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Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ

Πολλά νεώτερα φυσικά φαινόμενα επιρρωννϋουσι τήν ιδέαν, 
οτι οί Spot τής χημείας δέον ν’ άναπλασθώσιν, οί δέ νόμοι 
της φύσεως άρδην ν ’ άντικατασταθώσιν.Κατά τούς φυσιοδίφες 
υπάρχει έτι και μία νεωτέρα άγνωστος, ή μάλλον αόρατος, 
λανθάνουσα δύναμις, ίκ της μυστηριώδους νυκτός προκύ- 
πτουσα, της δποίας δ καθορισμός άπό τίνος βασανίζει τάς 
κεφαλάς τών σοφών, χωρίς νά δύνανται έτι ούδ' ίχνος τοϋ 
πραγματικού μίτου αύτης νάσυλλάβωσι καί ήτις πέπρωται 
φεϋ I νά πρόσθεση νέον στοιχείου εις τήν άνάπλασιν καί με
τατροπήν τών τέως ορών καί νόμων τής τε φυσικής καί χη
μείας.

Πολλοί σοφοί· ήρξαντο παραδεχόμενοι καί τά πνευματικά 
φαινόμενα, άποκρούοντες τήν θεωρίαν*  τών παραδοξοτάτων 
δ’ εκδηλώσεων τών τοσάκις βεβαιωθεισών, δέν διαμφεσβη- 
τοϋσι πλέον τήν πραγματικότητα, μολονότι άγνοοϋσι τον 
νόμον, έξ ού πηγάζουσι. Τουναντίον δ’ήδη αποδέχονται τήν 
αλήθειαν και ζητοΰσι νά εΐσδύσωσιν εις τόν νόμον τής φυσι
κής αύτής δυνάμεως, άλλά μέχρι τοΰδε ούδέν έτι κατώρθω- 
σαν. Μυστήριον άρα ε”τι απομένει ή πηγή.

Τά κινούμενα τραπέζια, αί έντδς τών αιθουσών δοκιμαί, 
τά περίεργα πνευματικά φαενόμενα, τά παράδοζα τών μεσα
ζόντων, εξαιρέσει βεβαίως τών ύποβολεμιαίων καί ίπί χλεύη 
καί κερδοσκςπίορ γενομένων, είσί τοΰ λοιπού άντικείμενα σο- 
βαράς σπουδής καί μελέτης, μέλλοντα βεβαίως νά καθέξωσι 
τήν βάσιν τής άναχαλύψεως τής άγνώστου ήμΐν τέως ταύ
της καί αοράτου δυνάμεως.

Μεταξύ τών παραδεδεγμένων όφείλομεν νά σημειώσωμεν 
έκεΐνα, άτινα διά σειράς παρατηρήσεων πολλοί όμιλοι σο
φών, ίν Γαλλία καί άλλαχοΰ, έξήλεγξαν διά τοϋ σοβαρω- 
τέρου τρόπου.

Άς λάβωμεν ενταύθα τά φαινόμενα, άτινα παρουσία- 
σεν ή ίκ Νεαπόλεως Εύσαπία Παλαδίνου, μεσάζουσα, άνα— 
φανεΐσα τφ 1891 καί άλληλοδιαδόχως έξετασθεΐσα άπό 
τού 1892 μέχρι τοΰ 1895 είς Νεάπολιν, “Ρώμην, Βαρσο
βίαν καί ειτα είς Γαλλίαν καί αύτήν τήν 'Αγγλίαν ύπό 
καθηγητών καί ιατρών, ών αί διακηρύξεις είσίν αύθεντικαί 
ή δε διορατικότης καί καλή πίστες δεν είναι δυνατόν νά τε- 
θώσιν εν άμφιβολίερ.

Κατά τάς έξετάσεις ταύτας, διαρκεσάσας πολλάκις επέ
κεινα τού διμήνου, ή Εύσαπία Παλαδίνου έφιλοξενεΐτο έν 
ταΐς οΐκίαις αύταϊς τών εξεταστών της, ώστε δεν ήτο δυ
νατόν νά εισχώρηση δόλος κατά τάς δοκιμάς. Έν πλήρει 
ήμέριρ, ή Εύσαπία ήγειρε δι’ άπλής επιθέσεως τής χειρός 
της καί ενίοτε χωρίς νά τήν εγγίζη, τράπεζαν όκτώ χιλιο- 
γράμμων βάρους.Τεθειμένη καί δεδεμίνη ίπί ^ωμαϊκής πλά-, 
στιγγος, ίν πλήρει άπομονώσει, ήλάφρυνε τήν βαρύτητά της 
κατά τινα χιλιόγραμμα, δπως επανέλθη είς τό προηγούμε
νου βάρος της. Συνέβη δε καί νά κράτη έαυτήν ίν τφ άέρι 
ίπί τενα δευτερόλεπτα καί νά έλκύή πρός έαυτήν ε"πιπλα, 
χωρίς νά τά έγγίζη.

«Είσί παράλογα καί γελοία μάλιστα, ώς θέλετε, δσα εϊδο- 
μεν καί παρετηρήσαμεν, λέγουσιν οί μάρτυρες τών δοκιμών 

τούτων, άλλά τούτο δέν σημαίνει οτε δέν ήσαν αυθεντικά 
καί διά τούτο άναγκαζόμεθα άφοΰ τά είδομεν νά τά παρα- 
δεχθώμεν».

«Είμαι, γράφει δ καθηγητής Λαμπρόζο, κατασυγκεχυμε- 
νος καί λυπημένος, διότι επολέμησα μετά τοσαύτης ίπιμονής 
το δυνατόν τών λεγομένων πνευματεστικών γεγονότων, καθότι 
εξακολουθώ έτι μή παραδεχόμενος τήν θεωρίαν».

Άλλαι μαρτυρίκι φέρουσι τάς ΰπογραφάς τών 'Ρικέ καί 
Δαριέ, τοϋ συνταγματάρχου δέ Ρόκα κτλ.

Ποιος δ νόμος, δ δεέπων τά φαινόμενα ταΰτα ; Ίδού ή 
ζητουμένη άγνωστος δύναμις.

Ό κ. δέ 'Ρόκας, δστις ίπί μακρδν ίμελέτησε τήν ίκ Νεα
πόλεως μεσάζουσαν, φρονεί, δτι τά παρατηρηθέντα φαινό
μενα έχουσιν άφορμήν άπορροίας διευθυνομένας ύπό τής θελή- 
σεως τοϋ ύποκειμένου πρός τό άντικείμενον, επί τοϋ δποίου 
οφείλουσι νά δράσωσι καί δτι αί άπόρροιαι αύται ίκφεύγουσι 
κατά κύματα, ών ή ε'ντασις άντιστοιχεϊ πρός τό παραγόμε- 
νον άποτέλεσμα. Κατά τόν αύ-.όν, οί άγωγοί τοϋ ηλεκτρι
σμού έπιφάνειαι φαίνονται αύξάνουσαι τήν έντασιν ταύτην. 
Ουτω την άγνωστον δύναμεν τήν εκπεμπομένην έκ τοϋ με
σάζοντος προσώπου ονομάζει «εξειλιγμένον ηλεκτρισμόν».

Άλλά το όνομα δέν σημαίνει πολύ. Πρόκειται περί τού 
νόμου, έκ τοΰ δποίου έξαρτώνται at έπιρροαί άς ζητοϋμεν νά 
γνωρίσωμεν. Οί πνευματισταί άποδίδωσιν εις τινα φαινόμενα 
ύπερφυσικά αίτια καί δή τινα μεσολάβησιν. πνευμάτων, 
άτινα, κατ’ αύτούς, έπεμβαίνουσι, προσκαλούμενα ύπό τών 
διαμέσων.

Κατ ’ άλλους δμως άφ ’ δτου δ μαγνητισμός ε’λαβε τό ίπι- 
στημονικόν όνομα ύπχωπσμδς· καί κατέστη πειραματική 
επιστήμη, άφ’ δτου ή φυσιολογική ίνεργεια τής ύποβολής 
είναι παραδεδεγμένη καί οί ιατροί προσπαθούσε νά ίπωφελη- 
θώσι ταύτης εις τάς άσθενείας, τό vitepfvaizbr άπώλεσε 
τό ε’δαφος, δπερ άπατηλώς είχε κατακτήσει.

Χάρις ε’ις τήν είδικωτέραν μελέτην τών φαινομένων τής 
ύποβολής, δυνάμεθα νά δρίσωμεν σήμερον τάς βάσεις «ψυχο
θεραπείας», έλεγε πρό πενταετίας δ ιατρός Δουζαρδέν Μπω- 
μέτζ, είς μίαν τών δμιλιών του έν τφ νοσοκομείφ Κοσίν, 
τών ΠάρισΙων.

Ή ψυχοθεραπεία παρουσιάζεται ώς συνέχεια τής fuzaJ- 
ΛοθεραπεΙας, ήτες ύφίσταται ώς επιστήμη, άφότου δ Ιατρός 
Δουμοντπαλλιέ άφιέρωσεν είς ταύτην τάς ώραίας κριτικάς 
μελετάς του.

