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Κ Α Τ Ε Υ Θ Ι Ν Ί Έ Ο Χ

A la Redaelion du Periodique Grec αφοίΝΙΞ» 

Alexandria Egypte.

Ό «ΦΟΙΝΙΞβ άνταλάσσεται μετά παντος Περιοδικού η Έφϊ,μερίδος. άναγ'γέ- 
λει Σέ παν β'.ολίον εύτινος άντίτυπον ή&ελε σταλη τγ; Δίευθύνσει.

A ι συνδρομαί άρχοντα: την Ιην ’Ιανουάριου καί λήγουσι την 31 ην Δεκεμβρίου* 
δ’οΐ δέ ΰποχρεώτικαί δι’ ολόκληρον έτος καί προπληρωτέα! Ιπί αποδείξει ©ερούδφ 
τήν ΰπογραεήν καί σφραγίδα τοΰ έκδο’του.

At επιστολαίπρέπει να ώσιν άπηλαγμέναι παντος ταχυδρομικού τέλους.
Συνδρομή ετήαιος οράγκα 40 .

Σ Τ  Ν ΑΡΟ Μ Η ΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟIVTAI 

Ε υ το, βιΰ.Ιίοττώ.Ια κ. I I . Σαράνζγ, i r  τώ Τν.χογραγείω τω ν  « Ημερησίων Ni'uir* 
χα\ έν  τω Γραφείω τής Α ιευ&ννσζως.

Ευ Katpo) i r  ΓίΤ· Γραφείω τής 5Εψημερίύος * Κάϊ^ον
» iw arσούρα’ παρa τώ Α. Κροχίδα Υχοχροζεκω "Ε.ΙΑηπ.
» Tdrzai » 9 9 A . ΤαμπαχοχούΛω.
* Σουέζ 1 9 9 Α. Σζαυρίύτι.
» JTopr 2aiW 9 9 9 Π . Μ ατιιράγγα  'Υποπροζενω "ΕΜΙηκ*
» fl/.τip x s r - iJ  Σ a x * 9 σ ΠαύΑω ’Ηc a ta .
» Σ ιμ π Ι ν iJ,-Kou » » 9 Γ . Περιστιά,ΥΟύ.
» Ζ αγα ζϊχ » 9 9
*> Ζ ίφτα 9 9 9
» Mirovg) 9 rotc άόε.ΐροϊς ΚαρτάΛ.Ιη·.
3 Κάφρ-εΛ- ΖαγΙάτ 9 9 9 Λ.
* Σύρω » 9 9 Τ’. Μέμω.
» ’Λ θή ΐα ις 9 9 Ν . Νάχτ) βιΰ.Ιιοχά.Ιει. -
» Π ειραιεϊ > 9 Σν.Ι.Ιόγο) ·Α ίΜ ονσαι *.
» Ζν« νπάχζψ 9 F Π.Ι. Κ . Πάνω
» K w ozarzirovno .le i 1 9 9 ΜανώΛη
» Σμύρνη 9 9 9 X . ΧαμονδοχονΑο,ι.
» JTiVfj » 9 9 <9. ’Ορνοτάϊν Ιατρώ.
1 θεοσαΛονΙκη tjj Λ ιευθύγσ ίί τής εφη/ι. «'Ε ρυής*.

jJuca  α.χ ευΰειας .τρός την Α ιενθυνσιν αϊτησις άφορωσα ίγγραφψ· ούνό ρομητον δέν 
ϊαμ6ά> εται ire δ'Ιιν εάν cJιγ σννοδεύηται χαι διά τοΰ jiorov τής έτησία; σννδροΐ/ής εστυτ 
χ*\ tic γραιιματόσηιιοΥ.
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Π α ρ ό ρ α α α  Σ π ο υδ α Τ ο ν .

Έν Σελίδι 342 , στηλϊ) δεύτερα παϋσον άναγνώστα [/.ου την άνάγνωσιν μετά το τέλος 
της τρίτης στροφής « σ κ λ η ρ ό ς  ά μ ε ί λ ι κ τ ο ς  ώ ς  ά δ ά μ α ς. » διότι άπου- 
σιάζοντος κατά την εκτύπωσήν τοϋ φυλλαδίου τοϋ Διευθυντοϋ παρεληφθη ολόκληρον 
φύλλον χειρογράφου. Έν τώ έπομένω φυλλαδίω δημοσιευθησεται το τέλος.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΕΟΝ

A la R£claction du P6riodique Grec «ΦΟΙΝΙΞ» Alexandrie.

Ό Φ0ΙΝΙ3 ανταλλάσσεται μετά παντός Περιοδικού η Έφ/ιμερίδος' αναγγέλλει δε -αν
βιβλίον, οϋτινος άντίτυπον ήθελε σταλη τη Διευθύνσει.

Αί συνδρομαι άρχονται την 1ην Ίανουαρίου και ληγουσι τ'ί",ν 34 Δεκεμβρίου, εΐσι δέ
δποχρεωτικαί δι’ ολόκληρον ετος' και προπληρωτέαι καθ’ εξαμηνίαν η κατ’ έτος, έττί άπο-
δείξει οερούση την υπογραφήν και σφραγίδα τοϋ ’Εκδότου.

Αί έπιστολαι πρέπει νά ωσιν έλεύθεραι ταχυδρομικών τελών.

Συνδρομή ετήσιος φράγκα 40 .

ΑΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΝ
Μ Ε Γ 4  Ω Δ Ι Κ Ο Ν  Κ Α Φ Φ Ε Ν Ε Ι Ο Ν  Ε Ν  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α .  

Μ εγάλη Μουσική Συμφωνία καθ’ έκάστην εσπέραν, καί διάφορα τιμάγια  
Μ ελοδραμάτων υπό δεδοκιμασμένων άοιδών έκτελούμενα.

ΠΟΤΑ ΕΚ ΤΩΧ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Π ρ ό θ υ μ ο ς  ' Υ π η ρ ε σ ί α .
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Μ Ε Γ Α Ω Δ Ι Κ Ο Ν  Κ Α Φ Ε Ν Ε Ι Ο  Ν.

Εκαστην έσπεραν Μουσική συμφωνία , καί διάφορα τεμάχια  Μελοδραμάτων 
ύπό οεοοκιμασμενων άοιοών έκτελούμενα. —  'Υπηρεσία πρόθυμος. —  Ιίοτα έκ 
τω ν έκλεκτωτέρων τής Ευρώπης.

Ε υ η τ η ρ ιο ν  ε ισ ο Β ο υ  1 φ ρ ά γ / ,ο ν , ίσ χ ΰ ο ν  κ α ί  δ ι’ ε ν  π ο τ ο ν .
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ ,  Σ Φ Α ΙΡ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ν  Κ Α Ι  Α Ι Θ Ο Υ Σ Α  Α Ν Α Π Α Υ Σ Ε Ω Σ .

Εκαστον Σάββατον μετά τό τέλος τής συναυλίας ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ μετεμ- 
φιεσμένων καί μή, διευθυνόμενος ύπό τω ν διακεκριμμένων χοροδιδασκάλων 

G. A. ANFUS0 e t A. FRANGACHI.
Ε ΙΣ Ο Δ Ο Σ  Δ Ι Α  Τ Ο Ν  Χ Ο Ρ Ο Ν  Φ Ρ .  5 .  —  Α Ι  Κ Τ Ρ Ι Α Ι  Δ Ω Ρ Ε Α Ν .
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ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'. ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1 8 7 5  ΦΤΑ. IE'.

ΠΕΡΙ ΑΤΜΟΓ
( Σ υ ν έ χ .— 11  δ ε  Φ υ . 1. Ι Α  . )

ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

' Α τ μ ο κ ί ν η τ ο ι  μ η χ α ν α ί .  ' Α π ό  τ ό π ο υ  κ ί ν η σ ι ς -  

' Α τ  μ ο π . Ι ο ί ' α .

Ό Διονύσιος Παπΐνος ητο Γάλλος δια- 
μαρτυρούμενος, γεννηθείς εν Βλοά,ός·ις άπό 
τής άνακλήσεως τοϋ θεσπίσματος τής 
Νάντης Ιζη είς διαφόρους τής αλλοδαπής 
πόλεις. Ώς έ πατήρ αύτοΰ ήκολούθησε 
καί αύτός το ιατρικόν στάδιον, καί ελαβε 
τόν αίτλςν τοΰ διδάκτορος τής ιατρικής· 
πλήν ή εύφυΐα ώδήγησεν αυτόν αμέσως 
πρός τάς ακριβείς έπιστήμας κα! πρώτον 
πάντων ένησχολήθη είς πειράμιτα περί 
τάς φυτικάς ουσίας τάς χρησίμους πρός 
τροφήν· μετέπειτα δέ, κατά τήν 26  Ία- 
νουαρίου 16 5 1 , έπαρουσίασεν είς τήν βα

σιλικήν εταιρίαν τοϋ Λονδίνου τήν πρώτην 
εκδοσιν, Ιν ή περιγράφει τόν λέβητα αύ
τοΰ και τήν άσφαλιστήριον δικλείδα, και 
ήτις έδημοσιεύθη εν Λονδίνω ύπό τόν τ ί
τλον κΝέοςχωνευτήρί. Τό τοιοΰτον ήτο 
νέος τρόπος τοΰ παράγειν διά μικρας δαπά
νης υπερβαλλόντως μεγάλας χινητηριους 
δυνάμεις. Κατά τό αύτό ετος αναχώρησα; 
έξ ’Α γγλίας ό Παπΐνος εγραψεν έξ Αμ· 
βέρσης πρός τον διδάκτορα Κροονην πα- 
ρακαλων αύιόν νά έγχειρήστ) πρός τήν ε · 
ταιρίαν τήν πρός μαλάκυνσιν τών οστών 
μηχανήν, ήν είχεν άφήσει έν Αονδίνω. Κις 
τό τέλος τής πρώτης Ικδόσεως του βΤρο- 
που τοΰ μαλακύνειν τά οστα2, άναφερετίΐ, 
ότι ό Παπΐνος, χαρακτηριζόμενος ώς σο
φός ιατρός, Γάλλος τήν γέννησιν καί έμ
πειρος φιλόσοφος κοσμοπολίτης, εΐχ«, κα
τά τό 16 5 2  διέλθει διά ΙΙαρισίων μετα- 
βα ίνων είς Ένετίαν, όπου είχε προσκληβή 
υπό τής άρτίιος ίδρυθείσης’Ακαδημίας προς



270 Φ 0 I Ν I 2

τελειοποίησιν των τεχνών καί επιστημών. 
Τά τελευταία έτη τοϋ βίου του διήλθεν έν 
λήθη καί ένδείχ κ ιΐ ir.iQ jvz  τω 1708 .

Πρώτος ο Διονύσιος Παπίνος Ιφαντάσθη 
νά είσαγάγ/, Ιμβολον κινούμενον εντός άτ· 
μοκινήτου μηχανές, καί άνεκάλυψεν ότι 
το υδωρ, μεταβαλλόμενου είς άτμόν δια 
τοΰ πυρδς Ιχει τήν ίδιοιητα νά άποτελϊ) 
έλατήριον ώς ό άήρ, και ότι ή ενέργεια της 
Ελαστικές δυνάμεως τοΰ άτμοΰ δύναται νά 
συνδυασΟή ε ί; τήν αύτήν διά πυράς μηχα
νήν μετά της ίδιότητος ήν χϋτος έ άτμός 
εχει. Καταλαμβάνων καλώς πάσαν τήν ί- 
σχΰν τοϋ ένδελ;χοΰς κινητήοος,ον έπενόη- 
σεν, έδειξε τρανώς τήν δι’ άτμοΰ θαλασ- 
σοπορίαν.

