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Πνευματικός καί ήθικός 
τών*Αγίων Γραφών Πα
ράδεισος ήθελεν είναι 
δύσληπτος καί μονονουχί 
κεκλεισμένος είς τούς 
πολλούς των Ανθρώπων, 
Αν μή οί Ιεροί τής Εκ
κλησίας Ανδρες, τα πάγ- 
χρνσα ταΰτα στόματα τής 
Ιερός θεολογίας, ήρμή- 
νενον καί Ανέπτνσσον 
δλον τό δύσκολον νόημα 

αύτών δι' Εργων καταλλήλων και Εκτενών. Εις 
δέ τών Ανδρών τούτων, τών μεγάλως δραοάν- 
των Εν τή Εκκλησία, καί λαμψάντων Εν μέσφ 
τών τής αίρέσεως καί Ανομίας καταιγίδων, 
ύπ.ήρξε και <5 Εκ Καισαρείας τής Καππαδοκίας 
'Ιεροφάντης Βασίλειος· ’0 δοθείς δέ αύτφ 
τίτλος τοΰ μεγάλου Εν τή Εκκλησία φωστήρος 
και τον Ούρανοφάντορος, Επάξιός εστι. τών 
Αθλων καί τών μόχθων τον κλεινόν τούτον τέ
κνου τής πίστεως. Ευσεβής πάνν και εξ ευσε
βών γονέων γεννηθείς, και Ανατραφείς κατά, 
τούς κανόνας τής χριστιανικής Ανατροφής καί 
μορφώσεως, Εκ παίδων εδειξεν, οΐος έμελλε νά 
καταστή Εν τφ Εργο) και τή Αποστολή του. "Ο 
πατήρ αύτοΰ εκαλείτο Βασίλειος, ώσαντως ή 
μήτηρ αύτοΰ Έμμέλεια, κάι ή εύσεβεστάτη 
προμήτωρ Μακρίνα. Ή πόλις δέ τής γεννή- 
σεως αύτοΰ ύπήρξεν ή Καισάρεια τής Καππαδο
κίας, δπου καί τά πρώτα γράμματα Εδιδάχθη 
παρά τον ίδιον αύτοΰ πατρός 2.

Καθ' δ»1 δέ τρόπον τό φντόν ζωογονείται Εν 
θερμοκηπίφ κατά τόν χειμώνα, τήν δέ Ανοιξιν 
ό επιτήδειος κηπουρός διά μνρίων τρόπων καί 
περιθάλψεων προσπαδεϊ νά διατηρή αυτό Ακ- 
μαϊον καί Ανθηρόν, πρός παραγωγήν καί τα- 
χεΐαν βλάστησιν τοΰ Ανθους, κατά τόν αύτόν 
τρόπον καί τόν παΐδα Βασίλειον εθέρμαινε καί 
Ενουθέτει διαρκώς ή εύσεβής γυνή καί προμή-

1. Έκ τηι ικιυπονμένηι πραγματείας πιρΐ τοΰ Joy- ματικοΰ καί ήύικοΰ Εργου τοΰ Μ. Βασιλείου.
2 Έτος δέ τής γεννήαεως αύτοΰ γίριται τδ 829 μ.Χ. 

τωρ αύτοΰ Μακρίνα, διά τών ήθικών διδαγμά
των τον ευαγγελίου, καί τής παντέρπνου πνευ
ματικής δρόσου τής θείας Αρετής. Ώς πνευμα
τικόν δέ καί ήθικόνΑνθος προαγόμενος καθ' 
έκάστην καί μορφούμένος εις ανδρα τοΰ ευαγ
γελίου τέλειον, δ ιερός οντος Ανήρ, μετά τήν 
προκαταρκτικήν αύτοΰ παίδευσιν Εν Καισσαρεία 
τής Καππαδοκίας, ήλθεν εΐς Κωνσταντινούπολή 
πρός τόν μέγαν ρήτορα Αιβάνιον, καί Εκείθεν 
είς τάς κλεινός τών φιλοσόφων και ρητόρων 
'Αθήνας. 'Εκεί δ’ Εν τή τότε πολνανθρώπφ 
πόλει τή καί ταραχώδει τοιαύτη Εκ τοϋ πλή
θους τών σοφών συζητητών καί ύπερηφάνων 
λογιών, ό Ιερός Ανήρ Βασίλειος σννεδέθη διά 
οτενωτάτης και Ακραιφνούς φιλίας μετά τον 
συνομήλικος αύτοΰ Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζινον. 
Συμφωνία δέ αισθημάτων καί διαθέσεις ψνχής 
δμοιαι και al αύταΐ, συνήνωσαν Αμφοτέρους εΐς 
δεσμόν φιλίας και Αγάπης, μέχρι τοΰ σημείου 
τον νά κατοική μία και ή αύτή ψυχή είς 
δύο Αγια καί. Ιερά σώματα, «Una anima in 
duo corpore ».

Οντω δέδιήρχοντο πάνν εύαρέστως καί τερ- 
πνώς τάς ήμέρας αύτών είς μελέτας, προσευ- 
χάς καί πνευματικήν Ασκησιν. Κατά τόν τρόπον 
δέ τούτον, Αντί νά παρασνρθώσιν είς τά κύμα
τα τής Ασεβείας, καί νά καταπνιγώσιν είς τό 
ρεΰμα τής πολνθειας καί τών Αγρίων παθών, 
επί μάλλον εθερμάνθη καί ήγνίσθη ή εύγενής 
αύτών ψυχή καί Εκαλλύνθη ή ήμερος καί κα
θαρά αύτών καρδία. 'Εάν δέ πολλάκις συμβαί- 
νη Εν τφ κόσμφ τούτφ νά ναναγώσιν al Ασθε
νείς ψνχαί ύπό τήν πνοήν τών Ανήθικων Απο
θηκών καί τών Ακόσμων εντυπώσεων τοΰ πε
ριβάλλοντος αύτούς κόσμου, τούναντίον συμ
βαίνει είς τάς γενναίας ψυχάς καί ισχυρός δια- 
νοίας, οίτινες Επί μάλλον οντω προσκολλώνται 
τή Αλήθεια καί κατανοοϋσι τήν δύναμιν τής 
Αρετής καί τοΰ καθήκοντος. Καθότι ή κακία 
δμοιάζει πολύ πρός τήν Ατμόσφαιραν, ήτις πλή
ρης ούσα πολλάκις δηλητηριωδών Αναθυμιά
σεων καί καπνόν, προσβάλλει εύχερέστερον τά 
καχεκτικά καί Ασθενή σώματα, ή τά σφριγώντα 
καί Ακμαία. Τό δέ πονηρόν πνεΰμα Επ’ Εκεί
νος τών ψυχών Επενεργεί Αποτελεσματικώς,
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καί ίκείνας αύτών δίαφθείρει καί μολύνει, δσαι 
τέρποντα» είς την Ακρόασιν πονηρών διδαγμά
των καί Ασεβών νουθεσιών, καί δσαι ψυχαι 
ίνέχουοι τά σπέρματα τών Αγρίων παθών κα- 
κίας-καί άνομων πόθων έφέοεις. Φυσικόν δέ τδ 
νά ναυγώοιν ούτω αί σεσηπυϊαι ψυχαί, και νά 
διαφθείρωνταΐ'αί μοχθηροί καρδίαι Ιν τή πάλη 
τής Αρετής κατά τής κακίας, εί και μηδέποτε 
πίπτουοιν <ύ άγναι και ευσεβείς, at ύπδ τοϋ 
αγίου Πνεύματος κινούμε.ναι και δδηγούμεναι.

Είναι δέ παγκοίνωςγνωστόν, οτι τοϋ Ήλιου 
τάς φωτεινός Ακτίνας ούδέν δύναται ίν τφ κό- 
σμφ τούτφ ν' Αμαυρώση και σκοτίση, τό δέ 
θάλπος αύτοΰ τδ ήδύ κατά τδν χειμώνα, ουδέ 
ό σφοδρότατος Άνεμος και ή δρμητικωτάτη κα 
ταιγίς δύνανται έπ' Άπειρον νά περιορίσωσι και 
Αποκλείσωσι τής ήδείαςπροσψαύσεως αύτου ίπι 
τών φυτών πρδς ζωογονίαν και Άνθησιν. Ούτω, 
και τούς δύο τούτους νοητούς τής πίστεως φω
στήρας, λαμπροτέρους Ανέδειξε φωτός ή εν Ά- 
θήναις. πολυθεια. και φρονιμωτέρους κατέστη- 
σεναύτούς ό τώνλοιπών νέων έκεϊ ίκλελυμένος 
βίος και ή Ασεβής συμπεριφορά. «Ούδέν γάρ- 
ντίμιον, δ μή πρδς Αρετήν φέρει, μηδέ ποιεί 
βελτίους τούς περί αύτδ σπουδάζοντας·» (λέγει 
ό Γρηγόριος, ΐίν ίπιταφ. § 28—76).

Διά τδν δίκαιον δέ τούτον λόγον χάριν τοϋ 
ήθικοΰ αύτών συμφέροντος, δύο οδούς έγίνω- 
σκον οί -δύο ουτοι φωστήρες τοϋ νοητού τής 
ίκκλησίας στερεώματος' τήν μέν Άγουσαν πρδς 
τάς σχολάς τών ρητόρων, τήν δέ κατευθυνομέ- 
νην πρδς τδν ναδν τοΰ Κυρίου. Αί δύο δέ αύται 
δδοί, έπομένως καί αί δύο ποθηταί αύτοϊς κα
τευθύνσεις,ύπήρξαν ή Αφορμή τοϋ τελείου κατά 
πάντα καταρτισμού άμφοτέρων.

Τδν μέγαν Βασίλειον έκόσμει ήδη πρδ ώρας 
γεροντική σπουδαιότης και Άκρα εμβρΐϋεια, 
μετά πολλής τής σοβαρότητος και βαθείας σκέ- 
ψεως περί πάντων τών ίν τφ κόσμφ πραγμά
των. Τούτου ίνεκεν ίκ παίδων f« ήτο τοϊς πολ- 
λοϊς σεβαστός, καί τοϊς φίλοις έπιπόθητος. Διέ- 
πρεπε δέ μάλλον ίπί μεγαλείφ Αρετής, ή Αν
θρώπινης σοφίας καί γνώσεως. Εί και εύφυέ- 
στατος και Αξύτατος είς Αντίληψιν, κατέβαλεν 
δμως ακραν ίπιμέλειαν, καί ατρυτον μελέτην 
ώστε νά. δυνηθή νά φθάση είς τδν ΰψιστον τής 
Ανθρώπινης σοφίας βαθμόν, καί νά περιλάβη 
ίν τφ. ίγκεφάλφ αύτοΰ πάντα τά πνευματικά 
ίκέϊνα εφόδια, Ατινα μόνα καθιστώσι τδν Άν
θρωπον ίν τώ βίφ τούτφ Αθάνατον καί Αλη
θώς εύτυχή. Οΰτω, διά τής βαθείας αύτοΰ με
λέτης και τής Άκρας είς τήν σπουδήν Αφοσιώ- 
σϊως, κατέστη εύγλωττότατος. Διά τής τελείας 
δέ γνώσεως τής γραμματικής τέχνης, Ανεδεί- 
χθη εις τών Αρίστων φιλολόγων τής έποχής 
του, καί διάσημος τής ‘Ελληνικής γλώσσης χει
ριστής καί διδάσκαλος. Τδ κάλλος δέ τδ φιλο
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λογικόν τών συγγραμάτων αυτού, και οι λόγοι 
αύτοΰ οί είς τήν έξαήμερον τοϋ Μωϋσέως', είσί 
τά Αληθή δείγματα τοϋ ύπδ πάσαν εποψιν κα
ταρτισμού αύτοΰ εν τε τή ελληνική γλώσση και 
έν τή τέχνη τής καταλλήλου χρήσεως αύτής.

Γνώστης δέ, οσον ούδείς έτερος εν τή ίπο- 
χή αύτοΰ, τής λογικής, τής Αστρονομίας, τής 
γεωμετρίας και τών μαθηματικών τών τότε, 
κατήρτιζε τούς λόγους αύτοΰ πάντας λαμβάνων 
εκ τοϋ μέλιτος τών σπουδαίων τούτων γνώ
σεων' ήκόνιζε δέ τά ίπιχειρήματα αύτοΰ ίπί 
τής πέτρας τής λογικής και τής Αρχαίας φιλο
σοφίας. Διδαχθείς δέ τέλος και τήν Ιατρικήν 
ίπιστήμην, δσον ήν αυτφ χρήσιμος, ίπανεπαύ- 
θη τέλος έν τή σπουδή και μελέτη τοΰ- Αθα
νάτου εκείνου βιβλίου, δπερ μόνον 
αύτδ δύναται ν' Ανάδειξη τδν Άνθρωπον Αλη
θώς μέγαν κα'ι νά προσπορίση αύτφ’τιμήν κα'ι 
δόξαν Αναφαίρετον.

Δέν διέμείνε δ' ίπί πολύν χρόνον ίν Άθή- 
ναις" καθότι Αποπερατώσας τάς σπουδάς αύτοΰ 
τάς φιλοσοφικός και φιλολογικός έκεϊ, έπανήλ- 
θεν ίγκαίρως είς Καισαρείαν τής Καπαδοκίας, 
δπου κατ' Αρχάς μετήρχετο πρδς καιρόν τδ 
εργον τοϋ συνηγόρου, τό τόσον προσφιλές τοϊς 
περί τά πολιτικά καί τήν ρητορικήν Ασχολου- 
μένοις. ‘Η φιλοσοφία δμως είχε πείση τδν Βα
σίλειον νά μή νικηθή ύπδ τής Ανθρώπινης ταύ
της φιλοδοξίας, Αλλ' ίγκαίρως νά καταφρόνηση 
τήν ματαιότητα ταύτην, και ν' Αφιερωθή είς 
ύψηλότερον και μάλλον ιερόν ξργον; οϊον τδ 
τοΰ θεολόγου - ‘Εν τφ θείφ δέ τούτφ έργφ 
καί τή ύψίστη ταύτη Αποστολή του, εσχε βοη
θόν καί οδηγόν Αριστον τήν περί τά Ασκητικά 
καί τήν μελέτην τής ‘Αγ. Γραφής Ασχολουμέ- 
νην Αδελφήν αύτοΰ Μακρίναν. Αΰτη ύπέδειξεν 
αύτφ τδν τρόπον τής πρδς τδ θειον Αφοσιώ- 
σεως, καί τήν διά τής εκουσίου πτωχείας έπί- 
τευξιν τής ακρας Αρετής, καί τής κατά Χριστόν 
τελειότητας-

ΘΕΟΦ Ν. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Άρχιμανδρίιη;.

