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φΐ ’Ανατολή, ή κοιτάς αΰτη τοΰ άν- 
θρωπίνου γένους, ένέχει ώσαύτως έν τω 
κόλπω της καί τάς πρώτας περί πνευμα
τισμού παραδόσεις. Όσω δέ μάλλον με
λετά τις τάς ’Ινδίας, τήν Σινικήν, τήν 
’Ασσυρίαν,τήν Συρίαν, τήνΠαλαιστήνην, 
τήν Περσίαν και τήν Αίγυπτον, τοσοΰτον 
πείθεται περί τής αλήθειας τής αποστρο
φής τοΰ αίγυπτίουίερέως πρός 
τόν Σάλωνα και άναφερομένης ΰπό 
τοΰ Πλάτωνος έν τφ Τιμαίω του· έχούσης 
δέ ούτως·

«Ώ Αθηναίοι,παΐδες έ τ ι ε ί- 
σθε· Ούδέν άρχαιότερον ΰμών 
αύτών γινώσκετε, διότι κατ
ειλημμένοι δντες έκ τής φιλαυ- 
τίαςκαίτήςτοΰέθνους σας προ
τιμήσεις, άγνοεϊτεπάν δ,τιπρο- 
ηγήθη ΰμών νομίζετε δέ, ότι 
μεθ’ύμών καί τής πόλεωςσας 
ό κόσμος ήρξατο ΰπάρχων».

Όντως δέ φαίνεται ήμϊν, ότι οι αρχαίοι 
έζησαν έν τω σκότει, διότι μόλις διά 
μέσου τών έν τή πορεία τών αίώνων συσ- 
σωρευθέντων πυκνών νεφών παρατηροΰ- 
μεν αύτούς.

Ή νεκρομαντεία, ή μαγει'α, Λ γοητεία, 
ό έξορκισμός καί Λ αστρολογία έκαλλιερ- 
γήθησαν ύφ’ όλων τών λαών τής αρχαιό
τατος, άπό τών άπωτάτων χρόνων, ούδείς 
δέ Ιστορικός αμφισβητεί τό έναντίον, 
πάντες δ’ όμολογοΰσιν, δτι ό μικρός λαός 
παρ’ άπασι τοΐς έθνεσι διατηρεί έπί πο- 
λΰν χρόνον τάς άρχαίας παραδόσεις του. 
Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει έν Εύρώπμ, δπου 
ή έπιστήμη καί ή μεγάλη τάξις περισυ- 

νέλεξαν παλαιόθεν άπό τοΰς μύθόυ/ς και 
τάς έρριζωμένας δεισιδαιμονίας τήν πρός 
τήν άμεσον μεσολάβησιν τών Πνευμιάτων 
δοξασίαν, τήν νεκρομαντείαν, μαγείαν, 
γοητείαν, αστρολογίαν, κτλ.

Κατά τάς Βιβλικάς αποκαλύψεις, οί ά
γιοι πατριάρχαι οί σοφοί, οί προφήται, 
Ιερείς καί λευΐται κατέγιναν όμοίως είς τάς 
θείας ταύτας έπιστήμας,άς ό τή ς σ υ γ- 
χρόνο υ μας έποχής κλήρος έκ- 
λαμβάνει ώς δαιμονίους ασχολίας. Φέ- 
ρομεν δ’ έπί τούτω είς τήν μνήμην τών 
ήμετέρων άναγνωστών τό μαγι.κόν 
κύπελλον τοΰ Ίώσήφ, τοΰ. περι- 
φήμου μάντεως καί ένυπνιαστοΰ. (Γένε- 
σις XLIIV, S).

Περί τής έν τοΐς παλα'ιοτάτοις χρόνοις 
μαγγανείας καί μαγείας δννάμεθα ν ’ άνα- 
φέρωμεν έτι τήν Έξοδον, Γ'. βιβλ. τής 
Πεντατεύχου, Κεφ. XXII, έν ω άναφέ- 
ρεταν «δέν θ’άφήσμς ποσώς νά ζήσμ ή 
γόησσα» τόν Λευϊτικόν, Β’. βιβλ. τής. 
Πεντατεύχου κεφ- XIX, έν φ άναφέρεται 
^ιή μεταπείθεσαι είς τάς δοξασίας τοΰ 

ύθωνος ούτε τών μάγων» τό Δευττερο- 
νόμιον (XVIII, 12—12) τόν ψαλμόν (XL 
VIII 5) Ιερεμίαν κτλ.

Κατά τήν Σοφίαν τοΰ Σολομώντος, οί 
Χαναναϊοι (άρχαΐοι κάτοικοι τής Αγίας 
Γής) έξήσκουν βδελυράς μαγγανείας.

Ό Όμηρος ( Όδυσ. βιβλ. Β') όμιλεΐ 
περί νεκρομαντείας, ήτις έπεκράτει είς 
τήν έποχήν του. Ό δέ. παλαιός νόμος 
τής ρωμαϊκής δημοκρατίας τιμωρεί τούς 
γόητας, ώς καί ό αύτοκράτωρ Λέωιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως.

Ό "Αγιος Αύγουστϊνος άναφέρειι περί 
τών μάγων, οί'τινες διά τής τέχνης καί 
τής ύποβολής τοΰ διαβόλου άποθανα- 
τοΰσιν Λ θεραπεύουσι τούς άνθροίπους-

’Ανέκαθεν οί άνθρωποι έπείσθησαν, 
δτ1. ύπήρχον γόητες καί γοητείαν ούδέ-
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ποτεδέ ποιεί τις νόμους περί πράγματος 
ούδέποτε ύπάρξαντοςή γνωσθέντος- Συ
νεπώς δέν θά Επέβαλλον ποινάς είς γόη- 
τας, μή ύπάρξαντας τώ καιρώ Εκείνω.

"Η μαγεία Ενέχει και τό τρωτόν αύτής 
καί Επικίνδυνον μέρος, καθόσον οί Ενδια
φερόμενοι προστρέχουσίν είς προσωπικός 
αντεκδικήσεις και ατομικά συμφέροντα, Λ 
δέ χρήσις μαγικών μέσων περιστρέφεται 
συνήθους είς ίκανοποίησιν παθών· Τουν- 
τεΰθεν αί ύπό της Εξουσίας απαγορεύσεις 
καί νομικαί ποιναι κατά τών'.ύπαιτίων.

*0 Τιβέριος Εξώρισεν έκ της ’Ιταλίας 
πάντας τούς καταγιναμένους είς μαγικός 
άσχολίας, 4>000 δέ Αιγύπτιοι καί ’Ιου
δαίοι ματετοπίσθησαν Επί τούτω Εν τή 
νήσω τής Σαρδηνίας. Ό Κλαύδιος όμοίως 
έξώρισε τούς τόν θάνατόν του προμαντεύ- 
σαντας, (Sueton ; 25,) ό δέ’Σουετούνιος, 
γραμματεύς τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ 
προσθέτει είς τό αύτό κεφάλαιον : J U- 
doeos impulsoreCbrestoassidue 
tumultuantes, Roma expnlsit.

*Ό δέ Βιτέλλιος ώρισε τοΐς άστρολό- 
γοις προθεσμίαν, όπως Εγκαταλείπωσιν 
όριστικώς 'ήν Ιταλίαν οΰτοι δέτώ απάν
τησαν διά τοιχοκολλήματος, δπερ αύθα- 
δώς Επέτασσε τώ πρίγκηπι νά Εγκατα· 
λείψη, οΰτος τήν γην. Καϊ όντως πρότε- 
ρον τούτων ό Βιτέλλιος άπεβίωσεν Ό δέ 
Ούεσπασιανός τό αύτό έπραξεν.

Άπό τής έγκαθιδρύσεως τοΰ χριστια
νισμού ό Βαλεντιανός μεγάλος έμάχετο 
και κατεδίωκε τούς μάγους κάι μάντεις. 
Ώς δέ γράφει ό Ζώσιμος, οΰτος κατέτρεξε 
πάντας τούς φιλοσόφους καί διακεκριμ- 
μένους έν τοΐς γράμμασιν. Ό δέ Ζωνά- 
ριος αναφέρει μεταξύ τών καταδιωχθέν- 
των φιλοσόφων, τόν διάσημον Λίβανόν, 
ώς καί τόν ’Ιάμβλιχον ! οϊτινες κατηγο- 
ρήθησαν, οτι έζήτησαν διά μέσον τήςάλε· 
κτορομαντείας ν’ άποκαλύψωσι τό δνομα 
τοΰ διαδόχου τον αύτοκράτορος. Λέγεται 
δέ, δτι φοβηθείς ό ’Ιάμβλιχος τάς κατα
διώξεις, έδηλητηριάσθη.

Ο πρός τούς θεούς Ενθουσιασμός διε- 
τηριεϊτο Εν τή φιλοσοφία τοΰ Πλωτίνου καί 
Ίαμβλίχου,ή δέ παρεμπόδισις τής Εξασκή- 
σεως της Εθνικής λατρείας κατέστησεν ά- 
φόρητον τόν βίον τοΐς Έλλησιν.

Ο αύτοκράτωρ Βαλεντινίανός συγκα- 
τένευσε τέλος, ϊνα έξακολονθώσι νά τε- 
λώνται τά Έλευσείνια Μυστήρια, ώς καί 
κατά τό παρελθόν, τοΰτο δέ Εμφαίνει τήν 
πίστιν τών ’Αθηναίων καϊ Εμμονήν αύ· 
τών είς τήν θρησκείαν των.

Οί μάντεις καί μάγοι καταδιωκόμενοι 

άπηνώς, προεΐπον κακούς οιωνούς καϊ 
τόν φρικώδη έττ θάτατον τοΰ αύτοκράτορος 
.Βαλεντίου, όλίγον προ τής καταστροφής 
τον Ώστε παρά τάς καταδιώξεις ταύτας, 
ή έξάσκησις τής μαντείας ούδόλως Επαύ- 
σατο.

Ή σινική σοφία καί φιλοσοφία, ήτις 
ήτο θετική, θρησκευτική καϊ ιστορική, 
Εστηρίζετο Επί τών αρχαίων ιερών παρα
δόσεων ό δέ ίνδικός πολιτισμός ήτον αρ
χαιότερος, ώς πλείω σχετιζόμενος τη άπο- 
καλύψει Τό χαρακτηριστικόν δέ σημεΐον 
τής θρησκείας τών βραχμάνων. συνίστα- 
ται έν τη στάσει μέρους τοΰ ούρανονκατά 
τοΰ θεοΰ καϊ έν τη δημιουργία τοΰ ύλι- 
κοΰ κόσμου, διά τήν σωτηρίαν τών Εκ- 
πτώτων Πνευμάτων,ϊνα διά τήςένσαρκώ- 
σεωςκαϊ μεταναστεύσεώς των έλθωσιν είς 
συμφιλίωσιν μετά τοΰ Θεόν, άπελενθέ- 
ρωσιν αύτών τελείαν καί ένωσιν μετά τοΰ 
τελειοτάτον Όντος.

Οί Σϊναι πιστεύουσιν όμοίως είς τήν 
πτώσιν τών αγγέλων έν τώ ούρανώ. Κατ’ 
αύτούς ό όρατός κόσμος είναι είς διαρ
κείς σχέσεις μετά τοΰ αοράτου τών αί
τιων κόσμου, ό δέ άνθρωπος είναι ό τε
λικός σκοπός τής ορατής πλάσεως’ τό 
λογικόν τον είναι άκτϊς τοΰ άρχεγόνον 
λογικού, ό νοΰς άντανακλά τήν άρμο 
νίαν τών δύο θεμελιωδών αρχών, ή δέ 
σκέφις τοΰ άνθρώπου ύπερβαίνει τά όρια 
τών ούρανών καί τής γής, οΰσα αμέτρη
τος καί τείνουσα πρός τήν άνωτάτιιν 
πηγήν τοΰ σύμπαντος.

Τό ανθρώπινον πνεύμα συνδέεται καί 
κατά τούτους, μετά ψυχής, πεπρόικισμέ- 
νης άπό αισθήσεις καί πάθη" Εάν δέ τό 
πνεύμα, αντί νά κυβέρνα τά πάθη, ύπο- 
πέση είς τόν ζυγόν τούτων, τότε ό άν
θρωπος διαταράσσει τήν αρμονίαν καϊ 
τήν ισορροπίαν- ’Απομακρύνεται δέ τού 
αιωνίου κέντρου καϊ τής άνωτά- 
της πηγής· Τούντεΰθεν ή αμαρτία. Τό 
ζωικόν μέρος τού άνθρώπου φέρει αύτόν 
είς θέσιν νά γίνεται δούλος τών ήδονι- 
κών άπολαύσεων.

Ό άνθρωπος διαρρήξας πάσαν σχέ- 
σιν μετά τοΰ ιδανικού τής ούρανίου σο- . 
φίας, άπώλεσε τήν κυριότητα καϊ τήν βα
σιλείαν τής γής καϊ δέν διατάσσει πλέον 
τά νέφη καϊ τούς ανέμους. Αί δέ σινικαϊ 
παραδόσεις λέγουσιν. « Ένώ τό άσμα τών 
πτηνών διέμεινε πανταχοΰ τό αύτό, 
δπως καϊ ή φωνή τοΰ ζώου Εννοείται ύπό 
τοΰ όμοίουτου,δέν συμβαίνει τό αύτό καϊ 
διά τόν άνθρωπον. Ή διαφορά τής γλώσ 
σης, ή ποικιλία τών γλωσσών ύποτιθέασι 

άρχέγονον σ ύγχ'υ σ ιν,. πτώ σιν, 
Εκφυλισμόν τινα τοΰ άνθρώπου.»

Πρό τής πτώσεως, ό άνθρωπος διέμε- 
νεν Εντός αίθερίου κήπου, έπιπλέων άνωθι 
τής γής. Άπό τής πτώσεως δέ, ή είσο
δός του έν τή διαμονή τής εύτυχίας τφ 
άπηγορεύθη, φρασσομένης τής όδού’ ή 
δέ στενή σχέσις μετά τού ούρανοΰ καϊ 
τών άνθροϊπων έγένετο έκτοτε σπανιω- 
τέρα- Έν τούτοις ό Θεός δέν Εγκατέλει- 

_πε τόν άνθρωπον,άλλά παρέχει αύτφ πάν
τοτε τήν ύποστήριξίν του. .

Σινική τις σχολή ισχυρίζεται, οτι αί 
θρηκευτικαϊ καί Λθικαϊ άΧήθειαι άπεκα- 
λύφθησαν τώ άνθρώπφ ύπό θείων άπε- 
σταλμένων,ίδία έν τή άρχαιότητι· Τούν*  
τεΰθεν τό λαμπερόν φώς, ή ζωηρά λάμ- 
ψις, ήτις Εφώτισε τήν άπω αρχαιό
τητα.

Αί ίνδικαϊ καί σινικαϊ παραδόσεις τής 
άρχεγόνου πτώσεως, ένέχουσι πολλήν 
αναλογίαν μετά τής Βίβλου καί τοΰ Κο 
ρανίου, διότι άπασαι ύποτιθέασι σύγ- 
χυσιν καϊ Εκφυλισμόν τών ψυχών. Τό δέ 
πνεύμα πασών τών Εμπνευσμένων θετικών 
θρησκειών, ακριβώς συνίσταται έν τή 
Επαναφορά τοΰ πεπτωκότος άνθρώπου είς 
τόν Θεόν. Ή δέ Βίβλος αποδέχεται τήν 
άρχέγονον πτώσιν τών πνευμάτων πρό 
τής δημιουργίας τού ορατού κόσμου· Ό 
δέ Χριστός, όμιλών περί τοΰ διαβόλου, 
κατά τόν Άγ· Ίωάννην (Κεφ. 8) λέγει: 
«Ύπήρξεν άρχήθεν φονικόςκαϊ 
ούδόλως ένέμενεν έν τή άλη- 
θεία, διότι αυτή δέν τφ ανήκει·'Οσάκις 
δέ ψεύδεται, όμιλέϊ ώς περί κτήματός του, 
δτότι είνε ψεύστης καϊ πατήρ τοΰ ψεύ
δους· »

Αί λοιπαϊ τής άρχαιότητος παραδόσεις 
ύποτιθέασιν ώσαύτως δύο είδη άρχε- 
γόνων πτώσεων, τήν πτώσιν τοΰ 
άνθρώπου οΰσαν συνέπειαν τής 
άρχεγόνον πτώσεως τών Πνευ
μάτων Εν τφ Ούρανφ.

Κατά τάςίεράς παραδόσεις τών Περσών 
οί πρώτοι άνθρωποι, 0 άνήρ καϊ Α 
γυνή έπεσαν, διότι έδωκαν πίστιν είς τό 
ψεύδος τοΰ Άχριμάν καί τών κατα
χθονίων λεγεώνων του.

Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καϊ τοΐς Έλλη· 
σιν. Ή καταστροφή τών Τιτάνων προη- 
γήθη τής άνθρωποτητος, προσωποποιου- 
μένης έν τώ Προμηθει.Δένήτο δέ άφορμή 
ή Αρπαγή τού ούρανίου πυρός, ήτις έ- 
πέφερε τά δεινά Επί τής γής, καθόσον ή 
όλεθρία αύτη καταστροφή ύπήρξεν έμ
μεσος καϊ πλαγία συνέπεια· τούναντίον

άποδίδουσι τήν αίτίαν όλων τών κακών 
άτινα κατατρύχουσιν τήν ανθρωπότητα, 
δπως άναφέρέται καϊ έν τη Βίβλφ, είς 
τήν εισαγωγήν τής γυναικός. ('Ησίοδος, 
Έργα καί Λμέραι στ· όο κτλ). Ή Παν
δώρα είναι . ή προσωποποίησις, τά δέ 
δεινά του Ιϊρομηθέως συνδέονται πρός 
τήν έμφάνισίν ταύτης· Μάτην ό Προ- 
μηθεύς,ών έτι άθώος καϊ ούδόλως ό δη
μιουργός τοΰ κακού, δίδει τφάδελφώ' 
αύτοΰ Έπιμηθεΐ τήν συμβουλήν νά μή 
δεχθή τήν ύπό τών θεών άποστελλο- 
μένην αύτώ γυναίκα. Δυστυχώς? τά θέλ
γητρα τής Πανδώρας άποτυφλόΰσι .τού
τον,έκ δέ τοΰ κιβωτίου,δπερ αύτη φέ(ρει, 
Εκφεύγουσι τά καταβαλόντα τήν άνθ|ρω- 
πότητα δεινά-

Οί μύθοι ούτοι άνεμόρφώθησαν ίύπό 
τών νεωτέρων τοΰ 'Ησιόδου ποιητιών, 
Αισχύλου καϊ άλλων. Ό δέ Πλάτων ά,να- 
πτύσσει αύτούς καϊ μάς,δεικνύει τόν 
άνθρωπον κυβερνώμενον πρώτον ύπό 
ούρανίου δαίμονος, ειτα έγκαταλιπόμενον 
ύπό τών θεών, άλλά διατηρούντο έτι τήν 
άνάμνησιν τών ώραίων ημερών, άς διήλ- 
θεν ύπό τόν Κρόνον.

