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Ν Ευρώπη κατ Επίση
μον στατιστικήν, γεννά
ν αι έν διπλονν τέρας καθ' 
εβδομάδα' πάντα δέ σχε
δόν Αποθνήσκουσι μι
κρόν μετά την γέννησίν 
των χρόνον λέγομεν δέ 
σχεδόν, διότι μόνον 12 
έκ των μέχοι τοΰδε γνω
στών έπέζησαν κατά τδ 
μάλλον ή ήττον μακρο-

Πολλά έξ αύτών είσϊ περιώνυμα.
Ή πρώτη γνωστή παρατήρησις είνε ή τον 

Auberoibier, δτι ίν τή πόλει ταύτη, ήτις κατά 
τήν Εποχήν Εκείνην ήτο μικρά κωμόπολις έγεν- 
νήθησαντφ 1422 δύο ξιφοπαγή παιδία ήνω- 
μένα διά μερίδος τινάς τον στήθους καϊ ζήσαν- 
τα Εβδομάδας τινάς μόνον.

Κατά το 1689 δ Koenig περιέγραψε τέρας 
Αποτελούμενον έκ 2.κορασίδων : τής

ΑΙκατερίνης και τής ’Ελισάβετ.
"Ετερον δέ παρετηρήθη ύπδ τον Beurier 

κατά τδ 1743·
"Εν Αλλο ύπδ τον Faugazze κατά τδ 1802. 
Τφ 1827 δ.Berry έσημείωσε τήν 6ην περί- 

πτωσιν δύο κορασίδων γεννηθεισών εις τάς Βρετ- 
τανικάς Ινδίας.

Εβδομη δέ τις περίπτωσις Ανάλογος τή προρ * 
ρηθείση περιεγράφει ύπδ τοΰ Hasbasch καϊ 
φθάνομεν εΐς τάς Σιαμίους Αδελφός, τάς παγκο- 
σμΐως γνωστός.

“Αλλαι περιπτώσεις έσημειώθησαν ύπδ τών 
Bahen Dunzenhanen τον Buguion τφ 1839 
και τον Prevost τφ 1840, δστις κατέστησε 
γνωστάς τάς Μαριάναν-Ροζαλίναν.

ΙΙρδ έτών είχε κινήσει τήν περιέργειαν τον 
παρισινόν κοινού ή Rosa-Josepha. *Η Ιστορία 
τών δύο αύτών Αδελφών είνε ρωμαντική. Κα
τόπιν Ερωτικών περιπετειών ή Rosa έτεκεν Αρ- 
ρεν και ή δυστυχής JdSffiha ήτον ήναγκασμένη 
νά ύποστή δλας. τάς Ενοχλήσεις τής Εγκυμοσύ
νης τής Αδελφής τη;. Ό δέ νέος, δστις ήρατο 
έμμαννώς τήζ μητρδς τον τέκνου του ίζήτησε. 

ταύτην εΐς γάμον δ νόμος δμως Απαγορεύει 
τήν διγαμίαν !!

Πρδ δεκαετίας τέλος αί Radica καϊ Diodica 
Ανεφάνησαν, περίπτωσις, ήν οί οοφώτατοι τών 
Ιατρών δέν έτόλμησαν νά έζηγήσωσι κατηγορη- 
ματικώς.

Προ πολλον έξήτησαν ν’Αποχωρήσωσι τά τέ
ρατα ταΰτα, ή δέ πρώτη έγχείρησις Ανέρχεται 
είς τδν 17ον αίώνα, δτε δ Koenig Απεχώρισε 
τήν Αικατερίνην τής. ’Ελισάβετ. *Η έγχείρησις 
Επέτυχε πληρέστατα, τά δέ δύο ταΰτα κοράσια 
έπέζησαν, καϊ αί εικόνες τής έποχής εκείνης 
μάς διατήρησαν τά χαρακτηριστικά αύτών.

Ή δευτέρα έγχείρησις έγένετο τφ 1866 ύπδ 
τοΰ Bahen έπϊ τών Ιδίων αύτοΰ θυγατέρων 
Μαρίας- Άδέλας' ή μέν Μαρία Απέθανε τήν 
αύτήν ήμέραν, τής δέ Άδέλας τήν Επαύριον 
έδέησε νά ταμή ή ήπατική γέφυρα, Ανάλογος τή 
παρατηρηθείση παρά τόίς έκ Σιάμ Αδελφούς 
Chaug, δτε έγένετο ήαύτοψία αύτών.

Τώ 1900 δ Prevost παρουσίασε τή ’Ιατρική 
Ακαδημία ύπόμνημα διπλού τέρατος Μαρίας- 
Ροζαλίνας, ας Απεχώρισεν έν Βραζηλία

Τφ 1901 τέλος δ σοφάς ήμών διδάσκαλος 
καί φίλος κ· Ε· Doyen Απεχώρισεν Ενώπιον 
πολυπληθούς Ακροατηρίου τήν Diodica τής Ra
dica' λίαν δέ εύγενώς δ έξοχος Γάλλος χει
ρουργός μοι έπέτρεψε νά παραστώ είς τήν έγ- 
χείρησιν, τάς φάσεις τής οποίας μεταδίδω σή
μερον είς τούζ Αναγνώστας τής φίλης έφημερί- 
δος σας.

ιΤά κοράσια ταΰτα ήλικίας Εως 8 έτών είσιν 
Ισχνότατα. "Η Diodica είνε ούτως είπεΐν Ασαρ
κος'άμφότεροι δέ είσϊ προσβεβλημένοι ύπά πνευ- 
μονικής φυματιώσεως· ’Β Radica κειμένη δεξιό- 
θεν τής Αδελφής αύτής έχει τήν κορυφήν μόνον 
τοϋ Αριστερού πνεύμονος διηθημένην έκ φυμα
τιώσεως, Αλλά τής Diodica δχι μόνον Αμφότεροι 
οί πνεύμονες είνε έντελώς κατειλημμένοι ύπδ 
τοΰ νοσοποιοΰ προϊόντος, Αλλά καϊ τδ περιτό
ναιου εϊναι έπίσης προσβεβλημένον ήτο λοιπόν 
προφανές, δτι δ θάνατος τών δύο Αδελφών ήτο 
βέβαιος. “Ηδη δλθωμεν εις τήν'έγχείρησιν.

’Β ένονσα τάς δύο Αδελφάς σαρκώδης γέ
φυρα είχε 12 Εκατοστόμετρα ύψους Επϊ 5 μή
κους και 4 πάχους' ή γέφυρα αΰτη ■ εύρίσκετο 
έπι τοΰ κοιλιακού τοιχώματος Απδ τοΰ δμφα- 
λοΰ μέχρι τοΰ κατωτέρου μέρους τοΰ στέρνου, 
περικυκλοΰται δέ ύπδ τοΰ δέρματος,δπερ Ενοΰ- 
ται έξαχολουθητικώς μετά τών δύο τεράτων.
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Μετά τής ψυχραιμίας, ήν ούδεϊς Αμφισβητεί τφ 
κ. Doyen Ιτεμνεν οΰτος τό δέρμα τής έμπρο- 
,σδίας δψεως τής σαρκώδους γεφύρας Από τοΰ 
ένός Άκρου μέχρι τοΰ ίτέρου'Αναχωρών δέ 
Ακολούδως άπό τοΰ δμφαλοΰ, δστις ένιαΐος 
Ανοίγει τόν δρρώδη Αγωγόν τόν ίδρύοντα συγκοι
νωνίαν μεταξύ τών δύο περιτοναίων ό ένιαΐος νέος 
δμφαλός ένδείκνυσιν, δτι εϊς μόνος πλακοΰς 
ύπάρχει καί εϊς μόνος δμφάλιος λόρος δΓ Αμ- 
φότερα τό παιδία. Μεγάλη ταινία παρουσιάζε
ται ^σχηματισμένη ύπό τών δμφαλικών φλεβών, 
αϊτινες φέρουσιν Από'τοΰ δμφαλοΰ εϊς ιό δύο 
ήπατα. *β ταινία Ανηψοΰται τή βοηδεία Αμβλείας 
έγκυρίδος. Εϊς τών βοηδών βίπτει δύο έντερο- 
κλωστάί,πέριξ τής ταινίας ταύτης, ήτις Ακολού
δως τέμνεται μεταξύ τών δύο Ιπιδεμάτων.

Άμέσως κάτωδι καϊ πρός τά δπισδεν εύρί- 
σκεται ή ήπατική γέφυρα : τά δύο ήπατα εϊσϊ 
συγκεχωνευμένα, γλωσσίδιον δέ τοΰ Ιστού τον 
ήπατος 8 έκατοστομέτρων ύψους έπϊ δύο πά
χους έκτείνεται Από τοΰ ήπατος τήν Radica 
μέχρι τοΰ τής Diodica. Μετ' Ακρας προφυλά
ξεων τό ϊστώδες τοΰτο ήπατικόν γλωσσίδιον 
δένεται καϊ διαιρείται.
“Άνωδεν τής ένούσης τά δύο ήπατα γλωσσίδος 
εύρίσκεται χόνδρος δύο έκατοστομ. έκτεινόμενος 
Από τοΰ Ανωτέρω μέρους τοΰ στέρνου μέχρι τοΰ 
αύτοΰ σημείου τοΰ στέρνου τής έτέρας. Ώολυά- 
ριδμα Αγγεία καϊ τέλος τό δέρμα τής δπισδίας 
χώρας τής σαρκώδους γεφύρας διαιρείται διά 
ψαλλίδος.

Τά παιδία Αποχωρίζονται και τοποδετοΰνται 
έπί δύο τραπεζών.

Ή έγχείρησις διήρκεσεν 12 λεπτά τής ώρας, 
τά δέ ύποκείμενα μόλις Απέβαλον δύο κοχλιά
ρια αίματος.

Ό κ. Doyen έπελήφδη κατόπιν τής συγκολ- 
λήσεως τών εϊς τήν κοιλίαν τών παιδιών γενο- 
μένων δπών, ξν βαδύ έπίπεδον συγκολλήσεως 
γενόμενον διά μεταξωκλωστής συνενοί τους μα
λακούς, καϊ ΰποδερμίους Ιστούς, έτερον δέ κατ’ 
έπιφάνειαν έπίπεδον προσκολλήσεως προσπε
λάζει τά δύο χείλη τοΰ δέρματος.

’Επειδή δέ συμβαίνει συχνά αί πληγαϊ τοΰ 
κοιλιακού τοιχώματος ν’ Αποτελώσιν έμπόδιον, 
πρός τελικήν δεραπείαν, δ κ. Doyen Ιδεσεν εϊς 
τό Ανωτέρω μέρος τής πληγής έπίδεσμον έστε- 
ροποιημένον έν είδει σύριγγος, προωρισμένον 
να.φέρή πρός τά έξω τά ύγρά, άτινα ήδύνάντο 
νά διαλυδώσιν έκ τής περιτονειακής έπιφανείας.

01 διάφοροι χρόνοι τής έγχειρήσεως έλήφδη- 
σαν ύπό κινηματογράφου' ούτως οϊ Ιατροί τών 
μελλόντων αιώνων δά ώσιν εύτυχείς μανδά- 
νοντες, πώς . Απέχωρίζοντο οΐ ξιφόπηγες κατά, 
τόν νυν αιώνα».

Τελευτώντας, δύο λέξεις έπϊ τοΰ τρόπου τής 
παραγωγής τών τεράτων.

Ό τρόπος τής παραγωγής τοιαύτης διαστρα- 

φής ιήζ Αναπτύξεως δύο Υπάρξεων εϊναι δυσε
ξήγητος. Δέν δυνάμεδα νά έπικαλεσδώμεν έν- 
ταΰδα, δτι ή γυνή" έξεπλάγη ύπό παρομοίου 
τέρατος, τοΰ φαινομένου δντος σπανίου.

Τό γονιμοποιηδέν ώόν Αναπτύσσεται, καϊ δγ· 
κοϋται δέ οί κίτρινοι αύτών κρόκοι μεταμορφοΰν- 
ται εΐς μικρούς Απομεμονο>μένους κρόκους, οΐτι- 
νες ταχιστα δάκαταοτώσι κύτταρα,έμβρυοκύττα- 
ρα, έξ ών δά παραχδώσι πάντες οί Ιστοί, πάντα 
τά όργανα τοΰ έμβρύου- Τά κύτταρα ταΰτα πολ- 
λαπλασιάζονται, γονιμοποιοΰνται ύπό δυνάμεως 
τόσον δαυμασίως δσον καϊ μυστηριώδους, εις 
τρόπον ώστε. νά σχημαιίσωσι τά Αποτελοΰντα 
τό Ανδρώπινον σώμα διάφορα όργανα-

Έν μόνον ώόν υπάρχει παρά τή γυναικι κατ ’ 
Ανωμαλίαν δμως δύο ή πλείονα ώά δύνανται 
να γοπμοποιηδώσι ταύτοχρόνως’ τά σπέρματα 
Αναπτύσονται παραλλήλως" έκ τούτων έπεται 
οτι δύνανται νό παραχδώσι δύο ή πλείονα δίδυ
μα έντελώς Αλλήλων διακεκριμένα.

Δϊ τερατολογικαϊ λοιπόν αΰται περιπτώσεις, 
αϊτινες συντελοΰσιν εις τήν γέννησιν τών ξι- 
φοπήγων δέον νά έξηγηδώσιν ώς έκ τής συγ- 
χωνεύαεως δύο γόνων, συγχωνεύσεως κατά τό 
μάλλον ή ήττον τελείας, έξ ής προέρχεται καϊ ή 
συμφυσις κατά τό μάλλον ή ήττον έκτεταμένη 
δύο έμβρύων.

Ήδέ συγχώνευσις αΰτη δύναται νά ή πλη
ρέστερα, καϊ έν τοιαύτη περιπτώσει τό έν τών 
έμβρύων Αναπτύσσεται τελείως, ένφ τό έτερον 
εϊσδύει κατά τό μέγα μέρος έν τφ πρώτφ·

Ό Ambroise Parri Αναφέρει έκτακτον πε- 
,ρίπτωσιν Ανδρός, ζώντος έν Valence, τφ 1530 
καϊ έκ τοΰ στήδους τοΰ όποιου έβλεπε νά έξέρ- 
χηται $ κορμός καϊ αί κνήμαι τοΰ ζώντος 
Αδελφού του.

Ή τοΰ ένός σπέρματος έν τφ έτέρφ εΐσδυ- 
σις δύναται νά ή δλοκληροτική.

Ό Velpeau Αναφέρει τήν περίπτωσιν Ανδρός 
τίνος φέροντος όγκον καί μετά τήν έγχείρηοιν 
παρετήρησεν, δτι έπρόκειτο περί παιδός, οΰτινος 
ή Ανάπτυξα είχεν Αναχαιτισδή.

’Εκσπώσιν ένίοτε καϊ παρ’ άύτάϊς ταϊς παρ- 
δένοις δερματοειδείς κύστάι τής ώοδήκης, αϊτι
νες έγκλείουσι τρίχας, δδόντας. μικρά δοτά προ
ερχόμενα έξ έγκεκλεισμένου σπέρματος, οΰτινος 
τινά μόνον τών κυττάρων Αναπτυχδέντα, πα- 
ρήγαγον τά προϊόντα ταΰτα.

ο HOAg/UOS
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Η ΔΡΛΪΙΣ ΤΟΥ ΕΑΛΗΗΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Έκ Μούδρου τή Μαρτίου 1913

Φίλτατε !
Δέν σάς έγραψα Αφ' δτου ήλδον ένιαΰδα, 

καδότι ουδέ έπϊ στιγμήν έπαύσαμεν τάς περι
πολίας, ναυμαχίας κ τ λ.—Διά τοΰτο τώρα σοϊ 
χαράττω τάς δλίγας μου γραμμάς έκ τοΰ τό
που τών ένδοξων ναυμαχιών, και σοί πέμπω 

εικόνας τινάς τών καταληφθέντων μερών. Ή 
μέν μία εϊναι εϊκών τής νήσου ‘Αγιος Ευστρά
τιος, κειμένης πλησίον τής Λήμνου, ή δέ έτέρα 
εϊκών παριστατήν έξοδον τοΰ Μοιράρχου Γκίνη 
μετά τοΰ έπιτελείου του πρός κατάληψιν τής 
νήσου Θάσου.

