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(συνέχίί«· ίο« πίςηγ, φύλλον)

τελειότης αύτή τών αισθήσεων 
τών υπερκόσμιων όντων άγει 
είς τό συμπέρασμα, έτι αύται 
λειτουργοϋσινέκεΐ^ετά θαυμά
σιας ταχύτητος, οιας παρά τώ 
ήλεκτρίσμώ καί τώ φωτί καί ότι 
κατανίκώόί τάς αποστάσεις μετά 
πολλής, πλείονος έλευθεριότη- 
τος καί εντελώς άπροσκόπτως. 
Έάν δέ τό σώμα αυτών, ώς 
είκός, όλοκλήρως δύναται νά

μεταθαίνη μετ’ άσυγκρίτου ταχύτητος άπό 
μέρους είς μέρος, άπό τίνος σημείου είς έ
τερον, κτλ. ώς έν τοΐς πρόσθεν άπεδέχθη-, 
μεν, φυσικώς αί αισθήσεις άπαοαι τοΰύπερ- 
κοσμίου όντος θά δύνανται έξ ίσου ν ’ αντι
λαμβάνονται άκωλύτως και άπό μεγάλης άπο- 
στάσεως. Ώστε, δέν θά ήτον ανεπιτυχής ή 
έκφρασις, έν γένει, τής άποδοχής τής συγ- 
κρίσεως τοΰ ηλεκτρισμού και τουφωτός πρός 
τάς λειτουργίας τών αισθήσεων τών ύπερ- 
κοσμίων όντων, έν τώ άοράτω κόσμω, τών 
αχανών αίθερίων έκτάσεων.

Άλλά τά υπερκόσμια όντα εχουσΓγένος; 
Άναντιρρήτως οΰχί, καθόσον καί ή χριστια
νική θρησκεία ούτως άποφαίνεται διά τού 
χαρακτηρισμού καί τής άπεικονΐσεωςτήςίδιό- 
τητος τών αγγέλων, οϊτινες έχουσιν αυτά 
τά χαρακτηριστικά τοΰ άνδρός ή τής γυναι- 
κός, άδιάφορον. Ό άγγελος ούτος έν γένει 
φέρει τήν μορφήν νεανίου έφήόου ή τήν συγ
κινητικήν πρόσοψιν’ νέας ώραίας κόρης: Τό· 
γένος ένταύθα δέν-έχει ούδένα λόγον, επο
μένως δέν ύφίσταται καί άποστέργεται. Έ

καστον δέ άτομον είναι άνδρόγυνον κ<αί τοι- 
οΰτον δέον νά ή τό ύπερκόσμιον όν, καθό
σον ή ύφισταμενη άμοιόαία άφοσίωσις καί 
διάθεσια μεταξύ τών ευτυχισμένων κατοίκων 
τοΰ αϊθέρος. ούδεμίαν διαφοράν γένους πρου- 
ποτίθησιν. Έν τή υπερτάτη δέ καί μακαρία 
ταύτη διαμονή άπαντα τά ύπερκόσμια ίντα 
φέρουσι τόν αυτόν οργανικόν τύπον. 'Εν
ταύθα δέν ύπάρχει πλέον άνάγκη πολλαπλα
σιασμού τού είδους, επομένως ούδείς ύφί- 
σταται λόγος διακρίσεως γένους και φύλου, 
οργανισμού καί χαρακτήρος.

Άφ’ ετέρου γνωρίζομεν, οτι οί αιθέριοι 
τόποι, οί άναμένοντες ήδη ήμάς, είσί ν άρχήθεν 
προωρισμένοί ώς ’κατοικία ή μάλλον ώς οίαμέ-' 
ρισμα τής συγκεντρωσεως απάντων των έπί 
τής γής υπαρξάντων καί ήγαπημένων όντων. 
Ούτω θά συναντηθώσιν έκεΐ άπαντες οί κοι
νωνικοί δεσμοί, ό υιός θά έπανεύρη τόν πα
τέρα, ή μητέρα τήν κόρην, ό σύζυγος θά 
ίδη τήν ποτέ συμβίαν του καί οί άδελφοί 
καί φίλοι τούς όμαίμονας καί συντρόφους των 
καί καθεξής. Άλλ ’ ύπό ποίαν πλέον μορφήν' 
καί σ^ήμα θά γίνουν αί συναντήσεις; αύ
ται, αφού διά τοϋ θανάτου τοϋ πατρόις. έν. 
παραδείγματι, ό υιός άπεχωρίοθη τού γονέως 
του μικρός έτι ών, δεκαετής μόλις ή δεκα- 
πενταέτης, καί όπόταν ό τελευταίος ούτος 
μετά πάροδον χρόνου έγκαταλείπει τήν γήν, 
διά νά μεταόή είς τάς ούρανίους μονάς, άπο- 
θνήσκει γεγηρακως ; Ό πατήρ καί ή μήτηρ 
άφίνουσι τά τέκνα των πολλακις είς νεαράν- 
ήλικίαν έπί τής γής, ένώ ταΰτα μεταέαί- 
νουσι φυσικώς γεγηρακότα πρός συνάνπησιν 
τών γονέων των καί πολλάκις έντελώς. πα- 
ραμεμορφωμένα. Ύπό ποιαν λοιπόν χαρα
κτηριστικήν ιδιότητα καί ηλικίαν συναν/τών- 
ται αί ψυχαί τών τεθνεώτων έν ταϊς ούρα- 
νίαις μοναΐς ·, Ώς νέοι ή ώς γέροντες καί μέ 
σώμα γήϊνον ή.πνευματικήν άναλοίωτον μορ
φήν , ή όπως άπεικονίζουσι τος . εικόνας οι 
άγιογράφοι ; Κατ ’ ακολουθίαν φθάνομεν είς ■
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τό συμπέρασμά'; ότι τά υπερκόσμια όντα έχου- 
σιν ολως %»δο0έραν. άνδρόγυνον, ούτως εί- 
πεΐν καΐ ότ.ςίθΛρΑν μορφήν, όλως προσωπικήν 

ISepf 5W

jUj.^,ujj5iKoi και ψυχολόγρι, .μί1'? ςκρφαλής 
π^ερωτΓής, ήτις είναι κρί ή έδρα καί αποικά- 
νϊσίς τ-ής πνευματικής ζιμής. ^οιαύιη ουσια
στική ίΐδιότης ρημάζει μρλλον δι’ ςιίΘε^ίους. άυχί ; 
χώρας, ώς πάντες- άπεδέχθησαν· ,ή είκών δέ ~*ί·«τ·  
αύτη πλησιάζει περισσότερον πρός.τήν ιδέαν 
τοϋ ύπερκοσμιου όντος. ή όπως απεικονίζονται 
έν τώ ι ί αίώνι μετά στιβαρών χειρών καί χον
δροειδών ποδών, μετά κορμού δυσειδούς καί 
κοιλίας βλοσυρός-πότε δέ μετά μελών πα
χύσαρκων καί πότε, λιπόσαρκων καί κάποτε 
ώς άνδρες καί γυναίκες ύπερφυσικοΰ χαρα- 
κτήρος. καί. μεγέθους καί δή. ώς γίγαντες.· 
Πού βασιζόμενοι οι , ζωγράφοι ούτοι, Αγιο 
γράφοι καί κληρικοί φαντάζονται καί περι- 
γράφουσι τούς άγιους, αγγέλους και αρχαγ
γέλους καί αύτδν τό.ν Θεόν καί Ίησοΰν 
Χρίστον μέ ανθρωπίνους κρί ύπερανθρωπί- 
νους στάσεις .καί μορφάς, μετά θερινών ηαί 
χειμερι νών ενδυμασιών , καί πολλάκις μετά 
χρωμάτων καί κοσμημάτων; Τάς δέ ούρανί
ους μο.ν.άς παριστώσι ν έτι ως ύλιστικωτερας 
χέρσους, ή ώς ουρανούς άτμοσφαιρωδεις . καί 
συνεφώδεις καί.οκηνοειδεϊςί Είναι αύτη ή εί
κών τοΰ παραδείσου καί τών. ύπερκοσμίων 
όντων. ώς.περιγράφει ταΰτα ή .τε Διαθήκη 
καί αί θρησκεΙαι.αΐ(ΦΦα,ΐ;. Πρλλρΰ γε .καί δει, 

Ίδωιμεν μετά πολλής προσοχής φημισθεί- 
σαν π<αράοταοιν έπί τοΰ θόλου τοΰ ναού 
τού Αγίου Διονυσίου ένταΰθα καί ύπό εΐ · 
δικοΰ εύρωπαίου νεωοτί έργασθείσαν.έν χο- 
ροίς καί όργάνοις φερομένουτοΰ αρειοπαγίτου 
ύπό Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί έν συνοδεία 
πολλών άγγέλων άνδρογύνων καί φαινομηρί - 
δων άνυψούντωναύτόν έν ταϊς συνεφώδεσι 
μοναίς, ένθα έπί βραχοειδών. νεφών κά- 
θηνται οί πανάγιοι πατήρ και υιός. Διο
νυσίου τοΰ ’Αρειοπαγίτου, λέγομεν. του βα
θέος φιιλοσόφου καί ρήτορος καί καθόλου ώς 
xJovzoti χαί δόζγ χαί σοφία των axdrzar ύχε· 
ρέχων, τού συγχρόνου τού 'Αγίου Παύλου, 
καί πρώτου επισκόπου τών ’Αθηνών, τοΰ 

. τόσον μαρτυρικού θανάτου τυχόντος έπί 
Άδριανοΰ καί είς βάρος τοϋ όποιου τοσαΰτα 
έλέχθησαν καί έγράφησαν περί τής έκ τών 
έργων του άφετηρίας τοΰ μεσαιωνικού μυ- 
στικισμοΰ καί οί γάλλοι έπί τινα χρόνον συν- 
εταύτ.ιζον μετά. τοϋ ώς προστάτου τιμωμέ
νου Διονυσίου τών Παρισίων, δστις κατά 
τόν Γ'. ριώνα, διαταγή τοΰ Πάπα, ήλθεν έκ 
Ρώμης εις [Ταρισίους,εκεί δέ άποκεφαλισθείς

* Έ» τη · ’ΑφΙξίς τ&ν βοαχ«ν» τοΰ-Η. Lerolle άνα- 
φκίνίτκι ή βρηβκ. τι# Ν. Σχολή; τ«ν Παρίσι»-;.
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έλέγετο, ότι άνέλαβε τήν άποτμηθείοαν κε
φαλήν του άνά χεΤρας και ώδευσε μέχριτής 
έξ αύτοΰ Άγ. Διονύσιος κληθείσης θέσεως. 

ΐΤέν ..ήμέΰ,ερον λοιπόν Διονύσιον Άρριο- 
^γΐ,τχ|/·£γ,ί^ιηκαί, ού-

'ΐχδμπι^ΰίΤ^νΙτ.ά έκΐίλγρΙβίΜ^ 
καί. σκ,εύη·ό δ.έ πολύβουλος καί πολύμητις 
ζωγράφος .θέλων νά πληρώση τον πολύχωρον 
διατεθεντα αύτω'θόλον τοϋ· ΐεροϋ-ναού έξ 
ύλης.: ύπέρεπλήρωσεν αύτόν ώς Περσενς άμ<ρΙ 
Λοσίκ έχε πζερόεντα πέδιΛα, με Λαχυσκελείς 
καί παχυτράχήλους πτεροβάμονας άγγέλους 
καί ποικίλας μετ’ οργάνων κάί πολύχρωμων 
νεφών εγκοσμίους σκη-νικάς παραστάσεις.

KaV£niTp£n€T$s μέν ,μςχρΧ xj y.oc όνγμε-ίοΜ 
αί τοιαϋται παραστάσεις τών άγιων προσώπων, 
άλλά τότε μονόν, οσάκις άπεικονίζουσι σκη- 
νάς τοΰ ενταύθα βίου των ή εικόνας εποχών 
τής ζωής των, άλλά νά παριστώσι τας αγίας 
μονάς, αγγέλους, Σεραφείμ καί Χερουβείμ ώς 
άνθρώπους καί άπομψώνται έν ού-.δεϊ τά εγ
κόσμια, είναι έντελώς άστοχον καί άτοπον.*

Ή χριστιανική θρησκεία και ή θΏ$.ογία 
ύπέχουσιν αρκετήν φιλοσοφικήν καί ψυχολο.· 
γ.ικήν άνάπτυξιν καί άπορόν έστι 'πώς μέχρι 
τρΰδε. δτε άπασαι αί φιλοσοφικά} .έρευναι 
προέόησαν εις μεγάλας .φυσιολογικός καί 
πνευματικός άποκαλύψειε καί καθόρισαν το- 
οοΰτον καλώς τόν παράδεισον, ώς ολως έκ
τακτον, τόπον ευδαιμονίας, ησυχίας, πραό- 
τητος καί μακαριότητος, μεστόν δέ.άνταυ- 
γείας φωτός, πνεύματος καί θείας χάριτος, 
έπιτρέπουσι καί δή εντός ναών ν’άναπαρι- 
στύοιν αυτόν ολως άτέχνώς καί κοσμικώς.

Παρ ’ ήμΐν επικρατεί ετι δυστυχώς τό σύμ - 
φέρον καί ό έγωϊσμός καί τούτου ένεκα πάνυ 
άπέχομεν ετι τοϋ νά νοήσωμεν καλώς τούς 
συνδέοντας ήμάς πρός τά υπερκόσμια όντα 
δεσμούς, πολύ δέ μάλλον νά καταγίνωμεν 
καί νά κατανοήσωμεν τήν φυσικήν καί πνευ
ματικήν ιδιότητα αύτών καί δια τοΰτο μετά 
μακραίωνα βίον, ένώ δυνάμεθα νά σπουδαιο- 
λογήσωμεν κάπως φιλοσοφο.ϋντες καί άναμε- 
τρώντες τά υπάρχοντα φιλοσοφικά συστή
ματα, μετ’ανήκουστου έλαφρότητος άναπα- 
ριστώμεν ολως άπείρως καί αδαώς αγγέλους 
καί αγίους, ουρανούς καί παραδείσους, διά 
τρόπου ολως ακαταλλήλου καί άναρμ.όστου 
φυσικώς καί ψυχολογικός ώσ.ε,ί ταΰτα πάντα 
ν’ άπετέλουν έτι μέρος του γηίνου ένταΰθα

κόσμου, ένώ έχομεν απτόν καί προφανές ύπό 
δείγμα αύτάς τάς άνθρωπίνους φάσεις, άπό 
τής γεννήσεως μέχρι τού θανάτου, καθ’άς 
τοσαϋται πρόκεινται μεταδολαί καί μεταπτώ 
σεις Ήδη λαμδάνομεν τόν άγιον είς μίαν 
σκηνήν τοΰ βίου του καί διαιωνίζομεν αυτόν 
εσαει εις τούς νεφώδεις τόπους τής φαντα
σίας μας, Όπόσον διαφορετικόν καί φυσι
κότερου τό σέβας πρός τά θεϊα θά ήτον, έάν 
ύδηγοϋντο καταλλήλως οΐ ζωγράφοι ν’ άπει- 
κονίζωσι τούς ούρανούς καί παραδείσους!

’Ενταύθα επικρατεί τό συμφέρον καί ό τυ
φλός πρός τά έγκόσμια έρως, πάσα δέ φιλία 
είναι περιορισμένη καί έγωϊστική! οσάκις δέ 
ύψώσωμεν τούς οφθαλμούς πρός τόν Ούρανόν 
καί θελήσωμεν να έμβαθύνωμεν εις τά άρ
ρητα αύτού, οί γήινοι δεσμοί μάς παρακω- 
λύουσι πάσαν προσπάθειαν καί ό-ισθοδρομοΰ- 
μεν έσκοτισμένοι!

Μετά θάνατον τά πάντα μεταβάλλονται, 
αί αισθήσεις άς θ ’ άποκτήσωμεν τότε θ ’ άνα- 
πεταθώσιν είς έκτενέστερον ορίζοντα καί θά 
συμμορφωθώσι πρός τήν νέαν κατοικίαν. ’Εκεί 
τά πάθη καί τά μίση, μή ύπάρχοντος αίτιου, 
ύποχωροΰσ·. τή άρετή καί τή παγκοσμίω ά- 
γαπη. Ό πρός τόν δημιουργόν έρως κατα
κυριεύει τότε τάς πολλαπλός καί παντός εί
δους φύσεως καί ύψους ψυχικός διαθέσεις, 
ή δέ τέως πρός τόν πλησίον καί Τούς συγ
γενείς μας αγάπη καί συμπάθεια θέλει πλέον 
στεφθή καί άμοιφθή υπό τής ύπερτάτης λα
τρείας τοΰ δημιουργού τού παντός.

