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ΕΠΙΠΩΛΗΣΙΣ.
{οτίχ . 286— 544.)

,ΓΩ Αΐαντες, πολέμαρχοι άνδρών χαλκοχι- 
τώνων!

,,'ΊΓμας — &α ήτον απρεπές — είς μάχην δεν 
προτρέπω"

„Σείς τούς λοιπούς &αρρύνετε να πολεμούν άν- 
δρείως.

,,νΩ, εΐβε, Ζεύ, καί Ά&ηνά και Άπολλον, τοι- 
ούτον

,,ΚαρδΕας μένος ολοι των νά εΤχον είς τα  
στή&η!

„Θά έκυπτε ταχύτερον η πόλις του Πριάμου,
,,Έκ των χειρων μας πίπτουσα και λεηλατου- 

μένη.“
Είπών αυτά, τούς άφησε καί αλλαχού έστράφη.

Η3ρεν έμπρός τον Νέστορα" ο κύκνος των 
Πυλίων

Έκόσμει τους συντρόφους του, καί νά πατούν 
τά  ίχνη

Συνίστα τού Πελάγοντος, Άλάστορος, Χρομίου
Τού Αιμονος και Βίαντος, ποιμένος των λαών.
Τους ίππηλάτας έστησε, τούς ίππους καί τά 

δίφρα
Εμπρός· κατόπιν των πεζών το άνδ·ος, πυ* 

κνωμένον
Πολέμου πύργον" τούς δειλούς παρέταζ’ iv 

τού μέσω,
Έ κέϊ νά μένουν χ  έκ σκληράς ανάγκης νά 

κτυπώνται.
Είς τούς ίππέϊς του ελεγε προ πάντων, ούτε 

βημα
Νά μή ωδ·ούν τούς ίππους των καί θορυβούν 

τά  πλήδ·η.
K A E I Í ! .  Τ Ο Μ Ο Σ  Λ ' . 35



270 ΚΛΕΙΩ.

— Κανείς, είς τέχνην ιππικήν και τόλμην έπηρμένος,
Μή προ των άλλων μάχεται και μή προτρέχει μόνος- 
Κανείς μή φεύγει- ασθενείς κ’ ευάλωτοι θά  ήσθε.
Άν δέ τις  έκ του δίφρου του είς άλλου δίφρον τύχη, 
Αύτός άς μάχεται- καλόν νά κυβέρνα ό άλλος.
Ουτω οί πάλαι φρούρια και πόλεις έξεπόρθουν,
Τοιούτον πνεύμα εχοντες καί θάρρος είς τά  στν&η. — 

Αυτά 6 γέρων έλεγε, μάκρους ίδών πολέμους- 
Έχάρη δε, παρών έκεϊ, ό βασιλεύς Άτρείδης,
Και κτερωμέν άπηύθυνε προς τον γενάρχην έπη- 

,ΓΩ γέρον- όπως ή ψυχή τά  στήθη σου γεμίζει,
,,Νά σ’ ακόυαν τά  γόνατα κ’ ή δυναμις ή πάλαι!
,,Πλήν σέ βαρύνει άσπλαγχνα τό γήρας- είθε άλλος 
„Νά είχε τάς πικρίας του, και σύ νά ήσο νέος.“

Καί άπεκρίθη ό σεπτός Γερήνιος ιππότης- 
,,Άτρείδη- πόσον ήθελα κ’ έγώ νά ήμην τώρα 

,,Ό  τον Έρευθαλίωνα συντρίψας μονομάχος!
,,Α λλ οί 6·εοί τ ά  δώρά τω ν δεν δίδουν Ινωμέν«·
„Άν τότε νέος έθαλλα, τό γήρας ήλθεν ήδη.
„’Αλλά, καί ουτω, μεταξύ των ίπποτών, θά  δίδω 
„Βουλήν και θάρρος- — εΐν’ αυτό ή χάρις των γερόντων. 
„Το δόρυ δέ νεώτεροι άς σφίγξουν, όσοι θάλλουν 
„Είς όπλα τώρα, και πτερά αισθάνονται καί σθένος.“ 

Είπε, κ’ έπέρασε φαιδρός είς άλλους ό Άτρείδης.
Ηδρεν έκεϊ τον ιππικόν έμπρός του Μενεσθέα,
Γίόν του Πετεού, αργόν- καί γύρω&έν του ήσαν 
Των Ά&ηνών οί μαχηταί, οί μϋσται του πολέμου- 
Πλησίον, ό πολύτροπος υίος του Λαερτίου,
Καί παρ’ αυτόν, αί ίσχυραί των Κεφαλλήνων τάξεις 
Έπρόσμεναν την ταραχήν δεν ήκουσαν ακόμη,
Καί μόλις έταράσσοντο αί φάλαγγες ορμώσαι 
Των Τρώων καί των Αχαιών- τήν ώραν Ικαρτέρουν 
Τον πρώτον πύργον του στρατού νά ίδουν πώς κινείται 
Κατά των Τρώων, κ’ ή βοή αρχίζει του πολέμου.
Αυτούς ό άναξ των άνδρών έπέπληξεν Άτρείδης,
Καί πτερωμέ ν’ άπηύθυνε προς άμφοτέρους επη- 

,,ϊίέ  του Πετεού τού πρίν διοτρεφους μονάρχου,
„Καί συ καλλωπιζόμενε τήν πλάνην, δολοπλόκε- 
,,Τί περιστέλλεσθ’ έντρομοι κ’ έξ άλλων καρτερείτε; 
„Σείς, μέ τούς πρώτους έπρεπε προπόργιον νά ήσθε 
„Των άλλων, καί τήν θύελλαν της μάχης ν’ απαντάτε · 
„Διότι κ’ είς τά  δεΐπνά μου θαρρώ πώς είσ&ε πρώτοι, 
„'Οπόταν είς συμπόσια τούς άριστεϊς καλοΰμεν.
,,Έπρος σας εύοσμα ψητά, καί οίνος μελιτώδης 
,,Άφρίζ’ είς κύπελλα, καθείς νά πίνη όσον θέλει.
„Καί τώρα, τώρα, δύνασθε να βλέπετε ήρέμα,
„Καί δέκα πύργοι Αχαιών άν σφάζωντ εμπροσθέν σας!“ 

Αγρίως δέ στρεφόμενος ό έμφρων Όδυσσεύς- 
,Άτρείδη, ποία σ’ έφυγε, τον είπε, βλασφημία,

„Καί τού πολέμου μ.άς καλεΐς δραπέτας; — Μετ’ ολίγον 
„"Οταν βαρύν άνοίξωμεν χορον κατά των Τρώων,
„Θέλεις ίδή, άν αγαπάς καί δι’ αυτά φροντίζης,
„Τού Τηλεμάχου τον καλόν ^ιπτάμενον πατέρα 
„Είς στίφ’ ηρώων άλλα συ προφέρεις ό,τι φθάσης.“

Είς τούτον έμειδίασεν δ βασιλεύς Άτρείδης,
Καί βλέπων ττν οργήν αυτού μετέστρεψε τον λόγον- 

„Τού Λαερτίου γέννημα, πολύτροπε ήγέτα,
„Ουδέ σ’ έλεγχω άπρεπώς, ουδέ σέ παροτρύνω.
Γνωρίζω πώς το πνεύμα σου γαλήνιος φωτίζει 
,,Βουλή πραγμάτων, καί φρονείς καθώς έγω Ιπίσης.

,,Πλήν ελα- θά τά  εϊπωμεν κατόπιν, άν έλέχθη 
,,Τί λυπηρόν, οί δέ θεοί είς λήθην άς τά  ρίψουν.“

Είπών αυτά, τούς άφησε καί αλλαχού μετέβη.
- Τον μεγαλόψυχον υίόν ευρήκε τού Τυδέως 

Τστάμενον είς V άρματα καί ίππους του πλησίον,
Καί μετ’ αυτού τόν Σθένελον, υίόν τού Καπανέως. 
Αυτόν δ βασιλεύς, έχει, έπέπληξεν Άτρείδης,
Καί πτερωμέν άπηύθυνε χρός τόν άνδρεΐον έπη- 

„Φευ, τού Τυδέως γέννημα, τού ιππικού όχλίτου!
,,Τί τρέμεις; τ ί περισκοπείς τής μάχης τάς εξόδους;
„Είς τόν Τυδέα σύνηθες δέν ήτο νά φοβήται,
„Άλλα πολύ προ τών λοιπών μέ άνδρας νά παλαίη.
„Τόν ενθυμούνται καί λαλούν ακόμη- δέν τόν είδα,
,.Δέν τόν συνήντησα έγώ, χλήν υπερείχε πάντων.
,,Άνευ πολέμου ό Τυδεύς καί ξένος, είς Μυκήνας 
,,Μαζή μέ τόν Εσόθεον έμβήκε Πολυνείκην 
,,Στρατολογών, τάς ίεράς νά έκπορθήσουν Θήβας- 
,,’Εζήτουν δύναμιν έκεϊ συμμάχων, κ’ αί Μυκήναι 
,,Άσπιδοφόροι έσπευδον μαζή των να στρατεύσουν,
,,Πλήν μέ σημεϊ’ απαίσια έμπόδισεν δ Ζευς- 
,,Άφού δ ’ έκεϊθεν έφυγον καί ήγγιζον τό ρεύμα 
„Τού βαθυσχοίνου Ασωπού τού βοτανοστρωμένου, 
,,Συμφώνως πρέσβυν έστειλαν είς Θήβας τόν Τυδέα. 
,,Έλθών έκεί, τούς άριστεϊς ευρτκε τών Καδμείων 
,,Δειπνούντας είς τ’ άνάκτορα μέ τόν ’Ετεοκλέα.
„Άν δέ καί ξένος δ Τυδεύς καί μόνος έν τώ μέσω 
„Καδμείων το'σων, είς τραχύν αγώνα έπροκάλει 
„"Ενα πρός Ινα, όλους των, καί όλους των ένίκα 
„Λαμπρώς- τοιαύτη σύμμαχος τ  Ά&ηνά τού ήτο!
„Οί δέ Θηβαϊ’ οί πτερωτοί μανίσαντες ίππόται,
,,’Ενέδραν είς τόν δρόμον του πεντήκοντα λογάδων 
,,Τώ έστησαν- καί μετ’ αυτών ήγέται ήσαν δυω,
„'Ο Μαίων, τύπος τών θεών, τό γένος Αίμονίδης,
„Καί Λυκοφόντης, δ βαρύς υίός τού Αυτοφόνου.
,,Άλλ5 δ Τυδεύς έφυλαττε σκληράν κ’ είς τούτους μόϊραν- 
,,Φονεύσα-ς όλους, άφησε νά έπιστρέψη ένα,
„Τόν Μαίονα, είς τών θεών ένδίδων τά  σημεϊα. — 
,,Τοιούτος ήτον ό Τυδεύς ποτέ- δ δέ υίός του,
„Άν δέν τόν φθάν είς πόλεμον, είς λόγους αριστεύει.“ 

Είπε, καί δέν άπήντησεν δ κρατερός Τυδείδης,
Τού βασιλέως σεβασθείς τό <τχήμα καί τήν γλώσσαν. 
Άλλ’ ό υίός τού ακουστού αντείπε Καπανέως- 

,,Ατρείδη, μή σοφίσματα, έν <|> τό παν γνωρίζεις. 
,,Ήμεΐς πολύ καλλίτεροι, καυχώμεθα έκείνων 
,,Ήμεϊς καί τήν Ιπτάπυλον έπήραμεν Καδμείαν,
,,'Ημεΐς κ’ αχό τού Άρεος έρρίφ&ημεν τό τείχος,
,,Μ’ ¿λίγους, πλήν μ® τών θεών καί τού Διός τήν χάριν 
„Εκείνοι, άπωλέσθησαν έκ τών αμαρτιών των.
,,Ήμας χ  έκείνους είς τιμήν δμοίαν μή μάς θέτεις.“

Καί υποβλέψας έκραξεν δ κρατερός Τυδείδης- 
„Σιώπα, φίλη κεφαλή, κ’ είς την φωνήν μου πείθου. 

„Έγώ τόν ηγεμονικόν δέν μέμφομαι Άτρείδην,
„Άν τούς ευκνήμιδας ώθή πρός πόλεμον Άργείους.
,,ΕΤν έδική του τ  τιμή, τούς Τρώας άν χαλάσουν 
„Οί ’Αχαιοί, καί τήν σεπτήν πατήσωσι Τρωάδα- 
,Εκείνου καί ή έντροπή, άν πάθουν οί Άργεϊοι.
,,Πλήν έλ’, άς δείξωμεν κ’ ήμεϊς τό σθένος της καρδίας.“ 

Είπε, καί πάνοπλος πατών έκ τ  άρματος έρρίφθη,
Κ ’ έβρόντησαν έπάνω του βρυχώμενα τά  όπλα,
'Ως έτινάχ&η- σιδηρούν θά ¿πτοεΐτο θάρρος.
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'Ως όταν είς βαρύφλοισβον αίγιαλόν τό κύμα 
Ό ρθούται συμπυκνούμενον υπό πνοήν ζεφύρου,
Καί κορυφούται κατ’ άρχάς ποντοπορούν, κατόπιν 
Είς τήν ξηράν συντρίβεται βοΐζον, κ’ είς τάς άκρας 
Κυρτόν, άναστηλόνεται θαλάσσης άχνην πτϋον- 
Ουτω πυκναί τών Δαναών αί φάλαγγες έχώρουν 
Έμπρός, άπαύστως είς σφαγήν· τούς λόχους του ώδήγει 
Πας πολεμάρχης, κ’ οί λοιποί έσίγων δέν δ·ά έλεγες 
Πώς τόσον πλήθος μέ φωνήν προσέρχεται ’ςτά. στήθη. 
Παντού σιγή έκ σεβασμού- καί γύρω των ποίκιλα, 
Έλαμκοκόπουν τ’ άρματα είς στήθη πυκνωμένα.
Οί Τρώες δέ, ώς πρόβατα είς έπαυλιν πλουσίου,
'Οπού προσμένουν τό λευκόν νά τ  άφαιρέσουν γάλα,
Κ ’ είς τών άρνίων γύρωθεν βελάζουν τήν φωνήν- 
Οΰτω τών Τρώων σύμμικτος ή ταραχή άντήχει.
Δέν εΐχον μίαν λαλιάν, ουδέ φωνήν δμοίαν,
Άλλ’ ήσαν γλώσσαι πανεθνεϊς καί σύμμαχοι ποικίλου 
Αυτούς δ Άρης ώπλιζε, τούς άλλους ή Γλαυκώπις, 
φόβος καί Θόρυβος δμού χ  ή μαινομένη Έρις,
Τού άνδροφόνου Άρεος ή αδελφή καί φίλη.
Αυτή, ολίγη κατ’ άρχάς, στηρίζει μετ’ ολίγον 
Τήν κάραν είς τούς ουρανούς κ’ έπί τής γης βαδίζει. 
Αυτή καί τότ’ έν μέσω των την λύσσαν της έφύσα, 
Διερχομένη τούς στρατούς, αύξάνουσα τάς θλίψεις.

