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|g αιών ημών βιχαίως έχλήθη αιών τών θετικών 
επιστημών καί τής θετικής τής έοεύνης peioSeu, διότι 
«ύ μό.ο» αί μέγισται δι’ αύτών εγένοντο εφευρέσεις χαί 
τα χαταπληχτιχώτερα ΐτελέσθησαν έργα, έργα μετα- 
βαλόντα χαί αυτήν την δψιν χαί διαίρεσιν τής σφαί
ρας, οΰ μόνον εν παντι τοΰ ανθρωπίνου επιστητού κλάδιρ 
νέον έχυθη φώς χαί νέοι δια τής άχριβοΰς επιστημονι
κής μεθόδου απεκαλύφθησαν, ώρίσθησαν χαί έξηγήθη- 
σαν φυσικοί νόμοι, αλλα καί διότι κατά τοΰτον ά>ε- 
γνωρίσθη καί άνεχηρύχθηάμεταχλητως πλέον τδ αξίωμα, 
ότ·. ή αληθής επιστήμη πρέπει να περιορίζηται είς τήν 
ερευνάν καί μελέτην τών φαινομένων καί τών νέμω» 
τών σχέβεών των, ήτοι τής όμοιότητος καί διαδοχής 
αύτών, άφίνουσα ώς έωλον χαί άνέφιχτον τήν άναζή- 
τησιν τής ουσίας, τής αρχής καί τού τέλους τών δντων, 
δτι δ’ ή παρατήρησις χαί ή πείρα οΰ·/ί ή φαντασία καί 
αί μεταφυσικά! ύποβέσεις άποτελοΰσι τήν λυδίαν τής 
αλήθειας λίθον. Τοιουτοτρόπως ού μόνον πλέον ό φιλο
σοφικός λίθος δέν άναζητεϊιαι υπό τών επιστημόνων 
τοΰ Ί9ου αΐώνός, ώς χατα τδν μέσον αιώνα ύπό τών 
άλχημιστών, άλλ’ οΰδ’ ή εσωτερική ούσία τών σωμά
των ή ή α’ιτία τής χινήσεως ή τής βαρύτητας αύτών- 
Έπί τής άκραδάντου δέ ταύτης βάσεως έρειδόμενος μέ- 
γος τοΰ α’ιώνος τούτου φιλοσοφικός νους,δ Αύγουστος 
Κόντ, έφήρμοσε τήν τών θετικών επιστημών μέθοδον 
είς τήν φιλοσοφίαν χαί αφήχεν εις τούς μεταφυσικούς 
χαί τούς φαντασιόπληκτους τήν ματαιόσχολου φροντίδα 
ν* κυλέωσι τδν Σισύφιον λίθον έπί τών άλύτων ζητη
μάτων τής ουσίας καί τών πρώτων χαί τελικών τών 
δντων αιτίων.

Άλλ’ή νέα αδτη φιλοσοφική μέθοδος, τήν όποιαν 
ήκολούθησαν καί έφήρμοσαν άπαντες οί ύγιεις καί ισχυ
ροί φιλοσοφικοί νόες άπδ τής δημοσιεύσεως τοΰ έργου 
τοΰ Γάλλου φιλοσόφου ήδυνήθη αρά γε νά καταστείλη 
εντελώς τήν ακάθεκτου περιέργειαν τοϋ ανθρωπίνου πνεύ
ματος πρός παν δ,τι ανάγεται είς τά αφορώντ.α τδ από
λυτον ζητήματα ; Τοιοΰτον καρπόν δεν παρήγαγε αφθο- 
νον βεβαίως είσέτι ή νέα φιλοσοφία, τδ δέ όμμα προσ- 
εχτικοΰ πα^ατηρητοΰευκόλως δύναται νάδιακρίνη, δτι 
τής πρός την μεταφυσικήν κακής χλίσεως δέν άπηλλά- 
γησαν εντελώς ούδ’ αυτοί, οί κυριώτεροι τής θετικής φι
λοσοφίας αντιπρόσωποι, ίδια μάλιστα οί τήν Αγγλικήν 
άποτελοΰντεςσχολήν. Καί είναι μεν αληθές, δτι,&«αν- 
τες ούτοι δμοφώνως άποφαίνονται αδύνατον τήν γνώ- 
σιν καί επομένως ματαίας τήν ερευνάν τών υποκειμέ
νων τής ανθρώπινης πείρας ζητημάτων, αλλά χατα 

παράδοξον άντίφασιν αντί νά περιορίζωνται είς τήν ει
λικρινή τής άγνοιας ομολογίαν, δμιλοΰσι περί τοΰ αδυ
νάτου νά γνωσθή,άυ Γ Inconnaissable, ώς περί απείρου 
δυνάμεως, άναπολούσης κάπωςτδν άγνωστον τών Αθη
ναίων θεό». Ευτύχημα θά ήιό έάν ή μεταφυσική τά- 
σις περιορίζετο μέχρι τοΰ σημείου τούτου, αλλ δμως 
ευκόλως εννοεί τις, δτι δ κόσμος όλος δέν δύνβται να έχη 
τδ πνεδμα χάΐ τήν δΰναμιν τών φιλοσοφικών πεποιθή
σεων τοΰ Conte, τοΰ Litri, τοΰ Spencer ή τοΰ Mill 
καί δτι μεθ1 δλην τήν διάδοσιν τών θετικών γνώσεων 
χαί τής θετικής τών ερευνών μεθόδου, ύπαρχόυσιν ούκ 
ολίγοι οί τείνοντες προσικτικώτερον τό ους βίε παν δ,τι 
τρέφει τήν πρός τδ υπερφυές κλίσιν. Άλλ’ έάν ή τοι- 
αύτη, τάσις .επαναφέρει .«* μέσφ τον θετικωτέρου ,αιώ- 

~νος τδν μυστικισμόν, τοιαύ’ης είναι ούχ’ ήπτον ή ύπε- ' 
ροχή τοΰ θετικού πνεύματος καί τής επιστημονικής 
έρεύ»ης, ώσ»ε καί αύτός ό μυστικισμός, ίνια άχουσθή 
σπουδαίως, κρίνει αναγκαίο» νά περιβληθή τδ ένδυμα 
τοϋ φυσιχοϋ φαινομένου.

’Ολίγοι βεβαίως τών αναγνωστών θά άγνοώοιν άλως 
τά δήθεν θαύματα τοΰ Πνευματίσμιοΰ (Spin- 
tisme) διότι ή πνευματική αυτή επιδημία έξ Αμερι
κής μεταδοθεΐσα είς ’Αγγλίαν καί έν τή χώρμ ταύτη 
τής μελέτης καί τής έλευθέρας έξηγήσεως τών Γραφών, 
έδαφος λίαν πρόσφορον προς άνάπτυξιν εύροΰσα, κατήλ- 
θεν είς άπαντα σχεδόν τά μέρη, τινών τήν εχπληξιν, 
πολλών τήν ειρωνείαν καί τδν γέλωτα καί άπάντων τήν 
περιέργειαν έγείρουσα. Άλλ έάν ολίγοι είσίν οί μή 
άκούσαντες τάς περί τών κινούμενων τραπεζών χαί. τών 
θαυμάσιων αύτών αιωρήσεων, τάς περί τών συνομι
λιών μετά πνευμάτων ζώντων καί νεκρών διά τών'με
σαζόντων προσώπων (mediums) διηγήσεις καί τά λοιπά 
τοΰ Πνευματισμού παράδοξα, πολλοί βεβαίως άγνοοΰσι 
τήν κατά τά τελευταία έτη καταπληκτικήν αυξήσιν 
τών θυμάτων τής ασθένειας ταύτης. Διρρη|ΐένοι είς δια
φόρους αποχρώσεις, χαί όσον αφορά τήν εξήγησίν των 
φαινομένων, άτινα ισχυρίζονται δτι βλέπουσι, οί πνευ 
ματισταί (spiritesI συνέρχονται ενίοτε είς γενικάς συν
ελεύσεις πρός συζήτησιν διαφόρων σχετικών , ζητημά
των. ’Εν μιμ τών συνελεύσεων τούτων, κατά την' εκ- 
θεσεν τοΰ 1889 εν Παρισίοις άπδ τής 9 ης μέχρι τής 
ίβης Σεπτεμβρίου έλαβον μέρος τεσσαράκοντα χιλιάδες 
πνευματιστών, άντεπροσωπεύθησαν δέ 88 εφημερίδες 
άποχλειστικώς εχδιδόμεναι πρδς ύπεράσπισιν χάΐ έ^ή- 
γησιν τών φρονημάτων των. ’Εχ τούτων14, έκδίδονται 
εν Γαλλία, 12 έν Ίσπανίρι, 7 έν ’Αγγλίφ, 3 έή'ξ'ρρ- 
μαν'.α, 2 έν ’Ιταλία, 3 έν Βςλγίιρ, j έν Ρωσσίμ ,και 
διάφοροι αλλαι έν ’Αμερική· L_

Άλλ’ δ μέγας ούτος αριθμός τών οπαδών τοΰ ΙΙνευ· 
ματισμοΰ, καίπερ άξιος σημειώσέακ, δέν θα έξέπληέτε 
τόσον όσον ή άφοσίωσις είς αύτδν ανδρών, εχόντων. την
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«τάς ήνάγχασε νά καταφύγωσιν εις άλλα θαύματα.
Ό Πνευματισμός δέν διεκρίθη έπί όυονοίμ χαί συμ- 

φωνίς' τών οπαδών του ώ: πρός τήν έξήγησιν τών μυ· 
στηοιωδών φαινομένων του, πολλάς σχώ· αιρέσεις, ών 
οί αντιπρόσωποι ε’ις σφ’δρά; άφέθησαν έπανειλημμένως 
πρδς άλλήλους συζητήσεις, άλλ’ ή μάλλον δίακριθεΓσα 
πρό τινων ετών καί ύπδ νέαν μορφήν καί έν «Γδει νεα; 
θρησκείας έχθέσασα τά; πλήρεις μυστιχισμού θεωρίας 
καί δοξασίας της είναι ή θεοφυσική. Αγγλοι του- 
τέστη καί Αμερικανοί τινες πνευματισταί, έλκυόμενοι 
ύπδ τής Ρωσσίδος κυρίας Blavatsky, άπεφάσισα» να 
ένώσωσι τάς πιευματιστιχας ιδέας μετά τοΰ μυστικι— 
σμοϋ τών Βουδδιβτών καί παράσχωσι νέαν έξήγησιν 
τών δήθεν ύπερφυοιχών φαινομένων.

Ή κυρία Blavatsky, γυνή ευφυής χαί πολύπειρος, 
ζήσασα ·έν Ίνδίαιι, έν Καίρω ένθα κατά τό 1872 επε- 
χείρησε νά ίδρυση έταιρίας π.ευματιστών, έν Ρωσσια 
καί Άγγλίφ, κατόρθωσε νά έλχύση ικανού: οπαδούς, 
ιδί? δε τδν Αμερικανόν συνταγματάρχην Olcot, μεθ ού 
άφοΰ ίδρυσαν χατα τδ 1875 έν ’Τόρκη τήν Θιο· 
σοφιχήν έταιρίαν, μετέβησαν κατά τδ 1878 
είς Ί·δίας, δπου ώρισαν τήν κεντρικήν αύτής έδραν.

Ούτε δ χώρο;, ούτε ό σκοπός τής παρούσης μελέτης 
επιτρέπομαι τήν λεπτομερή τής θεοφυσικής διδασκα
λίας άνάπΐυξι», ώς εκτίθεται αυτή έντήΒουδδι- 
σ τ ι κ ή χ α τ η χ ή σ ε ι τοΰ Olcot, έ' τώ Σ κ ο τ ε ι ν ώ 
κόψω, τώ μυστηριώδίι Βουδισμώ καί άλλοι; «pyoto 
τοΰ Sinnet, άλλ’ ή πρωτεύουσα αύτής ιδέα είναι, δει 
ύπάρχει μυστηριώδης τις αδελφότης επι τών ορέων του 
Thibet, ής τά μέλη mahatmas καλούμενα, χατορθώ- 
σαντα νά είσδύσωσιν είς τήν ουσίαν τών δντω» δύναν
ται νά συνεννοώνται άπδ πάσης άποστάσεως μετά 
τών άνθρώπων διά τών μεσαζόντων προσώπων (me- 
?^|ΐί^Β^Ο®^>ίιϊθ"^ϊ''έπιστολάς δι’ άοράτου δδοΰ, 

ν αποχαλύπτωσι μυστήρια καί έ«εργώσι διάφορα θαύ
ματα, ών τινα έξετέλεσαν διά τής μαθήτριας των χ. 
Blavatsky χαί τίνος ιθαγενούς έν Madras Damodar 
Mavalaukar όνάματι. Έκαστον τών θαυμάτων τούτω- 
ηύξανε τήν φήμη» χαι τούς οπαδούς τής Θεοσοφ'χής 
έταιρίας έν ’Ινδίαις χαί αλλαχού, ο! δέ Θεόσοφοι γιυ- 
ριώντες καί τού: παλαιούς αδελφού; των περιφρονοΰν- 
τες άπεκάλουν τούς κοινούς πνευματιστάς α ά ν ι χ ά- 
ανους νάγνωρίσωσι τήν "[ σ ι δ α, ήτις μετά 
«μαχρούς αγώνας καί πολλάς δοχίμα- 
«σΐας αποκαλύπτει τά μυστήριάτης είς 
«έκλεκτούςτηςμυήσεως!» (Ιδ. Nus «ά la 
recherche des destines.») Άτυχώς σκάνδαλό» τι έπέ- 
πρωτο ν’ άποκαλύψη τά μυστήρια ταΰτα ώς καθαρά 
άγυρτεύματα I Φίλη τι; τής κυρίας Blavatsky ή κ- Co- 
tomb περιελθοΰσα είς έριδα μετά τοΰ συμβουλίου τής 
έταιρίας, έδημοσιευσεν έν ’Ινδική τινι επιθεωρήσει, τήν 
Madras Christian College Magazine, σειράν επιστολών 
τής χ. Blavatsky,, έξ ώ» άπεδειχνύετο δτι όλα τά τών 
θεοσόφων θαυμάσια ήσαν αποτελέσματα άπατης’ καί 
διεμαρτυρήθη μέν ή κ. · Blavatsky μετ’άγαναχτήσεως, 
άποκαλουσα πλαστογράφον τήν κ. Coulomb, άλλ’ ή 
γνώμη τών πραγματογνωμόνων χαί ίδίγ. τών τοΰ Βρετ- 
τανικοΰ Μσμσείου άπεφάνθη άδιστάχ'ως ύπέρ τής γνη- 
σιότητος τών επιστολών. Έτέρωθεν ή έν Αγγλία εται
ρία «Τών ψυχικών ερευνών», ής τήν προσοχήν είχεν 
εγείρει δ θόρυβο; τής Θεοτοφικής έταιρίας ελάμβανε 
μακράν ίκθεσίν τοΰ έν Ίνδίαις επίτηδες πρός μελέτην 
τών θρυλουμενων θαυμάτων σταλέντος αντιπροσώπου ' τής Hodgson βεβαιοΰσαν τάς άγυρτείας τών θεοσόφων.
Καί όμως μεθ’ όλην τήν άποιυχίαν ταύτην ή x. Bla
vatsky κατόρθωσε νά ΐδρύση κατά τδ 1884 Θεοσοφι- 
χού; συλλόγους έν Elberfeld, έν Παρισίοις καί έν Λον- 
δίνφ χαί νά άφίση χαί μετά τόν θάνατόν της ικανού; 
όπαδούς,’ιδίςι έν Γερμανίφ,οπαδούς άποφασίσαντας ν’άνα-

έπιστημονικήν φήμην τοΰ Crookes, τοΰ Zollner καί’ 
τοΰ Wallace.

Ό τελευταίος, εφάμιλλος τοΰ Δαρβιν καί δημιουγδς 
δσον χαί έκεϊνος τής περί έξελίξεως θεωρίας, πρόεδρος 
τής Εντομολογικής εταιρίας καϊ επιστήμων καί συγ· 
γραφεύς μέγας^καί εμβριθής,συνέγραψι πρδς υπεράσπι
σή τοΰ Πωματισμού εργον παράδοξρ» τδ «περί τής 
’Επιστημο.νιχήςέννοίαςτοΰύπερφυους» 
ένφ έχθέτων τήν ίδιαν θεωρίαν του ισχυρίζεται, ότι τό 
πνεύμα δίδει είς τό σώμα τήν ζωήν καί τήν σχέψιν χαί 
ότι συνδεόμενον μετ’ αύτοΰ διά λεπτού α’ιθέρο; δύναται 
νά διατρέχη διά μέσου τούτου τας άπειρους έχτάσειι, 
νά συνεννοείται μετά τών λοιπών πνευμάτων, να βλέπη 
καί προβλέπη τά πέριξ καί μακράν συμβαίνοντα καί 
εί ά-νάγχη νά χατασκευάζη έκ ρευστού τίνος. τών ζών· 
των σωμάτων μεθ ου δήθεν εύρίσχεται εν μαγνητιχή 
συγγενείς λεπτόν περικάλυμμα, έν είδει σώματος, ’ή 
τελευταία ιδιότης η·ο ανάγκη νά έξηγηθή, διότι πολ
λοί τών πνευματιστών έσχον τήν εύτυχία» νά ίδωσι τό
σον ζωηρώς τά πνεύματα, ώστε τα έ »ι·> τ ο γ ρ α φη· 
σαν, όπιρ θά ήτο ανεξήγητο* ά·ευ λεπτού υλικού τί
νος περικαλύμματος! I I

"Οσον καί άν αίσθάνηταί τις τήν επιθυμία* νά γε- 
λάση άχούων τοιαύτας διηγήσεις καί εξηγήσεις, δέν δυ
νατά» έτέρωθεν νά παρέλθη ανεξέταστος ό,τι ειΛκυσε 
τδ σοβαρόν ένδιαφέρο' καί ένέπνευσε τήν φαντασίαν επι
στημόνων οίος δ Wallace. Ή επιστήμη ψυχρά καί αμε
ρόληπτος ύπέβαλεν έπανειλημμέ'ως είς τόν έλεγχο» αύ
τής τά φαινόμενα εκείνα, όσα ήδύ»ατο νά έξετάση καί 
έφ' ώ» έβασίζοντο αί λοιπαΐ φαντασιώδεις τών πνευμα- 
τιστών έξηγήσεΐς.

