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Κατά τους αρχαιότατους 
θρησκευτική πίστις έθε- 
ωρεΤτο. ώς φυσιολατρική 
τις θεά και ούτως έπρο- 
σωποποιεΤτο. Ό άνθρω
πος έπίστευε τούς θεούς 
πεπλασμένους κατ’εικό
να Λυτού, έξελάμβανε δέ 
πάσας τάς σχέσεις καί 
τάς ένεργείας τοϋ περί 
αύτόν κόσμου ώς πράξεις 
των θεών αυτού. Ούτως 
έλαβον σϋστασιν οι πο
λυπληθείς είς τον Ελ
ληνικόν λαόν πιστευό - 
μενοι μύθοι. Άλλα συν 
τή πνευματική αναπτύ
ξει τοϋ ανθρώπου οί 
άντιπροσωπεύοντες τάς 
φυσικός δυνάμεις θεοί 
άπέβαινον όντα ήθι - 
κά, πνευματικώς άνε - 
ξάρτητα. Ούτως ή Δη-' 
μήτρα, ή « Γή μήτηρ, 
άπέβη κατ’ ολίγον ή θεά 
τών μονίμων οικήσεων, 
των γάμων, τής πολι - 
τείας κτλ. Ή μετατρο
πή αύτη τής θρησκευτι
κής θεωρίας καί πίστεως 
έξετελέσθη διά μακρών 
αιώνων καί έπι τής Δω
ρικής εποχής εΓχεν αύτη 
συμπληρωθή· δύναται δέ 
ή εποχή αύτη νά θεωρη- 
θή ώς τό μεθόριον μετα
ξύ τής Πελασγικής καί 
τής Ελληνικής πίστεως.

Παρά τώ Όμήρω, ό- 
στις ισταται έπι τής αρ
χής τής νέας ταύτης [|MS| 
ελληνικής περιόδου, οί 
θεοί παρίστανται ήδη ώς 
προσωπικότητες εντελώς 
διαμεμορφωμέναι. Τά όΡηρικά έπη είσίν ή βάσις τής 
'Ελληνικής μορφώσεως ώ^ προς πολλά καί ώς προς την 
πίοτιν έτι. Διά τοϋ Όμηρον καί τών μετ’ αυτόν, ιδία 
του Ησιόδου διεμορφώθη γενική καί ενιαία μυθολογική 
πίστις, κατ’άντίθεσιν τών κατά τόπους ειδικών θρησκευ
μάτων. Τινές έξέλαβον, ότι έκασταχοϋ μία μόνη θεότης 
έλατρεύετο κατ’άρχάς και δτι μετά ταϋτα έπεκτεινό- 
μεναι καί αλλαχού αί λατρεϊαι αυται έπολλαπλασιά- 
σθησαν.

Πελασγικούς χρόνους, ή

"Ομηρος, Πί<Ηις, Ελπίς,

Κατά τινας θεωρίας οί,Έλληνες ήρύσθησαν τήν θρη
σκείαν αυτών έκ τής ’Ασίας ή τής Αίγυπτου, άλλ’ ό 
ισχυρισμός ουτος έστίν εσφαλμένος, διότι δεν δύναται 
νά ύποτεθή, ότι ό ελληνικός λαός ήν ανέκαθεν άνευ 
πίστεως. Τινές τών θεοτήτων, ώς ή Αφροδίτη, είναι 

αληθές οτι προήλθον έξ 
’Ασίας, αλλά τό έλληνι- 
κόν πνεύμα έδωκεν αύ- 
ταΤς τον τοπικόν χαρα· 
κτήρα.

Ή Τιτανομαχία δύ
ναται νά θεώρησή ώς ή 
μυθική παράστασις τής 
άντικαταατάσεως τών.-έλ· 
ληνικών θεοτήτων αντί 
τής αρχαίας πίστεως,τής 
φυσιοκρατικής . Έν τή 
μεταβολή τούτη, τινές 
τών φυσικών θεοτήτων, 
αί προσδεδεμέναι άνα - 
γκαίως είς τήν ψύσιν, ώς 
αί τών ποταμών, τής θα
λάσσης κτλ. έμμένουσιν 
εΐς τήν άρχαίαν αυτών 
σχέσιν προς τήν φύσιν. 
Καθ’Όμηρον,τό Όλύμ- 
πιον ήτο πολίτευμα τών 
θεών ώργανισμένον έντε- 
λώς καθ’ όμοίωσιν τών 
τότε ανθρωπίνων πολι
τευμάτων. 01 ’Ολύμπιοι 
θεοί μεταγενεστέρως ουν- 
επληρώθησαν είς ι2,έμ*-  
περιληφθείσης καί τής 
Εστίας, και τής Δήμη- 
τρος. Μετά τήν τριχή δέ 
διαίρεσιν τού παντός είς 

.τους τρεις αδελφούς, 
Δία, Ποσειδώνα καί Άΐ- 
δωνέα δύναται καί πάσα 
τών θεών ή όμάς είς τρία 
νά διαιρεθή,είς θεους’Ο- 
λυμπίους, κράτος τού 
Διός,θεούς θαλασσίους, 
κράτος τοϋ Ποσειδώνος, 
καί θεούς καταχθονίους, 
κράτος τών χθονίων καί 
τών έπιμελουμένων τήν 

καλλιεργίαν,καθ ’δ σχεσιν έχοντες μετά τών ύπό τήν γήν. 
Προϊόντος τοϋ χρόνου εΓχεν ένοηθή, ότι ή θρησκεία, 

αύτη δέν έπήρκει πλέον νά έπιβάλλη τήν πίοτιν είς τον 
έρευνώντα νοϋν καί είς τάς απαιτήσεις τού θρησκευτι
κού αισθήματος. Διά τούτο έγένετο ή θρησκεία αύτη 
άντικείμενον προσβολών τής φιλοσοφίας, ητις ήδη άπό 
τού 6οο π. X. εΓχεν αρχίσει άνβφυομένη βίς τάς α
ποικίας.’Από τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, όστις έγέ
νετο καί ή αφετηρία τής πολιτικής καταστάσεως τής
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Έλλάδοα ήρξατο καί ή θρησκευτική αύτής παρακμή.
Οί δισταγμοί τών φιλοσόφων μετεδόθησαν είς τόν 

λαόν, παρασυραντες αύτόν καί είς απιστίαν καί είς πε- 
ρίφρόνησιν τής θρησκείας. Τούτους δ’έπηκολούθησε 
φυσιχως ή δεισιδαιμονία καί ή αίρεσις τών ’Ορφικών, ό 
μυστικισμός μέχρι τής συγχωνεύσεως τής 'Ρωμαϊκής καί 
Ελληνικής πίστεως, ώς συγγενών τών θρησκευμάτων 
άμφοτέρων.

Οί προπάτορες τών 'Ρωμαίων, ώς λαός άγροτικός καί 
αφελής έλάτρευον τούς θεούς τών αγρών καί τούς οι
κιακούς. Τών δέ Πολιούχων θεών ή λατρεία είσε^ώρησε 
μετέπειτα καί κατ’ ολίγον ύπερίσχυσεν. Ούτοι δε ήσαν 
παρά ρωμαίοις, ό Ζευς (Jupiter), ό Άρης (Mars), ό 
ΚονϊρΤνος (Quirinus), ή "Ηρα (Juno), ή Άθηνδ, (Mi
nerva), ή ’Εστία (V6sta). Είς κατώτερον δέ βαθμόν έ- 
λατρεύοντο καί αί θεότητες άφηρημένων ηθικών ιδεών,ή 
’Αρετή (Virtue), ή Πίστις (Fides),q Εύσέόεια (Pietas) 
καί είτα βαθμηδόν έθεοποιήθησαν καί παρεοτάθησαν 
κατά τό δοκοΰνέκάστω καί ύφ’οίουδήποτε,ίδέαι,σχέσεις, 
καί παντεϊαι περιστάσεις, οΐον ή Orbonna, ή προφυ- 
λάττουσα άπό όρφανείας καί έν αυτή παραμυθοΰσα, ή 
Fessonia, ή βοηθούσα έν τώ κσμάτω, Quias, ή Ησυ
χία, Speranza, ή Ελπίς, Febris, ή κατά τοϋ πυρετού 
προστατεύουσα κτλ. Μετά δέ τήν άνάμιίιν μετά τών 
Ελλήνων τής κάτω ’Ιταλίας, προσέλαόον οί Ρωμαίοι 
καί άλλους ελληνικούς θεούς. Μεταξύ τών πρώτων ή
γειραν ναούς, έν Ρώμη, τοΰ Απόλλωνος τών Δελφών 
τώ ^32 π. X., τών Διόσκουρων τώ 3ο4, τοϋ ’Ασκλη
πιού τώ αρι-

- Άπό τού Καρχηδονικοϋ πολέμου έπεκράτησεν έν’Ρώ
μη ώς καί πρός τό θρήσκευμα ό Ελληνισμός και διετη- 
ρήθησαν μέν ώς έπί τό πολύ τά άρχαϊα Ρωμαϊκά ονό
ματα καί έθιμα, άλλά τάς Ρωμαϊκός διεδέχθησαν έλλη- 
νικής πίστεως Αντιλήψεις καί είς τήν φιλολογίαν προσέτι 
έδόθη τύπος ελληνικός, καθ’ ήν μάλιστα εποχήν θρη
σκεία καί ήθη ήσαν έν παρακμή έν Έλλάδι.

Ούτως είσεχώρησαν είς αύτήν ή έλλειψις έδραίας πί- 
οτεως,ή έπιπολαιότης καί αί έξ’Αοίας καί Αίγύπτου ξενι
κοί τελεταί κτλ. μέχρι τής διαδόσεω? τοϋ χριστιανισμού, 
οτε έφυγαδεύθησαν πασαι αί εικονικοί αντιλήψεις καί θρη
σκεία· πρό τής έπικρατήοεως τοΰ πνευματικού γοήτρου 
τής νεωτέρας έποχής. Πάντα δέ τά ονόματα τών σα
θρών θεοτήτων ύπεχώρησαν καταρρεύσαντα πρό τού 
νέου φωτός, διετηρήθησαν δέ μόνον έν ταΐς χρονικαϊς 
βίόλοις ώς άρχαιολογικαί ψαντασίαι.

Τοΰ δέ ηθικού κύρους καί τής ηθικής πίστεως τά ονό
ματα ώς Πίστις, ’Ελπίς κτλ. διατηρούνται έτι, ούχί ως 
ονόματα θεοτήτων πλέον, ούδέποτε ύπαρξασών, άλλ’ώς 
ήθικαί παραστάσεις τής ανθρώπινης φαντασίας καί άδυ- 
ναμίσς πρό τών άκαταόλήτων τυχών τοΰ θνητού έν τή 
αινιγματώδει φύσει.