Ώ ς  οί αντίπαλοι στρατοί ευρέθησαν πλησίον,
Τά σάκη συνεκρούσθησαν, τά  δόρατα, τό μένος 
Τών χαλκοφόρων μαχητών- αί σιδηραϊ ασπίδες 
Συνεσταυρούντο, καί βαρύς αλαλαγμός υψούτο.
Θρήνο>ν κραυγαί καί θρίαμβος νικώντων, νικωμένων 
Αντηχούν πέριξ, χ Ιρρεεν είς αίματα ή γή.
Ώ ς  οταν χείμαρροι σφοδροί άπό τά  ορη ρέουν,
Κ ’ είς βάρα&ρον κατρακυλούν τ’ άφρίζοντα νερά των,
Οί δέ ραγδαίοι των κρουνοί χαράδρας αυλακόνουν,
Καί δ βοσκός τόν δούπόν των άπό μακράν άκούει- 
Τοιαύτ ή ρήξις καί βοή τών μαχομένων ήτο!

Καί πρώτος δ Άντίλοχος γενναΐον ο'πλομάχον 
Έκτύπα, τόν Έχέπωλον, υίόν τού θαλυσίου- 
Τόν ηυρεν είς τήν προβολήν τού έπηρμένου κράνους,
Κ ’ έσύντριψε τό μέτωπον, έπέρασε τό δόρυ 
Έ κ  τών οστών, κ’ έκάλυψε τούς οφθαλμούς του σκότος· 
Κ ’ έρρίφθη χ  έπεσε βαρύς ώς πύργος είς τήν μάχην. 
Έ κ  τών ποδών τόν ήρπασεν δ μέγας Έλεφήνωρ 
'Ο  τού Χαλκώδοντος, τιμή τών κραταιών Άβάντων- 
Τόν έσυρ’ έκ τής ταραχής των όπλων, να σκυλευση 
Τό σώμα θέλων- ατυχής καί στιγμιαία ζέσις!
Καθώς δ μεγαλόψυχος τόν είδ’ έκεΐ Άγήνωρ,
Είς τά  πλευρά, ώς έκυψε καί ανοικτός έφάνη,
Σκληρά τόν ηυρε, κ’ έλυσε τά  μέλη τ  ανδρικά.
Κ’ έπεσ έκεϊνος άψυχος- άλλ’ έπ’ αυτού συνήφθη 
Άγρία μάχη- Αχαιοί καί Τρώες ταύτοχρόνως 
Ώ ς  λύκοι ώρμησαν άνήρ άνέτρεπε τόν άνδρα.
Του Άνθεμίωνος έκεϊ έκτύπησε τόν γόνον 
'Ο  μέγας Αίας, θαλερόν, άγένειον οπλίτην,
Τόν Σιμοείσιον- αυτόν, τήν νΙδην καταβάσα,
Ή  μήτηρ ’ς τού Σιμόεντος έγέννησε τάς όχθας,
Ό π ό τ  έπήγε νά ίδή έκεϊ τά  ποίμνιά της.
Κ ’ έκλήθη Σιμοείσιος· νά θρέψη τούς γονείς του 
Γραπτόν δέν ήτο, καί βραχύ τού βίου του τό νήμα, 
Έκόπ’ υπό τού Αίαντος τό δόρυ τό βαρύ.
Έ ν  ω έπέτα μεταξύ τών πρώτων, είς τό στήθος

Τόν ηυρε, πρός τά  δεξιά- έπέρασεν ή λόγχη 
Διά τού ώμου, κ’ έπεσεν έπί τής γης βροντήσας 
Ώ ς  λεύκα, ήτις είς νερά κρυστάλλινα βλαστάνει,
Καί ομαλή, τό μέτωπον μέ κλάδους κεριστέφει- 
Αυτήν δ άρματοποιός μέ σίδηρον έκκόπτει 
Κ’ είς περιφέρειαν τροχού τά  ξύλα της λυγίζει,
Είς δέ τήν όχθην κοίτεται τό σώμά της ξηρόν.
Οϋτω τόν Σιμοείσιον έσώρευσεν δ Αίας
Τού Τελαμώνος- — κατ’ αυτού στραφείς ποικιλοθώραξ,
Ό  Πριαμίδης Άντιφος ήκόντησε τυφλά.
Εκείνον όχι, τόν καλόν τού Όδυσσέως φίλον,

Τόν Λευκόν εδρεν ή αίχμή 
Πρός τύν βουβώνα, τόν νεκρόν ώς έσυρεν ή χείρ του- 
Κ ’ έπεσ’ έπάνω του νεκρού καί τόν νεκρόν άφήκεν. 
Έμάνισεν δ Όδυσσεύς τόν σύντροφον πονέσας,
Κ ’ είς τούς προμάχους μ’ άρματα πετα λαμποκοπούντα- 
Στέκετ έγγύς, καί φαεινόν ακόντισε τό δόρυ 
Τριγύρω βλέψας- έντρομοι έσκόρπησαν οί Τρώες 
Είς τόν ακοντισμόν αυτού- — δέν έρριψε ματαίως,
Αλλά τόν Δημοκόωντα τόν νό&ον τού Πριάμου,
Από τήν Άβυδον έκεϊ, έκτύπησεν, έλ&όντα.
Αυτόν δ ήρως, χολωθείς, έλόγχισ έν τω μέσω 
Τής μήνιγγος- έπέρασε τόν κρόταφον τόν άλλον 
Απ’ άντικρύ, κ’ έκάλυψε τούς οφθαλμούς του σκότος- 
Κ ’ έδουπησε κ’ ¿βρόντησαν έπάνω του τα οπλ«. 
Υποχωρούν οί πρόμαχοι, υποχωρεί ο "Εκτωρ,
Κ ’ έβόησαν οί Αχαιοί καί τούς νεκρούς έπήραν- 
Κ ’ εμπρός έρρίφθησκν, έμπρός- — έφθόνησεν δ Φοϊβος, 
Έ κ  τής Περγάμου θεωρούν, κ’ έβόησεν έκεϊ&εν.

,,Κτυπάτε, Τρώες ιππικοί, καί μήν υποχωρείτε 
„Είς τούς Αργείους- σίδηρος τό σώμά των η πέτρα 
„Δέν είναι, τόν όξύστομον χαλκόν σας ν’ άποκρούγι- 
,,Άλλ’ ούδ’ ό μέγας Άχιλλεύς, της Θέτιδος τό κλέος 
,,Μαζή το>ν είναι' είς τάς ναύς τήν λύσσαν των. χωνεύει.“

Αυτά δ φοβερός θεός- τούς Αχαιούς έξ άλλου 
Ή  ένδοξος Τρι-ογενής έθάρρυν ερχόμενη 
’Εμπρός, οπισ, όπου ψυχρούς διέκρινεν οπλίτας.
Ή  μόϊρα τότ’ έκράτησε τόν δρόμον τού Διώρους- 
Μέ λίθον κατά τά  σφυρά τής κνήμης έσαρώθη 
Τής δεξιάς- τόν έπληξεν δ Πείρως Ίμβρασίδης,
Ό  πολεμάρχης τών Θρακών, έλθών άπό τήν Αίνον.
Τούς δύω τένοντας δμού μέ τά  οστά δ λίθος
Ό  φοβερός συνέθλασε, καί ύπτιος έρρίφθη
Έ π ί τής γης, τάς χέΐράς του πρός τους συντρόφους

τείνων
Καί ξεψυχών έπέδραμεν δ Πείρως, καί τό δόρυ 
’Σ τόν δμφαλόν του ώθησε- τά  έντερά του κάτω 
Έχύθησαν, κ’ έκάλυψε τούς οφθαλμούς του σκότος.

Αυτόν, έν ω έπήρχετο, έκτύπησεν δ θόας 
Είς τόν μαστόν, χ  έκάρφωσε τόν πνεύμονα τό δόρυ · 
Πετα έπάνω του, τραβά τό πορφυρίζον έγχος 
Από τά  στέρνα, κ’ εσυρε τήν μάχαιραν- μ’ έκείνην 
Είς τήν γαστέρα τόν κτυπά καί άπνουν τον άφίνει. 
Αλλά δέν τόν έγύμνωσε- τόν έζωσαν τριγύρω.
Μακρά κινούντες δόρατα, οί άκροχαϊται Θράκες- 
Καί μολονότι θαυμαστόν καί άλκιμον καί μέγαν.
Τόν ώθησαν, καί δονηθείς έστράφ’ είς τά  δπίσω 
Ουτω λοιπόν, παράπλευροι, έκτάδην_ε?ς το χώμα,
Τών χαλκοφόρων Έπειών καί τών Θρακών οί πρώτοι 
Κατέπεσαν- περί αυτούς σωρός νεκρών υψούτο.
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ΚαΊ τότε δέν δά  έλεγεν άστένακτον την μάχην 
Ό σ τις  είς λόγχας άτρωτος κα\ άδικτος είς ξίφη, 
*Ητο παρών, η Be Παλλάς μονάχη τον ώδήγει "

Έ κ  της χεφός, κ’ έμπόδιζε τό βεύμα των βελών. 
Πολλοί των Τρώων κι ’Αχαιών έκείνην την ημέραν 
Πρηνείς κατέκειντο χαμαί ό εις χαρά τον άλλον,

Θ Α Υ Μ Α  Μ Η Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Σ Τ Ο Ρ Γ Η Σ .
Εκειςόδιον εκ τής 1>άχη· χαρά τό Μαλχλακέ.

νΕν τινι μικρά οίκία του παρά τά  γαλλικά σύνορα κει
μένου χωρίου'Μαλπλακέ κατείχαν μ.ικρόν δωμάτιον, όπερ Βιε- 
κρίνετο διά την έν αυτού επικρατούσαν καθαριότητα, συγχρό
νως δέ και διά τά  παραδόξως λίαν κομψά έπιπλα. 'Ο  προ 
έμού καδήμενος πολιόδριξ γέρων κατεσκεύασεν αυτά, διότι 
εΐνε ξυλουργός. Συνήντησα αυτόν έν τω ,,καφφενείω“ του 
χωρίου, οτε εΐχον άπέλδει- διά νά έπισκεφδώ τό πεδίον της 
μάχης, έφ’ ου ό πρίγκηψ Ευγένιος καί ό δούξ του Μαλβο- 
ρουγου τήν 11. Σεπτεμβρίου 1709 εΐχον κατατροπώσει τούς 
στρατάρχας Βιλλράρ καί Βούφλερ. Ό  γέρων εΤχεν ύποσχεδή 
νά μοι Βιηγηδή άγνωστόν τ ι έπειςόδιον της μάχης καί ήδη 
καδήμ.ενοι απέναντι άλλήλων έπινομεν έγχώριον οίνον, έκα- 
πνίζομεν σιγάρα, άτινα εΐχον φέρει έγώ έκ Βρυξελλών, οτε 
ό γέρων ήρχισε την άφήγησίν του. "Ο,τι έμαδον κατ’ έκεί
νην τήν στιγμ.ήν παρά τόΰ χρηστού τούτου γέροντός μοί 
ένεποίησε τόσον βαδεΐάν ενΐύχωσιν, ώςτε πρέπον νομίζω ν’ 
ανακοινώσω αυτό τοΐς άναγνώσταις, καί μάλιστα άφ’ ου εΐνε 
αληθέστατη ιστορία. Θά προςπαδήσω δε όσον τό δυνατόν 
πιστώς, σχεδόν αυτολεξεί, όπως ήκουσα αύτήν παρά τού γέ
ροντας, νά τήν μεταδώσω είς τό δημόσιον.