Είναι πολύ έκτακτος καί μυστηριώδης επίσης ή έπήρεια 
τών μετάλλων έπί τής φύσεως τών προσβεβλημένων έκ νευ- 
ρώσεως. Αί δοκιμαί τής, μεταλλοθεραπείας, at γενόμεναι είς 
τό Πιτεέ, παράγουσι περιεργότατα άποτελέσματα, έξ ών 
άναφέρομεν τήν έπομένην, γενομένην ύπό τού ■ Δουμοντπαλ
λιέ. Υστερική, είς προσβολήν τής νόσου της, ύπέστη σπου- 
δαΐον οίδημα τού ύπογαστρίου. Τό δέρμα τής κοιλιάς ητο 
τεταμένου περισσότερον τοϋ τυμπάνου. Έτέθησάν έπί ταύ
της πολλά βάρη, άλλ’ ούτε ή έλαχίστη κάμψις έπήλθεν. 
Έτέθη κατόπιν πλάξ έκ μετάλλου, είς δ ή άσθενης ητον 

ευαίσθητος, καθότι έκαστος έχει τδ ιδιαίτερόν του μέταλ- 
λον πρδς δ συμπαθεί, αμέσως δέ ήφανίσθη τό οίδημα. Ή 
άσθενής έξηγέρθη. μειδιώσα, χωρίς νά ένθυμηθή δσα ύπέ-
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φερε κατά τήν κρίσι»-της.
Τή βοηθεί^ ' μετάλλινων πλακών καταλλήλων είς τον· 

πάσχοντα, αατωρθώθη νά προκληθώσι φαινόμενα καταλη- 
Φίας, αναισθησίας ή σκληρύνσεως τών μυών, κατά τήν θε- 
λησιν τοΰ ποιούμενου τήν δοκιμήν καί έπί οίουδήποτε μέ- 

. ρουο τού σώματος ήθελεν ουτος.
Έκ τών μελετών τούτων δ σοφός ιατρός βοηθούμενοί έζή- 

τησε νά προσπέλαση είς τά φαινόμενα τής ύποβολής καί 
έπέτυχε τά αύτά άποτελέσματα. Έσκέφθη τότε οτι, έάν 
τό βλέμμα είχεν επιρροήν τινα, καί άλλαι έξωτερικαί ου- 
νάμεις θά ειχον τοιαύτην. Άπεφάσισε νά δοκιμάση το φώς, 
τόν ήχον, τήν θερμότητα. Ταΰτα πάντα έπέτυχον καί οιά 
τής χρήσεως τών εξωτερικών τούτων δυνάμεων παρήγαγεν 
απίστευτα άποτελεσματα.

Τοιουτοτρόπως έξιμηδένισε τήν άρχαίαν θεωρίαν τής θε- 
λήσεως καί τής άνωτέρας δυνάμεως, διά τών δποίων έπαί- 
ροντο άλλοτε οί μαγνητισταί. Άπεδείκνυεν δ’ ότι οί ύπνο- 
τίζόμενοι δέν ύπήκουον είς νοεράν διαταγήν, άλλ’ είς την 
έπιρροήν εξωτερικών δυνάμεων, οίον τού φωτός, τού ήλίου, 
τών αερίων, τοϋ ηλεκτρισμού, τής θερμότητος τού ήχου, τής 
πνοής.

Τό αύτό σμβαίνει άρα καί είς τά φαινόμενα, άτινα εκ
μεταλλεύεται δ πνευματισμός; Ή έπιρροή έν παραδείγματι, 
ή πηγάζουσα έκ τού κύκλου τών πέριξ τραπέζης τεθειμέ
νων χειρών, όταν κάμουν νά στρέφηται μία τράπεζα, είναι 
φυσικωτάτη ; Είναι παιγνιδιού τής άγνώ-του δυνάμεως, ης 
ζητούσι πανταχόσε νά έξακριβώσωσι. τήν φύσιν και νά άνα- 
καλύψωσι τήν αρχήν ; Όταν ή Εύσαπία Παλαδίνου ποιή- 
ται τάς δοκιμάς της είς κύκλον θεατών σέν άποτελεϊ μέρος 
μάγνητικής περιμέτρου ; ·

Πάντα ταΰτα είναι φαινόμενα δυνάμεων, άτινα οέον να 
έξηγηθώσιν, έσόμεθα δέ βέβαιοι, ότι θά έξηγηθώσιν.

Αί άγνωστοι δυνάμει; πλησιάζουσι μεγάλως νά γνωσθώ- 
σιν άπό στιγμή; είς στιγμήν- τούτο δ’ άπόκειται είς την 
έπιστήαην τής αύριον, ήτις βεβαίως έπιφυλάττει ήμΐν πολ- 
λάς εκπλήξεις».

Φ. Πρίντβζης-

Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

ΤΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

{Συνέχεια1 ίδε προηγούμενου ψύλλον).
Γ'

Ό πνευματι/.ός ή διά της πιέσεως τοϋ άέρος λειτουργών 
τηλέγραφος, οσον βραδέως ε’λαβε την γέννεσίν του, τοσούτον 
άπεοείχθη ήκιστα βιώσιμος, περιορισθείς εις στενόν’κύκλον 
εφαρμογής εις ώρισμένας μονον περιστάσεις'καί άποστάσειξ/ 
ώστε,ήκιστα αρμόζει αύτώ ήόνομασία τοΰ ΊΓ^λ*γράφου·

Έπειδή δέ ή συγκοινωνία αύτη διατελεϊ άγνωστος παρ ’ 
ήμΐν, θέλομεν διαλάβει ένταΰθα, οσα δ χώρος ήμών έπι- 

. τρέπει.
- Ή πρώτη διά πεπιεσμένου άέρος αποστολή· τηλεγραφή

ματος έγένετο ύπό τίνος Άδώρ καλούμενου, τώ 1852, έν 
Μουσώ τής Γαλλίας. Τφ 1854 δ Γαζολά έν Γαλλίφ καί 
δ Κλάρη έν Άγγλίφ έτυχον διπλώματος έπί τ-ri έφευρέσει 
νέου τρόπου αποστολής-δεμάτων καί επιστολών διά σωλήνων 
έκ λευκοσιδήρου. -

Τφ 1863, δ Βάρλεϋ συνεπλήρωσε τδ μηχάνημα τιθέμε
νος είς χρήσιν τον μέν πεπιεσμένου άέρα διά τήν αποστολήν 
καί τό κενόν τοΰ άέρος διά το αντίθετον.

Οί κύριοι Σίμενς καί Χάλσκ τφ 1865 ίδρυσαν τοιαύτην 
πνευματικού τηλεγράφου συγκοινωνίαν έν Βερολίνφ μεταξύ 
τοΰ κεντρικού τηλεγραφικού σταθμού καί τοΰ χρηματιστη
ρίου, δηλαδή εις άπόστασιν 1866 μέτρων. Τφ αύτφ έτει 
έν τή αύτή. πόλει δεύτερα τοιαύτη γραμμή συνέστ'η, μή

κους 3750 μέτρων καί τφ 1870 έτέθη έν χρήσει έν Λον- 
δίνφ μετά μιλρών έν τοΐς κπθ’ εκαστα παραλλαγών.

Έν Παρισίόις τοιαύτη συγκοινωνία συνέστη τφ 1867, έν 
ή ή πίεσις τοΰ άέρος έξετελεϊτο · ύπδ' τοΰ' υδατος φερομένου 
έκ τοΰ Σηκουάνα, όπως καί τό’ κενόν άντιστρόφως διά τής 
έκκενώσεως τού υδατος έκ τοΰ σωλήνος. .Τφ 1872 ή διά τού 
υδατος πίεσις τού ατμοσφαιρικού άέρος άντικατεστάθη ύπο 
άτμοκινήτου μηχανής καταθλιπτικής.

Έν Λονδίνφ οί έπιμηκέστεροι σωλήνες είναι, οί έξυπηρε- 
τοΰντες τά γραφεία τής Βουλής τών Κοινοτήτων καί Ούεστ- 
Στράντ καί Λόουερ θεϊμς Στρήτ 4 περίπου χιλιομέτρων έκα
στος μήκους, όπου δεανύεται ύπο τών άποστελλομένων τη
λεγραφημάτων μέχρις 6000 καθ’ έκάστην έντός 4 μέχρι 5 
πρώτων λεπτών. — Εννοείται οτι οί σωλήνες ούτοι φέρονται 
ύπογείως ώς οί τοΰ φωταερίου. Τοιοΰτος πνευματικός τηλέ
γραφος λειτουργεί έν Λιβερπούλη, Μάγχεστερ, Γλασκόβη, 
Βιρμιγχάμη καί Δουβλίνφ.

Πρώτη δοκιμαστική γραμμή πνευματικού τηλεγράφου 
έγένετο έν Παρισίόις τφ 1866 συνδέουσα τό χρηματιστή
ριου μετά τού δημαρχείου, λειτουργούσα διά πεπιεσμένου 
άέρος τή ένεργείφ τού όδατος τής πόλεως· εντός δέ τοϋ έπιόν- 
του ε’τους'σύνεδεθησαν διάφοροι οδοί· άναλόγως αΐ γραμμαί 
έπολλαπλασιάσθησαν έπί τοσοΰτον, ώστε έξυπηρετοϋσι το
σοΰτον τά τού ταχυδρομείου, όσον δ τηλέγραφος οι ηλεκ
τρισμού τά δημόσια άπ’ευθείας συμφέροντα.

"Οσον άφορά τήν ταχύτητα τής μεταβιβάσεως, άπό ενός 
σταθμού είς έτερον άπαιτούνται 5—8 λεπ^ά πρώτα- καί 
άπό τής Βαστίλης μέχρι τής πλατείας τού Θρόνου διά 11 
όλων σταθμών άπαιτούνται 1 ώρα καί· τριάκοντα μέχρι 
τεσσαράκοντα πρώτα λεπτά. -

Ή εις μικρά διαστήματα ωφέλεια τού πνευματικού τη
λεγράφου είναι ευνόητος,ένφ δ ηλεκτρικός τηλέγραφος χρησι-' 
μεύει μάλλον είς μεγάλας αποστάσεις. θά ήτο περιττόν νά 
γίνηται χρήσις τού τηλεγράφου τούτου εις μικρας αποστά
σεις,ένφ διά τοϋ πνευματικού κατορθούται ν άποστέλλωνται 
ταύτοχρόνως δεσμίδες ολαι τηλεγραφημάτων και επιστολών 
ένμικραϊς άποστάσεσι.

. Λ'
Ό ηλεκτρισμός, δ τόσούτφ σπουδαίου μέρος έν ταΐς έπι- 

στήμαις κατέχων σήμερον, καί δ διά πυκνού οικτύου περι- 
βάλλων άπασαν τήν ύδρόγειον σφαίρα*,  σήμερον, ήρξατο νά 
γίνηται αντικείμενου σπουδαίων μελετών περί τον οεκατον 
έβδομον αιώνα, καίτοι τινες τών ιδιοτήτων αύτού ησαν γνω- 
σταί τοΐς Έλλησιν 600 ετη πρό Χριστού. Μόλις τότε είχε 
παρατηρηθή, οτι σώματά τινα, ώς. τό ήλεκτρου, τριβόμενα 
δι ’ υφάσματος έκτώντο τήν ιδιότητα νά έλκωσιν ελαφρά 
σωμάτια, καί την ιδιότητα ταύτην έκάλεσαν 
ομιάν.