φ. η.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝθΡΠΠΟΥ
Τδ άνθρώπινον Ofoyta περιλαμβάνει 263 όστα*  

χαί 500 ώς έγγιστα μΰς.
Τδ μήκος τοΰ έντερικοΰ αύτού σωλήνος είνε 

33 ποδών, Α δέ ποσότης τον αίματος είς σώμα 
νεανίον ΰπολογίζεται είς 30 περίπου λίτρας, ήτοι 
τό 1)3 τοΰ βάρους τοΰ σώματός του.

Ή καρδία έχει μήκος δξ δακτύλων και διάμετρον 
τεσσάρων- πάλλει 70ις καθ’ έκαστον λεπτόν, χαί 
4,200 φοράς άνά πάσαν ώραν. Είς έκαστον παλ
ιόν αΰτής εξακοντίζει 21)2 οΰγκίας αίματος, ήτοι 
175 άνά παν λεπτόν, 636 λίτρας καθ’ έκάστην ώ

ραν. 7 τόννους καί 3)4 άνά πάσαν ήμέραν δλον 
δέ τό αίμα τοΰ σώματός μας διέρχεται διά τής 
καρδίας ήμών είς διάστημα τριών λεπτών.

’Οποία άέναος καί άτατάληπτος έργασία έν σώ- 
ματι,οΰτίνος Α έν τφ έγκεφάλω σκεπτικά δΰναμις 
μόνον τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν αΰτοΰ δύναται 
νά διευθύνμ καί ούχί έντελώς,ώς βούλεται.

01 πνεύμονες χωροΰσι κατά μέσον όρον μίαν 
λίτραν άέρος είς έκάστην έκπνοήν, άναπνέομεν δέ 
τούλάχιστον 1200 φοράς καθ’ ώραν , ένώ εί- 
σπνέομεν 700 λ'τρας άέρος περίπον ήτοι 24,000 
λίτρας καθ’ έκάστην ήμέραν.

Ή όλική έπιφάνεια τών πνευμονικών κυψελίδων 
δέν υπερβαίνει τοΰς 20,000 τετραγ. δακτύλους, 
ήτοι ίσοδυναμοΰσα πρός έκτασιν δωματίου έχον- 
τος 12 ποδών μήκους καί 12 πλάτους έπιφάνειαν.

Τό βάρος τοΰ έγκεφάλου νεανίου είνε ίσον ώς 
έγγιστα πρός τρεις λίτρας καί 8 ούγγίας. Ό δέ 
τής γυναικός πρός δύο λίτρας και 4 ούγγίας.

Όλα τά νεύρα συνδέονται μετά τού έγκεφάλου 
είτε άπ’ εύθείας είτε διά μέσου τοΰ νωτιαίου μυε
λού, ΰπερδαίνουσι δέ μετά τών Απειραρίθμων δια
κλαδώσεων αύτών πιθανώς τά δέκα έκατομμύρια.

Τό δέρμα συνίσταται έκ τριών στρωμμάτων ΰπερ- 
κειμένων άλλήλων, τό δέ πάχος αΰτοΰ ποικίλλει 
άπδ 1)4 μέχρι τοΰ 1)8 τοΰ δακτύλου.

Ή ατμοσφαιρική πίεσις έπ’ αύτοϋ είναι περίπου 
14 λιτρών καθ’ έκαστον τετραγωνικόν πόδα, δπερ 
δηλοί, δτι άτομον μέτριου μεγέθους ύφίσταται πίε- 
σιν 40,000 λιτρών.

Έκαστος τετραγωνικός δάκτυλος έπί τοΰ δέρμα
τος περικλείει 3,500 πόρους, ών ίκαστος δύναται 
νά παραδληθμ πρός μικρόν σωλήνα μήκους 3)4 
τοΰ δακτύλου.

Τοιοϋτον έν μέρει τό σώμα τοΰ ανθρώπου, 
άρκεϊ πνοή τις άνέμου νά νεκρώση καί κατα- 
στρέψη. Ό,τι δηλ. πλάττει όλόκληρος Α φύοις βαθ
μηδόν, καταστρέφει έλάχιστον μόριον αύτής, έν 
άκαρεί.

Ρους.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΣΕΙΔ1ΟΤ 
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ
(Συνέχ«ια· ιδ« προηγ. φύλλο»).

— Καί διατί, χ. Άμοιρα, ήρώτησα αύτόν τότε, έβαρύνθητε 
την Βουλγαρίαν χαί θέλετβ νά μετοιχήσητε «ίς την 'Ελλάδα ;

— Διότι, φίλε μου, μοί άπήντησεν, ευτυχώς είμαι νέος άκόμη 
καί δέν έπιθυμώ νά -χαθώ «ίς τόν πεζόν τούτον τόπον, έστω καί 
δι’ύλίγα χρήματά, τά όποια κερδίζω. Έπιθυμώ χαί θέλω ν’ 
άναπνεύσω ελεύθερον ορίζοντα καί καθαρόν άέρα.

Μετά τοΰτο μετέβην τη συνοδεία τοΰ χ. Ίακουμίδου, πρός 
ίπίσκεψιν τοΰ *.  N-Τσιτσιλιανοπούλου, σονδρομητοΰ μου, τρα- 
πεζοεμπόρου χαί ακραιφνούς πατριώτου.

Ό χ. Τσιτσιλιανόπουλος, εινε ύψηλοΰ αναστήματος, προβε- 
βηχυίας ηλικίας,κατάγεται έχ Βόλου, είνε χάλλιστος πατριώτης, 
χαί φημίζεται διά τάς πολλάς ευεργετικός αύτοϋ πράξεις.

Εύρομεν αύτόν εΐς τά ένδον τοΰ γραφείου του χαι μας ύπεδί*  
χθη έχθύμως ώμίλει δέ μετά πολλής διαθέσεως χαί ζωηρότητος 
χαί θάρρους παρά την μεγάλην αύτοϋ ηλικίαν. Άκούων χαί μη 
βλέπων τις αύτόν θά τόν έξελάμβανεν ώς πολύ νεώτερον.

“■'Ηχούσα πολλά χαλά περί υμών, χ. Τσιτσιλιανόπουλε, τφ 
λέγφ; καί ήδη μετ’ εύχαριστησεως παρατηρώ, ότι ομοιάζετε 
όχι μόνον ώς πρός τάς διαθέσεις, άλλά καί ώς πρός τό ανά
στημα μέ τόν μέγαν εύεργέτην μας, τόν χ. Άβέρωφ.

Ό κ.Τσιτσιλιανόπουλος παταγωδώς «γέλασε έκλαβών τοΰτο
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ώς ύπερβολήν, δι’δπερ τοσοΰτον ερμητικώς μοί έκλεισε τό 
βαλάντιόν του, ώστε, ούχί μόνον μίαν σειράν της «Φύσεως» δέν 
ήθέλησε νά δεχθη, άλλ’ ούτε καί την συνδρομήν του προθόμως 
νά πληρώση. Ώς φαίνεται, την έπίσχεψιν μου έξέλαβεν έπ της 
ανωτέρω παρομοιώσεως. ώς επιδρομήν πατά τοΰ βαλαντίου του ■

—Πολύ φιλάργυρο», σας βλέπω τώρα, π. Τσιτσιλιανόπουλε, 
τφ λέγφ, τί συμβαίνει ;

— Μά, πληρώνομεν τόσα πολλά, μοί άπαντα, ώστε άνα- 
γπαζόμεθα ενίοτε νά περιοριζώμεθα. θά σας πληρώσω δέ μίαν 
έξαμηνίαν μόνον τώρα.

’Ενόμισα, δτι’περιορίζετσι «ίς τάς πληρωμάσ του, διά να 
έπαρκη παντοΰ, χαι ώς έπ τούτου τφ άπηντησα'

—’Ισως έχετε δίκαιον καί δέν έπιθυμώ νά παρεξηγηθώ. 
. —Όχι, άλλά ποΰ καιρός νά διαόάζωμεν περιοδικά, μοί λέ
γει. Αί έργασίαι δέν μας άφίνουν.

— Έάν έγνώριζον, ότι δέν είσθε πλούσιος, τφ ειπον τότε,θά 
σας έπλήρωνον έγώ διά νά λαμβάνετε προθύμως και αναγι- 
νώσκετε τής πατρίδος σας τά συγγράμματα καί διά ν’άποσπασθε 
οίίτως ενίοτε έπ τών μικροπρεπών καί βλαβερών καί άενάων 
χρηματιστικών ασχολιών σας.

— Καί δέν μου λέγεις, άπό ποΰ μας ήλθες καί μας ξετρύ
πωσες μέ τόσην όρεξιν ; μοί λέγει ό κ. Τσιτσιλιανόπουλος.

— Άπ'έκεϊποΰ ξετρύπωσες καί σύ, τφ άπηντησα, καί ήλθ«ς 
νά διαδώσης εμπορικός γνώσεις. Άλλ’ ή διαφορά μας εινε ότι 
σεΤς μέν διαδίδετε πλουτοκρατικός ιδέας,έγώ δέ κοσμοκρατικας.

Καί ήγέρθην νά φύγω, πρώτου τοΰ κ. Ίακουμίδου άποχω- 
ρήσαντος έκ τής παρατεταμένης ταύτης συνδιαλέξεώς μας.

—Όχι, κάθησαι, μοί λέγει τότε νά σοΰ ’πώ κάτι τι, θά πα- 
ρης καί ένα καφέ. Άπό ποΰ είσαι ;

— Τί σας ενδιαφέρει τοΰτο; ήρώτησα .
— Ήθελα νά ξεύρω ποιος τόπος βγάζει αύτά τά κεφάλια.
— Ό Βόλος, τφ απαντώ, όπως τόν πειράξω.
— Δέν είσαι συ άπό τόν Βόλον, μοί λέγει.Οι Βολιώται δέν 

ξεύρουν τόσα γράμματα, εινε όλοι έμποροι.
— Καί άπό; ποΰ μέ νομίζετε ;
— Μά, άπό την ’Αγγλία, άπό την ’Αμερική...
— Όχι, διέκοψα, είμαι άπό την Αύστραλίαν, δπου υπάρχει 

περισσότερος χρυσός.
Κσί άφοΰ εϊπομεν έτι μερικά άστεϊα μετά του διαλεκτικού 

καί κοσμοπολίτου τούτου άνδρός, καί έπίομεν καί άνά μίαν μα’ 
στίχην, άπήλθον είς τό ξενοδοχεΤον μου.

