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ΕΔΜ0ΝΔ0Σ ΑΒΟΥ.

; ν ουχί φιλέλληνα, ουχί όμως και μισέλληνα δυνάμε&α 
νά όνομάσωμεν -τον συγγραφέα τής „Συγχρόνου ''Ελ
λάδος“ και του 

„Βασιλέας τών ορέαν“· 
άνευ παραλόγου ένΟουσια- 
μού, μ.ή κολακεύων τά  χά- 
δ·η ημών δεν μας ήγάχα 
έλαττον, ώς ό γηραιός 
φιλέλλην Γιραρδίνος έλε- 
γεν  τά  έργα του νεαρού 
τότε συγγραφέως εξ άπο- 
γοητεύσεως μάλλον ή Ις 
άντιπα&είας και μίσους 
ένεχνέοντο, όσον δέ βα- 
δέως καί άν υπάρχη παρ’ 
ήμΐν έρριζιομένη ή δικαία 
μέχρι τινός κατά του άν- 
δρός προκατάληψις, έ&νική 
τις γενναιοφροσυνη έπι- 
βάλλει τοΤς παρ’ αυτού 
χλευασ3·ε~σι έχιεικεστέραν 
τινά κρίσιν περί των άλη- 
0-ινών διαδ'έσεων του άπο 
-λανόντος.

Ή  δαπάναις τής ελ
ληνικής φιλοτιμίας έκδο- 
δεισα „Σύγχρονος Ελλάς“, 
άνέδειξε τόν’Αβού τάχιστα 
.συγγραφέα πρώτης τάξεως · 
τό σαφές καί εύστροφον αυ
το ί λεκτικόν, τό διηγημα- 
τικόν καί προς τό ανέκ
δοτον ρέχον υφος, η' λεπτή 
καί χαρίεσσα είρωνεία εΤνε
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τελειότατα τιίν 
καί άκριβολόγον

Εγενν. τ ζ  14. Φιβρ. 1828, t  17. Ίαν. 1885

Ιργων του-προςόντα καί έλέγχουσιν ευφυα 
παρατηρητήν, Τά αυλικά ανέκδοτα, όμοια- 

λή&η τά  πλείστα, εΐνε χα
ρακτηριστικά τής ολίγης 

' άνέκαίεν πρός τους Γερ
μανούς συμπα&είας του, 
ένόΐ οί έπαινοι του έμφυ
του πρός τήν ελευθερίαν 
έρωτος ημών εΐνε ειλικρι
νείς ο'μολογίαι «νεγνωρι- 
σμενο>ν αρετών, ας αίάκαι- 
ροι υπερβολαί άμαυρούσιν. 
°Ότε, έπανελ&οίν εξ Αδ·η- 
νών, έδωκε τό σύγγραμμα 
τούτο τώ  γνωστώ έκδοτη 
Hachette, ανήσυχος καί 
άσυνήθκος σκυ&ρωπυς άνέ- 
μενε τήν έκβασιν τής έκ- 
δοτικής άποφάνσεως, βέ
βαιος δε περί τής έσχα
της αποτυχίας καί άπε- 
γνωσμ.ένος προςήλδ-εν εις 
τά  γραφεία τού εκδότου 
κατά πρόςκλησιν αυτού 
έσπευσμένην καί χαρά πά
σαν χροςδοκίαν του ήκουσε 
προτάσεις περί πληρωμής 
ίσης πρός την παρεχόμε
νη ν τότε εις προνομιούχους 
τινάς φιλολογικούς σκη
πτούχους. Τού έργου έκεί- 
νου προηγήθη μελέτη αρ
χαιολογική περί τής „Νή
σου Αΐγίνης“, συμφώνως 
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πρός τον προορισμόν τής είς Αθήνας αποστολής του συγ- 
γραφέοις, έπιτυχόντος εΐς διαγωνισμόν φιλολογικόν. Μυθι
στορικόν τ ι δοκίμιον, Tolla έπιγραφόμενον και έν -τή ’Επι
θεωρήσει των δυο Κόσμων βραδύτερον δημοσιευθέν ύπελείφθη 
πολύ τού πρώτου φιλολογικού θριάμβου, προς διαιώνισιν του 
οποίου ό φιλόδοξος καί προ πάντο>ν φιλοτάραχος Άβού δεν 
έβράδυνε νά κατέλθη καί εΐς δραματικούς άγούνας, έφ’ όσον 
μάλιστα ή έκ του θεάτρου έλπιζομένη φήμη ταχύχτερος καί 
θορυβωδεστέρα φαίνεται. Οίκτρά όμως αποτυχία ήνάγκασε 
τον άτυχή δραματουργόν να περισυλλέξη βραδύτερου τά  
θρύμματα τόσων δαφνών του και ύπό την έμφαντικήν του 
πράγματος έπιγραφήν „Theatre impossible“ ώς συλλογήν 
τερπνών αναγνωσμάτων νά δημοσίευση.

Διέπρεψεν όμως ο *Α_βού άπαραμίλλως ώς τεχνοκρίτης. 
Έξόχως καλλιεργηθέν φιλότεχνον αίσθημα έν τή  σοβαρα 
μελέτη τών ελληνικών θησαυρών, πολλαχώς μορφωθέισα εμ
πειρία και εύστοχος κριτική δεινότης διαλάμπουσιν έν τη 
σειρά τών καλολογικών επικρίσεων του, δημοσιευομένων 
ένιαυσίως έπ’ ευκαιρία έκθέσεως καλλιτεχνημάτων νέων. *Εκ 
τών άλλων παραλλήλων προς τους τελευταίους τούτους 
θριάμ.βους δημοσιεύσεων άξιωτέρα μνείας εΐνε ή Αλσατία, έν 
ή οί δορυκτήτορες Γερμανοί άνεκάλυψαν υβριστικούς τινας 
κατά τού Αύτοκράτορος υπαινιγμούς καί προέπεμψαν τον !ν 
τη πατρίδι του Λωρραίνη διαμένοντα συγγραφέα δ ι αστυ
νομικής συνοδείας μέχρι τών νωπών ετι τότε τής πατρίδος 
του όρίων, άνθ’ υμών εκδικούμενοι τον υβριστήν τού Βασί
λειος τών Βουνών, σκληρού κατηγορητηρίου της άκμαζού- 
σης τότε παρ’ ήμϊν ληστείας.

Ούχί άκλονίστων πολιτικών αρχών άπεδείχθη ό πρώην 
τή  Αυτοκρατορία προςκεκολλημένος, φανατικός δε μέχρι θα
νάτου κατόπιν τού δικτάτορος ύπέρμαχος, καίπερ παντοιο- 
τρόπως ευεργετηθείς καί πλείστας άτομικάς υποχρεώσεις έχοιν 
προς την καταρρεόσασαν άρχήν. Άλλ’ άπολις αίφνης αυτός 
καί εΐς ξένους παραδεδομένος δεν εΐχεν άλλως νά διαμαρ- 
τυρηθή κατά τής προςαρτήσεως, είμή συντασσόμενος τω 
στρατιάς έχί στρατιαΐς κατά τού έχθροϋ έξαποστέλλοντι 
δαιμονίω Γαμβέττα. Δημοσιογράφος από τού 1870, ότε καί 
παρηκολούθησε τον Μακ-Μαών ώς ανταποκριτής της Soir, 
ίδρυσε τόν d iu ca  ον 'ένατον αιώνα, πιστόν τών γαμβετ- 
τιστών έντολοδόχον από τού 1872 μέχρι τών τελευταίων 
τούτων ετών, καθ’ ά αλλεπαλλήλους ¿δοκίμασε πικρίας 6 
άτυχης διευθυντής, άντιπαλαίων προς τάς παροξύνσεις χρο
νιάς νόσου καί χρονιωτέρας άπαρεσκείας τών παντοδυνάμων 
τού φύλλου μετόχων, άπειλούντων αύτω τήν άφαίρεσιν της 
διευθύνσεως άντί τών προς τό ύπουργείον Φερρύ συγχρόνων 
συμπαθειών των. 'Ομόφωνος τοΰ όμοφρονούντος αύτοίς τύ
που καταφορά καί ευεξήγητος τών καιροφυλακούντων μο
ναρχικών κατακραυγή δεν ϊσχυσαν νά καταβάλωσι τόν άλλως 
κατάκοιτον Άβού, πάση δυνάμει διαμαρτυρόμενον κατά τών 
άδικων επιτιμήσεων καί τών έπιβουλών τής ατομικής ανεξαρ
τησίας του, κεραυνούς δε πατριωτικών διδαγμάτων έκσφεν- 
δονίζοντα κατά τών αυτοσχεδίων κληρονόμων τού καθεστότος.

Καί ταΰτα πάσχων «νεμένετο άπό ήμέρας εΐς ημέραν 
υπό τής Γαλλικής Άκαδημείας, έν ή είχε διαδεχθή τόν ’Ιού
λιον Σανδώ, όπως άπαγγείλη το έγκώμιον εκείνου καί παρα- 
καθήση τοΐς ’Αθανάτοις. Άλλ’ αύτός τόν θάνατον ώς άσφα- 
λεστέραν άπό τής επιγείου αθανασίας διέξοδον θεωρήσας 
κατήλθεν είς τόν τάφον τιμηθείς διά λαμπρού έπικηδείου 
τού φιλοσόφου Καρό, εντεταλμένου υπό της Άκαδημείας ώς 
όμότιμον αυτής μέλος νά προπέμψη τόν Άβού.

‘Ηλικίας πεντήκοντα καί επτά ¿τών καί περιουσίας δε
καπλάσιων μυριάδων φράγκων κάτοχος, έτελ.εύτησεν ό Άβού 
μέσω πολυμελούς οικογένειας έξαγνισθείς άπό τών κατά τής 
Ε λλάδος παραπτωμάτων του διά φιλικωτάτης υπέρ τών 
¿θνικών ημών συμφερόντων συνηγορίας κατά τά  τελευταία 
ταύτα δέκα έτη.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΝΝ.

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ .

'Η  ιστορία τής άνθρωχύτητος δεν άποκαλύχτεται έν τή 
φορα τών αιώνων υπό τον αυτόν εκάστοτε τύπον, υπό τά  
αυτά ιδεώδη, τήν αυτήν έκδηλούσα έργασίαν, άνευ μετα
βολής τίνος καί μεταμ.ορφώσεως. Τουναντίον, έκάστη ιστο
ρική περίοδος φέρει ίδιον τύπον, εκπροσωπεί ίδιας, άντιθέ- 
τους πολλάκις τή  προηγηθείση, τάσεις, έν δέ τή διηνεκεί 
ταύτη συγκρούσει τού παρελθόντος καί τού παρόντος, δη- 
μιουργείται τελειοτέρα καί πληρέστερα ή έπερχομένη ιστο
ρική περίοδος, νέα εκάστοτε σύνθεσις καί δημιουργία, σχη- 
ματιζομένη έκ τών στοιχείων τού παρελθόντος. Άνευ τής εί- 
κόνος ταύτης, καταστρεπτικής τό μέν, δημιουργικής ές ετέ
ρου, ή ίστορία θά  ·?το μονότονος άναπαράστασις τοΰ αυτού 
βίου. τών αυτών αρχών, ¿στερημένη μέν οίουδήποτε δραμα
τικού ενδιαφέροντος, άλλα κατ’ έξοχήν θά  διετέλει στά
σιμος, πιστή κατά τό μάλλον καί ήττον αντίγραφά τού νω
θρού βίου τού φυτικού βασιλείου, 'ϊπ ό  την αποστολήν ταυ- 
την παρέστη ό άνθρωπος έν τή  ίστορία, άγωνιζόμενος, με- 
ταβάλλων, μεταμορφούμενος, μηδέποτε άρεσκόμενος έν τω 
παρόντι, έν δέ τή δημιουργική ροπή τής έργασίας του 
χροσπαθών νά καταστρέψη τό έργον τής υστεραίας, έν συ- 
νειδήσει τ άσυνειδστως. Ουτω προβαίνει έξελισσομένη ή άν- 
θρωπότης, τ  δέ έργασία αυτής αδτη, διακόπτουσα εκάστοτε 
τήν συνέχειαν τού παρόντος, έξαλείφουσα τήν είκόνα τού πα
ρελθόντος άπό τού βιβλίου τού βίου, εκάστοτε ύποτυποί 
νέον ιστορικόν τύπον καί νέαν κοινωνικήν είκόνα έν τή’ με
γάλη τών γενεών καί τών αιώνων πινακοθήκη, ήτις έκλήθη 
ίστορία, καί έφ’ ής κατοπτρίζονται, ώς έπί φακού ασπίλου, 
πάσαι αί πράξεις τών ανθρώπων, τά  πλεονεκτήματα καί τά  
μειονεκτήματα, αί άρεταί καί αί κακίαι, οί έπαινοι καί οί 
σπίλοι.

Τής ιστορικής ταύτης έργασίας συμμετέχει μέν, είτε 
αμέσως κατά τό ¡.ι.άλλον καί ήττον, είτε έμμέσ.ως, έστω καί 
έν άπωτάτη καί λίαν μεμακρυσμένη κινήσει, άπαν τό άν- 
θρώπινον γένος, αλλά κατ’ έξοχήν, έναργούς καί έν συνει- 
δήσει αϋτη τελείται διά τινων προνομιούχων αυτού αντι
προσώπων, συρόντων τόν χορόν τής Ιστορίας, περί τήν τρο
χιάν τών όποιων, κινούνται καί φέρονται, εκουσίως ή  άκου- 
σίως, άπαντες οί λοιποί λαοί, θετικώς ή άρνητικώς συντε- 
λούντες έν τή  μεγάλη ταύτη σταδιοδρομία. Ή  συνεργα
σία αυτη, ήτις ούτε τελείται, ούτε καταδείκνυται ευχερώς 
κατά τήν πρώτην περίοδον τής Ιστορικής άποκαλυψεως τών 
λαών, εκδηλούται πραγματικώτερον προϊόντος τού πολιτι
σμού αυτών, πλειόνων παραγόντων προστιθεμένων έν τού 
κοινώ έργω, άδιστάκτως δέ ή δύναμις, ή σημασία, ή έξοχό- 
της πολιτισμού τίνος δύναται νά κριθή άναλόγως τής συμ
μετοχής έν τή  πραγματώσει αυτού πλειόνων ιστορικών καί 
κοινωνικών στοιχείων. Ά λλ’ ό κατ’ έξοχήν αντιπρόσωπος 
της έργασίας ταύτης τού παρελθόντος καί τού παρόντος,
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τών λαών, οΐτινες προηγουμένως προέστησαν έν τώ πολιτι
σμό», καί οΐτινες προΐστανται νύν, εΐνε εις μόνος, παρ’ ω, ο»ς 
έν κεντρική εστία, συγκεντρούται άπασα ή θερμότης, ή δύ- 
ναμις, τό φως, καί μετ’ αυτών ή κίνησις καί ή έν τή  σκο- 
τία τών αιώνων φωτεινή έργασία τής άνθρωπότητος. Ή  έρ
γασία αδτη φέρει μέν τά  ίδιάζοντα στοιχεία τής έθνικής 
φυσιογνωμίας καί άτομικότητος, τά  στοιχεία έν τούτοις ταΰτα 
δέν εΐνε απολύτως Ιθνικά καί άλλότρια φυλετικών παρα
γόντων τού τε παρελθόντος καί. τού παρόντος συντελεσάν- 
των πρός τήν κατασκευήν τής τοιαύτης άτομικότητος. Άλλα 
και ή έργασία τού λαού τούτου δέν παρίσταται κατακερμα
τισμένη έν έκάστω άτόμω, συνοψίζεται κατ’ Ιξοχτν παρά 
τισι προνομιούχοις άτύμοις, έκπροσωπούσι τόν εθνικόν τύπον 
καί τήν φυλετικήν Ιδιοφυίαν. 'Η  μελέτη άρα μεγάλου έθνους 
δύναται νά τελεσθή έπιτυχώς καί προσηκόντως διά τής με
λέτης εκάστοτε Ιξεχούσης άτομικότητος, συνοψιζούσης καί 
τήν φυλήν καί τήν ιστορικήν περίοδον, ών παρίσταται καί 
δρα ή  ύψίστη άποκάλυψις καί προσωπικότης.

* **

Τοιαυτην παγκόσμιον αποστολήν έκπροσωπεί έν μέν τώ 
βίω τών έθνών τό ελληνικόν έθ·νος, συνοψιζον έν τη ιστο
ρική αυτού έργασία μίαν τών εύγενεστάτων περιόδων τής 
ιστορίας, έν δε τώ ατομικό» βίω τού έθνους έν τών ύψίστων 
αυτού καί δημιουργικωτάτων πνευμάτων — ό Σωκράτης.

Ή  Ε λλάς, μετά πολλών αιώνιον πνευματικήν, κοινωνι
κήν καί πολιτικήν έργασίαν!, εΐχεν άνέλθει διά τής πόλεως 
τών Αθηνών εις τό υψιστον σημείον τής υπεροχής καί τής 
δόξης. 'Ο  άπό τών Τρωϊκούν κατ’ έξοχήν άρξάμενος κατά 
τής Άσίας άγων εΐχεν έπιστεφθή τελέως διά τών μεγάλων 
θριάμβων τών περσικών πολέμων. Έξεδηλώθη τέλεον ή 
ισχύς, ή μέθοδος, τ  επιστήμη τού ελληνικού πνεύματος καθ’ 
άπάσας τάς σχέσεις τού βίου: έν τώ  κοινωνικό» οργανισμό», 
έν τή  πολιτική ελευθερία καί αυτονομία, έν τή στρατιωτική 
μεθόδω- άλλά κατ’ έξοχήν κατεδείχθη τ  δύναμις αδτη έν 
τή πνευματική τού λαού εκείνου συνειδτσει καί ανεξαρτησία. 
Ονχ εσονται αοι ίλεοι έτεροι πλι,ν εμον. Τό σκοτεινόν 
καί άπόλυτον τούτο δόγμα ¿δέσποζε τέως έν τώ βίω τής 
άνθρωπότητος, καί ή έλαχίστη δ ’ αυτού διαμφισβήτησις ήτο 
δβρις, ασέβεια, άρνησις άκαμπτου θεότητος. Ή δη  τό πνεύμα 
τής ‘Ελλάδος έπανίσταται κατά τής παραδόσεως καί τής 
απολύτου πίστεως. καί άπό τού βάθους τής έθνικίς συνει- 
δήσεως εξέρχεται ή παρήγορος, δημιουργική άμα καί πολυ
σήμαντος έπίκλησις: Γνώ!λι σαντόν, διά  τού οποίου ή ύπο- 
φήτις τού μέλλοντος, ή προφήτις των Δελφών προσφωνεί 
εκάστοτε τούς λαούς τής Ελλάδος. Έ κτοτε άρχεται νέος 
κόσμος εν τώ  βίω τής άνθρωπότητος, φέρων σύμβολον τό 
Γνώ8·ι σαοτόν, τήν έρευναν τού εσωτερικού κόσμου, ου ή βα- 
θεϊα γνώσις καί Ιποπτεία έσται συγχρόνως ή κατανόησις τού 
έκτος κόσμου. Μεγάλοι αγώνες διεξάγονται υπέρ τού 8·ριάμ- 
βου τής αρχής ταύτης· τό ελληνικόν πνεύμα υπερισχύει- καί 
έπί τέλους δημιουργεί τόν έξοχον καί μοναδικόν εκείνον πο
λιτισμόν, οδ ύπέρτερον αμφιβάλλω άν δύναται νά έπιδείξη 
ν ίστορία, καί δστις έκπροσωπεί έν μοναδική έναρμονίω εί- 
κόνι τό σύνολον τής τέως τελεσθείσης έργασίας έν τώ ιστο
ρικό» βίω τής άνθρωπότητος.

Τό Γνώθι σαοτόν τούτο, τήν αφετηρίαν καί τήν δόνα- 
μιν τοΰ ελληνικού πνεύματος, ουδείς κατενόησεν υπό πάσας 
αυτού τάς έπόψεις, ουδείς έδίδαξεν, ουδείς ¿πραγμάτωσε το- 
σούτον έρρωμένως καί μετά πίστεως έν τή  ύπερτάτη άκμή

τών Αθηνών, όσον ό κατ’ έξοχήν άνθρωπος αυτών, ό κατ’ 
έξοχ-rv πολίτης, ό ανώτατος ύποφήτης καί αντιπρόσωπος τού 
ελληνικού βίου, ό Σωκράτης.

Ττν είκόνα αυτού παρέδωκε τοίς μεταγενεστέροις, διά 
στόματος τού κομψού Άλκιβιάδου, ό Πλάτων. Σειληνός την 
μορφη'ν, άλλ’ άποπνέων έμπνευσιν Απόλλωνος, τοιούτος ήτο 
ό άνήρ, έν τή φυσιογνωμία τού οποίου τό ελληνικόν πνεύμα 
είπε τόν ύπέρτατον αυτού λόγον. Μετά τήν λαμπράν τού 
Πλάτωνος έξεικόνισιν έν τω Συμποσίο», δέν έχιτρέπεται άλλη 
περιγραφή. Ά ς λάβη αρα τήν γραφίδα ό φιλόσοφος τής 
Άκαδημείας πρός παράστασιν τού άνδρός, οδ τόν θάνατον 
μετά τοσαύτης περιπαθ·είας καί άφοσιώσεως έξεδίκησεν. 
Δυσχερώς ό ζωγράφος θέλει παραστήσει τήν θαυμασίαν ταύ- 

■ την προσωπικότητα, υπό τήν γοητείαν τής οποίας έκλιναν 
οΐ σύγχρονοι, καί ί ς  τήν έπρροήν μέχρι της σήμερον ύφί- 
σταται καί αναγνωρίζει ή άνθρωπότης.

