
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

-------- » >—<·Χ ----α------

Είναι γνωστόν εί; πάντα; οτι ό Χριστιανισμό;, κατά τά; πρώτα; ώμέρα; τώ; συστάσεω; 
αύτοϋ, έδανείσΟη, πλείονα τοϋ ένό; σημεία τ7,; εξωτερική; Λατρεία; παρά τοϋ παλαιού 
κόσμου τόν όποιον έμελλε ν’ ζνακαινίστ;. Και οί μάλλον όρΟοδόξω; άρχαιολογοϋντε; δ εν άπε- 

σιώπησαν ούδ’ ώρνώθησαν τό φυσικώτατον τούτο γεγονό;· ή παράστασι; τοϋ Ίησοϋ τοϋ 

φέροντο; έπ’ ώμων τόν αμνόν υπομιμνήσκει, όχι πόρρωθεν, τόν Μοσχοφόρον Έρμών, ή είκών 
τοΰ Όρφέω;, άπαντωμένη συχνότατα εί; τά; Κατακόμβα;, ήρμηνεύΟη ώ; παράστασι; τοϋ Κυ
ρίου διδάσκοντο;, και ή τώ; Ψυχώ;, αύτόΟι έπίση; ευρισκόμενη, εξηγείται ώ; ή άνθρωπίνη 
ψυχή, πρό; την βασιλείαν τών ούρανών καί την θείαν ζωήν έπτοημένη. Άλλ’ ίδίω; r, περί τοϋ 

Σταυρού άρχαιολογία, τοϋ κατ’ εξοχήν χριστιανικού συμβόλου, άνεπτύχθη έπι βάσεων τόσον 

εύρέων και τολμηρών, ώστ’ εφελκύει ζωηραν την περιέργειαν παντό;, χωρίς νά είναι άπηλλαγ- 
μένη καί ούσιωδών επιφυλάξεων.

"Οτι τό σημεΐον τοϋ Σταυρού δέν άνώκει άποκλειστικώ; εί; την χριστιανικών συμβολικών, 

άλλ’ άπαντά καί έν τ7( λατρεία πλείστων καί διαφορωτάτων λαών, είναι, τοϋτο τουλάχιστον, 
πράγμα άνεπίδεκτον άμφισβητησεω; καί κτώμα πρό πολλοϋ τη; έπιστώμη;- οί διαμαρτυρό- 
μενοι συγγράφει; συμφωνοϋσι σχεδόν πάντε; έπι τούτου καί έκ τών τάξεων αύτών δ Moura nt 

Brock, δ άπό τοϋ πανεπιστημίου τη; ’Οξφόρδη;, έξέδοτο την καλλίστην ϊσω; έπί τοΰ θέματος 

πραγματείαν (1879). Έκ δέ τών καθολικών, οί μ.έν παλαιότεροι, όπω; π. χ. καί δ πολύ; 
Mont faucon, παρέρχονται κάπω; έν βία τό πράγμα, ένώ πρό μικροϋ ό άββά; Ansault, διά 

λίαν ενδιαφέροντος ύπομνώματος, εισάγει εί; την αρχαιολογικών έρευναν δογματικήν ερμηνείαν 

καί λύσιν τά μέγιστα εύπρόσδεκτον γενομένζν παρά τώ άνωτάτω καΟολικώ κλώρω.

αΒλέπομεν, γράφει, τόν σταυρόν έπί πολυπληθών μνημείων τώ; άρχαιότητο; έν τΤί Χαλ-
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8χίχ και τφ ΰεραίχ, έν τή ’Ινδική τήΦοινίκη, Έλλάδι, Ρώμη, Καρχηδόνι, πχρχ τοΐ; Γαλάται;, 

Βρεττανοΐ; καί Σκανδιναυοϊ;, εί; τον παλαιόν κόσμον και εί; τήν νέαν ήπειρον- έπι μνημείων 
παντοειδών ναών, οικιών, τύμ.βων καί μν ημάτων, όπλων, νομισμάτων, επίπλων ενδυμάτων, 

κοσμημάτων, είτε εί; κοινήν χρήσιν προωρισμένων είτε εί; θρησκευτικήν.
« Τό δέ σήμα τούτο, το όποιον έκ πρώτη; δύεω; δύναται να θεωρηθή, και είναι πράγματι 

πολλάκι;, άπλοϋν στοιχεΐον τή; κοσμηματική;, λαμβάνεται γενικώ; παρά τών Αρχαιολογούν- 

των πάση; Αποχρώσεω;, ώ; τό κατ’ εξοχήν θρησκευτικόν σύμβολον, τό πρώτον, τό γενικώτατον 

και Αρχαιότατον, σημαίνον τήν ζωήν, τήν θείαν καί αιώνιον, τήν σωτηρίαν καί αύτόν τόν σω- 
τήρα· καί πώ; Οά εξηγήσωμεν τό πράγμα, Αφού δντω; ύφίσταται;» Τούτου τεθέντο; ό συγγρα- 

οεύ; τοΰ υπομνήματος ευρίσκει τήν έξήγησιν καί τήν πηγήν τοΰ πράγματο; εί; ά.τοχά.Ιυι'ν 

ivrefyvtnx//r, ήτι; ούχ’ άπαξ έφανερώθη καί έν τοΐ; πρό τοΰ Σωτήρο; χρόνοι;· όπω; σήμερον 

τόν σταυρόν τιμώμεν εί; μνήμην τοϋ μαρτυρίου, ουτω; καί διά τού; πρό αύτοϋ λαού; Απεκα- 
λύφθη ώ; τή; σωτηρία; τό δργανον καί τή; λυτρώσεω; ή προφητεία.

Εί; εκείνου; τού; όποίου; τυχόν δέν ικανοποιεί ή δογματική άπόφανσι; τοϋ σοφού άββά, 

Ζ συγκριτική έπιστήμη τών θρησκευμάτων καί τών μ.υΟολογιών δίδει τά; έξή; ερμηνεία;, 
περιοριζομένα; έντό; τοϋ κύκλου τή; ανθρώπινη; νοζσεω; καί Αφισταμένα; παντό; υπερφυσι
κού. Στηρίζονται δ’ έξ Αρχή; αύται έπί τών αυτών Αζριβώ; παλαιών κειμένων τά δποΐα πα- 

ραθέτων ό άββά; Ansault ήρμήνευσεν κατά τά; άνάγκα; τή; θέσεώ; του.
Κατά τήν κατασκ'αφήν τοϋ έν Άλεξανδρεία Σεραπείου, γ-ενομένην τη, διατχγζ, τοϋ έπι- 

σκόπου τή; πόλεω; ταύτη; Θεοφίλου, έπί τοϋ αύτοκράτορο; Θεοδοσίου (379—395) παρετη- 

ρήθησαν, οπω; μαρτυρεί ύ σύγχρονο; συγγραφείς Σωζόμενο; σήματα ιερογλυφικά προσόμοια τώ 

σταυρών ταΰτα οί έμπείρω; έχοντε; τζ; ιερά; γραφή; ήρμήνευσαν ώ; σημαίνοντα : ζωήν 
γο/Ufiir: τοΰθ’ όπερ προήγαγε πολλού; εθνικού; νά προσέλθωσιν εί; τόν χριστιανισμόν, καθ’ 

όσον μάλιστα άλλα γράμματα προήγγ'ελλον οτι καταστραφήσεται ό ναό; όταν έξε'λΟη εί; φώ; ή 
ρήτρα εκείνη· προσθέτει δέ Σωκράτη; δ Σχολαστικό; οτι οί εθνικοί έθεώρουν τον σταυρόν ώ;τ·. 
κοινόν τώ τε Χριστώ καί τώ Σεράπιδι, άν καί έχοντα άλλην δι’ έκάτερον σημασίαν.

ΊΙ προσέγγισι; άλλω; τε και’ έκείνην τήν έποχήνέν Λΐγύπτω τών θρησκευόντων τον Σέ
ραπιν καί τών εί; Χριστόν πιστευόντων καί ή σύμπτωσι; αύτών εί; πλείονα τοϋ ένό; κοινά ση
μεία δέν είναι πράγμα πρώτη,ν φοράν λεγόμενον ή ζκουόμενον έπιστολή τι; περιεργοτάότη τοϋ 

αύτοκράτορο; Άδριανοΰ διαρρήδην μαρτυρεί οτι έν Άλεξανδρεία έκεΐνοι οίτινε; λατρεύουσι τόν 

Σε'ραπιν είναι χριστιανοί, καί έκεΐνοι ο'ιτινε; λέγονται έπίσκοποι τοϋ Χριστοϋ είναι πιστοί τοϋ 
Σεράπιδο;. Ούδεί; ένταϋθα, λέγει, είτε ίουδαϊο; Αρχισυνάγωγο; είτε σαμαρίτη; ύπάρχει μ.ή ων 

άστρολόγο;, οΐωνοσκόπο; ή τούλάχιστον αγύρτη;· ό ίδιο; δ πατριάρχη; όταν έρχεται εί; τήν 

Αίγυπτον Αναγκάζεται ύπό τών μεν νά λατρεύζ, τόν Σέραπιν, ύπό τών άλλων νά λατρεύη τον 

Χριστόν.
*β; εικονογραφημένου, ουτω; είπεΐν, σχόλιον τών μαρτυριών τούτων έχομεν έν τώ αιγυ

πτιακή μουσείω τοϋ Λούβρου χάλκινον άγαλμάτιον θεού αίγ-υπτία; Ιερατική; φυσιογνωμία; καί 
περίαπτον έν σχήματι ίέρακο; ή άλλου οίουδήποτε πτηνού’ Αμφοτέρων αί κεφαλαί κορυφοϋντζι 

εί; σταυρόν ελληνικόν (*)  καί εκείνο μέν παρίστησιν κατά πάσαν πιθανότητα τδν Σέραπιν, ένώ

(1) Σημείωσών ότι διακρίνομεν διάφορα ειδζ| σταύροΰ’ τδν ωτίτην φεονντα άνωθεν κρίκον, τδν ί.Ι,Ιηνιχδν 
μετά ίσων πλευρών, τδν Λατινικόν έχοντα τήν κάθετον μεγαλυτεραν, τδν ινδικόν /” σβάζισκα τοΰ όποίου 

τό περίαπτον έκτδ; πάση; αμφιβολία; συμβοΰ.ίζει τόν Όρον, υιόν τοϋ Όσιρίδο-Σεράπιδο;, Οεοϋ 

τή; Ανζγ-εννησεω; καί τή; άκρα; θεότητο;. Ό Σέραπ·.;, κατά τδν Lctronne, είναι κυρίω; εύ

ρημα τών Πτολεμαίων, έξελλήνισι; τοϋ καθ’ αύτδ αιγυπτιακού Όσίριδο;, προχειρισθεί; εί; Επίση

μον θεότητα τοϋ κράτου; οπω; δέχεται τήν κοινήν λατρείαν πάντων, ίσω; δέ καί τών Ιουδαίων. 

Ό δέ Όσιρι; ήτο Ανέκαθεν έκ τών μεγίστων θεοτήτων τοϋ αιγυπτιακού πανθέου, τδ κατ’ έξοχήν 
πανυπέρτζτον καί κύριον "Ον, τοϋ όποίου έκδήλωσί; είναι ό ήλιο;, ό νυκτερινό; δμω; ό κεκρυμ- 

μένο; καί μέλλων ν’ ζναφανή τήν πρωίαν ύπδ τήν μορφήν τοϋ ‘Ώρου, υίοϋ του καί τοϋ ίδιου εαυ

τού συγχρόνως· Αντιπρόσωπο; δ’ αύτοϋ έπί τή; γής είναι δ ταύρο; Άπι; θνήσκων έπίση; καί 
μετεμψυχούμενο; εί; τον ίδιον έαυτόν του· οπω; όλοι οί Αιγύπτιοι μετά τδν θάνατόν των γί
νονται ’Οσίρεδε; ουτω; καί ό Άπι; γίνεται Όσδρ-’Άπι;, Σέραπι; τούτέστιν κατά τού; ϊλληνα;- 

ώ; δήλον ή πρυτανεύουσα έν τώ μ.ύΟω ιδέα είναι ή τοϋ θανάτου καί τή; άναγεννήσεω;, ή Αμοι

βαία έναλ.λαγή τοϋ Θανάτου καί τή; ζωή;, τή; ήμερα; καί τή; νυκτό;, τοϋ θέρου; καί τοϋ χει

μώνα;’ καί ταύτην τήν ένεργόν έν τη δημιουργία δύναμιν οί μεμυζ,μένοι, έπερχομένην ζωήν όνο- 
μάζοντε;, έσυμβόλιζον δια τοϋ σταυρού.