Μετά μεσημβρίαν μετέβην μετά τοΰ κ. Κουλμάση πρός 
έπίσ*«ψιν  της πόλεως, ής αί κυριώτεροι οδοί είνε έμπορικαί, 
κατεχόμεναι ύπό έλλήνων καί ξένων κατοίκων,τό δέ λοιπόν μέ
ρος, τό καί άπόκεντρον, έκ βουλγάρων.

Ή Βάρνα έχει περί τούς 30,000 κατοίκους, έξ ών οί'Έλ- 
ληνες είνε ολίγοι, έχει δέ έμπόριον πολύ περιωρισμένον, μο
λονότι είναι έπίνειον μεγάλου διαμερίσματος. Ή δ’έλληνική 
κοινότης, ένεκα τοΰ μικροΰ αριθμού αύτης είνε μέτρια, έργα- 
ζομένη τό κατά δύναμιν καί ανευ πολλοΰ θορύβου" έκτελεϊ άρ- 
κούντως τόν προορισμόν της. Ή πόλις αίΐτη διατελεϊ ήδη «ίς 
πολύ ήσυχον κατάστασιν. Πάντες άλλοδαποί τε καί ξένοι ζώσιν 
Αγαπημένοι ώς άδελφοί, συγγενεύοντες άρκούντως διά της έπι- 
μιξίας" ύπάρχουσι δέ αρκετά διασκεδαστιχά κέντρα, μικρά θέα
τρα, φδίκά καφενεία, εξοχικοί περίπατοι, λέσχαι, κτλ. Τό δέ 
θέρος ,συγκεντροΰται ένταΰθα άρκετός κόσμος έκ τοΰ εσωτερι
κού της Βουλγαρίας,ενεκα τοΰ πρός την μαύρην θάλασσαν ώραίου 
θεαματικού αύτης μέρους, καί τών θερινών λουτρών. Πολλοί 
κατέρχονται έκεϊσε έκ τών ενδοτέρων πόλεων πρός τόν σκο
πόν τούτον. Τό θέρος τό κλίμα θεωρείται δροσερώτερον ένταΰθα 
διότι εις τά ένδότερα ό καύσων είνε αφόρητος, τόν δέ χειμώνα 
τό ψΰχος δριμύτατον.

Άφοΰ περιηλθομεν διάφορα μέρη καί είδομεν ώραίους κή
πους, δημόσια κτίρια, ναούς, καί καλλίστας οίκοδομάς, μετέ- 
όημεν είς τό αναγνωστήριου της λέσχης τών Όδησσητών, κα- 
λουμένης καί αρκετά καλώς κατηρτισμένης, όπου εύρομεν πέριξ 
μεγάλης τραπέζης πεπληρωμένης έκ περιοδικών καί εφημερί
δων, τινάς άναγινώσκοντας έν μεγάλη ησυχία. Ή «Φύσις» 
άνεγινώσχετο κατ’ έκείνην την στιγμήν ύπό τίνος κυρίου μετά 
μεγάλης προσοχής-Ό δέ πρόεδρος της λέσχης άπουσίαζε κατ’ 
έκείνην την ώραν.

Μετά ταΰτα άφοΰ έπεσκέφθην έτι τινάς τών συνδρομητών 
μου, μετέβην πρός τδ έσπέρας είς τον κήπον της δημαρχίας, 
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πρός συνάντησιν τοΰ κ. Παπαγεωργιάδου, δστις μέ είχε προσ- 
καλέσει νά συμφάγωμεν. Μετά παραμονήν δι έκεϊ ολίγης ώ
ρας, προσελθόντος καί τοΰ κ Παπαγεωργιάδου, παρετέθη ήμΐν 
τράπεζα έν ώραιοτάτη θέσει έναντι της θαλάσσης, δπου έγευ- 
ματίσαμεν μετά μεγάλης διαθέσεως καί όρέξεως ,καί καλλίστων 
παρ«σκευασμένων έδεσμάτων. Όκ.Παπαγεωργιαδης δέν εινε μό
νον εύάρεστος καί αξιόλογος είς τάς διαλεκτικάς συναναστρο- 
φάς του, άλλά πολύ καί εις τάς λουκουλλικάς έστιάσεις. 
Έφάγομεν πληρέστατα, διότι δέν έννόει νά παραλείψωμεν τί
ποτε, έκ της άφθόνου τραπέζης καλώς ένοουμένης φιλοξενίας.

Άφοΰ δέ έπίομεν καί τόν καφφέ έν τη ώραία καί δροσερο- 
τάτη εκείνη τοποθεσία καί εΐπομεν αρκετά, μετέθημεν περί 
την δεκάτην ώραν είς την Ιστορικήν έμπορικην Διεθνή Λέσχην 
διευθυνομένην ύπό Έλλ.ηνος, δπως λάβωμεν καί τό παγωτόν. 
Έκεϊ συνηντησαμεν διαφόρους άλλους “Ελληνας, ώς καί τόν 
κ. Φορτοΰναν, ,άδελφόν τοΰ έν Ιΐύργφ άνταποκριτοΰ μου, ζω
ηρόν καί διαλεκτικόν άνδρα,άλλά πολύ παράδοξον καί ίδιόρρυθ» 
μον εΐς τάς συζητήσεις του. Είχε την άξίωσιν η 'Ελλάς νά 
οδηγείται κατά τάς εμπνεύσεις του.

— Καί αν ησθε καί υμείς έκ τών διευθυνόντων τάς μεγά
λας ύποθέσ«ις της πατρίδος, τφ ειπον,οδτω θά «πράττετε, δπως' 
λέγετε ;

— Μάλιστα, άκριβώς οίΙτω, μοί άπηντησε.
— Καί άν έρρίπτετοτό σκάφος κατά κρημνών καί βράχων; 
Άδιάφορον, δέν τόν έμελλε καί τόσον.
Μετά ταΰτα έπεσκέφθην την λέσχην, άπαρτιζομένην έξ ισο

γείου διαμερίσματος, δπου ύπαρχον αϊθουσαΐ άναγνωστηρίου καί 
σφαιριστηρίου, καί άνωγείου έκ τριών έ'ως τεσσάρων δωματίων 
διά τούς συνδρομητάς:

Ή λέσχη αδτη φαίνεται έπαιξε σπουδαϊον ρόλον είς πα- 
ρωχημένας καί εύτυχεστέρας διά την πόλιν ταύτην έποχάς, 
ίδίφ έπί άνθηγ«μονίας τοΰ Σταμπούλωφ. Ώς φαίνεται η πόλις 
αυτή *̂το  η «ύνοουμένη τοΰ πολυμηχάνου εκείνου άνδρός, καί 
ειχεν έκεϊ πολλούς καί καλούς φίλους, διότι μετέβαινε συχνάκις. 
Είς την λέσχην δέ ταύτην προσηρχετο έπίσης καί άφινε ζωη- 
ράς άναμνησεις. Τά δέ τείχη αύτης έτι άντηχοΰσιν άπό τάς 
άνεξαλείπτους πράξεις του. « Έδώ έκαμε τοΰτο, καί έδώ έ- 
καμεν έκεϊνο, μοί έλεγον, καί οπότε ητο άνθηγεμών ένταΰθα 
πολλάκις ηρχετο νά διασκεδάζη καί άναπαύηταιέκ τών πολυα- 
σχόλων καί σοβαρών εργασιών του. >

— Την έπαύριον πρωίαν της έπομένης ήμέρας (μέλλον ν’ 
αναχωρήσω σιδηροδρομηκώς διά τό Ρουχστούκιον, ώστε άπο- 
χαιρετίσας πάντας τούς φίλους μου και συνδρομητάς, όποσχε- 
θείς νά τούς έπανίδω μετά τήν έκ Βραΐλας καί Γαλαζίου επά
νοδόν μου, προσεκλήθην παρά τοΰ κ. Ζαρόκωστα νά συμφά
γωμεν την μεσημβρίαν καί τό έσπέρας όμοΰ.

Άφοΰ δέ καί τοΰτο έγένετο έν πάσαις ταΐς δυναταΐς φίλο- 
φροσύναις καί περιποιήσεσιν «ίσηλθον τήν πρωίαν τής έπομέ
νης «ίς τό διά Ρουχστούκιον άναχωροΰν τραϊνον τών βουλγα- 
ριχών σιδηροδρόμων.

Έξεκινήσαμεν διά μέσου πεδιάδων καί σπαρτοφόρων γαιών. 
Ό σιδηρόδρομος ήτο παλαιός, βραδυκίνητος καί κοπιώδης, ώ; 
έκ τής πολυχρονίου χρήσεώς του.

Οθτω δέ μεταφερόμενοι άπό στάσεως είς στάσιν άνά μέσον 
διαφόρων άσημάντων χωρίων χαί κωμοπόλεων καί διά μέσου 
πάντοτε πεδιάδος ομαλής καί σιτοφύτου, άφίχθημεν περί τήν 
μεσημβρίαν ( είς τό χωρίον Provadi, όπου κατοικοΰσι διαφόφων 
φυλών‘κάτοικοι. Τό χωρίον τοΰτο εύρισκεται έν γραφικωτάτη 
τοποθεσίφ, έν τφ μέσφ εύρυτάτης χαράδρας, προφυλασσομένης 
καί στολιζομένης εκατέρωθεν ύπό σειράς έπιμήκων λόφων, είς 
τάς κορυφάς τών οποίων ποικιλόσχημοι βράχ« συμπληροΰσι 
τήν καλλονήν τής κωμοπόλεως ταύτης. Διερχόμεθα έν μέσφ 
αύτής, τών γυναικών παρατηρουσών ήμας έκ τών εξωστών καί 
θυρίδων, διερχομένους, καί μετά 5 λεπτά άφικνούμεθα είς τό 
Σχίοΰμεν, κεντρικόν σταθμόν τής μεταξύ Βάρνας καί 'Ρυοχ-, 
τσουκίου σιδηροδρομικής γραμμής.

Ένταΰθα εινε ό ήμυσις δρόμος δηλαδή τό μέσον τής μεταξύ 
τών δύο τούτων πόλεων άποστάσ-ως καί ό συρμός ϊσταταΐ έπί 
40 λεπτά πρός άνάπαυσιν τών έπιβατών.