ΤΙ πρώτη τοϋ'Παπίνουίδέασυ')ΐατατο νά 
ενεργήΐϊϊ τήν μηχανήν αΰτοΰ πρδς έξάν- 
τλησιν τών ΰδάτων· εν τοσοότωή μόνη εξ. 
αντλίΓΊκή μηχανή, ήτις άληδώς ώφέληίεν, 
είναι ή γνωστή υπό τδ όνομα μ η  χ α νη ς  
τ ο ΰ Ν ι ο υ κ ό  μ έ ν ο ς  ή ά τ  μ ο σ φ α ι- 
ρ ι κ ή ς μ η χ α ν ή ς ,  ίιότι διά τής θλι· 
φεως τής άτμοσοαίρας τίθεται είς ένέρ- 
γει«ν. ΤΙ έπινόησις αυτη, όφειλομένη είς 
τδν Νιουκόμενον καί είς τδν Κώλεϋν, ώ- 
οηγησε τον Ιάκωβον Οΰάτην πρός άνακά- 
λυψ'.ν τής άτμοπλοϊχής, ήτις κατέστησε 
τδ όνβμα αύτοΰ διάσημον.Οδ:ως ενώ' ό Οΰ- 
άττης ϊπϊσκευαζε μικρόν τι πρότυπον τής 
ατμομηχανής τοΰ Νίουκόμενο;, διεννοήθη 
νά βελτιώσγ) καί μεταρρυθμήσνι τδ σύστη- 
μα τής μηχανής. ’Επειδή δέ πάραυτα αί 
έρευνα! αυτου εστεφβησαν υπό επιτυχίας, 
προσ'Ληκεν είς τά απαρτίζοντκ το πάλαι ,

τή< μηχανήν, άγγεϊον όλως κεχωρισμένον 
τοϋ κυλίνδρου, κ ιί μόνον διά στενού σω· 
λήνος, φέροντος στρόφιγγα, συγκοινωνούν 
μετ’ έκείνου. Τδ άγγεΐον αύτδ τδ νΰν 
καλούμενον συμπυκνωτήρ, είναι ή πρωτινή 
τών εφευρέσεων τοΰ Ούάττη. β’Ολίγαι ό. 
πάρχουσιν εφευρέσεις,μεγάλαι καί μικρά:, 
έζ όλων όσαι αί σήμερον μηχαναί άπαρτί- 
ζουσιν συνένωσιν, αϊτινες νά μή συναντώσι 
τήν άνάπτυζιν μιας τών πρώτων ιδεών τοϋ 
Ούάττη»· είπεν ό Άραγώ.

Έκτος τής τελ^ιοποιήσεως τής ατμο
μηχανής,όφείλομεν ί ι ι  ν’ άποδώσωμ*ν είς 
τδν ’Ιάκωβον Οΰάττην τήν έφεύρεσιν τοϋ 
πρδς αντιγραφήν τών επιστολών πιεστη
ρίου, τήν δι’ άτμοϋ Οέρμανσιν, καί συμμέ- 
θεξιν αύτοΰ είς τήν άνακάλυψιν τής συνθέ* 
σεως τοΰ υδατος. Ό  Ούάττης έγένετο μ έ
λος τής βασιλικής εταιρίας τοΰ Εδιμβούρ
γου κατά τδ 17 8 4 , κατά δέ τδ 17 8 5  μέ
λος τής βασιλικής εταιρίας τοϋ Λονδίνου. 
Τώ 18 0 8  άντεπιστελλον τοΰ Πεντακαδή- 
μου τής Γαλλίας καί τδ 1 8 1 4  αλλοδαπός 
συνεταίρος τής Ακαδημίας τών επιστη
μών. Πολλά άγάλματα τοΰ ’Ιακώβου Οΰ- 
άττη ήγέρθησαν έν ’Αγγλία· άλλά,τό καθ’ 
ήμας, τδ διαρκέστερον μνημείον καί τδ πε· 
ριεργότεοον πρδς μνήμην τοΰ περικλεούς 
Ά γ γ λ ο υ  έφευρετοΰ, είναι τδ ιστορικόν εγ* 
κώμιον αύτοΰ άναγνωσβέν ΰπδ τοΰ Ά -' 
ραγώ έν δημοσία συνεδριάσει τής ΆχαΙη* 
μίας τών επιστημών τ /j 8  Δεκεμβρίβυ 
1884 . (άκ?λου9ε?).
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ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

( Σ υ γ ί χ . — 'Ι ό ε  Φυ.1.1. I J  j

ΜΕΡΟΣ Γ'.

Πολλά καί καλά είπόντες ττερί τή; Γυμνα
στικές καί τών έπί τοΰ όργανίσμοΰ άποτελε- 
σμάτων αυτής, ευρισκόμεθα εϊς τ-ήν ανάγκην 
νά περιγράψωμεν καί τό πρακτικόν αυτής ή 
μηχανικόν μέρος' άλλά μη οντες εϊς θέσιν έξ 
οικείας μαΘήσεω; καί πείρας νά συμπληρώσω - 
μεν τό ειδικόν τοΰτο μέρος, δπερ έστίν άντι- 
κιίμενον ειδικών συγγραφών, περιοριζόμεΟα έν 
ολίγοι;, τρέποντε; τδν λόγον έπι αλλοιν άσκή- 
σεων, ών τήν έπί τοΰ όργανίσμοΰ ένέργειαν 
δυνάμεθα νά μελετήσωμεν.

ΙΙαρά τοΐς αρχαίοι; είς τους μεγάλου; έν 
Ελλάδι αγώνας υπήρχε τό ονομαστόν Π έ ν- 

τ α 9 λ ο ν, τούτέστιν ό δρόμος, τό αλμα η 
πήδημα, ή δισκοβολία, ή πάλη καί τό άκόν- 
τιον. Τό πένταθλον τοΰτο καί σήμερον άσκοΰ- 
civ οι παΐδες πολλών μερών άκανονίβτως, 
κανονικώ; δέ έν τοΐς Γυμναστηρίοι;, καί εΐνε 
τής ενεργητικής Γυμναστικής είδος’ είδικώτε- 
ραι δέ καί μεθοδικώτεραι άσκήσει; είσίν αί έπί 
πασσάλων, σχοινιών καί αιώρων γινόμεναι, 
διότι κατ αυτά; δλοι οί μΰς τοΰ σώματος δ- 
μοΰ, η καί άλληλοδιαδόχω; άσκοΰντα·.' άπα- 
βαι δέ όμοΰ διά τήν ποικιλίαν τών κινήσεων 
άποτελοΰσι τό σύνολον τών πολυπλόκ&)ν α
σκήσεων, άπαιτούντων βαθμιαίαν άσκτσιν, κα- 
©δ δυσχερείς είς τήν άπαράσκευον έκτέλεσιν 
πολυσυνθέτων κ ϊί ισχυρών κινήσεων κ»ί άσκή- 
βεων, δεν αρκεί ή ρώμη τοΰ σώματος, όσον καί 

ύποτε9ή αΰτη ευ εχουσα' χωρίς τής μεθο
δική; καί αρμονική; άσκήσεω; δέν είνε δυνα*

τόν νά λάβ^ τό σώμα τήν έλαστικότητα καί 
τή* δύνχμιν, ών έπακολουΟεΐ ή εδκινησία, ή 
δεξιότη;, ή ευχέρεια περί τό έκτελεΐν κατα- 
πληκιικά πολλάκι; γυμνάσια, ών παραδείγ
ματα βλέπομεν παρά τοΐ; σχοινοβάταις, άκρο" 
βάται; κ ιί χορευτρίαις τή; σκηνής, τών όποιων 
ή ισορροπία, ή μαθηματική άκρίβεια είς τά; 
κινήσει;, ή απαράμιλλος μυϊκή άσκησις, δύ- 
ναμι; καί αρμονία, άποσπώσι τόν Θαυμασμόν 
τών θεατών.

Τό είδος τής ένεργητικής άσκήσεω; άπαιτεΐ 
μέθοδον, καί έμπειρον περί τήν Γυμναστικήν, 
γνωρίζοντα ν’ άναπτΰξη κανονικώς τήν μυϊκήν 
δύναμιν τών αδυνάτων οργανισμών, οΐος ίστίν 
ό τών πα!δίυν5 καί αδυνάτων άνθρώπων’ το ι
οΰτον δέ Γυμνασιάρχην πρέπει νά εχωσι τά  
Παιδαγωγεΐα, ώ; έχουσιν δλα τή ; Γυμναστι
κής τά καταστήματα, ενθα κατά φυσιολογικόν 
τρόπον υπό τήν έπιστασίαν καί διδασκαλίαν 
άνθρώπων ειδημόνων, άναπτύοσονται αί δυ
νάμει; τή ; νεότητο;, καί πολλά τοΰ σώματο; 
έλαττωματικά θαυμασίω; διωρθοΰνται. (α) ’

Είνε έγκλημα διά τόν άνθρωπον τόν κα& 
έκάστην πληττόμενον υπό ποικίλων έξωτερι* 
κών καί ηθικών έπηρειών, καί κύπτοντα προ- 
ώρω; εί; τήν ρέουσαν τών άνΟρωπίνων φθοράν, 
νά μήν άντιτάσσ^ στήθος πλατύ, βραχίονα; 
ϊσχυρους και καρδίαν γενναίαν.

(α) Μετ’ εΰχαοιστήσεως πληροφορούμεδ*,' 
οτι πρό πολλοΰ υπάρχει ένταΰθα Γυμναστικής 
κατάστημα υπό τήν διεύθυνσιν καί διδασκα
λίαν νέου ομογενούς λίαν περί τήν Γυμναστικήν 
έμπειρου, φιλοτίμως άναδεχομένου τήν μεθο
δικήν άσκησιν τών εις τό κατάστημα προσε»- 
χομένων' άλλά τοϋτο στερείται, ώς μη ώ^ει- 
λε, πολλών φοιτητών, ένώ βρίθουσι νέων τάυΚ 
άλλα μέρη, ένθα ή κατάχρησις καί ή άπώ-5 
λεία τών δυνάμεων άδ;ώ; άγορίζϊται.
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Ταϋτα λέγοντες περί τοϋ είδικοΰ καί μη- 
χανικοΰ μέρους τής Γυμναστικής, (β) ·?,ν υπε- 
σχέθημεν μόνον υτ;ο υγιεινήν έποψιν νά έξετά- 
«ωμεν, μεταβαίνομεν εϊς τήν μελέτην ειδών 
τινών τής Γυμναστικής, κατά προτίμησιν δέ 
εί; σύντομον έςέτασιν τοΰ περιπάτου, τοϋ χο- 
ροΰ, τ ί ;  κολυμβήσεως, τή; κωπηλασίας, τοΰ 
κυνηγιού, τής ιππασίας καί τή; οπλασκία;,

(β) Πρδ; συμπλήρωσιν τοϋ μέρους τούτου 
πβραθέτομεν ένταϋθα άπόσπαμα έκ τών τοΰ 
κ. Julien du Paris περί φυσική; ανατροφή;,

Α
Κα.τά τήν πα ιδικήν ήΛιχla y .

Κίνησις βάδισις. Ευκινησία.
Πλύσις— λουτρών. Καθαριότης:
Δρόμος— πήδημα. Εύκαμψία.
Άνάβασις ίναρρίχησις. Έπιδεξιότης. 
Άκόντιον— βολή. Μυϊκή δύναμις.
Κολύμβησις. Ρώμη καί τόλμη.
ΙΙαλη· ’ίσχύίκαί έπιδεξιότης
Χορός— σκιρτήματα. Ευχέρεια καί χάρις

εΐζ ττ,ν acxyjctv τοΰ <ιώρ.ατος. 
Ιππασία. Τόλμ·/) και ευκινησία.

Ευθυβολία. Εΰθύτης καί άκρίβεια
τοΰ βλέμματος.

Β
Aarti την ρειραχιωδη και νεανικήν ή .ϊικίαν.

Μακροί περίπατοι. Φιλοπονία χαι ά-
σκησις προς φερεπονίαν. 

Κ υνήγιον-αλιεία. Εΰχιν. θάρρος,ύπομονή. 
'Ξιφασκία οπλασκία. Δεξιότης, ρώμη καί

ευστάθεια τής χειρός. 
Διάφοροι σ&ψασκιαι Ελαστικότης,ρώμη,
έκ τών σημειωθέντων ευκινησία, δεξιότης,
άνωτέρω'ω; κολύμβησις, χάρις τοϋ σιόματος,
ιππασία κτλ. κτλ.

Γ υ μ ν α σ τ ι κ ή .

Περίπατος. Ειδομεν οτι ή κίνησις είνε νό
μος τή ; φύσεως Επιβαλλόμενος τοΐς άνθρώποι;’ 
άλλ ό περίπατος εϊ; τούς κήπους καί τάς Εξο
χά; δέν είνε μόνον απλή κίνησις.

