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ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Τό περί τής ’Αθανασίας τής Ψυχής δόγμα
ούχί μόνον άπό τών αρχαιότατων χρόνων
πηγάζει, άλλά καί έν τή τών μάλλον άγρίω1'
λαών καρδία ή περί τής ’Αθανασίας πίστις
έγκεχαραγμένη έστίν.
Κατά τόν Loskiel οί τί^ς Βορείου Άυε
ρικής Ινδοί ισχυρίζονται, οτι δέν είναι δυ
νατόν ν ’ άποθνήσκωσιν όριστικώς καί έσαεί,
άφοΰ καί αύτή δή ή σπορά, σηπώμένη έν τώ
έδάφει, άναγεννάται. Τοΰτ’ αυτό πρερόεύουσι και ο! Γροοιλανδοί,— 'Η θέ περί τών
φαντασμάτων δειλία τοβοΰτον γενικευθεΐσα
παρά τοΐς λαοΐς, άποδείκνυσιν ου μόνον τήν
τής ψυχής άθανασίαν, άλλά καί τήν πρα
γματικότητα τών έμφανίσεων καί άμεσων έκδηλώσεων τών πνευμάτων. Άπασαι δέ αί τής
άρχαιότητος παραδόσεις άποδέχονται έζίσου
τήν τής ψυχής αιωνιότητα καί πρόυπαρέιν.
Κατά τά Βέδα τών Βραχιόνων, έάν μή
ή ψυχή ήτο αΐωνία,δέν ήτο δυνατόν καί άθάνατος να ή. Ή δέ τής Sankhya σχολή ά·
ποδέχεται ομοίως τήν αιωνιότητα τών άτο·
μικών ψυχών.
Κατά τούς άρχαίους Σόφις. τά πνεύματα
καί αί ψυχαί μόνον κατά τήν ούοίαν καί ούχί
κατά τόν χρόνον έπονται τώ Θεώ, καθόσον
αιώνιοι είσίν, τόσον έκτου παρελθόντος,όσον
καί διά τό μέλλον. Πασαι αύται αί αιώνιοι
καί άθάνατοι ψυχαί ήσαν άγναί πρό τής πτώ
σεως.
Μόλις τό σώμα τοϋ άνθρώπου έν τή γαοτρί σχηματισθρ, ή ψυχή ερχόμενη έκ τού
ουρανού εγκαθίσταται, κατα τούς άρχαίους
Πέρσας. Αί δέ τών Σινών διά τήν αθανα

σίαν τής ψυχής ίδέαι, φθάνουσι μέχρι τής
τιμωρίας τών άσεόούντων τοΐς Πνενμαοι. Πιστεύουσι δέ είς ταύτην, είς τάς εμφανίσεις
τών νεκρών, ώς καί είς τήν ύπαρέιν πνευμά
των καί δαιμόνων.
Κατά τάς ίεράς δέ παραδόσεις τών Σινών,
τά Πνεύματα διαρκώς ιιεσολαόοϋσι ταϊς άνθρωπίναις τύχαις καί ιδία βοηθουσιν αύτούς.
Όσον άφορά εΐς τήν προϋπαρέιν τής ψυ
χής, αύτη πηγάζει έκ τής μετεμψυχώσεως.
Κατά δέ τόν Κονψούκιον, περίπυστον τών
Σινών φιλόσοφον, τά Πνεύματα υπήρξαν πρό
τής πλάαεως τοϋ ύλικοΰ κόσμου καί ταΰτα α
κριβώς άποτελοΰσι τήν άόρατον ούσίαν.
Ή δέ ’Αγία Γραφή ύποτίθησιν απανταχού
τήν άθανασίαν τής ψυχής, χωρία νά διδάσκη
άλήθειαν, τοσοϋτον άνεέετήλοις γράμμασιν
ύπό τού Δημιουργού χαραχθεϊσαν έν τή άνθρωπίνη καρδία. Άλλά και θεωρεί άνοήτους
τούς μή πιστεύοντας είς τήν άθανασίαν τής
ψυ)0ς.
Ό Ίώβ, ό Ήσαίας καί ό Δανιήλ έχαρακτήρισαν δεόντως τήν άθανασίαν τής ψυ
χής καί τά περίφημα περί αύτής ρητά των
εύρίσκονται σαφώς διατετυπωμένα έντή Α
γία Γραφή.
Ή περί προύπάρέεως όμως τής ψυχής καί
τής αίωνιότητος τοϋ Πνεύματος περιγραφή
έν τή Ιερά Βίόλω φαίνεται ήμϊν λίαν αόρι
στος καί τούτο,διότι αί ίδέαι αύται ούδεμίαν
είς τήν σωτηρίαν τής άνθρωπότήτος σ^έσιν
έχόυσι καί τάς άληθείας ταύτας ή άποκαλυψις τών Γραφών έσταμάτησεν. Γνωστόν δ’
είναι άφ.’ έτέρου, ότι· ή Άγια Γραφή περι
έχει άποκρύψους άληθείας, ων ούδείς θά ή
δύνατο νά άμφισόητήση τό-κύρος. Ύπάρ
χουσι δέ μέρη, ένθα άνάφέρεται ή αΐωνιότης
καί ή προυπαρέις τής ψυχής ή μάλλον τού
πνεύματος, ό οέ ψαλμός (LXXVII, 5,6 καί j)
ομιλεϊ αρκετά, σαφώς περί τής προϋπάρέεως.
«Αιαλογιζόμενοι τών τότε ήιιερών 'χαι τών ε
τών τών παρελθόντων αιώνων, χτλ.
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Ή διαφορά μεταξύ ψυχής καί πνεύματος
ιδού πώς έχει κατά τήν Άγ. Γραφήν.‘Η δέ
αΐωνιότης τοΰ πνεύματος εξηγείται σαφώς έκ
τοϋ έ£ής χωρίου, «ό θεός περικαλύψας τό
ΤΙνεΤψα διά σώματος και πλάσας την ψυχήν»
δηλαδή ένεργήσας τήν ένωσιν τοΰ αιωνίου
καί άπλάστου Πνεύματος μετά τοϋ σώματος,
τή βοήθεια τής παντοδυνάμου αύτοϋ πνοής
τής δημιουργούσες υόνην τήν ψυχήν. Είναι
δέ γνωστόν, οτι η 'Αγία Γραφή έν τοΐςχω
ρίοις τοΐς άναφερομένοις είς τήν διαφοράν
μεταξύ Πνεύματος καί ψυχής, έννοεΓ δια τής
ψυχής τήν ενώσιν τοΰ Πνεύματος μετά τοΰ σώ
ματος.
Ό προφήτης Ιερεμίας φαίνεται ομίλων
περί τής προυπάρξεως τής ψυχής ούτω :
«ΙΙρίν ί} σέ πλάσσω Ιν τή κοιλία τής μητρός
σον, σέ ίγνώρισα, καί πριν ή εξέλ&ης τοϋ κόλ

τοΐς Έρυθροδέρμοις τής Αμερικής. Ό δέ
Δΐξων αναφέρει ώραιότατον διήγημα τών
Ερυθροδέρμων, άφορών είς τήν αμετάβλη
τον περί αθανασίας τής ψυχής πίστιν των,
την πραγματικότητα τοϋ κόσμου τών πνευ
μάτων και τάς συνεχείς τούτων σχέσεις μετά
τών έν τή γή. Τδ περίεργον τοΰτο διήγημά
έχει ώς έξής :
«Νέος τις κυνηγός, άπωλέσας κατά τήν
ημέραν τών γάμων του τήν αγαπητήν αύτοϋ
μνηστήν, παρηγορεΐτο κάπως έ^χόμενος συχνάκις παρά τδν τάφον της, οπού έπί πολύ
διέμενε καί δέν έβλεπεν ή τάς ύπερκοσμίους μονάς, ένθα τό άγαπητότερον αύτοϋ δν
διέμενε καί περί τών δποίων παλαιός τις
αιρετικός τώ εϊ^εδιηγηθή, ότι τδ μέρος τοΰτο
εύρίσκεται πολύ μακράν πρδς τήν Μεσημβρίαν
παρά τάς όχθας βαθύτατου καί ήσυχωτάτου
ωκεανού, καί ύπδ ούρανδν αιωνίως αίθριον
που της. σ’ Ιζηγίασα καί ενεκατέστησα προφή
και ούδέποτε κηλιδούμενον ύπδ έλαχίστων
την των ίβνών.»
Ό δέ Ωριγένης άποδεχόμενος τ^ν προ- νεφών.
ύπαρξιν τής ψυχής, έξάγει έκ τοϋ ανω χω
«Ημέράν τινατδν κατέλαβε τόσον ή ιδέα
ρίου τοϋ'Ιερεμίου καί έξ άλλων γνωματεύ νά ελθη πρδς αύτήν, ώστε παρά τάς χιόνας,
σεων τοΰ Μαλαχίου III, Άγ. Λουκά, Άγ. αΐτινες έκάλυπτον τά δένδρα και τήν έκ του
Ίωάννου κτλ. ότι ύπάρχουσι πνεύματα έ
ψύχους πεπηγυΐαν γήν, άπεφάσισε ν’ άνα
χοντα ροπήν, είτε πρδς τδ καλόν είτε πρδς χωρήση άμέσως, δπως άνεύρη έν τώ πέρατι
τοϋ κόσμου έτι, έάν ή άνάγκη παρίστατο,
τδ κακόν, πρό τής γεννήσεώς τα>ν.
Ό Πυθαγόρας έπίσης λέγει, δτι τδ σώ τάς Νήσους τών Μακάριον. Αμ ’ έπος δέ άμ’
μα συνδυάζεται μετά τής φύσεως τής ψυχής. εργον· τίθεται είς οδοιπορίαν διά μέσου βου
Οί δέ αρχαίοι ραββΐνοι παραδέχονται. ώς νών καί κοιλάδων, ρυάκων καί ατραπών καί
μετά πολύν δρόμον ή χιών ήρξατο έέαφαπηγήν τών ψυχών, τό μέρος ένθα διαμένουσι
πρδ τής γηΐν.ης ένσαρκώσεώς των.
νιζομένη, τά ξηρά δένδρα άνακτώντα τήν
Έν Έλλάδι, πάντες οί διάσημοι άνδρες, πρασίνην αύτών χλοερότητα ή πεπηγυΐα γή
άπδ τοϋ Όρφέως καί 'Ομήρου μέχρι τοϋ νά στολίζεται άπδ άνθη, οί βάτοι καί τά
Πλάτωνος άπεδέχθησαν τήν δοξασίαν τής δάση άντηχοϋντα έκ τών θελκτικών μελω
αθανασίας τής ψυχής Περιττόν δέ θεωροΰ- διών τών έαρινών πτηνών καί αύτή ή τέως
μεν ν’ άναφέρωμεν καί ένταϋθα τά πολυά άδιάβατος καί βραχώδης ατραπός νά μετα
ριθμα σχετικά χωρία, ατινα εύρηνται άλλως βάλλεται είς εύθεΐαν καί εύάρεστον οδόν,
τε έν τοΐς άθανατοις έργοις τοϋ Όμηρου, πρδ έκτεταμένης γλυκείας πεδιάδος.
« Άπώτερον διακρίνει καλύβην δμοίαν τής
Ησιόδου, Πινδάρου, Εΰριπίδου, τών Πυθαγορικών καί τοΰ Πλάτωνος κτλ.
πατρίδος του καί μετ’ ολίγον γέροντα ίστάΉ ψυχή άπαλλαττομένη,τών δεσμών τοϋ μενον παρά τήν θύραν αύτής, δστις πάνυ
σώματος ΐπταται πρδς τούς ουρανούς καί ψιλικώς τδν ύποδέχεται καί τώ λέγει :
μεταβαίνει ν’ άπολαύση ζωήν αθάνατον καί
«Είξευρον, ότι θά ήρχεσο ν’ άναζητήσης
,άφθαρτον, .ήτις φυσικώς άφομοιοΐ ταύτην την άπωλεσθεΐσαν πολύ - ήγαπημένην σου.
πρδς τους Θεούς, οίτινες χαιρουσι τοϋ προ ’Ητον έδώ καί μάλιστα διέμεινεν έπί τινα
νομίου τούτου. Ό δέ πολύς Φωκυλίδης λέγει: καιρόν, άλλ’ άνεχώρησε διά τάς «Νήσους
Θά παύσης ων θνητός, έάν άφοϋ άφήσης τδ τών Μακάρων».
σώμα σου, έλθης. είς τδ έλεύθερον πεδίον
«Άφοϋ δέ δ νέος κυνηγός έστη έκεΐ έπ'
τοϋ αίθέρος· εση θεός αθάνατος καί άφθαρ όλίγον.ίν’ άναπαυθή έκ τού πολλοΰ δν ύπέτος». Καί άλλα^οϋ έπίσης λέγει : «Άφοϋ στη καμάτου, δ γέρων τώ έδειξε μακράν έκεΐ
άφήσωμεν έδώ. κάτω τδ σαρκίον ημών, έσό- λίμνην εύρισκομένην, είς τδ βάθος τής οποίας
μεθα θεοί, κοΘάσον ψυχαί άφθαρτοι οϊκοϋσιν εκειτο ή «χώρα τών Μακάριου»■
εν ήμϊν.»
« Έγώ θά μείνω εΐς τά σύνορα τοϋ ώραίου
Έν τέλει πανταχόοε εύρίσκομεν τας ι τούτου μέρους οπού ζώ, έλεγεν δ γέρων τώ
δίας περί αθανασίας τής ψυχής παραδόσεις, ξένω, σύ δέ, άνάβηθι έν τώ πλοια^ίω έκεί
ως και παρά τοΐς εΐδολολάτραις αύτοΐς καί νω, έτοιμω νά σέ παραλάβη, άλλα πρέπει
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πρότερον νά μ’ άφήσης τά σκεύη σου, τδν
κϋνα σου καί αύτό τό σώμα σου, διότι μόνον
αί ελεύθεροι ψυχαί δύνανται νά διαβώσι τήν
λίμνην διά τών πλοιαρίων».
« Ό κυνηγός ύπέρχαρις,βλέπων, ότι δύνα
ται νά ύπάγη μέχρι τής ερωμένης του, είδεν εαυτόν αίφνης, άπαλλαττόμενον τοϋ
σώματός του, ούτινος τδ βάρος- πολύ ήδη
ήσθάνετο έκ τοϋ κόπου τής οδοιπορίας καί
ένόμιζεν εαυτόν έλαφρόν ως πτηνόν, δυνάρενον νι πετάξη εΐς τά ύψη. Τά δάση, οι
άγροί, αΐ κοιλάδες καί τά βουνά δέν ειχον
ποσώς μεταβληθή, πρδ τών όμμάτων του,
πλήν ίλη ή φύσις τώ έφάνη άνανεωθεΐσα,
άνακαινιοθεΐσα, έκ βάθρων άναζωογονηθεΐσα
ούτως είπεΐν καί άπό νεκρός νά μεταβληθή
είς ζώσαν φώς δέ τι λαμπερόν διεχύθη απαν
ταχού και ουράνιοι μελωδίαι ήρξαντο έξερ
azvat τών πέ^ιξ λειμώνων καί καταφύτων
κτικών τοπειων. Ό άήρ ήτο γλυκύτερος,
ή πεδιάς χλοερότερα, τά ποικίλα ζώα έπλησίαζον αύτόν. χωρίς νά ψοβώνται, τά δέ πτη
νά ϊπταντο πέριξ αυτού καί έψαλλον τήν
χαράν των, δ δέ κυνηγός ήννόει τήν γλώσ
σαν των καί ήπόρει δι ’ ολα ταΰτα. Εδώ ού
δέποτε αΐμα είχε χυθή καί ούδέποτε κυνηγός
έθεάθη εΐς τήν χώραν τών καθαρών πνευμά
των. Δέν έβάδιζεν, άλλά διωλίοθαίνεν ώς έν
τώ πάγει ή μάλλον ήσύχως καί ήδέως εβαινεν ως παραδείσιου πτηνόν, άνευ σωματικής
πλέον προσπάθειας καί καταβολής δυνάμεως,
διότι ένταϋθα, έν τή θεσπεσία ταύτη χώρα,
κόπον δέν γνωρίζουσιν δλοτελώς.
« Έν τέλει άφίκετο παρά τή λίμνη, ής τά
ύδατα ήσαν διαυγή ώς τδ κρύσταλλον, έν τώ
μέσω δ’ αυτής υπήρχε νήσος θελκτικωτάτη.
Μικρά δέ λέμβος έκειτο παρά τήν όχθην καί
τά κωπία ήσαν ολως έτοιμα πρός άπόπλουν.
« Άνερχόμενος δ ήμέτερος κυνηγός παρετήρησεν ως έν όράματι, ότι έτέρα μικρά τις
λέμβος έβαινε παρ’ αύτω, εχουσα έντός τήν
μνηστήν του, μάλλον ώχράν ή άλλοτε, άλλά
γλυκυτέραν καί θελκτικωτέραν παρά ποτέ.
Άμφότεροι δέ έξεκίνουν τής άκτής ταύτοχρόνως, αί δέ κώπαι των επληττον τά κύ
ματα μελωδικώς καί συμφώνως.
• « Ανέκφραστος τότε χαρά έξεδηλώθη έπί
τοΰ προσώπου τοΰ κυνηγόν, βλέποντος, οτι
δμον έπλεον τήν πρός τας Νήσους τών Μακάρων οδόν. Πλήν ρετ’ ολίγον άκατανόητος
φόβος διεδέχθη ταύτην, καθόσον παρουσιάοθησαν βράχοι καί άπόκρημνοι άκταί τήδε
κακεΐσε,ύπό δέ τά ήρεμα και ήσυχα κύματα άνεφάνησαν έν τώ πυθμένι τά οστά ποικίλων
ναυαγησάντων. Τότε ό κυνηγός έφοβήθη
περισσότερον διά τήν μνηστήν τον και εστράφη πρός αύτήν περιδεής.
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«Πλησιάζοντες πρός τήν ακτήν τής νήσου,
αί λέμβοι αύτών έχώρουν διά μέσου ομίχλης,
δέν συνέπλεον πλέον άρμονικώς ώς πρότερον,
ένώ πέριξ αύτών πολλά πλοιάρια, άλλα οίκτρώς έναυάγουν καί άλλα κακήν κακώς ήμικατεστραμμενα άφικνοϋντο. Μόνον δέ τών
μικρών παιδιών αι λέμβοι έπλεον ήσύχως
πρός τήν άκτήν, ώς πτηνά ,άρμονίως επίστρέφοντα εΐς τό κατοικητήριόν των. Τά δέ
φέρσντα τούς νέους και τάς νέας πλοία έπάλαιον κατά τών κρηυνών καί τών κυμάτων·
τών δέ ήλικιωμένων ανδρών ήπειλοϋντο. ύπό
τής καταιγίδος και τής ταραχής· έν έν! δέ
λόγω έκαστος είχε νά παλαίση πρός τάς αμαρ
τίας του, διότι τό ήμέτερον εύηχες ζεύγος,
παρετήρει, ότι ή πάλη αυτή ώς και ή γαλήνη
δέν προήρχοντο άπό τής έσαεί ήσύχου καί
γαληνιαιας καταστάσεως τής λίμνης, τής περιβαλλούσης τήν χώραν τών κα&αρών πνευ
μάτων, άλλά έκ τής καταστάσεως έκάστης
ψυχής.,

