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Η ΦΓΣΙΣ

φεύγει πρός τόν Ούρανόν, ό λαμπρότερος 
των ύμνων. Άλλ ’ ή θρησκεία τοϋ Χριστού, 
ιδανική ούρανία, παρηγορος, κυριαρχεί είς 
τούς Χριστιανούς πάντας και ή Γέννησις τού 
Χριστού εμπνέει είς πάσαν γλώσσαν ύμνους 
εναρμονίους. Μίαν ήμέραν, όταν ό Κόσμος 
καταρρίψη τόν μεσότοιχον, τόν χωρίζοντα 
τήν ψυχήν άπό τό σώμα, ή Γέννησις τού 
Χριστού θ’ άποβή ή εορτή Νέας Ζωής κα'ι 
οί άνθρωποι θά καταφθάσουν τήν φευγαλέαν 
εύτυχίαν. ήτις ώς ή αηδών λαλεΐ είς τούς 
θάμνους, έδώ πλησίον μας. καί απρόσεκτοι 
δεν δυνάμεθα νά τήν φθάσωμεν καί όλοέν 
φεύγει, διότι ή εύτυχία είνε ασμα, είνε ιδέα

Πανηγυρίσωμεν καί πάλιν τήν Γέννησιν 
τού Χριστού καί είθε ή ημέρα αύτη τής 
Υπέρτατης Γαλήνης καί τής Ούρανίας Χα
ράς. ν' άφι'ση ίχνη τών ούρανίων αύτών 
δώρων.

Λ. A Κ.

ΊΙ γλωσσά τω>·.— Ρήματα κα'ι Επιρρήματα.—
ΊΙ γραμματική των.— Τό λεξικόν τής περι
στεράς.— Μετάφρασις άσματος άηδόνος — 
ΙΙτηνογλωσσολογία

Πρό ένός αίώνος σοβαρός τής Γαλλίας 
διαπρεπής οικονομολόγος μάλιστα, κατέγινε 
νά σπουδάση τήν γλώσσαν τής περιστεράς 
καί τής άηδόνος. Η έργασία αύτη τώ έστοί- 
χισε δύο χειμώνας έν ύπαίθρω καί διαρκές 
πάγωμα χειρών καί ποδών εύτυχώς δέ' όχι 
άλλο σοβαρωτερον. Έν τούτοις διαρκώς ά 
κούων τήν περιστεράν γσυργουλίζουσαν καί 
τήν άηδόνα λαλούσαν έσημείωνε λέξεις είς 
τό σημειωματάριόν του. Κατόπιν έδημοσίευσε 
τά έξής πορίσματα τής παραδόξου γλωσσο 
λογικής του έργασίας. Όταν σπουδάζη τις 
τήν ζώσαν φύσιν,συζή μέ τά ζώα τά παρακο- 
λουθή μέ τά προσοχής, κατορθοΐ νά μανθάνη 

την γλώσσαν των 
ώς ήμπορεΐ τις νά 
μάθη τήν γλώσσαν 
ένός άγριου λαού, 
ήτις δέν έχει λεξι
κόν καί γραμματι
κήν. Τούτο δέ κα

τορθώνει τις άκούων τήν φωνήν τών πτη 
νών σημειώνων καλώς είς τήν μνήμηναύτού. 
άναγνωρίζων ταύτην όταν τήν άκούση έκ 
δευτέρου τήν ξεχωρίζει άπό τάς άλλας των 
φωνάς, αϊ όποΤαι ομοιάζουν κτλ.

Κυρίως δέ παρατηρεί μέ ποιαν κίνησιν,

μέ ποιαν έκδήλωσιν τοΰ ζώου κτλ. συμπίπτει 
ή φωνή του ήν ακούει.

Μέ τήν γραφίδα πάντοτε είς τήν χεΐρα 
ό παράδοξος γλωσσολόγος μετέβη είς τήν έ- 
ξοχήν καϊ μέ την μέθοδον ταύτην κατόρ
θωσε να σημείωση πολλάς λέξεις διαφόρων 
πτηνών. Άνακάλυψεν, ότι ή γλώσσα τών πτη
νών έκφράζει ιδέας πολύ όλίγας, ότι έχει 
πολύ μικρόν λεξικόν, πολύ απλήν γραμμα
τικήν, ολίγα ονόματα, άρκετά έπιφωνήματα 
καϊ μόνον ρήματα σχεδόν δέν έχει. Ιδού ο
ποίας λέξεις τής περιστεράς διέκρινε καθα 
ρώς καί έσημείωσε.

«Λ’ρά. κρε κρύ κρού, κρύου, κράς. κρίς. 
κρόί, κροΰς. κροΰους. κραέ κρεά, κροά κρουά, 
κρουάς, κραό, κρεέ, κροε. κρονε. κρουές κραον. 
κρεύ, κρούς. κρουά. κρουύς»

Αύτό εινε τό λεξιλόγιον περίπου τών πε
ριστερών. τό όποιον όλοι άκούομεν, άλλά νο- 
μίζομεν ότι άποτελεΐται άπό μίαν ή δύο λέ
ξεις, ένώ διά τόν προσεκτικόν καί φυσιοδί
φην άποτελεΐται άπό 23 καί πλέον διαφερού- 
σας ή μία τής άλλης. .

Ό δέ Νεμούρ, ούτω λέγεται ό γνωσσο- 
λόγος τών πτηνών, δέν εύρίσκει καθόλου 
πτωχήν αύτήν τήν γλώσσαν. Απεναντίας, 
λέγει, οτι είς σμήνος τι μικρόν έστω όμι
λον περιστερών, ήμπορεΐ νά άκούσωμεν τό 
σους συνδυασμούς τών 2 3 αύτών λέξεων, 
ώστε ή γλώσσα τής περιστεράς νά θεωρηθή 
υπό έποψιν άριθμοΰ λέξεων καί ποικιλίας ώς 
μία άπό τάς πλουσιωτέρας τού κόσμου ! Αϊ 
είκοσιπέντε αύτ/i λέξεις, τάς όποιας αύτός
άνεκάλυψε χρησιμεύουν 
μόνον διά νά έκφράσουν 
τά στοιχειώδη. « Ί·.δώ 1 
Έκεΐ! Δεξιά! Αριστερά! 
Εμπρός ! "Αλτ ! Προ

σοχή ! Κυνηγός ! Κρύο .'
Σ’ άγαπώ ! Ή φωληά ! » καϊ μερικά άλλα 
άκόμη τής πρώτης άνάγκης. ‘Υπάρχουν όμως 
και άλλαι, ύπάρχουν καϊ φράσεις.

Ό Δέ Νεμούρ μετέφρασεν έμμέτρως καί 
ένα τραγούδι άηδόνος! Τήν έργασίαν ταύτην 
παρουσιάζει, έννοεΐται, μέ σοφήν έπιφύ 
λαξιν καί δ ιλίαν. Ζητεί τήν έπιείκειαν τού 
αναγνώστου κοί προσθέτει ότι καί αύτός θά 
τό μετέφραζε καλλίτερα ώς’καί ημείς θά τό 
έννοούοαμεν καλλίτερα έάν είμεθα όχι τόσον 
άσχετοι πρός τόν θειον ψάλτην τών δασών. 
Δήλοι λοιπόν ό μεταφραστής ότι ή μετάφρασις 
του «έξσσθενάζει τό πρωτότυπον». Ή μετά- 
φρασις είνε είς τήν Γαλλικήν, δύναται δέ μέ 
τήν αύτήν εύκολίαν νά μεταφρασθή καί είς ά
λας έκείνας τάς γλώσσας αί όποιοι έχουν μι
κρός λέξεις Ή Γαλλική έχει τόοαςμονοσυλλά- 

βους καϊ στικτός λέξεις ώστε ό κ. Νεμούρ 
φαντάζεται εύκόλως ότι ή άηδών λέγει πρός 
τήν σύντροφόν του, ένώ τραγωδεϊ:

Dors, dors, dors, dors 
amie, amie.

Δέν έπιχειρούμεν νά μεταψράσωμεν είς 
τήν Ελληνικήν τούς στίχους αύτούς, τούς 

μετάφραοθέντας έκ τοΰ ά 
σματος τής άηδόνος. Διότι 
άν άπό τήν γαλλικήν μετά- 
φρασιν γίνη μία αγγλική, άπ ’ 
αύτήν μία γερμανική άπ ’ αύ 
τήν μία ιαπωνική κλπ. φαν- 
τασθήτε εΐς ποιαν άπόσταοιν 

άπό τού πρωτοτύπου! Όπω· 
μεταφέρωμεν είς τό πεζόν! 
κοιμήσου κοιμήσου !— λέγει 
ψάλλει ή άηδών — άγάπη μου 

’ ~~ ' ’. τά
ωμμορφα παιδάκια μας 
‘ ' ·___ ) τά έ(έν

θά φθάσωμεν 
σδήποτε τούς

«Κοιμήσου 
ό Νεμούρ. ότι 
ωμορφη κα! γλυκειά. Τά παιδάκια μας 
ώμμορφα. ωμμορφα. ■'···—*- — 
(jolis. jolis, jolis, jolis,trrrrr .... 
νησεν ό έρως, στον έρωτα χρωστούν τή ζωή. 
Κοιμήσου κοιμήσου! Ό έρως άγρυπνε·, στο 
πλευρό σο.».

Μη νομίζετε ότι περιωρίοθη είς τήν με- 
τάφρασιν ταύτην ό Νεμούρ. Τήν μελέτην 
του άνεκοίνωσεν ένώπιον τού εθνικού ινστι 
τούτου τής Γαλλίας, είς τρεις συνεδριάσεις 
Τήν 12/)ν Ιουλίου, τήν 11η* κα! τήν 18η* 
Αύγούστου τού έτους I80G 'Ακριβώς σχε
δόν πρό ένός αίώνος.

Αί παρατηρήσεις του δέν σταματούν έως 
έδώ. Εκτείνονται είς μεγάλην άκτΐνα έπ! τού 
πτερωτού βασιλείου. Κατά τόν Δέ Νεμούρ 
ό άλέκτωρ λαλών διακηρύττει ύπερηφάνως 
ότι ή έρωτική του δύναμις είνε ανεξάντλη
τος. κα! δέν ύπόκειται είς χρονικά όρια, ό
πως συμβαίνη είς τούς άνθρώπους Ή καρ 
δερίνα, ό σπίνος ή ύπολαί'ς. τραγωδοΰν μό
νον τούς έρωτάς των. Άλλα όμως πτηνά, 
ώς τό καναρίνι, δέν τραγωδοΰν μόνον τούς 
έρωτάς των άλλά ύμνούν τό φωνητικόν τά 
λαντόν των. κατεχόμενα άπό ζωηράν φίλα 
ρέοκειαν. Ό αρσενικός κορυδαλός διαλαλεΐ 
τήν ώραιότητα τής φύσεως καί τήν ορμήν μέ 
τήν όποιαν σχίζει τόν άέρα, ένώ τό άσμα 
του ύπό τήν έννοιαν ταύτην τόν κάμνει συμ 
παθή κα! θαυμαστόν άπέναντι τής κυρίας κο 
ρυδαλοΰ, τής συμβίας του ή τής ερωμένης 
του. Όσον άφορα τό λάλημα τής άηδόνος, 
ό γλωσσολόγος μας βέβαιοί ότι. λαλούντων 
δύο άηδόνων, διέκρινε καθαρώς τήν λέξιν ό χ ι 
τής συμβίας, κατόπιν ένα δειλόν ναί. Διαι 
ρεΐ τό λάλημα είς τρεις οτροφάς. Τήν τρίτην 
στροφήν ό σύζυγος τήν τραγωδεϊ παρά τό 
πλευράν τής συζύγου, κατά τήν ίεράν 
ώραν τής έπωάαεως, διά νά τήν «δια
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σκέδαση, διά νά τήν «ύμνήση» ώς γυναίκα, 
διά νά τήν μακαρίση ώς μέλλουσαν μητέρα

Τό ασμα τής άηδόνος τό όποιον εξυμνεί 
διά τών αιώνων τό αίσθημα τής \|/υχής, έπε 
χείρησαν πολλοί νά τό κάμουν λέξεις. Πτη- 
νολόγοι κα! συγγραφείς ήγωνίσθησαν νά 
κλείσουν τό θειον λάλημα, τό μυστήριον αύτό 
τών μυστηρίων, είς τά γράμματα καϊ τάς 
σύλλαβός τής άνθρωπίνης γλώσοης. Είνε 
γνωστή είς τήν Γαλλίαν ή συλλαβική άνα- 
παράσταστις τής άσυλλήπτου ταύτης γοη
τείας. τήν όποιαν έπεχείρησεν άλλοτε ό 
Δυρώ Ααμάς. Ιδού πώς μεταφέρει ούτος 
τούς φθόγγους τής άηδόνος είς τήν άνθρω 
πίνην γλώσσαν.

Τινού. τινού, τινού, τιω,
Σπρετιόν ζηβά, 
Κέρρεε,, πΐ πΐ, 
Κουίτιο, κουίτιο κουίτιο, κουΐ-τιο. 
Ζκουό, ζκουό. ζκουό. ζκουό, 
ζϊ—ζϊ —ζϊ—ζϊ —ζΐ
Κοσέρρερ. τιού ζκβιά, πΐ, πΐ, κουϊ

Πώς σάς φαίνονται ούτοι ;
Ή άναπαράστασις είνε πολύ άκριβής. Ά- 

νεκοινώθη καί αύτη τώ 18 ϊ 8 καϊ έδημοσιεύθη 
έντός μελέτης ύπό τόν τίτλον «Παρατηρή 
σεις σχετικοί πρός τήν έωθινήν έγερσιν καϊ 
πρός τό άσμα μερικών ημερόβιων πτηνών 
κατά τούς μήνας Μάϊον κα! Ιούνιον».

Οΐ μουσικοί ύπήρξαν εύτυχέστεροι είς τήν 
μετάφρασιν τής γλώσσης τών πτηνών. Ό 
Λι'στ ό Σιούμαν, κα! ιδίως ό Μπετόβεν είς 
τό άντάτζιο τής έκτης ποιμενικής συμ
φωνίας έπλησίασαν περισσότερον όλων πρός 
τό μυστήριον τούτο τής έκφράσεως τών 
πτηνών.

Τάς παρατηρήσεις τού Δέ Νεμούρ,τάς ή· 
κολούθησαν καί άλλοι, όλιγώτερον ποιητικοί, 
περισσότερον δέ θετικοί. Πτηνολόγοι, ζωολό 
γοι, παρατηρηταί, περίεργοι κα! φυσιοδίφαι 
έξεστράτευσαν είς τά δάση, ήκουσαν, πάρε 
τήρησαν, έμελέτησαν, έγραψαν. Τά άναρί 
θμητα δέ πορίσματα τών μελετών αύτών δημι 
ουργοΰν ολόκληρον έπιστήμην γλωσσολογίας 
κα! βιολογίας τών πτηνών. Άλλ' ώ άνθρω 
πίνη άδυναμία δέν έφθασες έτι είς τό άλφα 
τής γραμματικής τών πτηνών. Όταν αύτό 
τό πλάσμα άνοίγη τά πτε;ά του είς τόν ά 
έρα καϊ άρχίζη νά λαλή άπέναντι τοιούτου 
μεγαλείου τό χονδρόν κα! πεζόν δίπουν. τό 
σύρον είς τά δάση κα! τάς μακρυνάς άπο- 
στάσεις τό βεβαρημένον αύτοΰ βήμα κα! τήν 
έσκωτισμένην διάνοιάν του μένει κατάπλη- 
κτον !
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τά ποιητικά τής Θρησκείας Χριστού 
γέννα Λ αληθής τ&ν Χριστιανών πίστις. τό 
σέλας τών άι.αρτωλών ή Χριστιανική αν 
τη αύρα ή πνεύσασα έκ τής γεννήσεως 
τοϋ Χρίστον, 8σοι ηύτήχησαν νά ήσαν 
μικροϊ πρό σαράντα τριάντα καϊ πρό εί- 
κοσιν ακόμη έτών έκεΐνοι μόνον θά είνε 
εις Θέσιν νά ύμνύσονν τά αγνά- τά ποι
ητικά Χριστούγενα.’Εκείνοι είνε είς θέσιν 
νά αισθανθούν δλο τό γόητρον τής θρη- 
σκευτικωτέραςτών Χριστιανικών εορτών. 
Εκείνοι δύνανται νά ψάλλονσι τό «Χρι

στός γεννάται σήμερον έν Βηθλεέμ τή 
πόλει» μέ δλην των τήν καρδίαν μέ δλην 
των τήν ψυχήν. 'Εκείνοι μόνοι δύνανται 
νά αίσθανθώσι τήν ύπέροχον τού θεάν 
θρώπ υ γέννησιν. 'Ενθυμούμαι δταν ή
μην μικρά.... ποιαν Οείαν έντύπωσιν 
έκαμνον είς έμέ τά Χριστούγεννα.τής μη 
τρός μου διηγουμένης πώς ό θεάνθρω
πος καί βασιλεύς τών όλων έγεννήθη είς 
τήν ψάτνην τών άλογων,πώς τά καί'·μένα 
τά βοϊδάκια (αϋτη ήτο ή έκφρασις τής 
μητρός μου) προσεπάθουν να θερμάνωσι 
μέ τήν αναπνοήν των. γυρμένα πρός τήν 
ψάτνην. τόν λυτρωτήν τοΰ κόσμου πώς 
οΐ μάγοι όδηγηθέντες ύπό τοϋ Άστέρος 
ήλθον καϊ προσεκίνησαν τόν Σωτήρα γο 
νατιστοϊ προσφέοοντες πρός αύτόν δώρα, 
σμύρνα, χρυσόν καϊ λίβανον, τά τρία 
ταϋτα δώρα τά όποια φαίνονται μέν ά 
πλά μέν άλλά μεγάλης σημασίας έχοντα 
μορφήν. Άνεκήρυττον τόν Χριστόν καϊ 
ώς άνθρωπον καϊ ώς βασιλέα καϊ ώς 
Θεόν. Άνθρωπον διότι έγεννήθη ύπό 
γήινου μητρός, βασιλέα διότι έπρόκειτο 
διά τής θυσίας αύτοϋ. διά τοϋ παραδείγ
ματος αύτοϋ, διά τοΰ χυθέντος άθιόου 
αύτοϋ αίματος νά άναληφθη είς τά ού 
ράνια καϊ έκεΐ νά δοξασθή ώς Θεός. ΙΙοία 
λοιπόν εορτή δύναται νά όνομασθή μεγαλ 
λιτέρα είμή ή έχουσα ώς άρχήν τό 
μέγα τό ύπεράνθρωπον έπϊ τής γής καϊ 
ώς αφετηρίαν τό ύψιιλόν καϊ θειον έν τοίς 
ούρανοΐς; 'Ενθυμούμαι ! ακόμη τά ώραΐα 
χριστόψωμα τά πρός τιμήν καϊ μνήμην 
τοϋ Χριστού κατασκευαζόμενα. τάς άσχο- 
λίας. τάς προετοιμασίας τών οικοκυρών 
ένθυμοΰμαι! ακόμη ολα αύτά τά όποια 
σύν τώ χρόνο καϊ τώ πολιτισμό έξαλεί- 
φονται ώς άχρηστα, ώς περιττά, διότι ή 
θρησκεία συνεκαλύφθη ύπό τής έπΐστή- 
μ’κ ·
Όλα ! ολα ! κατασκευάζονται έκτός τού 

οίκου καϊ άπό χεΐρας κερδοσκοπίας.Όλα 
σήμερον έκτελοΰνται μόνον καϊ μόνον 
πρός θεραπείαν τής κοιλίας καϊ πρός δι 
άθοεψιν τού ταπεινού μας σαρκίου. Ού 
δέν ίδεώδες ούδέν 1 ούδεμία ένδόμυχος 
φωνή περϊ θρησκείας, ούδέν υψηλόν αί 
σθημα πρός τόν Θεόν, ολα πεζά, ολα τα
πεινά. Σήμερον ούδεϊς φροντίζει διά τήν 
καλλιέργειαν τής ψυχής καϊ αύτών τών 
μητέράν μή έξαιρουμένων, παντού ή σα· 
πρία κυριαρχεί παντού ό κίτρινος τοϋ 
κακού μαρασμός βασιλεύει, παντού 1
Καϊ ταϋτα μετά πόνου γράφουσα εύχο
μαι μαζύ μέ τά καλά Χριστούγεννα καϊ 
τήν άναγέννιισιν τοΰ εύγενοΰς αίσθήμα- 
τος τής θρησκείας

Χύφ. Κ. ΟΙκονομΙδου

0 ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
'Ανακοινώσεις δι* τής γραφής.

