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Al SSESEIS Μ ΜΕΤΑ W TSEPKOEHIfiN 0»
ΝΤΩΣ Α σχο
λή τ&ν Π ν ε υ- 
ματιστών κα- 

. λουμένων, γεν- 
νηθεϊσα όν Α
μερική καχ Εύ- 
ρώπη έν έτει 
1855. συνεπεία 
των παραδόξων 
φαινομένων έκ 
τών κινήσεων 
μικρών τριπό
δων τραπε
ζίων καί έ- 
σχάτως πολλά- · 
πλασιασθεϊσα 
έν Εύρώπη, έν
θα εύρε όπα- 
δούς πολλούς, 
σοβαρούς καί 
μή, πιστεύει ά 
κραδάντως, 
κατόπιν έπανει- 
λημμένων πει
ραμάτων , δτι 

είναι δυνατή ή συνεννόησις τών ανθρώ
πων μετά τών ψυχών τών τεθνεώτων. 
Κάί δή προέβησαν είς δημοσιεύσεις ποι
κίλων γενομένων συνεννοήσεων μετά τοΰ 
πνεύματος τοΰ Σωκράτους, τοΰ Μεγάλ. 
Αλεξάνδρου, τοΰ Ναπολέοντος τοΰ πρώ
του, Κομφουκίου, Καίσαρος κτλ- καί ά- 
πετύπωσαν καί αύτήν τήν ιδιόχειρον γρα
φήν καί τάς είκόνας τών πνευματικών 
μορφών διαφόρων τεθνεώτων.

Έν τή «Φύσει» πολλάκις έγράψαμεν 
έκτένώς περί τούτων καί μέχρι ποιου ση

μείου έξίκοντο ήδη αί έν Εύρώπμ έρευ- 
ναι καί μελέται αύτών. ών τό περίεργον 
εύλόγως συγκτνεΐ τούς φυσιολογικούς καί 
έπιστημονικούς κύκλους άπάσης τής ύ-

Έτέρα σχολή, τών ό ν ε ι ρ ολό γ ω ν ; 
μή παραδεχομένων τήν τοιαύτην διά'μέ
σου τραπεζίων, γραφίδων, medium καί 
ύπνωτιστικών μέσων συνεννόησιν τοΰ αν
θρώπου μετά τών ψυχών, άποδεχομένων 
δμως τό δυνατόν τής συγκοινωνίας αν
θρώπων καί τεθνεώτων, πρεσβεύουσιν, 
δτι συνεννόησις τοιαύτη μόνον διά τοΰ 
ύπνου δύναται νά γίνμ. Καί έπειδή ό 
ύπνος είναι είκών του θανάτου καί μό- 
μον τό πνεύμα γρηγορει δρα αί ψνχαί 
τών ζοίντων καί τεθνεώτων δύνανται νά 
έλθωσιν είς έπικοινωνίαν καί' συνάφειαν 
μεταξύ των. Φρονοΰσι δέ τά περί τούτων 
ώς ακολούθως :

Ό ύπνος, ή τόσον περίεργος φυσι
ολογική αΰτη κατάστασις τοΰ ανθρώπου 
κακώς φυσιολογικώς καί ψυχολογικώς 
μέχρι τοΰδε έξηγηθεϊσα, ούδέν άλλ© εί
ναι, κατά τήν νέαν ταύτην σχολήν η α
φασία τις τοΰ σώματός μας, καθ’ ήν μέ
ρος τών δυναμικών ένεργειών μας, αί 
κυρίως έρχόμεναι ώς έκ τής φυσιολογι
κής των ίδιότητος εις έπικοινωνίαν μετά 
τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, τοΰ όρατοΰ, κα- 
ταπαύουσι καί άδρανοΰσιν, ένώ ή ψυχή 
έξακολουθεΐ διατηρούσα μέρος τής ένερ- 
γε<ας καί δράσεώς της. Έν ώρα ύπνου, 
τό σώμα καταλαμβανόμενον ύπό τή& λη- 
θαργίας, άπεικονίσεως δηλαδή τοΰ; θα
νάτου, ή ψυχή πολλάκις έξακολωυθεϊ 
δρώσα, αίσθανομένη καί έκδηλώσαι τήν 
θέλησιν καί έπιθυμίαν της διά τών περι
έργων φαινομένων τού (λεγομένου) ύ
πνου. "Αρα διά τούτου άποδεικνύεται, 
δτι παρά τοϊς τεθνεώσι, ήτοι ταΐς ψυχαΐς 
αύτών, τό πνευματικόν μέρος, κυριαρχεί
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έπί τής ύλης. Δηλαδή, ιό ύπερκόσμιον 
βν, είναι έντελώς διάνοια, ούτως εί- 
πεΐν, ό δέ άνθρωπος. όπόταν κοιμάται 
«άί ΰπνώττη, πλησιάζει πβρίσάι^ρν 
τά ύπερκάσμ*®  όντα, τάς ψύχός ή -έ ν 
άγρηγό^ι·φυσικώς δέ καί ήφΐό¥αΛ?αι 
ποιά τις κατάστασις μεταξύ ήΦτώυ ^λ- 
λνν συναφήςκαιμάλλον π^σομ&ιάζουσα 
καί συνεπώς έπικοινωνία δύνάται κάλ- 
λιον %ά έπιτεν^ή μεταξύ άλλήλων-, ής 
έκ τής αναλογίάς τής «κνι^άστ^ε^ς.

Οΐ αρχαίοι 'Έλληνες έλεγαν έ ν ν υ κ τ ί 
βουλήτοΐς σοφοί σι γίγνετ 'α ι, 
οΐ γάλλοι λέγουσι, la nftit porte cofiseil, 
τίς δ ’ αγνοεί, δτι έν ώοα νυκτός μάς έρ
χονται αΐ μυστικοί ανακοινώσεις καί σω
τήριοι σύμβουλοί; πόθεν άλλοθεν τούτο 
ή έκ τών αοράτων καί πεφιλημένων δν- 
των, άτινα έφ’ήμών άγρυπνούσι καί. 
έμπνέουσιν ήμΐν τάς άγαθάς καί σοφάς 
αύτών παροτρύνσεις ; Τό μάλλον δέ βέ
βαιον ήμΐν έν τή περτστάσει ταύ-τμ εί 
ναι, δτι προκειμένου νά λάβωμεν σοβα- 
ράν τινα καί αμφίβολον άπόφασιν. άνα- 
βάλλωμεν ένίοτε τούτο διά τήν έπαύριον 
όρμεμφύτως, δπως συμβου-λευθώμεν τήν 
νύκτα ή μάλλον δπως έμπνευσθώμεν τήν 
δ’ έπαύριον όντως έγειρώμεθα έντελώς 
άποφασισμένοι περί τού πρακτέου. Τί δ 
άλλο είναι τούτο Λ τής ψυχικής μας κα- 
ταστάσεως ένέργεια, ήτις, καθ’ήν ώραν 
άπαλάσσεται τής έπί τοΰ σώματός της 
έπαγρνπνήσεως, λαμβάνει όδηγίας περί 
τού πρακτέου ;

Έν τή άρχαιότητι καί τώ Μεσαιώνι 
μεγίστην ίδιάζονσαν σημασίαν όπέδτδον 
καί τοϊς όνείροις.άτινα έθεώρουν ώς έργα 
καί αγγέλματα τού Θεού καί μετά πολ- 
λού ένδιαφέροντος κατεγίνοντο είς τήν 
έξήγησιν αύτών. « Έν ό$ρα ύπνου, λέγει 
ό Ταρτουλιανός, μάς αποκαλύπτονται αί 
αναμενόμενοι τοΐς άνθρο>ποις τιμαί έν 
ώρα ύπνου μάς ύποδεικνύονται φάρμακα 
διά τοίύς ασθενείς. ληστών κρυσφύγετα, 
θησαυρών κρύπται. »

Αί δπτασίαι ώσαύτως μεγάλως συνε- 
τέλεσαιν παρά τοΐς χριστιανοΐς, κατά τόν 
μεσαίωνα- Έν ώρα δέ ύπνου οί έμπνευ- 
σμένοι. άφοσίωμένοι καί ένάρετοι έλάμ- 
βανον έκτάκτου ένδιαφέροντος ανακοι
νώσεις-

Έν «τούτοις δέν πρέπει νά νομίσωμεν,
δτι άποκλειστικώςκαί έν ώρα ύπνου μό
νον δύναται τοιαύτη έπικοινωνία μετά
τών πνευμάτων νά γίνη, καθότι καί έν
έγρηγόρσει πολλάκις τοιαύται έγένοντο,
έν είδει έλαφράς καί γλυκείας πνοής,

ώσεί άκατανοή’Ρου vat μυστηριώδους ώ · 
θήσεως, ητΤς’διεγείρει αΐψνιδίως έν τώ 
πνεύματίμας άπροσδόκητον ίοέαν ηάπό- 
φασιν, 'δι·· 'άύέλήίστου δλως Αποβολής-, 

ήτΐον πάντες -οΐ -άνθρω π οι δέν
'όΜιλ εμπνεύ
σεων, -■ΰί^ρ' -

ew oU%a, \ήΐΨή '9ί$ώ&χ>* , άτινα 
&ϋ&\ V<V ΚΌτά τών κιν

δύνων τής ζωής.
Τδν «λοιπού δ θάνατος νικηθήσεται, τδ 

‘φάντασμά του ‘θά κατάβληθή καί άφόβως 
έν ού μάκρα έπόχή θά δυνάμεθα μετά 
τοΰ προφήτου τής Γραφής ν’άνακράξω- 
μεν:'«'Ω, θάνατε, πού λοιπόν είναι τδ 
οπλον σου; ώ, τάφε, ποΰ είναι ή νίκη 
σον ;»

Πιστεύεται, οτι ή μετά τών πνευμάτο^ν 
έπικοινωνία μόνον είς εύγενεΐς καί καθα
ρός καρδίας έπιτρέπεται καί τοϋτο διότι 
πάσα ψυχή μόνον τό καλόν προάσΛίζει.

Παρ' έκάστη καρδία έπίσης ύπάρχει 
ήθικά τις δύναμις, ήν ούδεμία ■φιλοσοφία 
ήδυνήθη νά έξηγήση καί Ούδέμία έπι
στήμη ν ’ άναλύση καί αΰτη είναι ή κα
λούμενη σ ν νεί δ ησι ς,

Ή συνείδησις ούδέν ‘άλλο είναι ή Ιε
ρόν τι φώς. λάμπον έν ήμΐν καί παρ ’ ού- 
οενδς δυνάμενον νά σβεσθη ή άλλοίώθή, 
έχον δέ τήν ιδιότητα νά μάς δτβίφώτίζμ 
έν άπάσαις ταΐς περΰττ-ώσεσι του ‘βίου. 
Είναι αληθώς αλάνθαστος 'φυλάξ. δστις 
παρά τά φαινομενικά καί πραγματικά ή · 
μών συμφέροντα, έν παντί χ.ρόνω καί 
τόπω, απέναντι μεγάλων καί μικρών, 
ισχυρών η αδυνάτων, μάς ύποδείκνύει 
πάντοτε τό καλόν καί τό κακόν, ώς καί 
τήν όρθήν ή λανθασμένην πορείαν μας- 
Ή συνείδησις, κατά τήν νέαν σχολήν, 
ούδέν άλλο είναι ή Λ έμπνευσις τοΰ 
θείου έκάστου αγγέλου, τοΰ μόνου πο· 
θοΰντος τό καλόν μας.Τίς είδε δέ, άν δέν 
είναι συγγενής τις η φίλος ; Ή χριστια
νική θρησκεία καθορίζει αύτόν ώς άγγ ε- 
λον φύλακάμας, δν ό Θεός έπιφορ 
τίζει ν’άγρυπνα έφ’ήμών.

Ύπάρχουσι καί άνθρωποι άνευ συ
ν ε ιδ ή σ ε ω ς. κακοί, ψεΰσται, απατεώ
νες κτλ. Οϊιτοι δέν έχουσι συνείδησιν 
καί δέν συνδέονται ύπό ούδενός αγαθο
ποιού πνεύματος· Στερούνται τού έσω- 
τηρικοΰ φωτός καί διά τούτο δέν διακρί- 
νουσι τό κακόν τοΰ καλού·

Ήδη άς έρωτήσωσι πάντες-έαυτοίτς.καί 
θά ίδωσιν, δτι πάντα τά Ανωτέρω εύρί- 

σκονται έν τή αλήθεια. Άς σταχυολογή· 
σωσι τά φαινόμενα τών ονείρων των καί 
θά εύρωσι τοιαύτας έμπνεύσεις καί απο
φάσεις, οίαι δέν έπιδέχονται αντιρρήσεις - 
Θέλετε καί παραδείγματα : Ύπάρχουσιν 
άπειρα, άλλά θ’ άναφέρωμεν όλίγιστα, 
διότι άρκούσι τά ίδια έκάστου. Πόσοι έν 
έν τούτοις πνευματικώς συγκοινωνοΰ- 
σιν, ώς έν τή πραγματική ζωή μετ’ αγα
πητών τεθνεώτων αύτοΐς προσώπων;

Ιταλός τις. ό κόμης Β.,. βέβαιοί, δτι 
διηνεκώς έμπνέεται άπό τής μακορίας 
μητρός του καί δτι άπό τών άπορρήτων 
συμβουλών, ας λαμβάνει, αΐ έργασίαι 
του καί ή ύγειία του βαίνουσι καλώς

Ό δόκτωρ Β· . ύλιστής, δστις είς ού
δέν πιστεύει. πιστεύει δμως είς τήν μη
τέρα του. ήν ούδέποτε, μολονότι άποθα- 
νούσαν; Λσθάνθη άπομακρυνθεΐσαν αύ
τοΰ- Λέγει δέ,/ότι άκαταπαύστως έν τή 
ζωή συνεννοείται πνευματικώς μετ’ αύ
τής. ■

Ό διάσημος δημοσιογράφος Μ· Ρ··. 
άπωλέσας πεψιλημένον υίόν, διατηρεί 
καθ’ έκάστην στενήν συνεννόησιν μετ’ 
αύτοΰ. Μετά έν τέταρτον άπομονώσεως 
άπό πάσης έργασίας, αρχίζει τρυφερωτά- 
την μετά τοΰ Αγαπημένου του υίοΰ έπι- 
κοινωνίαν· '

Ό κ. Λ··· δικηγόρος, τάς αύτάς διαρ
κείς σχέσεις διατηρεί μετά τής ψυχής 
τής πεφιλημένης αύτφ άδελφής, ήτις 
πεπροικισμένη ούσα ανέκαθεν μέ πολλάς 
εύγενεΐς χάριτας, δέν παύει διαφωτίζου 
σα καί συμοουλεύουσα αύτόν έπωφελώς 
είς τάς έργασίας του.

Έτέρα τις περίπτωσις έπισφραγίζει τ’ 
ανωτέρω. Παρετηρήθη, δτι καλλιτέχναι, 
συγγραφείς, σκεπτικισταί, απέκτησαν 
μετά τόν θάνατον προσφιλούς δντος πλεί- 
ονας διανοητικός εύκολίας η πρότερον, 
αύξηθεισών τών έμπνεύσεών των, ώσεί 
νά προσέλαβον καί τάς διανοητικός δυ
νάμεις τών φίλων αύτών τεθνεώτων.Αίφ
νης τινές έργαζόμενοι καί δυσκολευόμε- 
νοι είς τήν λύσιν δυσκόλου προβλήματος 
ή εις τήν έξακολούθησιν έργου έπιπόνου 
αίφνης σταματώσι τήν έργασίαν των,σκε- 
πτόμενοι τήν συνέχειαν καί άμέσως έρ 
χομένης τής έμπνεάσεως, λύουσίν αμέ
σως τό ζήτημα ή έξακολουθοΰσι τήν έρ
γασίαν άνευ έμποδίου. Πόθεν έλαβον τήν 
έμπνευσιν τής έξακολουθήσεως τού έρ
γου, άφοΰ έν τή έγνωσμένη πείρα των 
δέν ύπηρχον τά στοιχεία; Ούδαμόθεν άλ
λοθεν ή έκ τής όδηγίας τών πνευμάτων. 
Τήν έμπνευσιν δέ ταύτην άπεδέχθησαν 

άνέκαθεν άπαντες οΐ λαοί τής Αφηλίου ■
' Ο θάνατος παρά τισι μέρεσι δέν φέρεη 

τόν πένθιμον χαρακτήρα, δν παρατη- 
ροΰμεν άλλοθι.