«Τέλος έπλησίασαν τάς ύπό τής αιωνίου
έκείνης αίγλης χρυσιζούσας άκτάς τής νήσου
τώνΜακάρων και εΐδον όποια μεταβολή θεία
μεταξύ τής λατρευτής ταύτης διαμονής καί
τής ήμετέρες γής, ψύχρας καί τόσον άνουσίαο, ύφίστατο! Έδώ δέν ήκουον πλέον τάς
σπαρακτικός φωνάς τών μαχών, ούδέ τάφοι
άπαίσιοι ΰπήρχον, ούδέν δέ σκοτεινόν απο
λύτως νέφος έτάραττε τήν θείαν άρμονίαν
τής θερμοκρασίας έκείνης. Ούδέποτε δέ πλέον
οι κάτοικοι τής νήσου ταύτης έπείνων ή
έδι'ψων, διότι ο εύώδης άήρ έτρεφεν άκαταπαύστως αύτούς καί το σπουδαιότερου πάν
των, ότι ούδείς ήσθάνετο τήν έλαχίστην θλίψιν έκεΐ, καθόσον ούδείς πλέον άπέΰνηακεν.
«Ό κυνηγός θά έμενεν ένταϋθα εύχαρίστως, άφοϋ συνήντησε πλέον τήν ήγαπημέ
νην αύτοϋ σύντροφον, πλήν μέγα τι Πνεΰμα,
ό έκάλουν ό «Κύριος τής ζωής» έπλησίασεν
αύτόν καί τώ λέγει διά φωνής γλυκείας, ώς
ή εσπερία αύρα : «Έπίστρεψον είς τό μέρος
σου, διότι δέν είναι δι’ έσέ είσέτι καίρος νά
μείνης μεθ’ ήμών· έπίστρεψον εις τήν φυλήν
σου και ποίει έν συνειδήσει τό χρέος σου,
όπόταν δέ .έκπληρωσης τά χρέη τίμιου άν
θρώπου τότε θά ένωθής διά παντός μετά τοϋ
καθαρού πνεύματος, όπερ αγαπάς. Αύτη θά
μείνη ήδη έδώ, εύτυχής καί νέα. ώς ήτο, ότε
τήν μετεκάλεσα άπό τήν ψυχρόν καί άθλίαν
γήν σας.»
Μόλις ή φωνή αύτη επαυσεν, ό κυνηγός
άφυπνίσθη καί εύρέθη παρά τόν τάφον τής
μνηστής του, καθόσον φεΰ ! πάντα ταΰτα
ησαν όνειρον γλυκύ—άλλά ή ίν όΐ’είρφ Οπτα
σία αύτη, κατά τάς γνώσεις τών πρωτογενών
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έκείνων λαών, εΐναι τόσον πραγματική και τόόσον και τά καθ ’ έκάστην γεγο
νότα τής ζωής μας. (Dixon, New-Ametica I
chap.7 Indian, page 71-76.)
Έάν περί τής αθανασίας τής ψυχής σχε
δόν πάντες ουμφωνοϋσι,δέν συμβαίνει τό αυτό
κα'ι διάτήν προύπαρόιν καί αιωνιότητα αύτής,
ώς καί έν γένει διά τήν μετε|ΐψύχωσιν.
Ό Πυθαγόρας αποδέχεται την ποούπαρΕιν τής ψυχής καί τάς ένσαρκωσεις, πιστεύει
δέ καί είς τήν άποστασίαν τών έν τώ ούρανώ αιωνίων Πνευμάτων, διότι ό' Διογένης
Λαέρτιος λέγει, οτι κατά τόν Πυθαγόραν ή
θεία δίκη άποστέλλει τάς ψυχάς έν τοϊς σώμασι πρός τιμωρίαν τών αμαρτημάτων.
Ό' θείος Πλάτων αποδέχεται ωσαύτως
.τήν θεωρίαν τής αίωνιότητος τής ψυχής,
λέγων : «Ή ψυχή θεία καί αιώνια ιδέα έστιν·
ό δ’ αριθμός τών αΙωνίων ψυχών εΐναι πάν
τοτε ό αυτός» (Τιμ. 9°)· Ή ψυχή °$1'
άρχήν οϋτε τέλος εχει· άλλ’ έχει καταγωγήν
. αίωνίαν καί θείαν. Κατά τόν διάσιψόν τού
τον φιλόσοφον, ή ψυχή πρό τής ενσαρκωοεώς της διήγε βίον υπερφυσικόν καί καθα
ρώς αιώνιον.
Ή ψυχή άρχαιοτέρα τοΰ σώματός ίστιν, τουντεΰθεν δέ πηγάζει ή έπί τού σώματος ύπε·
ρβ^ή της. (Τιμ. 3φ. Πλούταρχος, περί τής
πλάσεως τής ψυχής).
Κατά τόν Πλάτωνα (Τιμ. ηι) 9,τι μανθάνομεν έν τή ζωή ταύτη, ούδέν άλλο εΐναι
ή άνανέωσις τοΰ ο,τι ειδομεν έν έτέρα φάοει
τής ύπάρέεώς μας. Τοΰντεΰθεν καί ό Αρι
στοτέλης εΐπεν, «δτι τά αόρατα όντα υπήρ

Η ΦYSIS
καί ημείς. Σάς παρακαλώ δέ μέ δύο λίρας άγγλίας, άς θά λάβετε παρά τοΰ κ, Γιανούλη καί
Σκιαδά,πάρετε μαζή σας μίαν όκαν χαβιάρι μαΰρον, πρώτης ποιότητος, παρά τοΰ κ. ’Αγγέλου,
παντοπώλου Νέας Αγοράς, δύο όκάδας σουπιαΐς, ούο δκάδας μπανάνες καί δύο όκάδας α
χλάδια καί σάς περιμένομεν άφεύκτως, νά συμ·
φάγωμεν καί τό εσπέρας έπανέρχεσθε.»
Τον κ. Βελέντζαν προσωπικώς δέν έγνώριζο»
καί είχον επιθυμίαν νά ΐδω, άπό δέ τάς έπιστολάς εμάντευον, οτι θά ήτο κάλλιστος άνθρωπος,
άπλοΰς δέ καί φιλότιμος είς τδ έπακρο», ώς
καί ή εύγενεστάτη Κυρία του, άδελφή τοΰ
έκεΐσε ίατροΰ κ. Κουϊμιτζοπούλου, έκ Κισσού
τοΰ περίφημου Πηλίου κατ'αγομένου,
— ’Ιδού,λοιπόν,Κύρια, εΐπον είς τήν σύζυγον
του φίλου μου, διατί έρχομαι είς Αίγυπτον καί
συνεπώς είς Κάϊρον κτλ. διά τούς· μαργαρίτας
τούτους, διά τούς λαμπρούς αυτούς ομογενείς
μας, οδς διατρέφει καί πλουτίζει ίσως ή ωραία
καθ’ υμάς, πλήν άνθρωποκτόνος δι’ εμέ Αίγυ
πτός σας καί δχι τό Κάϊρόν σας, προσέθεσα καί
έγώ μετ’ αποστροφής.

σόν &ετική,

ξαν πολύ πρό τής υλικής πλάσεως.»

Ό δέ Πορψύριος είς τήν περί ’Εγκράτειας
πραγματείαν του.λέγει, ότι έν τή γηϊνη ήμών
διαμονή όμοιάζομεν. πρός τούς άποδημοϋντας
.έν τή ξένη καί εξοικειωμένους πρός τούς νό
μους και τά ήθη τών βαρβάρων. Όπόταν δέ
μέλλομεν νά έπιστρέψωμεν είς τήν χώραν
^ας,σκεπτόμεθα ού. μόνον τόταζειδιον. όπερ
ά πραγψιατοποιήσωμεν, άλλά καί διά νά γίνωμεν. οσον τό δυνατόν εύπρόσδεκτοι, προοπαθόϋμεν ν’άποίενωθώμεν ολωντών ξένων
συνηθειών καί ελαττωμάτων jjjxc καιν’ άναμνησθώμεν παντός αρεστού εν τή γενετείρα
χώρα ήμών. Καί καταγινόμεθα ν’ άφήσωμεν
πάσαν κακήν εξιν τής γής πριν ή άποχωρισθώμεν τάυτης.
Μόνον οί Στωϊκοί, μολονότι άποδεχόμενοι
τήν άθανασίαν, δέν πιστεύουσιν είς τήν αι
ωνιότητα τής ψυχής Κατ' αύτούς δέ, αί ψυ• χαί ύπάρχουσι. μέχρις ού γή καί ουρανός κα, ώσι καί έπιστρέφουσιν έκει θθεν τήν καταγω
γήν αύτών ελαβον.,τώ Θεώ,όπόθεν έπήγασαν.
Φ. Πρίντεζη?

ΜΟΝΟΤΟΝΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΑΙ ΩΡΑΙΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
το θΕΝί-ζοτεΦΉμην είς Κάϊρον, τήν γνωστήν χαί παλαιάν
βρωμούπολιν, έντομούπολιν καί άσφυζτιούπολιν,
τήν περίφημο» καί ιστορική» πκλαίστραν· τώ» φι
λοδοξών Φαραώ, ένδοξων Πτολεμαίων καί φρά
γκων εγωιστών, τήν κατά τό ήμισυ ίππουρικοΰ
οξέος καί κόπρου τοΰ Αύγείου δζουσα», κατά δέ
τό έτερον όλιγώτερο» ήμισυ αύτής άνεκτικώς κά
πως φαινομένην ώς νέας πόλεως .κατά τε τήν
θέαν καί τήν άποστολικήν αύτής ιδιότητα, ούτε
δέ δεσπόζουσαν, άλλά cute ίδιάζουσαν κατά
παράδοξον συγκυρίαν,δτε εσπέρας τι περί λύχνων
άφάς,ή όλίγον χαριτόβριτος σύζυγος τοΰ φίλου μου
ίατροΰ Κυρίου Κ. . . καί λέγω όλίγον, ένεκα τής
αποστροφής της πρός επαίνους καί λιβάνους, μοί
άπέτεινε πικράν παρατήρησιν έπί τούτφ.
— Καί πώς, Κύριε Πρίντεζη, μοΐ λέγει, α
φού δέ» σας αρέσει τό Κάϊρον καί εΐναι βρωμοόπολις καί έντομούπολι:, ερχεσθε τόσον συχνά,
εδώ, τί σας ελκύει καί. διατί δέν μένετε είς τάς
ώραίας ’Αθήνας σας.
• Καί έτόνισε ζωηρώς τάς δύο ταύτας λέξεις.
Είς άπάντησιν έξήγαγον εκ τοΰ θυλακίου μου
επιστολήν, άρτι ληφθεΐσαν έκ Βένι-Σουέφ, τοΰ
κ. Ίω. Βελέντζα άπό δωδεκαετίας συνδρομητοΰ
τής «Φύσεως®, δστις μοί έγραφε:
«Μά Κύριε Πρίντεζη, κατ’ έτος έρχεσθε είς
Κάϊρονέλθετε καί έ’ως εδώ νά σάς γνωρίσωμεν