(“Επεταί συνέχεια)·
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ΕΛΠΙΣ, ΠΙΣΤΙΣ, ΑΓΑΠΗ·

Ή μέν ’Ελπίς, είνε ή ουρανία θυγάτηρ βαρυπενθου· 
σών καρδιών, ή έκσώζουσα τόν άνθρωπον άπό τοΰ βαρά
θρου τής άπογνώσεως· ή δέ Πίστις, ή μήτηρ παντός 
αγαθού, ή όδηγοΰσα είς τήν όδόν τής αλήθειας καί τής 
αρετής. Άμφότεραι δέ εισι καί γνήσιαι τού Θεού θυ
γατέρες, έχουσαι κατοικίαν τήν Γήν άπασαν καί βω
μόν τά στήθη τών ανθρώπων.

Ελπίς καί Πίστις ί Α
γία συνωρίς, βάλσαμον γλυ
κύ παρηγορίας, δώρου θειον 
τοΰρανοϋ I Πόσον καί τό 
όνομά σας καί μόνον, συγ- 
κινεΐ τήν καρδίαν του άν- 
θρύπου, πόσον άννψοΐ τήν 
διάνοιαν καί διανοίγει τά 
όμματα αύτοϋ εις τό άδυτον 
φώς τής θρησκείας καί τής 

' αιωνιότητος 1 Καί ή ’Αγά
πη 1 . . . ώ, προστιθέμενης 
καί ταύτης είς τήν δυάδα 
τών σεπτών τούτων ουρανιών 
παρθένων , άποτελεϊται ή 
μαγική καί άχραντος τών 
Χαρίτων τριάς, ή θρησκευ
τική έκείνη τριάς, άνευ τής 
οποίας ό άνθρωπος θά είρ- 
πεν έν τή ΐλύϊ τού μίσους, 
τής άπογνώσεως καί τής 
άθείας ...

’Αγάπη, μήτερ σύ τής 
’Αθανασίας 1 Πόσον είσαι 
γλυκεία, πόσον σεμνή I ’Α
γαπάτε άλλήλους- 
είνε ή μελίφθογγος καί ζω- 
ήρρυτος έκείνη αΰδή, ή διά 
τών χειλέων τοΰ ϊύωτήρος 
ρηθεΓσα, πρός τήν άναγεν- 
νωμένην "Ανθρωπότητα I 

Φεΰ I μόνον άνευ τής ά· 
γάπης ό άνθρωπος εΐν’ αιω
νίως δυστυχής, αιωνίως δυσ- 
δαίμων I

* *

Καί ή μέν ’Ελπίς εικονί- 
όεται συνήθως κρατούσα 
στέφανον ϊνα δι’ αύτοΰ στέ
ψη τον άνδρεΐον μαχητήν, 
τον έν τοίς αίμορράνταις 
πεδίοις τών μαχών εύρόντα 
τον θάνατον, ή τον άπόκλη- ΕΛ.ΓΊΙΧ!

ρον τής μοίρας, τον οπογγίίοντα σιγηλώς τά δάκρυα 
του έν τή πενιχρά καλύβη αυτού. Ή δέ Πίοτ.ς, κρα
τούσα πλάκα καί έπιδεικνΰσα τά επ’ αυτής χρυσά εκείνα 
βήματα . . . 'Ρήματα, τά όποια άπό αιώνων έχαράχθη- 
σαν έπι των φύλλων τής ανθρώπινης καρδίας . . . Κα’ι 
ή ’Αγάπη ; ω ! αύτη δεν είκονίίεταί ποτέ 1 . . .

, ’Ελπίς καί Πίστις ! ποια λιγύφθογγος λύρα δύναται 
να ψαλλη τό μεγαλείου υμών καί τήν αγιότητα ! ποια 
καρδια αγνή να αίνέση τήν άπειρον ύμών παντοδυνα μιαν! 
Καί συ Αγάπι) αγία ύ, σύ είσαι ή κορωνίς πόσης ά· 
γαθότητος, πασης αρετής I είσαι ό τηλαυγής άδάμας, ό 
μαρμαίρων άπό τοϋ διαδήματος τού Ύψίστου !... Ώ! 
ναί, και αί τρεις είσθε μεγάτιμοι άδελφαί, και αί τρεις 
προσφιλείς τού Θεού θυγατέρες, άίιαι τής τιμής καί 
λατρείας έκ μέρους τής Άνθρωπότητος. Α.· Γ.

SEPTENTRION
Litteraire ετ artisticue. Flandre-Artois-Picardie

'Τπο τον ανωτέρω τίτλον 6 χ. Gaston Perot διευθυντή; τον Industriel 
du Nord et des Ardennes έξικόνησεν άξώλογον συγγραφήν, ή; εΰηρε- 
στηβη να μας αποστείλϊ)ί ν τεύχος μετά ιδιαιτέρας σημειωσεως έπ’αΰτοΰΕλ
ληνιστί, έχουσης όντως·

Εις τον συνάδελφον μον ΦΡ. ΊΤΡΙΝΤΕΖΗΝ 
μετά πίστεως τής φιλίας

ΓΑΕΤΩΝ ΠΕΡΟ

17 Αύγουστου 1896«
Ή συγγραφή αυτή μετά πολλής 

φιλοκαλίας επεξεργασμένη περιέχει φι
λολογικά έργα των κυριωτέρων λο
γογράφων τής Φλανδρίας, ’Αρτοησίας 
καί Πικαρδίας.

Έκ τοΰ έργου τούτου έρανιζόμεία 
χατα μετάφρασιν, τδ έπόμενον λίαν 
συγκινητικόν διήγημα.

ΚΑΙΚΙΛΙΑ
Μείνασα πολύ νέα καί όρ- 

φανή ή Καικιλία προσελήφθη 
ύπό Ttvo; έκ μητρός θείας της, 
Άννης καλουμένης. Ή καλή 
γραία ΰπέστη όλα; τάς θυσία;, 
όπως άναπτόξη τήν μικράν 
πτωχήν και την έκπαιδεύση 
ειτα ΐν τφ σχολείω τοϋ χω
ρίου. ’Εξαντληθεισών όμως 
ταχέως τών πενιχρών οικονο
μιών αύτής, ηναγκάσθη νά 
την θέση εις ΐργασίαν άλλα 
μη θέλουσα νά τή ΐπιβάλη τό 
σκληρόν επάγγελμα της ά- 
γρότιδος, ίνόμισεν ότι ή ραπτι
κή τέχνη θά ΐκοπίαζεν όλι- 
γώτερον την ήγαπημένην της.

Πλήν η θεία Άννα μετ ’ 
ολίγον άπώλεσε την ορασιν,ή 
δέ αφόρητος πενία επήλθε όρι-

στικώς καταστάσα έν τή πτωχή καλύβη της· καί μετά τι· 
νας μήνας ίπί τή ΐλπίδι νά κερδίζη τι περισσότερον ή Και- 
κιλια,με την καρδίαν τεθλιμμενην άφήκε τό χωρίον καίμετί- 
€η νά ζήτηση πόρον ζωής είς Λίλλην,άφοΰ πρότερον ΐνεπι- 
στεύθη την θείαν της είς την εύσπλαγχνίαν πάντων.

Τη βοηθείφ συστατικών επιστολών τοϋ δημάρχου καί - 
τοΰ εφημερίου, ώς καί πενών έκ τών ΐργατίδων συντρόφων 
της, μετά άναζήτησιν δύο ή τριών ήμερων μόνον, ταχέως 
εύρε θέσιν, προσληφθεϊσα ώς θαλαμηπόλος παρά τη κυρίφ 
Δάλιγκερ, πλουσίφ χήρφ,ήτις μετά τοϋ υΐοϋ της'Ρέμυ κα- 
τφκει ώραίαν Ιδιοκτησίαν εν ταιςνεαις συνοικίαιςτής πόλεως.

Είκοσι πέντε φράγκα μετά τής πλύσεως, τί χαρά 1 είκοσι 
φράγκα τούχάχιστον κατά μήνα διά τήν θείαν Άννην θ ’ 
άπεμάκρυνον τήν δυστυχίαν άπ’ αυτής· άλλως τε τόσον ο
λίγα πράγματα άναγκαιοϋσιν εις μίαν γραίαν είς τό χωρίον.

ι

Πλήρης έκ καλής θελήσεως καί γλυκύτητος η Καικιλία, 
εγνώριζε ν’ άρέσκη είς όλους· άλλως τε το καλώς πέπλα— 
σμένον άνάστημά της,τό δροσερόν πρόσωπόν της,, φερον δύο 
κυανούς μεγάλους οφθαλμούς, ή πυκνή αυτής κόμη, κο- 
-σμοϋσα τό άγνδν αυτής και ολίγον ήλιοκαες μέτωπον προσ- 
είλκυον τήν συμπάθειαν ΐκ πρώτης άπόψεως.

Ή νεδνις αύτη προσείλκυσε τον 'Ρέμυ Δάλιγκερ άν- 
δρα τριακοντούτην, έκδεδιητημένον φιλήδονον, δστις κατη- 
νάλισκε τον καιρόν του άπό τοϋ ίππου του είς τό ποδήλα- 
τον και άπό τούτου είς τήν 
λέσχην,ΐνίοτε δέ καί πρδ πάν
των είς τάς φιλοκόσμους σχέ
σεις του. Ε’ιθισμένος νά βλεπη 
μορφάς χυδαίας καί ΐνίοτε με- 
μαραμμένας τών πολυαρίθμων 
αύτοΰ φιλήδονων γυναικών, δ 
'Ρέμυ εύρισκε ί,γόητρον άδια- 
κόπως αύξάνον παρατηρών τήν 
ώραίαν ταύτην καί δροσεράν 
δεκαεπταέτιδα παιδίσκην· ό
πως την φέρη δε είς τούς δ- 
νυχάς του, τό βήμα ητο πολύ 
εΰκολον δι’ αυτόν. Άλλως 
τε δέ είνε πράγμα φυσικόν... 
Μία θαλαμηπόλος ! . . Δεν 
θά ήδύνατο νά έχη συνέπειας.

Άμ*  έπος άμ’ Ιργον. Τά 
πάντα ΐτέθησαν είς εργον ύπο 
τοϋ πονηροϋ φιλήδονου. Γλυ- 
κύτης, ευγένεια τρόπων και 
αύτό τδ ενδιαφέρον —διότι ό 
'Ρέμυ ΐφρόντιζε νά πληροφο- 
ρήται καί περί τής θείας 
Άννης,—διετέθησαν καλώς, 
μάλιστα προέτεινε νά μετα- 
βή καί πρός συνάντησιν τής 
πτωχής γραίας, όπως, εί δυ
νατόν, τήν μεταφέρη εΐς Λίλ- 
λην. Ή μοναξία της θά τή 
ήτο τόσον θλιβερά 1 . .. Με- 
τεχειρίσθη μάλιστα καί τόν 
μέγαν κΰνα του Μεδόρ ώς πρό
σχημα τής περαιτέρω προς 
αυτήν προσεγγίσεώς του. Ό 
κ. 'Ρέμυ συνίστα αύτόν πολ- 
λάκις είς τήν Καικιλίαν, δτε 
κατά τάς παλαιάς συνήθειας 
του άφινε αύτόν είς τήν οικί
αν της μεταβαίνων είς τους 
ΐν τφ δάσει περιπάτου; του.