Ό πολλαπλασιασμός τού γένους έδώ στα
ματά καί μετ’ απορίας ήθελε τις έρωτήση, 
πώς συντηρείται καί άνανεοΰται τό έκεΐ γέ
νος τών ύπερκοσμίων όντων καί άν ύπάρχη 
θάνατος. Καί όντως άφοΰ δέν ύπάρχει δια
φορά γένους ένταΰθα, γέννησις δέν ύφίστα 
ται, άλλά μόνον τοιαύτη υπάρχει έν τή γή 
καί όπου άλλοθι έν τοΐς πλανήταις κυριαρ- 
χοΰσιν αί συνθήκαι τής γηινης ζωής.

Ό άνθρωπος έν τή γή λαμβάνει τήν άρ- 
χήν τής ύπάρξεώς του καί εντεύθεν άρχεται 
ή έξέλιξις τοϋ κατά τήν θρησκείαν, τούς ύλι- 
στάς καί πάντα τά φιλοσοφικά συστήματα, 
ούτως αναγνωριζόμενου, έπιγείου όντος. Έν 
ταϊς αΐθερίοις χώραιςμεταβαίνει μετά τόν έπί · 
γειον θάνατόν του και τοΰτο θεωρείται γέκτη - 
σις έν τή έκεΐσε εμφανίσει του. 'Επομένως έκεΐ 
διαφορά γένους καί σώματος δέν χωρεί, ούτε 
ανάγκη ούδέμία ύφίσταται πρός τούτο Κατ.’ 
άκολουθίαν δέ τά ύπερκόσμια όντα δέν δύ- 
νανται νά έχωσιν άνθρωπινον σώμα,άλλά τού*  
ναντίον φέρουσιν όλως άνδρόγυνον μορφήν. 
Τό ό,τι δέ καί έδώ θάνατος ύπάρχει έν τή δευ
τέρα ταύτη σταδιοδρομία τοϋ ανθρώπου, άπο- 
δείκνυται έκ τής βαθμιαίας έξελίξεως τοϋ άν- 

θρώπου καί τής φυσικής ίδιότητος τής χώ
ρας είς ήν έκάστοτε διαόιοΐ, καθόσον 3εν εί
ναι δυνατόν άπαντες οΐ έκ τής γής κ<αί έκ 
τών άλλων πλανητών άπερχόμενοι σωρηδόν 
άνθρωποι καί ερχόμενοι ένταΰθα, νά διαμέ- 
νωοι διαρκώς έν ..τοιαύτη χώρα, άφοϋ δύνα
ται νά ύπάρχη άνώ,τερος καί πολύ εύρύτερος 
καί καλείτερος παράδεισος καί έν τώ άπείρω 
διαστηματι, τω τοσοΰτον ττοιητικώς καί φι- 
λοσοφκώς έέυμνηθέντι ύπό: τών ποιητών, 
φιλοσόφων ώς καί ύπό τών ψυχόλογων.

(επεται τό τέλος) ’ ■
♦Ρ- ΠΡΙΝΤ-ΕΖΗΣ

BOSSUET

ΕΕ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΤΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δέν ύπήρζε τοίς Πέρσαις δύσκολον τήν 
μικράν νά κάθυποτάζωσιν ’Ασίαν καί αύτας 
τάς Ελληνικός αποικίας, ας ή τής ’Ασίας 
μαλθακότης είχε διαφθείρει. Άλλ’ ότε, είς 
τήν κυρίως ήλθον Ελλάδα, εύρον ό,τι ού- 
δέποτε ειδον · στρατόν, τακτικά/ν, .,άρχηγάύς 
εμπείρους, στρατιώτας λιτόδιαίτόυς, σώμίάτα 
ύπό τής εργασίας έσκληραγωγημένα, <α ή 
πάλη καί αί λοιπά! καθημερινά! άοκήσεις έν 
ταύτη τή χωρά, έπιτήδεια καθίοτων. Στρα
τούς ολιγάριθμους τή άληθεία, άλλάτοΐς ρω- 
μαλέοις όμοιους σώμασιν,έν οΐς τό πάν δύνα- 
μις ουσα φαίνεται καί πλήρες ζωτικής δυνά- 
μεως; πρός δέ τόσω καλώςδιοικουμένους καί 
τόσω είς τάς διαταγάς εύστρόφους τών αρ
χηγών των, ώστε ένόμιζέ τις,ότι οι στρατιιώ- 
ται μίαν καί τήν αύτήν ειχον ψυχήν,εν εόσω 
είς τήν τών κινήσεων άπέβλεπε συμφωνίαν".

’Αλλά τό μέγιστον έν Έλλάδι ήτο πολι
τεία σταθερά καί προβλεπτική,γνωριζουσα νά 
έμπιστεύηται, νά οιακινδυνεύη καί νά ύπε- 
ρασπίζη ό,τι έπρεπε· καί έτι μέγιστον, θάρ
ρος,όπερ ό έρως τής τε ελευθερίας καί τής 
πατρίδος άήττητον καθίστα. :

Οΐ Έλληνες φύσει εύφυεΐς καί γενναΐοι ένω? 
ρις ύπό βασιλέων καί άποίκων έζεπολιτίσθίη- 
σαν έλθόντων έ£ Αϊγύπτου, οϊτινες-άπό τιών 
πρώτων χρόνων είς διάφορα Τής χώρας μέ(ρη 
όντες άποκατεατημένόι,ταύτην τήν τών Αι
γυπτίων έξαίρετον ,διεσκόρπισαν διοίκησιιν. 
Έκτοτε τάς άσκήοεις έγνώρισαν τοΰ σώμα·· 
τος, Τήν πάλην, τήν πεζοδρομίαν, τήν ιπ
ποδρομίαν, τήν άρματοδρόμίαν καί τάς λοι
πός άσκήοεις^ άς δΐ:’. ένδοξων έτελειοποίουν
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στεφάνων οί ’Ολυμπιακοί άγώνες. Άλλά καί 
τοΰτο, όπερ τδ κάλλιστον, έδίδαξαν αύτούς 
οΐ Αίγύπτιοι-νά καταστώσιν εύπειθεΐς καί νά 
δια|ΐορφωθώσι διά τών νόμων προς τδ κοινόν 
άγαιθόν. Δέν ήσαν ίδιώται διά τάς υποθέσεις 
tuw, σκεπτόμενοι μόνον καί μή.αισθανόμενοι 
τας; τού κράτους συμφοράς, εί μή όσάκις οί 
ίδιοπ ύπέφερον ή ή τής οικογένειας των ησυ
χία διεταράσσετο.Οΐ Έλληνες έδιδάσκοντο 
νά θεωρώσιν εαυτούς τε καί τάς οίκογε 
νείας των ώς μέλος μείζονος τίνος σώμα
τος, όπερ τδ τοϋ κράτους ήτο σώμα. Θί 
γονείς αυμφώνως πρδς ταύτα, τά εαυτών 
άνέτρεφον τέκνα- ώστε τά τέκνα έξ απαλών 
έδιδάσκοντο ονύχων νά θεωρώσι τήν πατρίδα 
ώς κοινήν μητέρα, εΐς ήν μάλλον ή εΐς τούς 
γονείς των άνήκον. Ή τού πολιτισμού λέξις 
δέν ,έοήμαι.νε ^όνον, διά τούς Έλληνας, τήν 
πραότητα και άμοίβαίαν συγκατάόασιν τήν 
καταστώσαν τούς ανθρώπους κοινωνικούς με
ταξύ των, Ό πεπολιτισμένος άνθρωπος ού
δέν άλλο, εΐ μή ενάρετος ήτο πολίτης, θε
ωρών πάντοτε εαυτόν μέλος τοϋ κράτους, 
άφιιέμενος ύπδ τών νόμων νά δδηγήται καί 
μετ' εκείνων διά τδ άγαθδν νά συντρέχη τής 
πολιτείας,χωρίς ουδόλως τούς άλλους νά έπι- 
όοωλεύηται. Οΐ πάλαι βασιλείς, οΐ εΐς δια
φόρους τής Ελλάδος χώρας άναφανέντες, ό 
Μινως, δ Κέκρωψ, ό Θησεύς. ό Κόδρος. ό 
Τήμενος, δ Κρεσφόντης. δ Εύρυσθένης, ό 
Πάτροκλος καί οί λοιποί όμοιοι ταύτην τήν ! - 
δέαν καθ’ βλην διεοκόρπισαν τήν 'Ελλάδα. 
Πάντες δημοφιλείς έγένοντο, ουδόλως τδν 
λαίδν κολακεύσαντες, άλλά τούναντίον πο- 
ρίσιαντες αύτώ τδ άγαθδν καί συντελέσαντες 
εΐς τήν τοϋ νόμου έπικράτησιν.

Τί περί τής τών δικαστηρίων αυστηρότη
τας είπωμεν; Ποιον σοβαρότερου υπήρξε ποτέ 
δικαστηρίου ή τδ τοϋ Άρείου Πάγου, το- 
σούτω σεβαστού καθ’βλην τήν 'Ελλάδα, πρδ 
τοΰ όποιου, ώς φασι, αυτοί οί θεοί ένεφα- 
νίσθησαν; ’Εξυμνείτο κατά τούς πρώτους 
χρόνους. Καί ό Κέκρωψ δέ προφανώς κατά 
τδ τών τής Αιγύπτου δικαστηρίων πρότυπον 
εΐχ^εν υδρεύσει τούτο. Ούδέν δικαστηρίου το- 
σοιύτω μακρώς τήν τής άρχαίας δικαιοσύνης 
ΰπόληψιν διετήρησε καί τήν άπατηλήν άπε· 
διώξε πάντοτε ευγλωττίαν.

Ο! Έλληνες ούτω κατ’ ολίγον έκπολιτι- 
σθέντες έθεωροΰντο ικανοί νά διοικώνται και 
τδ πλεΐατον τών πόλεων εΐς δημοκρατίας με- 
τεσχηματίσθη.’Αλλ’οί έν έκάστη χώρα άνα- 
δεικνυόμενοι σοφοί νομσθέται, Θαλής, Πυ
θαγόρας, Πιττακός, Λυκούργος, Σόλων, Λυ- 
κόρτας καί πλεΐστοι έτεροι, ούς ή ιστορία 
αναφέρει, ήμπόδιώον ΐνα ή έλευθερία εΐς ακο
λασίαν μετατροπή.Νόμοι απλώς γεγραμμένοι 

καί ολιγάριθμοι τον λβδν έν τω καθήκοντι 
έκράτουν και εΐς τό κοινόν τήο χώρας καλόν 
νά ουντρέχωοιν εφρόντιζον.

Ή τής ελευθερίας ιδέα,ήν τοιαύτη χειρα- 
γωγεία ένέπνευοε αξιοθαύμαστος ήτο καθ‘ότι 
ή ελευθερία ήν οί Έλληνες έφβντάζοντο,ήτο 
ελευθερία τύ νόμω ύποταοσομένη. τοΰτ’εοτι 
τώ λόγω ύφ όλου άναγνωριξομένω τού λαοϋ.

Δέν ήθελον νά ενωσιν ΐσχύν μεταξύ αύ 
τών οί άνθρωποι. Οί άρχοντες φόβον κατά 
τόν τής ύπουργείας των χρόνον έμπνέοντεο. 
πάλιν ίόιώται καθίσταντο τηροϋντες επιρροήν 
ήν ή πείρα αύτσΐς προσέδ.δεν. Ό νόμος κυ
ρίαρχος έθεωρεΤτο, ούτος τούς άρχοντας κα· 
θίατα, ούτος τήν ΐσχύν αυτών έκανόνιίε, ού
τος τέλος τήν κακήν κατ’αυτών έτιμώρει 
διοίκηοιν.

Δέν πρόκειται νά έέετάοωμεν ένταΰθα άν 
αί ίδέαι αύται είσί τόσον στερροί όσον άκρι- 
βεΐ<· Ή'Ελλάς τέλος θελγομένη διά τούτων, 
προετίμα τά άτοπα τής ελευθερίας τών τής 
νομίμου υποταγής, καίτοι κατωτέρων. Άλλ’ 
ώς έκαστον πολίτευμα εχει τά πλεονεκτή 
ματά του, ουτω καί τή Έλλάδι το ίδιον 
αύτής προσεπόριύε πολίτας τοσούτω τή εαυ
τών προσηλωμένους χωρά, ώστε άπό κοινού 
αύτήν κυβερνώντας καί έκαστον ιδιώτην δυ- 
νάμενον είς τά ύπατα νά φθάοη αξιώματα.

Ό,τι ή φιλοσοφία έπραξε,ϊνα τήν τής'Ελ- 
λάδος διατηρήση κατάστασίν, δέν εΐνε πι
στευτόν. Όσον οΐ λαοί ούτοι ήσαν έλεύθε· 
ροι. τοσοϋτον άναγκαίον ήτο διά τοΰ λόγου 
τούς κανόνας τών τε ήθών καΐ τής κοινωνίας 
νά όρίσωσιν. Ό Πυθαγόρας, ό Θαλής ό 'Α
ναξαγόρας κλπ. έπλήρωσαντήν 'Ελλάδα τοι
ούτων καλών αρχών. Υπήρξαν Παραδοξολό- 
γοιτινες σφετερισθέντες τό τών φιλοσόφων 
όνομα. Οί τούτους άκολουθοΰντες ήσαν οί 
δεικνύοντες τδ θυσιάξειντό ίδιον αύτών συμ
φέρον καί τήν ιδίαν ξωήν, χάριν τοϋ γενι
κού συμφέροντος και τής συντηρήσεως τοϋ 
κράτους. Τοΰτο δέ τδ μέγιστον τής κοίνό- 
τητος τών φιλοσόφων ήτο, όπερ ωφειλεν ή ν ’ 
άποσυρθή τών δημοσίων υποθέσεων ή νά 
(όλέπη τδ κοινόν καλόν Τούτους (τούς φι 
λοσόφουςί οί ποιηταί οΐ ύφ’ όλου αναγιγνω
σκόμενοι τοΰ λαοΰ, μάλλον ώδήγουν αύτούς 
ή ετέρπον. Ό μάλλον φημιζόμενος τών κα- 
τακτητών άνεγίνωοκε τόν Όμηρον ώς διδά
σκαλον, διδάσκοντα τδ ευ άρχειν. Ό αύτος 
έδίδασκε το πειθαρχεΓν και τό είναι τινά κα
λόν πολίτην.Ουτος καί πλεΤστοι άλλοι πώιη- 
ταί αξιοθαύμαστοι, έξυμνοΰντες τάς χρησί
μους τώ άνθρωπινω βιω τέχνας, έπιθυμούσι 
τδ κοινόν καλόν,τήν πατρίδα, τήν κοινωνίαν 
καί ταύτην τήν αξιοθαύμαστων πολιτείαν, ήν 
διετυπωσαμεν. βραβύίηυλο^ β.

Η ΜΕΤΑΔΟΣΙΧ
ΤΩΊϊ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

AM ΤΜ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ;ΜΪΡΪΑΠΟΔΟΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Αί έρευναι τών Ross Bignani καί Bas- 
lianelli κατέστησαν Λμϊν γνωστήν την 
δράσιν ειδών τινων σκνιπών, έν τήμε- 
ταδόσει τών τελματωδών πυρετών.Έπέ- 
στησαν πρός τούτοις τήν προσοχήν αύ 
τών έπί τοϋ ύπό τών έντόμων δίαδρατι- 
ζομένον μέρους έν τή μεταδόσει ένίων 
ασθενειών.

Ώς πρός τοΰτο, ό HaltaU έσχάτως 
ύπενθυμίζει (Brit.med) δτι όλίγιστα έργα 
ύπάρχουσιν έπί τοϋ ζητήματος Τούτου, 
μεθ’ ολας τάς κολοσσαίας καί σχετικός 
τη μικροβιολογία έργασίας-

Ή ένέργεια, ήν έξασκοϋσι τά έντομα 
έν τή, διαδόσει τών μικροβιογενών ασθε
νειών, δύναται νά ή παθητική ft ένεργιι- 
τϊκή· Ή μυϊα κα'ι τά συγγενή είδη, είσί 
παθητικά οιάμεσα μεταοόσεως ασθενειών. 
Έάν ηνε ανίκανοι νά κεντρίσωσι,Λυναν - 
ται νά μεταφέρωσιν έπ ’ αύτών παθογόνα 
βακτηρίδια, ατιν’ ακολούθως καταθέτου- 
σιν έπί τών βλεννογόνων ύμένων ft έπί 
τοϋ βεβλαμμένου δέρματος ft έπί τών 
τροφών.