— "Α, δχι, μοί λέγει τότε- δέν μοί άρέσει
το Κάϊρον περισσότερον τών ’Αθηνών, άλλ
*
ή
μουν περίεργος νά «ρωτήσω, διατί κατηγορείτε
πόλι», ήν τόσον συχνά έπισκέπτεσθε καί έγράψατε τόσα καί τόσα κατ’ αυτής είς τό Ημερο
λόγιό» σας τοΰ 1900.
Ήθελε νά μάθη περισσότερα καί ήλλαξεν ύφος.
— Βεβαίως, Κυρία, έν τφ Ήμερολόγίφ έκείνφ σύνέκρινα τάς ’Αθήνας μέ τάς μεγαλουπόλεις τής ’Ανατολής καί ώφειλον νά είπω τήν
αλήθειαν,διότι τινές νομίζουσι τάς ’Αθήνας ύποδεεστέρας τοΰ Κάιρου, Βουκουρεστίου, Σόφιας,
κτλ. ’Εδώ ουδέποτε βρέχει, ή πόλις σας ούδέποτβ
καθαρίζεται, αρτηρίας δέν έχει, ελλείψει υπονό
μων καί φυσικώς το έδαφος αύτής εΐναι έμπεποτισμένον καί ζυμωμένου μέ δλας τάς βρομερά;
ουσίας, τά σεσηπότα ζωύφια καί φυτικάς απο
συνθέσεις, έξ ών άναδίδονται μυριάδες μικρόβια
καί έντομα άνά τήν ατμόσφαιραν καί τάς κατοι
κίας σας, πρός μεγίστη» ζημίαν τών λαρύγγων καί
αναπνευστικών όργάνων ύμών τών κατοίκων της.
— Καί θά τά γράψετε καί αύτά ήδη ;
— "Αν δέ σάς προξενή τούτο θλίψιν, νά κα
τηγορήσω καί πάλιν τό ώραΐον Κάϊρόν σας ;
— Όχι,αί Άθήναι σας έχουν καλλονάς,άλλά
μέ τήν άφόρητον σκόνιν καί τά πολιτικά σας,
δέν ίλκύόυν ξένους. Νερό οέν έχετε, λοΰσα καί
βαρυτίμου; τουαλέτας δέν κάμνουν, ούδαμοϋ δέ
είδον Κυρίας ένδεδυμένας μέ γούστο, οί δέ άνδρες
αιωνίως βιαστικοί καί τρέχουν καί όλοι οιά τό
ψύλλου πήδημα άφίνουν τάς έργασίας καί πηγαί
νουν είς τελετάς καί έορτάς μέ τάς εφημερίδας
είς τό χέρι. Πλουτοκρατία δέ ούδαμοϋ υπάρχει.
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Φίλη μου δέ τις έλθοΰσα νά μείνη είς ’Αθήνας,
επιστρέφει ήδη.
Ά, έδει νά πειραχθώ καί τή άπήντησα.
—Κυρία μου, εύρίσκομαι είς τή» άνάγκην νά
αναιρέσω δσα είπατε. Ούδέν δέ τό ακριβές καί
είσθε έν τή πλάνη.Τούτο δέ μόνον σά: λέγω, δτι
δσοι εύρωπαΐοι έρχονται θαυμάζουν τά πάντα
είς ’Αθήνας, ή δέ άπλότης, τήν οποίαν παρετηρήσατε εις τάς αμφιέσεις τών Κυριών, είναι χα
ρακτηριστική τής πόλεως συνήθεια ανέκαθεν,άπό
τής αρχαιότητάς επικρατούσα καί τούτο μάς τιμα. Γελάτε ; διότι έχετε άδικον.
Τό πλούτος δέ, τό όποιον -υπάρχει ήδη εις
’Αθήνας, δέν περιγράφεται κ>ί μόνον οπού δεΐ
φαίνεται, είς δέ τά θέατρα καί τους έπισήμους
χορούς κτλ.έκεΐ θά εδρετε τήν πραγματικήν πρόο
δον τοϋ πολιτισμού, τήν πολυτέλειαν καί τόν
θησαυρόν τοΰ τόπου καί όχι είς τούς δρόμους καί
τάς έξοχά;.
‘Αλλ ’ ή εύγενής Κυρία έταράχθη καί έγώ πε
ρισσότερον επειράχθην άπό τήν πείσμονα ταύτην
συζήτησιν καί άποχαιρετήσας άπήλθον... είς Βενι-Σουέφ,ώραίαν πολίχνην, ής αρχίζω τήν περι
γραφήν,ήτις ελπίζω νά εύχαριστήση καί ταύτην.
Τό Βένι-Σουέφ είναι πόλις τής Άνω Αίγύπτου,τρίωρον διάστημα σιδηροδρομικώς άπό τοϋ
Καίρου άπέχουσα... Ή άμαξοστοιχία μας έξεκίνησε άπό τοΰ μεγάλου κεντρικού στάθμου τοΰ
Κάιρου—καί είναι μέγας καί ωραίος καί μεγαλο
πρεπή; ό σταθμός ούτος, ύπερέχων πάντων τών
ανατολικών καί τοΰ Βουκουρεστίου έτι καί διά
τήν έκτατον κίνησιν καί ζωηρότητα, ήν αναπτύσ
σει— διήλθομεν εγγύς τής ωραίας Γκεζίρας, τοΰ
Νείλου καί πλείστων καταφύτων καί αρκετά
ρομαντικών τοπίων, ιξών γέμει 0 τόπος,μεθ
*
δ
εΐσήλθομεν εις τήν μονότονον άμμώδη κοιλάδα,
ένθεν κακεΐθεν τής οποίας, δίκην όάσεων, άνεφαίνοντοποΰκαί που χωρίο» τι ή μικραί φοινικοδενδρώδεις εκτάσεις... Δεξιόθεν δέ τά τετράγωνα
ίκεϊνα άποκεκοιμισμένα παλάιόθεν έπί τής πυρώ
δους επιφάνεια; φαραωνικά μνημεία,ών τό ανή
κουστο» βάρος, ή άπλότης, ή ασύλητος αιχμηρά
κορυφή των καί ή άκαλλος μορφή των κατασιγα
τήν περί τών αρχαίων παραδόξων καί άνουσίων
τούτων έργων επιστημονικήν, φιλοσοφικήν καί
σκευτικήν φήμη».
Καί μέχρι τοΰ Βένι-Σουέφ, πυραμίδες τοίαΰται σποραδικώς άναφαίνονται ή μία κατόπιν τής
άλλης οδτω καί ποΰ καί που κατά διαστήματα,
μικροί τίνες μόνον σταθμοί, προτροπάδην παρου
σιάζονται πλέον ή ήττο» φαινομενικοί, παρ «ΐς
ό συρμός μας πρός στιγμήν σταματά καί .ακού
εται αίφνηδίως δίκην συνθήματος παρά τών άραβοπαίδων τό αιωνίως εκείνον παροιμιώοες καί α
ραβικόν μονότονον. ,
— Μάγερ | δηλ. νερό I
Καί τί νερό, θεέ μου, θωλόν καί λασπώδε
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καί βρωμερόν, ώς άπό πίθου έντομοβριθβΰς,(ριήπω; μέ ακούει ή Καϊρόφιλος;).
Καί τό χείριστον, α,το χείριστον, ταξειδεύων
τις έν Αίγύπτφ, ή φοβερά μονοτονία, ή οποία
όχι μόνον είς εμέ έχαμεν έντύπωσιν, άλλα χαί
είςπάντας τούς ταξειδιώτας Γάλλους, “Αγγλους,
’Ιταλούς, Ίαπώνου;, Ελβετούς χαί Κινέζουι
άκόμη καί οΐτινες ανέκραξαν: <Τόπος άνευ ου
σίας, χώρα άνευ συναναστροφής I γυνή άνευ προ
ορισμού.» ‘Οπουδήποτε τής Αίγυπτου ταξειδεύσητε σιδηροδρομικώς, σπανίως Θά ίδήτε γυναίκας
εντός τών συρμών, ίδίφ ευρωπαίας.
__ Μά δέν έχουσι γυναίκας εδώ, δέν ταξειδεύουσιν αυται; πολλάχις οί Ευρωπαίοι αυτοί
εφώνησαν.
Καί όντως είς αμαξοστοιχίαν, όπου βλέπετε
τεσσαράκοντα καί πλέον βαγόνια συρόμενα, κα
τάμεστα έξ άνδρών φύρδην μίγςην όλων τών ε
θνών καί ποιοτήτων, γυναίκα ούδεμίαν σχεδόν
θά ιδητε, ένφ είς όλους τούς άλλους σιδηροδρό
μους τής Ευρώπης καί Αμερικής έτι πλημμυρί
ζουν αύται τά διαμερίσματα.
Ή γυνή εδώ δέν εργάζεται, δεν κινείται, δέν
ταξειδεύει, δέν συμμετέχει συλλόγων καί εκδρο
μών καί διασκεδάσεων, δέν εξέρχεται σχεδόν καί
περίπου δέν φαίνεται καί φυσικώς γεννάται ή α
πορία, άν αί κοινωνικαί συνθήκαι διατηρούνται,
ώς αλλαχού, άφοΰ οί άνδρες σπανίως φαίνονται
μετά τών συμβίων. Παρερχόμεθα.
Εις τάς 11 ακριβώς ή αμαξοστοιχία έστη
προ τοΰ Βένι-Σουέφ καί αμέσως προβάλλει έξω
μορφή γελαστή, ζωηρά, Εκφραστική καί συμπα
θής. Ήτον ό κ. Βελέντζας καί δέν ειχομεν Ανά
γκην συστάσεως. Τέρμα παρηγορίας.
— Μά, αδελφέ, μοί λέγει, σφιγγών μοι τήν
χεϊρα, έλα έπί τέλους καί έδώ, έλα καί είς τό
χωρίον μας.
Ό άνθρωπός του, &ραψ εύμορφος I καί ευθυ
τενής παραλαμβάνει τό χαβιάριον, σουπιαίς κτλ.
καί εξέρχομαι. Αλλά τί βλέπω, ούχί πλέον
διαμέρισμα Αίγυπτου, αλλά τής Ευρώπης. Οίκίαι καί οίκοδομαί δεξιά καί αριστερά καινουργείς
μεγάλαι καί ώραιαι, καφφενεΐα καί γραφεία ε
ξαίσια, μαγαζεΐα καί ξενοδοχεία λαμπρά, οδούς
δέ παρατηρώ εκτάκτως καθαρά; καί πλατείαν
έναντι μέ κήπον ώραίον καί τάξιν άπροσδόκητον.
—· Μά τί είναι αύτά, κ. Βελέντζα, εΐπον,
ποϋ εύρίσκομαι ; Είς τήν Ευρώπην ;
— Άμ τί νομίζεις, έδώ είμεθα ώς βασιλείς,
κανένα δέν εχομεν ανάγκην.
— Λαμπρά, πολύ ώραΐα, τφ λέγφ Ενθυουσιασμίνος έκ τής άρίστης έντυπώσεως καί διαφο
ράς ίκ τών άλλων πόλεων τής Αίγυπτου.
— Ελα είς τό ξενοδοχεΐον νά πλυθής, αν
Οέλης, μοί λέγει τότε.
— Ευχαρίστως.

Καί είσερχόμεθα είς τό καινουργές καί ώραίον
τριώροφου ξενοδοχεΐον Grand Continental τοΰ
κ. Άθ. Χατζάλη, έναντι σχεδόν τοϋ σταθμού
μέ ώραία δωμάτια καί έπίπλωσιν άμεμπτον, δ
περ ούδέ είς Κάϊρον υπάρχει, εκτός τεσσάρων
μεγάλων καί ηύχαριστήθην. Τακτοποιηθείς δέ
ολίγον καί άποδιώξας τήν αιγυπτιακήν, ήτις μέ
περιέβαλλε όχληράν κόνιν, κατήλθομεν κάτωθι
είς τό επίσης ώραίον καί,^εύρύχωρον .καφενείου
τοΰ ίδιου, έστολισμένον μέ ώραίας εικόνας, μέ
σφαιριστηρίου καί αναγνωστήριου,όπου διαμείναντες ολίγον καί λαβόντες, ορεκτικόν μετέβημεν
εΐτα πρός έπίσκεψιν τήςπόλεως καί τών έξοχωτέρωνμερών μετά τοΰ κ. Ί.Βελέντζα,είς δν δίδω και
τόν λόγον τής περιγραφής, όπως διατυπώσω κα
*
λείτερον τήν άκραν περιποίησιν^χαί εΰγενειάν του
ώς καί τήν ούκ ευκαταφρόνητου άνάπτυξίν του,
μολονότι ήλθεν ενταύθα πολύ παΐς, δλως άπει
ρος, καί εντελώς σχεδόν απαίδευτος καί αγράμ
ματος,ώς πλεΐστοι κάλλιστοι καί προύχοντες σή
μερον ομογενείς μας.
— ’Εγώ, Κύριε Πρίντεζη, είμαι άπό τούς
πρώτους έλθόντα; ομογενείς έδώ, ότε τό ΒένιΣουέφ ήτο έ'να ελεεινό χωρίον καί κανένα ευρω
παϊκόν σπήτι ύπήρχεν. Όλα δέ αυτά οπού βλέ
πετε, έγένοντο άπό Έλληνας καί -ήμεΐς άνεπτύξαμεν τό Βένι Σουέφ, όπως τό βλ.έπετε τώρα.
<Ό πρόεδρός μας κ. 1. Καγιόπουλος, οστις
είναι καί συνδρομητή; σας καί θά τόν έπισκεφθώμεν μετά τό φαγητού, αμα δηλαδή . φάγωμεν
μαζύ, διότι δέν περιμένουν τά μακαρόνια, μο
λονότι καί χθέ; έπερίμενα καί είχα Ετοιμάσει πε
ρισσότερα πράγματα,διότι έλαβα τό τήλ.άργά,ας
είναι,δέν πειράζει, τά εφάγαμε καί εκείνα, είναι
λαμπρός καί αξιόλογος άνθρωπος ό κ. Καγιόπουλος
καί ίκ«με καί κάμνει πολλά καλά είς τήν κοι
νότητά μας καί τήν εκκλησίαν καί τόν άγαποΰμεν καί ήμεΐ; πολύ.
— Ποιος είχε τήν πρωτοβουλίαν καί τις εκαμε
βλα εκείνα τά ώραΐα οικοδομήματα. ;
— Ά, ίσα ίσα άπ ’ έκεΐ επρεπε ν ’ αρχίσω,
λοιπόν ό Άναστ. Οικονόμου έκ Μακεδονίας,θεές
συγχωρέση τον,τόν καϋμένον, είναι ό πρώτος δμογενής μας ,οστις έδωσε τό σχέδιον τής νέας
πόλεως, αύτής έδώ^ποΰ^βλέπετε, διότι άπ’*
έκεΐ
καί κάτω αρχίζει ήπαλα.ιά,ή αραβική συνοικία.
Αυτός λοιπόν ο μακαρίτης Οικονόμου ήτο τό παν,
αυτός ήρχισεν,έκτισε πρώτος καί ώθησε πολλούς
άπό ήμάς καί τόν άπεμιμήθημεν.
β Έγώδέ έκ τών πρώτων έκτισα. Πηγαίνομεν
απ’ έδώ νά ίδήτε κ. Πρίντεζη, νά αυτό, έκεΐ,
έδώ, είς τήν οδόν αυτήν τοΰ Ριάτ, τήν πρώτην
οικίαν, αυτά έδώ .έκεΐ καί όπισθεν είναι ίδικά μου
— Καί αυτή ή νέα οίκία, ίοική μου είναι.
Ας άνίβωμεν καί έπάνω νά ίδητε.
— Μά έδώ είναι ώραΐα, τί εικόνας, τί άρ
ματα, τί μυθολογικά! παραστάσεις είναι αύταί;