Καδ·’ ούς χρόνους είχε συμβή ή μάχη του Μαλπλακέ- 
έζη έν τη  έπαύλει της 'Ράϊμς παρά τήν Βαλενσιέν ή κό- 
μησσα λέ Δανουά. Αυτή ήτο · πλουσιωτάτη, κατήγετο έκ 
παλαιάς ευπατριδών οΙκογενείας, καί είχε μ.ονογενή υιόν, ον 
ύπερηγάπα καί όςτις τότε μόλις ήτον εικοσαετής. Κατ 
έκείνην ακριβώς τήν έποχήν ό βασιλεύς τής Γαλλίας, Λου
δοβίκος 6 ΙΔ'. είχε περιέλδει- είς μεγίστην αμηχανίαν,-διότι 
οί- Α γγλοι συμμαχούντες μετά των 'Ολλανδών καί Αύτο- 
κρατορικών καί εχοντες στρατηγούς τόν πρίγκηπα Ευγένιον 
καί δούκα του Μαλβορούγου εΐχον κατανικήσει τούς στρα
τούς του καί κυριεύσει τά  φρούριά του. Ταύτα εΐχον συμβή 
έν ετει 1708. Ό  γαλλικός στρατός διετέλει έν 6-λιβερω- 
τάτη καταστάσει, κατεπτοημένος.καί άνευ αρχηγού, είς όν 
ήδύνατο νά εχη πίστιν, τά  δέ ταμεία ήσαν κενά. Ό  βασι
λεύς είχε στείλει τά  αργυρά σκεύη του είς τό νομισματοκο- 
πέΐον, έμιμήδήσαν δέ τό παράδειγμά του οί πρίγκηπες καί 
οί δούκες, οί κόμητες καί οί. βαρώνοι — καί όλη των ευπα
τριδών ή τάξις. Προςεκάλεσε τούς Γάλλους του, αστούς τε 
καί εύπατρίδας υπό τάς· σημαίας, όπως ύπερασπίσωσι καί 
σώσωσι τό κινδυνεύον βασίλειον, καί άπαντες προςήλδον. 
Πολίται καί άγρόται άφήκαν τά  έργαστήρια, τά  καταστή
ματα καί τά  άροτρά των καί έγιναν στρατιώται, έκ δέ τών 
πύργων κατήλδον νέοι καί γέροντες ίππόται, ίνα προςφέρωσι 
τό ξϊφός των' είς τόν βασιλέα. Διά μιας τότε εύρέδη πάλιν 
αρκετόν χρήμα:■ καί έσχήματίσδη μέγας στρατός έξ εκατόν 
χιλιάδων άνδρών καί επέκεινα, αρχηγός δ’ αυτού έξελέγη- 
ό άριστος στρατηγός τού βασιλέως, ό στρατάρχης Βιλλιάρ.

. Τότε καί 6 νεαρός κόμης λέ Δανουά ήναγκάσδ-η ν’ άποχω- 
ρισδή τών κόλχων της μητρός του καί νά έγκαταλίπη τήν

ώραίαν του έπαυλιν 'Ράϊμς παρα την Βαλενσιέννην, δια νά 
άπέλδη είς τό πεδία τού νΑρεος. Ή  ατυχής κόμησσα δεν 
ήδύνατο πλέον νά ζνση, ό χωρισμός από τού προςφιλεστά- 
του οντος, όπερ εΐχεν έπί γης, είχε διασχίσει τήν μητρικήν 
της καρδίαν· έν τούτοις ήτον ανάγκη νά ύποφέρη τό πεπρω- 
μένον καί δ νεαρός κόμης άπήλδε συναποφέρων τάς δερμοτά- 
τας μητρικάς εύχάς συνοδευομένας μέ τά  θερμότατα δάκρυα.

Κατ άρχάς ή μήτηρ δέν έφοβειτο τόσον πολύ διά τό 
τέκνον της, διότι 6 Βιλλιάρ μετά τού στρατού του εΐχε 
σχηματίσει όχυρόν στρατόπεδον παρά τήν πόλιν Δουαΐ, έν- 
ταύδα δ ’ εμενε καί ό κόμης Δανουά, παραληφδείς ώς αξιω
ματικός είς τό σώμα τού ,,βασιλικού οϊκου“, πλησίον τού 
στρατάρχου καί προς τό παρόν μακράν παντός κινδύνου. 
Έ π ί τέλους όμως ή κατάστασις μετεβλήδη. Οί σύμμαχοι 
άπέσχον νά προςβάλωσι το γαλλικόν στράτευμα είς τήν 
καλώς ώχυρωμένην δ-έσιν του, άντί δέ τούτου έπολιόρκησαν 
τό φρούριον Τουρνάϋ, όπερ καί έκυρίευσαν. Έ πειτα  έτοπο- 
δετήδησαν προ τού Μόνς, περιεκυκλωσαν τάς τάξεις τού 
Βιλλιάρ, ουτω δέ ήνάγκασαν αυτόν ν’ άντεπεξέλδη καί νά 
δοκιμ.άση τήν τύχην του είς μάχην έκ τού συστάδην. Τώρα 
ήρχισαν τά  παδήματα καί τά  βάσανα τής κομήσσης. Επειδή 
τά  στρατεύματα διά τ τ ς  Βαλενσιέννης εΐχον παρέλδει πλη
σίον τού μεγάρου της, έζήτησε νά ΐδη άπαξ έτι τόν υίόν 
της προ τού προςεχούς άγώνος περί τών πάντων, άλλ’ ό 
νεαρός αξιωματικός ήσδάνδη ότι δέν εΐχε τήν γενναιότητα 
ν’ άποχαιρετίση άπαξ έτι τήν μητέρα του καί έτράπη μετα 
τού σώματός του άλλην πορείαν. ’Εδώ προ τού Μαλπλακέ 
έστρατοπέδευσεν ό στρατάρχης Βιλλιάρ, διά ν’ άναγκάση 
τούς έχδρόΰς του είς έπίδεσιν. Ουτοι ήργοπόρουν, διότι 
έπρεπε πρώτον νά περισυλλέξωσι τά  πλήδη των, ουτω δέ 
ό στρατάρχης έσχε καιρόν νά οχύρωση τάς γραμμάς του καί 
νά καταστήση αΰτάς όσον ένεστι δυςπορδήτους είς · τόν 
έχδρόν. Τήν 1 Γ '' τέλος τού Σεπτεμβρίου έμελλε νά γίνη 
ή μάχη. Κατά τάς ημέρας ταύτας έδοκίμασεν ή κόμησσα 
απεριγράπτους βασάνους, νυχδημερόν έδρήνει τόν υίόν της, 
τόν όποιον ένόμιζεν άπωλωλότα, ούδεμίαν νύκτα εΐχε κοι- 
μηδή, πολλοί δέ τών υπηρετών της έτρεχον πανταχού έφιπ
ποι, ίνα τή φέρωσιν αγγελίας περί τής δέσεως τού στρατού 
καί της προςεχούς μάχης. Κατά τήν κρίσιμον ημέραν κα- 
τελήφδη υπό τόσον πυρετώδους έρεδισμού, ώςτε έφοβούντο 
διά  τήν ύγίειάν τής, τήν ζωήν της. Ή  πάλη τών δύο στρα
τών ήτο φοβερά καί έφαίνετο ατελεύτητος, διότι καδ’ δλην 
τήν ημέραν ό κρότος τών πυροβόλων ήκούετο μέχρι 'Ράϊμς. 
Τήν εσπέραν έκείνην ό φόβος καί ό απελπιστικός έρεδισμός 
τής κομήσσης-έφδασεν είς τό ύπατον σημεΐον, τότε συνέβη 
παράδοξόν τι δαύμα! — Καί αυτό εΐνε σωστή άλήδεια, κύ
ριε, πρέπει νά με πιστεύσητε, εΐχεν ό γέρων μεδ’ ίεράς σο- 
βαρότητος καί δέτων τήν χεΐρα έπί τής καρδίας. — 'Η  κό
μησσα κατελήφδη υπό παραδόξου υπνου καί έν όνείρω είδε
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το χεδίον της μάχης τόσον καδαρά, όσον καί άν ήγρύπνει 
καί ευρίσκετο έπ αύτοϋ. Είδε τό μέρος των χαρακωμάτων 
καρά την εξοδον τοϋ· χωρίου Μαλπλακέ, έπειτα δάσος μετά 
κεκομμένων καί διατετρομρ.ένων δένδρων καί εις τό βάδος 
άνεγνώρισε μικράν έπαυλιν — ήτον ή έπαυλις Βλαιρόν έδω 
πλησίον μας. ’Αγροί καί δάσος, χαρακώματα καί τάφροι 
ήσαν κεκαλυμμέναι υπό σωρών πτωμάτων άνδρώπων καί 
ίππων, ψυχορραγούντων καί τετραοματισμένων. Πλησίον άπο- 
κεκομμένου τινός δένδρου προ των χαρακωμάτων άνεγνώρι- 
σεν 1 ο οξυδερκής οφδαλμός της. τόν προςφιλή υίόν — ως 
πτώμα’ εκειτο πλησίον νέου τινός τετραυματισμένοο' αξιω
ματικού τοϋ έχδρικου στρατοί, ό όποιος έζη ακόμη καί ¿φώ
ναζε στεναζων και. δρηνών τό όνομα της μητρός τοο. Μετά 
την φρικτήν ταοτην όχτασίαν ¿ξύπνησε λίαν ήρεμος καί ώς- 
ανεί έμπνευσδεΐσα οπό ίεράς γενναιότητος.

Έπλησίαζεν ή εσπέρα. 'Η  κόμησσα διέταξε νά έτοι- 
μάσωσι τήν άμαξαν της, έλαβε δυο των πιστότατων υπηρε
τών μεθ’ ¿αυτής καί άνεχώρησε μεδ’ όσης ταχο'τητος ήδο- 
ναντο νά τρέξωσιν οί ίπποι της καί οί κακοί δρόμοι έπέτρε- 
πον, πρώτον προς το μέρος του Μπαβάυ καί έπειτα είς την 
ρωμαϊκήν λεωφόρον προς τό Μαλπλακέ. "Ο,τι όπέφερεν ή 
καρδία της κατά την μακράν χορείαν καί έν μέσω του πλή
ρους πτωμάτων φρικώδους πεδίου τής μάχης δυναταί τις 
μόνον νά αίσδανδή καί νά φαντασδή, ουδέποτε δμως καί νά 
περιγράψη. Έ ν  τοότοις τό δαϋμα της μητρικής αγάπης 
έξηκολούδει ένεργοϋν, ήδυνήδη δλα νά ύχοστή καί έπιμόχδως 
νά διέλδη μεταξύ τών νεκρών καί πληγωμένων μέχρι τής 
δέσεως, την οποίαν εΐχεν ίδεΐ ¿ν όνείρω — καί άνευρε! Τό 
όνειρόν της ήτον άληδέστατον. Έ κεΐ έκειτο ό υίός της — 
άπνοος. Όλολΰζουσα κατέπεσεν Ιπ’ αύτοϋ καί μετά σπα
ραξικάρδιων δρήνων έκάλει τό όνομα του δυςτυχοϋς τέκνου 
της. Εν τοότοις δεν έμενεν αργή. ΕΓς τών υπηρετών εις 
έν νευμά της ήγειρε τό άψυχον σώμα καί εφερεν αυτό είς 
τήν άμαξαν. Αλλ’ δτε ήδελε ν’ άκολουδήση καί ή κόμησ
σα, ίδου ακούει πλησίον της σιγανά — σιγανά μετά συγ
κινητικής παρακλήσεως καί εν στεναγμώ άγωνιώντος τό 
ονομα ,,Μήτερ!“ φρίσσουσα δ ’ έστράφη όπίσω της. Έ κεΐ 
έκειτο ό νέος πληγωμένος αξιωματικός του έχδρικου στρα
τού, όπως εΐχεν ίδεΐ αυτόν ¿ν όνείρω, καί ή βασανισδεΐσα 
μητρική καρδία της ήσδάνδη δερμήν συμπάδειαν προς τόν 
δυςτυχή, ώςανεί ήτον ΐδιός της υίός καί ουχί έχδρός, όςτις 
ίσως είχε φονεύσει καί τό προςφιλές τέκνον 'της. Διέταξε 
τόν δεύτερον υπηρέτην νά έγείρη τόν τραυματίαν καί νά 
φέρη αυτόν εις την άμαξαν, έπειτα έξηκολούδησεν ή κό
μησσα βραδέως τήν πορείαν της μετά της δλιβεράς λείας 
διευδυνομένη προς το οίκημά της.

Έ ν τη άμάξη ή κόμησσα εΐχεν όφδαλμούς καί αίσδή- 
σεις μόνον διά τόν υίόν της, όςτις, βεβαίως νεκρός ώυ από 
πολλοΰ, έκειτο ήδη έπί τής καρδίας καί τών βραχιόνων της. 
Μετά σπασμωδικής δερμότητος έσφιγγεν αυτόν ¿ν τάΐς άγκά- 
λαις της, ¿κάλυπτε τήν νεκρικήν μορφήν του διά δερμών δα
κρύων καί φιλημάτων καί έκάλει ότε μέν μετά συγκινητικής 
ικεσίας, άλλοτε δέ μετ’ απελπιστικής κραυγής τό όνομά του. 
Επειτα έν πιστει παρεκάλει δερμώς τόν"Γψιστον νά τή σώση 

τόν υίόν, ή εάν ήτον ήδη νεκρός, νά πράξη δαϋμα εις αυ
τόν καί είς αυτήν, τήν δυςτυχή μητέρα, καί νά τω έπανα- 
δώση τήν ζωήν, νά τόν χαρίση είς αυτήν έκ νέου. Καί 
όλος αυτός ό κοπετός καί αί δεήσεις τής μητρικής καρδίας 
δέν έμειναν άνευ αποτελέσματος. Τό δαϋμα, όπερ είχε γί
νει είς αυτήν, ένηργησε καί έδώ, τό παγωμένον σώμα έλαβε

ζωήν! Ό  πιστευόμενος νεκρός ήνοιξε τούς όφδαλμούς — 
τά  ωχρά ύποκύανα χείλη έκινήδησαν, έλαφρά πνοή ¿ξήλδε 
δι’ αυτών καί έν αυτή ήκούσδη τό όνομα ,,μήτερ!“

Η πίστις καί ή στοργή τής μητρικής καρδίας της εΐ- 
χον έκτελέσει τό δαϋμα, εΐχον ανακαλέσει τόν νεκρόν εις 
τόν βίον! Αμέσως προςεκλήδη ό Εατρός καί οδτος έξηκο- 
λούδησε τό φιλανδρωπικόν έργον του ούτως, ώςτε μετ’ ολί
γον οί δύο τραυματίαι άνέλαβον σχετικώς καί ήδύναντο νά 
αίσδάνωνται, τ ί συνέβαινε πέριξ των. Πόσον ήτον ευτυχής 
ή μήτηρ αίσδανομένη τήν χεΐρά της ¿λαφρώς' δλιβομένην 
υπό της τοϋ υίοϋ της δ ι δλα, όσα δι’ αυτόν έπραξε! Αλλά 
καί τόν άλλον τραυματίαν περιεποιήδη μετ’ αγάπης καί δτε 
έμαδε τό όνομά του, έπεμψεν αμέσως έφιππον άγγελον είς 
Βρυξέλλας προς τήν μητέρα, ήν ¿ζήτει δ μόλις δεκαπεντα- 
ετής πρίγκηψ Λεοπόλδος τοϋΑρεμβεργ, διότι οδτος ήτον ό 
¿χδρικός αξιωματικός, ΐνα τή  άναγγείλη τήν χαρμόσυνον εΐ- 
δησιν, ότι ό υίός της ζή ακόμη καί σώος διαμένει παρά 
τή  κομήσση Δανού«.