Τραπέζας αυτομάτως αιωρουμένας, άνδρας συντρί- 
βονεας διά ψιύτεως άπλής τά καθίσματα, παιδία εχοντα 
τδ δώρον νά σβύνωσι διά μόνης τής,,πα^^ί^^^^  ̂
φώτα , γυναίκα; ώς τήν χή^α* Picard, άναγκάζούτας 
τδν σιάπωνα τής πλύσεως να έξέρχηται τής θύρας καί 
άνέρχ’ηται διά τής θυρίδος, πνεύματα ρίπτοντα ζακχα- 
ρωτά καί χρυσά ψίλλια, όργανα τέλος παίζοντα αύιο- 
μάτως, ώ; τό τοΰ περίφημου Aome, δέν δύναται να πσ- 
ρουσιάση είς τήν έπιστημονικήν εξέτασιν ό Πνευματι
σμός, διότι μόνον οί πολλοί πιστοί εχουσι τήν εύτυχίαν 
νά τά βλέπωσιν, άλλ’ ό,τι ήδυνήθη νά επίδειξη, ησαν 
ή αυτόματος γραφή καί έν γένει τά μεταβάλλοντα 
πρισωπιχότητα mediums. Έπί τών αληθών πράγματι 
τούτιων φαίνομαίνω» επεστησε σπουδαίως τήν προσοχήν 
της ή ’Επιστήμη καί μετά μαχράς καί έπιπό·ους με
λέτα;. καί παρατηρήσεις χατέληξεν είς την φυσικήν 
τούτων έξήγηησιν. «Ή μελέτη τών φαινομένων τούτων, 
«άρξαμένη άπδ δεκαπενταετίας ύπό τών Richet, Gu- 
«rueh Myers χαί εμού, λέγει SPierre Jannet χατέλη- 
«ξεν είςτα έξής συμπεράσματα: 1ον), ότι τα επί τώ» 
«mediums παρατηρούμενα παράδοξα φαινόμενα είσί 
«τά αιύτά, άτινα παρατηρούνται είς τάς νευρικά; άσθε- 
«νεία«ς, τδν υστερισμόν καϊ τήν προκαλουμενην ύπνω- 
«τΐχήιν χατάστασιν. 2ον), δτι άπαντα τά φαινόμενα 
«ταΰτα εχουσι τούς νόμους των, έξηγουμένους διά τής 
«•οβκρας διαταράξεως τοΰ μηχανισμού τής άντιλήψεωι, 
«ήν περίεγράψαμε» ύπδ τδ όνομα τής ψυχολογικής άπο- 
«συνθίσεως». (ίδ. Pierre Jannet «)e spiritisme con- 
lenjporaitl »). Ούτω δσον χαί άν έφχίνετο παράδοξον 
τδ φιαινόμενον ανθρώπου μεταπίπτοντος εις άλλην 
προσωπικότητα χαί λησμονοΰντο; έπι «τιγμάς τήν έαυ- 
τοδ, γράφοντο; αυτομάτως καί ταχέως άνευ συνείδή- 
σεως τής πράξεώς του ή χινοΰντος δ·.’ ασυνειδήτων κι
νήσεων τας τραπέζας, δσον καί άν έδικαιολόγουν έκ πρώ
της όψεως τά φαινόμενα ταΰτα τήν ένσάρκωσιν ή τήν 
ενέργειαν πνευμάτων ή διαβόλων, ή έπισιήμη διά τής 
Συσικής τούτων έξηγήσεως τά μέν πνεύματα χαί τούς 

ιαβόλους άπήλλαξε τοιούτου κόπου, τούς δέ πνευματι· 

μορφώ»ω»ι τόν κόσμον άν ουχϊ διά θαυμάτ ω<, τούλά- 
χιττον διά σκοτεινών μεταφυσικών θεωριών χαί πομ- 
ποδών επαγγελιών.

Η πίστις εις τήν ΰπαρξιν φαινομένων, πρό τών όποίω1' 
η επιστήμη,χιι ή ανθρώπινη λογική ύποχωροΰσι σΐω" 
πωσαι καί εκπληττόμενα! δήθεν, διαδοθεΐσχ μετ’ έπι· 
ταιεως κατά τάς δύο τελευταίας δεκαετηρίδας χατέστη 
μάλλον αξιοσημείωτο; άπό τής ίδρύσεως έν Άγγλίφι 
τής « Εταιρίαςτώνψυχι χ ώ ν ερευνών,» 
περιλαμβανουσης 600 μέλη, μεταξύ τών δποίων ύπάρ- 
χουσι πλεϊστοι τώ» θετ·χών επιστημών περιφανείς αντι
πρόσωποι. Ή εταιρία αδιη ανέγραψε» έν τώ προγράμ- 
ματι τών έργατών αύτής τούς έξής σκοπούς, Ιο») τήν 
μελετην τής φόσεως καί τής δυνατής έκτάσεως τής 
αμοιβαίας ίπιοραιεως τών ψυχών ανεξαρτήτως τών 
γνωστών τής φυσικής άντιλήψςως μέσων, 2ο») τή» 
μελέτην, τοΰ Υπνωτισμού. Μεσμερισμοΰ. Υπνοβασίας 
χαί όμοιων φαινομένων 3ον) τη» κριτική» απαλήθευ- 
σι» τών έρευνών τοΰ Reichenbach ίνα γνωσθή έάν πράγ
ματι πρόσωπά τινα Εχουσι άλλο είδος αίσθησεως πλην 
τής λεπτότητος τών αισθητηρίων οργάνων, 4ον) τή» 
λεπτομεοή αναλυσιν τών ανακοινώσεων πρός τήν έται- 
ριαν περί τών εμφανίσεων τών πνευμάτων κατά τήν 
στιγμήν τοΰ θανάτου ή ΰπο άλλας περιστάσεις χαί περί 
τών φαντασμάτων των ή λοιπών φαινομένων ύπό τού
των είς τάς χαλουμένας σ τ ο ι χε ιω μ έ ν « ς οΐχίας 
(haunted houras) δον) τήν ανάλυσίν φυσικών φαινομέ
νων, τών παραγομένων γνωστών ύπό τό γενικό» άνομα 
τοΰ Π ν ε υ μ α τ ι σ μ ο ΰ χαί τήν έρευναν τών αιτίων 
καί γενιχώ» νόμων των. 6ο») τήν συλλογήν τής άφο- 
ρώσης τ’αντικείμενα ταΰτα δλης. Πρςς πληρέστερα» 
επιτυχίαν τών σκοπών τούτων «ξελέγησα» διάφοροι έπι- 
τροπαι,,ών έκαστη άνι'λαβεν ίδιον χλάδον μελετών καί 
πειραμάτων, χατα μήνα δέ έχδίδεται έφημερίς περιέ- 
χουσα εχθεσίις^τής έταιρίας χαί ανταποκρίσεις διαφό
ρους χαί κατ έτος δημοσιεύεται ογκώδης τόμος περί» 
λαμβανων τά πρακτικά τών εργασιών, τών πειρα
μάτων χαί τών ανακοινώσεων· χατ ’ άπομι’μησιν τής 
μεγάλης ταύτης ’Αγγλικής έταιρίας, συνέστη έν Μο- 
ν«χω όμοια Ψυχολ ογι κ ή κληθεΓσα καί έτέρα έν 
Βερολινω τής Πειραματικής ψυχολογίας, 
αμφότεραι όμως ευτυχώς έ»ωθε?σαι κατά τόν Νοέμ
βριον τοΰ 1890 άπετέλεσαν τήν έταιρίαν τών ψυχολο
γικών ερευνών, εν τώ προγράματι τής όποιας ό μυστι- 
κισμός δέν εύρε θέσιν πλέον. Τούναντίον έν Σουηδίφ 
«υνέστη έτέρα έπιδιώκουσα ακριβώς τόν σχοπον τής 
Αγγλικής καί κατά τάς άρχάς τοΰ 1891 ήρξνντο έ» 

Γαλλίφ δημοσιευόμενα τά Χρονικά τών Ψυχι
κών επιστημών ύπό την διεύθυνσιν τοΰ Dartez 
καί τήν έποπτείαν γνωστών επιστημόνων, σχοπούντων 
να συλλέγωσι» ύλην άναγομένην είς τά ζητήματα,ατινα 
μελετμ ή, ’Αγγλική εταιρία καί νά έρευνώσι τού; νό
μου; χαί τάς δυνατάς αίτιας τών φαινομένων πρός έξή- 
γησιν τών όποιων οί νυν γνωστοί φυσικοί νόμοι δέν 
έπαρχοΰσι I I ■

Δεν θά επίμείνω τώ» πορισμάτων τών εργασιών 
χαθ’ οσον αφοιμ τόν■ Μεσμείισμόν, ύπνωτισμόν και τήν 
θεωρίαν τοΰ Reichernbach ήτοι τήν ’ιδιότητά τι/ων νά 
βλιπωσι φωτεινά; λάμψεις έξερχομένα< τών πόλων τοΰ 
μαγ-ήτου, διότι ταΰτα ή έδειξαν βέβαια μόνον όια 
εξήγησε» ηδη ή ’Επιστήμη ή περιωρίσθησαν είς συλλο
γή» ελάχιστων παραδόξων δήθεν φαινομένων έπί αβέ
βαιων χαί ύπόπτων βχσιζομένων καί τούτων πειρα
μάτων, Αλλ* ώς πρός τά ζητήματα τής clairvoyance 
και τής τηλεπάθειας ή ’Εταιρία τών ψυχικών 
ερ ευ» ώ» ύπήρξε πλούσια είς συλλογήν ύλης, ήτις 
ήγειρε σοβαρώς το ενδιαφέρον παντός έπιστήμονος καί 
φιλοσόφου.

Η επιτροπή, ήτις άνέλαβε τή» εξέτασιν τοΰ ζητή

ματος,.έάν ή σκέ^ις ανθρώπου τίνος δύναται *ά μετα- 
δοθή εις ετερον η γεγονός τί γνωσθή άνευ τής μεσο- 
λαβήσεως τών αισθήσεων καί διά μόνης τής ψυχική; 
ένεργειας προέβη εις πλεϊστα πειράματα ώ<ν τάποτελέ- 
σματα χατα μέν την χρίσιν αύτής συνηγορεί ύπέρ 
τής ύπαρξεως τοιούτων παραδόξων φαινομένων, κατά 
την όρθοτέραν όμως άλλων έξηγεΓται έπαρκώς διά τού 
τυχαίου, καί τδν υπολογισμόν τών πιθανοτήτων. Ούτω 
επί τού πειράματος, έάν δύ*αϊαί τι; νά μαντεύση έκ 
τίνος δωμχτίου παιγνιόχαρτόν τι, εκλεγόμενο» έν ετέρω 
δωματιιφ ύπδ τών μελών τής επιτροπής, έφ»’ ού προση- 
λοΰσι ταΰτα τήν προσοχήν, έπί 27 έρωτήσσων ούδεμία 
«πέτυχε», έν έτέρ$ συνεδρία έπί 10 ίπέτυχον δύω καί 
έν άλλη έπί 25 πάλιν δύο. 'Γούναντιον όταν τδ πρό· 
σωπον μετά τήν εκλογήν τοΰ παιγνιοχάρτου εύρίσκετο 
ε» αυτή μετά τών μελών τής επιτροπής αιθούση, ή επι
τυχία ηυξανε καταπληκτικός διότι έ» 32 8 τοιούτων 
περιπτώσεων έπέτυχον 127 αμέσως, 56 μετά υία» 
αποτυχίαν καί 19 μετά δύο. Ούδείς βεβαίως εννοεί" 
ν'αποδώση τη» διαφοράν ταύτην εις συνεννόησιν, λαμ- 
βανομένης ύπ’όψει τής καλής τών πειραματιστώ» πί· 
στεως, άλλ’ ό γνωρίζων τόν σύνδεσμον τής διανοητι
κής προσηλώσεως μετά τών εξωτερικών κινήσεων καί 
ιδίμ τών τοΰ προσώπου, «τι δέ τήν λεπτήν καί θαυμα- 
σίαν οξυδέρκειαν τών ύποβαλλομένων «ΐς τοιαΰτα πει
ράματα, εννοεί εύκόλωι, οτι αί πλεΐσται επιτυχείς περι
πτώσεις δύνανται νά έξηγηθώσιν οΰτω φυσικώς, δ ύπο- 
λειπόμενος δ’ αριθμός δια τών τυχαίων συμπτώσεων. 
Καί είναι μέν αληθές, ότι πολλοί τών έπιστημόνω» δέν 
εύρίσκουσιν έπαςκεί" τήν τοιαύτην έξήγησιν, έν οίς καί 
δ διευθυντής τής 'Επιστημονικής Έπιθεω- 
ρησεως καί καθηγητής τής Φυσιολογίας έν Παρισίοις 
Charles Riched σφοδρά» σχών μίχρι προσωπικών αντεγ
κλήσεων περί τούτων συζήτησίν μετά τοΰ διοχσήμου κα- 
θηγητού τής έν Πετροπόλει ιατρικής σχολής Bosenbach, 
αλλ’ ό αύτδς Γάλλος συγγραφέύ; δμολογεΐ «επίσης, ότι 
χατα τα πλεΓοτα πειράματα, τά έπιτςυχθέντα αποτε
λέσματα συμφωνούσι μάλλον μετά τώ» αριθμώ», οΰς 
δίδει ή θεωρία τής πιθανότητάς τοΰ τυχαίιου ή μετά 
τής ψυχικής όράσεως.

Αυιχολωτέρα φαίνεται ή έξήγησις τώ» περιπτώτεων 
τής Τηλεπάθειας, έκ τών όποίω» συ»έλεξε» υπέρ 
τούς 700 ή ’Αγγλική εταιρία, δημοσιευθείσας χαί διά 
τοΰ έργου τών Gurney, Myers καί Poducorrv «περί 
φαντασμάτων τώ» ζώντων», ούχ όλι'γας δέ 
επίσης περιέχουσι χαί τά X ρο » ι κ ά τών Ψυχικών 
επιστημών. Πρδς συλλογήν τών περιπτώσεων τού
των οί γραφοντες ισχυρίζονται, βτι κατέβνλον τήν μ«- 
γαλειϊερα» προσοχήν, άποβαλόντες πάσαν άνακοίνωσιν 
μη βεβαιουμένην δι’ άναμφιοβητήτων αποδείξεων καί 
μαρτυριών προσώπων λία» αξιόπιστων, πολλάκις καί 
αύτώ» τών μελών τής επιτροπής μεταβάντοον έπί τό
που πρός εξέτασιν τώ» προσώπων καί τών ποαγμάτων. 
’Ιδού τινες τών περιπτώσεων τούτων.

« Ο κ. Κούρτης βέβαιοι ότι ή σύζυγός του, μετα- 
«βάσα ήμερα» τινα πρδς έπίσχεψιν τής αδελφής της 
«εύρεν αύτην μόνη» μετά τής τριετοΰς θυγατρός της, 
«ήτις έπα·ζε» είς τήν γωνίαν τοΰ δωματίου. Αίφνης ή 
«μικρά ρίπτουσα μαχςάν τά παιγνίδια εδραμε πρδς τήν 
«θεία» τηςκράζουσα «θεία, δ ώ α υ i δ ί πν ί γη» ΙΚαι 
«ή μέ» θεία μή έννοοΰσα καλώς τάς λέξεις τής τριετοΰς 
«κόρης τη» ήρώτησε τί ελεγεν, ή μικρά δέ έπανέλαβε 
«ζωηρώς καί πάλιν τήν αύτήν φράσιν. Ό Δαυίδ ού- 
«τος η» ανεψιός τής κ. Κούρτη, υιός τοΰ αδελφού αΰ- 
«τής, διαμένοντος είςπόλιν άπέχουσαν περί τις 25 λεύ- 
«γας. Μετά τινας ώρας αί δύω αδελφαι ίλαδον τηλε- 
«γραφημα τοΰ αδελφού των. άγγέλον δτι τά δύω τέχνα 
«του Δαυίδ καί ΔχρεΓος έπνήγησαν πατινάροντα, 
«εις τινα λίμνην.»
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«Ή δ«σπο»νί< Χάρηε, γράφει δτι χατα τήν ήμίραν, 
«κατά τήν δποίαν αΛέθχνεν· ή μήτηρ της, ένφ «ριε- 
βκάτει «ΐς τήν έξοχή* καί συνέλεγε μετά τίνος φίλης 
«της άνθη, ήχουσε χαθαρΰε φωνήν χαλούσαν αυτήν· 
«έκλαβοΰσα δί τοΰτο ως κακόν ο’ιωνδν «σημείωσε τήν 
«ώραν, ήτοι τήν 4 και 1 )2 X«>pU νά δύναται να Μ’η 
«ακριβώς διατί οΰτω εσχέφθη χαί επραξε. Την αντην 
«νύχτα «ιδε κατ’ δναρ θνήσκουσαν τήν μητέρα της, 
«ήτις απίθανε πράγματι χατα τήν νύχτα τής 25ης 
«Σεπτεμβρίου <875 ίξ ασθένειας τής χαρδίας. Προ έξ 
«εβδομάδων ειχεν άφίσετ αυτήν έν χαλλητέρα καταοτά- 
«σει. Ή δεσποινίς Χάρης βέβαιοί* δτι ουδέποτε άλλοτε 
«ϊσχε παραχρούηις τής ακοής. Επι τή παρακλησει 
«τής επιτροπής πρδς τήν φίλην τής δεσποινίδος Χάρης 
«χ. Edith Darwin, νά δηλώση τί περί του γεγονότος 
• τούτου έγνώριζεν, αύτη άπήντησε τήν <1 Ιουνίου 
«1884 τά έξής. « Ενθυμούμαι, δτι τήν πρωίαν ή 8ε- 
«σποινίς Χάρης εξήλθε λίαν συγκεχινημένη τοΰ δωμα- 
«τίου της, λίγουσα, δτι όνηρεύθη θνήσκουσαν^ τήν μη- 
«τέρα της, μίαν δ* ώραν κατόπιν αφίχετο δια τοδ τα- 
«χυδρομείου επιστολή άγγέλουσα τδν θάνατον τούτον. 
«Τήν προηγουμένην ημέραν ένώ περιεπάτουν μετά τής 
«δεσποινίδος Χάρης, μέ ήρώτησεν αύτη έάν τή έφώ- 
«ναξα, έπί τή αρνητική δ’ απαντήσει μου μέ,εβεβαίω- 
«σεν, δτι ήκουσεν ζωηρώς φωνήν χαλούσαν αυτήν.»

Τοιαύτας περιπτώσεις συνέλεξε πλείστας ή έπι τών 
φαινομένων τής τηλεπάθειας επιτροπή, ΐχανας δ’ επί
σης, καθ’άς οί προαισθανόμενοι, βλέπονίες ή ακούον
τας γεγονός τι μακράν συμβαΐνον, είσί δύω ταυτοχρόνως 
χαί πλειότεροί (hallucinations collectives) ή κατά τας 
όποιας δυο πρόσωπα άμοιβαίως κατά τήν αυτήν στιγ
μήν ΰφίστανται τήν αύτήν τής τελεπαθείας δύναμιν 
(hallucinations recipfoques).

