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ΎΡΙΕ Βερνάρδε. είπεν 
ή σύζυγος τοΰ αστρο
νόμου μετά τό τέιον, 
ο σύζυγός μου είναι 
εΐς άγγελος, ακολουθώ 
τήν θρησκείαν του και 
είμαι εύτυχής. Βαίνο- 
μεν πρό- τόν προοοι- 
σμόν μας.

— Δέν έννοώ, έπ
εΐπεν ό αστρονόμος, 
μετά τήν άναχώρησιν 
τής συζύγου του, δι- 
ατί δέν παραδέχεσθε, 

- - ' ΧΤ1 ό ορατός 
είναι αΠΛΟυν

ως έγώ, 
κόσμος 
φαινομενικόν πρόσχη 
μα, καλύπτον τόν αο 
ρατον κόσμον. Έν τού- 
τοις καλώς γνωρίζετε, 
οτι είς άκμων είναι σύ
στημα άτομων άθικτων, 
κινούμενων καί μή έγ 
γιζάντων άλληλα. Ιό 
οέ ανθρώπινον πραγ 

ματικόν όν. οέν είναι τό σώμα αύτοϋ, οπερ 
βλέπομεν καί τό όποιον καί αύτο σύγκειται 
από αόρατα μόρια έν διαρκεΐ κυκλοφορία- 
άλλ είναι ύπόστασις ψυχικής διατάΣεως, ού 
οιωδώς διαφέρουσα τών ψυχολογικών προϊ
όντων. ήτις άλλως αισθάνεται καί ενεργεί 
και ητις έκτος τούτου νπήκει, ώς άπασα ή 
ψυοις τφ άνωτάτω τής προόδου νέμω. Όσω 
®ε καλώς καί ο,τι δήποτε φάγετε. πίετε ή 
αναπνεύσητε, ό στόμαχος υμών. οί πνεύμο- 

νές σας, ή καρδία σας καί ό έγκέφαλός σας 
μάτην θά λειτουργώσι. καθόσον ούδέποτε. 
τ αποτελέσματα τής ζωικής ταύτης ένεργείας 
θά γεννήσωσι θεώρημά τι γεωμετρικόν μετα
φυσικήν τινα άναζήτησιν ή πράέιν άφοσιώ- 
οεως, ώς έκείνας, αϊτινες ένέπνευσαν τά με
γάλα πνεύματα

Ή βεοαιοΰσα κοίσις, οτι τά τετράγωνα 
τών χρόνων τών περιφορών τών πλανητών 
εχουσι μεταέύ των ως οί κύβοι τών αποστά
σεων αύτών, ή άνάλυσις τών ψυχικών δυ
νάμεων ή τό αίσθημα, όπερ εν ώρα κινδύνου 
συντελεί είς τήν προτίμηοιν τοΰ θανάτου, 
ϊνα σωθή προσφιλές τι όν, ούδεμίαν βεόαίως 
σχέσιν έχόυσι πρός τάς οργανικός έκκοίσεις.

"Αρα άλλο τι συμβαίνει.
'Αλλά θά μοί παρατηρήσητε. ότι δέν βλέ

πομεν τήν ψυχήν καί τό παραδέχομαι· άλλά, 
σάε έπαναλαμοάνω, οτι ούδέν βλέπομεν έκ 
τοΰ πραγματικός ύπάρχοντος. Βλέπετε τήν 
συγκροτούσαν εν τώ κενό δύναμιν τήν Γήν ; 
βλέπετε τήν παγκόσμιον ελίιν ; βλέπετε τόν 
κοσμικόν μαγνητισμόν; βλέπετε τόν ανθρώ
πινον μαγνητισμόν ;

— Βεόαίως όχι- άλλά τούλαχιστον τά αί- 
σθανομεθα καί είναι τό ίδιον, ώς νά τά έ- 
άλέπομεν.ΙΙλήν τό ζήτημα είναι, άν ύπάρχη 
ή ψυχή καί άν ζή μετά τόν θάνατον τοΰ 
σώματος. Ιί γίνεται, τί θ ’ άπογίνωμεν καί 
ποΰ θά εύρισκώμεθα μετά έκατόν έτη, χίλια 
έτη. έν καιρό τέλους τής αίωνιότητος. . .

— Οίμοι ! το αιώνιον ζήτημα*  άνέκαθεν 
τό αύτό καί οπερ άπασαι αί θρησκεΐαι ίσχυ 
ρίζονται ότι έλυσαν. Είναι δέ ή ύπερτάτη 
κραυγή τής ανθρώπινης καρδίας καθ' άπαν 
τας τούς αιώνας καί έν άπασι τοΐς λαοΐς. 
Καί οί μέν θεολόγοι βεόαιοΰσιν, ότι ή χρι
στιανική θρησκεία έλυσε τό ζήτημα καί ότι 
ή έπι τήμη σφάλλει, οί δέ σοφοί αποκρίνον
ται, ότι αυτοί εύρίοκονται έν τή αλήθεια.
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— Καί ποιοι λοιπόν έγουσιν ύπέρ αύτών 
τό δίκαιον ;

— Κατ ' έμέ άμφότεροι πλανώνται
Οΐ πρώτοι δογματικώς Θέτοντες τό ζή 

τημα διακηρύττουσιν. οτι έλυσαν αύτό 
δεύτεροι, αύτοτιτλούμενοι αντιπρόσωποι τής 
έπιστήμης καί ούδαμώς έίηγοΰντες αύτό. 
φαίνονται άγνοοΰντες τήν βάσιν τής άλη- 
θείας Άρκοΰνται δέ λέγοντες ήμΐν ότι δέον 
νά ώμεν εύχαριστημένοι έκ τής ύλικής καί 
κοινωνικής προόδου τής ανθρωπότητες έπι 
σφραγίζοντες τήν μέλλουσαν εύτυχίαν τών 
απογόνων μας. Ή έζασφάλισιο τής παρούοης 
ζωής καί ή έπικράτησις τής δικαιοσύνης είναι 
τό πάν δΓ αυτούς, άφοΰ μετά θάνατον δέν 
Θά ζήσωρεν, άφοΰ μέλλον δέν ύπάρχει Περί 
τής δυνάμεως τής σκέψεως φρονοϊσιν ότι δέν 
είναι άλλο ή μία λειτουργία τοΰ έγκεφάλου, 
ήτις έϊαφανίζεται μετά τήν ένέργεισν αύτής 
καί διαδηλούσιν. οτι ή Θετική έπιστήμη ούδέν 
δύναται ν'άναζητήοη έν τώ έδάφει τούτω, 
δπερ πάντοτε έσεται αύτή δμοιον καί έσαεί 
έπικρατήοη τό άγνωστον.

— Λοιπόν ούτως άμφότεροι εύρίοκονται 
έν τή πλάνη ;

— Ναι. Ούτοι μέν πιστεύουσι τά πάντα 
γινώσκοντες ένώ άγνοοΰσι παντελώς τά 
πάντα· έκεΐνοι δέ ολίγων έπίστανται κα! δέν 
φαντάζονται, ότι ή έπιστήμη δύναται καί 
άπωτέρω νά βαδίση Εάν δέ λάβωμεν τάς 
δοζασίας αύτών έν συνόλω, βλέπομεν οτι οί 
πιστεύοντες είσίν άπλοι πεφωτισμένοι, άπο- 
δενόυενοι τά πάντα άναποδείκτως οί δέ έπι- 
στημονικοι εισιν αΰεοι και υ/.ισται πλέον η 
ήττον πεπεισμένοι. "Ωστε τήν αλήθειαν έγώ 
ώς άστρονόμος, δέν ευρίσκω ούτε παρά τοϊς 
ιιέν, ούτε παρά τοϊς δέ.

Σημειώσατε δέ καλώς τοΰτο :
Έάν αί Θετικοί έπιοτήμαι ή παρατήρησις 

ή μελέτη τών φαινομένων, δέν γνωρίζουοι 
ποτέ ήμΐν τίποτε περί τής ύπάρΰεως καί α
θανασίας τής ψυχής, ούδέν ούδέποτε Θα. μα 
θωμεν ωσαύτως, καθόσον άς τό έπαναλά- 
όωμεν καί ήδη.μόνον δ,τι έμαθέ τις.δύναται 
καί νά γνωρίζη. Υπερφυσική άποκάλυψις ού- 
δαμοΰ ούδαμόσε χωρεϊ. Είτε ό Μωνόής είτε 
ό Ιησούς ή ό Μωάμεθ ό Βραχμας ό Βούδ- 
δας, ό Κονφούκιος, ό ΙΙλάτων ή οϊοσδήποτε 
έμπνευσμένος βέβαιοί ήμάς δ,τι καί άν Θέλη. 
εις έχέφρων άνήρ δέν δύναται ν άποδεχθή 
ή όσας βεβαιώσεις Θεωρεί συμφώνους πρός 
τάς πεποιθήσεις καί γνώσεις αύτοϋ. Έάν δέν 
τώ φανώσιν άποδεκταί δέν Θά τάς άποδεχθή 
καί τούτο φυσικώς, διότι δι' οίανδήποτε βε 
βαίωοιν. δέον αύτη νά προέρχεται ύπό άρχής 
αποδεκτής ύπό τοΰ λογικού “Ωστε άναντιρ- 
ρήτωε τό λογικόν κρίνει έν τέλει κα! ούδείς

■ύναται νά. βεβαίωση. οτι ή πεφωτισμένη κρί 
τ. _. ι---- ■ T^c αμαθούς κρί

καί νύν παρουσιασθή θεο- 
δστις τολμήση νά μάς διδάζη, ώς 
-■ τέσ: -·ς σ’ώ'.'τς δτι ό ούρανός 

'.τερεός ύπεράνω τοΰ όποιου 
Άγια Τριάς, περικυκλωμένη

δι
σις δέν είναι άνωτέρα 
σεως Εάν δέ 
λόγος τις ς 
έπρατταν έπί τόσους αιώνας 
είναι θόλος 
βασιλεύει ή 
άπό αγγέλους καί άγιους καί οτι αί ψυχαί 
ήμών μεταδαίνουσιν έκεί μετά θάνατον, ή 
είς τήν κόλασιν ή τό καθαρτήριον, δέν Θά 
τό παραδεχθώμεν ήδη διότι γνωρίζομεν τί 
ύπάρχει έκεϊ και ποϋ έγκεινται αί τιμωρίαι 
των θνητών.

Αί ΐδέαι καί δοζασίαι ήμών δέον πρό παν
τός νά συμφωνώσι πρός τήν άποδεδειγμένην 
επιστημονικήν αλήθειαν. Αί περί γεωλογίας 
καί ανθρωπολογίας παλαιοί πεποιθήσεις άπε· 
οκορακίσθησαν τήν σήμερον. Άλλά πώς ή 
ψυχή λειτουργεί : Ιδού ήδη τό ζήτημα.

— Έάν μοί καθαρίσητε τοΰτο. διέκοψεν 
ό δόκτωρ, θά σάς ανεγείρω ανδριάντα.

— Γνωρίζετε όπως έγώ, ίσως δέ καί κα 
λείτερον. έέηκολούθησεν ό άστρονόμος, ότι 
ό ηλεκτρισμός κατέχει μέγιστον μέρος έν τή 
δημιουργία τοΰ παντός. Ηλεκτρική δέ τις 
άτμόσφαιρα μάς περιβάλλει. 1 ό νευρικόν σύ
στημα δέν περιορίζεται είς τόν έγκέφαλον 
ήμών τόν μυελόν, τά νεύρα μας, άλλά ά· 
κτινοόολεΐ πέριέ ήμών. Ή σκέψιε ένεργεϊ έε 
άποστάσεως, ούχΐ δέ μόνον μετά τής φωνής 
καί τού βλέμματος ήμών, άλλ' έτι μακρύτε- 
ρον καί έν σιγή· Ή ψυχή ήμών εδρεύει ενεος 
άστρικοΰ σώματος, δυναμένη ν’ άποσπασθή 
τοϋ γήινου αύτής σώματος. Δέν έέηγήσατε 
ποτέ τάς συμπάθεια» καί αντιπάθειας, α'ίτι · 
νες είσί ψυχικοί έί άποστάσεως έκδηλώσειε, 
άρμονίαι καί κακοφωνίαι τών παλμών ;

πρσαγγελτικά 
καί τήν τηλε-

Καί τάς προαισθήσεις τά 
όνειρα, τά ψυχικά φαινόμενα 
τάθε·αν ;

Ή άνακάλυψις τής έλέεως 
κών δυνάμεων καί θελήσεων 
τοΰ τών συνειδήσεων. Θέλει

αιοσητι- 
διαπερα-

τών
του 

είσθαι κατά τον 
προσεχή αιώνα πολύ πλέον καί διαφορετικό
τερου σημαντικωτέρα καί γόνιμοί ή ή άνα 
κάλυψις τοΰ Νεύτωνος διά τά ουρανία σώ 
ματα Καί οΰτω θά ίδρυθή κλάδος σπουδαίος 
τής έπιστημονικής γυχολογίσς.

Ή έπιστήμη βαθμηδόν άποκαθαίρεταί.
Τό ψυχικόν όν θ άναπτυχθή έν τήπροό 

δω τών αισθήσεων αύτοϋ καί έν τώ γνώθι 
αύτο. ώς συμβαίνει καί έν τώ φυσικώ όντι. 
Άνοίϊατε τάς σελίδας τής ιστορίας τής γε
ωλογίας τής Γής Πρώτον έλαμψε τό φώς, 
χωρίς ούτε είς οφθαλμός ν'άνοιχθή, ΐνα ίδη 
αύτό Μετά χελιάδας δέ αιώνων τό οπτικόν 
νεΰρον, άυυδρονκαίάτελές, άμορφαν, σχεδόν 

άναίσθητον, τοϋ τριλοβίτου. έέεδηλώθη, 
άνεπαισθήτως δέ βαθμηδόν έφωτίσθη, έκαθα- 
ρίσθη. έτελειοποιήθη, ϊνα φθάση εις την 
κρυσταλλώδη διαφάνειαν τού ανθρωπίνου ο
φθαλμού καί την οπτικήν αύτοϋ ούναμιν. Τί 
λοιπόν τοΰτο δηλοϊ ή ότι ή άνθρωπότης ή
μών είναι είσέτι ζωώδης ή δέ ψυχική ήμών 
ύποστασις μόλις άφυπνίζεται ; Αισθάνεται έ 
αυτήν, αναζητεί, ονειροπολεί. Είναι οφθαλ
μός έσωτερικός, βραδύνων νά ύποτυπωθή κα! 
προπλασθή. εύρισκόμενος έτι είς τυφλώδη 
κατάστασιν. άλλ ’ όστις όμως αναζητεί κα! 
θέλει τό φώς. Ούτω δέ βαθμηδόν θά £αίνη 
τελειοποιούμενος άδιακόπως κα! τότε θά ή 
ζεύρη τις πού εύρίσκεται. Έν τούτοις άπι— 
στώμεν πρός τό έέωτερικόν καί τήν έπιφά- 
νειαν,καθόσον ίσως ύποκρύπτουσιν αύται τό 
ψεύδος κα! τήν άπάτην

— Καί έν τούτοις. νομίζει τις, οτι ή δια
νοητική ήμών δύναμις γεννάται μετά τού 
σώματος κα! αποθνήσκει μετ’ αύτού.

— Είναι πλάνη. Έάν ή κάμπη ήδύνατο νά 
σκεφθή. θά ένόμιζεν ότι αποθνήσκει έν τή 
νεκρομόρφω σινδόνη τής χρυσαλίδος. Δέν 
δύναται νά μαντεύση, ότι αυτή κα! ή χρυσα- 
λίς είσίν έν καί τό αύτό όν.

Διατείνεσθε, ότι τό πάν περιφέρεται είς 
δ,τι βλέπομεν. Τότε προς τί το πνεύμα, ό 
συλλογισμός, ή συνεννόησις. τό λογικόν; 
είζεύρετε τι ημείς έν τή φυσική ίδια βλέπο 
μεν, έν τή διατάζει τού φωτός;

Ούδέν’ ή σχεδόν ούδέν.
Οί αιθέριοι κραδασμοί, οϊ πλήττοντες τόν 

αμφισοληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού ή 
μών κα! αισθανόμενοι ύπό τοΰ οπτικού ήμών 
οργάνου, περιλαμβάνονται μεταξύ δύο πολύ 
συνεσφιγμένων ορίων. Γνωρίζετε δέ ότι έν 
τώ ήλιακώ φάοματι άπό τοΰ έρυθροΰ εϊε τό 
ιώδες πάοαι α! όρατα! άκτΐνες τώ άνθρωπίνω 
όφθαλμώ. συμπεριλαμβάνοντοι έν τώ φά- 
σματι τούτω; Γνωρίζετε ωσαύτως, ότι αί 
ακτίνες έζακολουθούσι καί πέραν τοΰ ίώδοις 
ως κα! πέραν τοΰ έρυθροΰ; ότι αί πρώτοι, 
αορατοι ήμΐν, άλλά μεγάλην χημικήν δύνα- 
μιν εχουσαι. είσίν ορατοί τώ ψωτογραφικώ 
όφθαλμώ καί ότι έφωτογραφήθησαν μετά τών 
φασματικών αύτών γραμμών, ως καί ότι αί 
δεύτεροι έί ίσου άόρατοι ήμΐν, είσί θερμο
γόνοι καί έφωτογραφήθησαν έπίσης τή βοη- 
“εια τοϋ βολομετρου; Ώστε, ώμεν νΰν λο
γικοί κα! άποδεχθώμεν, ότι ό ορατός κόσμος 
πορρω άπέχει τοΰ ν 1 άναπαριστά τόν πραγ 
ματικον κόσμον. Ιδού, έν φάσμα, παρατηρή 
οατε καλώς ή λευκή είς τό μέσον ζώνη δια- 
κρίνεται μόνον αί λοιπαί είσίν άόρατοι τώ 
όφθαλμώ ήμών.