— Ναί, μοΰ αρέσει πολύ ή μυθολογία μας,
τής ώραίας φιλοξενίας, ήν τόσον Αδελφικώς καί
Κύριε Πρίντεζη, νά έδώ είναι ή άλληγορική παεπιτύχω; μοί προετοίμασε καί μετά τό τόσον
ράστασις τή Ήους, τό Σύμβολον τής Αυγής,
φιλόφρον καί εξαίρετου πρόγευμα,δπερ μοί πα
ένθυμεΐοθε,σείς μοΰ έστείλατε τήν εικόνα, όπου
ρέθεσε, μοί παρεχώρησε καί ώραΐον δωμάτιον
σάς έγραψα, μά αλήθεια πόσον,κάμνει; δέν μοΰ πρός άνάπαυσιν καί ύπνον καί είτα περί τήν τρίέζητήσατε λεπτά.
την ώραν μετέβημεν προς έπίσκεψιν των κ. I.
— Ούφ, τέτοια πράγματα γυρεύεις τώρα, δέν
Καγιοπούλου καί Θ. Κωνσταντίνου,συνδρομητών
αξίζει τόν κόπον. Τίποτε. . .
έπίσης τής «Φύσεως». καί έξαιρέτων φίλων.
— Μά, όχι, έγώ δέν έννοώ νά ζημιόνω τούς
‘Ο κ. Καγιόπουλος μάς άνέμενεν ήδη ειδοποι
φίλους μου. Έκεΐ είναι ό χορός τών Μουσών, ηθείς έν τφ γραφείφ του μετά τοΰ άδελφοΰ του.
έδώ ό Φοίβος κτλ. ε’ργα ώς βλέπετε, καλού ζω
Έχει ώραίαν ιδιόκτητον οικίαν πλησίον τοΰ σταθ
γράφου.
μού τοΰ σιδηροδρόμου μέ αρκετήν περιοχήν καί
— Πολύ ώραΐα καί θαυμάζω τήν πρωτοβου κήπον. Είναι άνήρ πεντηκονταετής περίπου, συ
λίαν καί παρουσίαν τοΰ Έλληνος παντού. Φανμπαθούς μορφής κα'ι γλυκείας φυσιογνωμίας ού
τσ.σθήτε, έδώ είς τήν μικράν αυτήν κωμόπολιν,
δέν δέ τό έκτακτον παρουσιάζει τό εξωτερικόν
Έλληνας ν’ ανεγείρουν περικαλλή μέγαρα καί του, ούχ ήττον έκ τών εύγενών καί τών πα
ζωγράφους νά άνασταίνουν έδώ τάς Μούσας μας.
τριωτικών πράξεών του, τής ταπεινοφροσύνης καί
— Βεβαίως, έμεΐς δπου καί αν εύρισκώμεθα προσήνειας του ώς καί βραχυλογίας καί ευθυκρι
δέν λησμονοΰμεν τήν πατρίδα καί τό καθήκον.
σίας του, δεικνύει άνδρα σώφρονα, έπιμεμελημί— Πολύ ώραΐα και ώς βλέπω, εδώ διακρίνε- νου χαρακτήρος καί δραστήριου. Μοί έλεγε δέ,
σθε διά τήν ομόνοιαν καί συνεργασίαν.
δτι πολύ αγαπά τήν 'Ελλάδα καί προσεχώς θά
— Δι’ αΰτό κ. Πρίντεζη είμεθα πάντοτε σύμ
έπισκεφθή ταύτην καί ήμας.
Μετά τήν έπίσκεψιν ταύτην καί άπουοιάζοντος
φωνοι καί ευχαριστημένοι καί ούτε διά πρό
σωπα, ούτε διά τίτλους, ούτε διά θέσεις δ’.αφωτοΰ κ. Κωνσταντίνου είς Κάϊρον, διήλθομεν τήν
νοΰμεν ποτέ. . . Τώρα, πηγαίνομεν απ' έδώ νά πόλιν αετά τοΰ κ. Βελέντζα καί περί τήν 6 ώ
ίδήτε καί τήν Εκκλησίαν μας, είναι μικρά,αλλά
ραν τό έσπέρας, συνοδευθείς παρά τούτου’ καί
•ώραΐα καί θαυματουργός. Είναι έργον τής κοι- τοΰ ιατρού κ. Κουϊμιτζοπούλου, άπεχαιρέτησα
νότητος. ’Ιδού καί τό άγαλμα τοΰ πρώτευ προ τήν ώραίαν μας έκεΐ φιλοπάτριδα ελληνικήν κοι
έδρου μας καί ίδρυτοΰ Άναστ. Οικονόμου, α
νότητα, ευχηθείς πασι τά βέλτιστα καί έπιβικραιφνούς πατριώτου καί αληθούς μεγαλόψυχου βασθεί; τοΰ άναχωροΰντος κατ’ έκείνην τήν ώ
καί φιλάνθρωπου. Τό έβάλαμεν έδώ, διά νά τό ραν τραίνου, άνεχώρησα διά τό Κάϊρον.
βλέπουν οί απόγονοι καί κσμνουν καλείτερα.
*>.
<
Π.
Καί άληθώς έν μικρφ καταλλήλφ χώρφ καί
κεντρική θέσει εκειτο είς τό βάθος μικρά κομψή
ΠΙΚΡΑ! ΑΛΗΘΕΙΑ! καί έπιβάλλουσα εκκλησία, περιβαλλομένη ύπό
ωραίου κηπαρίου καί δεξιόθεν ή προτομή τοΰ ευερ
Ή ζωη έμοιαζει προς ύπνον, έκ τοΰ όποιου δ άν
γέτου ομογενούς έν πάση τάξει καί καθαριότητι.
θρωπος αποσπαται ώς-επί τό κλειστόν κατά τήν ώ
— Εύγε καί πάλιν εύγε είς τήν κοινότητά ραν τοϋ θανάτου.
σας ειπον κα1. εύχομαι νά κάμητε καλείτερα.
Ο ανόητος τήν καρδίαν t-fit εις τό στόμα, ό δέ
— At, τώρα,μοι λέγει ό κ. Βελέντζας, πα- φρόνιμος τήν γλώσσαν εχει είς τήν καρδίαν.
ρατηρών τό ώρολόγιό'ν του, πηγαίνομεν καί είς
Ό ευχαριστημένος δέν πρέπει, νχ ζητή έκδίκησιν
τήν οικίαν μου νά γνωρίσητε καί τήν Κυρίαν μου κατ’ εκείνου, οστις τόν φθονεί, διότι ή λύπη τήν
όποιαν αισθάνεται δ φθονερός, διά νά τόν βλεπη εύκαί τόν κουνιάδου μου ιατρόν.
Άνελθόντες τήν κλίμακα, έπεφάνη είς τήν χαριστημένον, είναι ή μεγαλειτέρα' τιμωρία του.
Όσον όλιγώτερον νουν έχει δ άνθρωπος, τόσον πε·
είσοδον τής οικία; ή αξιόλογος έπίαης σύζυγος
τοΰ κ. Βελέντζα Κυρία Πηνελόπη, νεωτάτη τήν ρισσότερον κενόδοξος είναι.
Ή έκδίκησις δέν είναι μιγαψυχια, ώς νομιζουσί
ηλικίαν, εΰχαρίς καί πάνυ εύγενής καί περιποιητινες, άλλ’είναι ποταπόν πάθος. Οίον υπερηφάνειας
τικωτάτη, τύπος τελείας καί ακριβούς καθ’δλα
καί μεγαλοψυχίας παράδειγμα οδωκεν ό Ίησοϋς Χρι
Έλληνίδος τοΰ θαυμασίου Πηλίου.
στός, στρέψας τήν άλλην παρειάν πρός τόν τύψαντα.
Μετ’ ολίγον δέ προσήλθε καί ό ιατρόςκ. Ί.
Ένας όλόκληρος λαός ε’νε ή ακολασία τής φύσεως
Κουϊμτζόπουλο:, εΰγενέστατος επίσης καί κάλδιά νά γεννηθούν πέντε εξ μεγάλοι ανδρες.
λιστα μεμορφωμέ-.ος, ώς καί αξιόλογος επιστή
Τά δύο φύλα συναπατώνται. Ένώ ό άνήρ θέλει την
μων, μεθ’ών άφοΰ άντηλλάξαμεν ομιλίας επ’
‘γυναίκα ειρηνικήν, κατ’ ουσίαν αυτή, όπως ή γαλή
αρκετόν,προσεκλήθημεν είς ώραΐον προπαρασκευα- είνε πολεμική.
σθέν πρόγευμα, δπερ έποικίλλετο μέ αφθονίαν
Ή αηδία προ τής ακαθαρσίας δύναται νά εινε τό
ορεκτικών, εδεσμάτων,γλυκυσμάτων καί οίνων.
σον δυνατή, ώστε νά μας έμποδίζη νά καθαρισθώμεν
Ό κ. Βελέντζας ήννόει νά μή λείψη τίποτε έκ τουτέστι να δικαιολογηθώμεν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΠΡΔΤΟΤΫΠΟΣ ΤΡΟΠΟ2 BPAXEAS
ΪΑΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΑ:
. Λάβετε ποτήριον πλήρες ΰδατος καί θέσατε επ’
αύτού τεμάχιον χάρτου. 'Ως γνωρίζετε, άναστρεφομένου τοΰ κυάδου, τό ύδωρ δέν χύνεται, ένεκα
τής έξασκουμένης ύπδ τού άτμοσφαιρικού άέρος πιέοεως έπί τού φύλλου τοΰ χάρτου, ίξωτερικώς.

Φ. Π.

ΜΙΑ 1ΑΤΗΚΗ SWAB EWTOTE
EYKOAOS ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΥΝΕ1Ν
urns εν ΑίΓτοτα.
Αμερικανός τις Ιατρός μετά μακράν πείραν έν
Αίγύπτφ άνεκάλυψεν, δτι δύναται τις νά παχύνη
τρωγων βανάνας καί ίδίως βανάνας πολλάς, Ό
τρόπος, ώς βλέπει τις είναι πολύ καλός, εύκολος
καί εύχάριστος.
Μετά έπανειλημμένας δέ έρεύνας καί χημικός
αναλύσεις άνεκάλυψε καί τήν αΙτίαν, ήτις είναι ή
έξής :
Ή βανάνα περιέχει 2θ τοΐς έκατδν περισσότερα
θρεπτικά στοιχεία άπδ πάσαν άλλην τροφήν, καί
δι’ αύτδ φαίνεται αί Ιθαγενείς Αίγύπτιαι είναι παχείαι έκεΐ, ένφ αί εύρωπαϊαι άδύνατοι.

ό

Ιατρό'; οας
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Σώφρων γυνή.
Σώφρων γυν-^ είναι δια τδν σύζυγον ταξείδιόν άτάραχον, ευεξία οικογενειακή αναφαίρετος, χαθημ-ερινόν
κέρδος έξ εντίμου έργασίας καί οικονομίας, γήρας δλ€ιον έξ εύδαίμονος συζύγου, θειον δώρον, ανεσις άκατάπαυστος, οώς καθαρόν, γλυκυθυμία τής άνοίξεως,
•πρόδηλον βοηβημα, φανερά σωτηρία, -φύσις αγαθή,
αγάπη έκ ψυχής. Αυξησις περιουσίας, ανεξάντλητος
πλούτος. ’Εργατικός βοΰς άροτριών. Τδ παροιμιώδες
χέρας τής Άμαλβείας. Νεφέλη, έξ ής δ Ζευς χατέβη
ώς χρυσή και πλουσιοπάροχος βροχή. Τύπος σεμνότητος αμεταθέτου. Ρίζα εύβαλεστέρα βλαστών ανθηρών.
Στόμα πλήρες μετριοφροσύνης καί λόγων καλών.
Βλέμμα εντροπαλόν, τρόπος σεμνός. Κΰμα πράον,
άπλότης τής καρδίας, Άήρ ζωογόνος, λεπτός καί
δροσερός. Λαμπάς έν καιρώ νυκτός' λιμην έν καιρφ
τρικυμίας. Πέραμα αδιάσειστου, νερδν τρεχάμενο'1 του
κήπου. Φώς καθοδηγούν, γαλήνη τής οικίας. Ευλο
γημένος καρπός τής Γής, ισοδύναμος πρδς αυτήν.
Σκοπιά ασφαλείας, σωτήριος κλϊμαξ τοΰ βίου. Χρυσορρόας Νείλος, πλουσιοδότης. Κουβέλιον μελισσών,
επίγειος Παράδεισος. Ευοίωνον τοΰ συζύγου εύρημα.
Ώ τίς έάν ήθελεν επιτύχει γυναικός τοιαύτης;

"Αφρων γυνή.

Άνάπτετε τότε τδ κηροπήγιων σας καί θέτετε
έπ’ αύτου τδ ποτήριον μετά τού ΰδατος καί τοΰ
χόρτου, ώς δείκνυται έν τφ άνωτέρω ήμών σχήματι
καί άφήσατε ουτω νά βράση τδ ύδωρ.
Τά έίέχοντα μέρη τού χάρτου θά καώσιν, ένώ
τά έφαπτόμενα τού ΰδατος θά κιτρινίσωσι μόνον,
συνεπεία φυσικωτάτης αίτιας, ήτοι τής μεγάλης πι
έσεως καί τής παραγωγής ύδατμοϋ ύπδ τδν χάρτην.
Καί ούτως έχετε βραστόν ΰοωρ προχείρως, άνευ
πολλών καί δυσκόλων διατυπώσεων.
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Γυνή πονηρά, ναυάγιον τών συζύγων-Νόσημα οικο
γενειακόν άθεράπευτον. Καθημερινή τοΰ συζύγου ζη
μία. Γήοας πρόωρον διά τδν τρισάθλιον σύζυγον. Αναγ
καίου κακόν, μέριμνα αχώριστος. Νύξ ασέληνος, χει
μερινή βαρυθυμία. Ύπουλος πληγή, άοανής έξόντωσις, πονηρά φύσις, αδιάκοπος μάχη, έλάττωσις περι
ουσίας, σκόρπιός ε’ισχωρήσας είς τδν κόρφον. Ανή
μερος λέαινα, άποφώλιος. Χίμαιρα πυρίνους ακατα
νίκητος. Ύδρα πολυκέφαλος, ακαταμάχητου τέρας.
Μαινάς, μαχλάς, αυτόχρημα ακολασία. Ρίζα πονηρά
χειροτέρων παρακλαδίων. Κοιλία άχράτητος. στάρια
απύλωτου. Βλέμμα αδιάντροπου, τρυφή άκοσμος. Σά
λος τής θαλάσσης επίφοβος. Θύελλα χαχουργίας, θαλασσοφουρτοΰνα. Άλλη πέτρα Συμπληγάδων, Σκύλ
λα, Χάρυβδις αχόρταγος. Παλίρροια Εύρίπου, άλλη
Στυξ τοΰ Άδου, πλήρης δακρύων. Ιίΰρ έφέστιον, κα
τακλυσμός τής οικίας, κατηραμένος καρπός τής Γής
χαί βάρος δυσβάστακτον, συμπαράσύρον πάν τδ προστυχόν. Έριννύς πικρά, Άδης παμφάγος. ’Απαίσιου
του συζύγου συνάντημα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

"Οταν ξένος εισέρχεται είς τόνοικον σας,δέον
νά έγείρεσάε καί σπενδητε πρός αύτόν, άφίνον
τες αύτόν πρώτος να όμιΑήοτ^.
h
“Αν έχετε νά ουνομιΛήσητε επ' αρκετόν, ή
ευγένεια απαιτεί νά τ<ρ ύποδείί,ητε τό μέρος, είς
ο πρέπει νά καδήση, ούχί δέ ν' ά^ήσητε αύτόν
άμ^>ιβά22οντα ποϋ καί άν πρέπν/ νά καθήση.
*
Έάν δέ και τώ> προσιρέρητε καφφέν, ή τά·
ξις απαιτεί, ένω ή ύπηρέτρια κρατεί τόν δίσκον,
ή οικοδέσποινα νά προσφέρω τόν κα<ρ<ρέν.
*
Όπόταν δε σας αποχαιρετά, προσέχετε πάν
τοτε ν' ά<ρίνετε τάς κα,Αειτέρας εντυπώσεις.