Παρά τοΐς Έλλησιν Επίσης εύρίσκονται 
τά άφορώντα ίχνη είς τήν συνδιαλλα
γή ν το ΰ Ή ρ α κ λ έ ο u ς, δστιςσυνδηαλ- γ f -
λάσει τούς άνθρώπους, προσωποποκου- 
μένους ύπό τοΰ Προμηθέως, μετά τής 
Θειότητος· Καϊ όντως ούδεμία θετική 
θρησκεία άφίνει τούς άνθρώπους έν τοι
αύτη έγκαταλείψεως θέσει. Πρέπει νά 
έπανέλθουν είς τόν Θεόν, τη βοηθεία 
τών μεσιτών.

Φ. Η.

Β WS ΜΤΟΙΤΜ
^Ιόσα ευχάριστα καί δυσάρεστα πράγματα 

βλέπει τις κατά τήν ημέραν ταύτην I

Ένδον πενιχροτάτου δωματίου,, ούτινος οί σε- 

σαθρωμίνοι τοίχοι μαρτυροΰσι τήν πενίαν τών 

έν αύτφ οΐκούντων καί-ύπό τήν λάμψιν £μυ- 

ορώς πως φωτιζούσης λυχνίας, τραγική τις «αχών 

ΰπεμφαίνεται. Πέριξ κοινής ολως κ«ί ξηρας ττρα- - 

πέζης κάθηται μία μήτηρ μετά των γρ^ν μικιρών 

της τέκνων, χαριέντωΫ τήν δψΐν,· .άλλα άτπαι- 

σιωτάτων τήν μορφήν. Κατά τήν ημέραν ταύ

την, καθ’ ήν είς δλάς τάς οίκίας βασιλεύει ή 

«αιδρότης καί ή χ«ρά, καί δπου άφθονα κομί

ζονται τά τρόφιμα καί τά δώρα καϊ κρέμανται 

μετέωροι οί αμνοί και οί Ινδιάνοι, καί δλων αί
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τράπεζαι βρίθουσι γλυκυσμάτων καί οίνων καί 

γαλακτερών, ή τράπεζα τών τεσσάρων εκείνων 

ψυχών ήτον έντελώς γυμνή καί κενή. Τδ μικρό

τερου έκ τών παιδιών ρέγχει έπί τής τραπέζης, 

οί δύο άλλοι μεγαλείτεροι αδελφοί του μορφάζουν 

οιότι πεινούν, χασμώμενοι άπό καιρού είς καιρόν, 

ένφ ή δυστυχής μήτηρ των σΰννους καί σιωπηλή 

παρίσταται μάρτυς ψυχρός τής θλιβεράς ταύτης 

είκόνος. Άλλ’ έ'ως πότε; Ή ώρα προχωρεί καί 

ή νύξ προβαίνει. Άπό τοΰ παραθύρου τού πενι- ’ 

χροϋ τούτου δωματίου, δι’ ου ούδέποτε σχεδόν 

εισέρχεται ό ήλιος καί τού όποιον τάς βέλους 

έχουν αντικαταστήσει τεμάχια-προσκεκολλημένα 

χάρτου καί ξύλου, ήδη εισέρχεται ή οσμή τών 

προετοιμαζόμενων κατ’ έκείνην τήν ώραν ωραίων 

φαγητών καί γλυκισμάτων διά τήν έσπέραν ταύ

την έν τή γειτονική οίκίφ, γαργαλίζουσα τήν 

ορεξιν τών άθλίων'«κείνων οντων. Αίφνης τό μι

κρότερου παιδίον, δπερ μόλις μέχρι τής στιγμής 

εκείνης ερογχάλιζεν,έξυπνη,τρίβει τούς οφθαλμούς 
του καί οσφραίνεται. Εΐτα παρατηρεί τήν μητέρα 

του καί οιά μελαγχολικού ύφους τή λέγει:

— Μητέρα, πεινώ!

Η μήτηρ έπί τφ άκούσματι τής φοβέρας ταύ

της λέξεως, ήτις ώς μάχαιρα είσήλθεν είς τήν 

καρδίαν της, καλύπτει διά τών χειρών τδ πρό- 

σωπόν της, ψιθυρίζούσα·. «θεέ μόυ I . . . τί νά 

κάμω; » Τήν παρελθοΰσαν νύκτα ή δυστυχής 

είχε μεταβή κάτωθεν μεγάλης τίνος οίκίας τής 

πόλεως καί παρίμεινι ζητούσα έλεημοσύνην παρά 

τών διαβατών. Είναι αληθές, οτι ήσχύνθη διά τήν 

πράξιντης ταύτην, άλλά πού δέν δύναται νά φθάση 

ή· μητρική στοργή ; Ουτω διά τής ελεημοσύνης 

εόρτασαν τήν «καλήν βραδυάν» καί έγευμάτι- 

σαν τήν μεσημβρίαν, τών Χρηστουγεννών, άλλά 

διά τήν νύκτα τό πράγμα διέφερε πολύ. Έν τού- 

τοις ή υπομονητική μήτηρ δέν άπηλπίσθη .καί 

αφιέρωσε τάς ελπίδας της είς τδν Θεόν, λέγουσα; 

« Έχει ό θεός!»

.Οτε ή καρδία της έσπαράχθη, άκούσασα τδ 

τέκνου της νά τή λέγη, «πεινώ, μητέρα» δέν 

αντέσχε πλέον. Έλύθη άμέσως είς λυγμούς, σκε- 

πτομένη τήν θέσιν των καί έπαναλαμβάνουσα 

τάς λέξεις τοΰ προσφιλούς της τέκνου : «Πει

νώ I Μάννα !» έσκίρτησεν.

Αίφνης εγείρεται, καί άκτίς έλπίδος διέρχε

ται έμπροσθέν της. Ρίπτει επάνω της έν κά

λυμμα, δι’ ού καλύπτ«ι·τήν κεφαλήν της,πλη

σιάζει και άποθέτει ?ν φίλημα έπί τοΰ μετώπου 

έκάστου τών τέκνων της καί εΐτα τοίς λέγει διά 

φωνής συγκεκινημένης··

—· Παιδιά μου ! ό Θεός δέν μάς αφισε ποτέ νη

στικούς νά κοιμηθοΰμεν ! Ό Χριστός μας σήμερα 

μοιράζει δώρα, πηγαίνω και έγώ' νά πάρω τά 

ίοικά μας. .

■ Καί- μέ τάς λέξεις ταύτας έγεινεν άφαντος 

είς τδ σκότος. .

. *

Είναι ή 8 [Λ. μ. καί <5 ίερεύς τής πόλεως, 

ό πάτερ 'Υάκινθος, ετοιμάζεται διά τό δεΐπνον 

του. Έν τφ μέσω τοΰ καθαρωτάτου δωματίου 

του, μικρά τράπεζα έπεστρωμμενη διά λευκό- 

τάτης οθόνης, επί τής όποιας ύπάρχουσι διάφορα 

ωραία φαγητά, αναμένει τδν ίερέα τοΰ Ύψίστου, 

οστις μετ’ όλίγον έρχεται καί τοποθετείται παρ’ 

αύτη. Ποιεί δ’ αμέσως τδ σημεΐον τοΰ. σταυρού 

■ καί αρχίζει νά τρώγη, δτε άπροσδοκήτως ακούει 

κτύπον είς τήν θύρκν του. ’Εγείρεται καί ανοίγει.

— .Ποιος έίναι ; έρωτά ήσύχως.

— Μία πτωχή, πάτιρ μου.

— ’Ορίσατε, τί αγαπάτε,'εξακολουθεί.

Καί ή γυνή, τής όποιας τά ενδύματα μαρτυ- 

ροΰσι τήν πενιχρότητα εις ήν εύρίσκεται καί ήτις 

τρέμει έκ τοΰ φόβου καί τοΰ ψύχους τοΰ Δεκεμ

βρίου, εισέρχεται έντδς τοΰ ίεροΰ εκείνου δωμα

τίου τοΰ ίερέως καί μετά θάρρους τφ λέγει αμέσως.

— Πάτερ Ύάκυνθε, πρδ δεκαοκτώ ετών ήμουν 

κόρη, δταν ύπανδρεύθην, καί έπήρα τδν Παύλον, 

οστις ήτο έργατικδς πολύ καί έκέρδιζεν αρκετά. 

Μέ ήγάπα, τον ήγάπων, καί έζούσαμεν ευτυ

χείς. Τδ πρώτον έτος μάς έστειλεν ό Θεός ένα 

άγοράκι, τδ δεύτερον άλλο καί τδ τρίτον άλλο. 

"Ημουνα εύτυχής, άλλο δέν έκαμα παρά νά τρέχω 

άπδ τδ έν .είς τδ άλλο, νά τά περιποιούμαι, νά 

τά προσέχω καί νά τά αγαπώ. ’Αλλά! ή πολλή 

μου αγάπη πρδς τά τέκνα μου, μ’εκαμε νά λη

σμονήσω τήν μητέρα μου καί πολλάκις ενθυμού

μαι νά τής είπα : «Μή μέ σκοτίζης! έχω παιδιά 

καί δέν μοΰ μένει καιρός οι’ ίσε.» Άχ ! ή τα

λαίπωρη μητέρα μου άπέθανε, καπαρωμένη τήν 

κόρην της. “Εξ έτη' μετά τδν θάνατόν της ήσθέ- 

νησεν ό Παύλος μου βαρέως, τότε έξωδεύσαμεν 

δλας τάς οικονομίας μας και έγώ είξεύρω τί ύπέ- 

φερα δι αύτόν. Ήτο δμως γραμμένον του νά 

άποθάνη καί άπέθανε.

Ή κατάρα τής μητρός μου είσηκούσθη. Έκ- 

τοτε είργάσβην οιά νά ζήσω τά παιδιά μου, , 

έπλενα, έ.σιδέρωνα, έσφουγγάριζα καί τοιουτο

τρόπως δέν μάς έλειπε τό ψωμί. Δυστυχώς δμως 

αί άμαρτίαι μου δέν έτελείωσαν άκόμη καί πρδ ‘ 

μιας έβδομάδος άσθένησα I.............Μόλις χθες έση-

κώδην άπό τό κρεββάτι άδύνατος, ελεεινή καί 

έπήγα νά ζητήσω............ έλεημοσύνην διά τά παι

διά μου. Καί έτσι έφάγαμεν. Διά σήμερον δμως 

τδ βράδυ δέν έμεινε τίποτε, ένύκτωσε, έπεινού- 

σαμεν, έκρυόναμεν καί τδ μικρότερου παιδί μου, 

ίνα αγγελούδι πέντε έτών μού έλεγε : «Μητέρα 

πεινώ!» Τότε πλέον ή καρδία μου έσπαράχθη, 

και έν τή άπελπισίφ μου, ό πανεύσπλαγχνος Θεός 

μ’ έφώτισε νά έλθω έδώ. Πάτερ Ύάκυνθε, δέν 

έπήγα είς άρχοντικά νά κτυπήσω τήν πόρτα, 

ήλθα είς εσέ, διότι είσαι ό αντιπρόσωπος τού 

θεού, έπείδή έσύ μόνον δύνασαι νά μέ άκούσης. 

01 άλλοι διασκεδάζουν.

Δακρύων ό ίερεύς ήκουσε τήν πτωχήν γυναίκα,

τήν «πλησίασε καί δείξας αύτή διά τοΰ δακτύλου 

του τήν εικόνα τής γεννήσεως τοΰ ’Ιησού έν Βη

θλεέμ, κρεμ.αμενην άνωθεν τού προσευχηταρίου 

του:
___  Ιδού ! τή είπεν, ό Χριστός σέ ήκουσε καί 

οέν θά σέ άφήση νά πεινάσης.

Εΐτα προχωρήσας πρδς τήν τράπεζαν καί πε- 

ριτυλίξας έντδς τής οθόνης, άπαν σχεδόν τδ περι- 

εχόμενον τής τραπέζης:

— Χριστιανή μου, λάβε αυτά, τή λέγει καί 

πήγαινε γρήγορα είς τά παιδιά σου.

Ή γυνή έκθαμβος παρατηρεί τόν άγγελον 

εκείνον καί ένφ διά τρεμούσης χειρός λαμβάνει 

τήν τροφήν τών τέκνων της, διά τής άλλης άσπά- 

ζεται τήν δεξιάν του, δακρύουσα έν ταύτφ καί 

σπεύδει προς τήν θύραν.

— Πήγαινε 1 πήγαινε ! είς τό καλό καί νά 

έρχεσαι, βταν πεινάς, τή λέγει ό ίερεύς, καί ή 

δυστυχής γυνή φεύγει δρομαίως, άναλογιζομένη 

τήν χαράν τών τέκνων της............................ .............................

Ό ίερεύς επιστρέφει σύννους παρά τήν τρά

πεζαν, άλλά δέν τρώγει, τφ λείπει ή δρεξις έκ 

τής συγκινήσεως. Προχωρεί τότε είς τδ δωμά- 

τιόν του παρά τό προσευχητήριόν του, άνω

θεν τοΰ οποίου κρέμαται ή ωραία είκών τοΰ 

εσταυρωμένου καί γονατίσας, προσεύχεται υπέρ 

τών απόρων καί δυστυχών 1

Ζάκυνθος 26 Δεκεμβρίου 1900.
θεόδοτοη Μ. Φίλιππον

Η ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Βρέχει t χιονίζει 1 φοβερά δ ουρανός μαυρίζει I 
Ποτ' δ νοτιάς φέρνει βροχή, ποτ’ δ βορριάς τδ

Γχ,όνι· 
Βουνδ καί κάμπο ή θύελλα σιγά σιγά άφανίζει, 
Τούτον σκεπάζει μέ νερά, αύτδ μ’άσπρο σεντόνι.

Χιονίζει ! βρέχει I τδ νερδ ’μέρα καί νύχτ’αύ'άνει, 
Όλα τά έηροπόταμα άρχίζουν νά φουσκώνουν.
Φοβείται, τρέμει δ χωρικός, σκέπτεται τί νά κάνη 
Άν ζεχειλίση δ ποταμός κ’ ή φλέβες του παγώνουν.

Βρέχει! χιονίζει 1 1 δ ποταμός θωλώνει καί βοίζει 1 
Φράχταις κλαδιά καί χώματα άρχίζει νά άρπάζη. 
Καί τό γεψύρι είς τήν δρμήν τού ρεύματός του 

[τρίζει, 
Ένώ μέ λύσσα τδ νερδ πισογυρνδ καί βράζει.

Ζώα μεγάλα καί μικρά κατρακυλά τδ κύμα, 
Βόδια, ρουβάλια, άλογα κα.ί πρόβατα καί βνοι. 
Αίγες, σκύλοι καί όρνιθες εύρον ύγρδν τό μνήμα, 
Έν δσω χιόνι καί βροχή τδν ποταμόν ύψώνει..

• Τοΰ κάκου άγωνίζεται δ χωρικός βρεγμένος. 
Νά σώση τήν καλύβην του, ποΰ τά παιοιά του έχει. 
Σκάφτει χαντάκια καί κλαδιά σωριάζει πεινασμένος, 
Καί τόν Θεόν παρακαλεΐ νά παύση πιά νά βρέχη. 

Άδικα !. . βρέχει δυνατά 1 ό ποταμός θυμώνει, 
Πάνε χαντάκια καί κλαδιά δλα τά παρασύρει, 
Τδ φτωχικό τό σπήτί του αρχίζει νά κυκλώνη. 
Τούς χωματένιους τοίχους του νά βρέχη καί νά 

[φθείρη. ..

Άκόμη βρέχει I.. τά νερά πηδούν άπό τάς θύρας ! 
Σβύνει ή φωτιά στό τζάκι του τά πράγματά του 

πλέουν !.. .
Χάνει δλο τό θάρρος του είς τό γραφτό τής μοίρας, 
Έμειναν καί τά χέριά του είς μάτην νά παλαίουν.

Τετέλεσται!! ! βγάζει φωνή καί ς άν χαζός κυτ- 
τάζει...

Θέλει νά φύγη νά σταθή δέν ίέρει τί νά κάνη.... 
Κλέει, χτυπιέται, δέρνεται, πικρά άναστενάζει... 
Καί τέλος κάνει άπόφασι νά μείνη νά πεθάνη ..

—Μπαμπά κρυώνω! πάγωσα 1 1 ένα μικρό φωνάιζει! 
—Μαμά πεινώ 1 θέλω ψωμί 1 ψελίζει ένα άλλο>.... 
Έίω φρενών μηχανικώς τ’ώνα καί τ’άλλο άρπάάζει 
Καί φεύγ’ άκολουθούμενος κι’άπδ τό πιδ μεγάλιο...

Δέν βλέπει δρόμο ’ς τό νερό, δμως έμπρδς βαδίζει. 
Ζυμώνει λάσπη, βρέχεται,γλυστρδ καί άνορθοϋται· 
Τρέχει ένφ δ ούρανδς άπαίσια μαυρίζει, 
Καί πάσα του διέξοδος άπό νερά κυκλούται ...

Καί δμως βρέχει! 1 ’πίσω τουτδ σπήτι καταρρέει I... 
Τόσα χρυσά του όνειρα δ ποταμός σαρώνει, 
Τίποτε δέν άπέμεινε ’ς αύτόν είμή τά χρέη
Κ’οί δανεισταί του, ναί αύτοί τού 'μεϊναν μόνοι!]...

Τρέμων, πεινών καί έρημρς μέ προσφιλή φορτία, 
Τρέχει, άνοίγει τά νερά μέ πόδι παγωμένο, 
Δέν βλέπει! νύχτα γύρω του ’ς άν πίσσα καί σκο- 

[τία I...
Τό πδν έχάθη πιά γι’αύτδν ήτανε πεπρωμένο ! !...

Κ’ άκόμη’βρέχει φοβερά ! χιονίζει δλο ένα !!
Έγλύτωσε πλήν άστεγος! γυμνός καί. πεινα-

[σμένος 1 
Έχει μικρά μικρά παιδιά κουρέλια φορτωμένα! 
Ένφ ψυχρός φυσά βορριάς κα! νότος φρενιασμέ

νος !!...

Γι’ αύτδ τδ μαϋρον άνθρωπο τδν δυστυχή πατέρα, 
Όπου δέν έχει όπως λέν «ούτε ’ς τδν ήλιο μοίρα»! 
Άς σπεύση κάθε σπαλαγχνική καρδιά κάθε μητέρα 
Νά τδν βοη’θήση τδ φτωχό.μ’ ελεημοσύνης χεΐρα !... 