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

Τά όλόγλυκά σου μάτια 
τά μάτια σου τά μαϋρα 
κοΰ στήν καρδιά ανάβουν 
όλο φωτιά και λαύρα.

>»<
Ποτέ, ποτέ ενα δάκρυ 
σέ κανενός τή λύπη 
δέν είδα νά ποτΐζη.

>-<
Γι’ αύτδ καί εΐς τά χείλη σου 
χαμόγελο δέν λείπει 
έπάνω των ν’ άνθίξη.

X. Δ. ΚΟΥΤΗ*ΑΡΗΣ

0 ΕΝ Κ2ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪΠΟΛΕΙ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
(Έξ ανεκδότου ωραίας φωτογραφίας).
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χχτρετος;

Τό ζήτημα έφ’ οδ πρόκειται νά άσχολη- 
θώμεν είναι έκ τών φαινομένων έκείνων τά 
•όποια ό ιατρός άπαντφ καθ? έκάστην σχεδόν 
έν τη πράξει αύτοΰ.

Είναι φαινόμενον τοΰ όποιου πάντες σχεδόν 
έχομεν άποκτήσει πίκραν πείραν ύπό διαφόρους 
μοοφάς καί χάριν τοΰ ' όποιου ή Γενική καί 
Ειδική Παθολογία άφιέρωσαν ολοκλήρους σελί
δας. Είναι τό φαινόμενον τέλος έκεϊνο, έφ’ οδ 
επιστήμονες διάσημοι ώς ό Μ, Bouchard, 
Wunderlich καί Cohnhein έποιήσαντο μα
κρύς καί ύπομονητικάς έρευνας’ φρόνιμον έπο
μένως νομίζομεν νά άφιερώσωμεν λέξεις τινας 
χάριν αύτοΰ.

Τρεϊς είναι αί όψεις ύπό τάς οποίας εμφα
νίζεται καί ύπό τάς όποιας δέον νά έξετασθή 
ό Πυρετός. ’Εν πρώτοις είναι ή περιγραφή 
τής κλινικής αύτοΰ εϊκόνος, είτα ή άνάλυσις 
τών συμπτωμάτων άτινα συνιστώσι την ει
κόνα ταύτην καί κατόπιν ό μηχανισμός καί ή 
σκοπιμότης αύτοΰ. Θά έξετάσωμεν τάς διαφό

ρους ταύτας περιπτώσεις κατά σειράν άρχόμε- 
νοι άπό τής πρώτης.

Διά τόν κλινικόν πυρετός καλείται τό σύν- 
δρομον έκεϊνο, δπερ έχει ώς ουσιώδεις χαρα
κτήρας τρία συμπτώματα· τό έντονον ρίγος, 
τήν υψηλήν θερμότητα καί τόν άφθονον ιδρώτα.

Κατ’ άρχάς θά παρατηρήσωμεν νά καθίστα
ται ωχρόν τό χρώμα τοΰ πυρέσσοντος ψΰχος δέ 
νά καταλαμβάνω) τά άκρα καί τήν επιφάνειαν 
τοΰ κορμοΰ του,τό δέ δέρμα του νά καθίσταται 
συγχρόνως σκληρόν καί τραχύ. Θά άντιληφθώ- 
μεν έπίσης φρικίασιν τοΰ άρρωστου, έλαφράν έν 
άρχή, μόλις έκσεσημασμένην, ή όποϊα δμως 
βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον γίγνεται μάλλον 
έντονος τέλος μετατρέπεται εΐς ρϊγος και προ- 
καλεϊ έν τ?, καταστάσει ταύτη τριγμούς τών 
όδόντων.

Χρόνος μακρός δέν παρέρχεται άπό τής έμ- 
φανίσεως τοΰ ρίγους, οπότε αύτό μέν έξαλεί- 
φεται, θερμότης δέ άρχεται νά .καταλαμβάνγ 
τόν άσθενή. Ή θερμότης αυτή είναι έλαφρά 
καί άσήμαντος έν άρχή, κατόπιν δμως καθί
σταται έντονος καί ανυπόφορος. Ό άσθενής 
νομίζει εαυτόν ριφθέντα έν πραγματική καμίνφ 
καί έπομένως βλέπομεν αύτόν νά έπιζητή παν- 
τοιοτρόπως μέσον άνακουφίσέως. Τοιουτοτρό-
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πως ένθεν μέν άφαιρεΐται τά κλινοσκεπάσματα 
καί Αποκαλύπτει' τό στήθος, ένθεν 'δέ' ίνχ- 
πνέει ΐσχυρώς καί διαφοροτρόπως κινήται. Ό 
καύσων' θά διαρκέση όσον καί. τδ ρίγος, δύο 
ώρας περίπου, καί τότε ίδρώς άφθονος θά 
πέριλούση τδν- πάσχοντα, ώστε θά τφ παρά
σχω πραγματικήν Ανακούφισιν. Ή παύσις τ·7Λ 
έκλύσεώς τοΰ ΐδρώτος θά σημάνη και την λή- 
ξιν τοΰ πυρετού.

Άν τά πράγματα συμβώσι τοιουτοτρόπως 
εύρισκόμεθα πρδ τοΰ άπλουστέρου των πυρε
τών, πυρετού τδν οποίον άπαντώμεν έπί ου
ραιμίας και ,έλομιάνσεως. Συνήθως όμως τά 
φαινόμενα ταΰτα άλλως εξελίσσονται.

Παρατηροϋμεν τφ όντι ένίοτε διαφοράν έν 
τφ τρόπφ τής έμφανίσεως καίλήζεως τοϋ πυ
ρετού, .διαφοράν δ’ επίσης έν τί! διαρκείς και 
έντάσει τών συμπτωμάτων του, ώς έπίσης 
βλέπομεν έπανάληψιν τών πυρετικών προσ
βολών. ·

Έντεΰθεν προκύπτουσι ποικίλα είδη πυρε
τών,·, πρδς καθορισμόν τών οποίων η κλινική 
έπιστήμη έδημιούργησε σωρείαν όλων επι
στημονικών όρων.

Τοιουτοτρόπως, όταν ή έναρξις ή άλλως εί- 
πεΐν ν· εισβολή τοΰ πυρετοΰ γένηται άμέσως, 
τότε ουτος καλείται Απότομος, δταν' δέ βρα
δέως,'κάλεΐταιδπούλος.Εΐς τους πρώτους κατα
λέγεται ή πνευμονία, έλομίανσις κ.λ.π. Εις 
τούς ύπουλους ό τυφοειδής πυρετδς και άλλοι. 
Οί άπότομοι πυρετοί κατ’ άπαράβατον κανόνα 
συνοδεύονται πάντοτε ύπδ ρίγους, οί όπουλοι 
σπανιότατα. ‘Οσάκις ή διάρκεια τοΰ πυρετοΰ 
είναι σμικρά τότε ούτος Αποκαλεΐται βραχύς, 
μακρύς δέ λέγεται έν τγί svccvtltf περιπτώσει.

Πιθανόν τά συμπτώματα τοϋ πυρετοΰ νά μη 
ώσιν έντονα, δυνατόν δμως εις άλλας περιπτώ
σεις νά ώσιν έκ τών έντονωτέρων. Είς την 
πρώτην περίπτωσιν ό πυρετός θά δνομασθίί 
έλαφρός, έν δέ τί! δευτέρα βαρύς.

Ένίοτε ό πυρετδς άπαξ ΰποχωρήσας, ουδέ
ποτε πάλιν Αναφαίνεται καί τότε καλείται 
απλούς. Άλλοτε όμως έπαναλαμβάν ται καί 
δη κανονικώς την δευτέραν, η καί τρίτην η 
καί την τετάρτην άπό τής έμφανίσεως. Πζρα- 
τηρεΐται δέ δτι ό χρόνος τής κατ’ έπανάληψιν 
προσβολή; είναι πάντοτε ό αύτός. Ούτως άν ή 
πρώτη έκρηξις έσημειώθη περί την τρίτην 
μεταμεσημβρινήν ώραν καί ή διυτέρα καί ή 
τρίτη έκρηξις κατά τόν αύτόν χρόνον θά ση
μειωθώ. Καί άν μέν ή πυρετική έπανάληψις 
τελείται καθ’έκάστην, τότε ό πυρετός καλεί
ται άμφιμερινός, άν δέ κατά πάσαν τρίτην 
ήμέραν καλείται τριταΐοι, καί άν κατά πάσαν 

- Τετάρτή < τότε λέγεται τεταρταίος. Πλήν 
τούτων δμως μνημονεύουσιν καί τοΰ πεμπταίου 
καί έκταιου πυρετοΰ κ.λ.π.

’Αλλά πλήν τών μνησθέντων πυρετών ύ- 

πάρχουσι καί οί διπλοϋς άμφιμερινός, διπλούς 
τριταΐος καί διπλοϋς τεταρταίος, ουτω καλού
μενοι όσοι έμφανίζονται ούχι άπαξ, Αλλά δίς 
κατά πάσαν τρίτην καί τετάρτην ήμέραν.

Διαρκούσης τής έμπυρέτου καταστάσεως ή 
θερμοκρασία εμφανίζει διακυμάνσεις τινας αί- 
τινές άκολουθοΰσι τδν επόμενον κανόνα. Τήν 
μέν πρωίαν ή θερμοκρασία κατέρχεται, τήν δέ 
εσπέραν άνυψουται (τούθόπερ άλλως τε συμ
βαίνει καί έπί φυσιολογικής καταστάσεως). 
Άν ό πυρετός συμμορφοΰται πρός τδν προκεί- 
μ.ενον κανόνα λέγεται κανονικός, άν δέ πορεύε
ται άντιθέτως καλείται Αντίστροφος.-

Προκειμένου τέλος περί τών μορφών τοΰ 
πυρετοΰ, άναφέρουσιν οί συγγραφείς τήν δια- 
λείπουσαν μορφήν, τήν^ύφέσιμον, τ,ήν ύποσυ- 
νεχή καί τήν συνεχή. Κατά τήν πρώτην ό 
πυρετός έμφανίζετπι ύπο τήν μορφήν παροξυ
σμών κατά τά διαλείματα τών όποιων ή θερ
μοκρασία καθίσταται καί πάλιν φυσιολογική. 
Κατά τήν δευτέραν μορφήν ή θερμοκρασία πα
ρουσιάζει καταφανείς πτώσεις, μή έξικνουμέ- 
νας δμως μέχρι τοΰ φυσιολογικοΰ, τούθόπερ 
τήν διαστέλει τής προηγούμενης .Κατά δέ τήν 
συνεχή μορφήν παρατηρεΐται Απόλυτος όμοιό- 
της σχεδόν μεταξύ πρωινής καί εσπερινής θερ
μοκρασίας.

Εξελισσόμενου τοΰ πυρετοΰ δίαταραχαί τι- 
νες έν τή λειτουργία τών διαφόρων συστημά
των θά έφελκύσωσι τήν προσοχήν τοϋ παρα- 
τηρητοΰ. Αί δίαταραχαί αύται ανάλογοι ούσαι 
πρδς τήν σφοδρότητα τοΰ πυρετικού φαινομέ
νου έχουσιν ώς επεται.

Άπδ τοΰ πεπτικού: θά παρατηρήσωμεν 
ποσοτικήν καί ποιοτικήν άλλοίωσιν τοϋ σιέλου. 
Καί ύπδ ποσοτικήν μέν έποψιν ό σίελος πάν
τοτε θά έλαττωθή,ποιοτικώς δέ θά ύποστή ότέ 
μ.έν αύξησιν ότέ δέ έλάττωσιν έν τή δραστι- 
κότητι τής πτυελίνης. Έκ τής έλαττώσεως 
έξ άλλου τών υδαρών στοιχείων τοϋ σιέλου θά · 
έπέλθν) στυγνότης τοΰ στόματος, ώς έκ τής 
οποίας τά επιθηλιακά κύτταρα τής άνω επι
φάνειας τής γλώσσης άποξηρκινόμενα καθί
στανται λευκά καί δημιουργοϋσι τδ γνωστόν 
έκεΐνο τής γλωσσης επίχρισμα, τό όποιον 
τοσαύτην διαγνωστικήν σημασίαν έχει έπί 
πυρετοΰ.

Έν τώ γαστρικφ ύγρφ τδ μέν ύδρ. όξύ θά 
άποβή έλασσον καί άδρανέστεοον, ή δέ πεψίνη 
έξ Αντίθετου θά καταστή δραστικωτέρα. Τό 
άποτελεσμα δμως παραμένει πάντοτε τδ αύτό, 
δηλαδή πάντοτε παρατηροϋμεν έξασθένησιν 
τής πεπτικής ισχύος τοΰ στομάχου. Έξ όλων 
όμως τών πεπτικών ύγρών ή χολή Αναμφίλε
κτες δέχεται τδ ισχυρότερου πλήγμα, διότι ού 
μόνον θά έλαττωθί) σημαντικώς, άλλά καί ή 
σύστασις αύτής θά καταστίί άλλοία. Τοιουτο
τρόπως θά παρατηρήσωμεν έλάττωσιν τοΰ εί- 

δικοΰ βάρους αύτής, ώς έκ τοΰ όποιου ή χολή 
πυκνότερα γιγνομένη θά λιμνάση είς τάς χο- 
λοφόοους οδούς καί έν τ'ρ καταστάσει ταύτη 
άποροφουμένη ύπδ τοϋ αίματος δύναται νά 
προκαλέση δυσαρέστους έπιπλοκάς. Ή συνέ
πεια τής τοιαύτης άλλοιώσεως τών ύγρών εί
ναι εύνόητος. Τά θρεπτικά στοιχεία μή δφιστά- 
μενα τήν δέουσαν διάθρυψιν θά άποβληθώσιν 
άχρησιμοποίητα. Άλλ’ ού μόνον τοΰτο. ‘Ως 
διδά σκει ή βιολογική χημεία,άν τά λευκώματα 
δέν ύποστώσι τήν πρέπουσαν πέψιν καθίσταν
ται τοξικά, εισερχόμενα δ’ είς τδν οργανισμόν 
έπιφέρουσι δηλητηρίασιν επιπρόσθετον. '

Άπό τοΰ Αναπνευστικού έχομεν έπαύξησιν 
τοΰ Αριθμού τών Αναπνευστικών κινήσεων.