Εις τήν Ευρώπην ό πνευματισμός καθ’ έκάστην 
καταχτά έδαφος τώρα χαί μεταξύ τών εύμαθεστέρων 
ανθρώπων, μάλιστα δέ χαί μεταξύ τών φυσιολόγων. 
Είς δέ τήν Αμερικήν τόσον έπροχώρησεν ή έρευνα, 
ώστε είς μεριχας πόλεις άπετέλεσεν ήδη χαΐ θρη. 
σχευτιχήν αίρεσιν, αριθμούσα ίχατομμύριχ οπαδούς.

Μεθ* όλην τήν αμφιβολίαν, ή όποια μάς χοατεΐ 
είς άπόστασιν άπό τάς πεποιθήσεις έπϊ τήν ϋπαρξιν 
τοΰ πνεύματος μετά θάνατον, οσάκις παοουσιάζοντάι 
έχάστοτε φαινόμενά τινα, τά όποια δέν υπάρχει άλ
λος τρόπος νά έξηγήσωμεν, δέν διστάίομεν νά’χατα- 
φύγωμεν εις τήν ειδικότητα ολίγων, ακολουθούντων 
από δίψαν έρεύνης τάς έν Εύρώπη προόδους τοϋ 
πνευματισμού.

Μία τοιαύτη αφορμή έδόθη πρότινος είς γνωστήν 
οικίαν, τής όποιας θά μοϋ έπι-ραπή νά μή δώσω 
•τυ όνομα.

Καθ' έκάστην εσπέραν άπό τής έβδομης εσπερι
νής ώρας μέχρι τής πρωίας σχεδόν, κρότοι διάφοροι 
καί τριγμοί τών επίπλων έχράτουν τους οΐχοδεσπότας 
είς διαρκή ταραχήν.

‘II οικογένεια έπεκαλέσθη τήν μαρτυρίαν τών φί
λων, προσεχλήθην δέ και έγώ παρ' αύτή, ένθα εύρον 
τον χ. Π. 1'ιάνναρον, τήν χ. Γιαν-άρου τους κ. χ. 
Ίδ. Στρατηγόπουλον, Δημ. Καρώνην, Γ. Μαζαρά- 
κην καί άλλους, οϊτινες άνέμενον μετά περιέργειας 
καί σιωπώντες την έχδήλωσιν τοΰ φαινομένου

‘Η αναμονή ευτυχώς δέν ήτο πολύ μαχρά.
Μέτά ήμίσειαν σχεδόν ώραν τριγμοί διαδοχικοί 

εις ενα δριϊνον μπυφέν, μας άίήγγειλαν τήν παρου
σίαν τών αοράτων έπισκεπτών. "Ήμην διατεθειμένος 
και τά δυσπιστήσω ακόμη είς τήν ειλικρίνειαν τοϋ 
φαινομένου, άλλ' ούδέν θά μοΰ έδικακλόγει τήν δυ
σπιστίαν ταύτην.

Ολοι εύριτχόμεθα εις άπόστασιν πέντε βημάτων 
απο τοϋ χροτοΰντος μπυφε κ ί αναμένοντες μετά τής 
αύτής περιέργειας, ώστε μεταξύ ημών εύδείς λόγος 
δυσπιστίας ύπήρχεν. Άλλά καί ότι δέ ■ ετριζεν έχά
στοτε αφ* έαυτού, είνε φανερόν, διότι οί κοοτοΰντες 
αόρατοι επισχέπται δεν περίωρίσθησαν μόνον εις αυ
τήν την έχδήλωσιν τής παρουσίας των.

Μετέθεσαν τό πεδίον τής άσκήσεώς των άπό τόν 
μπυφε εις τας εικόνας, εχεϊθεν είς την Θήραν, εις γύ
ψινα άγάλματα τοΰ Έρμου χαί τής 'Αφροδίτης, είς 
τόν έξωθεν τής αιθούσης διάδρομον, ή δέ άκτίς τής 
δράσεώς των είχε τέλος τοιαύτην ευρύτητα, ώστε δεν 
ητο άδύνατον νά ύποτεθή ότι ή οικογένεια τοϋ συνα
δέλφου έζήτει ν'άστειευθή μέ τήν περιέργειαν μας, 
μολονότι ήτο γνωστόν, ότι επί νύκτας όλοχλήρους 
είχεν άγρυπνήση έκ τής ανησυχίας.

Άλλ' έπϊ τέλους έπρεπε νά δοθή μία έξήγησις 
καί έπρεπε νά συστηματοποιηθώ ή ερευ.α και νά ζη- 
τηθή παρά τών ιδίων αοράτων ό λόγος τής τοιαύτης 
θορυβώδους έμφανήσεώς των μεταξύ τών ζώντων.

Τό τραπεζάκι δέν ήτο. δυνατόν νά δώσα, μακρύς έ- 
ξηγήσεις, ώς έκ τής βραδύτητος τής χινήσεώς του’ 
έπρεπε λοιπόν νά έφαρμοσθή άλλο μέσον ταχυτερας 
πνευματικής έκδηλώσεως, καί ώς τοιαύτη έίελεγη 
ή πνευματική γραφές.

Ό κ Γ. είχε καί άλλοτε δείξη σημεία ίκανότητος 
είς τήν μηχανικήν λεγομένην γραφήν, μετά πολλής 
οέ προθυμίας ελαβε φύλλου -χάρτου καί μολυβοοκόν- 
δυλον καί έτοποθετήθη πλησίον τοΰ γραφείου.

Κατ' άρχάς ή χειρ έσύρθη βραδέως επί τοϋ χάρ
του καί τό μολυβδοχόνδυλον εχάραίεν όλιγας λέξεις 
προερχομένας έκ μέρους τοΰ πατρός τοΰ X. Γιαννα- 
ρους τοΰ πρό έτών αποθανόντος γνωστού ταγματάρ
χου τοΰ πυροβολικού, διά τοΰ όποιου προσεκλήθη 
τό πνεΰμα γηραιού έπιστήμονος, συγγενούς έ,ός εκ 
τών παρόντων

Μετ' όλιγας κινήσεις τού μολυβδοχονδύλου, ή χειρ 
τοΰ κ. Γ. έχάραξεν έπϊ τοϋ χάρτου τό όνομα τοΰ 
ιατρού, είς τό όποιον ό ένδιαφερόμενος ανεγνώρισε 
την υπογραφήν τοΰ συγγενούς του.

Τότε ηχολούθησε μεταξύ τών δύο βραχεία έρωτα · 
πόκρισις, μετά τήν όποιαν τό προσηλι, θέν πνεΰαα 
ποοέβη είς τήν σπουδαιότερα» ίσως αναχοι«ωσιν, ην 
παρέσχε πνεΰμα πρός άνθρώπους ζώντας, γενομένην 
διά τής χειρός τοΰ κ. Γ. μηδέποτε άσχοληθέντος είς 
τό θέμα τούτο καί μηχανικώς γράφοντος.

"Ολοι άναμέναμεν μετά δικαιολογημένης περιέρ
γειας τήν ενορξιν τής άνακοινώσεως διά τής μηχα
νικής γραφής τοΰ κ. Γ. ή δέ περιέργεια ητο τόσω 
μάλλον μεγαλητέρα, καθόσον ό χ. Γ. ουδέποτε είχε 
άσχοληθή είς είδικάς πνευματικάς μελετάς, ώστε νά 
ύποτεθή ότι εγραφεν άσυνειόήτως ίδικχς του σκέψεις.

ΊΙ πρώτη λοιπόν άπάντησις τής μηχανικής γρα- 
πή; ήτο. _

— Τί αγαπάτε ;
— Σάς έχ αλέσαμε» διά νά σάς έρωτήσωμεν, εΐ'πο- 

μεν διά ζώσης.
— Λέγετε τί θέλετε ;
— Πρώτον θέλετε τίποτε σεΐς άπό ημάς;
— Σείς τί θέλετε ;
— Είσθε ευχαριστημένος αύτοϋ ; έρωτά ό συγγε- 

τοΰ προσχληθέντος ιατρού.
— Άλλ' αύτή δέν είναι έρώτησις άπήντησεν ή

τρΜ· . , .. ,Καί αμέσως εξηκολουθησε με αστραπιαίων της χει
ρός ταχύτητα τήν κάτωθι άνακοίνωσιν, ή όποια έ- 
πλήρωσε φΰλλα χάρτου έντός χρονικού διαστήματος 
τεραστίως δυσανολόγου πρός τήν ποσότητα καί πρός 
τήν ποιότητα άχόμη τών ιδεών.

Τήν άνακοίνωσιν ταύτην αντιγράφω αυτολεξεί έκ 
τών χειρογράφων τά οποία εχω ένωπιόν μου κατά 
τήν στιγμήν ταύτην.

— ΓΙώς θέλετε νά ήμαι ευχαριστημένος άφοΰ έδώ 
ποΰ εύρίσκομαι είμαι έν πράγμα τό οποίον στερείται 
δλων εκείνων τών μέσων, άτινα χαθιστώσι τον βίον 
εύχάριστον ;

— Είμαι έν ον περιπλανόμενον διαρκώς εις τό ά
πειρον.

— Έδώ ό βίος δέν εχει κανέν θέλγητρον Άλλ'ούτε 
καί αίώ'ίος είνε».

— Τί εννοείτε λέγων ότι δέν ε'.νε αιώνιος ; ήρωτή- 
σαμεν.

Ή γραφΐς άπήντησεν άμέσως :
— Τά πνεύματα, τά πλείστα μάλλον έξ αύτών 

χάνονται καί δέν αναφαίνονται πλέον. Τι γίνονται 
δέν γ ωοϊζει κανείς.

— Άλλά τίποτε όέν χάνεται είς τήν φύσιν, πάρε
σή ρησα.

— Βεβαίως τίποτε δέν χάνεται.
— Τότε επέρχεται βεβαίως μεταβολή καταστά- 

σεως, έξηκολούθησα. ή όποια κάμνει τά πνεύματα 
τά ύποβαλλόμε·α είς αύτήν, νά μή είναι αισθητά 
εις τά άλλα πνεύματα.

—«Μά αύτό θέλω νά είπώ. Δέν χάνονται βεβαίως, 
άλλά μεταβαίνουν κάπου’ ποΰ, δέν γνωρίζω.

— Δέν εϊμπορείτε νά τό φαντασθήτε.
—«Μά σάς είπα δέν γνωρίζω. Πρέπει να μεταβώ 

καί έγώ έκεΐ διά νά ϊοω. Πολλά πνεύματα, τά ο
ποία άλκοτε εβλεπα συχνά τώρα δεν συναντώ πλέον.

— Καί κατά τινα τρόπον συναντάσθε μέ αύτά ; 
—Δηλαδή τί εννοείτε ;
— Φαίνεται ότι ύπάρχει διαφορά μεταξύ τών πνευ

μάτων ώς πρός τήν κατάστασιν τής ύλης, ή όποια 
τά αποτε/εί.

— «Ή λογική σας δέν στηρίζεται έπϊ τής άλη- 
θείας’ τά πνεύματα όλα είναι τά αύτά' ούτε συμπυ- 
κνοΰνται. ούτε άραιοΰνται. Απέρχονται εις άλλους 
κόσμους.

— Ποιους κόσμους ;
— “Α, ύπάρχουν δυσεκατομμύρια κόσμων παρο

μοίων καί άνωτέρων τών ιδιχών μας.
— ΙΙώς τό γνωρίζετε αυτό ;
— Μετέβην παντοΰ.
— Ποΰ ;
— Όπου ήδυνήθην, διατρέχων τό άπειρον κατά 

έν εκατομμύριου φοράς ταχύτερον τών ακτινών τοϋ 
ήλιου.

— Φυσικά, μέ τήν ταχύτητα τής διανοίας.
— “Οχι, όχι’ μέ τήν αντοτιχήν μου ταχύ

τητα.
— Άλλά πώς ; δέν είσθε διάνοια.
— Όχι, καθόλου οέν είμαι διάνοια.
— Τί εισθε λοιπόν ; δόσετέ μας τόν ορισμόν τής 

ύπάρξεώ: σας ;
— Είμαι νεφέλωμα αερώδες.
— Ύλη λοιπόν ;
— Ούτε 5λή,

— “Ωστε λοιπόν δέν είσθε καί σείς ΰλη .
— Γίνομαι όταν θέλω, αλλα χάνω δυνάμεις καί 

καταπίπτω ώς πνεΰμα. Διά τοϋτο άκριβώς καί τά 
πνεύματα αποφεύγουν νά έμφανίζω-ται. Άλλως οί 
άποθνήσχοντες καθ' έκάστην θά ένεφανίζοντο, καί 
τότε ή ύπαρξίς των θ' αντιστρατεύετΟ προς τόν θείον 
νόμον τής γενικής δημιουργίας.

— Δύνασθε νά μάς δώσητε τόν ορισμόν τοΰ Θεοΰ ;
— Μάλιστα’ τό σύνολον τών πνευμάτων όλοκλή- 

οων τών κόσαων τής δημιουργίας έάν συνεννωθή θ' 
αποτελέση το Μέγα ΙΙνεϋμα τοΰ Δημιουργού.

— Τί εννοείτε ; έξηγηθήτε σαφέστερου.
— Εύχολώτατον’ ό οημιουργήσας πρώτος τόν κό

σμον ήτο εν πνεύμα. Άφοΰ έγένοντο οί άπειροι κό
σμοι, τότε τό Πνεΰμα έκείνο διεσπάσθη είς άπειρίαν
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πνευμάτων, τά όποϊα έδωκαν τήν ζωήν είς τά ζωϊχά 
όντα.

Σήμερον πνεύμα Θ ε ο ϋ δέν ύπάρχει.
Ούτε Θεός ύπάρχει.

— Δηλαδή ύπάρχει εις έκαστον ον.
— Βεβαίως. Καί πρέπει νά χαταστραφοϋν δλοι οί 

ζωικοί κόσμοι ώστε τά πνεύματα όλα συνενούμενα ν' 
αποτελόσουν εχ νέου τό αρχικόν δημιουργικόν πνεύμα, 
τό οποίον δύναται πάλιν κατά τόν αύτόν τρόπον να 
χατί/εμηθή εΐς νέους κόσμους, και οΰτω καθεξής.

Αύτό γίνεται έπϊ εκατομμύρια τώρα έτη.
— "Ωστε ούδέν άπόλυται...
— Βεβαίως’ ούδέν άπόλλυται.
— Ήμπορείτε νά έπεχταθήτε λεπτομερέστερο·/ 

έπί τής θεωρίας σας ταύτης ;
— Αύτό είνε ζήτημα τό όποιον Οά μέ απασχό

ληση τουλάχιστον επί είκοσιν ιδικάς σας ώρας.
Κατόπιν τών πρωτακούστων αύτών θεωριών τοΰ αο

ράτου επισκέπτου μας, έζητήσαμεντήν έξήγησιν τοϋ 
τρόπου τής επικοινωνίας αύτοΰ μετά τοϋ γραφικού με
σάζοντος.

— Ημείς έγραψε, δέν έχομεν καμμίαν σχέσιν μέ 
τήν ύλην. Επικοινωνούμε·/ δι’ύμών, ούχί έπενερ- 
γοϋντες διά τής όλης, δηλαδή διά τοϋ σώματος, άλλα 
διά τοΰ πνεύματος τοϋ Μεσάζοντος, μετά τοΰ όποιου 
γινόμεΟα εν πνεύμα. Ό λόγος δέ διότι, όπως σας εί- 
πον, έάν ύλοποιηθώμεν έπανειλημμένω;, θά χάσωμεν 
τήν πνευματικήν ύπόστασίν μας, καί θά χρειασθώμεν 
χιλιάδας ηλιακών ετών, ota να έπανέλθωμεν εκ νέου 
είς τήν σημερινήν κατάστασίν μας.

— 1 Ιώς δυνάμεθα νά σας καλέσωμεν έκ νέου δια να 
έξακολουθήσητε τάς ανακοινώσεις σας :

— ‘Απλούστατα’ εις οίανδήποτε ώραν αε αναπό
λησης, θά μέ έχη: έν σοι.

— Βλέπεις αύτοΰ τήν μητέρα μου ; ήρώτησεν ό 
συγγενής τοΰ προσκληθέντος πνεύματος.

— Έδώ εις τόν κόσμον μας δέν ύπάρχει πλέον 
ούτε μήτηρ. ού'τε πατήρ. Μήτηρ καί πατήρ είνε το 
σαρκίου.

— Δέν σας ενώνει καί αύτοΰ αία υπέρτατη ιδέα ;
— Έδώ ύπερτάτη ιδέα εί'ε ή ιδέα τοΰ Δημιουρ

γού τοΰ Σύμπαντος.
— Τί εννοείτε ; έξηγηθήτε.
— Περιμένετε, Υπάρχει Πνεύμα τό όποϊον από 

εκατομμυρίων ετών ύπάρχει άλλά είνε διασκορπισμέ
νο·/ εις τα πνεύματα τών όντων.

— Δέν τελειοποιούνται αύτά ;
— Τότε θά τελειοποιηθούν, όταν ένωθη καί πά

λιν ό κόσμος είς έν Πνεύμα, τού Δημιουργού τοΰ Σύμ
παντος. Έκεϊ έγκειται ή άνωτάτη τελειοποΐησις. 
Εντεύθεν δέ πάκιν διασπώμενον κατέρχεται είς τήν 
κατωτάτην βαθμίδα, όπόθεν θ' άρχίση πάλιν άνερχό- 
μενον καί οΰτω καθ’ εξής εΐς αιώνας τού; άπαντα;...

Όκ. Γ. έξηκολούθησε τήν μηχανικήν γραφήν, 
ήτις εΐς τήν έρώτησίν μας περί τής αιτίας τών γε- 
νομένων κρότων, μας άπήντησε μέ καταπληκτικήν 
ταχύτητα.