Μετ’ όλίγας ημέρας έφδασε μεγάλη τις κυρία συνοδευο- 
μένη υπό νεαράς, μόλις δεκαεπταετοϋς, ωραιότατης νεάνιδος. 
Αυτή ήτον ή πριγκηπέσσα Μαρία Έρριέττα τοϋ Αρεμβεργ, 
έκ γεννετής μαρκησία Γράνα καί ή πρεσβυτέρα δυγάτηρ της. 
Τήν χαράν τών γυναικών, ότι τόν από πολλοϋ νεκρόν νομι- 
ζύμενον υίόν καί αδελφόν άνεϋρον ζώντα καί μεταξύ τόσον 
εύγενών άνδρώπων, τήν δερμήν ευγνωμοσύνην, ήν έξέφρασαν 
άμφότεραι είς τήν σώτειράν του δεν δύναμαι νά περιγράφω, 
αλλά πάσα ευαίσδητος καρδία δά  δυνηδή νά ¿ννοήση.

Ή  πριγκηπέσσα καί ή δυγάτηρ της έμειναν έν 'Ράϊμς 
καί άπό κοινοϋ μετά τής κομήσσης περιεχοιοϋντο τούς άσδε- 
νεΐς, ότε δέ οδτοι άνέρρωσαν, ισχυρότερος καί καλλίτερος δε
σμός συνήνωσε τάς δύο εύγενεΐς οίκογενείας, αΐτινες άν καί 
πρότερον ήσαν εχδρικαί προς άλλήλας, έν τούτοις έν τη 
ατυχία συνεδέδησαν διά στενής φιλίας. Ή  νεαρά καί ωραία 
πριγκηπέσσα Αρεμβεργ άπηλδε τοϋ 'Ράϊμς ώς μνηστή τοϋ 
κόμητος Δανού«, μετά τό τέλος δέ τοϋ πολέμου έπανήλ&εν 
ως σύζυγος τοϋ νεαρού κόμητος καί δέσποινα τοϋ οίκου του.

'Ο  κόμης δέν άνέλαβε πλέον τά  όπλα, διότι ύπολει- 
φδεΐσά τις αδυναμία καί, διά τί νά τό σιωπήσω, διπλοί δε
σμοί έκράτουν αυτόν έν τφ  οΐκω του, ένδα πλησίον τής 
ωραίας συζύγου του άπήλαυσε βίον ευτυχή καί ευδαίμονα. 
Αλλ’ ό πρίγκηψ Λεοπόλδος έξηκολούδησε τό έργον του πο
λέμου, έγινε διάσημος στρατηγός καί διοικητής τών αυτο
κρατορικών στρατευμάτων έν ταΐς Κάτω Χώραις καί άπέ- 
δανε τή* 1745. Έ γγονή τις τοϋ κόμητος Δανού« ύπαν- 
δρεύδη τόν γνωστόν Αόγουστον Αρεμβεργ, φίλον τοϋ Μι- 
ραβώ, ό δέ υίός αύτοϋ πρίγκηψ Έρνέστος Αρεμβεργ, γεννη- 
δείς τό) 1777 έζη μέχρις έσχατων ώς απόγονος τοϋ έκ δαύ- 
ματος τής μητρικής στοργής σωδέντος κόμητος Δανουά έδώ 
είς 'Ράϊμς παρά τήν Βαλενσιέννην.

Ό  γέρων ¿σιώπησε. —
— Καί χόδεν γνωρίζετε δλα ταϋτα τόσον ακριβώς; 

ήρώτησα αυτόν έννεός, διότι τήν αφελή του διήγησιν εΐχον 
ακούσει μετα μεγάλης προςοχής.

'Ο  γέρων άπήντησεν:
— "Ο,τι σάς διηγήδην εύρίσκεται γραμμένον είς τήν 

βιβλιοδήκην ή τά  αρχεία της Αρεμβουργικής βιβλιοδήκης 
— άν αυτη εύρίσκεται ακόμη είς 'Ράϊμς, όπου είργάσδην 
έπί πολύ, ή είς τό Αρεμβουργικόν μέγαρον έν Βρυξέλλαις 
ή άλλου που, δεν γνωρίζω. 'Ίσως ημέραν τινά δημοσιευδή 
τό πράγμα κατά τά  παλαιά ταϋτα χειρόγραφα. Αλλά πάν-
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τοτε δά  έκτεδή αυτό όπως σάς τό διηγήδην έγώ τώρα καί 
δχως καί άλλα χρόςωχα έκτος έμοϋ έμαδον αΰτό!

Ηύχαρίστησα τόν γέροντα καί τήν σύντροφόν του δερ
μώς διά  την διήγησιν καί την φιλοξενίαν, έπειτα έδλίψαμεν

άμοιβαίως τάς χεΐρας, μη λαμβάνοντες ύπ’ δψιν ότι τώ 1709 
καί 1870 οί πατριωταί του καί οί πατριώταί μου ΐσταντο 
έχδρικώς απέναντι άλλήλων, άλλ’ ώς καλοί γείτονες καί φίλοι.

Ernst Pasqué,

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Κ Α Ι  Π Α Ρ Α Φ Ρ Ο Σ Υ Ν Η .
(τέλος).

'Ο  διάσημος άγγλος ίατρός Μώδσλεϋ άφηγεΐται Ιν τινι 
σπουδαία* αύτοϋ συγγράμματι „περί τοϋ ύπευδύνου τών φρε
νοβλαβών“ τό έξης γεγονός.

„Ημέραν τινά έπεσκέφδη αυτόν κύριός τις, πεντηκον
ταετής τήν ηλικίαν, εύρωστος καί έκτάκτως νευρώδης, όςτις 
άφ’ οδ προηγουμένως διήγαγε βίον λίαν ένεργόν καί ώς έκ 
τής έργασίας του περιήλθε χλείστας χώρας, από τινων έτών 
είχε παραιτηδΐ χάσης έργασίας. Έβασανίζετο υπό φοβέρας 
μανίας προς φόνον, ήτις ένίοτε τόσον άκαταμαχήτως έξεδη- 
λοϋτο, ώςτε ήναγκάσδη νά ζή μακραν τής οίκογενείας του 
εις τ ι άλλο ξενοδοχεΐον, ΐνα μή καταστή φονεύς. Ουδέ
ποτε ήτο άπηλλαγμένος της ορμής ταύτης, κατά καιρούς 
δμως ύπέπιπτεν είς φοβερούς καί άνυποφόρους παροξυσμούς. 
Έλαφρότερον ήσθάνετο αυτήν, έλεγεν ό άσδενής, οσάκις 
ήσχολεΐτο μόνον με τήν ίδέαν του φόνου, χωρίς συγχρόνως 
νά έχη καί τήν Ιπιδυμίαν νά τήν πραγματοποίηση. Έ ν  τοΤ 
μεταξύ όμως κατελαμβάνετο ύπο τής μανίας ώς ύπό παρο
ξυσμού, τό αΐμα συνέρρεε χρός τήν κεφαλήν, βαρεΐαν οδσαν 
καί τεταραγμένην δ ασθενής ήσδάνετο εαυτόν όλως έγκα- 
ταλελειμμένον, έτρεμε καδ’ όλον το σώμα καί έκαλύχτετο 
υπό ψυχρου ίδρώτος, μεθ’ ό έξερρήγνυτο είς δάκρυα καί ού
τως άνεκουφίζετο καδ’ όλοκληρίαν. Ούχί σπανίως οί παρο
ξυσμοί ουτοι έπήρχοντο κατά τήν νύκτα, ότε πλήρης φόβου 
Ιπήδα έξω ττ ς  κλίνης, τρέμων καδ’ όλον το σώμα καί έξ 
ίδρώτος άποστάζων. Ουτω περιέγραφεν 6 άτυχης άνδρωπος 
τήν δλιβεράν του κατάστασιν, περί ής ήδύνατο νά χεισδή 
πας άκούων αυτόν καί βλέπων τά  άφθονα δάκρυα, άτινα 
έχυνε διηγούμενος τ’ ανωτέρω. Αλλως δ χαρακτήρ αύτοϋ 
ήτο σταδερός καί ενεργητικός, ούδέν δέ ένδόσιμον παρεί- 
χετο όπως ύποδέση τις ύπάρχουσαν διανοητικήν τινα ταρα
χήν έξαφουμένης τής ευκολίας, μεδ·’ ής συνελάμβανεν άβα- 
σίμους υποψίας καί έτρεφε δυςπιστίας χρός τούς περί αυτόν. 
Έ ν  ώ είς όλα τά  άλλα ήδύνατο νά συγκράτηση εαυτόν, είς 
τοϋτο μόνον δέν ήδύνατο νά έξασκήση τήν δύναμιν τής δε» 
λήσεώς του, καί ήτον ύπό τό κράτος ήδικοϋ έλαττώματος, 
όπερ έβλαπτε τό νευρικόν του σύστημα καί καδίστα εύεξή- 
γητον τήν άξιοδρήνητόν του κατάστασιν.

Χαρακτηριστική έπίσης διά τόν τύπον τούτον τής φρε- 
νοβλαβείας εΐνε καί ή εξής ίστορία είκοσιδιετοϋς γυναικδς, 
έχούσης έν τη’ οίκογενεία της καί άλλους πάσχοντας τάς 
φρένας. Έπανειλημμένως κατελαμβάνετο αυτη ύπό παρο
ξυσμών άμετρου έρεδισμοϋ, καδ’ ούς πάντοτε χροςεχάδει 
νά στραγγαλίση τήν ίδίαν δυγατέρα, ήτις όμως έτρεφε πρδς 
αυτήν, απεριόριστον αγάπην καί στοργήν. Συνήδως έκάδητο 
έν τινι γωνία τσυχος, παρεπονεΐτο διά τήν κατάστασίν της 
καί έφαίνετο τόσον αδύνατος, ώςτε νά ύποδέση τις ότι μό
λις ήδύνατο νά κινηδή. Αίφνης δμως άνεπήδα έκ τής θέ- 
σεώς της κραυγάζουσα, ότι οφείλει να τό κάμη, καί έπέ- 
χ ιχτε κατα της δυγατρός όπως τήν στραγγαλίση. Διαρ- 
κοϋντος τοϋ παροξυσμού ανέπτυσσε τοσαύτην δύναμιν, ώςτε

μετά βίας ήδύνατο νά την κράτηση εις καί μόνος άνδρω
πος. Μόλις όμως χαρήρχοντο ολίγα λεπτά έν τοιαύτη αγω- - 
νία, έπιπτεν εκτάδην έξηντλημένη καί άσφυκτιώσα, καί 
έκραύγαζε: ,,Σώσατέ με, σώσατέ με! Σάς τό είχα’ δέν πι
στεύετε πόσον ήμην κακή“. νΗδη δέν ήδύνατο τις πλέον να 
παρατηρήση τι έπ’ αύττς έμφαΐνον παραφροσύνην, οί δέ πα
ροξυσμοί έφαίνοντο μάλλον ώς τις ακαριαία σχασμωδικη 
διατάραξις τών διανοητικών λεΐΊ ουργιών. Διά τοϋτο καί r  
χάσχουσα ήτον αξιοδάκρυτος ώς ώδύυμένη να διαπραξη κα
κούργημα, οδ καί την ίδέαν ακόμη δέν ήδύνατο νά ύποφέρη.

Καί άληδώς τόσον φοβεροί εΐνε αί βάσανοι τών ύπΰ 
τής μανίας τοϋ φόνου κατειλημμένων, ώςτε συχνάκις οί δυς- 
τυχεΐς άδυνατου’ντες νά άντιστώσι κατ’ αυτών αυτοχειρια- 
ζονται.

"Ετερον συγγενές τω ανωτέρω φαινόμενον εΐνε η κλε- 
πτομανια, καδ’ ήν άνθρωποί τινες κλέπτουσι χωρίς Ιδιοτέ
λειας ή πλεονεξίας τινός. Ούτως ο γαλλος ίατρος Giraud 
άφηγεΐται περί τίνος μεμορφωμένης γυναικός, ότι καίτοι 
πλούσια καί μηδενός στερουμένη έκλεπτεν έν τούτοις διά
φορα αντικείμενα είς όσα άν έπεσκέπτετο καταστήματα. 
Όμοίως καί δ Casper αναφέρει παιδαγωγόν τινα κλέπτου- 
σαν χρήματα δια μόνον τον λόγον, ότι ηύχαριστεΐτο άκού- 
ουσα „τόν ήχον τοϋ μετάλλου“. Έ τέρα έπιμεμελημένης 
τυχοϋσα αγωγής νεάνις ύπεξήρει παν ό,τι έκέντα τούς 
όφδαλμούς της, έρεύνης δέ γενομένης εύρέδησαν παρ’ 
αυτή δακτυλήδραι, περιώμια, περικνημίδες, χειρόκτια καί 
άλλα διάφορα πράγματα, καί έν ο) χύνουσα πικρά μετα- 
νοίας δάκρυα ώμολόγει το έγκλημά της καί ύπέσχετο να 
διορδώση Ιαυτήν, Ιξηκολούδει έν τούτοις πάλιν νά κλέπτη. 
'O  Lavater λέγει περί ίατροϋ τίνος ουδέποτε απερχομένου 
τοϋ δωματίου άσδενοϋς τίνος χωρίς λαδραίως νά συμπαρα- 
λάβη τ ι μεδ’ ¿αυτοϋ, διά τοϋτο καί ή σύζυγος αύτοϋ καδ’ 
Ικάστην εσπέραν ήρευνα τά  δυλάκιά του καί είρισκεν έν 
αύτοΐς τακτικώς ψαλίδια, μαχαίρια, μικράς κοτυλας, δήκας 
καί τά  παρόμοια, άτινα κρυφίως άπέδιδε πάλιν είς τους ίδιο- 
κτήτας των. Μετά τήν κλοπήν τών αντικειμένων ή όρμή 
έκείνη καί ή μανία καταπραΰνεται, τά  δέ κλοπιμαία, μηδε- 
μίαν Ιχοντα πλέον διά τον κλέψαντα άξίαν, ρίπτονται ύπ’ 
αύτοϋ άνευ προςοχής τηδε κάκεΐσε.

