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Γνωστά βεβαίως ΰπάρνουί» τά τοϋ ύπνωτισμοϋ 
πειράματα καί αί ποικίλα-, μορφζί ύπδ τάς οπ ίας οί 
σοφοί έπαρουσίασαν τ.δ, λίαν περίεογρν βιολογικόν 
τούτο φαινόμενου, βεβαίως ούχί ολίγον παράδοξον 
εί'.ε καλώς έχον καθ’ όλα άτομον νά μετνβληθή; 

Λθίωνεί διά δυναμικής· έπιδράσεως:είς είδος αυτομάτου 
ένεργοϋντος. συμφώνως προς τάς ορέξεις τού πείρα-; 
ματίζοντος άλλ'οϋχ ήττον περίεργον, καί μη άνε- 
ξή,γητον τυγχάνει καί ή έπί τοϋ- ύπνωτισθέντος καθ' 
ύποβμλήν διέγερσις ιδεών πρδς άς ό πασχών ύπείκει 
;ένεργών συμφώνως πρδς τάς ύποβαλλόμενας άύτώ; 
ιδέας ώσεί αυται ήσχν άπόρρο,ιαι τής ιδίας αύτοϋ 
πρωτοβουλίας· έν άλλοι; λόγοι; ό ύπνωτισθείς τάς 
διδομένας αύτώ διαταγά; έκτελεϊ, ώσεί ανώτερα τις 
δύννμις άπήτει τούτο, παθητικότατα καί έρωτώμε 
νος, καί έν καιρω έτι τής έξεγερσεως, αδυνατεί νά 
δώση τήν έζήγησι» τού φαινομένου.

Τά πειράματα ταΰτα. αρκούντως δμκωδο>νίσθησαν, 
διότι όχι μόνον ΐατρικαί εξοχότητες, έν τοϊ; πρώτοι; 
ό πεαίφημ.ο; νευρολόγος Charkot, μετά τή; μεγζλει- 
τερας επιστασίας άνηρεύνησαν τδ πράγμα, είς κατα
πληκτικά όντως φθάσαντες-αποτελέσματα, άλλ’έκ 
τών επιστημονικών έδρών τδ ζήτημα κατήλθεν είς 
-τά δημοσιογραφικά γραφεία- οί μυθιστοριογράφοί, 
ύποβοηθουσης καί τής φαντασίας, ήκονισαν τδν κά
λαμον αυτών καί ούτως είδον τδ φως έ 
Mornas" άλλά καί ή δικαιοσύνη χύτη 
τάϊς άπροσδοκήτχις άνακαλύψεσι καί |ρ
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ζγχ, ώς δ Jean 
έξεπλάγη έπί' 

ι y.xi έρέυ-ναι έγένοντο 
δπως προληφθώσι ,πλάναι καί καταχρήσεις. Έν τού
τοι; τά γεγονότα έπί μάλλον καί μάλλον άπροσδο- 
κγίτα πολλαπλασιάζοντας καί ένώ τινα άποβαίνωσιν 
δλως απίστευτα, ώς λ. χ. ή έπίδρζσις του υπνωτί- 
ζ^ντος έπί τού υπνωτιζόμενου ■ εί: άπόστζσιν γιλ’ιο- 
μετρών πολλάάις, άλλα, καί τ,Οι θζυματουργίκάε- 
χουσί πως καί τδ ωφέλιμον, εάν, εννοείται, έπκλ-η- 
θεύωσι πάντοτε καί τοι'αΰτα είνε ,τά συνιστάμένχ είς· 
τήν διά τή; έπ-.δράσεως τοΰ υπνωτισμού θεραπείαν; 
όχι μόνον νευρικών, άλλα καί έκ τών καθζρίώς ψυχι
κών λεγομένων παθήσεων, ώς λ, ,/.ύή άπκλλχγή 
ατόμου άπδ ελαττωματικής συνήθειας.

Τοιαυτης-τίνος π'αθήσέως' τήν θεραπείαν διά τοϋ· 
υπνωτισμού, ύπδ αξιόπιστου παρατηρητοϋ άνχφερομέ-ί 
νην, συνοψίζομεν έφεξής χάρίν τών φίλων ημών άνά ;

του
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γνωστών φρονούν δ τι ' χΰτ-ή δύναται νά δόσή αφορ
μήν είς ώι>ελίμθυς δκέψέις.

Ενδεκαετής παΐς είχε προσκτήσει έκ τρυφερωτά- 
της ηλικίας τήν ούχι <---- ' --------  ~rV- ’■ ---- -
συνήθειαν τοϋ άπο/υζ^ν

τ ’ Λ '

G7czviz7 πκρά ταϊς παισι κακ.ην 
^γν τδν δάκτυλον αύτοΰ; διατη- 

ρών τούτον πάντοτε έν τώ στόμα τι.. Ή κακή καί 
περίεργος' άύτη συνήθειά, ή μόνον έν' καιρφ τοϋ υάνου 
κάτάπαόόυδά καί μή‘ένδίδουσκ εις άάντά τά κατ’ 
αυτής έφχρμόόθέντα ήθικά μέσα, ήνάγκχσε τούς γο· 
νεϊς νά φέρωσι' τ'δν'πάίδα' πχ,δά τώ ΐατρώ κ, Bei iljon, 
όστις, ένώπιον τής λίαν δυσίρόπου κακής ταύτής 
συνήθειας, ητις έγένετο αφορμή Ζαί πεπτικών δια
ταράξεων. έσκέφθη νά έπιχέιρήση την διά τοϋ ύπνω- 
τισμοϋ ’θεραπείαν, άκί κμ’ έπος άμ’ έργον άποκοιμίζει 
τδν παΐδκ άναγκάσχς άύτον νά πρόσηλώσ-ρ τδ’βλέμμχ 
έπί στιλπνού αντικειμένου, ώς συνήθως τδ άράγμα 
συμβαίνει. Εν καίρώ λοιπόν τοϋ τεχνήτδΰ τού+όυ 
υπνου ύπαβάλλεται τώ παιδί ή ιδία οτΐ'λπ'ρείτει κατά 
τήν έξέγερσιν νά μή φέρν) πλέον τδν δάκτυλον είς 
τδ στόμα." Μετά τήν άφύάνισιν έκ τού τεχνητού 
υπνου, κάθ’8ν δ παΐς, ώς είπεν, ήσθάνετο έ'άϋτδν 
άπονάρκωμένον καί άνεύ θελή'σξ.ως, πράγματι δέν 
έφερε π,λέόν τδν δάκτυλον' είς τδ στόμα καί τουΐο 
έξηκαλούθησε και τήν επαύριον, ώς ά'/ήγγειλον τώ 
ΐατρώ οί γονείς, άν καί 
καιρόν τάσίς πρδς έπανάληψιν τής κακής σύνηθέία 
Τά πράγματα όμως περιωρίζοντο μέχρι τής 

καθ’ ής άποτελεσματικώς άντεπάλαίί.ν ό τ 
'δέ υπνωτισμόν καί έπανάληψιν

----- o 
έ/ων κάλλιστα, ούδέ τάσϊν 

Ις άρχαίας
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παρά τώ ΐατρώ κ. Beiiljon,

επαύριον, ώς
έπήρχετο άπό καιρού εις 

ύιν τής κακής σϋνηθέίζς. 
άσεώς 

αίς. 
•ν κατά 

εφεξής 
πλέον 
«ύτοϋ

ταύτη
Μετά δεύτε'ρο'ν 
τούτον τής -'■ίροίτήΐ'τιάόίη διαταγή;, 
έζήκολούθησεν έ/ων κάλλιστα, 
αισθανόμενος προς έπανάληψιν τή 
κακή; συνήθειά:

’Εάν όντως τα πράγματα ε/ωσιν ούτως ώς 
έκτάσ'ει άναφέρονται έν τ^ «’Λ'.π//?ίώή//σέ' τ<>Γ·; ώτ/ω- 
Γζ, μί,Γ·!^ καί δέν έχορέν άφδρμήν ν* άμφίβάλι-.. 
περί τής αλήθειας τών γραφόμενων, ευρύτατο,ν δ1 
νοίγεται στάδιον αποτελεσματικής. έπεμβ&σεωζ κάτ’ 
άπειρων κακών και καταστρεπτικών έξεων. Ούτως 
ούτε, χάότοπαίκτης, ούτε'μέθυσός, ούτε κακοήθής 
θά ύπάρ/ή πθέόν, αράεΐ μόνον δ έν έκ. τών έλαΐϊώ- 
μάτων τούτων κεκτημένος νά είνε έπιδέκΐικδς υπνω
τισμού, διότι υέχρι τής ώρας τουλάχιστον δέν έβε- 
βζιώθη, άν καί πάντες οί άνθρωποι εύμοιρόύσι τοϋ 
ποοσό-τος τούτου. Τό έφ’ήμΤν εύχόμίθά έκ άάρδίας 
ν’ άπόδειχόώσιν ακριβή τά σωτήρια τοϋ ύ'άνωΐ'ίσμόΰ 
αποτελέσματα καί δι’άλλα μέν πολλά, άλλά Λϋρίως 
διά νά θοοαπευθή ή- ΛΟλίτικΟμανίά’ πόλλ'ών έκ τών
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ομοεθνών ημών, διότι είνε άνχντίρρητον οτι καί κατά 
τής φοβέρας καί κατ’ εξοχήν ελληνική; ταύτης νόσου 
θά δοκιμασθή τό ηρωικόν φζρμακον.

Έν Κχιρω, τη 3 Φεβρουχρίου 1887

Ν. Α. Πίστης

ΈΤΕΚΓΚΊί* GREVILLE

ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ

(Κα-ui μετάφρασιν Χικοό.άου I. Λάσκαρη)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΓ.ΤΟΝ
(Συνέχεια ϊδε προηγούμενο* φύλλον)

, ί
θ'

— Σείς δέ ; είπεν ή Ρόζα στραφεΐσχ όλομερώς πρός: 
τον Άνδρε, δέν αναχωρείτε ; Δέν έχετε καμμίαν 
φίλην, σύζυγον ή αδελφήν, άσθενήσασαν, διά νά τήν 
βοηθήσητε ; Τί κάμνετε εδώ ; Δέν αισθάνεστε, ότι 
είσθε έν μεμολυσμένω τόπω ; Πηγαίνετε λοιπόν ! 
φύγετε ! Ί'ί περιμένετε ;

Ό ’Ακριβός δέν άπ.εκρίνετο, αλλά τήν παρετήρει 
ίκετευτικώς. Ή Ρόζα έσταύρωσεν έπι τοΰ στήθους 
τους βραχίονας καί ήρζκτο βαδίζουσα βραδέως έν τή 
αιθούση, ό δ’'Ανδρε παρεμέρησε τάς διεσκορπισμένα; 
καθέκλας αΐτινες δυνατόν νά ήμπόδιζον τάς κινήσεις 
τής καί άπεσύρθη μ.ακροτέρω. Ή Ρόζα ουδέ κάν έ
δωσε προσοχήν.