— Αύτά είνε πνεύματα, προσεγγίζοντα μάλλον 
πρός τήν ύλοποίησιν, διά τής προσεγγίσει!); των πρός 
τους ανθρώπους, από τα σώματα τών όποιων αντλούν 
ρευστήν δύναμιν.

Πνεύματα, τά όποϊα ευρισκόμενα έν πρωτογενεϊ 
καταστάσει, δέν τα ένδιαφέρει, έάν διά τής ύλοποιή- 
σεως χάνουν κάτι έκ τής καταστάσεώς τών τής πνευ
ματικής, καί αποβαίνουσι χυδαία, στερούμενα οΰτω 
τής άναπτύξεως.

Έγώ έπί παραδεϊγματι δέν δύναμαι νά είσδύσω έκεϊ 
όπου καί αύτά. Διότι Οά χάσω πνευματικά; δυνάμεις.

— Πώς εννοείτε σεις, ότι θά χάσετε δυνάμεις ; δέν 
τό αντιλαμβάνονται καϊ αύτά ;

— ΊΙ αντιληψις όλων τών πνευμάτων εινε ή αύτή, 
μόνον ή μ-ρφωσις διαφέρει.

‘Όταν έγώ είσέλθω είς ύλικά σώματα καί παρου
σιάσω διάφαρα ύλικά σημεία τής ϋποστάσεώς |αου, 
Οά χάσω μέρος τής μορφώσεώς μου, τό οποίον δια νά 
επανακτήσω θά χοειασθή πολύς χρόνος. Διά τούς 
λόγους τούτους τα προσεγγίζοντα πρός τήν ύλην 
πνεύματα, ύπήρξαν ώς έπί τό πλεϊστον ανθρώπων 
αμόρφωτων.

— Έννοείτε ανθρώπων κοινών ;
— ΊΙμπορεϊ νά εινε καί μεγάλων άνδρών' αύτό 

δέν σημαίνει τίποτε. Υπήρξαν μεγάλοι άνθρωποι ό- 
φείλοντες τό μεγαλείου των είς τήν γηίνην μόρφω- 
σίν των, καί εις περιστάσεις. Τούτο όμως δέν ση
μαίνει ότι ησαν καί μεγάλα πνεύματα. Έν τή προ
κειμένη περιπτώσει ύψώθηή ϋλη ύπεράνω τοΰ πνεύ
ματος, τούτο όμως δέν ίξακολουθεί καί είς τήν πνευ
ματικήν ζωήν, έν τή οποί? έκαστον π.εΰμα εύρί- 
σκει τήν θέσιν του, ανεξαρτήτως τής γηίνη; Οέσεώς 
του.

Τούνα/τΐον δέ πνεύματα εύγενή και ανεπτυγμένα 
είσήλθον είς σώματα αφανή άνθρώπων καί διεκρίθη- 
σαν τότε, όταν τό πνεύμα κατώρθωσε νά έπιβληθή 
καί νά ύψωθή ύπεράνω τών κοινωνικών περιορισμών.

— Κατόπιν τής θεωρίας σας ταύτης ήμπορείτε νά 
μας όμιλέ,σητε διά τοΰ Μεσάζοντος περί επανόδου τών 
πνευμάτων είς τόν κόσμον ; ήρωτήσαμεν.

— Λυτό οέν τό γνωρίζω έχ πείρας, διότι δέν ηλ· 
θεν ή σειρά μου. Έν τούτοις έξετάζων τήν σημερι
νήν μου κατάστασίν, δύναμαι νά σάς είπώ τήν γνώ
μην μου. Άλλ’ όχι τώρα, διότι θα εινε θεωρία μα
κρύ, όπως τήν εννοώ αύτήν τήν στιγμήν, ό δέ Με
σάζων εκουράσθη.

Πράγματι δέ ό κ Γ. γράψας προηγουμένως μετ’ 
άλλου πνεύματος, τό όποιον τού κατηνάλωσε πολλήν 
ώραν εΐς τήν άφήγησιν οικογενειακών γεγονότων, μή 
δυναμένων να δημοσιευθοΰ'/, είχε κουρασθή κατα 
τοιοΰτον καταφανή τρόπον, ώστε οί οφθαλμοί του 
εϊχον σχεδόν κλεισθή έκ τοΰ καμάτου, μολονότι διε- 
τέλει έν πληρέστατη φυσιολογική έγρηγόρσε-., ή δέ 
γράφουσα χειρ του δέν διετέλει πλέον εις τήν βού- 
λ.ησίν του καϊ εφαίνετο κατα τό εν τρίτον όγκωδε- 
στέρα τής αριστερά;.

Τούτο μάς ήνάγκασε νά διακόψωμεν τήν συνεδρία- 
σιν περί τήν 3ην πρωινήν ώραν, καί ν’ άπέλθωμεν, 
ένώ οί κρότοι μάς συνώοευον, ώς έάν ήθελον νά μάς 
άποχαιρετήσουν !...

Τήν έπομένην εσπέραν συνήλθομεν καί πάλιν περί 
τήν ίΙην ώραν, προστεθέντος καί τοΰ διακεκριμένου 
καθηγητοΰ Τών φυσικών επιστημών κ. Διομήδους 
Παπαβασιλοπούλου, δεινοΰ έρευνητοϋ τών ψυχικών 
φαινομένων.

Ό κ. I'. έτοποθετήθη καί πάλιν πρό τοΰ γρα
φείου, αλλα δυστυχώς κατα την εσπέραν έκείνην 
έστάθη αδύνατον νά κινηθή λελογισμένως ή χειρ 
του.

Ό κάματος τής προηγουμένης έσπέρας καί ή αϋ
πνία του τόν εϊχον φαίνεται έπηρεάση εις τοιοΰτον 
βαθμόν, ώστε αΐ δυνάμεις αί άναγκαιοΰσαι όπως δια- 
τεθώσι προς αποκάλυψιν τοΰ φαινομένου τής μηχανι
κής γραφής εϊχον έξαντληθή.

Τότε παρεχώρησε τήν θέσιν του εΐς τήν δεσποι
νίδα Δ. ή όποια καί άλλοτε είχε παρουσίαση τό προ
τέρημα τούτο.

Π δεσποινίς Δ. έλαβε τό μολυβδοκόνδυλο·/, ήρχισε 
δέ κατά τόν αύτόν μέ τόν κ. Γ. τρόπον νά χαράσση 
ταχύταια επ': τοΰ χάρτου λέξεις καί φράσεις αϊτινες 

προφανώς παν άλλ.ο, ή απόρροια ίοικών της σκέψεων 
ησαν.

Ξένη διανοια ώμίλει δι αύτής, ή όποϊα ήρνηθη 
έπιμόνως να δηλώση τό όνομά της, εδέχθη όμως ν' 
άπαντήση είς ό,τι ήθέλομεν να τήν ερωτησωμεν.

Τότε, έκ φυτικής περιεργείας, ηρώτησα εάν ήδύ
νατο να μάς περιγράψη πώς επέρχεται ό θάνατος εις 
τόν άνθρωπον καί τί αισθάνεται ούτος κατα τήν στιγ
μήν έκείνην.

— “Ω ! άπήντησεν ή γραφή’ δώσατέ μου την λί
ραν τοΰ Όρφέως καί τήν κλίμακα τοΰ ’Ιακώβ διά ν’ 
άνέλθω εΐς τό ύψος τής στιγμής έκείνης, καί να πε
ριγράφω μίαν κατάστασίν ανεκδιήγητο·/ διά λέξεων.

— Άλλ’ έν τούτοις διεκόψαμεν, μή μας στερήσητε 
τής περιγραφής τούτης, έξηγηθήτε όπως ήμπορείτε, 
καί μέ όρους ούχί ποιητικούς όσον φυσιολογικούς μάλ
λον.

Τότε ή χειρ τής δεσποινίδος ήρχισε νά γράφη έπί 
τοΰ /άρτου με καταπληκτικήν ταχύτητα.....

Έπϊ Τη έρωτήσει μας λοιπόν τί είνε θάνατο; ή 
μηχανικώς γράφουσα χειρ τής δεσποινίδος Δ. έξηκο
λούθησε χαράττουσα ταχύτατα έπί τοΰ χάρτου τήν 
εξής άτάντησιν :

— "Οταν επέρχεται ή μοιοαία στιγμή διά τόν άν
θρωπον, ά.χεται χάνων ούχί τάς αισθήσεις, αλλα την 
εξωτερίχευσιν τών αίσθήσεών του.

— Τί εννοείτε λέγων ότι δέν χάνει τάς αισθήσεις ; 
Αισθάνεται τάχα καί ώε πτώμα ; !

— Μ ή βιάζεσθε εΐς τάς έρω-.ήσεις σας καί μοΰ 
διακόπτετε την σειράν τών σκέψεων. Τί είνε το π'ώ- 
μα διά νά αΐσθανθή ; αύτό Οά ήτο άστειότης, μή έπι- 
τρεπομένη ούτε καί εΐς νήπια. Έχω ύπ’ όψει μου 
ότι αποτείνομαι πρός σοβαρούς ανθρώπους. Λοιπόν 
όχι· ώς πτώμα βεβαίως δέν αισθάνεται καί ό λόγος 
εινε ότι δέν είνε τό σώμα τό όποιον προκαλεΐ την 
αίαΟησιν, αλλά τό πνεΰμα, τό οποίον δεν χάνεται.

Κατά τήν στιγμήν λοιπόν τής ένάρξεω; τοΰ θα
νάτου, ή σκέψ ς συγκεντροΰται βαθμηδόν εί; τόν έγ
κέφαλον.

— Εις ολόκληρον ;
— "Οχι’ εις τό πρόσθιον μετωπικόν μέρος, βα

θμηδόν δέ χάνεται ή έκδήλωσι; τή; α’.οθήσεως διά 
τοϋ σώματος, διότι τό πνευματικόν ρευστόν, τό οποίον 
ητο διανεμημένο» καθ'ολόκληρον τό σώμα, συγκεν- 
τροϋται εί; τήν έδραν του την κεντρικήν, τόν εγκέ
φαλον δηλαδή, όπως εχχυθή εις τό κενόν.

Παρατηρήσατε βεβαίως όλοι την πνευματικτ-ν σας 
κατάστασίν κατά την εναρξιν τού ύπνου . Σάς ερωτώ.

— Μάλιστα.
— Δέν επέρχεται μια συγκέντρωσις τή; διανοίας ; 

δέν παραλύουν -α μέλη καϊ αί αθρώσει; τοΰ σώματος; 
δέν χάνετε βαθμηδόν τήν άντίληψιν τοΰ περιβάλλον
τος ;

— Μάλιστα.
— Λοιπόν τό αύτό ακριβώς συμβαίνει καί κατά τήν 

στιγμήν τοΰ θανάτου, μέ τήν διαγόραν ότι ή συγκέν
τρωσες έπέρχεται καθολική δια τό πνευματικό·/ ρευ
στόν καί οχ: εί; τήν αναλογίαν τοΰ ύπνου.

Διότι κατά τόν ΰπ/θν δέν χάνουν όλοσχερώς τά 
μέλη τοΰ σώματος τήν πνευματικήν των λειτουργίαν, 
ένώ κατά τόν θάνατον -.ήν χάνουν όλοκλήρως.

'Π συγκέ/τρωσις λοιπόν αύτη εξακολουθεί μέχρι 
τής τελευταίας πνοής, καϊ ή έξοδο; ολοκλήρου τοΰ 
ρευστού τής διανοίας είς τό κενόν.

Δηλαδή ή σκέψις οέν παύει, άλλά βαθμηδόν περι
πίπτει εις μίαν ατομικήν λειτουργίαν, ή όποια πλέον 
διακόπτει πάντα δεσμόν μέ τόν περιβάλλοντα κόσμον 
τών ανθρώπων.

Και τοιουτοτρόπως άπό τήν ζωήν τή; ατομι 

κότητος, εί; τήν όποιαν τό πνεΰμα διετέλει έν 
τή σαρχίω τώ άνθρωπίνω. μεταπίπτει είς ζωήν ό ν
το τητ ος.

— Τί έννοείτε ζωήν όντότητος; δέν έξη- 
γεϊσθε παρακαλοϋμεν ;

— Ευχαρίστως, όσον μοΰ είνε δυνατόν. Ζωήν ά»- 
τότητος εννοώ τήν συνείδησιν μιας ύπάρξεως μεμο
νωμένοι; υφιστάμενης, άνευ βιωτιχών περιορισμών, 
και σχέσεως πρός άλλο πνεΰμα.

Δέν ύπάρχει πλέον είς τόν ’.δικόν μας βι’ον ατομι
σμός, ούτε ουναται έν πνεύμα νά κανο'ίση θέσιν απέ
ναντι τοΰ ετέρου.

Έκάστου ή θέσι; κανονίζεται έκ τής πνευματική; 
του άναπτύξεως, ήτις πάλιν είνε αποτέλεσμα τής 
κατα την γηινην ζωήν πνευματικής καλλιεργίας.

Διακρίσεις γένους καί διακρίσεις αίματος δέν ύπάρ
χουν. Άπλούστατα, διότι ή δημιουργία δέν καθώ- 
ρησε τοιαύτας, άλλ’ εδωκεν ύπεροχήν εΐς τά ο/τα 
έκεϊνα μόνον, τά όποϊα ήσαν άξια νά τήν έχουν τήν 
ύπεροχήν ταύτην, καί νά τήν κατακτήσουν διά τής 
καλλιέργειας τοΰ πνεύματός των.

— Άλλά, διεκόψαμεν, δέν μάς αναπληρώσατε τή7 
θεωρίαν τοΰ θανάτου.

— Δέν μοΰ ύπολείπεται πολύ άκόμη. Έ διάρ
κεια λοιπόν τοΰ ό/ομαζομένου ψυχορραγήματος, είνε 
έξακολούθησις τής αντικειμενικής αΐσθήσεω; τοΰ θνή- 
σκοντος, μέχρι τή; στιγμής καθ' ήν τό πνεύμα του 
θα εκχυθή είς τό κενόν, ότε πλέον δεν ϊχει συνείοη- 
σιν τών πέριξ τελούμενων. Τό σώμα τό όποιον έμει- 
νεν άνευ πνεύματος, οέν έχε·, πλέον ούδένα σύνδεσμον 
μέ τήν σκέψιν, καϊ παραμένει άναΐσθητΟν, 8πο/ς τό 
άντιλαμδάνεσθε καί σείς.

— Καί κατόπιν τί συμβαίνει εΐς τό σώμα ;
— Περιεργότατον πράγμα.
Εκείνοι οί όποιοι δέν έχουν συνείδησιν τής ύπαρ- 

ξεως πνεύματος έν εαυτοί; (καί απορώ πώς ύπάρ
χουν τοιοΰτοι άνθρωποι) εύρίσκοντα·. εΐ; μίαν κατά- 
πληξιν, ή όποια αναμφιβόλως δέν ει/ε ωφέλιμος πολύ 
πρός διαχανόνισιν τή; θέσεώς των μεταξύ τών πνευ
μάτων. Είνε έν είδο; παθητικού πολύ βαρέος, τό 
όποιον εγγράφεται εΐς τήν μεοίοα τών γνώσεων καί 
τή; άναπτύξεώς των.

— Καί εκείνοι οί οποίοι πιστεύουν ;
— "Ω, εκείνοι οί οποίοι έπίστετον είνε αυτόχρημα 

εύδαίμονες. Δέν έχουν κανένα λόγον νά έκπλαγοΰν, 
διότι μόνον έκεϊ ένθα δέν έχει γνώσιν έκ τών πρστέ- 
ρων, εκπλήσσεται ό άνθρωπος.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ή θέσις μεταξύ τών πνευμά
των τών τελειοτέρω/ διακανονίζεται άφ’ έαυτής χα
ζή κατά τρόπον έντελώ; ίδιον καί διαφερο/τα πολύ 
άπό τόν τρόπον τοΰ ζήν έπί τής -γής.

Έοώ ή χειρ τής δ. Δ. έσυρε μερικά; γραμμάς εί; 
σημεϊον ότι δέν έπροτίθετο νά εξακολούθηση.

Άλλ’ ήμει; έπιμείναμεν.
— Δέν μά; γράφετε καί τό όνομά σα; τώρα ;
— "Οχι, έγραψε·/ ή χειρ. ’Επιθυμώ »α μείνω ά

γνωστο;.
— Γ^·.·Λε·*ετε ;
— Πολύ. “Εχω τού; λόγου; μου. Χαίρετε.
“Εσυρε μίαν γραμμήν μέχρι τοΰ άκρον τοϋ χάρτου, 

τό δέ μολυβδοκόνδυλο·/ κατέπεσεν εκ τη; χ/’-ρο; τής 
γραφούση; δεσποινίδος, ήτις ήγέρθη έν μεγίστη πα- 
:αζάλη καί κρατουμέ-.η παρ’ ήμών.

Τοιουτοτρόπως έληξεν ή δεύτερα ό/.ως τυχαία καί 
άπροπαράσκευος συ’/εδρίασί; μας, τήν όποιαν άφηγή- 
θημεν ακριβώς όπω; συνέβη, χάριν περιεργείας καί 
άνευ σχολίων καί κρίσεων -.δικών μου.

Ο. II.
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ΑΡΙΑΔΝΗ ΘΗΣΕΓ
ΕΡΡΙΚΟΣ Α. ΣΚΑΣΣΗΣ

Τελειόφοιτος τής Φιλοσοφικής Σχολής γεννηθεί: 
τή 10 Ίανουαρίου τοϋ έτους 1884, έν τή νήσω 
Σύρω. Σπουδάσαε έκεΐ τά στοιχειώδη φιαθήιιατα 
είτα δ' έν ΆΘήναις άποπερά-.ac τά τοϋ "Ελληνικού 
Σχολείου καί τού Γυμνασίου ένεγρόφη τώ ετει 
1 go I εΐς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τού ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου. "Εγραψε πολλά άρθρα καταχωρι- 
οθέντα έν τώ ήυετερω Περιοδικω καί έν τή π Λρ- 
υονία». Ιϊρός δέ καί ίϊεπόνησε τώ ι φοο.μαθητής ών 
τοϋ Γυμνασίου, μετάφρασ.ν τοϋ XXI βιβλίου τοϋ 
Λατίνου συγγραφέως Λιόίου. Τώ δέ έτει 1902 έέέ- 
δωκε Λατινικόν ’Αναγνωσματάριου έγκριθέν παρά 
τού Υπουργείου τής Παιδείας. Μετά ταϋτα τώ 
1903 έγραψε κριτικός παρατηρήσεις είς τά 'Αθη
ναϊκά τοϋΐΒ'καΙ IΓ’ αίώνος καταχωρισθεΐσαο έν 
τώ ΙΙεριοδικώ, τής έν Άθήναις ‘Επιστημονικής 
"Εταιρείας ,Άθηνά. Τέλος μετέγραψε·/ άπό τής Λα
τινικής εΐς τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν τάς τοϋ Όσι- 
δίου Έπιστολάς ή "Ηρωίδας, ήτοι έπιστολάς ήρ Λ- 
δων καί ήρώων έρωτικάς, ών, οΰπω έκδοθε σών. 
μίαν εύμενώς παρέσχεν ήμϊν ό μεταφραστής ήν καί 
δημοσιεύομε'/ έν τώ μετά χεϊρας φύ'λω.