_Ό θεόφραστος παρ ’ Έλλησν-κάί δ. Πλίνιος παρά Ρω- 
μαίοις έπανέλαβον τάς δοκιμάς ταύτας· δέν άνεζήτησαν όμως 
τήν αιτίαν, ούδαμώς ύποπτεύοντες, δτι ή ουναμις αυτή 
έμελλε νά ε’χη βραδύτερου ώς αποτέλεσμα τήν μεταξύ δια- . 
φόρων χωρών συγκοινωνίαν έν ταχύτητι ίση τή σκέψει καί 
τή φαντασία- -

Έπί είκοσι τρεις όλους αιώνας έπειτα, αί-περ’ι τού ηλε
κτρισμού γνώσεις έμειναν έν τφ σημείφ τουτφ και πρώτος 
δ γερμανος φυσικός "Οθων δέ Γερίκ, δ έφευρετης έτέρου σπου
δαίου της φυσικής μηχανήματος, τής- πνευματικής άντλίας, 
έμελέτήσε τά φαινόμενα τοϋ ηλεκτρισμού καί άπέδειξεν ότι 
ούτος δύναται νά' μεταδοθή αύτοστιγμεί εΐς μεταλλικούς 
άγωγούς δι’ απλής επαφής.

Πλήν πρώτιστος πάντων δ άθάνατος Φραγκλΐνος έσχε τήν 
εύφυά ιδέαν νά ποιήσηται χρήσιν τοϋ ηλεκτρισμού είς την 
μεταβίβασιν σημείων, ήν όμως δέν έξετέλεσεν.

’Ολίγα ε”τη μετά τούτον, παρουσιάζεται έν τφ έπιστη- 
μονικφ κόσμφ επιστολή έξ Όένφρεβ ύπό ημερομηνίαν 1 Φε
βρουάριου τού 1753, ύπό άρχικά σημεία Κ. Μ· (Καρόλου

. Μαρσάλλ τού Σουηδού, ώς πολλοί διατείνονται), έν ή έξε- 
τίθετο δλόκληρον σχέδιον τηλεγραφικής δί ’ ηλεκτρισμού συγ
κοινωνίας, δπερ δμως ούδέποτε έξετελέσθη ώς ειχεν, έκτος 
μέρους μόνον αυτού, δπερ έθεσεν είς ενέργειαν τφ 1744 δ 
σοφός Γάλλος Λεσάζ έν Γενεύη τής Ελβετίας έξ ’ιδίας έπι- 
νοήσεως και οΰχι έρανισθείς τάς γνώσεις αύτοϋ έκ τής έπι- 
στολής τού Σουηδού.

Αί παρεμπεσοϋσαι δυσκολίαι άπεγοήτευσαν ού μόνον τόν 
Λεσάζ άλλά καί πλείστους άλλους κατόπιν, ώς τόν Λομών 
τφ 1787, τόν Όειζερ έν Γερμανίά τφ 1794, τόν Σάλβα 
τφ 1798 καί τέλος τόν 'Ρένάλδον τγ 1823.

Ή πρώτη σχετική έπιτυχία ιπετεύχθη μετά τάς λαμ- 
πράς έπιτυχίας τών πειραμάτων τοϋ Γαλβάνη τφ 1800 καί 
μετά τήν ύπό τού Βόλτα άνακάλυψιν τοΰ δυναμικού ηλεκ
τρισμού , διά τής στήλης τής καί σήμερον άκόμη άπό τοΰ 
ονόματος αύτοϋ καλουμένης Βολταϊκής, διότι, τοΰ τοιούτου 
ηλεκτρισμού ή άπομόνωσις είναι εύκολωτέρα. αί διά τοϋ 
άέρος άπώλειαι τοϋ γεύματος έλάχισται καί ή παραγωγή 
αύτοϋ σταθερά.

Έπί τοιαύτης βάσεως δ Γερμανός Σόμμεριν τφ 1811 
προέτεινε τήν δε ’ ηλεκτρισμού κατασκευήν τηλεγράφου μετά 
25 συρμάτων, ών έκαστον θά ήτο προωρεσμένον δι ’ έκαστον 
τών 25 γραμμάτων τού Γαλλικού αλφαβήτου. Τήν αύτήν 
πρότασιν συγχρόνως έποιήσατο-δ ’Αμερικανός Κώξ.

Ό Σόμμεριν κ'ατ ’ άρχάς ήσχολεΐτο είς τόν οπτικόν Τη
λέγραφον, δν καταλιπών έπεδόθη είς την μελέτην τοϋ Γαλ
βανισμού, γράφων έν ταις σημειώσεσιν αύτοϋ «δέν αναπαύο
μαι, μέχρις ού πραγματοποιήσω το σχέδιον τοϋ τηλεγρά
φου μου».

Τήν 22 ’Ιουλίου εγραφεν «δ τηλέγραφός μου έπερατώθη- 
ή νέα μηχανή λειτουργεί καλώς». Τό σύρμα δε’ ου είργά- 
σθη to πρώτον, ή μηχανή αύτοϋ ήτο μήκους 724 ποδών 
μετά δύο ημέρας 1000 ποδών, μεθ ’ έτερας τρεις 2000 καί 
τέλος τήν 29 Ιουλίου τοΰ 1811 παρουσίασε τό μηχάνημα 
αύτοϋ είς τήν ’Ακαδημίαν τών επιστημών έν Μονάχφ. Τφ 
αύτώ tTit δ Σόμμεριν έπενόησε τόν ήλεκτρικόν κώδωνα με- 
ταχειρισθείς σύρμα περικεκαλυμμένον διά λεπτού στρώμα
τος καουτσούκ καί ούτω έγένετο ή πρώτη δοκιμή »αί έτέ- 
ρας άπομονωτικής ύλης, έφ ’ ής έδραιώθη έ'πέιτα τό όλον 
οικοδόμημα τής υποβρυχίου σμγκοινωνίας.

(Έπεται τό τέλος).

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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X,

Ό Νάνσεν παρετήρησεν ότι κατά τόν λήξαντα χειμώνα 
ή θερμοκρασία είχε κατέλθει. είς τούς. 56,6 βαθμούς-. Έπί 
εβδομάδας, δ ύδράργυρος τών έργαλείων έμενε πεπηγμένος. 
Τόν δέ Μάρτιον ή θερμοκρασία έποίκιλλεν άπό 24-25 βαθ
μούς κάτω τοϋ μηδενικού.

Μετά τοιούτόυ ψύχους, άκόπως εννοείται, ότι οί εξω
τερικοί όροι τοΰ βίου άλλάζουσι καθ’ δλοκληρίαν, δ οίνος 
καί δ ζύθος στερεοποιούνται άαί μόνον κατά τεμάχια είναι 
δυνατόν νά διανεμηθώσι.Μόνον το οινόπνευμα, έπαρκώς συγ
κεντρωμένου μένει υγρόν . Τώ έλαια στερεοποιούνται καί δμοι- 
άζουσι πρός λίπος. Ό υδράργυρος καθίσταται σκληρόν καί 
στιλπνόν μέταλλον, δυνάμενον νά κ'ατεργασθή ώς σίδηρος.

Ή μετά τοΰ άνθρωπίνου σώματος έπαφή τών μετάλλων 
καί τών λοιπών σωμάτων, άτινα είσί καλοί άγωγοί θερμό
τητος, παράγει άληθή καύματα, όμοια πρός τά διάπεπυρα- 
κτωμενου σιδηρού. Άπαντα τά έκ μετάλλου αντικείμενα 
καί εργαλεία δέν είναι δυνατόν , νά. κρατηθώσεν είς χει- 
ρας, έκτος έάν ήναι κεκαλυμμέναι διά χειροκτίων έκ μη
λωτής.

Έν τών μάλλον περιέργων φαινομένων ' είναι τό έκ τής 

αναπνοής προερχόμενο». Ό ύδατμός δ ευρισκόμενος είς τόν 
αέρα, τον έκπεμπόμενον ύπό τών πνευμόνων, συμπυκνοϋται 
είς παχεΐάν ομίχλην, ήτις μετ’ ού πολύ καλύπτει τό παρά- 
γον αυτήν πρόσωπον, έάν άκενητή τούτο. Ουτω δ άνθρωπος 
περιπατών άφίνει δπισθέν του γραμμήν άτμοϋ όμοιου, μολο
νότι πολύ όλιγωτέρου, τοΰ καπνού άτμαμάξης.

Έν τούτοις δύναται δ άνθρωπος νά ύποστη τήν δριμύτητα 
τοϋ ψύχους εκείνου, άλλως τε δ οργανισμός του τφ έπιτρέ- 
πει νά ύπομείνη έκτακτα ψύχη ή θάλπη. Είς τήν χώραν 
τών Τουαρέγ, παρετηρήθη καύσων 67,7 βαθμών άνω-τοϋ 
μηδενικού, ένφ είς Νίζνι τής Σιβηρίας τό ψύχος ήτο 62,5 
βαθμούς κάτω τοϋ μ.ηδενικοϋ,τουτέστιν 130 βαθμών διαφορά. 
Εΐς άμφοτέρας τάς θερμοκρασίας ταύτας, τάς τοσοΰτον άφε- 
στώσας άλλήλων, δ άνθρωπος δύναται νά ζήση, ή δε θερμό- 
της τού σώματός του είναι έπαισθητώς ή αύτή 'είςτήν μίαν 
η είς την άλλην χώραν.Άλλως τε ύπό μόνον τόν όρον τούτον 
άνθίσταται είς τοσοΰτον άνόμοεα κλίματα, δ δέ θάνατος επ
έρχεται ταχέως, άμα ή θερμότης τοΰ σώματος άπομακρυνθη 
βαθμούς τινας περισσότερον ή όλιγώτερον τής .τακτικής θερ
μότητος, ήτις είναι 38 βαθμούς ύπεράνω τοϋ μηδενικού.