Οΐ άνατολϊται τρέφουσι γαληνιότητα 
πρός τόν θάνατον,ένώ έν Εύρώπμ τόν φο
βούνται. Οΐ μουσουλμάνοι άγαπώσι νά 
προκαλώσι καί διεγείρωσι τήν ιδέαν τον 
θανάτου. Οί δέ Άραβες, πρεσβεύουσι τό 
χαρακτηριστικόν ρητόν: «Κάλλιον καθή- 
μενος ή όρθιος κάλλιον κεκλιμένος Λ κα- 
θήμενος- κάλλιον νεκρός ή ζών I»

Κατά τό 1868 έδημοσιεύθησαν έν Πε- 
τρουπόλει ανέκδοτοι έπιστολαί τού έλ~ 
βετού ιατρού Lavater πρός τήν αύτοκρά— 
τειοαν τής Ρωσσίας Μαρίαν γραφεϊσαι ένν 
έτει ι 79^,αίτινες περιέχου<}ΐ τάς γνώμας 
τού ιατρού τής Ζυρίχης περί τής κατα- 
στάσεως τών ψνχών μετά θάνατον καί τον 
τρόπου τής έπικοινώνίας αύτών μεθ’ Α- 
μών. Επειδή αΐ ίδέαι αύται πλησιάζουσι 
πρός τά άνωτέρω έκτεθέντα, θέλομεν έκ- 
θέσει αύτάς είς προσεχές ψύλλον,

Φ. Πρίντβζης

ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
(αθηναι- θηβαι)

Ή επιμέλεια τΰν επιγείων ύπουργων, κατά 
μίμηοιν τής καλλιτεχνικής διαχύσεως τοϋ 
έίωραίοαντος τό ποικιλλόμενον πανόραμα 
μετά πάοης χάριτος. τόν χρυσουφαντον τοϋ 
Ήοιοδίου μύθου πέπλον περιβληθεΐοα καί 
πρός τούς αιωνίους τοϋ καλοϋ καί ύψηλοΰ 
νόμους τήν θεοπεσίαν χάριν τών έργων συν- 
δυάσαοα, άπαραμίλλως έξή^ειρε τήν καλαι
σθητικήν λατρείαν εκείνων, ων τά περικαλλή] 
μνημεία έπιςήσαντα τών αιώνων, διαχέουοι 
σήμερον μετά γραφικωτάτου ρυθμού τό βαθύ 
αίσθημα τοΰ έναρμονίου καί τοϋ απλού. Ή 
εύδαίμων χώρα έαυτήν άνταξίαν τής γεν- 
ναίως προσενεχθείοης αυτή φύσεως άναδεί- 
£ασα καί έπί αρμονία ταύτης πρός τήν τέ
χνην τών έργων σεμνυνομένη, παρίσταται 
μεγαλοπρεπέστατον κέντρον τών θερμουρ- 
γών αισθημάτων, ων τήν ζωηρότητα διαν- 
γάζει τό μεθόριον τού Άστραπαίου Διός,τοω 
άπεικονίζοντος τήν αισθητικήν δύναμιν τών 
δύο ομόρων φαεινών πόλεων καί έκτυλύσσον- 
τος τάς τύχας τών περιωνύμων λειψάνων τής 
Ελληνικής φαντασίας.

Ή Ιδιόρρυθμος καί όχυρά Παρνήθιος γραμ
μή άπό τής μαγευτικής καί ήδυπαθοΰςΏρω-. 
πίας άναδυομένη καί έν μέσφ νεμομένων

V
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λειμώνων καί εύρωστων πεύκων, διαγραψου- 
σών τω περιηγουμένω τήν ποιητικωτάτην 
τοΰ Άνακτος θερινήν διατριβήν, πρός τήν 
θαυμαοίαν άκρώρειαν τής Κορομηλιδς 
ύψουμένη, περιβάλλεται αισθήματα άψυπνού· 
μένα έ£ αύτών τών ερειπίων τοΰ παρελθόν
τος μεγαλείου κα’ι ακολουθούντο έν τή ποι 
κιλία τών απείρων τοϋ εδάφους κυματιομών 
tow άίιοθαύμαστον διάκοσμον τοΰ θορυβώ 
δσως Άοτεως κα'ι τά γραφικά έ£ αντιθέτου 
και ιστορικά τοπεΤα τής αναπεπταμένης Βοιω

ΑΙ Α®ΗΝΑΙ —Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΖ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ

τίας, άφ’ ής ή περίνοια τοΰ Έπαμεινώνδου 
μετά χαρακτηριστικωτάτης δυνάμεωςέκδηλο*  
ο,τι τό ύψος τής καλαισθησίας τών Θηβαίων 
επέβαλλε (1) καί περί ού ό Αισχίνης έν τώ 
Παραπρεσβίαις αναφέρει.

1 ) Το μεγαλεϊον και τό φρόνημα τών Θηβαίων 
διαυγάζει έξ επιγραφής
Άνίκα τό Σπάρτης έκράτει δόρυ, τηνάκις ειλεν 
Ξενοκράτης κλάρω Ζηνι τρόπαικ φέρειν,
Ού τόν άπ’ Ευρώτα δείσας στόλον ουδέ λάκαιναν 
Ασπίδα. Θηβαίοι κρείσσονες έν πολεμώ 
Κηρύσσει Λεύκτροις νικαφόρ» δουρί τρόπαια. 
Ουδ’ ’Επαμεινώνδα δεύτεροι έδραμομεν.

Περί τής επιγραφής ίδέ έν υποσημειώσει σελ. 67 
ήμετεραν συγγραφήν περί τοΰ «Ίσμηνίουί τής θη· 
βαϊδος.

Aec ta -ιης ΆΗραίων ’Axpoxtom ΓΙροπύλ*ιχ  
δις την προστασίαν της ΚαδμίΙας.

Αί δύο πόλεις μετ’ ίσης ορμής καί σφο- 
δροτητος ύπέρ πρωτείων άμιλλώμεναι καί 
λαμπρός, πανοπλίας περιβεβλημέναι είς τά

Παρνήθια μεθόρια, άπωθοΰντο τήν άνδρίαν, 
έΣάπτουσαι τών προμάχων μέχρις, ού ή μέν 
νίκη δι ’ "Αρματος άστραπτε ι τήν 
δάφνην τής ηγεμονίας, οί δέ Π υθάϊστα 'ι 
τά συναπτομενα ευρέα τών αντιπάλων κράνη 
άτενίύοντες και τάς επικρατήσεις σημειοΰν- 
τες, διατέμνουσι τήν μεγαλοπρεπή ενότητα, 
τού Πανελληνίου ρυθμού ένασμενιύόμενοι είς 
τήν μεταποίησιν καί αύτοϋ τοϋ χαρακτήρας 
τής εύμόλπου Θηβαιδος, υπέρ ής έίαισίως 
συνηγορεί ή ελεγειακή στήλη

Ήμετέραι; βονλαί; Σπάρτη μέν έκείρατο δόξαν, 
Μεσσήνη δι’ ιερά τέκνα χρόνω δέχεται, 
βήόης δι’ δπλησι Μεγάλη πόλις έστεράνωται, 
Αυτόνομο; δ’ Ελλά; ηίσ’ έν έλευδερίη.

Ή άνάπτυξις τής καλαισθητικής αυτών 
λατρείας, ιδιοποιούμενης ύπό τοϋ κλεινού 
άστεως τής Τριτογωνείας κατ’ έέοχήν έν τώ 
προσώπω τοΰ Κωου Άπελλοΰ, άπαραμειώ- 
τως έρμηνεύεται τό μέν έν τή έκδηλωθείση 
διαυγεΤ διανοία τοΰ Θηβαίου Άριστείδου, 
τοΰ μεταχειρισθέντος τό σώμα ως διαφανές 
περ·κάλυμμα, δι’ ού νά διορώνται ή ψυχή 
καί τά πάθη μετ’ άκρας λεπτότητος άποχω- 
ριζόμενα τοΰ ηθικού άνθρώπου, τό δέ νωχε- 
λώς κατοπρίζετοι έπί τοΰ βωμού τοϋ Σή
μα λ έου Διός τοΰ έέιχνιάζοντος τήν πνευ
ματικήν καί καλλιτεχνικήν γραμμήν άμφο- 
τέρων τών χωρών.

Άλλ’ δ,τι έμποιει ισχυρόν αίοθησιν είς 
τόν έν Άπημίω βωμώ θύοντα, είνε ή άπο- 

μίμησις τών όφρύων καί τοΰ νεύματος τοΰ 
Κρονίωνος, δν ή έκφρασις τού Όμήρου καί 
ή θαυμασία επίνοια τοΰ Φειδίου άνέτειλαν 
μεθ’ όλων τών ήλιακών χρωμάτων έν τή 
μαγευτική τής Παλλάδος καθέορα. άφ' ής αί 
άκτΐνες άντανακλώμεναι διαφαίνονται ώς 
σκιαί έπεστεμμέναι περί τας στήλας καί όρο- 
φούς τού άγλαϊσματος τής αρχαιότητος, 
θαύματος δέ έκπλήίεως τού συγχρόνου κό
σμου, ούτινος τά γλυφεΤα κινούνται περί τόν 
εύδιον ουρανόν τής ’Αττικής ώς σκιώδη μορ
φώματα.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Λ. ΒΑΓΙΑΝΝΗΧ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σιμφώνως πρός τά έν τώ 13ω τεύχει τής 
«Φύσεως· έ έ. προχηρυχθέντα ιτε.ΙΜη το πρώ
τον διαγώνισμα τής «Φύσεως» προς σύνθεσιν δι
ηγήματος. dia τών τοιούτων ώς χαί άΛΛοτε έγρά- 
ψαμεν. σχοπεϊται ή άνάπτυζις χαι διάδοσις τοϋ 
έτ καθαρευούση ΕΛΛηνιχή γΛώσσ-τ/ προς τό γρά
φεις ζήΛου τών νέων. όπερ αρκούντως έπέτυ 
χεν έν τώ νυν διαγωνίσματα

Λέγρντες· δέ επιτυχίαν, δέν έννοοΰμεν βε 
θαίως, οτι τά διαγωησθέντα ήσαν χαί άριστουρ· 
γήματα, άΛΛά απέναντι τής γενικής σχεδόν 
άπονεκρώσεως. ώς προς τήν διηγηματογραφίαν 
χατέΛαθον.χαΛήν θέσιν, άφοΰ άΛΛως ,τε οϋτε ό 
τρόπος τοΰ · γράφειν διδάσκεται άρχούνιως, ώς 
πρέπει παρ' ήμϊν, ούδέ χαι έκτιμάται. Όμως 
έ/. τών άποτε.Ιεσμάτων τοΰ ήμετέρου διαγωησμοΰ 
έθεωρήσαμεν τούτον επιτυχή, διότι άν έχ τών 
ποΛΛών ■ ά~ οσταΛέντων διηγημάτων, Λάβομεν 
μόνον δέκα τέσσαρα τά άζια διαγωνισμού, ώς 
έκπΛηροΰντα πάντας τούς προταθέντας ορούς, 
τούτων τά π.Ιεΐστα διαχρίνονται διά τήν πρω
τοτυπίαν, τό χάΛΛος τής γΛώσσης, τήν ζωηρό
τητα χαι τό άνεπιτήδευτον τοΰ ύφους.Καί θά ήτο 
μέ δυνατόν νά ώσι χαι ταΰτα χαΛΛίτερα. άν 
ποΰ χαί που δεν παρουσίαζαν άτωμαΛίαν τινά 
εις τό διηγηματιχόν ύφος χαι τήν εχφρασιν, όμως 
δεν προδάΛΛομεν καί ποΛΛάς απαιτήσεις. διότι, 
χαί ώς εχουσιν, είνε άί,ια νά άντιχαταστήσωσι 
πΛεϊστα τών έχ τής ζένης φιΛοΛογίας τοιούτων 
αναγνωσμάτων, τά όποια όμως δυστυχώς 
προτιμοϋνται παρά τών δυναμιτών νά ύπο· 
στορίζωσι χαί ύΛιχώς τήτ ΈΛΛηνικήν φιΛοΛο 
γίαν.

Πρώτον Λοιπόν χαι άνώτερον τών Λοιπών 
έθεωρήθη τό έπιγραφόμενον ’Επαίτης, οπε; 
έχει ποΛΛήν τήν πρωτοτυπίαν, χαί άν έζαιρέ 
σωμενχωρία τινά, διαχρίνεται χαί διά τήν χά- 

ριν τής διηγήσεως χαι τήν πρός τό φιλοσοφικόν 
μέρος τείνουσαν άφήγησιν. Καί φαίνεται μέν ή 
άδεζιότης ίτι τοΰ καλάμου πρός τό τοιοΰτον εΐ 
δος τοΰ γράφειν, άΛΛ’ άναΛογιζόμενοι τό δύ· 
σχοΛον αύτοϋ χαί τήν ήΛιχίαν τοΰ γρά^αντος, 
δέν δυνάμεθα ή νά χρΐνωμεν αύτό εύμενώς.

Τήτ δευτέραν θέσιν δύναται νά καθέζρ τό 
« Ο Χαρτοπαίκτηςν όπερ ύστερεΐ τοϋ 
πρώτου χατά τήν φιλοσοφικήν χροιάν χαί τήν 
δύναμιν τής παραστατικότητας άλλ’ έχει συ
νειρμόν ιδεών χάΛΛιστον ,ύφος όμαΛρν χαί ζωη
ρόν χαί δύναται νά συγκρατήσγ τόν αναγνώστην 
χάΛΛιστα.

Έχ τών Λοιπών διηγημάτων επίσης ώραία 
εινε «Ή άι δα σχ ά Λ ισ σ α» κΠεριπιέ- 
τειαι μιάς δεσποινίδος δίδασκά- 
Λον» «Ή Ζωή· κ.τ.Λ. άτινα θά δημοσιεύ- 
σωμεν έν τοΐς Λοιποίς τής «Φύσεως» τεΰχοις.

Σ. Υ. ΠαραχαΛοϋνται οί βραδευθέντες όπως 
άποστείΛωσι τά φωτογραφίας των, διά νά δη 
μοσιεΰσωμεν ταύτας.

Η ΔΙΕίθϊΝΣΙΣ

ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΟΥ

Στό γάμο σου, σάν πανδρευθτς 

Και τα φλωριά φορέσης, 

Θαρθώ και κ ’έγώ, μικρούλα μου, 

Κί' άς μή μέ προσκαλίσης.'..

ΘαρΟώ κ’ έγώ τό χέρι σου 

Μία φοράνά σφίξω

Καί τι τρελλά ποΰ σ’ αγαπώ 

Μικρή μου, νά σου δείξω...

Στό γάμο σου, σάν πανδρευβής 

Καί χρυσή νύφη γίνης

Κι’ ολόγυρά σου ολόλευκη 

Λάμψι ουράνια χόνης,

Θάρθω γέά πρώτη μου φορά 

Μαζί σου νά χορέψω

Κ’ ένα γλυκό, πολύ γλυκό, 

Φιλάκι νά σοϋ κλέψω...

Στό γάμο σου θαρρείς έγώ, 

Μικρούλα μου. θά κλάψω ;

Ένα τραγούδι ώμορφο, 

Τρελλός, θέ νά σου γράψω...

Άπ ’ τής καρδίας τό μνήμα μου 

Βγαλμένο θά τό ψάλλω’

Κι-’ αύτό θέ νάνε υστερνό. 

Αΰτο-δέ θάνε άλλο...

Έν ΒεΜενδΆ τήι Μακεδονίας 190ί·
'Ιωάννης Γ. Άντωνιάδης.
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Ο ΕΠΑΙΤΗΣ
(Βραβείου Α'.)

Ήτον οίκτρός τήν θέαν. Τό ανάστημά του 
ταπεινότερων τοΰ μετρίου, τό σώμα του ασθε
νικόν, τό δέ στήθος του στενόν καί ζαχεκτικον. 
Αί χεΐρες Χαι e‘ στόδες του ήσαν μεγάλοι καί 
στρεβλοί καί έκινοϋντο άεννάως υπό νευρικού τί
νος κλονισμού. Περιεπάτει ώσεί οί πόδες του 
νά «κινούντο ύπό ελατηρίου, δπερ νά έθετεν αυ
τούς εις περιστροφικήν κίνησιν. Ό λαιμός του κε- 
ρομόχρους, κατεσκληκώς, ακάθαρτος καί έχων 
αποτρόπαιου έλκος είς τό δεξιόν μέρος, υπεβά- 
σταζε κεφαλήν ειδεχθή, μικράν ώς βρέφους, κα- 
λυπτομένην ύπό τριχών πολιών, ύφ ’ άς μόλις 
διεφαίνετο μίτωπον ούχί υψηλότερον τοΰ ενός 
και ήμίσεως δακτύλου.

Κάτωθεν τού μετώπου, ύπό τάς άραιάς δφρεΐς, 
δύο [μεγάλαι κοιλότητες, καλυπτόμεναι ύπό μεμ
βρανωδών βλεφάρων, ένέκλειον δύο οφθαλμούς 
βλακιώδεες, μικρούςκαί άλλοιθώρους. Ή $ίς του 
ήτο μεγάλη, τά δέ χείλη του πάντοτε ύπό κολ
λώδους σιέλου βεβρεγμένα. Μύστακα δέν εΐχεν. 
Αί 8έ παρειαί του ήσαν έσκαμμέναι, ρυπαραί καί 
κεραμόχροες.

*Ητο ένδεδυμένςς μέ ράκη, τά όποια τις οΐδε 
ποία πτωχή γυνή τφ είχε δώσει. Ίστατο δέ είς 
τάς γωνίας τών οδών, ϊνα τόν έλεώσι καί δέν 
έζήτει ποτέ ελεημοσύνην, άφ’ού άλλως έκ τού 
στόμιατός του μόνον άναρθροι ήχοι έξήρχοντο.

Πόσον ετών ήτο ; Παρατηρών τις αύτόν ήδύ- 
νατο» ν’ άπατηθη. έκλαμβάνων αυτόν άπό δέκα 
οκτώ μέχρι πεντήκοντα ετών. Ή κόμη τουήτο 
πολιά, άλλά τοΰτο δέν προήρχετο ίσως άπδ τά 
έτη, άλλ’άπό τήν δυστυχίαν. Καί είχεν ύποφέ- 
ρει, και ύπέφερεν ακόμη τόσα! Τόνέξεδίωκον 
πάνταχόθεν, ώς κύνα ψωραλέου καί, δταν δέν 
άπεμακρύνετο ταχέως, τόν έλάκτιζον. Σπανίως 
δέ τφ έδιδον ελεημοσύνην, διότι άπετροπιάζοντο 
νά τον πλησιάσωσι.