ϋατέρες πού γνωρίζετε πόνο παιδιού τί λίνε ί !... 
Μητέρες δπου έχετε παιδάκια χαδεμένα 
Ακούστε θλιβερή φωνή ! I άλλα παιδάκια κλαΐνε !ί 
Πεινούν τά δύστυχα μωρά κρυώνουν τά καΰμένα.

ϊίηυλοε

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ

ΤΗυ ΑΝΗΚΟΥΣΗι

Άνάσσης στέμμα δέν φορείς
Άλλ’ όμως βασιλεύεις .
Νεράιδα στην καρδιά μου.
Ναρκίσσου άρωμα σκορπάς
Όταν γλυκά διαβαίνεις
Άγγελε άπά μπροστά μου.

τάς τοΰ NtlAov,
Μ. Καρμ-βέτη?



Η ΦΥΣΙΣ 287Η ΦΥΣΙΣ286

6 _^ΠΙΦΥΑΑΙΣ _θ

Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Met*  εικόνων)

(συνέχεια εδ« προηγ. ψύλλον)
ι

Ουτοι έπί τής εποχής τών θηβαϊκών δυναστειών 

υπήρξαν πολύ απαιτητικοί καί ε’χον έπιδάλλει βα- 

ρυτατας θυσίας διά τήν υπηρεσίαν τών νεκρών.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ

Έπί τής δέκατης τρίτης δυναστείας αί θήδαι 

έξακολουθοΰσιν ουσαι πρωτεύουσα τής Αίγυπτου, ής 

τα δρια πρδς νότον εκτείνονται, ώς καί πρότερον, 

μέχρι τοϋ δευτε'ρου καταρράκτου. Τότε όμως ή'Ασία 

διετέλει εις πλήρη αναβρασμόν και μεταξύ τοϋ 

Εύφράτου και τής θαλάσσης τής Συρίας διάφοροι 

νομάδες λαοί άλληλομάχονται πρός κατάκτησιν 

γαιών καί βοσκήν τών ποιμνίων των. Τινές τούτων 

-υψηλοϋ δλοι αναστήματος καί φέροντες ίππους και 

ποίμνια, οδς οΐ Αιγύπτιοί έκάλεσαν Ύκσώς. δηλα

δή ποιμιένας, εισέβαλον είς τήν Αίγυπτον μετά αί- 

μοβόρωιν τινων ορδών έκ τής Χαλδαίας καί μετά 

διαφόρους έπανειλημμένας μάχας κατόρθωσαν νά 

νικήσωσι και διά τής βίας νά έγκατασταθώσιν είς 

τήν περιοχήν τοΰ Δέλτα ύπό τήν οδηγίαν τοΰ άρ· 

χηγοϋ των Σχαλή,δστις λαβών τόν τίτλον τοΰ Φα- 

Ϊαω ένεκαινίασε τήν δεκάτην πέμπτην δυναστείαν, 

ίαθμηδδν δέ οδτοι κατελαβον ίλην τήν Αίγυπτον, 

είσέβαλον είς τάς Θήβας και τήν Μέμφιδα καί έγέ- 

ύοντο κύριοι όλης τής χώρας, πολλάπλασιάσαντες 

ίσον έδει τάς δυνάμεις των διά τής επικουρίας καί 

εισβολής καί άλλων ομοφύλων των.

Οί Ύκσώς οδτοι υπήρξαν αληθής μάστιξ τής 

Αίγυπτου, ήν έδήωσαν καί έπέβαλον τά διεφθαρμένα 

αύτών ασιατικά ήθη. Έν τούτοις δέον νά δμολογή- 

σωμεν, οτι οι νομάδες οδτοι δέν έφάνησαν τόσον 

σκληροί, ούτε κατεπίεσαν τούς κατοίκους τής κα- 

τακτηθείσης χώρας, αλλά τουναντίον έξημερώθη- 

σαν καί απεδέχθησαν τόν αιγυπτιακόν πολιτισμόν 

καί έξέμαθον τήν γλώσσαν, τήν γραφήν, τάς τέχνας 

καί τόν τρόπον τοΰ ζήν τών ήττημένων.

Έν τούτοις παρά τζ> «ίγυπτιακφ λαφ έβασίλευεν, 

ιδία παρά τφ κλήρφ, δστις δέν έσυγχώρει τήν δή- 

ωσιν τών ναών καί άφαίρεσιν τών πολυτίμων αντι

κειμένων του, ύπόκωφός τις αναβρασμός, έμελιτατο 

δέ μεταξύ τών ιερέων έκδίκησις κατά τών κατακτη- 

τών του, ήτις βαθμηδόν διεδόθη καί παρά τφ λαφ, 

ον καταλλήλως προπαρεσκεύασαν είς έπανάστασιν. 

Καί όντως, αίφνιδίως έξερράγη έθνικδς καί θρη

σκευτικός πόλεμος, δστις διήρκεσεν έπί. ένα ολόκλη

ρον αιώνα μέ επιτυχίας καί αποτυχίας ποικίλας καί 

τέλος δ Άχμές 1ος κατόρθωσε νά έλευθερώση τήν 

πατρίδα του έκ τών έπιδρομέων τούτων καί νά τούς 

εκδίωξη μέχρι τής Συρίας.

Μετά τήν καταδίωξιν ταύτην τών Ύκσώς οί Φα

ραώ ώρισαν δριστικώς ώς έδραν των τάς Θήβας, ή 

Μέμφις έγένετο πόλις εμπορική και έκτοτε χρονο

λογείται ή περίοδος τής έξαπλώσεως τοΰ αιγυπτια

κού πολιτισμού. Μαθόντες δέ να πολεμώσι πρδς 

τούς έξω λαούς, διεχύθησαν ανά τήν ’Ασίαν, κατέ- 

βαλον τοι)ς έκεϊσε λαούς, έδήωσαν τήν Συρίαν,’Ιου

δαίον καί ’Αραβίαν, έχώρησαν μέχρι τής Μεσοπο

ταμίας καί μετέφερον είς τήν πατρίδα των άπειρον 

πλούτον λαφύρων καί πολυτίμων αντικειμένων. 

’Εκεί δέ έξέμαθον τήν άξίαν και τήν χρήσιν τών 

χρυσών καί αργυρών νομισμάτων και ήρχισαν καί 

αυτοί να φέρωσιν, όπως οι ασιατικοί λαοί,περιδέ

ραια καί πολυτίμους λίθους. Μυθώδεις είσίν αί λεϊαι. 

αίτινες μετεκομίσθησαν τότε είς Αίγυπτον καί τά 

έργα, δι’ ών έλάμπρυναν τήν χώραν των. Εκατόν 

τριάκοντα γλύπται συνώδευσαν τήν έξ οκτώ χιλιά

δων επτακοσίων άνδρών καί πολυαρίθμων ίππων 

άποτελουμένην συνοδείαν, ήτις μετέβη νάμεταφέρη 

είς τδ Χαμαμάτ τούς άφθάρτους λίθους, τούς χρη- 

σιμοποιηθέντας διά τά μνημεία τών έκατομπύλων 

Θηβών. Ταΰτα συνέδαινον έπί βασιλέως θουθμέ 

τοΰ 1ου, δστις έξετέλεσε γιγάντεια όντως έργα είς 

την χώραν του.

Θουθμές δ 2ος έβασίλευσεν όλίγον χρόνον καί ά- 

φήκε τδν θρόνον είς τήν αδελφήν του Χατασού, 

ήτις λίαν πεφωτισμένως έπροστάτευσε τάς τέχνας 

καί έζησεν έν ειρήνη. Ό δέ χρόνος έφείσθη τοΰ 

μαυσωλείου της, δπερ άνέπαφον διετηρήθη μεθ’ 

ενός τών δύο μεγάλων οβελίσκων της’ αί δέ δια- 

σωθεϊσαι ούτως επ’αύτών έπιγραφαί έχρησίμευσαν 

ήδη είς τήν αναγραφήν τής ιστορίας της. Αΰτη 

συνέτεινε πολύ είς τήν έπέκτασιν τών μετά τών γει

τονικών χωρών εμπορικών σχέσεων τής Αίγυπτου 

‘καί δη άπέστειλεν είς τήν έρυθράν θάλασσαν ση

μαντικούς στόλους, οίτινες μετέφερον έκεΐθεν πολύ

τιμα προϊόντα, γόμμαν, σάκκους αρωματικούς ρη

τίνης, βαρυσήμαντα αγγεία, έλεφαντόδοντας, κόνιν 

στιμμίου, πρασίνους πιθήκους, κυνοκέφαλους, λα- 

γωνικούς κΰνας, έβενίτην και δή δένδρα λιβάνου, 

άτινα έπεχείρησε νά μεταφυτεύση έν τή κοιλάδι 

τοΰ Νείλου. Ίσως ή εποχή αΰτη ΰπήρξεν ή λαμ- 

προτέρα τής Αιγύπτου, καθόσον έ'ως τότε οί αίγύ- 

πτιοι έζων δι’ εαυτών, εργαζόμενοι άποκλειστικώς 

είς τάς γαίας των καί μόνον έπί τής βασιλείας τής 

Χατασού άνε'τρεψαν τδ διαχωρίζον αύτούς μετά τών 

ξένων λαών σινικόν τείχος καί μόνον τότε απέστει- 

λαν τά πλοϊά των είς τά περίχωρα, πρός τήν Έρυ

θράν θάλασσαν καί τδν ’Ινδικόν ώκεανόν.

ΙΣΙΣ, ΟΣΙΡΙΣ, ΩΡΟΣ

Ή πολυτέλεια άνεπτύχθη μεγάλως έπί τής δε- 

κάτης όγδοης δυναστείας καί τότε μόλις έσυνήθη- 

σαν νά συνέρχονται έν συμποσίοις και δείπνοις πρδς 

άπόλαυσιν τών ηδονών τής ευωχίας. Τά συμπόσιά 

των τότε έποικίλλοντο δια τής παρουσίας αοιδών, 

μουσικών και όρχηστρίδων, οίτινες κατέθελγον τά 

ώτα καί τούς οφθαλμούς, ένφ οί σκλάβοι έκόμϊζον 

είς τούς δαιτημόνας τά ποικίλα έδέσματα,. έστολι- 

σμένα δι’ εύωδών ανθεων.
Διάδοχος τής βασιλίσσης Χατασού ύπήρξεν ό 

δεύτερος τών αδελφών της, θουθμές δ Γ'. οστις 

έβασίλευσε πεντήκοντα τέσσαρα έτη και κατέστησε 

τήν Αίγυπτον τδ ισχυρότερου βασίλειον τής ’Ανα

τολής. Έπεχείρησε δεκατρείς έκστρατείας καί έ- 

φθασε μέχρι τοΰ ’Ακρωτηρίου Γουαρδαρουι και του 

’Ινδικού Ώκεανοΰ. Υπέταξε τούς λαούς τοϋ Λιβά

νου καί ΰπεβαλεν είς φόρον ύποτελείας τας πόλεις 

τής Βαβ.υλώνος καί τής Τύρου. Άφ’ εκαστης δέ 

έκστρατείας μετεκόμιζεν άναριθμήτους αιχμαλώτους 

ούς μετεχειρίζετο είς τήν γεωργίαν καί εις- τας 

αγγαρείας, αντί τών υπηκόων του, οδς έλαμβανεν 

είς τδν στρατόν. Ούτος ό θουθμές άνήγειρε τούς 

διασημοτέρους οβελίσκους, οίτινες μετετοπίσθησαν 

έκτοτε είς τήν Εύρώπην, μεταξύ τών όποιων συγ

καταλέγεται ό όβελίσκτς του Λατερανείου ανακτό

ρου τής Ρώμης, ό μονόλιθος τής Κωνσταντινουπό

λεως. Ούτος ε’ναι ό κατασκευάσας καί τον περίφη- 

μον οβελίσκον τής Κλεοπάτρας. Ό δέ ναός τοΰ 

Καρνάκ είς αύτδν οφείλει μίαν λαμπραν αίθουσαν 

του, ής τριάκοντα στύλοι καί δύο διάμεσοι σειραί, έ- 

κάστη έκ δέκα στύλων, βαστάζουσι τήν οροφήν.

Έν Αίγύπτφ κατεσκευάσθησαν πολλοί οβελίσκοι 

μετά τήν καταδίωξιν τών Ύκσώς, οίτινες ιδίως 

έστόλιζον τήν κυρίαν είσοδον τών μεγάλων κτιρίων 

καί έκαλύπτοντο δι’ ιερογλυφικών έπιγραφών. Ο 

αρχαιότερος οβελίσκος τής Αίγυπτου είναι δσωζό- 

μένος έτι έπί τοΰ τόπου του, τής Ηλιουπόλεως, 

χρονολογούμενος άπδ τής δωδεκάτης δυναστείας καί 

δν ηύτυχήσαμεν νά ίδωμεν έκεϊ πρδ οκταετίας κατά 

τδ πρώτον είς Αίγυπτον ταξείδιόν μας καί δστις 

εύρίσκετάι έν μέσφ κόπρου καί ερειπίων άμόρφων 

τής τότε φημηζομένης 'Ηλιουπόλεως. Παρά ταύ

την υπάρχει άσημον αραβικόν χωρίον καί τδ περί

φημου δένδρον τής Παναγίας. Τδ δένδρον τοΰτο 

πανάρχαιον, θάλλει έτι καί λέγεται, δτι ή Πανα

γία μετά τοΰ ’Ιωσήφ φεύγοντες έκ τής Βηθλεέμ οπού 

ό ’Ηρώδης ε’χε διατάξει νά φονευσωσι άπαντα τά 

παιδία άπδ δύο έτών καί κατωτέρφ, μήτοι κατά τδν 

χρησμόν βασιλεύση ό Ίησοΰς βραδύτερου, διήλθον 

καί έσταμάτησαν ένταΰθα, δπως θηλάση ή Μαριάμ 

τδ παιδίον. Εις κλάδος εκλινεν αμέσως καί έκάλυψε 

τήν Παναγίαν καί έτι μέχρι σήμερον τήν αύτήν 

στάσιν έχει τδ δένδρον. Είναι αγρία συκή καί περι

βάλλεται άπδ κιγκλίδος, φυλασσόμενη άπδ άραβας, 

παραπλεύρως δέ κειται ναός τις τών δυτικών καί 

άπέναντι έν καφφενεΐον ελληνικόν,τοΰ κ. Σπ.Ίωάίν- 

νου καί έν ζυθοπωλεϊον τοϋ κ. Π. Πολίτου διά τοώς 

προσερχομένους καθ’ έκάστην πολλούς έπισκέπταις.

Άμφότεροι ούτοι μοί παρέσχον πολλας φιλοφρο

νήσεις καί πληροφορίας.
Ό Φαραώ Άμενοφής δ Γ’. μετά ζέσεως είργά- 

σθη είς τδν έξωραϊσμδν τών ναών τών θεών. Ούτος 

έπεραίωσε τήν θριαμβευτικήν οδόν, τήν άρουσανέκ 

τοΰ βασιλικού ανακτόρου πρδς τδν μέγαν ναόν τοΰ 

Άμμωνος καί κατεσκεύασε τδν ναόν τής θεάς Μούτ, 

δστις περιεβάλλετο κατά τδ ήμισυ έκ τάφρου σχή-

ΣΦΙΓ3 ΘΗΒΩΝ

ματος ΐππείου πετάλλου, δστις περιεΐχεν έξακόσυα 

δώδεκα αγάλματα μετά κεφαλής λεαίνης ή γαλής. 
Ό Άμενοφής ίδρυσε και έτερον ναόν έν θήδαις 

έπί τών οχθών τοΰ Νείλου, έπί τής θέσεως ακρι

βώς, ένθα έκτίσθη έκτοτε ύπδ τών Αράβων ή μι

κρά πόλις του Λυξόρ. Ή μεγάλη αίθουσα τοϋ ναοϋ 

έστολίζετο ΰπδ τριάκοντα δύο στύλων έξ οκτώ σει

ρών. Ούτος δέν έσκέπτετο μόνον δια τούς θεούς. 

Άνήγειρε καί δι’ εαυτόν λαμπρόν μαυσωλεϊον έν 

τή νεκροπόλει τών θηβών, κολοσσιαίων διαστάσεων 

ούτινος τάς θύρας έφύλασσον δύο γιγαντώδη αγαλ.- 

ματα, άτινα καί διεσώθησαν μέχρι τής σήμερον. Τ’δ 

άρκτικώτερον τών δύο αγαλμάτων είναι γνωστδιν 

ύπδ τδ δνομα τοΰ φωνητικόν αγάλματος τοΰ Μέί- 

μνονος. Τδ πλάτος έκάστου τών λίθινων τούτων 

γιγάντων έχει πλέον τών 6μέτρων εις τούς ώμους, 

τδ δέ ύψος 16 μέτρα. Άμφότερα τά αγάλματα αν- 

τιπροσωπεύουσιν όμοΰ βάρος 2.600,000 χιλιό

γραμμων.
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Κβφάλαιον Λ'.
Ό Σέύωΰτρις και οί Εβραίοι έν ΑΙγν- 

πτφ.— ΊωΰΑφ καί Μωϋσής.—Ή έ
ξοδος.—Οί Αίθιοπεχς Φαραώ.— 

Ήθη καί έθιμα, έμπόριον · 
καί δχοίκησχς·

Οί Φαραώ τής δέκατης όγδοης δυναστείας έβα- 

σίλευσαν δλως άσήμως καί άφήκαν τάς ύπ’ αύτών 

κατεχομένας ασιατικός επαρχίας ν’άποτινάξωσι τον 

ζυγόν.

ΡΑΜΣΗΣ "Η ΣΕΣΩΣΤΡΙΣ

Ό Ραμσής ΰπήρξεν ό ιδρυτής τής δέκατης έννά- 

τη<ς δυναστείας. Ούτος πιστεύεται, οτι ήτο σημίτης 

καιτορθώσας νά ΰποκλέψη τήν διαδοχήν τών πριγκί

πων τής δέκατης όγδοης δυναστείας. Ό δέ υίός 

αυτοΰ Ραμσής ό Β . συνεφιλίωσε τήν φυλήν του 

μετά τής τών αρχαίων αίγυπτίων βασιλέων, νυμ

φευθείς μάλιστα γυναίκα έκτοΰ αίματος τών Θουθ

μέ και Άμενοφή.

Ο Ραμσής ούτος είναι μάλλον γνωστός ύπδ τδ 

όνομα Σέσωστρις, δπερ τφ έδωκαν οί Έλληνες, 

υπήρξε δέ ό ’Αλέξανδρος τών Φαραώ, διότι. τά 
θαυμάσια αύτοϋ κατορθώματα διέμειναν έσαεί είς 
τήν μνήμην τών λαών. Έπανέκτησε τήν Συρίαν, 

υπέταξε τήν γήν τοΰ Χαναάν, τήν Φοινίκην. τήν 

Μεσοποταμίαν καί δή τήν νήσον τής Κύπρου, οπερ 

άποδείκνυσιν, δτι ου μόνον στρατόν λαμπρόν είχεν, 

αλλα καί στόλον σεβαστόν.

