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ΕΤΟΣ Β'. — 1 Ίανουαρίου 1894. — ΤΕΥΧΟΣ Γ. καί I.V.

ΤΑ ΧΡΓΣΤΟΤΓΈΝΝΑ MB Μ ΠΡηΤΌΧΡΟΝΙΑ
ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,

πό της πρωίας τής 20 Δεκεμβρίου, ήμέρας τοΰ Άγίου Ιγνατίου, καθ’ ίλην 
τήν Βουλγαρίαν, κυρίως είς τά χωρία, ό περιηγούμενος βλέπει κίνησιν 
ασυνήθη μή όρωμένην κατά τάς άλλας ήμέρας. Τήν ημέραν ταύτην ακριβώς 
οί Βούλγαροι σφάζουσι κατά συνήθειαν χοίρους, καί προεταμάζουσιν άλλάν- 
τας διά τάς έορτάς. Άφόΰ καΟαρίσωσι τούς χοίρους χαράσσουσι τήν ράχιν 
αύτών καί Οέσαντες έπί σκόλοπος έκΟέτουσιν έςω τής οικίας· οί συγ
γενείς καί οί φίλοι ερχόμενοι παρατηροΟσιν έάν οί χοίροι ήναι παχεϊς 
έπιλίγοντες τώ οικοδεσπότη, «κα.ΐιί Χριστούγεννα, καί τοΰ χρόνον μέ

νγείαν». Ό οικοδεσπότης άπαντα, «παρομοίως σας, καί είς ίτη πο.Ι.Ιά». Οί μή τρέ- 
φοντες χοίρους σπεύοουσι ν' άγοράσωσι τοιούτους εϊς τιμήν όρισΟεϊσαν ήδη έν τή έκκλη- 
σία ύπό τού λαού. Είς τάς 23 δέ, προπαραμονήν τών Χριστουγέννων, αί νεάνισες, οί γέρον
τες καί οί παϊοες αόουσιν

Ή αίίριο βραόυα 
είναι χα.Ιη βραόνά, 

αϊ χο.Ιίόο.

μόΐ χο.Ιέύο.
Ή κίνησις αυτή έςακολουΟεϊ ακριβώς μέχρι τής 8 Ίανουαρίου μετά μεγίστης ζωη

ρότητας έχουσά τι τό φαιορόν καί εύΟυμον. Κατά τάς παραμονάς τών Χριστουγέννων παν- 
ταχοΟ τά οικήματα καί αί καλύβα! Οά λευκανΟώσι καί καΟαρΟώσι μέχρι τής έλαχίστης
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γωνίας, καϊ έν έκαστη οικία χοιρίδια .Οά τεθώσιν εις τον φούρνον. Τήν πρωίαν τής 
παραμονής τών Χριστουγέννων, περί τήν ανατολήν τοΰ ήλιου, αί γυναίκες απέρχον
ται είς τόν ποταμόν μετά ασμάτων, μένουσιν έκεΐ έπ' ολίγον άδουσαι και ορχούμεναι, 
και κατόπιν λαμβάνουσιν ύδωρ έντός δοχείσυ άφοΰ ρίψωσιν εις τόν ποταμόν κριΟήν, σί
τον ή ξηρά άνΟη.ΈπανελΟοΰσαι οίκοι άναμιγνύουσιν είς τό ύδωρ τοΰτο άλευρον καί κατα- 
σκευάζουσιν είδος πλακοΰντος, έντός τοΰ οποίου έγκλείουσι νόμισμα χρυσοΰν ή άργυροΟν.

Καθ' ον χρόνον ετοιμάζονται τά φαγητά καϊ ό άρτος ψήνεται έν τφ κλιβάνω, δ 
γηραλεώτερος έν τή οικία ακολουθούμενος ύπό τών λοιπών μελών τής οικογένειας εξέρχε
ται είς τήν αυλήν, απάντων κρατουντών είς χεΐρας δαδας άνημμένας, λαμβάνει στέλε
χος δρυός, θέτει αύτό καΟέτως, άπαντες άποκαλύπτονται ένώπιον αύτοϋ καϊ άπαγγέλλουσι 
τήν εύχήν «Χριστός χειταται, «Τοκίσατε......» κατόπιν λαμβάνουσι τοΰτο είς τό ένδον
τοΰ οίκου καϊ ρίπτουσιν αύτό είς τήν εστίαν έπαναλαμβάνοντες τήν εύχήν «.Έγεννήθη 
ό Χριστός»—«ά.έη0ώς έχειυυ^λ/» άπαντώσιν έτεροι καϊ ειτα άπαντες άσπάζονται άλλή- 
λους. Μετ' ολίγον εις έκ τής οικίας λαμβάνει τό ήμικεκαυμένον στέλεχος καϊ δι' αύτοϋ 
καταφέρει κτύπους τινάς κατά τής εστίας.

Έάν κατά τον πρώτον κτύπον έξέλΟωσιν έκ τοΰ δαυλού σπινθήρες πολλοί, σημαίνει 
ότι κατά τό έτος τοΰτο Οά γεννηθώσι πολλοί ίπποι, οί σπινθήρες τοΰ δευτέρου κτύπου 
προμηνύουσιν ότι Οά γεννηθώσι πολλοί βόες καϊ οί τοΰ τρίτου οτι Οά γεννηθώσι πολλά 
πρόβατα.... τον δαυλόν δέ Οάπτουσιν έν τώ άμπελώνι, ίνα κατά τό έτος τοΰτο ή συγκο
μιδή ή μεγάλη. Τήν εσπέραν, ητις καλείται μ.τέόη βέτσερ είτε κάδενε βέτσερ παρατίθε
ται τράπεζα μετά παντοδαπών φαγητών, μεταξύ τών όποιων έν τώ μέσω εύρίσκεται δ 
πλακοΰς (πήτα) ό φέρων το νόμισμα, ονομαζόμενος μπογκοβίτσα κατ' άλλους δέ μίτέδνηκ, 
ήτοι καλή βραδυά (1). Έπϊ τής τραπέζης δέον νά ύπάρχωσιν έννέαεϊδη φαγητών μετά πλή
θους καρπών καϊ οσπρίων, φασόλια, κουκία, ρεβίθια, μήλα, δαμάσκηνα, σταφίδες,κάρυα καϊ 
πλεϊσΟ' όσα μετά φιάλης οίνου καϊ ρακής. Ό οικοδεσπότης καϊ έν απουσία αύτοϋ ή οι
κοδέσποινα λαμβάνει τό Ουμιατήριον καϊ άφοΰ Ουμιάση περϊ τήν τράπεζαν καϊ τά έπϊ τής 
τραπέζης, απέρχεται ίνα Ουμιάση τόν σταΰλον, τον αχυρώνα καϊ λοιπά μέρη τής οικίας· 
έπειτα λαμβάνουσιν έκ τών έπϊ τής τραπέζης τεθυμιασμένων καρπών καϊ θέτουσιν αύτούς 
πρό τών εικόνων, όπως χρησιμεύσωσιν ώς άλεξητήρια κατά τών άσΟενειών, ώς τά κάρυα 
κατά τών παθήσεων τοΰ λάρυγγος κτλ. κατόπιν ό οικοδεσπότης κόπτει τόν πλακούντα 
είς τεμάχια καί δίοωσιν είς έκαστον κατά τήν ηλικίαν, έμβάψας έντός μέλιτος, διά 
τοΰ ΰπολειφθέντος δέ μέλιτος άλείφουσι τάς Ούρας,τόν σταΰλον, τόν ορνιθώνα κτλ.... Μετά 
τό οεϊπνον οί γέροντες συναθροιζόμενοι άπέρχονται είς τάς διαφόρους οικίας ίνα χαιρετίσω 

σι, φέροντες εις χεΐρας ράβδους, δι' ών τύπτουσιν είς τά παράθυρα καϊ τάς Ούρας ψάλλοντες 
Σήκω, Kvpie Νίνε
’Όϊ,χοΛέδο, χοΛέδομου !
’Εάασανίσθηκε ή μητέρα τοΰ Θεοΰ 
’.-Ι.τό τοϋ Ιγνατίου ώς τοϋ Χρίστον 
Όϊ, χοΛέδο., μόϊ χο.Ιέδο, 
Και έγέννησε τον re>o Θεο 
Οϊ,χοΛέδο, χοΛέδο μου! χτΛ.

(1) Τήν έσπεραν ταύτην αί νεάνιοε; καΟήμενα*.  είς την τράπεζαν κρύπτουβ'.ν ύπ’ αύτήν τόν πρώτον βλω
μόν (βούκαν) τοΰ πλακοϋντος («ήτας) κα) κατόπιν τιθεασιν ύπό τό προσκεφάλαιον αύτών "να ϊδωσι καθ’ ύπνους 
ποΎον Οά ύπανορε υΟώπ, πιστεύουσι οε οτι τό ίνειρον τής εσπέρας ταύτης πραγματοΰται μάλα ταχέως. Τήν 
έπομε'νην πρωίαν άρυπνισΟεϊσαι ενωρίς σαρώνουσι τό οίκημα και συναθροίσασαι τα σαρώματα έπ'ι ταύτώ τεί- 
νουσι μετά προσοχής τό ους ϊνα άκούσωσιν όνομά τι φωνούμενον εντός τής οικίας ή είς τά πε'ριξ, νομίζουσαι ότι 
τό αύτό όνομα Οά οε’ρη κα'. ό άνήρ αύτών.

Κατόπιν έκαστου στίχου προστίθεται ώς επωδός τό μισού μιάου, άπομίμησις τής 
φωνής τής γαλής πρός ένδειξιν τοΐς οίκοδεσπότα-.ς, ίνα φυλάξω?·. μετά προσοχής τά 
Λουκά νικιι αύτών μήπως κλαπώσιν. Εισερχόμενοι εις τούς οίκους ψάλλουσιν :

Ό Θεός γεννήθηκε, χο.Ιέδο,

Χθες τί) βράδυ, χο.Ιέδο

|·ά, κο, Ιέδο !
ΚοΛεδίτσα, βαρθαρίτσα 
ΜεΛαγροινή (σίΰα) περιστερίτσα 

ΙΤοϋ 'πήγες και έγΰρισες. 

Μοναχή 'πήγα χαι έγύρισα 

Μοναγή έπήγα στήν άχροθαΛασσιά 

Τί εύγε, τί δέν εύγε ;

Λευκά ποτήρια εύγ' έχει

Λευκά ποτήρια καί Λαγήνες

Γιά νά πΐή ό άσπρος ύ θεός 

γιά νά πιουν οί άσπροι θεοί.

. Χριστούγεννα είναι σ' ο.Ιη τή γή

Δόξα ν' άγουν οί ουρανοί 

Χα,χα, χα, κο. Ιέδο κτ.Ι.

Κατά τό διάστημα τοΰτο οί έπισκεπτόμενοι προσπαθοΰσι νά κλέψωσι τά πρός ξή- 
ρανσιν άνηρτημένα που Λουκάνικα κκϊ, έάν έπιτύχωσιν, έμπαίζουσι τόν οικοδεσπότην δι' 
ύπαινιγμών οιά τήν απροσεξίαν του. 'Λφοΰ ψαλωσι τό άνω άσμα, χαιρετώσιν αύτόν οιά 
τοΰ καί εϊς έτη ποΛΛάν τι χριστούγεννα ιιέ ευτυχίαν. Ό οικοδεσπότης άπαντα αύ- 
τοΐς έπίσης δι' άσματος ώς εξής

ΚαΛή βραδυά

Έσΰ νά πής εϊς τον χο.Ιέδο

“Οϊ, χο.Ιέδο, μόϊ χο.Ιέδο,

Νά μάς <ρέρΐ) 'υγείαν 
χο.Ιέδο, οϊ χο.Ιέδο.

Τοΰτο διαρκεΐ σχεδόν μέχρι τής πρωίας, είς μέρη τινά μάλιστα ούδόλως κοιμώνται, 
φυλάττοντες μήπως σβεσθή τό έν τή εστία ήμικεκαυμένον στέλεχος τής δρυός ζακΛάδ 
ρπέδνηκ ήτοι στέλεχος ή ράβδος τής καλής βραδυάς καλούμενου, είς έτερα δέ πάλιν 
μέρη αί ήμέραι άπό τής παραμονής τών Χριστουγέννων μέχρι τών Θεοφανείων θεωρούνται 
ώς αποφράδες καϊ ότι κατά ταύτας, τήν νύκτα, έως ού φώνηση ό αλέκτωρ, κακοποιά 
πνεύματα διατρέχουσι τάς οδούς.

Έάν κατά τάς ημέρας ταύτας γεννηθή παιοίον, πρέπει έντός είκοσι τεσσάρων ώρών 
νά ύφάνωσι γυναίκες συναΟροισθεϊσαι έπϊ ταύτώ ύφασμα καϊ ράψωσιν αύτώ υποκάμισου,ίνα 
τό ένδύσωσιν, άλλως τό παιδίον μεταβάλλεται εϊς κακοποιόν πνεΰμα.

Εις πλεΐστα μέρη [λέχρι τών Θεοφανείων ούοεϊς τολμ? νά ράψη ένδύματα άνδρικά, 
έπειδή δέ οί άνορες κατά τάς ήμέρας ταύτας διατρέχουσι τά όρη καϊ τά δάση, πιστεύουσίν 
ότι έάν φέριοσιν ένδύματα έρραμμένα κατά τάς άποφράοας ταύτας ήμέρας Οά γίνωσι βορ^ 
τών λύκων. Μέχρι τής ήμέρας τοΰ Άγ'ίου Βασιλείου, οί χωρικοί ένεκα προλήψεων
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οέν τολμώσι νά ρίψωσι τέφραν ή άνθρακα; είς τάς αύλάς τών οικιών αύτών, έπειδή 
επικρατεί ή ΐόέα οτι λύκοι Οιερχόμενοι έκείθεν καταβροχθίζουσιν αύτά καί πληθύνονται 
πλειότερον έτι. Είς τινα μέρη υπό Σλαύων κατοιζούμενα κατασζευάζουσιν έκ ζύμης 3όας, 
ταύρους, πρόβατα καί στέλλουσιν αύτά εις τούς συγγενείς ώς δώρον. Έν Βοημία τήν πα
ραμονήν τών Χριστουγέννων οί χωρικοί έχουσι τήν συνήθειαν νά ρίπτωσιν έντός τών 
φρεάτων ολίγον φαγητόν ές έκάστης τών έπί της τραπέζης παρατεθειμένων παροψίδων. 
Έν Δίβρη, κατά τό ο-ϊπνον, πρό τής ένάρξεως τοΰ τρώγειν, ή οικοδέσποινα λαμβάνει ολίγον 
ές έκαστου φαγητού καί φυλάττει τούτο μέχρι τών Θεοφανείων, δτε προσφέρει τούτο τοϊς 
έν τώ οϊκω άντί προγεύματος· αί ούτω διαφυλαχθείσαι μερίδες ονομάζονται όεΛού'ε (πα- 
ποϋοες). Ενταύθα, καθώς καί εις έτερα μέρη τής Βουλγαρίας, κατά τήν εσπέραν ταύτην 
κατασκευάζουσι φαγητόν τι έκ φασιόλων, άραβοσίτου, σίτου, βρώμης, κριθής κτλ. σάου.Ιε 
ή σοΰ.Ιε όνομαζόμενον κατά συνεκδοχήν έκ τής ονομασίας τοΰ αγγείου, ώς καί ήμεϊς 
κοινώς άποκαλοΰμεν γκιουβέτσι, γνωστόν φαγητόν δίδοντες τήν αύτήν ονομασίαν καί είς 
τό άγγεϊον, έντός τοΰ όποιου τό φαγητόν τοϋτο ψήνεται. Τήν ιδίαν ήμέραν τών Χριστου
γέννων κατόπιν τής λειτουργίας, οί ιερείς καί πλήθος παίοων περιέρχονται τάς οικίας καί 
ψάλλουσιν ύμνους, λαμβάνοντες πλακούντας, καρπούς, άλλάντας καί λεπτά νομίσματα. Οί 
παϊόες εισερχόμενοι εις τάς οικίας τών συγγενών ζαί φίλων ψάλλουσιν :

Κόκκινα σιδηρωτά παπούτσια

Ποϋ μάς έπιίγατε;

—πήγαμε καί πήγαμε ;

—στής γρηάς μουσαγιρέοι κτ.Ι...

Είς τά πλεϊστα τών χωρίων τής Βουλγαρίας ζατασζευάζουσι μικρούςΕίς τα πλεϊστα τών χωρίων τής Βουλγαρίας ζατασζευάζουσι μικρούς άρτους καί 
μοιράζουσιν αύτούς εις τά ψάλλοντα παιδία, κο.ϊενδάγονς όνομαζομίνους, έκ τοΰ κο.Ιέδα 
Χριστούγεννα, κο-Ιενδάμοι χριστουγεννιάτικοι. Τήν ήμέραν ταύτην έκαστος πατήρ οικογέ
νειας μετά τήν λειτουργίαν λαμβάνει χοίνικά σίτου, τίθησιν αύτόν έπί τής τραπέζης, έμπή- 
γνυσιν έντός τοΰ σίτου τόσα κηρία άνημμένα όσα μέλη άριθμεϊ ή οικογένεια, καί περιφέρε
ται πανταχοΰ έν τώ οίκω μετά τοΰ θυμιατηριού, θυμιάζων καί ψάλλων διαφόρους ύμνους.

’Απανταχού, είς τάς όοοΰς, όμιλοί νεανίδων, παίδων καί νεανιών άδουσιν ή όρχοΰνται 
τόν εθνικόν χορόν ύπό τούς ήχους τοΰ ασκού (γκάϊδας) ή τοΰ πλαγιαύλου, ό οίνος ρέει άφθο
νος ή ευθυμία αύξάνει, αί κοιλάδες ζαί τά όρη άντηχοΰσιν είς τούς γέλωτας καί τάς φωνάς 
τών εύθυμούντων ζαί ή φύσις άπασα συνεορτάζει τήν γέννησιν τού Σωτήρος. Τήν παρα
μονήν τού νέου έτους νέα κινησις, νέαι προετοιμασία·., κεφαλή χοίρου, άλλαντες 
κούρκοι, όπώραι, γλυκίσματα καί έτερα παντοδαπά έδώδιμα καί φαγητά παρατίθενται 
έπί τής τραπέζης, ό οίνος καί ή ρακή ρέουσιν έν αφθονία, ή εύωχία έξακολουθεϊ μή διακο- 
πτομένη, έξ ου καί τό λεγόμενον παρά Βουλγάροις «έφαγε σάν τοΰ Άί Βασιλειού». Κα
τόπιν τοΰ οειπνου αί νεάνιδες φέρουσαι ενδύματα εορτής εύθυμοι καί ραδιναί, συναθροίζον
ται έν τινι πλατεία, θέτουσιν έν τώ μέσω δοχεϊον πλήρες ύδατος καί άδουσαι ρίπτουσιν 
έντός αύτοϋ άνθη καί κλάδον άπιδέας, εΐτα διαχωριζόμενα·, είς δύο ομίλους όρχοΰνται άδου- 

ρίπτουσιν έντός τοΰ δοχείου δακτυλίδια, ένώτια, 
τοιαϋτα, άφου έκαστος περιδέση τό άντικείμε- 

τόπιν έκλογής, λαμ- 

έντός αύτοϋ άνθη καί κλάδον ά· 
σαι. Μετά ταϋτα νέοι τε ζαί νεάνιδες 
περιδέραια, μικρούς σταυρούς καί τά 
νον, όπερ έοωκεν, έντός δεσμίδας άνθέων. Μία έκ τών νεανίδων κα· 
βάνει τόν τίτλον «.βά,σι.Ιίβσιγ: τοϋ 'ΙΙ.Ιίου». ’Οφείλει νά έχη κόμην ξανθήν, γλαυ
κούς οφθαλμούς καί νά ήναι δέκα έξ χρόνων τήν ηλικίαν, έχει δέ ώς καθήκον νά φυλάξη 
οι όλης τής νυκτός τό έν ύπαίθρω έκτεθειμένον δοχεϊον έκ τών νεανιών, οίτινες μετέρχονται

πάντα δόλον διά νά κλέψωσιν έξ αύτοϋ τά άντικείμενα έκαστος τής κόρης, ήν αγαπά. Τήν 
έπομένην, πρώτην τοΰ νέου έτους, άπό πρωίας οί παϊδες περιέρχονται τάς οικίας τών φίλων 
καί συγγενών καί τύπτουσι τόν οικοδεσπότην οιά κλάδων άκρανεας ψάλλοντες·

Ευτυχισμένη χρονιά (σούροβα γκοδίνα)
γαρούμενον έτος 

κόκκινου μή.Ιο 'στον κήπο, 
γρυσύ στάχυ 'οτο χωράφι, 

κ.Ιήμα σταφΰ,Ιια 'στ άμπε’.Ιι 

καί τοϋ χρόνου μέ υγεία.

"Επειτα δίδουσι τούς κλάδους αύτών τώ οικοδεσπότη, δς προσαρτήσας έπ' αύτών οΓ 
έρυθράς ταινίας άργυροΰνή χρυσούν νόμισμα έπιστρέτει αύτούς είς τούς παϊοας. οιοων προσ
έτι αύτοΐς πλακούντα καί οπώρας· έντεΰθεν οί παϊοες διευθύνονται είς άλλην οικίαν. Ιό 
αύτό δύναται νά πραχθή καί ύπό τών νεανιών ζαί τών ιερέων, οί έγγαμοι όμως άποζλειον- 
ται τούτου, δέν δύνανται νά περιφέρονται είς τάς οικίας μετά κλάδων. Τό περιφερεσθαι είς 
τάς οικίας διαρκεϊ μέχρι τής εσπέρας. Τήν εσπέραν οί παϊδες έρχόμενοι είς τόν ποταμόν ρί- 
πτουσι τούς κλάδους είς τό ύδωρ προστιθέντες

’βτδ κα.Ιον ευτυχισμένο (ύπονοεΐται έτος)

άιντε ’στο κα.Ιο

και τοϋ χρόνου με υγεία’

ρίπτουσι δέ τούς κλάδους είς τόν ποταμόν ινα μή οί ψύλλοι δάκνωσι τό θέρος.
Έν Κρουσόβω τής Μακεδονίας οί παϊδες τύπτοντες τόν οικοδεσπότην ψάλλουσι:

υγρός χειμώνας, 

φαιδρό έτος ! 
θη.Ιυκα κατσικάκια 
αρσενικό. παιδάκια.

καί έν Άχρίδι ώς εξής :
με.Ιαχροινή, με.Ιαχροινή Βασι.Ιΐτσα

ποϋ ί-.εβασι.Ιείάστικες,
—Έκεϊ ι'η.ίά ’οτο Μπέϊ-μπουταρ

Τί είχε ; τί δεν είχε ;

—χρυσό ποτήρι και ,ίαγήνι. 
Χριστούγενν’ είναι σ ο.Ιη τή γή, 

δόί,α μάς εγουν οί ουρανοί.

Περί τήν εσπέραν οί νέοι καί αί νεάνιδες συναθροίζονται έν στολή μεγαλοπρεπεϊ είς 
τήν πλατείαν, θέτουσιν έν τφ μέσω τό δοχεϊον τό φέρον τά διάφορα αντικείμενα, ρίπτουσιν 
έντός ολίγον πίτυρον, ίνα τό ύοωρ θολωθή, και αί νεάνισες άρχονται άοουσαι
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μένουσι νά ϊδωσιν έάν έκεΐΟεν Οά «έλθη άνήρ κατά πρώτον ή γυνή, καί εί μέν δ'.έλΟη άνήρ, 
αί δι - ασμάτων έξενεχΟεϊσα: μαντεία'. Οά πραγματωΟώσι ταχέως, εί δέ γυνή, ή πραγματωσις 
αύτών Οά βραδύνη.

Τά έθιμα ταΰτα ώς έπί τδ πλεϊστον διατηρούνται μεταξύ τών χωρικών έξαφανι- 
σθέντα σχεδόν τέλεον έκ τών μεγαλοπό?-.εων, άφ' ών ή ανάπτυξες καί ό πολιτισμός έξή- 
λασαν αύτά ώς δεισιδαιμονίας κενάς καί άνοήτους καί ών τήν άπώλειαν δ πολύς Γακοβ- 
σκηςθρηνεί μετ' ά'Λγους, λέγων οτι οί συμπατριώται αύτοϋ άπο^άλλοντες έν τή αλλοδαπή 
τά πάτρια επανέρχονται οϊκαδε άποκομίζοντες τάς κακίας μάλλον τών ξένων ή τάς 
άρετάς αύτών.

Ίίδυνάμεθα πλεϊστα έτερα νά εϊπωμεν εΐσέτι περί τών ήθών καί εθίμων έν Βουλ
γαρία. πλήν ούτε ό χώρος ούδ' ό καιρός έπιτρεπουσιν ήμίν τοΰτο, άλλοτε όμως υποσχο'- 
μεθα νά έπανέλΟωμεν εις τό θέμα, τανϋν άρκούμενοι εις όσα ειπομεν.

Εί; τ', κατόπιν φυλλά&ον ό αναγνώστη; ε'ρήσει μελετά; φιλιλογικ-ίστορικά; κα'ι μυθολογικά; περί τών 
προεζτεΟεντων.

Γρ. SB. Πίαζάβας.

Α Γ Ρ Γ Π Ν I A

'Onic ήυ.-τΓώ τη νύχτα κα'ι αρχίζω

τά περασμένα μου νά συ.Ι.Ιογιοϋμαι

κι ' ώς «ο ττρωϊ 'ς τύ στρώμα μου χυρίζω

κι αναστενάζω κσ'ι στενοχωριοΰμαι,

Θαρρώ ή μαύρη νύχτα πώς άπΛώνει

τό χέρι της άπάινου 'ς την καρδιά μου

κι" ό νους μου κα'ι τό αίμά μου παγώνει,

κι' ανοίγεται ή κό.Ιασι 'μπροστά μου.

Και μιά φωνή απ' εκεί μέσα, βγαίνει :

Άφον περνάς ζωη βασανισμένη

και είσαι, πριν πεθάνης, πεθαμένος,

πώς δέν κοιμάσαι πάντα μεθυσμένος;

Έν Βουγχοΰκ-Δερε’, Δεκεμβρίου 1893.
£Π. ^ΩΑΝΝΙΔΗΣ.

ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ

«Α’ρεΐετοΓ τώ πόδι >” τι? γ.Ιωττη ό-ΙισθεΙν·

Φί.Ιτατέ μοι,

"Οτε τ·7( προχθές τρίτη έν έσμώ λογίων μάλα δοκίμων καί τή φίλη Ήχοι συχνών έπί τά 

αύτό συνηγμένων ύπό τζ,ν σήν σκεπήν κατά συγκυρίαν παρέστην καί έγώ, λόγου γενομένου περί 

τοϋ φυλλαδίου τ?,ς πρώτης τοϋ έτους, πάντες ύπεσχέθησάν σοι κάτι επίκαιρον καϊ καλόν, ώς 
άν βλης καί τέχνης έκαστος έχοι. Έπεσεν όμως έν τούτω τώ μεταξύ ύ κλήρος καί έπ’ έμέ· 

δήλα δή έκλήθην κά,γώ ούχί π.ίουτίνδην ή άριστίνδην κ>ό-’ επιεικώς ϊνα συμμετάσχω τής συν

αυλίας ταύτης τών φίλων καί έμμουσοτέραν καταστήσω, δ Αε:6ηθρίων άμουσότερος. Γινώσκεις, 
φίλε, ότι δέν είμαι ταίς Μούσαις κεχαρισμένος, καίτοι κατ’ αισαν ούδ’ ύπέρ αισαν ήθέλησα νά 

χαρισθώ αύταΐς· έφ’ ω καί ούδέν ύπεσχέθην σοι. ’Αλλ’ οϊκαδε τήν εσπέραν έπανελθών καί κατά 
τύχην έκδοσίν τινα τοϋ Σαμοσατέως τζ,ν τοϋ Schmieder, δι’ έμέ άλως νεαν, μετά χεΐρας λα

βών ένέπεσον είς χωρία πολλά μ.έν χαριέστατα πάμπολλα δέ ρήματα καί λέξεις βλασφημιών και 

λοιδοριών φαλαγγηδόν παρατάσσοντα.Αμέσως λοιπόν διενοήθην νζ επιστειλω σοι εργασίαν μ.ικρκν 
καί πρόχειρον ίσως ούχί άνταξίαν τής σής φιλικής προσκλήσεως άλλ όνειδος μεν ούκ εχουσαν 
διότι άεργίη μόνον όνειδος, ώς γινώσκεις, όνείδη ομ.ως και ύβριολογίας ένέχουσαν και λοιδορίας 

καί βλασφημίας καί λόγους καθόλου κακούς, οΐτινες όνείδη κατασκευάζουσί τινι ή άτιμίαν 

καί αισχύνην φερουσι τώ τε λέγοντι καί τώ άκούοντι. Ό 'Έλλην ώς γινώσκεις, ευεπίφορος καί 
εύχερής είναι είς βωμολοχίας καϊ είς άκόσμους έπωνυμίας, τό δε στόμα αύτοϋ άεϊ προς σκώμ

ματα άναπέπτατα·, διότι φιλοπαίγμονα φιλοσκώμ.μονα άμα καί εύσκώμμονα χαρακτήρα έχει· 

ού δύναται δέ δ ύβριστής κατέχειν παρ’ εαυτό) τώ χεΐρε, ά.1.1 εστι τών χειρών άκρατης 
καί τής γ.Ιώττης, ούδενός άπεχόμενος, πάτων, πατάσσων, π.Ιΰττωτ, κονδυ.Ιοις παιων, έπϊ 
κόρρης τύπτων, πύζ παίων, .Ιάζ ένα.Ι.Ιόμενος, έπεγγε.Ιών, καταγε.Ιων, έπιχ.Ιευαζων, έπικα- 

ταμωκώμενος, καί έπϊ τέλους πρός τό πρόσωπον προσπτΰων, έπιτρε'πων πάντα τώ θυμώ και 

ού τον Λογισμόν κατόχων- (*)
Πάντες έκ παιδός άναμιμνήσκονται τής άρχζ,ς Τίμωνος τοϋ Μισανθρώπου « ω Ζεϋ 

« γΐ.Ιιΐ, καί ήεονε καί έταερεζε, καϊ εφέστιε, καί άστεροπητά καί όρκιε καί νεγε.Ιηγερέτα καί 

α έρίγδουπεί) άλλ’ ολίγοι πάνυ γινώσκουσιν τήν έν Διί τώ Τραγωδώ άπάντζ,σιν Τιμοκλέους 

τοϋ Στωϊκοΰ πρός Δάμιν τόν ’Επικούρειου θέλοντα νά συμβιβασθή μετ’ αύτοϋ:—«Είρωνεύη 

« ταΰτα, λέγει ό Τιμοκλής, πρός έμέ, τυμβωρύχε, λχι μιαρέ vmi κατάπτυστε και μαστιγία, 

« καϊ κάθαρμα- ού γάρ ϊσμεν ου τίνος μέν πατρός εϊ, πώς δέ ή μήτηρ σου . . . -Ιιχνότατε και 
« άναισχυντότατε. Φεύγε δ’ ουν, έως καϊ πληγάς παρ’ έμοϋ λαβών άπέλθης· ήδη γάρ σε 

α τουτωϊ τώ όστράκω άποσφάξω, παμμίαρον όντα» (-) Πόσον ωραία καί κοσμία παραταςις 
άκοσμων λέξεων καϊ ύβρεων, άς δέν έχει τις ανάγκην ενταύθα ν’ άποδώση είς τήν καθωμιλημε-

(1) Πρβλ. καϊ ΠοΔνδ- ΙΙΖ 70—78 έκδ. Bekkor.
(2) ,ίουκ : Ζεϊ·ς Τραγ. 52.
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νζ,ν, διότι γ.Ιαϋκα είς ’Αθήνας κομίζει. Τις δ- έπιδζμήσας ποτέ έν Πειραιεϊ τή πόλει ζ έν τή πά

λαι άφνειά Κορίνθω δέν είδε τούς τραχείς χαριεντισμούς ζαί τάς βωμολοχία; τών λεμβούχων 

και αχθοφόρων καί τις ούκ ζκουσε τούς έν Πάτραι; τοιούτους ή καί τούς παρ’ ήμϊν; θάλασσαν 
καί πϋρ έξερεύγεται το στόμα αύτών έκ κακής μάλλον έξεως ή έκ προθέσεως μέχρι τών ίερω- 

τάτων έζσφενδονιζόμενον. ΈζορκισταΙ αΙσχρο.Ιόγοι και όζύστομοι, \η^.εά>Ίες τζς νεότζ,τος, 

ήτις καί ακόυσα άκροά-αι τής διδασκαλίας τοιούτων λέξεων. Άλλα ζαί τοϋτο πάτριον.

.Γ.

Το περί ύθριο.Ιογίας παρά τοϊς άρχαίοις είναι θέμα λίαν εύρύ μή μελετ/,θέν είσέτι, ών 
έγώ τούλάχιστον γινώσζω, έπίτ/,δες ύπό τών σοφών καί τών φιλολ.όγων. Ίκανάς δυσφήμους 
λέξεις καί ύβρεις δύναται ό βουλ.όμενος νά συλλέξη έκ τζς τών Παροιμιογράγων δίτομου Συλ

λογής, ήν δυστυχώς δέν έχω· ύλίγα δέ τινα ένταϋθα παρακατατιθέμενος έν σπουδή, έχω ώς βά- 

σιν μικρά; σζμειώσεις, τόν Λουκιανόν καί τόν Άριστοφάνην, καί τούτους δ’ εννοείται καθ' όσος 
έπέτρεψε μοι ό χρόνος. Ό θέλων δ’ έπιστζμονι τώ τρόπφ νά προβή είς συναπαρτισμόν τοιαύ- 

τζς συλλογής πρέπει να θέση βάσιν τζς εκλογή; τών λέξεων τούτων, πρέπει δήλα δή νά λάβη 
έν τάξει τα ονόματα τών ανθρώπων (Ανδρο; ή γυναικός) ή τών μελών τοΰ Ανθρωπίνου σώμα

τος, τζς ΐδιότ/.τας αύτών τούτων τών μελών,τά έπιτζ,δεύματα ή τόν καθόλου Ανθρώπινον βίον, 

άφ ετέρου δέ τά ζώα καί τά φυτά, τά ύπό τήν δεσποτείαν τοϋ Ανθρώπου, τά χρήσιμα ή μή 

χρήσιμα αύτώ καί εφεξής.

Έν πρώτοι; αύτή αύτζ Ζ λέξις άνθρωποι; έχει καί περιφρονητικήν τινα παρασζμασίαν 

καί μάλιστα μετά ούσιαστιζών· π.χ. άνθρωπος ΰφάντης, άνθρωποι υπογραρρατεϊς, Πρβλ. 

προσέτι τήν προσφώνζσιν, ώ άνθρωπε, ενέχει μομφήν τινά, καί μόνον άνθρωπος ν.χ.-' άρσε- 
νικόν καί θζλυκόν γένος περί δούλων (σκλάβων) λεγόμενον. Είτα άνθρώπιον μιαρόν ίν Λουκ. 

Κατάπλ. 12, άνθρωπάριον παρ’Άριστοφ., άνθρωποδαίμων παρά τοϊς Βυζαντ., τό παρ’ 

ήμϊν κοινότερον διάβο.Ιος μεταμορφωμένος, (Demon sous forme liumaine).

Κατά τό παράστημα καί τά μέ.Ιη τοϋ σώματος καί κατά μτφ. λέγεται άνδράριον-ρια 
μοχθηρά, παρακεκομμένα, άτιμα καί παράσημα καί παράξενα (Άριστ. Αχ. 517). Προσέτι 

λέγεται ναννοφυής (Αρ. Εΐρ. 790) χάσϊρωυ, "Ορα δέ ζαί τζ : ω μιαρά γάρυγξ (1) καί τά 
εΰρύπρωκτος, .Ιαχκόπρωκτος, χαυνόπρωκτος κλπ. τιπντχ παρ’ Άριστοφ.

Ό άνθρωπος ώς πρός τήν ή.Ιιχίαν λοιδορεΐται: τιμβογέρων (πρβλ. τό παρά Μαρτίνω 

Κρουσίω Germanogr.: σ. 232τ υμθοδύτρια, σοροδαίμων, τυιρογέρων (πο Όυ.. πιπών), (2) 
τών δέ γυναικών γράδιον (ισχνόν, οίκετικόν κ.Ιπ.), γύναιου).

Κατά τάς διαφόρους κακίας αύτοϋ, άς ούκ έστιν Αριθμήσα,Γ πρβλ. : τά γνωστότατα επί

θετα άβέ.Ιτερος, ανόητος, κοϋγος, Αφυής, β.Ιάξ, ευήθης, ή.Ιίθιος, .Ιά.Ιος, σκαιός, Ιδιώτης, 

μάταιος, άκό.Ιαστος, άσε.Ιγής καί άλλα μυρία. Άλλ’ ενταύθα ζαταλέξω καί τάδε :

'} ‘’χρόνους, θή.Ιυς τήν ψυχήν, χά.Ιαμος υπό Ανέμου σα.Ιευόρενοι·,*  εΰριπος, άθυρόγ.ίωσ-

(1) "Ορα μ-.ι καί τήν άνάλογον παρά τοϊς νεωτεροις θά σϊ· βγά,Ιω τό Λαρύγγι έν Άριστ. Βατρ.
575 ιγω όί τοτ Λάρυγγα ar εχτιμοιμί σου. Παρά Δημοσθ. ά> μιαρά χιφαΛή.

(2) Πρβλ. Άνόρος γέροντος άσταφίς τό κρανίον· παρ’ ήμϊν σάν την σταχίάα· 

σος, (β ) νήπιος καί ρίγα νήπιος παρ’Όμ.) ραρράχυθος, β.Ιιτομάμμας, ούχί δέ μόνον 

Αλλά πτωχός άδο.ϋσχης, ούχί μόνον ψευδο.Ιόγος, άλλά καί ψευδών συγκσΛ.Ιη- 

τής' χρονό./.ηρος, σπερρο.Ιόγος (Δζμοσθ.) Πρβλ. τά όμζρικά Ακριτόμυθος καί .Ιαβραγό- 

ρης, & ρέγ' αναιδές, άναιδείην επιειρε'νος, ήπεροπευτής, έτώσιον άχθος άρούρης (πρός δ τό 

τοϋ Πλατ. : άχθος γής), παρθενοπίπης. γυναιμανής. Ό Αγαμέμνων προσφωνεί τόν Όδυσσέα 

διά τοϋ : « κακοΤσι δολοισι κεκασμένε, κερδαλεόφρον » (Ίλ. Δ. 339).