Έπί πασών τών περιπτώσεων τούτων δ έλεγχος δεν 
είναι βεβαίως άμεμπτος χαί πλεΓσται έξ αυτών άναγρά-, 
φονται έπί μόνη τή διαβεβαίωση προβώπων;·ΐ'ών όΛίίω'ί 
αγνοοβμεν καί τήν αξιοπιστίαν καί τήν δύναμιν τής 
φανταισίας, άλλ’ οπωσδήποτε ύπάρχουσιν ίκαναί ετι 
περιπτώσεις,ύποστασαι ελεγχον,ούδεμίαν καταλείπουσαι 
αμφιβολίαν περί τής ακρίβειας τών γεγονότων καί απαι- 
τοΰσαι επομένως έξήγησιν ικανοποιούσαν χαί τήν λογι
κήν καί επιστημονικήν έρευναν, οΰχί δ’ άπλώς αρνησιν 
αδικαιολόγητον, πείσμονα καί ήκιστα σοβαραν.Λ. Παπαδιαμανπόπουλος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΡΩ2 ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Αί άγιαι ήμέραι τής τοΰ Χριστού Γεννή- 
σεως πλησιάζουν, ό κόσμος ολος έλευθέρως 
και χαρωπώς ετοιμάζεται νά έορτάση, νά χά
ρη καί διασκέδαση τήν χαρμόσυνον άνά τόν 
χριστιανικόν κόσμον τής ύφηλίου εύάγγελον 
άνάμινησιν τής λυτρωσεως τοΰ ανθρώπου άπό 
τής αμαρτίας, πάντες προπαραασκευάζουν φα
γητά, γλυκίσματα καί ενδύματα και είς άν
θρωπος μόνον, εις άτυχης θνητός, έν άπόβρα- 
σμα τής κοινωνίας καί περιπεψρονημένον όν, 
τής τύχης θύμα, κα'ι τής ειμαρμένης είδω
λο ν, καταγίνεται, ένώ όλος ό κόσμος θά έορ- 
τάζη, θά αναπαύεται και θά εύφραίνεται, αυ

τός νά εργάζεται καί είς τήν καταφρονεστε- 
ραν, έπικινδυνωδεστέραν καί έπικερδεστέραν 
εργασίαν του νά έντρυφδ. Έορταί, άγιον 
κοινωνικόν καθήκον καί αρετή, δι’αυτόν είναι 
μηδέν. Πιθανώς νά είναι χριστιανός, νά πι- 
στεύη είς τά θεία, νά είσέρχετοι κάποτε μη
χανικώς είς τήν εκκλησίαν καί άφηρημένως 
νά προσεύχεται. Γνωρίζει όμως καλώς την 
θέσιν του, τό έγώ του καί τό είναι του, τήν 
ευτελή καί χαμερπή εργασίαν, ήν έκτελεΤ καί 
τήν άπομόνωσίν του άπό τής κοινωνίας καί 
χωρίς νά δύναται άφ’ εαυτού νά πράξη τι, 
βαδίζει μοιραίως πρός τό πεπρωμένου! Άναγ- 
καστικώς σύρει τήν άπαξ άπό τοΰ λαιμού του 
κρεμσσθεΤσαν σφαίραν καί άγογγύοτως, πι
θανώς δέ κάποτε καί μετά τινων δακρύων οί
κτου καί μετανοίας, υπομένει καί εξακολουθεί 
έκτελών τό άχαρι καί εξευτελιστικόν αναγκα
στικόν έργον του.

— ’Αλλά τις ούτος ό άτυχης θνητός ;
—Είναι ό λαθρέμπορος.
Ναί, ό άπόβλητος τής κοινωνίας λαθρέμ

πορος, όστις ένώ άκριβώς πάντες οί άλλοι 
συμπολΐται του μεταβαίνουσιν κοινή καί ά- 
θρόοι είς τήν έκκλησίαν καί από ταύτης εις 
τήν διασκέδασιν ή είς τόν ύπνον, αύτός μόνος 
μετά τοΰ συντρόφου του, επωφελούμενος τής 
άμεριμνησΐας τών άλλων καί τής άπομονώ- 

εγκληματικόν έργον 
του/'ΚαιροφυλακτεΤ άκριβώς τάς ώρας, καθ’ 
άς ό κόσμος καταγίνεται είς τήν αναπόφευκτου 
καί ίεράν ασχολίαν του, αύτός νά ώφεληθή 
τής περιστάσεως καί ένώ πάντες καταγίνον
ται εις νόμιμα καί ελεύθερα καί άνεγνωρισ 
μένα επαγγέλματα, αύτός ενεργεί τά άπομεμο- 
νωμένα καί άπαγορεύσιμα.Τό σκότος,, ή έρημία, 
ή ησυχία καί ή άπομόνωοις είναι τά μόνα 
στοιχεία του. Μακράν τής κοινωνίας καί τών 
όμμάτων τών άρχών, κλεψιμιαιως έκτελεϊ τό 
καθήκον του. Καί είναι καθήκον του ή κλοπή, 
όπως καθήκον τοΰ κακούργου είνε τό στυγε
ρόν έγκλημα καί ό φόνος. Ό φονεύς, ό κλέ
πτης καί ό λαθρέμπορος, όπως ό συκοφάντης, 
ό ψεύστης καί ό οκνηρός ή ό χαρτοπαίκτης, 
είναι θύματα τών άγαθών, τών ενάρετων καί 
τών νομίμως εργατικών, άνευ τής άλληλο-ύ- 
πόρξεως τών όποιων ό κόσμος δέν δύναται νά 
κυκλοφορήοη ενταύθα. Οπως δέ έν τή φύσει 
έχετε καλόν καί κακόν καιρόν, καλά καί κακά 
άντικείμενα, ούτω καί οί άνθρωποι δέον νά 
ύπάρχωσι πασών τών τάξεων καί πασών τών 
άποχρώσεων. Ήθικοποιήσατε όσον θέλετε τήν 
κοινωνίαν, διοργανώσατε όσον θέλετε τά σχο
λεία, ό άνθρωπος ύπήρξεν ανέκαθεν ό αύτός, 
διότι ό κόσμος υπάρχει άνέκαθεν ό ίδιος. Θά 
λείψη ό εις, θά γεννηθή ό άλλος. Είναι άρχή, 
ής τήν βάσι.ν έθετο αύτή ή φύσις.

Καί ούτως ό λαθρέμπορος είναι άνθρωπο: 
και αυτός ζών, τρύγων καί κοιμύμενος, έργα- 
ζόμενος καί αγαπών, όπως καί οί άλλοι ήμείς.

Είναι παραμονή Χριστουγεννών, ό Χρή· 
στο: τήν δεκάτην ώραν τής νυκτός, αφού άνυ- 
πομόνως περιέμενε καπνίζων, έξέρχεται τής 
οικίας του και μεταβαίνει έκτος τής πόλεως, 
μακράν πρός άπομεμενωμένην ακτήν. Ή Μα- 
ριάνθη, αφού είργάσθη μέχρι τής ώρας ταύ
της είς τά οικιακά τής ημέρας καθήκοντα, 
παρασκευάς και καθαριότητα οικήματος κτλ. 
πορεύεται μετά τής μητρός αύτής καί τής 
μικροτέράς άδελφής της είς τήν έκκλησίαν. 
Ό Χρήστος είναι νέος εύειδής, ίίκοσιπεντα- 
ετής τήν ηλικίαν, ζωηρός κάποτε καί εύκίνη- 
τος, άλλά τό πλεΐστον μελανχολικός καί σύν- 
νους, μέ οφθαλμούς σταθερούς καί μελανούς, 
ύψηλός μάλλον τό ανάστημα καί ισχνός καί 
φέρει πάντοτε βραχύ ένδυμα και κασκέτον καί 
κάς χεϊρας, ώς έπί τό πλεΐστον είς τά θυλά
κιά του. Είς τά καφενεία, τάς οδούς καί τά 
κέντρα σπανίως φαίνεται, τόν περισσότερον δέ 
χρόνον διανύει οίκοι καί είς μακρυνούς έκτος 
τής πόλεως περιπάτους, ίδια τήν νύκτα καί 
τό λυκαυγές. ’Αγαπά δέ ολίγον τάς διασκε
δάσεις καί τόν οίνον, ούδόλως τάς γυναίκας, 
φίλους δέν έχει ποσώς και καπνίζει, ώς έπί 
τό πλεΐστον πολύ καί πάντοτε. Περίεργος 
όντως βιος- καί ποιον τό επάγγελμά του ; 
—*Ά, ό Χρήστος έπάγγελμα δέν έχει, διότι 
ούτε γράμματα έφρόντισε νά μάθη ούτε τέχνην 
καμμίαν ποτέ. Τόν πατέρα του έξ ανάγκης 
ήκολούθει κάποτε, πολλάκις είργάσθη μετ’αύ- 
τοΰ, μετά δέ τόν θάνατόν του έκληρονόμησε 
πάντα τά ιδιώματα, τήν. τέχνην, ώς καί τό 
επάγγελμά του.

— Άλλά ποιον τέλος αυτό τό επάγγελμα 
τοΰ Χρήστου, άφοΰ επάγγελμα δέν είχεν ;

— Ήτο λαθρέμπορος όπως καί ο πατήρ 
του. Αύτό μόνον τό έπάγγελμα είχε καί έξή- 
σκει κάποτε καί φαίνεται, έκέρδιζεν αρκετά.

Λαθρέμπορος ! περίεργον έπάγγελμα. Λα
θρέμπορος! Ίσον μέ τό κλέπτης, 
εγκληματίας, ψεύστης καί ίσως κα
κούργος! Ή κοινωνία δέν έχει αναγράψει 
τό έπάγγελμα τούτο είς τήν βίβλον αύτής,άρα 
είναι άποσκορακιστέον καί διά τοΰτο καί οί 
έξασκοΰντες αύτό είσίν άποσκορακιστέοι έκ 
τής κοινωνίας καί δι’ αύτό καί ουτοι ζωσιν 
μακράν αύτής καί έξασκοϋσι τό έργον των έν 
τοϊς άδύτοις αύτής.

Ή λαθρεμπορία καταδιώκεται, ή λαθρεμ
πορία δέν θεωρείται έπάγγελμα, ή λαθρεμπο
ρία είναι ζημία τού κοινωνικού συρμού καί 
νρεωκοπία κού κυβερνητικού προϋπολογισμού. 
Οί λαθρέμοροι πολλάκις θησαυρίζουσι, πολ
λάκις καταστρέφονται, πολλάκις φονεύονται 

καί πολλάκις φονευουσι, διότι είναι επίφοβοι, 
Ή λαθρεμπορία είναι πολλών είδών καί ποι
οτήτων, κότα τα είδη τοΰ λαθρευμπορευ- 
ομένου είδους, έχει βαθμούς καί τάξεις 
αξίας καί διακλαδισμούς. Τό κυριύτερον εί
δος λαθρεμπορίου, είναι ό καπνός εις άπαντα 
τά Κράτη, κατόπιν έρχονται τά άλλα είδη, 
άναλόγως τής έξασκουμένης φορολογίας έπί 
έκάστου είδους, οίον τά μεταξωτά, αί δαν- 
τέλλαι, ό καφές, τό χασίς, τό πετρέλαιον κτλ.

— Ή λαθρεμπορία όμως δέν περιορίζεται 
είς αύτά τά είδη μόνον. Λαθρεμπορία είναι 
σήμερον καί πάσα άπάτη.ή; σφετερισμός ή τε- 
λωνιακή παραπλάνησις καί μή. φορολογία εί
δους τινός καί έν γένει πάσα μή νόμιμος χρη
ματική έργασία. Ή λαθρεμπορία δέ τοσοΰτον 
άνεπτύχθη έσχάτως, ώστε είσέουσεν εις πάσας 
τάς κοινωνικός συναλλαγάς καί ούτω βλέπο- 
μεν σήμερον τήν λαθρεμπορίαν έξασκουμένην 
καί είς τήν πολιτικήν καί είς τάς έκλογάς καί 
είς τά συνοικέσια καί είς τούς γόμους καί 
είς τά θέατρα καί είς τούς..............έρωτας !
Έσχάτως δέ κατηγορήθη καί τις καλός πεν- 
θερός, ώς λαθρέμπορος, διότι κατώρθωσεν ό 
πτωχός λαθρεμπορικώς νά ύπανδρεύση τήν 
κόρην του. Ύπεσχέθη έγγράφως νά δύση τώ 
γαμβρώ δέκα,χιδιάδας δραχμάς καί λαθρεμ- 
πορικώ τώ τρόπω δέν έδωσεν οβολόν. Κατηγ- 
γέλθη ό τάλας ώς λαθρέμπορος, άλλα ήθωύ- 
θη, ώς συνήθως, χάριν τής νύυφης. ’Αλλά 
μήπως καί οι νεκροθάπται δέν εγένοντο σή
μερον λαθρέμποροι; διότι άφαιρούντες έκ τών 
νεκρών, μεταπωλοΰσι λαθρεμπορικώς τά 
ίμάτιά των ; Άπομένουσιν οί ιερείς μας, 
οίτινες καί αύτοϊ ίσως κοτηγορηθώσιν, ως τοι- 
οΰτοι, ώς μεταπωλοΰντες λαθρεμπορικώς τά 
θεία ! Ό παράδεισος καί ή κόλασις, αί εύχαί 
καί δεήσεις, αί γεννήσεις καί ένταφιασμοί δέν 
είναι είς πλειοδότησιν; Καί είς όλα αύτά 
πάντα ζητήσατε τόν διάβολον, τό χρήμα !

Ό ήμέτερος Χρήστος ήτο απλούς λαθρέμ
πορος τοΰ πετρελαίου, τοΰ καπνού και τού 
καφέ. Τήν τέχνην ταύτην παρέλαβε παρά τού 
πατρός του, ολίγον καιρόν πρό τής εποχής, 
ήν άναφέρομεν,άποθανόντος έκ σφοδρός περι
πνευμονίας, ήν άπέκτησε συνεπεία δυνατού 
κρυολογήματος κατά τινα νύκτα καί έξ ανάγ
κης τήν εξηκολούθησε. Τό έργον τώ έφάνη, 
όχι τόσον επίπονον, τούναντίον δέ επικερδές, 
δέν είχε άλλο νά πράττη ή κρύφα νά συνεν
νοείται μέ τούς έμπορους καί τούς πλοιάρ
χους τών λαθρεμπορικών καί έπί τώ σκοπώ 
τούτω ταξειδευόντων μικρών πλοιαρίων καί 
νά φροντιζη έκάστοτε άπαξ ή δίς, ένίοτε δέ 
καί τρις τού μηνός., έν ανάγκη νά έκφορτύ- 
νη και έξασφαλίζη είς κατάλληλα απόκεντρα 
μέρη καί άκτάς τής νήσου, έν ή διέμενε, τά 
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άποόιόαζόμενα άπό τών πλοιαρίων τούτων λα
θραία είδη, καί μεχά ταϋτα νά τά μεταφέρη 
είς άποθήκας ή είς τά καταστήματα τών εμ
πόρων έν τή πόλει, έν άγνοια έντελώς τών 
αρχών, πρός άποφυγήν τής φορολογίας των, 
διότι άκριόώς τοΰτο σκοπεί ή λαθραίως εισα
γωγή τών έμπορευμάτων τούτων άπό τοΰέζω- 
τερικοΰ είς τό έσωτερικόν. Πρός πλείονα δέ 
πλήρη μαλλον^έπιτυχίαν τής έκτελέσεως τοι
ούτου έργου, ό λαθρέμπορος δέον νά είναι 
γεγεννημένος τοιοΰτος, δηλαδή φύσει πεπλασ- 
μένος πρός τοιούτου σκοπόν, διότι πρέπει νά

είναι ταχύς, τολμηρός καί. 
έχεμύθης <καί· ύπομόνητικός,'^^^ς κ«ί!* 
θόε, κατά τάς περιστάσεις σφιγκ^ός' καί γε- 
νανόδωρος έν γένει καί τραμπούκος, νά διαγη 
καλώς πρός όλους καί έν ανάγκη άψηφών πάντα 
κίνδυνον, νά προόάλλη τό στήθος του είς τό 
πΰρ καί νά έκτείνη τήν χείρα του κατά τοΰ 
κινδύνου, άποκρούων ή έγκολπούμενος αύτόν. 
Ποσάκις όμως ό Χρηστός, μολονότι είς τήν 
αρχήν έτι τοΰ σταδίου του τούτου εύρισκόμε- 
νος καί παρά τό άφθονον χρήμα, δπερ είσέ- 
δυεν τά θηλάκιά του, δέν μετεμελήθη ή δέν 
ηύχήθη νά παραιτηθή τοιούτου έργου ; Πολ
λάκις έκινδύνευαε διττώς. τήν ζωήν του κατά 
τών φυλάκων παλαίσας καί πολλάκις ήναγκά- 
σθη γενναίως ν άνταμείψη τήν σιωπήν καί τήν 
ύποχώρησιν αύτών. Άλλά και τά στοιχεία αύτά 
τής φύσεως ποσάκις δέν τόν κατεδίωζαν έτι; 
Εσχάτως μάλιστα ώς έκ θαύματος έσώθη έκ 
σφοδρός κακοκαιρίας καί πεισματώδους μάχης 
μετά τινων εχθρών του κατά τινα νύκτα άτυ- 
χοΰς έργασίας, καθ’ή ν έκινδύνευσε διττώς τήν 
ζωήν του. Έόρεχε ραγδαι'ως, τό ψύχος είχε 
σχεδόν παγώσει τά μέλη του καί αύτος εφύλατ- 
τε τήν νύκτα ταύτην, μετά συντρόφων του 
κάτωθεν δένδρου τινός παρά τήν ακτήν, άνα- 
μένων τήν προσέγγισιν τοΰ πλοιαρίου, δπερ 
έμελλε νά έκφοτώση έκεϊ που πλησίον φορ
τίου έκ πετρελαίου καί καπνού. Ήτο δύο

μετά τό μεσονύκτιον ήδη, ό καιρός ήτο κάκι
στος, τρεις ώρας μακράν τής πόλεως άπεΐχεν 
ή θέσις, ή υνί ήτο σκοτεινότατη και ούδέν 
είσέτι είχε ψανή. Ί^σθάνετο, οτι έκοπίαζε καί 
ύπέφερεν, άλλ' ωψειλεν ν’ άναμένη και άνέ- 
μενεν, ώς πιστός στρατιώτης εις τό καθήκον 
του. Περί τήν τρίτην ώραν τό πλοϊον έφανη, 
έγένοντο τά σημεία εκατέρωθεν, προσήγγισεν 
ή λέμόος είς τήν ακτήν, τά εμπορεύματα έίε- 
ψορτώθηαεν ήδη έν αστραπιαία ταχύτητι και 
εν τώ άμα τότε ήκούσθησαν φωναί άγριαι. 
«’Αλτ ! άλτ! είς τόν τόπον μή κινηθείτε! β 

Έν άκαρει έπήλθεν ή ταραχή και ή 
σύγχυσις καί άμ.έσως πάντες έτρά- 
πησαν είς φυγήν, άφήσαντες τά λα
θρεμπορικά είδη έπί τοΰ εδάφους. Τό 
πλοϊον ήνοίχθη έν τώ άμα είς τήν 
θάλασσαν καί ό Χρηστός μετά τών 
συντρόφων του εφυγον δρομαίως, 
έκαστος λαμόάνων κατά συνθήκην 
ίδιαν διεύθυνσιν. «Μπάμ! μπουμ!» 
ήκούσθη τότε καί σφαίρα έσύριέε 
ολίγον άνωθι τοΰ Χρήστου. ’Αλλά 
τίποτε, ώφειλε τά τρέ£η, ώφειλε νά 
φύγη διά νά μή συλληφθή, διότι άλ
λως ήτο χαμένος καί κατεστραμμένος . 
καί κατ’άνάγκην έτρεχεν, έφευγε 
πάση δυνάμει, έν μέσω τής όλονέν 

flfejh^giqc βροχής καί ,αυτω κατώρ- 
σώθή. Περί τό λυκαυγές δέ είσήρχετο 

δλως ήσυχος καί άπαρατήρητος. άλλά λίαν 
μεμουοχευμένος, τρέμων και πεφοόισμένος έν 
τινι μικοδ τών περίχωρων τής πόλεως οικία, 
όπου μόλις καθήοας άνέπνευσε καί είπεν :

' — Μαριάνθη, δέν είμαι καλά, τρέζε ν ’ αλ
λάζω ρούχα καί κάμε μου ένα ζεστό. . - Έχω 
ανάγκην μεγάλης άναπαύσεως, ησυχίας καί 
περιποιήσεως.

