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ΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ

Καί έν ’Αμερική καί έν Εύρώπη πολύ 
κατέγιναν νά προσομοιάσωσι τόν πίθηκον 
πρός τόν άνθρωπον, άλλ’ αί έρευναι αύ
τών, ώς φαίνεται, κατέληξαν είς τήν έξα- 
κρίβωσιν τής έντελοϋς διαφοράς τής φυ
λής άμφοτέρων, καθόσον δσον καί άν πα- 
ραδεχθή τις, δτι τινές έξαιρέσεις τούτων 
—διότι έξαιρέσεις δύνανται νά όνομα- 
σθώσι καί ούχί τύποι—φθάνουσιν είς τήν 
τελείαν όμοιότητα, έν τούτοις Λ κρίσις, ό 
λόγος καί τά ήθη ούδέποτε θά προσομοι- 
άσωσιν, δσον καί άν έπιμείνωσιν οί ακό
λουθοι τής δαρβινείου θεωρίας διά τών 
σαθρών έπιχειρημάτων αύτών νά παραδε- 
χθώμεν, δτι Α φυλή τοΰ ανθρώπου καί 
ή τού πιθήκου είναι ή αύτή.

Ιδού καί τινα τών περιέργων έπιχειρη- 
μάτων, έφ’ώντολμώσι νά έρείδωνται.Λαμ- 
βάνονται έκ τών περίφημων άναδειχθέντων 
γνωστών σοφών πιθήκων, Έξάου, Τόμ, 'Υ
πάτου καί Μάστερ - Λίγκ, οϊτινες όντως 
άξιοσημείωτον μέρος έλαβον είς τό ζή
τημα, οί όποιοι, 
καθ’ ήμάς, μόνον 
έπιτηδείαν χρή- 
σιν τών φυσικών 
αύτών ίδιοτή- 
των έξετέλεσαν 
καί ούδέν πλέον 
Τούς πιθήκους δέ 
τούτους δυνάμεθα 
νά παραδεχθώμεν 
ώς περίεργα μό
νον όντα καί ώς 
διασκεδαστικά αν
θρώπινα ατελή 
γελοιογραφήματα 
(caricatures).
Ό Έξάου διεσκέ- 

δασε πολύ τούς Ό Έξάου πληοόνων καϊ δεχόμενος ύπόλοιπον

φιλοπερίεργους καί φυσιοδίφας διά τών πε
ριέργων αύτοϋ άνθρωπίνων άπομιμήσεων. 
Έξετέλει εύφυεστάτας παραγγελίας, έφύ- 
λαττεν ώς φύλαξ πιστός ώρισμένα μέρη, 
μετεκόμιζεν έν μεγίστη τάξει καί ακρί
βεια ώρισμένα αντικείμενα, Λκολούθει 
άπαρεγκλίτως καί άκαμάτως τούς κυρίους 
του καί ένήργει ένίοτε μετά τόσης άνθρω- 
πίνης ίδιότητος τά ύπηρετικά αύτοϋ κα
θήκοντα, ώστε δέν διέφεοε ποσώς τοϋ πι- 
στοϋ ύπηρέτου.

Ό Τόμ ό διάσημος έποίει έτι περισσό
τερα. Είχε τοσοϋτον έξοικειωθή πρός τόν 
ανθρώπινον βίον, ώστε συνέζη μετά τής 
συμβίας του ώς άνθρωπος πολιτισμένος. 
Κατά τινα δέ ήμέραν έφερον είς τόν κό
σμον τόν Ζώκον, δστις θεωρείται τήν σή
μερον ώς είς έξευγενισμένος πίθηκος. Ό κ. 
Βλούμφιλδ έπρομήθευσε καί είς τούς τρεις 
έπιπλα καί ένδυμασίας είς τό άνάστημά 
των, ό δέ Τόμ φέρει λευκά έσώρρουχα, ώς 
καί λαιμοδέτην τοϋ συρμοϋ- ‘Η δέ κυρία 
Σάλλη, ή σύζυγος τοϋ Τόμ, αγαπά νά 
φέρη φόρεμα μέ άνθη καί πίλον μετά 
πτερών. Είς τούς έπισκεπτομένους αύτούς 

εύγενώς συμπερι
φέρονται, δεικνύ- 
οντες τό διαμέρι
σμά των τό δέ έ
σπερος κατακλί- 
νονται έντελώς ώς 
άνθρωποι μέ νυ- 
κτικόν ύποκάμι- 
σον, σκούφον,κτλ. 

Ό διάσημοςΎ- 
πατος πρό έξ έ- 
τώνέξέπληξε τούς 
Γάλλους, άφοϋ 
είλκυσε τόν θαυ
μασμόν τών ’Α
μερικανών. Καθ’ 
έκάστην έσπέραν 
ήλλαζεν ένδυμα-
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σίαν, είς τό ξενοδοχεϊον δέ έτρωγε τακτικά 
είς τόν έξώστην, ύπό τήν σκιάν άλεξη- 
λίου έρυθρο-λεύκου, είς κοινήν θέαν καϊ 
πρό τραπέζης έστολισμένης δι’ανθέων καϊ 
κρυστάλλων.

Ό Ύπατος είχε τό αύτοκίνητόν του, 
οπερ πολλάκις μόνος διηύθυνε. Διέτρεχε 
δέ μέ ποδήλατον τάς οδούς τών ΙΙαρισίων, 
κρατών σιγάρον είςτό στόμα τον.Όταν δέ

Ό Τόμ εΐς τδ θέατρον δεχόμενος έπίΟκεζην 
τών Κυριών

έταξείδευε διά θαλάσσης, ί'στατο όρθιος 
είς τήν πρύμνην τοϋ πλοίου, χαιρετίζων 
διά τοϋ πηλικίου του τούς πέριξ, προσ
ποιούμενος τόν κυδερνήτην.

Εΐς τό Λονδϊνον ή επιτυχία του ύπήρ
ξεν έφάμιλλος. Μετέβαινεν είς τό Δέρδυ 
μέ παναμαν καϊ μονύελον. Έπινε καμπα
νίτην ώς άγγλος καϊ ήσπάζετο τήν χεΐρα 
τών Κυριών, ώς Ρώσσος. ‘Ημέραν τινά 
φέρων τόν ύφηλόν πίλον του καί ρεδιγ- 
κύταν, μετέβιι είς έπίσκεφιν τοϋ Νοσοκο
μείου τών Έφήόων,δπου διήλθε τήν μετά 
μεσημβρίαν δλην μετά τών παίδων και 
κορασίων, άτινα πολύ διεσκέδασαν έκ τής 
παρουσίας καί τών τρόπων του-

Είς τά θέατρα μετέοαινε συχνάκις. Έν 
τινι δέ έσπερίδι, έν Ιίαρισίοις, δπου είχε 
προσκληθή καί είς γεύμα κατόπιν, τώ 
έδόθη ή τιμητική θέσις τοϋ προέδρου, 
έχων δεξιόθεν ένα τών διασημοτέρων κω- 
μωδών καϊ άριστερόθεν μίαν τών ώραιο- 
τέρων ήθοποιών, άπέναντι δ’ αύτοΰ έκά
θητο είς άκαδημαϊκός. Τήν εσπέραν ταύ
την ό Ύπατος έπέστρεφεν είς τήν οικίαν 
του έντελώς μεθυσμένος.

Έν τέλει άπεόίωσεν έν Βερολίνω, τφ 
1904. Αμερικανική τις Εταιρεία τόν ει- 
χεν άσφαλίσει διά 500,000 φρ.

Έκ περιεργείας θελήσαντες νά μάθω- 
μεν πώς ό πίθηκος κατορθώνει ν’ άπομι- 
μήται τόσον καλώς τόν άνθρωπον, άπηυ- 

θύνθημεν πρός αύτόν τόν Μάστερ-Λίγκ, 
τόν Αύτοκράτορα τών πιθήκων, ώς τόν 
άπεκάλεσαν.

Έπί τής σκηνής τοϋ θεάτρου ’Ολύμπια 
έν Παρισίοις, έπαιξε μετά τοϋ κυρίου του 
κωμωδίαν. Ό τρόπος του δι’ ού παρέδιδε 
τόν ύφηλόν πίλον καί τήν ράβδον του είς 
τόν ύπηρέτην, ήτο κάτι τι έξοχον, άμίμη- 
τον. Είς τό έστιατόριον διέτασσε μόνος τά 
φαγητά, τόν οίνον, τά σιγάρα, κτλ. Έζή- 
τει δέ καϊ εικονογραφημένος έφημερίδας. 
έν αις ήρέσκετο νά βλέπη τάς εικόνας. 
Είς δέ τό θέατρον πολλάκις, φέρων περ- 
ροϋκαν μουσικοδιδασκάλου, διηύθυνε μό
νος τήν ορχήστραν, κινών καταλλήλως 
τήν ράβδον. Είτα περιερχόμενος τήν αί
θουσαν τοϋ θεάτρου τών ’Ολυμπίων, 
έκλινε τήν κεφαλήν μετά χάριτος πρό τών 
Κυριών καϊ διένειμεν έπιστολικά δελτά
ρια, φέροντα τήν εικόνα του. Ένεδύετο δέ 
καϊ έξεδύετο μόνος καϊ έτρωγεν άκωλύ- 
τως καϊ εύπρεπώς, ώς άνθρωπος. Ό Κύ
ριός του, κ. Μάρσελ, μάς έλεγεν : « Ο 
Λίγκ έχει ήλικίαν τριών έτών, τόν Αγό
ρασα προ έξ μόνον μηνών είς Νέαν Ύόρ- 
κην, άπό τινα έμποροπλοίαρχον, έρχόμε- 
νον έξ ’Αφρικής. Ώς βλέπετε δέ, δέν έκο- 
πίασα διά νά τόν συνηθίσω, περιορισθεϊς 
νά τόν συγχρωτίσω μέ τήν οίκογένειάν 
μου! Έσυνείθισε μέ τά τέκνα μου νά 
τρώγη καϊ νά κοιμάται δπως αύτά καϊ νά 
τά άπομιμήται. Τό περίεργον είναι, δπου 
νίπτεται καϊ ένδύεται ώς αύτά καϊ βαθμη
δόν έζήτησε μόνος ένδύματα καϊ πίλον 
δπως καϊ ταύτα.

Πρό έξ μηνών έπαυσε πλέον νά θέτη 
τάς χεΐρας του έπϊ τοϋ έδάφους καϊ έσυν
είθισε νά βαδίζη μόνον διά τών όπισθίων 
του ποδών. Άρέσκεται δέ είς τήν οικίαν 
νά άνέρχεται έπϊ πολυθρόνας καϊ νά κάθε-

Ε1κό·ν καϊ ύπογραφή τοϋ Μάότερ-Λίγκ

ται έπϊ πολύ, ώς καλός τις κύριος πα- 
ρατηρών καϊ έξετάζων τάς πράξεις τών 
άλλων. Τήν πρωίαν πίνει τέϊον μέ διπυ- 
ρίτην είς τό δωμάτιον τών τέκνων μου· 

Ό Μίότερ-Λίγκ παρατηοών εικονογραφημένα 
περιοδικά

τήν δέ μεσημβρίαν 
τρώγει μεθ ’ ήμών 
καϊ δπως ήμεΐς. 
Διά τό φϋχος δέν 
τόν μέλλει, άλλά 
κοιμάται μέ τάς 
θυρίδας ανοικτάς 
καϊ ούδέποτε κρυ
ολογεί.

'Η ύγιεινή του 
είνε έξαίρετοςκαϊ 
απλή- διατηρεί ά- 
κραν καθαριότητα 
άρέσκεται είς τά 
παίγνια, διότι θέ
λει νά διάκηται 
εύθύμως καϊ κα - 
θημερινώς ποιεί 
περιπάτους, είτε
πεζή, είτε έφ’ άμάξης. “Εχει δέ αδυναμίαν 
διά τό δάσος τής Βουλώνης, ένεκα τής 
μεγάλης κινήσεως καϊ τών αύτοκινήτων».

“Ηδη ό Μάστερ Λίγκ έτελείωσε τό φα- 
γητόν του καϊ σπογγίζει τό στόμα του, 
μεθ’ δ διπλόνει τήν παροφίδα Κατόπιν 
λαμβάνει τό κάτοπτρον καϊ κατοπτρίζεται 
μετ’ έπιμελείας. Μεθ’ δ μάς πλησιάζει καϊ 
μάς παρατηρεί περιέργως διά τών καθα
ρών μικρών συμπαθητικών όφθαλμών του·

Ν«Ν Ι1Ρ0ΤΗΣΕΝ ΜΟΣΧΑ ΜΑΧΗΣ
“Επειδή έν πάοη έμπολέμερ καταστάσει, πάσα 

Αφήγησις στρατιωτικού κατορθώματος, προξε ■ 
νεϊ αΐοθησιν καί κινεί το ένδιαφέρον τών Ανα ■ 
γνωστών, μεταφέρομεν ώύε μίαν σελίδα εκ 
τών τής παραμονής τής εν Μόσχα μάχης Αφο- 
ρώντων τδν Μέγαν Ναπολέοντα.

Ούτος πλεονάκις μέν έπίστευεν, οτι είχε πε- 
ριαγάγει τούς Ρώσο ου ς είς τήν Ανάγκην να 
συνάφωσι πρδς αύτόν μάχην, Αλλ’ όμως αυ
τοί διαρκώς έξέφευγον καί άμα ήμέρας γε- 
νομένης, ονδένα πλέον Ρώσσυν πόρρωθεν διέ· 
κρινεν. "Οθεν έντή νυκτί τής 6ης Σεπτεμβρίου 
1812, ό Ναπολέων διετέλει εμφροντις,φοβού
μενος μή ό Ρωοοικδς στρατός επωφελούμενος 
τής νυκτός, δραπέτευση πάλιν καί Αποφύγη τήν 
μάχην. II δέ σκέτρις αυτή διετάρασσεν αυτόν 
καί διέκοπτεν Αενάως τδν ολίγον αύτοΰ ύπνον 
ουντοδα τή Αφηγήοει τού στρατηγού Σεϊγούρ. 
Πρδς τούτοις δέ Απαύστως Ιφώναζε και διεπυν- 
θάνετο τών κατδ τδν έχθρόν, ίρωτών συχνάκις 
περί τής έδρας· Αφ’ ετέρου δέ, δν ήκούετο 
θόρυβος, επέτασσεν, ΐνα κατοπτεύωσιν Αδια-

Είτα ήρωτήσα- 
μεν τί κερδίζει.

«Όκτώ χιλιά
δας φράγκων κατά 
μήνα, μάς άπήν- 
τησαν, ώς ύπουρ- 
γός, δηλαδή ! Υ
πογράφει δέ τό 
περίεργον καϊ ώς 
ύπουργός !

Άποχαιρετίσαν- 
τες είτα εύχαρι- 
στημένοι, μάς έ- 
πλησίασε άμέσως 
καϊ διά τής σκλη
ρής χειρός του 
μάς ήγγισε τήν 
παλάμην καϊ διά 
συμπαθούς ύπο- 

κλίσεως άπεχώρησεν είς τήν θέσιν του.
Όντως τοιοϋτοι πίθηκοι είσϊν άξιοθαύ- 

μαστοι διά τάς περιέργους άνθρωπίνους 
συνήθειας καϊ πράξεις των, ύπερβαίνον- 
τες κατά πολύ τούς άγριανθρώπους, πλήν 
άλλ’ δμως ή πάνσοφος δημιουργία σαφώς 
καϊ σοφώς έχώρισε δι’ άπροσπελάστων α
ποστάσεων τήν ανθρώπινον άπό τήν ζο- 
ώδη ταύτην πλάσιν !

1’οϋς

κόπως αν οί Ρώσσοι ήσαν εΐσέτι αυτόθι. Διστά
ζουν δμως περί συνάψεως μάχ,ης τή 6η Σε
πτεμβρίου, έποιήσατο μέν τήν έκκλησιν είς τδν 
στρατόν, Αλλα διαταγήν ούδεμίαν έδωκε πρό
τερον ή τήν εβδόμην πρωινήν έδραν, ΐνα Ανα- 
γνώσωοιν αυτήν, ίν περιπτεό'τει συμπλοκής.

Σημειωτέου έν τούτοις, δτι ή ήρεμία αυτ>; 
διήρκεσε μόνον ολ.ίγας στιγμάς καί νέαι αύθις 
Αγωνίαι κατεδέσποζον αύτοΰ, οίον ή γυμνότης 
τών στρατιωτών ίξεφόβει αύτόν, Αναλογιζόμε- 
νος πώς πειναλέος κα'ι έξηοθενημένος στρατός 
θδ ήδύνατο ν’ Αντιοτή πρδς μακρδν καί φοβέ
ραν έφοδον. “Οθεν ύπό τηλικοντου κινδύνου 
κατεχόμενος, ένιμένιζεν εις τήν Ιδίαν σωματο
φυλακήν ώς τδ μοναδικόν έρεισμα και έθεώρει 
αύτήν, ώς Ιδιαίτερον στρατόν. Έν τφ μεταξύ 
μετεπέμφατο τδν Μπεσή, ώ ύπέρ πάντας τούς 
άλλους στρατάρχας διεπιστεύετο μάλλον καί έ- 
πεθύμει, ΐνα μάθη παρ' αύτοΰ, μή ή Ακμαία 
αύτη έφεδρεία είχεν ίλλείψεις κα'ι πλειστάκις 
μετακαλών αύτόν Λνενέου τας έπειγούοας αύ
τοΰ διαταγάς. Άπήτει δέ να διανεμηθώσι τοΐς 
παλαιοΐς αύτοΰ οτρατιώταις έπί τρεις ήμέρας 
όρυξα καί διπυρίτης, καί ίίτινα να έλαμβάνοντο 
έκ τής Ιδίας αύτοΰ φορτηγού άμάξης.