— Μάλιστα ! είπε, προφέρουσα κατ’ άρχά; βρα
χεία; καί διακεκομμένα; φράσεις, αΐτινες μιΛρόν κατά 
μικρόν μετεβλήθησαν εις αληθή ευγλωττίαν· μάλι
στα ! έρχονται σπήτι μου, διά νά περνούν τόν και
ρόν τους, διά νά διασκεδάζουν, καθότι μία επαρχια
κή πόλις δέν είναι πάντοτε εύχάριστος ! Ευρίσκουν 
μίαν ηθοποιόν, καί πηγαίνουν σπήτι της διά νά ζεσκά- 
σουν. Κρύπτονται, μάλιστα, διά νά ύπάγωσι . . .’Εάν 
αί σύζυγοί μας τό έγνώριζον ! ’Εάν δ καλός κόσμος 
τό ήςευρε ! Μία ήθοποιός, τί είναι ; Τίποτε, απολύ
τως ! Είνα' καλή διά νά διασκεδάζωμεν, καί τίποτε 

- περισσότερον ! Καί όταν ασθενή ή κυρία ή τό μπεμπέ 
κλαίν), φεύγουν άγενώς, άνευ τής παραμικρά; αίτή- 
σεως συγγνώμης .... Ή οικογένεια ! Μάτίά μου ! 
Μήπως ημείς τί είμεθα ! δέν είμεθα άπό οικογένειαν. 
Δέν ήμποροϋμεν νά έχωμεν αισθήματα ώς δλος δ 
κόσμος ! Είμεθα είδος σοφών κυνών . . . μάς τρέφουν I 
μέ άνθη, καί βουκολικά ποιήματα, ιδού δλη ή δια
φορά. . . Καί τί ει’,εύρουν, εκείνοι οΐτινες μάς μετα
χειρίζονται τοιουτοτρόπως ; Έδοκίμ.ασαν νά μάθουν 
έάν είχωμεν αληθή αισθήματα έν τή καρδία, ή μόνον 
λόγία εί'μεθα ; Ποιος τόύς έδωκε τό δικαίωμα νά μάς ■ 
περιφρονοΰν ; Ποιος τούς έδωκε τό δικαίωμα νά πε- 
ριφρονοΰν έμε·;

Έστάθη έναντι τοΰ Άνδρε καί τόν παρετήρει μέ 
έζαστράπτοντας δφθαλμούς. Δέν έπαιζε μέρος τι’ 
πάντα τά μοχθηρά καί έπικίνδυνα αισθήματα τής; 

τή4 έλαμπον έν τοϊς μεγαλοπρέσι οφθαλμοί; 
αύτοϊς.

— Ρόζα .. . είπεν ό Άνδρέ μεθ’ ικετευτικής χει
ρονομίας.

1 Ή Ρόζα τόν απώθησε χωρίς εκείνος νά τήν έγγίση.
,— Τίς οίδε, έζηκολούθησε, άρχίσασα νά βαδίζη έκ 

νέου ώς πάνθηρ έν τώ κλωβφ του, τίς οίδε, έάν καί 
έγώ δέν θά ή'μην έ'αίρετος σύζυγος, θαυμασίχ μή- 
τηρ ; Μέέδοκίμασαν ; ’’Ελαβον τόν κόπον νά μάθωσι 
έάν έχω πάσας τάς άρε^άς; Μήπως έγώ δέ 
έμαθον νά κεντώ καί νά πλέκω κάλτσας ώς έκεΐναι 
καί καλλίτερου μάλιστα ! Μήπως δέν έδωκα έζετά- 
σεις, μή δέν είζεύρω τήν Ορθογραφίαν καί τήν γεω
γραφίαν καλλίτερον άπ’ αΰτάς, ώ είμαι βέβαια.

Είπε καί έγέλασε πικρώς.
— ’Επειδή παίζω τήν κωμφδίαν έμπροσθεν τοΰ 

κόσμου διά χρήματα, αί μητέρες σηκώνουν τά φόρε— 
ματά των, διά νά μή έγγίσουν τό ίδικόν μου, όταν 
περνώ καί λέγουν είς τάς θυγατέρας των νά παρα
τηρούν τά καταστήματα, άπό τό άλλο μέρος . . . 
Παίζω τήν κωμωδίαν δημοσίη, είναι άλ.ηθές .... 
έκεΐναι τήν παίζουν έσω; κατ’ ιδίαν . . · τίς οίδε ; 
Τουλάχιστον έγώ, δέν άπατώ κανένα! Πεσόντος τοΰ 
παραπετάσματος, δέν ψεύδομαι πλέον . . .

Ή φωνή της διεκόπτετο 5 ’Ακριβός Άνδρε άφω
νος, τήν ήκουε χωρίς νά τολμά νά τήν διακόψή. 
’Εκείνη ούόέ κάν έφαίνετο ότι τόν βλέπει. Άπό και
ρού είς καιρόν, αί πτυχαί τής έσθήτός τη; ή'γγιζον 
τόν ιεανίαν, άλλ’ ουδέ κάν έδιδε προσοχήν.

— Έν τόύτοις, έχω ψυχήν, ψυχήν ύπέρήφανον, μή 
δεχομένην συμβιβασμούς· έχω καρδίαν τρυφεράν, τίς 
οίδε, δπόσον δύναται ν’ άνα'πήσή ; Τό έζήτησαν ; 
Έάν μέ έμεταχειρίζοντο ώς τάς άλλα;, ώς είμαι γλυ
κεία, καλή, επιεικής ... θά ήγάπων τόσον νά αγα
πώ . . . αντί νά μισώ . . . ΎΑ ! δ' βίος είναι φοβερός!

Έστάθη περίλυπος, έχουσχ κρεμαμένας τάς χεΐ- 
ρας καί τήν κεφαλήν κεκλιμενην, έν άνεκφράστω 
άποθαρρύνσει.

— Ρόζα, είπεν δ Ακριβός ’Ανδρε, σάς λατρεύω! 
Είχεν ομιλήσει λίαν χαμηλοφώνώς, έν τούτοις ή Ρόζα 
τόν ή'κουσε καί ήγειρε τήν κέφαλήν οργίλως.

— Δεν θέλω νά με λατρεύουν, είπε, θέλω νά 
μ’ άγαποϋν.

— Σάς αγαπώ ! είπεν δ νεανίας επί τοΰ αύτοΰ 
τόνου θερμή; ικεσίας.

— Δέν είναι άλήθέ; ! ύπέλαβεν στρεφόμενη άλλα- 
χοΰ μετά χειρονομίας οργήν έμφαινούσης.

Έκάθησε μακράν χύτου, επί τοΰ χνακλιντήρο;· δ 
Άνδρέ έμεινεν έν τή θέσει του.

Σάς άγαπώ άπό πολλοΰ, είπε διά τής γλυκείας 
αύτοΰ φωνής, χωρίς νά προσπαθήσή νά άμβλύνη ή/*ά 
οζύνη τόν ήχο* αύτής, καθότι μό*ον νά άκούητζι 
ένδιεφέρετο.. ’Ελεύθερος ών, άφ’ έαυτοΰ καί μόνον 
έξηρτητο, ούδέν δ’είχε ν’απόκρυψη άπ’ ούδένα.

*Η Ρόζα τόν παρετήοησε μετά τίνος προσοχής. Προ 
πολλοΰ είχε προίδέι τόν λόγον αύτόν, άλλ’ ή νευρική 
κατάστασις, έν ή εύρίσκετό τήν έσπέοαν ταύτην, τήν 
διέθετε άλλέω; παρ’ δτι άλλοτέ ποτέ είχε σκεφθεΐ. 
Ήσθάνετο, δτι είχε καταληφθεί έζ άπροόπτου έναντι 
έαυτής, καί δτι δ Άνδρέ είχε κατορθώσει τοΰτο. Μετά 
προσπάθειαν τινα άνέλζβε,

— Μέ άγαπάτε. είπε, μέ τόν αύτόν πικρόν τό
νον, διότι ή Ρόζα Ροζιέ σάς φαίνεται άρκετά ενδια
φέρουσα διά νά διατρίψήτε καιρόν τινα.

— ’Ας άφήτωμεν τά; ανάρμοστους αύτά; επιπλή
ξεις, είπε καθήμενος παρ’ αύτή. Μή έκλέγετε τήν 
στιγμήν, καθ’ ήν προφέρω τόν σοβαρώτερον λόγον

δστις έζήλθε ποτέ τοΰ στόματός μου, διά νά προκα- 
λέσητε άνωφελή έριδα; Σά; λέγω, δτι σάς άγαπώ.. . 
δέν τό είπα ποτέ ακόμη εί; γυναίκα, διότι εόριΟον 
τήν λέςιν ταύτην ίερωτάτην, ώστε νά μή τήν μο
λύνω Σάς άγαπώ, άδιάφορον πώς* περί αύτοΰ θά 
όμιλήσωμεν κατόπιν: τό βέβαιον είναι δτι σάς ά
γαπώ.

Ώμίλει μετά τοιούτου κύρους, ώστε ή Ρόζα ήσθαν- 
θη έαυιήν ήττηθίΐσαν. Μέχρι, τή; ημέρας ταύτης δέν 
■τή είχον εί'πει δτι ήγαπάτο μετά τόνου έζουσιαστι- 
κοΰ. ΙΙαρετήρησε τόν Άνδρέ καί είδεν δτι ή έρωτο- 
τροπία ήτο άνωφελής.

— Πώς γίνεται νά μέ άγαπάτε ; είπε διά τόνου 
σχεδόν άποθαρρυντικοΰ.

Ό Ακριβός ήγέρθη καί έκαμε βήματά τινα έν τή 
μικρά αιθούση, κατόπιν έπλησίασεν εί; τό παραθυρον 
καί παρετήρησεν έζω τόν συγκεχυμένος φωτιζόμενον 
καί νεναρκωμέ.ον έν τή θερμή ταύτη νυκτί τοΰ ίου- 
νίου κήπον.

— Δεν είζεύρω τίποτε, είπε στρεφόμενος πρός αύ
τή··, χωρίς νά άπομακρυνθή τοΰ παραθύρου.

Ή κωμωδός τόν έθεώρει μεθ’ υφους άνησύχου, σχε
δόν έντρόμου, καθότι ήσθχνετο δτι ένώπιον αύτής 
εύρίσκετό κύριος άπαθέστεοος αυτής καί ούχί συνή
θης έραστής.

— Δέν είζεύρω τίποτε, έπανέλαβε μετά τινα σιγήν 
ήν ή Ρόζα εύρε μακροτάτην. Σά; άγαπώ, όιότι ώφει- 
λον, νομίζω, νά σά; άγαπώ, έσω;, διότι σά; είχον νο
μίσει άποθαμμένην, άποθαμμένην έκ φοβερού θανά
του. . . καθότι, ’ζεύρετε, δτι πάντοτε προσκολλάταί 
τι; πρός δσου; ολίγου δεΐν έχανε. Καί ύστερον, ά
γαπώ τά θαυμάσια προτερήματα σας, τήν εύφυΐαν 
σα; τά πλούσια αύτά δώρα τά όποια οί χυδαίοι πα
ραγνωρίζουν ....

