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Ο ί Κ Ο Γ Μ Ε Ν Ι Κ Ω Ν  Σ Γ Ν Ο Δ Ω Ν

Ό  Χριστιανισμός π ρ ο ελ θ ώ ν  έκ ιών σπλάγ
χνων τοϋ ’ Ιουδαϊσμού και τήν έπίδοσιν σχύν 
έν τφ έθνισμφ, προσελάβετο έ> έαυτφ μέλη 
6υπω τελείως καί άγ,νώς τόν Χριστιανισμόν 
ποοσοικειωθέντα, άλλ’ έπ’ άμφβτερίζοντα και 
ταΐς παλαιαΐς έςεσ '.ν  ετι προσκείμενα- ταΰτα 
τήν αρμονίαν έν το ΐ; άναρμόστοις έπιζητοΰντα 
καί βουλόμενα τ ’ άσύγκλωστα νά συγκλώσωσιν» 
άπεπ) ανήθησαν τής ευθείας τοΰ Χριστιανισμού 
τρίβου καί ξένην δλως αύτφ έταμον όδόν πρός 
παν έτερον φέρουσαν τέρμα ή πρός τήν Σω
τηρίαν · διότι διαστρέψαντα τό άληθές τοΰ 
Χοιστιανισμοΰ πνεΰμα καί ξέν* αύτφ άποδόντα 
νοήματα, ζωηράς μάλλον φαντασίας άποκυή*· 
ματα ή όρθοΰ λόγου εξαγόμενα, διέπλασαν 
καί διεμόρφωσαν το'.αΰτα συστήματα, όποια 
τόν τραγελαφικώτερον νά παρ'.στάνωσΐ χ α 
ρακτήρα. Τό φαινόμενων ήν λίαν φυσικόν» Ό  
Χριστιανισμός ώς ύδωρ γλυκύ πηγής πολυ- 
•/εύμονος μεταξύ δύο διαρρέων χειμάρων, :οΰ 
’ Ιουδαϊσμού καί τοϋ Εθνισμού, έν βΐς πολύ 
τό πικρόν τού ημαρτημένου, δέν ήδύνατο ή 
νά προσλάβη καί στοιχειά τινα στερώς έχόμενα 
τής πρώτης αύτών ίδιότητος, καί αμετάβλητα 
μένοντα.Τά στοιχεία ταύτα ώφειλε νά άποβάλη 
δπως μή ή κακία αύτών τήν τοΰ δλου δδατος 
λυμαίνηται τήν ήδύτητα. Πρός τόν σκοπόν 
τούτον τά επιστημονικά καθ'.δρύθησαν χημεία

δπως τή έ πιστή μη μηδέν τής κακίας δια- 
λανθάνον ΰπολε'.φθή σπέρμα πρός διαφθοράν 
τής άγαθότητος τοΰ ΰδατος,δπερ αείποτε καθαρόν 
καί αγνόν δέον νά διαρρέη, ώς έκ τής καθαράς 
αύτοϋ πηγής τό πρώτον έξέβλυσε, καί πάντας 
τούς έξ αύτοΰ άρυομένους ζωογονή καί σώ ζη .

Ή  ανάγκη τής συστάσεων τοιούτων πνευ
ματικών χημείων άνεφάνη λίαν πρωίμως* 
διότι εύθύς έξ αρχής έδείχθη ή ανάγκη τής 
άπομακρύνσεως τών ετερογενών Τούτων στοι
χείων άτίό Τής όγίάινουσηί διδασκαλίας.

Ό  ’Απόστολός Παΰλο4 έν ταΐς έπιστολαΐς 
αύτοΰ ποιείται μνείαν τών ετερογενών τούτων 
στοιχείων τών εΐσδυσάντων έν τφ σώματι 
τοΰ Χριστιανισμού * έν τή πρός Κολοσσαεΐς 
αυτού έπιστολή (β\ 1 8) λέγει· «  μηδείς υμάς 
καταβραβευέτω θέλων έν ταπεινοφροσύνη καί 
θρησκεία τών Α γγ έλ ω ν , ά μή έώρακε έμ - 
βατεύων εΐκή φυσιούμενος ΰπό τού νοός τής 
σαρκός αύτού καί ού κρατών τήν κεφαλήν, έξ 
οΰ παν τό σώμα διά τών άφών καί συνδέσμων 
έπιχορηγούμενον καί συμβιβάζομε νον αΰξει 
τήν αΰξησίν τοΰ Θεοί* ))' τ ’ αύτά που καί 
τούτοις παραπλήσια λέγει καί έν ταΐς έπιστο
λαΐς ( ’Εφεσί. δ'. Ή .Φ ΰ ιπ . γ '. 2 . Α '. Τιμοθε. 
α\ 3 -4 ,  δ*. 1. Β'. Τιμοθ. δ '. 3 -4 .  Τίτφ 
γ '. 9).Τά τοΰ ’ Αποστόλου ρήματα συνδυάζοντες 
πρός τάς ίστορικάς ειδήσεις, άς £χομ*ν έκ τών 
ιστορικών τών συγγραψάντων περί τών αιρέσεων 
τής έποχής έκείνης) μετά^πειθανότητος συμ- 
π ερ α ίν ομ εν  βτι τά τοιαΰτα στοιχεία προήλθον 
τό πρώτον έκ τοΰ τάγματος τών Έ σσαίων, τό 
όποιον φαίνεται ΰπαινυττόμενος ό ’ Απόστολος* 
διότι παρ’ αύτοΐς άπαντά ώς γνωστόν μυστική 
Τις ’Αγγέλων λατρεία καί περιφρόνησίς τοΰ 
σώματος καί τής υλης έν γένει* εινε δέ πιθα-



νωτατον οτι εκ τοϋ τάγματος τών Έ σσαίων 
προήλθον πολλοί εις τον Χριστιανισμόν, διότι, 
~αΡ αυτθΐς αί έλπιΰες περί τοΰ έπηγγε)μένου 
Μεσσίου ή σ /ν  ζωηρώταται καί βεβαΐώτεοαΐ* 
οΰτοι ανομολόγηταν έν τώ Χριστώ άποκάλϋψιν 
Της Θεότητας και έθεώρησαν τήν άπολύτρωσιν 
ώς τίλεσθεΐσαν, δτε μετήνεγκον επειτα είς τόν 
Χρίστον τήν περι Μεσσίου ιδέαν αύτών, καθ’ ήν 
ουτος είναι άπλώς ανώτερος τις "Αγγελος καί 
φορεΰς Θείας άποκαλύψεως, καί έζήτησαν αύτόν 
καθ’ όλου έν συναφεία μετά της περί Αγγέλων 
διδασκαλίας αύτών, τούΘ’ δπερ έΘεωρήθη ΰπ’αύ- 
τών εν τελεί ως ανώτερα σοφία.

Έκ τοΰ τάγματος τούτου τών Έ σσαίων 
Χριστιανών προήλθον, ώς είναι πιθανόν, καί 
τά γνωστικά συστήματα, καίτοι ό Ειρηναίος 
άποδίδωσιν αύτά εις τόν Σίμωνα τόν Μάγον, 
ατινα απεπειράθησαν τό πρώτον νά ένώσωσι 
.α / Χριστιανισμόν μετά τών προτέρων φιλο
σοφικών ιδεών καί έκ τής ένώσεως ταύτης νά 
μορφώσωσι θεωρίαν τοΰ Κόσμου, ήτις ώς ά -  
νωτέρα σοφία έμελλε νά άνυψωθή ΰπέρ άνω 
τών αντιθέσεων εκείνων. Είτα δ ’ έπί τοΰ 
εοαφους αυτής τή ; αρχαίας φιλοσοφίας άνεφάνη 
νέον σύστημα, ό νεοπλατωνισμό;, οστις κε- 
κτημένος άπαντα τόν άρχαΐον φιλοσοφικόν 
πλούτον, ανέλαβε τόν αγώνα κατά τοΰ Χρι
στιανισμού καί τής γνώσεως.

Ε'-ς - V  μόρφωσιν τών συστημάτων τούτων 
δέον νά άναζητήσωμεν καί τήν αρχήν τών 
αίρεσεων, αϊτινες διετάραξαν τήν Εκκλησίαν* 
διότι οί αρχηγοί αύτών, έκ τοΰ πνεύματος τής 
έποχής έλκόμενοι, δεν ήρκοϋντο εις τήν άπλήν 
τοΰ Ευαγγελίου διδασκαλίαν, 0ΐα άρχικώς έςε- 
Τϊ Θγ;, αλλ εζητουν μετά λόγου βαθύτερον έν 
αύτή νόημα καί έπεχείρουν νά νοήτωσι τόν 
Χριστιανισμόν δι* έννοιας περιλαμβανούσης 
βεόν καί κόσμον άλλ’ άντί νά σχηματίσω :» 
τήν έννοιαν ταύτην μόνον έκ τών στοιχείων 
τής Χριστιανικής διδασκαλίας, παρελάμβανον 
ιοεας έκ τών προτέρων φιλοσοφικών ή Θρησκευ
τικών αυτών πεποιθήσεων, είσήγον αύτάς έν τώ

πνευματίτουΕύαγγελίου,διαστρέφοντεςπολλάκις
καί τό ίδιον κείμενον καί παραχαράττοντεςαύτό.

Τήν νέαν διδασκαλίαν -αρίστων ΰπό μορφήν 
ξένην τώ Εύαγγελίω καί αντίθετον πρός τό 
πνεύμα αύτοϋ, ότέ .μεν ΰπό μορφήν εθνικήν, 
ότέ δε ΰπό μορφήν ιουδαϊκήν ήν άρα κατε- 
π ^ ο υ σ α  η ανάγκη ή ΰπαγορεύσασα τήν 
συγκρότησιν τών ιερών συνόδων πρός φρούρησιν 
του αληθούς τού Ευαγγελίου Πνεύματος καί 
τη , οια ζωσης φωνής παραδοθείσης διδασκαλίας 
‘ω / Αποστολών, πρός δ’.άσωσιν τής αληθούς 
πίστεως,^πρός όχύρωσιν τής Έκκλησίας καί 
υποστήριξιν τή ; άληθείας. ΙΙλήν τών έκτεθέντων 
λόγων, φ ίν ε ς  δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς 
εξωτερικοί, ΰπέρ ών συνεκροτοΰντο αί ίεραί
συνοδοί, ύπάοχουσι καί έτεροι δυνάμενο:'νά 
θεωρηθώσιν έσωτερικοί, διότι πολλάκις συν- 
εροτήθησαν σύνοδοι διά καΘαρώς έσωτερικάς 
ΰποθέσεις* τοιαΰτα ήσαν τά ‘αμέσως έν τή 
άποστολική έποχή άναφανέντα ζήτημα, οίον
το περί παραδο/ής καί τών εθνικών είς τήν
τ*«ο"τ«ν του  ̂ — ·,» ‘■0J’ περιτομής κτλ.
Εν ταις ουσί ταύταις περίστάσεσι συνεκοοτή-

θησαν σύνοδοι έπιληφθεΐσαι τήν λύσιν τών
ζητημάτων , άτινα καί έπέλυσαν , τό μέν
ΰπέρ τής άκροβιστίας, καθ'^ς είς τάς πράξεις
των αποστόλων άναφέρεται. «  "Οτε καί πάλιν
συνηχθησαν οί ’Απόστολοι καί οί Πρεσβύτεροι
ιοε̂ ιν περί τοΰ λόγου τούτου, καί ότι πολλής
συζητήσεωςγςνομένης άναστάς Πέτρος έλάλησεν.
εν Πνεύματι άγίψ, ύποδείξας δτι δέν ήτο πρέπον
νά πείράζωσι τόν Θεόν, θέλονχες νά έπιθέσωσι
ζυγόν έπί τό/τράχηλον τών μαθητών, δν ούτε
οι πατερες αύτών, ούτε αύτοί ίσχυσαν νά
βαστασωσιν, ενώ πίστεύωσιν δτι καί αύτοί
μόνον οιά τής χάριτος τού Κυρίου ’Ιησού Χριστού
ουνανται νά σωθώσιν, καθώς καί έκείνοι. . .
Εσιγησε οε παν τό πλήθος καίήκο/ον Β α ;-

ναβα καί Παύλου έξηγουμενου όσα έ-οίησεν
ό «εός, σημεία καί τέρατα έν τοΐς εθνεσι
οι’ αύτών. . . . . »  4φον δέ ώμίλησε καί ό
πρόεόρος της συνεδρίας ’Ιάκωβος ό Άδελφόθεος.
«  .οτε έδοξε τοις Άποστόλοις καί τοις Π ιεσ-
βυ^έροις συν όλη τή εκκλησία.................γ?^ αι
τοις κατά την ’Αντιόχειαν,Συρίαν καί Κιλικίαν 
αοελφοις τοις ες έθνών ναίοειν κτλ.