Έν σχέσει δέ πρός τήν δευτέραν ναυμαχίαν, 
τήν συγκροτηδεϊσαν κατά τήν 5ην 'Ιανουάριου 
παρελδόντος έτους, σοϊ παρέχω τάς εξής λε
πτομέρειας περί τής ένδόξου έκείνης ήμέρας, 
ήτις δέον νά δεωρήται ώς γεγονός κοσμοϊοτο- 
ρικής μάλλον Αξίας διά τό ήμέ· 
τερονέδνος.—Καδότι έκ τής ναυ
μαχίας ταύτης καϊ τής έκβάσεως 
αύτής προσεδόκα ή Τουρκία τόν- 
μετριαομόν τών δρων τών συμ
μάχων καϊ Ιδίφ τό ζήτημα τών 
νήσων τοΰ Δϊγαίου· Αΰτη δέ έλυ· 
σεν ού μόνον τό τών νήσων, Αλλ 
ένίσχυσε καϊ τούς συμμάχους καϊ 
δή τούς Βουλγάρους νά έξακο- 
λουδήσωοι τόν πόλεμον καιν Ανα- 
λάβωσι νέον δάρρος.

Διά τοΰτο, μετά τήν πρώτην 
ναυμαχίαν τής 6ης Δεκεμβρίου, 
ήμέραν ^ιββάτουι καϊ 

Ακτινοβολούσης έκ τοΰ περιλάμπρου ήλιου τοΰ 
χειμώνος, μετά τήν ιστορικήν ταύτην ναυμα
χίαν καϊ τήν τελείαν καταισχύνην καϊ κατατρό
πωσα τής Αρμάδας, ένομΐζομεν, ότι δ έχδρός 
δά έκάδητο έπ' Αρκετόν εϊς τόν Ναγαρά ήσυ
χος και έντρυφών εϊς τό ώραΐον τής παραδό- 
σεώς του πιλάφι. Τά πάντα δέ συνέιεινον εϊς 
τό νά νομίζωμεν διά παντός. σβεσδείσαν τήν 
ύπαρξιν τήςπεριφήμου τουρκικής ΕΙοΙΙαε.Άλλ' 
οί νεότουρκοι, δ λαός καϊ αί γυναίκες τοΰ Ίσ- 

λάμ έν Κ)πόλει, νομίζοντες, δτι 
αί ζημίαι τοΰ τουρκικού στόλου 
ήσαν μικραϊ καϊ Ασήμαντοι, δτι 
έπ’ αύτής κρέμονται δλαι at έλπί- 
δες τοΰ δόλιου 'Ισλαμισμού, καϊ 
δτι έκ φόβου μάλλον καϊ δειλίας 
άποφεύγουσι τά τέκνα τής ‘Αγαρ 
ν' Αντιμετωπίσωσι τά τέκνα τοΰ 
'Ισαάκ καϊ Ίάφεδ, τόσον πολύ 
εϊχον έξεργεδή έν Κ)πόλει, ώστε 
κατά δετικός καϊ βεβαίας ήμών 
πληροφορίας ιδιωτών εύΰπολή- 
πτων, δλοι οί πολίται έστράφησαν 
κατά τοΰ ναυτικού των τόσον, 
ώστε ούδεϊς Αξιωματικός τοΰ ναυ
τικού έτόλμα δημοσία νά περιπα-

τήση. — Έσφυρΐζοντο δέ οϊ ναΰται και Αξιω
ματικοί παρά τών πολιτών, καϊ έκτυπώντο 
ένίοτε μέ φλοιούς λεμονιών Τοιαύτη ήτο 
ή έξέργεσις πάντων έν τή πόλει. ώστε οί δυ
στυχείς Αξιωματικοί και τά πληρώματα τοΰ 
στόλου Απεφάσισαν ν' Αντιμετωπίσωσι δι’ Αλ
λην μίαν φοράν τόν ‘Ελληνικόν στόλον. Εϊχε 
δέ διαδοδή εις αύτούς, δτι δ Μηάρμπα Γιώρ
γος. δ Άβέρωφ, μέ τόν φοβερόν ναύαρχόν του 
Κουντονριώτην. εϊχον ύπάγει πρός καταδίωξιν 
τοΰ Χαμηδιέ ·. — Άφ' εσπέρας δέ τό κατα-

Χίος» Ή άποψις τής «όλε<ος καί τό δρος AVto; gvfta
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δρομικδν Μετζητιέ με τινα άντιτορπιλικά έξερ- 
χόμενα τον στενόν, ίκαμνον κατοπτεύσεις καί 
αναγνωρίσεις.

Πρδ πολλών δέ ήμερών είσήρχοντοκαί έξήρ- 
χοντο δλα’τά σκάφη τον έχθροΰ, δπως λάβωσι 
θάρρος τά πληρώματα των. Οΰτω κατά τήν νύ
κτα τής 5 Ίανουαρίου, ραδιοτηλεγράφημα τον 
Λέοντος καί τής Άσπΐδος είδοποίει τόν κ. Κουν 
τουριώτην,δτι ή τήν νύκτα έκείνην ή κατά τήν 
πρωίαν άφεύκτως έμελλε νά έξέλθη ό τουρκι
κός στόλος προς σύναψιν ναυμαχίας άποφαστι- 
κής πλέον, καθότι ήτο άδύνατον νά ζήσωσιν 
ήσύχως τά. πληρώματα τοΰ τουρκικού στόλου 
ίν Κ)πόλει. Ήμείς εϊχομεν τά πάντα έτοιμα 
άπδ τής νυκτός. Τήν δε πρωίαν κατά τάς 6 
π.μ· έδόθη το σύνθημα νά ώμεν έτοιμοι πρδς 
άπαρσιν. Κατά δέ τάς τάς 8 π. μ , δλίγον τι 
πρδ τής άναχωρήσεως τών πολεμικών μας έκ 
Μούδρου, ό Ναύαρχος έσήμανε τδ «ιστέ έτοιμοι 
πρδς ναυμαχίαν». Ό έχθρικδς στόλος έξαπα- 
τηθείς άπδ τάς ψευδείς διαδόσεις περί μεταβά- 
σεως τοϋ Άβέρωφ είς Βηρυτόν πρδς κατα- 
δίωξιν τοϋ άλήτου Χαμηδιέ, ήρχετο δλοτα- 
χώς έκ τών Δαρδανελλίων πρδς τήν Λήμνον, 
μέ τήν πεποίθησιν δτι πέντε έχθρικά σκάφη πε
λώρια, ήθελον άντιμετωπίση τρία μικρά και 
πεπαλαιωμένα έλληνικά, ήτοιΣπέτσας, “Υδραν 
και Ψαρά·

'Αλλά φεΰ ! ήπατήθη δ ταλαίπωρος Χαλήλ 
εις τάς σκέψεις του. Και ενώ κατ' άρχάς εϊχεν 
ύψώση έπί τοΰ Βαρβαρόσα πελωρίαν τουρκικήν 
σημαίαν, ώς έν μέγα τραπεζομάνδηλον, μόλις 
ήτένισεν είς τδ άκρωτήριον τής Είρήνης και 
τοΰ Χάρον, παρά τήν Λήμνον, τδν φοβερόν 
κα'ιπυρίπνοα ελληνικόν Δράκοντα Άβέρωφ, μέ 
τδν λέοντα Κουντουριώτην, έταράχθη,έσταμά- 
τησεν δλίγον άλλ' ήτο άργά πλέον, διότι ώφειλε 
νά δώοη ναυμχχίαν πριν ή τραπή είς φυγήν, 
μετά τάς πρώτας έπιτυχείς βολάς τφν θωρη
κτών μας. — Τά πληρώματα πλήρη θάρρους και 
άνδρείας υπέροχου καί πρωτοφανούς, εϊχον λάβει 
μέγαν αγιασμόν, διότι τήν πρωίαν έπι τοϋ θω- 
ρηκτοϋ Σπέτσαι καί έπί τοϋ Άβέρωφ, οί Ιερείς 
τοΰ στόλου εϊχον ψάλη τδν άγιαομδν τής παρα
μονής τών Θεοφανείων, εϊχον ραντίση τά πλοία 
καί τδ πλήρωμα δλον, και διά θερμών λόγων 
προέτρεπον πρδς έπίθεσιν κατά τοΰ έχθροΰ μεθ' 
όλης τής πεποιθήσεως περί τής τελείας νίκης 
των. Ό Ναύαρχος Κουντουριώτης έπί τοΰ Ά
βέρωφ μέτδν τίμιον σταυρόν είς τό στήθος, καί 

. ό Μοίραρχος Γκίνης μέ τήν έλπίδα έπί τοΰ 
σταυροΰ. ίσταντο άτάραχοι Ιπί τών γεφυρών 
τών πλοίων των.

Τδ σήμα έδόθη περί τήν 11 π.μ. τής Δρξεως 
τοΰ πυράς. Εις τήν άναφοράν δε δ Ναύαρχος 
έλε.γε’πρδς τά πληρώματα τοΰ στόλου, «δρμή- 
σώμεν:κατά τοΰ έχθροΰ, ώς λέοντες». — Τδ 
πρώτον πυροβόλου ήχεί έκ τοΰ στομίου του 

άπδ τής εχθρικής ναυαρχίδος. Άλλ’ είς τδ 
πρώτον τοΰτο πυρφόρον δπλον άπαντα δΓ Ομο
βροντίας δ φοβερός Άβέρωφ.

Τοΰτον μιμούνται τά τρία λοιπά θωρηκτά 
Σπέτσαι, “Υδρα, Ψαρά, βάλλοντα άκαταπαύ· 
στως διά τών βαρέων αύτών τηλεβόλων. Έπί 
ήμίσειαν ώραν παλαίει μετά λύσσης δ έχθρικδς 
στόλος, έξακοντίζει φλόγας,πΰρ και δβίδάς κατά 
τοΰ ήμετέρου τοιούτου, πλήν είς μάτην καί 
άστόχως ρίπτει τδ άπειρον πλήθος τών σφαι
ρών του.

Τουναντίον δέ συμβαίνει μέ τά ήμέτερα σκάφη 
τών οποίων τά πληρώματα έν ζητωκραυγαίς 
και φρενίτιδι ρίπτουσι σφαίρας ήρέμα καί εύ- 
στόχως κατά τοΰ Βαρβαρόσα, Τοργούτ, Μετ
ζητιέ, Μεσουδιέ, Άσάρ Τεφήκ.

Τά πελώρια ταΰτα φρούρια πανταχόθεν βαλ
λόμενα διαρκώς δΓ εύστόχων βολών κλίνουσι 
πρώραν, άρχίζουσι νά ύποχωρώσι, καί πρδς 
στιγμήν τδ Μεσουδιέ τρέπεται είς άτακτου φυ · 
γήν. Τδ καταδρομικδν Μετζητιέ φροντίζει νά 
κάλύπτηται ύπδ τών δύο μεγάλων θωρηκτών 
Βαρβαρόσα καί Τουργούτ, ρίπτει βολάς τινας 
μετά δειλίας, καί δπόταν είδε τά δύο μεγάλα 
θωρηττά νά κάμπτωνται πρδς ύποχώρησιν, 
σπεύδει τδ πρώτον περίτρομου νά είσέλθη εις 
τά Δαρδανέλλια. Τά λοιπά τρία τουρκικά θωρη
κτά μεγάλα τρελλαίνονται άπδ τάς βόμβας 
τοΰ 'Αβέρωφ. Αισθάνονται τήν καταστροφήν 
έντός των, Τά δε πληρώματα των θερίζονται 
σαν στάχυς άπδ τδ πΰρ τών 'Ελλήνων, θεάται 
δ Βαρβαρόσας καιόμενος, δ Ιστός του πίπτει 
μέ τήν πελωρίαν σημαίαν τού ναυάρχου Χαλήλ 
βέη "Ο Κουντουριώτης καταλαμβάνεται ύπδ 
ένθουσιασμοΰ άγρίου, τρέχει δπως άνακόψη 
τήν ύποχώρησιν τών δίκην αίγ&ν άγρίων είς 
φυγήν τρεπόμενων τουρκικών σκαφών. Άδια 
κάπως πλήττει κατάκαρδα τά έχθρικά σκάφη, 
θερίζονται οϊ έντδς άξιωματικοί καί ναΰται, σκέ
πτονται νά ύψώσωσι σημαίαν λευκήν, άναχαι- 
τίζονται δμως ύπδ τών έντδς αύτών γερμαν&ν. 
Φθάνουσι μετά σπουδής καί άγωνίας πρδ τής 
Τενέδου, δπου ίσταντο τά τέσσαρα μεγάλα των 
θωρηκτά τών Τούρκων, ό Άβέρωφ ώς μαν 
δρόσκυλος μέγας, πλησιάζει αύτά, κτύπο. κατά 
κεφαλής, έμβάλλει τδν τρόμον, άναγκάζει νά 
συσπειρωθώσιν δμοΰ πάντα πρδς άντιμετώπισιν 
τοΰ κινδύνου. Αϊ Σπέτσαι σπεύδουοι μέ δέκα 
καί τέσσαρα μίλια νά δώσωσι βοήθειαν είς τδν 
έξαγριωμένον Άβέρωφ, βάλλουσι τρομακτικώς 
διά τών μεγάλης δλκής πυροβόλων, ή δέ “Υδρα 
καί τά Ψαςά άκολουθοΰσι κατά πόδας. Ό άγών 
πλέον εϊναι τής τελείας άποσυνθέοεως καί κα
ταστροφής τοΰ έχθροΰ. Τδ έργον έοτέφθη ύπδ 
έπιτυχίας δγκρας. Διότι δ Άβέρωφ κατέστησε 
κόσκινου τδν Βαρβαρόσα, αί Σπέτσαι κατε- 
πλήγωσαν τδν Τοργούτ καί ή "Υδρα κατέστη- 
αεν άχρηστον σχεδόν τδ Μεσουδιέ. 01 φονευ- 

θέντες ύπδ τών εχθρικών πλοίων ύπερβαίνουοι 
τούς διακοσίους, ήμείς δέν εσχομεν ή ένα μότον 
τραυματίαν έπϊ τοΰ Άβέρωφ.

Ό σταυρός έθριάμβευσε πλέον κατά τής 
ήμισελήνον. Καθ' δδδν έν τή θαλάσση διακρίτ 
νομεν φέσια, ξύλα φιάλας κ. λ. τοΰ έχθροΰ 
ταΰτα. Ή 'Αρμός πλέον εισέρχεται νά ήσυχά- 
ση έπί πολύ δεομένη τοΰ Άλάχ, ϊνα συντρέξη 
αύτήν καλήτερον δν τινι νέα ναυμαχία.

Είς αΰίόπτης μάοτυς έ» Λήμνο·.·.

ΜΗΛΗΣΜΟΝΗΣ

Όταν ροδίζει ή αύγή οέ νέςη χρυσωμένα 
Όταν ό ζέφυρος τερπνός ουρίζει.στά κλαδίά 
Όταν ή νΰχτ’ απλώνεται μ' όνειρα μαγευμένα 
Καί ρίχνει τό μυστήριο σέ κάθε μ2ά καρδϊά 
Ώ ! ακούσε φωνής τίνος τρομώδους, σιγανής

«Μή λησμονής !»
Όταν ψηλά στόν ουρανό φεγγίζει ή σελήνη 
Όταν ή μάγος της ακτή σοδ φέριι ρεμβασμόν 
Όταν αισθάνεσαι έν Σοί τό μάταιο» νά φθίνγ) 
Τό άπειρον νά δέχεται κάθε σου λογισμόν 
Καί σέ δονεί άνάμνησις στιγμής έρατεινής'

«Μή λησμονής!’
Όταν γΰρω σου ίπταται σκαίά μελαγχολία 
Όταν πικρόν παράπόνον συσφίγγει τήν καρδίαν 
Κι* αίφνήδιον τό δάκρυον άκράτητον κυλφ 
'□ ! μή ζητείς είς άλλο τι νά εδρης τήν αιτίαν 
Είναι πάλλουσα έκκλησις άγάπης αλγεινής

«Μή λησμονής !«
“Ας φθάνη πάντοτε πρδς Σέ δ μυστικός μου στόνος 
*Ας έρχεται ώς δνειρον ψίθηρός έλαφρός 
Τοΰ άστρου ή μαρμαρυγή, τής μουσικής δ τόνος 
Τής αύρας γλυκύ φύσημα τοΰ κύματος άφρδς. 
Είναι πιστοί τής δυστυχούς ψυχΰς μου διερμενείς

«Μή λησμονής 1» 

ΑΛΒ8ΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΤΛΟΤ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΤίΛΕΞ. ΜΙΧπΜΛΙΔΗΣ

Μεταξύ τών ένδόξων νεκρών τοΰ πολέμου, 
ϊετιμημένος καί δαφνοστεφής στρατιώτης, δ 
Άλέκος Μιχαηλίδης ένεγράφη είς τήν στήλην 
τής Αθανασίας.