Μίαν ημέραν, ένφ έκάθητο εις τινα γωνίαν
καί προσεπάθει νά φάγη τεμάχιον ξηρού άρτου,
δπερ τφ έξέσχιζε τά ούλα καί έβρέχετο ύπό

τών δακρύων του, οιήλθεν έμπροσθεν του θεσπε- 
σία νεάνις, ΐδανικώς κομψή καί όνειρωδως ωραία, 
στηριζομένη έπί τού βραχίονος νεανίου κομψού 
καί ωραίου, δστις έφαίνετο μνηστήρ της. Πα
ράδοξον ! έσταμάτησεν αΰτη καί τφ ένεχείρησε 
εικοσάλεπτου νόμισμα, ένφ συνήθως αί νεάνιδες 
άπέστρεφον τήν κεφαλήν άπ’ αύτού, διότι ή 
θέα του ταϊς έτάρασσε τά νεύρα. Άλλά αδτη 
εφαίνετο ευτυχής καί ό ευτυχής είνε αγαθός. 
Τήν παρετήρησε μέ τούς άλλοιθώρους οφθαλ
μούς του έν έκτάσει και δάκρυ χςνδρότερον τών 
άλλων κατέπεσεν έπί τής χειρός του, ήτις άπέ- 
μενε μετέωρος, μόλις διανύσασα τό ήμισυ του 
μέχρι τού στόματος διαστήματος, καί άπερο- 
φήθηώς ύπό άπορροφητικοΰ χάρτου ύπό τής 
συμπαγούς ακαθαρσίας ήτιςτήν «κάλυπτε. Διατί 
έδάκρυσεν ; Έσκέφθη άρα ; έκρινε συνεπέρανε ; 
Ώστε είχε νούν ; ώστε είχε καί 'αυτός τό δώρον 
τοΰ λογικού ; ήσθάνετο; Ήτο καί αυτός είκών 
τού Θεού ; Είχε σπινθήρα αθανασίας ;

Ή νεάνις έν τούτοις μόλις άφίσασα είς τήν 
χεΐρα του τό νόμισμα, άποστρέψασα τούς οφθαλ
μούς, έπλησίασε πάλιν τόν σύνοδόν της καί 
έστηρίχθη, ώς έξηντλημένη έπ αύτού.

— “Ας άπέλθωμεν, Ίασμε, είπεν, είνε οικ- 
τρόν τό θέαμα.

Καί άπήλθον ταχεϊ βήματι.
Ό οέ έπαίτης ήκολούθησε διά τού βλέμμα

τος αυτούς απομακρυνόμενους καί κατόπιν σφιγ
γών είς τήν αριστερόν τό στίλβον νόμισμα, έφερε 
διά τής δεξιάς εις τό στόμα μέ νευρικός κινή
σεις τόν ξηρόν άρτον του, ένφ στεναγμός ΰπό- 
κωφος άγήρχετο έκ τοϋ στήθους του.

Διατί έστέναξεν ; Ό στεναγμός του ήτο στε
ναγμός ευγνωμοσύνης ; φθόνου ή λύπης ;

fnzΙις οιοεν ;
Μετά τινας ήμέρας ό Ίασμος διήρχετο ^εμ· 

βώδης έκ τής αυτής όδοΰ, δτε παρετήρησε τόν 
επαίτην είς τήν αυτήν γωνίαν. Τόν έπλησίασε 
καί τόν ήλέησεν.’Εκείνος δ’ έφάνη,δτι τόν άνε- 
γνώρισε καί ήθέλησε νά μειδιάση, άλλά τό μει
δίαμα τόν έκαμεν άπεχθέστερον. Ό Ιασμος τόν 
παρετήρησεν έκ τού πλησίον επί πολύ καί έθαύ- 
μασε τήν στενότητα τοΰ μετώπου, υπο το ο
ποίον, θά άμφέβαλλέ τις, έάν ήούνατο έκεΐ νά 
έδρεύη νους.

Είτα άπήλθε σκεπτικός. Μετ’ ολίγον, δτε ό 
νέος έπανήρχετο έκ τοΰ αντίθετου μέρους, είδε, 
χωρίς ό έπαίτης νά τόν άντιληφθή, δτι έξήγεν έκ 
τοΰ κόλπου του μικρόν ^υπάρόν σακκίδιον, έκ 
τού οποίου έξήγαγεν άντικείμενόν τι τετυλιγ- 
μένον είς τεμάχιον κίτρινου χάρτου.

Τό έξετύλιξ» μετά προσοχής καί έφάνη τό 
στίλβον νόμισμα, τό όποιον τφ είχε δώσει ή 
σύνοδος τοΰ Ίάσμου. Ό Ίασμος τόν παρετήρει 
πάντοτε μετά προσοχής. Εκείνος δέ ένέβαλεν 
αύτό είς τήν δεξιάν τού παλάμην, τό παρετή- 

ρήσε μετ’ «κστάσεως, ήνοιξε καί έκλεισε ταχέως 
πολλάκις τήν χεΐρα του εις δείγμα τής χαρδς 
του καί κατόπιν έπλησίασε τό νόμισμα είς τά 
πλήρη σιέλου χείλη του Διατί έπραττε τούτο ·, 
Πόθεν «γνώριζε τήν αξίαν τού φιλήματος; Ί
σως άπό τάς εκκλησίας, δπου έζήτει έλεημοσύ- 
νην καί έβλεπε τούς ανθρώπους νά άσπάζωνται 
τάς εικόνας. Άλλά διατί αυτός ήσπάζετο τό 
νόμισμα ; Διατί έκφρασις άγαλλιάσεως έπεχύθη 
είς τήν μορφήν καί έμόρφωσεν έν μειδίαμα ; Ό 
Ίασμος, δστις είδε τά πάντα, τόν ήτένισε μέ 
βλέμμα βαθέος οίκτου καί συγκεκινημένος άπήλθε. 

Μόλις αυτός είχε·· άπέλθει, διήρχετο έκεΐθεν 
κομψευόμενός τις ^ωμαλέος ώς βούβαλος καί πνι
γών ταύρειον λαιμόν βες υπερμεγέθη στιλπνά 
περιλαίμια καί ολίγα βήματα όπισθεν αύτού 
ύπηρετίσκος κρατών εις τήν δεξιάν του χεΐρα 
τήν καινουργή πίλον περιτυλιγμένον δι’ εφη
μερίδάς.

Ό μικρός υπηρέτης ίδων τδ νόμισμα είς τήν 
χεΐρα τού επαίτου ήθέλησε νά τό άρπάση. Εκεί
νος ομο,ς τό έσφιξε μετά μεγάλης ουνάμεως είς 
τήν χεΐρα του καί προσέλαβεν ή δψις του έκ- 
φρασινάγρίαν, άγνωστον μέχρι τότε είς τόν υπη
ρέτην εκείνον, δστις συνήθως, διερχόμενος έκεΐ
θεν τφ ήρπαζεν άνευ άντιστάσεως δ,τι είχεν. 
Ήθέλησε νά άνοιξη τήν χεΐρα τού επαίτου, 
άλλ ' εκείνος έκβαλών στεναγμόν οργής έκ τοΰ 
λάρυγγός του, τόν απώθησε διά τής άλλης χει- 
ρος τόσον ισχυρώς, ώστε έπεσεν. Ό κομψευό- 
μενος κύριός του είς τήν φωνήν τοΰ επαίτου έ- 
στράφη, ειδεν δτι ό υπηρέτης του ήθέλησε νά 
άρπάση άπό τόν επαίτην τό νόμισμά του καί 
οι ’ αύτό ούτος τόν άπώθησεν, άλλ ’ επίσης είδεν 
οτι πιπτων ο υπηρέτης του ειχεν άφίσει νά πέση 
καί ό καινουργής πΐλος καί έξεμάνη κατά τοΰ 
επαίτου.

Προσέδραμε ταχέως, ενώ τό ερυθρόν καί πλατύ 
πρόσωπόν του εξέφραζε μεγάλην οργήν.

— ’Ιδού! τό κτήνος, τό έκτρωμα, δέν φτά
νει μόνον, ποΰ τόν άφίνουν καί πιάνει τδ πεζο
δρόμιου, καί δέν μπορεί κανείς νά περάση, παρά 
θέλη καί νά δέρνη καί τούς ύπηρέτας τών οίκο- 
κυραίων ! θά τσαλακώθηκε, θά καταστράφηκε 
τό καππέλο μου, ά I τό κτήνος 1

Καί απώθησε διά τής χειροκτιοφόρου χειρός 
του τόν ασθενικόν επαίτην.

’Εκείνος προσέκοψε βιαίως έπί τού τοίχου, 
επόνεσε πολύ, άλλ’ εκείνην τήν ημέραν άπροσ- 
οοκήτως ήτο λίαν ήρεθισμένος, φαίνεται, διότι 

·. προυχώρησε μετά κλονισμών μέχρι τοΰ κομψευο- 
μένου καί ύψωσε τήν χεΐρα. Ήτο λυπηρώς κω
μικόν θέαμα, νά βλέπη τις τόν ελεεινόν καί αδύ
νατον «κείνον νάνον, δστις μόλις έφθανε μέχρι 
τού στήθους τοΰ κομψευομένου, νά ύψώνη χεΐρα 
κατ’ αυτού.

Ό κομψευόμενος ώργίσθη έπί πλέον.

— Γιά’δές, τό παληόσκυλλο, ό ψωριάρης, ν« 
θέλη νά σηκώση χέρι επάνω μου! Ένας τρελ·.- 
λός έκεΐ ! Ένα ψοφήμι!

Καί επειδή τόν προσέβαλε εις τρελλός, έξε- 
μάνη καί, αυτός ό λογικός, αυτός ό άνθρωπος, τό 
τέλειον πλάσμα, έξέτεινε τήν βαρεϊαν χεΐρα του 
καί τόν άπώθησε fttvit φοβερβς ουνάμεως. Ό έ- 
παίτης έπεσεν έπί τοΰ λιθοστρώτου καί άναρθρος· 
ήχος έξήλθε τοΰ στήθους του.

Συνήλθον πολλοί, οΐτινες μαθόντες τό πράγμα 
έξεμάνησαν κατά τοϋ επαίτου καί έλεγον:

— Καλέ, τί πράγμα! Άφ’ού είνε είς αυτήν 
τήν κατάστασιν καί θέλει νά τόν λυπούνται, ας 
μην κάνη καί αυτός έτσι. Άφ' ού εινε κακομοί
ρης καί σημειωμένος, γιατί θέλη νά κτυπ$ τοίΰς 
ανθρώπους ;

Καί ώργίζοντο οί άνθρωποι έπί τη ιδέα, δττι 
έν έκτρωμα ύψωσε τήν χεΐρα κατ’ ανθρώπου. 
Ώργίζοντο καί εξίσταντο, επειδή ό τρελλός ώρ
γίσθη, διότι τόν έκαμαν νά πονέση. Ή δυστυχία 
δέν έχει τό δικαίωμα νά όργίζηται. Καί αύτοί, 
οϊτινες έθεώρουν εαυτούς πολύ ανώτερους τοϋ 
έκτρώματος εκείνου, αυτοί οί ανεπτυγμένοι, οί 
άνθρωποι, ώργίζοντο διά τό παραμικρόν, διότι 
εις τρελλός έχειρονόμησεν όργίλως, καί άπήτουν 
άπό τόν τρελλόν εκείνον, νά μή όργίζηται, ένφ 
είχε πονίση τόσον πολύ. Άπήτουν άνεξικακίαν, 
ένφ αύτοί οί θεωροΰντες εαυτούς τελείους, δέν 
ειχον τοιαύτην.

Είς άστυφύλαξ μάλιστα ήθέλησε νά όδηγήσιρ 
τόν επαίτην είς τον αστυνομικόν σταθμόν, άλλ& 
μετενόησεν, διότι, ιΐπεν, είς τήν φυλακήν θά 
τφ ήρεσκε καλλίτερα, παρά είς τόν δρόμον καί 
διότι δέν ηύκαίρει τήν στιγμήν εκείνην.

Ό κομψευόμενος έν τούτοις εξέβαλε τό χει- 
ρόκτιον τής δεξιάς χειρός του καί τό ίρριψε μα
κράν καί κατόπιν καλέσας τόν πταίσαντα ΰπη- 
ρετίσκον του και ίδών δτι ό πΐλος του δεν είχε 
πάθει τίποτε, άπήλθον. Ώ! ήτο πολύ δυστυ
χής ό έπαίτης, διότι έτυχε νά φορή ό βασανι
στής του χειρόκτια, ένφ έν έναντίφ περιπτώσετ 
θά άηδίαζε νά τόν ψαύση.

Γ .

Μετά τινας ήμέρας ό Ίασμος μέλλων νά εί- 
σέλθη είς τήν οικίαν τής συνοδού του, παρετή- 
ρησε τδν επαίτην απέναντι τής οικίας ταύτης. 
Έκράτει είς τήν χεΐρα του τό νόμισμα καί μορ- 
φάζων παρετήρει ποτέ μέν αύτό, ποτέ δέ τά 
παράθυρα τής οικίας τής θεσπεσίας νεάνιδοςΛ 
ήτις τόν είχεν ελεήσει.

Ό Ιασμος εΐσήλθεν είς τήν οικίαν.
Τόν είσήγαγον είς τήν μεγαλοπρεπή αίθουσαν, 

είς τό δεύτερον πάτωμα, δπου μετ’ ολίγον ήλθε 
καί ή μνηστή του. Έκάθισεν έπί βελουδίνου 
ανακλίντρου καί εκείνη έπίσης απέναντι του, 
σύρασα κάθισμα. Τά βαρέα παραπετάσματα
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τών δύο παραθύρων ήσαν ήμιάνοικτα καί είσήρ- 
γετο αρκετόν φώς είς τήν αίθουσαν.

— Ίασμε, τόν έρωτφ αΰτη,έχεις πολύν και
ρόν νά έλθης, πώ; αύτό ;

— Υποθέσεις πολλαί, φιλτάτη μου.
—Καί τόσον σπουδαΐαι, ώστε να μέ παραμε- · 

Μ,<η)ς,·.
—-Ύπεΐκον είς τήν ανάγκην, Ουρανία, καί ή 

άνάγ».η εΐνε ακαταγώνιστος. Γνωρίζεις πόσον σε 
άγαπιώ. Σέ αγαπώ καί τώρα καί πάντοτε, καί 
έδώ χαί μακράν σου καί εϊς τόν τάφον. Είμαι 
πολύ ευτυχής, καλών σε μνηστήν μου, άλλά θά 
σε ήγάπων εξίσου καί έάν δέν μέ ήγάπας καί 
άν ήγάπας άλλον καί εχω τήν ίοέαν, δτι δέν θά 
ήμην πολύ δυστυχή:, άν δέν ήσο μνηστή μου. 
’Αντλώ τήν ευτυχίαν μου έκ τοΰ έρωτός μου.

— Είσαι παράδοξος, Ίασμε, άλλ’ δσα λέ
γεις, τά φρονείς τάχα ;

— Ά! έχεις δίκαιον. Έλησμόνησα. Ναί! 
άσκέπτως λέγω ταΰτα, διότι έάν ήμην ελεεινός 
καί ειδεχθείς ώς εκείνο τό ούστηνον πλάσμα, το 
όποιον άλλοτε ήλέησας. ώς ό έπαίτης εκείνος, 
καί σοι έπροξενουν αηδίαν καί μέ άπετροπιά- 
ζεσο, ίσως θά ήμην πολύ δυστυχής έάν σέ ήγά
πων, ίσως θά έκλα.ιον έκ φθόνου βλέπων τόν ώ
ραΐον μνηστήρα σου, ίσως ή καρδία μου θά έ- 
σπαράσσετο ύπό τής συναισθήσεις τής οίκτρότη· 
τός μου . . .

— Ουφ! παυσε πλέον, Ίασμε, τί εΐν’ αυτά 
ποΰ λέγεις; ’Αλλά μοΰ ένεθύμισες τόν επαίτην 
έκείνον. Άπό προχθές ηλθεν απέναντι τής οικίας 
μας καί κάθεται έκεΐ προσφέρων είς τά δμματά 
μας δλην τήν βδελυρότητά του. Εΐοεν,οτ; τον 
ήλέιησα καί οι’ αύτό φαίνεται ήλθε καί έτοπο- 
θετή,θη εδώ. Καί όταν έξέρχομαι, μέ παρατηρεί 
μέ πούς άλλοιθώρους οφθαλμούς του ούτως, ώστε 
μέ σπάνουν τά νεΰρά μου. Κατήντησε νά μην 
δύναμαι νά έξίρχωμαι. Νά θέλη τις ν αναπαύ*  
ση τό βλέμμα καί τήν ψυχήν του είς τήν Θέαν 
τερπνών πραγμάτων καί νά βλέπη τοιαύτας οί- 
.κτρότητας, αίτινες προςενοΰν άποτροπίασιν !

Ά1 εΐνε άνυπόφορον! Ναί! εΐνε δυστυχείς, 
άλλά τοϋτο δεν τοΐς δίδει τό δικαίωμα νά ένο- 
χλοΰν τούς άλλους διά τής δυστυχίας των. Οί- 
κτείίρω τήν δυστυχίαν, θέλω νά τήν έλεώ, αλλ’ 
έπίσης θέλω τόν περίπατόν μου, τήν ευθυμίαν 
μου, τήν εύτυχίαν μου Θά εΐπω είς τον πατέρα 
νά τόν άπομακρύνη διά τής Αστυνομίας.

’Απορώ πώς επιτρέπουν νά περιφέρωνται τοι- 
αϋται βδελυγμίαι είς τάς οδούς 1 . . .