{"Enetai τό τέλος)

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ

(Συνέχεια καί τέλος)

"Οθεν παρατηροϋντες ταϋτα καθ’ όλας τάς 
φάσεις τής νέας των ΰπάρξεως, σχετικώς προς 
τήν θέσιν, ήν εσχον έπί τής γής, τό είδος τοϋ 
θανάτου των, τόν χαρακτήρα καί τάς εξεις των 
ώς Ανθρώπων, λαμβάνομεν ιδέαν άν ούχί πλήρη, 
τουλάχιστον Αρκούντως Ακριβή τοΰ αοράτου κό
σμον, όπως δυνηθώμεν νά έννοήσωμεν τήν μέλ- 
λουοαν κατάστασιν μας καί προδιαγνώσωμεν τήν 
ευάρεστου ή δυσάρεστον τύχην ήτις μάς Αναμένει. 
Τά ληφθέντα διδάγματα υπό τ&ν υψηλής τάξεως 
Πνευμάτων έψ' όλων τών Αντικειμένων, ιίτινα 
Ενδιαφέρουν τήν Ανθρωπότητα, αί Απαντήσεις, 
τάς όποιας Ιδωκαν είς τάς γενομένας αύτοις I- 
ρωτήσεις, πάντα ταϋτα σνλλεγέντα καί συναρμο 
λογηθέντα έπιμελώς Απετέλεσαν ολόκληρον Επι
στήμην. ολόκληρον ηθικήν καί φιλοσοφικήν δι
δασκαλίαν υπό τσ όνομα Πνευματισμός. 
Επομένως δ 11 ν ε υ μ u τ ι σ μ ό ς εί ν ε ή έπι 
τής ΰπάρξεως τών εκδηλώσεων 
καί τής διδαχής τών Πνευμάτων 
βασιζόμενη διδασκαλία.

'Ως εΐδομεν. δ Πνευματισμός εοχε τήν Αφε
τηρίαν του Εν τιβ φαινομένιο τών στρεφομένων 
ή μενακινουμένων τραπεζών Αλλ’ επειδή τά γε
γονότα ταϋτα Ελάλουν μάλλον είς τους οφθαλ
μούς ή είς τήν διάνοιαν καί Εξήγειρον πλ.είονα 
περιέργειαν ή αίσθημα, τής περιέργειας ίκανο 
ποιηθείσης, τό πρός αύτά Ενδιαφέρον ήλαττοϋτο 
τοσούτιο μάλλον ϋσω ολιγοιιερον δ κόσμος Ενό· 
ει αύτά. Άλλ.’ όπόταν ή θεωρία ήρξατο Εξη
γούσα τήν αιτίαν αύτών' όταν οί καταγινόμενοι 
είδον, οτι Εκ τών στρεφομένων τραπεζίων, προ- 
έκυπτεν δλόκλ.ηρος ι/θική δίδασκα/.ία, διαλύουσα 
τάς Αγωνίας τής Αμφιβολ,ίας καί 'ικανοποιούσα 
τούς πόθους, οϊτινες είχον Αφεθή έν τή Αοριστίφ 
υπό Ατελών περί τοΰ μέλλοντος τής Ανθρωπό- 
τητος διδασκάλων, οί μάλλον εμβριθείς και σπου
δαίοι ιϊπεδέχθησαν τή>· νέαν διδασκαλίαν ως τι 
ευεργέτημα, καί εκτοτε, αντί να παρακμάοη 
αυτή καί νά σβεσθή, τουναντίον εκτοτε Εξη- 
πλώθη μετ' Απιατεύτον ταχύτητος' καί έν δια- 
στήματι δλίγων Ετών, προσεκτήσατο απανταχού 
τής γής, καί μάλιστα μετάξι) τών εύπαιδεντων 
ανθρώπων. Απειραρίθμους δπαδούς, οί όποιοι 
αύξάνονν καθ’ ικάστην έν καταπληκτική Αναλι- 
γία, είς τρόπον όίστε δύΐ’αταί τις νά εΐπη σήμε
ρον,ότι ό Πνευματισμός Απέκτησεν Αστικά δικαι
ώματα εδράζεται δε Επ! βάσεων, αΐτινε; κατα- 
φρονοΰσι τούς Αγώνας τών ι’ιντιπάλαιν του, πολύ 
η ολίγον ενδιαφερομένων νά τόν καταπολεμή 
συυν. καί Λπόδειξις τούτου είναι, ότι αί ι’πικρί-
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σεις ούδ ’ έπ! στιγμήν έπεβράδυναν την πορείαν 
τον:

*0 Πνευματισμός έν τούτοις ούδαμώς εΐναι 
Ανακάλυψις. Τα γεγονότα και αί άρχαί, έπί τών 
οποίων στηρίζεται Αφανίζονται είς την οκοτίαν 
τών χρόνων, διότι ευρίσκει τις τά ίχνη αύτών 
είς τας πεποιθήσεις δλων τών λαών, είς δλας 
τάς θρησκείας, είς τονς πλείστους τών εθνικών 
καί χριστιανών συγγραφέων’ αλλά τά γεγονότα, 
άτελώς παρατηρηθίντα, ήραηνεύθησαν ώς επί τό 
πολύ κατά τάς δεισιδαίμονας ιδέας τής Αμαθείας 
καί δεν συνήχθησαν έξ αύτών τά δέοντα πορί
σματα-

Πράγματι ό Πνευματισμός βασίζεται επι τής 
ύπάρξεως τών Πνευμάτων επειδή δέ. τά Πνεύ
ματα δέν εΐναι άλλο παρά αί ψυχαί τών Ανθρώ
πων, Αφ’ δτου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν 
καί Πνεύματα. Ό Πνευματισμός δέν Ανεκάλυψε 
ταΰτα, ουδέ τά έπενόησεν. Άν αί ψυχαί ή τά 
Πνεύματα δύνανται νά έμφανισθώσιν είς τους 
ζώντας, δγείλομεν νά συμπεράνωμεν. οτι τοϋτο 
είναι τι φυσικόν καί κατά συνέπειαν εϊς πάσαν 
έποχήν θά έγιναν εμφανίσεις· δθεν είς πάσαν 
έποχήν καί παντού εύρίσκει τις τήν Απόδειξιν 
τών έμφ.ανίσεοεν τούτων, έξ ιόν βρίθουσι πρό 
πάντων αί βιβλικοί παραδόσεις-

Έργον νεώτερον εΐναι ή λογική έξήγησις 
τών γεγονότων, ή πληρεστέρα γνώσις τής φύ
σεως τών Πνευμάτων, τοϋ προορισμού καί 
τοΰ τρόπου τής ένεργείας αύτών, ή Αποκάλυ
ψές τής μελλούσης ήμών καταστάσεως, τέλος ή 
είς επιστήμην καί φιλοσοφικήν διδασκαλίαν σύμ- 
πηξις πασών τών κεκτημένων πνευματικών γνώ>- 
σεων. Οί αρχαίοι έγνώριζον τήν Αρχήν, οί νεώ- 
τεροι τάς λεπτομέρειας. Έν τή Αρχαιότητι, ή 
σπουδή τών φαινομένων τούτων ήτο τό προνό- 
μιον ένίων τάξεων, αίτινες άπεκάλνπτον τούτα 
είς μόνους τους είς τά μυστήρια των μυωμένους’ 
κατά τόν μεσαιώνα, οί είς τά φαινόμενα ταύτα 
Ασχολούμενοι εθεωροΰντο ώς μάγοι καί έκαί 
οντο’ Αλλά σήμερον δέν υπάρχουν μυστήρια, δέν 
καίεται πλέον ούδείς’ δλα φέρονται είς φώς Αν- 
ενδοιάστως, καί 'έκαστος δύναται νά φοιτισθή 
καί νά πειραματισθή ακόμη ,διότι οί μεσάζοντες 
εύρίσκονται παντού.

Τό δόγμα δπερ διδάσκουσι τά Πνεύματα, δέν 
εχει ούδέν τό νέον εύρίσκεται έν μέρει παρά 
τοϊς πλείστοις τών Ινδών, Αιγυπτίων καί Ελ
λήνων φιλοσόφων, ολόκληρον δέ Ιν τή διδα
σκαλία τοΰ Χριστού. ‘Ο Πνευματισμός έρχεται 
νά έπικυρώση διά νέων μαρτυριών, νά Απόδειξη 
διά γεγονότων, Αλήθειας παροραθείσας ή κακώς 
έννοηθείσας, νά έπαναγάγη είς τ'ην Αληθή αυτών 
έννοιαν έκείνας, αίτινες κακώς ήρμηνεύθησαν.

Ό Πνευματισμός, εΐναι Αληθές, δέν διδάσκει 
τίποτε νέον, Αλλά δέν εΐναι σπουδαΐον νά Απο- 
όεικνύη διά τρόπου ψηλαφητού, ΑναμφιρήστΟυ,

τήν ΰπαρξιν τής ψυχής, τήν τού σώματος έπί- 
ζησιν αύτής, τήν μετά θάνατον άτομικότητά της, 
τήν αθανασίαν της. τάς μελλούσας ποινάς καί 
Αμοιβάς; Πόσοι άνθρωποι πιστεύουν εϊς αύτά 
τά πράγματα; Αλλά πιστεύουν μέ αόριστόν τινα 
υστεροβουλίαν Αβεβαιότητος καί λέγουσιν έν τοϊς 
μτ-χίοις αύτών : «Άν μολαταύτα δέν ειχον ούτω 
τά πράγματα!» Πόσοι ήχθησαν είς τήν Απι
στίαν, διότι παρεστάθη αύτοϊς τό μέλλον υπό 
οψιν, τήν οποίαν ήδυνάτει νά παραδεχθή τό 
λογικόν των! Είναι μικρόν λοιπόν ό κλονιζόμε
νος πιστός νά είμπορή νά λέγη καθ’ εαυτόν: 
«Τώρα είμαι βέβαιος /» ό τυφλός νά έπαναβλέ- 
πη τό φως; Διά τών γεγονότα»· καί τής λογι - 
κής του, ό Πνευματισμός έρχεται νά δια λύση τήν 
Αγωνίαν τής Αμφιβολίας καί νά έπαναφέρη είς 
τήν πίστιν τόν άποπλανηθέντα αύτής’ Αποκαλώ 
πτων ήμϊν τήν ΰπαρξιν τοϋ Αοράτου κόσμου, 
δστις περιστοιχίζει, ημάς καί έν τώ μέσφ τοϋ 
οποίου ζώμεν χωρίς νά τό ύποπτεύωμεν. γνω
ρίζει ήμϊν, διά τοϋ παραδείγματος τών όσων ?- 
ζησαν. τάς ουνθήκας τής μελλούσης ήμών ευτυ
χίας ή δυστυχίας' μάς εξηγεί τήν αιτίαν τών 
έπί τής γής ταλαιπωριών μας καί τό μέσον πρός 
καταπράϋνσιν αυτών Η διάδοσίς του θά έχη 
ώς Αποτέλεσμα Αναπόφευκτοι· τήν καταστροφήν 
τών υλιστικών δοξασιών, αίτινες δέν δύνανται 
νά Αντίσχωσιν είς τήν λογικήν ένέργειαν. Ό 
άνθρωπος, πειθόμενος περί τού μεγαλείου καί 
τής σπουδαιότητος τής μελλούσης αύτοϋ ύπάρ
ξεως, ήτι είναι αιώνια, παραβάλλει αύτήν πρός 
τήν Αβεβαιότητα τού επιγείου βίου, δστις εΐναι 
τοσοΰτον βραχύς και ίξυψοΰται διά τής διανοίας 
ύπεράνω τών χαμαιζήλων Ανθρωπίνων λογισμών 
γνωρίζων τήν αιτίαν καί τόν σκοπόν τών ταλα- 
πωριώντου, υποφέρει ταύτας μεθ' υπομονής καί 
ίγκαρτερήσεως, διότι γινώσκει, δτι αύται εΐνα, 
μέσον, δπως φθάση είς θέσιν καλητέραν. Τό πα
ράδειγμα έκείνων, οΐτινες έρχονται έκ τού ί·περ- 
τυμβίου κόσμου, ϊνα περιγράψωσι τάς τέρψεις Γ/ 
τάς θλίψεις αυτών, άποδεικνύει τήν πραγματι
κότητα τής μελλούσης ζωής. Αποδεικνύει ένταυτώ, 
δτι ή δικαιοσύνη τοΰ Θεοϋ ονδεμίαν κακίαν Αφί- 
νει Ατιμώρητου καί ονδεμίαν Αρετήν Αβράβευτοι·. 
ΙΙροοθέοωμεν τέλος, δτι αί έπικοινωνίαι αί μετά 
τών πεφιλημένων δντων, τά οποία Απωλέσαμεν, 
προσπορίζουσι γλυκείαν παραμυθίαν, Αποδεικνύ - 
ουσαι, δτι δχι μόνον ύπάρχουσι ταΰτα, Αλλά καί 
Αφίστανται ήμών δλιγώτερον παρά εάν έζων καί 
εύρίσκοντο είς ξένην χώραν.

Έν συνόψει. ό Πνευματισμός ήδύνει τήν πι
κρίαν τών βιωτικών θλίψεων, κατευνάζει τάς 
Απελπισίας καί τά πάθη τής ψυχής, διαλύει τάς 
Αμφιβολίας και τούς περί τού μέλλοντος φόβους, 
αποσοβεί τήν σκέψιν τής τερματίσεως τοϋ βίου 
διά τής αυτοκτονίας’ δι ’ αύτό τοϋτο δέ καθιστά 
ευτυχείς τούς Ασπαζομένους αυτόν, καί είς τούτο 

έγκειται ιό μέγα μυστήριον τής ταχείας διαδόσεώς 
του.

Ύπό θρησκευτικήν έποψιν. ό Πνευματισμός 
έχει ώς βάσιν τάς θεμελιώδεις αλήθειας δλων 
τών θρησκευμάτων : ιόν Θεόν, τήν ψυχήν, τάς 
μελλούσας τιμωρίας καί αμοιβάς’ Αλλ’ είναι Ανε
ξάρτητος πάσης ιδιαιτέρας λατρείας. Σκοπός αυ
τού είναι ν' Απόδειξη είς τους άρνουμένους ή 
Αμφιβάλλοντας, δτι ή ψυχ’η υπάρχει δτι έπιζή 
τού σώματος’ δτι ύφίσταται μετά θάνατον τάς 
συνέπειας τών καλών ή κακών έργων, τά όποια 
έποίησε κατά τόν ένσώματον βίον’ ταΰτα δέ εΐ
ναι δοξασί· ι δλων τών θρησκευμάτων■

Ώς πίστις είς τά Πνεύματα, είναι έπίσης σύμ
φωνος πρός δλα τά θρησκεύματα καθώς καί 
πρός δλους τούς λαούς,Αφού παντού δπου υπάρ
χουν άνθρωποι, υπάρχουν ψυχαί ή Πνεύματα, 
αί δέ έμφανίσεις καί πανιοιότροποι εκδηλώσεις 
έλΐ'βον χοίρον κατά πάντα χρόνον, καί ή περί 
αύτών ι'ι ',γησις εΰρηται είς δλας Ανεξαιρέτως τιίς 
θρησκείας. Δύναται τις λοιπόν νά ήναι ορθόδο
ξος ή κατ'ολ -'.ός, διαμαρτυρόμενος. ι π-δαΐος ή 
μουσουλμάνος καί νά πιστεύη εϊς τάς παντοει
δείς έκδηλο'ισιις τών Πνευμάτων, κατά συνέπειαν 
δε νά ήναι ί/νετ·;.ατιστής’ απόδειξις τούτου εΐναι, 
οτι ύ Γίνει ματισμίι; έχει οπαδούς εξ δλων τών 
θρησκευτικών αιρέσεων.

Υπό έποψιν ηθικής, ό Πνευματισμός εΐναι 
κατ ουσίαν χριστιανικός, καθ ' δσον ή ηθική, 
την οποίαν διδάσκει δίν είναι είμή ή Ανάπτυξις 
καί εφαρμογή τής τοΰ Χριστού, ήτις είναι ή 
αγνότερα πασών καί τής όποιας ή υπεροχή παρ' 
ουδενός Αμφισβητείται- τεκμήριου προφανές, δτι 
εΐναι ό νόμος τοϋ Θεοϋ’ Αλλά μήν, ή ηθική εΐναι 
χρήμα κοινόν.

Ο Πνευματισμός ών Ανεξάρτητος παντός εί
δους λατρείας, μή προδιαγράφων καμμίαν τοι- 
αυτην κα! μή Ασχολούμενος περί τά ιδιαίτερα 
δόγματα δέν εΐναι ειδική θρησκεία, διότι δεν 
έχει ούτε ιερείς ούτε ναούς Ιδιους. Είς τούς έριο 
τωντας αυτόν, αν καλώς ποιώσιν ακολουθοϋντες 
ιήν δείνα ή δείνα θρησκευτικήν άσκησιν. Απα- 
κρινεται; Εάν νομίζετε τήν συνείδησίν σας υπο- 
χρεωμένην πρός τούτο, πράττετε το: ό Θεό; 
^■σμβάνει πάντοτε υπ δψε· τΐμ· έσωτερικΐ/ν διά 
θεσιν. Εν ένί λόγοι, είς ούδένα επιβάλλεται, δέν 
Αποτείνεται είς τούς έχοντας τήν πίστιν, ούδ' 
εις οΰς ή πίστις αΰτη έπαρκεΐ, αλλ είς τήν πο
λυάριθμον, τΐ/ν μεγάλην κατηγορίαν τών αμφερρό- 
πων καί τών Απίστων όέ>· Αφαιρεΐ δέ τούτους έκ

Εκ>ιλησίας, Αφού έχουν χωρισθή ταύτης ήθι- 
^ώς καθ όλοκληρίαν ή έν μέρει. . τούς βοηθεϊ νά 
διανυσωσι τά τρία τέταρτα τής όόοΰ δπως ειοέλ- 
θουν είς αυτήν’ τά λοιπά δε είναι έργον ταύτης.