Νέος άριστα μεμορφωμένος, λειτουργός τής 
θέμιδός, διπλωματούχος πρδς τούτοις τής 'Εμ
πορικής Ακαδημίας, εύρυιάτηςΕγκυκλοπαιδι
κής μορφώσεως, φιλόμουσος, κατατριβών τας 
ώρας τής σχολής του περί τήν φιλολογίαν, δρι- 

"στος φίλος και υιός-, πρδ μαϋροϋ άέ χρόνου συ
νεργάτης τής «.Φύσέώς» ήν ύπερηγάπα καί μέ 
μέλλον εύρύτατον·, χαρά και έλπίς τού άτυχούς 
πάτρδς του κ. Αθανασίου Μιχαηλίδου, μεγα-

λεμπόρου έν Λαρίσση, εσπευσεν εύθύς έπι τή 
ένάρξει τοΰ πολέμου, ύπδ τάς σημαίας τής πα
τρίδος μας, δπου έμόχθησεν, έπολέμησε καί 
μοιραίως ύπέκυψεν είς τών κακουχιών τήν μή- 
νιν' άρρωστος δέ πλέον, άλλ' ευτυχής, δτι είδε 
τήν ’Ελλάδα μας μεγαλυνθεϊσαν, διεδήλωσε τήν 
νόσον του καί έκλείσθη έν τφ νοσοκομείφ τής 
Θεσσαλονίκης, δπου δ άτυχης εύγενής στρατιώ
της ύποκύψας είς τάς βουλάς τής είμαρμένης, 
εξαντληθείς τάς δυνάμεις, παρέδωκε τδ πνεΰμα, 
θύμα καί αύτδς τοΰ έλευθερωτικοΰ πολέμου.

“Οτε όέ τυχαίως συναντήσας με είς τήν μεγά
λην παραλιακήν δδδν τής Θεσσαλονίκης, κατά 
τήν τελευταίαν μετάβασίν μου έκεΐ κατά τδ τέ
λος τού παρελθόντος Νοεμβρίου πλήρης χαρας, 
άλλά άδύνατος και έξηντλημένος, μέ σταματά 
καί μοί λέγει ένθουοιώδης :

—Πώς ; καί σείς κ. Πρίντεζη, έδώ; βλέ
πετε, ένικήσαμεν, πώς σάς φαίνεται

—’Ωραία, ή γενεά σας θά θαυμάζη έφεξής 
τδ έργον της, άλλά, σέ βλέπω πολύ καταβεβλη
μένου, τ<5> λέγω.

—Ά, δέν εϊναι τίποτε, μοι άπαντά.
Εϊνε λίαν οδυνηρόν, δτι ό άτυχής τάλας γέ

ρων πατήρ του άπώλεσε τήν μόνην έλπίδα του, 
τδν μόνον λαμπρόν υϊόν του.

Άλλ’ ύπερήφανος θά κλίνη τήν κεφαλήν,δτι 
έθύσιασε τδ πάν διά τήν πατρίδα μας.

Καί ή «Φύσις» ραίνει μέ φύλλα δάφνης καί 
δχι μέ δάκρυα τδν δοξασμένον στρατιώτην, τδν 
άγάπητδν συνεργάτην της κάί τετιμήμένον φί- 
ίδν-τής Άλέκον ΜιχαηλΙδην. Φ. Π· ~
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Εΐναι άργά,πολύ άργά. Σχεδόν μεσονύκτιον.
Είς το ιδιαίτερον γραφεΐον του ό τραπεζίτης 

Μ....· κάθεται προ σωρείας λογαριασμών, βι
βλίων, σημειώσεων κα'ι έπιταγών. έρριμένων 
φίρδην μίγδην έπί τής τράπεζες τοΰ ογκώδους 
γραφείου του. Διά τίίς μιάς χειρδ; Υποβαστά
ζει το μετωπών του, έν φ οί δάκτυλοί του μη
χανικώς τρίβουσι τάς άραιάς τρίχας τή; κεφα
λές του. Διά τής έτέράς γράφει άριθμού; τι- 
νάς, σημειώνει τούς Υπολογισμούς του εις ιδι
αίτερον σημειωματάριον ήάπωθεί χαρτία τινά, 
συρων πρδς εαυτόν βτερα μάλλον ένδιαφέροντα, 
τά οποία διατρέχει δι’ ένός βλέμματος. Εϊς 
τδ μέσον τοϋ δωματίου τδ φώς τριών Ηλεκτρι
κών λαμπτήρων προσδίδει έπαρκή φωτισμ.ο’ν, 
ό δέ άν.εμιστήρ διαχύνει την ευεργετικήν αύ- 
τοϋ δροσερότητα. Διότι, ένώ είνε ’Ιούνιος μήν, 
τδ παράθυρον μένει κεκλεισμένον, βαρέα δέ 
παραπετάσματα εϊνε κατεβιβασμένα. Τί άρα θά 
έλέγετο άνά τούς χρηματιστικούς κύκλους, έάν 
παρετήρουν τώρα τόσας νύκτας τδ παράθυρον 
τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου του φωτιζόμενου σχε
δόν μέχρι τής αύγής

“Ωφέιλε νά κρύψη κάθε στενοχώριαν του 
καί κάθε του άποτυχίαν. Νά έφαίνετο εύελπις, 
ένφ ήτο άπηλπισμένος, πλήρης δέ θάρρους, ένφ 
τοΰτο πρό πολλοί! τδν είχεν έγκαταλείψγ.

Παρέχει εϊς έν μικρότερου γραφεΐον δρθιος 
στηρίζεται εΐς νέος είκοσι καί οχτώ σχεδόν· 
έτών. Μέτριου άναστήματος, εύσταλής μέ συμ
παθή χαρακτηριστικά. ’Επί τοΰ προσώπου του 
έπλανάτο ποία τις άνυσηχία, τδ βλέμμα του 
δέ πλήρες μελαγχολίας παρακαλουθεϊ τάς κι
νήσεις τοΟ τραπεζίτου. Σιγή βαθεΐα επικρα
τεί. Ήκούετο μόνον άπό καιροΰ είς καιρόν τδ 
ξηρόν βήξιμον τοΰ τελευταίου τούτου, ό ελα
φρός τριγμός τής γραφίδος ή ό απαλός θόρυ
βος τίς μεταστροφές τών σελίδων.

Αίφνης είς μίαν σημείωσιν, είς τήν οποίαν 
τώρα μόλις προσέχει, ό τραπεζίτης ώχρι^. Τό 
βλέμμα του άπεγνωσμένως διατρέχει τάς 
γραμμάί της. θρόμβοι ίδρώτος φαίνονται έπί 
τοϋ μετώπου του. Είς τάς συνεπτυγμένα; πτυ- 
χάς τών όφρύων του, διακρίνεται ή μεγάλη 
έντασις τοϋ νοός του, τήν πνευματικήν δέ 
ταύτην δράσιν άναπαριστφ ή μορφή του. Έ· 
πρόφερε λέξεις τινάς άσυναρτήτους δνεκεν τής 
ταραχής του. Διπλώνει νευριχώς τήν σημείω- 
σιν, τήν θέτει εΐς μικρόν σύρτην, τακτοποιεί 
άκολούθως μερικά έγγραφα, έξοφλεϊ λογαρια
σμούς τινάς. Άλλ’ έχει άπηυδήσγ πλέον! 
Αίφνηδίώς αποτείνεται πρός τόν νέον, χωρίς 
νά στρέψγ τήν κεφαλήν έκ τής έργασίας του.

—- ΠαΟλε, δέν έχω πλέον τδ θάρρος, εΐπε.

Παλαίω άπεγνωσμέν.ως... Άλλά κατά τίνος 
λοιπόν ; Διαρκείς καταστροφαί, άπώλειαι σο- 
βαραί, ξεπεσμοί συνεχείς ! Καί έλπίς καμμία !

Αί λέξεις αύται ήσαν είδος ύψίστής απελπι
σίας, ομολογία πικρά διά κεφαλαιούχον εκα
τομμυρίων.

—Έν τούτοις κύριε, άς έχομεν υπομονήν, 
άκόμη όλίγον διάστημα, άπήντησεν ό όνομα- 
οθείς Παΰλος. Δυνατόν έν τώ μεταζύ ή θέσις 
νά καλλητερεύσγ όλίγον. Έπειτα αι έντοκοι 
καταθέσεις τοϋ μηνός τούτου έχουν έξοφληθ-fj. 
Ή κατάστασις αύτή δέν. θά διαρκέσγ έπί πολύ. 
Έχομεν άρκετάς έλπίδας άκόμη.

Άλλα παρά τάς προσπάθειας του έφαίνετο, 
οτι προσεπάθει νά ένθαρρύνγ, διότι αί λέξε.ς 
δυσκόλως έξήρχοντο τών χειλέων του, τό όέ 
ύφος του έμαρτύρει έντελώς άντίθετα άπδ οτι 
ήλπιζεν ό άκούων τούς λόγους ,του.

Σιωπή έπηκολούθησεν. Ό τραπεζίτης έκά- 
θησεν άναπαυτικώτερον έπί τής έδρας του καί 
άφέθη εϊς τάς σκέψεις του. Τό βλέμμα του 
έπεσεν έπί τής άντικρύ τοϋ γραφείου του κρε- 
μαμένης εϊκόνος, παριστώσης μέχρι; όσφύος 
νεαράν κόρην. Ήτο ή είκών τής θυγατρός του.

— Τί θά γίνη λοιπόν ή Λίνα μου j εΐπεν ώς 
έάν ήρώτα τινά.

*0 νέος έσκίρτησεν έπί τγ προφορφ τοϋ όνό- 
ματος αύτοΰ. Άμφοτέρων δέ τά βλέμματα 
περιέβαλλον τότε τήν εικόνα τής Λίνα; μέ 
δλην τήν δύναμιν τής διαφόρου άγάπης, τήν 
οποίαν έκαστος τούτων διά ταύτην ήσθάνετο. 
Είς τό βλέμμα τοΰ ενός ύπήρχεν ή άμμετρος 
άγάπη τοϋ πατρός, ή γλυκεία στοργή, ήτις 
τόσον πολύ παρηγορεΐ καθ’ άπαντα τόν βίόν 
τήν πατρικήν καρδίαν. *Η άνέκφραστος έκείνη 
ήδύτης, τήν οποίαν μόνη ή πατρική μέριμνα 
έννοεΐ.

Εϊς τό βλέμμα τοΰ άλλου Υφίστατο ό βαθύς 
ωκεανός τής άγάπης. Τό αίσθημα ενός'έρωτος 
ίσχυροϋ, περιπαθούς καί μεγάλου.

Τό άπειρον τής περιπαθείας καί τής λα
τρείας, τδ όποιον πολύ όλίγαι καρδίαι θά εύρε- 
θώσιν είς θέσιν νά έννοήσωσιν.

Καί ήτο πολύ τραγική ή περιγραφή τής 
στιγμής έκείνης, καθ’ ήν τά δύο αύτκ άτομα 
έξέφραζον μυστικώ; τήν άγάπην των πρδς τήν 
γλυκεϊαν προσωπογραφίαν, λησμονοΰντα έν τή 
έκτάσει τής άγάπης των αυτής τό μεγεθος 
τής καταστροφής, ήτις πέριζ αύτών είχεν α
πλώσω; τάς μαύρα; τη; πτέρυγας. Άκτίς χα
ράς διεχύθη έπί τής μορφής τοΰ τραπεζίτου.— 
Εύρον λοιπόν, εΐπε, στρεφόμενος πρός τόν νέον. 
Εΐναι τό άπλούστσρον, τό καλλήτερον, καί 
τέλος τό άναγκαιότερον μέσον. Ή Λίνα εΐναι 
δέκα έννέα έτών. Τήν έζήτήσαν πολλοί εως 
τώρα. .’Εν τούτοις τήν άφησα κατά τήν έπιθυ- 
μίαν της. Αύτό δέ,διότι έσκέφθην,ότι ολοι αυτοί 
οί πρόθυμοι Υποψήφιοι εΐχον φαίνεται καί άρκε- 

τήν κλΐσιν πρδς τό ποσδν τής προικός. Άλλά 
ό Κύριος Ζάννος τήν έζήτησεν έπανειλημμέ- 
νως. Γνωρίζει έν μέρει τήν θέσιν μου. Δέν 
ζητεΐ’δέ τίποτε ώ; προίκα. Είναι κάτοχος 
μεγάλης περιουσίας, τριακοντούτης, δχι άσχη
μος, άρκετά συμπαθής, μεμορφωμένος καί ά
κόμη εΐναι ό μόνος κληρονόμ.ος τοΰ θείου του 
X..... ’Εννοείς; Τί λέγεις, Παύλε';

Καί πλήρης χαράς χωρίς νά περιμένη άπάν- 
τησιν, έξηκολούθησεν :

Εΐς συνεταιρισμός μετ’ αύτοΰ θά ήτο σω
τήριος. Αύτό είναι, ναί ! Περίεργον, πώς δέν 
τό έσκέφθην ένωρίτερον !

— Πρέπει όμως νά λάβω τήν συγκατάθεσιν 
τής Λίνας κατά πρώτον. Παρ’ δλα ταΰτα δέν 
επιθυμώ νά τήν βιάσω. Άλλά... δέν πιστεύω 
καίνά άρνηθή. Ό Κύριος αυτός εΐναι έξαίρε- 
τος, άλλως τε ή Λίνα εΐναι άρ'κετά σοβαρά, 
ώστε νά έννοήσγ τό κρίσιμον τής θέσεως ικας. 
Άς κάμω μερικούς υπολογισμούς, οίτινες θά 
ήδύναντο νά προκόψουν έκ τούτου.

Καί ό τραπεζίτης άναθαρρήσας έκ τοϋ ά- 
προόπτου τούτου στηρίγματος έκυψεν πάλιν 
έπί τών σημειώσεών του, άλλά τήν φοράν 
ταύτην μετ’ έλπίδος, ήτις άνεπτέρωνε τήν 
χεΐρα του, ένφ ή γραφίς ταχύτατα ώλίσθαινε 
έπί τοϋ λευκοΰ χάρτου.

Άλλ’ έάν τό άποτέλεσμα τής σκέψεώς του 
αύτής ήτο όλιγώτερον εύχάριστον καί παρήγα- 
γεν εϊς αύτόν όλιγώτερον εύχάριστον έντύπω- 
σιν, θά έτρόμαζεν οδτος έκ τή; νεκρικής ώχρό- 
τητος, ήτις διεχύθη έπί τή; μορφής τοϋ Παύ
λου. Ό δυστυχής αύτδς ήσθάνετο τήν καρδίαν 
του αίμάσσουσαν καί έπί τής χαινούσης πλη
γής πιπτούσας εί; σταγόνας. ζέοντος ελαίου 
μίαν πρδς μίαν τάς λέξεις τοϋ τραπεζίτου. 
Κραυγή άλγους άνήλθε μέχρι τών χειλέων 
του, άλλ’ ή κραυγή αδτη κατεπνίγει γενναίως 
είς τά βάθη τής ψυχής του. Ύπάρχουσι θλί
ψεις άπότομοι καίσπαρακτικαί, αίτινες έάν κα- 
ταθλίδουσιν τήν ψυχήν, αίτινες έάν κατασυν- 
τρίβουσιν τήν ύπαρξιν, όφείλουσιν έν τούτοις 
νά μένωσι κεκρυμμέναι, χωρίς νά έκδηλοϋνται 
έπί τής έκφράσεωςτοϋ προσώπου. Πρέπει τοΰτο 
νά μένρ ψυχρόν άδιάφορον. *0 Παύλος διετέ- 
λει έκμηδενισθείς. Ήσθάνετο περί αυτόν μίαν 
έρεβώδη νύκτα καί τήν οδόν τοϋ βίου του πλα- 
νωμένην έν αύτή. Πάν ο,τι ήσθάνετο ήτο τοΰτο 
μόνον. Διότι δταν συντρίβεται τό κύριον δνει- 
ρον ενός βίου, τδ πάν μετ’ αύτοΰκαταρρέει καί 
πρδς στιγμήν καί αύτή άκόμη ή σκέψις τής 
ύπάρξεως εξαφανίζεται.

