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Η ΧΟΛΕΡΑ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΑΠΟ ΤΟΥ 1884 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1887.

‘II τελευταία έν Ευρώπη τής χολέρας ε
πιδημία είχε διαρκέσει άπό τοϋ 1865— 
1874, σχεδόν έτ.'ι δεκαετίαν. ’Από τής τελευ
ταίας ταύτης χρονολογίας μέχρι τοϋ 1884, 
ήτοι έν περιόδω έπίσης δέκα έτών, ούδέν χο - 
λερικόν έπισυνέβη κρούσμα.

Άλλά κατά τό 1883 ή τών ’Ανατολι
κών ’Ινδιών μάστιξ άνεφάνη έν Αΐγύπτφ, 
ένθα έντός τριών ή τεσσάρων μηνών προϋ- 
ξένησε τον θάνατον τριάκοντα έως π:ντή- 
κοντα χιλιάδων κατοίκων.

Τή 13 ή 14 Ιουνίου 1874 εΐσέβαλλεν 
εις τόν στρατιωτικόν γαλλικόν λιμένα τής 
Τουλώνος, πιθανώς διά τοΰ έκ Τογκίνου καί 
Κφχιγκίνης προερχομένου μεταβατικού πλοί
ου μετενεχθε7σα, διότι, έξ όσων περί τής ά
σθενείας ταύτης γνωρίζομεν, άόύνατον νά ΰ- 
ποθέσωμεν ότι τά άπό δεκαετίας έσβεσμένα 
σπέρματα άνεζφογονήθησαν.

Ή έπιδημία κατέκλυσεν άλληλοδιαδο'χως 
τήν Τουλώνα και τήν Μασσαλίαν, όθεν διε- 
δόθη εϊς πολλούς μεσημβρινούς και Βορειοδυ
τικούς νομούς τής Γαλλίας. Μετ’ ού πολύ 
έπεξετάθη έτι πλέον έπι τοΰ νομού τοΰ Ση

κουάνα, τοΰ Κάτω Σηκουάνα, τοϋ Κάτω 
Αείγηρος (Νάντη), μέχρι τής Βανδέας (Νή
σος Νοαρμουτιέ), ένθα ή χόλερα μόλις τή 
10 Ίανουαρίου τοΰ 1885 έσβέσθη.

Κατά τό 1885 κατά τά τέλη τοΰ έαρος 
ή χόλερα άνεφάνη έκ νέου έν Μασσαλία, άλ
λά κατά πάντα τά φαινόμενα ήν άπλή τής 
πρώτης άναγέννησις και άναζωογο'νησις. 
Τφ 1885 και 1886 ή βρεττάνη και ιδίως 

τό Φινιστέρον υπήρξαν τό θέατρον μικράς χο
λερικής έπιδημίας ευτυχώς λίαν περιωρισμέτ 
νης. Τοιαύτη ΰπήρξεν έν Γαλλία ή πορεία 
τής ινδικής μάστιγος στοιχισάσης αύτή πε
ρίπου 13,000 έως 15,000 κατοίκους,

'Εν Άλγερίω ή χολέρα μετηνέχθη παρά 
τοϊς Λαζαρέτοις τής Βο'νης καί Φιλιππου- 
πόλεως ύπό στρατιωτικών έκ Γαλλίας προερ- 
χομένων, κατά δέ τόν Σεπτέμβριον έν Όράνη 
και έν τή όμονύμω έπαρχία, ένθα ή έντασις 
υπήρξε μετρία. Νέα έπανάληψις τής άσθε
νείας έν Άλγερίω, ώς και έν Τύνιδι, ένθα 
μετηνέχθη έκ Γαλλίας ή έξ Ισπανίας.

Έν ’Ισπανία ή χόλερα ηρξατο κατά τον 
Αύγουστον τοΰ 1884 και εις τά παράλια 
τής Βιναλψώ, πιθανώς μετενεχθεϊσα έκ 
Μασσαλίας ή έκ τών λιμένων τής Βορείου 
Γαλλίας. Κατά τόν χειμώνα τοΰ 1884— 
1885 άντί νά έκλειψη δλοτελώς, ή χόλερα
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διετηρήθη έν σποραδική καταστάσει καί έπα- 

νέλαβε τήν εν τάσιν αύτής περί τάς άρχάς 
τού 4883 έν Γουαδαρράνα, παρά τή Αλι- 
κάντη, καί έν τή επαρχία τής Βαλεντίας, 
ένθα άνεπτύχΟη έπί δύο μήνας, δπως διασπα- 
ρή άμίσως κατά τό τέλος τοΰ έαρος καί κα- 
τακλύση άπασαν σχεδόν τήν ’Ισπανίαν. Εν
ταύθα, ώς καί πανταχοΰ, ή έπιδημία έν τή 
γενική αύτής διαδόσει ήζολούθησε τήν κίνη - 

σιν τών μεγάλων τής συγκοινωνίας όδών, 
μεταδιδόμενη άλληλοδιαδόχως άπό επαρχίας 

είς έπαρχίαν έκ τών έγγυτέρω τή έστίοε τής 
ασθένειας είς τά άπωτέρω κείμενα μέρη.

Έντός ολίγων μηνών ή Ίβηρική χερσό
νησος, πλήν τής ΙΙορτογαλλία,, άμολύντου 
διατ-λεσάσης, είχε πληρώσει τόν βαρύτατόν 

φόρου τής Θνησιμο'τητος 450,000 έως 200, 
000 κατοίκων.

Έν ’Ιταλία ή χόλερα έφάνη τφ 4884 
μετενεχθεϊσα ΰπό έκ τής μεσημβρινής Γαλ
λίας μεταναστευσάντων Ιταλών, οίτινες ύπό 
τής άσθενείας προσβεβλημένοι μετέδοντο αύ
τήν έκ τών Δυτικών εις τά Ανατολικά καί 
Νότια τής χερσονήσου.

Κατά τούς πρώτους μήνας τοΰ έαρος τοΰ 
4885 μετά παΰσιν πιθανώς ατελή, ή χο
λέρα άνεφάνη έν Ίταλίοι, πρώτον μεν σπορα
δική, ειτα δέ έπί μάλλον συγκεντρωθεΐσα, 
καί δύναται μέν τις νά ύποθέση δτι ή δευτέ- 
ρα αυτή έπιδήμια ήν αναζωογόνησες τής 
προηγούμενης, δυνατόν όμως νά μετηνέχθη 
καί πάλιν έκ Γαλλίας, ένθα ή ασθένεια είχε 
άοχίσει έκ νέου καίτοι λίαν άσθενώς. Κατά 
τόν Σεπτέμβριον ή χολέρα είσέβαλλεν εις Σι
κελίαν, έν Ιίαλέρμω, ένθα μεγάλην έποίησε 
Οραΰσιν, είτε έκ Γαλλίας, εί'τε έξ ’Ιταλίας 
μετενεχθεϊσα

Τφ 4885 ή χολέρα δέν έπαυσε ποσώς 
έν Βενετία, ένθα καί κατά τόν χειμώνα τοΰ 
4885-4886 έγένοντο μεμονωμένα τινα 
κρούσματα.