Πρός τοϊς είρζμένοις συνήθζ; ύβρις είναι καί τά : αισχροκερδής κατά πρώτον παρ’ Ήρο- 

δότω ζαί αΐσχροκερδέοτατος πχρ Ανδοκίδη. Είτα :

— τρίρρα ζαί περίτριρρα δικών πχζ Άριστοφ. ζ — αγοράς πχρχ Δζμοσθ.

— κό.ίαξ—ίστατος καί τά σύνθ. ψωροκό.Ιαξ, Λιροκό.Ιαξ, κπσοκό.Ιαξ, παράσιτος, θώψ.

— βα.Ι.Ιαντιοτόρος, Λωποδύτης, τυμβωρύχος, τοιχωρύχος, κΛέπτης, <ρώρ, (2) Ληστής,

— μιαρός, παρρίαρος, ριαρώτατος (Άριστ. Βάτ. 466), κάπη.Ιος πονηριάς, παΛιγ- 

κάπη.Ιος.
— βάσκανος καί βασκανώτατος (παγ.-τρις-) κατάρατος.

— ά.1αζώ)ν, πτο>χα.1αξών καί κορπογαχε.1.1ορρηρο)ν·
— άπ.Ιηστος, ) αίραργος, καταιραγας, γαστρίραργος (-ιά), χάΰαισος' οϋτω δ’ έζάλουν 

τόν περί τ'.ν τροφήν απλζστον, ώς νϋν τόν πολυπότζ,ν : πίθον (πιθάρι, βαρε'.Ιι).

— ο'ινοβαρής, (“Ομ. ■') οΙνό^.Ιυξ, ασκός, ρεθυσοκύτταθος.
— απαίδευτος, άνα.1<ράθητος, ουδέ κόππα γινώσχων δοχησίσογος, παχύς τόν νοϋν, Ζ 

παχύνους (καί παχΰφρων πχβ ΊΙσυχίω^ νιαθής, βραδύς τόν νοϋν, τήν γνώμζν, τήν διάνοιαν), 

άρθ.Ιυς (3) κλπ. καί τέλος:
— γαΰ.Ιος, γαυ.ίεπίγαυ.Ιος. χαταπϋγων, κίναιδος, θη.Ιυδρίας, γυναικίας, γΰννις, τήν 

νεότητα προπεπωχώς, κοπριάς 4 κλπ. καί βάρβαρος, κλ.π., κλπ,

Β'.

Παραλείπων πλεϊστα άλλα πρός συντομήν Αναγράφω ένταϋθα έκ τοϋ Πο.Ιυδεΰχους 
ζ', 128) τά επιτηδεΰρατα, τους βίους, ίγ οϊς άν τις ύνειδισθείη κατ’αύτόν. Είναι δέ ταϋτα: 

« Πορνοβοσκός, κάπη.ϊος, (5) όπωρώνης, όπωρωπώΛης τε.Ιώνης, δεχατοάης, δεκατα.Ιόγος, 

« εικοστο.Ιόγος, πεντηκοστο.Ιόγος.. ναύτης, πανδοχείς, πορθρεύς, ραστροπός, υπηρέτης, 
« βυρσοδέψης, ά.Ι.Ιαντοπώ.Ιης εί δέ καί μή διά πασών άνέλθοι τεχνών τό όνείδισμα τοϊς 

« βελτίω β ον αίρουμένοις, άλλ’ οΐγε τοιοϋτοι βίοι τό έπονείδιστον έπ’ αύτοΐς έχουσιν. . .» 
Άλλά μήπως καί σήμερον δέν θεωρούνται έπονείδιστα τά έπιτ/.δεύματα ζ έπαγγέλματα 

ταϋτα ; μήπως μετά τίνος λεπτής περιφρονήσεως δέν δμιλοϋσιν οί κύριοι ζαί αί κυρίαι περί τών 
ρπακά.Ιιδων, π. χ. έστω καί άν είναι ουτοι έμποροι, ζ μικρέμποροι, μήπως δέν είναι ουτοι τοϋ 

πονηρού κόρρατος; Άλλά τί πλέον, Αφοϋ καί αύτό τό ίερώτερον τών επαγγελμάτων παρ’ ήμϊν

(1) 'Όρα το κοινόν : ά.τν.ίωτοι· στο'μα, ό’περ όμως εθρηται π.χ. έν Άριστοφ. προσέτι άχά.Ιινον καί 

άκρατες.
(2) fur παρά Πλαύτφ ιδίως ε’π’ι δούλων.
(3) Πάντα ταϋτα ίσοδυναμοΰσι τω κοινω γοτάροκεφα.ίος.
(4) όπερ κα’ι παρά Σουητωνίω ε’ν Tib. 61 καί έκ τοϋ χό.τρος σύνθ : παρά μτγν :
(5) ΙΙρβλ. προσέτι σήμερον τά βιθ.Ιιοκάπηδος καί άρχαιοκάπη.1ος, καπηΛιχαι ίθρεις.,· 
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περιφρονεΐται; Τις είναι αύτός ό νέος; ήρώτησε κυρία τις, καί αύτός δάσκα.Ιος; κρίμα. (1) ά- 

μνημονοΰσα τό λόγιον:

Πασχ γάρ δούλη πε'φυκεν άνδρός ή σώφρων γυνή,
ή δε μή σώρρων άν.ία τδν ξυνόνΟ’ ύπερφρονεϊ.

καί τι πενία δε σοφίαν ε'.Ιαχε δια τδ συγγενές.

Χάριν έλαφρυντικης περιπτώσεως είρήσθω δτι παρ’ Αρχαίοις καί ή λ: ϋπο-\γραμμα- 
τευς έσήμαινε τόν κοινόν άνθρωπον : πρβλ- τήν έκ παραλλήλου χρήσιν τής λέξεως μετά τών 

ρωμο.Ιόχων δημοπιθήκων (Άμστ.: Βάτρ.: 1084 και Δημοσθ. 18, 127, 20, 161 οστις χρή- 

ται και τή λ: γραμματοκυφων'). Τοϊς άνω τοϋ ΙΙολυδευκους προστίΟημι τά : αγοραίος, έκ τής 

Αγοράς) και άγροκος έκ τοΰ Αγροΰ, και τό σιρφαζ, όπερ όμως λέγεται περί τής κατωτάτης 
βαθμΐδος τοΰ λαοΰ (πρβλ. τά : συρφετός, συρφετώδης και συρφετύδης ιϊγ.1ος ϊσοδυναμοΰν τφ 

λετ : plebecula ~αρ Όρατιφ) καί τό ρακιοσυρραπτάδης, 8ι ού παρ’ Άριστοφ : ό Εύριπίδης 

τιτλοφορείται! (Βατρ: 842)
Γ·.

Εν γένει παρατρέχω·/ τά είς τάς γυναίκας άφορώντζ και τζ περί κομμωτριών π.χ. αϊτινες 

Αμφιπολευουσιν περί αύτάς αί μέν τα κάτοπτρα, αί δε τους κεκρυφά.Ιούς, α.Ι.Ιαι τους κτέ

νας, περί τών έρωτοτροπιών καίκαλλωπισμών, αϊτινες δίδουσιν αεί Αφορμήν είς λοιδορίας, είς δέ 
τήν άμουσολογίαν ταύτην ταχεΐ τώ καλάμω προβαίνων σημειοΰμαι τόδε· δτι οί ’Αττικοί ύποκο- 

ρίζουσι τά θηλυκά ονόματα ού μόνον πρός κολακείαν άλλά καί πρός ψόγον έπίπαν μάλιστα τά 

άττικα ταϋτα ύποκορίσματα είναι εταιρικά. Τήν Ευφημίαν ττ. χ. λέγουσιν Εύφήμιον, τήν 
Ευπραζίαν, Ευπράςιον, τήν Εύθα.Ιίαν, Εϋθά.Ιιον, τήν Γ.Ιυκερίαν, Γ.ίυκέριον κ.Ι. Γνωστά δέ 

τά Αμφίδιον, Ψυγίδιον, Στρούθιον,Χρυσάριον, Φάνιον, Άδρότιον κλ. έκ των γραμματικών 
δέ Διδάσκεται δτι «ταϋτα πάντα τή τών ουδετέρων φωνή κατά θή.Ιεος γένους κατηγορε'ται.»

Δ'.

Γνωστόν βεβαίως δτι και πολλά ονόματα άνδρών, πόλεων, λαών κύρια μετέπεσαν είς κα

κήν και παροιμιώδη σημασίαν. Τις δέν ένΘυμεϊται τήν παροιμίαν Κοροίβου ή.Ιιθιώτερος, ή 

Με.Ιιτίδου γε.Ιοιότερος, διότι άμφότεροι, δτε Κόροιβος καί ό Μελιτίδης έκωμ.ωδοΰντο έπί με
γάλη, μωρία. Ο Μελιτίδης (2) μάλιστα πολλά παθών ούκ έδυνήθη πλείω τών 5 ν’ ΑριΟμήση. 

II τις ολίγον περί τάς παροιμίας Ασχολούμενος Αγνοεί τό κομψόν : Με.ίιτίδην ή Κύροιδον οιει 
με; δήλα δ ή ώς λέγει τις σήμερον τί με θαρρείς ’σαν τόν. . .

Προς τουτοις πρ βλ.τά κύρια Μαργίτης έπί τής αύτής σημασίας Σίσυφος, Βουτα.ίίων. 
Σκόπει δέ μοι καί τό Λόγοισιν Έρμόδωρος εμπορεύεται έπί τών άπό λόγων χρηματιζομένων, 

Μίδας όνου ώτα έχει, έπί τών περιέργων καί τά πάντα καταμανΟανόντων καί Αίσώπειον «ί- 
μα. παροιμ: ητις εϊρηται έπί τών δυσαποτρίπτοις όνείδεσιν ένεχομένων, ίνα άλλας ώς δεινό

τερα Δεινίου καί κυνώτερα Κύντωνος (3) Αποσιωπήσω.

( I) Πρβλ : καί τδ λογοπαίγνιου διδας—Χα.Ιός.
(2) Καί Μελητίδής.
(3) Έπί τών καδ’ υπερβολήν κακών. "Ορα τάς δύο τελευταίας έν Cl’USius Plutarclii de Proverbiis 

Alexandrinorum libellus ineditus έν Τυβίγγη 1887, σελ. 18.

'Π Ορακική πόλις Άβδηρα παρ’ Αρχαίας έφημίζετο διά τκν Απειροκαλίαν τών έν αύτή 

οίκούντων, έφ’ ω ό Απειρόκαλος καί ’Αβδηρίτης καλείται. Τό τοΰ Κικέρωνος χωρίον έν Att. IV, 

16, 7(17 έπιστ:) Αξιόν νά μνημονευθή διότι περί τίνος άποφάσεως τής Συγκλήτου λέγεται : 

Hie Abdera.
Ό Δημοσθένης Αφ’ ετέρου λοιδορεΐται ύπό τοΰ Αίσχίνου ώς Σκύθης, ό Κλέων ύπό τοΰ 

Άριστοφάνους καλείται Παφ.Ιαγών. Παρά Μένανδρο» τό έΟνικόν ΑΜοώ παρατέτακται τώ 
Σκύθης έπί λοιδορία, καΟάπερ παρ’ Όρατίφ Carm’· Ill, 6, 14 φέρεται Dacus et zEthiops ! 
’Επίσης τά ΈΟν: Φρϋζ παρ’ Ευριπίδη καί Λυδος παρ’ Άριστοφάνει· ίδού δε και παροιμία 
sudadoi πονηροί, δεύτεροι δ’ Αιγύπτιοι, τρίτοι δέ πάντων Κάρες εζω.Ιεστατοι» Ούχί δ άγνω

στοι καί αί παρ : Τρία Κάππα κακά, ήτοι Κί.Ιικες, Κρήτες, Καππαδόκαι, (1) καί Κρήτες άει 

όεϋσται (2) καί κρηπ'ίεο—ψεύδεσΟαι.

Θϊττον έην λευκούς κόρακας, πτηνάς τε χελώνας
ΕδρεΤν, ή δόκιμον ρήτορα Καππαδόκην.

ή τδ περίπυστιν ·
Καππαδόκην ποτ*  έχιδνα κακή δάκεν άλλά καί αύτη 
κάτδανε γευβαμένη αί'ματος ιοβόλου.

Και οί θετταλοί σκώπτονται διά τό κίβδηλου αύτών καί Απατητικον, έφ ώ και ή παρ: 
θεττα.έώ»· ζδμεομα (3)· καί οί Βοιωτοί ούχ ήττον έπί Αγροικία καί Αμαθία.· έφ’ώ καί Βοιω
τία υς. Ό χαριέστατος μάλιστα Λουκιανός παρέστησε αύτόν τόν Δία (4) έπιφωνοΰντα διά τήν 

πράξιν, ήν έσκόπει νά ένεργήση ό Ηρακλής κατά τοΰ Επικούρειου Δάμιδος α Πράκλεις αγροι- 

κον τοϋτο καί δεινώς Βοιύτιον» (5). Αί εξής δέ τρεις παροιμίαι δηλοΰσι τά περί τών Τενε- 
δίων έπαρκώς : Τενέδιος αύ.Ιητής έπί τών τά ψευδή μαρτυρούντων, 'Γενέδιος ξυνήγορος, περί 

Αποτόμου καί σκληρού, καί Τενέδιος πέ.Ιεκυς έπί τών πικρών καί συντόμως Αποκοπτοντων τά 

ζητήματα καί τά άλλα πράγματα.
Καί πάλιν έπί τών άγαν φλυάρων καί άπαύστως διαλεγομένων έχρώντο τή παρ: Αρα- 

βιος αύ.Ιητι’ις (πρβλ. Δωδωναΐον χαλκεΐον), ώς έπί τών αηδών ελεγετο: ’Αόυδηνον έπιφορημα.

Δεινή υβρις έΟεωρεΐτο καί ή φράσις Μυσΐον έσχατος, ήπερ και παρά Κικερ: Hacc. 65 

Mysorum ultimus (6) εΰρηται.

Κομίζων σοι τοϋτο, φίλε, κομιδή ιδιωτικόν καί άσύμμετρον ά τε άτελές και έν σπου
δή γεγραμμένον ύπότρομός είμι μή δεινόν τι παρά τής σής φιλότητος πάΟω, καθά- 

περ οί ϋβρισταί, τών μένος αίέν άτάσθα.Ιον καί Τανταλείους δίκας ύπόσχω, κατζ τον ΙΊοιη-

(1) ·Όρα καί τδ έν ’Λνθολ : δίστιχον :
(2) Διά τήν τελευταίαν ταύτην κατά τών Κρητών λαδορίαν δ Schneck έν τώ διατριβή αύτοϋ έπιγρα- 

φομε'νη—iQuaestiones paroemiographieae de codice coisliniano 117 et Eudemi, quae fe- 
« runtur Lexicis (1892) σημειοΰται οτι παρά τοϊς Ιίαροιμιογράφοις «non legitur.»

(3) Ζενς Τ(ΐαγ. § 32.
(4) “Ορκ Στέφ: Βυζάντιον έν .1: τινε; <!έ ώς ονκ όντας ταΐς διανοίαις τοϊς Βοϊοιτονς άγαν ευκι

νήτους. (έκδ. Meinecke).
(5) Πρβλ. χολ θεττα.Ιων σόφισμα.
(6) Προβλ. αυτόθι καί 3.
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-τόν. Έκ πρ^τέρων όμω; διαβεβαιοϋμαί σοι ότι ί τε j-wazfir z/<V «Μγζίσζ οριζόμενος πλεί- 

στα μοχθηρότερα παρέλιπον. Έπιμελώς δέ πρός τούτοι; πάσα; τχς κομψάς εύρημένας μοι 
λοιδορία; και ύβρεις έκ τοΰ βασιλείου τών ζώων, τώ>· φυτών, τών Ιχθύων, τών εντόμων κατά 

μεταφρ. ειλημμένα; άπεχώρισα ίνα, έζν άδεια; σου και ευκαιρία; τύχω, ολίγα τινα καϊ έκ 

τούτων προσέχω; έπιστείλω σοι εντεύθεν [ I), διότι έπιλείποι μοι άν ή ημέρα, εί βουλοίμην 
πάντα τα τοιαϋτα έκλέγειν και δή καϊ έτερον χώρον τή; Ήχους ν.χ-χργϊι. Άντί δ’ εύστοχων 
και τεθηγμένων λόγων, δέξαι, φίλε, τά μή καλώ; κεκαρυκευμένα ταΰτα λόγια έπϊ τή πίστει 
ότι ού λυμανοϋμαι τό αρχέτυπον τή; Ήχους χ.6αμ·.ο·/ καϊ εύπρεπές.

Και τούτων μεν άλις. Σοι δέ και τοΐ; φίλοι; τή; Ήγοϋς άναγνώσται; έπϊ τώ έπϊ θυραί£ 
έτει παρά τοΰ τών πάντων Δοτήρος.

Αέτώ — υγείαν πρώτον, εΐτ εΰ.-τραζίαν, τρίτον ύί χαίρειν, εϊ δέ βούλει, πρόσθες κκϊ τό 
έτερον ήμιστίχιον : εΐτ όγεί.Ιειν μηδενί.

Απολογία; μεν ουδέν χρήζω οίμαι νυν, ύπέρ γλώττη; εϊ; ουτω; εύφημον εύχήν όλισθούση;.

• Ί’γέαινε καϊ εύδαιμόνει

£Β. Α- ^ΤΣΤΑΚΙΔΗΣ.

Έν Ξηροκρήνγ, τή 25 Δεκεμβρίου I 893. j

@ ΓΑΜΟΣ, TBJSlM'iMiffll.

— θ/.'·> Κύριε, . . ■ εί; τήν τρίτην θέσιν έάν Οέλητε, άλλέω; είναι άδύνατον. ...
— Άλλ’ άφοϋ σά; λέγω ότι έπήρα είσιτήριοά διά σκύλον. ...
— Δέν σημαίνει. ... έχομεν διαταγήν.. . .

— Καϊ έγώ δέν έχω πλέον καιρόν νά ύπάγω νά βάλω άλλου τόν σκύλον μου. . . . βλέπει; 

οτι το τραίνο φεύγει.
Καί ό κόμης de Τΐ'ύηβ ηρπασεν άπό τόν λαιμοδέτην του ένα μεγάλον μαλλιαρόν σκύ

λον στακτήν, τόν έρριψεν εΐ; τό διαμέρισμα καϊ ε’.σήλθε κατόπιν του καϊ αύτό; ένώ ό υπάλλη

λος έκλεισε τήν θυρίδα ύψώνων τού; ώμου;.

— Ταλαίπωρέ μου Πιερό, — ειπεν ό κόμη; εϊ; τόν σκύλον του, ό όποιο; καθήσα; απέ
ναντι του τόν έκοίταζε τρυφερά μέ τού; έκφραστ.κού; καϊ αγαθού; οφθαλμού; του — Οά έμενα 
καϊ έγώ έάν δέν σ’ άφηναν νά μ.’άζ.ολουΟήσης. . . .

Και άφοΰ ςεδιπλωσε φόρεμα, με τό όποιον έσκέπασε τά γόνατά του, έξηκολούθζ,σε λόγων :

(1) πρβλ. θηριον, κνώοχλον, κήτ;;, χύων, γαλή, όνο;, βιΰ;, πίθηκος, υς, λύκος, αηδών, κόρα;, 
φα'λαινα κλπ., ζλπ.

— Και δέν Οά ητο μεγάλη Ουσία !. .. Μέ ένοχλοϋν πλέον τά ταξίδια. . . . γηράσκωμεν, 

πτωχέ μου Πιερό, αύτό είναι τό βέβαιον.

Έξηπλώθη έπϊ τοΰ σίφά διά νά κοιμηΟή, άλλ’ έμεινε μέ άνοικτούς οφθαλμού; καϊ παρε- 

τήρει διερχόμενα τά δένδρα καϊ τού; άγρούς, σκεπτόμενο; :
— Δέν Οά διασκεδάσω εί; Vieilles-Roches ! Ά ! όχι! . .. άλλά δέν ητο δυνατόν νά 

άποφύγω. . . . άλλοτε διέμεινα έπϊ ολόκληρον μήνα καϊ έτος. . . . καϊ παρήλθον πέντε έτη άφ’ 
ότου δέν έπάτησα τό πόδι μου !. .. Αύτήν τήν φοράν δέν είχα πρόφασιν ν’ άποφύγω. Ό Παύ

λο; κκϊ ή σύζυγο'; του θά δυσηρηστοΰντο εναντίον μου. . .. Καϊ τού; άγαπώ πολύ αύτούς τούς 
καλού; Monlreu ! .. . πολύ. .. . είναι εύχάριστοι φίλοι.. . . έκτο; τούτου ή δούκισσα έπιμό- 

νω; μέ προσεκάλεσε νά τζ,ν ευρώ εΐ; Vieilles-Roches όσον τό δυνατόν ταχύτερον. .. . Καϊ 
άν δέν υπακούσω είς τήν πρόσκλησίν της Οά τά χαλνούσαμε. ... δέν χωρατεύει ή δούκισσα!. . . 

απαιτητική τοΰ διαβόλου ! . . . ήξεύρω κάλλιστα ότι μέ λατρεύει καϊ ότι είναι πολύ κολακευ

τικόν νά λατρεύηται κανείς άπό αύτήν, άλλ’ έπϊ τέλους. . . . Ποιοι Οά είναι ο! λ.οιποι προσκε
κλημένοι;.. . Κατά πζσαν πιθανότητα οί Grandpre... ό ωραίο; Γεράρδος. .. ή κυρία 

de Beive. . . οί Νορβϊλ.. . ή γραία Μαρκησία de Vieille-Roche καϊ ή μικρά Μιμή. . .

Πέρνα ολόκληρον τό καλοκαίρι εΐ; τοΰ άνεψιοΰ τζ; διά νά άναπνέρ ή Μιμή καθαρόν 
άέρα. . . ή Miss Polly, ή παιδαγωγό; τή; ρηθείσης Μιμή;. . . ητι;, είρήσθω έν παρόδω, 

είναι το άξιολατρευτότερον καϊ παραδοξότερον παιδί ποΰ είδα. . . Ποιο; άλλο;; . . η δούκισσα 

κκϊ ό δούξ, οϊμοι! . . ό δούξ, οστι; μ’ άγαπά κι αύτό; ! . . Έπϊ τέλου; δεν θά μείνω πολύ ! . . 

’Εστειλα ίνα μόνον ίππον... τρία κυνήγια, τελεία καϊ τελείωνε! . . καϊ ή δούκισσα θά επιστρέ- 

ψ·ζ, εί; Παρισιού; ή θά στερηθή τών άδολων περιποιήσεών μου. .. Δέν είναι άλήθειά, Πιερό μ.ου !

Ένώ ή άμαξα, ή όποία τόν έπερίμενεν εί; τον σταθμόν έ'φερεν αύτόν εϊ; τούς λ ieilles- 

Roches, ό κ. de Trene παρετήρει τήν μεγάλην χιονοσκεπή οδόν, τήν έρημωμένην εξοχήν 

καϊ διενοεϊτο οτι πρέπει νά έ'χη κάνει; τόν διάβολον μέσα του, δια φύγρ άπό τού; Παρισιού; 

κατά τόν ’Ιανουάριον. Ήτο άπαίσιον ! ούτε ένα κάρο, ούτε χωρικό;, τίποτε! .. θά έφθανε 

μέχρι τοϋ πύργου χωρίς ν’άπαντήση ψυχήν γεννητήν. Καλπασμό; ίππου τόν έξύπνζ.σεν άπό 

τήν ρέμβην του. Έσκυψε καϊ είδε διερχομένην έπί εύγενοΰ; ίππου, πυρροΰ, ίσχνοϋ κάπως, άλλά 

καθαρού αίματος, γυναίκα λεπτήν καϊ λυγεράν Έφόρει μακρόν φόρεμα άνοικτοϋ καστανοΰ 
χρώμ.ατο; πολύ σφυκτον, τό όποιον τήν έκάλυπτε μ-έχρι ποδών. Μακρά πυκνή καϊ ςζνθή κόμη 
έκυμαίνετο έπϊ τών ώμων τζ,ς έκχειλίζουσα ύπό τόν ύψηλόν τη; πίλον. Καϊ ήτο τόσον ώχροΰ 

ξανθού χρώματος ή κόμη έκείνη ώστε έταυτίζετο μ.έ τό χρώμα τοΰ έπανωφορίου καϊ μέ τοϋ 

ίππου, ούτως ώστε έσχ·ζ,μάτιζε σύνολον τοΰ αύτοϋ σχεδόν χρώματος. Ή μικρά γυνή ετρεχεν 

άπό ρυτήρο;· ύπζ,ρέτης μέ κυανήν στολήν τζ,ν παρηκολούθει εί; άπόστασιν τινα έπϊ φαιού ίππου. 
Διερχομένη πλησίον τή; άμάξζ,ς, είδε τον κόμητα καϊ ήρχισε νά γελά, μέ φαιδρόν γέλωτα, 

όστις έδειξε τούς άπαστράπτοντας αύτή; όδόντας.

— Τό ξανθόν αύτό μετέωρον Οά είναι καμ.μία νέα γειτόνισσα τών Vieilles-Roches διε- 

νοήθζ,!. . . ποτέ δέν έγνώρισα εί; τόν ενοχλητικόν αύτόν τόπον καμμίαν γυναίκα τοιούτου κο

ψίματος ! .. . εινε μεθυστική !. . . καϊ νεωτάτη ! .. . καϊ κακοανατεθραμμένη. .. Διατϊ τάχα 
νά μέ γελάσζ, ;. . . θά είχα ώ; φαίνεται βλακώδες ύφος όταν τήν έκοίταξα. .. Μπρρρ! . . . τϊ 

κρύο !.. . Δέν φαίνεται νά είναι καμμιζ τρεμουλιάρα ή γειτονοπούλα μα; ! . . . Γυνή ίππεύουσα 
μέ τοιοΰτον καιρόν δέν είναι βεβαίως γυνή των νευραλγιών καϊ τών ρευματισμών... άναμφιβόλως 
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θ' άκολουθρ τχ κυνήγια. .. Έν τοιαύτη περιπτώσει θά τζ,ν έπανίδω καί θά μάθω διά τί έγέ- 
λασε . Έπι τέλους έφθάσαμεν. Ιδού ό Παύλος εις τόν έξώστζ,ν !. ..

Ό Μαρκήσιος de Montreu εσπευδεν εις συνάντησιν τοϋ φίλου του.

— Έπί τέλους έφθασες . τό βέβαιον είναι ότι δέν μάς παρζβαρύνης μέ τάς επισκέ

ψεις σου ! . .. ή γυναίκα μου Οχ κατευχαριστζ,θζ, πού Οχ σέ ίδζ,!. . . Μιζελίνχ, νά ό ’Ιάκωβος.

— 'Ωραία γυνή χαριεστάτη καί κομψοτάτη προσήλθε τρέχουσα ! Δόξα σοι ό θεός ! . . . 
έζάματε πολύ καλά ποϋ ήλθατε!... έγώ δέν τό έπίστευα πλέον, τό ξεύρετε ;.. .

— “Ελα—εΐπεν ό κ. de Montreu—νά σέ όδζ,γήσω είς τό δωμάτιόν σου . .. εινε 

περιττόν νζ είσέλΟζ.ς είς τζ,ν αίθουσαν τώρα ... δέν Οά εύρζ,ς παρά μόνον τζ,ν θείαν de Vieille- 
Roclie και ήμπορεΐς νά τζ,ν ίδζ,ς άριστα κατά τήν ώραν τοϋ γεύματος.

— Ά ! είναι έδώ ή θεία Vieille-Roclie ;. ..

— Ναί, είναι έδώ ... μέ τζ,ν Μιμήν. ..

— Είναι καλά ή Μιμή ;. . .
— θαυμάσια !... θά εύρζ,ς έπίσης τούς Grandpre τήν ζ. de Briye ... Gerald.. .

— "Οταν τάλεγα . .. έσκέφθη ό κ Trene, οστις είχε μεγάλην ορεξιν νά γελάσν)— δέν 

ήπατήθζ,ν ούτε κατά ϊνα προσκεκλημένου! . .. στοιχζ,ματώ οτι καί οί Νορβάλ είναι έδώ. . . 
Αξιέραστοι άνθρωποι οί Montreu ! · ■ ·

— ^Ζ°!Λεν έπίσης τούς Νορβάλ, — έξηκολούθζ.σεν ό Μαρκήσιος καί μέ ύφος άδιαφορίας 

προσέθεσε :—καί τόν Δοΰκα καί τήν Δούκισσαν de Bouillon - .. τούς γνωρίζεις πολύ, νομίζω ;

— Πολύ... Αλήθεια, πές με σέ παρακαλώ ποιά μπορεί νά είναι μία ώραία γυνή τήν 
οποίαν άπήντησα έπί τής όδοϋ έρχόμενος.

— Πρόφθασες.. . έχεις μεγάλην τύχην ν’ άπζντζς ωραίας γυςαΐζας είς Vieilles- 

Roches εσύ .. . τοιαϋτα πράγματα δέν συμβαίνουν είς έμέ! .. .

— Είναι νεωτάτη .. . είναι. ..
— θά μέ είπζ,ς άργότερα πώς είναι! . . . Έν τώ μεταξύ άλλαξε, σέ ξεύρω θ’ άργήσζ,ς 

διά το γεϋμα. . .

— "Οταν είς τάς επτά ό κ. de Trene εΐσήλθεν είς τ/,ν αίθουσαν διέκρινεν εύθύς τήν 
δούκισσαν καλωπισμένζ,ν μέ τήν θαμβωτικήν τουαλέττζ της τήν ζ. de Brige περιβαλλομένην 

είς νέφος άπο ούρανί τοΰλλι τήν ζ. δέ Νορβάλ ένδεδυμένην κατά τον e.-repyoj/evov συρμόν, τήν 

κ. de Grandpre, μέσα είς τήν παράδοξον βελούδινου θήκην της μέ αργυρά κεντήματα, τήν 
οποίαν δενάφίνει άπό δεκαετίας καί έν τφ μέσφ τής συλλογής ταύτης τών ύπερκαλλωπισμένων 

τούτων γυναικών, π> ξανθόν μιτΐωρον τό όποιον ειχεν άπαντήσει πρό μικρού άλλά τώρα πε- 
ριβεβλημένον βλούζαν έκ λευκής μουσελίνης, ζυμαινομένην ζαί διαφανή άνευ ούδενός στολισμού.

— Διέτρεξε τήν αίθουσαν καί προσέκλςνε πρό τής δεσποίνης de Xrieilles-Roches 

ήτις τοϋ έτεινε συμπαθώς τήν χεΐρα.

— Χαίρω πολύ έπαναβλέπουσα ύμάς, φίλτατέ μοι ’Ιάκωβε ζαί ομολογώ ότι σχεδόν δέν 
ήλπιζα πλέον νά λάβω αύτήν τήν εύχαρίστησιν. Καί ένώ πάντες έπλησίαζαν τόν κ de ΤΓύηο 

έξηκολούθησε:

— Τίποτε δέν ήλλαξεν είς Vieilles-Roch.es, βλέπεις, . . . εύρίσκεις τούς αύτούς φί

λους ... κανείς δέν λείπει. ..

— ’Αλλά, — ειπεν ό κόμης, οστις παρετήρει γύρω του, — άλλά δέν βλέπω. . .
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— Ποιον λοιπόν;. . .

— Τήν Μιμήν...
— Πώς δέν βλέπεις τήν Μιμήν ;. .. έφών/,σεν ή δέσποινα γελώσα — άλλά είναι άπό 

κάτω άπό τήν μύτην σου ! . ..

— Αύτό!... έψιθύμβεν έκπληκτος — αύτό είναι ή Μιμή;...

Τό ξανθόν σύννεφον έπροχώρησε.
— Γιά όνομα τοϋ θεού, ναί!... αύτό είναι ή Μιμή!...
Καί ένώ έμενεν άζίνητος, εμβρόντητος, έπανευρίσκων έν τή ωραία τζύτη νεάνιδι τό παι- 

δάριον τής χθες, αύτή άνεφώνησεν γελώσα !
— Μά τήν άλήθεια, δέν ήξιζε τόν κόπον νά τήν ζητΤίς τόσον... διά νά τής είπής τόσα 

εύχάριστα πράγματα.
— Μιμή!...— έφώνησεν ή δέσποινα μέ ύφος έπιπληκτικόν.

— Μή μαλώνεις, Μάμη, μή μαλώνεις δέν τό ξανακάμνω!...

Καί άπομακρυνθεΐσζ έπήγε νά όμιλήσν) μέ τόν Γεράλδον καί μέ τόν μικρόν de Grandpre· 
II δούκισσα τόν έκάλεσε πλησίον τζ,ς διά νεύματος τό όποιον, ώς αύτή ένόμιζε, μόνος αύτός 

διέκρινε- άλλ’ έκεΤνος, ένώ τόν κρυφομιλοΰσεν ή δούκισσα τώ έφάνει ότι h Μιμή όρθία είς γωνίαν 
τής αίθούσης τούς παρετήρει [ΰ έμπαιζτιζόν βλέμμα. Έπεισματώθη ύπερβολιζά, καί προα- 
πησχολημένος άπό τόν περίγελων τόν όποιον έμάντευεν είς τό διαυγές βλέμμα τής νεάνιδος, 

ήκουεν άφηρημένως τάς τρυφερής διαδηλώσεις μέ τάς οποίας τόν παρεβάρυνεν ή δούκισσα.

Μετά τό γεϋμα έπλησίασε τήν Μιμήν ήτις ήτοιμάζετο νά προσφέρτ, τόν καφέ.
— Δέν εισθαι πλέον δυσαρεστζ,μένη ένάντίον μου διά τήν βλακώδη έκπληξίν μου;...

.— Άλλά ποτέ δέν δυσζ,ρεστήθην έναντίον σας, Κύριε!...
— Κύριε;... Έάν είξεύρατε πόσον μοϋ φαίνεται παράδοξον νζ καλούμαι κύριος άπό ύμάς;

— Διάβολε!... Πώς θέλ.ετε νά σάς καλώ;...
— Άλλοτε, έλέγατε ’Ιάκωβε...

__  Ναί!... άλλοτε... όταν ήμην δώδεκα έτών!... άλλα τώρα είμαι δέκα οκτώ... και άν 

τό έκανα ολόκληρος -ή οικογένεια ώς εις άνθρωπος θά έςεγείρετο διά νά κήρυξή ότι είμαι κακώς 
άνατεθραμυ.ένη... καί διά πρώτην φοράν θά είχε δίκαιον ή οικογένεια... πρεπει νζ ειμεθζ δίκαιοι.

— Άς είμεθα δίκαιοι!... άλλ’ ευρωμεν τόν μέσον ορον...
__  Τόν μέσον ορον;... άλλά τί μέσον όρον;... βέβαια δέν ήμπορώ νά σας άποκαλώ pipe 

μου καθώς τόν θειον Παύλον;...
__  Όχι... άλλ' όπως δήποτε... μέ λυπεί ύπερβολιζά αύτή ή έθιμοτυπία· είμαι τόσον 

εύτυχής πού σας έπανζβλέπω!... ζαί ύμεΐς... σάς εύχαριστεΐ άραγε τοϋτο διόλου;

— Άλλά βέβαια ζαί μέ εύχαριστεϊ.
__  Πόσον εισθε χαρίεσσα!... ένθυμείσθε όταν έπαίζαμεν μαζί τόν ταχυδρόμον;... άνεβαί- 

ναμεν έπί θρανίου, έγώ είς τό ίν άκρον ήμην ό οδηγός... ύμεΐς όπισθεν μέ το κεράς εις τάς χεΐρας.

__  'Ενθυμούμαι οτι εισθε πολύ καλός δι’ εμέ — ειπεν η Μιμή γελώσα, και οτι κατε- 

χρώμην τής καλωσύνης σας !...
— Διόλου, διόλου! ήμην κατευχαριστημένος!... Εκείνην τήν εποχήν μέ έκάμνατε τήν 

τιμήν νά μ’ ϋγχπάίτί ολίγον...
— Βεβαιότατα...

Φ. H.-5-τ. II—8 'Ιανουάριου 1894.

Roch.es
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— Καί όταν σας έλεγα Απάντων ιί; τχ; φιλικ.άς αχ; διαδηλώσεις... διότι μέ έζχμ,νχτε 
φιλικά; διαδηλώσεις...

— 'Έπρεπε !... διά νά σά; πείσω νά παίζητε μαζί μου...

— Τό ύπωπτευόμην πάντοτε δι’ δ αχ; άπήντων; «Μέ Αγαπάτε τόρα, Μιμή, Αλλ’ όταν 
θά μεγαλώσητε ούτε καν θά [/.έ Αναγνωρίζετε...» τότε ήξεύρετε τί μέ Απαντήσατε;...»

— Πσίτ!...

— Πω; είπατε ;

— Είπα ότι σάς Απάντων: «Πσίτ!»...

— Άλλ’ όχι ...
— Τότε ώ; φαίνεται μετεβλάθ/,ν !. ..

— Ά !... καί τώρα Οά (/.’ Απαντούσατε « Πσίτ! » ;
— Βεβαιότατα !.. . δηλαδή έξαρτάται πρύς StoJov ... όχι βεβαίως εί; κάποιον εί; 

τόν όποιον ύφείλω σεβασμόν ...»

— "Ωστε κατ’ εκείνην τήν εποχήν εί; έμέ εί; τόν όποιον δέν οφείλατε ούδένα σε'βα;. . .

— "Ω ναί!... είσΟε τοσοϋτον γεροντότερό; μου !... Συγγνώμήν!.. .

— Δέν βλέπω τόν λόγον !...

— Ώ. .. ναί! ... είναι άνόητον εκείνο τό όποιον είπα . ..
— Άφοϋ επιμένετε Οά αχ; έ~χ·/χ)ά£ω εκείνα τά όποια μέ άπαντούσατε, τό θέλετε ;

— Ναί! . . .