*0 Παΰλος ήγάπα τήν Λίνα. Ήτο μικρός 
άκόμη, όταν έμεινεν όρφανός.Ή καλοκάγαθος 
καρδία τοϋ τραπεζίτου τδν έλυπήθη καί τόν 
συνεπάθησεν.Άνέλαβε τήν θέσιν προστάτου δι’ 
αύτόν και τό μικρόν περιπλανώμενον όρφανόν 
έξήρχετο μίαν ήμέραν τής σχολή; του νεανίας

περισπούδαστος, εύφυής καί δραστήριος. “Ελαβε 
τήν θέσιν ταμίου πλησίον τοΰ προστάτου του, 
δστις τδν ήγάπα ώς υιόν του, άλλ’ δστις παρ’ 
δλην ταύτην .τήν πρός αύτόν άγάπην του ου
δέποτε βεβαίως θά συγκατένευε είς τδν μετά 
τής Λίνας γάμον του. Τόν είχε περιβάλλγ) δι’ 
όλης τής εμπιστοσύνης του. Μηδέποτε δι’ αυ
τόν άμφιβάλλας, τούναντίον λαμβάνων καθ’έ
κάστην δείγματα τής τιμιότητάς του, τής εύ- 
θυκρισίας του, τής άφοσιώσεώς του, τής εύ- 
γνωμοσύνης του. Έφέρετο πρδς αύτόν μετά πα
τρικής στοργής. Είχεν άπασαν τήν έλευθερίαν 
έν τή οίκίφ· ήτο πρόσωπον έντελώς οίκεϊον, 
συμμέτοχος καί γνώστης τών θλίψεων καί χα
ρών τή; οικογένειας αύτής. Άλλ’ αΓφνης πα- 
ρετήρησε οτι ήσθάνετο άπότομον ταραχήν δταν 
έβλεπε τήν Λίνα. Ή καρδία του έκτύπα δυ
νατά. Απερίγραπτος σύγχυσις τόν κατελάμ- 
βανε. Δέν ήδύνατο νά στρέψω) τούς οφθαλμού; 
του πρός αύτήν. Τόθάρρος τό όποιον πριν μετ’ 
αύτής εΐχεν, έξηφανίσθη αίφνηδίώς.°Όταν διέ- 
βαινεν ένώπιόν της, έτρεμεν έκ συγκινήσεως. 
"Όταν αί χεϊρες των συνηντώντο, ήσθάνετο νά 
δονήται ή ύπαρξίς του. Πόσον τήν ήγάπα I

Και έσκέπτετο ό δυστυχής «Είνε ποτέ δυ
νατόν νά άφεθώ είς τήν άπατηλήν αύτήν έλ- 
πίδα ; Μάς χωρίζει άπόστασις ολόκληρο; ! 
Είνε πλούσια καί είμαι πτωχός ! Εινε έξ έπι- 
φανοΰς οικογένειας καί εΐμ.αι δλως άσημος!» 

Ήσθάνετο τότε τήν πικρίαν καί τήν άπελ- 
πισίαν νά περισφίγγω) τήν ψυχήν του καί κα- 
τηράτο τήν τύχην, ή οποία τήν έθεσεν τόσον 
Υψηλά. Έπί μακρόν προσεπάθησε νά τήν άπο- 
φύγ^5, άλλ’ ύπέφερεν φρικωδώς. Δέν ήδυνήθη 
νά άντιστί) εί; τήν δύναμιν τοΰ πάθους. Δέν 
είχε τήν άπαιτουμένην δύναμιν.Συχνάκις έπό- 
θει νά εύρίσκετο μόνος μετ’ αύτής. Ίσως 
τότε νά τί) έξεμυστηρεύετο τό μυστικόν του. 
Ίσως καί έκείνη νά τόν ήγάπα! Άλλ’ δταν 
εύρίσκετο μετ’ αύτής, ε?τε εί; τήν αίθουσαν, 
είτε είς τόν κήπον, είτε εί; τόν έξώστην, πάν
τοτε έν πλουσίφ καί πολυτελεΐ περιβολή, 
δταν τήν έβλεπε ένδεδυμένην μέ τήν φιλο
καλίαν,τήν οποίαν ο πλοΰτος εϊνε προικισμένος 
έδίσταζε καί έσκέπτετο πόσον γελοίος θά ήτο 
ίσως έκμυστηρευόμενος είς αύτήν. Έάν εΐς ει
ρωνικός γέλως ύπεδέχετο τήν πλήρη πάθους 
ομολογίαν του ; Έάν οί άπαστράπτοντες έκεΐ- 
νοι όφθαλμοί της προσηλοϋντο έπ’ αύτοΰ μέ 
δλην τήν έκφρασιν, τήν οποίαν προσδίδει ή 
Υπεροψία καί ό σαρκασμός ; Έπί τί! σκέψει 
ταύτγ έθλίβετο καιρίως καί έμενε σοβαρός ά- 
παντών βεβιασμένος εϊς τάς ερωτήσεις της. 
Άλλοτε βλέπουσα αυτή αύτόν σοβαρόν καί 
σχεδόν άπότομον, έσιώπα καί αυτή. ’Οχληρά 
τότε σιωπή έπηκολούθει. Άλλ’ ό' Παΰλος πάν
τοτε εύρισκε δικαιολογίαν τινά καί άπεσύρετο 
ίύγενώς, άλλάκαί κάπως παραδόξως. Άνεπώλε;
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• δλας’αύτάς τάς συνεντεύξεις των τώρα.Άνέζη 
είς τάς παρελθούσας αύτάς στιγμάς, Έπανέ-

' φερε κάθε άνάμνησιν είς την πραγματικότητα. 
Μίαν ήμέραν ήτοιμάζετο νά άποσυρθή, δταν ή 
Λίνα προσήλωσε τδ βλέμμά της είς τδ ιδικόν 

' του. ’Οδυνηρά φρικίασις διέτρεξε τάς φλέβας 
του.Άπέστρεψε τούς οφθαλμούς του, άλλά διά 
τών κατεβιβασμένων βλεφάρων του ήσθάνετο 
την άκτΐνα τοΰ βλέμματός της είσδύουσαν έν

• αύτ$· καί ρίπτουσαν τήν ταραχήν.
—Δέν λέγεις την άλήθέιαν,τψ εϊπέν άπροσ- 

δακήτως μίαν ημέραν,οτι δέν θέλεις νά με βλέ- 
πφς.Μέ άποφεύγεις, δέν είνε άλήθεια ;

—Δέν σάς άποφεύγω, άπηντησεν έκεΐνος, 
συνελθών έκ τής συγκίνήσεώς τουί “Εχετε ά
δικον νά σκέπτεσθε ούτω πώς.Μέλυπεΐτε πολύ.

Ή Λίνα δέν άπηντησεν. Άναμφιβόλλως 
δέν τδν έπίστευσεν.Έφαίνετο τεθλιμμένη. Ή- 
θέλησε κάτι νά είπη"· τά χείλη της ήνοίχθη- 
σαν, χωρίς κανείς φθόγγος νά άκουσθ^.Άμφό- 
τεροι δέ ήσαν τεταραγμένοι. Ή Λίνα μηχανι
κώς άπέσπα τά πέταλλα ένδς ρόδου. Ό Παύ
λος έστρεψε άφηρημένως τάς σελίδας ένδς λευ
κώματος. Είς την κομψήν αίθουσαν, είς. την 
οποίαν εύρίσκοντο, ό καθείς των δύο άγαπωμέ- 
νων αύτών ψυχών ήκουε τούς παλμούς τής καρ
διάς Του δυνατούς, ταχείς, σφοδρούς. Ή μή- 
τηρ τής Λίνας εϊσελθούσα τήν στιγμήν έκεί
νην,. τούς έξήγαγε τής ψυχικής των πιέσεως.

“Εκτοτε τήν άπέφευγεν άκόμη περισσότε
ρον καί δέν εύρέθήσαν άλλοτε ούτω μόνοι.Ή
ταν σοβαροί άπέναντι άλλήλων, διατηρούντες 
δλους Τούς τύπους. Άλλ’ό Παύλος ήξέυρεν, δτι 
ή Λίνα τδν ήγάπα. Και ή Λίνα ήτο: βεβαία, 
δτι ήγαπάτο παρά τού Παύλου. *Οταν συνε
χείς άποτυχίαι άπεθάρρυνον τδν τραπεζίτην, 
πόσην γλυκεϊαν άπήχησιν άφηνον έν τγ5 ψυχή 

.τού Παύλου ! Παρηκολούθει μετά μεγάλου έν- 
διαφέροντος τάς φάσεις τής καταστροφής αυ
τής καί- έν δσφ αύτη έπροχώρει, έπί τοσούτον 
έβλεπεν ούτος συντριβόμενον τδ τείχωμα, δπερ 
τδν έχώριζεν άπδ έκείνην ! Θά έγίνετο, άρα 
καί αύτή πτωχή όπως αύτός;Τότε θά ήδύνατο 

■ τουλάχιστον, νά έλπίζγ.Άλλ’ ιδού, δτι άπω- 
λέσθησαν δλαι του αί έλπίδες. Δέν είχε τίποτε 
πλέον νά έλπίζγ, κάθε του δνειρον είχε δια- 

-λυθή. Ή φωνή τότε τού τραπεζίτου τδν άπέ- 
σπασεν τών σκέψεων του.

— Αύτδ είνε ! Ναί ! Ναί ! έκραύγαζεν ού
τος κάτέρυθρος έκ τής χαράς. Λοιπόν είνε ά- 
κριβώς, όπως ύπελόγισα. Έάν ,γίνγ, θά σωθώ.

• Προπάντων όμως ή Λίνα πρέπει νά γίνγ, καί 
θά γίνη. Τδ ζήτημα ιίνε κάπως λεπτόν, άλλά

.τά συνοικέσια είνε καλλήτερα, όταν γίνονται 
ύπδ τήν έπίδρασιν τού λογικού καί τής π.ερι- 
■στάσεως. Ή συμπάθεια έρχεται δευτερεΰον ζή
τημα.. Είνε άληθές,· δτι αύτδ είνε·.γνώμη τού 

. πεντηκονταετούς- εγκεφάλου μου, άλλά-καί τδν 

καθένα δύναμαι νά.πείσω και νά τδν κάμω 
άκόλουθον τής μερίδος μου. Έμηδεία πλήρης 
εύχάριστήσεως συνάζων τούς λογαριασμούς του 
καί τακτοποιών τά διάφορα έγγραφά του.Έγι- 
νεν αίφνηδίως σοβαρός καί έξηκολούθησε.αΚατά 
τήν ιδέαν μου, έκτδς δηλαδή τής ώφελείας ή 
οποία θά προκύψη είς τάς έπιχειρήσεις τής τρα- 
πέζης, ευρίσκω τδν νέον αύτδν ώς τον καλλή- 

,τερον μεταξύ τόσων άλλων. Είνε άκριβώς ό 
σύζυγος, τδν οποίον όνειροπώλησα διά τήν Λί- 
ναν. Έξ οικογένειας μεγάλης καί άνεγνωοι- 
σμένης, εύγενής, πολύ πλούσιος και άκόμη πε
ρισσότερον τούτων όλων τήν άγαπ$. Έάν άρ- 
νηθώ,· ποϊ’ον τδ όφελος ‘,- Είσαι έντδς τών υπο
θέσεων καί γνωρίζεις, ώστε περιττόν νά σοΰ 
έπαναλάβω δ,τι ήξεύρεις. Εΐμεθα κατεστραμ
μένοι. Ένεκα τής καταστάσεως αύτής κατε- 
χράσθην τδ "προωρισμένον διά τήν προίκα τής 
Λίνας ποσδν, έπί τή έλπίδι νά συγκρατήσω 
τήν πτωχευσιν. Άλλά τδ ποσδν αύτδ κατε- 
στράφη, δπως καί τά άλλα."Ηδη δέ τί μένει; 
Δέν δυνάμεθα νά άντιμετωπίσωμεν τήν κα- 
τάστασιν εντός δύο μηνών τδ πολύ. Έχομεν 
άπόλυτον άνάγκη,. μνάς άναχαιτήσεως».

Έχετε δίκαιον, άπηντησεν περίλυπος ό 
Παύλος.

— Λοιπόν έΐνε ή 3 τής πρωίας, είπεν’ ό 
τραπεζίτης, παρατηρήσας τδ έκκρεμές. ’Αφού 
δέ τδ ζήτημα ούτως εύνο'ίκώς λύεται, άς άφή- 
σώμέν δι’ αίρνον τήν έντελή λύσιν. Ήδη έχο
μεν άνάγκην άναπαύσεως. Είς αδριονλοιπδν 
τά έπίλοιπα.

Έκλείδωσε τδ γραφείου του καί άπήλθεν.·
Τήν επαύριον ό τραπεζίτης εύρε τδν Παύλον 

εργαζόμενον πρό τού γραφείου του.Ήτο δέκά- 
τωχρος. Ήτο άποτέλεσμα άϋπνίας ή δακρύων;

— Πώς ; τδν ήρώτησε έκπληκτος ό τραπε
ζίτης, δέν έκοιμήθης j

—*Οχι, είπεν εκείνος συγκεχυμένως.Έσκέ- 
φθην, οτι οί λογαριασμοί αυτοί ήσαν πολύέπί- 
γοντες καί έμεινα νά τούς καταγράψω.

Ό τραπεζίτης τδν παρετήρησε τότε πλή
ρης στοργής.

—;Δέν θέλω τόσην θυσίαν, είπε.Μέ λυπείς 
άντι νά μέ ευχαρίστησης. Είσαι δέ κάτωχρος; 
φαίνεσαι, δτι υποφέρεις. Δέν ήτο καθόλου 
άνάγκη ν’ άγρυπνησγς τήννύκτα.

Έκάθησε είς τήν έδραν του καί ήρχισε τήν 
έργασίαν του δταν αίφνιδίως διακόπτων αυτήν;

— Έλησμόνησα νά σού. είπώ, τφ λέγει. Ή 
Λίνα έδέχθη.

— Πικρόν μηδίαμα έφάνη είς τά χείλη.τού 
Παύλου. Ήτο μάλλον μορφασμός, τόν όποιον 
έπέφερεν ή οδύνη. Τόσον τδ καλλήτερον, είπε.

—Τώρα δυνάμεθα νά έλπίζωμεν.
. Τήν στιγμήν εκείνην δύο ελαφρά κτυπή

ματα ήκοόσθησαν είς. τήν θυραν. Ταυτοχρό- 
•νως δ’αύτη ήνοιξε καί ή έρατεινή μορφή τής

Λίνας έφάνη μηδιώσα είς τδ άνοιγμα. Ήτο 
τόσον -άπρόοπτος ή έπίσκεψις αύτη καί τδ 
βλέμμα της προσηλώθη μέ τοιαυτην γλυκύτητα 
έπί τού Παύλου, ώστε ούτος ήσθάνθη σφοδράν 
συγκίνησιν νά τδν καταλαμβάνη, ή δέ γραφις 
ώλίσθησεν έκ τών δακτύλων τουκυλισθεϊσα έπί 
τού δαπέδου. Ή Λίνα έμειδίασεν. Είσήλθε καί 
προυχώρησε πρδς τδν πατέρα της. — Ήθέλησα 
νά σάς κάμω μίαν έκπληξιν σήμερον, είπε, γε
λώσα. Έσκέφθην λοιπόν πριν έξέλθω διά τδν 
πρωίνόν μου περίπατον, νά έλθω νά σάς ίδώ.