— Σιώπα, Ουρανία, ανέκραξεν ό Ίασμος,
διότι άσκέπτως λέγεις λόγους, οίτινες μολύνουσι
τά χείλη σου, ίξερχόμενοι αύτών.Ά ! θέλιις νά
εμποδίζουν, νά άπομακρύνουν τοΐς δυστυχείς
τούτους καί άπορεΐς, διατί δέν τό πράττουν.
Άλλ’έάν τούς έμποδίζωσι νά έπαιτώσι, θ’άπο-
θάνωσι τής πείνης.Τίς θά .τούς έλεή, δταν δέν

θά τούς βλέπη, δταν δέν τούς εύρίσκη νά τούς 
ελεήση ; Τίς οιερχόμενος δάσος καί άκούων τά 
ήδέα τερετίσματα τών πτηνών, θά άναζητήση 
ποτέ, ή θά φαντασθή καν, δτι πληγωμένου α- 
σιτον πτηνόν εκπνέει πλησίον εκεί, κρυπτόμενον 
ύπό τά ξηρά φύλλα, είς τά ανεξερεύνητα βάθη 
τοΰ δάσους ; . . .

Είπες, δτι θά παρακκλέσης τόν πατέρα σου 
νά τον άπομακρύνγι, τον επαίτην αύτόν. Έγώ σέ 
παρακαλώ, σέ ικετεύω, δταν έξέρχησαι πλησία
ζε τον, δίδε του ελεημοσύνην,προσπάθ-ι, "να τφ

Ήγέρθη καί έλκων ελαφρώς έκ τής χειρός 
τήν Ουρανίαν, έπορεύθη είς τό παράθυρου.

— Παρατήρησέ τον, είπε, κρατεί τό νόμι
σμα, τό όποιον τφ είχες δώσει καί τδ παρατη
ρεί μετ’ άγαλλιάσεως . . . τό φέρει εις τά χείλη 
του. . .Ίσως πολλάκις έπείνασε, άλλά δέν ήθέ
λησε νά τό έξοοεύση, τό φυλάττει ώς κειμή
λιου είς τόν κόλπον του. Καί τό φυλάττει, οι- 
ότι τό έδωκες σύ, διότι, τό ένόησα, σέ άγαπφ...

— Μέ άγαπ» ! . .. χά ! χά! νόστιμον καί 
αΰτδ! Αύτό τό κτήνος, αύτό τό έκτρωμα μέ 
αγαπά ; . . . άνεφώνησεν ή Ουρανία γελώσα μετά 
περιφρονήσεως.

—Διατί όχι ; ’Επειδή εΐνε έκτρωμα δέν δύνα
ται νά άγαπςι ; Είθε οι μή δυνάμενοι ν’ άγαπη- 
θώσι,νά μήν ήδύναντο ουδέ ν ' άγαπήσωσιν. Άλλά 
δέν συμβαίνει ούτως. Σέ άγαπγ μέ ολην τήν 
δύναμεν τή; άφελοϋο καί πρωτογενούς ψυχής του 
Σέ άγαπφ διά τήν μοναδικήν σου καλλονήν και 
βλέπων τήν οικτρότητά του, σπαρασσεται ίσως. 
Πόσον θά φθονή εμέ, δστις έχω τήν ευτυχίαν 
νά ήμ-at μνηστήρ σου 1 Ά ! δέν' γνωρίζεις τί 
φοβερόν εΐνε ό φθόνος. Έγώ τόν ένόησα. Πριν 
γίνω, δ,τι είμαι, πριν υψωθώ διά τής εργασίας 
μου, πτωχός καί δυστυχής, προσέβλεπον μετά 
μίσους τήν ευτυχίαν τών άλλων. Ό φθόνος εινε 
ή φριχτότερα βάσανις. Εΐνε κρΐκος σιιηροΰς, πυ
ριφλεγής,περιβάλλον τίν καρδίαν τοΰ ανθρώπου. 
Ό' φθονερός νομίζει, δτι οί ευτυχείς κλέπτουσ·. 
τήν ίδικήν του εύτυχίαν. Τώρα δ’ οτε έφθασα 
είς ήν περιοπήν είμαι, δικηγόρος διακεκριμμένος 
καί έκτιμώμενο;, δτε δέν φθονώ πλέον τίποτε, 
επειδή έμιλέτησα, εσυλλογίσθην καί αωρθώθην, 
τώρα προσπαθώ, δταν βλέπω τινά δυστυχή, νά 
φαώωμαι όλιγώτερον πλούσιος, όλιγώτερον ευ
τυχής, νά φαίνωμαι δμοιός του. Διότι γνωρίζω 
τί εΐνε ό φθόνος....

.Τήν στιγμήν έκείνην εΐσήλθεν είς τήν αίθου
σαν ό αδελφός τής Ουρανίας, νέος εικοσιπενταε- 
τής, ρωμαλέος, ξανθός καί ώραΐος, δστις μειδιών 
είπεν είς τόν Ίασμον:

' —Φαίνεσαι ώς εμπνευσμένος ιεροφάντης μέ 
τούς λάμποντας οφθαλμούς σου καί τό ύφος δ
περ έχεις προσλάβει.

Τί ανέπτυσσες ; Άλλά όμιλώμεν περί αύτοΰ, 

καθ’ όδόν, διότι θά εξέλθωμεν, οέν είν’ έτσι 
Ούρανία ; ’Ετοιμάσου.
Η Ουρανία έξήλθεν, ένώ οί δύο φίλοι ήναπτον 

σιγάρον καί μετ’ ολίγον επανήλθε, φορούσα τό 
κομψόν πιλίδιόν της μέ έλαφρότατον, άραχνοϋφή 
πέπλον.

Έξήλθον. Ότ*  διήρχοντο πρό τοΰ επαίτου, 
εκείνος προσέβλεψεν ατενώς τήν.Ουρανίαν. Αύτη 
δέ τόν έπλησίασε καί τόν ήλέησε, καθώς καί οί 
σύνοδοί της. Προσεπάθησε νά τφ μειοιάση, αλλά 
μ.ή ουνηθεΐσα, άπεστράφη ταχέω; μετά κινήμα
τος αηδίας.

— Δέν δύναμαι, Ίασμε, εΐπεν, εΐνε αποτρό
παιος, δέν δύναται τις νά τφ μειδιάση.

Άπήλθον. Ό έπαίτης είδε τήν εκφρασιν τής 
αηδίας είς τό πρόσωπον τής Ουρανίας καί, αν 
δέν ένόησε τούς λόγου; της, συνεπέρανεν όμως 
αυτούς έκ τών τρόπων της. Έκτοτε δέν έφάνη 
πλέον έκεΐ. Τάς νύκτας μόνο·, ήδύνατο τις νά 
ιδη συρόμενου έπιπόνως πλάσμά τι, δπερ ιστατο 
απέναντι τής οικίας τής Ού'ανίας, παρετήρει 
μετ’ εύβλαβείας τά παράθυρά της καί έφερευ 
εις τά χείλη του αντικείμενου τι στίλβον.

Δ'.
Παρήλθε καιρός. Ή Ούρανία είχε λησμονή

σει τέλειον τόν έρώντα αύτής επαίτην, ό οέΊα- 
σμος δέν τή άνέφερε πλέον τίποτε περί αύτοΰ, 
διότι δέν ήθΐλε νά τήν ταράξη.

'Εσπέραν τινά έδίδετο χορός είς τήν οικίαν 
τής Ουρανίας. Τά παράθυρα, εχοντα άνηγερ- 
μίνα τά παραπετάσματα, έπέτρεπον είς τό φώς 
νά έξέρχηται έξ αύτών καί τά βλέμματα 
τών διαβατών νά δύνανται νά παρατηρώσι τάς 
φευγούσας σκιάς τών χορευτών, Ή δέ Ούρανία 
περί το μεσονύκτιον άποφεύγουσα μετά τοΰ Ίά- 
σμου τήν τύρβην τής αιθούσης, έξήλθεν είς τδν 
-ΐ, , > , ,εζωστην προς αναψυχήν.

Παριτήρουν οί δύο έρασταί τους αστέρας καί 
τά λευκά νεφύορια Απομακρυνόμενα ταχέως καί 
οιαλυόμενα ώς δνειρον εί; τό άπειρον. Έάν πα· 
ρετήρουν προς τά κάτω, ίσως ήδύναντο νά ΐδω- 
σιν εις σκοτεινήν τινά γωνίαν τής έπ.οιορθου- 
μένης παραπλεύρου οικίας, άναμέσον τών χω
μάτων, τών ξύλων καί τών πετρών δν τι, δπερ 
περιέβαλλεν αύτούς διά τοΰ βλέμματός του, έκ 
τής σκοτίας. Ήτον ό έπαίτης. Είχεν άποσυρθή 
εις τήν σκοτεινήν γωνίαν, φοβούμενος μή τόν 
ιόωσι καί τόν διώξωσι καί προσεπάθει νά ιδη 
οιά τών παραθύρων τήν σκιάν τής Ουρανίας,

Ιόών δέ εΐτα αύτήν έπί τοΰ έξώστου μετά 
τοΰ Ίάσμου, ϊνα τήν βλέπη καλλίτερου προσήλ- 
θεν ολίγον χωρίς νά ίδη, δτι έπλησίασεν είς τδ 
χείλος λάκκου άνεωγμένου διά τήν άσβεστον. 
Παρετήρει άπλήστω; τούς δύο έραστάς, ούδέν 
άλλο βλέπων ή ακούω·'. Ήτο δέ τόσον προση

λωμένος είς τήν θέαν ταύτην, ώστε δέν άντελ.ή- 
φθη τήν μετακίνησιν άμάξης.

Ο νυσταλέος αμαξηλάτης δέν τον είδε καί 
εμάστιξε τούς ίππους. Ή άμαξα έκκινήσασα καί 
συρόμενη υπό δύο ρωμαλέων ίππων, προσέκοψε 
μετά δυνάμεως επ ’αύτοΰ και τόν απώθησε μα
κράν. Έξηρθρωμένος τότε καί συντετριμένος 
τάς πλευράς έπεσεν ό έπαίτης έκ τής φοβέρας 
ώθήσεως είς τόν λάκκον τής άσβεστου. Ό δέ 
κρότος τή; άμάξης έκάλυψε τόν ασθενή του γογ
γυσμόν.

Τήν επαύριον αί έργάται εΰρον τό πτώμα του, 
ελεεινόν καί συντετριμμ.ένον. Υπέθεσαν, δτι χω 
ρις νά ιδη έκρημνίσθη είς τόν βαθύν λάκκον κ.αί 
απέθανε μή δυνάμενος νά καλέση είς βοήθ*ια·ν.  
Η δεξιά του χειρ ήτο συνεσπαμένη καί κλειστίή. 

Όταν δέ μετά δυσκολίας κατώρθωσαν νά τήήν 
ανοίξουν, εΰρον έν αύτή εικοσάλεπτο-’ στιλπνίον 
νόμισμα.

Γιώργος Ν. Λωμαίδης.

Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ
Ήτο παραμονή τής πρώτης του Νέου Έτους. 
Είσπράξας τδ τελευταίο·? έκείνης τής ήμέρας συ

νάλλαγμα τού Εμπορικού Οίκου, παρά τφ όποίφ 
είργαζετο ώς είσπράκτωρ ό Πέτρος, εΐσήλθεν είς 
τδ γραφεϊον καί επειδή δ γενικός ταμίας είχε πρδ 
πολλοϋ άπέλθη, έκλεισε τά 1000 φράγκα τοϋ συ
ναλλάγματος εις τδ ιδιαίτερον μικρόν ταμεϊον, δπερ 
εκρατει. όπως τά παραδώση είς αυτόν τήν επαύριον.

— Ό διευθυντής περιμένει σέ μόνον, ίνα ανα
χώρηση. λέγει πρδς αύτδν ό Γραμματευς, νέος συν- 
ομήλιξ τφ Πέτρφ, άναμένων μετ’ ανυπομονησίας 
τήν έλευσίν του, ίνα δυνηθή καί αΰτδ; νά άναχωρήση 
κατόπιν τοϊΐ διευθνντοΰ.

Και δια να μή φανή οτι δυσηνασχέτει έπί τούτφ, 
μ,ιδιάσας ολίγον, προσέθεσεν:

— Ετοιμάσου διά τφ δώρον.
Ο Πέτρος αποθέσας τδν πίλον του καί εύπρε- 

πισθείς ολίγον, εΐσήλθεν είς τδ ιδιαίτερον δωμάτιο,ν 
τού διευθυντοϋ, οστις άφ’ ού τδν ηύχαρίστησε διά 
τήν καλήν διαγωγήν ήν έδειξε καθ ’ ολον τδ διαρ- 
ρεϋσαν έτος, ένεχείρησεν είς αύτδν κύλινδρον έκ 
χάρτου περιέχΟντα τδ. μηνιαϊον μισθόν του, συνο- 
δευόμενον ΰπδ διπλάσιου άναλόγου ποσού, δώρον 
τής πρώτης του Νέου έτους.

II

Άνά τάς οδούς ή κίνησις ήτο μεγίστη.
Αϊ φωναί τών άδόντων παίδων καί ό ήχ°ς τώ>ν 

διαφόρων μουσικών οργάνων, άνεμιγνΰοντο μετά τοϊυ 
θορύβου τών πάσης τάξεως ανθρώπων, περιφερομέί- 
νων ένά τά κατάφωτα καταστήματα, άτινα είχον 
εκτεθειμένα εις τάςπροθήκας των τά ωραιότερα διά 
δώρα αντικείμενα.

Ό Πέτρος έξαλλος εκ χαρας, κρατών άπδ τοϋ 
βραχίονος τδν φίλον του Άνδρέαν, τδν γραμματέα 
τοΰ Οίκου, μετά τοΰ όποιου συνεξήλθον, παρεκίνει
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αύτδν ιια είσέλθωσιν είς κατάστημά τι, δπως αγο- 
ράση τά απαραίτητα διά τούς μικρούς του αδελφούς 

άρχιχρονίάτικα δώρα.
— Είμαι τής ιδέας, πρδ του νά έξοδεύσωμεν άπδ 

αυτά τά -χρήματα τών δώρων, δτι πρέπει νά δοκιμά- 

σωμεν προηγουμένως τήν τύχην μας είς τά χαρτ’ά, 

λέγει είς αύτδν δ Άνδρέας, δστις έφαίνετο δτι κά

πως θά ήτο συνειθισμένος είς τδ παίζειν.
— Πλήν έγώ, δέν γνωρίζω νά παίζω, οΰτε έπαιξα 

ποτέ μου, άπήντησεν δ Πέτρος, άτενίσας τδν φίλον 

του είς τούς οφθαλμούς.
— Τότε έλθέ όπως ιδης μόνον και κατόπιν άγο- 

ράζομεν τά δώρα.
Πράγματι δέ διηυθύνθησαν είς τδ Καφφενεΐον, 

δπου συνείθιζον νά λαμβάνωσι τδν καφφέ των καί 

είθήλθον είς αύτό.

Κατά τδ επικρατούν έθιμον, τά διάφορα τυχηρά 

παιγνίδια ειχον ήδη αρχίσν, πρδ πολλοί και προ τών 

τραπεζών τοϋ καφφενείου ίσταντο πλείστοι οσοι, δο- 

κιμάζοντες τήν τύχην των.
ΪΙλησιάζουσιν είς τήν τράπεζαν και ό Άνδρέας 

ρίπτει έπ' αύτής τδ πρώτον νόμισμα, έφ’ ου προση- 

λώθη ολη ή προσοχή τοϋ Πέτρου.

Κερδίζει’ και ό Πέτρος παρακινεί τδν Άνδρέαν 

οπω'ς άπέλθωσι.
Άλλ’ δ Άνδρέας καταθέτει καί πάλιν τδ δι· 

πλοΰν.

Κερδίζει έκ δευτέρου καί έκ τρίτου, δπότε τδ 

τριπλοΰν τοΰτο κέρδος, γενόμενον δέλεαρ δια τον , 

άδαή περί τά τοιαΰτα Πέτρον, τδν προτρέπει να φέ- 

ρη μηχανικώς έντδς τοϋ θυλακίου του τήν χεΐρα 

τρέμουσαν,ώ; άν διέπραττεν έγκλημα καί νά ρίψη 

καί αύτδς τδ πρώτον νόμισμα έπί τής τραπέζης.

Κερδίζει’ δέν άναχωρει όμως, ώς παρεκίνει προ

ηγουμένως τδν φίλον του Άνδρέαν, αλλα μάλλον 

τούπου ριψοκίνδυνος, λαμβάνει κάθισμα καί καθηται 

παρά τήν τράπεζαν.

Τδ πρώτον βήμα ήδη έγένετο καί έφ ’ όσον άνε- 

μιγνύετο είς τήν φοράν τών παιγνιοχάρτων, ή τύψις 

τοϋ συνειδότος άφ’ ένδς καί ή συγκίνησις του παι

γνιδιού άφ’ ετέρου, τδν άπετύφλωνον έπί τοσοίτον, 

ώστε ούτε τά δώρα τών μικρών του αδελφών εσκε- 

πτετο πλέον, οδτε δτι άνεμένετο είς τήν οικίαν δια 

τδ φαγητόν.

Τότε δε μόνον συνήλθεν ολίγον είς έαυτόν, όταν 

θέσ,ας τήν χειρά του καί πάλιν είς τδ θυλάκιον δια 

ν’ άποσύρν, χρήμα,τδ ευρίσκει κενόν καθ’δλοκλη- 

ρ(α·ν, διότι τάέχασ-ν ολα, χωρίς νά έννοήση πώς 

κακπότε.
"Η πλάνη τδν παρασύρει είς τήν άμφιβολίαν καί 

έρευνα πάντα τά θυλάκιά του. Βεβαιωθείς δέ περί 

τής πραγματικότητος, άποτείνεται μέ τρέμουσαν εκ 

τής συγκινήσεως φωνήν πρδς τον πλησίον παίζοντα 

φίλον του Άνδρέαν, δπως λάβη τι έκ τοΰ προχεί

ρου, διά νά εξακολούθηση καί πάλιν.

