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ΥΓΙΕΙΝΗ

ΠΕΡΙ ΕΛΠΝ

Όλίγαι τή Αληθείς χώραι τής ύφηλίου, είσίν έν· 
τελώ; Απηλλαγμέναι τής δλεθρίου επιρροής τοϋ έ
λείου μιάσματος καί έκεϊ δέ δπου ό πολιτισμός εί- 
σήχθηδέν ήδυνήθη είσέτι ή υγιεινή νά έπιβληθή αρ
κούντως πρός καταπολέμησιν τών επιβλαβών αύτοΰ 
Αποτελεσμάτων. Παρ’ ήμϊν, όπου δυστυχώς τδ έλεϊ- 
ον μίασμα δεσπόζει άπανταχοϋ τίς Ελλάδος, ή δέ 
ύγιεινή ούχί κάν νά έπιβληθή άπεπειράθη, άλλ’ ούτε 
καί ν' άναμιχθή έπεχείρησέ ποτέ, ώς λίαν παρηγκω- 
νισμένη δυστυχώς καί άσημος. δέν θά ήτο άσκοπον 
άν παρεί/ομεν ύγιεινά τινα παραγγέλματα εις τούς 
έξ Ανάγκης κατοικοΰντας ελώδεις τόπους καί τού; 
οΐκειοθελώς έν Φαλήρω έγείραντας μεγαλοπρεπή μέ
γαρα έν μέσω τών ελών, τών μυστηριωδών τούτων 
εργαστηρίων τής ζωής καί τοΰ θανάτου, ώς άποκα- 
λεϊ αύτά δ Levy, καί άτινα χρησιμεύουσι ταύτοχρό- 
νως, ώς ή κοιτίς καί ό τάφος τοσούτων Απειραρίθμων 
ζωικών καί φυτικών όργανίσμών, ούς έγκλείουσιν έν· 
έαυτοΐς.

Αί αναθυμιάσεις 
περί τήν 
λουσιν δθεν 
γωσι μετά προσοχής τήν ύγρασίαν καί 
τής νυκτδς καί τής πρωίας, νά κλείωσι δέ τά π

τών ελών είσίν ιδίως επιβλαβείς 
δύσιν τοϋ ήλιου καί έν καιρώ νυκτδς, δφεί- 

οί κάτοικοι έλωδών τόπων δπως Αποφεύ- 
—!~....... 1 τ’*ι'ν δρόσον

α- 
ράθυρα τής οικίας αύτών τήν εσπέραν καί Ανοίγωσιν 
αύτά μετά τήν Ανατολήν τοΰ ήλιου. Τά ένδύματα 
αύτών έστωσαν θερμά, ιδίως τήν εσπέραν καί έξ υ
φάσματος μή ύγρομετρικοϋ καί ύπδ τήν έποψιν ταυ 
την τά μάλλινα ένδύματα είσ'ι τά μάλλον προτιμη
τέα. Ή καθαριότης τοϋ σώματος συνιστΧται θερμώς, 
τά λουτρά είσ'ι λίαν ωφέλιμα καί δύνανται ν’ άντι- 
ταχθώσι κατά τής έπιρροής·τοϋ μιάσματος. Ή τροφή 
αυτών έστω ελαφρά καί θρεπτική, ή μετρία χρήσις 
τόΰ οίνου ώς καί τοΰ καφέ συνισταται επίσης. Τδ πό
σιμον ύδωρ δέον νά ήναι καθαρόν καί πηγαϊον, ή χρή
σις τοΰ φρεατείου υδατος τών έλωδών μερών εινε 
λίαν βλαβερά. Ό ύπνος έστω έπαοκής καί ούδέποτε 
έν ύπαίθ ρω. Έν περιπτώσει δέ δπου συχνάκις αίσθά- 
νηταί τις τάς έκ τοΰ έλείου μιάσματος ένογλήσείς, 
δφείλει πάραυτα νά έγκαταλείψτ) τδ μέρος έκεϊνο.

Αί οΐκίαι τών κατοικούντων ελώδη μέρη δέον νά 
σιν δσον τδ δυνατδν έπί ύψώματος καί εναντίον τής

καί ή ιδιοσυγκρασία. ’Εφ' δσον άτομόν τι είνε 
τήν ηλικίαν έπί τοσοΰτύν έστιν έπιδεκτικδν 

"Οσον Αφορή τδ

διευθύνσεως τών συνήθων έκ τοϋ μέρους τών ελών 
πνεοντων ανέμων, άν δμως τδ τοιοϋτον είναι Αδύ
νατον τότε δύνανται νά προφυλάξωσι τάς οικίας 
αύτών έκ τών Ανέμων τούτων διά δενδροφυτειών.

Αί σφοδραί καί παρατεταμέναι συγκινήσεις, αί 
διάφοροι άφορμιΐ α[ έξαντλοΰσαι τδν οργανισμόν, 
άποφευκτεαι δσον τδ δυνατόν, ώς εύνοοΰσαι τήν ε
πιρροήν τοΰ έλείου μιάσματος.

Οί έργαζόμενοι είς ελώδους τόπους δέον ν’ άρχων- 
ται τοΰ έργου αύτών μετά τήν Ανατολήν τοϋ ήλίου, 
νά παύωσι δέ τήν έργασίαν αύτών πρδ τής δύσεως 
του, αί μόναι δέ κατάλληλοι έποχαί δι’ έργασίας είς 
ελώδεις τόπους, είσί τδ τέλος τσΰ χειμώνος καί ή 
αρχή τής άνοίξεως. Οί έρχόμενοι έξ άλλων μή ε
λωδών μερών δπως έγκατασταθώσιν είς ελώδες κλί
μα δφείλουσι νά έγκαθίστανται είς έποχήν τοιαύτην 
δπου τδ ελώδες τοϋτο μέρος εινε όλιγώτερον έπιδεκ- 
τικδν πρός προσβολήν ούνω λοιπόν, ή άνοιξις ή ό 
χειμών είσίν αί μάλλον προσφορώτεραι έποχαί πρός 
έγκατάστασιν.

Τά αΐτια, άτινα εύνοοϋσι τήν έπενεργειαν τοΰ έ
λείου μιάσματος έπί τών Ατόμων είσίν ή ηλικία, τδ 
φΰλον 
νέον 
είς τήν έπίοροιαν τοϋ μιάσματος.
φϋλον είναι γενικώς παραδεδεγμενον δτι αί γυναίκες 
άνθίστανται κάλλιον είς τάς Αναθυμιάσεις τών 
ελών, ίσως δμως τοϋτο οφείλεται είς τάς οίκιακάς 
αύτών ένασχολήσεις συνεπείς τών οποίων εκτίθεν
ται όλιγώτερον τών Ανδρών. Τά λυμφατικά καί έςη- 
σθενημένα άτομα ύφίστανται έπίσης εύκολώτερον 
τήν έπίρροιαν τοϋ μιάσματος, ώσαύτως καί οί έν Α- 
ναρρώσει διατελοΰντε: έξ όποιασδήποτε Ασθένειας, 
ώς καί οί ύποστάντες ήδη διαλείποντας πυρετούς. 
Έν γένει έφ* δσον ή έξωτερική θερμοκρασία είνε υ
ψωμένη έπί τοσοΰτον καί ή ένέργεια τοΰ μιάσματος 
εινε δραστηριωτέρα καί εύκολώτερον έπιφερει τ’ Α
ποτελέσματα αύτή;.

Ή Ακινησία ώσαύτως τοΰ άέρος εύνοεΐ μεγάλως 
τήν έπενεργειαν τοΰ μιάσματος ώς π. χ. τδ τοιοϋ
τον συμβαίνε είς έλη περικυκλούμενα ύπδ λόφων ή 
τά κείμενα είς βεβαθυμένα μέρη. Τδ ύψος έπίσης 
τοΰ τόπου έ/ει μεγάλην έπιρροήν έπί τής’ίένεργειας 
τοϋ μιάσματος διότι είνε παοατηρημένον δτι τά μι
άσματα δέν ύψοΰνται γενικώς παρά είς ώρισμενον τι 
ύψος έν τή Ατμόσφαιρα’ τδ ύψος τοϋτο δεν είνε πλέ
ον τών τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα ποδών είς τά 
ψυχρά -κλίματα καί ολίγον τι περισσότερον είς τα
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θερμά. Άλλ’ έκτος τοϋ ύψους καί άλλζ εμπόδια 
δύνανται ν’ άντιταχθώ|ι κατχ-.το.ϋ μιάσματος, οΰτω 
δένδρα κακώς τοποθετημένα άπδ τοϋ·:.' έλδυ; μέχρι 
της κατοικίας ή τοίχοι υψηλοί δύνανται νά προφυ- 
λάξωσιν άπό τή; έπιρροίζς,αύτών.'■

'Υπάρχουσιν ομω; περιστάσεις, καθ’ ά; ή έπίρροιζ 
τοΰ έλείου μιάσματος έζασκεϊ τοσαυτην ολεθρίαν έ 
πιοροήν έπί τών κατοίκων, ώστε αναπόφευκτο; καθί
σταται ή εντελής εξάλειψι; τών ελών διά μιά; τών 
ύπό τή; δημοσίας υγιεινής προτεινομενων μεθόδων. 
Άλλ’ ένταϋθα, ά; μα; έπιτρέύη ό άναννώστης νά

. ' > ρ f ' * - t - . c >στκαατησωαεν, olgt’. ε~εαοχινει πλέον ?) οηαοσια 
ύγιεινή, ητις τοσοϋτον δυστυχώ; καθεύδεϊ παρ’ ήμϊν, 
ώς έν αρχή ειπομεν, ώστε κρινομεν καί ημείς καλόν 
νά αή ταράςωμεν τόν γζληνιον αύτη; ύπνον ! !

Οί κάτοικοι τών 'Ελωδών μέοών λεγεο ό Dupre, 
πεοιπίπτουσιν. ώς,επί τδ πλεϊστον si; τοιαότην απά
θειαν άναοορικώς πρός τήν υγείαν. αυτών., ώστε ούδε- 
μίαν ποοφύλαξιν λαμοάνουσι· πολλοί μάλιστα έξ αυ
τών άονοΰνται καί την ύπκρζιν τοΰ μιάσματος, έν ω. 
ζώσι, Ώθίνουσι δ’ ουτω σμικρόν /.ατά . σαι:κρό.ν ,όπό 
την έπιροοιζν τών ζπΐ!ρζριθμων> ζ.ακών, άτινα ποο— 
ξενεϊ αύτοϊς η ελώδη; άτμο.σφαϊρχ, ούδεμ,ίαν άντι- 
τάσσοντες άντίδρασιν καί ούδέν θελοντε; νά ζητήσωσι 
πρδς βελτίωσιν τοΰ κακοΰ αυτών. Νομάζομεν ότι ό 
Dupre καί ημάς κύτους άν είχεν ώ; υπόδειγμα νρά- 
φωντζ τοιαύτα δεν :ήθελε- κάλλιον απεικονίσει τήν 
άκηδειαν ημών. Γ. Φωκάς ιατρός.