Ήτο ένδεδυμένη μέ λευκήν τινα άπλήν, 
άλλά κομψοτάτην έσθήτα, πλατύγυρος δέ ψιά- 
θινος πίλος άντηνάκλα τδ ρόδινον χρώμα Του 
έπι τής ώχράς μορφής της. *0 πατήρ της τήν 
παρηκολούθει διά τοΰ βλέμματος πλήρης εύ- 
χαριστήσεως καί χαράς. Ό Παύλος τούναντίο.ν 
έξηκρλούθει φαινομενικώς αδιάφορος καί πλή
ρης προσοχής τήν έργασίαν του. Μύρια δσα 
αισθήματα τήν στιγμήν έκείνην συνεκρούοντο 
έν έαυτφ. Δέν ήξευρεν, έάν τήν ήγάπα ήδη ή 
έάν τήν έμίσει. ΤοΟ έφαίνετο ό τρόπος της 
αύτός και ή πρω’ίνή της πρωτοφανής έπίσκεψίς 

της ώς είρωνία καί σαρκασμός κατά τού αίσθή- 
ματός του.Έπί τή σκέψει ταύτη ήάγανάκτη- 
σις τ<5 έπέφερε τήν δργήν. Αιφνίδια περιφρό· 
νησις τδν κατέλαβε δι’ αύτήν.Τήν ήκουσεν νά 
όμιλή, νά γελ$, άλλά έκ τής ταραχής του δέν 
ήνόησεν τίποτε άπδ ό,τι έλεγεν. Παράδοξον 
αίσθηνα μανίας τδν είχε· καταλάβγ, διότι τό 
αίσθημα αύτδ προήρχετο άπό τά τρία μεγαλεί- 
τερα πάθη, τδ μίσος, τδν έρωτα καί τήν ζη
λοτυπίαν. Έπόθει έάν ήτο δυνατόν νά συνθλί- 
ψη έντδς τών νευρωδών δακτύλων του τον πάλ- 
λευκον λαιμόν της. Νά τή άποσπάση κραυγήν 
άλγους, νά τής φέρη τήν όδύνην καί τά δά
κρυα. “Εστω και έάν αύτός θά υπέφερε διά 
τούτον άλλά θά εδρισκεν άπήχησιν είς τούς πό
νους της ή τρικυμία τής μαινομένης ψυχής του. 
Αίφνηδίως παρετήρησεν, δτιήτο μόνος.Μόλις δέ 
συνήρχετο, έκπληκτος παρετήρησε, ραδινόν Ttva 
συνεπτυγμένου χάρτην έπί τού γραφείου του. 
Τον ήρπασε πάλλων, χωρίς καί αύτός νά γνω- 
ρίζγ διατί.Μήπως πολλάκις ή καρδία δέν μαν
τεύει; Τόν ήνοιξε. Περιείχε τά εξής. αΘά σάς 
περιμένω .τδ άπόγευμα μεταξύ τής 5ης καί
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6ης ώρας είς την μικράν αίθουσαν.Έλθετε .Λίνα. 
Ήσθάνθη έκ τής συγκινήσεως τάς δυνά

μεις του έκλειπούσας,άπερίγραπτον γλυκύτατα 
διαχυνομενην έν έαυτφ,τδν άστέρα τής έλπί- 
δος φεγγοβολοΰντα είς τδν ορίζοντα τού έρωτος 
του. Άνέγνωσε καί πάλιν τάς δύο γραμμάς, 
ήσπάσθη τδ δνομά της. Διατί άραγε ή συνέν- 
τευξις εκείνη · Τδν ήγάπα λοιπδν ή Λίνα πε
ρισσότερον άπδ ότι αύτδς ένόμιζεν Συνέπτυξ® 
τδν χάρτην καί* τδν εις τδ θυλάκιόν του.
Ήτο καιρός. 'Γην στιγμήν εκείνην ό τραπεζί
της είσηρχετο.Ό άγαθδς αύτδς άνθρωπος εϊχεν 
άναθαρρήση και έπί τού προσώπου του ήτο 
άποτετυπωμένον τδ υ.ειδίαμα τής έλπίδος, τδ 
όποιον τόσον εύκόμω- άποτυπούται έν δσω έ
στω καί μικρά τις μόνον έλπίς ύφίσταται είσέτι.

— Ή Λίνα, εϊπε γελών, ήτο πολύ ιδιότρο
πος σήμερον. Ήθέλησε νά την συνωδεύσω μέ
χρι τής θύρας, διά νά ίδώ έάν ίππεύη καλώς.

Ό Παύλος συνεμμερίσθη την ίλ.αρότητά του.
Ή πρό τινων λεπτών ώχρά και καταπεπονη- 
μένη φυσιογνωμία του μετεβλήθη ήδη καθο- 
λοκληρίαν. "Όταν ή χαρά ογκώνει τά στήθη 
καί διαπλάττγ την ζαρδίαν, ζταν ή ευτυχία 
την όποιαν πρδ τόσου καιρού όνειροπωλεϊ τις. 
έρχεται καί έκσπ$ αίφνηδίως, όταν ή έλπίς, 
τήν οποίαν βλέπει τις συντετριμμένην καί φεύ- 
γουσαν νά άνορθοΰται άποτόμως ύπέρ ποτέ 
θαμβοΰσα και ισχυρά, ώ ! τότε ολας αύτάς τάς 
συναισθήσεις δέν δύναται τις νά ύποδεχθή ψυ- 
χρώς καί άδιαφόρως. Άσυναισθήτως αυται έκ- 
δηλοΰνται. Ή χείρ του έγραφε σπασμωδικώς, 
άλλοτε ταχέως,άλλοτε άργά. Τδ βλέμμα του, 
καθ’ έκαστον λεπτδν προσηλούτο έπί τού έκ- 
κρεμούς. Τφ έφαίνοντο τά λεπτά αιώνες άτε- 
λεότητοι. ό δέ ωροδείκτης άμήλεικτος έμενεν 
είς τδ αύτδ πάντοτε σημείον. Ήτο τεταραγ- 

.μένος καί άκόμη περισσότερόν, συγκεκινημένος. 
Πόσον μακρά εϊνε ή προσδοκία ! Έν αύτή πε
ριλαμβάνονται στιγμαί άφθάστου άγωνίας, είς 
τάς ώρας δε αυτής περικλείεται πολλάκις άπας 
ό βίος ένδς άνθρώπου. Πώς διήλθον αί ώραι 
αί χωρίζουσαι αύτδν άπδ τής προσδιορισμένης 
στιγμής ; Έάν τις έξ υμών ήσθάνθη τήν άγω- 
νίάν. μιάς προσδοκίας, έντελώς περιττή τότε 
ή περιγραφή. Έάν τουναντίον δέν έδοκίμασε, 
διά τήςέντελεστέρας περιγραφής, άδύνατον νά 
τήν ενναήση, Μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν εί- 
σήρχετοείς τήν μικράν αίθουσαν,ένόμιζεν έαυ
τδν παίγνιον μιάς άπάτης, ένδς ονείρου. ’Αλ
λά έκείνη τδν άνέμενεν έκεΐ. Ήτο δνειρον ά
κόμη ; ώ ! δχι, ήτο καθαρά πραγματικότης. 
Ήσαν μόνοι. Ή Λίνα τδν παρετή^ει. Εκεί
νος άπέφυγε νά άντικρύσφ τδ βλέμμα της. 
Στιγμαί τινές σιωπής διήλθον, καθ’ άς άμφο- 
τέρων αί καρδίαι έπαλλον δυνατά. Ό εϊς πλη
σίον τού άλλου σιωπηλοί,τεταραγμένοι,αισθα
νόμενοι, ότι ώφειλον μίαν έξομολόγησιν.

— Γνωρίζεις, Παύλε, τί συμβαίνει; ήρώτη
σεν ή Λίνα έρυθριώσα.

— Μάλιστα, δεσποινίς, εϊπεν έκεϊνος.
__ Μή λέγεις, δεσποινίς, νά λέγης Λίνα, 

δπως έγώ λέγω Παύλε.
‘Ο Παύλος δέν άπήντησεν. Ή Λίνα εξη- 

κολούθησ®·.· Θέλεις νά γίνη αύτό;
— Διατί μ.έ έρωτάτε ;
— Διότι έγώ δέν θέλω.
_  Τότε διατί έδέχθητε;
Ό τόνος τής φωνής του ήτο τεθλιμμένος, 

οί δέ όφθαλμοί του τήν ήτένισαν πλήρεις με
λαγχολίας.

__ "Επρεπε νά δεχθώ ! εϊπεν έκείνη πι- 
κρώς. Έπρεπε νά δώσω μίαν άπάντησιν κα- 
τεπείγουσαν, επομένως εϊπον, οτι δέχομαι. 
Άλλ’ αύτδ δέν σημαίνει. "Ηθελα νά σέ έπα- 
νέβλεπα προηγουμένως, άλλά δέν εϊχα καιρόν. 
Έζήτουν νά συγκατανεύσω; Μέ ίκέτευον σχε
δόν. Έδέχθη·' σκεπτομένη, οτι τούτο δέν θά 
μέ ήμπόδιζε νά σού ζητήσω μίαν συνέντευζίν. 
Είπε μου λοιπόν! Είπε μου! Θέλεις νά ζή- 
σωμεν μαζύ; ;

Εϊχε κύψν) πρδς αύτόν και άνέμενε μετ’ ά
γωνίας μίαν του λέξιν. Ήσθάνετο τήν πνοήν 
της έπι τού προσώπου του, τδ βλέμμα της ι
κετευτικόν και πλήρες πάθους νά συγκλονή 
τήν υπαρξίν του δλην. Ή συγκίνησίς του ήτο 
μεγάλη.

— Λίνα, τής εϊπε, σάς άγαπώ και σάς ή- 
γάπησα πάντοτε. Υπήρξατε δι’ έμέ πάν,δτι 
έμπερικλείεται είς τάς λέξεις έλπίς, χαρά, 
καί ευτυχία ένδς βίου. Κατά τά έξ έτη κατά 
τά όποια πλησίον άλλήλων διήλθομεν, υπήρ
ξατε μία λατρεία τής ψυχής μου. Ήννόουν, 
ότι μάς έχώριζεν άπόστασις μ.εγάλη, οτι ήτο 
μία πικρά πλάνη νά άφεθώείς τήν έλπίδα αυ
τήν καί προσεπάθουν νά σάς άποφύγω. Άλλ’ 
ή καρδία μαντεύει πάντοτε, καί αισθάνεται 
δταν άγαπάται ή όταν μισείται. Κρύπτονται 
πολλαί αίτίαι σχεδόν όπισθεν μιάς έπιτετη- 
δευμένης συμ.περιφοράς. Διότι όταν τδ καθή
κον όμιλεΐ, ή καρδία πρέπει νά σιωπά. Άλλά 
και σιωπώσα πάλλει πάντοτε, διότι δέν δύνα
ται νά λησμονησν). Σάς ήγάπησα πάντοτε, 
μετά πάθους, μετά παραφοράς. Διατί ήθελή- 
σατε τήν συνέντευξιν αυτήν; Διατί νά μέ α
ναγκάσετε είς τήν έξομολόγησιν αυτήν, ήτις 
εϊναι περιττή έντελώς;

— Τδ νομίζεις; Δέν άγαπάς σύ μόνος.’Α
γαπώ καί έγω. Έάν ή συνέντευξις αύτή ήτο 
περιττή, δέν θά τήν έζήτουν.Άλλά σ® άγαπώ 
Παύλε! θέλω νά ζήσω μέ σέ μόνον.

Εϊχ® κλίνει πρδς αύτόν. Ή κεφαλή της 
εϊχεν έγγίσγ τδν ώμον του, ή μεταξώδης κό
μη της έθώπευσε τήν παρειάν.του.

Τά βλέμματά των συνηντήθησαν φρικίασις 

διέτρεξε τά σώματά των, στεναγμός έδόνησε 
τά στήθη των.

—■ ’Εννοείς, Λίνα, εϊπεν έκεϊνος συγκεκινη- 
μενος, πόσον σοβαρόν εϊναι αύτδ, τδ όποιον ζη
τείς; Ό πατήρ σου ποτέ δέν θά συναίνεση. 
Εϊνε ολα έναντίον μας. Πρέπει νά μέ λησμο- 
νήσης.

— Μή λέγεις αύτά. Γνωρίζεις, οτι δέν είναι 
δυνατόν. Μή φέρεις δλας αύτάς τάς άντιρρή- 
σεις καί τά έμπόδια. Θά φύγωμεν μακράν. Μή 
θελήσγς νά μέ κάμφς δυστυχή. Σκέψου λοιπδν 
πόσον πολύ σέ άγαπώ. Τί μάς ένδιαφέρει διά 
τούς άλλους;

— Έάν ήξευρες πόσον πολύ πονώ δι’ εσέ 
και μέχοι ποιου σημείου σέ άγαπώ, ποτέ δέν 
θά μου έλεγες αύτά, εϊπεν έκεϊνος πλήρης 
πικρίας. Μέ άχαπ^ς. Τδ αισθάνομαι, τδ γνω
ρίζω, άλλ’ ό έρως αύτδς πρέπει νά έκλειψη.

—— Έάν αύτδ δι’ έσέ εϊναι πικρόν, δι’ έμέ 
εϊναι θανατηφόρον. Έάν δι’ έσέ φέργ πικράς 
στιγμάς, δι’ έμέ θά δημιουργήσει ολόκληρον 
πικρόν βίον. Άλλ ’ είμαι πτωχός.’ Θά δυστυ
χήσεις μέ έμέ καί άργότερον θά καταράσαι 
ι’σως τάς στιγμάς αύτάς κατά τάς όποίας άφέ- 
θης είς τήν παραφοράν τού έρωτός μας.

— Εϊμαι καί έγώ πτωχή, τδν διέκοψεν έ- 
κεΐνη. θά ύποστώ τήν τύχην μου, οίαδήποτε 
καί άν είναι αύτη. θά είμαι εύτυχης, έστω 
καί πτωχή, διότι θά μέ άγαπφς σύ! Διότι θά 
ζώ πλησίον σου ! Μού εϊναι έντελώς περιττός 
ό πλούτος, χωρίς έσέ. Ή άμοιβαία μας άγάπη 
θά μδς χαρίζγ τήν εύτυχίαν, τήν οποίαν θά 
μάς κλέπτη ό ολιγαρκής βίας. Θά ζώμεν ά- 
πλώς. Μήπως εϊναι άνάγκη νά ζώμεν μέ τήν 
πολυτέλειαν αύτήν; Δέν ευρίσκεις λοιπόν άρ- 
κετδν, δτι άγαπώμεθα;

Πόσον ήτο ωραία τήν στιγμήν έκείνην.Πλή
ρης άφοσιώσεως. Πλήρης μεγαλοψυχίας.

— Είμαι ευτυχής, πολύ εύτυχης, εϊπεν ό 
Παύλος, λαμβάνων τήν χεΐρα της. Δέχεσαι νά 
κατέλθ^ς μέχρις εμού; Δέν θά δυνηθώ ίσως νά 
σού προσφέρω τδν πλούτον καί τήν μεγαλοπρέ
πειαν, άλλ’ ώς άντάλλαγμα θά διαθέσω τήν 
ζωήν μου ύπέρ τής .ευτυχίας σου. Θά άγωνι- 
σθώ, θά θυσιασθώ έν άνάγκρ,άλλά θά σου πα- 
ρέξω βίον άνευ φροντίδων καί στενοχώριών. 
Ή άγάπη σου θά μού δίδνι θάρρος και έλπίδα.

— Παύλε !
— Λίνα !
— Τά χείλη των τότε ήνώθησαν είς έν γλυκύ 

φίλημα, είς έπισφράγισιν τον άμοιβαίου αυτού 
έρωτός των.

Βήματα ήκούσθησαν είς τδν διάδρομον.
—Πότε θά σάς έπανίδω;ήρώτησεν ή Λίνα.
— Αύριον τήν-αύτήν ώραν, εϊπεν έκεϊνος.
Τήν στιγμήν έκείνην ή ύπηρέτρια είσήλθε 

κομίζουσα μεγάλην άνθοδέσμην άπδ ωραιότατα 
έρυθρά καί λευκά ρόδα, συνοδευομένην μέ έν 

έπισκεπτήριον τού κ. Ζάννου. .’Υπάρχει πάν
τοτε μίά ειρωνεία τοϋ μοιραίου έν τ^ έκχύσει 
τών αισθημάτων τής άνθρωπίνης καρδίας.