Εάν έν τοΐ; περιπάτοις ευρίσκη ή προβεβη- 
κυΐα ηλικία ευαρεστον μέσον πρδς πέψιν, π?δς 
ένισχυσιν τών χαλαρών τη; δυνάμεων,καί πρδς 
διαχυσιν ψυχή;, ή νεότης επί πολλάς ώρας έν 
ακινησία διατελοϋσα έν τοΐς σχολείοις, η εν 
τισιν έπιτηδεύμασι τοΰ βίου, εχει άνάγκην νά 
αναπνευση τών κήπων καί τών άγρών τήν 
βαλσαμωδη αύραν, να περιτρέξη τάς χλοεράς 
πεδιάδας, καί νά άσκήση έν έλευθέρω καί κα- 
θαρώ δρίζοντι τά νεαρά αύτής μέλη- ή ζωη- 
ρότης καί ή ποικιλία τής άνθήσεως καί βλα- 
στησεως, η μυστηριώδης άλλά μυριόγλωσσος 
τής φυσεο); οψις διεγείρουσιν είς τήν καρδίαν 
τ.,ς νεότητος αισθήματα χαρωπά καί σκιρτή
ματα ζοιηρα τοΰ σώματος' ή τύρβη καί αί δυσ- 
χερειαι τοϋ βιου, ή ένδελεχή; περί στενδν τινά 
κύκλον ένασχόλησις, τύ δυσχερές ένεστώ; καί 
πλεΐστα αλλα θλίβουσι πολλάκι; καί τήν καρ- 
τερικωτέραν ψυχήν, καί πιέζουσι τήν γενναιο- 
τέραν καρδίαν, αλλ ό περίπατος, δηλ. ή κι- 
νησι; εί; τα; έξοχά;, εχει τήν μαγικήν δύναμιν 
να προσφέρη εϊς ενα έκαστον ο,τι εχει ανάγκην’ 
έκεΐ ευρίσκει η υγειής νεότης άνακούφισιν, κα
θαρόν καί ζοιογόνον άέρα, κίνησιν άνεπαίσθη · 
τον καί εύάρεστον, διασκέδασιν, ρώμην' ή δέ 
αοθενης παντα ταϋτα ως ίσχυρδν άρωγδν ά- 
ναρρώσεως' ή γεροντική ήλικία άφίνουσ* άν*- 
παισθητως τής καρδιας της την μελαγχολίαν, 
άναπνέει έν τή έξοχη ζωήν καί έλπίδας."

Ο Χορός. Εινε προσφιλής άσκησις τής νεό
τατος συνδεομένη καί μετά τίνος αισθήματος 
ε«αρέστου, βραδύτερον ερωτικού, οπότε δύο 
θερμαί καρδίας πλησίον ίλλήλων πάλλουτιν” 
άλλ», ώς συνήθως γίνεται^ ό χορδς έν κεκλει-
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σμέναις καί πεπληρωμέναις άνθρώπων αϊθού- 
βαι;, δηλ. έν πνιγηρά ατμόσφαιρα μετά τδ 
δεΐπνον μάλιστα καί παννύχιος,ού μόνον δέν έ
χει τά  προτερήματα τής άσκήσεως, άλλ είνε 
κατά πάντα τρόπον έπιβλαβής. Ο χορδς δια 
νά φέρη τδν τύπον καί τήν ώφέλειαν τής άσκή- 
σεο>; πρέπει νά γίνηται τήν ημέραν πρδ τοϋ 
γεύματος καί τοϋ δείπνου, καί εί δυνατδν 
έν υπαίθρω’ (γ) εχει δέ ώς αποτέλεσμα 
τήν άνάπτυξιν καί ίσχυροποίησιν ίδίω; τών 
κάτω  άκρων καί τοϋ κορμού, καί τήν έν- 
δεχομένην βλάβην τών ένοχλουμένων ΰπδ^η- 

θικών νοσημάτων' εινε μέν ώς άσκησις είς ο -  

ρισμένας σωματικάς καταστάσεις τής παιδικής 
καί έφηβου ήλικίας ώφέλιμος δ χορδς,συντελών 
εϊς τήν ευχέρειαν καί τήν χάριν εϊς τήν στάσιν 
τοΰ σώματος, άλλ’ ώ ; εΐπομεν επιβλαβή; είς 
τούς στηθικού; καί καρδιακούς, καί τάς έγκύ- 
ους γυναίκας, είς άς μόνον ή μετρία κίνησις 
έπιτρέπεται' ευχάριστος ομως καί ώφέλιμος 

τώ  γυναικείω φύλω τώ  συνήθως στεοουμένω 
κινήσεως καί άσκήσεως’ ή μεθοδική καί πο
λυχρόνιο; εί; τδν χοοδν άσκησις, ού μόνον κα
θιστά: ευχερείς τάς πολυσυνθέντους καί δυσ- 
χερεστάτας κινήσεις, ώ ; τοϋτο παρατηρεΐται 
εί; τάς έξ Επαγγέλματος χορεύτριας, άλλά 
καί άβλαβεΐς τάς σφοδροτέρας καί κοπιωδετέ- 
ρας κινήσεις έπί τών ιδιαιτέρων τών γυναικών 
καταστάσεων, έξ ών είνε καί ή έγκυμοβύνη'

(γ) Κατά συνήθειαν πατροπαράδοτον έν 
ταΐς μικραΐς χώρπς καί κώμαι;, ή νεότης συ- 
βτήνει τδν χορδν έν ΰπαίθρω, καί συνήθως έν 
εξοχαΐς' έκεΐ χορεύει τδν συρϊδν μετά σεμνό- 
τητός καί αϊδοΰς, διότι δ πολιτισμδς δέν είσή- 
γαγεν άκόμη έκεΐ τήν πόλκα του καί τδ βάλσ, 
ά λλ ’ ούτε τά στροφοειδή αϋτοΰ προσβλητικά 
ιώ ν  καλών ήθών μηχανήματα.

εϊς πολλάς περιστάσεις τοϋ βίδυ ή άσκησις τοϋ 
σώματος εχει τά ; προνομία; της.

(ακολουθεί.)
•t η ■1 as 11 * " - f  sasaasss a a a  — —lzj

I1EPI ΕΡΩΤΟΣ
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ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΥ ΝΟΜΟΤ TI1S ΨΪΣΕΩΣ.

( ’Εκ τοϋ γα.Ι.Ηχοΰ)

«Amourimystere! ditPlaton,loi! Ji t Jesus» 
V. HUGO, Conteplalions.

?0  νόμος οΰτος έστίν δ βίος τού σύμπαντος. 
Αναφαίνεται δπουδήποτε έκ τή ; πρώτης άχρι 
τής τελευταίας βαθμίδος τής δημιουργίας, άλ- 
λοιούμενος έν τ ί  ΰλη καί θεοποιούμενος έν τώ  

πνεύΐΛατι. ΓΩ; συνάφεια συνέχει τά υλικά μό
ρια, ώς έλξις συγκοατεΐ τούς κόσμου;, ώ; δυ- 
ναμις παραγωγός άνανεοΐ τήν φύσιν, καί τέλος 

ώ; αίσθημα διανοίγει ήμΐν τδ άπειρον. Απο- 
βάλλων άνεπαισθήτως τούς γεωμετρικού; τού
του; τύπους, διέρχεται έκ τή ; όδοΰ τής ελξεω; 
είς τήν τοΰ έρωτος, είς δέ τά φυτά καί τά  ζώα 
προσλαμβάνει τδ δέλεαρ τή ; ήδονής.

Παρατηρήσατε αΰτδν έν τώ φυτικώ βασι- 

λείω, ενθα ή ισχύς αΰτοϋ άναδείκνυσι τά έςαι* 
σιώτερα αριστουργήματα έντός τινων ωρών α ι
θέριου υμνου. Τά αρώματα, αί μορφαί, τά  χρώ
ματα, ή χάρις καί μεγαλοπρέπεια, ώς ούδέν δι 
αύτδν λογίζονται. Άπαντα παράγονται ακο- 
πως, άνευ βεβιασμένη; η ίχληρας εργοπονια; 
τοσοΰτον δέ πολυτελώς ταύτα ποικιλ)\θνταΓ. 
καί έπιδαψιλεύονται, ώστε θά έλεγέ τις οτι οΰ
τος γινώσκει οτι υπάρχουσι όφθαλμοί ινα βλε. 
πω σι, καί ψυχαί ΐνα θαυμάζωσι τας άπειρους 
φυσικάς καλλονάς. Τά στελέχη τών ποικίλων 
άνθέων καί τών ποικιλοχρώμων ταπήτων, τώ ν 
^νοωδών έπιβτρώίίων καί τών πορφυρείων πα-



^«πετασμάτων, έξ ών ή έπίγειος φύσις πλη- 
ροϋται, άτρέμας ΰποσείει δ ζέφυρος, δστις, κυ- 
ματίζων τού; φοβικούς τούτους ιματισμούς, 
διαχέει ευωδίας καί μελοπ|μΐ τάς άρ[/ονί*ς αυ
τών, τού; ήδυπαθεΐς τούτους στόνους, αίωνί- 
ω; κατευδυνομένου; πρός τδν θύσανόν.

Και τδ μυστήριον τοΰτο έκπληροΰται, δτε 
νέον εαρ’χορηγεϊται τή φύσει,ήτις αναλαμβάνει 
νέα ζώπυρα εν τώ μέσω παρομοίων δελκτηρίων 
θιαμάτων. ’ Η ά π α ν τ ε ς  οί Θησαυροί, έξ ών 
αυτη μέλλει νά ώραϊσδή έξέρχονται εκ τοΰ 
σπόρου αύτών, γονιμοποιούμενοι υπδ τοΰ ερω* 
το;.

Μεταβαίνοντε; έκ τών φυτών εις τά ζώα, 
η σκηνή ζωογονείται, δ δε βίο; παρίσταται 
eνεργος, τής ί,δονή; προσλαμβανούσης φωνήν, 

.καί απάντων τών δντων καλουμένων καί έπι- 
ζητουαένων. Το πτηνόν’άδει, τδ έντομον βομ· 
βϊΐ καί οί λέοντες συναγελαζόμενοι πληροϋσι 
τάς έρημους διά τών φοβερών βρυχηθμών. ’Εν
ταύθα άρχεται ό ερω; ! δ έπίγειος καί ημερό
βιο;, δ έρω; μια; εποχής, μι&ς Ημέρας, μιας 
ώρας' ταύτη; δε παρελθούσης, ot λέοντες άπο- 
μονοΰνται, τδ πτηνόν άπόλλυσι την λαμπράν 
αύτοΰ χροιάν, η άτ,δών δεν ψάλλει πλέον καί η 
καλλονή αφανίζεται.

Ούτως ή φύσις διέταξεν, ούχί Ικ φρενοτρο- 
πίας η «ύθαιρεσίας, άλλά λίαν έσκεμμένω; καί 
άγαθοεργώς ενεργούσα. Τώ δντι ! Καλοΰσα τά 
όντα ταΰτα έν τή ήδυπαθε(α καί πολλαπλα- 
σΐ/ίζουσα τδν έρωτα, έμετρίασε τάς παραφοράς, 
καδότι διέβλεπε τού; κινδύνους, αν μεγαλει- 
τέραν φιλοδωρίαν παρεΐχεν αύτοΐς. 'Η διάρκεια 
τοιούτου αισθήματος τί ετερον ήθελεν έπιφέρει 
είμή άμείϊικτον πόλεμον, φρικώδη πολλαπλα
σιασμόν, τήν σ'ιγχυσιν καί τό χίος ;

Μέχρι τοΰδε δ νόμος ούτος, έξημερών τά 
ζώα ταΰτα, φαίνεται ίποχρ?ωσις έπιβαλλομέ-

νη υπό τή; ήδονής. Παρά τώ άνθρώπω όμως, 
δεν είναι ύποχρέωσις, άλλά δύναμις αγαθοποι
ό;. ΓΗ δύναμις αυτη περιβάλλεται άπαντα τά 
θέλγητρα τών αισθημάτων τοΰ ώραίου καί τοΰ 
απείρου, αύξανομένη δέ, μεταβάλλει διεύθυν- 
σιν καί μεταοσιοΰται, ούτως είπεΐν, έκτη ;γής  
εϊς τόν ουρανόν. ?Η δύναμις αυτη διεγείρει τι, 
έν ήμΐν, δπερ δέν θέλει νά άπ&>λεσθή, αίσθημά, 
τι, άφ’ έαυτοΰ διακυρηττόμενον αιώνιον. Η 
πρώτη έξόρμησιςδύο άγαπωμένων ψυχών,έστίν 
ή άνάμνησι; ετέρου βίου. Φαίνεται δτι ή φύσις 
προσκολλα έν τώ  ερωτι τήν άποκάλυψιν τής 
άδανασίας.

’Αλλ’ δποία άθλιότης ! Τό αίσθημα τοΰτο, 
δπερ τοσοΰτον θεοποιεί ημάς, συνδέεται μετά 
τίνος ζωώδους πράξεως. ΓΠ φύσις άνακαλεΐ ά 
παντα; διά τών ούοανίων ήδονώ< έν τή γή, 
αύτηδέ διά τών βιωτικών παθημάτων καί θλί
ψεων έν τώ ούρανώ.