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΙΙΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΑΤΤ

Τδ Κοράνιον επίτρεπε*. τοϊ; Μουσουλμάνοι; νζ νυμ- 
φεύωνται τεσσαρζ; γυναίκας, παςεκτό; άποοσδιορί- 
στου άρ-.θμοϋ σκλάβων· άλλά. τά τέκνα τών σκλά
βων'τούτων υπάγονται εις- τήν αυτήν έξίσου μοίοαν, 
εις ήν καί τά τών ‘νομίμων γυναικών.

Ό σύζυγος δύνζτζ·.· άύτοπροάιρέτως νζ διάζευξη 
τήν σύζυγόν του, ύποχρεούμενος νά έξασφκλίσγ τήν 
μετεπειτα τύχην της.

'Υπό τοίούτους όρους, διά τε τδν γάμον καί τήν 
συνήθειαν τήν οποίαν έχουσιν οί άνδρες καί αί γυναί
κες νά νυμφεύονται νεωτάτοϊ, πΧς τις κατανοεί ότι 
τά έθιμ.α εί-ε κατά πολύ αύστηρότέρα τών έν Εύ- 
ρώπη.

Αί γυναίκες έν τή ’Ανατολή αυστηρότατα επιτη
ρούνται· απαγορεύονται εις αύτά; αΰστηρώς αί επι
σκέψεις άνδοών καί ή έ'ςοδος, χωρίς νά έχωσι τό 

/* ' "ν ' ) ζ * ζ ζπροσωπον κεκζλυμ.μενον, εςαιοεσει μονον εν Κων- 
σταντιναυπόλει, ένθα αύται γενικώς έζέοχονται συνο
δέ υόυιεναι.

Ή εξουσία του οικογενειάρχου, -όσον ασθενής σή
μερον παρά τοϊ; δυτικοί; λαοί;, τοσοϋτον διενήρη- 
ρησεν έν τή ’Ανατολή άπζσαν τήν ίσχύν της. Αί 
σύζυγοι όμιλοΰσι μετά μ.ϊγίστου πρδς τούς συζύγους 
των σεβασμού, τά δε τέκνα των φυσικώς τδ αύτό 
άκολουθοϋσι παράδειγμα.

'Ο άγαμος βίος τόσον συχνός έν τή δύσει, τείνων 
δέ κατά τάς στατιστικά; νά καταστή συνεχέστε

ρος, είνε υπερβαλλόντως μισητός ύπό τών ’Αοάβων. 
. Οί άνψρες έν γένει νυμφεύονται άπό ηλικίας είκοσιν 
έτών, αί δέ νεάνιδες άπο δέκα έως δώδεκα. Παρά 
την νέκραν τάύτην ηλικίαν, αί γυναίκες πκοέ/ουσιν 
δείγματα, ότι γνωρίζουσι δηλ,. τήν οικιακήν οικονο
μίαν καί τήν καλήν διευθέτησιν'Ϋών έν τή οικία.

Εκτός τής αρχή; τής πολυγαμίας, ο γάμος έχει 
προσέτι έν τή ’Ανατολή πολλά; ιδία; λεπτομεοείας, 
αίτιόεξ τδό διζκρίνουσι ■ καθ’ ολοκληρίαν τού τών 
Ευρωπαίων. Παρά τοϊ; πλείστοις Δυτικοί; λαοϊς, ή 
γυνή ύποχρεοΰται —τούλάχιστον παρά ταΐ; εύποροι; 
τάζέσιν—νά-δίδή, ύπό τδ πρόσχημα προικοςς- ποσόν 
κατά τδ μάλλον καί ήττον ούχί εύκαταφοόνητον. 
Τουναντίον συμβαίνει παρά τοϊ; ’Ανατολικοί;. Οί σύ
ζυγοι οφείλουν νά πληρώνωσιν εί; τήν οικογένειαν 
τή; συζύγου των-ποόδν οριζόμενο·. ύπο τή; φορά; τής 
τύχης.

Ή ύπό τοΰ νόμου προβλεπομένη περιουσία τής 
νυμφευόμενης γυναίκες, τοιαύτη οποία έκανονίσθη 
ύπό τε τοϋ Κοοζνίου καί τών σχολιαστών του, είνε 
άσυγκρίτως'μεγχλειτέρα εκείνης τή; Εύρωπαίας,διότι 
ό'χι μόνον λαμβάνει, προίκα, άλλ’ εΐσέτι κ.ζρποΰται 
καί τών εις αυτήν άνηκόντων κτημάτων, μ.η ύπ.ο- 
χρεουμένη ποσώς νά προ:καταβάλ·/) χρήματα, δι’έ
ξοδα τών έν τή οίκίγ χρησίμων επίπλων. Διαζευ- 
χθεϊσα, ανάγκη νά λάβη όσα προ; τδ ζήν αύτής, 
έξάοκεσωσιν. Εί; γηοείαν δέ περιελθοϋσα, συντηοεϊ- 
ται εκ τών κληροδοτηθεντων _αυτή εςοδων επι εν 
έτος, καί αποταμιεύει ώ; κληρονομικόν δικαίωμα 
μερίδα έκ τών κτηαάτων τοϋ. συζύγου της.

Ή γυνή έν γένει είνε σεβαστή, μετά τινο; ίπ.πο- 
τικής συμπεριφοράς, Ούδείς ποτέ θά τολμήση νά ύ
ψωση τήν χεϊρα έπί γυναικδς έν μέση όδώ' ούδείς 
στρατιώτης μάλιστα, κατά τήν ταραχήν στάσεως, 
δέν θά ριψοκινδυνεύσει νά κακοποίηση τήν ποτα- 
ποτέραν γυναίκα τοϋ λαοΰ. Ό σύζυγο; μεταχε.ιρίζε 
ται τήν έαυτοϋ σύζυγον μετά τινο; φιλορρονησεω;" ή 
μήτηρ είνε τδ αντικείμενου ϊδ.ιαζουσης φιλοστοργίας. 
Δεν ύπάοχεί τι; δ τολμών νά διατάξη γυναίκα νά. 
έργασθή όπως τδν ανακούφιση κατά τι έκ τή; εργα
σίας του. .’Εντεύθεν έ.πεται ότι ό. σύζυγο; προικοδοτεί 
τήν σύζυγον· αύτη φέρει μόνον εΐ; την, οικίαν τοΰ 
συζύγου τη; τήν προίκα καί τ.ινα; σκλάβα; τη;. Έν 
περιπτώσεϊ δ’ αποπομπή; αύτής ή δ.ιαζευζεως, ο σύ
ζυγος επιφορτίζεται-νά δώση εις. την γυναίκα όσα τή 
άνζγκζιοΰσι διά νά ζήση άνετω; καί ή.υποχρεωσι;V ‘ . , XX*' Ύ " ■ΧΊτ'η τον Λωλυε», να την χ,χζο^ετκ/ε'.ο',^ητα’., ποκγ|/.<ζ 
τδ όποιον ήθελε συνεπιφερη τό δ’καιωμα τοϋ χω
ρισμού.·

'Η μόνη άντίροησις,. ήν ήδυνατό τις να καμη δια 
τήν πολυγαμίαν, ήθελε συνεπιφερη τήν δυστυχίαν 
τής νυναικός. Τοΰτ’ αύτό ύπεστηριςαν επι πολυν 
χρόνον, άλλ’ ή άπόφανσις αύτη εινε καθ’ ολοκληρίαν 
έσφαλμένη καί άπζντε; οί Εύρωπαΐοι οί έπισκοπη- 
σαντες. έκ τοΰ πλησίον τούς ανατολικούς εύρεθησαν 
έ’χοντε; τήν αυτήν γνώμην έπί τή σκεψει τζυτη.

Αί Μουσουλμανίδες δέν είνε ποσώς αξιοκαταφρό
νητοι καί έάν δύνανται νά φανώσι τοιαΰται εις του; 
οφθαλμού; τών εύρωπκίων, οϊτινε;. άνεςαιοετως, έ
χουσι τήν στρεβλωτέοαν ιδέαν περί τοΰ βίου αύτών, 
ύπάοχουσι πολλοί οί όποιοι δεν θα μεταλλαζωσιν 
καταγωγήν μετ’ αύτών.

Χωρίς νά θεωρώνται δυστυχεί; έν τή άπομονω-

τική ζωή τήν όποιαν αναγκζστικώς διάγουσιν έν τφ 
χαρεμίω, έν ω -αί πλεΐσται έγεννήθησαν, έν ω εμε- 
Ϋαλύνθ/,-αν, χωρίς -,ά όποπτεύωσιν . ότι ήδύνατο. νά 
ύπάοξη,ν.ϊταξύ τών άλλων, προσώπων τοϋ γένους των, 
ετέρα δ.ζ,μονη καί άλλη προτιμητέα ζωή, νομιζουσιν 
ότι δέύ είνε κόσυ.ιον ή έλευθερίκ τήν όποιαν αί Εύ- 
ρωπαΐαι έ’χουσιν.