Ο Πνευματισμός πολεμεί, εΐναι Αληθές, με ■ 
ρίκας δοξασίας, ώς τήναιωνιότητα τών βασάνων, 
ω υλικόν πυρ τοΰ αόου, τ'ην προσωπικότητα 

τοΰ διαβόλου, κτλ. Αλλά δέν είναι βέβαιον, δτι 
αί δοξασίαι αύται, ώς Απόλυτοι επιβαλλόμενοι, 
έγέι νησαν Απίστους είς πάσαν έποχήν καί γεννώσι 
καθ' έκάστην τοιούτους ; "Αν ό Πνευματισμός, 
δίδων τών δογμάτων τούτων καί έτέρων τινων 
έλλογον ερμηνείαν, έπαναφέρει είς τήν πίστιν 
τους ιγκαταλιμπάνοντας αυτήν, δέν προσφέρει 
έκδούλευσιν είς τήν θρησκείαν -,'Όθεν σεβάσμιός 
τις εκκλησιαστικός έλεγεν.ώς πρός τό αντικείμε 
νον τοϋτο; «Λιά τοϋ Πνευματισμού διδάσκεται 
τις νά πιστεύη εϊς κάτι τΓ αλλά τή αλήθεια, 
προτιμώτερον εΐναι νά πιστεύη τις είς κάτι τι. 
παρά νά μήν πιστεύη είς τίποτε Απολύτως».

Επειδή τά Πνεύματα δέν εΐναι άλλο παρά 
αΐ ψυχαί. δέν δύναται τις ν ’ Αρνηθή τά Πνεύ
ματα, χωρίς ν' Αρνηθή τήν ψυχήν. Τών ψυχών 
ή Πνευμάτων παραδεκτών γενομένων. τό ζήτη- 
μα υπαγόμει ον είς τ'ην ιιπλουστέραν αυτού έκφρα- 
otv, έχει ως έξης: Αί ηιυχαί τ ώ ν τεθνεώ- 
τ ω ν δύνανται νά έ'π ικ ο ι ν ω ν ώ σ ι μέ 
τους ζώντας’, 'Ο Πνευματισμός Αποφαίνεται 
καταφατικως Αποδεικνύο)ν τόν ισχυρισμόν τουδι’ 
υλικών γεγονότων τινα Απόδειξιν δι'ναταί τις νά 
παράσχη, δτι τούτο δέν είναι δυνατόν ; ”Jv οί- 
τω? όχη τό πράγμα, δλαι τοΰ κόσμου αί αρνή
σεις δί ν θά κατορθώσουν νά κάμουν, ώστε νά 
ΐΧΪΙ άλλως, διότι τοϋτο δέν εΐναι ονιε σύστημα, 
οΐ·ιε θεωρία, αλλά νόμος τή; φύσεως- κατά τών 
νόμων δετής φύσεως, ή θέλησις τοΰ ανθρώπου 
εΐναι Ανισχτ'ρος- πρέπει έκών άκαιν νά παραδε
χθή τις τά; συνέπειας αυτών καί νάσυμμορφιό 
ση πρός ταύτας τάς πεποιθήσεις καί τάς έξεις του.

Κ. Α.

ΚΑΘΗΚΟΝ

"Ενα βήμα κάμω μπρος 
καί δυο βήματα στά πίσω, 
κι άν σταθιΐι κι' άν προχωρήσω 
Γοργοτρέχει ό καιρός.

Σκλαβωμένη τί; καρδιά 
έχω πάντα στήν 'Αλήθεια, 
κι ή Σειρήνα ή Συνήθεια 
ιίπ τήν άλλη τή μεριά

Στή θερμή της Αγκαλιά 
νά μέ σφίξη μέ προσμένει, 

ή ΨνΧ'Ι f,ov Αρωσταίνει 
Απ τήν μαύρη της σκλαβιά

Ώ καθήκον μου σ/.ληρό .' 
γμιτί μ’ έχης σκλαβωμένο ; 
τί ωφελεί ποΰ δέ πεθαίνω 
άχ ! νά ζήσω δεν μπορώ !
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Έν Αίγύπτφ άνεκαλύφθη ποό αρκετών 
χρόνων τό άρχατότερον τών περί ιατρικής 
υπαρχόντων βιβλίων. Τούτο, άνηκον είς 
μίαν βιβλιοθήκην τού Φαραοι. συνεγράφη 
καθ'ϊϊν έποχήν ό ’Ιωσήφ ήτο άνττβασι 
λεύς τής Αίγυπτον ό δέ πατήρ του Ια
κώβ είχε μεταβή έκεΐ μετά τής οικογέ
νειας του. Τό βιβλίον, ή μάλλον ό πάπυ 
ρος ούτος έπιγράφεται Κώόιξ. ήτοι 
σ ύ ν ο φ ι ς τών κατά τών ασθενει
ών φαρμάκων, είνε δέ ούχί πλήρες 
ιατρικόν σύγγραμμα, άλλά μάλλον έγχει- 
ρίδιον θεραπευτικής ή φαρμακολογίας.

Τό πρώτον αύτού κεφάλαιον έπιγρά 
φεται. Ό δ η γ ί αι περί τής έπιθέσ έ
ως φ α ρ μ ά κ ω ν έ φ ' ο ί ο υ δ ή ποτέ μέ
λους τού σώματος· Επειδή παρά 
τοΐς Αίγυπτίοις ή ιατρική επιστήμη δέν 
ήτο αμιγής δεισιδαιμονιών, τούτου ένε 
κεν είς τό πρώτον κεφάλαιον ύ συγγρα
φείς τού παπύρου έξαίρει τήν χρησιμό
τητα τού έξορκιάμού. καί προτρέπει τούς 
θεραπεύοντας νά μή λησμονώσιν αυτόν, 
όσάκις πρόκειται νά θέσωσιν έν φάρμακον 
έπί τού πάσχοντος μέλους ένός ασθενούς.

Μετά τάς γενικάς περί έ ξ ο ρ κ ι σ μ ο ύ 
οδηγίας έπεται μακρά. σειρά φαρμάκων, 
τών όποιων πρέπει νάγίνεται χρήσις κα
τά τάς διαφόρους άσθενείας, κα'ι τών ο
ποίων ορίζεται ή δόσις. Πρώτη αιτία πα
σών τών άσθενειών, κατά τούς Αίγυπτέ 
ους. είνε ή κατάχρησις τής τρο
φής· Οθεν μακρά σειρά συνταγών όρί 
ζει τά φάρμακα κατά τών νοσημάτων τής 
κοιλίας, κατά τών φλεγμονών, τών άπο- 
στημάτων. τών έξοιδημάτων, τής άοθοίτι 
δος, τής γαστρίτιδας και τά λοιπά. Ορί
ζονται δέ φάρμακα πού μέν εσωτερικά 
καί πού έξωτερικά.

Μετά τά νοσήματα τοΰ στομάχου, ό 
όποιος καλείται έν τώ παπύρω Ούρα 
τής κ α ρ δ ί α ς έρχονται τά λοιπά νοσή
ματα καί προσδιορίζονται τά δι' αύτά 
φάρμακα. Άξιοσημείωτον είναι τό κεφά 
λαιον περί νοσημάτων τών οφθαλμών, 
διότι εΐς αύτό άπαντώνται πάντα σχεδόν 
τά νοσήματα, τά όποια περιγράφει ό ή- 
μέτερος Γαληνός. Έκτος τών ειδικών 
κατά τούτων φαρμάκων συνιστάται καί ή 
χρήσις τής χολής ώς κολλυρίου, τούθ' 
δπερ εύρίσκεται καί εΐς τήν άρχαίαν ια
τρικήν.

"Επεται μακράν κεφάλαιον περί εγκυ

μοσύνης. λοχίας καί γαλουχίας τού νεο
γνού, έν αύτώ δέ ορίζονται πάντα τά ώ- 
φέλιμα εΐς τήν μητέρα, τό νεογνόν καί 
τήν τροφόν- Μεταξύ άλλων έν αύτώ πε
ριέργων άξια μνείας είναι Λ έξής παρα- 
τήοιισις περί τού βιώσιμου τού νεογνού. 
Κατά τον Αιγύπτιον συγγραφέα, τούτο 
έάν μέν φωνάξη ούί θά ζήση, έάν δέ φω
νάξη ά, θά άποθάνη·

Έπειτα έρχεται πραγματεία περί τής 
καρδίας. έκ ταύτης δ’έξάγεται, δτι οί 
Αιγύπτιοι μετεχειρίζοντο τήν άκρόασιν 
διά νά κρίνουν περί τής τακτικής κυκλο
φορίας τού αίματος. "Επεται σειρά φαρ
μάκων περί θεραπείας τών πασχόντων 
αδένων, τών κύστεων καί τής βρογχοκή
λης. ένταϋθα δέ διά πρώτην φοράν όρί 
ζεται χειρουργική έγχείοησις· Μετά τι- 
νας βλαπτικής συνταγάς. ώς περί τού 
τρόπου τήςέξερεθισεωςή δηλητηριάσεως 
μιάς πληγής, περί πτώσεως τής κόμης, 
έρχονται συνταγαί περί κατασκευής άρω- 
μάτων καί κοσμητικών, τινά τών όποιων 
άποβλέπονν είς τήν έπιμέλειαν τής κό
μης, δπως εμποδίζεται ή λεύκανοις καί 
ή πτώσις αύτής- Μία τών συνταγών 
τούτων αποδίδεται εΐς τήν βασίλισσαν 
-άχ, μητέρα τού βασιλέως Τεύτα(η οοο 
έτη π. X.)

’Ιδιαιτέρας μνείας εΐνε άλλη συνταγή 
περί βαφής τριχών διά τό παράδοξον τής 
κατασκευής, έχουσα ώς έξής : Α ά 6 ε ό
ν ύχιο ν δ ν ο u έ ύ η μέ ν ο ν. όάκηλι 
ν ά κοπανισμένα μ έ έ λ α ι ο ν. μ α ύ- 
ρον όφιν. σκώληκας έ 6 ρ α σ μ έ
ν ο υ c μέέλαιον καί π ο ί η σ ο ν ά- 
λ ο ι φ ή ν !

Η ΑΣΠΛΑΧΝΗ

Ήμην μιαρός άκόμη, δταν ε·3α 

τήν τρυφεράν σου άσπρη εύμορςυ 

άλλ' όμως έδεσ' ό πτωχός γιά σένα 

ένα μεγάλο πόνο στην καρδιά 

Ό πόνος ούτος μετεδλήθη 

όλίγον κατ' όλίγον εΐς ζαΰμό 

άκόμη ζΓ είς σοοοράν επιθυμίαν 

είς τό νά θέλω πάντα νά θωρώ, 

τό παιγνισιάριζό σου βλέμμα 

ιό γέλοιο σου τό ταπεινό 

ποΰ τόσο χαρωπά 'σανέ γ’ά μένα 

μ’ άοιναν πάλι μοναχό, 

νά καίγωμαι νά λαχταρώ 

μά δμως νά μή λησμονώ, 

πώς έχεις την καρδιά σκληρά 

γιατί μ' άρίνεις νά θρηνώ.

Έκ Κρήτης Εΰστράτ. Ε. Φωτάκης

ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ

II ιστορική πόλις. — Τά νέα ενρή 
ματα—Ό ναός της ΆΟηνάς — II 
άναόκαιφή τοϋ άντρου τών Νυμ
φών.— ΙΙοϋ Οά εξακολουθήσουν αί 
άνασκαφ»αί

Εληξαν αί παρά τόν ίσϋμόν της νήσον ενερ- 
γηϋεϊσαι άνασκαγαί· Τά πάντα ήγαγαν εις τό 
συμπέρασμα, όιι μόνον μετά τόν 7ον π. X. αι
ώνα τό μέρος τοΰτο συντοκίσΰη. Καταρρίπτετάι 
ίίΊλεν τελείως τό οικοδόμημα τών άρχαιοτέραίν 
τ<ϊ>ν ’Ομηρικών επών ερμηνευτών καί ί/ Ιγχώ- 
ριος παράδοσις η εις τόν ‘Αετόν την Όδυσσεια- 
κην άκρύπολιν τοποθετούσα.

Τά τείχη τοϋ Άετοϋ καί ή ιστο
ρική πόλις.

Έπί μζκρόν 'βασάνισαν αρχαιολόγους καί 

αρχαιολογοϋντζ. τά αρχαία τείχη τά έπί τής 

κορυφής τοΰ ορού; Αετού καί τών βραχωδών 

αύτού ζ.λιτύων σωζόμενα. "Αλλοι μέν ύπεστή- 

ριςαν, οτι άπετέλουν μέρος τής άκροπόλεως τού 

<)δυσσέως, άλλοι δέ μζλλον τολμηροί ύπέλαίον, 

οτι έπ’ αύτών εϊχεν άνεγερθή τό άνάκτοοόν 

του. Σήμερον όμως άποδεικνύεται, δτι τά τείχη 

ταύτα πράγματι οέν ήσαν πανάρχαια, δλω; δ’ 

αδίκως άπεδίδετο εΐς αύτά ή ονομασία τών 1<υ- 

κλοπειων. *Η  υπό τού ζ. Βόλγκραφ έρευνηθεΐσα 

εκτασις προσδιόρισε κατά τό μάλλον κζί ήττον 

τά όρια τής ιστορικής πόλεως τή; κάτωθι τού 

ορούς άζμασάσηο.

’Ανταποκρίνοντζι δέ ταύτα κάλλιστζ μέ τόν 

περίβολον τών έν λογφ τειχών καί ώς έκ τούτου 

ει·.« λίαν εύλογος ή δοξασία, ότι συνδέονται μέ 

τήν μικράν πόλιν, ής πάλιν ή εκτασις καί ή το

ποθεσία συμφωνεί μέ τήν μαρτυρίαν τού Άπολ- 

λοοώρου, τού άποκαλοϋντο; τάς Άλαλκομένας, 

πολίχνιον τής 'Ιθάκης, έν ίσθμώ κείμενον .

Ό ναός τής ’Αθήνας
Είς τήν κορυφήν τοΰ λόφου τού άγιου Γεωρ

γίου καί δεξιά τώ άνερχομένω τήν άμαξητήν ό- 

οον άπό πολλοΰ ήσαν έπίσης γνωστά τείχη τής 

®υτής κατασκευή; μέ τά ανωτέρω τήν πόλιν 

Έρικλείοντα. Τά τείχη ταΰτζ νυν τείνει νά πι- 

οτευση τις, οτι άνήκουσιν είς ναόν, διότι πλη

ρέστατα αυτών παρά τό ναΐοριον τοΰ άγιου 

Γεωργίου καί είς τήν αύτήν θέσιν, έν ή πρό 

οιετίας όρειχάλκινον άγαλμάτιον τοϋ Άπόλλω- 

'ό; μετά τής λύρας ανεκζλύφθη, προήχθη είς 
ψώς μικρός ορειχάλκινος αναθηματικός βρζχίων 

*<κί σωρός πήλινων ειδωλίων ακεραίων καί μή 

μ« κεφαλάς παντοίων θεαινών.

Εις τινα αύτών εύκρινώ; άνεγνωρίζετο ή Άρ- 

τεμις μετά τού απαραιτήτου έπί τής κεφαλής 

αύτής κοσμου καί ημισελήνου. Περί τοΰ ναού 

τούτου ουοεις τών ιστορικών ή γεωγράφων όμιλε: 

ουο έπιγραφή τις μνημονευτική έκεΐ έτέρωθεν 

ανεκαλύφθη, ώς έκ τής μή άνζσκαφής τού καλ

λιεργημένου χοίρου, είς δν περιλαμβάνεται. Έν 

τούτοις παρά την ελλειψιν τζύτην μαρτυριών, 

οέν απέχει τις πολύ τοϋ πραγματικού, φρονών 

οτι ο ναός ούτο; έτιμάτο έπ ' όνόματι τής 'Αθήνα;.

II θεά αυτή κατ’ εξοχήν έλατρεύετο εΐ; τήν 

ομώνυμον πόλιν τής Βοιωτίας, έν ή έμυθεύετο 

οτι ετέχθη καί έξ ής Άλαλκομενηις εκαλείτο. 
Ουδόλως λοιπόν άπίθζνον νά έτιμάτο καί έν ταϊς 

Ιθακησίαις Άλαλκομεναΐς, τοσοϋτον μάλιστα, 

καθ' όσον ακούραστος προστάτη; τής Βασιλικής 

τή; ’Ιθάκης οικογένειας αείποτε υπήρξε καί τά 

νομίσματα τά έκ τή; πόλεως ταύτης έξζχθέντα 

φέρουσι την προτομήν τής θεά, έπι τοϋ ένός αύ

τών μέρους.

Έκ γείτονο; τού ναού θέσεω; έξωρύχθη άκό

μη κιχμή βέλους καί Β. Δ. αύτοϋ άγγεϊον πή- 

λινον νεωτέρων χρόνων, χρήσιμον πρός έναπόθε- 

σιν υγρών.

Τό άντρον τών νυμφών
Εύτυχής ήτο ή ιδέα 

νασκάψη καί τό παρά 

υφιστάμενον 

οϋ κ. Βόλγκραφ ν’ ά- 

:ήν πόλιν τοϋ Βαθέος 

άντρον, τό ύπό τού Γερμανού

lhiersch εν ετει 1831 αναγνωρισθέν ώς τό ύπό 
·. Οδύσσεια μνημονευόμενον. Τόεντου ποιητου 

άντρον τούτο είναι 

καί έκ τίνος μαρτυρία; 

Στρζβωνι μζνθάνομεν, 

ύπό τών

ιερόν τών Ναίάδων Νυμφών 

τού Άρτεμιοώρου παρά 

ότι καί μεταγενεστέρω;

'Ιθακήσιων έτιμάτο. Ό έν Βιέννη κα

θηγητή; τής κλασικής αρχαιολογία; άπό πολλοΰ 

εϊχεν ανακαλύψει ογκόλιθον λελαξευμένον τη-, 

ρούμενον έτι έν αύτώ κζί μαρτυρούντα άρχαΐον 

ιερόν. Ούδέν δμως έτερον πλήν τούτου έγνωρί- 

ζομεν. "Ηδη έκ τής διημέρου έν τώ σπηλαίω σκα- 

φή: ανεκαλύφθη άρχαιότατον άγγεϊον εκ σχιστό

λιθου μετ' έξωτερική; έπιχρίσεως, έν ορυκτόν 

(,άχάτης ή χαλκηδόνιος;) καί πλειστα τεμάχια 

αγγείων αναγόμενων είς διαφόρους έποχάς. Δύο 

έξ αύτών τυγχάνουσι τά μάλλον αξιοσημείωτα, 

έν οπερ φέρει παρζστασιν ιχθύων καί έτερον μετ’ 

άπεικονίσματο; ζώου. Έν τή προγενέστερα ά'- 

ταποκρίσει παρέλειψα ν ’ αναφέρω προσέτι τήν 

άνεύ.εσιν κοίλης σφαίρα; καί δύο ετέρων τεμαχίων 

Μυκηναϊκών αγγείων εΐ; τό Βόρειον μέρος παοά 

τόν λιμένζ «ΙΙόλις».