Έτέραν έπίσης συγγενή κατηγορίαν άποτελοϋσιν οί 
έχοντες την μανίαν τοϋ έμπρησμού, άπέδωκαν δέ τό πάδος 
τοϋτο κυρίως είς τούς μηκέτι ήβάσαντας ¿κείνους νεανί
σκους, οίτινες άνευ τινός αίτιας καδίστανται επίφοβοι έμ- 
πρησταί. 'Ο  ίατρός Χέλβιγ λέγει, ότι είδε χοτε νεανίαν 
μόλις δεκατετραετή καί έν τούτοις τρεις ήδη πυρκαϊάς άνά- 
ψαντα έν τη ίδιαιτέρα του πατρίδι. ,'Ο τε εΐδον πρωτην 
φοράν πυρεΐον, έλεγεν οδτος, μου ήλδεν αμέσως r  ίδέα’ ά, 
αύτό ’μπορεί ν’ άνάψη. Μεγάλην εύχαρίστησιν δέν εΐχον 
άπό τάς πυρκαϊάς, τό περισσότερον μετενόουν κατόπιν, 
άλλα «μα Ιφ&αν« είς έκεΐνο τό σημεΐον, πάντοτε ήσδανς-
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μην ώς μ,ίαν δυναμιν να μέ ωδή, έκ νέου να δέσω το πύρ.“ 
'Ομοίως υπηρέτρια τις, άλλως άγαδή καί μόλις δεκαεπτά 
¿των ηλικίαν Ιχουσα, έλεγεν, ότι πάντοτε άκαταμάχητον 
ήσδάνετο κλίσιν ν’ άνάψη πυρκαϊάν, χωρίς τό παράπαν ν’ άνα- 
λογισδή τάς συνεχείας τ τ ς  πράξεώς της. Άφ’ οδ ο'λόκλη- 
ρος η οίκία περιεκυκλώδη υπό των φλογών, ήσδάνδη μεν 
έπί τούτω βαδεΐαν λύπην, άλλ’ ο' φόβος της έξέλιπεν Ιντε- 
λώς. 'Η  υπαρξις τοιαυτης τίνος ίμχρηστικης μανίας άνε- 
γνωρίσδη ήδη περί τά  τέλη του παρελθόντος αίώνος υπό 
της έν Λειψία ιατρικής σχολής, βραδύτερον δέ και διά νό
μου έπεκυρώδη υπό του χρωσσικου υπουργείου, άποστείλαν- 

,τος εις άπαντα τά  δικαστήρια του κράτους εγκύκλιον, καί)’ 
ήν όσάκις οί αυτουργοί πυρκαϊάς τίνος εΤχον ηλικίαν από 
δώδεκα μέχρις εϊκοσιν ¿των έπρεπε, πριν ληφδή ή δικαστική 
άπόφασις, νά δοδή προς τούτο ή δέουσα έγκρισις υπό των 
ειδημόνων. Μετά παρέλευσεν ολίγου χρόνου πολλοί ¿κ των 
ιατρών έκηρύχ&ησαν ¿ναντίοι τής παραδοχής Ιδιαιτέρας πυ
ρομανίας, ό δέ ιατρικός σύμβουλος Casper, εις των έξοχω- 
τέρων Ιατροδικαστών τής ¿ποχής του, κατώρδωσεν ως μέλος 
του Εατρικοΰ συμβουλίου νά άρη περί τό 1850 τον όρον 
έκεϊνον, ομοίως δέ καί r  νεωτέρα Εατρικτ μετά πολλάς συ
ζητήσεις καί αμφιβολίας κλίνει νά παραδεχτή την πυρομα
νίαν ουχί ως ιδιαιτέραν διανοητικήν νόσον, άλλα ρ.όνον ώς 
μονομερές τοιαύτης τινός σύμπτωμα. Έ π ί τής αυτής βά-

Α Ι  Α Ρ Ε Τ Α Ι  Κ
Παρ

Αί άρεταί καί αί κακίαι ¿μισούντο αναμεταξύ τους άφ’ 
δτου υπάρχουν άνδρωποι ’ςτόν κόσμο. Αί κακίαι ζούσαν 
πάντα χαρούμεναις καί ο,τι έκαμναν τό έκαμναν μέ μεγά- 
λην τέχνην καί πονηριάν· αί άρεταί ήσαν πάντα πτωχαίς 
καί έν τούτοις μόνον αυταίς έφερναν ώς παράδειγμα είς όλα 
τά  βιβλία τών σχολείων καί .τά  παραμύδια. ’Αλλά μέσα 
’ςτήν καρδιά τους καί αύταίς επιθυμούσαν έτση νά προοδεύ
ουν όπως καί αί κακίαι! Καί νά πούμε την άλήδεια καμ- 
μια φορά κρυφά κρυφά τό κατώρδωναν.

Δύςκολο εΤνε τώρα νά εδρουμε πλέον την αιτίαν, διά 
τήν οποίαν ¿μάλωσαν, καί ποιος πρώτος έκαμε την αρχή. 
Φαίνεται όμως ό,τι r  αφορμή έδόδηκεν από ταίς άρεταίς. 
'Η  κακία ήτανε πάντοτε πολυ πανουργοτέρα καί χ ιό  έφευ- 
ρετικη, περπατούσε μέ ’περηφάνεια ’ςάν κοκέττα γυνάίκα, 
καί ’ςάν άγριο άλογο ¿χύνονταν μέσα ’ςτό χρυσάφι καί τό 
ασήμι τού κόσμου. Αί άρεταί δέν μπορούσαν βέβαια νά 
τήν φτάσουν καί δ ι αυτό έ&ύμωναν. „Καλά λοιπόν, εί
χανε, κάμνε συ την μεγάλη κυρία, άξελόγιαστη! Η μ ά ς δά 
μάς τιμούν καί ’χοκάμισο μονάχα άν φορούμε.“ Καί ή κα
κία άποκρίδηκε: ,,Ναί, κυττάξετε νά τιμηδήτε!“

Τέτοιο περιγέλο_ιο όμως δέν ’μπορούσαν αί άρεταί νά 
υποφέρουν καί δ ι αυτό άρχισαν όπου ’μπορούσαν καί ’ςέ 
κάδε βήμά τους νά ταπεινώνουν τήν κακία. Έβγήκαν μά
λιστα σχεδόν γυμνάίς έξω ’ςτους δρόμους καί ένωχλοΰσαν 
τους διαβάτας: „Έτση δέν εΐνε, σείς τίμιοι άνθρωποι, σείς 
μας άγαπάτε κ’ έτση πού είμαστε; Καί οί διαβάται ,,Μά 
πώς έπλήδαιναν αυτά τα  γεροντοκόριτσα! έλεγαν. Πάτε 
’ςτην ευχή του’ Θεού καί τής Παναγίας καί μή μάς κρα
τά τε  ’ςτή μέση τού δρόμου!“

Αί αρεταί όμως ¿δοκίμασαν καί τήν αστυνομία νά πά-

σεως δέ στηριζομένη πειράται νά έξηγήση καί την κλεπτο
μανίαν καί τας άλλας μονομανίας.

Άλλ’ έν <?> τό είδος τούτο τών κακούργων ώς γνώρι
σμα φέρει τήν έλλειψιν πάσης έγκληματικής άφορμής, παρ’ 
άλλοις συμβαίνει άλλο τ ι χάντη άπίστευτον, διότι φονευου- 
σιν ουχί έκ μίσους, άλλ’ εξ αγάπης  προς τον δολοφονούμε
νου. Τοιούτοι εινε οί άποκτείνοντες τά  ίδια τέκνα γονείς, 
οίτινες άτυχώς δέν εΐνε σπάνιοι έν ταΐς μεγαλοπόλεσι τής 
Ευρώπης. 'Η  άποτρόπαιος ίστορία έπιπλοποιού τίνος έν Βε- 
ρολίνω, φονεύσαντος πρώτον μέν τάς δύο του δυγατέρας, 
ειτα δ’ άποκόψαντος τον λαιμόν τών δύο του υιών καί τελευ
ταίου πειρα&έντος καί ¿αυτόν ν άποκτείνη δέν εΤνε μονα
δική έν τοΐς χρονικούς τών βερολινείων δικαστηρίων. Ουχί 
αδίκως ό Χόλτσενδορφ ονομάζει τά  φαινόμενα ταύτα τρα
γωδίας τής κοινωνικής διαφθοράς. Συμβαίνουσι δέ ταυτα 
προ πάντων εις τάς καλλιτέρας φύσεις, αΐτινες πλήρεις άπελ- 
πισίας έκ τού ματαίου υπέρ τής υπάρξεως άγώνός των καί 
έρ.φορούμεναι υπό ειλικρινούς προς τους οικείους των αγάπης, 
αντί νά έγκαταλείψωσιν αυτούς δέλουσι διά τού κοινού &α- 
νάτου νά τούς σώσωσιν από τής ατιμίας, τής πενίας ή καί 
τού οίκτου τών άνδρώπων. ,,’Απεφάσισα νά φονεύσω τάς 
θυγατέρας μου διά νά μή άναγκασδούν μετά τόν δάνατόν 
μου νά γυρνούν ’ςτόν κόσμον έδώ κ’ έκεΐ, έλεγε πρις τους 
δικαστάς ό άνωτέρω μνημονευτείς έχιπλοποιός.

Δρ. Ε. Μ.
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ρουν μέ τό μέρος τους, καί: ,,Τί στέκεσ&ε καί χάσκετε έτση; 
¿φώναζαν προς τούς άστυνόμους. Άφίνετε έτση νά διαφδεί- 
ρεται τό δημόσιον, καί προτού νά τό καταλάβετε δά  ίδήτε 
όλον τόν κόσμον νά βρωμά άπό κακίας!“ Άλλα ή άστυ- 
νομία δέν συγκινεΐται εύκολα καί έξηκολουδησε νά προστα- 
τεύη ταίς κακίαις καί νά βάζη μάλιστα τούς στρατίώτας 
νά ταίς παρουσιάζουν τά  όπλα. ”Ετση θέλοντας καί μή 
θέλοντας αί άρεταί έπρεπε ν’ άποσυρδούν, άπο το δυμό τους 
όμως ¿φοβέριζαν: „Νά ίδήτε σείς! δάρδη καιρός νά σάς 
στείλουμε ’ςτό κάτεργο διά τά  έργα σας!“

’Αλλά αί κακίαι διαρκώς ¿προόδευαν καί έκαυχώντο 
μάλιστα. „Νά τώρα πλέον τό βρήκατε καί σείς — νά μάς 
φοβερίζετε δα  μέ τό κάτεργο! Άν 8·ά πάμε ’μεΐς έκεΐ, 
αυτό δέν τό ξέρουμε άκόμη, σείς όμως κυττάξετε'πού άφ’ 
ότου γεννηθήκατε εϊσαστε μέσα! Δέν βλέπετε πόσο κακαίς 
έγιναν καί αυταίς δά αί άρεταίς! Μόνον πετσί καί κόκ- 
καλο εΐνε, μά έχουν μάτια πού λάμπουνε! Σκάνουν γ ιά  
όλίγο μέλι, καί όμως δέν ξέρουν πώς νά βάλουν τό δάκτυλό 
τους μέσα!“

Χωρίς πολλά λόγια λοιπόν τό μίσος καί ή έχδρητά 
τους έφδασεν είς τό μτ περαιτέρω, διότι πολύ συχνά καί 
δημόσια ξηλοκοπήματα συνέβησαν καί άλλα δυςάρεστα πράγ
ματα, πάντοτε όμως τήν ’πάχαιναν ή άδόναταις άρεταίς. 
Αί κακίαι ταίς ένίκησαν καί ταίς εβαλαν’ςτά σίδερα: ,*Ετση, 
τώρα δά  ησυχάσετε ¿πί τέλους, ’ξαναμωραμέναις!“ Έ κεΐ 
έκάδησαν λοιπόν έως ου τ  Κυβένησις έμβήκεν είς το μέσον 
καί ταίς ήλευδέρωσεν. Μιά ’μέρα, όταν πάλιν έξυλοκοπούντο 
έτση, πέρασε κατά τύχην άπό κοντά τους ένας χαραγχώζης 
καί τους είπε.

— Τ ί άνόηταις πού εΐσδε! γ ια τ ί μαλώνετε έτση; Έσεΐς

ΚΛΕΙΩ.