“  -υνοοοι προσέτι Οιηρεύνων καί ώιιζον
* * ί

τά πράγματα τά άφορώντα τόν έκκλησιαστικόν 
ρίον καί ev γένει παν ο,τι άπέβλεπε τήν κυ- 
βέρύησιν καί φρούρησιν τής έκκλήσ'.αστικής 
κοσμιότητός; λαμπρότητος καί τάξεως, περί δε 
τού ποιοΰ τών αποτελεσμάτων, αν τοΰτο ήτο 
σύμφωνον πρός τόν έπιδιωκόμενόν σκοπόν, 
κρίνοντες έκ τών ύστερων, άποφαινόμεθα δτι 
ήτο λίαν σύμφωνον , δτι αί ίεραί Σύνοδοι 
υπήρξαν τοσούτφ ωφέλιμοι τή έκλησία όσφ 
καί άναγκαιαι.

(’ Ακολουθεί: συνέχεια.)

Ο Γ Π Ν Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Α ' .
Υπνωτισμός καλείται ή σειρά τών νευρικών 

φαινομένων, ατινα έμφανίζονται είς άτομόντι, 
ΰποβαλλόμενον είς δοκιυασίας ποικίλας, σκοπόν 
έχούσας νά παραλύσωσίν έγκεφαλικάς τινας 
χώρας αύτοΰ καί νά όιερεθίσωσιν άλλας.

Τά γενικά φαινόμενα τοΰ 'Υπνωτισμού, 
δύνανται νά διαιρεθώσιν είς τρεις διαφόρους 
καταστάσεις; Α '; Τήν καταληπτικήν, Β'. τήν 
ληθαργικήν καί Γ . τήν 'Υπνοβατικήν.

'Η καταληπτική κατάστασις προέρχεται 
έκ θορύβου ισχυρού καί αίφνηδίου, έξ έμφα- 
νίσεως οωτός άπλέτου καί λίαν ζωηρού, έκ 
διηνεκούς ένατενίσεως αντικειμένου φωτοβόλου. 
Δύναταί νά έπέλθη πρός δέ είς πρόσωπον έν 
ληθαργική διατελοΰν καταστάσει, έάν διάνοιξη 
τις τούς οφθαλμούς του έν μέρει ζωηρώς 
φωτιζομένφ. Τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν 
τής καταληπτικής καταστάσεως είναι ή ακι
νησία. Τό άτομον φαίνεται ώς άπολιθωθέν» 
Αί ύστερικαί , δταν καταλαμβάνωνται ύπό 
καταλήψιας, μεταβάλλονται είς αγάλματα, 
άλλ ’άγάλματα είς ά ό δράστες δύναταί νά με- 
ταόώση είδός τι ζωίκότητος. Τφ ίντι* έάν τό 
δέρμα των καθίσταται απολύτως άναίσθητον, 
αί αισθήσεις των δμως διατηροΰσι βαθμόν 
τινα ευαισθησίας* ούτως ώστε τό άγαλμα 
δύναταί νά μεταβληΘή είς αύτόματον, δύναταί 
νά έμπνευσθή ιδεών καί νά έκτελέστ, κινήσεις

σχετικάς πρός τάς ιδέας ταύτας. Τό καταλη
πτικόν άτομον , έγκαταλιμπανόμενον έπειτα 
είς εαυτό, έπαναπίπτει είς τήν πρώτην του 
ακινησίαν.

‘Η ληθαργική κατάστασις κατορθούται διά
f )  A '  ’  'παρατηρησεως ατενούς ιοιως. Δύναταί επίσ/,ς 

ν’ άναπτυχθή αυτη είς άτομον καταληπτικόν 
μεταφερόμενον είς μέρος σκοτεινόν. Ή  αναλ
γησία φαίνεται πλήρης* αί υπόπειραι ύπα- 
γορεύσεων δέν παρακολουθοΰνταί συνήθως ΰπό 
επιτυχίας. Ο,τι χαρακτηρίζει ιόιως την 
κατάστασίν ταύτην, είναι ή έξώγκωσις τοϋ 
ραχητικοΰ οστού, συνοδευομένη ύπό όμοιας 
τών τενόντων καί ύπό τοΰ φαινομένου τοΰ 
γνωστού ύπό τό δνομα νευρομυητική ύπερ- 
ευαισθησίά.

'Η ΰπνοβατική κατάστασις δύναταί νά ή 
καί αυτη ή πρωτογόνος ή δευτερεύουσα. Δυ- 
νάμεΘοί νά έπιτύχωμεν αύτήν ένέργοΰντες 
πίεσιν ή έντρίψεις έπί τής κορυφής τοΰ κρανίου. 
’Εάν ή κατάστασις αυτη ύπό ψυχολογικήν 
εποψιν εστιν ή σοβαροτέρα, ύπό φυσικήν δμως 
δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά τοσοϋτον οξέα, 
ώς τά τών δύο προηγουμένων καταστάσεων.

Έ ν τφ ύπνοβάτη* ή τών μϋών έντασίς 
ύπάρχει, άλλ’ είς βαθμόν ήσσονα τοΰ λιθαρ- 
γικοΰ. Ούτος παθαίνει είς είδικάς συστολάς, 
πάντη διαφόρους τών τοΰ ληθαργικοΰ . Τό 
δέρμα προσβάλλεται ύπ’ αναλγησίας, άλλ ’ ή 
μυαισθησία καί αί εΐδικαί αισθήσεις πάσχουσιν 
ύπερευαισθησίαν έπιτρέπουσαν νά προκληθώσι 
δι’ υπαγορεύσεων έπί τοΰ ατόμου αύτοματικά 
φαινόμενα πολυσύνθετα.

Δυνάμεθα νά έξυπνίσωμεν τό άτομον δι’ έ -  
λαφράς τών βλεφάρων πιέσεως. Τό άτομόν 
τότε καθίσταται ληθαργικόν.

Ό  ζωικός μαγνητισμός φέρει νευρικάς δια
ταράξεις όμοιας φύσεως καί εχει τήν άπαίτησιν 
νά λύση ζητήματα παραδοξότατα. Ά τομ ά  
τινα, βυθιζόμενα εις τόν μαγνητικόν ύπνον, 
δέον νά γνωρίζωσι τό παρελθόν καί τό μέλλον, 
ν’ άναγινώσκωσιν εν τή διάνοια τοΰ άλλ ου, 
νά βλέπωσι καθαρώς δ,τι δέν φαίνεται καί 
νά μαντεύωσι τήν θεραπείαν άσθενειών τινων.

Τά φαινόμενα ταΰτα οφείλονται είς θαυ-



μάσιον παράγοντα, γνωστόν ύπό τό δνομα 
μαγνητικόν ρευστόν, δπερ εύρίσκεται εν τφ 
άνθρωπίνφ σώματι, καί*δπερ ό άνθρωπος εχει. 
τήν δύναμιν να μεταδίδττ) είτε δ'.ά εξωτερικής 
ενεργεί ας, είτε διά τής βουλήσεως, διότι, 
κατά τόν Μέσμερ, ή ψυχή δύναται νά επε- 
νεργήσΐ[| κατ’ ευθείαν έπί τοϋ μαγνητικού 
ρευστού κα’ι νά τό άναγκάση νά μεταβ^ πρό.: 
τό δείνα ή δείνα μέρος τοϋ σώματος διά τοΰ 
λογισμού I

Ίοού έπιστήμαι απόκρυφοι θαύμα σταί ! Ό  
μαγνητιστίς, οστις εχει αύτάς εν τή πυγμή 
του, δεν εχει άλλο νά πράξιρ ή ν' άνοιξή 
αυτήν, δπως θέση άνω κάτω τόν κόσμον, κα! 
οπως τήν ανθρωπίνων κοινωνίαν μεταβάλιρ αυ
τοστιγμεί είς κοινωνίαν Θεών !

Και ομφς δεν εχει οΰτω τό πράγμα* διότι 
αί υπνωτικά! καταστάσεις κα! αί μαγνητικα! 
γοητεία1. είσ!ν άρχαιαι δσον ό κόσμος. Κα! 
οί ένθουσιωδέστεροι τοϋ μαγνητισμού οπαδο! 
•παραδέχονται, δτι ήτο αυτός γνωστός πρό 
χρόνων άμνημονεύτων. Ό  P ote t λέγει : (( Έ  
ισχύς τοιούτου παράγοντος κατέστη ή μελνέτη 
πληθύος σοφών έν πάση εποχή » .  Κατ’ αύτόν 
ή αρχαία χρήσις τών εγκολπίων κα! περι- 
άπτων προήρχετο έκ τής πρός τόν μαγνητισμόν 
πίστεως. Οί μάγοι, οί ίεροφάνται, οί βραχ- 
μάνες,οί δρυίδαι,μεταχε ιριζόμε νοι τάς ράβδους, 
τά τόξα, κ . τ · λ .  παρήγαγον αποτελέσματα 
μαγνητικά. Οί προφήται πρός δε έτέλουν μα- 
γνητικάς θεραπείας· οί μάγοι, οί ιερείς, οί 
βασιλείς, δι’ άπλοΰ βλέμματος, δι’ άπλής 
έπιθέσεως τών χειρών,έτέλουν όμοιας θεραπείας.. 
"Ολ.α τά έν τοΐς ναοΐς τελεσθέντα θαύματα 
η σαν μαγνητικα! συνέπεια ι.

Β ' . '

Έ ν Χαλδαίι* οί δ ί ο ρ α ^ ι κ ρ ι  ησαν παμ
πληθείς' ήρκει νά κοιμηθή ττ’.ς είς ναούς τινας, 
δπως άποκτήση χό δώρον τής διορατιχότητος. 
Έ ν έορταΐς τισι τής αρχαίας Αίγύπτου ό 
Θεός ’Ά πις ένέπνεε ταΐς γυναιξ! κα! τοΐς 
5αΐσ! τό προφητικόν πνεϋμα.

Κα! ό πνευματισμός, αδελφός τοϋ μαγνη
τισμού, θά ήδύνατο νά έπικαλεσθή άρχαίαν
' · , ■ ’ < ί. (

καταγωγήν. Έ ν Βαβυλωνία έπίστευον §ίς τά 
κακοποιά πνεύματα. Παρ’ Έβραίοις ή Πυθία 
τοΰ Κϋδώρ επικαλείτο τάς σκιάς τών νεκρών 
απαράλλακτα δπως εις medium (1 ) του ΙΘ*. 
αΐώνος. Έ ν τώ  Ά χ α ΐκ ώ  ναώ τής Δήμητρας 
ύπήρχε κάταπτρον εν τφ πυθμένι φρέατος, 
έφ’ οΰ οί ιερείς εκαμνον νά έμφανίζηταί ή 
είκών παντός φι/.-άτου προσώπου, ύπερ ούοί 
πιστό! επικαλούντο τήν χάριν τής Θ.άς. ’Ey 
Δελφοΐς τό διάσημον τοϋ ’ Απόλλωνος μαντείαν 
έκτίσθη έπ! χαίνοντος βαράθρου, έξ οΰ έξήρ- 
χοντο αναθυμιάσεις θείου προσβάλλουσαι τον 
ιερόν τρίποδα , έφ’ ού έκάθητο ή Πυθία. 
Αύτη, προδιατεθειμένη ήδη είς τάς εκστάσεις 
ενεκα τής προηγούμενης μακράς νηστείας 
κα! τών μαγνητικών παρασκευών ( θά ήτο 
άναγχαίως υστερική), βαθμηδόν έταράσσετο sr.i 
τοΰ τρίποδος, άχρις ού προσεβάλλετο ύπό νευ
ρικού ερεθισμού εκτάκτου, |κπέμπουσα άφρούς 
έκ τοϊ) στόματος. Τότε άνεκοίνου τούς χρησμούς 
τοϋ Θεοΰ.

Αί Σιβύλλαΐ τής Ρώμης, ειχον κατά δια
λείμματα μόνον διαυγή τήν διάνοιαν. Έ δει νά 
καταληφθώσιν ύπό σπασμών, δπως προείπωσι 
τό ρέλ.λον. Τότε τό θειον κατήρχετο πρός 
αύτάς κα! ώμίλει.