— «Απεναντίας, ’Ιάκωβε, Οά σάς ΑγαπΩ περισσότερον άφοϋ Οά ήμαι μεγαλύτερα!...» 
Δέν εΐναι ώραΐον; α’ί! δέν λέγετε τίποτε ;

— Μή νομίζετε οτι Οά γεμήσω τώρα άπό θαυμασμόν δ.ά τόν εαυτόν μου;

-— Καί — εςηκολούθησεν ό κ. de Frene λαυιβάνων τά; μικρά; χεΐρας τή; νεάνιδο; εί; 
τά; ίδικά; του καί κρατών αύτά;—καί εισθε τόσον θωπευτικά, τόσον φαιδρά, τόσον καλή, 

ώστε ήσθανόμην σπαραττομένην τ/,ν καρδίαν μου όταν σά; έγκατέλιπον . . .

■ Ή Μιμή άπέσυρε τά; χεΐρά; της καί άπεμακρύνθη λέγουσα :
”Ω. . . . Ήξεύρετε ! . . . δέν πρέπει νά μοϋ λέτε συγκινητικά πράγματα ! . . . δέν μ’ Α

ρέσουν ! ...

— Διάβολε — διενοά,θη — ή θωπευτική καί τρυφερά παιδίσκη. κατάντησε ξηρόν καί 

κακοανατεθραμμένο μισογύναικο ! . . . Ναί άλλά καί διαβολεμένα ωραία μ’όλα ταϋτα ! . . . 
« Πρέπει νά είμαστε δίκαιοι » — οπω; έλεγε πρό ολίγου . . . είναι αδύνατον νά εύρεθή ίν τό

σον ιδιαιτέρως θελκτικόν! . . .

Κατά τάς οκτώ ακολούθου; ημέρα; τη; είς Vieilles-Roches άφίξεώς του ό 'Ιάκωβο; 
de Trene ύπέφερε τά σκώμματα καί τά; είρωνίας τά; Μιμή;.

Φοβερά στραβοχαϊδεμένη άπό τήν θείζν τη; Μικελίναν, ήτι; είναι έπίση; άνάδοχό; της, 

καί γνωρίζουσα οτι τήν λατρεύει ή μάμμη τ/,ς, ήτι; εΐναι αυστηρά κατά τό φαινόμενου μό

νον, ή Μιμή κάμει άκριβώ; ό,τι Οέλγ, καί εινε όπως τό ειπεν ό κόμης «Ένα μισογύναικο κά

κιστα Ανατεθραμ.μενον αθώα εντελώς άγνοοϋσα πάν ο,τι όφεΟ.ει νά άγνοή, όμιλεΐ μέ ιδιαίτε
ρον τρόπον περί όλων τών πραγμάτων καί δι’ αύτο τήν κρίνουσιν αύστζ,ρώς. Ίίδη, πρό τής 

έλεύσεως τοϋ Ιακώβου είχε [ΐυρισθή οτι ή δούκισσα ζωηρώς ένδιαφέρετο δι’ αύτόν. Χίλιαι λε

πτομέρειας χίλια ασήμαντα πράγματα παρατζ,ρηθέντα τυχαίω; ώ; έκ τή; ζωηρά; περιεργεία; 

της έπεβεβαίωσαν τάς ύπονοία; της. Καί άφ’ ότου ήτο βεβαία, οπω; έλεγε, διά τό «φλίρτ 

τής κ. de Bouillon καί τοϋ κ. de Trtine» έπησχολεϊτο άποκλειστικΩς πως νά ένοχλήσζ,, 
νά περιγέλασα,, καί νά γελωτοποιήση 'τό φλιρτ τοϋτο τό όποιον τήν άγγιζε. Εΰρισκε τρόπον 
νά μεταβζ, εί; πέντε λεπτά άπό τό θερμοκήπιο-/ εί; τήν βιβλιοθήκην άπό τού; διαδρόμου; 

των δωματίων εί; τό περίπτερον τοϋ κήπου, έπί τέλου; εί; όλα τά απόκεντρα ή μεμονωμένα 
μέρη όπου ήξευρεν ότι Οά τού; εύρη. Καί όταν τού; εύμσκεν, έμειδία τόσον περιπαικτικά, τού; 

ήρώτα μέ φωνήν τόσον προσποιζμένην «έάν δέν Οά τού; ήνόχλει, ζητούσα καί είς τάς ύψζ,λο- 
τέρας θέσει; τή; βιβλιοθήκη;, βιβλίον διά τήν μάμ.ην της,» ώστε ό κ. de Frene έκπληκτος 

καί άπό τήν έκτακτον ταύτην Αταραξίαν κατήντησε νά θορυβήται άπό τά; αιφνίδιου; πλήν 

καί περιμενομένα; ταϋτα; εμφανίσει; τοΰ μικροϋ τούτου κατασκόπου. Ήρυθρία καί έτραύλιζεν ώ; 

πα.δίον έπ’ αύτοφώρω συλληφθέν καί ή Αμηχανία του αύτζ, έξέπληττε καί διεσκέδαζε τήν 

Μιυ.ήν.
Μίαν ήμέραν είσήλθεν εί; τό θερμοκήπιον, όπου ή δούκισσα έπέπληττ: τόν Ιάκωβον οστις 

κάπως έφαίνετο άδημονΩν. Έστάθη, γελΩσα, μέ τον φαιδρόν της γέλωτα καί είπε μέ όξεΐαν 

φωνήν.
— "Ω !... νά μή σάς έμποδίζω τήν συνδιάλεξιν!... έρχομαι διά νά κόψω μόνον δύο γαρ- 

δένιες καί φεύγω.

ΙΙαρωργισμένη, ή κ. de Bouillon έξήλθε όρμητικΩς χωρίς ν’ άσχοληθρ διά τον κόμητα 

οστις δέν έτόλμησε νά τήν άκολουθή,σγ...
— Λοιπόν!—ήρώτησεν έμπαικτικΩ; ή Μιμή, ητις έφαίνετο προσεκτικώς έςετάζουσα 

τάς γαρδένια;— Λοιπόν! πάλιν τά μπλέξαμε;...

— Άλλά Δεσποινίς...
— "Ω !... ήξεύρω άριστα οτι αύτό δέν μ.’ Αποβλ.έπει!... άλλα σέ λυπούμαι όπως δήποτε, 

διότι δέν ήμπορεϊ νά εινε πολύ διασκεδαστικόν... όταν έξακολουθή τόσον...

— Τή Αλήθεια,— ειπεν ό κ. de Trene δυσανασχετώ·/,— δέν ήξεύρω τί ύποθέτετε... 

Αλλά δέν ήμπορώ νά επιτρέψω...

— Νά ύποπτεύωνται τ/,ν κ. de Bouillon ;... ησυχάσατε !... τήν σέβομαι τήν κ. 

de Bouillon !... πρώτον ένεκα τής ήλιζία; της... καί έπειτα ένεκα τοϋ... τοϋ αισθήματος... 
τοϋ δλως σεβαστού τό όποιον τρέφει δι' υμάς...

— Δι'έμ.έ;... ήρώτησε μέ δφο; τό όποιον προσεπάθει νά ζατζστήσ-ρ έκπεπληγμένον.
— Ώ! μή προσποιήσθε τον έκπεπληγμένον !... αχ; λατρεύει...

Καί έπειτα άπό μίαν στιγμήν προσέθεσε γελώσα — σά; λατρεύει αλλά σά; ενοχλεί 

ελεεινά, έ;

Αύτήν τήν φοράν ύ Ίάλωβος Ανταπάντησε*  αύστηρΩ;.

— ’Εκείνο τό όποιον μ.έ ένο/λεΐ δεσποινίς, διά νά όμιλάσω καί έγώ τόσον μεταφορικως 
όσον ζαί ύμεΐς, εΤναι ότι εύρίσζομαι ύπό τήν αύτήν στέγην καί τρόπον τινά ξενίζομαι από μι- 
κράν κόρην τόσον αυθάδη, κακώς Ανατεθραμένζ.ν, καί Αφιλόξενο·/... εί; τήν οποίαν δέν δύναμαι 

νκ εϊπω ίσως οσον τό έπεθύμουν, ό,τι σκέπτομαι διά τόν τρόπον καί διά. τόν χαρακτήρα της.
Βλέπων δ’ότι ή Μιμή ήρυθρία καί έκυπτε τήν κεφαλήν, ό κ. de Trene έξηκολούθησε, 

— καί έάν ή Μάμη σας ήξευρε εκείνα τζ όποια....

Ίί μικρά ύψωσεν όρμητικΩς τήν κεφαλήν.
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— Ή μάμη ! ζ ναι άς όμιλήσωμεν διά τήν μ,άμην!... Οά κατεθέλγετο άναμφιβόλως έάν 
ύπωπτεύετο οτι έξελέξατε τόν οίκον τοϋ θείου μου και τής θείας μ.ου διά.... διά....

Έστάθη, προσπαθούσα νά εκφράσγ, τήν σκέψιν της.'

— Δεσποινίς, — έψυθύμσεν ό ’Ιάκωβος έρυθριών και αύτός,—σάς βεβαιώ οτι έσεβάσθζν 
πάντοτε τόν οίκον τοϋ θείου σας, και οτι δέν έκαμα τίποτε, τό όποιον νά....

— Δέν έκάματε τίποτε;... *Α  ! αύτό δί είναι υπερβολικόν !... σάς είδα!...
— Μέ είδατε;... καϊ τί έκαμα;... ήρώτησεν, ύπερβέβαιος ότι κατ’ ούδέν παρέβη τζ 

καθήκοντα τής φιλοξενίας.

— Σας είδον νά φιλήτε τήν κ. de Bouillon, εις τόν διάδρομον πρό δύο ήμερών, έφώ- 

νν,σεν, ένώ Απέσπζ βιαίως μίαν γαρδε'νια, τής οποίας έκλόνησε ολον τό δενδρύλλιον.

— ”Α ! ειπεν ο κ. de Ί ΐ’όηβ καθησυχάσας, — μόνον αύτό;...
— Διάβολε!... Απήντησεν εκείνη μ.’αγανάκτησεν διερωτώμαι τί ήτο δυνατόν νά ζά- 

μητε περισσότερόν;
Ό κόμης έμβρόντητος παρετήρησε τήν Μιμήν, ητις δέν ύπεχώρησε. Μέ συνεσπασμ.ένας 

όφρϋς, μέ χείλη δυσηρεστημένα έξερράγη είς γέλωτα....

— Δεσποινίς Μιμή, — ήρχισε, — έγώ....
Διεζόπη αΐφνιδίως. ’Εκσφενδόνισασα όρμητιζώς τό μέ τάς γαρδενίας καλαθάκι της καί 

τό χρυσοϋν ψαλίδι, μ.έ τό όποιον έκυπτε τζ άνθη, ή Μιμή είχε φύγει.

— Παράδοξον μισογύναικον ! — έψιθύρισε — κακή, σάν τήν ψώρα καί σεμνή ταύτοχρό- 

νως!... πραγματικόν μικρόν προϊόν τοϋ τέλους τοϋ αϊώνος!... μικρό μανιτάρι, περισσότερον 
δηλητηριώδες κατά τό φαινόμενον παρά κατά βάθος !... μικρόν φαινόμενον, τό όποιον Οά είναι 

ενδιαφέρον.... διά τήν έπερχομένην γενεάν!...

— Τώρα πρέπει νά ευρωμεν τήν κ. de Bouillon !... ποϋ στό διάβολο πήγε;

• *
¥ ·

Μήν παρήλθε και ό ζ. de Trene έμενε πάντοτε είς Vieilles-Roches. Διέταξε καϊ 
τόν έφεραν δεύτερον ίππον και δέν έχανε κανέν κυνήγιον. ΊΙ δούκισσα ήρχισε νά ομ.ιλή περί 

επιστροφής εϊς Ιίαρισίους· έστενοχωρεΐτο. Ό Ιάκωβος τή, έφαίνετο κατηφής, ζατεχόμενος άπό 
κάποιαν σκέψιν, άφηρημένος καί ήλπιζεν ότι οί Παρίσιοι θά τώ αποδώσουν τήν συνήθη φζιδρό- 

τητά του.
Όσον διά τήν Μιμή, πάντοτε ζωηρότερα, εύτραφεστέρα, παραδοξοτέρα διήρχετο τάς 

ήμε'ρας της ίππεύουσα ζαί τήν νύκτα χορεύουσα, άφίνουσζ νά τήν περιποιώνται ολοι οί κυνηγοί, 
άλλά προπάντων δ ώραΐος Γεράλδος de Champren, οστις τό πρώτον έπί ζωής του κατεγί- 

νετο μέ νέαν κόρην καί οστις επίσης δέν ώμίλει περί Αναχωρήσεως.

— Είναι παράδοξον, — έλεγεν ενίοτε ή μάμη, ητις έγνώριζε κάλλιον παντός άλλου τήν 
Μιμήν, βλέπουσα αύτήν,—είναι παράδοξον !... ολοι υμείς θαυμάζετε τήν εύδιαθεσίαν καί 

βύθυμίαν τής Μιμής καί έγώ δέν συμμερίζομαι διόλου τήν ιδέαν υμών.... έχει κάτι αύτή ή 

μικρά.
— Έγώ, θεία μου — Απήντα ή κ. de Montreu — βλέπω τάς παρειάς της, Ακούω 

τον γέλωτά της καί είμαι πληρέστατα ήσυχος !.,.

— ’Ακριβώς αύτό μ’ άνησυχεϊ έμέ !... δέν μέ φαίνεται φυσικόν, δεν είναι αλήθεια Ίά- 

κωβε; τί λέγετε ύμεϊς οστις τήν βλέπετε πάντοτε καί με τόν όποιον δέν στενοχωρεϊται, πώς 

σάς φαίνεται;
Άλλά __  άπήντα ό κ. de Τΐ’ύΠβ κάπως Αμηχανών,—μέ φαίνεται πολύ καλά... ή

δεσποινίς Μιμή φαίνεται ότι έχει άριστα τήν υγείαν καί γίνεται ήμέρα τή, ήμερα ώραιοτέρα !... 

Τό βέβαιον είναι ότι δυσκόλως θά διεφώτιζε τήν μαμήν έπί τής καταστάσεως τής έγγονής 
της. Άπό τήν σκηνήν έκείνην τοϋ θερμοκηπίου, ή Μιμή δέν τόν ώμίλησε διόλου, καί τόν άπέ- 

φευγε μέ τρόπον ώστε ούδείς ήδύνατο νά ύποπτευθή οτι ήλλαςεν ώς προς αυτόν.

Έπί τέλους ό δούξ καί ή δούκισσα Ανήγγειλαν τήν άναχώρησίν των καί προσεκάλε- 
σαν τόν Ιάκωβον νά τούς άκολουθήση. Έδέχθησαν καί τόν Πιερό τόν όποιον ό κύριός 

του δέν ένόει νά άφήση ποτέ. Άπεφασίσθη νά κάμουν τελευτζϊον κυνήγιον μ’ όλον τό 

δοιμύ ψύχος- άλλά καθ’ ήν στιγμήν έπροκειτο νά ίππεύσρ ή κ. de Bouillon οπισθοχώ
ρησε λέγουσα οτι εφοβεΐτο μήπως άρπάση καμμίαν νευραλγίαν ώς δώρον διά νά φέργ είς 

Ιίαρισίους.
Ό Ιάκωβος τρέμων άπό τό ψύχος καί κατηφής άνεχώρησε μέ τούς λοιπούς κυνηγούς.

Έπί τής όδοϋ τής φερούσης πρός τό μέρος τής συναντά,σεως ή Μιμή εύρέθη παρ’ 

αύτώ: τή είπε μέ ΰφος άπότομ.ον!
— Πώς, δεσποινίς μέ κάμετε τήν τιμήν νά ήσθε πλησίον μου;... μήπως ό ωραίος 

Γεράλδος δέν είναι μεθ’ ύμών σήμερον :
Ή Μιμή ύψωσε τάς όφρϋς μέ άπορίαν, ώς εί μόνον τότε διέκρινε τόν κ. de Trene 

καί Απήντησε μέ εύστοχίαν:
— Μπά !... είσθε έδώ ύμεϊς;... θά εστοιχημάτιζον ότι καί υμείς δέν ζυνηγεϊτε

μήν κυνηγώ ;...
— Ξεύρω κ’ εγώ!... ίσως διότι καί ύμεϊς έχετε νευραλγίας... 

Δηχθείς ό Ιάκωβος άπήντησε :

__  Βλέπω, δεσποινίς, άπό τήν τ.'.ν.ζ:.ν.Ί τών υπονοούμενων σας 
•j οτι σάς ήγγισα

λών διά τόν φίλον μου Γεράλδον, άλλά...
— Μέ ήγγίσζτε ;... Ό! διόλου!... ό κ. de GliampiCU μέ εκφράζει αισθήματα, 

τό βλέπω... άλλως, όλος ό κόσμος τό βλέπει!... καθ’ ότι τοΰτο γίνεται ύπό τό προςτα- 
τευτικόν βλέμμα τής οικογένειας, ήτις θά ηύχαριστεϊτο πολύ άπό τόν γάμον τούτον... έπϊ 

τέλους, κατάλληλον...
__  Ά!... — έψιθύρισεν ό ’Ιάκωβος ύψώνων τούς ώμους—εύρίσζετε οτι ό γάμος 

ουτος θά ήτο κατάλληλος;...
— Συγγνώμην... δέν ώμίλησα περί έμ.οΰ, άλλά περί τής οικογένειας μου.,, καί έπί 

τέλους τί ενδιαφέρει ύμ.άς τούτο; — προσέθεσε στηλώνουσα τό ώραϊον αύτής βλέμμα είς 
τούς όφθαλμούς τοΰ κ. de ΊΤέηβ δέν έχετε σκοπόν νά μέ νυμφευθήτε ;... δέν εινε Αλή

θεια ;...
Τεθορυβημένος, συγζεκινν,μένος, άπήντησε γελών όπως κρύψη τήν Αμηχανίαν του.

__  Ά! Δεσποινίς!... είμ,αι τριάκοντα οκτώ ετών... είσθε μ.όνον δέκα επτά... τα μικρά 

κοράσια δέν άγαπώσι τούς γέροντας κυρίους...
—Καί διατί;—έφώνησεν πεισμάτωδώς ή Μιμή,—αγαπάτε τάς γραίας γυνζϊκαςύμεϊς !...
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— Τζ; γραία; κυρία;; έπανέλαβεν έκεϊνο; μηχανικώς.
— Νζί τζς γραία; κυρία;!... ώ; έπί παραδείγματι τήν κ. de Bouillon !···
Καί μέ τήν ώμότ/.τα τών νεκρών γυναικών, τών νέων κορασίδων πρό πάντων, ήρχισε να 

άπαριθμ.γι τζ έλαττώματα τή; δουζίσσζ; :

σύζυγο; θελκτική;

είμαι δρο-

— θά [j.i ύ.-'/.τζ ϊσω; ότι είναι δροσερά ή ζ. de Bouillon άλλα δέν τήν παρατηρή

σατε ποτέ';... άρωστιάρικο σαλκάμι!... ζαί οί όδόντε; τ/,;;... τόσον τού; έτμψεν, τού; έπε- 
λέκ/,σε, τού; διόρθωσεν ώστε ύπάρχει Οέσις, δι’ένα όδόντα μεταξύ τών δύο... όταν γελά θαρ

ρεί; πώ; βλέπη; κτένι... πολύ μεταχειρισμένο... καί τζ. κάλλη τζ; ;... όταν έπαζουμβά τόν 
βραχίονα τζ;, πλατΰνεται ώ; άναλ.υόμενο; πάγο;!... είναι αηδία καί σ,μειωτέον ότι δέν όμι- 
λεϊ παρά μόνον διότι φαίνεται... διά τά λοιπά δέν ζξεύρω τίποτε... ούτε ύμεΐς.

Και ένώ ό κ. de Trene τεταραγμένο; άπό τό παράδοξον τοϋτο κράμα άναιδεία; καί σε
μνότατο; τήν παρετήρει περιέργως έκείνη έξζζολούθησεν.

— Άλλ’ έπί τέλου; ημπδρεΐ κάνει; νά είναι σχεδόν βέβαιο;, κατά τήν καθιερωμένην φρά- 

σιν σζ; όταν πρόκειται περί τών πληροφοριών σκ; διά τά ιπποδρόμια — άλλ’ ό κύριο; 
de Bouillon είναι πληροφορημενος, εκείνο;!... Ταλαίπωρο; κύριε Bouillon !·..

— δεσποινίς,— ειπεν ό ’Ιάκωβο; έν μεγίστη άμ/,χανία — έάν διά νά άλλάξη ή ομιλία, 
ώμιλούσαμεν ολίγον περί τοϋ Γεράλδου ;

— Έστω ! τί λοιπόν έχετε νά είπήτε κατά τοϋ κ. Champreu·

— Τί νά εΐπώ ένζντίον του;... θεέ μου!... τίποτε δέ έχω δεσποινίς, τίποτε!... είναι 

ωραίο;; είναι πλούσιο;, είναι καθώς πρέπει!... όλοι οί άνδρε; προσπαθούν νά τόν ομοιάσουν κκί 
όλζι αί γυναίκες τόν... τον θαυμάζουν !... καί όταν έπί τέλους θά γένη 

νέα; οπω; ύμεΐς δέν θά έχη δικαίωμα νά παραπονεΐται διά τήν τύχην του...

— 'Ώ!... δεν σζ; ζητώ φιλοφρονήσει;!... είξεύρω οτι δέν είμαι θελκτική... 

σερά, είμα?νέα καί τίποτε περισσότερον!... Γνωρίζω έαυτήν κάλλιστα... τά έλαττώματα καί 

τζ προτερήματα. μ.ου,.. είξεύρω ότι δέν μέ είναι δυνατόν νά διορθώσω τά μέν χωρίς νά παρα
βλάψω τζ άλλα, δι’ αύτό δέ προτιμώ να κρατήσω τό ολον άλλα τοιαύτη οϊα είμαι— έξζ- 

κολούθ/.σε μέ φωνήν σχεδόν σοβαραν— δέν Οά συζευχθώ ποτέ τόν κ. de Champreu, ούτε 
κανένα τών όμοιων του!... λέγετε οτι είναι ώραΐο;, ότι είναι καθώς πρέπει ;...

— ’ Αναμφιβόλω;!...

— Δέν βαρύνεσθε!... ομοιάζει μέ κούκλαν... είναι άπό εκείνου; τού; όποίους αί έφημε- 
ρίδε; όνομάζουσι: «εί; έκ τών κομψοτέρων μα; νέων τοΰ κόσμου»... είναι γελοΐον !... λέγετε 

έπίσης ότι όλοι οί άνδρε; τόν μιμούνται καί όλαι αί γυναίκες τόν θαυμάζουν... άλλά ήξεύρετε 

άριστα ότι ύπάρχουσιν άνδρε;, ώ; ύμεΐ; παραδείγματος χάριν, οϊτινε; Οά άπελπίζοντο έάν τού; 

ώμοίαζαν καί γυναίκες, ώ; έμέ, αϊτινες τόν περιγελώσι...

— Άλλα σας βεβαιώ, δεσποινίς, άπεζρίθη ό ’Ιάκωβο; έκπληκτος, οτι ποτέ δέν έφαντά- 
σθην οτι τόν περιπαίζετε...

Τόν πάρε τήρησε.

■ — Ναί!... πράγματι φαίνεται οτι πιστεύετε αύτά τα όποια λέγετε... Μ έ κρίνετε πολύ 
αύστζρω; κ. de TreilC..· άφοϋ ηδυνήθ/,τε νά πιστεύσ/,τε ότι ητο δυνατόν νά γείνω σύζυγος 
ανθρώπου όστις διέρχεται τόν βίον του νζ δοκιμάζη λαιμοδέτα;, νά έφευρίσκη κοψίματα μαλ

λιών. καί νά άνζυ-ίννύζ '/.υιωδικά...» · · » ·

Ό ’Ιάκωβο; έσκέφθη ότι έπρεπε, τουλάχιστον διά τον τύπον νά ύπερασπισθνί - τόν 

φίλον του.
— Άλλα, δεσποινί; ό Champreu δέν άσχολεΐται άπΟκλειστικώ; όπω; τό νομίζετε...

Β εΖε'-54X1 άλλα; ασχολίας...
Ή Μιμή τόν διέκοψε :
— ’Ακριβώς,.. έχει επεισόδια ερωτικά !... τούλάχιστον ό ίδιο; τό λέγει... ή άφίνει νά τό 

ύποθέτουν... άγαπάται—πάντοτε αύτός τό ύποβάλλει—άπό τήν κ. de Trene··· άπό τήν κ. 

de Garde, καί άπό πολλά; άλλα;... ή Germaine de Vieille — είναι αύτό; πάντοτε ποϋ 
όμ,ιλεΐ— δέν νυμφεύεται διότι άγαπζ κάποιον ό όποιο; δέν θέλει νά τήν συζευχΟ?)... καί 

δίδει νά έννοήσουν άοιστα οτι ο κάποιο; αύτό; είναι ό ίδιο;...
— Τί τά θέλετε,... έγώ δέν πιστεύω τίποτε άπό όλα αύτά... κα'ι έπί τέλους άν άκόμα 

είναι πραγματικά δέν μέ ελκύουν ;...
— Καί όμως αύτά ελκύουν σχεδόν βλας τάς γυναίκας.
— 'Εκτός έμοϋ!... Βλέπετε κ. de ΊΤύηο, δέν είμαι όπω; μέ νομίζουσι... καί έπειδή 

αναχωρείτε αΰριον δέν θέλω νά σζ; αφήσω νά έχζτε περί έμοϋ κακήν έντίπωσεν. . Ώ !... πε- 

ριττόν νά διαμαρτυρηθήτε !... ζξεύρω τί πιστεύετε, μ.'επιτρέπετε νά σά; είπω τί πράγματι · 

είμαι;...
Υπάρχει ή Μιμή πού γελά. ζαί πηδά., έκείνζ τήν όποίαν γνωρίζετε... ζαί ή Μιμή καλό 

παιδί καί σοβαρά... ναί... σοβαρά, μή γελάτε... η πραγματική Μιμή, τήν όποιαν δέν γνω
ρίζετε, ούτε υμείς, ούτε ούδεί; άλλος... καί τήν όποιαν κατά πασαν πιθανότητα δέν θά γνω- 

■' ή·' ρίσωσι ποτέ... Ό κόμης έκθαμβο; παρετήρει τήν νεάν.δα καί τήν εΰρισζε μεταμορφωμένων 

Τό ώραΐον βαθύ τζ; τό -'Κτ,ζις φωτό;, τόν υπενθύμιζε τήν θωπευτικήν καί γλυκεΐαν

παιδίσκην τών παρελθόντων χρόνων. Οί οφθαλμοί τη; έπληρώθζ,σαν μέ άνέκφραστον τρυφερό
τητα· δέν έμειδία, καί έφαίνετο περιμένουσα νζ τήν όμιλήση. Καί ό Ιάκωβο; παρζδόξω; τε

ταραγμένο;, γ,σθάνετο τήν κεφαλήν κενήν ζαί τόν λαιμόν του στεγνόν. "Αλμα τοΰ‘ίππου τή; 
Μιμή; τόν έξύπνησεν άπο τήν άφηρ/μένην έκείνην ζατάστασιν. Τήν είδε φεύγουσαν ένώπιόν 

του μέ ίλην τήν τοϋ ’ίππου τζς, μέ τήν ξανθήν αύτής κόμην ασημωμένων άπό τόν
ώχρόν ήλιον τοϋ Φεβρουάριου, ζαί τοΰ άνοιζτοΰ καστανού χρώματος φόρεμα, τό σφιζτόν έπί 
τοϋ νεαρού ζαί λυγηροϋ τ/,; σώματος, τώ έφάνη ώς ξανθόν μετέωρον όπως τήν είδεν έπί τή; 

όδοϋ τήν ήμέραν τζς άφίξεώ; του. Έπρόφθζσεν όμιλον κυνηγών, κα'ι μετ’ ού πολύ έκφραστι- 
κός γέλως εδωκε τώ κ. de Trdne νά έννοήση ότι ή νεαρά κόρη έγεινε καί πάλιν ή Μιμή 

<ι πρώτζ εκδοσις » έκείνη ήτις « πηδά. καί γέλα »

*• ·
Τήν έπιοϋσαν εις τό πρόγευμα ή Μιμή δέν έφάνζ. ΊΙ μάμη τη> ειπεν οτι ύποφέρουσα 

άπό πονοκέφαλον ή Μιμή δέν ήθελε νά φάγη, άλλ’ οτι ήγέρθζ, καί ότι θα κατέβαινε ν’ άπο- 

χαιρ-τίση τούς ταξειδιώτας.
"Οταν ή άμαξα ήτις θζ παρελάμβανε τόν δούκα ζαί την δούκισσαν καί τόν Ιάκωβον 

καί Π ερό, έστάθη πρό τοϋ έξώστου, ή νεαρά κόρη έφάνη ζαταβαίνουσα τήν κλίμακα, άλλά 
τόσον λευκή έν τή λευκή αύτή; έσθητι, τόσον καταβεβλημένη, τόσον ηλλοιωμενη άπό τήν 

προτεραίαν ώστε ό ώραΐο; Γεράλδος, άνέζραξε μέ ένδιαφέρον.

— θεέ μ.ου!... Δεσποινί; Μιμή, ιισθε σοβαρώ; άσθένής;...
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Καί έκείνζ, άπήνττ,σε γελώσα ζαι τινάσσουσα τζ,ν ξανθήν ζαί έμπερδευμένζ.ν τζ; κόμζν : 
— Σοβοφώ;*  α !... ζ δεσποινίς Μιμζ, ίέν είναι δυνατόν νχ είναι κάτι σοβαρόν!
Και επειδή διε'ζρινεν 8τι ή μάμζ τζ; ζαι ό ζ. de Trene, έζπεπλζ,γμένο; άπό τόν θλι

βερόν τόνον τοϋ γέλωτο; καί τζ; φωνή; τζ,; τήν παρετήρουν, προσε'θεσε.

— Ένα; μικρό; κεφαλόπονο;, όχι καζό;!...

Ο κ. και ή κυρία Bouillon ειχον ήδζ έμβή εί; τήν άμαξαν. Ό ’Ιάκωβο; έπλήσίασε 
τήν μαμζν δια νά ασπασθή τζ,ν χεΐρα τζ,; και παρετήρζσεν οτι αίίττ) με St.'rf.uuynt ^Ti.i'j.p.ar. Ε

βλεπε τήν Μιμζ,ν ήτι; γονυπετή; έμπρό; εί; τόν Πιερό έφίλει περιπαθώ; τήν μεγάλήν αύτοϋ 

τριχωτήν κεφαλήν.

Αισθανόμενη ότι τήν βλέπουν ύψωσε τήν κεφαλήν αίφνιδίω;. εγινεν όλοπόοουρο; καί έύι- 

υ:ισε :
— Λατρεύω τόν ΙΙιερό!...
Και επειδή ή μάμζ τζ,; τήν ήρώτα διά τοϋ βλέμματος, τά εχασε καί μζ/κνιζω; έπα- 

νέλαβε :

Εινε μικρό; κεφαλόπονο;... μικρό; κεφαλόπονο;!... Καί έκ νέου εκυύε τήν κεφαλήν 
αύτή; έπί τοϋ τριχώματο; τοϋ Πιερό... Ό κ. de Tr<5ne τήν έπλζσίχσε κα'ι μέ τρέμουσαν 

φωνήν:

Δεσποινίς Μιμή, τζ, ειπεν— έαν ό Πιερό καί έγώ δέν άνεχωρούσαμεν;... έάν έμέ- 
ναμεν με ύμάς... με υμάς διά πάντα;... Οά σά; περνοϋσεν αύτός ό μικρό; κεφαλόπονος;... 
λέγετε;...

Αφησε τον Πιερό τόσον όρμζτικω; ώστε τόν κατρεκύλζσε, καί άφήσασα φωνήν χαράς, 
φωνήν ειλικρινή και Θερμήν, ετρεςε πλησίον τοϋ ’Ιακώβου καί κλαίουσα έρρίφΘζ, είς τον λαι

μόν του.

Ιεκνα μου,—εΰιθύρισεν ή μάμμζ έκπλζ,κτος καί κατευχαριστζ,μένη—μή στενο- 
χωρεΐσθε λοιπόν...

"Ολοι οί προσκεκλημένοι έγέλων σκεπτόμενοι τό πείσμα τής δουκίσσζς, άλλ’ ή Μιμή δέν 
έβλεπε τίποτε.

Ιφωσε τού; γαλανού; αύτή; δφθαλμού;, υγρού; άπό δάκρυα καί τζ, είπε :
12 ! ναι!... τοιουτρόπω;... μόνον υμείς Οά γνωρίσζ,τε τήν πραγματικήν Μιμήν.

,κ. και g\f.

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΣ ΧΡΟΝΟΣ

Έκεϊνος πού αναλαμβάνει νά καταστρώση τό φιλογικό απολογισμό ένός χρόνου 
μας, κάνει τήν ιοια εντύπωση με τον Υπουργό «τών Ηλεκτρικών έργων» κάποιου βα
σιλείου τής Ασίας, οπού όλο κι όλο μιά μονάχα ηλεκτρική λάμπα υπάρχει. Τουλάχιστο, 
κατά τήν ΐόέαν έκεινών πού άρνούνται τήν ύπαρξη σημερινής μας φιλολογίας, εϊτες διότι 
κατώρθωσαν νά σχηματίσουν πλανημένη κρίση γι’ αύτή, είτε διότι δέν κατώρθωσαν πό
τες νά έλθουν σέ καμμιά γνωριμία μ- αύτήν. ’Αλλά, χάρη στό Θεό, δέν εΐναι έτσι τό 
πρίμα. Σ’ αύτή τή νέα γενεά παιδιών χωρίς πατέρες, μαθητών χωρίς δασκάλους ύπάρ- 

χουν ανήσυχα πνεύματα πού αίστάνουνται θλιβερά τ. τους λείπει και ζητούν σπουοαχτι- 
κά νά τ' αναπληρώσουν πού ζητούν μέ την αξία τους νά καταχτήσουν τήν εποχή που 
Οά ονομασθή δική τους· καί νά δώσουν στήν Εκκλησία τους—κατά το παρόν Εκκλησία 
στρατευομένην—ενα παρελθόν καί νά τής εξασφαλίσουν ένα μέλλον. Βέβαια όλες οί επο
χές μιανής φιλολογίας δέν έχουν τήν ίδια άξια. Καί άπο μιά πάλι και τήν αύτή έποχή 
φιλολογικήν δέ Οά περισωθοϋν όλα τ' άτομα πού τήν άποτέλεσαν· ή ιστορία μοιά-ει μ έ
να μεγάλο μουσείο όπου βρίσκεται μαζωμένό, τοποθετημένο με τάςη, και^ σημειωμένο μα 
τή δική τοΰ τήν επιγραφή κάθε τι πού στούς περασμένους αιώνας εΐταν άξιο νά ζ ηση κ υ- 
στερ' άπό τήν εποχή τοΰ· τό επίλοιπο, άνθρωποι μικροί και πράματα μικρά, Οά χωνέψουν 
μές στή λήθη όπως τά παραπόταμα μές στούς ποταμούς,

*
4 »

Ιίαραλέίπω δώ νά εξετάσω τί χαρακτηρίζει κυρίως τή φιλολογία τής εποχής μας, 
δηλ. τής τελευταίας δωδεκαετίας (—1880) όσον άφορα τήν Ούσία της· ή ζήτηση αύτή 
εΐναι εκτός τής δικαιοδοσίας τής επιγραφής μας. Καί ή εξέταση δε τής Μορφής της Οά 
Οά ήτον επίσης εκτός, άν δέν έπέβαλλεν αύτήν έστω και σύντομα, ή τροπή ποΰ ελαοε 
τελευταία τελευταία τό γλωσσικό μας ζήτημα. Γραφτό είναι νά πληρώνουν τά τέκνα 
«αμαρτίας γονέων» μέχρι τρίτης γενεάς· είχαμε, βλέπεις, το ατύχημα νά είμαστε κλη
ρονόμοι ένδς μεγάλου ονόματος καί μιανής μεγάλης πλάνης, όπως οί χήνες του Ρώσ- 
σου μυθογράφου πού έκομπαζαν πώς εΐναι απόγονοι τών σωτήρων τοΰ Καπιτωλίου και 
έκινδύνευσαν νά γίνουν άφελές θύμα μιανής πονηρής αλεπούς. Μά τής τρίτης^ γενεάς 
σωθήκανε τά κρίματα, καί τόρα ή τέταρτη, έλπιδοφόρο χελιδόνι, προμυτίζει άγγελος νέου 

καλοκαιριού! ,
Εΐναι περιττή πιά κάθε συζήτηση, ή επικράτηση τής αληθινής μας γλωσσάς κερδί

ζει κάθε μέρα'έδαφος· τό άληθινό δημιουργικό πνεύμα αίστάνεται τόρα, —άφοϋ καί έπαρ- 
κώς έδιοάχθηκε—πιο επιβλητική τήν ανάγκη νά μεταχειρίζεται ζωντανώτερη γλώσσα 
καί νά πιστεύη πώς τό ήω>·τ-ι» ό ίσια ίσια τής γλώσσας είναι ό πρώτος όρος κάθε ποιητι
κού καλλιτεχνήματος- άδιάφορο άν στήν εφαρμογή τό ζήτημα σκοντάφτει· άδιάφορο ώς 
ποϋ καί πόσο'εννοεί τό ζωντανό αύτό στοιχείο εϊτες ή επιστήμη μέ τό στόμα τού Ψυ- 
χάρη καί Χατζηδάκη * καί Βερναρδάκη καί ί’οΐδη, εϊτες ή εφαρμοσμένη λογοτεχνία τού 
Ψυχάρη, πάλι, ή τού Ιίολυλά καί Καλοσγούρου, τών οπαδών τής μιχάιϊος ή τής <ψ- 
μιγοϋς δημοτικής· αύτό εϊνα δεύτερο ζήτημα.— Ή θεωρητική εξέταση τού πράγματος 
παρουσιάστηκε παρά ποτέ ευπρόσωπη φέτος με τά «Εϊοωλα», τό μεθυστικό αύτο ταίρι 
τής «Πάππισας Ιωάννας» πού άν καί δέν έπρόστεσε νέα κεφάλαια στο ζήτημα τό άνα- 
κεταλαίωσεν όμως καλλιτεχνικώτατα. Μέ τόν «Διάλογο» καί τό «Ταξίδι» θ' αποτε
λούν τό εύαγγέλιον τής γλωσσικής ορθοδοξίας. Έδώ δέ είναι βέβαια καί ό τόπος νά το
νίσουμε καί τή σημασία τού «Φιλιού» διότι φανερώνει προοοο σημαντική και τής κοινής 
Γνώμης— άν καί δέν έχει μεγάλη σημασία— πού μέ τά γέλια καί τό θόρυβό της έκαμε

■ «Τ> επ’ έμοί ομολογώ πχρρησία οτι ανήκω si; τούς tf άνάγχηι: ύποτασσομένου; νχ γρχφωσι την επι- 
κρχτήσασαν γλώσσαν διό-π διαβλέπω τά ελαττώματα αύτή;, ν.ώ ο’ ό'μω; καί τάς ισχυρότατα; τής συνήθειας 
ρίζας καί δή δεν επιθυμώ ζητών νά γίνω αίρεσιάρχης κα'ι διορθωτής τών χαχΰς χιιμι'χων··· κτλ.· 

XATZIAAKIS. 
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τό σύλλογο 1 Ιαρνασόν άλλοτες νά άποκλείση μέ ψήφισμα τήν δημοτικήν άπό τό βήμα 
του. Και άκόμη!... «είναι άκόμη ενωρίς» όπως ειπεν δ Γενάν είναι άκόμη οί πρώτες ώρες 
της αυγής πού άναχαράζει- όπου όπου πλακώνει τόφώς τής μεγάλης και δυνατής μέρας καί 
οί έθελόκακοι πού έχουν σύμβολό των τό «ού μέ πείσεις κάν με πείσης» Οάχουν καιρό 
ν' άπελπιστοΟν γιά τ’ άττοτΐ.Ιέσματα τοΰ Φύιοΰ, όπως τό κάνει άπό τώρα δ... Sarcev 
τήςπόλης'μας. Serpens nisi serpentem comederit non Gt draco!