— *·"Χ, πάλι τά ίδια εχομεν τώ άπαντδ ή 
Μαριάνθη, πάλιν θά ύποφερης; Θεέ μου, δέν 
θά μετανοήση πλέον άπό αύτήν τήν αναθε
ματισμένη τέχνη ;

Καί ή πάντοτε πρόθυμος καί άγαθή αύτη 
νεάνις, έσπευσεν αμέσως νά τώ χορηγήση 
πάσαν άπαιτουμένην βοήθειαν, νά τόν περι- 
πσιηθή πάση δυνάμει μετ’ αύταπαρνήσεως καί 
τέλος και τήν φοράν ταύτην νά τόν σώση. 

Άλλά τίς αύτη ή Μαριάνθη ;
Ή Μαριάνθη ήτο κόρη ναυτικοΰ τίνος, 

αποθανόντος ολίγα έτη πρό τοΰ θανάτου τοΰ 
πατρός τοΰ Χρήστου. Εΐχεν αδελφόν Ίωάν- 
νην καλούμενου, πολύ φίλον τοΰ Χρήστου, 
μεθ ’ ού τοσοΰτον άδελφικώς συνεδέετο, ώστε 
σχεδόν πάντοτε μαζύ συνέπαιζον, συνδιεσκέ- 
δαζον καί συνέζων. Άλλά τό σκληρόν πεπρω
μένου προώρως άφήρπασευ καί τοΰτον άπό 
τοΰ κόσμου τούτου καί ή ατυχής κόρη έμεινεν

ορφανή πατρός καί αδελφού. Τή εΐχεν άπο- 
μείνει ή μήτηρ της καί μικροτέρα τις άδελ
φή. Άλλ’ ό Χρηστός έζηκολούθει νά συχνά- 
ζη ώς άδελφός τήν οίκίαν ταύτην, καί μετά 
τήν απώλειαν τού μόνου φίλου του, ώς καί 
τήν ίδικήν του κοί ή νέα αύτη τόν ήθελε κοί 
τόν περιεποιεΐτο, ώς άδελφόν. Τοσοΰτον δέ 
ήσαν οικείοι καί ήγαπημένοι, ώστε πολλάκις 
έλεγεν αύτη είς τήν μητέρα της. « Ό Θεός 
μάς έπήρε τόν Ίωάννην καί μας έδωκε τόν 
Χρηστόν.» Καί όντως καθ’ έκάστην ούτος 
έκεϊ πολλάκις έτρωγε καί τόν περιεποιοΰντο 
καί έ£ ανάγκης εύρισκεν άσυλον παρ’ αύταΐς 
καί τάς συνέτρε^εν.

Ή Μαριάνθη ητο τύπος καλλονής καί άγα- 
θότητος, φιλεργίας καί φιλοπονίας, άρετής 
καί εύσπλαγχνίας. Ήτο συνάμα θρήσκος καί 
φιλόνομος. Πολλάκις δέ συνεόούλευε τόν Χρη
στόν καί διά τούτο ιδίως ούτος τήν ήγάπα 
πολύ, διότι είς τό τέλος παρετήρει, ότι πάν
τοτε αύτη είχε δίκαιον είς ό,τι τώ έλεγεν. 
Ένδομύχως δέ έσκέπτετο, ότι έπρεπε τοιαύ- 
τη κόρη νά είναι πραγματικώς άδελφή του, 
διά νά δύναται έλευθέρως νά τήν άποκαλεϊ 
τοιαύτην, νά τήν συντρέχει είς πάσας τας 
άνάγκας της νά τήν άποκαταστήση εύτυχή. 
Άλλά δέν έτόλμα νά έκφραση είς ούδένα τοι- 

οϋτόν τι ταί πράγματι έόαινον είς τόν μοι- 
ραίον αύτών δρόμον.

Ήδη ήτο παραμονή Χριστουγεννών, παρα
μονή θείας εύαγγελικής ήμέρας, άγιων χρι
στιανικών ημερών, καί ώς ήδη είπομεν, ό Χρη
στός είχε πορευθη έκτος τής πόλεως πρός τό 
συνηθεε άπόκεντρον μέρος, ένώ ή Μαριάνθη 
μετά τής μητρός της καί τής αδελφής της είχε 
μεταόή είς τήν εκκλησίαν. Καί ό μέν καί ή 
δέ είχον μεταόή είς τό καθήκον των, διότι 
καθήκον τής γυναικός ήτο νά μεταόή είς τόν 
ναόν, νά προσευχηθή δι ’ έαυτήν καί τούς ίδι- 
κούς της καί καθήκον τού άνδρός ήτο νά με
ταόή είς έκτέλεσιν τοϋ έργου του, αδιάφορου 
άν ήτο ήμερα ή νύί, ώς άδιάφορον είναι, άν 
είναι έορτή ή καθημερινή. Πάντες οί άνδρες, 
συμφώνως τώ άγίω ρήματι, δέον νά εργάζον
ται, συνεπώς νά εχωσι ώρισμένον τι επάγγελ
μα, — καί τά επαγγέλματα είοίν άπειρα, — 
διότι έν ίδρώτι τοΰ προσώπου των δέον νά 
έζαγοράζωσι τόν άρτον των καί τόν τών γυναι
κών καί τέκνων των. 'Επομένως καλόν ή κα
κόν, ό Χρηστός έχει τό επάγγελμα αύτό καί 
τήν νύκτα εκείνην, ένώ οί άλλοι προσηύχοντο 
καί έωρταζον, αύτός έν ίδρώτι τοΰ προσώπου 
του καίέν κινδύνωτής ζωής του είργάζετο, καί 
ό πλοίαρχος καί ό στρατιώτης, όπως καί ό ίερεύς 
καίόφύλαέκαίόκλέπτης. Έπειτατά επαγγέλ
ματα όλα έχουσιν άλληλουχίαν καί συνέχονται 
άμοιόαίως τά μέν μετά τών δέ, άλληλεγγύως.

Ό καιρός τήν νύκτα εκείνην ήτο θυελλώ
δης γλυκύς καί άνήνεμος. Τά στοιχεία τής φύ- 
σεως έφαίνοντο έφησυχάζοντα, τό παν έν τή 
έζοχή ήρέμει καί σχεδόν καθηΰδε, ένώ ποΰ 
καί που άνθρωποι ώπλισμένοι μέχρις όδόν- 
τος, καί άγριωποί, άλλοι μέν έβάδιζον, άλλοι 
παρεφύλαττον καί άλλοι ανέμενον έν άποκέν- 
τρω τής φύσεως γωνία.

Έν τώ ναώ τουναντίον πολύ διάφορος σκη
νή συνέόαινε κατά τήν-νύκτα εκείνην. Πλή
θος πολύ συνωστίζετο, εύλαόώς άκροώμενον 
τής θείας ακολουθίας, έν τώ μέσω τών πολύ-, 
φώτων, τών άνημμένων κηρίων, τής γλυκείας 
οσμής τού λιόάνου καί τής θερμής εκείνης 
άτμοσφαίρας, ή έρρυθμος αρμονία τών ψαλ
τών καί ή συγκινητική φωνή τοΰ ίερουργοΰν- 
τος άπό καιρού είς καιρόν άπαγγέλοντος τάς» 
άγιας έκείνας δεήσεις καί τάς ψαλμωδίας τών 
αποστόλων, έπέσυρον τήν προσοχήν τών εύ- 
λαόών καί καθήδυνον τάς καρδίας τών άμαρ- 
τωλών.Ήτο στιγμή θείας άπολαύσεως καί ου
ρανίας προσδοκίας. Ενταύθα ό χριστιανός 
ευρίσκει τόν οίκον του, ενταύθα τήν ησυχίαν 
καί τήν άνάπαυσίν του, ενταύθα τήν ελπίδα 
καί παρηγοριάν του, ένταύθα τό θάρρος καί 
και τήν αγάπην, ένταύθα τόν πλούτον καί τό 
αιώνιον μέλλον του. Αρκεί νά έχη πίστιν 
πρός τόν οίκον του αύτόν !

Ή Μαριάνθη δλως εύλαόώς και συνεσταλ
μένη ήκροδτο τής θείας άκολουθίας, ό νους 
της όλοκλήρως ήτον άφοσιωμένος πρός τήν 
τελετήν καί τά βλέμματά της διαρκώς διευ- 
θύνοντο πρός τούς ίερουργοϋντας, οτε ένθυ- 
μηθεΐσα τόν άτυχή Χρηστόν,έγκαρδίως έλυ- 
πεΐτο ότι έ£ αιτίας τού επαγγέλματος του, 
δέν ήδύνατο καί ό χριστιανός αύτός νά πα- 
ρευρεθή έν τοιαύτη αγία ημέρα εΐς τόν ναόν. 
Καί πικρώς άναστενάζασα ένδομύχως είπε : 
«Διατί Παναγία μου δέν τόν φωτίζεις, νά 
σ’ενθυμείται καί αύτός ολίγον.» Καί στενο- 
χωρηθείσα, έστρεψε τήν κεφαλήν αύτής δε- 
ζιόθεν, ϊνα άποστρέψη τήν λύπην της ταύ
την, δτε παρατηρεί πλησίον αύτής τόν Χρη
στόν.

Έζεπλάγη, έρρίγησε, συνεκινήθη καί σχε
δόν έδάκρυσε έν τώ άμα ίδοϋσα αύτόν. Νομί- 
ζουσα δέ, ότι ήπατήθη, έστράφη έκ νέου καί 
τόν είδε πάλιν, μειδιώντα αύτήν τήν φοράν 
καί παρατηροΰντα αύτήν, οτε πλέον πεισθεϊ- 
σα περί τής πραγματικότητος έμειδίασεν, 
ηύχαριστήθη καί έκ τής χαράς της έθεσε τήν 
χεΐρα έπί τού προσώπου της καί έδάκρυσε. 
Τήν στιγμήν έκείνην ήσθάνθη δεσμόν τινα 
οτενότερον, όστις τήν συνέδεε πρός αύτόν 
καί λαόοΰσα δλως άπροσδοκήτως καί πεπρω- 
μένως νέόν θάρρος καί νεώτερα δικαιώματα, 
πρώτην ήδη φοράν συναντώσα αύτόν καί έν 
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τύ ναώ, τον έπληοίαοε καί τώ λέγει: «Τώρα 
είμαι εύχαριατημένη καί θά θυοιαοθώ διά οέ. 
Πσρεκάλεσα τήν Παναγίαν καί οέ έφερευ 
εδώ.» Ό δέ Χρήστος, ώς έκ ουμπτώσεως 
ουγκινηθείς έκ των λόγων τούτων « Έζιυδύ- 
νευοα πάλιν, τή εΐπεν και συλλογισθείς τούς 
προχθεσινούς σου λόγους, σφήκα τήν εργα
σίαν μου καί έτρεέα έδώ.»

Ή Μαριάνθη παρατηρήοασα αώτου μετά 
γλυκύτητος, ηύχαρίστησεν ούτως αύτόν, ό δέ 
Χρήστος ήσθάνθη, ότι έφείής ή γυνή αύτη 
έπέδρα πλειότερον έπί τής τύχης αύτοϋ καί 
τούτο δέν τόν δνσαρέστει ποσώς.

Μετά τό πέρας τής θείας ακολουθίας,άπήλ- 
θον όμοϋ είς τήν οικίαν τή; Μαριάνθης, τήν 
έπιοΰσαν εφαγον οικογενειακών ,καί μετά τοΰτο 
έέήλθον όμοϋ είς μικρόν περίπατον, έέωθεν 
τής πόλεως, όπως τώ δείζη καί τώ είπη μυ
στικόν τι, ώς τώ είχεν είπεί ή Μαριάνθη.

ΜΟΙ ΤΟ ΟΡΚΙΖεΖΑΙ ΕΝΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ I

Έβάδιζον έπί ώραν περίπου οί δύο αυται 
αδελφικώς άγαπώμεναι καρδίαι καί οώδέν έκ
τακτον ή ασυνήθες ειχον έτι ανταλλάζει τά 
χείλη αυτών, ότε πλησιάσαντες πρός τήν 
ακτήν, ένθα ευσεβής τις χριστιανός έχει στή
σει τόν έσταυρωμένον έπί λιθοστρώτου ωραίας 
βάσεως έστησαν καί πσρετήρουν αυτόν μετ’ 
εΰλαβείας.

— Αί, τώ λέγει τότε ή Μαριάνθη, αν μοί 

ύποσχεθής οτ. δέν θά ύπάγης πλέον είς αυ
τήν τήν έπικίνδυνον εργασίαν σου, θά οο· έκ- 
μυστηρεϋθώ τό μυστικόν' μου.

Ό Χρήστος έταράχθη καί τήν πσρετήρησε 
μετά προσοχής.

— "Αν θέλης, νά μή εργάζεσαι πλέον, έίη- 
κολούθησε καί νά έργάζωμαι έγω διά οέ, θά 
σοί είπω τό μυστικόν μου.

Ό Χρήστος τήν πσρετήρησε πάλιν καί τή 
εΐπεν ;

—Όχι, είπε μοι τό μυστικόν σου καί άν 
μοί άρέση, δέν θά εργάζεσαι συ δι ’ έμέ, άλλά 
έγώ διά σέ.

— Καλώς, άλλ’όποιανδήοτε άλλην εργα
σίαν, έκτος αύτής, τήν όποιαν έχεις τώρα.

— Μάλιστα, τή άπεκρίθη ό Χρήστος.
Μοί τό ορκίζεσαι ένώπιον τοϋ έσταυρωμε- 

νου αύτοϋ ;
— Ναί, σοί τό ορκίζομαι.
Καί ή Μαριάνθη πλησιάοασα τότε τήν κε

φαλήν πρός τό στήθος του, ένώ αύτός έτα- 
πείνωσε τήν κεφαλήν.

— Άπό τής στιγμής έκείνης, όπου σέ ειδον 
είς τήν έκκλησίαν πλησίον μου, τώ λέγει, οέ 
ήγάπησα πολύ. Ή καρδία μου έκτοτε αι
σθάνεται κάτι τι ακατανόητου, μίαν ανησυ
χίαν, έν αίσθημα θερμότερου, μίαν αγάπην 
στενοτέραν, διαρκεστέραν, καλειτέραν άπό 
πριν. Τήν νύκτα ταύτην δέ, έέύπνησα .από 
πολύ περίεργον καί ώραΐον ονείρου. Είδαν 
μίαν γυναίκα λευκοφορεμένην καί αγίαν, ή 
όποια μοϋ εΐπεν : «Τόν Χρηστόν νά τόν 
προσεχής'πολύ. Θέλω δέ νά ζήσετε πάντοτε 
μσζύ.»

Καί έσιώπησε, παρατηρούσα αύτόν σοκαρ- 
δαμικτεί μετά γλυκύτητος καί άναμέναυσα ά- 
πάντησιν.

Ό δέ Χρήστος στραφείς πρός αύτήν καί 
μειδιών :

— Ώ, ναί, τή άπαντα, καί έγώ αισθάνο
μαι άπό ημέρας είς ημέραν, οτι οέ άγαπώ 
περισσότερον καί ότι άνευσοΰ, της συντροφιάς 
σου καί τών άγιων συμβουλών σου δέν δά δυ- 
νηθώ νά ζήσω, όχιεύτυχής, άλλ’ούτε περισ
σότερον τής μιας ημέρας καί δυστυχής. Θά 
ζήσωμεν πάντοτε μαζύ.

Μετά δύο μήνας έν τώ αύτώ ναώ, ένθα τό 
πρώτον τό άρρητον αίσθημα τής άγάπης τούς 
είχεν δεσμεύσει, έτελεϊτο έν πλήρει καί γενι
κή χ«ρδ καί όφάτω εύδαιμονία, τό μυστή
ριον τής ένώοεως τών δύο αυτών εύτυχών 
ψυχών, α'ίτινες έκτοτε πολύ έζησαν ευτυχείς

Όπερ άποδεικνύει, ότι όλα τά επαγγέλ
ματα είναι καλά καί έχουν τόν σκοπόν των.

Φ. Π.

010?J ΑΝΤΙ ΑΑΑΜΑΝΤΟ2
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

Ή Παυλίνα Βιαρδότ ήν μία τών δια- 
σημοτάτων άοιδών, έξ δσων έπί της θεα
τρικής σκηνής ήγαγον έπιζήλους θριάμ
βους· Ώς «Πίστις» ίδίως έν τώ «Προφή
τη» τοϋ Μάϋρβερ ήτό τι έξοχον- Ή καλ
λιτεχνία έσχεν έν αύτη αξίαν αντιπρό
σωπον, Λ δέ ταχύπτερος φήμη δικαίαν 
τη παρέσχε ίκανοποίησιν.

Ήτο ή Βιαρδότ ύπό πάσαν έποψιν έλ- 
κυστική. Άλλά—κακόν άΛ2ά ! —τήν αΐ 
γλην έσκίαζε κακόν μειονέκτημα. Ήτο 
ώραία, άλλά έν άκρωτήριον, μία προεξο
χή σκληρά καί άτεγκος έμείον οπωσδή
ποτε τήν είλικρινεστέραν έκτίμιισιν, πα- 
ρέβλαπτέ πως τήν ώραίαν, τήν θαυμα
στήν τής φυσιογνωμίας έκφρασιν.

Ή Παυλίνα Βιαρδότ είχε τόν ένα τών 
όδόντων της μακρότερον τών άλλων συν
τρόφων του. Είς προεξείχε Είχε τό μέ- 
γα, τό σπάνιον χάρισμα τής λιγομόλπου 
φωνής, άλλά τί ήθελε, σάς παρακαλώ, ό 
είς όδούς νά δείξμ άνταρσίαν πρός τήν 
κανονικότητα καί τό εύσχημον, νά θε~ 
λήσμ έπιμηκέστερος νά γίνη τών περί 
αύτόν ;

*
» ·

Προέκειτο νά δοθή ή παράστασις τοϋ 
«Προφήτου»· Έγίνετο γενική τοϋ μελο- 
δρέματος δοκιμή, δτε εισέρχεται ό Μάϋ
ερβερ είς τό καμαρίη τής Βιαρδότ, καί 
έστενοχωρούμενος πάντοτε, τή λέγει ορθά 
-.οφτά, ότι δέν τή έπέτρεπε νά φάλη τό μέ
ρος τής:<Πίστεως»έν τώ μελοδράματιτου.