Οί Raimbert καί Danaine, μεταξύ άλ
λων, είχον ούτοίς αποδώσει είς τάς 
μυίας δράσιν τινά, έν τή μεταδόσει τοϋ 
άνθρακος-

Ό Celli απέδειξε διά πειραμάτων, ί>τι 
τά μολυσματικά βακίλλια τοϋ άνθρακος 
ανευρίσκονται έν τοΐς άποπατήμασι τών 
μυιών, αϊτινες έβόσκησαν έπί τροφών 
μιανθεισών ύπό τών μικροοργανισμών 
τούτων.

Οί Prouet καί Hein παρετήρουν, ση 
κολεόπτερά τινα καί αί νύμφαι αύτών 
δύνανται νά διασκεδάσωσι τούς σπόρους 
τοϋ άνθρακος διά τών κονιορτών.

Αΐ μυΐαι δύνανται μάλιστα νά μετα- 
δώσωσι τά σπέρματα τοϋ λοιμού. Έθεά- 
θησαν αύται κατά μέγαν αριθμόν είς 
τάς έπιδημίας τών λοιμικών νόσων και 
ό Yersin έίς τό Hong-kong είχε παρα
τηρήσει πολυάριθμα μυιών πτώματα πέ
ριξ τοϋ χημείου αύτοϋ, ένφ έξητάζοντο 
τά είς τήν ασθένειαν ταύτιίν ύποκύ- 
ψαντα ζώα. Ήδυνήθη άφ’ έτέρου νά 
μεταδώσμ τήν πανώλην είς ζώον, είς 
δ είχεν ένοφθαλμιάσει τούς ιστούς μυίας 
ήτις έ^ερεν, άλλως τε,απαράλλακτα τοϋ 
λοιμού βακίλλια.

Ό Bust-Call δμως νομίζει, δτι πρίαΰαί- 
νουσι πέραν τού δέοντος αί uuiat, διότι 
δύνανται νά έκπέμπωσι βακίλλια πέραν 
τών 24 ώρών, μετά τήν τροφοδότησιν αύ
τών διά μεριασμένων ούσιών- Μεσταί 
βακιλλίων, είσίν άκόμη έν τή ζώ^ μετά 
8 ήμέρας, είς θερμοκρασίαν r 2° μέχρι 
ι η0 ; έν άλλοις πειραμασιν άποθνήσκου- 
σι πρό της ιης ή ιοης ήμέρας, της θερ
μοκρασίας οϋσης > 4° τέλος, έάν ή θερ
μοκρασία άνέλθφ εΐς ζ39 μίέ^ρι 28°, αί 
μεμολυσμέναι μυΐαι’ άποθνήσκόυσίν ;δλαι 
έντός 3 ημερών. ?ί :>.

Τώ 1897, Hankin εύρεν, έν ταΐς Ίύ- 
δίαις, δτι αί έκκοπρώσεις μυρμήκων τι- 
νών περιέχουσι μολυσματικά βακίλλια, 
δταν αύται έτράφησαν ύπό έκ λοιμού 
άποθάνόντών μυιών. ΟΙ μύρμηκες ούτοι 
δύνανται νά διαδόσωσι τόν λοιμόν,μιαί- 
νοντες τά ύπό τών λουομένων συχναζό- 
μενα ϋδατα.

Άμα τω ι8γ9, ό Nicholas, εύρισκόμε- 
νος έπί πολεμικού πλοίου, έν Μάλτα, 
ύπώπτευσέ τήν δράσιν' τών μυιών, έν’ τη 
μεταδόσει τής χολέρας. Ό δέ Haddon, τφ 
ι885, εύρεν κομματοειδή βακίλλία εΐς 
μυίας τραφείσας διά τοϋ βάκιλλίου τού- 
του-

Ό Simonds, έν Άμόούρή'ω, dnicPupt 
καλλιέργειας τόϋ χολερικού’' βαν.ιλλίίου 
έξ δλων τών χολερικών έντοσθίων κα- 
θεσθεισών μυιών·

Ό Macrae τφ 1894 παρετήρησε'ν τήν 
ύπό τών μυιών μετάδοσιν χολερικών 
βακίλλίων έν στειροποιηθέντι γάλακτί, 
τοποθετηθέντι εΐς διάφορα μέρη φυλα
κής, έν η έπεκράτει Α έπιδημίά της χο
λέρας- έν ανόσω δέ τινι φυλακή,'ή χο
λέρα άνεπτύχθη. συνεπεία εισβολής μ,υν 
ών, ύπό τοϋ ανέμου μετενεχθεισών έκ 
γείτονος χώρας, ένθα έκράτει ft χολέρα; 
προσεόλήθη δ’ άκριβώς έκεϊνο μέρο'ς 
τής φυλακής, τό πλησιέστερον ευρισκό
μενον πρός τήν μεμολνσμενην χώραν.

Ό Celli αναφέρει τά πειράματα του 
Alessi, δστις είχεν απομονώσει τό τυφι
κόν βακίλλιον τών έκκρίσεων, τών. διά 
καλλιεργειών τού βαχιλλίου τραφεισιών 
μυιών. φαίνεται λοιπόν,δτι αί μυΐαι κ;α- 
δεζόμεναι έπί τυφικών κενώσεων, μέταίβι· 
βάζουστν οϋτω τήν νόσον-

' Αί μυίαιδύνανταιώσαύτως νά μεταδώ- 
σωσιν άλλας κολλητικός άσθενείας καί 
ίδία Αιγυπτιακήν όφθαλμίαν ό δέ Deweler 
κατέδειξεν έπίσης τίνι τρόπω αΐ ^θεϊραι 
μετα^έρουσι καί διαδίδουσι τήν μελικη- 
ρίδα.
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Μυΐαι τινες 8ύ.νβνται νά λάβωσιν ένε&· 
γόν μέρος ,είς τίϊγ διασποράν τών βακιλ- 
λιχών ασθενειών, μεταδίοουσαι και τόν 
άνθρακα, ,χίνν σηψαιμίαν, τήν πυαιμίαν, 
τό έρυσίπελα<· ή δέ μόλυνσις δύναται 
νά προέλθη. όπόταν ό έκχεντρισθείς 
συνπρίβι,ι τό έντομον, καθ ’ ήν στιγμήν 
έδήχ( διι. Οί ψύλλοι καί αί κόρεις έθεω- 
ρήθυισαν ώς δυνάμενα νά μεταδώσωσι 
τόν λοιμόν ‘Αλλά ό Nuttal δέν κατόρ
θωσε πε ραματικώς νά μεταδώση τον 
λοιμόν, τόν άνθρακα, την σηψαιμίαν τών 
μνιών κα) τϊιν χολέραν τών όρνίθων, δχ’ 
έντόμων, άτινα είχον δήξει έκ τών ασθε
νειών τούτων ηροσδληθέντα ζώα· Δέν 
είνε ακόμη γνωστόν, έάν οί ψύλλοι καί αί 
κόρεις δύνανται νά μεταδώσωσι τόν ύπό- 
στρο&ον πυρετόν, τόν κίτρινον πυρετόν, 
τήν λέπραν, τήν φυματίωσίν, κτλ.

Τ’ αραχνοειδή έντομα καί τά μνριάπο- 
δα ποικίλως δρώσιν έν τή τών μολύν
σεων μεταδόσει οτε μέν παθητικός,δτε δέ 
ένεργητικώς, δι’ εύθείας ένοψθαλμιάσεως 
έσπν οτε $έ καί διαμέσως, δταν οί κώ- 
νωπχς έτόθηΰαν έν έπα^ίί. μετά παρασί
των τινών σκωλήκων, τών νηματοειδών- 
Αί μυϊαι δύνανται ώσαύτως νά μεταδώ- 
σωσι τά ώά τής μονήρους τριχοκε^άλου 
ταινίας κ.τ.λ·

Ό Stiles είδεν ώά άσκαρίδων άνα- 
πτυχθένχα έντός ννμφογεννήτων μυι- 
ών, αίτινες κατά τό θέρος ,είχον τρα^ 
έκ τ;ών ώών τών παρασίτων τούτων. Αί 
μυχεαι αύται προφανώς διασπείρουσι τάς 
παρίασιτικάς νόσους τού έντέρου, κατα 
θέτουσαι τά ώά, μετά τών έκκρίσεων αύ
τών έπί τών τροφών ή μετάδοάις δύ 
ναταχ νά γεχνμ καί έμμέσως δι 'έτέρον 
δηλ- μεσολαόοϋντος έντόμου. Κατά τού
τον δέ τόν τρόπον ίδρυσεν ό Nuttall πί
νακα τών παρασίτων, μετά τών ξενιζο· 
μόνων διαμέσων ή οριστικών έντόμων αύ
τών;.

ffapUtei η. Ν.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Ή γνωστότατη αύτη και ωραιότατη εκ
κλησία ίδρύθη τώ 1163 εν Παριοίοιε έπί 
τη< Θέοεως παλαιοτάτης εκκλησίας, αναγό
μενης είς τόν ^ον αιώνα. Άψιερώθη δέ μετά 
τό ι iSa και μόλις τόν XIII αιώνα ετελειο- 
Γίοιήθη. Έχει μήκος 137 μέτρων έπί ^8 
πλάτους καί ύψος 3^ μέτρων, ιών πύργων 
τό ύψος εΐνε 63 μέτρων, Εΐνε ρυθμού γοτ
θικού καί κοσμείται δ» ’ άναγλύψων μεοαιω· 
ν<κί|ς τέχνης. Έπί τών έέωστών «υτής ίι·

Η ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
<IX.AXAXK.ea ΖκΙΑ-Α,ΟΓΟΧ)

πάρχουοι καλλιτεχνήματα, παριστώντα μορ- 
ψάς καί στάσεις φανταστικός ζώων καί δαι
μόνων, έχόντων τό πρόσωπον ,έστραμμένον 
πρός τήν μεγαλούπολιν των Παρισίων.

Ή. άνωτέρα είκών παρ»στα τήν κυρίαν 
πρόσόψιν τής εκκλησίας καί ή κάτωθεν τήν 
όπισθίαν όψιν και μιαν πλευράν.·

ΑΒΥΣΣΟΙ
ΦΥΛΛΑ

Στό ποτάμι 
Πέφτουν τής Ιπάς τά φύλλα ένα, ένα 

Κίτρινα, κουλουριαάμένα 
Καί κυ-ΐτανε ’κεΐ π<?0 φεύγουν 
Τή Μανοϋλσ. τους θλιμμένα

Στό ποτάμι
Σέ μίαν άκρη ή Μανοϋλα τους γερμένη 

Άγναντεύει πικραμένη 
Κάθε φύλλο της πού πέφτει 
Κάβε φύλλο ποΟ πεθαίνει.

Τό ποτάμι
Σέρνει <5ιγαλά τά φύλλα τά καημένα 

Καϊ τά πάει ώϊμένα 
Μές ‘Οτης Λήθης τ’ άκρογιάλι 
Στού θανάτου τόν λιμένα.

Ά$ΐΙναι Ί902 Μή’ΊΟί Παπχσηύρον

Λ I ΓΕΩΡΓΙΟΣ έτων υ ΠΡΟΣΩΠΑ :
| ΑΛΒΗΑΝΔΡΟΣ » 14

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Κρατών Λ «αλάμιον άνα Χ<Γρα;)

Σοϋ αρέσει τό σχολείου ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μάλιστα, πολύ πολύ 
δταν έρχεται ή ώρα, πέρνω πρώτα τό φιλί 
τής μανούλας μου καί τρέχοι στό σχολείο μέ χαρά 
και προσέχω τά-βιβλία πάντα νάχοι καθαρά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δέν βαρύνεσαι, καϋμένε. Μά τί δρεξι τήν έχεις 
νά ά^ίνμς τά παιγνίδια και είς τό σχολειό νά τρέχμς. 
Κουταμάρα τό σχολείο, έβγα κάτω στό ποτάμι 
νά μέ ίδμς πόσον ώραία περπατώ μέ τό καλάμι, 
ποϋ τό κάμνω άλογό μου καί πηγαίνω μιά χαρά, 
Λές πώς εΐμαι καβαλλάρης καί πετάω μέ πτερά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δέν σοϋ λέγω τά παιγνίδια μοϋ αρέσουνε Kai 'μένα, 
άλλά δέν τό παρακάνω, καλή ώρα σάν κ’.έσένά· 
πάγω πρώτα στό σχολείο, σάν σχολάσουμε διαβάζω 
κ' έπειτα άν έχω ώρα τά παιγνίδια μου κυττάζω. 
Δέν κνττάζεις τούς ανθρώπους δταν είν’ γραμματισμένοι 
πόσον είναι εύγενεΐς, πόσον είναι τιμημένοι- 
άλλοι είναι δικηγόροι, άλλοι είναι στρατηγοί, 
άλλοι είναι τραπεζΐται, άλλοι είναι ύπουργοί- 
κύτταξε κι’δλους τούς άλλους δπου γράμματα δέν ξεύρουν 
τί περνούν οί δυστυχείς έργασίαν ίνα εϋρουν 
γίνονται δούλοι τών άλλων καί έργάζονται σάν σκλάβοι, 
τρέχουνε έδώ κ’ έκεΐ διά νά πλουτίζουν άλλοι.
Ήκουσα έγώ τόν Σταύρο, τόν καλό μας ύπηρέτη, 
πού μού έλεγε πώς πρώτα, πάνε τώρα δέκα έτη, 
πήγαινε είς τό σχολείο μ’ έναν άλλο μαθητή 
δπου έγινε ταμίας καί αύτός ύπηρετεΐ 
είς τό σπήτι μας ακόμη- ήτο λέγει αμελής 
ένώ ό καλός ταμίας, ητανε έπιμελής.
Λοιπόν βλέπεις τί συμβαίνει, άκουσε καί βάλε γνώσι, 
ό καλός μας ύπηρέτης έχει τώρα μετανοιώσει, 
άλλά τί 'μπορεί νά γίνη ; τίποτε, αγαπητέ μου, 
τό καλόν δπου σοϋ θέλω,μάθε γράμματα, μικρέ μου·

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έχεις δίκαιον,μά πές μού, πώς ν’άφήσω τά παιγνίδια ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τά παιγνίδια σ’ έχουν ζώσει σάν φαρμακεμένα ^είδια, 
πού κυττάζουν νά ρουφήξουν τήν ζωή καί τό μυαλό σου.
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δ0α, . φίλε μου,-σοϋ είπα, τδ είπα δχά τό καλό σου 
καϊ ν’ αρχίσης πάλιν νδρθι?ς.αϋριον είς τό.σχολείο 
καϊ νά ίδής πώς θά σ’ ΰρέσι^ τό καλό μας τό βιβλίο. 
Είσαι κοβαλλάρης πρώτης, άλλ' έπάνοιστό καλάμι, 
τό σχολείο μας έν τούτοις καβαλλάρη θά σέ κάμη 
τίμιο κι’ άληθεινό κι’οχι φεύτικο στό ξύλο, 
Ιλα πάλι στό σχολείο νά σέ κάμω πάλι φίλο.
©έλω νά σέ ίδώ κι’ έσένα άνθρωπο καλό μιά ’μέρα, 
γιατί έχεις κι’ άδελφάς καϊ πτωχή πολύ μητέρα.
Τόν φιλίαν μου, άν θέλμς, πρέπει γράμματα νά μάθμς, 
γιατί, καθώς*  σοϋ τό είπα, δυστυχή, θέ νά τόνπάθης-

(Σνγχεχινημ.ένβί
ΓΒΙΪΡΓΙΟΣ

iteta ιό χχλάμιον χαί σφίγγει τή? χιφα τοΰ Άλιξάνίρον).

£έ εύχαριάτώ, ώ φίλε, μ’ έκαμες νά εννοήσω 
τί αξίζει τό σχολείο, τά παιγνίδια θά τ’ άφήσω 
καϊ θ’ αρχίσω τή μελέτη, ούτως ώστε μιά ήμέρα 
νά ανακουφίσω λίγο τόν πτωχή μου τήν μητέρα. 
Κι’ δταν τούτο θέ νά γίνμ, νά τό θεωρός τ«μή σου, 
γιατί, μάθε, πώς μέ σώζει ή καλή ή συμβουλή σου.

Ν. HXINHI

ΑΝΤ. ΚΟΪΤΣΟΤΒΕΛΗΣ
ΥΦΜΙΓΠΤΠΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Είς τών μεγίστων έπιότημόνων της πατρίδος 
μας, πεπροικιόμένος μέ δλην έκείνην τήν αί- 
γλην τήν διακρΐνσυΰαν τούς θολούς Ανδρας, 
είναι καί ό κ. ’Αντώνιος Κουτσουδέλης Μέχρι 
περάτων είναι γνωΰτόν τδ όνομά του καί έκ 
τών συγγραμμάτων αΰτοϋ καί έκ τών φιλοσοφι
κών μελετών, τάς όσιοίας έκάάτοτε δημοσιεύει.