— Άφησε με καί σύ, άπαντα ούτος μ.ετα θυ

μοί. Δεν βλέπεις δτι χάνω καί έγώ ;

Τότε δ Πέτρος άπομακρύνεται τής τραπέζης καί

κάθηται είς μίαν γωνίαν, παρατηρήσας δέ τδ ώρο-

λογιον τοΰ καφοενείου,. δεικνΰον τήν 1 Ιην ώραν,

άνελογίσθη τήν ανησυχίαν, ήν έδιδεν έν τή οικογέ

νεια του, άλλά μή τολμών νά ύπαγη άνευ τών δώ-

ρων τών μικρών του αδελφών και, τδ χειρότερον, 

άνευ οβολοί έκ τοΰ μισθού του. ήσθάνθη ολον τδ 

αίμα άνερχόμενον είς τήν κεφαλήν τού καί στηρί- 

ξας αυτή'· έντδς τών δύο χειρών του, έσκεπτετο.

— Ναί! άνεφώνησεν αίφνης, άνατιναχθείς έπι 

τής θέσεώς του. Είς τδ γραφείου . . . αλλ εαν τα 

χάσω και αύτά; θά κατηγορηθώ τότε Ως κλέπτης 

καί έπειτα θά χάσω καί τήν θέσιν μου! , ·

Φρίκη διέτρεξεν έπί τή ίδέφ ταύτη, δλον τδ σώμα 

του και έκτύπησε τδ μέτωπόν του δια τής χειρός, 

ώς άν ήθελε διά τοϋ κτύπου τούτου ν ’ άπομακρύνη 

τήν όλεθρίαν ταύτην ιδέαν από τοϋ εγκεφάλου του.
— Όχι! όχι ! έσκέφθη. Προτιμότερου ν' άνα- 

χωρήσω.
Καί έγερθείς άποτόμως, έξήλθε του καφφενειου, 

με βήμα δέ έσπεοσμένον και άσύνηθες αύτφ καί με 

καρδίαν πιεζομένην ύπδ μεγάλου βάρους, διηυθύνθη 

είς τήν οικίαν του.

III

Ή μήτηρτοϋ Πέτρου, άνησυχοΰσα διά τήν βρα

δύτητά του, άνεμενεν αύτδν έναγωνίως, ώς επίσης 

καί οι δύο μικροί του αδελφοί, συνειθισμένοι απο τα 

παρελθόντα έτη, δέν ειχον κατακλιθή έτι, διότι ή 

μεγάλη περιέργειά των διά τά άναμενόμενα δώρα, 

άπεδίωκε τδν ύπνον έκ τής ιδέας των.
Έπί τή θέα ταύτη δ Πέτρος συνησθάνθη δλον 

τδ μέγεθος τοϋ σφάλματος,δπερ διέπραξε καί δά

κρυα έκ τής συγκινήσεως άνήλθον είς τούς οφθαλ

μούς του.
— Τί έγινες άπόψε, παιδί μου ; Διατί ήργησες 

τόσον ; έρωτα αύτδν ή μήτηρ του, εν φ οΐ μικροί 

του αδελφοί έξήταζον μετ' αγωνίας τάς χείράς του.

Καί έπειδή ούτος δέν άπήντησε:
— Σέ βλέπω πολύ κουρασμένον, έπαναλαμβάνει 

αΰτη.
— Ναί ! είχομεν έργασίαν εις τδ γραφεϊον, δια 

τδ κλείσιμον τών λογαριασμών τοϋ έτους, απήντη- 

σεν έπί τέλους δ Πέτρος, χαμ.ηλώσας τούς οφθαλ

μούς, ίνα άποκρύψη τδ έκ τοϋ ψεύδους ανελθον είς 

τδ πρόσωπόν του ερύθημα. Καί μάλιστα . . · μας 

είπεν ό διευθυντής, οτι αΰριον θα μας δώσουν τους 

μισθούς μας, έξηκολούθησεν εισερχόμενος είς τδ 

δωμάτιόν του.
— Γιατί, μητέρα, δέν μάς έφερε τίποτε έφέτος ; 

λέγει δ μικρότερος αδελφός, μά τόνον βαθέος παρα

πόνου. Εινε θυμωμένος μαζύ μας ;
— Όχι ! καλέ μου, αύρων θά σάς τά φέρη, ά

παντα ή μήτηρ. "Εχετε ύπομ.ονήν.

Καί άποτεινομένη πρδς τδν Πέτρον :

— Δέν θά φάγης ; έρωτα αυτόν.
— Όχι! είμαι ολίγον άδιάθετος καί δέν έχω 

διόλου δρεξιν. Υπάγω νά κοιμηθώ. Καλήν νύκτα.

Και έκλείσθη έν τφ δωματίφ του.
— Κάτι έχει, έψιθύρισεν ή μήτηρ του. θά τοΰ 

συνέόη τίποτε, διότι πρώτην φοράν τδν βλέπω τοσον 

μεταβεβλημένου.

IV
Πράγματι δ Πέτρος κατεκλίθη’ κατά πόσον ό

μως έκοιμάτο, δέν δύναται τις νά ειπη.

Ή άνάμνησις τοΰ άπολεσθέντος χρήματος ή συγ- 

κίνησις, ή τύψις τοϋ συνειδότος δια τδ ψευδός,δπερ 

μετεχειρίσθη- παρα τή μητρί του, τδ παράπονου 

τών μικρών του αδελφών, ολα αύτά συνετάραττον 

τας φρένας του, αίτινες, πλάττουσαι διάφορα διορ

θωτικά του σφάλματος σχέδια, έφερον πρδ τών όμ- 

μάτων του τά έν τφ γραφείφ ^ευρισκόμενα χρήματα.

Ό ήχος του ώρολογίου, σημαίνοντος τδ μεσονύ

κτιον, έπέφερεν εις αύτδν τήν ιδέαν, οτι ήρχιζε τδ 

Νέον Έτος καί ίσως μέ αύτδ θά ήρχιζε Νέα Τύχη 

δι’ αύτδν εύνο’ίκωτέρα.

Και μή σκεπτόμ-νος πλέον, οτι αύτδ τδ οποίον 

διέπραττεν ητο κλοπή, (σχημάτισε τήν απόφασίν 

του, έπήδησεν έκ τής κλίνης, ένεδύθη ταχέως καί 

έξήλθεν άκροποδητί τής οικίας, ίνα μή έννοηθή.

Διευθυνθείς είς τδ γραφείου, έξύπνησε τδν φύ

λακα, δστις ήνοιξε τήν θύραν. Έπί παρουσία του 

δέ δ Πέτρος ήναψε φώς καί, παραλαβών έκ τοΰ 

ταμείου τά 1000 φράγκα τοΰ συναλλάγματος, 

άπήλθεν.

Αποφασισμένος πλέον διευθύνεται είς τδ αύτδ 

Καφφενεϊον, δπου οί παίζοντες ΰπερεπλημμύρισαν 

ολας τάς τραπέζας.

Βλέπων τδν φίλον του Άνδρέαν ακόμη παίζοντα 

καί εχοντα πρδ αύτοΰ συσσωρευμένον ούκ ολίγον 

κέρδος, κάθηται πλησίον του άπαρατήρητος, ώς έκ 

τής σοβαρότητος τοΰ παιγνιδιού, διότι τήν φοράν 

ταύτην ήτο κατατεθειμένου πολύ ογκώδες ποσόν.

Δυστυχώς χάνει ό Άνδρέας καί στρέψας ίνα ίδή 

τοννεωστί έλθόντα, έπί τή θέα τοΰ Πέτρου, ανα

φωνεί :

— Βρε αδελφέ, άκόμη δέν ήλθες καί έχασα . . . 

Πήγ αίνε άλλου και κάθησε, παρακαλώ.

Πράγματι, διά νά μή δυσαρεστήση τον φίλον του, 

ό Πέτρος έπορεύθη εις άλλην τράπεζαν καί ήρ- 
χισε νά παίζη.

Πλήν καί πάλιν ή τύχη έξηκολούθησε νά φαί- 

νηται είς αύτδν δυσμενής, έφ’ οσον δέ διέφευγε τών 

χειρών του τδ ξένον χρήμα, έπί τοσοΰτον ή τύ

ψις του συνειδότος ηδξανεν, έπί τοσοΰτον ήσθάνετο 

τάς δυνάμεις του έκλειπούσας.

Ή πρωία ήρχισεν ήδη νά ύποφώσκη καί ίνα μή 

ανακαλυφθή έν τή οικία ή πράξις του, ρίπτει έπί 

τής τραπέζης καί τδ μένον είς χείράς του υπόλοι

πον, καταβαλ.ών καί τήν τελευταίαν σταγόνα τής 

ψυχραιμίας του.

Χάνει. Καί μετά τοϋ τελευταίου τούτου ποσοΰ, 

χάνει έπίσης καί τήν τελευταίαν του συναίσθησιν. 

Βόμβοι προσβάλλουσι τά ώτά του, φάσματα διάφορα 

διέρχονται πρδ τοΰ πεπλανημένου βλέμματός του 

καί ή λέξις «Κλέπτης» διαφεύγει τών σπασμωδι- 

κώς κινουμένων χειλέων του.

’Εξέρχεται τοΰ καφφενειου μηχανικώς.

Άλλά, μόλις εύρεθείς έπί τής δδοΰ, βλέπει προ- 

χωρουντα πρδς αύτδν άνδρα μελανείμονα. φέροντα 

σήμα αστυνόμου καί ακούει παρ’ αύτοΰ έκφερομέ- 

νας σοβαρώς τάς λέξεις;

— Έν όνόματι τοΰ Νόμου, σέ συλλαμβάνω!

Καί στραφείς δ Πέτρος, διακρίνει δύο κλητήρας 

προβαίνοντας πρδς αυτόν.

Είς τήν θέαν ταύτην δ δυστυχής ήνοιξεν ΰπερ- 

μέτρως τούς οφθαλμούς, τρομακτική κραυγή έξέ- 

φυγε τοΰ λάρυγγός του καί ώς όγκος κατέπεσεν έκ 

τής κλίνης του πρηνής έπί τοϋ εδάφους.

. V
Ότε ήνοιξε καί πάλιν τούς οφθαλμούς, ή μήτηρ 

του εΰρίσκετο παρά τδ πλευράν του, βρέχουσα τδ 

πρόσωπόν του δια δροσερού υδατος.

Ήτο ήδη ήμέρα καί διά τοΰ άνοικτοϋ παραθύρου 

δ ήλιος κατεπλημμύριζε τδ δωμάτιόν του.

Εύθύς κατ’ άρχάς ό Πέτρος παρετήρησε·/ έπί 

μαχρδν πέριξ αύτοΰ, ώς έάν προσεπάθει νά συγ

κεντρώσω τάς ιδέας του.

— Ναί! έλεγεν ή μήτηρ του. Όληντήν νύκτα 

παραμιλούσες, παιδί μου, καί μας είχες είς μεγά

λου φόβον. Παναγία μου ! ΤΙ έπαθε« λοιπόν ;

— Τίποτε ! έψιθύρισε, συνελθών ολίγον είς έαυ

τόν."Ωστε ήτο αληθές. Δεν είχε κλέψει. Ήτα δνει 

ρον !

Καί έπι τή σκέψει ταύτη, ήσθάνθη έαυτδν ικατα- 

ληφθέντα ΰπδ άφάτου χαράς.

Ήγέρθη καί ύψώσας τήν χεϊρά του πρδς ταν μι

κρόν μύστακά του :

—Ά ! άνεφώνησε καί βαθύς στεναγμός έξώγ- 

κωσε τδ στήθός του. Είμαι πολύ εύχαριστημένος, 

μητέρα.

Καί έν φ δυο παχέα δάκρυα ώλίσθαινον έπί τών 

παρειών του, είπε καθ’ έαυτόν. σείων τήν κεφαλήν 

του :
—· ’Ιδού ποΰ δύναται να καταντήση ό Χαρτο- 

παίκτης I !

Φαγιουρ 1“Ara Αίγυπτος!
•Ανδρία; Βουλγαρϊδης

ΕΥΑΓΓ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ Μ-
up. I'YMNASlAPXOr

ΜΕΤΑΦΡΑΖΙΣ

ΓΟΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
μετά ψιλούοψχκης άναλύΰεως τών κεφαλαίων

Έξεδόθη είς ώρατότατον τεύχος.

HOTEL ROY AL
RESTAURANT DE LA BOURSE

Tantah — Egypt®
Άμφότερα διευθυνόμενα ύπδ τοΰ κ. 2τ. Παππα- 

δβπούλον.Ξενοδοχείου τοΰ ύπνου εις καλλίστην και 
εΰάερον θέσιν, με επίπλωσιν άμεπτον καί ώραΐα δω
μάτια — ’Εστιατορίου μετά μαγειρική; εξαίρετου. 
“Εχει τήν καλειτέρον πελατείαν

DEMETRIUS C. MELINIOTIS.
PORT —SAID

Grand ctopbt de Comestilles et spiritueux 
Importation et Exportation en gras.
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ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α.Ι ΖΩΣΑΙ ΣΚΙΑΙ

(δυνέχεχα καί τέλος)

Σχίίμα 14ον
Τδ 14ον σχήμα παρουοιάδει τέλειον'έαγωόν κσ- 

θήμενον έπ) τών όπισθίων ποδών του καί έωροϋν- 
τα τούο προσθίουσ. ’Ενταύθα ή συναρμαΛθγή τών 
χειρών είνε άπλουσ-άτη, τδ δέ σχήιια ώρσιότατον.

Σχήμα 15 ον
Τό 15ον σχήμα, πσριστά κεφαλήν μικράε καμή- 

λου.Ώ. βλέπετε ή δεξιά χεΙρ τίθεται έπί τής έτέ- 
ραε καί σχηαατίύει τδ κρανίον, ένώ ή άριστερά 
σχηματίζει τδ ήνεωγμένον ρύγχοε τον. '

Σχήμα Ιθον
Τέλος δέ 5ν τοποθετήοη τάε /ε";αε της άίρά 

δεσποινίς κατά τό ίθσν σ/ήιια θί έιιφονισθή πρδ 
υμών υπερήφανος κύκνος μεγαλοπρεπώε πλεων.

KIA ΙλΜ ΖΥΜδΟϊΛΠ mSTOTS

ΠΩΣΪΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΝΑΠΝΕΩΜΕΝ

Πολλοί ένεκα κακής έξεως άναπνέουόι διά τοϋ 
στόματοε κα) ουχ) διά τών πνευμόνων, έκτιθέμενοι 
ούτως είς σοβαρά ένίοτε νοσήματα τών πνευμόνων 
καί τοΰ λαιμού.

Τδ στόμα έχει τάς ΐδιαίούσαε αυτοΰ λειτουργίας 
ήτοι δι’αύτοϋ τρώγομεν, πίνομεν κα) όμιλοϋμεν- 
οΙ δέ ρώθωνες έχουσιν δμοίωε τάς ίοίκός των δΓ 
αύτών δσφοαινόμεθα καί άναπ νέ ομε ν. Ό φυ
σικός λοιπόν άγωγόε τοΰ άέρος εΐνε ή ρίς, δι’ ηε 
ό άήρ, ύφιστάμενος όλόκληρον δολιχόδρομίαν φθά
νει είς τούε πνεύμονας θερμότερος καί δέν έπιδρά 
τοοοΰτον έπιόλσβώε έπ’ αύτών, διότι ίσα καί δν 
λέγη ή νεωτέρα ίατρική περί μικροβίων, ή ψνίις 
θά μείνχ] πάντοτε ώε μία σπουδαιότατη άφορμή ό
λων τών νοσημάτων τοϋ αναπνευστικού συστήμα
τος.

Άναπνέοντει διά τοϋ στόματος, ίδια ϊτε δ πα
γερός βορράς μαίνεται, δ ψυχρός άήρ πλήττων άπ’ 
ευθείας τήν μόνην έπιφάνειαν τών εσωτερικών μας 
όργάνων,δι’ ής συγκοινωνοΰμεν ιιετά τοϋ περιβάλ
λοντος ήμάε κόσμον, παράγει τοπικός ψύίει;, αϊ- 
τινεε έπιψέρουσιν ερεθισμόν τοΰ /.επτεπινέπτου 
πρώτου περικαλύμματος τών βρόγχων μ.αε, τό ό
ποιον ή Ιατρική γλώσσα καλεϊ έπιθήλιον Τοϋ έρε· 
θισμοΰ τούτου έπωφελοϋνται οί οιάφοροι άνά τήν 
άτμόσφαιραν αίωρούμενοι έπιδρομεκ, τά μικρόβια 
δηλαδή καί ιδού άμέσώς γρίππαι, πνευμοΖαι κλπ. 
λοιμώδη νοσήματα.

’Αποφεύγετε λοιπόν ν’ αναπνέετε παρά φύσιν 
διά τοϋ στόματος καί δή τόν χειμώνα κάμετε χρή 
σιν τού φυσικού αγωγού τής ρίνδε καί θά Ιοήτε οτι 
θ' άποφύγητε τούε ένοχλητικοΰε πονολαίμουε και 
τά νοσήματα τών άναπνευστικών δργάνων,Ιδία δέ 
δταν πνέη δ ψυχρός βορράς, κλείετε τό στόμα καί 
αναπνέετε μέ τήν ρϊνα

'<1 Ιατρό; βα;

ΤΗ· ΚΥΡΙΑ· Φ -:.
Γϋναι, είπέ μοι, διατί,' δπόταν σέ προσβλέπω 
Μυρσίνα; Ιχ. τοΰ ουρανού νομίζω., δτι δρέπω 
Και, δταν τό γελόεν σου προσατε-'ίσω όμμα. 
Αισθάνομαι, ότι οίκώ εις παραδείσου όώμα ;
Είπέ μοι, γϋναι, τήν ζωήν καί χάριν ποΰ ευρίσκεις 
Λευχείμωνο; τού ουρανού καί ροδαλής παιδίσκης ;...

