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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Έλπίζομεν, δτι πάντες ci ήμέτεροι συν- 
δρομητοά καί άναγνώ^ται θά ήναι ευχαρι
στημένοι ίκ τής βελτιώσεως καθ’ όλα τοΰ 
ήμετέρου περιοδικοί, καταστάντος ήδη πολύ 
τελειοτέρου και ίφαμΟλόυ τών εύρωπαϊ'-ών 
κατά τε τήν ύλην, τόν χάρτην τάς εΙκόνας 
καί τήν έν γένει. καλλιτεχνίαν.

ΈπιΤέλ&Γά^τες. ίθεν,τ.ϊ ήμέτερον, ώς ύ- 
πεσχέθημεν, καθήκον καί προβαίνοντες είς 

τήν συνέχισιν αύτοΟ.,παραάαλρΟμεν ήδη πάν- 
τας, δπως ευαρεστούμενοι μή βραδύνωσι τήν 
Αποστολήν τής έαυτών συνδρομής, καθότι 
ώς φανερόν, ύποκείμεθα είς πολλάς Αναγ
καίας καί έπειγούσας δαπάνας.

'Εκτός δέ τούτου ή συνδρομή νοείται 
πάντοτε προπληρωτέα καί δείται καί πραγ- 
ματιχώς νά ήναι τοεαύτη καί ούχί είς τό 
τέλος τού ίτους. "Αλλως τε πάσα έγκαιρος 
προπληρωμή; ώς. πάντοτε, δικαιούται καί 
άριθμοΟ λαχείου; δστις έγγράφετάι έπί τής 
άποδείξεως τής πληρωμής.

Ο ΠΛΑΤΩΝ
'(J? Πλάτων, άπό τής περί τήν λογικήν 

φύσιν τοΰανθρώπου σπο υδής,ζητήσαςτήν 
γνα&ιν τοΰ παντός, εΰρεν, δτι ό αίσθη- 

. τός οΰτος τόπος, οΰδέν άλλο είναι η 
ατελές άντίτυπον ένός τούτου έπέκεινα 

.νοητού, έν ω βασιλεύει τό αγαθόν, τό 
'· αληθές, τό καλόν, Λ σεπτή αύτη τού 
: θείου τριαδική ύπόστασις καί Ιερά τοΰ 

σύμπαντος κόσμον αρχή. Ό τόπος οΰ- 
τος, ύπερουράνιος, είναι ό τόπος τών 
ιδεών,, αίτινες κέκτηνται αύθυπόστατον 

. φύσιν καί . τύπους ορατούς διά. τής δια- 
; νοίας· άπό τούτων δέ τών άϊδίων νοητών 

τύπων, ών ,μετέχουσι τά κατ’ αίσθησιν
■ φαινόμενα, προέρχεται δ,τι αγαθόν, άλη-
■ θές καί καλόν σεμνοποιει αύτά. Έκαστη 

τού ύπέρ άίσθησιν τόπου ίδέα, ής μετέ-
. χει έκαστη τόν κατ’ άίσθησιν τόπου 

πραγμάτων τάξις, αναλογεί αύτηπρις 
: έκείνην, ώς πολλά' άστατα πρός έν στα

θερόν, καί έπί πδσι τούτοις παντοδύνα
μος ΰνάσσει ή Ιδέα τοΰ αγαθού, άείρ- 
ροος πηγή πνευματικού καί ιίθικού με
γαλείου, ίδέα θειοτάτη καί πασών έξο- 
χωτάτη,καί ύπέροχος κατ’ αξίαν καί 
δύναμιν τής άληθείας καί της έπιστήμης. ■ 
Άπό ταύτης τής ΐεράς <5έας, καθ’ ήν 
διεκομίσθη άρμονικώς τής φύσεωςτό σύν- 
ολον, φωτίζεται αύτό πάντοτε, ζωοποι
είται καί ανακαινίζεται, άπό ταύτης προ- 
ώρισται καί τής πολιτικής κοινό>νίας ή 
διακόσμησις, ώς είκόνος τής δικαιοσύνης, 
καθ’ ήν τά πρώτα φέρουσίν οί κρείσσο- 
νες τήν φύσιν, οίηνες μετά προθυμίας 
άοκνοτάτης, ώς συνεργοί τοΰ θεού, αύ- 
ταπάρνητόι κύβερνώσι τήν πολιτείαν, ήν 
ό ύπατος τών φιλοσόφων διά τήν προ
κοπήν τής ■ άρετής καί τής εύδαιμονίας 
έθεμελίωσεν έπί τής δικαιοσύνης, σννε· 
κράτησε διά τής ανδρείας καί τής σω
φροσύνης καί έστεφε οιά τής φιλοσοφίας 
καί τής αθανασίας-

Έν ώ ό Σωκράτης έν τη έρεύνη τού 
ήθικού κόσμου ύπηγαγεν ώς οιατάκτης 
είς ορισμούς καί νόμους, όσην αρετήν έξ-
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εδήλωσεν ό ιστορικός τής Ελλάδος πο~ 
λιτιόμός·, ό Πλάτων έν τή αύτη έρεύνη 
ύφώθη ‘ύπέρ τούτον. Άναβάς είς τόν 
ύπέρ αίσθησιν κόσμον, όπου βασιλεύει τό 
ίδεώδες καί άποθαυμάσας τήν παντοδύ
ναμον ίδέαν τού άγαθού, διεμόρφωσε καθ ’· 

. όμοίωσιν ταύτης τά' τοϋ ήθικού καί πο
λιτικού βίου. Ό έρως · καί ή διαλεκτική 
ήσαν αί πτέρυγες. Ό έρως, ό άνυφών τό- 
πεπερασμένον καί θνητόν είς τό άπειρον 
καί αθάνατον καί Λ διαλεκτική, ή διανύ- 
ούσα διττήν πορείαν έν τή ζητήσει τοΰ 
αίύΐνίου, ότέ μέν άναβαίνουσα από τών 
καθ’ έκαστα έπί τά καθόλου, ότέ δέ κα- 
ταβαίνουσα άπό τών καθόλου έπί τά καθ
έκαστα.Έν ω ό διδάσκαλος παιδαγωγών 
τήν κοινωνίαν είς τον ήθικόν νόμον, άπ- 
έβλεφεν είς τήν τών πραγμάτων γνώσιν 
καί άλήθειαν, ό μαθητής κατά πρόοδον 
γεωμετρικήν έθεώρησε τό άπό τοϋ κατ ’ 
αισθησιν βίου είς τό Ιδεώδες έξαϊρον τόν 
άνθρωπον φιλοσοφεΐν ού μόνον άρμόδιον 
πρός διεξαγωγήν ήθικού βίου, αλλά καί 
πρός αποθέωσιν του ανθρώπου. Έν ώ ό 
διδάσκαλος έδίδαξε τήν γνώσιν τής έν
νοιας ένός έκάστου πράγματος ώς μόνην 
αληθή, ό μαθητής, άνόίξας τούς εύρεΐς 
βρίζοντας τον (δανικού, άφ ’ού λαμπραυ- 
γής έξέλαμφεν ή θεία Τετρακτύς τών 
αρετών, ή σοφία, Λ ανδρεία, Λ σωφρο
σύνη καί ή δικαιοσύνη, άς ώς 
έναέριος στέφει ή άθα^αχί 

.ώνι.ος·.αΰτ^_·ήθ.^ή·ζώή, ή από περιουσίας 
τοϋ* 1 ένεστώτος έκχειλίζουσα είς τό άπει
ρον μέλλον, ό Πλάτων, λέγω, έθεώρησε 
τής έννοιας τών πραγμάτων, ού μόνον 
άληθή ένεχούσας ' γνώσιν, άλλά. καί άί- 

, διον. αύ'θυπαρξίαν, προάγων ταύτας είς 
αιώνια αρχέτυπα τών πραγμάτων τοΰ 
αίσθητού κόσμου, είς τό. όντως όν τάς έν 
τώ νοήτφ τόπω. διατριβούσας ίδέας, αϊ- 
τινες ύπαλλήλως κορυφοϋνται είς τήν , 
ίδέαν τοΰ αγαθού, τήν πηγήν πάσης γνώ- 
σεως καί σοφίας, τήν κορυφήν τοϋ πνεύ
ματος καί τής ζωής, ώσεϊ τήν έν αίθέρι 
κορυφήν τής ίεράς πυραμίδος, ήν άποτε- 
λοΰσι συναντώμεναι έν ύφηλή'προεκτά- 
σεΐ αί άόρατοι γραμμαί τοϋ οίκου τής 
Παρθένου όν οί Φειδίαι καί οί Πλάτωνες 
έστησαν παράδειγμα άίδιον καλλονής καί 
Αρμονίας άξιόζηλον, καθ’ δ ό εύσταθής, 
τήν διάνοιαν άνθρωπος προώρισται νά 
ρυθμίζη τήν ψυχήν αύτοϋ άνάλογον άν- 
τίτυπον τού Παρθενώνος

(*) ’Επειδή πολλοί t<Jv ήμετερων αναγνωστών άχο- 
λουβσδσι τά περίεργα φαινόμενα τής νίας ταύτης πνευ- 
ματιστιχής σχολής, ευχαρίστως τοΐς παραβέτομεν χαί 
τό άχόλουβον αξιοπερίεργου άνάγνωομα.

(I) Δωμάτων διαμονής τής μεοαζούσης.

Άντ. ΚοντΦονβέλης
«ρηγνήί tifc'ίστορίβς τής. ΦΛοσοψίος

. Ρ Γαλλίς κϋρία Άννα Λαμπεριέρ έξ- 
έδωχεν είςτινα τόμον, σειράν άρθρων πε- 
ριεργοτάτων περί της κοινωνικής θεΟεως 
της γυνάικός, έξετάζουσα αύτήν ύπό έπο- 
ψιν φιλοσοφικήν άμα χαΐ ηρακτικήν. 
' Κύριος σκοπός τον έργου της είναι 
Vi δείξη, ότι κακώς έπικρατεϊ ή γνοίμη 
ότι αί γυναίκες είναι μεγάλα παιδία έπι- 
κίνδυνα καί συχνότατα ασθενικά· υπο
στηρίζει δέ, οτι Αμπορεϊ μία γυνή νά έχη 
καθώς ό άνήρ καρδία,ν και πνεύμα αν
δρικόν.

Ή κυρία Λονίζα Δεβώρ, έν τινι άρθρω 
της, διατείνεται οτι ούχί ή φύσις, άλλ ’ ή 
ανατροφή γέννα τήν αδυναμίαν τής γυ- 
ναικός έν τη κρίσει. Καί παραθέτουσα 
πλεϊστα όνόματα έξοχων γυναικών, συμ
περαίνει 6τν, καθώς και οίάνδρες, εχουσι 
καί αί γυναίκες τά προσόντα νά γϊνων- 
ται ιατροί, δικηγόροι, νομοθέται κτλ·

Άπ’ έναντίας Λ κυρία Άννα Λαμπε
ριέρ λέγει, ότι ή γυνή πρέπει νά είναι 
σύζυγος καί μήτηρ- Διότι τίποτε δέν εί
ναι μεγαλοπρεπέστερον άπό τά δύο αύτά, 
τά όποια κατορθοΰσι τήν διαιώνισιν τοϋ 

Ή γυνή πρέπει 
Γ'''δίκδ'νόμ·άς, καλή καί έπιμελής, 

νά φρόντιζα διά τήν ανατροφήν τών τέ
κνων της, νά ήναι σύντροφος αληθής έν 
τή δυστυχία, καθώς καί έν τη εύδαιμο- 
νία. Ό άνήρ πρέπει νά εύρίσκη πλησίον 
τηςάνακούφισίν καί θάρρος είς τήν βιο
πάλην, τών ανθρώπων.

Άλλ’ έκαστη γυνή δέν δύναται νά 
έφαρμόσμ πάντα ταύτα, ούχί σπανίως 
ένεκα λόγων ανεξαρτήτων της θελήσεώς 
της. Διότι πολλάκίς ή γυνή άναγκάζε- 
ται νά κύπτη ύπό τά αποτελέσματα τών 
συζυγικών ατυχιών.

Καί έπειτα σήμερον σπανίως επιτυγ
χάνει ό γάμος, διότι έλαβε μορφήν συμ
φεροντολογικήν.

Καί ένταϋθα ακριβώς προτείνει Λ κυρία 
Λαμπεριέρ άναμόρφωσίν της γυναικείας 
ανατροφής, είς τρόπον ώστε νά διαπλάσ- 
σωνται αί γυναίκες έσωτερικώς, καί νά 
γίνωνται αληθείς μητέρες. Καί πρός τούτο 
λέγει χρειάζεται έπιστημονική καί αλη
θής διάπλασις τής γυναικός.

Κατόπιν μελετίί τά σημερινά παρθενα
γωγεία καί ώς συμπέρασμα εύρίσκει, δτι

&·,

Η ΦΥSIS' .

είνε έλλεχπέα’τατα καί δτχ «ρέπει νά έπ- 
έλθη μία συνένωάις μεταξύ τής καλλιέρ
γειας' τού πνεύματος καί τής ήθικής.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΜΟΡΦΑΙ ΤΩΛί ΠΑΕΓΜΑΤΩΑΊ
(ύπο William Crookes)

(ί^Ν τίν1. έτϊΐστολη, τήν οποίαν άπέίτειλα εσ
χάτως προς πνενρίατιστικήν έφημ,ερίδα, ίγραφον 
περί τών μορφών τών πνευμάτων, τα όποια ένε- 
φανίζοντο μεσαζούσης τής δεσπο'.νίοος Cook 
τα έξη;:

«"Οσοι ζατν,γοροΰσιν ήδη τήν c® Cook, θά σιω- 
πήσωσιν εύήυς, ως παρουσιάσω εις αυτούς, πλη- 
ρεστάτην άπόοειξιν, ήτις θαεΐνε, ελπίζω επαρ
κής διά νά λύση τήν απορίαν των ί Ή c[« Cook 
προσέρχεται οΐχειοθελώς είς τά πνευματιστικά 
πειράματα’ εγώ ο' έχω. μέχρι σήμερον Γόη αρ
κετά, ώστε έπείσθην τελείως, περί τής είλικρι- 
νείας Καί τιμιότητάς’τής»;. · , .·

Είς τήν επιστολήν εκείνην δέν παρέλειψα νά 
περιγράφω καί μίαν πιρίπτωσιν, ήτις δσον τό έπ’ 
έμοί, ήτο επαρκής,ίνα μέ πείση, δτι τό πνεύμα 
τής Katie, καί ή δεσποινίς Cook, ήσαν δύο 
ύλιχά δντα διάφορα. Όταν ή Katie ίστατο όρδία 
ενώπιον ήμών έκτος τοΰ σκοτεινού δωματίου, (4 ) 
ήκουον λυγμούς προέρχομένους άπό τήν c“ Cook, 
ήτις εύρίσκετο εντός τοϋ δωματίου,

*Ήοη λογίζομαι ευτυχής να ειπω, οτι έπί τέ
λους έπέτυχον τήν «απόλυτον άπόδείξιν» περί 
τής όποιας έκαμον μνείαν έν τη επιστολή μου 
εκείνη. Έπί τού. παρόντος δέν θά ασχοληθώ άνα- 
φέρων τάς πλείστας ένδείζεις, άς κατά τάς πο
λυαρίθμους περιστάσεις, τάς.παρά τής o°«Cook 
παρασχεθείσας μοι, παρετήρησα, άλλά θά περι
γράφω απλώς και μόνον μίαν ή δύο περιπτώσεις, 
αΐτινες έλαβον χώραν έσχάτως, κατά τό διάστημα, 
τών έν τή οΐκί? μου έκτελεσθέντων πειραμάτων.

Πρό Τίνος χρόνου έίετέλουν πειράματα διά 
τίνος φωσφορικής λυχνίας, ήτις συνίστάτο έκ 
μιδς φιάλης χωρητίκοτητος 6-8 όύγγιών καί 
ήτις περιεϊχεν έλαιον μετά φωσφόρου, ήτο 
δ’ αύτη στερεώς πεπωυατισμένη άνωθεν.