Αί άνασκζφζί θα έπαναληφθώσι μετ'ού πολύ, 

περιοριζομϊναι πλ έον είς τό Νυμφαΐον άντρον 

καί εΐ: τό Βόρειον μέρος τοϋ άστεως.

A. II.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
— Διατί συχνάκις ύπό τινα δενδρώνα είνεμεγα- 

. λειτέρα θερμότης ή έν άνοικτώ πεδίω ;

— Διότι ό αήρ εκεί δεν Ανανεοΰται καί θερ 
μοΰται. Είνε δέ εττί πλέον κεκορεσμένος εζ ν 
γραοΐας καί ενεκα της θερμογόνου δυνάμεως, 
ήν έχοτ σιν ο! θερμοί Ατμοί περισσότερον τοΰ 
Αέρος. ή αΐσθησις τής θερμότητος είνε μεγαλει 
τέρα. Jta τδν Αντίθετον δέ λόγον αίοθανύμεθα 
μεγαλείτερον ψΰχος τδ φθινόπωρου, παρά τά 
δάση ή Αλλαχού, διότι. <5 ψυχρός Αήρ ψύχει τό 
σώμα

— Διατί καταρρο'ίζόμεθα εύκόλως διασχίζοντες 
δάσος έν καιρώ νυκτός ;

— "Ενεκα τής υγρασίας Ό υγρός Αήρ επι 
η έρει πολύ περισσότερον ψύχος ή δ ξηρός τοιοΰ 
τος, δι’ δπερ καί πολύ περισσότερον ψύχος αί 
σθανόμεθα ίν ύγρώ καίριο ή εν ξηρψ επίσης δ 
κατάρρυυς επέρχεται καί διότι δ υγρό. Αήρ ενέ 
χει πολυάριθμα μικρόβια, ατηα προσβάλλουοι 
τα Αναπνευστικά όργανα. Ο ύγρός Αήρ είς τδ 
Ο φαίνεται πολύ ψυχρότερος τοΰ ξηροί' Αέρος 
5° υπέρ τδ Ο- Τδ στρώμα τοΰ ψνχροΰ άερος 
δπερ περιβάλλει τδ σώμα, τ>ψοϊ μεγάλως τήν 
θερμοκ ιασία ν α ύτο Γ·.

_ Διατί καίτοι ή θερμοκρασία είνε άνω τοϋ Ji»|- 
δενός, εύρίσκεται πολλάκις πάγος έν τοϊς λιμνάίου- 
σιν ϋδασι ;

— χΐιύτι εάν ύ ουρανός είνε καθαρός και <5 
καιρός ξηρός, μετά Ανέμου βορείου, ή γηΐνη 
ακτινοβολία ψύχει τήν γήν καί διενεργεΐται Ιξάτ- 
μισις. ‘II δέ Ιξάτμισις αϋτη παράγει Αρκετόν 
ψύχος ί'να παγώση τό ύδωρ. 'Εν τί} βορείαμ ’.4- 
μερική, ένθα το κλίμα είνε ξηρότατου, καταοκεν- 
άζουσι πάγον Ιν νυκτί. καί δή κατ αυτό τδ θέ
ρος, αίωροΰντες κάδον πλήρη ϋδατος Τοΰτο δέ 
διότι ή αιώρισις αϋτη εύκολύνει την εξάτμισα·. 
ΙΙολλάκις μάλιστα ή θερμοκρασία εν τοιούτω 
καιρώ κατέρχεται σχεδόν τους ΊΟ , ενώ Αρκεί 
νά κατέλθ/j τους So ή !)ο ΐνα έπιτενχθή ή πάγο- 
ποίησις τοΰ ϋδατος. Έν Γαλλία κατά τήν νύκτα 
τοΰ Μαιου πύγνηται πολλάκις το 'ύδωρ μέ θερ
μοκρασίαν 5τ ή 6: άνω τοΰ μηδενύς.

— Δυνάμεθα εύκόλως νά έπιτύχωμεν πάγον διά 
τήε έέατμίσεως ;

— Μάλιστα. "Jr μεταχείρισθώμεν υγρά λίαν 
εξατμιστά, ώς τόν αιθέρα καί χλωροΰχον μέθν- 
λον ίπιιυγχάνομεν τήν ψύξιν τοΰ ϋδατος μέχρι 
πήξεως.

ΙΙρδς τοΰτο λαμβάνομεν ξύλινόν δοχείου μεθ’ 
ϋδατος, περιβεβλημένον δ·. υφάσιιατος έλαφροΰ 
εφ' ου χνι ομεν το ίξατ μιστόν υγρόν. Οϋτω γε 
νομένης ταχέως τής έξατμίσεως κατορθονται ή 
πήξις.

ΙΙρός τοΰτο μάλιστα κατεσκευάσθησαν καί ει
δικά μηχανήματα. δι’ τον μεταχειρίζονται Αντί 
τον πολυδαπάνου θειϊκοΰ αίθέρος. τον μεθυλι- 
κδν αιθέρα.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ | ·Κ-

Χρωματιστή μ,ολυβδίς διά τά; ύαλους.
Διά τοΰ ακολούθου τρόπου δύναται τις νά επιτυχή 

μολυβόίδα χρωματιστήν’, διάνάγράψη έπί τώνύάλων, 
παραθύρων, φιαλών κτλ.

Διαλύσατε έν ελαφρά -υρα :
Blanc de baleine 100 μέρη
Graisse 75
Give 27 ·

Προσθέσατε ακολούθως άνακατώνοντες.
Minium pulverise 150 μίρη

Εΐτα χύνετε εντός τύπων σχήματος χονδρών μο- 
λυβδίδων καί προσθέτετε τό χρώμα τής έκλογής σας.

■ Αλοιφή πεπαντική.
Λάχετε :

1 Hiiile O’ olive 100 gram.
2 Axotige 50 ■
3 Beurre 50 »
4 Give j.iune 50 •
5 Litharge eu poudre 50 •
6 Suif de mouton 50 •
7 Poix noire purilive 10 »

Διαλύσατε τό 2, τό 3 και τό 4 έν τω 1, ζχ· κα
τόπιν ποοσθέαατε τό 5. Θα απότ ελεσΟή υ.ίζα τις
μαύρη, έν ή ρίπτετε τό 7 καί άνακατόνετε τό όλον 
μίγμα.

Χρήσις σπόρων μήαωνος.
Εις πολλά μέρη (προπάντων τή; Τουρκίας) οί σπό 

pot τής παπαρούνας εύρίσκονται έν μεγίστη ύπολήψει, 
καθόσον πλιϊσΟ’ όσα έκ τούτων έςάγουσι.

Καί έν πρώτης έξάγουσιν ελαιον,δπερ κα! εν Αμε
ρική, ’Αγγλία καί Γερμανία αντικαθιστά το κοινο*  
ελαισν, τόσον έν τή βρώση, όσο/ και έν τή βιομηχανία, 
(Σαπωνοποιία, Χρωματοποιια κτλ.).

Φαίνεται δέ. οτι ή γεΰσις αύτοϋ διά τή; μαγειρική; 
τέχνης καθίσταται θαυμασία, διότι έν ’Ανατολή κατα
σκευάζονται πλεϊστα έκ τών σπόρων του μήκωνος 
γλυκίσματα, τσουρέκια καί σιρόπια.

Σ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

"Οταν ιιέ βλέπης λυπημέ,ο 
μέ τή θωριά σου τήν αχνή 
φεγγάρι μου αγαπημένο, 
Μοΰ βαλσαμώνεις τήν ώυχή. 
Καινούργια νιάτα μοΰ χαρίζεις 
έλπίδες καί παρηγοριά 
καί 'γάλι, 'γάλι μέ γυρίζεις 
στά περασμένα, στά παληά. 
Τοελλή άνάμνησις, Παρθένα 
Είναι οί πρώτοι οι παλμοί 
μά θάόουνε τά περασμένα 
ή λύπαις καί οί λογισμοί.

,ΙΙλτων Βιτίλης

Στάθμη τοΰ ϋδατος.

ΑΙ διά φυσαλϊδος στάθμσι τοϋ ϋδατος (νεροζύγι) 
είναι έργΟΛεϊα λεπτά καί δαπανηρά καί άπαιτοϋσι 
χρόνον τινά πρός έκμάθησιν τής χρήσεώς των κα
θόσον μόνον κατα μίαν οιεύθυνσιν δεικνύουσι τήν 
στάθμην · τοΰ ύδατος.

Ίοοΰ,τουναντίον, ήδη προτείνομεν τοϊς άναγνώ- 
σταις ήμών μικρόν πρόχειρον μηχάνημα, ήτοι εΰκο- 
λόν τι μέσον, δι’ ού ούνανται <ά κατασκευάσωσι
στάθμην, δεικνυουσαν τήν Ισοπέδωσιν τοΰ ύδατος ένωρίς κατάκλησις καί εγερσις έκ τής κλίνης, 
καυ δλας τάς διευθύνσεις. Ή κατάχρησις τοϋ σιδήρου έσωτερικώς ύπό

Διαπεράσατε μέ τινα καρφίοα ένα φελλόν καί 
δέσατε νήμα έπί κεφαλής ταύτης. Είσάίατε τό ά
κρου έγ τινι κενή φιάλη καί προσαμμώσατε τή βοη- 
υεία όλίγου ισπανικού κηρού τήν έτέραν άκρα, τοϋ 
νήματος είς τό βάθος τής φιάλη; Χύσατε ϋοωρ μέ- 
χρκ δτου ό φελ/ός πλεύση καί τό νήμα τεντώθή 
καλώς. Ή αιχμή τής καρφίδος θά έίέλ.θη τοϋ ύγροϋ 
καί όπόταν τό Οδωρ ήσυχάση, θά λάοη οιεύθυνσιν 
σταθερόν. (Δέν είναι έπάναγκες ή καρφίς νά ή κά
θετος). Ήδη κλείσατε τή ν φιάλην σας μετά φε/λοϋ 
έντός τού οποίου διαπερνάτε πρόιερον μακράν 
τινα καρφίδα καί κανονίσατε τήν κλίσιν τοΰ φελ
λού τούτου ούτως ώστε, όπόταν ή φιάλη τίθεται 
έπί μαρμάρου εστίας (τζακιού) ήτις συνήθως είναι 
λίαν όριζόντειος, ή αιχμή τής καρφίδος τοϋ πλέ
οντος φελλού καί τής μεγάλης καρφίδος έπιπώμα- 
ΐ°ε νά ^ευρίσκωνται έπακριοώε απέναντι άλλήλων. 
Οΰτω οέ κανονίζοντες τήν στάθμην σας, στερεώ
σατε τή βοήθεια Ισπανικού κηρού τόν φελλόν έπί 
τ^ε άπής τής φιάλης,ίνα ιιή μετατοπίζεται /ή καρφίς.

Ηοη θέλετε νά σταθμίσητε έπιπλόν τι, ή νά 
θέσητε ακτίνα είς όριζόντειον θέσιν, δέν έχετε άλλο 
νά πράξητε ή νά τοποθετήσητε τήν φιάλην σαε. 
Καί ένόσω ή όριζοντιότης δέν είναι έντελής καθ' 
-Λα; τάς διευθύνσεις, ή αιχμή τού πλέοντος φελλού 
" ^^·ε°ν ή ηττον άπό τής αιχμής τής στε-

Κ3ΡΦ'εοε· πέριξ τή; όποιας θά περιγραφή κύ
κλον, έως δτου ίσοπεδόσητε τό έδαφος έφ' ον Τ- 
οταται ή φιάλη καί ούτως αί δύο αίχμαί θά έλ- 
θωσιν απέναντι άλλήλων.

Τστε έστέ βέίαιοι, δτι θά έχετε όριζοντειότητα 
.ouAazIC7o·, γσην π-ός τήν T0-j μαρμάρου τής ε
στίας οας. Φ. II.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ S7MB0TAH EKASTOTE
ΙΙερ’ι τοΰ προσώπου.

Είνε πλέον πασίγνωστου, ότι κυρίως ή καλλονή 
τού προσώπου διατηρείται πρωτίστως διά τής καλ
λονής τοϋ πνεύματος καί τής κσρδίας, διότι οί ψυ
χικοί πόνοι, αί διηνεκείς μέριμναι, θλίψεις, οί οικο
γενειακοί έριδες καί τά τοιαϋτα ούσιωδώς άλλοιοϋσι 
τό πρόσωπον.

Προς διατήρησινδέ καλού χρώματος αύτοϋ, άπαι- 
τεϊται βίος έγκρατής καί κανονικός, προπάντων δέ 

τοϋ σιδήρου έσωτερικώς ύπό πολ- 
λών άναιμικτών, κυρίως βλάπτει αντί 

I νά ώφ:?ή. είς τόν χρωματισμόν τοϋ προ- 
I σώπου, τοϋΰ’ δπερ κατορθονται διά τήε 

μεθοδικής /ρήσεως τοϋ αρσενικού ή άρσε- 
νικώδους σιδήρου.

MMeM ’Επίσης καί αί ϋπςρόολικαί φρο.τίοετ 
:ιά τήν καθαριότητα τοΰ προσώπου, ώς 

I αί συχναί πλύσεις είτε διά καθαρού ψυ- 
'■ι ΖΡού ϋδατος, είτε διά σάπωνος, ϋδατος

ύΒΐΐΙίΓ^Ι Ka' κϊ^υ'·'τικο^ δ-ους δρώσιν
ιή) Ε1Ι ϊπιόλαοώς, καθόσον διαλύουσι τό έλα- 
ΜΠ1Η ψρότατον εκείνο λιπαρόν έπίχρισμα τής 

^πι°εΡ!*'£°ς,  δπερ δίδει αύτή τήν βελου- 
SSI^lE ®οε,®ή οίοθησιν είς τήν όψήν, έπιφέρουσι 

σ’>ν ΤΦ άτροφίαν καί είς τά
^ΒΜΕ: μάλλον ροδόχροα πρόσωπα.

Αί έχουσαι τό δέρμα ξηρόν πρέπει νά 
!ιεΤ0Ζε,ρι3θώσι τήν λανολίνην, ήτις ύ- 
ϊΡ°ίιετΡική °'··03 εισχωρεί είς τούς άπαν- 

jjaBgjX ταχοϋ πόρους τοϋ δέρματος, μαλακύ- 
ρ_____ ._ νουσα τούτο, φράσουσα τά έπιπόλαια

ρήγματα αύτοϋ καί διαλύουσα τά μικρά 
κατ’ επιπολήν λέπια τής έπιδερμίδος. Τόν βαρΰν 
χειμώνα προτιμάτε τήν γλυκερίνην, διότι δέν έ£- 
ατμίίεται είς τόν αέρα.

Ο καθαρισμός τοϋ προσώπου νά γίνεται δι' ολί
γου νοατος ή κόλλιον μαλακού υφάσματος έιιόαπτι- 
υομένου έν αύτώ, δΓ ού τρίόετε πρώτον έγκαρσίως 
καί κατ'αντίθετον φοράν τών άναφαινομένων ρυτί- 
οων έπειτα ή ρίς καί όπώγων διά τών Ιδίων έπίσης 
προφυλάξεων. Είς τό πρός πλύσιν ύδωρ καλή είνε 
καί ή πρόσθεσις ολίγου αρωματικού δέους, οσάκις 
τό δέρμα είνε γλοιώδες.

κατάχρησις τής γλυκερίνης σκληρύνει καί πα
χύνει τό δέρμα. Αί γυναίκες καλόν είνε ν’άποφεύ- 
γωσι τόν πέπλον (βέλον) διότι βλάπτεται ούσιωδώς 
τό πρόσωπον καί δή ή ρίς.

Γ. Λ. Φ.

ΤΟ ΜΠΟΓΑΡΙΝΙ ΣΟΥ !

Τό περίφανό σου Μπουγαρίνι 
μέσ' τήν αύλή σου ανθισμένο 

υοΰχει ανάψει ένα καμίνι 
στό στήθος μου τό κονεμένο.

"Αχ 1 πόσο τό ζηλεύω σάν περνώ, 
τή χάρι του ήθελα νάχα :

Μέσα στόν κόοφο σου νά ςενυχτώ. 
Μιά ώρα νάμενα μο νάχα 1

ΜΙΛΤΏΝ ΒΙΤΑΛΗΖ
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Σ’ ΕΣΕΝΑ

Και τώρα μόνον όνειρα σέ φέρνουνε σιμά μου 
κι’ αίσβάνωμαι στον ύπνο μου τήν απαλή πνοή σου 
χαράς παλμοί τρισμύριοι πλημμύρουν τήν καροιά μου 
καί ζωντανά γλυκαντηχε? στο ους μου ή φωνή σου.

Πιστεύω πλάνα όνειρα, όποια ειρωνεία 
ξυπνώ να ’οώ στο πλάη μου τά όυό γλυκά σου μάτια, 
βλέπω τό κΰμα νά χτυπά μ’ ακράτητη μανία, 
κι’ ακούω άγριο βορρά, όπου σφυρά στά ξάρτια.

Σ'ε χειμον^άτικες νυχτιαΓς μέστ' άγρια πελάγη 
όπου τ’ αστέρια κρύδοντχι σ'ατέλειωτη μαυρίλα 
πολλές φορές αΐσΟάνθηκκ στά στήθη ανεμοζάλη 
πολλές φορές τήν ό'ψι σου στόν ύπνο μου τήν ειοα

Κνρόιά ποϋ τήν ένέχρωσε τής θάλασσας το κύμα, 
καροια ποΰ την μαυρίσανε πονοι καί στεναγυοί 
ΕΣΥ πάλιν τής λάμπουνες μέ μία σου ακτίνα. 
ΕΣΥ τήν έβχλσάμωσες κι’αισθάνεται πώς ϋή.