Άπό τοΰ .κυκλοφορικού θά σημειώσωμεν 
διαταραχής ούκ όλίγας. Καί πρώτον ή έπιτά- 
χυνσις τών παλμών τής καρδίας είναι ό Αχώ
ριστος δορυφόρος τοϋ πυρετού. Είς .δεδομενην 
τινα στιγμήν σφυγμομετροϋντες τό πυρέσσον 
άτομον,δυνάμεθα νά μετρήσωμεν 80—ΙΟΟ— 
130 σφυγμούς κατά I" μ.άλιστα πρόκειται 
περί παιδιού ό σφυγμός δύναται νά φθάση τόν 
άριθμόν 160. Ή πίεσις τοΰ περιφερικού αρ
τηριακού συστήματος έχει καταπέσει, αύξηθή 
δέ τούναντίον ή τοΰ κεντρικού. Ή θερμοκρα
σία τοΰ αίματος έχει φθάσει εις τό non plus 
ultra. Αύτή ή φυσικοχημική σύστασις τοΰ 
αίματος έχει ΰποστή τροποποίησιν. Τοιουτο
τρόπως ούχι μόνον τδ ειδικόν βάρος αύτοΰ έχει 
αύξηθγ Αλλά καί ή Αλκαλική του άντίδρασις 
παρατηρεΐται ήλαττωμένη. Ό Αριθμός τών 
λευκών αιμοσφαιρίων έπολλαπλασιάσθη, τών 
δέ έρυθρών έσμικρύνθη, τούτων όμως ύπό τδν 
ό'ρον διπλασιασμού καί τριπλασιασμοϋ κατά- 
το στάδιον τής Αποθεραπείας.

Άπό τοϋ ούροποιητικοΰ έχομεν έπαύξησιν 
τής τοξικότητος τών ούρων. Ποσότης ουοων 
πνευμονιώντος είσαγομένη είς τό σώμακονίκλου 
προκαλεΐ τετανικά φαινόμενα, ώς Απέδειξεν ό 
Μ. Bouchard. Τάς κακοήθεις ταύτας ιδιότη
τας τοΰ ούρου άποδοτέον είς δύο παράγοντας. 
Πρώτον μέν είς τήν πληθώραν τών έν αύτφ 
χρωστικών καί τών Αλάτων τοΰ ασβεστίου, 
δεύτερον δέ είς τήν παρουσίαν τών προϊόντων 
τής άναλύσεως τών μή τελείως έν τφ έντέρω 
διαλυθέντων λευκωμάτων. Το ποσόν τής ού
ριας, οπερ Απεκκρίνεται έπί έμπυρέτου κατα
στάσεως είναι κατά κανόνα Ανώτερου έκείνου 
οπερ απεκκρίνει άτομον φυσιολογικώς έχον.Τό 
φαινόμενον είναι πολύ φυσικόν, άν λάβωμεν 
ύπ’ οψει τήν τεραστίαν Ανάλυσιν λευκωμάτων, 
ήτις γίγνεται έπί πυρέξεως. Δυνατόν όμως νά 
συμβή καί τδ Αντίθετον, Καί ύπάρχουσιν όντως 
οί κακοήθεις πυρετοί τοΰ Gubler, κατά τούς 
οποίους ή. Απεκκρινόμενη ουρία είναι έλάχι- 
στος. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας πάντες βε-.

βαίως έννοοΰσιν ότι ή πρόγνωσις είναι έκ τών 
βαρύτερων.

Τά άπδ τοϋ κινητικού φαινόμενα είναι Ανά
λογα πρδς τδν βαθμόν του πυρετοΰ. Καί όσά· 
κις μέν πρόκειται περί έλαφράς πυρέξεώς θά 
παρατηρήσωμεν Αδιάλειπτου κίνησιν τοΰ Ατό
μου, οσάκις δέ πρόκειται περί βαρύτερου πυρε
τοΰ, θά έχωμεν εντελή Ακινησίαν καί Απο- 
χαύνωσιν.

Ό ίδιος κανών ισχύει καί διά τά Από τοϋ 
θυμικοΰ φαινόμενα. "Όθεν έπί μέν έλαφρ&ς 
πυρετικής κινήσεως· ή συνείδησις μακράν τοΰ 
νά είναι συγκεχυμένη διατελεΐ διαυγής, άν 
όμως ό πυρετός ένταθή, φθάσγ δέ τάς ύψη- 
λοτέρας βαθμίδας τής θερμομετρικής κλίμακος, 
τότε τά πράγματα μεταβάλλουσιν δψιν, διότι 
καί παραλλήρημα θά έχωμεν καί. κομματώδη 
κατάστασιν.

[Ιροϊούσης τής Ανελίξεως τοΰ πυρετού,, πα- 
ρατηροϋμεν οτι τό βάρος τοΰ οργανισμού έλατ- 
τοΰται, ή δέ έλάττωσις αυτή βαίνει κατ’ εύ- 
θύν λόγον πρός τήν έντασιν τοΰ φαινομένου. 
Κατωτέρω θάέξηγήσωμεν ποϋ όφείλεταιή τοι
αύτη έλάττωσις τοΰ βάρους.

Καί ή μέν κλινική είκών τοΰ πυρετού τοι
αύτη είναι περίπου έν γενικαϊς γραμμαΐς. 
Έξετάσωμεν ήδη τήν αιτίαν καί τήν πρός 
άλληλα σχέσιν τών συμπτωμάτο>ν του.

Έν τί) Αρχή τής παρούσης μελέτης προ- 
κειμενου περί ορισμού τοΰ πυρετοΰ ύπδ τήν 
κλινικήν αύτοΰ έποψιν ει“πομεν, οτι ρίγος, ψΰ- 
χος, καύσων καί ίδρώς χαρακτηρίζουσι τοΰτον. 
Άλλά πώς καί πόθεν προήλθον ταΰταΙδού 
τί πρόκειται νά έξετάσωμεν. Ποοκαταβολικώς 
δυνάμεθα νά εί'πωμεν,δτι ταΰτα είσι κοινά κατ' 
άνάκλασιν φαινόμενα, είς τδ τέλος δέ, ένθα 
ό λόγος περί φυσιολογίας τοϋ πυρετοΰ, θά εί- 
πωμεν πώς άπετελέσθησαν.

Καί έν πρώτοις τδ £ΐγος οφείλεται είς τήν 
ρυθμικήν σύσπασιν τών μυών, ήτις έπιγίγνεται 
συνεπείς διεγέρσεως τοΰ θερμογόνου κέντρου 
ύπδ τοϋ ψύχους, καί σκοπεί τήν παραγωγήν 
Οερμότητος, κατά τήν περιφέρειαν.

Τδ ψύχος έχει Αφορμήν τήν άπό τοϋ δέρμα
τος άποχώρησιν τοΰ αίματος, λόγ<ρ συγκλεί- 
σεως τών δερματικών Αγγείων.

Ή επακολουθούσα μετά ταΰτα θερμότης 
άποδοτέα είς δύο παράγοντας.Πρώτον μέν καί 
κυρίως είς τήν έντονον καϋσιν τών ιστών, ήτις 
βεβαίως έχει ώς Αποτέλεσμα τήν ίσχυράν έκ- 
λυσιν θερμότητος καί δεύτερον είς τήν διατή- 
ρησιν τής θερμότητος ταύτης δι’ άρσεως τής 
άπό τοΰ δέρματος Ακτινοβολίας καί Αποψύξεως.

ΚΩΝΣΤ. Μ.ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ
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ΛΑΡΙΣΣΑ ΚΑ·Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(Σννέχκα και τέλος)

πο-

ΙΣ Λάρισσαν έφθάσαμεν 
τδ εσπέρας μετά Αρκετά 
ευχάριστου σιδηροδρομι
κόν ταξείδιον χχΐ δν δέν 
είχομεν νά παλαίσωμεν 
πρδς την επικρατούσαν 
κατά την έποχήν ταύ
την θέρμην κατάστασιν 
τής ατμόσφαιρας και τάς 
καυστικάςέπιθέσεις τών 
καθέτων άκτίνων τον 

ήλιου τδ ταξείδιον {Λοες- τοδτο θά ήτο πλέον 
εύάρεστον και Απολαυστικόν. Περί την τετάρ- 
την και ήμίσειαν ώραν διήλθομεν έχ νέον τοΰ 
Βελεστίνου, ένθα παρεμείναμεν περί την ήμί- 
σειαν ώραν καϊ την έβδόμην εύρισκόμεθα πρδ 
τοΰ σταθμού τής Λαρίσσης.

Ή Λάρισσα. κείται είς τδ βάθος εύρείας 
σπαρτοφόρου πεδιάδος παρά τδν Πηνειόν 
ταμόν και πλησίον τίς μεγάλης όροσειράς τοΰ 
Όλυμπου, τίς χωριζούσης . ήμΑς άπδ τίς 
Τουρκίας.

Ή Λάρισσα άπδ τίς προσαρτησεως κατέ
στη ή έπισημοτέρα πόλις τίς Θεσσαλίας καί 
ίδρα τίς κινήσεως και ένεργείας. Ένταΰθα 
διαμένει καϊ ό περισσότερος στρατός. Κατέστη 
δέ βαθμηδόν ωραία πόλις μέ μεγάλας οικοδο
μάς καϊ κέν
τρα, τδ δέ θέ
ρος είναι ευά
ρεστος διαμο
νή-πολλοί ίδη 
έξ’Αθηνών σι- , 
δηροδρομικώς 
αύθ ήμερόν 
προσέρχονται 
δπως έπισκε- 
φθώσι τήν πό
λιν καϊ τά Τέ
μπη, φημιζό
μενα διά τήν 
φυσικήν αύτών 
θέσιν και καλ
λονήν. Ξενο
δοχεία, ζυθο
πωλεία καϊκα-
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φενεϊαέ^ει καλά καϊ ευπρόσωπα έν τήμεγάλγ 
έκτεταμ-εντ; πλατείς τίς πόλεως, ένθα καθ’ 
έκάστην παιανίζει ή μουσική, περιπάτους δέ 
Αξιολόγους έν τή πρδς τδ Άλκαζάρ πέραν του 
Πηνειού έξοχή, οπού πολύς κόσμος συχνάζει 
κατά τδ θέρος πρδς τδ έσπερας.

Ή Λάρισσα μέ τήνμέλλουσαν συγκοινωνίαν 
αύτίς μετά της Θεσσαλονίκης καϊ Ευρώπης 
έλπίζεται δτι θέλει καταστή ωραιότερα και 
μεγαλειτέρα, καθόσον καϊ έμπορικώς καϊ κοι- 
νωνικώς θέλει μεγάλως ώφεληθί.

Τήν Θεσσαλίαν ήδη Απασχολεί ζωτικώς τδ 
Αγροτικόν ζήτημα, οπερ διά της προσθήκης 
εϊδικοΰ άρθρου, έν τφ νέφ Συντάγματι, καθ’ δ 
έπιτρέπεται ή άπαλοτρίωσις κτημάτων, θελει 
πολύ Ανακούφιση τήν γεωργίαν καϊ τους Αγρο- 
τας.

Πάντες δέ μετ’ ανυπομονησίας .Αναμενουσι 
παρά τής νυν άνορθωτικης Κυβερόήσεως την 
ύποβολήν καϊ ψήφισιν τοΰ σχετικοΰ νομοσχε
δίου έν τή vex συνόδφ, καθ δ θελει κανονισθή 
δ τρόπος της άπαλοτριώσεως και διανομής τών 
κτημάτων. Τρέφουσι δέ μεγάλην πεποίθησιν 
πάντες εΐς τήν Κυβέρνησιν τοΰ κ. Βένιζέλου, 
δτι θέλει κατορθωτή τοΰτο, ώς ύπεσχέθη.

“Έτερον ζήτημα, δπερ έπίσης Απασχολεί 
τούς θεσσαλικούς πληθυσμούς, καϊ τδ οποίον 

θεωροΰσιζωτι- 
κώτατον,είναι 
καϊόκαταργη- 

. θεϊς ύπδ τής 
Έπαναστάσε- 
ως νόμος περί 
άλευροπιτύρων 
δν θεωροΰσιν 
ε ύε ρ γετικώ- 
τατον καϊ εύ
χονται νά μή 
έπαναφερή,ώς 
έλέχθη, ή νυν 
Κυβέρνησις.
Τούτέστι νά 
μή έπιτρέπε
ται ή έξαγωγή 
εΐς Άμβοΰργον 
διότι άπεδεί- 

χθη, δτι ή Ελληνική άλευρομηχανία δέν δύ
ναται νά έξαγάγή άλευρα ώς έκ τοΰ ύπερόγκου 
δασμοΠ τίς εισαγωγής εΐς τδ εξωτερικόν,διότι 
ζημιώνεται τδ δημόσιον έκ τοΰ έπιστρεφομένου 
δασμοΰ.

Πλησίον τίς Λαρίσσης εΐς δίωρον περίπου 
Απόστασιν καϊ εΐς θέσιν Χασάμπαλη κείνται 
τά περίφημα λατομεία τοΟ Άπραγος, τά άρ- 
χαιότερα τίς Ελλάδος άφ’ οτου άνεκαλύφθη 
ό χάλυψ, τά όποια νΰν εκμεταλλεύεται ή Αγ
γλική Εταιρεία τών μαρμάρων, ύπδ τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ κ. ‘Ηλ. Οΰρετ. υποδιευθυντής δέ 
τυγχάνει ό ήμέτερος φίλος κ. ’Ιούλιος Βιανέ- 
λης, οστις είναι καϊ υποπρόξενος τής ’Ιταλίας 
εν Λαρίσσή.

Τά λατομεία ταΰτα θεωρούνται μεγάλης 
Αξίας και πολύτιμα,κατατάσσονται δέ τά μάρ
μαρα αύτών εΐς τήν τάξιν τών όφιτικών λί
θων. Έξαγωγή όμως δέν γίνεται μεγάλη, 
ένεκα της ύπερόγκου δαπάνης πρδς μεταφοράν 
αύτών εΐς τήν παραλίαν.