Πλήν τούτου δμως καί πολυετής διδασκαλία 
έν τφ Έθν. Πανεπιδτημίφ, διδασκαλία πρωτό
τυπος, <δι’ άφαιρέάεως), άφήσασα ιστορίαν είς 
τά χρονικά της Ελλάδος, σεμνύνει τδν δλον 
βίον τοϋ άνδρός, ού τήν εικόνα παρατίθεμεν.

Ό κ. ’Αντώνιος Κουτσουδέλης, άνήρ έξ έκεί- 
νων οίτινες θεωρούν τήν έργαόίαν ώς καθήκον, 
δέν έπεζήτηόε παντελώς τήν έκδήλωΰιν τού με
γαλείου τής ψυχής του έν τμ δημοόιότητΓ είρ- 
γάσθη καί έργάζεται Αθορύδως, νουθετών καί 
ποδηγετών τήν νεότητα.

Ό βίος αύτοΰ είναι Αγνός ώς ή ήώς καί πλή
ρης ζωής καί δράσεως.

Ζών Αφανής μέσφ τών 'Αθηνών, είναι ό γνω
στότερος καί δημοφιλέστερος πάντων, λατρενό- 
μένος ϋπό τής νεολαίάς πρδ παντός, ής είναι 
φίλος καί Αρχηγέτης.

Διατρίψας σχεδόν έπί δεκαετίαν είς Γερμα
νίαν, έπανήλθεν είς τήν γενέθλιαν χώραν αύτοΰ 
όπως έργασθμ. Ένόει όμως νά έργασθ»? φιλοτί- 
μως καί ευρών νεολαίαν μόνον σεμνήν, ένεκολ- 
πώθη αύτήν καί ήρξατο διδάσκων, οί δέ κόποι 
αύτοΰ έπέφερον Αγλαούς καρπούς, ώς έκαστος 
τών μαθητών του δμολογεϊ.

Βάάις τής διδασκαλίας του είναι ή ήθική, τδ 
Αληθές καί τδ μεγαλεΐον.

Κατά τδ έτος Ι9°θ> θτε κατά τήν ΈκθεΟτν τών 
Παρισίων συνέότη ύπδ τήν προεδρείων τού Ρι· 
μπώ Παγκόσμιον φιλοσοφικόν συνέδριον, προσ- 
εκλήθη μόνος αύτός έξ 'Ελλάδος, δπως Αντι
προσωπεύσω τήν Πατρίδα αύτοΰ καί προσκο
μίσει τά πορίσματα τών φιλοσοφικών μελετών 
του Ή ιδέα όμως αΰτη άπετυχε, διότι δυστυ
χώς δέν άναγνωρίζομεν τούς πολυτίμου'-’ μας 
Ανδρας καί δέν δίδομεν τήν προόήκουσαν θέσιν 
αύτοΐς, παραπονούμενοι άλλως τε καί ζητοϋν- 
τες προόδους.

Φιλόσοφος μέγας δ κ. ’Αντώνιος Κουτδουβέ- 
λης, ρήτωρ άξιος τών χρόνων τής άρχαίας 'Ελ
λάδος, όπόταν οιδάόκη άπό καθέδρας, μαγεύει 
τάς γυχός τοΰ Ακροατηρίου καί έξυψών αυτός 
ήδύνει διά ρητορικής μελφδίας.

Μελετήσας καλώς τήν Φιλοσοφίαν τών ’Αρ
χαίων, άπήνθησεν έξ αύτής, ώσπερ ή μέλισσα, 
παν έκλεκτδν καί παρήγαγε σύγγραμμα, καθώς 
αΰτη τό μέλι, ήδύ καί ζωοποιόν, τήν «φιλοσο
φίαν τών ’Αρχαίων είς Φωτεινά Σημεία».

Τό σύγγραμμα τοϋτο πρδ ημερών έκδοθέν. 
σχεδόν άνηρπάγη καί δικαίως, διότι συνενώ- 
σας έν αύτφ ό κ. ’Αντώνιος Κουτσουδέλης τάς 
ήθικάς άρχάς τών Αρχαίων, δριμέως έπιτίθεται 
κατά τής σημερινής κακίας, ήν ζητεί ν’ άνα- 
τρέψμ·

Δέν είναι σύγγραμμα αύτό φιλοσοφικόν, είναι 
εύαγγέλιον τών νεωτέρων. Παρεμφερές πρδς 
τούς Νόμους τοΰ Πλάτωνος, έκθέτει παν δ,τι 
είναι δυνατόν έφαρμοζόμενον νά καταστήσμ 
τήν Πατρίδα μεγάλην.

Είναι έγκόλπιον παντός Ανθρώπου, πολιτι
κού καί άπλοϊκοΰ, Από Ηγεμόνων καί Βασι
λέων μέχρις αύτών τών Ασιών.

_’Εκεϊ έκτίθενται πώς κυβερνώνται τά Έθνη, 
πώς κυβερνώνται οϊ λαοί, έκεΐ βλέπει τις τί 
δέον νά πρΑττχι, καϊ όποιον τδ ωφέλιμον καί 
βλαβερόν.

Ό κ.’Αντώνιος Κουτσουδέλης, διά τής έκδό- 
όεως τοΰ συγγράμματος αΰτοϋ προΑέφερε με
γάλην είς τήν Π.τρίδα ύπηρεάίαν; δι’ β είναι 
άξιος τών μεγίστων τιμών. Ν. Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ eniUTAHI

Βραίιυίϋζ κατα τό? Α'. Διηγημχτικον διαγωνισμόν 
■tic «Φΰσιωί·

ΤΟ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙ

Α.'-

Χειμώνα ήτανε νυχτιά τρεις πιθαμές τδ χιόνι, 
Φύσαγε άγριος βορηας σφυρώντας μανισμένος, 
Έτρίζανε τοϋ έλατου οΐ χιονισμένοι κλώνοι 
Κι’ ό πλάτανος έβόγγαε σάν νάταν λαβωμένος 
Κατάμαυρα τά σύννεφα τόν ουρανό σκέπαζαν 
Καί κάπου κάπου Αστραπές έσκιζαν τά σκοτάδια 
Έτρέμανε τά πρόβατα καί τά σκυλιά οΰρλιάζαν 
Κι ’ oi λύκοι τριγυρίζανε μέ φόβο τά κοπάδια 
Μέσ’ τό χωριό oi κάτοικοι κοιμήθηκαν oi λίγοι 
Καί μόν’ ό Μήτρος τοϋ χωριού τδ πρώτο παλλη- 

[χάρι 
Σιγά-σιγά τήν πόρτα του τή χαμηλή ανοίγει 
Kai φεύγει καί στό πλάϊ του λάμπει χρυσό χαντζάρι 
Πάνω ’στά χιόνια περπατεί καί χιόνι γύρω πέφτει 
Τδ φουντωτό τσαρούχι του ’στό χιόνι έεγλυστράει

Γιατί ό Μήτρος περπατεί τήν νύχτα σάν.,τ,όν κλέ- 

ΚαΙ μοναχή τή βάγια του ’στό σπίτι παρατάει 
Άπάνω ,'κεί ’στην κάτασπρη καί ώμορφη ραχούλα 
Εΐνε καλύβα χαμηλή μέ χιόνια σκεπασμένη 
Καί κάθεται πεντάμορφη σαύτήνε βοσκοπούλα. 
Καί κεί δ Μήτρος ά' ' " ’ ' - - -
Μέσα
Καί πάει νά' ’δή'τΊ γίνβ^ 
Τά χιόνια καί τά πάγή- 
Καί τή μικρή καλύβα της

λαφρά σ&ν κλέφτης Ανεβαίνει. 

στή φοβερή νυχτχά θυμήθηκε τή Βλάχο 
κόρη π’ Αγαπάει, 

■λ°; 
ρηδς κουνάει ·

Ή Μάρω ή πεντάμορφη καθόταν μ^ _ 
Παράτησε τό κέντημα καί μέ γυρμένο'γ^ 
Άπδ τά φυλλοκάρδια της λέει τήν προσεύχ ... 
Μπροστά σέ μία χάρτινη τής Παναγιάς είκόνεα. ·’ 
Τελείωσε τήν προσευχή καί πάει ’στό κρεββάπι 
Kai '«εί όποϋ τά ροϋχα τής Αρχίνησε νά βγαίνη 
Σταμάτησε, .τής φάνηκε σάν νιίχ' άκούση κάτι 
Κι’ άπό μιά τρύπα μιά σκιά κυττάει νά προβαίνη. 
Αρπάζει άπό μιά γωνχά τδ μαύρο καρυοφύλλι, 
Ποϋ τόνομα έδόίαοε πατέρα μακαρίτη. .
Καί φαίνετ' άγρια ’στό φώς ποϋ χύνει τό καντήλι 
Σάν "Αρτεμις καί ώμορφη σάν άλλη Αφροδίτη. 
’Ανοίγει τό παράθυρο τόν κλέφτη σημαδεύει 
Μά μιά φωνή τής φώναίε: «Κρατήσου, μαυρομμάτα· 
»δ Μήτρος, Μάρω ώμορφη, τά πρόβατα δέν κλέβει, 
»Μάρω δέν είμαι κλέφτης ’γώ,τό δπλο σου παράτα. 
»Δέν ήλθα νά σοϋ κλέψω ’γώ, τά πρόβατα χρυσή 

[μου 
«Μόνο νά 'δώ πώς άπερνφς τά χιονισμένα βράδια, 
«Μή σέ πειράζ'ό άγριος βορηδς αύτός ψυχή μου, 
«Τό χιόνι,πού κατάσπρισε1 τά πράσινα λειβάδιαι, 
»Ναί1 γιά νά ’δώ πώς άπερνάς άπάνω ’δώ μονέάχη 
«Ποϋ τήν καλύβα άγριος βορηδς τήν παραδέρνει 
«Σιγά μέ κόπ' Ανέβηκα τή χιονισμένη ράχη 
»Γιατ*  είν’ δ δρόμος δύσκολος στήν εύτυχιά σάν 

[ψέρνη 
»ΚαΙ τώρα ποϋ ήσύχασεν ή δόλια μου καρδοϋλα 
«Σ’άφίνω τήν καληνυχτιά»... καί έκανε νά φύγη. 
Άλλά «μή φεύγης Μήτρα μου» οωνάζ’ή βοσκοποϋ- 

[λα 
Κι’ή άμυαλη τήν πόρτα της τή χαμηλή άνοίγειι. 
Ξεχνά τό τί τής έλεγεν ή δόλχά της μανόΰλα. 
Πώς Απ’ τόν κλέφτη κείνονε ποϋ κλέβει τό Αρνί ιτης 
Είναι Ακόμα ποιό τρανός ποΰ κλέβει τά φιλί της. 
Καί τρέχει καί τή χαμηλή Ανοίγει τήν πορτοϋλα. 
«Μήτρο μου» — «Μάρω» κράζουνε, ’στοΰ Μήτρου 

(τήν Αγκάλη 
Ή δόλια ή πεντάρφανη στηρίζει τό κεφάλι. 
Τά χείλη σμίγουνε γλυκά μέ τοϋ βοσκού τά χείλη 
Κι’ Απδτό χέρι ζεγλυστρά τδ μαύρο καρυοφύλλι. 
Γκρεμίστηκε, πήρε φωτιά τό παλαιό ντουφέκι, 
Καί ’κεΤ π’ δ Μήτρος τήν Μαρχώ σ τήν Αγκαλιά 

[τόν ςώvia, 
Άκούγεται κρότος βαρύς σάν Απ’ Αστροπελέκι 
Καί ένα βόλι καί τούς δυό τούς μαύρους τούς οκκο- 

(τώνιει.
Καί ’κεΤ πού ή Μάρω έδινε τό πρώτο τό φιλί της 
Τό βπλο τοΰ πατέρα της τής σώζει τήν τιμή τ»γ<ς.
Λές κι'είχεν έλθει ή ψυχή τού δόλιου της πατέρα 
Κι’ Απ’ τήν ντροπή έγλύτωσε τή μαύρη θυγατέρα.

Γχ&ργος Ν. βωμαίδης
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

·ϋ'·ϋ ΠΥΡΕΙΟΝ ΓΕΦΥΡΑ

’Ιδού ijp6S(sipov διασκεδσαηκόν έπίσης παίγνιον 
8π«ρ> ξύναόσε νά έπιχειρήαητε διά .τών πυρείων 
μετάι τήν τράπεζαν τοΰ φαγητού, έν τώ ήμετέρφ 
οίκω, ή άλλοθι.

Λ.άβετε τήν φωοφοροθήκην πλησίον σας καί δια 
τάξατε μερικά πυρεία έπ, τής τραπέζης όριζοντείωί, 
ώς διαλαμβάνει ή άνωθι ήιιετέρα είκών καί ειτα 
ΰπεγείρατε έλαφρώς διά δύο έτέρων πυρείων τδ 
δλον σύστημά σας, δπερ θά λάβη άμέοως τδ σχήμα 
αρχιτεκτονικής καί κανονικής δντ^ς γέφυρας.

Τά πυρεία δέον νά ώσι δσω τδ δυνατόν έκ τών 
μεγαλειτερων καί τετραγωνικών, ξύλινων οΰχϊ δέ 
στρογγυλών καί νά διατεθώσιν ούτως, ώο άπεικονί- 
<-οντ«ι έπί τών τριών πρώτων σειρών έν τψ ήμετέρψ 
,?X’iMa5i>A?P'0’ %?ε-υτέρα,τρίτη κτλ. σειραί τών δ- 
ριίοιντείων πυρείων να διατίθενται πρδς τά καθέ- 
τως τιθέμενα πυρεία οΰτω: τά πρώτα καί τέταρτα 
κάθειτα πυρεία νά τίθενται ύπό τάς άκρας τών όρι 
ζοντείων πυρείων, τά δέ δυο διάμεσα επί τών όρι- 
ζοντείων. Φ. Π.

Η ΚΑΤΑΠΟϊΙΧ

Ή κατάποσις γίνεται, καλώς, όπόταν δ κορμός 
τοΰ σώματος, ή κεφαλή καί δ λαιμός εύρίσκονται 
καθέέτως. Όταν δμως διάκεινται δριζοντείως, κε- 
κλιμιένου όντος του σώματος, ή κατάποσις έκτελεΤ- 
τοι ίδυσχερώς καί προκαλεΐται ένίοτε ό βήέ καί άλλοι συμφοραΐ έκ τούτων δύνανται νά προέλθωσι, 
καθόσον αί τροφαί προχωροΰοι πρός τόν στόμοχον 
βραδέως καί πλαγίως διά τοϋ ψάουγγος καί όχι έπί 
τής έπιγλωττίδος· έκ τούτου δέ συμβαίνει νά πα- 
ρασύρωνται διά τής εισπνοής μόριά τινα,δπερ εισ
έρχονται έντός τοΰ λάρυγγος, δστις μή άνεχδμε- 
νος ούδέν ξένον σώμα, προκαλεΐ βήχα, ίν’ άποβάλη 
τούτο.

"Εχομεν δέ καί παραδείγματα, δτι άπέθανον τι-
νές έκ τούτου έν άκαρεί, ώς καί ό ποιητής Σοφο
κλής άπέθανεν έκ τής κακής καταπόσεως ραγός
σταφυλής. .

Είναι δέ άπορον πώς άκινδύνως κατέπιον τρώ- 
γοντεσ «ύχαρίστως οί τότε άγαν τεθηλυμένοι Άσ- 
ούριοι, κεκλιμένοι δντεο, τήν δέ τοιαύτην δίαιταν 
παρέλαβον καί οί "Ελληνες.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΡΠΟΙ ΑΝΕΥ ΠΥΡΗΝΟδ (χουχύύτβι)

Ή τών δίφορων συντε- '
λεΐ εις την παραγωγήν τοΰ πυρή- 
νος. ’Εάν όμως τεχνιχώς άφαιρεθή 
ή εντεριώνη έχ τινός κλάδου κερα- 
σέας, μηλέαςή κλήματος άμπέλου, 
ό κλάδο; παράγει καρπούς άνευ κόκ
κων.

Πρδς αφαίρεσιν τής εντεριώνης, 
λάβετε νεόβλαστον κλάδον, σχίσατε 
έπιδεξίως κατά μήκος τδν κορμόν 
αύτοΰ δια ξύλινης σμίλης χαί έξα- 
γαγετε επιτηδείως την εντερώνην. 
Ειτα ενώσατε καλώς τα ούο μέρη, 
δέσατε ταΰτα δια μάλλινου νήασ.τος 
καλώς, ούτως ώστε να εφάπτονται 
αί έπιφάνεινί καί φράξατε τήν το
μήν δια κηροΰ η άλλης καταλλή
λου ούτίατ.