"Ω I διατί, τδ στόμα σου όπόταν οιανοίγης, 
Μέ τήν γλυκύθυμον φωνήν τα μύχια μου θίγεις ;. . 
Μή τήν άβράν σου γενεάν σύ ελκεις εκ Σειρήνων ; 
Είπε μοι, γϋν’ άφροστεφής, μή θρέμμα εί-’ εκείνων ; 
Ποιον σου θέλγητρου γλυκύ, τί πάθος μυρωμένου 
Τόν νοΰν.μου άπαντα »ί; σέ κρατεί προσηλωμένου ;. .

Ά ! γϋν’ ένόησες τί πΰρ τά στήθη μου φλογίζει 
Και πώς δακρύει τδμμα μου,όπόταν σ’ ατενίζει. 
Μη τό προδίδ’ ή πελιδνή πλησίο· σου μορφή.μου 
Πόσον πο εϊ, πόσον πονίΐ ή τάλαινα ψυχή μου... 
Πλήν εις τήν φλόγαν μου αύτήν καί συ ώ! θα θέλησης, 
Γλυκεία νύμφη τούράνοϋ, έπ:ση; ν’ απανθηση; ; ..

•I. Γ.' 'Λντωνιάδης.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΐΙΣ ΤΔΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΕΝΑΡΩΝ 

ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΝΙΚΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΩΩΝ

Συνήθως αλειφουσι τον φλοιόν τώ'' δένδρων διά πισ- 
σης, ήτις δμως προξενεί" αηδίαν είς τήν δρασιν καί 
τήν αφήν. Τό καλλίτερου δμως καί πρακτικότερου 
αντιφάρμακου πρός προφύλαξιν τών δενδρυλίων σας άπό 
τής καταβροχθιστώ; αύτώ·< άπό τών κονίκλων και 
λαγωών είναι ή διάλυσις κόπρου κυνός έντός ύδατος 
καί ή περιαλειψις τοΰ κορμού τών δένδρων δι’ σύτής. 
Οί κόνικλοι καί οί λαγωοί άποστρέφονται τήν οσμήν 
ταύτην, ώς προερχομένην έκ τοΰ θανάσιμου έχθροΰ 
των, αποφε.,γουσι δέ νά πλησιάσωσι τό έκ ταύτης 
αλειφόμενον δένδρου

ΑΦΑΙΡΕΧΙΣ ΤΩΝ ΛΕΙΧΙΙΝΩΝ Κ ΙΙ ΤΩ < ΚΡΥΩΝ 
ΕΚ ΤΩΝ ΦΛΟΙΩΝ ΤΩΝ ΑΕΝΑΡΩΝ

Ό φλοιό; τών δένδρων καλύπτεται έκ παρασίτων 
φυτών καλούμενων λειχήνων καί βρύων, τά όποια δια- 
τηροΰσιν ύ-^ρασίσν, έξ ή; τό δέ.δρον βλάπτεται καί 
συναμα φραττουσ·. τούς πόρου; αύτοϋ, δι’ ών άναπ.έει. 
Προς θεραπείαν τοϋ κακ-,ΰ τούτου, δπερ παρεμποδίζει 
τήν άνάπτυξιν τοΰ δένδρου, ξύσον διά λεπίδος σιδηράς 
τα παραφυτα ταύτα και έπάλειψον τήν επιφάνειαν 
δι’ύδατοςπεριέχοντος διαλελυμένην άσβεστον.Ή διά- 
λυσις αύτη καλείται γάλα άσβεστου κα! παοαακευά- 
ζεται ώς έξης :

Λάβετε άσβεστου καλήν μέρος 1 
"Υδωρ » 20

©εσον άμφότερα έντός αγγείου καί άφοϋ τό ύγρόν 
ψυχρανθή, άνακάτωσον καί διά ψήκτρα; έπάλειψον 
τό μέρος τοΰ δένδρου.

ΑΠΟΜAKPYNSIS ΤΩΝ ΜΠΩΝ

Πρός άπομάκρυνσιν τών μυιών άπό τών οικιών καί 
τών σταύλων συντελεί, ώς γνωστόν, πρωτίστως ή 
καθαριότης, δ αερισμός καί τό σχετικόν σκότος.

Αί μυΐαι ούδέποτε συχνάζουσιν είς τά καθαρά, 
διαρκώς αεριζόμενα καί σκοτεινά μέρη.

’Αλλά καί αλλέως δύνασθε νά πράξητε.
Ιον Κρεμάσατε κλάδου ιτέας ή φύλλα πτέριδος έκ 

τής οροφή; ή επί τοϋ τοίχου τοΰ δωματίου καί τήν 
νύκτα, δτ» αΐ μυΐαι θα περιμαζευθώσιν ινα ήσυχά- 
σωιιν, καλύψατε διά τίνος σάκκου ή υφάσματος τόν 
κλάδου η τα ,^ύλλα καί οϋτω τάς συλλαμβάνει» καί 
φονεύετε σχεδόν δλας.

2ον Λάβετε σωλήνα περιέχοντα λυκοπόδιον, όν έμ- 
φυσάτε είς τάς μυίας, παραθέτοντες φλόγα κησοΰ. έξ 
ής αναφλέγεται τό λυκοπόδιον, δπερ καίει τά πτεοά 
τών μυίών.

3ον Τό ξύλον κασίας τιθέμενον έντός ύδατος τή 
προσθήκη ολίγου σακχάρου έλκει τά; μυίας. αΐτινες 
σπεύδουσι νά φύγωσι καί καταστοέφονται.

ΑΑΗΘΕΙΑΙ

Ή ευτυχία εΐνε όκιά όπισθεν τής όποιας τρέ 
χωμεν, χωρίς νά δυνάμεθα νά τήν όυλλάδωμεν

Ή έλπίς εΐνε δνειρον διαρκές τοΰ άνθρω
πον.

Ή χαρά εΐνε ύαλος λάμπουόα καί εϋ&αρι- 
ότοϋόα, άλλά και ευκόλως θραυομένη.

Ή τύψις τής όννεχδήόεως εΐνε χάρος τής 
ψυχής.

Συγχωροΰμεν τούς άλλους, ούχί δμως και 
έαυτούς· άπαιτόΰμεν δ’ έν ταύτω καί διόρθω· 
dtv τών άμαρτημάτων των, χωρίς νά διορθώνο- 
μεν πρωτίότως τά ήμέτερα.

Πολλοί προτιμώόι νά μένωάχν έντμ άμαθείμ, 
ϊνα μή ύποκύψωόιν εΐς τό ψώς.

Ζητοϋμεν τήν έπαΰριον, μή έννοοΰντες δτχ 
χάνομεν τήν Οήμερον καί οϋτω ματαίως παρέρ
χεται ό καιρός μας

Εΐνε πεπρωμένον τ’ άν'ρώπινα νά μετέρ
χονται εις τήν λήθην, δχότι έκ τοϋ όκότους προ- 
ήλθον.

Κάλλιον ή ευτυχία νά έλθχρ, άργά ή ποτέ.

Προτχμώτερον ό άνθρωπος νά τυψλώττμ ή νά 
βλέπχ,χ κόόμον άμαρτΐας.

Τό έαρ μας καθχότμ τό γήρας άνυπόψορον.
, Φρί*.

ΑΚΡΟΣΤΙΧίΣ

ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ Σ Α.

Σ-άν λουλούδι όμοχάζεις τ’ Άπρχλχ,,
Υ-ακίνθον σκορπάς μυρωδιά, 
Ν-ύμψχτ είσαι μέ πάναγνα χείλη 
Ο λη χάρις μ’ αγγέλου καρδιά- 
Δ έξου οώρον αύτούς μου τούς στίχους 
Η-νωμένους μ’ εύχάς ένδομύχους.
Άπό τάς ό’χΟα; τον Ν*ίλ«ν  Μίλι. Κορμπέτη;
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΎΊΠΟ ΕΠΟ^ΙΚΓ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Μβτ’ εικόνων) 

(Συνέχεια*  ίδέ προηγούμενο*  ψύλλον)

Το συσταθέν ιδίως έν έτει 1895 παρά τφ ξενοδο

χείο» Shepheard’s. όδδς Κάμε/., οπού καί ή Διεύ- 

θυνσις.τυγχάνίΐ κομψότατο*  καί τελειότατο*  ύφ 'όλας 

τάς επόψεις, άμιλλώμενον πρδς δλα του είδους του 

ένεκα τής μετά πόσης Ουσίας, πλούτου, χλιδής και 

καλαισθησίας έξωρα'ισεως και διοργανισμοΰ του. 
Τούτων δλων ένεκα καί τής,φύσει μειλιχίου καί εύ- 

γενεστάτης συμπεριφοράς του ό κ. Κορτέσης απο

λαμβάνει μεγάλης τιμής καί ϋπολήψεως παρά τώ 

τόπφ, έκτιμαται πρεπόντως έν τή πατρίδι του "Ιφ, 

οπού καί διατελεϊ δήμαρχος άπδ τού 1899. τυγχά

νει δε καί ταμίας τού Διεθνούς Συνδέσμου τών σιγα

ροποιών, ώς έπίσης καί τής λαϊκής Αδελφότητος, 

τιμηθείς δ’ άλλως τε ύπδ πολλών βραβείων καί χρυ

σών μεταλλείων έν διαφόροις Έκθέσεσιν.

ΑΓΓΕΛΟΣX ΕΑΜΗΣ

Είς: τήν άνάπτυξιν τής σιγαροποιίας έν Αΐγύπτφ 

συτετέίλεσε πρωτίστως τδ Ελληνικό*  στοιχείου, 

ένθα εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων ή καπνεμπορία 

καί σιγαροποιία εύρίσκεται ιδίως εις χεϊρας έλληνι- 

κάς.Τίά δέ ονόματα τών ομογενών κυρίων Τσανακλή, 

Κυριαζή, Χέλμη, Βαφειάδη, Μελαγχροινοΰ, Καρα- 

βοπούλου. Τριανταφύλλίδου, Μαυρίδου. Λιδανοϋ, 

Κομβίλη, Μάντζαρη, Πρωτοπαπά κτλ., άτινα έν τη 

συγχοονφ ιστορία πρωτεύουσι καί κυριαρχοΰσι τής 

έν Αίγύπτω σιγαροποιίας, θά διαμείνωσιν ώς πυρήν 

καί ύπόδειγμα τής μεγάλης έν τφ μέλλοντι αναπτύ- 

ξεως καί καλλιέργειας τοϋ καπνού έν Έλλάδι καί 

οί πρώτοι σκαπανείς τής συγχρόνου άκμής καί προο- 

δου τής σιγαρπποιίας έν τή ύφηλίφ, καθόσον, ώς 

προείπομεν, ούδαμοΰ άλλοθι τοσαύτην καί τοιαύτην 

ιδιάζουσαν περιποίησιν καί τελειότητα ελαέεν. δσον 

έν Αΐγύπτφ ή σιγαροποιία, έκτιμηθεϊσα ήδη καί 

τιμηθεΐσα έπαξίως έν ολφ τφ κόσμφ.
Ό κ. “Αγγελος Χέλμης ομοίως έκ μικρών άρξά- 

μενος του έργου έξίκετο εις επίζηλον σημεΐον σιγα

ροποιού έμπορου, κάτοχος ήδη ών ένός τών μεγα- 

λειτέρων έργοστασίων τοΰ Και’ρου έν τή καλειτέρρ 

συνοικία, τή ευρωπαϊκή λεγομένη, τής Ίσμαϊλίας, 

όδδς Μπουλάκ. οπού έχει και τήν ώραίαν κατοικίαν 

του. δλως νέου 'ελληνικού ρυθμού.
Ό κ. Χέλμης γνωστός ήδη τή ήμετέρα Άθη 

ναϊκή κοινωνία, ώς συχνάκις παραθερίζων έν Φα 

λήρφ, είναι ομογενής μέ ακραιφνή αισθήματα, α 

νήχθη δέ διά τής επιμονής, φιλεργείας καί ίκανότη 

τός του είς άξιοσέβαστον εμπορικήν περιωπή*  κα 

είναι έκ τώ*  άνδρών έκείνων, οίτινες άόκνως κα 

προσωπικώς πάντοτε έργαζόμενοι, φιλοτιμουνται κα 

έαυτούς ν’ άναδείξωσι καί τά τέκνα των είς τήν έμ 

πρέπουσα*  ελληνοπρεπή μετά πάσης θυσίας μόρφω 

σιν νά περιαγάγωσιν, όπως καταστώσι φιλότιμοι και 

φιλόνομοι πολϊται.Όντως δέ δύο άξιόλογα άρρενα 

τέκνα παντί σθένει επιμελούνται νά σπουδάσω?: καί 

άναδείξωσι μετά τής άξιολόγου καί κάί.λιστα μεμορ- 

φωμένης φιλότιμου συζύγου του-

Ό κ. Χέλμης άνήρ μεσήλιξ ήδη συμπαθής καί 

εΰγενέσταπος τούς τρόπους, ειλικρινής και δημοτι- 

κώτατος κατώρθωσε νά συγκέντρωση έν έαυτω πά

σας τάς άρετάς. αίτινες καθιστώσι τόν άνθρωπον ευ· 

χάριστον είς τάς συναναστροφας και ευεργητικω 

τατον είς τήν κοινωνίαν. Φύσει δε φιλομαθής, κρι

τικός καί έπιμελής, προσεπορίσατο γνώσεις, ας έν- 

διαφερόντως μεταδίδει τοϊς περί αύτόν. Άγαπα δέ 

νά συζητή τότε μόνον, όπόταν τήν άπώλειαν τοΰ χρί- 

νο.υ ήτις συναπάγεται έκ τής ομιλίας, άντικαθιστα 

ή προσγινομένη έκ τής συζητήσεως ωφέλεια. Εν

θυμούμαι δ’έτι οτε πρδ δύο έτών μοί ανέπτυσσε τήν 

κατάστασιν τής σιγαροποίας έν Αΐγύπτφ καί τφ έ- 

λιγον:

— ’Αρκεί, Κύριε Χέλμη, ένόησα. έχετε έργα- 

φίαν, έξ ής σπουδαίας ζημιοΰσθε καί...

— "Οχι, Κύριε Πρίντεζη, μοί άπήντα, αύτά οπού 

σας λέγω είναι ή ακριβής κατάστασις τοΰ σπουδαι- 

οτάτου εμπορίου, οπερ εκτελεϊται έν Αΐγύπτφ καί 

άν χάνω καιρόν πολύτιμον, οπού σας τα αναπτύσσω 

ήδη. ιίξεύρω, οτι θά τά γράψετε μίαν ήμέραν καί θά 

διαφωτίσετε τούς έν Έλλάδι καλλιεργητάς του κα

πνού, οίτινες παραμελοΰσι σπουδαιότατου παράγοντα 

του τόπου ρ.ας.

Ή Ελλάς τοϋ λοιποΰ έχει πολλά νά καρπωθή 

έκ του καπνού, άφοΰ ή κατανάλωσις, δηλαδή ή 

άγορά καί έκμετάλλευσις αΰτοϋ είναι είς χεϊρας 

άποκλειστικώς Ελλήνων.
Καί διά σειράς άκριδοΰς περιγραφής μοί έξιστό- 

ρει τήν έξέλξιιν του έμπορίου τούτου, οπερ ομολο- 

γουμένως πέπρωται ήδη διά τής πρωτοβουλίας του 

κ. Πεσμαζόγλου έν Άθήναις ν ’ άναλάβη νέα*  φάσιν 

ύπδ καλλειτέρονς οικονομολογικούς καί γεωργικούς 

όρους.

Τοιοΰτος έ*  όλίγοις Ο κ. Χέλμης οστις ού μόνον 
ύλικώς άλλά καί πνευματικώς είναι δημιούργημα 

τοΰ έαυτοϋ του, δπως οι πλεϊστοι σχεδόν τών ομο

γενών μας καπνοεργοστασιαρχών έν Αΐγύπτφ, οί

τινες ού μόνον κατέστησαν έαυτους επιζήλους τη

πατρίδι έθνικώς,άλλά καί παράδειγμα ταΐς λοιπαϊς 

ταξεσι κα! σκαπανείς τής προϊούσης έν τώέξωτερι- 

κφ προόδου άνβδείχθησαν ύλικώς.

Εν ’Αλεξάνδρειά έγνώρισα καλώς καί έτερον 

καλλιστον κα: επίζηλον θέσιν κατέχοντα ομογενή 

καπνεργοστασιάρχην. τον κ.Άνασι. Τριανταφυλλί- 

δην, οστις διακρίνεται καί διά τά παράδοξα αύτοΰ 

αισθήματα καί τήν έκτακτον συμπεριφοράν του. Εί

ναι ίδιόρυθμος, αλλά κάλλιστος άνθρωπος καί πρέ- 

πε· καλώς νά τον γνωρίσετε και πολλάκις νά τόν 

συναναστραφήτε, δια νά εμβαθύνετε είς τόν χαρα

κτήρα του, αν θέλετε νά διατυπώσετε αύτόν.

Κατα πρώτον τόν εκλαμβάνετε ώ: αγριάνθρω

πον, αλλ’αφήσατε τον να σαςομ.ιλή διαρζ.ώς.νά σας 

προσφέρη καφέ καί έπανιιλημμίνως κονιάκ καί σι 

γαρέτα και αν δέν φύγετε τότε θα τόν έννοήσητε. Εί

ναι δέ ακούραστος, ευάρεστος είς τήν ομιλίαν του. 

πολυμαθής και συνάμα σοβαρός καί αύστηρόο. άλλά 

καί φίλεργος, φιλάνθρωπος καί δίκαιος. Εργάζε

ται άπό δρθρου βαθέως μέχρι προκεχωρημένης νυ

κτός, αγρόπνως επιβλέπω*  τδ εργοστάσιο*  του καί 

τούς ανθρώπους του προσωπικώς κα! δίδων ολ έν 

οδηγίας καί συμβουλάς' 'ειτα δε άποσυρόμενος οί οι. 

