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ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΡΔΩΝ.

„Τήν ζωήν αυτού άφιερωσεν είς τήν υπηρεσίαν τής άν- 
&ρωπότητος. "Ενα έταξεν έαυτω σκοπόν, τήν 8·υσίαν υπέρ 
των άλλων. Ή  απώλεια τοιαυτης υχάρξεως είνε βεβαίως 
μεγάλη, άλλ’ ουχί καί άκαρπος, διότι παρέχει υπόδειγμα είς 
αγαστήν μίμησιν, οί δέ 
μελετώντες τόν χαρακτήρα 
του άνδρός έν τόΐς εργοις 
αυτού, 8·ά προςπα&ήσωσι 
νά φανώσιν έφάμιλλοι του 
τε&νεώτος χριστιανού ήρω- 
ος.“ Τοιουτος εΤνε ό αμά
ραντος στέφανος, ον έπλε- 
ξεν ο γηραιός Γλάδστων 
έπί τη  μνήμη του &υσια- 
σ&έντος ήρωος, υπεραπολο- 
γουμενος προχθές ένώπιον 
τών βρεταννών άντιπρος- 
ώπων. Κατά τούς χρόνους 
ημών τούτους τής πεζής 
άφομοιώσεως χαρακτήρων 
καί ίκανότητος καί αισθη
μάτων πρός τάς μαδ·η- 
ματικάς απαιτήσεις πολύ
πλοκου οργανισμού τών 
κοινωνιών, μέχρι κεραίας 
ώρισμένου βιωτικού στα
δίου καί λελη&ότως άπλο- 
ποιουμένων πνευματικών 
τάσεων, οί λόγοι τού δαι
μόνιου πολιτευτού άποτε- 
λούσι τό λαμπρότερον βε
βαίως έγκώμιον τού ευγε- 
νούς έκείνοο δώματος.

Κ Λ Ε ΙΩ . Τ Ο Μ Ο Ι Λ .

Ηλδ'έ ποτε 6 Γόρδων πρός τόν βασιλέα τής Άβυσσι- 
νίας, καί κατά τάς άβρόψρονας διατυπώσεις τής αυλτς έκεί- 
νης ώδηγήθ·η πρός τόν ηγεμόνα ουχί ώς απεσταλμένος, άλλ’ 
ώς αιχμάλωτος. Κάτωθτν τού θρόνου υπεδείχδη ή διά τόν

άγέρωχον Βρεττανόν δ·έ· 
σις, άλλ’ οδτος μετέδ-εσε 
ταύτην άφελώς παρα τόν 
δ'ρόνον καί αντί πάσης 
ύποκλίσεως ύπέβ.αλεν μετ’ 
άφορήτου βραχυλογίαςπρό- 
τασιν άναγνωρίσεως τής 
ίδιότητος αυτού, ώς Ισοτί
μου. καί ίσοβαδ-μίου τώ βα- 
σιλεί, πρός όν ήρχετο νά 
διαπραγματευδ·ή, καί μό
νον ώς τοιοϋτος ήδυνατο 
νά διαπραγματευδ-ή.

— Γνωρίζεις, Γόρδων 
πασά, ύπέλαβεν ό βασιλεύς 
μετ’ άγανακτήσεως ευνοή- 
του, δτι δύναμαι αμέσως 
νά σε φονεύσω, έάν μόνον 
8·ελήσω;

— Πολύ καλα το γνω
ρίζω, Μεγαλειότατε· άλλά 
καί είμαι έγώ πάντοτε πρός 
τούτο έτοιμος.

— Τί, έτοιμος ν’ άπο- 
δ·άνης; άνέκραξεν ο βασι
λεύς έξω φρένων.

— Βέβαια· δ·ά δτωρήσω 
μάλιστα τήν έκτέλεσιν της 
8·ελήσεώς Σου ώς τό συμ-
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πα&έστερον δείγμα τής πρός έμε εύνοίας Σου, άφοΰ ανα
λαμβάνεις νά-πράξης ύπέρ ¿μ,ου δ,τι η έμή θρησκεία απα
γορεύει νά πράξω μόνος καί άπαλλαχ&ώ δλων των βασάνων 
καί ατυχημάτων, δσα μέλλω ακόμη νά ύποστώ.

— Λοιπόν τ  δύναμίς μου ούδένα φόβον σοί έμποιέΐ;
— “Απολύτως ούδένα!
Τό Ιστορικόν τούτο ανέκδοτον περιέχει τον έντελέστε- 

ρον χαρακτηρισμόν του ήμετέρου ήρωος, όν δικαίως έ&εώ- 
ρησαν ως έξοχον οπαδόν του πεπρωμένου. „Χαίρετε — έγραφε 
κατά τόν παρελθόντα Νοέμβριον πρός τινα έν Καΐρω δια- 
τρίβοντα φίλον του — ουδέποτε πλέον &’ άκούσητέ τι περί 
έμοΰ. 'Γποπτεύω προδότας έν τη φρουρά κα'ι τά  Χριστού
γεννα τά  πάντα &ά τελειώσωσι“. 'Ο  Γόρδων τπατή&η μό
νον ώς πρός τόν χρόνον, έπηλή&ευσε δέ κατά τάλλα ή θλι
βερά προαίσ&ησίς του και είς προδοτικάς του Φαράζ πασά 
παρακελεύσεις πει&όμενος &ρασύς δολοφόνος ένέπηξε τό έγχει- 
ρίδιον είς τά  στή&η του στρατηγού, έξερχομένου από του 
διοικητηρίου την πρωίαν της 26. ’Ιανουάριου.

Έγεννη&η ό Κάρολος Γεώργιος Γόρδων τη 28. Ίανουα- 
ρίου 1833 έν Βώλβιχ, προαστείω του Λονδίνου καί έτυχε 
αυστηρότατης στρατιωτικής παιδευσεως παρά του πατρός 
αύτοΰ, διακεκριμένου αξιωματικού καί σοβαρωτάτου πολίτου. 
Μετά τάς αλλεπαλλήλους έν Κριμαία καί Κίνα βραδΰτερον 
στρατηγικάς έπιτυχίας του έπί κεφαλής πεντακιςχιλίων άν- 
δρών, τί,ν τριετη από του 1871 προξενικήν αποστολήν του 
έν τοΐς στομίοις του Δουνάβεως, άνέλαβε κατ’ έντολήν του 
Αντιβασιλέως τής Αίγυπτου την κατά τάς άνω του Νείλου

δχ&ας άποκατάστασιν ττς  τσυχίας. Δεξιώς πολιτευ&εις καί 
διεξαγαγών τά· τής έννόμου τοΰ τόπου έκείνου διοικήσεως 
περιέβαλε τό ίδιον όνομα δι’ άκαταμαχήτου γοήτρου καί 
άφοσιώσεως παρά τοΐς πρώην αντάρταις. Πάντες τότε άνέ- 
μενον τόν νέον διοικητήν ώς υπηρέτην ττς  έπιστήμης νά 
ϊδωσι, καί ώς άνακαλύψαντα τάς τοΰ Νείλου χηγάς νά χαι- 
ρετίσωσιν, άλλ’ αυτός δι’ έπιστολών του πάντοτε κατεδεί- 
κνυε ματαίας τάς τοιαύτας προςδοκίας των πατριωτών αύ- 
τοΰ, ρητώς έσχάτως άποφαν&είς δτι „προτιμά τής δουλεμ
πορίας τάς πηγάς είς φως νά έκφέρη, διότι εύκολώτερον δύ- 
ναταί τις ν’ άφανίση κηλΐδας μελάνης από χάρτου απορρο
φητικού παρά την σωματεμπορίαν άπό των χωρών έκείνων, 
έφ’ όσον οί λόγοι τοΰ κακοΰ τούτου εΐνε σκοτεινότεροι των 
πηγών του παραρρέοντος ποταμού“. Αί σχέσεις αυτού πρός 
τούς έγχωρίους υπαλλήλους ήσαν δλως πρωτότυποι, καίπερ 
δ ’ άγνοών την αραβικήν κατήρχετο είς έκτενείς καί πάν
τοτε επιτυχείς προφορικάς έξηγήσεις, ίσχυριζόμενος δτι τό 
ένστικτον ύπεδείκνυεν αύτώ τάς έννοιας των λεγομένων.

• Παραιτη&είς την &έσιν έκείνην κατά τό 1879 έχρημά- 
τισε στρατιωτικός Γραμματεύς τής Διοικήσεως των ’Ινδιών, 
μετά τριετίαν δ ’ άνετέ&η αύτφ ή διοίκησις τών στρατών 
τοΰ Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος, έν&εν ματαίως ό βα
σιλεύς του Βελγίου έπεχείρησε νά άκοσπάση αυτόν πρός 
εύόδωσιν τών είς Κόγκον συγχρόνων έκιχειρήσεων. 'Ο  Γόρ
δων προύτίμησε ν’ άπέλ&η είς Σουδάν καί δι’ άμύνης αύ- 
τό&ι όντως πρωτάκουστου έν ταΤς ήμέραις ήμών νά τύχη 
εύκλεεστάτου δσον καί άτυχους θανάτου.

 ----------

Θ Α Υ Μ Α Τ Α  ΕΝ Tf i i  Α Ν Θ Ρ & Π Ω ι .

Ο STOMAXOS.

Έ ξ  ολων τών οργανισμών, οίτινες ζώσιν έπί τοΰ ήμε
τέρου πλανήτου, άναμφιβόλως &αυμασιώτατος καί τελειότα
τος εΐνε ό άν&ρώπινος. Πάσα γνώσις καί πάσα σοφία έξ 
αύτοΰ απορρέει, αυτός εΐνε οίονεί ή μικρογραφική αναπαρά- 
στασις τοΰ λαμπροτάτου τούτου συνόλου τής δημιουργίας, 
ής ή έξέτασις άπό αίωνων άπησχόλησε καί κα&’ ημέραν 
απασχολεί μυριάδας έξοχων πνευμάτων, άγωνιζομένων νά 
έξιχνιάσωσι τά  απόκρυφα καί τά  μυστήρια τής Πλάσεως. 
Ή  τελειότης τοΰ άν&ρωπίνου όργανισμοΰ έτι μάλλον κατα
δηλοτέρα γίνεται, οσάκις πρόκηται ουτος νά έςετασ&ή κατά 
μέρη, κατά τά  άποτελοΰντα αυτόν όργανα καί κατά τάς ύπ’ 
αύτοΰ έκδηλουμένας ποικίλας καί άνεξερευνήτους πολλάκις 
ένεργείας. Τίς δέν θαυμάζει τόν οργανισμόν τοΰ όφ&αλμοΰ, 
τής μικράς ταύτης &υρίδος, δι* ής ό έσωτερικος άν&ρωπος 
συγκοινωνεί μετά τών εξω 8·αυμάτων τής Δημιουργίας, άνά 
παν δε βήμα λαμβάνει αφορμήν να δοξάση τόν 'ίψιστον, δτι 
έχάρισεν αύτωτοιοΰτονδώρον, ό1 άποκαλοΰμεν ορασιν, Τίς δέν 
έξίσταται προ τής τελειότητος καί άπλότητος έν ταύτοΰ τοΰ 
κυριάρχου οργάνου τοΰ άν&ρωπίνου σώματος, τοΰ έγκεφάλου, 
έν ω συγκεντροΰνται άπασαι αί ύψηλότεραι ένέργειαι τοΰ άν- 
&ρώπου, άπασαι αί εύγενεΐς λειτουργίαι τοΰ οργανισμού του; 
Παν όργανον, κάν τμήμα σαρκός τοΰ άν&ρωπίνου σώματος 
εχει καί τήν ιστορίαν του, έξητάσ&η καί ήρευνή&η υπό κλει
στών καί διά τήν περίπλοκον καί άπαράμιλλον αύτοΰ κατα
σκευήν κινεί έκάστοτε τόν ήμέτερον &αυμασμόν. ’Εξ δλων

τών πρωτευόντων οργάνων πρώτην καί σπουδαιοτάτην &έσιν 
κατέχει καί τό μέγα έκεΐνο δοχεΐον, δπερ κα&’ έκάστην 
φορτόνομεν διά ποικίλων, τεχνητών καί φυσικών, ούσιών, 
άπαιτοΰντες παρ’ αύτοΰ, δπως άείποτε τακτικώτατα ένεργη, 
άκαμάτως έργάζηται πρός χαράν τοΰ μαγείρου καί πρός κέ- 
νωσιν τοΰ ήμετέρου βαλαντίου, ούχί δέ σπανίως καί πρός 
καταστροφήν τής ύγιείας.

Κάτω&εν τοΰ τό στή&ος άπό τ τ ς  γαστρός ήμών χωρί- 
ζοντος διαφράγματος συμβαίνει κα&’ έκάστην &αΰμά τ ι τής 
φύσεως, τό όποΤον δλίγιστοι γνωρίζουν καί τό όποιον έπί 
ολοκλήρους αιώνας άπησχόλησε σύμπαντα τόν ιατρικόν κόσμον, 
άνατόμους τε καί φυσιολόγους.

Αλλά καί δέν ήτο δυνατόν άλλως νά γίνη, άφ’ ου έπί 
πλεΐστα Ιτη δέν εδωκαν προςοχήν είς αύτό, ουδέ έσκέφ&η- 
σαν, δπως έπρεπε, περί τοΰ &αύματος τούτου. Έ π ί μακρόν 
τό λεγόμενον φιλόσοφον γένος τοΰ άν&ρώπου ήτο πάντη 
άσοφον είς πολλά άλλα καί προ πάντων είς τάς φυσικάς 
έπιστήμας. Αν δέ καί υπέρ τήν πύλην τοΰ δελφικοΰ χρη- 
στηρίου ήσαν γεγραμμέναι αί ά&άνατοι έκεΐναι λέξεις ,,Γνώ&ι 
σανιόν“, —■ έν τούτοις παρημελή&η έπί μακρόν ή γνώσις 
τοΰ ίδίου σώματος.

Κατ’ άρχάς ό σοφός άν&ρωπος έμελέτα καί έσπούδαζε 
παν δ,τι άπεΐχεν άπ’ αύτοΰ δσον οΐόν τε μακρότερον, ήρί&μει 
τό είς άμέτρους αποστάσεις „κινούμενα, έρποντα ή ίπτά- 
μενα“, — κατέτασσε τούς αστέρας, έξήταζε τα  φυτά χωρίς
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έν τούτοις νά γνωρίζη όπόσους άράγε αυτός μυώνας καί οστά 
έχη, καί άν έν τοΐς αίματοφόροις άγγείοις του κυκλοφορή 
αήρ ή αίμα ή άλλο τι.

Α ς μη πλανώμε&α- καί σήμερον άκόμη συμβαίνει ακρι
βώς τό αύτό. Πολλαί μα&ήτριαι καί διδάσκαλοι παρ&ενα- 
γωγείων δύνανται έπί τών δακτύλων ν’ άρι&μήσωσι, καί με 
τήν μεγίστην χρονολογικήν άκρίβειαν, δλα τά  έξοχα ή βλα
κώδη πραξικοπήματα τών Καισάρων τής 'Ρώμης, δύνανται 
νά σοί εΐπωσιν όπόσας έρωμένας είχε Λουδοβίκος ό ΙΔ'. ή 
ό υπουργός αύτοΰ, άλλά παντάπασιν άγνοοΰσι πόσους Μη- 
τροπολίτας π. χ. ή πόσα γυμνάσια έχει ή πατρίς των ή ποιος 
έδωκε τό όνομά του είς ττν  Πελοπόννησον.

Δι’ αύτό λοιπόν κα&’ έκάστην βλέπομεν π. χ. τήν καρ- 
δίαν, περιγραφομένην ώς έδραν δλων τών αίσ&ημάτων και 
έπί τούτω έξυμνουμένην, καί δμως δλα ταΰτα εΐνε ψεύσματα.
— Εκατοντάδες στομάτων έπαναλαμβάνουσι κα&’ έκάστην 
τήν φράσιν „κανένα ήόδο χιυρίς αγκά$ια '\ καί δμως ουδέ
ποτε άχρι τοΰδε εύρέ&η ρόδον τ ι φέρον άκάν&ας, άλλά μό
νον κέντρα  κτλ. κτλ.- — Αλλοι πάλιν, καί ίδιοι παλαιοί φυ- 
σιοδϊφαι μετέ&ηκαν τήν μαγικτν ¡ίάβδον τής ά&υμίας καί 
υποχονδρίας των κάτωθεν τώ ν πλευρών ή νπο το η/ταρ, 
καί άλλοι τήν βάσιν τής κατήφειας — τής μελαγχολίας των 
είς τήν μέλαιναν χολήν.

"Ολα ταΰτα άπεδείχ&ησαν συν τω χρόνω ψευδή καί 
ημαρτημένα.

Α ς παρατηρήσωμεν λοιπόν τώρα τήν &αυμασιωτάτην 
ίσως φύσιν τοΰ στομάχου μας, ό όποιος βέβαια, έάν δέν ήτο 
κατεσκευασμένος μέ τόσον &αυμασίαν τέχνην, ούδέποτε &ά 
ήδύνατο, νά κρατή είς τήν ζωήν δλα τά  σαρκοφάγα ζώα. 
Έ άν  έπ’ ολίγον μόνον έπήρχετο μεταβολή τις είς τήν κα- 
τάστασιν ταύτην τοΰ οργάνου τούτου, δλον τό άν&ρώπινον 
γένος &ά άπέ&νησκεν έντός ολίγων ημερών κατατρώγον αύτό 
έαυτό. Είς τ ί λοιπόν συνίσταται τό &αυμαστόν τοΰτο όργανον;

Εΐπον ήδη δτι τοΰτο συμβαίνει ακριβώς κάτω&εν τοΰ 
μεμβρανώδους καί έγκαρσίως διελαύνοντος τό ήμέτερον σώμα 
μυός (τοΰ διαφράγματος).

Χάριν δέ σαφηνείας &’ άρχίσω δι’ ενός παραδείγματος.
— Διά τ ί ό κασσιτεροποιός, &έλων νά τήξη κασσίτερον ή 
μόλυβδον, δέν λαμβάνει πρός τοΰτο άγγεΐον έκ κασσιτέρου;

"Ολοι, έννοεΐται, γνωρίζουν νά μέ άπαντήσωσι. Διότι 
φυσικώς πριν ή τακή ή έν αύτώ υλη, &ά καταστραφή αύτό 
τοΰτο τό άγγεΐον. 'Ομοίως καί ό χημικός, &έλων π. χ. νά 
λύση έντός υδροχλωρικού οξέος ψευδάργυρον, δέν &ά πράξη 
τοΰτο έντός αγγείου ψευδαργυρίνου, διότι πρώτον τό τελευ
ταίου τούτο ή&ελε καταβρω&ή υπό τοΰ ύγροΰ. Πρός τόν 
σκοπόν λοιπόν τούτον λαμβάνει πάντοτε ύάλινα δοχεία. Ου- 
δείς ούδέποτε διά τούς αυτούς λόγους &ά προςπα&ήση νά 
τήξη ή νά διάλυση ύαλον έντός ύαλίνων τ  χαλκόν έντός 
χαλκών δοχείων.

Α λλ’ Ιν τω ήμετέρω στομάχω, ό όποιος βέβαια μόνον 
έκ σαρκών συνίσταται, · διαλύομεν κα&’ έκάστην, άνά πάσαν 
ώραν κρέατα καί ή διάλυσις αΰτη μάλιστα γίνεται ταχέως, 
έν ταύτω δέ ό στόμαχος ούδεμίαν πάσχει έκ τούτου βλά
βην. Κατά τήν πέψιν λοιπόν διαλύομεν κρέας έν κρεατίνιο 
δοχείφ  — ίνα έπί τό σαφέστερου εΐπωμεν —. χωρίς έν τού- 
τοις νά βλάπτωμεν τό δοχεΐον τοΰτο, στόμαχον δνομαζόμενον.

Σήμερον, ήτοι άπό τινων δεκαετηρίδων δυνάμε&α πλέον 
νά έξηγήσωμεν τό άξιοσημείωτον τοΰτο φαινόμενον, δπερ 
καί ό μεγαλοφυέστατος χημικός &α ήδυνάτει νά έπινοήση, 
έάν. δέν υφίστατο άπό τής πρώτης ημέρας, τής δημιουργίας.

Τό μυστικόν έχει ώς έξής:
'Ο  στόμαχος ήμών έχει έν τη έσωτερική παρειά του 

άναρι&μήτους άδένας, καλούμενους γαστρικούς ή ιτιψ ινυ- 
γόνους άδενίσκους, τούς όποιους γάλλος τις σοφός ιατρός 
έλαβε τόν κόπον ν’ άρι&μήση, καί ευρεν αύτούς υπερβαίνον- 
τας τά  πέντε έκατομμύρια. "Απαντες οδτοι έκβάλλουσι διά 
μικρών στομίων είς τήν εσω&εν τόν στόμαχον περιστρωννυ- 
ουσαν βλεννογόνον μεμβράναν, και διά τής σπουδαιοτάτης 
φυσιολογικής λειτουργίας των παριστώσι σπουδαιότατον πρός- 
ωπον κατά τήν πέψιν, διότι τό ύπ’ αύτών έκκρινόμενον όγρόν, 
γαστρικός χυμός καλούμενον, εΐνε ή κυρίως χωνευτική ούσία 
έχουσα συγχρόνως άυτισηπτικήν δύναμιν καί ένέργειαν. Μι
κρά τεμάχια κρέατος, τι&έμενα έντός τοΰ γαστρικού χυμού 
τοΰ άν&ρώπου ή τοΰ ζώου, δύνανται άκόμη καί κατά τό 
&έρος νά διατηρη&ώσιν έν αύτώ έπί πολύ χωρίς νά προςλά- 
βωσιν άηδή οσμήν καί νά σαπώσι.