Πλήν δ άνδρωπος έλεύθερο; ών, δύναται, νά 
άπ&)δή?γ) τάς παρουσιαζομένας ήδυπαθείας’ δύ- 
ναται νά άποποιηδή νά μεταδώσγι ζωήν, τοΰΟ’ 
δπερ τά ζώα δέν καιορθοΰσιν. Ουδόλως ή ηδο
νή έπιβάλλεται αδτφ' αν έν αύτή έγκβταλεί- 
πητα’., δέν πράττει τοΰτο ύπό φνσικοΰ νόμου, 
άλλ’ υπδ άνεκφράστου θέλγητρου,δπως άναδεί- 
ξη τήν αρετήν.

’Επί τοΰ σημείου τούτου οί νόμοι τής φύ- 
σε&ις, εισίν λίαν θετικοί, ουδόλως διαμαρτύ
ρονται κατά τών ήμετέρων παδών, άλλά κατά 
τών υπερβολών αύτών. Α πασα ή έν ημΐνέφα ρ- 
μογή τοϋ νόμου τούτου, έγκειται έν τή εύαρέ- 
στορ αρμονία τής άρετής μετά τής ηδονής.

Μεταξύ τών ζώων, δ αριθμός τών ίρρένων 
καί τών δηλέων, μεταβάλλεται κατά τά είδη. 
'θτέ  μέν βλέπομεν *ν μό«ν θήλυ αντί μεγί
στου άριδμίΰ άρρένων, ώς παρά ταΐς μελίσ- 
βχι;, ίτέ  δέ £ν μόνον άρρεν άντ;, πολλών δη-
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λέων, ώς εϊς τά άλεκτριονώδη πτηνά. 'fl φύ
σις δίδωσιν εί; τ ι μέν είδος έξ αύτών μίαν, 
ούτως ειπεϊν, σύνευνον,εΐς ετερον δέ ολόκληρον 
βεράγιον. ’Ενίοτε πολλαπλασιάζει τά άρρενα η 
τά θήλεα, δπως διαιώνιση τήν ρωμαλεότητα 
τών ειδών διά τής αμοιβαίας άμίλλης καί τής 
μάχης' αί τίγρεις, οί λέοντες καί άπαντα τά 
άγρια θηρία, έπί π*οαδείγματι,_έν τή έποχή 
τών ερώτων αύτών, ποιούσα αιματηρούς πο
λέμου;. ’Αλλοτε πολλαπλασιάζει έπί μικρόν 
τά θήλεα ή τά άρρενα, δπω; σχηματίση ποί
μνια καί αποικίας, παριστώσα τά θέλγητρα 
τή ; μονίμου καί άσφαλοΰς κατοχής.

Παρ’ ήμΐν δ νόμος τοΰ έρωτος λαμβάνει ίε- 
ρώτερον χαρακτήρα. ’Ενώ είς τά ζώα έπασχο- 
λεΐται μόνον περί τής διατηρήσεως τοϋ είδους, 
εί; τόν άνθρωπον διαλογίζεται τήν ευδαιμονίαν 
τοΰ ατόμου. *0 ηθικός κανών φαίνεται έν τή 
μερίμντ), ήν λαμβάνει ή φύσις νά πλάττη τδν 
άνδρα χάριν τής γυναικδς, καί ταύτην χάριν έ
κείνου-, συνιστών ούτ6> τήν άμοιβαίαν ένότητα 
τών φύλων. 11 φύσις δέν δίδει ήμΐν σεράγιον, 
άλλά σύζυγον, καί ταύτην οΰχί δι’ ολίγον διά
στημα, άλλ’ έφ’ δρου ζωής. Ουτω φαίνεται 
πραγματοποιούμενη ή δψηλή αλληγορία τοϋ 
θείου Πλάτωνος, δστι; δοξάζει δτι ή γυνή εί
ναι τδ ήμισυ τοΰ άνδρός’ ή ψυχή αναζητεί έ- 
τέραν ψυχήν, δμοίαν αύτής, δ δε ερως συμπλη- 
ρ»ΐ τοΰτο.

Η έν τώ γάμω ενότης, τοιοΰτος δ νόμος 
τής φύσεως" άπας δέ δ πολιτισμός ίύρηται έν 
τή έκπλτρώσει αύτοΰ, δ’.*χωρ!ζοντος δύο αν
τιθέτου; κόσμους, τήν Ανατολήν άπδ τής 
Δύσεως.

Παρατηρήσατε ίκε! μέν τήν δουλείαν, τόν 
περιωρισμένον βίον, τήν άπανθρωπίαν, τάς 
βΐβιασμένας καί εκουσίους όρχοτομίας" Ινταΰ* 
β* δέ τήν ηθικήν καί χοινωνική "•βίαν·

"Οπου δέ ή νεότης δέν αισθάνεται τδν έρωτα, 
όπου ο ανηρ δεν εχει σύνευνον, όπου τά τέκνα 
όεν εχουσι μητέρα, μή έλπίσητε πολιτισμόν.

Αν ο ερως δεν ήτο έ'τεοόν τι, ή μικρός 
σπασμός, ώς καλεΐ αύτδν δ Μάρχος Αύρήλιο;, 
ο άνθροιπος ουδόλως θά έθεωρεΐτο ανώτερος τοϋ 
κτήνους, άτε δφείλων άπασ*ν τήν υπεροχήν 
αύτοϋ έν τή ηθική δυνάμει τοϋ έρωτος' τοσοϋ- 
τον δέ είναι αληθές τοϋτο, ώστε, δπου ή δύ* 
ναμις αυτη παρορδται, ή ήμετέρα υπ'.ροχή έκ - 
λείπει. Τότε, περιφρονούμενοι π»ρά τοΰ έτέρου 
ήμών ήμίσεως, έξουδενούμεθα ένίόπιον τής γυ- 
ναικός, ή ήμετέρα ψυχή άκρωτηριάζεται, δ δέ 
ακρωτηριασμός ούτος εκφαυλίζει πάντας ήμας. 
Καί πώς θέλομεν γνωρίσει τήν αρετήν, κοοΰ δ 
διακαέστερος κ*ί έρασμιώτεοος αύτής φύλαξ 
ατιμάζετα ι; τίς θέλει διδάξει ήμδς τήν χάριν 
τής άθο)ότητος, τάς άφοσιώσεις τής καρδία;, 
τά; ούρανίους πτήσεις, αϊτινες άπαρτίζουσι τόν 
βίον τοΰ έρωτος ; ’ Ερως! ’ ΐδετε πώς απωθεί 
τήν φιλοδοξίαν, πώς περιφρονεΐ τά πλούτη, πώς 
θαρραλέω; άντιμετωπίζει άπάσας τάς θυσίας, 
δσαι έκφοβίζουσι καί τδν γενναιότερον ή:ωα ! 
δ,τι ήδύνεt ήμας έν τώ έροιτι,δέν είναι αί ζωη- 
ραί αύτοϋ ήδο' α̂ί, άλλ’ αί αφοσιώσεις, ή άγνό- 
της καί ή σταθερότη; αύτοΰ’ έν «ύτώ δέν διο- 
ρώμεν ή τδ ύψηλόν, καί δέν μνημονεύομεν η 
τάς ηθικά; απολαύσεις καί τάς αιθέριου; παο- 
ορμή-ιει;. Δι’ αύτοΰ τά y αριέστερα τών όνεί- 
ρων μα; δέν μεταφέρουσιν ήμας ούτε εϊς τά μέ
γαρα τών βασιλέων, ούτε εί; τά; ήδυπαΟεΐς 
χώρας τής ’Ανατολής, άλλ’ εΐ; πενιχοάν κα- 
λύβην έν μέσο) άλσου; τινός καί τής χλόης. Τδ 
παν έν τή φύσει φαίνεται ήμΐν ποιηθέν πρδς 
καθωραϊσμδν καί συγκέντρωσιν αύτοΰ. *Οταν, 
έπί παραδείγματι, διερχόμενοι μονήρη έξοχήν, 
οί όφθαλμοί ήμών συν*ντώ5ΐν ευάρεστάν τινκ
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6έ*ιν, άπλοϋν δηλονότι περίβολον μετά άνα- 
βλυζούσης πηγής, δένδρον τι,ενθα ή άηδών εκ
πέμπει τους ήδυφθόγγους αύτής στόνους,πάρ- 
κυτχ επί τοΰ ωραίου Εκείνου τοπίου φανταζό- 
μεθα διαμένοντας εύδαίμονας ερχστάς, ή δέ 
έξχλλος φαντχσίχ ούδέν νομίζει ήδύτερον τοϋ 
αθώου τούτου βίου, τοϋ διχρρεομένου ύπο τάς 
άμφιλαφεϊς έκείνας σκιάς έν τή έκστάσει τόΰ 
έρωτος.

’ίδου οί πόθοι, ή φιλοδοξία τής καρδίας ! ί  
ερως εμπνέει ήμΐν, πάν o,xt άπαιτεΐ ή σύνεσις, 
£ιανοίγει άπό τή; δεκαπενταετίας τόν περι
χαρή εκείνον κόσμον, ενθα τό ώραΐον καί τό ά 
πειρον φαίνονται τό μόνον τέρμα τοϋ βίου. Καί 
μή νομίσητε δτι δ κόσμος οΰτος έοτίν Ανύπαρ
κτος' α! ιδεώδεις αΰται τελειοποιήσεις, άντι- 
κείμενον τών ήμετέρων δνειροπωλήσεων, αί Α
φοσιώσεις αΰται, αϊτινες φαίνονται ήμΐν το 
σοΰτον εύχεοεΐς, αί χαρίεσσαι εικόνες τ ίς  Εν 
ερωτι αρετής καί τής έν αύταρκεία ευδαιμονί
ας, πάντα ταΰτα είσίν αληθή. Η φύσις ουδό 
λως άπατά, άλλ’ δ κόσμος, δστις άφαρπάζων 
τ,'ΐχ; έκ τών άάσεων τούτων τής άληθείας, ζη
τεί νά μάς εγκαταθάψγ) είς τήν άθλίαν πραγ- 
μχτίΛότητα τοϋ ελαττώματος καί τοϋ ψεύδους.

Ο  έρο>ς είναι άγγελος, δστις εοχεται έν ή
μΐν έπί φλόγινων πτερύγων, ούχί ώς είπε με
γαλοφυής γυνή, ϊνα μεταδώση τόν έγωϊσμόν 
είς δύο δντα, άλλ’ ΐνα φέρη ημάς είς ενεργόν 
βίον, παρέχων μικρά παθήματα καί εύχερή κα
θήκοντα. Δέν άμφισβητοϋμεν δτι υπάρξει έν 
αύτώ καί μικρά τις δόσις Εγωϊσμοϋ. Έν πρώ- 
το’.ς οί έρασταί ζητοϋσι καί έπιποθοϋσιν άλλή- 
λους' είτα δέ ώς άνθη, άτινχ ήρεμος καί γχ- 
ληναία αΰρα αποσπά τοΰ μητρικού στελέ* 
χους, διαχωρίζονται έκ της οξκογενε'ας αύτών 
κχι μεταφεοονταιεν τή ιιονώσει.Πόσον εύγλωτ
τοι; οβί'.ς οΰτος τής μϊνώσεως, έκοράζετ«ι είς

τά ί άρχαιοτέρας ιστορίας ! « ’Ελθέ, περιστερά 
μου, έκλεκτή ώς ήλιος, λέγει δ άνήρ τή συζύγω 
αύτοϋ, έν τώ νΑσματι ’Ασμάτων" πορευθώμεν 
είς τήν εξοχήν, κατοικησωμεν παρά τοΐ άγροις· 
Ας έγειρώμεθχ τήν πρωίαν δπως τους αμπε