Ο Σέσωστρις υπήρξε καί μέγας άρχιτέκτων. 

Κατεσκεύασε ναούς, ανάκτορα καί θαυμάσια μαυ

σωλεία. ένθα συνεσώρευσε τον παρά τών ήττηθέν- 

των παρ’αύτοϋ λαών άφαιρεθέντα χρυσόν καί ώκο- 

δόμησε τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ ναοΰ Άμμωνος, 

ήτις θεωρείται μεγαλοπρεπέστατου έργον, καί ή 

όποια έγένετο άποκλειστικώς διά θεούς καί γίγαν

τας. Εκατόν τριάκοντα τέσσαρες στύλοι κολοσσι

αίων ϋψους καί δυνάμεως έβάσταζον τήν έκ μεγά

λων ογκολίθων οροφήν της. Οί στύλοι ουτοι έ'φε- 

ρον άνθη γεγλυμμένα θαυμασίας-τέχνης, οί δέ τής 

δεξιάς καί αριστεράς σειράς έφερον θυρίδας, δι’ ών 

είσήρχετο τδ φώς τοΰ ήλιου. Όποια όμως ΰπήρξεν 

ή λαμπρότης τής ενδόξου ταύτης βασιλείας τοΰ 

Ραμσή-Σεσώτριδος έν Αίγύπτφ, ήτις δέν διήρκε

σεν όλιγώτερον τών 77 ετών 1 "Απειροι θησαυροί 

καί πλούτη συνέρρευσαν τότε έν Θήβαις καί ών τδ 

έκπαγλον έξέπληξε τούς Έλληνας, οίτινες άναφέ- 

ρουσιν, οτι ή πρωτεύουσα αυτή τών Θηβαίων δυνα

στειών είχεν εκατόν πύλας. έξ έκάστης τής όποιας 

ήδύναντο να διέλθωσι χιλιάδες ένοπλων άνδρών. 

Γοδτο αμφισβητείται τήν σήμ.ερον, μή όπαρχούσης 

οΰδεμιάς πλέον τοιαυτης θόρας πρδς μαρτυρίαν, 

πλήν είναι βέβαιον, ott αί Θήβαι αυται μετά τής 

πλησμονής τών ναών της, ανακτόρων, κήπων, πλα

τειών κτλ. κατείχε πολύ μεγάλην έκτασιν. Ό 

πληθυσμός της δμως ήτο ολιγώτερος τής Μέμφι- 

δος, καθόσον, έάν αί Θήβαι ύπήρξαν ή πόλις τών 

απολαύσεων καί τών διασκεδάσεων τών βασιλέων 

Φαραώ, ή Μέμφις διέμεινε τδ κέντρον όλου τοΰ 

έμπορίου τής κοιλάδος του Νείλου.

Όλίγον βορειότερου τής αρχαίας Μέμφιδος, ήτοι 

τοϋ συγχρόνου Κάιρου, ή στενή κοιλάς τοΰ Νείλου 

έξετείνετο εις εύρύ τρίγωνον, δπερ οί αρχαίοι ονό

μασαν τδ Δέλτα. Η εύφορωτάτη δέ αύτοϋ γή παρ- 

ήγαγεν ιδίως πολλούς δημητριακούς καρπούς καί 

διέτρεφεν άφθονα ποίμνια. Διά τοΰτο δ λιμήν τής 

Μέμφιδος ΰπήρξεν ή μεγάλη αποθήκη καί τδ κέν

τρον του έμπορίου μεταξύ τών βορείων καί τών 

νοτείων έπαρχιών τοϋ βασιλείου τών Φαραώ.

Πρδς τδ τέλος τής δεκάτης έννάτης δυναστείας 

έγένετο ή ^περίφημος έξοδος τών 'Εβραίων, οίτινες 

ησαν νομάδες έξ ’Ασίας, έγκατεστημένοι έν Αίγύ

πτφ καί οίτινες έπαιζον σπουδαίου μέρος έν τή 

κοιλάδι τοΰ Νείλου, πριν ή συνταχθώσιν είς ανε
ξάρτητον έθνος. Έλέγοντο δέ Ίβρεΐς καί ύστερον 

Εβραίοι καί μετά ταΰτα Βένι-’Ισραήλ, ήτοι υιοί 

τοΰ ’Ισραήλ.

Οί Ίσραηλίται ούτοι ειχον στήσει τάς σκηνάς 

των εις τά παράλια τοϋ Περσικοΰ κόλπου καί 

ειτα εκδιωχθεντες διηυθύνθησαν πρδς άνατολάς ύπδ 

τήν οδηγίαν τοΰ ’Αβραάμ, κατακλύσαντες τήν Συ

ρίαν. Μέρος αύτών ένεκατέστη έν τή γή τοϋ Χα- 

νάαν, έτεροι δέ τή μεσολαβήσει του ’Αβραάμ παρά 

τώ Φαραώ έλαβον παρά τούτου ζώα καί γαίας καί 

διέμειναν έν Αίγύπτφ. Οΰτω οί πρόγονοι τοΰ Μωΰ- 

σέως ίδρυσαν τήν πρώτην κατοικίαν των πρδς τδ 

ανατολικόν μέρος τοΰ Δέλτα, νοτόθεν τής λίμνης 

Μενζάλεχ.

(Έπεται συνέχεια).
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ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ
Ζ

τον ήμερα φθινοπώρου.

Ό ουρανός ήτο συνεφώοης καί ψυχρός, τά 

φύλλα τών δένδρων άπεσπώντο άφ’ εαυτών έκ 

τών δένδρων, δλως ξηρώς καί μηχανικώς, μετά- 

φερόμενα δέ ποϋ καί που ύπό τοΰ ανέμου σπο- 

ραδικώς πνέοντος και αίφνιδίως μετά ύποκώφου 

γδούπου πίπτοντα έπί τοΰ έδάφους, τών στεγών 

ή τούς τείχους, έτάρασσον τάς σκέψεις τών οια- 

βαινόντων καί ύπενθύμιζον τόν ερχόμενον χει

μώνα.
Άλλ ’ ένφ ή φύσις έχώρει εις τό έργον της 

καί άπεκάλυπτε τήν γυμνότητα της, -εις τάς 

οδούς τούναντίον τής πόλεως ή κίνησις τών 

ανθρώπων ήτο ζωηρότερα καί αί θυρίδες τών 

καταστημάτων έποικίλλοντο μετά πλείονος λαμ

πρότητες καί καλλωπισμού. Όλοι οί έμποροι 

έστόλιζον αύτάς μετά τών νέων εμπορευμάτων 

των τοΰ συρμοϋ τής εποχής.

Και πόσοι αναστεναγμοί Κυριών καί βλέμ

ματα γλυκά δέν έξετοξεύοντο πρός τά ώραΐα 

αντικείμενα τών βιτρίνων !

Ή Μαγδαληνή Φεριέρ, σύζυγος νέου καλλι
τέχνου καί διασήμου γλύπτου,Γουλλιελμου Κ... 

ήτον έκ τών γυναικών εκείνων, αιτινες παρασύ

ρονται άπό τήν μόδαν καί ήννόει πάντοτε νά έν- 

δύεται καί καλλωπίζεται,δπως αί πλούσιαι Κυρίαι 

τών Παρισίων. Είχεν άλλως τε δίκαιον, οιότι 

ήτον ωραία, ευφυής καί κομψοπρεπής. Γνωρί- 

ζουσα εκτός τούτου πόσον οί νέοι στολισμοί τής 

εποχής ήρμοζον είς τήν καλαισθησίαν καί ωραιό

τητά της, περιώριζε τάς λοιπάς οικονομίας της, 

δπως έξαρκέση είς τήν προμήθειαν τών άπαΐτου- 

μένων πρός καλλωπισμόν της μέσων. Έκαμνε 

τά αδύνατα δυνατά, διά νά μή στερηθή τοΰ 

συρμού τών απαιτήσεων.

Κατά τήν ήμέραν λοιπόν ταύτην τού ’Οκτω

βρίου, άφοΰ Ικαμεν ένα γΰρον είς τά βουΛίβάρΐα, 
καί παρετήρησε καλώς τά έντός τών βιτρίνων
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εκτεθειμένα νέα εμπορεύματα καί είδη, έπέστρε- 

ψεν οίκοι δλως σύν.νους καί στενοχωρημένη, συλ- 

λογιζομένη, δτι τήν φοράν ταύτην δέν θά ήδύ- 

νατο νάπρομηθευθή, ελλείψει τών άπαιτουμένων 

χρημάτων, τά λίαν άδρώς εξαγοραζόμενα άλλως 

τε πάντοτε πλούσια τοϋ στολισμού της αντι

κείμενα.

Ό Γουλλιέλμος παρατηρήσας τήν κατηφή 

στάσιν τής συζύγου του καί δπως άποφύγη νέαν 

έκρηξιν οικογενειακής θυέλλης, έλαβεν είς τά 

γόνατά του τήν μικράν Άλικην, τετραετή κό

ρην των καί ήρξατο ' μετ ’ αυτής1 νά ·παίζη καί 

γελά, έ’ως δτου έτοιμασθή τό αναμενόμενον γεύ- 

μά των.
Μετ’ολίγον καί οί τρεις έκάθησαν πέριξ τής 

τραπέζης, ολως σιωπηλώς. Εΰκολον δέ ήτοο νά' 

. ft ή , y i - .
εννοηση τις, οτι επεκειτο καταιγις εν τφ οιικφ.

Ή Μαγδαληνή δέν άπεφάσιζε νά όμιλιήση 

πρώτη καί περιέμενε τήν περίστασιν ν’ άρ-χίση 

δμιλίαν ό σύζυγός της, δστις άφ’ ετέρου άπέ- 

φευγεν έπιτηδείως νά δώση αφορμήν.

Έπί τέλους ή Μαγδαληνή ήναγκάσθη πρώτη 

νά λύση τήν σιωπήν.

— Γουλλιέλμε! . . . ανέκραξε μετά βεβια

σμένου. ύφους καί έσιώπησεν.

Ό σύζυγος έταπείνωσε τήν κεφαλήν, . άφοΰ 

τήν παρετήρησεν επ’ ολίγον καί δέν άπήντησε 

τίποτε,· γνωρίζων εκ τών προτέρών τάς αδυνά

τους άπαιτήσεις τής συμβίου του. Όπως os μή 

δώση παρεξήγησιν Τίκ τής σιωπής:

— Τί θέλεις; ήρώτησε.

___ Πότε θά μού πάρης τό έπανωφόριον, τό 

όποιον μοΰ ύπεσχέθης πρό τόσου καιρού; τφ λέγει.

— Όταν είμ-πορέσω, αγαπητή μου.

Καί αΰτη προσέθηκεν έπιμόνως:

.— Καί πότε θά είμπορέσης ;

Ό Γουλλιέλμος ύψωσε τούς ώμους.

— Ξεύρω ’γώ ; άπήντησε.

Καί σχεδόν ταύτοχρόνως:

— Μοΰ κάμνεις τήν χάριν, τή λέγει, ν« μή 

μέ σκοτίζης τόσον πολύ διά τδ επανωφοριού σου;

Ή Μαγδαληνή αύτό έπερίμενε καί έγερθήσα: 
— Ά 1 τφ λέγει, δλως έξαλλος, νά μή σέ 

σκοτίζω, λοιπόν, διότι σου ζητώ έν πράγμα τής 

ανάγκης,απαραίτητον I . . . Καί δέν βλέπεις, δτι 

κρυόνω καί δέν έχω νά φορέσω τίποτε ; με τοι- 

ούτον χειμώνα ; αλλά ξεύρω, οέν σ’ ενδιαφέρει.

— Γνωρίζω τι θά μοΰ ψάλλεις πάλιν κα;ί δι ’ 

αύτό σού είπα νά μή μέ σκοτίζης, τή. άποαντξ 

εκείνος ήσύχως. Ό,τι εΐμπορώ κάμ,νω. Καχί τί 

θά στοιχίση αύτό τό έότανωφόριον;

— Διακόσια φράγκα.' Δέν είναι δυνατόν ή 

σύζυγος τού καλλιτέχνου νά φορή πρόστυχον.

— Πολύ καλά, προσέθηκεν ό Γουλλιέλμος, 

κάπως άποφασιστικώς, άμα κεροίσω απο καμ- 

μίαν νέαν εργασίαν μου, θά σού τό πάρω. Ωστε 

μή όμιλώμέν πλέον περί τούτου.

ί
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Ή Μαγδαληνή έσιώπησεν, άλλά φουσκωμέ
νη άπό θυμόν καί αποφασισμένη νά έπανέλθη 
έπί τοΰ αντικειμένου τούτου.

Τό γεΰμα ίτελείωσε χωρίς νά π'ροφέρωσιν ού· 
οεμίαν άλλην λέξιν. Ή δέ μικρά Άλικη, ή θυ· 
γάτηρ των, ακίνητος έπί τοϋ καθίσματος της, 
σχεδόν δέν έφαγε τίποτε, οί δέ οφθαλμοί της 
ήσαν πλήρεις δακρύων. Ότε δέ ή υπηρέτρια 
άφήρεσε τά επιτραπέζια, δ Γουλλιέλμος έζήτησε 
τόν πίλον του.

— θά έξέλθης ; έρωτά ή Μαγδαληνή.
— Ναί, άπήντησεν ούτος ψυχρώς, διατί ;
— Διατί; . . . άπλούστατα, θέλω νά σοΰ 

κάμω μίαν παρατήρησιν. Έάν δέν δύνασαι νά 
μοϋ πάρης τό έπανωφόριον κοίΐ έάν εχωμενχρέη, 
τοΰτο προέρχεται, διότι άντί νά εργάζεσαι πάν
τοτε, εξέρχεσαι καί τόν περισσότερον καιρόν περ
νάς εις τά καφενεία. . . .

— Α! δι*  αυτό λυπεΐσαι; τήν διέκοψεν ό 
Γουλλιέλμος καί δέν έννοεΐς, δτι τοΰτο προέρχε- 
ται απο σέ ; Έάν είχον πλησίον μου σύζυγον 
μειοιώσαν και ίνθαρρύνουσάν με είς τήν εργασίαν, 
συμβίαν άνταξίαν τών κόπων μου, σέ βεβαιώ δτι 
οέν θά έξηρχόμην. Άλλά μέ τούς θυμούς σου, 
τάς αίωνίας σου απαιτήσεις καί τάς ανοησίας, 
τί νά κάμω έδώ, δέν δύναμαι νά σέ ακούω.

Ή Μαγδαληνή τότε δέν ήδυνήθη νά κρατηθή 
και απέτεινε σειράν επιτιμήσεων καί λοιδωριών 
πρός τόν σύζυγόν της. Ούτος δέ δεν παρέλειψε 

. νά τή άνταποοώση τά ίσα καί νά τή άποτείνη 
.εκφράσεις ούχί τόσον κοσμίάς .είς τήν θέσιν καί 
■τό επάγγελμά του.

Υπήρξε τέλος σκηνή τοσοΰτον άπρεπης καί 
. θυελλώδης, έξ εκείνων, αΐτινες συμβαίνουσι με

ταξύ συζύγων, οί όποιοι δέν συζώσιν έν αρμονία. 
Δυστυχώς δέ άπό τίνος τ’οιαύται συνέβαινον έν 
τφ οίκφ τοϋ ήμετέρου καλλιτέχνου καί τήν φο
ράν ταύτην ή θυελλώδης σκηνή κατέληξε πολύ 
κακώς. Η μεν Μαγδαληνή κακοδιαθετήσασα έκ 
τοΰ θυμού καί τής στενοχώριας, ήρξατο γοερώς 
να κλαιη, ο δέ Γουλλιέλμος βιαίως ά^οίξας τήν. 
θύραν καί δπισθέν του κλείσας αύτήν, άνεχώρη- 
σεν έκ τής οικίας τού.

Λησμόνηθεΐσα δέ καί άφεθεΐσα δλως μόνη ή 
Αλίκη, έτρεμεν δλη έκ τοΰ φόβου καί τής τα- 
Ραχήί κ®·ί το πτωχόν παιδίον ύπέφερε πολύ έκ 
τής ουσαρέστου ταύτης σκηνής.

Καταβεβλημένη καί άπηλπισμένη ή Μαγδα
ληνή, εσκέπτετο κατά τήν άπουσίαν τοΰ συζύ
γου της, τόν ώραΐον'καί εύτυχησμένον βίον, δν 
διήγον από τού γάμου των καί έντεϋθεν καί τά 
οεινα, ατινα η τύχη τή έπιφύλασσεν άπό τοΰδε 
και εις το μέλλον καί δέν έπαυε του νά κλαίη. 
— Άλλοίμονον, διελογίζετο, τί θά γίνω, άν ό 
βιος μου εξακολούθηση μέ τοιαύτας σκηνάς καί 
διαφωνίας καί έριδας!

Αλλά καί ο Γουλιέλμος τ’αύτά εσκέπτετο 

καί ήρώτα εαυτόν, τί θ’άπογίνη, άν ή σύζυγός 
του εξακολούθηση οΰτω, έπιβάλλουσα αύτφ τάς 
θελήσεις καί επιμόνους άπαιτήσεις της.·—Περίερ
γον, ελεγε καθ’ εαυτόν, πώς μετεβλήθη ή γυνή 
αυτή, ητο μέχρι τοΰδε άγγελος καί αίφνιδίως 
μετεβληθη εις διάβολον καί παρεκάλει τόν θεόν 
νά τήν μετατρέψη.

Τοιουτοτρόπως άβυσσος έμεσολάβει μεταξύ 
αυτών και αί καρδίαι των όλονέν άπεμακρύνοντο.

Η νύξ προεχώρει, ό Γουλλιέλμος άπουσίαζεν 
έτι καί τής Μαγδαληνής τούςκοπετούς καί τούς 
θρήνους αίφνης διακόπτουν κλαυθμηροί τινες φθόγ
γοι τής μικράς Αλίκης. Μόλις τότε ή μήτηρ της 
τήν ένεθυμήθη καί ετρεξέ πρός αύτήν.

Η Αλίκη πρό πολλοΰ μαζευθεΐσα είς τήν 
γωνίαν τοΰ καναπέ τοΰ εστιατορίου,ίπασχε δει- ■ 
νώς. Πλησιάσασα δ’ αύτήν ή μήτηρ της;

— Τί έχεις, Αλίκη ; τήν έρωτά. 
Η Αλίκη οέν άπαντά.

.Τήν εξετάζει είς τό μέτωπον καί είςτάς χεΐρας. ’ 
Η Άλικη είχε σφοδρόν πυρετόν. Τρομάξασα 

τότε ή Μαγδαληνή, τήν άσπάζεται έπανειλημ- 
μένως,"προσπαθεί νά τήν καθησυχάση, άλλ ’ είς 
μάτην.