Κατά τ ίν  πέψιν ήτοι μετά τήν κατάποσιν τών τροφών 
συμβαίνει έν τω στομάχω διπλή έκκρισις. Καί πρώτον μέν 
έπικαλύπτονται αί παρειαί τοΰ στομάχου διά στρώματος 
γλοιώδους βλέννης, προερχομένης έκ τής βλεννογόνου μεμ
βράνης. Έ πειτα  δέ καί ό υπάρχων γαστρικός χυμός έκκρί- 
νεται, ευρυνόμενου τοΰ στομάχου διά τής πληρώσεως αύτοΰ 
μετά σιτίων, — δτε φυσικώς ευρύνονται ή μεγε&ύνονται καί 
οί πεψινογόνοι άδενίσκοι. — Τά δύο ταΰτα υγρά έχουσι διά
φορον σκοπόν καί χρησιμότητα. Καί ό μέν γαστρικός χυμός 
πέπτει, ή δέ έσω παρειά, κα&ισταμένη λεία ύπό τής βλέννης, 
έμποδίζει αυτόν, τόν στόμαχον, νά πεφ&η ό ίδιος ήτοι τό 
ΐδιόν του κρέας.

Αλλά τ ί σημαίνει ,,πέψις“ ; Πέψις σημαίνει τήν μετα
βολήν τών στερεών καί &ρεπτικών στοιχείων, τών αποτε- 
λούντων πάσαν ήμών τροφήν, έκ τής στερεάς είς τήν ρευ
στήν αύτών μορφήν. Μόνον άφ’ ού κατέστη ή τροφή ρευ
στή, δύναται νά γίνη χώνευσις καί άπομύζησις, κατά δέ τήν 
μεταλλαγήν ταύτην τής μορφής τών τροφών έν τω στομάχω 
συμβαίνει σπουδαία τις πράξις. Οί διάφοροι πεπτικοί χυμοί 
διαλύουσι διαφόρους ούσίας. Ό  σίελος τοΰ στόματος' π. χ. 
διέλυσεν ήδη έν μέρει τό άμυλον καί μετέβαλεν αύτό είς 
ζάκχαριν, δ ι’ αύτό δέ καί ό έντός 24 ώρών έκκρινόμενος 
σίελος, ίσος μέ 70—250 δράμια, εχει μεγάλην σπουδαιότητα.

Ό  δέ οξύς γαστρικός χυμός διαλύει τήν έκ σαρκών 
τροφήν. Πάς άλλος, έκτδς τοΰ στομάχου, βλεννογόνος ύμήν, 
τραυματίζεται, διαφ&είρεται, καίεται ύπό τοΰ οξέος γαστρι
κού χυμού. Ουτω π. χ. όταν κατά τόν έμετδν σύν τοΐς 
άλλοις συνεξεμέσωμεν καί αυτόν, αίσ&ανόμε&α άμέσώς είς 
τό στόμα ού μόνον ύξεΐάν τινα γεΰσιν, άλλά καί νυγμούς 
τινας καί κνισμούς, ώςεί έξ έλαφράς καύσεως προερχόμενους, 
ένίοτε δέ καί άλγος ώςανεί τό στόμα ήμών ήτο πλήρες καυ
στικών οξέων. 'Ομοίως καί κατά τάς όξυρεγμίας (ξυνήλαν), 
δτε έξω&εΐται ποσόν τ ι άέρος μετά γαστρικού χυμού, πα- 
ράγεται τό ύποκάιον τοΰτο αΐσ&ημα.

Καί έν τούτοις, άν καί είς τόν στόμαχον γίνεται τόσον 
μεγάλη καί άφ&ονος Ικκρισις τοΰ χυμού τούτου, ό όποιος 
κυριώτατον συστατικόν εχει τήν ττεψίνην ή χνμώδη ούσίαν 
(άν έπιτρέπηται είς ήμάς νά ονομάσωμεν οδτω τήν ύπό τών 
ξένων έπιστημόνων Chymosin καλουμένην), ούδένα έν αύτώ 
κνισμόν ή κέντησιν αίσ&ανόμε&α, διότι ή συγχρόνως αύτό&ι 
έκκρινομένη βλέννα προφυλάσσει τόν στόμαχον άπό χάσης 
αύτοκτονίας καί κα&’ εαυτού έπιβουλής, έξουδετερών τάς 
ένεργείας τοΰ οξέος.

Αλλοτε εΐχον τήν ίδέαν, δτι έν τω στομάχω μηχανι-
9*



β8 ΚΛΕΙΩ.

κώς κατατρίβονται καί διαλύονται τα  σιτία, δια των περισταλ
τικών αυ’τού κινήσεων συγκαταδλιβόμενα οίς έν ίγδίω. — Άργό- 
τερον άπέδωκαν την πέψιν εις χημικάς αιτίας και υπέδεσαν, ότι 
αί τροφαί διελόοντό έν τω στομάχω δια ζυμώσεως ή διά σήψεως.

*Ηδη ομως γνωρίζομεν, δτι έν τω ύγιει στομάχω ούτε 
ζόμωσις ουτε σηψις εινε δυνατόν να ύπάρχη. — Και ναι μεν 
κατά τινας περιστάσεις ζυμούνται αί τροφαί έν τοϊ στομάχω, 
άλλ’ αί'περίστάσεις αδται εΐνε πάντοτε νοσηραί, μή άποτελού- 
σαι τόν φυσικόν κανόνα, άλλ’ έξκγγέλλουσαι έγκαδχδρευουσαν 
νόσον· 'Ο  πεπτικός χυμός τότε ρ.όνον έξασκεΐ την διαλυτικήν 
αυτού' ένέργειαν, όταν άποτελήται έξ οξείας ρευστής ουσίας 
καί κυττάρων, συνεκκρινορ.ένο>ν έν τοΐς πεψινογόνοις άδενίσκοις.

Ό  έν τφ  Πανεπιστήμιο» τής ήμετέρας πόλεως καδηγη- 
τ/)ς καί διάσημος ιατρός κ. Βθΐίΐαΐη έκαμε τό άκόλουδον 
πείραμα. Άφ’ οδ1 έκ' των άδενίσκων τούτων άπεμάκρυνε τό 
στρώμα τής βλέννης, άπέδλιψεν έξ αυτών τά  κύτταρά των, 
καί έμβαλών αυτά έν υδατι μεδ·’ υδροχλωρικού οξέος άνα- 
μερ.ιγμένω, κατώρδωσε διά του, ούτως είπεΤν, τεχνητού τού
του γαστρικού χυμού νά Ιπιδείξη προ των οφθαλμών απάν
των καί έπί τίνος τραπέζης έντός υαλίνου δοχείου την πε
πτικήν του στομάχου ένέργειαν ήτοι τας βαθμιαίας μετα- 
βολάς των μυϊκών ίνών ή τήν βραδέϊαν διάλυσιν πεπηγμέ- 
νου λευκώματος, τυρού καί άλλων ουσιών, άς' έφερεν είς 
συνεπαφήν. μετά τού χυμού τούτου, ό όποιος ομως πάντοτε 
έντός του δοχείου, ΐνα επιτυχή τό πείραμα, πρέπει νά έχη 
τήν αυτήν ήν καί τό αίμα θερμοκρασίαν.

Σ β Κ Ρ
{α νν ίχα α

ΈνΆ&ήναις ό βίος του πολίτου, άν παρείχε δίκαια, έπέ- 
βαλλεν έν τούτοις καί σοβαρώτατα καδήκοντα. Ό  πολίτης 
ώφελε πράττειν'τά πολιτικά, ήτο δέ άτιμος ό έν καιροίς έμ- 
φυλίων στάσεων μετά μηδεμιάς των άντιρ.αχομένων μερίδων 
τασσόμενος.· Έκαστος'- τών έλευδέρων πολιτών έδικαιούτο 
μετασχείν τών άνωτάτων πολιτικών λειτουργιών, φερόμενος 
προς' αυτάς υπό τ ή ς ' ψήφου τών συμπολιτών του. Ουδείς 
τδυνάτο ν’ άρνηδή, όπως ουδείς δυναται νά έγκαταλίπη έν 
πολέμω τάς αυτού τάξεις. Άλλα τ ί εΐνε έν έλευδέρα πολι
τεία ο πολιτικός βίος, ή διηνεκής άγων,- μόχθος καί πάλη; 
'Ο  Σωκράτης κατά τό μακρόν τοίί βίου του διάστημα άνήλ- 
δεν είς τά  ΰψιστα τών αξιωμάτων, εΐ καί μηδέποτε επι
δίωξα; αυτά, άφιέμενος δ ’ εκάστοτε είς τήν έλευδέραν βου- 
λησιν καί ψήφον τών συμπολιτών του. Τό άρχαΐον λόγιον, 
αρχή άνόρα όείχνναιν. έφαρμ.όζεται κατ’ έξοχτν έπί του πο
λίτικου βίου τού. Σώκράτους. Έ ν στιγμάϊς πολιτικής δυέλ- 
λης τυχών άρχων τών Άδηνών, ουδέποτε έπελά&ετο έαυτού, 
αλλά λέγ'ων τό πριν, καί άλλα ήδη πράττων έδεώρησε δ ’ 
αείποτε τό· καδήκον προς τήν> υπηρεσίαν τών συμφερόντων 
τής πόλεως, ούχί οποίον παρίστατο τούτο υπό τών δημοκο
λάκων, άλλ’ οποίον ήτο πράγματι, άνώτερον εύνοιας τού 
δήμου' έν 'τοίς πονηροΐς έκείνοις-χρόνοις οχλοκρατικής άλη- 
8·ώς πολιτείας,' όπότέ- τά; πάντα καί οί πάντες υπηρέ-ίουν τάς 
αδυναμίας1 κ α ί'τά  συμφέροντα τού κυριάρχου δήμου. Τοι
ουτοτρόπως έπεδείξατο έκτακτον ανεξαρτησίαν χαρακτήρος 
κατά τήν περιώνυμον έκείνην ημέραν, καδ’ ήν ήτο άρχων, 

•αυτός μόνος μή ψηφίσας τόν δάνατον τών στρατηγών, μετά

Άλλ’ ή πέψίς δεν έΐνε μικρά ίργασία  διά τόν στόμα
χον. Κ ατά! παν'.γεύμα ή δεΐπνον χάνει ό στόμαχος κλειστόν 
μέρος τών κατ’ έπιπολήν κυττάρων τού βλεννογόνου υμένος, 
επειτα· καί οί «δενίσκοι κενούνται, ά ί δέ περισταλτικά! κι
νήσεις τών παρειών τού στομάχου φέρουσιν δλας τάς' τροφάς 
είς συνεπαφήν προς τήν έσωτερικήν αυτού παρειάν. Δι’ αυτό 
δε η πέψις τού ήμετέρου στομάχου δεν γίνεται μόνον, ως τις 
μηχανική έργασία, διά μυϊκής κινήσεως, άλλα καί διά χημι
κής ένεργείας. Τούτο δέ άρκεί νά μάς πείση, δτι εΐνε 
ανάγκη νά τρώγωμεν καδ’ ό'σον ένεστι μείξονα διαστήματα, 
ουχί δέ, κατά τήν έπικρατούσαν κακήν συνήδειαν, άνά πάσαν 
σχεδόν ώραν, διότι άλλως διά της τφ  στομάχο» έπιβαλλο- 
μένης υπέρμετρου έργασίας, καταπονοϋμεν αυτόν, τόν έξαμ- 
βλόνωμεν καί έπί τέλους τόν κάταστρέφομεν.

Εντεύδεν φυσικώς προέρχονται καί τά  τόσα παράπονα 
τού ενός δτι έχει „αδύνατο στομάχι“, του έτέρου δτι „συ
χνά α ισθάνεται ττονονς είς αυτόν“ καί τού άλλου οτι „άέν 
υποφ έρει όλα τά  ε'ίδη τών φαγητών“. Επειδή δέ ό γα
στρικός χυμός, ΐνα έκτελή τελείως τό καδήκόν του, πρέπει 
νά μή ήνε πολύ αραιός καί υδαρής, δια τούτο άς μή πίνω- 
μεν. πολυ καί πολλά ποτά μετά τό φαγήτόν. Άλλά τώρα 
πλέον ή αραίωσις έπικρατεΐ είς όλα τά  πράγματα, καί μά
λιστα οσημέραι καδίσταται έπιφοβωτέρα είς τά  ποτά, οΐον 
τόν ζΰδον, τό γάλα, τόν οίνον κλπ. από τό κακόν δέ τούτο 
είδε νά μας φυλάττη ο Θεός καί ώ Αστυνομία.

Α Τ Η Σ .
αί τέλος].

τήν έν Άργινουσαις ναυμαχίαν, παρασυρόμενος έπίσης.υπό τού 
ρεύματος τής δημοσίας γνώμης καί καδιστάμενος δργανον 
τού φανατισμού τών Αθηναίων, καραπλανηδέντων υπό τών 
δημαγωγών, τών ένεκα δυσωνύμων πολιτικών λόγων έργα- 
ζομένων είς τήν καταστροφήν τών στρατηγών, ως παραμε- 
λησάντο»ν δήδεν, ένώ ήδύναντο, νά δάψωσι κατά τά  ιερά 
εδιμα της πόλεως τους υπέρ της πατρίδος πεσόντας. Οί 
στρατηγοί κατεδικάσδησαν, μή δυνηδέντος τελεσφορώ; ν’ 
άντιδράση τού Σώκράτους' ό λαός έχειροκρότησε τούς δη
μαγωγούς καί έσόριζε τόν είς τό καδήκον αύτού πιστόν πα- 
ραμείναντα πολίτην ή Ιστορία, ένώ διά τό γεγονός τούτο 
προσφέρει στέφανον τω Σωκράτει, ανέγραψε τήν ημέραν έκεί- 
νων τής αδίκου καταδίκης ώς αποφράδα διά τήν τιμήν, διά 
τό μέλλον τών Άδηνών έν τοϊς χρονικοί; τής ένδοξου πόλεως.

Τ ά νέφη τής δυσαρέσκειας τών συμπολιτών του, τής 
δυσμενείας τού δήμου, έπολλαπλασιάξοντο άπό ημέρας είς 
ημέραν έπί τής κεφαλής τού Σώκράτους. Θάττον ή βράδιον 
έμελλε νά ένσκήψη έκ’ αυτής ή καταιγίς. Άποτόμως έλέγχων 
τάς πλάνας καί τάς υπερβασίας τού δήμου τών Άδηναίων, 
π'ροσεφέρετο άποτομώτερος έτι προς τούς άξιούντας νά κα- 
δοδηγήσωσιν αυτόν καί πολιτικώς ν’ άναδρέψωσιν. Ούτως 
ένώ' πιστοί τινες όπαδοί του ώμνυον πίστιν, καί άνηγόρευσαν 
αυτόν πράγματι χρηστήριον, έτεροι δυσηρεστημένοι έβυσσο- 
δόμουν έν τφ  -κρύπτω την έξόντωσιν τού άμειλίκτου άνδρός. 
Οί έχδροί έπολλαπλασιάζοντο οσημέραι: έχδροί έν τή  
δρησκεία, έχδροί έν τή  έπιστήμη, έχδροί έν τή  πολιτική. 
Ό  στιγματίζων την υποκρισίαν τούίερέως, ζητουντος νά έξα- ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΓΝΑΓΛΙΑ. Είκών υ'πό Α. Καλβέ.
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πατήση τον εύπιστον δήμον προς κερδοσκοπίαν και διδάσκον
τος ψευδή πράγματα, άτινα ούδ’ αύτός 6 ίδιος έπίστευεν η 
χαρεδέχετο· δ άγωνιζόμενος κατά του σοφιστοΰ έπί διδασκα
λία στρεβλών δογμάτων, κλονών δ ’ έν πάση συζητήσει τό 
κΰρος αύτών παρά τη νεότητι ύπό τον έλεγχον της άμα- 
θείας αυτών και της ακρισίας· δ άντιπράττων κατά του δη
μαγωγοί?, ο καθ’ έκάστην έξελέγχων αυτόν ώς ανίκανον 
περί τήν κυβέρνησιν του δήμου τών Αθηναίων τοιουτος άνήρ 
δέν ήδύνατο νά διατελή προσφιλής και ζηλωτός έν δημο
κρατική πολιτεία, μεθυσθείση έξ οίνου ά β α το υ ,  παραπαι- 
ουση καδ·’ εκάστην και προσκοχτούση. Πικρός, σατυρικός, 
οξύχολος, ό σύγχρονος του Άριστοφάνους, εί και γινώσκων, 
εί και προαισθανόμενος τήν θάττον ή βράδιον έκρηξιν τής 
Ιπαπειλούσης αυτόν καταιγίδος, ήκιστα διενοήθη νά καταστή 
έπιφυλακτικώτερος έν ταις κρίσεσιν αύτοΰ κατά των ζημιούν- 
την τήν πολιτείαν αυτοσχεδίων άνδ·ρώπων εν τε τή  έπιστημη 
καί έν τή  πολιτεία. Ένθυμεΐσθε τί έλεγε προς τον νεανί
σκον Γλαύκωνα, έλέγχων τήν τόλμην αύτου, έπιθυμοΰντος 
νά διοίκηση τον δήμον των ’Αθηναίων, ένώ δέν ήτο ικανός 
πρός διοίκησιν του Ιδίου οίκου: ,,ευηθες γάρ έστι τό οΐεσθαι 
τάς μεν ολίγου αξίας τέχνας μτ γίγνεσθαι σπουδαίους άνευ 
διδασκάλων ικανών, τό δέ προεστάναι πόλεως, πάντων έρ
γων μέγιστον θν, από ταύτομάτου παραγίγνεσδαι τοΤς άν- 
θρώποις;“ *) Μετά τοιαύτας έπιθέσεις κατά των μέγα δυνα- 
μένων έν Άθήναις, μετ’ έλέγχους κατά της πονηράς πολιτι
κής του δήμου, ό Σωκράτης, στερούμενος Ισχυρών φίλων, θα- 
νοντων ήδη των μεγάλων έκείνων άνδρων, μεθ’ ιυν άλλοτε 
συνέπραττε, πριν ή άρξηται παρακμάζουσα ή πόλις υπό τήν 
χονηράν έπίδρασιν των δημαγωγών καί των Γλαυκώνων, κα- 
τενόησεν έμπράκτως, ότι δέν εΤνε πάντοτε αρεστή ή αλή
θεια, καί ότι ό ζητών τήν χραγμάτωσιν αυτής έν τε τώ 
πνευματικοί καί τω κοινωνικω βίω, θάττον ή βράδιον θέλει 
άποτίσει άνοικτιρμόνως τόν υπέρ αυτής ζήλον. *0 λαός, ό 
προγράψας τόν Άριστείδην ως δίκαιον, δύναται νά μη συμ
πλήρωσή τό έγκλημα, καταδικάζων εις θάνατον τόν άνδρα 
έκανον, όν τό χρηστηριον των Δελφών, τό μαντειον τής 
έθνικής συνειδήσεως εΐχεν άποκαλέσει ‘Ελλήνων ¿πόντων 
οοφιυτατον;

* *
*

'Ημέραν τινά ό δήμος των ’Αθηναίων έκαλείτο είς ύπερ- 
τάτην δίκην έγκλήματος ά σ ε β ΐ ί α ς .  Αί τοιαΰται κατηγο- 
ρίαι δέν ήσαν ασυνήθεις έν τω φιλελευθέρω άστεί' πλέον ή 
άπαξ άνδρες έπιφανεις κατεμηνυθησαν ή κατεδικάσθησαν 
έπί τοιούτω έγκλήματι.: ό ’Αναξαγόρας, ό Φειδίας· άλλ’ ή 
ήδη είσαγομένη δίκη ήτο μάλλον περίεργος διά τόν χαρακ
τήρα του άνδρός, καθ’ ού άπετείνετο, διά τάς κοινωνικάς 
αύτου σχέσεις, διά τάς συμπάθειας καί τάς άντιπαθείας, άς 
εΤχεν ή σπανία προσωπικότης αύτου δημιουργήσει έν Άθή- 
ναις. Ή  κατά του Σωκράτους κατηγορία προήρχετο έκ προ
σωπικών μάλλον αφορμών δυσαρέσκειας, ή έκ θρησκευτικής 
μισαλλοδοξίας των αντιπάλων του. Δέν εΐχον ήδη ύπονο- 
μευδή τά  θρησκευτικά ήθη τής πάλαι εύσεβους πόλεως υπό 
τής σοφιστικής διδασκαλίας, οί θεοί δέν άνεβιβάσθησαν έπέ 
τής σκηνής, τά  ανθρώπινα καί ουτοι φέροντες πάθη καί έλατ- 
τώματα, θέμα καταστάντες τής κωμωδίας; ’’Ητο δίκη πο
λίτικων έκδικήσεων, έκαλύφθη δέ μόνον υπό του πέπλου τής 
άσεβείας, δι’ ού ήλχιζον οί κατήγοροι του άνδρός νά έξε-

*) Ξινοφώντ. ’Απομνημονεύματα. III, 6.

