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' ^ΟΙΣ ί&ΝΑΓΝΩΣΤΑΙΣ,

Ώς έν καιρφ προανηγγέλθη, άρχόμεθα α
πό σήμερον τής έκδόσεως του περιοδικού «Ό 
Υόγιος Έρμης». Όμολο γουμένως ή έκδοσις 

επί πολύ έβράδυνε, τούτο ο’ έγενετο ένεκα λό
γων άνωτέρων τής ήμετέρας Οελήσεως και 
διότι άπητεϊτο χρόνος, όπως ύπερτηδήσωμεν 
τά έπιπροσθούντα εις τον σκοπόν ημών προσ
κόμματα, πολλαπλά πάντοτε και γνωστά 
μόνον εις τούς αναλαμβάνοντας το πράγματι 
δυσχερές έργον τής έκδόσεως οπουδήποτε έρ
γου, πολλώ δέ μάλλον περιοδικού.

Πρώτιστον καθήκον ήγούμεθα νά έκ- 
φράσωμεν την βαθυτάτην ημών εύγνωμο- 
σύνην προς την Σεβαστήν Αύτοκρατορικήν 
Κυβέρνησιν και προς τό Αύτοκρ. Ύπουργεϊον 
τής Παιδείας, δι’ήν άδειαν μετά τής δυνατής 
εύκολίας παρέσχεν ήμϊν, ώς καί προς τούς 
σπεύσαντας νά έγγραφώσι αξιότιμους συν- 
δρομητάς, εις ών την αρωγήν πρώτιστα 
πάντων επαναπαυόμενοι μετά θάρρους προ- 
βαίνομεν έπι τό έργον, καθόσον άλλως μεγί
στη τόλμη ήθελε θεωρηθή ή έκδοσις περιο
δικού συγγράμματος, ώς έκ τής έπικρατού- 
σης οικονομικής καχεξίας και ουσπραγιας.

Σκοπός λοιπόν του ήμετέρου περιοδικού 
έσται, ώς καί έν ταΐς Άγγελίαις έλέγομεν, 
ή δημοσίευσις διατριβών, έν αίς νά συγκιρνά- 
ται ώς έπι το πολύ τό ωφέλιμον μετά του 
τερπνού*  έκ των προτέρων δέ έξησφαλίσαμεν 
προς τούτο την ύπόσχεσιν πολλών λογιών 
καί άλλων δεδοκιμασμένων καλάμων, γνω
στών τφ φιλολογικφ κόσμω. Δέν θέλομεν 
ο άρκεσθή εις μόνα ταύτα τά έργα, αλλά θά 
καταφεύγωμεν καί εις άλλα ξένων γλωσσών, 

ιδία δέ θέλομεν δημοσιεύει τά καλλίτερα τής 
πλουτούσης εις τοιαύτα είδη Γαλλικής φιλο
λογίας, κατά μετάφρασιν όφειλομένην κατά 
τήν ήμϊν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν του, εις τον έκ 
των συντακτών τού περιοδικού καί ήμέτερον 
φίλον κ. Δ. Καλέμην. Τοιούτον έν όλίγοις τό 
ήμέτερον πρόγραμμα, ώς βλέπετε, φίλοι ά- 
ναγνώσται, λιτόν καί γυμνόν παχυλών υπο
σχέσεων καί καυχησιολογιών. Αρκούμεθα 
δέ εις ταύτα, άναμένοντες όπως δ χρόνος δι
καιώσω] ήμάς*  ούχ ήττον όμως δυνάμεθα νά 
συνοψίσωμεν αύτό ότι έσται δργανον κοινωνι
κής, φιλολογικής, καλλιτεχ νικής καί επιστη
μονικής άναπτύξεως.

Τελευτώντες θεωρούμεν καθήκον ήμών νώ 
εύχαριστήσωμεν θερμώς τοϊς ήμετέροις ά- 
ξιοτίμοις κ. κ. Δημητρίω Ααζαρίδη καί 
’Αδελφούς Τσιτσοπούλους. Τάς αύτάς εύχα- 
ριστείας άπονέμομεν καί τφ άξιοτίμφ κ. Πα
ναγιώτη Ν. Κακουλίδη, οιτινες πάνυ εύγενώς 
φερόμενοι προσέδραμον ήμάς, τόσον εις τήν 
καθ’ολοκληρίαν ανασκευήν τού ήμετέρου 
τυπογραφείου, όσον καί εις τήν έναρξιν τού 
«Αογίου Έρμού».

Μετ’ ίδιαζούσης δέ ευγνωμοσύνης εύχαρι- 
στούμεν τφ γενναίω καί εύγενεϊ προστάτη τού 
«Αογίου Έρμού» Κυρίω Κω. Σπυρίδωνι Στρε- 
μιάδη, καί τοϊς αύθορμήτως δούσι ήμϊν τήν 
ύπόσχεσιν των περί τής συνεργασίας αύτών 
άξιοτίμοις λογίοις, ώς καί προς τήν ένταύθα 
δημοσιογραφίαν διά τήν καλήν τού συγγράμ
ματος σύστασιν καί ευνοϊκήν κρίσιν.

ΟΙ ΕΚΔΟΤΑΙ
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Η ΠΑΡΑΙΡΟΗΝΗ
ΓΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

Μετώφρασις έκ ταύ Γαλλικού 

ΥΠΟ

Β Κ ΔΗΜΑΔΟΥ
’Εάν τό λογικόν έστι προνομίαν τού ανθρώ

που, ταύτο σχεδόν δυνάμεθα ειπειν και περί 
τής παραφροσύνης, διότι φαίνεται ότι αί μέ- 
τριαι διανοητικά! δυνάμεις των ζώων δεν ύπό- 
κ-ινταί ποτέ εις τό τρομερόν τούτο δυστύχημα, 
zc ι έν ο.ύτή δέ τή ανθρώπινη φύσει μόνον αί 
μάλλον ανεπτυγμένοι τάξεις παρέχουσι θύ
ματα εις τάς διανοητικάς ασθένειας. Σπά
νιον παρά τοϊς άγρίοις. παρά τοϊς παισίν ή 
παραφροσύνη έστι τόσω μάλλον συνήθης, 
δσω αΐ τού ανθρωπίνου βίου άνάγκαι καθί
στανται πολυπληθέστεροι και μάλλον κατε- 
πείγουσαι, ή δέ εγκεφαλική δύναμις έπιδιώ- 
κουσα διάφορα αντικείμενα δυνάμενα νά εύ- 
χαριστήσωσιν αυτήν ερεθίζεται περισσότερον 
ούτως ή παραφροσύνη, ίνα μεταχειρισθώμεν 
δρον επιστημονικόν, εργον έστι τού πολιτι
σμού. Λυπηρά συνέπεια αξία νά προκαλέση 
την άράν τού φιλοσόφου, τού ηθικολόγου, τού 
πολιτικού ! ’Απέναντι των έν τοϊς όφθαλ- 
μοϊς ημών λαμπόντων φώτων, τής μεγάλης 

προόοου των γραμμάτων και των έπιστη- 
μών, έν μέσω των πανταχοθεν τήν τού αν
θρωπίνου λογικού παντοδυναμίαν δοξαζόντων 
ύμνων, τινές διανοούνται μετ’ανησυχίας, έάν 
ή πάσης προόδου αιτία ούσα λογική αΰτη 
δεν καθίσταται μάλλον εύθραυστος διά των 
ιδίων αύτής θριάμβων, έάν δ άνθρωπος δέν 
καταχράται τού θαυμασίου και λεπτότατου 
τούτου οργάνου, τού εγκεφάλου, μέχρι τού 
στρεβλώσαι αύτό, έάν τέλος διά τής απο
κλειστικής και πρωίμου άναπτύξεως καί τε- 
λειοποιήσεως των διανοητικών δυνάμεων τό 
εκπαιδευτικόν ημών σύστημα φθεϊρον τήν 
άναγκαίαν ισορροπίαν πασών των ένεργειών 
τού οργανισμού χάριν μιάς μόνης δεν συνεπά
γεται ήμϊν μεγάλας καταστροφάς. Ούτως ή 
Άκαδηυ.ία των ήθικών καί πολιτικών έπι- 
στημών σκεφθεϊσα έπί τού ζητήματος τούτου 
κατά τό 1867 προύτεινε διαγωνισμόν έπί τού 
ζητήματος τής παραφροσύνης έξεταζομένης 
ύπό φιλοσοφικήν έποψιν, κατά δέ τό 1872 
άπένειμε τό πρώτον βραβεϊον εις ύπόμνημα 
καταστάν σήμερον ογκώδες σύγραμμα, ούτι- 
νος δ συγγραφεύς διδάκτωρ κ. II. Δεσπίν 
είχε δείξει διά άςιομνημονεύτων ψυχολογικών 
έργων μεγάλην αρμοδιότητα καί ικανότητα 
έπί των ζητημάτων τούτων. Τό σύγγραμμα 
τού κ. Δεσπίν, παρά τινας άποτόλμους δοξα
σίας, φαί-.εται ήμϊν μεγίστης σπουδαιότητος
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και προτιθέμ-θα νά οημοσιεύσωμ-ν ιδέας τυ.ά; 
άναφερομένας εις τά σκοτεινά προβλήματα 
τής ψυχολογίας των τάς φρένας πασχόντων.

Τί είναι ή παραφροσύνη; Είναι άρά γε 
ασθένεια οργανική ή ψυχική ; Καί αν ή ψυ
χή δυνατόν ν’ασθενή, πώς συμβαίνει τούτο; 
Τά αίτια ταυτα τής ’ψυχικής ασθένειας εί- 
σίν οργανικά ή απολύτως ηθικά; Όποιαν 
οιαστροφήν έπιφέρουσιν εις τάς διανοητικά; 
δυνάμεις, εις τά; διαθέσεις καί εις το αύτε- 
ςούσιον; Τέλος πώς είναι δυνατόν νά προλα- 
βωμεν τ’αποτελέσματα, ή νά πολεμήσωμεν 
αύτζ όταν φανώσι; Σπουδαία ζητήματα, άτι- 
να ή άνθρωπο'της προβάλλει προ πολλου καί 
εις τά όποια ή επιστήμη μόλις δύναται ν’ 
άποκριθή σήμερον μετά βεβαιότητάς. Διά 
του θαυμάσιου αύτών φιλοσοφικού ενστίκτου 
οί Έλληνες έσχον ιδέαν τινά άναφορικώς εύ- 
κρινή περί παραφροσύνης, άνεκάλυψαν δτι ή 
ασθένεια αυτή άπήτει θεραπείαν σώματος τε 
καί πνεύματος. Ό Ιπποκράτης αναιρεί την 
ιδέαν καθ’ ήν ή παραφροσύνη έρχεται κατ’εύ- 
Οείαν από τής θεότητος, δρίζει μετά μεγάλης 
εύστοχίας τά συμπτώματα, ή δέ θεραπεία, 
ήν έντέλλεται, έστί καθαρώς ιατρική. Άπηλ- 
λαγμένοι πάσης δεισιδαιμονίας οί μεγάλο» 
Έλληνες ιατροί δεν μετεχειρίσθησαν κατά 
τών παραφρονων τά σκληρά καί βίαια μέτρα, 
άτινα μέχρι τής αρχής του αίώνος τούτου 
ήσαν έν χρήσει εις τά επί τούτω τρομερά καί 
φρικώοη καθιδρύματα. Ό Ασκληπιός ρητώς 
συνίστησι νά άποφεύγωσι τήν σωματικήν 
βίαν καί επιτρέπει μόνον νά δένωσι τούς έπι- 
κινδυνωδεστέρους παράοοονας, ενώ ό αεσαιών
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ύπήρζεν ήττον πεφωτισμένος, καί ήτ- 
τερον ανθρώπινος. Κατά την εποχήν ταύτην 
επόμενοι τη ιδέα των άσκητευόντων έπίστευον 
ότι τό σώμά έστι άντικείμενον διεφθαρμένων 
καί μοχθηρόν, δπερ έπρεπε νά πολεμησωσι 

καί εντελώς ν’ άπονεκρώσωσι, διότι ήν έοοα 
των αισχρών επιθυμιών, ναός του Σατανά ! 
At δοξασίαι αύται ήσαν απλώς υπερβολή ήθι- 
κών ίδ·ώ , άλλ ή αμάθεια καί ή δεισιδαιμονία 
διέστρεψαν αύτάς καί πολλάκις έγένοντο τρο
μερά όπλα κατά τών παραφρονων. *Αν  έν 
πλήρει ύγιεία καί έν πλήοει διανοητική διαύ
γεια ό άνθρωπος έχει πολλάκις τον δαίμονα 
έν τή καρδία αύτού, τί πάσχει άρά γε παρα- 
φρονών; Τότε τω όντι ό Σατανάς, ώς από
λυτος κύριος βασιλεύων έν τή ρυπαρά ταύτη 
σαρκική εΙρκτή, άποδιώκει έκειθεν την αθάνα
τον καίθείαν ψυχήν καί απολύει πάσας αυτού 
τάς βλασφημίας, πάσας αύτού τάς παραφοράς !