Τοΰτο δμως πρέπε νά γένηται περί 
τός άρχας Μαρτίου, δτε εύκολώτερον 
συμφύονται τα δύο μέρη καί όπόταν 

οί καρποί, θα ιδήτε, δτι στερούνται

θ. Τζαβί22αί

θά παραχθώσιν 
πυρήνων.

ΚΑΛΣΤΟΦΟΡΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΙαΛΕΙΠΟΝΤΕΣ 
ΠΥΡΕΤΟΙ

Τέσσσρα φυτά κυρίως παρέχουσι κλωστά; δι’ ύ- 
φάσματσ, δ βά|*β«ξ,  ό λινός, δχάνναβι; χ®ί ή αλόη, 
εξ ων τάτρία «ρώτα «ΰδοχιμοϋσιν εις γαία; ύγράς 
χαί έλώδεις

Ό βίμβαξ έξάγεται έχ του χαρπου του ομωνύμου 
φυτοϋ, δ δέ λινός χαί χάνναβις οιά τής σήψεως τοΰ 
στελέχους χαί τών κλάδων τοϋ φυτοϋ εντός υδατος.

"Οπου τά φυτά ταΰτα καλλιεργούνται χαί κατερ
γάζονται, παραγεται μίασμα θανατηφόρων διαλειπόν- 
των πυρετών, δπερ καταπολεμείται, έάν κατα πάσαν 
πρωίαν δ τοιαϋτα εργαζόμενος φυτά, πριν έξέλθη τής 
οικίας, λαμβάνη ολίγον οίνον μετά σακχάρου, ένθα 
προσθέτει και κοχλιάριον υδατος κανέλλας χαί έντδς 
τοΰ μίγματος τούτου έμβάπτει τεμάχιον άρτου, δπερ 
τρώγει χαί είτα πίνει χαί τδν απολειπόμενο ι οίνον. 
Κατόπιν δύναται νά προγευματίση καί μεταβή είς 
τήν εργασίαν του,χωρίς να πάθη τίποτε. *

ΑΝΤ. θ. ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

&
^ΘΛΝΟΣ Γ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ^ 

ΙΔΡΥΤΑΪ
Τ1ΙΣ Α^ΕΞίΡΤΙΙΤΟΪ ΚΦΠΜβΡΗΟΣ 

TO “ΚΡΑΤΟ3,,
Άπό τοΰ ττροβεχοΰς Πάΰχα. ένοοθπ-

Οομένπς Άνί. θ. Σπη.1ια>ηίπΰν2ι>ζ ' - . : γ '

©ΡΗΝΟΣ

Κλαίγω τή νύχτα, τήν αυγή, όλη τή μέρα χλαίγω 
Καί τα πίκρα παράπονα β’ ενα χαρτακι λέγω ..

"Ετσι θά κλαίγ’ όλημερής ώς ποΰ τόν κόσμ’ άφίσω, 
Ώς ποΰ μιά ώρα φοβερή όλα τά δάκρυα χύσω.

Κλάψε, καρδιά μ’, όσο μπορείς, φτωχή καρδούλα 
Iκλάψε 

Καί τά πικρά παράπονα όλα σέ στίχους γ,,άψε·
Εινε οί στίχοι δάκρυα θερμά, κρυσταλωμένα,

Ποΰ χύνονται μέσ’ τό χαρτί άπ’ την καρδιά βγαλ- 
[μένα.

11902) Ύωάπνης Γ. Άττανιά&ης

Είς πρωτοφανή, μετά πολλούς αγώνας καί κόπους, μετοχικήν έπιχειρηοιν προέβησαιν οί 
παρ’ ήμΐν γνωστότατοι άνά τόν δημοσιογραφικού κόσμον νέοι κ. κ. Σπηλιωτόπουλος καί 
Τζαβέλλας, έγκαινιασαντες έπι χρηοταΐς έλπίοι. τήν ελληνικήν ’ιδιοφυίαν καί επιχειρηματι
κότητα. ’Ανεξάρτητον πολιτικόν καί δή μεγαλόσχημον ημερήσιον φύλλον έθεωρεΐτο αδύ
νατον νά ίδρυθή εν Έλλάδι καί ιδού τή εύγενή πρωτοβουλία τών αξιέπαινων τούτων συνα
δέλφων μας κατωρθώθη ήδη τοΰτο, έξασψαλισάντων, μετά τής προθύμου άρρωγής καί πάλιν 
τών έν τω έξωτερικώ πλείω πονούντων τήν πατρίδα ομογενών μας, τήν τακτικήν έκδοαίν 
της παρ’ήμΐν· άπό τοΰ προσεχούς δέ ί1άθ*ςα  ποιήσονται έναρξιν, ώς αγγέλλεται, τών 
άπό έτους καί πλέον έπαγγελθέντων.

Ό κ. Άντ, ©. Σπηλιωτόπουλος, διδάκτωρ τής νομικής καί δημοσιογραφιών άπό δεικαε- 
ξαετίας, έπί μακράν διευθύνας άλλοτε τήν « Άκρόπολιν», συγγραφεύς δέ τονΈλληνο Τουρ
κικού πολέμου καί άλλων πολλών περισπούδαστων έργων καί οικονομολογικών μελετών, εί
ναι νέόο δραστήριος καί φίλεργος, έχοντες έλπίδας, οτι καί τό Κράτος ύπό τήν άγρυπνον 
διεύθυνοίν του θέλει ευρει τό κατάλληλον πρόσωπόν, δπως περιαγάγη αύτό είς τήν πρέ- 
πουσαν περιωπήν και εύδοκίμησιν.

"Ο & κ. θάνος Γ. Τζαβέλας, διδάκτωρ τής ψιλοοοψίας, άπό τοΰ ι8^ό χρηματίοας οχο- 
λάρχης έπί τριετείαν, έγκατέλιπε τήν θέσιν του έπιδοθείς είς τήν Δημοσιογραφίαν, έξ έρω
τος παιδιόθεν, συνεργασθείς έν τή Φνάεΐ καί είτα έν τώ Νεολόγω, περιελθών δέ ώς αντι
πρόσωπος αύτοΰ τήν 'Ελλάδα άπασαν, τήν Αίγυπτον, Βουλγαρίαν, Ρωμουνίαν, Ρωοοίίαν, 
Σερβίαν κτλ. καί ουγγράψας πλείστας περί τοΰ εξω 'Ελληνισμού μελετάς. Είναι έπίισης 
νέος πλήρης σφρίγους καί δυνάμεως καί ύπόσχεται πολλά είς τήν μετά τοϋ συνιδρυτοΰ 'τού 
κ. Σπηλιωτοπούλου συνεργασίαν του έν τώ «Κράτεε»,

Ύπό τοιαύτας άρχάς καί τοιοΰτον λαμπρόν πρόγγραμμα, λίαν προσεχ&ς έκδοθησόμενον 
τό «Κράτος», νέα έφημεριςολως ανεξάρτητος, πολιτική, φιλολογική καί θρησκευτική, έλπί- 
ίορεν, δτι προθυμότατα θά ύποοτηριχθή, ώς τδ μόνον χρήσιμον δργανον τών εθνικών μας 
συμφερόντων και Θέλουσιν έκπληρωθή οί πόθοι τών εΰγενών αύτής ιδρυτών, ώς άπό καροίας 
εύχομεθα καί ήμεΐς.
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
’* ΥΠΟΕΠΟΨΙΝ 

ΙΙΧΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Μετ’ βίκόνων)
(Συνέχεια· ίδέ προηγούμενου φύλλον)

Τδ Κάϊρον αριθμεί πολλούς "Ελληνας ομογενείς 

καί εγκρίτους, ών νά έπιχειρήση τις νά περιγράψη 

έστω και έν λεπτομεριία, την κοινωνικήν καί προσω

πικήν αύτών κατάστασίν, θ’ απητεϊτο χρόνος και 

χώρος, ού τοϋ παρόντος σκοπού καί τόπου. Λί κυ- 

ριώτεραι δδοί και συνοικίαι γεμουσι γραφείων, κα

ταστημάτων και κέντρων ελληνικών καί μεθ ’ υπε

ρήφανου ομρ-ατος πας Έλλην διερχόμενος έκ τής 

μεγαλουπόλεως ταύτης θά έβλεπε τήν όντως άκ- 

μάζουσαν ελληνικήν .ταύτην δύναμιν. Ύπάρχουσι δέ 

πρός τούτοις λέσχαι, σχολεία, σωματεία, Ναός, 

ώς καί πνευματοποιεϊα, εργοστάσια καί ξενοδοχεία 

θέατρα, λέσχαι ή κέντρα, άτινα τιμώσι τήν ελλη

νικήν πάντοτε πρωτοβουλίαν. Άν δέ μεταβήτετήν 

μεσημβρίαν καί τό έσπέρας ίδίως-εί; τά ώραία καί 

πολυτιελή ποτοπωλεία (Bar) τών Σπετσ-ροπούλων, 

Γεωργιάδου κτλ. ή είς τό λαμπρότατο·» «Αίγυπτι 

α/.όν καφψδεΐον» τοΰ κ. Τσιβιλή, θά έκπλαγήτε 

διά τήν μεγαλοπρέπειαν καί ευημερίαν τής ήμε- 

τέρας κοινότητος, ήτις πρωτεύει καί διαπρέπει διά 

τής κινήσεως, εμπορικής προόδου καί πλουτολογι- 

κής υπεροχής μεταξύ δλων τών τάξεων τών λοιπών 

φυλών έν Καίρφ. Ή δέ ήμετέρα γλ,ώσσα καί τα. 

ελληνικά έθιμα έπιπλέουσιν έν πασι.

’Αλλά καί'ομογενείς έχομ-.ν πολλούς μηχανικούς 

καί έρ··γολάβου; ά,οίστους ένταΰθα ύφ' δλας τάς επό
ψεις, Επιδιδόμενους είς εργολαβικά; επιχειρήσεις 

και αναλαμβάνοντας σπουδαία δημόσια έργα. Οί ’Α

δελφοί Βραχάλη, ό κ. Πατούνας, Τζοΰρος, Τροχά- 

κης καί άλλοι διαπρέπουσιν έν τούτοις. Τδ δέ εμπό

ριο·» αντιπροσωπεύεται έπίσης κατά κύριον λόγον 

ύπδτών ήμετέρων. ’Ιδίως οί άδιλφο: Μακρή διατη- 

ροΰσιν ένταΰθα καί ’Αλεξάνδρεια μέγιστα εμπορικά 

καταστήματα απδ πολλών έτών. Οΐ δέ διευθυνοντες 

τδ έν Καίρω κ.Μακρή; μετά του άξιολόγου κα: κάλ- 

λιστα μεμορφωμένου ανεψιού του είσίν εΰγενέστατοι 

καί πμοσηνέστατοι, νοσταλγονντες έπί τή εμφανίσει 

έκάστ.·οτε σμογενοΰς των έκ τής ελεύθερα; Ελλάδος 

και α^ρεσκόμενοι νά συζητώσι πάντοτε τήν πολιτικήν 

αύτής; κατάστασίν. ’Άν τύχη δέ νά ήσθε Δεληγια- 

νικος κα: τοίς κατηγορήσητε τδ μεταρυθμιστικδν 

σύστημα του θεοτόκη, θά «εχθήτε δι ’ υπομονής ’Ιώβ 

τήν οδύσσειαν επιχειρηματικήν συζήτησιν άμφοτέ- 

ρων, έως ου πεισθήτε διά νά τούς εΰχαριστήση- 

ται καί αποδεχθήτε οτι καλώς φρονοϋσι.Δέν έννοοΰσι 

να υποχωρήσω?· κα· έπιμένουσιν έπ: πολύ εΐς τάς 

ιδέας των.

Ωραΐον έπίσης ελληνικόν κατάστημ.α, ιθαγενές

καφωδείου, υπάρχει ένταΰθα, το Grand Eldorado,

πλουσίως διεσκευασμένον, ένθα προσεύχονται καί

πολλοί ξένοι εύρωπαίοι, καθ’έκάστην δπως ιδωσ:

τούς αραβικούς χορούς καί ακούσωσι τά αραβικα α- 

σματα. Τδ κατάστημα τοΰτο φημίζεται δια τήν με

γάλην ευρυχωρίαν του, τήν πολυτελή έπίπλωσίν 

του, τήν πολυχρόνιον λειτουργίαν του, ύπδ τήν δι

εύθυνση» πάντοτε έλλήνων ιδιοκτητών καί τήν μεγά

λην σπατάλην χρήματος.ήτις ιδίως τ’ο πάλαι έγίνετο 

ύπδ τοϋ ιθαγενούς στοιχείου, του ένθουσιαζομένου 

ύπδ τών ώραίων άοιδών καί χορευτριών του προσ- 

φέροντος δ’ έκάστοτε ταύταις καί άφθονα τιμα/,φή 

δώρα έν τοΐς κατόπιν και πριν γενομένοις πολυ

τελέστατοι; γεύμασι καί διάσκεδάσεσιν.

Άλλά καί τδ έτερον ύπαρχον έπίσης τοιοΰτον 

καφφδείον διά τούς ιθαγενείς,τοϋ κ. Έμ. Ίωαννίδου, 

«MiUe et une Nuit» επικαλούμενον,ήτοι XLl'.ai χαι 
μία Ννζ, είναι έπίσης μέγιστο·». ώραιότατον καί 
κομψότητον, πολυτελώς δι-σκευασμένον καί συχνα- 

ζόμενον ύπδ τής καλής τάξεως τών Αράβων. Μέ 

τδν άπλεεον καί ώραΐον φωτισμόν του,.τήν καλήν 

έπίπλωσίν του,τήν τάξιν καί τήν άμεμπτον καθαριό

τητά του. ησυχίαν καί ήρεμίαν απόλυτον, σεβασμόν 

δέ παράδοξον πρδς τούς έν σκηνή έπί καναπέ καθη- 

μένους άοιδούς καί μουσικούς, εύλαδώς προσέρχον

ται ώς έν ναω οί ιθαγενείς καί λαμβάνουσιν θέσιν 

πρδ αύτής. Καί νομίζει τις, ότι εύρίσκεται εν ναώ, 

εως οτου, μόλις αρχίσουν τά σαντούρια πληττομενα, 
γενικός ενθουσιασμός καί εύθυμία καταλαμβάνει 

πάντας, αρχίζοντας -νά κινώνται καί συνομιλώσ: 

καί μετ ’ ανέκφραστου ήδονής ν ’ ακροώνται την πρώ

την άοιδον να τραγουδήση ή τήν χορεύτριαν να 

χορευτή.
Έν δέ ώ—ώ ! τοϋ έπί τούτω έπιτετραμίνου 

τήν έξέγερσιν τής ευθυμίας ακούεται τότε συν τή 

πρώτη αναλαμπή τής άοιδοϋ καί άμέσως άραβες νέοι 

καί γέροντες, μικροί και μεγάλοι ένθουσιαζομενοι 
καί ευχαριστούμενοι έπαναλαμβάνουσι ώ-ώ ! άϊ-άί 

καί ή αίθουσα πληροΰια: κραυγών καί άγαλλιά- 

σ:ως. Γά πάντα τότε μεταβάλλονται είς χαράν 

καί αί λυπαι καί σκέψεις ύποχωροΰσι πρδ τή; νί

κης τής εύθυμίας.

Ο άραψ άρέσκεται νά διασκεδάζη καί θυσιάζει τά 

πάντα δια τήν εθνικήν του άπόλαυσιν. Τά ποικίλα 

ποτά τότε αλληλλο-κομίζονται παρ’ αύτώ, τδ χρή

μα κατασπαταλαται άφθόνως καί ό καπνός μετά 

τών κραυγών διασκορπίζουσι τήν μέχρι πρδ ολί

γου βασιλεύουσαν έν τή αιθούση γαλήνην καί η

συχίαν. Άν στρέψετε δέ καί τδ βλέμμα πρδς 

στιγμήν όπισθεν, πρδς τδ μέσον τοΰ βάθους τής αι

θούσης, έπί πολυτελούς κυλικείου πεπληρώμένου 

φιαλών, εφημερίδων εικόνων και βιβλίων ένίοτε,βλέ

πετε τδν διευθυντήν όλη; αύτής τής ιθαγενούς 

χαράς, κ. Ίωαννίδην, διοπτροφοροΰντα καί μέ τήν 

γερμανικήν κάπως φυσιογνωμίαν του μακαρίως κα- 

πνίζοντα τδν γιαβάσικο·» ναργιλέ του καί μετά πα- 

ραδειγμακής αταραξίας καί έν χαριτωμένοι; μ·ε- 

διάμασι δι·υθύνοντα τήν πολυπληθή έκείνην κο· 

σμοπλημμύραν τών όντως «χιλίων καί μιας νυ

κτών.»