ΕΓχον λόγους νά έλττΐζω, οτι είς τσ φώς
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τής λυχνίας ταύτης τινα έκ των μυστηριω
δών φαινομένων τού δωυατίον, ήδύναντσ νά 
φανερωθώσιν είς ήμδϋ. Τήν ϋΊ* Metou, «ατά 
τήν διάρκειαν τών έν τώ οίκω μου γε.νομένων . 
πειραμάτων, ή Katie παρουσιάοθη καί έπρο- 
χωρησεν εις τό μέσον ήμών, σφ’ού δά ωμι- 
λησεν επ’ ολίγον, είσήλθεν εΐ< τό δωμάτιον 
διά τοΰ παραπετάσματος, όπερ έχώριιζε τό 
χημικόν μου έργσστήριον, όπουοί πσριστάμε- 
νοι έκάθηντο, άπο -τήν βιβλιοθήκην μου, ήτις 
προσωρινώς έχρησίμευεν ώς σκοτεινόν δώμα- 
τιον. Μετά τινα λεπτά επανήλθε καί στα- 
θεϊσα έξωθεν τοΰ παραπετάσματος μέέφώ- 
ναξε λέγουσα· «είσέλθετε.ε’ς τό δωμάτιονκα» 
σνεγείρατε τήν κεφαλήν τής μεσαύούσης μου, 
διότι έκυλίοθη κατά γής». Ή Katie ήτα όρ
θια ενώπιον μου ένδεδυμένη τήν συνήθη λευ
κήν αύτής.ένδυμασίβν καί έφςρε ταινίαν επί 
τής κόμμώσεως. Πάραυτα διηυθύνθην ε ΐς την 
βιβλιοθήκην, όπως ανεγείρω τήν δ» Cook, έν 
ω. ή Katie παρεμέριςεν όπως δ.έλθω. Πράγ
ματι ή δ'{ Cook είχεν όλισθήσει ολίγον έκ τοΰ 
ανακλίντρου, ή δέ κεφαλή αύτής έκρέματο 
είς. τό κενόν. Έτοποθέτησα αύτήν καταλ
λήλως καί,παρετήρησα παρ’ ολην τήν βμυ- 
δρότητα τοΰ φωτός, οτι δεν έφερε τό αύτό 
μέ τήν Katie φόρεμα, άλλ’οτι έφερε τήν 
συνήθη ένδυμασίαν της, έκ μελανού βελού
δου, εύρίσκετο δέ είς βαθεΐαν ληθαργικήν 
κατάστασιν σημειωτέον, ότι άπό τής στιγ
μής, καθ’ ήν εΐχον ιδεΤ τήν Katie ένδε- 
ουμένην- λευκόγ φόρεμα ένώπιόν μου, μέ
χρι τής στιγμής καθ’ ήν άνήγε’.ρον τήν δα 
Cook δέν είχον παρέλθει πλέον τών τριών δευ
τερολέπτων. Όταν έπέστρεψα εις τήν θέοιν 
μου, ή Katie ένεφανίσθη έκ νέου λέγουσα, ότι 
ήδύνατο νά έ|ΐφανισθή είς έμέ ένώπιο-ν τής 
μεσαζούσης αυτής. Πρός τοΰτο κατεβιβάσα- 
μεν τά φώτα και ή Katie έζήτησε τήν φωο- 
φορικήν μου λυχνίαν, ήν λαβοΰσα έφερεν έπ’ 
ολίγα δευτερόλεπτα πλησίον της, όπως φω- 
τισθή, ακολούθως δέ · μοί έπέστρεψε. τούτην 
λέγουοα «τώρα είοέλθετε εντός τοϋ δωματίου 
όπως ίδητε τήν μεσάζουσάν μου». Ήκολού- 
θησα αύτήν κατά πόδας έντός τής βιβλιοθή
κης καί ύπό τό φώς τής λυχνίας μου, εΤδον 
τήν δ® Gook άναπαυομένην έπί τού ανακλίν
τρου άκο’.βώς, όπως ειχον αφήσει αύτήν. Πα
ρετήρησα γΰρωθεν όπως ίδω τήν Katie, άλλ ’ 
αύτη είχεν.ήδη έέαφανιοθή. Τήν έκάλεσα, 
πλήν δέγ μ®> έδόθη ά.πάντησκ. Έπανήλθον 
είς τόν θέσιν μου καί ή ?Katie ένεφανίσθη 
έκ τρίτου λέγουσα, οτι καθ ’δλον τό διά
στημα εύρίσκετο όρθια πλησίον τής δ°« Cook 
και μέ ’ παρεκάλεοεν όπως έπιτρέψω, ϊνα καί 
αυτή έκτελέση έν πείραμα . Μοί, έζήτησιε τήν 
φωσφορικήν λυχνίαν καί, μεταβ§σα όπισθεν τοΰ
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Είσήλθον είς τό δωμάτιόν μετά προφυλά- 
ξεως· ητο σκότος,ψηλαφητί δ’άνεζήτησα τήν 
δ“ Cook.’ Εύρον τούτην καθημένην όκλαδόν 
έπί τοΰ πατώματος. Γονυπετήσας είσήγαγον 
όλίγον .άέρα εντός τή< λυχνίας μου, καί ύπό 
,τό φως της εϊδον ταύτην ένδεουμένην φό
ρεμα έκ μελανού βελούδου, όπως ήτο έζ άρ- 
χής,καί έψαίνετο. άναίσθητος. Ουδόλως έκι- 
νήθη όταν έλαύόν τήν χεΐρά της καί έφερον 
τήν λυχνίαν έπί τού προσώπου της, άλλ’ 
έέηκολούθει ν ’ άναπνέη ήσύχως. Ύψύσαςτήν 
λυχνίαν, παρετήρησα γύρωθεν τοΰ δωματίου, 
καί εϊδον τήν Katie ΐοταμένην ορθίαν πλη
σίον και όπισθεν τής 3®«Cook. Έφερε πολύ- 

ήθη όμως -νά πτυχον λευκόν φόρεμα, ώς είδομεν κατά τήν 
... ---------- ήν, »Tg ένεφσνίοθη. Κρατών τήν χεΐρα

τής δ°«Cook και γονυπετήσας έκ νέου, ύψωσα 
καί κατεθίόαοα τήν λυχνίαν, ίνα ίδω ολόκλη
ρον τήν μορφήν τής Katie και νά πεισθώ 
πληρέστατα, ότι έθλεπον τήν αληθή Katie, 
ήν εΤχον έναγκαλισθή ολίγα λεπτά πρότερον 
κοί ούχίφάντασμα προϊόν τής φαντασίας μου. 
Δέν μοί ύψίληοεν, άλλα μοί ένευσε διά τής 
κεφαλής, ως σημεϊον ευγνωμοσύνης. Κατά 
τρεις διαφόρους τρόπους έέήτασα έπιμελώς 
τήν δ“ Cook καθημένην ένώπιόν μου, ίνα βε
βαιωθώ, ,δτι ή χειρ τήν οποίαν έκράτουν, ητο 
χειρ γυναίκας ζώσης, καί τρεις φοράς κατ’ 

>-έμρνάληψιν έστρεψα τήν λυχνίαν μου περί τήν 
’ ^Μίδ···άπως<’έ£έτάσω έπιμελώς ταύτην, ίνα μή 

μείνη έν έμοί ή ελάχιστη αμφιβολία, ότι ϊστατο 
ένώπιόν μου. Τέλος ή δ'1* Cook έκινήθη έλα- 
ψρώς καί ή Katie μοί έκαμε νεύμα, όπως άπ- 
έλθω. Άπεσύρθην είς τό έτερον μέρος τοΰ 
δωματίου καί έπαυσα τότε παρατηρών τήν 
Katie· έν τούτόις δέν έζήλθον τού δωματίου, 

στατα μοί έδόθη καί κατά συνέπειαν εκαμον άλλ ’ ότεάφυπνίοθη ή δ'ι« Cook, καί ότε δύο 
χρήσιν—καταλλήλως, όπως πδς εύγενής άν- έκτων παρισταμένων είοεχώρησαν μετά φω· 
θρωπος θά έκαμνεν είς όμοίαν περίσταοιν. Ό τ.ός είς τό δωμάτιόν.
Κύριος Volckman πολύ θά εύχαριστηθή όταν Πριν ή περατώσω τό άρθρον τοΰτο έπιθυμώ 
ράθη, ότι τό «φάντασμα» ως διεσεβαίου (όπερ 
εζ άλλου, ούδεμίαν έφερεν άντίστασιν) ήτο .
έν υλικόν 0ν, όπως καί ή δ* Cook-

Ή Katie μοί είπε τότε, ότι ήδύνατο νά . 
έμψανισθή ταύτοχρόνως μετά τής μεσαζούσης 
αύτής. Κατεόιόάσαμεν τά φώτα τοΰ φωταε
ρίου καί ακολούθως εΙβέδυσα είς τό δωμάτιόν. 
Προηγουμένως όμως εΐχον παρακάλέσει ένα έντελώς λείον. Ή Cook δέν έχει λεΐον δέρμα 
έκ τών φίλων μου, όστις εινε καλός στενογρά- έκτος τούτου έχει καί μίαν ουλήν είς τόν 
**■ s------ ..------α.... -----  λ '---·--· ί—. .τ... -·* - ^|TCC. Ή Katie δέν

έχει ώτα διάτρυτα, έν ω ή Cook φέρει ου-

κότατον, τό πρόσωπόν της κοί τά δάκτυλά 

έντελώς διάφοροι. Ή Cook έχει χρώμα σιτό - 
χρουν, πρόσωπόν μικρόν καί μικρούς δακτύ
λους.

παραπετάσματος μοί έσύστησεν, όπως μή 
παρατηρήσω είς τό δωμάτιόν προς στιγμήν. 
Μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών μοί έπέστρε- 
ψε τήν λυχνίαν λέγουσα, ότι τό πείραμά της 
δέν επέτυχε καί ότι έίήντλησεν άπαν τό μα- 
γνητικόν ρευστόν τής μεσαζούοης της· έν> 
τούτοις είπεν ότι θά έδοκίμαζεν έκ νέου. Ό 
πρωτότοκος υιός μου, νέος ήλικίας ιψ ετών, 
οστις έκάθητο άπέναντί μου εις τρόπον ώστε 
ήδύνατο νά ϊδη όπισθεν τοΰ παραπετάσματος, 
μοί είπεν, ότι είδεν εύδιακρίτως τήν φωσφο
ρικήν λυχνίαν κυμαινομένην είς τό κενόν, 
ύπεράνω τής δ°<Cook ψωτίζουσα ταύτην, καθ’ 
δν χρόνον ήτο έζηπλωμένη χωρίς νά κινηθή 
έπί τοΰ άνακλίντρου, δέν ήαυνήθη ουωςνά ιιιυχο- 
διακρίνη τις έκράτει τήν λυχνίαν ταύτην. αρχήν, 

"Ερχομαι ήδη είς έτερον πείραμα,όπερ έγε- τής δ» 
νέτο εις Hackney. Ουδέποτε ή Katie είχε καί κα

Ή ύγεία τής δεσποινίδας Cook έχει έπί 
τού παρόντος κλονιοθή, κατά συνέπειαν τήν 
ύπεχρεώσσμεν ν ’ άναπαυθή έντελώς πρό τής 
έπαναλήψεως ετέρων πειραμάτων,, ών ελπίζω 
ότι θά δυνηθώ νά καταστήσω γνωστά τά άπο- 
τελέσματα.

( Ex τον άγγΛιχον)Άλέξ ΒογιατζΛς

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

παρουοιαοθή μετά τοσαύτης τελειότητες όσον 
τήν ημέραν «κείνην. Έπί δύο. συνεχείς ώρας 
περιεπάτει είς τήν αίθουσαν, ούνδιαλεγομένη 
οίκείως μετά τών παρόντων. Πολλάκις έλαόε 
τάν βραχίονα μόυ καί έθαδίσαμεν μαζύ· μοί 
έκαμε δε τοιαύτην έντύπωσιν, ώστε προς 
στιγμήν ΰπέθεσά ότι είχον γυνήν ζώσαν πραγ- 
ματικώς πλησίον μου, καί ούχί επισκέπτην του 
άλλου κόσμου. Ή έντνπωσίς μου αύτη λέγω 
ύπήρζε τόσον ζωηρά; ώστε μοι έπήλθεν ή 
ίδέα. όπως έφαρμόσω έν·πε<ράμά^^λ^^^^Α· 
εργον,,ίπερείχονκ^ελ'Ι^δτως εις' άλλην ■' 
περίστασϊν. Έκεπτόμενός δηλαδή, ότι έάν δέν 
εΤχον πλησίον μου έν πνεύμα, ύπήρχεν οπωσ
δήποτε μία γυνή,τήςάποίαςεζητησα τήν.άδειαν 
νά μοί έπιτρέψη νά τήν έναγκαλισθώ, ίνα 
δυνηθώ νά έζακριάώοω τάς ενδιαφέρουσας πα
ρατηρήσεις μου. Ή άδεια αύτη φιλοφρονέ-

χρήσιν—καταλλήλως, όπως πδς εύγενής άν- έκτων παρισταμένων είοεχώρησαν μετά φω·

Πριν ή περατώσω τό άρθρον τοϋτο επιθυμώ 
ιου (όπερ νά καταστήσω γνωστάς καί μερικάς διαφοράς, 
- ν 2— ας παρετήρησα έπί τής δ°< Cook καί Katie.

Τό ανάστημά τής Katie είνε ευμετάβλη
του. Είς τήν οικίαν μου τήν εϊδον ΰψηλοτέ* 
ραν κατά'6’δακτύλους τής Cook, ενώ χθες 
τήν εσπέραν ήτο δακτύλους ύψηλοτέρα* ό 
λαιμός αυτής ητο γυμνός καί τό δέρμα της,

φος, όπως οημειώνη πβοαν παρατήρηοιν, ην λαιμόν, ήτις εινε εΰδιάκριτ· 
θά έκαρώνκατά· τό διάστημα τής έν τωδω- ’—*·---·-- 1 γ
ματίω διαμονής μου, καθότι έγνώριζσν τήν νήθως ενώτια. Ίο χρώμα τής Katie εινε λευ-’ 
οπουδαιότητα τών πρώτων έντυπώοεων· ού- - -------- . -1 1**J — ’ -·-. ' '·'
δόλως δ’ έπεθύμουν, όπως έμπιοτευθύ είς της μεγάλα καί οί τρόποι τών εκφράσεων της 
μόνην τήν μνήμην μου. , ι..--ιλ- ------ <τι . _j

Τάς έστενογραφημένας ταύτάς οημειώρεις
έχω ήδη πρό όφθαλμων.

$jt νοσταλγία του παρελθόντος εΐνε νοσταλγία 
ωραία καί θλιβερά, τρεφομένη έΕ άναμνήσεων καί 
εικόνων.

Νοσταλγία προσαναβάίνουσα είς χρόνους φαι
δρούς τής παιδικής ήλικίας, άναζητοΰσα γεγονότα 
μεμακρυσμένα, σχεδόν άγνωστα — βεβαίως λελη- 
θότα—καί κατακλύζούσα αύτά διά φωτός τίνος άθυ- 
μοτάτου, άναέωπυρούντος καί ύπομιμνήσκοντος 
αύτά· νοσταλγία εύγενής, ποιούσα τινά ν’ άναλο- 
γίέηται χάρτας πελιδνούς παλαιών κεκονιαμλνων 
λεξιλογίων, ένθα κάθεύδουσ,ν άπεέηραμένα καί 
άπειρηκότα μικρά άψυχα άνθη, μεγάλα άχροα φύλ
λα, χάρται συνεπτυγμένοι καί σεσημειωμένοι ύπδ 
κίτρινης τινός μελάνης, ϊχοντα είσέτι—άνεπαισθή- 
τως—τό άρωμα λεπτόν καί ώραϊόν πεπορρωμένου 
τινός Μαίου.

Εϊνε ή νοσταλγία τού γεγονότος, ό τρό
μος τού έ σ ο μ έ ν ο υ. Τρόμος τις αυστηρός καί 
άκαμπτος, δστις φαρμακοϊ τήν ψυχήν καθιστών αυ
τήν χολώδη, πιέόων τήν καρδίαν καί καταπαύων 
τούς παλμώδεις σφυγμούς τοΰ βίου, εΐνε ό τρόμος 
τοϋ άπροβλέπτου. τοϋ άγνώστου. . .

Δέν εΐνε άσθένεια. ουδέ φόβος καί ούδ’ εύαι- 
σθησία

Ίαως εΐνε ή ψυχή, ήτις αγγέλλει :
— Προσδόκα· ήγγικεν ή ώρα !
Ποία ώρα; Ή ώρα τοϋ θανάτου; τοΰ πόνου ; 

Απορρήτου τινός καί άδήλου εύπραγίας;
Εΐνε ή ώρα τών ύπομνήσεων, ή ώρα Ιερδς καί 

ήδείας τινός συναγωγής, έπισταμένης περί άγάπης 
καί περί πίστεως, ήτις τυγχάνει άπασα μία ’Οδύσ
σεια μεγαλοψύχων τολμών καί νικών άποκεκρυμ- 
μένων, έκφυλλίόουσα—μίαν πρός μίαν—τάς σελί
δας τοϋ βίου καί λέγουσα πρός αύτόν :

— Μέμνησο,' μέμνησο, ουτοέ εΐνε ό βίος. Ό 
θάνατος εΐνε ή λήθη ! .

Άλλ’υπάρχει άλλη τις νοσταλγία: ή Ιδανική 
νοσταλγία I

Ίσως αύτη εΐνε ή μάλλον οικεία καί ή μάλλον 
άλγεινή. Τυγχάνει δπασα πάλη τις έσωτερική, πα- 
λαίουσα έν τφ έγκεφάλιρ καί παραλύουσα καί ίκκά- 
μνουσα καί έκθλίβουσα δάκρυα καί άράς.

Εΐνε νοσταλγία τις κινούσα έπί μακράς ώρας 
κλαυθμόν σφοδρόν τε καί πικρόν, δστις καθαίρει

τήν ψυχήν καί έγχέει νέου θάρρος σταθερότερου 
καί άνδρικώτερον τοΰ πρώτου, ©άρρος, δπερ τυγ
χάνει δύναμίς τις άπάνθρωπος καί προβαίνει—όρ- 
μητικώς ώραΐον—καταλΰον τά προσκόμματα κατά 
μήκος ήνθισμένης τινός όδοΟ, καταλίπον μόρια σαρ- 
κός εΐς κεκρυμμένονς άκανθώνας, άλλά μεπά τής 
ψυχής όλοκλήρου καθαρός, ισχυρός, ύπερηφάνου, 
κατηυγασμένης ύπό λαμπρού καί ήλεκτραγωιγημέ- 
νου ένθουσιασμού, πρό τοϋ όποιου πάντες οί κακοί 
τής σκέψεως οιωνοί πίπτουσιν έκπεψυλισμένοι καί 
ήττημένοι.

Εΐνε νοσταλγία τις προερχομένη μετά μακράν _ 
διανοητικήν έργασίαν εΐνε ίσως τό προϊόν.τού έκ- 
νευρωτικού μόχθου τοϋ έγκεψάλου.