(’Ακολουθεί).

immiumms μηππ

Πολλοί επιστήμονες κατά διαφόρους έπο- 
χάς έζήτησαν ν’ άντικαταστήσωσι τό πολ
λάκις άνισον καί πάντοτε περίπλοκον τής διά 
χειρός στενογραφίας έργον διά πρός τούτο κα
ταλλήλου, κανονικού, καί ταχέως μηχανι 
συ,ού. Ιΐλεισθ’όσα όργανα, πλεισθ’όσα συ- 
στήματα είχον δοκιμάσει καί άπορρίψει. Το 
δύσκολων ένέκειτο εις τόνά κρατώσιν έν στενή 
καί μικρά ταινία χάρτου ολοκλήρους φράσεις. 
Νέον δείγμα, τό τού Μικέλα ούτινος χρήσιν 
ποιούνται έν Ιταλία, φαίνεται ότι ύπερέβη 
τήν δυσκολίαν ταύτην.

’Επί ταινίας χάρτου άνελισσομένης αύτο- 
μάτως, Ιη όσον τό δργανον κινείται, έκτυπούν- 
ται σημεία συμβολικά μεμετρημένα καί κα- 
θωρισμένα εις τρόπον, ώστε οιά τού συνδυα
σμού αύτών νά παραγάγωσι πάντας τούς δυ
νατούς τόνους τής ανθρώπινης φωνής.

Ό διαχειριστής διά ταχείας δακτυλοθε- 

σίας κρούει τά πλήκτρα μικρού, κλ-.ιδοκυμβά- 
λου τό σχήμα, οργάνου*  έκαστον τών πλήκ
τρων έχει μοχλόν, οοτινο; ή κίνησις γράφει 
έπί τής ταινίας σημείου συνθηματικόν, τά 
οέ φωνητικά σημεία τοποθετούνται έκαστον 
κατά την τά;ιν, κπθ’ ην προύφέρθησαν. Τό 
πλεονέκτημα τούτο άναδεικνύει τήν έφεύρεσιν 
ταύτην τού Μικέλα.

Έκτοτε έννοε7::ι: ο:ι ό διαχειριστής, δυ- 
νάμενος τή βοήθεια τών δέκα αύτού δακτύ
λιον νά πο’.ήση σχεδόν ταύτοχρόνως 
σημεία, δύναται καί πρέπει νά ύπερβή κατά 
τήν ταχύτητα τον μάλλον έςησκημένον στε- 
νογοάτον.

Ταινία μήκους ενός δεκατομέτρου δύναται 
νά περιλάβη φράσιν άναλόγως μακράν. Εις 
τήν Ιταλικήν βουλήν ή ταινία κόπτεται καθ' 
έκαστον πεντάλεπτον διάστημα, ή δέ άνά- 
γνωσις γίνεται άνευ δυσκολίας.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΡΡΓΑΝΠΝ

Έν τελευταίο) οελτίω της Γαλλικής «Έφη- 
τών Συζητήσεων» ο κ. Κάρολος Πιλλέ 

δημοσιεύει τκς ακολούθους λίαν ενδιαφέρουσας 

λεπτομερείας περί της άρχης τών μουσικών ορ

γάνων.
Όπω; σχηματίσρ τις ουλλογζν μουσικών ορ

γάνων, λέγει ό κ. Πιλλέ, δεν είναι ανάγκη ν’ 

νέλθρ μέχρι τ^ς λύρας τού ’Απόλλωνος. Άλλ’ 
ή λύρα ύπό τούς δακτύλου; τού υιού τού Δ’.ός, 

ύπό τούς τού Άμφίωνος καί τού Όρφεως έκτη- 

σατο τοιαύτ.ςν σημαντικότατα καί έπετέλεσε 
τοσαύτα θαυμάσια, ώστε δύναται να καυχηθή 

ώς ούσα η μητηρ τών χορδικών οργάνων, ενώ ο 
ταπεινός αύλός έστίν ό πατ/jp 7τών φωνητικών. 
Άμφότερα δέ ταύτα άναμφιβόλως έσχον προγό

νους τάς χεΐρας τού ανθρώπου, ων ή κρούσις, πα

ράγουσα ήχους Οάγον ποικίλους, έδωκε γένεσιν 

εις τά κρουστικά όργανα. Προσθετέον τούτοις καί 
τον "Ανεμον πατέρα της αρμονίας, καί τότε θέλο- 
μεν έχει τούς Άδάμ καί Εύαν της μουσικής καί 

τούς λειτουργούς αύτης. Τζ δέ τέκνα αύτών ύ- 

πηρζαν έπί τοσούτον πολυάριθμα, ώστε η άπα- 
ρίθμηοις αύτών καθίσταται εκτενή; τε καί 
δυσχερής.

Μ?] δυσαρεστηθήτωσαν δέ η Έλλζς καί ύ 

Απόλλων, λεγει ό I αλάτης κ. Πιλλέ, διότι η 
Ίνδια φαίνεται ούσα η κοιτίς τ<ς μουσικής. Ε’ς 

δέ την θεάν Σερεσονατίκην άποδιδουσι τ);ν ο’ρ- 

χήν της τέχνης ταύτης, επίσης δέ καί τήν έπι- 
νό σιν της βινίας, είδους αυλού περί ού λέ- 

γουσιν ότι ύπάρχει τό άρχαιότ-ρον μουσικόν όο- 

γανον έκ τών γνωστών, οπερ έκρουε θαυμασίως, 
ώς διηγούνται, Σόμας τις. Εις την ’Ινδίαν προ

σέτι άπόκειται ή τιμή της έτινοησεως οργάνου 

τίνος έσχηματισμένου έκ κ.ίλου κυλίνδρου, ανοι

κτού κατά μήκος έπί τού άνω μέρους, έφ’ ού 
ύπάρχουσι προσηλωμέναι χορδαί (τό δργανον 
τούτο εισέτι διατεθ^εΐ έν 
διά τόςου. Έκ τού οργάνου δέ τούτου, κατά 

τόν κ. Φέτην, προήλθε τό γνωστόν β ι ο λ ί ο ν. 
Καί ό άσκαυλος προσέτι διατελεΐ έν χρήσει ε?ς 
’Ινδίαν από δύο ηδη καί έπέκεινα χιλιάδων 

ετών.
Καί ή Σινική απαιτεί φυσικώ; τό έαυτής υ.έ- 

ρος έν τή παγκοσμίω μουσικζ; συμφωνία. Αυτή 
ιδίως έπενόησε τά φωνητικά όργανα, καί ίσως 

έπίσης τό φορητόν οργανον, τό παρ’ αύτών 

σ ι έ γ κ καλούμενον.
Οί δ\\ιγύπτιοι, καίτοι ύπηρχον μετρίως θια- 

σώται της μουσικής, έγίνωσκον την κισύραν καί 
λύραν. Οί Εβραίοι ύπηρχον βεβαίως μελομανεΐς. 
ή δέ μουσική συνώδευεν άπάσας τάς θρησκε*>-  

τικζς τελετάς αύτών. Κατά τήν Γένεσιν, ύ 
Ίουβάτ ητο έφευρετης, κατασκευαστής μάλλον 

μουσικών οργάνων, καί ώς γνωστόν, ο Δαβίδ, 

ητο άριστος μουσουργός. Τό μέρος τών Σύρων 
ύπάρχει μετριώτερον*  εις αύτούς δ’ οφεΩ.εται η 
έπινόησις τού τριγώνου. Ή δέ Ελλάς ο!κειο- 

ποιείται τήν έπινόησιν τής λύρας διά τού ’Α
πόλλωνος, τού αύλού διά τής ’Αθήνας, καί τής

χρήσει) καί κρουομένου

9
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σνριγγος, της κοινώς ονομαζόμενης αύλοΰ του 
Πανός. Ή λύρα ύπηρχε τό εύγενέστερον τών 
οργάνων υπό τούς δακτύλους τοϋ Όρφέως κατ

έθελγε τ’ άγρια θηρία, α.νίστα τούς λίθους κα'1 

ανυψου τα τείχη των Θηβών υπό τ',ν χεΐρα του 
Λμφίωνος, ύπερτέρα κατά τοΰτο της σάλπιγ

γας ,ητις κατεκρημνιζε τά τείχη της Τεριχοϋς- 
εζ ών δύναταί τις συμπερκναι οτι -ή στρατιω

τική μουσική είχεν έπινοηθη προ πολλοΰ χρόνου.
Οί δε Ρωμαίοι έπωφελ-ηθησαν, άνευ έπαυ- 

ζησεώς τίνος, τάς γενομένας επινοήσεις- ούχ 

ηττον, δ αύλός, δ πλαγίαυλος εννοείται, η το το 
προσφιλές δργανον αύτών. Έν τοσούτω, δ Νερών, 
καιτοι σκληρός, ήγάπα όμως την μουσικήν και 
έτέρπετο ές αύτης.

Εάν δέ τις δεν δύναται ν’ άμφιβάλλγ ότι ·ή 

μουσική έ τηρείτο μεγάλως παρά τοΐς άρχαίοις, 
όε'ον ν’ άναγνωρίσωμεν ότι περί των μουσικών 

οργάνων της σκοτεινής εκείνης εποχής έχομεν 
λίαν ανεπαρκείς πληροφορίας, καί, καθ’ ημάς 
τουλάχιστον, μόνον κατά τον μεσαίωνα καί διά 
των εκκλησιαστικών ά,σμάτων ■/] μουσική ηρζα- 
το ν’άναπτύσσηται..

Γ. Π.

Ε ΕίΗΙ Π ΕΠ
Το ζάτημα των έν τοΐς κόλποις των μεγαλο- 

πόλεων νεκροταφείων δεν έλύθη εΐσε'τι. Διεννο-ή- 
θησαν να κτίσωσιν εις λευγών τινων άπο των 

Παρισίων άπόστασιν νεκρόπολιν, αρκετά εΰεεΐαν. 
ϊνα έπαρκγ εις πάσας τάς άνάγκας, άλλ’ ή δι

καιοσύνη παρενέβαλε δυσχερείας, προ των ο
ποίων το ζ·ήτημα έμεινεν έκκρεμές.

Επι τρ περιστάσει ταύτν) άληθης κατακλυ
σμός εφευρέσεων απραγματοποίητων ύπεβλ-ηθη 
•ημϊν. Τότε προύτάθη νά έπαναφέρωσι την άρ- 
χαίαν χρησιν της καύσεως των νεκρών, της ι
δέας δε ταύτης κατά τά τελευταία ταϋτα έτη 

οι οπαδοί έπολλαπλασιάσθησαν. Έν ’Ιταλία, 

,είς το Μιλάνον, εταιρία τγ προστασία, τοϋ νόμου 

κατηρτίσθη καί «Ναός καύσεως τών νεκρών» 
ώκοδομηθ- έν τώ ώραίω κειμητηρίω της πό- 

λεως.
Τον ναόν τούτον, δωρικού ρυθμ.ϋ, άπαοτιζουσι 

τέσσαρες αΐθουσαι- έν τ-ρ μα παρευρίσκεται τό 
δημόσιον κατά την εισαγωγήν τού σώματος ίι 

τγ καλουμένρ κώλπγ, -η τώΘαλαμωτής 

καύσεως- έν τγ ύευτέρα εΐσίν έναποτεθε υιέ- 
να τά προς καύσιν σώματά, έν τγ τρίτη ύπάο- 
χουσιν αί καύσιμοι, υλαι, ξύλα καί άν
θρακες καί έν τ-ρ τετάρτρ τά γραφεία της εται
ρίας.

Ή κάλπη είναι τοποτεθειμένη έγκαρσίως, 
ούτως ώστε ν’ άνταποκρίνηται προς θυρίδα κει- 
μένην έν τώ διαμερίσματι, όπερ άποτελεϊ τό 

οπίσθιον τού ναού μέρος. Τό σφικα τίθεται έπί 
έσχάρας, κάτωθεν της οποίας ύπάρχει πλατεία 
λεκάνη προωρισμένη εις τό νά συνάγρ τά ρευστά 
προϊόντα.