πρώτα εΐσαστε „ιδιότητες“, καί υστέρα άπό πολύν καιρό τ  
βλακεία καί ή κακογνωμιά τών άνδρώπων ¿γέννησε ταίς 
άρεταίς καί ταίς κακίαις. Αί πρώταις ¿βασανίζονταν, αί 
άλλαις κάνέναν δέν ¿φοβούντο — καί έτση ό τροχός τής 
μηχανής ¿χάλασε καί άρχισαν τά  μαλώματα, οί φόνοι καί 
τά  άλλα κακά νά βασιλεύουν ’ςτόν κόσμο . . . · 'Ρωτήστε 
¿μένα νά σάς ’πω, τ ί πρέπει νά κάμετε: γυρίστε πάλιν ςτήν 
αρχή . . . καί ίσως άπάνω ’ςένα πράγμα συμφωνήσετε!“

Άφ’ ου ώμίλησε κατ’ αυτόν τόν τρόπον, ¿πήρε παλιν 
τόν δρόμο του καί ’πήγε ’ςτό Ταμείο γ ιά  νά πληρώση τους 
φόρους του.

Άν τώρα τά  λόγ,ια τού καραγκιόζη έκαμαν έντύπωσι 
ή άν δέν εΐχον πλέον δυ- 
ναμιν νά δαρδούν περισ
σότερο, αυτό δέν τό ξέ
ρουμε μετά βεβαιότητος, 
ή αλήθεια όμως εΐνε ότι 
κατέβασαν τά  ξύλα καί 
άρχισαν νά συλλογιούνται.

Άλλως τε <xl άρεταί 
έσκέπτοντο περί της υπο- 
δέσεως κάπως σοβαρώτερα, 
διότι τό στομάχι τους 
έμοΰγγριζεν άπό τήν πείνα- 
αί κακίαις πήρανε πάλιν 
τό συνειδισμενο δρόμο τους 
καί ’ζούσαν ξέγνιαστα καί 
πλουσιοπάροχα.

— ,,’Στά χαμένα κι 
αυτός μάς λέγει έκεΐ „ιδιό
τητες“, είπε πρώτη ή με
τριοφροσύνη, ταίς ξέρουμε 
κι’ ημείς .αυταίς ταίς „ιδιό
τητες“ απαράλλακτα όπως 
κι’ αυτός. Μερικαίς άπό 
αυταίς φορούνε άτλαζένια 
καί μεταξωτά φορέματα 
καί τρώνε ’ςέ χρυσωμένα 
πιάτα, άλλαις πάλιν μόνο 
κουρέλια έχουνε ’ςτό κορ
μί τους καί κάδουνται όλην 
τήν ημέρα χωρίς νά φάνε.
Καί ό καραγκιόζης δέν έχει 
πολλαίς φροντίδες; ’γέμισε 
τήν κοιλιά του μέ άχυρα
καί έκαμε πραγματικώς πολυ καλά· εμάς όμως δέν μπορούν 
νά μάς γελάσουν, γιατί γνωρίζουμε πού στέκεται τό μέλι.

„Καί τ ί „ιδιότητες“ πάλιν εΐνε αυταίς πού μάς ταίς 
βαχτίζουν τώρα έτση ¿ξαφνικά! εΐπεν ανήσυχος καί ή κο- 
σμιότης. Δέν υπάρχει ¿δώ καμμιά παρεννόησις; Άπό τήν 
άρχή τού κόσμου ήτανε άρεταίς καί κακίαις, εκατό χιλιά
δες χρόνια εΐνε τώρα πού γιαυταίς ο'μιλούνε καί εκατομμύ
ρια βιβλία ¿γράψανε, καί νάσου τώρα έρχεται ένας έξαφνα 
καί σοϋ λέγει, πώς δέν είμαστε άλλο τίποτε παρά „ιδιότη
τες“. Ά ς ήνε, κυττάξετε όμως πρώτα νά φυλλομετρήσητε 
αυτά τά  βιβλία καί δά ίδήτε πόση σκόνι δά  βγάλετε άπό 
τά  φύλλα τους!“

Έσυλλογίσδησαν τό ενα, ¿συλλογίσδησαν το αλλο και 
¿πί τέλους έκριναν, ότι ή κοσμιότης είχε δίκαιον. ΙΙόσαις 
χιλιάδες χρόνια αί άρεταί έδεωρούντο άρεταί καί αί κακίαι

κακίαι! Πόσαις χιλιάδες βιβλία έγράφησαν περί αυτών, πόσα 
καντάρια χαρτιού καί μελάνης έξωδευδησαν για το  χαττρί 
τους! Ή  άρεταίς πάντοτε ¿στέκονταν δεξιά, καί άριστερα 
— ή κακίαις· καί τώρα κατά τους λόγους Ινός βλακός 
έπρεπε ν’ άπορρίψουν όλα αυτά καί νά όνομάζωνται μόνον 
,,ίδιότητεςΐ“ Αυτό δέ νά ήτο τό ίδιον, .άν κανένας άφινεν 
όλα τά  δικαιώματα τής κοινωνικής του τάξεως καί ώνομά- 
ζετο ρ.όνον ,,άνδρωπος!“ Ναι βέβαια δά  ήτο τούτο πολύ 
άπλούν — άπλούστατον, άλλ’ όμως συχνά ή βλακεία εΐνε 
χειρότερα παρά την μο,χ&ηρίαν. Πάτε μ ιά  καί δοκιμάστε νά 
κάμετε τίποτε μέ τήν βλακεία, καί δά  ίδήτε πώς καί ’ςτό 
πρώτο βήμα, πού δά  κάμετε, δά  χωδήτε μέσα ’ςέ τόση λά

σπη, πού εύκολα μπορείτε 
καί νά πνιγήτε άκόμη!

νΟχι, ουτε λόγος κάν 
πρέπει νά γίνεται γ ιά  „ιδιό
τητες“, κανένα άλλο μέσον 
όμως — ή καλλίτερα καμ- 
μιά κατεργαριά — ’μπο
ρούσε νά βρεδή. Πολύ φρό
νιμα δά  ήτανε άν έγίνετο 
καμμιά κατεργαριά, διά 
νά ευχαριστηδούν αί αρε
ταί καί νά ίκανοποιηδούν 
καί αί κακίαι, γ ια τ ί καί 
αυταίς δέν τά  πήγαιναν 
καλά. Προ ημερών π. χ. 
εΐχον συλλάβει τήν ήδυ- 
πάδειαν έπ’ αυτοφόρω μέσα 
’ςτό δωμάτιο τού λουτρού 
καί έγράφησαν περί τού
του πρωτόκολλα καί άλλα 
δικαστικά έγγραφα· τήν 
ίδια νύκτα έπίσης έρριξαν 
κάτω άπό τήν σκάλα τήν 
μοιχεία. Καί πόσος και
ρός εΐνε τάχα πού ή έλευ- 
δεροφροσίνη έφδασε ’ςτήν 
ακμή της; Πάρα πολυ ολί
γος καί ’ς αυτό τό όλίγο 
διάστημα τήν έβγαλαν πά
λιν άπό τή ρίζα! Δι’ όλα 
ταύτα καί αί κακίαι πολυ 
έπεδυμουν νά κάμουν καμ- 
μιά διαβολιά. Λοιπόν, 

άξιότιμοι κύριοι καί κυρίαι! δέν έχει κάνένας Σας νά προτείνη 
’ς αυτό ¿πάνω τίποτε!

Είς τήν πρόςκλησιν ταυτην Ιβγήκεν είς τό μέσον μ ιά  
γρηά, μά μ ιά  μικρή παληόγρηα: ή πείρα (υπάρχουν όμως 
δύο πείρες, ή ένάρετος καί ή έξηχρειωμένη· άλλ’ αυτή ήταν 
ή ένάρετος). Αυτή λοιπόν έκαμε τήν άκόλουδον πρότασιν: 
,,Βρέτε ενα στολίδι · πού ν άρε'ση ταίς άρεταίς καί νά μή 
δυςαρεστη καί ταίς κακίαις καί στείλτε το ώς πληρεξούσιον 
άντιπρόςωπον είς τό έχδρικό στρατόπεδο.“

Άρχισαν τό λοιπόν να ζητούν καί. φυσικώς βρήκαν καί 
κάτι. Βρήκαν δύο.ορφανά- τήν έγκράτεια καί την ακρίβεια, 
ή όποίαις καί ή δύο ¿κατοικούσαν ’ςτήν αυλή τού σπητιού 
τών άρετών, ζούσαν άπό τό πατρικό μερτικό τους, έκαμναν 
έμπόριο μαστίχας καί άλλων ποτών (τό όποιον ίτα ν  όμως 
αόστηρα άπηγορευμένον) καί κρυφά κρυφά έδιδαν καταφύγιο
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εις ταΐς κακίαις. ’Αλλά. κάθ·ε αρχή δμως εΤνε καί δύςκολη. 
'Η  ορφανάΐς δεν ήταν πολύ παρρησιαστικούς και πολύ μαλα- 
καις γ ιά  νά ’μπορέσουν εύσυνειδήτως και άξιοπρεπώς νά έκτε- 
λέσουν τήν έντολή τους. Μόλις έφάνησαν είς τό έχ9·ρικό 
στρατόπεδο, μόλις άρχισαν νά συζητούν καί νά διαπραγμα- 
τευωνται, και νάσου ολαις αί κακίαις ¿πάτησαν εν σώματι 
τάίς φωναίς: ,,Τά ξέρουμε δά, τά  ξέρουμε! ΕΤνε πολύς και
ρός τώρα πού μάς περιτριγυρίζετε ’ςάν ή γάτα τδ ζεστό πι
λάφι, άλλα δεν περνούνε αυτά εδώ πέρα! Πάτε ’ςτην ευχή 
τού Θεού, καλά κορίτσια, καί μή ’ξοδεύετε τόν καιρό σας 
’ςτά χαμένα!“

Γιά νά αποδείξουν τό λοιπόν είς ταίς άρεταίς, ότι δεν 
’μπορούν νά ταίς γελάσουν, ’πήγανε ’ςτό ξενοδοχείο της Σα- 
μαρκάνδης καί έκεΐ έμειναν όλην τήν νύκτα. Τό πρωΐ, όταν 
έσηκώ&ηκαν νά φύγουν, συνέλαβαν τήν εγκράτειαν καί την 
αγνότητα καί τόσον ταίς κακομεταχειρίστηκαν, ώςτε καί 
αυτοί οί Τατάροι τής Σαμαρκάνδης ¿τρόμαξαν καί έλεγαν 
αναμεταξύ τους: „Μωρέ, ’δες έκεΐ γυναίκες χωρίς καμμιά 
ανατροφή καί καλωσύνη!“ Κατάλαβαν έπί τέλους καί ή 
άρεταίς, ότι ή ,ύπόύεσις ¿πήγαινε πολύ στραβά καί επρεπε 
νά λάβουν μ ιά  άπόφασι.

Κατ’ ¿κείνον .τον καιρόν έμεγάλονε κοντά τους ένα 
πλάσμα γένους ουδετέρου, ένα πράγμα ερμαφρόδιτο, τό όποιον 
όμως τού ’δώκανε ονομα &ηλυκού γένους καί τό ’λέγανε νπο 
κ ρ ι σ ία  . . . .  όλα απάνω του ήσαν αίνιγματώδη — καί αυτή 
άκόμη ή γέννησις. Έ νας παλαιός, παμπάλαιος μυθ·ος τής 
χώρας εκείνης έλεγεν, οτι μ ιά  φορά κι’ έναν καιρό ή τα
πεινοφροσύνη καί ή ϊδυπάθ·εια συνηντή8·ησαν ’ςένα κρυφό 
μέρος καί ώς καρπός της συναντη'σεως ταύτης ’βγήκεν ή 
υποκρισία, 'ήί άρεταίς τήν ¿βύζαξαν καί τής έδωκαν τάς 
πρώτας περιποιήσεις καί δστερα, άμα έμεγάλωσεν ολίγον καί 
μπορούσε μονάχη της νά περπατή, τήν έστειλαν ’ςτό ιδιω
τικό έκπαιδευτήριο μ,ιανής γαλλίδος, πού τήν έλεγαν α ο π ι π ι α -

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, '
Έ ν  γένει ή  περί τού ποσίμου ΰδατος φροντίς εΐνε έργον καί καθή- 