Τδ χαρέμιον ύπήρξε τό θέατρον τών παιδικών 
διασκεδάσεων των, τής πρώτης χαρά; των, τών. 
πρώτων άσχολιών των. Ή έζι;, λεγου.σιν, εινε δευ 
τέρα φύσις- καί,ή έν τώ χαρεμιω ζωη εινε, κατα το 
λόγιον τοϋτο, ή φύσι; διά τάς νέας τή; ’Ανατολής. . 
’Επειδή είνε συνηθισμένα; νά κινώνται εϊ; κύκλον ού- 
τινος αύται γνωρίζουσι τά όρια, δεν έπερχεται ποσώς 
εις αύτάς δ λογισμός νά ύπερπηδήσωσιν αύτόν. Οπότε 
επέρχεται ή τοΰ γάμου έποχη, μεταβαίνουσιν έκ τοϋ 
χαρεμιού τής μητρό; των εις τό τοΰ συζύγου- των' έν 
,αύτ.ώ περικυκλοϋνται ύπό νέων ηδονών καί ή καρ- 
δία των, ήτις, χάριν τή; καλής άνατροφής των, δεν 
έπλήγη ύπό άνησύχων καί έπικινδυνων παθών, βα
δίζει πρδς συνάντήσιν τής εύτυχίας.ήν προσφέρει εις 
αυτά; ή μέλλουσα ζωή των. Αί περιποιήσεις, άς δ 
σύζυγός των ύπισχνεΐται εις αύτάς, καθιστώσι. τελειο- 
τέραν την εύτυχίαν ταύ'ήν. Πάν ό,τι έκαστος, μου- 
σούλμάνος έχει δι’ώραίον καί πλούσιον,, τδ κφιερρΐ 
εΐ; τδ χαρεμιόν ,του προτιμή νά κοσμ,ή πολυτελέ
στατα τά ένδιαιτ;ήματα τών γυναικών του, άρεσκό- 
μενος διά τά ,ίδικά του σχετικώ; εις μετρίαν διακό- 
σμησιν.

Πολύ άνακριβώς κρίνουσι τά χαρέμια τή; ’Ανατο
λής,έν οί; δέν βλέπει ,τις εϊμή τόπους πολυτελείς, ένθα 
ατυχείς δεσμώτριαι διέρχονται έν τή οκνηρία άθλίαν 
ζωήν καταρώμεναι τήν τύχην των.

Τδ χαρέμιον, άπ’ έναντίας, παρά τοΐς "Αραψι θεω- ■ 
ρεϊται ώς ιερόν- Μεταχειριζόμενον ώ; άπομονωτήριον, 
δεικνύει οτι τοϋτο ,είνε εντελώς απρόσιτον ζ.αί κατ’ 
ακολουθίαν ιερόν μέρος διά μουσουλμάνον* τοϋτο 
κατοικοΰσιν αί γυναΐζ,ες του..

Έν τώ χαρεμίω ή μ.όνη' ένασχό.λησις τών μου- 
σουλμ.ανίδων είνε,,πίνι τρόπω νά. θέλγωσι τήν. ζωήν 
τοΰ- συζυγου. τών ζ.αι νά άνατρεφω.σι τήν οΐκαγε-1 
γειάν των.

,’Ενώ ή μίκ μεριμ.να περί' τών: τέκνων, της καί τής 
διευθετήσεως τή; οικοσκευής, ετέρα, νωχελώς έπί 
διβμνίου έξηπλωμέ,νη,. διά να διασκέδαση, καπνίζει 
έντος κΐ())·ι.ίέ έπηργυρωμενου τδ μασίί,,(ου,τίνος, τά 
άποτελεσματα τήν. μετΧφέρουσι. μετ’ όλίγο.ν- έν μεσω 
τών νυμφών τοϋ θαυμάσιου παραδείσου·, τοΰ Μωάμεθ, 
καί τοϋτο συχνότατα σ.μβζίνε’., τδν ;α<θόχρουν καί 
αρωματικόν τοϋτον καπνόν: τής ’Ανατολής, ουτινος! 
ή άναθυμίασι; έκχεει δριμεΐαν εύοσμίαν.

Έν. τή χαριέσσγς. έζ.είνη. ώρα τής άναπαύσεως,. τή; 
πνρής τής . δρψσου καί τών άρωςκάτων, ένδεδυμένη- 
διά τών πλ,μυμιωτέρων καί ώραι.οτέρων μεταζίν.ων 
ενδυμάτων, έρείδεται έπιχαρίτως έπί κεκαλυμ-
μένου ύπό ύφάσμχται πεποικιλμένου δι’ αργύρου καί 
χρυσού, έν τή ’Ανατολή μόνον κατασκε.υαζαμβνου,

Παραδρθεισμ εις άπατας τά; φανταστικά; ονειρο
πολήσεις, . έγκ.αταλείπει μετ’ ού πολύ τδν rapvi.le 
καί βυθίζεται εί; γλμκύν ρεμβασμόν.

■ Καίνωμεν ήδη έτέρζν τιν.α γνώμην, όπερ τδ δέον 
διαδοθεΐσαν, καθ’ ήν αί γυναίκες τής ’Ανατολή; εϊσί.ν 
εντελώς αγράμματοι' έξ αύτών είνε πλειότερον πε

παιδευμένα'. τοΰ πλείστου τών εύρωπαίων γυναικών, 
αί τής άνωτέρα; κοινωνικής.τάξεω; γυναίκες.

Ή διδαχή καί ή μελέτη έν τοϊ; χαρευ,ίοις είνε 
προσφιλέστατη, καί άπαντα τις συχνάκις τάς κυρίας 
καί τά; -ν.ε.άνιδ -ς νά όμ-ιλώσι καί νά γράφωσιν εύχε- 
ρώς την άρζβικήν, τήν γαλλικήν, τήν αγγλικήν καί 
τήν τουρκικήν γλώσσαν. Πλειστάκις, έ> αύτοϊς μά
λιστα τοΐς χαρεμίοις, δπότε γίνεται συνέλευσις πολ
λών άδιακρίτως μουσουλμάνων, ή συνδιάλεξις διεξά
γεται γαλλιστί

"Αλλως τε είνε προφανέστατου, ότι οί οροί τοΰ 
βίου τών γυναικών τή; ’Ανατολής εις ούδεμίαν επο
χήν υπήρξαν πρόσκομμα εί; τήν διδασκαλίαν των, 
άφοΰ εΐ; τάς λαμπρά; έπρχάς τοϋ αραβικού πολιτι
σμού, ό αριθμό; τών πεφηχισμενων γυναικών διά τά; 
φιλολογικά; καί έπιστημονικά: γνώσεις των ύπήρξε 
μέγιστος. ’Εκείνοι, οΐτινε; ώμίλησαΥ καί έγραψαν περί 
τή; άμ.αθεια; τών ’Ανατολικών γυναικών, έκριναν 
μόνον έπί τών έκ τών άπομεμακρυσμένων - χωρών 
έλθουσών σκλάβων, αΐτινες έπωλήθησαν εί; τά ,πα- 

,. καί τάς. όποίας ευρίσκει τις εΐς.τά χαοέμια.
. Ταύτδν έστ.ϊν. ώσεί ήθελε τι; κρίνει περί τής ανα

τροφής μεγάλης παρισινής κυρίας, πζραβάλλων αυτήν 
προ; τήν τή; θαλαμηπόλου της.

(Κατά το Γαλλικός)
Πχύλος Σ Οίχονόμ,ος

ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
(1 STS)

ΙΠΠΟ ΑΪΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΓΑ
(Συνέχεια ϊοε- προηγούμενου’ ψύλλον)

Ή επομένη νύξ, ήτο ή νύξ τών- γάμων. Έν τώ 
μυστζριωδει τούτω συνοικεσίφ ύπήοχε διά τον 'Ιπ
πόλυτον βαθεϊα τις εύτυχίζ. Βεβαίως θά ήγζπάτο, 
αήαΰ ή Διανόρα χάριν αύτοϋ έςετίθετο εις άπάσας 
τά; συνεπεία; παραπλήσιας ποάφεω;" ή νεζνις .είχε 
τά ·πάνεκ θυσιάσγ εϊ; τόν -'Ιππόλυςον, καί ό 'Ιππό
λυτο; συ,νησθάν?το ότι ητο δ.λω; έτοιμος νά θυσιάσγ 
χάριν ,αύτής τήν ζωήν του; Ό.νεαρός Βουονδελμύν- 
της χνέσενε μετ’ ανυπομονησία; τήν νύκτα ταύτην, 
καθ’ ήν, ένφ,δ κόσμος σύμπας θά ήγνόει. τήν εύδαι- 
αονίαν του, ού.τρς θά. ήτο πςκραδ,εδ,ο.μένο; εις τήν 
μακαριότητα-τών αγγέλων. "Αμα τη πρω’ίρρ ήγόρα- 
σε σχοινίνην κλίμακα’ δι’ όλη; τή; ημέρας έθεώρει 
καί ήσπάζετο τήν κλίμακα, ταύτην, -ήτις τδ εσπέ
ρας έμελλε νά τδν όδηγήσ.η .εις τόν Παράδεισον. ’Έ
πειτα τή; νυκτδς έπελθούσης, άνέμενε μεθ’ υπέρτα
της άνυπουιονησία; νά ήχηση ή ένδεκάτη, ήτις ήτο 
ή συμπεφωνημένη ώρα- τήν ένδεκάτην καί .τ<|α λε
πτά ή Διανόρα έμελλε νάνοίζη .τδ. παρ,άθ.υρ.όν της.

Ό'Ιππόλυτος διελθών ■τ'η'ί Πα.Ι'ΐιοι- είσ-
εχώρησεν εις. τήν ώ'όκ ίγιΥ,. Ή όδδς ητο σκοτει
νή καί έρημος, υύδ.εμία ψυχή ζώσα έτάρασσς τήν 
μογαξίαν αύτής, μόνος, δέ ό θόρυ,βο; τών βημάτων 
τού Ιππολύτου,, δστι; μόλις ήγγιζε τήν γήν, ήκού- 
ετρ σχεδόν ανεπαίσθητος έν τή σιγή τής νυκτό;. Ό 
νεανίας άφίκετ.ο υπό τδ,.παράθυρον·· καίτοι δέ. -ήλθε 
προ τή; ώρας, ή Διανόρα άνεμενεν αύτόν άπό .πολ
τού τδ μετάξινου νήμα κατήλθεν αμέσως, τρεμογ,
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καί προδίδον ούτω τήν ταραχήν τής κρατούσης αύτό. 
Ό 'Ιππόλυτος προσέδεσεν είς αύτδ τήν κλίμακά του, 
ή δέ Διανόρα έστερέωσεν αύτήν είς τδ παράθυρον. 
’Αλλά, μόλις δ Ίππόλ,υτο; είχε θέση τδν πόδα έπί 
τής πρώτης βαθμίδας, καί περίπολος πελεκυφόρων 
έφάνη. Βλέπουσα δέ άνθρωπον ετοιμαζόμενου νά υ
περπήδηση παράθυρον, άνέκραξε :

— Τίς εί ;
Ό 'Ιππόλυτος έπήδησεν είς τήν γήν, άπέσπασε 

μεθ’ δρμής τήν σχοινίνην κλίμακα έκ τοΰ καρφιού, 
είς τδ δποϊον τήν είχε προσδέση, καί έφυγε πρδς τήν 
Γία.Ιαιάν Γέγνματ. Δυστυχώς έν τώ μέσφ τοϋ δρό
μου συνήντησεν έτεραν περίπολον, άναγκάσασαν αύ 
τδν νά τοχπή πρδς τά όπίσω* πζρήλθε τότε ύπό 
τινα άψϊδχ, άποτελοϋσχν μέρος τοΰ μεγάρου Βάρδη· 
άλλά καταληφθείς μεταξύ δύο περιπόλων, προβκι- 
νουσών συγχρόνως πρδς τδ μέσος, έν ω χπεκρύβη, ά- 
νεκαλύφθη καί συνελήφθη.