Καί ή μικρά πτωχή δλως 
έκπληκτος καί στενοχωρημένη 
ΐν τή αρχή, βαθμηδόν ίσυνείθισε πρός τήν ΐνδιαφέρουσαν 
ταύτην συμπάθειαν, άφινομένη νά συλλαμβάνηται είς τήν 
παγίδα, ΐπιτηδείως στηθεΐσαν αυτή .Οί λόγοι καί τά βλέμ
ματα τοϋ κυρίου άπέβαινον τρυφερότερα, καί δεν τήν 
ΐφόβιζον πλέον· άλλως τε ΐδείκνυτο πρός αύτήν τόσον καλός 
καί γενναιόδωρος,καί δεν ήδύνατο νά έχη κακούς σκοπούς! 
Τέλος έσπέρας τι ΐπωφελούμενος ΐκδρομής τίνος τής μητρός 
του καί άφοϋ δι’ επιτήδειας εργασίας άπεμάκρυνε τούς ύπη- 
ρέτας ό ακόλαστος ούτος άνήρ συνεπλήρωσε τό εργον του, ΐγ- 
καταλιπών τήν πτωχήν Καικιλίαν συντετριμμένην, αίμόφυρ- 
τον, ήτιμασμένην. ...

Τήν ΐπαύριον τήν πρωίαν μή βλέπων αύτήν κατιρχομέ» 
νην εκ τοΰ δωματίου της καί άνησυχήσας πολύ, άνήλθεν 
είς αύτό, όπου τή ΐζήτησε συγγνώμην, δικαιολογήσας τό 
λάθος, 0περ έπραξεν, ένεκα τοϋ ζωηρού έρωτος, 0ν αΰτητφ 
ΐνέπνεε· τή ύπεσχέθη δέ πλείσθ’ όσα, άτινα θά ίξηγόραζον 

τήν θυσίαν της καί τέλος συνεπέρανεν ότι ή πτωχή παιδίσκη 
ώφειλε νά εγκατάλειψη τήν οικίαν προ τής επιστροφής τής. 
κυρίας της! θά ευρισκε πρόφασίν τινα όπως τη ΐξηγήση τήν 
αίφνιδίαν ταύτην άναχώρησιν, καθώς καί τοϊς λοιποϊς ΰπη- 
ρέταις,δήλον ότι σοβαράν ασθένειαν της θείας Άννης άπαι- 
τούσης τήν παρουσίαν της παρ’αύτή...’Αλλά δεν ήθελε νά 
ΐγκαταλείψη ούτως εις τούς δρόμους «ΐκείνην, ήν ΐλάτρευε 
περισσότερον είς τόν κόσμον»... Έγνώριζε μικρόν δωμάτιον 
όπου ήδύνατο νά περιμενη ήσύχως τήν τακτοποίησιν τής 

ύποθέσεως αυτής καί είζευρε 
μάλιστα αύτός καλώς νά τήν 
τακτοποίηση! — δεν την ή- 
γάπα μέχρι μανίας ;

’Επί τέλους τήν παρέσυρεν 
άνευ βίας καί θελήσεως, τήν 
ΐζησφάλισε καί τήν διετήρη- 
σεν επ’ άρκετόν χωρίς νά τή 
όμιλήση πλέον περί τών υπο
σχέσεων του.

Ή κυρία Δάλιγκερ ΐδέχθη 
ή μάλλον προσεποιήθη, 8τι 
δέχεται τήν πρότασιν τής άνα- 
χωρήσεως τής Καικιλίας, ήν 
τή μεταβίβασεν ό άγαπητός 
της ’Ρέμυ.

Ή Καικιλία άλλως τε τε- 
θορυβημένη καί συντετριμμένη 
ύπό τής ατιμία; της, ίζη έν 
τή δυσπραγεία της, ύποτασ- 
σομένη είς τόν εραστήν αυ
τής, κλαίουσα ΐν τφ κρυπτφ 
ιν μέσφ τής περιποιήσεως, 
ήτις περιέβαλλεν αύτήν. ’Εν 
τοιαύτη δέ ψυχική ταραχή 
διατελοΰσα ίλαβεν ίπιστολήν 
άπιυθυνομένην είς τδνομά της, 
διά μέσου τής κ. Δάλιγκερ 
καί ήν τή μετεκόμισεν δ 
'Ρέμυ, ήτις τή ανήγγειλε 
τον αιφνίδιον θάνατον τής 
θείας Άννης. Έσπευσεν είς τό 
χωρίον, ένδυθεισα τήν άπλου- 
στέραν αύτής έσθήτα, χωρίς 
νά δύναται νά έπανεύρη τήν 
προτέραν αύτής απλότητα. 
Οί χωρικοί δεν ήπατήθησαν 
ΐν τφ κοιμητηρίφ προσείλκυ
σε σκληρά καί περιφρονητικά 
βλέμματα,ά τή ελεγον:« ’Ιδού 
ακόμη μία ! »

Έμμανής έπανήλθεν είς 
Λίλλην, όπου διά δακρύων ά- 

τοϋ 'Ρέμυ και εις τάς θωπείας 
φίλου των. Βαρυνθέντος όμως

πήντα είς τάς περιποιήσεις
τοΰ Μεδόρ,, τοϋ πιστού _ . - .
καί δυσαρεστηθεντος ώς έκ τούτου τοϋ ΐραστοϋ της, άπε- 
σύρθη ούτος καί έπαναληφθείσης καί πάλιν τής σκηνής > 
ταύτης μετά τινας ημέρας, τό πρός αύτήν πάθος του ήρ- 
ξατο σβεννύμενον, μέχρις οΰ δΐν άνεφάνη πλέον.

Ή άτυχή; κόρη δεν τόν άνεζήτησε· μετά τινας ήμέρας 
ΐγκατέλειψε τό ΐστολισμένον δωμάτων της καί πάν ο,τι 
προήρχετο ΐζ εκείνου και μετέβη νά κατοίκηση ύπό τήν 
στέγην οικίας τινός άπομεμακρυσμένης συνοικίας. Ό "Ρέμυ 
έμαθε τοϋτο μετ’ εύχαριστήσεως.

’Εν τούτοι; αί χρηματικαί πηγαί τής Καικιλίας ΐζην- 
τλήθησαν, δτε ηναγκάσθη νά ζητήσή ΐργασίαν, ήν δυστυ
χώς δΐν εΰρεν. Ή περίστασις αότη συνέβαενεν ΐν τη ακμή 
τοΰ χειμώνος.’Επιστρέφουσα δέ έσπέραν τινά μετά μακράν 
Οδοιπορίαν έν μίσφ χιόνων, κατελήφθη τόσον ύπό τοΰ $ι·
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γους καί ένταυτφ ύπο παραληρήματος ώστε ήναγχάσβη νά [ 
χατακλιθή. Μετά οόο ημέρας ό θάνατος έέωκε τέλος είς το I 
μαρτύριαν της, χωρίς ούδΐν νά αίσθανθή. I

Αί γνωρίζουσαι αυτήν γείτονες, αΐτινες ίξ οίκτου προς * 
αυτήν παριστάθησαν κατά τάς τελευταίας στιγμάς της, 
εΙδοποίησαν τον αστυνόμον. « Ό νικροσκόπος» ήλθε νά τήν 
ίπεσκεφθη· ή δημαρχία άπέστειλε τήν νεκροφόρον των πε- 
νήτων καί τήν επαύριον τήν πρωίαν είς ίερευς ήλθε νά ζη- 
τήση το πτωχόν λείψανο», οπερ τέσσαρες φορείς μετέφερον J 
είς το κοιμητήριο». i

Ένφ αί γείτονες, αΐτινες είχον έλθει δπως ψίψωσι στα- 
γόνας τινάς δδατος έπί τοΰ φερέτρου της, έν τάχει έπε- 
στρεφον είς τάς οικίας των, καί οί τέσσαρες φορείς κατεβί- 
βαζον έκ τοΰ δωματίου της το πένθιμον φορτίον των, κύων 
τις δστις, διήρχετο μετά τοΰ κυρίου του, ήρξατο πενθίμως 
νά ήλακτή. Ή κηδεία είσήρχετο ήδη είς τήν δδόν, δτε δ 
κύριος τοΰ κυνος ήρώτησε μηχανικώς τάς γυναίκας έκ πε
ριέργειας; «Τίνος είναι ή κηδεία αυτή, εί; τοιαύτην πρωι
νήν ώραν ;

— Είνε μιάς νέας πτωχής κόρης, τφ άπήντησαν, ήτις 
προ δεκαπέντε ήμερων ήλθε*  εδώ*  έκαλείτο δέ Καικιλία.

Ό 'Ρέμυ Δώλεγκερ μετενόησεν οτι ήρώτησε και ήσθάνθη 
έλαφρόν φϊγος διερχόμενον κατά μήκος τής βάχεώς του. Άπε- 
μακρύνθη δέ αμέσως ψιθυρίζω? ;

«Κατηραμενη συνάντησις... Κατηραμενη συνάντησες!..» 
Πλήν ή συγκίνησής αδτη ύπήρξε βραχυτάτη.

Ό 'Ρέμυ επανήρχετο είς τήν οικίαν του αμέσως πριν ή 
καλώς έξημερώση, ευχαριστημένος διότι μία γραία θεία του 
ήν έμελλε νά κληρονομήση και ήτις προσωρινώς διέμενε παρά 
τή κ. Δάλιγκερ, ποσώς δέν θά ύπώπτευε τήν άκόλαστον 
κραιπάλην,είς ήν είχε διέλθει τήν νύκτα ταύτην έν τινι οικφ 
απώλειας τών περιχώρων.

Έν τούτοις πέραν έκεΐ ΐερεύ; καί αχθοφόροι έβάδιζον έν 
τάχει, δ δέ Μεδορ δέν ύλάκτει πλέον, περεωρισθεις μόνον 
είς τήν εκτέλεσιν τρις τοΰ γύρου πέριξ τοΰ φέρετρου, ίσχυρώς 
όσφρανθείς τον άέρα*  είτα δέ, χωρίς νά σκεφθγ τον κύριόν 
του, ηκολούθησε εχων τά ώτα τεταπεινωμένα, το λείψανο» 
έκείνης, ήτις τοσάκις τόν είχε θωπεύσει.

