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(Συνίχεκχ· ο ;α  προηγούμενον αριθμόν.)

Άποθανόντα τόν Συμεών δ'.εΒέχ,Οη δ υιός αΰ- 
xcu Πέτρο; ύπό τήν κηδεμονίαν τού Osio-Ĵ  αΰ
τοΰ Γεωργίου τοΰ Σουρσουβούλη. Μόλις άνελ- 
θόντος αΰτοΰ είς τόν θρόνον, οι γείτον*; λαοί 
Κροάται, Σίρδοι καί Ούγγροι, ένθαρρυνθεντες έκ 
τοϋ θανάτου τοΰ Συμεών, συνεμάχησχν, ο-.κ», 
άπό κοινού έπιπέσωσι κατα της Βουλγαρίας, ή— 
τις τότε έπιέζετο ύπό λιμοϋ καί άκρίίων. ‘Ο 
βασιλεύς Πέτρο; φοβούμενος συγχρόνως έπίθε- 
σίν τινα έκ μέρους τη; αυτοκρατορία;, άποφα- 
σίζει έν γενικώ συμβουλίω ΐνα προλάβη αΰτήν 
καί εισβάλλει "είς Μακεδονίαν. Μαθών δμως 
καθ’ οδόν δτι καί ό ‘Ρωμανός έπέρχεται κατ’ 
αϋτοΰ μετά πολυαρίθμου σιρατοΰ Ι'.ρινε φρόνι
μον, ΐνα διά τιν»; μονάχου έκ ζη φ η  τήν ειρή
νην. ‘Ο αΰτοκράτωρ μ*τά χαρα; έδέχθη τά; 
είρηνικας τοΰ μονάχου προτάσεις χαι άτΐ^στειλε 
καί αυτό; εί; Μεσημβρίαν ιο ι μοναχόν Θεό
δωρον τόν Άβούκην οπως διαπραγματευθώσιν. 
Έ ν ταϊς διαπραγματεύσεσι ταύταις ώρίσθη δ
πως ό βασιλεύς ΙΙέτρο; καί ό κηδεμών του Γε
ώργιο;, συνοδευόμεν§ι ύπό τήν μεγάλη ν φήμην 
εχοντος ίν Βουλγαρία μονάχου Στεφάνου, πο- 
ρευθωσιν είς Βυζάντιον καί ύπογοάψωσι τήν ό- 
ριστικήν ειρήνην. ‘Ο ‘Ρωμανός μετά χαρα; ύπ- 
εδέχθη αϋτοΰ; έν τή βασιλευουση και πρός έπι- 
σφράγισιν τή; ύπογραφείσης ειρήνης εϊωκεν εις 
γάμον τώ βουλγάρω ήγεμόνι την ανεψιαν αΰ
τοΰ Μαρίαν, ής οι γάμοι έτελέσθησαν μετά με
γάλης πομπής έν τω ναω τής Θεοτόκου τή; Πη
γής ύπό τοΰ πατριάρχου Στεφάνή

Μετά τόν θάνατον τοΰ ‘Ρωμανοΰ 5 διαδεχθείς 
αΰτόν είς τον αΰτοκρατορικόν θρόνον Νικηφόρος

Φωκάς έκδικούμενος τούς Βουλγάρους, διότι 
δεν έμπόΙισαν τοΰ; Ούγγρους νά διαβώ ji τόν 
Δούναβιν, καταπείθει διά χρημάτων τούς ήδη 
έπί τής πολιτικής σκηνής άναφαινομένρυς Φ ώ σ- 
σους, δπως εισβάλω σι καί λεηλατήσωσι τήν 
Βουλγαρίαν, ‘Ο ρώσσος ήγεμών Σφενδόσιλαβο; 
δέχεται τάς συμφωνίας καί έπί δύο Ιτη ή Βουλ
γαρία έγένετο τό θέατρον τών αρπαγών τοΰ βαρ
βάρου τούτου. Μετ’ όλίγβν δμως τών 'Ρώσσων 
έπαρθέντων κα: σκοπούντων νά έπιτεθώσι κατ 
αΰτής τής αΰτοκρατορίας, δ Φωκάς συνεμα'χησε 
μετά τοΰ βασιλέω-, τή; Βουλγαρίας, δϊτις 2ί- 
δων είς γάμον τοΐς δύο υίοΐ; τοΰ ‘Ρωμανοΰ τάς 
δύο θυγατέρας αΰτοΰ, έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν 
τοΰ αΰτοκράτοροςι δπως άπαλλαχθή ιού ρωσ- 
σικοΰ ζυγοΰ. ’Αλλά ταχύτερος δ Σφενδόστλαβος 
επιτίθεται μετά GO χ ιλ . στρατού κατά τοΰ 
Πέτρου, δστις ήττηθείς παρά τάς δχθας τοΰ 
Δουνάβεω; άπέθανεν έκ τή$ λύπης του. ‘Ο Φ ω - 
χας άκ,ούσας τήν όλεθρίαν ταύτην εΐδησιν, ήτοι- 
μάζετο ΐνα έκδικηθή τόν σύμμαχον αΰτοΰ, άλλ’ 
ό θάνατος προκατέλαβεν αΰτόν.‘Ο διάδοχός του 
Τσιμίσκής σκεπτόμενο; τήν μετά (ών Βουλγάρων 
συμμαχίαν, έμήνυσ* τω Σφενδοστλαβω δτι άφ’ 
ου ήδη Ιλαβε τήν ύποσχεΟεΐσαν άνταμοιβήν διά 
τάς κατά τής Βουλγαρίας ίπιδρομάς του, έ'- 
πρεπε νΰν νά ά^αχ^ρήση, άφίνων έλευθέραν 
τήν χώραν ταύτην, άλλ’ ό Σφενδόστλαβος αγε - 
ρώ/,ω; εις τόν άπεσταλμένον τοΰ αΰτοκράτορος 
άτζήντηαεν εγώ αντοζ, Oct cpSQo* ζην αττανχηΰΐν  
τω χνρίφ (τον. Έρεθισθεις ex. τή; άπαντήσεως 
ταύτης ό Τσιμισκής έσχημάτισε στρατόν, δν ε- 
θεσεν ύπό τάς διαταγάς τοΰ στρατηγού Βάρδα 
τοΰ Σχληροΰ· ταΰτοχρόνως δμως μαθοντες τοΰτο 
οί Ρώσσοι καί συμμαχήσχντες μετά τών Πατζι- 
νάκαΐν, Βουλγάρων καί Ούγγρων ίπέδραμον 
καταστρέφοντες τήν Θράκην καί έοτρατοπέδευ- 
σαν ποό τής Άδριανουπόλεως, δπου εύρίσκειο 
δ Σκληρός μετά 10 χιλ. μόνον στρατοΰ, ιών
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έχθρών ίντων τριπλασίων. Ή  σύνεσις δμως καί 
ή στρατηγική τέχνη τοΰ γενναίου τούτου αρχη
γού έπόρισαν εις τα αΰτοκρατοριχά δπλα τήν 
νίκην ή μάλλον τον θρίαμβον, καθ’ δν ολίγοι 
μόνον τών Βυζαντινών έπεσαν, ένω έκ τοΰ έχ - 
θρικοΰ στρατοπέδου είκοσι πέντε χιλιάδες έφο- 
νεύθησαν. Μετά τήν λαμπράν ταύτην νίκην και 
άλλας τινάς μικρότερες οί ‘Ρώσσοι ήναγκάσθη- 
σαν νά ζητήσωσι τήν ειρήνην καί έγκαταλείψω- 
σι τήν Βουλγαρίαν, ήτις καθ’ ολον τδ διάστημα 
τής βασιλείας τοϋ Τσιμισκή δπήγετο είς τό Βυ- 
ζαντιακον κράτος καί άπετέλει, ο'υτως είπειν, έ -  
παρχίαν αΰτοΰ.

Μετά τδν θάνατον δμως τοΰ Τσιμισκή ή ί- 
σχύουσα έν Βουλγαρία οικογένεια τών Κομι- 
τοπούλων άνέβη είς τδν Βουλγαρικόν θρόνον 
καί έκήρυξε πάλιν τήν Βουλγαρίαν ανεξάρτη
τον. ‘Ο τέταρτος έκ τών ά^ελφών Κομιτοπού- 
λων Σαμουήλ καταβαλών τους ετέρους τρεις ά- 
δελφούς του, έγένετο δ μόνος τής πατρίδο? του 
κυρίαρχος· ών δέ γενναίος καί πολεμικός, έπέ- 
δραμε τήν Θράκην, χήν Μακεδονίαν, τήν Θεσ
σαλίαν, την Δαλματίαν καί Ιφθασε μέχρι τής 
Πελοποννήσου, ης πολλαί πόλεις έπεσαν υπό 
τήν εξουσίαν του. Έκυρίευσε τήν Λάρισσαν, 
πρωτεύουσαν τής Θεσσαλ'ας, καί μετώκισε 
■-τους κατοίκους αΐτή: είς Βουλγαρίαν, καιατά- 
ξας είς τδν στρατόν αύτοΰ τούς δοναμένους νά 
φέρωσιν δπλα.

Κατά τδ 981 δ τ»ΰ Τσιμισκή διάδοχος, ό έ- 
πονομασθεις Βουλγαροκτόνος, άπεφάσισε νά τι- 
μωρήση τόν Σαμουήλ, δστις έθεωρεΐτο ετι ώς υ- 
τιήκοος αύτοΰ, διά τάς βιαιοπραγίας ταύτας, άλ
λ ’ άπέτυχε προδοθείς υπό τοϋ Πατρικίου Κον
τοστεφάνου καί οδτω δ Σαμουήλ έξηκολούθησε 
τάς έπιδρομάς αύτοΰ καί προσέβαλε κατά τό 
996  αΰτήν τήν Θεσσαλονίκην, ής έφόνευσε καί 
αύτόν τόν διοικητήν. ‘Ο Βασίλειος άπέστειλε 
πρός βοήθειαν τής άπειλουμένης πόλεως τόν πα
τρίκιον Νικηφόρον Βρανάν, δστις, μαθών δτι δ 
Σαμουήλ εισέβαλε είς τήν ‘Ελλάδα ινα λεη- 
λατήση τήν Άχαΐαν, εσπευσεν δπισθέν του καί 
συνήντησε αύτόν παρά τόν ποταμόν Σπερχειόν· 
έπιπεσών δέ νυκτός κατέστρεψε σχεδόν τόν Βουλ
γαρικόν στρατόν. Αυτός ό Σαμουήλ καί δ υιός 
του έχείντο έπικινδύνως τετραυματισμένοι μετα
ξύ τών νεκρών καθ’ ίλην τήν ήμέραν καί μό
λις τήν νύκτα έδυνήθησαν νά υπεκφύγωσι καί 
ι^άσωσιν είς Βουλγαρίαν. Κατά τδ ΙΟΟΟ οί δύο 
•νανοί τοδ Βασιλείου στρατηγοί θεοδωρόκανος

και Νικηφόρος Ξιφίας διέοησαν τόν Αίμον καί 
εισήλθον είς την Βουλγαρίαν χωρίς νά ' δυνηθή 
δ Σαμουήλ ν’ άντιταχθη κατ’ αυτών. Τό έπό- 
μενον έ'τος εισέβαλεν αυτός δ αΰτοκράτωρ καί 
μετά λαμπράς έπιτυχίας έν Βουλγαρία, έστράφη 
εις Θεσσαλίαν, εξ ης άπέδιωξε τους Βουλγά
ρους και είτα έπέστρεψεν είς Βυζάντιον, όπόθεν 
κατα τό ^αρ τοΰ 1002 έβίδισε πάλιν κατά τής 
Βουλγαρίας, κατέλαβε τό Βιδύνιον καί ετρεψεν 
εις φυγήν τόν Σαμουήλ· δ σκοπός τοΰ Βασιλείου 
ηιον η υποταγή τής Βουλγαρίας καί έπί τοΰτο 
δέν έπαυσε έπιδράμων μετ’ έπιτυχιών τό βουλ
γαρικόν έοαφος. Έν τή φοβέρα ήττη, ήν οί 
Βούλγαροι ύπέστησαν κατά τό 1016 καί καθ'ήν 
15 χιλιάδ. βούλγαροι αιχμάλωτοι έτυφλώθησαν 
κατά διαταγήν τοΰ Βασιλείου, άπέθανεν δ Σα
μουήλ περικυκλωθείς έ'ν τινι φρουρίψ. ‘Ο υιός 
του I αβριήλ μόλις έβασίλευσεν εν ετος καί έ -  
φονεύθη ύπό τοΰ Ααδισλάου υίοΰ τοΰ Άαρών Κο- 
μ,ιτοπουλου. *0 Λαδίσλαος Τνα στερεωθή είς 
τόν θρόνον έζήτησε τήν προστασίαν τού Βασιλείου 
καί πρός_ τοΰ™ υπέγραψε συνθήκην, δι’ ής ή 
Βουλγαρία καθίστατο χώρα ύποτελής τή ’Ανα
τολική αυτοκρατορία. Ά λ λ ’ άπαξ στεοεωθείς είς 
τόν θρόνον δ Λαδίσλαος ήθέλησε ν’ άποσείιη) 
τον ξένον ζυγόν καί ήρχισε πολεμικάς παρα- 
σκευας, ^οπερ μαθών δ Βασίλειος διαβαίνει καί 
πάλιν τα σύνορα, κατα^ρέφει πλ<ίστον μέρος τής 
Βουλγαρίας καί, συμπλακείς μετά τοΰ Λαδισ- 
λάου, χατατροποΐ αύτόν, προξενήσας μεγίστην 
φθοράν είς τόν στρατόν αύτοΰ· μετά τάς λαμ- 
πρας δέ ταύτας έπιτυχίας Επιστρέφει θριαμβεύω·/ 
ει, Βυζάντιον. Ά λλά μόλις άπομακρυθεντος του 
Βασιλείου έπιτίθεται καί πολιορκεί το Δυρράχιον, 
πρό τών τειχών τοΰ όποιου δμως ευρε τόν θά
νατον· ο Βασίλειος έπωφεληθείς τοϋ θανάτου 
τούτου εισεβαλε καί πάλιν είς Βουλγαρίαν, ήν 
μετά μικραν αντιστασιν τοΰ βουλγάρου στρατη
γού ‘[βάζου ^προ:ήρτησε είς το κράτος του καί 
έ~-5’Ρ-ψεν εις Κωνς'αντί/ουπολιν, δπου άναφημι- 
σθείς υτιό τών ύπηκόων του, ώνομάσθη Β ο υ λ -  
γ α ρ ο κ τ ό ν ο ς .

(δ ιετα ι το τέλος).

Σ. Σολομωνίδης.
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΙΣ
της έχδόσεως

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ-
(ορχ σελίδα 309),

’βου τέλος πάντων ό λαός τής κλεινής ςΕ ·̂— 
λάδος, δ πρό τοσού’των αιώνων, δι’ δλου σχεδόν 
άπονεκρωμένο; ά«ό τάς αλλεπαλλήλους  ̂ πλη- 
γάς χειρών βαρβάρων καί μιαιφόνων, ίδοΰ άνε- 
γείρεται δι' έμφυσήσεως θείας, καί ήδη έπιλάμ- 
πει έπ’ αυτόν δ λαμπρός τής άναγεννήσεως ή 
λιος. Τό ιερόν τής ‘Ελλάδος έδαψος, είς τοΰ ο
ποίου τάς πεδιάδας ποτέ οί Μιλτιάδαι καί οί Θε- 
μι^όκλεις ήγειρον τά λαμπρά έκεϊνατρδπαια κατά 
τών βαρβάρων καί Επου διέλαμψαν ή ακαδημία 
καί ή στοά, άφ’ ου τέσσαρας περίπου αιώνας 
κατεμιάνθη άπό τών αλλοθρήσκων καί τρισβαρ- 
βάρων τυράννων τό μίασμα, ίδοΰ ηδη θεία συνάρ- 
σ·ι έκαθαρίσθη, καί διά του χειμάξου τών ευ- 
γενών έκχυθέντων ‘Ελληνικών αιμάτων άπε- 
πλύθη δ "ρ!ιπος τής καταισχύνης του. 'Αλλ’ ένω 
δ εύγενής ουτος καί δυστυχής λαός έςαναστας, 
άπό νέκρωσιν μακροτάτην κατά πρώτον ήδη 
έμφανίζεται είς τής φωτισμένης Ευρώπης τό 
θέατρον, καιεται άπό έπιθυμίαν διάπυρρον νά 
άναφανή ά'ξιος τής νέας ταύτης ζωής διά τής 
οικονομίας, τήν δποίαν έπιφέρει ό πολιτισμός 
καί ή τώτισις. Μέσον δέ είς τοΰτο συντελεστι- 
κώτερον καί δραστικώτερον τών λοιπών δτι 
είναι ή σύστασις τών σοφώς κυβερνωμένων έφη- 
μερίδων είναι ήλιου φανερώτερον. Διά των τοι- 
ούτων έφημερίδων οί 'Ελληνες θελουσι οιδαχθή 
περί τών προόδων τής οικονομίας, καί τής κα
τά νόμους αυτονομίας των, περί τών ήρωϊκών 
κατορθωμάτων καί κοινωφελών ^πράξεων των 
πολεμικών καί πολιτικών άρχηγών τοΰ 'Εθνους, 
περι τών Ιερών χρεών τοΰ πολίτου χαι της ο^ει- 
λομένης πειθαρχίας πρός τους νόμους καί την 
διοίκ^σιν. Έφημερίς έμφρόνως κυβερνωμένη εί
ναι Ικανή νά καταστήση τους “Ελληνας πολι- 
τας άγαθοΰς, χριστιανούς ευσεβείς, καλούς πα
τέρας καί άγαθοΰς οίκονομους, καί πρός του- 
τοις έκθειάζουσα τάς ήρωικας^ πράξεις  ̂τών 
ποομάχων τής Πατρίδος τών διά ξηρας καί θα
λάσσης, θέλει έμπνέει είς τάς ψυχάς τών λοι
πών ‘Ελλήνων τήν εΰγενή άμιλλαν και τον ί-  
epbv ένθουσιασμον τον υπέρ πατρίδος, καί έςα-

* Το πρότυπόν του εγγράφου τουτου αποκειται 
παρα τ ψ  άξιοτί^ω  ?ατρζ> κ, Μ. Π. Κοσσονη.

πτουσα α’υτους εις ανδραγαθήματα όμοια, θέλει 
πληθύνει τόν άριθμόν τών γενναίων πατριωτών, 
καί θέλει γνωστοποιεί τά ονόματα των είς τήν 
Ευρώπην, διά νά συγκαταριθμώνται είς τήν χο
ρείαν τών αθανάτων ‘Ηρώων' δθεν έπ αί>τω- 
τούτω συνεστήθη ήδη καί η παοοϋσα έν Μ=σο- 
λογνίω έφημερίς, φέρουσα το δνομα ΕΛΛΗΝΙ
ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ καί θέλει εμπεριέχει.

ά. Ειδήσεις άκριβώς τών καθ έκάστην συμ^αι- 
νόντνν είς τήν ‘Ελλάδα, τήν δσον τό δυνατόν 
άληθή περιγραφήν τών μαχών τών διά ξηράς 
καί θαλάσσης, καί τά ονόματα τούτων, 6ίον. 
κατ’ αύτάς έξόχως διέτρεξαν διά τής γενναιό- 
τητος αύιών καί άνδραγαθίας, και ειςί 
ποίους άνήκει δικαίως τό ονομα ΠΡΟΜΑΧΟΙ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

β'. Τάς διαπραγματεύσεις τοΰ πολίτικου  ̂καί 
έκτελ*στικοΰ σώματος· τών φιλελλήνων Ευρω
παίων τάς άλληλλογραφίας και πράςεις.

γ'. Τήν διασαφήνησιν τών δικαιωμάτων του 
πολίτου καί τάς άναφοράς αΰτοΰ πρός τους νό
μους και τήν θρησκείαν.

δ \ Προτροπάς άναφερομένας είς ανέγερσιν του 
έθνικοΰ πνεύματος καί άποτεινομένας εις τ ^  ν® 
καταστήση τό έθνος ικανόν νά προμάχεται υπερ 
τών νόμων καί τής πατρίδος κατά τών έξωτε- 
ρικών καί έσωτερικών έπιβούλων.

έ. Νέας έφευρίσεις άναφερομένας είς τη» πο
λεμικήν οικονομίαν, είς τό έμπόριον^ καί τήν 
γεωργίαν, είς τήν ιατρικήν, είς έργοστάσια (φάμ- 
πριχα-,) καί ειδήσεις περί συστάσεως νέων 
σχολείων

ς’. Πολιτικάς καί πολεμικάς ειδήσεις της 
Ευρώπης καί τών λοιπών τής οικουμένης με
ρών,καί μάλιστα έκέίνας δσαι μετρικώτερον ε- 
-/ουσιν άναφοραν καί έπιρροήν πρός τά πράγμα 
τα τής ‘Ελλάδος, όπου δμως θέλομεν άποφύγειν 
νά άπακοινώμεν τών Ευρωπαϊκών αΰλών την 
πολιτικήν,

ζ". Καί τελευταΐον, τήν βιογραφίαν τών έπι- 
σημοτέρων Ηρώων καί πολιτών, των διαπρε- 
ψάντων είς τούτον το·> εΰγενή καί δίκαιον α
γώνα, καί ώδάς ύπέρ του ίεροϋ τούτου πραγμα- 
τος. ‘Η έφημερίς αΰτη θέλει έκδίδεσθαι δις τής 
έβδομάδος· καί ή έτησία αΰτής τιμη θελει εισθαι 
είς τάληοα κολλωνάτα ισπανικά (χωρίς δμα>ς της 
πόστας τά έξοδα) τά όποια πρέπει νά προπλη- 
ρώνωνται κατά τριμηνίαν,_ πρός τους κατά τόπους 
διορισθησομένους έπ’ αΰτώ τούτω έπιστάτας,^τών 
δπο'ίων τά δνόματα θέλουσι κοινοποιηθή δι’ ί -



344 Β Ι Ω Ν g

ν'ος τών πρώτων τυπωΟησομένων φύλλων τής Έ -  
φημερίδος.

Παρακαλοΰνται οΐ φιλογενεΐς καί φιλέλληνες 
νά συνδράμωσιν εις τήν άποπεράτωσιν του κοι- 
νωφελοδς καταστήματος τούτου, άποστέλλοντες 
πρός τούτοις άνεξόδως τάς ειδήσεις αΰτών καί 
παρατηρήσεις, διευθύνοντες τά πρός τούτω γράμ
ματά των προς τόν διατάκτορα τής Έφημ»ρίδος 
δστις εΐναι’

Έ ν Μεσολογγίω τη 18 Δεκεμβρίου 1823.
Ό  ιατρός 

Άρ. Ίωάν. ’Ιάκωβος Μα’ϊερ.

ΪΙιρ ι 3s τής ’Ελευθερίας τον τύπον, τα 
φρονήματά μας ίξηγοΰνται σαφβς  
είς την ακόλουθον περίοδον των 

[συγγραμμάτων τοϋ Βενθάμ.

Τ· μας διδάσκει ή πείρα εις τάς Ικστρατείας 
τής ’Αμερικής; Οΰδεμίαν καταδρομήν διά συγ
γράμματα γράφοντα έναντίον τής Διοικήσεως 
5έν δύνανται νά κάμουν οί Διοικηταί καθ’ 3 
Διοικηταί, άλλά μόνον καθ’ ο άπλοΐ πολιται. 
Οΰδέ περιορισμός τις δύναται νά γένη είς τήν 
Αμερικήν περί τών συνελεύσεων, αί όποΐαι συ

ναθροίζονται διά νά κρίνουν περί τών συνταγμα
τικών πολιτικών ύποθέσεων, ή περί τίνος πρά- 
' ΐ ω’, Αιοικήσεως, ή περί τής διαγωγής 
τών υπουργών αυτής. Μόλον τοΰτο αν ηναι τό
πος δπου ουτοι οί περιορισμοί ήμποροΰσαν νά 
ηναι αναγκαίοι ή νά όϊηγώσιν εϊς τήν καλήν 
Διοίκησιν, αυτός βέβαια άπρεπε νά ηναι ή ’Αμε. 
ί-ιχή Ιπειδή έκεΐ δ λαός είναι δλος ένοπλισμέ- 
νος, καί ένοπλισμένος ένπαντΐ καιρω υπέρ παν 
άλλο μέρος γής.

Είς αυτήν τήν άρίστην Διοίκησιν, ύπό τήν 
δποίαν δεν συνέβη ή παραμικρά ταραχή εις διά- 
στημ^χ 40  έτών, είναι έπίσης έλεύθερον τό συνο- 
μΛεΐν δημοσίως, ώς τό συντρώγειν ιδιαιτέρως.

Αλλα τί θέλετε νά κάμωμεν; θέλετε νά 
κχταστρέψωμεν τήν Διοίκησιν; θέλετε νά μείνη 
ή Διοίκήσις τοΰ τόπου, χωρίς τινά ύπεράσπισιν: 
καί την ύπόληψίν της έπί τής όποιας θεμελιοΰ- 
ται εντελέστατα ή δύναμίς της· «ΰτόν λέγω τόν 
τοσον πολύτιμον θησαυρόν θέλετε νά παραιτή- 
σωμεν χωρίς ύπεράσπισιν; θέλετε νά άφήσωμεν 
να αφανισθή αΰτη ή δύναμις άπό κάθε δυσαρε-

στούμενον; εις παρομοίαν καπα'στασίν πραγμά
των χωρίς τό παραμικρόν έπιστήριγμα stvai δυ
νατόν νά ύπαρξη Διοίκησις; Μάλιστα πανταχοΰ 
καί ή διοίκησις θέλει εισθαι καλητέρα ές αι
τίας αΰτής τής Ελευθερίας· θεωρήσατε τάς ε- 
νωμένας επαρχίας οπου θέλετε ί'δη μίαν διοίκη- 
atv χωρίς τινά κατά τών Αιβέλλων νόμον.

Πριν έκδοθή δ κατά άποστασίας νόμος ουδεΐς 
πολιτικός Αίβελλος δέν ήχούσθη νά κατατρεχθή 
εις τήν ’Αμερικήν, καί ό κατά στάσεως νόμος έ -  
5εδόθη μέν ά,-.c τήν τοΰ 'Ιουλίου κατά τό 1798 
έ'τος γενομένην συνέλευσιν, άνευρέθη δέ διά τοΰ 
ιδίου του περιορισμού κατά τόν Μάρτιον 1801 
καί μ’ δλον δτι η τον ολίγη ή καταδρομή είς 
αΰτόν τόν νόμον, άκόμα καί δταν ^τον εις τήν 
μεγαλητέραν του δύναμιν, δυσηρεστήθη πολλά 
τό έθνος, καί οί υπουργοί οί όποιοι είσήγαγον 
αΰτόν τόν νόμον ήναγκάσθησαν άπό τήν ψήφον 
τοΰ λαοΰ νά παραινήσουν τά άξιώματά των κατά 
τόν Μάρτιον 1801· μετά ταύτην τήν περίοδον 
κάμμία νόμιμος καταδρομή δέν ήκολουθησε 
κατά διαταγήν τής Διοιχήσεως εναντίον τών 
πολιτικών Αιβέλλων. Είς δέ τόν τελευταϊον πό
λεμόν αί πράξεις τής διοική’σεως τής ’Αμερικής 
κατεκρίθησαν άπό τήν άντιδιοικητικήν φατρίαν 
μέ μανιώδη καί άπεριόριστον έλευθεροστομίαν, ή 
δέ διοίκησις έπαναπαύετο έντελώς έπάνω είς 
τήν κοινήν γνώμην κα! τάς αΰτοθελήτους δημο
σιεύσεις τών φρονημάτων τοΰ λαοΰ, καί τέλος 
δι αΰτοΰ τοΰ τρόπου, ό β^αχίων τοΰ έθνους ά - 
ποκαθίστατο ίσχυρώτερος.

Μεσολόγγιον τή 18 Δεκεμβρίου 1823.

Κύριε.
Ευχαρίστως σας στέλλω τήν προκήρυξιν τής 

Γραικικής Έφημερίδος* δτινας έπιθυμεϊ τήν ευ
τυχίαν τής άνθρωπότητος συμφωνεί μετ' έμοΰ, 
δτι κανέν αλλο μέσον δέν όδηγεΐ τόσον είς αΰ
τόν τόν σκοπόν, ίσον ή πολιτική ελευθερία· καί 
δέν δύναταί τις ποτέ νά φθάση είς τόν τέλειον 
βαθμόν τουτου τοΰ σκοποΰ, χωρίς τήν δημοσίευ- 
σιν, ήτις^ θίλει προχωρήσει μέ γΐ|·αντιαΐα βή
ματα δια τής ελευθερίας τοΰ τύπου· δι’ αΰτήν 
την αιτίαν έπιθυμώ πολΰ νά ϊδω έλευθέραν τινά 
τυπογραφίαν είς τήν Ελλάδα. Έπιθυμώ νά ΐδώ 
τό ελληνικόν έθνος μέ τά άνήκοντα φώτα διά νά 
ηναι ένάρετον καί άκατανίκητον, τόσον πνευμα- 
τικώς, δσον καί σωματικώς.

Σεϊς τρέφετε βίδαια τά αΰτά φρονήματα, διό
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καί έπιθψώ νά ίπιχειρισθήτε, δλα τά δραστή- λέγοντες καί γράφοντες πρός τους φίλους
ρια μέσα διά νά έκτανθή πανταχοΰ και κοινο- τήν έκ τούτων ώφέλειαν.
ποιηθή αυτη ή προκήρυξις διά νά άποκτήσουν Μέ τό άνήκον σέβας εΐματ
συνδρομητάς αΰτά τά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Πρόθυμος δοΰλός σας

σας

Λ Ο Γ Ο Σ
έκφωντβεϊζ την 27ην Δεκεμβρίου 1&73
κατά τά  έγχαίνια τοϋ έν Σμύρνη Έ ιιπο- 

ριχοϋ Λυκείου inb  τοΰ διευθυντοϋ 
αΐιτον Π. Καπλανίδου.

Κύριοι,
’Αναγκαία καί λυσιτελής άπεδείχθη άνέκα- 

θεν ή έν τοΐς Σχολείοις συνήθεια, ΐνα ό διευθύ- 
νων τοιαΰτα καταρχόμενος τών έν αΰτοΐς παρα
δόσεων άπευθύνη τινά πρός τους Προϊσταμένους 
αύτοΰ, πρός Έφορους, περί τής πορείας, ήν 
μέλλει νά διανύση καί έξηγήται πρός 
πάντας τόν σκοπόν τοΰ, δπερ διευθύνει Σχο
λείου, πριν ή δολιχοδρομήση μετά τών μα
θητών καί τών συναδέλφων αύτοΰ τό μακρόν καί 
επίπονον τής διδασκαλίας των στάδιον. Ουτω δέ, 
ώς είκός, προλαμβάνονται αί Ικ παρεννοήσεως 
τυχόν άπευκταΐαι συνέπειαι.