Άλλ’ ύποπτεύων μή αί προσταγαΐ αύτοΰ δέν
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Ό Ναπολέων Ουγχαίρων τόν ΰτρατόν του μετά την κατάκτηΰιν τής Μόβχας, έίηΰθενημένος 
κατά^πολύ έκ τών κακουχιών κατ πυρέΟΟων έτχ.

Εκτελεσθώσι πρεπόντως, εγείρεται μετ' ολίγον 
καί έρωτα τούς Γρ εν α δ ι έ ρ ο υ ς, τους τε- 
ταγμένους ώς φρουρούς Εν τή είσόδφ τής Ιδίας 
σκηνής, αν είγον λάβει τήν τροφοδοσίαν αυτών. 
Έκ δέ τής καταφατικής Απαντήσεως καθησυ- 
χάσας, επανέρχεται είς τήν σκηνήν, δπου προ
σποιείται, δτι κοιμάται. Άλλ ’ έκ νέου κραυγά
ζει ταχάως, δτε σπεύσας ό 'Υπασπιστής, ευρεν 
αυτόν στηρίζοντα τήν κεφαλήν έπί τών χειρών 
και διαλογιζόμενον προς εαυτόν, τό κενόσπου- 
δον τής δόξης. Τί είνε ό πόλεμος;—Ελεγεν— 
είνε Εργον τών βαρβάρων, δπου πάσα ή τέχνη 
οννίσταται, ϊνα τις έπΐ ώρισμένου σημείου δει- 
χθή οθεναρώτερος. Είτα παραπονείται διά το 
Αγχίοτροφον τής τύχης, ής, ώς Ελεγεν, ήρχιζε 
καί αυτός νά λαμβάνη πείραν. Μετά δε ταΰτα 
ανθις Αναθαρσήοας, Αναμιμνήσκεται τοΰ προς 
εαυτόν λεχθέντος περί τε τής νωχελείας καί Α
κηδίας τοΰ Κουτοαόβ, Ρώσο ου στρατάρχου, και 
Απορεί, πώς Αττ’ αύτοϋ δεν προτιμήθη δ Βέν- 
νιγκοεν, κόμης και Ρώσσος στρατάρχης.

Μειέπειτα λαμβάνει ύπ' ΰψει τήν είς ήν πε- 
ριέστη Αμηχανίαν, διότι μεγάλη ή μ έ ρ α 
προπαρασκευάζεται και δεινή 
μάχη μέλλει νά δοθή. Τούτου Ενεκα έ
ρωτά τόν στρατηγό'' Κάππ, αν φρονή εις την 
ί·πέρ Εαυτών νίκην. — 'Λνομφιλέκτως, Απεκρί- 
νατο <5 στρατηγός, άλλά θά στοιχίση 
πολύ αίμα.

Ό δε Ναπολέων Αποκρίνεται:
—Τό εΐξεύρω,Εχω δμως δκτακιομυρίους Αν

δρος, έξ ών ίί’ Λπολέσω διομυρίους καί μετά 
μυρίων άνδρών ι9ά εισβάλω είς τήν Μόσχαν- 
ΙΙαρεκτός τούτου οί λιπόστρατοι θά παρενρε- 
θώσι καί τά τάγματα θά προσέλθωοιν ωσαύ

τως καί θά καταστώ μεν Ισχυρότεροι ή ώς ει- 
μεθα πρό τής μάχης-

Σημειωτέον, δτι έν τούτφ τώ Αριθμφ, ούτε 
τήν ιδίαν σωματοφυλακήν, ούτε τό Ιππικόν 
ουμπεριέλαβε. Μετ’ ολίγον ...καταλαμβάνει αυ
τόν ή πρώτη άνησυχία, έπιτάασει τήν έκ δευ
τέρου διερεύνησιν τής θέσεως τών Ρώσσων καί 
μετά μικρόν Εκομίσθη αύτφ ή άπάντηαις, δτι 
τά πυρά αυτών διασπείρουσιν εΐσέτι πάντοτε 
τήν αυτήν λάμψιν και δτι έκ τοϋ Αριθμού 
και τής πλη&ύος τών κινητών σκιών συνά
γεται, δτι αυτόθι υπάρχει ολόκληρος στρατός.

Τελευταίου ή παρουσία τών Ρώσσων, ή κα
ί) ηουχάζουσα τόν Αύτοκράτορα, παρορμά αυ
τόν είς Ανάπαυσιν. ΑΙ πορείοι δμως, άς έποιή- 
σατο μετά τοϋ στρατού, αί κακοπάθειαι έν τοίς 
προηγουμένοις ήμερονυκτίοις, αίπλεϊσται φρον
τίδες καί ή έντεταμένη Ανησυχία, είγον Εξαν
τλήσει αυτόν. Εις έπίμετρον δέ και ή Ατμόσ
φαιρα είχε καταοτή ψυχρότερα και τοϋτο πολύ 
ήσθάνετο <5 πολυτλήμων Ναπολέων, δν κατε- 
βίβρωσκεν ερεθιστικός πυρετός, ξηρός βήξ και 
σφοδρά ψυχική Εξαψις. Μάτην καθ’ "ιπαν τό 
υπόλοιπον τής νυκτός προσπαθεί, δπως κα- 
ταοβέοη τήν καυστήραν δίψαν, τήν καιαβασα- 
νίζουσαν αυτόν. Τελευταίοι· τό ώρολόγιον ση
μαίνει τήν πέμπτην πρωινήν ώραν. δηλ. τής 
7 ης Σεπτεμβρίου 1812.

Είς τών Αξιωματικών Αποστολείς τότε παρά 
τοΰ στρατάρχου Νόύ έκόμισε τήν Αγγελίαν,δτι 
διακρίνει τούς Ρώσσους καί άξιοι, ί'να προσβολή 
αυτούς· *Η ό’ Αγγελία αυτή Λνεζωπνρωσε τόν 
Ναπολέοντα. δστις κατετρύχετο και έξασθενί- 
ζειο ύπό τού πυρετόν·’Εγείρεται λοιπόν πάλιν, 
κολεί τούς περί εαυτόν, καί, Εγκαταλείπων τήν 

σκηνήν, εξέρχεται έπιφωνών.α Έπΐ τέλους Εχο- 
μεν αυτούς! 'Εμπρός! ήμείς ΘΑνοίξωμεν ήμϊν 
αύτοΐς τάς πάλας τής Μόσχας.»

Περί δέ τήν εκτην καί ήμίσειαν πρωινήν 
ώραν Αφικνείται πορά τό πυργωτόν ύχύρωμα, 
δπερ κατεκτήσατο τή 6η Σεπτεμβρίου 1812.

Ν· Π.

Μ ΤΡΙΠΑ0-ΚΑΑΛΙΤΕΧΚΙ2

(Συνέχεια καί τέλος)
Μετά τό γεΰμα έπανήλθομεν εις τήν αίθου

σαν, δπου έπανελάβομεν τάς αντάς περί τών 
καλλιτεχνικών έργων τής Ίοι λιέτας συζητή
σεις καί είτα περί μουσικής και άλλων, δτε 
Ανέκρουσαν έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού ετερα τινά 
τεμάχια καί Ετραγούδησαν ωραία άσματα κτλ.

Περί τήν 3ην ώραν ήγέρθημεν, δπως άπέλ- 
θωμεν πλέον, Αλλ' Εστάθη Αδύνατον, πάντων 
έπιμενόντων, δπως παραμείνωμεν Ετι.

— Άλλ'Αδύνατον, τί λέγετε, τοίς Απήντηοα, 
αί συζητήσεις, ή μακαρία μακαρονάς, ή μου
σική έληξαν πλέον. "Αλλως τε, δέν θέλετε νά 
ήσυχάσητε και ολίγον ;

—Τί λέγετε, κ.Πρίντεζη, αυτά μόνον; τώρα 
Αρχίζει ή ώασκέδαοις καί τό Ενδιαφέρον, καί 
θέλετε νά φύγετε; "Εως τώρα Ετρώγαμεν... 
Ήτο τοΰ φαγητού ή ώρα. "Ηδη θά συζητή ■ 
σωμεν. ' Εκτός...άν έκουράσθητε και Επιθυ
μείτε ν' άνοπανθήτε- Έχομεν μέρος, άν θέ
λετε. "Επειτα, Κύριοι, εις τάς 6 θά πάρωμεν 
τό τέϊον καί κατόπιν Απέρχεσθε, Αφού Επιμέ
νετε τόσον.

Καί χωρίς νά τό Εννοήσωμεν καλώς, έξη 
κολούθησαν αί συζητήσεις, τά παίγνια, ή μου 
σική καί τά άστεΐα, ώς καί οί Επισκέψεις οι
κογενειακών τινων φίλων, δπου τό τέλος τής 
συναναστροφής εφαΐνετο Ατελεύτητοι·.

—Άν θέλετε, παίζομεν και ί'να τάβλι, μοί 
λέγει τότε δ κ. Συμμελίδης.

— θΖ1’ /ι<τζύ μου, πατέρα, Αφήσατε νά 
κερδίσω έγώ τόν κ. Πρίντεζην, μοί λέγει, 
έπεμβαίνουσα, ή δίς 'ίουλιέττα.

~'°Xh μαζύ μου θά παίξη πρώτον ό κ. 
Πρίιτεζης καί ύστερον παίζετε μαζύ.

— 'Α! παίζετε καί τάβλι, διέκοψα τότε, εμ
πρός, ας παίξωμεν καί τάβλι.

— Περίεργον, Αναφωνεί »/ Ιουλία, θά σάς 
κερδίοη, πατέρα, δλα τά ξέρη ό κ. ΙΙρίντεζης.

—Άφοΰ ταξειδεύει δλον τόν κόσμον, θά 
τά Εμαθεν δλα.

—Ντόρτια! Ανέκραξα παίζων, βλέπων δπου 
τό ζάρι μ’ Εβοήθει.

—Έξάρες! Λναφωνείό κ. Συμμελίδης,έπι- 
τυγχάνων καί αυτός.

—Τριάρες, Επιλέγω Εγώ.

—Περίεργον καί οί δύο παίζετε καλά.
—Νά ίδοΰμεν, εδώ πρέπει νά βοηθήση και 

τό ζάρι τήν τέχνην.
Καί Επαίζομεν οΰιω /ιέ τόν κ. Συμμελίδην 

καί είια μέ τήν θυγατέρα του, Αλλα τις Εκέρ- 
δισεν εις τό τέλος, Ακριβώς δέν ενθυμούμαι 
τώρα, διότι μας διέκοψεν Επιμόνως ή κυρία 
Συμμελίδου, λέγουσα:

— 'Αφήσατε, Αφήσατε τό τάβλι, δέν ειμπο- 
ροΰμεν πλέον νά σας βλέπωμεν νά παίζετε μό
νοι. ’Ελάτε είς τό τσάϊ, σας περιμένομεν άπό 
τόσι?»1 ώραν.

Και οΰτω άφήοαντες τό τάβλι, τήν μου
σικήν καί τάς συζητήσεις, επεδόθημεν είς άλ
λην ευχάριστοι· Απαοχόληοιν, είς τό τέϊον, τά 
πλακούντια και τά γλυκίσματα, κατά τό ρωο- 
σικόν δλως εθιμον.

— Αΐ, μά δέν ξεύρετε, δτι έζήσαμεν καί είς 
τήν Ρωσσίαν; μάς λέγει ό κ. Συ μ μελίδης.

—Φαίνεοθε, ναί, Από τό τέϊον, τά πολλά 
γλυκίσματα καί ταίς μακαρονάδες. Οί Ρώοσοι 
είναι πολυφάγοι και έννοοΰν νά καλοπερνούν.

Περαιωθέντος τέλος καί τοΰ τεΐου, ήγέρθη
μεν, τοΰ Ανεψιού πρώτου Αδημονοΰντος διά νά 
Απέλθωμεν πλέον.

—Μπά, μά τί λάχετε, Απήντηοαν δλοι μέ 
μίαν φωνήν, νά φύγετε; τόσον γρήγορα;

— Έγώ καί δ Ανεψιός παρετηρήθημεν μετ’ 
Απορίας,Αποροΰντες, πότε τέλος θά μάς Αφή- 
οωοι νά φύγωμεν Εκείθεν.

—Άλλά, Εγώ θ' Απέλθω τέλος,δέν δύναμαι 
πλέον νά πορομείνω. Αναφωνεί μετ' Αδημο
νίας δ κ. Φιλίππου- Έχω δώσει λόγον συνεν- 
τεύξεως είς φίλους.

— Μά, τί λέγετε καλέ, τώρα πλέον θά φύ
γετε; Πλησιάζει ή εβδόμη. Μετά μίαν ώραν 
θά καθήσω/ιεν πάλιν είς τό τραπέζι. Έτσι θά 
σάς Αφήσωμεν νά φύγετε;

—Πάλιν είς τό τραπέζι; Άλλά διαρκώς 
τρώγετε εδώ λοιπόν; Αναφωνεί ό Φιλίππου.

—Πώς; τί άλλο κάμνουν τάς Κυριακάς, 
παρά νά τρώγουν καί νά διασκεδάζουν, 
Απαντά ή Κυρία Συμμελίδου.Είναι ήμέρα Κυ
ρίου σήμερον, δπου δλοι Αναπαύονται Από τάς 
εργαοίας'εισι καί ημείς. Τί λέγετε,κ.Πρίντεζη;

— Ναί,ώραία Ανάπαυσις .Ή κοιλία μου δέν 
χωρεί πλέον τίποτε, εΐργάσθη περισσότερον 
Από τάς καθημερινός.

— Πώ, πώ, πώ, τί είναι καλέ αύιά, δπου 
λάχετε. Αι' αυτό επήρα μεν καί τό τσάϊ.

— Πηγαίνομεν, πηγαίνομεν εις τήν αϊθου 
σαν, θά σάς παίξω καί Εγώ ?ν τε/ιάχιον μου
σικής, μάς λέγει ό κ. Συμμελίδης καί Απαιτώ 
νά δκούοηιε καί τήν ιδικήν μου καλλιτεχνίαν. 
Παίζω βιολί Εκτακτα."Ελα, Ελα, ’Ιουλία, Θά
λεια νά μέ συνοδεύοητε μέ τό κλειδοκύμβαλου.

—"ζΐς Ακούσωμεν καί σάς, άπήνιησεν δ κ. 
Φιλίππου καί τόν ακολουθεί Εκ περιέργειας νά
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Έτέρα έλαιογραφία τής καλλττέχ-νιδος Ιουλίας Συμμελίδου.

Γδ^ τ° ^άλαντον τοΰ κ. Σν μ μελίδου,καθόσον ό 
Ανεψιός μου, γραμματείς τυγχάνων είς τήν 
Λνωνικήν Τράπεζαν τής Αλεξάνδρειάς, είναι 
και καλλιτέχνης, άριστος μουσικός, μέλος τής 
φιλαρμονικής και Επόπτης.

Άλλα μόλις εξήγαγε τό δργανόν του ό κ. 
Συμμελίδης, παλαιόν ξνλινον τετράχορδον και 
ήκουοαν τους πρώτους φθόγγους,άπαντες Εξέ
σπασαν είς γέλωτας δια τήν ώραίαν παιδιάν-

—Κύριε Πρίντεζη, οας συνιστώ τήν Κυ
ρίαν Δ. . . . επίσης τήν Δεσποινίδα δείνα, τόν 
κύριον τάδε καί τάς Δεσποινίδας Κ καί Δ. 
Ήοαν μερικοί Κύριοι καί Κιρίαι, αΐτινες 
προσετέθηοαν είς τήν συναναστροφήν μας και 
ό όμιλός μας οΰτω συνεπληρώθη τελείως.

—'Ωραία, ωραία, χαίρω πολύ, χαίρω πολύ, 
απήντων, μειδιών.

— Καί δ κ. Πρίντεζης, διευθυντής τής Φϋ- 
σεως, ψνχολόγος, φυσιολόγος, μάντις καί 
πνευμοτιοτής.

—”J, τότε νά μας είπήτε τήν τύχην μας.
— "Ωραία, καλοξημέρωμα, όπήντησα καί ή- 

γέρθην να φύγωμεν.
— Καλήν νύκτα οας, προαέθηκεν ό Ανεψιός, 

Εγώ Απέρχομαι πλέον.
— Αδύνατον, αδύνατον, δ θείος μένει.
—Μά, Κνρίαι μου, εί> αί αδύνατον,εχω Ερ

γασίαν. έχω ρανδεβού.
—.11 Εργασίαι και τα ρανδεβού γίνονται καί 

αϋριον, ενώ οας, σας έχομεν μόνον σήμερον.
— Μά τέλος πάντων, άφήσατέ με και επα

νέρχομαι μετ' ολίγον.
—"Υπό τόν Αρον νά έπιστρέφητε μετά μίαν 

ώραν είς τό φαγητόν.