επιδίδεται είς τήν άνάγνωσιν δλων τών φύλλων, 

άτινα τώ έρχονται καθ’ έζ.άστην, διότι δλα σχεδόν 

λαμβάνει καί είναι οΰτω πάντοτε ενήμερος όλων 

τών πολιτικών, κοινωνικών καί εθνικών ζητημάτων 

τής ήμέρας. Τό δε περιεργότατον, οτι σχηματίζει 

κρίσιν όρθοτάτην περ; όλων, συζητώ*  άπταίστως 

καί άν δέν έκάθητο είς τό εργοστάσιό*  του ή εγνω- 

ρίζετε αύτόν έν τάξειδείφ ή έν πλώ, ήθέλετε ά- 

φεύκτως τόν έκλάβει ώς βουλευτήν, υπουργόν ή δι

πλωμάτην.

Τδετε τήν εικόνα του, ή*  έλάβομεν άλλαχόσε, 

διότι δέν σας τήν δίδει έκ ταπεινοφροσύνης καί θά 

σχηματίσητε αλλοίαν ιδέαν περί τοΰ ατόμου του. 

Δέν ομοιάζει ή μορφή πρός τήν ψυχήν' άλλως τε 

ή ομιλία του βαρεία καί επιβλητική κατά πρώτον 

σας φοβίζει. Άρχίζεε άπδ τοΰ διαπασών, καταλή

γει δμως είς τό φά. Δέν φαίνεται οιος είναι καί 

καλείτερον δια τδν εαυτόν του καί διά τούς άλλους, 

διότι άλλως θά ήτο σκληρόκαρδος.

Ό κ.'Γριανταφυλλίδης είναι τύπος Κωνσταντινο- 

πολίτου, ομοιάζει δέ καθ ’ ολα πρδς τοιοΰτον καί όμι

λε: τήν τουρκικήν ώραία καί άπταίστως, είναι δέ 

άδελφός του παρ’ ήμΐν έγκατασταθέντος εσχάτως 

βαθυπλούτου Τριανταφυλλίδουέπί πολλά έτη έμπο- 

ρευθέντος έν Ρωσσία,δστις έκποιήσας τά πάντα-, ήλθε 

νά ζήση έν Έλλάδι, άγοράσας πολλάς οικίας καί 

οικόπεδα καί οίκοδομήσας λαμπρόν μέγαρο*  έν Κη- 

φισσία.

Ό έν ’Αλεξανδρεία ήμέτερος φίλος Τριαντα- 

φυλλίδης φύσει ρέκτης τοΰ καλού καί τής προόδου 

έχει ιδρύσει υποκαταστήματα έν ’Αλεξάνδρειά, Κα- 

ί'ρφ καί άλλαις πόλεσι τής Αίγύπτου. προμηθεύει 

καπνά καί σιγαρέτα έν τε τώ έσωτερικώ καί έξωτε- 

ρικφ, άπολαμβάνει δέ τής γενικής ύπολήψεως πάν

των, ίδίφ δια τα πατριωτικά, φιλανθρωπικά καί κα

λαισθητικά αύτου αισθήματα. Λέγεται, οτι ιδών ποτέ 

οικογένειαν δεινώς πάσχουσαν, ούχί μόνον χρηματι- 

κώς συνέδραμε*  αύτήν δεόντως, άλλά καί δύο μέλη 

αύτής έτοποθέτησεν είς έργασίαν.

Είναι όμως καί ύπερήφανος είς άκρο*.  Απο

φεύγει τάς συναναστροφάς καί διασκεδάσεις καί 

ματαίας έπιδείξεις, κύριον μέλημα έχων τήν εργα

σίαν καί μελέτην. Πάντες τόν σέβονται καί τόν 

φοβούνται εν τοϊς καταστήμασι*  αύτοΰ. άλλά καί 

τον αγαπούν καί εκτιμούν, διότι είναι καί φίλος δί

καιος καί φιλάνθρωπος. Άν έζη είς παρφχημένην 

εποχήν, θα τδν έξιλαμβανον ώς συμπαθή καί φρό

νιμον σατράπην, άρεσκόμ-νο*  νά συζη δημοτικώς 

μετά τών περιστοιχιζόντων αυτό*.

ΑΝΑΣΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΥΛ ΛΙΔΗΣ

Ή κρίσις του περί τών πολιτικών καί εθνικών 

ζητημάτων είναι άπόρροια ύγιοΰς καί διαρκούς με

λέτης έκ τής έξελίξεως πολυετούς πείρας. Τοσοΰ

τον δ’ επιτυγχάνει, ώστε πάντες τδν θαυμάζουσι 

και αποδέχονται τήν γνώμην του.

Τοιοΰτος ανήρ δέν ήτοδυνατδν ή καί έμπορικώς 

να εΰδοκίμήση καί αί έργασίαι του εύτυχώς βαίνοι- 

σιν άπροσκόπτως κατ ’ εύχήν. Δύναται δέ έπί ώρας 

πολλάς νά κάθηται μαζύ σας συνομιλώ*  καί έκθε

των τάς ιδέας του περί ποικίλων ζητημάτων καί έν 

τούτοις νά παρακολουθή τάς έργασίας τοϋ κατα στή

ματος του καί τίποτε νά μή διαφεύγη τήν όξεϊαν 

άντίληψίν του. Πολλά δέ διηγούνται περί αάτοϋ, 

ίδια φιλανθρωπίας καί αγαθοεργούς πράξεις. Με- 

ταβάς ποτέ δι ’ εργασία*  είς τδ προξενείο*  και παρα- 

τηρήσας τήν πενιχράν έπίπλωσιν τών γραφείων, 

έξεπλάγη και προσεφέρθη έξ ιδίων καί άνεκαίνισεν 

άρδην ταΰτα.

Άλλά καί ή ατμοπλοϊκή συγκοινωνία τής Αί

γύπτου μετά τής Εύρώπης δέν ύστέρησεν ώς πρός 

τήν συμμετοχήν τοΰ ελληνικού στοιχείου καί μεθ’ 

ύπερηφάνου ομματος βλέπομε*  τήν σήμερον ίόμο- 

γενεϊς πλοιάρχους διευθύνοντας ρωσσικά. αιγυ

πτιακά, άγγλικά καί αύστριακά άτμόπλοια, έ-ζκτός 

τών διασχιζόντων ήδη ελληνικών σκαφών, τήν 

Μεσόγειον θάλασσαν.Έν μόνον δέν κατωρθώθη έτι, 

ελληνικά σκάφη νά διαπερώσι τόν Ισθμόν τού 

Σουέζ καί μετά λύπης ήκουσα πλοηγούς έλ- 

ληνας τής διώρυγος παραπονουμένους έπί τούτφ και 

μετά θλίψ-ως λέγοντάς μοι: «Ποϋ είναι τά ίδικά 

ρέας πλοία, Κύριε Πρίντεζη, διατί να μή έκτελώσι
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καί τοιαΰτα τήν γραμμήν της Έρυθρας χαί τών 

’Ινδιών. Πο5 είναι ή σημαία μα? εί? τάμέρη ταΰτα. 

"Εν μόνον αν κατώρθου νά έκτελή γραμμήν άπ ’ 

έδω, Οα έδεκαπλασιάζοντο είς μίαν πενταετίαν 

όπως κατόρθωσαν οί ’Ιταλοί. ’Εδώ είναι πλέον τό 

ψωμί. Κύριε Πρίντεζη χαί οί ίδικοί μας δέν έπήραν 

ακόμη μυρωδιά. Μο'ι τά έλεγε δέ μετά λύπης ό 
πλοηγόις χ.Βουρλιδάκηςπροσθέσας, «αν έπερνοΰσαν 

τδν ’Ισθμόν ίδικά μας ατμόπλοια, οί έλληνες πι

λότοι χιαί υπάλληλοι τής εταιρείας θά ειχον χαλ · 

λιτέραν αξίαν χαί ύπόληψιν». Καί έχει δίκαιον.

Άλλά χαι τά πρακτορεία ολα τών ξένων χαί 

ίδικών μας εταιρειών Έλληνες τα διεοθόνοιισι.

A X 1 Λ λ Ε V Σ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

Τοΰί ρωσσιχοΰ πρακτορείου πρώτης . τάξεως έν 

Άλεξβνδρεία διευθυντής τυγγάνει δ κ. Πράσινος. 

Τί έστπν Άχιλλεύς Πράσινος αξίζει τή άληθεία 

τδν κόπον νά μάθωσιν, οσοι δέν τδν γνωρίζουν 

διότι διήνυσε ολόκληρον στάδιον χαί κλίνει πρδς 

τήν δΰσιντου καί μόλα ταΰτα νομίζει τις, οτι μόλις 

τώρα αρχίζει αΰτό, τοσοΰτον νεαρά φαίνεται ή καρ- 

δία καί δράσιςτου. Είναι χαρακτήρας ακαμάτου καί 

άδαμάστου. θέλησις ακμαία καί ζωηρά. Βλέμμα 

οξυδερκές, διάνοια καί κρίσις αλάνθαστος. Έπί- 

δλεψις στρατιωτική. Καί εν τούτοις έσωτεριχώς 

είναι χαρδία καί ψυχή άδάμας ανεκτίμητος, διότι 

εινά: 'ψυχή τε καί σώμα Έλλην. Καί δ ακμαίος 

οΰτος καί νεάζων σν.απανεΰς τής προόδου θαλάσ

σιος λιύκος είναι διπλούς πατήρ. Έχει και υιούς καί 

θυγατέρας καλώς αποκαταστημένους καί φαίνονται 

μάλλον ηλικιωμένοι αύτών.

Κατάγεται έκ τής εύάνδρου Ηπείρου, οθεν παι- 

διόθ-ν άπήλΟεν εις Κωνσταντινούπολή καί ειτα είς 

Αθήνας, δπου έξεπαιδεύθη, άλλ’αντί νά έπιδοθή 

είς τάς μούσας, κατετάχθη τφ 1837 είς τά εΰζω- 

νικά τάγματα πλήρης ακμής καί σθένους, ένθα αφιε- 

ρώσας έαυτόν δλοψυχως, άνεδείχθη κάλλιστος καί 

ευπειθής στρατιώτης’ μετά τετρατή δέ εΰδόκιμον 

υπηρεσίαν καί φερων τδν βαθμόν τοϋ λοχίου παρη- 

τήθη, ίνα έκλέξν] έτερον στάδιον. Πλήν κατα τδ 

έτος 1862, δτε ή σάλπιγξ του Γαριδάλδη ήχησεν 

έν ’Ιταλία, ό κ. Πράσινος ενθους οπαδός τοΰ Ά- 

ρεως ίσπευσε μετά του έλληνικοΰ εθελοντικού σώ

ματος έκεΐ, διαπ'ρέψας μεταξύ τών πρώτων.

Μετά τήν αποκατάστασή τής ησυχίας έν ’Ιταλία 

διωρίσθη τδ 1870 ώς διευθυντής του πρακτορείου 

τής ρωσσικής άτμοπλοΐας έν Άμισσφ τοΰΕύξείνου 

Πόντου, μετά δεκαπενταετή δ’ εύδόχιμον υπηρεσίαν 

προήχθη ώς διευθυντής έν Κωνσιαντινουπόλει.Κατα 

δε τδ 1890 μετετέθη εις ’Αλεξάνδρειαν οπού παρα

μένει έτι σεβόμενος καί έν.τιμώμενος άναλόγως τών 

σπουδαίων αύτοΰ προσόντων καί αρετών παρ’όλης 

τής κοινωνίας.
Ό κ. Πράσινος διακρίνεται καί διά τά φιλοπά- 

τριδα και εύγενή αύτοΰ αισθήματα.

(επεται συνέπεια)

Μεταξύ δύο ζωγράφων.
— Β.Ηπω, μπάρα πίνεις, ώ< φαίνεται, θά πω- 

.Ιησες fi<: χαΛήν τιμήν καμμίαν εικόνα σου·
— Ό.γι, φΐΑε μου, όχι, άπ εναντίας έπω- 

7ησ« τό παΛτό μου είς πο.Ιύ xaxiir τιμήν.

Πτωχός τις μετεμφιεσθε'ις κατά τάς άπόκρεω 
εις διάβολον, προσήΛθεν εις τι έστιατόριον και 
άφοϋ έφαγε κα.Ιώς, Λέγει πρός τόν ζενοδόχον:

— Σου συνέβη ποτέ νά φάγη είς τό ξενοδοχείου 
σου ό διάβοΛος, χωρίς νά σε πΛηρώση ;

—Όχι> ποΐί δέν μοΰ συνέβη τοΰτο, τφ άπα
ντά ό ξενοδόχος.

— Καί τί θά Ικαμνες; άν σοι συνέβαινε ;
— θά τω εσπαζον την π.Ιάτη με τά πιάτα ποΰ 

έφαγε και θά τόν έδιωχνα· κακήν κακώς άπ ’ 
έδω, τω άπαντά ό κύριος τοϋ ξενοδογείου

Τότε ό διάβοΛος φεύγει τροχάδην, .Ιέγων :
— Κάμε το, άν είμποργς.

Αυτός. Έχετε δί/.αιον, Κυρία, δέν έπρεπε νά 
νυμφέυθώί

sopaasaa
— ’Αγαπητή μου, μετά λύπης μου παρατηρώ, 

οτι δ ιξαδελφός σου έχει πολύ ελευθερίους τρόπους 

και....
— Καί οέν συναρμόζουσι με τούς ίδικοΰς σου ίσως 

0ι/-ν.ς ·ιά «ίπης.
— Βεβαίως καί σέ παρακαλώ νά του τδ ε’ίπν,ς. 

Έγώ είμαι έν-ε’/,ώς μετριόφρων.

— ΊΙσόχσσον, αγαπητή, θά τοΰ τά είπω εις τδ 

έξη; να φέρεται πρδς σέ μετριοφρόνως.

—- Εύχαρισιώ, αλλά να μή τδ παρ-ξηγήση.

Δύο φίλοι όμιλοΰσιν περί έρωτος.
— Είπε μου, ήγάπησις ποτέ ;
—Ώ.ννί σχεδόν πάντοτε.
— Μπάίκαι άνταγχπασαι; είπέ μοι.
— Ίο πιστεύω, μέχρι λατρείας.
— Είσαι ευτυχής ; καί πώς δεν ένυμφίύθης ;
— *.Α  . αστειεύεσαι, αδύνατον τοΰτο.

— Πώς. αδύνατον, έχεις ελάττωμα τι',

— *Όχι.  άλλά είς άνήρ δέν δύναται νά συζευχθή 

τον έαυτόν του. Μόνον εαυτόν άγαπώ.

— Τί έχεις Γιάννη και είσαι θυμωμένος;

— Πώς νά, μήν είμαι, βρέ αδελφέ μ.έ αύτδ τδ 

κτήνος, μίαν ώραν τδν παρεκάλουν νά δεχθή χρή

ματα και δέν τά έδέχ·τθ.

— Πώς · μά τότε είναι πραγματικός κτήνος καί 

ποιος είνάιγάύτδς δ ηλίθιος ;

— Νά, ό οίκοκύρης μου, ήθελε καί καλά νά τοΰ 

δώσω περισσότερα.

Αύτή. Είναι περιττόν, Κύριε, νά μοΰ δμιλεΐτε 
τοσοΰτον έλευθέρως διότι...

Αυτός. "Ω, μή σας μέλει Κυρία, ή σύζυγός μου, 
είναι ζηλότυπος χαι άχριόως ήθελα νά ίοω άν Οά 
σάς κάμω έντυπωσιν.

Αύτή. Τί βλάξ!

— Έγώμε τήν θέλήσίν μου κάμνω ο.τι θέλω 
Κτυπώ τδ πόδι μου καί τδ πάν γίνεται !

—· Δέν τδ χτυπά: μίαν στιγμήν, έξάδιλφε, νά 

μάς φέρουν κανένα π-ντοδραχμον’’ δπου δεν ίχομεν 

πεντάρα ;

Οί μνηστήρες.

— Ώς παρατηρώ, φίλε μου, τίποτε δέν έχεις άφ ’ 

οσα μοί έλεγες. ,

— Πώς Ιουλία, έψεύσθην;

— Ναί, δυστυχώς, ούτε άμαξαν έχεις ούτε κτή

ματα, ούτε κήπους, ούτε..,

— Διάβολ· ! καί ή προις ;

Εΐς επαρχιώτης εις τήν πινακοθήκην.

—· Καί πόσα ζητείτε δί ’ αύτήν τήν εικόνα.

— 1.500 δραχμάς.

— Τί λέγετε, καλέ ; εγώ χθές ήγόρασα έξω δύο 

ώραίας εικόνας τών βασιλέων διά εξ δραχμάς μόνον 

και θά δώσω 1,500 διά τήν εικόνα ενός γεωργού ;

Έν τ-?. Βουλή.

— Θά κοιμηθής καί άπόψε, Πέτρε ; χθες «κοι

μόσουν απ'ο τας ένδεκα έως τας τρεις τδ πρωί.

— Λάθος έχεις. Έξύπνησα είς τάς τρεϊς δια τήν 

απαρτίαν, άλλά κατόπιν έκοιμήθην πάλιν καί μέ 

έξύπνησεν ό κλητήρ τής Βουλής είς τάς 6 πλέον 

οτε δέν ήτον απαρτία καί ειχετε ολοι φύγει. Τότε 

έφυγα καί έγώ.

ANTI9ES1S ΪΛΗΧ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ό παχύς καί κοντός. Είμαι χονδροειδής μέν 
καί βαρύς τδ σώμα, αλλά λεπτοφυής και όξυδερκύς τήν 
διάνοιαν.