Ό Παύλος καθ’ίλην τήν νυ'κτα έίημάτιζεν 
έντδς τοΟ δωματίου του. ’Ήτο έντελώς εύτυ- 
χής. Ήσθάνετο άκόμη έπί τών χειλέων του 
τδ γλυκύ φίλημα τής Λίνας. Ένόμιζε διαρ
κώς, ότι ήκουε τήν φωνήν της νά τφ επανα
λαμβάνει «Παύλε, σέ άγαπώ !»

Ώ ! γλυκεΐαι παραισθήσεις τής έρώσης 
ψυχής ! Τί γλ.υκύτερον υμών ! Τί βραχύτερου 
υμών ! Τί ψευδέστερον ύμών !

Έκάθησε παρά τήν μικράν του τράπεζαν 
αα; ύπδ τήν επήρειαν τής άγάπης του τή έ
γραψε μίαν έπιστολήν τού πλήρη πάθους καί 
λατρείας. Τίί έγραφε περί τού έρωτός του, περί 
της άφοσιώσεώς του, έκφραζόμενος περί τής 
παραδοχής έκ μέρους του τής φυγής· περί τού 
τρόπου, καθ’ ον θά έγίνετο αΰτη. Ήτο τρελ- 
λδς σχεδόν. Ήάγάπη αδτη ήτο πάν δ,τι ούτος 
προσεδόκα είς τδν βίον του. Τά χείλη του κα- 
τέρυθρα έκ τού πυρετού, ήνοίγοντο μόνον διά 
νά προφέρουν τδ γλυκύ της δνομα: Λίνα !... 
Άλλά μ®θ’ όποίας παραφοράς, μεθ’ οποίου 
Ιρωτος! ’□ ίναί, ναί, ήτο εύτυχης. Ήσθάνετο 
τήν. έντελή σημασίαν τής λέξεως περί αύτόν. 
Τδν ήγάπα έκείνη, τήν οποίαν ήγάπησε τόσον 
πολύ ! Έκείνη τήν όποιαν τοσάκις όνειροπώ- 
λησε. Τί άλλο περισσότερον ήθελε ; Πάν ο,τι 
έζήτει και έπόθει συνωψίζετο είς αύτήν μόνην. 
Θά έζων εύτυχεΐς μακράν όλων. Ό Παύλος 
διά τήν Λίνα, καί ή Λίνα διά τδν Παύλον.

Άλλ’ αίφνης ή δευτέρα σκέψις, ή μάλλον 
θετική, ήτις έπέρχεται μετά τήν έξαψιν τοΰ 
πάθους διέτρεξε τό πνεύμα του.

Θά εϊχε πράγματι ή Λίνα τδ θάρρος καί τήν 
ύπομονήν νά συμμεθέξη, χάριν τής άγάπης 
των, εις μ.ίαν ζωήν πλάνητα καί δυστυχή μέ- 
χρις δτου θά ήδύνατο αύτδς νά τίί έξασφαλίσγ 
ήμέρας όπως δήποτε άνετους ; Καί άν ή αγά
πη της αύτή ήτο μία άπλή συμπάθεια, τήν 
οποίαν έσφαλμενω; έκείνη ένόμισεν. έρωτα; 
Έάν άκόμη ήτο μία Ιδιοτροπία νεανική, ήτις 
άργότερον θά παρήρχετο; Εύρισκομενη ήδη έν 
μέσφ ®ής άναπαύσεως καί τοΰ πλούτου έδέ- 
χετο νά στερηθώ τούτων. Άλλ’ όταν θά έδο- 
κίμαζεν τήν ζωήν τών στερήσεων καί τής ά- 
νάγκης; Τότε “ Καί έάν άκόμη τόν ήγάπα 
πράγματι, θά ήτο τόσον ισχυρά ή άγάπη της, 
ώστε νά μή κλονισθ-ί) κατά τάς δυστυχείς αυ- 
τάς ήμέρας; Θά ήτο τόσον βαθεΐα ώστε νά μή 
έξαφανισθ^ άπδ τάς πικράς έπιδράσεις; Καί 
έάν άκόμη εϊχε τδ θάρρος νά ύπομείνγ), πόσον 
πικρόν ήθελεν εϊσθαιδι’ αύτδν νά μαντεύφ ότι 
ύπό τό γαλήνιον πρόσωπον της κρύπτεται ή 
πικρία καί ή οδύνη! Ότι. μετανοεί, διότι τόν 
ήκολούθησεν^. δτι ι’σως κατά βάθος τον μισεί! 
Έάν δέ ποτέ λέξις τις άνέλθγι μέχρι τών
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χειλέων της, άποκαλύπτόυσα τάς μυχίας αύ
τής-ο κέψεις. Πόσον τότε θά έλυπεΤτο’καί θά 
κατήράτο την στιγμήν, κατά τη* οποίαν δέν 
είχεν άρκοΰσαν δύναμιν νά λογισθή τά θλιβερά 
αύτά άποτελέσματα. Έάν ή γλυκεία αύτή 
άνάπη της συνετρίβετο ύπό τ&ν άναγκ&ν και 
τ&ν στερήσεων του βίου, τί θά ίμενεν τότε 
Είς τήν σκέψιν αυτήν τρομερός πόνος διεπέρκ 
τήν καρδίαν του.

Έάν ή ψυχρότης βαθμηδόν τούς άπομά- 
κρυνεν και έβλεπε τότε τήν Λίνα σιωπηλήν, 
ιχεταμελουμένην · Θά ήσθάνετο βαρείας, τάς 
τύψεις,οτι συνετέλεσεν είς τήν δυστυχίαν της, 
ότι τήν άπέτρεψε τής εύτυχίας της, ότι οί πό
νοι τής ψυχής της ήσαν έν άνάθεμα κατ ’ άύ- 
του τοΰ ίδιου.

Αί σκέψεις αύται όδυνηραί καί πλήρεις α
περίγραπτου πόνου τόν περιέζωσαν. Καί έν 
μέσω τής άπελπισίας του ό δυστυχής νέος 
ήρχισε νά κλαίη πικρως. Τί έπρεπε νά κάμγ;

Τί άλλο παρά ' νά ύποχωρήσγ Άλλά νά 
λησμονήσγ, τό ήσθάνετο άδύνατόν. Θά έμενε 
λοιπόν έκεϊ, παριστάμενος εις τήν τελετήν 
τοΟ γάμου της; Θά τήν έβλεπε στηριζομένην 
έπι άλλου βραχίονος; φέρουσαν άλλου όνομα 
καί κλίνουσαν πρός έτέραν καρδίαν; Ήσθά
νετο, οτι ήτο άνώτερον τ&ν δυνάμεων του. Θά 
ύπεφερε. Θα παρεφρόνει.

Αί μεγάλαι θλίψεις στειρεύουσιν τά δά
κρυα. Είναι άληθές. "Οταν ή ΰπάρξις ολη συν
τρίβεται, τό'σώμα άδρανεΐ καί νέκροΰται. Ή 
ψυχή μ.όνη αισθάνεται και πονεϊ.

Άλλ ’ ή ψυχή δέν έχει δάκρυα.
Έχει δμως Ολίψιν καί συναίσθησιν, τήν ο

ποίαν άγνοεϊ τό σώμα, διότι δέν δύναται νά 
φθάσγ τδ ύψος και τήν δύναμίν της.

Είς τά ώτα του άντήχησαν αίφνιδίως οί 
λόγοι τοΟ τραπεζίτου. «Είναι ό σύζυγος, τόν 
όποίον όνειροπώλησά διά τήν Λίνα. Εΰγενής 
έκ μεγάλης οικογένειας καί πλουσιότατος». 
Αυτός δέν είχε τίποτε άπό αύτά. ’Ήτο μία 
τρέλλα νά έσκέπτετο τόν γάμον αυτόν· ήτο 
μία·εντελής άνοησία. Άλλά θά ήδύνατο νά 
μείνή άδιαφορος; Καί τώρα μετά τήν σ.υνάν- 
τησίν των αύτήν, τί θά τή έλεγε ; Φωνή τις 
υπόκωφος έσύριζεν είς τά ώτα του έπιμόνώς: 
«Μή τήν έπανίδγς ποτέ πλέον φύγε !»

Άποτεθάρρημένος, περιαλγής έκάθησε και 
έγραψε δευτέραν έπιστολήν,προσπαθήσας προ
ηγουμένως νά συγκέντρωσή τάς ιδέας του καί 
νά λάβή μίαν άπόφασιν. Τήν έσφράγισε και 
έπέγραψε τήν διεύθυνσιν. Μεθ’δ έγραψε γραμ- 
μάς τινάς πρός τόν.τραπεζίτην, άποκαλύπτων 
είς άύτόν τόν πρδς τήν Λίναν έρωτά τού. Τόν 
ηύχαρίσσει διά τάς πρδς αύτόν εύερ^εσίας του 
καί είς τό τέλος έθεσεν έν «χαίρετε». 
' Τήν έπομένην ή Λίνα ύπό τήν έπίδρασιν 
σκάιάς τινός προαισθήσεως ήτο έξηπλωμίνη 

έπι τού μικρού διβανίου τού δωματίου τής ό
ταν ή ύπηρέτρια τής έφερε τήν επιστολήν του 
Παύλου. Ή καρδία της ήρχισε πενθίμως νά 
πάλλη, ώσεί· προεμάντευε τδν άποχαιρετισμόν 
του. Μόλις άνέγνωσε τάς πρώτας γραμμάς, 
νεκρική ώχρότης-έχύθη είς τδ γλυκύ της πρό- 
σωπον. ’Ιδού τί περιεΐχεν ή επιστολή. «Λίνα! 
—Σάς όνομαζω μέ τό γλυκύ αύτό όνομα,- τό 
όποιον τοσάκις έπρόφερα έν μέσφ περιπαθειας 
καί έρωτος. *Ο,τ'ι προσέδιδε τό φ&ς καί την 
χαράν εις τάς ήμέρας τοΰ βίου μου εισθε σεϊς. 
‘Υπήρξατε ή φανταστική έκείνη γλυκεία ευτυ
χία, ήτις τόσον γλυκεία είναι, ώστε μόνον διά 
τής φαντασίας δύναταί τις νά τήν περιλάβη. 
Άλλ’ ύπάρχουσι καθήκοντα καί χρέη άνώτερα 
τά οποία επιβάλλουν τήν θυσίαν' είς τά αι
σθήματα μιάς καρδίας,καθώς καί επί τής χα
ράς καί έπί τής ευτυχίας της ολοκλήρου.

«Μάς χωρίζει άπόστάσις μεγάλη.
«Ή θέσις, τό όνομα, ή τάξις. Είσθε πλού

σια καί είμαι πτωχός. Έάν έξ εύγενοΰς κλί- 
σέώς έκύψατε μέχρις έμοΰ, και ή καρδία σας 
ήσθάνθη δι’ έμέ τήν δύναμιν ένός αισθήματος, 
τδ αίσθημα τοΰτο ύποθάλπεται έτι περισσό
τερον ύπδ τοΰ οίκτου. Εύρισκομένη ύπό τήν 
έπίδρασιν ταύτην, συνάινείπε νά συζήσετε μέ 
έμέ. Άλλά καίτοι μοΰ προσφέρετε τήν μόνην 
;δι’ έμέ εύτυχίάν,-—μέ έννόεϊτε ;—έν τούτοις 
μοΰ είναι άδύνατόν νά τήν δεχθώ. Έχετε 
μνηστήρα ό οποίος θά σάς άγαπά καί ό οποίος 
θά σάς καταστήσή ευτυχή. ’Οφείλετε νά μέ 

.λησμονήσετε.· Τδ λάθος είναι ίδικόν μου. Δεν 
έπρεπε νά σάς άποκαλύψω τίποτε. Άλλ’ δ,τι 
σάς είπα, είναι ύπερτάτη ομολογία τήν όποιαν 
έξέφερα έντελώς άκουσίως μου. Ήτο αύτή ή 
φωνή τής καρδίας μου, τήν οποίαν κατά την 
στιγμήν εκείνην, παρ’ δλην τήν θελησίν μου, 
δέν ήδυνήθην νά συγκράτήσω. Άλλά σάς ι
κετεύω, μή θελήσετε νά αισθανθώ πίκρας τάς 
τύψεις τής μικροψυχίας μου αύτής. Λησμονή
σατε πάν δ,τι έλέχθη. Λησμονήσατε έμέ αύ
τόν. Καύσατε τήν επιστολήν καί διασκορπί
σατε τήν τέφραν ενός άτυχούς έρωτος, καθώς 
καί έκ τής καρδίας σας έξαλείψατε κάθε άνά- 
μνησιν, συνδέόυσανότι υμάςμετ’έκείνου.... Ό 
γάμος σας είναι άναγκαίος καί πρέπει νά γίνγι . 
Τδ όνομα τής οικογένειας- .σας, ή εύήμερία και 
ή χάρά της κρέμανται έκ τού γάμου αύτοΰ. 
’Οφείλετε νά θυσιάσητε τό αίσθημά σας αύτό 
χάριν τής οικογένειας'σας καί τής κοινωνικής 
σας τώ'ξεως. Πιστεύσατε οτι είμαι ό περισσό
τερον δυστυχής. "Ότι διά σάς γλυκύτεραι ή- 
μέραι πλήρεις χαράς θά άνατείλλωσιν,· άλλ» 
δι ’ έμέ τό υπόλοιπον τοΰ βίου θά είναι ή-νο- 
σταλγία τ&ν ήμερ&ν τοΰ παρελθόντος. Τ&ν 
ήμερών έκείνων, κάθ’άς σάς ήγάπησά βασιζό
μενος εις μίαν άπατήλήν κάτάρρεύσασάν έλ- 
πίδα.=

«Παρηγοροθμαιέπί τή έκπληρώσει τοΰ κα
θήκοντος μου. Δέν θά μάθετε τίποτε πλέον 
δι έμε. Θά φύγω μακράν. Εύχομαι πάν οτι 
καλλίτερον, ευγενεστερον καί ώραιότερον εύ
χεται μία φίλη ώυχή—Παύλος.»

Εύγενής καρδία ! . έψέλλισεν ή Λίνα, όταν 
άνέγνωσε τήν έπιστολήν. Πράγματι μέ ήγά- 
πησε. Μόλις δύναμαι νά εννοήσω τό βάθος 
τής άγάπης του. Άλλά τήν έπιστολήν αύτήν 
δέν θά τήν καυσω. Θά εϊναι δι’ έμέ κειμή- 
λιον ίερον καί πολύτιμον ένός έρωτος ύψηλοΰ 
καί ειλικρινούς.

Είς τό γεύμα ό τραπεζίτης άνεκοίνωσε μό
νον,οτι ο Παΰλος άνεχώρησε,χωρίς νά τδν ίδή. 
Η Λίνα γσθάνθη νά όλισθαίνη ή πεοόνη έκ 

των δακτύλων της. Τδ βλέμμα της ικετευτι
κόν σχεδόν καί πλήρες πικρίας συνήντησε τδ 
τοΰ πατρός της.

——Θάρρος, Λίνα, τή είπε τρυφερ&ς. ·Φανοΰ 
άνταξία του έν τή μεγαλοψυχία·

— Πως! γνωρίζετε; έτραύλισεν έκείνη.
Ό τραπεζίτης δεν άπήντησεν. Ήτο πολύ 

συγκεκινημένος. Έκτοτε ουδέποτε άνέφερέ τις 
περί τοΰ Παύλου. Ήτο μία πικρά άνάμνησις, 
τήν οποίαν έθαψαν έν τή σιωπή., Ή Λίνα έ- 
νυμφεύθη μετά ένα μήνα τδν μνηστήρα της, 
δστις την ελατρευεν. Έζησαν εύτυχείς ή του
λάχιστον έφαίνοντο τοιοΰτοι. Ό τραπεζίτης 
συνεταιρίσθη μετά τοΰ γαμβρού του καί άπέ- 
φυγε τόν κίνδυνον χρεοκωπίας. Είχε δίκαιον 
ό Παΰλος. Ο γάμος αύτδς ήτο ή τιμή, ή ύ- 
ποληψις και ή ευημερία τού οίκου τούτου.