Άναγινώσκονται τότε αί έν ήμερησία καί νυ
κτερινή ώρ? γεγραμμέναι σελίδες καί εύρίσκονται 
άτονοι, όγκώδεις, άγαν ρητορικοί, ή ώσαύτως ψυ- 
χραί, κεναί, άθλίως έξηρημέναι, σκέπτεται τις μετά 
τρόμου, έάν έκεϊνο ήνε τό ϊργον, δπερ ύπέκλεψεν 
άφ’ ήμών ώρας καί ήμέρας ευφροσύνης, έάν έκείνη 
ήνε ή τοσούτον μεμελετημένη πράέις, ήτις ύπήρίε 
τό δνειρον τών νυκτών ήμών, ή βέβαια σκέψις τών 
ήμερών ήμών, ό έφιάλτης δλων τών ώρών— καί 
δοκιμάζεται τότε μεγάλη τις άθυμία, άπειρός τις 
άνάγκη τον κλαίειν, τοΰ κλίνειν τήν κεφαλήν, τοϋ 
συγκύπτειν ταπεινώς πρός τήν γήν.

’ 01 δνειροι τόϋ νοός έίελάσθησαν έκ τής έπιδρο-
μής τοϋ άλγους, τά τοσοϋτον λατρευτά φαντάσματα 
διαλύονται άποπνιγόμενα έν τώ κλαυθμώ, τά καύ
ματα σβέννυνται, τό φώς θνήσκει, καί διαμένει έν 
ψύχει τινί ζοφερώ, όμοιάζοντι τώ τάφω τών Ιδεών 
ήμών, καί κλαίων τις άπαραμυθήτως άνευ πίστεως 
έν τώ μέλλοντι, άνευ έμπιστοσύνης πρός ήμας αύ- 
τούς.

Εΐνε νοσταλγία τις — ώς είρτ,ται — αύστηρά καί 
άκαμπτος·, άπελπίζουσα τόν νοΰν ήμών καί ψιθυρ- 
ρίύουσα ήμϊν'άπηνώς, δτι δι’ ούδέν έσμέν Ικανοί, 
δτι οί δνειροι ήμών τής δόέης ύπήρξαν ίδέαι νόων 
άφρόνων ή έξημμένων, δτι εΐνε κάλλιον να κρίνη 
τις, δτι είνε προτιμώτερον νά έπανέλθη πρός τόν 
πόθον τών μέτριων άνθρώπων, ένθα δέν πάλλει 
τις, δέν βρέμει δέν άγαπδ, δέν ζή, άλλά βλαστάνει 
θλιβερώς σειρά τις μονοτόνων έτών, όμοιαζόντων 
τοις κόκκοις παλαιού κομβολογίου.

Άλλ' έγώ έχω άλλην τινά νοσταλγίαν. Τήν 
νοσταλγίαν τοϋ παρόντος Ούδέν άλλο

Φυγέτω, φυγέτω ό άκαρής χρόνος, δέν θά ποθη- 
θή· εΐνε λίαν χαλεπός έκ θυελλών καί άλγηδόνων, 
εΐνε λίαν σκληρός έί αγωνιών καί ήττων.

Έγώ ποθώ τόν ήλιον, ήλιόν- τινα λαμπρόν τε 
καί θερμόν, άπαστράπτοντα έν ούρανώ αίθριωτάτω, 
φωτίζονΤα ένα κόσμον, ένθα ..ού κλαίει τις, ούδέ 
καταράται, ού κακουργεί, ούδ’ άπελπίζεται.

(κατό τό ίταλιχόν.)
Με»ί:τ)· Άπρί'ίος 1990.
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Η ΦΥΣΙΣ

^νεκα τής δημιουργηθείσησ φοβέρας κατα- 

οτάοεως έν τί) Σινική, παραθέτςμεν ωδε, χά- 
ριν των φιλοπερίεργων καί ενδιαφερομένων 
ήμετέρων συνδρομητών, σχετικός τινσς πλη
ροφορίας περί αυτής, έκ -

Τδ μέ-γιβ,τ&ν ώς ποδς τον πληθυσμόν Κρά
τος τής ύφηλίου είναι ή Σινική σύτοκρατο- 
ρία, ήτι; καταλαμβάνει τό ΝΑ. τμήμα τής 
ΆοΙας καί κεΤται υεταξύ Σιβηρίας καί ’Αφ
γανιστάν. Έχει δε 36ο εκατομμύρια κατοί
κους.

Προς βορρδν τοΰ κράτους τούτου κεΐται τό 
μέγα Σινικόν τείχος, α,φΟο χιλ. μήκους,κατά, 
τό πλεΐστον νυν εις ερείπια, βπερ άνηγέρθη 
κατά τόν Γ . π. X. αιώνα, όπως έμποδίση 
τούς έκ βορρδ έπιδρομεΤς. Τό τείχος τούτο 
πρόκειται νΰν νά έκλειψη, έχει δέ πλάτος 
κατά τήν βάσιν 8 μέτρων καί κατά τήν κορυ
φήν 5 ύψος δέ ίο μέτρων. Ή κατακρήμνισίς 
του απαιτεί εργασίαν ίσοδυναμοϋσαν-προς τήν 
κατακρήμνισιν .οικιών πόλεως διπλάσιάς τών 
Πορισίών κατά τό μέγεθος. Πρό δύο χιλιά
δων ετών έκτίσθη, ό δέ αριθμός τών εργατών 
άνήλθεν είς ι,οοο,οοο· Ήτο προωρισμένον 
νά .αναχαίτιση , τάς έπιδρομάς τών Ταρτάρων 
καί ποτέ δέν κατόρθωσε νά έπιτελέση τόν 
σκοπόν του. Άφοΰ έπί τόσον χρόνον υπήρξαν 
ανωφελή τά υλικά αύτοϋ, θά χρησιμεύσωσιν 
ήδη είς τήν άνέγερσιν προχωμάτων, προκυ
μαιών, ύδραγωγείων καί δημοσίων , κτιρίων, 
—άλλα μετά τήν νέαν βεβαίως φάσιν τών 
προκνψαμένων πραγμάτων.

Τό κλίμα είναι κυρίως ηπειρωτικόν, τάδε 
προϊόντα ποικίλα καί πολύτιμα, οίον σιτηρά, 
βάμβαξ, τέϊον, όρυξα, σακχαροκάλομος, μέ- 
τσέα, σίδηρος, χαλκός, λιθάνθρακες.

ΟΙ κάτοικοι, οίτινες είναι μογγολικήν κα
ταγωγής,ασχολούνται εις τήν βιομηχανίαν τής 
μετάίης, τοϋ βάμβακος, τοΰ χάρτου κοί τών 
πορφυρών αγγείων. Πολλοί εφευρέσεις έν 
Κίνα ήσαν πρό πολλοϋ γνωσταί, πρίν γνω- 
σθώσιν έν Εύρώπη, ώς τής πυρίτιδος, τής 
τυπογραφίας,, τής ναυτικής πυξίδος, τοΰ χάρ
του κσ'ι τών άρτεσιανών φρεάτων. ’Εσχάτως 
κατεσκευάσθησαν έκεί και τινες σιδηρόδρομοι 
και τηλέγραφοι, πλήν μ’ όλην τήν καλήν θέ- 
λησιν καί τό ζωηρόν ένδιαφέρον τής Ευρώπης, 
ό πολιτισμός βραδέως εισχωρεί, διότι άπο- 
στρέφονται οί Σϊναι τήν μετά τών άλλων έ- 
θνών συνάφειαν και άκριβώς διά τούτο συχνά- 
κις επέρχονται συγκρούσεις τούτων μετά τών 
εύρωπαίων καί είς τά αίτια ταΰτα οφείλονται 
αί τό γε νΰν έπικρατούσαι έριδες καί δια- 
μάχαι, ων αί διαστάσεις καί αιματοχυσίαι 
δυστυχώς όλονέν .επιτείνονται καί γενικεύον- 

’ται, .τό δέ αποτέλεσμα δέν δύναται τις άπό. 
τούδε νά προίδη.

Τό Πεκίνον, πρωτεύουσα τής Σινικής αύ- 
τοκρατορίας,άριθμεϊ α,οοο,οοο κατοίκους καί 
έχςι ώς έπίνειον τό Τιέν-Τσίν, παρά τάς 
έκβολάς τίς αύτοκρατορικής διωρυγος είς τόν 
Πε-χώ ποταμόν, όπου συνέβη ή έσχάΐως ναυ
μαχία καί νΰν αί συνεχείς εΰρωπαϊκο-σ<νικαί 
συγκρούσεις. Τό Πεκίνον, μόλις κατά τό g36 
έτος μ. X. έγένετο πρωτεύουσα τής αυτοκρα

τορίας- διότι πρότερον ήτο μικρόν καί άσημον 
φρούριον, άκαταπούστως κατακλύζόμενου ύπό 
τοϋ ρεύματος τών επιδρομών. Τρεις δέ μετά 
ταΰτα αιώνας, ό αΰτοκράτωρ Κουμπελάϋ Χάν 
έθετο προς βορραν τής παλαιός πόλεως, τά 
θεμέλια νεωτέρας, κατέναντι τής κατακτη- 
θείσης, ϊνα δεοπόζη καί προστατεύη αυτήν, 
καί ήτις βαθμηδόν έμεγαλύνθη καί έπληθύνθη, 
καθωραϊοθείσα καί διά μεγάλων καί ωραίων 
κτιρίων, ώς είναι τήν σήμερον.

’Ιδού δε πώς περιγράφει αυτήν δ Βενετός 
θαλασσοπόρος Μάρκος Πόλος, έπισκεφθείς αυ
τήν κατά τόν ι ι αιώνα, ένθα έπί μακράν διέ- 
μεινεν.

«Τό μέγεθος ούτής έχει περιφέρειαν είκοσι 
τριών μιλλίων; κέκτητσι δέ σχήμα τετραγώνου 
καί έκάοιη πλευρά αύτοϋ έχει μήκος έ£ μ;λ- 
λίων.

«'Ολόκληρος είναι περιτετειχιουένη καί 
έχει πύργους έκ πηλού, μέ δώδεκα πυλας· 
εφ’εκαστης δέ τούτων ύπάρχει μέγα καί πολύ 
ωραϊον άνάκτορον.

«Αί οδοί τής πόλεως είναι τόσον εύθεϊαι, 
ώστε δύναται νά βλέπη τις άπό τοϋ ένός 
άκρου είς τό άλλο.

« ’Εντός τής πόλεως ύπάρχουσι πολλά με
γάλα καί ωραία μέγαρα καί πολλά ωραία ξε
νοδοχεία καί κομψότατοι οίκίαι.

«Είς τό μέσον τής πόλεως υπάρχει μέγι- 
οτον άνάκτορον.

«Σάς βεβαιώ δέ, οτι είς αύτήν τήν πόλιν 
ύπάρχουςι πράγμοτσ πολυτιμώτατα καί πολύ 
μεγάλης αξίας ώς καί πολύ παραδοξώτερα άπό 
πάσαν άλλην πόλιν ΤΟϋ κόσμου».

φ: π.

Ο EnHPAMENOS XP72D2 
(LEG GENOA) 

(διήγημα)

φύπί τοϋ λόφου, έν μέσφ τών δένδρων,φαί- 
νεται εν έκκλησίδιον. Οποιος θόρυβος διαφεύγει 
εκ τοΰ άγρυπνου κωδωνοστασίου ; Δέν είναι ή 
φωνή τών κωδώνων, ήτις ηχεί διά μέσου τών 
ανέμων, καί διατρέχει τάς κοιλάδας,, καί αντη
χεί εις τά δάση, καί κάμνει νά σκιρτωσι τά 
μακρύ νά χωρία. Είναι ό κοϋφος θόρυβος του ξύλου, 
δ—-_ρ κτυπα έπί τοΰ ξύλου (,'1)...

(1) Οί Δυτικοί μειαχειρίζονίαι ξύλινα τινχ κρόταλα 
(oiecslle) τήν 'Ε€όόι*άόα τών Παθών, άντ) τών ΐν 
χρήτει κωδώνων- ειναίδε ταΰτα ανάλογα προς τάπαρ’ 
ήμΐν, ατινα αυνηθίζουοιν οΐ παΐΰες κατά τή» παραμονήν 
τοΰ Αγίου Βασιλείου, προπέμποντες τδ παλαιόν έτος.

Σ. Μ. ’

Άκαταπαύστως είς τήν πρόσκλησίν του, 
εξέρχεται ύφ’δλων τών οικιών ταχέως ό ευσε
βής οχλος τών χωρικών, καί σπεύδει πρός τόν 
οίκον τοϋ Θεού.

Είναι Μεγάλη Παρασκευή.Μελαγχολικόν «ίναι 
το εσωτερικόν τής εκκλησίας- οί τοίχοι ιείναι 
ολόγυμνοι, πρό τής 'Αγίας 'Γραπέζης μελανός 
πέπλος καταπίπτει- έπί τοϋ βαθέως υφάσματος 
προκύπτει λευκός σταυρός.

Ακροάσθητε τόν ύμ.νον τών κεκοιμημένων. 
Άλλ’ ένα κρότον ακούω είς τό δάσος, είς τό 
μελανόν δάσος, κατά μήκος τοΰ ρύακος. Γυνή 
τις προχωρεί. Φέρει τό τέκνον της είς τάς άγ- 
κάλας: μκκρόν είναι τό τέκνον της, αύτη δέ 
προχωρεί διά ταχέων βημάτων, ύπερσκελίζουσα 
τόν κρημνώδη λόφον. Προσέρχεται καί αύτη είς 
τον οίκον τοϋ Θεού. Ένεδύθη τό έορτάσιμον 
ένδυμα.. . .αλλά πόσον είναι πενιχρόν καί πα
λαιόν το' ένουμ.α τών έορτασίμων ημερών ! Έν 
τή σπουδή έστάθη ν’ άκροασθή, διότι ό δριμΰς 
τής πρωίας αήρ τής φέρει τά ςρσματα τής εκ
κλησίας καί τούς τόνους τοΰ χοροΰ, δστις ψάλ
λει τούς ύμνους τών Παθών τοΰ Χριστού.

Έβάδιζε κατά μήκος τών άπορρώγων βράχων 
αίφνης αναχαιτίζεται.

Είναι αυταπάτη,, ή πραγματικότης ; Βλέπει, 
ή νομίζει οτι βλέπει Εν απέραντον ρήγμα,'οπερ 
διασχίζει τήν γην σταματφ, είτα προχωρεί 
ακόμη, θέτει τάς χείρας πρό τών οφθαλμών της· 
τεντώνεται καί παρατηρεί. 'Ο κρημνός ήτο αδιά
βατος άπό τοϋ ένος είς τό άλλο μέρος· θόλος 
τις «σκαμμένος επί τοϋ ζωντανού γρανίτου ώς 
έν υπόγειον πέρασμα έφαίνετο οτι ώδήγει είς τό 
κέντρον τής σφαίρας. Μακράν, μακράν .μέσα είς 
τήν τρίσβαθην καί σκοτεινήν αγκάλην τής άβύ- 
σου, μικρά τις φλόξ έμάρμαιρεν.

Ή φλόξ έκείνη έν τψ κέντρφ της, ερριπτε 
μίαν λάιιψιν κιτρίνην, ωσάν ή σελήνη τό μεσο
νύκτιον, άλλά μ.ακράν ερριπτεν ακτίνας έρυθράς, 
καθό>ς ά ήλιος δταν δύη εις τόν πορφυροΰν ου
ρανόν. Έκθαμβος, ή γυνή σταματφ είς τήν εί
σοδον τβϋ σκοτεινού μονοπατιού· κάμνει .έν βήμα, 
κάμνει δύο, καί εισδύει διά στενής καί χαμηλής 
όδοϋ· ό φόβος τής πιέζει τήν καρδίαν, άλλ’ ή 
περιέργεια τήν έλκει. Συγκεκινημενη καί τρί- 
μούσα, προχωρεί έν πρώτοις ήσυχος και σιω
πηλή, κατόπιν σπεύδει τό βήμα.... Οί κρημνοί 
επαναλαμβάνουν τόν κρότον τών βημάτων της· 
τρέμει, άλλ’ έμ.προσθέν της ή μικρά φλόξ τρί
ζει καί γελμ.. ..Βαδίζει, βαδίζει πάντοτε. Τέλος 
φθάνει πλησίον τής εστίας, καί έκθαμβος άπό 
τήν λάμψιν της κρύπτει τό πρόσωπον έπειτα 
ζητέΐ νά ίόη καί δέν βλέπει- λαμβάνει θάρρος 
καί συνηθίζει εις τήν άνημμένην φλόγα. Παρα
τηρεί. Μόνος ό ουρανός, δύναται νά προσφέίρη 
δμ.οια θεάματα. Έμπροσθέν της ήνοιξε μία θύρ<α, 
ήτις ώδήγει sic τήν λαμπροτέραύ αίθουσαν τοϋ
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κόσμου. Οί τοίχοι ακτινοβολούν έκ χρυσοΰ, τό 
φάτνωμα σπινθηροβολεί έκ ρουβινίων, οί κιόνες 
είσί κρυστάλλινοι.