Ό κ. Βιανέλης είναι μία ΐδιάζουσα προσω- 
πικότης έν Λαρίσσή. Υποπρόξενος, υποδιευ
θυντής λατομείου, γεωογδς καϊ κομματάρχης.' 
Έκτος τών δύο πρώτων αύτοΰ τίτλων, οός 
άνεφέραμεν, καλλιεργεί κατά τδ τελευταϊον 
έπιστημονικδν σύστημα κα'ι άρκετήν έκτασιν 
γαιών, ας έπϊ τούτφ έχει ενοικιάσει και Ανα
μιγνύεται δραστηρίως εκάστοτε εΐς τήν πολι
τικήν, έννοών νά συντέλεσή κατά δύναμιν και 
αύτδς εΐς τήν γενικήν άνόρθωσιν καϊ ιδίως τήν 
βελτίωσιν τών κακώς έχόντων τής Αγροτικής 
καταστάσεως τής Θεσσαλίας, περί ής κυρίως 
ένδιαφέρεται καϊ δρΑ.

’Εσχάτως έλαβεν ένεργδν μέρος εΐς τήν έπα- 
νάστασινκαϊσπουδαίως συνετέλεσε καϊ διάλο
γων και δι’ έργων νά διαγείρή καϊ καθοδήγησή 
τούς άγρότας είς τάς Ανορθωτικάς ιδέας ! Ίτα- 
λδς τήν καταγωγήν, είναι πλέον°Έλλην κατά 
βάθος καϊ μόνον μέλημα καϊ πόθος του είναι 
ή πρόοδος τοΰ τόπου. “Οσάκις όμιλεί ή συζη- 
τεΐ, βλέπετε ενα άκραιφνέστατον πατριώτην 
σπουδαίως εργαζόμενον καϊ δρώντα ύπέρ τοΰ 
κοινοΰ καλοΰ.

Είς Λάρισσαν διέμεινα έπϊ τριήμερον έπι-· 
σκεφθεϊς διαφόρους φίλους μεταξύ τών οποίων 
τδν διακεκριμένον δικηγόρον καϊ βουλευτήν χ. 
Λ. ’Αναγνώστου μετά τής Αξιολόγου οικογέ
νειας του, τδν κ. Στ. Παπαγεωργίου μεγα- 
λέμπορον καϊ έργοστασιάρχην, τον κ. Άλέξ. 
Μιχαηλίδην έπίσης μεγαλέμπορον καϊ κτημα
τίαν, άρίστους πολίτας καϊ φιλότιμους εμπό
ρους, τδν κ. Σαλώμ Σακήμ,’κάλλιστον έμπο- 
ροτραπεζίτην, τδν κ. Ίω. Άσλάνην παλαιόν 
φίλον καϊ ιδιοκτήτην τής καλλίστης ένταΰθα- 
εμπορικής λέσχης καϊ διαφόρους άλλους μεθ ’ ■ 
ών Αντηλλάξαμεν ένδιαφερούσας ομιλίας, _

Μετά τριήμερο/ ένταΰθα διαμονήν Απήλθον 

σιδηροδρομικώς πάλιν είς Βώλον, τήν δέ μεθ- 
επομένην διά τοΰ ώραιοτάτου άτμοπλοίου τής 
Εταιρείας Παντολέοντος.«’Αλβανία» καϊ μέ 
ώραιότατον πλοΰν άνεχώρησα δ.ιά τάς’Αθήνας.

Διερχόμενος όμως έκ Βώλου δέν παρέλειψα 
νά έπισκεφθώ καϊ πάλιν τδν φίλον ΐατρδν κ. 
Ν. Μωραΐτην είς τδ ΐατρείον του, όπως Απο- 
χαιρετησω καϊ εύχαριστήσω καϊ συνάμα όπως 
τφ ζητήσω τήν πεφωτισμένην γνώμην του διά 
τδ άσθμα, όπερ κυρίως ήσθανόμην τδ εσπέρας 
καϊ διά τδ όποϊον μετά έπισταμένην έξέτασίν 
του μοί ουνέστησε νά διατηρώ πρδ παντδς έλα- 
φρδν τόν στόμαχον τό εσπέρας όσω τό δυνατόν, 
νά τρώγω ενωρίς, μεταξύ τής 7 καΓ 8 ώρας καϊ 
νά μή κατακλίνωμαι πρό τής 10—11ης, ώς 
φάρμακου δέ έσωτερικώς μοϊ συνέστησε νά 
πίνω Αφέψημα Αγρόστιδος (Αγριάδας). Καϊ 
ήμέραν παρ’ ήμέραν νά λαμβάνω ότέ μέν 
Kalil joclati 0,25 είς καψύλια δύο καθ’ ήμέ- 
ραν, ότέ δέ Diuretine είς 0,30 ?ν καθ’ή
μέραν. Καί ήδη χάρις τω πολυτίμω φίλφ ία- 
τρφ, ευτυχώς ό παροξυσμός ήλαττώθη κατά 
πολύ καί εύελπιστώ, ότι σύν τώ χρόνφ θά 
έξάλειφθή.

Άναγράφοντες ταΰτα ώδε, ώς ελάχιστου 
δείγμα καϊ τοΰτο τής έκτιμήσεώς μας πρός 
τδν διακεκριμένον ιατρόν,τφεύχόμεθα ν’ άντι- 
καταστήσή τδν Αείμνηστον’Ιούλιον Γαλβάνην, 
άφοΰ ήδη ούδόλως υστερεί τών παρ’ ήμΐν δια
πρεπών ιατρών κ. κ. Γερουλάνου, ; Ζαίμη, 
Φωκά κτλ,

ΣΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝΤΟΓ Γ1ΩΡΓ0Γ ΝΙΚΟΠΟΓΛΛΟΓ
Τό Νησί μας άπ’ άκρη εΐς άκρη 
Μέ τά μαύρα του ροΰχα ντυμένο, 
Σταματά στόν νωπό σου τόν τάφο, 
Κι’ δλοφύρεται φεΰ τδ θλιμμένο. 
Τόν ραντίζει με δάκρυ* άγάπης, 
Τόν στολίζει μέ Αγάπης φιλιά, 
Καϊ τ’ άφίνει ώσάν μοιρολόγια, 
Νά γλυκαίνουν τή πικρά του καρδιά. 
Στήν Όρφάνεια έρίφθ’ ή «Φωνή· σου, 
Πού βροντούσε γιά μάς Λευθεριά, 
«Ζωντανέψεται πιά πατρι&ται, 
Νά λιωχθη ή σκλαβιά».
Ή γλυκειά ή λαλιά σου έκείνη... 
’χάθη πλέον γιά πάντα μέ μιάς’ 
ΜανιωμένΟς έφύσησ* αγέρας, 
ΚαΙ’σέ πήρε μαζύτ’ ό φονιάς.
Τό Νησί μας, έσένα, γιά χρόνια, 
Τήνε στέρησι θέλει θυμάται" 
Σφυκταγκάλιαστα Γιφργο ή Άγάπη, 
Στό κιβούρι σου μέσα κοιμάται.
Ή'ματιά σου έχάθη κι" έκείνη

, , Πού έκΰτταζε τόσο μα^ρυά',
Μ’ ένα δάκρυ τό μνήμα σρίτ' βήέχώ'·'

___ , ... Τό -ήιίιχβό,-Λ.’ίΕχ». Γειά--...Λ
Λευκοσία Π. Α. ΚύπριαΝΙΔΗΧ
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Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΑ
*0 Ναδ? τον Βούδα, 

πρός νότον τής Κάγία?, 
έν τή Βεχάρρ, θεωρεί

ται ύπό πολλοΰ κό

σμου, ως τδ ΐερώτερον 

σημεΐον τής γής. Δίότι 
έκεϊ ό πρίγκηφε Γκω- 
τάμας, άφοΰ έμελέτησε 

εμπνευσμένες τήν θεί- 

αν έπιστήμην καί ύπέ- 

φερεν δλα τά είδη των 
δοκιμασιών, έγένετο τέ

λος κάτοχος τής άλη

θείας καϊ τής ειρήνης, 

Έκβί ό πρίγκηφτ έλαβε 
τόν περιώνυμον τίτλον 

τοΰ Β ο ύ δ α (σοφού), 
κατά τήν τελευταίαν 

νύκτα τής διαρκούς πά

λης πρός τόν έαυτόν 

του καϊ κατά των δυνά

μεων τοΰ κακοΰ, τά ό

ποια ήθελον άκόμη νά 

τόνπαιδεύουν. Έκεϊ ύπό 

τούς κλάδους τήςαίεράς 

συκήςΐ) ό μέγας Διδά-

Η ΛΙΜΝΗ ΠΙΧΟΛΑ
"Οσοι έχουν ιδεϊ τάς μαγευτικός τοποθεσίας 

τής Μείζονος λίμνης έν Ίταλίφ, καϊ τάς ονει

ρώδεις άκτάς των έν αύτή ευρισκομένων Βορο- 
μαίων νησίδων, δύνανται νά λάβουν 'ιδέαν τής 

έκπάγλου ινδικής λίμνης Πιγδλα?. Άπδ τά?

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΜ ΙΠΑΜ ■
σκάλος τον Βουδισμού 
κατέκτησε τήν θείανΣο- 

φίαν Έκ τφ έσωτερικώ 
τοΰ ναού έντός μεγάλ ης 

αιθούσης εύρίσκεται τό 

άγαλμα τοΰΒούδα, κα· 

θημένου έν τή γνωστή 

στασει, «ο'Βούδα? κα

λών τόν κόσμον «ί τήν 
φρόνησιν».

Ό ναός ουτος περιί- 

πεσεν el? χεΐρας των 
Βραχμάνων, οϊτινες μέ 

αρκετήν νοημοσύνηνσυν- 
εδύασαν τόν- Γκωτά- 

μαν μετά τοΰ ίδιον θεού 

των Βίγνοδ
Καί διά νά κατα- 

στήσωσι συμβολικωτέ- 

ραν τήν συνταύτησιν 

ταύτην, έζωγράφισαν 

επι τοΰ μετώπου τον 
Σοφού τήν άλληγορι- 

κηντρίαιναν, τό μυστι

κόν καϊ θειον «τιχάν» 

σύμβολου τής δεύτερος 

προσωπικοτητος τής 
Βραχμανικής ,Ύριάδος 

καταφύτους γύρωθεν άχθας, μεθυστικοί ευωδία t 

ναρκώνουν τά? αισθήσεις τών ευτυχών έκεϊσε 
θνητών, καϊ οί οφθαλμοί πλέουν «1? εκτάσεις 
ονειρωδών αποχρώσεων, άπό τάς θαυμασίας 

ανατολάς καϊ δύσεις. Έντδ? τής λίμνης ύπάρ

χουν δύο νησίδια έξ ών τό έν καλούμενον Ύζάγκ- 

Μανδήρ, περιβάλλεται ολόκληρον ύπό τείχους 

παλευκου, καϊ μακρόθεν φαίνεται ώς παμμέγε-

θες λευκόν άνάκτορον τών ύδάτων. TpeJ? κήποι φοινίκων, κυπαρίσσων καϊ πλάτανων, εν μέσφ 
κεχωρισμένοι διά στοών, εϊνε κατάφυτοι ύπό δε τής πλούσιας ταύτης βλαστήσεως υήτουνται 

πορτοκαλεών καϊ άλλων καρποφόρων δένδρων, δύο γραφικοί έπαύλεις.

Η ΑΝΔΡΟΣ
Ή νήσοι t&v ΐινηιινμίνων. —Απόμαχοι θαλασσίλνκοι 

και γέροντες έκατομμυβιοΰχοι.—Αί δεσποινίδες Άν- δριώιιοσαι.—Λαθρεμπόρων.—Λάμηρα.
'Η "Ανδρος είναι ή νήσος τών ξενητευ- 

μένων. Τουλάχιστον τό ήμισυ τών κατοί
κων απουσιάζει είς τό Εξωτερικόν καϊ πρό 
παντός είς Αμερικήν. Βλέπει δέ τις παν- 
ταχοΰ τά. χλωμά τών γυναικών πρόσωπα 
στηρίζοντα τά ζωηρά των μάτια έκεϊ κάτω, 
πρός τόν γαλανόν ορίζοντα, ένθα ό ούρα- 
νός ένοΰται μετά τής θαλάσσης. Τούλά- 
χιστον 80 τοΐς έκατόν αί γυναίκες πλεονά
ζουν τών άνδρών. "Όλος δέ ό συρφετός αύ
τός τών φλέγόμενων σαρκών αναμένει μά
την πολλάκις, άπαξ ή δϊς τοΰ έτους, τόν 
αγαπητόν Εκείνον, δπως ένωση μετ’αύ
τοΰ τά χείλη είς ασπασμόν βαθύν, μακρόν.

Ή Άνδρος, άντιθέτως'πρός τάςλοιπάς 
νήσους, παρουσιάζει πλούτον καϊ εύημε- 
ρίαν ούχί συνήθη δι’Ελληνικόν τόπον. 
Άλλ’ δταν άναλογισθή τις, δτι ή νήσος 
αϋτη είναι ένας κλασικός αργόμισθος, τρο
φοδοτούμενος ύπό τών έν τω έξωτερικώ 
διεσπαρμένων τέκνων της, δέν έχει λόγους 
έκπλήξεως.

' Οί Άνδριοι, άντιθέτως πρός τάς γυναί
κας, παρουσιάζουν γνώσεις εύρυτάτας καϊ 

κοσμοπολιτισμόν καταπλήττοντα, ένώ τά 
τρυφερά ήμίση των, μεμονωμένως ζώντά 
Καϊ έντός τής νήσου, δέν έχουν νά έπιοεί- 
ξουν ή ωραίας σωματικός γραμμά ς άλλά 
καϊ πρωτογενή αμάθειαν Εύας.

Έν Άνδρω ύπάρχουσι μόνον γυναίκες, 
παιδία, άπόμαχοι θαλασσόλυκοι καί... φοι- 
τηταί. Οί άνδρες τής Εργασίας απουσιά
ζουν ώς ναυτικοί έντός τών τεσσαράκοντα 
πλοίων τής νήσου.

Οί άπόμαχοι είνε πάντες πλουσιότατοι, 
πολλοί δ’ έξ αύτών Εκατομμυριούχοι, με- 
ταόληθέντες έν τη άργία των είς τοκο
γλύφους.

Δύο καλά καφενεία ύπάρχουν έν τή πό- 
λει—Κάστρο—τής Άνδρου. Είς τό έν συ
ναντά τις γέροντας, είς τό άλλο νέους. Οί 
πρώτοι είνε οί πατέρες, οί δεύτεροι-οί υίοί.

Τό κρασί τής νήσου όλίγον καϊ άθλιον. 
Τά λουκάνικα δμως, κουλούρια, μανταρί
νια καί πορτοκάλια έν άφθονία.