Σύν τή εμφανίσει τοϋ Χριστιανισμοϋ ε - 
παυσεν ή προφητική εκστασις, έπαυσαν οί 
Θεο! νά έμπνέωσι τάς Σιβύλλας · άλλ ’ ό 
Διάβολος παρέλαβε τήν κληρονομιάν κα! κα- 
τακτών τά σώματα τών μαγισσών, μετέδιοεν 
αύταΐς ύπερφυσικήν δύναμιν.

Ό  ’Απόστολος Παύλος έφυλ.ακίσθη διότι 
άπεδίωξεν έκ τοϋ σώματος νεάνιδος, έχούσης 
τό δώρον της διορατικότητας, δαιμόνιον δμοιον 
εκείνου δ ένέπνεε τάς Πυθίας.

’Από τοΰ IB', μέχρι τοϋ Ιζ"'. αΐώνος ή 
λατρεία τοϋ Διαβόλου έποίησε μεγίστας προό
δους. Οί μάγοι κα! αί μάγισσαι έπολαπλα- 
σιάσθησαν ό διάβολος έζωγραφήθη, έμελετήθη

( 1 )  Medium καλείται σήμερον παρά τών πνευμα- 
τιστών δ εχων τδ προσδν να καλτί τά Πνεύματα κ*ί 
νά ΰπακούεται παρ’ αύτών. Δεν σε δπακούουν τά 
Π νεύματα; Δέν είσαι medium \............. Σ. Μ.

καλώς, συνεζητήθησαν τά έθιμά τον, αί ορέξεις 
του, αί άντιπάθειαί του. Έγένετο γνωστόν 
πώς πρέπει νά τ^ροσκληθή κα! πώς νά έκβιωχθή. 
Εύρέθη τρόπος βέβαιος πρός άνακάλυψιν τών 
μαγισσών, πρός έξαναγκασμόν τών δαιμονι
ζόμενων νά έξηγηθώσι, πρός θεραπείαν αύτών, 
κα! τέλος άνεκαλύφθη ό τρόπος τής τιμωρίας 
των. . . . .  .· ή πυρά !

(Α κολουθεί συνέχεια .)

  - φ - --------------------

Τ Ο  Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Ν  Τ Ο Γ  Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ

ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
‘ Vτ:ο τοϋ ’ Αντιναυάρχου τοϋ γαλλικού στόλου 

Κ . JU RIEN  DE L A  G R A V IE R E

A ',

ρ  ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝ} NAVMAXIA

(Σ υνέχ εια .)

Οί Έλληνες εμειναν μέν κύριοι τοΰ πεόιου 
τής μάχης· πλήν, έξαντληθέντες έκ τών τριών 
τούτων ναυμαχιών, παρητήθησαν τής περαιτερω 
ύπεράσπισεως τοϋ Ευρίπου κα! τών προς τας 
Θερμοπύλας προσόδων. Κα! πρός τί άλλως τε θα 
παρέτεινον περ! πλέον τήν άντίστασίν των; Αι 
Θερμοπύλαι ειχον περιέλ.θει εις τήν έξουσίαν 
τών πολεμίων. Μέγας τις στρατηγός ειπεν, δτι 
ό πόλεμος είναι άπλώς αλληλουχία ηθικών απο
τελεσμάτων. Τό ηθικόν άποτέλεσμα τής πρώτης 
.ταύτης ήττης ήτο άπακλειττικώς ύπερ τών 
Ε λλή νω ν  4000  άνδρες ειχον έπ! πολλάς 
ήμέρας αναχαιτίσει δλην στρατιάν. Παρά τάς 
βάσεις τών χαρακωμάτων εκείντο 300 Σπαρ- 
y .atai εχρντες ϊτι τό πρόσωπον κατά τών 
πολεμίων έστραμμένον. (( Γινώσκω τά ονοματα 
οίύτών ! »  άνακράζϊΐ ό Ηρόδοτος· ώφειλε νά 
τα εΐπη ήμΐν (1 ) . Ή σαν άπαντες μεγαλ.ήτορες, 
άνδρεΐοι κα! διάτρητοι έκ τών πληγών. Ουοεις 
φίλος έφρόντισε νά έμβάλη έντός τών ψυχρών

( 1 )  Καί Λεωνίδας τε έν τούτω τψ πόνψ π 'π τε ΐ( 
άνη^ γενόαενος άριστος, κχί Ι’τεροι μετ’  αυτού ονο— 
μαστοί Σποιρτιητέων, τών έγώ  ώ ς  άνδρών άξίων 
γενομένων έττ^Οόμ γ ν τά ούνόματα* επυθομην οε κχι 
απάντων τών τριηκοσίων. Ή ρόδ. y n ,  22 4.

χειρών των τόν απαραίτητον όδρλόν, Μή εί 
λίαν απαιτητικός, ώ Χάρων· λάβε ώς τάχιστα 
τήν κώ-ην κα! σπεϋσον νά περαιώσης αύτούς’ 
ό Ά χιλλεύς άνυπομονεΐ εις τά Ήλίσ',α Πεδία 
κα! απορεί τίνος ένεκα κρατείς αύτούς επ! 
τοσοΰτον χρόνον έπ! τής όχθης. Δέν σοι πα
ρουσιάζονται συχνά, ώ γέρον, τοιοϋτοι έπ ι- 
βάτα’-· Πολλοί αιώνες θέλουσι παρέλθει, πρ!ν 
ή δεχθής έν τφ σκαφιδίφ σου έπιβάτας άξίους 
νά ένωθώσΐ μετ’ εκείνων, οιτινες έπαρουσιά- 
σθησαν τήν ήμέραν εκείνην έπ! τών οχθών 
τής Στυγός, ’ Ανάγκη νά περιμένης δύο 
χιλιάδας τριακόσια τριάκοντα πέντε έτη, δπως 
δεχθής όμοιους ήρωας, τούς Ζουάβους τής 
γέφυρας τοϋ Τρακτίρ ( 1 ) ’

Τό παράδειγμα τοΰ ΛεωνίΟα κα! τών συσ- 
στρατιωτών του ένέπλησε τούς "Ελληνας 
θάρρους. ’ Εντούτοις οί Πέρσαι ειχον πολεμήσει 
καλώς, Ή «ύτοκοατορική τοϋ Ξέρξου φρουρά, 
οί ’Αθάνατοι, ειχον προσβάλε', κατά μέτωπον 
τήν θέσιν, ήν άλλοι παρέκαμπτον (2 ) . Οί 
νεκροί των ^νσωρευμένοι ηθελον μαρτυρήσει 
περ! τώς ανδρείας των, άν ό Ξέρξης δέν ήθελε 
σπεύσει νά όιατάξη τήν ταφήν των. Τό θέαμα 
τοιαύτης εκατόμβης ένέπνεεν είς τούς άλλους 
ύψηλάς περι τών θυτών ιδέας (3 ) . .«  Τί σκέ- 
πτεσθε, Μυλόρδε, περ! τών Ενδόξων τούτων 
ούλών ; »  ήρώτα ό Άντ'.βασιλεύς τής Γαλλίας 
τόν πρεσβευτήν τής ’Αγγλίας, δεικνύω ν αύτφ 
τούς ύπό τόν θόλον τών ’ Απομάχων περιθαλ
πόμενους παλαιμάχους. «  Σκέπτομαι, άπεκρίθη 
ό λόρδος Σταίαρς μεθ’ ύπεροπτικής άπαθείας, 
περ! εκείνων, οιτινες τούς έπλήγωσαν ! »  Είς 
ήκρωτηριασμένος στρατιώτης παρίστατο σιωπών 
είς τήν σκηνήν ταύτην τά άγανακτοΰντα χείλη 
του άφηκαν άκόντος αύτοΰ νά οιαφύγη ή 
άπά'τησις· «  Εκείνοι έφονεύθησαν ! »  Και 
οί υίο! τής Σπάρτης έφονεύθησαν άλλ ’ ήσαν 
300 μόνον, οί δε κατ’ αύτών έπιτεθέντες ί -  
νήρχοντο εις 1 ,0 0 0 ,0 0 0  !

( Ί )  Κα! διατί ούχί τδν έπι ττ,ς θέσεως εκείνης 
πεσόντα Διάκον γ %ί τδν άρχα.κδν τδ φρόνημα Βότσαρην 
καί τοΰς άλλους Τιτάνας τού περί έλεκθερίας άγώνο^: 

( ϊ )  Ή ρόδ. Βιβλ. VII, * » » ·
( 3 )  Ή ρόδ. Βιβλ. ν π ΐ ,  2 4, 25 .



θ', νικηται ευρισκουσι πάντοτε συμμάγους* 
ή ota τής Δωριοος, Φωκίόος καί Βοιωτίας 
πορεία τοΰ Ξερξου υπήρξε θριαμβευτική. ’Ά 
πληστοι )είας, μνησίκακου ντε ς οι’ αρχαία 
αδικήματα, οί Θεσσαλ,οι ώδήγουν τοΰς ε ίσ - 
βαλλόντας (1 ). Ό  Ξέρξης μόνον μηδίζοντας 
συνηντα" τα τών ’Αθηναίων εΰρίσκοντο είς ήν 
θέσιν και τά τής Συμβατικής εν έτει 1793 . 
Οι Ελληνες, ύποχωροΰντες πανταχόθεν, κατά 
τε γήν κα! κατά θάλασσαν, έφαίνοντο δ:ι 
απασας τας ελπίδας των έξήρτων τοϋ λοιπού 
έν τή υπερασπίσει τής Πελοποννήσου (2 ). Ή 
ναυτική δύναμις είχεν άποσυρθή έντός τοϋ 
κόλπου τής Σαλαμινος’ οι κάτοικοι τής Εύβοιας 
ειχον ήδη φύγει (3 ) καί αύτοί δε οί Αθηναίοι 
όλονέν εφευγον. Εις πολλούς ούδ’ αύτή ή Σα- 
λαμις εφαινετο καταφυγιον άρκούντως ασφαλές' 
οιά τούτο τινές μεν επορεύοντο ινα ευρωσι 
τοιουτο εν Τροιζήνι, άλλοι δε έζήτουν φι
λοξενίαν παρά τών Αίγινητών (4 ), Ό  στόλος 
των ευτυχώς, εκτός τών έν ταΐς ναυμαχίαις, 
δέν είχεν ΰποστή απώλειας· ή τοσούτω φοβερά 
ο ία τους Περσας Τρικυμία ειχε φεισθή αύτοΰ. 
Πανταχόθεν προσήρχοντο έν τώ έσχάτφ τούτφ 
κινουνω έπικουρίαι. Ή αριθμητική ισορροπία 
ετεινεν άνεπαισθήτως ν’ άποκαταστή μεταξύ 
τών ούο αντίπαλων, οιτινες έπί τρεις ημέράς 
ειχον αντίμετριθή έντός τοΰ δρμου τοΰ Α ρτε
μισίου. Καθ ήν στιγμήν οί στρατηγοί συν- 
εζήτουν,αν έπρεπε νά έγκαταλίπωσι τάς Αθήνας 
εις τήν τύχην των,ήσαν ένώπιον τής Σαλαμινος 
αγκυροβολημένα ι 89 νήες έκ Πελοποννήσου,

( ι )  Ιδού τι γράφει 6 πατήρ τής ιστορίας περι 
ΤΓθϋ αντικείμενου τουτου, οικχιών τρόπον τινά τους 
θετσαλούς»

Ήν Βιβλ. ν ΐ ΐ , M i .  θεσσαλοί δέ όπο άναγχαίης 
το  πρώτον έμήδισαν. Έ ν δέ Κεφ. 17 4. θεσσαλοί δέ 
ερημωθεντες συμμάχων, οϋτω δή Ιμήδισαν προθΰμως, 
ούδ’ ετι ένδοιαστώς. Έ ν δέ Βιβλ. VIII, 2 8 -3 2 , πραγ
ματευόμενος περι τοϋ μηδισμού τών θεσσαλών, έπ ι- 
λ .γει : Ουτω δή ο! θεσσαλοί κεχολωμένοι τοΤσι 
Φωκεΰσι, έγένοντο ήγεμόνες τΓν βαρζύρψ τής 6δοϋ.

(2 )  Ή ρόδ. ν ΐΙΙ , 40 .

( 3 )  Ή ρόδ. VIII, 19, 20 .
(4) Ήρόδ. yin, 41.