Ή Φλωρεντία τήν έποχήν έκείνην δέν ήτο ή 
Φλωρεντία τοΰ ΙΣΤ' αίώνος, ήτις κατά τχ εκατόν 
έτη τών Μεδίκων είχε διαπλασθή ύπδ τήν διαφθο
ράν καί τήν τυραννίαν' ήτο ή άοχαίχ Φλωρεντία, 
άγνή καί αύστηρά, ώς ή Ρώμη κατά τούς χρόνους 
τών Λουκρητών καί τών Κορνηλίων. Ό Ιππόλυτος, 
άντί νά άφεθή ελεύθερο;, ώς θά έγίνετο έπί Λαυρέν
τιου τοΰ έκ Μεδίκων ή τοΰ δουκδς Αλεξάνδρου, ώ- 
δηγήθη εί; τδν Διοικητήν, όπου ήναγκάσθη νά δμο- 
λογήση τί έκαμεν είς τάς οδού; έν τοιαύτη προκε 
χωρηκυίχ ώρα τής νυκτδς καί πρδς τίνα σκοπόν εί
χε προμηθευθή τήν σχοινίνην έκείνην κλίμακα, διά 
τής όποια; είδον αύτδν ποοσπαθοΰντα νάναβή τδ 
παράθυρον τοϋ μεγάρου Βάρδη. Ό Ιππόλυτος άπε
κρίθη ότι ύπήρχεν έν τώ μεγάρω Βάρδη τεμάχιον 
Τιμ-ίου Εύλου, δωρηθέντος είς τούς προγόνους τοΰ 
αρχηγού τής οικογένειας ύπδ τοϋ αύτοκράτορος Κα
ρόλου τοΰ Μεγάλου.

Άποδίδων είς τδ ίεοδν τοϋτο πεοίαπτον τήν ύπε- 
ροχήν τών Βάρδη έπί τών Βουονδελμόντη έν διαφό- 
ροις συμπλοκαϊς, έβεβαίωσεν ότι ήθέλησε νά άοπάση 
τδ παλλάδιου τοϋτο.

— Λοιπόν διά υά κλέψητε ήθελήσατε υά εισχω
ρήσατε είς τδ μέγαρου ; ήρώτησεν δ Διοικητής.

— Ναι, άπεκρίθη δ Ιππόλυτος, κλίυωυ τήυ 
φχλήν είς σημείου διπλής δμολογίας.

— Είναι άδόυατου ! άυέκραξευ δ Διοικητής.
— Καί όμως άληθές, εϊπευ δ'Ιππόλυτος.
— Άλλ’ήξεύρετε είς τί έκτίθεσθε διά τήνδμολο- 

γίαν ταύτην ;
— Ναί, άπεκρίθη ό Ιππόλυτο;, μειδιών θλιβερώς, 

ναί, τδ ήξεύρω* έν Φλωρεντία ή κλοπή τιμωρείται 
μέ θάνατον.

— Καί επιμένετε ,·
— ’Επιμένω.
— Άπαγάγετε τδν κατηγορούμενον, είπεν δ άρ- 

χων· ,
Καί οί συλλαβόντες τδν Ιππόλυτον φύλακες ώδή- 

γησαν τδν νεανίαν είς τήν φυλακήν.
Ή έπί τή; δίκης τοΰ Ιππολύτου άνάκρισις διε- 

τάχθη ταχέως πρδς μεγάλην έκπληξιν δλοκλήρου 
τής πόλεως· δέν ήδύναντο νά πιστεύσωσιν δτι άπδ 
utR; ήμέρα; είς άλλην δ άγαθός εκείνος καί εύγενής 
νεανίας θά παρεσύρετο είς πράξιν άτιμου* άλλ’ έδέ- 
ησε ταχέως οί δύσπιστοι νάφήσωσιν τήν δυσπιστίαν 

κε-

των, δτε, άρξαμένης της έπ’ άκροατηρίου δ’.χδι- 
κασίας, δ 'Ιππόλυτος Βουονδελμόντής έπχνέλαβεν ε
νώπιον όλων δ,τι είχεν είπη τώ Διοικητή, δτι δη- 
λκδή ήθέλησε νά είσχωρήση εί; τδ μέγαρον Βάρδη 
δπω; κλέψη τδ πολύτιμον έκεϊνο τεμά/tov τοΰ Τί
μιου Εύλου.

Δεν είχε παρέλθη πολύ; χρόνος, άφότου παρόμοιον 
γεγονδς είχε συμβή έν Ρώμη· γυνή τις ύπδ αίσθή- 
μχτο; πίστεως κακώς έννοουμενη; παρακινούμενη εί
χε κλέψη τδ θαυματουργόν Νήπιον τής έκκλησίας 
Άρατσέλη. ’Η έπιθυμία νά έζασφαλίση τήν νίκην 
εΐ; τήν οίκογένειάν του ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς 
εύλογος αφορμή τή; άποπείρχ; σοΰ 'Ιππολύτου, πρδ 
πάντων κχτά τού; χρόνους έκείνους τοΰ φλογερού 
μίσους καί τής βαθείχς πίστεως.

Ούτως ήοξαντο πιστεύοντε; έν Φλωρεντίο: δτι τω
όντι δ Ιππόλυτος Βουονδελμόντη; είχεν άποπειραθή 
τήν κλοπήν ταύτην. Έπειδή δέ, άντΐ νάρνηθή, έπε- 
βεβχίου, επειδή άπασαι αί έρωτήσεις τοΰ δικαστη
ρίου έφερον είς τά χείλη του τήν αύτήν ομολογίαν, 
έδέησεν ώστε οί δικασταί νά έξενέγκωσι τήν άπό- 
φασίν των. Ό Ιππόλυτο; Βουονδελμόντη; κατεδικζ- 
σθη είς θάνατον.

Και τοι άπαντες ίγνώριζον τδ κείμενον τοϋ νόμου, 
ή έντύπωσις έπί τούτω ύπήρξε μεγίστη. Ήλπίζετο 
δτι οί δικασταί θά ήθωουν τδν κατηγορούμενον. Ά
ληθώς οί δικασταί έδίστασαν έπί στιγμήν, άλλά, πρδ 
τών έπιβεβαιώσεων τοΰ κατηγορουμένου, δέν ήδυνή- 
θησαν νά κάμωσιν άλλο παρά νά καταδικάσωσιν. 
Καί άληθώς, έάν τδν άπέλυον, πώς θά ήδύναντο 
νάπαγγείλωσι τήν αύτήν ποινήν έν τώ μέλλοντι ε
ναντίον, έπί πχραδείγματι, άληθοΰ; κλέπτου, άρνου- 
μένου.

Έσκέφθησαν ότι ό 'Ιππόλυτος θά προέβαινεν είς 
δμολογίαν ττνά πρδς τδν ιερέα, τδν άνχλαβόντα νά 
παρασκευάση αύτδν διά τδν θάνατον* άλλ' ούδέν 
είπε καί είς αύτδν, πλήν δτι ήτο μέγας αμαρτωλός 
καί τδν παρεκάλεσε νά προσεύχηται ύπέρ αύτοΰ.

Ή μήτηρ του είχε ζητήση νά τδν “δη" ή άπηλ- 
πισμένη γυνή πάντοτε διεβεβκίου ότι δ υιό; της δέν 
ήτο ένοχος, καί δτι, έάν τδν έπανέβλεπε, θά ήδύ
νατο κάλλιστα νάποσπάση τδ μυστικόν του έκ τής 
καρδίας. Άλλ’ δ 'Ιππόλυτο; δέν είχε πεποίθησιν 
είς τήν υΐίκήν του φιλοστοργίαν καί διεβίβασεν εις 
τήν μητέρα του, δτι θα έπανέβλεπον άλλήλοϋς έν 
τώ ούοανώ.

Ό Ιππόλυτος έν μόνον έζήτησεν, έπειδή δ θάνα
τος τών κλεπτών ήτο άτιμωτικδς, νά έπιτρέψη ή 
Αρχοντιά νάποκεφαλισθή, άντί νάπαγχονισθή Ή 
Αρχοντιά παοεχώρησε τώ καταδίκω τήν τελευταίαν 
ταύτην χάριν.

Τήν παραμονήν τής ημέρας, καθ’ ήν θά ύφίστατο 
τήν ποινήν, άνήγγειλαν αύτώ τήν δλεθρίαν ειδησιν 
περί τήν δεκάτην τής έσπερας. Ηύχαρίστησε τώ 
δικαστικω γραμματεΐ, δστις ήλθε νά τώ άναγγείλη 
αύτήνέπειδή δέ όπισθεν τοΰ γραμματέως ΐστατο άλ
λο; τις ύψηλότερος έκείνου καθ’ δλην τήν κεφαλήν, 
ένδεδυμένος κατά τδ ήμισυ έρυθρά καί κατά τδ ή- 
μισυ μέλχνα, ήρώτησε τίς ήτο δ άνθρωπος έκεϊνο;· 
τώ είπαν ότι ήτο δ δήμιος. Τότε άφήρεσεν έκ τοΰ 
τραχήλου χρυσήν άλυσσιν, ήν τώ έδωκεν, ευχαρι
στών αύτώ διότι τδ ξϊφός του έμελλε νά τδν σώση 
άπδ τής- άτιμίας.