Δεξιόθεν καί αριστερόθεν, έπί τοΰ μαρμάρινου 
δαπέδου, ΐστανται δύο κορμοί καιόμενοι ύπό αο
ράτων φλογών. Προς τά δεξιά, ή φλόξ τοΰ αρ
γύρου έν χύματι, πρό; τά αριστερά τοΰ χρυσού- 
αί φωτεινά! αύται φλόγες εκπέμπουν έπί τών 
τοίχων ακτίνας ζωηρές. Τετυφλωμένη σχεδόν έκ 
τής μεγάλης λάμψεως, ή γυνή σταματά έπί τοΰ 
κατωφλιού ακίνητος· δέν έχει ούτε τό θάρρος ν ’ 
άνοιξη τούς οφθαλμούς καί νά κυττάξή- καρφόνει 
τό τέκνον της είς τήν αγκάλην, σκέπτεται διά 
τήν πτωχήν ΰπαρξίν της, καί αναπνέει, καί ψι
θυρίζει με φωνήν μόλις καταληπτήν : «Θεέ έπ- 
ουράνιε, πόσην πείναν ΰπέφερα εις τήν ζωήν 
μου- πόσάς στερήσεις, πόσα;, λύπας, πόσα δά
κρυα. . . καί εδώ ένας τόσον μέγας θησαυρό; 
κρυμμένος, χαμένος·δι’ δλους. Τόσο χρυσάφι, 
τόσο ασήμι άχρηστο εις τά σπλάγχνα τής γής. ... - 
καί μέ μίαν φοΰκτα,μόνον μέ μία φοΰκτα θά ήμουν 
πλούσια, ευτυχής ανάμεσα εις τούς εύτυχεΐς, 
καί μαζή μ’ εμέ τό παιδάκι μου» Αί σκέψεις 
αύται τήν ενθαρρύνουν κάμνει τό σημείου τοΰ 
σταυρού καί πλησιάζει πρό; τήν λευκήν φλόγα· 
λαμβάνει τεμάχιον αργύρου,-θαυμάζει τήν λάμψ’.ν 
του, υπολογίζει τό βάρος του καί τό θέτει είς τόν 
κόλπον. «Είναι τού Θεού τό δάκτυλο, ποΰ 
μοΰ δείχνει ένα θησαυρό, καί άς γίνη. τό θέλημά, 
του». Ούτω.λέγουσα θέτει κατά γή; τό τέκνον· 
της, γονατίζει, άπλόνει τό κράσπεδου τής έ- 
σθήτος καί άντλεΐ έκ τοΰ σωροΰ, καί πληροί τούς 
κόλπους. Μόλις δύναται νά άνεγερθή, καί όμως 
λαμβάνει, πάντοτε λαμβάνει. ...Καί. τό τέκνον; 
Είναι έκεΐ κατά γής επί τοΰ αδαμαντίνου εδά
φους. ... ’Αλλά τέκνον δύο ετών είναι κακόν 
βάρος, καί ,ή μήτηρ δέν δύναται μετά τοΰ αρ
γύρου νά φερη καί τί τέκνον. Λαμβάνει τόν άρ
γυρον 1 Τό παιδίον κρέμαται έκ τών ενδυμάτων 
της τρέμον.— Μάννα ! κραυγάζει,-μάννα 1— καί 
προσπαθεί νά τήν κρατήση μέ τάς μικράς χεΐράς
του.

— Κάθισε ήσυχο, παιδάκι μου, μιά στιγμή, 
κι’ έρχομαι.

' Φεύγει, τρέχει, πέτα κατά μήκος τοΰ ρύα— 
κος, διασχίζει τήν κοιλάδα, εισέρχεται είς τό 
δάσος πλήρης χαράς, μένει έπί μικρόν, προσεύ
χεται καί επιστρέφει κάθυδρος, μόλις άναπνε- 
ουσα, άλλ’ άπηλλαγμένη έκ τοΰ βάρούς της.· 

Καί ό πρωινός αήρ δριμύς, φέρει εις αυτήν 
τούς τόνους τοΰ χορού, οΐτιν»; ΰμνοΰσι τά Πάθη 
τοΰ Ίησοΰ.—Μάννα!—κραυγάζει τό μικρόν— 
μάννα ! μάννα !.. . βλέπον αυτήν είσερχομένην 
καί κλαίει καί γελφ άπό χαράν, καί τύπτει τάς 
μικρά; χεΐράς του. Άλλ’ ή μήτηρ του μόλις 
τό παρατηρεί. Στρέφει ευθύς τήν κεφαλήν προς 
τό άλλο μέρος. . . .Ή άλλη εστία τήν έλκει,

είναι ή φλόξ τοΰ χρυσοΰ ! Γονατίζει, λαμβάνει 
μέ άμφοτέρας τάς χεΐράς καί πληροί τό κράσ- . 
πεδον του ενδύματος της, πληροί τούς κόλπους 
της.. ..Καί αναχωρεί μετά τοΰ χρυσοΰ της.... 
Τό τέκνον προσκολλάται είς αύτήν,κλαΐον. Μάννα, 
μάννα....φοβούμαι νά μείνω μοναχό. . . . Ησύ
χασε, παιδάκι μου....Μίαν στιγμή μόνον καί 
εφθασα. Καί κύψασα έπί τοΰ τέκνου χύνει τόν 
χρυσόν είς τά γόνατά του- λαμβάνει δύο λαμπρά 
τεμάχια καί τύπτει τό έν έπί τοΰ άλλου. — 
Ακούσε πώς λαλούν ·τίγκ .... τίγκ . . . Τό 
παιδίον κλαίει, άλλ’ ή καρδία τής μητρός σκιρτά 
ύπό χαρΛς εντός τοΰ στήθους. Αναχωρεί, δια
βαίνει τόν ρύακα, διατρέχει τήν κοιλάδα, εισέρ
χεται είς τό δάσος μετά τοΰ θησαυρού της καί 

•φθάνει είς τήν θύραν τοΰ οίκου της. A ! μικρό- 
σπητο, κακόμοιρον σπήτι 1 Τώρα θά είμπορέσω 
νά σοΰ γυρίσω, ταις πλάταις .... Έλα, έλα, 
σκοτεινέ λόγκε- έχε ύγειά·, κληρονομιά πτωχή 
πατέρα πτωχού, θάχω παλάτια,θάχω φιληνάδες..

Τώρα θέλω τήν πόλιν, μέ τά μεγάλα καί ά
σπρα σπίτια μέ τά κτήματα καί τά κάστρα καί 
θά τάχω μέ τό χρυσάφι μου. Μέ τό χρυσάφι 
δλα ήμπορεΐ κανείς νά τάχη ! , , . Καί νά σκέ- 
πτωμαι ίίτι έζησα έδώ ! . . .

Τώρα θά κάνω τήν κυρά ! Δέν είμαι πλέον ή 
πτωχή χήρα που κλαίει μέρα-νύκτα ! Είποΰσα 
ταΰτα παρατηρεί είς τό κράσπεδόν της καί ώ- 
χριφ έκ τρόμου. Αντί τοΰ χρυσοΰ δέν υπάρχει 

??ιίλέδά·έίμήχώμα. Όρμά προς τό μέρος έ.θα είχε 
κρύψει τόν άργυρον ζητά, έρευνφ, δεν ευρίσκει, 
είμή χάληκας. Πάσαι αί ελπίδες της έκμηδενί- 
σθησαν .... . αυτή δέν ήτο αξία τής ευτυχίας. 
Άλλ’ έτερον βέλος διεπέσασε τό στήθος της. 
καί άφίνει κραυγάς απελπισίας.—Τό παιδί μου ! 
το κακόμοιρο παιδί μου !... Κακόμοιρο παιδί 1 — 
άντηχοΰσιν οί ήχοι τοϋ δάσους. Ό ψυχρός αήρ 
τής πρωίας τή φέρει τά άσματα τής εκκλησίας 
καί τούς τόνους τού χορού, δστις ψάλλει τούς 
ύμνους τών Παθών τοϋ Ίησοΰ. Τεταραγμένη, 
έξαλλος έκ τοΰ τρόμου, σπεύδει προς τόν λό
φον, ένθα εΐχεν εύρει τόν ψευδή θησαυρόν. Φθά
νεις άλλά τί βλέπει -/Τριακόσια βήματα άπό 
τήν εκκλησίαν απέραντος κρημνός τή φράττει τήν 
οδόν ή είσοδος του σπηλαίου έξηφανίσθη... Καί 
τό παιδίον . . . τό δυστυχές παιδίον ; Ή μήτηρ 
τρέμει, κλαίει, κραυγάζει, τρέχει πέριξ τοΰ λό
φου. Αί άκανθαι τής σχίζουν τούς πόδας, τάς · 
χεΐράς, τό μέτωπον .... ζητεί πάντοτε ζητεί 
καί ουδέποτε εύρίσκει. *Ω, παιδάκι μου ! ποιος, 
ποιος θά μοΰ φέρη τό παιδάκι; Ποΰ είσαι παιδί 
μου ■/. . . Καί φωνή τις αδύνατος ώς μία πνοή, 
ή όποια εξέρχεται τοΰ κρημνού, μία φωνή λε
πτή, λεπτή τή αποκρίνεται: —Μάννα, είμαι 
εδώ. . .άλλα δέν εΐμπορώ νά έλθω. Είμαι μέσα 
είς τή γή, είς τή βαθειά γή. *Ώ πώς χρυόνω ! 
Είναι-πολύ ωραία έδώ- άλλά πεινώ, διψώ, καί

σίαν, έν μέσφ τών θάμνων, ένθα ύψοΰτο ό βρά
χος, ό λίθος άνετράπη, τό μονοπάτι καταπίπτει 
είς τά σπλάχνα τής γής. Βλέπει- καί δέν τολμφ 
νά χαρή . . - Φοβείται. Ή κόμη της άνορθοΰ- 
ται έπί τής κεφαλής, καί ή σκέψις του πταίσμα
τός της τή διαπερα τήν καρδίαν, δπως τόι ξίφος- 
μεμερισμενη μεταξύ τής έλπίδος και τοΰί φόβου 
άμφιρρέπει προς στιγμήν. Τέλος όρμφ πφός τόν 
σκοτεινόν θόλον. Ή θύρα είναι άνοικτή, καί δέν 
τολμά νάδιαβήτό κατώφλι. Εισέρχεται τέλος είς 
τήν λάμπουσαν αίθουσαν. Κάμνει τόν γΰρον, 
άλλά δέν παρατηρεί πλέον.τόν χρυσόν, τόν άρ- 

' γυρον. Ζητεΐ τό τέκνον της, ούδέν άλλο ιΐμή τό 
τέκνον της.

— Μάνα, μάνα λέγει φωνή τις λεπτή.— 
Ένα ολόκληρο χρόνο έχω πού σοΰ φωνάζω κλαί- 
ωντας! ... Καί τύπτει τάς μικρά; χεΐράς του.

Τό έναγκαλίζεται, τό καρφόνει είς τό στήθός 
της μέχρις άσφυξίας, καί γρήγορα, γρήγορα τό 
φέρει μετ’ αυτής. Αίφνης άκούεται μία ίκρηξις, 
μία τρομακτική κατάπτωσις, εις υπόγειος σει
σμός άνατρέπει τόν βράχον, δστις συντρίβεται· ό 
θόλος ανοίγει, ωσάν νά έπιπτε. —Βοήθεια. Πα
ναγία μου Γ ... έλεος διά τό παιδί μου, έλεος... 
Είναι έξω. Τό πάν ησυχάζει. Ή φύσις, κοιμω- 
μένη, μειδια. Ό κρημνός έγείρεται πάλιν έν 
μέσω τών θάμνων, >. » ./ούδέν ίχνος τών δσων 
συνέβήσαν. Ό χορός τελειώνει, τόν ύμνον τών 
Παθών, καί αί τελευταΐαι νόταις διέρχονται 
πάλλουσαι ήχώδεις έν τώ άνέμφ, καί σβύνονται 
μακράν.

Αυτή είνε εκτός, καί δμως ακόμη τρέμει· καί 
τρέχει, καί τρέχει, θλίβουσα έπί τοΰ στήθους 
τό τέκνον της, έπί τοΰ πάλλοντος στήθους . . . 
Καί φθάνει είς τήν θύραν τοΰ οίκίσκου της. *Ω,

κάτω είς τό φεγγοβόλα μαρμάρινο πάτωμα, δέν 
είνε παρά χρυσάφι, χρυσάφι πού λάμπει" άλλά 
κάνει κρΰο. Τήν/νύκτα καθώς τήν_ ημέρα, χρυ
σάφι, πάντα χρυσάφι . . . καί δέν είμπορώ νά 
κοιμηθώ .Τίγκ . ... Τίγκ ... . άκουσε πώς 
λαλεΐ. Ώ, μάννα, .διατί με άφησες ; Καί ή 
ταλαίπωρος μήτηρ άποσπφ τήν κόμην, κλαίει, 
κραυγάζει, δέεται. Παρήλθε μία ημέρα, παρήλ- 
θεν άλλη μία.. .Παρέρχονται εβδομάδες, μήνες...

, ό χρόνος είναι:'αναίσθητος καί εξακολουθεί τήν 
πορείαν του. Ό κώδων σημαίνει ήρεμα έπί τοϋ 
άγρύπνου κωδωνοστασίου’ ό ίερεύς έπι τού βωμού 
άνυψοΐ προ; τόν ουρανόν τήν θείαν μετάληψιν, 
καί οί εύσέβεΐς' χωρικοί κλίνουσι μέχρις εδάφους 
τήν κεφαλήν. Κατόπιν γίνεται σιγή, τό μυστή
ριον περατοΰται,.’τά κηρία σβύνονται είς τήν 
αγίαν τράπεζαν, ή εκκλησία ερημοΰται___Μόνον
γυνή τις μένει γονυκλινής έπί τοΰ μαρμάρου, 
κεκυφυια είς στάσιν προσευχής. Μόλις αισθάνεται 
τήν αναπνοή της- αί παρειαί της είνε ψυχραι, τά 
χείλη της παγωμένα, δέεται, δέεται πάντοτε. 
Έπειτα δταν αί θύραι κλείωνται, λαμβάνει πά
λιν τό ερημικόν μονοπάτι καί ήσύχως ύπερπηδφ 
τόν λόφον, κατέρχεται μέχρι τοΰ κρημνού, δστις 
κλείει τήν είσοδον τοΰ υπογείου, γονατίζει, έκ- 
βάλλει τής, καρδία; στόνον, θέτει τήν χεΐρα έπί 
τών οφθαλμών., καί τά δάκρυα ρέουσί δ;ά τών 
δακτύλων, της., . . .

Γινώσκετε τήν γυναίκα τοϋ· θησαυρού- είνε ή 
γυνή, ήτις άπώλεσε τό τέκνον, είνε ή ταλαί- 

. πώρο; μήτηρ. Διέρχεται τόν βίον έν κλαυθμφ- ό 
• ύπνος δέν έπικάθηται έπί τών βλεφάρων της, 

καί τά γλυκά όνειρα ουδέποτε βαυκαλίζουσι τήν 
θλίψιν της..

Παρέρχεται τό θέρος, παρέρχεται τό φθινό- _ _
πώρον, κατόπιν ό χειμών άλλ ’ή τών εποχών ' · ήδη βαθείας συγκινήσεως ευχαριστεί '
πάροδος δέν μεταλλάσσει τήν καροίαν. ..................................... · -

Άκαταπαύστως ρέει ό χείμαρρο; τών δακρύων, 
καί κάθε έσπεραν ακούει τά παράπονά τής.

Έπί του λόφου, έν μέσφ τών δένδρων, φαίνε
ται έν έκκλησίδιον. Όποιος θόρυβος διαφεύγει 
,έκ τοΰ άγρύπνου κωδωνοστασίου του; Δεν είνε' 
ή φωνή τών κωδώνων, ήτις ήχέΐ διά μέσου τών 
ανέμων, εινε ό κοΰφος θόρυβος τού ξύλου, δπερ 
χτυπά έπί τ°Ϋ ξύλου. Είναι μεγάλη Παρα
σκευή.

’Εν τφ δροσερφ πρωίνφ άνέμφ, άκούονται 
διερχόμενα τά μσματα τής εκκλησίας καί άντη- 
χοΰσιν οί τόνοι .τοΰ χορού, οΐτινις ψάλλουσι τούς 
υμνους τών Παθών τοϋ Χριστού/ Γυνή τις έξέρ- 
χεται τοΰ μέλάνος δάσους· προχωρεί προς τόν 
λόφον, τρέμουσα, άλλά με σπεϋδον βήμα. Πρό 
ένός έτους έλάμβανε τόν ίδιον δρόμον . . . καί

- σκέπτεται, σκέπτεται τό χαμένον τέκνον ... 
τώρα δπως πάντοτε. Άλλά τί: βλέπει; *Ώ τοΰ 
θαύματος! Τριακόσια βήματα άπό τήν έκκλη-

τον θεόν I Μεθ’’ οποίας γλυκείας άγκάληι; θλίβει 
τό τέκνον της καί πώς, έν μέσφ δακρύοις, άσπά- 
ζεται τό μέτώπόν του, τά χείλη του, τάς μικ- 
κύλα; χεΐράς του. Άλλά τί βλέπει λάμπον έπί 
τών γονάτων τοΰ τέκνου της ; Τίγκ... Τίγκ...

Τί ήχος είνε οδτος ;'
Είναι χρυσός, καθαρός χρυσός I . . . ’ Εκείνος, 

δν αύτη έρριψεν είς τά γόνατά του δυστυχούς 
έγκαταλελειμμίνου . . . Τά δύο έκεΐνα τεμάχια, 
ίδού τί απομένει έκ τοΰ θησαυρού της.

Άλλά τί τήν μέλλει ήδη διά τόν χρυσόν ! ο. 
χρυσός οστις έστοίχιβε τόσα δάκρυα, τόν όποιον 
^πλήρωσε τόσον άκριβα I . . .

Δέν έχει μετ ’ αυτής τόν γλυκύτερου θησαυ
ρόν τών μητέρων, τό τέκνον της. ;

Αλμος ίΆαΰκος.
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” ένεκα τής ουσ- 
Κάλαος Στυλίδος κόλου καί κοπι

ώδους συγκοινωνίας των.Είναι λοιπόν πόλεις.τής' 
άνάγκης καί τής έργασίας.