Συχνά πυκνά άκούεται γι' αυτούς πού άποτελοϋν τή νεωτάτη μας φιλολογία ή 
κατηγορία πώς είναι άνθρωποι τοϋ «άμοιβαίου θαυμασμού» ή ποιηταί τής « ρε
κλάμας». Ή κατηγορία δλως διόλου άβάσιμη δέν είναι, είναι όμως άδικώτατη, 
δηλαδή πολύ δικαιολογημένη. Ό ποιητής καί ό συγγραφεύς έχει άνάγκη άπό τήν 
ένθάρρυση, άπό τήν επιδοκιμασίαν, άπό τό ενδιαφέρον τοΰ Κοινού του διά τό έργο του, 
όπως δ ταυρομάχος άπό τούς Οεατάς του, γ----- 1 γ—'
καλής του. Εκεί όμως πού οί καλλιτέχναι καί τό 
πράμα, πού δέν έχουν μ’ άλλους λόγους, έκτος αύτών, άλλι 
τά έργα τους, δ θαυμασμός ■ 
αναγκαία διά νά ξυπνήση τήν προσοχή περισσοτέρων καί ή συγκέντρωσες άπαραίτητη.

Καί αύτή ή συγκέντρωσες αύτών " γ-ιγ ί->_ __
κοινή ιδέα γίνεται έξαιρέτως στήν αθηναϊκή 'Εστία- τό φύλλο είναι πολύ διαδομένο κ' 

όπως ό εραστής άπό μιά γλυκειά ματιά τής 
Κοινόν τους είναι ένα καί τό αύτό 

.ο δημόσιον ενδιαφερόμενον διά 
τοϋ ενός διά τόν άλλον είναι φυσικός, φυσικώτατος- ή ρεκλάμα 

οτέρων-καί ή Ύ
ι t.o'j εργάζονται μ.' ένα κοινό πρόγραμμα καί μιά 

....... ,r.jo κ'έδώ, 
ώστε μας άπαλλάσσει άπ’ τόν κόπον νά καταδείξωμε μέ περισσότερα λόγια τή σημασία 

τοϋ χρόνου ό ποιητής μας Κωστής ΙΙαλαμάς μέ 
. 'Εκείνος πού Οά θέληση νά κάμη 

άναγκασμένος νά κατα-

2*

του- άλλως τε αύτό τό έκαμε στις αρχές
τό πυκνό του εκείνο άρθρο πού έπιγράφεται «Ιΐνεϋμα». 'Σ.-..-, .. 
την ιστορία «τοϋ φιλολογικού μας χρόνου» θά βρεθή λίγο πολύ ά 
στρώση άναλυτικό πίνακα τών περιεχομένων τής Εστίας

♦ ·

'Αρχίζομε μέ τήν ποίηση. Ό περασμένος χρόνος έκλεισε μέ τήν γνωστή εισήγηση 
τοϋ 'Αγγέλου Βλάχου γιά τον «Φιλαδέλφειαν ποιητικόν διαγωνισμόν.» όλοι θυμοϋνίαι 
πώς έβραβεύθη τότε δ «'Έρως καί Ψυχή» τοϋ Στρατήγη, ποίημα εις τήν καθαρεύουσα· δ 
ποιητής άγωνίσθηκε μέ δύο τρεις συλλογές συγχρόνως, καί όταν κατόπι τις είδαμε τυπω
μένες όλες μέ τον κοινό τίτλο «Νέα ποιήματα» έοικαιώσαμε τόν ποιητή πού έστεφανώ- 
Οηκε, χωρίς νά δικαιώσωμε καί τόν κριτή πού έδωκε τό βραβείο- γιατί κοντά στούς «'Ά
γνωστους ήρωας» καί στόν «Τάφο τής καρδιάς μου» καί στάλλα του τά άληθινά ποιή
ματα, δ «Έρως καί ή Ψυχή» μάς θυμίζει τούς παλαιούς Τυφλουπολίτας, πού εμπρός στά 
μάτια τους καί μέσ' άπό τά χέρια τους τούς έφυγεν ή Οέσις τοϋ Χρυσού Κέρατος. "Οσοι 
γνωρίζουν τές ιδέες τοϋ Κου Βλάχου γιά τή γλώσσα καί τήν ποίηση, τά παρασκήνια τοΰ 
Φιλαδελφείου καί ολίγο καί τής πολιτικής, δέν έξαφνίστηκαν γιά τή βράβευση τοϋ άτυ
χούς μεταφραστοϋ τοϋ Φάουστ. Ό Φιλαδέλφειος έπλήρωσε τά κρίματα τής τελευταίας του 
διετίας καί έσυχωρέθηκε, διότι έπαυσε χωρίς έλπίδα νά αναφανή πλέον.

‘Αλλά στενά σχετίζεται μ' αύτόν άκόμη καί ή έκδοσις τής νέας συλλογής τοϋ Κω- 
στΰ ΙΙαλαμά «Τά μάτια τής ψυχής μου» διότι έκεΐ έβραβευθήκανε προ τριών χρόνων. 
Ό ΙΙαλαμάς πολλές συμπάθειες δέν έχει άπό τό πολύ δημόσιον, άπό τούς bourgeois 

δηλ. εκείνους πού /άγει δ μελικέρτης ΒαηνϊΙΚ'πώς «στήν ποίηση άγαποϋνε μονάχα τό 
αισθηματικό μυθιστόρημα, καί άπό τίς πλαστικές τέχνες τή χρωματισμένη λιθογραφία.» 
"Εχει όμως άμέριστη τήν έκτίμηση καί άγάπη άπ' όλους τούς τεχνοκρίτας, πού είδαν τήν 
ιδέα τους τόσο λαμπρά ένσαρκωμένη στή μοναδική κριτική μελέτη τοϋ Καλοσγούρου «Φι
λολογική άναγέννησις». 'Εκείνος όμως πού περισσότερον άπό κάθε άλ?<ο σύγχρονό μας 
ενώνει καί τών πολλών τήν άγάπη καί -τών ολίγων τήν έκτίμησιν είναι χωρίς άλλο ό Δρο- 
σίνης- καί οί φίλοι τής μούσης του είδαν μέ χαρά πάλιν ολίγους — πολύ ολίγους — στί
χους του, άφοΰ τόσον καιρό (άπό τά Αμάραντα) είχαν νά τόν άκούσουν. ΊΙ «Καλόγρηα 
τής Αγάπης» είναι πλαστικό άριστούργημα βέβαια, καί τ' « Άγγελάκια» μάς θυμίζουν 
τή λεπτή καί άβρότατη έκτέλεσι τοϋ « Αγάλματος του» άλλά είταν δύσκολο ν' άναβή 
παραπάνω άπό τ' 'Αμάραντα καί... δέν άνέβηκε. Μέ τον ίδιο πόθο περιμένουμε τοϋ ΓΙολέμη 
τά «Ερείπια» άφοΰ τά τρία αύτά ονόματα (ΙΙαλαμάς, Δροσίνης καί Πολέμης) παρουσιά
ζονται άχώριστα σ’ εκείνον πού διακρίνει εδιαίτερην 'Αθηναϊκή σχολήν ή τέχνη, χωρίς νά 
έχη πολύ άδικο- καί ό τελευταίος αύτός ποιητής μετά τούς Χειμωνάνθους του ανέβηκε 
πολύ παραπάνω καί κατά τήν Ιδέα καί κατά τή Μορφή, χάρις ναι μέν καί εις τήν ιδι- 
κή του άγαθή φύσε, όχι όμως όλιγώτερο καί χάρις στήν έπίδρασι τών δύο πρώτων. Πολυ
τελέστατα— avis aux amateurs— έξέοωσε στήν Ευρώπη καί δ Κλέων Ραγκα- 
βής τά «Άλγη» του- καί άγνωστος ώς τώρα ποιήτρια μάς έκληροοότησεν άπό πρόωρον 
καί άδικώτατο τάφο, ή Άγανίκη Μαζαράκη, τεύχος άληθινών ποιήσεων, ώς λέγεται- γιατί 
δέν ευτύχησα νά τό δώ, καθώς ούτε τό πρώτο. "Οσο γιά τήν πόλη μας άπό χρόνια βαθιά 
καί παλιά έξέμαθε ν’ άκούη τ' όνομά της ή ποίησις — ή άληθινή ποίησις — καί ώς θαΰμα 
πρέπει νά χαιρετήσουμε τή: «Αύρα τοϋ Έρμοϋ» τοϋ γνωστού Λυκειάρχου Χρήστου Χα- 
τζηχρήστου- κ’ έπέρασε σχεδόν άπαρατήρητη ή λεπτότατη αύτή φαντασία — fantaisie 
— άβίαστη, χαριτωμένη, μέ τά εύκολα καί γλυκά έκεϊνα χρώματά της σοϋ θυμίζουν 

άκουαρέλλα τοϋ Γιαλινά μας.
♦ ·

— «"Ολα τά ποιήματα αύτών τών ποιητών πού άνάφερες, θά μείνουν αθάνατα μόνον 
ώς τραγούδια τοϋ κλήδονα»; είναι ή γ-ώμη ενός πολίτου ποΰ νοιώθει άπό τέτοια.

«—Δέν τόν αδικώ- οί Κωνσταντινουπολϊται όλοι έχουν τήν ίδιαν ιδέα δι' ένα λόγον 

άπλούστατον.
«—Διά ποιον !
«—dt >■ τοί.-c ΐδιάβασαν.
Δέν γνωρίζω ορθότερη εξήγηση γιά τήν φιλολογική στείρωσι τής πόλης μας — άφοΰ 

τό πράμα δέν επιδέχεται άμφιβολία—καί τήν έξήγηση αύτή τήν δίνει ή δεσποινίς Αλε
ξάνδρα I Ιαπαδοπούλου στή «Μεγάλη Κωμωδότης.» Ή μόνη γνωριμία τών λογίων μας, 
άπό έκείνους τουλάχιστον πού μπορούσε νά περιμένη κανείς κάτι καλό, είναι ή κλασσική 
τών άρχαίων φιλολογία, καί κάπως καί ή ξένη. Καί έκείνην βασανίζουν είτε στις ιδιαίτε
ρες των δμιλίες, είτε στά δημόσια τους άναγνώσματα πού κάνουν στούς συλλόγους- καί άν 
άκόμη βρεθή κανένα δημιουργικό πνεΟμα, πού κάπως κάμη νά κινηθή, δέ Οά είναι άπό τό 
.-τπεϋμα εποχής. Ότι όλη αύτή ή παρατήρηση είναι ορθότατη άποδεικνύεται άκρ»- 
βώς έκ τοϋ έ πιι-τίιυ. Μόνη—τό ξαναλέγω κι έδώ—άντιπρόσωπος γνήσιας καί άνοθεύτου 
φιλολογικής έργασίας, είναι έκείνη πού έννόησε τήν άληθινή τοϋ κακού αιτία καί τήν έθε- 
ράπευσεν όπως ήμποροϋσε. Διάνοια διαυγής ή ποιήτρια τής «Καρδίας καί τών χειλέων» και 
λυτρωμένη άπό τούς άνόητους τής σχολαστικότητας καπνούς- σημειώνει μέ κάθε νέα ύπο- 
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γραφή της, νέα καί σημαντική πρόοδο· δέν είναι ζήτημα οτι τό iAirwii τής μοναδικής αύτής 
γυναικείας κεφαλής δέν Οά μείνη όνειρο μονάχα- καί ποιό είναι τό ιδανικό της; Ν ' άποτε- 
λέση βέβαια μέρος εκείνων, όπου «διά νά οιερμηνεύωσι τόσω πιστά τον μικρομεγαλόκοσμον 
τών αισθημάτων μιας εποχής σημαίνει οτι Οά μείνωσι τά έργα των μνημεία ιερά τής επο
χής.» Μάς τόπε ή ίδια.

ολίγων ετών έδημοσίευσε « ΆΟη-

'Ο Ξενόπουλος είναι Ζακυνθινός μά άπό... τήν Αθήνα- τίποτα τούλάχιστο ώς τόρα 
δέν έφανέρωνε τήν καταγωγή του εις τά όχι ολίγα φιλολογικά του έργα, τίποτα άπό κείνα 
πού τόσον εύκολα χαρακτηρίζουν τόν ΓΙολυλά καί Μαρκορά τούς δυό Μαρτζώκηδες τόν 
Μάργαρη και τόσους άλλους έφταννησίους καλλιτέχνας δέν είχε, εκτός ίσως τήν κοινή 
καί φανατική λατρεία γιά τόν Μεγάλο συμπατριώτη του, τόν ψάλτη τού Σκοπού. Τό τε
λευταίο του έργο «ή Μαργαρίτα Στέφα» δέ φανερώνει περισσότερο τον έφταννήσιο τεχνίτη, 
παρά μόνο έπειδής τήν υπόθεση έχει παρμένη άπό τόν καθημερνό και σύγχρονο βίο τής 
πατρίδος του. Ή Μαργαρίτα θαρρείς πώς είναι επίλογος σέ μιά γνωστή κοιτική τού κ. Μη- 
νσάκη εναντίον τού συγγραφέως μας. Όταν αύτός πρό ολίγων ετών έδημοσίευσε « Αθη
ναϊκή» τάχα μυθιστορία, (de mceurs Atheniennes) ό επικριτής μέ υπερβολική 
αυστηρότητα δι’ άνθρωπον τής άξίας τού Ξενοπούλου, τον έδίδαξε πράγματα τά οποία κα'ι 
εκείνος ίσως δέν αγνοούσε άλλά δέν τού είταν δυνατό εύθύς νά τά έφαρμόση· εύχαρίστησε 
τόν έπικριτή τότε γιά τήν αύστηρότητά του καί ύποσχέΟηκε σιωπηλώς μέσα του ν’ άπαν- 
τήση μιά φορά μέ έργα. Καί.θαρρώ πώς τό κατάφερε σήμερα, άφού τούλάχιστο δέ διέψευσε 
αύτή τή φορά τον δεύτερο τίτλο του «εικόνες τού ΖακυνΟινού βίου.» Καί αύτός είναι ή 
κύρια ύποΟεση τού έργου κα'ι τό ουσιαστικό του μέρος. Ένα κοινωνικό φαινόμειο, ή ίσο- 
πέδωσις δύο κοινωνικών τάξεων, ή καλύτερα ή νίκη τού χωρ'ις προλήψεις πνεύματος έμ- 
προστά στά εμπόδια πού τού δημιουργούν ή άγέρωχη άριστοκρατία και ό ταπεινωμένος 
άστός άπ’ τ- άλλο μέρος. Καθώς καί τό πλέον νατουραλιστικό μυθιστόρημα, έτσι ζαί τό 
δικό μας έχει, τό ιδανικό του μέρος, δηλ. τούς τύπους εκείνους, τέσσερεις τόν άριθμόν, πού 
προσωποποιούν τις γενικές αύτές ιδέες· καί πρέπει νά ομολογήσουμε πώς είναι θαυμάσια ή 
διαγραφή άν όχι δ),ων, τούλάχιστον δύο άπ' αύτούς τού γέρω-Στέφα καί τού Τόνη Ί'οκα- 
δέλλου, άπο τόν οποίον ίσως καί έπρεπε νά όνομαστή τό έργον άλλ’ αύτό τό ξέρει καλύ
τερα ό όδιος ό τεχνίτης, πού φαίνεται πιά πώς καβαλλικεύει καί κυβερνά σάν κύριός της 
καί άφέντης τήν πέννα του, ένώ άλλοτες συνέβαινε τό ένάντιο· άν ή υπερβολή τής παρα
τηρητικότητας κουράζει τό έργο καί τό παρουσιάζει κ' αύτή τή φορά πολύ παραβαρυμένο 
(surcharge) σέ λεπτομέρειες, άλλ’ή σφραγίδα τού καλλιτέχνη εΰρίσκεται φανερά τυ
πωμένη σέ κάθε μιά άπ’αύτές- ή παρατηρητικότης τού Ξενοπούλου ναί μέν είναι περιγραφική 
περισσότερον παρά ψυχολογική, εξωτερική περισσότερο παρά έσωτερική- άλλά την έλλειψη 
αύτή τήν άναπληρώνει μιά άλλη φυσική ίζανότης πού έχει: νά βγαίνει δηλ. ή ψυχολο
γική κατάσταση μόνη της ζαί νά φανερώνεται άπό τήν ένεργεια, άπό τό κίνημα, άπό 
τη χειρονομία κάθε στιγμής, πράγμα προτιμότερο άπό κάθε ψυχολογική άνάλυση.Άν 
είναι τέλος ορθή τού Brunetiere ή κριτική θεωρία νά κρίνεται ή άξία ενός φιλολογικού 
έργου ή έργάτου άπό τό ποσόν τού νέου πού έπρόσΟεσε στό οικοδόμημα τής Τέχνης, βέβαια 
Οά κρ'.Οή αρκετή ή συμβολή τού νεαρού, άπό τή Ζάκυνθο, μυΟιστοριογράφου.

Ναί μέν σέ γαλλική γλώσσα, άλλά χωρίς άλλο τό ελληνικώτερο φιλολογικό έργο 
πού βγήκε φέτος είναι τό Cadeau de Noces τού Ί’υχάρη. Ένα μικρό δείγμα αύτού 
li-<— - ' ' άναγνώστας τής Φ. IΙχούς (φυλ.Δ’.) άλλά βέβαια δέν είναι άρκετό γιά έδώσαμε σ’ τούς

νά στηρίξουμε σ'αύτό κριτική άνάλυση καταληπτή άπ' όλους. Αύτό Οά γίνη όταν—σέ 
λίγο καιρό πιστεύομεν—δημοσιευΟή καί ή ελληνική του μετάφραση, πού μάς προέτρεψε 
καί μάς έοωσε μεγάλη ένΟάρρυση νά κάμουμε ό περίφημος του συγγραφεύς.

Άπό τάς « Δύο καρδίας., τού συγγραφέως τής ’Λ'βραίαι? δέν μπορούσε κανείς νά 
ζητηση περισσότερον άφ' ό,τι είταν δυνατό νά δώση ή τηλεγραφική γρηγοράδα τής συν- 

Οέσεως καί έκδόσεώςτου.
Διά δύο όέ τρία άλλα βιβλία, σάν τόν «Υπουργό» τού Βώκου, την «Αθήνα μας» 

τού Σπανδωνή δέ μπορούμε νά κάμουμε λόγο γιατί δέν τα εϊδαμ’ άκόμη έδώ.

* ♦
Καί τό θέατρό μας έχει τό γεγονός του. Εφτά θέατρα — μ' όλη τήν κρίση τήν οι

κονομική— δέν έφταναν νά χορτάσουν τούς Αθηναίους όταν, ΰστερ’άπό τό καμίνισμα 
τής θερινής μέρας έχύνονταν στούς πλατείς καί ώραίους δρόμους των, διψασμένοι άπό δρο
σιά ζαί διάχυση· πρώτη χρονιά είταν τόσο πλούσια ή θεατρική συγκομιδή, σέ κωμειδύλ- 
λια πρό πάντων. Αλλά καί τί ναυάγια ! μάλιστα άφού στό τέλος έφάνηκε στή σκηνή, 
μέ τραγωδία, ό κόθορνος τού Βερναρδάκη- ή Φαύστα έστάθη άληΟινός θρίαμβος τού μεγα
λύτερου άπό τούς φιλολόγους μας τής περασμένης γενεάς καί τού καλύτερου δασκάύ ου τής 
παρούσης. Άν καί ό πολύς θόρυβος πού έσήκωσε γύρω της έσκότισε πολλές κρίσες πού τις 
περιμέναμε άμεροληπτότερες· ας μή ξεχνοΰμεν όμως πώς τό όραμα είναι τό τελευταίο καί 
ύψηλότερο είδος τής φιλολογίας καί καθώς άκόμη πολύν καιρό Οά περιμένουμε τήν 
του αποκάλυψη, έτσι πρέπει νά Οεωρούμεν άριστούργημα ό,τι κατορθώνει νά βγ 

έξω άπό τό μέτριο.
♦ *

Ή φιλολογία μας, κινείται, ζή, παίρνει επάνω της μ'όλη τή ψυχρή αδιαφορία τών. 
πολλών ίσως καί μέ αύτη συμβαίνει ό,τι καί μέ τόν παγωμένο· ό καλύτερος τρόπος νά συ- 
νέρΟη είναι άν τόν κυλήσουν μές στά χιονιά.

I. ΚΓ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

ΕΠ1ΚΛΗΣΙΣ.
"/Ιδη τό μεσονύκτιον παρη.ΙΘε κι' ύ '.Ι.τό.λίω>· 
τούς βαθνχαίτας ίππους του σ' τό άρμα του κα,ΙεΙ' 
Μετ' ού πο.Γυ O’ άναφανη ς' τοΰ ουρανού τόν θό.Ιον, 

“Οστις φαιδρΰς Οά ένδν&ή πυριφ.ΙεγεΙ, στο./μ.

Ji Μοϋσαι τότε αδουσαι άπό τόν Έ.Ιικωνα

'J νθοστεφείς θά ε.Ιθωσι νά τόν υποδεχθούν... 
Φι.Ιτάτη, άς συιιθά.Ιωμεν είς ταύτην την εικόνα!

Ναι, α<|>ες τάς καρδίας πας γ.Ιυκά νά συρπτνχθοΰν.
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Είκοσι χρονώ παιδί, μέ μάτια μαΰρα, μέ μαλ
λιά σγουρά, μέ δύναμη κα'ι μέ ζωή ειταν δ Θανάση;, 
δ κα·κέρης τή; περαταριας καί τ’ άντικρυνοΰ νησιού. 
Μ’ένα κατάμαυρο καΐκι, ό'σο πέντε όργυιές, μέ τή 
μικρή του άντένκ έπερνε αγώγια άπδ τή μιά στεργιά 
στήν άνπχρυνή άκρη. Αυτή είταν ή καθημερινή 
δουλειά του. Πανέρμο; κι ορφανό; χωρι; κύρη κα’ι 
μάννα, γιά συντροφιά είχε μονάχη τή θάλασσα και 
τδ καΐκι του ποΰ τδν άνάθρεψεν άπδ μικρά παιδί.

■Όσοι έτυχαν νά τδν γνωρίσουν είχαν νά πουν 
γιά τέ; χάρε; του· είταν καλότροπο κι ευγενικό παι
δί· μόλου; τάχε καλά.

Μέ τδν κόπο του έβγαζε τδ ψωμί του καί πε
ρισσότερο ακόμη, γιατί τ’ αγώγια έπήγαιναν καλά.

Πέντε λεφτά τδ κεφάλι είταν ή τιμή.
-'■•(i, «γά έβαζε στήν άκρη, γιά τδ γάμο κα’ι 

τά γεράματα.
Προεστοί, γερόντιι, νειέ;, παιδιά, όλοι τδν καμά- | 

ρωναν γιά τού; τρόπου; του.
— Καλέ καίκέρη τοΰ φώναζαν έλα νά μα; ρί- 

ξη; πέρα . . .
Κι’ αύτδ; μέ τδ καΐκι του ερχόντανε κι' έπή- 

γαινε ακούραστο;. . .
Στ’ άκρίγιάλι τή; περαταριας είταν ή φτωχή 

κατκκιά τοΰ μπάρμπα Άνδρέα. Ψαρά; τή; λίμνη; 
έζοΰσε οπω; κι’ ό'πω; μέ τή γυναίκα του καί μέ τή 
μονάκριβη θυγατέρα του τή Μαριγώ, ποΰ είταν σάν 
άγγελο; στήν ώμορφιά κα'ι τού; τρόπους άναθεεμένη 
μέ τ’ αγέρι τής θάλασσα; και μέ τή δροσιά τή; αυ
γή; σάν τδ λουλούδι τοΰ κάμπου. Στδ σπίτι τοΰ μπαρ 
μπα Άνδρέα τδ βράδυ, στέ; βαρυέ; και φουρτουνια
σμένε; νύχτες περνοΰσε τές ώρες του δ Θανάση; μέ 
τήν καλή συντροφιά τοΰ ψαρά τή; λίμνη; και τή; α
νοικτή; θάλασσα;.

Δύο, τρία χρόνια έκανε αύτήν τή ζωή. Μέ τή | 
Μαριγώ ειταν σάν αδέρφια- τήν είχε πάντα στήν ΐ 
καρδιά και στδ λογικό. Κι’ όταν μέ τδ καΐκι του έ- I 
π«ρνε καμία ;α·ζθ>μ.αλλουσα η μαυροματα χωριατο- [ 
ποΰλα

— Σάν τή Μαριγώ μόυ δέν εινε άλλη, έλεγε [ 
μέ τδ νοΰ του, κα'ι τοχε γιά καμάρι.

Κι’ αλήθεια τήν καμάρωνε κα'ι τήν αγαπούσε· | 
τήν είχε στήν καρδιά μέ τέτοια αγάπη ποΰ κάθε μέ- I 
ρα αυξαινε κα'ι έγένονταν πλει' ίεοά.

Κι ή Μαριγώ άγαποΰσε τδ Θανάση τη;, τδ ' 
καλότροπο παληκάρι. Άπδ καιρδ τόχε δείξη μέ τήν ί 
καρδιά κα'ι μέ τά λόγια .. .

Είταν καλοκαίρι και μήνα; Αύγουστο;. Τά 
φροΰτα έμπαιναν περίσσια στή χώρα. Τ’ Άλεΰκι 
άρχισε νά μα; στέλνει τά γλυκά μπακίρια κα; τά δρο
σερά χειμωνικά. Τά καΐκια πρωί και βράδυ πεονοΰ- 
σαν τον κάμπον τών Κορφώνε καταφορτωμένα άπδ 
δροσιά και γλύκα.

Χειμωνικά κα'ι μπακίρι είταν ή δροσιά.
Είκοσι δραχμές και περισσότερο πάει τδ κάθε τα

ξίδι. ’Όλοι οί καϊκέριδε; τότε κάνουν τήν τύχην του;..
Μιά νυχτιά δ Θανάσης είχε φύγρ γιά τ’ Άλεΰ- 

κι, τ’ απόγευμα τή; άλλη; μέρα; θά γύριζε μέ φορ
τωμένο τδ καΐκι του.

Τδν επερίμενανμιά, δυό μέρες μά δέν έφαίνονταν.
Οί χωριάτε; τή; περαταριας έλεγαν πω; άρρώ- 

στησε· έρώτησαν τδν μπάρμπα ’Ανδρέα κι έμαθαν 
τί συνέβαινε.

— Κάτι Οά έστάθηκε στδ παιδί μου, ειπεν ό 

ψαράς μας μέ λυπημένο πρόσωπο.
— Τδ καϋμένο νά τδ βοηθήσ-ρ δ Θεό; κα'ι ή 

τύχη του.
Τήν αυγή είχε έλΟν, τδ θλιβερό μήνυμα πώς 

ένα; ανεμορούφουλα; έπνιξεν αύτδν καί τδ καΐκι του.
Όλοι τδν έκλαυσαν.

Τήν άλλη μέρα τδ κορίτο τή; λίμνη; έφερε τδ 

σώμα του στδ έρημοκκλήσι τή; περαταριας. Μέ κλά

ματα στ’ ακρογιάλι τδ έπερίμεναν όλοι. Ή Μαριγώ 
είταν σάν τρελλή, είχε λιγοθυμήση στδ τελευταίο 
φίλημα...

Έκεΐ στήν άκρη τής θαλάσση; κοντά στδ μέρος 
ποΰ έδενε μιά φορά τδ καΐκι του τδν έθαψαν.

Το κΰμα κλαίει τά νειάτα του κα'ι κάθε διαβά
τη; ποΰ περνάει θυμάται.μ’ενα συμπονετικέ δάκρυ τές 
χάρε; του.

’Επάνω στδ μνήμα λίγ,ς δεναρολ.ίβανο; είναι φυ- 
τευμένο; άπο τρεμουλιαστδ χέρι. Κάθε Κυριακή ή δύ
στυχη Μαριγώ έπήγαινε κΓ έκαιε νεκρολίβανο.

Εβδομάδες κα'ι μήνες έτσι πέρασαν.
Μιά, δυο κυριακές τδ λιβάνι έλειπε καί τδ δάκρυ 

τής δύστυχη; Μαριγδ,ς δέν επότιζε τδ μνήμα.
Τάχα ή άπονη, νά τδν έλησμόνησε ;
Ό μαΰρο; κα'ι αχόρταγο; χάρο; είχε συμπονέση 

τήν άμοιρη κα'ι τήν έστειλε ναύρη τδ ταίρι της.

Κέρκυρα.
IIΛ. Α. ΣΤΑΥΡΟΣ

Ali τούς φαλακρούς :
Οί "Αγγλοι είναι λίαν εφευρετικοί, τοϋτο είναι πα- 

σίγνωστον, κα'ι όταν λέγουν ότι έφεΰρον κάτι δύναται 
νά ήναι τι; βέβαιος ό'τι πράγματι περ'ι πραγματική; 
πρόκειται ε'φευρέσεως.

Ό ιατρέ; Smith, έξ ’Εδιμβούργου, είναι ή ζώσα 
τουτρυ άπόοειξις. Έκαμεν άνακάλυψιν ή «όποία κατά 
τά; ιατρικά; εφημερίδας, τά; αγγλικά; εννοείται, Οά 
έχη λαμπρόν αποτέλεσμα διά τόν φαλακρόν κόσμον.

Έφεΰρεν ώ; λέγεται τδ φάρμακον κατά τή; φαλα- 
κρότητος

Ή μέθοδός του άλλως τε είναι και εύκολωτάτη. 
Άφαιρεϊ άπδ τών ζώων τδ δέρμα των το όποιον θερ
μόν ακόμη εφαρμόζει έπι τής κεφαλής τοΰ φαλακρού 
άφαιρουμένη; εννοείται τη; έπιδερμίδο;. Κατόπιν ρά
πτει έπιμελώς τδ μέρος εκείνο κα’ι ή θεραπεία είναι 
εντελής.

Ή πείρα άπεοειξεν ότι διά τού; γέροντα; ή καταλ- 
ληλοτέρα σισύρα είναι ή τή; λευκή; άρκτου διά δέ ' 
τού; νέου; ή τή; άγρια; γαλής. Μένει ό'μω; νά γνω- 
ρίσωμεν τι Οά κάμουν οί τελευταίοι ούτοι όταν γη- 
ράσουν 1

'Επίσης ούδε'ι; γίνεται λόγος περ'ι θεραπεία; τών 
φαλακρών γυναικών.

czo Όλοι ή τούλάχιστον οί πλεϊστοι γνωρίζουν τδν 
Αλέξανδρον Δουμά υιόν έχ τών έργων του. Γαλλική 
τι; έφημερ'ις έδημοσίευσε τήν εξής σύντομον, άλλ’ εύ- 
γλωττοτάτην σχεοιαγράφησίν του, ήν μεταφέρομεν 
χάριν τών αναγνωστών τής Φι.1ο.1ογιχ~κ ΊΙχοΐς :

'Υγιή; και ισχυρό; ώς τά έργα του είναι ή ζώσα 
είκών τή; αρμονία; τοΰ σώματος καί τοΰ πνεύματος.

Μυθιστοριογράφος, δραματουργό;, ποιητής, φιλόσο
φος, προλογογράφο; (άν επιτρέπεται ή λέξι;) ήθέλησε 
πρό πάντων άπό τινο; νά καταστή ό μέγα; ιατρικό; 
σύμβουλο; τών δύσκολων ήθικών περιστάσεων. Είναι 
αμίμητο; διά τά; νοητικά; του αυτοψίας. Ανατέμνει 
καρδία; και έμβαθύνει εί; τά μυστήρια τοΰ έρωτος 
μετά μοναδικής ειδικότητας. Θαυμάσιο; ήθικδ; χει- 
ροΰργο; !

Τά ιδιαίτερα σημεία τά όποια τον καθιστώσι γνω- 
στότατον : μυθώθε; πνεύμα, τελείω; καλό; χαρακτήρ, 
μονομανία διά τάς εικόνας, ασφαλή; φίλο; προστάτη; 
τών νέων, δέν ενοχλεί κανένα κα'ι λατρεύει τδν πατέρα 
του. ΊΙδύνατο νά ονομάζεται Δουμα; άπλούστατα, 
εννοεί ό'μω; νά άποκαλεϊται ’Αλέξανδρο; Δουμά; υιός.

■■χη Ν’όστιμα βαρόμετρα. Έφέτο; ό'τε τά φυσικά 
άνθη ώςέκτοΰ βαρέος χειμώνο; ήσαν κάπως σπάνια,

κάποιος γάλλο; επιχειρηματία; Crcspin είχε τήν 
εύφυά ιδέαν νά κατασκευάσ-β τά ύγρομετρικά άνθη, 
τών οποίων τά έκ πανίου πέταλα είναι εμβαπτισμένα 
εΐ; άμιλλον καί αγνοώ τι άκόμη, ούτως ώστε ταϋτα 
ήλλαζον τδ χρώμα διά μέν τήν βροχήν καθιστάμενα 
έουθσα, διά τήν καλοκαιρίαν κυανά και διά τδν εύ- 
μετάβολον καιρόν ίόχροα. ΊΙ μόδα των ό'μω; γρή-.ορα 
άπέρασεν, διότι τά ιδιότροπα ταϋτα άνθη άντι νά συμ- 
μορφοΰ.ται πρδς τάς ορέξεις τοΰ ωραίου ή άσχημου 
φύλου ύπήκουον εί; τον ώραΤον ή άσχημον (καλόν ή 
κακόν ένοώ) καιρόν.

Έν τούτοι; ό'μω; τά αδιάκριτα αυτά άνθη κατώρ
θωσαν νά έκδιώξουν τούς δυστυχεί; χαπουχίνους ήτοι 
τά βαρόμετρα τά παριστώντα καιτουκέτοτ, ό'στις 
συμμορφούμενο; πρδ; τά; διαθέσεις τοΰ καιροΰ κα
τεβάζει τήν χονχον.Ια του ή τήν περνά έπι τής κε
φαλής του. Έπειδή ό'μω; ό λόγος περί αύτών ά; άνα- 
οέρωμεν τήν αρχήν τών τοιούτου είδους βαρομέτρων.

Κάποιος Κάρολο; Bataille ειχεν κάμει τήν πρώ- 
την τοιούτου είδους έφεύρεσιν. Λ'ατ’ έτος μετέβαινε εί; 
τήν πανήγυριν τοΰ Trone, όπου έξεθέτοντο παντός 
είδους ζυμαρικά. ΊΙγόραζε λοιπόν εν παριστών στρα
τηγόν άξια; 20 ή 30 εκατοστών, τ'.ν όποιον έκρέμα 
εις τδ δωμάτιόν του.