★

'Ημερότερα ευρ-.ν τά αγριότατα ζαί πλ-ίστης 
ώμότητος μεστά θηρία ή σέ διότι c-ύδενί αλλω θά 
ένεπίστευον έμαυτήν χείρον ή σοί ! "Α δ' άναγι- 
νώσκεις,** Θησεϋ, έξ έκει'νης τής άζτής πέμπω σοι 
οθ;ν τά "ιστία άνήγαγον τό πλοϊόν σου άνευ έμοΰ 
πλησιστίω άνεμω, έξ εκείνης τής άζτής, λέγω 
έφ’ ή; φευ ! καί ύπό τοϋ ολέθριου ύπνου μου ζαί 
ύπό σοΰ έγώ άναξίως προδοθεϊσα, άπιστε, ζατε- 
λείφθην Ήτο καιρός καθ' ο/ ή διαφανής δρόσος 
τής πρωίας έπιχεΐτα: έπι τής γής ζαί τά πτηνά 
ύπό τό ζαλ.ύπτον αύτά φύλλωμα μινυριζουσιν. Ε- 
γερθεϊσα ζαί άτονος έτι έζ τοϋ ύπ»θυ προσεπά- 
θουν νά ανεύρω διά τών ύπό τοϋ καμάτου βαρειών 
χειρών μου τόν ήγαπημένον θησέα μου. Ούδ.ίς 
ύπήρχε... Τείνω τας χειράτ μου ζαί ούθ.ς τείνω"

" Μίνως, ό των Κρητάίν βασιλεύς, όιά τόν υιόν "Λ;.ρό;εων 
ύτο τών Αθηναίων σχληρώς φσνινΟίντοι μετά οϊοόρυυς πο
λέμους όπέθη-εν αύτοϊς λοσυον Γνα κατ’ έτος έτιτά νέους 
»α'ι »όρ>ς τάς ΐσ>ς εί; Κριτήν πίμπι,ισι βοράν τοϋ Μι·.α· 
ταύρου όστις ηιο της ΙΙασ.ιφάης και ιού Ταύρου υιός, φοβε
ρόν τέρας, έν τώ ΛαΛυρίνθω έγχαθειργμένος. " Ι’πό ταύτης 
τής αιιμίας κ»ΐ τής ουμςοράς τής πατρίίος παρακινηθείς ό 
Θησεϋς τοΰ Αίγϊως, βασιλεως τών *Α6η αί/..ν, και τής Αϊ- 
θρας υιό:, αϋτεπάγγελτ'.ς ίκ/.ηρώθη κα'ι μετά τών όις επτά 
νέων είς Κρήτην πλέει Λυτόαε έλθοντος, Αριάο-.η, τοϋ Μί- 
νωος καί τής ΙΙασιφάης θυγάτηρ,τώ Θησέως έρωτι τρωΟεΐσα, 
ουνιβούλευσεν αύτώ πώς ητο δυνατόν νά έξέί.Οη έκ -,οϋ Λα
βυρίνθου οοϋσα μΐιον όστις δεθείς έκ τοΰ στομίου έμελλε 
να δβίξη τήν εις αυτό επάνοδον. Οΰτω τοϋ Μινώταυρου φο· 
νευθέντος και παντός κινδύνου άρθέντος ό Θησεϋς σύν τή 
"Αριάδνη έκ τής Κρήτη; άναχωοήοα. είς τήν νήσον Νάξον 
αφικετο και ενταύθα τήν Άριάδνην κοιμωμένην κρϋφα κα- 
τέλιπεν. Όδεν ότι αύτη, έγερθεΐσα έκ τού ύπνου, ησθετο 
έαυτήν ύπό τοΰ θησέας προδόθεϊσαν καέ ίγκαταλειφβεΐσαν 
κατεχομένη υπο λύπης δια τόν φυγύντα φί/ον πέμπει αύτώ 
τήν έπιστολήν τή.δε.

‘Ινα ζωηρότεροι ό αναγνώστης αίοθάνη-.αι ιών τής 
•Αριάδνης λόγων ανάγκη νά φαντάζηται τούτην οΰγϊ γρά· 
ουσαν τήν έπιστολήν άλλά λέγουσαν ιούς λόγους τούτους 

*ώ φεύγον-.ι ΘησιΓ.
τ 

κινώ τούς βραχίονας μου περί τήν κλίνην" ούϊείς 
υπήρχε·/... Ό φόβος έξαρπάζει με τοϋ ύπνου" έγεί- 
ρομαι περιδεής ζαι τά μέλη μου ταχέως κατέ- 
πεσον έπ! τής κλίνης ήτις έστερεϊτο τοΰ Θησέως. 
Εύθύς τά στέρνα μου ήχου τι πληγέντα διά τών 
χειρών μου ζαί τίλλω τήν διεσπαρμένη·/ έζ τοϋ 
ύπνου" ζόμην μου. Σελήνη ήτο" παρετήρησα έσν 
ϊδω άλλο τ: ή τήν άκτήν" οί οφθαλμοί μου μόνην 
αύτήν βλέπουσι. Νϋν μέν τήδε, νυν δέ κακεϊσε μάτην 
σπεύδω άπελπις ζαί έπτοημένη" ή δέ βαθεϊα άμμος 
έβράδυνε τά βήματα νεαρας κόρης. Καθ’δλην τήν 
όχθην βοώ «Θησεϋ. . .θησ-ϋ. ..» άλλ’ ή ήχώ τών 
βράχων ανταπέδιδε τό όνεμά σου. Καί οσάκις έκά- 
λουν σε, τοσάκις οι τόποι αυτοί σ’ έπανεκάλουν" 
Καί αύτός έτι ό χώρος έφαΐνετο ότι ήθελε νά μοι 
προσφέρη βοήθειαν. Ύπήρχεν όρος ού έπί τής 
κορυφής έφαίνοντο θάμνοι τινές" έκεϊθεν -/.ρέματα ι 
βράχος απειλούμενος ύπό τών βρεμόντων κυμάτων. 
’Ανέρχομαι έκεϊσε, τής ψυχής μου παρεχούσης 
δυνάμεις καί ού'ω θεώμαι τό αναπεπταμένου πέλα
γος. 'Εντεύθεν έγώ. άτε ζαί τούς σκληρούς ανέμους 
συλλήπτορας σχοϋσα, βλέπω τα ιστία πλήρη ύπό 
τοΰ ορμητικού ζαί σφοδρού Νότου Ή ΐδοΰσα ή καί 
νομίσασα ότι ειδον ψυχροτέρα τοΰ πάγου καΐήμιθα 
νής έγενόμην. Καίπερ ούτως διαζειμένη καλώ τόν 
Θησέα κραυγάζουσα «Ποΰ φεύγεις μ αρέ καί παγ
κάκιστε Θησεϋ; άνάπλευσον καί επάνελθε. Έπανά- 
γαγε τό πλοϊόν σου στερούμενου τοϋ αναγκαίου πλη
ρώματος.» Ούτως έγώ έφώνουν ζαί λυγμοί άν-πλή- 
ρουν τό έλλ ιπον τή; φωνής μου μεθ'ής άν-μίγνυον 
πληγάς. Έάν μή με ήκουες,όμως ήδΰνασο νά μέϊδης, 
διότι α: χεϊρές μου κινούμενα! παρείχονιο σημϊϊα. 
Προσ-δεσα λευκόν πανιού έπί ράβδου ί'να ανακαλέσω 
τήν μνήμην εκείνων οϊτινες έφά··ησαν τοσοΰτον 
έπιλήσμονες Κα! ήδη είχες άρπασθή έζ τών οφθαλ
μών μου, δέν έφαίνεσο έτι. . Τότε τέλος έζλαυσα, 
τής λύπης μέχρι ένταΰθα έπισχοΰσης τά δάκρυα. 
Διότι τί άλ/.ο ήδύναντο οί οφθαλμοί μου ή να 
ζλαΰσωσιν έμέ αύτήν άφ' ού έπαύσαντο παρατη- 
ροϋντες τό πλοϊόν σου καί σέ; ”11 περιπλανωμένη 
μόνη και διαζεχυμένη τήν κόμην ώς ύπό τοΰ Θη
βαίου θεού έξεστηκυϊα Βάκχη ή τά βλέμματά μου 
έχουσα προσηλωμένα προς τήν Οαλασσαν έκάθισα 
έπί βράχοι τινί τόσον ψυχρά τόσον άναίσθητος 
όσον ό φέρω/ με βράχος. Πολλάκις αναζητώ τήν 
κλίνην ήτις άμφοτέρους ήμας έδ-ξατο καί ήτις 
δέν έμ-λε νά βλέπη ήμας ηνωμένους.Όσον δύνα
μαι άπτομαι τών ιχνών σου άντι σοΰ καί 
έπί τών ύπό τών μελών σου Οερμαθέντων στρωμά
των κατακλίνομαι ζαι δάκρυ χεουσα βοώ. « Επί 
σοΰ. κλίνη, ήμεθα οί δύο" άποδος τούς δύο" ήλθο- 
μεν ένταΰθα άμφότεροι, διατΐ δ·ν άπερχέμ θα άμ- 
φότεροι; παγκάκιστη κλίνη ποΰ είναι τό μεϊζον 
μέρος ήμών; Τί να πράξω: ποΰ μόνη νά τραπώ ; 
ΊΙ νήσος είναι άγεώργητος.οΰτε βλέπω έργ’ανθρώ
πων οΰτε βοών, ή δέ θάλασσα περιζωννύε: παντα- 
χόθεν τήν γήν ταύτην" ούδείς ναύτης, ούδέν πλοίου 
έπιχιιρεϊ διάπλω έπιχινδυνωτάτω. Κατά υοϋν Οές 
οτι παρέχονται μο: εταίροι.πλοϊον, άνεμος. Ποΰ θά 
πορευθώ; Ή πατρική γή άρνεϊταί μοι πασαν πρό
σοδον. Έγώ Κρήτη έκατόμπολι, δέν θά σε ϊδω 
πλέον διότι ζροΰδωκα τόν πατέραμου καί τό βασί

λειον, προσφιλή ονόματα, δια τών πράξεών μου, 
προΰδωζα τά αντικείμενα ταΰ:α τής λατρείας μου 
οτε, ΐνα άπαλλάξω σε τ.ΰ θανάτου οστις έμελλε 
νά είναι τό βραδεϊον τής έν τώ Λα6υρί·θω νί-.ης 
σου, έδωκά σοι μίτον σωτήριον, οδηγόν τών βημά
των σου, έν ω μοι έλεγες. «’Ομνύω σοι αύ-ούς 
τούς κινδύνους έγώ ότι σύ θά είσαι έμή έφ' όσον 
τις ήμών ζή» Ζώμεν, Θησεϋ, ζαί δέν άνήζω σοι 
(έάν ή ζωή γυναικός προδ.θ.ίσης ύπό συζύγου 
επιόρκου είναι ζωή). Είθε έφόνευες καί έμέ, 
ώσπερ τόν αδελφόν, παγκάκιστε, διόιι ουτω 
μόνον έμελλες νά λυθής τόν όρκων σου. Ήδη δ’ 
έγώ ού μόνον ά μέλλω νά πάθω δε.νά αναπολώ 
άλλά καί όσαδήποτε δύναται νά πάθη γυνή έγκα- 
ταλειφθεϊσα έχω έν τώ.' Επέρχονται μυρίαι ίδέαι 
θανάτου. Ό θάνατος είναι μικρόν, ήττον φοβερόν 
ή ή αναβολή αύτοΰ. Καί ήδη ύποπτεύω οτι μέλ- 
λουσι ταύτη τή όδφ ή ε
κείνη νά έλθωσι λύκοι. 
Ίσως ή γή αύ.η τρέφει 
καί πυρροχαίτας λέοντας 
Τις γινώοκει ότι ή νήσος 
αύτη δέν έχε·, και τίγρεις 
άγριας; Λέγεται δ’ώσαύ- 
τως ότι ή Οαλασσα έκ 
πτύει μιγάλας φώ/.ας. Τί; 
κωλύει να μή διαπ-ρα- 
σωσι τό σώμά μου ξίφη ; 
Άλλά ταϋτα άνε/,-ά’ αρ
κεί μόν-.ν νά μή δεθώ αι
χμάλωτος διά σκληρά; ά 
λύσ-ω; μηδε δούλη γενο- 
μένη μέγαν έλκω ϊά τής 
χειρός στήμονα έγώ ήτις 
έσχον πατέρα τόν Μίνωα 
κα: μητέρα τήν θυγαιέρα 
τοΰ Ήλί·.υ, καί όπ ρ εν
θυμούμαι κάλλι-.ν, έγώ 
ήτις έσχον σέ νυμφίον 
'Οσάκις παρατηρώ 
θάλασσαν ή τήν γή-ι 
τάς έκτεταμένας ά/ 
πολλά μοι άπειλοΰσι ταϋ
τα. Ό ούρανός μόνος ύ· 
πελείπετο" άλλά φοβούμαι 
τούς Θεούς Έγκαταλεί-
πομαι τοΐς ορμητικοί; θηρίοις λεία καί τροφή. Καί 
έάν κατοί/ώσ ν ένταΰθα άνθρωποι ύποπτεύω αύτούς 
διότι ύβρισθεϊσα έμαθον νά φοβώμαι τούς ξένους. 
Είθε έζη ό Άνδρόγεως καί μή έδίδους δίκην, ώ 
γή τοΰ Κέζροπος, ύπέρ ών ήδίκησας, μηδ’ ή χειρ 
σου, Θησεϋ, δι’όζώδους ροπάλου έζημίου Οανάτω 
τόν θνητόν ήμιάνθρωπον καί ήμίταυρον, είθε τέλος 
μή σοι ϊνεχείριζον τόν τήν επάνοδον δεικνύοντα μί
τον , Δέν έζπλήττομαι ίτι ένίκησας καί ότι τό 
πληγέν θηρίον έβαψε διά τοΰ αίματός του τήν Κρη
τικήν γήν, διότι δέν ήτο δυνατόν τά διατρηθή ή 
καρδία σου ύπό ζέρατος" άντι θώρακος άρκούντως 
τό στήθος σου σ’ έκάλυπτεν. Έ/.εϊ σύ φέρεις χά- 
λι/.ας κα! άδάμαντας. Σκληρέ ύπνε, διατΐ μ’ έ- 
νάρκωσας ; Ή δέν έπρεπε νά ναρκωθώ ύπό τού" ύ
πνου ή νχρκωθεϊσα έπρεπε νά κοιμώμα: τόν αιώ
νιον ύπνον τΟϋ θανάτου. Καί ύμϊΐς ώσαύτως άπη-

νεϊς άνεμοι, τότε εύνοι, έγένεσθε αίτιοι τών όδυρ- 
μ.ών μου" καί σύ σκληρά χειρ ήτις ζαί έμέ ζαί τόν 
αδελφόν έφόνευσας' καί σύ δοθεϊσά μοι, αϊτούση, 
κενόν όνομα, πίστις. “Υπνος ζαί άνεμος καί πί- 
στις συνώμοσαν κατ' έμοΰ. Δι' αιτίας τρεις μία 
κόρη προύδόθην. Έγώ άρα θνήσκουσα οΰτε τά δά
κρυα τής μητρός θά ϊδω, ούτε τόν διά τών δακτύ- 
/ ων τούς οφθαλμούς μου καλύψοντα ! Η δυστυχής 
ψυχή μου Οά πορευΟή εΐς ξένας αύρας καί ούδεμία 
φιλία χειρ Οά έμπλήσχ. οσμής ήδείας μύρων τά ά
ψυχα μέλη μου ! Τά άταφα οστά μου θά γένωνται 
άρπαγμα τών θηρίων ζαί τών όρνέων ! Αύτη είναι 
άξια ταφή άνθ’ ών εύηργέτησα! θά φθάσης εις 
τόν λιμένα τοΰ Κέζροπος και ύπό τής πατρίδος 
θά γίνγ,ς δεκτός. "Οταν δέ σύ, τοΐς πολίτας, οϊ- 
τινες Οά σ’ έχωσιν ά.'ά στόμα έπαινοΰντες, καλώς 
έξιστορής τόν του ταύρου ζαί άνθρώπου έν ταΐς πο- 

λυπλόκοις καμπαΐς τοϋ ύ- 
πογείου άναζτόρου θάνα
τον, είπέ ωσαύτως οτι σύ 
έμέ μόνην έν έρήυ,ω γή 
ιατέλιπες διότι έν τή αί
γλη τής τοσαύτης δόξης 
σου δέν είναι πρέπον να 
παραδοΟώ ύπό σοΰ τήλήθη 
Οΰτε ό πατήρ σου είναι 
ό Αίγεύς οΰτε ή μήτηρ 
σου ή Αϊθρα άλλ ’ οί βρά
χοι κσί ή θάλασσα. Είθε 
μ' έβλεπες έκ τής ά/.ρας 
τής πρύμνης σου καί οΰτω 
ή ειζών μου Ορηνούσης 
ήθ.λε συγκινήσει τήν ζαρ- 
δίανσου! Καί νΰν άν μή 
δια τών οφθαλμών άλλά 
διά τής φαντασίας ΐδέ με 
έχομένην βράχου όστις 
ωθείται ύπό τής κυματώ
δους θαλάσσης. Ίδέ τήν 
διαζεχυμένην έπί του προ
σώπου τής πενθούσης κό
μην καί τόν δαζρυβρεχή 
χιτώνά μου. Τό σώμά μου, 
ώς τά τοΰ βορρά κινούμενα 
σπαρτά, φρίττει, ζαί ή 
έπιστολή αύτη έζφεύγε 

τήν τρέμουσαν χεϊρά μου. Δέν σε ικετεύω διά τήν 
εύεργεσίαν ήτις κακώς προύχώρησε. Μηδεμία χά
ρις έστω σοι έπι τή πράξει μου άλλά τούλάχ-.στον 
μηδέ τιμωρία. Διότι έάν μή έγώ έγενόμην ή αίτια 
τής σωτηρίας σου, σύ διατΐ νά γίν/,ς ή αιτία τοΰ 
θανάτου μ.ου ; Ταύτας τάς χεϊρας, αι'τινες κατεπο- 
νήθησαν πλήττουσαι τό ζαθημαγμένον στήθος μου, 
πέραν τοϋ μάζροΰ πελάγους έκτείνω. Περίλυπος 
τήν ύπολειπομένην έκ τών συνεχών τίλσεων κόμην 
μου δεικνύω σοι. Πρός τών δακρύων, ά κινοΰσιν αί 
πράξεις σου, ικετεύω, έπανάγαγε. θησεϋ, τό πλοϊόν 
σου ζαί στρέψον τά ιστία σου. Έάν με ευρης νέ
κραν, τούλάχιστον Οά συλλέξης τά οστά μου.

/ t'.Tior. X. τών tov 'Οβίδιον Ίϊρωίδων)·
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Ι’ώασος ϊππεϋς nlntti εί,ς τό στήθος βληθείς.