Η λεκάνη καί -η έσχάρα τίθενται έπί δύο σι
δηρών ράβδων. Μεγάλη εστία, τεθειμένη δεΕιά 

καί ίν περίπου μέτρον κάτωθεν τού θαλάμου της 

καύσεως άνάπτει. ΤΙ φλόξ εισερχομένη έν τώ 
θαλάμω διέρχεται αυτόν καλύπτουσα κατά 
μήκος τό σώμα, έξέρχεται έκ στόματος καπνο
δόχος άνοικτης προς τό βάθος καί κατέρχεται 

μετά τών προϊόντων δι’ ανοίγματος, ένθα έλκύε- 

ται έν τ-ρ έσωτερικ-ρ καπνοδόχρ, αφού διέλθει 
μικράν εστίαν προωρισμένην νά έπιταχύνη την 
ελξιν.

Η εργασία αυτή έπι μίαν καί ημίσειαν η 
δύο ώρας διαρκοΰσα άπαιτεΐ δαπάνην καύσεως 

4 εως 5 φράγκων.

Ί ό σύστημα της καύσεως τών νεκρών ούδέν 
τό μεμπτόν έχει. Τό μόνον, οπερ παρέχει αύτω 
σπουδαΐον έαπόδιον είναι οτι άποτελεΐ νεω
τερισμόν καί οτι δια τού τίτλου τούτου δύ- 

νκται νά προσβάλ-ρ τό θρησκευτικόν αίσθηυ.α. 
Σοβαρώτερον άτοπον, όπερ παρουσιάζει, είναι 

οτι επιφερει ριζικώς την κζταστοοφην τών 
λειψάνων, ών -η έξέτασις καί -ή διάρκεια παρ
είχαν, έστιν οτε, τ·ρ δικαιοσύνη πληροφορίας 

πολιτιμοτέρας, άπζσών τών μαρτυριών τών

έπιζώντων. 'Οπωσδήποτε, -ή κζΰσις τών νεκρών 
Φαίνεται τό λογικώτερον σύστημα, όπερ δ ι ί * » ’
: ν νζ υ.ετζχζι^’.σθ /ι τρο, ζ.ζ-

ΙΑΓΚΟΙΙΟΊ AWMMA

mum πημιηπ

Ο ιιεμά./α αγαθα έρ^οι .-τράΓΓωυ όν

τας ά»·?φ καί ^ιεΐζονα τούτων ϋπκτχνον- 

ζίει ος έ^εννήθη ττ/ 18 ’Οκτώβριον τού 
ετονς 1828 εν τι) άξιο.ίόγω κω^οπόΛεε 

των Άγγράφων Ρενδίνη της επαρχίας 
Καρδίτοης τού νορον Τρνκκά.Ιων, δι,α- 

ρείνας δ’έν τρ έαντοϋ πατρίδι μέ χγι τού 

184:2, ένθα αρκούντως έζεπαώεύθη, άνε- 

εις Κωνατανττνούπο.ΐιν και ει- 

τενθεν εις Βα(Τ0αραβίαν τι^ς Ρωοαίας, 

όπον έπεδόθη εις γεωργικός έπιχειρή- 

βεις. Διαρείνας δ’αντοαε ρέχρι τον 
18b 1, έπανηΛθεν εις την γενέθ.Ιιον γην} 

όπον έννριρεύθη κατα Ιανονάριον τον 
έπορένον ετονς, προτιθέρενος 'ίνα έγκα. 

τοστη ιιντόοε καί ρετεΛθρ τδ τοπικόν 

έρπόριον. ΈπεΛθονσων δρως των ανω- 
ρα.Ιιων τον 18b4 άπώ.ΐεσεν ό.Ιοσχερως 

zip- γρηρατικην κατάατασίν τον.

Μετά την επάνοδον της ήονχίας, ρη 

δννάρενος πάέον νά ρένρ έν τρ έαντοϋ 

πατρίδι, έΐΐεί^’ει χρηρατικων πόρων 

όπως έξακο.ΙονθήσΊ] το έπιτόπιον ερπό- 

ριον, παρέ,ΐαβε την έαντοϋ οικογένειαν 

κατά τδ έτος 18b ι και επαι η.ΙΘει εις

τού ανθρωπίνου σώαατος μετά θά

νατον.
Ν. I. ΓΕΝΝΑΡΟΠΟΓΑΟΣ.

Βασσαραδίαν ανθις, αποδοθείς εις νέονς 

αγώνας, ούς ή τιριότης, Ικανότης καί 

δραστηριότης αντον επέστεφαν διά πλή

ρους έπιτνχίας καί σήρερον ΰνγκατα- 
ριθρείται ρεταζν των σηραντικωτέρων 

γαιοκτηρόνων έν Βαοααραβία.

Έκ δέ τοϋ γάρον αντον αποκτήσεις 

τέκνα, πρώτον ρέΛηρα έσχε νά έί^παι- 

δεύσρ αντά έζαποστεί.Ιας εις ’Αθήνας 

πρδς τεΔειοποίησιν των σπονδών αντών.

Ώς φιΛόρουσος δ’ άκήρ ονκ έπαν- 

σατο πάντοτε παρέχων πάσαν βοήθειαν 

καί αρωγήν εις παρεπιδηροϋντας 'ενταύ

θα όρογενεΐς, γνωστονς αντω έπι απο

ρία. Καί εις αγαθοεργούς δέ, ώς π.Ιη- 

ροφορούρεθα, σκοπούς, αφορώντας εις 
τδ έαντοϋ έθνος ον παύεται παρέχων 
δά^'ίΛώς καί προθύρως τδν έαντοϋ ό- 

βύ.Ιόν.

Ενχόρεθα ονν από καρδίας οΐ φιλάν

θρωποι σκοποίτων τοιούτων άνδρων νά 

κραταιώνται καί τά έργα αντών νά ενο- 

δώνται πρδς δόζαν αντών τε και τοϋ έ- 
ι r\ > r * *

θνονς εις ο ανήκονσι. f
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ΜΙΑ ΕΣΠΕΡΑ
----0----

'Οποίον συμβάν .
Άλλ’ επίσης μεθ’ όπόσης χάρ.τος έφαίνετο 

βαδίζουεα έπί τοΰ άκρου τών μικρών αύτής π.- 
οώζ ή ώρζία 7.x'. ζωηρά αυτή οπτασία !

Ήκολούθ.υν αύτήν ήδη Από τινες κζφοΰ. Εϊ- 
χομ.εν συναντηθή εις- τό άκρον τής μεγάλης δεν- 
δροστκχίας τού Λουξεμβούργου. Πόθεν ήρχετο 
οότω ; Ωραία έρώτησις ! Δεν έχρειάζετο πολλή 
σιφίζ ϊνα swfru οτ. εΤχε βραδύ.ει εις μυστικήν 
τινζ συνέντευζιν. Πεσιεπάτει ταχέως, δ.ότι ή νύς 
εϊχεν έπέλθει 7.x'. έσπευδεν, ίνα έπιστρέψ.·, ε’ς τήν 
ο’.κίαν της. Μέλα; πέπλος, αληθής τ^γης τρι- 
χάπτης (dentelles), έκρυπτεν όλοσχερώς τό 
πρόσωπον αύ·.ή; Από τής περιεργείζς τών δια
βατών.

Ό καλλωπισμός τ \ς mi ;ς ενί'.χυε τάς ύπο- 
■Lix; μου.

“Εφερεν απλήν ίσθήτα έκμετάςης φ* ’·*;,  ζνευ 
τοΰ ελάχιστου κοσμήματος, έπώμιον τ.ύ αύτοϋ 
ύφάσματος, πίλον άχύρινον έχοντα ώς μόνον 
κόσμημα ταινίαν ές όλοσηρικοΰ κερασοχρόου, χει
ρόκτια καστανού χρώματος, μόλις δεικνύοντα 

r x X » X ν — ' ~τύπον /'-'ψΧ ε ς το $;ζ>ον τ·.;; τζυ- 
τη; . . . Άλε ,ίβριχον ήν ϊρά γε ; Νομίζω οτι όχι. 
"Οπως δήποτε όμως ην τοιούτόν τι.

Είμαι λίαν οξυδερκής, είναι γνωστόν. Ούτω, 
όπως Αμέσως ένόησα πόθεν ήρχετο ή γυνή αυτή, 
δέν έδυσα ολεύθην νά παρατηρήσω και εις ποιαν 

τάςιν τής κοινωνείας Ανήκε. Δεν ήτο γυνή . . . 
κοΰφο,’ άλλως έν παρομοίζ περιστάσει ήθελε προ
ξενήσει μέγαν κρότον διά τής λαμπροτέρας αύ- 
τής ενδυμασίας καί Αντί νά κρύπτη τό πρόσω- 

π.ν, ήθελε τούναντιον Αποκάλυψη αύτο, ποικιλο- 
τρόπως ερωτοτροπούσα.

Ή ύπόθεσις αυτή δέν ήτο βάσιμος, τό γνω
ρίζω καλώς, διότι ώς βλέπομεν γυναίκας τιμίας 
μιμουμένζς τό άπρεπες βάοισμα των μ ή τοιού- 
των, ομολογώ ότι δέν είναι ούδόλως παράξε ον 
ν' άπαντήση τι-, έστω κζι άπαξ, μίαν τών τε
λευταίων τούτων Αρκετά πανοΰργον, ώστε νά 
μιμηθή, τό σεμνόν ύφος τών πρώτων.

Ήθελον λοιπόν διστάσει ν’ Αποφζνθώ, ως 
προς τήν ζπλουστάτην τζύτην ύπόθεσιν, εάν ή 
τύχη δέν μοι ταρεΤχεν έτερζν Απόδ.ιξιν προς τής 

όποιας πάσα ζμφ.βολίζ ήν άδ.ιατ-.ς.

Έ· κοταλιπούσα τον κήπον τοΰ Λουεεμίούρ- 
γου, ή άγνωστός μου διήλθε πλησιέστατα τοΰ 
κήπου έκείν.υ, ένθα ή νεότης αδει κατά τάς 
ώρας τής παραφοράς, τή; αΐθ.ύσης τοΰ χοροΰ 
Μπουλιέ, όπου άλλοτε υπήρχε κήπος λειμών. Τό 
άες.ότως έταίνετο δ.α·'ράοον έπΐ τοΰ άετώοιατο; 
τής θύρας άραίουργήματα μαρμαριγώσΙΙολί- 
χροοι ακτίνες έξετείνοντο έν εΐοει οεσμιοων κζτζ 

μήκος τοΰ το’χου, ενώ έκ τοΰ κήπου ή έσπεοία 
αύρα εφερε με'χμ; ήμών μετζ τοΰρυΟμοΰτή; 
ορχήστρας τάς πρ.κλητικάς προσκλήσεις τοΰ 

χοροΰ, τοΰ ε(.ωτος και τής ή^ονής. Λοιπόν! δεν
άπεοπκσα άπ’ αυτή; τό βλεα-ζά μου τή στι-- 
υ.ή ταύτ ·, άλλ’ ούοανώς άνεσκίοτησε. τό βά- 
Ο.σμά της ού.οε τόν έλάχιστον προύδωκε δι
σταγμόν. ’Αδιάφορος πρός πάν ο,τι συνίβαινε 
περί αύτήν έξ ο,κολούΟει τρέχουσα επί τοΰ λιθο
στρώτου δια ποδός ελαφρού ταχέως, ί.ερίου, διζ 
ποδός μή στηριζομένου, άλλ’ όλ.ισθαίνοντος . . .

Λοιπόν, ούδεμία πλάνη ήδύνατο νά ύπι'ρξ ', 
ή ε.λήΟειζ ήν εναργής. Δεν ειχον ύπόΟεσιν μετά 
ρκπτρίας, ήτις ύπό ερωτικών Αναμνήσεων έλ- 
κυομ.έν ·, περιεφέρετο άνζ τάς συνοικίας. Δεν ή- 
δύνζτο επίσης νά ή μικρά τις χωρική φιλάρεσκος 

ή έρωμανής, διότι έν πάσρ •'υναικί, είτε κατω- 
τίρζς, είτε μ,εσαίας, είτε άνωτέρας τάξεως, ό 
έρως, όταν δεν υποκινείται ύπό τοΰ συμφέροντος, 
έχει, εΐ μή ούχι την αύτήν διάλεκτον, τούλάχι- 
στον τάς αύτάς ιδέας, την αύτήν στάσιν καί
τάς αύτάς περισκέψεις. Λαμβάνει τούς αυτούς 
ελιγμούς, τάς αύτάς προφυλάξεις. Γυνή έκτι-
μώσα έζυτήν, συμφέρον έχουσα νά κρύπτηται,
όταν πορεύηται. . . ένθα ή καρδία οδηγεί αύτήν,
ϊνα μή διεγείρν) ύπονοίας, ινα μ ή προκαλέση Α
διάκριτους ερωτήσεις, φέρει έοθήτα άπλουστά-

την, έπανωφόριον καθημερινόν καί πίλον επίσης 
άπλούστατον.