Οί' γέροντες τής Άνδρου, παλαιοί πλοί
αρχοι περιηγηθέντες τόσας .χωράς καϊ πα- 
λαίσαντες κατά τόσων τρικυμιών παρου
σιάζουν τύπους Ενδιαφέροντος. ’Αγριωποί 
τό βλέμμα, ίταμοί, απότομοι, άποκρουστι- 
κοί, θρασείς, άγέρωχοι, συνειθισμένον νά
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διατάσσουν, περιφέρονται είς· τήν πολιν ye Μαύρα yzirta λησρονηιιένα είζ ένα σπι- 
ύφος'τοϋλάχιστον γερουσιαστοϋ Ρωμαίου, τάκτ, έκεϊ . επάνω είς την κορυφήν τών 

'Λαμπρών, ,κυττοϋν μ’ έκφρασίν πόθου τόν 
ξανθόν ταξειδιώτην, καϊ μέ· την, φλόγωσίν 
των προδίδουν παλμούς καρδίας εκλιπα
ρούσες έρωτα.

Μαύρα μάτια πού χαϊδεύουν τά γαλανά

Αί δέ δεσποινίδες; Είς τήν ώραίαν αυ
τήν νήσον δέν δύναται κανεϊς νά χωρίση 
ποια είναι ήύπηρέτρια καϊ ποια ή άφρό- 
πλαστος καστελλάνα. Καί αί δύο συγχέον- 
ται είς ένα τύπον τραχύν, άξεστον, άγριο- 
κατσικίστικον.

Τό λαθρεμπορίου ένεργεΐται έλευθέρως. 
Οί λαθρέμποροι, οί πλεΐστοι Άϊβαλιώται, 
θηρία—άνθρωποι, έμπνέουν τοσούτον τρό
μον είς τούς δυστυχείς χωροφύλακας,ώστε 
καϊ διά τοϋ βηχός των μόνον τούς άπο- 
μακρύνουν ώρας μακράν. Όί λαθρέμποροι 
αύτοί, γνήσιοι άνορες τών κυμάτων καί 
τού γκρα, παρουσιάζουν γνησίους τούς 
τύπους τών πευατών καϊ κορσάρων τοϋ 
Αίγαίου.

Τόν βλέπετε έκεΐνον τόν χονδρόν καϊ 
άτημέλητον; Είναι εκατομμυριούχος ! Ή 
άποκάλνψις αύτή μή σας έκπλήττει. Έν 
Άνδρω γερόντια κινοϋντα τόν οίκτον είναι 
πολλάκις κάτοχοι περισσών εκατομμυρίων.

Μετά τό Πήλιον καϊ τήν Κέρκυραν ή 
Άνδρος παρουσιάζει τοπία αντάξια πινα
κίδων διά τό Λοϋβρον. Είς μίαν καί τήν 
αύτήν κλιτύν, βλέπει τις ορμαθόν οίκί-· 
'σκων, συνοικίας μάλλον ή κεχωρισμένα 
χωρία άποτελούντων, καϊ βυθισμένων έν
τός έλαιώνων, άρωματιζομένων ύπό πορ
τοκαλεώνων καϊ λεμονεώνων καϊ περιβαλ
λόμενων ύπό μελαγχλώρων κυπαρίσσων.

Τό λευκόν τών χωρικών οίκίσκων, τό 
άργυροπράσινον τών έσπεριδοειδών καί τό 
βαθυπράσινον τών κυπαρίσσων συγχεό- 
μενα είς ένα άρμονικόν χρωματισμόν απο
τελούν άντίθεσιν γλυκεΐαν πρός τόν τρα
χύν χρωματισμόν τών πέριξ βραχωδών 
καταπτώσεων τοϋ ορούς.

Είς τά Λάμηρα, ώραΐον χωρίον κείμε
νον άνωθεν τοϋ Κάστρου—’Ανδρου, τά 
όλιγα οικήματα χάνονται έντός τών λε
μονεώνων. Πηγαϊ πολλαχοϋ τοϋ χωρίου 
άναβλύζουσιν άπό τών βράχων, κρυστάλ
λινα νερά, ποτίζοντα τούς κήπους. Κόραι 
φέρουσαι κατά τόν ίσραηλιτικόν τρόπον 
τάς στάμνας των, ύδρεύονται φλυαροϋσαι, 
ένούσαι τόν πολύλαλόν των μέ τούς κελα- 
ρυσμους τών ύδάτων.

τής ατερμονος θαλάσσης, μάτην γεννούν 
έλπίδας είς τά ύγρά καί ματωμένα χείλη 
πού απαιτούν τό φιλί.

Μάτια πού κυττοϋν τήν ζωήν καϊ μέ έκ- 
στασιν λέγουν είς τόν ξένον: «Μή μέ 
προσέχης, είσαι διαβατικός!

ΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Είς Γερμανίαν ελκύει τήν γενικήν περιέργειαν 
αύτόματον άνδρείκενον λειτουργούν διά μηχανισμού, 
,πΟΙΟδν.σημαία καί τέρατα.οιαί. φέρόν τό λατινικόν 
όνομα Όκκούλτους. Τά μηχανικά ταΰτα αύτόματα 
ήσαν τοΰ συρμού κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας" 
άλλά τότε τό μυστικόν τής λειτουργίας των ετη- 
ρεϊτο ζηλοτύπως,διά νά περιβάλλεται μέ χαρακτήρα 
τινά ύπερφυσικόν, ένφ τώρα ή επιτυχία έγκειται 
είς τήν έξήγησιν τήν παρεχομένην είς τό κοινόν 
περί τοΰ τρόπου καθ’ δν τό μηχάνημα λειτουργεί.

Ή.αύτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία κατεϊχεν εν 
τοιούτο αύτόματον, εργον άνωτέρου κυβερνητικού 
ύπαλλήλου, τό οποίον σύν τοΐ: άλλοις έπαιζε ζα- 
τρίκιον. Πολλά έτη μετά ταΰτα τό αύτόματον ήγο- 
ράσθη παρά τίνος έπιχειρηματίου, οστις περιήρ- 
χετο και επεδείκνυεν αύτό είς διαφόρους εύρωπαϊ- 
κάς πόλεις. Καί Ιδεικνύοντο μέν οί τροχοί καί οϊ 
κύλινδροι καί οί μοχλοί, δι* ών κατά τό φαινόμε- 
νον έλειτούργει, ούδεϊς δμως Ισκέφθη ποτέ νά έξε- 
τάση καί τό βάθρον, έφ’ ού τό αυτόματον έστηρί- 
ζετο. Καί δμως τό μυστικόν του εύρίσκετο εκεί’ 
διότι έκεϊ εύρίσκετο κεκρυμμένος κάποιος Μουρέ, 
ήθοποιός άλλοτε, δστις διά μοχλού διηύθυνε τόν 
βραχίονα τοδ ανδρεικέλου Ιπιτηδείως, ώστε νά το- 
ποθετή τούς πεσσούς έπί τού άβακίου. Ή Απάτη 
ΙγνώσΟη δτε αύτός δ Μουρέ, φιλονεικήσας μετά 
τοΰ έργολάβου άπεχάλυψε τό μυστικόν είς τήν 
Λέσχην τών Ζατρικιστών τού Λονδίνου. Ό άπα- 
τεών έκαυχάτο δτι είχεν έμπαίξει καί αύτόν τόν 
μέγαν Ναπολέοντα. Άλλ’ ή αύθάδειά του μικρού 
δείν νά στοιχίση είς αύτόν ακριβά" διότι δ Ναπο
λέων ανυπόμονος νά μάθη πώς έλειτούργει τό μη
χάνημα, διέταξε νά θραυσθή είς τεμάχια. Καί 
έπείσθη μέν Ιν τέλει έκ τών ικεσιών τοϋ έργολά
βου νά μή έπιμείνη είς τήν καταστροφήν τού θαυ
μάσιου έργου. Άλλ’ δ κεκρυμμένος έν αύτφ Μουρέ 
διήλθεν άρκετάς στιγμάς Αγωνίας έκ φόβου μή έκ- 
τελεσθή ή αύτοκρατορική προσταγή

ΔΙΗΓΗΜΑ ΓΑΣΤΠΝΟΣ ΛΕΡΟΥ

Παρήλθον ήδη πολλά έτη άπό της ίποχής 
καθ’ ήν ταξειδεύων προς την Λουκέρνην, εύ- 
ρισκόμην είς τδν μικρόν σταθμόν Γκιερσώ.Έ- 
σκεπτόμην δε νά διέλθω ίκεϊ τδ θέρος μον, 
άφοΰ μάλιστα είχα καϊ κάποιαν ίργασίαν νά 
τελειώσω, εν τή γαλήνη τον χαριτωμένου αυτόν 
χωρίου, τον οποίον αί γραφικοί στέγαι καθρε· 
πτίζονται είς τά ρωμαντικά κύματα, δπου ώλί- 
σθησεν ή βάρκα τον Γουλιέλμου Τέλον. Η 
ίποχή εύτυχώς ήτον Αρκετά προχωρημένη δια 
τονς περιηγητάς και δλοι οί γερμανοϊ ταρταρί
νοι μέ τά Αλπενστδκ καί τούς μαλακούς στρογ
γυλούς πίλους των, άφ’ ών άνεμιζετο έν πτε- 
ρδν άλέκτορος, μάς άφησαν ίλευθέρους νά Απο- 
λαμβάνωμεν τήν ώραίαν φύσιν.

Ευνέβαινε πολλάκις νά παρευρισκώμεθα είς 
τδ δεϊπνον οϊ πλέον γνωρισθέντες ίν τφ ξένο- 
δοχείφ και τής εσπέρας ίπελθούσης, άλλοτε μεν 
διηγούμεθα τούς περιπάτους μας και άλλοτε 
καταγεινόμεθ α είς μουσικήν.

Έντύπωοιν μον είχε προξενήσει μία κυρία 
ήλικιωμένη, πάντοτε μέ κεκαλυμμένον τδ πρό· 
σωπον διά μελανόν πέπλον ή,όποια πάντοτε 
έμενε σιωπηλή όπόταν τό ξενοδοχεϊον ήτο πλή
ρες κα'ι ίν εύθυμίφ καί ώς τούτου τήν ώνο- 
μάσαμεν «ή άπηλπισμένη μας λυπημένη*. ’Εν 
τούτοις μίαν ίσπέραν άπεκαλύφ&η ώς έξοχος 
πιανίστρια, μόνη της δέ ίξαίφνης καθήσασα μάς 
έπαιξεν τοΰ Chopin και Ιδίως τον Schumann 
ένα νανούρισμα μέ τόσην συγκίνησιν ίκτελε- 
σθέν, ώστε νά μας προκαλέση δάκρυα είς τούς 
όφθαλμούς. Εύγνωμονοΰττες δέ διά τας γλυ
κείας ώρας ας μάς παρέσχε, ήθελήσαμεν τάς 
τάς παραμονάςτοΰ χειμώνος, δτε ίπρόκειτο να 
φνγη νά τή προσφέρωμεν ώς Ανάμνησιν τής 
ίν Γκερσώ διαμονής της δώρον τι.

Εΐς ίξ ήμών, άναχωρών μίαν τών ήμερων 
είς Λουκέρνην, άνέλαβε ν' Αγοράση τδ δώρον 
καϊ ίπέστρεφε τδ εσπέρας μέ μίαν χρυσήν καρ- 
φίδα παριστώσαν μικρδν πέλεκυν.

Άλλά τήν ίσπέραν ίκείνην, καθώς καϊ τήν 
επομένην, ή μελανειμωνοΰσα ξένη μας δέν 
ίφάνη. 'Η ξενοδόχος μοί είπεν ότι ή ξένη ήτο 
συνηθισμένη εις τοιούτου είδους ίξαφανισεις 
καϊ δτι δέν ύπήρχε λόγος νά άνησυχώμεν.

Πράγματι, τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς 
μου, περιπατών γύρω τής λίμνης είχα σταμα
τήσει πλησίον τής μικρός εκκλησίας τοΰ Γου
λιέλμου, Τέλλου δτε είδα νά ίξέρχηται ίξ αύτής 

ή μαυροφόρος κυρία. Καϊ ή έκπληξίς μου ήτο 
μεγαλειτέρα τήν στιγμήν αύτήν διά τήν πρωτο- 
φανώς λυπηρόν τοΰ προσώπου της έκφρασιν.

Μόλις μέ είδεν ίκαλύφθη διά τοΰ πέπλου της 
και κατήλθε τήν όχθην. Έν τούτοις ούδόλως 
εδίστασα νά τήν πλησιάσω, καϊ χαιρετών τής 
ίξέφρασα τήν λύπην τών άναχωρησάντων ξέ
νων μή δυνηθέντων νά τήν χαιρετήσωοι. Καϊ 
ίπειδή έφερα μετ’ εμοΰ τδ μικρδν δώρον, τή 
προσέφερα τδ κυτίον.

‘Η δυστυχής τδ ήνοιξε μέ γλυκύ μειδίαμα, 
Αλλά μόλις διέκρινε τδ ίμπεριεχόμενον ήρχισε 
νά τρέμη, Απεμακρύνθη Απ’ εμοΰ ώς ίάν ίφο· 
βέΐτο τι καϊ διά μαράφρονος κινήσεως επέ
ταξε τήν καρφίτσαν έντδς τής λίμνης !

Δέν είχα Ακόμη συνέλθη ίκ τής Ακατανοή· 
του πρδς έμέ διαγωγής της, δταν μέ ίπλησίασε, 
μοΰ ίζήτησε διά λυγμών συγνώμην, καϊ μέ 
παρέσυρεν είς έν ίκεΐ πλησίον κάθισμα.

— θά γνωρίσετε τά πάντα, μοϊ λέγει, μέ 
τήν γλυκεΐαν. φωνήν της, διότι εγκαταλείπω διά 
διά παντδς τδ μέρος αύτό, τό όποιον ήθέλησα 
νά ΐδω διά τελευταίαν φοράν. Καϊ τότε θά ενοή- 
σετε διατί ίπέταξα τδν μικρδν χρυσοΰν πέλε
κυν· Έγεννήθην, κύριε, ίν Γενέβη, ίκ καλλί- 
στης οικογένειας, "ΰ^ιεθα πλούσιοι, άλλά δι’ 
Ατυχών χρηματικών ίπιχειρίσεων ίπτωχεύσα- 
μεν, ίξ ού ό θάνατος τοΰ πατρός μου. Είς 
ήλικίαν δέκα οκτώ ίτών ήμην ώραιοτάτη, Αλλ’ 
όνευ προικός. *Ημητέρα μου άπηλπίζετο διά 
τήν άποκατάστασίν μου.