κον τ? ς  Υγιειονομικτς άρχτς πάσης χώρα? καί τόπου. Καί είς μέν τάς 
πόλεις, δπου τδ ΰδωρ φέρεται διά δημοσίων υδραγωγείων έπαρκούντων 
όπωςδτποτε είς τά χρείας τών πολιτών, δέν έχομέν τι νά φοβοίμεθα έκ 
με'ρονς τού κακού ΰδατος, άλλ’ άλλως έχει τό πραγμα έκεΐ δπου αντί Υδρα
γωγείων Υπάρχουσι μο'νον ιδιωτικά φρέατα καί κρήναι. Σχεδόν πασα με
γάλη επιδημική ή ενδημική νο'σος, οΐον τύφος, χολέρα, διαλείπων πυρετός, 
δυςεντερία κλπ. προκαλεΐται ¿κ του σεσηπότος ΰδατος τοιοΰτων φρεάτων 
καί εξ άλλων ακαύαρσιων επισωρευομένων έν τοΐς όχετοΐς εργοστασίων, 
σφαγείων κλπ., αΐτινες εΥρισκόμεναι εγγύς των εντός τών πο'λεων φρεάτων 
μολύνουσι τό ΰδωρ καί καθίστανται τοιουτοτρόπως άληθή,ς πηγή διαφόρων 
νοσηρών μιασμάτων. Έ κ ε ΐ όμως ένθα ή δημοσία αρχή δέν εΐνε είς θέσιν 
ή δέν θέλει νά λάβη τά κατάλληλα μέτρα, όπως εγκαίρως άποτρέψη τό 
κακόν, εΤνε λίαν συνετόν, εάν έκαστος πολίτης φροντίζη περί της ποιότη- 
τος του ΰδατος, δπερ Ιν ελλείψει άλλου ποτού εΤνε βιασμένος νά πίνη. Ή  
εξέτααις τΚς ποιότητος τού ΰδατος εΐνε εΰκολωτάτη καί. έκαστος δύναται 
νά κάμη αυτήν κατά δυ'ο τρόπους, λ  διά τού μικροσκοπίου ή  διά τής χη
μικής άναλόσεως. Καί διά τού μικροσκοπίου μέν μανθάνομεν, άν τό ΰδωρ 
περιέχη ζωύφια καί άλλας άκαθάρτους φυτικάς ΰλας, αΐτινες εΐνε επιβλα
βέστατοι καί πηγή πάσης επιδημικής νόσου. Ή  δοκιμή διά τού μικρο
σκοπίου εινε άπλουστάτη καί διά τούτο ακριβώς ετι περισσότερον,οφείλει 
έκαστος νά μή τήν παραμελή. Διΰλίζομεν ολίγον ποσάν εκ τού ΰδατος, 
δπερ μελλομεν νά πίωμεν, καί τήν έπί τής άκρας τού διύλιστικού χάρτου 
έναπομείνασαν Υποστάθμην φέρομεν Υπό τό μικροσκόπιον. Τ ό ποσόν καί 
ή  όψις τής Υποστάθμης ταύτης όρίζει τήν φυ'σιν καί τό μέγεθος τής άκα- 
θαρσίας. Τό ΰδωρ τού ποταμού Σηκουάνα, τό όποιον πίνει χ  πόλις τών 
Παρισίων, τό ΰδωρ τού Ταμέσεως, πριν ή  καθαρισθή Υπό τών διύλιστικών 
μηχανών καί καταστή άβλαβες καί πόσιμον, περιέχει φρικώδη ποσά τ'λιο-

il-faut. Ό τ ι  ή παράδοσις αυτή ήτανε άλη&ινή ’μπορούσε 
κάνεις νά τό καταλάβη καί άπό τδ μούτρο και άπό τό περ
πάτημα τής υποκρισίας, διότι άν και πάντοτε είχε κατεβα- 
σμένα τα  μ ά τ ια  της, πάλιν ένας παρατηρητικός καί έξυπνος 
άνθρωπος μπορούσε νά ίδή ότι συχνά τό πρόςωπό της ¿γί
νονταν άλλο_ιώτικο καί ότι ό σταυρός άπάνω ’ςτό στή&ός 
της καμμ ι à  φορά δέν ¿κινείτο πολυ σεμνά. Χωρίς αμφι
βολία όλα αυτά τά  φαινόμενα ήτανε κατορθώματα τής δι
δασκαλίας τής κυρίας Comme-il-faut, διότι ’ςτό έκπαιδευ- 
τήριό της έδιδάχ&η ή υποκρισία όλα τά  μυστήρια τών με- 
γαλειτέρων Ιπιστημών, ώς π. χ. ,,τό νά φαίνεται κα&’ όλα 
τέλεια καί τακτική“ — „ούτε μυρμήγκι νά σκοτώνη“ — 
„όλα τά  λόγια  της νά ήνε μέλι καί γάλα“ καί τέλος πάν
των νά κάμνη κάςί·ε πράγμα ’πού μπορεί νά τίμηση κ’ έναν 
άγιον άν&ρωπον. ’Εκτός τούτου όμως έμαθαν έκεΐ μέσα καί 
άλλα κακά πράγματα, καί προ πάντων διεφΟάρη άπό τάς 
πολλάς πληροφορίας, τάς οποίας τής έδωκεν ή κυρία Comme- 
il-faut περί τών γονέων της. Περί τού πατρός της (τής 
ήδυπαθ·είας) έμαδ·εν, ότι ήτανε διεφθαρμένος, βάναυσος καί 
ακόλαστος, περί δε τής μητρός της (τής ταπεινότητος), ότι 
δεν εΤχε μεν λαμπρόν καί καλόν έξιοτερικόν, εφώναζεν όμως 
τόσον φιλαρέσκως, όταν τήν ¿τσιμπούσαν, ώςτε καί έκεΐναι 
ακόμη ai κακίαι, al όποΐαι όλως διόλου δεν ¿χώνευαν αυτά 
τά  τσιμπήματα (ώς: ή δωροδοκία, ή φιλαρχία, ή μελαγχο
λία) εόρισκαν μεγάλην ηδονή ’ςέ τέτο_ια διασκέδασή Τό 
ουδέτερον αυτό πλάσμα, τό ¿ποιον κατέβαζε μεν τά  μάτια, 
κάτω όμως άπό τά  βλέφαρά του έρριχνε γύρω του διαβο- 
λεμέναις ματιαΐς, τό έξέλεξαν αί άρεταί καί τό έστειλαν 
νά διαπραγματευθή ρ.ε ταίς κακίαις, διά νά εύρή ¿πί τέλους 
ενα γενικόν modus vivendi καί ν’ απολαύσουν άμφύτερα τά 
διαφερόμενα μέρη μίαν άνακούφισιν.

(¿ π ε ια ί το  τέλος.)

I, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
ζφων ή άκτινοαφαιρίων, διαφόρων ειδών έγχυματικών καί πλείστων άλλων 
μικρών ¿ργανισμών, τών όποίων δέν έχει μέν ανάγκην ό αναγνώστη? νά 
μάθη τά ονόματα, όφείλει όμως χάριν τής υγιείας του ν άποφεύγη μέ 
πάσαν προςοχήν εκάστην περίστασιν δυναμένην νά φέρη αυτόν Υπό τ ι  κρά
τος τών όσον αφανών, άλλο τόσον επικινδύνων καί φοβερών τούτων εχθρών 
του, "Οταν τό ΰδωρ περιέχη καί Ιν είδος μόνον τών προμνημονευθέντων 
¿ργανισμών, εΐνε μεμολυσμένον καί δ παραμελών τόν διύλισμόν αυτού εΐνε 
αδικαιολόγητος καί τοσούτο μάλλον καθ' όσον τώρα εις εκάστην πόλιν εΰ- 
χερής εΐνε ή προμη'θεια καταλλήλου διυλιστηρίου.

Έ π ε ιτα  Υπάρχει καί άλλος τρόπος προφυλάξεως. Δυνάμεθα πριν ή 
διύλίσωμεν τό ΰδωρ νά βράσωμεν αυτό καί τοιουτοτρόπως νά καταστρέ- 
ψωμεν τήν βλαβεράν ενέργειαν τών κατοίκων του. ’Αλλά θά  εΐπη τις, ότι 
τό βραζόμενου ΰδωρ χάνει τήν νόστιμου αιίτου γεύσιν καί γίνεται αηδές. 
Τ ό κακόν τούτο, δύνασαι νά επανόρθωσης 8ι’ ολίγου μαγειρικού άλατος, 
ή διά μικρας ποσότητος χυμού εξ όπωρών κλπ.

Ά ς μας επιτραπή όμως νά κάμωμεν άκόμη μίαν παρατήρησιν, τήν 
όποιαν ¿λίγου έλλειψε νά λησμονήσωμεν. Πολλαί καλαΐ οίκοδέσποιναι θέ- 
λουσαι νά διατηρώσι τδ ΰδωρ ψυχρόν έχουσιν αΰτό εντός λιθίνων ή πήλι
νων στάμνων. Τ ά  δοχεία ταΰτα οΰδέποτε σχεδόν μένουσι κενά. Τ ό πολύ 
πολύ συνειθίζουν μόνον, όταν θέλωσι νά τά γεμίσωσιν έκ νέου, νά Ικπλύ- 
νωσιν αυτά έπιπολαίως δι’ ¿λίγου δροσερού ΰδατος καί οΰτω μέ άναπεπαυ- 
μένην τήν συνείδησιν πληρουσιν αΰτά καί πίνουσιν έκ τού Ιν αυτοΐς ΰδα
τος. ’Αλλά πόσον ήθελον τρομάξει, εάν εβλεπον Υπό τό μικροσκόπιον ¿λί
γου μέρος τού βλεννώδους έπιχρίσματος, τό όποιον εντός ¿λίγων εβδομά
δων σχηματίζεται εις τόν πυθμένα των δοχείων του'των. Μά τήν αλήθειαν 
ήθελον ίδεΐ όλόκληρον δάσος διαφορωτάτων φυτικών οργανισμών έντός τού 
όποιου περιπλανώνται απειροπληθή τριχωτά έγχυματικά ζωύφια.

Ή  χημικέ άνάλυσις τού ποσίμου ΰδατος εΐνε μέν αυτά καθ’ έαυτήν
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σπουδαία, δέν εΐνε όμως τόσον αναγκαία καί άπαραίτητος διά τήν οικια
κήν οικονομίαν, όσον η διά του μικροσκοπίου έξέτασις, διότι αύτή περιο
ρίζεται εις τό νά μας δείξη, άν τό ΰδωρ ήνε βαρύ ί  έλαφρόν, ή ήνε μο- 
λυσμένον διά βρωμερών άερίων. Καί έάν μέν περιέχη δυςώδη άε'ρια, μία 
σταγών έξ αυτού έπί καθαρού άργόρου άφίνει μετα τήν εξάτμισιν μελαιναν 
κηλίδα, εάν δέ ήνε λίαν βαρύ, θολούται καί λαμβάνει γαλακτοειδές χρώμα, 
άφ’ ου έπί άρκετόν χρόνον έμφυσήσωμεν είς αυτό αέρα διά καλάμης ή 
στελέχους πτερού.

Νομίζομεν ότι άρκούσι ταΰτα σήμερον περί τού σοβαροί τούτου θέ
ματος, καίτοι πολύ περισσότερα επρεπε νά γράψωμεν καί νά μή περιορι- 
σθώμεν τρόπον τινά είς τά τοσάκις καί βεβαίως πολύ καλλίτερου Υπ’ άλλων 
λεχθέντα. Ε ίς έκεΐνον δςτις ήθελε τυχόν μας κάμει τήν παρατη'ρησιν ταύ- 
την δέν έχομεν άλλο τι ν’ άπαντήσωμευ ?  ό,τι σοφός τις πρόγονος ημών 
άπήντησεν είς τόν κατηγορήσαντα αυτόν, ότι πάντοτε ώμίλει ,,τά  α ί ΐ ά  
ταράγματα“ — ,,ού μόνον τά  αΰτά αλλά καί περί τών αΰτών“ , εΐχεν είπεΐ 
οδτος, καί είχε δίκαιον. Ίσ ω ς ήμεΐς δέν έχομεν τόσον δίκαιον, όσον έκεΐ- 
νος καί δ ί  αΰτό Υποσχόμενοι προςεχώς πλειότερα άναγγέλλομεν, ότι τότε 
θά  όμιλήσωμεν περί τού γά λ α κ το ς .

Φ ιλό μ ο λπ ο ι βανρα ι. Ώ ς  φαίνεται όλως αδίκως έθεώρουν μέχρις 
έσχάτών τάς σαύρας, τά μικρά έκεΐνα ζώα, άτινα τόσον εΰχερώς εξημε- 
ρούνται, έν τοΐς θερμοτέροις κλίμασι τής ΕΥρώπης έπισκέπτονται τόν 
άνθρωπον είς τήν κατοικίαν του καί όπισθεν εκάστου λίθου καί Ικάστης 
βωγμής τοίχου τών έρειπίων προεκβάλλουσι τήν άκροωμένην κεφαλη'ν των, 
ώς όλως διόλου άφώνους. Αί κοιναί σαύραι, ώς καί οί γέκο τών νοτίων 
κλιμάτων, οΤτινες έκπέμπουσι φωνήν τινα λίαν όμοιάζουσαν πρός τό γέκ- 
γέκ καί εκτός τών κροκοδείλων ένομίζοντο μέχρι τού νυν ώς αί μόναι 
καλλίφωνοι σαυραι, έχουσι λεπτήν γλωττίδα, δ ι’ ης άν καί σπανίως, Ιν του'- 
τοις κατά τινας περιστάσεις έκπέμπουσι τήν μικρόν αυτών φωνήν. Πρό 
τίνος άγγλος τ ις  φυσιοδίφης, ονόματι F . P . Paseoe έγραψεν, ότι έν ταίς 
νομαΐς καί τοΐς άγροΐς τού Αίακίου είχε πολλάκις ακούσει ιδιορρύθμους 
φωνάς, δίς ή τρις μετά βραχεΐαν διακοπήν έπαναλαμβανομένην κραυγήν 
όμοίαν πρός τό τή τ-τβ ίτ , ήν κατ’ άρχάς ένόμισεν έκ τέττιγος προερχο- 
μένην Ιω ς ότου έπείσθη, ότι άνήκεν είς μικρός σαύρας. "Αλλος τις πάλιν 
παρατηρητής, είπε τά αύτά περί τίνος μικρας σαύρας έπί τής νήσου άγίας 
Ελένης. Δέν εΐνε λοιπόν παράδοξον, άν τό γεγονός τούτο εχη σχέσιν τυ/α 
πρός τήν κοινώς επικρατούσαν γνώμην, ήν καί άπαντες οι παρατηρηταϊ 
έπικυρούσιν, ότι αί είς τά  vo'fta μέρη τής Ευρώπης πολυπληθείς μικραί 
σαύραι μετά προςοχής άκροώνται, έάν τις εγγύς αυτών έκπέμψη συριγμόν. 
Βέλγος τις φυσιοδίφης de Selys-LoDgchamps, ό όποιος πρό τίνος χρόνου 
ήσχολεΐτο συλλαμβάνων τοιαύτας σαύρας έν τοΐς περιχώροις τού Τουρίνου, 
βέβαιοί ότι όσάκις έσύριζε μελωδίαν τινά, αντί νά τρέπωνται είς φυγήν 
ήρχοντο πλησιέστερου αυτού. ^Ητον άρά γε τούτο άπλή μόνον περιέργεια 
ή  μήπως ήκουον μετ’ εύαρεσκείας τόν συριγμόν; — Άλλος πάλιν σοφός, 
δ καθηγητής L eidig έν Βόννη, λέγει ότι κατά την μαρτυρίαν προςεκτικού 
τίνος παρατηρητοΓ ζώων αί σαύραι τού Βελγίου δεικνύουσιν ιδιαιτέραν τινά 
κλίσιν ν’ άκροώνται τής μουσικώς κατά τινας του έτους ώρας· π. χ. αυτός 
όσάκις ήθελε νά προςελκύση περί εαυτόν τάς έν ταίς άμπέλοις πολυαρίθμους 
σαύρας, έσύριζε διά τής ¿πής κλειδιού μελωδίαν οίανδήτινα. "Ολα ταύτα 
ένθυμίζουσιν ήμΐν τούς έν Ανατολή μάγους τών όφεων, οΐτινες, καθ’ ά 
λέγεται, αΥλούντες διά τίνος ιδιορρύθμου ¿ργάνου, προςελκύουσι πρός εαυ
τούς όλους τούς όφεις περιβόλου τινός καί συλλαμβάνουσιν αΥτούς. Οπως-
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18. A I  Κ Ο Ρ Α Ι Τ Ο Ϊ  Π Α Ν Δ Α Ρ Ε ίί, λυρ ικό ν  ¿ π νλλ ιο ν  Υπό Στα- 
ματίου Δ. Βάλβη. Άθήνησιν, έκ τού Τυπογραφείου Αττικού Μουσείου 1885, 
σελ. 1—48. Έ ξ  ομηρικών τινων στίχων, εν ταίς Παρεκβολαΐς τού ΕΥστα- 
θίου θιασωθέντων, πηγάζει ώραία τις παράδοσις, xy λίαν επιτυχώς εξεμε- 
ταλλεύθη δ έκπονήσας τό σύντομον τούτο επος. Τούτου προτάσσεται ακρι
βός αναγραφή καί έλεγχος πασών των σχετικών πηγών, έπιτάσσονται δέ 
δύο λυρικά ποιημάτια.