„Σωκράτη δ ’ έγώ έπαινείν, ο» άνδρες, ούτως έπιχειρήσω, 
δι’ εικόνων. Οδτος μέν οδν ίσως οίήσεται έπί τά  γελοιότερα, 
έσται δ ’ ή είκών τού αληθούς ένεκα, ού τού γελοίου- φημί 
γάρ δή όμοιότατον αυτόν εΐναι τοίς σειληνοίς τούτοις τοΐς 
έν τοίς ερμογλυφείοις καθημένοις, οδς τινας Ιργάζονται οί 
δημιουργοί σύριγγας ή αυλούς έχοντας, οΐ διχάδε διοιχθέν- 
τες φαίνονται ένδοθεν αγάλματα έχοντες θεώ ν καί φημί 
α ί Ιοικέναι αυτόν τω σατύρω τού Μαρσύα- δτι μέν ούν τό 
γε είδος όμοιος εΐ τούτοις, Ζ Σώκρατες, ούδ’ αυτός δήπου 
άμφισβητήσαις- ώς δέ καί τάλλα έοικας, μετά τούτο άκουε- 
υβριστής εΐ, ή ού; έάν γάρ μή όμολογής, μάρτυρας παρέ- 
ξομαι, άλλ’ ούκ αυλητής; πολυ γε θαυμασιώτερος ¿κείνου- 
ό μέν γε δι’ οργάνων έκήλει τούς ανθρώπους τή  άπό τού 
στόματος δυνάμει, καί ετι νυνί ός άν τά  έκείνου αυλή. ά 
γάρ Ό λυμπος ηυλει, Μαρσύου λέγω, τούτου διδάξαντος, τά 
ούν έκείνου έάν τε αγαθός αυλητής αυλή έάν τε φαύλη αύ- 
λητρίς, μόνα κατέχεσθαι ποιεί καί δηλοί τούς τών θεών τε καί 
τελετών δεομένους διά τό θεία είναι- σύ δ ’ έκείνου τοσού- 
τον μόνον διαφέρεις, ότι άνευ οργάνων ψιλοΐς λόγοις ταύτόν 
τούτο ποιείς- ημείς γούν όταν μέν του άλλου ακούωμεν λέ- 
γοντος καί πάνυ αγαθού ρήτορος άλλους λόγους, ούδέν μέ
λει, ώς έπος είπεΐν, ούδενί- έπειδάν δέ σού τις άκούη ή τών 
σών λόγων άλλου λέγοντος, κάν πάνυ φαύλος ή 6 λέγων, 
έάν τε γυνή άκούη, έάν τε άνήρ, έάν τε μειράκιον, έκπε- 
πληγμένοι έσμέν καί κατεχόμεθ·α. έγώ γούν, ώ άνδρες, εΐ 
μή έμελλον κομιδή δόξειν μεθύειν, εΐπον όμόσας άν ύμΐν, 
οΐα δή πέπονθα αύτός υπό τών τούτου λόγων καί πάσχω 
έτι καί νυνί- όταν γάρ άκουω, πολύ μοι μάλλον ή τών κο- 
ρυβαντιώντων f  τε καρδία πηδα καί δάκρυα έκχεΐται υπό 
τών λόγων των τούτου- όρώ δε καί άλλους παμπόλλους τά  
αυτά χάσχοντας. Περικλέους δέ άκούων καί άλλων αγαθών 
ρητόρων, εύ μέν ήγούμην λέγειν, τοιούτον δ ’ ούδέν έχασχον, 
ούδε τεθ·ορύβητό μου r  ψυχή, ούδ’ ήγανάκτει ώς άνδραπο- 
δοιδούς διακειμένου- άλλ’ υπό τουτουΐ’ τού Μαρσύου πολλάκις 
δ-r ουτω διετέθην, ώστε μοι δόξαι μή βιωτόν εΐναι εχοντι 
ώς έχω. καί ταύτα, Σώκρατες, ούκ έρείς ώς ούκ αληθή.“ *.)

Τοιαύτα φέρων έν έαυτώ ανώτερα προσωπικά έφόδια ό 
Σωκράτης, παρίσταται έν τή λαμπρότατη, άλλά καί Ιπισφα- 
λεστάτη ιστορική περιόδω τών ’Αθηνών, τής ‘Ελλάδος. Πο- 
λιτικώς ή Ε λλά ς, μετά τούς κατά τών Περσών θ·ριάμβους 
της, έπρωταγο»νίστει μέν τού τότε γνωστού κόσμου, κέντρον 
καταστασα τών συγχρόνο»ν λαών, άληδ'ώς δ ’ έκπροσωποΰσα

) Σνμπόσιον XXXII, 215.
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την σύγχρονον κίνησιν της ιστορίας. Ά λλ“ η ύψίστη έκδή- 
λωσις της δυνάμ.εως της πνευματικής υπέροχης της Ε λ λ ά 
δος ήσαν αί Ά9·ήυαι. Μεδ’ όλους τους περισπασμούς της 
δωρικής άντιδράσεως, ττς  έκπροσο»πουρ.ένης τώ καιρώ έκείνω 
διά της Σπάρτης, κρατεράς μεν φυσικώς υπό τήν στρα
τιωτικήν παίδευσιν των νόμ.ων του Λυκούργου, άλλ’ ανικά
νου πνευμ.ατικως ν ' κνταγωνισδή προς το υπέρτερου πνεύμ.α 
των Ά9·ηναίο»ν, η πόλις του Κέκροπος ήτο πράγμ.ατι ή 
πνευματική Λκροπολις, παιδευτηριον τής Ε λλάδος άπάσης. 
Ή  τέχνη και ή ¿πιστήμη ευρον τα  εύγενέστατα αυτών έν- 
διαιτήμ.ατα ούχι εν ςυλίνοις ή λιδίνοις οίκοδομήμ.ασιν, άλλ3 
έν τού πνεύμ.ατι των Άδηναίων. Τπο την έπίδρασιν τής 
νίκης τού έδνους, υπό την υψηλήν συνείδησιν της άνωτέρας 
αυτού αποστολής, ήρξατο, άμ.α τή άποκαταστάσει τής νέας 
τάξεοις, τής άνοικοδομ.ήσεως τής ίεράς πόλεως τής Παλλά- 
δος από των ερειπίων αυτής, πυρετώδης, άκάδεκτος έργασία 
έν παντί εϊδει τού Ιπιστητού, έν βραχύτατο» διαστηματι χρό
νου δημιουργησασα τον έξοχου εκείνον πολιτισμόν, την ύπερ- 
τάτην έκδήλωσιν τής πνευματικής έργασίας τού έδνους, ής 
παραπλησίαν σπανίως άναγράφουσι τά  Ιδνικά τής «νυρωπό- 
τητος. Τό ελληνικόν πνεύμα είχε πλήρη γνώσιν εαυτού, 
τής δ 3 αυτογνωσίας ταύτης παρείχαν ήδη αί Άδήναι τό 
ύψιστον και τό εύγενέστατον των θεαμάτων.

Τής άκμτς ταύτης λειτουργοί καί ύποφήται υπήρξε τά- 
ξις άνδρο»πων, ήτις άρςαμένη μέν τό πρώτον από της απλής 
ερεύνης τούν όντο»ν, κατέληξεν έπί τέλους είς τάς τολμηρο- 
τάτας δεωρίας και τά  άρνητικώτατα των συμπερασμάτων. 
Πρώτος ό Έ λλην άνεζήτησε τήν αρχήν καί τό τέλος τούν όν- 
των, τόν σκοπόν του βίου, αλλά πρώτος ουτος έπίσης. εν 
τή  μέΟ·η τής έπιτυχίας, ύπερέβη παν μέτρον έν τη έρεύνη 
ταύτη, έξελδιύν των ορίων της έπιστημονικής γνο»σεως, τής 
έξ αντικειμένου έρεύνης, ίνα διατυποίση τήν υποκειμενικήν 
αυτού συνείδησιν επί τε των πιπτόντων είς τήν σφαίραν των 
αισθήσεων, και έπι των πλασμάτιυν αυθαιρέτου δημιουργι
κής φαντασίας. Ούτως έπήλδεν ¿ν τώ πνευμ.ατικώ βίο» τού 
έδνους ισχυρά κίνησις, ήτις έμελλε νά χαρακτηρίση ολόκλη
ρον ιστορικήν περίοδον, διά νά τήν φωτίση κατά πρώτον καί 
τήν καδοδηγήση, βραδότερον δε διά νά τήν σκοτίση καί 
τήν αποπλάνηση. 'Η  κίνησις αυτη άντεπροσωπευσεν άπάσας 
τάς δυνάμεις τού ελληνικού λαού, κρατύνασα αύτάς κατά 
προύτον, άλλα δυστυχούς καταπονήσασα έπι τέλους. Τούς 
αντιπροσώπους τής πνευματικής ταύτης κινήσεως καί των δ ι’ 
αυτής εκδηλώσεων ποικίλων τάσεων οί σύγχρονοι άπεκάλε- 
σαν οοφιστσς, δηλούντες διά τού ονόματος τούτου τούς δια
κεκριμένους Ικείνους άνδρας, οΐτινες απασχολούμενοι περί 
τάς άνωτέρας τέχνας τού βίου, καλλιεργούντες τά  διάφορα 
τού επιστητού είδη, καθίσταντο άνώτεροι τούν συγχρόνων 
τοιν, παρασχόντες τήν γενναίαν έκείνην ώΟησιν, ήτις (οδή
γησε διά λαρ.πράς καί αποτελεσματικής έργασίας τό ελλη
νικόν πνεύμα είς τάς ύψίστας κορυφάς τής ιστορικής έργα
σίας, καί οίτινες διετύπωσαν περιφανή περίοδον έν τοΤς χρο
νικούς τού ελληνικού βίου.

Κυρίως είπεΐν οί σοφισταί άντεπροσώπευον κατά πρώ
τον τέν πνευματικήν τού ελληνικού έδνους άνάπτυξιν. Ό  
Σόλοΐν καί ό Πυθαγόρας δεν έδίσταζον νά κληδ·ώσιν υπό 
τό όνομα τούτο- έπίσης άκολούΟ·ως σοφισταί άπεκαλούντο 
υ ’Αναξαγόρας καί ό Σωκράτης. Άν βραδότερον, ένεκα τής 
σφοδράς έπι&έσεως τού Ιίλάτωνος, ή κλήσις τού σοφιστού 
κατέστη δυσώνυμος, κατά τούς πρώτους χρόνους τής άνα- 

’ πτύξεως των Σοφιστών, ουτοι τσαν έπιφανεϊς καί περιζήτη-

τοι. ’’Ησαν έν παντί οί διδάσκαλοι τής ελληνικής νεότητος, 
συνωδουμένης χανταχόδεν εν Άδήναις, αυτοί δ ’ ουτοι οί σο- 
φισταί προσήρχοντο είς τήν πρωτεύουσαν ταύτην τού ελλη
νικού πνεύματος, έπιδεικνύοντες την ευφυΐαν αυτών, τήν ευ
γλωττίαν, τήν χάριν τής παραστάσεως καί άναλόσεως τών 
δυσχερεστάτων προβλημάτων τού βίου. Ούτως ή φήμ.η αυ
τών κατέστη πανελλήνιος. Άπετέλουν όμ.άδα ευφυέστατων 
καί λαμπροτάτων άνδρούν, ήτις δμως έμ.πιστευδεΐσα λίαν είς 
εαυτήν, κατέστη έγωί'στική, υπερφίαλος, vtto'/.eiftcrtx)) καί)·’ 
ολοκληρίαν, άρνηδεΐσα, τού χρόνου προϊόντος, τά  πάντα, 
ούτω δέ δημιουργησασα τήν πολυΟρόλητον έκείνην Σχολήν, 
ήτις άρςαμένη τό πρώτον άπό τού Γνώδι σαυτόν, έν τή 
κτηδείση ταύτη αύτοσυνειδησία, άλλ’ άμα καί τή  ύπερφρο- 
συνη της προσωπικής υπεροχής, κατέληξεν είς τό ύποπτον 
καί έγιυϊστικόν εκείνο αξίωμα, τό χαρακτήρισαν, άλλ’ άμ.α 
καί στιγμ.ατίσαν, τάς τελευταίας ημέρας τού σοφιστικού βίου 
έν Έ λλάδι: Πάντων χρημάτων μέτρον άν&ρωποςΐ

'Ως ό Σόλων, οίς ό Αναξαγόρας, άπό τών κόλπων τής 
Σχολής ταύτης εΐχεν έξέλδει καί ό Σο»κράτης. Έ ζήτει τόν 
δρίαμβον τής έπιστήμης, τήν πραγμ.άτωσιν τού γνούδι σαυ
τόν έν τη έλληνική κοινωνία, άλλ’ ούχί διά  τούν μέσων 
έ/.είνων, δ ι’ οίν έπεδίωκον τήν διδασκαλίαν τής Ιπιστήμ.ης 
οί σύγχρονοι αυτού σοφισταί. Άντιδέτως προς τά  ύπ’ αυ
τών κηρυττόμ.ενα δόγματα τής αχολότου υποκειμενικής λύ- 
σεο/ς πάντων των προβλημάτων τού βίου, ό Σο>κράτης άνε- 
γνώριζε τά  δίκαια καί τήν σημασίαν τού κατ’ άντικείμ,ενον 
κόσμου. Σκοπός αυτού ήτο ή συνδιαλλαγή καί ή συμφι- 
λίωσις τών δόο έκ διαμέτρου αντιδέτων αρχών, ών ή μονο- 
μερτς υπεροχή άφευκτον έχει αποτέλεσμα τό μεν τήν διά- 
σπασιν τού ηδικού βίου, τήν διάλυσιν τών κοινοινικούν σχέ
σεων, τό δε τήν άπορρόφησιν χάσης ανεξαρτησίας καί αυ
τονομίας τού άτόμου, τήν νάρκην αυτού, τήν αυτοκτονίαν. 
"Ινα λαλήσο> τήν σύγχρονον γλούσσαν, άνήκεν ό Σωκράτης 
είς τήν ίστοριχοφιλοαοφιχήν σχολήν τής έπιστήμης καί τής 
κοινωνίας. Συμφωνών προς τούς σοφιστάς, καδ’ οσον άφορα 
είς τά  δίκαια τού ύποκειμ.ένου, τήν ύπέροχον αυτού δέσιν 
καί σημασίαν έν τώ κόσμω, άλλά μή συμμ.εριζόμενος τήν 
γνώμην αυτών περί τής άπολυτου αυτού έτυμ.ηγορίας έπι 
πάντων τών προβλημάτων, ώς τού μέτρου πραγμάτων απάν
των, κατά την αυτήν άναλογίαν μ.ή άχοδεχόμ.ενος τήν άντί- 
δετον σχολήν, τήν ιστορικήν, τήν τής χαραδόσεο»ς, ής επι
φανέστατος αντιπρόσωπος ¿πρωταγωνιστεί περί τούς χρόνους 
έκείνους ό ποιητής ’Αριστοφάνης, έζήτει τήν σόμπραξιν αύ- 
των διά μέσης τινός ρ.εδόδου, συνδιαλλασσούσης τά  δίκαια 
τού παρόντος καί τάς άξιοίσεις τού παρελδόντος, τόν έναρ- 
μ.όνιον συνδυασμ.ον τής φύσεως καί τής ιστορίας. ’Εν τώ 
σημείο» τούτο» διατελούν, είς ούδεμίαν κατά φυσικόν λόγον 
ήτο άρεστός τών αντιδέτων τούτων απόψεων. Μισοόμ.ενος 
ύπό τών οπαδών τού κόρους καί τών παραδόσεο>ν τού πα
ρελδόντος, ήτο άφ’ ετέρου το άντικείμενον τών επιδέσεων 
τών σοφιστών, κατά τής υπερφιάλου καί δηλητηριώδους τών 
όποίο»ν διδασκαλίας είχε κηρύξει άδιάλλακτον πόλεμ.ον. Έ ν 
τή πάλη ταύτη τούν δύο αντιδέτων ρευμ.άτο»ν είχε κατα- 
βληΟή επί τέλους, διακωμωδηθείς τό πρώτου καί χλευασδείς, 
ΐνα λάβη έπί τέλους τό υπέρτατου τής καταδίκης ποτηριού. 
Ή  πόλις των Άδ·ηναίων, ήτις καδ’ ήν στιγμήν προσέφερεν 
είς τόν Σωκράτη τό κοίνειον έπί τή  άρνήσει δήδεν τών 0·εών 
τού καδεστούτος, έτελει άφ’ ετέρου βδελυρά όργια άσεβείας 
καί άρνήσεως κατά πάντων των υφισταμένων ήδικούν καίκοι- 
νο>νικών νόμ.ο»ν. Άλλ3 έζητεΐτο ό εύσχημος τόπος προς έκ-
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δίκησιν, προς τιμωρίαν τού ανθρώπου τούτου, δ ιό τ ι ήτο  ανώ
τερος τω ν συγχρόνων του. Τ ό ίοστέφανον ¿κείνο άσ τυ , η 
κ α τ ’ εξοχήν έλευθέρα της Ε λ λ ά δ ο ς  πόλις, παρείχε πολλάκις 
τό  θέα μ α  ασεβούς μισαλλοδοξίας, ταπεινού φθόνου ¿ναντίον 
παντός έξέχοντος πολίτου. Δεν εΤχεν εξοστρακίσει τον Ά ρι- 
στείδην ως δίκαιον; δ ιατί ή δη  νά  μή καταδικάση εις θ ά 
νατον τον άνδρα εκείνον, όν τό  πανελλήνιον τω ν  Δελφών 
χρηστήριον άπεκάλεσεν άνδρώ ν ¿ π ά ν τω ν  ο ο φ ώ τα το ν;  Ού
τω ς  έπραγματούτο  τότε έν Άδ'ήναις η έλευοτρία —  δ ιά  του 
εξοστρακισμού του Άριστείδου, δ ιά  του διωγμού του Άναξα- 
γόρου καί η δη  δ ιά  τη ς  είς θάνατον καταδίκης του Σ(»κρά
τους. Μ εγάλα αληθώ ς πρότυπα δόνατα ι νά έπιδείξη ή πόλις 
αυτη αρετής, φ ιλανθρωπίας, δικαιοσύνης. Ά λ λ ’ ό θάνατος 
του Σωκράτους έσται αιώνιον σ τίγμ α  ¿πί τη ς  λαμπράς ¿κεί
νης είκόνος, η τ ις  έγράφη μεν δ ιά  τη ς  χειρός τω ν Μουσών 
καί τω ν Χαρίτών, ά λλ’ ήν πλέον η άπαξ επεσκίασε καί έμ.ό- 
λυνεν η φθονερά πνοή των Έριννυων.

(ί'ηεται αννέχεια). ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ.

Π Ε Ρ Ι  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ
ύπό

ΑΑΕ3ΑΝΑΡ0Ϊ Ρ . ΡΑΓΚΑΕΗ.
(αννέχεια],

0. TPAJ1EZAI ΟΜΙΛΟϊΣΛΙ.

α. Χ ιλιάκις υπήρξα μάρτυς αυτηκοος καί πολλάκις καί 
ένεργός του την  σήμερον παγκοίνου τούτου φαινομένου, κ α θ ’ 
ό  ή τράπεζα  δ ιά  του ένός ποδός τό  έδαφος κρουουσα, ¿συλ
λά β ιζε  τά ς  υπαγορευομ.ένας αυτή  λέξεις, κα ί προσέτι καί 
απαντήσεις είς υποβαλλόμενα αυτή  ερωτήματα, ενίοτε μ ετ’ 
έπιμονης, ή τ ις  έφαίνετο ώς ενδεικνυουσα έδραίαν χεχοίθησιν.

β. Ε ίς  τη ν  οικίαν μου έν Ά θή να ις , καδήμενος μ ετά  
τ ή ς  συζύγου μου καί ¿μου περί τήν τράπεζαν ό φίλος καί 
τ ό τ ε  συνεργάτης μου Ν. Δραγουμης, ήρώτησεν αυτήν περί 
τ ή ς  ηλικ ίας γνω στής τίνος κυρίας. Ή  τράπεζα  έξετέλεσεν 
αριθμόν τινα  κρούσεων, ά λλ ’ ό κ. Δραγουμης είπεν δ τ ι δεν 
θέλει νά  πιστεόση τήν  άπόκρισιν, κα ί άπήτησε τήν  έπανά- 
ληψιν αυτής. Έ πανέλαβε δ έ  τότε ή τρά πεζα , α λλ ά  πολύ 
γοργότερον, τόν αυτόν τώ ν κρούσεων άριθμόν· α λ λ ’ ό φίλος 
μου ώς προκαλών καί θέτων αυτήν υπό δοκψ.ασίαν, διϊσχυ- 
ρίσθη ό τ ι δεν ήτον ορθή ή άπάντησις, καί έζήτησεν αυτήν 
καί έκ τρίτου. Ή  τράπεζα δ ’ εκρουσε τότε μ.ετά μεγίστης 
τα χυτη τος καί ώς ύπ’ οργής καταληφ θεΐσα  τόν αυτόν άριθ
μόν, κα ί τό  τελευταΤόν τη ς  κτύπημα ήν τόσον βίαιον, ώστε 
ό εΤς τώ ν τριών ποδών τ η ς  θραυσθείς, έσφενδονίσθη μα
κ ρ ά ν  καί τούτο  μοί ένέβαλε τήν ιδέαν, ήν μ ετά  τα ύ τα  εί- 
δον  έπικυρουμένην (Α, 3), ό τι τ ά  μόρια του ξύλου πρέπει νά 
ελαβον ίσχυράν δόνησιν, δ ιό τ ι άλλω ς δέν εβλεπον ποΤς μία 
κροϋσις επί τού ¿δάφους, οσον ισχυρά καί άν ή ν , θ ά  κατέ- 
λυεν ουτω πάγιον σκεύος.

10. ΣΚΕΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΣ TON ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ.

Δέν αρκεί δ ε  νά ¿μ ιλώ σι τ ά  σκεύη· ά λλ α  κα τά  τινα 
πειράματα φαίνεται ώς άν καί ξένη διάνοια ενίοτε ό μ ιλή  δ ι’ 
αυτών. ’Εν Παρισίοις παρευρέδην είς όμήγυριν περί τ ά ς  τρά
πεζας άσχολουμ.ένην, ¿ν ή ήμην άγνωστος. Παρεκάθησα δέ, 
προσκληθείς υπό τή ς  οίκοδεσποίνης, είς μικράν τράπεζαν τν  
κατείχε νέα κυρία, εχουσα, ώς μοί εΐπον, μεγάλην μ εσ ά ζο ν

το ς  δύναμιν. Μοί ¿πρότεινε δ έ  ή  κυρία αυτη  νά  συλλογισθώ  
πρόσΐι>πόν τ ι, ζών ή  νεκρόν, ό θ ά  ήρχετο νά  δ ια λ εχθ ή  μ ε τ ’ 
¿μου, καί ίνα  ώ βέβαιος περί τή ς  ταύτότητος, θ ά  μ.οί ελεγε 
κ ατά  πρώτον τό  όνομά του. Σ υγκατατεθέντος μου δέ, ήρ- 
χισε τά χ ισ τα  νά κ ινήτα ι ή  τράπεζα , ό ου’δόλω ς μ.’ έξέπληξε, 
δ ιό τ ι ήτον έλαφρά καί μικρά, καί ή  έλαχίστη  πίεσις τώ ν 
δακτύλω ν -τής γείτονός μου, ό'σον λεπτο ί κα ί άν ήσαν, ήρκει 
ίνα τήν κίνηση. Ε ις τ ινα  δ ’ άπόστασιν ημώ ν έκάθητο ό 
σύζυγος τή ς  συντρόφου μου, κα ί έγραφε δ ιά  χρωστήρος δ,τι 
ή ήμ.ετέρα τράπεζα  ύπηγόρευεν. Ά λ λ ’ αΰτη μ ετά  τ ινα  κρού
σματα  ενίοτε διακοπτόμενα, επαυσεν ¿ντελώ ς κινούμενη, 
όπερ ¿φάνη δυσαρεστήσαν τόν κύριον.

—  Τ ό π ν ε ύ μ α ,  είπε, φαίνετα ι άρνούμενον νά  είπή  τ ’ 
όνομά του.

—  Π ώ ς; ήρώτησα· ά λλ ’ ή τράπεζα  ¿κινείτο.
—  Ν αί, ε ίπ ε ν  ά λ λ ’ ύπηγόρευσε γρά μ μ α τα  μή άποτε- 

λοΰντα όνομα. Ίδ έτε .
Κ αί μοί έδειξε τόν χά ρτην, έφ’ ου ήν γεγρα μ μ ένο ν  

R A LO U . Τ ούτο δ έ  ήν αυτό τ ό  όνομα, ό  είχον διανοηδ'ή, 
τό  τ τ ς  πρός πατρός μάμμης μου, έντελώς άγνωστον καί 
άνήκουστον είς τούς Παρισίους, ώστε καί ό γράψας αυτό 
ένόμισεν ό τι δέν ήτον  όνομα.

Τ ό υποτιθέμενον πνεύμα αληθούς, ό τε προσεκλήθη νά 
ομιλήσγι, εΤπε κοινούς μόνον τόπους καί ούδέν το  χαρακτη
ρ ιστικόν  ά λλ ’ έρωτηθέν πού άπέθανεν, έσυλλάβισεν O D E S . .  ·, 
κα ί άληθώ ς έν Ό δη σ σ ω  ή μάμμη μου άπεβίωσε.

Τό χαρτίον, ¿φ’ ο3 ό κύριος εγραψεν, έλαβον παρ’ αυ
τού καί τό  διατηρώ . Ά λ λ ’ εί κα ί περίεργον καί προσοχής 
άξιον τό  φαινόμενον, ίσως όμως δέν είναι κα ί φυσικής έξη- 
γήσεως άνεπίδεκτον. Γνωρίζων έγώ  αυτός τό  όνομα ο 
έπρεπε νά  έκφέρη ή  τρά πεζα , ή τόσον έλαφρά καί ευκίνη
το ς , άποκλειομένην δέν θεωρώ τήν  υπόνοιαν, ο τι δ ι  ακου
σίων καί ασυνειδήτων πιέσεων διηύθυνον ίσιος αυτής τά ς  κι
νήσεις.

I I .  ΣΚΕΤΗ ΜΑΝΤΕΤΟΝΤΑ.

Έ τ ι  δ έ  τούτων καταπληκτικώ τερα μοί έφάνησαν άλλα, 
ά  έπίσης είδον, φαινόμ.ενα καί κ α θ ’ ά  τό  τραπέζιον η τό 
σκεύος φαίνεται μ ε τ’ άνωτέρας, την άνθρωπίνην ύπερακοντι- 
ζούσης διφατικής, καί αυτό τούτο  μαντικής δυνάμ.ειος προι- 
κιζόμενον.

α. Κ α θ ’ ήν εσπέραν εΐπον (Α, 3) ό τι ήν παρ’ ήμΐν ό 
πρέσβυς τή ς  ΙΙρωσσίας, άστειευόμενος ουτος, ήθέλησε νά 
ερω τηθή  ή τράπεζα  πόσα νομίσματα περιείχε τό  βαλάντιόν 
του, ό  ελαβεν είς χείράς του χωρίς νά τό  άνοιξη. Κ αί ευ
ρομεν μεν τήν άξέωσιν αυτού υπερβολικήν ά λ λ ’ ή τράπεζα  
έκρουσεν επτάκις τό  έδαφος, κα ί τ ά  νομίσματα μετρηθέντα, 
εύρέθησαν έπτά  τόν άριθμ.όν.

β. Ε ίς  συναναστροφήν έν Ά θή να ις , έν ω τινές κυρίαι 
ήσχολούντο περί στρεφόμενον σκεύος, είσελθών ό νύν καθη
γη τή ς  τού ΓΓανεπιστημ.είου κ. Κ. Κ ω στής, είπεν ό τι πρίν ή 
πιστεύση είς τή ς  τραπεζης τ ά  τερατουργήματα , θ·έλει νά 
ύποβάλη αυτήν είς δο κ ιμ α σ ία ν  καί μεταβάς είς άλλο  δω - 
μ.άτιον, όπου ήν μόνος, έπέστρεψε λέγω ν ό τ ι έγραψε τ ι  επί 
χαρτιού, ο εΐχεν έν τ ή  παλάμη του, καί ή τράπεζα , έφ’ ήν 
ούδ’ εθηκε τήν  χείρα , ¿συλλάβισε τήν λέξιν Κ Λ Ε Ω Ν , τό  
όνομα τού υιού μου. ο τω  όντι είχε γράψει ό κ. Κ ω στής, εί 
καί μικράν είχε σχέσιν μ ε τ ’ αυτού, δντος τό τε  έ τ ι είς μι- 
κράν ηλικίαν, ώ στε ούδείς τμ ώ ν  είχε λόγον νά  υποθέση ότι 
τούτο εγραψεν.
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γ. Έ ν  Κηφισία δ έ  ποτε τό  θέρος διερχομενος, έχρει- 
άσθην τήν  μουσικήν τή ς  ’Α ντιγόνης τού Μ ενδελσώνος, ήν 
είχον έν τ ή  βιβλιοθήκη μου έν Ά θή να ις , χαρισθεϊσάν μοι 
ύπό τή ς  Κ “5 Θ εΐλε, τή ς  γυναικός τού πρέσβεως τή ς  Πρωσ- 
σίας· ά λλ’ άπελθώ ν είς Ά δή να ς, τήν  ¿ζήτησα μάτην έπα- 
νειλημμένως καί δέν τήν  ευρον. Τ ό τε , ό σύγγαμ.βρός μου 
κ. Έ 'ίδενσ τά μ , πρέσβυς τη ς  Σουηδίας, μ ε θ ’ οδ συνωκούμεν 
έν Κηφισία, βλέπων τήν  στενοχώριαν μου, έπρότεινε παίζων 
νά έρωτήσωμεν τήν τράπεζαν, όπερ γελώ ντες έπράξαμεν. 
Αυτη δ έ , δ ιά  τή ς  συνήθους αυτη γλώσσης τώ ν κρούσεων, 
υπέδειξε τήν  δευτέραν σανίδα τή ς  δεξιώ ς τή ς  θύρας ίστα- 
μένης βιβλιοθήκης μου. Ά λ λ ’ ότε πάλιν μετέβην είς Α θή 
νας, έρευνήσας, δέν ευρον τήν  μουσικήν είς τήν ύποδειχθεΐ- 
σαν θέσιν. κα ί έπανελθοίν εΐπον είς τόν σύγγαμβρόν μου ότι 
τού λοιπού άρνούμαι πάσαν π ίστιν είς τόν ξύλινόν του προ
φήτην. Ά λ λ ά  μ.ετά Ιν  έτος καί επέκεινα, προκειμένου νά 
καθαρισθώσιν οί το ίχο ι τού γραφείου μου, καί δ ιά  τούτο 
μετατεθείσης τή ς  βιβλιοθήκης, ευρον είς τήν  δευτέραν σα
νίδα τού άριστερού αυτής διαμερίσμ.ατος, ο’πίσω καί υ'πο- 
κάτω τώ ν βιβλίων, τήν  μουσικήν τού Μενδελσώνος.

δ . Ε σ πέραν τ ινά  έν Ά θήνα ις ή σύζυγός μου έξήλθε 
τής αιθούσης, κα ί καταβάσα, έστη εις μίαν β α θμ ίδα  τή ς  κλί- 
μακος, ή'τις ήν σκοτεινή. Έ ρω τηθεΐσ α  δέ ή  τράπεζα  είς 
τίνα βα θμ ίδα  ϊσ τα το , έμαντευσεν ορθούς, ώς εδρομεν ότε 
άνοίξαντες τ τ ν  θύραν, έξήλθομ.εν είς τήν  κλίμ.ακα.

ε. Ά λ λ ο τε  δ έ , πάλιν έν Ά θήνα ις κα ί παρ’ ήμ ΐν , δ ιά  
τής αιθούσης περιφερόμενη ή τράπεζα , έστη καί εθηκε τόν 
πόδα ακριβώς είς Ιν  σημεΐον ύφ’ ό είχε κρύψει μ.ανδύλιον, 
έν άγνοια όλων τώ ν άλλων, είς τω ν παρευρισκομένων, όστις 
δεν είχε τά ς  χεΐρας έπί τή ς  τραπέζης.

Συμπτώσεις ίσως πά ντα  τα ύτα . νΙσως· ά λλ ά  βεβαίως 
παράδοξοι δ ιά  τή ν  έπιμονήν αυτών.

12. ΑΝθΡΩΠΟΙ ΜΛΝΤΕΤΟΝΤΕΣ.

X. Έ π ί  τή ς  έν Α μερική  διαμονής μου έμ.αθον ότι μέγα 
ενδιαφέρον διήγειρεν έκεί ό λεγόμενος Πνευματισμός, οδτως 
ώστε κα ί είς θρησκείαν πολλοί αυτόν άνεβίβαζον, οί μέν θέ- 
λοντες ν’ άντικαταστήσωσιν αυτόν είς τόν Χριστιανισμόν, οί 
δ ’ έν αυτω νέας βάσεις ζητούντες πρός ύποστήριξιν τή ς  Χρι
στιανικής πίστεως. ’Ε νίοτε δέ τ ά ς  συνελεύσεις αυτών έπι- 
σκεφθείς, απηντησα το  πλεΐστον ουδέν έν αυτάΐς ή  κενήν 
καί ούδέν έρευνώσαν ή άποδεικνύουσαν αδολεσχίαν. Ο ύχ 
ήττον πολλά άκούσας περί τή ς  πνευματιστικής δυνάμεως γυ- 
ναικός τίνος άρτίω ς έπιδημ,ησάσης είς Ο ύασιγκτώνα, συγκα- 
τετέθην, πρός απόπειραν, νά έχισκεφθιύ αυτήν, συνοδευόμε- 
νος ύπό τού υίού μου. Λαβούσά μ ε  δ ’ έκ τώ ν χειρών, Ιγ γ ί-  
σασα τά  γόνα τά  μου δ ιά  τώ ν γονάτων τη ς , κα ί κλείσασα 
τους όφθαλμούς, ήρχισεν ώς ύπνοβάτις νά  όμ ιλή , φράσεις 
πομπώδεις, ά λλ ’ ούδέν έχούσας τό  σπουδαίον, λέγουσα. Πρό 
πάντων δ ’ ώκτειρα τήν  μαντικήν αυτής τέχνην ότε μ ’ έβε- 
βαίωσεν ότι μεγάλω ς ένδιαφέρεται δ ι ’ έμέ έν χώ ρα μεμα- 
κρυσμένη φίλος μού τ ις  χω λός, καί τήν  διαβεβαίωσιν περί 
τού χωλού μου φίλου, δ ιά  βακτηριούν βαδίζοντος, πολλάκις 
έπανέλαβεν έπιμ,όνως.

. Τ ό πείραμα τούτο  έντελώ ς μ’ ένίσχυσεν είς ήν είχον 
δόξαν περί τώ ν πνευματιστών τουλάχιστον τή ς  Αμερικής. 
Ά λλά μίαν ημέραν, έν ω διηγούμην τ ά  περί αυτού είς γνοί- 
ριμόν μου τινά , ίδ ίω ς γελώ ν δ ιά  τ ά  περί το ύ  χωλού φίλου 
μου, αίφνης διεκόπην έν τού μέσοι τή ς  φράσεοις, έκπληξις με 
κατέλαβε, κα ί έν ε θ υ μ ή θ η ν  Ό  χω λός φίλος μου τώ

όντι ύπήρχεν! Ή ν  ό Σκαρλάτος Βυζάντιος, ό άνήρ μ εθ ’ ου 
στενώ τατος καί άρρηκτος μέ συνέδεε φιλίας δεσμός, κα ί όν 
δέν έννοού πώς εύθύς δέν άνελογίσθην ότε ή κυρία εκείνη 
μοί είπε περί φίλου μου χω λού, βαδίζοντος έπί βακτηριών.

’Ο λίγο ι εΐσίν οί μή έξ άκοής έχοντες τό  όνομα τού 
’Ά γγλ ο υ  C um berland, περί οδ ποικίλαι καί αντίθετο ι έπι- 
κρατούσι δόξαι. Έ ν  τα ίς  έφημερίσι πολλά  αυτός ¿δημοσίευσε 
περί πειραμάτων, ά  έξετέλεσε μ ε τ’ επισήμων άνδρών, καί 
τα ύ τα  ώς βέβαια πρέπει νά έκληφθούσιν, ού μόνον δ ιό τ ι κατ’ 
εμέ ο χαρακτήρ αυτού έστιν άξιόπιστος, ά λλ ά  καί δ ιό τ ι άλ
λω ς θ ά  τόν διέψευδον 6 Πρίγκηψ τής Ουαλίας, ό Γλαδστώ ν 
καί άλλοι. Ά λ λ ά  τα ύ τα  παραλείπω, περιοριζόμ.ενος είς τά  
τή ς  έμ.ής αύτοψίας, ότε προ μικρού έπεδήμει έν Βερολίνφ.

β. Ή  πρώτη αυτού απόπειρα εν πολυάνθρωποι εσπερινή 
συνελεόσει ήν, κρατών έκ τής χειρός τινά  τώ ν παρεστώτων, 
νά  μετάθεση, δεδεμένοις τοίς οφθαλμούς, άντικείμενόν τ ι, ό 
οδτος ήθελε διαλογισδή . Ε ίς τούτο  μ ε τ ’ εμού μ,έν άπέ- 
τυχε, πολλάκις ματαίω ς περιελθοίν τήν όμήγυριν, ό  άπέδω- 
κεν άστειευόμενος, είς τό  ό τι είχον δήθεν  τήν  κεφαλήν πολ
λών άλλων σκέψεων πλήρη ' ά λλ ’ ή αλήθεια  φαίνεται οδσα 
ό τι περί τ τ ς  επ ιτυχίας δέν ήν πάντοτε ασφαλής, ώς άλλω ς 
τ ε  καί αυτός τό  είχε προειπεΤ. Ά λ λ ’ άμ.α έλαβε τήν χείρα 
τρίτου τινός, είς όν εΐπον έγώ μαστικούς τ ί  είχον διαλογισθή , 
έπέτυχεν έν τω  ά μ α , καί τούτο είδον πολλάκις κα ί μ ετ’ 
άλλων έπαναλαμβανόμενον.

γ . Ε ίς έτέραν δ έ  συνεδρίασιν, έν πλήρει μεσημβρία έν 
τώ  κεντρικω ξενοδοχείω τ ή ς  πόλεως, λαβών πολύτιμον καρ- 
φ ίδα παρ’ ένός τώ ν παρευρισκομένων, προσοίπου το ΐς πάσι 
γνω στού, παρεκάλεσέ τινας τών παρόντων νά κρύψωσιν αυ
τήν  όπου τθελ ον, είτε έντός τού ξενοδοχείου είτε καί έκτός, 
είς όσην δή ποτε άπόστασιν προηρούντο. Πρός τούτο  δ ’ 
έξελέγη ύπό τ ή ς  όμηγύρεως επιτροπή συγκείμενη έκ  τριών 
νέων έκ  πριγκηπικών οικογενειών, έξ ένός κ α θη γη τού , τού 
κ. Λέοντος, γνωστού έρευνητού τού Σαικσπείρου, κα ί έξ εμού. 
Λ αβόντες λοιπόν τήν  καρφίδα, καί τόν κ. Κούμβερλάνδ έν 
τη  όμ.ηγύρει άφέντες, έξήλθομεν τή ς  αιθούσης, κα ί μ ετα  
τα ύ τα  καί του ξενοδοχείου, καί διηυθύνθημεν πρός τ ά  έν- 
τό ς  τ ή ς  πόλεως· έγώ  δ ’ είπον δτι, χωρίς πολύ νά  μακρυν- 
θώ μεν, θ ά  ήρκει νά  κρύψωμεν τκ ν  καρφίδα κ α τά  τό  αντί
περαν μέρος τη ς  πλατείας παρά τήν  ρίζαν τινός τώ ν έν αυτή 
δένδρων ή  θάμνων. Τούτο καί άπεφασίσαμεν ά λλ ά  μετε- 
βάλομεν σχέδιον, φοβηδ'έντες μή· τ ά  παρακολουθούντα ημάς 
πα ιδ ία  τώ ν τριόδων κλέψωσιν αυτήν άφ’ ου μακρυνδ'ώμεν. 
Έ π ρ ο τά θ η  έπειτα  νά  χαραδώσωμεν αυτήν είς αστυνομικόν 
κλητήρα  ίστάμενον είς άλλην τή ς  πλατείας γωνίαν · ά λ λ ’ 
ουτος άχεποιήδ·η, κ α θ ’ ό ών έκεΐ έν υπηρεσία, καί μ ά ς χα - 
ρέχεμψεν είς τόν άξιωματικόν το υ , ίστάμενον πρό τού προ
αυλίου τού Πρ. Βισμάρκ, όστις κ αθ’ ήμετέραν παράκλησιν 
τω  επέτρεψε νά  έπιτηρή αυτήν, όπου άν τήν  έθέτομεν. Ά λ λ ’ 
ήμεΐς, ίδόντες άμαξαν ίσταμένην είς τό  βάδ·ος τή ς  πλατείας, 
πρό τώ ν μεγάρων το ύ  Πρ. Φρειδ. Κ αρόλου, άπεφασίσαμεν 
έκε~ νά  κρύψωμεν τήν καρφίδα, καί τήν  ένεπήξαμεν είς έν 
τώ ν προσκεφαλαίων οΰτως, ώστε μόλις προειχε κα ί έφαίνετο 
ό κοσμ,ών αυτήν μαργαρίτης· συνεστήσαμεν δ έ  τώ  αμαξη
λ ά τη  καί τώ  άστυνομοφύλακι νά  τήν  έπαγρυπνώσιν. Έ π ι-  
στρεψαντες δ ’ είς τό  ξενοδοχείον, παρελάβομεν τον Κ . Κούμ- 
βερλανδ, άφ’ οΰ οί οφθαλμοί τ ώ  εδέθησαν. Προσδέσας δ ’ 
οδτος τήν  άριστεράν χειρά του δ ιά  μεταλλίνου σύρματος 
μ ε τά  τή ς  δεξιάς ένός τώ ν μελώ ν τή ς  έπιτροπής, τού νέου 
πρίγκηπος Φύρστεμβεργ, έξή λ θε  τού ξενοδοχείου μ ε τ ’ αυτού,
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παρακολουδ-ουμενος υπό πόσης -της όμηγύρεως και υπό παν
τός τού.έν ταίς όδοΐς λαού, έννοήσαντος περί τίνος έπρό- 
κειτο, καί άπαξ έξω, ήρχισε να τρέχη, σύρων τον σύντρο
φόν του και ού/ί οδηγούμενος υπ’ αυτού, και σχεδόν άνευ 
δισταγμών έκαμψε περί την γωνίαν -της πλατείας, κατέβη 
είς την οδόν, ήλδ-εν εις την άμαξαν, εστράφη περί τόν ίππον, 
και έκτείνας τήν χέΐρα είπεν „’Ιδού η καρφίς“, καί λαβών 
αυτήν την εφερεν εν δ-ριάμβο» είς τόν ιδιοκτήτην της.