Τόν ’Απρίλιον έφάνη έν Βριντησίφ καί 
τοϊς πέριξ, καθ’ άπαν δέ τό 4886 μεγ::- 
λητέραν ή όσην έν τοϊς προηγούμενος έποίησε 
θραΰοιν, ιδίως είς τά ’Ανατολικά καί Νότια, 
έπί τώ, παραλίων τής Άδριατικής καί κυ
ρίως έν Βενετία ητις κατέστη ή κεντρική τής 
έπιδημίας έστία.

Έκ τής Βενετίας ή χολέρα δίς μέχρι τοΰ 
4886 μετηνέχθη είς Τριέστην, δθεν διεδόθη 
είς τά Αύστροουγγρικά τής Άδριατικής πα
ράλια, είς Ίστρίαν, εις τάς παραδουνάβιους 

ούγγρικάς καί κυρίως εϊς τάς νοτίους έπαο- 
χίας. Έγένοντο μάλιστα καί έν Σερβία, έν 
Βουλγαρία καί Βοσνία σποραδικά τινα άνευ 
σοβαράς συνέπειας κρούσματα. Άλλά ταΰτα 
έπαυσαν κατά τό τέλος τοΰ 4887 καί έκ- 

τοτε ή Αυστροουγγαρία έμεινεν εντελώς α
πρόσβλητος ύπό τής χολέρας, ητις μόνον 
2000-4000 κατοίκων τή έστοίχισε,

Δέν συνέβη όμως τοΰτο καί έν ’Ιταλία, 
ητις καί τετάρτην φοράν προσεβλήθη ύπό τής 
χο?.έρας μηνί Ίουνίφ ή Ίουλίφ 4 887, πρώ ■ 

τον μέν έν Κατάνη τής Σικελίας, είτα δέ έν 
τή όμονύμφ έπαρχία, έν τή τοΰ ΙΙαλέρμφ 
τής Μεσσήνης, ής ή πρωτεύουσα έγένετο 
ζωηρά τής έπιδημίας έστία. Μετ’ ολίγον ή 
χόλερα έκ τής Σικελίας μετηνέχθη εις τήν 
Ιταλικήν ήπειρον, ιδίως έν τοϊς πέριξ τής 
Νεαπόλεως καί τής Ρώμης, καί εις τήν 
Μάλταν.

Άναλόγως προς τάς προηγουμένας καίτοι 
άδύνατος πλήν τής έν Κατάνη καί πρό πάν

των τής έν Μεσσήνη, ή τελευταία αυτή έ- 
πιδημία προύξένη-.ε τον θάνατον πέντε χιλιά
δων κατοίκων έκ Σικελία, έκατοντάδων τινων 
μέχρι χιλιάδας έπί τής ήπείρου καί πεντα- 

κοσίων ή έξακοσίων έν Μάλτα, ένθα μάλι
στα ύπήρξε λίαν έλαφρά καί περιωρισμένη.

Έν συντομφ τό ’Ιταλικόν βασίλειον συμ
περιλαμβανομένων τών νήσων Σικελίας καί 
Σαρδηνίας, άπώλεσεν έντός τεσσάρων έτών 

έκ τής χολέρας 40000 μέχρι 50000 κα
τοίκους, φόρον βαρύτατου, αύξηθέντα έκ τοΰ 
περιορισμού τοΰ έμπορίου, ένεκα τών έπί τών 

ξένων κρατών ληφθέντων αυστηρών μέτρων 
κατά τής ναυτιλίας τής χώρας ταύτης.

Έν γένει έκ τής τελευταίας έν Ευρώπη 
έπιδημίας τής χολέρας άπέθανον έν Γαλλία 
4 5,000 κατοίκων κατά τό 4884-85-1886, 
έν Ισπανία 48Ο,ΟΟΟκατά τό 4884-4885, 
έν Αυστροουγγαρία 4000 κατά το 4886, έν 
’Ιταλία περίπου 50000 κατά τό 4884- 
4885-4886-4887, έν Μάλτα 500 τώ 
4887 : Τό δλον έν δλτ] τή Εύρώπη 250000 
κατοίκων, ήτοι 4 κάτοικος έπί 3,000 έν 
Γαλλία, 4 έπί 600 ή 500 έν ’Ιταλία, 4 έπί 

400 έν Ισπανία, 4 έπί 9000 έν Αύστροουγ- 

γαρί?.
Ό γενικός ύπολογισμός τών απωλειών τού

των ύπό καθαρώς ύλικήν έκτιμωμένην έπο- 
ψιν ανέρχεται περίπου είς 400 εκατομμύρια 
φράγκων. Έτέρα ποσότης, πιθανώς ταύτης 
μεγαλητέρα καί έκ τών ζημιών τών προξε- 
νουμένων ύπό τής άσθενείας, τής αργίας, τής 
νεκρώσεως τοΰ έμπορίου, τής κωλύσεως τής 
ναυτιλίας κ. τ. λ προκύπτουσα, ήθελεν ανα
βιβάσει τάς έντός τοΰ τετραετούς τούτου δια
στήματος έκ τής χολέρας άπωλείαςέν δισ- 

εκατομμήριον φράγκων περίπου.
Οί αριθμοί ούτοι βασίζονται είς τήν συνήθη 

έκτίμησιν τής ύλικής αξίας τής ανθρώπινης 

ζωής.

ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ ΠΕΗ ΘΕΑΤΡΩΝ
ΦΙΛλΡΧΟΣ. Εινε καί έν άλλο μέσον διορ

θώσει·); τοΰ λαοϋ, το όποιον απορώ πώ; έλη- 
σμόνησε;.

ΦΓΞΑΡΧΟΣ. Ποιον ·,
ΦΙΛ. Τα θέατρα. Καλόν ήτο νά συστηθώσι 

κκί θέατρα, νά παίζονται τρκγφδίαι, κωμω- 

δίαι, άκόμη καί ή Όπερα. Ό τί ώραΐον πρά
γμα ή Όπερα! ’Ενθυμούμαι κκί ποθώ πολ
λάκις τήν Όπεραν τών Πχρεσίων.

ΦΓΞ. Δέν είσαι, (όλέπω, τή; αύτη; γνώμη; 
με τον ίστις ωριζε τήν Όπεραν, μεγαλοπρεπή 
μωρίαν, πλήρην άπό μουσικήν, δονήσει;, μη- 
χανάς, σκηνογραφίας, καί ομω; ιζωοίκν ! !

ΦΙΛ. Τί λέγεις ! δέν σ’ άρέσκουν τά θέατρα, 

εύρημα κκί παίγνίον τών προγόνων μα; ;
ΦΓΞ. Δεν κατηγορώ τά θέατρα- τήν ασθέ

νειαν τών θεάτρων φοβούμαι, άσθένειαν, ήτι; 
κακά έσχεν άποτελέσματα Δυστύχημα τώ δντι 
ήθελεν εισθαι, έάν άρχίσωμεν τήν πολιτείαν μα; 
άπό τά καταλύσαντα άλλα; πολιτείας κακά. 
Υπέρ τά τετρακόσια έτη έζησαν οί Ρωμαίοι 
χωρί; θέατρα- καί άπαν εκείνο τό χρονικόν διά
στημα έφάνη ό καλό; χρόνος τή; διαγωγή; 
των. Τά θέατρα μετά ταΰτα έγέννησαν τήν 
θεατοομανίαν, ήτι; έκαμε τόν δήμον νά μήν έ- 

πιθυιεή πλέον άλλο, παρά μόνον άρτον κ α 1 
θέατρα, ώ; έλεγεν ό Ίουβενάλιο;.