γείρωσι τά  μισαλλόδοξα ένστικτα του Αθηναϊκού όχλου. 'Η  
κατ’ αύτου γραφή έλεγεν: „’Αδικεί Σωκράτης ούς μεν ή πό
λις νομίζει θεούς ού νομίζων, έτερα δέ καινά δαιμόνια είσ- 
φέρων . α δ ι κ ε ί  δέ καί τους νέους διαφθείρων“. Κατήγοροι 
αύτου παρέστησαν ό Άνυτος, ό Μέλητος καί ό Λύκων; Ού
τως ή μεγάλη έπϊ άσεβεία κατηγορία είσήγετο προ του δή
μου των ’Αθηναίων, καλούμενου ν’ άποφανθή περί τής ενο
χής ή μή του άνδρός, καί νά έκδώση τήν προσήκουσαν έτυ- 
μηγορίαν, σοίζων τά  κλονούμενα ίερά τής πόλεως καί έπα- 
νορθων τό καθεστός, τό όποιον παρίστατο έπαπειλούμενον 
ύπό των διδασκομένων υπό του μεγάλου σοφιστοΰ δογμάτων.

Προσήλθεν ό Σωκράτης εις άπολογίαν. Ή  δίκη ήτο 
δημοσία, αλλά δέν έτηρουντο τω καιρώ έκείνω πρακτικά, 
έπομένως δέν δυνάμεθα νά έχωμεν τήν πιστήν άπολογίαν 
του κατήγορηθέντος σοφού· ούχ ήττον περιεσώθη μέχρις 
ήμών αριστοτεχνική άπομνημόνευσις τής δίκης ταύτης, διά 
χειρός γραφεΐσα ένός των μαθητών του, του Πλάτωνος. 'Ο  
Σωκράτης παρέστη ένώπιον των δικαστών του άξιοπρεπής, 
υπερήφανος, ουδέ κατ’ έλάχιστον ύποχωρήσας πρό των κα
τηγόρων του, πρό του έξερεθισθέντος λαοΰ. Κατέρριψεν 
άνοικτιρμόνως μέχρι τών βάσεων τό οικοδόμημα τής κατη-. 
γορίας μετ’ άπαραμίλλου διαλεκτικής, μετά τής ύπερτάτης 
έκείνης έμπνεύσεως καί άποκαλύψεως, ήτις έδημιούργησε τόν 
υπέρ αύτου ένθουσιασμόν παρά τινι μερίδι τής πόλεως, άλλ’ 
ήτις καί έπήνεγκε κατ’ αύτου έπί τέλους τήν ίσχυράν άντί- 
δρασιν των φθονερών καί τών πονηρών, τήν όδηγήσασαν 
αύτόν έπί τέλους εις τήν έδραν του κατηγορουμένου. Άπέ- 
κρουσε πάντα συμβιβασμόν, πάσαν ύποχώρησιν, δυναμένην νά 
σώση τάς τμέρας του. Δέν ώμολόγησεν έξ ανάγκης καί 
άνωτέρας βίας ό,τι έζήτουν ν’ άποσπάσωσιν άπδ του στό
ματος αύτου έναγεΐς κατήγορου Τουναντίον ό κατηγορού
μενος άνήλθεν έπί τό βήμα, ?ν’ αύτός κατηγορήση καί έξε- 
λέγξη■ θαυμασία πεποίθησις είς την θείαν άποστολήν του 
δαίμονός του, είς τήν άνωτέραν έαυτοΰ Ιστορικήν άποστο
λήν! Είνε ελεεινός ό χάριν έφημέρου βίου, ό ένεκα υπόπτου 
τιμής καί άναγνωρίσεως μή αισθανόμενος τό προσήκον θάρ
ρος νά όμολογήση τήν πίστιν του, τάς πεποιθήσεις του. Καί 
μή απολογείται ένώπιον μόνον τών ευαρίθμων δικαστών του, 
οίτινες αμα είνε καί κατήγοροι αύτου έν τω συνειδήσει των 
έκ του προτέρου, ό προνομιούχος έκεϊνος άνήρ, ό πράγματι 
καινά είσάγων δαιμόνια έν τή  ιστορία, ό έγκαινίζων νέον 
κόσμον, ή ένώπιον πασών τών γενεών τής άνθρωπότητος; 
Ό  τοιουτος άνήρ ούτε είς εαυτόν ανήκει, ούτε είς μίαν γε
νεάν, ούτε είς μίαν πατρίδα:

„W er fü r  d ie W erk e  se iner Z e it gelebt, 
de r b a t geleb t in  a lten  Zeiten.“

Ό  Σωκράτης έν τή  συνειδήσει τούτη τής αποστολής 
του, άπεκρίθη είς τάς κατ’ αύτου κατηγορίας. Δέν άπετάθη 
είς τον έλεον τών δικαστών, δέν έπεκαλέσθη τήν έπιείκειαν 
αύτών. Τουναντίον άντί του ζητούμενου υπό τών κατηγό
ρων του τιμήματος θανάτου, έζήτησεν ύπέρ έαυτου χατά 
το δίχαιον τής αξίας, τήν έν ιτρντανείψ αίτηοιν. 'Η  τοι- 
αύτη περιφρόνησις πρός τήν κατ’ αύτου κατηγορίαν, πρός τήν 
ψήφον του δικαστηρίου, έμελλεν έτι μάλλον νά έπιτείνη τήν 
δυσμενή αύτου γνώμην, ήτις καί έξεδηλώθη, καταδικασθέν- 
τος του Σωκράτους διά του τιμήματος του θανάτου.

,,'Οπότεροι δέ ήμών έρχονται έπί άμεινον πράγμα, άδη
λον παντί πλήν ή τώ  θεω.“ Τοιαύτην έδωκεν άπόκρισιν είς 
τήν ψήφον τών δικαστών του ό Σωκράτης μετά τήν δημο- 
σίευσιν τής έτυμηγορίας αυτών. Εϊνε άνάξιον συζητήσεως
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τό θέμα, άν δικαίως, ή άδίκως, κατά τους νόμους ή μή, 
κατεδικάσθη ό Σωκράτης, δπερ ήγειρεν ή νεωτέρα σοφιστική. 
'Η  άνθρωπότης, ή ιστορία, τό αιώνιον τούτο δικαστηρίου 
αύτής άπεφάνθησαν άπό τής έπαύριον του θανάτου του άν
δρός, του πρώτου κατ’ έξοχήν διδάξαντος τό Γνώ9τ σαν- 
τδν  είς τε  τούς συγχρόνους του καί τους μεταγενεστέρους. 
Ή  έν τω προσώπω αύτοΰ παρασταθέϊσα τραγωδία υπήρξε 
μία τών τραγικωτέρων σελίδων τών χρονικών του ανθρω
πίνου πνεύματος έν τή  άκαταπαύστω αύτου πρός τά  πρόσω 
φορά, έν τή  έργασία αύτου υπέρ κτήσεως τών ύψίστων έκεί
νων αληθειών, δι’ ών κατ’ έξοχήν πραγματουται ή κοινω
νική αρμονία καί τελείωσις, δ ι’ ών ανακαινίζεται δ άνθρω
πος, ώς άτομον καί ώς έθνος, ώς μέλος μιας πολιτείας, ή 
ώς στοιχείου δημιουργικόν τής - άνθρωπότητος. Ούτως ή 
ένώπιον του άνωτάτου τών ’Αθηνών δικαστηρίου διεξαχθεϊσα 
δίκη, ή καταλήξασα είς τόν θάνατον του Σωκράτους, άνε- 
θεωρήθη αμέσως, του μέν καταδικασθέντος λαβόντος τόν 
στέφανον τής άθανασίας άντί του βραχύτατου χρονικού δια
στήματος, του άπολειπομένου μέχρι τής ημέρας του φυσικού 
θανάτου του, τών δέ κατηγόρων έπαξίως άνταμειφθέντων 
ύπό τής αίωνίας δικαιοσύνης τής Ιστορίας διά τής προση- 
κούσης αύτοΐς ανταμοιβής καί άνταποδόσεως,’ διά  τής άνεκ- 
κλήτου καταδίκης.

Ή  υψηλή άταραξία, ήν έπεδείξατο δ Σωκράτης κατά 
τήν ημέραν τής δίκης, τών μέν κατηγόρων καί του δικα
στηρίου άπειλούντων θάνατον, αύτου δέ ζητοΰντος πρυτα
νείου, δέν έγκατέλιπε τόν ’Αθηναίου φιλόσοφον καί μετά τήν 
γνωστοποίησιν τής έτυμηγορίας. Άναβληθείσης της ημέρας 
τής έκτελέσεως τής ποινής έπί τινα χρόνον, μέχρι τής έκ 
Δήλου έπιστροφής τής ίεράς νηός, ήτις έκόμισεν άλλοτε έκ 
Κρήτης τόν Θησέα, καί ής άπούσης έξ Αθηνών, ούδεμία, 
κατ’ άρχαίαν παράδοσιν, έπετρέπετο θανατική έκτέλεσις, έν 
τή  ειρκτή αύτου κατέστη αληθώς ό σύμβουλος του παρόν
τος, δ προφήτης του μέλλοντος. Προσήρχοντο καθ’ έκά- 
στην ν’ άκροασθώσιν αύτου φθεγγομένου τά  ύψηλά έκείνα 
θέσφατα, τά  ύστατα έπη του έκλείποντος φιλοσοφικού δαι- 
μονίου. Ούδείς παρετήρησεν αύτόν κλαίοντα, άσχαλλοντα, 
παραπονούμενον έπί τή  πρός αύτόν άδικία άγνωμόνων συμ
πολιτών. "Οτε πρωίαν τινά, τήν ημέραν τής άφίξεως έκ Δή
λου τ τ ς  ίεράς νηός, όρθριος κάνυ προσήλθε πρός αύτόν ό 
πολυφίλητος μαθητής Κρίτων, ζητών νά καταπείση τόν Σω
κράτη — διά τελευταίαν φοράν — ν’ άποδράση τών ’Αθη
νών, ν’ άρνηθή ύχακοήν είς νόμους, άδικουντας είς έτυμη- 
γορίαν ύπό τό κράτος πολιτικών παθών καί έκδικήσεων 
έκδοθεΐσαν, άπεκρίνετο μειλιχίως, αλλά μετά τής υψηλής 
έκείνης πεποιθτσεως του έναρέτου άνδρός, ύπείκοντος τοίς 
νόμοις, καί άδικοΰσι, μή έπιθυμοΰντος νά ταράξη τόν διά
κοσμον τής πολιτείας, νά κλονηση τό κΰρος αύτής αύτός, 
ό μέχρι τής χθές περί αρετής, περί δικαίου καί οσίου δια- 
λεγόμενος καί τά  προσήκοντα συμβουλεύων. Αποκρίνεται 
είς τόν Κρίτωνα: Τ ί θέλουσιν είπει οί νόμοι τής πόλεως 
αύτώ, κηρυσσομένω παραβάτη αύτώ ν „Σκοπεί δη, ταΰτα πα- 
ραβάς καί έξαμαρτάνων τ ι τούτων, τ ί αγαθόν έργάσει σαυτόν 
ή τους έπιτηδείους τους σαυτοΰ, δτι μέν γάρ κινδυνεύουσί 
γέ σου οί έπιτήδειοι καί αυτοί φεύγειν καί στερηθήναι τής 
πόλεως ή τήν ούσίαν άπωλέσαι, σχεδόν τ ι δήλον, αυτός δέ 
πρώτον μέν έάν είς τών έγγύτατά τινα πόλεων έλθης, ή 
Θήβαζε ή Μέγαρά δε, — έννομοΰνται γάρ άμφότεραι — πο
λέμιος ήξεις, ώ Σώκρατες, τή  τούτων πολιτεία, καί δσοι 
περ κήδονται τών αύτών πόλεων, ύποβλέψονταί σε διαφθο

ρέα ηγούμενοι τών νόμων, καί βεβαιώσεις τοις δικαστάϊς 
τήν δόξαν, ώστε δοκεΤν ορθώς την δίκην δικάσαι, δστις γάρ 
νόμων διαφθορεύς έστι, σφόδρα που δόξειεν άν νέων γε καί 
άνοήτων ανθρώπων διαφθορεύς είναι . . . άλλ’ έκ μέν τού
των τών τόπων άπαρεις, ήξεις δέ είς Θετταλίαν παρά τούς 
ξένους του Κρίτωνος, έκεΐ γάρ δή πλείστη άταξία καί άκο- 
λασία, καί Ισως άν ήδέως σου άκούειεν ώς γελοίως έκ του 
δεσμωτηρίου άπεδίδρασκες σκευήν τέ τινα περιθέμενος, ή 
διφθέραν λαβών ή άλλα οΤα δή είώθασιν ένσκευάζεσθαι οί 
άποδιδράσκοντες, καί τό σχήμα τύ σαυτοΰ μεταλλάξας, δτι 
δέ γέρων άνήρ σμικροΰ χρόνου τφ  βίω λοιπού δντος, ώς τό 
είκός, έτόλμησας οΰτω γλίσχρως έπιθυμεΐν ζήν, νόμους τους 
μεγίστους παραβάς, ούδείς ο°ς έρεΐ; . . . λόγοι δέ έκεΐνοι οί 
περί δικαιοσύνης τε καί τής άλλης αρετής ποΰ ήμΐν εσον- 
ται; . . . αλλά νυν μέν ήδικημένος άπει, έάν άπίης, ούχ 
ύφ’ ήμών τών νόμων, άλλ’ ύπ’ άνθρώπων, έάν δέ έξέλθης 
ούτως αίσχρώς άνταδικήσας τε καί άντικακουργήσας, τάς 
σαυτοΰ ύμολογίας τε καί ξυνθήκας τάς πρός ημάς παραβάς 
καί κακά έργασάμενος τούτους ούς ήκιστα έδει, σαυτόν τε 
καί φίλους καί πατρίδα καί ημάς, ήμεϊς τέ σοι χαλεπανοΰ- 
μεν ζώντι, καί έκεΐ οί ήμέτεροι άδελφοί οί έν Αδου νόμοι 
ούκ εύμενώς σε ύποδέξονται, είδότες δ-π καί ημάς έπεχεί- 
ρησας άπωλέσαι τό σόν μέρος“ . . .*)

*  *
*

Έπεθύμησε νά τελευτήση εν ενφημί$, μετά θαυμασίαν 
μελέτην περί τής αθανασίας τής.ψυχής ένώπιον τών πιστο- 
τάτων αύτοΰ· φίλων καί οίκείων, ίνα παραμυθηση αύτους 
θλιβομένους έπί τω άποχωρισμω. Σπανίως ο άνθρωπος άπε- 
τύπωσεν είκόνα τοΰ μετά θάνατον βίου ώραιοτέραν, εύγενε- 
στέραν τής παραδοθείσης ήμΐν ύπό τοΰ Πλάτωνος κατά τά  
δστατα !πη τοΰ Σωκράτους. Μέχρι τής σήμερον δ περί άθα
νασίας τ τ ς  ψυχής διάλογος τοΰ Πλάτωνος, τό κύκνειον μέ
λος τοΰ φιλοσόφου τών ’Αθηνών, μετά τοσαύτας μεταμορ
φώσεις καί άνελίξεες τών άνθρωπίνων Ιδεών, διατηρείται Ιν 
τών άριστουργημάτων τοΰ πνεύματος. 'Ο  σκεπτικός Λαυ- 
κρττιος, περί τά  τέλη τοΰ άρχαίου κόσμου, εΤπεν δτι ό άν
θρωπος φοβούμενος τόν θάνατον, έπλασε τήν άθανασίαν. 
’Αγνοώ τίς έχει περισσότερον δίκαιον, δ ’Αθηναίος σοφός, ό 
πιστεύων είς αυτήν, ό δι’ αυτής ζητών τήν κοινωνικήν άπο- 
κάθαρσιν καί τελειότητα, ή ό Ρωμαίος ’Επικούρειος, ο έπι- 
φωνών τιτέλεο τα ι μετά θάνατον, ό περί μηδενός άλλου με
ρίμνων επομένως, ή περί των τοΰ κόσμου τούτου πραγμά
των. "Ο,τι είνε άληθές, δτι πιστοποιείται έκ τών πραγμά
των, εΤνε τ  άθανασία τής άνθρωπότητος, έν ή ό άνθρωπος 
δέν έκλείπει, ήτις έκαστον άνταμείβει διά τής ίστορικής 
ζωής κατά τά  έργα αύτοΰ καί τάς πράξεις. 'Γπδ τήν έν
νοιαν ταύτην μόνον ήσθάνθην πάντοτε τήν άθανασίαν τής 
ψυχής· τήν μετάστασιν τοΰ άτομικοΰ άνθρώπου, τοΰ έκπροσ- 
ωποΰντος μεγάλην ίδέαν έν τοί βίφ αύτοΰ καί έν τώ βίω 
τοΰ έθνους του, δικαιώματι δέ τότε διατελοΰντος αθανάτου 
έν τοΰ βίω τής άνθρωπότητος.

Τό φοβερόν πρόβλημα έτέθη έν τινι ζοφερά ειρκτή τών 
’Αθηνών, καί έλύθη ύπέρ τής άθανασίας τής ψυχής, άρα 
ύπέρ τής ένότητος τής άνθρωπότητος, ύπέρ τής άλληλεγγύης 
αύτής έν τόπω καί χρόνω . . . Καί ήδη λάβε τό κώνειον, 
σοφέ τών Αθηνών, ό θάνατός σου έσται προάγγελος νέας, 
μεγάλης, δημιουργικής περιόδου έν τοΰ βίω τής άνθρωπότη-

·) Κρίτων XV, XVI, 53, 54.
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τος· ήνέωξας .νέας τρίβους έν τή πορεία αυτής, άπεκάλυψας 
νέους βρίζοντας έν τη πτήσει; αυτής διά. των αχανών I«τά
σεων της ιστορίας.· ‘Ο · δάνατός σου εσται ή ζωή της. Ένω 

. συ- λαμβάνεις .¿τάραχος το κώνειον της φυσικής έξοντώσεως, 
αίσδάνεσαι δια της · άποκαλύψεως του δαιμονίου την αθα
νασίαν σου,την αίωνιότητ« της αποστολής σου., Οί. οφθαλ
μοί σου άτενίζουσιν άλλους κόσμους, ους δέν δύνανται νά 
κατανοήσωσιν οί μα9·ηταί σου, δρηνούντες έπί τη έπικειμένη 
καταστροφή. Εννοώ ήδη την τόλμην της ’Απολογίας σου, 
την διαλεκτικήν σου πρός τον Κρίτωνα, την υψηλήν πτη- 
σίν .σου έν τω Φαίδωνι. Συ δεν ήσο πνεύμα έκ των συ
νήθων, ήσο άληδώς ά&άνατος, και διά τούτο υπέρ πάντα 
άλλον η’σδάνδης καί ,διετυχωσας την άδανασίαν. θ ά  μαρ- 
τυρήσωσι καί άλλοι μετά σέ, ώς έμαρτόρησαν προηγουμέ
νως, υπέρ των άγαδών τής άνδρωπότητος, υπέρ του δικαίου 
καί του όσιου. Άλλ’ ουδείς δέλει προσεγγίσει είς το μεγα- 
λε~όν σου, είς την πρωτοτυπίαν σου, είς την έμπνευσίν σου. 
Ώ ς  τό έλληνικόν πνεύμα, του ο'ποίου είσαι ή άρίστη καί ευ- 
γενεστάτη έκδήλωσις, είσαι επίσης ευγενής, έπίσης υψηλός, 
έπίσης.άνδρώπινος. Ουδεμία πνοή μυστικισμοΰ καταχραίνει 
την-εικόνα σου, όπως ύπήρξεν ό βίος σου καδαρός καί διαυ
γής,. ώς ό έλληνικός ουρανός, οδτω καί 6 δάνατός σου. Καί 
είχεν ανάγκην τοιουτου φωτός ή άνδρωπότης, φωτός δερ- 
μαίνοντος άμα καί φωτίζοντος τάς ημέρας της, δυναμένου 
έκάστοτε ν’ άποκαλύπτη αυτω τάς νέας τρίβους, νά δια- 
νοίγη τους μεμακρυσμένους ορίζοντας. Ή  ιστορική άποκα- 
λυψίς σου ήτο αξία ττς  Ε λλάδος, διότι μόνον δι’ αυτής, 
διά  του πνεύματός της, διά τής γλώσσης της, ήδύναντο νά 
λάβωσι σάρκα καί όπόστασιν αί μεγάλαι ίδέαι, άς άχεκά- 
λυψε .διά- σόύ τό Ιστορικόν δαιμόνων της άνδρωπότητος, 
ίνα καταστώσιν αιώνιον αυτής κτήμα, καί αϊτινες χαρασχού- 
σαί τήν ξώήν είς αυτήν, παρέσχον μέν είς σέ τον σωματι
κόν ·δάνατον, αλλά διά νά παράσχωσι μετ’ ολίγον τήν 
άληδή, τήν άνέσπερον ιστορικήν ζωήν τής άδανασίας.

ΝΕ0ΚΛΗ2 ΚΑΖΑΖΗ2.

 -----

Π Ε Ρ Ι  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ
, .  - . υπό

ΑΛΕ3ΑϊίΑΡ0ϊ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.
(τέλος).