Ή Αλίκη δέν όμιλεΐ, ή κεφαλή της κλίνει 
είς τήν αγκάλην τής μητρός καί φαίνεται πά- 
σχουσα δεινώς.

Ίδρώς ψυχρός καταλαμβάνει τήν Μαγδαλη- 
νήν, ήτις ενθυμείται, δτι ό σύζυγός της άπουσι- 
άζει και άδημονεΐ τί νά πράξη, θέτει τότε τήν 
Άλίκην είς τήν κλίνην της καί καλεϊ τήν υπη
ρέτριαν.,

— Κυρία, τό παιδί δέν είναι καλά καί μή 
χάνετε καιρόν, τή λέγει αύτη.

— θεέ μου, τί νά κάμω; έρωτα.
— Τόν ιατρόν, τόν ιατρόν, Κυρία.
— θεέ μου, ποΰ είναι ό Γουλιέλμος; κράζει, 

ή μήτηρ έπί μάλλον στενοχωρουμένη.
Καί έν ταύτφ ανοίγει ήσύχως ή θύρα καί δ 

Γουλλιέλμος εισέρχεται κατηφής καί θυμώδης ετι. 
Μόλις δέ βλέπει τήν κατάστασιν τοΰ τέκνου

— θεέ μου, ποΰ είναι ό Γουλιέλμος; κράζει.

ί έχει τό παιδί

είπω, τφ άπαντά
.ς τό πρωί

του, άλλάσσει φυσιογνωμίαν,πλησιάζει αύτδ καί 
τό έρωτά.

— Αλίκη, τί έχεις ;
Πλήν ή Αλίκη δέν άπαντά.
__  Έχει πυρετόν καί άδυναμίαν φοβεράν, 

τφ λέγει τότε ή Μαγδαληνή, δέν είναι καλά, 
τρέξε διά τόν ιατρόν.

__ θεέ μου, σώσον τό παιδί μου, άνέκραξεν 
έξαλλος ό πατήρ καί σπεύδει διά τόν ιατρόν.

Μετ’όλίγον έπανέρχεται έφ’ άμάξης μετά 
τοΰ ίατροϋ, οστις αφού τό έξήτασε καλώς, διό
ρισε φάρμακά τινα καί ήθέλησε ν’ άποσυρθή 
κατηφής καί χωρίς νά εΐπη τίποτε. Ό Γουλλι
έλμος βμως σταματά πρό τής θύρας τόν ιατρόν 
καί τεθορυβημένος τόν έρωτά;

— ’Ιατρέ, τδ παιδί μου, τ 
μου, σέ έξορκίζομαι νά μοΰ είπής. Είμαι φο
βερά ανήσυχος.

— Άφοΰ επιμένεις, νά σοί 
ό ιατρός, τό παιδί δέν είναι καλά, έως τό πρωί 
ίσως άποθνήσκει, ίσως όχι! Ό θεός βοηθός.

— Άλλά τί έχει, τί λέγετε, ιατρέ ;
— Ναί, φίλε μου, τί νομίζετε είναι τοΰ παι- 

δίου ή ζωή ; μία' έλαχίστη πνοή, ήτις, μέ τό 
μικρότερον άνεμον παρασύρεται καί εκπνέει. Φαί
νεται κάτι επαθε εις τήν καρδίαν καί μόλις το 
αίμα κυκλοφορεί. Σάς συνιστώ άκραν ήσυχίαν 
καί νά λαμβάνη τακτικώς τά φάρμακα,ίσως σωθή 
άλλά αμφιβάλλω. Έν τούτοις θάρρος, είσαι άνήρ.

Καί ό ιατρός άπήλθεν, ενφ ο Γουλλιέλμος και 
ή Μαγδαληνή συμφιλιωθέντες έξ άνάγκης, διήλ- 
θον δλην τήν νύκτα άγρυπνοι παρά τήν κλίνην 
τής παιδίσκης,παρέχοντες αύτή τακτικώς τά φάρ
μακα καί άφθονους τάς περιποιήσεις των.

Τήν χαραυγήν μόλις τό φώς τής ήμέρας ήρ- 
χισε νά φωτίζη,ό Γουλλιέλμος καί η Μαγδαληνη 
κατά πρώτον είδον άλλήλους εις τό πρόσωπον 
καί έν τοιαύτη περιστάσει. Ήσαν ωχρότεροι τής 
παιδίσκης, ής ήκολούθουν μετ’ άγωνίας άπό τής 
προτεραίας τάς περιπετείας τής άσθενείας της.Τό 
παιδίον ήτο άγνώριστον. Ούτε έκινεϊτο,ούτε ώμί- 
λει. Άπδ στιγμής δέ είς στιγμήν άνεμένετο τό 
μοιραΐον τέλος.

11 Μαγδαληνή τότε έρρίφθη είς τάς άγκάλας 
τοΰ συζύγου της,κλαίουσα καί όδυρομένη. Ούτος 
δέ προσεπάθει μετά γλυκυτάτων φράσεων νά 
τήν καθησυχάση.

Μετ’ όλίγον έπανέρχεται ό ιατρός, οστις άφοΰ 
τήν έξήτασε καλώς, οιώρισεν ετερα φάρμακα.

— ’Ιατρέ μου, τφ λέγει ό Γουλλιέλμος,σώσον 
τό παιδίον μου.

— Θά κάμω δ,τι είμπορεσω, τφ άπαντφ ό 
ιατρός.

— Τί έχει; πώς τό ευρίσκετε σήμερον ;
— 'Ολίγον καλείτερον, άλλ ’ ένίοτε τά παι

διά πάσχουν άπδ άσθενείας, τάς όποιας ή έπι

στήμη δέν δύναται νή έξηγήση. Κάμετε δ,τι 
είπα καί θά έπανέλθω.

Καθ’δλην τήν ήμέραν οέν έγκατέλειψαν τό 
παιδίον άπδ πλησίον τής κλίνης του. Έκαστη 
κίνησίς του έξηγεΐτο διά καλού ή κακού οιωνού. 
Καί πότε έκλαιον άμφότεροι, πότε ήλπιζον.

Μετά μεσημβρίαν δέ ή Μαγδαληνή λέγει τφ 
συζύγφ της:

— Παρατήρησον, Γουλλιέλμε, δέν σοί φαί
νεται δτι κοιμάται και άναπνέει ήσύχως ή·’Αλίκη;

Ό Γουλιέλμος πλησιάζει καί παρατηρεί μετά 
προσοχής.

— Ναί, τή άπαντμ, κοιμάται ήσύχως καί 
άναπνέει τακτικά, προσοχή καί ησυχία νοά μή 
τήν ταράξωμεν, ό ύπνος είναι υγεία.

Άπό όλίγον δέ είς όλίγον έπλησίαζον άμφό- 
τεροι καί τήν παρετήρουν ευχαριστημένοι, οτε 
μετά δύο ώρας άνοίγει αίφνιδίως δλως ησυχως 
τούς οφθαλμούς ό άγγελος έκεΐνος καί παρατη
ρεί έκστατικώς τούς γονείς του άνωθι αύτου» μει-; 
οιώντας. Τότε ρίπτει βλέμμα ευχαριστημένου 
έπανειλημμένως έπ’αύτών, επαναφέρει τήν μνή
μην του είς τούς γονείς του καί τοΐς μειοιά.

Ή Μαγδαληνή καί ό Γουλλιέλμος παρατηροΰ- 
σιν άλλήλους εκστατικοί καί έν μεγίστη χαρά.

— Άλικη! λέγει ή Μαγδαληνή.
__ ’Αλίκη ! επαναλαμβάνει ο Γουλλιέλμος.
Ή μικρά έμειδίασ» καί ύπεγείρουσα όλίγον . 

τήν κεφαλήν
— Μητέρα, είπε, σήκωσε με ολίγον, δέ^ έχω 

τίποτε.
Εΐτα δέ άποτεινομένη προς τον'πατέρα: της’ 
— Παππάκη, τφ' λέγει, ήλθες ; δέν είσαι

πλέον θυμωμένος;
— 'Οχι, παιδί μου, δέν είμαι, ούτε θά είμαι 

πλέον, τή λέγει καί.κύπτων τήν άσπάζεται είς 
τό μέτωπον.

__  Μητέρα, ίσήκωσέ με, πάρε με έπάνω σου, 
επαναλαμβάνει είτα.
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Ενφ οέτήν ελαβον άμφότεροι εις τάς χεΐρας. 
ν _ εΧω τίποτε« τοΐς λέγει, μή κλαίετε, 

ούτε 6’ άρρωστήσω πλέον.
— Μά τί είχες; τί ήσθάνεσο; τήν ήρώτησε 

τότε ό πατήρ.
— Τίποτε, τίποτε, τοΐς άπαντ^ ή Αλίκη, 

αλλά δέν θά μαλώνετε πλέον, ή καρδιά μ.ου 
επιασθηκε, δεν εχω τίποτε, τώρα δπου σάς βλέ
πω ήσύχους, είμαι καλά.

Ο Γουλλιέλμος καί ή Μαγδαληνή άνετριχία- 
σαν εις τάς λέξεις ταύτας καί τη ύπεσχέθησαν 
οτι θά ζώσι τοΰ λοιπού έν αρμονία. Άμφότεροι 
οέ εκ τής μεγάλης συγκίνήσεως δέν εΐπον τί
ποτε μ.εταξύτων, άλλά προσεπάθησαν νά μή δί- 
οωσιν πλέον αφορμήν ερίδων.

Η δε Άλικη μετέβαινε άπό τού ένδς τήν 
αγκαλην εις τού ετέρου καί πάντες ειδον ευτυχέ
στερους ημέρας. ,

Ροίίς.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
Ό άνθρωπος τυγχάνων Απανταχού τής γής πα

ρών, τό δέ γένος αύτού ών φύσει καί είδικότητι 
κοσμοπολιτικόν, οννεδυάσθη μέ δλας τάς κράσεις 
τής Ατμοσφαίραο καί δλα τά κλίματα. Συναντά τις 
αύτόν είς τούς κόλπους τών καυστικών πεδιάδων 
τής διακεκαυμένης ζώνησ καί έν τώ μέσω τών κα- 
Λυπτόντων τους πολικούς τόπους πάγους.

♦
Υπολογίζουσι κατά προσέγγισιν τδν αριθμόν 

τών. ζώντων Ανθρώπων έπί τής γής είς χίλια έκα- 
τομμύρια.

·*
Άριθμοϋσι τρεις γενεάς άνά. αίώνα, Ιί ών έκά- 

στη έκ 33 έτών. Υποτιθέμενης δέ τής ύπάρδεως 
τού κόσμου άπό τοΰ 5,829 έτους π. λ. ύπήρέαν 
μέχρι τής σήμερον 175 γεννεαί, ών 55 μ. X.

★
Έπί χώρου, έφ’ ού ζή είς άνθρωπος έν ’Ιρλαν

δία καί Σιβηρίςι, ζώσιν 3 έν Νορβηγέ, 14 έν Σουη
δή. 36 έν Τουρκία, 5α έν Πωλωνία, 63 έν Ίσπα- 
νί?> 99 έν Ιρλανδία, 114 έν Ελβετία, 127 έν Γερ- 

'^2 έν Άγγλίρι, >93 έν ’Ιταλία, 224 έν 
Ολλανδία καί 1103 έν Μελίτη.

♦
Οί άνθρωποι όμιλοΰσιν έπί τής γής 3,064 δια

λέκτους. Κατά δέ τόν Γερμανόν καθηγητήν 
Adelung, 587 έν Εύρώπη, 337 έν ’Ασία, 2>έν 
Αφρική καί 1264 έν ’Αμερική, έί ών ή Γαλλική 
και ή Αγγλική είναι αί μάλιστα έν χρήσει.

it
Οι άνθρωποι πρεσβεύουσι πλέον τών χιλίων 

θρησκειών καί αιρέσεων, μεταίύ τών όποιων ή χρι
στιανική καί μουσουλμανική είναι αί κυρίως έ£η- 
πλωμέναι 1

Ο Αριθμός τών άνδρών καί τών γυναικών είναι 
■σχεδόν ίσος. Διότι, είναι μέν Αληθές, δτι έπι 4ο 
παιδιών γεννώνται τά 2ΐ άόρενα, Αλλ’έν τή πρώτη 
ήλικία έπί 40 παιδιών άποθνησκόντων, τά 2ΐ είναι 
άρρενα, ώστε έν τή έφήβω ήλικίφ: υπάρχει ισοζυγία.

Τό τέταρτον τών κατοίκων μιας χώραε κατοικεί 
τάς πόλεις, τό δέ ύπόλοιπον τάς έίοχάς.

*
Η μέση ζωή τοΰ άνθρώπου είναι τό τρίτον ένός 

αίώνος ήτοι 33 έτών. Είς τό χρονικόν τούτο διά
στημα σβύεται μία γενεά.

★
Εκ τών γεννωμένων Ανθρώπων τό τέταρτον 

Αποθνήσκει πρό τών 7 έτών, τό ήμισυ πρό τών ιτ. 
Κατά συνέπειαν τό ήμισυ τών έπιζόντων Ανθρώ
πων Απολαμβάνει εύτυχήματος, ουτινος. στερείται 
το 2t€(?cv ήμισυ τοΟ άνθρωττίνου γένονί.

Ιδού πίναί πολύ Ακριβής τού Ανθρωπίνου βίου.

’ΙΙλικΙα Ηλικία άριθ. έτών
I — η 6ο --- 11
2 - 3» 7° — ' 6
3 — 40 τό — 4
4 — 41 8ο — 46 — 42 85 — ’ 3
7 — 42 9ο — 2
9 — ' 41 9ό —· 1

ΙΟ — 40 96 — j
20
3ο

— 33
- . 28

97
98

— I
— ι

40
5ο

--- 22
— ‘7

99
100 J

Εκ τού Ανωτέρω πίνακος βλέπομεν, δτι αί τύ- 
χαι τών πιθανοτήτων τής ζωής αύδάνουσιν Από 
τοΰ πρώτου μέχρι τού δεκάτου έτους, δτε ή θνη- 
σιμότης Αποβαίνει λίαν Ασθενής Ή πιθανότης αϋτη 
έλαττούται όλίγον κατ’όλίγον μέχρι τού έδηκοστοϋ 
έτους, Αλλ’έντεΰθεν μέχρι τοΰ έκατοστοϋ, ή μείω- 
σις είναι, λίαν Αξιοσημείωτος, δσφ μάλλον πλησιά- 
ζομεν τόν έκατοστόν Αριθμόν, σύνηθες τέρμα τού 
Ανωτάτου όρίου τής ζωής.

★
Επί Ιο,οοο Ανθρώπων, είς μόνον φθάνει τήν 

ήλικίαν τών ιοο έτών. Έπί ιοο δέ μόλις 6 φθά- 
νουσι τό 6ο έτος. Εις δέ έπί 5οο τό 8ο,

★
Ύπολογίζοντες τόν έπί τής γής Αριθμόν τών 

κατοίκων είς χίλια έκατομμύρια, Αποθνήσκονσι κατ’ 
έτος 33,333, 333·

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τρόπος του γράφει*  άνευ γραφίδος.
έντιμός τις βιομήχανος είχε δημοσιεύσει πρό 

τίνος είς τάς παρισινός έφημερ&ας τήν Ακόλουθον 
Αγγελίαν :

«Α<· eroc φράγκου αποστέΛΛεται παπί ζΰ aitoiJvn 
δ rpdaoc τοΐ) γράφ«ιτ arev γραφίδας και μζ.Ιάνης.»

Πάς δέ αγοραστής έλάμβανε ταχυδρομικώς Αμέ- 
σώς τήν Ακόλουθον Αξιοσημείωτου καί λακωνικήν 
άπάντησιν.

• Γράφατε με μοΛυβδοκόνδυΛον'.·
"Ηδη δέν πρόκειται νά έπαναλάβωμεν τήν έν- 

διαφέρουσαν Αστειότητα τού παραδόξου έκείνου έμ- 
πόρου, Αλλά τούνανίον νά ύποδείίωμεν τοΐς συν- 
δρομηταΐς ήμών ένταυθα νέαν πραγματικήν γραφίδα, 
ήτις ένέχει πάσας τάς έπιθυμητάς ιδιότητας καί δή 
τήν οικονομίαν, διότι δέν στοιχίζει Απολύτως τί
ποτε καί τό περίεργον, δτι αυτή ή φύσις είναι έκείνη 
ήτις παρέχει τά μέσα πρός τούτο, ώς θά ίδωμεν 
παρακατιόντες.

Τήν νέαν ταύ
την γραφίδα μας 
δέν θά Αναζητή- 
σωμεν ούτε έν τφ 
όρυκτολογικώ βα
σιλεία», δπερ μάς 
προμηθεύει τάς με
ταλλικός γραφί
δας, ούτε έν τφ 
ζωίκφ βασιλείω, δ
περ μάς παρέχει 
τάς πτηνολογικάς 
τοιαύτας, αΐτινες 
φεύ 1 πρός μεγί- 
στην λύπην πινών 
έτι θιασωτών τών 
τοιούτου είδους 
γραφίδων έίηφα- : 
νίσθησαν ήδη Από 
προσώπου τής γής, 
άλλά θά τήν εΰ- 
ρωμεν έν τφ φυ- 
τικώ βασιλείφ άνευ ούδεμιάς βιομηχανικής προπα- 
ρασκευής, δπως αύτή ή φύσις τάς παράγει διά τών 
δένδρων. . , _ .,.

Ήγραφίς μας αύτη, ήτις άνεκαλυφθη έν 1 aU.li? 
καί έκλήθη έπί τό φυσικώτερον γραφίς του Ρο- 
β ι ν σ ώ ν ο ς, ούδέν άλλο είναι ή αύτό τό διπλουν 
φύλλον τής πεύκης, δπερ έχει χρώμα ώραΤον πρά
σινον βαθύ, είναι λεπτόν καί μακρόν ώς βελόνη, 
ή δ’αίχμή του όμοιάζει πρός τάς αίχμάς τών συνή
θων γραφίδων καί καταλήγει πρός μικρούς φαιους 
άπεσκληρημέ/ους βελονοειδείς όνυχας.

Έάν έκ του πλησίον παρατηρήσητε καλώς κλά- 
δον πεύκης, θά ίδητε δτι αί καρφίδες αύται σταθε-

ΟΛΙΓΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Το νά γνωρίζη τις πώφ at υποθέσεις ένος Κρά
τους ή ένος οίκου έδει νά βκίνωσιν, είναι ιοιον
άνδρδς νοήμιονος καί ενάρετου.

Τό νά γνωρίζη δε τις πώς ηττον βαίνουσιν, 
ΐοιόν έστι πεπειραμένου καί πολυάσχολου.