Ή άντίστασις τοϋ άνθρώπου είς τά μεγάλα ψύχη τοϋ 
Β. Πόλου είναι, κατά τόν ιατρόν Μάϊδς, ζήτημα τροφής^

Εις τά μέρη ταΰτα, δ στόμαχος άποκτ? έκτακτον ένέρ- 
γειαν καί άφομοιωματικήν δύναμιν. Ό άνθρωπος δύναται 
νά καταβροχθίση πολλά χιλιόγραμμα κρέατος. Αί κλίσεις 
μεταμορφοΰνται δμοίως. Τό λίπος είναι εύάρεστον, τό δέ-e— 
λαιον ούδέν έχει τό άηδές. ■«

Εινάι γνωστόν ότι τά πλοία τά διαμένοντα είς τάς θα- 
λάσσας, ύτοχρεοϋνται νά λαμβάνωσιν ιδιαίτερα προφυλακτικά 
μέτρα, όπως παρεμποδίζωσι τούς έπιβαίνοντας είς τό πλοϊον 
Εσκιμώους νά πίνωσι τό /λαιον τών λαμπτήρων ή νά τρώ- 

γωσι τά άλειμματοκήρια, τά πρός φωτισμόν.χρησιμεύοντα. 
Ό έξερευνητής Πάρυ άφηγεΐται. ότι οί ναΰταί του ειχον 
άποκτήσει τάς αύτάς ορέξεις. Τούτο θεωρείται ώς αποτέλε
σμα τής οίκειοποιήσεως τών οργανικών λειτουργιών εΐς τά 
μέρη εις τά δποϊα δ άνθρωπος κέκληται νά ζήση.

Η σπουοαιοτέρα τροφή, έν ταΐς ψυχραΐς χώραις, έλεγεν 
δ Νάνσεν, είναι δ βούτυρος, «διότι δ. άνθρωπος εχεε πρό 
παντός άλλου άνάγκην πάχους. Διά τόν λόγον τούτον είχε 
παραλάβει μεθ'εαυτού έξ τόννους βουτύρου· είναι δέ κατά 
τής στομακάκης,ήτις κατέστρεψε τόσας έκδρομάς,καί θεωρεί 
την ποικιλίαν τής τροφής ώς πρώτην άνάγκην. Άλλα 
τίνι τρόπφ νά ποικίλη τις τά έδέσματά του είς τάς ερή
μους χώρας έκείνας;

Όσον άφορ^ την ενδυμασίαν, αυτή δέον ν' άποτελήται 
έκ δερμάτων λύκου ή ρέννου, ών ή ερέα νά κήται πρός τά 
εξω. Τή'' κεφαλήν καλύπτει καλύπτρα, μή άφήνουσα έκτε- 
τεθειμένα είς τόν άέρα είμή τούς οφθαλμούς, τό στόμα καί 
την. ρίνα- Τά άσπρόρρουχα είσιν αύστηρώς άπηγορευμένα.Τό 
σύνβλον τής ενδυμασίας παρουσιάζει τό θέαμα τής στολής 
δύτου καί ούδόλως είναι κομψότερον ταύτης. .

Έκ τών άνωτέρω φαίνεται οτι ή δόξά τών γενναίων έξε - 
ρευνητών τοΰ Βορείου Πόλου, οϊτινες εκτίθενται χάριν επι
στημονικού σκοπού εις τούς κινδύνους τών χωρών /κείνων, 
άπεκτήθη διά μεγάλων θυσιών. Φρίκ· 

ί

? ΕΝΤΤΠΩΣΕΙΧ ΤΑΗΕΊΔΙΟΤ

ΑΠ’ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑ?

(Συνέχεια*  “δε προηγ. φύλλο»).

Οότω λέγεται μία στενή όκτάμετρος όϊδς τού Πέρα έχουσα 
ένθεν μέν μεγάλας οικοδομάς, μεταξύ τών όποιων ϊυκρίνονται 
τά μεγάλα ξενοδοχεία, τοϋ Λονδίνου, θιευθυνομένου ΰπό τών 
κ.κ.Άθαμοπουλου καί Άπίργη, χαί τό Hotel Bristol θιευθυνό- 
μενον ΰπδ τοϋ κ. Τακώθου Λογοθέτου,συνδρομητών μας, άμφρ*
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τέραπολυτελώς κεκοσμημένα καί χαίροντα της καλλίστης φή· 
μης, καί έναντι τδν δημοτικόν κήπον, Jardin Municipal des Pe- 

. tits Champs, διευθυνόμενον ύπο τοΰ χ. Απ. Ψυχούλη, έπίσηί 
συνδρομητοΰ μας.'

Τδ μέρος τοϋτο λέγεται Μνηματάκια (Petits Champs).Διατί; 
—Γνωρίζετε δ® τί γίνεται καθ’έκάστην ενταύθα τδ θέρος; Είναι 
ή γενική άπόλαυσις τοΰ At-Λάϊφ τών Περατών, και,μη σας 
φανη παράδοξον, τών τροφών I Γενική συνάθροισις! γενικόν 
χέντρον.

Έκαθήσαμεν έναντι τοΰ κήπου είς εν τών πολλών παρωδιών 
χαφφείων χαι επίνομεν καφφέ. Άπό της 4 δέ μ.μ. μέχρι-ης 
11)? μ. μ. τδ πλήθος εξηκολούθει είσρέον χαί δ κήπος έφαί- 
νετο ανεξάντλητος.

— Μα που πηγαίνει αυτός δ τόσον δημοτικός κόσμος; ήρώ
τησα τούς καθημένους πλησίον μου.

— ’Εντός ώς βλέπετε, αυτήν δέ την στιγμήν θά ήναι στίθα, 
σχρδέλλα, είπέ τις, διότι δ κήπος δέν έχει μεγάλην έκτασιν.

Άμαξαι ίδιωτικαί πρώτης τάξεως έσταμάτωνπρδ τής θύρας. 
Κυρίαι δέ χαί Κύριοι είσήρχοντο αδιακρίτως μετά τοδ συρφε
τού πάσης ηλικίας καί τάξεως έντδς τοϋ κήπου.

Έτέρα μεγαλοπρεπής άμαξα έστη κατ’ εκείνην την στιγμήν 
καί δύο μεγαλοσχημονες κυρίαι μεθ’ένδς κομψευομένου 'γαντο
φόρου κυρίου κατήλθον αμέσως προ τοΰ χαιρετώντος ακολούθου 
των καί είσήλθον ομοίως.

'Η περιέργεια κατχλαόοΰσα με τότε ηγέρθην μετά τοΰ έξά- 
δέλφου μου και πληρώσαντες τδ εικοσάλεπτου δικαίωμα εισόδου 
είσήλθομεν, παρακολουθήσαντες τάς δύο πρδ ημών είσελθούσας 
κυρίας μετά τοΰ συνοδοί των.

Τί συνωστισμός; τί πλήθοςήτοέχεΤνο I απερίγραπτου πράγμα. 
Μικρός ανώμαλος κήπος έκτάσεως ώς έγγιστα πρδς την ολην 
πλατείαν τοΰ Συντάγματος τών Αθηνών μετά τοϋ συνημμένου 
κήπου, μέ μικρόν καφφενεϊον είς τδ κέντρου, θέατρου είς τδ 
βάθος καί έλιχοειδεϊς άνάτά δένδρα στενάς οδούς άπετέλουν τδ 
σύνολον της δλης εκείνης γωνίας, έν η τδ άϊ-λάϊφ τοΰ Πέραν 
ευρίσκει καθ’έκάστην την αναψυχήν του. Παρά τδ καφφεΤον 
καλώς χατηρτισμένη ορχήστρα,, πολλαί μικραί τράπεζαι καί 
καθίσματα συνεπλήρωνον την διασκέδασιν τοΰ πλήθους αύτοϋ.
Ό κήπος ήτο ήδη όπέρπληρος καί δέν έχώρει χυριολεκτικώς 
πλέον ούδένα. διότι χαί τά καθίσματα δλα ήσαν κατειλημμένα 
και αί δδοί τοΰ κήπου πλήρεις κόσμου.

Βηματίζομεν βραδέως ώς χελώναι όπισθεν τών δύο κυριών 
και μετ’όλίγον «ύρισχόμεθα περιχυκλωμένοι έντδς. μεας μάζης 
ώσεί μυρμήχιάς έξ άνδρών και γυναικών, χυματιζούσης ώς ?ν 
σώμα·, και μη δύνάμενοι κατά βούλησιν ούτε νά προχωρήσωμεν 
ούτε νά όπισβοχωρησωμεν· Άπετελέσθη τδ χύχλωμα, ουτενος 
ή άνέλιξις εδει ν’άρχίση έκ της εξόδου, ινα διαλνθή. Καί α
κούονται γέλωτες καί φώναί, ψιθυρισμοί καί βοαί,ών ούχ έστιν 
αρχή καί τέλος. Αΰτδ είναι τδ παν, αύτή ή διασχέδασις. δι’αύτδ 
συνέρχονται έχεΤ καί αυτδ επιδιώκουάι. Φαίνεται καί τοϋτο είναι 
μία εργασία, διότι ποιον λόγον νά δώσητις είς μίαν συγκέν- 
τρωσιν ανθρώπων, ήτις ούτε διασχέδασις είναι, όδτε αναψυχή ;

Μνηματάκια δέ καλείται τδ μέρος, χυριολεχτιχώς ν ε· 
χροταφεϊον. Είναι «ίρωνείαήπαράφρασις ;

Μή λησμονώμτν όμως τά επεισόδια, ,τάς συμπτώσεις, τάς 
προσχεδιάσεις, συνεντεύξεις κ:ί τά τοιαΰτα, διότι είς όμοιας πε
ριστάσεις τά περιεργστερα χαί παραδοξώτερα τών πραγμάτων 
συμόαίνουσι. Παρακολουθώ χ ’έγώ καί άκροώμαι, χαί τί νομίζετε 
αντιλαμβάνομαι; Δέν περιγράφονται, είναι σκηναί τρελλοκω- 
μιχωτραγικαί τοϋ ελαφροί κόσμου, τοΰ άρεσχομένου έν τφ 
παροιμιακφ dolce far niente καί τφ ήδέως περάν τάς ώρας της 
σχολής του . Είμαι όπισθεν - τών δύο νεανίδων, αίτινες άχα
ταπαύστως γελώσι, ψιθυρίζουσι, χαιρετώσι χαί διά τώνόξυτά- 
των αυτών οφθαλμών σκανδαλίζουσι τούς συμπεριδιαόάζοντας 
νέους χαί γέροντας. Καί δ κόσμος αύτός ούτως στρέφεται άνά 
τάς ατραπούς τοΰ κήπου μέχρι της ώρας τοϋ δείπνου, δτε απέρ
χεται έκεϊθεν, ίνα μέρος αύτών έπανέλθη καί είς την παρά» 
στάσιν τοΰ μελοδραματικού θιάσου.