Τήν έπιοΰσαν, άμα έγερθείς, δ 'Ιππόλυτος έκά- 
λεσε τον δεσμοφύλακα καί τδν παρεκάλεσε νά με- 
ταβή παρά τώ άστυνόμω, δπως έκλιπαρήση ύπέρ 
αύτοΰ μίαν χάριν, νά διέλθη δηλαδή ή έπικήδειος 
πομπή πρδ τής οικίας Βάρδη. Ή πρόφασις, ήν άνέφε- 
ρεν έπί τούτω δ Ιππόλυτο;, ήτο ή έπιθυμία του νά 
έπωφεληθή τή; τελευταία; στιγμής τή; ζωής του 
-όπως συγχωρήση τούς έχθρους του καί τύχη τή; 
συγγνώμης των. Άλλά τδ άληθές αίτιον τή; αίτή- 
σεώς του ήτο δτι έπεθόμει νά *δη τήν Διανόραν άπαξ 
ετι. πριν αποθάνη. Αί περιστάσεις, ύφ’ άς δ Ιππό
λυτος υπέβαλε τήν αΐτησιν ταύτην, παρεϊχον αύτώ 
χαρακτήρα σοβαρόν, ώστε δέν ήτο δυνατδν νάπορ- 
ριφθή. 'Ο Ιππόλυτος έτυχε τής άδεια; νά διέλθη, 
τή; οικίας Βάρδη.

Τήν έβδόμην τής πρωία; ή συνοδεία «ξεκίνησε’ τδ 
πλήθος συνεθλίβετο έν ταϊ; δδοϊς, δι’ ών έμελλε νά 
διέλθη ό κατάδικος' ή πλατεία, έν ή είχε στηθή τό 
ικρίωμα, κατεπλημμύρει λαοΰ άπδ τής εσπέρας τής 
προτεραίας. Αί λοιπαί συνοικίαι τής Φλωρεντίας ώ- 
μοίαζον πρδς έρημον. Ή συνοδεία διήλθε τήν Πα.Ιαι·- 
άν Γέφυραν, ήτις ολίγου δεϊν κατέρρευσεν είς τδν 
"Αρνον, τόσον ήτο πεφορτωμένη πλήθους, έπειτα δι· 
ηυθύνθη πρδς τήν δδδν Βάρδη. Φύλακες έβάδιζον έμ
προσθεν, δπως διανοίγωσι τδν δρόμον* εΐπετο ό δή
μιος, κρατών γυμνόν τδ ξίφος του έπί τοΰ ώμου* 
είτα δ Ιππόλυτος, δλος μελανειμονών, μέ τήν κεφα
λήν γυανήν καί τδν λαιμόν άνοικτδν, διά βήματος έ- 
λαφροΰ, άλλά στερεοΰ, καί στρεφόμενος άπδ καιροΰ εις 
καιρόν, δπως άπευθύνη τδν λόγον είς τδν πνευματι
κόν του. Όπισθεν τοΰ Ιππολύτου έβχινον οί μετα- 
νοοΰντες, κομίζοντε; τό φέρετρου, έν τφ όποίω μετά 
τήν καρχτομίαν έμελλε νά τεθίί τδ σώμα τοΰ κα
ταδίκου."Απαντα τά μέλη τής οικογένειας Βάρδη ήσαν συ- 
νηθροισμένα πρδ τής εισόδου τοΰ μεγάρου αύτών, δ
πως λάβωσι τήν συγγνώμην τοΰ Βουονδελμόντη καί 
τώ άποδώσωσι τούς λόγους τή; ειρήνης, ούς έμελ- 
λον νά δεχθώσι παρ’ αύτοΰ. Ή Διανόρα, μελχνειμο- 
νοϋσα ώς χήρα, ΐστατο μεταξύ τοΰ πατρδς καί τή; 
μητρδς αύττς. Τοΰ καταδίκου πλησιάσαντος, άπαν- 
τες οί Βάρδη έγονυπέτησαν. Μόνη ή Διανόρα έμεινεν 
δρθίχ καί άκίνητος, ώς άγαλμα.

Φθάσχς πρδ τής οικίας, δ Βουονδελμόντη; έστα- 
μάτησε, καί διά φωνής γλυκείας καί ήρεμου απήγ
γειλε τήν Κυριακήν προσευχήν άπδ τοΰ : Πάτιρ ή 
μΰχ ό ίχ τοϊς Οΰρανοις, μεχοι τοΰ xai ά,γες ήμΐχ τα ' 
όφειΛήματα ημών, ώς xai ημείς άγίεμεν τοϊς όφειΛί- 
ταις, ημών. Οί Βάρδη, είπόντες ’4μήν, ήγέρθησαν.

Ό Βουονδελμόντη; έγονυπέτησε τότε καί αύτός. 
Άλλά τήν στιγμήν έκείνην ή Διανόρα, καταλιποΰ- 

σα τδν πατέρα αύτή; καί τήν μητέρα, μετέβη καί έ
γονυπέτησε παρά τώ Βουονδελμόντη.

— Τί κάμνεις, κόρη μου ; έκραύγασαν συγχρόνως 
-Λ πατήρ καί ή μήτηρ τής Διανόρας.

— Αναμένω τήν συγγνώμην σας, άπήντησεν ή 
νεαρά κόρη.— Καί τί έχομεν νά σοΰ συγχωρήσωμεν ; ήρώτη 
σαν οί γονείς.

— Διότι έλαβον σύζυγον έκ τάς οικογένειας τών 
άχθρών σας. Ό Βουονδελμόντη; είναι σύζυγό; μου.

Πάντε; οί παρεστώτε; έρρηξαν κραυγήν κατα- 
πλήξεως.

— Μάλιστα, έξήκολούθησεν ή Διανόρα, ύψοΰσα 
τήν φωνήν, μάλιστα, καί άς τό άκούσωσι πάντες οί 
παρόντες ένταΰθα. Ό Ιππόλυτος ούδέν άλλο διέ- 
πραςεν έγκλημα παρά έκεϊνο, τοΰ δποίου ύπήρξα συν
ένοχος. "Οτε συνελήφθη άναβαίνων είς τδ παράθυ- 
ρόν μου, έπραττε τοϋτο έκ συμφώνου μετ’ έμοϋ. 
Ηοχετο είς τήν γυναϊκά του, καί έγώ άνέμενον τδν 

συ,υγον μου. Είμεθα τώρα ένοχοι ; θανατώσατέ 
μας δμοΰ* εέμεθχ αθώοι ; Συγχωρήσατε άμφοτέιους.

Τα παντα ήδη έσαφηνίσθησαν* δ Ιππόλυτος είχε 
προτίμηση νά επιβαρυνθώ δι’ έγκλήματος άτιμου καί 
ναποθανη έπί τοϋ ικριώματος, παρά νά έκθέση τήν 
Διανόραν.Δέκα χιλιάδες φωνών έκραύγασαν συγχρόνως. Χά
ριν ! Γο πλήθος ώρμησε πρδς τούς δύο νέους, διε- 
σκορπισε τους στρατιώτας, έδιωξε τδν δήμιον, έθρκυ- 
σε το φερετρον' είτα, ύψών είς τούς βραχίονας τδν- 
Ιππολυτον καί τήν Διανόραν, έφερεν αύτού; έν θρι- 
αμβω εις τδν Διοικητήν, παρ’ ω εύρίσκετο ή άτυχής 
μητηρ, εκλιπαρούσα άκόμη τή< χάριν τοϋ υίοΰ της.

Δεν είνε ά-άγκη νά είπωμεν δτι παρευθύς άνε- 
κληθη η άπόφασις. Ή ’Αρχοντιά συνεδριάσασα έπεμ- 
ψε συγχρόνως τιρεσβείαν δύο έκ τών μελών αύτής εις 
τους Βάρδας καί τούς Βουονδελμόντας, δπως παρα
κάλεση αύτούς, έν δνόματι τή; Δημοκρατίας, νά 
συνδιαλλαγώσι καί συναινέσωσιν είς τήν εύτυχίαν τών 
δυο νέων, ώ; τεκμήριον τής συνδιαλλαγής. "Οσω θα
νάσιμοι εχθροί καί άν ήσαν, οί Βουονδελμόνται καί οί 
Βάρδαι δέν ήδυνήθησαν νά μή ύπακούσωσιν είς τήν 
Δημοκρατίαν, παρακαλοΰσαν, ένώ έδικαιολτο *<ά δια- 

τάξη.
Ούτως έσβέσθησαν, έπί τινα χρόνον τούλάχιστον, 

τά διαιροΰντα τάς δύο οικογένεια; μίση. Εί; μνημό
συνου δέ τοΰ συμβάντος τούτου δ Ιππόλυτος Βουον- 
δελμόντης οικοδόμησε τήν μικράν έκκλησίαν τής Πα
ναγίας έπί τοΰ Άρνου.

Έν Φιλιππουπόλιι. Λάμπρο; Ένυάλης.

HENav otce:vix.x.e

ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ 

(Κατά μιτάφρασιν Νικολάου I. Λάσκαρη)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
(Σννίχιια ϊδε προηγούμινον φύλλον)

Ούτε έν τοϊς άνθοδοχείοις, ούτε έν ταϊς ζαρντι- 
νιές ύπήρχον πλέον άνθη* τά Άνατολικά^ύφάσματα, 
πτυχθέντ», έκειντο έν τοϊ; βάθεσι τών κιβωτίων. 
Καί αύτδ τδ διά κομψών τοιχάπτων κεκοσμημένον 
πρωϊνδν ένδοφόριον, άντεκατεστάθη ύπδ μάλλινης έ- 
σθήτο:, χρώματος άορίστου, έν ή ή ρόζα έφαίνετο 
τοαχεΐα ώς άγαλμα. ”

Ή Ρόζα ύπεδέχθη τδν ’Ακριβόν άνευ εύμενών λό
γων, άνευ τής ελάχιστης οικείας χειρονομίας, μεθ’ ών 
συνήθως τδν έδέχετο.’Γδν έχαιρέτησε διά κεφαλοκλι- 
σίας,χωρίς νά τείνη αύτφ τήν χεϊρα,καί έμεινεν εύθυ- 
τενή; έπί καθέκλας πλησίον τής τραπέζης κειμένης.

Ή λυχνία μόνον ζκαισν ώ; συνήθως, ρίπτουσα τήν



.9’2 ΜΥΡΙΑ .ΌΣΑ
Μ ΓΡΙΆ ΟΣΑ 63'

γλυζεΐαν λάμ.ψιν αύτής έπί τοϋ θλιβερού αύτοΰ έσω- 
τερικοϋ, όπερ τήν έσπερα.ν ταύτην είχεν ό'ψιν άπλοΰ 
έπαρχιακοΰ μετ έπίπλων δωματίου. .\- .

Ό Άζριοός Άνδρε, έζ πρώτης όψεως,δένπαοετή- 
ρησε πάντα ταΰτα, άλλ’εισερχόμενος, ήσθάνθη άνι-' 
αράν, σχεδόν οδυνηρήν, έντύπωσιν, έπαυξήσασαν εί
σέτι τήν ^σοβαρότητα τοΰ ήθους του. Διά νά άντενέρ-' 
γήση δέ ζ,αθ’ έαυτοΰ, προσεπάθησε νά άστειευθή.