Διά τοΰτο κάγώ, εί καί δψέ διά τάς συνή
θεις άνωμαλίας, αι'τινϊς πάντοτε συμπαρομαρ- 
τοΰσιν είς τήν ΐδρυσιν νέου έκπαιδευτικοΰ καθι- 
δρύματος, είς εκπλήρωσιν τοΰ έν τοιαύταις περι- 
στάσεσιν έπικρατοΰντος έκασταχοΰ καλοΰ, ωφε
λίμου ϊθους, μετά χαράς δμα καί σεβασμοΰ πα
ρίσταμαι σήμερον ενώπιον Σεβαστής έφορίας, εΰ- 
γενών συναδέλφων καί προςφιλών μαθητών μου, 
ΐνα είπω ολίγα τινά, δσον ένε?ι, τά άναγκαιότατα 
περιυριζόμενος μόνον περί τήν έ'κφρασιν τής ευ
γνωμοσύνης μου, τοΰ δισταγμοΰ καί τής έλπί- 
δος, μεταξύ τών όποιων ή ψυχή μου κυμαίνε
ται, καί είς βραχυτάτην άφήγησιν περί τής αρ
χής καί τής καταστάσεως τοΰ άρτιφανοΰς τού
του Λυκείου.

Έ π ί τετραετίαν διδάσκων ένταΰθα, Κύριος 
πολλάκις Ιχω άκούσας παρά πολλών ευ φρο-

νούντων, άλλά δή καί αΰτοΤς ομμασιν ϊβλεπον 
δτι ή πολυάνθρωπος αυτη πόλις, ή κ*ιρίως 
χουσα τής γής και θαλάσσης πυλών άγχίθυρος 
τοΐς εθνεσι, τό κέντρον τοϋ τής Ανατολής  
ίμπορίον, ή μητρόπολις της Μιχράς Ά σ ία ί ,  ή 
φιλόμουσος, λέγω, Σμύρνη, κεκτημένη διάφορα 
καί άξια λόγου Σχολεία, ιδιωτικά καί δημόσια, 
έθνικά καί άλλόφυλα, καί συντηροΰσα γενναίως 
περιώνυμον φιλολογικόν Γυμνάσιον, στερείται 
δμως ε’ίδους τινός Σχολείου, Realschule γερ- 
μανιστί καλού μένου, ϊν’ έν αΰτω πρός τή χρι
στιανική εκπαιδεύσει, τη έλληνοπρεπεΐ ανατροφή 
τών ορθοδόξων παίδων καί τη καταλλήλω προ- 
παρασκευή τών μαθητευομένων είς έπιστημονι- 
κάς σπουΒάς, καταρτίζωνται οί σπουδάζοντες διά 
ποικίλων, ικανών καί χρησιμωτάτων γνώσεων 
καί διά τής έκμαθήσεως τών βοηθητικών ξένων 
γλωσσών είς τό έμπόριον, είς τάς τέχνας καί 
είς τόν πρακτικόν βίον έν γένει.

Τοΰτο δέ έχων κατά διάνοιαν διενοούμην πρό 
έξαμήνου, άν πρεπη ν’ άναπληρώσω έγώ την 
έλλειψιν ταύτην καί νά πραγματώσω ιδέαν άπό 
πολλών έτών κυοφορουμένην, ή ν’ άποδεχθώ 
Γυμνασιαρχίαν κατά συγκυρίαν προτχθεΐσάν μοι 
τότε. Καί ή μέν κλίσις μου καί ά,-άπη πρός την 
φιλόξενον Σμύρνην καί τό όφειλόμενόν μου κα
θήκον πρός τους έντιμους αΰτής κατοίκους, άνθ’ 
δσων πράγματι αγαθών καί τής γενικής ΰπολή- 
ψεως άπήλαυσα πάντοτε παρά τούτων, μέ πα- 
ρώτρυνεν, ΐνα καί παρά τάς ύλικάς μου δυνά
μεις άναλάβω εΰτόλμως έργον γιγάντων μόνος, 
γινόμενος οΰτω, δση μοι δύναμις, ωφέλιμος εις 
τήν πόλιν. Τό δυσχερές δμως τού έργου μέ κα- 
χέστελλε, καθόσον δή άνελογιζόμην Ινθεν μέν 
τήν εΰθύνην, ήν άνελάμβανον άπέναντι τρυφερας, 
ζωηρας νεολαίας χαί άπέναντι κοινωνίας τοσού- 
τψ νοήμονος καί τοσοΰτον άξιολόγου, £νθεν δέ
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τό ανεπαρκές τών δυνάμεών μου· ωστε μεταξύ 
δύω έκλυδωνιζόμην κυμάτων, δτε μέν εις τό 2ν 
ωθούμενος καί ά'λλοτε εις το άλλο.

Είς τοιαύτην δε διχοστασίαν ταλαντευόμενος 
καί έπί τινα χρόνον Ιν μετεώρω σαλεύων ένέ- 
δωκα τέλος είς τήν φωνήν της καρδίας μου,ά- 
ναθείς, δπως πάντοτε, τήν πάσαν έλπίδα μου 
είς τήν έξ νψονς άντίληχμ»*, τήν πάντοτε τά  
άσθενη θεραπεύουσαι και τά  έλλείποντα κ -  
νακληροϋσαν καί έπιστηριζόμενος, ώς είκός, 
είς τήν φιλάγαθον διάθεσιν τών φίλων Σμυρ- 
ναίων.

Ουτω λοιπόν έρρίφθη 5 κΰβος* άγγελίαι έδη- 
μοσιεύθησαν, κανονισμοί έξέδόθησαν καί διενεμή- 
θησαν, οικίαι έπί μισθω έλήφθησαν αλλεπάλληλοι 
Καθηγηταί καί Διδάσκαλοι προσεκλήθησαν οί 
κατάλληλοι, βιβλία προς έγγραφήν ήνεώχθησαν, 
ένί δέ λόγω άπαντα βαθμηδόν ήτοιμάσθησα» καί 
δή καί 5 τή; ένάρξεοι; τής διδασκαλία; χρόνος 
eiti θύραις είστήκει* καί μόνον τό σπουδαιότατον 
πάντων ύπελείπετο τότε εις συμπλήρωσιν δλου 
τοϋ έργου, ή προςέλευσις μαθητών διότι καίτοι 
έν τώ Μητρώω ένεγράρησαν τρόφιμοι μέν περί 
του; 30, ώς εξωτερικοί δέ περί τους 50, δμως 
περί τάς άρ/ας Σεπτεμβρίου δέν ησαν πράγματι 
μαΟηταί, εϊμή δύω, καί οϋτοί είσιν οί δύω άνε- 
ψιοί μου.

Ωςτε, έφ’ ίσον έποίουν τήν σύγκρισιν τούτων 
τών μαθητών μου πρός τό πλήθος τών Διδα- 
®κάλων, άλλά δή καί πρός τάς ύπερόγκους 
δαπάνας, «λιγγία δ νους μου, ώ;περ μεθύων, 
καί τά μέλη μου πάντα κατελάμβανε τότε, 
ώς είκός, φόβος καί τρόμος. Ουτω δίδει— 
λιών καί διστάζων περί τής έπιτυχίας τοΰέρ- 
ΪΟ'-ί έτοιμος ή μ ην έκ πρώτης άφετηρίας ν’ άπο- 
σκιρτήσω εΰθΰς τής ιδέας αυτής έπιλέγων προς 
πάντας Tb έν άλλη τινί περιστάσει λεχθέν υπό 
τοΰ Δημοσθένους ού συντεταγμαι.

‘Ω;εϊ μή ήρκουν δέ μόνον ταΰτα τά έσωτερικά 
βάσανά μου, τα προσκόμματα καί ή άμφιβολία, 
έπέπρωτό μοι πρός τούτοις νά έχω καί έ'ξωθεν 
δήγματα Ιοβόλων εις έπισφράγισιν τών άγώ- 
νων, τοΰ μέν έπικρίνοντος τόν κανονισμόν μου, 
τοΰ δέ κατακρίνοντος τόν σκοπόν μου, ετέρου δέ 
αποδίδοντας μοι διαφόρους τίτλους, καί τοΰ άλ
λου κακολογοΰντός με &,τι επ' άκαιρίμαν γ \ώ σ -  
cαν έλθοι. Καί ταΰτα πρός τό καλόν τής κοινό- 
τητος, πρός χο συμφέρον τοΰ έθνους !

Εγώ δμως πάντοτε έχων άκράδαντον την 
πεποίθησιν είς τήν θείαν έκείνην δύναμιν, έξ ης,

ώς άπό τοϋ ώκεανοΰ πάντες μέν ποταμοί, %&- 
σα δέ θάλασσα άγαθότητος άπορρέει, « έγινόμη* 
ώσεί άνθρωπος ονκ άκούων καί ονκ εχων i f  
ιω  στόματι αύτοΰ έλιγμούς,ν λέγων κατ’ έ  -  
μαυτόν ταΰτα μόνον « οΰ φοβηθήσομαι άπο  
μυριάδαν λαοΰ των κύκλω συνεπιτιθε μένων 
μοι η διότι πεσεΐται μ ϊν  βκ τοδ κλιτούς σου 
χιλιάς και μυριάς ίκ δεξιών σου, προς σ ϊ <Ϊ3 
ονκ έγγιεΐ· 'ύπλω γ'χρ κυκλώσει σε ή αλήθεια, 
ό δε Κύριος κατευθυνεϊ τά  διαβήματα σου είς 
όΰόν ειρήνης.

Καί εΐναι μέν αληθές δτι τό έργον τοΰ Δ1* 
δασκαλοί) έςί’/ουράνιον, είναι θειον καί δή καίέκ 
τών μάλιστα ώφελίμων· ή δέ άποστολή αΰτοΰ, 
Άποστολική, τοΰ Ευαγγελίου· διότι, άν μάλι- 
στο τύχη τό μέν σπέρμα σπουδαΐον, ή δέ γή ά- 
γαθή καί ό γεωργός έπιστήμων, τί άλλο καλ- 
λ/τερον είναι παρά νά μαθητεύη τις έθνη, δι
δάσκων έπωφελώ; σφριγώσαν νεότητα καί θε
ραπεύω; πάθη βαθέως έ^ριζωμίνα έν ταΐς άπα- 
λαΐς ψυχαΐς τών παίδων είτε έξ ανατροφής ή 
κιστα έπιμεμελημένης, είτε έκ κακών έξεων καί 
δμιλιών κακοήθων, έν γένει δέ νά γίνηται με
ταξύ τών ανθρώπων νό αίρων τάς αμαρτίας 
τοΰ κόσμου» καί νά καθι^άτοΰς^νθρώποιις χρη
στούς, έλευθερους πολίτας.

Ά λλά, Κύριοι, ώς πάντα τά έπαγγέλματα, 
έχει καί τοΰτο τά; δυσχερεΐας. Τώ δ'ντι, δπως 
ή φύσις αυτή ή έπιχέουσα άφθόνους εΰεργεσίας 
έπί τής γης, μαστίζει αΰτήν ώ ; τό πλεΐστον διά 
θυελλών, καταιγίδων, διά σεισμών χαί πλημμύ
ρας, ο’ύτω και έν τώ κόσμω τω ΰλικω καί τω 
πνευματικοί οΰδεμία άρμονία άνευ διαφορά;, χώ - 
ρίς άντιστάσεω; καί οΰδέν αγαθόν κακότητος 
άμικτον « έκ τΛν διαφερόντων καλλίσιην άρ -  
μονίαν και π ά η α  κατ’ εριν γίγνεσθαι» λέγει 
δ ‘Ηράκλειτος παρ’ Άριστοτέλει. Συγκρούσεις 
λοιπόν καί αγώνες καί πόλεμοι είσίν οί δροι 
τών άγαθών τών ανθρωπίνων κοινωνιών· “ ί 
δρωτα θεοί τής αρετής προπάροιθεν εθηκαν»  
κατά δέ τόν Απόστολον Παύλον “ ούοζις στε- 
φανΰΰται, εάν μή νομίμως άθλήση ,

Μόνον οι μέτριοι άνθρωποι, ους μάλλον τά 
παρόντα δεινά πτοοΰσιν, έκπλήττουσιν. ή αί έλ - 
πίδες τών μελλόντων άγαθών διεγείρουσι καί 
έξάπτουσι, μόνον τά μέτρια ταΰτα πνεύματα καί 
οί δειλοί χαρακτήρες πανταχοΰ, δπου καθορώσι 
τήν έξαψιν τών παθών, τά δπλα προκληθέντα 
ΰπό τών δπλων, τόν κεραυνόν είς τόν κεραυνόν 
άντηχοΰντα, σιενάζουσιν, ολοφύρονται καί χα-
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ΐάρϋντίι ιόν αίτιον τόν "διαταράξαντα την προς- θεΐσά μοι τή» έκπαίδευσιν πέντε καί δγδοήκοντα 
φιλή αΰτών ήσυχίαν. Ά λ λ ’ δ άνθρωπος, δςτις νέων. ‘ΟμοΙογώ δτι ή κολακευτικότερα δι’ εμέ 
έν τώ βίω α ΰ τ ο ϋ  οΰδέποτε συνεκρούσθη, ουδέποτε άμοιβή ύπήρξεν αυτη καί θεωρώ ήδη έμαυτόν 
έπολέμησε χάί οΰδέποτε δυσάρεστόν τι συνήντη- πληρέστατα βραβευθέντα. Τοΰτο δε τό δείγμα 
σεν, έστιν δ ταλάντατος πάντων· διότι οΰδέποτε τής πρός έμέ άγαθή; διαθέσεως τών φίλων 
Ιγνω αΰ^ς έαυτόν, ουδέ ή τύχη, ή άείποτετοΰς Σμυρναίων μετά χαράς καί ευγνωμοσύνης άπο- 
ά ρ ί σ τ ο υ ς  προςβάλλοοσα, παρέσχεν αΰτώ άφορμήν, δέχομαι ώς άριστον οιωνόν τή; έν τω μέλλον-
ΐνα άναπτύξη πάσας τάς ήθικάς καί σωματικάς τι κοινής είς άρετήν καί μάθησιν έπιδόσεως τών 
αΰτοΰ δυνάμεις. ‘Ο τοιοΰτος δέ άνθρωπος ουδε— υιών των.
ποσώς διαφέρει τής ντκρας θαλάσσης ή σα- Ά λλ’ έπειδή τό έμπορικόν τοΰτο Αύκειον, 
προΰ τίνος καί λιμνάζοντος υδατος. ατε έχον σκοπόν γενικώταιον, ανήκει μάλλον

* Τοιαΰτά τινα φιλοσοφών τότε, Κύριοι, άφή- είς τό δημόσιον, έπειδή δ’ επομένως μόνη  ̂ ή 
κα τά πράγματα νά λαλήσωσι μόνα προϊόντι τώ γνώμη μου δέν άρκεΐ είς παραδοχήν ή βεβαίω- 
χ,ρόνψ εις τά βέλη αΰτών τά ήκονημένακαί προ- σιν ιδέας, συστήματος, σχεδίου ή πράγματος συ- 
εχώρόυν γενναίως έπί τό έργον, ευ είδώς δτι νάδοντος ή άπάδοντος πρός ιόν σκοπόν τοΰ Α υ- 
μετά την θύελλαν έρχεται ή εΰδία, μετά τόν κέίου, άλλά προςαπαιτείται τό κΰρος άλλων ά - 
πόλεμον ή φιλία χαί έπί τέλους γίνεται δόξα εν συγκρίτω λόγω έμοΰ πολυπειροτέρων, καί έπειδή 
νψίστοις Θεω καί έπι γής ειρήνη ίν άνθρώ - πασα ή πόλις μετά τών πέριξ μετά τοσοϋτον 
not ς εύδοκία. Καί κατά τοΰτο οΰδεποσώ; ήπα- πάταγον καί τοσοϋτον κρότον προσδοκά, ινα Ιδγ) 
τήθην. Διότι ιδοΰ, ώς έκ θαύματος, καί τό Αύ- εϊ άληθεις είσι πράγματι αί δοθεΐσαι έπαγγε- 
κειον ήνεώχθη, καί αί τάξεις έσχηματίσδησαν λίχι μου, διά τοΰτο έπάναγκες έθεώρησα κ ϊί 
πάσαι πλήν τής έ. τοΰ Γυμνασίου και αί κυρι- έξελεξάμην εΰθΰς έξ αρχής μεταξΰ τών δια- 
ώτεραι ξέναι γλώσσαι, Γαλλική, Αγγλική Γερ- πρεπεστέρων και τών τά πρώτα φερόντων τής 
μανική,Λατινική,καί Τουρκική,προεξαρχούσηςτής Σμυρναΐκής κοινωνίκς άνδρας εΰφυεΐς, έπιστή- 
ή;/ετέρας διδάσκονται εΰμεθόδω; ΰπό πολλών καί μονα;, άνδρα; εΰγενεΐς, πολυιδμ,ονας, άνδρας 
έκλελεγμένων, καί πρόοδοι έπαισθηταί άναφαί- σεβαστού;, σπουδαιότητος, άνδρας γεραροΰς και 
νονται ήδη άναλόγως τοΰ χρόνου,άλλά δή καί αί έρίηρας έταίρους, ίνα τήν μέν Διεύθυνσιν ΰ«ο- 
πρόσοδοι εΰτυ^ώς ίσοφαρίζουσι πρός τάς μεγάλας στηρίζωσι διά τών ειλικρινών συμβουλών αΰτών, 
δαπάνας. διατών σοφών γνώσεών των, τήν δέ μαΟητιώσαν

Λοιπόν ευρισκόμενο; έν τω μέσω τών ζορερω · νεότητα ένθαρρύνωσι διά τή; συχνής έπισκεψε-
τάτων τρικυμιών, αΐτινες ήπείλουν τό σύμπαν νά ώ; των εις τήν πρόοδον, διά δε τής μεγάλης
κατακλύσωσι καίδιατελών, ώς μή δφειλον, άνευ έπι^ροή; των τήν κοινωνίαν φωιίζωσι περί τών 
χρημάτων, άνευ προστάτου, «οί di φ ί\ο ι μου συμβαινόντων ένταΰθα καί ένί λόγω, δπως συγ- 
καί οί πλησίον μου έξ έναντίας μου ήγγισχν κροτήσωσι τήν έφβρευτικήν έπιτροπήν τοΰ Λ υ- 
καιοί έγγιστά μου άπο μακρόθεν έστησαν,nib» κείου.
είχον δίκαιον, Κύριοι, νά άναθέσω τό Λύκει- Είς τούτους δέ σήμερον τους σεβαστούς έμοί
όν μου ΰπο τήν άμεσον προστασίαν τοΰ Μ εγά- φίλους άναθέτων μετά Θεόν τήν ηθικήν ΰποστή-
λου Θεού καί Σπτήρος ήμών Ίησον Χριστού, ριξιν, τήν πατρικήν προστασίαν τοΰ πρό μηνών
άφοΰ πάσα δόσις άγαθή και π&ν δώρημα ίδρυθέντο; έμπορικοΰ τούτου Λυκείου άπο» έμω
τέλειον άννθίν έστι καταβαϊνο* έξ αύτοΰ τοϋ τήν βαθειαν εΰγνωμοσύνην μου έπί τή έξαιρέ- 
Π ατρδςτώ ν  φώτοοί', άφοΰ άπειράκις καί σή- τω αΰτώ» εΰμενεία, ή ; δείγμα τρανότατο/ π α -  
μερον τοιαΰτα θαύματα γίνονται ; ρέσχον μοι εΰθΰς έν άρχή προθύμω; άποδε-

Δόξαν λοιπόν καί εΰχαριστίας άποδιδοΰς ή -  ξάμενοι αΰτήν τήν παράκλησίν μου καί τιμή - 
δη κατ’ όρειλήν τώ θεώ ήμών καί Σωτήρι σαντ^ς με καί σήμερον διά τής εΰγενοΰς παρου- 
πάντων ένεκεν κηρύττω κατά καθήκον μυρίας σίας των. Είς δέτοΰς έκλεκτοΰς συναδέλφους μου, 
χάριτας πρός τήν κατ’ έξοχήν φιλόμουσον τών τοΰς άξιοτίμους Καθηγητάς και Διδασκαλους μου, 
ορθοδόξων Κοινότητα καί πρός πάσαν έν γένει ών οί πλειότεροί είσ; τοΐς πάσι γνωστοί καί πε- 
τήν φιλόκαλον πόλιν, δι’ ά ; συμπαθείας εΰγε- ρίπυστοί έπί τή βαθεία αΰτώ» παιδεία καί τί] 
νώς έξεδήλωσέ μοι, εΰμενώς άποδεξαμένη τήν εΰμεθόδω διδασκαλία, έκφράζω έπίσης τά; έ γ -  
σύστασιν τοΰ Λυκείου, άλλά δή καί έμπιστευ- καρδίους εΰχαριστίας μου έπ: τή προθύμω αΰ-
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τών και άδελφική συνεργασία υπέρ της προόδου 
τοϋ Λυκείου.

Καί ταΰτα μέν, Κύρ«οι, κερί της άρχής κα! 
της καταστάσεως τοΰ άρτιφανοΰς τούτου Λυ
κείου. Της δέ άρχης συν Θεω καλής άπαξ τε- 
δείσης εΰελπιστοΟμεν δτι εσεται κάλλιστον κα! 
το τέλος. Ά λλά, Κύριοι, ταΰτα επιτελών σή
μερον κατά καθήκον, δέν είμαι ποσώς προκα
τειλημμένος, ώςτε νά διϊσχυρισθώ οτι τί) άρτι 
συστάν έμπορικδν τοΰτο Αύκειον είς τήν τε
λειότητα προήχθη αμέσως. Πολλοΰ γε κα! δεΤ. 
Γινώσκω άπεναντίου τάς πολλάς καί μεγάλας 
αΰτοΰ ελλείψεις, αΐτινες λίαν καταφανείς ουται 
αμέσως προφαίνονται είς οίονδήποτε άνθρωπον. 
Βεβαίως οΰδέποτε ή τελειότης θέλει εισθαι δ 
κλήρος τής θίητής άνθρωπότητος, πλήν δμολο- 
γητέον δτι αυτη ή τελειίτης καίτοι άνέφικτος, 
αποτελεί πάντοτε τδ ιδανικόν τών προθέσεων 
καί τών σκοπών τών ανθρώπων. ’Ίσως το γεω
μετρικόν τοΰ ασύμπτωτου φαινόμενον θά επα- 
ναλαμβάνηται αιωνίως έν τω πολιτίιΐω και ή -  
θικω τούτω κόσμω, άλλ’ ή έλπίς μίνη τής 
προσεγγίσεως άρκεΐ, ΐνα έξάψη τάς εΰγενεΐς ψυ- 
χάς, τάς γενναίας πρδς τδ καλδν, τδ υψηλόν 
καί τδ μέγα.

Διδ κα! ήμεΤς θέλομεν πάντοτε καταβάλλει 
πάσας τάς δυνατάς ήμών προςπαθείας, δπως 
αείποτε πρδς τδ βέλτιον τείνοντΒ; άναπληρώμεν 
κατά μικρόν τά έλλείμματα ταΰτα. Χάριτας μά- 
λυτα  θά δφείλωμεν πρδς τους είς αΰτά; τάς έλ- 
λείψεις έφίστώντας τήν προσοχήν ήμών φίλους· 
έγώ τοΰλάχιστον φρονώ άδιστάκτως δτι τή ά- 
μέσω έποπτεια τής Σεβαστής έφορίας, ήν πάν
τοτε έπικαλέσομαι χαί τιμήσω,τή είλικρινι! 
βοήθεια τών άγαθών, φερεπόνων καί εΰγενών 
συναδέλφων μου, χαί τή άπαραιτήτω συμπράξει 
τών φιλοστόργων Γονέων κα! φιλομούσων συμ
πολιτών μου, τδ καθ’ έαυτδ χαλεπδν κα! έρ- 
γώδες κα! μετά πάσας τάς έμάς έλλείψεις θέ
λει μοι άποβή έλαφρότατον. Ταΰτα δέ πάντα έν 
φαιδρότητι ψυχής ίναλογιζόμενος έμπλεως γί
νομαι χρηστοτάτων ελπίδων δτι επιτυχία θέλει 
στέψει τους πόθου; έμοΰ καί cmv φίλων. Ή  δέ 
έλπις αΐιτη μέ ένθαρρΰνει δτι πάσα έν γένει τών 
φιλοκάλων πολιτών ή χορ*ία θέλει άποδεχθή 
καί έκτιμήσει- τοΰ? πόνους ήμών κα! τάς προς
παθείας. Κα! ήμεΐς τέλος πάντων έ’χοντες τήν 
συνειοησιν ήμ ΰν άναπεπαυμένην, συνηγορούσαν 
θέλομεν απολαύσει τήν ά’μετρον εΰχαρίστησιν 
δτι δεόντως έςεπληρώσαμεν τήν Οείαν άποστο-

λήν ήμώ* κα! πληρέστατα έδικαιώσαμεν τας 
εΰχάς τής Πατρίδος,

Κα! ταΰτα μέν σήμερον, Σεβαστή ίφορία, ’Α
ξιότιμοι Κύριοι, ίκανα' ώς πρώτος ασπασμός 
πρδ; ΰμας κα! τους προσφιλείς μαθητάς μου έν 
προοιμίω τής ήμ*τέρας διανοητικής κα! ήθικής 
συμβιώβεως, ό δέ παντός έργου καί λόγου καί 
βίου μετρητή; κα! τελειωτής Θεδς άς άγιάση 
αΰτήν καί κατ’ εύχήν πάντων δς στεφάνωσή. 
’Αμήν.

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
E M n iS T O iT J iU S .

‘Ο θεός ό αιώνιος ϊΐναι καταφυγή," 
χαΐ δποστήρημα οί αιώνιοι βραχίονες.

Δεύτερον. 33 . 27.

Τίς δέν Ιχει ανάγκην νά κατέχω τδ ά- 
σφαλές τοΰτο καταφύγιον, δπερ έγίνωσκεν δ 
Μα>ϋσής κα! δπερ υπόσχεται είς δλους έκείνους 
οί'τινες έκζητοΰν. την ίσχυράν προστασίαν τοΰ 
‘Γψίιτου; Τίς δέν ανησυχεί διά τδ μέλλον του, 
τίς ϊέν άπαντά δυσκολίας έν τφ κόσμω τούτα» ; 
τίς δεν αισθάνεται ήθικάς θλίψεις υπέρ τών ό
ποιων ή συνδρομή τών άνθρώπων είναι ανίσχυ
ρος καί τάς όποιας μόνον ή παντοδυναμία του 
Θεοΰ δύναται νά θεραπεύση; Ή  Ιμπ'στοσύνη 
είς τδν Θεδν είναι άντικείμενον δπερ ο
φείλει τις νά έχη πάντοτ» πρδ δφθαλμών, Έ ν 
παντ! τρόπψ κα! χρό/ίο Ιχομεν τάς άΟλιότητάς 
μα;, καί αίσθανόμεθα τήν άδυναμίαν μας, ώς έκ 
τούτου έχομεν άνάγκην νά ένθυμώμεθα δτι δ 
Κύριος είναι ασφαλές καταφύγιον διά τοΰς ϊ -  
χον :ας εμπιστοσύνην είς αΰτόν.

Εντούτοις ή πρός τδν θ*δν έμπιστοσύνη δεν 
είναι εί; τδν άνθρωπον, έν τή παρούση αΰτοΰ 
καταστάσει, φυσιχή τις διάθεσις. Τδ α’ίσθημα δ- 
περ δ άνθρωπος δοκιμάζει φυσικά ώς πρδς τδν 
Θεόν δέν είναι ή έμπιστοσύνη, άλλ’ ό φόβος, 
‘Οσάκις δ Θεδς πλησιάζ«ι τδν άνθρωπον, καί 
φανερώνει πρδς αΰτδν τήν δύναμίν του, οΰτος 
άντί νά αίσθανθή εόγνωμοσύνην άπεναντίας αι
σθάνεται τρόμον. Τοιοΰτον ήτον τδ αίσθημα τοΰ 
Ά δάμ, δπόταν ήκουσε τήν φων>,ν τοΰ Αιωνίου 
περιπατοΰντος είς τήν Έδέμ, «"Ηκουσα τήν φω
νήν σου είς χδν παράδεισον καί έφοβήθην, διότι
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είμαι γυμνός καί έκρύφθην». Τοιοΰτον Οπήρξβ 
to αίσθημα τοΰ Γεδεών, όπόταν b άγγελος τοΰ 
Κυρίου έφανερώθη είς αΰτδν και ήγγισε μέ τδ 
άκρον τής ράβδου του τδ κρέας καί τά άζυμα 
καί άνέβη πυρ άπδ τήν πέτραν καί κατέφαγε τδ 
κρέας καί τά άζυμα. Κα! δτε δ Γεδεών είδεν 
δτι ουτος ήτον άγγελο; Κυρίου είπε τρέμο)ν 
«διατί ΐδα τδν άγγελον τοΰ Κυρίου πρόσωπον 
πρδς πρόσωπον;» Τοιοΰτον ήτο τδ αίσθημα 
τοΰ Μανωέ, δπόταν δ άγγελος τοΰ Κυρίου έ- 
φάνη είς αΰτδν άναβαίνων είς τον οΰρανον δμοΰ 
με τήν φλόγα τοΰ θυϊΐαστηρίου «Βεβαίως θέ- 
Αομεν άποθάνει εΐπεν είς τήν γυναίκα του, 
διότι ι δα. μεν τόν Θεόν.» Τοιοΰτον υπήρξε τδ 
αίσθημα τοΰ Ήσαΐου όπόταν είδε τδν Κύριον κα- 
Θήμενον έπί τοΰ θρόνου αΰτοΰ καί περικυκλοΰ- 
μενον άπδ τά Σεραφίμ. «’Ώ ! τάλας έγώ, Ιφώ- 
ναξε, έπειδή οί δφθαλροί μου ’ίδαν τδν Βασι
λέα, τδν Κύριον τών ουνάμεωϊ*, Τοιοΰτον ύ· 
πήρξε τέλος τδ αίσθημα τοΰ άποστόλου Πέτρου, 
δπόταν δ Ίτ,σοΰς είπε προς τον Σίμωνα «έπα- 
νήγαγε είς τδ βάθος, καί χαλάσητε τά δίκτυα 
υμών είς άγραν καί τοΰτο ποιήσαντες, συνέκλει- 
σαν ιχθύων πλήθος πολύ· τοΰτο ίδών Σίμων 
Πέτρος προσέπεσε τοΐς γόνασι τοΰ Ίησοΰ, λέ- 
γων, εξελθε άπ’ έμοΰ, δτι άνήρ άμαρτωλδς 
είμί κύριε, θάμβος γάρ περιέσχεν αΰτδν κα! 
πάντας τοΰς συν αΰ:ψ, έπί τή άγρα τών ιχθύων 
η συνέλαβον».