’£>■ τ<ρ ’Πχεα»·<ρ J)//oioi 1903.
Edimbouig 15 Μαίου 1904.

ΑΗΜ Λ ΜΑΡΟΥΛΗΣ
Πλοίαρχος

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕ2ΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΡΤ-ΑΡΘΟΥΡ

θ ναύαρχος Τόγκο περίεργον έν ταϊς κατα τοΰ ΙΊόρτ-’ΑρΟουρ έπι&έσεσιν αύτοϋ τακτικήν Λκολον&έΐ. Προ- 

°*(!Χεται  αιφνίδιας νύκτωρ μετά τοΰ στόλον του βομβαρδίζει πόλιν καί φρούρια, την ίπομένην πρωίαν προ 
καλεΐ ναυμαχίαν και είτα υποχωρεί έξαφανιζόμενος άνευ οριστικού Αποτελέσματος. Οί Ρώσσοι άκαταπαύστως 

διά τών ηλεκτρικών προβολέων των παρακολον&οΰσι τάς κινήσεις τοΰ έχϋροΰ καί άποκρούονσι τας επιδέσεις,
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ΕΝ TIh ΟΔΗΣΣΩι
(-υνέχ. ϊδε προηγ. φύίλον)

Καί έφυγον έκ,ϊΐθίν, ΐνα ποτέ μήν έπανέλθω, 

ευχηθεί: μοι άμα, αν ήν ιι δυνατόν, νά μή 

συναντήσω πλέον εΐ; τά: οδοιπορίας μου τοιού- 

τ:υ; μαργαρίτας ομογενείς καί διότι :

— Δεν είμαι "Ελληνα:, μοί έλεγεν καί πέ· 

ρισυ ήλθον κα1. εΐ: τάς ’Αθήνα:, είναι ωραία 

πόλις καί μοί ήρεσε πολύ.

— Εύχομαι, ειπον κατ ’ έμαυτόν νά μή σοΰ 

ηρεσκε καί νά μήν ήρχεσο ποτέ, δέν σέ χρειά

ζεται πλέον ή πατρί;.

Καί διότι τοιαΰτα απολωλότα τέκνα δυστυ

χώς αριθμεί άρκετα καί ή Ρωσσία καί ή Ρω- 

μουνία καί ή Βουλγαρία καί ή Τουρκία.

Αλλά περί τούτων δέν άξιζε; -.ά γίνεται 

περισσότερος λόγο:, δ·ό:ι είναι σαπρά μέλη, βορά 

άφεθέντα τοΐς Χόρ.έοις.

Και είσήλθον έναντι όλίγον άπω’έρω 

κατάστημα τών Κυρίου Γεωργίου, 

καί φιλοπόνου νέου δστις κατεγίνετο 

πασουμίων, πρό ολίγου πωληθε’ντων.

— Τί είναι αύτά, τώ λέγω, ποιος ήγόρασεν 

ολα ταΰτα ; πρέπει νά έχη πολύ μεγάλην οικο

γένειαν διά νά εχη ανάγκην τόσων πολλών πα- 

σουμίω, καί παντοφλών.

— Καί πραγματικώς, μοί άπαντά, αύτό; δ

που τά ήγόρασεν. έχει πολυμελεστάτην οικογέ

νειαν, 40 παιδιά καί 20 κορίτσια.

— Τι λέγεις αδελφέ, λοιπόν έδώ είς τήν Ρωσ- 

σίαν ολα είναι μεγάλα καί πολυάριθμα καί πο

λυμελή, καί ποιος είναι αύτός ό δυστυχής θνη

τό:. Μήπως είναι κάποιος ρώσσο; δημοσιογράφο:; 

διότι έμαθον, δτι οί δημοσιογράφο·, έδώ καλοπερ

νούν καί κάμνουν πολλά παιδιά.

— Δέν σάς ειπον ψεύδη. Είναι πλούσιοι άφοΰ 

εν περιοδικόν, τό όποιον έχει έλαχίστην συνδρο

μήν μοιράζει δώρα καί άπό έν μυθιστόρημα έκα

στον μήνα.

είς τό 
φιλότιμου, 
μέ σωρείαν

— Γό πιστεύω, τήν πρωίαν είσήλθον μετά 

τοΰ κ. Κου-τούρη, καθηγητοΰ, εΐς έν δημοσιο

γραφικόν γραφεΐον, παρά το θέατρον κα1. ένύμιζα 

οτι είσηρχόμην είς άνάκτορον. Προσωπικόν, έπι 

πλα, αίθουσα: πολυτελείς, βιβλιοθήκαι περι- 

καλεϊς καί παραπετάσματα καί πολύφωτα’είς 

τήν εντέλειαν. Είς έν δέ δωμάτιον εΰρύτατον τής 

παραλαβής αγγελιών καί δημοσιευμάτων, τρεις 

νέαι πριγκηπικώς, ενοεδυμέναι ύπεοεχοντο τού: 

προσερχομένους.

— Βλέπετε ; έδώ νά έλθητε νά έκδίδετε τό 

περιοδικόν σας, κύριε ΙΙρίντεζη.

— Προτιμώ τήν γυμνότητα τοϋ Παρθενώνος. 

ίΑλλά δέν μοϋ είπες λοιπόν, τίς είναι αύτός ό 

ουστυχής οικογενειάρχης.

— ”Α, ναί, σας φαίνεται παράδοξον, είναι 

ο θεατρώνος τοΰ μεγάλου θεάτρου, έχουν παρά- 

στασιν απόψε ανατολική: ύποθέσεως, νομίζω, καί 

χρειάζονται τόσα πολλά.

— Έχεις δίκαιον, τέκνα του είναι. Καί οί 

σπόγγοι αυτοί πόθεν προέρχονται, πόθεν τούς 

προμηθεΰεοθε ;

— Άπό τήν Τύνιδα κατ' ευθείαν, έχομεν 

έκεΐ τόν γυναικαδέλφου μας Σακελάριον Κινδύ- 

νην, δστις μάς προμηθεύει έκάστοτε.

— Καί καταναλίσκονται έδώ πολλοί σπόγ

γοι, γίνεται πολύ εργασία :

— "Οχι καί τόσον, οί ρώσσο*.  δέν είναι τόσον 

πολυτελείς, δσον νομίζετε.

Ό κ. Γεωργίου, εύγενέστατος καί καλλιστα 

μεμορφωμένος είναι άνήρ τοΰ κόσμου καί τών 

καλών συναναστροφών.

Έκείθεν μετέβην εΐς τό κατάστημα τοΰ συν- 

δρομητοΰ μου κ. Χρ. Δουρβατζόγλου, όλίγον 

άπωτέρω.

Είναι νέο; άξιόλογος μέ τά; καλλιτέρας συ

στάσεις, εγγράμματος καί φιλόμουσο:, εύγενέ

στατος δέ καί φιλότιμος καί μόλις μέ είδε καί 

τφ ειπον τήν ιδιότητά μου, μειδιών μοί έδωκε 

κάθισμα καί λαμβάνων μίαν έπιστολήν έκ τοΰ 

γραφείου, έτοίμην έν φακέλλω καί παραδίδων 

μοι αύτήν :

— Τί σύμπτωσίς, μοίλέγει, ή επιστολή αΰ

τη είναι δι’ υμάς καί δ,τι ειχον θέσει έντός καί 

συναλλαγματικήν έξ είκοσι φράγκων διά τήν 

συνδρομήν μου.

— Σάς εύχαριστώ, ήλθον λοιπόν έγκαίρως 

οιά νά τήν λάβω. Είναι ή μόνη περίστασις δπου 

τό ταχυδρομείο- δέν αργεί.

— *Λ,  έδώ έχομεν καλλόν ταχυδρομειον.

— Δέν άποφαίνομαι, άμα τό ϊοω καί έπισκε- 

φθώ, θά είπω τάς εντυπώσει; μου.

— Καί πότε ήλθατε; πώς σάς φαίνεται ή 

'Οδησσός;

— Προχθές καί ευχαριστούμαι, δλα μοί 

φαίνονται ώραία καί μεγάλα, πλήν τών άμα- 

ςίων σας, άτινα είναι μικροσκοκικα.

— Νά σάς συστήσω είς τήν μητέρα μου.

— Χαίρω πολύ, Κυρία, έχετε υιόν άξιόλο- 

γο.και κατάστημα πολύ ώραΐον, κάμνετε εξα

γωγήν καλήν είς τό έξωτερικόν ;

— Προ πάντων εΐ: τό εσωτερικόν, ή Ρωσσία 

είναι τόσον μεγάλη, ώστε δέν προφθάνομεν νά 

προμηθεύωμεν τό έσωτερικόν.

— Ναί, το βλέπω, ή Ρωσσία είναι πολύ 

μεγάλη και ή κατανάλωσε; τών χαλβάδων θά 

είναι έπίσης πολύ μεγάκη.

— Πραγματικώς, δέν προφθάνομεν νά προ- 

μηθεύωμεν τούς πελάτας ήμών, ό ρώσσο; τρώ

γει πολύ.

Καί δντω; τό κατάστημα μετά σεβαστών δια

στάσεων καί πολλών διαμερισμάτων, μέ πολ

λούς υπαλλήλου: καί αρκετόν προσωπικόν ε’φαί- 

νετο καταγινόμενον μετά ζήλου καί σπουδής είς 

τήν κατάταξιν καί άποστολήν πληθώρας κυτίων 

καί κιβωτίων εμπορεύματος.

Είτα μετέβην πρός έπίσκεψιν τοΰ κ. Γεωργι- 

άδου μεγαλεμπόρου έπίσης τοΰ αύτοϋ είδους, 

άνδρός πολύ φιλότιμου καί εύγε -οΰς, δστις όμως 

μοί παρεπονεΐτο κατά τής αταξία: τών ελληνι

κών φύλλων. Ώς φαίνεται, οί έν Έλλάδι δια- 

μένοντες συγγραφείς καί λογογράφοι, ποιηταί καί 

δημοσιογράφοι ώς πολύ πλουσίου: καί γεναιόφρο- 

νας έκλαμβάνουσι τούς ομογενείς μας έκεΐ, καθό

σον, ώς μοί έλεγον, πληθώρα τοιούτων με-.αβαί- 

ν;υσι καί ποικιλίαν έργων εξαγγέλλονται, ότι 

δημοσιεύουσι. Μόλις δέ ξένος τι; εισέλθη είς τά 

γραφεία καί καταστήματά των, άμέσως διανο

ούνται τήν ιδιότητα καί τόν σκοπόν αύτοϋ.

— Τό εργον σας τό λαμβάνω καί μοΰ αρέσει, 

μοί έλεγεν έν ειλικρίνεια ό κ. Γεωργιάδης καί 

άκριβώς διά τοΰτο έπεθύμουν νά τό έχω είς τό

μον, διότι μοΰτοπαίρ ουν καί δέν κρατώ σειράν.

— Αϊ, τότε νά σάς τό δίδω καί είς τόμον.

Καί άφοΰ είπομεν αρκετά, διότι ή συνανα

στροφή τοΰ κ. Γεωργιάδου εί αι πολύ ευχάριστο; 

καί τώ ύπεσχέθην νά έπανέλθω, έφυγον έκειθεν 

καί περί τήν 3 ώραν μ. μ. μετέβην εΐς τήν οίκίαν 

παλαιού μου φίλου καί πρώην συναδέλφου κ.

Γερ. Κουντούρη, δστις μέ είχε προσκαλέση είς 

γεύμα. Έχει σύζυγον καλλίστην καί ευγενεστά- 

την ρωσσίδα, ήτις όμιλεΐ εξαίρετα τήν έλληνικήν 

καί δύο θυγατέρας ά-.επτυγμένας μέ πολλάς γνώ

σεις διαλέκτους καί κλειδοκύμβαλου καί έτι μετά 

ζήλου καί έπιμελε'ας καταγινομένας εις ποικίλας 

ωφελίμου: γνώσεις.

Έπί τή παρατηρήσει μου, ότι πολλά μα θά- 

νουν καί εί: πολλά καταγίονται :

— ”Α, έδώ είς τήν 'Ρωσσίαν, μοί λέγει αμέ

σως ή Κυρία Κουντούρη, δέν δυνάμεθα νά πρά- 

ςωμεν άλλως, οιοτι δλοι νέοι καί νέαι οΰτω κατα

γίνονται' αν λοιπόν καί τά ίοικά μου κοράσια 

οέν έκπαιοευθώσιν, δπως καί τών άλλων οικο

γενειών καί μάλιστα δέν περάσουν άπό τά πανεπι

στήμια, οεν είμπορούμεν νά εϊπωμεν, δτι τά παι 

διά μας έσπούδασαν.

— Δ-.’ αύτό λοιπόν άπό τό λυκαυγές έως 

τήννύκτα άκόμη βλέπω εΐς τόςόδούς παιδία καί 

κοράσια μέ βιβλία καί χαρτοφυλάκια ύπό μάλης 

και σπεύδοντα είς τάς παραδόσεις.

— Α, έδώ έχομεν καλά σχολεία, δέν είξεύρω 

ε·1 "ή' ’Ελλάδα.

— Λ, έδώ μή άνακατεύεσθε, αλήτερκ

και άπόδειξις αί γνώσεις τοΰ σας καί

εμού, διά νά μή ύπάγω μακράν καί τόσοι έλλη- 

νος ιατροί, καθηγηταί κτλ. οίτινες εύδοκιμοΰσιν 

εις το έξωτερικόν.

Ο σύζυγός σας δέν έσπούδασε καλώς τά μα

τοϋ

θηματικά καί φυσικο-μαθηματικά, δέν είναι κα

λός καθηγητή: ; έγώ δέν σάς άρέσω;

— Γράφετε παράδοξα πράγματα, δέν πιστεύω 

είς τά πνεύματα όπου δημοσιεύετε καί την συνε- 

νόησιν μέ τά: ψυχά; τών άπεθαμμένων.

— Ά, έδώ, θά δώσης λόγον κ. Πρίντεζη, 

μοί λέγει τότε ό /.. Κουντούρη;, ή Κυρία μου δέν 

πιστεύει είς τά πνεύματα, καί τής φαίνονται πολύ 

περίεργα.

— Διατί, κυρία, εισθε υλιστής ; φρονείτε δτι 

ή ψυχή χάνεται μετά τόν θάνατον ; πρώτην 

φοράν δπου ακούετε, δτι ή ψυχή ζή πάντοτε;

— Βεβαίως δχι, πιστεύω δτι ή ψυχή υπάρχει 

καί δέ'χάνεται, άλλά δέν δύναμαι καί να παρα

δεχθώ, δτι συνεννοούνται μέ τούς ά.θρώπου: καί 

έρχονται έδώ κάτω.

— Διατί δχι;’άφοϋ έζησαν, μας γνωρίζουν 

καί έχουν ενδιαφέρον μέ τόν κόσμον αύτόν καί 

τά πρόσωπα δπου έγνώρισαν καί συνανεστράφη- 

σαν; "Επειτα ποιος,μάς λέγει,ότι δέν διαμένουν 

πλησίον μας εΐ; τόν άέρα, τήν άτμόσφαιραν ή 

τόν αιθέρα όλίγον ύψηλότερον ήμών; Τό σύμπαν 

άποτελεϊται άπό πολλούς κόσμους, αί ψυχαί 

μας λοιπόν μετά τδν θάνατον διατί νά τρέχουν 

είς άλλον κόσμον καί νά μή μένουν πλησίον ή, 

πέριξ τοΰ ίδικοΰ των;

— Τίποτε, τίποτε, όσα καί άν ε’.πήτε, έγω 

ποτέ δέν τά πιστεύω αύτά, άλλά νά πηγαίνω- 

μ·ν νά φαγωμεν, δπου μάς περιμένει το φαγη- 

τόν. Αύτά έγώ πιστεύω, δσα βλέπω μέ τά μά

τια μου καί αισθάνομαι.

— Καί έγώ πιστεύω είς τά φαγητά καί πη

γαίνομε*  άφοΰ είναι ώρα.

Εισερχόμενοι δέ είς τό εστιατορίου:
— ’Ιδού ή θέσις σας. Κύριε ΙΙρίντεζη, μοί 

λέγει τότε ή εύγενή: Κυρία Κουν ούρη, γευμα- 

τίζομεν καθ’ έκάστην είς τάς τρεϊ:, επειδή αι 

θυγατέρες μου έχόυσι μάθημά έως τάς δύο, το 

πι-.άκιόν σα: θά τίθεται καθημερινώς εις την 

τράπεζαν μας, ένόσω διαμένετε είς ’Οδησσόν καί 

έχομεν εύναρίστησιν νά μα; τιμάτε έκάστοτε. 

Θά εύχαριστούμεθα πολύ.

— "Α, όχι, τοΰτο είναι αδύνατον, τοιαύτην 

ένό/λησιν δέν έννοώ καθ ’ έκάστην.

— Εισθε παλαιός φίλος τού συζύγου μου, 

έπομένως είσθε έκ τής οίκογε είας μας.

— Νομίζω, Κυρία Κουντούρη, δτι εύρίσκο- 

μα·. είς τήν Ελλάδα.

— ’Απορείτε επειδή είμαι ρωσσις καί ομιλώ 

τόσον καλά τήν 'Ελληνική ν έταξείδευσα και εις 

τήν Ελλάδα, μετέβημεν καί είς τήν Κεφαλ

ληνίαν, τήν πατρίδα τοΰ συζύγου μου καί έμεί- 

ναμεν έπ ’ αρκετόν καί έγνώρισα τούς Έλληνας- 

είναι καλοί- καί έμαθα καί τήν ώραίαν γλώσ

σαν σα:, άλλά πώς σάς φαίνεται καί ή Ρωσ

σία ;

(Έπεται συνέχεια)
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ΣΟΦΗ XKJ)!KONOMUiH’

Η ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣΓι
//ρωτόι υ.-τος κωμςρδία.