180 έξ ’Αθηνών, 97 έκ Μεγάρων, Άμβρακίας; 
Αευκαδος, Αιγινης, Χαλκίοας, ’Ερέτριας, Κέως' 
Ναςου,Σκύρου,Κύθνου και Κρότωνος— ή Σέριφος, 
η Σίφνος και η Μήλος ειχον πεμψει μόνον 
πεντηκοντορους.—  Τριακόσια', εξήκοντα εξ νήες 
αποφασισμένα', νά πολεμήσωσι σπουδαίως, 
έρειδόμεναι έπί τής χώρας των, δύνανται νά 
άντίμετωπίσωσιν έξακοσίας, άπολεσάσας τήν 
εις έαυτας πεποιθησιν ενεκα τών συμφορών,· 
αΐτινες δεν έπαυσαν διώκουσαί τοΰς Περσας» 

( ’Ακολουθεί συνέχεια.)

Ο Τ Ρ Ο Μ Α Ρ Α Σ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡίίΤΟΤΠΙΟΝ

υπο

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Γ  Β Ο Γ Ι Α Ζ Η

(Συνέχεια)

Ε ' ;
Αφ ης στιγμής επεβη τώ άτμοπλοίώ η 

γραια, τή έχορηγήθιρ θέσις τις άρκετά καλή 
έπ’ι τοΰ καταστρώματος- καί τοι δε ό κατά 
τόν παράπλουν ρεμβασμός δέν έπέτρεπεν ινα 
η π*ριεργεια τών συμπλωτήρων της στρέφηται 
τίερΐ αύτήν, μ’ όλα ταΰτα δέν έφαίνοντο ά -  
διαφοροϋντες παντελώς νά μάθωσι κοί! παρά 
αύτής τής ιδίας τό αίτιον* άλλ’ αυτη άπε- 
«οιεΐτο.

— * Και μ’ δλα ταΰτα, είπέ τις τών πέο’.ς 
αύτής συ νωστ ίζομέ νων, έγώ θά σάς παρακαλέσω,- 
τούλάχιστον έκ μέρους μου, νά μήν άδιαφο- 
ρι!τητε εις τάς Παρακλήσεις μας, έκτος δ! 
τούτου σάς προειδοποιώ, οτι είμαι ό μάγειρος 
τοΰ άτμοπλοίου.

—  Και θά καλοπέράότ,ς μέ άλλους λόγους, 
έξηκολούθησέ τις, παραδοθέντων απάντων τώ 
γέλωτι.

Συγκαΐανεύίασα έτί! τέλους, κατόπιν πολλών 
προσπαθειών, ήγειρε τήν κεκλιμένην έχουσαν 
κεφαλήν, άρχίσασα.

«  Είκοσαέτις σχεδόν ενυμφεύθην νέον τινά 
όνομαζόμενον Θρασύβουλον, μή γνωρίσαντα έν

( 2 )  Ή ρόδ. VIII, 4 3 -4 8 ,

*■'     '

ιοί κόσμφ ούδένα, ή τροφόν τινα εις ην, α -  
ποθνήσκουσα, τόν παρέδωκεν ή μήτηρ του, ινα 
τόν άναθρεψτ) έκ τών εισοδημάτων τής ευτελε- 
στάτης περιουσίας της- ή τροφός, φιλάνθρωπος 
ούσα, ο'ύδεμίαν ΰπό τής μητρός του δοθεΐσαν 
εντολήν περί τής τοΰ υίοΰ της μορφ.ώσεως 
ή μέλη σε, πλήν ό δυστυχής οεκαέτης εστερηθη 
αυτή?.

«  Μόνος τότε μείνας, άνευ ουδενος στηρίγ
ματος, ένεφανίσθη ημέραν τινά εις τόν πατέρα 
μου ζητών έργασίαν, τουθ’ δπερ και επετυχε- 
τοσοΰτον δ’ ειλκυσε προϊόντος τοΰ χρόνου τήν 
αγάπην του, ώστε οέν έπαυε καθ εκαστην να 
Ιξυμνή τάς άρετάς ών κάτοχος ήτο.

«  Επόμενον τής τοσοΰτον πρός αυτόν υ
περβολικής αγάπης ήσαν οί μετά δεκαπεν
ταετίαν μετ’ αύτοΰ γάμοί μας" άθλια όμως 
"ύχη,μή θελήσασα νά έπιτρέψ-,τ, αύτοΐς να ιδωσ’· 
τά τέκνα των έν τή εύτυχί^ , κατεστησιν 
αύτοΰς θύματα τοΰ κατά τήν δευτέραν τών 
γάμων μας γενομένου καταστρεπτικού σεισμού. 
Μετά παρέλευσιν ενός έτους έγενόμεθα γονείς^ 
καλχέσαντες τό άρτιγέννητον είς τιμήν του 
ονόματος τοΰ πατρός υου Γΐαννάκον.

«  Παρεδόθημεν έκτοτε είς τά ΰπό τής
άνθρωπότητος επιβαλλόμενα καθήκοντα τών
γονέων, οπως καταστήσωμεν αύτόν χρηστόν
πολίτην, φιλοπάτριδα κα'ι ένί λνόγφ αρεστόν
τώ Θεφ’ έφανταζόμεθα πολλάκις ότι θά ε-
οθανεν είς άνδοΐκήν ήλικίαν καί τότε λαμβάνων ♦ ■*  ̂
έπ’ ώμου τό κ α ρ υ ο φ ΰ λ ι ,  θά έδείκνυεν ομοΰ
μέ τοΰς ομηλίκους του εις τοΰς βαρβαρους τι
σημαίνει ή λέξις "Ε  λ λ  η ν κα'ι μάλιστα
"Ελλ.ην υπόδουλος ! ,

«  'II αθώα ούτως είπεΐν κα! ήμερος ψύχή 
του, ή εύπροσηγορία του κα! πλειστα όσα 
άλλα πλεονεκτ/ν-ΐάτα ουδόλως μας ήκυρουν τα 
φανταζόαενα.

<( Πλήν άλλοία όδός ήνοίγετο αύτφ !
<( Όκταέτης είδε τόν προσφ ιλέστατον τΤα- 

τέρα του άποδημοΰντα πρός Κύριον ! η ευτε- 
λεστάτη περιουσία μας ήφανίσθη, ξένοι δε 
τότε μείναντες, ήναγκάσθημεν νά εύρωμεν 
πόοον ζωήςπαραδοθέντες άμφότεροι τή εργασία».

Μάτην προσεπάθουν οί περιξ αύτής νά έπα- 
ναφέρωσιτήν διαχυθεΐσαν έπ! τή συγκατανεύσει 
τής ένάρξεως χαράν, διά τής άπομάξεως τών 
ετοιμορρόπων δακρύων των’ ήρξαντο τότε τινές, 
δραχθέντες τής εύκαιρίας τοΰ λαβόντος χώραν 
μικοοΰ διαλείμματος, τών σχολίων, ατινα το
σοΰτον ήνόχλησαν τοΰς άνυπομόνως περιμενοντας 
τήν έξακολούθησιν τής διηγήσεως, ώστε όμο- 
βώνως έπέβαλλον αύτοΐς σιωπήν, τής πτωχής 
έςακολουθ η σά ση ς .

(( Τίς έξ ύαών τώρα θά πιστεύση ότι ή 
άθώα έκείνη ψυχή του μετεβλτίθη εις ψυχήν 
αίμοβόρου ; ναί ! κακή συναναστροφή διέφθειρε 
τά χρηστά του ήθη, καί τήν μέν ημέραν 
είργάζετο, τήν δέ νύκτα μετά τών συναοέλφων
του έξήσκει τό άποτρόπαιον εκείνο εργον.............
παρεδίδετο είς κακουργήματα...................... και
τοσοΰτον έπιδεξίως, ώστε ούδέποτε ήδυνήθησαν 
ούχ! αί άρχαί, άλλά καί αύτοί οί φίλοι του, 
οί μή οντες έν τφ κύκλφ των, νά λάβωσιν 
ΰπόνςιάν τινα.

<( Νύκτα τινά, ένφ εκα.Οήμην έπ! τοΰ άνα- 
κλίντρου μου, ταχύτατα βήματα μέ όιετάραξαν 
έγερθεΐσα τότε έντρόμως έξήλθον τοΰ δωματίου 
μου- φαντάσθητε τώρα υμείς ΰφ’ οϊου τρόμου 
κατελήφθην,καταλαβοΰσα τόν υιόν μου νά ανερ- 
■χηταί τήν κλίμακα, κχτεσπηλωμένα εχοντα τα 
ένδύματά του διά μεγάλο>ν κηλίδων αίματος 
και του αριστερού (οτοζ εστερτ^νχενον.

(( ’Ήρχ'^α καί τ^άλιν νά τον συμβουλεύω, 
άλ),ά κα! πότε είσηκούσθη κατά τι συμβουλή 
μού τις ; —  κάμε τήν χάρ'.ν μόνον, μο! είπε, 
νά μο! πεοιποιηθτ,ς τήν πληγήν καί νά μο! 
φέρης καθαρά ένδύματα'δεν ήδυνάμην νά πράςω 
κα! άλλοΚ' έπραξα ώς διετάχθην κα! έκτοτε 
έγένετο άφαντος.

«  Δύο έτη παρήλθον .χωρίς νά δυνηθώ νά 
μάθω ποΰ εΰρίσκετο Γ συναισθανόμενη δέ τώρα 
προσεγγίζον τό τέλος τής ζωής μου, δέν 
ένόυΛσα καλόν νά παραδώσω τό πνεΰμά μου, 
χωρίς νά εΰρω αύτόν, άν δέν άπέθανε, κα! 
τω δώσω τήν ΰστάτην μητρικήν συμβουλήν) 
ϊνα καταπραυνω τήν θλίψιν τής ψυχής μοΜ, 
τήν όποιαν καθ’ ύπνον διάφορο', τρομερά! σκιά!



ΐαράττουσιν, αναφωνούσα'.* —*■ Κατηραμένη ή 
γεννήσάσα αύΐόν μήτηρ !

«  Προς τον σκοπόν δθέν τοϋ τον μετέβην 
■iv πρώτοι? είς Κωνσταντινούπολιν, δπου μικρό? 
ετι ών έπεθύμει νά μεταβή προς διεκϊίεραίωσιν 
τών σπουδών του, άλλά μή δυνηθεΐσα νά 
άνακαλύψω ούδέν ΐ·/νο? του, καίτοι έπι τρία 
ολόκληρα έτη περιεφερόμην έν αύτή τε και 
τοΐς περιχώρο'.ς ώς πτωχή,μετέβην εις Σμύρνην, 
έν τή όποια πλέον ήλπιζον δτι θά τον άπήν- 
των' και έκεΐ έπι τρία ώσαύτως ολόκληρα 
διατρίψασα και ούδέν ίχνος άνακαλύψασα, 
άπεφάσισα νά έπ'.στρέψω έίς τήν πατρίδα μου, 
άπελπίσθεΐσα όλοτελώς περί τής ύπάρξεώς του.»

Προσέθεσεν έπειτα τά συμβάντα κατά τήν 
ημέραν τής άναχωρήσεώς Ίης έ< Σμύρνης, 
λήξασα ένταϋθα τήν διήγησίν της.

Πάντες τότε συγκεκινημένοι έκ τοϋ τρόπου 
δι’ ού έξεφράζετο και έκ τών δακρύων ατινα 
άφθόνως έρρεον έπι τών ωχρών παρειών της, 
άπήρχοντο είς τά ίδια, κομίζοντες βαθυτάτας 
εντυπώσεις, καθ’ ήν στιγμήν καταληφΟεΐσα 
αυτη ύπό φρίκης·.

Σταθήτε ! δι’ δνομα τοϋ θεοϋ ! t i  σάς 
πταίω ; βοήθειαν ! και πάραυτα έπεσε λ ι
πόθυμος.

Έσπέυσαν προθύμως προς βοήθειαν της, 
ολίγον δέ κατ’ ολίγον συνελβοϋσα. —-  Ω ζή 
ακόμη ό μιαρός ! ζή !

-— Σταυράκη, είπε τότε τις (* ) , άποσυρον 
παρακαλώ τήν δυστυχή είς άσφαλέσίτερον μέρος, 
διότι αν μ εί/η  αύτοϋ καθ’ δλον το διάστημα 
τού πλοϋ, είμαι ΰπερβέβαιος, οτι δι’ αύτήν θά 
μεταβληθβ το άτμόπλοΐον είς άκάτιον τοϋ 
Χάρωνος.