*— Καί τά όποια οί ιατροί δέν λογαριάζουν ! είπε 
μετά σκωπτικοΰ γέλωτός.

— Είσθε κακή, απόψε, είπε πλησιάζω*· δέν θέλω 
νά σάς είπω δ,τι έχω έν τή καρδία έν στιγμή καθ’ ήν 
σείς ....

— .... δέν είσθε άζίχ νά τό άκούσητε ! συνεπέ- 
ρανεν ή κωμωδός μετά νέου άνακαγχασμοΰ. *Ενα 
πράγμα είσθε, άγαπητέ μοι, σεις οί άνδρε; ! Μάς λέ
γετε πομπωδώ; καί τρυφερώ; : Έαν είσθε φρόνιμος, 
θά σά; άγαπήσω ! . . . Πρέπει καί νά σά; εύχαρι- 
στοΰμεν διότι δέν είσθε άγοοΐκοι. Ύπάγεσθε εί; τήν 
κατηγορίαν τών διδασκάλων. Διδάσκαλος άντί διδα
σκάλου, άγαπητέ μοι’ προτιμώ πάντα άλλον παρά 
ένα παιδαγωγόν. Σεις κυβερνάσθε ύπό τή; ματαιότη- 
τος, κ-*ί νομίζετε, δτι μάς κάμνετε μεγάλην τιμήν 
άγαπώντε; μας.

— Ποΰ τά έμάθατε όλα αύτά ; είπεν ό Ακριβό; 
δι’ ύφους περίλυπου άμα καί δυσαρέστου.

Ή Ρόζα έστράφη πρός αύτόν, μέ μαρμαίροντας τού; 
δφθαλμούς καί τά χείλη λελεπτυσμένα έκ τής δργή; 
καί τοΰ έροιψεν ώ; ύβριν τά; λέζεις. ταύτα;:

— Είς τήν σκηνήν !
Ό ’Ακριβό; ήγέρθη καί έστάθη όρθιο; ένώπιον αύ

τής, άποστρεφούση; τήν κεφαλήν.
— Άκούσατέ με, είπε, σάς άγαπώ’ δέν θά μέ 

έμποδίση μία έοις άπό τοΰ νά σάς άγαπώ. Μή όμι- 
λεϊτε ουτω' μή γίνεσθε- πλέον κακή άφ’ δτι είσθε. 
Αόριον θά έπκνέλθω' αύοιον τό εσπέρας, θά όμιλήσω- 
μεν φιλικώς άμφόίεροι.

— Απόψε, είμαι πολύ κακή, είπεν ή Ρόζα μετ’ 
ειρωνική; ύποταγή'.

— ’Ακριβώς, είπεν δ Ακριβό; χωρί; νά ταραχθή, 
νομίζετε δτι δέν είναι τίποτε έν τώ βίω σα; νά σά; 
είπη εί; τίμιος άνθρωπος, ότι έντίμως σάς άγαποί J 
Είς εμέ φαίνεται, δτι τό γεγονός αύτό έχει κάποίαν 
σπουδαιότητα. Βεβαίως, δι’ έμέ είναι ζήτημα ζωτι
κόν, καί δέν διεκινδύνευσα νά έπιληφθώ αύτοΰ χωοίς 
νά σκεφθώ. Λάβετε λοιπόν, τόν κόπον νά μέ άκού
σητε μετά τίνος προσοχής. Έ; αΰριον.

— Έ; αύοιον ! άπεκρίθη ή κωμφδός ραθύμως.
Ό Ακριβός έτεινε τήν χεΐρα πρός αύτήν έφ’ ης 

έκείνη έθεσε τήν ίδικήν της άποστρέφουσα τήν κε
φαλήν, ώς δυσχεοαΐνον παιδίον ό Άνδρε τήν ήσπάσθη 
βραδέως δίς, κατόπιν τήν άφήκε νά πέση καί έζήλθε.

Μόλις ή θύοα έκλείσθη όπισθεν του, δραμοΰσα ή 
γραία Φλωρεντία είπεν :

— Αζ νά, κόρη μου, ένα καλό καί άζΐο παλλη- 
κάρι, ποΰ 'μιλάει κατά πώς πρέπει. ... θά σέ πάρη, 
χωοίς άλλο, άν σύ θελήση; ....

— Μπά! έκαμεν ή Ρόζα άναστέλλουσα τούς 
ώμους. "Ενα; κύριο; ! Δέν θέλω έγώ κυρίους!

Γ.

Τήν έπαύριον πρωίαν, δτε εννέα ώραι έσήμαινον 
έν τφ καθεδρικώ ναώ, ό Αανγκλοά παρουσιάσθη είς 
τήν Ρόζαν μέ ύφος έ'ησθενημένον ώ; άνθρωπος 
κοπιωδώς άγρυπνίσας· ή δέ γραΐκ Φλωρεντία δέν 
κατώρθωσε νά μή τοΰ άπευθύνή όίκ-ίρμον βλέμμα 
άνοίγουσα αύτφ τήν θύρζν τής μικρά; αίθούιη; τή; 
κωμφδοΰ.

— Όρθια 1 είπε μετ’ έκπλήζεως, σταθεί; έπι τή; 
ούδοΰ’ τό έπισ τολάρ’-όν σα; μοί άγγέλλει δτι είσθε 
πολύ κακά . . .

Ή νεαρά γυνή τώ έδειξε καθέκλαν τινα είποΰσα 
ζηρώ;:

— "Έπρεπε νά σάς κάμω νά πιστεύσητε ότι ήμην 
άσθενής, άνευ τοΰ όποιου δέν θά ή'ρχεσθε, καί είχον 
μεγίστην ανάγκην νά σά; ΐδω

Ό Αανγκλοά συνέσπασε τά; δφρΰ; καί έμεινεν όρ
θιος, κρατών τόν πίλον του έν τή χειρί.

— Δέν δύναμαι νά έλθω εί; τήν οικίαν σας, δέν 
έχει ουτω ; είπεν ή Ρόζα μετά βζθεία; οργή;· έάν 
μέν έπαρουσιαζόμην ύπό τό θεατρικόν μου όνομα, θά 
μέ άπέπεμπον, έάν δέ ύπό τό άληθέ; μου, θά μέ έ- 
παρεκάλουν νά έπανέλθω κατά τήν ώραν τών έπι- 
σκέψεων καί έγώ δέν έχω καιρόν νά περιμένω.

Ό νέο; ιατρό; κατέστειλε κ νησίν τινα δργής. 
Διεκαίετο ύπό τής επιθυμίας νά έζέλθη : αόριστόν τι 
αίσθημα τοΰ έλεγεν ότι δέν ήδυνατο νά τό κάμη.

— 'Ομιλήσατε, είπε βραδέως, άλλά σπεύσατε* 
οί ασθενεί; μου πρώτον, καί κατόπιν ή σύζυγό; μου 
καί τό τίκνον μου έχουσιν άνάγκην έμοΰ.

— Είσθε πζτήρ ; είπεν ή Ρόζα μετ’ έλαφράς 
οαικιάσεως.

Ό ιατρό; προσέκλινε τήν κεοαλήν.
— Υίόν ; ί, 4
Τήν αύτήν έπανέλαβεν σχηματοποι'ίαν.
Ή κωμωδός τόν παρετήρησεν έπι έν δευτερόλε- 

πτον, ούχί διστάζουσα, άλλά τρόπον τινά διά νά 
σκεφθή.

— Κάρολε, είπε, καί ή φωνή τη; ήτο δλω; μ<-



4i ΟΣΑ ΜΥΡΙΑ ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ 45

Χ.’«

avj 
ς στοργής ήν

άπεκρίθη άγερώχως. Μέ 
:, είναι τόσον γε« 
κατά, τοΰ έρωτος 

μοι τό άπεδείζατε δεκά-

τάβ'εβλ-ήμενη ύπ’ ανέκφραστου συγ·σινήσεωζ( ’ θέ
λετε νά φύγετε μετ' έμοΰ ; · ω. :·

ίμτρος'· ήΥ«ιρίν επ’ αυτής τούς οφθαλμούς ους 
έκράτει - καταβεβλημένους, άλλά τό βλέμμά του 
εςεφραζενώλιγωτέραν έκπληζιν -ή θλΐψινηαί λύπην.» 
ν — Τρέλλ,α’! ε?πε; στρεφόμενος* έχετε άλλοκό-ί 
τους ιδέας ·!· .

—τ 'Ομιλώ σπούδζίως. Μέ άγαπΧτε · ή τούλάχτ- 
στον μέ ήγαπήσάτε ·...<'■. . ...«. ά>·

— Δέν σας το είπζ'ήοτβ; ύπέλαβέν 5 Λανγκλοά' 
κρζτήσας έάΟτοΰ. *'<·· · Μ ■■ · ■ y ; >’
; —- Αδιάφορου,! τό είζευρώ καλλίτερου παρά 'έάν 

μοί’ -Το· είχετε είπεϊ /ιλιζΛις.· Είμαι έν μιή τών πε·.- 
ρίστροφών εκείνωνr τής όδοϋ άς συνάνΤώσιν' ενίοτε 
έν τή ζωή ·'.··. εμίκι έλευθέρά σήμερον, ίσως δίν θά 
είμαι αδρ'ίΟν’σόίς προτείνω σπουδαίου τι, άποκριθήτε: 
θέλετε νά άνζχωρήσητε μετ' έμοϋ δ ζ παντός ς · 
~ Έφαίνετο ώς εΐ άπλούστζτόν τι έπρότεινε' ήθελε τις 
πιστεύση ; ότι έτρόκειτο περί δίασκεδαστικαϋ τίνος 
ταξειδίου' άλλ’ οί οφθαλμοί τή; Ρόζας έβάλλον φο
βερόν πϋρ, τά δέ λεπτά ήέίλη της έκύζνωθήόαν έκ 
τής συγκινή'ϊξω*.' Ό Λανγκλοά τήν-πάόέ’τήρη» · ά~· 
σκαρδαμυκτεί, καί τά βλέμματα των διεστζυρώθη- 
σζν ώς δύο ξϊφοι. ■ I

— Είναι παραφροσύνη ! είπε βραδέως· τό γνω
ρίζετε ,καλώς ‘οσον καί έγώ ■ · . ■ >.· Γ
i — ΓΙολύ-καλά^ άπεκρίθη, όίπτουσα τάς μεΐρας 
αΰτήί'ήδέως εκατέρωθεν αύτής έ«ώ -ποότερον τάς 
έκράτει έσταυρωμενα,ς, Δέν σάς κρατώ πλέον.