Άνήρ άμαρτωλδς είμί, ίδου τδ μυστικδν τοΰ 
τρόμου τούτου τοΰ αποστόλου, δπερ έκ πρώτης 
δψεως φαίνεται ήμΐν τοσοΰτον παραδοξον απέ
ναντι εΰεργεσία; τοΰ Θεοΰ. Διότι δ άνθρωπος 
είναι αμαρτωλό;, διά τοΰτο ή παρουσία τοΰ Θεοΰ 
είναι άντικείμενον φόβου άντί νά ήναι άντικεί- 
μενον χαράς. Πμν ή άμαρτήση ό Άδάμ έπο- 
ρεύετο άνευ συστολής καί εΰτυχής είς άπάντη- 
σιν τοΰ Κυρίου, άλλά μόλις ήθέτησε τδν νόμον 
ή παρουσία τοΰ ίδίου Θεοΰ κατέστη δι’ αΰτδν 
άντικείμενον τρόμου καί έ'κτοτε τδ αΰτδ αίσθημα 
κυριεύει τάς καρδίας δλων τών άνθρώπων. Διά 
νά εχωμεν λοιπδν έμπιστοσύνην είς τδν Θεδν, 
δέν άρκεΐ νά ήξεύρωμεν δτιδ Θεδς κατέχει τήν 
παντοδυναμίαν καί τήν άπεριόριστον γνώσιν, οτι 
γινώσκει δλας τάς άνάγκας ήμών καί δτι δύ- 
ναται νά μας εΰεργετήση, άλλ’ όφείλομεν προ
πάντων νά μάθωμεν δτι μας άγαπα καί δτι έ- 
πιθυμεΐ τήν εΰδαιμονίαν μας· άλλως ή παντο
δυναμία καί ή άπεριόριστος αύτοΰ γνώσις δέν 
είναι πλέον δι’ ήμας, είμή έπίφοβοι τελειότη

τες. Νά άπαιτήβη τις παρά τοΰ αμαρτωλού νά 
θέση τήν έμπιστοσύνην του είς τδν Θεδν ουτινος 
παρεβίασε τον νόμον, εΐναι τδ ίδιον ώς νά ζη- 
τήση τις πράγμα άντιφατικόν.

Έάν υπήρχε μυστικόν τι δυνάμενον νά μας 
πείση δτι ό 6εδς μάς αγαπά μεθ’ δλας τάς ά- 
μαρτίας ήμών· έάν εΐχωμεν λόγους νά πιστεύσω- 
μεν δτι ό άγιος καί δίκαιος ουτος Θεός, τοΰ ό
ποιου ήδετήσαμεν τδν νόμον θέλει νά μας ά- 
ποδώση τδ καλδν άντί τοΰ κακοΰ, τήν άγάπην 
άντί τής έχθρας· δτι θέλει νά μάς υιοθετήσει 
διατελοϋντες έχθροί αΰτοΰ· έάν ύπήρχεν είς τόν 
κόσμον μέσον τι δυνάμενον νά έπιφέρη ήμΐν 
τοιαύιην πεποίθησιν, τότε μόνον ή καρδία μας 
ήθελεν υποθάλπεται υπδ τής εμπιστοσύνης πρδς 
τδν Θεόν.

Ά λλά ποΰ θέλομεν τήν ε'όρει, πώς θέλομεν 
αποκτήσει τήν πεποίθησιν ταύτην δτι δ Θεός 
μας άγαπα;

Ά ς  έπάναλάβωμεν τδ παράδειγμα τοΰ άπο- 
στόλου Πέτρου καί δι’ αΰτοΰ θέλομεν μάθει τδν 
τρόπον δι’ eu ή έμπιοτοσύνη είς τδν Θεδν δύ- 
ναται νά γεννηθή είς τάς καρδίας ήμών. Εύρί- 
σκομεν έν τή ιστορία τοΰ άποστόλου Πέτρου τήν 
διήγησιν δευτέρας αλιείας, τ,/ διηγείται δ άγιος 
Ίωάννης έν τω τελευταίω κεφαλαία) τοΰ Ευαγ
γελίου αΰτοΰ καί ήτι; συνέβη μετά τήν άνάστα- 
σιν τοΰ Κυρίου είς τήν θάλασσαν τής Τιβεριάδος. 
«έξήλθον οδν οί μαθηταί καί άνέβησαν είς τδ 
πλοΐον κα! έν εκείνη τή νυκτί οΰδέν έπίασαν- 
πρωΐας ϊέ  ήδη γενομένης έ'στη δ Ίησοΰς είς 
τδν αίγιαλδν καί λέγει αυτοις, παιδία? μή τι 
ιτροσφάγιον έ'χετε ; άπεκρίθησαν αΰτω, οϋ· δ δέ 
εΐπεν αΰτοΤς, βάλετε είς τά δεξιά μέρη τοΰ 
πλοίου τδ δίκτυον, καί εύρήσετε, έβαλον ουν, καί 
οΰκ ϊτι αΰτδ έλκύσαι ί'σχυσαν άπδ τοΰ πλήθους 
τών ιχθύων» άλλά πόσον ή ύπό τών δύο τού
των θαυμάτων γεννηθεΐσα έντύπωσις υπήρξε διά
φορος είς το πνεΰμα τοΰ άποστόλου Πέτρου! 
Τήν πρώτην φοράν φωνάζει πλήρης τρόμου «Κύ
ριε έξελθε άπ’ έμοΰ δτι άνήρ αμαρτωλοί είμί» 
τήν ϊευτέραν φοράν άναγνωρίσας τδν Κύριον είς 
τό θαΰμα τής αλιείας τρέχει προθύμως είς ά- 
πάντησίν του καί ρίπτεται πρώτος τών άλλων 
μαθητών είς τήν θάλασσαν, δπως ευρεθή πλη
σίον του 1 Τί συνέβη λοιπόν μετάξΰ τών δύο 
τούτων θαυμάτων ώστε νά μεταβληθώσιν το- 
σοϋτον αί διαθέσεις τοΰ άποστόλου καί νά γεν
νηθή έν τή καρδία αΰτοΰ τοσαύτη έμπιστοσύνη 
άντί τοσούτου φόβου; Ίδου τί ουνέβη,
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‘0  Ίηρους άπέθανεν Ιπί ίου σταυροΰ, χαί δ 
άπόσ:,ολο.ς Πέτρος είχε μάθει νά γνωρίζη τήν 
αγάπηVj ένδς λυτρωτοΰ Θεοΰ είς τους πόδας τοΰ 
ίδιου σταυροΰ. Έννόησεν δτι δ Θε'ος τδν άγαπα 
μεθ’ δλας αΰτοΰ τάς αμαρτίας, καί δτι άπέθανεν 
έπί τοΰ. σταυρού, δπως εξάλειψη τά πλημμελή
ματα του. Έννόησεν δτι άντ'ι ν’ άπομαχρυνθή 
έκτοΰ 0εοΟ τούτου τής άγάπης, ώφειλεν μάλ
λον νά πλησιάση αΰτδν, δπως λάβη άφεσιν τών 
παραπτωμάτων του. ’Εννόησε τέλος οτι έχ,είνος 
δστις τδν ήγάπησε μέχρι σταυρ tnoO θανάτου δέν 
ήθελε τδν καταδικάσει πλέον, άλλ’ ήθελε χο
ρηγήσει εις αΰτδν τήν ζωήν καί τήν σωτηρίαν.

Ιδού λοιπδν, ποθητοί φίλοι, είς ποιαν πη- 
γην δφείλομεν ν’ άντλήσωμεν τήν έμπιστοσύνην 
πρδς τδν Θεόν. Δέον νά μάθωμεν πλησίον τοΰ 
σταυρού τούτου δτι δ Θεδς μας άγαπα καί δτι 
δυνάμεθα νά έμπιστευθώμεν είς αΰτδν, έπειδή 
είς τήν άπεριόριστον αύτοΰ δύναμιν ένώνει απε
ριόριστον αγάπην. Ά  I έάν είναι άλεθες δτι ό 
Χριστδς άπέθανεν έπί του σταυρού διά τά αμαρ
τήματα ημών, τί λείπει λοιπδν είς ήμάς δπως 
2χωμεν τελείαν εμπιστοσύνην είς τδν Θεόν; Ό 
ποιαν άπόδειξιν αναμφίλεκτου αγάπης ό Θεδς 
ήδύνατο νά μας δώση είμή παραδίδων τδν άγα- 
πητδν αύτοΰ υιόν είς τά βασανιστήρια τοΰ σταυ
ρού, δπως μας έλευθερώση έ» τής καταδίκης ; 
Έάν έδωκεν λοιπδν ήμΐν τδν υιόν το», δέν θέλει 
μας δώσει συγχρόνως πάν δ,τι αποβλέπει τήν 
ευτυχίαν καί ευδαιμονίαν μ α ς ; άφοϋ έπροφύλα- 
ξεν ήμας. έκ του κινδύνου τής κολάσεως διά τοΰ 
αίματος τοΰ υίοΟ του, δέν θέλει ίρ χ  μας 
προφυλάξει έκ τών κινδύνων τής ζωής ταύτης; 
άφοΰ έπλήρωσ* διά τοσαύτης άξίας τά αιώνια 
ήμών βυμφέροντα, δέν θέλει αρα έπιφορπσθή 
δι' δλας τάς βιωτικάς ήμών άνάγκας ; Καί έάν 
ενίοτε μας δοκιμάζει, έάν αιαΟανώμεθα θλίψιν 
εις τήν καρδίαν μας, έάν έ'χωμεν αποτυχίας ή 
άνη συχίας διά τδ μέλλον τής οίκογενείας ήμών, 
ή φόβον δι’ έκείνους τους δποίους άγαπώμεν, ή 
αμφιβολίας έν τή πίστει ήμών, διατί νά μήν έ -  
-ναποθέσωμεν τδ φορτίον μας είς τδν ουράνιον 
ήμών Πατέρα, δστις βεβαίως ΘΛει μάς ανα
κουφίσει χορηγών αΓσιον πέρας είς τάς δοκιμα
σίας ταύτας; Πώς, έν ένί λόγω, ή έμπιστοσύνη 
ήμών είς τδν Θεδν δέν θά ητο τελεία; δέν μάς 
άγαπα διά τής τρυφερωτέρας άγάπης ; δέν είμεθα 
' έ ν ί  του^δέν είναι πατήρ μας ; Ναί, φίλτατοι 
άκροαταί, ή γνώσις τής άγάπης τοΰ Θεοΰ, οι'α 
έκδηλοΰται έν τώ Ίησοΰ Χριστώ, ιδού ή αιώ

νιος καί άκλδνητος βάσις τής έμπιστοσύνης ϊίς 
τδν Θεόν. "Ανευ τής γνώσεως τής άγάπης ταύ
της, τδ παν είναι μηδέν καί ό άνθρωπος, δ μή 
γνωρίζων αύτήν δέν δύναταί νά θέση τήν έμπι- 
στοσύνην του είς τδν Θεδν, καθώς ό τυφλός 
δέν δύναταί ν' άπολαύση τής λάμψεως τού ή
λιου. Έ κ  τής άγάπης ταύτης δλα τ’ ά'λλα αί
τια είς τήν έμπιστοσύνην λαμβάνουσι τήν δύνα- 
μίν των καί τήν δραστικότητά των.

Τά αίτια ταΰτά τής έμπιστοσύνης εις τδν 
Θεδν είναι άναρίθμητα και έκδηλοΰνται παντοΰ 
είς τά έργα τής φύσεως ώς έπίσης είς τήν δι
δασκαλίαν τής θρησκείας. ‘Ο λόγος του Θεοΰ 
μάς προτρέπει συχνάκις είς τήν έμπιστοσύνην ίν 
ονόματι τών δσων συμβαίνουσι καθεκάστην ύπδ 
τών οφθαλμών ήμών έν τώ δρατω κόσμω, πλήν 
ή πεΐρα άποδεικνύει δτι τά μαθήματα ταΰτα τής 
φύσεως δέν είναι καταληπτά, είμή είς έκείνους 
ο'ίτινες έγνώρισαν τήν άγάπην τοΰ Θεοΰ έν τώ 
Ίησοΰ Χριστώ «έμβλέψατε είς τά πετεινά τοΰ 
ούρανοΰ, λέγει ό Σωτήρ, δτι οϋ σπείρουσιν, ουδέ 
θερίζουσιν, ούδέ συνάγουσιν είς άποθήκας, καί ό 
πατήρ ύμών δ ουράνιος τρέφει αύτά· ούχ ύμεΐς 
μάλλον διαφέρετε αύτών; καί περί ένδύματος τί 
μεριμνάται; καταμα’θετε τά κρίνα τοΰ άγροδ 
πώς αύξάνει· ού κόπια, ούδέ νήθει· λέγω δέ ΰ- 
μΐν, δτι ούδέ Σολομών έν πάση τή δόξη αύ
τοΰ περιεβάλετο ώς εν τούτων" μή ουν μεριμνή- 
σητε, λέγοντες, Τί φάγωμεν, ή τί πίωμεν, ή 
τί περιβαλώμεθα ; πάντα γάρ ταΰτα τά έθνη έ -  
πιζητεΐ· οιδε γάρ δ πατήρ ύμών δ ούράνιος δτι 
χρήζεται τούτων απάντων». Παρατηρήσατε τήν 
ίσχύν κι/ί τήν καλλονήν τοΰ συ/λογισμού τού
του, ό πατήρ iu&v oide δτι χρήζιτί τοίτωρ 
άηάντκν. Ιδού τδ ουσιώδες, έπειδή γινώσκει 
δτι έ'χομεν ανάγκην τούτων δέν δύναταί νά μάς 
ύστερήση. Πλήν ό συλλογισμός ουτος, τοσοϋτον 
άποδεικτικδς δι’ έκεϊνον δστις πιστεύει είς τήν 
άγάπην τοΰ Θεοΰ, είναι προφανώς άνευ άξίας 
διά τδν μή γιηόσκοντα τήν άγάπην ταύτην.

Θά ήτο πολύ εύκολον νά πολλαπλασιάσωμεν 
τά φυσικά ταΰτα παραδείγματα, άτινα χηρύτ- 
τουσι τήν είς τδν Θεδν έμπιστοσύνην. Παντοΰ, 
είς τά εργα τών χειρών του, εύρίσκομεν σημεία 
τής τρυφεράς μερίμνης μετά τής δποίας δ ού
ράνιος ουτος πατήρ έπαγρυπνεΐ είς δλας τάς ά
νάγκας τών πλασμάτων αύτοΰ, κα» έπ’ αύτών 
τών έλαχίστων. Παρατηρήσατε ποίας καί πάσας 
εύφυεϊς προφυλάξεις λαμβάνει δπως προφυλάςη 
άπδ τών έπηρειών τοΰ χειμώνος τά σπέρματα

Β Ι Ω Ν 351

τών ?ώων χαί τών φυτών· παρατηρήσατε πώς δ 
Θεδς χορηγεί είς έκαστον ζώον, εις έκαστον 
δντομον, είς έκαστον σκωλήκιον τά άπαιτουμενα 
μέσα, δπως διατηρήση τήν ζωήν του· μετα πό
σης προσεκτικής προνοίας έτοιμάζει εις καθε έμ
ψυχον ζώον τήν τροφήν του, ώσπερ μήτηρ, ητις 
λαμβάνει τρυφεράν φροντίδα διά τδ τέκνον της. 
‘Η φύσις γέμει τών θαυμάτων τούτων τής θείας 
μερίμνης, καί έπιλήψοι μοι δ χρόνος, έάν ήθελον 
λαλήσει ύμίν περί τ ώ ν  λεπτομερειών τής φυσεως, 
τοΰ βίου τών ζώων, τών ιχθύων, τών πτηνών 
καί τώ-' έντόμων. Έάν λοιπδν δ θεδς πράττει 
τοσαΰτα δι’ οντα «ψυχα καί άλογα, διά ζωα ή 
φυτά, τί δέν θά πράξη δι’ έκείνους οΰς υιοθε- 
τησεν καί ύπέρ τών όποιων έχυσεν τδ πολύτι
μον αύτου αίμα; Δι’ έκεϊνον λοιπδν δστις βλέ
πει έν τώ θ ;ώ  τδν έαυτοΰ πατέρα, ή φύσις εί
ναι άπέραντον βιβλίον. τδ όποιον άναπτύσει άεν- 
νάως ύπδ τών οφθαλμών ήμών τά αξιοθαύμα
στα αύτοΰ φύλλα, ένθα είς έκάστην σελίδα α - 
ναγινώσκομεν ύπδ χίλια εμβλήματα την προ- 
τροπήν ταύτην του Παναγίου Πνεύματος «Θαρ- 
ρεΐτε πάντοτε είς τδν Κύριον»,

Πλήν δέν είναι μόνον ή φυσις, ητις μάς δι
δάσκει τδ μάθημα τοΰτο. 'Ολαι αί τελειότητες 
τοΰ Θεοΰ, α'ίτινες διά τδν φυσικόν άνθρωπον εί
ναι αντικείμενα φόβου, καταντούν διά τδν χρι
στιανόν άφορμή πρδς ττν εμπιστοσύνην είς τδν 
Θεόν.

Ούτω συμβαίνει διά τήν παντοδυναμίαν^ του 
θεοΰ, Ή  δύναμις αύτη ήτις είναι τρομερά δι’ 
ήμας, δσάκις δέν βλέπομεν είς τδν Θεδν τδν 
ήμέτερον πατέρα, καταντά 'έν έκ τών ίσχυροτέ- 
ρων ύποστηριγμάτων τής εμπιστοσύνης ήμών, 
άφ’ ής στιγμής έγνωρίσαμεν τήν άγάπην αυτοΰ. 
Διά τής άγάπης ταύτης εχομεν τήν βεβαιό
τητα, δτι ό Θεδς διαθέτει τήν άπεριόριστον 
ταύτην δύ/αμιν ύπέρ ήμών, δτι ή δύναμις αυτη 
είς τήν δποίαν τίποτε δέν αντέχει, μας περικυ 
χλόνει, μάς προστατεύει, μας ευλογεί. Πώς 
λοιπδν ή εμπιστοσύνη αύτη δέν θά ητο τελεία; 
«εάν δ Θεδο μεθ’ ήμών, ούδεΐς καθ’ ήμών.» ‘Η 
έμπιστοσύνη ήμών είναι άχωρίστως ήνωμέ>η 
μετά τής θείας παντοδυναμίας και δπως κλονί- 
σοψεν τήν έμπιστοσύνην ταυτην, επρεπε ν ά- 
νατρέψωμεν αύτδν τδ; Θεδν έκ τοΰ θρόνου του, 
Ιπρεπε νά τδν άπογυμνώσωμεν τής θείας αύτοΰ 
δυνάμεως.

Ούτω συμβαίνει καί διά τήν πανσοφίαν του 
Θεοΰ, ‘Η επιστήμη αύτη είναι τρομερά διά τον

άμαρτωλδν δστις γινώσκει τδν Θεδν μίνον ώς 
δικαστήν, άλλ’ είναι πλήρης έμπιστοσύνης διά 
τδν χριστια/ον, δστις βλέπει εις τδν θεδν ενα 
πατέρα. Δι’ αύτήςεχομεν τήν βεβαιότητα, δτι δ 
Θεδς δέν αγνοεί και αυτας τας μικροτέρας η
μών άνάγκας. Βλέπει τας μ ά λ λ ο ν  μυστικας ε 
πιθυμίας ήμών, τάς εκτιμά, και λαμβάνει ση- 
μείωσιν δπως τάς ικανοποίηση, λαμβανει μέρος 
ένεργητίλόν είς δλα τά παραμικρότερα συμβάντα 
τής ζωής ήμών, καί είναι κατά γράμμα άληθε- 
στάτη ή είκών, ήν δ Σωτήρ _ μεραχε’,ρίζεται δ
πως παραστήση τήν θαυμασίαν μέριμναν τής 
θείας προνοίας'«δτι καί αί τρίχες τής χεφαλής 
ήμών πασαι ήρίθμηνται».

Ούτω συμβαίνει καί διά τήν σοφίαν τοΰ 
Θεοΰ. Έ πί τή ύποθέσει δτι οι άνθρωπος ήθε- 
λον ϊχει τήν' θέλησιν καί τά μέσα νά  ̂μας 
συνδράμωσιν, τοΰτο δμως δέν άρκεΤ δπυ>ς £χω- 
μεν έμπιστοσύνην είς αύτους, διότι δέν κατ^- 
χουσι τήν σοφίαν δπως έκλέξουν τά χαλητερα 
μέσα διά νά μάς εύεργετήσουν, δέν χατέχουσι 
τήν σοφίαν δπως διακρίνωσι, μεταξύ τών πραγ
μάτων, έκεΐνα τά οποία είναι χαλά, καί εκείνα 
τά όποια είναι βλαβερά. Πλήν ό ούράνιος ήμών 
πατήρ γινώσκει πάντα ταΰτα, διότι κατέχει 
τήν άπεριόριστον σοφίαν. Καί εαν ένίοτε έν τή 
άμαθεία ήμών έπιθυμοΰμεν πράρμά τι βλαβερόν 
δ Θεός' έν τή σοφή καί προνοητική αύτοΰ άγα- 
θότητι μάς άρνεΐται τδ φαινομενικόν τούτο κα
λόν πρός ιδίαν ήμών ώφέλειαν, ώσπερ φιλό
στοργος πατήρ άρνεΐται είς τδ τέκνον του έπι- 
βλαβές τι άθυρμα, ούχ ηττον άξιος έμπιστο- 
σύνης είναι δπόταν άρνήται καθώς δταν παρα- 
χωρή, όπόταν τιμκρει ως έπίσης οταν εύλο 'ή · 

Ούτω συμβαίνει καί ώς πρός τήν πίστιν τοΰ 
Θεοΰ, τουτέστι τδ άναλλοίωτον τών σχεδίων 
του. Ό  Θεός ύπεσχέθη έπισήμως τήν προστα
σίαν του είς τά τέκνα του, καί δπωϊ ή έμπι- 
στοσύνη τών τέκνων του χλονισθή, επρεπε δ 
Θεός νά μή δύναταί νά χρατήση την υπόσχε- 
σίν του, επρεπε έκέϊνο τδ όποιον ειπε να μή το 
χάμη καί εκείνο τό όποιον ύπεσχέθη νά μή τδ 
έκτελέση, επρεπε νά ήναι άνθρωπος, δπως ψευ- 
σθή, καί υιός άνθρώπου, δπως μετανοήση, 2 · 
πρέπε νά παύση τοΰ νά ηναι πιστός, ά/αλλοίω- 
τος έν ένί λόγω Ιπρεπε νά παύση τοΰ νά ήναι 
Θεός /

Τοιουτοτρόπως τδ πάν εις τά εργα τής φυ
σεως, καί τδ πάν είς τάς τελειότητας τοϋ Θεο3 
Ινοΰται δπως όμοφώνως μετά τδύ προφήτου ά -
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ναχράξωσιν «δ Θβ6ς δ αιώνιος είναι καταφυγή 
*αι ύποστήριγμ* οι αιώνιοι βραχίονες.» Ό πω ς 
αισθανθήτε πόσον ή Ιμπιστοσύνη του Θεού είναι 
πολύτιμος, θέλω σας δμιλήσει περί τών άποτε- 
λεσμάτων, Suva παράγίΐ ίν τη καρδία χαί έν 
τη ζωή τοΰ ανθρώπου.

Τό πρώτον αποτέλεσμα της είς τόν θεόν έμ- 
πιστοσύνης είναι ν’ άναπιύξη εις τάς καρδίας 
ήμών τό άπαιτούμενον έκεΤνο θάρρο?, ουτινος 
εχομεν άπαραίτητον ανάγκη* έν τη ταλαιπω · 
ρουμένη ταύτη ζωή. Τό πραγματικόν θάρρος 
είναι “Χώριστόν τής εμπιστοσύνης είς τόν Θεόν, 
το §ν ο εν δύναται νά ύπάρχη &ηο  τοΟ άλλου, 
ϋκτός της έμπιστοσύνης είς τόν Θεόν, έκεϊνο

Ρ Χ«λο5μεν θάρρος δέν εΐναι είμί) παραποίη
σες χαι παρψδία. Οί αληθείς Χριστιανοί εΐναι 
αναγκαίως οί γενναιότεροι δλων τών άνθρώπων. 
Καί( πώς νά μην εΐναι γενναίος έκεΐνος δοτις 
ηςευρειδτι προστατεύεται ύπό ΐβΰ Ύψίστου καί 
τι φ(Χον xbv απόλυτον κύριον του ουρανοΟ 

και της γης; Μόνος αυτός δύναται νά ή 'αι ά
νευ φόβου έν τφ μέσω τών κινδύνω» καί απέ
ναντι του θανάτου. Παρ' αΰιφ μόνον ή σταθε
ρ ή ς  ίνώπιον τοΰ θανάτου εΐναι λογική, νό
μιμος, διότι μόνος αυτός γινώσκει οτι δέν έχει 
νά φοβηθή τάς συνεπείας αϋτοΰ. ‘Οπόταν άν
θρωπός τις άψηφή τόν θάνατον καί δέν γνωρί
ζει τι τόν περιμένει μετά τόν θάνατον τούτον, 
ή Ηεο«ιότης αύτη δέν εΐναι θάρρο?, άλλ’ εΐναι 
παραφροσύνη. Τό άληθές θάρρος συνίσταται εις 
τό να σχηματιση τις προηγουμένως ίδέαν καθα- 
ραν περί τοΰ θανάτου, χωρίς νά φοβηται τήν 
Χρίσιν ητις μέλλει να έπέλθη. Τό θάρρος τοΰτο 
έεν έχει άνάγκην ν' άναπτερωθη διά τοΰ θορύ- 

τ5ϊί ταρα/ής τοΰ πολέμου· είναι βεβαιό- 
της ήσυχος, ειρηνική, συνεχής μή έξαρτωμένη 
εκ τών «ςωτερικών περιστάσεων ό άνθρωπος 
°β«ς τήν κατέχει δέν ζητεϊ τόν κίνδυνον, άλλ’ 
ουτε τόν φοβείται καί εΐναι πρόθυμος ν» περι- 
φρονήσ/j παν είδος κινδύνου, είτε έάν πρόκειται 
περι πολέμου, είτε έάν εύρεθή άπέναντι δημοτι
κών έξεγέρσεων, εί'τε έάν πρέπει »ά υποστήριξή 
δια τοΰ λόγου τά δικαιώματα τής αλήθειας, 
είτε έαν πρέπει να έκτιΟή είς τάς προσβολάς έ- 
πιδημίας τινός. Εκτός της χριστιανικής πίστεως 
ου.εποτε θέλομεν εύρει ή σωμένα δλα τά είδη 
του θάρρους παρά τώ αύτώ προσώπω. ‘Ο άν
θρωπος εκείνος οστις δέν ήθελε ’ φοβηθή εν 
μαχη τινι τας εχΟραάς σφαϊρα?> ή0εΛε ίσως 
οειλιαση ένωπιβν τών μιασμάτων λοιμικής νό

σου. Πλήν 4 χριστιανός υπερπηδά τόν φό&ον 
τούτον^δια τής εις τόν Θεό» έμπιστοσύνης, 6έ- 
ραιος ων οτι προστατεύεται ύπό *οΰ Κυρίου, θέ
λει προσφέρει άνευ φόβου εϊς τά θύματα τήν ά- 
παιτουμένην βοήθειαν καί παρηγορίαν, θέλει 
πραςει τούτο ώς πράγμα φυσικόν, μετά τής 
δεουσης γαλήνης άνευ άίυναμίας καί έξάψεως. 
Γνωρίζει δτι ή ζ«ή του εΐναι είς τάς χεΐρας τοΰ 
ουράνιου αΰτοΟ Πατρός καί δτι οΰδέ θρίξ τ?ς 
κεφαλής του θέλει πέσει άνευ τής άδείας του.

("Επεται τό τέλος.]

ΣΙΣΚΑ BAN ΡΟΣΜΑΕΛ
ή

Ο Υ Γ Α Τ Ι Ι Ρ  Τ Ο Υ  Π Α Ν Τ Ο Ι Ο Π Ω Λ Ο Υ

(Σ υνέχεια· ορα ττροηγούμενον αριΟμο'ν.)

Βαν ‘Ροσμάελ ωφεληθείς έκ τής σκανδα
λώδους διαγωγής τής ‘Ορτενσίας Σπινάελ κατ- 
έπεισε, τή συμπράξει τοΰ ίατρς,ΰ Πελκμάννου, 
την σύζυγόν του δπως άνακαλέσωσι πλέον παρ’ 
έαυτόΐς τήν Σίσκαν, δι’ ήν ήιον ήδη άρχοΰσα 
η εκπαι^ευσις τήν οποίαν έλαβεν έπί τρία έτη
«αι ήν είχον ήδη νά ί'δωσιν άπό πολλοΰ, καθ’
δτι e-.χεν αυτη άπαρνηθεί νά μεταβή παρά 
αυτοις τάς διακοπάς· έγραψαν λοιπόν πρός 
τη< διευθύντριαν τοΰ οικοτροφείου έπιστο/ήν 
τινα ευχαριστήριον, έξαιτούμενοι τήν άπόλυσιν 
τής Φίσκας πρός ήν άμα έγνωστοποίοβν δτι τήν 
οεκατην πέμπτην τοΰ μηνός περί τήν τετάρτην 
ωραν μετα μεσημβρία.^θά μετέβαινεν ή μή τη ρ  
της εις τόν σταθμόν δπως τήν παραλαβή.

Τήν προςδιοριοθεισαν ήξεραν ήμίσειαν ώραν 
προ τής αφίξεως τής συνολκής γυνή τις παρή- 
.ι» σχεδόν ιστατο μόνη πρό τών γραφείων το^ 

σταθμ;υ. Ητο δ' ούτως ένδεδυμένη ώςτε ευκό
λως τις άνιύρισκεν έν αΰτή αγαθήν τινα οικο
κυράν ένδεδυμένην τά έορτάσιμα αυτής ένδύ- 
ματα και ήτι?, ι'να προφύλαξη αΰτά άναμφιβό- 
λως εν^περιπτώσει κακοκαιρία?, έφερε μεθ’ έ -  
αυτής αλεξίβροχίν τι εξαιρετικής διαστάσεως. 
Ητο δ αυτη ή κυρία Βάν ‘Ροσμάελ, ής ή μη- 

τρικη καρδία έπαλλεν έκ στοργής ώς μέλλουσα 
να έναγκα\ιαθη τήν αγαπητήν της Σίσκαν καί

νάπολαύση άδίακόπω; τοΰ λοιποΰ τήν άνταμοι- 
βήν πασών τών έρίδων ά; ΰπεστήριζε, πάσης 
λύπης κατατήχουσης αΰτήν, πασών τών δυςχο- 

λιών άς ώφειλε νά κατανικήση δπως δώση 
αΰτή λαμπράν Ικπαίδενσιν.