8. Άλλοτε δέ, ¿V εσπερινή συναναστροφή παρά τού 
πρώτο» υπασπιστή του Αντοκράτορος, τώ  πρίγκητι 'Ραδζι- 
βίλλ, παρακαλέσας τόν οικοδεσπότην νά ένδ-υμ,ηδ-ή αντικει
μένου τινός, όπου δήποτε του οίκου, ό είς ρητόν τόπον νά 
μεταδότη ό κ. Κοόμβερλάνδ, μ.ετά δεδεμένοιν τών οφθαλ
μών έλαβε τήν χεϊρα τον πρίγκηπος, καί, πάντων ημών έν 
περιεργεία παρακολουδ-ούντων, ετρεξε διά δ-ύρας έσο>τερικής 
καί διά δωματίων άτινα ήγνόει διότι κατά πρώτον τότε εί- 
σήλδ-εν είς την οικίαν, μέχρι του τελευταίου σκοτεινού θα
λάμου, καί έχει, |π ί του γραφείου τής δ-υγατρός του οικο
δεσπότου, μ.εταξό πλείστο»ν άλλων αντικειμένων ελαβεν Ιν 
δ-ερμόμ.ετρον, καί κομίσας αυτό είς τήν αιδ-ουσαν, τό απέ- 
δ-εσεν είς τό κλειδοκύμβκλον. νΗν δ ’ ακριβώς τούτο ο είχε 
διαλογισδή ο πρίγκηψ 'Ραδζψίλλ.

ε. Κατά τήν αυτήν δ’ εσπέραν, λαβών εκ τής χειρός 
τόν υπουργόν των έξωτερικούν Κόμητα Άτσφέλδ, τόν παρε- 
κάλεσε ν’ αναλογισ'ύγ άριδ-μόν τινα έκ τριών χαρακτήρων, 
καί μετ’ εύχερείας έγραψε διά κρητίδος και τούς τρεις ακρι
βώς είς μέλανα πίνακα προς τούτο εν τή αίϋ·ούση τεδ-έντα. 
Ε ΐτα  δέ προσελδ-ών είς τόν έν τή  συναναστροφή παρόντα Αυ- 
τοκράτορα, τόν ήροίτησεν άν ευδοκή ν’ άποπειραό-ή επίσης 
τού φαινομένου, καί έπί τή  συναινέσει τής Ά. Μ, έγραψεν, 
εί καί μετά τινων ένδοιασμ.ούν, εύεξηγήτων διά τήν έπιση- 
μότητα του υψηλού μεσάζοντος, τόν άριδ-μ.όν 62, αυτόν εκεί
νον όν ό Αυτοκράτωρ έσκέφδ-η.

ζ. Εΐδον δε μετά ταύτα καί άλλους τινάς, οΐον νέον 
άνδ-υπολοχαγόν, τόν κ. Μαντέϋφελ, καί κυρίας έτι, γνωστάς 
όν τή  άνωτέρα συναναστροφή, <3ν αί προσπάδ-ειαι ίνα έπανα- 
λάβωσι τα  διάφορα πειράματα τού κ. Κοόμβερλάνδ έπε- 
τυγχανον κατά τό μάλλον r  ήττον.

Β'. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, Α ΟΜΩΣ ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΜΟΝΟΝ Ε Ξ  ΑΚΟΗΣ.

18 . ΑΝ ΘΡΩ ΠΟ Ι E IS  F E O S  ΑΙΩ ΡΟΓΜ ΕΝ ΟΙ.

Ούτε τόν προφήτην Ή λίαν εχο> ενταύθα ΰπ’ ύψιν, διότι 
τά  περί αυτού υπάγονται είς τήν κατηγορίαν των Ο-ρησκευ- 
τικών D-αυματων, ουτε Σίμο»να τόν μ.άγον, περί ου αύδ-εντι- 
καί δεν θεωρούνται αί παραδόσεις. ’Αλλά περί τού κ. Home 
είχον ακούσει ότι έκαυχάτο ώς εχων τήν δύναμ.ιν ή ιδιότητα 
τού αίρεσδαι είς υψος. . Διά τούτο, ότε εΐδον τό φαινόμ.ενον 
τής αιρόμενης τραπέζης, ου ¿μνημόνευσα ανωτέρω (Λ, &), τόν 
ήρώτησα έπίτηδες άν φρονή ότι το αυτό δύναται νά συμ.βή 
καί είς ávOpcoxov.

— Άναμ.φισβητήτο»ς, μοί είπε, καί έγώ αυτός είμι τού
του άπόδειξις. Έ ν  τού γραφείο» του Αύτοκράτορος Ναχο- 
λέοντος, παρόντος αυτού, τής Αύτοκρατείρας καί τινο>ν αύ- 
λικών ύψοίδ-ην προς τήν οροφών ό δ ’ Αυτοκράτωρ, έκδ-αμ.- 
βος, ¿γονάτισε, καί έφερε τήν χείρά του υπό τοός χόδας μου 
ίνα έρευνήση μ.ή τ ι ύπήρχεν αόρατον έλατήριον ύπ’ αυτούς. 
'Αλλοτε δέ, είς ττν εχαυλιν του υπουργού τούν ναυτικών

κ. Δυκώ, έπραξα τό αυτό ένώπιον τού ύπουργού, τής γυναι- 
κός του, καί τινο»ν των υπασπιστών του.

— Καί πούς πράττετε τούτο; τον ήρώτησα.
— Ούδ’ έγο», μ.οί άπήντησε, τό ήξεόρω. Υπάρχει τις 

δύναμις ήτις ενεργεί έν έμοί.
Καί ούδένα μεν λόγον ειχον ίνα μ.ή δεωρώ αξιόπιστον 

τόν Κ. Home, άλλ’ όμολογού ότι διά τόσον παράβολον φαι- 
νόμενον ε’ί/ον τουλάχιστον ανάγκην ττς  επιμ.αρτυρίας των 
αίσδ-ήσεοίν μου.

’Αλλά μετά δύο ήμ.έρας, είς χορόν έν τινι ιδιωτική Οι
κία προσκεκλημένος, καί παρά τήν δ-ύραν -τής αίδ-ούσης μ.ετά 
τής οίκοδεσποίνης ίστάμ.ενος, ήκουσα τόν υπηρέτην μ.εγαλο- 
φώνο»ς άναγγέλλοντα τήν έλευσιν τής „Αυτής Έςοχότητος 
-τής Κυρίας Δοκοί“. Έ ρω τ/σας δε καί μα&ών ότι ήν ·ή χήρα 
τού ποτέ ύπουργού τών ναυτικών, ¿ζήτησα νά τή παρου- 
σιασδού, καί μ.ετ’ ολίγον, συνδιαλεγόμ.ενος μ.ετ’ αυτής, τή  
άνέφερα ο»ς τυχαίως τό όνομ.α τού Homo, καί τήν ήρώτησα 
άν χοτε ήκουσε περί τού παραδόξου τούτου άνδ-ροίπου.

— ΓΓώς άν άκουσα; μοί είπε. Τον γνο»ρίζο» προσωπι
κούς, καί τόν εΐδον άκατανόητα πράγματα νά έκτελέση 
παρ’ ήμεν.

Καί μ.οί διηγήδ-η ακριβούς ό',τι μοί ειχε διηγηδή ο 
Κ. Home.

Τοιοϋτος συνδυασμός έμ.μέσων άποδείξεο»ν όμ.ολογουμ.έ- 
νως σχεδόν ίσοδυναμεϊ πρός τόν δΓ αυτοψίας.

14 . μ ο τ ς ι κ α  ό ρ γ α ν α  α ϊ τ ο μ α τ ω ϊ  π α ι ζ ο ν τ α .

Έ ν Παρισίοις κύριος σπουδαιότατος καί είς τήν άνω- 
τέραν κοινο»νίαν άνήκο»ν, μ.οί έλεγεν ότι ουδεμίαν δίδει πί- 
στιν είς τά  λεγόμ.ενα πνευματιστικά φαινόμ.ενα.

— ’Αλλά, μ.οί χροσέ&ηκε, δεν άρνούμ.αι ότι εΐδον ¿νίοτέ 
τινα παραδοξότατα καί ανεξήγητα. Ουτο» μζαάζιυν τις, όν 
έπεσκέφυην μετά φίλου μου, μ.άς εΐπε νά προμηδ-ευΟ-ώμ.εν 
μ.ουσικόν τ ι οργανον έν χορδαϊς. Άπελδ-όντες λοιπόν, ήγο- 
ράσαμχν κιδάραν τής ήμετέρας έκλογής παρά γνο»στού τινι 
ημΐν οργανοποιού. 'Ο  μεοάζιον τότε έγγίζων τό εν άκρον 
τής κιδάρας διά τών δακτύλων του, μάς είπε νά έγγίσο»μ.εν 
τό άλλο διά τών ήμετέρων καί ν’ άναλογισθ-ώμ.εν οίονδή- 
ποτε μ,έλος. Ά μα δ ’ έπράξαμ.εν τούτο, ήρχισαν νά δονών- 
ται αί χορδαί, καί νά ήχούσι τό μέλος, ό άνελογίσδ-ημ.εν. Πα- 
ρετήρησα δε καλώς ότι ούδεμ.ία ύπεκρύπτετο λαδ-ραία ενέρ
γεια του μεσάζοντος.

Ή  αξία τής μαρτυρίας ταύτης συνίσταται είς τό ότι ο 
καταδ-έτων αυτήν ήν έκ τούν δυσπείστων.

{ίϊκξται ϋννίχαα).
 =£=-—

ΣΚΕΨΕΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΣ.

Η  4 ΙΑ  ΤΩΝ ΤΕΚ Ν Ω Ν  Α ΓΩ ΓΗ  ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.

Μήπως νομ.έζετε, ότι τά  πα.ιδία μ.α; εΐνε μ.όνον μ,αΟ-η- 
ταί μας; Ούχί, άλ,λ’ εΐνε πολλάκις καί διδάσκαλοι ήμ.ών, τό 
δε έργον τής άγο»γής μ,εταξύ γονέο»ν καί τέκνων στηρίζεται 
είς τήν αμοιβαιότητα περισσότερον ή όσον συνήΟ·ο»ς ήμεΐς 
νομΐζομεν. Δεν έχετε αρά γε ακούσει πολλάκις περί τίνος 
γυναικός, άλλοτε φιλήδονου, ίδιοτρόπου καί καλομ.αδ-ημένης. 
ούδαμού αλλού ¿χούσης τόν νούν της τ  είς τά  έργα της 
Τερψιχόρης, νά λέγη ό κόσμος: „Ποιος τό ήλπιζέ χοτε, ότι 
αΰττ ήδύνατο νά γίνη μ.έα τόσον καλή μήτηρ;“ ή περί τίνος,
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τον όποιον χρότερον ¿γνωρίζετε ώς τόν μεγαλείτερον εγωι
στήν: „Ποιον θαύμα άράγε μετέβαλε τον άνΟ-ρωπον τούτον 
είς τόσον άγαμόν και τρυφερόν πατέρα;“ ’Αλλά μή απο- 
ρήτε, ούδέν θαύμα συνέβη, άλλα άπλούστατα τα τέκνα των, 
άν και ανεπαίσθητος, ανέθ-ρεψαν αυτούς είς τούτο.

’Αναμφιβόλου πρέπει νά ύπάρχη η αγάπη, ή αρχαιότατη 
αυτή καί έξοχωτάτη τροφός των άνϋ·ρο>πων, διά νά συμ- 
βώσι τοιαύτα δ·αύματα, άλλα — δόξα τω 0>εω — η προς 
τά  ίδια τέκνα αγάπη εΐνε εκείνο τό αίσθημα, τό οποίον 
ήκιστα πάντων καταπνίγεται καί φονεύεται έν τη καρδία τού 
άνΟ-ρώπου, έφ’ όσον δέ τούτο εΐνε ζωντανόν, καί τα παιδια 
άνατρέφουσι τούς γονείς των. ήρεμα καί κατά μικρόν, άνευ 
8-ορύβου καί ταραχής. ’’Ω πατέρες καί μητέρες, σάς άφίνο» 
νά συλλογισΟήτε μ.όνοι σας, άν δεν εχη οΰτω τό πράγμα.

’Ιδού δε καί £ν παράδειγμ.α· ό κυνηγετικός κύων σου 
διέπραξε μικρόν σφάλμ.α, καί δι’ αυτό τιμ.ωρεΐται ανηλεώς 
διά τής μάστιγος. Αίφνης πίπτει τό βλέμμα σου, νεαρ'ε πά- 
τερ, από τού κλαυθ-μύρίζοντος ζώου έπί τού μικρού υίού σου, 
οςτις τρέμ.ων καθ·’ όλα τά  μέλη, ΐσταται εκεί που πλησίον 
καί σί ικετεύει πολύ περισσότερον διά των υπό των δακρύων 
Ιξωγκωμένων οφθαλμών παρά διά τών χειλέων:

— Πατέρα, καλέ μου πατέρα, μή χτυπάς ετση τόν καϋ- 
μένον Έκτορα! Τόν πονεί τόσον πολύ' σέ παρακαλώ, μή 
τόν χτυπάς!

Έμποροί νά στοιχηματίσω, ότι αμέσως θ·ά ρίψης μα
κράν την μάστιγα καί 0·ά λάβης τό προςφιλ'ες τέκνον εις 
τούς βραχίονας σου. Διά νά το καταπραυνης θά εΐπης βε- 
βαίοις: ,,’Ξεύρεις, ότι ό "Εκτωρ ήτον άτακτος καί τού έπρε- 
πεν ή τιμωρία“, άλλ’ ουδέποτε πλέον θά τιμωρήσης τόν 
κύνα έπί παρουσία τού τέκνου σου, καί έάν πράξης ποτέ 
τούτο μ.ακράν, ολόκληρα μίλια μακράν τής οικίας σου. αμέ
σως είς τό προύτον κτύπηρ.α ύ·ά ίδης πρό σού τους γλυκείς 
οφθαλμούς τού τέκνου σου, ουδέποτε δέ ή αναγκαία τιμω
ρία θά  καταντήση εις άσπλαγχνον βάσανον τού ανυπεράσπι
στου πλάσμ.ατος.

Έ άν δ ’ άκούσης ποτέ έκ των χειλέυ>ν τού παιδίου σου 
έξερχομένους ίδιους σου τινάς (-/.φραοτιχοίς λ.όγους, τούς 
οποίους ή σύζυγός σου ματαίως έκοπίασε νά σέ άπομάΟ-η, 
ουδέποτε πλέον θ'ά τολμήσης νά τούς έπαναλάβης, διότι 
πώς 0·ά ήδόνασο νά απαγόρευσης είς τό τέκνον νά λέγη ό,τι 
ήκουσεν άπό τού στόματος τού πατρός του:

*0 υιός φοιτά ήδη είς τό σχολείον. Τότε κάμνει πολλά- 
κις κατ’ οίκον έροιτήσεις διαφόρους, έπιθυμών νά τώ έξηγη- 
0·ώσι διάφορα πράγματα, τά  όποια ότέ μέν εΐνε γεωγραφι
κής, ότέ δέ ιστορικής, άλλοτε φυσικοεπιστημονικής καί άλ
λοτε καλλιτεχνικής φύσεως. Τότε δέ γίνεται κατ’ άρχάς 
χρήσις τής φράσεως: „Αυτό τό ’ξέχασεν ό πατέρας πάλιν, ή 
— δέν τό ένθ-υμείται αυτήν τήν στιγμήν, ή καί — σήμ.ερον 
δέν έχει καιρόν, νά τό έξηγήση κτλ. εάν όμως αί απαντή
σεις αυται έπαναληφθώσι συχν&κις, παρατηρεΐται έπί τής 
νοήμονος μορφής τού παιδίου έκφρασις δυςπιστίας, ότι ό πα
τήρ τόσον πολλά πράγματα ¿λησμόνησε.

Τότε δέ τί άλλο οφείλει νά πράξη ό έπιλήσμων αυτός 
πατήρ, παρά κρυφίως να προςτρέχη όλονέν συχνότερον είς 
τήν Ιστορίαν τού Παπαρρηγοπούλου μ.ας ή είς τό Λεξικόν 
τού μ.ακαρίτου Βυζαντίου, καί νά σου — αίφνης έχει καιρόν 
πλέον ν’ άποκριθή είς τάς ερωτήσεις καί νά λύση τάς απο
ρίας τού υίού.

Παν έξυπνον καί νοήμ.ον παιδίον. φΟ·άν είς ηλικίαν δοί- 
δεκα ή δεκατεσσάρων έτών, καταλαμβάνεται υπό τού πά

γους τής άναγνώσεως, ήτις πανταχού ζητεί νά ευρη ίκανο- 
ποίησιν. ’Αλλά τό παιδίον πρέπει νά μή λαμ.βάνη είς χείράς 
του επιβλαβή ή άσκοπα καί ανάρμοστα αναγνώσματα, διά 
τούτο έπιμελώς πρέπει νά άποκρύπτωνται απ’ αυτού τα  έπι- 
βλαβή εκείνα έκ τού γαλλικού μεταπεφρασμένα μυθιστορή
ματα καί νά έπιστρέφωνται είς τόν άποστείλαντα αυτά βι
βλιοπώλην. Τότε πρέπει ό πατήρ αύτοπροςώπως νά πηγαίνη 
είς αυτόν καί νά τόν έρωτά:

— Δέν έχετέ τ ι ένδιαφέρον καί κατάλληλον δια τα  
παιδία;

— Ώ  βέβαια! αποκρίνεται ουτος· λαμβάνεται καί άνα- 
γινώσκεται ό κατάλογος, καί — τήν φοράν ταύτην ό πατήρ 
φέρει είς τήν οικίαν βιβλία μαζή του, τά  όποία δέν εχει 
ανάγκην νά χρνψη καί νά γ.λΐΐόιόοΐ], οχι, άλλα μαλιστα 
μετ’ εύχαριστήσεως ακούει τά  παιδί« άναγινώσκοντα αυτα, 
όταν κατά τάς χειμ.ερινάς νύκτας όλα συναθροίζωνται περί 
τήν μ.εγάλην στρογγύλην τράπεζαν. ’Αντί νά έπισκέπτηται 
τήν λέσχην ή τό οίνοπωλεΐον. ό πατήρ κάθηται τοίρα παρα 
τήν εστίαν καπνίζυ>ν, παρατηρών πέριξ αυτού τήν φίλεργον 
μ.ητέρα καί τά  έπιμελή καί άθώως παίζοντα μικρά παιδία, 
καί έπί τέλους προςηλώνει τά  βλέμ.μ.ατά του είς τήν μικρόν 
καί ζωηρόν αναγνώστην. Ενθυμείται τήν ημέραν, καθ-’ ήν 
τό τέκνον του τούτο τω είχε: — ,βΩ, μή δέρνης τόν καϋ- 
μένον "Εκτορα!“ καί μετ’ έκχλήξεως αισθάνεται τήν έν έαυ- 
τω μ.εταβολήν, ήν κατώρ9·ο>σ«ν νά παραγάγωσιν οί λόγοι 
εκείνοι τού παιδίου.

Ό  πατήρ οδτος έστω «V μόνον παράδειγμ.α έκ τούν πολ
λών. Μήπως δέν δύναται νά συμ.βή τό ίδιον καί είς τόν 
άποσκληρυνθέντα λάτρην τού Μαμμωνά, τον ξηρόν λογιυ»- 
τατον ή τόν έπιπόλαιον αξιωματικόν: Ά ς γίνωσιν όμως όλοι 
ουτοι πρώτον καλοί πατέρες — καί νά ίδής, όλοι θά  γίνουν 
συγχρόνως καλοί, χρηστοί καί ευτυχείς ανΐίρω ίεοι.

Πρό πάντων όμως ή μ.ήτηρ διδάσκεται διά τών τέκνων 
της. Μετά τής πρώτης κραυγής, μ.ετά τών πρώτων κλαυθμυ
ρισμών τού βρέφους αρχίζει ή αγωγή είς τήν υπομονήν, αύ- 
ταπάρνησιν, έχιμέλειαν, τάξιν καί φιλοπονίαν, ένί λόγω είς 
όλας έκείνας τάς ίδιότητας, ών ένσάρκωσις δέον νά ήνε 
έκαστη οίκοδέσποινα καί μήτηρ. Έ ν  τη πατρική οικία, έν 
τώ σχολεία» ή έν οίωδήποτε άλλω έκπαιδευτηρίω τίθεται 
μ.όνον ή βάσις τών αρετών τούτων, άλλ’ αυται δύνανται νά 
μορφα»0·ώσι καί νά τελειοποιηθώσι μ.όνον διά τής έπιρροης 
πεφιλημένοιν τέκνων. Διά τούτο καί σπανίως βλέπομεν τάς 
άρετάς ταύτας είς άνυχάνδρους ή ατέκνους γυναίκας. Πλει- 
στάκις δέ καί αύταί αυται συναισθάνονται, ότι λείπει τ ι απ’ 
αυτών, όπερ δύνανται νά λάβωσι μόνον αχό τών παιδιών 
καί δι’ αυτό θ·έλουσι ν’ άντικαταστήσωσιν αυτά διά θετών 
ή συγγενών τέκνων. προςπαΟ·ούσαι ώς ίδια νά δεσμ.εύσωσιν 
αυτά είς αύτάς.