ΦΙΛ. Κατά τήν γνώμην σου λοιπόν, δέν πρέ

πει νά έχωμεν θέατρα- τοΰτο μέ κακοφαίνεται. 
Πώς έχομεν *’ άποκτήσωμ.εν Σοφοκλέας, Εύρι- 
πίδας, Μενάνδρου;, καί τόσου; άλλου; ενδόξου; 
τραγικού; καί κωμικού; ποιητάς, χωρί; θέατρα;

ΦΓΞ. Δέν άποβάλλω δλοτελώ; τά θέατρα, 
άλλά δέν θέλω ούτε ν’ άρχίσωμεν άπό τήν περί 
θεάτοων φροντίδα, έχοντε; τόσα άλλα άξια 

παρατηρήσεως, ούτε νά τά καταστήσωμεν, ώ; 
εινε τά πλειότερα τής Ευρώπης.

ΦΙΛ. Τφόντι! ενθυμούμαι τώρα, ότι τά κα
τηγορούσε καί δ περίφημος Ρουσσώς, φοβούμε

νο; μή τά δεχθώσιν οί συμπολΐταί του.
ΦΓΞ. Καί είχε δίκαιον είθε ήκουαν τήν συμ

βουλήν του ! Άλλα ποίαν Ανάγκην έχομεν η
μείς τή; νουθεσία; τοϋ Ρουσσώ; Δέν έχομεν έλ- 
λειψιν προγονικών πα αδειγμάτων κκί νουθετη- 
μάτων, έλεγεν ΰ Δημοσθένης, απερ δύνανται νά 

υ,ά; καταστήσωσιν εύδκίμονας.
ΦΙΛ. Έκατηγόρησέ τις έκ τών παλαιών τά 

σκηνικά δράματα ;
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ΦΓΞ· Αυτός ο φιλόσοφος νομοθέτχς, δ Σό 
λων. Ή μεγίστη και Αναγκαιότατη Ανάγκη ε?νε 
νά καλλιεργωμεν τάς τέχνας, νά προσηλόσω- 
μεν τών πολιτών την επιμέλειαν είς αύτάς, και 
όχι ν’ αύςάνωμεν τάς άφορμάς τ·7,ς Αργίας μέ 
τά σκηνικά θεάματα, τόσον επικινδυνότερα 
παρά τά παλαιά, οσον Αναβαίνουν σήμερον και 
γυναίκες έπι τής σκηνής.

ΦΙΛ. Τούτο όμως έκαμε τών νεωτέρων τά 
θέατρα και τερπνότερα και πολύ πιθανότερα 
παρά τά παλαιά. "Ανδρες μιμούμενοι γυναίκας, 
δεν ήτο δυνατόν νά κάμωσι τήν μίμησιν τε
λείαν.

ΦΓΞ. Επειδή γνωρίζεις τά σημερινά τής 
Εύρόπης θέατρα, δέν σέ λανθάνει βέβαια, ότι 
ή βασιλεύουσα εις τούς σκηνικούς Αρετή δέν εινε 
ή σωφροσύνη, ούδ’ ότι πολλά δράματα δέν εινε 
σωφροσύνης διδακτήρια.

ΦΙΛ. “Εχεις τί δίκαιον πολλά θέατρα ολί
γον διαφέρουν Από τά χαμαιτυπεία· μόνον 
τοϋτο . . .

ΦΓΞ. Τολμηρότερον και σαφέστερου εκφρά
ζεσαι σύ παρ’ έγω. Οί νέοι μας, συχνάζοντες τά 
θέατρα μέ τόσην ηδονήν, όσην φυσικώ τώ λόγω 
προξενούν ολα τά νεοφανή, κινδυνεύουν νά φθεί- 
ρωσιν ή καί ν’ άμελήσωσιν όλοτελώς τήν Απα- 
ραιτήτως άναγκαίαν παιδείαν εις τούς μέλλον
τος και θέλοντας νά ωσιν ελεύθεροι τών τοιού- 
των. Οί σκηνικοί μας, δντες νέοι καί νέαι, πρέ
πει ν’ άφίνωσι τάς άλλας Αναγκαίας είς τήν 
παροΰσάν μας πτωχείαν εργασίας, καί τά οι
κιακά απλά των ήθη, διά νά ένασχολώνται, 
εις τά έργα καί ήθη τής σκηνής, νά μιμώνται 
αύτοί τά γελοία ή τά λυπηρά, διά νά κινώσιν 
είς γέλωτα ή συμπάθειαν τούς άλλους, νά χαί- 
οωνται τούς κρότους, ή νά ύποφέρωσι τους συ- 
ριγμούς τών θεατών, δΓ άργύριον, έν ένί λόγω, 
νά γίνωνται καταφρονητοί.

ΦΙΛ. ’Απορώ βλέπων ότι έχεις καί σύ τήν 
αύτήν κατά τών σκηνικών πρόληψιν, τήν ο
ποίαν έχουν Ακόμη κζι μεταξύ τών άλλων ε
θνών οί περί τά τααΰτα Ασχολούμενοι.

ΦΓΞ. Τήν οποίαν ειχεν δ Σόλων, δ Πλάτων, 

δ Δημοσθένης, δ ’Ισοκράτης, καί τόσοι άλλοι, 
τήν όποιαν έχεις, φίλε, χωρίς νά το ομολογής 
καί σύ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

§

Καθ’ ήν εποχήν έν τή Ρώμη έλατρεύοντο 
ετί οί άρχαϊοι θεοί, περικαλλείς δέ άνεγεί- 
ροντο βωμοί πρός έξαρσιν τής μεγαλειότητος 
τού καπιτωλίου Διός, κάτω έκεϊ, έν τή 'Ιε
ρουσαλήμ παρεσκευάζετο ή ανατροπή τών ει
δώλων. Οί θεοί τού Όλύμπου έπαυσαν λα- 

τρευόμενοι, οί βωμοί έκλείσθησαν, τά μαντεία 
έσίγησαν, ταΰτα δέ αντικατέστησαν αί θεϊαι 
άρχαί, ας έκήρυττεν δ άναβάς τόν Γολγοθά, 
φέρων έπι’τών ιδίων ώμων τόν σταυρόν αύτοΰ.