λώνας έπισκεπτώμεθα, καί βλέπου.εν αν τά  
άνθη ήρξχντο νά βλαστάνωσι». Λόγοι εξαίσιοι, 
άποπνέοντες τήν ήδυπάθειχν καί συγχέοντες 
τά θέλγητρα τοϋ ερωτος μετά τοϋ άγροτικοϋ 
βίου ! Αλλά τό αίσθημα τοϋτο, μυστηριώδες, 
ένστικτον, μόλις στιγμάς τινας διαοκεΐ. II φύ
σις σπεύδει νά ίύρύνη τόν κύκλον τοϋ αισθή
ματος τούτου, δπερ περιβάλλεται «πχσχν τήν 
σύνεσιν καί ττν μέριμναν αύτής, άτε μή κχ- 
ταστρεφούσης, άλλά κανονιζούσης αύτό. Πολ- 
λχπλασιαζουσχ δέ τάς ευδαιμονίας τοϋ ερω
τος, θέτει τέρμα έπί τοϋ έγωϊσμοϋ αύτοϋ. Τά 
δύο ταϋτα δντα, άτινα άπεμονώθησαν έκτης 
κοινωνίας κχί Επεθύμησαν νά ζήσωσι μόνα καί 
χφ εαυτών, αναφαίνονται αίφνης έν τώ μέσρ 
δμίΧου τινός μικρών τέκνων" βαίνουσι τό u-έ— 
τωπον έστεμμένον ύπό διπλής άγαλλιάσεως, 
ώσεί κχτεχόμενχ υπό τών νέων δεσμών, δι’ ών 
συνδέονται Εν τώ κόσμω. Οίκτείοετε αυτούς 
διά τήν απώλειαν στιγμών τινων θερμοϋ έν- 
θουσιχσμοϋ, καί δέν βλέπετε τά νέα θέλγητρα 
ατινχ τούς περιμένουσι. Τίς ποτέ έπί τής γής 
έδοκίμασεν άγνοτέρας αγαλλιάσεις ; Προσκε- 
κολημμένη τώ συζύγω μέν αύτής δι’ δλωντών 
καθηκόντων τής φιλοστοργίας, τοΐς δέτέκνοις 
δια τών καθηκόντων τοΰ ερωτος, ή γυνή έν- 
κολποϋται τά ήδύτερα αισθήματα'τής φύσεοος. 
Τό πνεΰμχ καί ή καρδία εύρίσκοντχι είς διη
νεκή ενέργειαν, η δε γυνή ζή μόνον διά τόν 
σύζυγον καί διά τά τέκνα έν τώ ένεστώτι,έν τώ 

παρελθόντι καί έν τώ μέλλοντι'άπειροι δε ήδυ- 
πάθεια ι άμείβουσι τάς απέραντους αύτής φιλο„ 
στοργίας.
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Τό άπομονοϋιθχι έο·.ίν ή πρώτη φάσι; τοϋ 
Ιρωτος, καί ού/ί κΰ.τος ό  ερως" οΰτος δέν συ
στέλλει, άλλά διευ;.ύνε. τήν καρδίαν καί ισχυ
ροποιεί οϋτή.', οτω·: αντιπαραταχθή κατά τοϋ 
μηδενός. ’Αχάριστοι ι;αείς! λυπούμεθκ δτι 
βλέπομεν παραυνα ίξαφανιζομέ.ους τουςχ:ό* 
νου; τής μονώσεο); κχί τοϋ έγωϊσμοϋ' καί δέν 
έννοοϋμεν ότι ή οίκογίνεια καί ή κοινιονία ήθε- 
λον άπωλεσθή αν τοιοϋτος εγωισμός εμενεν έσ- 
αεί αμείωτος" δ άνθρωπος παύων τοϋ νά ήναι 
κοινωνικός, δέν ηθελεν εΤ-ίθαι ούδέ ισχυρός" δ 
ερως, δστις άνυψοΐ αϊτόν είς τόν ούρχνόν, θά 
άφήρει καί τήν επίγειον αύιοϋ κίτοχήν.

Ευτυχώς ή φύσις παρίστχται άνωτέρα τών 
επιθυμιών ήμών, καί γεννχιοτέρχ τών ήμετέ- 
ptov βουλήσεων, "θ άνθρωπος στοναχεΐ καί τή
κεται έπ! τών ποδών τής ερωμένης του" παρά 
τή συζύγω δυ.ως αύτοϋ, έν τώ μέσο) τών τέ
κνων του, χαίρει καί άγάλλεται έπί τή πλη
ρώσει τή; ΰπάρξεώς του. Ερεισαα τών έπιγό- 
νων αύτοϋ, πρόμαχος τής νεχράς αύτοΰ οίκο- 
γενείας, πάν ο,τι υπάρχει έν αύτώ γενναΐον καί 
εύγενές, ισχυρόν καί άκμαΐον, παροξύνεται καί 
τίθεται έν ένεργεία. Καί δμοος ούδέν άπώλεσεν 
έν τ<υ ερωτι αύτοϋ, άλλά, μ.ετά τής συζύγου 
αύτοϋ, διαχέει αύτόν έπί μεγχλειτέρου άριθ- 
μοΰ άντικειμένο)ν. 'Απασαι αί μικραί έκείναι 
ψείρες, α'ίτινες θωπεύουσιν αύτόν, άπαντα τά 
φιλομειδή πρόσωπα, έξ ών περικυκλοΰται, ά- 
ναμιμνήσκουσιν αύτώ τήν ερωμένην του" ανα
γνωρίζει αύτήν έν τώ μειδιάματι τών τέκνων 
του καί τά εύλογεΐ έν τή άθοίότητι αύτών. 
Φευ ! αί /άριτες νέας παρθένου ούδέποτε διή- 
γε-.ρον γλυκυτέρας παραφοράς, τών άρετών τής 
μήτρός τής οίκΟγενείας ! Ο έροίς είναι εύδαι- 
μονία διά τήν νεότητα, διά τό γήρας, διά τήν 
αιωνιότητα

’Αγαπήσατε, καί οί πόθοι υμών Οέλουσιν

έκπληρωΟή" άγαπήσχτε, και ίιεσΟ-: εύδαί^ο" 
νε;" άγ^πήιατε, καί απχοαι αί δυνάμεις τής 
φύσεως θέλουσι κλίνει πρό τών ποδών σας. Γ0 
ερως είναι φλοξ, ήτις λάμπει έν τώ ούρχνώ,τής 
όποιας τά άμυδρά φέγγη άκτινοβολοϋσι y i/ i ις 
ήυιών. Δύο κόσμοι αύτώ ήνεώχίίησαν' διά τοϋ 
ερωτος διπλασιάζομεν τ/;ν ήμετεριν υπ α ι-ξ ιν , 

διά του ερωτος άρικνούμεθχ με/ρι τοϋ Θεοϋ.
ΚΟΡΙΝΝΑ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ 2KHNAI

ΑΒΔΠΡΙΓΟΥ ΦΛΤΑΡΙΑΙ.

—  Ουφ ! με παραζάλισες, αδελφή, μέ τήν 
πολυλογίαν σου. Τί ζητείς; τί θέλεις άπό έμ.έ; 
Σύ, καλώς γνωρίζεις, δτι είναι προτιμοτέρχ 
δι’ Εμέ ή σιωπή, διότι, εχων κακήν γλώσσαν 
πολλούς Εχθρούς άποκτώ, άμα άφήσω αύτήν 
Ελευθέραν νά λαλήση . Ά φες με λοιπόν, σέ 
παρακαλώ, άφες αε, Εάν δέν έπιθυμής τήν 
ζημίαν μου.

—  At, φίλε μου, βλέπω δτι πολυ μικράν 
ιδέαν εχεις περί τοΰ έαυτοΰ σου,έσφαλμένην δέ 
περί έμοΰ. Πρέπει νά μάθης καλώς δτι μεταξύ 
Εμοΰ καί Σοΰ, όπάρχει τοιαύτη στενή σχέσ'.ς 
δηλ. Εγεννήθηαεν τοιουτοτρόπως συνδεδεμέ · 
νοι, συν τή δημιουργία τοϋ Κόσμου, ώστε οΰ
τε συ, οΰτ’ έγώ δυνάμεθα άνεξαρτήτως νά Ερ- 
γασθώμεν. ‘ Π ήμ.ετέρα δέ εργασία Αποφεύγω 
νά σοί υποδείξω ποϊα είναι, διότι είμαι βεοαί- 
α δτι δ έξοχος Αβδηρίτης, Σύ, δέν έχει ά 
νάγκην έμοΰ, τ ή ς  Κοινής γνώμης, /ίνα φω τι- 
σθής. Γνωρίζεις καλώς ποία ει/αι ή άποατο· 
λή σου εν τώ κόσμορ, καθώς καί Εγώ Επίσης 
δέν άγνοώ τά καθήκοντά μου. Ώστε, ρίψον 
μακράν τόν μανδ;αν αύτόν τών επιφυλάξεων 
ειο τολμηρότερος, άφες Ελευθέραν τήν λεπτήν
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καί δηκτικήν γλώσσαν σου καί Ιιταναπαύθητι 
αφόβως εί; τήν συμμαχίαν μου. Είμαι προ 
<>υμοτάτη ν* σε ύπιρασπισθώ εν παντί καιρώ 
μέ θυσίαν άνωτέραν τών δυνάμεων μον.

—-  *Αχ ! άλώπκς 1 πονηρά άλώπηξ ! επε- 
(ΐίμουν νά μάθωείς ποιον Σχολεΐον εκαμες τό· 
cov χαλάς σπουδάς.

—  Κίς τό γενικόν Σχολεΐον τοϋ Κόσμου  ̂
φίλε μου, Ιν ώ συμπεριλαμβάνεται καί έκεΐνο 
τών ’Αβδήρων, οπερ ύπερηφανεύεται δια τί> 
άνθος τών ααθητών του, δστις είται Σύ, κ*· 
λέ μου Άβδτ. ρ ΐτα .’Εμπρός λοιπόν, άς άφή· 
βωμεν τάς αμοιβαίας φιλοφρονήσεις καί άς εΐ· 
σέλθωμεν εί; ίο  ενδιαφέρον ημάς θέμα.

—  Τέλος πάντων ! Τί ζητεί; παρ’ έμοΰ; 
εϊπέ μοι*

—  Τί ζ/;τώ ;
—  Ναί.
—  Πρέπει λοιπον νά σοί αποτείνω ίρωτή- 

σ :ι;, καθώς είς τά; μαθήτρια; ή διδασκάλισσα. 
*Ας είναι.—  Εΐπέ μοι πρώτον, καλέ μ ου φιλί, 
κατά το έπταήμερον αύτό διάστημα, δπερ π*, 
ρήλθε χωρίς ποσώς νά συναντηθώμεν, εναντίον 
τών επιμόνων άναζητησίών μου, καί καθ’ 8 
«ναμφιβόλως περιεπλανάσο άπό παράθυρου 
ε:; παράθυρον καί άπο θύρα; είς θύραν, ου; 
άό'ιάκριτον έφαρμόζων έπί τών όπών τών κλεϊ* 
Οροιν κα! έπί τών χασμάτων τών ξυλίνων δια
φραγμάτων τών οικιών,εί; άς άγνοώτίνι τρόπω 
κατορθώνει; νά είσχωρή;, είπέ μοι λέγω, τί 
καινόν, τί περίεργον, σπιυδαΐον $ άστεΐον ήκου- 
cz;, η s!δες ; διότι καί ή δρατίς σου Ιχει κάτι 
τι τό εξαιρετικόν.

—- ’ ω ! ώ / ώ! βλέπω,φιλτάτη Κοινή γνώ
μη, οτι ζητείς άκριβή έξομολόγησιν τών πρά
ξεων μου, ί, μάλλον νά με καταστήστ»; κατα· 
δότην μυστικών ξένων, άτινα ούτε μοί ά ή- 
κουίΐν, ουτε δύναμαι νά μεταδώσω ατιμωρητί'.

—  Καί τ ί  δποΐα δμω;, φίλτατέ, υπέκλ£. 
ψα; καί θέλει; νά διατηρήστ,; διά σεαυτόν μό- 
νον. ϊ £λα, εμπρός, μή μοΰ άρνήσαι τήν χά
ριν αύτήν καί θά σε άνταμείψω γενναίως.

—  Καί ποίου είδους αμοιβήν έννοείς ;
—· Σε γνωρίζω καλώ;, ώστε νά μή σφάλ

λω εΐ; το είδος τή; άμ,οιβής. Γνωρίζω οτι rf 
ή ’Αβδηριτική βου πλεονεξία περιορίζεται μό
νον εις τήν περιέργειαν. Τήν περιέργειαν οου 
λοιπόν θά ικανοποιήσω.