Ό Ιατρός προύχόρ'-ησε πρός αυτή*.
,.· — - θά κάμετε κάμμίαν άνεπζνέρθωτόν τρέλλ; 
τή είπε μετ’ ανησυχίας* έν όνόματι τή 
πρός ύμας τρέφω,- σκεοθήτε

■— Τί σΖ· μέλλει σ?.ς·; 
άγαπΧτε .... ώ ! μή άρνεΐσθε 
λοΐον, εις άνήρ νά ύπερασπίζεσατ 
γυναικός ! .Με άγζπΖτε. υ.οί 
κίς, χωρίς νά δμϊλήσω δνά τό^άπΐστευτον εκείνο 
τόλμημα τής ένταϋθζ έπαναφοοζς μόυ:. . Μέ ά 
γαπάτε όταν ένυμφεύθητε’ μέ ήγαπήσατε έ'κτοτρ... 
Έάν ήθελον τότε, έάν ήθέλ,ον πρό δύω μηνών, όταν 
μοί έφέρατε τόν φίλον σας ’Ακριβόν, διά νά άπζσχο- 
λησητε τήν προσοχή* μου, καθώς ^ί.ττουσιν κόκκα- 
λον εις σκόλον .ί. είπατε λοιπόν, 
μέ ήγαπάτε τότε ^τ.χ.·..’

— Και τούτου δποτιθεμένου 
κλοά θαρραλέως. ■ \ ι," ι

ΎΗτο ωχρότατος, ψε.κάδια δέ ψυχροϋ ίδρώτοι 
δίδοντο έπΐ τοί μετώπου-του <· .....”

— Έάν ηθελο-ν τότε . . . δέ' θά μοί άρνεΐσθε νά 
άναχώρ/,σωμεν, έξήκολούθήσεν ή νεαρά γυνή διά τό
νου πικρού σκώμματοςί - s , λ < /

. ·. θά διέπραττον άτιμίαν, εϊπεν δ ιατρός ήσύ 
χως. ’Έσφαλλα, τό άναγνωρίζω, έλθών νά σάς ζη- 
τήσω εις Τούρι.άλλ’ ή τρέλλζ αυτή σάς έσωσε πι-■ 
θανώς τήν ζωήν. “Ισως ένήργησα, πράττων τούτο, 
ύπό τό κράτος '■αισθήματος ζωη ότέρου τού έπίΟτη- 
μονικοϋ μου καθήκοντος Άλλά δέν άπόκβιται, μήτε 
εις σας, μήτΐ- εις εμέ ή,άνα-ζή-τησίς 'άύτού σήμερον. 
Μοως τότε έπίστευον ότι έπράττον καλώς* έσωJ δέν 
«ίχόν έννοη'σει τά Καθήκοντα τοθ εγγάμου., . ..

— ΤοΟ οικογενειάρχου ! έπέμεινεν ή Ρόζα σκω»
: ·. , ·. A ~ I

^ί-.ττουσιν κόκχχ- 
>. V fc *στ,αερον οτι οεν

άπεκρίθη 5 Λανγ-• < »

ις άνε
ώ; μαργαρϊτοα. Ο

— Τοϋ οίκογενειάονου ! 
πτικώς.

--υ— Τοΰ οικογενειάρχου, έπζ.νέλαβΑν; ό. Λανγκλοά, 
έντόνως. ^ήμερον, ήννόησχ τά πάντα.>.αΐ ώ; ίατρςός; 
καί-.Ας φίλος σας. έξόρκίζω,; δεσποινίς, νά:μή δινπράζ'η" 
τέ·τι έζού δενθά προσπορισθεϊτε άλλο τι, είμή αίσχος 
κέέί θλΐψιν; .;■···...

—-‘Έζς· ευχαριστώ Sii το ενδιαφέρον τό όποιον, 
δι’ έμέ δεικνύετε, ειπεν ή νεαρά γυνή προσκλίνουσ*· 
τήν κε'φαλήνς .ήν εύθύςΆπεροπτιαώς.ηγειρε. Μή φρον
τίζετε περί έμοϋγ έγώ είμαι/ μονή Ικανή. "Οσον δ,’ 

.άφορΧ τή < αστειότητα «ήν έζελάβζτε ώ; σοβαράν,.,.
— ’Αστειότητα ; διέ'.οψενό Λανγκλοά.
— Φρονείτε ότι ήτο δυνζτό.ν. νά ήςο άλλο.τι ; 

άπεκρίθη ή Ρόζζ ύπερηφένως.· ■
| — Ήδύνασθε νά έκλέζ/ιτε ,καλλιτέραν στιγμήν,
ύπολζβών είπεν ό ίφςτρό-ς. ΔιήλθΟ' τήν νύκτα όρθιος, 
εύαρεστηθεΐτε .νά μοί επιτρέψητε νά άηασυρθώ.

, >1 Σ'/νήνεσε διά νεύσεως' ώς δ’έςήρχετο ό ιατρός 
είπε’σοβηρώς :

— ’Έχω μίαν μ-γάλην δφειλήν νά κανονίσω με 
ύμΧς, ιατρέ, δέν τήν λησμονώ. . . .

— Έάν πρόκειται περί τών ιατρικών μου δικοςιω- 
μάΐών,1 άπεκρίθη ό Λανγκλοά έκ τής ούδοϋ, μή 
φρόντζετε·' διά τοΰ πρώτου άρθρου έφημβρίδος, το 
όποιον θά άναφέρρ περί ύμών,όταν άναφανήτε έπί τής 
σκηνής, θά φημισθώ ύπέρ τάς επιθυμίας μου..

(Ακολουθεί.) -
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ΜΙΑ ΜΗΤΗΡ
(■Μ,,δθος κατά Άνδερσεν)

<Γ X ζ Ui t) ς ■ .. X X ; ;·· ■ (· μ ; 
ι παρά τήν κοιτίδα 
αυτήν, .ευκόλως θά διέβλεπε

Τό παιδίον ήτο ωχρόν, ^οΐ ρφθκλμοί του ήσαν κλει
στοί, άνέπνεε δυσκόλως, ή δέ ήναπνοη του ήτο βζ· 
θεϊζ ώς στεναγμό:. Ή μητηρ έτρεμεν εις -’^ύ—. 
τοΰ θανάτου, καί έθεώρει ' ό δυστυχές 3ν μετά θλί- 
ψεώς άφώνου ,ώς. ή άπελπισί».

Έκτώπήσαν τρις εις τήν θύραν. , ■
‘-.---ί Είσέλθετε, εϊπεν ή,μήτηρ.
Καί επειδή ή θύρα ήνειμχθη.καί έκλείσθη, δέν ή-, 

κούσθη όμως 5 θόρυβος-τών βημάτων, έσ.τράφη. Τ_ 
«Τότε είδε πλησ'άζοντα πτωχόν γέροντα, κεκα- 

λυμμένον κατά τό ήμ συ ύπό κάλυμμα ίππου. ’Ητο 
ελεεινόν ένδυμα δι’ έκεϊνςιν οστις δέν είχεν άλλο ; 
■Ό χειμών ήτο δρυμός*, όπισθεν τών-ύαλωμά των τών 
λευκών καί κεκαλυμμένων ύπό τής πάχνης, το ψύχος 
ήτο δέκα βαθμών καί ό άνεμος έθέ-ιζε.

Ό γέρων ήτο . γυμνόπους, ένεκα τούτου βεβαίως 
δέν έκαμε θόρυβον έπς,τοό δαπέδου,. : ,

'Επειδή ό γέρων έτρεμεν ,ΰπδ τοΰ ψύχους, καί άφ’ 
δ του ΐστατο έκεϊ, τό παιδίον έφαίνετο ’ κ<)·.μώμενον, 
βραδέως ή μητηρ ηγέρθη διά ««ά άναζωπηρήτγ τό 
πύρ τής εστίας. Ό γέρων έλαβε τή·ί ,θέ'σιν ^α^καί 
ή'ρχισε νά λικνίζ·/) τό παιδίον, άδων άσμα πολύ θλίπ 
βεοόν εις γλώσσαν, άγνωστον, , ;
- ·α Δέν. θά τό σώσω-.; έ ;. είπεν ή μήτηρ, άπευ- 
θυνομένη προς τόν-σύννου* ζένον, ··- .. .

Ούτος έκαμεν διά τή: κεφαλής σημεΐον μή σημαί
νον ούτε ναί ούτε όχι καί έμειδίασε πάρςρδόζ·ως·

Μία μήτηρ έκάθ-ητο
κνου της. Βλέπων τις ι. . .. . . ... 
τήν βζθεΐζν θλΐψιν. ύφ’ ή; κατ^ίχετ^..

'■■■
, ίϋΤ

του τε-
.επε

τήν ιδέαν

Γ Ι.’·’·

«Α

ί

Ή μήτηρ ςταπείνωσε τούς οφθαλμούς, χονδρά δέ 
δάκρυα έρρευσκν έπί. των παρειών της, καί ή κεφα
λή της έκλινεν έπί τού στήθους. ΙΙρό τριών ημερονυ
κτίων δέν είχε φάγει, ούτε πιει τι.

Τό μέτωπόν της ,έγέ.νετο τόσον βαρύ, άλλ’ άκου 
σίως κατελ-ήφθ/; ύπό νάρκης, άλλ’ ευθύ; έζηγέρθη 8- 
λη παγωμένη· ..

Ό γέρων δέν ήτο έκεϊ.
ν, _ τ r ,"ϊ >·— Που είναι ο γέρων ; ανεκραςε. (, 

Ήγέρθη καί έδραμεν εις τήν κοιτίδα
Ητο κενή

Ό γέρων παρέλαβε μεθ’ έαυτοϋ τό παιδίον.
Τήν στι_ μήν έκείνη» τα άρχαΐον ώρολόγιον, το 

κρεμάμονον .έπί τ.οϋ τοίχου, έφάνη ταραχθεν, 
το βάιος του κατήλθε μέχρι τοΟ έδάφους, τό ώρα- 
λόγιον έστη. .. .

Ή μήτηρ έρρίφθη έζω τής οικίας κρζυγάζουσα ; 
.Τό παιδί μου ! ποιος είδε τό παιδί μομ;

'Υψηλή γυνή φέρουσα μζύρην έσθήτα καί ίστα- 
μένη έπί τής όδοϋ, απέναντι τής οικίας, τούς πό 
δας έ.ντό; τή: χιόνος, τ$ί είπε:

— Τοελλή, άφήκες ' τόν θάνατο·/ νά είσελθη εις 
τήν οικίαν σομ καί νά κοιμίση τό τέκνου σου, άντί 
νά τόν άποδιώζ-ης. ’ Χ-εκοιμήθης, αύτόςι δέ. άλλο δέν 
έπεοίμενε πα:ά νά κλείσης τού; οφθαλμούς· τότε 
<ςου. έπήοε τό παιδί σου' τόν είδα απομακρυνόμενου, 
κρατοΰ-τα εις χεΐρας τό βρέφος· έφευγε ταχύς ώς ό 
άνεμος· ό,τι δέ λαμβάνει ό. θάνατος, δυστυχής μή- 
τ.ερ, ,δέν τ’ άποδί.δη ποτέ.