Καί τό νά δύναταί τις νά μεταβάλλη ταύτας 
έπί τό βελτιον, είναι κατόρθωμα άνδρδς ευφυούς 
καί [ΐεγαλοπράγμ.ονος.

Ή ελευθερία καί ή ίσότης ούδαμ.οΰ άπαντών- 
ται- δέν υπάρχουσιν ούτε έπί γής, ούτε έν ού- 
ρανω. Και αυτοί οί αστέρες δέν είναι ίσοι- ό εις 
είναι μ.εγαλείτερος καί λαμπρότερος τοΰ άλλου.

ρώς συνέχονται δύο πρός δύο καί άν θέσητε αυ
τός άντιστρόφως διά τής πλάτης, τά άκρα τών δυο 
αύτών αιχμών θά συναντηθώσιν έπακριβώς ενεκα 
τού όμοιομόρφου αυτών μήκους είς τό αύτό σημεΐον. 
Πρός τούτοις θά παρατηρήσητε, δτι έκάστη τών βε
λονών κέκτηται έπιμήκη λεπτοτάτην κοιλότητα- δια 
τής συναντήσεως δέ, ώς είπομεν, δύο τοιούτων,έφα- 
πτομένων διά τών άκρων των, σχηματίζεται μεταςυ 
αύτών κυλινδρικόν τι κενόν, δπερ διήκει καθ δλον 
τό μήκος.

Ώς κονδυλοφόρου ί . .
τήν γραφίδα μας έντός λεπτού καλάμου, οίουοή- 
ποτε είδους, Αρκεί νά προσαρμόζεται καλώς, άφί- 
νοντες τάς αίχμάς να έίέχουν κατά έν έκατοστό- 
μετρον περίπου, _ΐ. _ “ ' ’ . ...... "

πρός γραφήν γραφίδα.
» r *̂ι»>  ΧΖΙΓ*Γ  I Μ - ·, ft”*

έπί τινα χρόνον καί πληρωθή τοιαύτης, δννασθε

Ώστε έάν λά- 
βωμεν έκ τού κλά
δου έν φΰλλον, 
δπερ φέρει δύο 
βελόνας, ώς δεί- 
κνυται έν τώ ι · 
σχήματι τής είκό- 
νος μας καί δέσω- 
μεν αύτάς διά λε
πτής κλωστής, πλη
σίον τών άκρων, 
ώς φαίνεται έίν τώ 
2 σχήματι, άιποτε- 
λοϋμενάμέσωιςτήν 
γραφίδα μος, ήτις 
φέρουσα δύο λε- 
πτοτάτας αίχμάς, 
ώς δλαι αί συ
νήθεις μεταλλικοί 
καί μή γραφίδες,, 
είναι έτοιμη καθ’ 
δλα πρός γραφήν, 

δέ, άς τοποθετήσωμεν 

προσαρμόζεται καλώς, άφί-

ώς δείκνυσιν τό 3ον σχήμια τής 
Ηκόνος μας καί θά ίχωμεν πλήρη καί Ανελλιπή 
πρός γραφήν γραφίδα.

’Εάν άφήσητε τήν γραφίδα ταύτην έν τή μελάνη 
έπί τινα χρόνον καί πληρωθή τοιαύτης, δύνασθε 
νά γράψητε 2ο έως 2θ γραμμάς, χωρίς νά λάβητε 
Ανάγκην συχνάκις νά τήν βυθίσητε έν τή μελάνη.

Φ. Π.

Ούοεις αύτών ούναται νά κινηθη έλευθέρως- πάν
τες ύπείκουσιν είς νόμους διαγεγροιμμένους, είς 
νόμους σίδηρους... Ή δουλεία υπάρχει χαι εν 
ούρανφ καί έπί γής.

®Κ8&Ι©

'Οσάκις ή δραστηριότης τής ψυχής άποκοιμί- 
ζεται είς τούς αχανείς ρεμβασμούς τής έλπίδος, 
ή άνά χεϊρας εργασία φαίνεται επαχθής είς τόν 
πιστεύοντα, δτι δύναται νά έπαναπαύηται εις 
τό μέλλον. Άλλ’ ευθύς άμ.α έξαφανισ&ή από 
τών οφθαλμών του ή θέα τής ευτυχίας, συγκεν
τρώνει τάς δυνάμεις του πάσας καί στηρριζόμε- 
νος έπι τής δυστυχίας του, ρίπτεται εις νέιας τυ- 

Χα«·
«me

Ό θεός έκαμε ξανθάς τάς γυναίκας τής Άρ
κτου θέλων νά παρηγορήση τούς τόπους εκείνους, 
διότι τοΐς Ιστόρησε τον ήλιον.
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( Έκ τοΰ ΊταΛικοΰ}

Σχοδόζ ήσαν περασμένα έξημερώματα, δτε ό 
Ιωάννης δέ Σαντενάκ, έπέστρεφεν είς τήν οί- 

χίαν του.
Κατάκοπος, ώς ήτον εκ τοΰ χοροΰ, κατεκλίθη 

μέ τήν αποφασιστικήν ιδέαν νά κάμη διεξοδικόν 
ύπνον, καθότι έτύγχανε νά ήναι έκ τών ευτυχι
σμένων εκείνων θνητών, είς τους όποιους μία σε
βαστή πρόσοδος έτησία επιτρέπει νά κοιμόνται 
και ολόκληρον ημέραν. Έν τούτοι; ό ύπνος δέν 
επήρχετο. Μία γυναικεία' είκών ΐστατο Εξακο
λουθητικός πρό τών οφθαλμών του.

~ Πώς ! εσκεφθη, δια νά χορεύσω τρεις φο
ρά? την Κυρίαν Δέ Φαντιγιών, έπρεπε καί νά 
τήν έρωτευθώ ;
, Έάν ήτο ερωτευμένος ή όχι, ούοείς ήδύνατο 

να το γνωρίζη, άλλά καί αυτός τό ήγνόει. Έν 
^ τούτοις ήτο βέβαιος, δτι ή έν λόγφ κυρία ήτο μία 

θελκτικωτάτη μικρο-χήρα, δτι έχόρευε τελείως, 
οτι ητο ευφυεστάτη καί συνεπώς,δτι πρώτην ήδη 
φοράν συνεστήθη είς αύτήν. .Είχε δέ δοκιμάσει 
ζωηροτάτην εύχαρίστησιν, εύρεθείς έν τή παρελ- 
θούση έσπερίδι αντιμέτωπος τών χαρίτων της.

’Αφοΰ έπ’αρκετόν άνεπαύθη, χωρίς νά δυνη- 
θή νά κλείση οφθαλμόν, άπεφάσισε εΐτα νά έ- 
γερθή και νά ίξέλθη.
- Τ, θ^Τω’ τού'λάζι«τΦν, είπε καθ’ εαυτόν, 
οεν θά τήν συλλογίζωμαι καί τόσον.

Καί όμως μόλις έμαθεν, δτι ή νεαρά χήρα κα- 
τφκει είς τά Ήλύσια,. πριν ακόμη ΰπάγη νά 
πάρη _τό πρόγευμά του, ε“λαβε τήν πρός τό μέ
ρος τ-ών Ήλυσίων άγουσαν.
, Κατα το διάστημα τής ημέρας, ό νέος τόσον 
εστενοχωρήθη, ώστε άπεφάσισε νά έπισκεφθή τήν 
θείαν του, Κυρίαν Μόρναγκ, ήτις είχε δώσει τήν 
χθεσινήν^ εσπερίδα. Ή καλή κυρία, ήτις είχε 
παρατήρηση τήν έντύπωσιν, ήν ή ώραιότης τής 
χήρας επροξενει. είς τόν νέον, ήννόησεν άμέσως 
«<ρι τίνος έπρόκειτο καί ώς έκ τούτου ηύναρι- 
στήθη πολύ. Άλλως τε, αύτή ή ιδία είχε προ
ετοιμάσει την συνάντησιν εκείνην,χωρίς περί τού
του νά ειδοποίηση τόν άνεψιόν της, έκ συμφώ-

νου δμως πάντοτε μέ τήν Σουσάνναν Φαντιγιών, 
ήτις μόνον καί -μόνον έκ τής επιμονής τής φίλης 
της ενεοωκε, οικαιολογουμένη,δτι ουδόλως έσκό- 
πευε νά έορτάση νέους γάμους.
, “■ Αλλα, όιατί θέλετε νά ύπανδρευθώ τόν 
ανεψιόν σας κύριον Δε Σαντενάκ, ελεγεν ή Σου- 
σαννα, άπό διετίας είμαι . χήρα και ευχαριστη
μένη αρκετά έκ τής σημερινής ζωής μου. Έάν 
καί παλιν αποφασίσω τό τυχηρόν παιγνίοιον νά 
έλθω εις τά πρόθυρα τοΰ γάμου, θ’ άντιταχθώ 
παση δυνάμει, έκτος έάν λάβω τήν άκράδαντον 
βεβαιότητα, δτι θ’άγαπώμαι και έξ ίσου θ’ α
γαπώ. Επι τοΰ παρόντος, δέν γνωρίζω τόν ανε
ψιόν σας, ούτε αυτός μ’ έγνώρισέ ποτέ. Νομίζω 
λοιπον, οτι ουδόν μάς συνδέει, ώς έκ τούτου....

— Αφήσετε νά σάς τόν συστήσω.
— Τι οφελεί τοΰτο; Παρόμοιοι συναντήσεις, 

προετοιμασμένα’., σπανίως φέρουν καλόν τέλος.
Η κυρία Δέ Μόρναγκ είχε τοσοϋτον έπιμείνει 

και μετά περισσής μάλιστα χάριτος, ώστε ή Σου- 
σάννα εύρέθη προ πειστικών παρακλήσεων, συγ- 
κατανεύσασα νά παρευρεθή είς τόν χορόν, όπως 
παράσχη και αύτή τάς φιλικά; της υπηρεσίας.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ χοροΰ, ή οικοδέσποινα 
είχεν όοηγήσει την Σουσάνναν εις ιδιαίτερόν τι 
διαμέρισμα, δπως τήν έξομολογήση I

— "Ωστε;
— Τί πράγμα ;
— Πώς'τόν ευρίσκετε ;
— Ποιον ;
— Τόν ανεψιόν μου !
— Α ! Δέν τά έλησμονήσατε άκόαη !
— Ολως διόλου.
— Μά, πώς θέλετε νά τόν εύρω ;
— “Ετσι, ή πρώτη έντύπωσις. ...
— Οχι καί κακή. . .
— Τό έξωτερικόν του ;

• — Καλόν.
- ~ Ακόμη κάτι. Ή συνομιλία του ;

— Αρκετά παράδοξος.
— Τότε, σάς αρέσει ;
— Ω ! πώς τρέχετε !
— Έν τέλει οέν τόν περιφρονεΐτε χωρίς άλλο!
— Εις ούδένα τό έπραξα αύτό.

, — θ’λω νά είπω, έάν τφ έπιτρέπητε νά σάς 
άγαπ$.

— Δέν δύναμαι νά τοϋ τό απαγορεύσω. 
, Επι τέλους,παρετήρησα οτι τοΰ άοέσετε. 
,Εαν αύριον ελθη νά έξομολογηθή, τί νά τοϋ 
απαντήσω ;

— Εΐπέτε, δτι, δέν δύναμαι νά ύπανδρευθώ 
παρά τόν άνθρωπον εκείνον, περί τοΰ έρωτος τοΰ 
όποίου θά έχω πλήρη βεβαιότητα. Έάν έπιτύχη 
να μέ καταπείση, δτι πράγματι μέ λατρεύει, 
τότε θά σκεφθω σοβαρώς και θά ίδω, έάν πρέπη 
νά τόν αγαπήσω έξ ίσου. Δοθέντος δμως, δτι δέν 
θά φθάση ποτέ εις τό σημιεΐον αύτό τής λατρείας...

επιτρέψατε μοι νά σάς ειπω, νά μή μοΰ σκοτί
ζετε τό μυαλό μέ τόν αξιέραστου άνεψιόν σας.

Ή Δέσποινα Μόρναγκ, ήτις ήγάπα τήν Σου
σάνναν, διότι τήν εύρισκε καλήν, καίπερ όλίγον 
ίδιοτροποϋσαν, έγνώριζε τί ώφειλε ν απαντήση 
ε’ις τόν άνεψιόν της. ,

— Πρέπει, Ιωάννη, τφ είπε, νά της το από
δειξης,δτι τήν αγαπάς είλικρινώς. Διότι άλλως, 
δέν γίνεται τίποτε.

— Άλλά, πώς νά τής τό αποδείξω ·,
__ Αύτό είναι ίδική σου ύπόθεσις' νά προσ- 

τρέξης είς τήν οξύνοιαν, τήν ευγλωττίαν, τήν 
άφοσίωσιν, είς τάς θυσίας κτλ. Κάθε άνθρωπος, 
ώς λέγουν, έχει τεσσαράκοντα έξ τρόπους, όπως 
απόδειξη είς μίαν γυναίκα, δτι τήν λατρεύει. 
Προσπάθησε νά μεταχειρισθής τόν καταλληλότε
ρου εις τήν ΰπόθεσιν αυτήν.

— Και είναι πολύς καιρός, ποϋ εισθε έοώ J
— ’Απόψε μόλις έφθασα.
— Καί μένετε είς τό αύτό ξενοδοχείου ;
— Θά έδίσταζον. .
— Έξαρτάται κατά πόσον θά εύρεθήτε εύ- 

χαριστημένος;
— Είμαι βέβαιος, οτι θά μείνω εύχαριστη- 

μένος,βλέπων εκ τής πρώτης συναντήσεως,οτι...
— Ματαία, αληθώς, συνάντησις.
— Όχι δσφ νομίζετε, σάς βεβαιώ.
__ Έάν δέν τήν θέλετε ματαίαν,&ς τήν όνο- 

μάσωμεν αίφνιδίαν, καθότι υποθέτω, δτι ήγνο- 
εΐτε τήν ένταΰθα διαμονήν μου.

— Τούναντίον, κυρία, άπήντησεν ό Ιωάννης, 
έρυθριών, τό έγνώριζον. * ■

Ή Σουσσάνα, έμειδίασεν έννοήσασα, οπι δι*  
αύτήν καί μόνον ήλθεν είς Διεπε. ΑντηλΤλαςεν 
είσέτι όλίγας λέξεις καί άπεμακρύνθη ψιθυρίζιουσα;

__ ©εέ μου 1 καί άλλος ετι φλέγόμενος ! Εις 
τρελλός ώς δλοι οί άλλοι, τοΰ όποίου ή^παρα
φορά δέν θά οιαρκέση πλέον τής έβοομάοος.

Ό ’Ιωάννης ήτο περιχαρής, νομίζων, ότι έ- 
κράτει τόν ούρανόν διά τοΰ οακτύλου,-καθότι 
τήν αύτήν ημέραν μετά τό γεΰμα, ή Σουσσάννα 
συναντήσασα αυτόν είς τόν διάδρομον τών λου- 
τοών, τφ είπε φαιδρώς :

— Υμάς ακριβώς έζήτουν.
__ Ά! τί ευτυχία I χ
— Μάλιστα' καί επειδή έπιθυμώ νά σάς ομ.ι- .,,λ: 

λήσω σοβαρώς, άπέπεμψα άνευ πολλών δίκαιο-’ 
λογιών, τούς τρεις ίκείνους κυρίους, τούς οποίους 
βλέπετε έκεΐ μακράν.

Ό ’Ιωάννης παρετήρησε καί ειοε τρεις κυ
ρίους ένδεδυμένους με τήν μεγαλειτέραν κομψό
τητα καί οίτινες άπεμακρύνοντο χειρονομοϋντες 
άπογοητευτικώς. Δέν έβράόυνε οέ να μορφαση.

— Σάς παρακαλώ, μή λαμβάνετε τόσφ περι
φρονητικήν δψιν, — προσέθεσεν ή Σουσσάννα,—τα 
άτομα αύτά είναι πλουσιώτατα καί εύγενοΰς αί
ματος. Ό είς έξ αύτών είναι πρίγκηψ. Μέ λα
τρεύουν δλοι καί μοί προσέφερον τήν καροίαν των.

__ Καί σεις δέν είσθο διατεθειμένη;. . . - ί
— Όχι. ’Επειδή δμως έχω σέβας ’πρός τόν |

έαυτόν μου, θέλω ώστε & άνθρωπος, §στις θα μέ |
άγαπηση, νά μέ άγαπα πάντοτε, διό πριν δώσω 1
τήν χεΐρά μου είς οίονδήποτε, νά. ήμαι βεβαία .· j 
περί τοϋ άποτελέσματος. Τοΰτο σάς έπεξηγέΐ η I
άρνησις, τήν οποίαν έτήρησα εως τώρα εις πολ- |
λάς αιτήσεις είς γάμον. Νά σάς ανακοινώσω 
μάλιστα τό αίτιον τής συνεντεύξεων τιαύτης. |
’Επιθυμείτε νά δώσητε άκρόασιν; 1

— Είς τάς διαταγάς σας πάντοτε, Κυρία, |
Έκάθησαν καί ή Σουσάννα ήρξατο πρώτη : _ |
• — Έχω ώς άρχήν νά φρονώ, δτι οιά,παν
ζήτημα, ήίείλικρίνεια είναι αναπόφευκτος, άπο- j
βαίνουσα καθήκον τιμιότητος. Έάν έτύγχανε νά 
ίδω γυναίκα ή άνδρα, νά βαδίζη είς το ακρον

X
Κατ’ άρχάς 0 νέος έπεζήτησε νά λησμονήση, 

άλλά κατόπιν μηνιαίας πάλης ύπεκυψε, διευθυν- 
θείς πρός τήν οικίαν τής θείας του Μόρναγκ.

— ’Ακριβέ μου, άνεψιέ—τφ είπεν ή άγαθή 
κορία — ιδού τί δύναμαι νά σοί προτείνω; Ή 
Σουσσάνα άνεχώρησε προχθές διάτό Διέπι, κα- 
ταλύσασα είς τό Βασιλικόν Ξενοδοχείου. Θά 
παραμείνη περίπου'μήνα. Είναι ή τιμιωτέρα των 
γυναικών^ άλλά άρέσκεται ε’ις τάς συναναστρο- 

. φας καί διασκεδάσεις. ’Επειδή οέν είναι δύσκο- 
λον νά ύπάγης έκεϊ κάτω, εκείνη, ώ; πάντοτε 
εύπροσήγορος, πέπεισμαί, δτι θά σε υποοεχθή α
σμένως, άφοΰ άλλως δέν τή είσαι άγνωστος.