"Ηκιστα αρμόδιοι τοΰ νά έπισκοπήσωμεν, 
ώς έμπρέπει, τά κατά τον βίον τοΰ Θεαν
θρώπου Σωτήρος γεγονότα, άρκούμεθα εις τά 
κατά τό πάθος καί τήν Άνάστασιν Αύτοΰ 
συμβάντα, αρχήν ποιούμενοι από τοΰ Λαζά
ρου, δν δ έκ μή δντων σύμπασαν τήν Κτί- 
σιν παραγαγών Κύριος, έκ νεκρών τεταρταίου 
ήγειρε, πιστώσαι θέλων τήν κοινήν άνά- 
στασιν.

g

“Ηδη τοΰ σωτηρίου Πάθους έγγίζοντος, δ 
Ίησοΰς ήν διατριβών πέραν τοΰ Ίορδάνου, 
δτε δ φίλος αύτοΰ Λάζαρος, νοσώ βαρεία συ- 
σχεθεις, τέθνηκεν. Τοϋτο διαμηνυθείς δ Ίη
σοΰς έρχεται είς Βηθινίαν, ώσεί στάδια πεν- 
τεκαίδεκα άπέχουσαν. Έκεϊ προϋπήντησαν 

αί άδελφαι τοΰ τεθνηκότος Μάρθα και Μα
ρία έπίσης φίλαι τοΰ Διδασκάλου, λέγουσα1 
αύτφ μετά δακρύων. Κύριε, εί ής ωδε, ούκ 

άν άπέθανεν ημών δ αδελφός. Προς ταΰτα, 
άντί άπαντήσεως δ Ίησοΰς ένεβριμήσατο τώ 
πνεύματι και λέγει πρός τόν δχλον. Πού τε
θήκατε αύτόν; και αύτίκα, πάντες προήγΟν 
έως τό μνήμα. Και τοΰ λίθου άρθέντος, δ Ί
ησοΰς δάκρυα τώ κειμένω καταγαγών, έφώ- 

νησε: Λάζαρε δεύρο έξω. Και εύθέως δ τε- 
Ονηκώς έξήλθε καί λυθείς τών ών συνείχετο 
κειριών καί τοΰ σουδαρίου, άνεχώρησεν οΐκαδε.

Τόν Λάζαρον τούτον, ή κοινή παράδοσις 

θέλει, οτι, διά τόν φόβον, προς τήν νήσον 
Κύπρον διαδιδράσκει, έσύστερον παρά τών 
'Αποστόλων Άρχιερεύς τής Κυτιαίων άνα- 
δείκνυται πόλεως, τριάκοντα δέ χρόνους άνα- 
βιώσας θνήσκει καί έκεϊ θάπτεται, έτι δ' δτι, 
μετά τήν άναβίωσιν, μηδέν τίνος έσθίειν χω

ρίς γλυκάζοντος.
Άπεικόνισμα τής έκ νεκρών άναστάσεως

τού Λαζάρου, είναι τό μέχρις ημών περισω- 
θέν έθος, τοΰ νά περιέρχωνται όμιλος παίδων, 
ών εις κεκαλυμμένος διά δάφνης, άνά τάς 
Ούρας τών οικιών, προαγγέλλοντας τήν έλευσΐν
τού έαρος καί λαμβάνοντο; ώς αμοιβήν τ.ύ
ίδιοούθυ,ου I * άσματός του κερμάτιά τινα χρυ
σού, ή καί αύγά, έπευχομένου « νά τά εύλο-
γήση δ Χριστός κι’ δ άγιος αφέντης Λά
ζαρος.»

Κυριακή τωυ ΒαΙων. Τήν έπιούσαν, 
μετά τό έγερθήναι τον Λάζαρον έκ νεκρών, 
δ Ίησοΰς έπιβεβηκώς τώ πώλω, εΐσήει τήν 
Ιερουσαλήμ. 01 δέ παιδες τών Εβραίων, ΰπ- 
έρριπτον αύτφ τά ίμάτια, κλάδους φοινίκων 
έν χερσί περιφέροντες καί βοώντες· ώσαννά 
τφ υίψ Δαυίδ. Περί ταύτης τής έορτής, δ 
Προφήτης Ζαχαρίας προεφήτευσε λέγων:

« Χαϊρε σφόδρα θύγατερ Σιών. Ιδού δ βασι- 
» λεύς σου έρχεται σοι πραϋς καί έπιβεβηκώς 
» έπί ύποζύγιον καί πώλον όνου, υίόν ύποζυ- 
» γιου.» Ζαχαρ. Θ. 9.

g

Μεγά,Ιη Δευτέρα. Κατά ταύτην ή Εκ
κλησία μνείαν ποιείται τοΰ μακαρίου Ιωσήφ 
τού Παγκάλου, καί τής ύπό τοΰ Κυρίου κα· 
ταραθείσης καί ξηρανθείσης συκής. Δικαίως 
ή 'Εκκλησία ώς τύπον τού Ιησού λαμβάνει 
Ιωσήφ τον Πάγκαλου. Καθάπερ εκείνος είς 
όρυγμα λάκκου υπό τών άδελφών κρύπτεται 
καί άκολούθως τριάκοντα άργυρίοις πιπράσκε- 
ται, ούτω καί δ Χριστός ύπό τού μαθητοΰ ίσ- 
αρίθμοις άπεμπωλεϊταικαί είς τάφον έγκλείεται 
Περί δέ τής συκής δ Εύαγγελιστής Ματθαίος 
λέγει. «Πρωίας δέ έπανάγων είς τήν πόλιν, έ- 
» πείνασε, καί ίδών συκήν μίαν έπί τής δδού, 
» ήλθεν έπ’ αύτήν, καί ούδέν εύρεν έν αύτη, 
» είμή φύλλα μόνον καί λέγει αύτη. Μηκέτι 
» έκ σού καρπός γένηται είς τόν αιώνα. Καί 
» έξηράνθη παραχρήμα ή συκή.» (Ματθ. 
ΚΑ. 48, 49.) Κατηράθη δέ παρά Χριστού 
ή συκή κατά Ισίδωρον τόν Πηλουσιώτην, 
δτι τό ξύλου τής παραβάσεως τοϋτο ήν, ού 
καί τοϊς φύλλοις είς σκέπην cl παραβάντες 
έχ ρήσαντο καί έξηράνθη μηκέτι καρπόν ένεγ- 
κεϊν αίτιον αμαρτίας. Είκονίζεται δέ ή αμαρ
τία προς τήν συκήν, δτι καί έκείνη έχει τό 
γλυκάζον τής ηδονής, τό κολλητικόν τής 
αμαρτίας, καί τό τραχύνον ύστερον καί δρι- 

μύσσον διά τής συνειδήσεως.

Μεγά.Ιη Τρίτη. Έν ταύτη ή ’Εκκλησία 
μνείαν ποιείται τής τών δέκα παρθένων πα
ραβολής, ήν δ Κύριος άναβαίνων είς Ιεροσό
λυμα τοϊς ίδίοις Μαθηταϊς έλεγεν, είς έλεη- 
μοσύνηυ προτρέπων δμού τε διδάσκων, πρό
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τοϋ τέλους άπαντα; έτοιμους είναι, προς ΰπ- 
άντησιν τοϋ αληθινού Νυμφίου, διά τών αγα
θών πράξεων, και μάλιστα τής ελεημοσύνης, 
ώσπερ καί διά τοϋ Ιωσήφ σωφροσύνης άντι- 
ποιεϊσθαι, και διά τής συκής, καρπόν πνευμα
τικόν προβάλλεσθαι.