Αυτός είναι δ περίημος έντδς τοΰ Πέρα περίπατος χαί τοΰ 
κήπου αύτοϋ συνωστισμός, δστις δύναται να παραθληθη πρδς 
τδν ίξωθι τοΰ Ζαππείου μας περίπατόν μας, μέ πολλά όμως 
μειονεκτήματα.

Τήν έπαύριον έπελήφθην τής έπισχέψεως τών συνδρομητών 
μου, μεταόάς πρώτον είς τδ Μέγα Καφ.φεΐον τοΰ Λουξεμδούρ- 
γου, έν τη μεγάλη όδφ τού Πέρα κειμένου. Είναι τδ μεγαλεί- 
τερον, πολυτελέστερου καί ωραιότερου σχετικώς κατάστημα της 
μεγαλοπρεπούς ταύτης συνοικίας καί κέντρου της καλειτέρας 
αυτής κοινωνίας.

Παμμεγέθη κάτοπτρα, ώραιότατα έπιπλα, λαμπρότατοι εικό
νες, πολλά σφαιριστήρια τής νεωτέρας κατασκευής χαί πολυτελή 
σκεύη καί πολύφωτα άπαρτίζουσι τδ εσωτερικόν τοϋ καλλίστου 

τούτου χέντρου, δπερ αντιπροσωπεύει τήν φιλοκαλίαν, τοΰ αντα
ξίου αύτοϋ ιδιοκτήτου και τήν ευπρέπειαν τών πολυπληθών 
αύτοϋ θαμώνων. Άπουσιάζοντος δυστυχώς τότε τοΰ διευθυντοΰ 
του, δεν ηδυνήθηυ προσωπιχώς να συγχαρώ αύτόν, ούχ ηττον 
δέν «λειψά νάπράξω τοϋτο πρδς τδν αντιπρόσωπόν του μεθ’ ού 
έπίομεν τδν προσφερθέντα ήμίν έξαίσιον πολίτικου καφφέ.

Είτα διηυθόνθην πρδς τδ ολίγον άπωτέρω κείμενον μέγα ξε
νοδοχείου καί ζυθοπωλείου τοϋ κ. Δ. Κοτούλα, λαμπρότατου 
επίσης ύφ*  ολας τάς επόψεις καί συνδρομητοΰ μας.

Τδν κ. Κοτούλαν κάλλιστον νέον υποδεχόμενου μετά προσή
νειας τούς έαϋτοΰ πελάτας άπηντήσαμεν αμέσως άμα τη είσόδφ 
μας εκεί. Είναι νέος τεσσαρακοντουτης περίπου και εμφορεί
ται ύπό τών χαλειτέρων αισθημάτων και φιλοπροοδεστέρων δια

’Οθωμανικόν πολυτελές κοιμητήριυν.

θέσεων. Ή φυσιογνωμία αύτοϋ καί ή έμή εφάνη είς άμφοτέρους 
μας γνωστότατη.

— Περίεργον έίπον, σφιγγών αύτφ τήν χεΐρα, μοί φαίνεται 
δτι πρδ πο,λλοΰ γνωριζόμεθα, αν δέν άπατώμαι. ,

■“ Η φυσιογνωμία σας μοί είναι γνωστή, μοί λέγει, καί αύ
τός, εισθε, άν καλώς ενθυμούμαι ....

— Πρίντεζης, διευθυντής της «Φύσεως». ...
— Μά κάπου έχομεν συναντηθη. · . -
— Πολύ πιθανόν. “Εχετε πολύ ώραΐον κατάστημα, τφ λέγω 

τότε.
— Αληθώς, διότι έχω πολλά δαπανήσει έως τώρα, άλλά αί 

έργασίαι μας κατά τδ θέρος είναι πολύ περιωρισμέναι.
Τδ κατάστημα τοϋ κ. Κοτούλα έχει μεγίστην έκτασιν καί 

είναι διηρημένον είςδύο,είς ξενοδοχείου καί ζυθοπωλεϊον.Έιναι 
δέ πολυτελέστατου, λαμπρότατου καί κομψότατου.Εισερχόμενό; 
τις εκεί δέν φαντάζεται τδν πλούτον τών επίπλων καί σκε,υών 
του, ούτε την εύρεϊαν έκτασιν αύτοϋ, μόλις δμως προχωρήση 
ολίγον εύρίσκεται πρδ μεγαλοπρεπούς δντως θεάματος, πρδ δι
πλής ευρείας, πλούσιας καί πολυτελώς «στολισμένης αιθούσης, 
κεκοσμημένης δι’δλων τών μέσων, άτίνα ή σύγχρονος εύμάρεια 
καλλιτεχνία, κομψότης καί τδ θάμβος άπαιτοΰσιν. Έκαθίσαμεν 
όλίγον καί έπίομεν ζύθον. Ευρίσκετε έκεϊ όλα τά είδη τών ζύ
θων Αύστρίας καί Γερμανίας καί.πάντα τά γένη τών ορεκτικών 
καί καρυκευμάτων. ’Αρκεί δέ νά έχητε χρήματα· αρκετά νά 
διαθέσητε διά τδν στόμαχόν σας καί δέν,θά δυνηθήτε τόσον εύ· 
κόλως ν ’ άποχωρισθητε τής εύαρέστου ^εκείνης διαμονής ?«ς ·

Τά πάντα ώς καί αύτδ τδ κομψότατου διαφανές και λεπτότατου 
κρυστάλινον κύπελλον δι ’ ού σας προσφέρεται δ ζΰθος σάς κατα- 
γοητεύουσι. Τδ κατάστημα δέ τοϋτο είναι παρασκευασμένου ι
δίως διά τήν εύγενη τάξιν άμφοτέρων τών φύλων.

•Μετά κόπου τέλος άτοχωρισθέντες έκείθεν, διότι δμολογη- 
τέον, ή στομαχική περιποίησις είναι έκ τών έξεχόντων προτε
ρημάτων της ανθρώπινης αδυναμίας καί ηδονής, μετέθημεν είς 
τον Γαλαταν,συνοικίαν ώς προείπομεν μεγάλην, παραθαλάσσιον 
καί εμπορικήν πρδς έπίσκεψιν τοΰ κ. Άλεξ. Ζανέτου, τραπε
ζίτου καί, άδαμαντοεμπόρου. ν

Τδ κατάστημά του κεΤται ίξωθι τοΰ χρηματιστηρίου καί 
παρα τήν γέφυραν τοΰ Γαλατά είς τήν κεντρικωτέραν θέσιν.

Η επ’ αύτοϋ έπιγραφήτου καί δ έν αύτφ παράτφ γραφείιρ 

καθήμενος καί συνομιλών μετά τίνος κυρίου δέν μοί άφίνουσιν 
Αμφιβολίαν περί τής ταυτότητος τού συνδρομητοΰ μου .

— Ό κ. Ζανέτος ; ερωτώ εισερχόμενος. Πρίντεζης διευθυν
τής >τής ίΦύσεως> προσθέτων.

— Ώ, χαίρω πολύ, καλώς ορίσατε, κύριε Πρίντεζη, καθή- 
σα.τε, μοί λέγει ό κ. Ζανέτος εύγενώς προσφέρων μοι κάθισμα. 
Καί πότε ήλθατε ;

— Προχθές καί θά μείνω όλίγας ημέρας νά έπισκεφθώ τήν 
πόλιν σας καί τούς συνδρομητάς μου.

— Πολύ καλά έκαμπτε νά σάς γνωρίσωμεν καί ημείς. Ά! 
σάς συγχαίρω δέ κ. Πρίντεζη, μοί λέγει, διότι έκδίδετε ίν 
λαμπρότατου περιοδικόν. Άναγινώσκεται άπλήστως είς τήν οι
κίαν μου.

— Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζανέτε, προσπαθώ πάντοτε νά 
δημοσιεύωνται αντικείμενα νέα, προτότυπα καί ευχάριστα.

— Πολύ ώραία, πολύ ώραϊα, καί σάς οφείλω καί δύο ετών 
τήν συνδρομήν μου, πώς δεν στέλλετε τάς αποδείξεις σας είς 
τινα έδώ νά σάς τάς είσπράττη εγκαίρως; .

— ’Ακριβώς καί τοϋτο είναι μία αφορμή τοΰ ταξαδίου μου. 
Δέν γνωρίζω προσωπιχώς τδν τόπον σας χαί πολλάκις χάνω 
χρήματα ελλείψει καταλλήλων αντιπροσώπων. Ήδη ή ίλευσίς 
μου θά κανονιση καί τδ ζήτημα τούτο, διότι πολλάκις άναθέ- 
τομεν τήν «ΐσπραξιν είς πρόσωπα ακατάλληλα καί ή μάς καθυ
στερούν τάς εισπράξεις ή διά .της άδρανείας των μας ζημιοΰσιν 
αίσθητώς.

— Καί χάνετε λοιπόν καί σείς χρήματα ;
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— Εϊχοσι χιλιάδες φράγχων μένουν «ίς τό ίξωτέριχόν νεχρά 
ελλείψει καταλλήλων άνταποχριτών. χαι. άναγχάζομαι νά περιέρ- 
χωμαι μόνος τά διάφορα Κράτη.