— Πώς ; ποτέ.
— Βλέπουσά σε είς Διέπε, εκείνη θά μ.αν- 

τεύση τόν σκοπόν σου. Μή περιμένης δμως καί 
δτι θά συγκινηθή διά τοΰτο. Ή Διέπε απέχει 
τρεις ώρας τών Παρισίων. Έγώ γνωρίζω ανορας, 
οί όποιοι έπραγματοποίησαν διά τήν Σουσσάνναν 
μακρύτερα άκόμη ταξείδια; Μάλιστα γνωρίζω 
ενα, δστις άνεχώρησε μόνος διά Πετρουπολιν, ό
πως τής κομίσή έσθήτα τοΰ νεωτέρου συρμοΰ, 
πρδς δοκιμασίαν, περιωνύμου ραπτρίας έργον.

— Καί πώς τόν άντήμειψε ;
— Είποϋσα άπλώς: «ευχαριστώ».
— Διάβολε ! Άλλά διά νά πεισθή, δέν επαρ

κούν ούτε τά κατορθώματα του Ηρακλέους ;
— Πσως ναέ, ίσως όχι. Καί τώρα άγαπητέ 

ανεψιέ, καλόν κατευόδιον καί καλήν επιτυχίαν., 
Τήν αύτήν εσπέραν, κατά τό μεσονύκτιον, ο 

Ιωάννης εφθανεν είς Διέπε, καί τήν έπομένην 
πρωίαν είχε τήν ευτυχίαν νά συναντφ εις τήν 
κλίμακα τοΰ Ξενοδοχείου τήν χήραν Δέ Φαντι- 
γιών, ώραιοτέραν καί θελκτικωτέραν παρα ποτέ.

— Ό I είσθε σείς, κ. Σαντενάκ ;
- Όλος, κυρία, καί είμαι ευτυχής νά έκ- 

φράσω τά σέβη μου.

4rd
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κρημνού, θα τοΐς έλεγόν : «Προσοχή !» Λοιπόν, 
καί υμάς βλέπω είς κίνδυνον, ανάγκη δθεν νά 
σάς είπω: «Προσοχή!»

— Άλλά, διατί. . . Κυρία ;
— Είναι άπλοόβτατον: Μέ συνηντήσατε είς 

ενα χορόν, σάς ήρεσα καί ήρχίσατε έρωτα.
— Είναι αληθές, ώστε ;
— Ώστε; «Δέν μέ αγαπάτε | Διότι δσον 

έπιπόλαιον καί δν ύποτεθή τδ πάθος σας, πάν
τοτε θα πάσχετε. Διατί λοιπόν άνωψελώς ;»

— Σεις, λοιπόν, ποτέ δέν θά μέ άγαπήσητε;
— Όχι · · · · · · ^v γνωρίζω. Πιθανόν

νά σάς αγαπήσω, άλλά νά ήμαι πεπεισμένη περί 
τής σταθερότητάς σας;

■— Πεπεισμένη περί τοϋ έρωτός μου I Άλλ’ 
έγώ σάς λατρεύω, κυρία. Άφ’δτου σάς συνήν- 
τησα, δέν ζώ πλέον.

— Καί δέν τρώγετε πλέον καί δέν κοιμάσθε 
πλέον. . . τδ γνωρίζω, ναί, τόσοι και τόσοι μοί 
είπον τά ίδια.

— Έγώ δμως σάς λέγω τήν αλήθειαν.
— Καί έγώ σάς πιστεύω, θά ήσθε δε ποτα- 

πδς, έάν δέν τό έλέγετε, μάλιστα άφρων πολύ, 
καθότι, έάν ήσθε βέβαιος, θά έπαίζετε κάκιστον 
παιχνίδι είς τόν εαυτόν σας, λαμβάνοντες γυναίκα 
έν γνώσει, δτι οέν τήν αγαπάτε.

— Άλλ’άφοΰ είμαι βέβαιος;
— Όχι, ?^λε Ρ00’ πιστεύετε, δτι είσθε βέ

βαιος καί τίποτε περισσότερον.
— Πρός Θεοΰ ! πώς νά σάς καταπείσω ;
— ’Οφείλετε νά μέ καταπείθετε.
— Άλλά'πώς, πώς ; λέγετε.
— Καί μήπως έγώ τδ γνωρίζω ; Οι τρεις 

έκεΐνοι κύριοι έκαμαν κυριολεκτικώς τρέλλας, 
έκαστος κατά τόν χαρακτήρα του; Καί δμως εί
μαι βεβαία, δτι οΰδείς μέ άγαπα, ή κάλλιον 
όπως θέλω έγώ νά μέ άγαποΰν.

— Λοιπόν, τί νά πράξω εγώ τότε;
— Ά! αύτό τό αγνοώ, θά εχρειάζετο ν’ 

άποδείξητε, δτι μέ αγαπάτε οι’οίασδήποτε πρά- 
ξεως, έν τή όποίφ νά διαβλέπω έγώ τήν αληθή 
σας άφΟσίωσιν.Σάς ειδοποίησα,νομίζω, εγκαίρως, 
ώστε έχετε τό έλεύθερον ήδη ν' άναχωρήσητε 
με τό πρώτον τραΐνον διά Παρισίους, οπερέγώ 
είς τήν θέσιν σας θά ίσπευδον νά πράξω.

—■ Ά! όχι, Κυρία—διέκοψεν ό Ιωάννης.— 
Εγώ σάς αγαπώ, σάς λατρεύω καί εις τδ μέλ

λον θά υποφέρω χιλιάκις παρ’ δσον τώρα, θά 
δοκιμάσω καί τδ αδύνατον, δπως αποκτήσω τδν 
άδάμαντα, τόν όποιον μοί άρνεΐσθε.

X

Ό νέος έτήρησε τόν λόγον του. Ήρχισε δι’ 
έπιστολής μακροσκελούς καί συμπαθούς, έν τή 
όποίφ έκλειε τήν ψυχήν του δλην. Μάταιος κό
πος! Ή Σουσσάννα τφ άπήντησεν εύγενώς, πα-

ριστώσα έαυτήν λυπημένην έκ τής θέσεώς του, 
πλήν παρακινούσα αύτόν νά παραιτηθή τοΰ αν
εκτέλεστου αυτού συνοικεσίου. Τδ παράδοξον 
αυτό πλάσμα δέν τδν άπέκρουε. Δοθείσης παρ’ 
αύτοΰ τής ύποσχέσεως, οτι δέν θά τή άνέφερε 
πλέον περί έρωτος, διετήρει μετ’ εκείνου, ώς 
καλή φίλη, αλληλογραφίαν. Έν τούτοις άνυπο- 
μόνως άνέμενε τήν ήμέραν, καθ’ήν θά τή άπε- 
δείκνυεν αποτελεσματικός τήν άφοσίωσίν του.

Ήμέραν τινά ήλπισεν,δτι θά τδ επιτύγχανε. 
Συνέβη δέ βροχεράν τινα πρωίαν νά σώση τήν 
Σουσσάνναν, ήτις άπομακρυνθεΐσα άνοήτως τής 
όχθης, έμελλε νά πνίγη· αύτός δέ έπίσης μετά 
κινδύνου έσώθη, ώς έκ τούτου δ'έμεινε κλινήρης 
περισσοτερας ήμέρας. Μόλις δέ ήσθάνθη εαυτόν 
καλλίτερα, έσπευσε νά τήν έπισκεφθή.

— Σ’ ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, τώ είπε, 
τείνουσα αύτφ τήν χεΐρά της. Έκινδυνεύσατε 
διά νά μέ σώσητε.

— "Επραξα άλλως τε τδ καθήκον μου ; άπήν
τησεν ό ’Ιωάννης μέ φωνήν πνιγομένην.

— βεβαιότατα, τό καθήκόν σας καί έδείχθητε 
γενναίος πρός με, ώς ήθέλετε τό πράξει καί οι’ 
οιονδήποτε άλλο πρόσωπον.

— Ακριβώς, έψιθύρισεν ό νέος, ταραχθείς. 
Καί άναχωρών έξηκολούθησεν ένδομύχως : «Τό 
νά ριψοκινδυνεύσω τήν ζωήν μου καί αύτό άκόμη 
δέν είναι έκδήλωσις έρωτος J- Δέν εχει δμως καί 
άδικον ό παράδοξος αύτδς χαρακτήρ. Τό ίδιον 
θά επραττον, έάν έπνίγετο οίαδήποτε άλλη.»

χ

Μετά τινα χρόνον, ό ’Ιωάννης κατώρθωσε νά 
πληροφορηθή, δτι πολλά έλέγοντο είς βάρος ενός 
συμβολαιογράφου, οστις διεχειρίζετο απασαν τήν 
περιουσίαν τής Σουσσάννας, άνερχομένην είς δΰο 
Εκατομμύρια. Καί έσπευσε νά τήν είδοποιήση 
περί τούτου. Εκείνη δέ τφ άπήντησεν, δτι είχε 
πλήρη τήν εμπιστοσύνην είς τδ αξιοπρεπές αύτδ 
άτομον. Μετά τινας ήμέρας, ό νέος εμαθεν θε- 
τικώς δτι, «τδ αξιοπρεπές αύτό άτομον» είχε 
χάσει σπουδαία ποσά είς τό χαρτοπαίγνιου. 
Ήτοιμάζετο νά ειδοποίηση έκ νέου τήν Σουσσάν
ναν, δτε τφ ήλθεν ή είδησις, δτι ό άξιόλογος 
συμβολαιογράφος έφυγε κρύφα, άφήσας παθητικόν 
περίπου δέκα εκατομμυρίων. Ή Σουσσάννα ήτο 
κατεστραμμένη.Ό οέ’Ιωάννης τότε δέν έδίστασε 
πρδς στιγμήν καί ΰπήγεν είς έπίσκεψίν της.

—Βλέπετε, δτι δέν ήπατήθην,κυρία; Ό συμ
βολαιογράφος σας έφυγε κρυφίως.

— Ώ ! Θεέ μου ! Είναι αληθές.
— Έν τούτοις μή φοβεΐσθε, καθότι έλαβον 

εγκαίρως τά προφυλαχτικά μου μίτρα. Ή προ-r 
χθεσινή απουσία μου δέν είχε άλλο σκοπόν. Μαν- 
τεύσας, ή .κάλλιον άνακαλύψας τδ τέχνασμά 
του, υπήγα είς τό σπήτι του καί άφοΰ τόν ήπεί-
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λησα, δτι θά τόν κατήγγελλον, έλαβον τό χρήμα 
σας, τδ όποιον κατέθεσα είς τδν τραπεζίτην μου. 
’Ιδού καί ή άπόοειξις. Ήοη ιστέ ήσυχος.

Ή Σουσσάννα, ήτις ίγνώριζεν Εν -ώραΐον τί
ποτε άπδ έμπορικάς υποθέσεις, έδωκε πίστιν εις 
δλας αύτάς τάς φαντασιοπληξίας.

— Τή άληθεία, κύριε ’Ιωάννη, είοθε εύερ- 
γέτης μου, τφ λέγει καί σας ευχαριστώ πολύ. 
Άνευ τής βοήθειας σας, θά ήμην κατεστραμμένη.

Και ήοξατο ομιλούσα περί ■ άλλου θέματος: 
Δι’ έκείνην τδ πράγμα ήτο άπλούστατον. Εις 
καλός φίλος είχε προλάβει μίαν καταστροφή^· 
ούδέν περισσότερον I Τίποτε τό παράξενου!

Καί δμως μετά τινα χρόνον ό συμβολαιογρά
φος συνελήφθη καί ώδηγήθη ύπδ συνοδείαν είς 
Γαλλίαν, ένθα ώμολόγησε τήν πράξιν του. Ούτω 
πρωίαν τινά, ή Σουσσάννα έλαβεν έκ μέρους τοΰ 
άνακριτοΰ επιστολήν, ήτις τήν καθίστα ενήμερου 
των οιαδραματισθέντων, Αμέσως τότε έστειλε 
νά είδοποιήση τόν Ίωάννην, οστις δέν ήουνήθη 
πλέον, κατόπιν τών Επανειλημμένων ερωτήσεων 
της, νά κρύψη καί αύθις τήν αλήθειαν.

— Ώστε, μοί έδωρήσατε δύο εκατομμύρια;
— Άλλά, κυρία μου, έψέλλισεν ό νέος.
— Καί μέ ποιον δικαίωμα ;
— Άλλ ’ έγώ.. .
— Ακούσατε, φίλε μου, σείς ήθελήσατε νά 

καταστραφήτε, έγώ όμως οέν τδ επιθυμώ. Δέν 
θέλω τήν περιουσίαν σας.

— Τότε, δότε μοι τήν χεΐρά σας!
— Ούδέποτε, άπεποιήθην τήν ίδικήν σας δταν 

ήμην πλούσια, πολύ δέ περισσότερον έν τή ση
μερινή πτωχεία μου. Άλλως τε είναι ανωφε
λές. Αί περί υπανδρείας ιδέαι μου δέν μετεβλή- 
θησαν, έν τέλει δέ σάς επαναλαμβάνω, άποδεί- 
ξατέ μοι, δτι μέ αγαπάτε.

— Άλλ*  έάν οέν σάς ήγάπων. . .
— Δέν αντιλέγω, δτι ή πράξις σας καί αύτα- 

πάρνησίς σας δέν ήτο μικρά λόγου αξία, τουναν
τίον ίπποτική καί γενναία. Είναι δμως άπόοει- 
ξις διακαούς έρωτος; Καί ποιος μέ βέβαιοι, δτι 
οέν θέλετε βραδύτερου μετανοήσει, αν δχι καί 
ταύτην τήν στιγμήν; Μήν έπιμένετε, λησμονή- 
σετέ με . . . Χαίρετε!

Τήν έπομένην ό ’Ιωάννης άπηλπισμένος εκάμε 
καί τελευταίαν απόπειραν, πλήν ή κυρία Δέ 
Φαντιγιών είχεν αναχωρήσει. ’Αμέσως δ ’ άνεχώ— 
ρήσε καί ούτος διά Παρισίους,διευθυνθείς πρδς τά 
Ήλύσια, ένθα τδ οίκημα τής νεαράς χήρας.

Μετά λύπης παρετήρησεν έπί τίνος πινακίοος 
είς τήν «ξώθυραν: «Οικία πρδς πώλησιν.» Ή- 
ρώ'τησε τδν θυρωρόν, οστις τφ άπεκρίθη :

— Ή κυρία ήτο έδώ τήν πρωίαν, άλλ ’ έφυγε 
χωρίς νά μοί εΐπη ποΰ πηγαίνει. Έν τούτοις μέ 
διέταξε νά μένω έδώ,έως δτου παρουσιασθή αγο
ραστής διά νά τήν ειδοποιήσω.

Ό ’Ιωάννης συντετριμμένος έσπευσε νά έπι-

σκεφθή τήν θείαν του, δπως τή ανακοίνωση τά 
λυπηρά γεγονότα.

— Ώ 1 θεέ μου ! άνέκραξεν ή αγαθή δέσποινα. 
Ή ευλογημένη αύτή γυναίκα, μέ τόν χαρακτήρα 
της αύτόν θ’ άποσυρθη τής κοινωνίας καί θά κα
ταφυγή εις τι χωρίον νά ζήση μέ έκεΐνο τδ ολί
γον, τδ όποιον τής έμεινεν άκόμη.

— Τότε, τί νά πράξω ;
— Τίποτε. Νά τήν λησμονήσης.
— Αδύνατον! αδύνατον! θεία.
— Τόσον τήν λατρεύεις ;
— Μέχρι τάφου I Πόσον είμαι δυστυχής.
Και μήάντέχων πλέον έκ τής λύπης, έπεσεν έπί 

τίνος διβανίου, καλύπτων διά τών χειρών τδ πε
λιδνόν πρόσωπόν του. Έμεινεν ούτως έπί τιινα 
λεπτά, αδυνατών νά συνέλθη, δτε ήσθάνθη <δύο 
βραχίονας, οίτινες τφ έθώπευον τούς ώμους. ’’Ή
γειρε τούς οφθαλμούς, ψιθυρίζων :

— θεία. . . 1 θεία 1
Άλλά κατόπιν έρριψε κραυγήν χαράς-
— Σεις έδώ ; Σουσσάννα !
—· Μάλιστα,—είπε—διά φωνής συγκεκινη- 

μένης, έγώ. είμαι, τώρα σάς πιστεύω, διότι μοί 
έδώκατε τήν καλλιτέραν άπόδειξιν αγάπης, τήν 
τών δακρύων καί τήν τής λύπης σας.Πιστεύσατε, 
οτι εινε ή' λαμπροτέρα έκδήλωσις δι' εμέ. Ήδη 
έβεβαιώθην, δτι δέν ειχιτε σκοπόν νά μέ νυμφευ- 
θήτε διά τά πλούτη μου, καίπερ «γνωρίζετε, δτι 
ήμην κατεστραμμένη.

— Άλλά τδ γνωρίζω άκόμη. Ό συμβολοζιο- 
γράφος σας. . .

— Είναι άπατεών καί κλέπτης. Έν τούτοις 
τήν πρωίαν αύτήν έλαβον τήν εύχάριστον ειδησιν, 
δτι είς θείος μου άποθανών μοί άφήκεν απασαν 
τήν περιουσίαν του, άνερχομενην εις 
σημαντικόν ποσόν.

— Ώστε!
— Νά συνδεθώμεν οιά παντός!

Έν Ξηροχωρίφ 1901.

ν*

αρκετά

Μ.

Μίλτων Βιτίλη,ς

0 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Εί< μεσίτης χαί δύο Kvplai, ΛΓήτηρ χα,Ι κόρη.

ΣΚΗΝΗ Α’.

— Είπε μας τά προσόντα του.
— Δέν είναι ωραίος.
— Δέν. μάς μέλλει; άν δεν είναι ώραΐος.
— Δεν είναι έξυπνος. -
— Δέν μάς ενδιαφέρει ή εξυπνάδα.
— Έχει πολλά ελαττώματα.
— Δέν πειράζει τοΰτο.
— Πίνει πολύ καί παίζει χαρτιά.
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—- Είναι τής ήλικίας του πράγματα.
-τ- Εχει ψευδείς βδόντας, ψευδή ρίνα, ύά· 

λινό'ν οφθαλμόν καί ξύλινου τον ένα πόοα.
— Είναι τόσον καλώς επιτηδευμένα, ώστε ή 

άπομίμησις είναι τελεία.
— Έχει τέχνα, είναι χήρος, πάσχει καί άπό 

γαστρίτην, είναι πλαστογράφος, φέρει δύο χατα- 
διχαστιχάς αποφάσεις είς τήν πλάτην του καί... 
τό χειρότερον, δέν χαίρει καλήν φήμην.

—-Όλα ταΰτα δέν μας κάμνουν κακόν,ε’πειτα 
οιά τό ηβικόν του μέρος καί τήν υγείαν του ολί
γον |μάς μέλλει.

— Άλλά, Κυρίαι μου, ρέν κάμνετε καλά νά 
προσλάβετε υπηρέτην σας τοιοϋτον -καί μέ τόσα 
ελαττώματα.