Καί ή. δέλησις λοιπόν δυναται νά κατίσχυση του 
υπό· της φύσεως τήν διεύδυνσιν αυτού λαβόντος ρευστου;

Έ γ.  - Περί τούτου δεν αμφιβάλλεις, αν παραδεχδής του 
,^ευστοϋ .τήν υπόδεσιν. "Οταν ρίπτης λίδον ή τοξεΰης βέ
λος, τάυτα, κατά δόναμιν ύπείκουσαν είς τήν δέλησίν σου, 
.δέν πίπτούσίν.άμέσως χαμαί, ούδ’ ιόρμώσι πρός τό κέντρον 
τής γης,· άλλ’. έπί μικρόν χρόνον, είς ήν τοΤς Ιπιβάλλεις διεύ- 
δυνσιν. Ή  κεντρόψνξ τότε όΰναμχς,. ή του ρευστου ή παρ- 
ίκβασις- έκ τής -φυσικής καί γενικής αυτού διευδώνσεως, έπε- 
βλήδη- αυτω υπό τής ανδρωπίνης βουλήσεως . .·
- ' Γνωστόν καί γενικώς παραδέδεγμένον ότι ή φύσις διά 
ιτύ>'*. άπλουστάτων · μέσων έπιφέρει πάντα αυτής τ ’ άποτε- 
λέσματα- δι’ ό συμπεραίνω ότι έν τω ¡5ευστο7 τουτω, τη αρ
χική όλη, ήτις, υπό διαφόρους περιστάσεις, ήν της κοσμο
γονίας ή βάσις, καί έστί του μαγνητισμού, του ηλεκτρισ
μού, τής δερμότητος (διά τής άλλοίας κινήσεως των μο-

ρίων),. τής. βαρότητος καί τής ελξεως ή αίτία, δυναται νά 
ζητηδή ίσως ή λύσις πολλών δυςεξηγήτων φαινομένων, έν 
άλλοις καί,των παρά τοΐς άνδρώποις. πολλάκις παρατηρου- 
μένων αυτομάτων καί αδικαιολογήτων συμπαδειών ή άντι- 
χαδειών, καί έν τω απείρω τής πλάσεως διαστήματι ή τής 
ισορροπίας των ουρανίων σωμάτων.

Δεδομένου δ ’ ό'τι τό ^ευστόν ύπήκει τή  δελήσει, έσται 
αΰ'τη ικανή έξήγησις τής.συμφώνως τη  βουλήσει καί άνευ 
παρεμβάσεως των μυώνων.κινήσεως των τραπεζών καί άλλων 
αντικειμένων (Α, 2. 6), καί των κατ’ αυτήν παραγομένων 
δούπων (Α, 8).

ί ίν .  Έ στω  δτι παρεδέχδην τό αρχικόν τούτο (Ρευστόν 
ώς πρωταίτιον πάντων των δαυμασίων υλικών φαινομένων 
έκείνων. Ά λλ’ ές δσων, διά τάς περιστάσεις όφ’ άς έλαβες 
γνώσιν αυτών, αναγκάζεσαι νά παραδεχδής ώς πιστευτά, 
είσί καί τινα καδαρώς διανοητικά, οΐον τράπεζαι όμιλούσαι, 
νοημόνως άκοκρινόμεναι, άνδρωποι είς τους άλλοτρίους στο
χασμούς έμβαδύνοντες. Δεν έφαρμόζεται βεβαίως καί είς 
ταυτα ή περί του ρευστού υπόδεσις.

’Ey. Νομίζω, ώς πρός τά πλείστα τό έναντίον. Αί 
ψυχικαί δυνάμεις ένεργούσιν επί των σωματικών οργάνων καί 
δι’ αυτών; συνεπώς δέ πρός τήν παραδεχδεΐσαν υπόδεσιν, 
ουχί άλλως τ  δι’ αυτού τού διαρρέοντος αυτά ρευστού, ό 
όπο τούτην τήν εποψιν ζωικόν ρευστόν δυναται νά κληδή 
καί έκλήδη, ή καί νευρικόν ρευστόν, διότι τά  νεύρά είσιν 
έν τω άνδρωπίνφ σώματι οί κυριώτεροι αυτού οχετοί, θ έ 
λεις νά κίνησης τήν χειρα, δέλεις νά στραφής πρός τά  δε
ξιά ή  τ ’ αριστερά, καί ή χείρ σου κινείται καί στρέφεσαι 
δπου δέλεις. ‘ϊπό  τήν έπιρροήν της δελήσεως ένεργούσι τά  
νεύρα καί οί μύς. Άλλα πώς ή δέλησις προκαλεί ή κατορ- 
δοί αυτών τήν ένέργειαν, έν <5, ώς ήξεύρομεν, άν νεύρα καί 
μύς τυχωσι παραλελυμένα, ή δέλησις ούδέν δυναται έπ’ αυ
τών. 'Γχάρχει λοιπόν τις  πράκτωρ μεταξύ αυτών καί εκεί
νης, καί οδτός έστι τό της ύποδέσεως ημών ρευστόν, εν
τολή αυτής διοχετευόμενου.

Ή  διάνοια, ήτις έστίν άντίληψις έντυπώσεων, ή κρίσις; 
διανοιών άντιπαράδεσις, ή μνήμη, προλαβουσών έντυπώσεων 
έπανάκαμψις, ή φαντασία, άναμνήσεων αύδαίρετος συνδυα
σμός, καί είτις άλλη διανοητική ένέργεια, Ιχουσι τον έγκέ- 
φαλον έδραν, άλλά τον εγκέφαλον υπό τού ζωϊκού ρευστού 
διαρρεόμενον, δεν λέγω καδ’ όσον καί ό νεκρός έχει έγκέ- 
φαλον, διότι ο νεκρός δεν Ιχει ψυχήν, άλλά καδ’ όσον έγκέ- 
φαλον έχει καί ό φρενοβλαβής, καί τό κτήνος, άλλ’ ούδ’ 
έκείνος ουδέ τούτο νοούσιν ώς ό υγιής άνδρωπος, του 
έγκεφάλου αυτών μή διαρρεομένου υπό τούς αυτούς όρους 
υπό τού ζωικού ρευστού. Σχήμα ή χρώμα προσβάλλει τό 
όπτικόν ήμωννευρον, ήχος. τό ακουστικόν, τραχύ ή λείον 
σώμα, γλυκύ ή πικρόν τό τής άφής καί της γεύσεως, καί 
ταύτα ού μόνον μεταβιβάζονται, άλλά καί έντυπούνται είς 
τήν αϊσδησιν, είς τον έγκέφαλον ημών, τοσούτον Ιδραίως, 
ώστε καί έμμένουσιυ έν αυτω έκί χρόνον κατά τό μάλλον 
ή ήττον μακρόν. Καί τούτο ενέργειαν ύποδέτω τού αυ
τού ρευστού, άπό τού άκρου των νεύρων τάς Ιντυπώσεις, 
ήτοι τάς στιγμιαίας άλλοιώσεις αυτών εις τον έγκέφαλον 
μεταφέροντος, καί είς χώρας αυτού οότως έναποτιδεμένου, 
ώστε τ ’ ανευρίσκει πολλάκις καί μετά πολύν .χρόνον έκεΐ ή 
μνήμη, ήτις, πάντοτε τήν αυτήν υπόδεσιν έξακολουδών 
λέγω ότι, ουδέν έτερόν έστιν ή άλλοτε κατά βούλησιν, άλ
λοτε άδελήτως διεύδυνσις του ζωικού ρευστού πρός τήν χώ
ραν τού έγκεφάλου, είς ήν έννοια τις άπεταμιευδη.
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74 ΚΛΕΙΩ.

Και αυτό Bk τό όναρ ήθελον όρίσει ώς τήν έν τώ ύπνω 
άκουσίαν ψοίτησιν του ρευστού εις διαφόρους του εγκεφάλου 
κρύχτας. Συνεπές δε τουτοις [tot φαίνεται ότι έπί ρ,έν της 
έξυπνου καταστάσεως, τό ρευστόν είς τά  έκτός Ικχεόμ,ενον, 
δαπανάται τιθέμευον τον άνθρωπον η τό ζωον είς σχέσιν 
μετά της έξω φύσεως, έπί δέ του όπνου συγκεντρούται έν- 
τός, τρέφον και άνανεουν τάς ζωτικάς δυνάμεις· τότε δέ, 
έν τη έσωτερικη αύτοΰ κυκλοφορία, πολλώκις καί ύπ’ έξω- 
τερικων αίτιων, οΐον της χωνευσεως κτλ. έρεδ'ΐζόρ.ενον, φοίτα 
καί εις τον έγκέφαλον καί διεγείρει αυτοΰ τά  έντυχώσεις 
χεριέχοντα η τά  ίδίων εντυπώσεων δεκτικά αυτοΰ μέρη-

Ά ν .  Άν τό ρευστόν, χερί ου λέγεις, έστί τό ζωτικόν ή 
νευρικόν, χρήσιμον είς τάς λειτουργίας του βίου, τότε ή κα- 
ταδαπάνησις αυτοΰ είς την στροφήν των τραπεζών καί τά  
τοιαΰτα πειράματα πρέπει να έξαντλη τάς σωματικάς δυνά
μεις των είς αυτά επιδιδόμενων.

Ε γ. Τοΰτό μοι έλεγεν ό κ. Home προ έτών ότι τω 
συμβαίνει, καί προ ¿λίγου έπληροφορήθην οτι είς τοιαότην 
κατάστασιν έξασδεντσεως περνήλθεν, ώστε μόνον ύπό δυο 
ανθρώπων στηριζόμ.ενος έδύνατο να βαδίζη προ ένός έτους· 
αγνοώ δ ’ άν είσέτι ζη.

Ά ν .  Έ στω  ότι η' διοχέτευσις του ρευστού, ό παραδέ
χεσαι, κινεί τραπέζας, σκεύη καί ειτι άλλο· άλλα πώς έν" 
νοείς ότι προικίζει αυτά καί διά της δυνάμεως τοΰ όμιλεΐν, 
τοΰ γράφειν καί τοΰ μαντεύειν;

Εγ. Είς διαφόρως δονοΰσι τόν μέν αέρα οέ τόνοι, τον 
δ ’ αιθέρα τά  χρώματα, καί διά τών ποικίλων τούτων δο
νήσεων γίνονται άμ.φότερα αντιληπτά, ύποδέσωμεν άναλόγως 
ότι καί αί βουλήσεις καί έννοιαι διαφόρως δονοΰσι τό ζωι
κόν ρευστόν, ώστε διαφόροος καί είς διαφόρους χιόρας τοΰ 
εγκεφάλου νά έντυπώνται καί από ατόμου είς άτομον να 
μετοχετεύωνται. "Οταν ίδώ ρόδον, τό ζωικόν ρευστόν απ’ 
άκρων τών οπτικών νεύρων κατ’ ίδιον τρόπον δονουμενον, 
μεταβιβάζει ττν εικόνα τοΰ άνδ·ους καί μοί έγχαράττει αυ
τήν είς τόν έγκέφαλον, όπου φοιλεΰον αντιλαμβάνεται αυτής 
τό νοητικόν τής ψυχής. "Οταν δέ σ’ είπώ τ ί είδον, όμοιας, 
άλλ’ άσθενεστέρας δονήσεις, καΟ·’ όσον ή λ,έξις έστίν άσθε- 
νεστέρα τοΰ πράγματος, μεταδίδωμι καί είς τό σόν ρευστόν, 
καί επομένως καί είς τόν σόν έγκέφαλον έντυποΰται ή ίδεα 
τοΰ ρόδου, εί καί άτελέστερον ή έν τώ έμώ, λειπομ.ένη ισως 
κατά σχήμα καί χρώμα.

Ά λλ’ άν διά της άφής, ούχί της φωνής, έπιφερω τήν 
μετοχέτευσιν τοΰ έμοΰ ρευστοΰ μετά τών δονήσεων αύτοΰ 
είς τό σόν, μεταδίδοταί σοι, εί καί άσθενεστέρα, ή έν έμοί 
εικών ή ή έννοια. Οότω, νομίζω, έπιδέχονται φυσικής έξη- 
γήσεως τά  πειράματα τοΰ Κούμβερλάνδ (Α, 12, β.—ε.\ ών 
ττν ειλικρίνειαν άναμφισβήτητον θεωρώ. Διά τής αφής αί 
δονήσεις τοΰ ζωϊκοΰ ρευστοΰ τών ιίν τήν χείρα κρατεί με
ταδίδονται είς τόν έγκέφαλον αυτοΰ, όντα έκτάκτως δεκτι
κόν έκ φύσεως ή άσκήσεως. Πολλάκις ήκουσα καί περί έπι- 
βαλλόντων είς άλλους τάς ίδιας αυτών φαντασίας, ο τήν 
αυτήν έξήγησιν δύναται νά έχιδεχδ·ή· άλλα δεν είδον τοι- 
αΰτα πειράματα.

Δεκτικά έξηγήσεως θά ή σαν ουτω καί τινα τών 0·ρυ· 
λουμένων φαινομένων τοΰ ύπνωτισμοΰ, καθ’ ά  διά της επα
φής ή δ ι’ άλλης σχέσεως ή έπιρροής τό ζοιϊκόν ρευστόν τοΰ 
Βίεσάζοντος μ.ετοχετεύεται αμέσως είς έτερόν τινα ύπνώτ- 
τοντα, καί διεγείρει έν αυτοΰ, ώς όναρ έπιβεβλημένον, αύτάς 
τοΰ Μ εσάζυνιος τάς βουλήσεις καί τάς έννοιας. 'Η  έν τοι- 
αύτη όμως καταστάσει άνάγνωσις κεκλεισμένων έπιστολών, η'

γνώσις τών μ.ελλόντων ή τών αγνώστων καί μεμακρυσμένων, 
θά  διέφευγε ταύτην τ-ήν έξήγησιν καί τοιαΰτα πειράματα έγώ 
αυτός ουδέποτε ειδον, ή κάν ούχί υπό περιστάσεις καθ·ιστω- 
σας αύτά αξιόπιστα (Γ, δ.). 'Ο  δ’ έν Αμερική διϊσχυρισμός 
τής μάντιδος περί χωλοΰ φίλου μου (Α, 12. α.) δύναται ίσως 
ταύτην νά εχη τήν έξήγησιν, ότι τό ζωικόν αυτής ρευστόν 
συνδεθέν μ.ετά τοΰ έμοΰ, είσεχώρει είς τάς πτυχάς τοΰ έγ- 
κεφάλου μου, έν αΐς περιείχετο τεταμιευμένη ή μνήμη τοΰ 
φίλου μ.ου, ¿με αυτόν διαφεύγουσα, ώς πολλάκις τοΰτο 
συμβαίνει, ότε τις είς άλλα προσωρινώς στηρίζη τήν προ
σοχήν.

Αν δε τό ρευστόν, ώς ύπεθέσαμεν, διά παρατεταμένης 
έπαφής πολλών χειρών είσχωρή καί είς άψυχα σκεύη ίκανώς 
δραστηρίως, ώστε νά συμπαρασύρη ή κινώ αυτά είς τόν ροΰν 
του, προφανές ότι πρέπει ταΰτα νά κινούνται καδ-’ ήν τάσιν 
δίδωσιν αυτοΰ ή τών Μεσαζόντων θέλησις ή διάνοια, καί 
καδ·’ όσον αότη διά κινήσεων δύναται νά έκφράζηται. Ού
τως ή τράπεζα, ούχί έκ πιέσεως, άλλ.’ ένεκα τής διευθύν- 
σεως τοΰ ρευστοΰ, ου μόνον στρέφεται (Α, 1), αλλ.ά κινείται 
καί έπί θάτερα (Α, 2), καί, άντιδρώσει κατά τής κεντρομο- 
λου δυνάμεως, αίρεται είς δψος, καί αριθμούς (Α, 8) καί σει
ράν γραρ.μάτων ή συλλαβισμούς (Α, 9) έκφέρει κατά τοΰ κι- 
νοΰτος αυτήν ρευστοΰ τάς δονήσεις. Ούτως άν διανοηθώ- 
μεν τόν αριθμόν τρία, ή τό γράμ.μα γ, τό νευρικόν ρευστόν, 
ό αγωγός τούτης τής διανοίας, έκρέει ούτως έκ τοΰ έγκε- 
φάλου καί κυκλοφορεί έν ήμΐν, ώστε νά παύη τάς δονήσεις 
αυτοΰ μετα την τρίτην αυτών έπανάληψιν μετοχετευόμ.ενον 
δε καί είς τό σκεΰος, κινεί καί αυτό είς τρεΐς μόνον κτύπους.

Ά ν . Έ στω · τοΰτο θά έξήγει πώς αί τράπεζαι μεθερ- 
μηνεύουσι τάς διανοίας τών έχόντων έπ’ αυτών τάς χειρας, 
ούχί καί πώς είς αύτούς άπαντοΰσι, ποΰς περί άπόντων ομι
λούσε καί περί μελλόντων μαντεύουσιν.

‘Εγ. Αληθές τοΰτο, καί δυσχερής ή λύσις. Ίσως δυ- 
νάμ.εθα νά παραδεχΟωΰμεν ότι έν τισι περιστάσεσι συμβαίνει 
καί δια τά  σκεύη ό,τι εΤπον ανωτέρω περί τής έν Αμερική 
μ.άντιδος (Α, 12, α.), ότι δηλαδή έκφράζουσιν ίδέας λανθα- 
νόντως έγκεκρυμμένας είς τόν έγκέφαλον τών έρωτώντων. 
Τό πείραμα μετά τοΰ κ. Δραγούμη (Α, 9, β.) δύναται νά 
έχη τήν έξήγησιν, ότι ή τράπεζα έξέφρασε κατά πρώτον 
τήν ίδίαν αυτοΰ πεποίθησιν χερί τής ηλικίας περί ής ήρώτα. 
ή δέ μ.ετά ταΰτα επιμονή αυτής προήρχετο έκ τοΰ οτι οί 
κατόπιν άντιδίίσχυρισμ.οί του άντέκειντο είς την ίδίαν αυτοΰ 
πεποίθησιν. — Ό  έν Παρισίοις συλλαβισμός τοΰ ονόματος 
τής μάμμης μου (Α, 10) ίσως άποδοτέος είς τό ότι έν τώ 
έγκεφάλω έμ.οΰ, έπίσης έχοντος τάς χειρας έπί τής τραπέ- 
ζης, ύπήρχεν ή μνήμη τοΰ ονόμα-Τος έκείνου· — Ή  κατά- 
δειξις τής θέσεως της μ.ουσικής τής ’Αντιγόνης έν τη βι
βλιοθήκη μου (Α, 11, β.) ίσως έξηγητέα διά τοΰ ότι ή θέσις 
έκείνη ήν τεταμιευμένη έν τινι πτυχή τοΰ εγκεφάλου μου, 
άλλ’ ώς συνεχέστατου, ή μνήμη μου τήν ανεζήτει ματαίως, 
ούχ ήττον όμως έξέρρευσε παθαινόμενον ύπ’ αύτης τό διά 
τοΰ πειράματος ζο>ηρότερον έν έμοί κυκλοφόρησαν ρευστόν. 
— Ή  εόρε'σις τοΰ υπό τοΰ Κ. Κωστή γραφέντος όνόματος 
(Α, 11, α), καί ή στάσις της τραπέζης έπί τοΰ κρυβέντος 
μανδυλίου (Λύτ. δ), ίσως άποδεικνύουσιν ότι κατά τινας πε
ριστάσεις, π. χ. άν ένεκα παρατάσεως τών πειραμάτων τό 
ρευστόν κυκλοφορή μ.ετά μείζονος δραστηριότητος έν τή 
αίθούση, ή άν συμχέσωσι μεσάζοντες ισχυρότεροι, «ί δονή
σεις τοΰ άπ’ αυτών άπορρέοντος ρευστοΰ δύνανται, καίτοι 
μή έχόντων τάς χειρας είς ττν τράπεζαν, νά έπενεργώσιν
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έπί τών λοιπών, καί δι’ αυτών έπί τοΰ κινουμένου σκεύους, 
ή έπ’ αυτοΰ κατ’ ευθείαν, ώς είδον τοΰτο χαρά τώ  κ. Home
(Α, 3, βΛ

Άλλ’ ό,τι μάλλον άκατάληπτον καί τοιαύτης έξηγήσεως 
ανεπίδεκτου φαίνεται, είσίν αί δύω περιστάσεις ων έγενόμην 
αύτόπτης, καί καθ’ άς ή τράπεζα είχε τόν αριθμόν τών νο
μισμάτων τών εν τω βαλαντίω τοΰ κ. πρέσβεως τής Πρωσ- 
σίας, ο°ν πάντες τγνόουν, καί αυτός ό ίδιος (Α, 11, α.), καί 
πάλιν ότε ευρε τήν βαθμίδα, είς ήν εστη ή σύζυγός μου έκ
τός της αιθούσης, ής ήν κεκλεισμένη ή θύρα (Αύτ. γ.). Τό 
πρώτον ίσως άποδοτέον είς σύμπτωσιν τό δέ δεύτερον ίσως 
συγγενές μετά τής περί ής πολλάκις ήκουσα έν δπνω ή έν 
έγρηγόρσει μαντείας μ.εμ.ακρυσμ.ένων συμβάντων, οίον συγχρό
νου θανάτου συγγενούς ή φίλου, ήτις δύναται είς τήν κοι
νωνίαν τών τοΰ ρεύματος δονήσεων ν’ άποδοθή, τής άπο- 
στάσεως μή ουσης ένστάσεως ίσχυράς, άφ’ ότου ήξεύρομ.εν 
ότι τό ηλεκτρικόν ρευστόν άπόστασιν δέν γνωρίζει.

Ή  δέ διά τής απλής έπαφής κροΰσις τών μουσικών ορ
γάνων (Β, 14) θ ’ άπεδείκνυε μ.εγίστην είς τινας περιστάσεις 
τήν εντασιν τής τοΰ ρευστοΰ κυκλοφορίας, ώστε αί δονήσεις 
αύτοΰ, αί όρμώμεναι έκ τής τόν μουσικόν ήχον ένθυμουμέ- 
νης διανοίας, νά δύνανται αύταί καί μ.όναι νά κλονίζωσι κατά 
τοιοΰτον τρόπον καί είς τοσοΰτον βαθρ.όν τάς χορδάς, ώστε 
αυται νά έπαναλαμβάνωσιν έκείνον τόν ήχον. Αλλά περί 
του πειράματος τούτου δέν έγγυώμαι. 'Ο  ίδιος δέν τό 
είδον.