— Μά δεν χάμνετί άσχημα,'ίιότι βλέπετε τόσα μέρη χαί τό
σον κόσμον.

— “Α, ναι, χαι διασκεδάζω μάλιστα.
— Καί 6ά εχετε- συνίρομητάς παντοΟ, ώς βλέπω εις τήν 

αλληλογραφίαν της «Φύσεως».
— Είς δλας τάς ηπείρους της ύφηλίου, ώςχαι είς τήν Ά- 

δελάϊδα τής Αυστραλίας, τόν Ισημερινόν τής Νοτίου Αμε
ρικής, τόν Παναμά, τό Ραγχούν τής Βιρμανίας χαί ολα τά γνω
στά μέρη.

— Παντού δπου είναι Φύσις. Εύγε.
Έγερβεις ϊέ όπως αναχωρήσω*
— Σας παραχαλώ, κύριε Πρίντεζη, βά πίωμεν ένα καφέ χαί 

χαί ίνα χονιάχ, μοί λέγει τότε.
Επειδή δέ έπέμενεν, έδέχβην.
— Καί ενσιγάρον δθωμανικόν.

■— Ευχαριστώ.
Ένφ δέ συνωμιλοϋμεν, διάφοροι μεσΐται ήρχοντο καΐ τφ 

ανήγγειλαν τάς τιμάς τών διαφόρων χρεωγράφων. Κίνησις τής 
κεφαλής ή άμεσος παραγγελία ητον όξιστιπή διαταγή πρός ε
νέργειαν ή απραξίαν. Ό χ. Ζανέτος είναι είς τών δοχιμωτέρων 
κολλυβιστών τής πόλεως. Γνωρίζει τόσον καλά τά πράγματα, 
ώστε σπανίως άπαταται. Δι ’ οπερ αυξάνει έχάστοτε τά χεφά*  
λίκάτον. Ή έλαχίστη εΐδησις, ώς γνωστόν, επηρεάζει τάς τι· 
μάς τών χρεωγράφων έν τοϊς χρηματιστηρίοις, χατά συνέπειαν 
δέ ό καλός κολλυβιστής δέον νά η πολύ πεπειραμένος καί οξυ
δερκής νά προγινώσχη τάς μεταβολάς τών τιμών πατά τάτ ποι
κίλας φάσεις, άς λαμβάνουσιν αΐ τιμαί τών προϊόντων, αί τών 
Κρατών Συμβάσεις, αί πολιτιχαί ειδήσεις, τά στρατιωτικά μέ
τρα καί αί κινήσεις τών στόλων χαί άπειρα άλλα απρόοπτα γε
γονότα, τών οποίων ή αίφνήδιος χαί απαράσκευος ένέργεια άλ
λους μεν χρηματιστάς χαταποντίζει είς τά άδυτα τής άφανείας 
χαί άλλους άνυψο? είς τά σεραφείμ χαί τά χερουβείμ τής δό- 
ξης, ευφυΐας, υγείας, ώραιότητος χαί εύγενείας.

Ό χ. Ζανέτος είναι άνήρ μεσήλιξ, εύγενέστατος, δημοτι- 
χότατος, προσηνέστατος καί φιλομουσώτατος.

ΆφΟβ δ’ Ιτι εΐπομεν αρκετά μετέβημεν είς έπίσκεψιν τού π. 
Λεωνίδα Ζαρίφη, ουτινος τά γραφεία χεϊνται ολίγον έναντι έν 
στενή όδφ χαί βρωμερωτάτη συνοικία, όζούση έξ όλων τών πα
χών τής απεχθέστατης ύλης.

Πολλά είχον ακούσει περί τού άνδρός τούτου καί ήπόρουν 
πώς ήδη τοιοΰτον ρόδον εΰρίσχετο άναμίξ τής παχύτατης υπο
στάθμης. Τή άληβεία, έσπέφθην ν’αποχωρήσω έκεϊθεν σχε- 

. φδείς, ότι χαχοΰ άρχομένου κακόν επεται, πλήν άναλογισβείς 
πάλιν ότι καί τά ρόδα μεταξύ άκανθων φύονται, άπέτρεψα τάς 
δυσοίωνους σχέψεις μου έχεΐθεν χαί προσχώρησα μέχρι τής εισ
όδου τοΰ γραφείου του.

Έκεϊ έχ νέου άί αύται σχέψεις πατέλαβον τόν νοΰν μου. 
Είσοδος σχοτεινή χαί βρωμερά, οίκημα τετραώροφον ξύλινον 
παρά πολλών χατοιχούμενον χαί άνωφέρει'αι χαί διάδρομοι ε
λεεινοί χαί δυσδιάκριτοι, μορφαί άνά τάς εισόδους Θυρωρών χαί 
φυλάχων απαίσιοι χαί δυσώδεις, οσμή πληχτική.

— Τό γραφεϊον τοΰ χ. Ζαρίφη ; ερωτώ βυρωρόντινα.
. — 'Επάνω δεξιά, μοι άπαντα.
— Περίεργον, διελογίσθην τοιοΰτος ζάπλουτος να έχη, γρα

φεϊον είς τοιοΰτον μέρος καί μεταξύ τοσούτων άλλων.
"Ας'είναι, προχωρώ, προσκρούω χαί πίπτω. Ευτυχώς Θέτω 

τήν χεΤρα πρό τοΰ προσώπου, χαί προλαμβάνω τούς μώλωπας.
— Μή χειρότερα, είπον χαί προχωρώ.
— Τό έπόμενον πάτωμα είναι χαμηλόν.
-Ό». Ζαρίφης; έρωτώ πάλιν.

' — Έδώ, μοί λέγει ό Θυρωρός χαί εν ταύτφ ειδοποιεί τόν 
κύριόν του.

. Εξέρχεται είς νέος κύριος, γραμματεύς του υποθέτω καί μέ 
έρωτα τί θέλω.

— Τον X. Ζαρίφην, λέγω πάλιν, ποσάχις θά τό αναγγείλω ;
— ’Ορίστε, μέσα, μοί άπαντή.Εισέρχομαι είς μετρίαν αίθου

σαν κεχαλυμμένην ύπό τάπητος, μέ διβάνιον εις τό βάθος χαί 
τράπεζαν παρά τήν θυρίδα χαί τό φώς, πρό τής όποιας έχά- 
θητο μικρός τις κύριος μέ αμφίβολον φυσιογνωμίαν."Ίστατο άχί- 
νητος ώς προτομή χαί έστην κ’ έγώ ακλόνητος ώς άγαλμα. 
Μέ παρετήρει χαί τόν παρετήρουν έπί τινα δευτερόλεπτα χω

ρίς νά μοί έρχεται διαθεσις νά τφ -ομιλήσω. Ήσθανόμην, δτι 
δέν ήξιζε τόν χόπον.

— Τι αγαπάτε ; μοί λέγει.
— Νά σάς ίδω, τφ απαντώ, άλλά τό μετενόησα, είμαι ό 

διευθυντής τής «Φ ύ σ ε ω ς».
— Ά, σείς είσθε, μά δέν έχω καιρόν νά άναγινώσχω έλλη- 

νιχάς εφημερίδας.
— Δέν σάς ήρώτησα περί τούτον, διότι τό ήνόησα άπό τάς 

εντυπώσεις μου, άλλα ..
— Ποΰ χαιρός νά άναγινώσχη ό π. Ζαρίφης, τόσα φύλλα 

λαμβάνομεν άπό δλον τόν κόσμον, προσθέτει ά υπάλληλός του.
— Είναι άνάγκη ν’ άναλάβητε σείς τήν ερμηνείαν; τφ εί

πον, γνωρίζω νά συνενοηθώ άπ’ευθείας.
— Σιώπα συ, τφ έπιτάσσει ό προϊστάμενός του.
— Όχι, αφήσατε νά μας είπη τί φύλλα άναγινώσχετε.
— To Debats, τό Siecle, τό Times, ώ Figaro, τό Illustra

tion, τό Daily-News, τό Pic-pic.
— Μόνον αυτά γνωρίζετε ; είπον, άλλοίμονον.
— Δέν έχω καιρόν, δέν έχω καιρόν, εξακολουθεί ό κ. Ζαρί

φης. Νά πληρώσω τήν συνδρομήν μου καί νά παύση τό φόλλον.
— Οΰχί τό φόλλον δέν θά παύση χ. Ζαρίφη, άλλα ή απο

στολή του μόνον πρός ύμας και χαίρομαι, δτι τοσοϋτον ευθυνά. 
ανακαλύπτονται τοιοΰτοι ίλληνες θησαυροί, μολονότι έγώ ίλί- 
γον άπριβά έλειψε νά τόν πληρώσω. -

Καί έφυγον έκεϊθεν, χαλώς προοιωνισθείς τόν κρυπτόμενου 
ένταΰθα θησαυρόν, βήμα πρός βήμα χατερχόμενος δπως μή έχ 
νέου προσχόψω έν τφ έπιπολάζοντι ζόφφ τής νυχτός εκείνης.

(ίπεται συνέχεια)
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(συνέχεια χαί τέλος)

Τέλος άπεφάαισε νά τήν άνοιξη. Ξεσχίζουσα δέ τον 
φάκελλον, εύάρεοτος δομή ίασεμίου διεχύθη αμέσως έν 
τώ δωματίω.

Όλως έκπληκτος καί δειλή άνέγνωσε τά έξής.

«Κυρία,

’Αναζητώ καρδίαν, αδελφήν τής έμής, ήτις πέπρωται 
νά ψαιδρύνη τάς ήμέρας τοΰ βίου μου. Είσθε ωραιό
τατη, χαριτόβρυτος, θεία, εξαίρετος. Ούδαμοϋ δέ ουν~- 
ήντησα γυναίκα άξιολογωτέραν καί κομψοτέραν ύμών, 
τοΰτο δέ άντελήφθην καθ’ ήν στιγμήν μετά τάσης χάρι- 
τος άνήρχεσθε πρό ολίγου την κλίμακα’τοϋ ξενοδοχείου. 
Τέλος είσθε τό είδωλόνμου.