Ήθελα νά ’μουν Ήλιος όλόλαμπρος
Νά σοΰ χαρίσω μία άχτιδόπλεχτη
Καί θεϊκή ώραία φορεσιά'
"Ανοιξι νάμουν ήθελ’ άνθοφτέρουγη

Νά σοΰ χαρίσω φορεσιά άνθόπλεχτη
Μ’ όλόλαμπρη, τρεμόφωτη δροσιά.
Καί τώρα ποΰ δέν είμαι ούτε ήλιος
Νά σέ τυλίξω ’στά χρυσά μου τά μαλλιά,
Δέν είμαι ούτε Άνοιξ’ άνθοφτέρουγη
Νά σοϋ χαρίσω άνθη καί δροσιά,
Θά σέ τυλίξω μέσα σέ όλόδροση
Καί μυρωδάτη φορεσιά άπδ φιλιά,
Πειό φωτεινή άπδ τό φώς τοϋ Ήλιου μας,
Άνατριχιλχαστή κ’ οίθέρια φορεσιά.

Λανριον

Ν. βωμαίθης

I ΑΧΑΡΠΜΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΟΜΙΙΝΟΥ( Ό

(Ποίημα X. Α. ΙΙλ.)

Με τρόμο μέ χΐυπόκαρδο, μέ τήν ψυχήν στδ στόμα
Στδ αγιασμένο βήμα σου, στδ μυρωμένο χώμα
κοντά εις το πλευρό σου,
Μέ πικραμένα.δάκρυα μέ πόνο φλογισμένο,
Τδ θεϊκό σου προσκυνώ κορμί, τδ κρεμασμένο
επάνω στδ σταυρό σου.

Μέ στεναγμούς μυρολογώ σκυφτά γονατισμένη
Στον ματωμένο θρόνο σου, μέ πίστι φλογισμένη
τδν μαύρο θάνατό σου.
Καί[αέτηνγή σειέται μαζύ κ_ι ’ ό πλάνος λογισμός μου
ΚΓ απδ τα στήθεια μου βαθειά ό θλιβερός καϋμός μου
ξεσπφ εις τδν σταυρό σου.
’Αγγελική σου μ>ά αατ^ά, ’δώ καρτερώ μέ πόνο
να μ’ αναστήση, να μπορώ τδ πρόσωπό σου μόνο
να βλέπω τδ νεκρό σου,
Να λησμο'ώ τα νε^άτα μου,νά κλαίω τά γηρατειά μου
καί την στερνή παρηγοριά νά βρίσκω ’δώ μπροστά μου
στδν άγιο σταυρό σου

Τώρα ποΰ ζοΰνε οί νεκροί μέ τήν χαρά στδν Άδη,
Ζητώ κ’ εγώ τδνήλιο σου, στοϋ νοϋ μου τδ σκοτάδι
νά ’δώ τδν λαμπερό σου,
Καί να γίορτάση μιά φορά αληθινή ευχή μου
Για νά’βρη ’στάοΰρά'ΐα σου ή αμαρτωλή ψυχή μου
τδν τίμιο σταυρό σου.
Πολλά περάσανε γοργά τής μοίρας μου τά χρόνια
ποΰ μ’ έκανε άμαρτωλή τής μοίρας καταφρόνιαΜα’ γώ τδ πρόσωπό σου
ποτέ μου δέν ώρχίσθηκα, πατέρα αγιασμένε,
χαί τώρα ’δώ σωριάζομαι, Χριστέ αγαπημένε,
κοντά εις τον σταυρό σου.

Κρυφά, κρυφά μετάλαβα δέν τώπα σέ κανένα
τδ αίμα σου άπ’ τήν πληγή μέ στήθεια πονεμένα
κι’ έφίλησα τ’ ωχρό σου
το μαοαμενο σου κορμί στδν Γολγοθά σου επάνω,
κι* ευχήθηκα μέ την στερνή πνοή μου να πεθανω
μαζύ μέ τδν σταυρό σου.

(')Σ Φ. Τό ανωτέρω ποίημα,άπηγγέλ&η έλαυμαοίω; υπό
τή; νεαρό; ερασιτέχνιδο; δο; ‘Ταμήνη; Άννίνσν κατά την
μεγάλην άρηοκεντικην τελετήν ήτι; έγένετο τή Μ. Πέμ
πτη έν τφ Παρνασσφ δπερ τοΰ Παναγίου Τάφον, έν προ·
τοφανή ανρροή τοΰ έκλεκτοτέρον κύαμον.

ΠΟΙΟΝ ΑΓΑΠΑΣ
Τήν είδα μέ τά μάτια δακρνομένα,
Ό στεναγμός τής έφευγε τά χείλια,
Τά στήθεια της φουσκώναν φλογισμένα,
Καί τήν καρδιά της ίπνιγεν ή ζήλεια.

ΙΙοϊόν αγαπάς, τής λέω, λατρευτή μου;
Ποιός κάνει τήν καρδιά βουνά πονάη;
Πές μου το γιατί πνίγεται ή ψυχή μου
’Στό δάκρυ πού άπ’ τά μάτια σου κυλάει.

Μένα — ώίμέ — δέν μ’,άγαπδς γλυκε]ά μου,
Πές μου λοιπόν, γιά. πο^όν πονεγή-καρδία σου
Παλμούς γιά νά .τού δώσω, άπ’τήν καρδιά μου
"Ολος λατρεία νά συρθή μπροστά σου I. .

Λανριον

- Ν. βωμαίδης.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ
Μέσα στής αυγής
Μέσ στά βόδα τ’
Στό κελάδημα τό
Τοΰ γλυκάλαλου

τά κρίνα
’Απριλίου
θείο
πουλιού

Μέσ’ οτής χαραυγής τό γελοίο
Που σταλάζει τή'δροσά
Είς τού κάμπου τά λουλούδια
Άπ' τά χείλη τά χρυσά,

νά

Ένοιωσα
μέ μαγεύή
Μιά εικόνα θεϊκή
Γλυκοθώρητη κι’ ώραία
Σάν κι’ έσένα θελκτική.

Καί τά βόδα καί τά κρίνα
Κι’ δλόχρυση αύγή
Τήν δική σου έμορφάδα
Έχαρίζανε στή γή.
Βασίλειος Κύρτζας

ΕΤΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ 1
Πρωτομαγιά ί Πούστε καϋμένα χρόνια
Νύχτα άκόμα, πού ήτανε σκοτάδι,

'Βρισκόμουνα εΐς τόν κά^ιπο, εις τό λειβάδι,
Γιά νώ άκούσω, χάραμα τ' άηδόνια.
Περιστεράκια, άσπρα σάν τά χιόνια.
Τά κοπελούδχα άφράτα, έκεΐ, κοπάδι,
Έτρέχανε, ’γυρίςανε, ώς τό βράδυ,
ςίεπεταχτά, τρελλά, σά χελιδόνια.

Είς τά βουνά' στό λόγγο- είς τ’ άκραγιάλι,

’Εγιόμιζε ό κόσμος άγγελούδια,
Κι δπου 'περνούσες, θέλγητρα καί κάλλη.
Έχλώμΐαζαν δμπρός τους, τά λουλούδιαΚσί ή φωτιά έίάναβε μεγάλη,

Ποϋ έπιάναν τό χορό καί τά τραγούδια,
Κ’ είχε δουλειαΐς ό μάργελος δ έρως.
Ποδν’ή ζωή, ποΰ μές τή νείότη θάλλει;
Φεύγουν τά χρόνια. Τώρα χαίρουντ’ άλλοι
*
Καί νά κ’ έγω, έδώ, δποΟ μαι γέρως.

Α. Γ. Α
λλαπ4ρτας.
*
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χρουομένου μαστιγίου, ή άμαξα διέσχισε τήν· πολί

διασταυρούμενοι δοκοί ήσαν καταφανείς καί βεβαμέ-

τάς δεκαπέντε, οτι ό κ. Γεώργιος Λωρρίς έξηπλω-

χνην μετά μεγάλου βήματος τών ίππων.

ναι,έστολίζετο δέ υπό τίνος μεγάλης εστίας καί επί

μένος έπι τής άμμου τής

πλων παλαιού ρυθμοΰ-Παλαιαί εικόνες λιθογραφικά!

τής Έσιέλλας

Ή πόλις αύτη ήτο μιχρά, άλλ’ εύμορφος, «κτι

ΕΝ ΤΩ. ΕΙΚΟΣΤΩι ΑΙΩΝΙ
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πο) ίχνής Κέρνοελ

Λακόμβου, ύπδ τήν

τίνος ή πλοιαρίου,

ΰψηλότερον παρά

ή

σμένη πατά τά παλαιά σχέδια μετά οικιών έστεγα-

παριστώσαι

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

σμένων διά σχιστόλιθων. ‘Οποία έκπληξις ! είς τας

έστόλιζον

τριόδους ύπήρχον και φανοί,τούς οποίους κατεβίβα-

διά χάρτου μετά μεγάλων άνθέων.Τήν έπιοΰσαν νέα

νεγίγνωσκον όμοΰ— ώ 1 φρίκη 1

(Σντίχεια Ικ τοΰ πβοηγ. φύλλου)

ζεν άνθρωπός τις σύρων σχοινίον τι και τούς ήναπτε

ζωήδιά τούς ταξ-ιιδιώταςμας ήρχισεν. Έξύπνησαν έκ

βραδέως διά

τοΰ θορύβου τών αμαξών καί τών πωλητών’ ήτο η

χων της Χημείας
ωρήσεως — τεύχος

μέρα αγοράς. Ήνοιξαν τά παράθυρά των καί παρε-

ή συλλογήν

τήρουν τήν παρέλασιν τών αμαξών, φορτωμένων έκ

παραδόσεων τής Βρεττάνης !

κηρίου, δπερ

ερερεν έντδς μικρού κυ-

τίου. Τοϋτο εινε αληθώς άνήκουστον.
—Και τώρα σνεφθήτε, ειπεν ό Σολφατέν,τά με

γάλα εργοστάσια τής Ρουένης, δπου τεσσαράκοντα

χιλιάδες

δεμάτων λινού διέρχονται μεταξύ τών αν

θρωπίνων χηρών

ται, βάφονται,

ξαίνον

τήν πρωίαν «λύνονται,

«ραίνονται, καί

χονται μετασχηματισμένα

§ια, περικνημίδας,

τήν

εσπέραν έξέρ-

υποκάμισα, έσωκάρ-

εις

Πάντες λοιπδν οί άνθρωποι του χωρίου ανεστα-

τώθησαν έπι τή άφιξη τής άμάξης
σκεπτών’

καί αί άγαθαί γυναίκες είς

τών επι

τά παράθυρά των, ένφ

ενδύματα τών α

οί ταξίιδιώται μας έθαυμαζον τά

πλοϊκών τούτων

δ»των,

τά παλαιά ενδύματα

σάλια χαί κ-κρυφάλους.

μετά

οί κάπηλοι εαπευσαν είς τάς θύρας των,

τών

έμενον πίστα προς

άτινα

προγό· ων αύτών. και τα

τάς

γνωστάς

σκηνάς τής

οί’τινες

τούς τοίχους,

ήσαν

Γενοβέφας

έστρωμένοι

μετά

σκιάν βράχου
πρό-

τούς

ποδας τοΰ λοφίσκου έξηπλωμένοι έπί τής χλόης, α·

αντί τών Xportr
ΙΙο·Ιντεχηχης Έπιθε·

ή τής

τι ώραίου τινις μυθιστορήματος
μ.ύθων, διηγήσεων, αλληγοριών καί

δνων, οιτινες ύπομονητικώς ύπέ-

λαχανικών, τώ»

μενον τδ

βάρος τών

κράμβών

καί τών

κοφίνων τών

γεωμήλων, τών

κρομμύων, αγροτών

χοίρους ρόδινους *
αί

όδηγούντων

χωρικών όδηγούντων διά μα-

κροΰ καλάμου πλήθη χηνών

φλύαρων.

Ή Έστέλλα καί ό Γεώργιος ακολουθούμενοι ύπδ
τής Γρέτλυ, ήλθον μετ’ ολίγον

είς τήν πλατείαν,

στρεφόμενοι μεταξύ τών χωρικών

δέσμην καρότων ή ζεύγος
καί ό ασθενής

τών

και

πωλη

αστών, πραγμοτευομένων διά τινα

τών καί αγαθών

του

τούς

τι χηνών. Ό Σολφατέν

συνήντησαν μετ’ όλίγον.

τώ» οδών έφαίνοντο

Πάσαι αί μικραί αύται σκηναί

περίεργοι είς τούς έντελώς ,πεπολιτισμένους τάξει-

διώτας. Ίσταντο έπί πολύ πρό

τίνος γαλακτοπώ-

λιδος, μετρούσης γάλα, πρδ τών τροχιστών, οϊιινες
ώξυνο» τάς μικράς μαχαίρας τών χωρικών, πρό τι-

τος πεταλωτοΰ, όστις ήτοιμάζετο. να πεταλώση ίπ

πον τινα, θέαμα περιεργότατον διά τούς ιππείς τού
τους τών

αεροστάτων.

Κατόπιν του γεύματος, τδ

ποτέ νάμήν
ωραίων

τών

άναθυμ'άσεων

άνέκυπτον αδιακόπως

νέων πινακιδίων,

τδ ρεύμα τοϋ

ποταμού

οι ταξειδιώται

καί κατήλθον πρδς

τάς έκβολάς του πρδς τήν θάλασσαν δτά μέσου ανωμαλωτάτης ατραπού’ συνήντησαν μικρούς όρμουςύπδ

τά δένδρα, όπου άντήχει ό κόπανος τών πλυντριών,
φερουσών κυανάς

έσθήτας, διήλθον μικράς ξυλίνας

γέφυρας φερούσας άπδ βράχου είς βράχον, υπό τούς

γηραιούς καί βρυώδεις ανεμομύλους καί ίσταντο πε

ριχαρείς καί κατάπληκτοι πρδ τών νερόμυλων,όπου

ό μέγας

καί

καταπράσινος τροχδς βραδέως έστρε-

φετο έκ τοΰ ρεύματος του ποταμοί.

Μ ναγιίρηοτς

διά τδ ζαζείδιον

rffir με-λίονίμιρων·.

Ό Σολφατέν λοιπδν δέν ήτο άφηρημένος, ώς έ-

νόμιζον,ό δέ Γεώργιος τδν παρετήρησεν έκπληκτος.
Πώς; έγνώριζε λοιπδν ποϋ ευρίσκοντο και ουδόλως

διεμαρτόρετο;

Καθ’ ολα
των

τάς

άντήλλασσον

παλαιάς

λέξεις

πορεία

συνήθειας των,

τινας μέ

τάς

υπη

τώρα, παρά μόνον

Ή άμαξα έστη

έπί τής μεγάλης πλατείας παρά

μαστιγίου

του

έδειξε

τδ

ύψούμενον έκ τής

κορυφής λόφου.

νος σοφός, δ» έπί τρεις μήνας έκλεισέν ό μηχανικός
ιατρός Σολφατέν

έν τφ θεραπευτικφ του κλιβάνφ.

Ή υγεία του ήτο πλέον έν καλή καταστάσει χάρις

είς τήν θαυματουργόν θεραπείαν τοΰ κ.

ηλεκτρικών

συρμάτων,

ατελεύτητος σειρά νημάτων, δια

έριδας καί τάς ανίας, αίτινες

"Οσον άφορα τάς

ένόμιζεν

ό

έκ τοΰ ταξειδίου τούτου
ήπατήθη, δυστυχώς

τών

δι’ αυτόν, καθόσον οι δύο νέοι

διήρχοντο ώραιοτάτας ήμέρας έν διηνεκεϊ αρμονία,

ρει

ρίων ταχυπόρων

τδν γαλανόν ουρανόν, ελεύθερον έκ τών

Ή δυστυχής

τών

Βρεττόνων,

εναε

οχημάτων.
ερριπτε

τάς

πλουστέρας διαθέσεις

ζηλότυπα έπί

οίτινες μετά τών γυμνών ποδών

Έν τινι

ωραιότατη

παλαια

περιεπάτουν έπί τής παραλίας καί ή ευτυχία της θά

κρεμαμένων

ήτο πλήρης, άν ήτο δυνατόν καί αυτή ν ’ άποβάλη

ματα τών ναυτικών τής

τά ύποδήματα αύτής, ώς έκαμνεν άλλοτε, δτε ητο

θείαν

περιστοιχουμένην

διαφόρων οικοδο

ύπδ

τάς ά-

εύδαϊμον.