Διά ξηράς είναι άπελ πιστικόν νά μεταβή τις 
άπ’ Αθηνών είς Λαμίαν καί Στυλίδα, ώς έπί- ' 
σης από Βόλον είς Λαμίαν ή άπό Άμφίσσής 
κτλ. Ή άπόστασις άφ’ ενός καί ή δι’ άμα- 

- ξών ή ζφων συγκοινωνία διά μέσου απροσίτων 
βουνών καί οροσειρών, ποταμών καί χαρα-' 
δρών καί άλλων φυσικών προσκομμάτων, καθι- 
στώσι. τήν πορείαν ουκ ολίγον επίπονον καί ούχί 
τόσον’ συμφέρουσαν, άν όχι έντελώς άχαριν καί 
απεχθή. Διά θαλάσσης δμως διαφέρει τδ πράγμα· 
τό ταξείδιον όμολογουμένως είναι λίαν ευχάρι
στου μέχρι λατρείας, λίαν επαγωγόν καί λίαν 
απολαυστικόν. Είναι τό άπ’ ’Αθηνών διά μέσου 
Χαλκίδος ή τό άπό Βόλου εΐς Στυλίδα s Χαλκίδα . είς τό βάθος 
καί .Πειραιά ταξείδιον>πό. ·έκτελούμεν:ξ*ήί«θ’''εκα^ 
στην υπό δύο καί τριών ά’τμόπλ. έταιρειών άμ- 
φοτέρωθεν. Δύνασθε νά μεταβήτε εκεί άνερχόμε- 
νοι άτμοπλοικώς ή καί κατερχόμενοι έκ Βόλου.

Έπροτίμησα τδ δεύτερον ώς συμφερώτερον καί
εΐς τόν χρόνον καί εΐς τήν διάθεσίν μου καί πρός . ' χ 
τό εσπέρας λαμπροτάτης ήμέρας έπιστρέφων εκ r

. ?...». _λ... a.. . -. ' > ·> ·
μου, ήγκυροβολοΰμεν έν μέσφ γαληνιωτάτης τοΰ 
έκτεταμένου κόλπου τής Στυλίδος θαλάσσης πρό 
τή(ς λαμπροτάτης άπόψεως καί «ριστουργηματι- 
κωτάτης θέας, τής άποτελουμένης έκ τοϋ λαμ- 
προτάτου καί γλυκυτάτου όρίζοντος, άνωθι τής 
οροσειράς τοΰ Όθρυος καί τής Οίτης μετά τών 
άνωθι τούτων έπικαθημίνων καλλιθεάτων κορυφών 
τοϋ ΤΙαρνασσοΰ καί τής Φρυγΐαο, έφ’ ής κατά 
τήν μυθολογίαν έκάη ό Ηρακλής καί τών πρό- 
τούτων καλλιμόρφων καί ποικιλομόρφων λόφων, ·ίνν
βουνών, χαραδρών, κοιλαοων .καί καταφύτων με- χωρήσητε ενδότερον, ευρίσκεσθε
τούτων καλλιμόρφων καί ποικιλομόρφων λόφων, 
f .. .
ρών, μεταξύ τών οποίων οί έπιβάται δ'ιακρίνουσι. 
τήν Στυλίδα, τήν Αγίαν Μαρίναν καί τάς θέρ- 
μοπύλας καί περί ών μετά θυμηδίας ακούετε 
πέριξ ύμών ποικίλας καί ευφαντάστους διαδόσεις 
κα'έ γνώμας. '

Κατερχόμιθα τού πλοίου, είσερχόμεθα είς τάς 
πολυμήκους γραφικώτάτας γονδολο-λέμβους τής 
Στυλίδος, τάς τόσον επιτηδείως· χειριζομένας καί

διευθυνομέναο ύπό των λεμβούχων αυτών, πλέο- 
ΣΤΓΛΙΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑ μεν βοηθούμενοι ύπό τοΰ ανέμου κωπηλατουντες 

διά μέσου σημαδούρων καί άλλων σημείων, άνά 
τόν αχανή εκείνον κόλπον ρεμβάζομεν, όφθαλμο- 

Ϊτρώγομεν τήν πέριξ γλυκυτάτην θέαν, συνομιλοΰ- 
ίναιεκ τών μεν, γελώμεν καί δή σκεπτόμεθα διά νά πέραση ή 

συγχρόνων εκεί- ώρα έως ου φθάσωμβν είς τήν ξηράν, καί άκατα- 
νων μερών, τά παύστως εύρισκόμεθα ώσεί καρφωμένοι ίκεί ή ιμ- 
οποια' σήμερον . ποδιζόμενοι. ύπό αοράτου κάτωθι γοργόνας, πρό 
οέν έπισκέπτε- τής άτελευτήτου καί άμνημονεύτων χρόνων απο- 
ταί τις ανευ λό- φασισθείσης καί άρξάμένης ήδη κατασκευής ύπο- 
γουαποχρώντος, φερτού κάπως λιμένος τής Στυλίδος. Τό πλοΐον 

' ένεκα τοϋ άβαθοϋς μέρους αγκυροβολεί πολύ μα
κράν-, βραχίών τις ήρξατο κατασκευαζόμενος καί 
βυθικόρος όλονέν έχβαθΰνει τό μέρος, οπερ ωρΐ- 
σθή.διά τήν αγκυροβολιάν, άλλά κύριος οιδε, 
πότε θά γλυτώση ό επιβάτης άπό τό μαρτύριον 
αυτό τής μακρολεμβοορομίάς του έν καιρφ νηνεμίας 
καί τοϋ κινδύνου τών ναυαγίων έν μέσω λιμένι, 
καί έν ώρα τρικυμίας, διότι οσάκις επικρατεί άνε
μος καί κακοκαιρία τις, ενταύθα βασιλεύει ό 
φόβος καί ό τρόμος καί οί έπιβάται έντελώς α
πελπίζονται.

Έφθάσαμεν τέλος είς τήν ξηράν καί εύχα- - 
ρίστως άνεπνεύσαμεν έπί τή απελευθερώσει ήμών 
άπό τού άτελευτήτου έχείνου θαλασσινού μαρτυ
ρίου, οτε εύρέθημεν πρόχαριέσσης ομαλής πεδιάδος 
γύρωθι τής όποιας κεΐνται σειραί μαγαζείων.καί 
καταστημάτων, καφφενείων καί ξενοδοχείων καί 

ίάθο; πρό τής αρχής τού υψώματος ή πό- 
■<λίςω.ή&ν^ήά\<εύπρόαώπα κάπως οικήματα της. 

'Αριστερόθεν τό άτμοκίνητον νημ.ατουργεΐον τοϋ 
κ. Άγαθοκλέους, έντελώς παρά τήν παραλίαν κεί
μενον καί κατέχον ολόκληρον τήν δυτικήν πλευ
ράν, καταπνίγει μέν τήν θέαν, καθωρα’ΐζει δε 

' κάπως τήν. μικοάν_ τής Στυλίδος πόλιν, ήτις 
επίνειον. μ.όνον ουσα τής Λαμίας καί προάστειον 

τής ανα την Θεσσαλίαν τελευταίας περιοοείας αυτής, παρά τό άλλοτε άρχαΐον' επίνειον τά
■ Φάλαρα, ούδέν σημαντικόν μέρος αποτελεί εις 
τήν ιστορίαν ή τό άρματωλόν καί τό θούρειον, 
ένεκα τής ΐδιαζβύσης αυτής θίσεως. Καί όντως, 
Οταν, προσβλέψη τις πρός τά έναντι αμτοΰ από
τομα υψώματα καί τούς οφθαλμούς στρέψη οε- 
ξιά καί αριστερά, ή ψυχή του έξεγείρεται πρός 
τά ούρανοβάμονα ύψη τής ελευθερίας καί τού 
έγωί'σμοΰ. Τδ σώμα έξουδετεροΰται καί τό πνεύμα 
ΐπτατα.ι έκεΐ μακράν πρός τά ανεξάρτητα βασί
λεια τοΰ ερέβους καίτοϋ αγνώστου. Έάν δέ εΐσ- 
.....λ----- ι..ο>------ -----ο. έρημίαν
τοϋ ερημίτου καί τά δώματα τού πλανώδους. 
Παντού τό τραχύ μ.ετά τοΰ ευάρεστου, τό από
τομον μετά τοϋ ρωμαντικοϋ, τδ σκληρόν μετά 
τοΰ γλυκέος, τδ υψηλόν μ.ετά τού χαμηλού, το 
άγονον.μετά τού γονίμου, ή ζωή τέλος μετά τοΰ 
θανάτου. Τό πάν όζει τής κατοικίας λαί τοϋ 
οιαμερίσματος τού άγωνιστού καί πολεμάρχου 
πρός τά δικαιώματα τής κοινωνίας. Έδώ χαρά- 

. )

οραι,δύσβατα καί μή μέρη καί ομαλή κοιλάς η ο
δός, έκεΐ κρυσφύγετα καί άπρόσιτα ασυλα, μετά 
άπορρώγων κρημνών καί παρέκει γοητευτικόν όρο- 
πέδιον μετά εύανθοΰς χλόης καί χρυσιζουσης 
πάχνης έν μέσω ζωογόνου λεπτής δροσεράς αύρας 
καί μυροβόλου πνοής. Πού καί που ό όφθαλμ.ός 
έζαγριοϋται καί φοβίζεται καί μισεί, ένφ περαι
τέρω άγάλλεται, έξημεροΰται καί ηρεμεί. Τοι- 
αύτη ή φυσική κατάστασις καί έντύπώσις τοι— 
ούτων μερών. Καί οϋτω προχωροϋντες, φθάνετε 
μέχρι τής Λαμίας, ευρισκόμενης έπί τοϋ ύψους 
καί εν τφ μέσω παρομοίων τοπείων καί κύκλω- 
θεν τής οποίας όρη' καί κοιλάδες συνεχίζουσι τήν 
πρός τά ενδότερα έτι συμφυή ταύτην οροθεσίαν.

Ή Στυλίς καί ή Λαμία, τό γε νϊν εχον, άριθ- 
μούσι πολύ ολίγους κατοίκους,, οκτώ χιλ. έν δλφ, 

‘ καταγινομένους ιδίως έΐς τήν κτηνοτροφίαν, 
γαλακτοκομίαν, σιτηρά καί έμπόριον, άλλ ’ έν πε- 
ριορισμένφ πολύ κύκλφ, ένεκα τοΰ απροσίτου 
μέρους καί τής δυσχερούς συγκοινωνίας των, δι’ 
δπερ έλπίζεται πολύ ή βελτίωσίς των διά τής 
μελλούσης σιδηροδρομικής συγκοινωνίας μετά τής 
πρωτευούσης άφ ’ ένός καί τής Θεσσαλίας άφ’ 
ετέρου.

Εΐς τήν Στυλίδα άμέσως εΰρομεν τόν κ. Κ. 
Χορμόβαν, δημοδιδάσκαλον, κάλλιστον φίλον καί 
συνδρομητήν μας, ώς καί τόν κ. Δ. Παναγιω- 
τόπουλον γοαμμ. τοΰ Ειρηνοδικείου, οίτινες έσ- 
χον τήν εύγενή προθυμίαν νά μάς φιλοξενήσωσι 
καί συστήσωσι καί εΐς τούς λοιπούς συνδρομητάς 
μας, Κυρίους Ίω. θ-οδώρου ιατρόν, Κ. Πετρί- 
δην ιατρόν, Π. Άνδρέου ιατρόν καί Δ. Βόγλην 
μηχανικόν τού εργοστασίου Άγαθοκλέους, πάν- 
τας άξιολόγους φίλους καί ρέκτας τοΰ. καλού καί 
τής προόδου.

Ό κ. Χορμόβας, πολύ φιλότιμος νέος, δστις 
προώρως άπώλεσε τήν πεφιλημένην αύτοϋ σύζυ
γον, μολονότι ο1 εύρίσκετο έτι ύπό τό κράτος 
τής θλίψεως καί σογκινήσεως, μάς παρίσχε πάντα 
τά δείγματα τής άγαθωτάτης αύτοϋ καρδίας. 
Μάς συνώδευσεν εΐς έπίσκεψιν τών άξιολογωτέ- 
ρων μερών τής πόλεως καθ’ δλον τό διάστημα 
τής διαμονή; μας, μάς έξήγησε πάντα τά αξιο
περίεργα αυτής καί πρός τό εσπέρας κατά τήν 
άναχώρησίν μας μάς παρέθεσε, παραγγείλας εΐς 
έπιτηοειότατον μάγειρον, τό φημιζόμενον εΐς τά 
μέρη εκείνα δπερ όντως ήτο εξαί
ρετου, άλλά καί τόσον άφθονου, ώστε δέν ήδυ- 
νήθημεν νά τό έξοντώσωμεν.

— Άλλά δέν τρώγετε πολύ, ούτε πίνετε, 
μοί έλεγον, αύτό δέν τό ευρίσκετε εΐς τάς Αθήνας. 
Καί όντως ή ώραία θέα του καί ή ζωηρά οσμή 
του μόνον, κατά τό πλεΐστον χορταίνουν καί δέν 
ήουνήθην νά φάγω ή δύο τρία τεμάχια. Άλλως 
τε τό έδεσμα τούτο απαιτεί πολύ ζωηρόν καί 
άντοχικον στόμαχον καί χρήσιν οίνου πολλοί.

— Αύτό κυρίως είναι, είπον, διά τούς ζών-

τας τον τραχύν καί ελεύθερον βίον έν μέσφ τοΰ 
κλίματός σας καί παρά τά άρματωλά καί σκλη- 
ραγωγήμένα ταΰτα ύπό τής φύσεως μέρη, τά 
άπαύστως περιβαλλόμενα υπό σφοδρών άνέμων 
καί δυνατών πιέσεων. Ημείς έχομεν τά πιλά
φια καί τήν μακαρονάδα, τήν φραντζόλα καί τό 
παγωτόν, τήν σκόνι καί τήν μπύρα. Κάθε τόπος- 
έχει.τά ήθη καί τά όριά του.

Εΐς τό καφενείου συνηντήσαμε» είτα τόν κ.
Ίω. θεοδώρου ιατρόν, πολύπειρου καί πολυμή
χανου ανορα, τέω; δήμαρχον, άν δέν απατώμαι, 
αφελή γνώστην τής συγχρόνου κοινωνικής προό
δου καί καταστάσεως καί επιτήδειον αγωνιστήν 
τοΰ πολυκύμαντου βίου. Μέ λεπτόν μειοίαμα σάς 
ύποδέχεται καί μέ ζωηρότητα καί ευθυμίαν συ- 
ζητεΐ μαζύ σας, όπόταν τώ δείξητε, δτι έννοεΐτε 
νά συζητήσητε. Καί ευχαριστείται τότε καί σάς 
λέγει πολλά ώραΐα καί ευχάριστα πράγματα. 
Καί δέν είναι μόνον αξιόλογος ιατρός, συμπαθής 
πολίτης καί άριστος κοινωνικός φίλος, άλλά καί 
οπαδός πιστός τοΰ ενάρετου καί ήσυχου, βίου. 
Διάγει ωραιότατα, ταπεινότατα και ευπρεπέ
στατα καί μετά ετέρων συναδέλφων έν ώρ$ άνα- 

■ παύσεως, συχνάζει είς τό καφενείου καί συζητει 
ή παίζει, πικέτου.

Τόν κ. Π. Πετρ ίδην έγνωρίσαμεν έν τω φάρ- 
μακείφ του, είναι λίαν φιλόμουσος καί προοδευ
τικότατος ιέος; προθυμότατος εις πάσαν φιλι
κήν σύστασιν καί αγαπά πολύ νά δείκνυται 
περιποιητικός, δπως δείξη τήν καλήν αύτοϋ καρ
διάν καί τά άγνά καί αγαστά αυτού αισθήματα. 
Έν ειλικρινείς δέ, πολύ μάς ήρεσεν ό άριστος 
ουτος Άσκληπιάόης καί οέν ήμέλησε τό παρα
μικρόν κατά τήν μικράν μας πρός αυτόν έπίσκε- 
ψιν, δπως μάς περιποιηθή ευπρεπέστερου.

Ό κ. II. Άνορεου, τιμά ώσαύτως τήν έπι- 
στήμην' είς ήν ανήκει, διότι φαίνεται σοβαρός καί 
καλός επιστήμων, άλλ’ έγνωρίσθημεν ύπό τόσον, 
περιωρισμένας περιστάσεις έν τφ καφενείφ, ώστε 
δέν άντηλλάξαμεν άρκετάς λέξεις, δπως καλώς 
γυωρισθώμεν.

Τήν επαύριον έπεσκέφθημεν μετά τοϋ κ. Χορ- 
μόβα τό άτμοκίνητον νηματουργείου και βαφεΐον 
τοΰ κ. Άγαθοκλέους, δπερ έπαξίως διευθύνει ό 
κ. Ίω. Γιαννόπουλος, δστις μάς συνώδευσεν είς 
τήν λεπτομερή έξέτασιν αυτού, καί δπερ άπό 
πολλών ετών λειτουργεί κάλλιστα. Τό βιομη
χανικόν τούτο κατάστημα είναι έκ τών ολίγων, 
άτινα τιμώσι τήν ελληνικήν πρόοδον καί ιδιωτι
κήν πρωτοβουλίαν καί ά», ώς μάς έλεγεν ό κ. 
Γιαννόπουλος, άνήρ έμπειρος, φίλεργος καί είς 
άκρον φιλότιμος, ή βιομηχανία εν Έλλάδι έτύγ- 
χάνε τής κυβερνητικής υποστηρίξεως, ή σημε
ρινή τύχη αυτής θά ήτο πολύ άλλοία.

(έ'πεται τό τέλος) :

<
J

■■..Pi»:
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ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ!

έκζίνην όπου .μ’ έβαλε στοΰ κόσμου τήν αγκάλη, 
Μέ πόνους καί μέ βάσανα, μ’ ύπομονή μεγάλη, 
.Σ’ αύτήν πού καί τό αίμα της γιά τή ζωή μου δίνει 
Που κάθε πίκρα μέ χαρά, μέ χαμογέλοίο σβύνει, 
Τήν τόση ευγνωμοσύνη μου μέ σεβασμό προσφέρω, 
Καί τό γλυκό της όνομα στά χείλη πάντα φέρω !