Έάν τούτο έπιτύχη. τοιαύτη κόρη ουδέποτε καταντά 
,,γεροντοχύρ ιτσον“, «διάφορον άν άριθμή 70 έτη έπί τής 
ράχεώς της. Αποκτήσασα δ ι’ αγώνων καί μόχθ>ων την μη
τρικήν ευτυχίαν καί χαράν, βεβαίο»ς εΐνε άξια ταύτης πολύ 
περισσότερον ή όσον αληθής μήτηρ. είς τήν όποιαν ή φύσις 
προςέφερεν αύτάς. Ούδεμίαν άλλην γυναίκα σέβομαι τόσον, 
όσον τήν έκουσίαν θετήν μητέρα.

Καί ένταύθ>α πρόκεινται πλείστα τρανά παραδείγματα 
αγωγής τών μητέρων διά τών τέκνοιν των.

Φαντάσθητε νεαράν μητέρα φορούσαν πολυτελές καί 
ευώδες έν.δυμ.α χορού καί μετά φόβου άπωθ-ούσαν μακράν 
αυτής τό τέκνον της, θέλον μετά τρυφερότητος νά περι-

ΚΛΕΙΩ. 43

πτυχθή αυτήν. — „Μή μ’ έγγίσης! 8·ά τσαλακώσης τό έν
δυμά μου, θά χαλάσης τά  μαλλιά μου, φύγε άπό κοντά 
μου!“ "Οταν δ ’ έπειτα τό μικρόν πλάσμα μετά δειλίας 
άποσυρθ’ή εις τινα γωνίαν, τείνον τά  βλέμματά του προς τήν 
,,ώραίαν μητέρα“, τήν όποιαν δέν πρέπει ν’ άσπασθή καί νά 
θωπευσγι, — ώ, τοτε εΐνε αδύνατον νά μή συσταλή έκ πό
νου ή καρδία τής μητρός καί ουδέποτε δύναται νά λησμο- 
νήση έν μέσω τής γενικής ευθυμίας τόν διά τού βλέμματος 
θλιβερόν αποχαιρετισμόν τού τέκνου της. 'Οσάκις ήδη προς- 
κληθή έκ νέου είς άλλην διασκέδασιν, άναλογίζεται τό συμ
βάν τούτο καί πάντοτε κάμνει ώριμυ>τέρας σκέψεις, έως ότου 
τέλος κατανόηση πού κεΐνται καί πώς αποκτώνται αί ήδο- 
ναί της.

Έ ν άρχή παντός νεαρού οικογενειακού βίου ή μαγεί
ρισσα 8·εωρεΐται ώς χρηστή καί «φωσιωμένη, άλλα τούτο 
μόνον έως ότου άσθενήση τό πρεοτότοκον τέκνον. Έ πειτα  
δέ, όταν τά  πάντα, ή ζωή τού προςφιλούς όντος έξαρτών- 
ται έκ τής εύσυνηδείτου παρασκευής τής τροφής του, αυτή 
η μήτηρ τρέχει είς τό μαγειρείου καί μετά πολλής προςοχής 
παρασκευάζει τόν ζωρ.όν διά τό ασθενές πλάσμα, όπως τούτο 
Ιπιθ-υμεί αύτόν ή όπως διέταξεν ό ίατρός.

Επι τή  ευκαιρία δέ ταύτη ρίπτει έν βλέμ.μα καί είς τάς 
αλλας χύτρας καί παρατηρεί πολλά πράγματα, τά  όποία 
ήδύναντο καί καλίτερον καί οίκονομικώτερον νά διατεθ·ώσι. 
Μανθανει δ έπί τέλους ότι ένταύθ-α, όπως καί πανταχού, 
δέν άρκεί μόνον ή έπίπληξις — ,,Κάμυε ταίς δουλειαίς σου 
καλίτερα“, — άλλά καί ή έκ μέρους τής μητρός γνώσις 
πλειστων πραγμάτων, διότι αότη τότε μόνον είναι ή κυρία 
εν τού οικω καί ούχί ή δούλη τούν υπηρετών της.

Εν περιπατώ διηγείται ένίοτε ή ρ.ήτηρ είς τά  τέκνα 
της ιστορίαν τινά ή όμιλεί μετ’ αυτών καί μεθ·’ υπομονής 
ακροάζεται μυρίας περιέργους έρωτήσεις των. ‘Ενίοτε πράτ
τει τούτο, σήμερον όμως εΐνε δυςδιάθετος καί δέν διηγείται 
τι· δέν υποφέρει νά πηδούσ.ν έμπροσθεν της τά  παιδία, έν 
τέλει δέ αναφωνεί δυσμενούς: ,,’Αφήστέ μέ.“

Σιωπηλά καί κεκυφότα βαδίζουσιν έπί τινα χρόνον πλη
σίον της τά  παιδία, άλλ’ ό ζωηρότατος τετραετής υιός δέν 
δύναται νά κρατηθή μακρότερον:

— Μητέρα, πονεί τό κεφάλι σου; έρωτά μετά δειλίας, 
είσαι λυπημένη;

— Ό χ ι, παιδί μου, άλλά διά τ ί; άποκρίνεται καί έρωτά 
ή μήτηρ.

— Φαίνεσαι κακιιυμένη σήμερα, δέν είσαι σάν πρώτα
— ’Ό χ ι, καλό μου παιδί! αναφωνεί πάλιν φαιδρώς ή 

μήτηρ καί σκέπτεται καθ’ εαυτήν Σήμερον είμαι κακοδιά
θετος καί τυραννώ άδίκως τά  άθώα ταύτα πλάσματα, τά  
όποία όλως διόλου δέν πταίουν — Μεγαλοφώνως δέ άνα- 
φωνεί' Ε λά τε! κυνηγήστε με! Ποιός ’μπορεί νά πιάση τήν 
μητέρα;

Τρέχουσα δέ είς τον κήπον, καί καταδιωκομένη ύπό τών 
εύθυμων πλασμάτων, άπαλλάσσεται άπό τής κακοδιαθεσίας 
της καί έχανακτά τήν προτέραν ίλαρότητα.

Πριν η τελειο»σο» θα προςθέσω ολίγα τινά άκόμη είς τό 
περί τάξεο>ς κεφάλαιον. Κατά τά  πρώτα έτη τού συζυγικού 
βίου δέν τηρείται αυστηρά τάξις είς τά  τού οίκου, οί νεαροί 
συζυγοι δεν εχουσιν ακόμη προς τούτο άρκούσαν ανάπτυξη». 
"Οταν όμως άρχίζωσι νά μεγαλόνωσι τά  παιδία, πάσα προς- 
πάθεια καταβαλλεται, όπως δοθή αύτοίς τό καλόν παρά
δειγμα υπό τών γονέων. 0 ά  ερυθρίασης βεβαίως, ώ νεαρά 
μήτερ, έάν, είποΰσα είς τό 8·υγάτριόν σου — „σήκωσε τά

πράγματά σου“, — λάβης τήν άπόκρισιν — „άλλά τό μαν
τήλι αύτό, τό χειρόκτιον, τό βιβλίον εΐνε ’δικό σου' πού για 
νά τό βάλω; — Επίσης λίαν δυςάρεστον εΐνε νά ζητής έμ
προσθεν τούν παιδίων σου πράγμα τι, όπερ αγνοείς καί σύ 
αυτή πού έβαλες.

Α λλά καί ή έπί τών μεταξύ τών δύο συζύγων σχέσεων 
επιρροή τούν τέκνων εΐνε πλειστάκις λίαν ευνοϊκή, διότι, πα
ρουσία τού μικρού παιδίου, πάντοτε οί γονείς άποφεύγουσι 
σφοδράς άντιλογίας, τραχείας εκφράσεις καί αποτόμους προς- 
βολάς. Επειδή δέ όσον αύξάνη τό παιδίον, τόσο συχνότε
ρον μένει πλησίον τούν γονέοιν, διά τούτο πάντοτε συνεχέ- 
στερον καταπνίγονται αί έριδες καί αί φιλονεικίαι, έως ότου 
έπί τέλους καί εντελώς Ικλίπωσι.

Διά τών τέκνο»ν αί μητέρες γίνονται πραεΐαι, ήμεροι καί 
μετριοφρονες. Αυτα τελειοποιούσι τήν ήμετέραν ανατροφήν 
καί πριν άκόμη γίνο>σιν ενήλικα. Συμβαίνει πολλακις ν’ 
ακουο»μεν έν τινι μεγαλειτέρα συναναστροφή κατακρινόμενα 
τά  νεανικά παραπτώματα τίνος, άσπλάγχνως καταδικαζό- 
μενον το σφάλμα τού δείνος νέου, άλλά μεταξύ τών γυναι
κών βλέπομεν καί μίαν, σιο»πηλήν καθημένην καί μόλις τολ- 
μώσαν νά προφέρη μετά δειλίας μίαν-λέξιν. Έ κ  τούτου ου
δόλως αμφιβαλλομεν, οτι ή γυνή αυτη εΐνε μήτηρ, εχουσα 
υίόν καί μετά φόβου δέεται — „"Ο θεός νά μού τόν φυλάξη“.

Πολλαί μεγαλοφώνως καί αύστηρώς έπικρίνουσι τά  ώς 
πρός την ανατροφήν σφαλματκ τών άλλων, μετά υπερηφά
νειας δέ καί πεποιΟήσεως λέγουσιν, ότι παίζουσαι 8·ά χερι- 
κάμψωσι τούς σκοπέλους, Ιφ’ ών άλλαι έξώκειλαν, καί θά 
μορφωσωσι τα  παιδία το>ν άκριβώς κατά τό ιδανικόν των. 
Αλλα στασου, εχε υπομονήν, ώ υπερήφανος μήτερ· άπατά- 
σαι νομίζουσα οτι, έπειδή τό τέκνον σου είς τό τρίτον έτος 
δέν ζητεί πλέον ζάχαριν καί μένει εις τό δωμάτιον χωρίς 
νά κλαίη, όλοι οί κίνδυνοι παρήλθον όχι, καί σύ βέβαια 
μετ’ ολίγον θά κλίνης τόν αύχένα καί θά  γίνης μετριόφρων, 
καί σύ θά κρίνης περί τών άλλων γονέων πολύ έπιεικέστε- 
ρον, άφ’ οδ ίδής καταστρεφόμενα πολλά ίδικά σου ονειρο
πολήματα καί έξαφανιζομένας πλείστας έλπίδας.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.
{JiKftjpa. — Χηίχαα).

Άλλ’ t í ;  τό κατακόρυφον σημείον ίίφδασεν ό φόβο; τη ;, οτι ήρχισε 
ν ακοϋηται καί t|o»í»ev κρότο; παράξενο; καί έκτακτο; ταραχή. Μόλι; 
ελαβε καιρόν ν άφηση τό .ελατήριου, καί ή Ούρα ήνοίχδη βιαίω; ύπ’ άν- 
ΰρωπου, παλαιά ενδύματα φορούντο; καί μόλι; δυναμένου νά κρατηύή ς.[ς 
τού; πόδα; του.

'Μ ευκαιρία ήτο σωτήριο;!
Εκβαλοΰσα κραυγήν τρόμου καί !ν ταύτω χαρά;, ή Ιωσηφίνα εξώρ- 

μησεν ε ι; τήν υπό τη ; σελήνη; φωτιζομόνην όδόν. Ίίννεό; προ;έ[3λεπεν 
αυτήν φευγουσαν ό οινόφλ.υξ, καί παρετήρει επειτα περί τού; πόδα; του, 
πρό των όποιων ει; τό φ ω ; τή ; σελήνη; έλαμπεν ίντικείμενόν τι.

— Μωρέ, αυτό ήτανε στοιχειό . . . καί εχασε . . . τό ενα του . . . 
παπούτσι, ετραυλισεν ο οινοπότη;, ού τό κατεστραμμένου πρό,ωπον συνε- 
στάλη υπό αορίστου μειδιάματο;. “Ηρχισε νά ψηλαφή τό κατωφλιού τήδε 
κακείσε, οπο»; άνεγείρη τό διολισθησαν πέδιλου τη ; Ιω σηφ ίνα;, άλλά τό 
ώΟησεν εκ τού φωτό; ε ί; τό σκότο;.

— ’Χά&ηκεν — εψιδύρισε μετά βραχνού γέλωτος- — ά! ταρά . . 
τατα! τίποτε δεν ηταν . . . . τό κεφάλι μου ’γέμισε στοιχειά . .

Η  Ιωσηφίνα ετρεχεν άδιακόπω; κρατούσα ε ι; τήν χείρα τό οί; ερυ
θρά σημαία κυματίζον ένδυμά τη;. 'Έκπληκτοι ήκολουύουν αυτήν διά 
τού βλέμματο; οί ολίγοι ανύ?ο>πθι, ού; καί·’ όδόν συνάντα. Ε ΐ;  νυκτοφυ- 
λαξ προ;επα3ησε να τήν συλλαβή, άλλά διεξωλί^λησε τιύν γειρών του καί 
εξηκολούδησε φευγουσα μετά μεγαλειτέρα; σπουδής.

ΰ*
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Έ π ΐ τέλους, οτε έσταμάτησε διά νά πάρη τήν αναπνοήν της, εΐοΐ 
πρό αύτης γέφυραν, ύφ’ ήν έρρεεν ό την πάλιν είς δύο μέρη διαιρών πο
ταμό?. Έ κ  τοί) εγγύς κειμένου πύργου ήκούσδησαν τρια κρούσματα κώ
δωνος, έν τώ άμα δέ όλα τά ωρολόγια τής πόλεοις εσημαναν όπο διάφο
ρους ήχους τήν τρίτην ώραν μετά ιό  μεσονύκτιον. ’Από των υδατων του 
ποταμού επνευσε ψυγ_ρός άνεμος, καί οί γυμνοί πόδες τής μικρας κόρης 
κατελήφδησαν ύπό ρίγους. Θέλουσα δέ νά ύποδέση τώρα τά πέδιλά της, 
παρετήρησε μετά φρίκης, οτι απωλέσδησαν. Τήν εκ τούτου δλτψιν της 
ό'μοις έμετρίαζεν ή ιδ ία , ό'τι επίσης ήτο δυνατόν ν’ άπωλεσδή καί τό πολύ 
προςφιλέστερον αύτή φλάουτου, δπερ ήδη μετά περισσότερα? τρυφεροτητος 
έδλιβεν εις τό στηδός της.

Τό παιδίον Ινεδυμήδη, οτι χδές αυτό καί ή κυρά Φωτεινή, οδεύουσαι 
πρός τό νεκροταφεϊον, είχον διελύει μίαν γέφυραν, καί δεν άμφέβαλλεν, 
δτι ή γέφυρα εκείνη ήτον ή ήδη πρό αύτης. Δίά τούτο εσκεπτειο οτι, διά 
νά ψδάση εις τόν σκοπόν της, έπρεπε, διελόούσα τήν γε'φυραν νά έξακο- 
λουδηση κατ’ εύδεΐαν τήν πορείαν της. ψδασα εις τήν αντίπεραν οχΒην 
ή μικρά κόρη εΐδε πρό αυτής πλήδος όδών· ι.ίδήγει άρά γε εκάστη αύτών 
είς τό νεκροταφείου; ’Ε π ί πολύ έσκέπτετο, τίνα δρόμον ώφειλε νά πο- 
ρευδή, έως δτου έφάνη ά'μαξα πλησιάζουσα πρός αυτήν, βραδυκίνητος τις 
ίππος έσυρεν αυτήν φορτωμένην μ ι στάμνους διαφόρου μεγεδους, εν μεσω 
δ’ αύτών έκάδητο γυναικεία τις μορφή. Ό  'ίππος άνεκοψε τήν πορείαν 
του ού μακράν του παιδιού, ίν  τη ευάρεστοι δέ συναισδήσει οτι ένταύδα 
έμελλε νά εύρη πολύωρον άνάπαυσιν, εσεισε τό τραχύ δέρμα του, εκρε- 
μασεν, όκνηρώς χασμώμενος, τό κάτω χείλος, ώςτε έφαίνονεο οί κίτρινοι 
όδόντες του, καί έτεινε μετά πονηριάς τά βλέμματά του πρός τήν ήμικοι- 
μωμένην νεαράν οδηγόν του. Κατά τόν αυτόν χρόνον έξήλδεν εκ της οι
κίας, πρό τής όποιας έσταμάτησεν ή άμαξα, νεανίας ζωηρός καί καταλευ- 
ρωμενος, δςτις άμίσοις έσπευσε, γείών καί χαριεντιζόμενος, νά βοηδήση την 
νεάνιδα νά έκφορτώση τήν αμαξαν.

Ή  ’Ιωσηφίνα ελαβε δάρρος, βλέπουσα τό τόσον άγαπώμενον τούτο 
ζεύγος, όπερ βεβαίοις δά είχε τήν καλωσύνην, νά -ή  δείξη τόν ταχύτερον 
δρόμον πρός τό νεκροταφείου.

Μετά δειλίας ήλδε τό παιδίον πλησιέστερον.
— Χριστέ μου — κύτταξε ’κεϊ τό παιδί, Γιάννη!! άνεφώνησεν ή 

νεδνις συγκροτούσα τάς χεϊρας Ις έκπλήξεοις. Ό  Γιάννης εστράφη στηρί- 
ζων τάς χεϊρας επί των ισχίων καί εΤπε

— Ν αί, τ ί γυρεύει αύτό τό μικρό ’ςτό δρόμο μεσα σε τέτοια ωρα!
— Καί μέ τέτοια ρούχα! άνεφώνησεν ή  νεανις. Λυτό δέν φορεϊ άλλο 

τίποτε παρά ένα ’ποκαμισάκι καί μία φούστα.
— Έ χ ε ι καί κάλτσαις, ’Άννα, προςέδηκε καύησυχαστικώς 6 νεανίας.
— Εινε τόση πάχνη τώρα καί αύτό τρέχει χωρίς παπούτσια! Καί 

ταχέως ή νεαρά γυνή κατήλδεν έκ τής άμάξης, έλυσε τήν περιζώστραν της 
καί εξήπλωσεν αυτήν ύπό τούς πεπηγότας πόδας τού παιδιού.

— Τ ί βαστας έκεϊ'ςτό  χέρι σου, παιδάκι μου; ήροιτησεν ή Αννα. 
Τό ρούχο σου! —  αύτό τό φορούνε, ψυχή μου, καί δέν τό βαστούν ’ςτό 
•χέρι! Έ λ α , εγώ σέ βοηδώ.

Ό  Ίοιάννης έκυψε πρός τήν ’Ιωσηφίναν.
—  Πόδεν ερχεσαι; τήν ήρώτησε.
Ή  ’Ιωσηφίνα εσιοίπα.
— Γίου πηγαίνεις λοιπόν; τήν ήρώτησεν ή Άννα ενδύουσα αυτήν.
—  ’Στή μητέρα μου, έψιδύρισεν αΰτη.
—  νΛχ, παιδάκι, τόσο πρωί τρέχει κανείς ποτέ ναΰρη τήν μητέρα 

του; — αύτή τώρα δαρρεϊ πώς κοιμάσαι γλυκά γλυκά, καί πήγεν ησυχη 
’ςτή δουλειά της, γιά νά σέ δρέψη, (·)Λ ήνε καμμιά πτωχή ή μητέρα 
σου, αύτό φαίνεται από τά κουρέλια, πού φορείς.

Ταΰτα λέγουσα ή Άννα διηυδετει τάς πτυγάς τού ενδύματος της 'Ιω 
σηφίνας, καί άνασύρασα τούς έν αταξία επί τού μετώπου της καταπίπτον- 
τας βύστρυχας, επέοηκεν έπ ’ αυτού ηχηρόν φίλημα.

— Τ ί ώμορφο παιδί! έπείπε προςβλέπουσα μετά μειδιάματος τόν 
Ίωάννην.

— Πού κατοικεί ή μητέρα σου; ήροιτησεν ουτος.
— ’Στο νεκροταφείο, εψι'δύρισεν ή Ίοισηφίνα.
— Τό παιδί, Άννα, δά τνε κ,άνενός νεκροδάπτου.
— Κ αί σέ ποιο νεκροταφείο; ήροιτησεν ή Άννα.
— Ν ά, τό νεκροταφείο πού κάδεται ή μητέρα μου, ειπεν ή 'Ιω 

σηφίνα.
— Καί σέ τί σπήτι μέσα κάδεται; ΙΙές μου περίγραψε πόσο με

γάλο εΤνε τό σπήτι.
— "Ω — εΤνε πολύ μικρό τό σπήτι της!
— ΑΤ, πού εΤνε λοιπόν αύτό τό σπήτι:
— Μέσα . . ’ςτό χυύμα —
Τό' δροσερόν πρόςωπον τής Άννας ώχρίασεν έστηρίχΰη είς τόν βρα

χίονα τού Ίωάννου καί είπε φρικιώσα: „Αύτό . . . εινε . . . νεκροκράβ- 
βατον —

— Ν αί, έτση ήκουσα καί ’γοί νά λέγουν τό σπητάκι της μητέρας 
μου, προςεϊπεν άφελώς ή Ιωσηφίνα.

■ — Τ ί  δεε μου, έψιδύρισεν ή νεανις έν άγωνία, τί φρικτό πράγμα 
εΤνε αύτό! . . τό παιδί ζητεϊ . . . τήν πεδαμένη μητέρα του.