—  Tivt τρόπο) ;

—  ’Ανακοινοΰσα εΐ; Σέ τήν ιδέαν ·?,ν θέλω, 
σχηαατίσει περί τών ατόμων τών ένεχομένων 
εϊ; τά ; περιέργου; ανακαλύψει; σου. ά ; σοί 
ζητώ νά μοί άποκαλύψεις

Συγχρόνως δέ, έπειδή ό φίλο; μας έκδο
της τοΰ Φ ο ί ν ι κ ο ς, ολίγους συνερ- 
γάτας *χει καί επομένως ^εύμενώς θ ί φ ι
λοξενήσει έν τώ φύλλω του περίεργον τιν*  
περιγραφήν, θέλω άνταμείψ·/) καί τήν φιλοδο
ξίαν σου, πχραδίδων εΐ; τήν δημοσιότητα παν 
δ,τι θέλει; μοί διηγηθή, άπό τόν τίτλον »’Α-β· 
δηρίτου φλυαρίαι».

—  Πρό; θεοΰ, φιλτάτη Κοινή γνώμη, τί Sir 
πράξεις ; θέλεις λοιπόν νά καταστρέψ/ις τόν 
κύριον αΰτον, 2ν κχλιΐ; καί φίλον σου ; Δέν 
άναλογίζίσαι λοιπόν, δτι αί διηγήσεις μου θέ- 
λουν άποκαλύψϊΐ πράγματα, άπνα δημοσιευό
μενα θά πιοκαλέσουν πεισματώδη πόλεμον κα
τά τοΰ άποτολμήσοντο; νά παραδώ-jri ταΰ- 
τχ εις τήν άνάγνο>σιν τοΰ Κοινού ;

‘Ο φίλος σου, ώς τόν άποκαλεΐ;,θέλει ζτ,μι- 
ωθή έκ τή; 3λη; ·?,ν προύτίθεσαι νά τώ χο· 
ρηγήση; διά τόν Φοίνικά του, καί ημέραν 
τινά θέλει σέ καταράται' διότι, κύριος οιδε, 
πόσοι τών συνδρομητών του θέλουν είσθε ηοω- 
ες τών σκηνών ά; θά σοί περιγράψω. Λοιπόν 
άφ»ς τόν άνθρωπον ήσυχον καί μή προσθέτ·^;

και άλλας εύφλέκτους δλας εις τήν όλονέν και- 
ομένην καλύβην του.

Μείνε ή·υχο;, φ ίλτατί, ούδέν κακόν Οί 
προςενήσωσι ιίς τόν Φοίνικα αί τοΰ ’Αβδηρίτου 
έςομολογήσεις. Λιότι έγώ, ώ; καλώς γνωρί
ζει;, δεν εχω άνάγκην τής δημοσιογραφίας Τνχ 
διαδώσω είς τον Κόσμον τάς ιδέας καί πεποι
θήσεις μου. Εγώ, ή Κοινή Γνώμη, έχοι τό 5ρ· 
γανον τής φωνής αρκούντως ισχυρόν, ώστε έν 
μια μόνη στιγμή νά κάμω ν’ άκουσθή ή φωνή 
μου ανα πασαν τήν πόλιν’ επομένως δ ,τιέπ ι- 
ζήμιον είς τά συμφέροντα τοΰ Φοίνικος, θέλω 
«ποκόψιιεκ τής όιατριβής τής δημοσιευθη- 
«ομέντςέν αύτώ κ ι ί  τό οποίον δμω;, άλλω; 
δι’ άλλων μαθητών τή ; Σχολή; τώ ν ’λβδή- 
,ρων και υπηρετών τή; φ ιλτάτη; σου Κοινή; 
I νωμη; Ο.ΐλω μεταδοθεί τοΐ; πάσι.

* Ε ιτω ' ενδίδο) είς τήν άπαίτησίν σου, 
κ ι ί  άρχομαι τής έξομολογήσεώ; μου. Σέ π** 
ρ.ακαλιο θίρμώ; δμως νά μή μέ διακόπτη;.

—  Γην ό,Μαμιν ^ής φοινής μου χαρίζω εις 
τ̂ήν ακοήν μου.

I

—  Λοιπόν, φ ιλτάτη Κοινή Γνώμη,—  Συγ
γνώμην σοί ζτ,τώμή δυνάμενος νά σοί οπονείμω 
άλλο έπίθιτον, παραπλήσιον τών δσων καθ’ £- 
ιάστην *κούω είς τονς περιπάτου; καί συνα- 
νριστροφίς, ώς τό τής Δ ε σ π ο ι  ν ί δ ο ς ?ι 
Demoiselle, ώς ο.ί ϊξευγενισμίνοι τής σήμερον 
συνηθίζουσι, .διότι ιιοαι γραία δυσειδής —  ’Α
λήθεια, πόσα ετη φέρεις είς.τήν ράχιν σου ;

—» Ουφ !  καϋμένε καί σύ' άφες αύτά . . . .
Αι, καλά" έκατάλαβα δτι καί ού θέ

λει; νά κρύπττ,ς τά χρονάκ5« σου’ άλλά ειααι 
γνωστή τοΐς πασι καί οΰδένα δύνασαι ν ί  άπ*- 
τήση;. *Αλως τε εχει; τόσαις καρδ’.αΐ; κάψει
/ί>)7Χί , · ·

Σ-Jj μέ κατίστησε; προσεκτικήν ir. 7&V

j προτέριον νά μή σέ διακόψω καί ε’ν τούτοι;
| βλέπο) ότι εξέρχεται μόνος τών ό;ίων τοΰ θέ

ματός μ»ς, κ>ί, ϊνα μή βεβαίως λιιβμονήση; 
τήν Αβδηριτικήν σου αποστολήν, άο/ίζ/,; νά 
μετέ:/_ηιαι καί έπ’ έμοΰ τή-< . . .

—  Ελα, καλά, μή θυμώ'εις καί δέν ανα
μιγνύομαι πλέον είς τά Μαθουσάλιά σου έτη. 
Μάθε, δτι μεγάλα πράγματα δέν ήδυνήθην ν’ 
άνακαλύψο). Είς οικίας δέν ήδυνήθην ούτε 
τήν σατανικήν ουράν μου νά είσάξω. Φαίνεται 
δτι πάντις καταπεφοβισμένοι ίκ τών κ α ν ο 
ν ι ώ ν  άτινα ό τηλέγραφος καθ’ ί*άστην μά; 
αναγγέλλει κλείουν ερμητικώς τά; θύρα; τών 
οικιών των, ϊ*αμή όφθίλμό; άδιακρίτου δυνηθΐ 
νά είιδύστι μέχρι τού ιδιαιτέρου γραφείου των 
δπου μετά φροντίδο; καταγίνονται εί; τήν 
τακτοποίησιν τή; μ ε γ ά λ η ;  ε μ π ο ρ ι 
κ ή ;  βίβλου των. Εί; ίν η δύω εμπορικά γρχ - 
φεΐα μόνον ιεροκρυφίως είοεχώρησα, άλλά δ,τι 
είδον είναι ολως άσήμαντα πράγματα άτινα 
δέν άξίζει τόν κόπον ν ί  σοί διηνηθώ. ’Αφίνω 
λοιπόν τά ; κατ’ οίκον σκηνά; καί έρχομαι ε:; 
άλλας.

Τήν εσπέραν τής Παρασκευής άπτ,υδηκώς 
εκ τών πολλών εκδρομών τής ημέρας, έκαθή- 
μην ρεμβάζοιν έπί λίθινου τίνος καθίσματος 
έν τή μεγάλ·/) πλατεί?. Αίφνης, βλέπω παρά 
τό πλευρόν μου νά καθήστ, γέοοντά τινα, ου- 
τινος τό έξωτερικόν έμαρτύρι: άνθρωπον δ'/ι 
εΰτυχοΰντα. ’Ητένισα βλέμμα έτ*στικόν ΐπ ’ 
«ύτοΰ πεποίθησιν ίχων δτι ή ’Αβδηριτική μου 
ίξύνοια ήδύνατο ν’ άνακαλΰψη έπί τή; μορφή;, 
τοΰ γείτονό; μου κάτι τι άξιον λόγου, πλήν 
τό σκότος, διότι είμιθα μακρά» τών φανών 
δέν ρ ζ ιβοήθη. ’ΑπΕλπισθείς δθεν άπεφάσιοα 
νά λύσω τήν πένθιμον σιωπήν ?,ν άμφότεροι 
«τηροΰμεν κ»ί νά τόν προκαλέσω εί; συνομι
λίαν. Αλλά επριπε νά ιΰρω καί αφορμήν τιν* 
ίνα μή χαρακτηριοθΰ άδιάκριτο;- κ«ί άφ^ραά;



ώ; δύνασαι νά γνωρίζης,άγαπητνι μου . . .  κα
λή μου, ήθελα νά eirroj, φίλη, ευκόλω; ευρί
σκει τις, ών έχ. τών ’λβδήρων. ’Ετοιμάσας δθεν 
εν σιγάρο προσεποιήθην οτι δεν είχον πλέον 
πυρεία καί μετά τρόπου πλήρους εΰγενεία; τω ! 
λένω. —  ’Εάν εχετε την καλωσύνην νά μοί 
δώσητε *ν πυρεΐον . . ·

—  « Δυστυχώς, κύριε, μοί αποκρίνεται,δέν 
δύναμαι νά σάς εΰχαριστήσω. ΙΙρο πολλοϋ ε- 
παυια φροντίζων περί πυρείων ενεκεν έλλείψε- 
ως καπνοΰ.

’Εκ τοΰ τόνου της φωνής του ήννόησα δτι 
ύπέφεοε/ ό δυστυχή;. ’Ενυπήρχε κάτι τ ι έν τή 
οπαγγελεία τών δλίγο>ν λέςεων, άς μοί άπν;ύ- 
Ουνεν είς άπάντησιν της αίτήσεώς μου, προδί- 
δον άνθρωπον πάσχοντα.

Π περιέργειά μου έκινήθη ετι πλειότερον.
—  « Κύριε, τώ λέγω, συγχωρήσατε την 

τόλμην μου καί ίπιτρέψατέ μοι νά σας άπο- 
τείνοι φιλικήν τινα έρώτησιν.

—  * Φ.λικήν ; Πρέπει λοιπδν νά ήσθε δυσ
τυχής, καθ’ ότι εις τους δυστυχείς, ώς επί τδ 
πλεϊστον,ανευρίσκει τις τδ εΰγενες τοϋτο αίσ
θημα. Μόνον οί δυστυχείς, αισθάνονται την α
νάγκην τής φιλία;. Μόνον είς τά χείλη τών 
δυστυχών συνήθως πλανάται η λέξ:; αΰτη. Οί 
εΰτυχοϋντε;, οί (ϋή εχοντες χ?είαν νά σκεφθώ- 
σι περί τής δπίοςειος τώ/ όμοιων των, δεν ά- 
ναγνωρίζουιι ταύτην, η μάλλον Οεοιροϋσιν αυ
τήν ώς άπλήν τινα εκφρασιν, ήνπερ ή παρά- 
δοσις, δίκην μύθου διεφύλαξε μέχρι σήμερον. 
Μ/, άρα καί συ εις την σκολιάν τής δυστυχ'ας 
όδδν περιπλανάσαι;

■—  « *1σως.

—  « Τότε, φίλε μου, έρώτησόν με- θέλω 
col άποκριθή. Είναι άνίητον ό εν τώ σκότει ευ
ρισκόμενος νά άποφεύγη την συναναστροφήν 
τών πρδς αΰτδν πορευομένων.

—  « 'ΐΐ μόνη έρώτησις, ίν  εχω νά σοί ά- 
πευθύ/ω, ίσως είναι αυτόχρημα αδιακρισία' 
πλήν νομίζω νά μοί την συγχωρήση;, «φοϋ ά 
παξ σοί ώμολόγησα δτι κάγώ έν όμοια τής. 
ΐδικής σου θέσει ευρίσκομαι.

—  « Μή, φίλε μου, μή θελήσης νά έπιμεί- 
ν$; είς τοϋτο. Η ίδική μου θέσις είναι τόσον 
οίκτρά, ώστε αδύνατον συ νέος καίπλήρτ; δυ- 
νάμεο>ν νά περιέλθη;.

—  « ’Εν τούτοις, άνοιξόν μοι τήν καρδίαν 
σου καί διηγήθητι τάς περιστάσεις, αϊτινε; σέ 
ώθησαν μέχρις αΰτοϋ τοϋ σημείου. Λάβε υπ’ 
όψ·.ν σου, δτι διηγούμενος τις τά δεινά του α
νακουφίζεται' προπάντων δεόταν οί άκροα- 
ταί του δεν ευρίσκονται είς άνωτέραν αύτοϋ 
μοίραν.