“Όθεν διά χωρικήν ό καλλ,ωπισμός τής άγνώ_ 

οτου θά ήτο, εναντίον τής Αναλόγου.απλότητας, 
ενδυμασία κυριακής, ή τών πανηγύρεων.

Μάλ,ιστα, Ακριβώς το σχήμα τής συνήθους 
τζύτης έεθήτος, εφευγεν ενώπιον μου μετά χά- 
σιτος πεειστεσζε μετ’ ευκινησίας καί ζω-ρό- 

τητος δορκάδος. Τούτο ήδύνατο νά ή Απο- 
κύνμα τής φαντασίας μου· άλλ’ όχι, είσέ- 

πνεον πράγματι επί τών Ιχνών αυτής, έν τώ 
μέσω τής γαληνιώσης εύδιας, τής άστεροέσσης 
νυκτός. ποανιζατικήν ευωδίαν, εύοσμίαν άνθε- 
ν.ίδνς καί ίων. "Ω ! 'ζάλ,ιστα, ήν Αληθώς ν.εγά- 4 3 I ’ । *
λη κυρία! μεγάλη κυρία, θεέ παντοδύναμε! 

σχ δον θεά, μία τών ημιθέων έκείνων τής μυ
θολογίας, αϊτινες μετά τήν κατασκζφήν τών Α
γαλμάτων αύτών ένεκλ,είσθ.,σαν εις τζ τεμένη 
υ.ή μειδιώσαι έν τή νομίμω καί δικζίζ αύτών 
υ.νησικακίζ, εΐ μ ή εις μικρόν τινα αριθμόν πι

στών ....
Τότε κατελήφθην ύπό επιθυμίας ορμητικής, 

φλο· εράς, άδαμάστου, τοΰ ν’ Αγαπηθώ ύ.τό τής 
' υναικός τζύτης. Ήτο νέα, πολύ νέα, ούδέ μία 

Αμφιβολία περί τούτου. Τό κομψόν καί χάριε*  
τοΰ Αναστήματος, ή Ανάλογος εύτρζφία τοΰ σώ- 
ν.ατος, ή ζωζρότης καί τών έλαχίστων αύτής 
κινήσεων έπεβεβαίου μοι τούτο. Προς τοϊς άλλοις, 
καί οτε Ακόμη προσπαθεί νά μεταπλάττηται, ή 
νεότης έχει Αναλάμψεις αιφνίδιους, περιοδικής, 

δυναμένζς νά διζφύγωσι μέν τήν προσοχήν α
πλοϊκού, αίτινες όμως εΐσίν άπ^κζλυψ'.ς δι’ ό- 

φθαλμον πεπειραμένον. Ήτο ωραία επίσης· πούς 
μικρός, χ^ρες παιδιού, Ανάστημα λεπτοφυ- 

έστατον.
Τήν ήγάπων ήδη. Ήμην έρωτομανής, πα- 

ράφρων. Ώθώ τά πάντα επί τά πρόσω έγώ. Ές 
άλλου είρ.ί τολμηρός καί αί περιπέτειαι μυί Αρέ
σουν. Φέρω έκουσίως τό πλοιάριόν μου έπί τών 

υφάλων, καί αν Ακόμη πρόκειται νά κατασυ/- 
τριβή,. Θά έλεγέ τις βλέπων μ·, οτι εΐμί έκ πά
γου, ένώ πράγματι εΐμί όλος πυρ. Ή καρδια μου 
ύμ.οιάζει προς βαρήλλιον πυρίτιδος τεθειν.ένον έν- 
'.ος τών πλευρών πλοίου, σώμα Αδρανές καί ψυ
χρόν, ί,λλ’ εμτεριέχον τόν κεραυνόν. Τολμητίας 
ναύτης έπέτυχεν ήμέραν τινά νά πρόστριψη τό 
επι τοΰ φοβερού βαρηλ.λίυυ έναυσμα· ύλιγώτε^Ον 
εκείνου ευτυχής, παιζων μετά τών επιθυμιών 
μ·.υ, είδον τον Οα··ζτηφόρ;ν σπινθήρα έκτοξευ- 

θέντα ταχύν, Αδυσώπητον, τήν δέ καρδίαν μου 

κζτά γράμμα έκραγεΐσαν . . .
Έπρεπε νά ομιλήσω, έπρεπε νά τελειώσω, έ- 

κζί πετάχυνζ τό βήμ.ζ. Αίφνης ή άγνωστος Ανε- 
λήφθη, έγένετο άφαντος. Ειχεν εϊσέλθει εις οΐ 

κίαν τινα τοΰ Άγ. Δομίνικου, εις τόν οίκον της 
Αναμφιβόλως. Ούτως ή κατάλληλος αυτή εύκζι- 
ρίζ Απωλέσθη διά παντός ίσως. Είχον μείνει πρό 
τής θύρας κεχηνώς, Απορών. Ώς τοΰ "Ατυος οΐ 
πόδες μου είχον ριζωθή εις τό έδαφος· ένόμισα 
έπί μικρόν οτι μετεμορφώθην ε’ς δένδρον, εις πί- 

τυν, είς ιτέαν κζι ήκουσα εκατόν φωνάς εϊρωνας 
φωνούσας περί έμέ :

Τά πράσινα φύ/.λα σου πολύ μάς Αρέσουν 
Νά δώσρ ό Κύριος ποτέ νά μή πέσουν.

Άλλ’ όχι, Ανεξίκακε ούρζνέ ! Δεν ήδύνασο νά 
μέ πλήξη.ς διά τρόπου ουτω σκληρού. Ιδού αυ

τή ! τήν έπαναβλέπω, εξέρχεται τής οικίας ταύ- 
της ύπέρποτε ζωηρά καί ελαφρά. Μόλ,ις είσελνθού- 
σα έξήλθε. Έν τούτοις τί έκαμε εκεί; ’Ώ τής 
αιφνίδιας καταπλήξεως ! Μήπως ήπατήθην εις 
τάς πρώτας ύποθέσεις μου; 'Ότε κζτά πρώτον 
άπήντησα αύτήν εις τό άκρον τής μεγάλης δεν- 
δροστοιχίας τοΰ Λουξεμβούργου, δεν έπέστρεφεν 
έκ συνεντεύξεως. ”θχ·, τή άληθείζ δεν έπέστρε

φεν έκεΐθεν. Καί, οτε πρό ολίγου είσήλθεν εις 
τήν οικίαν έκε.νην, ήπατήθη, διότι, ΐδζό· εισέρ
χεται είς τήν γείτονα οικίαν. Απάτη εύρραδής 

έπενεγκοϋσα τό φώς είς τό πνεύμά μου. Διότι 
βλέπω εύκρινώς ήδη· το πάν έςηγεΐται. Καθ' 
ήν στιγμήν άπ.,ντήθ/μεν, τούτο είναι άναμφίρ- 
ρ.,στον, ψηλαφητόν, δέν έπέστρεφεν .... έπο- 

ρεύετο!!!
Ή βεβαιότης αύτη ένερριζώθη.
Καί όμως ώς προς τί τά πράγματα μετ^βάλ- 

λ.υντο ; ώς τ.ρό; έμέ . . . διότι δέν ήμην πλέον υ 
έν ειχον Ακόμη Α

γαπήσει, έτρεχον προς τήν ηδονήν, ύπεκρινόμην 
καί ήπάτων τόν κόσμον άλλ’ήδη ήγάπων, έ
τρεχον όπισθεν τή; κζρδίας μου, ήν άπιστός τις 
μ.οί ζφήρπασε, ήμην γελοίος, τέλος, ήμ.ην ό Απ;.- 
τηθές! *Αν  ύπέφερον, δεν δύναμαι νά τό εϊτ.ω, 
διότι τό ομολογώ, ή ζηλοτυπία μέ κατεσπά,.α-ε. 
Δέν έγνώμζον πλέον έμαυτόν.Πάντατά άπαράμι/.-

αύτός άνθρωπος. ’ Εως τότε δ
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λα θέλγητρα της άγνωστου μου, ή ώραιότης 
και ή νεότης αύτής, τό έαρ, ή ελπίς, ή 
αυτή της ψυχής μου έγένετο άφαντος. Τή 

στιγμή έκείνη θά τήνέφόνευον, το αίσθάνοιχαι. .
Περιε πατούν προ της θύρας, έπηγαινοερχό- 

μην, έπύρσσον άλλ’ επίσης, οποία τρομερά βζ- 
σανος... Τά λεπτά διεδέχοντο άλληλα, αί 
ώραι παρήρχοντο*  μία, δύο, τρεις. . . ’Ώ ! ναί, 
ιδού τρεις ώρας ήδη εύρίσκεται έκ-ΐ, και εγώ 
εδώ ! Τρεις ώρας, άλλ’ όχι στοιχηματίζω οτι 
παρήλθον τέσσαρες*  άς ίδω τδ ώρολόγιον. . . . 
Είναι δυνατόν; είκοσι λεπτά ! Μόνον είκοσι λε

πτά ακόμη !

Έν λεπτόν έπί πλέον και έξέπνεον.

Αί ύπερερεθισθεΐσαι αισθήσεις μου είχον προσ- 
κτησει ασυνήθη δύναμιν άντιλήψεως. Δεν ζητώ 

την αιτίαν τού φαινομένου τούτου, απλώς πα
ρατηρώ αύτό. Ούτω πριν ή την ίδω ακόμη, 

πριν ακούσω κρότον τινα, είσέπνεον μεθ’ όλης 
τής ουνάμεως τών πνευμόνων μου την άδειαν 
εύωδείαν, ήν είχον ήδη αίσθανθή ακολουθών 

αύτήν ! Ήσθανομήν ηχούσαν ώς θωπείαν εις 
τά ώτά μου τον θόρυβον τής μετάξινης αύτής 

έσθήτος. . .

Έπι τή θέα αύτής ή οργή μου αίφνης κα- 
τηυνάσθη και ή χαρά είσήλθεν έν τή καρδία μου.

Ούτω κατά ώραίαν εαρινήν ημέραν, καθ’ ήν 
ή έξοχή εύρίσκεται χλοάζουσα και ανθούσα, άν 
νέφος αίφνης καλύψη τό πρόσωπον τού ήλίου, 
αμέσως ή λάμψις τών άνθέων ώχρια, ή σκιά 
τού νέφους καλύπτει πενθίμως την φύσιν, τά 
δέ πτηνά έκπεπληγμένα διακόπτουσι τό κελά

δημά των. Έν τούτοις τό νέφος παρέρχεται, 
τά δέ άκρα τού σπινθηρίζοντος κύκλου φαίνον
ται φωτοβόλα· τή αύτή στιγμή, τό παν άνα- 
γεννάται, τό παν λάμπει, τό παν αναπνέει, τά 
δέ πτηνά άρχίζουσι τό ήδύ αύτών κελάδημα. . .

Έν τούτοις ή άγνωστός μοι έπανέλαβε τήν 

πορείαν.
— Με είδε ; διηρωτώμην τρέχων έπι τών 

ιχνών της. Τό νομίζω, διότι πολλάκις έστρεψε 

τήν κεφαλήν προς έμέ. ’Ίσως είναι παρωργι- 
σμένη, διότι τήν κατεδίωκον και πράγματι 
τίνι δικαιώματι ήκολούθον αύτή ; Μέ είχεν εν

θαρρύνει δι’ ααςδήποτε λέξεως, χειρονομίας ή 

νεύματος; Άλλοίμονον ! όχι- τι βλέπω; ’Αλλά 
βραδύνει τό βήμα... Είναι άρζ γε πρόκλή- 

σις; Καλώ;· ιδ-ύ δεν δύναμαι, δεν τολυιώ 

πάεον νζ προχωρήσω. Πόσον Ανόητος είιχαι ! 
Είναι ποτέ δυνατόν νά μοι οριλήσρ εκείνη τοώ 

τη; Θζρρος ! Θά έχω, ναί, έχω. . .