Μητέρα, πόσα δάκρυα καί στεναγμούς νά χύνμς 
Πόσα πικρά, ποτήρια γιά μέ νά κατοπινής;
Τί λύπαιςγώ νά σούδωσα,. καί ποιά φρικτή τρομάρα’ 
Μέσα στήν τόση σου καρδιά ποίά κρύβεται λαχτάρα ;

Πές μου μανούλα μου χρυσή, τί τράβηξες γϊά μένα 
Στά παιδεμένα χρόνια σου, στά τόσα περασμένα ; 
Συχνά, όταν ανήσυχη καθόσουνα σιμά μου, ’ .
Καί ζοΰσες μέ τό γελοίο μου, μ’ αύτό τό φίλημα μου, 
Μέ τό γλυκό νανούρισμα τά μάτια μου σφαλρύσες, 
Σά θησαυρό μέ -φύλαγες, γιά μένα, ξαγρνπνούσες !

Μητέρα ! τί περήφανη^ καμαρωμένη λέξις,
Πόσα λαμπρά έγκώμια μπορείς γι ’ αύτήν νά. πλέξης ! 
Είνε ή μόνη στέγη σου, τό μόνο σου κονάκι, 
Γιά κάθε πίκρα τής φυχής, γιά κάθε σου φαρμάκι !

Μεμιά ματιά της μητρική, μ’ένα φιλί της μόνο, 
Ξεχνάς τήν κάθε^ πίκρα σου,, σβύνεις τόν κάθε πόνο !

·. ■ Φεύγεις μάίόρυάτης, χάνέ<^ΐ/'άήόλίιή<^ 
Χτυπιέσαι μόνος σέ καϋμούς, κι’ Λ Τύχη σ’'άποπέρνει! ! !

Σάν τό χαμένο πρόβατο πού άπ’ τό μανδρί του βγαίνει 
Μή νοιώθοντας τό άμυαλο τί τύχη τό προσμένει, 

•Καί νύχτα, μέσ ’ στήν έρημίά, σέ μακρυνό λαγκάδι, 
Τά χάνει μεσ’ στη σκοτεινιά, τραβιέτ’ άπ’ τό κοπάδι, 
Κι όταν οτά δόντία θέ νά ίδίί τόν άτιμο έχθρό. του, 
Θυμίέται τότε μέ καύμό τόν άγιο πιστικό του,

Σάν τρυφερό κι’ αδύνατο τού δένδρου του κλωνάρι 
Π’ όσο στό δένδρο βρίσκεται έχει ζωή καί χάρις.
Και βγάζει άνθους δλ’ ώμορφιά καί μυρουδιά γεμάτους, 
Οταν τό δένδρο χάνεται, ποϋ χάνουν τή δροσιά τους.

Ετσι τό δόλιο τό παιδί σάν άπ’ τή μάνα φύγη,
Καί απερίσκεπτο, κακό, καινούργιο δρόμο ανοίγει, - 
Χωρίς τή μάνα χάνεται, χωρίς αύτήν πεθαίνει, 
Μέ δίχως-τήν αγάπη της, σ’ όρφάνία απομένει! !

\ Λ.··.'
Βλαστός χωρίς τό κλήμα του, καρπούς ποτέ δέ βγάζει 
Τό κλήμα δίνει τή δροσιά, ζωή αύτό μοιράζει.

Αλοίμονο στό άμοιρο κι’ απελπισμένο πλάσμα, 
Όπου τό διώχνει άσπλαχνα κατηραμένο φάσμα, ·
Τής μάνας ή έκδίκησι, τής μάνας ή κατάρα, 
Γεμάτη καταφρόνησι, λύπη κακή, τρομάρα ! !

Ζή μέ φροντίδες, · προσπαθεί καί προκοπή δέν έχει, 
Στραβά τά πάντα τούρχονται, ανησυχεί, στενάζει, 
Βλέπει τήν. πίκρα τής ζωής, τόν ούρανό κυττάζει, 
Τ ’ ανάθεμα τής μάνας του πολύ τόν κατατρέχει Η

Μητέρα μου, μή μ’ άρνηθής. ποτέ μεσ’ στή ζωή σου·
Έχε μέ πάντα μέ χαρά αδιάκοπα μαξύ σου
Φοβούμαι τήν κατάρα σου, μητέρα τήν φοβούμαι,
Είνε φρικτό τό φάσμα της, μπροστά σαύτό . · - δέ ζούμε ! ! 1

Μιά χάρη μόνη σού ζητώ κι’ αύτήν νά μού τήν κάνμς, 
Πρίν τού θανάτου ή σκοτεινιά σέ πάρει · . ■ πριν πεθάνης, 
"Αν τύχ^, άπ’ τά βάσανα ή κι’ άπό θλίφι τόση, 
"Αν τύχμ ένας άπό μας στόν κόσμον νά τελειώση, 
Τότε μητέρα, τό ζητώ, τ’ άκούς, θά τ’ απαιτήσω, 
Δέξου γιά δώρο τή ζωή, έγώ νά σού χαρίσω !

Μή λυπηθής, γΐατ’ ή ζωή σ’ έμέ δέν θά κοστίζμ, 
’Μπρος στή δική σου τή ζωή, καθόλου δέν θ’ άξίζη ! !
Παρ’ τήν μητέρα γρήγορα καί δταν· πιά σ’ άφήσω,
Νά πής πώς ήταν . - ■ δανεική, πές πώς . . . τήν πήρες πίσω 1 1.1 I

ΔΗΜΔΑΜ.

ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΑΡΔΙΑ SIS smsm* ATfiUi

Ή θαλερή καρδιά οου 
άγνή γλνκειά μου φίλη 

ήταν γραπτό είλικρινά 
νά σμίέη τή δίκιά μου . 

νά πή δσα δέν είπανε 
τά ροδινά σου χείλη 

τής ώρσις ποϋ7»’ έζεσταινε 
ή άναψτή ματιά μου.

—Τά χείλη λένε ψέμματα, 
μά δχι καί ή καρδιά 

αύτή δέ σκιάίει γερασμός, 
χειμώνας δέ τή δέρνει 

τήνε στολίί’ ή <5νοι£ι 
καί τού Μαγιού δροσιά 

άληθινά σάν άγαπά 
γΐ’-αύτό Παρθένα μένει.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΝ Β1ΤΑΑΗΝ

7ΐμτο χαρά, μειδίαμα και πλήρες εύφυίας 
Τοΰ οίκου τό κελάδημα, μεστόν ευδαιμονίας.
Ό Χάρων όμως έίαφνσ ό άπληστος καί πάλιν 
Έπένθισε άσπλάχνως μητρόςθερμήν αγκάλην. 
Καί τώρα ολομόναχο στό οκότος τοϋ μνημείου 
Τόν ύπνον θά κοιμάται ζωής τής αιωνίου.

Σύρος 1898.
Μίλτων Βιτάλης

γυρίζω μόνος μου παντού 
Για να σέ συναντήσω
Και με πιχρότατο σχοπο 
Ψάλλω, ενώ σέ αγαπώ, 
«Γιατί να σ’ αγαπήσω I»

Πάλιν να ζώ μέ στεναγμούς
Είναι απελπισία,
Είναι πολύ, πολύ οχληρόν 
Νά χλαίγω όλον τον χαιρόν 
Χωρίς παρηγοριάν.

2υ λησμονείς, όπου σταβής 
2έ ξεύρω χαΐ τό λέγω.
Άλλα έγώ μέ μια ιρωτια 
Καί μ’ ενα πόνο στην χαρδιά 
Μέρα χαί νύχτα χλαίγω·

• Δέν λησμονώ, δέν λησμονώ.» 
Μού ϊλεγες, θυμάσαι ;
Τώρα μανθάνω, πως γελ£ς 
Καί μένα με περιγελάς 
Καί 8έν μέ συλλογάσαι.

Άλλα δέν πταίς, πταίω έγώ,
Έγώ ποϋ ενθυμούμαι, 
Έγώ π’ αγάπησα πολύ 
Ένα πλανώμενο πουλί 
Καί τώρα τυραννοΰμαι·

Ν. 5»χί"νη$.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ταύτην δύναντοι ευκολότατα

HEFIEPrOS ΜΕΤΑΧΡβΜΑΤΙΣΜΟΣ
I

βάψατε έν ίρυθροϋν άνθος πελαρ- . 
γον(ου καί διά τής τέφρας Ινδς σιγαρέ
του στίξατε έπ' αύτοϋ κηλίδαο καί θά 
Τδητε, 8τι ή θερμή τέφρα του καιομένου 
σιγαρέτου έχει τήν ιδιότητα, όταν St 
αύτής ΘΙδωμεν τά πέταλα ένές άνθους
έρυθροΰ, ν’ άφίνη έπ’ αύτοϋ κυανήν κηλίδα. Στε- . 
ρεύσατε δ’ εϊτα τούτο δι’όλίγου κηρού ε(ς τόν πυθ
μένα ένδς ύαλίνου δοχείου ή ποτηριού εύμεγέθους, 
καί άναστρέψατε τδ ποτήριον έντδς πινακίου πιεριέ- 
χοντος όλίγην αμμωνίαν, ώς έμφαίνεται έν τή είκόνι· 
μετ’ όλίγον τδ άνθος καθίσταται κυανοϋν,ένώ τά ύπδ 
τού σιγαρέτου στιχθέντα μέρη λαμβάνουσι χροιάν κι- 
τρίνην. Μετά παρέλευσιν ήμιρείαςΑ(^^2χ^^τ.ί.,.α;^^

' ’ ΤίΟτήρίάνγ., ίφ-^νθ^ΜΧ  ̂
ή,ν δύνασθΚ''νά φανταοσήτεί Τινά μέρη αύτοϋ ίχουσι 
μιείνει έρυθρά, τδ υπόλοιπον είναι κυανοΰν μετά κί
τρινων κηλίοων είς τδ κέντρου λίαν κανονικών, τδ 
δέ 8λον έχει δψιν βελουδοειδή χαριεστάτην. έποχήν

Σημ. Τδ έπιστημονικδν τούτο πείραμα κατά τήν νά έκτελέσωσι πάντεε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ! ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΑΦΗ THE ΚΟΜΗΣ

νά παραοχίυάσητε μίγμα προς μέλαιναν βαφήν 
τής κόμης, λάβετε δδατος 100 γραμ. αμμωνίάς 3. γρ. 
«νβραχιχοΰ νατρίου ( γρ. άραβιχοϋ χόμμεως 2, 5 γρ. 
βειϊχοϋ χαλκού 1 ,5 γρ. χαΐ νιτρικού αργύρου 1 γρ. άνα- 
μίξατε αυτά καλώς χαί ποιήσατε χρήσιν τοΰ μίγματος.

★
ΑΙΑΤΗΒΗΣΙΣ ΑΝΘΕΩΝ

Διά να διατηρήστε· επί κολλάς ήμέρας τάς άνόοδέ- 
σμας σας νωπός, χωρίς νά χάτωσι τους χρωματισμούς 
αυτών χαί τδ άρωμά των/βέτετε χαβ’ έκαστη·» πρωίαν, 
καί' ή* ώραν μεταλλάσσετε τδ ύδωρ των χαί μιχρδν 
τεμάχιο™ άνβραχος, τήν δε νύχτα χαλύπτετε αΰτάς διά 
διαφανούς λεπτού ύφάσματος, βεβρεγμένου δι* ύδατος.

★ '
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΧΛΗΡΟΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Διά νά μην ένοχλήσίε χαί’ 5λον τδ βέρος υπάτων 
οχληρών εντόμων, λάβετε 85 γραμ. αμύλου (κόλλας 

ύποχαμίσου) έλαιοτριβήσατε αυτήν καλώς χαί προσθέ
σατε τάλης 10 γρ. χαί ελαίου ευκαλύπτου 5 γρ. διά 
δε τής παρασκευασίείσης χόνεωΟ τρίβετε επανειλημμένες 
χαί’ έκάστην τήν κεφαλήν χαί τάς χεϊρά; σας.

*·

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΑΓΚΑΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΕΕΗΣ

"Οταν σας κεντήση μέλισσα, όπως αμέσως άπαλλα- 
γήτε άπδ τδ» οχλνιρδ» αυτής πόνον, τρίψατε ελαφρώς 
τδ πάσχον μέρος διά διαλύαεως αμμωνίας Εΰίύς ό πό
νος βά παρέλίη "Αν δ’εύρίσκεσίε είς τήν εξοχήν, ζητή
σατε φύλλα μολόχας καί τρίψατε δι* αυτών τδ αλγοΰν 
μέρος.

♦
ΠΡΟΦΓΛΑ3ΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΡΕΩΝ

Τάς χλίναε χαί τά έπιπλα ύμών,έά» έπιίυμήτε νά 
προουλάςητε άπδ τούς κορέους, τα οχληρότατα ταϋτα 
ζωύφια, πλύνετε αυτά καλώς δια ζέοντος δδατος, έντδς 
τοΰ δποίου έχετε διάλυση ποσότητα τι»α στυπτηρίας. 
Εΰίύς ταϋτα ίά έξαφανισίοϋν, χωρίς ουδέποτε πλέον νά 
ανασανώσιν.

ή: Ή23Ζ Ω

Ο ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΤΡΥΏΝ

καθηγητής τών μαθηματικών 
χ. ’Εμμανουήλ Κακ . . . .διήλθε τήν 
ένεργητικωτέραν φάσιν τής ζωής του 
ιίς τήν μελέτην, τάς παραδόσεις και 
τά σχολεία, περί ούδενός άλλου φρον- 
τίζων ή μόνον περί τής ήσυχου· συν- 
τηρήσεως καί διαβιώσεως έαυτοΰ καί 
τής οικογένειας του, μέχρι σχολά- 
στικύτητος. Άλλ’ ούδεν καί τό πα
ράδοξον, άφού ήτο φύσει καί θέσει 
ΜάσκαΛος. Τά βιβλία καί τό σπου

δαστηρίου του ήταν ή μόνη ενασχολησις καί 
φροντίς, ο μόνος έρως καί διασκέδασις. Ιίερί τής 
οικογένειας του «ού φροντίς Ίππόκλείδει» δεν 
έθεώρει δικαίωμά του νά έπεμβαίνη εις τά οικο
γενειακά. Έφρόνει άδιστάκτως, δτι πάσα οικο
γενειακή μέριμνα καί σπουδή άνήγετο είς τά κα
θήκοντα τής γυναικός, επομένως είς τήν σύζυγόν 
του ανέκαθεν εΐχεν άναθέσει τάς τοΰ οίκου φρον
τίδας καί εύθύνας, "να. ούτως έλευθέρως καί ήσύ- 
χως δύναται νά έπιοίοηται είς τάς φιλολογικά; 
καί επιστημονικά; αύτβΰ μέριμνας, καί μακαρίους 
απολαύσεις.

Ή δέ σύζυγος αύτοϋ Κυρία Άσιμίνα, ευχαρί
στως άναλαβούσα τό έργον καί τάς εύθύνας, 
έξετέλει μετά παραδειγματικής όντως δραστη- 
ριότητος καί αύταπαρνήσεως τά τοΰ οίκου καθή
κοντα της καί άμφότεροι ήσαν ευχαριστημένοι 
έκ τής διαρκούς κανονικής λειτουργίας τής οικια
κής των διαβιώσεως, δτε πρωίαν τινά ή Κυρία 
Άσιμίνα, δλως περίφροντις, εισέρχεται είς τό 
σπουδαστήριο™ τοΰ συζύγου της.

— Καλέ, Μανώλη, τφ λέγει αύτη, έσκέφθης 
ποτέ, δτι τά μαλλιά . μας ασπρίσανε καί δτι 
εχομεν κόρην, πού αρχίζει καί αυτή νά γυρνά.

— Αί, καί με τούτο ! τί θέλεις να είπής καί 
μέ διακόπτεις από τάς μαθηματικός μ.ου μελετάς ;

τ— Μά, ισα ίσα βλέπω, δτι αί μ.αθηματικαί 
σου μελέται δεν φέρουν είς καλόν αποτέλεσμα, 
ώς πολλάκις μου είπες, καί πέρασαν τά χρόνια 
τής κόρης μας, χωρίς κανέν μαθηματικόν πρό
βλημά σου νά τής φέρη κανένα γαμβρόν.

— Μά αυτά είναι δική σου δουλειά, γυναίκα, 
τί μέ απασχολείς ;

— Μά δέ ζεύρεις, δσον γυρνφ ή κόρη μας, αυ
ξάνει ή προίκα της ; Τήν αναλογίαν αύτήν δεν 
τήν λέγουν τά βιβλία σου ;

— Καλά λέγεις, γυναίκα, «ίσον προς ίσον» 

καί τό «γήρας είναι άντιστρόφως άνάλογον πρός 
τό χρήμα», λοιπόν, τί νά γίνη τώρα·,

— Νά, σαν πατέρας ποϋ είσαι, πρέπει νά τήν 
βγάζήί εξω είς τόν περίπατον, είς τήν ίκκλη- 
σίαν,είς τά θέατρα,μήπως καί τήνΐδή κανείς καλός 
φοιτητής ή εμποροςή δάσκαλος καί τήν ζηγτήση.

— Έγώ νά τήν βγάζω εξω ;
— Μά, βέβαια σύ, δπου γνωρίζεις πόσους 

ανθρώπους καί έχεις ως έκ τής θέσεώς σου τόσας 
καλάς σχέσεις.