εκκλησία,

πλήρει

έξ αγαλμάτων έκκλησιαστικών καί μικρών πλοίων,

άφ’ ένδς μέ» πρδς

ευήλια δωμάτια, βλέποντα

καί

τών καρδιών αύτών καί δια·

βλέποντες μέλλον άνέφελον καί

βλέμματα

ολας

συμφωνοΰντες καθ’

σκέψεις, εκμυστηρευόμενοι

τον δρόμον καί αφ’ετέρου πρόςτινα αυλήν,τερπνήν

καί

μελλονύμφων, πολύ

σταυρουμένων καί αίχμαλωτιζόντων, ούτως είπεϊν,

« Έρυθρου ίππου» καί τής «Βρετάνης». Ή ευτραφής

τούς ξένους, κατελ-

ότι θά προκυψωσιν

κ. Φιλδξ-Λωρρίς,

καί περιποιητική ξενοδόχος μετά τών
ύπεδέχθησαν

Έθνικφ

Άρμορίκης.

αύτών

χαριεστάτων

Σολφατέν,

καί πρδ πάντων άφ ’ οτου άφίκοντο έν τφ

συνδιαλεγόμενοι ώς φίλοι,

τήν θέαν

Έκει εύρίσκετο ή πολίχνη Κέρνοελ, περιβαλλό

Γρέτλυ;

Ό Λά-Χερονιέρ δέν ήτο πλέον ό ασθενής εκεί

τήν κεφαλήν της υπεράνω καί έκπληκτος παρετή-

άγιος Υβών», τδ

θόντας έκ τής άμάξης καί τούς έφεραν είς ευρύχωρα

του

αληθή φύσιν άνευ ού-

ρεμβάζω» έν ταϊςλευ-

ένφ ό άσθ.νής του Λά-

Χέρονιέρ,·συνέλεγε κογχόλια ή άνθη αγροτικά μετά

τής

σύμπασαν τήν γήν. ’Απδ καιρού δέ είς καιρόν, ΰψου

Μέγας

βανον ποτήριον μηλίτου ή μαστίχης. Τέλος δ ήνίοτου άκρου

καινοτομίας, άνευ

τοΰ στόματος,

καϊς τολύπαις τοϋ καπνού,

ό

«Ό

υπηρετριών της

κωδωνοστάσιον εκκλησίας τινός,

τήν

σύριγγος έπι

ποιον εύρίσκεται μεταξύ δύο άλλων ξενοδοχείων του

ρέτριας, αΐτινες έσπευδον είς τήν θύραν καί έλάμ-

χος διά

δεμιας

έκτεινομένων ώς

είς τά θέατρα.

τώ ξενοδοχείου

τά παντοπωλεία, άτινα έν τή

συνήντων, κατά

ίσταντο,

όποια ήμεϊς δέν βλέπομεν πλέον

Έπανεϋρε

Τέλος—πράγμα. ούχί . μικροτέρας έκπλήξεως—

ό Σολφατέν εύρίσκετο εκεί1 έπίσης, μετά τής καπνό-

Διαμερίσματι τής

Η Γρέτλυ ένόμιζε πλέον, οτι εύρίσκετο είς τδν

παράδεισον.

Ή δα.Ιαμηπο^ρς Γρέζ.Ιυ.

παρ ’ όλίγον

έτελείωνε, διότι έκ του μαγειριού μετά

θεράπαιναι μιτά
έλαβον

οποίον

άπδ τών γοτθικών

λειτουργίαν,

θόλω»,

ώς άναθύ-

Βρεττάνης, ήκουσαν

τήν

έν τφ μέσφ του πλήθους τών

όρέων.

χωρικών, φερόντων τάς έορτασίμους αύτών στολάς.

μενη ώς δια χρυσου πλαισίου, ύπδ σπάρτων, παρά

οχημάτων, λεωφορείων, δίφρων καί διαφόρων άλλων

’Εξάπαντος όκ. Φιλδξ-Λωρρίς ούκ ολίγον θά δυσ-

Μετά δε τδν εσπερινόν έχόρευσαν έπι τής πλατείας"

τάς δχθας μικρόν τίνος ποταμού, δστις έτρεχε νά

παλαιών φορείων. Ή Έστέλλα έλαβε δύο δωμάτια,

ηρεστεΤτο, μανθάνω» έξαίφνης κατά

έπί τίνος έξέδρας, προχείρως χατασκευασθη’σης έκ

συναντήση τήν θάλασσαν, λεύγας

μικρόν τι διά τήν θαλαμηπόλον Γρέτλυ καί

σημβρίαν τής ημέρας ταύτης ώς καί καθ' όλας τάς

σανίδων

προηγουμένας καί έπομένας,

μετά τών

τινας άπωτέρω.

Κλικ, κλακ I με πολύν θόρυβον τών τροχών καί του

μών,

αμαξοστασίου, Ιπποστασίου

μεγαλείτερον δι ’ αυτήν,

ούτινος

καί

γέμουσαν έξ

έτερον

αί έπί τών τοίχων

παιδίον

καί

γυμνόπουν

έτρεχε»

έπί τών

τήν μετά

με

αίτινες θά άνήρχοντο

έπί τινων

βυτίων, έκάθηντο οί

ζονρτάώ#Τ

μουσικοί

αύτών καί λοιπών εγχωρίων

•: ί.'ΐψ
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οργάνων,

διαπεραστικούς τών οποίων ή

ύπ'ο τούς

χους, Βριττόνοι καί Βρεττόναι, σχηματίζοντες

κύ

κλον άτελεύτητον έχδρευον πηδώντες και ψάλλον

καί

Έστέλλα, παρασυρθέντες,

ή

διανοητική ερ

πάσα

τοΰ προϊσταμένου. Μολονότι,

γασία, πας ειρμός ιδεών,ολίγον τι περιπεπλεγμένος,

ήτο

τας παλ-αιότατα ρσματα.

Ό Γεώργιος

πλήρους παραβάστως τών οδηγιών τοΰ μεγάλου αύ

δι ’ αυτόν

κάματος

φοβερός,

δ Λά - Χερονιέρ

ήγωνίζετο νά σκεφθη πάντα ταΰτα, άλλά δέν έκέρέκ τούτων,

έλαβον μέρος εις τδν κύκλον τών χορευτών μετά τι-

διζε

νων ξένων,έλθόντωυ επίσης διά τήν δι ’ άναπαύσεως

πλήξεις τοΰ

είμί

φοβεράς ημικρανίας καί επι

Σολφατέν.

ούτος δ Σολφατέν δλοψύχως

Περί τήν ένδεκάτην ημέραν δ ιατρός ήλλαξεν αίφ-

έχόρευσε μετ’αυτών,ένφ ό δυστυχής ασθενής του,μή

νιδίως,έφάνη όλιγώτερον ευχαριστημένος, σχεδόν α

θεραπείαν’ και

αύτδς

Ύπδ τδπρόσχημα δέ,δτι ήρχισεν ν’ άνια

τολμών νά ριψοκινδυνεύσει, αίφνιδ^ς παρεσύρθη έν

νήσυχος.

τφ κύκλφ οπέ τής Γρέτλυ, ήτις άφοΰ τφ έκαμε γύ

έν Κέρνοελ, τόπον, δν αρκετά έγνώρισεν,έπρότεινε

ρους τινάς, τδν έφερε καίέκάθισεν έπί τίνος ξύλινου

ν ’ άναχωρήσωσι

μέχρι τής Πλουδεσκάνης,

έτερον άκρον τοΰ

Έθνικοΰ διαμερίσματος.

μεταξύ τών

θρανίου παρα τα βυτία,

ανθρώπων,οος

Ή Έστέλλα

είναι καθ’

Καί κατά τάς δύο

ολοκληρίαν

ευτυχής.

ό γραμματοκομιστής τη

ημέρας

έφερε έπ;στολήν έκ τής μητρύς της. Ό Γραμματο

Ούδαμου έγνώρισε τοιοΰτον

παρά έν τφ Έθνικφ

υπάλληλον

τής

Διαμερίσματι

Άρμορί-

τήν γνώμην του. Έγκατέλειψαν λοιπόν τήν Κέρνοελ

καί

του

σκοπίου ή τουλάχιστον δια

παραγγελίαι,

κα?ς, άπεστέλλοντο

έν

τηλεφώνου’

πλάκαις

φωνογραφι-

διά τών πνευματικών

νων. Τώρα λοιπού εδλεπεν, οτι

αί δέ

σωλή

ύπήρχον άνθρωποι

μεταχειριζόμινοι έπιστολάς και γρνμματοκομιστάς!

Μόνη

δέ ή

Έστέλλα ήξευρε τάς αφίξεις ακριβώς
δ Γεώργιος δέν

καθόσον

του ταχυδρομείου,

βανεν έπιστολάς. Είχε μέν γράψει

έλαμ-

τδν πατέρα

είς

σωρευθέντες εν τινι παλαιφ λεοφορείφ, έλαβον

μακράν τινα δδδν πλήρη

ρίων εμποδίων καί

πέντε

λίθων, λακίσκων καί μυ-

ούτω τινασσόμενοι διήλθον δεκα

λεύγας.

Ή Πλουδεσκάνη πολύ άπεϊχε

κης, διότι πανταχοΰ συνενοοΰντο διά τοΰ τηλεφωνο-

σπουδαιαι

τδ

Ο Γεώργιος, ίνα μήτδν δυσαρεστήσηπαρεδέχθη

δ χορδς έβλαπτε·».

κομιστής !

είς

τών τέρψεων τής

Ήτο τι άπλοΰν χωρίον μετά

Κέρνοελ.

σκαιών

οί-

κίσκων έκ γρανίτου, μετά καλάμινων στεγών, παρα

τήν

ακτήν τής θαλάσσης, έπί τών ζοφερών βράχων

καί έ» γενει αποτελούν

τοπεϊον

τι μεγαλοπρεπούς

σοβαρότητος. Μόλις εν ξενοδοχεΐον εύρον ύποφερ-

τόν,

σνχναζόμενον ύπδ τών φωτοζωγραφων,.οίτινες

έπί τών

θέρος μετά

έκαστον

έρχονται

καί τών

βράχων

των

συσκευών

τών

υφάλων του τρικυμιώ

του μετά τινας ήμέρας άπδ τής άφίξεώς τουέν Κέρ-

δους όρμου τής Πλουδεσκάνης καί διά τής

νο?λ, άλλ’ ούδεμίαν άπάντησιν έλαβε. Τοΰτο συνέ

αΰτών διαδίδουσι τάς αγρίας

βη, ίσως, διότι ό Φιλόξ-Λωρρίς δέν

κατοίκων .τής Ιίλουδεσκάνης, τάς όποιας βλέπομεν

ρδν ν’άνοιξη τή»

επιστολήν.

θα έλαβε και-

Ό δέ κ.

Σολφατέν

είς τούς

οχι βε

θουσών.

την αλληλογραφίαν του’

έλάμβανεν επίσης

Γεώργιος και

βαίως έπιστολάς, άλλά ταχυδρομικά δέματα, κομι-

Ό

σειράν πολλών περιπάτων.

στελε τάς

διά τοΰ φωνογράφου,

ανεγίγνωσκε

μεθ’ έαυτου έφερεν.

Διά τοΰ αύτοΰ

τρόπου

δέ

σις αΰτη παρέχει πολλάς ευκολίας καί δ

ευρίσκει ταύιην ωφέλιμον, προπάντων,

άφορα

νιος Σολφατέν έξηκολούθει ούδέν έτι λέγων καί μή

διά τήν

ζωής.

τής

Γρέτλυ.

Ποϋ λοιπόν

αύτοΰ
,

μειέδαινε

κατά

τάς

παράτασιν

τής τοιαύτης

Έλησμόνησεν εντελώς τάς πα

ραγγελίας τοΰ κ. Φιλόξενου. Νε’ος δέτις Σολφατέν

άνεφάνη, είς Σολφατέν ευχάριστος, αξιέραστος καί

μυστηριώδεις

άπουσίας ;

Αύτδ τοΰτο λοιπόν θά σάς έξηγήσωμεν. Ή Πλου

δεσκάνη κείται έπί τών δρίων τοΰ

Προς μεγίστη·» έκπληςιν τοΰ Γεωργίου, δ γαλή

έν Κέρνοελ

ενταύθα

έξήλθε μετ’ αυτών, αλλα παραδόξως απούσιαζε τα-

είς τδ κέρδος τοΰ χρόνου/

διαμαρτυρόμενος,

έκαμνον

Ό Σολφατέν ποτέ δέν

κτικώς, άφίνων τδν ασθενή του είς τάς περιποιήσεις

Σολφατέν

δσον

Έστέλλα

έ-

Η ανταπόκρι-

ταύτας.

ή

ον

απαντήσεις,δηλαδή σμιλών έπί πλακών

αγράφων καί άποστελλων

τών

μεγαλοπρεπείς πίνακας τών μεγάλων αι

ζόμινα διά τής άμάξης και μικρά δέματα φωνογράμ-

μων, άτινα

τέχνης

καλλονας μετά

ρίσματος,

είς

Έθνικοΰ διαμε

άπόστασιν δέ τριών ή τεσσάρων

γών άπδ ταύτης,

εύρίσκεται τδ

Κέρλωχ,

λευ

σταθμός

τών σωλήνων,έφοδιασμένος δι’ όλων τών ευκολιών,

άς παρέχει ήμΐν ή νεωτέρα

επιστήμη.

Καθημερι

νώς λοιπόν ό Σολφατέν μετέβαινεν είς Κέρλωχ καί
έπί μίαν-δύο ώρας

έλάμβανε τδ έν τών τηλεμηχά-

λοιπόν μετ ’ αύτοΰ

αγαπητός.οστις δέν έπεζήτησε νά διαταράξη τάς ευ

νων τοΰ στάθμου.

χάριστους ώρας τών εαρινών τούτων ημερών,δέν απε-

έν τφ γραφ-ίφ τοΰ τηλεφωνοσκοπείου, τδ όποιον επι

πειράθη ποσώς νά διεγείρη—πράγμα άλλως τε όχι

τρέπει παντού καί πάντοτε να

εύκολον—έριδας μεταξύ

τω είχε ,συστήση

ό

τών μελλονύμφων, καθώς

Φιλόξ-Λωρρίς.

Παράδοξον !

Ό Γεώργιος,

κατά

οστις ήτο έτοιμος ν’ άρχίση ισχυ

τοΰ

σκληρού

Σολφατέν,

έχαιρε

διότι δεν κατήρχετο είς τδν τοιοΰτον αγώνα. Μόνος
—ό ασθενής τοϋ
Χερονιέρ, πρδ

ται,

Σολφατέν

— δ Άδριανδς Λά—

τοΰ όποιου ό κ. Φιλόξενος δέν ήνο-

χλειτο νά ομιλη, άφοΰ άνεκοίνωσε
είς τδν κ. Σολφατέν, μόνος

τάς

σκέψεις του

ό Λά·Χερονιέρ

έβυθί-

ζετο είς σκέψεις ίνα εύρη τήν λύσιν τοΰ αιτίου τής

έπαναδλέπωμεν

τα

ήμών όντα, άτινα μακράν ημών εύρίσκον

καί νά συγκοινωνώμεν

καί τών

Παράδοξον !

ρόν πάλην

προσφιλή

Είσελθωμεν

γραφείων,

μετά τών

έργαστηρίων

άτινα μακράν ήμών άφήσ’αμεν.