^ίεΖω’ 7^Ρ!^9θ'-νω? το άκρον τού έπωμ.ίου της 
έγγίζει τό ένδυμά μου· έχω πλεΐσΟ’ οσα νζ τή 

είπω, ανοίγω τό στόμα μου . . . και ούτε λέ- 
ξιν, αδύνατος καρδία, ούτε λέξιν, πτωχέ έ- 

ραστζ, ούτε λέξιν εύρίσκω ! Διέρχομαι ταχέως 

προ αύτής, ινα απαλλαγώ τής παρούσης θέ- 
σεώς μου. Τί νά πράξω έν τούτοις; Έάν τήν 
άπήγαγον . . . Ούδέν τούτου άπλούοτατον ά- 
μαξά τις εύρίσκεται εκεί, λαμβάνω τήν βασί

λισσαν τής καρδίας μου εις τούς βραχίονας, τήν 
φέρω εις τήν άμαξαν, και ο αμαξηλάτης φεύ

γει. . . Άναποφεύκτως είμι παράφρων. Δεν εί
ναι δυνατόν ν’ άπαχθή γυνή έκ τού μέσου τών 
Παρισίων, έν μέση οδώ, τή δέκατη ώρα μετά 
μεσημβρίαν ! ’Όχι· πρέπει νά κατανικήσω τήν 

περίεργον και άκατανόητον ταύτην δειλίαν, 
ήτις δέν μοι είναι φυσική, ινα πράξω δέ τού

το tv μόνον μέσον ύπήρχε.
Στρέφομαι λοιπόν, επιστρέφω έπι τά βήμα

τά μου, καί, χωρίς νά δώσω εις τον εαυτόν 
μου καιρόν νά σκεφθώ, ή οδός ήν έρημος, γο- 
νυπετώ προ τών ποδών αύτής. ’Έβαλε κραυγήν 

καί ολως τρέμουσα ήναγκάσθη νά στζριχθή επί 
τού τοίχου. Ό τρόμος της μοι αποδίδει τον λό
γον, έπρεπε νά την καθησυχάσω. Όμίλησα, 
ώμίλησα τέλος· ήμην εύγλωττοςτ, ό ήσθανόμην 
συνήρχετο βαθμιαίως, μέ ήκουε καί δέν μ’ έβλε
πε μέ βλέμμα παροργισμένο ν, είμί βέβαιος. 

Τότε τήν παρεκάλεσα νά μοί παραχωρήση μίαν 
μεγίστην χάριν.

’Ώ τής εύτυχίας ! ’Έμελλε νά υποχώρηση, 
ύπεχώρει. ^Τψωσε τον πέπλον άνευ βίας, γελώ- 
σα. . . Δέν είδον τον γέλωτα τούτον, αλλά τον 
ήκουσα, διότι είχον κλείσει τούς οφθαλμούς, 

καταστή ώχροτατος, καί έπι στιγμήν ένόμισα 
ότι άπέθνησκον. 'Ότε άνεωξα πάλιν τούς ο

φθαλμούς. . . λήρος τής φαντασίας μου ! Ή αύ- 

νή »χου, τό εαρ μου, σό δνειρον, ό ερως μου εί
χε τούλάχιστον . . . έςήκυντα έτη έπι τής ρζ- 

χεως του.

ALEXIS ΒΟΙΙΒΙΕΒ

0 ΕΡΪβΡΟΪΣ Ι»Σ
Ηετα<ρρασθεϊ,(ΐα έκ τον Γα.Ι.Ιικον

ΥΠΟ

Χρήστου Θ. Χρηςτιδου.

Η ΙΛΝΘΟΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑ

ΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΥΣ ΜΑΝΔΥΑΣ

Πρωίαν τινα τού Ιανουάριου, καταπιπτούσης 
τής χειμερινή; έκείνης ψυλής μικράς καί πα- 
-ετώδου; βροχή;, έπικρατού/τος τού δρυμυ- 
τάτου εκείνου ψύχου; οπερ διατρυπά τό δέρμα 

καί πήννυσι τά οστά, οι Αστυνομικοί πράκτορες 
έδυσκολεύοντο νά σύγκρατήσωσι το πλήθος τών 
περιέργων τό·' συνωστιζομ.ενον έπι τών ιξωδών 

καί ολισθηρών βαθμιδών τής Μ οργής.
Κατάβίέκτοι, τρέμοντες έκ τού ψύχους, συγ- 

ζ,οούοντε; τούς όδόντας, φυσώντες τους εαυτών 
δακτύλους, οί άνθρωποι συνωθούύτο όπως είσέλ- 
θωσιν εις τό πένθιμον οίκοδόμζημα τής κρηπιδος 

τού Άρχιεπισκοπείου.

Καίτοι συνωθούμ,ενοι, οί φλύαροι διηγούντο 

οτι κατά τήν ίδιαν πρωίαν ναύται είχον ανα

σύρει, ύπό τήν γέφυραν τής Όμονοίας, το πτώ
μα γυναικός ηλικίας είκοσι πέντε μέχρι τριάκον
τα έτών περιβεβλημένης έρυθρούν μανδύαν

Τούτο δέ συνέβαινε κατά τήν πρωινήν ώραν, 

καΤ ή^ οί έργζται μεταβαίνουσιν εις τό Έργο- 
στζσιον, καί κκΤ ήν από στιγμής εις στιγμήν 
τό πλήθος η0ξαν·. Αίφνης οί είσελθόντες εις τό 
απαίσιον οικοδόμημα έξεβλήθησαν, οί δέ πρά

κτορες απώθησαν τούς έκτος άναμ.ένοντας καί 
ή θύοα έκλείσθη ένώπιον τών εκστατικών πε
ριέργων.

Τά έκ τού ψύχους ερυθρά πρόσωπα τών μι
κρών εργατών έξετάθησαν, οί άνθρωποι έβλασ- 
φήμουν, άλλ’ οί 0'χιλοι, έκδιωχθέντες ύπό τών 

πρακτόρων, συνηθροίσθησαν αύθις κατά μήκος 
τών κιγκύχδων τού Άρχιεπισκοπείου. Έκεΐ δε 
οί μή δυνηθέντες ινα είσέλθωσι περίεργοι, περι- 
κυκλούντες τούς έξερχομένους από τού πένθιμου 

οικήματος ήρώτων αύτούς περί τών όσων είχον 
’.δει ... Εις δ’ έκ τών εύτυχησάντων ινα ίδ/; 
διηγείτο :

— Είναι νέα τις γυνή τρίακοντούτη ς θαυ- 
μασίως ωραία, ><ευκή ώς μάρμαρον καί φαίνεται 
κοιμωμένη μειδιώσα, δέν φέρει δ’ ίχνη πληγών 
ούδέ τραυμάτων δέον νά ύπήρχε πλούσια, δ.ότι 
ή έσω ένδυμασία αύτής έστίν άρίστης ποιότη- 
τος . . . Μικρά δέ τις έογάτις άνεγνώρισεν αύ- 
τ^ ··· , \ t

Ηκουον άπλήστως, καί οί λόγοι και αί κα- 
ταλαλιαί έπανήρξαντο*  είναι δ’ ανωφελές νά έκ- 
θέσωμεν οπόσα έύ^έχθησαν ψεύδη καί ανοησίαν, 
όπως φθάσωμεν τάχιον εις τήν αλήθειαν.

Τή αύτή πρωία τό πτώμα γυναικός τριακόν- 
τούτιδος είχεν εύρεθή ύπό τών διερχομένων, έπί 
τής όχθης τής κρηπιδος τού Κεραμικού, ύπό τήν 
αψίδα τής γεφύρας τής Όμονοίας. Ή γυνή αύτη 
νεκρά καί ψυχρά ήδη, καθ’ ήν ώραν εύρον αύ
τήν, ούδέν ίχνος παραβιάσεως εφερεν, ήτο δέ 
περιβεβλημένη έρυθρούν μετάξινον μανδύαν, καί 

μία τών χειρών αύτής μετά χειροκτίου έκράτει 
σφιγκτά ογκώδη ανθοδέσμην εξ ίων τής Πάρ- 
txzc . . Έ^ερε δ’ έπί τών ώτων καί τών δα- I ·’ i ι
κτύλων άδάμαντας μεγάλης αξίας.

Έ τελευταία αύτη λεπτομέρεια είχεν άπο- 
σοβήση τήν ιδέαν έγκλήματός τίνος καί ο αστυ
νόμος προσκληθείς κατεσπευσμένως είχεν απο
δώσει τόν θάνατον εις αύτοκτονίαν.
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Mr, εΰρεθέντος έπι τής δυστυχούς έγγράφαυ 
τινές δυναμενου νά συντελέσρ προ; Απόδειςιν 

τής ταύτότητας αύτής, μετή/εγκόν αύτην ε’ς 
Μόργην. Έχει δέ υπερήφανος, έξαισία, ώς κιι- 

αωμίνη έπι τού ψυχρού’ λίθου, ό γυμνός εκείνος 
θτητός, έφερε τ',ν λαμπηδόνα τής γλυφής τοΰ 
Ίωάννου Γουζών . . .

ΎΗτο δ’ είκώνλίαν παράδοξος και ίδιάζαυσα 

Ϊίχ προσβάλγ τ',ν φαντασίαν των ίδό,των αύ- 

τήν. 'Η κεφαλή κλίναυσα ολίγον έπι τοΰ συνό
λου τής ξανθής κόμης αύτής, έφαίνετο μειδιώσα 

προς Αόρατόν τι δν. Περί το μεγαλοπρεπές πλά
σμα, όπερ έφαίνετο καθεύδον ... αί πένθιμοι 

πλάκες ! ... 'Τπερ.άνω,—πλησί.ν των ειδε
χθών μοναχικών άποφορίων,—εκρέμαντο ή στίλ- 
βουσα μέταξα τοΰ ερυθρού μανδύ.υ, το ριπίδιον, 
ή έξ ίων ογκώδης Ανθοδέσμη, μεταξωτά περι
πόδια κεκεντημένα περί τούς Αστραγάλους, έ- 

ρυθρόχροα ύποδήματα, άπερ άμφότερα ήδύ- 

ναντο νά κρατηθώσιν έντδς δράκος χειρός, τά 

επιμήκη χειρόκτια ήσζν λεπτοφυίστατα (έφαί
νετο είσέτι το ύδροβαφές ίχνος αύτών εκτεινόμε

νων ώς ψελλιον έπι των λευκών βραχιόνων τής 
νεκρζς) και τδ’έκ λεπτού λινού υφάσματος ύπο- 
Ιάμισον κεκεντημένον καί δεδιπλωμενον.

IΙεμβολαι άπόκρεω ! ... κάτωθι ό θάνα

τος ! ...
Ειχον καταληφθή ύπδ ύποκώφου οργής βλέ- 

ποντες το νεαρόν εκείνο σώμα άνζιδώς έκτε- 
θειμένον εις απάντων τα όμματα.

Μόλις άπδ ήμισείας ώρας, ή δυστυχής ύπήρ- 
χεν εκτεθειμένη, οτε ναανις τις δεκζοκταέτις 
περίπου, ένδεδυμένη ώς έργατις, άφιχθεΐσα μέ
χρι τοΰ δρυφρά ;τ υ, εξέβαλε κραυγήν και έ'πεσεν 

είς τάς άγκάλας τών περικυκλούντων αύτην 
Ανακρζζουσα :

— ’Εκείνη ! . . . εκείνη ! . . .
Κατέστη Αναίσθητος. Μετήνεγκον αύτην είς 

τδ γραφεΤον τοΰ φύλακας, εσυραι τά μζκρά 
ποάσινα παραπετάσματα έπί τών υαλωμάτων 
τών παραθύρων, και Αφού οί πράκτορες έξεκε- 
νωσαν την αίθουσαν, έκλείσθησζν αί θΰραι.

Πεμθάλψεις τινές άνεζωογόνησαν τήν νεάνιδα.

Συνελθοΰσα είς εαυτέ,ν Ανεγνώρισε τδ μέρος 

είς ο εύρίσκετο, ήγειρε μετά ζωηρότητας τήν 

χεϊρα έπι τών έζυτής οφθαλμών και εξέβαλε 
λυγμούς. Ό όε φύλαξ ίδών αύτήν ώνζλαβοΰσπν 

όλοσχερώς, τ',ν ήρώτ /εν προσ.ηνώς;

— Τεκνον μου, άνεννωοίσατε τ?ν •'υνζΐζα 
ταύτην ;

Ή νεζνις έσπόγγισε τούς έζυτης ύφθαλμούς, 
παρετήρ.'σεν έπι μακρδν πέριξ αύτής, έφάνη 
δ.στάζουσα έπί τινα λεπτά, έπειτα δέ. ώς ύαυ- 

• ι 
βάναυσα άπόφζσν τινα, εΐπεν :

— Ούχί, κύριε, ούχί ! Αγνοώ αύτην.
— Τί λέγετε, ειπεν ό φύλαξ έκπληκτος, Α

γνοείτε την γυναίκα ταύτην ... τι λοιπόν ση
μαίνει ότι είπατε Αμα είδατε τδ πτώμα : Έ- k k ι
κείνη ! έκείνη !