Ή  αμαξοστοιχία συρίζει μακρόΟεν χαί εντός 
δλίγου φθάνει έν τω μέσφ τών φωνών καί τών 
έκκλήσεων του πλήθους. Ιό  στήθος τής μητρός 
πάλλει σφοδρότερον· ή ευτυχής στιγμή έφθασεν !
‘Η γράΐα τίθεται είς τήν είσοδον τοΰ σταθμοΰ 
καί έξετάζει περιέργως τά χαρακτηριστικά πα
σών τών γυναικών αί'τ'.νες διαβαίνουσι ταχέως 
πρό αυτής. Παραυτά τά αγοραία καί ιδιωτικά 
δχήματα άναχωροΰσι διά τήν πόλιν, οί υπάλ
ληλοι τοΰ στάθμου άποσύρονται είς τά δωμά
τιά των, οί έπιβάται άπαντες σχεδόν άναχωροΰ- 
σιν έκ τοΰ σταθμού καί ή xupa Βάν ‘Ροσμάελ 
βλέπει κλειόμενον τό δρύφρακτον· ή καρδία της 
πιέζεται ύπό λύπης καί στεναγμός διαφεύγει τοΰ 
στήθους της· δέν είδε τήν Σίσκαν της, ’Εντού
τοις μένει είς τήν θέσιν της άκίνητος ώς έάν 
μυστηρ ιώδης τις δύναμις τήν έκράτει παρά τφ 
δρυφράκτω. "Ισως θά έμενεν ο'ύτω έπί μακρόν 
άπερροφημέν^ ύπό λυπηρών σκέψεων έάν μή πα- 
ρετήρει μακρόθεν νέαν τινά ίσταμίνην παρά 
τινι διτρόχω περιμένουσαν καί στρέφουσαν τά 
βλέμματα αυτής πέριξ της.

Είναι αΰτή ή Σίσκα; Αδύνατον I Αυτη φαί
νεται πλουσία κβρία· ή έσθής αΰτής έκ μετά- 
ξης αίόλου χρώματος άφίνει γυμνόν μέγα μέρος 
τοΰ λαιμοΰ καί τών ώμων της, εΐ χαί εΐναι 
αληθές δτι στρόφιον σκέπης φαίνεται ώς νά 
τους καλύπτη· είς έκάστην δέ κίνησιν αΰτής 
μακροί βόστρυχοι χυματίζουσι, περΜτλαισιοΰντες 
τάς παρειάς της ύπό τόν μεγαλοπρεπή πΐλόν 
της δν κσσμοϋσιν έλαφρά πτερά· δέκα πέντε δέ 
κυτίδες παντοίου είδους καί δύο μεγάλα κιβώ
τια κεϊνται πρό τών ποδών της . . .  Δέν εΐναι 
αΰτή ή Σίσχα.

Τοιαΰται ήσαν αί παρατηρήσεις καί αί σκέ
ψεις άς έποίει ή κυρά ‘Ροσμάελ, δπότε αίφνης 
ή νέα έποίησε σημείον ανυπομονησίας πρός αΰ
τήν, καταδεικνύον έναργέστερα τά χαρακτηρι
στικά της. — Οΰρανέ, εΐναι ή Σίσκα I Ή  πτωχή 
μήτηρ, ής τό βάδισμα εΐναι συνήθως λίαν 
βραδύ, προχωρεί έλαφρά ώς νεάνις, δύο δάκρυα 
άναβλύζουσιν είς τοΰς οφθαλμούς της, χά -  
ριεν μειδίαμα άκτινοβολεί έπί τοΰ προσώπου 
της καί άνοίγουσα τοΰς βραχίονας άναφωνεί μετά 
συγκινητικής χαράς:
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—  Ό  Σίσκα, τέχνον μου '·'
Άναμφιβόλως τό δνομα Σίσχα φέρει αίσχος

τη νεάνιδι διότι ήρυθρίασεν· άλλ’ ή Ιρυθρότης 
αύτη διελύθη μετ’ ου πολ'υ καί έποίησε δύο 
βήματα πρός τήν μητέρα της,ήτις ήτοιμάζετο νά 
τήν έναγκαλισθή ... άλλ’ ίϊέτε ή έκγαλλισθεϊσα 
νεανις δέν θέλει νά έκτεθή είς τά δμματα τών 
περιέργων, άρπάζει τήν χεΤρχ τής μητρός της 
χαί άρνεΐται τάς περιπτύξεις της· εΐτα,

—  Καλί,ν ήμέραν, μήτερ, τη λέγει· πώς έ
χε τε ; καί δ πατήρ ; . , .’Αλλά προςίξατε θάπα- 
τήσητε τάς κυτίδας μας.— Είναι ήμίσεια ώρα 
δπου σάς περιμένω έδώ.

Οί λόγοι «υτοι διέσχισαν τό στήθος τής έ- 
ξαιρέτου μητρός. Ούτως έπρεπε νά φερθή ή 
Σίσκα μετ' άπουσίαν τοσούτου χρόνου ; Οΰδέ έν 
φίλημα, οΰδέ μία σφίγξις τής χειρός έκείνης, 
ήτις έπί τρία έτη έζησεν έρίζουσα μετά τοΰ α
γαθού της συζύγου,δπως εΰαρεστήση τήν Σίακαν 
της. ‘Η ξηρά αύτη καί ψυχρά υποδοχή κατέθλι- 
ψε τήν δυστυχή μητέρα της, ήτις έφερε τάς 
χείρας είς τους δφθαλμοος καί ήρξατο κλαί- 
ουσα.

Πάν δμως φυσικόν αΐοθημα δέν εΐχεν ηδη 
καθ’ ολοκληρίαν σβεαθεί έν τή Σίσκα, έφ δ 
καί δέν έδυνήθη νά μείνη άπαθής πρό τής λύ
πης τής μητρός της. Έχύθη είς τόν τράχηλο* 
τής άγαθής γυναικός καί τήν ένηγκαλίσθη 
μετά ζωηράς έκχύσεως. Ή  γραϊα ήσθάνθη έαυ- 
τήν ευτυχή καί παρηγορημένην έσφιγξε τήν θυ
γατέρα της έπί τού στήθους της καί παρετήρει- 
αΰτήν είς το'ος οφθαλμούς μέ άπληστα βλέμ
ματα-

—  ΤΩ Σίσκα, άγαπητή μου Σίσκα ! έπανέ- 
λαβε τρέμουοα έξ ευτυχίας.

Ά λ λ ’, ώ δυστυχία, ιδού διαβάτης τις γελά Γ 
‘Η Σίσκα τόν άκούει· τόν ακούει καί παρατη
ρεί χλευαστικήν τινα έχφρασιν έπί του προςώ- 
που τοΰ νέου, δς τις, εΐρων Οεάτης, φαίνεται 
διακόπτων τάς περιπτύξεις τής στοργής. Αί 
παρειαί τής νεάνιδος έρυθριώσιν έξ αίδοΰς* ά- 
ποσπαται άπό τάς άγκάλας τής μητρός της καί 
άναλαμβάνει τήν άδιάφορον αΰτής φυσιογνω
μίαν.

Έν τούτες αί κυτίδες χαί τά κιβώτια εΐχον 
ήδη τεθεί έπί τοΰ διτρόχου, δπερ εΐχε έπί το
σοΰτον πληρωθεί, ώςτε ήτον άδύνατον νά εΰ- 
ρωσι θέσιν έν αυτω δύο άτομα, Φέρουσα δ’ 
ή Ιίσκα πάντοτε μεθ’ έαυτής μύρια μάταια βο
λίσματα, & περ έπλήρουν τά κιβώτια, καί φο-
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βουμένη μή θλασθώσιν ή συηριβώσι, διέταξε 
τον αμαξηλάτην να φέρη τά πράγματά της είς 
τδν πατρικόν της οίκον,άποφασίσασα νά μεταβή 
^εζή τήν πόλιν, Θά ήπατώμεθα λέγοντες 
8τι ή ̂ υπερηφανεια κα! ή ματαιότης συνετέλεσαν 
αρκούντως εΐο την απόφασίν της ταύτην καί δτι 
ή χομψοπρεπής νέα Ιπελήφθη μετά προθυμίας 
της περιστάσεως νά έπιδείξη τους καλλωπι
σμούς της εις τους Ιν ’Δμβέρση γνωρίμου^ 

αΰτής;
Ύ ‘Η Σίσκα ήνοιξε το άλεξήλιόν της, ελαβεν
ηθος Ιλευθέριον και εβάδισε πρδς τήν πόλιν χω 
ρίς νά παράσχη τή μητρί της ουδέ τήν έλαχί- 
στην νέαν Ινδειξιν της πρδς αυτήν στοργής. ‘Η 
κυρα Βαν ‘Ροσμάελ έλυπήθη καιρίως διά τήν 
σκληράν ταύτην ψυχρότητα· δέν έτόλμησε μέν 
νά μεμφθή τήν θυγατέρα της έπ! τοΐς κακοΐς 
αυτής  ̂ αισθήμασι, άλλά, καί τοι ή μητρική 
στοργή συνηγόρει Ιν τή καρδία της υπέρ τής 
Σισχας, ησθάνθη δτι ό ιατρδς Πελκμάννος δέν 
Ιοείχθη κακδς συμβουλος. Άπε|5ροφημένη δέ ύπδ 
φοβέρας προκαταλήψεως, Ιβάδιζεν ώς υπηρέτρια 
ακολουθούσα τήν κυρίαν της. Σιγή Ιπεκράτησε 
έπι τινα χρόνον κα! ήδη αί δύο γυναίκες είςήρ- 
χοντο εις την πόλιν, δτε ή Σίσκα παρατηρούσα 
μέ παράϊοξον βλέμμα τήν μητέρα της άπδ 
κεφαλής μέχρι ποδών, τή είπεν;

" Αλλά, μήτερ, πώς εισθε ένδεδυμένη ! 
φαίνεσθε ώς γυνή τής κατωτάτης τάξεως μέ αύ- 
cov τον κεχρύφαλον καί μέ αύτ'ον τδν μανδύαν 
τών παλαιών χρόνων. Έντρέπομαι πρδ τοΰ κό
σμου. Κρύψατε τδ άλεξιβρόχιον αύτδ ύπδ τδν 
μανδύαν σας, διότι έχομεν τδ ήθος χωρικών ερ
χομένων Ικ τοϋ χωρίου των !

‘Η κυρά Βάν ‘Ροσμάελ άπήντησε μέ φωνήν 
ήσυχον άλλά προδίδουσαν τήν λύπην, ήτις κατέ- 
θλιβε τήν καρδίαν της.

Σίσκα, τέκνον μου, μή δυσχεραίνεις τό
σον ! Είμαι ένδεδυμένη ώς ήτο κα! ή μακαρί
τες μήτηρ μου· χα! τώρα δπου έγήρασα δύναμαι 
να μεταβάλω Ινδυμασίαν; “Ω, μή προςέχης 
τοΰς^ διαβάτας, δεν τους έ'χομεν άνάγκην, διότι 
δέν όφείλομεν τίποτε εις ούδένα.

Ενω ή κυρά Βάν ‘Ροσμάελ ώμίλει ούτως, ή 
- ** ®TPSI?S τ* βλέμματα έπ! τους διαβάτας,
ίνα ιδη α! χαρίτες αυτής έποίουν τδ άρμό- 
ζον αποτέλεσμα έπ’ αύτών.

λ Κ*! ομως ή άγαθή μήτηρ της τήν ήρώτα 
εαν εστενοχωρεΐτο Ιν τω οίκοτροφείω, Ιάν I -  
προτίμα καλλίτερον νά έ'μενεν οϊκοι παρά τοΐς

γονεΰσιν αυτής καί πλεΐστα ά'λλα πορεμφερί}· 
άλλά μ’ δλας τάς προσπαθείας αύτής οπως 
συνάψη συνομιλίαν Ιμπιστευτικωτέραν κα! ειλι- 
κρινεστέραν δέν Ιδυνήθη* ή κοΰφος Σίσκα προς- 
επάθει νά δώση είς τδ βάδισμά της τήν πρέπου- 
σαν κομψότητα κα! νά παρατηρή τάς Ιντυπώ- 
σεις, δς Ιφαντάζετο δτι άνεύρισκεν έπ! τών προς- 
ώπων τών διαβατών.

Είχον ήδη φθάσει είς τήν άγοράν Ετε νέος 
τις έβάδισε κατ’ ευθείαν πρδς αύτήν μΙ πρόσω- 
πον μειδιών κα! μέ ύφος τόσον οικογενειακόν, 
ώςτε θά έξελάμβανέ τις αύτδν ώς άδελφόν της.‘Η 
κυράΒάν‘Ροσμάελ ήνοιξε τούς δφθαλμούςδσον έ- 
δυκήθη κα! προςεπάθει νάναγνωρίση τδν νέον, 
μεθ’ ου συνωμίλει ή θυγάτηρ της, να! δν ποτέ 
μέχρι τοΰδε δέν ειχεν ϊδεΐ. Ούτως δέ μή προς- 
έχων εις τά έξεταστικά βλέμματα αύτής, I -  
στάθη αύθαδώς πρδ τής Σίσκας κα! μέ Ιπιτε- 
τηδευμένον ύφος τή είπε γαλλιστί:

—  Ώ , καλήν ήμέραν, δεσποινίς Ευδοξία! 
Έγκαταλείψατε πλέον τδ οίκοτροφεΐον; ‘Η Ά μ- 
βέοση θά έ'χη τήν εύτυχίαν νά φιλο;ενήση 2ν 
τοσοϋτον άξιέραστον πρόσωπο»; ’Αληθώς, τοΰτο 
είναι μεγάλη εύτυχία δΓήμάς, οιτινες λυπού- 
μεθα δτι είναι παρά πολύ σπάνιον νά συνάντηση 
τοσαύτας χάριτας όμοϋ συνηνωμένας.

Η Σίσκα έ'^ιψεν έπ* αύτοΰ εν Ιπαγωγδν 
βλέμμα, έλαβεν ύφος ολίγον δειλόν κα! άπήν
τησε :

—  Χαριεντίζεσθε, κύριε Γεώργιε\..άλλά πώς 
έχει ή αδελφή σας Κλοτίλδη;

—  Καλά, πολύ καλά, άπήντησεν δ «οΰφος 
νεανίας μετ' άδιασορίας.

Είτα δίδων είς τά χαρακτηριστικά του ήμι- 
χλευαστιχήν τινα Ικφρασιν, είπε δεικνύων τήν 
άγαθήν γραΐαν:

—  Είναι ύπηρέτριά σας ;
Έπ! τή έρωτήσει ταύτη ή Σίσκα ήρυθρίασεν 

μέχρτς ώτων, ώς λέγομεν- Ιντρέπετο τήν μη
τέρα τής ή ΙκγαλλισθεΤσα νεάνις /

—  “Οχι, εΤναι ή μήτηρ μου, άπήντησεν δ- 
λως πορφυρά καί φωνήν στενόχωρον.

—  "Ω, ώ, άνεφώνησεν δ νέος· κα! στρέφων 
πρδς τήν γραίαν τή είπε μέ γαλλικήν προφο
ράν, χαιρετών αύτήν έπιιετηδευμένως'— Κυρία 
‘Ρροσμαάλ, δύναμαι νά σάς προσφέρω τά σεβά- 
σματά μου ; "Εχετε μίαν θελκτικωτάτην θυγα
τέρα!

‘Η γράια καίτοι Ινόησεν δτι ήτο τδ άντικεί- 
μενον τών άνοήτων χλευασμών τοΰ κούφου νεα-
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•νίου, ούχ ηττον Ικλινί τήν κεφαλήν Αντιχαιρε
τώ σα αύτδν, δςτις ήδη άπεμακρύνετο λέγων τή 
Σίσκα:

—  Δυςτυχής γύναι! έ'χιι δίκαιον νά σας 
φυλάττη ύπδ τδν εύρύν μανδύαν της, καθ’ δτι 
πόσοι μεταξύ ήμών έφίενται νάρπάσωσιν ύμας. 
‘Υγιαίνετε, δεσποσύνη Ευδοξία!

‘Η μήτηρ ειχεν ίδεί τήν σκηνήν ταύτην μετ’ 
έπιπόνου αγωνίας καί βεβαίως θά προήγετο είς 
πικράς μομφάς, Ιάν μή άλγεινύν τι αίσθημα έ- 
πίεζε τδ στήθός της.

—  Καί διά ποιους μας Ικλαμβάνει δ κοΰ- 
φος ουτος νεανίας; ήρώτησεν αύτη τήν θυγα
τέρα της. Βεβαίως δι’ άλλους τινάς, διότι σέ 
μέν ώνόμαζε Εύδοξ/ctv Ιμέ δέ Κυρίαν ‘Ρρος- 
μαάλ. Πώς είμπορεΐς καί άπαντας είς τάς 
φκυαρίας ένδς κούφου, ένδς άνθρώπου τδν δ- 
ποίον δέν γνωρίζεις;.

Οί λόγοι ουτοτ άπήρεσαν τη Σίσκα, ώς I- 
φάνη Ικ τής φυσιογνωμίας της· μεθ’ ύπερηφά- 
νου δ’ ούτως είπεΐν οίκτου άπήντησεν :

—  Πιστεύετε άναμφιβόλως δτι διήλθον τρία 
ετη έν τω οίκοτροφείω ινα μείνω άγενής καί 
άγρο'ικος ; Ό  νέος ουτος είναι *ις τών γνωρί
μων μου· ή άδελφή του Κλοτίλδη ήτο φίλη 
μου καί ήρχετο συχνά νά την ΐδη.

—  Μήπως είναι δ Πέτρος Βανδερτάγκεν; 
ήρώτησεν ή μήτηρ της.

—  Μάλιστα, δ κύριος Βανδερτάγκεν.
—  Σίσκα, Σίσκα, δέν Ιντρέπεσαι νά σύνο- 

μιλής μέ ενα δκνηρδν κακοήθη,δς τις δέν γνω
ρίζει νά κάμη άλλο« παρά νά μέτρα τούς λί
θους τοΰ πεζοδρομίου καί νά καταναλίσκη τδ ο
λίγον δπερ εχουσιν οί γονείς του.

—  Καί μ’ δλον τοΰτο δύναταί νά έλαβε κα
λήν έκπαίδευσιν. Κατωκησεν είς τδ Παρίσιον 
καί καί τοι είναι κουρεύ ς έ'μαθε κα! γνωρίζει 
τδν κόσμον.

—  "Α, αϋτδ λέγεται νά γνωρίση τις τον κό
σμον ; Νά μή κάμνί] τίποτε, νά περιπλανάται 
άσκόπως είς τούς δρόμους καί νά καταθλίβη 
τούς γονείς του ; Αί καλά· σο! λέγω, Σίσκα, 
δτι δέν Ιννοώ νά λαμβάνης τήν γνωριμίαν τοι- 
ούτων άθλιων άνθρώπων. Όσον δέ διά τώνομά 
μου δνομάζομαι Σίσκα «αθώςκαί σύ. Κύριος οί- 
δεν είς ποιον παλαιο-καζαμίαν νά έψάρευσες 
τδ γελοΐον δνομα Εύδοξία!

‘Η Σίσκα δυςηρεστήθη* άπήντησε δέ μέ ύφος 
δριμύ:

—  Είναι σφάλμα μου ίτ ι «ί έν τω οίκοτρο

φείω δεσποσύναι ουμμαθήτριαί μου ήλλαξαν τδ 
λίαν κοινδν δ'νομά μου; άλλως δε προτιμώ 
καλλίτερον νά δνομάζωμαι Ενϋοξία ^ροσμα ά λ  
παρά νάκούω αύτδ τδ χωρικδν Φραγχίσχα Β άν  
'•Ροσμάελ καταξεσχίζ:ν τά ύτά μου.

Δυςτυχής μήτηρ / Σκέπτεται τήν στιγμήν 
ταύτην τήν κακήν διαγωγήν τής ‘Ορτενσίας 
Σπινάελ καί έκ τής άγωνίας τρέμει δλόκληρος. 
Θάπηύθυνε δέ τή θυγατρί της σφοδροτέραν έπιτί- 
μησιν, άλλ’ ήδη είχον φθάσει ειςτδ παντοιοπω- 
λεΐον,δπου είςελθοΰοαι ευρον μόνον τδν Βάν ‘Ροσ
μάελ καθήμενον καί άλέθοντα καφέ. Ούδείς ξένος 
ήτο παρών δπως Ιντραπή ή Σίσκα, Ιφ’ δ καί 
Ινηγκαλίσθη τδν πατέρα της, δςτις καί άνταπέ- 
δωκε περιχαρώς τούς έναγκαλισμούς της. Ά λ λ ’ 
αίφνης αί ενδείξεις αυται τής στοργής διεκό- 
πησαν ύπδ τής Σίσκας Ιρωτώσης:

— Μήτερ, ποϋ είναι τδ δωμάτιόν μου ; Δέν 
δύναμαι νάφήσω τά κιβώτιά μου είς τδ Ιργα- 
στήριον. ‘Αμαξηλάτα, βοήθησόν με νά τα φέρω 
Ιπάνω!

Μίαν ώραν μετέπειτα ή Σίσκα κλεισθεΐσα Ιν 
τφ δωματίω της Ιξέβαλε τών κιβωτίων τούς 
πίλους της καί τάς πολυπληθείς έσθήτάς της 
κατέταξε,τάγγεια τών πολυμύρων καί τάρωμα- 
τικά φιαλ/δια καί Ιβοστρύχησε τήν κόμην της, 
ινα τήν κάμη νά κυματίζη Ιλαφρότερον. Καί ή
δη ήκούετο ή φωνή της ψάλλουσα μίαν στρσφήν 
τοΟ γαλλικού άσματος : Οχληρά μή ήσαι, ώ- 
ραία κοραπίς.

‘Ο κύρ Βάν 'Ροσμάελ έ'μεινεν δπισθεν τοΰ 
γραφείου του* ή μία τών χειρών του είχε χατα- 
πέσετ Ιπί τής χειρίδος τοϋ μύλου τοΰ καφέ, Ινω 
διά τής άλλης Ιξυε τδ οΰς του ώς άνθρωπος 
ά'πελπις- ήν δέ βεβυθισμένος είς βαθείας κοί I -  
πιπόνους σκέψεις· έσκέπτετο καί αύτβς έπίσης 
τήν ‘Ορτενσίαν Σπινάελ ψιθυρίζων άπδ καιρόν 
είς καιρόν.

— 'Ανόητος δπου εΤμαι 1 Είθε νά έ'σπων τά 
κόκκαλα τής ίσχυρογνι*μονούσης συζύγου μου. 
‘Ο ίατρδς Πελκμάννος εΐχε δίκαιον νά λέγη 
δτι θά μετενόουν- άλλά πρδς τί νά θρηνώ τώ
ρα 1

Ζωηροτέρα μέριμνα, μεγαλειτέρα ανησυχία 
καί πρδ πάντων πικραί τύψεις συνειδότος 16αγ· 
σάνιζον τήν δυςτυχή μητέρα. Καθημένη εν τινι 
γωνία τοΰ μαγειρείου, Ιρμαιον φοβέρας οδύνης, 
ίκλαιε κατά διαλείμματα κα! τοσούτω μάλλον 
άφθόνως 8σψ καί αί σκέψεις αΰτής ^ήσαν λυπη
ρότερα!,
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Δυςτυχώς δάκρυα χάί παράπονα δέν παρή- 
γαγον πλέον άποτέλεσμα- δλα ήσαν άνωφελή. 
Ή  Σίσκα έπέμενε νά κάμη 5τι ήθελεν. Οΰχ 
ηχχον καί ή μητρική στοργή ΰπερίσχυσεν α3- 
θις παρα τί] κυρα Βάν ‘Ροσμάελ, ήτις χάρις 
τών προςπαθειών, ά; ώφειλ» νά χαταβάλη, δ
ίχως υπεράσπισή τήν Σίσκαν κατά τοΰ παρωργι- 
σμίνου πατρός της, κατήντησε νά μή βλέπη 
τίποτε κατά βάθος μεμπτόν έν τή θυγατρί της· 
ειχε μέν αυτη ιδιοτροπίας τινάς καί άτακτους 
όρμάς, πλήν οΰχ! τοσοΰτον σπουδαίας. ’Ey τής 
Ιπιεικείας ταΰτης ή μήτηρ κατέστησε τήν θυ
γατέρα της εΰμενεστέραν πρδς αΰτήν καί παρη- 
γορεϊτο λέγουσα είς τους θαμώνας αΰτής:

—  ‘Η Σίσκα μας είναι πεπαιδευμένη, γνω
ρίζει τα j /αλλικα καλλίτερα παρά τά φλαμαν- 
2ικά. Είναι γυναικείος άδαμας !

Καί δμως ή Σίσκα ίκ  τών γαλλικών έγνώ
ριζε μόνον ακριβώς δσα ήρκουν, ΐνα άνταλάσση 
κενούς λόγους καί νά ίμιλή περί Ιρωτος καί 
κομμώσεώς. Έκ τής άριθμητικής δέν έγνώριζε 
τίποτε· ή γνώσις αυτής είναι λίαν δΰςκολος διά 
νέας τοσοΰτον άβράς· δέν έγνώριζε μέν νά χα'μη 
μιαν πρόςθεσιν, άλλ’ έγίνωσκεν δτι δταν έχη 
τις τρεις έραοτάς, δύναται νάπωλέση τδν ένα 
χωρίς ποσώς νά ζημιωθ^· Έ κ  τής γεωγραφίας 
είχε μάθει μόνον δτι τδ Παρίσιον είναι ή ώραι- 
οτέρα πόλις τοΰ κόσμου, δ παράδεισος τών νε- 
ανίδων, δπου άείποτέ τις ευθυμεί καί δπου δ- 
πάρχουσι δεκάκις πλειότερα θέατρα πα.ά έκ- 
χλησιαι. Εκ δε τής μυθολογίας δέν έγνώριζε 
τίποτε άλλο παρ’ δτι ή θεά τοΰ έρωτος ονομά
ζεται ’Αφροδίτη καί !τι δ μικρδς Έρως είναι 
οιός της. Έγίνωσκεν ix  περισσοΰ τά γαλλικά 
δνόμαχχ δλων τών γυναικείων ένδυμάτων, δλων 
τών υφασμάτων, δλων τών παχυμυρων καί δ
λων τών αρωμάτων. Ίδου είς τί σννίσ:ατο ή 
έκπαιόευσις τής Σισκας. ίγΗτο λοιπδν αβτη γυ
ναικείος άδάμας ή έκγαλλισθεΐσά τις άπερί- 
σκεπτος ;

‘Οποίας 8! σκέψεις ειχε περί αΰτής δ Βάν 
Ροσμάελ κβταδεικνύουσιν αί έπόμεναι λέξεις άς 

άπηύθυνε μίαν ήμέραν τω ιατρω Πελκμάννω : 
—  Έάν εΐχομεν ακολουθήσει τήν συμβουλήν 

σας, ιατρέ, θά ήτο σήμερον εΰτυχής καί με- 
τριόφρων. Θά μας ήγάπα έκ καρδίας καί θά 
είργαζόμεθα μετ’ εΰχαριστήσεως ινα έγκατα- 
λείψωμεν μετά τδν θάνατόν μας αΰιί) καλήν 
κληρονομιάν «αί έργαστήριον συχναζόμένον υπό 
θαμώνων. Αλλά σήμερον, σήμερον αδιη κα-

Or, μένη πρδ τοΰ γραφείου, φέρousa μετάξινοι 
περίζωμα μέ βοστρυχισμένην κόμην κα! άνευ κε- 
κρυφάλου, συνομιλεί και φλυαρεί δλην τήν ήμέ
ραν μέ άέργους και έκνηροΰς νέους, οΐ τινες 
έπι προφάσει δτι θάγοράσωσι σιγάρα καταπλημ- 
μυροΰσι τδν οικον μου καί άπβδιώκουσι διά τής 
παρουσίας των τους άγαθοΰς άστούς- έ'χασα ήδη 
τοΰς ήμίσεις τών θαμώνων μου. Καί δταν θά- 
ποθανω, φίλε Πελκμάννε, τδ έργαστήριον τοΰ 
πατρός μου θά καταστραφή, διότι ή Σίσκα δέν 
θα θελήση ποτέ να νυμφευθή Ινα νέον τής κα- 
ταστάσεώς μας. Έ χετε δίκαιον, ιατρέ, δταν 
μάς έλέγατ* δτι στερεά φλαμανδιχή έκπαίδευ- 
οις θά έκαμε τήν Σίσκαν μας Ικανήν καί άγα- 
θήν οικοκυράν θά έγνώριζεν ήδη πολλά ωφέ
λιμα πράγματα κα: θά έ'μενεν εΰσεβής καί με- 
τριόφρων . . .  άλλ’ οχι, έπρεπε νά μεταβή είς τδ 
οίκοτροφεΐον ΐνα μάθη τά γαλλικά.

’Απδ  ̂ τήν πρώτην δ- ήμέραν τής έπισχροφής 
αΰτής εις τον πατρικόν οΐκον ήρξατο νά εύρίσκη 
τά πάντα έν αΰτώ μεμπτά. Οί άγαθοί γονείς 
της δέν έδύναντο νά κάμωσι τίποτε, δπερ νά μή 
φανή αΰτή χυδαΐον, κακόν ή άπρεπές.