—Σάς τό υπόσχομαι, SU ΓβνοΪΓ.
— Είς τό έπανιδεΐν, Απαντρ. ή Ελληνοπρεπής 

πάντοτε Μαρία.
Καί έξηκολουθήααμεν τήν χαρτομαντείαν, 

χειρομαντείαν καί ψυχολογίαν, δι’ ας τοσοΰτον 
Ενδιαφέρον έδειξαν πάντες, ώστε επί πολλήν ώ
ραν ήοαν προσηλωμένοι, άφήσαντες πάσαν άλ
λην δσχολίαν ληομονήοαντες δέ καί μουσικήν 
και καλλιτεχνίαν. 'Ιδίως εις τό ζήτημα τής 
χαρτομαντείας αί γυναίκες δεικνύονοι μέγιστον 
Ενδιαφέρον. Θυσιάζουν τά πάντα διά νά προί- 
δουν τό μέλλον των. Καί ναι μεν καί οί ανδρες 
έχουν τήν Αδυναμίαν ταύτην, Αλλά ούχι είς 
τοιοΰτον βαθμόν. Καί δεν θέλουν ιά νπυκύψουν 
είς ουδένα κανόνα καί περιορισμόν. Καί Αμέ
σως δλα θέλουν νά τά μάθουν καί κατά γραμ
μήν καί κατά σειράν, δλαι, είς οίανδήποτε τά
ραν χαΐ στιγμήν. Καί οΰτω πρέπει και <5 μάντις 
καί ή Πυθία νά ύποκύψουν Αμέσως είς τάς θε
λήσεις καί Επιθυμίας των. Καί ύστερον απαιτούν 
καί τοΰτο και Εκείνο νά μάθουν καί άν τι δέν 
είναι τής άρεσκείας των, τότε ή Πυθία δεν 
είναι, κατ' αυτάς, ακριβής είς τάς προρήσεις 
της. Είναι δέ πανθυμολογουμένως Αληθές, δτι 
άν προοκόψητε είς τήν γυναικεϊαν Επιθυμίαν, 
ούαί ΰμϊν, έάν δε τουναντίον, έχετε ταύτας είς 
τήν διάκριοίν οας.

Πορευρέθην είς χαρτομαντικήν εξ Επαγγέλ
ματος μάντιδος συνεδρίασιν, καθ' ήν αΰτη έ
λεγε πρός χήραν, οτι «.χρόνια πολλά θά περά
σουν καί χαμόγελο σωστό Ανδρικό δεν θά τήν 
ιδηη δτε αΰτη εξαγριωθεϊσα Αμέσως:

—Δέν είναι δυνατόν, δέν ξεύρεις τί λέγεις, 
ψευδής είναι ή μαντεία σου,τή έλεγεν έξαλλος.

— Ά, ναί, έχεις δίκαιον, τή Απαντά Εκείνη, 
δέν είδα καλά τά χαρτιά. Καί,τώρα βλέπω, κά
ποιος πλούσιος Από χθές σέ είδε καί θά σέπάρη.

—Ά, μάλιστα, τώρα λέγεις Αλήθεια, Επι
λέγει ή εύθυμος χήρα, κατευχαριστημένη.

Καί είς προσελθοΰσαν κατόπιν νεάνιδα, δτε 
τή είπε πολλά καί καλά,μέ Αγάπες καί στεφά
νιό μαία καί πάλιν αΰτη δέν ήτο ευχαριστημένη, 
δτε Εννοήσοσα τοΰτο ή μάντις'.

—“Α, οτάσου, είναι Ακόμη κάτι καλόν, τή 
λέγει, Εξετάζουσα καί τάς χείρας της:

—Ά, ναί, λέγε, λέγε γρήγωρα, τή Απαντφ.
— Ιδού, τό βλέπω, θά κερδίσης καί τόν 

πρώτον Αριθμόν τοΰ λαχείου.
—Ναί, τό Επερίμενα, αύτό είναι, είσαι μο ■ 

ναδική μάντις, επιλέγει ή χήρα.
Καί ούτως al γυναίκες μένουσιν ευχαριστη

μένοι, οσάκις τοϊς λέγουν σύμφωνα μέ τάς βλέ
ψεις καί τάς Επιθυμίας των.

Ή 9 ωρα είχε οημάνει καί ή συναναστροφή 
αΰτη Εξηκολούθει, δτε πάλιν ή Κυρία Συμε- 
λίδου προσελθοΰσα :

— Μά δέν πεινάτε πλέον ; Ερωτά,τόσην ώραν 
ή τράπεζα σάς περιμένει.

Καί χωρίς νά χάσω μεν καιρόν, Επειδή ή 
συναναστροφή μάς επανέφερε τήν δρεξιν, Επα- 
νήλθομεν είς τό φαγητόν, όπου πλέον πλειο- 
τέρων δντων τών κεκλιμένων, ή φαγοποοία 
καί διασκέδασις, ήτον έκτακτος, παρασχοΰσα 
ήμϊν Επανειλημμένους περιστάσεις άλληλο-Εκτι- 
μήσεως καί στενοτέρας, ώς είκός, συσφίγξεως 
τών Αιιοιβαίων φιλικών οχέσεών μας·

Μετά τό φαγητόν Επηκολούθησε πάλιν δια 
σκέδασις μετά ποικίλων συνήθων καί μή παι- 
γνίων συναναστροφής μέχρι τής μιας και πλέον 
μεταμεσονυκτίου ώρας, δτε Εκρίθη πλέον κα
τάλληλος ώρα πρός διάλυσιν τής όμηγύρεώς μας.

Άλλά στενή άλυσσος εξ Ανδρών καί γυναι
κών εσχηματίοθη πέριξ Εμοΰ, όπως μή φύγω 
ή νά ΰποσχεθώ τουλάχιστον, οτι θά επανέλθω.

— Άλλ' εντελώς Αδύνατον τοΰτο, Απήντη· 
σα, Αφοΰ αϋριον φεύγω διά τήν 'Ελλάδα.

— Τί δυστυχία, άλλά μένετε Ακόμη μίαν 
Εβδομάδα, κύριε Πρίντεζη, τί είναι 6 ήμέραι;

— 'Εβδομός, διά νά είμαι είς Αθήνας.
■ — Λέν θά σάς Αφήσωμεν, πρέπει νά μεί

νετε· ύποσχεθεϊτε τό μας, κ. Πρίντεζη.
Βλέπων τέλος, δτι τό πράγμα κατήντα δύσ- 

κολον καί συγκενητικόν :
— Τέλος πάντων, τοϊς λέγω, Απεφάσισα νά 

μείνω.'Ιδού, θά σάς ευχαριστήσω. Δέν θά <3 
ναχωρήοω. Θά μείνω Εδώ μαζΰ σας.

— Εύγε, εύγε. Θά μείνη δ κ. Πρίντεζης.
— Ναί, θά μείνω'Ιδού. Τά πνεύμα μου θά 

μείνη μαζύ σας, τό δέ σώμα μου θά φύγη.
Κι’ ούτως εν μέσω γελώτων καί συγκινή

σεων Λποχαιρετήσαμεν καί Απήλθομεν.

ΕΙΡΗΝΗ Π. ΠΑΤΛΙΔΟΥ
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ΘΕΙΑΣ ΜΟΓ

ΕΙΡΗΝΗΣ Π. ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ίίλήρης ελπίδων 'έφυγες άπ’ τοϋ βορρά τά ψύχη 
Καϊ ποίός καί ποίός άντάμωσιν κι’ υγείαν ύίν σ’ιΰ-

ΙΙλήν φιΐ! ! oiilr ώφίΛησαν τό x.li/ri ή θερμότης, 
αί παρακλήσεις συγγενών, συζύγου άγαθότης.
Τήν γην, ήτι; σ' έμάρανε τό χ<ί.?.ίος σου φθονούσα 
ϊμίσησες κι’ άρνήθηχες νά έπανίόης ζωσα.
Τό πνεύμα σου παρί/ωκες είς χώραν έλληνίόα
Καί τό άεωρής έκίίκηοιν, μόνην πρός τι}>· ρωσσίόα

Κοιμήσου τώρα ήσυχη και ξίνοίαστ' αναπαύσου 
τά |3<ίσα>·α τελείωσαν, οί πόνοι οί καϋμοί σου, 
“Επχνσαν οί συλλογισμοί, μή νοιάζεσαι καθόλου 
Ναί σ", ήτις (φρόντιζες περί τοϋ κόσμου όλου.

Κοιμήσου ύπνον τόν γ.1υχόν,«Λ.Ιά πικρόν συνάμα, 
Σύ μίν ίόοΰ ησύχασες, θά ’χωμε ’μεΐς τό τραΐίμα 
ί/ληγήν μας άνοιξες βαθε’ά,άπονλωτη θά μένη 
Και ή ζωή μα: ’ς τό έξης θά ήνε πιχραμίνη

Κοιμήσου καί τόν ύπνον σου κανείς δεν θ,ϊ ταράξη 
Άν κα·· τοιαύτη στέρησες καρδιάς θά σπαράξη 
Τέκνα ίί>· ϊχίις νά σέ κλαΐι·' μητίρ’ οϋδέ πατέρα, 
Άλλα πο.ΐ.ΐοΐ βαρυπενθο'ΰν σε κλαΐνε ώς μητέρα.

Κοιμήσου Χαΐ μή σκέπτεσαι τί όριρανά, τάς χείρας, 
τους δυστυχείς, τούς πίνητας κι’αύτης τής γενετείρας.
Ό σύζυγός σου πρόθυμος τό εργον σου δεν παύει 
ν προσφιλής του σύντροφος τόν πόθον ν' «.το.?αΰί|

Κοιμήσου καϊ μι} σκέπτεσαι τό προσφιλές σου ταίρι 
θιί μ'νομε πλησίον του χειμΰνο. καλοκαίρι 
ΚΆ αν ποτ’ εις άπελπισίά τής λύπης του φωνήση
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Ποΰ είσ' Ειρήνη yov γλνν.ιά ! ποσώς μή σέ άυ- 
[πήσιχ

Κοιμήσου θΐ νά μϊνωμττ ώς τίχνα ’ς rd πλευρό του 
Παρηγοριά ή μόνη του θά ήνε ’ς τόν χαϋμό του 
Τά όίό μιχρά ποΰ ’λάτρευες θά τόν ανακουφίσουν 
ς την π.Ιηγωμϊνην του χαράϊά’λίγην όροσίά θάχΰσουν.

Κοιμήσου σέ φν.Ιάττομε χι' ό σύζυγοι; χοντά σου 
Δϊν θίλιι νά σί χωρισθή οϋόίποττ μακράν σου 
Κι’ όταν θά τ.Ιθη ό κοιρός μαζη θά ταξειόιύοη 
Στήν προσφιλή γτνίτιιραν μαζή σου θά ίπιστρέι/rr) 
Κοιμήσου,exit θά μεταίής, έκτϊ ποΰ ίγιννήθης 
*<il σά ’χ’ΐς όλους όίπλα σου, αυτό ποΰ σύ ιύχήθης.

Έν Ό/ησσψ, τη δή ’Ιουνίου 1909.
Ελευθέριος Δ. Παυλίδης

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕίΙΙΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ THS STA7PQEEflS TOT ΚΥΡΙΟ?

ώς τοΰτο έν Ήλιοπόλει τής Αίγυπτου 

όιατρίβοντες παρετήρηόαν

A I Ο Ν Τ ΣI Ο Σ Ο Α Ρ Ε Ο Ιΐ Α Γ I Τ (I Σ 

καί ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΣ Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ 

[Ανακοίνωσα Γ. Λαμπάκι], νφηγηιοϋ τής Χρισιιατι- 
χήί 'Αρχαιολογία:, κατά τό Π' ίν Καίριο Διι- 
ϋνί: ’Αρχαιολογικόν Συνέδριο?].

Είναι γνωστόν πόσα οί μεταγενέστεροι ψευ- 
δώς άπέδωκχν είς τά συγγράμματα Διονυσίου 
τθϋ ’Αρεοπαγίτου- έάν δέ περί τοϋ έπισυμβχν- 
τος σκότους κατά τό Σταυρικόν ΙΙχΟος τοϋ 
Κυρίου δέν εΐχομεν ιστορικήν μαρτυρίαν έν τοϊς 
Εύαγγελίοις, οτι άπό ώρας <γ.'—0.' σκότος 
έγένετο έφ’ δλην τήν γην, ούδέποτε έπί μόνων 
τών συγγραμμάτων τών αποδιδόμενων εΐς Διο
νύσιον τόν ’Αρεοπαγίτην ήθέλομεν στηριχΟγ 
περί τοϋ μεγάλου τούτου συμβάντος, ώ; ιστο
ρικού γεγονότος κατά τό Σταυρικόν Πάθος τοϋ 
Κυρίου.

Διονύσιος ά Αρεοπαγίτης έπιστέλλων πρός 
τόν Σμύρνης Πολύκαρπον (Έπιστ. ζ.'), δστις 
ήδη είχε γράψει είς τόν Διονύσιον, οτι ό έν 
Σμύρνγ Άπολλοφάνης κατηγορεί τοϋ Διονυσίου 
καί άπεκάλει αυτόν «Πατραλοίαν» ώ; τούς αρ
χαίους θεούς τής Ελλάδος έγκαταλείψαντα, 
έπιστέλλων, λέγομεν, ό Διονύσιος πρός τόν Πο
λύκαρπον, γράφει αύτώ τινα επιχειρήματα νά 
φέρν) είς τόν Άπολλοφάνη, όπως ούτος άσπα- 
σθγ τάς αλήθειας τοΰ Χριστιανισμού καί γίνη 
Χριστιανός, πρό παντός δέ γράφει, όπως ό ιερός 
Πολύκαρπος ερώτηση τόν Άπολλοφάνη, τί λέ
γει περί τής έκλείψεως τοΰ ήλίου, ήν άμφότε- 
ροι κατά τήν ημέραν τοΰ Πάθους είδον έν 
Ήλιοπόλει τής Αίγυπτου διατρίβοντες,1 οτε 

1 «Είπε δέ αύτώ τί λέγεις περί τής έν τώ σωτηρίω 
Σταυρω γεγονυίχς εχλείψεως».

2 Ό δέ Διονύσιος άνχφέρετχι άνχρωνήσχς «η Θεός 
πάσχει ή τό πχν άπόλλυτχι·, ή χχτχ Μιχαήλ τόν 
Σύγκελλον «άγνωστος εν σχρχί πάσχει Θεός, δι’ όν τό 
παν έζόρωτχ: τε χαί σεσάλευτχι·, κατ’ άλλους δέ «ή 
τό θειον πάσχει ή τω πάσχοντι συμπάσχει», κατά δέ 
τήν Λατ. ’Εκκλησίαν «Aul Deus naturae patitur, 
aut niunili machina dissolvetur» (Hroviarum Ilu-
nianum). ’Απάντων τούτων ή έννοια έστιν ή αύτή.

μάλιστα καί εκστατικός ό Άπολλοφάνης άνε- 
φώνησεν, «ώ καλέ Διονύσιε, θείων άμοιβαί 
πραγμάτων».3

Ιδού δέ πώς έν τή επιστολή αύτοΰ ταύτή 
ό Διονύσιος περιγράφει,δτι μετά τοΰ Άπολλο- 
φάνους είδον έν Ήλιοπόλει τήν παράδοξον ταύ
την έκλειψιν τοϋ ήλίου.

« Άμφοτέρω γάρ τότε κατά τήν Ήλιόπολιν 
άμα παρόντε τε καί συνεστώτε, παραδόξως 
τώ Ήλιω τήν Σελήνήν έμπιπτουσαν έωρώμεν 
(ού γάρ ήν συνόδου καιρός), αύθις τε αύτήν 
άπό τής έννάτης ώρας άχρι τής εσπέρας είς 
τό τοΰ Ήλίου διάμετρον ύπερφυώς άντικατα- 
στάσαν. Άνάμνησον δέ τι καί έτερον αυτόν 
οιδε γάρ δτι καί τήν έμπτωσιν αύτήν έξ ’Ανα
τολών έωράκαμεν άρξαμένην καί μέχρι τοΰ ή- 
λιακοΰ ΙΙέρατος έλθοΰσαν, είτα άναποδίσχσαν 
καί αύθις ούκ έκ τοΰ αύτοΰ καί τήν έμπτωσιν 
καί τήν άνακάθχρσιν, άλλ’ έκ τοΰ κατά δια
μέτρου εναντίον γεγενημενην».

Κατά ταΰτα:
Τήν έκλειψιν ταύτην εύθύς έξ αρχής ο Διο

νύσιος καλεϊ παράδοξον : σπαραδόξως τ<5 Ή
λίω την Σελήνην ίμπίπτουσαν ίωρώμεν», εύ
θύς δέ λέγει καί τόν λόγον, δτι σου γάρ ήν 
συνόδου καιρός η, τοΰτ’ έστιν, ότι ή έκλειψις 
συνέβη,οτε αυτή ήν άδύνατον νά συμβή, καθό
σον ή Σελήνη δέν ήτο έπί τοΰ αύτοΰ άξονος, 
μεταξύ ήλίου καί γής (οΰ γάρ ήν συνόδου και
ρός), τούναντίον μάλιστα ή σελήνη ήν άντι- 
θέτως πρός τόν ήλιον, ήν πλησιφαής, γνωστόν 
δ’ ότι ήλίου έκλειψις ούδέποτε συμβαίνει παν
σέληνου ουσης- οτι δέ κατά τήν έποχήν ταύ
την ή σελήνη ήν καί πλησιφαής (τεσσαρεσκαι- 
δεκαταία) φανερόν έκ τής εορτής τοΰ Πάσχα, 
ήν οί ’Ιουδαίοι έορτάζουσι πάντοτε κατά τήν 
πανσέληνον.

Είτα άναφέρει τόν χρόνον τής έκλείψεως 
(άπό έννάτης ώρας άχρι τής εσπέρας), συμπι- 
πτούσης πρός τόν χρόνον τών Εύαγγελίων μετά 
τίνος κλιματολογικής διαφοράς τοϋ γεωγραφι
κού πλάτους τής Αίγύπτου άπό τής Παλαι
στίνης.