TO NEON

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγ.)

Έκεΐθεν μετέβην προς συνάντησιν τοΰ /.. 
Άχιλ. Βουρνάζου, συνδρίμητοϋ καί έκ τών 
προυχόντων τού τόπου. Είνε ά.ήρ μεσήλιξ, 
εύγενέστατος καί φιλοπρόοδο;, έχων χρηματι
κήν καί κτηματικήν περιουσίαν καί ωραίας οί 
κοδομά; έν τή πόλει. ’Αγαπά οέ το κυνήγιον 
καί τά άστεια καί μού αρέσει ή συμπεριφορά 
-ου καί οσάκις συναντώμεθα, γελώμεν αρκετά.

— Ά, ήλθε;, πάλιν, τί νέα άπό τά; 'Α
θήνας, μοί λέγει άμέσως μειδ'ών, συναντήσας 
αύτον εν τώ καφενείφ* είχατε τρικυμίαν ; "Ελα 
κάθησε κοντά μου, νά μοΰ τά πή·, ποσον έ- 
χ.υ- αί μετοχαί τή; 'Εθνική; ;

— Καλά, ζαθημαι, οιγά σιγά, καί ένα ένα 
θά σ;ύ τά πώ, τφ άπαντώ, και έν ταύτφ μέ 
συνιστα είς τού; παρακαθημένους δύο τρεϊ; φί
λους του, ών δέν ενθυμούμαι δυστυχώ; ήδη τά 
ό όματα.

— Λοιπόν, ταςείοιον έκαμα λαμπρόν, εις 
τας ’Αθήνας έχομεν ήδη δροσιαΐς καί διασκε
δάσεις καί θέατρα πολλά καί αί μετοχαί τής 
Έθνκή; έξέπεσαν.

— Ναί, τούτο το έμαθα καί μέ λυπεί πολύ, 
άλλά δζτί ό χρυσό; έξέπεσε ; ηΰρζ.τε κζνέν 
χρυσωρυχεΐον;

— Διότι εισρέει πολύς έκ τής πωλήσεω; 
τής σταφίδο: καί τών έξω ομογενών καί τών 

μετανασ ών, οϊτινες ήδη τά κεφάλαια των κα 
τά; ο’ικονομ·’ας των στέλλουν εις τήν Έλλάοα... 
Αυτό είνε τό χρυσωρυχείο?.

— At, καλά, καί ή «Φύσις> βλέπω προο
δεύει !

— Διότι περιποιείται τούς πελάτας τη; καί 
τήν αγαπούν.

Άφοΰ άντηλλάξαμεν ολίγα έτι μετέβην προς 
συ αντησιν μερικών παλαιών φίλων, τών κ. κ. 
Τριανταφυλίδου, πατρος κζί υιού, τών καλλί- 
στων ζαχαροπλασιών τή; πόλεως, τού κ. Κ. 
Κζραδία, υποδηματοποιού καί τού ζ. Έλευθε 
ριάδου, οδοντοϊατρού, λίαν περιποιητικών καί 
φιλοξενών δμογενών. Ο κ. Τριανταφυλίοης 
παιδιόθεν έλθών καί εγκατασταθεί; ενταύθα 
συνεζεύχθη Μυτιληναίαν μεθ ή; απέκτησε τρεΐ; 
υιού; καί μίαν θ.γατέραν, καλλίστην κόρην. Οί 
δύο μικρότεροι υιοί του εύρίσκονται ήδη εγκα
τεστημένοι εί; τό Τρά.σβααλ, δ οέ μεγαλείτε- 
ρο; πλησίον τού πατρό; του καί είνε ίριστος 
τεχνίτης, κατασκευαστή; κομψοτήτων καί τε- 
χ.ικωτατων ζυτίων καί κομφετοθηκών (bom- 
bonieres). Ό κ. Δ. Καραβίας έχει τό ω
ραιότερων κζί μεγζλείτερον υποδηματοποιείου 
τής πόλεως, άμιλλώμενον πρό; τήν καλλιτε
χνίαν τών 'Αθηνών, διατελεΐ δέ καί ενοικια
στή; τού δημαρχιακού κήπου, οπού καθ' 
εσπέραν ή καλειτέρζ τδξις τής πόλ:ω; με
ταβαίνει πρός αναψυχήν καί τέ,ψιν. Είχε δε 
κζί κατά τήν εποχήν ταύτην καί άριστα κα- 
τηρτισμένον μουσικόν θίασον, έκ νέων τής Μυ
τιλήνης οΐτινε; εμελπον ωραιότατα άσματα

•ο Ίά-ων στρατηγός Νοτξή. ό^υριιϋσας τό Πόρτ-’ ΛρΟυύρ.
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Ό δέ ζ. θεμ. Έλευθεριάδης, ό ζαλείτερος 
όδοντοΐατρό; τοΰ τόπου, εΰγενέστατος καί λίαν 
φιλότιμος νέος, κυνηγό; δέ άριστος, άγαπφ πολύ 
τόσον τό κυνήγιον, όσον ζαί τά μυθιστορήματα 
ζαί κατέχει μουσεϊον καί βιβλιοθήκην έξ άμ- 
φοτέρων.

Είτα μετέβην είς τήν ώραίαν όντως λέσχην 
τω·, όπου συναθροίζονται οί προύχοντες τής πό
λεω; ζαί διατηροΰσι καί κάλλιστον άναγνωστή- 
ριον, "να ΐδω καί τά νέα τών 'Αθηνών είς τάς 
εφημερίδα;, διότι έν Σμύρνη απαγορεύονται, 
μεθ' δ έπορεύθην είς τό δημαρχείου πρός έπί- 
σκεψιν τοϋ Δημάρχου κ. Κ. Καβέτσου. Εύρον 
αύτόν άπησχολημένον ώς πάντοτε εΐς τήν έργα- 
σίαν, διότι είναι φυσικώς ρέκτη; καί ουδέποτε 
μένει άεργος, καί άφοΰ εμεινα επ' ολίγον, 
πιών τόν καφέ, δν είχε τήν καλοσύνην νά μοί 
προσφέρη, μετέβην προς έπίσκεψιν τού κάτωθι 
τής λέσχης ευρισκομένου μεγαλεμπόρου Χρ. 
Άθανασι40Γ.«>, ν.ίστου φίλου καί συνδρομητοϋ 

άρέσκηται νά συζητούμε·- έκάστοτε
•ν . *·■ 

άριστα μιμορφωμένου-, «λλ είχε 
τό ατύχημα νά χάση λαμπρόν γαμβρόν έν Σιμ- 
ττιν «1 I?/-. ’

>ου 
ου φίλου και συνδρομητοϋ 

έκάστοτε 
αντικειμένων. ’’Εχει υιούς ζαί

' . άλλ · είχε

• · «ιι * Γ-
Αίγύπτου δολοφονηθίντα έξ

έπεσκέφθην έτι τινά; φίλου; 
και συ.οριμητάς μου ζαί ή Μυτιλήνη ηγεν 
εορτήν λαμπράν έπί τή άφίξει τοΰ έξ εξήκον
τα σκαφών αγγλικού στόλου έζ Σμύρνης, οστις 
ήρχετο νά διαμείνη επ' όλίγας ημέρας καί είτα 
νά μεταβή είς Θεσσαλονίκην καί Πειραιά. Έ- 
χαιρίτησε ζαί έχαιρετίσθη διά τών συνήθων 
κανονιοβολισμών ύπό τοϋ φρουρίου τή; πόλεω; 
καί μετά μεσημβρίαν αί λέμβοι διέσχιζαν ά- 
πανταχόσε τή< θάλασσαν κα1. πολυάριθμοι ναϋ- 
ται καί ύπαξιωματικοί κατέζλυζον ήδη τά διά
φορα καφενεία, ξενοδοχεία, ζυθοπωλεία καί κέν
τρα. Μετά μεσημβρίαν έπεσκέφθην καί τόν κ. ,
Άντ. Βουλιουρήν οίκοι, παλαιόν φίλον καί πνευμάτων, μέ ήρώτησε 
συνδρομητήν, οστις έχ ι δύο άξιολογωτάτας ά- 
δελφάς, έξ ών ή μία έσπούδασεν εΐ; τάς 'Αθή
νας καί έκ τών σπανίων ύποστηριζτών τή; 'Ελ
ληνικής φιλολογίας. Έμπορεύετο άλλοτε εΐς 
Ρωσσίαν καί ήδη έφησυχάζει εΐ; Μυτιλήνην.

Τήν έπομένην ημέραν παραμονήν τή; διά 
Κωνσταντινούπολιν άναχωρήσεώς μου έτοιμαζό- 
μην ν ' άποχαιρετήσω τόν φιλοξενούντο με τό
πον, οτε πολλοί μ’ έπληροφόρουν δτι έζητού- 
μην παρά τοΰ Έξοχωτάτου Βαλή. Καί όντως 
μετ' ολίγον μέ πλησιάζει ό ιδιαίτερό; του υ
πάλληλος, οστις μοί λέγει :

— Κύριε Πρίντεζη, ή Αύτοΰ Έξοχότη; είνε 
καταγοητευμένος μαζύ σας καί όλο μέ σάς εχει 
νά λέγη εΐς τοϋ; περί αύτόν διά τά; πνευμα- 
τιστικάς άποκαλύψεις σας.

— Μπά, φαίνεται τφ έκαμον έντύπωσιν.

Άθανασιάοου, ζαλλίστ. 
μου, οστις ( 
περί διαφέρω 
θυγατέρας, 

πίν ελ Κόμ 
ένέδρας.

Την επαύριον
καί

τη.

—- Βέβαια, είναι πολύ περίεργα πράγματα 
ι τ * άκούουν άποροΰν καί θαυ-καί όλοι όσοι 

μάζουν.
— Αί, καί τώρα τί θέλει ;
— Μ ' έστειλε νά σάς εύρω, καί 

καλεΐ πολύ νά έλθητε νά σάς ίδϊ.
— Μά τώρα, δπου ετοιμάζομαι 

ρήσω ;
— Θ' αναβάλλετε’ νομίζω πρέπει 

χαριστήσωμεν.
— Καλώς, τότε θά έλθω άμέσως.
Καί διηυθύνθημεν όμοΰ πρός τό διοικητήριο·;, 

έςωθι τού όποιου παρευρίσκοντο ό Βαλής μετά 
τών αρχών τής πόλεως, δικάζοντε; ένα δυστυχή 
κακούργου άλυσίδετον άπό ποδών καί χειρών καί 
ον παρεφύλαττεν έν δπλοις μικρόν απόσπασμα 
πεζών στρατιωτών.

Μόλις ό Βαλής μέ είδεν έκαμε νεύμα νά 
προχωρήσω καί μοί έοωκε κάθισμα παρ' αύτώ.

Τον λόγον εΐχεν εί; ταγματάρχη;, ώς εισηγη
τή; καί είσαγγελεύς, οστις ανέπτυσσε τήν κα
τηγορίαν, είτα ό Βαλής άπέτεινε διαφόρου; ε
ρωτήσεις ελληνιστί πρός τόν κατηγορούμενον, 
προκαλώ- αύτόν νά εϊπη ό,τι είχε πρό; άπο- 
λογίαν του καί είτα, νεύσαντος τοΰ Βαλή τόν 
άπήγαγον έκ νέου εί; τάς φύλακας.

Τότε εΐσήλθομεν εΐς τή; αίθουσαν τής ύπο- 
δοχής π<' ’ ■
τού; παρευρισκομένου;, 
ράτου κόσμου καί πνευμάτων καί ότι 
ήδη συνενόησι; μεταξύ τούτων καί τών 
πων.

"Ολοι ήπόρησαν καί έδυσπίστουν 
προκρίτου όθωμα-.οϋ, 
προσθέσας μάλιστα, 
νοείτο πολλάκις διά 
πνευμάτων καί οτι 
πρόσωπόν.

— Πόσοι 

σά; παρα-

νά τέν εύ-

άντε:, ένθα σύστησα; με ό Βαλή; πρός 
τοΐς ώμ.ίλησε περί άο- 

γίνεται 
άνθρώ-

, έκτο; ένο; 
οστις παρεδέχετο τοϋτο, 

δτι ή σύζυγός του συ·-εν- 
τοΰ τραπεζίου μετά τών 
ητο κάλλιστον μεσάζον 

(medium).
ρόποι συνεννοήσεως μετά τών 

ι τότε ό Βαλής, ύπάρ
χουν ;

— Πολλοί, τφ άπήντησα, έξ ών οί ζυρ·ώ- 
τεροι ζαί μάλλον γνωστοί εΐσί τέσσαρες. Ο 
διά της ζινήσεως τής τριπόδου τραπέζης, ήτες 
περιφέρεται δεξιά ή αριστερά ή ζαί εγείρει τόν 
ένα πόδα ζαί διά κτύπων αύτοΰ έπί τοΰ έδά- 
φου; ή τής στροφής τη; δεξιφ ή αριστερά άπαν
τά εΐ; τάς ερωτήσεις. Δεύτερον, ό διά τοΰ 
ποτηριού καί τών γραμμάτων τοΰ αλφαβήτου, 
ζαθ ' ον γράφετε έπί τοΰ κύκλου τής τραπέζης τό 
αλφάβητου καί θέλετε εΐ; τό κέντρου αύτής έν 
ποτήριον έλαφρόν ανεστραμμένου, έφ' ού τοποθε- 
—γ_. -■....·. ί ’ - gc0, τ^ν παρευρισζο-

μέρος καί τούτο με- 
ΐς τά γράμματα καί σάς 

είναι δ διά 
κοιμίζετε τινά,

τοΰσι άνά ού: δακτύλου;, 
μέ.ων θέλουν νά λάβουν 
τκβαίνει άφ' εαυτού εΐ; 
άπαντα δ·.' αύτών. Τρίτος τρόπος 
τοΰ υπνωτισμού, καθ όν ά

παϊδα ιδίως ή κόρην 14 — 20 ετών, μεσάζον 
πρόσωπόν καλούμενου, καί τό υποβάλλετε είς 
διαφόρου; πράξεις ή ερωτήσεις, άς προθύμως έ- 
κτελεϊ καί σάς άπαντά χωρίς νά έχη συναίσθη- 
σιν τών πράξεων του, ούτε νά γνωρίζη τήν διά
λεκτον, είς ήν τό έρωτάτε, άλλ ’ ούτε καί εν
θυμείται τί έκαμε. Τέταρτο; τρόπος ό καί κα- 
λείτερο; εί αι τής ιδιοχείρου γραφής, καθ’ ήν 
τό μεσάζον πρόσωπόν κάθηται πλησίον τροπέ- 
ζης, λαμβάνει χάρτην καί μολυβδοκόνδυλον καί 
έ··ώ ΐσταται άκίνητον καί ά.αμέ ει, σείς προσ- 
καλεϊτε τό πνεύμα καί τό έρωτάτε και ή χειρ 
του μηχανικώς κι εϊται καί γράφει καί εΐς γλώσ
σας μάλιστα τάς όποιας άγνοεΐ, ζαί σάς ά
παντά εί; τσς ερωτήσεις σας χωρίς τό μεσάζον 
αύτό πρόσωπσν νά έχη γνώσιν τών απαντήσεων. 
Πέμπτος τρόπος είναι τοΰ κυτίου, ένώ θέτετε 
μολυβδοκόνδυλον καί χάρτην καί λαμβάνεται 
έπ’αύτοΰ τάς απαντήσεις, άλλ ’ εί αι δύσκο
λο;. "Εκτο; τρόπο; ό διά τών βιβλίων καί λε
ξικών, έν cl, παραπέμπεσθε διά τσς απαντή
σεις καί άλλοι πολλοί.

— Νά δοκιμάσωμιν ήδη τόν πρώτον τρόπον 
■έ- si αι δυνατόν ; έρωτα άμέσως ό ζ. Βαλής.

Καί τοϋτο αυθωρεί άπεκρότησαν καί οί άλλοι 
ΚνρίΟ· .

— Δέν είναι, τοϊς άπήντησα ούτε ή ώρα κα
τάλληλο:, ούτε τράπεζα ύπάρχει πρόχειρος 
ούτε καί μεσάζον πρόσωπόν.

Άφοΰ δέ είποαεν έτι πολλά καϊ διάφορα 
περί κόσμου καί π ευμάτων, άπ-χαιρέτησα τάς 
αύτών έξοχώτητας καί άπήλθον εΐ; τήν πόλιν, 
δτου ήτοίμασα τά τής άναχωρήσεώς μου έκ 
Μυτιλήνης.

Τήν μεσημβρίαν έπεβιβασθεί; άτμοπλοίου τής 
Εταιρείας Πα τολέοντο-, άπήρσμεν περί τήν 

δευτέραν ώραν διά τήν Κωνσταντινούπολιν. 
Άλλ’ ωφειλε νά διέλθη καί έκ Κυδωνιών, 
'Αϊβαλή νυν, ένθα είχε νά αποβίβαση καί πα- 
ραλάβη εμπορεύματα. Ό πλού; άπό Μ.τυλήνη; 
εΐς 'Αϊβαλή είναι 2 — 3 ώρών, ώραΐο; καί ή
συχο; έν τώ μέσω κόλπων καί γαλή ιωτάτης 
θαλάσσης πάντοτε. Διέρχεσθε δέ προ λαμπρό
τατων θέσεων καί τοπίων καί τέλος πλησίον 
τών ρωμαντικών Μοσχονησίων. Τότε έλαττοΰ- 
ται ή ταχύτη; τοϋ πλοίου επειδή ό βυθός τής 
θαλάσσης είναι μικρός και όλονέν προχωρείτε 
εί; τό βάθος τοΰ κόλπου, δπου διακρίνετε ήδη 
τό 'Αϊβαλή, άλλ’ είναι τόσον μικρόν άκόμη 
καί ή οπτική άπάτη σάς άπελπίζει, ώστε ά- 
πικάμνοντ-ς νομίζετε, δει άκόμη θά βραδύνετε, 
οτε τέλος ή αιφνίδια πτώσις τή; άγκύρας σάς 
άναθαρρύνει καί σπεύδετε πρός τήν εξέδραν τοΰ 
πλοίου.

— Ποιος είναι γιά έξω, δυό γροσάκια πάει 
κ* ελα.

(Έπεται οννέχεια)

ΓΟΤΔΙΕΔΜΟΣ 0 Β.
KAI II ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΥΛΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγ.)

'Απομνημονεύματα Κυρίας έπϊ τών τιμών.

Κατά τό διάστημά τοΰ γεύματος ό αύ-οζρα- 
τωρ επιδεικνύει δλα του τά προτερήματα. Τότε 
φαίν εται ομιλητής λαμπρό; καί άθρωπος πνεύ
ματος.

Ή Αύγούστα Βικτωρία γνωρίζει, ότι έπί τοϋ 
σημείου αύτοΰ δέν ήμπορεΐ νά συγκριθή, ούτε 
-.ά συναγωνισθή μέ τόν σύζυγόν της.

Καί δι’ αύτό καί δέν προσπαθεί νά διαλάμ- 
ψη διά τοϋ πνεύματός της.

'Αρκεί μόνον, ά.το καιρού εΐς καιρόν ν' απευ 
θύ.η τόν λόγον χαμηλά πρό; τάς ύποσπιστρίας 
της, νά λέγη μερικά; λέξεις.