Ί'πήκουσεν ό Σταυράκης,παραχωρήσας αύτή 
άσβαλεστέραν θέσιν»

—  Αΐ ! κο'.μηθήτε, παιδιά, μεσάνύκτα πέ
ρασαν δέν άκοϋτε, έλεγε τις (* ) , .καθ’ ήν ώραν 
άντήγέ'. έν τή θαλάσση ό χτύπος τοϋ τήν

(* )  Περί αυτου βελομ.ε'» Ϊ0Τ| έν τψ 5ΐηγήματι «Σ τρ α 
τ ο ί  και Στρατί\νος » .

(* ) 'Ο μοίως έν τψ αύτφ διηγήματι»

πρώΐτ,ν μετά τό μεσονύκτιον σημαίνοντος 
κώδωνος»

—  Τί νά κοιμηθη τις, άπήντησεν ό παρα- 
καλέσας τόν Σταυράκην νά χορηγήση ά σφ α - 
λέστερον μέρος είς τήν πτωχήν, είναι ν’ άφήτϊ) 

τις αύτήν τήν καλλονήν τής εκτυλισσόμενης 
θαλάσσης ; παρατήρησαν τίνι τρόπφ έν αύτί^ 
ώς κόρη υπερήφανος, άνερχομενη κατω—ρίζετα’.· 
ή σελήνη»

—  Φθάνει- έκατάλαβα, θά ήσαί, φαίνεται, 
κανείς ποιητής η γΐά τό φρενοκομείο, σύ ποδ 
μηλας έτσι και αν θελήσω νά τό βάλλω μέ 
’ σένα δέν είναι διόλου παράξενον νά σέ π τάση 
έκεΐνος πού τον λέτε σείς οί . δίαβασμένοι
’ξεύρω’γω πώς διάβολο [;ήστρος...........
ά ! όχι τώβρικα. .  . . » παγιτικός οίστρος καί 
τότε αλλοίμονο στά κεφαλάκρα μας.

Ά  ! ιδού κατελήφθην , άνεφώνησε/ 
άπαγγέλλων εντόνων ί

Κύττα, κύττα τή Σελήνή, 

πώς κατάχλωμη διαβαίνει; 

νά κρυφθή τί τάχα τρέχει» 

γιατί νάναι λυπημένη;

—  Έ χεις δίκαιο άλλά :

Κυττάξετε και α ή μπαστοϋνα j 

ποϋν’ ’ στο πέτο κρεμασμένη· 

μαύρη σ ’ έπλασε φορτούνα, 

άν τή δράξω τή καύμένη-

Σοϋ αρέσει λοιπόν ; καλή νύχτα και έχε τή·/ 
στό νβϋ σου,

'Η μικρά αυτη συνομιλία έλάμβανε χώραν 
παρά τήν τίρφραν τοϋ πλοίου, έν φ ΰπό τό 
φώς τής Σελήνης μεταξύ δύο σκιών παρά τήν 
πρύμνην ή έξης ί

—  Μείνε ήσυχος, έλεγέν ή μία, έγώ θά 
σέ συστήσω είς τήν μητέρα μου, ητις εινε μία 
καλή ώς σύ γραία»

Ναί ! παιδί μου, βοήθησόν με, έλεγε* 
ή άλλη.

(’Ακολουθεί συνέχιεα.) 
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ΑΙΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΕΙΣ ΒΡΑΣΙΛΙΑΝ 
Δ Ι Α  Ξ Η Ρ Α Σ

ύ π ό
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ΚΕΦΑΛ. Α '.

(Σιηιέχϊια)

(( ’Έχεις κατωτέρους φθονοϋντάς σε, κλη" 
τήρας λατρεύοντας σε και θυρωρόν ύποκλινόμενον 
ένώπιόν σου μέχρις έδάφους.

«  Τίνος πλέον έχεις ανάγκην ; .........
«  Ηλίθιε ! ........
—  Έ  /.έξις είναι σκληρά, διέκοψεν ό Ίου- 

λιανός, άνάπτων πάλιν τό σίγαρόν του.
(( Ά λ λ ’ άδιάφορον ! άς την παρίδωμεν.
«  Ό  θείος σου μοι φαίνεται δτι ήτο βαθύς 

φιλόσοφος.
—  Έξακολούθει, άπεκρίθη ό ’ Ιάκωβος, προ

διατεθειμένος άναμφιβόλως νά άκούση και 
άλλας βαρυτέρας.

—  «  ’ Ηλίθιε ! .........
«  Ά λ λ ’ έγώ σοί είχον ετοιμάσει ένταϋθα 

είδος βίου, έξ εκείνων ούς μόνοι οί μεγάλοι 
ίδιοκτήται, οί σατράπαι you Νέου Κόσμου, 
γινώσκουσι νά διάγωσι !

« Τόρα πλήν σέ βλέπω ζώντα έν τη έδφ 
σου Δυραντέν τής Μοντμάρτης έν χρηματικαΐς 
δυσχερείαις μεταξύ τεσσάρων γειτόνων.

« 'Οδοιπορείς άπό τής οικίας μέχρι τοϋ 
γραφείου καί τάνάπαλιν μετά τής κανονικό- 
τητος χρονικού ρευματισμού, κινδυνεύων νά 
άπαγχονισθης ΰπό τοϋ λαιμοδέτου σου καί 
έσφιγμένος έντός τής ρ ε δ ι γ κ ό τ α ς  σου, ότέ 
μέν τρέμων ύπό τήν βροχήν καί κατά τό ημισυ 
έντός τού βορβόρου, ότέ δέ κάθιδρως, ώς ό έντός 
τουρκικού λουτρού, καί καταπίνων δλα νέφη 
ακαθάρτου κόνεως, κατά τάς έποχάς.

« Σημειωτέο ν δτι πάντα ταύτα άποτελ.ούσι 
τό ενεργητικόν τοϋ βίου σου, τοϋ βλακώδους 
εκείνου βίου, δστις συντελεί είς τό νά καταστήση 
τινά προγάστοοα· καί φαλακρόν.

* "Οσον αφορά τά λοιπά, ύποχρεωμένος ών 
νά περιόριζες ήδονάς τε καί εργασίαν, νά ύπο-

τάσσ^ς τήν πείναν είς τόν μισθόν, τόν ύπνον 
είς τάς ασχολίας, τάς σχέσεις σου είς τό 
συμφέρον σου, οφείλεις νά ΰπολογίζης τήν 
αξίαν καί αύτοϋ τοϋ ώού καί νά ζητης παρά 
τοϋ ύπηρέτου τά λείψανα τού δείπνου, δπως 
δι’ αύτών προγευμάτισες. Εύγε ! θά  πορεύησαί 
είς τό θέατρον κατά δεκαπενθημερίανf άλλά 
θά καπνίζης σίγαρα δέκα λεπτών. Έ ν βρα
χυλογία ήσαι ηναγκασμένος νά μειδιάς πρός 
τόν προϊστάμενόν σου, 8ν εύχαρίστως θά έ -  
στελλες είς τόν διάβολον,νά σφίγγης τήν χεΐρα 
τού τυχόντος προστύχου, διά μόνον τόν λόγον, 
δτι εύνοεΐται ύπό τού ύπουργού καί νά ύπο- 
κλίνησαι ταπεινώς ένώπιον χαμερπών, άνα- 
δειχθέντων αρχηγών ίσα ίσα ενεκα τής 
χαμερπείας των»

« Τέλος, μεμονωμένος υετά τών ονειρο
πολημάτων, ατινα πας νέος τρέφει, έν τώ 
μέσφ διεφθαρμένου, θορυβώδους καί έγωϊστικοϋ 
δχλου, ζης ζωήν άθλίαν καί βαθμηδόν άπο- 
γυμνούσαι άπό τών εύγενών αισθημάτων, 
μέχρις ού κατασταθης καί σύ έν τών συγ- 
κροτούντων τον δχλον τούτον μορίων.

« Ταχέως δέ θέλεις κατασταθή τοιούτος.
« Έ ν φ ενταύθα, ιδιοκτήτης πεντακοσίων 

τετραγωνικών χιλιομέτρων έδάφους, κατσικών 
έντός άνακτόρου, κτισθέντος διά τάς αναπαύσεις 
σου, έκβακχευομένος έκ τοϋ άπλετου φωτός 
καί τού καθαρού άέρος, ζών άνευ κωλυμάτων 
πρός έκπλήρωσιν τών αναγκών, τών επιθυμιών, 
τών ιδιοτροπιών σου, διάγεις βίον , δν δέν 
δύνανται νά διάγωσιν ούτε οί μονάρχαι, ούτε 
οί πρόεδροι τών- Δημοκρατιών άμφοτέρων τών 
ημισφαιρίων.

«  Σοί έπέρχεται ή έπιθυμία νά γευθής 
β ι ω σ τ έ κ ή καί μόνον παγίδα ; Διατάσσεις 
νά σφάξωσι βοϋν, —  έχω δέ δεκακίσχιλίους, 
— · η πρόβατον, —  άγνοώ ακριβώς τόν αριθμόν, 
πεντηκοντακισχίλια περίπου. —  "Οταν καλώς 
κορεσθής, οί ύπηρέται σου ρίπτουσι τά λείψανα 
είς τοϋς κύνας η είς τά θηρία.

« Είσαι τυχόν κυνηγός ’Επιθυμείς νά κα- 
ταδιώξης στρουθοκάμηλον ή άλλα ταχύποδα 
ζώα J ’Έκλεξον έκ τών δισχιλίων μου ίππων



,

ένα τών π·?εροπόδων, ε ’.ς τήν Θέαν ών τινων 
θά ώχρίων όλο'. οί ίππομίζνεΐς σας καί οί 
ποκιλό’χροα ένδύματα <1>ς τα ; φενάκας σας 
ένουόμενοι ιπποκόμο', των.

« Ευχαριστείσαι ε’.ς τάς μουσ'.κάς συμφω
νίας ; Άκουσον τήν δαυμασίαν συμφωνίαν έν 
τφ μέσω τών δασών , ήν ό μέγας μουσικός, 
ή Φύσ'.ς, έτόν.σε.

« Σοί άρέσκουσι τά χρυσά κοσμήματα, ό 
χρυσός, τά πολυτελή έπιπλα ; Τά μεταλλεία, 
κχί τά δάση δύνανται, όλόκληρβν τον κόσμον 
νά προμηθεύσωσι.

« Θέλε'.ς νά πραγματοποίησές παν σχέδ'.ον, 
καί αύτό τό αδύνατον ; ΓΙροσπαΟησον κχί νομίζω 
ρτι θέλε'.ς έπ',τΰχε',.

* ’Ά ν δέ ημέρας τ ’,νά καταληφθής ΰπό 
νοσταλγίας δ'.ά τόν άρχαΐον κόσμον, —  ό 
άνθρωπος είναι δυστυχώς ατελής, —  τίς σε 
εμποδίζει νά έπανέλθης και νά 3'.έλ/jr, ς μήνα» 
Τ'.νάί έίς τά αρχαία Παρίσια, ένδα νά δαπανάς 
δεκακισχίλια φράγκα καδ’ έκχστην, νά κατα- 
στήσης ευτυχή τινα, αρκετούς άχαρίστο^ς καί 
πονλους φθονερούς ;

« Τό ταςε ίδιον τοϋτο δά σο'. έχρησίμευεν, 
ρπως παραβάλ-^ς το ηλεκτρικόν σου φώς πρός 
τόν ήμέχερον τοΰ ’Ισημερινού ήλιον, τάς εκθέ
σεις τοΰ Βασιλικού Παλατιού πρός τήν έκδεσιν 
τής δεάς τών άνβέων, τά ΰπό τών γηγενών 
άνεγηγερμένα μνημεία πρός τάς γοτθικά ς 
αψίδας τών παρδένων δασών,

« β ά  είχες εκτός τούτου τό πλεονέκτημα 
νά δύνασαι νά έκτιμής, έκ τής άντιθέσεως, 
τήν άφατον ελευθερίαν, ήν άπολαμβάνε', τις 
ένταΰδα, οσάκις δά μετίβαινες νά έγκ/είσθής 
εντός των γ ω *ιών τοΰ οιχτροΰ σας πολιτισμού.