ΙΙροχωρών είτα είς μείζονας λεπτομέρειας, 
λέγει 0Tt, ένω ή σκότωσις καί ή φαϋσις τοϋ 
ήλίου, καλώς έχόντων τών πραγμάτων, έπρεπε 
νά γίνη έπί τοΰ αύτοΰ σημείου τοΰ όρίζοντος, 
έξ ανατολών, έγινεν άντιθέτως έκ δυσμών τοΰ 
ήλίου, τοΰτ’ έστιν, ένω ή σελήνη, έξ ανατολών 
έρχομένη, ένέπεσεν έπί τοΰ δίσκου τοΰ ήλίου

(έμπτωσις), ή αύτη 
ώφειλε, τόν δρόμον 
τής τροχιάς αύτής 
ποιούσα, νά προχωρή 
πρός δυσμάς, άφίνου- 
σΛ οΰτω νά άνακα - 
θαρισθη τό άνατολι- 
κόν τοΰ ήλίου μέρος 
(άνακάθαρσις)' ή ά- 
νακάθαρσις δμως, ή
τοι ή φαΰσις, Δεν έ
γένετο έκ τοΰ αύτοΰ 
μέρους, έξ ού έγένετο 
και ή έμπτωσις,άλλ 
έκ τοΰ δυτικοϋ μέ
ρους τοΰ ήλίου, οπερ 
άπεδείκνυεν, οτι ή 
σελήνη δέν προύχώ- 
ρει τήν κατά φυσιν 
αύτής πρός Δ. πο
ρείαν, αλλ ο.ι αυ.η ,A(jT»ovo^. έξήγηόις τοϋ 
επανεστραφη, ανα- χ
ποδίσασα έκ δυσμών πρός άνατολάς (άνκποόι- 
σις). Οΰτω λοιπόν, παρά τούς τεταγμένους νό
μους τής φύσεως άστρονομικώς, ό. Διονύσιος 
μετά τοΰ Άπολλοφάνους είδον έν Ήλιοπόλει 
τήν έκτακτον καί παράδοξον ταύτην εκλειψιν 
τοΰ ήλίου, ήτις λεπτομερώς παρίσταται έν τω 
όπισθεν άστρονομικω πίνκκι.

Ή Ήλιόπολις επομένως δέν πρέπει νά άνκ- 
φέρηται μόνον ώς ένδοξος πόλις τής λατρείαςΕΠΙ2ΤΗΜ0ΜΚ0Π ΙΧΑΙΓΚΙΟΚ

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΟΓ ΚΡΟΝΟΓ
Ό μόλυβδος, όπως καί ό σίδηρος, Ιχειτήν 

ιδιότητα νά λαμβάνη ώραΐον κρυσταλλώδες 
σχήμα, όπόταν ϋελήσωμεν νά ύποκαταστή- 
σωμεν τήν διάλυσιν αυτού επί μετάλλου ήτ- 
τονος διαλυτού, ώς Ιμφαϊνεται ίν τή έναντι 
ήμών είκόνι παριοτανομίνη άποκρυσταλλώοει 
τού μολύβδου, tf] μειακαλουμίνη αΧόνδρον 
τοΰ Κρόνου».

’Ιδού πώς εκτελεϊται το προκεί/ιενον ώροΐον 
πείραμα :

άιαλύομεν 30 γραμμάρια δξικοΰ μολύβδου 
εν μιά λίτρι} ϋδατος καί χύνομεν εΐια τήν διά- 
λυαιν ταύτην εντός Αγγείου, σχήματος σφαι
ροειδούς- ΙΙροσαρμόζομεν τότε τώ επιπωματι 
(ιρελλιμ) τοΰ Αγγείου τούτου τεμάχιον ψευδαρ
γύρου (ζίγκου), έπί τοϋ όποιου προοδένομεν 
πέντε ή εξ σύρματα εξ ορειχάλκου εν διαοτά- 
σει άπ ’ <Μέήλα»' διακειμένων βυΟίζομεν ταύτα 
ώς εχουοιν εν τό) ΰγρψ καί μετ δλίγον ϋά 
ίδωμεν ιά σύρματα καλυπτόμενα δια λάμπε· 

τής

τοΰ ήλίου1 καί τών 
σοφών ίερεων 
Αίγύπτου, άλλά καί 
ώς ή πόλις έν γ, δύο 
τών μεγάλων
χριστ. άρχαιότητος 
σοφών, πριν ή άσπα- 
σθώσι τόν Χριστια
νισμόν, έθνικοί έ'τι 
ό'ντες, έιδον τό φοβε
ρόν σκότος τής σταυ- 
ρώσεως καί άστρονο- 
μικώς έν τή πόλει 
ταύτγ έσημειωσαν, 
ώς ούτοι άντελήφθη- 
σαν κατά τήν ημέ
ραν τοΰ πάθους τοΰ 
Κυρίου, τήν έκτα
κτον καί παράδοξον 
ταύτην 
έκλειψιν, 

έπιόυμβάντος όκότους φ.ς γνλ 

φέρουσιν οί θείοι Εύχγγελισταί2.

τοΰ ήλίου 
περίής σα- 
ρητώς άνα-

’ Περί τχύτης ίδέ Ήροδ. ?οβλ. Γ'. Στρχβ. βιβλ. 

ΙΖ' κεφ. α’· . ,
2 Ώσχύτως δέ ή πχράδοσις (Ιππόλυτος) χνχφερει, 

οτι ή πόλις χύ’τη έχρησ-μευσεν ώς ό πρώτος σταθμός 
τής είς Αίγυπτον καθόδου τοϋ Ίησοϋ κχι δή ότι 
σκήνωσεν ένΟχ ή νΰν Μχταρία κχί ή πηγη Έίν-Έλ- 

Σάμς (=ή πηγή τοΰ Ήλίου).

ρών κρυσταλλωδών ψηγμάτων, άτινα άπό η
μέρας είς ήμέρον αυξάνονται καί μεγεθύνονται.

Οί άλχημιοταί, οΐτινες ίγνώριζον τδ πεί
ραμα τοΰτο, ενόμιζον, οτι μετεβάλλετο ο χαλ
κός είς μόλυβδον, ενώ απλώς γίνεται υποκα-

τάσταοις μετάλλου επί ίτέρου. Τουτέοτιν <5 
χαλκός διαλύεται έι· τφ ύγρώ καί Λντικαιΐι- 
σταται ύπό τοΰ επικαθημίνου μολύβδου. Αλλ 
ούδεμΐα μεταμόρφωσις συντελεϊται.

Οΰτω δύναταί τις οίον δήποτε σχήμα ή 
γράμματα ή εικόνα νά κατασκευάση εκ μο
λύβδου.

Φ. Π.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ
Ήτο λυκαυγές !
’Εποχή άνοίξεως μόλις εις τό τέρμα προσεγ- 

γίζουσα !
Τό γλυκύ τής ήοϋς οίστρον άν.όμ.η διεφζί- 

νετο είς τοϋ ούρζνοϋ τό γλαυκόν καί αχα
νές στερέωμα διζγράφον μέ τάς φαεινάς του 
λάμψεις ένα φως φαντασμαγορικόν, έν ω άν- 
τεκζτοπτρίζετο ολόκληρος της γής ή επιφά
νεια καί μικρόν κατά μικρόν τό άρζχνοειδές 
τοϋ ορίζοντας περιβάλλον διελύετο Six τήν 
επάνοδον τής ημέρας.

‘Ο άργυρόχρους τής σελήνής δίσκος είχε 
σχεδόν περατώσει τόν νυκτερινόν του δρόμον 
διά νά. βυθισθή είς τό άπειρον.

Τά πτηνά ηρχισαν ιπτάμενα έκ των φω
λεών των κα'ι χαρωπά έψαλλαν άσματα, χζί- 
ροντα καί αυτά δ·.ά τήν έκπαγλον της φύσεως 
δψιν.

’Ελαφρά τοϋ ζέφυρου αΰρα διέσειε βραδέως 
τά πρασινωπά τών δένδρων φυλλώματα, τών 
οποίων ό σιγηλός ψίθυρος διέκοπτε τήν άπαν- 
ταχοϋ έπικρατοϋσαν βκθεϊκν σιγήν.

Ή απόπνοια εύοσμων καί ποικίλων άνθέων 
πληροί ώσεί λιβανωτόν καίοντα τήν άτμόσφζι · 
οαν, ένώ έξ άλλου λαμπρότης έν γένει γλυκεία 
έκ τής μειδιώσης φύσεως άπορρέουσα, μεγίστην 
προξενεί εύχαρίστησιν είς κάθε άνθρωπίνην ψυ
χήν καί σκορπίζει τήν χαράν καί τήν χάριν.

Έν μεσω ρωμαντικοΰ περιπάτου, σκιαζομε- 
νου άπό θαλερά καί βαθύσκια δένδρα έκτεινό- 
μενα είς δροσοσταγή χλόην, φαίνεται περιπζ- 
τών μονήρης νέος εύγενοϋς εξωτερικού. Ή 
ζωογόνος πρωινή πνοή ανέμου έθώπευεν έπι- 
χαρίτως τήν γλυκεΐαν κζΐ συμπαθή μορφήν του, 
έπί τής οποίας διεγράφετο άπειρος φζιδρότης 
καί εύχαρίστησις, ήν ή γοητευτική τοϋ σύμ- 
παντος είκών τω έπεδζψίλευεν.

Ήτο εις τό σφρίγος τής νεότητος καί έβά- 
διζε μέ βήμα σταθερόν έν ολή τή άφελείζ τής 
ψυχής του.

Εΐχεν έξυπνήσει τόσον ενωρίς!
Διζτί άρά γε;
"Ισως εΐχεν άφυπνισθή ύπό ονείρου !
Έφζίνετο, δτι ό νους του έπλκνάτο είς υψη 

ονειροπολήσεων καί προφανώς,οτι κάτι δνειρον, 
κάτι σκέψις τής φαντασίας του ήρχετο, δπως 
τοΰ διαταράξτ) τήν δύναμιν κζΐ τήν γαλήνην 
τής διανοίας του, κζΐ άπό κζιροϋ είς καιρόν 
στρέφων τήν κεφαλήν του πρός τά πέρις πζρε- 
τήρει μέ κατάδηλον άδημονίαν.

’Όνειρον πράγματι ένυπήρχεν είς τόν νοϋν 
τοϋ νέου αύτοϋ, δνειρον, ούτινος εγγύς έθεώρει 

τήν πραγματοποίησιν καί ή όνειροπόλος ψυχή 
του είς τό βάθος αύτοϋ διέκρινε κάποιαν αϊ- 
γλην τής ευτυχίας, τήν οποίαν ευτυχίαν μέ 
χρυσοπτέρυγας έλπίδαςάνέμενεν έμφανιζομένην

1 Ιλήν αυτή μακράν δυστυχώς αύτοϋ άπεϊχε !

Κάθε εύτυχής στιγμή, κάθε δνειρον τής ευ
τυχίας ταχέως ή βραδέως άντιπαρέρχεται τής 
ζωής έκάστου άνθρώπου καί φεύγει μακράν αύ· 
του καί κάποτε άνεπιστρεπτεί !

Ουτω καί κάθε σκέψις, κάθε δνειρον, ποϋ 
σκοπεί κανείς νά φέρη είς τήν οδόν τής πραγ- 
μχτικότητος, αίφνης έμφανίζεται έν όλη τή 
δυσειδεϊ καί άγρια μορ©ή της τερζστίζ ή 
σκιά τής απελπισίας, καί τό δνειρον ή ή σκέ
ψις μένει μόνον δνειρον. . . . άπραγματοποίητον.

’Αθήνα»
Χαράλ. Κοντήψιιρης

ΑΑΙΙΘΕ1ΑΙ
Ή πολυτέλεια αυξάνει τόν έγωϊσμόν και 

μετριάζει τόν πρός τόν πλησίον σεβασμόν.

Έάν δ άνθρωπος ολίγον τι έσκέπτετο πριν 
κατηγορίαν ή κατάκρισιν έκφέρη, ό Ανθρώ

πινος Αλληλοσεβασμός θά ήτο πάντη διάφορος.

Ί'ά περισσότερα κακά τοΰ κόσμου προέρ
χονται ίκ τής βιαίας καί παράφορου έκτιμή- 
οεως τών πραγμάτων, έξ οί συνάγεται, οτι 
μήτηρ πάντων τών κακών είναι ή γλώσσα καί 
μήτηρ πάντων τών Αγαθών ή σκέψις.

Όπόταν θέλομεν νά κρίνωμεν τινά,μή τόν 
κρίνωμεν έκ τής γλώσσης του, άλλ’ έκ τής 
κρίσεώς του.

Ό στερούμενος φίλων ειλικρινών, στερεί
το ι βεβαίως φωτός.

ΊΙ άπομόνωσις και ή μιοανϋρωπία είναι 
μέγιστα κακά.

ΊΙ ελεημοσύνη είναι τό μικρόβιου, ΰπερ 
σπαράσσει τόν πλούσιον καί αΰτη τόν κατα
στρέφει έν τελεί, διότι ό μή έλεών σήπεται.

ΊΙ Αγαθοεργία είναι τό μέγιστον τών κα
λών, διότι οί’ μόνον τήν ψυχήν μας φαιδρύνει 
αΰτη, άλλά καί μας παρασκευάζει μέλλον κα- 
λείτερον καί ήσυχαπερον καί έν ώρα θανάτου 
μάς φέρει εις βρίζοντας πλήρεις δόξης καί ευ - 
τυχίας.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ !
Ποιαν έχεις κόρη συλλογή 
Κόρη ποιαν έχεις έννοια.
Κ’ έγγίζουνε τά χείλη σου, 
Τά δαδ τριανταφυλλένια, 
’Σ τό δροόερό τριαντάφυλλο, 
καί παίρνεις τ’ άρωμά του; 
Σωάτό κα'ι Ού τριαντάφυλλο 
καί μ’ δλη τή δροσιά του 1

>—<
Σάν τί νά συλλογίζεσαι 
χαριτωμένη κόρη ;
Τί άλλο άπ’ τό θεότρελλο 
τό πτερωτό τ’ άγόρι I
Ποΰ σαϊτεύει τής καρδιαΐς

Ποϋ τής καρδιαΐς πληγώνει 
Ποϋ δίνει ’ς άλλους τή χαρά 
κι’ άλλους τούς φαρμακώνει I

Ά καλοκαίρι τής ζωής, 
καί είκοσί μου χρόνια 1
Ά πώς περάάαν οί καιροί 
κι’ άρχίζουνε τά χιόνια 
νά μοϋ σκεπάζουν τήν κορφή ! 
’Εμπρός μήν καρτερείτε 
τά χρόνια φεύγουνε ταχειά 
τή νειότι σας χαρήτε I

Γ. Α· Πολίτης
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ

’Ισχυρός κρότος ήκουσθη καί ή α'μαξα εκλινε 
στάσα. Ό δέ αμαξηλάτης καταπνίγων βλασφημίαν, 
κατήλθεν έκ της θέσεώς του και προσεπάθησε νά 
συγκράτησή τον ίππον, οστις έξανίστατο.

— Ή συμβαίνει, Ιωάννη; ήρωτησεν κύριός τις. 
άνοίγων τήν θυρίδα και πήδων έπί τής γής. ένώ 
νεαρά τις γυνή παρετήρει έσωθεν τετρομαγμένη.

— Ο άξων ένός τροχού έσπασεν, άπαντα ό αμα
ξηλάτης.

— Τότε ;
— Τι συμβαίνει ; έρωτά ή γυνή.
— Τίποτε; τή άπαντα ό κύριος, μικρά πτώσις, 

και λαμβάνων αυτήν έκ. τών βραχιόνων, τήν έβοήθη- 
σεν νά κατέλθη.

— Άκουσον, λάβε.
— IIάρε πρώτον τήν Μαρία, λέγει- καί τώ έτεινε 

χαριτομένην παιδίσκην μόλις πέντε έτών, τής όποιας 
οί οφθαλμοί άπό τόν φόβον ήρχισαν ήδη νά πληρούν- 
ται δακρύων.

—Μή κλαίγ,ς, μικρά μου, δέν εινε τίποτε, τή 
λέγει ή μήτηρ της, άσπαζομένη αύτήν εις τάς πα- 
ρειάς. ,·.

— Εινε κακούργοι; δέν είναι έτσι μαμάκα; ήρώτα 
ή μικρά, σφιγγομένη είς τάς άγκάλας τής μητρός 
της·.

Είς τήν έρωτησιν ταύτην τής θυγατρός του, ό
Ιάκωβος Νοδιέ καί ή σύζυγός του Ίβόνη, λησμο- 

νούντες τήν δύσκολο? θέσιν, εις τήν οποίαν εύρέθη- 
σαν, έχαμογέλασαν καί ό πατήρ, λαμβανων τήν μι- 
κράν, ένηγκαλίσθη σφόδρα, λέγων, όπως τήν καθη- 
σηχάση.-

— Κακούργοι ! γνωρίζεις καλά, ότι δέν υπάρχουν 
πλέον, άπό τότε, πού ή νεράιδα τους έκαμε όλους 
αρνάκια.

— Ά ! ναί άλήθεια, άπήντησεν ή μικρά.
Ό Ιάκωβος θέτω? αυτήν έπί τής γής, «βοήθη

σε τήν σύζυγόν του νά κατέλθη τής άμάξης καί είτα 
διηυθήνθη πρός τόν αμαξηλάτην, οστις παρετήρει 
τόν τροχόν. ( ?

— Δέν δυναμεθα τίποτε νά κάμωμεν, κύριε, τώ 
λέγει.

— ΙΙραγματικώς" άλλά τότε τί μέλλει γενέ- 
σθαι; Ένύκτωσεν ήδη καί εί'μεθα δύο λεύγας μα
κράν τής έπαύλεως.

— Εάν ό κύριος έπιθυμή, ήρωτησεν ό αμαξηλά
της, δύναμαι διά τού ίππου νά ύπάγω μέχρι τού 
Βουασέλ, όπου θά πάρω τήν άμαξαν τής μητρός σας 
καί θά επιστρέφω νά σάς παραλάβω.

— Ναί, άλλά αύτό θά ϊιαρκέτη τουλάχιστον τρεϊς 

ώρας, —καί παρατηρών τόν νεφελώδη ουρανόν, προ- 
σέθηκε — φοβούμαι πολύ,μήπως είς τό διάστημα αύτό 
μάς καταλάβη θύελλα.