— Δέν ύπάρχουν πλέον άνθη ; είπε μειδιών. Με
ταβάλλετε τό οίκημά σας εις μοναστήοιον ; γ

— ’Αναχωρώ, άπεκρίθη άπλώς ή Ρόζος, χωρίς νά 
τόν παρατηρήσγ.

— Ούχί πριν με άζούσητε, ύπέλαβεν δ Άνδρε ξη
ρά, αισθανόμενος, ότι προσεβλήθη έκ τής άχαρακτη- 
ρίστορ ζ.αί άναρμόσταυ ταύτης δυσμενείας.
Ή1 Ρόζα τότε έστρεψε τούς οφθαλμούς πρός τόν ’Αν

δρε όστις παρετήρησεν, οτι. είχε κλα.ύσει, άπασα δέ 
ή σζ.ληρότης αύτοΰ. ζατεπεσε, ζαί έζάθησε πλησίον’ 
αύτής. Μεθ’ ολον τόν προς τήν. Ρόζαν έρωτά του, ά- 
πεστρεφετο ενίοτε τήν ψυχρότητα αύτής ζαί τήν 
προς την έζφρασιν τών ζάλών αισθημάτων αδιαφο
ρίαν της· άλλ".έάν εζ.λαιε, έγένετο πάλιν συμπα
θητική ζ,αί γλυκεία,, καί ουτω τήν ήγάπα πλέον ή 
ποτέ. '

— -"Εχω πολλά πράγματα νά σάς είπω, ήρχισε 
διά. βαρείας φωνής,, πνιγών, ,δλαις δυνάμεσι, τήν κα
ταλαμβάνονταν τόν λ.άρυγγά.του συγζ.ινησιν. Θέλετε 
νά τά. άζούσητε εϊλιζρινώς, άνευ πιζ-ράς ύστεροβου- 
λίας, άνευ ούδεμιάς πρρληφθείσης άποφάσεω; ; Ουτω 
πρέπει νά τά άζούσγς. Μαγδαληνή . . .

Δεν τήν έζάλει πλέον διά τοΰ θεατρικού της Ονό
ματος' εκείνη τόν παρετήρησεν άκρυσίως ζαί είδεν 
έν τοΐ^ οφθαλμοί; τοΰ νεανιου τοσαύ.την ανδρικήν 
άπόφκσςν, ώστε,-κατευνασθεΐσα. έκλινε, τήν κεφαλήν.

— Σας ακούω, είπε λίαν ,χαμηλοφώνως.
— Αξίζετε περισσότερον κφ’ δ,τι θέλετε νά φαί-' 

νεσθε, είπεν δ Άνδρε- θά είσθε καλή, έάν είσθε εύτυ-’· 
χής· τήν δέ ευτυχίαν ζαί τήν άνάπαυσιν δέν θά 
τήν εύρετε έν τώ θεάτοω.

— Πώς τδ έίξεύρετε ; έκραύγάσέν, ύψώνουσα τό 
ύπό τής συγκινήσεως έςαφθεν ώραΐον πρόσωπον της. 
Διά τής διαπλάσεως τών’μερών τά όποια . άναλα-α- 
βάνω, απασχολώ τό πνεύμα μου ζκί τήν καοδίαν αου. 
Μικρόν είνε νά ζη.τώ τήν αλήθειαν; νά σπουδάζω τάς 
χαράς, ή , τά: λυιςας τών φανταστικών έκείνων προ
σώπων έπί τοσοΰτον, ώστε καϊ έγώ αύτή νά αίσθά-ι 
νομαι κάτι τι τό όπο,ΐόν νά μοί λέγγ : Ούτως έχει ! 
’Ιδού τί ήσθάνθη ή,γυνή έκςίνη ρύτω πρέπει νά εΐ- 
πης ! Α ϊτήν, τήν χειρονομίαν νά κάμγς ; "Οταν εύρη; 
τοΰτο ο ηθοποιός, κύριε Άνδρέ, δύναται νά άναπαύ 
ηται,. νά ύπερ.ηφ.ανεύηται μάλιστα δι’ εαυτόν, διότι 
αύτό; τό έπλάσεν ,ούτω πως.

Ό ’Ακριβός τήν^παρετήρει ; έκπληκτος, ώς έκ τοΰ 
ειλικρινούς τόνου της.

,—τ-. Μάλιστα, ,είπε βραδέως, τό ’ξεύρω, σάς πι
στεύω": ώς ηθοποιόν κατ’ άρχάς σΖς ήγάπησα’ γνω
ρίζω οποίαν δύναμιν θελήσεως αεκτησθε....... .

— Νά θέλω, έψιθυρισεν ή Ρόζα, μάλιστα . . . εί- 
ξεύώω νά θέλω, αληθώς' έάν έγν,ωριζον πάντοτε ρ,.τι 
θέλω- '

— Άλλ’, νπολαβών είπεν ;§ Άνδρε, αύτό δέν άο- 
κεΐ έν τή ,ζώή' θά έλθη ήμερα κατά τήν οποίαν θά 
χαταβληθήτε, ώς έκ τής έξαντλήσεώς μ.ας εις πλα-

στά πάθη· ενόσω είσθε νέα καί ωραία, ενόσω άγαπα- 
σθε, διότι σάς άγαπώ, δέν νομίζετε, ότι θά ήτο φρο- 
νιμωτερον νά άφίσητε τόν ψευδή καί χιμαιρικόν, αυ
τόν βίον ;

Ή Ρόζα έσκεπτετο' αίφνης, παρα-.τροΰσα αύτί>ν 
ζατα πρόσωπον :

— Νά άφήσω τό θέατρον ; είπε.
— Μάλιστα, άπεκρίθη δ Άνδρέ. διά τής βαοείας 

καί αταράχου φωνής του.
— Ποτέ .'
Είπε καί μετεστράφη, καθότι ή σταθερότης τοϋ· 

•βλέμματος τοΰ Άνδρέ τήν έτάρασσε. Τόσον ήσθάνετο, 
ότι ό άνθρωπος αύτός ήτο κατά πολύ άνώτερος αύ
τής, ότι έστερεΐτο 
περιστροφών, 
την συνείδησιν.

πικρών σκέψεων καί εγωιστικών 
ήν ζαθαράν ταυ-ώστε ήσχύνετο δια

— Μή λέγετε ποτέ, ύπέλαβε'. τό πράγμα είναι 
σπούδαΐον, καί έάν έγώ, τόν όποιον τόσον ολίγον εν
θαρρύνετε, σάς ομιλώ ουτω, το πράττω, διότι σάς 
λυπούμαι. . . . .

—- Δέν θέλω νά μέ λυπούνται, είπε τραχέως.
- "Εχετε μέγα άδικον, καθότι όταν τις υποφέρει, 

θεωρεί, ευτυχίαν του νά εύρίσζηται πκο'αύτφ Φίλός 
τις συμπαθών έπί ταϊς δύστυχίκις του. Ό δεσμός 
τόν δποΐΡν. σάς προτείνω, Μαγδαληνή, θά δ.αρζέση 
έφ’ όρου ζωής.
: — ’Ερωμένη σας.;, είπε στρεφόμενη άγερώχως.

— Όχι.·:. , σύζυγός μου.
ΤΙ Ρόζα έταπείνω.σε τούς οφθαλμούς διά νά τώ 

άποκρυψή τόν χείμαρρον τών δακρύων δ.στις τήν κα- 
τεκλυσε καί τώ έτεινε τήν χεϊρα λέγουσα :

s5 ι— Συγνώμην. "
Συ.γζατατίθεσθε ; είπε κρατών· τήντρέμου— 

σαν χεϊρα της.
—- Όχι, είπεν ή κωμωδός καί άπηλλάγη,. άλλ’ 

ά'. ευ βιαιότητος, δεν έγίνομεν 5 είς διά. τόν: άλλον, 
θά γίνωμεν δυστυχείς. ,

"Οταν τιν,ες άγα,πώντζι, εύχ αριστοϋνται νά 
θυσιάζωσιν αμοιβαίος τάς ιδιοτροπίας των ζκί τάς 
κλίσεις ρτων I έπέμεινεν. ό Άνδρέ. . ..

— Δεν ειςευρω, άπεκρίθη* x δέν είδον ποτέ παρό
μοιόν τι. Είδον άνδρας .θέλοντας νά. έξουσιάσωσι 
τας γυναίκας καί νά τάς μεταχειρισθώσιν. ώς. δού
λας.. Είδον γυναίκας,■ αϊτινες έκαυχώντο νά μεταχεί- 
ρισθώσιν ως σκυλους τούς άνδρας οϊτινες τάς ήγά- 
πον-· άλλα' την ζωήν ταύτην τής αύταπαρνήσε.ως 
και τής θυσίας ούδαμοΰ τήν είδον, Αί μαζρότερχι 
άγαπαι τάς οποίας έγνώρισα,αί ζαλλίτεραι, έσβέσθη- 
σαν εν έπιπλήςεοι ζαί δακρύοις. Δέν είξεύρω τίποτε 
περί τοΰ έρωτος τοΰ οποίου μοί δμιλεΐτέ. ,

— Δεν ήγαπήσάτε ποτέ; ήρώτησεν ό; Άνδρέ, 
είς 8ν ή Ρόζα, είτε είχεν αγαπήσει, είτε μή4 ■ ήτο 
προσφιλής, άλλ’ ή'θ.ελε νά τό: γνωρίζη.: ’Ήθελε, με- 

.ταζυ αύτής καί αύτοΰ νά βασιλεύ·/) απόλυτος εμπι
στοσύνη.

— Ποτέ ! άπεκρίθη ή Ρόζα
Γο δεύτερον ήδη έψεύδετο" άλλά πχν. · Q,TAxi>- 

μοιαζε πρός· ομολογίαν, ή έξομαλόγησιν τή. έφαίνετο 
χειρότερόν τοΰ θανάτου. . ,. Τ

, — Έν τούτοις-ό έρως ύπάρχει άγνότερος παντός 
άλλου ξ,'ί πω γάμω,, τοιοΰτος αιον τόν οςίσθάνεται ,ό 
Λανγκλοά διά τήν σύζυγόν του...»

— Ή Ρόζα έσχε τό θάρρος νά άφίσγ έν τή χειρί

τοΰ νεανίου τήν ίδικήν της, αίφνιδίως παγωθεισκν, 
άλλά θλιβερά φρικίασι; τήν έτάραξεν άπό κεφαλής 
■μέχρι ποδών.