Ούτως ή πτωχή Καικιλία δέν έπεράτου τό τελευταίου 
αύτής ταξιίδιον άνευ οΰδενδς φίλου !

Jacques Color

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝΟΝ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ

Τήν στιγμήν τής άφίξεώ; μας αί μοναχαί ήσαν συ*ηθροισμέ»«ι  
με τάς άκινητούσας σεβαστός καλύπτρας των εις τό» όντως καλλι
τεχνικόν ναόν τής μονής, προσευχόμενοι γονυπετείς καί με τάς 
χείρας πρός τόν ουρανόν τεταμένος, σνμψάλλουσαι ώς καλλικέλαδοι 
αηδόνες διά λιγηράς καί εύμ-όλπου φωνής.

Τό λαμπρόν τούτο θέαμα συνεκί»ησε τάς καρδία; μα; χαί πρού- 
ξένησε ψίγος είς δλο*  μας τό σώμα' τά δάκρυα τότε διηυλάκωσαν 
τάς παρειά; έμοΰ τε καί τής φίλης μου, έκ τής καταλαβούση; άμ- 
φοτέρας βαθείας συγκινήσεω;, ήν μετ' ολίγον διεδέχθη γλυκεία ανα
κούφισες ύπαγορευθεΐσα έκ τή; κατανύξεως, τήν όποιαν αισθάνεται 
πας χριστιανός, θέτω» πρώτη» φοράν τόν πόδα του έπι τοΰ ούδοΰ του 
ναοΰ «ου Ύψίστο».

Εκατόν και είκοσι μοναχαί περίπου διαμένουσι» έν τή μονή 
ταύτη, ών αί πλείσται παρθένοι, άνθηραί ώ: τά κρίνα, ταπειναί 
καί χαρίεσσαι, δπως τά ία, ώραΐαι καί άβραί ώς τά ρόδα τοΰ 
Μαιου,φέρουσαι δμοιομόρφου; μελαίνα; στολάς- ίστανται δέ πάντοτε 
μετά σεβασμού καί ταπεινοφροσύνης ενώπιον τής νεαρά; ήγουμένης 
των, ήν καί προσκυνοΰσιν εδα^ιαίως, άσπαζόμεναι τήν νεΐρα τής 
πνευματικής μητρός των, ής τα απλοϊκά καί λετρευτά στήθη είναι 
μεστά άληθοΰς χριστιανικής αγάπης και άφοσιώσεως.

Τά πλειστα τών έν Έλλάδι μοναστηρίων είναι πλούσια καί οί 
εν αύτφ διαμένοντες διέρχονται τόν βίον εύαρεστώτερον πολλών 
κοσμικών,οίτινε; στερούνται τοΰ έπιουσίου άρτου πρός διατροφήν τή; 

πολυμελούς αύτών -οικογένειας,μετά μόχθων δε καί-μυρίων αγώνων 
έπιζητοΰσιν οί τλήαονες εργασίαν τινα,ην μή εΰρίσκοντες, τήκονται 
έκτης απελπισίας αυτών. ’Απόδειξις τών ανωτέρω,ή σωματική κατά· 
στάσις τών μοναχών, ών τό σώμα κατά 99 0)0 εύρίσκεται κατά 
τόν όγκον εί; τό τετράγωνον, ή τό τών-λοιπών ανθρώπων. ’Αμφί
βολον είναι ά» ύπάρχη μοναστήριον μή εξαρκου» εις τά; καθημε
ρινά; ζωτικά; άνάγκας. Δυστυχώ; δμως είς τήν έξαίρεσι» ταύτην 
υπάγεται και ή παρούσα μονή, ής ή πτωχεία συγκινεΐ καί τήν 
τραχυτέραν καρδίαν. Έκαστον τών έν τώ μοναστηρίφ τούτφ δια- 
μενόντων πλασμάτων ζή δι’ Ιδίων πόρων' καί ά» μεν τυγχάνη εύ- 
πόρου οικογένειας, ή κληρονόμο; περιουσία; έστω καί τόσης*;  δση 
απαιτείται εις ζωή*  άνετον, είναι ευτυχές, έάν δμως άμοιρη τού
των καί δέν έχει άλλον πόρον, τότε ή πτωχή μονή αδυνατεί να 
παρέχη τον καθημερινόν τουλάχιστον άρτον, πλήν τής μηνιαίας 
πενταδράχμου προσφοράς, ήτις παρέχεται έκαστη ένδεεί μοναχή έκ 
τών εισοδημάτων τού έν τή πρωτευούση ναοΰ τής Ευαγγελίστριας.

Κρίθινος άρτο; και όσπρια είναι συνήθως ή ώρισμένη καθημερι
νή τροφή τών αδελφών τούτων, πλήν τών ώών καί τοΰ γάλακτος, 
άτινα κατά Σάββατο*  καί Κυριακήν μόνον καταλύονται διότι τό 
κρέας ουδέποτε διέρχεται τοΰ ούδοΰ τή; μονής. Ταΰτα διά τά; εύ
πορους, διότι δέν παρατίθενται κοιναί τράπεζαι.

Τοιαύτη λοιπόν πενία μαστίζει τό τέμενος τούτο τής λατρείας, 
έπομένως ανατέλλουσι καί ήμέραι, καθ’ άς 4 ήλιος δέν λάμπει διά 
πολλά; δυτυχεί; μοναχός, αΐτινε; στερούνται καί τοΰ ξηρού άρτου, 
έάν αδελφή τις δέν προλάβη τήν ϊλλειψιν ταύτην.

"Ισως δμως ύποθέση τις, δτι εν εκ τών αιτίων, άτινα καθιστώτι» 
τήν δεινήν θέσιν τής μονής κρισιμωτέραν. είναι καί ή οκνηρία. 
’Απατάται. Νέαι καί γραΐαι, ύγιεΐς καί ασθενείς, άποροι καί εύ
ποροι κατασκευάζομαι συμφώνωςτή αναπτύξει των διάφορα χόνδρι
να ψέλλια καί δακτυλίδια, φυλακτηρίου; σταυρούς, ποικιλόχροα 
κομβολόγια, δ.κτυωτά προσκεφάλαια, μεταξίνα; περιχειρίδα; καί 
άλλα τινά δμο,α πράγματα, άτινα ώς έπί τό πολύ πωλοϋσι τήν 
25ην Μαρτίου καθ’ ην πανηγυρίζεται έν τή πρωτευούση ή επέτειος 
τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου καί τήν 15η» Αύγούστρυ καθ’ ήν 
έπίσης πανηγυρίζεται ή Κοίμησις τής Θεοτόκου. Τά προερχόμενα 
δμως έκ τούτων κέρδη εί>αι τόσον μηδαμινά, ώστε εύνής ίργον ή
θελε*  ε’σθαι, έά*  τό δημόσιον ταμείο» τών ανεξάντλητων προσφο
ρών τής Ευαγγελίστριας, τό μεριμνώ*  ύπέρ τόσων αγαθοεργών 
σκοπώ*  καί προσφέρο» όλοχλήρου; χιλιάδας κατ’ έτος εί; πρόσωπα 
έλαχίστην ανάγκη*  εχοντα,ήλάττωνε κανάτι τά; δωρεάς ταύτα; καί 
προσέθετε τό περίσσευμα εις τήν πεντάδραχμον μηνιαία» θυσία*  δι’ 
έκαστη*  τών απορωτάτων μονάχων, αφοϋ πολλαί εξ αυτών έχου- 
σι καί ίδιους πόρους.Τήν μικράν δέ ταύτην ανάγκη*  ού μόνον ή φι
λανθρωπία υπαγορεύει, άλλά καί αύτή ή αξιοπρέπεια τοδ θρη- 
σκεύματός μας απαιτεί, διότι είναι λυπηρόν καί αρκετά σκανδαλώ
δες νά βλέπη τι; απέναντι τοιαύτης έλεϊνότητο; έπί τοΰ αντίκρυ 
λόφου ΰψούμε>α μεγαλοπρεπή μέγαρα, ένθα διατοίβουσι μοναχαί 
ίτεροδόξων θρησκευμάτων, ζώσαι έν πάση άνέσει.

Τό εσωτερικόν του ναοΰ τή; μονή; είναι φιλόκαλο», άλλά δές 
εχει τι άξιο*  λόγου'οίδ’έσωτερικοίτοίχοι αύτοϋ παρισιώσι διαφόρους 
τοιχογράφος, ήτοι μαρτυρολόγια άγίω» καί αρκετά; σκηνά; εκ τής 
παλαιί; καί καινή; διαθήκης, πρός δέ απεικονίζεται έ*  αυτοί; άπας 
4 «» τώ Άδη ποινικός νόμος παντός παραβάτου τών εντολών τοδ 
Κυρίου.

Πριν δέ περάνω τήν μικρά*  ταύτην διατρ βήν μου θά παριστή- 
σω έστω χαί διά τών άπλουστέρω*  χρωμάτων, διά τοδ ασθενούς 
καλάμου μου τάς εντυπώσεις, άς άπεκόμισα άπό τά; μορφάς τών 
νυμφών τούτων καί ιδίφ τής ήγουμένης των.

Τά πρόσωπα τών πτωχών εκείνων πλασμάτων φέρουσιν έ*  γίνει 
τόν τύπον τής άμνησικακίας καί τής άγαθότητος, έ»ώ έκ τώ*  οφ
θαλμών τω*  ακτινοβολεί αόρατό; τις ευδαιμονία έπί τή ίερμ αποστο
λή τω». Ό λαμβά*ων  δέ τό θάρρος νά τάς έρωτήση περί τής μο
ναχική; ζωή; των δέχεται τοιαύτη*  άπάντησιν ώστε γεννάται αΰτ<£ 
4 πόθο; νά εγκατάλειψη διά παντός τόν πλήρη θορύβου πικριών, η 
καί απολαύσεων βίον καί ένδυθή τό άπλοΰν ένδυμα τής μετάνοιας. 
Γράφω δέ ταΰτα έξ ιδίας άντιλήψεως, διότι καί έμε χαί τήν φί
λην μου τό αυτό αίσθημα χατέλαβεν, δπερ θά έπραγματοποιεΐτο, 
έάν καθήκοντα οικογενειακά μάς έπέτρεπον τοΰτο καί έαν κατα τό 
κοινώς λεγόμενον δέν ήτο «βαρε ιάή καλογηρική ».