Ώστε, εύγενής μοι Κυρία, έστέ επιεικής καί πλη
ρώσατε τόν πόθον τής καρδίας μου, έρχομένη είς 
συνάντησίν μου. Πίνοντες δ’ όμοΰ τδ τέϊον, θά γνωρι- 
σθωμεν καλλίτερου καί θά τά «ίπωμεν. Σάς αναμένω.

Υ. Γ. Κατέχω τδ δωμάτιον άριθ. at, ολίγον παρα- 
πλεύρως τοΰ ύμετέρου».

Ό λάτρης β«ς Λούης

Ή Μαγδαληνή άνέγνωσε τήν έπιστολήν τρις καί τε
τράκις δλως έκπληκτος καί απορούσα χωρίς, νά έννοή 
τίποτε.

Μετ’ δλίγον κα'ι ένώ έτι έσκέπτετο, αίφνης ακούει 
τήν κλείδα τής θύρας στρεψομένην βιαίως. Φοβηθεϊσα 
δέ είς τδ έπακρον καί τρέμουσα έπί τή ιδέα μήπως δ 
αυθάδης αύτός κύριος Λρχετο πρδς αυτήν, άφοΰ τήν 
άνέμενεν έπί ματαίω, έσπευσε νά κρυβή έντδς τής ιμα
τιοθήκης. .

Ευτυχώς δμως ήτον ό σύζυγός της καί δέν έξήλθεν 
έκεϊθεν, ή όπόταν έβεβαιώθη περί τής ταυτότητάς του.

Ό Παύλος βλέπων αυτήν είς τήν κατάστασινταύτην
— Τί σημαίνει τοΰτο ; την ήρώτησε.

Διότι έφοβήθην τρομερά! τώ άπαντά.

— Έφοβήθης ;... καί διατί ;
—.’Ιδού, άνάγνωσον την έπιστολήν ταύτην, ,τω λέγει. 
Άφοΰ δέ διήλθεν .-αυτήν δίς διά τών βλεμμάτων, 

δλως θυμώδης δ Παΰλος κάί σφιγγών τούς δδόντας έλαβε 
τδν πϊλόν του καί έξήλθε.

— Παϋλέ !... τί θά κάμης ; τώ φωνάζει ή σύζυγός 
του. Σέ παρακαλώ, στάσου !

— Τρέχω ν ’ ανταμώσω αύτόν τδν άθλιον, τή άπαντα 
βιαίως καί ούδέν τδν σταματά.

Ή Μαγδαληνή κατετρομαγμένη, άφωνος καί έντελώς 
ώχρά, έπεσεν άναίσθητός έπϊ τοΰ ανακλίντρου.

Ό£δέ Παΰλος έξερ)ςόμενος έζήτησε παρά τοϋ ύπηρέ- 
του τδν αριθμόν 21, οντινος άμέσως έκρουσε τήν θύραν 
χωρίς νά περιμείνη δέ άπάντησιν, ήνοιξεν αύτήν καί

εισερχόμενος έντός τοΰ δωματίου εύρέθη ενώπιον πα- 
χυσάρκου ήλικιωμένου κυρίου, φαλακρού δλίγον τήν κε
φαλήν, καί μέ στρογγυλούς δλως τούς δφθαλμούς, δστις 
κατεγίνετο ξυριζόμενος μόνος.

Έπί τή θέα τοϋ τολμηρού παρεισάκτου, έστράφη καί 
μετ’έκπλήξεως παρετήρει αύτόν.

’—· Κύριε, τώ λέγει ό Παΰλος, ύμεϊς κατέχετε τδν 
αριθμόν 2ΐ ;

— Μάλιστα,, Κύριε, τώ άπαντά αμέσως ό έκπλαγείς' 
ξένος. '

— Έστείλατε εις τήν σύζυγόν μου έπιστολήν αυ
θάδη καί ύβριστίκήν, τω λέγει εύτόλμως.

’ ’ ’
— Ώ, μή προσποιεϊσθε, εξακολουθεί ό Παύλος έξω 

φρενών . . . γέρω παμπόνηρε I. . .
— Κύριέ !. . .
— Είνε δλως ανωφελές νά λαμβάνετε ύφος άγέρωχον, 

ύπέλαδεν ό Παΰλος κατεθορυδημένος, καί δέν ’ξεύρω 
πώς κρατούμαι άκόμη καί δένοοϋ στρίβω τδν λαιμόν.

’Εν ταύιώ δέ έκαμε βήμα άπειλητικδν πρδς αύτόν.
— Ώίάνέκραξεν δ παχύσαρκος,άνήρ, δπισθοδρομων.
— Καί είχες τήν τόλμην σύ, νά γράψης έπιστολήν 

πρδς τήν γυναίκα μου, προσκαλών αύτήν είς τδ δω- 
μάτιόν σου ;... αί ; άθλιε ! τώ λέγει δ Παΰλος πλήρης 
δικαίου θυμού.

Ό γέρων φαλακρός μή λαμδάνων καιρόν ν’ άπαν- 
τήση είς τάς επανειλημμένος άπειλάς τού νέου μανιώ
δους παρεισάκτου, έσκέψθη νά κρούση τόν κώδωνα.

Ό υπηρέτης προσήλθεν άμέσως.
— Βγάλε αύτδν τδν θεότρελλον, άμέσως απ’έδώ, 

τώ έπιτάσσει δ ξένος.
ι— Θεότρελλος ! έγώ;... μέ εκλαμβάνεις -λοιπόν καί 

δια τρελλόν 1 παληάνθρωπε ! τώ έκστομεϊ δ Παΰλος.
Καί πλάν!... χωρίς νά περιμένη περισσότερον, τώ 

εφαρμόζει ό προσβεβλημένος , σύζυγος ισχυρόν ράπισμα 
έπί τού προσώπου, δπερ άντήχηοε καί είς τά πλησιέ- 
,στερα διαμερίσματα.

Ο δέ ηλικιωμένος άνήρ μή δυνάμενος πλέον νά κρα- 
τηθή, κτυπά τδν Παύλον διά τής μικρός ψήκτρας,, δι’ ής 
ήλειφε τδ πρόσωπον του.

— Είσαι ένας άχρεΐος μασκαρδς, έξηκολούθησεν ό 
Παύλος,’ οφογγίζων έν ταύτώ τδ πρόσωπον του έκ τής 
σαπωνάδος.

— Εξελθε άμέσως άπ’έδώ, αύθάδη, τφ έκραζεν δ γέ
ρων, δλως ήγανακτισμένος. ‘

— Θά εξελθω, άφοΰ οοΰ κόψω τδ χέρι, τώ άπαντα δ 
Παΰλος, δι'ά νά μή δύνασαί πλέον νά γράψης τοιαύτας 
έπιστολάς πρδς τάς γυναίκας.

— Βοήθεια!... βοήθεια!... άνακράζει τότε δ κάτοι
κος τοΰ άρ. 2ΐ.

Τότε . ό διευθυντής τοΰ ξενοδοχείου καί τινες ξένοι 
έπιβάται έσπευσαν πρός τον γινόμενον θόρυβον.

— Πρός Θεού ! συλλάβετε αύτόν τόν κακοΰργον,τοΐς 
λέγει ό γέρων.

*0 Παύλος συλλαμβάνεται.
— Κύριοι, άφήσατέ με, τοϊς άπαντα ούτος. Πρέ

πει καλώς νά τιμωρηθή αύτός ό άνθρωπος.Έγραψε πρός 
τήν σύζυγόν μου' αύθάδη έπιστολήν; /

— Δέν είναι άληθές ! δες είναι άληθές, διαμαρτύρε
ται ό ξένος. ■ ...... .. ........................

— Είναι ψεύστης 1 Ίδού καί ή άπόδειξις, άναγνώσατε 
Κύριοι. Έχει μάλιστα υπογράψει καί.τήν έπιστολήν. '’

— Δέν-δνομάζομαι έγω Λούης ; Είσαι · τρελλός ! εί
σαι μανιώδης, άνακράζει ό ξένος.

— Εϊσθε’μάρτυρες,Κύριοι,3τι μέ υβρίζει άκόμη,ΰπέ- 
λαβεν δ Παΰλος.

— Θά μοΰ δώσης λόγον... τώ άπαντά ό γέρων.
— Συγγνώμην, Κύριοι, διέιίοψε τότε ό διευθυντής 

τοϋ ξενοδοχείου,θά συμβαίνη'κάποια παρεξήγησις, Λούης 
ήτο ό προκάτοχος τοΰ Κυρίου.

— Άλλά ή έπιστολή αύτη μόλις πρό δύο ωρών έστάλη 
πρός τήν σύζυγόν μου, προσθέτει ό Παύλος.

— Ναι, ύπέλαβεν ο γέρων, πρό μιας ώρας νέος τις 
κύριος εύγενέστατος, βλέπων δτι δέν υπήρχε δωμάτιον 
νά μοί δώσουν, μοί παρεχώρησε τδ ίδικόν του, προκει-- 
μένου ν’αναχώρηση αύτός τδ εσπέρας.

Καί ούτω τό φοβερόν αίνιγμα έλύετο. Ό δέ πραγ
ματικός ένοχος είχε πρό μίάς ώρας άναχωρήσει έκεϊθεν.

Όλως συγκεχυμένος τότε δ Παύλος έπί τή απάτη,ήρ- 
ξατο αίτούμενος συγγνώμην

— Δέν δέχομαι αύτήν, Κύριε, άπεκρίνατο τό .θύμα 
τής παρεξηγήοεως. Διέμεινα τριάκοντα έτη είς 'Αμε
ρικήν-καί ουδέποτε παρόμοιον τι μοί συνέβη έκεϊ.

• — Έδώ, Κύριε Πινατόρη, πολλά θά ίδήτε άκόμη, 
ύπέλαβεν ό ξενοδόχος. ...

- — Πώς; είσθε ό κ. Πινατόρης; ήρώτησεν ό Παΰλος.
• — Τί.; ίσως καί τδ ονομά μου, σοί άπαρέσκει; τώ 

άπαντά ούτος.
■ —. Όχι ! άλλά... έρχεοθε έξ ’Αμερικής ;

— Ναι, πρδ μιας ώρας έφθ ασα διά μέσου Βρινδησίου 
καί αύριον πρωί αναχωρώ διά τήν Κόρινθον, όπου έχω 
συγγενείς τινας.