ι

Μεγάλη Τετάρτη. Οί θείοι πατέρες έΟέ- 
σπισαν κατά ταύτην μνείαν ποιεϊσθαι τής 1 
άλειψάσης τόν Κύριον μύρω Πόρνης γυναι- 
κός. Τόν Κύριον ήμών είς Ιεροσόλυμα, έν τή 
οικία Σίμωνος τοϋ λεπρού γενομενου, γυνή 
πόρνη αύτφ προσήλθε κάι ζατέχεεν έπι τής 
κεφαλής αύτοϋ τό πολύτιμον έκεΐνο μϋρον. 
Τέτακται δέ ένταυθ·», ίνα απανταχού άνακη- 
ρύττεται «δ έποίησεν αυτή εις μνημόσυνου 
» αύτής» (Προβλ. Ματθ. ΚΣΤ. 14.)Ήνδ’ 
ή γυνή αύτη άλλη τής Μαρίας άδελφής τοϋ 
Λαζάρου, ώς καί ή οικία καί δ καιρός άλ
λος. Διότι άλλη μέν ή οικία Μαρίας καί 
Μάρθας καί άλλη ή Σίμωνος τοϋ λεπρού καί 
έκείνη μέν τήν τοϋ μύρου χρίσιν ένήργησε 
πρό έξ ήμερών τοΰ Πάσχα, ή δέ πόρνη πρό 
δύο ήμερών, ώς δ Ιερός Μάρκος φησίν. « Ήν 
» δέ τό Πάσχα καί τά άζυμα μετά δύο ήμέ- 
» ρας, καί δντος αύτοϋ έν Βηθανία έν οικία 
» Σίμωνος τοϋ λεπρού, κατακειμένου, ήλθε 
» γυνή κτλ.(Μαρκ. ΙΔ. 3.) Οί θείοι Εύαγ- 
γελισταί καί τό τοϋ μϋρον είδος προσέθηκαν, 
δ δέ θείος Μάρκος προστίθησιν, δτι καί τό άγ- 

γος συνέτριεν ύπό τής σπουδής ή γυνή. Ήν 
δέ τό μϋρον έκεΐνο, κατά τόν ιερόν ’Επιφάνιον, 
συντεθειμένου έξ ειδών μέν καί άλλων πολ
λών, μάλιστα δ" έκ τούτων, έξ άνθέων σμύρ- 
νης (μοσχολιβάνου) κινναμώμου εύώδους 
(κανέλλας) καλάμου άρωματικοϋ καί έλαίου.

Δ Θ. Καλεμηε

δ^ΓΩ^^Σ
3ΑΙΣ A^PXA^OJS

Ο ιδεώδης τύπος τοΰ τελείου Ανθρώπου διά 
τους Έλληνας ήτο ώραίαψυχήένσώ- 

μ α τ ι ώ ρ α ί ω. Διόπερ μετ’ ίδιαζούσης επι
μέλειας ήσχολούντο περί τήν γιμναστικήν, ήτις 
ύπερ πάν άλλο μορφόνει τό σώμα, κωλλύνει τά 
μέλλη και έν γένει παρέχει εύρυθμον ευεξίαν. 
Ούκ ύπήρχεν ‘Ελληνικ ή πόλις μή έχουσα γυ- 
μνάσιον κατάδενδρον χλοώδες κζί πολλάκις 

λζμπρώς κζί πλουσίως κεκοσμημένον έν ω οι 
πρεσβύτεροι έςήσκουν τούς νεωτέρους κζί οί δε- 
ξιώτεροι τούς άπειροτέρους. ‘Π γυμναστική έθε

ωρείτο προσέτι παρ’ "..λλησιν ώς αξιόλογος κζι 
Απαραίτητος εισαγωγή είς τούς πολεμικούς τών 
νέων Ασκήσεις. Ιδίως όμως οτε ό σκοπός τής 

γυμναστικής έν τώ βίω τών Ελλήνων δεν πε
ριορίζεται uovov είς τήν σωματικήν άσκησιν, 

τοΰτο κατεφζίνετο κζτζ τάς έορτάς τών θεών. 
Έν αύτζΐς, οτε πρός τούς θεούς προσέφερον καί 
έπεδείκνυον αί Έλληνίδες πόλεις ότι έξαίρετον 

κζί κζλλιστον ειχον τών αρίστων καρπών τάς 

Απαρχάς, τά ζξιολογώτατζ τών ιερείων, τάς 
τελειότατα; τής τέχνης εκδηλώσει, παν τέ
λος οτι ήδύνατο νά εύχαριστήσν) κζί εύφράνρ 

, καί εύχαριστήσρ τούς Αθανάτους, τότε έθεώ- 

ρουν πρέπον προσέτι νά δείξωσιν εις αύτούς καί 
τά άριστα τών σωμάτων έν τή τε/ειοτάτη 
αναπτύξει τής γυμναστικής δεξιότητος καί τής 

τών μελών εύεξίας. Τοιουτοτρόπως κατά τάς 
έορτάς τών θεών πλήν τών θυσιών καί πομπών 
πλήν τών φσμάτων καί τών μουσικών χορών 
έτελοϋντο καί Αγώνες, καθ’ ούς έπεδεικνύετο καί 
έβοζβεύετο ή τών μυώνων εύτονία καί ή τών 

μελών εύρυθμία καί περί τόν δρόμον εύστροφία 
καί ταχύτης. Αί δέ τοιαϋται τών πόλεων έορ- 
ταί ήσαν πλεΐσται άνά τήν ’Ελλάδα. Μόναι 

αί Άθήναι επέκεινα τών ογδοήκοντα κατ' 

έτος έτέλουν, καθ’ άς πλούσιοι καί πένητες, 
έλεύθεροι καί δούλοι παρεδίδοντο είς ιιαιδράν ευ

φροσύνην καί είς Απόλαυσιν τής ανθρώπινης δε- 

ξιότητος καί τής εύγενοΰς τέχνης. Τών τοπικών 
τούτων εορτών, ών ή λαμπρότης ήτο τό έπι- 
φανέστατον δείγμα τής ακμής τών πόλεων, δέν 

ήτο μόνον σκοπός ή χαρμόσυνος ένασχόλησις 
τών κατοίκων τών πόλεων, έν αΐς αύται έτε
λούντο καί τών είς αύτάς προερχομένων ξένων 

έξ άλλων πόλεων τοΰ βασιλείου δέν παρεΐχον 

μόνον διδασκαλίαν καί φρονηματισμόν, άλλ’ ει - 
χον καί άλλην σπουδαίαν καί ύψηλοτέραν Αξίαν. 

Δηλαδή έχρησίμευον ώς σχολεία σκοπόν έχοντα 
τήν διάδοσιν τής Αγωνιστικής παρά τοϊς προσερ- 

χομένοις κζί παρεσκεύαζον έν οικογενειακή κύκλω 
τούς εύτυχεϊς έκείνους βροτούς, οιτινες εμελλον 
ν’ άναδειχθώσι νικηταί έν τοϊς μεγάλοις έθνι- 

κοΐς άγώσι, τιμώντες εαυτούς καί τόν οικον 
καί τήν πόλιν, ήτις έτρεφε τοιαΰτα τέκνα.