’Ακριβέστατα πρό; τήν μυστικήν ταύτην διδασκαλίαν τών ίίρέων τή; Μέμ.φιδο; συμπί
πτει καί ή περί τοϋ Βάκχου Διονύσου δρφική παράδοσι;· δ ταυρόυ.ορφο; Βάκχο; ελαβεν έπίση; 

βίζεον θάνατον ύπδ τών Τιτάνων, άνεκλήθη δ’εί; τήν ζωήν έν τώ κόλπω τοϋ πατρό; του 
Διό; (διθύραμβο;)’ ουτο; προΐσταται τών ύγρών καί θερμών σπερμάτων, ων ό οίνο; ώ; έκ τή; 

ρευστή; καί ζωηρού αύτοϋ καταστάσεω;, είναι τδν σύμβολον· έν άλλοι; όροι; είναι ό προστά

τη; θεδ; τοϋ γενεσιουργού σφρίγου;, τή; γ'ονιμότητο; τών δντων καί ώ; τοιοϋτο; συνδέεται 
πράγμα-n καί ό Διόνυσο; μετά τοϋ σταυρού- έν άρχαίω ίδίω; άγγ-είω, πολλάκι; παρατεθέντι, ται

νία ιερατική ητι; στέφανοί τήν κεφαλήν τοΰ Οεοϋ, κοσμείται ύπδ σειρά; ολη; σταυρών· πλήθο; 
άγ·γείων τοϋ λούβρου ίταλλοελληνικών φερόντων έγγράπτου; παραστάσει; βακχικών σκηνών 

παρουσιάζει τον σταυρόν έπίση;· τέλο; εύρέθη ένΊΙρακλείω καί έπί άρτων έν φυσική καταστάσει 
οιτινε; άπετέλουν τδ μυστικόν δεΐπνον τών ιερών δργίων. Τήν αύτήν δ’ άναμφιβόλω; σημασίαν 

εχει και δ'σταυρό; δσάκι; άπαντά φερόμενο; ύπδ τοΰ Σαμύή-Βούλ π. χ. υίοϋ τοϋ Σαλμαναζάρ 

(882 π. χ.) καί τοϋ Άσσούρ-Ναζίρ-Χαβάλ, βασιλέω; τή; Ασσυρία; (930 π. χ.)έν τοΐ; άνα- 

γλύφοι; τή; Νινευί, άτινα κοσμοϋσι νϋν τδ Βρεττανικδν μουσεΐον, έν τοΐ; γαλατικοί; τάφοι; 
καί έν τοΐ; Τρωικοί; εύρημασιν τοϋ Σλίεμανν. Καί ή περιώνυμο; δέ ινδική σβάστικα (έξ ή; τήν 

Αρχήν ελαβεν ό χαρίει; μέανδρο;) παρά τήν Αποκλειστικήν έρμηνείαν τοϋ Max Muller καί τοϋ 

Burnout, παραδεχομένων αύτήν ώ; άπλοϋν σύμ,βολον εΰοιωνισμοϋ καί εύλογία;, δέν δύναται 

βεβαίω; νά έξαιρεθή τή; κοινή; ερμηνεία;· τοσοϋτον μάλλον καθόσον κυροϋται αύτη πέραν 

πάση; άμφισβητήσεω; ύπδ Αγαλματίου εύρεθέντο; έν Ίσσαρλίκ ύπδ τοϋ Σλίεμανν και δημοσιευ- 
Οέντο; ιδία έν τή Revue de l’Ecole (FAnthropologie (15 Μαίου 1891).

Ταΰτα πάντα έξηγοϋσιν έπαρκώ; τήν γενίκευσιν τοϋ συμβόλου τοϋ σταυρού. Τδν άνθρωπον 

τών πρώτων ημερών έξέπληξεν, ώ; τόσα άλλα φαινόμενα, καί τδ μυστήριον τή; διαρκεία; καί 
διαιωνίσεω; τή; ζωή;· ό Αφελέστερο; δέ τρόπο; δι’ ού τούτο έξ Αρχή; παρεστάθη, ύπεχώρησεν 

εννοείται βραδότερον, όταν δ πολιτισμό; έκάλυύε διά συνθηματικών μέσων πολλά; γυμ.νά; Αλή

θεια;, εί; τδ τελειωμένον σύμβολον τοϋ σταυρού.

ίκάστη τών ίσων πλευρών τελειώνει είς γάμμα κατά τήν αύτήν πάντοτε άεύΟυνσιν τεΐνον, καί τέλος είς τον 
εχοντα Απλώς σχήμα Ταΰ.
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Τζ χργχϊχ ύλικώτατα έκεϊνα σύμβολα, είναι Ανάγκη νά παραδεχθώμεν οτι προσέλαβον 
χαρακτήρα άγαπζ,της έξιδανικεύσεως, r.Hr, ενωρίς, έν τοϊς όργίοις καί τελεταΐς τοϋ Βάκχου 
και τοϋ Σεράπιδος, περί ών συνήθως τόσον κακήν Αποκλειστικώς ιδέαν έχομεν έσχηματισμένζ,ν 

προσιδιάζοντα δέ πλέον επακριβώς είς τζ,ν ηθικήν άναγίννησιν, είτε έν τούτοι είτε έν έτέρω κό- 

σμ.ω, παρέλαβεν έν τααύτζ, Αναπτύξει ό χριστιανισμός· άλλως τε παρουσίαζον το διπλοΰν πλεο

νέκτημα διά την νέαν θρησκείαν και νά τζ,ν καθιστά σεβαστόν και οπωσδήποτε Αποδέκτην 

παρά τώ παλαιώ άνθρωπο», καί νά υπομιμνήσκει συγχρόνως τόν θάνατον καί την άνάστασιν 
τοΰ ίδρυτοϋ αύτζ,ς- ίδέαι αϊτινες ύπελάνθανον ηδη έν τώ σταυρώ τοϋ Σεράπιδος ζκί τοϋ Βάζχου.

Φαίνεται δ’ οτι οί χριστιανοί έπί μακρόν είχοντο στερρώς καί Απαραμόρφως τοΰ παλαιού 

συμβόλου, διότι ό καθαυτό σταυρός, ό .έαη»·ζκές λεγόμενος σταυρός έν τζ, Αρχαιολογία, μόλις 

περί τά τέλη τοΰ IV αίώνος εμφανίζεται έν ταΐς ρωμαϊζαϊς ζατακόμβαις- πολύ δέ βραδύτερον 

έφάνη ό ούτωσει καλούμενος σταυρός τοΰ άγ. ‘Λνδρέου ό έχων τό σχζ,μα X. Καί όταν δέ Ακόμη 
ό σταυρός άπε'βζ, τό έσίσημον καί κανονικόν συμβολον της ’Εκκλησίας, διετζ'ρζ,σεν άπαρεγκλί- 
τως τζ,ν μυστικήν εκδοχήν τών Αρχαίων ένσ-ζ,μων έν τοϊς συγγράμ.μασι τών Πατέρων καί τοϊς 

λειτουργικοΐς βιβλίοις δ σταυρός καλείται τό: Ξύλον της ζωής (lignum sitae) : Σταυρός η 

ήμετέρα ζωη (Crux vita nostra). Είναι λοιπόν καί ό χριστιανικός σταυρός, ύπό τινα τούλά

χιστον έπούιν, ή ΐπερ^οριένη ζωή τοϋ Σωζομένου. 'Ο θάνατος τοϋ κυρίου διά τούς πιστεύοντας 

-ζ,ν ·ή Αφετηρία της άναγεννάσεως τοΰ Ανθρωπίνου γένους, καί ή πηγ·η νέας πνευματικής καί 
μ.ακαρίας ζωής. (Έζ αναγτωσεως).

I. 3ST. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

ΊΙτο γάμος συμφέροντος.
’Εκείνος ητο είς ώριμον -ηλικίαν, ύπζνδρευσε ζκί τζ,ν τελευταίαν άδελφην του, ώστε ήλα- 

φρώθη Αρκετά τό θυλάζιόν του καί ήσθάνθη την Ανάγκην νά Ανανεώσζ, οσα έπζ,ραν οί τρεϊς 
γαμβροί του καί νά φέρη οικοδέσποιναν είς τόν οικόν του.

Είς έκ τών γνωστών του, γέρων σεβάσμιος, δ όποιος είς χρόνια περασμένα έπηγγέλετα 
τόν .Ύροζίνήτην, ζληρονομησας τό επάγγελμα έκ τάς μζ,τρός του, περιωνύμου προ&τητρίας, 

χνέΥχξε νά τοϋ ευρν) βζλάντιον καί οικοδέσποιναν. Ό σεβάσμιος γέρων, ητο τώρα άπλούστατα 
ερασιτέχνης, διότι αί έποχαί ηλλαξαν καί δέν έχουν πλέον Ανάγκην μεσιτών τά συνοικέσια.

’Εκείνη ητο κόρη ζάλης οικογένειας, ορφανή πατρός, μέ καλήν κνατροφέ,ν καί συνηθισμένη 
νά περνά ενα μήνα τοϋ θέρους είς Κέρκυραν, πατρίδα της μζ,τρός της, ά οποία άπό φυσικήν 

φιλοπατρίαν, άν καί προ τριακονταετίας κάτοικος της πόλεώς μας, έπεμψεν ομ.ως, μέ 07,ην 

τ·>,ν πικρίαν τοϋ χωρισμού, τά κοράσιά τζ,ς νά έζπαιδευθώσιν είς τό έν Κέρκυρα Άρσάκειον.
Ή Έλίζα ητο πολύ χαρίεσσα- έλάτρευε τόν μουσικήν καί έπόθει τάς φυσικζς καλλονάς 

πης Κερκύρας, άν καί έζη είς μίαν έκ τών ώραιοτέρων πόλεων της οικουμένης. ·

Κακαί γλώσσαι, έλεγον οτί ό λογισμός νης έφέρετο προς ενα ζωγράφον Κερκυραϊον καί 

τάς θαυμασίας τοπογραφίας τζ,ς Κερκύρας, προύτίμα νά τάς βλέπζ, έπί τών πινάκων τοΰ 

καλλιτέχνου.
Όλίγαι συγγενείς τοΰ Γεωργίου, έν αις καί η μεγαλειτέρα άδελφ-η του, έπανέλαβον Αρκετά 

ύψζ,λοφώνως τούς ψιθύρους τών κακών γλωσσών, μέ τζ,ν γλ.υζεϊαν έλπίδα νά ματαιώσωσι τό 
συνοικέσιον. ΊΙ άδελφ-η ίσως έφοβεϊτο μήπως χηρεύσζ, καί ύπανδρος ών ό Γεώργιος, δέν δυνηθ-ρ 

να φανρ χρ-ζ,σιμός είς αύτάν.
Ό Γεώργιος διά τούς δύο λόγους τούς όποιους Ανέπτυξα καί οί όποϊοι ησαν αποχρώντες, 

έκλεισε τά ώτά του καί ένυμφευθη την Έλίζαν.