—■ Εϊπέ αου μόνον τόν δρόμον του, άνεφώνησεν ή 
μήτηρ καί έγώ θζ δυνηθώ νά τόν εύρω.

— Βεβαίως, ουδέ/ εύκολώτερον, είπεν ή μελα
νειμονούσα, άλλά πριν θέλω νά μοϋ ψάλλης τά ζ 
σματα άτινα έλεγες.,.εϊς τό τέκνον σου, όταν τό έλί 
κνιζες. Είμαι ή Νύζ και είδον τά δζκρυά σου ρέοντα 
όταν έψαλλες. . ;
(. — θά.σοϋ τά ειπ.ω όλα, άπό τοϋ πρώτου μέχρι 
τοΰ τελευταίου, άλλ' άλλοτε, άργότερζγ άφες με νά. 
διέλθω τόοα διά νά δυνηθώ νά.τρχ φθάσω καί έ.πζν- : 
' 5 k'€υρ.ω το τεζ,Μον χου. / ρ

Άλλ’ ή Νύ' έμεινεν άφωνος, καί άκαμπτος· / τότε 
ή δυστυχής μήτηρ, δάκνηυσα τούς βραχίονάς της, 
τή έψαλε τά άσματα όσα. είχε ψάλλει εις τό τέ
κνον της ’.ίσαν πολλά^.άλλά τά δάκρυά τηι? ήσαν 
περισσότερα. "Οταν έψζλε τό τελευτζΐον, ή δέ .φω 
νή της έσβέσθη έν λυγμοϊς, ή Νύς τή είπε .:

— “Υπαγε κα*’ εύθεΐαν πρός τό σκοτεινόν έκεΐνο 
δάσος τών κυπαρίσσω , εκεί είδον τον θάνατον εϊσ- 
ερχόμενον μέ τό τέκνο» σου.
. Ή μήτηρ έδρζαεν έκεϊσε, άλλ’,έν τώ μέσφ τοΰ 
δάσους ή όδό; έδιχάζετο. Έσταμάτησε, μη γι. ώ 
σκουσα ,ποίαν διεύ^υνσιν νά λάβη. Εις τήν γωνίκν 
τών δύω όδώ'ό υπήρχε θάμνος άκανθώδης μη έ/ων 
φύλλα ούτε άνθη—’διότι ήφο χειμών—άλλά ,κεκα- 
λυμμένος ύπό πάχνης καί κρυστάλλων κοεμαμένων 
εις τού. κλώνους του.

— Δέ.ν είδε; νά διέλθγ απ' έδώ τόν θάνατον μέ 
τό παιδί μου ; είπεν ή μήτηρ εις' τό δενδρυλλίου.
. —Χαί, άπεκρίθη τοϋτο, δέν. θά σαΰ εή^ω δμω; 
φόν δρόμον τόν όποιον έλαβε? έάν δέν μέ θερμάνγ*ς 
εις τό στήθος σου, διότι τό βλέπεις, είμαι όλον πκ-. 
γωμένον. / \

Ή μήτηρ, χωρίς νά διστάση, έγονυπέτησε καϊ έ-

σιφυγξε τόν θάμνον εις τά στήθη της, ώστε εθθύς ή 
χιών διελυθη έπι τών κλάδων >ιαΐ ας άκανθαι διε- 
•ίρ.ύπητζν τό στήθος- τό αίμα.έρρεε κρουνηδόν.

Άλλά .καθ’ όσον τό στήθος τής. δυστυ.χ_οΰς διεσχί- 
ζετο καί τό α|μα έρρεεν, έβλάστα εν ό θάμ,νος φύλλα 
πράσινα καί φύλλα κόκκινα' τόσον είναι θερμόν τό 
αίμζ μιάς μητρός, .. ....·; ..

Καί δ θάυνος, τότε τή .έδειξε.τον δρόμον 8ν ώφειλε 
νά άκολουθήση. Ηρξατο πρέχομσα κμ.ιίφθασφν ούτω * 
εις .τήν παραλίαν ρ εγρόλης.λίμνης, έ.φ’ής ούδέ.ν πλοί
ου, ούδεμία λέμβος υπήρχε. Ένάμνη η.το πεπηγμένη - 
ούτως ώ’τε άδύνςςτον ήφο, νά. δρέλθη τις κρ.λυμβών, 
ούδέ νά βζδίση έπ.’ αύτής ,;λ . ■

’Ανάγκη έν τούτοις, οσο.ν κατ’ άρχάς έφαίνετο. δύ;. 
σκολον,' νά διέλθη η τεθλιμμένη αύτη μήτηρ-

ΈγονυπέτησενΓ έλπίζουσα δτι δ θεός θζ έκαμνε 
χάριν αύιήςέν θζϋμ.α

1 - Μή έλπίζης τά αδύνατα, τή ,είπε τό πνεϋμα
τής .λίμνης έγεϊρον τήν λευκήν κεφαλήν, του ύφέρ τό 
ύδωρ. "Ας συμφων-ήσωμεν: Αγαπώ νά συλλέγω 
■μαργαρίτας, οί δέ οφθαλμοί σ.ομ. είναι οί ωραιότεροι, 
έζνόσων ποτέ είδον,. θέλεις νά κλαύσης. εις τά νερά 
μου, μέχρις ου οί δφθαλμο.ί σού,.πεσωσιν εντός ς Διότι 
τό.τε;{Τα δάκρυά σου: θζ μετκβλ,ηθώσιν εις μαργαρί
τας, καί οί οφθαλμοί σου εΐ;.. άδάμαντας.. Μετά τοϋτο . 
θά σέ διαβιβάσω εις τήν αντίπεραν όχθην,, εΐ; τό . 
μάγα Οερμοκ-ήπιαν οπού κατοικεί ό θάνατος καί ό
που καλλιεργεί τά δένδρα και τά άνθη, ών έκαστον 
παριίτζ μίαν ζωήν .άνθρ.ώπου, , .; .·,

-Τ Μόνον αύτό ; είπεν ή δυστυχής . άπελπ,-ς’.θά 
•σοΰ δώσω αλα, όλα δ«ά ·ά φθάσω εις τό τέκνον μου. 

Καί έκλζυσεν, έκλαυσε τόσον., ώστε οί δφθαλμοί 
της μή έχο,ντες πλέον δάκρυα, ήκολούθησαν τά οχ.' 
κρύα μεταβλζ,θέντα εις μαργαρίτας,,καί έπεσαν είς 
τήν λίαναν γενόμενοι άδάμ-ντες....

Τότε τό π,νεϋμ.α τής λίμνης προέτεινεν τους.δύο. 
' βραχίονας του, τήν έλαβε καί έν μι^ στιγμή τήν με- 
' τέφερεν αντίπερα, τήν άπεθεσεν έπί τής όχθης, όπου 

■ έκειτο τό άνάκτορον τώζ ζώχτων ανθέων.
Τοϋτο ήτο άπέραντον, ύάλιν.ον, μακρότζτον, με- 

τρίως θερμαινόμενων τόν χειμώνα δι’ εστιών αοράτων 
: κα; το θέρος διά το,ϋ ήλίομ. . ..

Ή δυστυχής,μήτηρ δέν ήδυναιο νά βλεπη, άφ’ού 
δέν είχε πλέον οφθαλμούς.

Ερεύνα ψηλαυώσζ,, μεχρίς 
Άλλ’· έκεϊ ΐστατο η. θυρωρός.

: τησεν.
Τ,

ου ευρε τ’/jy εζσοοον. 
Τί ζητείς έδώ ; ηρώ-

Ω! μία, γυνή! άνέκραςεν ή μητηρ. θά μ' 
εύσπλαγχνισθή. “Ερχομαι νά ζητήοω τόν θάνατον 
δ$μ.ς μφΰ έκλεψε τό παιδί μου, είπε πρ.ός τήν θυρωρόν^

— Πώς ήλθες εως έδώ καί τίς σ’ έβοήθητε», ή?ώ" 
τητεν ή γραία. ί £λ .

— Ό αγαθός θεός, ειπεν ή μήτηρ. Μέ ε|σπλαγ- 
χνίσθη, καί συ βεβαίως θά κάμης φό..ίδιον, καί θά 
μέ είπης, ποϋ θά δυνηθώ νά έπ^νεύρω το τέκνον μου. 

; — Δέν τό γνωρίζω, άπεκρίθη ήγραΐα^.καί συ δέ
δέν δ νχ^χι νζ τδ ίδ.η.;. Πολλά άνθη, κρρί δένδρα ά- 
πέθανον αύτήν τήν νύκτα. Ό. θάνατος θά έ^θη διά 

■ νά τά φυτευσγ πάλι» έδώ· Διό.τι δέν ά.γνοεΐς, ,δτι έ- 
; καστον άνθρώπινον πλάσμα έχει τό δένδρο,ν του., ή 
, τό άνθος του, κατά τον οργανισμόν του. Α.ύτά φ«ί~ 
νοντ.ζι όμοια πρός τά φυτά τής φύσφως ήλλ’ έχουσι 

j καρδίαν, καί ή καρδία αύτη πάλλει .πάντοτε, διότ.ι^ 
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όταν οί άνθρωποι δέν ζώσι πλέον έπί τή; γή;, ζώ- 
σιν έν τώ ούρανώ. Καί έπειδη αί παιδικαί καρδίαι 
πάλλουσ·ν ώς αί άνδρικαί, ΐσω; διά τής άφής άνα- 
γνωρίση; τον παλμόν τής καρδία; τού τέκνου σου.

— “Ω ! ναί! ναί! είπεν ή μήτηρ, θά τό αναγνω
ρίσω, είμαι βεβαία.

— Πόσον ετών ήτο τό τέκνον σου ;
—- 'Ενός έτους, έμειδία έπί έζ μίνας καί χθες 

*βράδυ διά πρώτην ©οοάν είπε τό iiujia.
— θά σέ δδηγήσω είς τήν αίθουσαν τών μονοε

τών παιδιών, άλλά τί θά μέ δώσης ;
— Τί έχω νά δώσω ακόμη ; ήρώτησεν ή μήτηρ; 

Τίποτε! τό βλέπεις, άλλ’άν πρέπει νά υπάγω εις 
τήν άκοαν τοΰ κόσμου διά σέ, θά ύπάγω.

— Δέν έχω καμμίαν ύπόθεσιν έκεϊ ! άπεκρίθη ζη- 
οώς ή γραία, άλλ’ άν θελης νά μοί δώσης τήν μακράν 
καί ώραίαν σου κόμην είς άντάλλαγμα της λευκή; 
ίδϊκής μου, θά κάμω ο,τι επιθυμείς.

— Μόνον αύτό σέ φθάνει ; είπεν ή δύστηνος γυνή. 
Λάβε την, λάβε την καί τή έδωσε τήν ώραίαν κόμην 
της λοβοΰσα άντ’ αύτής τήν λευκήν τίς γραίας.