« ’ Ιδού, κύρ μ  μου ανεψιέ, τήν μικράν 5 - 
πχρςιν, πλήρη ευδαιμονίας, ήν είχον ονειροπο
λήσει ΰπέρ σοΰ,

« E l/ον  αποφασίσει νά καταλίπω ε’.ς τ£, 
κράτος τήν πλουσίαν κληρονομιάν μου· κατά 
τήν τελευταίαν πλήν στιγμήν μέ κατέλαβεν 
αόριστόν τι αίσθημα τύψεως συνειδοτος. Μοί 
έφάνη οτι διεΐδον τήν εσχατιάν έκείνην τής 
Τυρένης έν3α έγενν/,δομεν. Ή  γλυκεία καί

συμπαθητική μορφή τής άτυχους αδελφής μου, 
άποΟανούσης νέας, μοί ενεφαγίσ)η' σέ ειδον 
ως παχουλόν βλέφος, είτα ώς νέον, όν εΰτυ/ής 
δά ή μην αν ήδυνάμην νά ένχγκχλισθώ κχί 
κ.αλ,έσω υιόν μου...........

« ’ Εν βραχυλογία, δέν ήδυνήδην ν’ άντιστώ 
είς τήν φωνήν τού αίματος.

« Κατά συνέπειαν, αγαπητέ μοι ανεψιέ, 
σέ καθιστώ διά τής παρούσης έπιστολής, μόνον 
καί καβολικόν κληοονόμου μου.' '·». ·» t *

« Εις σε καταλείπω το κτήμά μου εις Γ ια - 
κάρι-Μιρίμ, είς σέ τά δάση μου, τάς πεδιάδας 
μου, τοΰς λειμώνας, τά μεταλλεία τοΰ χρυιοΰ 
καί τά ορυχεία των άδαμάντων. Ε ’.ς σέ αφίνω 
τά'ς άγέλας τών βοών, ίππων καί προβάτων, 
—  τάς φυτείας τοΰ καπνού, καφφε, κακάου, 
ζακναροκαλάμου. Ε ’.ς σέ τέλος άνήκουσΐ τό τε 
έν ταΐς άποθήκαις υλικόν καί τά εμπορεύματα, 
αί άργυραί ράβδοι κ<*ί οί έν τή Αΰτοκρατορική 
Τραπέζη τοΰ 'Ρίου Τχνείρου παρακατατεθειμένοι 
άδάμαντές μου" εν ένί λόγω παν 3,τι κέκτημαι.

« ’ Αρκοΰμχι νά θέσω ε^α μόνον δρον, όπως 
έγκαταστής εις τήν κατοχήν αυτών, οΰτος δέ 
ju a i  : ν ά έ λ θ ιρ ς α υ τ ο π ρ ο σ ώ π ω ς  ε ί ς  
τ ό α γ ρ ο κ ή π ι ο υ  τ  ο ΰ Γ ι α κ ά ρ ι-Μ ι ρ ί μ, 
είς Βρασιλίαν καί νά λάβ/,ς τούτων κατοχήν,

« ’Εν εναντία περ’,πτώσει, μένε υπαλληλί
σκος έφ’ δρω ζωής. Ή  περιουσία μου δελει 
περ',έλθει είς τό κράτος.

« Είπον.
« Μεθ’ ο αγαπητέ ά,νεψ',έ, καλόν ταςείδιον.

Ό  εν ’ Αμερική δεϊος σου 
Λ  Ε Ο Ν Α >■ Λ Ο Σ Β  Ο Α '/. Κ Ν

« V. Γ. "Οταν Οά λάβης τήν παρούσαν θά 
είμαι νεκρός καί δή τεθαμ μένος. Ό  δαλαμη- 
πόλος μου,άςιόλογος νέος,θά έχη κατατεθειμένου 
τό λείψανόν μου έντός μέν τοΰ αγροκηπίου, 
πλήν. αρκετά μακράν, δπως μή ένοχλή τοΰς 
ζώντας. —  'Η θέα τάφου είναι, έστ'.ν δτε, 
πρόξενος μελαγχολίας.

« Έρχεσθε λοιπόν νά μ| βλέπητε ενίοτε.

('/\κολο.>0εΤ 3jνήίιΑ.)

Ί 
i

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
ν _______

Ε Ι Σ  Μ Ε Λ Λ Ο Ν Υ Μ Φ Ο Ν

Χαλεπόν μεν τό οιλήαχι, 
Χχλεπόν τό ;j.r, ο ιλήσζι, 
Χ ίλεπώτερον δ ! πάντων 
Α π οτυ-'/άνειν ©ιλοΰντχ. 

— 'Ανακρέων —

θέλεις νά νυμφευδής καί συμβουλάς μου 
Ζητείς επί τοσουτ’ αντικείμενου, 
Ν’άναπολήτω λέγεις τάς /ρ^σά ; μου 
'Ημέρας ευτυχούς μεμνηστευμένου,
"Οταν νυχθημερόν έν αφασία 
Κ’ έν βουδική ετύγχανον λατρεία.

ΙΙοός χάριν σου τόν χρόνον ανατρέχω,
Αίώνος ως έν πεμπτον, κ ενθυμουμαι,
"Οτ’ εί·/ον δ,τι νΰν πλ.έον δέν έχω 
Καί έστερούμην ο,τι δεν στερούμαι, 
Ιίολλάς τής κεφαλής τρίχας κ’ ιδέας 
ΓΙλήν χήρα; πείραν κόρης, νέας, γραίας.

Ναι, φίλε, ήμην τότε εικοσαετής 
Ιν’ εβλεπον κάθε πράγμα ροδινόν,
Τόν έρωτα έζήτουν ως επαίτης,
Καί δι’ έν βλέμμα κόρης θελκτικόν 
θά  ’πώλουν τήν ψυχήν μου τοϋ διάβολου 
Χωρίς νά πικρανδώ όλως Οίολου.

.

Διότι τήν γυναίκα εθεώρουν
'<1 ς ζώον εκλεκτόν ΰπέρ «αν άλλο . 
’Εντός τής κεφαλής μου δέν έχωρουν 
Ό σ α  μέ κάμνουν τωρα ν αμφιβάλλω 
Περί τής τελειότητος τοΰ φύλου’
Καί περί τής πιστότητας τοϋ σκύλου.

Ά λ λ ά  πρός έπος : Σΰ νά νυμφευθής 
θέλ.εις γυναίκα. Χήρα ειν η κορη ,

Πρό παντός άλλου να συλλογισθής 
Τί φόρεμα ή μήτηρ της εφόρει, 
’Ήγουν αν ήν σεμνή, μεμετρημένη 
’Ή τοΐς πάσι παντοΰ χαρίζομένη.

Είδες ποτέ περιστεράς ώραίας
’Ε /ίδνας νά γεννώσι καί χελώνας ; . 
Δαμάλεις νά παράγουν αγελαίας 
Άλώπεκας ή όνον είς λειμώνας ;
Είδες ποτέ άπό Φρύνην μητέρα 
Αγνήν ΰπέρ χιόνα θυγατέρα ;

Τών δύο μεταςΰ κόρης καί χήρας
Προτίμησον τήν πρώτη ν  ειν η άλλη 
Βιβλίον γεγραμμένον άπό χεΐρας 
Παντοδαπάς καί θά σοΰ είν’ μεγάλη 
Καλώς νά τ ’ άναγινώσης δυσκολία 
Καινά σοι μείνη τι έν τή καρδία.

'Ενώ ή κόρη άγραφον β'.βλιον 
Έκ λευκού χάρτου καταποτικού 
Α μέσως συλλαμβάνει παν σημεΐον 
Μετά σκοποϋ άν γίνετ’ ηθικού' 
Διατηοεΐ δέ τοΰτο διά βίου 
’ Αθάνατον καί πέραν τοΰ μνημείου.

Πλήν τί πολυλογώ καί ρητορεύω ;
’Ά ν  είσ’ ερωτευμένος δέν είν’ τρόπος 
Νά έννοήσττ,ς δσα συμβουλεύω·
’ xctι jj.aTotio>s ο χοττο^

Εις τυφλόν νά λαλώ περί χρωμάτων 
’Ή εις κωφόν περί μελοδραμάτων.

Ό  Έ ρως άν σ ’ έπλήγωσε μέ βέλος, 
Μόνος ό ’Έρως θά σέ θεραπεύσ/,’ 

j Καί μόνον δταν φθάσιρί εις τό τελ.ος 
Τό πάθος ό νοΰς ισως διαψεύση 
ΙΙλ,ήν άλλά τότε εσεται αογα- 
'Ο νάμος δια βίου ειν οεσμα.



Έ π ! τή υποθέσει δτι τ* άλλα 
Θα εχωσι καλώς, σοί συνιστώ 
Δύο το κατ’ εμέ πολύ μεγάλα 
Κα'ν συντελεστικχ επ’ άγαθφ :
Τήν τάξιν εννοώ εν Κοινωνία 
Και τήν μορφήν ήν θαχη ή Κυρία.

'Η τάξις της ας είν’ ή ΐδική σου*
Διότι εάν τύχη υψηλότερα 
Άπεριγράπτους θά ΰποστή ή ψυχή σου 
Όδύναί, ταπεινώσεις καθημέραν*
Κα! πάλιν κατώτερα σου άν τύχη, 
Σκληρά νά τή φαν η δύνατ’ ή τύχη.

'Η προ'ιξ συνήθως γίνεται πικρία
Κ εις εχθρούς μεταβάλλει τούς συζύγους* 
Θελει πολλά ή έμπροικος Κυρία 
Νά δαπανά, κα! εΐδομεν ολίγους 
Πεπροικισμένους άνδρας νά εύτυχήσωσι 
Και μέχρι τέλους νά εύ§αιμονήσωσι.

Κι' άν τέλος νυμφευθής, αγαθή τύχη ! 
Νά μή είσαι ζηλότυπος ή καν 
Νά προσποιήσαι δ,τι κα! αν τύχη 
"Οτι τήν εμπιστεύεσαι το παν.
Ό  συρμός τ ’ άπαιτεΐ κ’ ή Κοινωνία
> - * ' ' *Ανεύθυνος νά είναι ή Κυοία.

Καί έπειτα άν είναι γενοαααένον» Μ » »
Κα! σύ μέ τόσους άλλους νά ταχΟής,
’Ά ν και σο! τέλος είναι πεποωαενον

* ! * 
Μενέλαος Ελένης νά κληθής,
"Ο,τι κι’ άν κάμτ,ς δέν Οά ήμπορέσης
Τής Μοίρας σου ν’ άλλάξης τάς προθέσεις.

Κι ενταύθα ήδυνάμην ν’ αναφέρω 
Ιίολλότατα ιστορικά συμβάντα, 
Αποδείξεις μυρίας νά ποοσφέοω 
Υπέρ τών λεγομένων, άλλα πάντα 
’Αποσιωπώ χάριν αιδημοσύνης 
Καί '{να μή περάσω ώς μισογύνης.

’Ά ν ευειο/, ς, ευήθης και πλούσια
Ειν’ ή μελλόνυμφός σου, σέ συγχαίρω* 
Ά ν  δέν είναι ισχνή, ούτε παχεΐα, 
Μεχρις εβοόμου ούρανοΰ σ ’ έξαίοω- 
Κι αν ετυχε κωφάλαλος νά είναι.
Σέ μακαρίζω, φίλε Κωνσταντίνε !

Θά s-’έλεγα κα! άλλα* πλήν φοβούμαι 
Μή βαρυνθής του λόγου τήν μακρότητα* 
Οτ ειμεθα υ,ακοάν πολ.ΰ λυπουυ,αι,ι  ι  ι  i  ’

’Άλλί^ς τε μέ μεγάλην σοβαρότητα 
"Ηθελον σ ’ απαγγείλει όιιιλίανI I ‘ 4
Περ! γάμου ωφέλιμόν σοι λίαν.

’Εν τούτρις δέξ’ αντάς τάς εγκαρδίους
Εύχάς κα! συμβουλάς, ας περ σοι στέλλα, 
Κα! είθε άμφοτίρους πανοβλίους 
Πάντοτ’ ακούων νά σάς προσαγγέλλω, 
Γράφων έπ! τού τάφου ^ας ποτέ .*
«  Ή σαν μία αί δύω των ψυχαί. »

Φ. Φ. Ο δ λ η ς ,

----------------------------- . .  ΙΙ· Μ . I ! »  ·  < 4 ί ·  —  ι------------ Γ----------------

Ω ! Τ Α  Μ Ι Κ Ρ Α !