Τί σημαίνει, έάν μία καρδία έθρυμματίσθη 
δι’αύτό;

,Οταν ή εύτυχία προσμειδιά ήμΐν, τίς 
σκέπτεται, εαν αυτή άφκιρεϊται παρ’ άλλου;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Χριστός Άνέστη ! πέρα ώς πέρα, 

άνασιημένοι μας άδελφοί. 
Χριστός Άνέστη, γλυκεία μητέρα.

Χριστός Άνέστη ! σταυραετοί.

Χριστός Άνέστη έκ τού θανάτου
«αί έκ τού τάφου ’χύ&η τό φώς 

1·στό αίμα έπάνω φουντώνει ή δάφνη 
καί Αναπτερώνει δ άετός.

Χριστός Ανέστη άπό τό μνήμα,
και ή Πατρίς μας έκ τού έχθροΰ. 

Χριστός Άνέστη πέρα ώς πέρα,
άπό τόν "Ολυμπο, άπό παντού.

__ <*
Χριστός Άνέστη άπό τό κΰμι,

Χριστός Άνέστη ! άπό τη στερίά. 
Μακεδονία ! Ήπειρος 1 Κρήτη !

σάς σφίγγει ή Μάνα μας ’στήν αγκαλιά.
ΣΟΦΙΑ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΔΙΑΤΙ 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΟΧΕΙΡ

Ή χρήσις τής δεξιάς άντί τής άριστεράς χει- 
ρός άποτελεΐ φυσιολογικόν χαρακτήρα ειδικόν 
τω άνθρώπφ, ή δέ λειτουργική αυτή άσυμμε- 
τρία, ή άντικειμένη πρός τούς νόμους τής ορ
γανικής συμμετρίας δέν άπαντ? είμή μόνον 
παρά τφ άνθρωπίνφ ει”δει, ώς ή εΓς τινάς Αν
θρωποειδείς πιθήκους, έξ ών ό ούραγγοτάγγος 
εϊνε δεξιόχειρ, οί δέ γορίλλας και χιμπαντζής 
άριστερόχειρες.

Πλεϊσται βεβαίως θεωρίαι έπροτάθησαν, 
όπως έξηγήσωσι τήν λειτουργίαν ταύτην, ών 
διασημοτέοα εϊνε ή τού Μπροκά, οστις ελεγεν 
οτι ό άνθρωπος εϊνε δεξιόχειρ, διότι κατά τδν 
εγκέφαλον εϊναι έπαρίστερος. Τό επιχείρημα 
όμως τούτο δέν είνε τόσφ πειστικόν, δυνά
μεθα δέ κάλλιστα ν’ άνατρέψωμεν τοΰτο καί 
εί'πομεν, ότι επειδή ποιούμεθα χρήσιν τής δε
ξιάς χειρός, βνεκα τούτου καί ό εγκέφαλος ή
μών άνεπτύχθη μάλλον πρός τ’ αριστερά.

ΙΙράγματι αί θεωρίαι τοΰ Μπροκά, τού Δα- 
ρέστ, ή βασιζόμενη έπί τής διαπλάσεως τού 
ωραίου, ώς καί ή νεωτέρα τού Έρτζ, ή άπο- 
δίδουσα τήν χοήσιν τής δεξιάς είς θρησκίυτι- 
κόν λόγον, ούδόλως ίλαβον ύπ’ δψει τδν γενι
κόν νόμον, οτι πάντες οί λαοί οϊ τε σύγχρονοι 
ώς καί οί προϊστορικά! ήσαν δεξιόχειρες. Ή 
ίδιότης δέ αυτή άπετύπωσε τούς χαρακτήρας 
αύτής καί έπί τού άρχαιοτέρου προϊστορικού 
κρανίου τού προπέρυσι άνακαλυφθέντος είς τήν 
έν Γαλλία Ghapelle—aux—Saints.

’Εσχάτως ό Έμπέρ έπρότεινεν άλλην· έξή- 
γησιν κατ’αυτόν ή παθολογία δεικνύει σα
φώς, διατί οί άνθρωποι πασών τών χωρών καί 
πάντων τ&ν χρόνων ήσαν δεξειόχειρες. Έκ 
ταύτης μανθάνομεν, ότιαί καταβαλλόμενα! δυ
νάμεις, αί άλγηδόνες, αί κινήσεις τού άριστε- 
ρού μέρους τού σώματος άπηχοΰσι βαθύτατα 
έπί τής καρδίας, καί ουτω ό νόμος τού μικρό
τερου κόπου έξηγεϊ διατί ό άνθρωπος μεταχει
ρίζεται κυρίως τόν δεξών βραχίονα. Ή ίρθία 
λέγει, στάσις έπέφερεν είς τούς βραχίονας ει
δικήν λειτουργίαν, ήτις ηύξήθη μετά του εγκε
φάλου τοΰ άνθρώπου, ή δέ πρδς τά έργα έπι- 
δεξιότης, δηλαδή ή μυϊκή ισχύς διευθυνομένη 
ύπό τής νοημοσύνης ένεφανίσθη έν τω κόσμφ. 
Αυτή άνέπτυξε τήν πρδς τήν δεξιάν χεϊρα ρο
πήν, έπενεγκούσα τήν υπεροχήν τού μέρους 
τούτου, τοΰ οποίου ή χρήης θά έπηρέαζε όλι- 
γωτερον τήν καρδίαν. Τό άριστερόν μέρος τοΰ 
εγκεφάλου έπωφελήθη τής ύπεροχής τάύτης τοΰ 
δεξιού βοαχίονος.

Ούτω κατ’αύτόν ει“μεθα δεξιόχειρες ίνεκα
τής θέσεως τής καρδίας.

Τό δ’ έπαρίστερον εϊνε άνωμαλία σχετικως
σπανία καί έν άναλογί^ σχεδόν όμοία παρά
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πόίσι τοίς λαοίς, κατά τάς στατιστικά;. Δέ* 
ύτώρχουσι λαοί έριστερόχειρες, διότι τό τοιοδ- 
τον έν τζ> βίφ τοΟ άνθρωπίνου είδους άπο- 
τελεΐ τυχαίαν διαταραχήν έξ ολοκλήρου άντί- 
θετον πρός τήν κανονικήν λειτουργίαν.

Ν. X- ΑΠΟ5ΤΟΛΙΔΗΣ

—ΦβθίίθβΦ”

■m mnm
W ΠΟΙΗΤΗΑΗ MESAZ0Y2AK

Αλεξάνδρεια 1 Μαΐου <918

Κϋριε ϋςίντεζη

Σώς γράφω, δπως μοΰ είπατε, μερικά; άνα- 
κοινώσεις, άποκαλύψεις, συμδουλάς ή κχί Εκ

φράσεις τοΰ προστατευτικοΟ μου πνεύματος, 
διότι δεν ήξευρω ποίχν Ονομασίαν νά δώσω είς 
τάς Εμπνεύσεις του αύτάς. Αισθάνομαι, δτι 
τήν στιγμήν ταύτην γράφω ύπό τήν έπηρειάν 
του. *0, τι δέ αισθάνομαι έκ τής άκράτου 
παρουσίας του δέν δύναμαι νά τό περιγράφω, 
Τό άντιλαμδάνομαι, τό εννοώ, συνομιλώ νοε- 
ρώ;, λκμβάνουσα άπζντήσεις και ιδέας, χωρίς 
ή όλη νά μεσολαβή. Τό αισθάνομαι 'τρόπον 
τινά περί εμέ καί έν έμοι συγχρόνως, άλλά ή 
συνάφεια αότη γίνεται έντδς τών όρων τής 
πνευματικές συναισθήσεω; τόσον εντελής,ώστε 
μόνον άμυδρώς πως άντιλαμβάνεται τό σώμα. 
"Όπως δήποτε είμαι περισότερον ευχάριστη-, 
μένη διά τοΰτο. Έρωτήσασα αύτό, διατί δέν 
παρουσιάσθη, δταν τό προσεκάλεσα ήμέραν 
τινά, μοΰ άπηντησεν:—’Εννοώ κπλλήτερον 
σοΰ, πότε έχεις άνάγκην τή; συνδρομής μου. 
Όταν αδτη παρίσταται, προδιαθέτω τό πνεΰ
μα σου, έάν ή ίλη άνθίσταται, ή χειρ σου 
έμπνεομένη χαράττει κείμενα άνάλογα τών 
περιστάσεων, διά τών όποιων δύνασαι νά δια- 
φωτισθγίς. Δέν σέ άποκλείω έν τούτοις τής 
προσκλήσεως. Άλλά δέν ευρίσκεις δτι έν αύτίί 
θά μκνθάνγ,ς πράγματα Εντελώς περιττά;

’Ιδού ή περί ποιήσεως άνακαίνωσίς του.
.... Ώς άν τ^ ποιήσει άκολουβος ή, φεΰγε 

πόίν ξένον καί έπιτετηδευμένον. Ή ψυχή γάρ 
ελεύθερα ύπήρξε ποτέ, άρρηκτος δέ τών αι
σθημάτων αύτής ή έκχυσις. Πεδία δράσεων 
προηγήθησαν τών ημερών σας, ποσώς δέ μή 
νομίσητε τό πνεύμα ύμών άμέτοχον καί Ανί
κανον νοήσαι τών γνώσεων. ’Εν ύμΐν έγκειται 
αύτή αυτή ή τελειότης. Ταύτην διαχύσατε! 
Ταύτην έκφράσατε !

Όταν έν ΰμϊν κυμαίνεται τής ποιήσεως τδ 
πΰρ, ίνα τί ζητήτε τοΰτο εϊς τάς έναπομει- 
νόύσας γραμμής τών προγενεστέρων σας; Λαμ
βάνετε έξ αύτών τήν στρέβλωσιν καί άκολου- 

. δείτε. ταύτας έσφαλμήνας ονσας ή καί δρθάς.

Διατί δέν δίδετε Ελεύθερον τό στάδιον είς τάς 
Εμπνεύσεις τής ψυχής σάς; Είνε αΰτη πλειό- 
τερον προηγμένη ή 2σον.υμείς αύτοι νομίζετε. 
Έστέ δέ βέβαιοι, δτι Εγκληματείτε, Εάν έν 
έκάστ*) ύμών· Ενσαρκώσει δέν συντελείτε εις 
τήν έξάγνυσιν, διαμόρφωσήν καί ήθικοηοίηοιν 
ύμών.

Έάν πράγματι θέλετε νά φθάσητε πρδς τό 
άληθές καί μέγα, μή τούς δφθαλμούς στρέψητε 
είς β, τι φιλοσοφικό/,· Αξιόν καί άπαράμιλλον 
οί άνθρωποι κρίνουσιν.

Αί καθάριαι ύμών καί υψηλά» ϊδέαι'θέλουσι 
συγχισθή, θέλουσιν Αμαυρωθώ·

’Αφήτε εαυτούς τή ύμετέρ? έμπνευσει.
Άφήτε τό πνεΰμα σας νά τείνγ πρός τούς 

ποθητούς αύτφ ορίζοντας, οΰς μόνον άντιλαμ- 
βάνεται και Εννοεί.

Μέμνησθε δέ, οτι κατέχετε τής δυνάμεως 
τοΰ φωτός καί τής αίωνιότητος.

Ότι τό θειον, υψηλόν, καί άγνόν έν υμΐν 
μόνον εύρήσεται.

'Οδηγός ύμϊν ή φύσις αυτή εσεται, Εν τί; 
άντιλήψει δέ αύτής, εύρήσετε τό τέλειον !

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΤλΟΤ
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— Ούύέν άπλούστερον xui καλείτερον ή ν’ άπο- 
φεύγη τις τό κακόν καί προκαλή τδ καλόν. Είς 
πάσαν περίστασιν τό κέρδος θά είνε διπλόν*.

***

— Έν τή παρούση Εποχή πάσα άπ:ρίσχεπτος 
πρδ,ξις Εχει όλέθρια Αποτελέσματα, καθ’ όσον δ 
έλεγχος είνε αύστηρός καί ή τιμωρία αμείλικτος·

>*■<
— ΙΙάσα Εσφαλμένη θεωρία έν τή πράξει αύτής, 

είτε ιατρική, είτε βιομηχανική, Εξοφλείται μέ τήν 
ζωήν εκατομμυρίων άτόμων.

·»*<

— Τήν σήμερον ή αντιζηλία είνβ ό ατμοσφαιρι
κός αήρ, δν άναπνέομεν. 'Ανευ αύτοΰ πολλαΐ γυ
ναίκες δύνανται νά πάθωσιν έξ ασφυξίας.

>^<

— Άφ’ ότον Επεσεν ύ άπηγορευμένος καρπός, 
0 διάβαλος αναμιγνύεται Απανταχού, καθ όσον τφ 
Επετράπη έκτοτε ή έλευθέρα είσοδός του-

— Ό Ερως καί δ διάβολος εχουσι τό μεγαλείτε- 
ρον μέρος είς τόν κόσμον τούτον, καθ’ όσον είς όλα 
τά ζητήματα, δν Αναζητήσετε τόν αίτιον, θά τόν 
ενρετε ή εΐς τόν έρωτα ή εΐς τόν διάβολον.

A >** ·
— Καί οί νέοι και οί γέροντες, καί οί εύμορφοι 

καί οί άσχημοι είνε εν καί τό αύιό πράγμα δηλ. 
μία ηλικία καί μία ποιότης. Τούς μεταβάλλει μό
νον τό δέρμα δ ήλιος, Εξ οδ καί ή διαφορά. 'Αρα 
ρ Ήλιος είνε κομμωτής καί κουρεύς τών Ανθρώπ«ν.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Ό μικρός Μανώλης είναι τό ζιζάνιον τοΰ οίκου 
καί δ άνησυχώτερος παίς τής οικογένειας, πάντοτε 
πειράζων τινά, ούδέποτε καθήμενος ήσυχος, διαρ
κώς λογομαχών πρός τούς Αδελφούς, οικείους και 
ξένους καί αιωνίως δερών καί. δερόμενος, εκτός δταν 
μελετά ή κοιμάται.

Τό εσπέρας είς Αδελφός του προσέρχεται Εν τα
ραχή πρός τόν πατέρα καί τφ λέγει σχολαστικώς :

— Βάτερ αγαπητέ, διάταξον τόν άσωτον υίόν σου 
νά μοΰάποδώσητό γραμματόσημον, δπερ μοΰ Αφή- 
ρεσε. διότι θά μέάναγκάση νά τόν χτυπήσω Ελεεινά 
ή τοΰ σπάσω κανεν μέλος.

Ό πατήρ ταραχθείς καί Εν θυμφ αποτεινόμενος 
πρός τόν μικρόν-

—■ Βρέ, τώ λέγει άποτόμως τί έκαμες πάλιν ; 
δόσε το ’πίσω, διότι ...ξέρεις...σ’ Ετσάκισα.

— "Οχι, πατέρα, ψέμματα λέγει, ανακράζει γοε 
ρώς δ Μανώλης, είναι δικό μου.

— Σας γελά, πάτερ, Αντιλέγει άγανακτών δ ψι
λός Αδελφός, θά τόν ψάξω μόνος καί....

— Είσαι ψεύστης, άύ δέν είχες αύτό τό γραμμα
τόσημου. Πατέρα ! σέ γελά.

Ό πατήρ αμφιρρεπών, σιωπά.
Μετά πέντε λεπτά προσέρχεται ή ύπηρέτρια έν 

σπουδή καϊ Εξάψει-
— Κύριε. Κύριε, λέγει τφ Κυρίφ έν ταραχή σπα- 

σμοδική μβζεύσατε τό παιδί σας,δέν μ* άφίνει ήσυ- 
χην νά έργασθώ, μέ κτυπά καί μοΰ πειά τής παν
τόφλες μου. Κυτάξατε τάς χείρας μου.

Ό πατήρ άφίνων τήν Εφημερίδα του, Αγανα- 
κτισμένος άνακράζει, Εγειρόμενος:

~ Βρέ διάβολε, τί είνε αύτά πάλιν ; μωρέ θά 
σέ σκοτώσω, νά, στάσου, νά σέ πιάσω, νά σοΰ 
δείξω, μωρέ, δέν θά βάλης γνώσι ;

Καί ό Μανώλης κλαίων καί απομακρυνόμενος εν 
σπουδή, Ανακράξει :

— Πατέρα, σέ γελά, είναι παλαβή αύτή, τής έσ
πρωξα τής παντούφλες, ποΰ τής είχε στή μέση καί 
θέλει νάκάνη τή φρόνιμη, δέν τήν ξέρεις, ποΰ θέ
λει νά κάνη ρεκλάμα ;

— Μπά, Κύριε, τί είναι αύτά, έγώ δέν μπορώ, 
έτσι έδώ μέσα, έρωτήσατε τή μαγείρισα νά δήτε τΐ 
μοΰ κάνει κάθε λίγο.