— « ΊΙ φαντζγμένη, ή αγι>λχστν.·ή, ποΰ τραγουδεϊ σάν πριμαντόνα, ποΰ ολο τα- 
ξείδια ονειρεύεται. . . . νά ίδ-ρ τί θά τόν κάμ.-ρ. Τέτοιαις γυναίκες σβύννουν τόν Ανδρα- μά τί 

μέ μέλ.λει; άς τζ,ν πάρρ νά καταλάβν) τί θησαυρούς είχε μέσα στο σπζ,τι του- ά άδελφαϊς 

είναι άλλο πράγμα », ειπεν η αδελφή του ά μεγαλειτέρα, πρός τάς δύω δμοφρονούσας 

θείας τζ,ς.
Άπό τώρα μάς κάμει τό βχρΰ, χνρ’Λ θά μάς κλείσρ καί τόν πόρτα της, ειπεν η μία έκ 

τών θείων, προ πολλοΰ χζ,ρεύσασα.
— « Ό άμυαλος, ό κουτός ό Γεωργάκης ! μπορούσε άν έκανε υπομονή καί δέν ξεμυαλ- 

λίζουνταν μ’αύτ-ην, νά πάρ·ρ διπλάσια Από οσα πζ,ρε », ειπεν ζ, άλλη θεία, γεροντοκόρη έξα- 

κουστη διά τ·ην καζά,ν γλώσσάν της.
— Δέν ξεύρετε δά. . . . χά. J χά ! χά ! ειπεν ή γεροντοκόρη, Αφού έπέρασε μέ δυσκολίαν 

κλωστήν είς τ-ην βελόνην τζ,ς.

— Τί τρέχει;
— Τόν κατέπεισε τόν άμυαλο τόν Γεωργάκη, νά πάγρ στην Κέρκυρα.
— Στην Κέρκυρα !! ομ.ως τζ,ς άδελφαίς του ούτε ’στάς Σιλυβμάς τό παναγύρι δέν της 

πάγε ποτέ . . . αί . . . έχει ό καιρός γυρίσματα.
—Έτση είναι οί μπούφοι, Αντί απ’ την Αρχή νά μην την δώσζ, θάρρος, γένζ,κε σκλάβος τζ,ς.

— Καί ξεύρετε τί ακόυσα ;

— Τί ακόυσες;
ΊΙ γραία κόρη είχε πολλν,ν πλαστικήν φαντασίαν καί είς έκαστον Αποκύημα τάς φαντα

σίας τζ,ς, συνείθιζε μετριοφρόνως νά προλέγγ ά νά έπιλέγζ, οτι «ηκουσε νά τό λέγν) δ κόσμος».
— Λύτδ τό ταξεΐδι γιά την Κέρκυραν θά γένρ μόνον καί μόνον γιά νά παρζ,γορηΟά) ό 

δικός τζ,ς, ό ζωγράφος, πού άρρώστζ,σε Απ’ τόν καϋμό του.
— ΙΙά ... . τζ,ν Αδιάντροπη .... θάρτ-ρ η ώρα ολα νά της τ’ άραδιάσω.

* »
*

Λύτά καί τά παρόμοια, ύπεδέχθησαν τόν γάμον τζ,ς Έλίζης καί τοΰ Γεωργίου.

Τό νέον ζεύγος έταξείδευσε καί -Ji Έλίζα ώδ-ηγζ,σε τόν σύζυγόν τζ,ς είς ολας τάς μαγευ- 

τικάς τοποθεσίας τ-ζ,ς νήσου, τζ,ν οποίαν τόσω ήγάπα, καί κλίνουσα τζ,ν χρυσήν κεφαλήν τζ,ς 
έπί τοϋ ώμου του, έλεγεν, ένζ» οί γαλανοί όφθαλ;Λθί τ-ης, έπλζ,μμύρουν άπό δάκρυα εύτυχίας.

— Καμμιά φορά, όταν μαθάτρια ήρχόμην μέ τό βιβλίο ’στο χέρι σ’ αύτό τό περιγιάλι- 
ξεύρεις τί έσκεπτόμην;

— Τί έσκέπτεσο;
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— 'Ότι αύτζ,ν ολζν τζ,ν φυσικόν καλλονήν, τέ,ν οποίαν καί αΰτοκρατορικό άκόμζ κε- 
φαλό έξέλεξεν, ώς παυσίλυπον άναχωρζ.τζριον, δέν έπρεπε νά τζ,ν θαυμάζω μόνζ, άλλά στζ- 

ριζομένζ, είς τον βραχίονα άγαπζ,τοΰ συντρόφου. Τάς παιδικάς σκέψεις μου, καμμ.ιά καλό νε
ράιδα μέ τό μαγικό ραβδί τζς έπραγματοποίζσε. Τί εύτυχζς που είμαι Γεωργάκζ,.

— Καί έγώ ποΰ έτρεμα . . . ποΰ ένόμιζα τόν γάμον τάφον τζ,ς έλευΟερίας μου καί — τό 

δμολογώ μέ ταπείνωσιν, — άπεφάσισα νά νυμ.φευΟώ μόνον δια λόγους συμφέροντος, ποίαν άνέλ- 
πιστον ευτυχίαν εύρον, Έλίζα, πλζ.σίον σου ! Δέν είσαι άνθρωπος, είσαι άγγελος . . .

— Είμαι απλο-ύστατα γυναίκα. Είμαι ζ, γυναικούλα σου.

* ♦
*

ΠαρζλΟον τρία έτζ,. Ή σκζ,νό είς τόν οικίαν τών θείων τοΰ Γεωργίου· είναι παρούσα και 
ζ μεγαλείτερζ άδελφζ του, ·/) όποία μόλους τούς φόβους τζς, δέν έχζρευσεν άκόμζ-

— Μαύρζ, ζ, ώρα νά ζ,τα.νε ποΰ τόν έπαιρνε τόν Γεωργάκζ. Τό κατέστρεψε τό παιδί.

— Δέν τόν λυπούμαι καθόλου’ άς χτυπάζ, τό κεφάλι του, γιατί εκείνος τά έφταιξε.
— Και ξέρτε τί λέγει ό ζόσμ.ος ; ειπεν ζ γεροντοκόρζ, ό οποία κατά τό διάστζμα 

τζς τριετίας όδόντας έχασε μόνον, άλλ’ ζ κακία τζ,ς γλώσσζς δέν όλιγώστευσεν.

— Τί λέγει δ κόσμος;

— Πώς τώρα ποΰ ό Γεωργάκζς ’πτώχευσε, σκοπεύει αύτό ζ, νερόβρκστζ νά τόν άφζ,σζ, 
τόν άνδρα τζς καί νά πάγγ ’στόν Κέρκυρα ποΰ τζ,ν περιμένει δ ζ. . ..

— Ό ζωγράφος τζ,ς ;

— Ναί. . . ποΰ τό κατάλαβες; ακόυσες καί σύ νά τό λέγζ, ό κόσμος;

— Ναι τάκουσα- έγώ Οά πάνω νά τζ,ν άσαδιάσω καί νά τζ,ν 'πω οτι έυ.άΟαίζε τά σζέ- 
διά τζς- νά μ.ό 0αρρ·7, ό νερόβρκστζ πώς κοιμούμαστε.

— Θάρτω κ’ έγώ. Καθόλου δέν χολόσκασε γιά τζ,ν καταστροφζ.ν τοΰ άνδρός τζ,ς. "Εναν 

πραγματευτό ρώτζ.σα, ποΰ περνάει άπ’ τό σπζ,τί τζς καί μοΰ λέγει, ποΰ ολο πιάνο παίζει 
κι’ όλο τραγουδεΐ. Τί τζν μέλλει: δ ζωγράφος νά ζ,νε whi.

—Ή ογουρσούζα, ζ, νερόβρκστζ,! ! !

•—’Ελα, θεία, έγώ είμαι ντυμένζ, βάλε καί σύ τό καπέλο σου, νά ’πάμε. '

— Στάσου νά βάλω λίγζ πούδρα καί νά κάμω τά μαλλιά μου σγουρά, ειπεν ά γραία 
κόρζ, έπιπάσσουσα μέ άφΟονον δρυζόκονιν, τό έρρυτιδωμένον πρόσωπόν τζ,ς.

♦ *
*

ΊΙ Έλίζα μετά τζ,ν καταστροφζ.ν τοΰ συζύγου τζ,ς. άφζ,κε τό Πέρα καί κατώκζ,σεν είς 

μικρόν οίκίσκον, περικυκλούμενον άπό μικρόν κ.ζ,πον, είς τό Μέγα-Ρεΰμα, χωρίον τοΰ Βοσπόρου.
Τά δωμ.άτια τοΰ οίκου τζ.ς, άπζστραπτον έκ τ·7)ς καΟκριότζτος καί ζ. αβροδίαιτος κόρζ, 

παρασκεύαζε μόνζ, τό φαγζ,τόν καί περιεποιεϊτό τ/,ν μικράν κόρζ,ν τζ,ς.

'Όταν το εσπέρας έπέστρεφεν ό Γεώργιος, έβλεπε τά πάντα καθαρά, γελαστά προσωπά- 

κια άπέναντί του καί τά χείλη τζς συζύγου τσυ, πάντοτε παρζγορα.

•—Έτσζ λοιπόν καταβάλλεσΟε σείς οί κύριοι άνδρες, μέ τό πρώτον κτύπζμκ; Τί έν- 
τροπζ,, καί τί αμαρτία ! σοΰ μένει τόση μεγάλζ εύτυχία, πρός τζ,ν δποίκν Οελζματικώς κλείεις 
τά μάτια σου, ώστε ευρίσκω άδικον τζ,ν λύπζ,ν σου. ΊΙ κόρζ, μας ύγειζ,ς καί ροδοκόκκινη, δέν 

είναι εύτυχία μεγάλζ,;
— Ναί είναι. . . έλεγεν εκείνος άσπαζόμενος τζ. μετάξινα μαλλάκικ τζ,ς κόρης του.

— Καί ή ίδικζ μου άπειρος άγά.πζ,;

—Έσύ είσαι άγγελος.
— Είμαι άπλούστατα γυναίκα.
— Μά έσένα λυπούμαι- ποΰ είσαι τώρα καταδικασμένη, νά ζης τόσω ταπεινό ζωώ,.. .

— Παραπονοΰμαι; λοιπόν ; έγώ είμαι εύχκριστζ.μένζ καί δέν σοΰ δίδω τό δικαίωμα νά 

μέ οίκτείρζ.ς. ΊΙ νά μζ, νόμισες πώς γείνεσαι εύμορφος μ’ αύτό τό τραγικό πρόσωπο.... Σάν 

καλοί κυβερνζται, τώρα πρέπει νά δείξουμε άταρκξίαν, ποΰ μάς ζ,υρε ζ τρικυμία. Τώρα άς σέ 

φιλ-ζ,σω- πρόσεχε τό παιδάκι μας, γιατί ηλΟεν ζ μ.αΟζτριά μ.ου καί έπιστρέφώ άμέσως.

’Ενώ έφευγεν, έστρεφε τζ,ν ξανθόν κεφαλών τζς, χρυσίζουσαν άπό τάς άκτϊνας τοΰ ζ- 
λίου καί έχά.Οζ, όπισθεν πυκνοφύλλου ροδονείας, άφοϋ έστειλε μέ τά μικρά χεράκια τζ,ς, δυο ά

κόμζ φιλάκχα διά τον σύζυγόν τζ,ς καί τό παιδί τζς.

♦ *
★

Ίδρωμένζ, ζ, θεία καί κατάκοπα, ζ, άδελφζ, έφΟασαν καί άπό τ/,ν μισανοιγμένζ.ν Ούρα, 

βλέπουν τον Γεώργη νά φιλ$ τό παιδί του.
ΊΙ γραία κόρζ έσπόγγισε τόν λευκόν έκ τζς δρυζοκόνεως ίδρωτα, προσποιουμένζ οτι σπογ

γίζει τά δάκρυα καί είπε-
— *Αχ,  τό θεριό τό άνζ,μερο, τό σκύλλα τζ,ν άπιστζ, όταν είχε, ζ,το καλός καί τώ

ρα ... τόν δίνει νά φυλάγ-ζ, τό μ.ωρό,γχά. νά σχάζεται έκείνζ αντίκρυ ’στον καΟρέπτζ,ν άχ...άχ...
— "Αχ το άδελφάκι μ.ου. . . άχ . . . ζ καρδιά ραγίζει. Μά Οά σοΰ τζ,ν κάμω τζ,ν άσυ- 

νείδζ,τζ,!!!
-Ακούσε, πιάνο παίζει- κ.αρδχά άπονη ....