Έπανερχόμ.ενος λοιπόν είς τήν ερώτησιν περί τοΰ τί 
συμπεραίνω, λέγω α . ότι ύπάρχουσι πνευματιστικά κληδ'έντα 
φαινόμενα, ών ή άλήθειά έστιδ ι’ έμέ αναμφισβήτητος, άλλα, 
«  δέν ειχον περίστασιν νά έξιχνιάσω, καί άλλα ά οσάκις εΐ- 
δου, ούδένα είχον λόγον ίνα έκλάβω αύτά ώς αληθή. β'. ότι 
πολλάκις άπαταιώνες διά τεχνασμάτων ταχυδακτυλουργικών 
μ.ιμοΰνται καί παραποιοΰσι τά  πειράματα έκείνα r  ψευδή 
τεχνάζονται, καί βλάπτουσι καιρίως τ ίν  έμβριθή μελέτην 
αυτών. γ’. ότι ή μελέτη αυτη πρέπει νά γίνηται ούχί έν 
μέρει αθύρματος, αλλά σπουδαιότατα, διότι ίσως δύναται 
νά φέρη είς άνακάλυψιν μυστηρίων καί κανόνων είσέτι αγνώ
στων της φύσεως. δ’, ότι ουδέ τό πρωτοφανές ουδέ τό δυσ- 
εξήγητον αυτών πρέπει νά θεωρήται ώς λόγος προς άρνη- 
σιν τ τ ς  αυτών άληθείας, διότι έξ έναντίας τοιαΰτα είχον τά  
προοίμια πασαι αί κατά καιρούς μεγάλαι ανακαλύψεις, ε'. ότι 
ή έξήγησις τών φαινομένων δέν πρέπει νά ζητήται καί δέν 
δύναται νά είναι άρτία, είμή μετά τήν ενδελεχή καί ασφαλή 
έξακρίβωσιν αυτών υπό πάσας αύτάς τάς έπόψεις καί κατά 
πάσας αύτών τάς περιστάσεις, καί την άναμφισβήτητον βε- 
βαίωσιν τ ί έν αύτοΐς τό βέβαιον καί τ ί τό μή αληθές, 
στ. ότι ή έξήγησις ής άπεπειράθην έστίν άπλή ύπόθεσις είς 
άπόδειξιν καί παράδειγμα ότι πάσα έξήγησις δεν είναι ανέ
φικτος, καί οί άρμοδιώτεροι, όταν φθάση τό ζήτημα είς τήν 
φάσιν τών έξηγήσεων, δύνανται νά ευρωσι την καταλληλο
τέραν. ζ'. ότι τέλος σχεδόν πάντα τά φαινόμενα ίμόνον τών 
Α, 11, α. γ. έξαιρουμ.ένων), ά εύρέ&ην είς θέσιν νά έξελέγξο), 
έπιδέχονται έξήγησιν μή άπάδουσαν πρός τούς μεγάλοος καί 
μέχρι τοΰδε γνωστούς νόμους τής φύσεως, έν ω σχεδόν όλα 
τά  αύτούς ύπεκφεύγοντα, όσα συνέπεσε νά ιδω, ούδεμίαν μοι 
παρέσχον έγγύησιν περί τής άληθείας αύτών.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.
(■Jn/ γ η μ α ,  —  £ v* t'x tirc ).

' I I  Ιωσηφίνα έξήγαγε τό φλάουτο καί πονηρών μειδιώσα παρήγαγε 
δ ι’ αύτοΰ ένα έλαφρόν τόνον· — Θά σοΰ έπαιζα κάτι, είπε, άμά δέν εχουμε 
τό ταμπουρίνι γιά νά παίξη κ ’ εκείνο.

— Τώρα αμέσως ί>ά κάμω Ινα ταμπουρίνι, ύπελαβεν έ Θεόφιλος 
ίλαρώς. ΆνηγέρΪνη, περιετύλιξε τό μανδήλιόν του περί τινα κλάδον της 
παρακείμενης λόχμης, καί δέσας τό ποτήριον είς τήν μίαν ακραν, τήν δέ 
φιάλην είς τήν άλλην, ε ιπ εν  — Νά τό ταμπουρίνι!

—  Αΰτο εΐνε ταμπουρίνι; Ώ  . . . ώ! άνέκρα|ε καγχάζουσα ή μι
κρά κόρη.

Άλλ’ δ γέρων ίκοψεν έτερον κλάδον καί διέσχισεν αυτόν είς τό άκρον, 
ώςτε να κρατήται έν αυτω μικρός λί&ος χωρίς νά πεση. — Αότό εΐνε τό 
σφυρί, είπε, καί εκρουσε την φιάλην καί τό ποτήριον. Μπάμ! άντήχησεν 
ή  πρώτη, μπίμ! ήκοΰσίλη έκ τοΰ δευτέρου καί αμέσως ήρχισεν δ γέρων 
ταχέως καί έν ρυΰμω νά κροΰη φιάλην τε καί ποτήριον, άναμινυρίζων συγχρό
νως καί γνωστήν τινα μελωδίαν. Έ ν  τω  μετάξι) δέ ήρχισε ν’ ακούηται 
μακρί&εν τό φαιδρόν καί άκατάπαυστον άσμα σπίνου.

'I I  ’Ιωσηφίνα άνεπήδησεν έπί τοΰ επιταφίου λί'οου, άνελογίσ&η πρός 
στιγμήν έποϊον αράγε έκ τών πολλών ασμάτων, άτινα τήν είχε διδάξει 
ή μήτηρ της, ήδύνατο νά ηνε καταλληλότερον πρός τήν δσον παράδοξον, 
άλλο τόσον άστείαν ταυ'την συνοδείαν, έπειτα άνέπεμψε διά τοΰ μουσικοΰ 
όργάνου όλους τούς τόνους τής κλίμακος καί ήρχισε φαίδραν τινα μελωδίαν.

— Ά , τό ξεΰρω αυτό το’ τραγούδι, διέκοψεν αυτήν ό Θεόφιλος παυ'σας 
νά κροτη διά τής σφύρας του, εΐνε βοημικό. Μετά τοΰτο ήρώτησεν αυτήν 
ΙΙοημιστί. — Μη'πως είσαι από τήν βοημίαν; ή ’Ιωσηφίνα ήλάλαξε.

— Βοημίδα τό λοιπόν είσαι, είπε μειδιων ό γέρων.
— Έ τσ η  μπορώ τώρα νά ’μιλώ μαζή σου ό’πως καί μέ τήν μητέρα 

μου! ανέκραξε τό παιδίον έπίσης βοημιστί.
— Δέν μπόρεσα νά μάΰω καλά τή γλώσσα ’ςτό ταξεΐδι ποΰ έκαμα 

’ςέ κείνα τά μέρη, ύπέλαβεν ό Θεόφιλος καί ήρχισε πάλιν νά ΰποτονΰορόζη 
τήν μελωδίαν ίου άσματος τής Ιωσηφίνας κροΰων συγχρόνως εν ρυό-μώ 
τήν φιάλην καί τό ποτήριον. Μετά περιπαΰείας έφερε καί ή μικρά κόρη' 
τό φλάουτον είς τά χείλη καί ήρχισε νά μελωδή.

'Οσάκις δ’ Ιξήρχετο έκτάκτως γλυκύς καί τεχνικώτατός τις τόνος, ο 
γέρων προςεμειδία πρός τό παιδίον έκφράζων ΰαυμασμόν καί ενθουσιασμόν. 
Μετά τό πέρας τής μελωδίας ή ’Ιωσηφίνα, στηρίξασα τήν τό φλάουτον 
κρατούσαν χόΐρα επί τής όσφύος, ήνωρΰώδη έπί τών δακτύλων τών ποδών 
της καί, ώςεί εν όεάτρω, ύποκλιΰεΐσα μετά χάριτος περιεπάτει τήδε κά- 
κεΤσε επί τής επιταφίου πλακός. Ε ΐτα ήρχισε ν’ άδη βοημιστί τό επό
μενον άσμα:

Τ ίά ν τ κ  μ }
K u i  π α ψ ίο ν  μ<

¿>Λ χαμίνι
"Oc* «ai «ν μ ' J/a

πανί y-iTÔ *ulô 
Ayov ôh tÿvaÿ-i λίΛΐύ!

— Μωρέ, δέν παω ’ςτό καλό, άφ’ ου παρά δέν εχω, αχ, δέν έχω! 
συνώδευεν ό γέρων μετά ήδείας φωνής βαρυτόνου καί ώς εξεπίτηδες εκρουσε 
παραφώνως διά της σφύρας τήν φιάλην καί τό ποτήριον.

'Η  μικρά κόρη έξηκολού&ησεν ήδουσα·
Γά χο/μταάχια Φίλονvs MovJ'owiseù φλον̂ άχι̂  
φ ο ρ / μ α ί α  μ ί ί σ ξ & τ ά  Ά μ ο ρ φ α  η α π ο ν ιβ ά χ ισ  —

3Ά χ σ ν # ! ς  » ά  ¿ ω τ ΐ ί& η χ ϊ  
γνΡ ψ ,ϊχα  ς ί  'fo t iC v o  \

*Έ λα , τρ ά β α  ‘ç tù  % α\6,
J'tart âi νώ σί —

Μόλις έτελείωσε τό Ισμά της τούτο καί ήρχισεν έκ νέου νά παίζη τό 
φλάουτον. Έ κ  τοΰ άσημου τούτου όργάνου εξήγαγε διά μιας τοσοΰτον 
πλούτον τόνων σπανίας καί άκαταμαχήτου ήδύτητος, ώςτε ό γέρων εξεστη- 
κοις ήκουεν αυτήν. 'Η  ψυχή τής ’Ιωσηφίνας ένεΰυμήΒη τούς φίΐόγγους 
τοΰ μικρού έκείνου πτηνοΰ, όπερ πρό όλίγων ωρών εΐχεν ακούσει μελω
δούν έπί τών ύπέρ τόν βύακα ΰάμνων, καί ήδη άπεμιμεΐτο άπαραμίλλως 
έπί τοΰ αύλοΰ τάς γλυκείας έκείνας μελωδίας τής άηδόνος.

Ό  σπίνος επαυσε τό φαιδρόν ίσ μ ά  του. Καί αυτός άκόμη εφαί- 
νετο, ότι έσεβάσΰη τήν αύλοΰσαν άηδόνα καί έκρινε καλλίτερον νά σιωπήση.

'Ο  Θεόφιλος εΐχε σταυρώσει τάς χειρας, δάκρυα δέ κατέβρεχον τάς 
έρρυτιδωμένάς παρειάς του. Έ κ  τής συγκινήσεως έτρεμεν ό άτυχής γέρων 
καΐί’ άπαν τό σώμα.

"Οτε δέ ή ’Ιωσηφίνα έπέρανε τό μελιρδημά της, έλαβεν αύτήν είς 
τούς βραχίονάς του καί καλυ'πτων τό πρόςωπόν της διά φιλημάτων, είπε 
μετά λυγμών.

10*



76 ΚΛΕΙΩ.

—  Είσαι σωστή καλλιτέχνες! ’ξακουσθής είς τόν κόσμον, θά 
σε θαυμάζουν όλοι οί άνθρωποι! Έ σύ δέν θά ύπηρετής τήν τέχνην, όχι, 
ή τέχνη θά ?νε δούλη σου! Άκου« Ικεί νά σ’ εμποδίζουν νά παίζης φλά
ουτο, καί νά μή τελειοποίησης αυτά τό θειον χάρισμα, πού έχεις! νΛχ, 
κα ί δλως διόλου μονάχη ’πήγαινες ν«  ίυρη ί καταφύγιον κοντά εί? την μη
τέρα σου; Πού νά ήσουνα ίδική μου! Ή θελα  νά σε άγαπώ, νά σέ προ
στατεύω, καί ήθελα προσπαθήσει, ιϋςτι με τήν τέχνη σου νά κόμη? ιδιαι
τέραν σχολήν. Π αιδί μου ’Ιωσηφίνα, θέλει? νά ελθης μαζή μου;

  Πάρε με . . . Ιγώ σέ άγαπώ . . θέλω νά ήμαι μαζή σου! άνε
φώνησεν αύτη.

— Ν αί, βέβαια δέν σ’ άφίνω! άνεφώνησε καί ουτος Ικτός εαυτού, 
καί κρατών αυτήν ακόμη είς τάς αγκόλα? του εδραμε πρός τόν ίππον του.

— Ά χ, τ ί νόστιμο άλογο εινε αυτό! έφώνησεν ή μικρά κόρη.
— ’Σ αυτό επάνω θά καβαλικεύσουμε, ύπέλαβεν 6 Θεόφιλος.
' Η ’Ιωσηφίνα εξέβαλε κραυγήν χαρά? καί περιεπτύχθη, ότε ί  Θεόφιλο? 

ήγειρεν αυτήν επί τοΐί νοίτου του ΐππου, τόν λαιμόν του Πιερρότου δι’ άμ- 
φοτέρων των βραχιόνων. Έ ν  ώ δέ ό γέρων έλυε τόν χαλινόν από τινα? 
κλάδου, εϊπε· — Τ ό άλογό μα? τό λένε Πιερρότο· εΤνε πολύ γνωστικό καί 
μπορεΤ νά κάμη καί τά δυςκολώτατα τσαμπαζλίκια.

Φοβούμενο? δ'ε μή τω διαφιλονεικηθή τό εύρημά του, δέν ήθέλησε 
νά χάση καιρόν έπισκεπτόμενο? τήν νεκράν καί ήτοιμάζετο νά άναβή τον 
ίππον, δτε πάλιν μετενόησε καί ώδήγησε τό ζώον, εν ω διά του βρα- 
χίονό? του εκράτει τήν ’Ιωσηφίναν επί τοίί έφιππίου, μέχρι τη? πύλη? του 
κτιρίου, ένθα εφυλάσσοντο τά πτώματα.

— Ά χ, νά μή μπούμε με'σα, εΤπεν ίκετευτικώς ή μικρά κόρη άπο- 
στρέφουσα μετά φόβου τά βλέμματα άπό του κτιρίου.

— "Οχι, μή φοβάσαι, — ύπέλαβεν έ Θεόφιλο? καθησυχαστικώ?. 
Μόνον εδώ έξω θά προςευχηθοϋμε γιά τήν πεθαμένη.

Ε ίς τήν λέξιν „προςευχηθοϋμε“  ί  ίππο? έτεινε τά ¿ τα  καί νοημόνω? 
προςέβλεψε τόν κύριόν του.

— Βέβαια, ’Ιωσηφίνα, καί σύ ’ξεύρει? νά προ?εύχε«αι.
— Ξέρω, εΤπεν αύτη, άμά πρέπει νά μου δώσης τό κομβολόγι σου.
— Καί χωρί? κομβολόγι προςεύχουνται, νά, σταύρωσε τά χέρια σου 

καί λέγε 2,τι λέγω καί Ιγώ.
Ή  ’Ιωσηφίνα έσταύρωσε τά? χείρας άκολουθοϋσα τά παράδειγμα τού 

γέροντο?, δ?τι? έν τω  μεταξύ εΤχεν άποκαλυφθή.
— Άνάπαυσον τήν ψυχήν, ήρχισε προ?ευχόμενο? ό γέρων.
— Άνάπαυσον τήν ψυχήν, επανέλαβεν ή μικρά κόρη.
— Τή? κεκοιμημένη? δούλη? Σου, —
— Τής κεκοιμημένη? δούλη? Σου, πάλιν ειπεν ή ’Ιωσηφίνα.
— Άμη'ν! είπε περαίνων τήν προςευχήν του.
'Ο  ίππο?, άκούσα? τήν λέξιν ,,’Αμήν“, Ινόμισεν ότι τω εδίδετο τό 

σύνθημα εί? τ ι εΤδο? τών γνωστών αυτόί ασκήσεων, δι’ 5 καί έκρέμαοε 
τά ¿¡τα, διε'στειλε τό κάτω  χείλος καί έγονάτισεν ήρεμα επί τών ¿μπρο- 
σθίων ποδών του.

— νΩ, καί ό Πιερρότο? θέλει νά προςευχηθή, εψιθύρισεν ή ’Ιωση
φίνα, ήτις κατάκοπος ουσα έστη'ριξε τήν κεφαλήν της επί τή< δασείας χαί- 
της τοϋ ίππου.

Ό  γέρων ώχρίασε καί αίσχυνόμενος προςέβλεψε τό ζώον. — νΩ ! ειπε 
στενάζων, ή  κατάρα του γελοίου ακριβώς τότε έρχεται επάνω μου, ότε ή 
ψυχή μου καταλαμβάνεται άπό τά μάλλον σοβαρά αισθήματα. Ά χ ! εΤμαι 
ό ασεβέστερος άνθρωπος τού κόσμου, άφ’ ου έδίδαξα τό ζώον ν’ άπομι- 
μήται ως παιγνίδι Ικέίνο τό όποιον δι’ ημάς τοός ανθρώπους εΐνε τό ίερώ- 
τερον καθήκον. ’Αλλά . . . Ιπ ί τέλους καί ή  προςευχή τών ανθρώπων δεν 
εΤναι άλλο τι παρά μία κωμική σκηνή εις τήν μεγάλην αυτήν κωμωδίαν 
τοϋ βίου.

Καί πικρώς άυακαγχάζων άνέσυρε τόν ίππον, ό'ςτις έφαίνετο απορών, 
διότι δέν ήκουε χειροκροτήσει?· ’Αφ’ ου δέ ό γέρων άνεβη αύτόν έκλεισε 
μετά περιπαθούς τρυφερότητο? την μικρόν κόρην εις τούς βραχίονας του 
καί είπε μεγαλοφώνως καί ώςεί ένθουσιών.

— Θεέ μου, μού έστειλες τό πλάσμα τούτο, διό νά μή ήμαι όλως 
διόλου άπηλπισμένος . . . διά νά εχη επί τέλους ή ζωή μου ένα σκοπόν, 
νά δείξω δηλαδή εις τό παιδίον τούτο τόν δρόμον, τόν όποιον πρέπει νά 
πάρη τό θειον δώρον, πού τού έδωκες. Διά τοιούτον σκοπόν νά ζήση κα
νείς, δέν χρειάζεται άλλο τι διά νά γίνη ευτυχής!

'Ο  γέρων έρριψεν έν ¿κόμη θλιβερόν βλέμμα πρός τό ξύλινον κτίριον 
καί εΐτα έμάστιξε τό ζώον, όπερ εύθύμως πηδών διέτρεξε τό νεκροταφείον.

—  Δεν θά  ήνε ¿νάγκη, Πιερόττε μου, νά βρούμε τήν πόρτα γιά νά 
εβγουμε έξω, εΤπεν ό γέρων, νομίζω ότι τό νεκροταφεΐον περιορίζεται μό
νον άπό ένα χαμηλόν φραγμόν . . .  εσύ είσαι πολύ καλός πηδηκτής.

’Εντός τής πυκνής, χλόης εΐχεν Ιξαφανισθή καί τό τελευταΐον ίχνος 
δρομίσκου τινός, ήδη δε ήρχιζε τό έδαφος νά δμοιάζη με κυματοειδή λει

μώνα. ’Εδώ κ’ εκεί μόνον έφαίνετο έξηρθρωμένη τις σιδηρδ επιτάφιος 
κιγκλίς ή ήκρωτηριασμένος τις σταυρός έν μέσω αγρίων θάμνων.

—  Πετοϋμε; ήρώτησεν ή ’Ιωσηφίνα.
—  Είμαστε επάνω ’ςτ άλογο, καβαλλικεύουμε, ψυχή μου.
— .Είμαστε ’ςτάλογο επάνω, καβαλλικεύυυμί, επανέλαβε μειδιών το 

παιδίον. Θυμούμαι καί ή μητέρα μου ’καβαλλίκευε, καί . . .
’Ενταύθα διέκοψε τήν όμιλίαν της, διότι ί  ίππος εΤχε φθάσει πρό 

του φραγμού καί μεθ’ άρμης ύπερεπήδησεν αύτόν.
'I I  Ί&ισηφίνα έξαλλος έκ της χαράς της εκρότει τάς χείρας, αναφω

νούσα, — Χόπ! χόπ! τί καλά πού εινε ίτση! ΕΪτα δράςασα τούς χαλι
νούς, — Άφησέ με, σε παρακαλώ, εΤπε, νά τά βαστώ κ ’ έγώ.

Ό  γέρων έδωκεν αυτή τόν χαλινόν καί εΤπε γελών.
—  'Λμά δέν ξέρεις έσύ πώς νά τά βαστάξης. Έ τσ η  θέλεις λοιπόν 

χωρίς σκοπόν νά περπατούμε ’ςτόν κόσμο;
—  °Ολο ίσια! άνέκραξεν ή κόρη.
— “Ολο λοιπόν ίσ ια , πάντα έμπρό? . . . .  εψιθύρισεν ό Θεόφιλος. 

Δέν θά  ήτανε άρά γε τό καλλίτερο γιά μένα νά ρίξω άπό ’πάνω μου τό 
ζυγό καί νά φύγω; Άχ, έγήρασα καί δέν εχω πλέον δραστηριότητα.

Τό μέρος εκείνο ήτον όλως έρημον, σπανίως δ’ έφαίνοντο ενιαχού 
δένδρα ηνά παρά τήν λεωφόρον, ήτις έφερεν εις περκορισμένον τ ι μέρος, 
όπου επί πολυαρίθμων καί πάντη γυμνών τάφων έφαίνοντο απειρόκαλοι τινες 
ξύλινοι σταυροί.

— Ν ά πάλι τό νεκροταφέΐο! άνεφώνησεν ή  ’Ιωσηφίνα δεικνύουσα 
τούς σταυρούς.