Είσίλθον τότε εις τό μέγα θερμοκηπίου τοΰ θανά
του, όπου έφύοντο άνθη, φυτά, δένδρα, θάμνοι, κα- 
νονικώς τεταγμένα κατά τήν ηλικίαν των. ’Ησαν 
εκεί ύάκινθοι ύπό ύελώματα, φυτά υδροχαρή, πλέον
τα εις δεζαμενάς τινά δροσερά καί ύγια, άλλα ασθε
νικά καί μαραινόμενα, δφεις δέ έκλινον περιελισσόμε- 
νοι περί ταΰτα καί καρκίνοι μέλανες, άνερριχώντο εί; 
τούς κλάδους. Ύπήρχον μεγαλοπρεπείς φοίνικες, δρεις 
γιγάντιαι, πλάτανοι καί συκομωρεαι άπειροπληθεΐ;, 
έρείκαι, θάμνοι, θύμοι άνθισμένοι. “Εκαστον έφερε τό 
όνομά του καί παρίστα μίαν άνθρώπινον ζωήν, ζή- 
σασαν πανταχοΰ τίς γής. Μεγάλα δένδρα ήσαν τε
θειμένα εντός άγγείων, άτινα έφαίνοντο έτοιμα νά 
διαρραγώσιν, επειδή έγένοντο πολύ στενά. Ύπίρχον 
προσέτι μυιία μικρά άνθη εντός μεγάλων κα'ι εύρεων 
άγγείων. Τά μικρά άγγεϊα παρίστων τούς πτωχούς, 
τά εύρέα τού; πλουσίους. Τέλος ή δυστυχής έφθα
σεν εί; τήν αίθουσαν τών παιδιών, ήρχισε νά άκουη 
καινά ψηλαφή τάςκαρδίας. Είχε θέσει τόσον συχνά 
τήν χεΐρα έπί της καρδία; τοΰ δυστυχούς παιδιού 
τοΰ άρπαγέντος ύπό τοΰ θανάτου, ώστε θά άνεγνώ- 
ριζε τόν παλμόν τοΰ τέκνου της μεταζύ χιλιάδων 
άλλων καρδιών.

— Νά το, νά το. έφώνησε τέλος έκτείνουσα τάς 
δύο χεΐρας έπί ενός μικροΰ' κάκτου, κλίνοντο; άσθε- 
νικώς πρός τό έν μέρος.

— Μή έγγίση; τό άνθος τοΰ τέκνου σου, τή είπεν 
ή γραία, άλλά μένε έδώ πλησίον. Περιμένω άπό 
στιγμής είς στιγμήν τόν θά-ατον καί όταν έλθη, μή 
τόν άφίνης νά έκριζώση τό φυτόν, άλλ’ άπείλησον 
αύτόν ότι θά πράζη; τό ίδιον είς έτερα δύο φυτά : 
θά φοβηθή, διότι διά νά έκριζωθή δένδρου, φυτόν, ή 
άνθος χρειάζεται πάντοτε ή διαταγή τ<·ΰ θεοΰ και 
οφείλει νά δώση λόγον εις τόν θεόν διά όλα τά άν- 
θρώπινα φυτά-

— Ά ! θεέ μου, είπεν ή μήτηρ, διατί κρυόνω ;
— ’Επανέρχεται δ θάνατος, είπεν ή γραία, μείνε 

εκεί καί ένθυμοΰ όσα σοί ειπον.
, Καί ή γραία έζηφανίσθη.

Καθ’ όσον έπλησίαζεν ό θάνατος, ή μήτνρ έκρύωνε 
περισσότερον. Δέν ήδύνατο νά τόν “δη, άλλ’ έμάν- 
τευσε ότι ήτο πλησίον της.

— Πώς ήδυνήθης νά εύρη; τόν δρόμον σου, έως 
έδώ ; ήρώτησεν ό θάνατος, καί πώς, προ πάντων,, 
έφθασες έδώ πριν έμοΰ';

— Είμαι μήτηρ, άπεκρίθη.
Ό θάνατος έζέτεινε τόν κάτισχνον βραχίονά του· 

πρός τόν μικρόν κάκτον, άλλ' ή μήτηρ τόν έκάλυψε 
διά τών χειρών της μετά τόσης δυνάμεως καί προφυ- 
λάζεως, ώστε δέν έβλαψε κανέν φΰλλόν του.

Τότε δ θάνατος έφύσησε έπί τών χειρών τίς μη- 
τρός ήτις ήσθάνθη τήν ψυχράν πνοήν του ώς έάν έζήρ- 
χετο έκ λίθινου στόματος

Οί μύωνές τη; έζετάθησαν, αί χεϊρές της άπεσπά- 
σθησαν τοΰ φυτοΰ, άσθενεΐς καί ψυχραί.

— “Αφρον, δέν δύνασαι νά παλαίσης μετ’ έμοΰ, 
είπεν ό θάνατο;.

— Όχι, άλλ’ δ καλός θεός δύναται" άπήντησεν· 
ή μήτηρ.

— Κάμνω δ,τι μέ διατάττει, ύπέλαβεν δ θάνα
τος. Είμαι δ κηπουρός του, λαμβάνω τά δένδ ρα καί 
τά άνθη τά ύπ' αύτοΰ φυτευόμενα έπί της γης καί 
τά φυτεύω έκ νέου είς τόν μέγαν κήπον τοΰ παρα
δείσου.

— Άπόδος μοι λοιπόν τό τέκνον μου, είπεν ή 
μήτηρ κλαίουσα καί δεομένη, ή άπόσπασον τό δέν- 
δρον μου συγχρόνως μέ τό δένδρον τοΰ παιδιού.

— Αδύνατον, είπεν δ θάνατος, έχεις άκόμη πλέον- 
τών τριάκοντα ετών νά ζήσης.

— Πλέον τών τριάκοντα ετών ; άνεκραζεν ή μή
τηρ άπελπις, καί τί θέλεις, ώ θάνατε, νά κάμω τά 
τριάκοντα αύτά έτη ; Δός αύτά είς μητέρα εύτυχε- 
στεραν μου, ώς έγώ έδωσα τό αϊμά μου είς τόν θάμνον, 
τούς οφθαλμούς μου είς τήν λίμνην, τήν κόμην μου 
είς τήν γραίαν.

— “Οχι, είπεν δ θάνατος, είναι διαταγή τοΰ θεοΰ 
καί δέν δύναμαι τίποτε νά μεταβάλω.

Τότε, άς λογαριασθώμεν, είπεν ή μήτηρ. —θάνατε, 
έάν έγγίσης τό φυ-.όν τοΰ τέκνου μου, καταστρέφω 
όλα αύτά τά άνθη. Καί έδραζε διά τών χειρών της 
δύο άρτιθαλλεΐς φουζίας.

— Μή έγγίζης αύτά τά άνθη, έφώνησεν δ θάνα
τος. Λέγεις ότι είσαι δυστυχής, καί θέλεις νά κατα- 
στήσης άλλην μητέρα δυστυχεστέραν σοΰ ; διότι αύ— 
ταί αί δύο φουζίαι είναι τέκνα δύδυμα.

— *Ω ! έκραζεν ή δύστηνος γυνή.
Καί άφήκε τά δύο άνθη.
— Έγέύετο σιωπή, καθ’ήν θά ένόμιζέ τις ότι δ 

θάνατος ήσθάνετο οίκτον τινά δι’ αύτήν.
— Λάβε, είπεν ό θάνατος, παοουσιάζων είς τήν 

αητέρα δύο ώραίους άδάμαντας" τού; ήλίευσα, διερ- 
χόμενος, εί; την λίμνην, άνακτησον αύτούς, είναι λαμ
πρότεροι, ώραιότεροι παρά ποτέ. Σοί τού; δίδω- ίδέ 
δι’ αύτών, είς τήν βαθεϊαν ταύτην πηγήν τήν ρέου- 
σαν πλησίον σου. θά σοί ε“πω τά δνόματα τών δύο 
εκείνων άνθέων, άτινα ήθελες νά καταστρέψης, καί 
έκεΐ θά ί’δης, τό μέλλον, άπασαν τήν άνθρωπίνην 
ζωήν τών δύο τούτων παιδιών, θά μάθης τότε ό,ττ 
ήθέλησες νά άφανίσης, θά ί’δης δ,τι ήθέλησες νά έκ- 
μηδενίσης.

Καί, άνακτιώσα τού; δφθαλμούς της, ή μήτηρ πα- 
ρετήοησεν είς τήν πηγήν. “Ητο τότε θέαμα λαμπρόν 
βλέπόυσα εί; ποιον μέλλον ευτυχίας καί αγαθοεργίας 
ήσαν προωοισμέναι αί δύω αύται ύπάρζεις, τά; δποίάς 
παρ’ δλίγον κατέστρεφε.

ί

Ή ζωή των παρήρχετο έν άτμοσφαίρη φαιδρή, έν 
•μέσω εύλογιών. , >,

— τΑ ! έψιθύρισεν ή μήτηρ, φέρουσα τήν χεϊρα 
εί; τούς δφθαλμούς, παρ’ δλίγον διέπραττον έγκλημα.

— Παρατήρησον, είπεν δ θάνατος.
Αί δύο φουζίαι έζηφανίσθησαν, καί άντ’ αύτών, 

έβλεπέ τις μικρόν κάκτον, λαμβάνοντα μορφήν παι
διού· έπειτα τό παιδίον έμεγάλωνε, έγένετο νεανίας, 
πλήιης ορμητικών παθών" πάντα έν αύτώ ήσαν δά
κρυα, βιαιότη;, θλϊψις.—Τό τέλος του ήτο ή αύτο- . 
κτονία.

— “Α ! θεέ μου, ποιον ήτο αύτό ; ήρώτησεν ή 
μήτηρ.

— Τό τέκνον σου, άπεκρίθη δ θάνατος.
Ή δύστηνος γυνή έζέβαλε κραυγήν καί έκυλίσθη 

επί τοΰ εδάφους.
Μετ’ ολίγον, ύψοΰσα τούς βραχίονας πρός τόν ού- 

ρανόν.
— θεέ μου, είπεν, άφοΰ τό έλαβες, φύλαζον αύτό. 

’"Ο,τι πράττεις είναι καλώς πεπραγμέναν.
Ό θάνατος τότε έ .

κρόν κάκτον. Άλλ’ ή μήτηρ τόν έσταμάτησε διά τί; 
•μιΖ; χειρός,, διά δέ 
τούς οφθαλμούς.