— Π ώ ς σέ λέγουν; ήρώτησεν ο ’Ιωάννης λαμβάνων έκ τής χειρός 
..την ’Ιωσηφίναν.

Πόδεν έρχεσαι; προςιπηρώτησεν ή Άννα.
Ί Ι  ’Ιωσηφίνα ήσίτάνετο στενοχώριαν καί ήρχισε νά ύποπτεύηται, ό’τι 

έσκέπτοντο νά μή τήν άφήσωσι νά ύπάγη εις τό νεκροταφεϊον.
— Πόσον κρύα εινε τά χέρια του! — ’ςάν πάγος' ειπεν ό νεανίας

καί έδραμεν είς τήν οικίαν, ίπόδεν προηγουμένως ειχεν εξέλδει.
— Δίψας; ήρώτησεν ή Άννα τήν ’Ιωσηφίναν, ής τά άπεξηραμένα 

χείλη διά τού μειδιάματος των εμαρτύρουν τήν μεγάλην της δίψαν καί 
πεΤναν. Ή  νεάνις προέβη είς τήν αμαξαν, κατεβίβασεν εξ αύτης δοχεϊον 
τι καί έκ τού έν αύτώ περιεχομένου γάλακτος επλήρωσε ποτήριον καί 
προςέφερεν αύτό είς τήν μικράν κόρην. Ό  ’Ιωάννης έπέοτρεψε κρατών τε
μάχιο ν άγνίζοντος ετι άρτου καί συνέκαμψε περί αύτό τούς άπεψυχραμέ- 
νους δακτύλους τής ’Ιωσηφίνας.

— ’Αύτό δά σού ζεστάνη τά χέρια· ειπε δωπεύων αύτήν.
Ί Ι  διψαλέα Ιωσηφίνα επιεν απνευστί τό προςενεχδέν αύτή γάλα κλί- 

νουσα τήν κεφαλήν πρός τά ¿πίσω, ινα μό χάση ούτε τάς τελευταίας αύ- 
του σταγόνας, συγχρόνως δέ σπασμωδικώς εσφιγγε τό τεμάχιον τού άρτου 
διά των δερμανδέντων δακτύλων της.

— Τ ί νόστιμο, αί! ειπε γελώσα ή Άννα, δέλεις καί άλλο;
— Πρώτα νά φάγης καί ’λίγο ψωμί, προςέδηκεν ό νεανίας όνυψών 

τήν τόν άρτον κρατούσαν χεΐρα τής Ίοισηφίνα? προς τό ήδη μειδιών στόμα 
της. "Οτε ήτοιμάζοντο οί μικροί λευκοί όδόντες νά έπιπέσωσι γενναίως 
κατά τού άρτου, ειπεν ή Άννα: „Γιάννη, πρέπει νά πάρης τό παιδί ’ςτό 
αρτοπωλείο, βάλε το νά κοιμηϋ-ή πρώτα καί ύστερα κυττάζουμε, πού νά 
τό δώσουμε.

Ό  άρτος έπεσεν εκ των χειρών τής ’Ιωσηφίνας· οί οφθαλμοί της 
έξέπεμπον άγρίαν λάμψιν. νΙ·Ιύελαν λοιπόν νά τ ίν  κρατήσωσιν; Ουδέποτε! 
Ως βέλος ταχύ ιυρμησε τό παιδίον μακράν του νεαρού ζεύγους καί μετ' 

ολίγα δευτερόλεπτα εγινεν άφαντον.
Ε ίς  άμφοτέρας τάς πλευράς τής οδού, ήν διέτρεχεν ή ’Ιωσηφίνα 

καί ήτι; τή έφαίνετς ατελεύτητος, εσχημάτιζον οί φανοί άτέρμονα πυρί- 
νην άλυσον. Ί ίν  τώ  μεταξύ εβλεπεν ή μικρά κόρη οπευδούσας μορφάς, 
άνυψούσας άπειλητικβς ράβδους κατά τών κομψών καί ύαλοφράκ.των 
οίκηματίων, έν οις τόσον φαιδρώς ελαμπον τά φώτα, καί ιδού — άπε- 
σβέννυντο.

Ούτως εξηφανίσύησαν, τό εν κατόπιν τού άλλου, τά πλεΤστα τμή
ματα τής φοιτειντς άλύσου, Χναπέμειναν δέ μόνον ολίγα τινά ακόμη φω
τεινά σημεία πρό αυτής. Ή  σελήνη έφαίνετο ώχροτέρα, ώςανεί εΤχεν 
αγρυπνήσει, καί κεκμηκυΤα εκρεματο άνά μέσον τής ύποφαίου όμίχλης. 
ήτις ΙΙηπλούτο ύπερ τόν όρίζοντα ώς πένύιμος πέπλος τής άπο&νησκού- 
σης νυκτός.

Ή  οδός ετελεύτα εις τινα πλατείαν, εν r  μεταξύ πρασιών διέκρινεν 
•ή Ίοισηφίνα άτελώς ενδεδυμένην τινά μορφήν, κρατούσαν στάμνον είς τήν 
χεΐρα, φοβούμενη δέ μή συλληφίλή ί π ’ αύτης, άνέσυρεν άμφοτέραις τάΐς 
χερσί τάς άκρας τού ενδύματος καί άύορύβως περιέκαμψε τήν ύδριοφό- 
ρον. Άπομακρυνύεΐσα αύτής εστρεψεν άπαξ ετι τά βλέμματα της, άλλ' 
ή παράδοξος μορφή ΐστατο ακόμη ακίνητος. Κατ’ σρχάς μετά φόβου 
προςβλέπουσα, ήδη άνεύάρρησεν, εφερε τον δάκτυλον είς τά μειδιώντα χείλη 
της καί εϊπεν.

— Ί ϊ ,  αύτή δέν μέ κρατεί! αύτή εΤνε από πέτρα!
οϋτοι δέ διέτρεξε γελώσα καί τήν πλατείαν καί είςήλάεν εις μέρος 

κατάφυτον έκ δένδρων, ύάμνοιν καί άνύεων. Ένόμιζεν ότι εύρίσκετο εις 
τό αύτό εκείνο δάσος, όπερ τήν προτεραίαν εΤχε διέλύει μετά τής Φωτει
νής, έπιστρέφουσα εκ τού νεκροταφείου. “Ωςτε μετ’ ολίγον έπρεπε νά φα- 
νώσι καί τά υίράϊα έκεΤνα κτίρια, τά όποια είχον χύές ίδέϊ, ήτο δέ βέ
βαια, ότι |Λετα|ΰ αύτών άμέσοις ήύελεν άναγνοιρίσει εκε'νο, είς ου τόν πυ
λώνα εΤχε παρατηρήσει τήν κυρίαν μέ το παιδίον καί έν5'υμη!>ή τάς ευτυ
χείς ημέρας της μητρός της. Τώρα δέν άνέμενε βεβαίοις νά ίδη τήν μη
τέρα καί τό παιδίον προ ττς οικίας, διότι ή μήτηρ της πολλάκις τή έλε- 
γ'εν, ότι οί πλούσιοι κοιμώνται πολύ αργά τήν ημέραν, ώςτε και η κυρία 
εκείνη καί τό παιδίον βεβαίως ύά Ικοιμώντο άκόμη.

Φαιδρώς επήδα τό κοοάσιον πήδε κάκεϊσε διά τών ελικοειδών δρο- 
μίσκων. ΓΙανταχόύεν ήκούοντο οί πρώτοι πρωινοί χ_αι?ετισμοί τών πτη
νών. Αίφνης ύπό τούς κλάδους δένδρου τινός άνεφάνη γυναικεία μορφή 
εσπευσμένοι? προχωρούσα πρός τόν Ιωσηφίναν, ήτις ίδούσα ότι ητον έκ
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τής πλούσιας τάξεως, τπόρει, πώς τόσον πρωί ή εύγενής αύτή κυρία δέν 
εκοιματο Οκομη. Τους καστανοχρόους καί διά μαργαριτών εστεμμένους 
βοστρύχους της εκάλυπτε διαφανής καί λευκός πέπλος, περιβάλλων αύτήν 
μιχρι τής οσφύος, κάτωθ-εν δέ ταύτης κατέπιπτον αί βαρεϊαι πτοχαί φαιας 
μεταξωτής εσύήιος, συρομένης έπί τού εδάφους καί κεκαλυμμένης ύπό 
παχέος στρώματος κονιορτού.

Δια τών αβρών χειρών της ή κυρία ύψωνε τό ένδυμα ϋπεράνω τών 
ποδών, ών τά λευκά μεταξωτά πέδιλα έδείκνυον ίχνη καταστροφής προελ- 
δούσης έκ διαρκούς καί πολύωρου πορείας, ταχέως δε βαδίζουσα, ήόελε 
παρέλ'οει χωρίς νά παρατηρήση τήν ’Ιωσηφίναν, εάν ακριβώς κατά τήν 
στιγμήν εκείνην δέν ανεπήδα εκ τίνος πυκνής λόχμης σκίουρος, άναγκάσας 
τό παιδίον, περίφοβον νά εξέλδη τής κρύπτης του.

Ή  εύγενής καί ώχρα μορφή τής νεαρας γυναικός, επί τών ζοφερών 
καί διηυλακωμένων όφ'ιίαλμ,ών της οποίας ήτον άποτετυπωμένη έκφρασις 
δανατηφόρου μελαγχολίας, έστράφη βραδέως πρός τό παιδίον.

— Τ ί ζητείς εδώ; ήρώτησεν ή άγνωστος μετά φωνής γλυκείας καί 
έξησδενημένης.

— Πηγαίνω ’ςτή μητέρα μου, έψέλλισε τό μικρόν κοράσων.
Ή  μήτηρ σου σέ 'πήρε μαζή της τήν νύκτα — καί τήν έχασες χω

ρίς νά τό καταλαβης! Ί 1  άγνωστος εξερράγη είς γέλωτα όμοιον μέ ήχον 
διερρηγμένου κώδωνος. — Σκοπός τής μητρός σου δά ήτο, νά σέ ξεφορ- 
τωδή! άνεφώνησε καί εξηκολούδησε κατ’ ιδίαν. — Πολύ εύκολα έμπορεϊ 
τις νά εκδέστ) εν παιδίον, τοιουτοτρόπως απαλλάσσεται αύτού εύκολοι?· — 
διά τί εγώ δεν έσκέφδην περί τούτου;

Διεσταύρωσε τούς βραχίονας της καί εδηκε τάς παλάμας τών χειρών 
της οπισδεν τών άγκοίνοιν κινούσα αυτούς τήδε κάκείσε ελαφρώς ώςανεί 
έβάσταζεν έν άγκάλαις προςφιλές φορτίον.

— Άχ, καί εγώ δά έκδέσω τό τέκνου μου — άμα φδάση καί αυτό 
εις τό σημεΐον τούτο · αλλά. όχι, όχι, δέν ’μπορώ νά τό κάμω. — Έ ν  άγρια 
απελπισία έσεισεν ή τάλαινα τούς βραχίονας υπέρ τήν κεφαλήν της, έν ώ 
οί όδόντες της πυρετωδώς συνεκρούοντο. Ά !  ποτέ, ποτέ δέν δά γίνη τούτο,
. . . .  ν α   Κλονιζόμενη επροχώρησε βήματά τινα ακόμη καί επειτα.
σταν-ε'σα προςέβλεψε τήν ’Ιωσηφίναν.

— Μετά καιρόν δά  γίντ,ς υίραία, , . . αύτό φαίνεται, — ειπεν τ  ξένη 
γελώσα πικρώς καί εξηκολούδησε μετά δηκτικτς φαιδρότητος' ,,Ίύπειδή, 
καδώς βλέπω, είσαι τέκνον τής πτωχείας, δά  μάδης μετ’ ολίγον νά σκέ- 
πτησαι, οτι μόνον ή  καλλονή σου δύναται νά σέ κατασττση πλουσίαν. Διά 
τάς σκ,ληρότητας καί ταλαιπωρίας, τάς οποίας ώς παιδίον υπέφερες, δ ’ απο
ζημίωσής όταν μεγαλώσης. Ζήσε έν εύδυμία, κάμε, όπως έκαμα εγώ! 
Αλλά κύτταξε, — άμα βαρυνδής ιόν ευδυμον αύτόν βίον, κάμε, καδοίς 
έκαμα καί εγώ — κόψ’ τον!

Άφήρεσεν έκ ττ ς  χειρός της χρυσοΰν ψέλλιον καί παρατηρήσασα αύτό 
μετά μελαγχολικής τρυφερο’τητος περιέβαλε δι’ αυτού τόν βραχίονα τής 
Ιωσηφίνας. Έ ν  άκαρε? δ’ Ιξηφανίσδ-η ή μορφή τής ξένης υπό τά φυλλώ
ματα τής λόχμης πλ.αγίου τινός δρομίσκου.

'I I  Ιωσηφίνα, ύπό δέους καταληφδεΤσα έκ τών ακατανόητων καί 
αλλοκο'των λόγων της ξένης, άνέπνευσεν έλευδέρως καί προςτλοισε τά βλέμ
ματά της μετά χαρας έπί τού άπαστράπτοντος χρυσού ψελλίου. Έ π ί  χρυ- 
στς ταινίας εκάδητο ακτινοβολούσα μέλισσα· -ό Ιωσηφίνα έδηκε τόν δάκτυ
λον πλησίον της, άλλ’ αύτη δέν άπεπτη. Τό ζώον ττο κατεσκευασμένον 
μετα μεγάλης τέχνης, οι όφδαλμοί ησαν εκ μαργαριτών, αί πτέρυγες έκ 
σμαράγδων καί οί πόδες εκ ρουβινίοιν.

Ί !  μικρά κόρη εδωπευε το ι.ίραιότατον αύτό δώρον καί έστρεψε τούς 
ευγνωμονούντας οφδαλμους της προς ττν απομακρυνδεΤσαν ξένην. Που 
επήγαινεν άρα' γε; Ί'ό δολερόν άνδος άγριας τινός ίάσμης κατέπεσεν από 
τού κλωνίου του, συγχρόνως έφύσησεν ελαφρά πνοή τού προίίνού άνεμου 
καί τά ώχρόλευκα φύλλα απεπτησαν από τού έπί τώς όδού κυλιομένου άσχτ- 
μου κάλυκος.

Τό παιδίον ετρεχεν όλονέν καί μετ’ ολίγον έσταμάτησε πρό τής όχδης 
ρυακος, τού οποίου τό βεον υδοιρ δ-ορυβιυδώς κατέπιπτεν εναντίον φραγμού. 
Πέραν τού ρυακος εφαίνοντο εις τό φως τού πρωινού ήλιου οί σταυροί νε
κροταφείου. Έ νεδυμτδη δέ πάραυτα τό παιδίον, ότι τήν άγαπηττν του 
μητέρα είχον φέρει είς μέρος, όπου ύπΡρχον ιοιαύτα παράδοξα πράγ|οατα,

— Τό νεκροταφείο! άνέκραξεν ή μικρά κόρη, τό νεκροταφεϊό!
Ούδεμία γε'φυρα ύπήργ.εν ύπεράνι.ι τού ρυακος, άλλ’ έπί τών κυμάτων

αυτού εξηπλούτο, άμιεκριζωμένος, ό κορμός ιτέας, ί ’τις κατά τήν κορυφήν 
της ανέδιδε δαλερούς ετι κλάδους. Ί'ό παιδίον έπεριπάτησε κατά μτκος 
τού βρυώδους κορμού, έχον προεκτεταμένους τούς βραχίονας διά νά κρατή 
τήν ισορροπίαν, φδάν δε πλησίον ττς κορυφας τού δένδρου έδραξε δ ι’ άμ- 
φοτερων τών χειρών τούς εύλυγίστους κλάδους. Απεμάκρυνιν αύτούς ά π ’ 
αλλτλων, οπως δ ι’ ενός αλματος πηδήση εί; τή·ν ποδτ,ττν όχδην, ότε άν- 
τήχησεν τδύς καί μελίφδογγος τόνος αυλού.

Τό παιδίον έμεινεν ακίνητον.
Άπαξ 6τι ήκούσδη ό ηχηρό? καί θαυμάσιος τόνος· έπειτα έκ τού 

παροχδίου καλαμώνος έροίζησεν υπέρ τά ύδωρ έλαψρός κρότος πτερών καί 
μικρόν πτηνόν έκάδησε πλησίον τ?ς ’Ιωσηφίνας επί τής περιπλοκάδος ίδαίας 
βάτου. Τό πτηνόν έψαλλε τάς δαυμασκυτάτας μελωδίας.

Πλήρες ενδουσιασμου ήκροάζετο τά παιδίον τ ίν  μελωδούσαν άηδόνα, 
εως οτου κατεβαυκαλήΰ-η ύπό τού άσματος καί τά βλέφαρα ήρεμα συνε- 
κλειδησαν επί τών κεκμηκότων όφύαλμών. Τό παιδίον κατέπεσεν έπί τών 
ελαφρώς βασταζόντων αύτό πυκνών κλάδων . . Άπεκοιμτίλη.

Μετ’ άμετρου έκπλήξεως εβλεπεν τ  Ίοισηφίνα πέριξ αυτής, ότε μετά 
παρελευσιν μιάς ώρας εξύπνησε. Δέν ειχε περί αυτήν τούς γυμνούς τοί
χους τού κοιτωνίσκου της, δέν εξιίπνησεν εντός τ?ς κλίνης της, — άλλ’ 
εκάδητο ύπεράνω βεόντων ύδάτοιν χαί έν μέσω χλοερών κλάδοιν. βαδμη- 
δον όμως καί κατ’ ολίγον ενεδυμτδη ό’λα τά συμβάντα.

Είχε δραπετεύσει από τήν οικίαν τής κυρά Φωτεινής, διά νά έλδη 
εις τήν μητέρα της καί από αύτήν δέν ήτο πλέον μακράν. ’Ιδού έκ ίΐ κεϊται 
τά νεκροταφεϊον- πυϊς όμως ήμπόρεσε ν’ άποκοιμηδή, έν ω ήτο τόσον πλη
σίον της αγαπητής μητρός της!

Ή  ’Ιωσηφίνα έσπευσε νά έγερδή, άλλ’ ήσδάνδη είς τούς πόδας της, 
οι όποϊοι διά τών κατεσχισμένοιν περιποδίων, εφαίνοντο κατακκόκανοι, καυ
στικόν άλγος, άο’ριστον δέ πο'νον καί βάρος είς τήν κεφαλτν της. Έ νόμι
ζεν ότι καί αύτή καί ό'λα τά περί αυτήν έστρέφοντο κυκλοτερώς, εάν δέ 
δέν προεφύλασσον αύτήν οί κλώνοι τού δένδρου, νδελε κατακρημνισδή είς 
τό υδοιρ.

Κλονιζόμενη επροχώρησε καί έρρίφδη είς τήν άκραν τάς όχδης, οπου 
κατέπεσεν ακίνητος καί οί πόδες της ώλίσδησαν επί τού επικ.λινούς εδά
φους είς τό ύδωρ. Αλλ’ οτε τά ζωογόνα καί ευεργετικά κύματα έδρόσισαν 
αύτούς, ή ’Ιωσηφίνα άπηλλάγη αμέσως τού αίσδήματος τής λιποδυμίας.

Ανεκάδησε καί χωρίς ν’ άπομακρύνη τούς πόδας της από τού υδατος 
εξέβαλε τά περιπόδιά της, τά όποϊα συμπαρέσυρεν ό ρύαξ συνοδευόμενα 
υπο τού φαιδρού γέλωτός της. Έδοκίμασε νά πλησιάση τάς χεΐράς της 
εις τούς ιχδύας, ο'ίτινες ισταντο ακίνητοι ε’ίς τινα εύάλιον δέσιν ύπό τήν 
επιφάνειαν τού ΰδατος, άλλ’ ουτοι ώς αργυρά βέλη έξηκοντίσδησαν ταχέως 
είς τό βάδος.

θορυβωδώς γελώσα συνέκρουε τάς χεϊρας τ  ’Ιωσηφίνα, ψεκάδες δέ 
σπινδηροβολούντων σταγόνων άνεπήδων είς τήν ώχράν αύτής μορφήν. Απο- 
μάξασα αύτίν κατο'πιν διά ττ ς  χειρίδος τού ένδυ'ματάς της ήρχισε να πε- 
ριπλεκη εις τον δάκτυλον τούς συμπεφυρμένους βοστρύχους της, τόν ένα κα
τόπιν του άλλου, όπως εΤχε διδάξει αυττν ή μίτηρ. Έ π ε ιτα  παρετήρησε 
τήν εικόνα της, ήτις έχαιρέτα αύτήν εκ τού ΰδατος. Αλλ’ έν ·Τ> ?το βε- 
βυδισμένη είς τήν παρατήρησιν ταύτην, πρασινόφαιός τις βάτραχος με ογκώδη 
κεφαλήν, άτενεϊς ο'φδαλμούς καί μέ εκτεταμένα σκέλη εξήλδεν απαρατήρη
τος εκ τού καλαμώνος καί κατεπήδησε κοάζων ακριβώς έν τώ  μέσω τής 
είκόνος τής ’Ιωσηφίνας. Τό παιδίον έμφοβον έξ/γαγεν έκ τού ΰδατος τούς 
πόδας καί έφυγε δρομαϊον έκεϊδεν.