Κατά τάς έπισήμους ταύτας έορτάς ήννοΰντο 
άπαντες ύπό τήν προστασίαν τ·' ν οικείων 
θεών έν είοήνν) καί όμονοίζ ήν άπήτει ή τέλεσες 
τών κοινών θυσιών καί ήτις καθιεροϋτο διά τής 

ένεχειρίας, ήτοι τής ίερας Ανακωχής- οί 
δέ δεσμοί οί συνδέοντες αυτούς ήσαν ή κοινή 

τών έπισήμων θεών λατρεία, αί μ.εγάλαι έμπο- 
ρικαί πανηγύρεις αί συνηνωμέναι μετά τών εορ
τών, ή χαρά καί ή φαιδρότης πάντων τών έπί 

τώ αύτώ άθροιζομένων φιλοθεαμόνων, ούς 
•ηϋφρανεν ή θέα τών πανηγυρικών Αγώνων, ή 
Απόλαυσις τής τέχνης καί τό τερφιθυμον, το 
λαμπρόν θέαμα τοΰ άνθους τής άνθρωπότητος 
συναθροισμένου έπί τό αύτό, όπως έπευφημίση 
τούς νικώντας, έν Αγώσι τών οποίων άθλων 
δέν ήτο ό πλούτος ή άλλα γήινα Αγαθά Αλλ’ ή 
πάσης ά^λης κτήσεως ύπερτέρα ιδεώδης δόξα- 

ή τιμή τής ένώπιον τού λζοΰ νίκης, καί είς 
κλάδος θαλερός κοπτόμενος έκ τού ιερού δένδρου 

τών αθανάτων σύμβολον Αμάραντον τής Αλη

σμόνητου νίκης, ήν ήρατο έν μέσω τής συρροής 
τοΰ πλήθους έν μέσω κτιρίων περικαλλεστάτων 
έν μέσφ τών ώραιοτέρων θεών όσων έπλασεν 
ή Ανθρώπινη διάνοια. Οί Αγώνες ουτοι ήσαν 

τέσσαρες, τά Ί σ θ μ ι α, τά Ν έ μ ε ι α, τά 

Πύθια, καί τά ’Ολύμπια τούτους ερχό

μενα ένα έκαστον ίδωμεν πώς καί ποϋ ζαί πώς 

έτελεϊτο:
Α'. ΙΣΘΜΙΑ- ‘Ο Περίανδρος έπί τών Κυψε

λίδων έν τή Ακμή δ/.λαδή τής Κορύνθου ϊδσυ- 

σαν τά ί σ θ μ ι α ή μάλλον κατέστησε παν
ελλήνιον τήν εορτήν ταύτην. Καθ’ έκαστον 
τρίτον έτος τό έαρ, έτελούντο τά Ίσθμια εντός 
παλαιού άλσους πιτύων. Τήν εορτήν ταύτην 
ζνεδείκνυον λαμπράν καί έφαίδρυνον τούς θεζ- 

τάς γυμνικοι Αγώνες νεανιών κζί Ανδρών, μου
σικοί Αγώνες, καί ιπποδρόμια..

'Εκείνοι οιτινες άνεδεικνύοντο νικηταί έλάμ- 

βανον θαλερόν στέφανον σέλινου. Τήν Αγω- 
νοθεσίαν, ήτοι τήν προκήρυξίν καί διζταξιν τοΰ 
Αγώνος καί τών διορισμών τών κριτών, ειχον οί 

Κορύνθιοι. Είς τά Ίσθμια ήθροίζοντο πλεϊστοι 

οσοι φιλοθεάμονις έςζιρουμένων τών Ή- 
λείων, οιτινες δέν συμμετεϊχον τών Αγώνων 
ιδίως δε προσείρχοντο θεαταί κζί Αγων.σταί έκ 

τών περιχώρων, τής Σικυώνος, τών βορείων πό
λεων τής ’Αρκαδίας, τής Αίγίνης, τών Μεγά

ρων τών θηβών. ’ ( I τών ’Αθηναίων θεωροί, ή

τοι οί έπίσημοι Αντιπρόσωποι πής πόλεως, οί 
στελλόμενοι είς τήν εορτήν, ειχον έν αύτή τήν 
ποοεδοίαν εις αύτούς παρείχετο έν τή τιμητική 
θέσει τόσος τόπος, οσον κζτελάμβανε καταπε- 
τασθεν τό ίστίον τής θεωρίδος εντός τοϋ πλοίου 

δ/λαδή έφ’ ού είχε πλεύσει εις Κόρινθον ή έπί- 
σημος αύτη πρεσβεία.

Β'. ΠΥΘΙΑ. Έν Δελφοϊς έτελεϊτο έκ παλαιού 
καθ’ έκαστον όγδοον έτος θυσία είς τόν ’Απόλ
λωνα ήτις παρηκολουθεϊτο ύπό Αγώνος κιθαρω
δών, άδόντων παιάνα είς τόν θεόν. Ή εορτή 
δαως αύτη άναδιωργανώθη τώ 590 π.χ. δη

λαδή μετά τόν ίερόν πόλεμον, ώς έςής; έτελεϊτο 
καθ’ έκαστον τέταρτον έτος τόν δελφικόν μήνα 
Βουκάκιον *0  Αγών κ-.θ’ δν οί Αγ-ωνοδίκαι διω- 

ρίζοντο ύπό τών άμφικτυόνων, άντί όκταετη- 
ρικοΰ έγεινε τριετηρικός Προσετεθησαν δε είς 
τόν Αρχικόν Αγώνα τών κιθαρφδών, Αγώνες Α

πλή τ ώ ν, Αγώνες γ υ μ ν η κ ο ί, καί ί π- 
π'ι κ ο ί, τελούμενοι έν τώ παρά τήν πεδιάδα 

κτισθέντι ’δίω ίπποδρομίω τής Κ ί ρ ρ α ς. Μία
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δέ τών κυριωτέρων άνχμορφώσεων τοϋ άγίϊνο; 
ύπηρξεν οτι ούτος άπδ χρηματίσου εγεινε στιφα- 
νίτη;, ήτοι αντί χρημάτων, ζτινα μέχρι τοΰδε 
έοίοοντο, έδιδετο εις τού; ν.κωντα; ώ; άθλον 
στέφανο; έκ τί; ίερά; δάφνη; τοΰ ’Απόλλωνος 

κζτά τά Τέμπη, άτινα συνεδέοντο πρδς τδν 
δελφικόν θεδν εν τη λατρεία.

Γ'. ΝΕΜΕΙΑ. Τά Νέμειζ άγων κζι ούτος 
στεφανίτη; ηγοντο έν κοιλάδι τού; τών Κλεω- 

νών, καλούμενη Νεμέα. Έν Νεμέα, έν χρόνοι; 
παλαιοί; έτελεϊτο, νεκρώσιμο; τι; εορτή εΐ; τι
μήν τοΰ προώρω; θζνόντο; Άρχεμόρου, ήτι; 
έπειτα καθιερωθη ώ; εορτή τοΰ Νεμείου Διό;. 
Έπίση; κζι ούτο; ό άγων άνεμορφώθη, δηλαδή 
προσετέθη εί; αύτού; άγων μούσι κ δ; ά
γων γυμνηκό;, και άγων ιππικό;. *Η  άναμόρ- 

φωσι; χριωστεΐται εΐ; τούς ’Αργείου;, οιτινε; 
έπραξαν τοΰτο θέλοντε; νά έλαττώσωσι την ί- 

σχύν, ην είχον αποκτήσει ό Σικυώνιο; Κλεισθέ
νη; διά τη; συμμ.ετοχη; αύτοΰ εΐ; τήν ζνόρθω- 

σιν τών Πυθίων, και οί ΚορύνθιοΓτύραννοι ίδρύον- 
τε; τά Ίσθμια.

Τά Νε'μεια δέ ίδρυθέντα ύπδ τών Άργείων 

τώ 473 π.χ. ήγοντο τακτικώ; καθ’ έκαστον 
τρίτον έτο;, κατά τδ διάστζμα τοΰ άγώνο; οί 
κριται, οιτινε; έκαλοΰντο Έλλανοδίκαι, έφερον 
ενδύματα πένθιμα, ό δέ στέφανο; δΓ ού έστεφα- 

νοΰντο ητο συνηθω; έκ σέλινου.