Παρακολουθεί δέ όλα; τάς άστειολογία; τοϋ 
Αύτοκρατορο;.

Ό Αύτοκράτωρ σπανιώταια άπευθύνετοί πρός 
αύτήν άπ’ ευθείας.

Συνε-.θίζει δμως νά τή; λέγη ποτέ ή τουα- 
λέττα της τοΰ άρέσει καί πότε δέν τοΰ άρέσει.

Έάν κατά τύχη- ή Αύτοκρατε-ρα τόν έρωτήση 
τίτοτε, αύτός άπα τά κα:ά τρόπον οχι τοσο-

, η πο) / ακ·.ς προσποιείται, οτι ο-ν 
ήκουσεν.

Πόσα; φ:ρά; δέν ά τελήφθημεν, ημείς, μόναι 
μας, νά έξευτελίζη πολυτρόπω; τήν αύτοκρά- 
τειραν ! Υποθέτομε·-, ότι ή φιλοτιμία τη; θά 
ύπέφερε πολύ.

Καί όμως αύτή συ-εκρατιιτο καί μειο.ώσα 
προσέβλεπ- μέ το μικρά της μάτια τόν κρα- 
ταιόν μονάρχην.

Μέ τήν πρόθεσιν νά δώση ζωή - καί κίνησιν 
είς τό γεύμα ό Αύτοκράτωρ λέγει, ό,τι τοΰ 
κατέβη εις την κεφαλή .

Τα άστειολογήματά του συνήθως στρέφο.ται 
πρό; τούς ΰπασπιστάς του καί γελά ό ίδιο; και 
θορυβωδώ;. καί κατόπιν καί όλοι οί προσκε
κλημένοι πράττουν τό αύτό.

Τό πρόσωπο·- εί; τό όποϊον ό αύτοκράτωρ 
απευθύνεται οφείλει ν’ άπαντήση μέ τόν αύτόν 
τρόπον, άγαπφ δέ πολύ τά; πνευματώδεις συν
ομιλίας.

Άτυχώς, συχνότατα ή άπάντησι; είνε τόσον 
βλακώδη;, οσον καί ή έρώτησις.

Ό αύτοκράτωρ μόλι; φέρου- τόν καφέ, απο
σύρεται εΐς τό μπιλλιάρδον κάθεται μέ κρεμα
σμένα πόδια, τά όποια κινεί άδιακόπως καί όμΐ- 
λεΐ μέ τοϋ; ΰπασπιστάς του καί τούς προσκε 
κλημένου; του.

Τότε οί ύπασπισταί άρχίζουν νά τοΰ διη
γούνται τά φαιδρά νέα τής ημέρας, όλα; τά; 
ειδήσεις.
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Αί όμιλιαι αύταί διά 
απολαυστικοί.

Οί συγγράφει 
λέγουν όλοι οτι ό βασιλεύ: εκείνος άπέφευγε 
τάς συνομιλίας μέ τάς γυναίκας, διότι πρό ” 
τών, ήτο υποχρεωμένος νά 
γους του.

Κατά τό διάστημά α’ιτό, 
θετά·. είς μίαν 
καί έτοιμαζει ενδύματα διά 
χών καί ο.φζ ώ·.

Συχνότατα όμιλεΐ περί θρησκευτικών ζητη
μάτων μετά τοΰ αυλάρχου τη:, τού βζρώνου 
Μίρμπαχ, ή τού Κ εσεμπέκ, ιδιαιτέρου συμ
βούλου της, προσώπου τής απολύτου έμπιστο 
σύνης της, άπολαύοντος μεγίστης ύπιλήψιως 
έν τώ Ιΐ.ρολί ω.

Τί άντιθεσι; !
Είς τήν αίθουσαν τοΰ μπιλλιάρδου άσ ειο- 

λογίαι καί βωμολοχία·, σχεδόν καί κανκάν καί 
κακολογίαι καί υπαινιγμοί διά την κυρίαν τάοε 
καί τή κόρην τού δείνα...

Καί είς τήν άλλην αίθουσαν δπου μέ/ει ή 
αύτοκράτειρα, σεμναί όμιλιαι καί εύγενή θέματα 
καί υψηλά πρός συζήτησιν.

*() αΰτοζράτωρ δέν άρέσκεται εις 
βάρους ανθρώπους.

Αγαπά τούς αστείους.
'Ολοι οί αστείοι αυλικοί προσκαλούνται 

τόν συνοδεύσουν είς τά ταξείδιά του είς 
βόρειον θάλασσαν.

Ένίοτε ό αύτοκρατωρ έκτελεΐ τά ϋ 
τού καθήκοντ

— Επιθυμώ να 
λεγε μίαν ημέραν ι . 
βουργ, αυλάρχην του, την 
τοχρον.άς,ΰτε πλέον τών ί 
έπροκειτο νά περάσουν άπ' έμπ

— Είς τάς διαταγας σας, 
άπήντησεν ό αυλάρχης, θά σί

Ή άπάντησις αύτή έκίνησε 
τοϋ αΰτοκ. άτορο:.

Κατόρθωσε νά διακόψη τήν 
τήν πλήξιν τών παρουσιάσεων.

Έγνώρζε καλώς δτι ή κόμησσα δ’'Αρμέ-, 
όποιας ή μυωπία ήτο φριζώδης, ήμποροϋσε 

νά ο-.ασκεδάση τούς ηγεμόνας.
Χωρίς χ τηρηθή ή σ.ιρά τών παρουσιάσεων, 

ό αυλάρχης εισάγει τήν κόμησσα··, 
άφίνει μόνη» νά προχωρήση πρός

Ή άτυχης κόμησσα έπλησίασε 
νον, οιήλθε πρό αυτού, δέν έβλεπε 
δέν έχαιρέτισε κζνέ σ. !

Όλοι οί παρισ

ύς Χοεντζόλλερν είνε 

των χρό ων τοΰ Φρειδερίκου

_ ο
συγχρατεϊ τούς

αιθευσα. z.al
ή xj οκράτπρα
~7.έκζ·. χαί 

τα ζσυλα των

τη

αυ- 
λό-

κά- 
κεντά 
-τω-

τούς U'j-

νά
τήν

ζυ. · , ύΨη7ά 
χ μετά τίνος έλοφρότητςς.

ενοχλούμαι όλ'.γώτιρο., 
πρός τόν κόμητα Έύλεμ- 

παραμοήν τής πρω · 
Ζ χιλιάδων προσώπων 

:ό: του.
Μεγσλε-ότατε, 

ς εύχαρισ .ή:ω. 
τήν περιέργειαν

ί-

μονοτονίζν xai

ή κόμησσα δ ’

ήγεμόνζς.

• Ο"θ·.χν 
θρόνον, 

τόν θρό- 
οτε, καί

"Ολο·, ci παριστάμενσι έμειναν κατάπληκτο·.. 
Ά'·λ’ ϋ αύτοκράτωρ τής φω αζε·. μέ φωνή- 

δυνατήν :
— Χαίρετε, κυρία !

άφίνε-.

Αύτοστιγμεί ή κόμησσα, ή όποια τότε εύρί- 
σκετο πρό ενός παραθύρου, νομίσασα οτι εύρί- 
σκεται απέναντι τού θρόνου, ήρχισε νά χαιρέτα 
καί νά υποκλίνεται πρό τοϋ παραθύρου.

Ό αύτοκρατωρ ήρχισε νά γέλα.
Έννοήσασα δτι άπατάτα·. καί ότι κάποιαν 

ανοησίαν διέπραςε, κατελήφθη ύπό τοιαύτη; 
συγκινήσεως, ό>στ- έλιποθύμησεν.

Τήν έπαύριον, μεταβζσα είς τά ανάκτορα, 
όπως ζητήση διά τών ύπασπιστριών συγγνώμην 
άπό τάς Μεγαλειότητας των έξεπλάγη μζθοϋσα 
ότι ό αύτοκρατωρ τήν εκάλει τήν ιδίαν ημέραν 
ε·.ς γεϋμ.χ.

— Ό αΰτοκράτωρ θέλε·, νά γελάση μαζή 
μου, είπε.

— Κάθε άλλο,άπήντησεν ή κόμησσα Μπρέκ- 
δορφ, επιθυμεί άπ) ώ; νά σάς εϋχαριστήση διά 
τό διασκέδασεικόν επεισόδιο- τό όποιον διέκοψε 
τήν πλή-ιν τών παρουσιάσεων.

— Σάς τό βεβαιώ κ* έγώ, είπεν ό αυλάρ
χης, εισερχόμενος ταύτοχρόνως. Καί διά νά 
δείξω ποια αισθήματα αξίας καί έκτιμήσεως 
τρέφει πρό; υμάς ό αύτοκρατωρ, μέ έπεφόρτισ; 
νά καλέσω καί τήν κόρην σάς.

Καί προσέθεσε :
— Όποιος κάμνει τόν αύτοκρατορα νά δια

σκέδαζα, εί-.ε πάντοτε αγαπητός.
Ό αύτοκρατωρ είνε τρομερός εγωιστής.
Τό έγώ του καί τίποτε άλλο.
Όλκι του αί πράξεις απορρέουν ές έγωισμοϋ 

ατομικού καί οικογενειακού.
Αγαπά τά παιδιά του μέ εξαιρετικήν στορ

γήν.
Μίαν ημέραν έπαρουσίζσε τον υιόν -.ου, τόν 

πρίγκηπα Άοαλμπερ εις ήλικίαν 10 έτών,. ε
νώπιον συντάγματος, εϊπών ;

— Όταν ό υιό; μού ’Αδαλμπερ γείνη -δι
κός σζς. μέγα γεγο ό; θά σημεωθή είς τήν 
ιστορίαν του τοπου.

Ό αύτοκρατωρ αν κζί μεγαλομανή:, άν καί 
άγαπά τάς μεγάλζς αΰλικά; έορ-.ά; καί τελε
ίας, εντούτοις τό στενόχωρον του έσωτερικυύ 
τοΰ ανακτόρου του δέν έπιτρέπει νά πα ηγυ- 

οπω, αύτό; θέλει τάς επισήμου; ήμέρας.
Λυπειται καί στενοχωρεΐται διότι δέν είνε 

τόσον πλούσιος, ώστε νά δύναται νά κατα- 
σκευάσν, νέα; μεγάλα; καί εύρεία; αίθούσα;.

Ούτω. παρ’ δλην αύτοϋ τήν επιθυμίαν, δέν 
έπιθυμεΐ καί νά παρίδη ή νά κζταργήση τάς 
μεγάλα: έορτά; του χειμώ ος καί νά μειώση 
τήν λάμψιν αύτών καί το μεγαλείου, διότι ζί 
αύλικκί τελεταί είνε ύποχρέωσις πρός το "Ε
θνος, τάς όποιας οφείλει νά σέβεται ϋ αύτο- 
κράτωρ καί νά έκτελή. έκτος έάν έ·σκήψ:υν 
έθνικαί συμφορά: κ»ί πέ.θη μεγάλα.

(" Επεται σννέχεια)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Τό κενόν καί ή ατμοσφαιρική πίεσες.

Πολύ περίεργα καί πολλά είναι τά πειράματα 
τά γινόμενα διά τού ατμοσφαιρικού άέρος. Ούτοο 
πανταχοΰ δέον νά ύπάρχη καί δπου έκλείπει, 
περίεργα φαινόμενα παρουσιάζονται.

Θ’ άναφέρωμεν πολλά τοιαΰτα. "Ηδη περιορι- 
ίόμεθα είς τό πρώτον. Λάόετε πινάκιο/ έν τώ ό- 
πο(ω χύνετε ύδωρ καί έπ’ αύτοϋ τοποθετείτε τε
μαχίου φελλού, έφ’ ού θέτετε χάρτην, δν άνά- 
πτετε. Άμέσως δέ τότε διά ποτηριού καλύπτετε 
τόν φελλόν. Τί οέ θά γίνη τότε;

Τό ϋδωρ ανέρχεται έντός τοΰ ποτηριού, διότι τό 
πύρ έκαυσε τόν έντός τού ποτηριού άέρα, δτε πα- 
ρή/θη κενόν, έντός αύτοϋ φυσικώς δέ τότε τό 
ύδωρ άνήλθεν, ϊνα πλήρωσή τό κενόν.

Τούτο οφείλεται είς τήν πίεσίν τού έόωτερικοϋ 
ατμοσφαιρικού άέρος, δοτις πάντοτε τείνει νά 
πληρώση τό σχηματιίόμενον κενόν έν παντ! τόπω 
καί θέσει.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ EKASTOTB

Ηεραπεία τριχορροέας.
Λαμβάνετε τά φύλλα θάμνου ΤΓ.ος κοινώς όνο- 

μαόομένου άετώνυχον, ού τά φύλλα ίχουσι 
σχήμα μικρόν καί έπίμηκες, καί τά άφίνετε έντός 
έλαίου έπϊ τινας ήμέρας, ώστε τό ελαίου νά χρ«>- 
ματισθή πράσινον. Είτα τό διηθείτε καί φυλάσ
σετε .

Ή χρήσις αύτοϋ είνε άπλούστατη. Τρίοετε τό 
τριχοροούν μέρος διά τών δακτύλων, ώστε νά έρε- 
Θιοθή καί έέακολουθήτε κατόπιν τρίόοντες διά 
τοϋ έλαίου τούτου. Επαναλαμβάνετε τούτο δϊς 
ή καί τρις καί μετά τινας ήμέρας έρχονται φυό
μενοι αί τρίχες.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ | ·►-

Εξολόθρευα·.; επιβλαβών ζωαρίων.

Οΐ ποντικοί, οΐ μύρμηκε; και προπάντων αί κα
τσαρίδες, είνε ό έφιάλτης τών οικοκυρών. Καί άλλοτε 
έγραψαμεν διαφόρους συνταγά; πρός καταστροφήν αυ
τών, άλλά έπιτυχόντες καί άκλας νεωτέρας καϊ συν- 
τελεστικωτέρας, τάς οημοσιεύομεν.

Έν πρώτοις συνιστώμεν μεγάλην προσοχήν, κα
θόσον πολλά τών κάτωθι φαρμάκων εινε δηλητη
ριώδη.

— Ρίψατε είς τά μέρη όπόθεν εξέρχονται, μίγμα 
βόρακος. έντομοκτόνου κόνεως καί έρυθροϋ πιπέρεως.

— ΊΙ θέσατε πολτόν άποτελούμενον έξ ίσων με
ρών αλεύρου, ποντικοφάρμακου και σακχάρεως ή 
καλλίτερον βουτύρου.

— "Η θέσατε πολτόν έξ ίσων μερών ρίζης αγ
γελικής καί αλεύρου.

Στίλ.βωσις μαρμάρων.

Έαν θέλετε να καθαρίσητε τα μαρμαρα τών νι
πτήρων σας. τών κομμών κ τ.λ. λάβετε 2 μέρη αν
θρακικού νατρίου, έν μέρος κόνεως έλαφρόπετρας καί 
:ν μέρος κόνεως ασβέστου, άναμίξατέ τα καί κοσκι
νίσατε. Είτα θέσατε όλίγον ϋδωρ καί διά τοϋ πολτοϋ 
τούτου τρίψατε τά μάρααρά σας καί κατόπιν διατούτου τρίψατε τά μάρμαρά σας καί κατόπιν 
παχείας σαπωνάδας.

Ούτω τά μάομαρα θά καταστώσιν, ού μόνον 
θαρά άλλά και στιλπνά.

κα-

Καθαρισμός ταπήτων.

Καί αυτοί οί καινουργείς ακόμη τάπητες εκ τοΰ 
καιρού καί τής χρήσεως, χάνουσι τήν ζωηρότητα 
τοϋ χρωματισμού των. Έάν λοιπόν κοπιάσητε όλί
γον, ό τάπης σας θά έπανακτήση τό χρώμα του καί 
θά καταστή πάλιν καινουργής.

ΙΙρός τοϋτο έντός κάδου ϋδατος ρίψατε όλίγην αμ
μωνίαν, είτα βυθίσατε έν αύτώ ψήκτραν μαλακήν 
πλήρη σαπωνάδας καί κατόπιν τρίψατε διά ταύτης 
τόν τάπητα.

Συντήρησες τών κεκομμένων άνθέων.

Διά να συντηρώσιν οί ανθοπώλαι φρεσκότατα τα 
άφ' έσπέρας κεκομμένα άνθη, δέον νά κόπτωσι ταϋτα 
όταν ή θερμοκρασία τοΰ θερμοκηπίου είνε έλάχιστα 
ύψωμένη καί νά θέσωσιν τά στελέχη των έντός κά
δου ύδατος και τόν κάδον είς σκοτεινόν καί Ψυχρόν 
δωματιον, ει δυνατόν ύπόγειον.

Κατασκευή κοινής μελάνης είς μελάνην κύπιας.

ΙΙρός τοϋτο προσθέσατε είς 500 γοαμ. μελάνης 
10 γραμ. γόμμας καί 5 γραμ. σακχάρεως 'jblcox·· 
I—ταφυλοσάκ/αρον, όπερ υεταχειρίζονται οί σακχαρο- 
πλάσται).. Έαν δέν εύρίσκετε τοιαύτην. θέσατε κοι
νήν καί 5 γραμ. γλυκερίνης.



272 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 273

(Έκ τοϋ σημειωματάριου μου)

Ήτον εύμορφη βραδεία, άπό εκείνες, ποΰ άν 
ελειπε το κρύο, θά έλεγες πώς βρίσκεσαι στή 
μέση τοϋ καλοκαιριού. Ό σύντροφός μου, ποΰ 
γνωριστήκαμε στο ταξεΐδι, ό Σπΰρος, ένας δια- 
σκεδαστικώτατος Έπτανήσιος καθηγητής τής 
Γαλλικής στην Πάλι, καί έγώ, βαρεθήκαμε πλέον 
νά καθούμαστε στή γέφυρα, όχι τόσο γιατί 
κρυώναμε ή νυστάζαμε, όσο γιατί τό π ο ΰ σ ι 
ήτανε τόσο παχύ καί αδιαπέραστο, ποϋ δέν βλέ
παμε τό δάκτυλό μας, ποΰ λέει ό λόγος.

Είχαμε άφήσει πρό πέντε ώρες τά Δαρδανέλ- 
λια, καί αρμενίζαμε γιά τό Θρακικό Βόσπορο, 
μά δ θεός νά τό κάνη άρμένισμα αύτό ποΰ κά
ναμε, γιατί ή βάρδιες ποΰ φύλαγαν στην πλώ
ρη καί στο πριμιό κατάρτι γιά νά βλέπουν μήν 
έρχεται κανένα μπάρκο κατ’ απάνω μας καί 
τρακάρωμαι, δέν ξεχωρίζανε τίποτα γύρω τους, 
άπό τήν καταχνιά, καί γι' αύτό τό βαπόρι έκα
νε μόνο έ’να μίλι τήν ώρα, σλόου, καί κάθε 
τόσο σταματούσε καί άρχιζε τό σφύριγμα καί τήν 
καμπάνα.