Ε ις τινα δέσιν τού τό νεκροταφεϊον περιβάλλοντος φραγμού κατώρ- 
δωσεν τ  Ιωσηφίνα νά εύρη δίοδον καί νά είςχοιρτση είς τ ί ποδούμενον 
μέρος. Τό φώς τού ίλίου άντηνακλάτο έπί τών επίχρυσων κιγκλίδοιν, 
σταυρών καί μνημάτων έκ σιδήρου καί λίδου, πέριξ δέ άνέδαλλον διάφορα 
δένδρα καί άνδη, οποις καί έν ώραίω κήπω. Έ ν  ώ  χδές ή Ιωσηφίνα 
είχε λάβει κακίν έντύπι.ισιν περί τού μέρους τούτου, σήμερον έδεώρει τήν 
έν αύτώ διαμονήν λίαν εύχάριστον. Έ τρεχε λοιπόν τήδε κάκεϊσε από τά
φου εις τάφον, αναζητούσα τόν τάφον της μητρο'ς της καί έχουσα τόν φαι
δρόν πεποίδησιν, οτι άμεσο»; ήδελε τόν άναγνοιρίσει διά τού δαλερου λευ
κοίου, οπερ χδές ειχε φέρει μαζη’ της.

Αλλ’ άν δέν ύπώρχε σήμερον τό άνύος έπί του τάφου; Το'τε βε- 
βαίοις δά ττον αδύνατον νά [εΰρη πλέον τό ’σπήτι τής μητρο'ς της. Είς 
ττν  σκεψιν ταύτην ή καρδία τής μικρας κόρης συνεσφίχδη καί ήτον έτοι
μος ν αρχιση τούς κ.λαυδμούς καί τούς όδυρμούς, — οτε άπεπτη πρό αύ
τής χρυσαλλίς, είς τόν δέαν τής οποίας έλησμόνησε ό'λην τήν ύ·λϊψίν της. 
Ί Ι  χρυσαλλίς είχε χρυσοκίτρινου χρώμα, ήκολούδει δ ’ αυτόν καί άλλη όμοια· 
αμφότεραι περίίπταντο είς τον ύπό τού ό/ίου δερμαιυόμενον άέρα τήδε 
κάκεϊσε καί εξηψανίσδησαν όπισΟ·εν φραγμού περικυκλουντος μικρόν ρο
δώνα. Ί Ι  Ιωσηφίνα προςήλωοεν ήδη τήν προςοχήν της είς τά ρόδα· τό 
λευκόϊον ειχε πλέον παρακμάσει.

Τ ί καλά δά ήτον, εάν εφερεν είς τήν μητέρα της μίαν δέσμην εκ 
ροδών; Καί αμ  επος αμ’ εργον ή κόρη άνερριχήδη επί του φραγμού 
καί έν ίο έκρατεϊτο έπ’ αύτου διά τής μιας χειρός, έξέτεινε τήν άλλην, 
ίνα δρέψη τά κάλλιστα ρόδα.

Αλλά τήν αύτήν στιγμήν ήσδάνδη ή ’Ιωσηφίνα έαυτήν άφαρπαζομέ- 
νην εκ τών οπισδεν. Ισχνή χείρ, ύπό. τό μιμαραμένον δέρμα της όποιας 
διεφαινοντο αι φλεβες, ομοιαι μέ κυαν·ούς όφεις, περιέβαλεν, άλγεινώς πιέ-
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ζουσα, τον ώμόν τη?, καί Εξηγριαμένον τ ι πρόςωπον, είς την κεφαλήν τον 
οποίου κί άποκεκαρμέναι τρίχες ώμοίαζον μέ σμήριγγας, Εκυψε πρός τήν 
ώχρα/ίσασαν μαρφτ'ν της, όξέως άκχκράζον.

— Έ π ί  τέλους <ζϊ ’τσάκωσα, κλέφτρα του διαβόλου!
— Μητέρα, έλα! άχ, μητέρα μου — ! άνεφώνησεν όλολύζον τό κο- 

ράσιον καί συγκαμπτόμενον Εκ του άλγους, οπερ τω Επροξένησεν & γρόνθος 
τον άνδρός.

Ούτος κατεσκόπευσε καθ' ίχας τάς διευθύνσεις επί τη προςδοκία τού 
ν’ άναφανη ή  προσκαλούμενη, ούδέν ίχνος δέ ταύτης βλέπων, «νεκραξεν, 
— νΕτση λοιπόν αί!! σέ βάζει καί κλεφτείς, υστέρα σέ στέλνει’ςτούς δρόμους 
τής πόλεως νά πουλήσρς τά κλεμμένα λουλούδια, καί νά της π δς  τούς πα- 
ράδες, αύτό τϊ^ς άρέζει της μητέρας σου, άμά τώρα ν’ άρθη νά σέ γλυ- 
τοίση, δέν τό κάμνει, αί! ’Μπρος λοιπόν ’ςτήν άστυνομία!

'Ο  άνθρωπος ηρχισε νά βαίίζη μεγάλοις βήμασιν, άσπλάχχνως σύρων 
κατο’πιν του τό πάιδίον, όπερ καθ’ όδόν προςέκρουε καί επιπτεν, έπειτα 
άνεσυρετο τραχέως εις τά άνω, ί·;α πάλιν μετ’ όλίγον καταπέση. Σύσσω- 
μον έτρεμε τό τρυφερόν πλάσμα, καί αυτοί οί βόστρυχοί του καί τό μι
κρόν Ερυθρόν του ένδυμα, παρεΐχον ούτως άξιοθρήνητον εικόνα· είχε γίνει 
δμως δλως διόλου άφωνον, ό δε οχληρός άνθρωπος ουδέ εν βλέμμα ήςίωοε 
νά (δίψη επί του σιωπηλού άλγους του μικρού τούτου καί ασθενούς πλά
σματος.

Οί ώράϊοι καί επιμεμελημένοι τάφοι έπαυσαν πλέον, αντί τούτων δέ 
ήρχισαν νά φαίνωνται άλλοι, κεκαλυμμένοι ύπό άγριων χόρτων καί ζιζανίων, 
ό δέ καταστρεπτικός όδούς του χρόνου κατέτρωγε τά περιφράγματα των 
λησμονηδέντων τούτων τάφων. Ήκρωτηριασμένοι σταυροί καλ ήμΑπεπιω- 
κότα μνημεία προεξείχον, μόλις ορατά, εκ μέσου των θάμνων καί φυλλω
μάτων, οίτινες άνεμποδίστως συμπεριέπλεκον τούς πυκνούς κλώνους των. 
“Αγρια ανθύλλια καί δόμοι άνεβιάστανον επί της άδού διαφιλσνεικούντα 
τό επ’ αυτής κράτος πρός παντοειδή άγρια χόρτα.

(εσϊεται συνέχεια).
 >«8*ι----

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑιΣΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ.

IV.

νΑΐ ντουνιά μ.αυ 1 άϊ ντουνιά μου! 
Λε σέ χάρηκε η καρδιά μου.
*Αϊ ντουνιάς απ’ «περάει 

„ Καί. δέ μάς καλημεράει.
. . Άίίεράει αγάλι αγαλια 
ν : Σαν-, τό; φεΐδι ’ςτά χορτάρια. 

Άπεράει γιαβάσ’ γιαβάσια 
Σαν του Μάϊ τά  κεράσια. 
Άπεράει ’ςάν τό ξεφτέρι,

• , ·- .· Κ α ι δ ε  &έλεΐ νά  μ ά ς  ξέρη.
• ; '· .·■.· Άπεράει ’ςάν τό οιαχίνι1),

■ ' 1 '· Κ α ι δ έ  μπεγεντάει®) νά  γ-βίνΤ)8).

V.
Νεράντζι . από τήν νεραντζιά και φύλλο από Μισήρι·
Να είχα'νεράντζι νάρριχνα’ςτό πέρα παραθύρι,
Νά τίτάκιζα .τό. μαστραπά, πώχει τό καριοφύλλι,
Ό  -Μαστραπάς1 τσακίστηκε τό καριοφύλλι έχύ&η.
— Έσέν5' τά  λέγω, αγάπη μ.ου, που είσαι ’ςτό παρα&ύρι,
Τό μαντηλάκ’ όπου κεντάς έμένα νά τό δυ><Γ(\ς.
Σ τα  γόνατα του τό ’ρριξε, ’ςτά χέρια τό ’ξετάζει.
— Για πές μου, μαντηλάκι μου, πως μ,’ αγαπά ή κυρά του;
— Σά θ*άλασσα φουρλίζεται1), ’ςάν κυμα δέρει ό νους της. 
Σαν τρέμ’ ή βέργα ’ςτό νερό, τ ’ αρνί ’ςτό μακελλάρη, 
’Έ τσ ι ετρεμε ή καρδούλα της για σέ τό παλληκάρι.

>) άετός. -) τουρκ. καταδέχομαι, κρίνω άνάξιον. 3) όμιλιση. >) έχει 
τρικυμίαν,
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΕΣΠΕΡΙΑΣ.

δού Ιγώ άπηλλαγμένη σήμερον της ύποχρεώσεως 
να' Χοι ερμηνεύσω τά  σημέδα του πολίτικου όρί- 
ζοντος, άλλότρια τών Επαγγελιών καί τών προ
βλέψεων μου, άφού καί Εν Λονδίνφ αγνοείται 
ή  τύχη του Γόρδωνος καί πάντα τά γραφόμενα 
καί λεγόμενα κατά τήν στιγμήν ταύτην εινε ει
κασία! ούχί μάλλον αξιόπιστοι του οδοιπορικού 
ήμερολογίου Σεβάχ τού θαλασσινού. Έκόπασον 

λ”'  άληθώς άπό τίνος ό άγγλικός τύπος Επιημων 
‘ τάς γερμανικός άποικιακάς ορέξεις, ουδέ γρά

φονται πλέον σοβαρά κατηγορητήρια με τήν επι
γραφήν „ L ’Allem agne voilà l ’ennem i!“, b> 
τούτοις δμως Επήλθε καί ό γ.ρόνος, καθ’ όν 
αί αγγλικοί περί Αίγυπτου προθέσεις δέν θά 
εξακολ«υθη’σωσι συγκαλυπτόμτναι δ ιά  τού γε
λοίου τών θεολογικών συζητήσεων πέπλου. Αί 
συμφοραί των Αγγλων, ασχέτως πρός τάς πα- 

λαιάς θυσίας Εξεταζο’μεναι, αωφρονιζουσι τούς Γάλλους, άρ- 
κουμένους Επί τού παρόντος εις τήν εκπολιόρκησιν χαμη
λών τινων φρουρίων εν Κίνα καί τάς βαδμιαίας παραχω
ρήσεις της βρεττανικής κυβερνήσεως επ ί τοίϊ παρά τόν
Νείλον εδάφους.

Ε ις  όμοίον επώδυνον απεργίαν κατεδικάσ&ην εν οχέ- 
σει καί πρός τά καλολογικά δοκίμιά μου, μή εχουσα σή

μερον νά Εκτα&ώ περί τήν σύστασιν των εικόνων της Κ λ (ιο ϋ ς ,  αφού τόν 
μςν συγγραφέα τής Σ ν γ χ ^ ό ν ο ν  'β λλά ό ο ς  περιβάλλει βιογραφικόν πλαίσιον 
συγχρόνου ελληνικής κατασκευής, τού δέ γνωστού Σοι σωκρατικού μαρτυ
ρίου προτάσσεται καί επιταχόήσεται εν συνεχεία σοβαρά περί τού φιλοσό
φου πραγματεία ”  '  ' " 2.. — λ*·.-Έ ν ε ω  δίκαια·/ ΙπανεΑημμέ'/υ>ς εκτιδεΐσα b> τάΐς έιεια

, ν-.Λ, -.·ν,. — : Vi 2„ —ιτολαΐς Σου τάς συγκινητικάς εντυπώσεις Σου τε  καί τών περί Σέ Εκ του 
ϊερμανικοϋ άριστοτεχνήματος, Επέτυχες δέ ίσχυρισ&εΐσα ότι ό σοβαρός γε- 
/ειοφόρος, ήττον τών άλλων τήν όδύνην εν όδυρμοΐς εκφαίνων, έΐνε ό δαι
μόνιος Πλάτων, εφ’ 0? τούς ώμους κλίνει η ώραιοτάτη τού Αλκιβιάδου κε
φαλή, άπολελιδωμενη καί καμμύουσα πρός άποδίωξιν τού άληάινού ορά
ματος. Α ί Γίλευταϊάι ήλιακαί άκτΤνες φωτίζουσι τήν άτάραχον τού Μάρ- 
τυρος μορφήν, ής τό &ε“ον αποτύπωμα επί τού Γολγοδα άπαξ ετι μόνον
ήτενισεν ί  άνδρωπότης.

Τήν μητριχ>)ν ΐύ ία ιμ ο ν ία ν  πρωτίστως ήδελον νά μή παρέλόω- 
σιν άδιαφόρως οί οφ&αλμοί Σου. Χρηστή Σύ καί φρόνιμος, φιλτάτη 
μου, μήτηρ δύνασαι δεόντως νά εκτίμησης τάς ου’ρανίας εν ΐι,ύ κόσμφ 
τούτοι στιγμάς, ών μόνον ή μητρική καρδία απολαύει παρά τό λίκνον τού 
σπλάγχνου της. Σέ φαντάζομαι 3« ΰποκρινομένην τήν εν τη είκόνι σκη
νήν καύ’ εκάστην Κυριακήν πρό τού γεύματος, καδημένην δηλ. κοντά ’ςτήν 
κούνια τού νεωτέρου Εκ τών δησαυρών Σου —  ώς ενθυμούμαι δτι ονο
μάζεις ύπερηφάνως τά μωρά Σου — καί άναγινώσκουσαν τήν Κ λ ίιώ  καί 
ενίοτε διακοπτομένην ύπό τών κλαυθμυρισμών τού κοιμωμένου, δπερ κα- 
δησυχάζεις διά καταιγίδες φιλημάτων. Ρέμβαζε βλέπουσα τήν Σήν ει
κόνα, διότι τή σλη&εία ή στάσις τής ψυχής τού προςευχομένου δέν εΤνε 
διάφορος της μητρικής παρά τό λίκνο·/ δέσεως.

, Ελεγον ανωτέρω οτι τό επιβληδέν μοι σήμερον φίμωτρου βαρέως 
φέρω, άλλ’ ευχαρίστως βλέπω ιών δτι δύναμαι ν’ άντεκδικηδώ χρησιμο
ποιούσα τό υπόλοιπον τού χώρου εις τήν εκτίμησιν συρμικών τινων Εύί- 
μ« ν , Εξεταζόμενων ύπό ιστορικήν καί υγιεινήν άμα έποψίν.

Πάντοτε καί πανταχοϋ υπήρξαν άνδρωποι μή άνεχόμενοι τήν άπαξ 
ύπό τής φύσεως εις διάφορα πλάσματα δοδίΐσαν μορφήν, μέγε&ος καί εΤ- 
δος, καί αδιαλείπτως κοπιάζοντες, αυτοί να βελτιώσωσι τ ί  εργον τού πλά
στου. Δέν βλέπεις, φιλτάτη μου, τόν γείτονά σου, ή όποια νυχδ-ημερόν 
άσχολέιται μέ τό κυνάριόν της, άφ’ οδ τό  Ιξωράϊσεν άποκώψασα αυτού 
τήν ουράν καί τά ώτα; — Ό  άχρωτηριασμός ο5τθς τών διαφόρων κατοι
κίδιων ζώων, οΤον ίππω ν, γαλών, κυνών κλπ. Επί σκοπώ καλλωπισμού Εμ
περιέχει ήδη τάς άρχάς τής μεγάλης εκείνης μανίας πρός Εξωραϊσμόν τού 
ίδιου σώματος, ήτις έφερεν εί; μέσον τούς συρμούς. Τό κακόν επεξετάδη 
καί εις τά  παιδία, ι5ν κατά πρώτον ετρυπώντο τά ώτα, εις & προςηρτώνεο 
παντοειδή κοσμήματα· — αλλά τό κακόν δε ήτο τόσον μέγα, άφ’ ο5 ή 
βανδαλική αυτη πράξις δέν παρέχει μεγάλας ενοχλήσεις, εξ εναντίας δέ 
είνι ωφέλιμος Ικατά τά λεγάμενα πολλών δεσποινών) κατά των παθήσεων 
τών όφδαλμών.

Πόσον τιαωρεΐται όμο/ς πολλάκις ή γυναικεία αΐίτη ματαιότης. ΕΤ-
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δον ποτε φίλην μου φορούσαν βαρέα Ενώτια· μετά παρέλευοιν χρόνου τήν 
συνήντησα πάλιν, αλλά μέ ώτα, ων τά λοβία ήσαν εις δύο διηρημένα!. . .  
Ε ξ υσων ΙνΒυμούμαι καδ’ ην Εποχτγν άνεγίνοισκον Εθνολογικά βιβλία καί 
άφϊργήσεις περιηγητών, νομίζω ότι ή συνή&εια αυτη εινε λείψανον συρμών 
άκμαζόντων καί σήμερον ακόμη παρά τοΤς άγρίοις καί βαρβάροις λαοΐς, 
δι’ ούς Αφροδίτη εΤνε εκείνη, ήτις φέρει τούς πλείστους κρίκους ή πέταλα, 
διαπερασμένους εις τά <ϊτά της, τά χείλη καί τήν ρΤνά της.

’Αλλά τί νά σε ’π ώ , φιλτάτη μου, — ημείς αί γυναΤκες, ίσως ακρι
βώς διότι εΐμεύα τό ά.σδενέστερον μέρος, κυριευόμεδυ. πολλάκις ύπό μονιών, 
αί όπούαι δσον εινε αλλόκοτοι καί ανεξήγητοι, άλλο τόσον εινε βλαβεραί 
καί γελσίαι. Έπισκεφ&εΤσα εσχάτως μουσεΤόν τ ι  εύρωπαΐκόν, ειδον τόν 
σκελετόν του ποδός γυναικός τίνος εκ Κίνας, καί Ιτρόμαξα! — Ή  χαλκό- 
χρους κυρία του φαίνεται οτι δι’ άχαταβλήτων προςπα&ειών κατώρ&ωσε 
τόν άλλως μικρόν πόδα της εις άπίστευτον βα&μόν νά σμικρύνζΐ, ουτ&>ς 
ώςτε σχεδόν συνεπτύχδη ε ΐί δύο. — ,,’Αλλ’ αύτό εΤνε φοβερόν“, &·’ άνα- 
κράξης· — βεβαίοις, φιλτάτη μου, αλλά χάρις εις τήν όμοίνυμόν μου σύν
τροφον καί φίλην μας ή Εκ τών άντιπόδων κομψευομένη κατώρδωσε νά κα
ταστήσω τόν πόδα της τοιούτον, ώςτε δέν διαφέρει πολύ κολοβού καί πε- 
πηρωμένου ποδός, τόν όποιον οί ιατροί βεβαίως γνωρίζουν καί αγωνίζονται 
επί όλόκληρα έτη νά δεραπεύσωσι διά μηχανών καί συνταγών καί διαίτης 
καί ποικίλο» άλλων μέσων, 99 δέ τοΤς εκατόν άποτυγχάνουσι, διά νά εχω- 
μεν ημείς κατόπιν α’φορμάς παραπόνων εναντίον τω ν, Εν ω  ηιεεϋς αύταί 
είμεθα ’ένοχοι καί παραίτιοι τής συμφοράς. Παρατήρησον εν τούτοις, φιλ- 
τάτη μου, τά ώράΐά όποδήματα τής φίλης σου, άποδαύμασον τήν κομψό
τητα, τήν χάριν καί τό ύψος των ύποπτερνίων των, καί Επειτα είπε αυτή 
νά περιπατήση έμπροσδέν σου . . .  Τό βάδισμά της εΤνε «τακτόν καί 
βεβιασμένον, διότι τό βάρος του σώματος άπό του πλατέος πέλματος με
τατοπίζεται πρός τά άκρα τών δακτύλων καί ούτω βαδμηδόν καί κατ’ 
όλίγον τί&ενται αί βάσεις εις πόδα άνάπηρον καί κολοβόν, "Οσω υψηλό
τερα εΤνε τά ύποπτέρνια (πώς σε φαίνεται αύτός ό Εξελληνισμός τών τακον- 
>·/«»;', τίσω  άσταδέστερον εινε καί τό βάδισμα καί επισφαλέστερον, άφ’ 
ον μάλιστα διατρέχομεν άνά παν βήμα τόν κίνδυνον, ν’ αγκυλώσω μεν καί 
νά προςκρυόοωμεν εις πράγματα χαμαί κείμενα, εις τόν τάπητα, σάς βαθ
μίδας κλπ. Θεωρώ περιττόν νά σοί παραΒέσω ΕνταύΒ·α μυρία δσα παρα
δείγματα πρός Επικύρωσιν τών λόγων μου, διότι αρκεί νά διακόψης ήδη 
τήν άνάγνωσνι καί νά εξέ/ίδης εις τόν δρόμον, δ ιά  νά βεβαιωθ^ς ιδίοις 
όμμασιν, οτι δλαι αί κυρίαι, μεγάλαι τε καί μικραί, άς καδ’ όδόν 3·’ άπαν- 
τήσης, εΤνε ύποεαγείς εις τόν άπα.ίσιον τούτον τύραννον, τόν Συρμόν. Τόν 
λέγω άπαίσιον, διότι αυτός εΤνε αίτιος τού άκολούδου τραγικού γεγονότος. 
Κυρία τις, κάτοικος τού Βερολίνου, δούλη δέ καί αυτη τών ύψηλών τακου- 
νίων, δέλουσα νά καταβή ίππο σιδηροδρομικής άμάξης προςέκρουσεν Εξ 
άπροςεξίας εις τήν τροχιάν, καί, <5 Θεέ μου! . . . μετά τρία δευτερόλεπτα
ό τροχός τής άμάξης την ε/.αμε δυο κομμάτια..............