Πραγματικό»; ό κύριος καθηγητής, σκεφθείς 
κατ ’ ιδίαν ώριμώτερον τήν θέσιν τής θυγατρός του 
άπεφάσισε νά λάβη σύντονα 'περί της άποκατα- 
στάσεώς της μέτρα. Καί ήρχισάν αμέσως αί 
σχέσεις καί διάφοροι νά προσέρχονται’οίκοι καί 
πολλάκις έξω είς τόν περίπατον καί τάς συνα- 
ναστροφάς νά συναντώνται μετά διαφόρων προσ
ώπων καί μειδιάματα καί χειραψίαι καί μπι- 
Μετάκία καί έπιστολαί ν ’ ανταλλάσσονται πρός 
μεγίστην ανοχήν καί υπομονήν τοΰ σοφοΰ κα- 
θηγητοϋ- αλλά δυστυχώς τά πράγματα περιο- 
ρίζοντο εως εκεί καί ούδείς αποφάσιζε νά ζητήση 
καί τήν χείρα τής άτυχούς κόρης.

Ή Αύρηλία ήτο όντως τύπος ώραιότητος 
έξαισίάς, άλλ’έξ εκείνων, αιτινες μετά τά τριά
κοντα έτη άφίνουν άτυχώς ίχνη απτά τού προορι
σμού τοΰ κόσμου καί δή τής γυναικός. Παρήρ^οντο 
τό έν μετά τό άλλο τά κάλλη της, χωρίς καταλ
λήλως νά χρησιμοποιηθώσι καί δτε επί τού προ
γαμιαίου διαβατηρίου της ήρχιζε νά χαράσσηται 
τό πολυθρύλλητον φεΰ I καί αχαρι διά τάς άνυ- 
x0v0pou;,«Lasciate ogni speranza, κτλ.»τότε 
καί μόνον πατήρ, μήτηρ, νταντά καί υιός άρχι
σαν νά συλλογίζωνται, δτι πάση θυσίφ ίδει ν’ 
άποκατασταθή ή άτυχης καί καλή κόρη

Άλλ’ ήτο κάπως άργά !
Είς τάς περιστάσεις ταύτας ή λέξις δεσποινίς 

ήχεΐ κακώς και έπιφέρει τήν ειρωνείαν, τόν γέ
λωτα καί πολλάκις τόν σαρκασμόν. Τάχείλημετά 
δυσκολίας προφέρουσι τήν λέξιν, ή δέ καρδία τής 
γυναικός σφηνόνεται μεταςύ δύο ήλων, οσάκις 
τήν ακούει. Κά'ι παλαίει αυτή αγωνιωοώς πρός τήν 
κοινωνίαν, δίκην καταδίκου, ΐνα έπιτύχή έρωτα, 
έστω καί καταναγκαστικόν. Τότε ό πρώτος τυχόν 
τή είναι αρεστός, αν δέ τύχη καί νέος καί εύμορ
φος καί καλός, αί, τότε είναι θαύμα.

Ημέραν τινά πατήρ καί κόρη 
εύρίσκοντο έν τφ ναφ. Ό πατήρ 
σκέπτεται ώς πάντοτε άριθμούς, 

'ή κόρη προσεύχεται μετά κατα- 
νύξεως. Ότε δέ τυχαίως αυτή 
πρός στιγμήν στρέφει δέξιόθεν 
τούς οφθαλμούς, βλέπει νέοντινα 

παρατηρούντα αύτήν μετά προσοχής καί δή μβιδι- 
ώντα.Δένχάνει καιρδν·καί αύτη, έρυθριά τό στρω
τόν, εΐτα μειδιά, Ό βέ νέος πλησιάζει, γίνεται
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θαρραλεώτερος. Καί ό γέρων άντιλαμβανόμενος οικογένεια καί παρά τάς πολλάς ανοησίας καί

■ - ' ’ '' :. μή, αΐτινες αυθωρεί επηκολούθησαν, έλέχθη και
φπ άλλοθι τούς όθφαλμούς. ‘ 2τι οί νεόνυμφοι (δταν^βεβαίως θά έγίνοντο μετ_’

—”·· - <λ a—.. —ολίγον τοιοΰτοι) θά διήρχοντο τάς ημέρας του
μέλιτος έν τή θεσπεσία καλλονής καί ποιήσεως 
Φλωρεντίφ. ■

’Αλλ ’ άτυχώς καί τήν φοράν ταύτην επέ- 
πρωτο ό διακαής πόθος τής Αύρηλίας νά μή τ<· 
λεσφορήση. καί ημέραν τινά ό πολύπειρος νέος 
εγένετο άπροσδοκήτως άφαντος, χωρίς ούδ’ ίχνη 
τής διαβάσεώς του ν’ άφήση.

Παρήλθον δέ καί δύο' καί τρεις καί τέσσαρες 
καί οκτώ μήνες, χωρίς ποτέ τίποτε περί αύτοϋ 
ν’άκουσθή.

’Απελπισία έπεκράτει έν τώ οικφ.

τής έπιθέσεως, προσποιείται αδιαφορίαν κάί στρέ-

Έξέρχονται τοΰ ναού. Όνέος, οστις φαίνεται 
άρέσκεται εις κατακτήσεις, ακολουθεί, βλέπων 

... . . .V '"· ’ '
χρονοτριβής καί τάς συν-

έδαφος ομαλόν. 'Αρχίζουν δ’ αμέσως τήν
Σ . '..ι . ' ’..........6α. -Λστολογραφίαν και ανευ 

εντεύξεις.
Είναι πανσέληνος, ή 

Αύρηλία άπό τοΰ παρα
θύρου, ό νέος άπό τής 
r* » OOOU.

—' Λοιπόν, με άγα- 
. πας μέ τήν καρδιά σου, 
δέν μέ γελάς; τον έρωτα 
εκείνη.

— Είμαι άφοσιωμένις 
εις σε, είσαι ό άγγελός 
μου, δέν ούναμ.αι ούτε 
στιγμήν νά ζήσω άνευ 
σοΰ, τή άπαντα έκεΐνος.

Γ~__Καί έγώ σέ άγαπώ περιπαθώς, τρελλαίνο-
μαι οιά σέ, προσθέτει ή υποψήφιος.

— Έλθέ, λοιπόν, κάτω νά τά είπωμεν κα- 
λείτερα, έπιλέγει ό καταχτητής.

— "Α, δχι, θά μέ σκοτώση ό πατήρ μου.
__Καί τότε τί πρέπει νά γίνη διά νά συναν- 

τώμεθα;
— Νά μέ ζητήσης εις γάμον, διά νά. έρχεσαι 

έλεύθέρως μέσα;' . - ’ ’
— Καλώς, καλήν νύκτα.

Τήν επαύριον ό ήμέτερος ήρως παρουσιάζεται 
έν έπιμεμελημένη περιβολή εις τήν οικίαν καί 
τφ γίνεται θερμότατη ύποδοχή. Πατήρ, μήτηρ, 
νταντά, κόρη καί υιός μετά τοΰ κυνός των τόν 
υποδέχονται μ*τά μεγάλης φιλοφρονήσεως καί 
αγάπης.

*

— Πώς ; γνωρίζετε ήδη ; έρωτά.
— Βεβαίως, άπαντφ πρώτη ή μήτηρ, ή κόρη 

μας μάς είπεν ήδη, δτι τήν αγαπάτε καί τήν 
ζητείτε διά γυναίκα.

— Τότε, άφοΰ σάς τό είπε, θεωρώ περιττόν 
νά -τό έπαναλάβω, τοις λέγει ό νέος,., ή δέ απάν
τησές σας; -

— Ώ, ή άπάντησις, τφ άπαντώσι συγχρόνως 
πατήρ καί μήτηρ, είναι δτι άπό τοΰδε σάς θεω- 
ροΰμεν ώς τέκνον μας·. ■

Γενικός Ενθουσιασμός Ιπεκράτησε.τότε έν τή

πατήρ 
θά σέ

Εσπέρας τι ei αχώριστοι πλέον κατασταντες 
πατήρ καί κόρη, ένφ έβάδιζον καθ ’οδόν μεταβαί- 

ή Αύρηλία σταματα 
πρό ’^νος.^όβ,'άνακράζούσα :

__ Ό Συμεών, πάτερ, ό Συμεών !
Ό πατήρ ήτοιμάζετο νά ύψώση τήν ράβδον. 
Ό δε νέος έξίστατο άπορων.
— Τοιουτοτρόπως, Κύριε, άπατάτε τάς οι

κογένειας ; τφ λέγει ό γέρων.
— ’Εγώ ; δέν γνωρίζω τίποτε.
— Είσαι ένας άτιμος I άπατεών, τφ ανακρά

ζει ή νέα.
__Είσαι άξιος αγχόνης, προσθέτει ο 

καί άν δέν ίκανόποιήσης τήν τιμήν μας, 
καταδιώξωμεν μέχρις έξοντώσεως.

— Μά διά ποιον λόγον ; εις τί έπταισα , κύ
ριοι.

■— Εις τί έπταισα; ; δέν είναι τόπος ίδώ, οιά 
τοιαύτας συζητήσεις. Πηγαίνομεν σπήτι, έπει- 
πεν ή κόρη καί έκεΐ τά λέγομεν.

Ό νέος φανταζόμενος, δτι εκεί θ’ άπεκαλύ- 
πτετο ή άλήθεια καί θά έδίδοντο αί δέουσαι 
έξηγήσεις, έδέχθη καί μετέβησαν οίκοι.

Ή μήτηρ τής Αύρηλίας, ή νταντά καί ό 
αδελφός, μόλις είδον τόν Συμεόνα, οδηγούμενου 
υπό τής Αύρηλίας, έξερράγησαν εις ύβρεις καί.ά- 
πειλάς.,

• Ό νέος διεμαρτύρετο, δτι δέν είναι αύτός ο 
καταζητούμενος, καί έν τούτοις ειχεν ομοιότητα 
καταπληκτικήν.

Ή Αύρηλία τότε ήρχιζε νά ψηλαφίζη τό 
πράγμα καί παρετήρησεν, δτι δέν ώμοίαζε τόσον 
ή ομιλία, ή στάσις καί τό βάδισμα. Κατά τά 
άλλα ήτο πανομοιότατος.

’Εν τούτοις προς λύσιν τοΰ ζητήματος έπρο - 
τάθη, άγνωστον υπό τίνος, νά συμφάγωσι τήν 
επιούσαν καί ό νέος έδέχθη πολύ προθύμως.

Τό συμπόσιον Επέτυχε καθ’δλα, αί προπόσεις 
διεοέχοντο μετά φαίδρότητος άλλήλας, ό Συμεών 
μετά τής Αύρηλίας, χαθήμενοι πλησίον άλλή- 
λων, σκανδαλωδώς ήπτοντο καί έχαριεντίζον- 
το, ό δέ αδελφός της προς πλέίονα συγγενικήν 
παράστασιν καί δπως λησμονή τά διαδραματι
ζόμενα, προσέφερ.ε τφ νέφ έπανειλημμένως σι- 
γάρα.

Αίφνης δμως πρός το τέλος τής παραστάσεως 
τής φιλοφρονητικής ταύτης σκηνήςκαί.τοΰ συμ
ποσίου, εισέρχεται ή νταντά, άνακράζουσα :

•— ’Ελάτε έξω, ελάτε δλοι έξω νά ίδήτε, 
ό Συμεών έρχεται.

— Khe Συμεών καί Συμεών, άπαντά ή μή
τηρ, δέν βλέπεις, δτι ό Συμεών είναι εδώ;

■— Ήλθεν ό Συμεών, σάς λέγω, Ελάτε ,νά ί
δήτε.
„. Λ.— Έμέθυσεν ή νταντά, λέγει τότε ή Αύρη
λία καί κύπτουσα πρός τόν παρακείμενόν της, τφ 
'θέτει ρόοον επί τοΰ Ενδύματος. Ό Συμεών , είναι 

»*»— Iι

— Σάς λέγω, δτι είναι ό Συμεών, επανα
λαμβάνει ή νταντά, δέν είξεύρώ αν ό διάβολος 
είναι μέσα τους καί είναι δύο, μά σάς λέγω, δτι 
είναι καί άλλος Συμεών.

Ό Συμεών τότε σκεφθείς, δτι θά πρόκηται 
περί τοΰ άλλου Συμεώνρς, περί ού πολλάκις ειχεν 
ακούσει, ουτω Επίσης καλούμενου καί όμοιάζον- 
τος πολύ, εγείρεται καί ρίπτονται εις τάς αγ
κόλας άμφοτέρων, ένφ' εισέρχεται ό άλλος καί 
ρίπτει τον πίλον του χαμαί εκ χαράς.

— Είναι τόσος καιρός, δπου άναζητοΰμεν άλ- 
λήλους, ανακράζουν άμφότεροι.

Καί έν ταύτφ λαμβάνοντες τούς πίλους των 
άστραπηδόν εξέρχονται καί γίνονται άφαντοι τρο
χάδην, πρός,μεγίστην έκπληξιν τών παρεστώτων.

Τό αίνιγμα ;

Λέγουσιν, δτι έίς τόν κόσμον τούτον δύο 
πράγματα πανόμοια αδύνατον νά ύπάρξωσι καί 
άν ύπάρξωσι, συναντώνται καί συγκρούονται, καί 
τό Εν άπορροφίρ τόάλλο καί είτα εξαφανίζονται. 

’Αληθώς ;
Πάντες ηρχισαν νά σταυροκοπούνται, ή νταν

τά φωνάζει, δτι είναι δαίμονες, ή μήτηρ στέϊλλει 
να καλέση τον ιερέα νά εύλογήση καί καθαιρίση 
τόν οίκον άπό τά πνεύματα,, ό πατήρ λέγει δτι 
δέν εννοεί τίποτε από αυτά, διότι εις τά μαθη
ματικά του δέν αναγράφονται τοιαύτα πράγματα, 
ή δέ κόρη επιμένει, δτι είναι δίδυμοι, παλαίον- 
τες εξ άντιζηλίας καί δτι ελπίζει-νά επανέλθουν.

Τό πράγμα έν τούτοις Εμεινε δυσεξήγητου καί 
ή κόρη εγένετο γεροντοκόρη, τρεφόμενη ως συνή
θως, μέ αναμνήσεις, φαντασίας καί ελπίδας.

Ώ άγαμος κόρη! πόσον είσαι έν τούτοις εύτυ- 
χεστέρα τής εγγάμου, άπηλλαγμένη ούσα τών 
πραγματικών δεινών μας. Διάγεις καί γηράσκεις 
μ.έ ελπίδας καί φαντασίας, ενφ ήυ.εις μέ όδΰνας 
καί πραγματικάς βασάνους 1

Μία έγγαμος γυνή.

--------- -——»__ esx_j>——-------------

ΗΘΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Πάντες ομολογούμε vy δη γελοΐον τό έαυτόν 
έπαινεϊν, αλλά καί πάντες έπαινοΰμεν έαυτούς.

it
Επιτρέπεται τα έπαινεϊσθαι πρός άπόκρου- 

σιν τών καθ’ημών συκοφαντιών,καί μόνον τότε.
*

’Εκδικείται τις ίποιφεΛώς τόν εχθρόν του, 
εάν τόν Λυπ^ δαι τής Ιδίας αϋτοή ηθικής τε- 
Λειοποιήοεως.

*
Οί εχθροί ημών ενίοτε γίνονται οί χμησι- 

μώτεροι τών piJar. ♦ ·
Τά έΛαττώματά τών εχθρών καθιστώσι ζάς 

ήμετέρας άρετάς προσ^>ιΛεστέρας.*
Πάντοτε ευρίσκει τις τά μέσα του ζην, όταν 

έχ^ δυνάμεις και θέΛη νά μεταχειρίζηται αυτάς.

Ή τοκογλυφία έστί βόρβορος, εις ον επί 
μάλλον καί μάλλόν τις βυθίζεται.■ * '

Ό θεός άφΐνει πολλάκις τους κακούς ατι
μώρητους, όπως χρησιμεύωοιν ώς όργανα τής 
έκδικήσεώς του κατ’ άλλων κακούργων δια
τηρεί δ’ έτέρους, όπως γεννηθώσιν έζ αύτών 
παϊδες ενάρετοι.' Πλούταρχος.
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ΚΑΚΑ ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ

— Μπρέ, πώς έγέρασες ϊτσι; ίενρεις, δτι δέν 
εΤοαι πλέον δι ’ σύτδν τδν κόσμον ; πσράγινες κόϋ- 
μένε! έλοιωσες !

—- Σέ καλό σου, αύτδ ήθελα κσΙ £γώ νά οεύ 
’πώ μόλις σέ είδα, μήπως νομίζεις, πώς είσαι κσλεί-
τερος; ,

—, Νά σοΰ πώ, άλήθεια έγηράσαμε κοί ςι δυο, 
άλλά περνούμε καλείτερα άπδ νέους, τίποτε δέν 
μάς λείπει, αί. τί λές ; .

— Άμ· τά δόντια. Κυρ Στέφανε, τά δόντια, πού 
δέν μάς φοδοΰνται πλέον ;

ΤΕΡΠΝΑ

Κυρία τις έρωτά μάντιν τινά :

— Πόσα τέχνα Θ’ άποχτήσω ;

— Τέσταρα, τη άπεχρίθη αδτή.,

Μετ’ ολίγον δ Κύριός τις έρωτα την ίδιαν.

— Πόσα τίχνα θά χάμω;

— Ονδέν, τω άπήντησεν ή μάνιις.

Έρ. ΠοΤοςέχτών τριών εόρίσχετο 

έντηάληΘεία;

Ά«. Και οί τρεις.

★

.’Ιατρός τις διηγείτο, 8τι δι’ ιδιαιτέρας τίνος Θε

ραπείας τον άτέδωχε την άχοήν ε!ς τινα κωφόν.