Τό δε κυριώτερου δέν έδύνατο νά γευματίσω) 
πρδ τών τριών ώρών, διότι, καθ’ ά έλεγε, δέν 
είχε στόμαχον χωρικής. Ό τε  δέ κατά πρώτον 
έμαθαν τοΰτο οί γονείς της, δ μέν πατήρ της I -  
πλήσθη^ οργής, ή δέ μήτηρ της λύπης- άμφότε- 
potκαθ δλην αΰτών τήν ζωήν έγευμάτιζον πάν- 
τοτε την αυτήν topav xal ειροβ ^ΰντο νά μεταβα- 
λωσιν οΰτωσί τάς έξεις των, καθ’ οχι τοιαύτη 
τις μεταβολή εδυνατο νά άνατρέψη άπάσας αΰ
τών τάς εργασίας· άλλά καί τοι ή Σίσκα ήρ
ξατο νά δυσχεραίνη καί νάγανακτή, έν τούτοις 
πάντα ταΰτα είς οΰδέν συνετέλουν, ΐνα δ πατήρ 
της μεταβάλλη τας ώρας τοΰ γεύματος, καί τοι 
η μήτηρ της έξ οίκτου ήρχετο ίίς  βοήθειαν τής 
θυγατρός της. Τότε ή Σίσκα Ιπιπτεν είς λειπο- 
θυμίας και κατελαμβάνετο ύπό νευρικών σπα
σμών, Αλλ επί τέλους δέ, δτε έμπειρός τις 
ιατρός τών νεανικών ασθενειών άνέφερε πολλά 
λυπηρά πραγματα, άφορώντα τά νεΰρα τών γυ
ναικών, άπεφάσισαν ουτοι νά γευματίζωσιν είς 
τας τρεΐς ώρας, Πλήν πόσον ΰπέφεραν έκ τής 
πείνης αΰτοι, οΐ τινες έγειρόμενοι πάντοτε τήν 
τετάρτην ή πέμπτην ώραν τή; πρωίας ώφειλον 
νά μένωσι νήστεις έπί μακρδν, ένω ή οκνηρά 
Σίσκα ανεπαύετο καί δέν έξήρχετο τοΰ δωμα
τίου της πρδ τής ένατης.

Δέν μετέβαινε δέ μετά τής μητρός της εις
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χ'ήΊ λειτουργίαν τής πρωίας, καθ οτι τόν μεν
χειμώνα ήχο πολΰ ψΰ/oc ,  τό όο^θιρος δεν η 
Οελε νά συνεκκλησιάζηχαι μεχ’ ανθρώπων χ υ 
δαίων- άλλως δε ή λειχουργία χής πρωίας διήρ- 
xet πάρα πολύ. Τούτου δ’ ενεκ* μ ιχεβ α ινεν  ει, 
τήν λειτουργίαν τοΰ ί ν ο ς  τ ε τ ά ρ τ ο υ ^  (a) oisou 
έδύνατο μ.ά)ασ;α νά ΐδη νέας ενδυμασίας^ και 
νέας κομμώσεις τοΰ συρμοΰ, και όπόΟεν έςερ- 
χομ.ένη τις δύναται νά ποιήση Ινα περίπατον εν 
τή πλατεία καί νά έπιδείξη χόν νέον χης π έ 
πλον. „ ,

Ήνάγκασε δέ πρός χούχοις τήν γραιαν της 
μητέρα νάνταλλάξη χόν έκ χριχά,ττου κεκρύ- 
φαλόν της πρός μετάξινον πΐλον καί νά υποδε- 
θή δποδημίτια, διότι άλλως δέν ήθελε νά ες -  
έλθη μετά τής αγαθής γυναικός. 'Αλλά πα
ρατηρήσατε πόσον είναι ά;ία λύπης ή δυςτυχής 
γραΐα ύπό τοΰς χάρτινους γύρους^τόΰ πίλου της, 
οΐτινες καταξέουν φοβερώς τά ώιά της, 
δέν ήσαν συνειθισμίνα νά πιέζωνται- δέν δύνα- 
ται δέ νά ποιήση εν βήμα χωρίς νά παραπα- 
τήση. Δυςτυχής γύναι! οι γιίτονεςτης την π^ -  
ριγελώσιν ένω δ ίδρώς κατα κρουνούς ποριρρ--ΐ 
αΰτήν. ’Αλλά μή λησμονήτε δτι υποφέρει ολα 
ταΰια διά τήν έκγαλλισθεΐσαν θυγατέρα της 

(επεται το τέλος).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΘΙΟΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

π « ( ά  τ ο ΐ ς  ά ρ χ α ί ο ΐ ΐ  Α ρ η ψ ι ν .
(Κατα το Γαλλιχόν.)

{0  Σαϊδ είχε γεννηθή δοΰλος πιρί τά μέσα 
τοΰ εβδόμου αΐώνος μετά Χριστίν έν Μέκκϊ.

‘Ο άγοράσχς δέ αΰτόν γέρων παρετήρησ» 
τήν πρόωρον αΰτοΰ ευφυΐαν και μετά στοργής 
χαι φροντίδων άνέτρεφεν αΰτόν, έχων^ σκοπόν 
νά δωρήση είς αΰτόν τήν έλευθεριαν πριν ή ά- 
ποθάνη.

Συνέβη δε ποτε δ Σαίδ ν ακουση αίοντας 
Πέρσας οικοδόμους κατασκευάζοντας οικίας διά 
πλίνθων χαί γύψου έπί χώρου άνήκοντος εις τόν

(α) Τήν μεσημβρίαν της ΚυριάΧΊί ^ν τ«> χαΟο- 
δριχώ ναω της ’Λμβέρσης τελείται λειτουργ « _ονο" 
μαζομένη λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  έ ν ο ς  τ έ τ α ρ τ ο υ ,  
διότι διαρκεΐ μόλις 'εν τέταρτον της ωρας. UI αργα 
δ’ εγειρόμενοι χαι οί Οέλοντες να έπιδείξωσι τους 
στολισμούς των μεταβαίνουσιν είς τήν λειτουργίαν 
«ύτην.

χαλίφην. Τά οίσματα 8ε ταΰτα συνεχίνησαν αΰ
τόν τοσοΰτον, ώστε πολλάς ημέρας έπανήρχεχο 
ΐν’ άχούση αΰχοΰς καί έζήχησεν υσχερον ίν τή 
μοναξία ν’ άπομιμηδή αΰχά»

Έ νω  δέ ήμέραν τινά έψαλλεν ουχω τοΰς σχί·* 
χους περιφήμου άραβος ποιητοΰ, δ γέρων κύ
ριός του, καχαγοηχευθείς έκ τής γλυκύχητος τής 
φωνής του, ήρώτησεν αΰτόν πόθεν προσεκχήσατο 
τήν θείαν ταύτην πρός τό αδειν ικανότητα, έ -  
κεΐνος δέ διηγήθη άπλώς, πώς άπομνημονεύσας 
τά μελωδήματα τών Περσών ήθέλησεν ύστερον 
νά έφαρμώση αΰτά είς στίχους αραβικούς.

—- Ύπαγε^ εΐπεν αΰτω δ κύριός του, άπό 
σήμερον εΐσαι έλεύθερος.

‘Ο Σαίδ άπεδήμησεν εις τήν Περσίαν καί 
τήν Συρίαν ΐνα σπουδάση αΰτόθι τήν τέχνην τής 
μουσιχής, ΐνα τελειοποίηση τό ασμα αΰτοΰ, καί 
ΐνα έκμάθη νά παίζη διάφορα μουσικά όργανα.

‘Ο Άραψ δέ συγγραφεΰς Άβοΰλ Φαράδζ τά 
εξής αναφέρει περί τοΰ Σαίδ έν τινι βιογραφία 
αΰτοΰ :

‘Ο Σαιδ έξελέξαχο έν τή μουσική κλίμαχι 
τών Συρο-Έλλήνων χαί τών Περσών τοΰς 
χαριεστέρους τών τόνων καί άπερριψε παν τό 
άπαρέσκον αΰ:ω, ιδία δέ τήν υπερβολήν τών να- 
β α ρ ο ι ,  ήτοι πηδημάτων άπό τοΰ βαρέως είς τό 
δξΰ", έπίσης δέ άπέβαλεν ήχους τινάς δκχμεί- 
ναντας έκτοτε ξένους έν τή άραβιχή χλίμαχι, 
Έ κ  τής εκλογής δέ καί τής άποβολής ταύτης 
έσχημάτισε τό ωδικόν αΰτοΰ σύστημα, δπερ πάν- 
τε; οί τότε μουσικοί μετά σπουδής παρεδέχθη- 
σαν. Συνελόντι δ’ είπεΐν δ Σα’ιδ προσδιώρισε 
τήν κλίμακα τών ήχων τοΰ άραβικοΰ άσματος 
καί πρώτος αΰχός έξήγαγεν έξ αΰχής μελωδίας^

Τήν αΰτήν δέ κρίσιν έπανευρίσκομεν παρά 
πολλοΐς άραψι συγγραφεΰσι τοΰ τρίτου αΐώνος 
τοΰ μωαμεθανισμού.

Μ εχάτήν έπισχροφήν δε έκ χών αποδημιών 
του τούτων δ Σαίδ έπανήλθεν ινα κατοικήση 
είς Μέκκαν παρά τω παλαιώ του κυρίω καί νΰν 
φίλω του, άποκτήσας ήδη διά τής περί τήν ποί- 
ησιν εΰφυίας του φήμην καί χρήματα- ά λ λ ’ ή 
έξοχος αΰτοΰ ίκανότης εϊχεν έπεγείρει τόν φθό
νον, δι’ δ καί κατηγόρησαν αΰτόν ει;  τόν διοι
κητήν τής Μέκκας ώς προξενήσαντα τήν  ̂ κα
ταστροφήν πλουσίων και ευγενών νέων, οιτινες 
ϋπ’ ένθουσιασμοΰ πρός τά άσματά του έδωρή- 
σα/το είς αΰτόν ποσα υπέρογκα. ‘Ο διοικητης 
διεβίβασε τότε τήν καταγγελίαν πρός τόν χαλίφην 
’Αβδ-ελ-Μελίκ, διαμένοντα έν Δαμασκώ, δ ϊ ΐ ς
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καί προσεκ άλεσε τόν Σαίδ ν’ άπολογηθή Ινώ 
πιόν του. *'

’Αφικόμε·ος είς Δαμασκόν δ Σαιδ ε ις . 
ηλθεν είς τό τέμενος καί ήρώτησε τίνες ί σ«ν 
μεταξύ των παρευρισκομένων, οί περ-.σσοτέρας 
εύνοιας άπολαύοντες παρά τω  χαλίφη. ’Έ δειξαν 
οέ εις αυτόν άθροισμα ανθρώπων πλουσίως έν- 
δεοαμένων.

~  j f 1 Ε'πον> νεανίσκοι έξάΒελφοι καί 
φίλοι τ ίΰ  Ά £ δ-ελ -Μ ελ ίκ . *

είπεν 2 " ίδ έπλ,!σίασ5 κα1 κ « ιΡ” (ϊας αυτούς

ι  ϊ ~ , Μ *τ® ^  ύμών 6™'Ρ/.ει τ ίς  θ ϊλω ν νά φ ι-
Λοξενήση οδοιπόρον Ιρχόμενον έκ της Χ εδζάζ ·
,  ΕθεωΡ»ίσ«ν άλλήλους μετ’ άμηχανίας· διότι 

ειχον συνέντευξιν έν τινι οικία c-ω ς  άκούσωσι 
φημιζομένην τινά άσμωδόν ή άπευθυνομένη δ’ 
αυτοις τήν στιγμήν ταύτην αίτησις φιλοξενίας 
ανέτρεπε τα σχέδια αΰτών. Ε ίς τούτων δμως 
αποφασίσας ειπεν είς τόν Σαί8·

* Κ,Κ α^ ώς ώρισας· άπό τής στιγμής ταύτης 
είσαι ξένος μου,

Ε ιτ«  δέ,^ στραφείς πρός τους φίλους του,
—  Ύ κά^ετε  άνευ έμοΰ, ε ίπ ε ν  έγώ  ϋά δδη - 

γήσω τόν άλλοδαπόν τούτον είς τήν κατοικία'/ 
μου και 6α όιαμείνω μετ’ αυτου.

—■ Πράξον καλλίτερον τι, άπεκρίθησαν· Ιλθέ 
μεθ ημών· ωςαύτως δέ καί δ ξένος σου.

Π ράγματι δέ μετέβησαν πάντες δμού είς τήν 
οικίαν, εις ήν κατωκει ή τραγωδίστρια μετά του 
κυρίου, ουτινος ητο δούλη. Κ ατ’ άρχάς δ έ π ρ ο ο -  
ήνεγκον εις αυτούς μικρόν τι γεύμα.

·—  Ί σ ω ς , είπε πρός αΰτους δ Σαιδ, έξ ύμών 
τις «Μ ναίνετα ι νά συγγευματίση μετ’ αίθίοπος·

°s καθήσω να φάγωμόνος είςγωνίαν τινά 
του δωματίου.

Ούτως έπραξεν. * ε τ ά  τό γεϋμα δέ παρ^θη- 
καν οίνον^ «αί ή άσμωδός έ,εφανίσθη σ υ ν ί  
δευομενη υπό δυο άλλω ν κορών δούλων, αίτινες 
έΑχΟησχν έπ! δυο χαμηλώ ν σκιμπόδων, ένω α δ- 
τη ετίθετο έπί θρόνου τινός υψηλού. Ί ΐ τ ο  δέ 
νεαρά γυνή μεγαλοπρεπώς κεκοσμημ^,η *αί ε -
χουσα^γλυκύτατα χαρακτηριστικά. ‘Ως δέ δ
~«ι3 ε ιϊεν  αΰτήν έξέφρασε τί,ν θαυμασμόν του 
αναφερων στίχον τινά πρός έπαινον τής καλλο
νής. Η νεαρά γυνή προσεβλήΟη διά τοΰτο.

πώ ?! είς αίθίοψ λαμβάνει
την τόλμην να υπα-.νιττηται Ιμέ.

(. ι παριστάμϊνοί έρριψ*ν έπί τοΰ Σαιδ βλέμ-
ματ.* 9»σαρεσκείας καί κατεπράυναν τήν ώραίαν

δουλην. Τότε δε Ιψαλε τό πρώτον ασμα, μόλις 
δέ κατέπαυσε καί δ Σαΐδ άνεκραύγάσεν:

—  Ευγε!
Α λ λ ’ ήδη αυτός δ οικοδεσπότης ή γ α ν ά - 

κιησε:— Τ ή άληθεία, είπεν, δ αίθίοψ οΰτος 
πολΰ αΰθαδειάζει!

Ό  νέος, δστις ειχεν εισακούσει τήν περ! φι
λοξενίας αΐτησιν τοδ Σαιδ, είπε πρός αΰτόν 
τότε— Έγέρθητι καί άς άναχωρήσωμεν· διότι 
βλέπω δτι ένοχλοΰνται έκ τής παρουσίας σου.

‘Ο Σαιδ εμελλί να άπελθη δπότε άνεκάλε- 
σαν αΰτόν·— Μεινον, τώ είπον, άλλ’ h o  μάλ
λον διακριτικός. ’ μ

Έπανέλαβε δέ τήν θέσιν αΰτοΰ κα! ή ώραία 
δούλη έ'ψαλε νέον μέλος, δπερ αΰτός δ Σαιδ 
ειχε ποιήσει. Και ακούει μέν ουτος κατ’ άρχάς 
μετα μεγάλης προσοχής· άλλ’ είς μέρος τι κα
κώς αδόμενον δέν δύναταί πλέον νά κρατήση έ -  
αυτοϋ καί κραυγάζει.

—  ̂Δέν έχει ούτως ! άπατάσαι.
Και παραυτά, πριν ή λάβωσι καιρόν νά δια— 

κόψωσιν αΰτόν, άρχεται ά'δων τό μέλος μετά 
τοσαύτης ύπεροχής, ώστε ή άσμωδός έκπεπληγ- 
μενη εγείρεται μεθ’ όρμής έκ τής καθεδρας της 
λέγουσα:—. ‘Ο άνήρ οΰτος δ Σαιδ δ υίός τοΰ 
Μουσατζή μόνος δύναταί νά ήναι !

— Είμί έγώ αΰτός, λέγει δ Σαΐδ- κα! ήδη 
αποσυρομαι.

Αλλ έμποδίζουσι καί πληροΰσιν αΰτόν θω- 
πευμάτων καί φροντίδων ήδη έκαστος επιζητεί 
να φιλοξενήση οΰτόν κα! αντιποιείται αΰτοΰ 
έπιμόνως.

Οΰχί, °δχι, λέγει· τήν φιλοξενίαν δέχο
μαι  ̂μόνην τοΰ εΰγενοΰς τούτου νέου, οστις 
πρώτος παρεχώρησεν αΰτήν είς έμέ τόν τότε 
άγνωστον.

‘Ο νεανίας ώδήγησε λοιπόν τόν Σαιδ είς 
τόν οικόν του, κείμενον άκριβώς άπέναντι τών 
άνακτόρων τού χαλίφου· δταν δέ δ Σαΐδ Ιπλη- 
ρΓφόρησεν είς αΰτόν τό αίτιον τό άναγκάσαν 
αυτόν να μεταβή είς Δαμασκόν, δ νεανίας ύ
πεσχέθη αΰτώ τήν προστασίαν του:— 0ά  υπά
γω νά διέλθω τήν έσπέραν μετά τοΰ χαλίφου, 
τω ειπεν· άν δέ τύχω αΰτόν έν εΰμενεϊ τοΰ νο- 
ός διαθεσει, θά σέ ειδοποιήσω.

Μετ' ολίγον μετέβη πρός τόν Ά βδ-ελ-Μ ε- 
λικ· και μετά στιγμών τινων συνομιλίαν, πει- 
σθε^ δτι δ ήγεμων εΰρίσκετο Ιν εΰθυμία, έ’πεμ- 
Ψ" να ειδοποιήσωσι κρυφίως τόν ξένον του,

‘Ο Σαΐδ, καθ’ ας ειχεν οδηγίας παρά τοΰ
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προστάτου τοΐ), άνήλθε παραυτά έπ! τοΰ δώμα
τός τής οικίας καί κλίνων πρός Λ  μέρος των 
άνακτόρων Ιψαλεν ενα ονδα, είδος άσματος α
πλού καί «ονοτόνου, δπερ ουνειθίζουσιν οί άρα
βες καμηληλάται δπ«»ς παροτρύνωσι τας καμή- 
λουςπρός δάδισιν. Ή  φωνή^του δέ διά μέσο 
τής νυκτίου σιγής εφθασεν εις τα ωτα τού χ α 
λίφου.

—  Τίς αδει; ήρώτησεν.
‘Ο νεανίας τότε άπεκρίθη:— Είναι άνθρωπός 

τις, έλθών έκ Χεδζάζ δν κατώκισα παρ’ έμοί.
 - "Ας υπάγουν νά τόν φέρωσιν, Ιπανέλα-

βεν δ Άβδ-ελ-Μ ελίκ.
Τοΰ Σαΐδ δέ ΙμφανισΟέντος δ χαλίφης ειπεν 

αΰτώ.
— Νά μο! ψάλης Ινα ονδα ζωηρόν,
‘Ο Σα’ίδ έποίησεν ώς δι«τάχθη· δ .χαλίφης 

δέ ήρώτησε— Ψάλλεις έπίαης καί δδοιπορικά 
άσματα (εΐδος ασμάτων ποιν.λωτέρων τών 
ονδα) ;

—  Μα'λιστα, άπεκρίνατο κα! Ιψαλεν δδοιπο- 
ρικόν τι ασμα.

—  Θαυμάσια, είπεν δ Άδδ-ελ-Μ ελίκ. Γνω
ρίζεις δέ άρα κα! τό σοφόν κα! καλλιτεχνικόν
α®μα; ,

‘Ο Σαΐδ άπήντησε καταφατικώς και έψαλε 
μίαν τών αρίστων συνθέσεών του άναπιύσσων 
πάσαν αΰτοΰ τήν ικανότητα. Ό  δέ ’Αβδ-ελ- 
Μελίκ έκπλαγείς καί καταγοητευτείς τώ είπε :

—  Τό ονομά σου βεβαίως εΤναι περιφανες 
μεταξύ τών μουσουργών. Ποιος είσαι;

—  Είμί, άπεκρίνατο δ άοιδός, πτωχός τις 
Ιξόριστος, ου ή περιουσία κατεσχέθη έ̂κ δια
ταγής σου· ονομάζομαι δέ Σαιδ υίός τοΰ Μου- 
σαδζή.

—  'A  1 είσαι συ, είπεν δ Ά βδ-ελ-Μ ελίκ 
μειδιών δέν Ικπλήττομαι πλέον οτι οί νέοι 
καθίστανται πτωχοί ίνα σ’ άκουσωσιν. Υπαγε, 
σέ συγχωρώ· Ιπίστρεψον Ιν τή πατρίδι σου, τά 
αγαθά σου θά σο! άποδοθώσιν.

Καί είς τούς εΰμενεΐς τούτους λόγους ό χα
λίφης προσέΟηκε πλούσιόν τι δώρον. Ο δί 
Σαιδ έπέστρεψεν έν τή Μέκκα καί έπανέκτησε 
πάντα αΰτοΰ τά άγαθά.

Άπέθανε δε μεταξύ τών έτών 86 χαί 98 
τής εγίρας (705— 714 κατά τήν ήμετέραν 
χρονολογίαν). * Σ. I. Π.

* Ίοεΐν Notices anecdotiques surles nridcipaux musi^ 
eiens arabes des trois premiers sifcclos de 1’ islanusme. Par 
A. Cauisin do Perceval.

Η  Υ Π Ν Ω Τ Τ Ο Υ Σ Α  Σ Κ . Ι Α .

(Συνέχεια* op α προηγούμενον αριθμόν.)

Ή το καιρός, διότι μόλις ϊφυγε καί δ Αέΐί.υ 
ήκουσεν έλαφρόν τινα κρότον δπισθεν αΰτοΰ. Έ  
στρά?η καί παρετήρησε τήν αΰτήν σκιάν τήί 
παρελθούσης νυκτός, λευκά πάλιν Ινδεδυμένην 
καί άλλοκότως βαδίζουσαν. Διήλθε πρό αΰτού 
καί είςήλθεν είς τό παρεκκλήσιον5> δπου  ̂ δ 
Λέων έτόλμησε νά την άκολουθήση· άλλ’ ̂ α'ύτη 
μόλις ϊμεινεν δλίγας στιγμάς Ικεΐ καί έξήλθε 
παραυτά" διευθΰνθη είτα μέ βήμα τακτικόν 
καί μέ βλέμμα απλανές πρός τήν λίμνην, 
παρά τάς δχθας τής όποιας έσύναξεν δλίγα 
άνθη καί έσχημάτισε μικράν άνθοδέσμην πλα- 
νηθέΐσα ε’τα" έπ’ δλίγον τή δε κάκεΐσε παρέ
καμψε τήν λίμνην καί έβάδισε παραπλεΰρως 
τού ρύακος- δ Λέων τήν ήκολούθει βήμα πρός 
βήμα έλαφρώ; καί κρατών τήν αναπνοήν του Ικ 
φόβου μή την τρομάξη, μορμυρίζων σιγαλώς:

 ’Ό χ ι, δέν εΤναι φάντασμα ... είναι αδτή ...
ή ‘Αγνή... υπνοβάτις...

‘Η νέα μετά πολλάς περιπλανήσεις διηυ- 
θύνθη τέλος πρός τήν γέφυραν τού  ̂μύλου, καί 
διαβάσα ταχέΐ βήματι αΰτήν έχάθη πάλιν ΰπό τό 
πυκνόν φύλλωμα τών υψηλών δένδρων.

‘Ο Λέων δέν την ήκολούθησε πλέον, άλλά, 
βέβαιος ών δτι ή κόρη επασχεν Ι ξ  υπνοβασίας, 
Ιπανήλθεν είς τό παρεκκλήσιον, δπου εΐςελθών 
Ιγονυπέτησε πρό τοΰ άγιαστηρίου καί π αρεκά- 
λεσε μέ καρδίαν πάλλουσαν τόν θεόν, δπως :όν 
βοηθήσ-η είς τήν ίατρείαν τής ‘Α γνής. _ _

Έ ξερχόμενον δμως τοΰ ίεροΰ ναοΰ πράγμα 
τι υπερβαλλόντως ώ ν  ίξ έπ λ η 'εν · ό ήσυχος έ-· 
κείνος ρόγχος τοΰ κοιμωμένου, ή τακτική I  
κείνη αναπνοή, ήτις είναι ή άρχή τοΰ παρόντα 
διηγήματος, προςέδαλε πάλιν  τά ώτά το».
Λέων άνεσκίρτησεν.

—  Πόθεν προέρχεται, ήρώτησεν έαυτον, 
δ ανεξήγητος ούτος ψιθυρισμός, ή απόρρητο, 
αύτη άναπνοή ; είναι η φωνη άλλης τίνος Α
γνής παραπονουμένης διότι τήν έγκατέλειψα; 
είναι δντως ΰπνωττούσης σκιάς μορμυρισμός;

Δέν είχέ τι νάποκριθή, άλλ’ έμενεν ά κινη
τός, προςεκτικώς άκούων.

 Ά λλ’ δχι, δχι πλέον, άνέχραξεν αίφνης
άποσπώμενος τών ρεμβασμών του, δχι, δέν εί
μαι πλέον όνειροπόλος.,. είμαι ιατρός !

Κα! άνεχώρησεν δλως άπηλλαγμίνος σκε-
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ψ*ων Ονειροπολήσεων, βαίνων πρός τήν έ -  
παυλιν, δπου κλεισθείς είς το δωμάτιόν του έ- 
μελέτα μέχρι πρωίας διάφορα ιατρικά συγγράμ
ματα και μάλιστα τά περί ύπνοβασίας ποαγμα- 
•εευ,όμενα. ‘

Κ,

‘Η επιούσα ανετειλεν ωραία ήμ/ρα* ημέρα 
πρέπουσα διά λιτανείαν- κόσμος άπειρος είχε 
συνελθεί έκ τών περιχώρων, ΐνα συμπανηγυ- 
ρΐ3ϊ] μετα Των κατοίκων τοΰ χωρίου τοΰ πα
ρεκκλησίου τοΰ Κισσοΰ τήν εορτήν τής Θεο
τόκου.

Πρώτος έκ τών φθασάντων είς τήν θέσιν 
τής λιτανείας ή:ον ό Λέων, δςτις, καί περ ά- 
γρυπνήσας καθ' δλην τήν νύκτα, ήγέρθη λίαν 
τϊρωι και πορευθεις πρό τοΰ παρεκκλησίου ά- 
νεβη έπί τίνος υψώματος, προςπαθών νάνεύρη 
μιταξύ τοΰ πλήθους διά τοΰ βλέμματος τήν 
‘Αγνήν, ήν μόλις μετά παρέλε»σιν αρκετής ώ
ρα; παρετήρησε διαβαίνουσαν τήν γέφυραν τοΰ 
μύλου υπο τοΰ γηραιού πάππου της συνοδευο- 
μένην ήτον ένδεδυμένη κομψόν ένδυμα έκ τοΰ 
λευκοΰ ΰφάσματο:, δπερ εΐχε σχίσει τήν προπ*- 
ρελθοΰσαν νύκτα είς τούς κλάδους καί δπερ τή 
άνεπλήρωσεν έν καιρω ό Λέων.

Διήλθε διά μέσου τοΰ πλήθους καί έφθασε 
προ τοΰ παρεκκλησίου- ήτον ή ώραιοτέρα άλλά 
καί ή ώχροτέρα πασών. ‘Ο Λέων τήν ήχολούθει 
ί.καταπαύστως διά τών οφθαλμών, μηδόλως 
■ταρατηρών ούτε τά φοβερά βλέμματα, α περ ό 
Ιωάννης Τρωΐλος έρριπτεν έπί τοΰ θείου του, 

εν ω ουτος ένευε τούς οφθαλμούς πρός τά κάτω, 
ούτε τον Βάβυ, οςις χιλιάκις διέβαινε πρό αύ- 
τοΰ νεαν ένδυμασίαν φερων καί προςπαθών 
παντϊ τρόπω νά έλκύση τό βλέμμα τοΰ νέου 
δι’ αύτόν Μαικήνα, ‘θ ' Λέων δμως δεν έδλεπε 
τίποτε-ή προσοχή του άπασα ήτον άπερροφη- 
μένη ύπό τής ‘Αγνής.

Ό  κώδων ανήγγειλε τήν έναρξιν τής λει- 
τουργίας· πάντες είςήλθον εύλαβώ; είς τό παρ- 
ςκκλήσιον, ύπό τήν στέγην τού οποίου ό μεν 
Γρωιλος έπαυσε νά ρΐπτη βλέμματα οργίλα έπί 
τού θείου Ζαρβύ, ό δέ Λέων νά παρατηρή τήν 
‘Αγνήν του· έκλιναν δλοι .τήν κεφαλήν έν κα- 
τανύςει- ή καρδία των προςηλώθη πρό{ τό 
θεΐον καί δεν υπήρχε πλέον χώρος i t ’ άλλο 
αίσθημα μόνον ίτως δ Βάβυ θά προσπαθεί νά 
έπισυρν) έτι τό βλέμμα τοΰ γενναιόδωρου νέου 
έπί τής ένδυμασίας του.

‘II λιτ*νεία έτελείωσε κα! έκαστος έπανήρ- 
χετο έπ! τά "δια- μόνος δ Λέων άντί νά έπα- 
νέλΟ» είς τήν έπαυλιν, διηυθύνθη είς τόν μΰ- 
λον, δπου ό Ίωάννης Τρωΐλος τόν δπεδέχθη 
εύγενώς μεν, άλλά ψυχρώς- ή θέα βεβαίως τοΰ 
γέροντος Ζαρβύ ειχεν αύξήσει υπερβαλλόντως 
τήν οργήν του.

Άφήκεν δμως έλευθέραν πάσαν ενέργειαν είς 
τόν Λέοντα, θεωρών αύτόν ώς αληθή μύστην 
τής έπιστήμης καί ώς γνωρίζοντα τά καθήκον- 
τά του ώς ιατρός- διό καί τάς έπομένας ήμέρας 
έφάνη δτι άπέφευγε νά παρευρεθή κατά τήν 
ώραν τής Ιπυκέψεως αύτοΰ.

‘Ο Λέων ήρξατο νά παρατείνν) αύτάς καί δή 
μετά τινα; ήμέρας νά έρχηται άπό πρωίας 
κα: νάναχωρή τό εσπέρα; καί τούτο διότι έγνώ- 
ρισεν δτι ή νέα έπασχεν ήθικώς, μηδένα έχου- 
σα δπως άνταλάοση τά; ιδέας τη;, τάς σκέψεις 
της, αίτινες μένουσαι έν αύτή ;ήν κατέτηκον 
φοβερώ; καί ένόησεν άμα δτι μόνον ή διασκέδα- 
σις κα! ή συναναστροφή έδύναντο νά απαλλάξω-, 
at τής μελαγχολίας τήν καρδίαν της.