Πώς τοΰτο ; άνεφώνησεν ή έξοχος 
καλλιτέχνις έκπληκτος, ώς έκ τής ά- 
προσδοκήτου, της φοβερής έκείνης είδή- 
σεως. Μήπως σφάλλω είς τήν διερμήνευ- 
σιν μέρους τίνος τοϋ ρό2ου μου ; Έάν 
που δέν έπιτυγχάνω, είπετέ μου το, πρέ
πει νά μοί τό είπήτε, κύριε, καί θά προ
σπαθήσω νά διορθωθώ !

— Κυρία είσθε τελεία, ανυπέρβλητος, 
ώς «Πίστις» καί δέν θά ήδυνάμην ποτέ 
νά όνειρευθώ τραγωδόν ήθοποιόν, γνω· 
ρίζουσαν κάλλιον νά φάλη, γνωρίζουσαν 
εύφυέστερον ύμών νά ύποκρίνηται άπε
κρίθη ό διδάσκαλος- Άλλά ... άλλά ... 
δέν Λμπορεΐτε νά παραστήσητε τήν «.Πί- 
στιν», έκτός άν . .

— Έκτός τί ;... ήρώτησεν ακράτητος 
ή Παυλίνα Βιαρδότ, άναλυθεϊσα είς δά
κρυα, έγκλείοντα τόν πόνον τής δόξης.

— Έκτός άν θελήσητε νά ύποβληθή- 

τε, κυρία, είς δδυνηράν έγχείρησιν, δπερ 
νομίζω, δτι δέν θά πράξητε, άπήντησεν 
ό Μάϋερβερ.

— Δέν σάς έννοώ, κύριε· Τί θέλετενά 
είπήτε ;

— Απλώς τοΰτο. Πρέπει νά σταθήτε 
νά σάς πριονίσουν τόν ύπερμεγέθη δ- 
δόντα, διά νά γίνη ίσος μέ τούς άλλους.

— Ώ I Άλλ’ αύτο, κύριε, θά ήναι 
φρικτόν I

— Ποσώς, κυρία ! Μάλιστα άκριβώς 
πρός τοΰτο παρεκάλεσα νά έλθη έκ Πα- 
ρισίων έκτάκτως ό δδοντοϊατρός τής βα· 
σιλίσσης τής Πρωσσι'ας, ίνα ένεργήση 
τήν έγχείρησιν έπί τό ήγεμονικώτερον 
δύνασθε δέ νά έχητε πλήρη έηπιστοσύ- 
νην είς τήν έκτακτον τούτου δεξιότητα-

Μήπως τάχα είς αύτήν, άλλην βασί
λισσαν στέμματος, δπερ συνέπλεξαν τών 
Μουσών αι χεΐρες, καί συναπήρτισεν ή 
παγκόσμιος εκτίμησις, δέν ήρμοζε βασι
λικόςΙατρός ;

Φοβερόν ! ή έγχείρισις έπεβάλλετο 
πλέον ώς δρος απαραίτητοί ■ ό δύσκολος 
διδάσκαλος επέμεινεν.Ή Παυλίνα Βιαρ- 
δότ συνήνεσεν- — Άπεφάσισε νά έμπι- 
στευθή τήν ώραίαν κεφαλήν της είς τόν 
δδοντοϊατρόν, δστις, χλωροφορμήσας 
πρώτον αύτήν, άπέκοφε διά μαγικής έ- 
πιδεξιότητος τό άσχημου έκεΐνο καί ά
σκοπου περίσσευμα τοΰ μαργαριτοίδους 
δδόντος. Ή άπαιτησις τοϋ διδασκάλου 
έξεπληρουτο τέλος.

* ·
Νύκτα ττνά μετά τό δδυνηρόν έκεΐνο 

μαρτύριον, ή Παυλίνα Βιαρδότ άπεκό- 
μιζε τόν στέφανον τής αθανασίας έν τώ 
προσώπφ τής «Πίστεως». Κατά τήν πα- 
ράστασιν ταύτης πώποτε ήθοποιός θά 
ίσοδυναμήση πλέον πρός τήν δύναμιν 
καί τό μεγαλεϊον τής Παυλίνας. Ότε αί 
βροντεραί καί έξαλλοι έξ ένθουσιασμοϋ 
έπιδοκιμασίαι καί παράφορα χειροκρο
τήματα άνεκόπησαν, καί έπετράπη είς 
τούς ήθοποιΰς νά άποσυρθώσι τής σκη
νής, ό Μάϋερβερ, τρέμων ώς παιδίον έκ 
τής συγκινήσεως, έλαβεν εύλαβώς τήν 
δεξιάν τής «Πίστεώς» του καί προσήρμο- 
σεν αύτή βραχιόλιον έξ άδαμάντων αξίας 
τριακοντακισχι^ίων φράγκων.

Μέσφ τού στρεπτού έχείνου, περικυ- 
κλουμένου άπό, λαμπροφεγγή καί άκτι- 
νοβόλα ρουμπίνια, διεκρίνετο έσφηνωμέ- 
νον τό μικρόν έκεΐνο τεμάχιον τοΰ δδόν
τος, δπερ έπί τόσα έτη προξεϊχε τών χει- 
λέων τής μεγάλης καλλιτέχνίοος !

Δίκ.
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ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

έτών

Έπκίτολη ηρώτη.

Αγαπητή μον Ενρνδίχη.

ίρν τη νεότητί μου, δηλαδή πρδ πέντε 
καί μήσοίφανή παράδοξον τούτο,διότι ή γυνή

δια νά μεταβή άπδ τής νεότητος εΐς τδ γήρας οέν 
απαιτούνται περισσότερα ετη—πολλάκις έβασά· 
νιζον έμαυτήν, σκεπτομ.ένη, «μία άσχημος γυνή, 
ώς εγώ, τί ώφειλε νά πράξη όπως άρέσκη». 
*Ώ 1 αγαπητή μου, έάν ημείς αί γυναίκες κα- 
τηναλισκωμεν δσον χρόνον δαπανώυ-εν διά νά φαι- 
νόμεθα ώραΐαι, εις τό νά καθ.στάμ.εθα άγα— 
Οιί, ώ, τότε μόνον ή γυνή θά ήτο τελεία! Άλλ’ 
δμως καί δέν πρέπει οί άνδρες νά παραπονούν- 
ται άν ήμεθα ήμκτελεΐς, διότι τούτο είναι λά
θος αύτών. Ουδέποτε τούς ακούει τις λέγοντας· 
«Ή δεσποινίς Τ... είναι άγαθή>, άλλά μόνον 
«ή δεσποινίς Τ.... είναι ωραία, ή ή δεσποινίς 
Ν... είναι άσχημος». Διά τούτο δπως άρέσκω- 
μεν αύτοΐς, καταγινώμεθα πάσας μόνον είς τό 
νά φαιινώμεθα ώραΐαι καί ούδέν πλέον, μετά— 
χειριζόμενας χρόνον καί μέσα, άτινα αν κατη- 
ναλίσκωμεν είς κοινωφελή ζητήματα, θά ειχω- 
μεν χιλιάκις μεταβάλη τήν Γην !...

Επιστολή δεύτερα.
’^Τ’απητή" jtW'’^Χγτί’

.... Ναι φιλτάτη, προτού ύπανδρευθώμεν, 
άναζητουμεν εΐς τδν μέλλοντα σύζυγόν μας προ
τερήματα πολλά, καί έν τή άπειρείφ μας ώς 
έπί τδ πλεΐστον, γινόμεθα θύματα τής φιλοδοξίας 
μας καί τής ανοησίας μας, δυστυχώς μή λαμβά— 
νουσαι υπ’ οψει τά πνευματικά καί ηθικά κε
φάλαια αύτών, άλλά τά επίκτητα, δηλονότι τής 
καταγωγής καί χρηματικής αύτών καταστάσεως, 
οι' οπερ οσαι μέν συζευχθώσι τούς πρώτους —καί 
τοιαΰται συνήθως είναι αί άπλοικαί—άποκαθί- 
σταντακ πάνυ βραδέως ευτυχείς, δσαι δέ τούς 
δευτέρους τουναντίον, διότι ούτοι αναγκασμένοι 
οντες νά ύποθάλπωσι τήν αλαζονείαν τών συζύ
γων αύτών, αΐτινες πολύ ολίγον καταγινόμεναι 
εις τήν μετά τών συμβίων αύτών αρμονικήν καί 
ειρηνικήν συμβίωσιν, κρίνουσι τά πάντα άντιθέ- 
τως εκείνων, καί έν τή μονοτονία αύτών ούδέν 
άλλο πράττουσιν ή νά πουδραρίζωνται καλλωπί
ζονται καί ψιμμυθιώνται, δπως λατρεύονται ύπδ 
τών β.ί.αχ(ύδζ>ν αύτών συζύγων, οΐτινες πολύ τα
χέως μ.εταμέλωνται, διότι έλαβον τοιαύτας ώς 
συζύγους.

’EntdxoXh τρίτη.
Αγαπητή μου Πιρσιιρένη.
Άφ’ δτου ΰπήχθης εΐς τδν συζυγικόν δεσμόν,

%

f ω;

πολλάκις μοί είπες, δτι «ονδ'εν άδιχώτερον xal 
φοβερωζιρον τον ν' αγαπα τις χΐύξ'ις ν' αντα- 
γαπαταίΆ. Βεβαίως, συμφωνώ μέ τήν ιδέαν σου, 
άλλ ’ επίτρεψόν μοι νά σοί παρατηρήσω, δτι πολύ 
ολίγον σαφείς περί τής αγάπης ιδίας εχει. Μο
λονότι οέ πολύ φοβούμαι νά θίγω τδ θέμα τούτο, 
έν τούτοις θά προσπαθήσω νά σ’ «πω, δτι μάλ
λον σοί είναι ωφέλιμον.

Καί δή : Ό έρως, φιλτάτη, είναι τδ μεγα- 
λείτερον πρδς ημάς δώρον τοΰ θεού, δστις διά 
νά καταστήση αύτδ μάλλον τέλειον καί αυτού 
τού ανθρώπου, μείζων καί αύτοϋ τοΰ άγγέλου, 
δν πρδς στιγμήν ΰπεράνω καί εαυτού έθηκεν, 
κατεβίβασεν αύτόν διά νά ύποκαταστήση τήν 
μητέρα I ·

Ναί, δπως παράσχη ήμΐν τήν άποθέωσιν ταύ
την τής καρδίας, τήν αθανασίαν τής αιωνίου τρυ- 
φερότητος καί τής ηθικής διαδοχής, ό θεός φιλ- 
τάτη, έδώρησεν ήμΐν τδν έρωτα. Έάν δ’έποίησε 
τούτον ώραΐον, θελκτικόν καί επαγωγόν, έπραξε 
τούτο, δπως άρέσκει ήμΐν καί ουχί δπως μάς 
άπατφ, καί πρός τοιοΰτον σκοπόν εθηκε τό λο
γικόν μας έν τή κεφαλή καί τήν καρδίαν έν τφ 
στήθει... Έάν ταύτα ΐγνώριζες, βεβαίως ή εκ
λογή σου θά ήτο έπιτυχεστέρκ καί ήδη δέν θά 
μεταμελήσο....

Όίρως είναι αφετηρία πρδς τδ καθήκον. Ήδη 
δε δέν παραξενεύομαι διά τδ πάθημά σου. Συνέ- 

_ λαβεονουσ^λΛζξΐ.,διαβάτιδα, ή καρδία σου έλαβε 
®^θ^^!-^Κ^^γικόυ,"'ϊιχί τούτο τής καρδίας σου, 

καί ήδη ομοιάζει πρδς πλοϊον ναυαγούν, ούτινος 
ό κυβερνήτης άπώλεσε τδ πηδάλιου !

Έν τέλει σέ λυπούμαι καί κλαίω, διότι μο
λονότι ό θεός μάς έδωκε μεγάλην καρδίαν καί 
ολίγον λογικόν, ήμεΐς θελομεν coftte que COCite 
νά μεγαλοποιήσωμεν τούτο καί νά σμικρύνωμεν 
εκείνο πρδς βλάβην ήμών...

Απάτη ’
Εν τούτοις επειδή οφείλω νά σέ παρηγορήσω 

μέμνησο τών κάτωθι στίχων τού σοφού Ούγγώ.

Soyez comme Γ oiseau, pose pour un in- 
| stant

Sur des rameaux trop freles,
Qui sent ployer la branche et qui chan

ge pourtant.
Sachant qu’ il des iles.

Δανάη.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Αί γυναίκες τά πάντα σοί εξομολογούνται, 
και αυτούς τους ερωτάς των’ ουδέποτε όμως τήν 
ηλικίαν των.

Ή άνάμνησις είναι άνθος, δπερ άνευρίσκομεν 
πάντοτε εΐς τάς σελίδας τού βιβλίου τής ζωής 
μας· είτε μεμαραμένον, είτε ξηρόν, μάς φαίνε
ται πάντοτε νέου και ευοσμον, ώς τήν πρώτην 
ημέραν καθ’ ήν εδρέψαμεν αύτό,

ai^a©
Ό έρως είναι δ μόνος θεός τοΰ Όλύμ.που, δς- 

τις θαυματουργεί ακόμη,

Ή ψυχή, ή άγκπώσα καί πάσχουσα μετέχει 
τού θείου· διάκειται εΐς τήν αίθεριωτάτην αύτής 
κατάστασίν. Όστις δέν είδε τά πράγματα τού
του τοΰ κόσμου καί τήν καρδίαν τών ανθρώπων, 
ύπό τδ διπλοΰν τοΰτο φώς τής αγάπης καί τού 
πάθους, δέν είδε τίποτε αληθές καί δέν είξεύρει 
τίποτε.

318880©

Ή αρετή οφείλει νά εχη Ορασύτητα καθώς ή 
κακία.

Ή φαντασία τών γυναικών ομοιάζει τήν εύ- 
κίνητον άμμον επί τής οποίας τά πάντα έντυ- 
πούνται καί εξαλείφονται εύκόλως. Ό νοΰς των 
δμως άπ ’ εναντίας έχει τήν ψυχρότητα καί τήν 
σκληρότητα τοΰ μαρμάρου, εΐς δ ή γλυφίς εισ
χωρεί δυσκόλως, άλλ’δ,τι έγχαράσεται, διαμένει 
αιωνίως έγκεχαραγμ.ενον.

Αί συναναστροφαί είναι στάδια ευρύχωρα, 
δπου μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη καί μέ τά 
άνθη επί τής κεφαλής, δίδει -τις καί λαμβάνει 
πικροτάτας προσβολάς.

etsssie
Ή φαντασία έχει τήν πτήσιν τοΰ άγγέλου 

καί τής άστραπής· διαβαίνει τά πελάγη, όπου 
μικρού έδέησε νά ναυαγήσωμεν" τά σκοτή, οπού 
αΐ ‘πλάναι μας εξαφανίζονται, και τά βάραθρα 
δπου ή ευτυχία μας καταπίνεται.

Οί κολυμβηταί ούδέποτε λησμονοϋσι καί οί 
ηγεμόνες πάντοτε λησμονούσιν, δτι είναι μικρό
τερος ό κίνδυνος νά παλαίη τις κατά τών κυμά
των ή ν’ άφίνηται εΐς τήν διάκρισιν αυτών,

«8888©
Έάν ή εύσέβεια άναβιβάζη τήν ψυχήν μας εΐς 

τόν ουρανόν, ο έρως καταβιβάζει τδν ούρανδν είς 
τούς πόδας μας.

®fW©
Ή φιλοδοξία κατατρώγει εύκολώτερον τούς 

μικρούς ή τούς μεγάλους, ώς τό πύρ πυρπολεί 
ταχύτερου τήν καλύβην τού πτωχού ή τδ μ.έγα- 
ρον τού πλουσίου

ΣΤΟ ΑΑΛΕΙΜΜΑΤΟΚΕΡΙ ΜΟΥ

Πόσα μοΰ φέρνεις στο μυαλδ κερί μου αγαπημένο 
στο φτωχιχο γραβεΐό μου σάν στέχης άναμένο.
Πόσα ουρανία όνειρα πόσαις χρυφαίς ελπίδες 
χάβε στιγμή μοΰ φέρνουν ή γλυκεραίς «ου αχτίδες 
καί πόσαις λύποις σχοιειναίς ή φλόγα σου φωτίζει 
καί μέ γυρίζει στά παληά, άχ 1 πόσα μοΰ θυμίζει..·. 
Καί άμα μ’ άφήσης σκοτεινά καί τάλλειμμα τελείωση 
έτσι καί ή ελπίδες μου, λέγω, γοργά πώς σβΰυουν 
καί μόνο τή σκιά τους στη μνήμη αάς αφίνοων, 
ώς βτου ή ζωή μας καθώς έσυ ’ά λυώση................

Ξηροχώρων 1899. Μίλτων ΒιτΛλης.

ΓΛΥΚΟΣ ΠΟΝΟΣ

Γιατί αύτός πού σ’ έπλασε γιατί νά σέ 
προικίσα,

μέ της ’μορφιάς τά χάρι γιατί νά σέ 
στολίση ;

Γιά νά μον χάψης τη καρδιά θ ’ ρρώ πώς το ■ 
κάνει- |χει

Μά δσω κΐ’ άν μέ καίοννε τ ’αγγελικά σου 
κάλλη 

δέ θ ’ αγαπήσω άλλη.
25ρος 1900. Μιλτον ΒιτλλΗΧ

Ξ Υ X ΈΞ

Πολλοί εύχαίς σού στέλνουνε 
καθένας άπό κ&ιι.

Μά ή δίκιά μου ή εύχή 
ή πιό γλνκειά ψιλτάτη,

Είναι νά ζήσω^ε μαζΰ 
τή ψεύτικη αύτΑ ζωή’. 

1900 Μιχτον

Η ΜΗΤΗΡ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ

Η ΜΗΤΗΡ

Στδν ούρανδ παιδάκι μου πού βλέπεις ’κεΤ ψηλά 
ΈκεΤ τδν άδελφούλη σου μοΰ πήγαν οί άγγέλοι 
Γιατί μέ τήν μαμάκα του έφέρνετο καλά 
Χωρίς ποτέ του ιδ μικρδ τή πίκρα της νά θέλη.

ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ

Γιά νά μήν ίλθη δ άγγελος καί μένα νά οηκώση 
Άπ’ τή δική σου τήν γλυκιά μαμάμου αγκαλιά 
Πές μου άλήθεχα, πώς μπορεί κανείς νά σέ θυμώση 
ΚΓάς μείνω, ’γώ κοντά σέ σέ νά δέχωμαι φιλιά.