Μετεϊχον τών άγώνων πλήν τών ιδρυτών 
Άργείων και οί Ρόδιοι, ίδίω; ομω; Άοκζδε;, 

Αχαιοί, Αΐγινήται, Ήλεϊοι καί ’Αθηναίοι.

Δζ. ΟΛΥΜΠΙΑ” Ούδει; τών λαμπρών τού
των άγώνων δύναται νά παραβληθη πρδ; την 

ακμήν και τήν λάμψιν τών ’Ολυμπιακών άγώ
νων. Ούδει; αύτών έκέκτητο τή,ν ζωήν και τήν 

κίνησιν, τήν βοήν και τήν χαρμοσύνην, τήν 
συρροήν τών άμίλλων,, ήτι; έχύνετο ύπδ πάση; 
της βασιλενούσης εΐ; τήν πεδι άδα τών ’Ολυμπίων 

καθιστώσα τδν άγώνα έν τη ζληθεστάτη τη; 
λέζεω; συμασία αγλάισμα τοΰ λαοΰ-

Και οί ’Ολυμπιακοί άγώνες κατ’ άρχάς ήσαν 
τοπικοί, ηδη όμως ολίγον κατ’ ολίγον έγειναν 

Πελοπονησιακοί, είτα δέ άνεπτύχθησαν καί 

εΐ; γενικού;, τώ δέ 696 ΠΧ. παρουσιάζεται 

ό πρώτο; έξ ’Αθηνών λυαπιονίκα;, μετ’ ίλί- 
γα έτη λαμβάνουσι στεφάνου; Σμυρναΐοι Συρα- 
κούσιοι καί Θεσσαλοί πεοί δέ τδ 600 11.X. εύ- 

ρίσκονται άναγεγραμμένοι νικηταί έξ άπασών 
τών πόλεων

Ό άρών έτελεΐτο καθ’ έκαστον πέμπτον έτο; 
κυρισσόμενο; ύπδ Ήλείων κηρύκων τοΰ Κρονίδου 
Διό;, οιτινε; περιφερόμενοι άνά πάσαν τήν πρω
τεύουσαν έφερον τδ άγγελμα τών σπουδών καί έ- 

κηρυσσον τήν ίεράν έκχειρίαν, ύποσχόμενοι άσυλί- 
αν καί άσφάλειαν εί; τού; μέλλοντα; αγωνιστή; 
τών επικειμένων άγώνων, άπασα ή πρωτεύουσα 
κατέθετε τά όπλα, άναμένουσα την μεγάλην τοΰ 

θεοΰ εορτήν τελουμένην κατά τ·ην πρώτην παν
σέληνον μετά τά; θερινά; τρυφάς.

Έπί δέ τώ άκούσματι τη; εορτή; έσπευδον 

οί άγωνισταί, τά πλήθη τών θεατών καί έμπο
ρων εΐ; την ’Ηλιν όπισθεν, ν ιερά πομπή διά 

τη; ιερά; όδοϋ παρακολουθούν ένη ύπδ άπειρου 
πλ-ηθου; καί έκλεκτών σφαγίων μετέβαινε ε?; 

τ·ην Ό λ υ υ. π ί α ν εί; τδ περικαλλέ; μουσείου 
τδ πλήρες μεγαλοπρεπών κτιρίων καί περικαλ
λών άγαλαάτων.

ΙΔΩΜΕΝ ΤΟΙΝΥΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ES ΩΝ ΣΥΝ- 
ΕΚΕΙΤΟ II ΩΡΑΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ. Ή 
’Ολυμπία συνέκειτο έκ δύο μερών, τδ έτερον 
τούτων η Άλτι; τδ ίερδν τοΰ Διδ; τέμενο; πε

ριστοίχιζε το ύπδ τείχου;, τοΰ οποίου το υπο 
λαμπρά; στοά; περιβαλλόμενον μετωπον άπετε- 
λει επίσημον είσοδον εΐ; τήν Άλτιν. Εΐ; τήν 

Άλτιν έκειτο το μεγαλοπρεπέστερον τών κτι
ρίων της ’Ολυμπίας, ό ναδ; τοΰ Διδ;, δν έκτησεν 

ό Ήλεΐο; Λίβων έν σεμνώ Δωρίω ρυθμώ κόσμη
σα; τά εξωτερικά αύτοΰ πρόθυρα δι’ αναγλύφων 

μετωπών, έφ’ ών παριστάνοντο οί άθλοι τοΰ Ή- 
ρακλέους. Έν τή εποχή όμως, καθ’ ήν η τέχνη 
έφθασεν έν Άθηναι; εί; άπροσπέλαστον ύψος, οί 

‘Ηλεϊοι θέλοντε; νά διακοσμησωσι λαμπρότερου 
καί έπιφανέστερον τδν ναδν τοϋ πατρδ; θνητών 
καί άθανάτων, έκάλεσαν έκεϊθεν τού; ένδοξοτέ- 
ρους τή; έποχής έκείνη; άριστοτέχνα; Φειδίαν, 

Πάναινα, Παίπνυν καί Άλησμένην.
"Επεται το τέλος.

ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Συνέχεια καί τέλος. Ίδε τευχ. ΙΣΤ'.

Κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Κ. Χουβέρ 
κατά μόνην τήν άνοιξιν και κατά ένα μό
νον μήνα τοΰ ενιαυτού, ή θηλεια ωοτο κεΐ 
άρρενας, ένίοτε δέ έπαναλαμβάνει τήν ωοτο
κίαν αύτήν και κατά τδ θέρος. Ο άριθμός 
τών ώών τούτων παραλλάσσει· ό μέν μεγα- 
λήτερος είναι τριών χιλιάδων, δ συνηθέστε- 
ρος δέ χιλίων πεντακοσίων μέχρι δύω χι
λιάδων.

Τά ώά, έξ ών γεννώνται αί θήλειαι ή βα
σίλισσα:, είναι πάντοτε κατά λόγον τοΰ άριθ- 
μοΰ τών κυτταρίων, τά όποια αί έργάτιδες 
παρεσκεύασαν, ώς άν αύται έδυνήθησαν νά 
υ,αντεύσωσι πόσα ώά τοΰ εΐδους τούτου έγο- 
νιμοποιήθησαν έν τφ σώματι τής μητρός. 
Αί έργάτιδες καταβάλλουσιν ιδιαιτέραν φρον
τίδα και έπιμέλειαν διά τάς γεννωμένας σχα- 
δώνας, καί ή προσφερομένη αύταϊς ζύμη 
είναι διάφορος τής εις τάς τών έργατίδων 
διδομένης, ώς εύοσμοτέρα, έτερόχυμος και ά- 
φθονωτέρα.