—'Λ, ζ θεία Μαρίνα καί Ζ Ξανθίππη ! ! ! ΙΙώς τό άπεφασίσατε . . . ειπεν ό Γεώργιος 

πλζ,σιάζων αύτάς.
—’Ήλθαμε νά σέ ’δΑοΰμε.
—Έκάματε πολύ καλά. Καθζστε- τώρα Οά έλΟζ, καί ζ Έλίζα μ.ου.

—ΊΙ Ίίλίζα του (;)

— Βλέπετε, θεία, τί ώραία κόρζ ποΰ έχω ;

—’ΛλζΟεια ώραΐο κοριτσάκι.
—Άπαράλακτο, ζ Έλίζα μου.

—ΊΙ Έλίζα του (;)
— Ποχός παίζει πιάνο; ειπεν ζ γραία κόρζ, λικνίζουσα τζ,ν μικράν μεταξύ τών βρα

χιόνων τζ,ς.
—”Λχ, θεία, ·ό γυναΐκά μου ...
—"Αχ, λέγε, έλεύΟερα .. . ζμεϊς ζϋ.Οαμε γιατί σέ πονούμε . . . λέγε, ξέναις δέν εϊμασΟε- 

Οειά καί άδελφζ.· άνοιξε τόν καρδιά σου.
Ό Γεώργιος έκλαυσε καί ζ, γραία κόρζ, έξζκολούθει νά προσποιζ,ται, οτ. κλαίει.
— Σζμερον είμαι όλιγώτερον δυστυχώς. Ένόμισα, οτι Ολοι Οά μέ άρνζ,Οοϋν ’στζ δυστυ

χία μ.ου.. . σας εύχαριστώ ποΰ ζ,λΟατε.
— Πά, τί λόγυυς. τό «ϊμα νερό δέν γίνεται.
—"Αχ, άν δ θεός μοΰ έδωκε τό,ν καταστροφζ.ν αύτζ,ν τζ,ν οικονομικόν, μ.’ έδωκε όμως 

ε'να άγγελον ώς σύζυγον.. . Ή Έλίζα είναι σωστός άγγελος. Ίόκείνζ παίζει πιάνο, άδελφώ
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μ.ου. "Αλλοτε τ, μουσικά, τζς ζ άρμονιζζ μ.’ έτερπε καί πολλαί; φοραίς άπεκοιμζ.θζκα εί; τά 
γόνατά τζ; μέ τά γλυκά τραγούδια τζς, τώρα 'Λ καιροί άλλαξαν ά μουσικέ, τζ,ς συζύγου μου, 
μ.έ συγκινεΐ διπλάσια, διότι μ.’ ενθυμίζει τζ,ν εύγενζ, καί ώραίαν άφωσίωσίν τζ,ς___ά, μουσικό

τ7,ς συζύγου μου μάς τρέφει. "Εχει μαθζ,τρίας καί δίδει εί; αύτά; μαθά,ματα μουσικζ,ς, χωρίς 

νά λζ,σμονλ, καί τά οικιακά καθζ,κοντά τζ,ς. Χωρίς αύτζν τζ,ν γυναίκα, έπρεπε ν’ αύτοζτονζ,σω.

Τώρα έγραψε στζ,ν Κέρκυρα .. .

— Στζ,ν Κέρκυρα . ..
— Ναι, εί; ένα θεΐόν τζ,;, διά νά μ.έ παραλάβζ, πλζ,σίον του, εί; τά; ίδικά; του εργα

σία; καί ελπίζει νά περάσουν γράγορα αί ζακαί ζ,με'ραι. Βλέπετε; έτελείωσε τώρα το μάθζμά 

τζ; ζκί τρέχει μέ το ποτιστζρί τζ; νά περιποιζΟί) τά άνθζ, τοϋ κάπου. θζ,σαυρο; μοναχός.
• *

*
Ένώ άνεχώρουν, ζ, θεία Μαρίνα, ε’πεν, εί; τζ,ν άνεψιάν.
— Τά είδε;; ψεύτικο; λόγο; δέν βγαίνει. Κάμνει άλεπουδχαί; . . . γ^ά νά τον κουβαλάση 

μια στζ,ν Κέρκυρα, ζ’ ύστερα . ..
Γ. Γ. Ώ άνΟρωπότζς! διατί πιστεύουσα άβασανίστως εί; τό,ν κακίαν δυσπιστεϊ; εί; 

τέ,ν άρε τζν;

ΛΛΕΙΛΧΔΡΑ ΙΙΛΙΙΛΔΟΠΟΓΑΟΪ

ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟΝ ΛΩΡΟΝ

Επ' εσχάτων τό έκδοτικόν κατάστζ,μα Caiman Levy έν ΙΙαρισίοις έξέδωκεν ύπό τόν 

κοινόν τίτλον «CadeaU de Noces» τρία διζ,γά.ματα, γαλλιστί εννοείται, τοϋ ζ,μετέρου Κου 

Ψυχάρζ, των οποίων τά δύο τελευταία aL’c.lrangei'» καί «Jalousie» έδζμοσιεύθζσαν τό 

πρώτον έλλζ,νιστί ύπό τοϋ συγγραφέω; έν τί| ’Εστία (Ό μουσαφίρζς—Ζούλιαψ τό βιβλίον άφιεροΐ 
ό πολύ; συγγραφεύ; εί; τόν σοφόν κριτικόν Anatole France διά προλόγου μεστού οξείας, 
άλζθοϋς καί ύψζλλ,ς παρατζρζτιζότζ,το; έπί τοϋ θέματος τό όποιον σπουδάζει εί; τά διζ,γζ- 

ματα ταϋτα· καί τό θέμα τοϋτο είναι «ό έρως τών νέων έλλζ.νων»· εί; τν,ν λεπτεπίλεπτον άπο 
ψίλωσιν τοϋ έρωτο; παρά τοϊ; άκρω; πε πολιτισμένοι ς αντιθέτων τόν καθ’ ζμκ; έρωτα, γράφει: 
«Οί έλλζνε; δέν είναι άνθρωποι πολύ λεπτοί- έχουσιν αίσθζματα άκέραια· κατά βάθος πιστεύω 

ότι ούδεμίαν διάζρισιν ποιούνται μεταξύ τοϋ ύλικοϋ έρωτο; καί τοϋ άλλου έρωτο;· ένεκα τοϋ 

οποίου παραμένουσιν άγνότατοι· ά; τού; άφά.σωμεν τοιούτου;. Άγαπώσι- δέν γνωρίζουν νά λέ

γουν άλλο τι. Τό πάθος, τίποτε άλλο παρά τό πάθος, τό πάθος πάντοτε είναι τζ,ς ζωλ,ς των 
ό νόμος. Άφ’ 8του άγαπά.σουν δεν ύπάρχει πλέον τό έλάχιστον μόριον έν αύτοΐς τό όποιον νά 

μ,ζ,ν είναι ερω;· είναι έπίσζ; πολύ λυρικοί καί τόν λυρισμόν τούτον σέβομαι. Δέν έχω έφεύρη 
ούδένα έκ τών έξζ,ς τύπων, θά τού; άπαντζ.σετε είς έκαστον βζ,μα παρ’ αύτοΐς». Τό ύφος τοϋ 

κυρίου Ψυχάρζ, διά τοϋ όποιου έφιλοτέχνζ,σε μέ τόσζ,ν περιπάθειαν τ/,ν «Άγάπζ.ν» καί πλείο- 
να; άλλα; σελίδας τοϋ «Ταξιδιού του», καθώς όρθώ; παρετζρζ,σεν ζ,δζ, ό κ. Ροίδζ,ς δέν δύνα- 

ται νά θεωρζθζ, έπακριβώ; πεζό; λόγος- τό αϊσθζ,μα ζαί ό λυρισμός, τών φράσεων τό άσύνδετον, 

. _ I—-·" — ■■■ ■ ----------- -- ---------------------- ;--------------------------

τών Ιπώων ώς έπί τό πλεΐστον δέν ύπερβαίνει τό μάκρος τάς τρεις γρζμμά; καθιστώσιν όντως 
τάς σελίδας αύτοϋ πεζά ποιζματα άμιμζ,του γλυκύτατο;' προτερζματα, τά όποια έξαίρεί 

Ισως ζ, άκρα τελείωσις τΖ; γλώσσας τοϋ γαλλικού κειμένου πολλαχοϋ, έν ω έξ άλλου τοϋτο 
στερείται τ/,ν κατάλληλον έκείνζ,ν ζωντανότζ,ρα τζς γλώσσζ,ς τοϋ λαού μας- είς ταύτζ,ν εδοκι- 

μάσαμεν νά μεταφέρωμεν τεμάχιά τινα έκ τοϋ ανεκδότου έλλζνιστί μέρους (Cadeau de noces).

X.

Γιατί αύτό τό δάκρι, ’Ελιά ; γιατί αύτό τό δάκρι;
Ναι χωρίς άλλο καλά θάτανε νά μέναμε γιά πάντα έδωπέρα. Ποιο; θκθελε νά παρατά,ση 

τό χωριουδάκι αύτό, οπού κάμαμε τόσες κουβέντες μαζί; οπού ό νοΰ; σου, πολυαγαπζ.μένζ, 
άνοιγε μέ τόσζ, χάρζ στί; νέες ιδέες πού έγεννοϋσαν οί ομιλίες μα; ; όπου δέν είχε; άλλιώ; τό 

φτωχό σου Σεντζ παρά σάν φίλο, τίποτ’ άλλο παρά φίλο, έτοιμο πάντα νά σοϋ λεη χίλιες 
φλυαρίες πού σέ διασκέδαζαν; Δέν θά ζ,σουν εύχαριστζμένζ νά μ.ζ σ’ άναγκάση ζ, παντρειά σου 

νά φύγζ; απ' έδώ, καί ούτε έγώ νά τό κουνά,σω άπό σιμά σου; καί νά μ.·/,ν κοπή αύτό ά, εγ
κάρδια σχέσζ, καί νά βαστάξρ αύτζ ζ ζωά, σου ανάμεσα στούς δικού; σου καί ύστερ’ άπό τό 

γάμο σου;
Λύτά ζ,θελα νά π7, τό δάκρι σου;
Δέν έζαταλά.βαμ.ε, έκεΐ πού έπερπατούσαμε στζ,ν πρασινάδα κάτω άπό τό παράθυρό σου, 

πώς έπζγαίναμεν άπό τό μονοπάτι, κατά μάκρος τοϋ λιβαδιού, ώ; στο σπιτάκι πού ζ,τανε 
μοναχικό πίσω άπό τά μεγάλα δέντρα, στοϋ δρόμου τζ,ν άκρια. 'Ενώ μ.ιλούσαμεν έβγά,καμεν 

άπό τζ,ν πορτοΰλα έξω άπο τόν ζλ,πο.
Έφθάσαμε στο άσπρο τό σπίτι, έμπζ,καμ.ε μέσα· μούχε; είπ9| νά σ’ άκολουθζσω. ’Ήτανε 

χλιαρώτατο άπομεσά.μερο' τί μοναδικό; καιρός ! "Οτι κι' άρχίζει ζ άνοιξζ, οτι κ.Γ είχε βγ·ρ δ 

χειμώνα;· οί μέρες είναι ζεστέ; σάν καλοκαίρι, ό ούρανό; είναι καθαρό; καί γλυκός. Ό ζλιο; 
ζωγραφίζει καταγΐς τζ,ν πρασινάδα, τά δέντρα μέ τό ψιλό τους καί γυμνωμένο σκελετό' καλο
καίρι δίχως φύλλα καί δίχως λουλούδια, οπού τά πουλιά ξετρελαμένα δέν κελαϊδοϋν έπά.νω 

στά κλαδιά, πού δέν έχουν τό πράσινο στόλισμά τους, θάλεγε κανείς πώς ζ φύσζ άπό μπροστά 

είχε ξεκάμ.ζ, τ?.ν άνθζ,σίν τζ;· δέ φέρνει μαζί του μυρουδιές τό χλιαρό άγεράκι πού γλυκοφυσά, 
καί ζ, μονότονζ, χλόζ, δέ ξαφνίζει τό μάτι μέ τά μύρια χρώματα πού σκορπίζζ δ Μάζ,ς άνάμεσα 

στζ, λαμπυράδα του. Καλοκαίρι φωτερό καί έρζ.μο, σάν νά είχε πιζ, ίτ, γί; όλους τούς χυμού; 

κι έφύλαξε μέσα τ/ς ολζ τ'.ν άνοιξζ τζ,ς καί όλα τζ,ς τά ρόδα.