14. S p an isch e  F r ü h l lu g s ta g o .  E in e  W anderung  a u f  d e r  ibe
rischen H albinsel von G. von B eaulieu. Leipzig, V erlag  von Hoffmann 
und  Ohnstein, 1885. S. V I —344, μετά πολλών εικόνων καί φωτοτυπιών. 
Έ κ  τού πλουσίου τούτου είς καλλιτεχνικόν καί περιγραφικόν έξωραϊσμδν 
βιβλίου, άνήκοντος είς τό είδος έκέΐνο τών δημωδών παρά Γερμανοΐς συγ
γραμμάτων, δ ι ών τοσούτον άποτελεσματικώς διαδίδονται α ί γεωγραφικαί 
γνώσεις, παρεθέσαμεν Ιν τω παρόντι φυλλαδίω τήν περίφημον Άλχάμβραν

δήποτε λίαν περίεργον καί διδακτικόν ήθελεν εΤσθαι, έάν έγίνοντο περισ- 
σότεραι καί ακριβέστεροι Ιρευναι περί τής πρός τήν μουσικήν άγάπης τών 
σαυρών καί τών άλλων ερπετών.

Τό κάρδαμον ώς καθαρτικόν τών νεφρών μέσον. — Νεωστΐ γηραιός 
τις ήμών φίλος μας διηγήθη τά έξης. Έκαστον έαρ παραγγε'λλω νά μοι 
συλί.έξωσι κάρδαμα. . Τό μικρόν τούτο φυτόν εΥρίσκεται έγγύς όλων σχεδόν 
τών πηγών καί τών τάφρων. Έ κ  τών συλλεγέντων λοιπόν μασσώ καθ’ 
εκάστην πρωίαν άμα τή έκ του ΰπνου έξεγέρσει, πριν ή ετι φάγω ή πίω 
τι, καί κατόπιν δ ι’ όλης τής ημέρας όσον τό δυνατόν περισσότερα. Καί 
τόν μέν χυμόν καταπίνω άδιακόπως, τό δέ μασσηθέν κάρδαμον άποπτύω 
πάλιν. ΟΥχί . σπανίως παραγγέλλω νά μοι κάμωσιν έξ αυτού σαλάταν, 
ουχί διάφορον τής συνήθους έκ θριδάκων (μαρουλίων) σαλάτας, είς ήν δύνα- 
ταί τις άζημίως νά προςθέση «αί ¿λίγα γεώμηλα. Μετά 10—14 ήμε'ρας 
άισθάνομαι κατά τόν ούρησιν κνισμούς τινας καί νυγμούς, σημεΐον οτι τό 
κάρδαμον ένήργησς. Μετά παρέλευσιν ¿λίγων ημερών οί νυγμοί οοτοι 
έλαττούνται καί βαθμηδόν παύουσιν έντελώς, τότε δέ διακόπτω καί έγώ 
τήν μάσσησιν τού καρδάμου. Έ κ  τών νεφρών μου εξήλθε μύκος και 
άλλη ποικίλη άκαρθασία, αισθάνομαι δ’ εαυτόν Ιν πληρέστατη ευεξία, Τό 
άπλούστατον τούτο μέσον, όπερ κατά τήν άνοιξιν δλοι οί πάσχοντες, νέοι 
καί γέροντες, άνδρες καί γυνάίκες, έπρεπε νά μεταχειρίζωνται, έμαθον 
παρά τίνος άνθρώπου, δςτις πρό καιρού ένεκα βαρυτάτης νόσου τών νεφρών 
μέλλων νά Υποστή έγχείρισιν έν τιφ νοσοκομείω τού ένταύθα Πανεπιστημίου, 
ήκουσε διδάκτορα τινα λέγονται „Νά έτρωγε τουλάχιστον δ χαμένος κάρ
δαμα πολλά.“ Ό  άνθρωπος ουτος άπήλθε τού νοσοκομείου, μή ανεχθείς 
νά Υποστη τήν έγχείρισιν, έφαγε κάρδαμα, έθεραπεύθη βαθμηδόν καί 
έζησεν άκόμη πολλά ετη. Ο ί δεδοκιμασμένοι ιατροί άποδίδουσιν είς τό 
κάρδαμον μόνον τήν ιδιότητα, ότι άφ’ ενός μέν εΐνε διουρητικόν καί επο
μένως δέν ένεργεΐ άμέσως έπί τών νεφρών άλλ’ έπί τής οΥροδόχου κύστεως, 
άφ’ ετέρου δέ οτι έξασκεΐ ώφέλιμον έπενέργειαν καί έπί τού δέρματος. 
"Οσον άφορα έμέ δέν δύναμαι νά υποστηρίξω τοιαύτας θεωρίας, μάλλον 
δ’ έχω τήν πεποίθησιν, ότι ή  φύσις δέν έχει άνάγκην τοιούτων μέσων 
όταν προςπαθη τις εύσυνειδήτως καί έμφρόνως καθ’ εκάστην νά εκπληροΐ 
τάς άπαιτήσεις της καί πρό πάντων ν’ άποφεύγη τάς άφορμάς, αί όποΐαι 
προκαλούσι τήν νόσον.

Ευρωτιώσαι, λίθιναι φιάλαι καθαρίζονται πρώτον διά θείου. Έ κτος 
τούτου δύναταί τις νά καθαρίση αΥτάς λαμβάνων δι’ εκάστην τοιαυτην 
1 μικρόν κοχλιάριον πλήρες διαλύσεως χαμαιλέοντος {χημ. ύπεροξειδιον 
μαγγανιούχου καλίου) καί αναμιγνύει αυτό μεθ’ ενός τετάρτου λίτρας υδα- 
τος· διά τού μίγματος τούτου περιρρέονται αί έσω παρειαί τής φιάλης 
έπί μίαν ώραν, κατάπιν δέ άποπλύνονται διά τίνος άραιας καί θερμής 
διαλύσεως σόδας. Ό  τρόπος οδτος του καθαρισμού εΥρωτιώντων λιθίνων 
άγγείων πάσχει βεβαίως τροποποιήσεις τινάς, πάντοτε όμως άρκουσιν ¿λίγοι 
κόκκοι ύπεροξειδίου μαγγανιούχου καλίου, διαλελυμένοι εντός ζέοντος ΰδατος, 
8πως έντός ήμισείας ώρας καθαρίσωσιν παν λίθινον άγγεΐον άπό πάσης 
δυςαρέστου ¿σμής.

¿¡ιατήρησις κρ έα το ς. Νωπόν κρέας διατηρείται εξαίρετα καί "έν 
θερμοτάτω θέρει, έάν τεθη έπί τινας ημέρας έντός γάλακτος, τοιουτοτρό
πως δέ ουδέ κατ’ έλάχιστον παραβλάπτεται καί ή καλή του γεύσις.

0 Η ΚΗ .
τας Γρενάδας. Παραπέμπομεν δέ τούς ελληνοφώνους μόνον έκ τών ήμε- 
τέρων ’Αναγνωστών είς τό κεφάλαιον έκεΐνο τού Τ ιλ ε ν τα Ιο ν  τω ν  Ά β ε ν -  
σ ερά γιυν  τού Σατωβριάνδρου, δπερ προςήρτησεν ό κ. Ε . Δ. Ροΐδης είς τό 
τέλος τής μεταφράσεως τού 'Ο δοιπορικού.

15. | | ν  ΤΟ Α Σ Τ Ϊ . Έγκαρδίως χαιρετίζομεν τ ΐν  έμφάνισιν τού 
νέου τούτου καλλιτεχνικού φύλλου, έχοντος τά  δύο ταύτα σπάνια προςόντα, 
ήτοι πρωτότυπον ΰλην μετά πρωτοτύπων εικονογραφηματων, αμφοτερα δε 
κάλλιστα. Ο ί άπληστοι Άναγνώσται τού νεκροφανούς Α ομοΛ αίον  μετά 
χαρας άναγνωρίζουσι έν τώ  Λ ΣΤΕΙ τήν μοναδικήν εκείνην καλλιτεχνικήν 
γραφίδα, ί π ς  δι’ ολίγων γραμμών σατυρίζει τά πάντα, ουνιστα δ’ άμα 
καί τήν πρωτότυπον ελληνικήν χάριν. Τό Α ΣΤΪ έκδίδεται έν ’Αθηναις κατά 
Κυριακήν, τιμάται δέ καί προπληρόνεται διά τό εξωτερικόν μέ φράγκα εί
κοσι (20).
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.ιδο ύ  καί πάλιν μετ’ άφορήτου βραχυλογίας παραδέτω τάς 
δύο ταύτας εικόνας, ούδέν έχουσα νά προς&έσω εις τά 
π ρ ί τίνος περί συρμδν λεχδέντα; Γνωρίζεις τδν μύδσν 
των βραζόμενων χοχλιών, ολιγίστην δ’ αίσ&άνομαι δρεξιν 
νά γείνω άσώπειος ήρώίς συμπαρασύρουσα καί Σέ είς 

τοιαυτην ήκιστα τιμητικήν συντροφιάν. 'Ε πειτα  συναισθάνομαι καί τήν 
περίσσειαν της ευγλωττίας των εικόνων, αΐτινες πάντοτε Σ ’ έδίδαξαν 
πλείονα των συστάσεών μου,' Αί φδινοπώριναί ένδυμασίαι, μετ’ αυτιδν δέ 
καί οί πίλοι, εχουσι τοϋτο το προςόν, ότι άποτελοΰσιν εν εΤδος μεσοβασι-

λείας, κατά τδ έναγώνιον καί ήκιστα δαπανηρόν διάστημα τής όποιας προα
ποφασίζεται τδ εΤδος τής έν&ρονισδησομένης συρμικής αρχής, ήτις κατ’ 
οΰδέν Ινίοτε παραλλάσσει είμή. κατά τδ ποσδν τής παρεχόμενης χειμερινές 
έπιχορηγήσεως. Ουδείς'δικαιούται νά φρονή εν' σεμνή τινι κοινωνία δτι

τό Ιπανοφωριον η ί  πίλος της παρούσης εποχής αποβαίνει άχρηστος μετ’ 
όλίγον, ουδέ εΐνε άπότομος το'σον ή  πρδς τον χειμώνα μετάστασις όσον η  
προς τδ εαρ, καί ή άπδ τούτου μάλιστα πρδς τδ δέρας. .

’Αλλά πάντα θά  ρυδμισδίίσι παρά Σοΐ! συμφώνως πρδς τάς ιδέας καί 
τάς παραχωρήσεις των περί Σε'. Εύχομαι κατά τήν αμέσως προςεχή δε
καπενθημερίαν νά Σοι άναγγείλω δλως διάφορα πράγματα.

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ. .

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — κ. Α. Κ. εις ’Αλεξάνδρειαν. Σείς ευ- 
χαριστοΰμεν '»ερμάΤς διά τάς συμπαγείς ενδείξεις. Χάριν τιδν τοιούτων 
της Κ λ είο νς  φίλων ύφιατάμε&α τάς ζημίας φωτοσβεστικής έπιβουλής. — 
κ. Ο. Δ. εις ’Οδησσόν. Κάλλιστον έπιτύμβιον &ά λάβη ζών. Οόδείς φ&ό- 
νος. — κ. Ί .  Τ . είς ’Αλεξάνδρειαν, .Α ί έπιστολαί πρέπει νά σφραγίζωνται, 
άλλως ή άπάντησις 0 ά γείνη δι’ αύτης της αλληλογραφίας, τδ όποιον βέ
βαια δεν «Τνε εύχάριστον. — κ. Σ. Ξ. είς Πράγαν. Ευχαριστοΰμεν 5·ερ;«3ς.
—  κ. Π . Σ. είς ’Αλεξάνδρειαν. Νά όρισ&ή όμως μία προ&εσμία, διότι αί 
άοριστίαι δά  παρατείνωσι τήν άναστολήν της διεκπεραιώσεως. Τ ί λέγετε;
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