Ή νεάνις δέν Απήντησεν. Ό δέ φύλαξ έπα- 
νέλαβεν:

— Άρνεΐσθε ν’ άπαντήσητε . . .
— Λέγω πρδς ύμας ότι Αγνοώ την γυναίκα 

ταύτην*  επιθυμώ δέ ν’ Απέλθω όπως μεταβώ 

είς την εργασίαν μου.
Ό φύλαξ έποιήσατο νεύμα πρδς πράκτορα, 

οστις Ανεχώρησεν Αμέσως, και είπε πρδς την 
νεάνιδα :

— Τέκνον μου, δέν δύνασθε ν’ Απέλθητε ... 
κζθήσατε ... θ’ άπαντήσητε εις τδν κ. Αστυ
νόμον.

Ή νεάνις κατέστη πελιδνή, οί χαρακτήρες 
αύτής συνεστάλησαν, Αλλά δζμαζομένη έτι, 
είπε μετά πρζείας φωνής :

— Θ’ Αναμείνω.

— Και έκάθησε*  κατζβιβάσασα δέ τούς ο
φθαλμούς, άνέμεινεν, Αποφεύγουσα τδ βλέμμα 
τοΰ φύλακος κα). τών πρακτόρων, οϊτινες ένευαν 
πρδς άλλά,λους δια τών οφθαλμών.

Όλάκληρος ήμίσεια ωρα παρήλθεν έν σιγγ„ 
δέν ήκούετο δέ είμη ό μεμακρυσμένος κρότος 

της Απαίσιας Αντηχά,σεως τών ρευστών τ*7,ς  
αιθούσης τής έκθέσεως. Τέλος κατέφθασεν ό 
άστυνάυ-Ος, οστις, Αφού συνωμ.ιλησεν έπί τινα 

λεπτά χαμηλοφώνως μετά τοΰ φύλακος, παρε- 
κάλεσε τδν τελευταΐον τούτον νά μένη παρ’ 
αύτώ, άπέπεμψε τούς πράκτορας, και Αφού πα- 
οετά,οησεν έπι πολύν χρόνον την νεάνιδα. ης τδ 

β/.έμμα δέν ειχεν έγερθή, είμη κατά την είσο
δον αύτοΰ και Αμέσως κατεβιβάσθη, εΐπεν ή

ρεμα :
■— Δεσποινίς, θέλετε νά μ.οί είπητε τδ ύμέ- 

τεοο<ν όνομα:
ΆΑκολουόε'?)

ΑΝΝΑ Η ΜΑΓΙΣΣΑ
ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΜεΐαφρασθεΓ έχ. τον Γα.Ι.Ιικοϋ

Ύπδ

ΧΡΗΣΤΟΙ*  θ· ΧΡΗΣΤΙΔΟΤ

Μία μόνον γέφνμα ύπηρ^ει*  aJ./οτε 

ΐ·πι τον ποταμον της Μανεβί.υ,ης· μικρά 

τις γέφνρα άτέ^νως κατεσκευασμένη, 

σνγκεκροτημένη δε 'εκ τριών μεγάλων 

δνκων άκατεργάστον .Ιίθον έρειδομένων 
ίττι δύο ^αμηϊών βάθρων μό.Ιις έζωμα- 

Λισμένων.
Ή κλονιζόμενη αντη γέφυρα άνευ τι. 

νδς ερείσματος δεν έφαίνετο —αρέ^ρονσα 

την ποθητην ασφάλειαν άλλα δέν νττηρ- 

νε και άλλο μέσου διαΰάσεως είς τό «/7έ- 

{ασμα». Οντως ονομάζεται μικρά τις 

σκιερά άτριπός, ήΰΐζ· βιίνει ~α{αττλεύρως 

τώ ττοταμώ καταλήγονσα άττέναντι της 

νήσου τής κείμενης νττεράνω τού μύλον 

τού κνρ Σολομώντος. H νήσος αντη εί

ναι οτενή γλώσσα γής κεκαλνμμένη διά 

δένδρων όπου άλλο τις δέν άπαντα είμη 

φυλλώματα, ^ρλόην και σκιερόν δρόσον. 

Διαχωρίζει τον .-rorauor είς δύο έπι μή

κους μέτρων τιυών καί απολήγει ώς ηρ- 
ζατο είς όχθην οϋτωσ'ι έζαφανιζομένην 

υπό τήν σκιάν, ώστε μόλις αί μεσημβρι

νοί ακτίνες τοΰ ήλίον δύνανται νά είσδύ 

σωσιν άναμέσον τώ>ν καλάμων καί τών 

υψηλών ένυδρων χόρτων.

Η θέσις αΰτη άν και ήνε θελκτικόν 

ένδιαίτημα έντοσούτω έπί πολύ οσχε κα

κήν φήμην έν Μανεβίλλη, καί ό μονή

ρης οίκίσκος, τον οποίον μόλις διακρί

νει τις ύπδ τάς κερκίδας, διετέλει έπί 

πολλά έτη άκατοίκητος, άφ’ ής εποχής 

ό κυρ Γιάννης έθεωρείτο ώς θησαυρίζων. 

’-Επειδή δέ δέν ειχεν ούτε γονείς ούτε 

άλλους συγγενείς έν Μανεβίλλη, έκαστος 
έν τώ χωρίω νομίζων εαυτόν έχοντα δι

καίωμα έπί τής κληρονομιάς του, ήρχι- 
σε νά τήν άναζητή υπό τούς θάμνους, 

όπου ύπέθετεν ότι ειχεν αυτήν κεχω- 

σμένην.
Οι θησαυροθήραι έσύχναζον λαθραίως 

εις τήν νήσον· άλλά μόλον ότι ό ιδιο

κτήτης Θωμάς Μεχίνος άπηγόρευσε ρη- 

τώς πάσαν είσοδον εις τά κτήματά του, 

έν τούτοις, βαρυνθέντες παρητήθησαν 

τών άκάρπων τούτων άναζητήσεων, πε- 

φοβισμένοι όντες, ώς λέγεται, ύπο τοΰ ι- 

δίου κύρ Γιάννη, τού οποίου πλέον ή 

άπαζ ειχον παρατηρήσει τό φάσμα ό

πισθεν τών αίγείρων περικεκαλυμμένον 

εντός λευκού καψιδρωτίου. Ούτω φυλατ- 

τομένη ύπο τού θανάτου ή νήσος έγκα- 

τελείφθη χέρσος και μονήρης. Καθ έκα

στον δ’ έτος τέι δένδρα έπέχεον πυκνο- 

τέραν σκιάν είς τήν άκατοίκητον καλύ- 

βην, ήτις κατέρρεεν, ένώ τά πτηνά ένε- 

φώλευον ύπο τήν στέγην αυτής κεκα- 
λυμμένην ύπο βρύοιν καί έκελράυζον 

άλλεπαλλήλως τά ήδέα αυτών έρωτικά 

άσματα ύπο τάς άμνδράς διαύγειας τού 

Νορμανδικού θέρους.

Ούτως ημέραν τινά οί κάτοικοι τής 
Μανεβίλλης λίαν έζεπλάγησαν μαθόν-

3.
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?£< ό’ει γυνή τις άποκατέστη μετά τού 
τέκνου αυτής εις < or οίκίσκον, εις δ>· είγε 
κατοικήσει τήν ιδίαν ημέρας· άπό πρωίας.

Ο κυρ Θωμάς Μεχϊνος, όστις έκάπνι- 
ι.ε τήν καπνοσύριγγά τον έπι τής θύρας 
τής οικίας του (ωραίας .Ιιθίνης οικίας 
κειμένης π.Ιησίον τής γέφυρας), έγέ.Ια 
εξ ό.Ιης καρδίας βΛέπων τούς άεργους 

του χωρίου διευθυνομένους προς τήν 
νήσον επί τω σκοπώ τοϋ νά βεβαιωθώσι 
περί των άδομένων συνωφρυώθη όμως 
οτε κατά τής· επιστροφήν τοϋ όμί.Ιου ή- 
κοισε τά μεταξύ των άντα.Ι.Ιαγέντα 

σχό.Ιια.
Μεταξύ ό’ ό.Ιων τούτων διεκρίνετο ή 

γείτων αυτού Λαύρα διά τό άσυνάρτητον 
των Λεγομένων της. Κατ’ αυτήν ή ξένη 

αύτη ειχεν επιδερμίδα κιτρινόχρουν, ο
φθαλμούς μέ.ίανας, οίτινες έφαίνοντο 
άνήκοντες εις άλλον κόσμον, καί ενώτια 
τοιούτον μεγέθους, παρόμοια των όποιων 
ουδέποτε ειχον ίδεί έν τή χώρα- έπειτα 
έφερε τήν λάγηνόν της έπι τής κεφαλής, 
ι'ιντί, ώς χριστιανή, νιι κράτη αυτήν διά 
τής χειρός' τό δέ τέκι ον αυτής εϊχευ 
ι(Θος πιθήκου ...

Ή γυνή αϋτη εις αι ίνοικήτωρ μου 
διέκοψεν ό κυρ Θωμάς βλοσυρώς παοα- 
τηρών τήν Λαύραν.

— Καί τό τέκνου της είναι πίθηκος, 
έπανέλαθεν ή Λαύρα.

— Θωμά, ε'ίσελθε παρευθύς, είπες· ό 
κύρ Μεχϊνος εις τον υιόν του έπιστρέ- 
φοντα έκ τής σχολής κατ’ εκείνην τήν 
στιγμήν, καί μετά μεγάλης περιέργειας 
άκούσαντος τής άλλοκότου συνομιλίας 
ταύτης.

Ο νεαρός Θωμάς Μεχϊνος ήτο παιδίον 
νευρώδες, έχον τούς όφθα.Ιμούς φαιονς, 
οξυδέρκειαν καί μικρός· τινα ανεπτυγ

μένης· φυσιογνωμία»·. Υπείκων εις τήν 

διαταγήν τού πατρός του είσήλθες· εις 
τήν οικίαν, άλλ’ έξήλθε ταύτης δι έτέ- 
ρας θύρας καί περικάμ/ας έβάδισε κατά 
μήκος τοϋ ποταμού. "Οτε δε έφθασε κα
τέναντι τής νήσου εύγε π.Ιηθύς· άγυιο- 
παίδων έξ έκατέρων τώυ φύλων, παρα- 

τηρούντων μετιι περιέργου βλέμματος 
τήν από τής μιας εις τήν άλλης- όχθην 
έν ε'ίδει γεφύρας έρριμμένην σανίδα, άλλα 
μή τολμώντων υά ριψοκινδυνεύσωσιν 
έπ’ αυτής.

0 Θωμάς διήνοιξε μεταξύ τώς· παίδως- 
δρόμον, διή.Ιθε τήν κινητήν γέφυραν 
μετ εύτολμίας έμπειρου άνδρός καί διέ- 
6η εις τήν νήσον.

Έν μιίι στιγμή ό μιχρός όμιλος πα- 
ρηκολούθησες· αυτόν, καί μετά δυνατών 

κραυγώς· καί καγχασμών διεσκορπίσθη 
έε· τή μοναξία, μέχρις ου έφθασε προ 

τής καλνβης. 'IIπτωχικέ] κατοικία κε- 
χωσμένη έν τή σκιά καί τή υγρασία, 
έφαίνετο π.ίέον ότι υπήρχες· έγκαιαλε- 
λειμμένη. Ό Θωμάς περιήλθες· αυτήν, 

άλλ ούτε έν τω πλήρει άκανθων καί 
κνιδών κήπω, ούτε άλλαχοϋ άπήντησε 

τής- κιτρινόχρουν και μεγάλα ένώτια φέ- 
ρουσαν ξένης· τής- κομίξουσας· τής· έαυ- 

τής λάγηνον διά τρόπου ούτωσίς· ό.Ιίνον 
χριστιανικού. Είδε δέ μόνον καθήμενος· 
έπι τοϋ ουδού τής θύρας μικρός- τι 
λεπτοφυές π.Ιάσμα μεΛάγχρουν, μετ’ 
όφθαΛμώς· γαγάτου καί άφθονου με.Ιαί- 
νης κόμης, τού όποιου ή ωχρά φυσιο
γνωμία ήτο έκφραστικωτέρα παρ’ όσος· 
έπεδέχετο ή πενταετής f/ εξαετής ή,Ιι- 

κία, ής· έφαίνετο ότι είχε·'. Έφόρει δέ 
τό παιδίος· τούτο ρακώδη μαύρης· έσθήτα 
κεκεντημένης· εις τά άκρα δι’ έρυθράς 
παρυφής, ήτις ά.Ι.Ιως θά είχες- ίδς~] καί 
καΛ.ίιτέρας ημέρας. "Οτε ό Θωμάς παρα- 
κο.Ιουθούμενος υπό τών όπαδώς· αυτού 

ένεφανίσθν] ένώπιό»· του, τό παιδίον έ

τρωγε άραιός· καί άπαχές ρόφημα έντός 

ξυ.Ιίνου πινακίου.
ιΈινε μία μικρά κόρης» είπευ ό θωμάς, 

σταθείς προ αυτής περιεσκεμμένος.
(ή Αχολουθί*).