’ΛγάλΓ άγάλια έπεφτεν ζ, μέρα- έδώ ζαί κεϊ άτμ.οί σταχτεροί ξαπλονούντανε στον 

τριανταφυλλένιο*?  ούρανό' τό βζ,μά σου έγεινε πιο αργό' έπάγαινε; κι είχε; γερμέζ/; τζ,ν κεφαλζ 

σου τ/,ν άγαπζμ,ένζ. ζ
— “Οταν πέραση ή άνοιξζ, μοϋ είπες, δέ Οάμαστε πιά έδώ' ζαί μ.πορεΐ νά μζ ξανα- 

•ρρίσωμε ποτέ; πιά μαζί σ’ αύτζ τζ, χώρα.
Ή φωνζ, σου, ζ λυπζ,τερ/, φωνζ σου, μέ άγγιξε κατάκαρδα' δέν μπορώ νά σέ νοιώθω 

περίλύπζ,
— Μά διέ; όμως, Ελιά, τί ώραϊο πού είναι νάχομεν ίδ'Ζ, ά; είναι καί μία φορά, αύτ>, 

τζ φύσζ, μαζύ!
Καί σοϋ έλεγα, μέ εύθυμζ, φωνζ, τί καλό είναι νά ζη κανείς καί νά γνωρίζεται· δέν μοϋ 
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άπάντησες- ΐνχ δάκρι έκύλησε το μάγουλό σου καί έκάμαμε πιο γοργό τό βτγ.χ μας.

‘Αν αύτό τό δάκρι, Ελιά, ήταν για μένα, ποτέ; όλε; οί γχρες δέν Οχ [ΐπορηϋσχν ίχ 
μου δώσουν τ~>, φλογερό άναφτέρωση ποΰ δοκίμαζα εκείνη τό στιγμή.

XII
Χρυσέ άγαπημένε άγγελε, έγώ πού έφοβούμουν μην ταράξω την ζωών σου! . . . ά/ ! 

κι αύτη είναι πλασμένη άπό λΰπε; και δυστυχίες. ΙΙώς μπουροϋμε νά την ύποφέρουμε, άφοϋ 

σέ κάθε στιγμή, όλα χωρίζουνται άπό μάς, και μόλις βρίσκει τον καιρόν η καρδίκ μα; νά /αργ;

Τόρα σέ κυριεύει τοϋ θανάτου ή ιδέα- πρώτη φορά πού σέ ταράζει ή φοβέρα του- δέν πι

στεύει; πώ; για πάντα θά σ’ άφήσρ ό πατέρα; σου. Άλλαξίν όψη τό εύτυχισμένο τό στίτι· 

περπατούν αγάλια και μέ σιγανό φωνή μιλούνε. ΊΙ μητέρα σου στιγμή δέ λείπει άπ’ τό πλευ
ρό του. Μοϋδωσε την άδεια να τοϋ παραστέκομαι κι έγώ πότε και πότε. ’Ελιά, πόση γλύκα έχει 

για μένα νά μπορώ νά λάβω υ.ίρος στό θλίψη σου ! ’Εσένα δέν τό βαστά ή καρδιά σου νά 

μπγ; στην κάμαρα. Ανήσυχη, άμίλητη περιμένεις. Σού φαίνεται πώ; όλα τά παιδιακίσια 
σου χρόνια, πώ; όλη σου η νιότη μαζί του Οά πετάξγ. Ραγίζ’ ή καρδιά σου νά βλέπγ,ς νά 

θολώνουν εκείνα τά μάτια, και ν’ άλλάζ·ρ έμπρό; σου άπό ώρα σέ ώρα τό λ.ατρεμένο εκείνο 

πρόσωπο. ’Από ένα στερνό άγώνκ τη; στοργή; σου μέ τό θάνατο, ήΟέλησε; νά μη γνώρισα,ς 

τόν αρρώστια του και νά φυλάξγ; μέ; στην καρδιά σου τ’ άγαπημένα του εκείνα χαρακτηρι
στικά οπω; τά γνώριζε; πάντα. Τρέμει; νά πάς κοντά του, και όμως άδιάκοπα σέ καλεΐ πλά- 

γι του ή ολόψυχη στοργή σου. Ξέρει; νά τόν περιποιηθής οπω; εκείνο; άγαπα. Και νιοώΟει τίς 
φροντίδες σου και μέσα στην άπορρούφ-ηξι τοϋ θανάτου πού ολο αύξαίνει. Πόσες φορές άπό τότε; 

πού είναι έδώ, επάνω στό κρεβάτι του, Ακίνητος καί χλωμός, άπό μέρες και μέρες, πόσες φο
ρές δέ μ’ έχει; έξετάσν)! ώμιλούσαμε μαζί στην πλαγινή τόν κάμαρα- δέν μπορούσα νά σοϋ 

κρύψω τήν Αλήθεια- αύτό μοϋ φαινούντανε πώ; ταίριαζε καλύτερα στη ψυχή σου’ μά σέ λιμπί

ζομαι κι’ αύτοϋ οπω; πάντοτε- γνωρίζω τί μπορεί νά κάμ-ρ ή άγάπη σου.

Άπό τη λατρεία πού τρέφει; -μά τόν πατέρα σου παίρνει; τή δύναμι νά ξεχωρίζεσαι άπό 
τό παρόν. Αύτό τό βούλιασμα, αύτό ή άδυναμία, ή άφηρημένη καί όκνη ομιλία, ή ά.πουσία 

εκείνη ώρες ώρες όταν βρίσκεσαι έχει, τό ξέρει; είναι πράγματα αναγκαία- τοϋ πατέρα σου ή 

εικόνα μένει άπαράλλαχτη όπως ήτανε καί άλλοτες. Φτερουγίζει άπό πάνω του, στον άγγελο- 
κρουμό του. καί σύ την μαζεύει; μέ; τη φωλιά τή; καρδιά.; σου. Μέσα σου τη ξαναυρίσκει; άκέ- 
ραια, ζωή γεμάτη, μ’ εκείνο τό σκεπασμένο γλυκοχαμόγελο πού είχε κάποτε γιά σένα. Καί 

άπ’ αύτό την όψη πού βλέπει; μέσα σου δανείζεσαι την Αμέτρητη γλύκα τή; Αφοσίωση; σου, 

την βαθιά σου τη γαλήνη, την ειρήνη τοϋ βλεμμάτου σου.
’Ελιά, Αγαπημένη μου, πόσον -ήθελα μέσα σ’ αύτη σου τη θλίψη νά δυνούντανε κάτι τι 

γιά σένα η άγάπη μου ! 'Ολάκερο; ό λογισμό; σου είναι εκεί, επάνω σ’ αύτό τό κρεβάτι πού 

έρχεται ό θάνατος.

XV.
Χθες,στην ταφή τοϋ Αγαπημένου νεκροϋ πού θρηνούμε, τά μάτια σου άνάμεσ’ άπ’τό πλήθο; 

μέ; στην έκκλ-ησιά, τάγαπημένα σου μάτια Αντίκρυσα. Ήσουν γονατιομένη. Ό παπά; μά; 
έλεγε γιά ?να ον, πέρα έκεΐ, μυστηριώδες- μά; έλεγε πώ; βρίσκεται ένα άλλο σπίτι πέρα έκεΐ 

πού Οά πάμεν’ολοι. Μερικοί ακόυαν καί παρηγορούντανε- άλλοι μέ σκυμένο τό μέτωπο, έπολε- 
μοΰσαν ίσως νά πιστεύσουν. ’Εγώ δέν ακόυα καί δέν πίστευα καί δέ θρηνούσα. Τά μάτια σου 

μου' εξηγούσανε τη ζωή. Τά μάτια σου σέ λιγάκι θα μ’ άπαρατώσουν δέ θά τάχω πιά- δέ θά 

τά βλέπω πιά, μά δέν το συλλογοϋμαι αύτόν την ώρα. Ή άγάπη μα; είναι λουλούδι που άν- 

θησεν ανάμεσα στό θάνατο καί όμως νοιώθω πώ; είναι Αθάνατη- δεν είναι βολετό μιά τέτοια 

άγάπη νά χαθ-ρ.
ΊΙ άγάπη, ’Ελιά μου, είναι ή μόνη βέβαιη Αλήθεια γιά μένα- οσοι δέν Αγάπησαν μπορούν 

νά φιλοσοφούν όπως τού; άρέσει. Δέ γίνεται άλλη ποίησις άπό την πραγματικότητα- δέν ύπάρ- 

χει άλλος ούρανός παρά επάνω στό γίς. Άχ ! πόσες ιδέες μπόσικε; μάς ταράζουν καί μά; 

πλανούν ! ΊΙ ζωή μ’ όλη την απλοχώρια τη; έμπηζε μέσα μου καί εννοιωσα τό μυστήριό της. 

Τά μάτια σου άνάμεσ’ απ’ τό πλήθος μέ; την εκκλησία μοϋ τό φανέρωσαν. Σοϋ χρωστώ χάρη 

πού βρέθηκα στον κόσμο. Οί ματιές μα.;, στην πιο μεγά/.η μα; λύπη, απαντηθήκανε και Αλ

λάξανε άνάμεσά του; τόν άτέλειωτον έρωτα ! Ι· Ν. Γ.

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΤ

ΜΓΘΙΣΤΟΡΙΛ ARDEL (Συνέχ. σελ. 45 ζ. έ.)

ΙΙοϊο; είμποροϋσε νά ύποθέση πώς αύτό; ό Παρισινό; σκεπτικιστής, Απογοητευμένος, 

θανατικός διά τ',ν ανεξαρτησίαν του, έδοκίμαζε την ύξεΐαν νοσταλγίαν Αληθινής οικογενειακή; 
εστίας, θερμή; καί άπλουστάτης, μυρισμένη; άπό τρυφερότητα καί παρομοίας μ’ εκείνην 

πού ει/εν ΐδζζ παιδί, στον πατρικόν του οιζον καί τή; όποία; διετήρει άνάμνησιν Απείρως 
προσφιλή; . . Καί τοιουτοτρόπως ΰνειρευόμενο; είχε φθάσγ στην άκραν τή; διόδου τών Ήλυσίων 

καί πριν την εγκατάλειψη, έστάθη μιά στιγμή διά νά παρατηρήσγ τό πανόραμα τών Παασίων 
πού έξετείνετο έμπρό; του. Κατά την ώραν αύτήν τή; προσεγγίσεω; τού δειλινού, ό ούρανός 
έλάμβανε χρυσού; χρωματισμού; μοναδική; λεπτότητο;- τό πρώτον άστρον έρ-ημιζόν έλαμπυριζε 

μέσα στό διαυγές άπειρον, καί τών Ανθισμένων ζαστανεών αί ζορυφαί είχαν διαπεραστική 

μυρωδιά. Βέβαια, δ Ροβέρτο; Νωρής ητο πολύ καλλιτέχνη; διά νά μό μείν/j Αναίσθητος 

πρό; την ποίησιν την όποιαν Ανέδιδε ή δροσερό αύτη άνο ξι;' άλ.λά δέν την Απελάμβανε κατά 

τόν τρόπον τών κοινών Ανθρώπων, πού ύφίστανται τά; εντυπώσει; χωρίς νά τά; εννοούν. Και 
κατ’ αύτήν την στιγμ.ήν, οπω; πάντοτε, έμενεν πεπωρωμ.ενο; ερασιτέχνης, επιφυλακτικός 