Καθ’ έκάστην λοιπόν δ Σολφατέν συγκοινωνεί ή

Παριοίων. 315 όόός ’Αθήνας- $ε· Ποα·
τιίρ, συνοικία Άγ. Γερμανού ή μετά τών Παρν
οίων, Πα,Ιάτιον ΜοΑιέρου, διαμέρισμα Αθος
ΣυΜίας. Έν τη συνοικ α τοΰ Άγ. Γέρμανοΰ ό
μετά τών

Σολφατέν συνεκοινώνει μόνον μετά τής δεσποσύνης
Συλβίας.

(Έπεταί συνέχεια)

Είναι γνωστόν, οτι είς τήν Σιβηρίαν,απέραν
του. καί ψύχραν τής βορείας Ασίας χώραν, άποστέλλονται πλείστοι κατέδικο’. Ρώσσοι,ΐνα έκτίσωσι τήν ποινήν των. Εις τήν χώραν έκείνην
τών πάγων άπεστάλη προ πολλοΰ καί πολιτικός
τις κατάδικος, δν ήκολούθησεν ή εύγενής καί φι
λόστοργος θυγώτηρ του.
Περί δυσμάς τής βασιλείας Πέτρου τοϋ Λ’.
ή ιεαρά αυτή κόρη, Πρακοβία όνομαζομένη, άπεφάσισε νά ΰπάγη πεζή έκ Σιβηρίας είς Πετρού
πολη» καί ζητήσει χάρον υπέρ τοΰ πατρός της
καί μετά σπανίου ψυχικού σθένους άποσπωμένη
τών αγκαλών του, κατέλιπε τήν πενιχράν καλύβην, ήτις έχρησίμευσεν ώς φυλακή αυτής έπί
πολλά έτη.
Εσπέραν τινα έβάδιζε κατά μήκος τών οι
κιών χωρίου εις άνακάλυψιν νυκτερινοί καταφυ
γίου, ίτε χωρικός,άρνηθείς πρά μικροί αυτή μετ’
αποτόμου σκληρότητος φιλόξενον στέγην, τήν
ήκολούθησε καί τήν προσεκαλεσε παρ ’ έαυτφ.
Ή νύξ ήτο ψυχρά καί παγετώδης, ό άνεμος κα·
τάψυχρος πνέων έκ τοΰ βορείου πύλου καί διερχόμενος δι’ όρέων πάγου καί χιόνος άπενάρκου
τήν φύσιν.
Είς μάτην ή νεανις προσεπάθει ν ’ απαλλαγή
τοϋ άπαισίας καί άντιπαθητιής φυσιογνωμίας
ηλικιωμένου εκείνου χωρικού. Κάτι τί τήν ωθεί
πρός αυτόν ή μάλλον πρός τήν στέγην του, δπου
ήλπιζεν,δτι ήθελεν έδρη τουλάχιστον πΰρ διά νά
ζεσταθή και μίαν γωνίαν διά νά κατακλιθ^.Μεθ’
δλους τούς δισταγμούς της ή νεαρά κόρη τοϋ.
βορρά ήναγκάσθη ν’ άκολουθήση τόν ειδεχθή ε
κείνον άνθρωπον, φοβουμένη, μή ωαμένουσα έν
ΰπαίθρφ,παγώση καί άφήση τον πατέρα διά βίου
καταδεοικασμένον είς τά φρικώδη τής Σιβηρίας
καταναγκαστικά έργα.
Είσελθουσα εις τήν καλύβην του, εύ,οε μίαν
γραίαν άπαισιωτέρας φυσιογνωμίας τής τοϋ οδη
γού της, οστις είσελθών μετ’ αυτήν έκλεισε
μετά δυνάμεως τήν θύραν καί κατόπιν ήσφάλισε
τά παράθυρα.
*Η υποδοχή ήτο ψυχροτάτη σύμφωνο; μέ τδν
καιρόν και τήν χώραν. Οί οίκοδεσπόται είχο$
τοσοϋτον παράδοξον τήν εκφρασιν καί τοσοϋτον
απεχθή τήν μορφήν, ώστε ή Πρακοβία κατελήφθη ΰπό τρόμου καί μεταμελείας, διότι ήκολού-
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θησεν αυτφ. Καθ’ υπόδειξίν του έκαθέσθη. Ή
καλύβη έφωτίζετο ΰπό τεμαχίων κλάδων δρυδς
άνημμένων καί στηριζομένων είς τάς δπάς τοΰ
τοίχου, τούς όποιους άνενέου,δτε ή φλόξέπλησίαζεν είς τήν βάσιν των.Ύπδ τήν άμυδράν κα’
πένθιμου λάμψιν τών καπνιζόντων τούτων λα
μπτήρων έτόλμησεν ή Πρακοβία ν ’ άνυψώση τούς
δφθαλμούς’έδειλίασεν όμως καί έφρικίασι συναντήσασα τά βλέμματα τών αεΰγενών» οικοδεσπο
τών. Καί μετά τινας στιγμάς σιωπής:
— Πόθεν έρχεσαι, τήν ήρώτησεν ή γραία.
— Άπδ τό Ίσχίμ, άπεκρίθη καί πηγαίνω είς
τήν Πετρούπολιν.
—*
Ώ ! ώ ! φαίνεσαι, οτι έχεις πολλά χρή
ματα γιά νά έπιχειρής ένα τέτοιο μεγάλο ταξείδι.
— Μόνον όγδοήκοντα χαλκά καπίκια μοί μέ
νουν, άπήντησεν ή Πρακοβία.
—.ψεύδεσαι! άνέκραξεν ή γραια,ναί, ψεύδε
σαι ! τέτοιο ταξεΐδι κανείς δέν έπιχειρεϊ χωρίς
πολλά χρήματα.
Ή οδοιπόρος είς μάτην διεμαρτύρετο καί έβεβαίου τήν πενίαν της, ουδέτερος έφαίνετο δια
τεθειμένος νά τήν πιστεύση. Ή άτυχης κόρη
τρέμουσα έπνιγε τούς λυγμούς καί άνέστελλε
τά δάκρυα, έπικαλουμένη τήν προστασίαν τής
Παναγίας καί τοϋ άγιου Νικολάου. Μ ’ δλα ταΰτα
τή δίωκαν μερικά γεώμηλα καί μόλις τά έφαγέν, ήκουσε παρά τής γραίας, οτι έπρεπε νά κατακλιθή. Ή Πρακοβία, ήν έβασάνιζεν ή σκέψις,
δτι οί «φιλόξενοι» οίκοδεσπόται θά τήν έκλεπτον
καί ίσως θά τήν έκακοποίουν, ευχαρίστως θά έδιδον ο,τι «ίχον είς χρήμα. Έξεδύθη ίν μέρει καί
κατεκλίθη έπί τίνος ξυλίνης έδρας, δπου ώφειλε
νά διέλθη τήν νύκτα, άφήνουσα κατά γης το
ΐπανωφόριον μετά τοΰ σάκκου της, σκεπτομένη
δτιτοιουτοτρόπως θά διηυκόλυνεν αυτούς νά μετρήσωσι τά χρήματα καί δέν θά τής έγίνετο έ
ρευνα σωματική.
Μόλις οί άπαίσιοι έπίστευσαν, δτι ή οδοιπό
ρος εκοιμήθη, ώς έκ συνθήματος ήρχισαν τάς ερεύνας των. Συνωμίλουν καί ή Πρακοβία μετ’
άγωνίας παρηκολούθει τήν συνομιλίαν των.
— Χωρίς άλλο έχει έπάνω της τά χρήματα.
Είδα ένα κορδόνι, προσέθηκεν ήσύχως ή γραία,
είς τόν λαιμόν της. Άναμφιβόλως εκεί, άν δεν
έχη χρήματα, θά έχη χαρτιά. Διά τής ταινίας
εκείνης έκράτει τδ πάνινον σακίδιον, έν φ περιείχετο τδ διαβατήρ/.ον τής νέας. Ή συνομιλία έν
τούτοις ήρξατο νά γίνηται μέ ταπεινοτέραν φω
νήν.
■
— Κανείς δέν τήν ειδεν, δτε είσήρχετο, έλεγεν ό άθλιος, ούτε ξέρει κανείς,άν ήλθε στό χω
ριό μας.
Μετά τινας στιγμάς σιγήο, καθ’ άς ή φαντα
σία τής Πρακοβίας άναπαρίστα ζωηρώ; τά φρικωδέστερα οράματα, ήσθάνθη αίφνης τήν χείρα
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τής απαίσιας μ,αινάοος σφ’εαυτής. 'Ρίγος τήν
κατέλαβε καί τδ αψα «πάγωσεν εις τάς φλέβας
της. Τήν έξώρχοσβ νά φεισθή τής ζωής της, β:βχΐίϋσα, δτι ώμολόγησ» πάν ο,τι είχεν. ’Αλλ
*
ή αδυσώπητος γραία χωρ!ς ν’ άπαντήση ήρξατο
έρευνώσα τά θυλάκια καί χατήντησε μέχρι τών
υποδημάτων, ατινα τήν ύπεχρίωσενά σ.φαιρέβη.
Ό ανήρ προσήγαγε τά φώς,ήρεύνησί επιμελώς
τά σακίοιον τοϋ διαβατηρίου και έπί τέλους,
βλέπω? ανωφελείς τάς σωματικας έρευνας του άπεχώρησε μετά τής γραίας, άφήσασα τήν άτυχή
κόρην μάλλον νεκρόν.

Αΰτη ή φρικώδης διά τήν Πρακρβίαν σκηνή
χα'ι ό φόβος τής έπαναλήψιως έκράτησαν αυτήν
άγρυπνου καθ
*
δλην τήν νύκτα' πεισΟεΐσα δμως
εκ τοϋ ρόγχου τών συνοίκων της, ότι εκοιμώντο
καθησύχασεν ολίγον καί άποκαμοΰσα, έκοιμήθη
καί αΰτη βαθέως.

Είχε προχωρήσει ήδη ή ήμερα, δτε ή γραία
τήν δ,φΰπνισεν, ΉγίρΟη καί μετ' έκπλήξεω:
ί'.οεν,οτιοι κύριοι τηςκαλνυης επεόεικννντο ψαιορότατοι κ·.ι μείλ’.χιώτατοι. Έζήτησεν έν τούτοις να αναχωρήση αμέσως, άλλ’ ή γραΐα τήν
εκρά ησε, τή παρεθηκε πρόγευμα έκ φαγητού,
καλούμενου «στχΐ» καϊ τήν περιποιήθη, έν η>
συγχρόνως ο δυσειδής γέρων άφαιρέσας σανίδα
έκ τοϋ οαπέδου, έξήγαγε φιάλην ζύθου έκ κριθής καί τή προσεφερε μέγα ποτήριον. Ή Πρακοβία άναθαρρήσασα έκ τών εκτάκτων τούτων
φιλοφοονήσεων,ήρξατο ν’ άπαντφ άφελώς εις τάς
ερωτήσεις τών γερόντων καϊ νά οιηγήται επι
κρίνω; την ιστορίαν έαυτής καί τού πατρός της.
θ', ουσειδεΐ; άκροαταί «δικαιολόγησαν τήν νυ
κτερινήν σιαγωγήν των, εϊπόντες, δτι ήθελον νά
βεβαιωθώσιν, δν αΰτη ήτο κλέπτρια, τήν πα·
ρεκάλεσαν οέ νά ξανκμετρήση τά χρήματά της
ινα πεισθή περί τή: άκεραιότητος τοΰ χαρακτήρος των.
Μετά τοϋτο ή Πρακοβία εύχαριστήσασα άνεχώρησεν. Τότε άνέπνευσεν έλευθέρως. Άπομακρυν:μ«νη τοϋ χωρίου έμέτρησε καί πάλιν τά
χρήματά της,άλλ ' άντί 80 καπικίων, εΰρεν 160.
.... Μόλις έφθασεν εις Πετρούπολιν. καί
παρουσιάσθη άνευ πολλών διατυπώσεων πρό τοΰ
Αυτοκράτορος ! ευθύς επέτυχε τοϋ σκοπού της.
Διατί; οιότι οί δυσειδεϊ; γέροντες ήσαν.............
κατάσκοποι.
Έχ τοΐί Ρωοοιχον.
jumaauiimisimsBCK>mmiinnwiiBimiittuneumiiauiiiinKiiinBUiuuBiiiiHnm<MKiiinaa>i
Ό αγαθός καί γενναιόψυχο; μήτε δταν ευτυχή έπαίρεται, ούτε δταν δυστυχή ταπεινοΰται. .

Ό κακός έάν εύτυχήση, καθίσταται υπερόπτης καί
δεν δύναται νά ϊαμάσ.η τήν κακίαν του.
"Οταν έκλείπη ή αιδώς, υπερισχύει ή αναίδεια καί
ή ΰβρις.
■
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*ων.'ί>
όιχοσ avrSiamtarnfuroc fitra τοΐ> δικηγόρου
πο-ί.ϊης άήας.

ύπο·

ιου άπό

Ό δικηγόρος, (παραφερόμευος). Στδ διά
βολο! τί κεφάλι Εχεις I Όα μ* άφήσηο νά σέ ύπερασπισθώ, δπως έγώ δεύρω ; Είμαι ή δχι δ συ>ή·
γόρός σου ;
Ό υπόδικος (υποτρέμων). Μά, νοί, νάί, κύ
ριε δικηγόρε μου, άλλ’ άψοϋ σοΰ ορκίζομαι, δτι δέν
είμαι ένοχος ; δέν διϊηραέα Εγκλημά τι.
Ό δικηγόρος. Πάλιν ; μά δ διάβολος νά οέ
πάρη τότε διά καλά.. Τδ δεύρω, δτι είσαι άθώος. .
άλλά δέν πρόκειται περί αύτοϋ . Είπέ μοι τέλος
θέλεις ή όχι νά σέ άπαλλάίω ’ήο κατηγορίας;
Ό υπόδικος. ' Έάν θέλω ; κα! θέλει Ερώ
τημα ;
Ο δικηγόρος, (κατευνασμένος) Τότε άκου
σον. ('Ανοίγει δέμα έγγραφων καί άναγινώσκει).
"Α . ίλέγομιν λοιπόν, δτι τήν νύκτα μεταίύ τής ιό
καί ιί> Ιουλίου Εβαίεε φωτιά είς τδ χάνι τον Δεκοσάρη...
Ό υπόδικος . Όχι, όχι, αδελφέ . , . σοΰ τό
είπα καί πριν, πώς δέν Εόαλα φωτιά.
. Ό δικηγόρος, (σοόαρώς) Πάλιν τά ίδια ; · .
(ό υπόδικος κατευνάζεται καί ακούει). Λοιπόν έν
όλίγοι. είσαι έκ τής πράέεως ταύτης άπΛΟϋς Εμπρη
στής. . . Έχει καλώς, είμεθα σύμφωνοι - . . “Αλλο
έγκλημα έχεις νά .μοϋ εϊπη ;
Ό υπόδικος. Μά; κύριε συνήγορε. . .
Ό δικηγόρος. Ένθυμήσου καλά. Δεν έσκό
τωσες κανένα ;
Ό ύπόδικος. (μετά φρίκης) “Ωτ . . .
Ό δικηγόρος. Είναι κακόν... . πολύ κακόν,
άλλά ίδωμεν (ΐίάγει σημειωματάριου καί άναγινώσκει) «Πρό τριών έτών, τήν 2 Αύγουστου, εύρέθη
έπί τής όδοϋ Καλίκη άριθ. γ τό πτώμα ένός άνθρακέωί κατεκερματισμένον. Ό φονεύς είσέτι δέν άνεκαλύφθη ..." Λοιπόν θά όμολογήσωμεν, δτισύ διέπραίας ιό? φόνον I
Ό ύπ ό δ ι κ ο ς. Έγώ ; ..
Ό δ ι κ η γ c ρο ς. {μετά σοβαρότητος) Είπα, δτι
σύ είσαι ό δράστης ... καί πρέπει νά ομολογήσ/,ς
καί αύτό τό νέον Εγκληυά σου είς τους ένορκους,
(έδά γει έτερον χαρτίον έκ του θυλακίου του) ’Ιδού,
σημείωσις τοϋ τόπου καί τοϋ χρόνου τής δολοφο
νίας . . . Πάρε το, θά το άποστηθήσης, διά να μή
κάμης λάθη καί είπής άλλα άυτ' άλλων.
'0 ύ π ό'δ ικ ος. Μά πώς είνε δυνατόν αύτά τά
πράγματα, κύριε συνήγορε.
Ό δικηγόρος, (έίακολουθεϊ άιαράχος) «Τήν
Επαύριον $ Αύγούστου, άθλιός τις, άγνωστος εί
σήλθε, τό λυκαυγές, είς τό δωμάτιον τοϋ χωροφύλακος X... ιόν οποίον έσήχωσε καί μετίψερε μεθ
Εαυτού, ένώ έκοιμάτο ήσύχως έπί τών ώμων του.
Μετά δύο δέ ώρας ευρού τόν δυστυχή χωροφύλακα
κρεμασμένου έπί δένδρου, ©ά είπωμεν καί έδώ, δτι
σύ έκρέμσσεε αύτόν Ι
Ό υπόδικος, (μετά φρίχης)·Μά κύριε συνή
γορε, τί είναι αύτά. . . είναι φρίκη I είναι τρέλλα. .
Έγώ νά διαπράίω τοιαύτα πράγματα ; έγώ δ ο
ποίος είς δλην μου τήν ζωήν, δέν διέπραία παρα
έν μικρόν πταίσμα. . . έτ(ναία Ενα τάπητα άπό τό
παράθυρον,.. καί μοΰ ίστοίχησε 2ο φρ. πρόστψον.
Αύτό είναι τό μόνον Εγκλημά μου.
Ό δικηγόρος, (στενοχωρούμενος) Σού έπα-