— Βρέ ψεύτρα, Εσύ δέν μοΰ πετοΰσες πατάτες ;
— Βρέ ψεύτη, μπά, μπά, Κύριε αύτός μοΰ τάς 

πετοΰσε καί οδς λέγει έγώ, τί ψεύταρος!--
Ό Κύριος πετών τήν Εφημερίδα του, πιάνει τήν 

παντόφλα του καί τά μένεα πνέων κατά τοΰ τολ
μηρού υίοδ του, τοΰ τήν πετά είς τό πρόσωπον, ένφ 
αναζητεί ράβδον δεξιά καί Αριστερά.

— Θά τόν σκοτώσω, Αφήστε με, θά τόν σκο
τώσω, ποΰ είναι, ποΰ έκρύφθηκε; βρέ, θά σέ πιά
σω, ποΰ θά μοΰ πας.

Ό Μανώλης δέν εύρίσκεται ούδαμοΰ, είχε γίνη 
άφαντος.

Η Κυρία Επεμβαίνουσα :
—Ούφ ! άς χον, καΰμένε, κάθεσαι καί συγχίζεσαι 

με τό παληόπαιδο. άς γίνη ό,τι διάβολο θέλει, δέν 
είμπορώ πλέον, ν’ άκούω καυγάδες καί συγχύσεις 
κάθε λίγο, θ’ αρρωστήσφ.

Ο Κύριος Επανέρχεται εΐς τήν θέσιν του μεμ- 
ψιμοίρών καί άγανακτών.

— ”Α, μά δέν ύποφέρεται, θά τόν σκοτώσφ, άμα 
τόν πιάσω στά χέρια μου.

Η Κυρία δίδουσα τέλος είς τήν σκηνήν:
— Εύαγγελιό, είπέτους νά σερβίρουν τό φαγη- 

τόν. Περίεργον ά κ- Πιτάκης δέν μάς ήλθε» άπόψε-

Ό Μανώλης προβάλλων. — Ούτε ό Νομίκης, 
μαμμά, Εγώ ξέρω γΙατί.

'Ο Κύριος έγείρεν τήν κεφαλήν έκ τοΰ καναπέ, 
Εφ’ οί είχε κατακλιθή:

— Βρέ, έδώ είσαι μασχαρά; στάσου καί σ’επιασα.
— Ή Κυρία, μειδιώσα·'
— Διατί δέν ήλθον,
Ό Μανώλη; έκ τής θύρας τοΰ κοιτώνος:
— Νά, γιατί είξευραν, πώς θά τά βάλλετε μαζύ 

μου καί θά μέ δείρετε.
Είς τήν τράπεζαν πρός τό τέλος: 
Ή Κυρία πρός τόν Κύριον:
— Νά σοΰ π®, έγώ άλλη φορά τόν Μα-ώλη δέν 

τόν παίρνω είς τόν κινηματόγραφον. Δέν φαντάζε
σαι τί δέν μοΰ ηάμνει. Θέλει καί κυλά νά πηγαίνω- 
μεν εις όποιον κινηματογράφον αύτός θέλει. Δέν 
άφίνει κανένα είς ησυχίαν, όλους πειράζει, θά εΰρω 
δέ έπί τέλους τόν μπελά μου γιά καλά μέ κανένα-

Ό Κύριος εύκόλως έξαπτώμενος, έξαλλος πάλιν 
έξ όργής γενόμενος προλαμβάνει καί χτυπά τόν υίόν 
του, άρεσκόμενον Εν τούτοις νά κάθηται αριστερό
θεν πάντοτε τοΰ πατρός του.

Ό Μανώλης γοερώς κλαίων:
— Πώς χτυπάς Ετσι : διατί νά μέ κτυπήσης ι δι- 

ατί, κύριε πστέρα νά μή μέ άκούσης χαί Εμένα, δι- 
ατί νά πιστεύση; τήν γυναίκα σου χαί όχι έμένα ; 
*Άχ, άχ, τοΰτο δέν είμπορώ νά τό ύπεφέρω, άκρΰς 
νά μέ κτυπφ άδικα, άδικα, ώ ! ώ ! ώ 1

— Ή μήτηρ, έπεμβαίνουσα:
— Πολύ δίκαια καί άλλοτε δέν θά σέ πάρω εις 

τόν κινηματογράφον, μαζύ μου. .
Ό μικρός. —-Κι* έγώ διά πείσμα σας θά πηγαί

νω, νά, θά πηγαίνω-
Ό πατήρ- — Σούτ! σιωπή, άκόμη μιλάς ; σκα

σμός, διότι θά τής ξαναφάς. ·
—Ναί, δήρε με άν κοτ$ς, καί νομίζεις, ότι είμαι 

κουτός νά κάτσω κοντά σου.
Μετά ήμίσειαν ώραν όλοι κάθηνται εΐς τόν προ

θάλαμον, ότε Ερχεται κλαίουσα ή μχρά Πίτσα.
—Ώχ ! ώχ, πά, πά, βώχ, ώχ, ά, μαμμά, μ’Εβά- 

ρεσεν ό Μανώλης ώχ, ώχ, μοϋ σπάσε τό χέρι, νά, 
μού σπάσε τό χέρι, νά, ώχ *μ έσκότωσε·

Ό πατήρ καί ή μήτηρ. έγείρονται έντρομοι έκ 
τών καναπέδων,όπου άνεπαύοντο μετά τούς άγώνας 
καί τάς συγκινήσεις της ήμέρας καί δργίζονται έκ 
νέου έκ τών κραυγών τής μικρός.

Ή μήτηρ παραπονουμένη.
— Μά αύτός είναι διάβολος δέν ύποφέρεται.
Ό πατήρ μετ’ άγανακτήοεως:
—Δέν ύποφέρεται, νά, θά τόν σκοτώσω, θά τόν 

σκοτώσω. Καί τρέχει κατόπιν τοΰ Μανώλη, σπεύ- 
δοντος νά κρυβή καί άνατρέπει ολα, καθίσματα, 
έδρας, τραπέζας καί λοιπά, σκεύη, φωνάζων καί 
κραυγάζων όπισθεν τοΰ μικρού ταραξίου, τρέχον
τος παντού άπό δ(οματίον είς δωμάτιόν καί όστις 
κατορθώνει τέλος νά χωθό καί άσφαλισθή κάτωθι 
τής κλίνης του.

• Ό πατήρ έξωθι —Έβγα γρήγορα εξω.
Ό μικρός. — Δέν βγαίνω, νά. θά μέ δείρεις, 

πάλιν. Θα κάτσω Εδώ έως τό πρωί.
— Θά σέ δείρω, θά σέ σκοτώσω, θά σέ φυλάξω 

έδώ έως αύριον, δλην τήν νύκτα, ποΰ θά μού πρς ,
— Κάτσε καί έγώ δέν τό κουνώ.
Καί ούτως δ μέν φοβερός Μανώλη; παραμένων 

έκοιμήθη ύπό τήν κλίνην του, δ δέ τρομερός πατήρ 
καί αύτός παραμονεύων τόν κατέλαβεν ό ύπνος Επί 
τοΰ καναπέ άναμένοντα τήν έξοδον τοΰ υίοΰ του-

Τήν πρωίαν καί οί δύο γελώντες μή εχοντες νεύρα 
πλέον μετέβησαν ευχαριστημένοι δ μέν είς τήν ερ
γασίαν του, δ δέ είς τό σχολείου.

ΠΡλ
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ΔΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
23 ΤΕΥΧΟΥΣ

. 43. ’Αετός — "Ετος

44. Λέων — ίδη, ου—Λεωνίδεον
45. Σάμος — Γάμος

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
J. Κ, καί Ν. Σ. 'Οδησσόν. Άμφότεραι αί έπιστολαί 

έλήφθησαν. Εύγαριστοΰμεν καί άπηντήσαμεν.— X. Σ. 
■4Js£0v3i>e«j>. Τελευταΐον φυλλάδιον τοΰ 1912 σ£; 
εστάλη έκ νέου.— Σ. Γ. Σ. Σεβασιονηολιν. Φυλλά
δια σάς άποστέλλονται τακτικώς άλλ’ άποροΰμεν διατί 

'τινά μας ΐπιστρίφονται, - Δ. Τ. Σοφάδες’Επιστολή σας 
χαί συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.— Δ. Τ. 'Ιερουσαλήμ. ’Επιστολή καί χρήματα έλήφθη. Εΰ/α- 
ριστοΰυεν. Γράφομεν.— Γ. θ. Τσατοΰρα. ’Επιστολή 
και χρήματα έλήφβησαν. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν. 

— Μ. Δ. Ν. Βΰλον. ’Επιστολή καί συνδρομή έλή- 
φθησάν. Εύχαριστοΰμεν.— Γ. Π. Mosclii. Έπ.στολή 
καί συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν — 
A. X. Helsingfors. ’Επιστολή έλήφθη. Εύχαριβτοϋ- 
μεν. — Δ. Τ. Σμύρνην. ’Επιστολή έλήφθη. Φυλλάδια 
έστάλησαν. ‘Αναμένομε» νεωτέραν σας.— Π. A. Κ. Λευκωσίαν. Επιστολή καί περιεχόμενα έλήφθησαν. 
Γράφομεν.— Δ· I. Σ. Βνρηηίν. ’Επιστολή, χρήματα 
έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν, ταχυδρ. γράφομεν και 
στέλλομεν καί παραγγελίαν σας.— Π. Σ. Βατούμ. 
’Επιστολή και χρήματα έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν 
πολύ, ταχυδρ. γράφομεν.—Ί. Κ. Κωνπολιν. Στερού
μενα άπαντήσεώς σας, τί γίνεσθε·— -Κ. Χ· Χίον. 
Συνδρομή έλήφθη. Σάς ένεγράψαμεν. Φυλλάδια έστά

λησαν.— 77. Κ. Πίκρα;. Έλήφθησαν. Έχει καλώς.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εθνικά Τραγούδια

Ό φίλος έχ Ζακύνθου ποιητής χ. "Αγγελος Σα- 
λούτσης αγγέλλει τήν προσεχή εκδοσιν τόμου ποιη
μάτων του ύπδ τδν ανωτέρω τίτλον.

Ε’ις εύρυτατον κύκλον αναγνωστών είνε προσφιλέ

στατη ή καλλιτεχνική γραφίς τοΰ Ζαχυνθίου ποιητοϋ, 
καί δέν άμφιβάλλομεν ποσώς δτι καί ή νέα αΰτη σειρά 
τών ποιητικών του εμπνεύσεων θά γίνη άνάρπαστος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
Αί Άδελφαί Μαρτιμιανάχη άνέλαβον δια τήν έφε-· 

τεινήν θερινήν περίοδον τήν διεύθυνσιν τοΰ φωτογραφι
κού περιπτέρου έν τή Λούνα Πάρκ τοΰ Ν. Φαλήρου, 
αύταί μεταξύ τών άλλων καλλιτεχνών μας προτίμη- 
θεΓσάι, 5ti τήν άπαράμιλλον αληθώς καλαισθησίαν καί 
άφοσίωσίν των εις τήν λεπτήν τέχνην των.

Καί δπως τδ έν τή δδώ Σταδίω ατελιέ των θαυμά
ζεται διά τάς καλλιτεχνικάς του ε’ιπτυχίας *«c άτέ- 
δειξε τδ φωτογραφεΐδν αύτών. ώς έν ιών πρώτων τής 
πρωτευούσης, οΰτω άναμφιβόλως θά εκτιμηθώσιν και 
αί ύπηρεσίαι τοΰ έν τή Λούνα ■— Πάρκ π.εριπτέ- 

pou των. .

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΗΛΩ2ΙΣ

W TOTS Z8T0WA2 TO Q?0mS TQH
Παρακαλοϋνται όσοι άποστέλλουβιν ήμΐν τάς φω

τογραφίας των, δπως δυνάμει τής φυσιογνωμικής 
άποκαλύψωμεν αύτοϊρ τά διατρέξαντα κατά τδ πα
ρελθόν αύτδν, τά συμβαίνοντα ήδη ώς καετά μέλ
λοντα νά τοϊς συμβώσιν ΰπδ έποψιν υγείας, έργα- 
σίας. ταξειδίων, κανονικής άποκαταστάσέως κτλ. ώς 
και ύπο έποψιν κέρδους και άπωλειδν, φυσικοΰ 
χαρακτήρος, Ιδιοτήτων, έλαττωμάτων, προτέρημά - 
των, προόδου ή ζημιών κτλ- παρακαλοϋνται επανα
λαμβάνομε?, όπως ούν τή άποοτολή τής φωτογρα
φίας των, ήτις δέον νά μή είναι παλαιοτέρα τδν 
όνο έτών, μάς αποστελλωσι καί σημείβκτιν, ιδιό
χειρον άπαραιτητως, έν ή νά σημειοΰται ή ήλικία 
αύτδν, τό μέρος τής γεννήσεώς των, τό επάγγελμα 
καί δν όιατελδσιν έγγαμοι ή ου. Ταΰτα χρησι- 
μεύουσιν ήμΐν πρδς άντικατάστασιν τών ίνζνπώ- 
σεων, ών στερούμενα, ουνεπείφ τής απουσίας αύ
τών, μή δυνάμενοι νά κρίνωμεν άσφαλώς μόνον έκ τοΰ αψύχου χάρτου, "Ωστε μετά τής φωτογραφίας 
στέλλετε άπαραιτήτως καί τήν οημείωσιν ταύτην.

Ή Πυβάα τίίς οΦνόεως*

ΦΩΤΟ-ΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,, 

Κατασκευάζονται παντδς εί
δους ζιγχογρβφίαι (κλισέ) και 
παντδς μεγέθους ε’ις μέτριας 
τιμάς καί αύθημερόν.

Κατασκευάζονται ομοίως 
κλισέ διά δελτάρια, επικεφα
λίδες επιστολών, λογαριασμών,

• φαχέλλων κτλ.
’Ενοικιάζονται και πωλουνται κλισέ μεταχειρι

σμένα διά περιοδικά φύλλα, συγγράμματα, Ημερολό
για, ’Εφημερίδας κτλ. είς συμφερούσας τιμάς.

Ή Διεύθυνσις άναλαμβάνει τήν προμήθειαν και 
αποστολήν ε’ις τάς ’Επαρχίας καί τδ ’Εξωτερικόν 
παντδς αντικειμένου έπι μικρφ προμήθεια, αρκεί- νά 
καταβάλλονται τδ αντίτιμου καί τα ταχ. τέλη.

’Εγγράφονται συνδρομηταΐ εις οΐάνδήποτε ’Εφη
μερίδα ή περιοδικόν.

Δίδονται δωρεάν πληροφορία! έπί παντδς ζητήματος. 
Δέχεται και αντιπροσωπείας Γραφείων και Κατα-’ 

στηαατων.

ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ# ΛΕΩΝ# ht τών 
τελειοτέρων της Ώ-ρωτευούσης Βχει πράμι;- 
•tev&fj καί έβραΧκα στοιχεία. Ζητεί &ς 
μα&ητευόμενον Ισραηλιτόκαιδα γνωρίζοντα 
έβραΐκήν άνάγνωσιν.

ΓΝΠΧΤΟΠΟΙΗΣ1Σ

Παρακαλοϋνται οί καθυΰτεροϋντες έτι ΰυν- 
δρομάς τής «Φύόεως» όπως εύαρεΟτούμενοι, 
άποϋτελωϋιν ήμΐν ταύτας Ουντόμως, καθόύον 
θέλομεν διακό^ει έν έναντι^ ηβριπτώιίει την 
περαιτέρω άποΟτολήν τών τευχών. Έλπίζρ- 
μεν, ούτοι άναλογιζόμενοι τί» δίκαιον καί τάς 
δαπάναρ Αμών, ότι θέλουΟι άηβύάβι, χωρίς y 
4ναμε£νω<η καί Ιδιαιτέραν είδοποίηβίν μας- .

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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