Μεθ’ δλας όμως τάς κακουχίας, ά; ύφίστανται, αί πλεϊσται τού
των είναι αριστουργήματα τής φύσεως, αί μέ» λεπτοφυείς καί ιδα- 
νικαί χαλλοναί, αί δέ άρχαΐαι έλληνίδες τό ανάστημα καί άλλαι 
παρεμφερείς πρός Σαξωνιχά άγαλμάτια' δλων τέλος τά ύπομειδιώντα 
πρόσωπα, (πλήν γηραιών τινωνφαιδρώς άναμενουσών τόν θάνατον) 
καί ή λία» αισθητή σεμνότης τών τρόπων χαί κινήσεων τω» κα- 
εεδείχνυον αύτά; αληθώς οπαδού; τοΰ θεανθρώπου.

Όδηγηθείσας κατόπιν εις τό ήγουμενεΐόν, δέν μάς διέλαθεν ή α- 
κτινοβόλος καλλονή τής εικοσαέτιδος περίπου ήγουμένης τω*  μέ τό- 
άβρό» κύκνειον σώμά της, μέ τάς στρογγυλά; χαί εύπλάστους χεΐ- 
ράς της, ας όλονέν έκάλυττε. Τό προσωπόν της έκόσμει διαφανε- 
στάνη λευκή έπιδερμίς,δύο παμρέλανες δφθαλμοί χαί όμοιου χρώμα- 
ος τοξοειδείς όφρδς, καί χείλη ερυθρά ώ; τό κορά'λίΟν.Τά βλέμμα

τά της, τά διηνεκώς έστραμμένα πρός τό έδαφος τοσοδτο*  επιβλη
τικά ησαν καί είς συμπάθειαν ήγειρον,ώστε άπαξ ατενίζω» τις αυτά 
κατελαμβάνετο ύπό τοΰ πόθου νά μένη πλησίον της χαί νά ποιμαί- 
νηται ύπ’ αυτής.

Ή ήγουμένη οφείλει »ά είναι ακριβέστατος τύπος καί υπογραμ
μός αρετής έ» τή μονή' εκτός 3έ τούτου καθήκον έχει νά συνεργά- 
ζηται μετά τών τριών πρεσβυτέρων άποτελονσών τό συμβούλιο» 
τής μονής· έν συντόμιρ δέ έχάστην πανταετίαν εκλέγεται »έα ήγου
μένη διά ψήφου, οτε ή μονή δμοιάζει μέ μικρόν δήμο»,,έκλέγοντα 
τό*  δήμαρχό» του μετά στοργής καί χριστιανικής αγάπης, άνευ 
παθώ» καί φθόνου. Άπασαι δ’ αί λοιπαί μοναχαί διαιρούνται είς 
4 τάξεις· είς δοκίμους, βασοφόρους κ·α ί μεγαλό
σχημους' ύπό τά; διαταγας δέ τή; έκλεχθησομένης ήγουμένης 
τίθεται μοναχή ύποτακτι κή καλούμενη καί έκτελοΰσα πάσαν 
υπηρεσία*  άφορώσαν τήν ήγουμένην της μεθ’ ής ζή ώς άλλο γνή
σιον αύτής τέκνο».

‘Ετερον έχχλησίδιο*  έστρωμένο» διά πλακών είναι τό κοιμητή- 
ριον τής μικρά; έκείνης κοινωνίας έγκλεΐον τά σώματα τών άποβιω- 
σασών μοναχών μέ επιτύμβια άπλώς ήριθμημένα. ,Τό πληκτικόν 
τοΰτο έχχλησίδιον φέρει διά τίνος θύρας είς τό κοιμητήριο» άγρια*  
φρίκην είς τή» ψυχήν τού εισερχομένου εμποιούν έ» μεσφ τού σκο
τεινού εκείνου Άδου, δπςυ πλεΐστα κρανία είναι παρατεθειμένα 
κανονικώς καί άποτόμως άτενίζοντα ήμά; διά τώ» χαινουσώ*  δπών 
τοδ σκελετώδους προσώπου των' έν τή άγρί» ταύτη ^>γή ήσθάν- 
θημε*  άνεπα,ισθήτως φρίκη*  καί θλιψι» βαθεϊα» καταλαβοϋσα*  τάς 
καρδίας μας καί άναγκάσασα*  ήμάι *ά  μαχρυνθώμεν, ώς οίόν τε 
ταχύτερο» καί μάλιστα, δτε μάςέδείχθη τό έ»τός του χωνευτηρίου 
μέρος,όπου πλόκαμοι οιαφόρω» χρωμάτων συνεφύροντο εν τή κοιλαδι 
εκείνη τής ματαιότητος.

Προσκληθεισαι ειτα έν τή αιθούση του ήγουμενείου έτύχομεν ανέκ
φραστου φιλοξενίας· πλήν τοΰ προσφερθέντος ήμΐν γλυκού, καφφέ 
μιτάδιπύρων, τέσσαρες μοναχαί δόκιμοι ύπό τάς γλυκείας καί μη
τρικά; ΐιαταγάς τής ήγουμένης των έξετέλεσα» μετά μεγίστης προ
θυμίας καί περισσής γλυκύτητος τήν ύπηρεσίαν τής ήμέρας έκεί
νης. Ή τράπεζα,ήτι; παρεσχευάσθη,ητο αρκετά πλούσια μεθ' δλην 
τή*  πτωχείαν καί έλλειψι» τώ*  αναγκαίων· Ζωμός μετά ιχθύων 
βραστών, ειτα δπτών μετά σαλάτας, ώών, τυροΰ καί άλλων καρι- 
χευμάτων και όπωρικώ*  χατέπαυσαν τάς απαιτήσεις του μετά τό
σην οδοιπορίαν χενωθέντος στομάχου μας. Ή παρουσία τής ήγου
μένης, μεθ’ ής συνεφάγομεν, διετήρει είδος τι μεγαλοπρεπεία; χαί 
σεβασμοΰ, ύφος χρηστότητο; καί αρετής μεμιγμένης μετά χριστια
νικής ειλικρίνειας πρός πάντα ξένον καί καθιστώσης αυτή» αγνήν 
καί αξιαγάπητο» είς τό βλέμμα τού παρατηρητοΰ.

Μετά τό δείπνο*  ή ήγουμένη περιαγαγοΰσα ημάς είς τούς κοιτώ
νας τοΰ ήγουμενείου, μάς εδειξε τόν ώς φωλεά» ίδικόν της, προσ- 
θέσασα, δτι κάτωθεν αύτοϋ ύπάρχει πρό χρόνων πολλών ή ειχώ*  
τής Ζωοδόχου Πηγής έ» είδει έχκλησιίίου, ής ή κανδύλα είναι πάν
τοτε άνημμένη ήμερα» χαί νύχτα, διότι μόλις σβεσθή ακούεται δί- 
κτυπος,δστις σημαίνει δτι έσβέσθη χαί πρέπει νά τεθή ξλαιο», ώςίλεγε.

Προσχληθεΐσαι είτα νά χαταχλιθώμιν έν τοΐς χοιτώσι τοΰ ηγου
μενείου ήονήθημεν, διότι επρεπε νά τηρηθή άκρα σιγή χαί μοναχι
κός τω ο»τι ύπνος, ένώ μετά τε τή; φίλης μου καί τώ» γονέων 
μας θά ήτο αδύνατον έά» δέν ήρχίζωμεν τό ατελεύτητο» conver
sation, δπερ είς τοιαύτας περιστάσεις λαμβάνει χώ^αν έξ άποκομι- 
ζεμένων έντυπώσεω» έπεισοοίων τινώ» χαί δπερ ακολούθως, ώςεκ 
τής επιβαλλόμενης έκεΐ άγια; σιγή;, καθ’ ήν καί αύτά τά έπιπλα 
τής αιθούση; φαίνονται ύποτασσόμενα εις τούς μοναχικού; νόμους 
προξενούσε τού; σπασμωδιχώς νευρικούς χαί ακουσίου; γέλωτα;, εις 
ου; κινδυνεύει 4 θνητός έκ τή; σενοχωρίας του, μή ίυ*άμενο;  »ά 
συγκράτηση αύτούς. Όπως δε αί μυΐαι είναι αδύνατον ν’άποσπα· 
σθώσιν άπό τού μέλιτο;, ομοίως έπεισόδειά τι*α  κωμικά καθ’ έδόν 
λαμβόντα χώραν δεν μα; άφήκαν νά χο'μηθώμεν· δι’ δλα ταΰτα 
άπεφασίσαμεν νά καταχλιθώμε» εις τό έκτος τής μόνης ταρακείμε- 
νον Ξενοδοχείων, οίκημα απλώς διεσκευασμένον καί άνήκο» τή μονή, 
δπερ ώς ξενοδόχου είχε μοναχήν τινα, ήτις πάνυ φιλοξενώ; ήτοί- 
μασε τά πρός ύπνον. Άλλά τό προαύλιου τοΰ ξενοδοχείου τούτου 
τής μονής είναι θέσι; μοναδιχή καί έκτακτος καί έν<^ ήσθανόμεθα 
πολλήν προς ύπνον διάθεσι» έκ τής κοπιώδους διά τό ανωφερές τής 
δδοΰ ονηλασία; προσχαλούμεθα έκεΐ ύπό τής μητρός μου, ήτι; δέν 
ειχεν ακόμη ε'ισέλθει. όπως παραμιίνωμεν είσέτι ύπό τόν μαγικόν 
καί χρυιτάλλινον ουρανόν, έφ ’ ού τά απέραντων διαστάσεων καί 
γλυκύτατων αποχρώσεων νέφη, άπό τοΰ γαλακτώδους μέχρι του 
τεφροειδούς μετά μολυβδοχρόων ραβδώσεων, ώς πολύπτυχοι αφρόεσ- 
σαι όθόναι νωχελώς άπλοΰνται άνά τό άπειρο» σχηματίζουσαι τούς 
γραφικωτέρους κυματισμούς διεχδιχοΰντας τόν θαυμασμό*  μας χαί 
επομένως άναγχάζοντας ήμάς *ά  λησμονήσωμε*  τά; μετά τόσης 
προθυμίας χαί καθαριότητες προετοιμασβείσας χλίνας, καίτοι ήτο ή 
έβδόμη καί ήμίσεια ώρα χαθ’ήν κοσμικός αδυνατεί νά περιορισθή έ*  
ώρφ θέρους έν τώ δωματίφ του. Ή μυρίπνους τών όρέων αύρα έχίνει 
τά ήρεμοϋντα τής θαλάσσης ύδατα, άτινα ώς απέραντος αργυρού; δί
σκος φαίνονται μακρόθε*  ήπλωμέ»απρό τών ποδών μας άπό τοΰ ύ
ψους έφ’ ου ή μονή, ώς άλλη τή; πόλεω; άκρόπολις δεσπόζει καί 

παρέχει ιδέα*  τή; άπαστραπτούση; άχτινοβόλου καλλονή; τβν έν 
ταΐ; νήσοι; τών Μαχάρων διαιτωμένων δικαίων.