— Λοιπόν, σιωπήν, θέλετε, νά . 
μέ συζεΰχθήτε, νά ζήσητε ήσυχος, ευτυχής, τετμη
μένη ; Δέν είμαι πολύ πλούσιος, άλλα δύναμαι νά 
γίνω. Έκτος τής θέσεώς μου, έχω μιζίράν περιου
σίαν προερχομένην έί άγνωστου εύεργέτου λεγρυν, 
οτι άοκεΐ νά έργασθώ δπ.ως· διαπρέψω* φαίνεται, ότι 
μέ προστατεύουν. "Οσον διά τά λοιπά, Μαγδάληνη, 
καί ενώ στεροΰμαι οικογένειας, 
•σείς άνεξαρτητος, ούδείς δύναται 
τάς πράξεις μου. . . .

Ή,νεά/ΐς άπηλλάγη καί μετέβη 
τέρω.

— Λοιπόν, δχι, είπε, όχι. "Οχι 
■στον. Μέ ταράττετε με 
πρότασιν .... Θέλετε νά άφήσω τό θέατρον, ζαί 
είς έμέ φαίνεται, οτι έφ’ δσον ζώ δέν θά τό κάμω.

— Μήπως δέν διήλθετε έν έτος σχεδόν μακράν 
έκείνων τά όποια τόσον σας άρέσκουν ;

— "Ημην άσθενής, άλλως τε, ήλπιζον νά έπανέλ- 
θω. Ακούσατε, Ακριβέ άοήσατέ με νά δοκιμάσω' 
ίσως μετ’ ολίγον έπανέλθω προς σάς, άπαιχθανομέ .η 
το άρχαΐον εΓόώλον μ,ου. · . . αλ.λα πρεπει νά δοζ.ι- 
μάσω.

— Δέν μέ αγαπάτε. . 
πληγείς.

— Αΐ1 Ξεύρω κ’ έγώ ; 
πώ "σως περισσότερον άφ' 
παοουσία σας αοί είναι προσφιλέστατη 
ζησα έν τόσω άλλοκότω κοινωνία;. . 
ούτως, άνευ σζέψεως, άπροετοιμκστω: 
βίον.

E^-S 
φοόνϊ)σις δεν Οά ελεγεν τι
σθζνθη ΟλιβεΤσζν τν ν

Μεθ’ οποίχς χκρζς θά εδι^εν qXtjv- αύτην την φρό.νη- 
*σιν δι’ ε/x πεοιπχθτί λόγον ! 
γχαος κύτος, Sv ειχ;
-σκέψει
άζοντ€ς,; 
αύτός, 
jxp;
χείση

C . 1ω; υνι
* -ά Τότε

δι’ ύφους δ
— Μάλιστα, αύριον

δίκαιον,

κ’ ο X'εγω
X -

νά

ειυ.αι οσον 
κατηγορήσγ 

καθίση άπο-

ήν άποοσδόκη

είπεν δ Άνδρέ καιριω

είπε θλιβερώς. Σάς άγκ- 
όσον πιστεύετε .... Ή 

. . . Άλλ’ έ- 
μή απαιτείτε 
νά δεχθώ νεον

απολύτως δίκαιον. Αύτή αυτή ή 
ι, καί δ Άνδρε 

τήν καρδίαν του πλέον ή ποτέ

φαίνομαι ώς άλογος'Άάιδαγωγός, γελοίος διδάσκαλος, 
μλλά -κατά βάθος πλησίον σας, είμαι άσθενεστερο'ς 
πϋιδίου . . .·■ Έάν εΐξεύρατε πόσον σάς άγαπώ !

Είπε Ζαί έθεσε τά χείλ.η του έπί τοΰ λευκοΰ με
τώπου, έπί τών κεκλεισμένων οφθαλμών,' έπί τών 
έλαφρώ; ύπό τής συγκινήσεως όοδισθεντων παρειών...
’Εκείνη άπέμαζρύνθη ήδέως.

— Μεταξύ?μα;'·τά .πάντα 
κουσίως καί ούχί έξ άπροόπτού.

• —* Είσθε φρονίμωτέρα έμοΰ, είπεν ό· Ακριβός, με- 
θυσθεΐς έκ- τοΰ έμπιστευτικοϋ

— Λοιπόν, τότε, άπέλθετε
— Πότε θά σάς έπάνιδω ;
— Αύριον είς τάς δέκα, 

τής άμαξόστοιχίας. 
ί ·■>

πρέπει νά γίνώνται έ- 
ι, αι, φίλε μου ;. .

(

όχι ένταΰθα ;

Ζ-

τόνό ν της.
! είπε γελώσα. 
ήοώτήσεν δ νεανίας.

Ζκτά τήν άναχώρησίν

— Πώς ;
- "Οχι.
Ώς πρός 

ίτήν κάμ·/) 
κάδε τεταραγμένος, άμα δ

. και έν τούτοις 
δλα δίκαιον™ " ~— (Ακολουθεί)

μενο 
την 
είχε

ί

ζ.'

■> .·
• ·, - ? ·.. ..ν-'ί.ί- :· : ■■■ ■ '

τό ζήτημα αύτό, δεν υπήρχε τρόπος νά 
νά ύποχωρήσγ· ό Άνδρε έπέστρεψεν οί- 

δέ εύ/αρις-'ζαί δυσηρεστη- 
είχεν δνειρευθή τήν ώραν ταυ- 
. καί έν τούτοις ή Ρόζα δεν

καθότι άλλοίαν 
~ t ρ tτωό/ αοοαοωνων. .

καθ'

< ■ / ■.· ; ,-Ό-Γ ;< >

Η
<.·

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ή'νόει μετά λύπης,0tl ο 
ν αποφασίσει μετά, τόσαςώριμους 

.καί πκλκίσας προ; τάς προλήψεις, άς έκό·τες 
μετά τοΰ γάλατος θηλάζομεν, ό γάμος 

έάν ποτέ έγίνετο, θά ήτο διά τήν Ρόζαν γά- 
συυ.οέοοντος. "Ά ! έάν ήδύνατο νά τήν κατα- 

καί νά τήν άρπάση έν τοΐς βραχίοσιν αύτοΰ, 
ρεύέτο τήν προτεραίαν ακόμη ! ·

; θά άναχωρήσητε δια Παρισίους, τή είπε 
περ ήθελε νά '/αταστήση άδιάφορον.

* δόσατέ μου δλίγας ήμέρας 
διά νά σκεφθώ,νά ιδω περί έμ.ε αύτην και δεν θα σάς 
κοατήσω έπί πολύ μεταίωρον. Βλεπετε, ’Ανδρε, εζη- 
κολούθησεν έξαπτομένη, μισώ τάς ψευδείς ζαταστα- 

έάν θά γίνω σύζυγός σας, νά γίνω έλευ- 
ιδρά τόσον πολύ έπ έμοΰ, 

ολοκλήρου . . .
άλλως τε τά δίκαια

Τά πάντα τοϋ άνθρωπον, καί αύτό τό έξωτερι- 
•ζ.όν, μαρτνροΰσι τήν ύπεροχ_ήν αύτοΰ έπί πάντων τών 
άλλων ζώντων πλασμάτων κρατείται ορθός κάϊ υ- 
ύιτενής καί επιτακτικός τό ήθος' ή "κεφαλή του είνε 
πρός τόν ουρανόν έστοαμμένη καί παριστά δψιν ύπε- 
οήφανον, οέρουσαν τόν τύπον τής αύτοΰ αζιοποε- 
πείας. Έπί τής φυσιογνωμίας του είνε έζωγραφημενη 
ή είκών τής ψυχής' διαφαίνεται δε τό έξοχ_ον τής 

1 φύσεώς του δια τών ύλικών οργάνων, και σια πυρος 
• θείου ζωογονεί τούς χαρακτήρας τοΰ προσώπου του’ 
'ή μεγαλοπρεπής ’σύμπέριφόρά του, τό στερεόν 
εύτολμόν του βάδισμα έμφαίνουσι την εύγενειαν του 

■καί τόν βαθμόν' μόνον διά τών έσχάτων άκρων του 
άπτεται τής γής, καί μόνον μακρόθεν την βλεπει 

δεχόμενος αύτήν. Οί βρα- 
δχι ίνα τφ χρησιμεύωσιν 
τόν όνκον τοϋ σώματός 
νά·πατή τήν γήν, διότι

σεις’ θέλω, 
θέοως.· ΤΙ παρουσία σας έπι 
ώστε δέν άνήκω είς έαυτήν έξ

— "Εστω, είπεν ό Άνδρε· 
ζνίτεΐτε.

Ή Ρόζα πρός ανταμοιβήν τώ εμειδιασε, ο δ Α
κριβός λαβών αύτην άπο τών δυο χειρών την εσυρε 
πρός εαυτόν πεοιπαθώς. 11 κεφαλή τής νεαρά; γυ· 
ναικό; έστηρίχθη έπί τοΰ στήθους του μετά κινήσε- 
ως φιλοφρονητική: έμπιστοσυνης.

— Σάς αγαπώ ώς τρελλός, τή είπε χαμηλοφώνως’

τόν βαθμόν" μόνον διά
ται τής γής, καί μόνον μακρόθεν την βλε 

καί Φαίνεται ώς μή καταδ^ 2 '
χίονες τώ είνε δεδομένοι, 
ώς στϋλοι ύ.ποβαστάζοντες r ζ Λ ι * · /του’ rt γειο του οε» ποεπε 
θά έχανεν ουτω διά τής διηνεκούς τριβής την λεπτό
τητα τής αφής, τής οποίας είνε τό κυριώδες όργα- 
νον 5 βραχίων καί ή χειρ έπλάσθησαν 
εύγενεστέράς, 'πρός έζτέλεσιν τών 
θελήσεως, πρός σύλληψιν τών άπεχοντων ή,| 
των, προς εκτοπισμον των προσκομμάτων, ι 
ναγκαλισμ.όν· καί κράτησιν τών άρεστών, καί 
ύπηοεσίαν τών άλλων αισθήσεων.