— Έν τούτοις αύτήν τήν διέξοδον ευρίσκω.
— Καί έγώ ομοίως- πώς λέγεις καί σύ, έρωτά 

τήν σύζυγόν του, ήτις τούς έπλησίασεν.
— Βεβαίως, αύτό πρέπει νά γίνϊ), έάν βρέξη, θά 

προφυλαχθώμεν έντός τής άμάξης' όσον αφορά σέ, 
Ιωάννη, πάρε τήν χονδρήν κουβέρταν,ήτις εύρίσκε- 
ται εις τό κάθισμά

— Ή κυρία είναι πολύ καλή, άλλά δύναμαι καί 
χωρίς αύτήν- θά χρησιμεύση διά νά καλύψν) καί 
προφύλαξη τού ψύχους τήν Δεσποινίδα Μαρίαν.

— Έ, τότε λοιπόν, πήγαινε, 'Ιωάννη, καί μή 
χάνωμεν καιρόν.

Ό αμαξηλάτης άπέζευξε τόν ίππον, άνήλθεν έπ ’ 
αυτού καί άνεχώρησε δρομέως.

Ή Ίβόνη Νοδιέ άνήλθεν έκ. νέου εις τήν άμαξαν 
μετά τής θυγατρός της. ό δέ Ιάκωβος περιήρχετο 
γόρωθεν σκεπτόμενος:

«ΙΙολύ ενοχλητικόν είναι αύτό τό συμβάν- αρκεί 
ή άφιξις τού Ιωάννη νά μή τρομάξη τήν μητέρα».

Τοιουτοτρόπως έσκέπτετο, ότε δύο φωτειναί ακτί
νες έφανησαν εις τήν οδόν, ήχοι σαλπιγγος ήκού- 
σθησαν, καί πλησίον τής άμάξης έν αύτοκίνητον 
έστη μετ’ολίγον.

Ό θερμαστής κατήλθεν αμέσως.
— Σάς συνέβη τίποτε ; ήρώτησε τόν Ίωάννην.
— Ναί, ό αξων έσπασε.
Ό θερμαστής «πλησίασε παρατηρών τόν τροχόν.
— Αύτό βεβαίως θά σάς ένοχλή.
— ΙΙάρα πολύ, άφού μάλιστα ή θύελλα έρχεται 

άπό στιγμής είς στιγμήν.
Καί πραγματικώς πνοαί θερμού άέρος διήρ- 

χοντο, προάγγελοι ραγδαίας βροχής.
— Διευθΰνεσθε άναμφιβόλως είς τό Σατοβίλ;έρωτά 

ό θερμαστής.
— Είρχόμεθα άπό τό Βουασέλ καί έπηγαίναμε 

πράγματι είς τό Σατοβίλ. άπαντά ό 'Ιάκωβος.
— Έγώ πηγαίνω εις Σατό-αν-Ρουέν, διέρχομαι 

άρα άπό τό Σατοβίλ. Έάν σάς προσέφερον τό αύ- 
τοκίνητόν μου....

— Είσθε πολύ εύγενής,άπαντά ή Ίβόνη. ήτις άπό 
τής θυρίδας έξηγαγε τήν κεφαλήν.

— Θά έδεχόμην εύχαρίστως, επιλέγει ό Ιάκω
βος-άλλά έστείλαμεν τόν αμαξηλάτην μας οστις με- 
τέβη έφιππος είς τό Βουαζέλ νά λάβη βοήθειαν.

— Είναι τουλάχιστον δέκα λεύγαι έως έκει, διέ- 
κοψεν άποτόμως ό θερμαστής- έξ άλλου ό αμαξη
λάτης σας......θά είναι αύτός τόν όποϊον συνήντησα
καθ’ οδόν’ είχε κατέλθη τού ίππου του καί παρετή- 

ρει τούς πόδας τού ζώου, οίτινες πολύ πιθανόν νά 
έξεπεταλώθησαν. Ευρίσκετε ακόμη μακράν τού Βου
αζέλ, όταν τόν συνήντησα.

— Τότε, δέν μάς μένει παρά να δεχθώμεν τήν 
τόσον γενναία·? όσω καί καλήν προσφοράν σας, ά
πήντησεν ό Ιάκωβος.

Έβοήθησε δέ τήν σύζυγον του νά άνέλθη είς τό 
αύτοκίνητον. τής έδοσε τήν μικραν καί κατόπιν ά· 
νήλθε καί αύτός. Ο θερμαστής έκαθησεν έμπροσθεν 
καί έκίνησε τή·.· μηχανήν.

Μακράν,άμυδραί άστραπαί διέσχιζον τόν ορίζοντα' 
Είς τόν ούρανόν δέ μελανά νέφη έφέροντο ύπό τού 
ανέμου πρός άνατολάς.

Μία λάμψις κεραυνού έφωτισε τότε τόν ούρανον.

Είς μίαν γωνίαν τού αυτοκινήτου ή Ίβόνη ίί 
πνωττε, κρατούσα έπί τών γονάτων της τήν μικράν 
Μαρίαν, ήτις έκοιμάτο. Ό Ιάκωβος παρετήρει άπό 
καιρού είς καιρόν τόν θερμαστήν, 3ν ένόμιζεν, ότι 
τόν άνεγνώριζε καί ένώ άνεζήτει αύτόν είς τήν 
μνήμην του, αύτός στραφείς:

— Συγχωρήσατέ με, έάν ή έρώτησις μου είναι 
έσφαλμένη είπε, δέν είσθε ό κύριος Ιάκωβος Νοδιέ;

— Ιίράγματι, μέ γνωρίζετε;
— Ναί, πρό πολλού, εις φίλος μου μού είπε τό 

όνομά σας, άλλα σείς, δέν μέ γνωρίζετε, άγνοεϊτε 
ποϊος είμαι καί μ’ όλα ταύτα άνήλθετε έπί τού αύ- 
τοκινήτου μου. Άλλά ύποθέσατε ότι, διά μίαν ή άλ
λην αιτίαν, έχω δικαίωμα νά σάς έκδικηθώ.

— ”£ό, τώ άπήντησεν ό Ιάκωβος μέ άκούσιον 
γέλωτα, ένώ ή σύζυγός του, άφυπνισθε'σα, έσφιγγετο 
πλησίον του: πράγματι, άλλά τί έννοεϊτε . . .

— Είπα: ύποθέτομεν ....
— Ναί, ναί, προφανώς, ύποθέτομεν, λέγει ό 

Ιάκωβος έκπληκτος.
— Καί ύποθέτοντες πάντοτε,ύποθέτοντες ότι έχω 

νά σάς έκδικηθώ, ή τύχη μέ ηύνόησεν παραδόξως 
δέν ευρίσκετε,ότι ....

— Άλλα δέν ευρίσκω διατί. . .
— Ιδού μία παράξενος συζήτησες, έψιθόρισεν ή 

Ίβόνη είς τόν σύζυγόν της.
— "Οχι καί τόσον, όσον δέν τό φανταζεσθε κυρία, 

άπήντησεν ό θερμαστής, οστις εΐχεν ακούσει καί θά 
τήν εϋρετε πολύ όλιγώτερον παράξενου,είμα·. βέβαιος 
όταν σάς διηγηθώ κάποιαν ιστορίαν: Έχω ένα φί
λον, τόν καλλίτερο·/ τών φίλων* μου, οστις έζη, πρό 
έξ έτών είς τήν κωμόπολιν τού Τρεδέκ. Γνωρίζετε 
βεβαίως τό Τρεδέκ;

— Ναί, ναί, πολύ καλά, άπήντησεν ό Ιάκωβος 
Νοδιέ.

— Έζη είς τήν κωμόπολιν τού Τρεδέκ. Ιίράγ- 
ματι θά γνωρίζετε τό Τρεδέκ. Τό Σατοβίλ, όπου 
διαμένετε είνε πλησίον. Κατά τήν εποχήν εκείνην 
έξήσκει τό επάγγελμα τού λεβητοποιού- έζη καλά 
καί άσχημα, μάλλον άσχημα παρά καλά, διότι τό 
έπάγγελμά του δέν τώ άπέφερε τίποτε σημαντικόν 
καί μετά μεγάλης δυσκολίας συνετήρει τήν ασθενή 
σύζυγόν τον καί τήν μικράν κόρην του, μόλις τριετή. 
Τήν είδον τήν έποχήν εκείνην καί περίεργον, πώς 
ώμοίαζε μέ τήν ίδικήν σας! ωραία, ξανθή, χαριτω
μένη καί γλυκεία, πολύ γλυκεία! Αγαπάτε τήν 
μικράν σας, δέν είναι έτσι, κυρία; ήρωτησεν άποτει- 
νόμενος πρός τήν Ίβόνην.

— Έάν τήν άγαπώ, άπήντησεν,έναγκαλιζομένη δέ 
αύτήν καί παρατηρούσα έψιθύρησεν Έάν τήν άγαπώ ! 
ώ, ναί, τήν άγαπώ!

— "Ε! λοιπόν, τότε δυνασθε νά ένοήσητε πόσον 
τήν ήγάπα Όπως ήτο πτωχός, πολύ πτωχός, άπό 
καιρού είς καιρόν έλάμβανε τό παλαιόν του όπλον, 
κρεμασμένο·? είς τόν τοίχον τής μικράς του καλΰβης, 
καί «πήγαινε νά ζητήση ότι δήποτε θήραμα·- μέ μίαν 
λέξιν, έθηροκλόπει, άλλα δέν έκαμνε κακόν είς ού- 
δένα- άληθώς κύριε Νοδιέ;

— Ναί, ναί, βεβαίως, άπήντησεν ό Ιάκωβος.
>■-<

Φοβερά λάμψις διέσχιζε τότε τόν ούρανόν είς δυο 
μέρη, συνοδευθεΐσα άμέσως άπό κρότον κεραυνού' 
II μικρά Μαρία άφυπνίσθη, άναπηδήσασα.

— Μαμμά, μαμμά, έκραόγασεν, σφιγγομένη είς 
τάς άγκάλας τής μητρός της.

— Κοιμήσου, μικρά μου, θά φθάσωμεν έντός ο
λίγου, άπήντησεν αδτη.

— Σέ λιγάκι ; ήρώτησεν, άποκοιμωμένη ήδη.
— Ναί, σέ λιγάκι.... Κοιμήσου.
Ό θερμαστής παρετήρησε τήν μικράν αύτήν 

σκηνήν καί έξηκολούθησε.μέ φωνήν συγκεκινημένην.
— ΙΙόσον είσθε ευτυχής. κυρία, νά έχετε μικράν 

κόρην, τόσον γλυκεϊαν ..
Καί ή φωνή του καθίστατο άμέσως απότομος καί 

ή/Λ=«-
— Λοιπόν,έλεγον, ότι ό φίλος αύτός έθηροκλό- 

πει, άλλά σπανιως, καί τούτο δ·.ά νά φέρη είς τήν 
σύζυγόν του καί είς τήν μικραν του θήραμα, τροφήν. 
Θεέ μου, δέν ήτο έγκλημα. Τό κυνήγιον έγεινε δι ’ 
όλους. Δέν είσθε τής γνώμης μου;

— Τό πιστεύω... ναί.
— Σάς τό επαναλαμβανω,οέν ήτο συνήθειά του' 

έξ άλλου, έκάστοτε ήπηλέΐτο νά κτυπηθή άπό τόν 
φύλακα τού κ. Νοδιέ.

Ό Ιάκωβος άνετριχίασεν.
— Είχε ρητάς διαταγάς ό φύλαξ τού κ.Νοδιέ"εις 

Οηροκλόπος, είνε ε’ς ληστής καί δέν υπάρχει οίκτος 
δι' αύτόν. Έάν δέ είχε σύζυγον c σθενή καί μικράν 
κόρην, τούτο, ολίγον ένδιέφερε τόν κ. Νοδιέ, καί 
οϋτω ό Ιωάννης Χιρω,εινε τό όνομα του φίλου μου, 
συνελήφθη τρεις φοράς. Δέν ένθυμείσθε αύτήν τήν ι
στορίαν;

— Όχι... έννοεϊτε. .. έψέλλισεν.
— "Α! ναί, αί αναμνήσεις αυτοί δέν είνε τίποτε δι’ 

ύμάς. Ό Ιωάννης Χιρώ συνελήφθη λοιπόν, καί 
δικαζόμενος ύπεβλήθη εις πρόστιμον. τό όποιον δέν 
ήδυνήθη νά πληρώσν). Είτα έφυλακίσθη έπί ένα μήνα, 
τήν τρίτην φοράν, ύπό τήν ψευδή μαρτυρίαν τού φύ
λακες, οστις διΐσχυρίζετο, οτι τόν ήπείλησε μέ τό 
όπλον του- δέν έφυλακίσθη μόνον ένα μήνα, άλλά έξ.

Ο ανατολικός άνεμος πνέων έκ τής Μάγχης, 
έφερεν ήδη μέχρις αύτών τόν βρυχηθμόν τής τρομε- 
ράς καί μεγαλοπρεπούς θαλάσσης.

— Κατεδικάσθη λοιπόν είς εξ μηνών φυλακισιν,έξ 
μηνών, άκούτε καλά ! Είς τό διάστημα αύτό, τί ά- 
πέγειναι ή σύζυγος καί ή κόρη τού Ιωάνναν Χιρώ;

Γνωρίζετε τί άπέγειναν; Ά / δέν γνωρίζετε τί
ποτε κ. Νοδιέ. ΙΙράγματι, τί σάς ένδιέφερον αί δυ
στυχείς αύται; Έ, λοιπόν ! είς τό διάστημα αύτό, 
άπέθανον τής πείνης 1 λέγω καλά ; τής πείνης, καί 
αί δύο I
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Ό ’Ιάκωβος άνετριχίασεν όλως Ή 31 Ίβόνη 
άνασκιρτήσασα, έσφίγχθη περισσότερον έπί τοΰ συ
ζύγου της καί έψυθύρισεν:

— Τ: θέλε·, νά ε"πν) ;
— Λοιπόν! ύποθέτομεν, οτι ό ’Ιωάννης Χιρώ εί

μαι έγώ, τί πρέπει νά κάμω ; Νί, τό μαντεύετε; 
Έάν ήμην έγώ, κρατών ήδη ύμας, δέν πρέπει βε

βαίως νά σας άφήσω πλέον και λοιπόν Οά άλλάςω 
διεύθυνσιν.

Καί έστρεψε τόν κύκλον.
— Άλλά ποΰ πηγαίνετε,ποΰ διευθύνεσθε; φωνάζει 

ό Ιάκωβος. Πράγματι τό αυτοκίνητο·/, έγκαταλεΐπον 
τήν οδόν, διηυθύνετο κατ’εύθε'ιαν πρός τό απόκρημ
νο·/. Εις διακόσια σχεδόν μέτρα έκεϊΟεν ένέκλινε 
πρός τήν ακτήν.

— ΙΙοΰ πηγαίνω; χά ! χά, έσάρκασεν ό θερ
μαστής. Ποΰ πηγαίνω ; Οά ίδήτε,ποΰ πηγαίνω. . . .

— Άλλα, στασου! στασου, λοιπόν.
— Είσαι τρελλός ! φωνάζει ό Ιάκωβος Νοδιέ. 

Είσαι τρελλός I
Ή Μαρία εΐχεν έςυπνήσει καί περιστελλόμενη 

είς τάς άγκάλας τής μητρός της, έψιθύρισεν:
— Μαμμά, μαμμά, φοβούμαι !
‘Ο θερμαστής έπετάχυνε πάντοτε τόν δρόμον τοΰ 

αυτοκινήτου.
— Έχάθημεν, λέγει ή Ίβόνη,λιποθυμούσα, ένώ 

ό Ιάκωβος, άφωνος, υπνωτισμένος, παρετήρει τας 
δχθας τοΰ άποκρήμνου, οπού έφέρετο μέ κεραυνοβό- 
λον ταχύτητα.

— Ναί, όλοι χαμένοι! φωνάζει ό θερμαστής. Ό 
Ιωάννης Χιρώ είμαι έγώ καί έκδικοΰμαι !

— Εμπρός,πρός τόν θάνατον!...Καί τό αύτοκίνη- 
τον, ύπό τόν τρομερόν βόμβον τοΰ κινητήρας του, 
κατεποντίσθη είς τήν άβυσσον!

(Μετάφραπς) Αντιγόνη Πρ·

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΙΙαοονιι όαομάκων δι" ηλεκτοι- 

κΛς όδοϋ.
Μία έντελώς νέα καί παράδοξος μέθοδος, 

ήτις φαίνεται,δτι θά ήνε μεγίστης σημασίας δια 
τήν Ιατρικήν, είνε ή λεγομένη καταφόρωσις,ήτοι 
ή παροχή φαρμάκων δι’ ήλεκτρικής ή μάλλον 
δι’ ήλεκτρολυτικής όδοϋ. Τό πράγμα βασίζεται 
εις τό δτι έν άλατούχον διάλυμα Λποουντίθε- 
ται μεταξύ τών δύο πόλων, ώς έκ τής έπιδρά- 
σεως τοΰ ήλεκτρικοΰ βεύματος. Έάν λοιπόν ή 
άποσύνθεσις αΰτη προκληθή έντός τοϋ Ανθρω
πίνου σώματος, θά καταοτή δυνατόν, διό τής 
τοποθετήσεως Ινός τών πόλων έπί ώρισμένου 
μέρους τοϋ σώματος, να διευθυνθή ή χημική 
ουσία ακριβώς έκεΐ, δπου πρόκειται νά ένερ- 
γήοη τό φάρμακον. Ώς παράδειγμα δύναται 
νά μνημονευθή διάλυμα σαλικυλικοΰ Νατρίου, 
τό οποίον διά τοΰ ήλεκρικοΰ ρεύματος Αποσυν
τίθεται οΰτω πως, ώστε τό μέν Νάιριον νά 

διευθύνεται πρός τόν Αρνητικόν, τό δέ σαλικύ- 
λιον πρός τό θετικόν πόλον.