— Αύτό εΤνε άλλο άπό εκείνο πού Ιρχόμαστε, εΤπεν ό Θεόφιλος. Σέ 
’κείνο, παιδάκι μου, θάφτουνε τούς πλουσίους καί τούς άρχόντους, εδώ 
φέρνουνε τούς φτωχούς καί τούς ζητιάνους. Γ ι’ αύτό θαρρώ κΓ έγώ πώς 
έλάθεψες καί ’πήγες εκεί. Τό μνήμα τής μητέρας σου θά φνε εδώ . . . 
’ςτό νεκροταφείο τών πτωχών.

— Θά βρώ λοιπόν εδώ τήν μητέρα μου; ερώτησεν ή  ’Ιωσηφίνα μετά 
σπινθηροβολούντων όφθαλμών. *8, έλα, σέ παρακαλώ, βοήθησε με νά . . .  .

. — Λ ί, σίίς! ήκούσθη άναφωνών νεανίας τις ίστάμενος πρό τής 
κιγκλιδωτής θύρας τοϋ νεκροταφείου.

’Εδώ! εδώ! . . αύτό δεν εΤνε τό παιδί που χθες; . . . .  ά, βέβαια!
Καί σπεύσας έπλησίασε τόν ίππον καί ήδέως προςμειδιών εΤπεν είς 

τήν ’Ιωσηφίναν.
— Έ πότισα συχνά τό λουλούδι σου καί νά τό ίδης πώς έφοιίντωσε 

καί πόσον εύωδιάζει!
— Καί που τό ξέρεις έσύ τό λουλούδι μου; ήρώτησεν ή ’Ιωσηφίνα 

συγκεχυμένη.
—  Μέ ξεχασες λοιπόν; Δέν σου ειπα Ιγώ , πού θά φυτεύσω τό 

ώραίο λουλούδι σου ’ςτό τάφο, καί . . .
— Α , έσύ είσαι! άνέκραξεν αύ'τη φαιδρώς τείνουσα τάς χήρας πρός 

τόν νεανίαν.
— Ή θελες λοιπόν έτση νά πέρασης χωρίς νάρθης νά έπισκεφθης 

μιά φορά καί τήν μητέρα σου; ειπεν έ νεκροθάπτης.
—  “Οχι, όχι, μά  νά έγώ ς’ αύτήν ερχόμουνα, άχ, καί πώς θέλω νά 

τήν ίδώ!
'Ο  Θεόφιλος άφίππευσε καί διαπεράσας είς τόν βραχίονά του τόν 

χαλινόν κατεβίβασεν άπό τοϋ έφιππίου καί τήν ’Ιωσηφίναν.
—  'Οδηγήσατέ μας εις τόν τάφον, ειπε στραφείς πρός τόν νεανίαν.
Ουτος δέ λαβών άπό τής χειρός τό παιδίον καί εύθύμως ομίλων

ώδήγησεν αύτούς πρός νωπόν τινα τάφον, έφ’ ου ήτο πεφυτευμένον θαλε
ρόν λευκόϊον έν μέσω ερυθρών καί λευκών άμαράντων καί κυανών μυοσω- 
τίδων.

— ’Εδώ  εΐνε, εΤπεν ό νεαρός έργάτης. Τ ά  όμάραντα καί τάς μυο- 
σωτίδας τάς έφύτεψα έγώ, γιά  νά χαρής, όταν θά ήρχεσο νά ΐδής τήν μη
τέρα σου.

Ή  ’Ιωσηφίνα ίστατο παρά τόν τάφον άκίνητος, έν ω έν τοίς ώραίοις 
αυτής όφθαλμοίς ήτον έζωγραφημένη άνέκφραστος περιπάθεια, εναλλάξ δέ 
διεφλέγετο καί ώχρία τό έρατεινόν πρόςωπόν της.

— Θά ’ξυπνίσω τώρα τή μητέρα μου, εψιθύρισε, αύτη θά τρέξη νάρθή.
Καί σπεύσασα έγονυπέτησε πρό του μικρού επιταφίου λοφίσκου, πε-

ριέβαλεν αύτόν δΓ άμφοτέρων τών βραχιόνων καί κατασπαζομένη τά αμά
ραντα καί τάς μυοσωτίδας Ιθώπευε διά τής χειρός τ ί χώμα· —  Μητέρα 
μου, ανέκραξε μετά της ήδείας καί τρεμουσης παιδικής φωνής της, μη- 
τερίτσα μου, σήκω, ξύπνα . . . .  ή ’Ιωσηφίνα σου εινε εδώ!

— Ά χ, παιδάκι μου, σώπα, φθάνει! ειπεν έν συγκινήσει ό Θεόφιλος, 
ή μητέρα σου κοιμάται πολύ βαρειά, δέν μπορείς πλέον νά τήν ξυπνίσης.

'Ο  νεκροθάπτης άπέμαξε τά δάκρυα του καί εΐπε-
—  Ά χ , νά μπορούσε καθένας νά ξυπνιση πάλιν τους πεθαμένους 

του! . . .
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'Ο  Θεόφιλος εΤχεν ήμιανεγείρει τήν Ιωσηφίναν, γονυπετή είςέτι, κρα
τών αύτήν άπό τών σπασμωδικώς τρεμουσών χειρών της.

—  Άκουσε, νά, ακούονται τώρα μεσ’ ’ςτό χώμα τά  κουδουνάκια! 
άνεφώνησεν ή μικρά κόρη, εΐνε άπό τό ταμπουρίνι. Έ γώ  τό έβαλα ’ςτό 
πλάγι τής μητε'ρας μου. Άκουσε πώς χτυπούνε!

— Ή  πεταλίδες’ςτό χαλινάρι τοϋ άλόγου χτυπούνε έτση, εΤπεν δ 
Θεόφιλος ήπίως άνεγείρων τήν τρέμουσαν ’Ιωσηφίναν είς τούς πόδας της,

— Μητερίτσα μου, άκουσέ με! άνέκραζεν αύτη.
Τήν στιγμήν εκείνην διήλθε τό νεκροταφεΐον σφοδρά πνοή ανέμου. 

Αί τηδε κάκεΐσε μεταξύ τών τάφων πεφυτευμέναι πεϋκαι έξέπεμψαν με
λαγχολικόν στεναγμόν καί έπί τού λοφίσκου, ύφ’ 2ν ήτο τεθαμμένη ή μή- 
τηρ τής ’Ιωσηφίνας, άνυψώθη στροβιληδόν 6 κονιορτός. Έ π ί  στιγμήν 
έφάνη, ώςανεί υπέρ τόν τάφον ήωρτ'θη είς τόν άέρα φασματώδης μορφή, 
κεκαλυμμένη ύπό λευκοφαίου πέπλου . . . .  όπως μετ’ όλίγον διαλυθή είς 
κονιορτόν.

Έ ν  τούτοι? ί  Θεόφιλος εΤχεν ανεγείρει τήν ’Ιωσηφίναν είς τούς βρα- 
χίονάς του, προςεπάθει δέ νά κάθησυχάση αυτήν λεγων μετά τρυφερότητο? 
— 'Ησύχασε, κόρη μου, έγώ σου είπα, ότι ή μητέρα σου πάντα θά  ήνε 
κοντά σου, δν καί δεν τήν βλέπης έσύ μέ τά μάτια σου. Ό  Θεός τώφερε 
καί σ’ εύρηκα έγώ. Αύτό ήτανε θεία θέλησις καί αύτή έρχεται άπό τόν 
άλλον κόσμον, Ικ ε ί όπου ή μητέρα σου παρακαλεί τόν Πλάστην νά σέ προ- 
στατενή καί νά σέ φυλάγη.

Ταϋτα είπών έ Θεόφιλος ίππευσεν, εν ψ  ή ’Ιωσηφίνα άπνους σχεδόν 
έκειτο είς τούς βραχίονας του.

Ή  μητέρα της δέν ττν  εΤχεν ακούσει, δεν ήθέλησε νά βγή άπό τό 
χώμα καί νάλθη είς τήν ’Ιωσηφίναν της. 'Η  σκέψις αυτη είχε κατασπα
ράξει τήν καρδίαν τής άτυχούς κόρης, ή δέ άμετρος έντασις τών νεύρων 
της έπέφερεν ύπερβολικήν σωματικήν αδυναμίαν καί λιποθυμίαν.

—  Π ώ ς λέγεται ή  νεκρά; ήρώτησεν ό Θεόφιλος αποτεινόμενος πρός 
τόν νεκροθάπτην.

— Δέν μπορώ νά σας δώσω καμμίαν πληροφορίαν, κύριε, άπεκρί&η 
ουτος, εδώ ’? αύτό τό νεκροταφείο θάπτονται οί πτωχοί με τά νούμερα, 
καί μέ αύτά μπορεί κανένας νά κυττάξη είς τά βιβλία τοϋ επι&εωρητοϋ 
καί νά μάθη ό,τι εΐνε γνωστόν. Άλλά, προςέθηκε παρατηρών μετ’ άπο- 
ρίας τόν Θεόφιλον, δέν ξέρετε λοιπόν καί σείς τή γυναίκα, τής οποίας τό 
κορίτσι έχετε μαζή σας;

— Τέλος πάντων, άπήντησεν ουτος ποιών άποφατικήν χειρονομίαν, 
’πέτε μου τούλάχιστον τόν άριθμό της.

’Αφ’ οδ 6 νεκροθάπτης τω είπε τόν άριθμόν προςέθηκε. — Τώρα 
ξεύρω τόν άριθμόν καί όταν γίνη ανάγκη μπορώ νά πληροφορη&ώ περισ
σότερα.

Συγχρόνως δέ είς συνθηματικόν τ ι σημέϊον ήρχισεν ό ίππος δρομαίως 
νά καλπάζη. 'Ο  νεκροθάπτης έβλεπε κατόπιν του καί έτριβεν άπορών τό 
ήλιοκαές μέτωπόν του.

— Περίεργον, έλεγεν· αύτό? ό άνθρωπος έχει μαζή του ένα παιδί 
καί δέν ξέρει ούτε τό όνομα τής μητέρας του. Καί αύτό τό παιδί πάλι 
πιστεύει ότι μπορίί ν’ άναστήση τήν πεθαμένη μητέρα του, καί μ’ όλη 
τή λύπη του φορεί κόκκινο φόρεμα! Καί ύστερα άπ’ όλ’ αύτά βλέπεις κ’ 
εκείνο τ’ άλογο καταστολισμένο . . . χμ , άν δέν ήτανε πρωί, μά τήν αλή
θεια, θά έλεγα πώς συνέβη κάτι κακό ’ςτό νεκροταφείο.

Ή  πορεία εξηκολούθει διά χλοερών αγρών αί νομαί εξηπλοϋντο ώς 
πολύχρωμοι τάπητες, αί άγριοκράμβαι ελαμπον ώς διεσπαρμένα τεμάχια 
χρυσού μεταξύ τοϋ λευκού καί κυανού τριφυλλιού· άγονοι λοφίσκοι περιε- 
κυκλούντο ύπό ποικιλοχρόων θέρμων καί επί τής ίδοΰ έθαλλον παντοειδή 
άνθη τών άγρών. Τ ά  άσματα τών κορυδαλών Ιπλήρουν τόν άέρα, εν ψ 
μακρόθεν, έκ τής πόλεως ήκούετο, όλονέν εξασθενούμενος, ό ήχος τών κω
δώνων τών εκκλησιών. Ό  Θεόφιλος έβράδυνε τό βήμα τού ίππου του, 
καί εν ανησυχία προςέβλεψε τό καίον πρόςωπον τής ’Ιωσηφίνας, ής τά 
βλέφαρα σπασμωδικώς έκινούντο, εν ώ διά τών ήμικεκλεισμένων χειλέων 
εξήρχετο ταχεία καί θερμή ή αναπνοή.

— Τό παιδί εΐνε πολύ ήρεθισμένον αύτό δεν εΐνε παράξενο, είπε 
καί έσφιγξε στενότερον τό ύπό σφοδρού ρίγους καταληφθέν σώμα τής μι- 
κρας κόρης.

— Δέν θ-ελεις καί τώρα, παιδί μου, είπε, νά κράτησης πάλι τό 
χαλινάρι;

— ’Ο χι, εψιθύρισεν αυτη, είμαι τόσο κουρασμένη . . . τόσο . . . .  
κουρασμένη.

'Οσον εγγύτερον πρός τόν σκοπόν του ήρχετο 6 γέρων, άλλο τόσον 
έφαίνετο κατηφής καί σκυθρωπός. Ουδόλως εΐχεν άναλογισθ?’ ττν σύζυ
γόν του, καθ’ τν  στιγμήν έν εν&ουσιασμώ είχεν αποφασίσει νά λάβη μεθ’ 
εαυτού ττν ’Ιωσηφίναν. Τ ί  δέ ήθελεν αρα είπεΐ ή τύραννος εκείνη διά τήν 
αύθαίρετον ταύτην πράξιν; Βεβαίως αμέσως ήθελεν αποφασίσει νά εκ-

διώξη τό παιδίον, άλλ’ άμα ώς ήθελε παρατηρήσει τό πλεονεκτικόν γύναιον, 
ότι ή ’Ιωσηφίνα δέν ήτο βάρος είς αύτήν, άμα ως επεί&ετο, ότι δι’ αυτής 
ηδύνατο ν’ άποκττση χρήματα, πολλά χρή|υ/ιτα, άναμφιβάλως δέν ήθελεν 
άποπέμψει τήν όρφανήν κόρην.

Μετ’ άλίγον έφθασαν εις λίμνην τινα, λίαν Ικτεταμένην καί επί τών 
οχθών τής όποιας εκειτο μικρά πόλις. 'Τπεράνω τών άτάκτως καί άκα- 
νονίστως εκτισμένων οικιών ύψοίτο τό κωδωνοστάσιον ττ ς  εκκλησίας, με
λαγχολίαν καί σοβαρότητα εκφράζον διά της ύπό βρύων κεκαλυμμένη? 
στέγης του. Οί ήμετεροι όδοιπόροι έφθασαν ήδη τάς άκριβώς επί τής όχθης 
οίκοδομημένας οικίας. Έ π ί  τών ελαφρών κυμάτων εταλαντεύοντο σημαιο
στόλιστοι άλιευτικαί λέμβοι, εφ’ ών ήσαν εξηπλωμένα δίκτυα, όπως στεγνώ- 
σωσιν. Έ ντος μιάς τοιαύτης λέμβου ήτον άναπαυτικώς Ιξηπλωμένος εις άλιεύς.

— 'Ελένη! άνεφώνησεν ουτος, στραφείς πρός τήν απέναντι κειμένην 
οικίαν, Ελένη, έβγα γλήγορα νά ίδής τόν καραγκιόζη, πού περνάει!

Ό  Θεο'φιλος κατεβίβασεν, Ιρυθριών, τό πρόςωπον, έν ω μελαγχολικόν 
μειδίαμα συνέστειλε τά χείλη του. Συγχρόνως δέ νεαρά κόρη προεξέβαλε 
τήν ύπόξανθον κεφαλήν της έκ τίνος παραθύρου τής οικίας', ήνοιξεν ώς εν 
απορία τούς κυανούς οφθαλμούς της καί διά μέσου τών φαιδρώς γελων- 
των χειλέων της εφάνησαν δύο σειραί άλη&ών μαργαριτών.

— Κυρούλα! άνέκραξεν ή  νεάνις ε ίί τό ο3ς γραίας, κα&ημένης παρά 
τί παράθυρον επί ανακλίντρου χάριν άναπαύσεως, διότι ήτο Κυριακή. Κυ
ρούλα, κύτταξε μιά, νά αυτός εΐνε ό πρώτος άπό τούς θεατρίνους.

Ή  γραία άπώθησεν άποτόμως τήν νεάνιδα άπό τού παραθύρου καί 
κατέλαβε κυριαρχικώς τήν θέσιν της.

—  Βρουκόλακες! Σατανάδες! ήρχισε νά κραυγάζη τόσον ίσχυρώς, 
ώςτε αδύνατον ήτο νά μή άκούση ταϋτα ό Θεόφιλος.

Παρά ττν όδόν, όλίγον άπωτέρω, εκά&ητο άπέναντι τού ήλίου άγυιό- 
παιδον — Καλή ’μέρα, γύφτε! ανέκραξε τούτο φιλοφρόνως.

Ό  Θεόφιλος εσταμάτησε τόν ίππον του καί είπε μετά πικρία?· — 
Δέν είμαι γύφτος, παλληκάρι μου· είμαι μόνον πλάνης τής τέχνης ύπηρέτης· 
μέ τούς Άτσιγγάνους δέν εχω τι κοινόν.

Τό άγυιόπαιδον Ιστηριξε τάς χείράς του κατά γης καί εποίησε κυ
κλοτερές άλμα είς τόν άέρα.

—  Βλέπεις, ειπεν ύπερηφάνως, τό κάνω όπως καί σύ, γύφτε!
'Ο  Θεόφιλος εξηκολού&ησε τήν πορείαν του, Ικπέμψας βαθύν στε

ναγμόν.
— Ά χ, Ιγώ νά καταδέχωμαι τέτοια περιγέλοια, Ιγώ, μέ άσπρα μαλ

λιά . .  . μέ τόσας γνώσεις. Τ ί έγινα, θεέ μου, τ ί κατηντησα!
Δύο καθ’ ύπερβολήν κεκαλλωπισμέυαι κόραι, κρατοϋσαι ανά χεΐρας 

τό προςευχητάριον, διέβαινον τήν όδόν.
— Έ χ ε ι  ωραία πράγματα σήμερα, κύριε θεατρίνε; ήρώτησε κιχλί- 

ζουσα ή μία εξ αυτών, έχουσα άνάστημα μέτριον καί βλέμμα θρασύ.
— Σήμερα θά  παρασταθή ώραίον δραμα, ή  ό ίσ π ο ιν ίς  το ν  φ(ΐον- 

ρ ίον, άπεκρίθη 6 γέρων.
— Ά χ, εγώ δέν ’ρωτώ διά τό θέατρον, άπήντησεν ή  κόρη, τόσον 

πολύ δέν μού μέλει δΓ αύτό. Ε ις τό δεύτερο τμήμα έχει άπόψε τίποτε;
—  Τό δεύτερο τμήμα, δεσπονίς, εινε μόνον γυμνάσματα, ύπέλαβε 

δυςθύμως δ Θεόφιλος, τήν τέχνην πρέπει νά εκτιμώμεν άπό κάθε άλλο 
περισσότερον.

Ή  νεανις εστράφη ερυθριώσα πρό< ττν πρεσβυτέραν συνοδο'ν της, 
ήτις εΐχεν άποσυρθή όλίγον τ ι άπωτέρω. καί εδραμε πλήρης αμηχανίας 
πρός αυτήν.

— Ούτε βήμα πηγαίνω πλέον μαζή σου! ειπεν τ  συνοδός. ’Ξεύρεις 
τ ί αμαρτία εΐνε νά όμιλής μέ ένα τέτοιον, όταν πηγαίνης ’ςτήν εκκλησία; 
Τώρα θά κτυπήση ή δεύτερη καμπάνα, κ’ εμείς καθούμαστε καί ’μιλούμε
μέ παλιανθρώπους.

— Έ λ α  καί σύ τώρα, είπε γελώσα ή μικρά', 'ςάν νά μή πας τάχα 
άπόψε καί σύ νά ίδής αύτούς τούς „παλιανθρώπους“.

— θ ά  πάω , διά νά καταλάβω καλά, ώς πού μπορεί νά φ&άση ή 
Ιλεεινοτης τών άν&ρώπων, είπε μετά στόμφου ή άλλη. — 'Ο  θεός νά μάς 
φυλάξη! . .

Ό  Θεόφιλος ούδεμίαν λέξιν άπώλεσεν εκ τού διαλόγου τούτου. Είχε 
γίνει κάτωχρος, εν ω δάκρυα εΐχεν πλημμυρη’σει τούς οφθαλμούς του. — 
Μάλιστα, ό άνθρωπος πολύ ελεεινός μπορεί νά καταντήσει, εψιθύρισε καθ’ 
εαυτόν.

Οί κώδωνες τών εκκλησιών ήρχισαν νά ήχώσι, καί είς τήν άπεγνω- 
σμένην ψυχήν του οί φαιδροί τόνοι των αντήχησαν ώς άπαισία επικήδειος 
συναυλία.

— Πάλιν θά προαχ&ώ, είπε καθ’ εαυτόν ί  γέρων, φέρω μαζε μου 
τήν εύτυχίαν είς τό σπήτί μου, είς τό έξάς αύτά θά μέ συνοδεύη πάντοτε 
ύπό τήν μορφήν τού παιδιού τούτου. Μόνον καρδιά άπαιτείται, καί κα
τόπιν . . . τ ί έχει νά γίντγ! , . .
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'Ο  Πιερρότος διήλασε δενδροστοιχίαν καστανεών, ήθελε δέ διέλθει 
ταύτην λίαν δρομαίως, άν δεν άνάγκαζεν αυτόν 6 κύριος του νά βαδίζη 
βραδέως.

Ό  Θεόφιλος έτρεμεν άναλογιζόμενος τήν πρώτην μετά της γυναικός 
του συνάντησιν, έθεώρει δέ μέγιστόν του ευτύχημα, έάν κατώρθου μετά 
δεξιότητας ν’ άντιμετωπίση τήν πρώτην εκρηξιν της όργής τής γυναικός 
του. Άλλ’ άκουσίως εμειδία, οσάκις ενεθυμεϊτο, ότι ύπήρχε πρόχειρον κα
ταπραϋντικόν μέσον, τό ψε'λλιον εκείνο, οπερ ή ατυχής Σωσσάνα είχε δω- 
ριγσβι εις την μικράν κόρην.