Bralla 1900. Meeter-Manoles.
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ
(Mit* <ικ6νων)

(συνέχ<?« ιδ< προήγ. ψύλλον)

Εις έλίγην άπίστασιν άπό τής Μέμφιδος εύρί- 

σκονται αί περίφημοι πυραμίδες τής Αίγύπτου, αϊ· 
τινες ούσαι έργον τεσσαράκοντα ήδη καί πλέον αι

ώνων, έθεωρουντο παρά τοϊς αρχαίοις ώς το πρώτον 

τών επτά θαυμάτων του κόσμου. Τά παμμεγέθη 

ταΰτα μνημεία τών αίγυπτίων μοναρχών κεϊνται έπι 

γραμμής έόδομήκοντα καί τριών χιλιομέτρων μή

κους καί σώζονται έτι όγδοήκοντα έξ αύτών ώς 
τεκμήρια απτά τής δόξης και ισχύος τών τότε Φα

ραώ. Ή μεγαλειτέρα τών πυραμίδων τούτων, ή τοΰ 

Χέοπος έχει 147 μέτρα ύψος, το δέ πλάτος ίκά- 

στης τών τεσσάρων αύτής πλευρών 228 μ. καί 30 

εκατοστά. Έάν δέ, κατά τδν Μάσπερον, ύπολογί- 

Η ΠΑΡΑ ΤΗ ΠΤΡΑΜΙΔΙ ΤΟΤ ΧΕΟΠΟΣ ΜΕΓΑΛΗ Σ*ιΓ£
σωμεν τδν όγκον καί τδ βάρος τοΰ ύλικοϋ αύτής, 
θά ίδωμεν, οτι ούδεμία άλλη οικοδομή έν τφ κο

σμώ δύναται νά παραόληθή πρδς ταύτην, καθόσον, 
έάν θέσωμεν κατά σειράν τούς λίθους της θά απο- 

τελέσωμεν τήν περίμετρον τών συνόρων τής Γαλ

λίας I Ούδείς δύναται νά φαντασθή τδ μεγαλειον τοΰ 

έρρου τούτου τών Αιγυπτίων καϊ τδν αριθμόν τών 

εργατών, ούς μετεχειρίσθησαν πρδς άνέγερσιν το- 

σοϋτον κολοσσιαίου μνημείου, έάν μάλιστα άναμνη- 

σθώμεν, οτι τά σύγχρονα μηχανικά μέσα δέν ήσαν 

γνωστά τότε καί οτι εντελώς ήγνοουν τήν χρήσιν 

τοΰ σεδήρου, άφοΰ τά πάντα έγίνοντο διά τής χειρδς 

καί τής δυνάμεως τών βραχιόνων αύτών.

Ώς γνωστόν, δια τήν κατασκευήν μόνον τής πυ

ραμίδάς τοΰ Χίοπος είργάσθησαν εκατόν χιλιάδες 

έργαται διαρκώς έργαζόμενοι έπι είκοσιπέντε έτη. 

Διά δέ τήν άνέγερσιν έτέρων έκατοντάδων τοιού- 

των ύπδ τών Φαραώ, δποσαι εκατοντάδες ανθρω

πίνων υπάρξεων δέν απητήθησαν ; Γιγαντιώδης 

όντως εργασία, άλλ’ άγονος ολως τή άνθρωπό- 

τητι !

Ή αρχαία Αίγυπτος βαθμηδόν έγένετο εστία 

άνθρωποπλημμύρας, ήτις στενώς περιεπτυξεν άπα- 

σαν τήν κοιλάδα τοΰ Νείλου, ή δέ απέραντος αμ

μώδης εκτασις μετεδλήθη είς εΰφοροτάτας επαρχίας 

καί κήπους, οίτινες καλλιεργούντο άκαταπαυστως 

καί παρήγαγον πλουσιωτάτας εσοδείας. Κομίζεται 

δέ, οτι ύπδ τήν διοικησιν τών Φαραώ ή κοιλάς αύτη 

τοΰ Νείλου ειχεν επιφάνειαν έ’ως είκοσιν εκατομ

μυρίων πήγεων, καλλιεργούμενων ύπδ δεκαπέντε 

εκατομμυρίων άνθρώπων.

Οί πρδς κατασκευήν τών πυραμίδων τούτων με- 

ταχειρισθέντες ογκόλιθοι έλήφθησαν έκ τών έκεΐθεν 

τοΰ Νείλου εύρισκομένων λατομείων, έπί τής δεξιάς 

αύτοΰ πλευράς καί μετεκομίζοντο δια πλοιαρίων 

έντεΰθεν τοΰ ποταμοΰ, όπόθεν διά σχεδίας κατα- 

σκευασθείσης είς διάστημα δέκα ετών, μετεφέροντο 

έπί τοΰ τόπου τής εργασίας. Τα παλαιά ταΰτα 

λατομεία, έξ ών έλάμδανον τούς λίθους εισίν ανε

ξάντλητα καί ϋπάρχουσιν έτι καί σήμερον’ άπλή 

δέ έπίσκεψις τοΰ Τουράχ, όπου βλέπει τις τάς προ

αιώνιους ταύτας εργασίας έπί τών κατωφερείων τών 

όρέων Μουκάταμ, πρδς νότον του Κάιρου, δίδωσιν 

άκριόή ιδέαν τοΰ τρόπου τής εργασίας τών άρχι- 

τεκτόνων τής αρχαίας Αίγύ

πτου. Τδ γε νΰν εχον έντεΰ- 

θεν λαμδάνονται οι άναγκαι- 

οΰντες λίθοι διά τήν οικοδομήν 

τών νεωτέρων μεγάλων οίκο- 

,δΟμων και κτιρίων. Άλλοτε 

οι λίθοι ούτοι μετεκομίζοντο 

έπί τοΰ τόπου τών πυραμίδων 

δι’ έζευγμένων άνθρώπων είς 

ελκυθρα τεθειμένα έπί κινητών 

τροχών.
Οί διάσημοι Λέψιος καί 

Έλκάμ καί άλλοι τινες σοφοί 

κατώρθωσαν νά άνακαλυψωσι 

τδν λόγον τής κατασκευής 

τών πυραμίδων. Μόλις ανερ 

χομένου Φαραώ τίνος έπι τοΰ 

θρόνου, ήρχιζεν ουτος τήν κα

τασκευήν τοΰ μονοπωλείου του.
Καί κατά πρώτον άνεγείρετο ε’δος οικοδομής στενής 

καί περιωρισμένης,ήτοι μικρά πυραμίς μετά πλευρών 

σχεδόν ευθειών έφ’ ών έτίθετο’αιχμηρά βάσις πρός 

τδν ούρανον διήκουσα καί ειτα περιέθαλλον τήν οικο

δομήν ταύτην κανονικώς και συμμετρικώς δΓ ογκο

λίθων κατά μέτρον διαβαθμικόν, ήτοι ήρχιζον μετά 

μεγάλων λίθων έκ τοΰ έδάφους, έπροχώρουν κατά 

σειράν μικροτέρων λίθων καί κατεληγον είς τήν 

κορυφήν μ.ετά τής άπαιτουμένης άναλογίας. ’Εννο

είται, οτι έκαστη πλευρά τής πυραμίδος άποτελεΓ- 

ται έσωθεν έκ πολλών όμοιων σειρών ογκολίθων, 

ών ή έξωτεοική μόνον κατεσκευάζετο μετά λίθων 

λείων καί είς άκρον κανονικών και συμμετρικών 

διά τήν οσον ένεστι λαμπροτέραν θέαν καί μορφήν. 

Άπασαι αί πυραμίδες εχουσι στοάς και μικρούς 

θαλάμους έσωθεν, ή δέ πρδς ταύτας είσοδος κεϊται 

πάντοτε πρός τήν βόρειον πλευράν.

'Απασαι αί εύρεθεϊσαι έν Αίγύπτφ έπιγραφαί,
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εικόνες και κείμενα, ώς'κα'ι αυτή ή εΰρεϊα νεκροό- 
πολ'.ς τής Μέμφιδος έμφαίνουσίζ, οτι ό λαός, όστι; 
κατώκησε τήν κοιλάδα τού Νείλου κατα τού; χρό
νου; τών Φαραώ. είχε πολύ ταχέω; φθάσ·'. είς 
■ζό-στον βαθμόν πολιτισμού. Πάντες οί κορ.γα’0'. 
αίγύπτιοι ήσαν οικοκυραίο:. φιλόπονο: γεωργό: καί 
κάλλιστο: -/.τηνοτρόφοι. Κατεϊχον γαϊα; έκτεταμό- 
νας. ’καλλιεργούν ηαντοίους οημητρ:ακοΰς καρπούς 
ζϊ: τον πάπυρον >.αί ;ι·τήρουν όλα τά είδη τών

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ!

οικιακών ζώων. Ή γεωργία εύρίσκετο, ώς γνω

στόν. τ;τ·. εις τιμητικήν περιω-τήν. καθόσον &: εύ- 
γενεΐς καί πλούσιο: αιγυπτιοι ειργαζοντο προσωπι
κών είς τάς γαίας των. οί ίδιο: έύοσκον τά ποίμνιά 

των καί περιέφερον ανα τούς αγρούς ταΰτα, όπως 

πατώσι καί βυθίζωσι τούς σπόρους ού; έ’σπειρον 

εντός τού υγρού έδάφους.
Κατά τούς πρώτους χρόνους τδ ξύλον δεν έλειπε 

καί κατεσκεύαξον δι* αύτοΰ πλοιάριά, ού μόνον ίια 

τήν μεταφοράν τών προϊόντων, αλλα καί δια τήν 

αλιείαν, διότι ί ποταμός ήτο λίαν ίχΟυοφόρος καί 
τα πέρις αύτοΰ κατωκοΰντο. ώς προ-ίπομεν, άπδ 

ποικίλα πτηνά. Οί πλούσιο: εΰγενείς διετήσουν έρ- 

γάτας, οίτιν'-ς -/.ατεγίνοντο είς ποίκιλας βιομηχα

νικά; τέχνας. ήτο: είς τήν αγγειοπλαστικήν, ϋαλο- 
ποίίαν, ξυλουργικήν καί λεπτουργικήν, ύφαντουρ-
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γίαν. κατασκευήν του έκ παπύρου χάρτου κτλ. =·- 

χον ίέ καί αρτοποιού;. μαγείρου; καί ζαχαροπλα- 

στας.
Ώ; φαίνεται δέ. έπειδή έπλεόναζον αί χε'ρες.οί 

Φαραώ μετεχειρίζοντο αυτός ίσως πρός κατασκευήν 

τών πολυετών καί κολοσιαίων έργων τών πυραμί

δων. δια νά μή άφίνωσ: ταύτας είς τήν αργίαν και 

ΰκνηρ.Ον. έξ ΐΦ -'--αέί-χ δεινά έν ταϊς κοινωνία;; 

επέρχονται.
Ο Νείλο; και αι διώρυγες αυτού εχρησιμεοον 

κατά τας πρώτα; δυναστείας, όπως καί σήμερον. 

<ΰ>; τά μόνα φυσικά μέσα τής συγκοινωνίας μεταξύ 

τών διαφόρων πόλεων καί χωρίων τής Αίγυπτου. 

"Δίας δέ ό ποταμός· οΰτος έγεμε τότε πλοιάριο»·/, 

ποικίλων ειόών καί σχημάτων, δι’ ών έτζξε:5·υον 

από του έν;ς άκρου είς τό έτερον -ής χώρας ταύ- 

της χαί μετέφερον τά προϊόντα από του εσωτερικού 

ή του Δέλτα ·ί; τήν Μέμφιδα. Έάν δε σαντασθώ- 

μεν τδν μέγαν αριθμόν τών κατοίκων καί του πο
λυαρίθμου στρατού, σστις έφόλαττε τήν πόλιν, ώς 

καί τδ σμήνος τών εργατών, οίτινες κατεγίνοντο εις 

τήν άνέγερσιν τών πυραμίδων. τών ναών καί τών 

γ·-γα·<τωδών σφιγγών έν μέσο» τής έρημου, θά λά- 

όωρ.εν ιδέαν τής καταπληκτικής έκείνης ανθρώπι

νης κ:νήσεως. Τά πλοιάριά των εκινοΰντο δι' ιστίων 

αντί δέ πηδαλίου μετεχειρίζοντο κώπην κινουμένην 

όφ’ ένος ανθρώπου.
Κατά τούς πρώτους εκείνους χρόνους έν δέμα 

κάλαμων έχρησίμευεν πολλάκις ώς μέσον μεταφο

ράς τών κατοίκων από τίνος σημείου είς έτερον,όπερ 

χαρακτηρίζει τήν απλοϊκότητα καί τήν φυσικήν 

ιδιότητα τών τότε ανθροόπων.
Κατά τούς χρόνους εκείνους αί έπιστήμαι καί αί 

τέχναι έξίκοντο είς μέγιστον βαθμόν προόδου χ.αί 

αναπτύξ.’ως. Ούτως ή αστρονομία έποιήσατο σπου
δαίας αποκαλύψεις έκάστη δέ τών τεσσάρων προσό

ψεων τών πυραμίδων είναι έστραμένη πρδς έκαστον 

τών καιρικών σημείων, έξ ου εμφαίνεται. ότι οι 
αρχιτέκτονες τότε είργάζοντο έκ συμφώνου μετά 

τή; αστρονομίας. Απασα ή χώρα ήτο κανονικώς 

διηρημένη εις διοικητικά τμήματα, εχοντα έκαστον 

από ένα διοικητήν, τακτικό: δέ είσ-τάκτάρες πεμ.·- 
ήρχοντο ταυτα καί είσέπραττον τούς φόρους. 'Έκα

στος δε δήμαρχος έχ.άστου χωρίου ήτον υπόλογος 

δια τήν αναλογίαν έκαστου κατοίκου. Έν γένει δ’ 

ύπήρχε τότε τοιαύτη διοικητική τάξις καί οικονο

μική διοργάνωσις, οί'α μόνον είς πεπολιτισμένας 

κάι τελειοποιημένα; κοινωνίας απαντάται. Ό κλή

ρος, όστις έκέχτητο μεγίστην παρα τφ λαω επιρ ■ 
ροήν, ήτο πλουσιώτατος καί κάλλιστα μεμορφωμέ- 

νος καί πεπαιδευμένος, δ δε βασιλεύς Φαραώ έδα- 

σίλευεν ώς απόλυτος κύριος δια -ής χάρετος τού 

θεού, ώς διάδοχος τών ουρανίων θεών, ώς υιός καί 

εικών του 1:’ά. τοΰ θεού τοΰ ήλιου. Περιεστοιχίζετο 

δέ ύπδ πολυαρίθμου ακολουθίας, ήτις περιελάμδανε 

τούς μυστί’κοσυμδούλους, τους κλειδούχους, με

γιστάνας, Οησαυροφύλα/.ας. στρατηγούς καί αρχη

γούς τοΰ πολέμου, τούς διοικητας τοΰ χαρεμιού κτλ. 

Αί θυγατέρες τών Φαραώ ΰπανδρευοντο μετά τών 

μεγαλειτέρων προσωπικοτήτων τής Αίγύπτου, ίδια 

δέ μ.ετά τών επισημότερων λειτουργών του κράτους.

(Έπεται συνέχεια).
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Η ΜΑΓΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ

Ή μαγική σ|αϊρα, γνωστή Γσωσ ει; τίνασ τών 
ήμετέρων αναγνωστών, ώ; έκ τής χρήσεως αύτής 
εις τινας βιομηχανικός έφαρμογάς, έρειδεται έπί 
των φυσικών νόμων τής βαρύτητος καί τής Αντι
στάσεως. Έάν κατασκευάσατε όττήν τινα οιαμττερόν 
καί περάίητε κορδόνιον τι, δπερ κρατείτε διά τών 
ούο χειρών σας, ή σφαίρα θά διολισθήση ταχέως 
πρός τήν κάτω χε'ρα. Έάν δμως κατασκευάσατε 
όπήν κυστοειδή, ή σφαίρα θά διέλθη τό κορδονιόν 
σας βραούτερον.

„ ,θυτωί· φόντων τών πραγμάτων, κατασκευάσατε 
οια μέσου τών ούο σημείων τής σφαίρας σας, τοϋ 
ανω καί κάτω, ουο όπάε, μίαν ευθείαν καί έτέραν 
κυρτοειοή καί προτείνατε είσ τούς φίλους σας, άφοΰ 
περασητε τό κορδόνι σας διά τής εύθείας όΐτής 
(ουτσι θ άγνοώσι βεβαίως, δτι υπάρχει καί έτέρ'α 
οπή κυρτοειοής) νά κρατήσωσι τά &>ο άκρα τοϋ 
κορδονιού καί διά μιας διαταγής, νά σταιιατήσωσι 
τήν σφαίραν κατερχομένην. ' '

Βεβαίως αδύνατον'νά κατορθώσωσι τοιοΰτον τι. 
Γάτε Λαμβάνετε υμείς τήν σφαίραν, προσποιεϊ- 

σθε^ ότι έφυγεν έκ τήο θέσεώς του τό κορδόνιον 
το οιαπερδτε χωρίς νά έννοήσωσιν διά τής κνρτοει- 
οονς όπής καί έπαναλαμβάνετε μετά θάρρους τό 
πείραμα. Η σφαίρα σας κατέρχεται τότε βραδέως 
καί οσάκις θέλετε, τήν διατάσσετε νά σταματήση 
και σταματά Αμέσως, αρκεί πρός τούτο νά τε'ντώ- 
σητε τό κορδόνιον.

Επί τοΰ νόμου τούτου έρείδονται αί σωστικά! 
συσκευαι, ας οί πυροσοέται μεταχειρίζονται διά τήν 
κασονο/ αυτών καί τών σωύουένων έκ τών ύψηλών 
πυρκαϊών ' ' 1

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

'ιδού εν περίεργον μέσον τοΰ καΟισταν τό ξύλο·, άοι- 
αχαυστον περιγραφόμενον ύπό τοΰ x Έςχμέρ.

Τά τεμάχια τοΰ ξύλου ξηρανθ-ντα τελείιό;, τίθενται 
εντός δοχείου μετάλλινου μέ διπλά; παρειά; πρός κυ
κλοφορίαν ατμού έντό; τοΰ όποιου διατηρείται Οεοαο- 
Χίασία χατά τι' ανώτερα τών <90.

Εξάγεται τοιουτοτρόπως ό εντός του ξύλου τούτου 
έμπεριεχομενος άήρ χαί ή επιτυχία έξαρταται έχ τή; 
τελεία; εξαγωγής τοϋ άέρος τούτου καθόσον αντικαθί
σταται ούτο; διά διαλύματος πυριτικοΰ καλιού (ύδοου- 
αλου), δπερ είσάγεται έντός τών πόρων τοϋ ξύλου'διά 
πιέσεως δέκα ατμοσφαιρών διατηρούμενη· έπί τρεις 
ώρας. Τέλος τό πυριτικόν όξύ καθιζάνεται είς αδιάλυ
του καταστασιν έντός τών πόρων διά διαλύματος λω- 
ριαμμωνώυ. Ή μέθοδος αΰτη θά είναι εφαρμογής ’ιδι
αιτέρως επωφελούς εΐ; τούς τηλεγραφικού; στύλους καί 
εις τα ξύλα τών πολεμικών πλοίων.

*
Ιο αλας κόπτει τό γαλα, επομένως οπότε παοίστα- 

ται ανάγκη χά ρίψη τις τοιοΰτον έντός τοΰ γάλακτος 
οεν πρέπει να πράξη τοΰτο όπόταν βράζη ή προπαρα
σκευάζω τις καρύκευμα, άλλ’ εις το τέλος μετά τήν 
προπαρασκευήν.

★

Ιο βραστόν ύδωρ αφαιρεί τό πλεΐστον τών κηλίδων 
των καρπών, ώστε περιχύσατε τοιοΰτον έπι τής κηλί- 
δος μόνον, ούτως ώστε νά μή βραχή τό ύφασμα ή μό
νον εκεί όπου παρίσταται ανάγκη.'

★ .