Π ΡΟΣΩΠΑ
ΠΑΜΦιλοχ δικηγόρος.
ΕΡΙΦ'ΑΗ αδελφή του Άρχαιόφιέος. 
ΑΧΙΑΑΕΥΣ μνηοτήρ της.
ΔΟΓΚ , ■
ΣΆΗ ι α”εΑ*ϊ ?ΟΪ α/4ε(?ίΧα,’°ι αρχαιοΛβιραι.

Κ ΑΡΔΙΟΦΥΑΑΞ υπηρέτη.· κουτοπόνηρος καί ηιλοχρήμαιος. 
ΜΠΑΜΠΩ ΰ.τηρέτρια, αγαθή ϋδραίϊοα.

(ΊΙ σχηνή σύγχρονος έν Άθήναις τφ 1903)·

ΠΡΑΞΙΣ Α.'.
1'11 οκηνή παριστή αΐθουααν έ.αμπρΰς διεοκενααμίνην 

θύρα είς ιό βάθος καί προς τά δεξιά).
ΣΚΗΝΗ Α'.

Εισέρχεται ο ΙΙάμφιλ. διά τής θύρας τοΰ βάθους 

έξάγων τον πίλον του.

παμφιλ (μόνος). Δέν δύναμαι νά εννοήσω, τί 
διάβολο τρέχει" προ τριών ήμερων ολα ήλλαξαν έδώ 

μέσα’ ή Έριψίλη φαίνεται βιαστική, ανήσυχος, πο 

λυάβχολος, ρεμβώδης, ό Άχιλλεύς έξ άλλου έχε· 

3 ήμέρας νά έλθη έδώ. αύτδς, δστις δέν ήδύτατο 

ούτε μίαν ημέραν να ζάμη άνευ ήμών’ (σκέπτεται) 

ζαί τήν Έριφίλην ουδέ ζάν τήν ανησυχεί ή απου

σία του. Ιίερίεργον ! Χθές τής έκαμα ομιλίαν περί 

τής απούσ ας τοϋ Άχιλλέως καί εκείνη μοί απήν- 

τησεν αφελώς, "θα έχη ίσως πολλάς ασχολίας», 

χωρίς τίποτε άλλο να πρόσθεση. Σήμερον τήν 

πρωίαν μακρόθεν «’δον τον Άχιλλέα’ ήτο όλίγον 

ωχρός, ήθέλησα νά τδν πλησιάσω, άλλ’ αυτός άν- 

ήλθε κατεσπευσμένος έπί τοϋ κατ ’ εκείνην τήν στιγ

μήν άνερχομέ··ου τραμ θά έρωτήσω ζαί πάλιν 

τήν Έοιφίλην ζαί δι’ επιτηδείων ερωτήσεων θά 

προσπαθήσω νά μάθω τί συμβαίνει. Ά ! νάτην, έρχε

ται ( κατ' ιδίαν) Προσοχή! δ·ότι αί γυναίκες =ίν= 

πονηρά: ώς άλώπεκες. Ή ’Εριφ. εισέρχεται έκ 

τής πρδς τά δεξιά Ουράς).

ΣΚΗΝΗ Β'.
ΠΑΜΦ. καί ΕΡΙΦ.

εριφ. Καλή 'μέρα, Πάμφιλε.

παμφ (εΰθύμως). Καλή 'μέρα, Έρίοίλη, πώς 
ειοα:, αδιλφουλα μου. σήμερον; άν χώρησα πολύ 

πρωί καί ώς έκ τού’Ου δέν σέ είδον.

εριφ (έπιχαρίτως) Η υγεία μου έχει άριστα. 

παμφ Έ'.α κάθησα: πλησίον μου, μικρούλα μου 
(κάθητβι).

εριφ. (καθημένη). Καί πώς δέν έχεις έργασίαν 
σήμερον ;

ΠΑΜΦ. (αφελώς). Τήν πρωίαν σήμερον δχι καί 

δια τοϋτο ηλθον νά περάσω τήν ώραν μου μαζύ σου.

( ) Ή κωμωδία αΰτη οφείλεται είς τόν γλαφυρόν 
κάλαμον τής λόγιας κυρίας Σ. Οίκονομίδου, τής γνω
στής εργάτιδος τών γραμμάτων, ή; πολλά τών έόό- 
χων ποιημάτων έδημοσιεύθησαν μέχρι τοϋδε έν τή 
Ε Φύσει».

εριφ. (στενοχωρηθεϊσα). Σέ ευχαριστώ, είσαι τό
σον καλός. . .

παμφ (τρυφερός). Έριφιλίτσα μου ήξεύρεις πό
σον σέ άγαπώ ζαί πόσον επιθυμώ νά σέ ΐδω ευ

τυχή.

εριφ Τό γνωρίζω . ■

παμφ. Μόνον τδ γνωρίζεις; δέν είσαι βεδαία ;

εριφ (στενοχωρημένη καί ανήσυχος). Ουφ ! πά
λιν τα Γδ·α ήρχισες. έίαρόνθην νά τά άκούω.

παμφ. (έκπλαγείς). Πώς; έδαρύνθης νά τ'ά- 
κούης ; διατί;

εριφ. Νά! πώς νά σοΰ τδ «ίπώ, όλο τα ίδια, 
τα ίδια, έκουράσθηκα πλέον' θέλω όλίγην αναψυ- 

7>·

παμφ. Έκοφάσθης, θέλεις όλίγην αναψυχήν, 
δέν οέ έννοώ.

εριφ. Πώς νά σοί το εΐπω, δέν μοί αρέσει αϋιή 
ή ζωή, θά έπροτίμων άλλην.

παμφ (εγειρόμενος). Τί; πώς είπες: δεν σέ εν
νοώ' έξηγήσου οαφέστερον’ έχεις τώρα όλίγας ήμέ

ρας ποϋ ήλλαςες εντελώς, έγεινες διαφορετική καί 

τοϋτο μέ στενόχωρε:.

εριφ (έγειτομίνη παρατηρεί τδ ώρολόγιον της 
καί φαίνεται στενοχωρημένη). Πάμφιλε. σέ παρα

καλώ, μή ανησυχείς, δέν εινε τίποτε δέν έχω τί

ποτε.

παμφ. (άποτόμως). Έριφίλη ! διατί δέν έρχεται 
ό Άχιλλεύς;

εριφ Δέν ήςεύρω.

παμφ Δέν ήξεύρεις ; πώς τοϋτο; τότε διατί εί
σαι α ήσυχος και σκεπτική, διότι βεβαίως θα γνιο- 

ρίζης τήν αίτια/ καί μοί τήν κρύπτης.

εριφ. "Ενα μόνον γνωρίζω οτι τελευταίως ήτο 
ολίγον μελαγχολικός, έζήτησα νά μάθω τήν αιτίαν 

καί μο άπήντησεν μ’ ένα τρόπον άγριον, οτι δέν 

εινε δουλεςα δική μου νά άνακατεύωμιι καί νά ε

ρωτώ διά πράγματα έκτος τοϋ κύκλου μου’ έθύμωσα 

καί έγώ καί τοϋ είπα νά μέ ξεφορτωθή και νά μέ 

αφήση ήσυχη καί...

παμφ Καί ;

εριφ. (αφελώς). Καί νά μή ένοχλήτα. πλέον έρ- 
χ: μένος ένταΰθα.

ΠΑΜΦ. (έπιπληκτικώς). Πώς; έτόλμησες καί εί

πες είς τδν μνηστήρα σου τοιοϋτον λόγον ;

εριφ Πώς δχι; άφο ■ «τόλμησε ούτος να μέ 
άπατήση κάμνων κόρτε μέ άλλην, δειζνύων είς έαέ 

ψυχρότητα τόσην, ποϋ «πάγωσα μέχρι τής καρδίας, 

ζαί τώρα τίποτε δέν μέ συνδέει μέ αυτόν. Έτελεί- 

ωσ«, τοΰ τδ είπα, ούτε νά το φαντασθή πλέον πώς 

θά τδν συγχωρήσω.

παμφ· (σοβχρώσ). Εριφίλη, δέν σκέπτεσαι ζαλα 
καί -Ισα: πολύ νέα διά νά άποφασισης μόνη σου 

διά τδ μέλλον σου.

εριφ. Ούτω νομίζεις, ότι δέν έχω κρίσιν δια νά 
σζ-οθώ άλλως τε έγώ δέν θέλω ζαί παντρειά. . .

παμφ Τοϋτο δέν εξαρχάτα: άπδ έσέ .

εριφ. Καί άπδ ποιον, παρακαλώ.

παμφ. Έλα άφησε τά άστεϊι.

εριφ Διόλου δέν άστει'ζομαι.

παμφ Τότε εξάπαντος θά παραλογίζεσαι..
ΕΡιΦ. (λαμβάνουσα στάσιν μεγαλοπρεπή απέναντι 

αδελφού της). Ούτε άστει'ζομαι, ούτε θά νυμφευθώ 

ποτέ, Οά γίνω καλογραία, αύτδ δέν πειράζει ούδένα, 

ούτε σέ, ούτε τδν Άχιλλέα’ νά ποϋ ’στο λέγω καί 

τώρα σέ χαιρετώ, διότι έχω εργασίαν (καί πριν 

προφθάση ό ΙΙάμφιλ. νά τήν έμποδίση εξέρχεται 

δρομαία διά του βάθους).

ΣΚΗΝΗ Γ’.

παμφ· (μόνος). Δέν θέλει παντρηά,, θί γίνη κα
λογραία. . . καί σοΰ κρατεί μίαν στάσιν αρχαίας 

δεσποίνης τών μύθων ! περίεργον ποιος να μου τδ 

έλεγε», ότι ή Έριφίλη θά έσήκωνε πανί, άλλ’ έν

νοια τις καί γλήγορα θά τής τδ μαζεύσω, θά επι

σπεύσω τδν γάμον τις καί ούτως ολα τελειώνουν’ 

ποιος ήξεύριι μή τυχόν κανείς λιμοκοντόρος τής 

έρρίχθη καί τής «σήκωσε τά μυαλά, (μετά τινα 

σκέψιν) Αύτδ θά είνε εξάπαντος, καί τώρα αμέ

σως θα μάθω (σημαίνει τον κώδωνα καί έρχεται ό 

Καρδιοφΰλαξ ίστάμενος έν γελοία στάσει).

ΣΚΗΝΗ Δ’.
ΙΙΑΜΦ. καί ΚΑΡΔΙΟΦ.

καρδιοφ- Προστάζατε, διατάξατε, ομιλήσατε, 
λαλήσατε, έχω τήν τιμήν νά σας υπηρετώ καί 

να σας άκούω, αγαπητέ μου κύριε.

παμφ (καθήμενος). Καλά, καλά, δέν έχω άνά- 
γκην δλων αύτών. θέλω μόνον άπδ σέ δ.τι «ρωτήσω, 

νά μοϋ ειπης τήν άλήθειαν.

υπηρ. (κομπαστικώς). Μά πώς νά σας εΐπω τήν 
άλήθειαν, άφοΰ δέν γνωρίζω νά λέγω ψεύματα, 40 

•χρόνια υπηρετώ είς τήν οικογένειαν σας καί ορκί

ζομαι δτι ποτέ δέν είπα ένα ψέμμα, αγαπητέ κύριε.

παμφ Καλά, καλά, άγαπητέ μου Καρδιοφύ- 
λακα, τδ γνωρίζω, άλλά τώρα συμβαίνει σπουδαιό- 

τερόν τ: καί πρέπει νά είσαι περισσότερον ειλικρι

νής άπδ άλλοτε.

υπηρ- (γελοιοπρεπώς). Καί ποϊος άλλος άπδ 
εμέ θα έλεγε τήν άλήθειαν χθές, δταν έπήρε ή γάτα 

τδ φιλέτο, δια να μή βάλλετε τήν δυστυχισμένη 

τήν Μπάμπω ;

παμφ- Καλά τδ γνωρίζω καί αύτό, διά τοϋτο 
σοΰ έδωσα καί 5 φράγκα ! διά τήν είλικρίνειάν σου.

καρδιοφ· (κομπαστικώς). Καί έγώ τί έκαμα; 
έπήγα και αγόρασα άλλο.

παμφ· Αδιάφορου, έγώ ’στά έδω/.α διά τήν εί- 
λικρίνειάν σου, καί σύ έξηγόρασε; τήν απροσεξίαν 

σου.

Καρδιοφ. Καί τί ήθελατε νά κάνω; νά άφήσω 
χωρίς φιλέτο τήν εύγεντίαν σας καί τήν μικρούλα 
Ερεφιλίτσα ; θεός φυλάςοι.

παμφ (άνυπομόνως). Δέν «πείραζεν αύτό. 

καρδιοφ. Άλλά. . .

παμφ- (διακόπτων). Καλά, φθάνει πλέον καί 
τώρα ακούσε, γνωρίζεις πόσον σέ εκτιμώ καί σέ 

αγαπώ.

καρδιοφ. (μετά στόμφου). ΆκοΟς έκεϊ, δέν τδ 
γνωρίζω, πόσες φορές όταν έζοΰσαν οί συχωρεμένο: 

Οι γονείς σας, δέν έπληρώσατε τής ζημιές μου, 
για νά μή τάς ί’δουν καί μέ βγάλουν. . . καί τότε 

τό αγαπητό μου παιδί ο Πάμφιλός μου ;

παμφ Καί τότε ποιος θά ήτο Καρδιοφύλακάς του. 

καρδιοφ. Οπως με ονομάσατε τότε; ξέρω καί 

’γώ γιατί; δέν ενθυμούμαι πλέον, ενθυμούμαι μό

νον πώς από τότε μοϋ έμεινεν αύτδ τό όνομα. ..

παμφ (ρεμβωδώς). Δέν πειράζει ποϋ δέν ενθυ
μείσαι, ενθυμούμαι έγώ (άλλάζων τόνον φωνής). 

Άλλά τώρα είπε μου είλικρινώς είς δ,τι θά σ’έρω

τήσω, χωρίς νά μέ διακόπτης, ένθυμίζων εις έμέ 

πράγματα, τά οποία δέν «λησμόνησα, άλλά προσ

παθώ νά μή τά ένθυμοΰμαι. . .

καρδιοφ- Πολύ καλά, θά σάς ακούσω μέχρι τέ
λους χωρίς νά εΐπω λέξι. Νά ! (θέτε: τδν δάκτυλον 

τής χειρός του είς τδ στόμα του έντείνων τήν προ

σοχήν του).

παμφ- Πρώτον είπε μου, έρχεται έδώ άλλος τις 
όταν λείπω; ή να πέρνα μέ επιμονήν άπ’ έξω, νά 

φέρνη βόλτες πέριξ τοϋ οίκου, ώσεί παραφυλάττων 

τήν έξοδόν μου;

καρδιοφ............. · . ........................
παμφ- Δέν όμιλείς ; δέν αποκρίνεσαι; διατί. 

καρδιοφ. (έξχκολουθεϊ σιωπών).........................................

παμφ· (άνυπομόνως). ’Εμπρός, όμιλησον άποκρί- 
σου, έλα είπέ μου, παρετήρησες τοιοϋτόν τι;

καρδιοφ. (εξακολουθεί σ ωπών)........................................

παμθ. (κολακευτικώς). Είπέ μου, Καρδιοφύλαζα, 
έρχεται άλλος τις έκτος τών γνωστών έδώ, έκτες 

τοϋ Άχιλλέως, έλα είπέ μου καί θά σέ ανταμείψω 

σοΰ ύπόσχομαι 25 φράγκα, έάν μου όμολογήσης 

πάν ό,τι γνωρίζεις.

καρδιοφ. (κατ’ ιδίαν). Ή μητέρα του μοϋ έδω- 
σεν 5ϋ φρ. διά νά μή είπω είς τδν πατέρα του 

κάποιον νεανικόν του σφάλμα ! . ..

παμφ Έλα λοιπόν ομίλησε, τί έπαθες ; έβου- 
δάθης;

καρδιοφ. (κατ’ ιδίαν άναστενάζων). Άχ ! ήταν 
κουβαρντάδες οϊ γονείς του, δέν τους ’μοιάζει.

παμφ (οργισθείς εγείρεται). Τί ψιθυρίζεις; ά
θλιε, είσαι συνένοχος λοιπόν είς ο,τιδήποτε συμβαί

νει καί διά τοϋτο τρομάζεις νά άπαντήσης είς έμέ, 

λέγε γρήγορα, διότι θά δοκιμάσης τήν δύναμιν τής 

γρονθιας μου (κάμνει τδ γνωστόν σημείον).

καρδιοφ (κατ’ ιδίαν). "Οσον περισσότερον θυ
μώνει, τόσο περισσότερον θά αΰξηθή ό προϋπολογι

σμός μου.

παμφ (έτι πλέον οργισθείς). Δέν αποκρίνεσαι; 
(άρπάζει ένα μπαστούνι) ή θά όμιλήσης, ή θά τδ 

τσακίσω ’στήν ράχην σου.

καρδιοφ· (περίτρομος καί βλακωδώς). Μα δέν 
μου είπατε, νά μή σας ένθυμίζω πράγματα τά ο

ποία σας λυπούν καί σας συγκινοΰν.

παμφ (έν άπογνώσει). Μά δέν σού ζητώ πράγ
ματα παλαιά, άλλά νέα, τ’ άκοϋς νέα.

καρδιοφ- Νέα; νέα; (καθ’ εαυτόν). Μά τί νέα 
νά τοϋ πωλήσω.

παμφ. Μάλιστα νέα θέλω νά μοϋ ειπης έάν κα
νείς άλλος έκτος τών γνωστών και τού Άχιλλέως 

έρχετ’ έδώ.

καρδιοφ· (σκεπτόμενος καί ώσεί ενθυμούμενος). 
Ναι ! μάλιστα έρχεται.

ιιδμφ- (μεθ’ όρμής). Έρχεται; ποϊος: 

καρδιοφ- Ποϊος; νά! αυτός...