ναλαμδάνω άκόμη μίαν φοράν,δτι έίέρχεσαι τού θέ
ματος. Κατηγορεϊσαι, δτι έπυρπόλησες το χάνιον
τοΰ Δεκασάρη, δέν είναι έτσι; Μολονότι δί είσαι
άθώος, αί ένδείίεις θ’ επιβαρύνουν. Επί πλέον έ
χεις προηγούμενα... ό τάπηε I . . Τέλος μία πυρ
πόλησή, ούδέν Ενέχει τό ψυχολογικόν ! . . . ’Ιδού I
δέκα Ετη φυλάκισιν ! . . . (ό ύπόδικος μένει έκπλη
κτος). Ένώ, έάν είπης είς τό δικαστήριον μέ άκρίβειαν καί θάρρος, μέ εύθυμου μάλιστα τρόπον, δτι
έδολοφόνησες τόν άνθρακέαν, δτι έκρέμασες τόν
χωροφύλακα, δλα ούτά είς τρε'ς ήμέρας, χωρίς, νά
προαθέσωμεν τήν πυρπόλησιν I . . . ά, τή άληθείρ !
οζενορκοι' θά τά χάσουν, θά έκπλαγούν καί θά εϊπουν: «Αυτός ό άνθρωπος 6ά έχη ύποδολήν, θά
είναι δαιμονισμένος καί δέν πρέπει νά τόν (καταδικάσωμεν».
,
Ό ύ'π ό δ'ι κ ο ς (έντελώς άναλσμοάνων) Αλη
θώς, έχεκ δίκαιον !
Ό δ'ι κ ηγ όρος, (έν θριάμβιρ)·Ά, έχω δίκαιον ί
Λοιπόν βλέπεις, θά σέ ύπερασπιοθώ ώς πραγματι
κόν ένοχον μεγάλων Εγκλημάτων διά ν’ άθωωθής
Εντελώς άπό τό μικρόνίμετά πε·θοϋς) άφησέ με νά
διευθύνω έγώ. ίυδέν καταλαμόνάεις άπό δικαιο
σύνην καί ήούχασε ! . .-
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Ή ήσυχία τοΰ συζύγου.
Λοιπόν γιατρέ, πώς τόν ηΰοατε τόν^καυμένον τόν
ανδρα μου άπόψε ;
— Γι’ αύτό έγραψα ολίγον σπιον.
ί--1
— Κα: πότε 6ά τό πάρη.
— Δέν θά τό πάρη'· εκείνος, θά τό πάρετε σείς.

Μεταξύ φίλων.
— “Εχεις καπνό ;
— "Οχι, δέν πέρνω πλέον.
— Διατί;
— Δια νά κόψης τό κάπνισμα-

Φ^ίκ

Ί.Ι μήτηρ του Γεωργίου βλέπουσα αυτόν έπιστρέ
φόντα εκ τοΰ σχολείου, τον ερωτά.
— 11οϋ σέ' εδγαλε, παιδί μου, σήμερον είς τά 'Ελ
ληνικά ;
— Είς τήν^αύλή, μαμά .

Ε ·Χ· Τ Σ’ ωίΚ. ΧΖ Ε -Δ. 2L
Είς τό καχουργοδιχεΐον.
Ό πρόεδρος — ’Εφόνενσες αύτήν την γραίαν καί
αφού έκλεψες τά χρήματά της. τα άψηκες είς" ένα
κλεπταποδόχον.
Ό κατηγορούμενο;—Κύριε πρόεδρε, αί (Τράπεζα!
δεν είναι τής εμπιστοσύνης μ-,υ.

Άπλοΰς διάλογος.
— Πώς ευρίσκετε αύτόν"τόν νέο-ν( κλειδοκυμθαλιστην ;
— "Οτι αγνοεί ή^δεξιά του τό πράττε: ή αριστερά ;

'Ll οικοδέσποινα πρός τή<'ύπηρέτριαν :
—•’Ο! δυστυχία, καθαρίζεις τά πλήκτρα·^του πιά
νου μέ κόνιν τών όδόντων ;
·— Μά κυοία, δέν είπατε,'ότι είναι άπό όδόντας τοΰ
ελειοαντος ;

Μήτηρ πρός τόν υιόν.
— "Οποιος παιδί μου, σηκόνεται πρωί αδύνατον να
μη εύρη μίαν ημέραν, ένα φλωράκι.
— Τότε βεβαίως θά τό λάβή εκείνος, ό όποιος θά
σηκωθή ένωρίτερον άπό"έμέ.

Γραίδιόν τι εισέρχεται ε’ιςίφαρμακεϊου”καί εκβάλλει
έκ τοΰ κόλπου του συνταγήν, έν ή υπάρχει αναγε.γραμμένου ποτόν[τι,ηπεριέχον οοο ύποδεκάγραμμα μορφί ης
.
Ό Φαρμακοποιός ζυγίζει μετά πλείστης όσης προ
σοχής τό κινδυνώδες φάρμακον. .
— Καλέ δέν πειράζει αν βαλης καί λίγο πάρα πάνω,
-είναι για μιά ορφανή.

Κατά τό μάθημα τήςΤφυσικής ιστορίας
— Λέγε σύ. ©ωμά, ποιον εινε τό ζώον, τό όποιον
προσκολλάται περισσότερον εις τόν άνθρωπον ;
Ό θωαας μετά σκέψιν.
— Ή βδέλλα.
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68· Κανάριον— Κανα — ΡΙον.
Έλυσαν αύτδ δ χ Άλεξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθη
νών χαί τδ Μυστήριον τοϋ Λασχενέ έχ Πύργου.

69- "ΒΙΓερεσχερά -rod Ν6ο.
Έλυσαν αύτδ δ χ. 'Λ/εξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθη
νών χαί τδ Μυστήριον τοΰ Λασχενέ έχ Πύργου χαί
δ χ. Ν. Φραγχούλης έξ ’Αλεξάνδρειάς.

70

δ χ.

Έλυσαν αύτδ
Άλεξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών
σας, τδ Μυστήριον τοϋ Λασχενέ έχ Πύργου, δ χ.
Ν. Γ. Φραγχούλης έξ 'Αλεξάνδρειάς χαι
μπούλης.

Τδ λευκόν
Ό διά

πολλαπλασιασμός

λαίας......................................................... '
.

.

ηφαίστεια.

Τα

1

όξύ.................................... .......

σποράς

■

δ Α. Σια-

Διαρκής συν&ντησις Αγάπης.
αύτδ δ χ. Άλεξ. Μιχαηλίδης έξ 'Αθη

νών. τδ Μυστήριον τοΰ Λασχενέ έχ Πύργου, δ χ. Ν.
Γ. Φραγχούλης έξ Άλεξα\δρείας χαί ό χ. Δ. Σιαμπούλης.

72· Τελεία Αποσύνθεσις τοΰ δεξιοΰ κέρατος.
Έλυσαν αύτδ δ χ. ’Αλέξανδρος Μιχαηλίδης έξ
’Αθηνών, δ χ. Σιαμπούλης χαί τδ Μυστήριον τοΰ
Λασχενέ έχ Πύργου.

ΚΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΚΑΣ
Ό καλείτερος καφές εύρίσκεται έν Αλεξάνδρειά
παρά τώ χ. Έλ. Σιγάλα εν Μινέτ-ελ- Βάσελ.
Πωλείται χατ’ όκάν χαί έν σαχχιδίοις. Ώς χαί έψημμένος δι’ οικίας, καφενεία και ξενοδοχεία.
Διά τήν ’Ελλάδα παραγγελία! γίνονται δεχταί είς
τά γραφεία τής «Φύσεως», ατινα άνέλαβον τήν αν
τιπροσωπείαν.
Άποστολαί διά ταχ. δεμάτων.

■
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161

Ό εφευρέτης τής πυξίδος............................. .......

162

Καί πάλιν ό άνευ σύρματος τηλέγραφος .

162
163

Οί άναγνώσται τών σκέψεων .

181

Ρ. Barrage. Τόμος χαί σπόρος εστάλησαν
ταχυδρομιχώς ύμΐν έσχάτως.— Κ. Κ. Βουκουρέ
στι ο ν. Δελτάριον έληφθη. Άπτ|ν·;ήσαμεν.—Α. Μ.
Jamestown. ’Επιστολή χαι εφημερίδες έλήφθη
σαν. Σας ενεγράψαμεν. Εύχαριστουμεν. Άναμένομεν
νεωτέραν σας.— Σ. Π. Leordent. Ταχυδρομιχώς
σας απηντήσαμεν
λεπτομερείς περί δλων. — Κ.
Δ. Βώλον. Έγενετο λάθος. Έξηγούμεθα δι’ έπιστολής.—Ν. Ν. Βώλον. Έπιστρέψας Διευθυν
τής έξ Αίγύπτου, σας άπήντησε χαί δ ίδιος ταχυδρο
μιχώς.— Κ. Ο. Π. Μασσαλίαν. Δώρον σας έ
στάλη προχθές. Βραδύτης προήλθεν έχ τής αποστο
λής, ώς βλεπετε, δλων τών χερδηθέντων λαχνών.—
Ή. Ά. Λευχάδα. Απηντήσαμεν ταχυδρομικώς.
— Ά. Ν. Λάρισσαν. Ποιημάτιόν σας δέν δύνα
ται δημοσιευθή, καθόσον παρεμποδίζεται ή κυκλοφο
ρία τοΰ φύλλου έν τώ γείτονι χράτει ύπδ τής λογο
κρισίας.— Ε, Β.Θήβας. Έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Άναμένομεν νεωτέραν.— Θ. Γ. Κ. Μελίτην
Δελτάρια εικονογραφημένα έλήφθησαν. Ευχάριστουμεν. Φύλλα σάς εστάλησαν.— Μ. X. Σφάξ Δελ
τάριον καί ταχ. Επιταγή έλήφθησαν. Ευχαριστουμεν. Γράφομεν.— Κ. Π.
’Αλεξάνδρειαν, Δελτάριον
έλήφθη. Άπόδειξις έστάλη ύμίν.— Δ. Α. Μ. Rot

terdam. ’Επιστολή έλήφθη, Άναμένομεν καί συν
δρομήν.— Ά. Β. Ένταϋθα Δελτάριον έλήφθη.
Έχει καλώς. Προσεχώς έχετε δώρον σας.— Δ. Τ.
Βρ αΐ λα. Επιστολή έλήφθη. Προσεχώς στέλλεται.

183
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τοΰ περί ύπάρξεως άγώνος.
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ, ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΤΤΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ,
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
Αμερικής έλληνική έ-

ψηιιερίς, ήτις έίυπηρετεΐ τά συμφέροντα τών έκεΐ
Ελλήνων κάί δι’ ής ο! μετανάσται δύνανται εύκό-

Σ υνδρο μα ί διά τήν Ελλάδα δρχ.

ό

Ί,οΟ

έςαμηνος
»
Μόνοσ άντιττρόβωπος δι’ άπασαν τήν 'Ελλάδα :

Φρ. Πρίντεέής, διευθυντής τής «Φύσεως».

metaT^enoaoxeion
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ»

Μεγάλη 'Οδός τοΰ Πέραν Άρ. 258.

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ
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νήσων. — Τροφή άρίστης ποιδτητος.
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Αιιν&ννάμτνον

253

.................

β

90,112

ρουλοπούλου .................................................................
Ή Μανσούρα· ......................................................... ' ■
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Πώς αί άράχναι

λως ν’άνταποκρίνονται μέ τούς οικείους αύτών.

Κ. Μ. Μ α σ σ α λ ί α ν. Συνδρομή σας έλήφθη.Άπόδειξις έστάλη ταχυδρομιχώς. Εΰχαριστόϋμεν.— Κ

.

.

εμβρύου . ................................................ .......

Μέγα έμποριχδν κατάστημα διαφόρων ειδών.
Κ0Ν1ΑΚ παλαιδν χαί ρούμιον τελειοτάτης κατα
σκευής, βραβευθέντα έπανειλημένως διά τάς ύγιεινάς
αύτών ιδιότητας. Πάσα σύστασις περιττή.

Ή μόνη έν Σικάγφ τής

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS ‘‘ΦΥΣΕΩΣ,,

ώς

σπουδαιόταται

Τά σαρκοφάγα

Τδ ύπ’ άρ. 64 αίνιγμα έλυοεν δ χ. Πίπης Παγώνης έχ Καλαμών, τα δέ 65, 66, 67 δ χ. Άνδο
Βογιατζής έχ Βουχουρεστίου.
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παρα τώ ανθρωπφ .

Ό ήλεκτρισμδς

Δύο

άργυρος.....................................................................
·
'Απομνημονεύματα, αιχμαλωσίας Σ’. Σταυ

’Απομνημονεύματα αιχμαλωσίας Σ.
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’Επιστολικόν δελτάριον.

Έλυσαν αΰτδ δ χ. Άλεξ. Μιχαηλίδης έξ Αθη
νών, τδ Μυστήριον τοϋ Λασχενέ έκ Πύργου, δ Ν.
Γ. Φραγχούλης έξ ’Αλεξάνδρειάς, χαί ό χ. ά. Σιαμπούλης (γράφετε χαί διαμονήν σας}.

72·

νπό τοΰ χ.

Πάσα διατριβή σχετική τώ σκοπώ τής έφημερίδος
δημοσιεύεται δωρεάν.
Συνδρομή Έσωτερ. δραχ. 5. Έξωτερ. φρ. χρ. 5.
μετά δώδεκα μουσικών τευχών.
Συνορομηται έγγράφοντατ κοιί σν .τοΣς γραφείοις τής
«Φύσεως».
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