Τά μέχρι τονδε γενόμενα πειράματα έπί κο- 
νίκλων έση μείωσαν μεγάλας έπιτυχίας, Λλλά 
κα'ι αί έπΐ Ανθρώπων μετά μεγίστης προσοχής 
ένεργηθεΐσαι δοκιμαί έφάνηοαν έκτάκτως Απο
τελεσματικοί, ιδίως μέ φάρμακα οία ή κινίνη, 
τά άλατα τοΰ Λιθίου, σαλικυλίου, ’Ιωδίου, το
πικά ναρκωτικά κλπ. Ό νεωτερισμός αυτός 
βεβαίως πρέπει νά δοκιμασθή άκόμη είς τας 
λεπτομέρειας του, έν τούτοις ή θαυμασία ένέρ- 
γεια φοίιειαι,δτι είνε γεγονός.Πρέπει μόνον νά 
καταβληθή μεγάλη προσοχή είς τήν έκλογήν τοΰ 
θετικού σύρματος, τοΰ έρχομένου εις συνά
φειαν μετά τοΰ σώματος· δέν πρέπει δέ νά χρη
σιμοποιούνται τοιαΰτα έκ Σιδήρου, Χαλκού ή 
Αργύρου, Λλλά σύρματα έκ Λευκοχρύσου ι) 

έν Ανάγκη έξ Άργιλλίον. 'Επίσης πρέπει νά 
παρατηρηθή ή δύναμις τοϋ ρεύματος, και έν 
πάση περιπτώσει νά καταμετρηθή δι’ ειδικής 
συσκευής. Φ. Π.

miA ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΓΠΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

ΊΙ ίτγεία ίν τϊι καΟαριότητι.

Και ακριβώς, δέν όρκε” νά καΟαρίζη τις τό έ- 
ςωτερικόν τοΰ σώματος διά νά ή καθαρός και υγιής. 
Έάν έβλεπε τις τό έσωτερικόν τοΰ στομάχου καί 
τών έντέρων του, ουδέ τό έλαχιστον αντικείμενο·/ θά 
είσήγε πλέον έντός αύτών, αν δέν άπεν.αθάριζε ταΰτα 
έντελώς. Ό στόμαχος, όπως καί τά έντερα καί 
πάντα τά έντόσθια τοΰ άνθρώπου συνίστανται άπό 
δερματικός σκληρός ουσίας, ών τά εσωτερικά τοι
χώματα έχουσι τήν ιδιότητα νά συγκρατοΰσιν έπ ’ 
αύτών λείψανα καί ψυχία τών είσηγομένων τροφών, 
άτινα βαθμηδόν σκληρηνόμενα καί παχυνομενα δι 
άλλων έπ αύτών έπικαθημένων μαλακών ή σκλη
ρών ούσιών, φράζουσι τάς εισόδους καί εξόδους τών 
έντέρων καί παρακωλύοντα τήν έφοδον τών περιπ- 
τωμάτων έγκαθίστανται κακήν κακώς έν τώ ήμετέρω 
όργανισμώ. Ί’ουντεΰθεν λοιπόν αί ήμικρανίαι, δύ
σπνοια:, κοιλόπονοι,δυσκοιλιώτητες,στομαχικά! δια ■ 
ταράξεις. κτλ.’Γί ωφελεί λοιπόν ή εξωτερική καθα- 
ριότης τοΰ σώματος όπόταν ή εσωτερική αύτοΰ κα- 
τάστασις έντελώς είναι άθλια ;

II δυσκοιλιότης άφ\ίτέρου παρατεινομένη γίνε
ται εστία μεταδόσεως άπειρων νοσημάτων τοΰ αί
ματος καί τοΰ δέρματος. Ανάγκη λοιπόν πρός απο
φυγήν τοιούτων έπικινδύνων επιπλοκών νά καθαίρε- 
τα: τό έσωτερικόν τοΰ σώματος συχνακις, ιδίως οσά
κις αισθάνεται τις δυσθυμίαν, κεφαλαλγίαν, κοιλό
πονον, δυσκοιλιότητα ή καί στομαχικήν αηδίαν. Άλ
λως τε τήν σήμερον είναι τόσον πολλά καί εύκολα 
τά καθαρκτικά άντιφάρμακα, ώστε,’τή αλήθεια, κα
θίσταται ακατανόητου νά χρονοτριδώμεν έπί μακρόν 
είς τήν φαινομενικήν καθαριότητα τοΰ σώματος καί 
νά άμελώμεν τήν βραχεία·/ καί άποτελεσματικήν υ
γιεινήν τοΰ όλου. ’Άνευ δέ τούτου δέν ύφίσταται νους 
υγιής έν σώματι άκαθάρτω.

Ό Ιατρός «ίας.

Έν ΧαΛχίόι nJ 27 ’Ιουνίου 1909-
Κϋριι Λιινθυντιί

Σας παριικπ.Ιω πολύ, έύ>· τό κάτωθι διήγημά μου 
ιίνε καλόν, νΐ τό δημοσιεύσετε τις τήν «Φύσινι. Συγ
χωρήσατε με, έάν δεν είναι καί τόσον καλόν, έπειδή 
είναι τό πρώτον μου, καί είμαι μόλις 13 ετών. Συγ
χωρήσατε επίσης καί τά ύρθογραφικά μου λάθη, έπειδή 
μανθάνω μόνη μου, δίν έπηγα διόλου σχολείου. Είμαι 
συνδρομήτριά σας.ΠΩΣ ΕΤΕΙΝΑ ΑΚΟΤΣΙΩΣ ΛΗΣΤΗΣ

Μίαν ημέραν, ενώ έξηρχόμην τής πόλεως, 
διά νά υπάγω είς τήν έξοχήν, Απήντησα τόν 
φίλον μου Χαρμόλαον Γάρφην, Αξιωματικόν 
τοΰ Ιππικού.

— Ώ ! καλημέρα, Χαρμόλαε, έχω καιρόν 
νά σέ ΐδω, τί κάμνεις;

— Καλά, ευχαριστώ, έσύ;
— Καλά·
— Ποΰ πηγαίνεις;
— Είς τήν έξοχήν, πηγαίνομεν μαζύ;
— Πηγαίνομεν. Και έξηκολουθήσαμεν τόν 

δρόμον μας, όμιλοΰντες περί διαφόρων πραγ
μάτων. Μετ’ δλίγον έστάθημεν ύποκάτω ένός 
σκιερού δένδρου, διά νά Λναπαυθώμεν, δτε 
αίφνης δ φίλος μου μοι λέγει:

— Άνδρέα, θέλεις ι·ά σοί διηγηθώ, πώς I- 
γεινα μίαν φοράν, χωρίς νά τό θέλω, ληστής ;

— Έσύ, ήσο ποτέ ληστής ; τώ άπήντησα, 
έκπληκτος, διηγήσου μου, οέ παρακαλώ, αύτήν 
τήν περίεργον Ιστορίαν σου. Και Αμέσως ήρ- 
χιοε διηγούμενος ούτως: « Έγτο έγεννήθην είς 
Καρδίτσαν. Οί γονείς μου δέν είχον άλλο παι
δί άπό εμέ. Ό πατήρ μου είχε δύο κτήματα, 
τά όποια τώρα είνε Ιδικά μου' έμέ τό δνειρον 
μου ήτο νά γίνω Αξιωματικός, άλλ’ έως τότε 
καί μόλις έτελείωσα τό γυμνάσιον, έβοηθοΰσα 
τόν πατέρα μου είς τήν έργααίαν του. ’ ΙΙτον 
φθινόπωρον, ώργόναμε καί έοπέρναμε, ό σπό
ρος δμως δέ»· έφθασε καί ιιι’αι· πρωίαν μοί 
λέγει ύ πατήρ μου: Χαρμόλαε, πρέπει νά υπά- 
γης είς Τρίκκαλα νά άγοράσης σπόρον. Εγά) 
έδέχθην. Τότε άκόμη δέν είχε γίνη ό σιδηρόδ
ρομος χαί έχρειάζετο νά πηγαίνη τις μέ άμαξαν 

ή μέ ζώα. Ετοιμάσαμε»’ λοιπόν καί ήμεΐς τήν 
άμαξαν μας. Καί τήν άλλην ήμέραν άνεχώρησα 
διά Τρίκκαλα. Ό πατήρ μου μοι είχε δώση 
πεντακοοίας δραχμάς, διά πληρωμήν τοΰ σπό
ρου καί έξοδά μου. Εις τήν Θεσσαλίαν τότε 
ήσαν πολλοί λησταί καί πρό πάντων εις τήν ο
δόν Καρδίτσης—Τρικκάλων. 'Από τόν φόβον 
μου δέ έπήρα μαζύ μου έκτος τοΰ αμαξηλάτου 
καί έναν υπηρέτην. Μέ υλον τούτο δμως, μό
λις έφθάσαμεν εις τόν μισόν δρόμον, έκεΐ είς 
?»■ μέρος εϊδαμεν νά βγαίνουν υπίοω άπό κάτι 
πέτρες έξάνθρωποι μέ τά δπλα είς τάς χεΐρας, 
έτοιμοι νά πυροβολήσουν καί μας διέταξαν νά 
σταθώ)μεν. Ημείς τους ήρωτήσαμεν ποιοι είνε 
καί τι θέλουν καί έκεΐνοι μάς άπήντηοαν νά 
υπακούσωμεν, είδ' άλλως θά μάς φονεύσουν.

Πρός στιγμήν έουλλογίοθημεν ν' άμυνθώμεν 
άλλ' ήτον άδύνατον, επειδή εΐμεθα τρεις καί 
δχι καλά (οπλισμένοι και εκείνοι ήσαν έξ. Έ- 
νοήσαμεν Αμέσως,οτι ήσαν ληοταί και έλέγα- 
μεν, δτι θά μάς πάρουν δ,τι εΐχομεν καί ύστερον 
θά μας Λφήσουν έλευθέρους· Αλλά δέν έγινεν 
οΰτω. Μόλις έστάθημεν,άνέβησαν είς τήν άμα
ξαν καί ήρεύνηοαν παντού’ ηύραν τά χρήματα, 
τά επήραν καί δ,τι άλλο εΐχαμεν. Κατόπιν μοί 
είπον νά κατέλθω τής άμάξης.Άφοΰ έκατέβην, 
ό Αρχηγός των ειπεν είς τόν αμαξηλάτην καί 
τόν υπηρέτην μου :

— Έσεΐς παιδιά, έπιατρέψετε είς τόν κύριον 
σας, τοΰ οποίου νά είπήτε,δτι ό υίός του είνε αιχ
μάλωτος καί άν δέν στείλη είς δέκα πέντε ημέ
ρας έξ χιλιάδας δραχμάς, θά τόν φονεύσωμεν. 

Μόλις τούς ειπεν αυτά, έφυγον και τότε 
μοί είπον νά ιιή φοβούμαι, διότι δέν θά πάθω τί
ποτε, έάν μείνω μαζύ τους ένα καί δύο μήνας, 
άλλά αυτά δπου είπαν, τά είπαν διάνα βιάσουν 
τόν παιέρα μου νά στείλη γρήγορα χρήματα, 
καί νά τούς βοηθώ είς τό επάγγελμά των.

Μόλις ήκουσα, δτι πρέπει νά τούς βοηθώ, 
έτρόμαξα έπί τι"; σκέφει, δτι έπρεπε νά γείνω λη
στής, άλλά δέν ήμποροΰοα νά κάμω άλλως. Τότε 
μοί είπον νά τούς Ακολουθήσω, καί έκινήοαμεν■ 
Άνέβημεν είς μίαν ράχιν δπου έπάνω ήτο ένα 
οπήλαιον, δπου καί είσήλθομεν. Έκεΐ ήτον ή 
κατοικία τώ>ν λ.ηοτώιν. Μόλις είσήλθομεν, δ άρ- 
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χηγός καϊ δ νπαρχηγδς έφόρεσαν Απδ ενα ράσο 
καί μίαν πλάστην γενεάδα κατάλευκον, έπήραν 
δέ κα) άπο ένα κομβολόγιον κα) έκάθησαν εις 
την θύραν τον σπηλαίου, προσποιούμενοι, διι 
ήσαν Αοκηταί.

Είς τδ βάθος τοΰ σπηλαίου είχον ενα φράγ
μα Απδ πέτρας κα) ένόμιζε τις, δτι τελειόνει. 
Μόλις ίτοιμάσθηααν δ Αρχηγός καί δ νπαρ- 
χηγός, οί λοιποί τέσσαρες μέ έπήραν και έ- 
προχωρήσαμεν πρός τδν φραγμόν. Έκεϊ δ είς 
έξ αύτών έβγαλε τρεϊς πέτρας κα) είοήλθαμεν 
δ είς μετά ■’δν άλλον μέσα εΐς ένα δωμάτιον, 
Αρκετά εΰρύχωρον κατόπιν δέ έθεσε πάλι τάς 
πέτρας είς τήν θέσιν των και έκαβήσαμεν. 
Μέσα είς αυτό τό δωμάτιον ήσαν τέσσαρες 
κλίναι, μία τράπεζα, μία εστία καί άρκετά κα
θίσματα. Λίετ' δλίγον είσήλθον και οί άλλοι δύο 
ληστα'ι και έκαβήσαμεν νά φάγωμεν· Άφοΰ 
έφάγαμεν Αρκετά καλά, έπλαγιάσαμεν και έση- 
κώβημεν πολύ ενωρίς. Ό Αρχηγός μοί ειπεν:

— Χαρμόλαε, Από σήμερον βά γείνης σύν
τροφός μας, έως δτου λάβωμεν τά λύτρα.

— Καλά, τοΰ Απήντησα.
Κατόπιν έστράφη κα) είπε είς τοΰς άλλους.
— Σεϊς βά έλθετε μαζή μου,έοΰ δέ βά πας 

έκεϊ δπου βά μείνης έως τδ έοπέρας, μήπως 
έλθωοι μέ τά λύτρα. Διότι είχε συμφωνηβή, 
δτι οποίον βά στείλη δ πατήρ μου μέ τά χρή
ματα, νά όπάγη είς τό μέρος, είς τό όποιον μέ 
είχον συλλάβει κα) έκεϊ νά τά παραδώση κα'ι 
νά πάρη έμέ. Μόλις είπεν αύτά, έτοιμάσθημεν 
διάνα έξέλθωμεν. Έγώ έπήγα μέ τδν Αρχηγόν 
και έναν άλλον είς τόν μεγάλον δρόμον, οί δέ 
άλλοι τρεις μεταμφιέοθησαν ώς Ασκητα) και 
έπήγαν είς διάφορα χωρία.

Τότε έξήλθομεν καί ήμεΐς, έπήγσμεν κα'ι έκ- 
ρύφβημεν έδώ και έκεϊ κα) έπεριμένομεν νά 
ίδωμεν κανένα. Αίφνης ήκούοαμεν δμιλίας καί 
ποδοβολητδν ΐππων.Άμέσως έτρέξαμεν κα) εϊ- 
δομεν δύο κυρίους καβάλα. Τοΰς εϊπομεν νά 
οταθώοιν, Αλλ' εκείνοι Αντί άλλης Απαντήσεως 
έπυροβόλησαν τότε Αντιπυροβήοαμεν κα! οΰτω 
συνήφβη μάχη. Μετ' δλίγην δμως ώρα" εί
χον πληγωθή κα) οί δύο των κα'ι έπαυσαν νά 
πυροβολούν τδ ίδιον δέ έκάμαμεν και ήμεΐς. 
Τότε κατήλβον τών ίππων ταιν κα) ήμεΐς 
έφάξαμεν τά θυλάκιά των και ηύραμεν 1000 
δραχμάς. Μόλις έπήραμεν τά -χρήματα, ό Αρ
χηγός ,ιιας, ό οποίος είχε πολλά φάρμακα διά 
πληγάς, ίξήτασεν τοΰς πληγωμένους. 'Ο εΐς 
έξ αύτών είχε πληγωθή είς τήν χεΐρα, ό δέ άλ
λος είς τον πόδα. Τοΰς έβαλεν εν φάρμακον, 
τούς έδεσε τάς πληγάς καϊ τοΰς Ανεβάσαμεν 
είς τούς ίππους των και άνεχώρησαν. Άφοΰ 
έτελειώσαμεν τήν εργασίαν μας αυτήν, ήτον ήδη 
μέση μέριαν κα'ι έπήγσμεν νά φάγωμεν υποκάτω 
Απδ κάτι δένδρα. Άφοΰ έφάγαμεν, έκοιμήθη- 
μεν έπ) μίαν ώραν και δταν έξυπνήσαμεν, ή- 