"Ημην λοιπόν είκοσι τεσσάρων ίτών, δταν 
ίπαρουσιάσθη δι’ ίμέ Ανέλπιστος, ώς έλεγον 
πάιτες, τύχη. Νέος τις, ίκ Βριγγώ τής Γερ
μανίας ήρχετο κατ’ έτος νά διέλθη τδ θέρος 
ίν Έλβετίφ τδν ίγνωρίσαμεν είς τήν λέσχην, 
καϊ ήγαπήθημεν. Ό Αλβέρτος Γίτμανν ήτο 
ύφηλός, γλυκύς νέος, Απλός καϊ- καλός. Έφαί- 
νετο εύγενής τά αισθήματα καϊ ευφυής τδ πνεΰ
μα. Ηύπόρει Αρκετά, χωρϊς νά ήτο πλούσιος. 
Ό πατήρ του ήτο Ακόμη ίντφ εμπορικφ στα- 
δίφ καϊ τοΰ παρείχε μικρδν εισόδημα, έως 
δτου 0 Αλβέρτος καταλάβη τήν θέσιν του. 
’Επρόκειτο νά άναχωρήσωμεν πάντες, ίνα επι- 
σκεφθώμεν τδν γέρω Γίτμανν είς τό κτήμα 
του ίν Τόδνφ, μέσφ τοΰ Μαύρου Δάσους, δταν 
ή φιλάσθενος κρασις τής μητρός μου ίπέσπευ- 
σεν ίδιοτρόπως τά γεγονότα.

Μή δυναμένη πλέον νά ταξειδεύση, ίπέστρε·
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φεν έν Γενέβη, δπου έλαβε μερικός πληροφο
ρίας διά τδν/ 'Αλβέρτον κάϊ τήν οικογένειαντον, 
"Ο πατήρ τον ήτο τό πρώτον απλούς ξυλοκό
πος, έγκατάλείψας eha τδν τόπον και επανα- 
κάμψάς, άφοΰ έκαμε μικράν περιουσίαν.

Δεν ήθελε περισσότερα ή μητέρα μου "να 
ίπιοπεύση δλας τάς προετοιμασίας τοΰ γάμου 
μας, δ όποιος ίτελέσθη. δκτεο ήμέρας πρδ τοΰ 
θανάτου της.

Άπέθανεν ίν ειρήνη, καί δπως ελεγε «ήσυ
χος δια τήν τύχην μου».

Ό σύζυγός μου διδ τών περιποιήσεών του 
και τής καλωσύνης τον, προσεπάθη νά με πα- 
ρηγορή δια τήν τόσον σκληρόν δοκιμασίαν. 
Πρίνίπιστρέψωμεν πλησίον τοΰ πατρός του, 
ήλθαμε να περάσωμε μίαν έβϊομάδα έδώ ίν 
Γκερσώ και κατόπιν πρδς μεγάλην μου ίκπλη- 
ξιν, ίφύγαμεν διό. μακρδν ταξείδιον, χωρίς νδ 
ίδοΰμε τδν πατέρα του. ‘Η λύπη μου παρήρ- 
χετο δλίγον κατ' δλίγόν, οπότε παρετήρησα έν 
δσφ παρήρχοντο αί ήμέραι, τδν σύζυγόν μου 
με ύφος έπί πλέον κατηφές.

Τοΰτο πολύ μέ ίξέπληξε., διότι ό Αλβέρτος 
μοί είχε, φανή εύθυμος τδν χαρακτήρα και 
Απέριττος. Μήπως ίπρόκειτο . Χομ6ι· νά άνα- 
καλύφω δτι δλη ή τότε εύθυμία του ήτο προσ
ποιητή καί έκρυπτε βαθείαν τινα λύπην ;

‘Οπόταν Ανεστέναζε, δταν ίνόμιζεν δτι εύρί- 
σκετο μόνος, και ή ταραχή ήν ήσθάνετο πολ
λάκις είς τδν ύπνον του, μέ έκαμαν νά μή 
Αμφιβάλλω πλέον καί Απεφάσωα νδ τδν ίρωτήσφ.

Είς τάς πρώτας μου λέξεις, μοΰ άπήντησε 
γελών καί μέ φιλήματα Αποκαλών με «μικρόν 
τρελλήν».

Παρετήρουν δμως δτι είς τδς κινήσεις ή ίκ- 
φράσεις ίν γένει τοΰ ’Αλβέρτου ύπήρχε κάτι, 
όμοιάζον μέ τύφιν συνηδείσεως. Καί ίν τούτοις 
θά δρκιζόμην δτι ήτο Ανάξιος πράξεως τίνος— 
δέν λέγω χαμερπονς ή κακοήθους—-Αλλά καί 
προπετονς.

‘Υπδ τας περιστάσεις ταύτας ίμάθαμε τδν 
τδν θάνατον, τοΰ πενδεροΰ μου, δταν εύρισκό- 
μεθα ίν Σκωτία..‘Ηνέα αΰτη εΤδησις κατέβαλε 
τδν σύζυγόν μου, δσον δέν ίφανταζόμην. “Ε- 
μεινεν δλην τήν νύκτα χωρίς νά εΐπη λέξιν, 
ούτε έν δάκρυ χύσας, και ώς νά μή ήκουε 
τδς γλυκείας παραμυθείας μον.

Έπι τέλους, τήν πρωίαν έσηκώδη έκ τοΰ 
Ανακλίντρου ίπί τοΰ οποίου είχε συσωρευθή, 
μοΰ έδειξεν εν πρόσωπον φοβερό Αγνώριστον 
εξ ύπερανθρωπίνης λύπης καί μοΰ είπε μέ τό
νον φωνής Απελπιστικής :

— «Πάμε, ’Ελισάβετ, πρέπει να ίπιστρέ- 
φωμεν ! Πρέπει να ίπιστρέφωμεν !»

Αι τελευταίοι αΰται λέξεις καί Ιδίως δ τόνος 
τής φωνής μέ τδν όποιον τδς έπρόφερεν, εφαί- 
νετο ώς νδ είχον Αλλην τινα έννοιαν άκατάλη - 
πτον δι' έμέ. Μοϊ έφαίνετο τόσον φυσική ή 

ίπιστροφή μας είς τήν πατρίδα τον, .καί μά
λιστα είς μίαν τοιαύτην περίστασιν, ώστε μοΰ 
ήτο άδύνατον νδ μαντεύσω τήν αιτίαν διό τήν 
όποιαν ίπάλαιε κατά τής Ανάγκης νά.ίπιστρέ- 
φωμεν. Άπδ τής ήμέρας εκείνης ό Αλβέρτος 
ήλαξε καθ’ όλοκληρίαν, έγεινε φοβέρα σιωπη
λός καί τδν συνέλαβα πολλάκις κλαίοντα.

‘Η έκτης Απώλειας προσφιλούς πατρός λύπη 
δέν ήτο δυνατόν νά έξηγήση δλην τήν φρίκην 
τής καταστάσεως μας, διότι δέν υπάρχει φρικω- 
δέστερον είς τδν κόσμον τοΰτον. Από τδ μυ
στήριον, τδ βαθύ μυστήριον, τδ όποιον εισδύει 
μεταξύ δύο προσώπων λατρ>υομένω<, ίνα τα 
χωρίση αίφνης τδ μέν Από τδ άλλο, κατά τδς 
τρυφερωτέρας ώρας τής ζωής.

'Εφθάσαμεν είς τδ Τόδνον, Ακριβώς ίν 
καιρφ, ϊνα κλαύσωμεν ίπί ένός τάφου Ακόμη 
υγροΰ.

‘Η μικρό αυτή κωμόπολις τοΰ Μαύρου Δά
σους ήτο πένθιμος τήν δφιν καί δέν ύπήρχεν 
εκεΐ συντροφιά δι' ίμέ. ‘II οικία τοΰ γέροντος 
Γίτμανν, είς τήν όποιαν έγκατεστέ.θημεν ήτο 
κτισμένη εις τδ τέλος τον δάσους.

Μικρός μεμονωμένος οίκίοκος μή γνωρίζων 
Αλλην ίπίσκεφιν, παρά γηραιού τίνος ώρολογο- 
ποιοΰ, φίλου τον γέρω Γίτμανν, δστις ήρχετο 
Από καιρού εις καιρόν, τήν ώραν τοΰ δείπνου. 
Άντεπάθησα ίξ Αρχής αύτόν τδν ίργοστασιάρ- 
χην ό όποιος δσον ήτο πλούσιος, τόσον περισ
σότερον ήτο φιλάργυρος καί Ανάξιος τής μι- 
κροτέρας λεπτότητος. ‘Ο Αλβέρτος ίπίσης δέν 
συνεπάθη ποσώς τδν Φράντζ Βάσκλερ, άλλά, 
ίκ σεβασμού πρδς τήν μνήμην τοΰ πατρός του, 
εξηκολούθη νά τδν δέχεται.

‘Ο Βάσκλερ, στερούμενος οικογένειας, ύπέ- 
σχετο πλειοτάκις είς τδν πατέρα τοΰ Αλβέρτου 
δτι δέν θά έκαμε Αλλον κληρονόμον Απδ τδν 
υίόν του. ‘Ημέραν τινά ό Αλβέρτος μοΰ ώμί- 
λησε περί αύτοΰ μέ ειλικρινή Απέχθειαν' τότε 
έννόησα περισσότερον τήν εύγενή του καρδίαν:

— θα σοΰ ήρεσε, μοί λέγει, νά κληρονομή
σουμε τδν γέροντα αυτόν τοΰ όποίον ή περιου
σία έγεινεν Απδ τήν πτώχευσιν όλων τών δυστυ
χών ώρολογοποιών τής πόλεως ;

— Βεβαίως όχι ! τον Απήντησα. Ό πατήρ 
σου μας Αφήκε κάτι, καί αύτδ ποΰ κερδίζεις 
μάς Αρκεί διό νά ζήσωμεν και δν Ακόμη ό θεός 
μας δώση κανένα παιδί.

Δέν είχα Ακόμη τελειώσει τήν φράσιν μου 
καί είδα τόν ‘Αλβέρτον νά ώχριάση ώς κηρίον. 
Τδν ίπήρα είς τάς Αγκάλας μου, διότι ίνόμιζα 
δτι θά ίλιποθύμη, άλλά τό αίμα επανήλθε εις 
τδ πρόσωπον του και ίφώναξε ίσχυρώς.

— Ναί, ναί, αύτδ μόνον χρειάζεται. Νά 
έχη καθένας τήν συνείδησίν του ήσυχη !

Καί ίξηφανίσθη ώς τρελλός.
'Απούσιαζε πολλάκις μίαν ήμέραν καί δύο, 

διό τήν εργασίαν του, ήτις σΰνίστατο, μοί ελεγε, 

νά άγοράζη πολλά δένδρα, τα όποια ίπώλει κα
τόπιν είς ίπιχειρηματίας. Μέ Αφινεν είς τήν 
οικίαν μέ μόνην σύντροφον μίαν γραίαν υπηρέ
τριαν, ή οποία μέ ίδέχθη ψυχρά και Απδ τήν 
οποίαν ίκρυπτόμην διά νά κλαύσω.

Ό Αλβέρτος ήμην βεβαία, οτι μοί έκρυπτε 
κάτι, τδ όποιον πάντοτε ίσκέπτετο καί τό όποιον 
έγώ ίπίσης, ήτις δέν εγνώριζα τίποτε, ήτο Αδύ
νατον νά εξαλείφω τής σκέφεώς μου.

Τά πάντα ίκεί με ίφόβιζον,' Ή ύπηρέτρια ! 
ό γέρω Βάσκλερ καί Ακόμη αύτή ή οικία ! Ητο 
μεγάλη μέ πολλές σκάλες μέ διαδρόμους τούς 
οποίους εφοβούμην νά διέλθω. ‘Υπήρχε μάλ- 
λιστα, είς τό τέρμα ίνδς ίξ αύτών, μικρόν δω
μάτιον είς τδ όποιον είδα τρεις τέσσαρας φο
ράς τδν σύζυγόν μου νά είσέλθη, Αλλά ουδέποτε 
ίγώ είσήλθον. ‘Οσάκις διηρχόμην πρδ τής κλει
στής αύτής θύρας έτρεμα δλη. Έκεϊ ό Αλβέρ
τος ίκλείετο διά νά κανονίση τούς λογαριασμούς 
του, ώς έλεγε καί τακτοποιήσει τά βιβλία του, 
Αλλ’ όπισθεν αυτής τής θύρας, ίγώ τδν ήκουσα 
νά κλαίη μόνος του μέ τδ μυστικόν του.

Μίαν νύκτα, δπου ό σύζυγός μου εϊχεν Ανα ■ 
χωρήσει διά μίαν Αγοράν καί ματαίως προσε- 
πάθουν νά κοιμηθώ, ήκουσα κρότον ύπδ τδ 
παράθυρόν μου, τδ όποιον είχα Αφήσει ήμίκλει- 
στον ένεκα τής πολλής ζέστης. Έσηκώθην μέ 
προφύλαξιν. ‘0 ούρανδς ήτο κατάμαυρος και 
σύννεφα ίκάλυπτον τούς Αστέρας. Μόλις καί 
μετά βίας διέκρινα τάς με.γάλας σκιάς τών δέν
δρων τοΰ κήπου μας. ’ΕκεΐΑντελήφθην καθαρά 
τόν σύζυγόν μου καί τήν ύπηρέτριαν, καθ’ ήν 
στιγμήν διήρχοντο κάτω τοΰ παραθύρου μου, 
μέ χιλίας προφυλάξεις, καί κρατούντες καθείς 
διά μιάς χειρδς μακρύ κιβώτιου, Αρκετά στενόν, 
τδ όποιον δέν είχα ποτέ ίδή.

Είσήλθον είς τήν οικίαν καί δέν τούς ήκουσα 
πλέον ούτε είδα είς διάστημα δέκα λεπτών.