Ό κ. Ίωαννίδης είναι άνήρ μεσήλιξ, φιλόμου- 

σος. φιλόπατρις, φιλάνθρωπος, προσηνής πρδς όλους 

εύγενέστατος τήν συμπεριφοράν καί τούς τρόπους, 

ευπροσήγορος, λόγιος, καί τδ κυριώτερον πάντων 

φιλόξενος καί είς άκρον φιλότιμος. Αγαπά δέ ύπερ-

βαλλίντως · τους δημοσιογράφους καί καλλιτέχνας 

καί τον. βλέπετε συνήθως είς τδ καφενείου ή είς 

τον περίπατον συζητοΰντα μέ αύτούς περί πολιτικής 

καί καλλιτέχνας. Υποστηρίζει δε καί πάνυ ειλικρι

νούς και ευθύμως τήν δημοσιογραφίαν καί τα θέατρα.

Εΐς Καϊρον μιταβαίνοντες άναγκαστιζ.ώς θα γ ω- 

ρισθήτε καί μέ τά; προσωπικότητας τής πόλεως 

καί ταύτας έννοοΰμεν τάς αεικινήτους καί πασίγνω

στους εκείνα; φυσιογνωμίας, αίτινες τούς παντας 

συναναστρέφονται καί έπικ-οινωνοΰσι μέ δλας τάς 
τάξεις. Πανταχοΰ τοΰτο συμβαίνει καί φυσικώς και 

ένταΰθα δεν υπάρχει έξαίρεσις. Είναι πολλοί.

Ό κ. Χρ.· Καλλιγόπουλος, υποδηματοποιός του 

Κεδίβου μολονότι, δέν ίγκαταλείπει τδ κατάστημά 

του άπό πρωίας μέχρι βαθιίας νυκτδς διαρκώς, έν 

τούτοι; πάντες τδν γνωρίζου-ι και τού; πάντα; καθ’ 

έκάστην βλέπει.

Τδ κατάστημά τουκεΐται εί; τήν κεντρικωτέραν 

θέσιν τής πόλεως,άλλ’ είναι θαυματουργόν καί πε

ριώνυμον, ό δέ κ. Καλλιγόπουλος κεκρυμμενος θη
σαυρός. Ό νους του εργάζεται ώ; ατμός, τά πάντα 

περιεργαζόμενος καί έτάζων, τα πάντα μανθάνω·» 

καί τά πάντα προλαμβάνω», ή γλώσσα του διαρκώς 

όμιλοί μέ άγγλους, γάλλους. άραβας, ίταλους ή καί 

Έλληνας κτλ. πελατας του. κατα στιγμήν προσερ- 

χομένους έκεΐ, καθόσον ολας τάς γλώσσα; ταύτας 

κάλλιστα γινώσκει, τδ δε βλέμμα του έν ταύτφ 

στρέφεται τήδε κακε'σε παρατηρώ·» ν.αΐ τούς εξωθι 

διερχομένους, ένώ ή μία του χειρ ώπλισμένη διά φαλ

τσέτας άκαταπαύστως κόπτει, καί ή έτέρα περιμα

ζεύει τάς πιπτοόσας ενώπιον του στερλίνας, διότι 

αληθώς τδν αγαπούν και αύται. Άλλ’ άπδ καιρού 

»ϊ; καιρόν τδν βλέπετε βαθέως άναστενάζοντα, ένώ 

εκβάλλει δια τής παλάμη; τδν χρυσόν έκ τοΰ θυ

λακίου του καί τδν ανταποδίδει είς τάς πλήρωμά; 

καί άμέσως μετά δυσθυμίας έπιδίδετα: είς τδ έργου 

διά νά τά; κερδίση ταχέως. Ό κ. Καλιγοπουλος 

είναι τύπος φ λεργείας. καθήκοντος καί πιστού οικο

γενειάρχου.Ό ψυχολόγο; δύναται κάλλιστα έπ’ αυ

τού νά μελετήση τήν ψυχικήν ιδιορρυθμίαν, ό σιλό 

σοφος να σχηματίση τδ νέου σύστημά του, ό ίερεύς 

νά άνεύρη τδν δουλον του Θεού, ό ιατρός νά διδα- 

χθή τήν αντοχήν έν τή εργασία και ό κοινωνιολόγος 

νά βασίση τδ πόρισμά του έπί του προορισμού τοΰ 

άνθρωπον τής συγχρόνου έποχής μας.Άνθρωπο; ερ

γαζόμενος διαρκώς όρθιος άπδ πρωίας μέχρι τής δέ

κατης τής νυκτός, πώποτε έξερχόμενος καί διαρκώς 

σ/.επτόμενος, σμιλών δέ κα: συζητώ·» πολλάκις είναι 

τι έκτακτον ύπδ έποψήν ανθρώπινη; δυνάμεως. Ό 

κ. Καλ.λιγοπουλος προλαμβάνω·» απειροπληθή πε

λατείαν καί διατηρών πολυμελεστάτην οικογένειαν, 

διότι ό Θεός τω έόω ε καί δεκάδα τέκνων, είναι 

τί άσυνηθες, χρησιμεΰον είς μιλέτην. Όπόταν δέ 

τψ όμιλεΐτε περί φιλοσοφικών ή πνευματικών ζητη
μάτων, ηλεκτρίζεται, εύχαριστεϊται καί δίδει τοσαύ- 

την προσοχήν είς τήν συζήτησιν, ώστε όλοψύχως 

άφιεροΰται είς ταύτην, χωρίς όμως καί νά έγκατα- 

λίπη τήν εργασίαν του.

"Εχει όμως καί ανταξίαν συμβίαν, ήτις τοσουτον 

επιμελείται του οίκου της καί τής ανατροφής τών 

τέκνων των, ώστε ό κ. Καλλιγόπουλος δεν εγμι 

άλλην φροντίδα ή τή; διαρκούς πληρωμής, απαλ

λασσόμενος τών οικιακών φροντίδων. Πολλάκις δέ 

εφγετσΛ αίί-η ν.αί δ’.ό. «ύ·ι·.ντ>ΰς τρόπΟυ καί συμ- 

περ φορα; της άνα/ουφίζει διά τής παρουσία:; της 

τδν έσαεί μοχθοΰντα έν τφ καταστήματι σύζυγον.
' Ό κ.[Γ. Κεφάλας οΐνοπυιυματοπιδς,παιδιόθεν έγ- 

καταστάθείς έν Κάιρςυ καί κάτοχος άξιολόγου βιομ. 
έργεσεασίου. πρόμηίεύ-ι πλεΐστα καταστήματα έκ 

τών αρίστων προϊόντων του καί χαίρει τής άμε- 

ρίπτου έμπισ οσύνης εν τφ τόπω. Εινε άνήρ μισήκιξ 

καί φίλεργος άείποτ-, άγο·π£ τάς καλάς συ.ναστρο- 

φάς και τούς φίλους του, owifcg^i’,.δυσαρεστών οΰ- 

δένα καί πάντοτε άτ'σν.όμ.ενος εί; ευφυολογήματα 

ναι άναπαυιικάς συζητήσεις, διασκεδάζων ούτοι 

τάς όλίγας ώρας τής άνίας του. Πάντοτε ί'δέ,φιλο- 

μ·ιδή; καί ευπροσήγορος, είναι πατριώτης άριιστ,ςς 

καί είς άκρον φιλάνθρωπος, μολονότι δέ ούχ»! καί 

τόσον φιλόμουσος. εν τούτοι; δεν ϋπο?.είπετα:ι τοϋ 

να ύποστηρίζη και αναγινώσκη τα καλα καί τερ

πνά ωφέλιμα συγγράμματα .

Ό κ Σπ. Χαρισιαδης, έργοστασιάρχης σιγαρο- 

χάρτου καί προνομιούχο; λιθογραφικών έργων, λαμ

πρότατος ςίΧος. έμπορο; καί βιομήχανο; ύφ’ολας 

τάς επόψεις, ανύψωσε ζαί έτελειοποίησε μετά τού 

συνεταίρου αΰτοΰ κ. Ματανδοϋ τήν σιγαροχαρτο- 

ποεε'αν έν Λίγόπτφ καταστήσα; τήν β·.ομ.ηχ»·»ία·ι 

ταύτην προνομιούχο·». Προμηθεύει τετυπωμένα καί 

κεχρυσωμένα σιγαρόχαρτα δλην τήν Αίγυπτον καί 

τήν Ευρώπην άκόμη, δπου κατασκευάζ'.υν σιγαρέ
τα καί είναι τύπο; άλλως τε ακραιφνούς πατριώτου 

κα: φίλος τοΰ καλού καί τή; προόδου, προσλαβών 

παρ’ έαυτώ έσχάτως καί τδν κάλλιστον μ.εμορφω' 

μόνον υιόν του Σωκράτην. Τδ κατάστημα;· τιουτο 
έπιζηλον άνά τήν Ανατολήν προώδευσε μεγάάλω; 

τή αν.αματω ένεργεία τών δύο τούτων συνεταιίρων 

ν.αί τή άρίσττ, συνεργασία τοΰ πεπαιδευμένου -(ραμ- 

ματέως των Ίω. Άγγέλογλου, άρίστου νέου.

Ό κ. Ίω. Δαμασκιάδης συνέταιρος τή καπνεμ- 

πορία τοΰ πασίγνωστου κ. Κομδύλη, ούτινος νΰν 

δι-υθυν.ι τά; εργασίας καί τά καταστήματα, είναι 

δ εύγενής, φιλότιμος καί άκακο; έκεϊνο; νέος, ον 

σήμερον πάντες οί ομογεν-ϊς δακτυλοδυκτοΰσι δ·.α 

τήν έπ τής ακαμάτου καί πολυχρονίου έργασίας; του 

δικαίαν πρόοδον καί αμοιβήν τών έκδουλεύσεών -του.

Ό κ. Δαμασκιάδης άόκνως έργαζδμενος άπο 

πρωίας μέχρι νυκτός, δέν φαίνεται ή εΐς τάς βλί 

γας στιγμάς τής αναπαύσει»; του, πε?ϊ τήν με

σημβρίαν ή το έσπέρας, πίνων μετά φίλων ολίγα 

•κύπελα ωραίου βι-νναίου ζύθου καί άρεσκόμενος νά 

αστειεύεται καί χαριτολογ,ή. Κατά τάς άί.λας ώρας 

είναι πάντοτε είς τήν εργασίαν του. Άλλ’ είναι 

καί φιλόμουσος, αγαπά τά καλά βιβλ α. «χημ,ατί- 

σας μικράν, άλ.λ’ εκλεκτήν βιβλιοθήκην καί πατρ- 

ώτης άξιόλογος, άγαπώμ-νο; καί έκτιμώμενο;..γε

νικώς παρ’δλων.

Ή μεμορφωμένη νεότη; έλπιζε: πολύ πλείίονα 

μέλλον είς τήν Αίγυπτον διά τής καλλ',ργείάς τού 

Σουδάν κτλ. Ό κ. Μ'.χ. Ψάλ.τη: είναι έκ τών νέων 

έκείνων,πλήρης σφρίγους καί άζ.μής έπιοοθείς είς τδ 
άπθΐκ:α<δν εμπόριο·». Έχει ώραΐον κατάστημα έν 

τή Νέα Ί\γορα καί έργάζεται μετά ζήλον καί άφο· 

ο'.ώσεως καί μ.γάλω» έί,πίδων προόδου και αναπνό- 

ξεως. (Έπεται τδ τέλος)
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ΟΥ»
Κατ’ Ιούλιον τού 1894 μεταβαίνων εί; Ρωσ 

βίαν, δπως οιέλθω τάς διακοπά; πλησίον τής οι
κογένειας μου, διήλθον έκ,Μχσσαλίας. Ή Μασ
σαλία εΐνε ή πόλις έκείνη, ήτις μετά τούς 11α 
ρισίους μέ συνιέει διά φαιδρών νεανικών αναμνή
σεων. Κατά τήν εποχήν τής εκεί διαμονής μου, 
δτι έσπούδαζον ev τφ μεγάλω τής Μασσαλίας Λύ
κειο) ,έγνώρισα 25ή νέον έ» Μαδρίτης, μετά τοΰ 
οποίου δέν έβράδυνα νά συνάψω φιλικά; σχέσεις 

"Εκτοτε 5 είχον παρέλθει έτη καί κατά τό 
διάστημα τούτο, ούτε έμαθον ούτε ήκουσά τι περί 
αύτοΰ, δτε παρ’ ελπίδα πέρυσι, κατά τήν έκ 
Μασσαλίας διέλιυσίν μου, τό βλέμμα μου συ- 
νήντντ,σε τό ΐδικόν του κατά τήν διασταύρωσή 
τών οδών 'Ρώμης καί Καναβιέρας παρά τό πλευ- 
ρόν μελανοφθέλμου Γαλλίδος, άποπνεούση; ήβην 
μή ΰπερβαίνουσαν τάς 19 ανοίξεις.'Αναστήμα
τος μετρίου, ξανθή μέ οφθαλμούς πλήρεις ζωής 
καί φωτός, θαυμασία κόμη έκυμάτιζε χρυσίζουσα. 
ύπό τάς ηλιακά; ακτίνας καί άναδεικνύουσα λευ
κότερου τό άλαβάστριΟν. τοΰ τραχήλου της· ο
σάκις; εμειοία λευκότατοι όδόντες διεκρίνοντο έν 
τώ μέσω τού ύγρσΰ πορφυρού αυτών χρώματος· 
οΐ καταπίπτοντες αύτή; ώμοι ήσαν θαυμασιώ- 
τατοι, ό σχηματισμό; τού σώματός της δυσκό- 
λως ούναται νά περιγραφή' εν ένι λόγφ*άπέπνεε  
τόσην γλυκΰτητα, ώστε οί άτενΐζοντες αύτήν ο
φθαλμοί ήχμαλωτίζοντο. Ή νεαρά αύτη ύπαρ- 
ξις, παρ’ής έξητμίζετο μεθυστικόν τι άρωμα, ώ- 
νομάζετο Μάρθα, ό παρά τό πλευρόν δέ αύτής 
φίλος μου, οστις ήσπαιρεν ύπό τήν πυρίνην ά- 
κτΐναι τού σκοτεινού αυτής βλέμματος, ως τε- 
τρωμιένος μαχητής ύπό τήν μάχαιραν τοΰ χει
ρουργού, εκαλείτο ’Ιούλιος.

Υίίός πλουσίου ’Ισπανού τραπεζίτου, ό ’Ιού
λιος, ήτο πεπροικισμένος, δι ’ δλων εκείνων τών 
μυστηρίων τής φύσεως καί τής ανατροφής, άτινα 
καθίστων αύτόν αγαπητόν τοΐς πάβι. 'Η Μάρθα 
άνήκεν, εις πτωχήν πλήν έντιμον οικογένειαν, 
ήν εΐχεν έγκαταλείψρ, δπως λάβη τήν οδόν τών 
καφείων· μετά 3ή περιπετειώδη βίον, έγνώρισε 
ταύτην, ό φίλος μου ’Ιούλιος, εις έν τών κατα
γωγίων εκείνων, ών βρίθει’ή παρά τήν Μεσό
γειον μεγαλ.ούπολι; άνθαμιλλωμένη πρός τήν τών 
Παρι.σίων.

Τά θέλγητρα τής νεαράς ταύτης γαλλίδος, 
εκαμον τόν 'Ιούλιον νά γνωρίση τάς μεθυστικά; 
τοΰ έρωτος εκστάσεις.

— ’Αγαπώ ταύτην δι ’ όλης τής δυνάμεως τής 
ψυχή; μου, μο1. λέγει ό νέο;- εΐνε ή μόνη γυνή, 
δι’ ήν ή καρδία μου ήσθάνθη ισχυρούς παλμούς, 
ή μόνη, ήτις μοί άπεκάλυψε τό μυστήριον τού 
βίου· χάριν αύτή; έψυχράνθην μετά τοΰ γέροντο; 
πατρό; μου, δν έλάτρ-υον μέχρις άποθεώσεως, 
απεμακρύνθην τών φίλων μου κα’ι τής κοινωνίας 
καί άπεφάσισα ν’ άποσυρθώεΐς τήν εξοχήν, όπως 
μή ακούω, από πρωία; μέχρ'.ς εσπέρας, τά; 
επικρίσεις τώ> φίλων μου και τάς μομφά; τή; 
κοινωνία;, ήτις πολλάκις λησμονεί, διά πόσων δα
κρύων απέκτησε τήν πείραν ήν κέκτηται και ήτις 
καταδικάζει έσαεΐ ύπό τήν προσωνυμίαν «νεανι
κόν δναρ» τήν πίστιν, τον ενθουσιασμόν, τήν ά- 
φωσίωσιν, πασαν εύγενή έμπνευσιν.