Οχυμόςτή; ώριμου τομάτα; άφαιρεΐ τήν μελάνην 
ως και τάς έκ σκωρία; προερχόμενα; κηλΐδα; τών άσ· 
ποορρούχων καί τών χειρών'.

*
Διαλυσις αλοιφής υδραργύρου έν ίση ποσότητι πετρε

λαίου αποβαίνει το χάλλιστον άντιφάρμαχον κατά τών 
κορέων, περιαλοισομένων διά τοΰ μίγματος τούτου τών 
αερών^έκείνων έπι τού ξύλου καί τοϋ τοίχου, ένθα τά 
®7?'Ίί?* ταϋτα έντομα ένδιαιτώνται.

«

Ιό πετρελαίου απαλύνει τό δέρμα τών υποδημάτων 
καί τών lx, τής ύγρασίας άπεσκληρυμένων ύποδέσεων 
χαί αποκαΟίτησιν αυτά τόσον άπαλα καί «αλαχά,ώσεί 
■ησαν,καινουργή.

*

Ί'ό πετρελαίου άποστιλβώνει όμοίως τά έκ κασσιτέ- 
ρου αντικείμενα. Αρκεί· πρός τοΰτο νά πεοιβρέξητε ολί
γον μάλλινο» ύφασμα καί δι ’ αύτοϋ νά τρίψητε τό με
τάλλου. Τομ.ετρέλαιον ωσαύτως άφαιρεΐ 'τάς έπί β'εο- 
νικωμενων επίπλων κηλΐδας. ' ' '

★

, Ρ.’ϊ?/.?®·' ii?*Z!v4'' ΰδωρ καί ολίγη σόδα άφχιοοΰσι 
το επι Οιαφόρων υφασμάτων έπικαΟήν.ενον λίπος

*
Οί πλεΐστοι τών γε,«ωμένων ανθρώπων άποθνήσχουσι 

βριφη, ολιγώτεροι φθάνουσι τήν «φηβιχή, ήλικίαν χϊ> 
αποθνησχουσι πεοί τά 40-60 έτη. μόλις δέ έχατοστη- 
μνρ.ονπερι τα_ 80-90, τάξε εκατόν έτη σπανίως 
υπερ6αινε< εις εκ τών χιλίων.

ΈΪ ΗΧΩ

γΕόίναι πέμπτη ώρα τής πρωίας. “Αμαξά τις 
εξέρχεται ήσύχως τής πόλεως φέρ;υσα τον μι
κρόν ύποκόμητα κ.Δ. ..καί τους δύο αύτοϋ μάρτυ
ρας είς τήν εξοχήν.Πέριξ αυτών ή φύσις φαίνεται 
ήσυχωτάτη,δλως διάφορος προς τό κίνημά των καί 
τά πάντα εν αύτή αφυπνίζονται καί άνεγείρονται 
άναλαμβάνοντα τήν συνήθη αύτών ζωήν καί κί- 
νησιν.Τά μικρά πτηνά αρχίζουν νά τερετίζουν, 
το φώς τής ήμέρας απεικονίζει τδ σόμπαν καί 
μετά περιεργείας ή άφωνος φύσις παρατηρεί έν 
τή άμάξη μετ’ αγωνίας προβάλλοντα τό πρόσω- 
πον πρός αύτήν τέσσαρα πρόσωπα. Οί έν αύτή 
ήσαν δύο κομψοπρεπεϊς μάρτυρες, εις ιατρός μέ
σης ηλικίας με σοβαράν καί γλυκεΐαν κάπως μορ
φήν και ό ήρως τής σκηνής, ό μικρός υποκόμης 
μετακαλούμενος, κ. Δ... ολως ανήσυχος καί ω
χρότατος.

Ό ίατρός (καπνίζων ώραίον ευώδες ποΰρον, 
τοϊς διηγείται σχετικόν τι ανέκδοτον, όπως τοϊς 
διασκεδάση τήν περίστασιν.) Τό ξίφος διεπέρασε 
αγαπητοί μου τόν βραχίονα, οιήλθε τό τραπέ
ζιου, καί εΐσχωρήσαν είς τό στήθος μεταξύ τής 
όγοόης και έννάτης πλευράς έσταμάτησε....

Ό πρώτος μάρτυς (βλέπων τον μικρόν 
ύποκόμητα λίαν άνήσυχον καί ωχρόν). Άλλά 
τί έχετε, φίλε μου, σας ενοχλεί τίποτε;

Ό μικρός ύποκόμης. Ναί! (στρόφων τήν 
κεφαλήν και τήν χεϊρα πρός τά όπίσω) ’Ιδού I 
αύτά μ’ εμποδίζουν νά κάθημαι καλώς.

Ό πρώτος μάρτυς· Ά, είναι τά ξίφη 
(γελών) καί έν τούτοις δέν δυνάμεθα νά προχω- 
ρήσωμεν ανευ αύτών. Έπρεπε νά τά εχωμεν έν 
τή άμάξη.

Ό δεύτερος μάρτυς (προς τόν ιατρόν). 
Έάν τά θέσωμεν όπισθεν ήμών;

Ό ίατρός. Τί λέγει! άφοΰ δπισθέν μας εχο- 
μεν τά πιστόλια I Έκτός αν οί κύριοι θέλουν 
ν’ άλλάξωμεν, νά μαξ δώσουν τά ξίφη καί νά 
τοϊς δώσωμεν τά πιστόλια, (προς τον ύποκό
μητα) Προτιμάτε τά πιστόλια ;

Ό ύποκόμης (μετ’ αποστροφής). Όχι, 
εύχαριστώ. (Επικρατεί μικρά τις σιωπή, καθ’ 
ήν ό ιατρός καί οί μάρτυρες ανταλλάσσουν ανή
συχα βλέμματα καί είτα έπιλέγει) θ ’ άργήσω- 
μεν νά φθάσωμεν ;

Ό πρώτος μάρτυς. Τί άνυπομονεΐτε; 
Μετά έν τέταρτον θά ειμεθα εκεί.

Ό δεύτερος μάρτυς (μετ’ αβρότητες πρός 

τον πελάτην του). Μήπως δέν αίσθάνεσθε τόν 
έαυτόν σας καλά ; Φαίνεσθε ωχρός.

Ό πρώτος μάρτυς (χαμηλοφώνως πρός 
τόν άνωτέρω).Μή τφ λέγετε τοιαΰτα πράγματα! 
τίν φοβίζετε 1

Ό μικρός ύποκόμης (άναλαμβάνων κά
πως). Έγώ ; ωχρός ; . . . ποσώς . . .

Ό ίατρός (χαριέντως). Δέν ίχει τίποτε. 
Είναι αποτέλεσμα τής πρωινής δρόσου. Θέλετε 
νά κλείσωμεν τάς θυρίδας ;

Ό μικρός ύποκόμης (μετά προθυμίας). 
Ναί, αύτό είναι, αισθάνομαι ολίγον ψύχος.

(Κλείουν τάς θυρίδας).
Ό ίατρός» Έτέρα μονομαχία, είς ήν πα- 

ρευρέθην, ήτο τοΰ Τυρινιόλη, καθ'ήν <5 αντίπα
λός του, ξεύρετε, τφ συνέτριψε τήν κεφαλήν 
καί. . .

Ό μικρός ύποκόμης (ανησυχών). Δέν 
άνοίγομεν καλείτερον τήν θυρίδα ;

Ό δεύτερος μάρτυς (ύπακούων αμέσως). 
Δέν αίσθάνεσθε. πάλιν καλά ;

Ό πρώτος μάρτυς (τφ παρατηρεί έκ νέου 
νά σιωπήση). (Πρός τόν ύποκόμητα). Εννοώ ό 
καπνός σάς στενοχωρεί.

Ό ίατρός (ρίπτων τό ευώδες σιγάρον του). 
Καί δέν μάς τό έλεγες, αδελφέ, τόσην ώραν; 
(έξάκολουθεϊ τήν διήγησίν του). Φαντασθεϊτε, 
μολονότι τφ.συνέτριψε τήν κεφαλήν καί τό αίμα 
έρρεεν άφθόνως,. ό αντίπαλός του ήθελιέ νά εξα- 
κολουθήση. Έγώ διαμαρτύρομαι τότε έντόνως...

Ό μικρός ύποκόμης (πρός δν αί διηγή
σεις αυται βαθμηδόν τον εφόβιζον). Περίεργον 
δέν δύναμαι νά εννοήσω τι εχω. '

Ό δεύτερος μάρτυς (μετ’ έκπλήξεως πα- 
ρατηρών τούτον). Καλέ, ίέν βλέπετε, θά λιπο- 
θυμήση !

*0 πρώτος μάρτυς (μεγαλοφώνως). Δέν 
είναι τίποτε, μικρά αδυναμία, δέν έφάγατε τί
ποτε σήμερον ;

*Ο μικρός ύποκόμης (μόλις ψελίζων). Δέν ■ 
είμπόρεσα. δέν είχα δρεξιν.

Ό πρώτος μάρτυς. Αύτό είναι, αύτό είναι.
Ό ίατρός. Τότε σταθείτε, πρό τοΰ απευ

κταίου ...
Ό μικρός ύποκόμης (έντρομος). Τι είπες 

ιατρέ;
Ό ίατρός· Δηλαδή, νά σταματήσωμεν νά 

πάρωμιν κάτι τι; ’Ολίγον κονιάκ μέ νερό ;
Ό μικρός ύποκόμης. Ά, μάλιστα, αυτό 

θερμαίνει τόν στόμαχον, εύχαρίστως, δότε μου.
Ό ίατρός (ανοίγει μίαν φιάλην κονιάκ καί 

κενόνεε ολίγον έντός ποτηρίου. Ειτα λαμβάνει 
φιαλίδιον έκ τοΰ θηλακίου του καί προσθέτει έκ 
τοΰ περιεχομένου).

Ό μικρός ύποκόμης. ΤΙ είναι αύτό.
Ό ίατρός. θά σου κάμη καλό, πίετο.
Ό μικρός ύποκόμης. Άλλά δέν δύναμαι.
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Ό ίατρός (μετά θυμοΰ εγείρεται). Τότε 
κύριοι, είμαι περιττές καί απέρχομαι.

Ό μικρός ύποκόμης (μετά θάρρους κλείει 
τούς οφθαλμούς καί πίνει).

Ό δεύτερος μάρτνς. Αί, πώς αισθάνεσαι;
Ό μικρός ύποκόμης Καλειτερα.
Ό ιατρός. ’Εμπρός, άλλο ένα κονιάκ.
Ό πρώτος μάρτνς. Τώρα μάλιστα, καλά 

λέγουν, οί ιατροί, είναι πάντοτε παρήγοροι κατά 
τάς τελευταίας στιγμάς ...

Ό μικρός υποκόμης (άγριεύων). Τί εί
πατε ; λοιπόν θ ’ άποθάνω;

"Ολοι ταύτοχρόνως. Όχι αδελφέ, ή ομι
λία τό φέρει ούτως.

Ό μικρός ύποκόμης (μετά μικράν σιω
πήν). Τώρα είμαι καλείτερα. Δύτε μοι τήν φιά
λην. (Λαμβάνει αύτήν διά τής βίας καί πίνει αρ
κετόν ).

Ό πρώτος μάρτνς (πρός τόν αμαξηλάτην). 
Στέπ έφθάσαμεν.

Ό δεύτερος μάρτνς. Τδού καί οί αντίπα
λοι μας περιμένουν.

(Κατέρχονται δλοι καί χαιρετιόνται).
Ο μικρός ύποκόμης (τρικλύζων). Ποΰ

είναι; ποΰ είναι αύτός; Δότε μου τό ξίφος.
Ό πρώτος μάρτνς. Δόξα σοι ό θεός, εκαμε 

θάρρρος, δέν θά μάς έντροπιάση.
Ό δεύτερος μάρτνς. ’Εμέθυσε άπό τήν

λιποθυμία καί νά τόν προσέχωμεν. —-υ-.
Ό ά.ατρός (κατ’ίδιον). Δέν έγγϋώμάι.
Ο μικρός ύποκόμης. Τώρα θά ίοήτε. 

( Άπεν.λών). Πού είναι αύτός ό άτιμος ! τώρα θά 
ιδήτε. Μέ ένομίσατε δειλόν [ Τό ξίφος δότε μου 
το ξίφος (τρέχει πρός τούς μάρτυρας καί μόλις 
συγκρατεΐται, τρικλύζων).

Ό πρώτος μάρτνς. Τώρα, αμέσως, μή 
βιάζεσθε, φίλε μου, χρειάζεται καί κάποια ψυ-

Ό δεύτερος μάρτνς. ’Ιδίως ύπομονή.
Ό ίατρός. Υπομονή καί θάρρος.
Ό μικρός ύποκόμης (ούτινος ή γλώσσα 

αρχίζει νά ψευδίζη). 'Γπομονή, ναι, ’πομνή, 
θάρ-θαρ-θάρ-ρός-ρος.

Οί μάρτυρες άλληλοπαρατηροΰντες μετ ’ έκ- 
πλήξεως πλησιάζουν τόν ιατρόν, δστις τοϊς λέγει.

Ό ιατρός. Θά ήναι δολοφονία πρέπει νά 
τόν άπομακρύνωμεν και νά δικαιολογήσωμεν τό 
πράγμα, δτι ήσθένησεν εκτάκτως.

Ό πρώτος μάρτνς. Αδύνατον, ιατρέ,' θά 
έκτεθώμεν φρικωοώς.

Ό δεύτερος μάρτνς. Τί αίσχος, άτιμω- 
τάτη ΰποχώρησις καί αίσχροτάτη αδυναμία.

Ο μικρός ύποκόμης (εκβάλλων τό φό
ρεμά του). ’Εμπρός τί βραδύνομεν, τά ξίφη.

(Και ένφ άδημονεΐ, πλησιάζουσι τούτους οί 
αντίπαλοι μάρτυρες, οΐτινες ζητοΰσι συγγνώμην, 

έκ μέρους τοΰ πελάτου των, δστις. άσθενήσας 
οέν ήλθεν έκεί).

Ό πρώτος μάρτνς (πρός τόν ΰποκόμητα). 
Ό αντίπαλός σας δέν ήλθε καί ζητεί συγγνώ
μην. 'Επομένως ή μονομαχία ματαιοΰται.

Ό μικρός ύποκόμης. Πώς αλήθεια I δέν 
ήλθεν. Λοιπόν δέν είναι εδώ;

Ό δεύτερος μάρτνς. Όχι 1 τήν τελευ
ταία* στιγμήν ζητεΐ συγγνώμην.

Ό ιατρός (εύχαριστημένος). ΤΙ ευτυχία! 
Σωτηρία έκ θαύμ.ατος I

Ό μικρός ύποκόμης (μετά μικράν σκέ- 
ψιν). Όχι, δέν δέχομαι συγγνώμην. Θά μονο
μαχήσω !

Ό πρώτος μάρτνς (συγκρατών αύτόν). 
Άφοΰ ό αντίπαλός σου δέν ήλθε, μετά ποιου θά 
μονομάχησες;

Ό μικρός ύποκόμης. Μέ τούς μάρτυρας 
του.

Ό ίατρός (βλέπων περίπλοκός). Καλώς μέ 
τούς μάρτυρας του. Πηγαίνομρν τώρα νά κανό- 
νίσωμεν τά τής νέας μονομαχίας και αΰριον τό 
πρωί έπανερχόμεθα.

Οί μάρτυρες. Βεβαίως, βεβαίως.
Ό μικρός ύποκόμης (πεισθείς). Πολύ 

καλά, πηγαίνομεν.
( Ένφ δ’ ετοιμάζονται ν’ άπέλθουν, οί αντί

παλοι μάρτυρες συνομιλούν κατ’ ιδίαν ούτως) ; 
. — Τί λέων I τί ατρόμητος αονομάνος ! τί θά 

ίδικός μας !
— Αληθώς !'μ.έ τί κόπον τόν συνεκράτησαν 

οί άνθρωποί του!
—■ Λέων ! άληθής λέων είναι ούτος, φίλε μου.
Καί ουτω πάντες άπήλθον έκεΐθεν, ευχαρι

στημένοι, θεία δμως συνάρσει !

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— 'Εγγράμματός τις . κύριος, περιελθών είς 
κρίσιμον θέσιν ένεκεν ■ οικονομικών συσχερειών, 
παρουσιάσθη παρά τινι τοκογλύφφ δπως τφ ζη
τήσω θέσιν.

— Τί επάγγελμα μετέρχεσθε ; τδν έρωτφ.
— Καθηγητής της Ελληνικής γλώσσης.
— Καί γνωρίζετε νά γράφετε καί τά άναγι- 

νώσκετε ;

— Διάβολε ! τί άλλο θέλετε ; άφοΰ είμαι κα· 
θηγητήςΐ...

Ό τοκογλύφος τοΰ δίδει μίαν δυσανάγνωστο* 
υπογραφήν συναλλαγματικής νά άναγνώση, ήν ό 
καθηγητής αδυνατεί νά εύρη.

— Δέν μοΰ κάμνετε, τφ λέγει....

ί
"Εν τινιβαγονίφ τοΰ σιδηροορομου Πειραιώς— 

Λαρίσσης εισέρχεται Κύριός τις φέρων όγκοδέ- 
στατον δέμα, καί τοποθετεί αύτδ μεταξύ αύτοϋ 
καί παρακείμενης Κυρίας.

__Μά, Κύριε, τφ λέγει αύτη αμέσως στενο- 
χωρηθεϊσα, εννοείτε νά άφήσητε αύτό ουτω πλη- 
σιον μου, και να νομιςωσιν οτι είναι ιοικον μου, 
καί δτι έγώ φέρω μαζύ μου τοιαΰτα δέματα;

—*Α! όχι, ποσώς, Κυρία, ούτε πλησίον σας 
εννοώ νά τό άφήσω, ούτε δτι είναι ϊδικόν σας.

— Τότε θέσατέ το απ' έκεϊ, διατί τό έχετε 
πλησίον μου;

— Διά νά μή νομίση ό κόσμος οτι είσθε ϊδική 
μου.,.τόδέμα μάς χωρίζει.

*0 κύριος Κ... περιέπεσεν εσχάτως είς οΐκο- 
νομικάς δυσχεριίας.

’Αδημονών δέ νά πληρώση τούς μισθούς τών υπη
ρετών του άπέπεμπεν αύτους προφασιζόμενος, 
δτι δέν ικζε.Ιοΰσι καΛως την υπηρεσίαν των.

Είς τούτων πονηρότερος τών άλλων, προλα- 
βών τφ λέγει;

— Κύριε, θά σάς εγκαταλείπω.
—Διατί I άφοΰ τόσον καλώς έκτελεϊς τήν υπη

ρεσίαν σου ;
— Τό πιστεύω, Κύριε, άλλά σεις δέν έκτε- 

λεΐτε τόσον καλά τήν ίδικήν σας.

Μεταξύ δύο συνευθυμούντων.
— *Ε 1 πηγαίνομεν Κώστα ;
— Ναί, πηγαίνομεν ...
— Μ ’ έζάλισεν ή μπίρα . . .
— Ναί καί έμένα ...
— Δέν κτυπάς νά πληρώσωμεν ;

— Ναί, αμέσως .
— Έ 1.πάμε; . .
— Πάμε . . .