Η ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΘΕΙΣΑ ΚΟΡΗ.

Άπό τού; μεγάλους 
τούς χορού; τού; μιτά7<ους, 

σ’έρημο κελί,

Κάθεται κρυμμένη 
ή δυστυχισμένη 
σαν δειλό πουλί.

Μέρα νύχτα κλαίγει 
θρηνωδεί καί λέγει, 
•πάντα μοναχή !

ΓΙάντα μέ γελοΟσες 
δεν μέ αγαπούσες 

άπιστη ψυχή.

Ώς νά μέ πλανέσης 
νά μέ άπολέσης 
ήσουν ποταμός,

Στά γλυκά τά λόγια 
καί στά μυρολόγ5α 
μαΟρος στεναγμός.

Μ*  έλεγες ψυχή μου 
είσαι ή ζωή μου 
είσαι ή αύγή,

ΊΙοΟ στιγμή αν λειψή 
σκότος Οά καλύψη 
θάνατος τήν γη.

Άνοιξε τά χείλη 
δροσερό τριφύλλι 

πές πώς μέ πονεϊς,

Μή μέ απελπίζει; 
μή μέ βασανίζεις 
μή μέ τυραννεϊς.

Κγ άν σέ άπατήσω 
ή σέ λησμονησεο, 
ή σέ άρνηθώ,

Ώρα νά μή ζήσω 
αίματα νά φτύσω 
καί νά μαραθώ.

Τώρα όμως άλλη 
πλούσια μεγάλη 
έχει ταΐς τιμαϊς,

Καί έγώ τό θύμα 
μήτε ένα μνήμα 
εις ταΓ; έρημιαΐς.

Τώρα τά κοράκια 
νεκροσεντονάκ ία. 
Θάχω στο βουνό,

Καί τήν τιμωρία 

γΐά τήν άτιμία 
εις τόν ούρανό.

Τις θ’άποφασίση 
πιά νά θεωρήση 
έρημη πτωχή;

Δέν μέ άγαποΟσες 
κι’ όταν μέ φιλοΟσες, 
άπιστη ψυχή.

ι
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Στάθηκα σιμάτης 
κ’ είδα τά μαλλιά της- 

σκόρπια νά φίλη,

Κι’δσο τά φιλούσε' 
τόσο έγελοΰσε 
έμεινε τρελλή.

7ί»· τώ Πέραν Μάιος 1887
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΕΛΩΝΗΣ-

ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΣ

—c----

']£>ύδον! Ρόδον! ή σή γλώσσα 
έρωτος φωνήν εμφαίνει, 
και τό κάλλος σου σημαίνει 
τήν χαράν και ηδονήν.

Γ~~)λον είσαι άθώότης !
Κι’ δταν ήσαί κεκλεισμένον 
ομοιάζεις τήν παρθένον 
τήν άθώαν και σεμνήν.

/Χ,ίδείσ τήν ζωήν ς τήν φύσιν '■ 
ανοικτά τά πέταλά σου 
δταν εχης, και σιμά σου 
πάντα νέον προκαλεϊς.

(~~~)λως έρυθρόν αν θάλλης 
έρωτα θερμόν εμπνέεις 
εις τά στηθη και εκπνέεις 
άν άναίσθητον καλεϊς.

^<]·έον ρόδον, κάλεσο'ν με 
μέ τήν γλώσσάν σου τήν θείαν 
κ' έμπνευσδν μου τήν καροίαν 
μ’ έρωτας τούς προσφιλείς.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑ#

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

; Σέ μυρωμένα λούλουδα ο έρωτας μιά μέρα 
Κοιυ,ούντανε κι’άνέπνεε τον δοοσερό αγέρα. ■

Κοιμούντανε κέγέλαε γιά τά πικρά φαρμάκια, 
ΠοΟ πότισε τής ώμορφες και τά παλληκαρά-* 

[xja.

Και έβλεπε στον ύπνο του καί νειαίς καί νειοΰς 

[συνάμα
Νά πέφτουνε στά πόδια'του, καί μέ θλιμμένο 

[κλάμμα

1 Νά λέγουνε «λυπήσου μας. "Αχ ! έρωτα λυ- ' 

[πησου
Τής νειότητες π' αφάνισες, τής πίκρες μας 

[θυμήσου.»

Στά χείλια δμως τά γλυκά εκείνου περπα- 

[τοΰσε 
Πικρότατο χαμόγελο καί δλο, άχ γελοΟσε.

Καί νά ! έκεΐ στο όνειρο μιά μέλισσα τσιμ

πάει
Τό χέρι του· κ' ευθύς μ’ αύτό τον έρωτα ξυ - - 

[πνάει.

Σηκώνεται μέ κλάμματα καί στής μητέρας

[τρέχει
Νά πή αυτό ποΟ έπαθε, νά πή τόν πόνο π’ 

ί«Ζ«·

«Μητέρα» λέγει «κύταξε» καί τήν πληγή τής 
[δειχτεί

«Μιά μέλισσα μέ τσίμπησε. Αχ ! τί φω- 
[ τιαίς ποΟ ρίχτει!

f

«Πονώ μητέρα. Σώσέ με ! Αυπήσου τόνυίο 
[σου!»

Εκείνη δμως «αν πονή τό χέρι τό οικο σου»

ΤοΟ λέγει «’που μιά μέλισσα σ'έτσίμπησε λι- 
[γάκι,

Τά στήθεια ποΰ έπότισες μέ τό πικρό φαρμάκι

Πόσο πονούν;» Εκείνος δέ τά φρύδια κατε_ 
~ [βάζει

Στούς λόγους τής μητέρας του καί μέ θυμό 
[τής κράζει;

«Μητέρα δέν με γιάτρευες; Καλά ! Θά διής 
[κ’ εμένα

Θά κάμω νά πονέσουνε τά στήθηα σου κ' 
[εσένα.

Ναι! δέν θ’ άφήσω ήσυχη ποτέ καμμιά καρ- 
[δία

Κ’ εγώ από τής σήμερα θά λέγωμ' 'Λσπ.ία- 

[χυία.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ

Τά βι6.1ί(τ όμοιάζουσΐ τδ πϋρ· .ταρά 
τοϋ γείτονός μας Λαμβάνομεντό πνρ, ά- 
νάπτομεν αυτό παρ’ ήμίν τό μεταδίδο- 

[έέν εις άΛΛους, καί άνήκει εις πάντας.

Βολταιρος-

Ο έρως εμπνέει εις ήμάς τά μεγά.Ια 

έργα καί ό έρως κω.Ιύει ήμάς τον νά 

έκτε.Ιέσωμεν.

Α- ΔΟΥΜΑΣ υιός.
¥ ¥ 
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είσιν άζιότιμόι, εν οώματι όμως επικίν

δυνοι.

Πριγκηπηςςα ΠαλατινΗ.
¥ ¥

Δέ^ζον τάς σκέτβεις σου ώς ζένους καί 

μεταχειρίζου τάς επιθυμίας σου, ώ'ς 
παιδία.

Σινικόν.
» ¥ 

★

Έν τή πολίτική ή μηδέν ή ποΛΛά 

συγχρόνως πράττειν δίς δύο συστήμα

τα εναντία μεν είςταΰτά δε άποτεΛέσμα^ 
τα φέρόντα.

Γ. Μ. Βάλτουρ.
¥ ¥

Ό κίδυνος είναι ή Λυδία Λίθος τών' 

χαρακτήρων. Πας τις αγνοεί εαυτόν, 

ενόσω δεν ΰποστή τήν δοκιμήν ταύτην.

Γ. Μ. ΒαλτΟυρ-
¥ ¥

Οί ύποκρινόμενοι τόν χώ.Ιόν άπο- 

στρέφονται τήν οικίαν.

Λαφοντεν,
¥ ¥

■*

Γά χρήματά είσι τό κίθδηΛον νόμ/y 

σμα τής ευτυχίας-

Ε. Ζ. ΚΟΝΚΟΥΡ.
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Έσχάτω
συζήτησις έν τή ίατρικρ ’Ακαδημία τών Παρι
σίων περί τη; πνευματική; κχτχπονήσεω;, έκ 
της οποίας πάσχουσι πλεΐστοι τών μαθητών Αμ- 
υοτέρων τών φύλων έν Γαλλία, αίτιον δέ τούτου 
ούδέν άλλο έστί, είμή τά έκ μαθημάτων γέμοντα 
προγράμματα. Οι διά την στρατιωτικήν υπη
ρεσίαν έπι 1000 καθιστάμενοι ανίκανο: Ανέρ
χονται εις 460. Έπι δέ 1000 Απολυόμενων έκ 
τών σχολών οί Ανίκανοι δια την στρατιωτικήν 
ύπηρεσίαν Ανέρχονται εις 575.

Έκ τών παρατηρήσεων δέ διακεκριμένων 
Γάλλων ιατρών κχτεδείχθη, οτι το πλεΐστον 
μέρος τών νέων τούτων ύπόκειται εις μυωπίαν, 
εις δυσπεψίαν, εις φθίσιν εις έςάντλησιν τών νεύ
ρων, ούχΐ δέ και πολύ σπαν.'ω; εις βραδύνοιαν. Ε
πίσης δέ άξια παρατηρήσει»; είναι κζί ή προς 

σπουδήν καί μάθησιν ύρμί) τών κορασίων τών 
κατωτέρων κοινωνικών τάξεων, (διότι σχεδόν 
παντού μόνον έκ τών τάξεων τούτων γίνονται 
διδχσκάλισσαι) άτινχ, άποφοιτώντα, μένουσιν 
άνευ ούδεμιάς εργασίας, καθότι, ϊνεκχ της άνω- 
τέρας δήθεν Ανατροφή; αύτών, δέν Απαξιούσι 
νά λάβωσιν άλλην εις τι κατάστημα γραφικήν 
εργασίαν, θέσιν δέ διδασκχλίσσης δέν εύρίσκουσι.

Καθ’ άπασαν την Γαλλίαν 72, 000 είσιν αί 
νεάνιδε; αί φέρουσαι πτυχία απαιτούμε να δια νά 
διορισθώσι διδχσκάλισσαι, δέν εύρίσκουσι δέ θέσιν. 
Έν Παρισίοις μόνον ύπάρχουσι 4 171 τοιαύται 
νεάνιδες, ένώ ή πόλις τών Παρισίων μόλις εις 
1 00 νέας διδασκχλίστχς δύναται νά διδη θέσιν 
κατ’ έτος. Αί λοιπάι τετρακισχίλιαι μένουσιν άρ- 
γαί, ό δέ Αριθμός των αύξάνει από έτους εις έτος 
διά της Αποφοιτήσεω; και ετέρων. Και ή κατά- 

στασις αυτή ώς εξίσου έπικίνδυνο; είς σκέ
ψεις σοβαρά; εμβάλλει τούς Παρισινούς.

X. θ X 
*

* ★

; σπουδχιοτάτη έγένετο και πάλιν

Εντός ολίγου παραδίδεται είς τό φιλόμουσον 
δημόσιον τό ύπό τά πιεστήρια ευρισκόμενον, τερ- 

πνότατον και συγκινητικότατων μυθιστόρ ;μα 
τού Γάλλου μυθιστοριογράφου Georges Oh net 
ύπό τον τίτλον τό «Κ ύ κ ν ε ι ο ν ΎΑ σ μ α» 

κατά μετάφρασιν τού κ. Κ. θ. ΧΡΗΣΤΙΔΟΓ.
Έκ συμπτώσεως Ανχγνώσαντε; αύτό είς τό 

Γαλλικόν, συνιστώμεν τούτο είς τό δημόσιον ώς 
λίαν τέρπνον και διδακτικόν ανάγνωσμα προ
πάντων διά τάς δεσποινίδα; αιτινες πολλά ώφέ- 
λι/χα εύρίσουσι έν αύτώ.

Ταύτα Οεωρούντες ώς Αρκετήν σύστασιν τού 
μυθ.στορήματο; προσθέτομεν οτι τιμαται Αντί 
έζ μόνον γροσίων.

Λ.

Ή μεγίστη τών έν τή οικουμένη έκδιδομένων 
Εφημερίδων είναι ό «Χρόνος» τού Λονδίνου.