Κάθε πρωίαν όταν Οχ έξήρχετο · άπέτεινε εί; τδ 
υπηρέτην του τήν έξή; στερεότυπον έροότησιν :

— Γιάννη, ή κοιλία τοΰ στρατηγού μαλακή ;
Ό Γιάννη; μέ ό'λην τήν έπισημόττρα έθετε τόν 

δάκτυλόν του εί; τήν κοιλίαν τοΰ στρατηγοΰ. Έάν 
ούτος είχε μαλακήν τήν κοιλίαν ό Bataille έλάμβανε 
μεθ’ έαυτοΰ τήν όμπρέλλα του, έάν οχι, τότε έλάμ
βανε τήν ράβδον του. Φαίνεται δέ ότι δ πρωτότυπο; 
αύτδ; στρατηγό; ήτο αλάνθαστος. Δέν ήδύνατο ό'μω; 
νά ποοΐδη τά; θυέλλας, άλδ.ά κα'ι ποΌς... καπουκίνο; 
τά; προεΐδε ποτέ ;

ιχζί Αονδϊνον—ΙΙαρίσιοι. Κάποιο; άγγλο; Eelix 
i Pvat εί; βιβλίον του λησμον-ηαένον πλέον κα'ι έπιγρα- 
1 φόμενον «’Αγγλικά και Γαλλικά· έχει τήν έξή; σύγ- 
| οιρισιν τών πρωτευουσών τών δύο τούτων γειτόνων 

κρατών, έξ ής άποσπώμεν τά νοστιμότερα :
Όί riaptotoi είναι πόλις συμμαζεμένη, τδ Λονδΐνον 

σκορπισμένη. Ή πρώτη είναι λιθόκτιστος, ή δεύτερα 
πλινθόκτιστος. Οί ΙΙαρίσιοι αυξάνουν διά τή; συρροή; 
τών ξένων έν αύτοϊς, τδΛονδΐνον διά TVj; έξαπλώσεω; 
τώ; κατοίκων τη; Οί Παρίσιοι έχουν δ-ψηλάς οικίας, 
τδ Λονδΐνον χαμηλάς, έξ αντιθέτου δέ τοϋτο μέν έχει 
πλατυτάτας οδού; ένώ οί Παρίσιοι στενοτέρας κάπως.
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Τα παράθυρα έν Ιίαρισί-κς είναι ώ; θυρίδες, ένώ τά 
τοΰ Λονδίνου ζατιβχστά ώς λαιμητόμος. Έν ΓΙαρισίοις 
αί οίκογέναιαι κατοικούν πολλαί όμοΰ εΐ; μίαν οικίαν 
ώ; εις κοινόβια, ένώ έν Λονδίνω κάβε οικογένεια κάτοι
κοί εϊ; ιδιαίτερον οΐκίσκον. Έν ΓΙαρισίοι; έχουν θυρω
ρού;, έν Λονϊ.’νω κλείδας- Οί παρισινοί προφέρουν 
• cacao» οί του Λονδίνου «cacoa·. Οί Παρισινοί 
γευματ'ζουν, οί του Λονδίνου τρώγουν. Τδ Λονϊίνον, 
ειπεν ό ΒολταΤρος είχε εκατόν θρησκεύματα και μίαν 
σά.Ιτσα, οί Παρίσιοι, έκατδν σιί.Ιτσες και καμμίαν 1 
θρησκείαν. Οι Παρίσιοι είναι πόλις εύθυμος, το Λον- ! 
δίνον σκυθρωπή. Ό στρατιώτης τών ΓΙαρισίων φέρει 
κυανουν επενδυτήν καί έρυϋράν περισκελίδα, ό τοΰ ί 
Λονδίνου τδ εναντίον. Έν Παρισίοις οί ιερείς ευλογούν 
μόνον τδν γάμον, έν Λονδίνω νυμφεύονται αυτοί οί ! 
ίδιοι. Οί Παρίσιοι εργάζονται, τδ Λονδϊνον έμπορεύεται. ! 
Έν Λονδίνω οί μοσχόμαγκες κτυπωνται με τοΰςγρόν- 
0ους, έν Παρισίοι; με τού; πόδας.

om τι κάμουν τά χρήματα ! Ό διάσημος καί | 
πλουσιότατος ’Αμερικανός διωργανωτής σχοιν.βατικών I 
Οιάσεων Barnoum ιδού πώς χαρακτηρίζεται ύπδ του 
αύστηρου λεξικού Vaperean ;

«Έξ αποστροφή; πρδς την εργασίαν ύ αισχροκερδής 
ουτος έρρίφΟη εις τάς μάλλον μυστηριώδεις έπιχηρή- 
σεις έπιζητών πρό παντός νά κερδαίνη χρήματα χωρίς 
νά έξετάξη τήν ποιότητα τών μέσων, τά όποία με- 
τεχειρίζετο» Φέρει δε καί διάφορα παραδείγματα. Εις 
τήν άλλην όμως παράγραφον, όπου λέγει ότι είς έν ί 
έτος ό Barnum έκέρδησε 3 έκατομύρια δολλαρίων, ί 
τδν άποκαλεί μέχρι τέλους Κύριον Barnum καί όμι- 
λεΤ μετά πλείονος διακρίσεως. ’Λναγινώσκων αύτά ό 
Barnum νρκείτο απλώς νά λέγη: · Οί αρι
θμοί, φίλοι μου, οί αριθμοί είναι τό παν είς αυτόν τον 
κόσμον» ! καί έχει δίκαιον !

νζ> Τέχνη τής ρεκλάμας. Ό Barnum περί ού 
ανωτέρω ώμιλήσαμεν έμαθε τυχαίω; ό'τι κάποιος μαύ
ρος ίπηνέβη ώς βαρβιτιστη; εϊ; τδ ώδείον τών Παρι
βίων. Αμέσως συμφωνεί μετ’ αύτοϋ δι’ έν έτος άντί 
41'000 δολλαρίων. .Μόλις έφϋασε ουτος είς Νέαν 'Γόρ· 
κην καί οί τοίχοι έσκεπάσβησαν άπό άγγελίας. Οί j 
μαύροι προσέτρεξαν διά νά άκούσουν τ'νσυμπατριώτην 
του; άλλα δεν έστειλαν καί τοΰς φίλους των τά; κατό
πιν ημέρας. Τί κάμνει λοιπόν ό Barnum· ΙΙαραγ- 
γέλλει εις τοΰς ύπαλλήλου; του νά κολλήσουν άνε- . 
στραμμένα; τά; άγγελία; αί όποια; ειχον τήν εικόνα j 
τοΰ μαύρου [ίαρβιτιστοΰ.

Καί επέτυχε. "Ισως οί Οεαταί οί οποίοι, έκτοτε . 
έπί τριετίαν ίλην κατεπλημμύρισαν τδ Οέατρόν του ι 
έφχντάσΟησαν οτι αύτδ; ύ μαύρος είχε τήν τέχνην νά ί

παίζη βάρ&τον έχων τήν κεφαλήν πρός τά κάτω καί 
τοΰς πόδας πρός τά άνω. ‘Όπως δήποτε τδ χονδροει
δέστατου αύτδ μέσ λ έκαμε νά ρεύση ό χρυσός τών ει
σπράξεων κατά εκατομμύρια !

Έν τώ ξενοδοχεία» ό πελάτης πρό; τόν ξενοδόχου:
— Ενθυμούμαι ό’τι προ διετίας έόώ άκριβώς ειχον 

γευματίσει άριστα.
— Μάλιστα, άπαντα κολακευόμενος δ ξενοδόχος, 

έν καιρώ τοΰ προκατόχου μου !...
tzc Ό Ponsoiiflu Terail έχει τήν εξής φράσιν 

εις τι τών έργων του :
«Ό Ραούλ διευΟύνθη πρδς τήν πανοπλίαν ό όποία 

έκρέματοάπό τοΰ τοίχου καί λαβών εγχειρίδιου διά α
στραπιαίου κινήματος, έρριψε τά μυαλά του στον 
αέρα!!!...»

Λύτά συμβαίνουν εις τοΰς Παρισίους.
•ο τίτλος Eminence. Ό τίτλος οΰτος δέονται εις 

τοΰ; καρδιναλίους, διά τοΰτο δε σημαίνεται τιμητι
κοί; ή μεγαλοφυία καί ή εξοχότης τών φερό/των τδν 
τίτλον προσώπωλ παπικόν συνέδριον κατά τδ 1630 
άπέδωκε τήν προσηγορίαν ταύτην μόνοι; τοΐς καρδι
νάλιοι;, ώ; καί τόν τοΰ Eminentissiinc- Οΰ'τω 
προσφων.ΰνται σήμερον καί οί σεβασμιώτατοι μητρο- 
πολϊται τοΰ οικουμενικού πατριαρχικού θρόνου έκ μέ
ρους τών ξένων.

Άνάγνωσι; ευαγγελίου καί βασιλείς τ'ς Γαλ
λίας Οί βασιλείς τής Γαλλίας ειχον τό δικαίωμα 
τού άναγινώσκειν τΰ ιερόν Ευαγγελίαν έν ταΤς ιερου- 
ργίαις, ας έτέλει ό πάπας· έπί τούτφ κατέθεταν τδ 
ξίφος καί ένεδύοντο στολήν διακόνου.

Έν άρχαιοτέραις έποχαϊς υπήρχε συνήθεια καθ’ ήν 
οί βασιλείς άναγινωσκομε'νου τοΰ ιερού Ευαγγελίου έν 
τή λειτουργία άνέσπων τό ξίφος έκ τής θήκης Οέλον- 
τες ουτω ν’ άποδιίξωσιν τό προς ύπεράσπισιν τής θρη
σκείας Οερμουργόν αύτών αίσθημα.

Ό καθείς όμιλοί κατά τοΰ συρμού καί όλος 
ό κόσμο; τώ προσφέρει Ουσία;. G. Μ. Valtour.

— « Τό παν δύναται νά συμβή ·, έλεγεν ό 
Talleyrand· υπάρχει τιέπίσης άληΟίς, πλήν μάλ
λον παρήγορον : ότι τό παν πέρα.

Μ. Valtour.
— ΊΙ περιέργεια είναι αυτοκτονία τοΰ φυσικού 

μας, ό δε έρως ούδέν άλλο είναι ή περιέργεια.
J. Β. du Beu.

— ΊΙ παιδαγώγησις τών τέκνων είναι ή τέχνη 
τοΰ νά χάνη τις καιρόν διά νά κερδίση περισσότερον.

.1.1. Rousseau.

---- —



ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΗΧΩ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ

Έπ’ αίσίοις οίωνοΐς τύ Φώς ίδοΰσα ή Φιλολογική Ήχώ κατά την παρελ- 

θοϋσαν άμφιετηρίδα της είς τόν θρόνον άναάάσεως τοϋ κραταιοΰ ήμών Σουλτάνου 

Άβδ-ούλ Χαμίτ Χάν, συνδέει τόν βίον αύτής στενώς πρός τήν μεγαλουργόν ώθη

ση·, ήτις άπό τής σημειώδους έκείνης εποχής χρονολογούμενη, άπ’άκρου είς 

άκρον άνεμόοφωσε τΐιν αχανή τών Όσμανιδών Αύτοκρατορίαν. Καί δλα μεν τοΰ 

πολιτισμού τά στοιχεία ύπό τήν ισχυρών έκείνην πνοήν νέαν ικμάδα ευρον καί 

άνθη νέα πλουσίως άνέδωσαν, άλλ’ ότι ή πρόοδος τών έπιστημών και τών γραμ

μάτων κατόοθωσεν είς τόσον βραχύ διάστημα χρόνου δυσκόλως δύναται τις ν’ 

άπαντήση είς οίανδήποτε σελίδα τής 'Ιστορίας. Ούδέποτε ή ρήτρα έκείνη τοΰ 

θεόπνευστου ΐδουτοΰ τοΰ Ίσλαιιισιιοΰ: «Ζητείτε τήν έπιστήιιιιν άπό τής κοιτίδοςG ν c ν
μέχρι τοϋ τάφου» ευοε πληρεστέραν έφαομογήν ή όσον έπι τών ήμεοών τούτων.

Καί ή Φιλολογική ’Πχώ το καθ’ έαυτήν συντελούσα είς τήν πάνδημον 

πάντοθεν συναυλίαν τών ύπό τήν κραταιάν Αύτοϋ αιγίδα ζώντων, εύνομονμένων 

και προαγομένων ύπηκόων, εορτάζει σήμερον διέι τοΰ ίδιου τούτου πανηγυρικού 

τεύχους τήν γενέθλιον Αύτοϋ εορτήν και τής εύκαιρίας ταύτιις δράττεται όπως 

είλικρινεστάτας άναπέμύη εύχάς ύπέρ τής μακροιιμερεύσεως τού τών γραμμάτων 

Προστάτου καί έμμούσου Άνακτος καί Αύθέντου ήμών

X AaN: TQY Β;

^ί. Φαληρετς
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Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.
■--- --------—---------

Προτιθέμενα έν σειρϊ άρθρων νά καταστήσωμβν προσιτά; εΐ; τού; άναγνώστα; της Φι.Ιο.Ιογιχ'ις 'Πχοϊς 
τάς έξοχου; επιστημονικά; κατακτήσει; της σημερινής ιατρικής, καθ’ ήν μάλιστα εποχήν αί έπιοημικαί νόσοι, 
αί'τινες δοκιμάζουσι τήν ανθρωπότητα άπλασιάζουσι το κΟιν’ν πάντων ενδιαφέρον, νομίζομεν ότι δεν Οά ήδυ- 
νάμεθχ καλλίτερου νά προλογίσωμεν επ’αύτδν ή διά του παρατιθέμενου λόγου τοϋ οόκτορο; Sedillo! άπαγ- 
γελθε'ντος προ έ: ετών κατά τήν έναρξιν τής ακαδημαϊκής περιόδου τοϋ 1888. Καθ’όσον μάλιστα καταδεικνυ- 
ται ά'παξ έτι δι’ αυτοΰ ή βαθεΐα και όπερ πάντα λόγον έκτι'μησις, τήν οποίαν μετά είκοσιν και τρεις αιώνας 
άπονε'μει ή επιστήμη τών ημερών μας εις τον με'γαν πατέρα τής ιατρικής Ίπποκράτην τδν Κώον.

Αί έπιστήμαι τείνουσι νά φθάσωσι πρός τήν τελειότητα, ήτις είναι ό ύύηλότερο; καί ευ

τυχέστερος ήμών προορισμός. Έκαστη νέα άνακάλυψις προάγει τόν πολιτισμόν καί προσκτά- 
ται τοιουτοτρόπως κοινόν ενδιαφέρον- ή άνακάλυψις τοϋ κόσμου τών μικροσκοπικών οργανισμών 
ή μικροβίων, φορέων και παραγωγών πλείστων ζυμώσεων καί ασθενειών, κατ’ εξοχήν μιασμα- 
τωδών και έπιδημικών, ήτο πράγματι άξία τής παγκοσμίου προσοχής, ής και έτυχεν.

Ή ιατρική, άπό αιώνων είκοσι καί τριών, δικαίως δύναται ν’ άντιποιήται τής τιμής ότι 
ενέπνευσε πάσας τάς έπιστήμας· ό ίπποζρατισμό; διά τοΰ μεγαλείου καί τής δρθότητο; τής 

επιβολής αύτοϋ, διά τής άκριβείας τών δογμάτων αύτοϋ, καθοδηγεί μέχρι τής σήμερον τήν 
πρόοδον ήμών.

Τά δλίγα περισωθέντα συγγράμματα τοϋ Ίπποκράτους, δεν εμφαίνουν μόνον τήν μεγα
λοφυή διάνοιαν ήτις συνέθετο αύτά, άλλ’ έκπροσωποϋσιν έπίσης καί διδασκαλίαν, μέθοδον και 

σχολήν, άφ’ ών άνέθορον αί θαυμασταί τελειοποιήσεις, αϊτινες πολλαπλαϊ καί πάντοθεν πλήτ- 

τουσι τούς δφθαλμούς ήμών. Πάσα άπό τής διδασκαλίας ταύτης άπομάκρυνσις σημαίνει παρά

πτωμα, κίνδυνον ή όπισθοδρόμησιν- δυνάμεθα σήμερον άκόμη νά ίσχυρισθώμεν οτι ουδόλως με- 
τεβλήθη ό τρόπος τής άντιλήψεως τής μοναδικής εκείνης γενεάς. ΊΙ συνάφεια τοΰ οργανισμού 

καί τών πολλαπλών αύτοϋ εκφάνσεων ή λειτουργιών διετυπώθη ώς εξής ύπό τοΰ Ίπποκράτους: 

Τό παν έστι φυσικόν, καί τό παν έστι θειον. ΊΙ ιατρική, ειπεν, άναζητεΐ τήν φύσιν τοϋ ύπο- 

κειμένου, όπερ πραγματεύεται, τήν αιτίαν παντός ο,τι πράττει καί δύναται νά δώσν) λόγον 
δι’ έκαστον τών πραγμάτων τούτων. Ό άνθρωπος μελετάται ύπ’ αύτής έν τή ένότητί του, έν 

τω συνόλω του καί έν ταΐς μεταβολαΐς, άς ύφίσταται είτε εύεκτών (Υγιεινή) είτε άσθενών 
(Νοσολογία).

Έπι τής πείρας ζαί τής παρατηρήσεως έδραζομένη -ή διδασκαλία αυτή, καί συνεπώς 

ποιούμενη χρήσιν τής ύγιεστέρας μεθόδου, διέκρινε τρία ούσιαστικα καί άνωτέρας φύσεως 
πράγματα έν τώ κύκλω τής έρεύνης αύτής.

Ιον τήν υπαρξιν ζωικής τίνος δυνάμεως δημιουργού, συντηρητικής καί έπανορθωτικής, ής 
άνευ άδύνατος Οά ήτο ή διαιώνισ:; οίουδήποτε είδους δντων.

2ον το δυνατόν τής προλήύεως οίουδήποτε άποτελέσματος καί αίτιατοΰ έν αύτή τρ 
ρίζη καί άφορμ/ρ αύτοϋ, είτε διά τής περικοπής είτε διά τής ένισχύσεω; είτε καί διά τής με- 

ταβολ.ής αύτών, τοϋθ’ όπερ καθίστησι τήν ιατρικήν δμοδύναμον τοϊς θεοί;· έκφρασις μεγίστης 

τόλμης, καθ’ ήν έποχήν καί ή έλαχίστη άμφιβολία περί τής παντοδυναμίας τοΰ θείου έτ.μω- 

ρεΐτο δι’ εξορίας ή θανάτου.
3 ον Τήν σπουδαιότητα τών μέσων τής μεταβολής ταύτης, καί τής γνώσεως τής συστα

τικής αύτών φύσεως, ήτις Οά ώδήγει είς τάς έσχάτας προσιτάς άληθείας καί είς τήν κατά- 

ληψιν του γενικού καί τοϋ άπολύτου.
Λί έπιστήμαι βαδίζουσιν άπό τών γνωστών έπί τά άγνωστα καί έστερημέναι κατά τήν 

άρχήν αύτών τών μέσων τής άναλύσεως, μοιραίως έμελλον νά λάβωσε τήν πρώτην αύτών βά- 

σιν έκ τών γενικοτήτων, αϊτινες έκφαίνονται έκ τών ούπω προσιτών μερικοτήτων. Καί μ.όνον 

κατόπιν ματαίων, εί καί θαυμαστών προσπαθειών, όπως φθάσωσι κατ’ εύθεΐαν ή έκ τών προ- 
τέρων εις τάς τελ.ικάς άληθείας, έπανήρχισαν τάς ζητήσεις καί έρεύνας αύτών άνερχόμεναι άπό 

τοϋ μερικού έπί τό γενικόν.
ΊΙ ιατρική καί αί βιολογικά! έπιστήμαι καίτοι ύπό τών αύτών νόμων πρός τά; φυσικοχη

μικά;, διεπόμεναι διακρίνονται έκείνων διά τής ταχύτητος καί τοϋ περιπλόκου τών εκδηλώσεων 

αύτών, αϊτινες πάσαι περιέχονται έν τά, μιά λέξει: Ζωή. ’Εντεύθεν καί αί μεταξύ αύτών αναπό

φευκτοι διαφοραί. Ό φυσικοχημικός έχει δι’ αύτόν τόν καιρόν δλον, τήν διάρκειαν καί τό παρα

μόνιμου τών φαινομένων, τήν συνήθη εύκολίαν τή; άναπαραγωγής αύτών έν πάση τή, ποικιλία 
τών αιτιών καί άποτελεσμάτων. Τούτου ένεκα έξαγγέλλει μετά πάση; πεποιθήσεω; και έμπι- 
στοσύνης τό έργον του- τό όνομά του, άγνωστον ώ; έπί τό πολύ τήν προτεραίαν, άποβαίνει τήν 

έπαύριον όνομα διασήμου άνθρώπου. Ό ιατρός δέ, έχων πρό εαυτού διακοπτομένην μόνον συνέ
χειαν στιγμιαίων συνδυασμών, ών μόλις κατέχει τά στοιχεία, δφείλ,ει ούχ’ ήτον ν’ άποφανθη 

έπί ζητημάτων ζωτικωτάτων άνευ δισταγμού, άνευ έπιφυλάξεως καί χωρίς μάλιστα νά έπι- 
τρέπηται εί; αύτόν ν’ άπατηθή. Όποια καθήκοντα καί πόσος ό κίνδυνος! ΊΙ ιατρική, ήτις καί 
ά-.άγκήν έχει καί σκοπός της είναι νά μεταβάλη τάς πιθανότητα; αύτής είς βεβαιότητας, 

μένει εκτεθειμένη είς τήν πλάνην κατά τήν έπικίνδυνον ταύτην μετάβασιν.
Τών προβλημάτων τούτων έπεζήτησε τήν έπίλυσιν ή ίπποκράτειος ιατρική διά της σα- 

φηνείας, τής άπλότητος καί τής προφανεία; τών πραγμάτων. Παραδείγματα τινα άρκοϋσι νά. 
διαπιστώσωσι τούτο. Ό Pasteur ύπέμνησε, προκειμένου περί τής αιτιολογίας τών άσθενειών 
τήν φράσιν τοϋ διακεκριμένου άκαδημαϊκοϋ Pidoun : « Π άσθένεια είναι έν ήμϊν, έξ ήμών καί 

δι’ήμών ». Όποία άβυσσος άσαφείας, σκοτεινότητος καί άβεβαιότητος! 'Απλή εξαγγελία 
τοΰ ιπποκρατικού δρισμοϋ άρκεΐ νά καταστήση καταληπτόν τό πράγμα : « Ή τάσι; τής ζωής 

είναι ή ΰγιεία- αί άσθένειαι είναι άποτελέσματα έξωτερικών άφοομών, αϊτινες διαταράττουσι 

καί άλλοιοΰσιν αύτήν άμεσος έκ τούτου ύποδείκνυται ή άνάγκη ν' άπομακρύνωμεν τού; νοσο

γόνους τούτους παράγοντας, νά προφυλαττώμεθα άπ’ αύτών καί νά αϊρωμεν καταπολεμοϋντε; 
τό βλαπτικόν αύτών. » Όποία ισχύς καί ένάογεια έν τοϊς παγκοσμίας τούτοις παραγγέλμα- 

σιν ! ΊΙ άνακάλυψις τών μικροβίων παρουσιάζεται ώ; προεγνωσμένον, ούτως είπεΐν, πράγμα, 
καί ανοίγει άφ’ ετέρου είς τήν έπιστήμην καί τήν ιατρικήν αιώνας όλους μελέτης, γνώσεως καί 

παντοειδών βοηθημάτων. ΊΙ βιολογία, ή φυσιολογία καί ή συγκριτική παθολογία, πειραμα
τισμοί καί παρατηρήσεις, άδύνατοι τό μέχρι τοϋδε, διευκολύνουσι τήν προσέγγισιν τοΰ άνθρώπου 

πρός τήν τελειότητα. Τί άλλο σημαίνουσιν ολα ταϋτα ή τήν ύποκατάστασιν αληθειών άναμφι- 

σβήτων εί; τόν τόπον τών μάλλον τολμηρών ύποθε’σεων;
ΊΙ έπίσχεσι; τής προόδου έν τη βιολογία ώφείλετο κυρίως είς τά; δυσκολία; τής άπο- 

δείξεως τών φαινομένων- άλλά καί αυται θάττον ή βράδιον έμελλον νά ύπερπηδηθώσιν. Ό
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Καί ήνώθζ,σαν έν ύστάτη περιπτύξει τά σώματα εκείνων οίτινες δέν έγκατέλειύαν άλ- 
λήλους καί οίτινες είς ούδέν άλλο πλέον άπέβλεπον ή τήν παρηγοριάν τοϋ κοινού θανάτου.

Άλλά το μέγα μέρος ~7ς οΰρχνίας στρχ·η%ς ειχεν ήδη παρέλθη καί είδός τι άραιώσεως, 
κενοΰ, έσχηματίσθη έν τη άτμοσφαίρζ ίσως ενεκεν τών μετεωρικών έκρήξεων, διότι αίφνιδίως 

αί υελοι πάσαι τών οικιών διερράγησαν ύπ’ έσωτερικής τίνος ώθήσεως, καί αί Οόρχι μόναι 

των ήνεώγησαν. " Επνευσε ν φρικώδης κζταιγίς άναρριπίζουσα τήν πυρκζϊάν καί ά.νζψύχουσα 
συνάμα τούς ανθρώπους, οιτινες έπανήρχοντο είς τήν ζωήν, λυτρούμενοι τοϋ δεινού εφιάλτου. 
Κατακλυσμώδης ύετός έπηκολούθησεν εύθύς άμέσως.

ΊΙ κρίσις παρήλθε. Σμικρόν κατά σμικρόν συνήρχετο ή άνθρωπότης, καί έπανεύρισκε τήν 
εύτυχίαν τοϋ ζην. Ή νύξ έξηκολούθει φωτιζόμενη ύπό τής ώχρας κομητικής άνταυγείας, ήτις 

έπηωρεΐτο πάντοτε έπι τών κεφαλών, ύπό τής διαρκούς πτώσεως τών μετεώρων, καί ύπό τών 

αναμμένων έτι πανταχοΰ πυρκαϊών. Όταν έπέτειλεν ή ήμέρα, πρός την τρίτην καί ήμίσειαν 
ώραν, ειχον ήδη παρέλθη τρεις ώρα·. άφ’ δτου δ πυρήν τοϋ κομήτου προσέκρουσε πρός τό,ν γζ.ϊνον 

σφαίραν καί ή κεφαλή τοϋ άστρου παρήλθε πρός τζ βορειοδυτικά, άλλ’ άκόμη ό ήμέτερος πλα

νήτης έμενεν έξ ολοκλήρου βεβυθισμένος έντός τής ούράς του. Ή σύγκρουσις συνέβη δέκα καί 

οκτώ λεπτά μετά τό μεσονύκτιον κατά την Παρισινήν ώραν.

Ευτυχώς ό κομήτης έπιπολαίως μόνον ειχον προσψαύση τής Γής καί ή σύγκρουσις πολύ 

άπεΐχε νά είναι κεντρική. Άνευ αμφιβολίας ή έλξις της γής ειχεν ένεργητικώς έπιδράσει έπί 
της πτώσεως τών βολίδων έπί της ’Ιταλίας καί Μεσογείου· έν πάση περιπτώσει ή τροχιά τοΰ 
κομήτου έξ δλοκλζρου μετεβλήθη ένεκα τής διαταράξεως ταύτης, ένώ ή Γή καί ή Σελήνη έξη- 

κολούθζ,σαν την κανονικήν αύτών περί τόν 'Ήλιον περίοδον, ώς νζ μή είχε συμβή ούδέν. ΊΙ τρο

χιά τοϋ κομήτου, άπό παραβολικής, έγένετο ελλειπτική έχουσα τό άφήλιον αυτής πλησίον τοΰ 

σημείου τής έκλειπτικής οπού διά τής έλξεως τοϋ ήμετέρου πλανήτου ειχεν δεσμευθή.

I. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

Α-ΤΟΥΡΓΟΥΤΗ ΙΑΤΡΟΥ

ΥΠ ΝίΙΤΓΣΜΟΤ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

Οί από δεκαπενταετίας παρακολουθοΰντες τά νέα τής ημέρας είτε έν ταΐς έφημερίσι είτε έν 

τοϊς περιοδικούς συγράμμασι Οά έλαβον συχνά πυκνά άφορμήν όπως άναγνώσωσι είς τά ποικίλα, 

πάρεργα, άνάλεκτα κτλ. σχετικόν τι άναφεοόμενον είς τόν ύπνωτισμόν, όπερ πολλάκις, ού μόνον 
διήγειρε τήν περιέργειαν άλλα καί τόν θαυμασμόν έστΐν δτε καί τήν δυσπιστίαν αύτών. Καί πράγ

ματι πολλά τά θαυμαστά ύπάρχουσιν έν τώ ΰπνωτισμώ ώστενά προκαλώσι καί τήν δυσπιστίαν 

τών πολλών. Ηά προσπαθήσω νά εκθέσω χάριν τών αναγνωστών τής καλής «Ήχους» δια σει
ράς άρθρων ύπό τόν τίτλον ύπνωτισμοϋ πάντα τά παράδοξα φαινόμενα τοΰ ύπνωτισμοϋ καί τήν 
δυνατήν έξήγησιν τών φαινομένων τούτων όπως ταϋτα άντελήφΟην έξ ίδιας πείρας άτε πειρα- 

ματίσας έπί τινων άτόμων καί ο,τι σχετικόν περί τοϋ αντικειμένου τούτου άνέγνωσα είς ειδικά 

συγγράμματα- έάν δέ ποΰ τής σειράς τών άρθρων τούτων είσχωρήσωσι ανακρίβεια·. ούχί έπί 

τής ούσίζς τοϋ πράγματος άλλ.’ εις τινζς όρους ζητώ συγγνώμην διά τούτο παρά τών πυρο.Ιό- 

γων πνρο.-ταθο.Ιόγων ~ρ'ος δέ καί τευριχΰν συναδέλφων μου δια τούτο- δ.ότι ό γραφών καί δ 

όμιλών χάριν τών πολλών πολλάκις εύρίσκεται είς τήν ανάγκην αύτήν.
Ό 'Υπνωτισμός έμφανισθείς καί συστηματοποιηθείς άπό δεκαπενταετίας τούλάχιστον είς 

τόν δρίζοντα τής ιατρικής έπιστήμης έκίνησε διά τών παραδοξοτήτων αύτοϋ τήν περιέργειαν 
καί τόν θαυμασμόν ού μόνον τών ιατρών καί λοιπών έπι στημόνων, άλλά καί όλων σχεδόν τών 

άνθρώπων. Καί οί μέν ιατροί ένόμισαν οτι ευρον τόν μίτον πολλών σκοτεινών ζητημάτων έν τή 

•ιατρική διά τοϋ υπνωτισμού οί δέ λοιποί περιέμενον καί περιμένουσι μέχρι τοϋ νϋν είσέτι όπως 

καθοδηγηθώσι διά τοϋ μίτου τούτου είς τόν Λαβύρινθον τής έπιστήμης.
Άλλα τί έννοοΰμεν λέγοντες υπνωτισμόν ; Είναι ύπνος τεχνητός προκαλούμενος. Άλλά πώς 

πρόκα) εϊται ό ύπνος ουτος; Λάβετε έν άτομον κράσεως νευρασθενικής τοποθετήσατε’ τον άπέ- 
ναντι ύμών κατά πρόσωπον θελημζτικώς εννοείται, λάβετε έπειτα έν άντικείμενον στίλβον ή 

διαφανές όπως σφαίρα·, μικραί έξ ύάλου ή έξ άλλου μετάλλου ή αιχμήν στιλβούσης μαχαίρας 

έν ελλείψει δέ όλων τούτων αύτούς τούς οφθαλμούς σας, τοποθετήσατε τό στιλβον τούτο Αντι

κείμενου 15 ή 20 εκατοστόμετρα ύπεράνω τών οφθαλμών τοϋ μέλλοντος ύπνωτισθζ,ναι άνθρώπου 

είπατε αύτώ νά άτενίση άδιακόπως έπί τ.ϋ άντικειμένου χωρίς ν' άπασχολήσγ τό πνεΰμα, 
αύτοϋ είς άλλον τι παρ’ είς αύτήν τήν ιδέαν τοϋ άντικειμένου, τότε μετά πάροδον λεπτών τινών 
άναλο'γως τής εύαισθησίας τοϋ άτόμου τά βλέφαρα αύτοϋ κλείονται άκουσίως καί ό άνθρω
πος παραδίδεται είς ύπνον- είς τόν ύπνον τούτον ή είς τήν πράξιν αύτήν έδόθη ύπό τών ξένων 

τό όνομα ύπνωτισμός πάνυ άκαταλλήλως όπως είναι ακατάλληλοι καί πολλαί άλλαι δνομα- 
σίαι καταγωγής μέν έλληνικής, προελεύσεως δέ Εύρωπαϊκής. Ό τοϋ ύπνωτισμοϋ ύπνος μακράν 
τοϋ νζ όμοιάζη πρός τόν φυσιολογικόν ύπνον ήσυχον καί ήρεμον δμοιάζει μάλλον πρός τόν 

ύπνον τών ύπνοβατών ανθρώπων έπειδή όμως πολλοί έξ ήμών άγνοοϋσι ίσως καί τήν ύπνοβα- 

σίαν, έπειδή είναι φαινόμενον σπάνιον, διά τοϋτο σάς έξηγώ καί ταύτην. ΊΙ κατάστασις τής 
ύπνοβασίας είναι ή αύτή καί τοΰ καμωμένου καί δνειρευομένου άνθρώπου μέ τήν διαφοράν όμως 

ότι ένώ είς τόν συνήθη όνειρευόμενον λείπουσι αί προαιρετικά5. κινήσεις ένεκα τής άδρανείας τών 

μελών, είς τόν ύπνοβάτην ή Αδράνεια τών κινήσεων δέν ύπάρχει καί διά τοϋτο πραγματοποιεί 
πάν ότι βλέπει έν όνείρω, δηλ. όνειρεύθητε ποτέ οτι έτρώγετε χωρίς όμως έκ τούτου νά έν- 

νοήση ό στόμαχος ήμών τίποτε διά τόν φυσικόν λόγον οτι δέν ύπηρχε φαγητόν είς τήν κλίνην 
σας καί έπειδή ώς έκ τοϋ ύπνου έλειπον αί π.οεραιτικαί κινήσεις διά τοϋτο δέν ήτο δυνατόν νά 
μεταβήτε είς άναζήτησιν τροφής. Άλ.λ’ είς τόν ύπνοβάτην δέν συμβαίνει τό τοιοϋτον έπειδή διά 

τούτον ή εκείνον τόν λόγον αί κινήσεις αύτοϋ δέν δεσμεύονται διά τοϋ ύπνου- διά τούτο παν ό,τι 
βλέπει έν όνείρω ή ταυτόν είπεΐν πάν ο,τι σκέπτεται κοιμώμενος καί τό πραγματοποιεί δηλ. 