— Θείε μου! θείε μου! ,άναψωνεϊ τότε δ Παΰλος 
πλήρης αίδοΰς καί ριπτόμενος είς τάς αγκόλας τόυ.

— Πώς ; έγώ θείος σου; άπεκρίθη μετ’ έκπλήξεως



/

104 Η ΦΥΧΙΧ

καί ©πιοθοχωρών ό γέρων. Θά έπροτίμων νά πνίγω, 
παρά νά έχω τοιοΰτον ανεψιόν.

— ’Ακριβώς χθές έοτεφανώθην τήν ανεψιάν οας Μαγ-
■δαληνήν, αγαπητέ μοι θείε. *

—Ά ! σύ λοιπόν είσαι ό σύζυγος τής ανεψιάς μου;.., I 
Ώ, τότε είσαι εις σωστός ηλίθιος καί λυπούμαι τήνπτω- | 
χήν αυτήν νέαν. J

—■ Συγγνώμην ! συγγνώμην ! ό θυμός μου ήτο φυαι- I 
κώτατος, θείε, άν έγνωρίζετε... J

— Τίποτε πλέον δέν θέλω., νά‘γνωρίζω, άφοΟ έχεις ί 
τό θάρρος νά φέρεσαι οΰτω μανιωδΰς καί πρός ξένους... ( 
τούτο μέ άρκεΤ. Μου άνεστάτωσες όλα τά έντόσθιά μου, 
τά όποια πρό τριακονταετίας διετέλουν έν ήρεμία, καί 
πολύ ύπέφερα...

— Θείε μου ! αγαπητέ μοι θεΤε.,. σέ καθικετεύω... 
’μήν είσαι τόσον σκληρός, . .

— Σοί απαγορεύω νά μέ άποκαλής θεϊον ! Ά 1 τοι- 
ούτους λοιπόν συγγενείς έχω; αί;..ί άρκεΤ. Ή αδελφή 
μου πάντοτε ανοησίας διέπραίε καί αύτη είναι ή φοβε- 
ρωτέρα!

Ή σκηνή αύτη τοσοΰτον τόν ήρέθισε, ώστε ούδείς 
κατύρθωσε νά τόν ήουχάση. Καλέσας δέ τόν.ύπηρίτην 
τοΰ ίενοδοχείου.

— Παιδί, τω λέγει, νά ετοιμάστε αμέσως τά πράγ
ματά μου. Τό ατμόπλοιου έπιστρέφει τό έσπέρας είς 
Βρινδήσιον. Επανακάμπτω εις ’Αμερικήν νά ησυχάσω, 
διότι προβλέπω τί δύναμαι έτι νά πάθω έδώ.

Καί ούτως- έπέστ'ρεψεν είς Αμερικήν, χωρίς νά έκτε· 
λέσητήν ύπόσχεσιν τής δωρεάς τών ιοο,οοο δρ. ούτε : 
νά ιδη τήν αδελφήν του.

— ‘Αριθμός ι3! έμορμύριζεν ή Μαγδαληνή οιγαλή 
τή φωνή... Το ελεγον, ότι θά μας προξενήοη κακόν.

Οί νεόνυμφοι έπέοτρεψαν είς Κόρινθον... Ό Παύλος 
είναι έτι υπάλληλος‘μιοθώτό'ς· καί έχει ήδη τρία τέκνα. 
Ή δέ πενθερά του ουγνάκις παρηγορεΤ αύτόν, δτι άμα 
έπβνακβμψη ό αδελφός της έ£ ‘Αμερικής, τότε άνευ 
αναβολής θά λάβη τήν προίκα 1

Ώ ελπίδες!.., ‘Ελπίδες !

Τί ίχεις παιδάκι μου ποϋ κλαΐς χαΓ βαρυαναστινάζι’ς ; 
Τινα ζητείς ; τί θλίβεσαι; γιάτ’ έτσι μέχύττάζεις ;
Δέν έχεις Μάνα νά σέ κλαί’ χαί νά σέ νανάρίζη 
Σιμά έδώ ’ς τόν τάφο σου άγάπη νά σκορπίζω ;

—Είχα Μανοΰλα ‘‘γώ γλυκειά, μέ είχε χαϊδεμμίνη 
Μ’ έβάστα ‘ς την άγκάλη της, χαί ήμουν ζηλεμμένη, 
Μά ή Μανοϋλα μ*  άρρωστη σάν έπεσε ‘ς τό στρώμα 
Εύρη* ’δ Χάρος τόν καιρό χαί μοϋ ‘χλεισε τό όμμα !

«Γλύστρη»’ άπ’ την άγκάλη της, έφυγ’ άπό σιμά της 
Έπάγωσα χαί μ’ άρπαξαν άπό τήν αγκαλιά της, 
Με ’φέρανε *ς  τής έρημιαίς *ς  τά κρύα μνηματάκια 
Μά γύρω μου έδώ θορώ χαρούμενα παιδάκια.

«Μον’ εγώ κλαίω, θρηνώ, γιατ’ έχω πόνο ’ς τήν καρδιά 
Γιατ’ή Μανοϋλα μ’ έφυγε ‘ς τη μαύρη ξενητειά, 
Πέρασε θάλασσαις πολλάΐς, νά σβϋσητόν.καϋμότης
Μά είς τό μόνο της παιδί, πάντα ’ναι ό λογισμός της·

<Γιά τοϋτο εσηκώθηχα, άπ’ τό ψυχρό μου μνήμα 
θέλω νά ‘μβώ ’ς τήν ’Εκκλησία ’ς τό Άγιό της Βήμα 
Μπροστά 'ς τή Μάνα τοϋ Χριστού νά τήν παραχαλέσω, 
Μέ δάκρυα χαί στεναγμούς, ίσως χαί ήμπορεσω

«Νά στείλω *χεϊ  ’ς τήν ξενητειά λίγη παρηγοριά
'Σ τήν πιχραμμενη Μάνα μου ’ς τήν μαύρη της χαρίία 
Νά παύση πλέον νά θρηνή νά χλαίητό-παιδί της
Γιατί πολύ χουράσθηκε ή άμοιρη ψυχή της !

Καί σ&ν θά φθάσχι τοΰ Χριστού ή ώρισμένη ώρα 
Νά *λθ$  νά μ’ εδρ’ήΜάναμουμίσ’ τών νεκρών τη χώρα 
Ν’ άνοιξη τά χεράκια της νά μέ δεχθή καί πάλιν 
Άχ 1 καί νά βρώ παρηγοριά ’ς τής Μάνας τήν αγκάλη!

Αυτά μοϋ είπε κι*  έγειρε, νά κοιμηθή καί πάλι
*Σ τήν μαύρη γή τήν Μητρυιά, τήν κρύα της αγκάλη! 
Καί νά τ’- ορνίθι φώναξε*  έφάνηκε ή ήμερα, 
Κλάψτ * οσοι έχετε παιδιά, μια άμοιρη Μητέρα.

Έν Γιβυργιέόφ 17 Αύγούστου 1896·
ΕΛΕΝΗ Σ. ΦΩΤΙΑ.

ΝΕΚΡΟΎ" ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ί

Σέ χοιμητήρι τ’ άγρια μεσάνυχτα έμβαίνω 
Μέ βήμα τρόμον σφαλερόν ’ς τά μνήματα πηγαίνω 
Μεσ τήν γαλήνην τών νεκρών νά ευρώ ησυχίαν 
Νά δώσω άνακούφισιν *ς  τήν μαύρην μου καρδίαν.

“Ω, πώς τό στήθος μου κτυπφ, κι’ δ νοΰς μου πώς γυρίζει; 
Βρέχει, χιονίζει, άγρια δ άνεμος συρίζεε.
Πώς τρεμοσβύνουν οι φανοί, ωσάν ψυχή που βγαίνει, 
Πετφ άπ’ τό σώμα τό φθαρτόν, *ς  τούς ουρανούς πηγαίνει!

Πλήν νά, έχει ποϋ προχωρώ, τί βλέπω κεί ’ς τήν άκρη; 
‘Σ τή σκοτεινιά, ’ς τής έρημιαίς ; είν’ ενα μνηματάκι 
Κι*  άπάνω είς τήν πλάκα του, κάθετ’ ένα παιδάκι 
Κι ’ άπ' τά σβυστά ματάκιά του τρέχει ψυχρόν τό δάχρυ!

Πλησίασα, τό χάϊδεψα, θεέ, τί αγωνία ; 
θανάτου πτέρυξ πέρασε τά στήθη μου τά κρύα ! 
Έστράφη καί μέ ’κύτταξε μέ τό θολό του όμμα 
Τά δάκρυά του έβρεχαν τοϋ τάφου του τό χώμα.

ΜΑΚΡΑΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
(Νοσταλγία)

Είς τά ξένα μακράν σας’Δθήναι 
δύο έτη πως ζώ. π&ς περνδ>

V ψεΰ ! δύο έτη σκληρά νοσταλγώ 
Άχ ! . . . τά ξένα πικρά οπον είναι I!

Όταν, δταν μακράν σας Άθήναι 
άνεχώρουν περίδακρυς δλη

. ούρανοϋ ήψανίζοντο θόλοι 
κί’όψθαλμοί μον δακρύων ’σάν κρήναι.

Ν’ άποθάνω έκει έπεθύμονν
’στήν ώραίαν γλνκειάν μον πατρίδα, 
πλήν απέβαλα πάσαν έλπίδα 
και ’στά ξένα τά πάντα μέ θλίβουν-

Ζ
Ξένη, ξένη ’στά ξένα δυό έτη 
τεθλιμμένη, περίλυπος μένω 
καί ό χρόνος νεότητα κλέπτει 
καί ’στο χαϊνόν μου μνήμα προβαίνω.

Έν Μυκίνφ τή 23 7]6ρίου 1896. ι -
Ελένη Παπαθαναχοπουλοϊ