— Μωρέ αυτοί κάτω έτοιμάζουνται, μάτια 
. .........1 ....... . -·’---------- -Τ— δ Σπΰ-μου, νά δοκιμάσουνε τήν τύχη του;, είπεν 
ρος, βλέποντας στην πρώτη θέσι άπό το σπιρά- 
λιο.

— Γιατί όχι ; Πρωτοχρονιά δέν είναι ; τοϋ 
είπα.

— Τότε λοιπόν, τζόγια μου, πάμε καί μεΐς 
ντελόγκου νά τούς ψάλλωμε τά κάλλαντα.

— Καλήτερα νά πάμε νά κοιμηθούμε, νά μή 
μπλέξωμε στά χαρτιά καί χάσωμε.

— Μά είσαι στά σέστα σου, γιυέ μου ; Νά 
παίςης μέ τούς παπάδες καί νά χάσης ; θάναι 
μιράκολο πάμε.

Κατεβήκαμε. Οΐ μισοί επιβάτες είχανε τρι- 
γυρισμένο τδ τραπέζι καί ετοιμάζανε τά λεπτά 
τους, δσο νά τούς φέρη ό καμαρωτός τά χαρτιά. 
Οί άλλοι ήτανε ένα γύρω γαλλαρία, όχι γιατί 
δέν ήθελαν νά καθήσουν καί οΰτε νά παίξουν, 
παρά μόνον νά βλέπουν. Καί αυτοί ήτανε γυ
ναίκες καί παπάδες, γιατί είχανε μπαρκάρει άπό 
τήν Πάλι 65 Ιεραπόστολοι, Άμερικάνοι οί πε
ρισσότεροι, ποΰ ήρχοντο μέσα άπό τήν Κίνα καί 
τήν ’Αρμενία.

Ό καμαρωτός έφερε ένα πανεράκι μέ πολλές 
τράπουλες χαρτιά, έτοιμα γιά Λ α ν σ κ ε ν έ, 
καί έδωσε καί χωριστά μιά τράπουλα γιά νά 
θίξουν τό Ρήγα, άπό ποιόν θ ’ άρχίση τό παιχ
νίδι.

— Νά τά πούμε άφεντάδες ; έφώναξεν έξαφνα 
άπό τήν πόρτα ό Σπΰρος δυνατά.

— Πήτέ τα ! ΙΙήτέ τα ! έφώναξαν δλοι ξε
καρδισμένοι στά γέλοια·

Ο Σπΰρος άρχισε νά λέη μέ τά σωστά του 
τόν "Αη Βασίλη, μέ γ) υκειά φωνή βαρυτονάλε, 
σαν τέλειος έπτανήσιος κανταδώρος ποΰ ήτανε. 
Έγώ βοηθούσα.

— Μπράβο ! Μπράβο δάσκαλε 1 Και τού χρό
νου ! Βοήθεια μας ό "Αγιος Βασίλης ! φωνά
ξαμε δυώ τρεις καπεταναΐοι "Ελληνες, πού κα- 
θούνταιε καί αυτοί στό τραπέζι.

— Τό πιάτο τώρα, είπα κ’ έγώ, καί μ’ ενα 
τασσάκι τών τσιγάρων έφερα γύρω ολους.

Εσύναςα καμμιά εικοσαριά φράγκα, σέ τουρ
λού τουρλού μονέδες καί τά έδωσα τοΰ συν
τρόφου μου.

— Αύτά δέν φθάνουν, όχι γιά σαμπάνια, μά 
.’ * , ' *χ$ι τρία

οβολα ή λίτρα, είπεν αύτός, άφοΰ τά μέτρησε, 

κουβέρτας ποΰ νά τ< 
νά δοκιμάσω κ' έγώ τήν μίζερη τήν τύχη μου.

— Μέ τά δικά μας τά γρόσια; τόν ρωτήσανε, 
σαν τόν είδανε νά μορφοθρονιαστή.

— Μέ δικά μου, πέρ ντίο, μέ δικά μου, είπε 
βγάζοντας τό πορτοφόλι του.

μένο οΰτε γιά Άγιομαυρίτικο, ποϋ

Ας ήναι ! θά βρούμε κάποιους πόβερους τσή 
τάχουνε ανάγκη. Τόπο τώρα

— Ως τόσο έγώ πάγω νά κοιμηθώ, είπα /αι
ρετών καί ευχόμενος «Χρόνια πολλά» εΐς τού; 
συνταξειδιώτες μου.

— Καί πώς, γυΐέ μου, δέν θά δοκιμάσης εσύ 
τήν τύχην σου ;

— Ζαλίζομαι έδώ κάτω, θά σάς ακούω ξα
πλωμένος.

Καί αληθινά τού; άκουα πολλήν ώρα άπό τήν 
κουκέττα τής καμπίνας μου, σάν ξάπλωσα. Μαζύ 
μ' αυτούς όμως, μαζή μέ τά πειρακτικά λόγια 
εκείνων ποΰ κέρδιζαν, και τ' ά αθεματίσματα 
εκείνων ποΰ χάνανε, άκουα καί τά σφυρίγματα 
καί τήν καμπάνα τοΰ βαποριού. Στό τέλος όμως 
μέ πήρε ο ύπνος, χωρίς νά νοιώσω τού: άλλους 
πότε ήλθανε στέ; κουκέττες τους.

Οΰτ’ έγώ δέν ξεύρω πόση ώρα κοιμόμουνα, 
όπόταν, ένώ έβλεπα ένα όνειρο ζωηρότατο, πώ; 
σάν νάμαστε σέ μιά εκκλησία, καί ένας άνεβκ- 
σμένος απάνω στό καμπαναριό κτυποΰσε τήν κα
μπάνα, καί μεΐς τοΰ φωνάζαμε καί τού σφυρί- 
νά πάψη, καί αύτός δέν άκουε, παρά ολο ενα 
έκαμπάνιζε, καί μεϊ; δλο ένα σφυρίζαμε, ξυπνώ 
άξαφνα άπό ένα δαιμονισμένο:

—Γκούρρρ! ένα δυνατό κρότο, μ' έ'να φοβερό 
καί τρομερό τράνταγμα, σάν νά χαλούσε ό κό
σμος, σάν νά έσπασε τό βαπόρι, ή σάν νά βου
λίαζε, γιατί σταμάτησε.

— Παναγία μου! φωνάζει ό ενα; άπό δώ !
— Χριστέ μου! "Αλλος άπό κεϊ.
— Χτυπήσαμε σέ ξέρα! Πνίγούμαστε! Τρί

τος.
— Τρακάραμε μέ κάποιο καράβι, είπε ένα;

καπετάνιος τρέχοντα; ν' άνέβη στήν κουβέρτα.
Έγώ, άρπαξα άπό χάμω καί φόρεσα μέ δυ

σκολία δύο παπούτσια, καί πέρνοντας τό έπανω- 
φόρε μου στό χέρι, έπετάχθηκα στήν κουβι 
ξεσκούφωτος, τή στιγμή ποΰ ύ φίλο; μου Κι 
γητής, ποΰ είχε γδυθή, δπω; στο σπήτι 
εφοροΰσε δτι πρόφθενε, καί μοΰ φώναζε.

— Στάσου, μωρέ γιέ μου, νά γλυτώσω 
έγώ!

κ’

Άμα ανέβηκα τό κατάστρωμα, έπρόφθασακαί 
είδα δύο λατίνια μεγάλα μέ ανοικτά τά πα
νιά, πού έβούλιαζαν τελευταία στό πλευρό μας, 
ένώ κοσμοχαλασιά άπό ξεφωνητά καί κλάμματα 
άκουγότανε άπό παντού.

Οί ναύτες καί οί επιβάτες τοΰ βαποριού τρέ- 
χανε έδώ κ’ έκεΐ μέ μεγάλη ανησυχία καί ατα
ξία καί φωνές, έν ώ άπό τή θάλασσα πάλιν 
άκούαμε φωνές άνθρώπων πού κινδύνευαν καί ζη
τούσαν βοήθεια, καί έ'να αδιάκοπο, ενα ατελεί
ωτο μπέ, μπέ, καί μώ, μώ, αρνιών καί βωδιών, 
ιέ τά όποια ήτανε φορτ ψ.ένη ή βρατσέρα ποΰ 
βουλιάξαμε.

’Ακούοντας τής φωνές άπό τήν θάλασσα και 
βλέποντας τό βαπόρι σιγά, σιγά νά βογάρη 
εμπρός, έζητήσαμε δλοι οσοι είμαστε στην γέ
φυρα τον καπετάνιο, γιά νά τού πούμε νά σταθή 
νά πάρη τούς ναυαγημένους. Μά οΰτε καπε
τάνιο, οΰτε άξιωμκτικ.ού; βλέπαμε. Όλοι ητανε 
κατεβασμένοι μέ τούς μηχανικούς διά νά εξε
τάσουμε τήν κατάστασι τοΰ βαποριού στά βρέ
χόμενα, μήν τυχόν πάθαμε καί μεΐς καί κινδυ
νεύομε. Ξέρανε καλήτερα τή δουλειά του; αυτοί, 
άπό μάς τούς άνοήτους, ποΰ ή καλή μας γνώμη 
γιά κείνου; ποΰ κινδυνεύανε, μά; έκαναν νάξε- 
χάσωμε τόν εαυτό μα; πώ; μπορούσε νά πάθαμε 
καί μεΐ; καί νά κινδινεύαμε κατά μεσής στό πέ
λαγος.

Καί τδ χειρότερο είναι ποΰ χαθήκανε καί οί 
φίλοι μας οί "Ελληνες καπετάνοι καί δέν τού; βρί
σκαμε, οΰτε νά μάς πούνε τί τρέχει, οΰτε νά 
μάς συμβουλέψουνε καί μας παρηγορήσουν.

Τρέχαμε λοιπόν άπό τήν πρύμη στήν πλώρη 
δλοι μαζεμμένοι, λές καί κάναμε διαδήλωσι, 
γυρεύοντας τόν καπετάνιο καί τό Δεύτερο καί 
Τρίτο γιά νά τού; πούμε νά στραφούνε νά γλυ- 
τώσωμε τούς ναυαγημένους. Έκεΐ απο μιά 
τρύπα, νά πούμε τής πλώρης, ξετρυπώνουνε ένας 
ενα; οί φίλοι μας οί Έλληνες καπετάνιοι πρώ
τοι, καί κατόπι τούς οί αξιωματικοί καί μηχα- 
τοΰ βοποριοΰ. Άμα τούς είδαμε τούς ζώσαμε 
μέ άλλαλαγμό.

— Ησυχάσατε, μάς είπον. Σαλβάραμε. Τί 
ποτά στά βρεχάμενα, οΰτε δάκρυο νερό δέν κα
λάραμε. Μόνο ή μάσχα τοΰ βαποριού έπαθε καί 
τά καπόνια, καί μάς πήρε τήν πάσσαρα τό άλ
μπουρο τής μπρατσέρας.

— Μά άφοΰ εμείς δέν κινδυνεύομε, είπεν ύ

καθηγητή;, τότε γιατί άφήκαμε εκείνοι τσή πό- 
βεροι νά πνιγούνε;

— ’Αγάλια, άγάλια, είπεν δ ενα; άπό τούς 
κππεταναίους. Νά ό Πρώτος άνέβηκε στή γέ
φυρα. Τώρα θά ποδίσωμε.

Δέν πιστέψαμε δμω;, μόνο τρέξαμε δλοι στή 
γέφυρα μέ τές φωνές νά τοΰ πούμε νά στραφή. 
*0 καθηγητής έβαλε εΐς ενέργεια τά Γαλλικά του.

— Allez vous coucher, Messieurs ! Va ! 
μάς έφώναξεν σάν δάσκαλος δ καπετάνιος, έςω 
φρένων άπό τόν θυμό του, καί γιά τήν στρα- 
βάδα του, ποΰ βουλίαξε τή φτώχειά τή βρα
τσέρα καί γιά τήν έπανάστασί μας.
—Τόσο, τόσο δέν ησυχάσαμε γιατί φοβηθήκαμε 
τδν άγριεμό του, δσο γιατί καταλάβαμε πώς τδ 
βαπόρι πόδισε. Τό φεγγάρι πού είχε βγή πρό 
δύω ώρες καί έλαμπε ώς τά τώρα στά αριστερά 
μας, λίγο, λίγο βρέθηκε στήν πλώρη μα; καί κα
τόπι στά δεξιά.

Τήν αύτή στιγμή, μέ γληγοράδα αστραπής, 
οί ναύτες ρίξανε τές δυδ βάρκες 
άπο τά καπόνια στή θάλασσα 
τε; μέ τές ναυτικές τους νόζικ- 
τού; ρίξανε μέσα τές κουλούρες 
βάρκες φύγανε σάν φειδία γιά τδ μέρος τοΰ ναυα
γίου.

Τό βαπόρι, άφ' ού έπροχώρησε λίγο, έκανε 
τόπο, γιατί ήτανε φόβος νά πέση άπάνω στού; 
ναυαγημένους καί νά τού; κομματιάση μέ τόν 
έ"λικά του.

Όλα αύτά γινήκανε τόσο γλήγορα καί τα
κτικά, πού οί Έλληνες καπετάνιοι, πού ώ; τώρα 
μέ ανησυχία βλέπανε τές ετοιμασίες καί τδ 
δρόμο τού βαποριού φωνάξαμε.

— Μράβο μανούβρα! υστέρα άπδ τέτοια πΐ- 
δεξιωσύνη ’ είναι θάμμα ή στραβομάρα του; ή 
πρώτη.

— Καί αν πέσανε αυτοί επάνω μα; ήρώ« 

αρματωμένε; 
, καί άλλοι ναϋ- 

,ες κόψανε καί 
, τά σωσίβια. Ή

τησα
— Πώς ξεχωρίζει ό στερηανός άπό τδ γεμι

τζή, άπήντησε, χωρίς νά καταδεχθή νά μέ κυ- 
τάξη Μέ τέτοια κάλμα μπουνάτσα, παιδί μου, 
ποτέ δέν είναι φταίχτες τά πανιά, γιατί δέν α
χούνε τιμόνι, όποιος έχει τόν άτμό, έκεΐνος θά 
βαρδάρη.

— Νά, νά, έρχεται ή σκαρμπαβία, είπεν δ 
άλλος Έλληνα; καπετάνιος ποϋ ειχεν, δπω; 
δλοι μας, τδ μάτι στό ναυάγιον. Ξεχωρίζω μέσα 
κάμποσου;. Κάποιου; θασωσε.

Ή βάρκα ήλθε κοντά, καί άπό τή σκάλα 
τού βαποριαΰ οί ναύτες' ποϋ κατεβήκανε μέ 
βία, αρπάξανε μέσα άπδ τή βάρκα έ'να γέρο 
αψηλόν καί τρία παιδιά, τους σηκώνανε στά χέρια 
κνί τούς ανεβάσανε στό βαπόρι.

"Ολοι τρέξομε νά δούμε τού; ναυαγημένους 
μέ συγκίνησι, μά δέν προφθάσαμε, γιατί τούς 
κατέβασαν όλοΐσια οί ναύτες στή μηχανή.
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— Πο.ΰ τούς πάνε ; ρωτήσαμε υ.έ ανησυχία.
— Είναι βρεριμένοι καί παγωμένοι, μας εξη

γήσανε οί "Ελληνες καπετάνιοι, καί τού: πάνε 
κάτω στούς φούρνου: νά συνεφέρουνε. Μά δέν 
τούς βρήκανε όλου:.

— Πώς τό ξέρετε ;
— Φιλοσοφία θέλει ; 'Η μια βάρκα έμεινε 

έκεϊ, καί θά έφυγε καί ή άλλη καί ετοιμάζουνε 
καί τρίτη.

— Αλήθεια ! Μά μπορεί νά πάνε γιά τά 
αρνιά, είπε κάποιος.

— Ένα βαπόρι σ&ν αύτό οέν Οά χάση την 
ώρα του γιά νά ψαρεύη άρνίά, άπήντησεν ό ίδιος 
καπετάνιος.

Μετά μιας ώρας ανησυχία, καρδιοχτύπι, αμ
φιβολίες, στενοχώρια καί παρακάλια γιά νά βρε
θούν καί σωθούν όλοι οί ναυγημένοι, ή τρεις 
βάρκες τού βαποριού φανήκανε νά έρχωντχι πίσω. 
Όλοι τρίξαμε στη σκάλα νά δούμε τού: άλλους 
ναυαγημένους. Αλλοίμονο I Ούτε πλήσιάνε στη 
σκάλα, γιατί δέν ηΰρανε κανένα άλλο. Μόνο ή 
μία άπό τές τρεις άκοστάρισε καί ανέβηκε ύ 
Δεύτερος καί ό Γιατρός τού βαποριού, πού εί
χαν πάει χαζή, καί έπειτα έπήγε καί αύτή 
στή θέσι της, καί άφοΰ τού; κρεμάσανε τούς 
παλάγκου;, άπό τούς όποιους σαν γάτες 'γάν
τζωσαν οί ναύτες στό βαπόρι, κατόπι τες κα- 
πονιάραμε.

Δέν πέρασε πολλή ώρα καί τό βαπόρι έστρε
ψε πάλι καί εξακολούθησε το ταςειδι του. Τό 
καταλάβαμε άπό τό φεγγάρι πού ήλθε πάλι αρι
στερά μας.
Είχαμε μαζευθή όλοι άπο πάνα» άπό τό σπιρά- 
λιο τής μηχανής, άπό περιέργεια, γιά νά δούμε 
κάτω στούς φούρνους τούς ναυαγημένους, καί νά 
μάθωμε άν ζούνε ολοι, καθώς καί τόν τρόπο πού 
γεινε τό ναυάγιο, όπόταν άξαφνου άκούμε κάτω 
φωνές καί καυγάδες, καί ύστερα άπό κάμποση 
ιύρα είδαμε νά πεταχθή επάνω βιαστικός ένα: 
γέρος Ίηλός μέτρια παιδιά, τό μικρότερο 15 καί 
τό μεγάλο 20 χρόνων, ντυμένοι ολοι σαν Γάλ
λοι ναύτες, βλασφημώντας καί υβρίζοντας άρβα- 
νίτικα.

— Τί τρέχει; ΤΙ συμβαίνει; ήρώτησεν ολοι, 
άφ ’ οΰ καταλάβαμε πώς είναι οί ναυαγημένοι 
πού σωθήκανε, καί τούς έφόρεσαν ρούχα τών ναυ
τών τού βαποριού, γιατί τά δικά τούς ήταν 
βρεγμένα.

— Τετείτε, έφώναξεν ό γέρος μέ θυμό. Νά 
σού πνίξουνε τό παιδί σου, νά χάσης τό έχει σου, 
νά χάσης ο,τι καζάντησες υστέρα άπό πενήντα 
χρόνων Οαλασσόπνιγμα, καί νά σούρχωνται οί 
στεριανοί καπετάνοι τών βαποριών νχ σού κά
νουν το γεμιτζή. Άμή, καλότυχε, γιά καπε
τάνιοι είσαστε σεϊ:, είπε μέ τό χέρι απλωμένο 
κατά τή γέφυρα, ή γιά μούτσοι. Άκούς έκεϊ. 
Μοΰ χτυπούσαν, λέει, τήν καμπάνα λέει, κα1. 