Δύδ δάκρυα παχέα έφάνησαν κυλιόμενα έπι 
τών παρειών τοΰ αγνώστου μου, άνδρδ;έξη- 
κοντούτιδος,

—  « Φίλε, μοί λέγει, ο,τι δύνοτμαι νά σοί 
ε?π6> -είναι όχι ίστορία, όχι περιπέτεια, όχι 
βυμβεβηκδ; άτυχες τοϋ βίου μού. Είναι μ.ία ΰ- 
βρις κατά τής τιμής μου, είναι εί; χλευασμός 
πρδ; τήν Ηλικίαν μου, εΐναι μία έλλειψις σε-  
βασμοϋ πρδ; τήν κατάλευκον ταύτην γενειάδα 
μου, ήτις βαστάζει τδ βάρος πέντε τέκνων με
τά τής μητρό; των" πέντε κορασίων καί μια; 
μητρδ; κατακείτου πρδ τεσσάρων μηνών, "ο,τι 
θέλω σοί διηγηθή, καλέ μ.ου κύριε, είναι αυ
τόχρημα ΰβρις πρδ; τήν Κοινωνίαν ολόκληρον,, 
ήτις τιμά και έγκολποϋται άνθρώπου; οϊτινες 
υπδ τών περιστάσεων καί τή; τύχης εϋνοηθέν- 
τες συνεσώρευσαν όρη χρυσοϋ έφ’ ών άξιοϋσι 
νά θραύηται ή πένις ’Αρετή! Πρδ είκοσιπεντα- 
ετίας, κύριε, διά τή; έργασία; ήδυνήθην νά 
συντηρώ άξιοπρεπώς τήν εξαμιλή οίκογένειάν 
μου, καί νά τηρήσω καθαρδν τδ μέτωπον τού
το, τδ πλήρες ρυτίδων σήμερον. Ούδέποτε έ*~
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θυμοϋμαι νά άναγκασΟώ νά στρέψω πρδς τήν 
γήν τδ βλέμμα υπδ έντροπής. Ί ΐ τιμή ουδέ
ποτε είς τά; διαφόρους πράξεις μουπροσεβλή· 
θη, καί αείποτε μεθ’ υπερηφάνεια; ήδυνάμην 
νά προσβλέπω του; πάντας, διότι πάντων τδ 
σέβας έφείλκυσεν ή διαγωγή μου. ’Επέπρωτο 
ομως είς τά; τελευταίας τοϋ βίου μου ημέρας 
ή σιδηρά τής δυστυχίας χειρ νά πέση βαρεία 
έπί τής κεφαλής μου, καί α’ίφνης έκ τοϋ ήοέ- 
μου καί αρμονικού βίου νά πεοιπέσω είς ταρα
χώδη καί βίαιον, 8ν γεννά ή στέρησι; καί ή 
άργία. Κρίνω περιττδν, φί)ε μου, νά σοί περι- 
γράύω τάς λεπτομερείας τής καταστροφής μου' 
θέλω μόνον σοί άφηγηθήτδ σκληρότερον έπει- 
σόδειον τής νϋν καταστάσεω; μου, δπερ μ.’ η- 
νάγκασε νά καταρασθώ τδν κόσμον δλον όμοϋ 
μ$ τδν Δημιουργόν του. Φαντάσθητι πατέρα 
παρήλικα πρδ τών όρθαλμών του έχοντα πέν
τε αδύνατα κοράσια καί μίαν μητέρα ασθενή, 
στερούμενον δέ πάντο)ν τών πρδς συντήρησ!ν 
των αναγκαίων, Φαντάσθητι αΰτδν ξένον, έν 
ξένη χώρα, άνευ οΰδενδ; προστάτου, άνευ ερ
γασίας, άνευ έλπίδο; καί κρίνον περί τής θέ- 
σεώ; μου. ’Εν τοιαύτν) θέσει ευρισκόμην κα.'· 
έςακολουθώ νά ευρίσκομαι' εξήλθον δε πρδ ο
λίγου τή; οικία; έν ή μοί ήτο άδύνατον νά δια- 
μείνω ενεκεν τών γοερών φωνών τής πασχού- 
ση; συζύγου μου καί τών θρήνων τών πε’.\ών- 
των τέκνων υ.ου.

—  * Πλήν, ήδύνασο ν’ άνεύρη; Αγαθόν 
τινα πατριώτην είς 8ν εκθέτων τήν δύσκολον 
θέσιν σου ..,,

* Μη πρδς ©εοϋ βλασφημεϊς ! άκουσον. 
Τήν αύτήν κάγώ είχον ιδέαν καί υπδ τής αυ
τής ελπίδσ; ορμηθείς,κατέφυγον είς τήν 6ύ3αν 
Ινός. Πλήν.... Αχ ,1 μοί είναι σκλ/ρδν, δπερ- 
ρ.έτιως σκληρδν νά έπαναλ?βω τάς λέξεις άς 
παρα τοΰ στόματός τοΰ χουσοΰ έκείνου ανδρα

πόδου ήκουσα. Μόλις κατέστησα εί; αΰτδν 
γνωστήν τήν οικογενειακήν μου κατάστασιν, 
καί τάς συμφορά; αίτινε; έπεσωρεύθησαν έπί 
τή; κεφαλή; μου.— Αοκεΐ, μοί λέγει, ήννόησα' 
εχει; ανάγκην συνδρομής υλική;. Λάβε δμοις 
υπ όψιν σου δτι οΰδεις ποτε κοπιάζει ϊνα όί- 
πτη κατόπιν τδν χρυσόν του είς τδν αέρα. 
‘ΙΙμεΐς μετά πολλών αγώνων κατορθώσαμε/ 
νά σχηματίσιομεν τήν -?,ν εχομεν σή^εοον πε
ριουσίαν' δεν έννοοϋμεν δε ποσώς νά σπατα- 
λώμεν ταύτην πρδ; περίθαλψιν κηφήνων, οι* 
τινε; βασιζόμενοι είς τήν γενναιοδωρίαν μας 
προτφ.ώσι τήν αεργίαν καί τδν καθιστικδνβίον. 
Είναι αίσχος νά βλέπη τις άνδρα πλήρη υγεία; 
να περ'.έρχηται τάς θύρας τοΰ ένδ; καί τοϋ 
άλλου δίκην επαίτου. ‘Ημείς καθήκον εχομεν 
νά στηλιτεύωμεν τήν διαγωγή/ σας, οΰχί δε 
δίδοντες χρήματα νά σάς ενθαρρύνωμεν είς τδν 
τδν τρόπον τοϋ ζην 8ν προτιμάτε.

» Άπεσβολώθην, φίλε μου, έπί τώ άκού- 
σματι τών άνο/τερω καί κρύψις διά τών ψει
ρών τδ πρόσωπον διηυθύ·θην πΓδς τήν θύοαν_ 
Δέν είχον άπομακρυνθή πλέον τών είκοσι βη
μάτων, δτε ακούω τήν φωνήν άραβος προ- 
σκαλοΰντος με νά έπαναστρέψω. Πρίς στινμήν 
έδίστασα, πλήν υποθέσας δτι ή απελπισία μου 
έμάλαξε crv καρδίαν τοϋ πλουσίου άπεφάσισα 
νά έπιοτρέψω.

» Τήν φοράν ταύτην δεν ητο πλέον tv τή 
μεγάλη αιθούση τοΰ τραπεζιτικού του κατα
στήματος. Είχεν άποσυρθή είς τδ ιδιαίτερόν 
του γραφεΤον, ένθα οΰδεις ήδύνατο άνευ προη
γούμενη; άδειας νά είοέλθη.

—  » Είσελθε, μοί λέγει, μόλε; μέ είδε·/ 
εί; τήν θύρα ν.

» Κίσήλθον,άφοΰ δέ $ άραψ άνεχωρησενΰπα- 
κούσας είς νεϋμ.ά τι τοϋ κυρίου του,με προσεκί.. 
λεσε νά καθήιω ει; τι κάθισμα ίπερ εδρίσκετο



εμέ αινίγματος. Μυρίας σκέψεt; νοερώς εκα- 
p.voν' άπασαι δέ κατέληγον είς το εξής συμ- 
κέρασμά: Ισως είχε δίκαιον ί  κύριο; αύτός νά
μοί προ·?οερΟή κατ’ άρχάς τόσον αύστηρώ;. 
Κύριο; οίόε πόσοι τυχοδιώκται καθ’ εκάστην 
τώ παρουσιάζονται ζητοϋντε; βοήθημά τ ι,  
ώστε νά εχη άπαυδήση πλέον καί νά θέλη έν 
τώ  μελλοντι νά χορηγή τήν συνδρομήν του 
εί; δσου; «χωματίζει πεποίθησιν δτι είσίν άξιοι 
τοιαύτη;. Ιτω; ή συμπεριφορά του έκείνη σκο
πόν ειχε νά βολιδοσκόπηση την ειλικρίνειαν μου.

—  » F.Uai δυστυχή; λοιπόν; μοί >έγεν 
μετά τινα σιωπήν.

—  » Περισσότερον παντό; άλλζυ Ιν τφ  
κόσμο).

—  » Τά πάντα δ’.ορθοϋνται,
—  » ‘Ο θεό; . . . . . .

» ‘Ο θεό; είναι πολ'!) μακράν' δσον 
ο  αφορά τήν αμοιβήν $ν υπόσχεται καί τήν 
όποιαν ισω; προυτι^εσο να μοι υπενθυμίση; 
Λεν τήν λαμβάνω ύπ’ οψιν μου. Προτιμώ νά 

σννεννοΰ/αι άπ’ εύθείας μετά τών ξμοίων μου.
Δεν είμαι φίλο; τή; τοίτα πρόσωπά 

παραπομπή:.
Λεν ή<) ,ν/,θην ούδέν νά εννοήσω έκ τών 

λόγων του, ίποαένω; έτή.ησά σιωπήν.
· Γνωρίζω, έπανέλριβε μετά τινα λεπτά  

καί) 5 κατεγείνετο ί  υποκριτής νά ςυνάψητάς 

Ιίέας του, γνωρίζω καλώς τά  τής οίκογενείας σον
» Είναι ίννατόν J άνέκρας? διακόψα; 

cjtov έν π αοαφορδεγέννησεν έν έμοΐ ί  ελπίς
—  » Μή φωνάζεις, μοί λέγει,δέν είναι α

νάγκη φωνών. Αύτοΰ τοΰ είδους αί υποθέσει; 
ή μάλλον διαπραγματεύσεις, εί*αι φρόνιμον νά 
γε.νιίνται χαμηλή τή φωνή καί δσον οΐόν τε 

μυττικ ωτερον. Δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου at ύπο*

και ούόείς δύναται νά σχολιάση αύτάς.
' * Εστ6)! άπήντησα μετά τινο; άτολ-

μίας, καθότι δεν ήδυνάμην εις οποίου είδους 
βυναλλαγάς ήδυνάμην νά έλθω μετ’ αύτοΰ τοϋ 
κυρίου, έγώ, είς έγκαταλελε’,μμένο; άνευ λε- 
πτοΰ καί άγνωστο;.

» Α<ουσε. Γνωρίζω καλώς σοί ε'πον 
τά τής οίκογενεί*; σου κχί ελπίζω νά εύχαρι-. 
στηθή; έκ τή; γενναιότητό; μου,εΐ; περίπτωσιν 
καθ ^■<, φρονίμω; ποιών, παραιτηθεί; πάσης 
γελοία; άντι?ρήσεω; έπί τών προτάσεων ά; θά 
σοι καμω· Σ» εξάγω τής δυσκόλοι* θέσε&ίς έν 
ή εύρίσκεσαι καί σοί χορηγώ τά μέσα άνετοι 
συντηρησεως έν ή περιπτώσει ςυγκατατεθή; 
νά έκπληρώσης μίοιν μογ «ίτησιν.

» Καί ιγο) ζστι;, ού,δέποτε ήδυνάμην νά 
έμβατεύσω εί; τηύ« *ακοήθει; διαλογισμούς 
τοΰ άσελγοϋς αύτοϋ μεγολοσχήμου. κυρίου,, 
εσπευσα μετά προθυμίας νά τώ ύποσχεθώ τήχ 
έκπλήρωσιν τής άγνώστου εΐσέτι αίτήσεο);.

—  * y^X2li κόρην ώραίαν ώς μέ έπληρο^ 
φόρησζν. Επιθυμώ νά τήν ίδω' όδήγησον αύ
τήν ταύτην τήν εσπέραν ενταύθα καί τά 50U 
αύτά ε!κοσόφρ?γκα θέλουν είσθας ΐδικά σου.

» Κεραυνός έάν κατ’ εκείνην τήν στιγμήν 
έπιπτε κατά τή ; κεφαλή; μου, ολιγώτερον 
ηθελον θορυβηθή.