’Αλλά τό δέμα τούτο σπαράσσει πλέον τήν καρδίαν μου καί άφίνουσα 
αύτό, μεταβαίνω εις άλλο, μαρτυρούν καί τούτο τάς αδυναμίας τής άνδρω- 
πίνης φυ'σεωί, καί πρό πάντων τών γυναικών. ΙΙρδ όί.ίγων Ετών υπήρχε 1 
καδ’ άπασαν σχεδόν τήν Ευρω7την ή συνήθεια, άμα τη γεννήσει τών παι
διών, αι μαΐαι νά συμπιέζωαι τάς κεφαλάς των, επί τώ  σκοπώ του νά | 
όίομ^ώσωσιι· αότάς· αλλά κύριος οίδε, πώ ς τάς έύιύμ5λωι·ο»·, διότι πρός 
τούτο απαιτείται πολύς χρόνος καί δύναμις. Τήν σήμερον ή συνήθεια αυτη 
δέν υπάρχει πλέον- ίσως διότι αί μητέρες κατείδον την μωρίαν καί ενόη- 
σαν οτι μάτην επέτρεπον νά τυραννώνται καί νά βασανίζωνται τόσον ανη
λεώς τά τέκνα των. Υπάρχει ομως άλλη τις συνήθεια, ή  τής τεχνητής πα- 
ραμορφώσεως τοΐ> κρανίου, ήτις εις διάφορα μέρη της ύφηλίου εξηπλ&ι- 
μένη, τώρα ηρχισε βαθμηδόν νά οπισθ-οχωρή πρό του όλονέν επεκτεινομε- 
νου πολιτισμού. Ή  τεχνητή αυτη παραμόρφωσις διενηργεΤτο καί σήμερον 
ακόμη διενεργεΤται καθ’ άπασαν σχεδόν τήν Ευρώπην, τήν ’Αμερικήν, μέγα 
μέρος τής Ασίας, τού Ινδικού Ωκεανού καί τής Πολυνησίας, εν ω , κατά 
τήν μαρτυρίαν διαπρεπούς περιηγητού. Εν ’Αφρική Ιν καί μόνον παράδειγμα 
στρεβλώσεως εόρέθη, καί Εν Αυστραλία ούόέν. Έ ν  Κριμαία, τή κλασικω 
χώρα τής στρεβλώσεως του κρανίου, καί μάλιστα εν τώ  Μουσείω τού Κέρτς 
νπάργουσι τΛεϊστα τοιαύτα, παραμΛμΟρφωμενα κρανία. Τ ό  εδνολογτκον δέ 
ΜουσεΤον τής Δρέσδης εχει μάλιστα καί μηχανήν τινα, τήν οποίαν μία 
φυλή (Μιλανάου) τής νήσου .Βορνέου μετεχειρίζετο πρός βράχυνσιν της δια
μέτρου τού κρανίου άπό τού μεσοφρύου μέχρι τής Εξοχής τού όπισ&οκρανίου.

Καί σύ αυτή, φιλτάτη μου, Εννοείς, άτι τοιαύται βίαι δέν εϊνε δυνα
τόν παρά νά Ιγ.ωσι κακά άποτελέσ;ιατα, πρό πάντων δσον αφορά τάς δια
νοητικός δυνάμεις, διότι εις τά πιεζόμενα εκείνα μέρη ό εγκέφαλος πα
ρεμποδίζεται εν τ ή  φυσική του αναπτύξει. Άλλ’  αυτά &ά τά  Εξηγήσωσιν 
οί ψυχολόγοι φυσιόδίφαι κάλίτερον, οί όποιοι ήδελον Επιληφθη ποτε τής 
ερεύνης τών εθίμων καί ηθών τών διαφόρων λαών.

μών έπιθεωρήσεως προδέτω τά εξής. Τ ά  ε’ις τούς αγγλικούς συρμούς πρω
τεύοντα χρώματα εινε τό τού ηλιοτροπίου, τό καστανόχρουν καί τό Choco- 
late-au-lait. “Ολα ταύια τσ χρώματα δικαίως προτιμιόνται εις τά μάλ
λινα υφάσματα. Περισσότερα δεν δύναμαι, ουδέ θέλω νά είπω περί τών 
άγγλικών συρμών, οίτινες ού μόνον εις τά ενδύματα, αλλά καί εις τούς 
πίλους εΤνε άπλούστατοι, κατά. τούτο λίαν διαφεροντες τυν παρισινών. Ο ί 
τελευτάίδι ουτοι εΤνε αληθή τεχνουργήματα μυστηριώδους περιπλοκής τρι- 
χάπτων καί πτερών, ταινιών καί σμάλτων κατά μυρίους ό'σους τύπους καί 
σχήματα, αύξανομένους καί πολυπλασιαζομένους καθ’ εκάστην, είνε αλη
θείς πύργοι όλονέν άνυψούμενοι καί άπειλητικώς προεξέχοντες, εν ω του
ναντίον οί αγγλικοί πίλοι εΤνε ταπεινοί καί απέριττοι καί άπλοι.

’Αλλά δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν τάς φίλας γερμανίδας, αίτινες πα
σών τούτων ύπερέχουσι κατά τήν απλότητα καί τήν εντός ορίων περιοριζσ- 
μένην αύ&αιρεσίαν περί τούς συρμούς. Κ αί δσον μέν άφορα τά  ενδύματα 
τού χορού καί τών συναναστροφών επικρατεί πρός τό παρόν, μεγάλη ελευ
θερία, διότι εν ίση χρήσει εινε καί τό στρογγυλόν καί τό εις όξύ ή είς 
γωνίας άπολήγον κόψιμον, Παροτηρούμεν όμως οτι προςφιλεστατον καί 
κομψότατο·/ εϊνε εκείνο τό εϊδος, καθ’ αί άκραι, ύπέρ τούς ώμους όψού- 
μεναι, άπολήγουσιν Εμπροσθεν καί όπισθεν εις όξύ. Τάς χειρίδας βραχύ- 
νουσιν επίσης κατά τό δοκουν, πρός διακόσμησιν δέ τών εσδήτων τού χο
ρού λαμβάνουσι γαλλικός καί ίσπα/ικάς μεταξωτός ταινίας χρώματος οίχρο- 
λεύκου, ώχροκυάνου καί Ερυθρωπά/. Νεωστί ήρχισαν νά κατασκευάζωσι 
καί πέδιλα τού χορού εκ δέρματος, προωρισμένου διά χειρόκτια. Προτι- 
μώνται δέ κυρίως τά εκ μελανός αιγείου δέρματος πέδιλα, άδιάφοραν αν 

| ή εσθής εχει άλλο οίονδήποτε χρώμα, καί τούτο διά μόνον τόν λόγον ότι 
■ τό μέλαν πέδιλον παρουσιάζει τόν πόδα πολύ μικρότερου ή όσον τά Εξ 

άλλου οίουδήποτε χρώματος υποδήματα.
Αί νεάνιδες καί α ί ΰπανδροι γυναίκες είς τούς χορούς φέρουσνν Επ’ 

εσχάτων περί τόν λαιμόν άπλήν καί πρός τά αριστερά ή  τό μέσον φ ιό γ γ ο ν  
σχηματίζουβαν ταινίαν Εκ βελούδου ή μουαρέ, συμφωνούσαν συνήθως κατά 
τό χρώμα πρός τήν Εσθήτα ή τήν κόμην. Χάριν ποικιλίας ήρχισαν τώρα 
νά ίτολίζωσι τήν μονότονου ταύτην ταινίαν δ ι’ ιταλικών ψευδομαργάρων, 
δι ων επλημμύρησε τήν Ευρώπην ή ιταλική βιομηχανία.

Τά βραχέα, ισπανικά ή σουλ- 
τανικά λεγόμενα χιτωνίδια, τοσοΰ- 
τον προςφιλτ ύπάρξαντα πρό 2ϋετίας,
Επανέκτησαν τήν παλαιάν εύνοιαν 
καί θεωρούνται ήδη Εν τή οικιακή 
κυρίως ενδυμασία ώς ό καινοφανέ
στατος συρμός. Τά φορούσι δ έκα τ’ 
αρέσκειαν τινές μέν μέχρι τήςόσφύος, 
αλλαι δέ τρεις δακτύλους βραχύτερα 
κατά τόν ισπανικόν τρόπον. Ή  πα
ρακείμενη είκών παριστάνει άπλού- 
στατον μέν, άλλ’ ακριβώς δια τήν 
απλότητά ταυ χαριέστατον καί κομ- 
ψότατον εΤδος τού συρμού τούτου, 
εν ω τεχνηέντως συνδυάζεται τό κα· 
στανόχρουν V elveteen πρός τό με- 
λάγχοουν ύφασμα τού Εκ βικουνείου 
ερίου. Ή  είς τά  άνω κλειόμενη 
βραχεία Εφεστρϊς |κ  V elveteen μετά 
μετάξινου λεπτού εμβλήματος ανοί
γεται άκριβώς άνωθεν της όσφύος, 
ή δ ’ υπ’ αύτήν Εσθής εξ Ερίου Vi
gogne, ή λεπτού κασμιριού ή  άλλου 
τίνος όμοιου ύφάσματος περιβάλλε
ται ύπό ζωστήρος. Τπέρ τό μέλαν 
Ενδυμα π ίπτει ετερα Εσθής, σχημα- 
τίζουσα βαθ-είας πτυχάς καί είς τό 
αριστερόν μέρος άνασυρομένη.

Ή  Επικράτησις τών άνατολι- 
κών τούτο» ορέξεων είς τά είδη καί τό σχήμα τών μικρών Επανωφορίων, 
χάριν επιδεικτικής βεβαίως καινοτομίας βραχυνομένων Εν μέσω χειμώνι, 
δέν είνε προιτοφανής, πρός βεβαίωσιν δέ τού τοιούτου ισχυρισμού μου δέν 
εΤνε ανάγκη νά Σέ παραπέμψω είς τήν ιματιοθήκην τής μάμμης Σου, άλλ’ 
άπλώς τήν μνήμην Σου νά Επικαλεσθώ. Ή  περιοδική αυτη πρός ιά  ήμέ- 
τερα κλίσις τών εόρωπαίων χρονολογείται άπό τών άρχών τού αίώνος τού-
του, δτε καί φιλολογικών νεωτερισμών φαιδροί μάρτυρες εγένοντο οι προ
πάτορες ημών- θά επανέλθω πλήρης ιστορικών άναμνήσεων καί στατιστι
κών εφοδίων είς τό ζήτημα, προήχθην δέ είς τήν ύπόμνησιν ταύτην, επι- 

Πρός συμπλήρωσιν τής ποηγουμενης γενικής τών Ευρωπαϊκών συρ- | θυμουοα νά επιστόσω άπλιΓίς τήν προφοχήν Σσυ είς τούτο, ότι οτονχειωδε-
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στάτη παρ’ ήμϊν βιομηχανική πρόοδος δύναται νά έπιβάλη τοϊς αύδαιρέ- 
τοις των συρμών είςηγηταΐς μετά τών ανατολικών υποδειγμάτων και τα 
σχετικά τοΰ άλικου ειδη. Προλαμβάνω δε σκωπτικόν επί τώ  ίσχυρισμώ 
μου μειδίαμα σπουδαίους διαβεβαιοΰσά Σε ότι χδες ετι καί πρώην κατειρ- 
γάζοντο παρ’ ήμ~ν θαυμάσια πράγματα, ύπό των Ευρωπαίων βραδύτερου 
εις τέλειον κάλλος προαχδέντα δ ι’ άπλουστάτων μεδόδων, προς έκμάδησιν 
των δποίων ούδεμίαν καταβάλλομεν φιλοτιμίαν.

Ή  δεύτερα αΰτη είκούν πα
ριστάνει ώραιοτάτην ενδυμασίαν 
περιπάτου, άποτελουμένην έξ 
εσδήτος ή ρεδιγκάτας είς τα έμ- 
προσδεν άνοικτης καί εχούσης 
χρώμα βαδΰ πράσινον μετά φαιού 
ή ύπομέλανος περιβλήματος σι- 
συρας. Το πράσινον ένδυμα έχει 
ύπδ την κυκλοτερώς περιτεδει- 
με'νην σισιραν στενόν ποδόγυρον 
εκ πρανίσης μετάξης, ή ύπε- 
ράνω πίπτουσα έξωμίς προςαρ- 
τάται δεξιώς διά σειράς άργυ- 
ρών κομβίων. Είς τον κομψόν 
τούτον ιματισμόν άρμοδιώτατα 
άνταποκρίνεται πίλος εκ πράσι
νης μετάξης, έχουν γΰρον πτυ- 
χώδη καί κοσμούμενου διά φύλ
λων καί ράγιών. .

Μεδ’ όλα τά περί Συρ
μών διά μακρών σήμερον λε· 
χδέντα κρίνω ούχί άνάρμοστον νά 
κλείσω τήν παροΰσάν μου διά 
στατιστικής καταστήματος, όπερ 
πλέον παντός άλλου Σ’ ένδια- 
φερει. "Οσον καταπληκτική φαί
νεται ή παντοιοτρόπως ένταΰδα 
επιδιωκομένη καδ’ όλα τά ειδη 
πρόοδος, τόσον άφ’ ετέρον εΤνε 

λυπηρά βεβαίως ή παρ’ ήμϊν έλλειψις άγρυπνου προνοίας, δυναμένης νά 
περισυλλέγη άτάκτως διεσπαρμένα εργατικά στοιχεία, άτινα μονον διά συ- 
στηματικής, ήτοι πεφωτισμένης, περιδάλψεως μορφοΰνται καί αποβαίνουσι 
χρήσιμα είς τήν επείγουσαν τής βιομηχανίας πρόοδον. ’Ιδού δε οπόσων 
ώφελειών πρόξενος υπάρχει ένταΰδα ή ανωτέρω είςηγουμένη έπίβλεψις.

Έ κ  της έκδέοεως της έν Δρέσδη ’Ακαδημίας τής 'Ραπτικής μανδάνω 
ότι τό σπουδαίου τούτο καδίδρυμα, ολονέν τελειοποιούμενου, κινεί τόν γε
νικόν δαυμασμδν καί τήν εκτίμησι·/. Κατά τό 2884 εφοίτησαν εις αυτό 
496 μαδηταί καί μαδήτριαι, ών 243 έσπούδασαν ττν τέχνην του ράπτειν 
ανδρικά ενδύματα, 128 γυναικεία ενδύματα, καί 115 εμπορικήν άριδμητι- 
κήν καί διπλογραφίαν. Καί είς μεν αυτών κατάγεται έκ Βελγίου, 5 έκ 
Δανίας, 2 εξ 'Ολλανδίας, 0 έκ 'Ρωσσίας, I  έκ Σουηδίας, 5 έξ Ελβετίας, 
32 έξ Αυστρίας, 3 έξΆνχαλτ, 11 έκ Βάδης, 35 έκ Βαυαρίας, 2 έκ Βρουν- 
σβίκης, 5 έκ βρέμης, 1 έξ ’Αλσατίας, S έξ 'Αμβούργου, 8 έξ Έ σσης, 8 έκ 
Μεκλεμβούργου, 5 έξ ’Ολδεμβούργου, 162 έκ ΙΙρωσσίας, 74 έκ Σαξωνίας, 
13 έκ Βυρτεμβέργης, 7 έκ τών Σαξωνικών Δουκάτων, 2 έκ Λυβέκης, 1 έκ 
Λουξεμβούργου, 1 έκ 'Ρουμανίας καί εΤς έξ ’Αμερικής, καί έξ Ελλάδος 
.................... κανείς ούτε καμμία

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

 ----

Α Ν Α Μ Ι Κ Τ Α .

— Ό  περιώνυμος P a ste u r κ α ί 6 D r. Lem aire έπαρουσίασαν εσχά
τως εις τήν έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών έκδεσιν, έν ή άμ- 
φότεροι πειρώνται ν’ άποδείξωσιν, ότι τό x p ia ç  τώ ν  &ηραμάι<ον τρ(ο- 
γό μ τν ο ν  Αφ  ον { x ie & j ¡¡μίρας τ ινά ς ε ις  τυ ν  αέρα  (5τε προςλαμβά- 
νει τό υπό τών γαοτριμάργων καλούμενον h a u t goût), εΐνε πολύ επικίνδυ
νον εις τήν ζωήν του άνδρώπου, διότι δύναται νά έπιφέρη δηλητηριασμόν 
του αίματος. Ο ί έπιστήμονες οδτοι διατείνονται, ότι έν τώ  ήμισεσηπότι 
τούτου κρέατι άναπτύσσονται δργανισμοί καδιστώντες τον μυϊκόν ιστόν μα

λακόν καί διαφδείροντες αυτόν, καί οτι δέν εΤνε δυνατόν νά όρισδή ακρι
βώς, πότε άρχίζει ή σήψις· οί απ’ αυτών άνακαλυφδέντες οργανισμοί εΐνε 
τριάκοντα διαφόρων ειδών, τινές δ έξ αυτών άνευρίσκονται εις ζώντα καί 
οπό επιδημιών προςβεβλημε'να ζώα. Αί ανακαλύψεις αυται χρήζουσι βε
βαίους επικυρώσεως, διότι, ους γνωστόν, ίσα ισα τό h au t goût δεωρείται 
ύπδ τών γαστρίμαργων ώς τό κάλλιστον συστατικόν καί τό πρώτον προτέ
ρημα του άγριμαίου κρέατος.

ΔΓΑΧίΣΙΣ. — Ή  κάτωδι εί/.ών παρίστησι λίαν περίεργον καί 
συγχρόνως άπλούστατον πείραμα, ’Εν τω πλήρει υδατος δοχείω εύρίσκον- 
ται δύο ιχδύς, κατεσκευασμένοι έκ ψευδαργύρου καί περικλείοντες έν έαυ- 
τοίς μικρά τεμάχια σιδήρου. 'Γπό τό δοχεΐον τοποδετείται ήλεκτρομαγνητι-

κός κινητήρ. Εάν συνδέσωμεν, χωρίς νά ιό  παρατηρήση δ δεατής, τά  είς 
τόν κινητήρα τούτον προςηρτημένα σύρματα προς άλληλα, ουτος δέλει τεδή 
υπό του ηλεκτρικού ρεύματος είς κίνησυ/, έν ώ  συγχρόνως καί οί ίχδύς 
άκολουδούσι τάς κινήσεις του καί ώςεί ζόΐντες νήχονται έν τώ υδατι. Κλεί- 
οντες καί άνοίγοντες έναλλόξ τήν άλυσον βλέπομεν κινήσεις διαφόρους καί 
λίαν χαριεσσας.

—— —

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — * * * Ε ις Κΐι>νστ[πολιν, Ή  άνατύ- 
πουσις του 1. άριδμοΰ άρχεται λίαν προςεχώς. Ή  βραδύτης τής αποστολής 
επήλδεν Ικ  τής εύρείας διαδοσεως τού άριδμοΰ εκείνου. — κ. Σ. Λ. Ο. είς 
Τεργέστην, πρός τούς κ. κ. Ζ . καί β. άρχόμεδα άπό τού παρόντος άριδμοΰ 
απ ευδείας άποστέλλοντες. Τ ά  λοιπά δά γείνουν σύμφουνα μέ τήν γνοίμην 
Σας. — κ. κ. Α. Δ. Π . είς Πάτρας, Δ. Π . καί υιούς είς Γιούργεβον, Σας εύ- 
χαριστοΰμεν. Άπεστάλησαν πρός πάντας. — κ. 1. Δ. II . είς Κέρκυραν. Σας. 
εύχαριστοΰμεν· έχετε καί έπιστολήν μας. — κ. κ. Α. Κ. είςΒακαίον, Γ. Κ. Ζ. 
εις Φιλιππούπολιν, Θ. Δ. είς Σμύρνην. Έλήφδησαν καί Σας εύχαριστοΰμεν. 
Τ ά  ζητηδέντα έστάληοαν δ ι’ άλλης όδοΰ, κατ’ εύδείαν όμως εχετε επιστο
λήν μας. — κ. Γ. Α. Α. είς Άρμαβήρ. Έστάλησαν άμφότερα. Ταχυδρο- 
μικως έχετε οδηγίας, καί Σάς εύχαριστοΰμεν. — κ. Δρ. Ν. Δ. είς Μόναχον. 
Ευχαρίστως. Του έν Λονδίνου Π . αί παραγγελίαι έκτελεσδήσονται άμα ώς 
έ καιρός έπιστή. — ξυατιι Ν . & Ο. Δ . ‘Σποβ. (Ηι^Ηπυβοιι. — κ. Δ. Ζ. 
είς Μαγνησίαν. ’Εννοείται ότι τά ταχυδρομικά εΐνε είς βάρος μας. Τά 
ωφελήματα ταΰτα συνεβούλευσεν ήμάς ν’ άποφύγωμεν δ μόνος πιδανώς δο- 
κιμάσας νά τά καρπού δή  καί άποτυχών — εννοεϊται. Τό π α ντα χο ν  
20 φ ρ ά γχ .  έξηγεϊ τό πράγμα σαφέστατα.

Έκδοτης Π .  Γ Ε ϋ Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ  Ζ ϊΓ Ο Ι Τ Η Σ .
Τναοίξ Bär & Hemaßn, iv — Χάςττχ <x rf)ç Neue Papiermanufaetar, Στρασβούργε. — 3feXä*t} Frey & Setting b  Λαφί$.