(χασμουρίζν’αι)·

— Στάσου νά πληρώσω ...
— Όχι, έγώ θά πληρώσω. , .
Άμφότεροι παρατηροΰσι τόν ουρανόν καί προσ

ποιούνται άδιαφορίαν; . .
— Έ I πλήρωσες .
— Άμ 1 δέν μ’άφησες. . . .

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Ό Άνδρέας άναγινώσκει καί σφάλλει είς τόν 
τονισμόν.— “Ε 1 Άνδρέα, τώ λέγει ή παιδαγωγός, πού 
μεγαλόνομεν τήν φωνήν;

— Όταν βγαίνομεν ?ίω, άπαντα ό παιίς

Elc τήν γεωγραφίαν ό έπτσετήο Πέτρος,
__'Η Γή τήν δποίαν κατοικοϋμεν πώς λέγεται ;
— Σφαίρα.

__ Καί είς τί’ διαιρεΤται ή Γή ;
__Είς όηράν καί είς θάλασσαν.
__Ποία είναι μεγαλητέρα, ή ίηρά ή ή (θάλασσα;
— Ή έηρά, διότι ή έηρά έχει πολλάς οίικίας, ένώ 

ή θάλασσα έχει όλιγώτερα πλοϊα.

Ό Τάκης έίετάύεται άριθμητικήν.
— Δύο καί ένα, πόσα κάμνουν μικρέ ;
— Τρία......
— Πεντε καί τέσσαρα ;
— ’Εννέα.
— Δέκα καί όκτώ;
— Δεκαοκτώ.
— Δέκα καί δύο
— Δώδεκα.
— Πώς τά ευρίσκεις;
— Μοΰ τά λέγει ό Περικλής.

Είς τήν Ιστορίαν.
— ΤΙ ήτο δ Όμηβος. Κωβτάκη ;
— Ποιητής.
— Καί τ( άλλο ;
— Τυφλός.
— Καί τί ίκαμνε ;
— Τυφλά ποιήματα.
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Αύστηρά κυρία.
— Κύτταξε, κακομοίρα, μήν άνοιξης το ντου

λάπι καί φας τίποτε, διότι αμέσως θά σέ διώξω. 
Ξεύρεις. δέν τά φυλάω διά τήν αφεντιά σου.

— Τδ ξεύρω, τδ ξεύρω, Κυρία, πώς τά φυλάς 
διά τδν εαυτό σου, δέν θά πειράξω τίποτε.

— Καί πώς τδ ξεύρεις σύ, πώς τά φυλάω δια 
τδν εαυτόν μου ;

— Νά, δέν τδ βλέπω ; άπδ τδ πάχος ποΰ έχεις, 
Κυρία.

— Νά βασκαθής, ασχημομούρα, καί αφού' σύ 
καταλαβαίνεις πώς άπδ τά φαγητά παχαίνουν, δέν 
μας λες, άπδ τι ασχημίζουν καί έγεινες έτσι, κου- 
τσομήτα ;

— Έγώ, Κυρία ; ή του λόγου σου ;
— Παμπόνηρη, γιά σε’να ομιλώ.
— "Αμ δέν τρώγω, έγώ καλέ κυρία, άφοΰ δέν 

μ’ άφινεις τίποτε.'
— Νά, σέ καλό σου, να.παρης κάστανα, δπου

Ek τήν γραμματικήν δ Γεωργάκης.
— Ξεύρεις, σύ νά μάς εΐπης τι όνομα ε’ναι δ 

άνθρωπος.
— Αρσενικόν.
— Καί ή γυνή;
— θηλυκόν ....
— ΙΙώς τδ καταλαμβάνεις ;
— Άπό τδ φόρεμα.

—Ό Άρτέμης είς τήν Φυσικήν.
— Είπέ ιιας Άρτέμη, τί λέγεται Φυσική ;
— Η itiraotc Αντικειμένων τής φύσεως.
— Κάλλιστα- καί τί είναι ή φύσις ;
— Περιοδικόν εικονογραφημένου μέ εικόνας καί 

πολλά Αστεία.
— Περίφημα 1...

— Νίκο. Πόθεν γίνεται ό άρτος ;
— Άπδ τδ Αλεύρι.
— Καί τδ Αλεύρι ;
— Άπδ τδ σιτάρι
— Καί τδ σιτάρι ; 
—Άπδ τήν γήν.
— Μπράβο, καί ή γή ;

Ek τήν κατήχησιν.
— Φίφε. πώς έπλασεν δ Θεός τδν άνθρωπον ;
— Καθ’ δμοιότητα αύτού.
— Τήν γυναίκα; έρωτά παριστάμενοε κύριος.
— Καθ’ δμοιότητα τής Αφροδίτης.
—Τής Αφροδίτης; τί λέγεις έκεΐ; άμ πώς, διατί;
— Μάλιστα, έτσι έλεγε χθες τδ βράδυ ή μαμμά. 

πώς δμοιάζει τής ’Αφροδίτης.

θά σ’ άφήσω νά τρώγ^ς β,τι θέλεις. . . .
— Καλά, Κυρία, ευχαριστώ,'χαλδ μου κάνεις, 

νά μή; γίνω καί έγώ έτσι σάν καί, σένα- ——

— ’Ιωάννη πού δύει, δ ήλιος ;
— Πρδς δυσμάς.
— Καί ποΰ άνατέλλει ;
— Πρδς άνατολάς.
— Καλά, καί ή σελήνη ;
—- Πρδς βορρδν καί πρδς νότον.
— Καί οί άστέρες. έρωτάται ύπό τίνος.

■— .... είς τδ αστεροσκοπείου.

Ό Ραούλ είς τήν ζωολογίαν.
— Τά θηρία πόσους πόοας έχουσι;
— Τέσσαρας καί διά τούτο λέγονται τετράποδα.—■ Ό άνθρωπος τί ζώου είναι.;
— Δίπουν, διότι έχει δύο πόδας.
— Καλά. Γνωρίζεις καί άλλα δίποδα ζώα ;
— Μάλιστα, τδν πατέρα, τήν μητέρα, τδν Κώ- 

τσο . .. έσάς. ...

Η ΦΥΣΙΣ

Έν τώ περιπατώ-
— Δέν μοΰ λες, Λίζα, πώς σοδ φαίνομαι, είμαι 

καλή ;
— Πώς : καλή είσαι.
— Ωραία :
— Καί ωραία.
— Στέκω καλα ;
— Καλά στέκεις, σάν φιγουρίνι.
— Άμ ή μύτη μου, τήν αλήθειαν ’πες μου, πώς 

σου φαίνεται ;
— Αί, αύτή είναι ολίγο μεγάλη.
— Αί. μά είναι τής μόδας.
— Καί τής μόδες δέν τής βγάζομε ήμεις ;
— Καλά λες, χαϊρε λοιπόν.
— Είς τδ καλδ (κατ’ ίδιαν) τέρας ! Αλέξανδρος Γ. Γιακουμίδης

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ SKOSTIKA
ΕΙΣ ΓΊΑΝΤΟΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

•ί’Εστάλησαν μιτ’ άλλων εις τδν έν Αθηναίε Φιλαδέλφειον 
ποιητικόν διαγωνισμόν τοΰ έτους 1892).

ΕΙς τάφον Ιατρόν.

Έν τή ζωή λαμπρός ποτέ καί έίοχότης ήμην 
Άφήσας λίαν εύφημον είς τούς Ανθρώπους μνήμην 
Κατήλθον νυν ύπδ αύτδ τδ πρδ ποδών σου’χώμα 
Όέυκερδείας μου δεινής κλείσας προώρως τ’ βμμα. 
Τούς Ασθενείς μου προσπαθών νά σώζω έ£ δδύνης 
Διέτασσον καθάρσιου ή κόκκους έκ κινίννης. 
Αί συνταγαί μου αί σοφαί ζωήν αύτοΐς γλυκεΐαν 
Παρέχουσ’, έπανέφερον τήν πρώτην των ύγείαν. 
Ώ, πάντοτε έκ τής μακράς καί θανάσιμου πάλης 
Τούς έσωζ’ έγκαιρος σταγών ρευστού έκ τής φιάλης 
Πλήν άν διά πολυειδών φαρμάκων μου, ποικίλων, 
Έσωσα πλείστους τών έχθρών,Ρκαί πλείστους έκ 

[τών φίλων,
Δέν έδυνήθην φάρμακου νά εύρω έν καίμόνον 
Οπως σποδόν μή μέ πατής είς Απαντα τδν χρόνον!
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Εΐς τάφον Αρτοποιού

Τδν άρτον, τήν ζωήν αυτήν τήν μόνην τοΰ Αν- 
ίθρώπου 

Έποίουν, φίλοι, πάντοτε μετά μεγάλου κόπου. 
Τδν άρτον πλήν άπώλεσα, κ’ έδώ ύπδ τδ χώμα 
Αναπολώ τδν κλίβανον καί τών δπτώντδ χρώμα 1 

Πόσοι Αμνοί κα) όρνιθες πετρίσταντο έμπρός μου I 
Πόσοι παχεϊς Αλέκτορες το'ΰ Αδηφάγου κοσμου 
Πόσον άορά καί ρόδινα καί τά άμνία ήσαν 
Ων κ’ είς τδν τάφον μου, έδώ δέν λησμονώ τήν

[κνίσσαν ! 
Άλλ' ήδη, διαβάτβ-ρου, κείμαι έντδς μνημείου 
Τδ τέρμα φθάς ν^ϋ πάντοτε πολύπαθους μου βίου· 
Ναί, δ δοτήρ έγοΑ-ζωής Απάντων τών Ανθρώπων 
Ζωήν γλυκεΐαν <5^εσα ύπδ αύτόν τδν τόπον f

■j»

Είς τάφον κριτοθ ποιητικών Αγωνισμάτων

«Μη xpireri fra μ^χζΐθητί«.
Ek σκίμποδα καθήμενος έν μέσιρ χειρογράφων 
Τάς χεΐρας στηριζόμενος ένώ έπΚκροτάφων 
Τούς ποιητάς έόίκαζον... άλλ’ ώ^έπΐ τδ πλεΐστον 
’Εβράβευον ποιήματα πολλά έκ τών χειριστών 
Τήν κρίσιν φέρων πάντοτε έκ τή,ιΐργής Ασχάλλων . 
Είσηκουόμην π α μ ψ η φ ε (, /θερμώς παρά τών

® [άλλων
Πολλοϊς.τήν δάφνην έδιδον Αειθαλή άλλ’ όμως 
Ό πέλεκυς τής κρίσεως έδίχαίεν ώς νόμος. . . . 
Τώρα δέ δτε καΙιΛΊή -Φ^τλείστους δσουο κρίνος 
Έντός τοϋ τάφο«κεφαλήν Απηυδημένην κλίνας 
Τήν κρίσιν άνωθενΦεινήν θά λάβω είς κευθμώνας; 
Ώ I θά κριθώ ώς έκρινα ποιητικούς Αγώνας ;. . . 
Πλήν φεΰ I είς μέγας π ο ι η τ ή ς έί ούρανών έτάζει 
Καί ώς Αδέκαστος κριτής τούς κρίνοντας δικάζει. 
"Ιλεως ήδη, ώ Θεέ, γενοΰ uor μή θελήσης 
Τδν κρίναντα τούς ποιητάς,Κ ρ ι τ ά ς νά τιμώρήσης!

ΟΛΙΓΟΙ ’ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ

Έάν πηγαίνης είς πόλεμον κάμε μίαν προ
σευχήν .

Έάν πήγαινες είς τήν θάλασσαν κάμε δύο, 
Έάν υπανδρεύεσαι κάμε τρεις προσευχάς,

Ή Παρισινή ακολουθεί τήν μόδαν καθώς κυ- 
νάριον τόν κύριόν του.

Ή ξένη τήν ακολουθεί καθώς εις τυφλός τόν 
σκύλον του.

Ό ένορκος-είναι 0 εθνικός φύλαζ τής Δικαιο
σύνης.

Είς τά χωρία υπάρχουσιν περισσότερα στόματα 
όμιλοΰντα, άπό κεφαλάς σκεπτομένας.

"" ·
. Έάν δέν ειχωμεν τόσας ελλείψεις, δέν θά 

νίύχαριστούμεθα ανακαλύπτοντας τοιαύτας έπί 
τών άλλων.
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Ζηλεύω δταν ή δούλα σου 
σοΰ γέρνει τόν καφφέ σου, 
αΰτη τήν\καρ.αρίέρα σου 
σΑ δένινΐδν κορσέ σου.

Ζηλεύω σάν κτενίζεσαι 
είς -τδ ια^έφβΜΐ^ΰπρός, 
τί άσπονδος έχ&ρβ^ I 
,Πδ>ς vd μη σι^^ίζεσαχ · 

Ζηλεύ^Γτ%ν μοδίστα σου 
>»ποΰ δυό φορές rd χρόνο 

σοΤάρει τήν μπατίστα σου, 
1 πώς τής τρέφω φθόνο

Ζηλεύω δποχα φίλη .σ°υ 
μν αγάπη μέ καρδιά - 
-τά Τ^ίραλλενία χείλη σου 
γίομίζϊ^ μέ φίλίά·

Τά νΐά^α τή ζωή σου 
ακόμα xaV«e ξ«ώμα 
δταν σοΰ γίνμ κ^ημα 
,Ζηλεΰω.^'Σΰήλογίσου.----* . . .

» ■ φ8$, Αίνιγμα.

' Άστ'ήρ ύπήρέα τηλαυγής τόν Παρνασσόν λαμ- 
[πρύνων, 

ήδόία καί τό καύχημα του έθνους των Ελλήνων. 
Τήν Ιεράν μου κεφαλήν, άν θέλης νά χωρίσης, 
μέρος τότε τού σώματος έίαι^νης’ θ’ άπαντήσης. 

' ’ΑπΜ^ασες τά σπλάγχνα μου ; πρός μέγαν θαυ
μασμόν σου, 

1ν όρος χωρίς όνομα βλέπεις ένώπιόν σου. *

3β. Αίνιγμα.

’Αρχαία άλλ’ ωραία είμαι χώρα τής Εύρώπης, 
άλλοτε βασιλευθεΐσα ύπό τής σεμνής Ροδόπης. 
"Αν τό πρώτον μ’ άψαιρέσης ευτελή κ’ (σχισμένα, 

*’63 ίδής νά παριστάνω άπαντα τά ΰψασμένα 
Κ’άν τήν λήγουσαν τονίσης 

είς διάλεκτον χυδαίάν πνεύμα θά μέ καταστήσης. 
Πλήν πόλλήν, δστις ποιήση έκ τού πνεύματός μου 

[χρήσιν
Αποβάλλει καί τδν νοΟν του κ«1 τό πνεύμα καί 

[τήν κρίσιν.

37. Ορόβλημα.

Έρωτηθείς τις, πόοα γρόσια έχει έν τώ κιδωτίμ 
του,^άπεκρίθη. ’Εάν έκ τών έν αύτψ άφαιρέσω τό 

δέ πάλιν λάβω τά 4)ι5, 
μένουν τότε έν τφκιβωτίω μου γρόσια 5,5οο. Ιίόσα 
ΥΡ· έχει;

ΝΕΚΤΑΡ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 
'ίδρυβεΜα τφ i860 

ΟΙΝΟΙ ΘΗΡΑΣ 
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΙ 

ΑΝΤΛΝΊΟΥ ΑΚΥΛΑ 
Όδί>ς Μνημόιτίϊεα άριύ. $2

Υποκατάστημα Άσμαλή Μετζιτ άριβ. 51 — 53
ΚΟΝΖΤΑΝΤΙΝΟΎΤΙΟΛ1Ζ 

£υνισταται μοναδικως διά τήν γνησιότητα τών of τόρνων

ΟΛΓΑ riANNOYKOr
•Οδ6$ Έρμοΰ, άρεό. 90 Άδήναι.

Μοδίστα γυναικείων φορεμάτων, μέ άρίστοΐ,^στά- .σαν, ευχαριστούμε 
σεις. ’Εργασία ασφαλής καί εγγυημένη, άκρίέειά καί .0α καταναϊωβή είς. ....... . ............
στερεότης είς τήν εντέλειαν, εφαρμογή' 8έ ’ τοΰ τελευ- ξυηδρομή ελήφ0η.<Σ5ς ενεγράψαμεν. Ευχαριστούμε*, 
ταίου συρμού τελεία καί τιμαι εκτός παντός συνάγω* -^·Β. Δ. [1 st ραία. ’Αρχει νά ψ.αι ώραϊον, ΐπαγω-
νισμοϋ. Συνισταται το^ς συνδρομητρίαις ήμών.

NICHOLAS S MIGLIARESSIS
STEVEDOR

And General Commission Agent Galatz, 
Brailo* Snlina and K-uslendjt.

Contracts ion Stevedoring with .TJnga- 
rische Fluss—und—Seeschiff— fehrls*·—Ac· 
ctien—Geseilischaft.

Γεώρ. Ούάενώτης.

ΥΠΤ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΤΣΕΩ2,,

Δ. Μ. Καλάμ.ας. Συνδρομή σας έλήφόη. Ζητού
μενα φυλλάδια σάς άπεστάλησα*. Εσώκλειστος παρε- 
δό0η·— Κ. Λ. Π ά τρ ας. Ευχαριστούμε* διά συγχα
ρητήριά σας καί ελπίζομε*, δτι 0α έξαχολουθώμεν πο· 
ρευόμενοί ούτως, ενόσω μάς συνδράμετε ηθικώς καί 
ύλΐ)ΐώς. — ·Μ.. Ο. Μ α σ.σ α λ ί α ν. Άπαντα «λήφβη- 

... . , Ε.· Σ. Β ώ λ ο ν. Έλήφθη. καί
0ά καταναλωτή είς. ύγείαν σας.—Μ. Π. Κέ ρ κ υ ρα ν.

. .4· (Ietρα<
καί διδακτικόν.καί 0ά δημοσιευβή.,— 3. Β. Κάι- 

p ο.-ν- Συνδρομαί,.έλήφβησα*. Εύχχριστοΰμεν. Ταχυδρο- 
μίκως γρ4φομεν^-τ·Α·.Ν. Π άτ ρα ς.'Ζητούμενο*.φύλ- 

• λρν·σ£< Λπεστφλη.—Ν. Δ. Π ε τ ροΰπολ ι ν.. Γραμ- 
. .,μά^ιοντελήφόή.. Τόμοι καί βιβλία σάς άποστίλλονται 

ή?·?Ζϊ'τ<·~θ- ’.Κ. Νέαν Ύόρκη ν. 
Έπιταγ.ή έλήφβη. Ενχαρισιοϋμεν. Περί γραφόμενων 
σας βά,φροντίρωμεν καί 0α έχετε προσεχώς απάντησιν. 
τ—Ν.Δ.,Κ ω ν)πο λι ν. Πολύ ,.φυσικώς Ούδέν χαλόν, 

' αμιγές χακφδ. Ίϊγελάσαμεν μέ ευφυολογίαν, μικράς.— 
Κ. Λ; Αμ φ ι,σ σ α ν. Συνδρομητήν νέον. ενεγράψα- 
μεν καί άπεστείλαμίν σειράν φύλλων.

·>» Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ‘Ανίατη Κωνβταντινίδου . ·<·