έάν ύνειρεύηται οτ. τρώγει, εγείρεται τής κλίνης, ανοίγει τό έομάριον τών φαγζ,τών, τρώγει μέχρι 

κορεσμού, τοποθετεί τά πάντα έν τάξει όπως ήσαν καί πρότερον έν τώ έρμαρίω καί απερχόμενος 
είς τήν κλίνην, έξακολουθεΐ τήν συνέχειαν τοϋ ύπνου του. ’Εάν δέ πάλιν όνει/ευθή οτι χορεύει 

ούδείς δύναται νά τόν έμποδίση άπό τοϋ νά έγερθη καί νά θέση τούς πόδας αύτοϋ είς ενέργειαν 
καί νά χορεύση πραγματικώς- άναγινώσκει γράφει, λύει δυσχερή προβλήματα μετ’ άξιοσημειώ- 
του διαύγειας τοϋ νοός ήν δέν έχει έν έγρηγόρσει διατελών καί έν γένει πράττει κοιμώμενος καί 

ύπνωτε·ΰων πάν ό,τι ήτο δυνατόν νά πράξη διατελών έξυπνος καί έτι πλέον τούτου μέ μόνην τήν 
διαφοράν οτι δέν έχει συναίσθησιν τών υπ’ αύτοϋ πραττομένων καί διά τοϋτο θεωρείται ύπό τών 
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νομ(,.ών ώς άκαταλόγιστος καϊ tyl?6^o; δέν ένθυμεΤται τίποτε fa έπραξε· μετ’ Απορίας 

όε βλεπει τα παρ' αύτοϋ έν καιρώ τοϋ υπνου τελεσθέντα ώ; λϋσιν προβλημάτων, γραοήν επι

στολή καί συγγραμμάτων κτλ. το αύτό λοιπόν συμβαίνει καϊ είς τόν ύπνωτιζόμενον μέ μόνην 
την διαφοράν ότι τά όνειρα τά όποια βλέπει δέν είναι προϊόντα φαντασίας αύτοϋ τοϋ ίδιου άλλά 

τοϋ ύπνωτί,οντος- εκτός τής περιπτώσεως τοϋ ύπνωτισμοϋ τοϋ προκαλουμένου παρά δευτέρου 

άτόμου τή συνεργεία, όπως είπομεν, στίλβοντός τίνος αντικειμένου· δύναται τις καϊ νά αύτοϋ- 
πνωτισθγ Ατενίζων προσεκτικώς εϊς τι ώρισμένον σημεΐον έπί Αρκετόν χρόνον όπως έπραττον οί 

βρ*χμανες  τών Ινδιών Από άρχαιοτάτων χρόνων ύπνωτιζόμενοι διά της άτενίσεως έπι ώρας ολο

κλήρους είς τήν άκραν τζ,ς ρινός των καϊ όπως πράττωσι Ασκηταί τινες ύπνωτιζόμενοι'καϊ βυ

θιζόμενοι είς τήν έκστασιν διά της προσεκτικής Ατενίσεως είς τόν ίδιον αύτών οφθαλμόν ώστε 

εκν τις συμπεραίνει « τούτων άγεται είς τό συμπέρασμα ότι τό ζήτημα τοϋ ύπνωτισμοϋ 
δεν είναι νεον Αλλ’ ητο έν ένεργεία άπό τών Αρχαιοτάτων χρόνων, Αλλ’ύπεκρύπτετο ύπό τό πρό

σχημα των μαγειών, μαγγανειών, γοητειών, λεκανομαντειών, προφητειών καϊ αύτης άκόμη τάς 
Από τρίποδος προφητευούσης θεολήπτου καί επιβλητικά; Πυθία;· ούδείς μας εμποδίζει άπό του 

νά-πιστεύσωμεν ότι ή Πυθία εκλεγόμενη μεταξύ τών εϊς τό έπακρον νευρασθενικών γυναικών η 

και παρθένων δέν ύπνωτίζετο λ τούλάχιστον δεν έμαγνητίζετο άνερχομένη έπϊ τοϋ τρίποδος 
καί ένατενίζουσα πρεσεκτικώ; είς τήν κάτωθεν της τρίποδος ύπάρχουσ'αν δπήν έξ ής εκτός τών 

Αναθυμιάσεων αϊτινες έξήρχοντο καί ήσαν όραταί τοΐς χρησμοδοτούμενοι; θά έλααπον έξ 
απαντος καί δύο ύφθαλμοί σφριγώντός τινο; ίερέως πρός 0ν δια της ύποβολάς θά ύπετάσσετο 

™ τε και σώματι ή Πυθία όπως συμβαίνει καί νϋν καί όπως θά ίδωμεν παρακατιόντες. Τό 
ζηγμα του ύπνωτισμοϋ δέν είναι νέον ύπήρχε κατά τήν αρχαιότητα, παρεδόθη είς λήθην μή 

δν επαρκως γνωστόν· Αναφέρει περί αύτοϋ κατά τόν δέκατον τέταρτον αιώνα ’Αθανάσιός τις 
Κρίχες· επωφελείται έξ αύτοϋ κατά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα δ έκκεντρικώτατος Παρχκέλσος· 

Απο καιρού είς καιρόν Αναφαίνονται οπαδοί τοϋ Παρακέλσου έκπλήττοντες τά πλήθη διά τών 

παραόοςοτήτων τοϋ ύπνωτισμοϋ οπότε κατά τόν παρελθόντα αιώνα δ Βράϊτ σκέπτεται νά 
έφαρμόση τόν ύπνωτισμόν Αντί τής άγυρτείας είς τήν έπιστήμην ώς μέσον Αναισθητικόν έν καιρώ 

εγχειρήσεων τό πράγμα περιπίπτει καϊ «5θι; είς λήθην Ανακαλυφθέντων πολλών φαραάκων 

Αναισθητικών έκ τή; λήθης ό υπνωτισμός Ανασύρεται καί αίθις πρό δεκαπενταετίας ούχί πλέον 

ως τι κρύφιον καί ιερόν άλλ’ ώς φαινόμενον καθαρόν τοϋ νευρικού συστήματος άνευ όμως επαρ
κών Αποδείξεων ώστε ισχύει καί περί ύπνωτισμοϋ τό τοϋ Σολομώντος είπόντος : αούδέν καινόν 
ύπο τον ήλιον». Υπάρχει καίέτέρα κατάστασις τοϋ ανθρώπου τιθεμένου είς είδόςτι νάρκης ή 

υπνου καί αΰτη είναι ή προκαλουμένη διά τοϋ Μαγνητισμού, ητις είναι πάντρ διάφορος'τού 

υπνωτισμού καίτοι παρά πολλών συγχέεται πρό; τούτον, ένώ δ μαγνητισμός ’ στηρίζεται έπί 
της Ιδέας τών μαγνητικών ρευμάτων κσί ρευστών τών διατρεχόντων τήν σφαίραν ήμών έκ βορρά 
προ; νότον καί τάς έπηρείας τών ούρανίων σωμάτων πρός τ-ήν έπιφάνειαν της γής καί διά τών 
θαλασσών Πρώτος ό Γερμανό; ιατρός Μέσμερ συνεπέρανεν ότι αί έπήρειαι αόται αί Ατμοσφαι

ρικά^ επιδρώσιν δμοίως καί έπί τοϋ νευρικού ήμών συστήματος διά μέσου λεπτοτάτου τινο; 
υγρου οπερ καί διαπερί. "Οπως δέ, ύπό τήν επήρειαν έκείνην τών μαγνητικών ρευμάτων τής 

ατμόσφαιρας συμβαίνει έν τή θαλάσση παλίρροια, τοιουτοτρόπως έν τοΐς ζωικοί; σώμασι ύπά- 

ρχει ολκή τις καί ανθολκή· ώς είς τ-ήν παλίρροιαν, ούτω τό λεπτόρευστον τούτο ύγρόν ή γενική 
δύναμις πασών τούτων τών μεταλλαγών, ομοιάζει λίαν, διά τών ιδιοτήτων αύτοϋ πρός τόν μα

γνήτην, όστις έλκη καί καθιστά μαγνήτας πλεΐστα Αντικείμενα προσπελάζοντά αύτφ. ΊΙ 

θεωρία αΰτη, Αρκετά σκοτεινή, δύναται νά έξηγήση ίσως διά της θεωρίας τών μαγνητών καί τοϋ 

μαγνητισμού μόνον τό αρκετά σκοτεινόν ζήτημα τοϋ έρωτος όπου ελκεται ό άνθρωπος πάντοτε 

πρός τό Αντικείμενου τής λατρείας του, ένώ διά τοϋ ύπνωτισμοϋ έπίση; σκοτεινού λύονται όμως 

Αρκετά προβλήματα τής ιατρικής καί ιδία τού νευρικού συστήματος. Μετά μακράν 

παρέκβασιν άλλως τε άναγκαίαν πρός κατάληψιν τών περαιτέρω λεχθησομένων επανέρχομαι εϊς 
τό ζήτημα τοϋ ύπνωτισμοϋ. Είπομεν οτι δ υπνωτισμός είναι ύπνος τεχνητός προκαλούμενος, 

ή τή συνεργεία δευτέρου προσώπου, ή καϊ αψύχου τινός Αντικειμένου καί οτι δ ύπνος ούτος δμοιά- 

ζει μάλλον πρός τόν ύπνον τών ύπνοβατών ή πρός ύπνον φυσιολογικόν. Τόν ύπνον τούτον παρα

κολουθούσε καί διάφοροι άταξίαι τών κινήσεων, τής αίσθήσεως καί τών διανοητικών δυνάμεων οί 
δέ πλεΤστοι τών πειραματιστών ή ύπνωτιστών λαμβάνουσι τοιαύτην έπιρροήν έπί τών ύπνωτι- 

ζομένων κατά τήν διάρκειαν τού υπνου αύτών, ώστε εκμηδενίζεται δλοτελώς πάσα θέλησις καί 

βούλησις αύτών καί πράττουσι πζν ότι τούς διατάσσει ό ύπνωτιστής· λέγουσι, σκέπτονται 

κινούνται, ίστανται, κοιμώνται, κατά τήν ύπαγόρευσιν αύτοϋ ώς οί -ηθοποιοί λέγουσι παν δ,τι 
τούς ύπαγορεύει δ ύποβολευς καϊ δια τούτο ή έπιρροή αυτή τοΰ ύπνωτιστοϋ έπϊ τού ύπνωτιζο- 
μένου ονομάζεται ύποβολή.

Τό σύνηθες φαινόμενον τού ύπνωτισμοϋ είναι ή « κατάληψία », καθ’ ήν δ ύπνωτισθείς 
δίδει έλάχιστα σημεία ζωής έκδηλούμενα διά της αναπνοής καί τής κυκλοφορίας τοϋ αίμα

τος. Κεΐται Ακίνητος, ώσεϊ άπολιθωθεϊς καϊ λαμβάνει διαφόρους θέσεις κκϊ στάσεις τού σώμα
τος, τάς οποίας δίδει κατ’ άρέσκειαν δ ύπνωτίζων αί δέ θέσεις αύται τών διαφόρων μελών τοϋ 

σώματος είναι πολλάκις τοιαύται καϊ διαρκοϋσι κατά τήν βούλησιν τοϋ ύπνωτιστοϋ, έπί το- 
σοϋτον ώστε, είναι ζήτημα έάν δύναται νά έκ-.ελέσρ ταύτας δ ύπνωτιζόμενος διατελών έν 
έγρηγόρσει· ήτοι, παν ότι πράττει κοιμώμενος καϊ μέ την διαταγήν τοϋ ύπνωτιστοϋ, δέν δύ

ναται νά κάμη ών έξυπνος καϊ έξ ιδίας βουλήσεως. Ή συνήθης στάσις ήν δίδουσιν είς τούς 

ύπνωτιζομένους καί μάλιστα είς τάς γυναίκας, είναι ή στάσις της κερνώσης "Ηβης· ούτως 
έπϊ παραδείγματι διατάσσουσι τήν ύπνωτιζομένην νά Ανέλθη έπϊ έδρας ή έπϊ στυλοβάτου καϊ 

νά σταθή Ακίνητος, στηριζομένη ένίοτε μόνον είς τό άκρον τών ποδών της, κλίνουσα όλίγον τό 

σώμα αύτης πρός τά έμπροσθεν, ύψούσα τήν δεξιάν χεΐρα έστραμμένην ολίγον ύπεράνω της κε

φαλής ώσεϊ έκράτει κύπελλον πλήρες οίνου- έν τοιαύτη δέ θέσει ϊσταται έφ’ οσον θέληση δ πει- 
ραματίζων, ή τούλάχιστον έπί τοσούτον χρόνον, οσον θά έδυσκολεύετο νά σταθή έάν ήτο έξυ

πνος. Αί χεϊρες υψούμεναι ϊστανται Ακριβώς είς έκεϊνο τό σημεΐον όπου τάς ύψωσε χωρίς νά 
καταπέσωσι ή καί νά κινηθώσι τό παράπαν οπω; συμβαίνει είς τούς ΰπνώττοντας ύπνον φυ

σιολογικόν. Τό σώμα δύναται νά σταθή καϊ έν τή μάλλον Ανωμάλω καϊ κοπιαστική θέσει χωρίς έκ 

τούτου νά έκφέρη κανέν παράπονον περί κοπώσεως ό ύπνωτισθείς, ή μάλλον ούδόλως αισθάνεται 
κόπωσιν· τήν αισθάνεται δέ τότε μόνον όταν έμβάλλη είς τήν ιδέαν του τό αίσθημα τοϋ κόπου- 

ουτω; ένώ ϊσταται ό ύπνωτισθείς μέ χεΐρας άνορθωμένας πρός τόν ούρανόν καϊ ό ύπνωτιστής τώ 
είπη, οτι ιδού θέτω μεταξύ τών χειρών σου δύο υδρίας ή δύο κάδδους πλήρεις ΰδατος, χωρίς 

έννοεϊται νά θέση τί, τότε εύθύς λέγει ότι έκουράσθη . καί δέν δύναται νά φέρη τοσούτον βάρος. 
“Οτε, έπϊ σκοπώ θεραπευτική, ύπνώτισα πρόσωπον τι λίαν νευρασθενικόν καϊ θελήσας νά δοκι

μάσω μερικά ζητήματα έπ’ αύτοϋ, τόν ύπέβαλλον όπως πορευθώμεν δμοϋ είς περίπατον- ένώ 
δέ περιεφερόμεθα καί οί δύο κατά φαντασίαν τήδε κακεΐσε, εισερχόμενοι καϊ έξερχόμενοι είς οι

κίας φίλων, ό κατά φαντασίαν μόνον συμπεριπατητής μου, ένώ ήτο έξηπλωμένος έπϊ τοϋ Ανα
κλίντρου τάς οικίας του, μοι έδήλωσε ότι έκουράσθη περιπατών, έστάθη δέ Αδύνατον νά προ- 
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χωρήσν) περαιτέρω ή μάλλον τγ έντόνω διαταγή μου έπροχώρει μέν όλίγον, άλλ’ ίστατο πά- 

ραυτα προφασεζόμ-ενος κόπωσιν καί πράγματι, έάν περιετρέχομεν τά μέρη εκείνα, ήθέλομεν 

άφεύκτως ζουρασθγ διότι ήσαν αρκετά μεμακρυσμένα· όπως δέ έξαγάγω τον παρ’ έμοϋ ύπνω- 

τισθέντα τής ΐ3ίχς τοϋ κόπου, προσεκάλεσα μίαν άμαξαν είς ήν είσήλθομεν καί ένώ πρότερον ή 

φυσιογνωμία του έδήλου δυσαρέσκειαν και ύφος άνθρώπου πραγμ.ατ.κώς άποκαμο'ντος, ότε 
είσήλθομεν είς τήν άμαξαν τό πρόσωπόν του έφαιδρύνθη εύθυς και στεναγμός άνακουφίσεως εξέ

φυγε τών χειλέων του. Ή άνωμαλία περί τήν αϊσθησιν παρά τοϊς ύπνωτιζομένοις είναι αρκετά, 

ούτως ώστε δ υπνωτιζόμενος έχει άνζισθησίαν εις τούς πόνους- κεντώμενος δια βελόνης, χαρατ- 

τόμενος διά μαχαίρας, δέν έκδηλοϊ ούδέν παράπονον, άρα δέν αισθάνεται τόν πόνον. Έπί τής 
ίδιότητος ταύτης στηριζόμενος δ χειρουργός Βράϊτ έσκέφθη, ώς εϊπομεν, νζ έφχρμώση τόν υπνω

τισμόν όπως προκαλέσρ γενικάς ή μερικάς αναισθησίας τοϋ σώματος είς τζς εγχειρήσεις· ή 
ίδέα δμως αυτή έγκατελείφθη μετά τήν εφαρμογήν τοϋ χλωροφορμίου καί τοϋ αίθέρος προκα- 

λούντων γενικήν ή μερικήν αναισθησίαν, βεβαιωτέραν ζαί λογικωτέραν τής τοϋ υπνωτισμού. 
’Εννοείται οτι και διά τών φαρμάκων τούτων προκαλεΤται ύπνος δμ.οιος ώς έγγιστα μέ τον 

τοϋ ύπνωτισμοϋ, δηλ. τοΰ τής ύπονβασίας, διότι οί χλωροφορμούμενοι αισθάνονται μέν ώς έπί 
το πλείστον τά περί αύτούς τελούμενα, άλλα δέν αισθάνονται τούς πόνους τής έγχειρήσεως, μεθυ- 
σκόμενοι δέ έπί πολύ διά τοϋ χλωροφορμίου, άδουσιν ή ύάλλουσιν, ώς οί κοχλίαι τοϋ μύθου 
έτραγώδουν, κατά τήν ιδέαν τοϋ παιδός τοϋ γεωργού, έμπιπραμένων τών οικιών αύτών.

(“Επιται ro τι'.Ιος.)

’Αγαπητή ft ου,

Σέ βεβαιώ πώς έπρεπε νά είμαι λεύθερη. Έγώ γι’ αύτά γεννήθηκα· άπό τά νύχια μου 

πουλί πετούμενο δέν έφευγε, οχι άνθρωπος μέ γυαλιά, ύψηλό καπέλο καί γένια. Είσαι άδέ- 

ξια- αύτό είναι άλήθεια καί ’ςτό θεό μ.ου Οά μετενόησε δ Πλάστης φοβερά, ποϋ σ’ έδωκε αύτά 

τά ώραϊα μάτια καί τά μακρυά μαλλιά καί τό βασιλικό άνάστημα. Καί βέβαια θζ μετε- 
νο'ησε, άφοϋ τά τόσα σου χαρίσματα, δέν ξεύρεις νά τά μετζχειρισθή,ς. Βλέπεις πώς έχεις νά 

κάμγ,ς μέ χαρακτήρα ποιητικόν, εμπρός, ό Λαμαρτϊνος καί ό Παράσχος είς κίνησιν. ΕίμπορεΤς 
άν θέλης νά άπαγγείλγς καί κάτι άπό τά άθάνατα ποιήματα τοϋ ΓΪαππαρηγοπούλου καί άν 

ήσαι έπιτηδεία θά συγκινηθής καί άν ήσαι έξυπνη Οά κλαύσρς. Άπό τούς νεωτέρους — άν 

καί οί ευλογημένοι δέν πολυμιλοϋν γιά νεκρούς, γιά σπασμένους σταυρούς καί γιά κυπαρίσσια— 

μή ξεχάσγ,ς τόν Δροσίνην, τόν Παλαμά, τόν Πολέμ-η, εκείνο τό μαργιόλικο τό Νάνο, τόν 

Στρατήγη, μά ούτε λέξιν γιά Σουρήδες καί συντροφιά, γιατί θά χαθρ ή illusion. ΕίμπορεΤς 
νά δμιλήσγ,ς καί διά τήν φύσιν, διά τά δάση, διά τά άηδόνια, διά τήν δύσιν τοϋ ήλίου καί διά 

τήν ανατολήν έπίσης, άν καί δέν τήν είδες παρά μόνον ζωγραφισμένην. Τότε έκεϊνος, άν άλη- 

θινά είναι ποιητικός άνθρωπος, θά συγκινηθγ, καί θά άνοίξη τά χείλη του, νά σοϋ μιλγ γιά 
τάς συμπαθείας καί τάς άντιπαθείας ποϋ έχει ’ςτή νεωτέρα καί άρχαία ποίησε καί είς τήν ξέ-

νην άκόμη. Πρόσεχε μή χασμ/ηθ-ρς, διότι τότε ολα τελείωσαν. Πρέπει νά δείξης ενδιαφέρον· τά 

χασμήματα κρύψετα μετά τόν γάμον, καί τότε βέβαια, άν έχρ εξουσίαν, άς μιλήσρ διά τάς 

συμ.παθείας του καί τάς άντιπαθείας του. Άν κατορθώσρς νζ συχνοκοκζινίζρς, θά ήναι άρι- 

στούργημα- άλλά δέν είναι καί εύκολον καί έγώ άκόμη δέν τό εύκολοκατορθώνω.

Νά όμιλ-ρς μέ πολλά άποσιωπητικά καί νά ύψώνρς τούς οφθαλμούς σου πρός τόν ουρανόν. 
’Ενίοτε ’μπορείς νά έκφράσης καί τήν φρίκην σου διά τήν άνθρωπίνην κακίαν καί διά τό βά- 

ραθρον είς τό όποιον τείνει νά καταπέσρ ή άνθρωπότης, ώθουμ-ένη ύπό τής πολυτελείας—αύτό 
τό τελευταίου πρέπει νά τό εϊπ’ρς μέ ιδιαιτέραν έκφρασιν άπογοητεύσεως, διότι συνήθως οί 

άνθρωποι αύτοϋ τοϋ χαρακτήρος είναι φιλάργυροι.

Άν 8λα αύτά παιχθοϋν επιτήδεια καί μέ τέχνην, ή νίκη έξησφαλίσθη. Καί βέβαια ή 

τέχνη είναι συγκινητικωτέρα τοϋ πραγματικού. Βάσανα άνθρώπινα, τζ όποια καθ’ ήμέραν 
συναντάς είς τόν βίον σου άδιαφόρως, σοϋ άποσποϋν δάκρυα πικρά, άν τά ϊδρς παίζόμενα μέ 

τέχνην άπό ώραίζν ηθοποιόν.

Τάς στάσεις σου πρέπει νζ τζς μελετγ.ς άπό πρίν. Μία στάσις άχαρες, καταστρέφει πολ- 
λάκις ολόκληρον επιτυχή μονόλογον μειδιώσα ν’ άνοίγης τόσω τά χείλη σου, οσον άρχει διά νά 

φαίνεται ή σειρά τών μαργαριτών σου.

Ή ενδυμασία είναι ο σκόπελος είς τόν όποιον πλεϊστζι καλλοναί έναυάγησαν, ναυαγούν 

. καί θά ναυαγούν. Ή περίπλοκος καί σπουδαία αύτή έργασία, απαιτεί μελέτην πολλήν καί πρό 
πάντων νά συμβουλεύεται κανείς όσω τό δυνατόν όλιγώτερον τά περιοδικά τοϋ συρμού καί τά 

φιλικά χείλη. Πρό πάντων τά δεύτερα. Πολλάκις άπό ζηλοτυπίαν μια φίλη σέ συμ.βουλεύει νά 

φορέσγς ένα χρώμα ποϋ δέν σοϋ έρχεται καί καταστρέφεις όλην τήν χάριν σου. Ό καλλίτερος 
σύμβουλος είς τοιαύτας περιστάσεις είναι ό καθρέπτης. "Ο,τι σοΰ είπεΐ ό ειλικρινής αύτός φίλος, 

νά τό άκούση;· άπό τάς συμβουλάς τών άλλων νά παραδεχθής μόνον οσα έκεϊνος επιδοκιμάσει.

Ξεύρεις πώς κατε'κτησα έγώ τόν Νικόλαον ;

Μόλις πήγαμ.ε ’ςτό ξενοδοχείο, μοϋ είπαν <r οτι διαμένει άπό τίνος ένας νέος βαθύπλουτος 

έκ τοϋ εξωτερικού ». Κατώρθωσα νά μάθω είς ποιον σημεΐον τής τραπέζης τρώγει καί τοπο
θετηθώ άπέναντι' του, διότι έγώ κερδίζω κατά πρόσωπόν.

Κατ’ άρχάς ούτε μέ παρετήρησε, διότι ώς φυσικά λαίμαργος έτρωγε βιαστικά διά νά τι- 

μήσγ όλα τά φαγητά, κατόπιν άφοϋ έφαγε καί τό όπωρικόν του, πήρε ένα κιουρντάν καί σκά
λιζε τά δόντια του, ρίπτων καί βλέμματα άπερίεργα έπί τών συνδαιτυμόνων του.

"Ενα άνδρόγυνο, τό όποιον Οά έώρτασε πρό χρόνων τούς χρυσούς γάμους του, άντήλλασσε 

κομπλιμέντα. Μία άλλη πολύ πλησίον μου νεοΰπανδρος, ειχεν εκείνο τό ζακιωμένο ύφος τοϋ 
χαϋδεμένου παιδιού τό όποιον έχουν όλαι αί ώραΐαι καί άγαπώμεναι γυναίκες — καί τό 

οποίον σοϋ συνιστώ. — Πλησίον μου έκάθητο μία νέα, τήν οποίαν έγνώρισζ άλλοτε ζαί τήν 
οποίαν έπίτηδες προσεκάλεσα πλησίον μου, δήθεν άπό άγάπην, διά νάγείνγ ή άντίθεσις τελεία, 

τόσω άσχ ημος ήτο.
Ό Νικόλαος άφοϋ ειδεν όλους καί άλας, οί όφθαλμοί του άνεπαύθησαν έπάνω μου. Έγώ 

— καί έδώ είναι ή έκτακτος έπιτυχία — κατεβίβασα τούς οφθαλμούς ώς νά μ’ έστενοχώρει 

τό βλέμμα του. . . . ήρυθρίασα.
Μέσα άπό τάς βλεφαρίδας μου, τον είδα νά κύψν) ’ςτόν πλαγινό του — ένα πρόξενον είς 

Τεχεράνην ήλιζιωμένον — ζαί κρυφοβλέπων έμέ νά λέγν) ή μάλλον νά έρωτά.
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« 'II πρώτη έντύπωσις, έσκέφθην, ύπήρξε ζωζ,ρά καί διά νκ μή έξασθενήση ά; μή παρα

τείνω τήν παρουσίαν μου. »

Άπεσύρθην ενωρίς και όνειρεύθζ,ν χρυσωρυχεία εί; τό εξωτερικόν.

Άπό μερικά ποϋ έλέγοντο γι’ αύτόν, ήκουσα πω; είναι ψυχρό; σαν μάρμαρο καί είναι αδύ

νατο γυναίκα νά τόν συγκενήσ-ρ. Ή; έβαρέθηκε.

— "Α; μή λέγη μεγάλα λόγια, σκάφθηκα έγώ.

Etvai αλήθεια ότι ή καϊμένη ·ή μαμά έπαιξε θαυμάσια τό μέρο; τζ,;. Έγώ έπαιξα τό 
πρόσωπον άγρία; καί έζλειόμ.ην έπί -ήμερα; εΐ; τό δωμ.άτιόνμου καί ενίοτε έτρωγα και μόνη. 

Φαντάσου ύπομονή! νά ξεύρζ.ς ότι κάτω εΐ; τήν κοινήν τράπεζαν άνταλάσσεται τόση καυ

στική φλυαρία καί σύ να κάθεσαι κατάμονη ’ςτό θερμόν δωμάτιον καί νά χάνρς καί τήν δρεξι 
άπο τήν μοναξιά.

"Αν έγώ έλειπα, δέν άφινα νκ μέ νομίζζ, καί επιληπτικήν, ή όποια κρύπτει εΐ; σκότη 

ανήλια το φοβερόν πάθος τζ,ς. Κάτω, τά πάντα ώμίλουν γιά μένα.

— Τί άνοστο τό τραπέζι χωρίς τζ,ν Ευλαλία μα;, έλεγεν ό έξάδελφό; μου, μέ κίνδυνον 
νκ δυσαρεστήση τά; άλλα; δεσποινίδας.

Άν ό Νικόλαο; έξεστόμιζε καμμίαν ιδέαν έζκεντρικήν, ή μαμά έμειδία καί έλεγε :
.— Αί ίδέαι τή; Εύλαλία;. Άν σάς ήκουε Θα έχειροζρότει.

Το άρωμα τή; Εύλαλία;, τό κομμάτι τή; μουσική; ποΰ άγαπκ ή Εύλαλία.. . .
"Όλα τοϋ ώμίλουν περί τή; Εύλαλία;· μόνον ή Εύλαλία έφαίνετο σπανιώτατα καί έρριπτε 

έν άδιάφορον έπί τοϋ ξένου βλέμμα.

Ήρχισε να έπιθυμ-ρ τήν γνωριμίαν μου καί παρεκάλεσε τόν έξάδελφόν μου νκ τόν 

συστήσγ.
— Ά.. .. αύτή φίλε μου είναι άγρία.
“Αμα τό -ήκουσα έγώ, ακούσε νά ίδρς τί διωργάνωσα, χωρίς συμβουλήν τή; μαμά;, μό

νον μέ τήν έπιδοκιμ.ασίκν τζ,ς.

Ξεύρει; έκεϊνον τόν μύλον, τόν έρειπίωμένο ποϋ είναι ’ςτή Χάλκ/ι "ρός τό μέρος τής 
’Αντιγόνης καί εκείνην τήν άπότομον σειράν των βράχων, οί όποιοι οδηγούν ’ςτήν ακρογιαλιά. 
Κατώρθωσα νκ καθήσω είς τόν μεσαϊον. Ένεδύθζ,ν μέ όσην περισσοτέραν αφέλειαν ήμπόρεσα 

καί φόρ;σα ένα ψάθινο καπέλο μεγάλο μέ μυοσωτίδες. ’Στα χέρια μου κρατούσα ένα μυθιστό

ρημα τής Σάνδζ,ς. θΰτε ξεύρω άν έδιάβασα ϋε/.χ σειράς, διότι έτρεμα μ.ήπω; χάσω τήν ώραία 

πόζα ποϋ τόσω μέ έπήγαινε- υπήρχε καί άλλο; φόβος- μήπω; κάμω κίνζ,σιν άστοχον καί πέσω 

εί; τήν θάλασσαν, οπού θκ εύρισζα άμεσον θάνατον. Ό έξάδελφος, έκ προτέρας συνεννοήσεως, 
Οά έφερε τόν Άδωνιν είς εκείνο τό μέρο; καί τα λοιπά τά έπαφήκα εί; τήν έμπνευσιν τή; 

στιγμής.
“Αμα ν,κουα βήματα, έστρεφα μέ πολλήν χάριν τήν κεφαλήν μου καί προετοίμαζα τό 

βλέμμα τής έκπλήξεως, τό όποιον έπρεπε νά ρίψω.

’Στήν άρχή, τό βλέμμα εκείνο, τό όποιον τόσω έμελέτζ,σα, είς ποιον νομίζεις ότι έρρίφθη ; 
Εις μίαν γνώριμον κυρίαν, είς τήν οποίαν ό ιατρός διέταξε πολύωρον περίπατον διά νά μή προ- 

χωρήση ή πολυσαρκία της. Ό σύζυγός τζ,; ώς πολύ ζηλότυπος, τήν συνώδευε πάντοτε άν 

καί ασθενής καί ισχνός ώ; σκελετός- πάντοτε διηρωτώμην— καλά, αύτή δέν θά παχύ/η πειά 
μέ τον περίπατο,. . . μά ίκεϊνος ;! !!

Φαντάσου τήν δικαίαν ταραχήν μου όταν μοϋ έπρότεινε τό χαριτωμένο ζεϋγος, νά μέ 

ζάμη συντροφιά, ένθαρρυνθέν καί κολακευθέν άπό τό βλέμμα τό όποιον έρριψα πρό; αύτούς.

— ’Αγαπητή κυρία, δέν έχω σκοπόν νά κάμω εχθρόν τόν ιατρόν σας, ταράττουσα τήν 
έκτέλεσιν τών συνταγών του. Άπό όλα τά μίση, πάντα φοβούμαι περισσότερον τό μίσος ίατροϋ. 

Έχουν πρόχειρα τόσα μέσα έκδικήσεω; : κινίνην, βεντούζες ζαί τόσα άλλα.
Άνέπνευσα, διότι τό ζεύγος έχάθη μετά δυσκολίας, ώ; έκ τοϋ δγγου τή; κυρία;, μέσα 

είς τάς πεύκα; τή; άγία; Τριάδος.
Πάλιν ήκουσα βήματα· δύο άνθρωποι ζωηροί καί βιαστικοί ηρχοντο πρό; τό μέρο; όπου 

έκαθήμν,ν. ”Ω ! τώρα εξάπαντος.
’Ετοιμάζω τό βλέμμα τό παντοδύναμον καί. ... εί; ποιον νομ. ζει; ότι έπεσε ; Ώ φιλ- 

τάτη ! ε·; παπά. Ναί, τ,σαν δύο φοιτηταί τή; Θεολογικής Σχολή; τή; άγία; Τριάδος, ή όποία 

έκιτρίνιζεν έκεΐ εί; τήν κορυφήν τοϋ λόφου, καί ηρχοντο έκεΐ μεταξύ τών βράχων, όπισθεν τοϋ 

κρημνισμένου μύλου, ποιο; ξεύρει ποια μυστικά ν’ ανταλλάξουν, τά όποια δέν έπ.επε ν’ αντη

χήσουν εί; τό σεμνόν έρημ-ητήριόν των.
’’Α τώρα άπεφάσισα πλέον καί άπό τά μαλλιά νά μέ τραβιξουν, νά μή γυρίσω νά ’διώ. 

Τί μασκαραλίκι! Ό παπά;, άπό τό βλέμμα ποΰ τοϋ έρριψα, ό δυστυχισμένος, ένόμισεν ότι εΐμα*  

κανείς έκ τών παρζ,γάρων άγγέλων τοϋ ούρανού καί έστρεψε πρός έμέ, ζητών τήν ές υψου; άντί- 

λη,ψιν. Τί φοβερόν ! νά ηρχοντο καί νά άνεκάλυπτον τά περιπαθή τοϋ Λευίτου βλέμ.ματα ! ! 
Δικαίως, θά ένόμιζον ότι έπεζήτουν τήν μοναξίαν διά τόν άπζ,γορευμένον αύτόν έρωτα. "Ολη ή 

τέχνη, όλα τα βασανιστήρια, εί; τά όποια ύπεβλήθζ,ν, μάταια. Δάκρυα μοϋ ηρχοντο εί; τού; 

οφθαλμούς- ένώ δ Λευίτης όμιλών περί ζωγραφικής, έλεγεν ότι τού; άγγελου; τού; προτιμά μέ 

γαλανά μάτια ζαί δλόχρυσα μαλλιά, μιά μυστηριώδη; ενεργητική καμπάνα άντηχησεν 
εί; τήν σι γήν τοϋ δάσους ζαί οί Λευΐται έξηφανίσθζ,σαν. Βήματα ταχέα ήζούσθζ,σαν άπό ολα 

τά σημεία τοϋ δάσους καί μέσα άπό τά βελονωτά φυλλώματα, έφαίνετο ή πτυχή μαύρου ράσου 

καλύπτοντο; ροδοπάρειον σφριγώντα Λευίτην.
Ό ήλιος έπροχωροϋσε ταχύς, άμείλικτος, έπορφυροΰτο ό δρίζων και δ ί’διος άπωλέσα; τήν 

έκτυφλωτιζήν λάμψιν του, έπέτρεπεν εί; τά; περιέργου; Σεμέλα; ν’ άτενίσωσι πρό; αύτον.
Άπό τά θαλάσσια λουτρά ήζούοντο ίργυρόηχοι γέλωτε; ζαί διέκρινε κάνει; τήν χρυσήν 

κεφαλήν ή τήν μελανόκομον τολμηρά; κολυμβήτρια;, νά προβάλη ζαί νά προχωργ πρό; το 
μέρο; τή; νήσου ’Αντιγόνη;, ένώ οί γέλωτε; άπό τοϋ παραπήγματος τών λουτρών έδιπλασιά- 
ζοντο. Ήτο θρη,σζυετική ’Οθωμανική εορτή καί έβλεπε κάνει; του; μιναρεδε; τοΰ Χταμ- 

πούλ, ώ; σώματα μετέωρα, καί τό Πέρα φωτιζόμενον σιγά σιγά, όσω ό ήλιο; προσήγγιζεν 

εί; τήν δύσιν του. ΈπορφυρώΟη ό λόφο; τή; Αντιγόνης, όπισθεν τής όποία; έκρύβη τό λευκόν 
τής -ήμερα; άστρον, είσδϋσαν, ώ; τολμηρά κολυμβήτρια, · έντός τή; χρυσοζυάνου Προποντίδος.

Αύτά όλα άν καί δέν μ.’ άρέσουν διόλου, μέ διεσζέδασαν άρζετά μαί μάλιστα, τόσφ άπερ- 

ροφήθζ,ν, προσπαθούσα νά διακρίνω τήν τολμζρά.ν κολυμβήτριαν, ή όποία έπέστρεψε τώρα και 
έξεκουράζετο έξαπλωμέν-ζ, έπί τή; έπιφανεία; τή; θαλάσση;, ένώ ολίγοι βόστρυχοι ύγροι διέ- 

φευγον έκ τοΰ άδιαβρόχου καλύμματος τή; κεφαλή; της, ώστε όταν τήν άνεγνώρισα και ήτοι- 

μάσθην μέ χαράν νά ψιθυρίσω « ή. Ούραν. . . ο ήσθάνθην μίαν χεΐρα έπι τοΰ ώμου μου και 

ήκουσα τήν φωνήν τοΰ έξαδέλφου μ.ου, ψιθυρίζουσαν :

— Αγαπητή Εύλαλία, σωστή ποιήτμα !
Έταράχθζ,ν, έκυκκίνησα καί έγύρισα αύτήν τήν φοράν μέ έκπλ.ηξιν άνυπόζριτον, τείνουσα 

τήν χξϊρά μου. ποό; τόν έξάδελοάν μου, ό όποιος μ’ έβοήθησε νά έγερθώ. Τότε ειδον και τόν 

lr' 10 φεΐρουαρίου 1891.
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ξένον, τδν όποιον δι’ εύκολίαν ώνόμχσχ « χρυσωρυχεϊον » καί έτεινα πρδς αύτδν την χεϊρά μου, 

τήν όποία ν έδέχθη εύγνωμόνως καί έθλιψεν ελαφρώς.

— Μα τί έκαμνες δλομάναχη ς" αύτό τδ έρημο μέρος ;
— *Αχ,  "Αλκιβιάδη, γιατί νά [/.’ ΙζυπνΑν'·); άπδ τδ ώραϊον δνειρον, εις τό όποιον μ’ έο- 

ριψεν ή φύσις!

— Ήτο τόσω άπογοητευτική ή αφύπνισες; είπε τδ «χρυσωρυχεϊον», μετά μελαγχο

λικής πικρίας.
— Μέ συγχωρεΐτε, έγώ δέν γνωρίζω τήν γλώσσαν τών σαλονιών, είμαι λιγάκι άγρία. 

Πταίω άν σάς είπα μίαν άλήθειαν; 'Γην φύσιν, τζ,ν οποίαν όνομάζομεν έξοχον, άδίκως, τήν 

άγαπώ; είναι φίλη ωραία, ευαίσθητος, εχέμυθος· ϊχει 0λα τά προνόμια φίλης δι" αύτό δέν συνέ
δεσα φιλίαν μέ ανθρώπινον πλάσμα καί συνομιλώ μέ τήν γραίαν φίλην μου, τήν κυρίαν φύσιν, 

ή όποία μοΰ λέγει τόσα πράγματα.

— Τί εύτυχής ή φύσις !
— Διότι δέν άποθνήσκει;

— Είναι πολύ μικρόν αύτό τό προσόν· είναι εύτυχής διότι άγαπαται.
— Τής άξίζει.
— Απόψε δέν θά ήσθε είς τόν χορόν ;

— ’Αλήθεια, Εύλαλία, άπόψε Οά χάσρ ό χορός τήν άνεγνωρισμένην βασίλισσαν του ;

— Δέν άγαπώ καθόλου αύτήν τήν γλώσσαν. "Αν έξακολουθγ,ς κατ’ αύτόν τδν τρόπον, 
adio, δέν έρχομαι.

— Ό θεός ύπερηφάνοις αντιτάσσεται. ΊΙμην τόσω υπερήφανος ποΰ θα έστηρίζετο ή 
Γβΐηβ dujbal εις τδν βραχίονά μου. Αγαπητή Εύλαλία, λυπήσου με.

Εϊχομεν προχωρήσει πρός τδν ελαιώνα καί είδα τήν μαμά μέ μίαν φίλην της νά τρέχουν 
πρδς άνακάλυψίν μας άνήσυχοι.

Έχαιρέτισα τούς δύο νέους έφοΰ είπα :

— Μή λυπήσαι άπό τώρα, πιθανόν νά έλθω, και έστηρίχθην είς τδν βραχίονα τής μαμάς, 
ή όποία μέ ήρώτα μέ άνυπομονησίαν.

— Όταν φθάσουμε ’ςτό ξενοδοχείο όλα θά σάς τά "πώ χωρίς νά ξεχάσω ούτε ένα και, 
μα τώρα ύπάρχει κίνδυνος νά μάς άκούσουν. ,

Ό χορός έδίδετο εις τδ σχολεϊον τής κοινο’τητος και ό έξάδελφός μου μάς παρεκάλεσε νκ 

ρίψωμε μχά ματιά έπί τής διακοσμήσεως.

Δέν έλειπαν τά περσικά χαλιά. Αί σημαϊαι, τά άνθη, ιδίως τό άνθινον πλαίσιον, τό 
όποιον έστεφε τήν εικόνα τοϋ άγαπητοϋ μας Σουλτάνου, ήτο καλλιτέχνημα.

Είς μίαν γωνίαν τής αιθούσης, ήσαν εκτεθειμένα τά έργόχειρα, τά όποια εργάζονται μέ 
τόσην καλαισθησίαν τά μικρά χεράκια τών κορασίων καί τά όποια εκτίθενται εις λαχεϊον, τδ 

προϊόν τοΰ όποιου, «νούμενον μετά τοϋ προϊόντος τοΰ χορού, είναι ή σπουδαιοτέρα τής σχολής 
πρόσοδος.

"Εφαγα εις τήν κοινήν τράπεζαν καί ό κύριος « χρυσωρυχεϊον » τόσω έφρόντιζε νά μέ περι- 
ποιήται, ώστε έλησμόνει νά τρώγη.