Σύνηθες φύλλον τού Χρόνου περιέχει κατά ρ.ί- 
σον όρον 2 500 Ειδοποιήσεις. Υπάρχει έν Λον- 
δίνω έμπορικόν τι κατάστημα, οπερ δαπανά tv 

έκατομμύριον φράγκων κατ’ έτος διά τάς 
ειδοποιήσεις του· ϊτερα δέ τρία χορηγούσι προς 

τον σκοπόν τούτον Ανά 250 000 φράγκων. Ό 
έκδότης της Βρεταννικής Εγκυκλο
παίδειας καθιέρωσε περί τάς 75 000 φρ. 
διά τάς ειδοποιήσεις τών οκτώ έκδόσεων τού 

συγγράμματος τούτου. Είς τάς μεγάλο πόλεις 
της Αγγλίας Αρτισύστατοι έμπομκοι οικοι συ 
ναγωνίζονται έπιτυχώς πολλώ Αρχαίο τέρων 
καί πλουσιωτερών διά μόνων τον λόγον ότι 
γνωστοποιούσι διηνεκώ; τά είδη αύτών διά τού 
τύπου.

Τά καθαρά κέρδη τού Παρισινού «Φιγαρώ», 
κατά τό έτος 1 886, Ανήλθον είς 2,266,02 5 
Τό διανεμηθέν είς τούς μετόχους έτήσιον μέρισμα 

ώρίσθη είς 70 φρ. κκτά μετοχήν. Αί μετοχαί 
τού «Φιγαρώ», έκδοθεϊσαι είς τιμήν 300 περί
που φρ. τιμώνται σήμερον 1,225. Κατά δέ μέ
σον ορον ή έφημερις αύτη έκτυπόνει ήμερησίω; 
86, 760 φύλλα.

♦ ¥

Ό Χρόνος είναι χρήματα ! Τήν Αγγλικήν ταύ- 

τν.ν παροιμίαν παρέλαβεν ώς έπιγραφήν έφημε- 
:ίς τις τή; ’Αμερική;.—Έτί τής είοόδου τού 

•'ραφείου τής Εφημερίδας ταύτης Ανήρτηται 
τ.ίναξ ειδοποιών τού; ζητούντας νά συνομιλήσωσζ 
υ.ετά τού συντάκτου, οτι όφειλουσι πριν είσέλθωσιν 
είς τό ιδιαίτερον αύτού γραφεϊον ν’ άγοράσωσιν 
είσο.τήρ’.α άκροάσεω; τιμώμενα ώς εξής :

δΓ άκρόασιν μ.ιας ώρας σελίνια 10
» ήμισείας » 6
» ενός τετάρτου » 3.

Ό έν Μεδών παρά τού; Παρισιού;, διευθυντής 
τής Αεροστατικής σχολής ταγματάρχης Κρέβς, 

άσχολεΐται είς τήν κατασκευήν κολοσιαία; αερο
πόρου σφαίρας, δΓ ή; θέλει έπαναλάβει πιθανώς 
κατά τον προσεχή μήνα τά πειράματα τής πη- 
δχλιουχήσεως. Ίϊ σφαίρα αύτη θέλει στοιχίσει 
πεά τά 2 1 ]2 εκατομμύρια φράγκων.

ΤΑ ΒΛΑΒΕΡΑ ΕΝΤΟΜΑ

Τοιούτων έντόμων στρατιά ολόκληρος ύπαρχε1 
και δη πολυπληθύς, ήτις, πέντε διαιρέσει; Απο
τελούσα, περιλαμβάνει έντομα βλάπτοντα α Ζ. 
τά προϊόντα τών αγρών καί κήπων, β'. τάς 
ζωοτροφία; γ'. τά έπιπλα και τά ενδύματα, 
δ', τά κατοικίδια ζώα, καιε'. τον άνθρωπον. 
ΊΙμεΤ; δέν προτιθέμεθα ενταύθα ν’ Απαριθμή- 
σωιχεν τά τέρατα ταύτα, διότι ούδέ τό φυλ- 

/άδιον όλον θά ήρκει. Εντούτοις φρίκην ένέπ'^εεν 
εις πάντα; ή θέα αύτών κατά τήν τελευταίαν 
έν Παρισίοις έκθεοιν τών έντόμων.

Έν τώ κατασσήματι ήσαν εκτεθειμένα πάν
τα και αύτά ετι τά μικροοκοπικά, παρασταθέν- 
τα ύτ ο μορφάς εύμεγεθεις. Προ; τή εκθέσει και 
συνεδρίαι έγένοντο έπι σκοπώ τού νά έξετχσθώσι 
τά έκ τών προτέρων προταθέντα εντομολογικά 
ζητήματα και νά έπιδειχθώσι τώ δημοσίω, τή 

βοήθεια μηχανών τινων, τά μικροσκοπικά ταύτα 
έντομα, άτινκ προξενούοι κατ’ έτος είς τήν 
γεωργίαν Απώλειας, αριθμούσα; έκατοντά- 
ό α ς έκατομμυρίω ν tv τών . ν :όμων 
τούτων έστι και ή διαβόητος φυλλόξηρα, 
ητις έγένετο αίτια και γίνεται έτι τοιαύτης κα
ταστροφής εί; τούς αμπελώνας.

ΠΟΙΚΙΛΑ

Κύριό; τι; πρό τινων ημερών διεσταύρωσε 

Κυρίαν καθ’ οδόν προσφωνήσα; αύτήν «Αγα
πητή μοι Μαρία, τώρα έρχομαι Απο τήν οικίαν 
σας. ’Έδεσα τόν βίον μου είς τά; χεΐρα; Υμών» 
—Είπε μοι, ύπέλαβε ή Κυρία, τί συνέβη; μέ έ- 
τρόμαςε;.—«Τίποτε, κυρία μου, Αλλο, άπεκρί- 
Οη ό αλλόκοτος άνθρωπος, ή συγγράψας κκι δη- 

μοσιεύσας τά Απομνημονεύματά μου, άφησα ίν 
Αντίτυπον αύτών εί; τήν οικίαν σας.

Έφημεριδογράφος τι; εσχάτως δέν έδημο- 
σίευσεν ήμέραν τινά τήν εφημερίδα του, διότι 

ή σύζυγό; του κατ’ εκείνην τήν ημέραν είχε γεν
νήσει δύο τέκνα· την επιούσαν δικαιολογούμε
νο; προς τού; συνδρομητά; του έγραφε τά έξή; : 
Χθές δέν έξεδώκαμεν τό φύλλον ημών, ίνεκα 
τή; Ατίξεω; δύο προσθέτων αρσενικών.

Ό κύριος Β. . . μεθυσθεις πρό τινων ήυ.εοοων, 
διέβαινε τήν οδόν 'Αγίου Μάρκου έν Παρισίοις. 
Και οί μέν διαβάτχι έτέρποντο, θεωρούντε· τόν 
κλονιζόμενον μέθυσον, αί δέ κνήμαι αύτού ήπεί- 
θουν εί; τήν θέληοιν τού κυρίου των. Τότε κατ’ 
εύχήν διέβαινεν αμαξά τις, ήν ο μέθυσο; Β. . ί- 
δών και καλεσας, λέγει τώ άμαξηλάτγ :

«Παλ. κάρι μ.ου τά κανιά μου δέν μέ κρατού
νε πλχά πάρε με νά μ.έ πας ’στο σπήτι μου, 
κατοικώ εί; τήν οδόν Βωζολαι δέ Μαραί.»

«Μέ τήν ώρα ;» έρωτά ό άμαςηλάτη; χω
ρίς νά καταβή τού θρόνου του.

«Έσύ πάνεμε και ας και μέ τήν ώρα.»
«Έ ! τότε, δώσε μου τό ’ρολόγισουνά όώ τί 

ώρα είναι» ό μέθυσο; χωρίς ούδέν νά ύποπτευ- 
Οή παραδιδει τό χρυσούν ώρολόγιόν του εί; τόν 
αμαξηλάτην, οστι; στρέψα; τού; 'ίππου; ^του, 
διέρχεται δρομαίως τά βουλεβάρτα Αφήσα; τόν 
κύριον Β. . . ν’ απέλθρ πεζό; εί; τόν οίκόν του.

Τέσσαρε; μοναχοί κεκμηκότε; έκ τή; οδοιπο
ρία; καί κατατρυχόμενοι ύπο τή; πείνη; εισή/- 
Οον εί; ξενοδοχεΐον, ίνα φάγωσι καί Αναπαυθώ-



24 Ο ΛΟΓΙΟΣ

σι. Δυστυχώ; όμω; ούδέν ειχεν δ ξενοδόχος, ινα 
παρουσιάσρ αύτοϊς, διότι ή νύζ ήν λίαν προκε- 

χωρημένη, τά δέ φαγητά έςηντλήθησαν. Μόνον 

λαϋρζς τι; ύπήρχεν έκεϊ, τον όποιον προύτίθ·- 
το ό ξενοδόχο; νά μαγειρεύσρ τη επαύριον. 
Άλλ’ επειδή δ στόμαχο; τών δυστυχών μονα
χών διεμαρτύρετο, ήνζγκζσθη δ ξενοδόχος νά 

βράσρ τον ιχθύν καί προσφέρη αύτοϊς, αντί 
άδρζς πληρωμή;. Παρέθετο λοιπόν τον λαύρακα 
έπί τή; τραπέζη; έντδ; τοϋ λέβητα;, κοχλά
ζοντας είσέτι τοϋ ύδζτος, ού ή οσμή έκέντα την 
έξηρεθισμ,ένην αύτών δρεξιν. Ό πρώτο; δρίξα; 

τήν χεΐρα λαμβάνει τήν κεφαλήν τοϋ ιχθύος 

επιλόγων : «Ώ ραΐόςέστι καί καλός εις 
β ρ ώ σ ι ν »■ Όμοίω; δ δεύτερος λαμβάνων τήν 

μέσην τοϋ λαύρακος λέγει: «Ί § ο ύ δ Μ ε σσ ί α ς 

έρχεται». Καί τέλος δ τρίτο; λαμβάνων τό 

τρίτον καί τελευταϊον μέρο; τοϋ ιχθύος λέγει : 
«Καίτοΰτο περί έμοϋ γέγραπται». 
Βλέπων δ τέταρτος ότι ούδέν πλέον δι’ αύτόν έ

μεινε πλήν τοϋ ζωμοΰ, καί έν άγανακτήσει Πια
τελών λαμβάνει τον λέβητα διά τών Πύο χει- 

ρών καί ρίπτει τό περιεχόμενον ζέον είσέτι κατά 
πρόσωπων τών τριών άλλων συναδέλφων του 
λέγων έν οργή: « Καί είδενδθεόςτήν 

αμαρτίαν τωνάνθρώπων καί έ ρ ρ ι ψ ε 
πϋρ έ ξ ούρανοΰ καί κατέκαυσεν αύ

τού ς».
Ν. I. Γ

ΑΙΜΓΜΛ Α.'.

Έκ διαφόρων ουσιών γεν,νάταί μου τό σώυ.α. 

Λείαν, μακρόν, θερμογενές, μέ γλώσαν δίχως 

[στόμα.
Ή σάρξ μου μέν χωρίς οστά έκ πτερωτού 

[γεννάται.
Ή δέ νευρώδης γλώσσα μου φυτού καοπός 

[δράται.
’Ισχνός, είμί άβάπτιστο;· παχύ; δέ, βαπτι- 

[σμένος.
Και ή ενθρόνισι; είμί, ή άπηγχονισμένο;. 

Ενίοτε, ώ; βούλονται, μέ ρίπτουσιν έκτάδην. 
*11 (φρίττω !) μέ πζλούκωμζ μέ στέλλουν 

[εις τον Άδην.
Ό θρόνο; μ’είναι θάνατο;, ζωήμου ή άγχόνη. 
Πλήν τό σκληρόν παλούκι φεϋ !

’στα κώλα μέ πληγόνει.
Καί ομω; τότε, Κύριε, ορών μ.’ άνζλγησίαν. 

Νομίζει; ίεροπρεπώς ότι τελεί; θυσίαν !

Έν τούτοι;, εις τον γάμον σας τήν προεδρείαν 

[έχων, 
Πασιφανής καί άφωνο; φαιδρώ; πάσι προσέ- 

[χων· 
Μικρό; είμί έπίτροπος τοϋ άστρου τή; ήμερα;, 
Καί μ’ ολα ταΰτα, φίλτατοι, ούδόλω; εια,αι 

[τέρα;.
Άλλ’ είμαι Γόρδιος δεσμός, καί όμως μή λυ- 

[πήσθε- 
Διότι άν μέ λύσητε, τμσευτυχεΐ;, θά είσθε.

ΓΡΙΦΟΣ Α'-

Τώ πρωτω λύτη τοϋ αινίγματος καί τοϋ γρίφου δωρηθήσεται άντίτύπον τη; Ιστορία; σοϋ 

Γαλλοσιν.κοϋ Πολέμου.