— ΙΙερίμενον, είπε, ίνα μή τό Γδω άποθνήσκον.
Καί ή δυστυχή; μήτηρ έζησεν έτι τριάκοντα έτη 

τυφλή άλλά καρτερική.
Ό θεός έταζε τό παιδίον είς τήν χορείαν τών άγ- 

γελων, τήν δέ μητέρα μεταζύ τών μαρτύρων.
Γεώργιο; X. Χέλμη;

ί

-
r___  .. ί

έζέτεινε τήν χεϊρα πρός τόν μι-

τής έτερας, άπρδίδουσα αύτώ

I1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ 

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΙΧΘΥΣ

*0 σμαμαχδοχγιο/·; Xfxfyitc η ΛιθοχέφαΛος είναι ιχθύς, 
δ δποϊο; κατά τόν ένδοζον Ίωανάθαν Φραγκλΐνον, 
εύρίσκεται μόνον είς έν μζρος τοΰ κόσμου, τήν Τιβε- 
ριάδα λίμνην έν Παλαιστίνη.

Ή κοιλία τοΰ ιχθύος τούτου είνε λευκή ώςλειοσυ- 
ρικόν, φέρει άργυρόχρουν θώρακα, τό δέ σώμ.α του , 
χρώματος πρασίνου άπαστράπτοντος, φέρει κυανά 
•στίγματα ώσεί καλάειδες λίθοι έφ’ ένό; σμαράγδου. 
Προσηνής καί φιλάρεσκος, δ ιχθύ; ουτος, άρέσκεται 
νά άκολουθίί τούς άλιείς περί τήν λίμνην, δπότε οί 
πολύτιμοι, ούτως έίπεϊν, λίθοι του άκτινοβολοϋσιν ύπό 
τόν ήλιον της Γαλιλαίας, ύποθέτων ότι έπισύρει τόν 
•θαυμασμόν των καί ότι ουδέποτε τρώγεται τις όταν 
είνε τόσον ώραΐος !

Παράδοζος, τή άληθεί^, λεπτομέρεια διακρίνει τόν 
σμσρογίίόιγοα -fpdjitr άφ’ όλων τών άλλων οντων* 
έπωάζει τά ώά του έν τώ στόματί του καί 
έν αύτώ άνατρέφει τά μικρά του. Δέν θέτει τήν 
οίκογένειάν του είς θύλακα, ώς δ δύδελφις, ή εντός 
μεταζίνου θύλακος ώς ή λυκοειδή; άράχνη· διευθε
τεί αύτήν έν τώ στόματί του, ένθα ή ζωή διεισδύει I 
καί ό'ιανέμει είς τόν γόνον αύτοΰ τόν άέρα 8ν άνα- 
-πνέει.

"Οταν ή θήλεια χρδμις άποθέσή τά ώά της επί 
σοροΰ καλάμων, δ άρρην, δστις μετ’ άνυπομόνου 
μερίμνης παραφυλάσσει αύτήν, σταματή, άνοίγει τό 
μικρόν κυανόχρουν στόμα καί εϊσροφά τά ωά ώσεί

ήθελε νά τά καταβροχθίση, τά δποΐα έκ της στο
ματικής κοιλότητας τοΰ χρόμεως μεταβιβάζονται είς 
τά φύλλα τών βράγχιων. ’Εκεί δέ, έν μέσω τών άνα 
πνευστικών οργάνων, μέλλουσι νά ύποστώσι πάσας 
τάς ύπό τή; φύσεως δρισμένας μεταμορφώσεις.

Τέλος δέ τά ωα ταΰτα, τόσον παραδόζως έπωα- 
σθέντα, έκκολάπτονται ημέραν τινά καί οί μικροί 
ίχθεϊ; δέν βραδ ύνουσι νά εύρεθώσι στενοχωρημένοι 
έν τή παραδόζω ταύτη κοιτίδι. Μετ’ ολίγον έγκα- 
ταλείπουσι τά γεν.έθλια βράγχια καί διολισθαίνουσι 
εί; τό πατρικόν στόμα, δπερ καθίσταται δι' αύτούς 
δ προθάλαμος της ζωής. Έκεΐ κρατούνται συνεσφυγ- 
μενα, τά μέν έπί τών δέ, τάς κεφαλάς έπ' άλλήλας 
έχοντα, φέοουσι τάβλέμματα περιέργως πρός τά έζω 
καί προσπκθοΰσι νά σμυκρύνωνται έκ φοβου μήπως 
ένοχλήσωσι τόν πατέρα των, ή μή διαρρήζωσι τήν 
κοιτίδα των. Έφ’ όσον αύζάνουσι, τό στόμα τοΰ χρό- 
μεω; διαστέλετκι μικρόν κατά μικρόν, ώστε έπί τέ
λους ημέραν τινά οί σιαγόνες του δέν δύνανται πλέον 
νά συνενωθώσι. 'Οποία στενοχώρια ! άλλά καί δπόση 
εύτυχία ! 'Η παράδοζος αύτη διαστολή δέν άποδει- 
κνύει ότι τά τέκνα αύζάνουσι, ένηλικιοΰνται καί ύ- 
γιαίνουσι ;

Ό πιια[·αγ^όγρονζ φαίνεται ύπερήφανος διά
τό βάρος τό δποΐον φέρει. ’Αντί νά κρύπτηται άπό τά 
βλέμματα τών άλι·ων εύχαριστεΐται έπιδεικνύων έπί 
τών οχθών τήν γόνιμον αύτοΰ πατρότητα καί την 
άφοσίωσιν. «Ίδέ’ε με ! φέρω τά τέκνα μου έν τώ 
στόματί μου καί είνε τόσα πολλά ώστε δέν δύναμαι 
πλέον νά, τό κλείσω.» Είνε εύχάριστον θέαμα να 
βλέπη τις τόν θελκτικόν τοΰτον ίχθύν, νά λούη τά 
μικρά του εντός τών ύδάτων τής λίμνης, νά τά προ- 
φυλάσση ύπό τήν σκιάν τών λειριών καί τών καλά- 
μ.ων καί νά στρέφη τό χαΐνον στόμα του πρός τόν 
ήλιον όπως θερμαίνη αύτά ύπό τάς άκτίνας του. Νο
μίζει τις τότε, ότι έχει τό στόμα του πεπληρωμενο,ν 
πολυτίμων λίθων.

Καί ήδη, τίνος ένεκα θαυμασίας ισορροπίας δύναν
ται τά μικρά τοΰ χρόμεως νά συγκρατοϋνται ουτω ;

Πώ; συμβαίνει ώστε δ πατήρ νά μή καταπίνη τά 
τέκνα του ; 'Ο χρόμι; δέν δύναται βεβαίως νά σας 
τό εέπη, διότι είνε, άτυχώς, φύσει άφωνος. Ένθυμη- 
θεΐτε, αγαπητοί άναγνώσται,πρός στιγμήν το παρα
μύθι τοΰ Περρώλτ, καθ’8 νέα τι; ήγεμονόπαις άπο- 
πτύει μαργαρίτα; καί άδάμαντα;. Ό σιιχραγ^ό^.ους 

άποπτύει καί αύτός τά νεογνά *ου. Ώραίαν 
τινά πρωίαν ύπό τόν λαμπρόν τής Γαλιλαίας ήλιον, 
τό ύπερεζογκωθέν στόμα του ανοίγεται βιαίως, ώσεί 
κινδυνεϋον νά πάθη έζ άσφυζίας. καί άπασα τότε ή 
οίκογένειά. του έκπηδή είς τό ύδωρ. Τέλος ή παοά- 
δοζο; αύτη φωλεά κενοΰται, τό στόμα μένει έλεύθε- 
ρον καί δ χρόμι; βυθίζει τό ρΰγχός του εί; τά νάμα
τα, κροτών τάς ποικιλοστίκτους σιαγόνας τοι/ οίωνεί 
χαίρων έπί τή αίσίρ: ελευθερώσει του καί τή έκπλη- 
ρώσει ίεροΰ καθήκοντος.

Δη.

Ό ήλιος «αί δ πλοΰπος έπιχέουσι λάμψιν καί είς 
τά έντομα αύτά.

— Πλούσιοι είνε έκεϊνοι οΐτινες γινωσκουσι νά πε- 
ριορίζωσι τάς έπιθυμίας κατά τάς δυνάμεις των.

— Τό στόμα είνε ιατρός καί δήμιος τοΰ στομάχου.
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EC ΕΞΙΣ
θέλων ό Μέγας Πέτρος'· νά μεταβάλη τά βάρβαρικά ήθη ΐώνΐ 

Μοσχοβιτών, καί νομίσας ,βυντελεστικ,όν :είς τόν σκοπόν τού
τον, ού μόνον τούς, καλούς νόμους; άλλά καί τό παράδειγμα, 
διέταςεν ικανούς τών μεγιστάνων τής Ρωσςίας ν’ άπελθωσίν·' 
είς την Εύρώπ'ην. *Η)·πισεν *ότι θά Τπεοτρεφον ολοι ούτοι os-l· 
διδαγμένοι και ΊτεφωτισμένΌ·. άρζοόντωί, ώστε ν’ άποδάλωσι 

• τά-ζ ϊ$ει< των, καί οβτω νά συντείνωσι πτρυς ευόδωσιν τών με- 
τοφρυΟμίσεων^ ας έ|Χελέτα ·<α είσάς^. είς -τό Κράτος. Οΐ άνθρω- 

,,αιοι τού; οποίους., εζλεζεν ησαν όλοι ώριμου γαζίας, αλοι 
σπουδαίοι. Οΐ αύλικοί ύπερεπήνεσαν τδ σχέδιον τούτο, καί 

’ έζεθείάζον τήν ’πρόνοιαν, τήν μεγαλοφυΐαν τού αύτοκράτορος 
'ένθουσιωδώς.' Είς μόνος τών γερουσιαστών εσιώπα. Είς τάς 
αύλάς τών βασιλέων όταν λαλή ή κολακεία, ή σιωπή είνε

άναντίροητον. 'Ο
ζα-«

τον

I
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. τόλμη. Ό Μέγας ΙΙέτρος ήρώτησε τόν σιγώντα Sv δέν ένέκρι- 
νεν αύτός τό σχέδιον. «*Οχι, ^•π^ττ,αίν ό γερουσιαστής· τό : 
σχέδιον τοΰτο δέν δύναται νά φέρη καρπόν, διότι ό πυρήν τών 
Περιηγητών σΟυ δίρθασε νά πιάση Πολύ γένειον, καί θά έπιάτρί- 

"ψωσι -καθώς άνέχ^ώρησάν.'· Όαύτοκράτωο, όλος έμπέφορημε- ■ 
■ νσς ύπό τής ιδέας του, τήν οποίαν πολύ μάλλον είχον ένισχύ- 
, σει οί περί αύτρν δλρι, έγέλασε διά τό φιλόψογον τής δι.αθί- 
σεως τοΰ γερουριαστρϋ, καί άπήτησ, παρ’-αύτοϋ τόν λόγον 
άποδοκιμασίας του' λόγον δμως προφανή και <' 
γερουσιαστής ίλάβε τότε φύλλον χαρτιού, τό ίδίπλωσε, 
είιέσας τήν πτυχήν Ισχυρώς διά coi δνύχος, τό εδειξέν είς 
αύτοζράτορα, καί τόν είπε- «Είσαι κύριος μέγας, μονάρχης 
άπόλ,υτρς' δύνασαι α,τι άν -θέλησης, καί ,ούδέ,ν άνθίσταται'είς 
σέ· δοκίμασαν δμως νά εξάλειψης τήν. πτυχήν ταύτην, καί θά 
ΐδης ότι είνε πράγμα άκα’τόρθωτον;» Ό Μέγας Πέτρος έσιώ- 
πησεν άνήρεσε τό διάταγμά του” έζέίνο, καί έφρόντισε νά χο- 
ΡΠΥήση είς 4ήν νεολαίαν <τά μέσα όπως αυτή- ανατρέφ.ηται έν 
τήί τόπφ, πρίχ .ή, στέλλεται είς ΐήν αλλοδαπήν. " <·

’Αληθώς,, ή άγ<ογή έπρεπε νά θεωρήται, πανταχ,οΰ ώς κυ- 
ριώτατον μέρος τής νομοθεσίας-, Οί νεώτεροι λαοί πολύ μέν 
φρρντίζουσι περί τής παιδείας τής φωτιζούσης τό πνεύμα, όλί- 
γιστον δέ περί τής αγωγής τής μορφονούσης τόν χαρακτήρα.