’Ενώ έπαίρναμε τδν καφέ, μοϋ εΐπε :

— "Αλήθεια, θά έλθετε "ςτό χορό; τί ευτυχία ! ! Μοΰ δίδετε τό πρώτο βαλς ; είμαι 
άπαιτητικός;

— Τδ πρώτο βάλς ; δηλ. τό δικό μου πρώτο· διότι έγώ θά έλθω άργά καί Οά μείνω 
όλίγον. Δέν είμαι πολύ καλά. Τδ βάλς τό εδωκα τοϋ έξαδέλφου μου.

— Ώστε μοϋ μένει ή κατρίλια, νά ελπίσω ;

— Ναί.
Εεύρεις τί δύναμι έχω ’ςτόν έαυτόν μου· "Αμέσως πήρα ένα ποτήρι κονχάκ, άλειψα τδ 

πρόσωπόν μου μέ λανολίνην καί έπεσα ς’τήν κλίνην μου, όπου ό ύπνος, ό όποιος Οά μοϋ έδιδε 

χρώματα ώραϊα, δέν άργησε νά μ" έπισκεφθή ώς νά τδν είχα παραγγελία, ή ώς νά τόν διέ- 

ταξεν ή μεγαλόφθαλμος "Ηρα.
Αί τρελλαί κόραι, ποϋ δέν κατορθώνουν νά κοιμηθούν, πριν νά ύπάγουν ς’τδ χορό ! ! Πόσαι 

χάνουν διότι δέν κοιμώνται καί δέν τρώγουν, άπδ τήν συγκίνησίν των!!
Ή μαμά όμως ήγρύπνει ή καϊμ.ένη, διά νά μ’ έξυπνήσρ ς’τάς ένδεκα.
Έξύπνησα καί έπλυνα τδ πρόσωπόz μου μέ χλιαρό νερό και έφόρεσα όλίγη χλωμή πούδρα. 

Έπρεπε νά μέ βλέπης μέσα είς τό έκ bleu ciel surall φόρεμά μου. Θά σοΰ εφαινόμην Οεότης 

φανταστική ή νεράιδα τής Προποντίδας, όπως δ κύριος « χρυσωρυχεϊον » μέ ώνόμασε. Τά μαλ
λιά μου έχρύσιζον πολύ, άλλά διά νά χρυσίζουν περισσότερον, έσκόρπισα πολλή χρυσή πούδρα 

επάνω των. Τά άνθη μου, ήσαν δροσερά, ώραΐα καί ή καμέλια μου μεγαλοπρεπής, όπως ή 
δέσποινά των. Μέσα άπδ τά μετάξινα γάζα έπεφαίνετο ένα τρίγωνον τοΰ στήθους μου, διά τήν 

μαρμάρινου τοϋ οποίου λευκότητα, έξώδευσα ολο τδ κουτάκι τής πούδρας.

Μέσα "ςτή σάλα τοΰ χορού ήσαν πολλαί ώραϊαι, μά όλαι έχασαν άπό λιγάκι, διότι 

άλλαι έκουράσθησαν, άλλων αί ένδυμασίαι έζάρωσαν καί διότι τέλος πάντων τά βλέμματα 
συνείθισαν νά τάς βλέπουν έπί τόσας ώρας νά γυρίζουν είς τοΰ ενός καί τοϋ άλλου τήν άγκάλην.

Διέκρινα τήν άνίαν είς τούς οφθαλμούς τοΰ « χρυσωρυχείου » μου, άλλ’ άμα μέ άνεγνώρι- 
σεν ύπδτήννεαν καί μεγαλοπρεπή αύτήν μεταμόρφωσίν μου, τόσω ώραίαν, τόσω θριαμβευτι

κήν, οί όφθαλμοί του άπήστραψαν καί έκαρφώθησαν επάνω μου μ.έ άνυπόκριτον ενθουσιασμόν.

Έγώ καθώς βέβαια θά τό ύποθέτης, προσποιήθηκα πώς δέν τόν είδα.

Ήλθον οί καλλίτεροι νέοι, νά εγγράφουν είς τδν κατάλογον τών συγχωρευτών μου, άλλ 

όλοι εύρον τήν αύτήν τύχην.
Τόσφ ό κύριος «χρυσωρυχεϊον» έμεινε μαγευμένος νά μ.έ βλέπη χορεύουσαν τό πρώτον μ.ου 

βάλς, μέ τόν εύτυχή έξάδελφον, ώστε έλησμόνησε νά χορεύσρ ζαί εκείνος, ότε πρός μεγάλην 
του δυσαρέσκειαν, ό ζ. Τ. έχων άδελφήν γιά ξεπούλημα καί νομίσας οτι τό «χρυσωρυχεϊον» ώς 

ξένος συστέλλεται νά ζητήσρ συγχορεύτμαν, τού προσέφερε τήν αδελφήν του, ή όποία είχε μ.ιά 

ώραία έληά στδ λαιμό της, ή όποία έψιθυρίζετο πώς ήτο τεχνητή.

"Εγώ έκαμα ένα περίπατον καί έζήτζ,σα ένα παγωτό.

Τριγύρω μου έσχηματίσθη εύρύτατος κύκλος καί άρχισε μιά συνδιάλεξες, τής οποίας τό 

καιόμενον λιβανωτόν, άπευθύνετο πρός έμέ.

ΤΗλθε καί τδ «χρυσωρυχεϊον» μ.έ τήν τάμα του καί έχαιρέτισε μελαγχολικώς.

Όταν μετέβημεν είς τήν αίθουσαν τοϋ χοροϋ καί ή μουσική άρχισε τδ προανάκρουσμα, ό 

λέων αύτός ό άσυγκίνητος, ήλθε δειλός καί συνεσταλμένος, νά μοϋ ύπενθυμίσζ, τήνύπόσχεσίν μου.

θέλεις περισσότερα ; εις εκείνον τόν εύτυχισμένον τετράχορδο, είπαμε τόσα πολλά ώστε.... 

δέν μάς έμ.ενεν άλλο άπδ τδν παπά καί τά στεφάνια.
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Δεν ήτο όμως «χρυσωρυχείου» ό Νικόλαος, ήτο δηλ. άληθινόν χρυσωρυχείων άρετών και 

καλών αισθημάτων, άλλα πλούσιος δέν ητο.
Ε’μαι όμω; εύτυχή; μέ τον Νίκο μου, μ’ άγαπά, τον αγαπώ και εΐμεθα ένα άπό τά ’λίγα 

εύτυχισμένα άνδρόγυνα.

Ιώρα, αύτά σοϋ τά έγραψα διά νά προσπαθήσ/.ς νά ώφεληθή,ς, άπό τήν πρακτικήν δι

δασκαλίαν των, άν όμως σοϋ φανούν, μίσχ άνίερα-καί ταπεινωτικά, πταίει; σύ.
Νομίζεις ότι καί οί άνδρες δέν παίζουν τέτοια παιγνίδια ; ’Λ . .. αύτοί, άμα κρυφοδιαλέ- 

ςουν καμμίαν κυρίαν «χρυσωρυχείου» άμε'σως μέ σπάνιον δια τό φϋλόν των τέχνην, παίζουν 
τεμάχια κωμωδιών καί δραμάτων, μέ τόσην τελειότητα, τόσα ανέκδοτα διηγούνται μονομα

χιών και ερωτικών θριάμβων, ώστε πολλάκις κατακτώσιν, μέ τοιούτου; άκροβολισμούς τό 
πολιορκουμενον έπιτελεϊον· άν δέ τό φυλάττουν Κέρβεροι δηλ. γονείς καί λοιποί, καταφεύγουν 

είς μέσα βίαια και άληθώ; ανίερα—έκ τών οποίων ?ν είναι καί είς ήμά; γνωστόν: ή άπαγωγή.

Ωστε βλέπεις, ότι μακάριοι οί άπατώντες! άφισε τάς γεροντικά; ιδέα; σου καί άς σέ 
παρασύρω ίν φαιδρόν ρεύμα, τό όποιον παρασύρει τόσου; καί τόσου; . .. Λοιπόν . . .

Χά> Ζά> Ζά> Ζά, ζά> ζά·
Φαντάσου ή προσπάθησον νκ φαντασθής, τίνος ειρωνικόν προσωπάκι άνεκάλυψα πίσω 

άπό τόν ώμό μου, νκ διαβάζν) αύτά; τάς έμπιστευτικά; γραμμάς. . . Ό Νίκος διάβασε όλα 

τά κατορθώματα της Λιλής του, εκείνο; τώρα εννοεί νά βάλη 'υποσημειώσει; καί νκ πρόσθεση 
θαυμαστικά, όιαμφισβητοΰντα τ/,ν αύθεντικότητκ τή; διηγήσεώς μΟυ. Διά νκ τόν εκδικηθώ 

έφίλησα τρεΐ; φοραϊ; τά ματάκχα του, καί τόν έβαλα νά ύπογράψη αύτό τό γράμμα, διά νά 

μη ύπάρξη κανείς, ό όποιος νά είπη ότι «μεγάλωσα τήν τέχνην μου. Είναι ή άλήθεια, οτι ό 

Νίκο; μου τήν τέχνην μου τήν ώνόμασε καλλιτεχνίαν, μετά τήν άνάγνωσιν τών γραμμών 

αύτών κ’ έγώ τόν έτιμώρησα μέ ίνχ νέον φίλημα.

Σέ γλυκοφιλώ όχι σέ γλυκοφιλοϋμεν (έτση τό θέλει ό κύριος Νίκος).

Ή Εύλαλία σου.

ο,τι πιστόν

^Αλεξάνδρα £ΠαπαδΟπουλογ

ολίγα TtM ctiH tot τίτλου
«ΚΑΙ TON ΤΟΠΟΝ ΕΠΕΧΩΝ»

ΙΙαρά τισιν αρχιερατικαϊ; ύπογραφαΤς συγγιλιωδών γραμμάτων έκδεδομένων κατά τούς πα
ρελθόντα; αιώνα; άπαντά ή παράδοξο; προσθήκη «Καί τον τόπον έπέχων»· ούτως έν επιστολή 

τοΰ ΙΙατριάρχου Ιωασαφ ή βέλτιον εϊπεΐνέν συνοδικώ γρκμμκτι άπολυθέντι τώ 15G1 είς Ίωάννην 
Δοϋκα της Μοσχοβίαςό μητροπολίτη; Εύρίπου υπογράφει «ό ταπεινό; μητροπολίτη; Εύρίπου Ίωά- 
σαφ καί τόν τόπον έπέχων τοϋ Κυζίκου» Βυζαντινορωσσικά Άνάλεκτα).Έν γράμμκτι άπολυθέντι 

ύπό Φιλόθεου Πατριάρχου πρός τόν Μητροπολίτην Λαρίσση; φέρονται έπι λέξεως τάδε.«Φιλόθεος 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. . . γράφων παρκκελευεται ως άν πάσαι αί υπο την αγιωτα- 
την τής Λαρίσση; μητρόπολιν έπισκοπαί, ή Δημητριάς, ή Φάρσαλας, ή θαυμακός, τό Ζητου- 

νιον, ή Έξερ, τό Λοιδωρίκιον, ή Έρίκη κτλ. ωσιν άπκσαι ύποτεταγμέναι τή ’Εκκλησία ταύττ) 
(τής Λαρίσση;) καθώς καί άπ’ άρχής ήσκν. Τούτου γοϋν χάριν άπολέλυται καί τό παρόν συγ- 

γιλιώδες γράμμα τή; ήμών μετριότητο; τώ Ιερωτάτω Μητροπολίτη, Λαρίσση; ύπερτίμω καί 
έξάρχω δευτέρα; Θεσσαλία; καί πάση; 'Ελλάδος καί τόν τόπον έπέχοντι τοϋ Σίδης».

Δέν δυ.άμεθα ινα εϊπωμίν οτι ή προσθήκη αύτη προϋποτίθησι τήν προαγωγήν ή άνύ- 
ψωσιν εξαρχίας τίνος εΐ; άρχιεπισκοπήν ή μητρόπολιν σχολάσασαν καί ήδη παλινορθουμένην. 
’Λλλ’ ούτε ορθόν καθορώ όπως συσχετίσωμεν τήν ύπό έξέτασιν προσθήκην μετά τοϋ σπουδαίου 

θέυ.ατο;· πότε καί πώ; συνεχωνεύθησαν παλαιαί μητροπόλεις προς άπαρτισμ.ον μιας μητροπο- 
λεως. Οί τίτλοι Καισαρείας, Εφέσου, ΊΙρακλείας κτλ. είναι έλληπτικοί τής λέξεως ‘Άχ-ιος ή 

επίσκοπος, ώσεί έλέγομεν ό άγιος τής Καισαρείας, 0 άγιο; της ’Εφέσου, δ άγιος τής ΊΙρακλείας 
καί ούτω καθεξής περί τών άλλων έπαρχιών έξ ετέρου πρόδηλον υπάρχει, οτι ή συγχώνευσες 
κατά τήν έκκλησιαστικήν γλώσσαν προϋποθέτει παντελή κατάργησιν τής επισκοπικής δικαιο
δοσίας τής συγχωνευομένης παροικία; ύπέρ τοϋ Μητροπολίτου τής συγχωνευούσης, διό φέρει 

ουτος τόν κατάλληλον τίτλον ούτω λ. χ. ό Δράμας συγχωνευσας εν τη μητροπολιτική παροι
κία του τήν προηγουμένως διαλάμψασαν μητρόπολιν Φιλίππων τιτλοφορείται Δράμας και Φι
λίππων (δηλ. ό “Λγιος τής Δράμας καί τών Φιλίππων), τών έπαρχιών τούτων ώς μιά; θεωρού
μενων. Ταυτό συμβαίνει καί περί τοϋ Ήρακλείας τιτλοφορούμενου ΙΙρακλείας και Ραιδεστοΰ δια 

τόν αύτόν λόγον ώς έπίσης καί περί τών λοιπών, καίτοι έζ ετέρου βλεπομεν ότι δ όρος ουτος 
δέν τηρείται ακριβώς πάντοτε ώς παρατηροϋμεν περί τοϋ ’Εφέσου. Άλλ’ ή ύπό μελέτην προσθήκη 

ένυπονοεΐ τι ολως διάφορον ώ; κατωτέρω δηλοϋται. Συνεχωνευοντο δε συνήθως επαρχίαι πενό- 

μεναι καί μή δυνάμεναι ίνα διατηρώσιν ίδιον μητροπολίτη,·/ ή επίσκοπον ενίοτε προσηρτώντο 

τμ/μα είς επαρχίαν πενομένην πρό; συντήρη,σιν του έπι- 
ένίοτε ειχεν έλατήριον τήν ένοχον φιλοδοξίαν 

τόν τρόπον καί τό είδος τής συγχωνεύσεω; εξεταζόμενο·/ 
■ίτλου «καί τόν τόπον έπέχων» προσκτώμενον δικαίωμα φαίνεται πάντη διάφορον.

Ό τίτλος ούτος δέν σημαίνει συγχώνευσιν ή προσάρτησιν άλλα σημαίνει εΐόος επιτρο
πείας έχούσης νομικήν ύπόστασιν, είναι θεσμός δημιουργηθείς εν τη Εκκλησία εις άλλους χρόνου; 

διά λόγου; διοικητική; τάξεως. Ούτω ό Μητροπολίτη; τή; Καισαρείας φέρ’ εϊπεΐν, προνοία ’Εκ
κλησιαστική, λ έπείχε τόν τόπον έν συνόδφ, δηλονότι άνελάμβανε τά καθήκοντα καί τάς 
προνομίας έπί ώρισμένφ ή άπροσδιορίστω χρόνω, τοϋ μητροπολίτου τής Κασανδρείας λ. χ. 

μή όντως έν ένεργεία διά τούτον ή έκεΤνον τόν λόγον ώς ένεκα άσθενείας η μακράς άπο- 
δημίας ή προσωρινώ; άντικαθίστα τόν τελευταϊον τούτον μητροπολίτην άποβιώσαντα, ίνα 

μή ή έπαρχία του στερήται ποιμένος, 8τε ή εκλογή τοϋ διαδόχου ήν δυσχερή; καί κατ’ ανά
γκην άνεβάλλετο έπ’ άόριστον διά λόγου; ένδείας τή; χηρευούσης έπαρχίας, ή δι’ άλλα εύλο- 

γοφανή αίτια Σημειωτέου, ότι δ μητροπολίτης ό έχων τήν κηδεμονίαν ή έπιτροπείαν έπαρχίας 
τινός ύπέγραφεν ύπό τήν ιδιότητα ταύτην πάντοτε καί έν πάσι τοϊς ιδιωτικοί; καί έπισήμοις έγ- 

γράφοις- έτίθετο δέ τέρμα εις τήν ιδιότητα ταύτην 8τε ή έπαρχίκ,ήν έξαρχικώς έκυβέρνα άπέκτα 

ποιμενάρχην ίδιον. ΊΙ ιδέα αύτη έπιρρωνύεται έκ τής ιστορίας. Τής μητροπόλεως Κυζίκου έπΐ- 

τροπευομέυης έξαρχικώς ύπό τοΰ μητροπολίτου Εύρίπου, ούτος έν ω το 1561 υπεγραφεν εννατος

κατ’ έπίδοσιν χωρία τινα ή ολόκληρον 
σκόπου αύτής. Δέν άρνούμεθα ότι ή συγχώνευσες 
καί φιλαρπαγήν· έν συγκρίσει δέ πρό; 

τό διά τοϋ τί

V.,
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έν έπισήμφ γράμματι ττς έπαρχία; ώ; έξή;· «ό ταπεινό; μ.ητροπολίτη; Εύρίπου και τόν τόπον 

έπε'χων Κυζίκου» έν έτέρω γράμματι έκδοθέντι τω 1590 έπι Ίερεμ.ίου, ύπογράφει εβδομηκοστό; 
έβδομο; ουτω «ό Εύρίπου (Λαυρέντιο;) δηλονότι άνευ τή; δηλώσεω; έτε'ρα; ίδιότητο;. Τρίτο; 
δέ φαίνεται ύπογρκφων δ Κυζίκου ’Αχίλλειο;, όπερ δηλοΐ ότι ή τελευταία αύτη επαρχία Απη,λ- 

λάγη τή; επιτροπεία; τοΰ Εύρίπου σχοϋσα ίδιον ποιμενάρχην οσον άφορκ τήν Απονομήν τοϋ 

ανωτέρω τίτλου εί; τόν Ούγγροβλαχία; τιμή; χάριν τιτλοφορούμενον «και τόν τόπον έπέχοντα» 
Καισαρεία; Καπαδοκία; » τοΰτο θεωρητέον ώ; εξαιρετικήν περίπτωσιν.

’Ενταύθα τοΰ λόγου γενόμενο; φρονώ ότι ή τοποτηρητεία τοΰ πατριαρχικού θρόνου έν περι- 

πτώσει χειρία; ώ; μέχρι τοΰ νυν γίνεται, είναι κατά τό μάλλον καί ήττον πιστή Απεικόνισε; 
τοϋ είδου; εκείνου τή; επιτροπεία;, όπερ δηλοΐ συνεκδοχικώ; δ τίτλο; «Καί τόν τόπον έπε'χων».

ΊΙλίας Άλεξανδοίδης.

SCHILLER (·)

ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΣΚΟΠΟΝ 
ΣΠΟΥΔΑΖΕΤΑΙ

(Ακαδημαϊκός είτητήριος λόγος (1)·)

Λίαν τερπνή καί τιμιτική μ.οϊ είναι ή εντολή, Αξιότιμοι Κύριοι, ίνα περιέλθω μεθ’ ύμών έν 
τώ μέλλοντι πεδίον, όπερ παρέχει τώ σκεπτικώ παρατηρητή, τοσαΰτα Αντικείμενα διδασκα
λία;, τώ δρώντι κοσμ.οπολίτη τοσαΰτα λαμπρά παραδείγματα πρό; μί/.·/·,σιν, τώ φιλοσοφώ το- 

σοΰτον σπουδαία; Αποκαλύψεις καί έν’ι έκαστοι άνευ διακρίσεω; τοσοϋτον πλουσία; πηγά; τή; 

εύγενεστέρα; ήδονή; — τό μέγα καί εύρύ πεδίον τή; Παγκοσμίου ‘Ιστορία;. ΊΙ ό'ψι; τοσούτων 

νεαρών Ανδρών, ου; εύγενή; έ'φεσι; τοϋ είδέναι περί έμέ συνέλεξε καί έν μέσω τών οποίων 
πολλοί ήδη δραστήριοι εύφυεϊ; νόε; δια τήν έπερχομένην γενεάν Ακμάζουσι, καθιστώσι τό κα

θήκον μου εύχάριστον καί τερπνόν, ούχ’ ήττον ομω; άφίησί μοι νά αισθανθώ καί τήν αύστ’η- 
ρο'ττ,τα καί σπουδαιότατα τούτου καθ’ όλην αύτοϋ τήν έκτασιν.

“Οσω μεγαλείτερον τό δώρον, όπερ έχω ίνα παράσχω ύμ.ϊν—καί τί μεγαλείτερον τή; Αλη- 
θεία; έχει νά δώση άνθρωπο; τώ Ανθρωποι ;—τοσοϋτον μάλλον δέον νά φροντίσω όπω; μή 
σμικρυνθή ή αξία αύτοϋ ύπό τά; έμά; χεΤρα;. "Οσω ζωηρότερου καί καθαρώτερον Αντιλαμβά

νεται τό πνεϋμα υμών έν τή εύτυχεΤ ταύτη, εποχή, τή; δράσεω; αύτοϋ, καί οσω δρμητικώτε- 

ρον τά νεαρά ήμών αισθήματα Αναφλέγονται, τόσω περισσότερον μοι έπιβάλλεται νά προσέξω 
τόν νοΰν οπω; ό ένθουσιασμό; ούτο;, τόν όποιον ή Αλήθεια μόνα έχει τό δικαίωμα νά διεγείρη, 

μή καταναλωθώ ματαίω; εΐ; άπαταν καί πλάνην.

Γόνιμον καί λίαν εύρύ είναι τό πεδίον τή; Ιστορία;· έν τώ κύκλω αύτή; ευραται όλόκλη- 

(’) Μετάορασις έκ τοΰ πρωτοτύπου γερμανικού.

(I) Δια τοΰ λόγου τούτου κατήρςατο ό οιασαμότατο; άνήρ τών ιστορικών αύτοϋ ««λέξεων έν Ίένη. 
ΈδημοσιεόΟη ο’ ουτος το πρώτον έν τώ Γερμπινκώ Έρ/ιΐ) (DeutSchcr Merkui*)  κατά Νοέμβριον τοΰ 1789. 

ρο; ό ήθικό; κόσμο;. Δι' όλων τών καταστάσεων, ών ό άνθρωπο; έπέζησε, δ·.' όλων τών μετα

βαλλόμενων μορφών τή; ιδέα;, διά τε τή; μωρία; καί τή; σοφία;, τή; καταπτώσεω; καί 

εξευγενίσει»; αύτοϋ ακολουθεί αΰτη, τούτφ- αυτα έχει νζ δώση λόγον παντό;, οπερ ούτο; 
έκτήσατο καί έχορήγησεν. Ούδεί; ύπάρχει μεταξύ ύμών, εί; δν ή Ιστορία νά μή έχη τι σπου- 
δαΤον νά είπη· πάντα τά όσονδήποτε Απ’ Αλλήλων διϊστάμενα στζδ α τοΰ μέλλοντος ύμών 

προορισμού συνδέονται που μετ’ αύτή;· ένό; όμω; προορισμού μετέχετε έξ ίσου απζντε;, έκείνου 

δν εΐ; τόν κόσμον μεθ’ ύμών αύτών έκομίσατε — τό μορφωθήναι ώ; άνθρωποι — καί Ακριβώς 

πρό; τόν άνθρωπον αποτείνεται ή ιστορία.
ΙΙρίν ή όμω; επιχειρήσω, κύριοι, να βρίσω Ακριβέστερον τά; έπί τοΰ Αντικειμένου τούτου 

τή; ύμετέρα; έπιμελεία; προσδοκία; ύμών καί αποδείξω τόν σύνδεσμον τοΰ Αντικειμένου τούτου 
μετά τοϋ ιδιάζοντας σκοπού τών τόσω διαφόρων ύμών σπουδών, δ'εν θά ήτο περιττόν νά. συνε- 

νοηθώ πρώτον μώ' ύμ.ών .-repc τοΰ σχο.-τοΰ τούτου των ιγΜΠ/ιω»· σπουδών. Προεισαγωγική Ανέ- 

λιξι; τοΰ ζητήματος τούτου, ήτι; κατάλληλο; καϊ Αρκετά Αξία μοι φαίνεται πρό; έναρξιν τή; 
μελλούσης ακαδημαϊκή; ήμών σχέσεω;, θέλει μέ φέρει εί; Οέσιν, όπω; στρέψω τήν ύμετέραν 

προσοχήν πάραυτα έπί τή; σημαντικωτάτης σελίδο; τή; Παγκοσμίου Ιστορία;.
Άλλον όλω; τυγχάνει τό σχέδιον τών μελετών, 8περ διαγράφει έαυτώ ύ πρό; βιοπορι

στικόν σκοπόν σπουδάζων καϊ άλλον τό τή; φιλοσοφική; κεφαλή;. ’Εκείνο;, οστις έν τή έπι- 
μελείζ αύτοϋ ούδέν άλλο προσπαθεί ή να έκπληρώστ) τού; όρου;, ύφ’ ού; θέλει καταστη 
Ικανό; πρό; Αξίωμά τι καί δυνηθώ νά μετάσχη τών έκ τούτου ωφελημάτων, όστι; τίθη- 

σιν εί; ενέργειαν τά; πνευματικά; αύτοϋ δυνάμει; πρό; ούδένα άλλον σκοπόν ή νά βελ
τίωση τ-ήν αισθητικήν αύτοϋ κατάστασιν καί κορέση εύτελή τινα φιλοδοξίαν, ό τοιοΰ- 
το; ούδεμίαν σπουδαιοτέραν ύπόθεσιν έχει κατά τήν είσοδον αύτοϋ έν τφ Ακαδημαϊκή 

αύτοϋ σταδίω, ή τό νά διαχωρίση προσεκτικότατα τά; έπιστάμας, ά; ουτο; βιοποριστι
κά; σπουδά; ύνομάζει άπό πάσα; τζς επίλοιπου; αϊτινε; μόνον τό πνεύμα ώ; πνεϋμα 

τέρπουσιν. Πάντα τόν χρόνον, δν εΐ; τά; τελευταία; ταύτα; ήθελεν ούτο; Αφιερώσει θά ένόμι- 

ζεν ότι Αφαιρεϊ Από τό μέλλον αύτοϋ έπάγγελμα, τήν κλοπήν δέ ταύτην ούδέποτε θά συνεχώ- 

ρει εί; εαυτόν. Άπασαν τήν επιμέλειαν αύτοϋ θέλει διευθύνει Αναλόγιο; τών άπ’ αύτοϋ Απαι
τήσεων τοΰ μέλλοντος κυρίου τή; τύχη; αύτοϋ, καί θέλει πιστεύει οτι τά πάντα έξεπλήρωσε 

όταν καταστήση εαυτόν ικανόν, ώστε νά μή φοβήται τήν αρχήν ταύτην. Άφοΰ δέ διατρέξη 

τήν τών μαθημάτων αύτοϋ σειράν, καί φθάση εί; τό τέρμα τών ιδίων πόθων τότε παραι- 
τεΐται τά; όδηγητρία; αύτοϋ—διότι πρό; τί νζ καθυποβάλλη αύτά; περαιτέρω εί; κόπον; Τό 

μέγιστον νϋν αύτοϋ ζήτ-η,μα είναι ν’ Αγάγγ, εί; φώ; τού; συνεπισεσωρευμένου; θησαυρού; τή; 
μνήμ.η; αύτοϋ καϊ προφυλάξγ μάλιστα αύτού; άπό πάση; έλαττώσεω; τή; Αξία; αύτών. Έ

καστη έπέκτασι; τη; βιοποριστική; αύτοϋ έπιστήμη; Ανησυχεί αύτόν διότι τφ Αποστέλλει 
νέαν έργασίαν, ή διότι καθιστά τήν παρελθοΰσαν άχρηστον έκαστο; σπουδαίο; νεωτερισμό; 
έκπλήττει αύτόν διότι κατασυντρίβει τόν παλαιόν σχολειακον τύπον, δν ουτο; προσιδιάσατο· 

έκτίθησιν αύτόν εί; τόν κίνδυνον τοϋ άπολέσαι πάσαν τήν έργασίαν τοϋ προηγουμένου αύτοϋ 

βίου. Τί; σφοδρότερου κάτεξανέστη, κατά τών Αναμορφωτών ή τό πλήθο; τών πρό; βιοποριστι
κόν σκοπόν σπουδασάντων. Τί; έμποδίζει τήν πρόοδον ωφελίμων μεταρυθμίσεων έν τώ βασι- 
λείω τή; γνώσεω; ή αύτοϊ ούτοι; Έκαστον φώ;, οπερ εύτυχή; τι; μεγαλοφυή; νοϋ; άνάπτει 

έν οίαδήποτε έπιστήμ.·/) καθίστη,σι καταφανή τήν ένδειαν αύτών μάχονται μετ' έχθροπαθεία;, 
μετά λανθανούση; μοχθηρία;, μετ’ Απελπισία;, διότι ύπερμαχόμενο; τοΰ σχολειακοϋ συστήμα-
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τος, ύπέρ ου συνηγορουσι, μάχονται συγχρόνως ύπέρ όλης αύτών της ύπάρξεως. Δ·.’ ό, και ού- 
δει; εχθρός είναι μάλλον αδιάλλακτος, ούδεϊς συνάδελφος φθονερότερος, ούδεϊς προθυμο’τερος 

δημιουργός αιρέσεων η ό προς βιοποριστικόν σκοπόν σπουδάσας. “Οσω όλιγώτερον αί γνώσεις αυ

τού Λ’ εαυτών άνταμείβουσιν αύτόν τόσο» μεγαλειτέραν άνταμειβήν άπαιτεΐ έξωθεν· έ>· καί 
to αύτό με'τρον έχει και διά τήν αξίαν τών χειρονακτών και δια τήν αξίαν τών πνευμάτων 
τοϋτο δ είναι ο κόπος. "Οθεν ούδένα άκούομεν παραπονοόμενον περισσότερον έπι άχαριστί? λ 

τον προς βιοποριστικόν σκοπόν σπουδάσαντα- τήν. αμοιβήν αύτοϋ δεν ζητεί άπό τών θησαυ
ρών τών ιδεών αύτοϋ, τήν άμοιβήν αύτοϋ προσδοκά έκ ξένης άναγνωρίσεως, έκ τιμητικών θέ

σεων, εκ ποριστικοϋ επαγγέλματος. *Αν  δ’ άποτύχν) είς τοϋτο τότε τις δυστυχέστερος, τούτου 
τοϋ πρός βιοποριστικόν απλώς σκοπόν σπουδζσαντος ; Ματαίως έζησεν, ήγρύπνησεν, εΐργάσθη· 
μάτην τήν αλήθειαν άνεζήτησεν, έάν αυτή δέν μετατρέπεται δι’ αύτόν εις χρυσόν είς δημο

σιογραφικόν έπαινον, είς Ηγεμονικήν εύνοιαν. ("Επεται συνέχεια).

Έρμτόνη Ααίαρίδου.

->> ΕΧΕΤΕ ’ΓΕΙΑ! <<-

Φυσούν οί ιΐνεροι εφνσοΰν, ή Θώ.Ιασσα βουρκόνει 

κι ανοίγει ό ναύτης τά πανιά τοϋ καραβιού ρ’ αντάρα' 

Πατρίδα, ράνει, φί.Ιοι, ριά στιγρ,ή ρας ρένει ρόνη!

σας δίνω ύστερο <pt.lL ρέ πόνο ρέ Λαχτάρα.

Κύττα! 'ςτήν ραϋρη τή νυχτιά, ποΰ γώ θά βΛέπω ρόνο 

νερό κι ό.Ιόσκοτο ουρανέ) ‘ς άνατοΛή καί δνσι, 

κνττάζετε ’ςτόν ουρανό, κνττάζετε ρέ πόνο !

τ αστέρι ρον εκεί ό'ρ.Ιά χ.Ιωρό, χ.Ιωρό θά σβύση!..

Άν ήν’ γραφτό ρου θά θαφτώ 'ςτό κΰρα τέιφρισρένο 

καί νάχω τάγριο πέ.Ιαγο γιά υστερνό ρον στρώμα, 

Ισως τό σώράρου νεκρό καί θαΛασσοδαρρένο, 

ΐσως έρθή νά κυΛισθή έδώ ‘ςαύτό τό χώρα!. . .

Εχετε γε1ά· άΛΛοίρονο! αύριο τέτοια ώρα

ποϋ θά ρέ πάη τό πέ.Ιαγο, ποΰ θά ρέ πάρ τό κΰρα; 

σε ποιο αγνώριστο για.ίό, ποιεί ρακρυσρένη χώρα ;

εΧεζε Τείά, άΛΛοίρονο! ράς 'χώρισε τό κρΐρα :...

Χύσετε δάκρυο πικρό ’ςτόν κήπο τόν άνθάτο, 

"κεί ποϋ καθόμασταν ραζή ‘ςτό τρυφερό χορτάρι

■καί ή ροδή, ποΰ πότιζα, 'ςτεν π.ίάτανο άπό κάτω

την ζενητειιί ρου άς θρηνή!.. . ρή βγάΛΐ] π.ίειά βΛαστάρι.

Κι όταν θωρήτε άπό ρακρυά καράβι φτερωρένο 

γοργά, γοργά τ ι κέρατα νά σχίζη 'σάν δε.Ιφίνι, 

ρωτάτε το, ρωτάτε το γιά ρένα τόν καυρένο, 

μήνα ρ' απάντησε 'ςτή γή τή ρακρυσρένη εκείνη!

Μάνα ρου! δός ρου ένα φι.Ιί κ' ένα σηράδι δός ρον 

γΐα νέι θαρρώ πώς βΛέπω σέ, έκέΓςτή ζενητειά ρου

—“J γ·.' · · · ρέσ' τη ρ.ιιύρη ερημιά, ’ςτήν έρηρίά τιΰ κόσμου 

δέν έχω τίποτα, παιδί!... σοΰ δίνω τήν καρδιά ρου!

Πάρε τής ράνεις τήν ευχή ρέ δάκρυα ραντισμένη, 

κι έκεΐ ’ς τά,γνώριστο για.ίό, ποϋ θά τραβάς ρέ πόνο 

'κεί πονναι οί βράχοι οι Άη.ίοί, οί κύρειτοΛουσρένοι, 

αντήνει έχε συντροφιά, είύτήνα έχε ρόνο!

Κι όταν σωπαίνουν τά που.ίιά κι' άπΛόνεται σκοτάδι, 

μέσα ’ςτόν ύπνο ρου γ.ίνκά θά φαίνετ ή μορφή σου· 

νά μοϋ σκορπά χαρόγε.Ιο ρ ένα φι.Ιί, ένα χάόι... 

σύρε, παιδί ρον 'ςτό κα.Ιό κ’ ή Παναγιά μαζή σου!

Σύννεφο γένον, Παναγιά, χρυσό 'σάν τήν έΛπίδα 

κι όπου τό κΰρα τόν π.lava, αχ! σκόρπα τή γαΛήνη· 

γένον εμπρός τον τή νυχτιά παρηγοριάς αχτίδα, 

γένον αγέρι τής αύγής, ποϋ τή δροσιά τοϋ χήνει.

Κι ιιν ο.ίοι, ό.Ιοι, Παναγιά, οί καρδιακοί του φί.Ιοι 

τής νείότης του οί σύντροφοι, ζεχάσουν τόνοριι του,

άν ρέ τά χρόνια τά πο.ί.ίά 'ςτά β-εύτικεί τους χεί.Ιη, 

τό φί.Ιηρά τον ραραθή, τό δό.Ιιο φί.ίημά τον.
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Γένον, σ’ όρκίζω, Παναγιά!, της ΐίνοιξις αηδόνι,

Κα'ι ι'αί.Ι.Ιε του νανούρισμα τη νύχτα σάν κοιμάται 

«μόν’ απ’ της μάνας την καρδιά δεν σ' εσθυσαν οί χρόνοι,

αύτη αιώνια σε πονεΐ, αιώνια σε θυμάται!...»

Κορνηλία Λ. ΙΙοεβεζιώτου.

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΓ

ΜΪ*ΘΙΣΤΟΡΙΛ  ARDEL (Συνέχ. σελ 122 κ.έ.)

15 ’Ιουλίου.
Μεταξύ τών άνθρώπων πού συναντώ είς τόν κόσμον, μερικοί— άν ζαί σπα·.ιώτατοι— 

έπραγματοποίησαν, έν μίπτ, παρισινή κοινωνία, αύτό τό άλλη; εποχής όνειρον, αληθινήν και 

τελείαν εύτυχίαν έν τώ γάμω. Καί μέσα μου, έγώ πού έδιδα τόσην σημασίαν εί; τήν ανεξαρτη
σία τοϋ έαυτοϋ μου, έφαινόμην κατά βάθος πεπεισμένο; καί ικανοποιημένος, και τοΰ; έζήλευα 
μ’ ολην τήν δύναμιν τή; ψυχής μου. Ποσάκις, ότε περί τό τέλος τής ήμερα; τού; έγκατέλειπον 

έπιστρέφοντας οίκαδε, δέν έδοκίμασα είδος θλιβερά; και άφελοϋς ζηλοτυπίας — ναί, άφελοϋς 

— σκεπτόμενος οτι τού; έπερίμένε σύζυγο;, τήν όποιαν ήδύναντο νά λατρεύωσι χωρίς νά έχουν 

άνάγκην νά κρύπτουν ή νκ ΰποκρίνωνται τον έρωτά των. Ναί, τού; έζήλευσα και άν άκόμη τά 

έργα μου καί αί πράξεις μου έφαίνοντο εί; πλήρη άντίθεσιν πρό; τα μυχαίτατά μου αισθήματα.

Άχ ! νά λησμονηθώ κοντά σ’ αύτό τό παιδί, πού δέν ξεύρει τίποτε άπ’ όσα έγώ τόσο 
πολύ γνωρίζω· νά ζώ χωρίς νά βασανίζω τό πνεΰμα μου διά ν’ άποσπώ άπό τού; άνθρώπου; 

καί τά πράγματα τό μυστικόν έλατήριον πού τά κινεί ! καί νκ μή προσκολλώμαι μ’ απελπι

στικόν επιμονήν εί; τήν ματαίαν κατάληψιν τών αιωνίων καί άλύτων προβλημάτων τή; ζωής! 
Είναι λοιπόν αύτό όνειρον άπραγματοποίητον.