— Ιωσηφίνα, εΐπεν ό γέρων, έλα ’ςτόν εαυτό σου, κορίτσι μου, καί 
άκουσέ με τί θά  σοίΓ ’πώ.

"Οτε δέ ή κόρη ήνοιξε τούς ύφθαλμούς της καί προςέβλεψεν αύτόν 
περιπαθώς, εξηκολούθησε.

— Έφθάσαμεν σχεδόν τώρα. ’Αλλ’ επειδή εΤνε πολύ πιθανόν νά μή
γίνης δεκτή μέ καλό μάτι, από τ ίν  διευθύντρια, τήν γυναίκα μ ο υ ...........
γι’ αυτό . . .

’Ενταύθα διεκο'πη καί έγινε σκυθρωπός.
— ”Ισως φοβηθής πολύ καί θέλησης αμέσως νά φύγης από κοντά 

μου, προςέθηκε μετά δειλίας.
’Αλλά ι* κόρη περιέκλεισε διά των βραχιόνων της τον τράχηλόν του,
— Δέν θά φοβηθώ, άν ήσαι σύ κοντά μου, καί καμμιά φορά δεν 

δά φύγω άπό σένα.
Ό  Θεόφιλος ήσπάσδη τό κάϊον μέτωπόν της, λέγων.
—  Χάρισε τό βραχιόλι σου ’ςτή διευδόντρια, ή Οποία βέβαια δά τό 

δεχδή. θέλεις νά τό κάμης;
— θέλω , άπήντησε μειδιούν τό κοράσιον, δά κάμνω πάντοτε δ,τι 

δέλεις έσύ.
— Άπό ευγνωμοσύνην ή γυναίκα μου δά  σ’ άφήση νά μείνης, Ιως 

δτου δώσης ένα δείγμα της τέχνης σου. "Υστερα βέβαια ποτέ δέν δά τής 
έλθη ’ςτϊ νοϋ, νά σέ διώξη.

Οί όφδαλμοί τής ’Ιωσηφίνας εκλείσδησαν αυδις, οί βραχίονες της 
κατέπεσαν εκ των ώμων του Θεοφίλου, αί δέ χείρες σπασμωδικώς έτιλλον 
τάς πτυχάς του ερυδροίΓ ένδυ'ματος. Έμφροντις έξήπλωσεν έ γέρων υπέρ 
αυτήν τον μανδύαν του καί έκάλυψεν αυτήν καδ’ ολοκληρίαν.

—  Γυρίσατε, αγαπητέ μοι Διευδυντά; τκούσδη ού μακράν του Θεο
φίλου φωνή τραχεία καί δύςηχος. Ή  δεσποινίς Καρολίνα, μέ τήν οποίαν 
πρό ολίγου επρογευμάτισα, — εξαίρετος κυρία, ’ςτήν τιμη'ν μου, εΤνε μαρ
γαρίτης του διάσου σας —  μοί είπε τέν αιτίαν τής ταχείας άναχωρήσεώς 
σας. Λοιπόν φέρετε καλάς ειδήσεις;

—  Φέρω τήν άγγελίαν τού δανάτου, κύριε άνδυπασπιστά, άπεκρίδη 
ό Θεόφιλος, άνευρεδη ήδη καί τό πτώμα τής δυςτυχούς

Ό  νεαρός δεράπων τού Άρέος, συγκεχυμένος, έτριβε τά πρώτα ίχνη 
τού μύστακός του, λέγων,

—  Έ γώ  ένόμισα δτι τό πραγμα ήτο μόνον απλή δεατρική ιδιοτροπία 
τής κυρίας, ή οποία δά  ήδέλησε νά έπισύρη τό ενδιαφέρον. Τό πραγμα 
όμως ήτο πικρά άλήδεια! . . . ώ, εΐνε λυπηρόν. Μποροΰσεν άκόμη νά 
ζήση τόσον εύχάριστα.

—  Ή  καρδία της εΤχε διαρραγή ύπό . . .
—  νΑχ, ναί, μάλιστα ήκουσα κ’ έγώ αύτνν τήν ιστορίαν, εΤπε δια

κόπτων αυτόν δ άνδυπασπιστη'ς. Ή  δεσποινίς Καρολίνα μοί ειπεν, ότι καί 
αύτής ή καρδία άπειράκις διερράγη, άλλά πάντοτε τήν συνέρραπτε καί
ουτω τό πρδγμα δέν έφερε συνεπείας. Έ πρεπεν ή συνάδελφος αυτή τής
Καρολίνας νά ώφεληδη άπό τό παράδειγμα.

( ί 'π ιτα ι βννέχεια).

 ---

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
τού!

ΣΟ Π Ε ΓΧ Α Ο ϊΕ Ρ.

'Ο  χαρακτήρ -του άν8·ρώπαυ εΐνε στα&ερός, μένει ό αυ
τός διά παντός του βίου. 'Γπό τδν μεταβαλλόμενου πέπλον 
των ¿των, των σχέσεων καί. αυτών των γνώσεων και δ·εωριών 
του ό άνδ·ρωπος παραμένει πάντοτε ό αυτός καί αμετάβλη
τος, ώςπερ και ό καρκίνος έν τιίί οστράκω του. 'Ως προς 
τήν διειίδ-υνσιν μόνον καί τήν ΰλην πάσχει ό χαρακτηρ του 
φαινομενικάς τροποποιήσεις, αΐτινες εΐνε συνέπεια τ ί ς  ηλι

κίας του καί των αναγκών αυτής. 'Ο  αν&ρωπος ουδέποτε 
μεταβάλλεται, ο'ΐαν ένέργειαν έπέδειξεν εν τινι περιπτώσει, 
την αυτήν ακριβώς δ·ά έπιδείξη και εις Ιτέραν υπό τάς αυ- 
τάς σχέσεις. Ή  άλήδ-εια αυτη Ιπικυροϋται πληρέστατα υπό 
του καδ·’ τμέραν βίου- υποδ·έσατε δτι μετά παρέλευσιν 20 
ή 30 ¿των έπανευρίσκετέ τινα τών υμετέρων γνωρίμων, 8·ά 
ίδήτε αυτόν μετ’ ολίγον, έάν δέν τον συλλάβητε επ’ αύτο- 
φώρω, τά  αυτά μηχανώμενον, άπερ καί άλλοτε. — Και ναι 
μεν πολλοί ίσως 8·’ άρνηδ·ώσι τήν άλήδτιαυ ταυτην, άλλά 
μόνον διά λόγων, διότι ¿ν το~ς εργοις των πάντοτε ποιουσι 
τό εναντίον, σιωπηλώς παραδεχόμενοι αυτήν, άφ’ ου δεν 
¿μπιστευονται ¿κ δευτέρου ¿κείνον, όν ευρον δόλιον ή παν
ούργου, μετά πεποιδήσεως δ ’ ¿παναπαυονται ¿πι τής χρη- 
στότητος εκείνου, δν πρότερον εδρον χρηστόν. Διότι ¿XV της 
άληδ·είας ¿κείνης στηρίζεται η γνώσις τών άνδ-ρώπων και 
ή σταίλερά πεποίδησις εις τούς δεδοκιμασμένους, ασφαλείς 
καί σταδερούς. Καί ¿άν άκόμη άπατηδώμέν χοτε ¿ν ττ 
πεχοιδήσει ταύτη, δέν λέγομεν ,,ό χαρακτήρ του άνδρώπου 
τουτου μετεβλήδη“, άλλά ,,ήπατήδην ώς προς τον άνδρωχον 
τούτον“.

*

Ε?ς μόνον τρόπος υπάρχει, δι5 οδ δυναταί τις ν* από
δειξή τήν νοημοσύνην του απέναντι ηλιδίων καί μωρών, ο 
δέ τρόπος οδτος συνίσταται εις τό νά μή όμιλή μετ’ αυτών. 
Βεβαίως όμως μετά μικρόν δά αίσδανδή τις δτι ή 8·έσις του 
δέν παραλλάσσει ¿κείνης, εις ήν περιέρχεται καί χορευτής, 
δςτις ήλδεν εις χορόν, έν οδ άπαντες οί προςκεκλημένοι εΐνε 
χωλοί. Μέ ποιον λοιπόν νά χορευση;

* **

"Ο,τι κοινώς οί άνδρωποι άποκαλοϋσι τύχην δέν εΐνε 
άλλο ή αί ΐδιαι μωραί πράξεις. Ά ς έντυπώσωσιν δδεν άπαν
τες το ώράιον ¿κείνο ομηρικόν χωρίον, ενδα δ  ποιητής λέγει: 

,,άλλ’ άγε δή σύ, φίλος, μήτιν έμβάλλεο θυμώ 
παντοίην, ϊνα μή σε παρεκπροφύνησιν άεθλα.“

( Ίλ . XXIII, 313 καί έξ.)

Καί αί κακαί ρέν πράξεις τιμωρούνται είς τόν άλλον 
κόσμον, αί μωραί δμως εις τούτον, — άν καί ένίοτε συμ
βαίνει ν’ άπονέμηται χάρις αντί δικαιοσύνης.

$ **

'Η  αρετή δέν διδάσκεται, όπως καί ή μεγαλοφυΐα. 'Η  
έννοια δ ι’ αυτήν εΐνε άγονος καί έργαλεΐον μόνον, οΤον χρη
σιμεύει καί τη  τέχνη. Διά τόν λόγον τούτον μ.ωροί ήδέλο- 
μεν εΐσΟ·αι, έάν ανεμένομεν εκ τών ήδ·ικών ημών συστημά
των ν’ άνεγερδώσιν ένάρετοι, εύγενεΤς καί άγιοι, δπως εκ τών 
αίσδ·ητικών ημών αφυπνίζονται ποιηταί, γλύπται καί μουσικοί.

* »*

Έκαστος εχει ίσχυροτάτην ρλν μνήμην δι’ ¿κείνο, δπερ 
τόν ένδιαφέρει, άσδενεστάτην δέ διά τά  λοιπά. Δι’ αύτό 
πολλά μεγάλα πνεύματα λησμονούσι τάς μικράς υποδέσεις 
καί τά  επειςόδια τού καδ’ ημέραν βίου, έξ ίσου δέ ταχύτατα 
λησμονούσι καί τούς μετ’ αυτών γνωρισδ·έντας ασήμαντους 
άνδρώπους, έν ώ περιωρισμέναι κεφαλαί όλων τούτων άριστα 
άναμιμντσκονται, ούδεν ·?ττον δμως ¿κε~να έπιδεικνύουσιν 
Ιξαίρετον μνημονικόν διά παν δ,τι ένδιαφέρη αύτοϊς καί 
αυτό καδ·’ έαυτό εχη σπουδαιότητα.

— —
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΕΣΠΕΡΙΑΣ.

βπό τού «αρελδ-όντος δίκαπεν&ημέρου άπασχολεΐ τά δη
μοσιογραφικά πνεύματα ή  κεραυνοβόλος άγόρευσις tot» 
κ. Βίσμαρκ εν τω γερμανικώ κοινοβουλίω, επιτε&εν- 
τος άπηνώς κατά τής συγχρόνου αγγλικής πολιτικής 

καί άπολογηόέντος έπιτηδείως κατά τής όπιρ- 
ριπτομενης αύτφ μομφής, καί>’ ήν συνεχώς 

άγγλικός τύπος υπαινίσσεται, ότι αυτός ό 
άρχικαγκελλάριος συνεβούλευσε ποτε τή  βρε- 

ταννική κυβερνήσει τήν οριστικήν ττς  Αίγυπτου κα- 
Ι/τάληψιν, τοΰδ’ όπερ αντί πάσης θυσίας άπεποιήδη να 
’ πράξη αυτη μέχρι τούοε, Αί κατηγορηματικαί δηλώσεις 
του Άρχιγραμματέως εδωκαν άφορμάς εις παντοίας αμ
φοτέρωθεν άντεγκλησεις τών δημοσιογραφικών οργάνων, 
ενώ συγχρόνως παριστάμεόα &εαταί όλως αντι&έτου τών 
διπλωματικών ενεργειών πορείας, ενώ ¿"Ερβερτος Βίσμαρκ 

με βαρύ φορτίον συνδιαλλακτικών εντολών άπεβιβάσίντ, εις Αονδΐνον καί 
κατα&εσας αύτό πρό τού κυρίου Γράμβιλλ σκοπεί νά έκλέξη μακροτέραν 
διά τήν επιστροφήν οδόν επισκεπτόμενος επί τή ευκαιρία ταύτη καί τούς 
ΓΙαρισίους. Πάντα ταϋτα άντίκεινται πρός πασαν λογικήν εκτίμησιν τών 
συγχρόνων ακουσμάτων καί τών άπό διετίας πολιτικών συμβάντων, τήν 
αμηχανίαν δέ καί του ψυχρότερου χρονογράφου έπαυξάνουσι τά  παρά τό 
Αφγανιστάν αντιμέτωπα ρωσσικά καί αγγλικά στρατόπεδα, μετημφιεσμένα 
διά στολών εόερε&ίστων Κιρκασιών καί άνενδότων ’Αφγανών. ’Αλλεπάλλη
λοι εκ Λονδίνου διαμαρτυρήσεις καί ϊσάρι&μοι έκ Πετρουπόλεως καδησυ- 
χαστικαί διαβεβαιώσεις κατ’ ούδέν μετέβαλον τήν όψιν τών πραγμάτων, 
δεινουμένων μάλιστα άφότου οί Άγγλοι κεφαλαιούχοι άντικατέστησαν τήν 
οίκείαν κυβέρνησιν έν ταΐς πολεμικαΤς παρασκευαΤς ύποβιβάσαντες διά χρη- 

-ματιστικών άκροβολισμών τήν αξίαν τών ρωσσικών χρεωγράφων, μεδ·’ όλην 
τήν ευνοϊκήν περιποίησιν, ής τυγχάνουσι ταϋτα έν τώ  Χρηματιστηρίω του 
Βερολίνου. Τό πολιτικόν, ώς βλέπεις, πανόραμα έπλουτίσδη δι’ αίνιγμα- 
τωδεστάτων σκηνογραφιών καί εικόνων, ών τήν ερμηνείαν άναδέτω εις τόν 
χρόνον έχουσα έγώ τάς τού παρόντος φυλλαδίου νά εξηγήσω.

Ή  πλήρης μυστηρίου προϊστορικού ο ννα νλ ία  έν  Α ιγ ν π τ ψ  εΐνε έργον 
γαλλικής ζωγραφικής. Ό  καλλιτέχνης φαίνεται έμπνευσ&εϊς Ικ  τών παρα
δόσεων, ας συνέλεξαν οί μετά του μεγάλου Ναπολέοντος μεταβάντες κατα 
τάς άρχάς τού παρόντος αίώνος γάλλοι άρχαιοδϊφαι εις Αίγυπτον. ’Εν 
παρόδω Σοί υπομιμνήσκω νόστιμόν τι ανέκδοτον τών χρόνων έκείνων, καδ’ 
οδς οί κοσμοκράτορες ειχον μέν καί ιδιαιτέραν τινά πρός τήν τέχνην καί 
τά γράμματα εκτίμησιν, άλλά δέν έτρεφον τά αύτά αισδήματα καί πρός 
τούς άντιπροςώπους αυτών. Κατά τήν έκστρατείαν έκείνην κατά τών πυ
ραμίδων συνέβη νά σχηματισδή έσπευσμένως τετράγωνόν τι αμυντικόν κατά 
προςβολής ίσχυρόίς τού έχδρικοΰ ιππικού. 'Ο  έχων τό πρόσταγμα άξιω- 
ματικάς παρέλαβεν εκ τού στόματος τού Ναπολέοντος καί αύύωρεί μετέ- 
δωκεν εις τά τάγματα δι’ ήχηρας φωνής άκεραίαν τήν εξής διαταγήν „I.es 
ânes e t  les savants a u  m ilieu!“ τούτέστιν ,,οί όνοι καί οι σοφοί εις τό 
μέσον!“ ’Εν τούτοις τ ’ άποτελέσματα τών ερευνών, εις ας προέβησαν οί 
τοιαύτην συντροφιάν έν τοϊς τετραγώνοις εχοντες λόγιοι έκεϊνοι, πρόκεινται 
σήμερον ώς άξιόλογον βοήδημα εις ιούς μελετώντας τάς προϊστορικάς τύχας 
τ?ς χοίρας τών Φαραώ καί εκ τής όσημέραι αύξούσης εδνολογικτς ταύ- 
της συγκομιδής τεχνϊται καί συγγραφείς άρύονται πλήθος θεμάτων εικονι
κής παραστάσεως καί διηγηματογραφίας. 'Η  ήμετέρα είκών παρίστησιν 
εΐδος εκκλησιαστικός όρχήστρας έν τοϊς προπυλαίοις ναού του Όσίριδος, 
λατρευομένου καί ώς εφευρέτου καί πάτρωνος τής Μουσικής. Λί άοιδοί 
φέρουσι στέφανον έκ λωτου καί τό ρόδον τού Νείλου κατετέθη ήδη εις 
τόν θειον βωμόν. Ευκόλως αναγνωρίζεις τ ίν  άρπαν καί τόν αυλόν, μου- 
Λκά της έποχής εκείνης όργανα παραδόξως μή διαφέροντα τών σημερι
νών ύπό τεχνικήν έποψιν,

Έ ν  τή  Ά γ ο ρ ΰ  τ ώ ν  Άν9έο>ν άναπαρίσταται όλος ό ποιητικός έκεϊ- 
νος κόσμος τών πατέρων ήμών, οΐτινες μετ’ άφοσιώσεως, αγνώστου έν 
ταΐς ήμε'ραις ήμών, άπηυθυ'νοντο πρός τήν φύσιν, ής τάς καλλονάς έξεθεί- 
αζον μετά παρθένου αισθήματος καί ιλαράς λατρείας, ούχί δέ άπό τών 
βιωτικών καμάτων άνακύπτοντες, ώς ήμεϊς, καί παρ’ αυτής αναψυχήν έπι- 
ζητούντες. Ή  τού Άνακρέοντος μούσα έξύμνησε τήν χάριν καί τήν δρό
σον τής άρχαϊκής χλωρίδος, οι δέ στίχοι ούς άνέπεμψεν αύτή πρός τό ρό- 

-δβν: παρέχουσιν αρμονικήν συνάφειαν τής συγχρόνου αυτώ τέχνης τού ψάλ- 
λειν προς αυτ·ην τής φύσεως τήν γλώσσαν. Έ ξ  όλων τών άνθέων τρυφε- 
ρωτερας λατρείας καί προτιμήσεως άπήλαυε τό ρόδον, τό  « τ θ ο ς  τώ ν  «ν-

πέ<ον, τό  ά νθο ς τώ ν  ¿φώ τω ν. Έ ν  τάίς στοαϊς έθαλλεν ή δάφνη παρα 
τό ρόδον καί ό έν εύωχίαις μαραινόμενος στέφανος άνηρτατο τήν επαύριον 
εύλαβώς επί τής προςόψεως του οίκου ττ  ς ερωμένης, ης τό κα'λλος ήν διαρ- 
κέστερον τού μυροβόλου εκείνου συμπλέγματος, άλλ’ επίσης φθαρτόν ώς 
τ’ άποτελούντα αύτό άνθη.

Ή  μονότονος έποχή τών συρμικών χρονικών ζωγραφεϊται εις πάντα 
τά ενδιαφερόμενο φύλλα διά της έλλείψεως πάσης πρωτοτυπίας εν τοϊς 
συγχρόνοις νεωτερισμοϊς. Πασα φθίνουσα τού έτους ώρα κυοφορεί άληθεϊς 
ένίοτε έπαναστάσεις κατά τών καθεστώτων στολισμών, παραδιδομένων ένίοτε 
εις παντελή λήθην τό μεταίχμιον τούτο της φθοράς καί γεννήσεως τών 
περί τούς ιματισμούς καινοτομιών χρησιμοποιείται ώς επί τό πλεϊστον εις 
έπιτηδείους του δημοσίου προδιαθέσεις καί τήν έκδοσιν υποδειγμάτων διά 
τά έπιπλα. Γνωστόν ότι ταύτα παραλλάσσουσιν ούχί κατά δεκαετηρίδας, 
άλλ’ ένιαυσίως καί συχνότερον έτι έν ταϊς μεγαλοπόλεσιν, άλλ’ ίκανώς πε
ρίεργον ότι άπό τίνος καταβάλλεται εύγενής η ς  άμιλλα μεταξύ τών ιερο
φάντων τού Συρμού, όπως άνάγωιπ πασαν νεωτεριστικήν αύτών πρόθεσιν 
εις λόγους είτε υγιεινής άνάγκης, είτε αρχαϊκής μιμήσεως, είτε εθνολογικής 
χρησιμότητες. Αί εύπιστοι λεγεώνες τού ήμετέρου φύλλου εν άκαρεί τάσ
σονται βέβαια ύπι τάς ποικίλας σημαίας τών γοήτων τούτων, άλλά δέν 
εΐνε ανάξιον παρατηρήσεως τό γεγονός, έφ’ όσον συνδέεται πρός τήν τάοιν 
τών σημερινών πνευμάτων, εκθύμως άσπαζομένων ενίοτε παν ο,τι φαίνεται 
ή δεικνύεται σχετιζόμενον πρός έλλογόν τ ι προηγούμενον. Τό πραγματι
κόν τούτο ενδιαφέρον τής γερμανικής μάλιστα κοινωνίας εδωκε πολλαχώς 
αφορμήν εις τήν μόρφωσιν αύτοτελούς συστήματος, καθ’ δ μελετιόνται τά 
συρμικά άρχεΐα.