—· Άλλά, Κύριε, δέν τόν θέλομεν διά υπη
ρέτην μας, οιότι βεβαίως δέν μας κάμνει τοιοΰ- 
τος υπηρέτης μέ τόσα ελαττώματα, τόν θέλομεν 
οιά σύζυγον τής κόρης μας.

— Ά, τότε νά μέ συγχωρείτε, διά γαμβρός 
είναι τέλειος, άφοϋ είναι καί πλούσιος καί έχει 
ένα εκατομμύριου περίπου.

— Άμ, βέβαια, διά γαμβρόν μας τόν θέλο- 
μεν, τί λόγος ; Ματθίλδη !

— Άμ βέβαια, μητέρα, τί λόγος !
— Χά· /Α χά····

ΣΚΗΝΗ Β'.

Οί αυτοί.
—1 ΆκΟυσον, θέλω νά ήναι- καλοϋ παρου- 

σιαστιικοΰ, πρόθυμος είς δλα καί οσον τό δυνατόν 
καλοκαμωμένος.

— Είναι κάλλιστος καθ’ δλα, αρτιμελής, ω
ραίος καί ζωηρός.

— Πρέπει νά ήναι ευφυής καί έξυπνος.
— Είναι, Κυρία,όσον δύνασθε νά φαντασθήτε.
— Θέλω νά έχη καλά προτερήματα.
— Εχει δλα τά καλά, μήν αμφιβάλλετε.
— Πρέπει νά ήναι έγκρατής.
— Ούτε πίνει ούτε παίζει, κοιμάται δέπολύ 

ολίγον.
, — Έχει στάσιν, ανάστημα καλόν ;
—· Περίφημον, θά ίέκαμνε, Κυρία καί διά 

στρατηγός,
— Καλά, είναι υγιής, μειλίχιος, οικονόμος, 

καλός, ταπεινός;
— Δέν θά ευρετε,Κυρία,καλείτερον γαμβρόν.
— Γαμβρόν; άλλά δέν θέλομεν γαμβρόν τοι- 

οΰτον, Κύριε, άλλά υπηρέτην. Τί λέγεις, Ματ
θίλδη ; .

— Τί λόγος! μητέρα, άμ βέβαια, διά υπη
ρέτην τόν θέλομεν.

Φρίκ.

.sAais: π

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ-

—- Πρεπει φίλε μου, νά κόμης αϋστηράν δίαιταν. 
Ν’αποφεύγει τά παχέα φαγητά χαί νά μή πίνης 
οβτε οίνον, ούτε ζΰθρν.

χ Αλλα τότε, ιατρέ, ειοθε περιττός, άφου δύναμαι 
να γεινω καλά ανευ τής συνδρομής σας. *Ισα  ίσα, 
βέλω νά τρώγω καί νά πίνω, δύνασαι νά μέ χάμης 
καλα, χωρίς νά πεινώ καί διψώ;

At, jottva λαμβάνης τό έξης φάρμακον καί 
γράφει «Μία ούγγιά ’Ιατρός—περιττός—».

Μεταξύ δύο φίλων;
— Βεύρεις, Βασιλική, αυριον εινε τά γενέθλια τοΰ 

υίοΰ μου.
— Περίεργον,'ελίζα, καί μεθαύριον είναι τής κόρης 

μου 1 Τι σύμπτωσις 1 έάν δ υίός. σου έπερίμενε μίαν 
ήμέραν, θά ήταν-δίδυμοι.

Ή υπηρέτρια τής Κυρίας Δοδόνης κόπτει τον λαι
μόν τής δρνιθος, δτε ή κυρία της τήν έπιτημά, λέγουσα'

— ’Απάνθρωπος καί αχαρδος ποϋ είσαι! δεν φρίττεις 
φονεύουσα ούτω τά ζώα ; -

— Πώς, Κυρία, θέλετε λοιπόν νά τά τρώγετε ζων
τανά;

Η Κυρία Β. . . . είναι άπησχολημένη μέ τήν ρά- 
πτριάν της, δτε κρούουν τήν Αύραν, ή δέ υπηρέτρια 
μεταβαίνει ν’ άνοιξη καί επιστρέφει, λέγουσα.

— Δεν ήθελε, Κυρία, νά φυγή, τί αναιδής! όσον του 
ελεγα, η Κυρία είναι ανήμπορος, τόσον ή αφεντιά του 
έπέμενε νά ελθη νά σας ιδη.

— Μπα, τόν αυθάδη καί' ποιος είναι αυτός ό θλάξ;
— Ό 'ιατρός, Κυρία.
’Ενψ οδτος ταυτοχρόνως εισέρχεται,
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Μία μήτηρ προς τό τέκνον της άναρριχώμενον έπί 
τοΰ δένδρου.

— Κατέβα κάτω γρήγορα, χαμένε, έάν πέσης καί 
σκοτωθής, τί θά πής.

;— Τίποτε t

-

©ϋ8888©

—■■ Λοιπόν, σύμφωνοι ώρισμένως θά μέ πάρης ;
— Βεβαίως, άφοϋ σέ αγαπώ. '
— Άλλά καί μέ μίαν άλλην συμφωνίαν I
— Ποίαν πάλιν
— θά μοϋ ποίρνης χαί καταπότια Πίγγ.
— Τι τα θέλεις αυτά τά πράγματα ;
— Να δέν διαβάζεις, δ,τι παθουν αί γυναίκες, τό 

’ιατρεύουν;

ΤΟΠΙΚΑ

Ό όοειλέτης κ. Κ... συναντά τόν δανειστήν 
του κ. Σ... έν τφ ζυθοπωλείφ τοΰ Γουλιέλλμου,^ 
δτε ούτος λέγει πρός τόν πρώτον, πάνύ εύγενώς.

__ Πάτε θά δυνηθώ νά έπανακτήσφ τάς 50
δρ. &ς σοί έχω δανείσει ;

__ Όταν έπί πεντήκοντα φοράς δεν έλθετε 
εδώ καί βίκονομήσητε τά χρήματα, τά όποια 
έξοδεύετε διά περιττόν ποτόν, τφ άπαντ^ ό 
πρώτος.

Είς τό φωτογραφείου των Κυριών Καντα πρό
κειται νά φωτογραφηθοΰν δύο νέοι συζυγοι καί 
κρατούνται διά τών χειρών.

Ή Κυρία (λαμβάνουσα στάσιν).Ουτω η χείρ 
μου έντός τής ϊδικής σου, θά σημαίνη τό «αιωνίως 
ηνωμένοι».

Ό Κύριος. Ναι, άλλά καί όπόταν δύο απο
χαιρετώντας, ούτω διατίθενται αι χεΐρες και....

Ή φωτογράφος (μεσολαβούσα) Καλα, καλα 
εισθε, καλέ. Ή φωτογραφία σας ούτω θά ση- 
μαίνη καί τά δύο καί τό «αιωνίως ηνωμένοι» 
καί τό «χαίρετε διά παντός» Μη τα παρεξηγεΐτε 
καί έσυρε τήν πλάκα.

Πιστός υπήκοος.
— Εις ποιον κόμμα ανήκεις ;
— Είς τό Τρικουπικόν, εκεί ητο καί ό μα

καρίτης πατήρ μου.
.— Καί τί επάγγελμα έχεις ;
— Υπάλληλος, τοιοϋτος ήτο και ό μακα

ρίτης πατήρ μου.
— Καί πόσα πέρνεις ;

— Τό ίδιον, δσα έπαιρνε και ό πατήρ μου.
— Τί θέσιν είχε ; καί τί θέσιν έχεις ;
__ Ανέκαθεν επιστάτης τής απαρτίας xg.1 

έφορος τήρ πλειονοψίας.
— Δηλαδή ; δέν εννοώ.
— Νά, επιστατώ καί φωνάζω τούς βουλευ- 

τάς, όταν λείπουν.
— Ήνόησα, τώρα.

Λόγος γίνεται νά εγκατασταθώ είς. σταθμός 
τών πρώτων βοηθειών έν τφ περιβόλφ τής Βου
λής. ■

— Τουλάχιστον, θά ειμεθα βέβαιοι, είπε τις;, 
δτι καθ’ δλην τήν σύνοδον τής Βουλής θά έχω-ι- 
μεν εργασίαν, διότι προμηνύεται ταραχωδεστάτη;.

__  Κύριε πρόεδρε, διατί ΰπόσχεσθε πάντοτε 
μεταρρυθμίσεις, χωρίς νά τάς έκτελήτε ·

— Άπλούστατα, φίλε μου, διότι εάν τας 
έξετέλουν, δέν θά ήδυνάμην πλέον νά ύπό· 
σχομαι^τοιαύτας. '

ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΥΟ1ΑΣ

τύμβος. Ή τελευταία κατοικία μαε
Ζτανρός. Ή τελευταία παρηγοριά μας
Ζνμβονλή. ΑΤτησις γνώμης τινός, ήτιε νά συμ- 

φωνή μέ τήν τού αύτοΰντος.
’Εκατοντούτης. Γέρων πείσμων καί άμετά- 

τρεπτος .
Προέξ. Ζωμός καλυπτων τό κρέας
Ληγειιγωγάς. Πολίτης άνευ περικνημίδων, διότι 

δέν δΰναται νά ψέρη μεταίίνας.
Μ(·ή(εη. Κυτίον έδωδίμων ή μάλλον κ/.είς τοΰ 

πνεύματοέ. ■
Μετρεοψροάύνη. Τό φύλλον τής συκής τής υπε

ροψίας.
Παράδοόις 'Αλήθεια άπερίπαικτος.
ΠνβΑμα.Όύσία εύλόλως έίατμιύομένη καί χανο- 

μένη 'Αποστρέφεται τάς έπαφάς καί δυσκόλως 
εΰρίσκεται. Ό Διογένης τό άνεάήτει είς τούς δρό
μους μεταξύ τοΰ πλήθους καί τοΰ κόπρου καίδέν τό 
εύρισκεν, ένώ σήμερον έκ τοΰ πλήθους καί τού κά
πρου άρύεταί τις πνεύμα, δσον θέλει καλόν κιαί 
εύθυνόν.

Καί μία άλληγορία.
Μεταξύ νέων μελλονύμφων:
— Όμολόγησον, άγάπη μου δτι μέ άπατας.
— Μά, φίλε μου,έάν σέ ήπάτων, δέν θά σοί τδ ώ- 

μολόγουν,έάνσοί δέ τόώμολόγουν,δέν θά σέήπάτων·
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DEINE LIPPEN
Τά χείλη σου.

( Έχ τοΐλ ΓίρμαηχοΰΙ·

Ή εύμορφιά σου μαραμερίζει, 
όλα τά οτέρια τοΰ ούρανου, 
κ' οΙ όφθαλμοί σου, άντανακλώνται, 
μέ τάς άκτίν.ας τ’ αύγερινού.

. Πόσον είσ’ ώραία, ζώσα εικόνα, 
καί 6 ζωγράφος άδυνατεΐ,

. νά παραστήση τά κάλλη σ’ όλα,
κόρη ώραΐα καί ποθητή

Είσπνέω, ώς άββωμα τοΰ βλέμματός σου, 
τό φώς τ’ ώραΐον καί ζωηρόν, 
όταν σέ βλέπω θαββώ πώς είμαι, 
μέ τούς άγγέλους ’στόν ούρανόν.

Όποιον κυττάίεις τόν κατασφάζεις, 
είς τήν καρδιά, τόν δυστυχή 
μ’ Ίνα χαμόγελο τόν κάνεις πάλιν, 
σ’ δλον τόν βίον του εύτυχή. 
deine Lippen, gebe mir -φίλη, 
κάμε καί μένα, κόρ’ εύτυχή. ,

Βραΐλα 23 Ίανοναρίον 1901.
' ·1. Παρίσης

ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

41. Αίνιγμα
Ή άργυρα Πανσέληνος τήν γέννησίν μ’ άγγέλλει 

. Όμού μέ τ’άνθη κι’ή έμή ήμέρα ανατέλλει. , 
Τήν τέρψιν καί άνάπαυβιν παρέχω τοΐς πιστοΐς μου 
Μετά χαράς προσ.μένεται ή φίλη έλέυσϊς μου.’ 
Τό όνομά μου αν τυχόν είς δύο τό χωρίσης 
Έν πρώτοις τί έπίθετον μικρόν θά άπαντήσης 
Τό δεύτερόν μου, άκλιτον, άφοΰ τριπλασιάσης 
Χωρίς νά θέλης,|παρευθύς θ’ άρ/ίσηο νά γελάσης.

"4'3. Αίνιγμα
Σκληρός ώ< είσαι,άνθρωπε,τό μέλλον μου φονεύεις, 
Ό,τι έντός μου κρύπτεται άσττλάγχνως τό παι

δεύεις. 
•Ως καί αύτήν μου τήν χροιάν ένίοτε άλλάσσεις. 
Καί τής λευκής περιβολής, ήν φέρω μ’άπαλλάσσεις, 
Καί τότε φεϋ ! τά άκρα μου είς μάχην τά προβάλ- 

' [λείο
Καί,εύθυμος παρατηρείς τδ θέαμα τής πάλης, 
Άπηυδηκότα μέ πλήγάς μέ κατακερματίζεις 
Κ' εις μηχανήν άλεστικήν τά μέλη μου βυθίζεις.

43 Αίνιγμα
Πολλά είναι τ’άδέλφια μου, κανένα δέν μοΰ μοιάζει 
Τό χρώμα έχω τής ’ντροπής καί γένεια μαύρα 

[φέρω. 
Ό κύριός μου μέ τιμά, έπάνω του μέ βάζει 
Κι’ άπό τούς άλλους πάντοτε ζητώ νά διαφέρω. 
Έγώ 'μαι ύπερήφανος, καί ύψηλά κρατούμαι 
Ποτέ άπό τήν θέσι μου έγώ δέν παραιτούμαι 
Ένώ τά δόλια άδέλφια μου δέν tjouv τέτοια τύχη 
Μ1ά τά θωρείς στή θέσι του, καί μιά όπου κι’ άν 

[τύχη.
Braila Mester Manole

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΤΕΎΧΟΎΖ

82· Ιατρική συνταγή. = αι · βλας τάς νήσους
“Ελυσαν αυτήν δ χ. Περ. Μαλιχόπουλος έζ Αθη

νών, ή Δις ’Ελισάβετ Δασχαλοπούλου έξ 'Αθηνών, ό 
χ. Περ. Άσίμης έχ Σμύρνης χαί ό χ. Ν. Σαλίβερος 
έχ ©ηβών.

Λεασχεήαστιχήν πρόβλημα. =Μ«τΛ (J ήμίρας.
"Ελυσαν αύτό 4 χ. Περ. Άσίμης έκ Σμύρνης, ό χ. 

Ν. Σαρίχχς «χ Καλαραχίου, ' δ χ. Ν. Βε.νετσάνος έχ 
Πατρών, ή Δις ’Ελισάβετ Δασχαλοπούλου έξ ’Αθηνών 
χαί ό χ. Β. Βαρβίρης έχ Κων)πόλ«ως.

34· Αίνιγμα. = Άσπασμός-σπαομός.
"Ελυσαν αυτό δ χ. Σ. Νάνος έχ Χαλχίδος, δ χ. Μιχ. 

Μιχαλέας έξ Αθηνών, δ χ. Δ. Μαλιχόπουλος έξ ’Αθη
νών χαί ή χόρια Χαρίχλεια Παπαδοπούλα έχ Σύρου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Ν. Π. Bra II a."Απαντα έλήφθησαν. "Εχει χαλώς. 
—Κ. Μ. Σ ι σ τ όβιον. ’Επιστολή έλήφθη. Σας με- 
τεφέραμεν, ώς γράφετε, αυτόθι χαί αναμένομε» συν
δρομήν σας συντόμως παρσχαλοΰμεν.—A. Α. Καρ- 
λ ό β α σ · 120 φρ. έλήφθησαν καί σας εύχαριστοϋμεν. 
Ταχυδρομιχώς γράφομεν.—Σ. Ρ. Σούλι νά. ’Επι
στολή χαί συνδρομή σας έλήφθη, εύχαριστοϋμεν.Γρά- 
ιρομεν.—-©. I. Μίνια Αιγ ύπ τ ου. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν.—Μ. Μ. χαι Κ. A. Ά σ- 
σουάν. Συνδρομαί σας έλήφθησαν διά τοΰ ταχυδρο
μείου Χαί σάς. έπιστώσαμε». - Εύχαριστοϋμεν δέ πολύ 
8ε* εύγενή προθυμίαν σας.—Κ. Δ. Ζ. Κ ώ ν π ο λ ι ν. 
"Ηδη έλπίζομεν ελάβατε άπαντα χαθυστερούμενα φύλλα. 
—Κ. I. Α. Καρυά-ς. Επιστολή έλήφθη. Ζητού
μενα φύλλα σάς απιστάλησαν. Σημειώσατέ μας αριθ
μούς, αν σάς χαθυστερώνται ετι τινές άποστείλωμεν.—.· 
I. Γ· Σ- Nedeia Roumani a. ’Επιστολή έλή
φθη. Έχει χαλώς. Διεύθονσις ήλλάγη. ’Αναμένομε» 
συνδρομήν σας.— Ν. Π. Καλάμαις Ζητούμενος 
αριθμός σάς άπεστάλη.— Μ. Φ. Ζάκυνθον. Etanl 
ds retour, j’ai lu tes bonnes lettres. Je m’ occuppe 
et J’ espere vous trouver une place bientot. Votre 
oncle j’ ignore s’ il lit, car il n’ a pas Ie temps. 
Toujours ii voyage.—Γ. Κ. Πιτέστιο ν, ’Επιστολή' 
χαί άπόδειξις έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν.— Δ. Μ. 
Πειραιά Έλήφθησαν εύχαριστοϋμεν.—Π. Δ· Λα
μίαν· Επιστολή έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. ’Ενεργή
σατε παρακαλουμεν δραστηρίωε.—Κ. Μ. Καμάρας 
Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν.—Δ. Π. Χίον.’Επι
στολή έλήφθη. "Εχει χαλώς. Άναμένομεν προσεχώς 
αποτέλεσμα.

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
Ύπότόν τίτλον «Πινακοθήκη» ή «'Εταιρία 

των Φιλοτέχνων» υπό τήν διεύθυνσιν του κ. Δ. 

Καλογεοοπούλου εκδίδει καλλιτεχνικόν περιοδικόν 

μηνιαίου περιέχων φωτοτυπίας των ώραιοτέρων 

Έλλ. έργων και ξένων.

Ή διεόθυσις : Όδος Πινακωτών 22α. Έτησία 

συνδρομή 12 δρ. τό πρώτον φύλλον μέ τριάκοντα 

εικόνας έκδίδεται λίαν προσεχώς.

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέσ-τη Κωνσταντινίδον