ζ (Έπεται τό τέλος)
Ευαγγβλία Κορωναιβου.

sa

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΕΙΑΣ

Α'·

Πάει ό καιρό; πούχα φτερά 
κ’ έγώ ’σάν άγγελοϋδι, 
καί κάδε λόγοι: μου . . . γλυκό 
ήταν' κι’ ώραΐο τραγοΟδι.

Τώρα ’c τά ξένα μοναχό;, 
ποοηγοριά μεγάλη 
βρίσκω, ’σάν νοιώθω πώ; πονούν 
κ’ έμένα τέτοια κάλλη 1

Β'.

Τραγούδια θέλει;, κόρη μου 
Ϊιά. λεύκωμ ’ άπό ’μένα ; 
'ραγοϋδι έχω τήνέρμιά 

καί λεύκωμα τά ξένα !

Γ.

Ξένο; έγώ, φτωχό; κι’ άπελπισμένο; 
Κανείς δέν μέ πσνεΤ..-δέν μ’ Λγαπ§...

Άν είμαι ζωντανό; ή πεθαμένο;
Κάνει; δένέρωτφ ! Γιάμέ σιωπμ... 

Ή μάνα μοναχά καρδιοκτυπφ.

Μακρυά έγώ άπ’ όσου; μ’ άγαποδνε 
Δέν βρίσκω πουθενά παρηγοριά :

Καί άν ’c τά ξένα κάποιοι εύρεθουνε 
Καί φύγη άπό ’μέ ή στενοχώριά,

'Ac χαίρουνται κ’ αιώνια ά; εύτυχοΟνε t

Ο ΞΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ ΤΟΥ
’Ημέρα δέν περνά χρυσή μου κόρη 

Όποϋ νά μή σέ συλλογοΰμαι, 
Ώ I νάθελε μή γνωρισθοΰιιε. 
Καί οί δυό μαζύ νά πληγώσουμε

Μέ τής άγάπη; τή; σκληρά; τό πικρό δόρυ I
Ούτ’ ώρα δέν περνφ,—π’ άνάθεμά τη 

Όποδ νά μή σ’ έχω ’; τό νού μου, 
’S τ’ άγέρι τ' άναστεναγμοΰ μου, 
Καί μέ; k τή δρόσο τού κλαΟμοΟ μου, 

’Σ τή; φαντασία; μου αιώνια ζή; τό μάτι.

Ούτε στιγμή περνά νά μή ξεχάσω 
τοΰξρωτο; τήν πρώτην ώρα, 
’Σάν ήλθα '; τή γλυκεχά σου χώρα, 
Καί τή στιγμή ποΰ γράφω τώρα, 
Πώ; περιμένω τόν, καιρό νάξαναφθάσωί

" Γ. Α. Πολέτη;

CTSJKH ΕΠΙΑΡΑΣΙ2

Πά; νεανία; ούτινο; αί ΐδίσε αρχίζουν νά γεννωντα· 
και αναπτύσσονται, έχει ψυσικΰς ανάγκην καί ολίγη; 
χαρά;, ευθυμία;, ίωηρότητος και συμμετοχή; προς τά 
περιβάλλοντα αΰτάν ^αρίεντα αντικείμενα, διότι έκεΐ 
άκριόώ; εύρίσκονται τά χρώματα, οί ήχοι, τά σχήματα 
και αί άντιλήψει;, ών δειται διά τήν διανοητικήν αύτοϋ 
άνάπτυξιν, άπαραλλάκτως ώς χρειάζονται ό άρτος καί 
τό κρέας διά τήν φυσικήν αύτοϋ άνάπτυξιν.



144 Η ΦΥΣΙΣ

ΧΚ.ΗΝ ΑΙ. ΕΡΩΤΟΛΗΠΤΩΝ
Ή Φαιδώρα έμμανώς ήράτο τού Πε

ρικλεούς, αστείου νέου άλλά κηπουρού, δν 
οί γονείς αύτής ούδόλως ήθελον διά γαμ
βρόν και συνεπώς μετά προσοχής έπέ- 
βλεπον τά διαβήματα τής θυγατρός των.

Ή Φαιδώρα μή έχουσα πλέον άλλο 
μέσον συνεννοήσεως, μετ ’έκείνου,έσκέφθη 
νά χρησιμοποιήσω τδ ποτιστήριον τοΟ 
έραστοΟ της καί οή άνελδοΟσα έπί σκίμ- 
ποδος έφ ’ οΰ έτοποθέτησε μικρόν κιβώτιον 
έπ ’ αύτού έΟετο τήν επιστολήν της έντδς 
τού έργαλείου.

Άλλά ώ τής άτυχίας ! Προσελθόν- 
. τος τού Περικλέτου της, δπως λάβη τδ 
ποτιστήριον, άνετράπη δ σκίμπους καί 
μετ’ αύτού τδ έργαλείον τρίτος δέχαρα
γών, τδ ύδωρ, συνεπλήρωσε τήν αγω
νίαν τών έραστών, περιλοΟσαν άπδ κεφα
λής μέχρι ποδών τδν άτυχή έρωτόλη- 
πτον, τής Φαιδώρας κατατνιγούσης έν 
τφ στόματι διά τής χειρδς και τού ριπι
δίου της, έν μέγα... άχ I . . .

Πρέτσ..

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Μέΰον έξελέγξεως τών τραπεζογραμματίων.

Ίδοΐι μέσον αλάνθαστου της άναγνωρίσεως τον 
γνήσιον άπό τοΰ ψευδούς τραπεζογραμματίου

Άρκεϊ πρός τοΰτο νά περάσητε, δι’ έλαφράς έ ■ 
παφής, άργυροΰν νόμισμα οίονδήποτε, έπί τής ό- 
πισθίας πλευράς τοΰ τραπεζικόν χαρτονομίσματος, 
ήτοι έπί τον λευκού αύτού μέρους. Καί, άν μέν τό 
χαρτονόμισμα ήναι γνήσιον, τά έπ’ αύτού προξε- 
νηθέντα ίχνη, σημεία, θά γίνωσιν αμέσως μέλανα 
σννεπεία τής χημικής συνθέσεως τής περιεχομέ- 
νης έν ττί σνσκευασία τού χάρτου τούτου. Έάν 
τούναντίον τό χαρτονόμισμα ήναι κίβδηλου, καί 
ύπάρχμ, ώς είκός, ή συνήθης χημική ούσία έν τω 
χάρτη,θά παραχθώσιν άπλώς έπί τούτου σημεία ή 
γραμμαί στιλπναί, σννεπεία τής προστριβής τού 
άργυρον νομίσματος, ώσεί νά προσέτριβέ τις συ
νήθη λευκόν χάρτην.

Φ. Π.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Διανύοντες ήδη τά μέσα τοΰ τρέχοντος leu έτους 

τής Β'. Περιόδου, παρακαλοΰνται δσοι έχ τών ήμετέ- 
ρων συνδρομητών δέν άπέστειλαν έτι τήν συνδρομήν 
των, εύαρεστούμενοι, νά μάς άποστείλωσιν αύτήν, 
πρδς αποφυγήν ιδιαιτέρων παρακλήσεων καί άναμνή- 
σεων.

Λ,ύββες τών έντφ υπ’ άρεβ. 16 φύλλφ 
Λένεγμιάτων.

30. Αίνιγμα. Κερόος—χέάμο;

Έλυσα» αύτδ ή Δνις Λουκία Θυμοπούλου έξ 'Αθηνών, 4 χ. Ν. 
Παρασχευας έκ Πατρών, 6-κ. Περ· Πατρίκιοί έχ Σύρου, b χ. Μ· 
Σαλοΰστρος έχ Κων)πόλιως καί 4 κ· Διον. 'Αφεντούλης έχ Πειραιώς.

31. Αίνιγμα. Ή αϊζ.

Έλυσαν αύτό, ή Δεσποινίς Λουκία Θυμοπούλου έξ ’Αθηνών, 4 
χ. Ν. Παρασχευας έχ Πατρών, 4 κ. Β. Βενθύλος εκ Πειραιώς 
καί 4 χ. Δ. Άφεντούλης έκ Πειραιώς-

32. Έρώτηΰις.

'Η γυνή τοΰ Ποντίου Πιλάτου &μίΑ·ηΰεν sig τδν βι>“ 
ζυγόν Tijg.vxsp τοΰ Ίηβοΰ, διότι χολλά $xa&tv tig τδ 
όνεϊρόν ripg δι ’ αύτόν.

Έλυσαν αύτήν ό χ. Ν. Παρασχευας έκ Πατρών χαί 4 κ. Διον· 
Άφεντούλης έκ Πειραιώς.

ΛινίγμΛτα.

33 Αίνιγμα.

’Ακέραιον, στο σώμά σου, στον ο’χον σου μέ ^χεις, 
Καί κάδε ώραν χαί στιγμήν να μέ ζητήσής, τρέχεις.
* Αν κόψης μου τήν κεφαλήν, άμέσως σέ φοβίζω 
Ίδρώς καταλαμβάνει σε, τους πόδας σου κλονίζω’ 
’Αλλ’ άν με.χίΐρα στερεαν πάλιν έχτάμης γράμμα, 
’Ηχον γλυχύν, μελωδικόν παράγω έν τφ άμα. 
Τδ ρίγος και 4 τρόμος σου ευθύς άποχερροΰσι, 
Καί οΐ ωραίοι φθόγγοι μου τερπνώς σέ συγκινοδσι.

34 Αίνιγμα.

' Τδν αιθέρα περιτρέχω στολήν έχων μελανήν 
Έαν κόψης τδν λαιμόν μου 
Καί τδν ένα τών ποδών μου 

Τήνμονότονον θάχούσης καί τραχεία*  μου φωνήν.

35 Αίνιγμα.

Δύο σύλλαβος, ώ φίλε, έχω μόνον ίνα τρέχω 
ϊνα σέ ύπηρετώ-

Πλήν έν γράμμ’άν άφαιρέσης στο Αίγαιον καταντώ 
Καί τους πόδας μου στο κύμα τδ άφρόεν περιβρέχω.

Α.