κούσαμεν πάλιν βήματα είς τήν οδόν. Έσηκώ- 
βημεν και εϊδομεν δύο τρεϊς γυναίκας Απδ τά 
πέριξ μέ κοτόπουλα κα) αυγά, τά όποια έπή- 
γαινον νά πωλήσωσιν είς τά Τρίκκαλα.Άμέσως 
έπήγε μόνος του δ Αρχηγός κα) ταΐς είπεν νά 
τοΰ δώσωσι τά ποιΆιά κα! τά αυγά, Αλλ’ έκεΐναι 
ήρχισαν νά τδν παρακαλοΰν νά μή τοΰς τά 
πάρη. επειδή ήσαν πτωχά) γυναϊκαις κα) Απδ 
τά ,χρήματα δπου βά έπερνον, θά ήγόραζον σι
τάρι διά ψωμί. Τόιε ταΐς άφησε κα) έφυγον, 
χωρίς νά ταΐς πάρη τίποτε. Άφοΰ έκαβήσα
μεν έτι ολίγον, έπεστρέψαμεν εις τό σπήλαιον, 
δπου μετ’ δλίγον ήλθον κα'ι οί τρεϊς ψευδοκα- 
λόγηροι. Ό ένας έξ αύτών έφερεν διακοσίας 
δραχμάς, δ δέ άλλος ένα Αρνί φημένον, και δ 
τρίτος δύο ζεύγη πουλιά, δύο δρνιθας καί είκοσι 
αυγά. Μετ' δλίγον ήλθε και ό αέέος, δ δποϊος 
είπεν, δτι δέν ήλθεν ονδείς.Τότε δλοι έμβήκαν 
εις τό δωμάτιον, έμέ δέ μέ είπον νά περιμένω 
Απ' έξω. Άμέσως έννόησα, δτι ήθελον νά φυ
λάξουν τά χρήματα και μόλις έσφάληοαν, έπήγα 
και έκύταξα Απδ μίαν τρύπαν. Άπ’ έκεϊ είδον 
τδν Αρχηγόν νά σκαλίζη μέ έν μαχαίριον τήν 
γην, νά Ανοίγη μίαν μικράν βύρα κα'ι νά ρίπτη 
μέσα τά χρήματα. Μόλις έκρυψεν αυτά, έσφά- 
λισε τήν θύραν κα) Αφοΰ τήν έσκέπασε μέ 
χώμα, μέ έφώναξε μέσα. Τότε έκαβήσαμεν 
νά φάγωμεν. Άφοΰ δέ έφάγαμεν, δ αρχηγός εί
πεν, δτι πρέπει να’διηγηθή δ καθείς δ,τι έκα
μεν δλην τήν ημέραν. Αυτός ήρχισε διηγούμενος 
πρώτος. Μετ’ αυτόν δέ ό ύπαρχηγδς, δ δποϊος 
είχε φέρει τας 200 δραχμάς, μας είπετά εξής ;

— Έγώ μόλις έφυγα Απ ’ έδώ, έπήγα είς 
τό πλησιέστερον χωρίον, ώς καλόγηρος, Απδ 
τδ Άγιον 'Όρος. Έκεϊ μέ έπήρεν είς τήν οι
κίαν του εΐς γέρων, ό πλουσιώτερος τοΰ χω
ρίου. Μέσ* τήν ώραν δπου δμιλούσαμεν, ήλβεν 
ένας άνβρωπος μέ χρήματα, κα'ι τά έδωσεν 
είς τδν γέροντα, δ όποιος τά έβαλε μέσα είς 
ένα Αρμάρι, δπου ήτον είς έκεϊνο τό δωμάτιον. 
Έγώ βεβαίως έπρόσεχα είς δλα αυτά. Μετ’ 
δλίγον έκαβήσαμεν και έφάγαμεν. Άφοΰ έφά
γαμεν,έγώ είπον δτι ήθελα νά κοιμηθώ ολίγον. 
Άμέσως μοΰ έστρωσαν μέσα εις τό ίδιο δω
μάτιον, δπου έφάγαμεν αυτοί έπίσης έπήγαν 
νά κοιμηθούν.Μόλις δέ έγώ ήκουσα ήσυχίαν, 
έσηκώθην, ήνοιξα τδ άρμάριον μέ έν καρφί, 
έπήρα τά χρήματα, έφυγα κα) ήλθον έδώ. 
Μόλις έτελείωοεν αυτός, ήρχισεν δ άλλος, δ 
δποϊος είχε φέρει τό Αρνί-—Κ' έγώ, έλεγεν, 
δταν έφυγα Απ' έδώ, έοκεπτόμην νά υπάγω 
εις κανέν χωρίον. Άλλά είς τόν δρόμον Απήν- 
τησα ένα βοσκόν μέ τά πρόβατά του, ό δποϊος 
έπήγαινεν είς τήν μάνδραν του. Μέ έπήρε μαζί 
του κα'ι δταν έφθάσαμεν έκεϊ, έκοψε»· ένα Αρνί 
και τδ έφησεν. Μόλις δέ έψήθη τδ Αρνί, έπήγε 
νά φέρη νερόν, Απδ τήν πλησίον πηγήν. Τότε 
έπήρα τδ <?ρνί καί ήλθον».

’.άφοΰ έτελείωσε καϊ αυτός, ήρχισεν δ άλλος. 
—Έγώ, δτε έφθασα πλησίον είς ένα χωρίον, 
είδα πολλάς όρνιθας κα! πτηνά είς τδν κάμπον 
τά όποια έφύλαττεν ένα κορίτσι. Τδ έπλησίασα 
και τό παρεκάλεσα νά μοΰ δώση δλίγον νερό. 
Άλλ’ επειδή δέν είχεν έκεϊ, έπήγεν εις τδ χω
ρίον, διά νά μοΰ φέρη. Μόλις έφυγεν, έγώ είχα 
δλίγον σιτάρι εις τήν τσέπην μου, έφώναξα τά 
πτηνά, τοΰς τό έδωσα κα'ι μέ αύτόν τόν τρόπον 
τά έπιασα. Έκεϊ ήταν κα) ένα καλάθι αΰγά, τά 
έπήρα καϊ αύτά κα! έφυγα».

Μόλις έτελείωσε καϊ αυτός έπλαγιάσαμεν 
καϊ όταν έοηκώθημεν τδ πρωί,δ Αρχηγός είπεν, 
άτι έκείνην τήν ήμέραν δέν θά έξηρχόμεθα τοΰ 
σπηλαίου κα'ι οτι τδ εσπέρας θά είχαμεν γλέντι.

Έγώ μόλις ήκουσα αύτά. μέ ήλθεν είς τδν 
νοΰν'νά δραπετεύσω,τδ όποιον καϊ κατώρθωσα. 
'Ολόκληρος ήμέρα παρήλθεν χωρίς νά ουμβή 
τι τδ έκτακτον. Πρδς τό έοπέρας ήρχισαν αί έ- 
τοιμαοίαι διά τδ γλέντι. “Ενας Από τοΰς ληστάς 
έπήγε καί έφερε δέκα όκάδας κρασί μαΰρο, οί 
δέ άλλοι ετοίμασαν τδ φαγητόν. Οταν ήλθεν ή 
ώρα, έκαβήσαμεν νά φάγωμεν.Έμέ μέ είπον νά 
κερνώ. Μόλις μοΰ τδ είπον, ήρχισα νάτούς γε
μίζω τά ποτήριατδ ένα κοντά είς τό άλλο, πρδς 
επιτυχίαν τοΰ σκοπού μου. Μετ’δλίγον ήρχισαν 
νά ζαλίζονται. Δέν έπέρασεδέ πολλή ώρα, οπού 
Από τήν ζάλην των έπεσαν κάτω Απδ τά σκαμ
νιά καί Απεκοιμήβησαν τοιοϋτον ύπνον, όπου 
είμποροΰσε τις νά τοΰς φονεύοη καί νά μή εν
νοήσουν. Μόλις τοΰς είδον είς αύτήν τήν θέ
σιν, Αμέσως έσηκώθην, έπλησίασα τό μέρος 
οπού είχον τά χρήματα, τδ ήνοιξα καϊ έπήρα 
τάς 500 δραχμάς μου, έβγαλα τας πέτρας 
Απδ τδν φραγμόν, έξήλθον τοΰ δωματίου, τδ 
άφησα Ανοικτόν καϊ ήκολούθησα τήν όδον τήν 
άγουσαν είς Καρδίτσαν, μέ δλην τήν δύναμιν 
τών ποδών μου. Μόλις έφβασα είς τό πρώτον 
χωρίον, έοτάθην νά Αναπαυθώ, έπήγα δέ εις 
έν οίνοπωλεϊον, τδ όποιον έχρησίμευε καί ώς 
ξενοδοχείου. "Οταν είσήλθον εΐς τδ δωμάτιον 
μου διά νά Αναπανθώ, είδον, δτι ήτο καϊ εΐς 
άλλος μέσα. Τόν έπλησίασα κα! άμέσως έγνώ- 
ρισα τόν αμαξηλάτην μας. Τοΰ έδιηγήθην δλα, 
τοΰ είπα δέ νά μοΰ διηγηθή καϊ αΰιδς τί συ
νέβη. Οΰτος μο) είπεν, δτι δταν έφθαοεν εις 
τδ κτήμα μας,τά είπεν δλα τοΰ πατέρα μου, δ 
όποιος έκόντεφε νά τρελλαθή Απδ τήν λύπην. 
Άμέσως έδανείσθη τά χρήματα, τά όποια έ- 
στελλε μέ τον Αμαξηλάτην. Άλλ' αύτός ένυ- 
κτώθη είς τδν δρόμον καί διά τοΰτο έμεινεν 
εΐς τδ χωρίον, εις τδ δποΐον τδν συνήντησσ. 
Μόλις έτελείωσε, έπλαγιάσαμεν καϊ έσηκώθη- 
μεν λίαν πρωί. Έξηκολουθήοαμεν τδν δρόμον 
μας, δχι πλέον πεζή,Αλλά μέ τήν άμαξαν, τήν 
όποιαν είχε στε!λη δ πατήρ μου. Όταν έφθά- 
σαμεν είς τήν οικίαν μου, έξήλθον δλοι νά μέ 
ΰποδεχθώσι μετά μεγάλης χαρας, διότι δλοι 

μέ ήγάποίν πολύ, δ δέ πατήρ μου έκλεγεν δπδ 
τήν χαράν του καϊ έκείνην τήν ήμέραν διέταξε 
νά κάμωσι τά έκλεκτότερα φαγητά. Μετά τδ 
γεΰμά τοΰ έδιηγήθην δλα δοα μοί συνέβηοαν. 
Καϊ μετά εξ μήνας Απδ τά Ανωτέρω συμβάντα 
κατετάχθην είς τδν στρατόν, ώς βλέπεις».

Μόλις έτελείωσε τήν διήγησίν του, έπεοτρέ- 
φαμεν είς την πόλιν εΰχαρωτημένοι.

Άπάντηόις τϊίς «Φνιίεως·.
Δεσποινίς ΈΛληνίς.

Ευχαρίστως όημοσιινιηιιν ίίνωθι τό δΐΎίγηματιόν 
σας καϊ εΰχόμιθα ^αΰ/ιηδόν τι! καταστητι καΛλίστη 
έιηγηματογριιφος. Σας συνιστΖμεν St νά καταγίνετι 
μιτϊ του αύτοΰ ζή.Ιου ιΐς ri/r ύρΑογραιρίαν διότι ώς 
όιιο,Ιογιϊτε. τΐχετε, πολ.ίά λάθη Άν ίί στιί.Ιιτε και 
ά.1.1ο, ίίον νά στάλιτε καϊ τήν φωτογραφίαν σας καί 
νά ι ΐίς γράψητι καϊ τού: Λόγους. Ινικα των όποιων 
ρέχ·(ίι τοΒ'εδίν επιίγβττ ποσώς είς τό σχολείου.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΠΛΑΣΙΣ

Ό Δημιουργός Αφοΰ έπλασε τά τετράποδα 
καϊ τόν άνθρωπον, παρέδωκεν αυτό) δλα τά 
έν τώ κόαμω πλάσματά του κα'ι ώρισεν αύτώ 
ζωήν μέχρι τριάκοντα έτών.

Ό άνδρωπος δμως έμόρφασε διά τήν ο
λιγάρκειαν. πλήν τί νά κάμη ;

Είτα έκάλεσε τόν δνον :
— Σύ, τώ λέγει, θά ΰπηρετής τδν άνθρω

πον μέ διάρκειαν ζωής τεσσαράκοντα έτών.
Άλλ' δ ονος παρεπονέθη είς τδν Δημιουρ

γόν και τώ λέγει :
— Τί νά τά κάμω, πλάστα μου,τά 40 χρό

νια, 20 μόνον μέ Αρκοΰν.
— Δέν είναι δυνατόν νά τά πάρω όπίσω·
— Τά παίρνω έγώ, Ανέκραξεν δ άνθρωπος.
— Καλά, πάρε τα σύ,τώ Απαντα, ό πλάστης. 
Είτα έκάλεσε τδν κΰνα.
— Σύ, τφ λέγει, θά υπηρέτης επίσης τδν 

άνθρωπον μέ διάρκειαν 40 έτών καί θά ζής 
έκ τών φυχίων, ατινα θά οοΰ δίδουν.

— Πολλά είναι,πλάστα μου, Ανεφώνηοε καϊ 
δ κύων. Είκοσι μέ Αρκοΰν.

— Τί νά τά κάμω; δέν δύναμαι νά τά πάρω 
πίσω, Απήντησε καί είς τόν κΰνα·

— Τά παίρνω κα! αύτά έγώ, λέγει ό αν 
ϋρωπος.

— Καλά, πάρε καί αύτά σύ, τώ απαντά.
Είτα έκάλεσε τδν πίθηκον καϊ τώ είπε τά 

ίδια, πλήν καϊ αυτός ήρνήθη νά λάβη τόσα έτη.
— Τά παίρνω καί αυτά, είπεν ό άνθρωπος.
— Καλά πάρε εσύ κα'ι ταΰτα τ(ϊ> Απαντά
Καϊ ούτως έχει τδ πράγμα. Ό Ανθρωπος ζή 

είς τδν κόσμον ώς άνθρωπος 30 έτη, Αφοΰ 20 
ζή ώς γάδαρος,διότι νυμφεύεται καί φορτώνεται 
βάρη.Εϊκοσιν έτη ζή ώς κύων άπο φυχίαδπου 
τώ δίδει δ είς κα'ι δ άλλος καϊ εϊκοοιν ώς πίθη
κος, άφοΰ είς τδ τέλος του Απομιμείται τοΰς 
άλλους.
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ
ΒΑΡΙΕΤΕ

Κοσμοπλημμύρα καθ’ έκάστην είς τό Βαριετέ, 
ένθα συρρέει τό άνθος τής καθ’ ημάς κοινωνίας.

Ή ατίμητος Κυβέλη σαγηνεύουσα, άφαρπάζοτσα 
και ποτέ τέρπουσα καί πότε συγκινοΰσα τους άκροα- 
τάς, άφθονους δρέπει τάς δάφνας της έξαιρέτου 
αυτής ΰποκρίσεως.

Ή σκηνική σάτυρα τοΰ κ. Σουρή « Ή χειραφέ- 
τησις», έπαίχθη άμέμπτως καί ή πρωταγωνίστρια 
του θεάτρου τούτου άνεδείχΟη ανώτερα έαυτής, ώς 
χειραφετημένη κόρη, άποσπάσασα καί τοΰ κοινοΰ 
τάς έπανειλημμένας επευφημίας καί τοΰ συγγραφέως 
τόν δικαιώτατον θαυμασμόν.

Μετ ’ εξαιρετικής δ ’ ωσαύτως επιτυχίας έδόθησαν 
ή «Φωτεινή Σάντρη» τοΰ κ. Ξενοποΰλου, «Τό πα
ριζιάνικο Χοΰ»,ό «έρως αγρυπνεί».καί «τό γαϊδούρι 
τοΰ Μπουριστάν.» Τό τελευταίου τοΰτο έργον ύπε- 
ρήρεσε καί δικαίως θεωρείται ώς επιτυχία τοΰ θιά
σου, έπανελήφθη δέ πολλάκις πάντοτε μετ’ έξαιρετι- 
κής έπιτυχίας καί είναι άξιος συγχαρητηρίων ό δι
ευθυντής καί διακεκριμένος καλλιτέχνης κ. Φύρστ, 
δια τε τήν εκλογήν καί επιτυχίαν τών παιζομένων 
έργων, απαντων ώραίων καί προκαλούντων τό ένδι- 
αφέρον τοΰ κοινοΰ.

>*<
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Ο αεί βασιλεύς τοΰ γέλωτος καί έν τώ «ΙΙανελ- 
ληνίω» Οεάτρω, ο μοναδικός μας καλλιτέχνης κ. 
ΙΙαντόπουλος αληθώς κατήγαγε καί εφέτος δικαίους 
θριάμβους. ιδίως είς τήν άμίμητον έπιθεώρησιν 
«Σκαΐτιν Ριγκ» τοΰ κ. Μωραϊτίνη, όπου όμολο- 
γουμένως όλονέν κατακτά έδαφος. Διά νά πεισθή 
δέ τις περί της άληΟείας τών λεγομένων πρέπει νά 
"δη τόν κ. Παντόπουλον πατιναροντα καί σατυρί- 
ζοντα" εινε άπόλαυσις αληθής.

Ούχ ήττον καί αί κυρία; Δαμάσκου, Μουστάκα, 
Φιλιππίδου, Δημητρακοπούλου, ύπερήρησαν καί κα- 
τεχειροκροτήθησαν πάνυ ζωηρώς.

Τό Σκαίτιν — Ρίγκ επαναλαμβάνεται καθ’ έκά
στην κατά γενικήν άπαίτησιν καί καθ’ έκάστην ά- 
Ορόο: σπεύδουσιν οί θεαταί,ίν’ άπολαύσωσ; τόν άμί
μητον κωμικόν μας είς τόν ρόλον του καί νά άκρο- 
ασθώσι τών ώραίων άσματων τής νέας ταύτης έπι- 
Οεωρήσεως.

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ ~
‘Ασφυκτικώς είναι πεπληρωμένη καθ’ εσπέραν 

καί ή Νέα Σκηνή.
Εκ τών ξένων έργων έπιτυχώς έδόθησαν « ό 

Κλέπτης» καί ή κυρία Μογκοτέν».Είς τόν κλέπτην 
ή δίς Κοτοπούλη άνεδείχΟη άρίστη δραματική ηθο
ποιός μέ ύπόκρισιν τελείαν καί πάθος καί έμπνευσιν. 
Είς τήν «Μογκοτέν», ό κ. Σαγιώρ αμίμητος.