Ό Ροβέρτο; Νωρής είχε παύση ν’ άναγινώσκη*  τά τελευταία φύλλα τοϋ έπεσαν άπό τό 

χέρι καί ή χλιαρό τή; νυκτός αύρα τ’ άνασήκωνεν, εισερχόμενη άπό τό ολάνοικτο παράθυρο... 

‘Ωρες καί ώρες άκόμη είμποροΰσαν νά περάσουν καί εκείνο; νά κάθεται παραδωμένος εί; τούς 
συλλογισμούς του· Τόρα χωρίς νά είναι δυνατή καμμιά άμφιβολία έγνώριζε πώς ήγάπα τήν 
Λίλιαν άλλά τήν άγαποϋσεν άρκετά ώστε νά έχη τό δικαίωμα νά θε'λγ νά τήν κ.άμ.γ, γυναίκα του;

Άλλά μήπως έγνώριζεν καί τί έσκέπτετο πραγματικός καί ή Λίλιαν δι’ αύτόν, ή τί Οά 

έλεγε ή άριστοκρατική κυρία Evans διά τήν αϊτησιν ενός ξένου, τόν όποιον μόνον έκ τής συ
νήθους συμπτώσεως τής ζωής τών ξενοδοχείων είχαν γνωρίσγ ;

III
— Έδώ είσαι Λίλιαν ! διατί δέν μοϋ άπεκρίνεσο !

Καί ή θύρα τοϋ δωματίου άνοίγεται πρό τής Enid, ή όποία περιβάλλει μ'ε τόν βραχίονα 
τη; τήν μέσην τής φίλη; τη;. ΊΙ Λίλιαν άκουμβισμε'νη εί; τό παράθυρον, μέ τό βλέμμα άπλα- 

νέ; πρό; τόν ξάστερον ούρανόν, έστράφη ώς έξαφαν.σμε'νη καί συνήντησεν ύπο τά χείλη της τό 

πρόσωπον τής Enid, τή; όποία; οί όφθαλμοί τήν έθεώρουν μέ γελαστήν τρυφερότητα.
— Λησμονεί; Λ λίαν πώ; άναχωρώ αΰριον. Δύο μήνες δέν μ’ αγτ,νες νά σέ ζητώ χωρίς 

νά μοϋ δίδης άπάντησιν, όπως τόρα, πού πρόκειται νά χωριστώμεν έπί πολύ ίσως, άφοϋ δέν 

είναι άποφασισμ.ένον άν έλθετε νά μάς εύρετε είς το Lugano·
— Δέν σκεπτόμεθα, άληθώ;, άκόμη νά έγκαταλείψωμεν τό Vevey, ειπεν ή Λίλιαν, 

μετ’ άδιοράτου έν τή φωνή φρικιάσεως. Εΐμ.εθα τόσον καλά έδώ. Είς όλην τήν ζωήν μου Οά 

ένθυμ.οϋμαι τάς εβδομάδας πού έπεράσαμεν έδώ !

Κακεντρεχή; φλόξ έλαμψεν έπί τοϋ προσώπου τής Enid-
— Καί νομίζει; οτι σέ κανένα μέρ'-ς δέν θά είσαι τόσο καλά βσον εί; τό Vevey, καί 

άν άκόμη εύρισκόμεθα καί πάλιν όμοϋ; Όριστικώς δέν βασίζομαι πλέον έπί σοϋ...

— Μήν τό λέγγ; αύτό... Σ’ άγαπώ πάντοτε ομοίως, άγαπητή μου.
— Μόνον... Έξηκολούθησεν ή Enid ένφ οι οφθαλμοί τής Λίλιαν προσέβλεψαν αύτήν 

έρωτηματικώς.
— Μόνον δέν κατέχω έγώ πλέον ολόκληρον τήν σκέψιν σου, δέν είναι έτσι, Λίλιαν μου: 

Δέν έρχομαι πλέον πρώτη εί; τήν σειράν ιδού τό παν !
Άπροκάλυπτον ερύθημα έκάλυψε τό πρόσωπον τή; Λίλιαν καί έστρεψε βιαίω; τήν κεφα

λήν της πρό; τήν οικίαν τοϋ παραθύρου... ΊΙ Enid τήν έθεώρησεν έπί μικρόν, μ.έ πρόσχαρον 

θριαμβευτικόν μειδίαμα έπί τών χειλέων, ικανοποιημένη έπειδή έμάντευσε τόσον όρθώς· άκο- 

λούθω; έκάθησε εί; τού; πόδα; τή; στενή; κλίνη; τή; φίλη; τ-η;· καί άφοϋ έπέρασαν τοιου- 

τοτρόπω; ύλίγα λεπτά σιωπή; τής είπε.
— Λίλιαν παυσε πλέον νά βλέπη; κατ’ αύτόν τον τρόπον τήν σελήνην έλα κοντά μου, 

καί άς έπωφεληθώμεν τήν τελευταΐαν μας βραδιά.
Ή Λίλιαν ύπήκουσε, έσυρε πρός τήν κλίνην χαμηλόν κάθισμα καί εκάθισε στηρίζουσα, 

μέ όκνηράν έγκατάλειψιν παιδιού τήν κεφαλήν της έπί τών γονάτων τής φίλη; της. Καί τότε 

έκλινεν ή Enid σιγά-σιγά καί τήν ήρώτηςε χαμηλοφώνως :

— Σ’ άρέσει λοιπόν πολύ, άγαπητή;

ΊΙ Λίλιαν άνωρθώθη μ.έ ταχύ κίνημα.
— Πώς μπορείς, Enid νά όμ.ιλή; κατ’ αύτόν τόν τρόπον ! πώ; τό γνωρίζει; ; τί σέ 

κάνει νά τό πιστεύσης ;
— Λί συνεχεϊ; μ.ου παρατηρήσεις... Έμάντευσα απλώς, άφοϋ ούδέποτε είχες την εμπι

στοσύνην νά μοϋ ’πγ,ς τίποτε.
— Μή μ.ού όμιλής δι’ αύτά τά πράγματα, ειπεν ή Λίλιαν μέ ύφος τρόπον τινά, δια

μαρτυρίας.
— Δέν ήτο άσυνέπεια τοϋ χαρακτήρός της, τό ότι δέν ήθελε νά είσδύωσιν εί; τά ενδό

μυχα τών σκέψεών τη; οσα έπρεπε κατά τήν ιδέαν τ-η; ν’ άποκρύψν;. Ή Enid όμω; είχε προ
νόμια τά όποια δέν ειχον οί άλλοι· τό έγνώριζε καί έκαμ.νε χρήσιν τοϋ δικαιώματος τη;. Άφοϋ 

έπί τινα λεπτά έμεινε σιωπηλή, θωπεύουσα τήν κόμην τή; Λίλιαν ή οποία έρρέμβαζε έστραμ- 
μένη πρό; τήν μακροσκοπικήν τή; σελήνης μήνην χωρίς ομ.ως νά τήν βλέπη) έπανέλαβε :
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— Καί σοϋ άρεσεν λοιπόν αμέσως, έκ πρώτης όψεως ;
ΊΙ Λίλιαν έσυλλογίζετο. Έπανέβλεπεν έξαφνα νοερώς τό βαγόνι μόλις φωτιζόμενο·/ άπό 

τάς ώχρας άνταυγείας τής γεννωμένης ήμέρας, ενα άνθρωπον μέ φυσιογνωμίαν ψύχραν άλλά 
διακεκριμμενην, οστις μ’ όλην τζ,ν ταλάντευσιν τοϋ σιδηροδρόμου, έξηκολούθει νά όρνιθοσκα- 

λίζ·ρ έπί τίνος σημειωματάριου, ένώ συγχρόνως έξήταζε και αύτήν μέ προσεκτικόν και βαθύ 

βλε'μμα.
— 'Όχι δέν μ' ηρεσεν ευθύς έξ αρχής, έπρόσθεσεν βραδέως, άφοΰ τοιουτοτρόπως έξ·ή- 

τασεν εαυτήν. Ήσθανόμην ότι μέ παρετήρει, μέ έσπούδαζε, παρ’ ολον τόν διακεκριμένου τρό
πον και τον σεβασμόν πού μοϋ έδείκνυε. Λύτό μέ δυσηρέστει μέ παρόργιζε και έζήτουν— τό Ου- 

μ.οϋμ.αι καλα ευκαιρίαν δια νά τοϋ δώσω νά έννοήση είς πόσον βαθμ.όν άπ·/)6ε<Γ/.εν αύτή ή 
ελευθερία πού έλάμβανε νά μ’ έξετάζγ.

— ΙΙοία έξομ.ολόγησις, Λίλιαν!... Δά σοϋ ήξιζε νά περιέλθη εις γνώσιν τοΰ Κ. Νωρής. 

Δεν Οά είχα και πολλην αζίαν δι αύτον... διότι εγώ ή ίδια τοϋ τά είπα προ μικρού.

— Ά ! έκαμεν ή Enid μ*  ένα τόσον έκφραστικόν τόνον ώστε έκ νέου πορφυροΰν έρύθημα 
έφλόγισε τήν άβράν επιδερμίδα της Λίλιαν.

— Enid, άν εννοείς νά μ.’ ειρωνεύεσαι κατ’ αύτόν τόν τρόπον δέν σοϋ λέγω πλέον τίποτε.

— Άλλά δέν ειρωνεύομαι, άγαπητζ, μου, καθόλου- ακούω μόνον,., λοιπόν;

Ή Λίλιαν μέχρις εκείνης τής ώρας μετεχειρίσθη πάντα τρόπον ό'πως έμμείνη μέχρι 
τέλους άποκρύπτουσα ύπερηφάνως τό μυστικόν τζ,ς νεαράς αύτης καρδίας. Άλλ’ ή Enid κα
τόρθωσε νά λύση τάς σφραγίδας τζ,ς άποφάσεώς της ταύτης, καί έδοκίμαζε άπό τοΰδε μίαν 

άπειρον ήδύτζ,τα νά σκέπτεται άπροκαλύπτως.

— Ακολούθως, έξηκολούθησε μ.έ τόν σοβαρόν καϊ ρεμβώδη τρόπον, εξεπλάγην όταν τόν 
είδον είς τό αύτό ξενοδοχεΐον όπου ήλθομεν καϊ ήμεΐς- μάλιστα όταν έμ.αθον τ' όνομά του, τό 

όποιον καϊ πριν ήκουσα πολλάκις ν’ άναφέρουν.

Τό έμαθες άπό μένα- μήν τό λησμονάς αύτό ποτέ Λίλιαν. Άλλ’ άφ’ ·?,ς στιγμής είδε τόν 

Κ. Νωρής, μέ ήρωτζ,σες μ’ένα τρόπον... στενοχωρημένο·/άς ποΰμε... έάν «αύτός ό άντιπα- 
Οητικός κύριος κατώκει είς τό ξενοδοχεΐον καϊ ποιος ητο...

— Έχεις δίκαιον, άπήντζ,σεν μειδιώσα ή Λίλιαν- καϊ θά έξηκολούθουν έπϊ πολύ νά τόν 

χαρακτηρίζω κατ’ αύτόν τόν τρόπον άν δέν τόν συνήντων είς τζ,ς Κας De Grouville...'Ή 

καθαρά άλήθεια είναι, όπως μοϋ έφάνζ, ό μάλλον έπίφοβος έξ’ όλων τών άνθρώπων πού έγνώ- 
ρισα. Ειςευρα ότι συνέθετεν άςιολογα βιβλία, ότι ήτο μέγας συγγραφεύς- καί πρό πάντων οί 

έταστικοϊ δφθαλμοί του έφαίνοντο πώς ήθελαν νά διεισδύοσιν έως τό βάθος τών διαλογισμών 
μου διά ν’ άποκαλύψουν τά μυστικά των. Έφοβούμην μήν άνακαλύψν) οτι μ.οϋ... έκαμεν έντύ- 

πωσιν. Άλλως τε είχα σχηματίσρ μιά τόσον ανόητη ιδέα δι’ αύτόν...

Καϊ έπετάθη τό μειδίαμα τής Λίλιαν, φαιδρύνον δι' Ιλαράς εύθυμίας τά εκφραστικά 

χαρακτηριστικά της.
— Έφανταζόμην ότι οί ένδοξοι άνδρες, όπως αύτοί, έπρεπε νά είναι πολύ διαφορετικοί 

άπό τούς άλλους, ότ. Οά έβλεπον τούς άπλοϋς θνητούς καταφρονητικός άπό τό ύψος τζ,ς μεγα
λοφυές των.

— Κα’ι έπειτα μοΰ ώμίλησεν, άπλούστατα, όπως θά τό έκανεν δ ’Ερρίκος Διγπάΰ, δ 
ίδιος... άν και κατ’ άλλον τρόπον, τόσον ενδιαφέροντα ώστε εκείνο τό βράδυ...

— Εκείνο το βράδυ ; ήρώτησεν ή Enid βλέπουσα ότι ή φίλη της έδίσταζε καί έγίνετο

πάλιν σοβαρή. Έλα, καλή μ.ου, μή σταματάς πάντοτε είς τά ενδιαφέροντα σημεία τής διηγή- 

σεως- πώς φαίνεται πώς καταγίνεσαι τόρα μ.έ τούς συγγραφείς !
— "Οταν αναπολώ όλας τάς λεπτομέρειας τής συναντήσεώς μας είς τής Κας de Gl’OU- 

ville, ευρίσκω ότι πραγματικός τόν παρεγνώρισα έξ άρχης- καί όμως άκολούθως, όταν περισ
σότερον τόν έσπούδασα, έσκέφθην ότι... άργότερα δέν θά μοΰ ήτο δυσάρεστου άν ήγαπώμην 

άπό κάποιον πού θά τοΰ έμοιαζε... "Οταν ήμουν μικρή, έλεγα πάντοτε πώς ήθελα νά γίνω σύ

ζυγος ενός πολύ δυνατού βασιλέως- διά ,νά έχω τήν εύτυχίαν νά προστατεύωμαι ύπ αύτοϋ, 

καϊ νά μπορώ νά ύπερηφανεύωμαι δι’ αύτόν !... Τόρα...
Καϊ μειδίαμα αχαρακτήριστου διέτρεξε πάλιν τά χείλη τή; Λίλιαν.
— ”β ! τόρα, έγινζ πολύ λογική- δέν γυρεύω πλέον ώς σύζυγον βασιλέα- άλλά σκέπτο

μαι πάντοτε ότι διά νά είμαι εντελώς εύτυχής, θά έπεθύμουν νά είναι ό σύζυγός μου ανώτερος 
άπό ί[/.έ, ίχ μοΰ φοίνετπι άληθηνος κύριός μ.ου 1 Θά ήθελα νά δοκιμάζω δι’ αύτόν τήν εμπιστο

σύνην εκείνην πού μ.’ ένέπνεεν ή θεία Katie όταν ήμ.ουν άκόμη μία little thing- "Οταν έκοα- 
τει τήν χεΐρά μ.ου έντός τζ,ς ίδικής της δέν μ’ έμ,ελεν όπου καϊ άν μ.’ ώδζγοΰσε...

Ή Λίλιαν δέν έγέλα πλέον. Θά έλεγες οτι έλαμπε φλόξ τις έντός τοΰ μεγάλου της κυανού 
δφθαλμ.'.ϋ. τοϋ όποίου τό βλέμμα έγινε μοναδικός βχΟύ. Καί ή Enid τήν έθεώρει σχεδόν έκ- 

πεπληγμένη. Τόσες φορές μαζί διεσκέδαζον μ' 6,τι ή Enid ώνόμαζεν «αί κατακτήσεις τής 

μ.ϊςς Evans»·.· ΊΙ Λίλιαν διέμενεν τόσον άδιάφορος ! Ίίτο λοιπόν τόσον σοβαρόν τό αϊσθαμα 

τό όποιον κατείχε·/ αύτήν σήμερον !
Σκεπτική κατ’ άρχάς, έπειτα ολίγον κατ’ ολίγον φαιδρυνομένη, ή Enid έπανέλαβε:

— Λίλιαν, δέν σέ είδα ποτέ κατ’ αύτόν τόν τρόπον, μήτε μέ τόν ’Ερρίκον Διγπάΰ, ό 
όποιος ήτον χαριτωμένος, σοϋ τό βέβαιό, άν καϊ τόν περιεφρόνεις, μήτε μέ τόν Γεώργιον 
Undwood, μήτε μέ τούς άλλους. Έφέρεσο πρός όλους μ’ ένα τόσον παράξενου τρόπον ! Έφαί- 

νεσο πώς δέν άντιλαμβάνεσο καθόλου τον θαυμασμόν- τό ένδιαφέρον, τήν άφοσίωσιν πού ειχον 

πρός σέ. "Ολοι οί άνδρες σέ διεσκέδαζον, καθώς έφαίνετο, τόσον όσον καϊ οί κάτοικοι τής Σελήνης.

— Ό Κ. Νωρής δέν ομοιάζει καθόλου πρός αύτούς πού λέγεις, ειπεν ή Λίλιαν κινάσα 
τήν κεφαλήν της. Εκείνος ποτέ δέν μοΰ ειπεν οτι μ’ ευρισκεν άξιέραστον ή αξιολάτρευτο·/, 
δέν μ’ έζήτησε ούτ’ ενα λουλουδάκι, ούτε έκαμεν καμμίαν άπό τάς αηδίας έκείνας πού τόσο 

συχαίνομ.αι... καϊ όμ.ως μοΰ φαίνεται πως μοΰ είναι πολύ περισσότερον άφοσιωμενος παρ Ο
λους τούς άλλους. Πλησίον του αισθάνομαι ότι εύρίσκομαι ύπό άσφαλή προστασίαν!... "Οπου 

καϊ άν μ’ έλεγε νά πηγαίνω θά έπήγαινα, διότι είμαι βέβαια οτι δέν δύναται νά μοϋ ζητή- 

ση κάτι ποΰ νά είναι κακόν.
Καϊ έπαυσεν : ή φωνή τζ,ς πάλλουσα έκ πεποιθήσεως, άντήχει μ’ ενα τόνον χαμηλόν καϊ 

συνεσταλμένου, οστις προσέδιδεν δλως ιδιαιτέραν άλλ’ ίσχυράν έκφρασιν είς τους λόγους της. 
Πόσον παράδοξον έφαίνετο καϊ είς αύτήν τήν ιδίαν νά μήν είναι πλέον απαθής καϊ άδιάφορος 

είς τά αισθήματα πού ένέπνεεν. ’Ηλθε καιρός νά εύχεται καϊ αύτή θερμώς όλίγην στοργήν, όλί- 

γην άφοσίωσιν έκ μέρους τοΰ σοβαρού, ύπερηφάνου καϊ ολίγον περιλύπου εκείνου ξένου, όλίγην 

στοργήν όπως ένέπνεεν μέχρι τοΰδε εις άλλους χωρίς νά τήν συμμερίζεται ποτέ!... Αλλ ώς 

άπάντησιν είς τον μυστικόν καϊ τρελλόν αύτόν πόθον, τής λέγει ή Enid μ ένα τόνον μητρικόν :

("Επιται fforfyua.·}
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Η ΑΛΑΘΕΥΤΗ ΠΕΤΡΑ
Μύθος

--------- -----------------------

Μια φορά σε παληους, παμπάλαιου; φθαρμένου; καιρού; ή γή ολη είταν άνζστατο;. Τά 
βάθη της καϊ τά σωθικά της εισαν ανταριασμένα. Τά ποτάμια, η λίμνες, ή θάλασσες, τά 

μέταλλα ολα ποϋ θρέφει μέσα της εισαν σκοτισμένα.
Οί άνθρωποι δέν μπορούσαν νά καταλάβουν τί συνέβαινε . . .

— Κάτι θά γίνεται, κάποιο ήφαίστιο θά σκ,άσγ, ’έλεγαν μέ λίγο φόβο και τρομάρα.
Όμως άπ' αύτά δέν συνέβαινε τίποτες. Τό ξανθό και μαλακό χρυσάφι ειταν θυμωμένο 

καί λυπημένο-δέν μπορούσε νά δγ τή μάννα τούτη γή- ειταν νά σκάση. Κάθε μέρα τοπιανε 

τό παράπονο καί μέ κλάματα και φοβέρες κάτι ζητούσε τής μάνας του.
Ή γή δέν ήθελε ν’ άκούση άπ' αύτά.

— I ίατι μάννα μου, γιατί δέν μέ ξεχωρίζεις άπό τάλλα άδέρφια μου τά μέταλλα, έλεγε 

μέ παράπονο τό χαριτωμένο και ξανθό χρυσάφι- ό χρόνος ποτέ δέν μέ θαμπώνει, ή σκουριά δέν 

μέ πιάνει, τό ποτάμι καθώς πέρνα άπό τό σπίτι μου μέ γλυκοφιλεϊ και μοϋ πέρνει τή σκόνη 
μου, το κάρβουνο ζητάει τήν συντροφιά μου, τό σίδηρο, τ’ ασήμι καί τό μολύβι χωρίς εμέ δέν 
μ.ποροΰν νί ζύσοιιν δμω; εσύ δέν βρίσκεις κανένα τρόπο ποϋ νά γνωρίσουν οί άνθ.ωποι
τ-ή χάρη καί τήν άξίαν μου. . . Ρώτησε τή μαύρη πέτρα ποΰ μας γνωρίζει όλα άπό p.iy.px πό

σο καθένα αξίζει.

Αύτά έλεγε μέ παράπονο τό χρυσάφι κι’ έκλαιε, έκλαιε μέ τέτοιο κλάμα ποϋ όλα τ’ ά- 
δέρφια, τά παιδιά τής γής τό έλυπιόνταν. Τό νερό, τό κάρβουνο, τό μολύβι, τό σίδερο, ή θειά- 

φη, ό γέσσος όλα, ολα άρχισαν νά φωνάζουν και νά παρακαλοΰν τή γή.

ΊΙ γή βαρέθηκε τά παρακάλια και τά κλάμματα- είδε ότι αλήθεια είχε μεγάλο δίκαιο 
τό ξανθό της, τό μαλακό, τό άφθαρτο και χρειαστό χρυσάφι της.

— Έσκέφτηκε καλά και ύστερα έπήγε στή μαύρη, στήν άλάθευτη πέτρα. Τήν εύρηκε 
μαζί μέ τάλλα μέταλλα σφιχτά άγκαλιασμένην. ,

Τό χρυσάφι άπό τή χαρά του άστραφτε κι’ έλάμπριζε.

Νά πα; επάνω στον κόσμο, είπε μέ προσταχτικό τρόπο ή γή, να πάς επάνω στον 

κόσμον γιά νά γνωρίσουν οί άνθρωποι τ' ώμορφο τό μονάκριβο καί πολύτιμο χρυσάφι μου, ποΰ 
έμενε τόσο καιρό άδικημένο κι’ Αγνώριστο.

ΊΙ άλάθευτη πέτρα έπήγε ολόχαρη- έχαίρονταν γιατί συχνά θά έγλυκοφιλιόντανε μέ τ’ ά- 
δέρφη της.

’Λπ’ εκείνον τόν καιρό οί άνθρωποι αλάθευτα μπορούν νά καταλάβουν πιό άπ’ όλα τά 

μέταλ.λα ποΰ τούς θαμπώνουν εΐναι τό καλήτερο .. .
Πόσοι άνθρωποι στή γή μας μέ τή ψεύτικη λάμψη τους θαμπώνουν τόν κόσμ.ον, γιατί δέν 

έχει τρόπο άλάθευτο νκ γνωρίσγ, τό λογικό και τήν καρδιά τους

Τάς 30 'Οκτωβρίου 1893. Έν Κερκύοα.

ΊΙλ. Α. Σταύρος

ΑΚΑΛΕΣΤΑ.

‘11 έξ επαγγέλματος έπαιτία.— "II έπαιτία 
σήμερον, καθω; ό'λα έν γένει τά βιοποριστικά μέσα, 
έτελειοποιήθη θαυμασίω; είς τάς μεγαλουπβλεις τής 
Ευρώπης καί άνυψώθη εις περιωπήν, άν όχι επιστή
μης τούλάχιστον ό'μω; τέχνης. Ό μυθιστοριογραφώ; 
Mathey, άν δέν άπατώμαι έν τω μυθιστορήματα του 
«Ό Βασιλεύς τών επαιτών» αρκετά αποκαλύπτει 
μυστήρια τής παραδόξου ταύτης τέχνης. Ό κ. 
Pauliay, ό'στι; καί αύτός έξήτασε λεπτομερώς τά 
κατ' αυτήν, προέβη καί είς τήν εφαρμογήν τών όσων 
άπεκάλυπτε ί'να καί έμπράκτως βεβαιωθώ περί τής 
άληθείας αύτών, καί τοϋτο χωρίς νά ήναι ούτε Άγ
γλος ούτε ’Αμερικανός.

Όμιλήσας δέ καί εις τινα λέσχην τής Άμβέρσης, 
έστοιχημάτισεν οτι ήδύνατο διά μόνης τής έπαιτία; νά 
διαθρέψβ έπί όκτώ ήμέρας όλα τής λέσχης τά μέλη I 

ΠροσεποιεΤτο μετά μεγίστης επιτυχίας τόν παρά
λυτον κα! όλα; τάς στρεβλώσεις τοΰ σώματος πρϊγμα 
το όποιον, ώ; λέγει, δέν είναι ή 8-10 ήμερών εξά
σκησες.

Φαίνεται ό'μω; ό'τι οί μαθηταί τής τέχνη; αύτής 
γνωρίζουσι περισσότερον άφ’ όλων τών τεχνών καί επι
στημών τούς μαθητά; τήν άξίαν τοΰ χρόνου, καθότι 
άντί νά κάθηνται κατά τό διάστημα τή; έξασκήσεω; 
αύτοί φορούν μιά βλοΰζα διά νά αποκρύπτουν τήν 
απειρίαν των και έπαιτοΰν.

'Αναφέρεται δέ καί τό έξης ανέκδοτον περί τινο; έξ 
αύτών:

ΊΙ αστυνομία εΐδοποιήθη περί τίνος έξ αύτών. 'Ενώ 
δέ ήτοιμάζετο νά τόν συλλάβη χωρίς παρά τινο; Χρί
στου νά Οεραπευθή «άρα; τήν ράβδον του» τώκοψε 
λάσπη καλύτερα άπό κάθη άλλον.

Δυσκολότερον απομιμείται τις τόν τυφλόν, άλλ' 
αύτοί κερδίζουν καί τά περισσότερα. Έν γένει δέ τό 
κέρδος των έξαρταται άπό τήν τελειότητα τής άπο- 
μιμήσεως καί ποικίλλει μεταξύ 20 — 25 φράγκων 
καθ’ έκάστην διά τούς artistes· Οί κοινοί κερδίζουν 
δλιγώτερα. Τπάρχουν δέ έπιχειρηματίαι, οί όποϊοι 
τού; εκμεταλλεύονται άντί 6-7 φράγκων καθ’ έκάστην.

Οί έξασκοΰντες τό έπάγγελλα τοϋτο είναι άνθρωποι 
πάση; τάξεω; καί ηλικίας : Συμβολαιογράφοι ξεπε
σμένοι, κλητήρες, άρχαΤοι διδάσκαλοι, άνθρωποι τών 
γραμμάτων, υπάλληλοι κτλ. κτλ. καί τοϋτο διότι δυ
στυχώς διά τοΰ τρόπου τούτου κερδίζουν πολύ περισ
σότερα ή διά τών κοινών έπαγγελμάτων.

υν-. οί Ξεπεσμένος ποιηταί.— Έν Γαλλία οί ξε
πεσμένοι ποιητάί (όχι οί decadents, άλλ’ έκεϊνοι οί 
όποιοι μέ τήν ελπίδα Έτι θά ίπεύσουν τόν Πήγασον 
ϊππευσαν ....ό....) συνέστησαν εταιρίαν διά νά ζή- 
σουν οί ά’νθρωποι.

Λαμβάνουν σημείωσιν άπό τά δημαρχιακά γραφεία 
όλων τών κατκχωρουμένων γάμων καί τήν οιευθυνσιν 
τής νύμφης είς τήν όποιαν κατά τήν ήμέραν τοΰ θρη
σκευτικού γάμου στέλλουν μίαν άκροστιχίδα καί άλλο 
κανέν ποίημα (τά όποια ένοεΤται έχουν έτοιμα είς τήν 
αποθήκην του;) καί τής εύχουνται ό’,τι βάζει ό νοΰ; 
του; — Καί επειδή οί γαμβροί είναι πολύ εύδιάΟετοι 
εκείνην τήν ήμέραν ή διότι παίρνουν καλή προίκα ή 
καλή νύφη τούς φιλοδωρούν άρκετά γενναίω; κολα
κευόμενοι έν μέρει καί διά τήν τιμήν.

Ό κομιστής τών ποιημάτων τούτων, ό δποΤος φέ
ρει τόν τίτλον «ποιητή; τών άποστελλομένων ποιη
μάτων», όταν έπιστρέφη τό βράδυ κατόπιν τής ημερή
σιας περιοδείας του, έχει εί; τήν τζέπη του άρκετά 
στρογγύλον ποσόν. ΊΙ εταιρία όμως αύτή διακρίνεται 
κατά τοϋτο άπό τάς λοιπά; εταιρίας ότι δηλ, δέν έχει 
coiltrdle, “ότι παρά τάς προόδου; τοΰ αΐώνος μας 
οί ποιηταί δέν έμαθαν άκόμη νά κλέπτουν.

Δέν εϊξέρομεν όμως αύτοί οί διαρκείς ψάλται άν 
ψάλλουν καί τόν χειμώνα ή άν χορεύουν ή άν ...ψ...

tzn Καί μία παράδοξος μόδα.— Έν Εύρωπο} 
κατά τάς κηδείας τών πλουσίων άνδρών άκολουθεϊ 
χωλαίνων καί δ ωραιότερο; τοΰ μακαρίτου ίππος είς 
ένδειξιν πένθους. ’Εννοείται ό'τι δ ίππος δέν τό κάμνει 
άπό εύχαρίστησιν τόν άναγκάζουν όμως νά χωλαίνγι 
βυθίζοντες είς τόν πόδα του καρφίον.

Τί τά θέλετε δ ιδιότροπος αύτός συρμός θέλει σώνει 
καί καλά νά μας έπιβάλ-β τά τοιούτου είδους παρά
δοξα έθιμα. Εύτυχώς, όμως καθώς έγραφε καί κάποια 
έφημερίς, δ ίππος άν καί χωλαίνϊ) έξ ανάγκης, υψώ
νει δμως καί τούς ώμους του I...

ωο ·Η οΙκία κατά τών είκοστόν αΙώνα-— Κατ’ 
αύτάς οί οπαδοί τοΰ "Εδισσων άπεφάσισαν νά αλλάξουν 
όλοτελώ; ή μάλλον νά τελειοποιήσουν τάς οικίας.

Έφημερίς τοΰ Λονδίνου δημοσιεύει περιγραφήν της 
οικία; κάποιου έκ τών διευθυντών τοΰ εργοστασίου τοΰ 
’Εδισσων :

«Όταν πλησιάζει, κάνείς τήν θύραν τής εισόδου, 
αυτή ανοίγεται μόνη καί κλείεται ωσαύτως. Μόλις δέ 
ο έπισκέπτης πατήση τήν πρώτην βαθμίδα της κλί-
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μακος, κωδωνίσχοι ήχοϋν εις το μαγειρεΤον καί είς τδ 
δωμά-πον τοΰ οικοδεσπότου. Έπίσης μόλις έγγίση τις 
την θύραν τοΰ δωματίου αυτή άνοίγεται αυτομάτως 
κατά δέ τδ πρόγευμα, τδ γενικά καί τδ δεΤπνον μου
σική γλυκύτατη τέρπει τούς συνδχιτηαόνκς-

Τήν νύχτα καθ’ ήν στιγμήν εισέρχεται τις τον κοι
τώνα, τδ έφάπλωμα άνοίγεται άφ’ έαυτοϋ καί όταν 
σβύση τδ κερί όλόκληοος όμιλος σκελετών και γλαυκών 
διολισθαίνουν έπί τών τοίχων με παραδόξους λάμνεις.

Τδ τελευταΤον τοϋτο τδ όποΤον άλλωστε δεν είναι 
καί πολύ εύχάριστον, είμπορεΤ νά ευκόλως νά άντικα- 
τασταΟη.

Ούτω δια τούς ευσεβείς καί θεοφοβούμενους αντί σκε
λετών είμπορεΤ ό ηλεκτρισμός, ό δποΤος 9ά κάμνη όλ’ 
αύτά, νά χαταιβάζη ές ουρανών φύλακας άγγε'λους ή 
τά χερουβείμ καί τά Σεραφείμ. Έπίσης καί διά τους 
διανύοντας τδν μήνα τοϋ μελιτος, ό ήλεζτρισμδς θά 
ϊχη Βεβαίως την εύχαρίστησιν, ό τόσον περιποιητικές 
ηλεκτρισμός, ό όποιος έως τότε βεβαίως τελειοτε'ραν 
θά λάβη ανατροφήτ, νά αντικαθιστά τάς γλαύκας 
διά τών έρωτύλως διά τοϋ ράμφους των άλληλοτσιμ- 
πουμένων περιστερών, είς τάς δι· αύτδν τδν σκοπόν 
χσμίάς αίθουσας τών μεγάλων ξενοδοχείων.

un Μεταξύ κυρίου καί υπηρέτου.— Γιάννη 
άπό|« νά έταμάσης τδ τραπέζι δι’ οκτώ ανθρώπους 
Μή λησμσνήσης νά έχν,ς αναμμένη καί την σόμπα.

— Διά πόσους ανθρώπους ;
— ! I !...
α-. Καί άλλη ρεκλάμα.— Κάποια αγγλική έφη- 

μερίς, διά νά ευχαρίστηση τους άναγνώστας της, είχε 
πρό τίνος διοργανίσει λαχεΤον, ουτινος τδ κε'ρδος ήτο 
μία νε'α καί τιμία κόρη μέ αρκετά στρογγυλήν προΤκα.

Ή ρεκλάμα όμως, παρά τδ έπαγωγόν της, άπέ- 
τυχε χωρίς νά ήξεύρωμεν διατί. Ώς φαίνεται ό διορ- 
γανισμδς δέν ήτο καλός. Αδιάφορου όμως, ή ρεκλάμα 

είναι πολύ χαλή καί πρακτικότατη συγχρόνως, άλ
λωστε καί αύταί αί μάλλον ευφυείς ίδε'αι καί επιχει
ρήσεις πολλάκις ναυαγούν κατά πρώτον, άπόδειςις 
πρόσφατος ό Παναμάς, όταν όμως έπαναληφθουν, ώς 
έπί τδ πλεΤστον έπιτυγχάνουν.

'Αξιόν παρατηρήσεως έ/ τή περιπτώσει ταότη εί
ναι ότι καθόλου κακήν έντύπωσιν δέν έχαμεν τοϋτο είς 
τούς πρακτικούς κατοίκους τής Άλβιώνος. Έδώ θα 
έθεωρεΤτο νόστιμου σκάνδαλον, έχεΤ όμως έθεωρήθη 
άπλούστατα ίπιχείρησις κανονική.

ΊΙ κόρη άλλωστε ήτο τιμιοτάτη καί άρκετά φρό
νιμος. «Άφοϋ, έσχέφθη, αύτός καθ’ εαυτόν ό γάμος 
ούδέν άλλο είναι ή λαχεΤον, δέν διατρέχει περισ
σότερον κίνδυνον ή νυμφευόμενη τδν άγνωστον τυχηρδν 
συνδρομητήν τής εφημερίδας, ή τδν έκλεχτ’.ντής καρ
διάς της, τδν όποΤον Οά έγνώριζε μόνον μέ ,τε'ττε 
μηνών 'Λίιρτιίρισμα».

Εύχής έργον Οά ήτο νά επιτύγχαναν ή δοκιμή δια 
νά εύαρεστήση τούς πλείστους οί δποΤοι ισχυρίζονται 
ότι είς τοιαύτας περιπτώσεις ό καλύτερος σύμβουλος 
είναι ή τί·χη·

UT. ΤΙ Οά γίνουν τά μπεμπέ.— Κάποιος άμερι- 
κανδς μηχανικός εφεϋρεν είδος ήλεχτρικής κούνιας ή 
όποια κινείται μόνη ρυθμικά καί όσον γρήγορα ή αργά 
έπεθυμεΤ τδ μπεμπέ- Προτείνει δέ εί; τάς μητέρας νά 
τοπ Οετοϋν πλησίον τής κούνιας ενα φωνόγραφον μέ 
χανέν νανούρισμα τοΰ’Αγαρίκ ή άλλου μουσουργού καί 
τοιουτοτρόπως τδ μπεμπέ νά κάμνη νάνι πολύ πολύ 
εύ/άριστα. Έάν όμως, έπιλε'γει ό κ Emile Gautier 
οστις μεταδίδει τήν ανωτέρω ε’δησιν, τδ μπεμπέ δέν 
εύχαοιστηθεΤ άπδ τδ νανούρισμα ποϋ ακούει είμπορεΤ 
ή μήτΊΡ “’υ ν* V®1 βέβαια ότι τδ μπεμπέ της δεν 
θα γίνΐ) άνθρωπος καί ή νά τδ πάρη άπόφασι ή νά 
καθίση επάνω του.

Καί αύθις παρακαλοΰνται οί κ. κ. συνδρομηταί ν’άποστείλωσι 
τάς συνδοομάς αύτών.

Οί έκ της πρώτης Ιανουάριου 1894 έγγραΦύμενοι και προπλη- 
ρότοντες την συνδρομήν αύτών λαμδάνουσι δωρεάν τό μέχρι τούδε 
έκδοΘεν μυθιστόρημα «Καρδία Σκεπτικιεϊτον».

Εύχαριστοΰμεν έκ των προτέρων όσους τών συνδρομητών μας 
Θά λάόωσι τή,ν καλοσύνην νά μας ύποδείξωσι διευθύνσεις εις Ας νά 
στείλωμεν έν τεύχος δωρεάν ώς δείγμα.
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