‘Ο νέος αύτής φίλος έγνώριζε μουσικήν- ύ- 
πηρχεν έκεΐ εις τινα γωνίαν τοΰ δωματίου τής 
‘Αγνής κλειίοκύμβαλόν τι, πρό πολλοΰ έλησμο- 
νημένον δ Λέων τό ήνοιξε κα! ό Βέμπερ, δ 
Βητχόβεν, δ Μόζαρτ είδον τάς ώραιοτέρας των 
μελωδίας παιζομένας ύπό τής αδελφότητος τών 
δύο τούτων νεανικών καρδιών ή ‘Αγνή έξυπνη-  
σεν έκ τοΰ λήθαργου, δν μελαγχολούσα έκοι-τ 
μα to και καθ' δν τά δεκαεπτά της έτη άπηνώς 
έμαραίνοντο. Ό  Λέων εύθύ; άπό τάς πρώτας 
έπισκεψει; του ήρςατο νά μην άναγνωρίζη τήν 
ασθενή του, ήτι; και αύτή έτι αύτη δέν άνεγνώ- 
ρι,εν Ιαυτήν. ]δού δε όποια ήτον ή ιατρική συν
ταγή τοΰ νέου ιατρού κα! δποία φάρμακα μετε- 
χειρίσθη: Δύο ώραι μουσική; τήν ήμέραν κατ’ 
α?χάς, επειτα συνομιλιαι έπ! διαφόρων σπου
δαίων και ελαφρών αντικειμένων καί μετέπειτα 
περίπατος εις τά περίξ, καθ’ έκάστην έπι πλέον 
μηκυνόμενος, Ά πό τή; πρώτης εσπέρας δ Λέ
ω > φέρων είς περίπατον τήν ‘Αγνήν, παρετή- 
ρησεν δτι ή ώχρότης αύτής ήλαττουτο καί τό 
προσωπόν τη; έλάμβανε ροδινούς χρωματισμούς, 
διό καί ήτο βέβαιος περί τών μέσων τής θε
ραπείας.

‘Ο πάππος,καί περ σπανίωςή μάλλον ποτέ μή 
οιακόπτων τάς γλυκεράς στιγμάς της συνανα
στροφής τών δύο νέων 3ta τής παρουσίας m ij
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έγίνωσκεν έν τοΰτοις δσα συνέβχινον έν τή οί- 
χία καί παρετήρει τήν όσημέραι μεταβολήν 
τής μορφής τής νεάνιδος, άποφεύγων δμως άπό 
τοδ νά καταδείξη τήν ευγνωμοσύνην του πρός 
τον νέον ιατρόν.

Ή  ιατρεία έν τούτοις έβαινεν άξιόλογα. ‘Η 
‘Αγνη άνελάμβανεν δλα τά φαινόμενα τής υ- 
γ*ίας, τήν φαιδρότητα χαί τήν ευφροσύνην, ήτις 
άλλοτε έπήνθει έπί τοΰ άγαθοΰ προαώπου της.

Μετά παρέλευσιν δεκαπενθημέρου περίπου, 
άφ’ δτου δ Λέων ήρχισε νά συχνάζβ εις τόν 
οΐκον τοΰ Ίωαννου, οί δύο νέοι έξήλθον κατα 
τό σύνηθες είς περίπατον κα! άπομακρυνθέν- 
τες μίαν περίπου λεύγαν τοΰ μύλου, έκάθησαν 
έπί τινο; υψώματος, δπως άναπαυθώσιν. Ή  νε- 
άνις ομως παρατηρήσασα μακρόθεν ερχόμενον 
τόν πάππον της, έπιστρέφοντα έκ τής άγυρας 
γειτονικής τίνος κώμης, ήγέρθη ταχέως καί 
ήρξατο νά τρέχη δρομαιως πρός συνάντησιν 
αντοΰ· είς έλίγα δέ δευτερόλεπτα διανύσασι τήν 
άπόστασιν ήτις τούς διεΛώριζε,έφθασε πλησίον τοΰ 
πάππου της μέ οφθαλμούς σπινθηροβολοΰντας, με 
παρειάς ροδαλάς κα! με χείλη μειδιώντ* και ερ- 
ρίφθη είς τόν τράχηλόν του, παραρόρω; έναγκα- 
λιζομένη αύτόν· έδάκρυσεν ό γέρων καί έπρος- 
πάθησε νά δμιλήση, άλλά δέν έδύνατο' ή ευ
τυχία έπνιγε την φωνήν του έν τω στοματι του.

Ά λ λ ' έπι τέλους ένδικους έστράφη πρός τόν 
Λέοντα καί άρπάσα; τήν χειρά του τήν έσφιγξε 
παραφόρω; άνακράζων :

—  Καλέ μου νέε, σέ ευχαριστώ . . .  σέ ευ
χα ρ ισ τώ , διότι είς σέ χρεωστώ τήν θυγατέρα 
μου . . . σείς μοί τ^ν άπεΟώκατε . . σεις την 
έσώσατε . . .

Κα! καταβληθείς έκ τη ; συγκινήσεως ταύ
της έλιποΟύμησεν ό άγαθός γέρων καί έπεσεν 
εί; τάς άγκάλας τή; ‘Αγνή; κα! τοΰ Λέοντος 
άπνους.

Οί δύο νέοι έξαλλοι σχεδόν κατέβαλλον με- 
γίστας φροντίδας, δσας δύναται νά καταδάλλη 
τις έν ύπαίθρω καί έν μέσω όδοΰ ευρισκόμενος, 
οπως φέρωσιν είς εαυτόν τόν καλόν παππον, 
τόν τοσοΰτον κηδόμενον τής έγγονής του.

ΣΤ'.

Παρήρχετο ουτω δ χρόνος κα! αί σχέσεις 
τής ‘Αγνής κα! τοΰ Λέοντος συνεσφίγγοντο έπ! 
πλέον, μάλλον φιλικά! γείόμεναι κ«: μάλλον 
άξιαγάπητοί.

"Ήσαν άμφότεροι ευτυχείς καθ’ δτι ή μέν 
‘Αγνή άνέκτα την υγείαν της άναλαμβανουσα 
σωματικώς τε και ήθικώς κα! αισθανόμενη ό- 
σημέραι έν εαυτή νέαν ζωήν, νέα αισθήματα, κα! 
νέας σκέψεις, πνιγομένας άχρι τούδε ύπό τόν βα- 
ρύν κα! μέλανα πέπλον τής μελαγχολία;, ό 
δέ Λέων, ώ; καθορών δτι πασα αύτη ή με
ταβολή ώφείλετο αύτω, δτι η ευδαιμονία τής 
νέας κόρης ήτον έργον αύτοΰ, δτι τ·ϊλος ή ζωή 
αύτής τω άνήκεν.

Καί δμω; τήν ευτυχίαν ταύτην ήλθε νά δια - 
ταράξη νέα ύποτροπήτής άσθενεία;, ήτις τά 
μ άλα κατεθ;ρύόησε τόν νέον ιατρόν. ^

Κατά τάς πρώτας ημέρας τών έπισκέψεων 
τοΰ νέου, ή ύπνοβάτις κόρη έξηκολούθει είσε̂ τι 
τάς νυκτερινάς της ύπνοδατικάς έκδρομάς είς 
τό παρεκκλήσιον τοΰ Κισσοΰ, άς^ αίφνης 
μετά ταΰτα δλοτελώς έπαυσεν, δπερ ήν προ
φανώς άπό δειξις βελτιώσεως τοΰ νευρικού συ
στήματος τής νεάνιδος. ‘Ο Λέων έβλεπε τούτο 
μετά πολλής εύχα.ιστήσεως. Αίφνης δμως νύ
κτα τινά παραδόξως πως ή ‘Αγνή ένεφανίσθη 
πάλιν έκ νέου είς τό παλαιόν παρεκκλήσιον- 
κα! έκτοτε ήρξατο αυθις τάς παλαιάς της έκ- 
δρομάς, 3ν ούχί τακτικ S; καθ* έκάστην έσπε- 
ραν ώς πρότερον, άλλά τούλάχιστον κατά 
διαλείμματα καί έπί όλίγας στιγμάς.

Νύκτα τινά δμως ή ύπνοβάτις νεαν.ς 
παρέτεινε τήν εκδρομήν της έπι μακρόν καί έ 
φαίνετο μάλλον τεταραγμένη ή όπόταν ή ά - 
σθένειά της εύρίσ/,ετο είς τόν ύψιστον αύτής 
βαθμόν.

Τήν έπιοΰσαν δ’ ήμέραν τής νυκτός ταύτης 
πορευθείς δ Λέων κατά τό σύνηθες παρα^ τή 
φίλ-η του, ευρεν έκεΐ τόν Ίωάννην Τρωιλον 
σφοδρώς κα! μέ έντονον τρόπον όμιλοΰντα πρός 
αύτήν κα! δςτις, άμα είδε τόν νέον ίατρόν προς- 
ελθόντα, άνεχώρησε χαιρετήσας με τρόπον 
λίαν ψυχρόν κα! μυστηριώδη- δ νέος έστρεψε 
τότε τούς οφθαλμούς πρός τήν Αγνήν καί πα - 
ρετήρησεν ίτι είχε κλαύσει πρό μικρού. Ε 
μεινε δέ παρ’ αύτή δλην την ήμέραν, κατα τό 
διάστημα τής δποίας δμως αύτη ητο λίαν τε
θλιμμένη καί άνήσυχος- δτε δέ τ'ο έσπέρας ά - 
ναχωρών έθλιψε τήν χεΐρά της άποχαιρετών 
ούτήν παρετήρησ3ν δτι έκαιεν δλη.

_  Θά έλθη τό έσπέρας, είπε καθ’ έαυτόν 
καί άνεχώρησεν.

‘II νύξ μόλις εΐχεν απλώσει τόν άστεροεντα 
αύτής πέπλον έπ! τής γή ς κ«ί ή σελήνη άνα-
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τείλει η3η έπί τοΰ δρίζοντος, δτε δ Λέων έξ- 
ήλθε τοΰ περιβόλου της έπαύλεως καί έ -  
βάδισε σκεπτικός καί σύννους πρδς Tb παρεκ- 
κλήσιον.

—  Πρέπει να μάθω τί τήν έλκύει έκεΤ, ?- 
λεγε καθ’ εαυτόν, πρέπει νάκούσω, νά ΐδω 
τί έρχηταινά πράξη έκεΐ

‘Ο Λέων είχε; άποφασίσει νά κατοπτεύση 
αΰτήν έντδς τοΰ παρεκκλησίου, δπερ άχρι τοΰδε 
δέν έτόλμα νά πράξη ?νεκα τής μεγάλης πρδς 
τήν νεανία αβροφροσύνης, μένων πάντοτε έξω 
καί άφίνων αΰτήν μόνην έντός. Ήδη δμως εΐ- 
χεν άποφασίσει νά πληροφορηθή διά ποιον σκο
πόν άπήρχετο ή νεανις αΰτόθι καί τί έ'πραττεν· 
διό καί φθάς πρδ τοΰ παρεκκλησίου, άφοΰ έ- 
ποίησε τον γΰρον αΰτοΰ, έκάθησεν ολίγον ύπδ 
τδν γηραιόν κισσόν, ήκροάοθη τής αρμονικής α
ναπνοής τής ΰπνωττοΰσης σκιάς, καί νομίσας 
τέλος οτι ήγγιζενή ώρα τής έμφανίσεως ήγέρθη 
καί διελθών τδν πρόδρομον είςήλθε μετά πολ
λής εΰλαβείας έντός τοΰ ναοΰ.

Γινώσχων δέ οτι νΰξ διά τους ΰπνοβάτας δέν 
υπάρχει έζήτησε νά ε'ύρη μέρος τι οπως'κρυβή, 
άλλ’ οΰτε στήλαι, ούτε πλαγιόδρομοι ΰπήρχον 
έκεΐ έσχέφθη έπί μίαν στιγμήν νά τεθή ϊπ ι-  
σθεν τής τραπέζης, άλλά παοαυτά μετέβαλε 
γνώμην, διότι ήν εΰλαβής νεανίας καί ένόμισε 
τδ τοιοΰταν ώς ιεροσυλίαν.

Αίφνης τδ βλέμμα του έπεσεν έπί τίνος πα
λαιού εξομολογητηρίου εις τινα γωνίαν τής έκ- 
κλησίας άποκειμένου καί δπερ έμπροσθεν έσκε- 
πάζετο οια μακροΰ πρασίνου παραπετάσματος· 
καταλληλότερον καταφυγιον δέν έδύνατο νά εϋ— 
ΡΊΓ ειςήλθεν έντδς, έτέθη ό'πισθεν τοΰ παραπε
τάσματος καί περιέμενεν.

 ̂ Όσον δέ γενναίος καί δν ητο, δέν έδυνήθη 
να μη αισθανθή φρικώοες ρίγος έν τη άπομο- 
νωσει εκείνη, Οταν ηκουσε τήν θΰραν τοΰ πα
ρεκκλησίου τριζουσαν έπι τών έσκωριασμένων 
στροφέων της καί είδε τδ φάσμα τής ‘Αγνής 
βραδει τώ βήματι ειςερχόμενον έντδς καί άπαι- 
σίως φωτιζόμενον ΰπδ τής ώχρας λάμψεως τής 
σελήνης.

Διήλθεν αΰτη άψοφητί τήν έκκλησίαν καί 
φθασασα πρδ τοΰ άγιαστηρίου, έγονυπέτησε, ά- 
νατείνασα τδ βλέμμα καί τάς χείρας πρδς τδν 
ουρανον. 1

Μακρα σιγη έπεκράτησεν.
Έπειτα μεθ’ αρμονικής ήδ5{ας φων5 ς $_ 

μοίας πρδς ήχους κινύρας,

Μήτέρ μου, ειπεν, φιλτάτη μήτέρ μου,
προώρ ως άνηρπάσθης !  μου) 0|·τ[.
νος ό ώκεανός υπήρξε τάφος ! . . Προςεύχομαι 
οι* άμφοτέρους ήμας . . .  σας προςκαλώ ήδη . . 
ελθετε . .  νά συνομιλήσητε μετά τής θυγατρός 
σας . .  . Αΰτη σας ακούει . . σας έννοει 
,  Έσιώπησε καί έκ,-νήθη δπως έγερθή· άλλ’ 

ειτα ως μετανοουοα ανέτεινε τυάλ'.ν τά^ χ ε  ΐρας 
καί είπε μετά κατανύξεως:

—  ‘Υπάρχει 'έν τρίτον πρόσωπον δι’ δπερ έρ
χομαι νυν· ένταΰθα .. Ναι . . 5 πάππος μου δέν 
θελει αυτδν . .  άλλά και δέν δύναταί νά έμπο- 
διση έμαυτην από τοΰ να σκέπτωμαι περί αΰτοΰ,
. . . Πλήν σύγγνωτε, σύγγνωτέ μ* . . άγαπη- 
τοί μου γονείς. , . έαν ενώσω τδ όνομά του μέ 
τα υμέτερα . . . έαν μοί ή ναι καί ουτος τοσοΰ- 
τον άγαπητδς ώς καί υμείς . . άλλ’ ουτος μοί 
εσωσε τήν ζωην, μοί άπέδωκε τήν καρδίαν 
μου . . , 0εέ μου, εΰλόγησον τδν Λέοντα . . . 
ώ Λεων . . .  Λέων

Καί εμεινεν ετι λεπτά τινα είς τήν αΰτήν Οέ- 
σιν, πλειστάκις έπαναλαμβάνουσα τδ δνομα τοΰ 
προςφιλοΰς φίλου της.

Ειτα ηγερθη αϊφνιδίως με βλέμμα διαλάμ- 
πον και μέ ουράνιον μειδ ίαμα εις τά χείλη καί 
έξήλθε ταχέως τοΰ παρεκκλησίου, ψιθυρίζουσα:

—  Λέων , . Λέων . .
Μόλις απήλθε και δ Λέων εξελθών τοΰ έξο- 

μολογητηρίου, ωχρός καί έξαλλος, έγονυπέτη — 
σεν £ιγών είς τήν αΰτήν θέσιν, έν η προςηυ- 
χήθη ή ‘Αγνη και_μέ τήν χεΤρα έπί τήν καρδίαν, 
άνεφώνησε :

—  βεέ μου, σέ εΰχαριστώ διά τήν μεγάλην 
ευτυχίαν ής μέ έποίησας μέτοχον . . . Μέ ά
γαπα . . . και δύναμαι νΰν νά έκμυστηρευθώ είς 
έμαυτόν . . ώ ναί I αισθάνομαι άνέκφραστον δι’ 
αΰτήν έρωτα . : Θεέ μου, θεέ μου . . . σέ εΰ- 
χαριστώ . .  , διότι ένέπνευσας τδν αΰτδν καί είς 
αΰτήν πρδς έμέ.

 ̂Ειπε καί έγερθείς ήθέλησε νά όρμήιη έπί 
τά ίχνη της, άλλ’ αντί τής λευκής σκιάς τής 
‘Αγνής, μέλαινά τις σκιά τώ Ιφραττε τήν θύρ αν.

‘Η σκιά αΰτη ήτο άνδρδς περιβεβλημένο» 
μέλανα μακρόν έπενδύτην καί φέροντος μέγαν 
πίλον ύπδ τοΰς πλατείς γύρους τοΰ όποιοι» έκρύ- 
πτετο όλοτελως τδ πρόσωπον αΰτοΰ.

"Ιστατο δ’ ακίνητος φράττουσα τήν δίοδον.

(&ι*τ«ι τ» τίλος·}
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ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝ ΤΗ* ΑΦΡΙΚΗι.

(Συνέχεια, {κ σελ. 281, κοιι τέλος.)

Περιοδεΐαι.— 'Ά φ ιξ ις  είς Γ ο νμ β ψ .—  
δεισιδαιμονία τον ■ήγΒμό*ος.— ίΗ  

μαγενμένη δδός.— Τελετή 
τής άποδιώξεαις.

’Αδύνατον μοί ήτο νά διαμένω ΙπΙ πολυ έν 
τη αΰτή χώρα. Δίψα άκόρεστος τοΰ νά γνωρίσω 
*έους τόπους τής μυστηριώδους ταύτης καί 
άνερευνήτου ώς έπί τδ πολΰ 'Αφρικής, νά ΐδω 
νέας φυλάς καί νέα έθιμα καί νά πλουτίσω τάς 
τής φυσικής ιστορίας συλλογάς μου, μέ έφερε 
πάντοτε άπδ χωρίον είς χωρίον καί άπδ ήγε- 
μόνος είς ήγεμόνα καί τάς πορείας ταύτας, δν 
μακρόν θά ήτο λίαν νά έξιστορήσω ένταΰθα ^τά 
καθέκαστα, διήνυον ποτέ μέν πεζός καί συνο- 
δευόμενος ύπδ πεπειραμένων έγχωρίων θηρευ
τών, ποτέ δέ έπί πλοιαρίων ή άκ::τίων άνερχά- 
μενος τοΰς διαφόρους πλωτούς ποταμούς καί έ- 
νίοτε παραπλέων τήν θάλασσαν.

‘Ο χρόνος παρήρχετο οΰτω καί πρό πολλών 
ήδη έτών ειχον έγκαταλί~ει τάς ‘Ηνώμίνας 
Πολιτείας· ούχ ήττον δμως άπεφάσισα νά δι*— 
ρευνήσω και τάς πηγάς τοΰ Φερδινάνδου Βάζα 
καί νά έπισκεφθώ χώρας, ένθα οΰδέποτε οΰδείς 
λευκός είχεν είσδύσει.

Εις τών ήγεμόνων τοΰ έσωτερικοΰ, καλού
μενος Κι-νγουέζας, μοί £πεμψε τδν πρεσδύτε- 
ρον αΰτοΰ υιόν Κομβέ, κομίζοντα δι’ έμέ δώρα 
έξ έλεφαντόδοντος, μετά τοδ νεωτέρου αΰτοΰ 
υίοΰ, παιδός δωδεκαετοΰς μόλις, δνόματι ’Α - 
κούγγα. Μέ παρεκίνει δέ νά ύπάγω πρδς αΰτόν 
άφίνων τόν ’Ακούγγαν εις χεΐρας τβΰ φιλοξε- 
νοΰντός με αίθίοπος δίκην δμήρου, πρδς άσφά - 
λειάν μου καί μοί έμήνυε : «Βλέπεις δτι έχω
πίστιν πρός σέ, δύνασαι λοιπόν καί σΰ άφόβως 
νά έμπιστευθής εις έμέ.»

Έδέησε νά λάβω μέγα τι σκάφος· διότι ά - 
κάτιον έκ τών συνήθων δέν ήδύ^ατο ναπεριλα- 
6η τάς άποσκενάς, τήν πυρίτιδα τάς σφαίρας, 
τά τυφέκια, τάς προμήθειας κα! τά ιατρικά, τά 
όποια έκόμιζον μετ’ έμοΰ διά τήν μακροπορίαν 
μου ταύτην, καθότι ήμην δ πρώτος λευκός άνήρ, 
δστις έρριψοκινδύνευε προχωρών πρδς τήν δι- 
εύθυνσιν ταύτην καί έπεθύμουν νά παρατείνω 
τάς διερευνήσεις μου όσον τδ δυνατόν άπωτάτω.

Ειμεθα έν δλω δεκαπέντε έπί τοδ σκάφους

μου· έτερον 81 άκάτιίν, φέρων έπίσης δεκαπέντε 
άνδρας, παρηκολούθει ήμας. Έ ν τοΐς ήμετέροις 
δέ ήτο καί ό νεώτερος τών υίών τοΰ Κυνγουέ- 
ζαι διότι οΰδ’ έπί στιγμήν έβχον τήν ιδέαν δπως 
άποχωρίσω μετά σκληρότητος ταλαίπωρον παι
δί 3V άπδ τοΰ πατρδς καί τής μητρδς «ΰτοΰ. Με
τά πολλάς δέ περιπετείας καί μόχθους άφικό- 
μην έπί τέλους εις τήν κώμην Γουμβήν, ένθα 
κατωκει ό ήγεμών Κυνγουέζας.

Μέ ύπεδέχθησαν θριαμβευτικώς μετά κραυ·· 
γβν καί έκπυρσοκροτήσεων άπειροπληθών, τοΰ 
πλήθους δλου συ^εύσαντοςδπως μέ ίδή. Ήχθην 
δέ έν πομπή καί παρατάξει ΰπδ ύπερμέγεθές τι 
στέγασμα, ικανόν νά περιλάβη χιλίους τοΰλά- 
χιστο ν καί περικυκλούμενων ύπό βάθρων. "Ε
δρα ύψηλή μοί είχε προοριιθή καί παρ’ αΰτήν 
έτέρα διά τδν Κυνγουέζαν, 3στ«ς ένεφανίσθη 
άμέσως μετά μορφής άπαστραπτούσης ΰπό χα - 
ρας. Μοί έτίναξε τάς χεΐρας καί έκαθέσθημεν,

Βαθεΐα σιγή έπεκράτει μεταξύ τής όμηγύ. 
ρεως, άποτελουμένης έκτος τών κατοίκων τής 
κώμης καί ύπδ πολλών άλλοδαπών, οΰς είχε 
προσελκύσει ή φήμη τής έλεύσεώς μου εις 
Γουμβήν. Πάντες δέ μέ έθεώρουν μετά περι- 
εργείας καί έξεπλήσσοντο χρό πάντων διά τήν 
κόμην μου.

Τοΰ βασιλέως έπευξαμένου μοι τδ ευ παρέ- 
στης, έκάλεσα τδν μικρόν του υίδν ’Ακούγγαν 
καί άποτεινόμενος πρδς τδν Κυνγουέζαν ώμ(- 
λησα εις έπήκοον πάντων τά έξής : Μ si Εστει
λες τδ τέκνον τοΰτο ώς έγγύησιν περί τής 
άσφαλείας μου, καθ’ δν χρόνον ήρχόμην πρδς 
έπίσκεψίν σου" άλλ’ οΰδένα έχώ φόβον, σέ ά - 
γαπώ καί έμπιστεύομαι εις σέ* δέν έχω λοιπόν 
άνάγκην ομήρου. Τό δέ παιδίον αΰτό 3ς έπι— 
στρέψη πρός τήν μητέρα του.»

Ζωηραί έπευφημίαι διεδέχθησαν τοΰς λόγους 
τούτους και ό ήγεμών περιχαρής ήγέρθη καί προ- 
σέταξε πάντας νά φέρωνται φιλοφρονώ^ πρός έμέ 
καί τήν άκολουθίαν μου, νά μοί παρέχωσιν ά
φθονα τρόφιμα καί νά μή τολμήσωσι ποτέ νά ύ- 
π3ξαιρέσωσί τι έκ τών άποσκευών μου.

Μετά ταΰτα δέ μοί προσήνεγκ*. βάνανα και 
ζακχαροκάλαμα μετά έκατοντάδος ορνίθων καί 
τινων αιγών και ή συνεδρίασις διελύθί).

Τδ μόνον έλάττωμα τοΰ ήγεμόνος, πρδς δν 
προϊόντος τοΰ χρόνου, έλαβον άληθή στοργήν, 
ήτον ή συνήθης οΐμοι ! έν τή χώρα ταύτη δει
σιδαιμονία. Πρό ένός ήδη έτους οΰδέποτε διέβη 
έκ τίνος όδοΰ, άγούσης κατ’ εΰθεΐαν είς τδν
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ποταμόν, και Ιπροτίμα κίλλιον νά καθυποβάλ- 
ληται είς μακράς περιστροφάς ή νά πατήση τόν 
πόδα έν αυτή... Γνωρίζετε δε S'.act; Διότι είχον 
ειπεί πρός αυτόν δτι ή όδός αυτη εΐχε μαγγα- 
νευθή ύπό τίνος τών έχΟρών του καί έπομένως 
έπίστευεν άδιστάκτως δτι, έά* διήρχετο έκεΐΟεν, 
ήθελέν άποθάνει.

Καί πολλαί μέν άπόπειραι είχον γείνει ύπό 
διαφόρων έξορκιστών πρός έξωσιν άπό τής ο
δού τοΰ κακοποιού πνεύματος· άλλ’ b Κονγουέ- 
ζας, οΰδεμίαν εχων πίστιν είς τήν ίσχυν τών 
έΤορκισμών Γούτων,έξηκολούθει πάντοτε λαμβά- 
νων άλλον δρόμον κα! οί ταλαίπωροι κάτοι
κοι τής Γουμβής έδυσχέραινον τά μέγιστα διά 
τό έπικατάρατον πρόσκομμα, ές ου ό ήγεμών έ- 
κωλύετο νά διαβή άπό τής ώραιοτέρας των 
δδού.

Δι’ δ κα! τελευταίαν Ιποιήσαντο προσπάθειαν 
5πως άποδιώξωσι τόν φοβερόν μάγον, προσκα- 
λέσαντες έκ τών ένδοτάτων τής χώρας περίδο- 
ξον ιατροφιλόσοφον καλούμενον ’Ακουίλάνην.

‘Εσπέραν δέ τι>α τό πλήθος δλον συνηΟροί- 
σθη ύπό τό στέγασμα έκεΐνο, έν ω έγένετο ή 
ύποδεςίωσίς μου, καί περ! τάς δέκα τής νυκτός 
6 ιατροφιλόσοφος προκατήρξατο τών εργασιών 
του διά πομπώδους κα! κομπαστικού άσματος, 
δι' ου εξυμνείτο ή έπί τών μα'γων ισχύς αύτοΰ. 
‘Ως ηχούσαν τό σύνθημα τοΰτο οί κάτοικοι έ -  
δραμον νά καταφύγωσιν είς τάς οικίας των με ■ 
τά τοσαύτης σπουδής, ώστε δύο γυναίκες μή 
δυνηθεΐσαι νά φθάσωσιν εϊς τήν κατοικίαν των 
κα! φοβούμεναι μή μείνωσιν άργά έν τή όδώ 
έζήτησαν παρ’ έμοΰ άσυλον. Πάντα δε τά πυρά 
εσβέσθησαν μετά προσοχής έν έκαστη οικία κα! 
μετ’ ολίγον έν δλη τή κώμη οΰδεν έναπελεί- 
πετο φώς, έκτος τού έμοΰ. Πανταχοΰ έπεκράτει 
βαθύτατον σκότος καί σιγή πληρέστατη, οΰδεμία 
δέ φωνή, ουδείς στεναγμός, οΰδεμία άναπνοή έ- 
ξήρχετο έκ τού πλήθους τούτου, τοΰ συσπειρω
μένου εντός ζόφου φρικώδους.

Έ πί τέλους ή σιγή αύτη διεκόπη ύπό τής δι- 
ατόρου φωνής τοΰ Άκουϊλάνη,δστις έκ τοΰ μέσου 
τής κωμοπόλεως, ένθα ιστατο, ήρξατο έκφωνών 
λόγους, ών τήν σημασίαν άδύνατον μοί ητο νά 
έννοήσω. Κατά χρονικά δέ διαστήματα τό πλή
θος άνταπεχρίνετο έν χορώ. ’'Ητο μία τών πα- 
ραδοξωτέρων σκηνών, είς δς ποτε παρευρέθην. 
Οΰδέν Ιβλεπον πέριξ μου έκτός τών περιτρό- 
μων μορφών τών δύο γυναικών, αί'τινες είχον 
καταφύγει παρ έμοί. ‘Η δέ διαπεραστική φωνη

τοΰ έςορκιστοΰ αντήχει αλλοκότως έν τώ μέσίΛ 
τής γενικής σιγής καί δταν ή άπάντησις τοΰ εν 
τώ σκότει παρισταμένου πλήθους έφθανε συγκε
χυμένη και μυστηριώδης είς τά ώτά μου, ή 
τελετή έλάμβανεν ούκ οΐία ποιον καταπληκτι
κόν χαρακτήρα φαντασιώδους έπικλήσέως.

 ̂ Τελευταΐον, καθ’ ήν άκριβώς στιγμήν μεσο
νύκτιον εσήμανεν είς το ώρολόγιόν μου, ήκουσα 
τόν έςορκιστήν προςεγγίζοντα. Είχεν άνηριημέ- 
νους έκ τής ζώνης αύτοΰ κωδωνίσκους, οΰς κα! 
έχρουε πορευόμενος* μετέβαινε δέ άπό οικίας 
ε/ς οικίαν, έρωτώ» διαδοχικώ; πα'σας τάς οικο
γένειας μητοι b μάγος, ό άποκλείων τήν δίοδον 
είς τόν ^βασιλέα, εύρίσκετο μεταξύ αύτών. Φ υ- 
σικώ τώ λόγο έκαστος άπεκρίνετο άποφατι- 
κώς, Τότε μετεβη εϊς τήν μαγευμένην όδόν καί 
ηρςατο τρεχων τηδε κακεισε, έξορκίζων τόν μά
γον ν’ άποχώρήση δσον τάχιστα, είτα δέ έπέ- 
στρεψε κα! διεκήρυξεν δτι δέν έβλεπε πλέον τό 
κακοποιόν πλάσμα : « Βεβαιότατα, προσέθηκεν 
αυτός ο μάγος,δεΛιάσαν έφυγεν άνεπιστρεπτεί.» 
‘Ο δέ λαός άκούσας ταΰτα έδραμεν έξω τών 
οικιών κραυγάζων : «Έξελθε ! φύγε ! κα! μή 
γυρίσης, τόν βασιλέα μας νά έγγίσης ! »

Ηναψαν δε έκ νέου τά πυρά, έδείπνηααν καί 
μετεπειτα έψαλαν άσματα άγρια μέχρι τής τε- 
τάρτης ώρας τής πρωίας.