Τά «Νέα Παναθήναια» έάν ήδίκησαν τους συγ
γραφείς των, έδικαίωσαν όμως πληρέστατα τήν με- 
γαλην φήμην τοΰ υπέροχου κωμικού κ. Σαγιώρ καί 
τής βασιλίσσης τής Νέας Σκηνής, δος Μαρίκας 
Κοτοπούλη, κρατούσης τά σκήπτρα τής σκηνικής 
ΰποκρίσεως.

"Ηδη έτοιμάζονται έτερα σπουδαία νέα καί ώ- 
ραιότατα έργα.

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Τόπασης ύποστηρίξεως άξιον έφέτος « Άθήναιον» 

άνεβίβασεν έργα αληθώς ωραιότατα, ο’α ό «Μαγε
μένος βοσκός». τό«Στοιχειό τοΰ Πύργου» «ή Καλ- 
λιρόη» καί άλλα πολλά έκ τής ξένης καί τής ήμε- 
τέρας φιλολογίας, άτινα πολύ ύπερήρεσαν. Ή δέ 
«Μεγάλη ’Ιδέα» τοΰ κ. Βώκου φαίνεται θ' άφήση 
ωραίας αναμνήσεις, όλονέν επαναλαμβανόμενη.

Η κ. Στέφανου είς παντα ταΰτα διέπρεψε καί 
κατέστη ή τέως άφανής τοΰ Βασιλικοί» θεάτρου εύ
φημος Οιασώτις. δημοφιλέστερα τών ήθοποιών μας.

>—·

NEON ΘΕΑΤΡΟΝ
Τό Νέον θέατρον έσημείωσε καί τοΰτο ίκανάς έ

πιτυχίας, έφειλομένας κυρίως είς τήν δεσποινίδα 
Καλυβά, είς τό έντεχνον αΰτής άσμα, τήν χαριν, 
τήν ύπόκρισιν

"Οστις τήν είδε καί τήν ήκουσεν, είτε ώς «Μαμ
ζέλ Νιτσοΰς» είτε ώς «Εϋθυμον χήραν», Οά όμολο- 
γηση τήν άλήθειαν τών ανωτέρω. «Τό δέ «ονει
ρώδες βαλς» πολλάκις έπαναληφθέν ύπερήρεσεν.

-ε«·2:»5Βΐ-«

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.

— Λοιπόν, άπέθανεν ή πειθερά σου;
— Ναί, φίλε μου, προχθές.
— Σέ είδον συνοδεύοντα τήν κηδείαν της.
— Ναί, ήτο ή μόνη φορά,οπού τήν ουνώ- 

δευσα.

Μεταξύ δύο συζύγων.
— Διατί ή γυναίκα σου βάφεται, πώς τής 

το έπιτρέπεις ;
— Δια να μή μέ υβρίζη, δπως ή ίδική σου.

— Δέν σέ πληρόνει ό Κύριός σου ;
— “Οχι, δέν βλέπω τήν Ανάγκην.
— Διατί ;
— Διότι τοΰ κλέπτω περισσότερα.
— Καί είναι εύχαριστημένος Από σέ ;
— Βέβαια, Αφού, ώς λέγει,δέν τοΰ κοστίζω 

τίποτε. —
Εις τάς έξετάοιις ίρωτφ είς Κύριος ένα μα

θητήν.
— Ποιος είναι <5 σύζυγος τής φορβάδος ; 
Απόκρ. Ό ίππος.

— Και <5 σύζυγος τής γαλής ;
Απόκρ. Ό γάτος.

— Εύγε. Και δ σύζυγος τοΰ γάτου ;
Ό μαθητής παρατηρεί τόν έρωτώντα.
— Λοιπόν δέν γνωρίζεις ;
Απόκρ. Πως; δλα τά πράγματα δέν 

έχουν συζύγους.
— Ο γάτος λοιπόν δέν έχει σύζυγον ; 
Απόκρ. ’ Εχετε δίκαιον. Τήν γαλήν.

ΑΙ ΕΚ ΤΟΤ ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟΥ 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Κατά τήν Occult Review πολύ περίεργοι 
σημειώσεις έοημειώθησαν δπό τίνος χλ.ωρο- 
φορμηθέντος έσχάτως και ταύτας πιστώς ήδη 
άναγράφομεν ένταΰθα διά τους παρακολου- 
θοΰντας Ιδίως τάς πνευματικός ήμών μελέτας.

Ό κ. Roger de C... διηγείται πώς χλω- 
ροφορμηθείς κατά τινα γενομένην αντώ χει
ρουργικήν έγχείρησιν, εύρέθη αίφνηδίως όρ
θιος πρό τής θυρίδος μεγάλης τίνος αιθούσης.

«Ό ήλιος έλαμπε, λέγει, ό δέ ουρανός ήτο 
κυανοΰς. “Εξωθι διεκρΐνοντο δένδρα, άνθη 
και πτηνά τινα, άτινα ήδον. Ή σκηνή αΰτη 
μοί ίφάνη οίκειοτάτη καί έν τούτοις δέν ήδυ- 
νάμην νά τήν Αναγνωρίσω. Έπλησίασα περισ
σότερον πρός τήν θυρίδα καί ύφώθην έπί τών 
άκρων τών ποδών μου. Ή αύρα ήτο τοσοΰ- 
τον γλυκεία, ό δέ ήλιος τοσοΰτον θερμός,ώστε 
έπλησίασα περισσότερον. Οί πόδες μου τότε, 
παρετήρηοα, δτι δέν ήγγιζον τό έδαφος, τό 
δέ σώμα μου εύρίσκετο κατά τό ήμισυ έντός 
τής θυρίδος. Εζήτηαα τότε, νά κρατηθώ που 
ϊνα μή πέσω, Αλλά φεΰ μόνον Αέρα συνήντων. 
Δέν έπιπτον. Μετ’ έκπλήξεώς μου δέ παρε- 
τήρησα, δτι έπλεον έν τώ κενφΊ>.

Εΰρεθείς είτα έν τώ κήπφ, έπιβεβαιοί τήν 
άσαρκου αύτοΰ κατάστασιν, δτε εις δεδομένην 
στιγμήν ή προσοχή του προσειλκύθη υπό τι- 
νων δμιλιών τών έν τώ δωματίω ευρισκομέ
νων, δτε και είσήλθεν έντός αύτοΰ ανευ τίνος 
δυσκολίας.

« Έκ τής Αντιθέτου πλευράς τής θυρίδος, 
έξακολουθεί, ύπήργον πρόσωπά τινα. άτινα 
έκινοΰντο πέριξ τινός, δστις εύρίσκετο κατά
κοιτος έπί τίνος τραπέζης. Έπλησίασα αύτά 
και ούδείς έφαίνετο Αντιληφθε'ις τής παρου
σίας μου. Ύπήρχον δέ έκεΐ άνθρωποί τινες 
και δύο γυναίκες αϊτινες μετά προσοχής παρη- 
κολούθουν τά γινόμενα. Είς δέ τών Ανδρών 
είχε τάς χείρας αίμοφύρτους καί έκράτει μα
χαιριδίου, δπερ Ακριβώς ίκείνην τήν στιγμές 
έτοποθέτει έπί τραπέζης, ποιήοας ήδη χρήοιν 
αύτοΰ. Εννόησα έκ τούτου, δτι έγχείρησίς 
τις είχε γίνει.

— Πώς ; καί τόν σφυγμόν δέν έξετάζετε ; 
έρωτή ό χειρουργός.

— Έξαοθενεϊ πολύ, τώ Απαντούν οί άλλοι.
— Σπεύσατε, σύντομα, μίαν κομπρέσααν, 

ταχέως.
'U νοσοκόμος τώ έτεινεν Αμέσως δ,τι έζη- 

τει, ό δέ βραχίων τοΰ Ιατρού διήλθε διά μέ
σου έμοϋ ϊνα τήν λάβη.

— ’Αρκεί <5 αιθήρ, Ιατρέ, ήκούσθη τότε. 
— Είμαι έτοιμος. Φέρετε ταινίαν.

«.Τούτο έλεγεν ό Ιατρός πρός τήν νοσοκό
μου, ήτις τφ ένεχείρησεν αύθωρεί κύλινδρον 
έκ ταινίας υφάσματος λευκού' πάλιν διά μέ
σου έμοΰ έξ αίθέρος Αποτελουμένου, χωρίς νά 
μοί προξενήσωσι ούδεμίαν αισθητήν κόπωσιν.

«Τό κεκαλυμμένον διά σινδόνης άτομον 
μοί έφαίνετο παραδόξως οίκείον. Τό πρόσω- 
πόντου κατά μέρος κρυπτόμενου διά χειρομάκ- 
τρου καί τιυος Απορροφητικού, δέν μοί Ιφάνη 
Αγνώριστου. Έφανταζόμην δέ, ώς νά είχον 
ύποστή έγώ Ανάλογου θεραπείαυ καί έζήτησα 
νά πλησιάσω τήν θυρίδα, Αλλά δέν ήδυνήθην.

— Σύντομα, Ανέκραξεν ύ χειρουργός, σχι
ζών τόν έπίδεσμον καί σχηματίζων κόμβον.

«Ό βοηθός του Αφήρεσε τότε τό χειρόμα- 
κτρον μετά τοΰ Απορροφητικού καί ήναγκά- 
σθην άκων νά προσβλέφω έπί τοΰ Αποκαλυ- 
φθέντος προσώπου, δπερ μοί έφάνη, δτι τό 
Ανεγνώριζον, χωρίς νά ένθυμούμαι,ποΰ τό εί
χον γνωρίση. Άλλ’ έν δσφ έξήταζον τά χα
ρακτηριστικά του, μοί έπήρχετο ή Ιδέα δτι τό 
σώμα αύτό μοί Ανήκε καί διι ήμην ό ιδιοκτή
της αύτοΰ. 'Π δέ Ιδέα αΰτη μοί έγένετο στα
θερά πεποίθησις.

Τό σώμα βαθμηδόν Ανελάμβανε τάς αίσθή- 
σεις του, αί όφρΰς έκινοΰντο καί έκφρασίς τις 
πόνου διεγράφετο έπί τοΰ προσώπου του. Ά- 
κατάβλητός τις δέ έπιθυμία μοί έπέβαλλε ν’ 
Αναλάβω τήν κατοχήν τοΰ σώματος τούτου.

«Τότε συνέβη παράδοξόν τι. Ώς τό σώμα 
αύτό νά ήτο ατενώς μετ' έμοϋ συνδεδεμένον, 
ώς νά καθίστατο μέρος τοΰ έαυτοΰ μου- Αί
φνης δμως έλιποθύμησα, έπαυσα νά ύπάρχω, 
τά έν τή αίθούση πρόσωπα ήρχισαν νά Αμαυ- 
ροΰνται καί έν Ακαρεί τά πάντα έξηφανίσθησαν 
έκ τών δφθαλμών μου. Όπόταν δέ Αφυπνί- 
σθην, ήμην κατάκοιτος έπί τής κλίνης καί 
ύπέφέρον Από τρομερούς πόνους έκ τής έγ- 
χειρήσεως,ήτις μοί είχε γίνηο.

ΈΓΧΟΛΟΓΙΚΗ_ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ
Μεγάλην έκδούλευσιν θέλομεν παρέχει έφε- 

ξης τοϊς Λμετέροις Ουνδρομηταΐς διά της ά- 
ποκαλύφεως παντί βουλομένω τΰς προΟωπι- 
κΰς Ιδιότητάς του, ήτοι τοϋ χαρακτήρος του, 
προσόντων καί έλαττωμάτων του, πρδς μελέ
την καί όδηγίαν τών ποάξεών του έν τω πα- 
ρόντι καί έν τφ μέλλοντι έπί τμ ΒάΟει προΰ- 
φάτου, εί δυνατόν, φωτογραφίας, άποότελλο- 
μένης Λμΐν μετά όιιμειώόεως άκριβοΰς ϋπι- 
όϋεν αϋτιίς τοϋ όνόματος, έπαγγέλματος, ιι- 
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής-

Πάόα άποότολή φωτογραφίας θέλει Ουνο- 
δεϋεσθαι καί ύπό 5 δραχμών, δι’ έξοδα τής 
σχετικής υπηρεσίας.

Έξήγησις παντός όνείρου δο. 3.'Η ΔιενΟυνόις
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Εις αιϊλικός καί είς Αρχαιολόγος

Ό αυλιχός. Θεέ μου ! τί τέρας είναι αύτός Ό Λργ_αιολόγος (φεύγων). Οί γελοίοι τά 
ό αρχαίος θεός ! πάντα γελωτοποιοΟσι !ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

(Κάϊρον I. Γ. Ελς)

7· Αίνιγμα

Μ' ευρίσκεις ’ς τά παράθυρα, τάς θόρας καί 
[τους τοίχους 

'ς τά ξύλα, τάς σανίδας καί κάποτε εις λίθους.
Λαμδανων κεφαλήν 
άλλασσω τήν μορφήν 
δεικνύων είς τόν φίλον 
καί άμιλλαν καί ζήλον. 

Έκρυπτόμην' δέν με εύρες, άλλά κάποιος πονηρός 
ήλλαξε τήν κεφαλήν μου κ ’ έγενόμην φανερός.

8. ΔιπλΑ άκροότιχίς.

Νά τεθώσιν όριζοντίως
α') Κράτος τής ’Ασίας, β') όρος, γ') γνωστός 

ζωγράφος, ί') κράτος Εύρώπης, ε') άκρωτήριον 
τής Ελλάδος 
οϋτως, ώστε νά άναγινώσκωνται καθέτως έν μέν τή 
αρχή άρχαΤον γνωστόν όνομα ένός τών Τρωων, έν

9. Αογοπαίγνικίι έρώτηόις,

δέ τώ τέλει υιός τοΰ Ίαπετοΰ.
+ . . . . 4-+ . . . . 4-+ . . . . 4-

++ . · . · 4-

Πώς πρέπει νά χρούή τις, ί'να άκοΰηται εις καί 
μόνος ήχος ;

10. Φωνηεντόλιπον. 

. . ν . ς . . σ . . ς
Η. Γρϊόος.

παν ( )
12. Διπλή άκροότιχίς.

4- · • · 4-
4- · • ■ +
4- · • · 4-
4- · • · 4-
4- · 4-
+ · • · 4-
+ · • · 4-

Νά τεθωσιν όριζοντίως
α ) γνωστόν ονομα έκ τής Ιίαλαιας διαθήκης, β') 

πόλις τής Ελλάδος, γ') υιός τής Νυκτός, δ') αρ
χαίος θεός, ε') χώρα τής ’Ασίας, ς') ή μήτηρ τοΰ· 
προσώπου, τοΰ οποίου τό όνομα θά εινε πρώτον έν 
τή άχροστιχίδι, ζ') Θυγάτηρ τοΰ ΙΙιτθέως.
οϋτως, ώστε να άναγινώσκωνται καθέτως έν μέν τή 
άρχή τής γυναικός τοΰ Κάσιορος, έν δέ
τφ τέλει πόλις τής Ελλάδος.

«•«seiiesa*»ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΪΣΕΩΣ
X. Σ. Αλεξάνδρειαν. ’Επιστολή έλήφθη. 

Πΐναξ ύπάρχει είς τελευταΤον τεϋχ-.ς —Σ. δε Β. Ζ ά- 
κ u ν θ ο ν. Βραχεία έλήφθη. "Εχει καλώς. Εύχαρι- 
στοΰμεν. Σχετικά έγγραφα είναι πολλά Θά έξετάσω- 
μεν — Σ. Μ. Σ ϋ ρον "Εχει καλώς. Άγγελίαι 
έστάλησαν. Άναμένομεν αποτέλεσμα.—Π. Α. Ό ξ ύ- 
λίθον Συνεστημένη έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν.—Ε. 
Π. ’Οδησσόν. Έπιστολαΐ μέ περιεχόμενα έλή- 
φθησαν "Εχει καλώς. Γράφομεν. Ν. Κ. Κάϊρον 
’Επιστολή έλήφθη. “Εχει καλώς Γράφομεν. Τόμοι 
έστάλησαν.—Δ. Π Χανιά. ’Επιστολή έλήφθη. 
"Εχει καλώς. Γράφομεν —Α. Α, Ν. Ύ 6 ρ κ η ν. 
’Επιστολή καί περιεχόμενα έλήφθησαν. Φυλλάδια 
έστάλησαν —Μ *Χ. Σ φ ά ζ. ’Επιστολή καί περιεχό
μενα έλήφθησ.ν, Εύχαριστοϋμεν. Λαχεία άπεστάλ’η- 
σαν —A. Ε. Κ α ρ π ε ν ή σ ι ο ν. ’Επιταγή έλήφθη. 
Εύχαριστοϋμεν.—Δ. Μ. Μ ά ν τ σ ε σ τ ε ρ. Δελτά- 
ριον έλήφθη. Άποροϋμεν μετά τοσοϋτον καιρόν. Γράφο
μεν.— Κ. Λ. ’Αλεξάνδρειαν. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν Άπόδειξις άπεστάλη.—Μ. Σ. 
Κάϊρον. Ψυχολογική διάγνωσις εστάλη προχθές. 
Εύχαριστοϋμεν.—Κ. Μ. II ά τ ρ α ς. Συνδρομητές 
ένεγράφη. Εύχαριστοϋμεν. Άπόδειξις στέλλεται προ
σεχώς.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ θερμώς oi κατά τό
πους άνταποκριταί μας, ώς καί οί καθυ- 
στεροΰντες συνδρομής της «Φύσεως» κα\ 
τοΰ «Πανοράματος» δπως εύαρεστούμενοι 
άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας πρός έξόφλη- 
σιν της όφεϊλής των καί διότι ή έκδοσις· 
τόσον πολυδαπάνου έργου απαιτεί τακτι
κήν καταβολήν τών συνδρομών·