εί; κάθε τι πού είμποροϋσε νά προκαλέσγ καλλιτεχνικήν εύαισθη.σίαν.
Μέ ύξεΐαν διορατικότητα έμελέτα καί την ίδικήν του ζωήν καί τών άλλων, γινόμενος, 

ένεκα αύτής τή; επιμόνου σπουδής, παρατηρητής περίεργο; καί μέ αίσθημα εκλεπτυσμένου, 
άπό τόν όποιον τίποτε ένδιαφέρον δέν ητο δυνατόν νά διαφύγν,- ήρέσκετο πάντοτε ν’ άναζητρ 

τό διατί τών έντυπώσεών του ϋυπηρών ή εύχαρίστων, όπως και τά; τών άλλων- το άχόρτα- 
γον πνεύμα του είχε Ανασζαλίση όλα τά ζητήματα καί έδιδάχΟη ν’ άμφιβζλλη διά πολλά, 

άποκτήσα; πολύ γλήγορα την Απατηλήν βεβαιότητα οτι τά μεγάλα προβλήματα τοΰ ήθι- 

κοϋ κόσμου δέν επιδέχονται παρά σχετικά; μόνον λύσεις.
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Και ούτω. κατήντζ,σεν νά δημιουργήστ) ψυχζ,ν περί πλεγμένη ν, βαθέω; περίλυπον, ανίκα
νον νά ίκανοποιζ,θγ, άνεπίδεκτον ονειροπολήσεων, τζ,ν όποιαν μόνζ, ή εργασία άκόμζ εΐμποροϋσε 

νζ ένδιαφέρζ,· "Οχι διότι τζ,ν -ζ,γάπα ώ; μέσον θριάμβου- διόλου δεν έλογάριαζε Τζ,ν επιτύχ αν, 

εκτιμάν αύτί.ν ώ; πυρρωνιστής. Πρδ; τζ,ν λαμπράν αύτοϋ φήμην ζ,το άναίσθητο;· άν έπεθόμε’· 
νζ είναι άξιοπαρατήρζτα τά έργα του, τδ έπεθύμει διά τδν εαυτόν του και μόνον, διά τζ,ν 
πνευματικήν ά.πόλαυσιν που έδοκίμαζε νά τά γράφγ τοιαϋτκ- άλλ’ ζ,το άδιαφορώτατο; διά 

τζ,ν γνώμην πού ζ,δυνατό νά σχζματίσζ, περί αύτοϋ ζι πλειονοψηφία τών συγχρόνων του.

Έκ τούτου προή,ρχετο ότι οί περισσότεροι τδν έχαρακτήριζαν, ελαφρά τν; y.xs8lx, άγίρω- 

χον, εγωιστήν καί άνθρωπον ξηρά; καρδίας, πράγμα τδ όποιον ζ,το καθαρά πλάνη- ό Ροβέρτος 

Νωρ-TJ; δέν έπροδίδετο, διότι ετρ-γεν έσχάτζ,ν κατκφρόνζ.σιν των τετριμμένων διαχύσεων. Κατά 

βάθος, ζ,το μόνον καρδία αβρά ή όποία προσβλζ,θεϊσα άπδ άλζ,σμονζ,τον αποτυχίαν εύθυς έξ 

άρχζς, έκλείσθη μες στον εαυτόν τζ,ς και έκτοτε έπροσπάθει νά θραύση, τζ,ν δύναμιν εκείνην τής 

εΰαισθζ,σίας καί άφοσιώσεως, τζν οποίαν κατεϊχεν ε'ς τόσο βαθμόν.

"Οταν -Αγάπησε τζν Ισαβέλλαν άλλοτε, είχε πλάση; δνειρον τζ,ς εικοσαετούς Ηλικίας· και 

ύπέφερε φρικτά όταν έκείνζ τδν άπεμάκρινεν ώς αδιάφορου πού τή,ν ενοχλούσε- έπειτα μέ τδν 
καιρόν και καθ’ «ίσον ε’.σέδυε περισσότερον εις τζ,ν κατάλζψιν τής άνθρωπίνζ,ς ψυχής, άπέκτζσε 

μ.ίαν ολίγον καταφρονητικήν επιείκειαν, μεμιγμένην μέ κάποιαν μελαγχολικζ,ν είρωνίαν, διά 
τ' άνθρώπινα πλάσματα καί τάς πράξεις των, φρονών οτι δέν πρέπει νά ζζ,τ? κάνεις άπ’ αύτά 

τά εύθραυστα όντα περισσότερον απ’ ό,τι μπορούν νά δώσουν, και άποκτών μέρα μέ τζ,ν ήμερα 
τζ,ν συναίσθησή τής ιδία; του αδυναμία; και τζ; τών άλλων. Έσυγχώρζσεν εξ ολοκλήρου τζ,ν 

περιφρόνζσιν τζ,ς ’Ισαβέλλας καί τζ,ν περασμένα,ν άνζισθζ,σίαν τζ,ς. συνζ,ντζ,σεν τόσες άλλες πα

ρόμοιέ; τζ; γυναίκες! Τζ,ν έκρινε τόρα ψυχρώς, άλλά μέ τδ αδιάλλακτον διορατικόν του : έξυπνη 

και λεπτό, άλλά κουφές, μίγμα ματαιότατος και φιλαρεσκείας, καί άποβαίνουσα άμείλικτος 

ευθύ; όταν αύτζ, ή, ματαιότζς καί φιλαρέσκεια τζς διεκυβεύοντο, ανεγνώριζεν οτι δλίγε; γυαΐ- 

κες ·ιρν.Ί επαγωγοί ώς αύτζ,’ άλλ’ ζ, γοητεία άκριβώς έκείνζ μέ τζ,ν οποίαν περιεβάλλετο
ζ,το αποτέλεσμα τζ; φιλαρεσκεία; τζς. Καί ίσα ίσα διά τούτο, τδν διεσκέδαζε, τδν ενδιέφερεν 

ώ; χαριτωμένα, ένσάρκωσι; τοΰ παντοτεινοΰ γυναικολογίου. . .

Άλλ’ ό παλαιό; άνθρωπος δέν ειχεν άποθάνα, όλόκλζρος μ,έσα του. Εί; αύτδ τδ ίδιον άπ·- 

στάλαγμα, τδν αιθέρα τή; ψυχικά,; του ύποστάσεως, τζ,ν όπο'αν μετά φρίκης έθεώρει ώς σύ- 

νολον περιεργίζς, νοημοσύνη; καί εγωισμού, άπέμενε Ιν είδος μυστικής καί λυπηρά; δίψα; διά 

τρυφερότητα αγνήν, είλικριν·, επιθυμία κρύφιο; νά λα,σμονή,σζ, κάθε ψυχολογικόν γνώσιν καί νά. 
ζή.σζ, όπως οί σοφοί πού γνωρίζουν νά ζούν διότι ποτέ δέν άναλύουν τές χαρές των.

Στζ στίγμα, πού ετοιμάζετο νά περάση, τ/,ν εξώπορτα τή; λέσχης του, νεαρόν ζεϋγο; έπέ- 

ρασεν άπό κοντά του, γυναίκα λυγερή καί μικρούλα στζριζομένζ μέ όκνζρζ,ν χάριν έπί τοϋ 
βραχίονο; του συνοδού τζς, άνθρώπου τοΰ Κλούπ πολύ σημαντικού καί διακεκριμένου. Τδν άγγι- 

σαν σχεδόν- έκείνζ, έγελοΰσε μ’ ένα κομψόν κ’ εύθυμο γέλιο- καί εκείνος έφαίνετο πώς τζ,ν ακούει 

γοητευμένος. ’Από συνήθειαν, ό Ροβέρτος τούς άνέλυσε σε μιά ματιά.

— Πολύ καλά ταιριασμένοι, πολ.ύ εύχαριστημένοι, ό ένας άπδ τδν άλλο, καί γιά τζ,ν 

ώρα εύτυχισμένοΓ τί προνομιούχοι θνητοί! έψιθύρισε εΐρωνικώς άλλά κάποια μυστικά, πικρία 
έδόνει τζ,ν προφορά του.

Έπειτα έκούν/.σε μιά τούς ώμους του καί έμπζκε στη λέσχη.

II.

Ή μικρά πόλις τής Vevey άνεπαύετο, σιωπηλή, μέσα εί; τδ έξ ορέων πλαίσιόν τζ.;, καί 
ύπδ τζ,ν Ακτινοβολίαν τζ,ς λευκής λάμψεως τζς σελήνης. ’Ακίνητα τά δέντρα έμοιαζαν σάννά 

κοιμούνται καθώς καί τά έμψυχα όντα πού έσκεπάζοντο άπδ τήν σκιάν των καθώς έκοιμών
το καί τ’ άτάραχα νερά τζ,ς λίμνης, μόλις παλλόμενα άπδ τδ χάϊδευμα Ανεπαίσθητου πνοής.

Καθισμένο; εμπρός εί; τδ γραφεΐον τθ·» ό Ροβέρτο; Νωρίς έμενε σκεπτικός, χωρίς νζ στρέφζ, 
δι-.λου τού; όφθαλμού; του πρδ; τζ,ν έμπροσθεν του λευκήν σελίδα. Καί 8μω; έπρεπε νζ νομίζγ 

πολύτιμον παρομοίαν ώραν γαλήνη; άπολύτου. Κανεί; θόρυβο; βηματισμού μέσα είς τδ ξενοδο

χείων, σιωπηλόν σάν μοναστήρι, ούτε ήχος φωνής, ούτε τρίξιμον θύρας. Συνήθως τοϋ ηρεσε νά 

εργάζεται κατ’ αύτον τον τρόπον, τριγυρισμένο; άπο τ/,ν σιγηλήν αύτζ,ν ειρήνην της νυκτος- 

άλλ’ άπόψε καμμιά γραμμλ δέν έφαίνετο νά μαυρίζ-ρ τζ,ν παρθενικζ,ν λευκότητα τζ,ς σελίδος.

— Ειμ’ άνίκανος σζ,μερα νά γράψω ό,τι δήποτε, έ-ψιθύρισε, ρίπτων τυχαίως τζ,ν πέννα 

του, ή όποία έκύλζ,σεν έκ τζ,ς τραπέζης εί; τδν τάπητα.
Άρχισε νά περιπατζ, είς τδ δωμάτιον μ.έ νευρικόν βήμα- έπειτ άποτόμ.ω; εγύρεψε μεσ 

σ’ ίνα συρτάρι κλειδωμένο μίαν σειράν φύλλων —τά; σημειώσεις πού έγραψε άπδ τζ,ν ζ,μέραν 
όπου, πρδ δύο μ.ζ,νών, ειχεν έγκαταλείψρ τά Παρίσια. Καί άρχισε νά διαβάζ-ρ :

9. Μαΐου (Καθ’ οδόν διά τδ A'cvey.)