—  » Ούτιδανέ ! ένέχραςα βναστά; ώ; δι’ 
έλ?τηρίου. Αΐσχιστε! τοιο,ύτου είδου.ς προ
τάσεις «ποτολμάς νά μοί κάμης ; Καί αυ, λοι
πόν, _πατήρ οίκογενείας, ουτω εκτιμάς τήν 
τιμήν τών τέκνων τών ξένων οικογενειών; 
Είθε 5 Θεό; νά «ε συγχωΓήση.

«Στρέψας δέ τά νώτα έξήλθον τοΰ «λουσίου 
έκείνου δωματίου δπερ έπείσθτ,ν οτι έχ ίη ίί- 
μευεν ώς δημοπρατήριον τής τιμής τώνπτ&ινών, 

Οόπτε 5 Ινδακρυ; γέρω» ήγειρε τήν χεο^τ
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πλ/σ.ον μου/ΊΓπήκουσαμη^ανικώς καίκκθήσας 
άνέαε-,ον τήν λύσιν τοϋ γϊννηθέντό; ήδη δι’

Οεσεις μένουσι μεταςύ τών συναλλοτο^ένων
λή ν ΐν*  ϊδν, o s o t a v  έντύπωσιν μοί επρο^ενησεν 
ί  διήγησίς του, έξεπλάγη μεγάλως ίδών μ ε  

γελώντα.
—  * Γελάς; μοι λέ^ει.
—  « Γελώ, τώ άπεκρίθην, διότι γνωρίζω 

καλώς έγώ τήν ήθικήν τών άνθρώπων αύτων.
—  Μετά πολλάς και επιμόνους παρακλή

σεις ήδυνήθην νά μάθω έκ τοϋ στόματος τοϋ 
δυβτυχοΰς έκείνου πατρος το όνομα τοϋ γεν
ναίου βαθυπλούτου, δν κατά τήν ιδίαν έκε'νην 
εσπέραν συνήντησκ εν τινι ώδικω Καφφενείω 
Οαυμάζοντα τραγω^ίστριάν τινα βρμενίαν εις 
τόν δίσκον τής όποιας έπιδεικτικώ τώ τρόπω 
Ιρριψε κύλινδρον περιέχοντα 50 εΐκοσάφραγκα.

Τόν δυστυχή γέροντα συνώδευσα μέχρι τής 
οικία; του, δπου μετά πολλοϋ κόπου ήδυνήθην 
νά τόν πείσω νά δώση πέρα; ε’; τά ; ΐκφράσει; 
τή ; εύγνωμοσύνη; του, ά ; προύκάλεσεν ή εύτε· 
λ,ή; προσφορά ένό; δεκαφράγκου, στέρησις ήν 
i r . i o άλλον έμαυτώ πρό; βοήθειαν τή ; πασχού- 
ση; οίκογενεία; του.

Α ί! κυρά Κοινή Γνώμη, ιδού ή άπαίτησί; 
σου έκπληρωθείσα. ’Εν τούτοις κάγό) θα ίπ ι-  
μείνω νϋν είς τήν υποσχεθεΐίαν αμοιβήν,

—  *Ογι δά τόσον βιαστικά. Τί διάβολο ! 
οκόμη δεν μοί άπεκάλυψες ούτε τόδίκατον τών 
δσων παρά Σοϋ άξιώ. Τήν αμοιβήν, νά περι- 
[Λείνη; εΐ; τό τέλος τών άποκαλύψίών σου, εΐ; 
τό όποιον άγνοώ πότε Οά φθάσωμ;ν δτι 
είσαι πίθος έ; ου δύναταί τις άενάως νά άντλή.

— Δέν παραδέχομαι τήν in ’ αόριστον ταύτην 
αναβολήν τής αμοιβή; μ ιυ. Πρέπει νά Οέσωι/εν 
δ:ια. Κατ’ έλάνιστον δρον απαιτώ κατά πε
ριόδου; ορισμένα; νά με ανταμοιβές.

—  νΕστω' μετά τήν δευτέραν διήγησιν τών 
άποκαλύψεών Σου, θέλο) θεραπεύση τήν περι- 
έργειάν Σου. Ά λλά  σέ περικαλώ νά ησαι σα
φέστερος καί νά μή μοϋ κρύπτη,; τά ονόματα 
τών ένεχομίνων είς τά ; διηγήσεις Σου.

—  ”Α ! ο ν ο μ α  κ α ί  ρ ή χ ω ρ ί ο !  
Ποτέ τοϋτο δέν θά τό κάμω. Αρκέσθητι εί; 
δ,τι σοί διηγούμαι καί μή άπαιτή; πλειό τερον

—  Τότε άφίνει; τό Ιρνον ημιτελές. Οί 
ή^ωες τών άνηθίκων αυτών Κοινωνικών σκηνών 
πρέπει νά στηλητεύωνται.

—  Κατά τά ; περιστάσεις.
« ΟΎΤΙΣ .* 

/ /  ΘΜ ΙΣΚΟ ΎΣΑ ΚΟΡΗ  

υπό

I. Π. ΚΟΚΚΑΛΗ.
Π ρ ω τ ό τ υ π ο / .

Δέν έμειδία πλέον. Τό χρώιχα τού θανάτου 
’ε·ζωγρ7φήθη έπί τών άλλοτε ριδεινών παρειών 
της, καί στεναγμοί αλλεπάλληλοι έκ τοΰ κεκ- 
μηκότος ήδη στήθους της έςήρχοντο.

Οί όφθαλμοί της θαμβοί κ>ί άκίνη*ο*. έμαρ· 
τύρουν, οτι έλάχιστα σημεία ζωής είχε.

Καί μ’ δλα ταϋτα έστέναζε!
Τί είχεν ή ώραία αυτ/ι κόρη; Μήπως έΛει- 

λ£α είς τήν θέαν τού θανάτου; J1 μήπως άλ- 
γηδόνες ψυχικαί τήν έσπάραττον;

'θ  ίερεϋς, δστις εΤχε προσκληθή δπως τήν 
κοινωνήτη τώνάχράντων μυττηρίωνείσήρχετο- 

ι i l  γραία, ήτις έπιστάτει εί; τήν κλίνην τη; 
έσταθη έν σεβασμώ, εκαμε τόν σταυρόν τη^ 
καί είτε δακρύουτα Τ(5 ίερεΐ:— Σπεϋσον.

?0  ίερεύ; σοβαρός προσήλθε παρά τή άοθενεϊ 
καί τή είπεν έν κατανύξει.

—  rfl /άρις τοϋ Κυρίου είη έπί σοι. Ε- 
γέρθητι, κόρη μου, ΐνα κοινωνήσης τών άχράν- 
των μυστηρίων.

Λέν δύναμαι, ειπεν, ή νέα εγερθεΐσα.
—  Διατί, κό.η μου;
—  Δέν ίςοψολογήθην, πάτερ.



—  IIάντε; δφε'λομεν νά έςομολογουμεθα 
ολλήλο·.; τά πχρχπιώματά μ.ας.

—  Το γινώσκω' αλλά δέν είχον κχνενχ νά 
σχ; κχλέϊν; πχρ’ έαοί. ΐΐμ χ ι μόνη, άπορο; κα. 
^αρι? εϊ; τήν εϋαπλαγχνίαν τη; θείας Μαριως 
καί έδειξε τήν γυναικχ, ζ<ό μέ^ρις ώρχς, άλ- 
λω; τε πρό ήμερων ηθελον άπο/ηρετήσει τον 
κόσμον, είπεν ή νέχ μετ’ αδυνάτου φωνής, καί 
κατέπεσεν έ-ί τη; ξηρα; κλίνη; τη;.

—  Ά λλ  είνχι καιρός ivJiJ-'f,' είπεν ό ίερεύς.
—  Το βλέπ<ο, άλλ’ αί δυνάμεις μου εκλεί- 

■πούσι' κχί έπανήλθεν εις τήν πρώτην της θέ- 
σιν ώ^ρά καί πελιδνή.

Γ0  ίερεύς, εσπευτε νά καλέβϊ) τήν γραίαν, 
ο'πω; βοηθήιη τήν ασθενή.

—  ’Αλλά, γέροντα μου, είπεν η γρχιχ,δέν 
0’ άνθέξη πλέον'υπίφερεν η δυστυχισμένη τόσο 
καιρό, κχί τό κάτω κάτω, εχει νά φάγη Ινα 
ήμερ^νυκτο' τά παξιμάδια ποΰ \η; έδιδα έτε- 
λείωσχν, καί τώρα δέν εχω νά τη; δώσω τ ί 
ποτε άλλο. Γ0  Θεό; τό ξευρει πώ; ζώ καί εγώ! 
έπεΐ-εν έν άπογνώσει.

Ο ίερεύ; εμεινεν άναυδο; έπ! τινα στιγμήν'

■ —  Λεν εχει συγγενεΐ;, φ ίλου;; ήρώτησεν.
1—* Κ α ν έ ν α .

—  II ώ; λοιπόν μένει ει; τόν τόπον τοϋτον;
—  Κατάμονη, αφέντη μου, καί τί καλή 

VE3ί, ν.αί ή*υχη καί φρόνιμη ποΰ είν * ι* μέ τό 
p syi'j.o τη; έζοϋιε καλά, καί σιμά τη; εζοΰ:α 
κ εγώ.

—  Κ α ί  ε ί π ε ς ,  ο τ ι  ε ίν α ι  ν η σ τ ι κ ή  ένα ή α ε -  

ρ όνυκτ ο  ; ή  δ ϊ σ ί υ χ . σ μ έ ν η ! έ π ε φ ώ ν η ? ε  μ,έ τ ό 

νον σ ^ γ κ ι ν ή τ ε ω ; .

— Μάλιστχ.
— Είνχι εδώ σιμά κανένα μαγειρείων ;
—  Μ ά λ ι τ τ α .

Καί αμέσως ί,πελθών ό ίερεύ; είσήλθεν εις 
την εκκλησίαν, παρακειμένην τή οικία τή; ά·ϊ- 
ίενοΰί, άφήκε τό δισκοπότηρον κ^ί έπέστρεψε 
ταχέως μ.ΐτά τταιδό; φέροντο; πινακίδχ πλήρη 
ζωμοΰ κρεατο;.

Π νέα κχτέκειτο αναίσθητος, καί ά, ωνιώ
δεις παλμοί τήν ετάρασσον, αδυναμία, πείνα,
καί ρίγος.

—  ’Ανάβα εί; τήν κλίνην, καί εγειρον ή- 
σΰχως τήν κόρην. Είπε πρό; τήν γραίαν.

Η γοαία άνέβη, καί τη βοήθεια τοΰ ίερέοις 
ήγειρε τήν νέαν, εί; τή; οποίας τό στόμα έ/u- 
σεν ολίγον ζωμόν, δστις διυπ-.ισε τόν στόυ.α- 
χόν τη ;, καί κάπω; τ·?ί έπανέφερε τά ; αισθή
σεις.

"Ηνοιξε τού; οφθαλμούς της. ’Πτένισε τόν 
ίερέα καί είπεν άδυνάτω;,

—  Σείς είσθε, πάτερ μου ;
—  ’Εγώ κόρη μου.

— Ευτυχής ίγώ ] Ειπεν ή νέα πχραμυθουμέ- 
νη. Ευτυχή; ίγώ διότι εί; τά; τελευταίας τή; 
ζωή; μου στιγμάς εύρίσκεται παρήγορος ψυ^ή, 
δπως μοί επιδαψίλευση Οεοαπείαν τινα, διά νά 
μή κατέλθω κχτάπικρος καί άγανακτισμένη 
είς τόν τάφον. Ευτυχής! εψιθϋρισε πάλιν.

rO ίερεύς τήνήτένισε περιχλγώς. ’Εκτων 
λόγων τή; νέας συνεπή ^έαρλλά, καί είπε:

—  Μή λυπήσχι,τέκνον, δλα 0ά παρέλθωσι' 
καί αί εΰτυχίαι καί αί δυστυχίαι είναι δι’ η
μάς. Θάρρει.

—  Δέν αντέχω, πάτερ, πλέον. ’Ελπίς οΰ- 
δεμία μέ στηρίζει. Τό θάρρος μέ έγκατέλειψε' 
Θνήσκω, είπε περίλυπος.

Ο ίερεύ; συγ<εκινημένος, τή προσέφε,;εν 
αυθις τον ζωυ.όν, καί αυτη συνήλθεν ετι μάλ
λον. (ακολουθεί)
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