Ά π α σ α ι αί οικοκυρά! ΐσταντο έπ! τών ουδών 
τών θυρών των κα! έθεώρουν αύτήν μετά πε- 
ριφρονήσεως* τά παιδία έστρεφαν πρός αύτήν 
τά μικρά άκάθχρτα πρόσωπά των. . . Οί κύνες 
ωσφραίνοντο τήν εσθήτά της κα! έπέστρεφον- 
μυζοντες. . . Οί άνδρ?ς έλεγον μετ’ άδιαφορίας*

—  Ίδέ, είναι ή Ιωάννα.
'Ο δύων ήλιος επρρφύρου τόν ουρανόν, ή δέ 

έκφυλλίσασα τάς ήνθισμενας πασχαλέας κα! 
μηλέας αύρα έφθανε χλιαρά καί ήρωματίσμένη.

*  #

’ Εκείνη, —  ή ’Ιωάννα, ώς τήν έκαλουν, —  
εκείνη ήτο είκοσαέτις,. . . .  ώχρά* ή κόμη της, 
κακώς έκτενισμίνη, κατέπνπτεν εις βαρείς ,3ο

στρύχους έπ! τών ώμων της* ή δυστυχία είχεν 
ηύλακώσει τάς παρειάς της, ή δέ αισχύνη τήν 
ήνάγκαζε τήν ημέραν εκείνην νά κλίνη τήν 
κεφαλήν. Μικρόν χερουβίμ μέ λάμποντας ο
φθαλμούς, ροδοβαμμένας παρειάς κα! φριξόθριξ, 
αντείχετο τής έσθήτός της κα! βαδίζον 
έστρεφε τήν κεφαλήν πρός'τά οπίσω* ε με ιδία 
εις τά μυξαρόπαιδα, ατινα τφ έποίουν μορ
φασμούς.

Λύπην έπροξένει ή θέα τών δύο τούτων 
όντων, μεμονωμένων .έν τφ μέσφ τοΰ πλήρους 
ζωής -χωρίου εκείνου κα! τής εύθύμου φύσεως.

Έ,δυστυχής διήλθε τήν χώραν κα! έστάθη 
απέναντι τής θύρας τής τελευταίας οικίας τού 
χωρίου. . . .  Ιο παιόιον, ιοον αυτήν κρουουσαν 
τήν θύραν, έπορεύθη είς ύπάντησιν τών παιδίων, 
ατινα τούς ειχον παρακολουθήσει* ταΰτα τό 
πρώτον ήρξαντο νά ΰποχωρώσιν , δτε πλήν 
είδον δτι εκείνο έξηκολούθει νά προβαίνη πάν
τοτε μειδιών,έτιθασεύθησαν,τά μικράγεώρρυπα, 
:κα! έπαιξαν όμοΰ.

*
*  #

Ή  ’ Ιωάννα είχε κρούσει τήν θύραν. , . γέρων 
ένεφανίσθη, δστις, όπισθοχωρήσας έν τή θέα 
αύτής, είπε*

—  Τί θέλεις εδώ;
'Η ’Ιωάννα έστηρίχθη έπ! τής παραστάδος, 

όπως μή πέση.
—  Φύγε , φύγε έντεΰθεν , έξηκολούθησε, 

φύγε, έπαΐτις, μή μολύνεις τόν οίκόν μου !
—  Πάτερ ! παρακλητικώς άνέκραξεν ή ’ Ιω

άννα.
—  Φύγε, λέγω , φ ύ γε !. . . .
Ή  δύσμοιρος πλήν γυνή είχε προχωρήσει 

μέχρι τής τραπέζης καί, έχουσα κεκλιμένον 
τό σώμα κα! τεταπεινωμένην τήν κεφαλήν, 
έκρυπτε διά τής μιας τών χειρών τ/',ς τούς κα- 
ταοε βρεγμένους ύπό τών δακρύων οφθαλμούς της. 
Είχεν άποφασίσει νά μή ύποχωρήστ, έστω 
κα! άν άπεδιώκετο ύπό -τού πατρός της.

—  Ιΐατήρ ! έγώ ! Είναι δυνατόν έπαΐτις, 
οΐα σύ, νά J θυγάτηρ μου; θυγάτηρ μου ! Να! 
είχον εν τέκνον, δπερ ή ατυχής μου σύζυγος 
έλάτρευε. . . , Ή :ο  άγαθή κα! ώραία κόρη,

υπέρ ής κα! τήν ζωήν ήμών εΐμεθα έτοιμοι 
νά δώσωμεν. . . . Πριν ή χαράξβ. είτε άνεμος 
εμαίνετο, είτε βροχή κατέπιπτε κα! χιών, 
έξηρχόμεθα δπως εξαναγκάσουμε^ τήν γήν νά 
μας παρέξη τά μέσα, δι’ ών θά ήδυνάμεθα 
νά καταστήσωμεν αύτήν κυοίαν. Ό ταν  διά τών 
στερήσεων μας κατωρθώσαμεν νά πορισθώμεν 
τά άναγκαΐα, δπως είσαγάγο»μεν αύτήν ώς 
οΐκότροφον εις παρθεναγωγεΐον. . . .  το e- 
πράξαμεν. . . . ήθέλομεν αύτήν ώραίαν κα! 
δπως ή τοιαύτη ούδενός έφείσθημεν, ούτε δυ
νάμεων, ούτε ύγιείας, Ά φ ’ ού έμορφώσαμεν 
αύτήν τιμίαν, ώς τόν πατέρα, άγν^;, ώς τήν 
μητέρα. . . . ημείς, οιτινες κατετρυχόμεθα ΰπό 
αναγκών, κατεγίνομεν είς τόν σχηματισμόν 
προικός, δι’ ής θά ήδυνάμεθα νά τή δώσωμεν 
τόν άνδρα τής εκλογής μ ας. . . .  Προσηγγί- 
ζομεν εις τόν σκοπόν. . . .  δτε δέ μετά τής 
γραίας είσηρχόμεθα τό εσπέρας, δπως δειπνή- 
σωμεν. . . .  έπαρηγορούμεθα ολέποντες τήν 
κόρην ώραίαν κα! άξίαν ήμών. . . .  ’Εκείνη 
πλήν. . . .  ή άθλια !. . . .'Ημέραν τινά άνεχώ- 
ρησε μετά αχρείου τινός. . . . Προύκάλεσε τούς 
χλευασμούς τής χώρας ολοκλήρου κατ’ έκείνων 
οιτινες θά έφονεύοντο χάριν αύτής !

Σιωπή έπεκράτησεν έπί τινα λεπτά, δια- 
κοπτομένη μόνον ύπό τών λυγμών τής ’Ιωάννας 
κα! τών άναβοών χαράς τών έξω πα'-ζόντων 
παιδιών.

*
* *

—  Έ  γραΐα μου εκ τών θρήνων κα! τής 
διαρκούς έν τή ίδώ διαμονής της, οπως ΐδη μη 
έπάνήρχετο ή θυγάτηρ της . . . .  κατελήφθη 
υπο ^i^yo^. . . .  κα.-«->·σ~. » * » Γην υετεφ.ρο 
μεν είς τό νεκροταφείων. . . . ήθέλησε νά τη 
θέσωμεν έντός τής χειρός τόν μικρόν κεντημένου 

κερκύφαλον,δνπερ ή ιδία t'.yz κατασκευάσει διά 
την πρώτην μετάλήψιν τής κόρης της. . , .

—  Πατεο, . . πάτερ. . . χάριν !

—  Κατά τόν χρόνον εκείνον. . , εκείνη, . . 
ώ αίσχος. . . όποια ζωή !. . .

Οί ερχόμενοι ενταύθα παρισινό! μας έ)εγον* 
«  Είδον τήν θυγατέρα σου ’ Ιωάνναν, είς τό δάσος 
χθές. . . »



—  Δέν έχω έγώ θυγατέρα !

—  Καλέ ναι, θείε Κουτώδ. . . τήν μικοάν 
σας Ιωάνναν ! .  . . τήν χαλοϋσιν Τωάνναν. . .

—  Τοΰ πρώτου, οστις περ! τ ή ; κόρη; εκείνη.· 
θά μοι ώμίλει, θά συντρίψω τήν κεφαλήν οιά 
τής διχέλλης μου. . . .

’Έκτοτε δέν έτόλμησα να έξέλθω τοΰ οί
κου. . . Νομίζω οτι γελώσιν, δταν διέρχομαι... 
Δέν έτόλμησα νά μεταβώ εί; Παρισιού; έκ οόβου 
μή ή μεθ’ ής θά συνηντώμην εις γωνίαν τινα 
κόρη θά ήτο ή έμή. Κόρη μου ! αστειεύεσαι ! 
Μήπως έγώ έχω κόρην; έγώ . . ’Έ ξω, έπαΐτις· 
ώ ! κα! τάχ 'στα  μάλιστα.

—  Πάτερ ! συγχώρησον ! συγχώρησον !
—  Δέν θέλει; λοιπόν νά φύγης !
Ό  άνήρ έλαβε τήν ’ Ιωάνναν άπό τής χειρός, 

οπως τήν ρίψη έξω τής θύοας. Έ  θυγάτηρ του 
πλήν έδράξατο τών έπίπλων.

—  Έ λ εο ς ! π ά τ ε ρ . . .  έλεος !
—  Λοιπόν διά τής βίας !
Κα! ή πύλη έξηκαλούθει.

:¥
# *

Καταπορφυρον κάθυγρον έκ τοΰ ίδρώτος. 
τήν κόμην έχον έπ! τών οφθαλμών, τό μίκοόν 
είσήλθεν ε ’.ς τό δωμάτιον , οταν ήκουσε τάς 
κραυγάς τής μητρός του. . . διά τών μικοώντου 
χειρών άπεμάκρυνε τήν ξανθήν του κόμην κα! 
ειπεν αύθαδώ; πρός τόν γέροντα'

—  Διατί κάμνεις νά κλαίττ, ή μαμά, άφ ’ οΰ. 
ω ; λέγουν, σύ εισα'. ό πάππίς μου ;

—  Ό  θείος Κουτώδ άφήκε τήν ’ Ιωάνναν, 
μετ’ οφθαλμών δέ έκπλή/.των παρετήρει το παι
δίον άφωνος, ακίνητος, μή δυνάμενος νά έξη — 
γήση τά νέα αισθήματα, άτινα έγεννώντο έν τ ί  
καρδία του... ήθέλησεν ειτα νά όμιλήση, πλήν 
ετραύλισε. . .  θ', οφθαλμοί του έπληρώθησαν 
οακρύων. . . δπως δέ τά κρύψη, ένηγκαλίσθη τό 
τέκνον κα! τήν μητέρα.

Α λέξιος Μ πουβιερ.

  <φ»-------------------------------

ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΑΝΘΡΩΙΠΣΚΟΓ
υπο

ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΒΕΡΤ ΧΑΛΤ 

Ζ ' .

Ν Ε Ο Σ Φ 1 Λ Ο Σ

(Συνέχεια.)

Τόν ώδήγησεν άπό τής μικρά; θύρας τοϋ 
Θεάτρου μέχρι τοΰ ταμείου, έλαβε τά δύο του 
φράγκα κα! διεμαρτυρήθη όργίλως διά τήν 
κράτη σ ιν ενός φράγκου, ήν ύπέβαλλον «  διά 
τό τίποτε, δι’ άπλοΰν λάθος, είς ικανόν κα! 
πτωχόν ηθοποιόν ! »

Ο αρχηγός τών βωβών προσώπων τόν έ - 
πεμψεν εις τήν οργήν τοΰ θεού, άλλ ’ ή τολμηρά 
παρρησία του συνεκίνησε τόν Στέφανόν είς 
τοιουτον βαθμόν, ώστε έλησμόνησε τήν αιτίάν 
τοΰ προστίμου, καί, έξερχόμενος, ηύχαρίστησε 
τόν Ζίζικαν, δστις τφ άπεκρίθη.

■—  ’Σάν πώς μου φαίνεται δτι έρχεσαι 
μακρόθεν.

—  Έ φθασα προχθές έκ Μαρλέττης, έκ 
ΓΙικαοοίας. *

—  Ά π ό τό χωριό, δέν είν’ έτσι ;
—  Ναί.
Ό  Ζίζικας έτάραξε τό κρεμάμενον άπό τού 

τραχήλου κιβωτίδιον.
—  Γνωρίζεις τήν Νέαν Γέφυραν ;
—  Ούχί.
—  Έ χ ει καλώς ! εγώ θά σού την δείξω 

τήν Νέαν Γέφυραν έλθέ.
—  Ά λλά  , ειπεν ό Στέφανος άμηχανών, 

έπεθύμουν νά έπιστρέψω είς τό ξενοδοχεΐον μου.
Κα! εχεις ξενοδοχεΐον σύ ! μάτήν πίστιν 

μου, όποία πολυτέλεια !
—  Τό ξενοδοχεΐον τοΰ Δ ε λ φ  ι ν ά τ ο υ. 