‘Η Αγωνία μου ήτο Απερίγραπτος. Διατ1 
ίκρύπτοντο Απδ εμέ ; Πώς δέν ήκουσα τήν μι
κρόν αμαξαν, ήτις εφερε τδν Αλβέρτον', Τήν 
στιγμήν αύτήν μοΰ ίφάνη δτι ήκουσα μακρόθεν 
χρεμετισμόν. Ή ύπηρέτρια ίφάνη, επέρασε πά
λιν τήν χλόην, ίχάθη είς το σκότος καϊ ίπανέ- 
καμψε μετά τοΰ Αλόγου Αποζευγμένου, τδ ό
ποιον περιεπάτει ίπί τής μαλακής γής. Όποϊαι 
προφυλάξεις διά νά μή μέ ίξυπνήσωσι!

Άκόμη έκπληκτος καϊ μή βλέπουσα τδν Αλ
βέρτον ίπιστρέφοντα, δπως ίκαμνεν εις δλας του 
τάς νυκτερινός ίπιστρόφάς, ίφόρεσα γρήγορα 
μίαν αίσθήτα καί ίξήλθα εις τούς σκοτεινούς 
διαδρόμους.

Διηυθυνόμην φυσικά πρός τδ μικρόν δωμά
των, τδ όποιον τόσον μέ ίφόβιζε. Κάϊ δέν είχα 
Ακόμη είσέλθη είς τόν μακρδν διάδρομον, δτε 
ήκουσα τδν σύζυγόν μου προστάζοντα μέ πνιγ
μονήν φωνήν τήν ύπηρέτριαν.

— Νερό.! φέρε μου νερό ! ζεστό νερό Α- 
κοΰς 1 δέν βγαίνουν !

Έστάθην κρατήσασα τήν Αναπνοήν μον 
ίπνιγόμην, διότι είχα τήν προαίσθησιν, δτι κά
ποια δυστυχία μάς συνέβη. Αίφνης ίκλονίσθην 
ίκ τής φωνής τοΰ συζύγου μου. δστις έλεγε :

—’^4 ! ίπί τέλους ίτελείωσε !■.. ίβγήκαν 
’Εξηκολούθησε κατόπιν κάτι όμιλώυ σιγά είς 
τήν υπηρέτριαν καί ήκουσα τδ βήμα του. “Ε
λαβα θάρρος καί ετρεξα νά κρυβώ είς τό δω
μάτιον μου.’Εντός ολίγου ίκτύπησε έκαμα πώς 
έξυπνοΰσα καϊ τέλος τοΰ ήνοιξα. Έκρατοΰσα 
τδ κηρίον Ανά χείρας καϊ είδα τδ καταβεβλη
μένου του πρόσωπον.

— Τί έχεις ; μέ ίρωτφ, ήσύχως, δνειρεύεσαι 
Ακόμη ; Κοιμήσου λοιπόν !

Ήθέλησα νά Ανάφω τδ φώς, άλλ’ήρνήθη 
καί ίπήγα νά πέσω τής κλίνης μου. Διήλ- 
θον νύκτα Απαισίαν.

Πλησίον μου 0 Αλβέρτος ίγύριζεν επανει
λημμένους, Ανεστέναζε και δέν ίκοιμάτο. Δέν 
μοϊ είπε λέξιν. Λίαν πρωί' ήγέρθη, μοΰ έδειξε 
παγερόν Ασπασμόν ίπί τοΰ μετώπου καϊ Ανεχώ- 
ρησε. "Οταν κατήλθα, ή ύπηρέτρια μοΰ έδειξε 
σημείωσίν του δ«ά τής οποίας μοϊ Ανήγγειλεν δτι 
ήτο ύποχρεωμένος νά Απουσιάση Ακόμη διά 
δύο ήμέρας.

Είς τάς δκτώ τδ πρωϊ ίμάνθανον Απδ τούς 
ίργάτας δτι εύρον τδν γέρω Βάσκλερ δολοφο
νημένου είς τδν μικρόν του οίκίσκον. Ό δυ
στυχής έφερε βαθείαν πληγήν είς τήν κεφαλήν 
Ανοιγμένην είς δύο Απδ πέλεκυν.

Είσήλθον εντός τής οικίας κρατουμένη είς 
τούς τοίχους. Διηυθυνόμην καϊ πάλιν πρδς τδ 
μοιραϊον αύτδ δωμάτιον. Δέν θά ήδυνάμην νά 
σάς εϊπω τί διέτρεχε τότε τήν κεφαλήν μου, 
Αλλ’ Ανάγκη πάιά ήτονά ΐδω τί ίκρύπτετο όπι
σθεν ίκείνης τής θύρας, μετά τά γεγονότα τής 
νυκτός. Τήν στιγμήν ίκείνην μέ Αντελήφθη ή 
υπηρέτρια καί ίφώναξε μέ λύσσαν ;

— Αφήστε λοιπόν ήσυχη αύτή τήν πόρτα' 
γνωρίζετε καλά δτι δ κ. Αλβέρτος σας Απη- 
γόρευσε νά τήν ίγγίσετε ! Θά μάθετε πολλά, 
ναί, δταν δήτε τί εϊνε μέσα !...

Καί τήν ήκουσα νά Αναχωρή μέ δαιμονιώδη 
γέλοια.

“Επεσα ίπί τής κλίνης μέ πυρετόν. Έπί 
δέκα πέντε ήμέρας δ Αλβέρτος μέ περιποιείτο 
μέ μητρικήν Αφοσίωσιν. Ένόμισα, δτι ίξύ- 
πνησα κατόπιν Απαίσιου δνείρου καϊ μοΰ ήρκει 
τώρα νά παρατηρήσω τδ γλυκύ του πρόσωπον 
διά νά. πεισθώ, δτι δέν ήμην είς τήν φυσικήν 
μου κατάσταση·, τήν νύκτα δπου ένόμισα δτι 
είδα τόσα Αφάνταστα πράγματα.· Έξ άλλου, δ 
δολοφόνος τοΰ γέρω Βάσκλερ συνελήφθη. ‘Ητο 
ξυλουργός τις, δστις δι’ α τίαν τινά τδν ίφόνευσε 
ίκδικούμενος.

Ό ξυλουργός αύτδς δνόμάτι Μαθιδς Μί-
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λερ, ίξηκολονθη νά βέβαιή τήν άθωότητά τον 
άλλά, μ' όλον άτι ούτε ίχνος αίματος έφάνη έπϊ 
τών ένδνμάτων του καϊ τοΰ πελέκεώς του, εν- 
ρόν φαίνεται άρκετάς άποδείξεις τής ένοχής του.

"Η κατάστασίς μας δέν έβελτιώθη, δπως 
ένομίζαμε διά τοΰ -θανάτου τοϋ γέρω Βάσκλερ 
και ματαίως ό 'Αλβέρτος Ανέμενε τήν ύποσχε- 
θέϊσαν κληρονομιάν.

Πρδς μεγάλην μον έκπληξιν, ό σύζυγός μου 
έφαίνετο στενοχωρημένος και δτε τδν ήρώτησα 
περί τον ζητήματος τούτον, άπήντησε νευρικά:

— Έ! ναί! ήλπιζα πολύ εις αυτήν τήν 
κληρονομιάν, άφοϋ θέλεις να μάθης!

Καϊ τδ πρόσωπόν τον, ένώ όμίλει, έγεινε 
τόσον κακόν δσον μοι έφάνη τήν μυστηριώδη 
έκείνην νύκτα.

"Οταν ή δίκη τοΰ Μαθιον Μίλερ έγένετο εΐς 
τδ Φριβούργον, έτρωγα κνριολεκτικώς τάς έφη- 
μερίδας.

Μία φράσις τήν οποίαν έπρόφερεν δ δικα
στής μέ ήκολούθη νύκτα καϊ ήμέραν.

α’Εν δσω δέν θά ενρετε τδν πέλεκνν και τά 
αίματωμένα ενδύματα τοϋ δολοφόνον, όέν δύ~ 
νασθε νά καταδικάσετε τδν Μαθ.δν' Μίλερ «

Έν τούτοις ό Μαθιδς Μίλερ κατεδικάσθη 
είς θάνατον καϊ όμολόγώ δτι ή νέα αύτη εΐδη- 
σις ουνεκίνησε σφόδρα τδν σύζυγόν μου. Τήν 
νύκτα, δέν ώνειρεύετο παρά τδν Μαθιδν Μί
λερ· Μοΰ- έπροξένει φόβον καϊ ή σκέφις μον 
άκόμη μέ κατέπληττε.

"Αχ ί είχα Ανάγκην νά μάθω ! Ήθελα νά 
μάθω! Διατί είχε πή : «Δέν βγαίνουν !...»

Τί έργασίαν είχε έκείνην τήν νύκτα είς τδ 
μυστηριώδες δωμάτιον ;

Τέλος Αποφασιστική έσηκώθην κρυφά μίαν 
νύκτα, τοϋ Ιπή'ρα τάς κλείδας τον,.,, διήλθον 
τονς διαδρόμους... Έπήγα είς τήν κουζίνα 
καϊ έπήρα ένα φανάρι... Έφθασα είς τήν Απη- 
γορενμένην θύραν, ένφ οί όδόντες μον έτρι · 
ζαν. ■ .Ήνοιξα... καϊ είδα Αμέσως τδ κιβώτιον... 
τδ μακρύ κιβώτιον, τδ όποιον τόσον μέ έτά- 
ραξε...*Ητο κλειδωμένον, άλλά δέν έδνσκολεύ- 
θην νά τδ Ανοίξω διότι τδ κλειδϊ ήτο μαζύ μέ 
τάάλλα... καϊ τδ κάλυμμα έσηκώθη·.. έγονά- 
τισα διά νά ίδω καλλίτερον... καϊ δταν είδα 1 
έξεφώνησα σπασμωδικώς!... ‘Υπήρχον έκεϊ έν- 
δύματα αίματωμένα καϊ δ δολοφόνος πέλεκυς 
άκόμη σκωριασμένος άπδ τδ αϊμα!...

• ·

Πώς έζησα τάς όλίγας έβδομάδας πρδ τής 
καταδίκης τον άτυχους, πλησίον αύτοΰ τοΰ Αν
θρώπου, κατόπιν τών όσων είδον ;

'Έφοβούμην μήπως μέ φονεύση!
Πώς ή στάσις μου καϊ δ φόβος μον δέν μέ 

έπρόδωσαν! Τήν στιγμήν αύτήν ή σκέφις τον 
δλη έφαίνετο περισσότερον τρομερά τής ίδικής 
μου. 'Ο Μαθιδς Μίλερ δέν τδν έγκατέλειπε ! 

Διά νά τόν Αποφυγή ά ιαμφιβόλως έπήγαίνε τώ
ρα καϊ έκλείετο είς τδ μικρόν δωμάτιον καϊ 
πολλάκις ήκονσα νά δίδη φοβερούς κτύπους 
έπϊ τον δαπέδου καϊ τών τοίχων, ώς έάν έκτυ
πα διά τοΰ πελέκεώς τον τάς σκιάς καϊ τά φαν
τάσματα τά όποια τδν παρηκολούθουν.

Πράγμα δμως παράδοξον καϊ ανεξήγητου 
μοϋ έφάνη, δτι τεσσαράκοντα όκτώ ώρας πρδ 
τής όρισθείσης ώρας διά τήν καταδίκην τον 
Μίλλερ, <5 ’Αλβέρτος έπανέλαβεν αίφνης τδ 
ήρεμόν τον νφος, ηρεμίαν μαρμάρινου Αγάλ
ματος. Τήν προπαραμονήν τδ έσπέρας μοϊ 
λέγει :

—Ελισάβετ, Αναχωρώ αΰριον πολν πρωί' 
έχω κατεπείγουσάν έργασίαν άπδ τδ μέρος τοϋ 
Φριβούργον. Θά μείνω ίσως δύο ήμέρας και μήν 
άνυσηχής.

Έν Φριβούργφ έπρόκειτο νά γίνη ή κατα
δίκη καϊ αίφνης μοϋ ήλθεν ή Ιδέα δτι δλη ή 
ήσυχία έπανήλθεν έπϊ τοϋ προσώπου τον Αλ
βέρτον, κατόπιν γενναίας Αποφάσεως έκ μέ- 
ρονς του.

Έπήγαινεν ίσως νάόμολογήση τήν άλήθειαν.
Μία τοιαύτη σκέφις μέ καθησύχασε τόσον, 

ώστε διά πρώτην φοράν κατόπιν τόσων Αγρυ
πνιών έκοιμήθην ύπνον βαρύν. Ήτο ήδη ήμέρα 
δταν έ',ύπνησα· Ό σύζυγός μου είχεν Αναχω- 
ρήση. Ένεδύθην γρήγορα, καϊ χωρίς νά εϊπω 
τίποτε εις τήν υπηρέτριαν έτρεξα εις Τόδνον. 
Έκεϊ, έφ’ Αμάξης διηυθύνθην είς Φριβούργον. 
"Εφθασα μόλις ήρχισε νά βραδιάζη. "Ετρεξα 
έξωθι τον δικαστηρίου καϊ τδ πρώτον πρόσω- 
πον τδ όποιον είδα νά είσέρχηται ήτο ό σύζυγός 
μου. "Εμεινα έκεϊ καρφωμένη καϊ μή βλέπονσα 
τδν Αλβέρτον έξερχόμενον, έβεβαιώθην δτι 
είχεν ήδη όμολογήση τά πάντα καϊ έκρατήθη.

Αί φνλακαϊ ήσαν παραπλεύρως τον Δικαστη
ρίου. "Εκαμα τδν γΰρον ώς Απηλπισμένη. Τήν 
νύκτα όλόκληρον διηρχόμην τάς όδούς, έπι- 
στρέφουσα όλοέν πρδς τήν πένθιμον αύτήν οί- 
κίαν, δτε μόλις αί πρώται τής ήμέρας άκτϊνες 
έφώτιζον τδν ορίζοντα, διέκρινα δύο πρόσωπα 
μέ μαύρην ρεδιγκόταν άνεβαίνοντα τάς βαθμί
δας τοΰ Δικαστηρίου.