Όμιχλώδζ; ημέρα εξημέρωσε. Είναι χλωμή άκόμα, μοϋ έπιτρέπει όμως νά χαράζω τά 

Ιερογλυφικά μου καί νά διακρίνω άμυδρώς τά; φυσιογνωμίας τών συνταςιδιωτών μου, του; οποί

ου; άπέκτζ,σα άπδ τδ μισό τδ δρόμο μου- χάρις εί; τ/,ν χρΖσιν κάποια; διπλωματίας και έπι- 

β'/.ζτικών έπιχειρζ,μάτων είχα κατορθώσει νά μείνω ολομόναχο; άφοτου άνεχωρζ,σα έκ Παρισιων, 
ώς τότε. . . Σιωπζ,λώ; άπελάμβανα τζ,ν εύτυχίκν μου, μέ τδν ιδιαίτερον εκείνον εγωισμόν τών 
πολιτισμένων ατόμων, αφού έφρόντισα νά βυθίσω το βαγόνι μου εις εύεργετικον σκότος- όταν 
έξαφνα είς τδ Διζδν ό θυρωρός άνοίγει άποτόμ.ως, και φωνή υπάλληλου τίνος ζνακραζει θριαμ

βευτικός είς τδ επακρον.
— Άλλά -υπάρχει θέσις έδώ !
Έκινζθην, άπδ ισχυρόν ένστ.κον τζς ιδία; άνέσεω; διά νά διαμαρτυρ/.θώ. ’Αλλά έφάνησαν 

δύο γυναικεΤαι μορφζί- καί έπειδζ, πλέον ύποχρεωτικώ; μοϋ έπεβάλλετο ή εύγένεια -ήναγκάσθζ,ν 

νά υποχωρήσω προ της εισβολής. Τδ βαγόνι έγέμισεν άπδ μετάςζ; θροΰν, άπο μυρωδιά μενεςε, 

καί νεανικά φωνζ, μέ έλαφράν άγγλικζ,ν προφοράν άνακράζει:

— Θεέ μου τί σκοτεινά ποΰ εϊν’ έδώ !
-Καί πριν προφθάσω νά επιχειρήσω οτι ζπαιτοΰσεν ζ, επιφώνζ,σ-.ς αύτή, 0να χέρι ανυπόμονο 

έσήκωσε τδ παραπέτασμα πού εμπόδιζε τδ φώς- ένώ δε τδ τραίνο εκλονίζετο, διακρίνω μέ τζ,ν 
τρέμουσαν καί δειλήν λάμψιν τ7,ς λυχνίας μα; τό κομψόν ώοειδέ; πρόσωπόν και τά ξανθά 

μαλλιά νέας γυναικός, ά κόρης, όρθη; άκόμα. ΊΙ σύντροφός τζ,ς -ζ, όποία κατά τά φαινόμενα 
είμποροϋσε νά ητον μητέρα τν,ς ΐ'·//'1 άδη ένθρονισθζ, εί; το βαγόνι- άλλως τε και ή ιδία έζά- 

ρωσεν τέλος στη γωνιά πού εδιάλεξε- έρριψεν βιαστ.κά τδ μικρό τζς ήχ It.x-j^ άπδ τδ 
δίκτυ καί έφόρεσεν ένα κοπουσδν ταντελλένιο- έβγαλεν στ>, στιγμή τά γάντια άπδ τά χέρια 
τζ.ς__ τά όποια δέν έφερον ούτε δακτυλίδι ούτ’ άρραβώνα — καί τά έκρυψεν εί; τά βάθη τοϋ

ταξιδιωτικού έπενδύτου τζ,ς- καί πάλιν πλήρης σιωπή βασιλ,ευει εις τζ,ν αμαξαν ήτις μάς με
ταφέρει, βυθισμένη έκ νέου εί; τζ,ν σκιάν. (Έ.τετζ» σννΐχιια}
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ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Τόσαι πολλαί καί πεικίλαι είναι αί τροπαί καί αί 
οάσεις της τε αφασίας καί της Απώλειας τής μ»·»;· 
μης, τών παραδόξων τούτων ανθρωπίνων Ασθενειών, 
ώστε τά επόμενα παραδείγματα τών ιδιοτροπιών αυ
τών δημοσιευόμενα υπό τίνος συγγραφέως έν τώ Α’>;- 
(>υκι της Νιας 'Γόρκης άποτελοΰσι λίαν εώδιαφέρου- 
σαν μελέτην.

Άξιοσηιιείωτον συμβάν τελευταίου έξ Αυστραλίας 
άγγελθεν, καθ’ ό άνήρ παρουσιασθείς είς τινα Αστυνο
μικόν σταθμόν τοΰ Μελβούρνου παρεκάλει τους ύπαλ- 
λήλους 'ένα βοηθήσωσιν αύτώ πρδς έξακρίβωσιν τής 
άτομικότητος αύτοϋ καθότι δεν ηδόνατο νά ένθυμηθή 
ούτε τδ όνομά του ούτε άλλο τι παρελθόν γεγονός προ 
τής προηγούμενης ημέρας, παρέχει νέον ενδιαφέρον 
περί τών μυστηριωδών εκείνων νοητικών φαινομένων 
τής αφασίας και τής άπωλείας τής μνήμης. ΊΙ αφα
σία κατέστη όρος εύρυτάτης σημασίας· συνήθως έκ- 
δηλοΰται διά μερικής ή παντελούς στερήσεως τής φω
νής συνοδευομένη; ύπό έπιλησμοσόνης ή καί δια
στροφής τής λαλιάς, κα'ι ανατροπής τών γεγονότων, 
τών τόπων κα'ι τών πραγμάτων. ’Απώλεια δε τής 
μνήμης είναι ακριβώς δ,τι τδ δνομα αύτό σημαίνει. 
Ή αφασία παράγεται έξ άτακτου εγκεφαλικής κατα- 
στάσεως. Κατά τάς άρχικάς αυτής φάσεις, οί ασθε
νείς λησμονοϋσι μόνον λέξεις τινάς· κατά τάς μάλλον 
Ατυχείς περιπτώσεις χάνουσι πασαν δυναμιν έκφρά- 
σεως, πρδς δε άδυνατοΰσι νά σκεφθώσιν ή νά έννοή- 
σωσί τι. 'Οπωσδήποτε, συνήθως οί έξ αφασίας πάσ- 
χοντες διατηροΰσιν όψιν νοήμονος, είναι ικανοί νά ένα- 
σχολώνται είς εύφυα παιγνίδια κα'ι έμφανίζουσιν έν 
γένει ευεξίαν φρενός. Έν ενί λόγω, έκτος τής συνή
θους παντελούς άνικανότητος τοΰ όμιλε'ν ή και αδυ
ναμίας τοΰ γράφειν, οόδεμίαν ουτοι άλλην δεικνύουπ 
μεταβολήν της κανονικής και τακτικής ανθρώπινης 
καταστάσεως. Κατά τήν διάρκειαν τής περιβόητου 
δίκης (Tichborne) έν ’Αγγλία προ εικοσιπενταετίας 
περίπου, δ δικηγόρος και οί μάρτυρες τοΰ ένάγοντος 
ώς κληρονόμου τοΰ τε τίτλου κα'ι τών υποστατικών 
έμφανεσθέντος, έζήτησαν "να έξηγήσωσι τήν ύποτι- 
Οεμένην παράδοξον λήθην ξένων τινων γλωσσών, ας 
δ πελάτης αυτών, ώς ητο γνωστόν, έγίνωσκε προφα- 
σιζόμενοι οτι είδος τι άφασίας πιθανόν νά προσέβαλε 
τήν μνήμην αύτοϋ. Διακεκριμένος νομομαθής ύπέ- 
φερεν έκ παντελούς λήθης τών κοινότερων καθημερι

αυτου; προ έτών έν τή υπηρεσία 
ύπηρετών αύτοϋ διέκρινε διά τών 
«< >1(1 Hater· καί Young Ha- 
αυτ?υ, αυπερ τ> επιση?

νών φράσεων· δέν ‘ηδόνατο π. χ. νά ζητήση τδν πί
λον αυτοΰ κα'ι όταν έζήτει τ.ΰτον έδείκνυε τήν κε
φαλήν του, το αύτό δέ συνέβαινε κα'ι έν άλλοις, ό'τε 
δήλα δή έζήτει τδ άλεξίβροχον αότυΰ, τά χειρόκτια 
και άλλα. Τοϋτο διεγνώσθη ύπό τών ιατρών <ώς ά- 
φασία.

"Αγγλος τις γέρων εύγενής, οστις είχε πολλούς 
ύπηρέτας ουδόλως ηδόνατο νά ένθυμηθή τά ονόματα 
αύτών εΐ και πολλών τά ονόματα προηγουμένως εγι- 
νωσκεν, ά’τε έχων 
αύτοϋ. Δόω τών 
παοαδόξων τίτλων 
Ιι.’Γ» τδν δέ ιατρόν 
έλησμόνησεν έβάπτισε με τδ όνομα «Young 
KnockeiUdown·. Επίσης τινάς γείτονας διέκρινε 
διά τοΰ -ό Βασιλεύς· -ή Βασίλισσα- ·ό Άρχικαγκελά- 
ριος- κλ. λησμόνησα; παντελώς τά ίδιάζοντα αύτοΐς 
έπωνόμια- Έάν ήθελε νά σημάνη άλλους πάλιν έκ 
τών γνωρίμων αύτώ έπεχείρει τοϋτο μιμούμενος 
απλώς τάς ατομικά; αύτών ιδιότητας. "Ινα δέ έςα- 
κριβώση τήν ημερομηνίαν συνείθιζε νά λαμδάνη έν 
ήμερολόγιον, νά θέτρ, αύτό είς τήν χεΐρα τοΰ ιατροΰ 
του καί νά λέγη -Τί ώρα είναι :· έννοών διά τής έρω- 
τήσεως ταότης τήν ήμέραν τοΰ μηνάς- Νέα τις γέ
φυρα είχε τελειώση παρά τήν κατοικίαν αύτοϋ· έπι- 
Ουμών δέ νά τήν έπισκεφθή συνεβούλευε τδν αμαξη
λάτην του ινα φέρη αυτόν -εκεί ένθα προηγουμένως 
ουδέποτε ύπήγε- ή δέ αόριστος αυτή οδηγία όρθώς 
έξηγήθη ότι σημαίνει τήν νέαν γέφυραν. Ό γέρων 
Ουτος έφημίζετο ώς γλωσσολόγος, ή δέ τής άφασίας 
παρ’ αύτώ προσβολή έλαβε τδν ίδιάζοντα τοΰτον τό
πον, ό'περδέν είναι άσυνήθη; έκδήλωσι; τής Ασθένειας.

Έπισκοπήσωμεν νΰν τδ ένδιαφέρον ψυχολογικόν 
ζήτημα: προσβάλλει αραγε ή καταστροφή τής φωνη
τικής δυνάμεως άλλα μέρη τής νοήσεως ; (mental 
fabric). Ή τοΰ Αντικειμένου τούτου λύσις υπήρξε 
πάντοτε ζήτημα λίαν δυσχερές, διότι, αύτή καθ’ έαυ- 
τήν ή φύσε; τής άφασίας εμποδίζει τούς Ασθενείς νά 
ύποβληθώσιν εις τάς δόκιμά;, ας οί ιατροί έφαρμόζου- 
σιν εις περιπτώσεις ύποτιθεμένη; παραφροσύνης. Δια
κεκριμένοι ιατροί διεφώνησαν έπί τοΰ σημείου τούτου 
<ώς έ λόγος δείξει. Ό έκ Γαλλίας op. Trousseau οστις 
πρώτος έπενόησε τόν ιατρικόν όρον ·αφασία· λέγει 
ότι έν τή άσθενεία ταότβ δ νοΰς βλάπτεται διότι ή 

δύναμις τής μνήμης έξασθενεΐ, συνεπέρανε δέ τοϋτο 
έκ τής πείρας,ήν έλαβεν έκ περιπτώσεων έν αίς ε'φήρ- 
μοσεν ιδία; αύτοϋ δοκιμάς, αυται π. χ. συνίσταντο 
είς τδ νά έπιδεικνύη εις τούς άσθενεϊς Αντικείμενα τινά 
καί νά έρωτα αύτού; φαντασιώδη ονόματα δι’ έν έκα
στον τών Αντικειμένων τούτων. Έν πάσει περίπτωση 
ό Ασθενής έκίνει τήν κεφαλήν του, άλλ’ όταν ό ιατρός 
άνέφερεν έπί τέλους τδ άληθές όνομα έλάμβανεν (ώς 
άπάντησιν νεΰμα συγκαταθέσεω;. "Αλλο ζήτημα δια- 
φιλονεικούμενον έπίσης περί τής άφασίας, είναι, έάν 
ή γλώσσα, πρέπη νά θεωρηθή ώς διέξοδος διά τήν σκέ- 
ψιν ή ώς άπαραίτητον μέρος τής σκέψεω;. Οί ψυχο- 
λόγ-κ διϊσχυρίζονται ότι ιδέα καί γλώσσα είναι τδ 
αυτό, καί όμως βλέπομεν ό'τι ή Αφασία δέν έπιφέρει 
τήν Απώλειαν τών ιδεών. "Ανθρωποι άναρρώσαντες έξ 
άφασίας ολίγα δυστυχώς είπαν περί τοΰ σημείου τού
του έάν δηλ. ή σκέψες δόναται νά διεξαχθή άνευ λέ
ξεων, εί καί αρκετά άλλα έξεφράσθησαν περί τών όσα 
υπέστησαν ένόσω διετέλουν ασθενείς. Κατά τδ 1772 
ό γνωστότατος έν Βερολίνο» ιατρός Σπάλδιγγ (Dr 
Spalding) έκάθητο είς τδ σπουδαστήριον αυτοΰ γρά- 
φων άπόδειξίν τινα πρδς παραλαβήν χρημάτων, άφοΰ 
δ' έγραψε δύω λέξεις άπώλεσεν αίφνης έν ροπή δφθαλ- 
μοΰ πασαν περί τής σημασίας αυτών αίσθησιν. Προ- 
σεπάθει νά έξακολουθήση γράφων άλλ’ Αλησμόνησε 
τήν έννοιαν καί τήν σημασίαν τών λέξεων, α; πρού- 
τίθετο νά γράψη καί έπί τέλους έν απελπισία ών, έρ-

Ξερή, σά μαραμένο κλήμα, 
ή μαυροφόρα ή Κερά 
στέκει κοντά στδ μαρμαρα, 
πού πελεκάει με τέχνη, μνήμα 
στήν πεθαμένη της χαρά.