Περ! δέ τας ανατολάς του ήλιου ό πληθυσμός 
δλος τής κώμης συνήχΟη πέριξ τοΰ ήγεμόνος, 
ινα κατελθη μετ’ αΰτοΰ τήν τρομεράν όδόν μέ
χρι τοΰ ποταμού. ‘Ο Κυνγουέζαςήτον άτρόμητσς 
θηρευτης και γεναιόψυχος πολεμιστής, έφαίνετο 
λιαν εύφυης έπι πολλών άντιχειμένων,έν οΐς διέ- 
λαμπεν η βλακία τών ύπηκόων του, καί δμως 
ό δύστηνος ήγεμών έφοβεΐτο μεγάλως- διότι έ- 
πιστευεν ένδομύχως, μεθ’ δσα κα! άν έλεγον 
περι τής αναχωρήσεως τοΰ μάγου δτι βα
δίζει είς βέβαιον θάνατον. ΔΓ δ έδίστασεν έπί 
τινας στιγμάς, άλλ’ έπί τέλους ήρξατο άνδρι- 
κώς πορευόμενος, χατήλθε τήν όδόν καί άνήλθε 
πάλιν αυτήν, χειροκροτούμενο? ύπό παντός τού 
λαού του.

Ούτως έληξεν ή τελετή τοΰ έξορχισμοΰ· άλλ’ 
ο ταλαίπωρος Κυνγουέζας ουδέποτε πλέον έπα- 
νέλαβε τό αΰτδ πείραμα, άτε δή κατεχόμενος 
έ'τι ύπό τοΰ φόβου του. 
· · * · . .  .  ·

Μ ετά διαμονήν δέ άρκετών ημερών έν Γουμ- 
βή έγκατέλειψα τόν Κυνγουέζα καί χατελθών 
είς τό παράλιον μεθ’ άπάσης τής συνοδείας

865

μ*ο ελαβον τήν παραθαλάσσιον όδόν, έν yj οΰδέ·/ 
τοσοΰτον άξιοσημείωτον συνέβη μοι, έως ού πα
ρά τινι μικρά ήμιαγρίω πόλει είδομεν προς- 
πλέον το τριίστιον ήμών πλοΐον,^ δπερ είχε φέ,ει 
ήμάς είς τήν άπεραντον κα! άνερεύνητον έτι 
ταύτην ήπειρον, έφ’ ου έπιβιοασθεντες αυθις ά - 
φήσαμεν ίσως διά παιτός τήν Αφρικήν, διευ- 
θυνόμενοι ε’ις τήν προσφιλή ήμών πχιρίδα.

Σ. I. Π,

Φ Υ 2 Ι Κ Υ Ι  ΙΑ ΙΟ Τ Ρ Ο Π ΙΑ Ι.

‘Υπάρχου σι ν εϊσέτι τόσαι πλάναι, τόσαι προ
λήψεις ώς πρός τά τέρατα, ώστε δεν εΐναι πε
ριττόν νά έκθέσωμεν συντόμως τινά περί τοΰ 
αντικειμένου τούτου.

Καί σήμερον άκόμη έκλαμβάνονται ώ: θε
τικά, φανταστικά διηγήματα λίαν εΰπίστων πε - 
ριηγητών, ή αί φρικαλέαι εικόνες αί άπαντω- 
μεναι είς πάσαν σχεδόν παράγραφον τών συγ
γραμμάτων τοΰ ’Αμβροσίου Παρέ. τοΰ Οδυσ- 
σέως Άλδροβάνδου, τοΰ Γασπάρου Σκώτ κ. λ. 
‘Η νεωτέρα έπιστήμη κατέδεϊξε τάς πλάνας 
ταύτας, καίτοι άντίδρασις τείνει νά παραχθή· έν 
τούτοις δμως άφοΰ πολυ έθαυμασθησαν, κατέλη- 
ξεν εις τό νά μή π '.c-ύωνται οΰδαμώς αι παραμορ
φώσεις αυται. Τά τέρατα έπιμελώς έξητάσθησαν 
κατά τόν τελευταΐον αιώνα κα! άπεδείχθη δτι νο- 
μ οι διέπουσι τάς άσυνήθεις ταύτας παρ^γωγάς· 
δυνατόν μάλιστα καί νά γεννηθώσι κατα βούλησιν 
τερατολογικά τινα φαινόμενα. Είναι δμως βέβαιον 
δτι αί άνωμαλίαι αυται μεγαλοποιούνται και 
έξογκοΰνται διερχόμεναι άπό στόματος εις στόμα.

Αί φυσικά! άνωμαλίαι προσβάλλουσι κατά τό 
μάλλον ή ηττον τόν οργανισμόν. Μεταξύ τών 
yjuov σοβαρών εΐναι ό ηνισμ'ος καί ό yiyatxi-
σμό?·

Ύφίστανται νάνοι καί γίγαντες σχεδόν παντα
χοΰ· τό άνάςημα δέ τών μικρότερων >άνων δέν 
φαίνεται νά ΰπήρξε μικρότερον τοΰ ήμίσεως μ έ
τρου, καθ 'δτι δέν πρέπει νά πιςεύσωμεν τόν έν τη 
ιςορία άναφερόμενον αίγύπτιον έκεΐνον γ ίγαντα  
είς τόν όιτοΐον ό Καλλιστος αποδίδει το ά /α — 
στημα μιάς περοικος. ’Επίσης τα περι τοΰ πο ι- 
ητού Άριστράτου δστις, κατά τόν ’Αθήναιον, 
JJto τοσοΰτον μικρές ώστε διέφευγε τήν δρασιν.

‘Ο νανισμός άποδίδεται είς κακήν κατάστα-

σιν τής ύγείας, ώστε έμποΒίζει τν]ν άνάπτυξιν 
τόΰ ατόμου έξ άρχής, καθ’ δτι τοιοΰτόν τι δεν 
παρετηρήθη μεταξύ τών άγριων ζώων. ^

Οί γίγαντες εχουσιν έπίσης τήν μυθώδη αυ
τ ώ ν  ιστορίαν, Ήθ έλη σαν νά άτιοδώσωσιν είς 
τους ποώτους ανθρώπους ΐδιόν μέγεθος· πολλά- 
κΐί μάλισια, είς έποχάς τινας, έξέλαβον έστά 
έλέφαντος ή μαστόδοντων ώς όϊτέα άνθρώπων 
καί ήναγκάσθησαν νά παραδεχθώσι φυσικώς δτι 
οί πρόγονοι ήμών είχον γιγάντειον ανάστημα .

Τό αληθές εΐναι δτι, τουναντίον, αί Ιρευναι 
τώ ν άρχα ιολόγω ν τείνουσι νά άποδείξωσι δτι οι 
πρώτοι κάτοικοι τής γής, τουλάχιστον εις τά 
μέρη ήμών* δέν είχον ανάστημα μεΐζον τού ε- 
δικού μας.

Τά γιγάντεια αναστήματα τα καλ«ς έςετα-> 
σθέντα δεν ύπερβαίνουσι τά τρία μ'τρα.^ Οί Πα 
ταγόνες, οΐτινές είσι περίφημοι διά το άνάστη^· 
αυτών, ε'χουσι κατά μέσον δρον 1,73)100 μ« 
τρα· οί Πουγιού (·αι έχουσι 1*78)100. Οί γι · 
γαντες είσ! γενικώς άΐύνατοι κατά τό σώμα κ>» 
τό πνεύμα κα! άποθνήσκουσι λίαν προώρως. Τό 
δέ περίεργον εΐναι δτι δέν παρετηρήθησαν «ίσέτΐ 
γίγα/τες μεταξύ τών ζώων.

Ή  αΰξησις του άναστήματος παρουσιάζει έ- 
νίοτε άτακτον προϊμότητα. Τά ά^ομνημονεύ- 
ματα τής ’Ακαδημίας τών έπιστημών έν Παρι- 
σίοις τού 1878 άναφέρουσι τέχνον έξ έτών, τό 
δποίον εΐχεν άνάστημα δύο μέτρων καί γενειάδα 
τριακοντούτιδος άνδρός. Άλλάπάραυτα άποψής 
ήλικίας έκείνης έπαυσε τοΰ νά αΰξάνη, μεΐνα·/ 
μάλιστα δύσμορφον.

Αί τήο αύξήσεως άνωμαλίαι δέν διαμοιράζον
ται πάντοτε έξ ί'8ου. ‘Υπήρξαν κεφαλαί γίγαν- 
τος έπί ώμων νάνων, βραχίονες ύπερμεγέθει5 
καί κνήμαι ίσχναί. Έπίσης συμβαίνει ένίοτϊ 
αλλόκοτος άνάπτυξις τού στεατώδους συστήμα
τος. Ούτω αί γυναίκες τών Βοσχιμάνων (Bos* 
chimans) φέρουσινείς τήν ράχιν, ώς αί κάμηλοι, 
δγκωμα μέγα έκ πάχους. Καί αί τρίχες «α- 
ρουσιάζουσι κάποτε έκτακτον άνάπτυξιν. ’Εθαά- 
θησαν άνδρες τριχωτοί ώς ούραγκοτάγκοΐ.  ̂

Αί τοΰ χρώματος άνωμαλίαι εισί συνεχείς. 
Εΐναι γνωστόν δτι b χρωματισμός τοΰ δέρματος 
εΐναι δλως κατ’ έπιφάνειαν· ή χρωματιστική 
ύλη π αρ  άγεται έν τώ έσωτερικώ τής έπιδερμί- 
δος, άναλόγως δέ τής ποσότητος^ α’οτής, τό ά- 
τομον είναι λευκόν ή μαΰρον ή μέ χρώμα μ ί-  
σάζον,

•Υπάρχουσι προαέτι άνωμαλίαι ώ ί πρός τήν
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x a m x e ^ v  του άνθρώζου, Παρετηρήθησαν 
π. χ. πλάκες ί) έξογχώματα χερατώδη έπί τοΰ 
δέρματος. ''Αγγλος δνόματι Λαμβέρτος είχε το 
ϊν  μέρος τοΰ σώματός του κεκαλυμμένον υπό 
χερατωδών έξογκώσεω/. "Αξιόν δέ σημειώσεως 
Οτι η ανωμαλία αύτη μεταδίδεται είς πολλάς 
γενεάς,

ΙΙαρετήρησαν προς τούτοις παραδόςως μετα
τοπίσεις δργάνων. Ειδον τον έγκέφαλον, τόν 
πνεύμονα,_ τήν καρδίαν, τά σπλάγχνα έκτος τής 
φυσικής αΰτών θέσεως. Ή  συνάφεια τών όργά- 
νων είναι πολλάκιςλίαν τροποποιημένη.

, J'0· α;°ν·α’ °'1 ρώθωνες, οί άκουστικοί οχετοί 
εισι ίζολλάκις πεφραγμένοι, άνοιγόμενοι μ’όνον 
δι’ εργαλείων χειρουργικών. Τουναντίον υπάρ
χει δ^ίτρησις joO διαφράγματος, τοΰ δμφαλοΰ 
και τής παρειάς, άπερ ιατρεύονται τουναντίον διά 
τής ραφής. Παρά τοΐς μέν, παρετηρήθη, ενε- 
κεν εκτάκτου^άναπτύξεως, ή συγχώνευσις τών 
οφθαλμών, τών όσφύων, τών πνευμόνων, τών 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων, τών δακτύλων κ.τ.τ 
έίώ παρά ^τοΐς δέ, τάνάπαλιν, παρατηρούνται 
σχίσματα, διαιρέσεις, ών αί πλεΐσται λαμβάνουσι 
χώραν εις τοΰς άνδρας εις τά χείλη ή εις τήν 
-γλώσσαν.

<ν ΚΛ  ή σ" “νΐς ^ ^ τών οργάνων ;
Γπήρςαν ατομα οΰδέποτε σχόντα ουτε ενα 

έδόντα, άλλα δε a t  ινα ειχον μέχρις έβδομή- 
χοντα Ούο. Παρά τισιν έλλείπουσιν δάκτυλοί 
τινες- τουναντίον άλλοι εχουσιν εξ, έπτά ά- 
κόμη δέ καί οκτώ. Αί οίχογένειαι τών sedigiti 
(επταίακτύλων) δέν ήσαν σπάνιαι παρά τοΐς 
‘Ρωμαίρις.

Είς τήν έτεροταξίαν τά εσωτερικά όργανα 
παρουσ^ζουσιν  ̂ αντίθετον διάταξιν τά συνή
θως δεςιόθεν ευρισκόμενα είσί αριστερά καί τά- 
νάπαλιν, Πολλά/ας ή άντίθεσις διατελεΐ άγνω
στος είς έκεΐνον παρά τώ όποίω υπάρχει. 
Παρουσιάζονται προσέτι γενικαί αντιθέσεις- ουτω 
ειδον ^σύακας (είδος ιχθύος) φέροντας είς 
τό όεςιον μέρος άμφοτέρους τοΰς όφθαλμοΰς, 
αιτινες, συνήθως εύρίσκονται είς τδ αριστερόν· 
είόίν, καί δέν εΐναι μύθος, άτομα άνευ βοα- 
χιόνων, ά'νευ κνημών αί χεϊρες καί οί πόδες 
ήσαν προσκεκολημένοι κατ’ εΰθεΐαν έπί τοΰ 
σώματος, πρός οϋς έδόθη τό όνομα φωχοεί- 

f , (^'άλογος πρός φώκας). Τά τέρατα δέ 
ταύτας δύνανται νά ζήσωσι έπί πολΰν χρόνον.

Τα τέρατα^ άτινα παρουσυζουσι ατροφίαν τοΰ 
συα:ημριτος τής ρινος ή χώνευαν τών όφθαλ-

μών δέν γεννώνται βάσιμα. Οί μέ ενα μίνδ» 
οφθαλμόν ένέπνευσαν βεβαίως τοΰς κύκλωπας 
της μυθολογίας, ένω ή έκλείπουσα έίς, άντι- 
καθιστωμένη ΰπό μικρού προμυκτήρος, 6- 
πηρςεν βεβαίως ή αρχή τών έν τοΐς βι- 
βλίοις τών αρχαίων άπεικονιζομένων άνθρώπων 
με κεφολην έλέφαντος.

Κα: ταυ τα μέν περί τών απλών τεράτων. 
Γπαρχουν όμως έπίσης διπλά τέρατα, άπερ μά- 

λιστά εισι λίαν ποικίλα παρά τε τοΐς άνθρώποις 
Χαί τοις ζώοις. ;0  Βυφφών περιέγραψε τό δι- 
πλοΰν τέρας Έ ΐ ί ,η  καί Ίουδίβ. Τά δίδυμα 
ταΰτα ήνωμένα διά δεσμού δστουν πρός όστοΰν 
έγεννήθησαν τό 1701 είς Ούγ αρίαν, χαί άπέ- 
θανον εικοσιδύο έτών. Υπήρξαν δίδυμα ήνω- 
μενα «έτωπον πρός μέτωπόν καί ζήσανταδεκα 
ίτη^ Ετερα ήσαν προσκεκολημένα έκ τής κο
ρυφής τής κεφαλής· Ετερα διά τής λεκάνης, Οί 
δυο_Σιναι αδελφοί, γεννηθέντεο τό 1811, συν- 
ηνουντο διά σάρκινης λωρίδος συνδεούσης τό 
στέρνον,
’Ενίοτε αί δύο κεφαλαί συγχέονται, έξ ου γεννα- 

ται τόμε δύο πρόσωπα τέρας· άλλ' είναι ολίγον 
πιθανόν δτι τά τοιαϋτα δύνανται νά ζήσωσιν, 
έτι ο’ολιγώτερον δταν ή κεφαλή φαίνηται προσκε- 
χολημένη ανω τών δύ& σωμάτων,

Τό 1829 έγεννήθη είς 2αρδινί«ν, τό τέρας 
Ριττα-Χρηστίνα, άποθανόν είς Παρίσιους είς 
ήλιχίαν οκτώ μηνών. ""Ητο ίιπλοΰν μόνον είς 
τό άνώτερον μέρος. Ή  μία τών κνημών ά- 
νήκε τή Ρίττα, ή δέ έτέρα τή Χρηστινα. ‘Ο 
θάνατος τής πρώτης έπέφερετόν τής δευτέρας.

Βεβαίως τοιαΰται υπάρξεις προκαλοϋσι τήν 
έχπληξιν, άλλ’ ίδοΰ £τ ι παραδοξώτεοαι, 
τών οποίων έν τούτοις ή αΰθενακότης είναι 
αναμφίβολος.

Υπήρξαν τέρατα παράσιτα, άτομα ζώντα έμ - 
φυτευμένα, ώς είπεΐν, έπί άλλων άτόμων. Τό 
μικρότερον τών δύο ζή διά δαπάνης τού μεγαλει- 
τέρου, άλλά μένει γενικώς στάσιμον, ένω τό ί -  
τερον αΰξάνει. Τό παράσιτον εΤναι τέλειον, ή 
περιορίζεται μόνον εις τινα μέλη. Τό τεριεργό- 
τε̂ ρον ές όσων γ-ωρίζομεν συνίσταται έκ κεφα
λής συνήθους μεγέθους, προσκεκολημ&ον έπί 
τής κορυφής τής κυρίας κεφαλής. Ό  ίπίκομος 
ουτος έγεννήθη είς Βεγκάλην τό 1875. ‘Ο Κ. 
Βέλινεκ διηγήθη είς jv μάθημά του, δτι όταν 
τό τέρας τοΰτο ήλθεν είς τόν κόσμον, ή μαία 
τρομάξασα, έ^ριψεν αΰτό εί(, τό πΰρ- τό ά~έ~ 
συραν δ έκεΐθεν, έθεραπεύθη καί άπέθανεν,
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έν ήλίχία πέντε ίτών, έκ δήγματος έχίδνης.
Ή  δεύτέρα κεφαλή ήτον όλίγον εΰαίσθητος, 

άλλ’ έφαίνετο έν τούτοις συμμίριζομενη τήν 
χαράν και π, ό πάντων τας λυπας τής κυρίας 
κεφαλής Άνάλογον τέρας περιεγράφη τό 
1828 παρά τοΰ δόκτορο; Βόττεν εκ Λιέγης.

Ύπάρχουσιν ετι παραδοξώτερα τών παρασί
των τεράτων. Τό άτομον κατά τό μάλλον ή ητ- 
τον άτελές έμπερικλείεται έν τώ κυρίω άτόμω- 
τό πεοιεργότερον δέ εΐναι ότι το άτομον αυτό 
δέν άμφιβάλλει,ένίοτε, δτι Ιχει τοσοϋτον πλη 
σίον του κάτοικον σφετεριζόμενον τήν 5παρ- 
ξίν του.

Γενομένης αΰτοψίας έπί ανθρώπου πεντήκοντα 
έτών, παρετηρήθη δτι έ'φερεν έντός τοΰ σώμα
τός του εν τών παρασίτων τούτων, δπερ έ'ζη 
δ'ά δαπάνης του. Τό περιστατικόν δέ τοϋτο δέν
είναι καί μοναδικόν. Εΐναι φανερόν δτι θά ητο δύ-
σκολον νά γίνωσι πι^ευτά τά τοιαΰτα, έάν ή έπι- 
στήμη δέν συνελεγεν αυτα έπιμελω·,, και ε,ήγει 
μάλιςα άρκούντως φυσικώς. Είναι πιθανόν δτιτό 
μικρότερον τών διδύμων προσεκολήθη επί τών 
έντοσθίων τοΰ μεγαλειτέρου, έν δσω τά σπλάγ
χνα έκρέμαντο εισέτι έκτος του υπογαστρίου ή 
είσοδος τών έντοσθίων τοΰ κυρίου άτόμου έσχεν 
ώς άποτέλεσμα τήν έλξιν καί τήν έσώκλεισιν 
τοΰ ετέρου.

‘Γπάρχουσι δέ καί τριπλά τέρατα,ώς υπαρχουσι 
διπλά- τρεις κεφαλαί έπί τοΰ αυτοΰλαιμοΰ, τρία 
σώματα συγκεκολλημένα κ. τ. τ. Τέρατα ομως 
τετραπλά δέν γνωρίζομεν. Σημειωτεον οτι ό ά- 
ριθμός τών άνωμαλιών έλαττοΰται Ιν δσω κα- 
τερχόμεθα τήν ζωικήν σειράν. Α1. παραμορφώ
σεις έπανευρίσκονται συνεχώς είς τα οικιακα 
ζώα.

Είς τά διπλά τέρατα ΰφίσταται διττότης φυ
σική καί ηθική. Ή  εΰιισθησία εΐναι κοινής μο- 
νον παρά τά ά'κρα τής έπαφής^ Πάντοτε υπάρ
χει συμφωνία ιδεών, δρέξεων, άλλ όμοιότης κα' 
όχι ένότης.

Πάντα δέ τά παρατηρηθέ^τα τέρατα ήσαν άμ- 
φότεραάρρενα ή άμφόνερα θήλεα. Τέρατα κατά 
τό ήμισυ άνθρωποί και κατα τό ημισυ άλλο τι, 
ώς μυθολογείται, οΰδέποτε υπήρξαν.

‘Η σπουδή τών άνωμαλιών παρα τω άν- 
θοώπω καί τοΐς ζώοις έχει σκοπον ώφελιμώτε- 
ρον ή νά κινήση μόνον τήν περιέργειαν- ρίπτει 
πολΰ οώς έπί τής ιστορίας τοΰ ανθρώπου, Γνω
ρίζομεν ήδη άναντιρ^ήτω; ότι αί άνωμαλίαι 
προέρχονται έκ συγκινήσεων, αΐτινες προηγούν

ται, συνοΒεύουσιν άκολουθοΰσι την γονιμο- 
ποίησιν. Άρχει ένίοτε εξωτερική βία δπως προ- 
καλέση αΰτας ή τουλάχιστον ίσχυράς ήθικάς: 
έντυπώσ=ις,

Δέν είναι βέβαιον ότι ή φαντασία τής μητρός 
δύναταί νά παραγάγη έκ τών προτέρων ώρισ- 
μενας παρα μορφώσεις ή τοΰλάχιστον όϊίόιάςδή- 
ποτε δυσμορφίας. Εΐναι παραδεκτόν δτι ίο ηθι
κόν δύναταί νά έπενεργήση έπί τοΰ φυσικού έπί 
σκοπώ νά παρρμποδίση τήν φυσικήν άνάπτυξιν, 
άλλ1’εΐναι μακράν τούτου ή πιστοποίησή δτι ή 
Θέα διαφόρων αντικειμένων ή ή άδιάκο-ός παρα- 
τήρησίς τινο; Εχουσιν άρκοΰσαν έπενεργεϊάν, δ
πως άποτυπώσωσιν αΰτό έπί τοΰ σώματος τοΰ 
τέκνου,

‘II προσεκτική έςέτασις τών ά-'ωμαλιών έ- 
πέτρεψε είς πολλάς περιστάσεις νά άναπαρα- 
χθώσι τεχνητώς. Τά πειράματα τοΰ Κ. Δαρέστ 
είσί σήμ.ερον άρκούντως γνωστά. Έπεΐράθη έπι 
ώών όρνιθος· κινών αΰτά, άλλάσσων τήν θέσιν 
αΰτών καί ποτίζων έν μερε-, τό κέλυφος Λΰτών 
δι’ οΰσίας έμποδιζούσης τήν έπίδρασιν τοΰ άέ- 
ρος ήδυνήθη νά άποκτήσ») νεοσσούς άτελεΐς ή 
πηροΰς διαφόρων ε'.δών.

Άποδεικνύεται λοιπόν δτι δπου άλλοτε έφαί- 
νετο άνωμαλία, ΰπάρχουσι γενικοί νόμοι. Υπάρ
χει τάξις είς τάς φαινομένας ταύτας αταξίας, 
όΰδέν υπακούει είς τήν τύχην- τά παραδοςώ- 
τερα τέρατα ώς καί αί ώραι ότεραι άρμονίαι 
μας παρουσιάζουσι τελείαν τήν διάταξιν ΐής δη
μιουργίας.

Έν Κυίή^οις,
’Αντιγόνη 1. Στάη.

ΕΙ2 ΑΘΩΟΣ ΚΑΙ EKTAYTfl ΕΝΟΧΟΣ.

Χθές έπορεύθην παρά τινι γέροντι» Μία ώρα 
έσήμαινεν ό υίός του ήτον είς τήν έργασίαν 
του, ή δέ θυγάτηρ του εί; τάς υποθέσεις αΰ
τής. Ευρών μικρόν τι παιδίον παΐζον είς τήν 
αΰλήν τό ή=ώτησα ποΰ ήτον δ γέρων Παύλος.

  Έκεΐ, μοί άπεκρίθη δεικνύων μικράν Ού-
ραν. Έπορεύθην προς αΰτήν καί τΐ,ν ήνοιξα- 
άλλά φρίκη !.. Δέν παρουσιάσθη είς τοΰς οφθαλ
μούς μου δωμάτιον, άλλ’ άχυρών δέν εΐδον 
θερμάςραν, οΰτε παράθυρο», οΰδέ κλίνην. ’Αντί 
παντός έπίπλου ΰπήρχεν εν θρανίον χαί έπ' αΰ-



363 B I Q N

τοΰ κεκλιμένος πρδς τά έμπρδς, τάς χ» ΐρ ις  

χων βυθισμένα; έν τή άτάκτω κόμη του, τδ 
5ώμα κεκαλυμμένον άπδ ράκη έκάθητο ό γέρων 
καί έκλαιεν.
_ Εϊς τδν θόρυβον τών βημάτων μου ήγειρε 

την κεφαλήν, καί μέ άνεγνώρισεν, ετρεςε πρός 
με καί μέ δακρυβρέκτους οφθαλμούς.

—  Ναι, Κύριε, μοί εΐπεν, !3οΰ ή Οεσις εϊς 
ήν μέ έφερρν. Παρατηρήσατε. 'Β ετε τάς κακώς 
προςηρμοσμένα; ταΰτα; σανίδας· εΐναι ή κλίνη 
μου.... Καί τοΰτο, άνέκραξε, αύρων τδ έπί τών 
σανίδων ρυπαρόν άχυρόστρωμα γνωρίζετε τί η - 
τον 5 έχρησίμευεν δπως κατακλίνηται έπ’ αΰ
τοΰ ό όνος των, δστις δμως δέν το θέλει πλέον 
διότι έταλαιωσε. Καί δμως τδ άχυρόστρωμ* 
τοΰτο τδ σεσηπδς, τδ πλήρες κόπρων, εΐναι τδ 
5:ρώμα τοϋ πατρός των. Άκόμη τοΰτο, είπε, 
αύρων με εις τδ βάθος τοΰ δωματίου καί δει- 
κνύων μοι βάναυσον έκ ξύλου άγγεΐον, μοί 
νοησιμεύει ώς τράπεζα. Μήν ένοχοποιήτε τήν
Μ ’ριάν/αν, εΐναι σράλμα ίδικόν μου  είμαι
τοσον άδέ;ιος ! ή γηραιά μομ χειρ τρέμει τό- 
σ.ον !... Προχθές μοί έξέφυγε τής χειρδς εν π ι- 
νάκιον καί έθραύσθη. Μοί έδωκι τότε τδ ξύλι- 
ν;ν τοΰτο άγγεΐον ώς εϊς σκύλον. Δέν θέλετε 
■'ά με πιστευσητε, τδ έννοώ, εΐναι τόσον φρι
καλέων.... Και έν τούτοις δέν γνωρίζετε τά 
πάντα. Παρατηρήσετε τδ ξύλινον τοΰτο αγ
γείου, είναι κενόν, είναι ξηρόν, διότι πρδ τριών 
ήμερων δέν μοι έχρησίμευσε ! Πρδ τριών ήμερων 
ή Μαριάννα άρνείται νά μοί δώση τόν ζωμόν 
μου, φέρουσά μοι άρτον μόνον. "Q δέν λυποΰ- 
uai, έξηκρλούθηαε ^νιγόμενο; ΰπδ λυγμών, 
δια τδν ζωμδν, τόν όποιον νέος ών έστερούμην 
j j /νάκις, άλλά διά τήν αχαριστίαν τοίϊ υιοΰ 
μο/, τδν δποΐον τόσον ήγάπησα, τδν όποιον τό
σο/ έπεριποιήθην μικρόν όντα. Θεέ μου f Νά μή 
τολμάς ν’̂ άντιστή εϊς τά? θελήσεις τής συζύ- 
γον αϋτοΰ ;... Δέν τδ άπαιτώ έν τούτοις, διότι 
είναι άνίσχυρος· έγώ τδν έκαμα τοιοΰτον· άλλ’ 
έϊύνατο δταν γνωρίζη δτι έκείνη έξήλθε, νά έ -  
πανέλθη κομίζων μοι κρυφίω; δ,τι έ'χω ανάγ
κην. Πλήν φεΰ I έ'γεινε καί αϋτός δσον εκείνη 
κακός. "Εν μόνον πλάσμα αισθάνεται οίκτον δι’ 
£μέ, καί τοΰτο είναι τδ μικρόν έκεινο πχιδίον 
το όποιον βλέπετε είς τήν αυλήν καί τό όποιον 
ε.ναι τέκνον των. Οΰδέν εοωκα ποό; αϋτδ, 
διόη οΰδέν κέκτημαι άφ’ δτου έγεννήθη- μο
λοντούτο, κύριε, ιό πτωχόν μικρόν μοί φέρει 
T9 ήμισυ τοΰ γεύματός του· 4γύ δέ τό άγαπώ

δση μοι δύναμις, τδ αγαπώ δσον ήγάπησα τδ·» 
πατέρα του. Ώ ! Κύριε, άνέκραξε κλαίων καί 
εξαντλούμενος άπό τήν καταβληθεΐσαν προσπά
θειαν, τεκνον..., τέκνον μή διατρεφον τόν πα
τέρα του !... Θά με φονεύ ίωσι I... θά μέ φονεύ- 
σωσιν !..

Ταΰ:α είπών ώρμησε πρός τά έκτός ώς έξω 
φρενών. . . .

 ̂ ‘Ο γέρων Παΰλος ηΰτοκτόνησεν! Τινες εΰρον 
αϋίδ/ ά-ηγχονισμένον έντό, τοΰ άχυρώνός 
του, θερμόν ετι. Εις μάτ»;ν προσεπάΟησαν νά· 
τόν έπαναφέρωσιν είς τάς αισθήσεις του,.. ήτα 
νεκρός.