"Ετρεξα πρδς αύτούς καϊ τους έξέφρασα τήν 
έπιθυμίαν μον νά ϊδω τδν εισαγγελέα, διότι 
είχα σπουδαϊον τι νά τοΰ Ανακοινώσω ώς πρδς 
τήν δολοφονίαν τοϋ Βάσκλερ. Εϊς τών κυρίων 
ήτο άκριβώς ό είσαγγελεύς. Μέ παρεκάλεσε νά 
τδν Ακολουθήσω εις τδ γραφεϊον του. Έκεϊ, 
είπα τδ όνομά μον καϊ ότι τήν παραμονήν θά 
έδέχθη άναμφιβόλως τήν έπίσκεψιν τον συζύ
γου μον. Μοϋ άπήντησε δτι πράγματι τδν είχε 
ϊδει. Και έπειδή δέν ώμίλει κατόπιν αύτών, 
έγοννπέτησα, παρακαλοΰσα αύτόν νά μέ λυπηθή 
καϊ νά μοΰ εΐπη έάν ό ’Αλβέρτος ώμολόγησε τδ 
κακούργημά τον. .Έφάνη έκπλαγείς, μέ έσή- 
κωσε καϊ έζήτει εξηγήσεις. ’Ολίγον κατ’ δλί- 

γον τον διηγήθην τήν Ιστορίαν μου, δπως σάς 
τήν είπα, και «λι τέλους τήν φοβεράν άνακά- 
λνψιν είς τδ μικρόν δωμάτιον τής οικίας μας. 
Έτελείώσα όρκιζομένη, δτι δέν θά άφινα ποτέ 
ένα άθώον νά καταδικασθή καϊ έάν ό σύζυγός 
μου δέν κατηγγέλθη μόνος, δέν θά έδίσταζα νά 
κάμω γνωστά τά πάντα είς τά δικαστήρια. Τέ
λος τοΰ έζήτησα ώς τελευταίαν χάριν νά μέ 
Αφίση νά ϊδω τδν σύζυγόν μου:

— Θά τδν ίδήτε-, κυρία, μοϊ λέγει, λάβετε 
τδν κόπον νά μέ άκολονθήσετε.

Μέ σννώδενσε περισσότερον νεκρόν παρά 
ζώσαν εις τήν φυλακήν, διήλθομεν διαδρόμους 
καϊ κατόπιν μίαν κλίμακα. Έκεϊ μέ έτοποθέ- 
τησεν έμπροσθεν κιγκλιδωτον παραθύρου και 
μέ άφήκε παρακαλών νά λάβω δλίγην υπομο
νήν. Καϊ .άλλοι, ήλθον άνθρωποι έμπροσθεν 
τοΰ παραθύρου άκόμη παρατηρονντες έντδς τής 
αίθούσης δλοι σιωπηλοί.

"Εκαμα ώς αύτοί- Έκρατούμην έπι τών 
κιγκλίδων και είχα τήν προαίσθησιν, δτι θά 
έβλεπα κάτι άπαίσιον. Ή αίθουσα έπληρώθη 
κόσμον, δλων τηρούντων σιωπήν, Ή ήμερα 
όλίγον χατ ’ όλίγον έφώτιζε ϊδ θέαμα.

Έν'τφ μέσφ τής αίθόύσης διέκρτνέ' τίς κα
θαρά, βαρύ τεμάχιον ξύλου τδ όποιον εϊς δπι- 
σθέν μεν ώνόμασεν : ήτο ή άγχόνη.

Θά άπηγχόνιζον λοιπδν τδν Μίλερ! Κρύος 
ϊδρώς περιέρρεε άπδ τούς κροτάφους μον καϊ 
άγνοώ πώς, άπδ τής στιγμής αυτής δέν έχασα 
τάς αίσθήσεις μου. Θύρα τις ήνοίχθη καϊ συνο
δεία έφάνη έπϊ κεφαλής τής οποίας έβάδιζεν ό 
κατάδικος, τρέμων μέ γυμνόν τδν. λαιμόν. Είχε 
δεδεμένας τάς χεΐρας. όπισθεν τής πλάτης καϊ 
έκρατεϊτο άπδ δύο βοηθούς. ‘Ιερεύς τις τοϋ 
ώμίλει σιγά είς τδ ούς. ‘Ο δυστυχής έλαβε τότε 
τρέαων τδν λόγον διά νά έξομολογηθή τδ κα
κούργημά του καϊ ζητήση ονγχώρησιν άπδ τδν 
Θεόν καϊ τούς Ανθρώπους' δικαστής τις έλαβε 
σημείωσιν τής όμολογίας του καϊ Ανέγνωσε τήν 
Απόφασιν κατόπιν οί δύο βοηθοί έτοποθέτη- 
σαν τδν κατάδικον γονυπετή και τοΰ έθεσαν 
τήν κεφαλήν έπϊ τον ξύλου. ‘Ο Μαθιδς Μίλερ 
δέν έδιδεν ήδη σημεία ζωής, όταν είδα νά Απο- 
σπασθή τον τοίχον, όπου μέχρι τοΰδε έκρύπτετο 
έπϊ τής σκιάς, άνθρωπος γυμνούς έχων τούς 
βραχίονας καϊ όστις έφερε πέλεκνν έπι τών 
ώμων. Ό άνθρωπος ήγγισε τήν γεφαλήν τοΰ 
καταδικασμένου, Απεμάκρυνε δι ένδς σημείου 
τούς βοηθούς, Ανύφωσε τδν πέλεκνν καϊ διά 
μιας φοβέρας βολής έκτύπησε. Ή κεφαλή έκυ- 
λίθη, τήν έλαβε διά τής χειρός τον άπδ. τάς 
τρίχας τής κεφαλής και ήγέρθη.

Πώς ήδυνήθην νά παραστώ μέχρι τέλους είς 
τήν φοβεράν αύτήν καταδίκην; ΟΙ όφθαλμοί 
μον μ’ όλα ταϋτα ήτο Αδύνατον νά άποχωρι- 
σθοΰν τής αιματηρός σκηνής, ώς έάν εΐχον 
Ακόμη κάτι νάϊδουν... καϊ πράγματι είδαν... 

είδαν, όταν ό άνθρωπος άνύφωσε τήν κεφαλήν 
κρατών εΐς τήν χεϊρα τόν τδ άπαίσιον τρό- 
παιον... "Εβαλα σπαρακτικήν φωνήν :

— ’Αλβέρτε /
Καϊ έλιποθύμησα.

»
Κύριε, τώρα γνωρίζετε τά πάντα, είχα νυμ- 

φενθή τδν δήμιον. Ό πέλεκυς τδν όποιον είδα 
είς τδ μικρόν δωμάτιον, ήτο ό πέλεκυς τοΰ δη
μίου, τά αίματωμένα ένδύματα ήσαν Ιδικά τον. 
Παρ’όλίγον νά παραφρονήσω εις τήν οικίαν 
γραίας συγγενούς μου, όπου άπδ τής έπιούσης 
είχα καταφύγει, καϊ Αγνοώ πώς εύρισκόμην 
Ακόμη είς τδν κόσμον αύτόν "Οσον άφορη τδν 
σύζυγόν μου, όστις δέν ήδύνατο νά ζήση άνευ 
έμοΰ διότι μέ ήγάπα υπέρ παν άλλο έν τή γή 
εύρέθη, δύο μήνας κατόπιν, άπηγχονισμένος 
έντδς τον δωματίου μας. Έλαβον τάς τελευ
ταίας τον λέξεις :

«Συγχώρησέ με, Ελισάβετ, μοϋ έγραφε. 
Έδοκίμασα άλας τά? εργασίας. Μέ έξεδίωξαν 
Απδ παντού, όταν έμαθαν το έπάγγελμα τοϋ 
πατρός μον. Μοΰ ήτο πεπρωμένον νά ύποτα- 
χθώ, νέος Ακόμη, είς τοιαύτην διαδοχήν. Εν
νοείς τώρα διατί τδ έργον τοϋ δημίου μεταβι
βάζεται Απδ πατέρα είς υίόν ; "Ημην τίμιος 
νέος. Τδ μόνον κακούργημα τδ όποιον ποτέ 
έκαμα εις τήν ζωήν μον ήτο, ότι σοΰ έκρυψα 
τά πάντα. ’Αλλά σε ήγάπων, Ελισάβετ, σέ 
ήγάπων, χαΐρε !»

Ή μελανήμων κυρία ήτο ήδη μακράν, δταν 
έγώ παρετήρονν Ακόμη Απολιθωμένος τδ μέ
ρος τής λίμνης, όπου είχε πετάξει τδν μικρόν 
χρυσονν πέλεκνν.

ΑΝ. Π.

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

ΦΟΙΒΟΣ

Πήρα τδ μονοπάτι τοΰ βουνοΟ 
τά μάτια σου νά λησμονήσω, 
Κ’ ένώ τραβώ τά μάτια μου 
πάντα γυρίζουν πίσω·
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Η ΜΟΔΑ

ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
30. Αίνιγμα

Τρεις συνδεόμεναι καλώς 
μ’ αποτελοϋσι_λέξεις· 
εις τάς προθέσεις τάς άπλας 
την πρώτην, άν προσέξης 
θά εΰρης εΰχολώτατα' 
τοϋ σώματός σου μέλος 
ειν’ ή δευτέρα λέξις μου. 
Έν ω ή τρίτη τέλος 
ειν’ ονομα γνωστής θεάς 
λαού αρχαιότατου 
μεγάλης άναπτύξεως 
βιομηχανοτάτου. 
Τό δλον μου ειν’ όρισμδς 
δηλών την εργασίαν 
παντός τοΰ διευθύνοντος 
χρηματικήν ουσίαν.

31» Αίνιγμα.
Είς τής θαλάσσης έλαφρδν 
φέρομαι τήν αγκάλην 
διά παντός δέ μετ’ αυτής 
εύρίσκομαι είς πάλην. 
Έαν δμως τήν χείρα σου 
επάνω μου τολμησης 
νά θέσης, τότε ένδοξον 
βράχον θά άναστήσης

32. ’ίΰτομικόν.
Τινες. οί τέσσαρες δόκιμοί αρχιτέκτονες τής άρ· 

χαιότητος, οί έπιχειρήσαντες εργον κολοσσιαϊον και 
ων τα αρχικά στοιχεία του ονόματος των άποτελοϋσι 
την λέξιν ΚΑΠΑ;

Λύ’βσκ Ιβον.
23. Αιγαΐον—Αίγι.ον 24. Ανάφη— Άφή

25. Μην—ΐς—-Μήνις.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 7 ~ ~
Ό γνωστδς.έχ Ζακύνθου ποιητής κ. Άγγελος Σα- 

λούτσης πρόκειται νά έχδώση λίαν προσεχώς διά
φορα πεζοποιήματα καί διηγήματα. Άναμφιβόλως ό 
συμπαθής συνεργάτης μας θά μείνη άρκετα ικανο
ποιημένος άπδ τούς απείρους θαυμαστάς του και θά 
ίδη τδ έργον του έπιτυγχάνον καί τους τόσους ύπερ 
τών μουσών κόπους .του στεφομένους.

Αιτήσεις πρδς εγγραφήν γίνονται προθύμως. δεκταί 
καί παρ’ ήμίν.

— Μετά τινας ήμέρας έρχεται εις φώς σπουδαία 
καί σοβαρά Πραγματεία τοϋ Πανοσ. ’Αρχιμανδρίτου 
©εοφυλ. Ν. Παπακωνσταντίνου περί τοΰ δογματικού 
καί ηθικού έργου του μεγάλου εν τή Έκκλησίφ φω- 
στήρος BqdtXciov τοΰ έκ Καισσαρειας, τουέπικλη- 
θέντος και Οΰρανοφάντορος. Τυποΰται δε εις τα τυ
πογραφεία τοϋ Πανελληνίου Κράτους έπι ώραίου 
χάρτου λαμπρού μετά ώραίων εικόνων χΊ εΐς κομ
ψόν καί ώραΐδν σχήμα. Είναι δέ τοΰτο σοβαρά με

Πολλαί σελίδες τοϋ έργου τούτου είναι γεγραμμέναι 
μετά γλαφυρότητος πολλής και ηθικών ύτοθηκών.

Συνιστώμεν έχθύμως τό ?ργον.

λέτη και σπουδαία εργασία, τιμώσα τδν συγγραφέα

“ΘΕΑΤΡΟΝ,, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΓ
Ό κ. Γρηγ. Ξενόπουλος αναγγέλλει την εκδοσιν 

δλων τών θεατρικών του Έργων ('Pvf.onateQac, Τρί- tos, Φωτεινή Σ&ηρη. Ραχήλ, Πιιρααμόι·, Στέλλα Βιο- λάηη κτλ. δέκα τδ δλον) ή δποία θ* άρχίση άπδ 1ης 
’Απριλίου και θά γίνη κατά τεύχη δεκαπενθήμερα. 
Κάθε τεύχος θά περιέχη άπδ έν δλόκληρον ?ργον και 
θά τιμάται διά τούς συνδρομητάς. μόνον 80 λεπτά. 
Εΐνε περιττόν νά συστήσωμεν τά έργα αύτά, διότι 
χιλιάδες 'Ελλήνων τά εΐδον εις τδ θέατρον καί γνω
ρίζουν δτι εΐνε απο τά ωραιότερα τίς θεατρικής μας 
φιλολογίας. Οί επιθυμοϋντες να έγγραφοΰν εις τδ 
«θέατρον Ξενοπούλου», άς άπευθυνθοΰν δι’ ένδς δελ
ταρίου πρδς τόν ίδιον <38, δδδς Εΰριπίδόυ, Άθήναι) 
καί άς τω ζητήσουν τήν σχετικήν Αγγελίαν, περιέ- 
χουσαν δλους τούς ορούς τής έγγραφής.

φακέλλων - κτλ.
■ ’Ενοικιάζονται και

ΦΩΤΟΖΙΓΚ-ΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΤΗΣ “ΦΓΣΕΩΣ,,

Κατασκευάζονται παντός ε”- 
δοος ζιγκογραφίαι (κλισέ) καί 
παντός μεγέθους είς μέτριας 
τιμάς καί αυθημερόν.

Κατασκευάζονται δμοίως 
κλισέ διά δελτάρια, έπικε^α- 
λίδας επιστολών, λογαριασμών, 

πωλοϋνται κλισέ μεταχειρι
σμένα διά περιοδικά φύλλα, συγγράμματα. 'Ημερολό
για, ’Εφημερίδας κτλ. είς συμφεροΰσας τιμάς.

Ή Δίεύθυνσις αναλαμβάνει τήν πρυμήθειαν καί 
αποστολήν είς τάς Έπαρχίφς καί τδ Εξωτερικόν 
παντός αντικειμένου έπί μικρά προμήθεια, άρχει” νά 
καταβάλλονται τδ άντίτιμον καί τδ τέλος.

Έγγράφονται συνδρόμηταί εΐς οίονδήποτε Εφη
μερίδα ή περιοδικόν.

Δίδονται οίονδήποτε πληροφορία! έπί παντός - ζη- 
τήματον.

Δέχεται καί αντιπροσωπείας Γραφείων καί Κατα
στημάτων.·