Ό λ υ γ ν δ ; καίύψηλός. Καί έγώ είμαι λυγ- 
νδς καί υψηλός τδ σώμα, άλλά εχω διάνοιαν μεγάλην 
καί παχυλήν.

V
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Σύζυγο·. μετεμφιεσμένοι.

Κλεονίκη. Αϊ, τώρα, άγάπη μου, είμεθα μ.'.α 
εΰμορφιά, κάνεις δέν θά μαςγνωρίση, ά/.λά κύτταξε 

χαλά! μή γελασθής χαι μέ προδώσης, θέλω να 

μείνω Incognito.

— Ό Αριστόβουλος. Άμ μή σέ μέλλει, Κλε
ονίκη μου, είς τό Βαριετέ είναι τόσαις άλ.λακ; ντε

κολτέ και ξισκέπασταις, επίτηδες νά γνωρίζονται 

ευκόλως καί ό κόσμος δέν θά δώστ( προσοχήν είς 

ήμας. Ειμεθα σωστός ζωολογικός κήπος μέ σίδη

ρους φραγμούς μάλιστα, οπού έφοδος δέν εισχωρεί.

Ή Κλεονίκη. Καλά καί αν θ .λήσωμεν νά κά· 
μωμεν ημείς έφοδον είς κανένα γνωστόν ;

Ό Αριστόβουλος. Τότε θά ίδοδμεν, Κάτι θά 
γίνγ4. ©ά συμμορφωθώμεν μέ τάς περιστάσεις τοϋ 

χοροΰ, τής ευθυμίας και τών προσώπων.'Αλλά nota 

bene, θ ’ άποφύγωμεν τάς επιθέσεις καί θά κάμωμεν 

εφόδους I

Π ΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

Β ΜΓΤΗ ΚΑΙ Ο ΓΕΛΩΣ

Κάθηνται δλοι πλησίον άλλήλων καί τού σημείου 

δοθέντος άπό τοϋ πρώτου, τραβά δ είς κατόπιν τού 
άλλον τήν μύτην τού γείτονός του, λόγων αύτψ : 
β Ή μύτη σου εΤνσι άκάθαρτος» καί εΐτα έίάγουν 

τά μανδύλια πάντες ή καί άνευ τοιούτων, λέγει 
ίκαστος πρός τόν γείτωνά του, εστάσου νά σοΰ τήν 

καθαρίσω.»
Εννοείται αΐ δύο αύται {ρωτήσεις γίνονται χω

ρίς νά γελάση τις τό πορσμικρόν, άλλως πληρώ

νει δέκα λεπτά, τά όποια χρησιμεύουν διά προμή
θειαν σάπωνοε ή καλλίτερον παίζονται, κατόπιν
άν συναχθοΰν πολλαί δεκάραι είς τό 31 καί τάς

κερδίζει ό πρώτος, δστις θά κάμη ; ι, χωρίς νά
λαμβάνονται ύπ’ δψει τό 4. Η, ’θ. 29 κβ* ®°·

*Αν ούδείς γελάση τότε κάποιος 1· 
πιτήδειος μουντζουρώνει τήν μύτην 

τοΰ άλλου, χωρίς νά έννοηθή, διά νδ 
τούς άναγκάση νά γελάσουν διά νά 
μαϊεύοη δεκάρας. Διά τής μιδς τού

των άγοράίει σάπωνα πρός καθορι

σμόν τού μουτίουρωθέντος.

ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΑ

Β.ίίπω χωρεφ >■« εννοώ χαί εν 
ιοώ χωρίς νά γνοψΐζω.

Πιστεύω άνευ πεποιθήσεων χαί 
πεποιθα χωρίς >■«· στηρίζομαι άσφα- 
.ίώς.

'Λποφαίνομαι, Λογι κομίζω χαί 
νομίζω, Adn φαντάζομαι.

ΓεΛώ, όιάτι αναγκάζομαι νά γε 
.Ιάσω χαί αναγκάζομαι νά γε.Ιάσω 
διότι βΜπω γελοία πράγματα.

Τρώγω διότι πεινώ χαι πεινώ διότι πρίπει νά 
ζήσω. -

Κοιμούμαι διότι νυστάζω χαί νυστάζω, διότι 
κουράζομαι.

Ζώ', διότι εγεννήθην καί εγεννήθην, διότι υ
πάρχω.

Υπάρχω, διότι εΰρΐσχομαι χαί εΰρίσκομαι, 
διότι τό βλέπω.

θ' άποθάνω δε διότι γηρασκω, καιγηράσχω 
διότι έζαντλοΰμαι.

«■

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΕΓΓΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΓΓΝΑΙΚΟΣ

Ή γυνή. "Ελα ’δώ, έλα νά σοΰ διαβάσω, φίλε 
μου τι γράφει ή «Φύσις» διά τάς γυναίκας και τους 
διαβόλους

Ό δ ι άβολ ος. Όχι, φεύγω, διότι προτιμώ, πα- 
Aata μου"’φίλη, ποτέ να μή γνωρίζω, ότι είναι δυνα
τόν ή φύσις ν' αποκάλυψη είς τον κόσμον τάς διάβο
λός καί τά κατορθώματα μας.

------- - ν*  —----------

Η MOTltt ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
(συνέχεια· ”ίε προηγούμ.ενον φύλλον)

Τρόπος τοΰ γνωρίζειν ποια, εινε Λ φιίολς 
τον διαστήματος, τοΰ σχηματιζομένον 
ύπό όποιουδήποτε ψθογγοσήμου ή 
ποιον είνε τό φθογγόσημον τό έπί άλ
λου παράγων τοιοΰτον τι διάστημα.
Ένίοτε ή προταθεΐσα ύπόθεσις άπαιτεΐ τήν 

χρήσιν άλλοιώσεως ένίοτε δέ δέν επιδέχεται. Άρ· 

χόμϊθα κατά πρώτον άριθμούντες τά διαστήματα 

τά σχηματιζόμινα άνευ άλλοιιίισεων.

Τό τοιοΰτον εινε ευκολον. Τά φυσικά φθογ

γόσημα δέν σχηματίζονται ές ημιτονίων, εκτός 

μονον το mi, fa, καί si, do, άτινα πληρούσι τό 

διάστημα υπό μέσων βαθμιδώ ν θά ίδωμεν δέ έάν 

περιέχη τό ήμ.'.τόνιον mi, fa, ή τό 8Ϊ, do. ή καί 

τα ούο, ή μήτε τό έν μήτε τό άλλο. Λοιπόν 

ήταν ό αριθμ.ός τών ήμ.ιτονίων είνε γνωστό: καί 

η φύσις τότε τών διαστημάτων είνε γνωστή.

Αν ομω: ή προταθ-ϊσα ύπόθεσις απαιτεί τήν 

χρήσιν αλλοιώσεων, τότε πρέπει νά τάς έξηγή- 

σωμεν, αρχόμενοι άπδ τά φθογγόσημα τοΰ φυ

σικού διαστήματος, ών ή ποιότης είνε γνωστή 

καί άτιν.α μεταχειριζόμεθα πρός σύγκρισιν.

Εςηγούμεθα. Μάς λέγουσι, ποιον είνε το διά

στημα τδ σχηματιζόμενον ύπό τών φθογγοσήμων 

si sot

12 3 4 6 6
Si do re mi fa sol ί; βαθμίδας είνε τό δι’ 

Β i ί
Τό ακριβές διαπασών επειδή έϊνε τό δριον τής έκτελέσεω;, δέν έχει παρά τά 

άτινα είσίν ίπιδεκτικά μεταθέσεως. Διά τής μεταθέσεω; τδ δι’ έν καθίσταται 

«>οίν δτ’επτά- τό δ'.ά τριών δι’-εξ· 'το διά τεσσάρων, διά πέντε' τό διά πέντε 
οι ές οιά τριών τδ δι’ έπτά οιά δυοΐν καί τό διά πασών δι’

ε; τοΰ ελα’σσονος γένους·, διότι περιέχει δύο ήι- 

μιτονια si do και mi .fa (ένφ νό δι ’ ές τοΰ μεΰ- 

ζονος γένους λαμβάνει μόνον έν ήμιτόνιον.)

Μάς λέγουσι ποιον είνε τδ διάστημα τό σχη- 

ματιζομ.ενον υΛό τών φθογγοσήμων db 81 

ι s 3. / ο e 7
Bo, re, mi, fa, sol, la, si. τδ οι’ έπτά. 

Do, si οι έπτά τοΰ μείζονος γένους (έν ήμιτ. ) 

Do, 8Ϊ k ο·.’ έπτά έλάσσονος γένους.

Do|, 81 b ct έπτά έλαττδύμε'νόν.

To Do I si J, σχηματίζει τό'δι’έπτά έλατ- 

τουμενον.

Έτερα παραδείγματα.

Ποιον φθογγόσημον σχηματίζει τό δι ’ έξ 

τοΰ έλάσσονος έπ· τοΰ R4, R0, mi. fa, sol, 

la, si, οι' εζ τοϋ μείζονος γένσυς (έν ήμιτόνιον) 

Γθ si k δι ’ εζ .τού έλάάσονος γένους.

Είνε τδ si fe

Ποιον είνε τό δι ’ ές τόΰ μείζονος γένους τοϋ 

mi;

Ml, do (οϋο ημιτόνια) οι' ες έλάσσονος γέ

νους. Mi do I οι' ες τοΰ μείζονος γένους. Εινε 

τδ do

Τά διαστήματα είσί διατονικά ή χρωματικά. 

Διάστημα τι ονομάζεται χρωματικόν δταν δέν 

δύναται νά σχηματισθή είς ούδένα τόνον άνευ 

τής βοήθειας τών αλλοιώσεων, . άλλως δταν τά 

δύο φθογγόσημα, τά άπαρτίζοντα αυτό δεν ά\ή- 

κουσιν είς μίαν και τήν αύτήν κλίμακά.

Μ-:ταθέτομεν διάστημά τ·., μεταθέτοντες τόν 

χαμηλόν φθόγγον τοϋ διαστήματος άνωθεν τοΰ 

υψηλού ή τουναντίον τδν υψηλόν φθόγγον κάτω

θεν τοϋ χαμηλού.

’it

έν.

άπλά διαστήματα, 

οιά πασών- τδ διά 

οιά τεσσάρων· τδ
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81. Αίνιγμα
Άνθρωπε, άν προάπαθήά^ς 
ταύτας τάς γραμμάς.νά λύΦ,ις 
θά ένθυμηθμς μωρίας, 
ένός Αγγλου θεωρίας.
"Αν δ’ έκ τούτων μχχκέτχ 

δέν καταλαβαίνεις έτι, 
δυλλογίδου πώς δοΰ ’μοιάζω 
άνθρωπε, άν καί μουμιάζω.

Αίνιγμα.
Κεφαλήν τε καί μέδην ευθύς 
άν μοΰ κόήινις, ώ λύτα, άπόνως 
θραύδυς δέ τούς δεσμούς μή Οκεφθείς 
ένώ πριν εύΰεβάδτως άφήρεις τδν πίλον 
νϋν αρπάζω αύ.τδν παρευθύς.

253. Γρϊάος
ι Γαπ 11 Α δκοπδς
ίί^ί.Γρϊφος.

Ήρα πτ, πτ, πτ, Τ Ρ γή
Κισσός

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Σ.Π.Α.Π.
1ΣΧΥΟΝ ΑΠΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

’Α&ήνάι-Καλάβρυτη-Πάτ^άι-Λουτρά· .

Πύργος-'Ολυμπία.

Ιίειραι-ΰς άναχ. 5.45 π. μ.

Άθήναι » 6.30 π. μ.

Κόρινθος άφιξ. 10.15 π. μ.

Καλάβρυτα » 4.20 μ., μ.

ΙΊάτραι » 3.45 μ. μ·

ΙΙάτραι άναχ. 4.— μ. μ.

Λουτρά άφιξ. 7.25 μ. μ

ΙΙΰργος » 7.50 μ. μ-

'Ολυμπία » 8.55 μ. μ.

'Ολυμπία άναχ. 6.10 π. μ.

Πύργος » 6·40 π. υ..

Λουτρά . » 7.20 π. μ.

Πάτραι «φις. 11.15 π. μ.

Πάτρα·. άναχ. 11.45 π. μ.

Καλάδρυτα » 12.- π. μ

Κόρινθος άφιξ. 4.10 μ. μ

’Αθήνα-. 7.20 μ. μ

Πειραιεΰς » 7.55 μ. μ

ί 1.15 π. μ.

12.— μ. μ.

3.12 μ. μ.

7.20 μ. μ.

7.25 π. μ.

11.30 π. μ.

11.51 π. μ.

12.55 μ- μ.

1.45 μ. μ.

2.50 μ. μ.

3.05 μ, μ.

6.55 μ. μ.

7.45 π. μ.

1.25 μ. μ.

4.50 μ. μ.

5..30 μ. μ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Μ. A. Ρ. Care Gbid'geni. Συνδρομή σας έ
λήφθη χαί ταχυδρομικώς λαμ-βάνετε τήν σχετικήν 
άπόδειξιν. Γράφομεν.— Ε. Β Θήβας. Έληφθησαν 
Γράφομεν. — Ε- Β. Βάρναν. Βιβλίον σάς έστάλη. 
Άναμένομεν άπάντησιν σας.— I. Κ Πάτρας,’Ε
πιστολή μέ αποδείξεις έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Παρα
σιτήσατε άν σας λείπουν αριθμοί, καθόσον σάς άπο- 
σ-τέλλονται ταχτικώς.— Γ. ·Π. Πάτρας ’Επιστολή 
σίας έλήφθη. Άναμένομεν. ώς γράφετε, νεωτέραν σας. 
Θ). I. Κ. Μελέτην. Επιστολή καί σύνδρομα·, έλή- 
φίθησαν. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Σάς απηντήσαμεν τα- 
χυδρομικώς εις γραφόμενα σας.—Θ. Λ. Βάρνα.'Ε
πιστολή με εσώκλειστα έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν.Έχει 
καλώς,θαφροντισωμεν δια παραγγελίαν.—I.M.C a h n I 
’Επιστολή με τοκομερίδια έληφθησαν, σαςεΰχαριστοϋ- 
μεν. Ταχυδρομικώς λαμβάνετε αποδείξεις σχετικάς 
καί αναμένομ.εν νεωτέραν σας. — Ν. Β. Γαλατά. 
Αελτάριον έλήφθη.Έχει καλώς.Εΰχαριστοΰμεν.Έγρά- 
ι^αμεν έξαδέλφω νά λάβη τήν φέλπαν.— Δ. Φ. Β ώ- 
λ, ο ν. ’Επιστολή έλήφθη. Άναμένομεν νεωτέραν σας. 
— Ά. Ν. Λάρισσαν. Έχει καλώ;. Έλπίζομεν 
ειις τάς ένεργείας σας — Σ. Τ. Ζ ά κ υ ν θ ο ν. Έπι- 
σΓτολημετα συνδρομής σας' έλήφθη. Άπόδειξις έστάλη 
τιαχυδρομιχώς. Ευχαειστοϋμεν.— Ί. Ά. Κάί'ρον. 
Βιβλία σάς άπεστάλησαν καί έγράψαμεν — I. Ο. 
Mil-Gamr. Δελτάριον έλήφθη Εΰχαριστοΰμεν και 
εχει καλώς. Καί ήμεΓς σάς εγράψαμεν καί έστείλα- 
μεν άπόδειξιν σας. Άναμένομεν άπάντησιν. —Π. Π. 
Βαθύ Σάμου. Έχει καλώς. Σάς άναμένομεν.

Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Καλλιτεχνικόν φωτογραφείου 

Όδέο Άθηνδί άρ. ρι.
(παρά zqr αγοράν)

Ά^ήναι-Μεγα.Ιόπο.Ιις-Κα.Ιάμαι Ναύπ.Ιιον

Άθήναι άναχ.

Κόρινθος άφιξ.

Άργος »
Ναΰπλιον υ
Ναυπλίου α^αχ.
Τρίπολις V

«Η·
Μεγαλόπολις »
Καλάμαι

Καλάμαι ανάχ.

Μεγαλόπολις άφιξ.

Τρίπολις 7)
Ναΰπλιον »
Άργος »
Κόρινθος 

Άθήναι
»

6.30 π. υ..

10.— π. μ.'

12.18 μ. μ.

2.— μ. μ.

3.40 μ. μ.

6.15 μ. 'μ.

9.05 μ. μ.

5.— π. .μ.

7.50 π. μ.

10.37 π. μ.

11.40 π. μ.

1.27 μ. μ.

4.10 μ. μ.

7.10 μ. μ.

12.- μ. μ,

4.05 μί μ.

6.57 μ. μ.

7.35 μ. μ.

9.— π. μ.

9.50 π. μ.

1.25 μ. μ.

4.50 μ, μ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΕΧΤΗ ΚΩΝΧΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΕΚ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΝΕΑ ΕΚΔΟ2ΙΣ

Γ· ΦΙΛΑΓΕΤΟΠΟΥΛΟΪ" .

’Ιατρού χα'ι Ύφηγητου νοσημάτων βν τώ Έθν. Πανεπιστήμια, 

ΠΡΟΦΥΑΑΞ1Σ ΤΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΗΑΟΩΝ 
Πωλείται είς άπαντα τά Βιβλιοπωλεία.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΟ «ΑΣΤΥ-
S. ΒΑΛΑΔΩΡΟΥ ΙΛΙ 2·

152—Άθήναι, δδδς Αιόλου—152 

Κατασκευάζονται ύποδύματα άνδρών, γυναχκών 
καί παίδων έκ δερμάτων καχ ϋλχκών έκλεκτών.

ΣΤΕΡΕΑ, ΚΟΜΨΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ

Φ*  Έν Άθήναις έκ τοΟ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέβτη Κωνσταντινίδου