Εΐνε αληθές, φίλε μου, δτι τό παρελθόν τή; 
Μάρθα; δέν εΐνε £όδινον· έπεται δμως έκ τούτου, 
οτι εΐνε άναξία νά έμπνευση έρωτα ; έν τοιαύτη 
περιπτώσει, ή δισσύλλαθος αύτη λέξι; έρως δέν 
είνε δυνατόν νά γεννηθή εΐ; άνθρωπίνην καρδίαν, 
αφού ακριβώς αί άνώτεραι τής κοινωνίας τάξεις, 
εΐνε καί αί μ.άλλον έξηχρειωμέναι' δέν έχεις και 
σύ την αύτήν μετ' έμοΰ γνώμην;

— Μακρά, φίλε μου, πείρα, τφ άπήντησα 
μέ έκαμε νά μή δίδω πίστιν εί; τά αισθήματα 
τή; Γαλλίδος ένγενει· καί τφ διηγήθην διάφορα 
τού βίου μου επεισόδια πρό; ύποστήριξιν τών αρ
χών μου- βλέπων δμως, δτι. ήγάπα έμμανώς τήν 
Μάρθαν, ής ή έοθής, ΰσάκις Ιδρύει παρά τό 
πλευρόν του, ήσθάνετο ήλεκτρικόν £εύμα διερχό- 
μενον διά τών φλεβών του, έπαυσα συζητών έπι 
τοΰ θέματος τούτου καί τόν ήρώτησα, τί γίνε
ται ό πχτήρ του.

— ’Αλέθανε, φίλε μου, μοί άπήντησεν επειδή 
παρήκουσα τά; συμβουλάς του...............................

Πικρός αναστεναγμός έξήλθε τοΰ στήθους του 
καί, μοί προσέθηκε, κατήλθον σήμερον τής εξοχής, 
δπω; παραστώ εΐ; τό μνημόσυνου τού πατρό; 
μου· καί οί οφθαλμοί του ύγράνθησαν.

— Τί εχεις, Ιούλιε; ήρώτησεν αύτόν ή Μάρθα.
— Διηγούμαι τόν θάνατον τοΰ πατρό; μου, 

άπήντησεν ό νέος, άτενίζων τήν νέαν τρυφερώς.
— Εΐχομεν διατρέξει δλην τήν μεγάλην όδόν 

τής Κανναβιέρας καί φθάσαντες πρό τοΰ ξενοδο
χείου εΐ; δ διέμενεν ό φίλο; μου, άπεχωρίσθημεν 
άφοΰ ύπεσχέθην αύτφ δτι πριν τής άναχωρήσεω; 
μου θά μεταβώ εΐ; τήν εξοχικήν αύτοΰ έπαυλιν, 
δπως διέλθω τινά; μετ ’ αύτοΰ καί άνα-
μνησθώμεν έποχής ενδόξου, πλήν δυστυχώς πα- 
ρελθούση;.

II

Ή έξοχή τοΰ φίλου μου απέχει ήμίσειαν ώραν 
τής Μασσαλίας σιδηροδρομικώς· ήνεωγμένη θύρα 

εύρεία; αυλής, πεφυτευμενη; δίκην παραδείσου, 
ήγιν εΐ; τον έν τφ βάθει κείμενον κήπον καί τά 
έκατέρωθεν αγροτικά οικήματα, άτινα ήσαν κατά 
το ήμυσι κεκαλυμμένα ΰπο λοφίσκων χλόη; και 
άνθέων τά πέριξ τοπεΐα, στερούνται μέν μεγα
λείου καί χαρακτήρος έξοχου, άποπνέουσιν δμως 
απαράμιλλου ηδονήν, έπερχομένου τού έαρος.

Εύρ-.ν τόν ’Ιούλιον μόνον άναγιγνώσκοντα τήν 
έβοομαδιαίαν έπιθεώρησιν περί μαγνητισμού. Ή 
Μάρθα είχε μεταβή πρός έπίσκεψιντή; φίλης της 
Εύθαλία;, καθ ’ δλην δέ τήν διάρκειαν τής απου
σία; της,ή φωλεά ήτο μονότονος,σκοτεινή’ εύθύ; 
δμως ώς ή κόρη εΐσήλθεν, ή φωλεά μειδιά· ή 
Μάρθα είνε ή ψυχή τής μικρά; έκείνη; έπαύλεως· 
δταν έκείνη γέλα, ό ήλιος χάνεται, κύπτει δέ 
περίλυπος τήν κεφαλήν του εύθύ; ώς άντικούση 
εις τούς οφθαλμού; τη;, σκιάν δακρύων.

Ή Μάρθα, ής οί οφθαλμοί ελαμπον ώ; δόο ου
ρανοί πλήρει; αστέρων, επέστρεφεν ήμίσειαν ώ
ραν μετά τήν άφιξίν μου, συνοδευομένη ύπό τή; 
φίλης της καί τοΰ αδελφού τής τελευταίας παύ
σης, Μιχαήλ, δυσμόρφου καί βλακοειδοΰς, νεα- 
νίου, δν ό εύφυολόγος Κλεάνθης ώνόμαζεν «ασκί 
φουσκομένον άπό βλακία.»

Άφοΰ μέ παρεκάλεσε νά τήν συγχωρήσω μή 
παρευρεθείσαν εΐ; τήν οικίαν της κατά τήν στιγ
μήν τή; άφίξεώς μβυ, καθ’ δ μή γνωρίζουσα τήν 
ακριβή τή; άφίξεώ; μου ώραν, μέ συνέστησε πρός 
τήν φίλην τη; καί πρός τόν δύσμορφον εκείνον 
νεανίαν, ούτινος ό δγκος τοΰ κρανίου,ήτο τοσοΰ- 
τος, και τό σχήμα του τόσον άλλόκοτον, ώστε 
ήτον ήναγκασμίνο; νά παραγγέλη πίλους ίδιου;, 
καθόσον - η . -
ήδύνατο νά εύρη πίλον, κατάλληλον, διά 
ακατάλληλον κεφαλήν του.

— Δέν δύνασθε, Κύριε, νά πείσητε τόν 
λον σας (δστις έκράτει ακόμη άνά χεϊρας, 
έβδομαδιαίαν περί μαγνητισμού έπιθεώρησιν) δτι 
δλαι αί δήθεν περί μαγνητισμού ανακαλύψει; είσί 
ψευδείς καί παιδαριώδεις ; μοί λέγει.

Μάτην προσεπάθησα νά πείσω τήν φίλην τού 
φίλου μου, δτι εΐχεν άδικον έμμένουβα εΐ; τάς 
ιδέα; της· μακράν τού νά τήν πείσω ένόμιζεν, 
δτι τήν περιέπαιζον.

— Je suis plus blagueuse que vous, Mon
sieur, oubliez pas que je suis Marseillaise, 
μοί άπήντσεν αφού είδατε τά πειράματα ταΰτ« 
εΐ; τά; κλινικά; τών Παρισίων, έκτελεσατέ τε 
ένώπιάν μας, καί τότε μόνον θά πειβθώ· είμαι 
πρόθυμο; μάλιστα νά χρησιμεύσω τό αντικείμενον 
τών πειραμάτων σας..................................................

εις ούδέν τών Παρισινών πιλοποιείων 
τήν

φί- 
τήν

Μετ’ ού πολύ ή Μάρθα εΐσήρχετο εΐ; τό κα
ταληπτικόν τοϋ μαγνητισμού στάδιον.

Πολλάς θά σοί οφείλω χάριτας, μοί είπεν ό 
νέος, έάν τήν έρωτήσης, αν τρέφη τήν αύτήν 
πρός εμέ λατρείαν, ήν καγώ τρέφω πρό; αύτήν.

Ένδίδων εΐ; τήν παράκλησιν ταύτηγ άπηύ- 
θυνα αύτή διαφόρους ερωτήσεις, αίτινες έπίπρωτο 
νά φέρωσιν εΐ; τόν τάφον τόν δύστηνον φίλον 
μου.

’Εκείνη ήτις έφερεν εις τόν τάφον τόν 'Ισπα
νόν τραπεζίτην, 'ίΗέίνη, χάριν τής όποια; ό Ι
ούλιο; είχεν έγκαταλείψει καί φίλου; καί κοινω
νίαν καί μέλλον ένδοξον, εκείνη έπ1. τη-, όποιας 
εΐχε στηρίξει τά γλυκύτερα- τού βίου του όνειρα, 
επί τή; όποίας εΐχεν εναποθέτει τάς γλυκυτέ- 
ρα; τοΰ βίου του ελπίδας, τόν ήπάτα. . . .

III

Κατά τήν έκ "Ρωσσία; επιστροφήν μου, έμα- 
θον παρά τής Εύθαλία;, ήν συνήντησα ΰπερη- 
φάνω; κομπάζουσαν παρά τό πλευρόν νέου—νέου 
ίσως θύματος—βτι ό ’Ιούλιο; ηύτοχειρισ’σθη.

Τήν εΐοησιν ταύτην μετίοωκεν ή Μάρθα μετά 
τή; άπαθ-ία; έκείνης ήτις χαρακτηρίζει τό ώραΐον 
έν Γαλλία φύλον. ,

Έχ Παρισίων Π. Ν. άιδάρη;

•διευθυντής τοϋ Γαληνού»

ΜΗ EKPOMH ΕΙΣ ΣΤΡΟΦΙΛΙ
'Από πρωία; ή ήμερα , έφαίνετο έντελώς κα

λοκαιρινή. Ότε δέ ό ήλιο; μόλις άνέτειλε καίί διέ- 
σπειρε τάς χρυσά; του πρωινά; ακτίνας, ί6ι· 
βαιώθημεν θετικώς πλέον δτι οέν θά μά; άφήση, 
άλλά τουναντίον, δτι καθ’ δλην τήν ήμέραν θά 
παρευρισκετο πλησίον μα;. Μέ τήν πιθανότητα 
δέ ταύτην άπεφασίσαμιν τρεΐ; φίλοι καί σύντρο
φοι, ό Γεώργιος, ό Σπϋρο; καί έγώ, νά έκδράμω- 
μεν εί; τήν έξοχήν καί ώ; τοιαύτην έξελέξαμεν 
τό

Τδ Στροφίλι, ολίγον άπέχον τή; Κηφισβία;, 
εΐνε μία δντω; φυσική καλλονή τών περιχώρων 
τών ’Αθηνών, τήν όποιαν άποτελοΰσιν αί άπει
ροι συστάδε; τών διαφόρων δένδρων, μεγάλων 
καί μικρών, εύοσμων καί άοσμων, καρποφόρων 
καί μή, τά γλυκέα καί μαγευτικά άσματα τών 
πολυαρίθμων άοιδών τή; άνοίξεως, ή πνοή τού 
ανέμου, ή παρασύρουσα εκ τοΰ εγκεφάλου πά
σαν άλλην σκέψιν καί άφίνουσα τόν άνθρωπον ν’ 
άπολαμβάνη άφροντι; τή; φύσεως τό άραμας τό 
Ιξερχόμννον έκ τών γειτονικών κήπων ; καίί τό 
όποιον πλήττον τήν δσφρησιν παντός, τον κα
θιστά ποιητικώτερον καί τόσα άλλα . Έκτδίς δέ 
τούτων ό πΐδαξ, τόν όποιον άποτελεΐ μία νήίσσα 
με ανοικτά; πτέρυγας, εκ τοΰ στόματος τής 
οποία; όρμά εΐ; ύψος τριών μέτρων τό ύδωρ, άντι- 
προσωπεύει τήν τέχνην, ήτι; ενταύθα ιΐνε συμ
πλήρωμα τής φύσεως.

Άλλ’έπί τού προκειμένου. Έκ τοΰ σταθμού 

ί
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τή; Όμονοία; άνίχωφήσαμεν περί τήν οεκάτην 
πρ.ενήν καί ιίς τάς «νδϊκα παρά τέταρτον ίΐ- 
μιθα είς Κηφΐσσίαν μετά πολλούς περιπάτους 
άνά τάς διαφόρου: έπαύλει;, ιοίω; τάς τοϋ κ. 
Π»σρ|.*τζόγλου,  έφθάσαμεν εις τό καφενιΐον τοΰ 
Στροιφιλίου, είς ό μά; ΰπεδεχθη ή ξενοδόχος, ή· 
τις μιας έφάνη εις άκρον περιποιητική, εύγενής 
καί πιαραδόξως ωραία' μέ τά χαρίιντα οέ μει
διάματα της κ«ί τάς διαβεβαιώσεις της, δτι θά 
εΰχαριοτηβώμεν πολύ παραμένοντις έκεΐ, άπε- 
φασίσαμιν τέλος τόσον δια τήν καλλονήν τής φύ
σεως, τήν λαμπρόν τοποθεσίαν, όσον καί διά 
τήν αΐφνιοίαν συμπεριφοράν και ώραίαν παοά- 
στασιν τής ξεναγού μας, νά καθήσωμεν. Έκα
στο; οέ έλαβε κάθισμα καί τ·.ς μειδιών, είπεν 
«ωραία σύμπτωσις» '

Πράγματι αί διαβεβαιώσεις της ήρχισαν νά 
έκπληρώνται. Παραγγείλαντες έν δλίγοις, μάς 
παρετέθησαν αυγά, σαλάμιον, τυρός -.φπο; σα
λάτα και οίνος άφρώοης. Τά πάντα διετέθησαν 
ώς έν ήμερησία διατάξει. Ό όντως έκτακτος £η- 
τηνίτη; της μάς εφερεν εις όλίγην διάθεσιν καί 
νομίσαντες, δτι έχςμεν νά κάμωμεν μόνον μέ τήν 
οικοδέσποιναν, ήρχίσαμεν νά λησμονώμεν εαυ
τού; καί νά λογοπαίζωμεν. Τό μικρόν μας τοΰτο 
γεύμα άπέβαινε οΰτω κατ’ εξοχήν διασκεδαστι- 
κόν· αί περιποιήσεις τής νέας ξενοδόχου, ή προ
θυμία της, ό εύχαρις τρόπος της, ή καθαριότη; 
της καί το κυριώτερον πάντων ή γλυκεία συμ
περιφορά της καί τό διαρκές μειδίαμά τη; μάς 
έφεραν εις στιγμάς δόξης. Οί φίλοι μου διαρκώς 
έκτυπων το πινάκιόν των, διά νά τή παράγ- 
γείλ'ϊουν κάτ'ντι κάί'ή κάρδία των ήνοίγετο έπί 
τή στυνεχεΐ παρουσίφ της. Πρός στιγμήν έφαν- 
ταζόίμην εαυτόν είς εξοχικήν τινα παρομοίαν 
διασκέδαση» τών τριών Σωματοφυλάκων, Πόρ- 
θου, Άραμι καί Άρτανιάν καί έπερίμενον νά 
ίδω τό αποτέλεσμα, αν θά ήτο ομοίως επεισο
διακόν καί ευχάριστου.

Είχε παρέλθη αρκετόν διάστημα χωρίς νά κτυ- 
πήσωμεν, διότι κατεγινόμεθα ε·’ς τήν καταβρό- 
χθισιν μιας ζεστής όμελέττας καί διότι είχο- 
μ.εν ικάμει αρκετήν κατάχρησιν κτύπων· άφοΰ δέ 
τήν έφάγομεν καί παρετηρήσαμεν. δτι τά πο- 
τήριια μας ήσαν κενά :

— Ίδου περίστασις, ειπομεν καί ά τρεις, νά 
τήν προσκαλέσωμεν έκ νίου.

Κτυπά ό Γεώργιος καί έπανακτυπά τήν τρά
πεζαν καί μετ ’ αδημονίας περιμενομεν τήν έμφάνι- 
σίν της. Ούδεί; φαίνεται. Κτυπώμεν έκ νέου, 
ύποθέσαντες, δτι θά ειχεν εργασίαν ή δτι δέν 
ήκουσε καί άκούομεν τέλος βήματα . Ή χαρά μας 
εύρίσκεται εις τό κατακόρυφον καί έκαστος ή
μών ειχεν ήδη μίαν έρώτησιν εις τόν νοΰν τουνά 
τή; άποτείνη... ‘Οποίον δμως αίσθημα έκπλή- 
ξεως, καί φόβου μάς κατέλαβεν, Οταν άντ’ αυτής 
βλέπομεν πελώριον βλοσυρόν ανδρα, δύσθημον 

καί κακότροπτον! Ήτον ό σύζυγός της ! 1! I... 
Άπηγοητεύθημιν αυθωρεί καί συγχρόνως ταρε- 

τηρήσαμεν άλλήλου:, οτε διά μιΛ; δέν ήδννά- 
μ·θα νά κρατήσωμεν τά γέλοια. « Ωραία ! τών 
Σωματοφυλάκων ή σκηνή», είπον κατ’έμαυτόν 

—Τί αγαπάτε, μα; έρωτά άποτόμως.
Χωρίς νά χάσωμεν καιρόν, τφ δίδομεν τήν φιά

λην καί τώ λέγει ό Σπΰρος :
__  Γέμ»σέ μας τό μπουκάλι,... κρασί καλό. 