Πιθανόν νά έπέστρεψεν ό κύριος Σοφοκλής.
—  Κα! τίς εινε αύτός ό κυρ Σοφοκλής;
—  Ό  Στέφανος τφ το είπε.
—  Δεν τον γνωρίζω" άλλά δέν έπανήλθεν* 

εί; Παρισίους δταν τις έξέλ.θη δέν επανέρχεται· 
έλθέ νά ίδης τήν Νέανίεφυραν.

Καί τον ώδήγησε διά τοΰ βουλεβάρδου και 
τής όδοϋ Μονμάρτρης. Ή  πολυτέλεια τών πε- 
πληρωμένων χρυσού, αργύρου και μεταςωτών 
εμπορικών ένεποίησεν ήττονα έντύπωσιν ει? 
τόν άνθρωπάκην εκείνης τής καλής οσμής, 
ήτις έξήρχετο έκ τών αρτοποιείων κα! παντο
πωλείων.

—  Κουνήσου λοιπόν ! τ φ  ειπεν ό Ζίζικας, 
άφ ’ ου τόν ώθησεν έντός αρτοπωλείου, ενθα 
καυτός είσήλθε, κράζων.

—  Τέσσαρα σόλδια ψωμι σπητάτον !

Ό  Στέφανος έπλ>ήρωσεν, έν ώ ό έτερος 

άφήρει τό ξύγιον,
—  Ά ν  διά τούτου, προσέθηκε, μάς έδιδον 

δύο καλά κομμάτια άλλ>άντος;

Είσήλθον εις άλλαντοπωλεϊον, ένθα έπλή- 

ρωσεν ό Ζίζικας.

Έμοίρασαν έξ ήμΐσ?ίας τάς προμήθειας των 
κα! διηυθύνθησαν πρός τόν Σηκοάναν, τρώγοντες 

καθ’ οδόν.

Ουδέποτε έπ! ζωής του ό Στέφανος είχε γευθή 
νοστιμώτερον τοΰ αλλάντος.

Ή το θερμός, λιπαρός, μαλακός ’■ Οί οφθαλ
μοί του δθεν έλαμπον, ώς τό στόμα κα! αί 
παρειαί του, εξ ηοονής.

'Ω ; πρός τόν έτερον, είς δν τό γεύμα έκεΐνο 
έφαίνετο σηνύθες, ουτο ς, τ ρωγων, εςε 6 αλλε γαυ- 
γισμοΰς κυνός, μίαο^ρίσματα αίλουρου μετά 
κραυγών 'Ο γυαλας ! Πράσινα πισσέλια! Π ισ- 
σέλια πράσινα ! Ψωνίστε ! γουνερά ! περι- 
ΐταίζων να! ωθών τους διερχομενους.

Ή  έλευθερία αυτη έπεβάλλετο έπ! τοϋ 
χωρικού, δστις έκάγχαζε διά τάς τ σ α κ π ι -  
ν α ρ ί α ς  τοΰ άγυιοπαίοου.

—  Για δέ ! ειπεν ό Ζίζικας δείξας τό άγαλμα, 
νά τος εκείνος ’ποϋ '/,θε; εσπεοας σ επιασεν 
άπό τούς ωμούς, δπως σ έπαναφερη εις τή / 
θέσιν σου κα! όποιος ήθελεν οί Γάλλοι νά τρώ
γουν κάθε Κυριακήν άλλάντας. ”Ε ! jopa θά 

!
Ό  Στέφανο;, στηριχθεις εις το θωρακιον 

τής γεφύρας, παρετήρησεν επί τινα χρόνον

τό άγαλμα, τό θέαμα τοΰ ΰδατος, τό Αούβρον, 
τάς γεφύρα; καί, στραφε!; πρός τά όπίσω, 
είδε τόν σύντροφόν του, δτις είς άπόστασιν ές 
άπ' αύτοΰ βημάτο>ν, μετά φια)ιδίου έν τή 
χειρί, μετά τοϋ κιβωτιδίου, δπερ έφερεν ά -  
νοικτόν ενώπιον του έπ! έρυθ^οϋ ρινομάκτρου, 
έρρητόρευε μετά οξείας κα! ύπορρίνου φωνής.

—  ΤΩ σείς, οίκογενειάρχαι ! ώ σείς νοικο- 
κυραί ! διορθώνετε μόνοι σαςτά  πήλινα άγγεΐά 
σας. Διά μιας σταγόνος τής ά π α ρ α μ ί λ λ .  ου 
κ ά λ λ α ς ουτε συντρίμματα πλέον,.ούτε σπα
σίματα ! Τό φιαλίοιον μετά τοϋ χρωστήρος 
άντ'ι μόνον πεντήκοντα λ.επτών ! Πρωτοφανής 
εύθηνία ! διά τίποτε. . .  . ,

Τό πλήθον ηρξατο ν’ άποτελή ήδη κύκλον 
περ! τήν ά π α ρ ά μ ι λ λ ο ν  κόλλαν, άλλ’ οί 
περίεργοι δεν έθετον τήν χεΐρα έντός τοϋ θυ
λακίου . Ό  Στέφανος έπ)ησίασεν, έθεώρησεν 
ώς οί άλλοι, καταληφθείς ΰπό μεγάλης πε- 
ριεργείας διά τό νέον τοϋτο παιγνίόιον τού 
Παρισινού.

—  Η συχία, σιωπάτε ! άνέκραξει ό Ζίζικας 
μόλις τόν παρετήρησε' μήν όμιλεΐτε δλοι 
ταυτοχρόνως* είναι άρκετή δι’ δλους ! Εμπρός, 
σύ, έκεΐ κάτω πόσας φιάλας.

Τό συμβάν κατά τήν παρελθοΰσαν έσπέραν 
συνετέλεσεν άναμφιβόλως είς τό νά πονηρευΟή 
κατά τι ό Στέφανος' ήννόησεν αμέσως τό πρό- 
σωπον, οπερ ό άλλος ήθελΐ νά τον κάμη νά 
ΰποκριθη καί, ΰψώσας τήν χεΐρα κα! τείνας 
τόν δείκτην*

—  Μίαν !

—  Νά την !
Ή φιάλ,η περιαχθεΐσα άπό χειρός είς χεΐρα, 

έξετασθεϊσα ΰφ’ δλων, άφίκετο μέχρις αύτοΰ.

—  Κα! τά χρήματα ;

Ά παντες ήρξαντο νά γελώ σ ι. Τότε τφ 
διεβίβασε δέκα σόλδια.

—  Θεωρήσατε, κύριοι, άνέκραξεν ό κολλη- 
τής, βλέπων δτι τό εμπόρευμά του ηρξατο 
νά προσελκύει, ιδού κυαθίσκος τού καφφέ, οστις 
ειχε συντριβή είς πέντή :οντα τέσσαρα κομμά-
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τ'.α- πεντήκοντα τέσσαρα ! έδιωρθώθ/ϊ δ’.ά τής 
ά π α μ ί λ  λ  ο υ κ ό λ λ α ς .  Χ αρίζω ' μίαν 
φιάλην είς τον ό’ντ'.να ήθελε δυνηθή νά οιακρίνιρ 
ίχνος τι σπασίματος.

Καί ό κυαθίσκος περιήλθεν άπδ χειρός εις 
χεϊρα, ών πρά-^χατι δλως καινουργής. Πονηρός 
τις εντούτοις κατόρθωσε νά δίακρίνη ίχνη τινά 
σπασίματος.

Ό  Ζίζικας έχασε μίαν φιάλην, άλλά διά 
μιας έπώλητε δέκα.

Τδ έμπόριον προώδευεν. Αιφνης,ώςάστοαπή, 
άνθρωπος, κόλλα, κιβωτίδιον, έρυθροΰν ρινό- 
μακτρον, τά πάντα έξηφανίσθησαν. Ό  πίλος 
χωροφύλ.ακος έπαρουσίάσθη εις τήν έτέραν 
εσχατιάν τής γεφύρας.

Ό  φΟ.ος Στέφανος κατέφθασε τδν σύντροφόν 
του είς τήν όδόν τής Δελφίνης.

—  Έχομεν εδω καλόν πρόγευμα, είπεν ουτος 
κτύπων έπ’ι τοϋ κιβωτιδίου. ’Ελθέ, εγώ φ ι- 
λοδωρώ τοΰς πελάτας μου.

Καί τον ωθησεν έντός οινοπωλείου.

—  Έ δώ δύνασαι δά νά τα συντριψιρ? δλα, 
άφ ’ ού έχεις έν τφ θυλακίψ τήν θαυματουργόν
κόλλαν !

Έπεδόθη δέ εις τδ νά χλευάζ^ τοΰς βλάκας 
καί τδν χωροφύλακα, τοϋ Στεφάνου, δστις 
ούδέν έτι είχεν εννοήσει έκ τών δσων συν- 
έβησαν έπί τής Νέας Γεφύρας, μεγάλως έκ- 
πλησσομένου- είτα διέταξε πριγκηπικδν πρό
γευμα · ζωμόν, βραστόν, κόνικλον, τυρόν καί 
καφφέ.

Τοϋτο ήτο τό πρώτον άξ'.ον λόγου γεύμα 
δ·.ά τόν Στέφανον μετά τήν άπδ Μαρλέττης 
άνα^ώρησίν του.

Γπό τήν έπήοειαν οίνου , δστις έμελάνου 
τοΰς όδόντας των, κατέσθη μεταδοτικός καί 
ώμίλησε μετά τρυφερότητος περί τοϋ πάππου, 
τής θηρεσίας, τοϋ ’Ιακώβου, τής θείας Μαρ
γαρίτης και περί ευρέσεως έπικερδοΟ; τέχνης.

—  ’Επικερδής τέχνη ! Τδ παιδάκι άπε- 
σπάσθη άπό τοϋ ποδογύρου τής θείας του 
πρδς εϋρεσιν επικερδούς τέχνης ! είπε φιλοσο- 
φ'.κώς ό Ζίζικας, άνάπτων σιγαρέττον. Έ γώ, 
ώς έλεγον, είχον εϋοει καλήν τινα τέχνην ,

Έθηκε τήν άριστεράν έν είδει σωλήνος 
απέναντι τού οφθαλμού και δ'.ά τής δεξ'.άς 
εποίησε τό σχήμα ώσανεί περιέστρεφεν άν- 
τικειμενον τιάόρατον, είτα δέ άπέρρίπτεν αύτό.

—  Ά χ  πόσον έτρεξα ! άκόμη τρέχω .Ά λλως 
τε δέν είναι αναγκαία έν Παρισίοις τέχνη τις, 
δπως ζήσιρ τις'γίνεται άκόλουθο; τής Β ασίλίσ- 
σης καί τοϋτο άρκεΐ' δολοφονεί τδν ναύαρχον 
Κολυγνΰ καί πωλεΐ τήν άπαράμιλλον κόλλαν* 
τό πράγμα είναι άπλούστατον.

Καί εκτύπησεν έπί τού παρακειμένου αύτφ 
κιβωτιδίου.

Μετά τδ πρόγευμα έπέρασεν αύτό περί 
τόν τράχηλόν του, καί ήγαγε τδν σύντροφόν 
του νά ιότ, άλλ.ας γεφύρας,είτα τόν ζφολογικόν 
κήπον, τά θηρία, ατινα έξηρέθ'.σε, προκαλέσας 
ταύτα όιά κραυγών καί μοοφασμών.

Έπανήλθον άπδ τή ; στήλης τού ’Ιουλίου, 
επειδή δέ ή πείνα τοΰς ήνόχλει αύθις, έφιλο- 
οώρησαν έαυτοΰς δι’ ετέρου τεμαχίου άλλά ντο;, 
προσθέσαντες ώς έπιδόρπιον τηγανιστά γεώ
μηλα* μεθ’ δ έπορεύθησαν εις τδ θέατρον καί 
ένεδύθησαν τά μεταξωτά φορέματα.

Τήν φοράν ταύτην ή παράστασις διεξήχθη 
καλώς* ή ηγεμονική πομπή παρήλασε μεγαλο- 
πρεπώς, άνευ τής ελάχιστης παρεκτροπής.

(Ακολουθεί συνέχεια.)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
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