Ή  δημοσία γνώμη απανίως διεγείρεται έν 
έ =°7.ΤΙ" 2ταν ομω; έκρήγνυται, ομοιάζει πρός· 

τους κεραυνους έκείνους τοϋς έπομένους διαρ
κούς καταιγιδος καί κατατρέφοντας παν τδ 
προστυχόν. Διεδόθη δτι δ γέρων δέν ηϋτοκτό- 
νησεν, άλλ δτι δ υιό; του τόν έφόνευσε· άναφέ- 
ρονται σοβαραί μαρτυρίας σοβαρά τεκμήρια. Γραΐα 
γείτων τοΰ Παύλου έπιστηρίζει δτι είδε τόν 
υιόν του έςερχόμενον τοΰ άχυρώνο; περί τάς 
τρεΐ; ωρας, τουτεστι ακριβώ; κατά τήν στιγμήν 
τοΰ συμβάντος.^ Ανακριβείς δέ δ μικρός παϊς, 
δντινα ευρον τήν αΰτήν ώραν παίζοντα εί'ς τινων 
βημάτων άπδστασιν, έπανέλαβεν άκριβώς 5,τ« 
ίϊπεν ή γραΐα. ‘Ο ανακριτής άμα έλθών άπέ- 
τεινε τάς έξή; έρωτήσεις εί; τόν υιόν.

Διατί είσήλθες είς τδν αχυρώνα ; Κατά 
ποιαν στιγμήν ; Τί έπραξες έν αΰ:ώ ;

Εις πάσα/ έρώτησιν δ ά’θλιος, ώχρδ;, συγ
κεχυμένο;, ψελλίζω·/ άπήντα μόνον διά τοΰ: 
«Δεν γνωρίζω. Δεν δύναμαι νά εΐπω.»

-r- Ει; ποιον μέρο; τοΰ δωματίου ήν δ πα
τήρ σου όταν εισήλθες; Έκρέματο άπδ τοΰ 
καρφίου τούτου;

—  Ναι καί μάλιστα, έπρόσθεσε μέ τόνον 
έμφαίνοντα φρίκην οί ταλαντευόμενοι πόδες του 
προσεκρουσαν είς τδ μέτωπόν μου.

—  Καί δέν κατεβίβασες τό σώμά του; Δέν 
προσεπάθησες νά τόν έπαναφέρης είς τάς αι
σθήσεις του; Διατί;

( ^ev γνωρίζω, άπ*κρίνατο ζωηρώς, δέν 
δύναμαι νά εϊπω.

—  Σϋ τδν έφόνευσες άπήντησε μ ιτ’ οργής δ 
ανακριτή;.

—  Ό χ ι,  Κύριε, οχι.
—  Ναί. Τόν έπνιξε; πρώτον καί έπειτα τδν 

έκρέμασες δπως κάμης νάπ:στεύσουν 2τι άπηγ- 
χονίιΟη ίκουσίως.
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 "Όχι, κύριε άνακριτά, σας δμνύω, δχι 1
εΐπεν δ δυστυχή; μετά τίνος δυνάμεω;.

 Ά λλά τότε σέ έρωτώ, διατί δέν τον έ-
βοήθησε;; ΐσω; άνέπνεεν είσέτι. ’'Ισως ηοκει 
νά κόψης τό σχοινίον όπως τδν σώσης 1 Έάν
δέν ήσαι ένοχος διατί έφυγε; ; Άποκρίθητι.......
Δοιπδν άποκρίθητι, άλλως σέ κηρύττω ένοχον 
καί σέ συλλαμβάνω.  ̂ (

 ’Αποκρίνομαι, εΐπεν δ δυστυχής μετα
τρεμοΰσης φωνή;, έφυγα διότι έφοβούμην.

 Τίνα; τήν οψιν τοΰ νεκροΰ ;
 “Ο /ι, δχι.·.. Έφοβήθην μήιιω; μ^ *ϋ-

ρωσι πλησίον τόΰ νεκροΰ Vai μ ί καταγγείλωσιν
ώς φονέα του. ^

— Καί τούτου ένεκα τδν άφήκες ν’ απο- 
θάνη; Πώς ήδυνήθης νά πιστεύαης δτι θέλει έ- 
γερθεΐ τοιαύτη ΰπόνοια;

 Ήμεθα τόσον κακοί πρδς αΰτδν, κύριε...
Οί λόγοι ουτοι τόσον βαθεΐς έν τή άπλοικό- 

τητι αΰτών μά; έξέπληξαν καί μά; συνεκίνη - 
σαν. Δάκρυάτινα, τ ά  πρώτα άναβλύσαντα έκ 
τών οφθαλμώ ν τοΰ δυστυχούς τούτου,  ̂ διέθεσαν 
ήμά; οντω; ώστε νά παραδεχθώμεν ώ; άλη θή 
τήν ομολογίαν του. Έ ξ άλλου άπόδειξις, ήν 
δέν ήδυνάμεθα νά μή παραδεχθώμεν κατέπεισεν 
ήμα:: Έφερέ τις χαρτί ον εΰρεθέν έπί του α
χυροστρώ ματος τοΰ γέροντος, άγγέλλον την 6- 
λεθρίαν άπόφασιν του. Τότε κατά νόμον αφεθη
δ υιός έλεύθερος. ,

Άπεμακρύνθη κλονιζόμενος· ήμεις δ εμεινο- 
μεν έκπληκτοι διά τδ θλιβερόν συμβάν. Ιδου 
ά’νθρωπος δστις έντ«υτω αθώος καί ένοχος, ε- 
ποο '- 'νησεν ίσως τδν θάνατον τοΰ πατρός του, 
έκ φόβου μή ένοχοποιηθή διά τδν θάνατον τού
τον. Ίδου άθλιος, δν αυτή ή συνείόησις της 
υίΐκής αΰτοΰ άσεβείας ήνάγκασε, ώς ειπεΐν, να 
φέρη τήν άσέβειαν ταύτην μέχρι τοΰ εγκλήμα
τος.' Καί οντω;, εισερχόμενος εις τδν άχυρών α 
καί βλέπων το σώμα τοΰ πατρός του ταραττόμί- 
νον έν τώ σπασμω τή; άγωνία;, ήθέλησεν, έ- 
πεθύμησε νά τρέξη π ρ ό ς  βοήθειάν τοο πλην δεν 
ήδυνήθη να τ ό  π ρ ά ξ η ,  διότι δ Θεός δεν τω έσυγ- 
νώρησ= τοΰτο,άλλ’ϊπω; τόν τιμωρήση δια την α
χαριστίαν του, τδν κατεδίκασε νά γείνη π α 
τραλοία;!

(Logouvc.) Κ· Α· Λ’

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α

‘Η  ΰιάρχιικ riji ς ωή,' χαί ή γονιμότης τ ΰ ν  
δρνίβων. Αί δρνιθε; ζώσι κατά μέσον δρον εν
νέα έτη. ‘Ο άριθμδ; τών ώών, ά περιέχω ή ωο
θήκη αΰτών εΐναι περίπου 600  ΌΟεν δέν 3ύ-* 
ναται νά γενήσωσι κατά τήν διάρκειαν τή; ζω
ής των άνω τών 600 ώών.

‘Η γονιμότης αΰτών διαιρείται ως έξή;.

Ιο ν  ετος 
2ον »
3 ον « 
4ον » 
δον » 
6ον » 
7 ον » 
8ον » 
9ον »

15 ?ως 20 co3t 
100 — 120 » 
l iO  _  13δ » 
<00 —  125 » 

60 —  80 » 
50 —  6 0  » 
55 —  4 8  » 
15 —  20  » 
1 — 10 »

Αί όρνιθες at γεννώσαι πλειότερα ώά είσίν 
αί τοΰ Fleche, τοΰ Brag-es, τής Βραζηλίας, τής 
Γαλλία; καί τή; Περσία;.
Ευκολύνει δέ τι; τήν γονιμότητα τών ώών, λαμ- 

βάνων ποσότητά τινα λοβών λινοΰ καλώ; έξη- 
ραμμενου εί; κλίβανον. Ά φ’ ου κοπανίσει αΰτοΰ; 
καλώς, τοϋς ρίπτει εντός βράζοντο; υδατος καί 
τήν έπομένην αναμιγνύει αϋτοΰς μέ πίτυρα, σί
τον καί άλευρον βαλάνων ει; ίσα μερη καί 
ουτω σχηματίζει μίγμα, δι ών τρέφει τά; όρνι
θα;. Δύναται τις έπίσης νάναμίξη και ολίγον 
αραβόσιτον, κριθήν ή βρώμην.

Μήκος άπάντοον τών σιδηροδρόμων. Τδ ο
λικόν μήκΟ; άπάντω/ΐών σιδηροΰρομικών γραμ
μών εΐναι περίπου 300 ,000  κιλομέτρων, μήκος 
άρκοΰν νά π^ριβάλη έπτακις και τι πλέον τη/ 
περιφέρειαν τής γή;. Έκ τοΰ αρ.ιθμοΰ τούτου ή 
Αμερική κατέχει περί τάς 120,000 κιλομετρ, 
ή Α γγλία 27,000 κιλ. ή ‘Ρωσσία καί Γερμα
νία δμοΰ 28 ,0 0 0 > ιλ . ή Πρωσσία 2 2 ,0 0 0 .

Κίνδυνοί τί?ί χαταχρήσεας τών χηθαρτι- 
χών. ‘Ο δόκτωρ Βά/ Πετεγχέμ παρετήρησε 
τοϋς κινδύνους, οΰς συνεπάγει, κατ’ αυτόν, ή 
χρήσις τών καθαρτικών καί πρδ πάντων τών 
πλέον ένεργητικών. ‘Η ιαλάπα. τάγριοδαμά- 
σκηνα, ή σκαμμωνία, ή κολοκυνθίς, τά μεταλ
λικά άλατα, χττ, ληφθέντα άνευ γνιομοδοτή- 
σεως τοΰ ία:ροΰ τφοξενβΰτ. βλάβας, ώς δει-
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κνύουσιν α! ακόλουθοι παρατηρήσει* ληφθε?- 
σ*ι τυχαίως μετάξι» π ίλλδν  ά'λλων:

*1η παρατήρησις. Κυρία 28 ετών αρκετά λε
πτή, άλλ’ ύγιής, λαμβάνει πρωίαν τινά κα
θαρτικόν δίπυρον σκαμμωνίας, άλλά μετ’ δλί- 
γον κατελήφθη υπο δυνατής διαρχίας καί συ - 
νεχών λιποθυμιών ήτοι αίφνηδίας διακοπή; τών 
αισθήσεων, τών κινήσεων καί της άναπνοής.

2α Κυρία 46 έτών καλής υγείας λαμβάνει 
δνευ τής συμβουλής ιατρού ποτήριον «elexir 
antiglairaux.» Μετά μίαν ώραν καταλαμβάνε
ται ύπό ζ<υηρας εύκοιλιότητο;, δξέων πόνων 
τών έντέρων, Ιμέτου κτλ. μετά τινας δέ ήμέ
ρας κατελήφθη ύπο οξείας περιτονί:ιδος.
^3ί] Κ^ρία τις λαμβάνει κατά προτροπήν 

της γειτονίσσης της 30  έκατοστά γερμανικού 
οινοπνεύματος. Πολυάριθμοι έκκενώσει; τής 
κοιλίας, διάρροια συνεχής, πόνο;, οίδημα τής 
κοιλίας, έρυθρά ταινία είς τά άκρα κτλ. ήσαν 
τα έπακόλουθα. Τά συμπτώματα ταΰτα διήρκε- 
σαν 15 ήμέρας.

Ε ν γενει είναι φρόνιμον, ίνα, δταν θέλη τις 
να λάβη καθαρτικόν ά'νευ προηγούμενης γνωμο- 
δοιήσεως τσΰ ίατροΰ, μεταχ&ιρίζηται έλαφρά 
καθαρτικά καί νά μή κάμη χρήαιν τών άλλων 
£ιμη κατα διαταγήν τού ίατροΰ.

— —-■> .

‘Ο βάναζος ivig  γελωτοποιού. ’Ενίοτε τό 
επάγγελμα τοΰ γελωτοποιού είναι μοναδικώς 
περίεργον καί διασκεδαστικόν, ένίοτε δμως καί 
οικτρότατον. Όμιλούσι συχνά περί τεχνιτών 
τοιουτων, οι'τινε; τόν θάνατον έ'χοντες έν τή 
καρδία έπί τή άγων ία πατρός, μητρός ή τέκνου 
επρεπεν έντούτοι; νά παρουσιασθώσι πρό τού 
πλήθους ί'να έκζητήσωσι τάς χειροκροτήσεις αυ
τού δι’ ευφυούς ή απλοϊκού λόγου.

Αλλ ΐδου τι είναι θλιβερώτερον.
Είς γερμανικόν τι ίπποδρόμιον δύο αδελφοί 

γελωτοποιοί έκέρδιζον τά πρός τό ζην δι’ α
στεϊσμών πάντοτε άνανεουμένων. Παρουσιάζοντο 
μόνον κατά τά διαλείμματα καί έν τούτοις τό 
οημόσιον αυτούς μόνον ήθελε νά ι'δη, δι’ αύτούς 
εοιαζβτο να εισελΟτ}, έπλήοω/ε περιέ- 
μενεν. Γ

Μ=ταςύ τών άλλων εύρυϊώυ των μία κυρίως 
προυκαλει ουνεχή χειροκροτήματα Μετά χίλια 
κινδυνώδη πη4ήμ„ α  είς έξ αύτών έπιπτε καί 
προσεποιειτο τόν νεκρόν. ‘Ο έτερος έπλησίαζε τό
τε έπί των άκρων τών ποδών του, ποος-

ποιούμενος δτι ένίμιζε κοιμώμ,ενον τό^ 
αδελφόν του καί διά τίνος κωμικού σχή
ματος προσεπάθει νά τόν έξυπνίση Τόν άνή- 
γ*ιρε^τότΐ, τόν περιέστρεφεν, άλλ’ & κείνος δέν 
έκινεΤτο ποσώς.
, 7 "  A‘> θ,έλει« ν* προσποιηΟής τόν νεκρόν, τώ 
εφώναζεν ό γελωτοποιός, θέλεις νά μέ φοβίσης' 
ν ί δ'.αταράςης τούς ιατρού; καί δλον τό πλήθος 
τού κοιμητηρίου. Περίμενε . . .

 ̂Τοτε τον περιεστρεφε πάλιν, τόν εσυρεν έκ 
των βραχιόνων, τών κνημών, τω έ'σειε τήν κε
φαλήν, τόν έφορτόνετο είς τούς ώμους κ»! έτρε
χε ταχέως, τό δέ πλήθος έχειροκρότει καί είς 
κάθε βάσανον τοΰ ζώντο; πρός τόν νομιζόμενον 
νεκρόν γελωτοποιόν φρενητιώδεις κραυγαί χαράς 
ενγε καί ποδοκροτήσεις ήκούοντο.

‘Εσπέραν τινά έντούτοις δ ζώ·> γελωτοποιός 
έπλησίασεν Τνα έγείρη τούς βραχίονας τοϋ α
δελφού του, Ικυψεν, ειτα άνηγέρθη καί αίφν ι
δίως το πρόσωπόν του λαμβάνει έ'κφρασιν μανι
ώδους τρόμου. Κύπτει καί πάλιν, θέτει τήν χε ΐ- 
Ρα^καί είτα τό ους έπί τού στήθους τού αδελ
φού του καί έκβάλλει σπαρακτικήν κραυγήν . . 
’Αδελφέ μου! . . πτωχέ άδελφέ μου , .' . άπέ- 
θανες . . .

Τό πλήθος πεπεισμίνον δτι δ προσφιλής του 
γελωτοποιός μετεχειρίζετο νέαν μέθοδον χειρο
κροτεί μανιωδώ; και οί ειδήμονες διακηούττουσιν 
δτι ούδέποτε άγωνιστής έπαιξε μέ τοιοΰτον τό
νον άλη θείας.

_'Ε<εινο; δμω; παρατηρήσας τήν απάτην τού 
πλήθους.

—  Κύριοι/... κυρίαι!... ανακράζει δι’ άσθ- 
μαινουσης φωνής— ελεος δι’ έμέ.... εΰσπλαγ- 
χνισθήτε.... δ δυστυχής αδελφό; r ou άτέθανε.... 
ω, δι άγάπην τού βεοΰ προσκαλέσατε ταχέως
£να ιατρόν.... βοήθεια, βοήθεια.......

Τρομερά έκρηξι; γελώτων τώ άπήντησε......
, Κύριοι, σάς εςορκίζω  καί τά δάκρυα
ρέουσιν έκ τών οφθαλμών του.

Χειροκροτήσει: καί ποδοκροτήσεις ήτον ή 
βοήθεια, ήν τω έδιδον. Τότε βλέπων εαυτόν μό
νον μεταξύ τόσου πλήθους, δ δυττυχής λαμβά
νει είς τούς ώμους του τόν δυστυχή άδελφόν 
του ά'πνουν καί φεύγει.

Πάντοτε ύπό τήν αύτήν έντύπωσιν τό πλήθος 
τόν άναφημεϊ καί τόν έπανακαλεϊ,άλλ’έκεΐνος 
δέν έπανέρχεται.

Τήν φοράν ταύτην οί δυστυχείς γελωτοποιοί 
έπαιξαν άριστα τό μέρ·ς των.
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”0  εις ήτο πρα^ματικώς νεκρός, καί δ I -  
τερος έβυθίσθη είς τήν ύπιρτάτην τών άπελ- 
π ισιών. 0· *· **·

Η  Α Ν ΙΑ .

Ζωή ή θάνατος; ίδοϊι το πρόβλημα τοΰ βίου, 
ονπερ δ ιάγω  απελπις μέσω  σκληρός ανίας.
Νόι προτιμήσω  τόν σταυρόν ψυχροΰ κοιμητηρίου 
ή την θραυσθεϊσαν μου ζωήν ύπό τής δυ σ τυ χ ία ς;

"Ω,  βλέπω  τήν κυπάρισσον τόν τάφον να καλύπιτ) 
κα ι δπ ’ αύ τον να σήπηται τό κεκμηκώς μου σώ μα ' 
ανευ οδύνης, ήρεαον τήν κεφαλήν να κύπτη 
και σ ιγηλώ ς ν’ ασπάζηται τοϋ τάφου μου τό χ ώ μ α .

Και τότε, τότε σκέπτομαι τόν βίον μου να θραύσω, 
να κοιμηθώ· τό ενδακρυ να κλείσω πλέον ό'μμα, 
τους στόνους, τήν ανίαν μου ΰπό τήν γήννά παύσω , 
ά φ ’ ου πρό χρόνου τής ζω ής ώ χρόν έγεινα π τώ μ α .

Ν αι, έ ιμα ι π τώ μ α . ’Ίίσβυσε πας πόθος είς τό στήθος 
καί φάσμα περιφέρομαι τόν τάφον μου ζητούσα, 
εν μέσω  ζώ ντω ν δυστυχής μέ τής Νιόβης ^θος, 
φίλον νεκρόν άναπολώ  ματαίω ς θοηνψδοΰσα.

" Ώ  τάφε, έαν φεύγη σε ευδαίμω ν νεανίας, 
εάν νεόνυμφος φαιδρά σέ βλέπη ώ χρ ιώ σ α , 
έγώ  έπόθησα πολυ τής σής ψύχρας σκοτίας, 
ή  μοι λ α λ ε ΐ ώ ς Ιερά μυστηριώ δης γλώ σσα .

Ε ίπ έ  μοι, τάοε, παγερόν είναι πολί) τό χ ώ μ α ; 
εΤναι ψυχρότερον αΰτό άπέλπιδος καρδίας, 
δακρύει εις τα  σπλάγχνα  σου τ ο ϋ  δύστυχους τό ομμα , 
ή ή γαλήνη κατοικεί έν μ έσφ  τής σ κ οτία ς;

Σιγάς· ά λ λ ’ ή σιγή αυτή λαλεΤ πολ!) εύγλώ ττω ς, 
Μ η δ έ ν  πρός τάφον έτερον, τό στήθος μου κραυγάζει, 
έκεΐ ελπίδας, παρελθόν, πάντα καλύπτει σκότος 
κ! ό σκώληξ, ώς είς τράπεζαν, άπλήστω ς οργιάζει.

Πλήν πάλιν, πάλιν π ροτιμώ  τό πάγος σου, τό  σκότος 
το'υς σκώληκάς σου, τήν σιγήν τής θλιβερας ανίας· 
μή ζώσαν καί το στήθος μου εις σκώληξ άλλοκότως 
δέν κατατρώγει άφαιρών παν ’ίχνος ε υ τυ χ ία ς ;

Και ε ίμαι νέα' δύσμοιρος τό όόδον τοϋ Μα'ίου
τόν ήλιον ν’άσπάζηται δεκαεπτάκις είδα, 
άλλά  χειμώ νας Φοβερούς έ γ ν ώ ρ ισ α τ ο ϋ  βίου, 
οΐτινες λάβροι μ ’ ήρπασαν κα! πόθους καί έλπίδα.

Ν ά άποθάνω ! πλήν δεσμός άγνω στος μέ δεσμεύει 
ποθώ  τόν τάφον, τήν ζωήν δέν θέλω πλήν ν 'άφ ίσω , 
ώ , τήν έλπίδα ό θνητός πάρα πολύ λατρεύει, 
κ ' έγώ  έλπίζω  «μυδρώ ς, πριν ή τό ομ μα  κλείσω.

Μ ωρά ε λ π ίς ! ή φάντασμα έλπίδος εΤναι μάλλον* 
χλευάζϋυσα τοί)ς πόνονς μου νά Ιπιτείνη θέλει, 

λοιπον έρρέτω κα ί αυτή- Σω τήρ μόνον προβάλλων 
ό τάφος τήν γαλήνην του νά μοί δωρήση μέλλει.

Α . Σ .

Ο ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Trf δεσποινίδι Λ< Σ ,

Α'.

'’Ή το  Λ υ κ 6 φ ω  ς—  Ι'δυεν ό τ^λιος ή ρ /μ α  
κα ί εΖς xb κοιι^ητήριον ή σιω πή πλαναται,
(^εμβώδες περιφε'^ουσα άνα τους τάφους β λ ή ιμ α , 
ίν  οίς ή σ ύχω ς ο θνητός σηπόμενος κοιμαται.

Και ϊ β ψ  έΐς τον ^[ρεμον κευΟμώνα τώ ν θανόντων, 
ε?ς προσφιλή βραχίονα την χείρα  μου στηρίζω ν, 
μακράν της τύρβης, τώ ν  κλαυθμώ ν, τώ ν στεναγμών

τώ ν ζώ ντω ν.
9[λθον έκει το^ς πόθους μου και πόνους συγκομίζω ν.

Έβαίνομεν σιω πηλοί, σεβόμενοι τ^ν ΰπνον 
έκείνων, ων το  στέγασμα ό ποΰς ή μ ώ ν έπάτει 
και ’ίσως δ:ετάραττε τό τώ ν σκωλήκων δείπνον, 
ενώ το ους μας £πληττεν ω δή θλιβερωτάτη.

*Ώ ήρεμία ύψηλή, ην ο! νεκροί δωροΰσι, 
σημεΤον π ώ ς το  στήθος τω ν δ ίν  κατατήκει πόνος, 
γλυκεία  γλώ σσα  τούρα^οΰ, 5)ν a t  ψ υχα ί λαλοΰσι 
και ijv ουδόλως άλλο·οι το μίσος και ό φθόνος.

Β \

^Ητο Λ υ κ ό φ ω  ς—  *Έδΰεν ό ί[λιος ήρ /μ α  
και είς το κοιμητήριον ή σ ιω τ^  πλαναται 
σύννους δ^ περιέστρεψα απανταχού το βλέμμα, 
πλήν εΤδον τότε εν σιγή το παν ν ’αποκοιμάται.

Σ ιγ ή ! Π λήν τίς σ’ ώνόμασε μ£ ονομα τοιουτον, 
τίς  σ’ έφαντάσθη αλαλον, πάντοτε σιω πώ σαν,
Ινω  άφθόνως μάς δωρεϊς σκε'ψεων τόσοίν πλούτον, 
ώ ν κόκκον δ ίν  ευρίσκομεν εΖς άνθρωπίνην γλώ σσαν,

Ό χ ρ ά  ήδη προέβαινεν ή σκυθρωπή Σελήνη, 
συμπάσχουσα ώχρότερον τό φώς της δια  χέει 
κ ’ έπί τώ ν τάφω ν συμπαθές δν φ ίλημα αφίνει 
καί βλέπουσα τους σκελετούς, μ ελα γχο λεί καί κλαίει.



B I Q N

Φ ω τίζε ι νΰν περιπαθώ ς τήν πόλιν  τω ν  θανόντων, 
έξ 'ίσου περιπτύσσουσα τον τάφον τόν ώραΤον, 
καί τον π τω χόν , τώ ν δυστυχώ ς τον βίον διελδόντων* 
εφ’ ώ ν εις μελανός σταυρός υψοϋται ήδη πλίον.

Καί άπό τήν κυπάρισσον π ικρά φ δ ή  προβάλλει, 
θρηνώδες άσμα τους νεκρούς ήδίω ς βαυκαλίζον, 
φευ ! μόνη αίίτη πένθιμον έπί τώ ν τάφων ψάλλει 
τό ασμά της τον παγερόν θάνατον ένθυμίζον.

Γ .

*Ητο Λ υ κ ό φ ω ς .  ‘Η ώ / p i  μ ’ ώοήγησε Σελήνη 
είς τάφον έφ’ ου εις σταυρός μαρμάρινος δψοΰτο 
και ό'ν περιεπτύσσετο δειλή ή ϊασίνη 
εϊς fjv «μία άνάμνησις» άπλώ ς έσ η μειίΰτο .

Συννους έγονυπέτησα είς τόν σταυρόν πλησίον 
χ ι ’ τ^σΟάνθην τήν άνέκφραστον έκείνην ήρεμίαν, 
ήτις σιγή άνέρχεται τώ ν χρυερών μνημείω ν, 
φερουσα είς το στήθός μας γλυχεΐαν νηνιμίαν.

Ή σπάσθην τόν Λευκόν σταυρόν, όλω ς συγκεχυμένος 
χΐ^έσκέφθην τ ί  νά έκρυπτε τό παγερόν μ νη μ ε ϊο ν  
ποιος έσήπετο εκεί νεκρός πεφιλημένος, 
πόσους δεσμούς να έθραυε τ ί  μάρμαρον τό  κρύον,

Καί μοι έφάνη ό σταυρός έκεΤνός ν ’ άνυψοΰτχι, 
ήσύχω ς, ^μεγαλοπρεπώ ς πρός τ ’ ούρανοΰ τόν θόλον 
χα ί εϊς ώ χραν  νεάνιδα αίφνης νά άλλοιοΰτα ι, 
λευκήν έσθήτα φέρουσαν άνά τό σώ μα  όλον.

Τό κυανοΰν άνθύλλιον ώς στέφανον έφόοίι
πλήν μαραμμένον και ώ χρόν, οπως τό μέίω πόν της,
μ  ήτένισε περιπαθώ ς ή άναστασα κόρη,
κ ι ' έ(3£ίγησα· σ’ ώ μοίαζε πολύ τό πρόσωπόν της.

Έ ^ ίγ η σ α ·  πλήν ή σχιά πάλιν  έπανετάφη
κ! υψωΟη ο λευκός σταυρός τό φάντασμα καλύψας,
ήγέρθην, έγκατέλειψα τά  νεκρικά εδάφη
χ α ί έφυγον εϊς καγχασμόν τόν στεναγμόν μου πνίξας,

"Ήτο Λ υ κ ό φ ω  ς— "Εδυεν ό ήλιος ήρέμα 
κα ί είς τό κοιμητήριον ή σιωπή πλαναται, 
έεμβώδες περ'φέ^ουσα άνά τους τάφους βλέμμα, 
εν οΤς ήσύχω ς ο θνητός σηπόμενος κοιμάται.

Σ.  Σ.

ΤΗ Κ ϊΡ ΙΑ  Α. ϊ .
(Sonnet)

Hpo£ ούρανοΐις σκεπτικισμού, ώ  κόρη, πτερυγίζεις* 
ένψ γλυκύ τό βλέμμα της σοί έπι<5ρ(πτ’ ή ’ΊΙβη 
χΛι άσματα μ ελά γχολα  νεάζουσα τονίζεις 
χα ι δάχρυ ή καρδία σου έπι τώ ν τά®ων λ ε ίβ ε ι;

Π ώς ! γραΐα  ά’ίφνης εγεινες, ή μόλις '/θ'ες π α ιδ ίον ,
*' ε£ς Βύρωνος ένέπεσας ψ υ /ράν  μελαγχολίαν, 
με ομ μα  άτενίζουσα άπέλπιδος τόν βίον, 
ενώ έντός νεανικήν έγκλείεις τήν καρδίαν !

"Λν ο5τως εχΐ) άπηνής τήν λύραν ταύτην θραΰσον 
κ’ έπι τώ ν συντριμμάτω ν της έφ' απαξ μόνον κλαΰσον 
καί έγκολπώ θητ’ έπειτα θερμώς τήν ευθυμίαν.

" Ο χ ’, είς παρθένον νεαράν τό δάκρυ δ ίν  έ μ π ρ έπ ε ι, * 
τά^ άνθη α3τη τής χαράς προώρισται νά δρέπη 
κ α ίμ έ  μειδίαμα γλυκύ νά πνίγη  τήν ά ν  ία ν .

Ύ.

ΤΟ ΡΟΛΟΝ ΚΑΙ Π ΙΓΠ Α ΡΙΣΣΟ Σ.

Σ ’ ένα λειβάδι άνθηρό τριαντάφυλο άνθοΰσε 
Χαί κυπαρίσσι παρακεΐ. 
οπου ή λύπη κατοικεί 
κ’ έχεινο κατοικούσε.

Καί λέει τό ΐρ^ανt άφυλο 'ςτό  γείτονα μ£ χ ά ρ ι :
—  «στολίζο· στήθι’ άγγελικά 
μ ϊ  βλέπουν μ άτια  φιλικά 
χα ί μ ' έχουν γ ια  καμάρι.

—i-Έ γ ώ  δίν  ένω  εΰμορφιά χαί χά ρ ι, δεν μυρίζω · 
εγώ  τριαντάφυλβ λαμπρό 
δίνω  τόν ’ίσκιο ς’ τόν νεκρό 
και τόν νεκρό στολίζω ,

Τ ά  στήάη ποΰ σ£ φόρεσαν, περήφανο λουλούδι, 
έμ^ γ ιά  πάντα θά φορούν 
στολίδι τω ν θά μέ θαροΰν 
χ ’ έρωτικό τραγούδι.

Μ ιλτιάδης Μ. Κρενδιρόπουλος.