Ό*ε είνε ήσυχος ή ψυχή, όλα τά μέιη τοϋ 
σώπου. διάκεινται έν κασαστάσει άναπαύσεως' 

τό σύνολον δηλοΐ τήν άρ- 
καί άνταποκρίνεται πρός 
άλλ’ δτε ή ψυχή είνε τε- 
μ,ορφή καθίσταται ζώσα 

τά πάθη χαρακτηρίζονται 
έκαστη

προς χρήσεις 
προσταγών της 

ραγμά- 
πρός έ- 

■ρός

τ

ναλογία των, ή αρμονία, 
υ.οΧαν τών στοχασμών 
τήν ενδόμυχον γαλήνην' 
ταραγμένη, ή ανθρώπινη 
είκών, έπί τή; όποιας 
μετά τόσης λεπτότητος, όσης ζκί ένεργείας'
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κίνησις τίς ψυχής έκφραζε τ«ι δια μίίς άλλοεώσεως, 
έκαστη ποόέζις ο;’ ένός χαρακτήρος. Ή έπί τίς [κορ
φής ζωηρά καί άμεσος εντύπωσες, προλαριβάνουσα 
και τήν θέλησιν αύτήν, φανερόνει τά ήμέτερα διανο
ήματα, καί διά παθητικών σημείων αποδίδει είς τά 
έ'ζω τάς εικόνας τών μυστικών ημών διαταράξεων.

Πρδ πάντων εντός τών όμμάτων αύται ιζωγρα- 
φοΟνται καί γνωρίζονται. Τδ όμμα άνήκει εις τήν ψυ
χήν- αύτδ ύπέρ παν &\\α όργανον φαίνεται σχετι- 
ζόμενον μετ’ αυτής και μετέχον παντός κινήματος 
της- εκδημούν τά τρικυμιωδέστατα τών παθών και 
τάς σφοδροτάτας τών συγκινήσεων, καθώς καί τάς 
ήδίστας τών παθήσεων καί τά τρυφερώτατα τών 
αισθημάτων- έκφράζει αύτά έν δλγι αύτών τή δυνάμει 
και ίν όλη τή καθαρότητι, πιστώς ώς γεννώνται- 
καΐ τά μεταδίδει δέ διά ταχίστων νευμάτων, βαλ- 
λόντων είς άλλην ψυχήν τδ πϋρ, τήν ενέργειαν καί 
τήν εικόνα της άπδ τής ίποίας έξεπορεύθησαν. Ό ο
φθαλμός δέχεται καί συγχρόνως άντανακλά τδ φως 
τοΰ στοχασμού καί τήν θερμότητα τοΰ αισθήματος. 
Τδ όμμα είνε έννοια τού πνεύματος και γλώσσα τίς 
διάνοιας. Βυφφών.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγγλικόν γλύκισμα δι’^άπλοϋ ψωμιού.
Πρός κατασκευήν τοΰ προχείρου τούτου καί ώραίου γλυκί

σματος κόψε φυλίδας λευκού άρτου, άφαίρεσον τό φλόγωμα 
(κύτταλον,) περιάλειψον αύτάς δεά νωπού βουτύρου καί είτα 
θες είς μήτραν, ί, χύτραν μικρόν, ούτως ώστε νά χωρισθώσιν 
ακολούθως διά στρωμάτων κορινθιακής ή σμυρναϊκής σταφί- 
δος. Μετά τήν έργασίαν ταύτην άπογέμισον τήν μήτραν διά 
γάλακτος, έπίχυσον τρία ή τέσσαρα ώά ολόκληρα κτυπημένα 
καί έπίτριψον ολίγον μοσχοκάρυον. Κατόπιν βάλε άνωθεν 
καί κάτωθεν τής μήτρας φωτιάν διά νά γίνη ή Ιμψησις.

Λ. TST ® O.3ST

‘Η φωνή τοΰ λαοΰ είνε ώς ή δικογραφία, έφ’ ής βασιζό
μενος ό μέγας Δικαστής προφέρει τάς άποφάσεις του.

Βαλαωρίτης

Μέλλον, καθώς ή αστραπή τό σκότος έπεκτεϊνον 
τής συμφοράς ό έμπαιγμός, ισχύς άδυναμίας 
Τό σκοτεινόν του πρόσωπον έπί τοΰ τάφου κλίνον 
κ’ έκεΐθεν Οάλλον ώς ελπίς κενή αθανασίας.

Δ. Παπαρρηγόπουλος.

'Υπέρ τό δέον ίσως παρέβαλον τάς γυναίκας πρός τά άν
θη' ούχ ήττον αεί ποτέ θά ύπάρχη μεταξύ τούτων ή διαφορά 
αυτή, δτι δηλαδή; οσάκις άνθος τι είνε ώραϊον, άγνοεϊ τούτο.

Γ. Βαλτούρ

ΟΙ ιατροί διέρχονται τόν καιρόν των διορίζοντας οάτμακα 
είς σώματα τά όποια έτι ολίγον γνωρίζόυσιν,

Βολταϊρος

'Η δικαιοσύνη είνε ό άρτος τοΰ λαοΰ, τόν όποιον πάντοτε 
λοιμοκτονεϊ.

Χατωδρεάνδος

'Η μετριόφρων γλώσσα τής άνδρίας είναι, «'Υπήρξα Αν
δρείος τήν δείνα ήμέραν-» άλλ’δ λέγων «είμαι Ανδρείος,» δέν 
γνωρίζει τί θά ήνα’ αύριον- καί θεωρών ώς ίδικήν του άςίαν 
ήν αύτός είς έαυτόν δέν ίδωκε, άξίζει νά τήν άπολέση καθ’ 
ήν στιγμήν παρίσταται άνάγκη νά κάμη χρήσιν αύτής.

II Ρουσσώ.

’ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ !
(Τή δεαποινίδι R.)

Μεγάλη Πέμπτη ήτανε, 
κ* ίγώ ίν εύλαέείφ 

έπήγα, σάν χριστιανός, 
σέ μία έκχλησία.

’Ενώ δέ είχα ’κεί σί μία 
κολώνα άκουμδήσει, 

τόν σταυρωμένου θεωρών 
έν πλήρει συγκινήσει,

Δέν ’ξεύρω πως, άντίκρυσα 
’ψηλά ’ς τόν γυναικών* 

τά βλέμματά της φλέγοντα, 
κ’ εύθύς εις τήν κολώνα

Έφ* ής, προσερειδόμενος J 
καί συγκεκινημίνος 

τον σταυρωμένων έ'όλεπον, 
εύρέθην .... σταυρωμένος Γ

Κι’ ώς άλλος μάλιστα Χριστός 
έφώνησα έκεΐθέν,

—καθώς μέ βεδαιοΰσι—

• Τά βλέμματά της, πάτέρ μου, 
άφες αί>τ§, διότι

δέν ’ξεύρουν τί πο οΰσι !· 
’Απρίλιος, 1886.

Μ. I. Λ-
>ι

ΑΙΝΙΓΜΑ Ζ'.
Περίεργον φαινόμενου. . .—μά, πάλιν, θά μοΰ ’πήτε, 
περίεργα άρχίνησες σταθήτε και θά ’δήτε!
Περίεργον φαινόμενον, τώ οντι, είμαι ήδη, 
καθότι τόν πατέρα μου, ένώ ’μπορεί νά ίδη, 
καθείς άναφερόμενον εις άπειρα βιβλία,— 
καί όλη έγεινεν αύτή ή τόση φασαρία, 
διότι έχατώρθωσευ έμένα νά γέννηση— 
δέν θά ’μπορέση πουθενά κανείς νά άπαυτήση 
καί τήν μητέρα μου' γιατί ; θά μοΰ ε’πήτε πάντες- 
διότι ό πατέρας μου μονάχος, ό μπιρμπάντες, 
μέ έκαμευ ! Περίεργον δέν,ιν’ αύτό τύ πράμμα, 
άπό πατέρα νά γινώ μονάχα, αί ; τί ,θάμμα ! 
Τό δέ περιεργότερον, δέν είμαι μήτε κόρη, 
μήτ’ άρσενικοθήλυχο, μά μήτε κα'ι αγόρι I
Ειμ’ ένα πράμμα, καθώς λέν-, ούδέτερο' κ’έν τούτοις, 
ώσάν γυναίκα φλύαρη, σάς λέγω : πώς ό Ο’ύτις 
έτύφλωσε τόν Κύκλωπα' ή κόρη τοΰ Αΐήτου, 
έκείνη ποΰ ’κομμάτιασε, σαν τίγρις, τό παιδί του, 
πώς έτιμώρησε σκληρά τόν σύζυγόν της, δστις 
εις τήν Κολχίδα μεταβάς ’ς τόν οίκον τοΰ πατρός της, 
τήν ήρπασε καί έφυγε καί είτα τήν ήρνήθη' 
τών Τρώων πώς ένίχησαν οί "Ελληνες τά πλήθη- 
τόν άνδρα της πώς ’σχότωσεν αίσχρώς ή Κλυταιμνήστρα, 
τής έποχής της φοδεοή καί τρομερή τσακίστρα! 
ό Α'ίας πώς μονάχος του, ό φουκαράς, ’σχοτώθη· 
πώς ό Οίδίπους καί αύτός μονάχος έτυφλώθη' 
καί χίλια άλλα πράγματα. ’Εν τούτοις, τό κεφάλι, 
έάν μοΰ άφαιρέσωσι τινές καί πάλιν άλλοι, 
τόν νέον μου τόν τράχηλον, κεφάλιμοΰ τόν κάνουν, 
θά τρέχω τόσω γλήγωρα, ποΰ δέν θά μέ προφθάνουν ι

Λ. I. Λ.

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟΥ

Τίς σχέσις δπάρχει μεταξύ’τοΰ ούρανοΰ καί τών πλείστων Αλό
γων ζώων; Ζ. Δ Κ.

ΛΕ1ΠΟΓΡΑΜΜΑΤΟΝ

(Νά άναπληρωθώσι τά έλλεϊποντα σύμφωνα) 
*α*η*ο*—ει— *αι—*ω*ιω*α— *ο**ω*— ο*ω*— ο*ω*— 

α*α*ι*η*ι—*ο**ια.

’Εκ τών ένταΰθα λυτών τοΰ αινίγματος, λογοπαιγνίου καί λει- 
πογραμμάτου τώ ποώτω, δωρηθήσεται ό «Κοριολάνο;· πεντάπρα
κτου δράμα τοΰ έξοχου τής ’Αγγλίας" ποιητοΰ Σαίξπηρ κατά με- 
τάφρασιν τοΰ κ. Μ. Ν. Δαμιράλη.

Έκ τών έν ταϊς έπαρχιαις καί έξωτερικώ τώ πρώτω «Ο’Μΰ- 
θοι· τοΰ κ. Παναγ I. Φέραπου.

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ 
Ε'.

Αί δίφθογγος
τ'.

Μόνος — “Ονος