Τήν πεθαμένη της τήν κόρη 
τή βλέπει πέτρα σκαλιστή, 
όπως ολίγο πρί σβυστή, 
πρί νά τή σβύση άγριοβόρι 
στήν Αγκαλιά της τή ζεστή. 

·>=^ί·
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ριψε κατά γής τδν κάλαμον καί έδοκίμασε νά όμι- 
λήση- άλλά παρετήρησεν ότι ηδόνατο νά προφέρη 
λέξεις μόνον μονοσυλλάβους. Άναρρώσα; εύτυχώς έν- 
τδς ολίγου δ ιατρός Σπάλδιγγ λέγει ότι έξηκολουθει νά 
σκέπτηται ώς καί πρότερον, άλλ’ ήμέλησε νά είπ-ρ 
ήμΐν έάν έσκέπτετο διά λέξεων, Ας ούτε νά προφέρη 
ούτε νά γράψη ηδόνατο.

Γάλλος τις ιατρός καθήμενος είς τδ δωμάτιον αυτοΰ 
άνεγίνωσκε τδν Ααμαρτΐνον, ό'τε αίφνης ή σημασία 
τών έπι τής σελίδος τετυπωμένων λέξεων έξ ολοκλή
ρου έγκατέλειπε τδν νοΰν αύτοϋ. Έντρομος γενόμενος 
προσεπάθησε πάση δυνάμει νά φωνάξρ πρός βοήθειαν, 
ένόησεν όμως οτι ήτο δεδεσμευμένο; την γλώσσαν· 
έφ’ ω φοβηθείς παραλυσίαν τών μελών, ήρχισε νά 
κινή τά άκρα αύτοϋ, άλλ’ ευρεν αύτά καλώς έχοντα. 
Κατόπιν έδοκίμασε νάγράψη, άλλ' ή πρδς τοϋτο δύνα- 
μις τώ έλλειπεν, Έν τώ μεταξύ μετεχειρίζετ ο τήν 
έπιστημονικήν αυτοΰ γνώσιν προσπαθών να εςευρη 
τήν πιθανήν αιτίαν τοΰ δυστυχήματος· προσκληθέντο; 
δε ιατροΰ ύπέδειξεν αύτώ διά νευμάτων ότι έπεθύμει 
ίνα ύποστή φλεβοτομίαν. Μόλις έγένετο τούτο καί 
άνέλαβεν· έν τή έκθέσει όμως τοΰ παθήματος αυτοΰ, 
ήν άφήκε, δεν Αναφέρει δυστυχώς τίνι τρόπω έσκέ
πτετο, έάν δηλ. μετά λέξεων κυρίων δηλωτικών τοΰ 
πράγματος, ό'περ έβλεπεν ή ένόει, ή άνευ λέξεων.

ΕΡΜΙΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

— -’Αλήθεια, ή τέχνη σου μεγάλη 
•νά ζωντανέψης τή νεκρή, 
■ αλήθεια, βλέπω άπ’ άντικρύ 
-μ’ όλα τά περισσά της κάλλη) 
■τή χάϊδω μου τή μικρή. . .

■Τάχα τής τέχνης σου τά μέτρα
—Κι’ έτσι τής σβύνετ’ ή φωνή— 

•καί τήν καρδιά μου ποΰ πονεΐ, 
■κάνουν καί τήν καρδιά μου πέτρα 
■Τδν πόνο τη; νά λησμονή ; ·

ΠΑΝ Ν Η I. A PT EMQ ΝΙ. AT Η Γ,
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ΤΕΑΑΜΜΕΧΙ1 ΠΟΛΙΣ Ε\' ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ^
--- -

’Εσχάτως άνεκαλύφίη εν Γουατεμάλφ έν ταΤς γαί- 
αις τοΰ Δίν Άλβαράδίυ (Don Alvarado) υπό τούς 
πρόποδας τοΰ ηφαιστείου τής Άγούαΐ (Volcano 
Agua) κειμένου περί τά 3 χιλιόμετρα άνατολικώς 
τοΰ Σαντιάγου δε λος Καβαλλέρσς (Santiago de los 
Caballeros) πόλις πρό πολλοΰ υπό τδ χώμα κεχω- 
σμένη.

Ό ιδιοκτήτης των γαιών τούτων παρετήρησε πολ- 
λάκις πρό τίνος πράγματα στενήν έχσντα όμοιότητα 
πρδς τά οικιακά σκεύη των ’Ινδών τής Βορείου ’Αμε
ρικής κατά τήν περίοδον τής άνακαλύψεως τοΰ Νέου 
κόσμου. Ιίροβάς λοιπόν είς άνασκαφάς άπεκάλυψεν είς 
βάθος 2—5 μέτρων πολλά ενδιαφέροντα πράγματα 
ώς οικιακά σκεύη, λέβητας μαγειρικούς, διάφορα δο
χεία καί λαμπρώς έζωγραφημένας υέλους, όλα ταΰτα 
έν καλλίστη καταστάσει· έτι δε πελέκεις έξ ονυχος, 
σφυριά, ξίφη, μαχαίρας και αίχμάς λογχών, ολόκλη
ρον πράγματι σειράν όπλων έν χρήσει ύντων κατ’ επο
χήν .liar ic/xiav. Μεταξύ τούτων ευρέθησαν και 
πολλά έκ πηλού κατασκευασμένα άγαλμάτια, άνή- 
κοντα θεοΤς πρδς δε ώραϊοι μαργαρΐται, κυανόλιθοι, 
κα'ι άλλοι πολύτιμοι λίθκ, έν οΤς κα'ι λίθοι λαμπρού 
κα'ι στίλβοντας πρασίνου χρώματος, οστις ονομάζεται 
ύπδ τών ιθαγενών chai chivill φερόμενός μόνον 
παρά τών πριγκίπων. Τά έπι μαύρης βασάλτιδος γε- 
γλυμμένα αγάλματα άποδεικνύουσι μεγίστην δεξιό
τητα, είναι δε τοσούτω μάλλον αξιοσημείωτα, έάν 
λάβωμεν ύπ’ οψιν τά λίθινα εργαλεία, δι’ ών και μό
νον έγλυψαν και έν.γένει κατεσκεύασαν αυτά οί τής 
έποχής εκείνης γλύπται. Μέχρι τοΰοε τουλάχιστον 
ούδέν εύρέθη ίχνος μετάλλου έν ταΤς άνασκαφκΐς, έξ 
ου ουνάμεθα νά πιστεύσωμεν οτι ή πόλις αυτή άνήκεν 

είς τήν λιθίνην εποχήν διαρκέσασαν περισσότερον έν τή 
’Αμερική ή έν τώ άρχαίω κόσμω. Εις βάθος ενός καί 
ήμίσεως μόνον μέτρων οί έργάται άπήντησαν τούς τοί
χους τών οικιών τής τεθαμμένής πόλεως. ’Επί τοΰ 
έοάφους τών οικιών άνεκάλυψαν συμπεφορηαένον όγκον 
σκελετών ανθρώπων τών μέν καθημένων άλλων δε 
υπτίων καί άλλων πρηνών. Οί πρϊστορικοί ουτοι άν
θρωποι οί κατέ/οντες καί οίκοΰοτες άλλοτε τήν πόλιν 
φαίνεται οτι ειχον ανάστημα λίαν ϋψηλδν καθότι οί 
σκελετοί αύτών έμετρήθησαν έχοντες δύο μέτρα (σχε
δόν έξ πόδας καί επτά δακτύλους). Έκ τής Οέσεως 
καί τής στάσεως έν ή ευρέθησαν οί σκελετοί καί έν 
γένει ολοκλήρου τής καταστάσεως τών ερειπίων συμ- 
περαίνομεν οτ. ή πόλις κατεπόθη ύπδ σεισμού. ’Αλλά 
πότε ακριβώς, τοΰτο άγνωστον.

(έκ τής έφ. Stein der AVeisen τής Βιέννης).

ΕΡΜΙΟΝΗ Κ. ΛΑ ΖΑΡΙΑ ΟΥ.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
Καπνίζων είς τδ παράθυρου του τήν νύκτα δ Κύ

ριος ΊΙρακλείδης βλέπει νέον κομψόν λάθρα διά μικρ2ς 
θύρας εισερχόμενου εΐ: τδν κήπον του. Όρμα οργισμένος 
είς προϋπάντηιίν του καί τόν έρωτα τί ζητεί είς 
τόσον ακατάλληλον ώραν.

—Ήρχόμην άπαντα δ νέος εύστόχως, νά ζητήσω 
τήν χέϊρα τής άνεψιϊς σας.

—Έν τδ μεταξύ δέξου την ίδικήν μου, άπαντα ό 
κ. ΊΙρακλείδης καταφέρων βροχήν ραπισμάτων.

’Αμοιβαία ειλικρίνεια.—’Ήθελα, δεσποινίς, νά 
ξεύρω πριν νά σάς κάμω τήν διαδήλωσιν τοΰ ερώτος 
μου, έάν έχητε τίποτε είς τήν τράπεξαν.

—Εύκολος ή άπάντησις έχω έκεΐ τον έραστήν μου.

ΊΙ ΔιεύΟυνσις τής «8»;λ<ίλ«»γιζΖ1ς ΉχοΟξ παρασκευάζει κομ.ψδν 'ΙΙμίροΛόγιοτ 
τδ έτος 1894 με διηγήματα, ποιήματα, ά.νέκδοτα καί με πολήν φιλοκαλίαν, ήν τό όνομα μό

νον τοϋ τυπογραφείου Ε. Σοόμα και Σας εξασφαλίζει καί τοϋ όποίου τα εμπεριεχόμενα Οά 
δημοσιευΟώσιν εις τδ πρόσεχες ψύλλον. ΊΙ τιμή τοϋ ΉμεροΛογΙου ώρίσθη ήδη εις γρόσια άρ
γυρέ 1 0 ■ δια τοϋ ταχυδρομείου 1 2. Προσφερεται δε δωρεάν, είς οσους τών συνδρομητών πλη- 

ρώσωσι κατ’εύθεΐαν είς τδ γραφεϊον τής ΔιευΟύνσεως τήν συνδρομήν αύτών πρό τής λήζεω; τοϋ 
Οκτωβρίου, δηλ. πρδ τής έκδόσεως τοϋ Ήμιρο.1θγίου.

’Εκ τοϋ εξωτερικού αί συνδρομαί ύφείλουσι να άποσταλώσι διά ταχυδρομικής επιταγής 

(με ημερομηνίαν Οκτωβρίου) είς διαταγήν :

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΛΗΡΕΩΣ ΒΕΗ
Διευθυντσΰ τής Φι,Ιοίογιχης Ήχοΐς — Γαλατα, Ζιβίρ βέη χάν ίριθ. 8