Έκενώσαμεν καί ταύτην τήν φιάλην, οχι δμως 
μέ τόσην δρεξιν, δσην τάς άλλας, καί ίζητήσα- 
μεν τόν λογαριασμ.όν, καταρώρ.ενοι τήν τύχην, 
ήτις δέν μάς έφάνη ιυνου; μέχρι τέλους, οπω; 
ό ήλιος, ό αιώνιος αυτός πιστός καί φαιδρός 
σύντροφός μας καί άπήλθομεν έκϊΐθεν κατευχα- 
ριστημένίΐ μέν, άλλά κάπως καί απογοητευμένοι 
ΐκ τού αιφνίδιου τελικού περιστατικού, γελώντες 
καί άδοντες.

Άθήναι, Νάρΐιος 11)02. Α—ΑΗ2

ΠΟΙΚΙΛΑ

Νεαρά τις δέσποινα, νεωστί ΰπανδριυθεΐσα, 
παρουσιάζεται είς τήν υπηρέτριαν της μέ του; 
οφθαλμούς δακρυβρέκτους, κατόπιν σφοδρά; έρι- 
δος μετά τού συζύγου της.

— Ή Κυρία πρέπει νά είνε πολύ ευτυχή-, 
τή λέγει αύτη.

— Ώ, ναί, ό σύζυγός μου, φαίνεται, θέλει 
τό καλόν μου..

— Ναί, Κυρία, τον άκουα, 8ταν σέ κτυπουσε, 
τί έλεγεν.Έτσι ήτανε καί ό ΐδικός μου, μά έγώ 
δέν τόν άκουα καί τώρα είμεθα χωρισμένοι. Κα- 
λείτερα τό ξύλο παρά τό οιαζύγιον.

Έν τινι συναναστροφή ζωηροί τινες Κύριοι 
περιστοιχίζουν κομψοτάτην καί εύφυεστάτην ξέ· 
νην νεάνιδα καί προσπαθούν τίς έξ αύτών πρώ
το; νά κερδίση τήν εύνοιάν της, ένφ αύτη ύστα
τοι ώ;άγαλμα.

— Είσθε ή ωραιότατη τών δεσποινίδων, τή 
λέγει εις. Εισθι ή νέα ’Ασπασία !

— Ή ώραιότη; σας μαγεύει τά; καρδίας, τή 
προσθέτει έτερος. Τό κάλλος τής Φρΰνης θα ή- 
μαυροϋτο ένώπιόν σας, Δεσποινίς!

— Οί οφθαλμοί σας εξάγουν φλόγας πυρός, 
επιλέγει άλλος, καταθέλγετε τούς ’Αθηναίους!

—"Αν ήμην Π άρε ς, θά σάς εδιδον τήν προτίμη- 
σιν, ψελλίζει ό τέταρτος, διότι έχετε δλας.... 
τάς 'Αττικά; χάριτας.·

Ή οέ χαριτόβρυτος κόρη έξηκολούθει μειδι- 
ώσα. έξυμνουμένη, δτε ή παρακειμένη σύντροφός 
της, ζητούσα άνακούφισιν :

— ’Επιτρέψατε μοι, Κύριοι, τοΐς λέγει, νά 
σάς άφήσωμεν, διότι καί τή; Παναγίας τήν α
γνότητα θά πωλήβητε διά κάλλος.. .επίπλαστον!

— Γιάννη, κάμε ό,τι εΐμπορέσης και προσπάθησε 
όποιο; ελΟη, νά τόν πείθη:, ότι δέν είμαι εδώ. Άλλα 
νά μή οΐ καταλάβη κανείς· ήκουσες ;

— "Εννοια σας, Κύριε,θά τους χάμω καλά. Νά, 
θά κάθημαι εις το' γραφεϊον σας. θα πάρω το χονιαχ 
καί τά πούρα καί θά καπνίζω καί όποιος έρχεται και 
μέ βλέπει δέν θά άμφιβάλλη ποσώς, δτι λείπετε.

— Καλά, μά ποΰ θά σέ βλέπω έγώ να πίνης το 
κονιάκ καί καπνίζης τά πούρα μου ·,

— Αί, μά αφέντη, νά κάνετε καί σείς πώς δέν μέ 
βλέπετε, διά να μή 'ντρέπομαι.

— Φίλε uou, βλέπω ότι ή κυρία σου «γέννησε δύο 
ωραία δίδυμα, σέ συγχαίρω απο καιδίας-

—"Οχι, όχι, αδελφέ, δέν είναι ίδικά μ.ου, τοϋ νι- 
κάρη μου ή σύζυγος τά έκαμε,

—"Α, τότε σας συγχαίρω από ψυχής.

■—Μήπως σάς βλάπτει ό καφές;
— Μά. . . . ενίοτε. ...
— Είσθε νευρικός;
—Όχι, είμαι τυπικός ; Δέν θέλω νά βάζετε μέσα 

κριθάρι.

—’■ Ξενοδόχε, ελα ’δώ, λάθος θά έκαμες,μοΰ έστει
λε; μίαν μερίδα του 'Ραίντκεν.

—Τ! εννοείτε, Κύριε; τοΰ Ραίντκεν ;
— Άφου δέν βλέπω παρα κόκχαλα μέσα;

Κυρία τις προσέρχεται μετά τών έννέα τέκνων τη; 
είς τό φωτογραφείου τοΰ κ. Δημητρίου.

— ΙΙόσα θά θας δώσω διά να μοΰ φωτογραφήσετε 
τα παιδιά μου, τον έρωτα δεικνύουσα αΰιώ τδν μι
κρόν κόσμον της.

— Δεκαπέντε δραχμάςτήν δωδεκάδα, τή άπαντα 
ό φωτογράφος.

— Τότε θα έπανέλδω μετά δυο ίτη, τώ άντιαπαντφ 
αΰτη, δτε θά τά χάμω δώδεκα.

— Κύριε, ιδού ή κόρη μου, γνωρίζει την γαλλικήν, 
την αγγλικήν, ιχνογραφίαν, κλειοοκύμβαλον χαί την 
πλαστικήν. Σείς τί γνωρίζετε;

— Έγώ ! άν έγνώριζον ταΰτα, δέν θά έζήτουν τήν 
κόρην σας "Εχει καί χρήματα;

- Πώς ; βεβαίως έχει καί τήν προίκα της1, ;!50 χιλ. 
φράγκα. Σείς ,

— Μά τότε, Κυρία, τι θέλετε άπό εμέ, άιφοΰ τά 
έχει όλα ή κόρη σα;; σάς βεβαιώ θά περάσωμεε ωραία 
με αύτα. Μας αρκοΰν.

— Σύλλαβέ τον, σύλλαβέ τοη αστυφύλακα έτρά- 
βηςεν επάνω μου,

— Τίς ; ποιος, πότε ; έγώ δέν ήκουσα τίποτε.
— Νά αυτός, δέν βλέπεις ποΰ φεύγει. Μου έτρά- 

βηξεν οψεως χωρίς νά τοΰ οφείλω, τόν μπερμπάντε !
— "Οψ; δηλαδή κούφια μπιστολιά;

— Τί αγαπάτε. Κύριε ;
— Ζητώ θέσιν είς τδ γραφεϊον σας, μοΰ είπαν, ότι 

ή έφημερίς σας πηγαίνει πολύ χαλα.
—Κακώς σάς έπλη^οφόρησαν. Δέν έχω κενήν.
— Οδμ, και τόσοι άλλοι ;
— Ουφ, εργάζονται δωρεάν.

— ΙΙροσέξατε, Κύ^ιε, όταν σας έλεγον, ότι ή κόρη 
μου είναι δεκαπέντε ετών, δέν ενοοΰσα, ότι έγεννήθη 
δεκαπέντε ετών I καί επιμένω, ότι είναι μικρά. Φαί
νεται καί άπό τό φόρεμα όπου φορει.
Γ ί A Τ a X <|Τ -»~_^Τ^χιΤΚι~·~ΐΑ-^

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

£ϋ η<3υχϊι μου θάλα<3ύιε ϋαν λάδι '
του κόομον δλου γαλανό δεντόνι 
ποΰ τώρα μέ άτοργιι φιλάς κάθε πετράδυ 
de πόθους νΔγ,νες τό νεκρικό άεντόνι;

Κι' αΰτήνε άκόμη τή βραδειά 
μ’ ύποκρκ3ία θές νά μ’ άπατήάμς 
Γιατί φιλάς προδοτικά τήν άμμουδιά 
πού αύριο άγρια θά χτυπήδης ;
//εφαιεύς Δημοσθένης ΙΙλ. Μανοΰσος.
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ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

11 SinF.PAI.VA ΓΡΑΠΤΑ

Πάέντες γνωρίζουσι τδ ώραΐον παιγνιδιού τής 

μπερλλίνας. ’Επειδή όμως τινες δέν βρίσκονται- νά 
κάθηννται είς τδ μέσον τής αίθούστς καί να ΰποόαλ- 

λονταχιεΐς οχληράς ενίοτε αποκαλύψεις, δύναται νά 

έκτελ.εσβή τδ ανωτέρω παιγνιδιού καί ώς έξής γε- 

νικώτιερον έτι.
Αναλαμβάνει είς έκ τής συναναστροφής καί 

γράφει έπί μικρών τεμαχίων χάρτου τά ονόματα 

πάντων τών παρευρισκομένων. Ειτα παρουσιάζει 

είς έκαστον τούτων έν έκ τών τεμαχίων χάρτου νά 

γράψη όπισθιν αύτοΰ, χωρίς βεόαίως νά γνωριζη 

τίνος όνομα είναι γεγραμμένον, ρητόν τι ή ιδιότητα 

ανθρώπου, είτε άστεΐον, είτε σοβαρόν καί καθεξής.

Μετά τοϋτο άναγινώσκει εις έπήκοον πάντων τδ 

όνομα καί τό γραφέν ρητόν έφ ’ έκάστου χάρτου καί 

πάντες ίιασκεϊάζουσι-μΐ τάς ' σύμπτωτικάς ενίοτε 

ιδιότητας τών προσώπων.

ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

8». Αίνιγμα
Δίν είμαι ζώον 
καί δμως ζώ 
•δέν έχω πόδας 
και συχνά περιπατώ 
Οκληρΐ μέ τυραννεϊς 
καί ’γώ πολύ πονώ 
’<5τάς χεϊρας μέ κρατείς 

- ----- όμως ποτέ-δέν ξεφωνώ.
Όλοι μέ θέλουν . 
πολλοί μ’ άγαποϋν, 
oi μέν μέ φονεύουν 
oi δέ μέ πατούν.

60. Αίνιγμά
Ένφ ύδωρ τούς πόδας μου λείχει 
•και άτρόμιίτος βράχος έμμένω 
άν προΟθέσμς άκόμη έν γράμμα 
είς τό κράτος τών ζώων έμύαίνω.

βΐ. Γρίφος 
ΟΟτΐχΐ πάς X εΐμ’δνος. 

ϊισσίς

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΜΒΡΕΛΛΩΝ
Ν. Α. ΤΣΙΜΟΝΙΔΟΥ

Παρά τδν σταθμόν τοΰ Σιδηροδρόμου
Έν Πειραι'εΐ.

Το πρώτον ίδρυθεν έν ΈΑΛάδι.
ΌμβρέλλαΓέτοιμοι χαί κατά παραγγελίαν, δλως 

στερεαι χαί τοϋ συρμού. Τιμαί λίαν συγχαταβατιχαί.

,,,,ϊάΓΓΕΑΧΑ.^.

ΠροΟεχώς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ δίς 
μηνάς ύπό X. Γ. κούρτη.

, ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
I. Δ· ΚΟΛΛΑΡΟν' \

Έξεδόβη ώραιότατος τόμος Παιδικών διηγημάτων 
, συγγραφέων ύπδτοϋ χ. Α. ΓΙ’ Κουρτίοου μετά πλεί- 
ότων εικόνων καλλιτεχνικών ύπό .τής Κας Θαλείας 
Φλώρα. Τιμιέται 2 δραχμών.

Επίσης ετυπώβη καί ή Β'εκοοσις τών Παραμυ
θιών τοΰ κ.Γ.Δροσίνη. Τιμαται δέ'χαρτόδεσμον 1 δρ.

Εινε τά μόνα κατάλληλα βιβλία πρδς τέρψιν καί 
ωφέλειαν τών παίδων.

MIX ΔΑ ΟΊ-ΖΙΔΗΣ
’Οδός Τηλεφώνου, έν Καίρω.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΝ

Είδη σακχάρεως καί κονσέρβαι άγγλικαί. Πώλησιί 
λιανικώς καί χονδρικώς.

Τιμαί συγκαταίατικαί.

ΔΡΟΜΟΑΟΓίΟΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΐΑΣ
’Αναχωρήσεις έκ Πειραιώς

ΔΕΥΤΕΡΑΝ, 8 π. μ. Διά Γύθιον, Καλάμας, Κατά- 
κωλον, Πάτρας, Κέρκυραν, Τεργέστην.

ΔΕΥΤΕΡΑΝ, 7 μ. μ. Διά Λαύριον, Χαλκίδα, Άτα- 
λάντην, Αιδηψόν, Στυλίδα καί Βόλον.

ΠΕΜ11ΤΗΝ, 12 μεσημρ. Διά Χίον, Σμύρνην, Μιτυ- 
λήνην, Δαρδανέλλια, Κων)πολιν,’Αμιοόν, Κερα- 
σουντα, Τραπεζοϋντα και Όρδοΰ.

ΠΕΜΠΤΗ, Ί μ. μ. Διά Λαύριον, Χαλκίδα, Λίμνην, 
Αιδηψόν. Στυλίδα χαί Βόλον.

Αναχωρήσεις έ*  Πατρών

ΤΕΤΑΡΤΗΝ, 8 μ. μ. Διά Κέρχυρανχαί Τεργέστην.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Ε.Γ.Λ. Minet-el-Gam Κ’Εχερδίσατε είς τήν 
3ην πεντηκοντάδα 1120. Ταχυδρομικώς λαμβάνετε τδ 
χλ,ηρωβέν ύμιν αντικείμενον.—Ι.Ι Ung vac. Καλώς· 
άναμένομεν, άλλά παρακαλοΰμεν, μή μάς λησμονή
σατε πάλιν.— Ν. β. Σφάξ. Δελτάριον έλήφθη. Ά
ναμένομεν, ώς γράφετε, συντόμως. — Σ. Φ.Ζ ou γ- 
γο ν λδάχ. Συνδρομή σας έλήφβη. Εΰχαριστοΰμεν. 
Άπόδειξις έστάλη ύμΐν ταχυδρομικώς.— Σ. Ε. Μ. 
Σμύρνην. ’Επιστολή έλήφβη. Σάς άπηντήσαμεν 
καί άπεστείλαμεν ζητούμενα φυλλάδια.— Κ. Δ. Σ. 
Β ο υ κ ο υ ρ έσ τ t ο ν. Δελτάριον έλήφβη. Διεΰθυνσίς 
σας ήλλάγη, ώς.γράφετε.—Τ' Ν. Θήραν.Έχει κα
λώς. Άναμένομεν ώς γράφετε, πλήν παρηγορηθε'τε. 
Συμπάσχομεν.—A. Α. Π,έ ρ αν ’Επιστολή σας ελη- 
φβη και αποστέλλομεν κερδηθέν αντικείμενον ώς γρά
φετε.— Μανσούραν. Δελτάριον έλήφθη και προ
σεχώς σας αποστέλλομεν χερδηΟέν αντικείμενον Λα
χείου σας.— Α. Β. Φ α γι ο ύ μ. ’Επιστολή και φω
τογραφία έλήφβη. εχει καλώς, εΰχαριστοΰμεν δι’ δσα 
γράφετε.— Δ. Μ. Πορτ-Σάϊτ. Επιστολή έλήφβη 
ταχυδρομικώς αποστέλλομεν κεροηβέν αντικείμενον εις 
κληρώσεις.—Π. I. Λ.Λ’άρνακα. Σάς ένεγράψαμεν 
άπδ 1ης προσεχούς μηνός.—Ν. Ζ. Ζ ά κν νθ ο ν.Έ^6- 
καλώς.Ταχυδρομικώς αποστέλλεται ύμΐν κεοδηβέν άν*  
τικείμενον καί ήσυχεϊτε.

•Φ» Έν Άθήνσις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωνσταντιν(δου