μού σφυρίζανε λέει, γίά νά φύγω. Βάρδα νά 
περάση τό βούδι ! Δέν είχε άλλο πέλαγος! Σώ
θηκε βλέπεις ό γιαλός νά περάση καί έπρεπε νά 
πεπάση άπό πάνω μας.

— Μα ποιος σοΰ τά είπε αύτά ; ρωτήσαμε.
— Ποιος νά μού τά πή; Ό κύρ Κομαντάτες 

μέ τόν δραγουμάνο του, πού ήρθανε κάτω νά μού 
πούνε πώς θά κάνουνε τό ραπόρτο τους καί πώς 
θά γράψουνε στο ημερολόγιό τους τό ναυάγιο. 
Άκ.ουσα, λέει, τήν σφυρίχτρα καί τήν καμπάνα 
καί δέν ορτσάριζα, λέει γιατί κοιμούμαστε. Πώς 
νά όρτσάρωμε μέ μπουνάτσα, καί μέ τό καραντί 
πού μέ βαστούσε καί τά πανιά μου πέζανε; Αυ
τοί πού είχανε τον άτμο καί τό τιμόνι στό χέρι 
τους, μέ δλα τά σινιάλα πού τούς έκανα μέ τά 
φανάρια, μέ όλες τές φωνές εμένα καί τών παι
διών, ήρθανε σαν στραβοί καί μάς τρακάρανε, 
καί μού πνίξανε καί τό παιδί καί τούς ανθρώ
πους. Καί τώρα λέει πώς κοιμούμαστε. Νά 
γεμιστήρες! Όρσε ! I Ιιθημούτιδες !

— Πόσοι χαθήκανε, καπετάνιο ; τόν ρωτή
σαμε .

— Ό μεγάλος μου ό γυ’.ό:, ό καΰμένος δ 
Γκίκας μου, καί ένας ναύτης καί δ ζωέμπορος 
πού είχε τά βόδια καί τά αρνιά. Τρεις νο- 
μάτοι I

— Μά είμπορεΐ καί νά μήν πνιγήκανε, εί
παμε. Έπρεπε νά μείνουν ακόμα νά ψάξουν νά 
τούς βρούν.

— Άνωφέλευτα, ειπεν ό γέρος μέ δάκρυ 
σμένα μάτια. Τούς δυώ τούς πήρε τό βαπόρι 
καί ή ά.ερρούφα άπό κάτω καί τούς έπνιξε. Ό 
ζωέμπορος κοιμότανε μέσα στό καμαρί ζαλι
σμένος, σάν στερηανός. Πάει!.......

— Μά οέν έίσαι βέβαιος, έπιμέναμε.
— Πώς δέν είμαι βέβαιος, είπε μέ πεποίθησι 

ό γέρος. Άπό τήν πρώτη στιγμή ηύρα τά τρία 
πζιοιά έδώ καί τά σιγουράρισα σέ έ’να ταμπού- 
κτο πού έπλεκε. Τ’ άφησα έπειτα καί βούτιξα 
καί ξαναβούτιξα ένα γύρω, καί τούς γύρευα 
όσο νάρθουν ή βάρκες. Άνωφέλευτα, ψάξανε ύ
στερα καί ή βάρκες παντού.

Τίποτα. Όλα χαμένα. *0 θεός νά συχώ
ρεση τή ψυχή τους.

"Ενα πολύτιμο δάκρυ, δάκρυ πατρικό, άπό 
τής καρδιάς τά βάθη βγαλμένο, έκύλισε άπό 
τά μάτια του. Τά τρία του παιδιά έκλαιαν, 
χωρίς νά βγάζουν μιλιά.

— 'Ητον ό μικρότερος σου ό γυιός;
— Ήταν δ μεγάλος μου, ό Γκίκας μου, πού 

τού είχε ή κοϋμένη ή μάννα του έτοιμη τήν 
ύφημέ τά προικιά της. Καί μάς άλικόντιζε. 
«Μη φύγης, Βασίλη μου, μοΰλεγε πριν βαφτι
στούνε τά νερά». Μά ή έρημη ή φτώχεια. 
Πύρα καλό ναύλο ! Καϋμένη μάνα I Καί ούτε 
τό κουφάρι του δέν έχω νά στό φέρω νά τό θά - 
ψης καί νά τό μοιρολογήσης γιά παρηγορειά. 

Έπήγε ν’ άβαράρη στό βαπόρη, άφ’ ού είμα
στε διπλαρωμένοι, καί μάς έκοψε σέ δυο, κι’ 
αύτόν μαζή μέ τό γέρο ναύτη μου.

Άχ ! Ι’κίκα μου ! Λιοντάρι μου ! Δελφίνι 
μου !

— Υπομονή, καπετάνιο, ιού είπαμε κλαί- 
οντας μαζή του ολοι μας.

Είχε ξημερώσει καί όλοι οί επιβάτες ήτανε 
μαζεμμένοι άπό πάνω άπό τούς ναυαγημένους, 
καί κλαίγαμε ολοι σάν μικρά παιδιά. Οί Ιερα
πόστολοι ολοι αν καί δέν καταλαβαίνανε κου - 
κούτσι άπό τά λόγια του, δμως κλαίγανε καί 
αυτοί σάν μικρά παιδιά.

Μή κάνεις έτσι, γέρο τού είπε ένας καπετά
νιος. Τή βρατσέρα σου Οά τήν πληρωθής. ’Ε
μείς θά σού κάμωμε τό ραπόρτο σου σάν βγού
με' θά μαρτυρήσωμε ολοι το δίκηο σου, σάν θα
λασσινοί. "Οσο γιά τό παιδί, εμείς πού πα
λεύουμε μέ τή θάλλασσα πρέπει νά περιμένωμε 

ί|τό'βθάνατο πάσα στιγμή.
— Καί ποΰ νά τά βγάλω πέρα μέ ένα τέ- 

τέτοιο ντελίνι, μέ τέτοια τρικούβερτη κομπα
νία ; Τό μεγάλο ψάρι, τρώει τό μικρό πάντα...

Άξαφνα άπό τή σκάλα τής γέφυρας ακούε
ται ή φωνή τού καθηγητή τού Σπύρου πού ρη
τόρευε 'Ελληνικά καί κατόπι Γαλλικά γιά τής 
Ιεραπόστολοι.

— Άφεντάδες I είπε Ένα ψυχικό γιά νά 
κάνη Άη Βασίλη αύτός δ χθεσινός καραβοκύ
ρης, καί τωρινός ζήτουλας, αυτός ό χθεσινός 
εύτυχισμένος γονηός τεσσάρων παιδιών καί σή
μερα τριών, αυτός ό χθεσινός περίφανος θα- 
λασσομάχος τής "Υδρας, πού τώρα φορεϊ ξένα 
ρούχα. Έκεϊνα πού θά ξωδιάζαμε στή στερηά 
γιά τόν "Αη Βασίλη, ά: τά δώσωμεν στόν Κα- 
πετάν Βασίλη νά ζήση μέ τήν φαμελιά του. 
όσο νά βρή τό δίκηο του, καί ό Χριστός μας 
καί δ Άη Βασίλης, άς βοηθήσουνε καί μά: καί 
αύτόν.

— Μπράβο, δασκαλε, φωνάζουνε ολοι μέ τά 
δάκρυα στά μάτια.

Ό Σπύρος έβγαλε κ’ έρριξε μέσα σ’ ένα 
μανδήλι πρώτα δσα είχε μαζέψει άπ ’ τά Κάλ- 
λανδκ πού είπε τό βράδυ, καί άλλα δυό με
τζίτια σικάτου άπό τό πορτοφόλι του, καί κα
τόπι έφερε βόλτα τούς άλλους.

Ένα έκτακτο πραμμα ακολούθησε τότε. Σέ 
μιά τέτοια ψυχολογική στιγμή μάς βρήκε ό
λους, τόσο πυρωμένο ήταν τό σίδερο πού θέ
λησε νά κτυπήση, ώστε είδες στήν στιγμή καί 
γέμισε τό μανδήλι του άπό τάλληρα, λίρες κα: 
μισές λίρες, καί ό ένας έσπρωχνε τόν άλλο γιά 
ιά ρίξη στό μανδήλι τόν όβολό του. καί όσο: 
καταλαβαίνανε πώς δώσανε λίγα, βλέποντας 
τούς άλλους, καί μάλλιστα του: "Ιεραποστό
λους, πού έρριψαν λίρες καί μισές λίρες, ξα- 
νάρι/ναν καί αύτοΐ.

Σέ πέντε λεπτά μέσα μαζευτήκανε άπάνω 
άπό 50 λίρες τές όποιες δ αθάνατος Σπύρος έ
δωσε στό γέρο ναυαγημένο καπετάνιο, ποΰ εξα
κολουθούσε νά μάς συχωρνά καί εύχεται.

— Μωρέ τζόγια μου, γιατί πλέκουνε τά 
πόδια μου μέσα στές μποτίνες μου; μού είπε 
σάν πήγα ιά τόν φιλήσω κλαίοντας.

— Γιά τόν ίδιο λόγο πού μέ κόβουνε τά 
δικά μου, τού είπα. Άλάξαμε τά παπούτσια 
μας άπάνω στή βιάσι μας....

Τόν Καπετάν Βασίλη άπάντησα μετά έ’να 
χρόνο στόν Πειραιά μέ καινούρια βρατσέρα. 
Πληρώθηκε τό πλοίο άπό τήν Εταιρία, μά όχι 
καί τό παιδί του.

Ε. ΙΗκιαρίλης.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ό κόμης (περιπαθώς) — Αγαπώ καί αύτό τό 
χώμα έπι τοΰ όποιο- βαδίζεις.

Ή εκατομμυριούχος.— 'Εξέρχομαι πάντοτε έ
φιππος ή έφ’ άμάξης.

X
Είς το Ξενοδοχεϊον.
Πελάτης.— Μά αύτός ό κατάλογος είναι γαλλι-

Υπηρέτης.— Δεν πειράζει ό μάγειρος είναι Σι
φνιές.

X
’Εκείνος.— Ό πατέρας σου δέν θέλε: νά έρχω- 

μαι σπίτι νά σέ βλέπω.
'Εκείνη.— "Λ ! μπά, θέλει μονάχα νά μήν είμαι 

έγώ έκεϊ ο:αν έρχεσαι.

X
Ή γυνή τής σήμερον.
« Ητοίμασα όλα τά πράγματα, γιά τό ταξε’ιϊι 

τοΰ Ιίαρισιοϋ, έστειλα τον σκύλο στό ζωολογικόν, 
τήν γάτα σιήν εταιρεία τών φιλόζωων, μα τί διά- 
δολο νά κάνω τό μωρό;»

X
Ενας φοιτητής ήτο τόσον κακογράφος, ώστε ούτε 

ό πατήρ του ήδύνατο νά άναγνωση τά γραφόμενά 
του. Οταν έλάμδανεν επιστολήν τοϋ υϊου του έκύ- 
ταζεν αύτήν καλά καλά καί έπειτα έλεγεν είς τήν 
οίκογένειάν του

— Καλά είναι τό παιδί μας, αφού δικό του είναι 
τό γράύ μο, βάλετε κατα μέρος τό γράμμα να μας 
τό διαίάση ό ίδιος όταν έζ.θη

X
Μετά δημοσίαν διάλεξιν.
— Δεσποινίς, παρετήρησα ότι κατά τήν διάλεξίν

μου ώμιλ.ύσα.ε μεγαλοφώ ως.
— Άπατάσθε κύριε- ποτέ δέν ομιλώ όταν κοι-

μώμαι.
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82- Αίνιγμα.

Ek τά ίώα θά μ’ εύρής 
δπως £χω καί εύθύς 
ε(ς τά σκότη θά βρεθής 
έάν λείψ’ ή κεφαλή μου.
83- Έλλειποσύμφωνον.

-α-α-α--α
Γ. Πετρίτης Λάριααα.

84 · Γρίφος
Παπ 

1ΰ7 ηω<;

85- Γρίφος

Τό βρ . .. Τχ I δνοι vol πλοΐον
Κιποός

HOTEL GRANDE BPETAGNE
Grande Rue dr Pern (C.nnxlantinoplp)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Μ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
Μεγάλη Όάος τον Πέρα rr Κοιν/πόλει.

Κεϊται έν ώραίφ και περιβλέπτω θέσει έν τή μεγα- 
λειτέρα καί κεντρικωτερα δδώ τής Κωνσταντινουπό
λεως καί περιέχει;οωαάτια κάλλιστα καί άμέμπτως, 
επιπλωμένα. Περιέχει δέ καί άριστον έστιατόριον. 
Κατάλληλον ιδίως δι’ οικογένειας.

ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

(ί ΟΤΑΪΑ A ANDREI ROUADJI
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟ Ν

Όδόί Ακαδημίας άριϋ. 2.

Φαγητά εκλεκτά καί έξαισίως κατασκευασμένα. 
Οίνοι έντόπιοι άριστοι. Δοκιμάσατε.

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝ ΙΓΜΑΤΩΝ ΔΗ Μ. ΙΩ. ΤΙΤΟΠΟΤΛΟΣ

ι2ου τεύχους 61. Μεταίύ τών δύο κυρι ών. 
62. Κισσός—'Ισσός. 63 Δέν έχει b φτωχός άλλ* 
έχει ό Θεός.—64 Νηστική άρκούδα οέν χορεύει.

13ου τεύχους 66- Πά ('κηλ. μουσ.) τρίς.— 
67. Τούς γονείς σέβου.—68 Ό επιμελής μαθητής 
69 Μέγιστως ό Σωκράτης ητο σοφός.— 7ο Έπω- 
λήθησαν τά αύγά είς δύο δόσεις τήν μέν Ιην πρός 
Ιο λεπτά τά γ αύγά τήν δέ 2αν πρός 3ο λεπ. 
τό 1 αύγόν ώς έέής. Έλαδον δέ καί οι 3 μίαν 
δραχμήν. Καθίσαντες καί οΐ 3 είε τήν αγοράν 
διέρχεται έκεϊθεν εΐς, δστις ήγόρασε μέ Ιο λεπτά 
τά έπτά αύγά καί άπό τούς 3 δσα ήδύνατο. Δηλ. 
άπό τόν Ιον 49 αύγά καί έδωκε 7ο λεπ. άπό τόν 
αον 28 αύγά καί έδωκε 4ο λεπ. άπό τόν 3ον 7 
αύγά καί έόωκεν ιΟ λεπ. καί έμειναν είε τόν Ιον 
1 αύγό είς τόν 2ον 2 αύγά καί είς τόν 3ον 3 
αύγά, μετ’ όλίγην ώραν διήλθεν έτερος έκεϊθεν 
καί ήγόρασε πάντα τά λοιπά πρός 3ο λεπτά τό 
έν, καί ούτω ό πρώτος έλαόε, 3ο καί ?ο πού 
είχε λάδη ελαόεν έν 8λω ι δραχ. ό 2ος 6ο καί 
4ο=1 δρ. ό δέ 3ος 9ο καί Ιο έλαδεν καί αΰτόε 1 
δραχμήτ.

14ου τεϋ χους 7ι Σωλήν, γ2 άνΙα, αύρα, 
άγρα, άπια, 73 Αννα, άλλα, άττα. 74 ΠληγαΙ 
Ίώ6 είσί, Ίνώ ήν βασίλισσα, yb ’Ιησούς Χρι
στός.

ΑΥΤΑΙ. Α. Βέλος Σύρου 14.—Μ. Τριαντάφυλλου 
Πειραιώς 7.— Α. ’Αγγελικής Σμύρνης 17.— Ν. 
Τρούμης Πειραιώς 14.— Γαλανή ΈλληνΙς Αθη
νών 15. — Ευφρ. Μαρΐκου Πειραιώς 13. — Ι’οθε- 
σπιέροε Πειραιώς 17.— Θρ. Παντελάκης 'Αθηνών 
19.— Ρωμαίος ‘Αθηνών 18.

Ζ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ράπτης πολιτικών καί στρατιωτικών ένδυμάτων. 
'Οδός Βιδέσκου-Βόδα άριθ. 2 Βουκουρέστιον.
Έκτελεϊ μετ’ άκριόείας καί τέχνης nioav πα- 

ραγγελίαν ραπτικής καί κοπτικής.

Λχ/ανοπώλης, πτηνοπώλης καί καρποπώλης έν 
Κωνσταντινουπόλει,έν Πέρα, Μεγάλη Όόός άριθ. 278.

Υποκατάστημα εν Βουγιούκοερε.
Προμηθευτής τοΰ Αϋτοκρατορικοΰ ρωσσικοϋ στόλου 

τών Πρεσβειών κα! τών Μ. Ξενοδοχείων.

ΦΟΤΩΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΑΔΕ ΑΦίΐΝ ΚΑΝΤΑ

Άγ ig Πλατεία τον Συντάγματος {Α ΘΙΙΝΑΙ}

Έκτελοϋνια: παντός ε:δ:υς εργασία: καλ.λι::- 
χνικα: μετά μοναδικής άκριδείας καί τελειότητες'

Έπίσης μεγεθύνονται εΐς φυσικόν μέγεθος έκ 
μικρών φωτογραφιών εικόνες διάφορο: διά ειδικού 
έπί τούτω έξ Ευρώπης κομισθέντος μηχανήματος. 
Ιΐανομοιότης καί φυσικότης απαράμιλλος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ.

Γ. Δ. Βουρλάτιον. φράγ. 40 ίλήφθησαν. Εΰ- 
χαριστοΰμεν.— Δ. Λ. Κάίρον. 'Επιστολή έλή- 
φλη. Άπηντήσαμεν καί εστείλαμεν ζητούμενα.— 
Ηλ. Ε. Πάτρας. Βραχεία έλήφθη καί έχάρημεν 

δ.' αισίαν επάνοδον. Απηντήσαμεν αμέσως ταχυδρο- 
μικώς.— Ν. Π. Καλάμας 'Επιστολή μετά συν
δρομής έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Εύχόμεθα μ’ε υγείαν 
τό νέον έτος. Άπόδειξις ταχυορομικώς.— Θ. Κ. 
Μάλταν. Επιστολή μετά συνδρομής έλήφθη. Εϋ- 
χαριστοϋμεν. Ταχ. γράφομεν.— Η. Σ. Πατρας. 
Δρχ. 8 έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Άναμένο- 
μεν έκτενεστέραν σας. — Κ. Κ. Κ ώ ν σ π ο λ ι ν. 
Δελτάριον έλήφθη. “Εχει καλώς. Τό 15 θα έλάθατε 
ήδη.— Α- Γ. Άδραμμύτιον. Χάρτην πολέμου 
προσεχώς στέλλομεν.— Σ. Α. Λα όριο ν, Φύλλα 
έλλεΐπΟντα στέλλομεν άνευ λογ]αοϋ όμως. Χρήματα 
δι’ αύτά δέν θέλομεν.— Π. Δ. Π. Κ ώ ν σ π ο λ ι ν.— 
Έχει καλώς θά συμμορφωθώμεν μέ γραφόμενά σας 
αλλά στεΐλλατε τήν οφειλήν σας.

Έν Δΐιϊινατς. 'βκ τοΰ Τυπογραφείου τών ΚαταΟτιιμάτων «Άνέστη Κωνσταντινίδου·