παμφ· (έκτλς εαυτού). Αυτός! άλλά ποϊος αυ
τός; λέγε γραγορα, διότι θά σέ πνίξω.
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καρδιοφ. (πεφεδ'.σμέντς). "Οχι, αγαπητέ μου κύ- 
ριι,μή τδ κάμετε, λυπηθήτε με για τδ Θεό.

παμφ (όργισθιίς). ’Εσύ δέ.· ύποφϊρετιι (αρπάζει 
αύτόν άπδ τδν γιακά). ’Ή θα όμιλήση; ή θά σέ 
σκοτώσω.

καρδιοφ (περίτρομος). Αφήσατε' με καί θά σας 
εΐπω όλην τήν αλήΟ.ιαν, έρχεται (ζοτ’ ιδίαν) πώε 
να τοϋ τδ εΐπω. καθώς εινε φουρκισμένος, Οά ξ-- 
θυμάνη 'στή ράχη μου.

παμφ- Ομίλησον λοιπδν ζώον!
καρδιοφ· (αναστέναξα;). Θα όμιλήτω (καθ ’ έα-- 

τδν). Πάει τό είκοσπεντάρικο (πρός 1 Ιάμφ ). Έρ 
χεται δήλα δή ένας άγνωστος, δήλα δή ένας μέ 
ένα πουκάμισο, ξεζάλτσωιος, ξέρω και γώ έτσι τον 
είδα, νά! σου κάμω όρκον.

παμφ. Τί λέγ ις ; έρχεται έδώ είς τδν οίκον μου 
άνθρωπος οστις φέρει ώς ένδυμα έν υποκάμισο·' καί 
άνευ περιποδίων ; Θα ετρελλάθης φαίνεται.

καρδιοφ. Δέν έτρελλάθηκα, κύριε, άφοΰ τδν είδα 
μέ τα μάτια μου.

παμφ Καί πώς δεν τοΰ έκαμες τήν παρατή- 
ρησιν ; τί ήΟελεν έδώ, πώς δέν τόν έξεδίωξες

καρδιοφ. Τί παρατήρησιν έγώ να κάμω; νά 
τδν εκδιώξω, άφοΰ ομιλούσε μέ τήν δεσποινίδα Έ 
ριφιλη, καθήμενος ό ένας νον-ά 'στον άλλον.

παμφ- Όμιλοΰ-αν ζαθήμενοι ό είς πλησίον τοΰ 
άλλου ;

καρδιοφ Ναί ! και με τόσην οικειότητα. . . .
παμφ (άπελπις καί έκτδς έαυτοϋ). Ώ ' θεέ μου! 

ή ‘Εριφίλη, ή αδελφή μου τδ όνειρο*  τής ζωής μου, 
τδ ιδανικόν τοΰ βίου μου νά έκπέση τόσον, ώστε 
νά δέχηται κρυφίως άπδ έμέ ένα άγνωστον, ώ Θεέ 
μου! πόσον είμαι δυστυχής (πρις τόν Καρδιοφ. α
γρίως) Έλα έδώ έσύ.

καρδιοφ- (δλως τρέμων). Τί θέλετε, αγαπητέ 
μοι κύριε ;

παμφ · (αγριωπώς). Θέλω νά άνοιξης τό μάτια 
σου να κάνης τέσσαρα’ όταν ξαναελθη αύτδς έδώ 
δέν έχεις τίπυτ' άλλο να κόμης, εί μη νά μέ ει
δοποίησης.

καρδιοφ. (καθ' εαυτόν). Καλλίτερα νά τά 
κλείσω, νά κάνω τδν στραόδ (πρός τδν Ι Ιάμφ.). 
Έγώ αγαπητέ μου κύριε δέν έχω άνάγκη νά έχω 
4 μάτια' άφοϋ με 2 εύρηκα τόν μπελά μου μέ 4 θά 
κρεμασθώ βεόαίως (φεύγει δρομαίως διά τοϋ βά- 
0ους)

ΣΚΗΝΗ Ε'·

παμφ. (μόνος άπελπιστικώς). Στάσου ! Έφυγε ! 
μπά τό ζώον, έπαναστάτησεν καί αυτός (έςαπτϊ- 
μενος). Άκύΰς έκεΐ λέει νά έρχεται είς τήν οικίαν 
μου εις άγνωστος ναί νά έκούετα: μένων μέ τό υ
ποκάμισου, διότι β=6αίως δέν θά ήλθ: γυμνό; έδώ. 
Καί πώς; τί-ι δικαιώματι, με ποιον θάρρος; καί 
να τδ φαντασθώ με πιάνει πονοκέφαλος, τί λέγω : 
τρέλλα μοΰ έρχεται, όταν άναλογισθώ, ότι ή Ίϊρ - 
φίλη ! ή αδελφή μου ! . . . ώ θεέ μου ! θα παρα
φρονήσω. Ά! δια τοΰτο μοί ώμίλει μέ τοιοϋτον α
νοίκειον τρόπον, διότι, τί διότι ; διότι ή αδελφή μου 
έχει ερωμένον, λησμονήσασα τδ χρέος της, τδ κα
θήκον της, τήν ύπόσχεσιν της, τδν έρωτά της πρδς 
τον Άχιλλέα. Μά αύτό εΐνε πολύ, πρέπει να άνα- 
καλύψω τδ παν (’Αλλάζει τόνον φωνής). "Ισως ο-.ν 

έκαμα καλά νά φερθώ όπως έφέρθην τοΰ Καιδ ο- 
φύλακος (μετά τινα σκεψιν κρούει τόν κώδωνα καί 
έρχεται ή Μπάμπω)

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.

ΙΙΑΜΦ. καί Μ1ΙΑΜΙΙΩ.

μπαμ (μετ ’ αγάπης). Τί θέλει τδ παιδάκι μου 
από τή Μπάμπω του. μήπως καί έκο μήθηκες καλα 
γ.οΰλ: μου άπδ σπεροϋ : γιατί σέ βλέπω ά -όρεξο, 
μήπως καί σέ αβασκάνανε που νά μή δοΰν τδν ήλιο 
την αύγή, κακό μάτι νά τούς πάρη (χασμάται) Α . 
α. ά. βασ/.αμένο σ' έχουνε πουλάκι μ-.υ. στάσου νά 
πάρω λίγα σ αυρολούλουδα *>  σε καπνίσω και τρία 
γαρούφαλα νά σοΰ πεσάσω τ αβάσκανα (Κινείται ο- 
οπω; έξ-ελθ ).

παμφ- (έμποδιζων αύτήν) Στάσου Μπάμτω δέν 
έχω τίποτα.

μπιμ ( πιμένουεα). Έλα να σέ μετρήσω γιόκα 
μου μ υ (ζαί χωρίς να προφθάση ό ΙΙάμ-,ιλος να 
τήν έμποδίση άρχεται του ξορκίσματ·.ς. ποιήσασα 
πρώτον τ’: σημεϊον τοΰ σταυροΰ λέγει): "Αγιοι 'Α
νάργυροι κα: θαυματουργοί (χασμάτα: μετρ-υσα). 
Ένα, δύο. τρία, κόκορας, έλάλησε τδ κακό έχά- 
θηκε. μαΰρος κόκορας λάλε: κα! όλα τα κακά δι- 
αλεϊ (πτύει τρίς).

παμφ (έμποδιζων αύτήν. Καλέ Μπάμπω, τί εΐνε 
αύτά ;

μπαμ (έξακο? όυθ'.ΰσα στραυροκοπο'.μένη καί 
χασμωμένη) Μπα, πα ?ά·.ι μου, εΐνε έ’-α κι’ ενα, 
πόσες φορές όταν ήσουνε μικρός μούρθις κοψοκε- 
φαλσμένο άπ’ τό σχολειό: Σε ρουφούσανε μέ τά 
μάτια τους οί αθεόφοβοι ! καί άν δέν ήςευρα τό 
ξόρκι : Μαύρη πέτρα ράγισε, τά κακά τα διάλυσε. 
Μα πάει τδ κακό 'στα άγρια λαγκάδια, έκεΐ ποΰ 
δέν πέρνα πουλί, που δέν χτυπάει σήμαντρο (χα
σμάτα·.).

παμφ. Καλή μου Μπάμπω! τώρα δέν ειμα πλέον 
μικρός κα'ι δε πιάνει τδ μάτι.

μπαμ (μετά στοργής). Μπα παιδάκι μου, ποΰ 
νά έχκς τήν ευχή μου, ό Ίησοΰς Χριστός ν κα κι' 
ολα τα κακά σκορπά, οέν σέ πιάνε: λέει, σε 'τεί
νει καί σε καλοπιάνει καί έγώ άν δέν σέ είχα ανα
στήσει θα σε μάτιαζα."Αγιο: ά'άργυροι να: Οαυμ.- 
τοΰργοί (Χασμάται ποιούσα τδν σταυρόν της) ρου*  
φημένα 'σ’ έχόυσι παιδάκι μου, ποΰ σκόρδα στά 
μάτ α τους, πτοϋ. πτοΰ, πτου.

παμφ (γελών). Και κρομύδ α Μπάμπω μ.ου, πτθΰ 
πτου, πτοΰ.

μπαπ. (ζωηρώς). Νά! είδες : άκόμη δεν σε ξώρ- 
κισα ναί σοΰ π=ρα:ε κι’ όλα ποΰ νάχης τή*  ευχή 
μου. Ί ώρα παιδάκι μου, πάω μέσα νά βάλλω τδ 
βλαστό (φεύγει καί επιστρέφει). ΤΙαιδ: μου, νάχης 
τήν ευχήν μου, άμα καταλάθης πώς έχεις ανορε
ξία, ματιασμένο θα σ' έχουν: πουλάκι μου. νά μοΰ 
φωναςης καί μέ λίγα σταυρολούλουδα καί τρία γα- 
ρουφαλάκια, άμέσως θα μπουν σκόρδα ’σ:α ματια 
(φεύγει).

(Έπεται σννέγεια)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΕΛΑ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΙΙΟ Υ

Έπί τή εύκαιρία τής τρίτης έπετείου τής ϊορύ- 
σεως τοϋ Συνδέσμου τών δημοσιογράφων τοΰ Πε
ριοδικού Τύπου, τά μέλη αύτοϋ μετά τών οικογε
νειών των καί πολλών προσκεκλημένων έέέδραμον 
τήν παρελθούσαν Κυριακήν είς τήν ρωμαντικήν 
έέοχήν Γαλάτσι, δπου έν κοινώ συμποσίω έν αδελ
φική σύμπνοια έώρτασαν καταλλήλως αύτήν.

Είς τήν έκδρομήν ταύτην συμμετέσχε καί όμιλος 
φιλομούσων έρσσιτεχνών τής ’Αθηναϊκής Μανδο- 
κινάτας έκ τών Αδελφών Οίκονομίδου, Πρίντεζη, 
Βλησίδου, Φιλίππου, Καταπέση, Ξένου καί τοϋ 
παρεπιδημοϋντος ένταϋθα έξ Αίγύπτου, κ. Βλα
στού, οίτινες άνέκρουσαν διάφορα ώραία τεμάχια, 
έίαισίωεδ'έτραγώδησεν ό μικρός ’Λρ. Οίκονομίδης 
καί θαυμασίως έχόρευσε τόν Καλαματιανόν ή Κυ
ρία Κούγια μετά τοϋ κ. Άντ. Εύδαίμωνος.
_Τό συμπόσιο·/ συνέκειτο άπό διάφορα έκλεκτά 
εδέσματα, αμνούς όόελίας, γλυκίσματα, ζύθον καί 
οίνον άφθονον, ούς προσήνεγκον τώ Συνδέσμω οί 
πάντοτε φιλότιμοι καί εύγενεϊς έργοστασιάρχαι 
κ. κ. Φίϊ, Ζά’.ος καί Ρώς, Παυλίδης, 'Αόραμό- 
πουλος καί Λουμπιέ, ώς καί ό κ. Καντώρος τρεις 
μεγάλας άνθοδέσμας.

Κατά δέ τά έπιδόρπια έγένοντο διάφοροι κατάλ
ληλοι προπόσεις,άπηγγέλθησαν λόγοι καί ποιήματα 
καί έφωτογραφήθησαν καθ' όμάδας τά μέλη τοϋ 
Συνδέσμου είς διαφόρους θέσεις.

Κατωτέρω δημοσιεύομε·/ τόν λόγον τοϋ Προέ
δρου τοϋ Συνδέσμου κ. Φ. Πρίντεζη, ώς ένέχοντα 
μεγάλην σημασίαν διά τόν ήμερήσιον καί περιο
δικόν τύπον.

’ Αγαπητοί συνάδελφοι καί αξιότιμοι συνδαι
τυμόνας.

Καί αύθις μετ' εύχαριστήσεως βλέπω συνηγμέ
νους ένταϋθα τούς έν καλάμω αγωνιστής καί εύ- 
φροούνως χαιρετίζω τήν τρίτην έπετηρίδα άπό τής 
Ιδρύσεως τοΰ ήμετέρου Συνδέσμου.

Καί πρώτον έκφράζω τάς ευχαριστίας τοϋ ήμε
τέρου Συμόουλίου έπί τή συμμετοχή τοσούτων έ- 
κλεκτών συμπολιτών μας Κυριών καί Κυρίων είς 
τήν έορτήν μας ταύτην καί δεύτερον εύγνωιιονώ 
τοίς^συντελέσασιν είς τήν τόσον έπιτυχή έχτέλεσιν 
καί διεξαγωγήν τών κατ’ αύτήν.

'θ ήμέτερος Σύνδεσμος, Κύριοιώς καί άπας ό 
(Ελληνικός έν γένει Γύπος μετ’ εύχαριστήσεως 
δύναται νά καυχηθή, δτι οπουδαίον τής άναπτύϊεως 
μέρος κατά τοιαύτας κρίσιμους τής πατρίδος περι
στάσεις διεξάγει. Αύτός ώς έπί τό πλείστον άνα- 
κινεϊ, αύτός άναζωπυροϊ, αύτός άνυψοϊ καί αύτός 
έπιόάλλει τά ποικίλα έκάστοτε τής πολιτείας ζη
τήματα.

Παρατάς μεμψιμοιρίας δετών έπιτηδείων ώς καί 
τών έχόντων συμφέρον έκάστοτε νά έπικρίνωσι 
τήν πορείαν καί πολιτείαν -οϋ έν γένει 'Ελλ. τύ
που, ουτος άντιτάσσει έρρωμένως πάντοτε τήν δύ- 
ναμιν, τήν αλήθειαν καί τήν πρόοδον.

Ό ’Ελλ. τύπος προάγεται όσημέραΙ’ τάς γνώ
σεις καί πορίοιιατα αύτοϋ διαχέει ώς φάρος τηλαυ
γής άπανταχοϋ τής ύφηλίου, δπου Έλληνες 5·-- 
σπαρμένοι είσί καί διά τών φιλολογικών, έπιστημο- 
νικών, θρησκευτική ν, Ιατρικών, νομολογικών καί 
πολιτειακών αύτοϋ φύλλων συνδέει τήν μητέρα 
Ρ*τά  τών τέκνων, άτινα μόνον ουτω συμμετέχιιυα 
Τών αγαθών καί πικριών αύτής.

αυ- 
διε-

Ούδεμία πράόις ή σκέψις,άγαπητοί συνδαιτυμόνες, 
ούοεμία έπιχείρησις ή πρόοδος, ούδέν μέτρον ή νο- 
σχέδιον ή δάνειον ή οικονομολογική πράξις ή καί 
έλαχίστη έπιχείρησις συντελεΐται καί εύδοκιμεϊ, 
άνευ τής μεσολσόήσεως του τύπου. ‘Οποία οέ ή 
έκ τούτου ώφέλεια καί άμοιόή αυτού παρά τής 
πολιτείας ;

Ούδεμία. 'Απολύτως ούδεμία !
Καί έν τούτοις ό τύπος εύχαριστεΐται καί άρ- 

κεϊται είς τήν έπιτυχίαν τών έργων του. Άρκεϊται 
είς τήν συντελουμένην πρόοδον τής βιομηχανίας, 
τοΰ έμπορίου, τών τεχνών καί έπιστημών, ών τήν 
εύδοκήμησίν διαφημίζει πάντοτε καί έξαίρει καί ε
παινεί.

Ό ήμέτερος τύπος λοιπόν ώς άμοιόήν τών πρός 
τήν πολιτείαν υπηρεσιών καί έκδουλεύσεών του, 
έχει τάς πικρίας καί τάς αδίκους, έστιν δτε δέ καί 
παραλόγους αίτιάσεις. Καί διά τοΰτο έν τή άρχή 
τής μικρός ταύτης ομιλίας μου, ήν πιστώς καί γρα- 
πτώς παραδίδω τοΐς συναδέλφοις μου, ϊνα χρησι- 
μεύση ώς αφετηρία έν έπομένοις δημοσιογρακοϊς 
συμποσίοις, ώς είθισται παρά τής εύρωπαίοις συνα- 
δέλφοις ήμών, ειπον,δτι μετ' εύχαριστήσεως βλέπω 
έν κοινώ συναδελφικώ γεύματι, τούς έν καλάμω 
αδελφούς συναγωνιοτάς συνερχομένους.

Ώστε έργασθώμεν ύπέρ τής εύδοκιμήσεως έτι 
τοϋ έργου ήμών, συνασπιζόμενοι ύπό τήν φοόεράν 
αίγίδα τοΰ καλάμου ήμών.

Έγείρο/τες δέ ήδη τό κύπελλον,εΰφράνωμεν έ
στω καί πρός στιγμήν,τήν ψυχήν ήμών, εύχόμενοι 
ϊνα ευρωμεν έν τή πορεία τής κοινής συνεργασίας 
τά κατάλληλα μέσα, δπως φέρωμεν τόνέλλ. τύπον 
είς έπίζηλον, δπερ τώ έμπρέπει,σημεϊον, ώφελοΰν- 
τες καί προάγοντες έν ταύτώ τά συμφέροντα τής 
ήμετέρας Πολιτείας.

Ζήτω ό Σύνδεσμος τοϋ 'Ελλ. περιοδικού τύπου I 
Ζήτω καί ό 'Ημερήσιος τύπος!