- ΪΙαραδίδομεν τό, πνεύμα ήμών είς τό σχολεϊον, άλλά τόν χαρά-ΐ 
■κτήμα άφινομεν εις τήν τύχην,

'Η.έξις τών,χαλών,ή. κρικώ-ν όρμων άρχεται άπό τής τρυφε- 
ρωτάτης ήλικίας· ώστε δικαίως έλεγεν ό Μονταίγνος, ότι «ή 
πρώτιστη ήμών κυβέρνήσίς έγκειται είς τής χεΐρας τών τιτθών, 
(τών παραμάνων μας}.» 

|
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ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επειδή πολλάχις εγένετο λόγος περί τής χρήσεως τής 

μ α σ τ ί χ η ς προς κατασκευήν βερνικίων διά τούς ζωγράφους, ; 
προς φραγμόν τών όδόντων, 4ίρός κατασκευήν ιού μαστιχο- 
-γλυκύσματος καί τοϋ τής μαστίχης αποβράσματος κατά τής 
διάρροιας τών παίδών, προσθέτομεν, ότι ή μαστίχη είνε ρη
τίνη, έκρέουσα ένειδει δςςκρύων ο.ά τής έγχ.αράςεως τών κλώ
νων σχοινιού τίνος φυομένου είς τήν νήσον Χίον καί καλούμε
νου Eistacia Letitisciis, καί διά τοϋ τών δένδρων τινανμοΰ 

■ άθτ'ολαμβάνεται καί συλλέγεται. 'Γπάρχουσιν εις Χίον είκοσι τοία 
χωρία περις τών οποίων τά δενδρύλλια ταϋτά αυτομάτως ούον- ; 
ται· τά δε χωρία ταΰτα καλούνται έν, Χίψ μ α α τ ι χ ο χ ώ- 
ρ ι α· Τό δε προϊόν τούτο είνε λίαν προσοδοφόρου, καθότι πλέονρ ι α· Τό δε προϊόν τούτο είνε λίαν προσρδοφόρον, καθότι πλέον 
τών 60 — 80,000 κανταρίων έςάγονται έκ τής νήσου Χίου καί ' 
Εις προλαβούσας έποχάς ήτον ή νήάος ύπόχρεως νά άποστέλη 
800,000 λιτρας ώς άωρον προ'ς τόν Χουλτάνον. Τό ωραιότερου 
καί εκλεκτόν, τοΰτο είδος τής μαστίχης έκλήθη Serail Maslia, 
καθώς ή νή,σος Χίος, έκλήθη ένεκα τού μοναδικού , τούτου 
προϊόντος τουρκιστί Sakisada (Μαστιχόνησος).

'Η χρήσις τής μαστίχης πρός μάσσησίν ήτόν γνωστή ηδηί 
Κρό 2,000 χρόνων και έκ τής συνεχούς χρήσεως τής μασσή-ί 
σεως εΐχεν άποζατασταθή ό τού στόματος αήρ ευώδης, έκλήθη| 
,τρ φρςικόν τούτο προϊόν μαστίχη XMasli»).

X, Λάνδερερ ,. ί

'' ’ Σ. όιευθύνόεώ; — Άναδιφήσαντε; έυρομεν ?ν τοΤς χεφογράοοιςί 
μας πολλά; ούφελίμοο; χαί άξιολόγου; συμδαυλάς, ώςιτά; ώνό-ί 
μαζί-ν ,ό μακαρίτη;..3, Λάνόεμϊρ, σταλείσα; ήμ’ν, ΰπ'.αΰ.ιρύ διά τήν! 
πρώτην έζδοσιν τών «Μορίων 0σο>ν· κα: τά; όποια; κατά καιρούς; 
θέλομεν δημοσιεύει........................ .... ............ .

V

Σν

II ΑΝΟΙΞΙΣ
,Χ_. ΙΙέρασ’ ή βαρυχειμωνιά xj’ ή άνοιςι ς προβάλλει 

Μέ τών άνθών τής εύρεβίαΐς καί τά περίσσια κάλλη. 
Ωσάν παρθένα άβγαλτη, παρθένα φοβισμένη 
Πού άπό τό σχολειό της ποΰ ήτάνέ κλεισμένη, 
Νυφοΰλα μυρίσστόλιστή, ένά πρωί ξυπνάει 
Καί χάρι καί χαμόγελο τριγύρω της σκορπάει.

' Εις γ> κλαράκι κελαϊδςϊ.γλυκόλαλο άρρόνν 
Κι'ολόχαρο έπρόβαλε τό πρώτο χελιδόνι. 
Τό προβατάκι τό μικρό αρχίζει τά παιγνίδια 
Μέσα στά καταπράσινα,καί τρυφερά γρασίδια. 
Μέ τή· φλογέρα δ βοσκός Οτοΰ ήλ>ού τή λαμπράδα 
Τραγούδι κλέφτικο λαλεΐ μ’ απίστευτη γλυκάδα. 
Έπρόβαλ^ν ή άνοιξιϊ, κάθε καρδ’ά άνοίγαι 
Καί τό πουλάκι στό κλαδί ταίρι μέ ταίρι σμίγει. 
"Ελα καί σύ, αγάπη μου, καί ’μεΐς νά ταιριωθοΰμε 
Πριν ξάφνω στό ιοθινόπωρο τοΰ βίου εύρεθοΰμε, 
Γιατ' ή άνθοΰσα νηότής μας σάν άνοιξις. πετάει 
Καί άνθος ειν’ τό γήρας μας ποΰ μύρο δέ σκορπάει,

Έν ’Αθήνα.ς τή 15 Μαρτίου 1885.
' Κ. Γιολδάσης

Τά φοβερά παιδίά
'Ο Γιοιννάκης ’? τδν μπαμπδί του.

"Αν, μπαμπά μου, έπουλούσες τα μαλλ’ά σρυ με τιμή, 
-κάθε τρίχα ένα φράγζο, θά’ιτάιρνες καμμ'ά δραχμή; I

•Ο Μπεμπέκος καί ή Οειί. του
Θ.—Παυσε πο’ά και άσχημίζουν τ&'παιδ’ά ρί μορφασμοί. 
Μ.—"Ιίετε, σύ ζάλή μου θείτσα, θά έμόρφάζες πολύ!

A

• ς

,ν Γ

Ληρ

ΑΙΝΙΓΜΑ Δ'.
Περίεργον φαιν^μενον πολύ παρουσιάζω : 
Έν τη ,Λύλη είμαι παρόν, ζν ώ απουσιάζω 
άπό τ’Ανάκτορα, κ’ ίν ώ τά νΟν μοί άπαρέσκουν, 
τά πρώην όλα γενικώς jj-άρα πολύ μ’άρεσκουν. 
Ούτω, ’ς τό πρώην καθεστώς μ’ ευρίσκεις άπο κάτω, 
ένώ ’ς τό νυν ά^όλλυμοίί» πρός δέ έν περιπατώ 
είμαι παρόν καί φαίνομαι κΓ ακόμη αν βρ^δυάση ! 
Έκ φόβου δέ, μήπως τυχόν, κανείς καί μέ ’ματιάση,. 
πάντα ζρυμμένον Γσταμαι, καί ούτως έν τα ,άόη 
ιώ σκοτεινω εύρίσκομαι, ούχ ήττον το σκοτάδι 
δέν Οά ’μπόρεσής νά μ’εΰρ^ς, ένώ εν τη σκατια 
περίεργον! Οά μέ ιοής κρυμμενον έν γω>ία!
θά μέ εύρη; έν τη ξηρά κ’ έν τή θαλάσση ολη, 
«ν χωρ-.δίω μ* άπαντα; άλλ’ όχι και έν πόλει. 
Έν τώ ναώ εισέρχομαι έν πάση εύλαβιία, 
έν τούτοι;, δέν- εύρίσκομαι ποτέ σέ λειτουργία.
Είμαι μικρόν και χώνομαι καί έν αύτώ τφ ψύλλω·, 
οήχ ήττον έν έλ’έφαντι δέν είμαι, άλλ’ έν σκύλιο. 
Έν ασμασιν εύρίσκομαι καί έν ώδαΐς έπίάης. 
πλήν έν. παιάστ πώποτε δέν. Οά μέ άπαντήαη;. 
Έν.τώ σορώ σου Οά μέ ιρής δποταν άποθάνης. 
’ϊ τάς τραγωδία; πάρειμ ι, ?ς τά οράματα μέ χάνεις.* 
’ς τάς λωμεμδίας φαίνομαι, ’ς τά; παντομίμας σούνω, 
δι’ όπεραν ή βοιδεβίλ ούτε λεπτό, δέν δίνω- 
Γήν νύκτα φεύγω, κ* έρχομαι έν σταθερά ήμερα. 
Έν τώ υ’ώ τη; θά μ’ εύρη ή κάθε μία μητέρα.
Έν τώ. Θαλή μέ άπαντα;, ούχί /.* ίν ·,τώ· Σωκοάτει,. 
έν Θουκυδίδη τό.αυτόν, άλλ’ ου έν Ιππδκράτει. 
Εύοίσκουαι κ’ έν Ούοανω, κ,αί δή, έν τή Σελήνη, 
άλλά ό Φοίβος δ·.’έμέ’ούτε παρά δέν δίνει. 
’X τά ζώα. πάντα ενοίκιο, εις τά·ώά επισκ,ς.
Μ&0’όσα πείά σ’άράδίασα, πιστεύω νά μέ λύσης!'

Ν. I. Λ*.
Απαντα· του ζαιμονίου· Σαΐξτ-Τώ α'. λύτη. δωρτΒήσοντα-. τά ■ 

εις την 'Αγγλικήν γλώσσαν.
Ν. I. Al·-

ΛΥΧ1Σ F\ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ
ΧλωρΙς —λωρίς. »
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