Γενικώς, έπί παραδείγματι, ήν παραδεκτή καί ύπεστηρίζετο άλλοτε 
ή ιδέα, ότι ή  τού Συρμού δεσποτεία, ή  προδιαγράφουσα ήμΐν τήμερον τό 
εΐδος καί τό σχήμα ού μόνον του ιματισμού, άλλάίκαί τών επίπλων καί 
αυτών τών οικιακών σκευών, ή  διδάσκουσα ήμας καί τόν τρόπον τού φε- 
ρεσθαι καί τάς σχέσεις καί τάς αυναλλαγάς ήμών καί οδηγούσα εις τ ίν  
έκλογήν καί αύτών τών πνευματικών άπολαύσεων τής άναγνώσεως, τού 
θεάτρου, της μουσικής καί τών τοιούτων, δέν εΐνε πολύ αρχαία. Έ ν  τού- 
τοις μετά έμβριθεστέραν τού πράγματος έξέτασιν εύρέθη ότι νέα εΐνε μό- 
νον ή  χρήσις τής λέξεως διό τάς ποικίλας εκδηλώσεις μιας καί τής αύτής 
έμφανίσεως, τ η ς  αύτή καθ’ έαυτην εΐνε παναρχαία, ούχί βεβαίως ύφ’ ον 
τύπον σήμερον άνά παν βήμα ήμών άπαντώμεν αυτήν. Ή  ταχυτάτη 
εκείνη μεταβολή εις τά είδη τών γυναικείων ΐδίφ ενδυμάτων καί οικια
κών έπίπλων καί τήν διακόσμησιν τών σκευών εΐνε άδιαφιλονείκητον κα
τόρθωμα τών νεωτέρων χρόνων, άλλ’ ή εσωτερική αύτού αξία εινε λίαν 
άμφιβόλου ύποστάσεως, δ ιόη  μόνον ή ταχύτης αυτη περί τήν μεταβολήν, 
άποτέλεσμα ουσα άλλως της κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους βιο
μηχανικής προαγωγής, εΐνε νέα, ούχί δέ καί αύτό τούτο τό πρδγμα. Καί 
αύταΐ αί μεσαιωνικοί ρωπογραφίαι δεικνύουσιν ήμϊν σαφώς ώς πρός τά 
είδη τών ένδυμάτων τήν επιρροήν τού Συρμού, 'ΰ ζ  πρός τήν ταχύτητα 
τής όσον ένεστιν εύρυτέρας τών καινοτομιών έξαπλώσεως εινε αληθές δη  
περί τούς τύπους καί τό σχήμα τών ιματισμών ένεκα τ ί ς  άνεπαρκείας τών 
τής συγκοινωνίας μέσο>ν καί τών δυςχερεκύν περί την έξάσκησιν τού εμ
πορίου ύπελείποντο αί προγενέστεροι γενεαί, καί τ  αμοιβαία επιρροή δέν 
άπέβαινε τόσον επιβλητική, ακατάσχετος καί αναπόδραστος όσον τήν σή
μερον, ούδέ συνέβαινε πασα αλλαγή τοσούτον εύκόλως εντός τών δρίων 
μιας καί ττς αύτής χοίρος, ένω σήμερον χάρις είς τήν άπό τού 17"” αιώ- 
νος απεριόριστον καί παγκόσμιον έπίδρασιν τού γαλλικού π.εόματος, πδς 
έκ ΓΙαρισίων όρμώμενος νεωτερισμός θριαμβευτικώς περιέρχεται άπαντα 
τον πεπολιτισμένον κόσμον. Έ ά ν  χαλινδρομήσωμεν είς τήν αρχαιότητα 
άπαντώμεν πρώτον έν Ρώ μη, καί μάλιστα κατά τούς χρόνους τής Αύτο- 
κρατορίας, ότε ή αύλή έπέβαλλεν άνεπαισθήτως τάς ιδίας δρέξεις, τήν πρός 
τούς συρμούς έξοικείωσιν.

Σπουδαίος άρχαιοδίφης, ί  γνωστός Φραγκίσκος ΓΓδΙιΙιοΙι εξεθηκεν εν 
τινι εσχάτως δημοσιευθείσγι λαμπρά ¿μιλία αύτού τάς άρχάς τής συρμικής 
βασιλείας καί ¿ν αύτή α’κόμη τή  αρχαία Ρώμη κατά τούς χρόνους τής αυ
στηρός δημοκρατίας καί τήν έκτασιν τού κράτους καί τής δυνάμεως αυτού 
κατά τούς υστέρους χρόνους. Περίεργον όμως ότι ούδεμία μέχρι τούδε 
έγένετο απόπειρα, όπως άποδοθή σημασίας τις είς τούς συρμούς τής αρ
χαίας Ελλάδος. ’Αλλ’ εΐνε αληθές ότι έκεϊ, όπου ούδεμία ύπήρχε μοναρ
χική αύλή, δυναμένη νά εξάσκηση επιρροήν τινα είς τέν άλλον τής χώρας 
ή τής πολιτείας πληθυσμόν καί δ ιά  παραδείγματος επιβλητικού ίκαντ νά 
παρακίνηση είς άπομίμησιν, οποι» διάκρισις έπεκράτει καί διαίρεοις εις πο-
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λυπληδεΐς μικράς δημοκρατία?, διακρινομένας ενίοτε απ’ άλλτλων καί διά 
φυλετικών ετι γνωρισμάτων καί διάφορων καί εχδρικώς ενίοτε προ? άλλήλας 
διακειμένας, τούδ’ όπερ συνετέλει νά ελαττουται κατ’ ανάγκην πασα άμοι- 
βαία έπίδρασις, έκεΤ πράγματι φαίνεται ότι πάντα εΤχον συνωμόσει κατά 
τη? δεσποτεία?, κατά τη? ύπάρςεως του Συρμοί). Έ ν  τούτοι? καί παρά 
τοΐς προγόνας ήμων, αν εγγύτερον έξετασδη το ζήτημα, βεβαιούμεδα ότι, 
αί νεωτεριστικοί εξεις, έν αυτή του όνδρώπου τη φύσει τήν αρχήν εχουσαι 
καί εκ τού μιμητικού όρμώμεναι, εξεδηλοΰντο εν τισι μεταβολάϊς των ίμα- 
τίων, των σκευών, τοίί τρόπου του ζην καί βαδμηδόν έγενικεύοντο καινο
τομία! τινέ?, όλοσχερώς καταργούσαι τά πρότερον είδισμένα, "να καί αδται 
πέσωσι μετ’ ολίγον δύματα μεταγενεστέρων επινοήσεων. Τό ζήτημα, ώ? 
βλέπει?, έχει άληδώς .ιστορικήν αξίαν καί δά  προςπαδήσω έν ταΐς προς- 
εχεστέραι? επιττολαΐς μου νά ικανοποιήσω τδ ευεξήγητου ενδιαφέρον Σου 
περί τη? άρχαίας ελληνική? άστασίας εν τοΐ? συρμοΤς.

Μεγάλην αΐσδησιν ένεποίησεν έσχάτω? είς τού? γυναικείους κυκλου? 
τής πάλαι ποτέ κοσμοκρατείρας 'Ρώ μης βαρύτιμον ένδυμα χορού, κατα- 
σκευασδέν έν τινι μεγάλο» συρμικώ καταστήματι τοίί Μιλάνου καί άνήκον 
τη συζύγω τοίί επί των οικονομικών υπουργού τη? ’Ιταλία?, κ. Μαλλιάνη. 
Τό ένδυμα τούτο, ΰπέρ ου έδαπανήδησαν ύπερ τά? 15,000 φράγκ. έφερεν 
ή  Κυρία υπουργού κατά τόν τελευταίως γενόμενον χορδν τής αύλής Κυιρι- 
ναλίου.. Εινε κατεσκευασμένον έξ ερυθρού βελούδου καί λευκού όλοσηρικού, 
Ιφ ’ ου εΤνε εγκατεσπαρμένοι άπει?οπληδ·ε~ς χρυσοί δακτύλιοι, εϊν έκαστος 
περιβάλλει μικράν δεσμίδα άνδεων. Το έπίσυρμα (ουρά), επίσης εξ ερυ
θρού βελούδου, εχει μήκος τριών μέτρων καί επέκεινα καί έπιστρώννυται 
ύπό άπειραρίδμων μικρών κωδωνοειδών χρυσών δυσάνων,

,Περαίνουσα 8έ ήδη τά? δεκαπενθημέρους πληροφορίας μου περί τών 
διαφόρων χειμερινών συρμών τού έτους τούτου, έχω να προςδέσω ολίγα 
τινά ακόμη, άναφερόμενα ε’ς εΤδός τι ιματισμού, καταλλη'λου εις έπίσκεψιν 
μουσικής συναυλίας ή δεατρικής παραστάσεως. 'Ως έν τη παρακειμένη ει·

κόνι φαίνεται, ή ενδυμασία αυτη συν- 
ίσταται εκ χαριεστάτου περιωμίου εκ 
μουσσελίνης διαφάρωνχρωμάτων, όπως 
καί πάντοτε ιδιαζόντως προτιμώσι νά 
φέρωσιν αυτό νεαραί κυρίαι. Ό μοίως 
δύναται νά κατασκευαστή τό περιώ- 
μιον καί εκ λεπτεπίλεπτου ύφάσμα- 
τος, λευκού, άνδογαλακτώδους ή εχον- 
τος τό τού βερυκόκκου χρώμα περί 
τό πτυχώδες περιλαίμιου καί τά τε
τράγωνα άκρα διακεκοσμημένου δι’ 
δμοιοχρόων μεταξωτών τριχάπτων, καί 
φέροντος κατά τήν όσφύν μεγάλην 
κρεμαμένην κοσύμβην έξ έρυδροβα- 
φούς βελούδου. Περί τών Ιαρινών 
συρμών ακούω δτι διά χρυσολίνου καί 
άργυρολίνου μετάξης πεποικιλμένα 
υφάσματα δεν δά τύχωσι τόσον ευ
νοϊκής υποδοχής, όσον τά όμαλά καί 
μονόχροα, έν ω άφ’ έτέρου 4 συρμός 
τού νά κατασκευάζωνται αί ένδυμα- 
σίαι μέρος μεν έξ ενός, μέρος δ’ έξ 
ετέρου καί έξ άλλου τρίτου καί δια
φόρου υφάσματος δά  έξακολουδήση 

ύφιστάμενος. Ουτω π . χ, αί χειρίδες δά  κατασκευάζωνται έξ άλλου υφά
σματος, 4 κορμός πάλιν έξ άλλου, καί ή έσδής έξ έτέρου διαφέροντος τών 
δύο προηγουμένων τουλάχιστον κατά τό χρώμα. Είςτούτο έπιδυμώ, φιλτάτη 
μου, νά Σέ καταστήσω προςεκτικήν, διότι τοιουτοτρόπως Σοί παρέχεται ευ
κολία ν’ ανακαίνισης τά ένδύματα τού παρελδόντος έτους, καί διά τίνος 

. μικοας καί άκόπου μεταβολής καί έπιδιορδωσεως νά τά έπαναφέρης πάλιν 
• εις τήν άνοιξιν τού βίου των. θύτου δέ δύνασαι ν’ άναβάλης έπ’ αόριστον 

την αγοράν νέων ύφασμάτων διά νέα τού συρμού ένδύματα, έν ή  περιπτώ- 
σει δεν επιδυμεΐς, ουσα υπό τό κραίτος τού δεσπότου Συρμού, νά ύποστής 
τοιαύτας περιττά? δαπάνα?. Οΰτ'ω π . χ. δύνασαι ενδυμασίαν εξ ομαλού 
κασμιριού καί βελούδου ή πεκίνου «περί ου Σοί έγραψα ήδη πρό δέκα καί 
πέντε ήμερων) τοιουτοτρόπως νά δυαρρυδμίσης, ώςτε ή μεν έσδής καί ό 
κορμός νά ηνε Ικ  κασμιριού, αί δέ χειρίδες εκ πεκίνου, όπερ δυνα'μενον 
νά κατασκευασδή έκ λωρίδων ερίου καί βελούδου συνυφασμένου, εΤνε πάν
τοτε λίαν εύωνον, έν ω άφ’ ετέρου τό έξ. αύτού ένδυμα φαίνεται κομψο- 
πρεπέσταιον.

Πρό δεκαπενδημερίας εϊχόν Σοι ανακοινώσει τά έξαγόμενα στατιστι
κής τών όφδαλμών, ύπό χρωματικήν έπικράτησιν κατατασσομένων. Αι 
τοιαυται Ιρευναι έπιδιώκονται ένταύδα μετ’ άσυνήδους σοβαρότητος, περί 
ξανδών δε καί μελαγχροινών άνδρώπων έν τή μέση Ευρώπη εδημοσιεύ- 
δησαν εσχάτως περιεργόταται έκδέσεις ύπό τής Γερμανικής άνδρωπολογι- 
κής εταιρίας. Ή  στατιστική άπαρίδμήσις τών παιδιών άνά την γερμανι
κήν αυτοκρατορίαν ύπτρξεν αφορμή όμοιων έρευνών έν βελγίω , Ε λβετία  
καί Λύστρία, ούτω δέ προήλδον εις μέσον αποτελέσματα, μή δυνάμενα 
πρότερον νά έπικυρωδώσιν ύπό τών μονομερών ένταύδα παρατηρήσεων. 
Ό  περιώνυμος καδηγητής Βίρχωβ έν τινι τών τελευταίων συνεδριάσεων 
τής έν Βερολίνω Άκαθημείας τών Επιστημών έξέδετο διά μακρών τάς 
ιδιαιτέρας αύτού περί τού ζητήματος πληροφορίας καί άλλας επισήμους εκ- 
δέσεις, ών σημειώ δι’ άριδμών τά έξαγο'μενα. Έ ν  Γερμανία ύπάρχουσι 
6,758,827 παιδία, έν Βελγίω 608,698, έν 'Ελβετία 405,699 καί έν Αύστρία 
2,304,501, άτινα φοιτώσιν ετι είς τά σχολεία. Τό πλήδος τούτο τών παι
διών κατοικεί επί μεγίστης εύρωπαϊκής εκτάσεως, ήτοι από τών ακτών 
τής Βαλτικής μέχρι τών Άλπεων καί τού Άδρία καί άπό τών μεδορίων 
της Ρωσσίας μέχρι τών Βοσγίων ύρέων. Ο ί νέοι ούτοι παράγοντες τής 
διαιωνίσεως τού άνδρωπίνου γένους κατατάσσονται κατά τάς εξής χρωμα
τικά? υποδιαιρέσεις. Καδαρώς ξανδά παιδία κατά τό δέρμα, τούς όφδαλ- 
μούς καί τήν κόμην εύρίδησαν εν Γερμανία 2,149,027, έν Αύστρία 456,260, 
έν Ελβετία  44,865 ήτοι έν συνόλω 2,650,152 παιδία, ήτοι τό Ί ι  τών αύ- 
τόδι ευρισκομένων 9,468,557 παιδίων. Μελαγχροινά εδρον έν Γερμανία 
949,822, έν Αύστρία 534,091, έν Βελγίω 167,401, έν 'Ελβετία 104,410 
ήτοι έν συνόλω 1,755,724, ήτοι τό '/* επί 10,077,639 παιδίων. Κατά 
ταύτα, πλέον ή τό ήμισυ τών νέων κατοίκων έν τα~ς χώραις ταύταις ανά
γεται εις τούς άναμίκτους τύπους. Ο ί καδαροί όμως τύποι ώς πρός τήν 
εξάπλωσιν αύτών δεικνύουσι πολλάς διαφοράς καί ανωμαλίας. Παρετηρήδη 
ότι έν γένει έν Γερμανίφ επικρατών τύπος εινε 4 ξανδός, βαδμηδόν περιο- 
ριζο'μενος καί έλαττούμενος όσον προχωρεί τις πρός τά νότια μέρη τής 
Γερμανίας, ένδα οί μελαγχροινοί εΤνε περισσότεροι. Έντεύδεν κατεδείχδη 
ότι ή δεωρία γάλλου τινός άνδρωπολόγου, διϊσχυρισδέντος ότι 4 καδαρός 
γερμανικός τύπος εύρίσκεται έν τή  νοτίω Γερμανία καί ότι οί βόρειοι Γερ
μανοί εΤνε μίγμα Φιλλανδών καί Σλαύων, εινε εσφαλμένη. Ο ί ξανδοί έπι- 
κρατούσι πρό πάντων έν ταΐς έπαρχίαις Σλέσβιγ-Χόλσταϊν, Όλδεμβούργω, 
Πομμερανίφ, Μεκλεμβούργω, Βρουνσβίκη καί Άννοβέρω. Κατά τόν καδηγ. 
Βίρχωβ έν τάΐς χώραις ταύταις συνέβησαν πολλαί αναμίξεις κατά διαφο
ράς έποχάς μετά Φλαμμανδών, 'Ολλανδών καί άλλων μεταναστευσάντων 
λαών. ’Αλλά κατά τούς χρόνους τής Καρολιγκείου δυναστείας είχε γίνει με
γάλη μειανάστευσις πολλών γερμανικών φύλων πρός άνατολάς, καί εκτοτε 
ήρξατο σχηματιζόμενος ό καδαρώς γερμανικός τύπος, οΤος εΤνε σήμερον. 
'Ο  μελαγχροινός τύπος τών νοτίων Γερμανών καί τών Ελβετώ ν προέρχεται 
κατά τόν διάσημον του Βερολίνου άνδρωπολόγον έκ τής άναμίξεως αύτών 
μετά 'Ρωμαίων καί ’Ιλλυριών καί τών λειψάνων τών κελτικών καί προκελ- 
τικών φυλών, αίτινες συνανεμίχδησαν μετά τών Γερμανών,

Έ π ί  του'τοις ύγίαινε.
ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.
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ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, κ. Γ . Α. Α. ε’ς Άρμαβήρ. Έλήφδησαν. 

Εύχαριστούμεν δερμώς διά τάς εύγενεΐς ένδαρρύνσεις Σας, —( κ. I. Γ . Τσ. 
είς Αλεξάνδρειαν. Τά δέματα τών αίτηδέντων συνοδεύει επιστολή. — 
κ. κ. ’Αδελφούς II. είς Καλλίπολιν, Σ. Σ. Γ ., I. Ε . Α. είς ’Οδησσόν, Ν. Κ. Λ. 
είς Πικέτον, Π . Γ . είς Καρδίτσαν, Τ . Δ. είς Θεσσαλονίκην. Ένεγράφητε, 
αποστολή προηγήδη, Σας εύχαριστούμεν. — κ. κ. Σ. Μ. καί υιούς εις Σερ- 
ρας, Ε . Γ . Μ. εις Δαρδανέλια, Γ . Κ. είς Δεδεαγάτς. Πάντας ένεγράψαμεν 
καί έπράξαμεν κατά τάς οδηγίας ύμών. — κ. κ. Μ. Ο. ε ίς ’Αγχίαλον, Δ. Ζ . 
είς [Βελισσά, Κ. ΓΙ. είς Σόφιαν. Ένεγράφησαν, Εύχαριστούμεν δερμώς 
δι’ όσα γράφετε. — κ. κ. Δρ. Ν. Ν. είς Κραϊόβαν, Τ . Τ . Κ . εις ’Ιωάννινα, 
Α. Δ. Π . διά Ν. Δ. Π. είς Σμύρνην. Έλήφδησαν, εύχαριστούμεν. — Γ. Τσ. 
είς Πάτρας. Συμπληρούτε τ  αποσταλέντα άναγινώσκοντες καί συμμορ- 
φούμενοι πρός τούς όζους, τούς σημειουμένους εν τη προμεπωπίδι έκαστου 
φυλλαδ. — κ  Δ. Π. εις Βουκουρέστιον. Έλήφδη σημείωσις τών παραπε- 
σόντων, άνδ’ <5ν έστάλησαν άλλα. ’Ερευνήσατε έν τούτοι? καί ύμέϊς. — 
κ. Γ. Γ. εις Σμύρνην. Εύχαριστούμεν διά τάς πληροφορίας ύμών. — 
κ. κ. Λ. Δ. Σ. είς Βάρναν, Α. Γ. Κ. εις Καβάλλαν, Διεύδ. Έλλην. ’Αναγνωστ. 
είς Κέρκυραν. Τ ά  αΐτηδέντα έστάλησαν, εύχαριστούμεν, — κ. Σ. Ζ. είς 
Κέρκυραν. ’Αντίτυπα έστάλησαν, άναμένομεν αποτελέσματα. — κ. κ. I. Μ. Π . 
καί I. Β. ,είς Κωνβτολιν. Νά μή βιάζεσδε. —  κ  Δ. I. Σ. είς Άδήνας. 
'ϊπομονή. —  κ. Α. Ζ. είς Μυτιλήνην. Άναμένομεν απαντήσεις. —  κ. Α. Τσ. 
είς Λάρνακα. Δεν απιστήσατε. —  κ. X, Θ, Φ. είς Κων|πολιν. Ε ίς Κα
βάλλαν, Βώλον, Σηλυβριαν, Άδριανούπολιν καί Σέρρας τά φύλλα στέλλονται 
τακτικώς κατά τάς παρ’ ύμών δοδ. οδηγίας. — κ. X. Σ. Άδριανούπολιν. 
Εύχαριστούμεν. Διά τάλλα δύνασδε.

Εκδότης Π . Γ Ε Ω Ρ Π Α Δ Η Σ  Ζ ΪΓ Ο ΪΡ Η Σ .
Τνποοζ Β 4γ Α  ΗβΓΓΠΑαη, ¿ν —  X * Λ τ  ί ΐ #  Νβββ (ψ Στςο&βοννγω. —  λ ίύ ά ν η  !» Μ ιψ ί$ .