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ

Σέ μιά ξηροκεφαλή, 
Όπου έχει όγκον 
Καί μυαλό πολύ.
Άπό χλωρά κλαδιά 
Τά φύλλα θάλλουν 
1ά άνθη άνοίγουν 
Τ’ αηδόνια ψάλλουν.
Άπό χλωρά κλαδιά 
Θάλλει' ή έλαία 
Θάλλει τό ρόδον 
Καί ή μηλέα.
Άπό χλωρά κλαδια 
Θάλλει ή δάφνη, 
Τής δόίης σύμέολον 
Καί δλα τά άνθη.
Άπό χλωρά κλαδιά 
Θάλλει ή θεότης,
Ή άνθρωπότης 
Και ή νεότης
Στά χλωρά φύλλα
Θάλλει ό Θεός
Στά ξύλα κούτσουρα
Ό . . . . μαρασμός.

Χυφία Κ. θΙ·*<»ν«»μ.Ιδ«·Μ
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΕΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

"Οταν βρέχη, Κυρία, έλεγε τις πρός τήν γείτονα 

του δυσανασχετούσαν εντός τραίνου, πρέπει νά τό 

θεωρήτε ώ; ευτυχίαν Μή τρομάζετε.

— Θεός φυλάξη, άπήντησε μετ' άγαναζτήσεως 

ή δυστυχής γυνή. Έγνώρισα τόν σύζυγόν μου έν 

ώρα βροχής, τόν συνεζεύχθην έν ήμερα βροχερω- 

τάτη και έν τούτοις έζήσαμεν κάκιστα καταλήςαν- 

τες πάντοτε μέ βροχήν είς διαζύγιον.

Ήρώτα τις επαρχιώτην έπισκεφΟέντα τας Άθή: 

νας κατά πρώτην φοράν, τάς εντυπώσεις του κα- 

ούτος άπήντα :
— Τι νά σοϋ 'πώ αδελφέ, αυτοί οί 'Αθηναίοι 

είναι πολύ προοδ-υμένοι, όλα τα γνωρίζουν, είς 

τήν Βουλήν είναι ολοι φωστήρες, είς τά Πανεπι

στήμια, τά σχολεία και τούς αγώνας πρώτο·., είς 

τά θέατρα χαλασμός κόσμου, είς τάς πληρωμας 

όμως πολύ τελευταίοι.

X

Κυρία τις πρός στρατ ωτικόν:

— Δεν μας λέγετε, Κύριε, αγαπάτε τά θέατρα;

— Τά μισώ, Κυρία, διότι έλαδον πολύ κακήν 

πείραν άπό έν τοιουτον ιδίως.

— Πώς, καί άπό ποιον;

— Άπό τό θέατρον του πολέμου, Κυρία.

Μεταξύ μεμνηστευμένων :

— Είπε μου αληθώς, μέ αγαπάς; Ιωάννη, ·ρ- 

κίσθητί μου είς δ,τι ιερόν έχεις.

— Ναι, σέ άγαπώ, φιλτάτη, άλλά δέν ορκίζο

μαι ε'ς οτι ιερόν έχω, διότι πιθανώς νά μή είναι 

ιερόν.

X

Μεταξύ συζύγων ηλικιωμένων :

Ή σύζυγος. "Οταν ένας άπό τούς δύο μας άπο- 
θάνη, Πέιρε, θά ύπάγω νά καθήσω είς τήν έξο- 

χήν, μακράν τοΰ κόσμου.

Ό σύζυγος. Καί άν άποθάνης σύ πρώτον ;

H σύζυγος. Αι, τότε θά ήναι πολύ λυπηρόν... 
νά έρχεσαι συχνά είς τόν τάφον μου, Πέτρε. ..

X

Αφηρημάδα.

Λΰτύς. Είναι Τετάρτη ή Πέμπτη σήμερον;

Αύτή. Όχι, είναι Παρασκευή.

Αυτός. Μπά. αύτής τής έόοομάδος;

X

Συγγραφεύς τις άπέστειλε ·ώ παντοπώλη αύτοϋ 

έν των έργων του προς έξόφλησιν τοΰ λογαριασμού 

του αντί χρημάτων.

Ουτος δέ έπιστρέφων αύτό, έγραψε κάτωθι τής 

σημειώσε ως:

— Ήγόρασα πολλά πρός 42 λεπτά ιήν όκάν.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Ε·.ς Ελδετός ώρολογοποιός έπενόησεν ώρολόγιον 

ηλεκτρικόν, οπερ θά δύναται νά έργάζεται δεκα

πέντε έτη χωρίς νά χοροισθή.

*

Ιαπωνική στρατιωτική κατήχησις.

Ο Ιάπων στρατιώτης οφείλει νά γνωρίζη με- 

ρικάς θεωρίας.

Ιδού άποσπάσματά τινατής στρατιωτικής αύτοϋ 

κατηχήσεως.

I ίς είναι ό αρχηγός σου ;

— Ο Αύτοκράτωρ.

Εκ τι^ων συνίσταται τό στρατιωτικόν πνεύμα;

— 'Εκ τής ύπακοής και τής Ουσίας.

Εκ τίνος συνίσταται πρωτίστως ή άνδρεία;

, Βαδίζετε, έμπρός χωρίς νά έμποδίζεσθε άπό 

τίποτε.
, ~ Πόθον προέρχεται τό αίμα, δπ-:ρ κοκκινίζει 

την σημαίαν σας ;
, ®Ζ· τ<·5 στρατιώτου, όστις αποθνήσκει είς τήν

μαχην;
Αποθνήσκοντος τοΰ στρατιώτου τί απομένει;

— Η δόξα.

♦
, Ο Ιάπων εινε καθ υπερβολήν μιμητή;. Τοΰτο 

εινε γνωστότατου ναι διά τοϋ κατωτέρω επεισοδίου 

επεδ δχιοΰται «άλλιστα.
Έ; τινι γ ύματι έξ άπροσεξίνς έκηλιδώθη εύ· 

ρωπαιου τίνος τό ένδυμα διά μεγάλης κηλίδος έξ 

ελαίου.

Άλλο επίσημον ένδυμα δέν είχεν. Τί έδει γενέ- 

σθα·. ; Συνεδούλευσαν λοιπόν τόν Εύρωπαϊον νά δώ- 

ση τό ζηλιδωθεν ένδυμα είς τινα ράπτην Τάπωνα 

ίνα -χρησιμεύση ώς υπόδειγμα διά τήν κατασκευήν 

έτέρου.

— Είνε κάλλιστοι τεχνϊται ένταΰθα, τώ εΐπον. 

τό ένδυμά σας θα γίνη ακριβώς ομοιον καί δέν θά 

ύπάρξη ανάγκη ούδέ νά τό δοκιμάσητε.

, Πράγματι ουτω καί έπραξεν. Έφερεν εις τινα 

ράπτην 'Ιάπωνα τό ζηλιδωθέν ένδυμα, διαδεδαιωθ.-'ίς 

οτι θά έχη μετά τινας ήμέρας πανόμοιον καινουρ

γές τοιουτον.

Πράγματι τήν όρισθεισαν ημέραν ό ράπτης Ί- 

άπων τώ έφερε τήν ενδυμασίαν, καθ’ ολα έτοιμον 

καί όμως .... άχρηστον, διότι είχεν ακριβώς άπο- 

μιμηθή τό πρωτότυπον, μή παραλείψας ούδέ τήν έξ 

ελαίου μεγάλην ζηλίδα !

ΙΙαντοπούλου. Έπερατώθη τέλος τό μετ' αγω
νίας αναμενόμενον νέον θέατρον τών 'Αθηνών, τό έν 
τή πλατεία θέατρον τοϋ μοναδικού μας κωμωδοΰ καί 
θιασάρχου κ. Εύαγ. ΙΙαντοπούλου. Τό θέατρον εύρί- 
σκεται έπί τής ώραιοτέρας θέσεως τών ’Αθηνών, ά· 
νηγέρθη ύπό τάς οδηγίας και τά δμματα τοΰ εμπει
ρότατου κ. Παντοπούλου, ύπό εποψιν δέ πλούτου καί 
καλλιτεχνίας είνε απαράμιλλου. ’Αγάλματα συμβολικά 
τής θείας Τέχνης, κοσμήματα καί είκονογραφίαι επι
τυχείς, σκηνογραφίαι θαυμάσιοι, αυλαία πολυδάπανος 
καί ώραιωτάτη έξετελέσθησαν ύπό σοβαρών καλλιτε
χνών, οίος ό κ. Θωμόπουλος.

Μετά μεγάλης δέ επισημότητας έτελέσθησαν καί 
τά εγκαίνια αύτοϋ κα: ήρξατο τών παραστάσεων του 
μετά μεγάλης επιτυχίας διδαχθέντων τών γνωστών 
έργων ο Ό σιδηροδρομικός επιθεωρητής» «Ή νύφη 
τής Κοϋλουρης» «Σίμ-Χάμ-'ίάφεθ».

Νεαπόλεωο. Ό θίασος τοΰ κ. Νίκα καίτοι άθορύ- 
βως εργαζόμενος έπιτελεϊ θαύματα.Όλοι όμολογοϋσιν 
ότι ή διανομή τών ρόλων είνε επιτυχέστατη, ή δέ 
έκτέλεσις θαυμασία. "Εργα έσήχθησαν έκ τών ώραι- 
οτέρων, μαρτυροΰντα πόσον πλούσιον είνε τό δραμα
τολογίαν τοϋ θεάτρου τής Νεαπόλεως. 'Επαίχθη έπα- 
νηλλειμένως τό«Υπερφυσικό παιδί» «Ή γυναίκα τοϋ 
αστυνόμου» και πλεΐστα άλλα».

Ν. Σκηνή. Μία έξοχος ανακαίνισις τοϋ άριστοκοα- 
τικοΰ θεάτρου τής 'Ομόνοιας είνε ή πρόσληψις τής 
πεφημισμένης Εύαγγελίας Παρασκευοπούλου. Μέ 
τούς γνωστούς δέ μύστας, τούς καταστάντας τόσον α
γαπητούς τώ Αθηναϊκή» κοινώ, ώς αί Κυβέλη, Ά- 
δριανοϋ καί Παπαγιάννη, οί κ. Μωράτ, Παπαγεωρ- 
γίου Χρυσόμαλλης κ.τ.λ. ήρξατο τών παραστάσεων 
του διά τοϋ τρίπρακτου έργου τοϋ Δωδέ ή «Ψεύτρα».

Άθήνσιον. Τό θέατρον τοΰτο τό έκ τής Οέσεώς 
του κάπως εξοχικόν καί επομένως τερπνόν μιας υπεν
θυμίζει τόν λησμονηθέντα «Παράδεισον». Κόσμος ά
πειρος παρακολουθεί τάς επιτυχείς παραστάσεις του 
αίτινες είνε έκ τών ώραιοτέρων έργων ώς ό «Σιδηρο
δρομικός επιθεωρητής» ό «Καπετάν Γιακουμής» ή 
«Ψυχοκόρη» καί πλεΐστα άλλα.
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*. Μαγ. ελκών.

ΓΙοΰ είναι ό 
χανδοπότης τοΰ 
Πασοά ; καί τί 
κίιινει δταν όν
τας κοιμάται ;

Χημ. Αΐ απαν
τήσεις ίτ,μοσιιΰον- 

ται είς τό μείιτ.ί.- 

μενον φύλλον.

χ. Φίρίην — ΛΙύρδην.
Ηγε ν ’δά Ν.
•J. Έρώτησις.

Ποΐαι νήσοι, άν άλλάέης τδ πρώτον γράμμα αϊ
τών, γίνονται πάλιν νήσοι;

ΙΟ- Γρίφος.
Κρή 2Τ ών σύ ό πάνυ λάλε 'ν μά Τήν.. ..

||. Κυβόλεξον.
α . . 1) Πέλΐε Τήε Λυδίας παρά τώ. . i . . Τμώμω. 2ι Ποταμός τήε Παλαι-

. . γ . . στίνης 3) Ποταμός τής Θεσσα-
. . δ . . λίας. 4| Πόλις τής Φρυγίας. 5)
. . ε . . Πόλις τής Σικελίας.

Γ2· Χχημχτισμός λέξεων.
Διά τών στοιχείων τών άποτελούντων τάς λέ- 

ίειε : σ Σανίδες - Νήσοε - Άλλης - Σκιδε". σχημα
τίσου τά ονόματα II Πόλεως τής Φρυγίας. 2''Ενός 
τών Κενταύρων. SI Υίοϋ τοΰ Αστακού καί 4) Πό
λεως τήε Λοκρίδος.

Ι3· Γρίφος.
ίπΐ έπί οι οι σον σον σον σον

Άΰήΐ'αι Χρ. Γ. ίέ Λαστί*.

Ιί- Αίνιγμα.

Κάμνουν νήσον ένα γράμμα 
καί έπίρρηιια συνάμα, 
ή δέ νήσος καί τό γράμμα 
άν τά βάζ/ης πάλι άν-άμα 
εν επίρρημα 6ά κάμουν.

Λέριοβα. Γ. ,1. Ίαιρίδης
Η Ο TEL KYRIAZI

ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΩι
Είς τό κέντρον τής πόλεως, διευΟυνόμενον ύπό τοϋ 

κχλίστου νέου και άξιολόγου ομογενούς Άνϊρέου Βο- 
γιχτζή μέ άρϊστχς συστάσεις.

Έπίσης δέ μετά λαμπρού εστιατορίου. ΙΙεριποίησις, 
καθαριότης, προθυμία, χαί ήσυχίχ άμεμπτοι.

I ΣΤΟ ΡIΑ
ΤΟΎ"

ΡΩΣΣΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
“Ηρξατο ηδη ικδιδομένη είς φυλλάδια 

ί·.ιί> της . I.frw. τής «Φϊ'σεειίς».

Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν πρδς 
ύ φρ. τδ πώμα προπληρωτέα καί απσστέλ- 
λονται αμέσως τά έκδιοόμενα φυλλάδια.

Φυλλάδια ωσαύτως πωλοϋνται εις δλα τά 
πρακτορεία καί ύποπρακτορεϊα τών Εφημε
ρίδων. είς τά κχσσκια καί κέντρα.

Τό έργσν εϊναι σπουδαΐον μέ άκριδεΐς καί 
θετικός πληροφορίας καί πολλάς ώραιοτάτας 
εικόνας κατά μετάφρασιν τοϋ έπίσης είς φυλ
λάδια έκδιδομενου ρωσσο-ιαπωνικού πολέμου 
ύπό τοϋ διάσημου 'Εθνογράφου Τάστω
ν ος Δοννέ.

Πάσα αίτησις :
ΙΙρύς τόν Κύριον ·Ι·ρ. Πρίντεζην 

ΔικυΟ. τίϊς -Φύόεως·.
'Αθήνας

ΞΕΜΗ0ΧΕΙ0Α ΑΙΕΓΑΛΙΙΣ ΒΡΙίΊ ΤΑΜΑΣ
Ε>· if] Μεγάλη όδφ Πέρα

ΕΝ ΚίΐΝ,'ΠΟΛΕί 
Διευθυντής: δημοϊθ. χαλλαϊ

Μετά λαμπρού εστιατορίου, δλω; οικογενειακόν 
κέντρον. Ιίεριποιησις κχ'ι καΟαριότης έκτακτος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ.

Σ. Κ. Σμύρνην. ΈλήφΟη επιστολή μετά συν- 
δρομ.ή; σας. Εϋχαριστοΰμεν. — Μ. Κ. Ζάκυνθον. 
Χρήματα έλήφΟησαν, σας ένεγράψαμεν εις ρωσσο-ίχ- 
πωνικόν πόλεμον.— Μ. Ν. Βώλον. Επιστολή καί 
•/ρήματα έλήΟφησαν, φολλάδια πολέμου άπεστάλγ- 
σχν. Εύχαριστούμεν.— Ε. Γ. Λ. Λ α μίαν Δελτάοίον 
έλήφΟη ζητούμενα φύλλα χπεστάλλησαν.— <τΙ. [I. Λ. 
Βραΐλαν. Κεροητέν άωρον σας άπεστάλη τα/υδίο- 
μικώς.— II. Φ. Χάνι». Επιστολή ύμών έλή- 
φύη. Επιταγή όμως όχι. Άποροΰμεν πολύ.— Δ.Μ. 
Ί1 ι λ ι π π ο ύ π ο λ ι ν. Δελταρίου έλήφΟη. "Απαντή- 
σαμεν ταχυδρομικώς.— Μ. Ν.— II. U.— Δαρδα
νέλια.— Σας ενεγράψχμεν Φύλλα άπεστείλαμεν. 
Χρήματα έλήφΟησαν.— Κ. Α. Καλαμπάκαν. 
Επιστολή και /ρήματα έλήφΟησαν. Ευχαριστούμε-·. 
I. 11. Καιρόν. ’Επιστολή έλήφΟη. Έχει καλώς.— 
Γ.Μ. II λ ο t έ σ τ ι ο ν.’Επιστολή έλήφΟη. "Γόμον ευ
χαρίστως Οά σάς στείλωμεν. 1 Ί". Σ πέτα ας. Δελ
ταρίου έλήφΟη. Έχει καλώς. Σάς άνοιμένομεν.— Π. 
Δ. Hop: σίους. Επιστολή έλήφΟη. Έχει καλώς. 
Γράφομεν καί στέλλομεν αϊτούμενον.— A z\. Ν ο ν ο- 
rossisK. ’Επιστολή και χρήματα έλήφΟησαν. Εύ- 
χαριστοΰμεν. Γράφομεν καί στέλλομεν και φύλλα Πο
λέμου — Ν. Ο. Πάτρας. Σας ένεγράψαμεν είς 
Πόλεμόν. Χρήματα έλήφΟησαν .—Κ. Λ. 'Οδησσό ν. 
Δελτάριο- έλήφΟη. Έχει καλώς γράφομεν. Μ.Δ. Κα- 
λάμας. Συνδρομή έλήφΟη. Εύχαριστοΰμεν. Κ. Π. 
Ίο/άνεσ6εργρ. 'Επιστολή έλήφΟη.Έχει καλώς. 
Γράφομεν.

►Jf’Ev "Αθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων 'Ανίατη Κωνατκντινίδου<4*