— Και τί εντυπώσεις ε’χεν, δτε ήρχισε ν’ άχονη; 

τον ήρώτησε, Κυρία τις.
— Τοσοντον έξεπλάγη χαί ίταρβχΘη άπδ τούς 

Θορύβους χαί τας φωνάς πέριξ αυτού, ώστε έχ νέου 

έγίίνέτο χωφός, άπήντησε μετά λύπης δ ιατρός.

★

— Συγγνώμην, Κυρία, εάν 0 υιός μου δεν έ- 

φίρβη καλώς. Γνωρίζετε άπδ παιδιά’ χαί σείς έ

χετε ...
—· ν»(, Κύριε, άλλ’ έγώ δεν τά παίρνω

μαζύ μου.

Η ΦΥΣίΣ
Ε’ς άγγλος ίλαίε* άμαξαν χαί μετίδη προς έαί- 

σκίψιν φίλον του.Ότε όμως μετά μ!.βν ώραν έξήλβε 

παί slit tit αμαξηλάτην χδιμώμενον έντες τΐ$ς 
άμάξης τον: ' , . , .

— Βεβαίως δέν πρέιει νά τον έξυπνήοω είπε, 

χαί λαβών αυτές τά ή'ία, διηύβυνε τήν άμαξαν.

★
— Πάρε τήν πίνα σου, παιδί μου, Θά σοΰ χαμη 

χαλδ.
— Δέν μπορώ, εΐνε δύσχολο, πατέρα.

— Μπα, για σένα, δέν το πιστεύω.
— Άφεδ ούτε όλόχ/ η?ος ή Ευρώπη πατέρα, δεν 

μπορεί νά ζάρτ, την Κίνα, Θέλεις νά τήν πάρω 

έγώ ;

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

Ό ράπτης. Ενδυμασίαν νέαν δέν σο! κάμνω, 
διότι δέν θά μέ πλήρώσης 'Εάν θέλης νά έπιδιορ- 
θώσης παλαιόν,ευχαρίστως.

Ό πελάτης Τότε ράψε μου Sv φόρεμα εις 
αυτό τδ κουμόίοΥ

Μία σύζυγος. Τί ζώα οί άνδρες μας I Ό ε’ς 
καλέ, τόν άλλον κουτόν, δ έτερος κτήνος, άλλος 
τδν άλλον βοϋν, δ άλλος όνον, έτερος ήμίονον 
κτλ. δέν σοΰ φαίνεται παράδοέον ;

Ή φ I λ η τη ς. Όχι, άφού οί ίδιοι δμολογούν 
δτι κατάγονται άπδ ζώα.

Ό σύζυγός. Μά γιατί, γυναίκα, φέρεις έπΐ 
τής κεφαλής σου τρίχας άποθανούσης γυναικός;

Ή σύζυγος. Καί σύ, διατΙ φέρεις εις τάς 
χεΤρας δέρμα άποθανόντος κυνός ;

Μ ( α δ ε σ π ο ι' ν 1 ς. Εϊσθε ή ώραιοτέρα κόρη, 
έ£ δσων ποτέ είδον !

'Ε τ έ ρ α δ ε σ π ο ι ν ί ς. ‘Αληθώς; λυπούμαι 
τότε, δπου δέν δύναμαι νά έπαναλάβω τδ αύτδ καί 
δι’ ύμάς. '

Ή π ρ ώ τ η Ώ, τούτο μοί τδ λέγει, Δεσποινίς, 
καθ’ έκαστην δ καθρέπτηο μου. Τουλάχιστον αύ- 
τδς δέν ψεύδεται.

Ή σύζυγος, (κλαίουσα) Καί μοϋ ύπεσχέθης, 
•σκληρέ, δτι τδν βίον μας θά διηρχόμεθα έπΐ ρόδων, 
ένώ όλο άκάνθας πατώ.

Ό σ ύ ζ υ.γ’ο ς. Ναι, έχεις δίκαιον, άλλά τώρα 
έσυλλογίσθην, δτι 5ν σοΰ είχον ρόδα νά πατάς, 

-δέν θά είχον τίποτε νά δσφρανθώ.

— Λοιπόν, Λίζα, θέλεις νά γίνης παιδαγωγός ; 
•μά τότε καλλήτερον νά ϋπανδρεύθής. χήραν μέ ΙΕ 
παιδιά.

— Καί πού εί«αι αύτδς δ χήρος ;

Η Κυρία. Πόσον κοστίζει νά μοϋ κάμετε τήν 
φωτογραφίαν τού μικρού μου ;

Ό Φ ω τ ογ ρ ά φος.Δεκαπέντε δραχμάς, άλλά 
διά δώδεκα θά σάς κάμωμεν έκπτωσιν.

Η Κυρ ί α Ευχαριστώ, δέν 2χω άκόμη δώδεκα 
ιπαιδιά. ..

Εις τδ καφενεϊον.
Ό κ α φ ε π ώ λ η ς. Τί θά πάρουν οί κύριοι ;
Ό π ρ ώ τ ο e . (Δεικνύων τδν παρακείμενόν 

του.) Ό,τι θά πάρη δ Κύριος.
Ό καφεπώλης (πρδς τδν δεύτερον).
Καί δ Κύριος τί θά πάρη ;
Ό δεύτερος. Ό,τι δά πάρουν οί άλλοι.
Ό καφεπώλης (πρδς τδν τρίτον).
Καί σείε, Κύριε, τί θά πάρετε ;
Ό τρ,ίτος . (Μή προσέχων.) Ό,τι είπον οί 

Κύριοι, μέ δλίγον σέλτσ.

Εις Κύριος. Σάς συλλυποϋμαι, Κυρία, διά 
τήν άπώλειαν τού άγαπητού ύμών συζύγου.

Ή λήΡ’-Ό, Κύριε, πόσον μ’ έλύπησεν δ θά
νατός του I καί άμφιβάλλω, άν θά δυνηθώ έπΐ πολύ 
έτι νά έπιζήσω.

— Αληθώς, Κυρία, θά ήναι ίσως ή πρώτη φορά 
δπου σάς συμβαίνει αύτό . . . .

Η ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ

^μορφη ψαροπούλα μου, μέ τάσπρο ζευγαράκι 
Τ’ άνάλαφρα κουπάκια σου, καί. τδ μακρύ καμάκι 
Τδ μπαλωμένο σουπανί—Τής φτώχιας σου στολίδι, 
Τδ σκίρτο καί τδ άκακο μακρύ σου καλαμίδι 
Κι’ δλη σου τήν άρματωσιά— Τής ψαρικής καμάρι 
Αμα τραόψς γιά ψάρεμα 1 έχεις μεγάλη χάρι.

■Μέσ’ ς’ τδ Θαλασσοφίλημα . . — Περνάς I δροσιά 
τι ι , , [Τ^ράτη
Χδ πέρασμα σ ευχαριστεί όπιο τδ βλέπει ιιάτι. . . 
Τή παληοσκουρίασμένη σου άγκυρα τή σπασμέ νη 
Έχεις μπροστά ς’ τής μάσκιες σου μέ χάρι κρεμα- 
τ- . [σμένη
Καί τδ παληδ τιμόνι σου, τραόάς άπδ κοντά σου. 
Σάπιο I κι’ αύτδ άπ’ τδν καιρό, μά τδχης καύχημά 

[σου.

Χρόνια μ’ αύτά σου τ’ άρμενα μέσ’ ς' τά Νησιά, 
[γυρίς^ις.

Μέσ’ς’τών Νησιών τής 'Θάλασσαις μ’ αύτά σου 
. „ · [άρμενίζ.εις.
Αύγουστος του 1899.

I. Γ. Νάννος.

ΓΙΑΤΙ:
(τ? Α... Μ...!)

^ούς ίρκους σου ’λησμόνησες 

ΓΙοϋ μοΰ κάρες τό βράδυ 
Όταν μονάχοι είμεθα 
Στής νύκτας τό σκοτάδι;

Λησμόνησες ποϋ ροΰ ’λεγες 
Θά μ’αγαπάς αιώνια
Και ταίρι μου πως θά γενής 
Δυό άν περάσουν χρόνια ;

Τά πάντα έλησμόνησες 
Ούδέν πλεχά ενθυμείσαι ;
Άστατος κόρη διατΐ
Εις λήθην τώρα κεΐσαι ;

ΓΊατί ω κόρη άστατος
Έν βλέμμα δέν μοϋ βιπτεις ;
Γιατί ειπέ μού το, γιατί
Σκληρως μέ απορρίπτεις ; ; 

Λάρισβ»
’Αδαμάντινο, Νιχολαέδης.
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®ΕΑΤΡΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΙ22

ΤΙ ύπδ τήν διεόθυνσιν τοΰ χ. 'Αλεξιάδου άριστον 
ύφ’ 3λας τάς επόψεις θέατρου τής Νεαπόλεως, εν τή 
όοώ Ίπποχράτους, χαταχτα βαθμηδόν έδαφος παρά τε 
τφ κοινώ καί τοις ήθοποιοις μας, οιτινες σωρηδδν προσ· 
τρέχουσι, τδ μέν κοινόν ν’ άχούοη τήν διδασκαλίαν 
τών άριστων χαί άπολαυστιχωτατων έργων, άτινα έ· 
χάστοτε άπδ αχανής τω παρέχει, πολλοί δέ ηθοποιοί 
νά λέβωσι μέρος εις τόσον επιτυχή περίοδον. Τδ θέα- 
τρον Νεαπόλεως δμολογουμένως πρωτεύει,καί χάρις τώ 
φιλότιμα» καί χάλλιστα κατηρτισμένω θιάσιρ του, άπο- 
λαμβάνομεν κατά τήν θερινήν ταύτην περίοδον τήν κα- 
λειτέραν θεαματικήν άπόλαυσιν. Έδιδάχθησαν μέχρι 
τοδδε πάνυ έπιτυχώς ή Άδριανή καί Μάγοα, δ Μέγας 
Γαλεότος, ή Κυρία μέ τάς Καμελίας, δ Άγαπητικδς 
τής Βοσχοπούλας, δ Επιθεωρητής, ή Νίκη τοΰ Λεω
νίδα, αί Δύο Όρααναί, δ ’Εργάτης Γουλλιέλμος, ή Τύχη 
τής Μαρούλας, η Λύ|»α του ΓέροΝιχόλα κτλ. χαί βά 
διδαχθώσιν ήδη καί αλλα ωραιότερα. Τδ μέρος των δε 
λαμπρότατα έπιτυγχάνουσιν «ΐ Κυρίαι Κωνσταντινοπού- 
λου καί Καζούρη, ή δεσποινίς Ράϊνεχ χαί Φωτεινή Βο- 
νασέρα και οί Κύριοι αδελφοί Βονασέρα, Αγγελάκης, 
δ περίφημος καί πβφιλημένος Ζάνος, Λαζαρίδης, Κων- 
σταντινόπουλος, χτλ.

Ρ...
♦ »
» 

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΣΟΧΑ

Τδ θερινόν θέατρον τοΰ χ. Τσόχα είναι, αληθώς, κοσ
μημάτων ’Αθηνών, καί δ χ. Παντόπουλος δύ’αταί τις 
νά «ιβη δτι είναι ή πηγή τού γέλωτος, ή δροσίζουσα 
τούς ’Αθηναίους κατά τδ θέρος. Κομψότατου δε χαί 
ώραιιότατόν ίχει ήδη κατακτήσει τάς καρδίας άπάσης 
τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, ήτις άθρόα συρρέει κάθ’ 
έκάιστην, έχεΐ, ΐνα άποθαυμάση τά έξοχα έργα, διδα
σκόμενα άπδ σκηνής.

Ό χ. Παντόπουλος, φιλόκαλλος άνήρ, όσον καί μέ- 
γας καλλιτέχνης, άρμονικώς συνδυάζων πάντοτε τδ τερ
πνόν μετά τοΰ ωφελίμου, εγκατασταθείς καί πάλιν 
εφέτος έχει, μετά θιάσου έξ δλως έξόχων έλλήνιϋν 
ηθοποιών, δραματικών τε κωμικών, αφθόνως διαχέει 
καθ’ έκάστην ίσπέραν τδν γέλωτα καί τήν διδαχήν 
βΐς τδ κοινδν, δι* αρίστων έργων, άτινα απας δ θίασος 
αυποΰ απαραμίλλως διδάσκει.

Καί συρρέει άφθόνως έχει δ λαδς τής πρωτευούσης 
καί ο! προσερχόμενοι απέρχονται μέ εύθυμου καρδιαν 
έκ τών καθ’ έκάστην ευρισκομένων εν ήμερησίο: δια
τάξει χωμειδυλλίων καί δραμάτων, έξ ώνάποκομίζει τις 
πάντοτε άρίστας έντυπώσεις

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αίνιγμα, 13 ον
Είμαι άψυχον καί όμως 
Σε κομψεύω, σε στολίζω, 
Πλήν μετά τήν εργασίαν 
Ξεύρω χαί σέ συγυρίζω·.. 
“Αν ζητήβης νά μέ ευρης 
θά νομίσης πώς στρατός 
“Η μαθητκή αγέλη 
Προχωρεί προς τά έμπρο'ς. 

Καί ενώ άν μ’ αρίθμησης 
θέλεις εύρη πλήρη τρία 
Εις τήν ’Αριθμητικήν δεν είμαι, 
Ούτε στή Γεωμετρία

★

Αϊ-ηγμα, 14·» 
θέλω νά ζήσω, αγαπώ

; Πολύ, πολύ νά ζήσω
Κ>’ εν τούτοις δλοι λέγουσι 
•Τδν χόομόν πώς θ’ αφήσω. 
Μου λέγουν «δεν άπηύδησες 
Άπδ τήν κοινωνίαν ;» 
Μοΰ λέγουν «δεν επιθυμείς 
Ειρήνην Ουρανίαν;» 
Καί απαντώ δτι «ποθώ. 
Πολύ ποθώ νά ζήσω· 
Έχει δ κόσμοι αγαθά 
Λυπούμαι νά τ’ άφήσω I®

Ν. 2.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΣΚΗΣΕΗΝ 
awTEY'xori

Αίνιγμα βον Τό γράμμα Η
'Ελυσαν αύτδ δ κ- Δ. ’Αλεξίου έξ ’Αθηνών, ή Δις 

Αιμιλία Ριζότου έξ ’Αθηνών, δ χ. X. Καπετανά*η« 
έκ Πατρών, ή χ. Μελπ. Δασχαλάχη έκ Πειραιώς χαί 
δ κ. Ν. Βενετσάνος έκ Σύρου.

"Ερωτησ. 7η Την Πείνα
Έλυσα» αότήν δ κ. X Καπετανάκης «χ Πατρών- 

χαί ή κ. Μελπ. Δασχαλάχη έκ Πειραιώς.
Αίνιγμα δον 6 θεός

'Ελυσαν αύτδ δ κ. Ν. Βάμβας έξ ’Αθηνών. 
Έρώτηβ. 9η Πέτρος = Παί-τρώς ;

“Ελυσαν αύτήν δ χ. Δ. ’Αλεξίου έξ Αθηνών, δ χ. 
Ν. Βενετσάνος έκ Σύρου καί ή Δίς Μαρία Καμπόλη 
έκ Κων)πόλ«ως.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΤ2ΕΩ3„

Κ. Ζ. Σ ό φ ι α ν- Ζητούμενοι αριθμοί σάς άπεστά· 
λησαν. — Μ. Ν. Ο. Π ε τ ρ ο ύ π ο λ ι ν. Συνδρομή 
έλήφθη. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστάλησαν. —A. Κ. 
X. Σύρον. Έλήφθη, εχει καλώς—Ν. Β. Ζίμνι» 
τ σ α ν. Δελτάριον έλήφθη. Τίποτε ώς γράφετε, δεν· 
έλαβον. Στείλατε ίδι«ά σας χαί λοιπά.—Α. Π. Πει
ραιά. Έλήφθη. 'Εχει καλώς. Στείλατε καί άλλο, 
ώς γράφετε, αρκεί νά είναι γενικόν καί ενδιαφέρον, ούχί 
δέ προσωπικόν. — Τ. X. Κ ι σ σ ό ν. Έπιστολα'ι έλή- 
φθησαν, εχει καλώς. Αναφορά έδόθη. Περί εργαλείων 
γράφομεν.—A. I Β. Γα λ α ξε I δ ι ο ν.Δυεύθυνσίς σας 
ηλλαγη. Α. Π. Κ Ληξούριον. 'Επιστολή έλήφθη 
καί ευχαριστούμε». Σάς συγχαίρομε» ευχόμενοι τά βέλ
τιστα Σάς ενεγράψαμεν καί άπεστείλομεν φύλλα.—Π. 
Κ. Ά λ ε ξ ά νδ ρ ε ι α ν. ’Επιστολή έλήφθη Εύχαρι- 
στοΰμεν. 'Απηντήσαμεν.— I- Α. Κάίρον. ’Επιστολή 
έλήφθη. Τόμοι έστάλησαν πρδ πολλοΰ. "Ηδη έλπίζω 
έλάδάτε.' Δεν πταίομεν ήμεΓς.—Μ. Π. Ναύπλιον. 
Συνεπεία πρώτης έπιστολής σας σάς διεγράψαμεν.*Ηδη- 
σάς ένεγράψαμεν έκ νέου καί άπεστείλαμεν 2ον καί δον 
αριθμόν. Άποστείλατε παρακαλοΰμεν συνδρομήν σας. 
—Γ. Κ. Δ. Σ η τ ε ί α ν ’Επιστολή έλήφθη. ’Αναμέ- 
νομεν καί τήν συνδρομήν σας. — Κ. ©- Ά γ ρ ί α ν. 
Ζητουμένους αριθμούς σάς άπεστείλαμεν.—Α. Κ. Γ α»- 
στούνην. Συνεστημένη έλήφθη. Άπηντήσαμεν.

4» Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων "Ανίατη Κωνσταντινίδου 4»