Ήγνοεΐτο έπί πολύ πώς έξετελεϊτο ή γο
νιμοποίησες τής θηλείας ή βασιλίσσης, καί 
πρώτος δ Κ. Χοΰβερ παρετήρησε τήν οχείαν 
αύτών τών έντόμων. Ή νεωστι έκλεπιζομένη 
Οήλεια έξέρχεται τής κυψέλης τήν πέμπτην 
ή έκτην ημέραν και απέρχεται νά ζητήση 
άρρενα. Έάν κατά τήν πρώτην έξοδον δέν 
τόν εύρη, έπιστρέφει· έξέρχεται το δεύτερον, 
και τότε δέν επιστρέφει, χωρίς νά γόνιμό- 
ποιηθή. Μόνη ή οχεία αυτή άρκεϊ νά ζωο- 
γονήση δΆα τά ώά, τά δποϊα μέλλει νά γεν- 
νήση είς τό διάστημα δύω έτών, και ίσως 
μάλιστα όλα όσα γεννήση είς δλόκληρον τόν 
βίον της. Άλλ’ δ άρρην δ ζωογονήσας τόσας 
μελισσών μυριάδας, δέν εύτυχεΐ νά ϊδη τούς 

απογόνους του, διότι μετ’ ού πολύ τής οχείας 
αποθνήσκει. Κατά έξ μήνας τοΰ ένιαυτοΰ τά 
ώά, τά δποϊα γ'εννα ή Οήλεια δέν παράγου- 
σιν, είμή έργάτιδας μέλισσας, άλλ’ έπέρχε- 
ται έποχ ή, συνήθως δε κατα τον Ιούνιον, 
οτε δλα τά ώά παράγουσιν άρρενα. Ή ώοτο- 
κία αύτή διαρκεϊ μήνα, δ δέ αριθμός αύτής 
παραλλάσσει, ώς ανωτέρω έρρέθη.

Οί άρρενες άναπτύσσονται ώς και αί έργά
τιδες, αίτινες περιποιούνται αύτούς, μέ τήν 
αύτήν έπιμέλειαν, μέ τήν αύτήν προσοχήν, 
μέ τήν αύτήν φιλοφροσύνην, τήν όποιαν ε- 
χουσι καί διά τάς νέας έργάτιδας. Μόλις ο’ 
ούτοι πτερωθώσι και στεγνώσωσιν, έγκατα- 
λείπουσι τήν κυψέλην καί άπέρχονται πρός 
εΰρεσιν τής τροφής των, άλλά δέν είσκομι- 
ζουσι τίποτε είς τό κοινόβιον, φροντίζοντες μό
νον περί εαυτών, καί φαίνονται, ότι ζώσι, διά 
νά τρώγωσιν. Εξέρχονται πρωιθεν τής κυψέ
λης καί έπιστρέφουσιν έν καιρφ τής μεγά
λης θερμότητος. Τινές μάλιστα έξ αύτών δέν 
άποσύρονται έκεΐ, είμή πρός διανυκτέρευσιν.

Διαρκοΰντος τοΰ έαρος, αί έργάτιδες ανέ
χονται φιλοφρόνως τούς άρρενας· άλλά πά
ρε,θύς καί κατά τήν δευτέραν ή τρίτην ημέ
ραν τοΰ πρώτου μηνός τοΰ φθινοπώρου είδος 
τι μανίας φαίνεται έξοργίζον τάς έργάτιδας 
κατά τών άρρένων. Ή μεταβολή αΰτη τής 
διαγωγής παρατηρειται μετά μακράν βροχήν, 
άφ’ ού πνεύση δ ψυχρός άνεμος καί δ ούρανός 
μείνη έπί πολύ νεφελώδης.

Διαταγή δίδοται εις τήν φρουράν· άγρυπνοι 
σκοποί τίθενται εις τάς θύρας τής κυψέλης, 
διά νά κωλύωσι τήν είσοδον αύτών. Έάν οέ 
οί άρρενες, ώθούμενοι ύπό τής ανάγκης ή 
χρείας τοΰ νά προφυλαχθώσιν, έναντιωθώσι 
καί ζητήσωσι νά είσδύσωσι, σμήνος έργατί
δων μελισσών περικυκλόνει αύτούς, καί μετ’ 
ού πολύ τό σώμα τών αύθαδών νεκρόν σύρε- 
ται εςω.

"Ολα τά άρρενα, ή δσα μέλλουσι ν’ άπο-
50 
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βώσι τοιαΰτα, θυσιάζονται άνιλεώς· αί σχο:- 

οώνες και αί νύμφαι τών κηφήνων άποσπών- 

ται τών κυτταρίων, κατασπαράττονται και 
ρίπτονται έξω έκπνέουσαι και καταπεπληγω- 

μέναι θανατηφόρως. Τά πάντα φονεύονται, 
ώστε τότε τά πέριξ τής κυψέλης φαίνονται 

σκεπασμένα άπδ πτώματα.

Ό φόβος μελλούσης ένδειας ύπηγόρευσεν 

ίσως, και κατέστησεν αύτόν τον θανάτου και 

προγραφής νόμον. Τωόντι, ανωφελείς οί άρ- 
ρενες είς τήν γονιμοποιηθεϊσαν θήλειαν, μή 
δυνάμενοι τοΰ λοιποΰ νά έπαρκέσωσιν εις τάς 
ιδία; των άνάγκας, μή έχοντες κάνέν δικαίω

μα είς τάς άποταμιευθείσας τροφάς, εϊς άς 
δέν συνετέλεσαν παντελώς, καταδικάζονται 

ν’ άπολεσθώσιν άπδ πόνους και πείναν.

'Η φυσική δρμή φαίνεται, £τι έδίδαξε τάς 
έργάτιδας, δ'τι οί κηφήνες είναι άχθος εις αύ

τάς, καί δέν θέλουσιν ύπάρχει τοΰ λοιποΰ, 
είμή δαπάνη τής άναγκαίας είς τά χρησιμό

τερα τής κοινωνίας μέλη τροφής. Διά τούτο 
δέν εύρίσκονται άρρενες κατά τούς τέσσαρας 

μήνας τοΰ χειμώνος, έκτδς ή τδ σπανιώτερον, 
άν ή χρυσαλίς, έξ ής προέρχεται ή θήλεια 
δέν άνεφύη πρδ τοΰ πρώτου παγετοΰ.

Άς ένθυμηθώμεν, ότι αί έργάτιδες προ- 
σφέρουσιν είς τάς προωρισμένας νά γείνωσι 
θήλειαι ζύμην διάφορον τής είς τά νεογνά 
των διδομένης καί άφθονωτέραν. Αύτή ή 

ιδιαιτέρα τροφή φαίνεται κατάλληλος πρδς 

άνάπτυξιν τών γεννητικών μορίων, τών δ

ποίων στερούνται αί έργάτιδες, διότι παρετη- 

ρήθη, ότι, έάν κατά τύχην αί σχαδώνες τών 

Οηλείων άπολεσθώσιν, ή έάν κυψέλη τις στε- 
ρηθή βασιλίσσης καί έμποδισθή δ άποικισμδς 
τών έργατ’δων, αύται μεγαλύνουσι τά κυτ- 
τάρια δύο ή τριών σχαδώνων έργατίδων καί 

κομίζουσιν είς αύτάς τήν προωρισμένην ζύ
μην πρδς άνάπτυξιν τοΰ γένους των.

ΤΙ έξελθοΰσα τής χρυσαλίδος πρώτη βα

σίλισσα σπεύδει νά άπέλθη καί καταστρέψη 

τας νύμφας έκείνων, αιτινες ήδύνατο νά γεν- 
νήσωσι μετ’ αύτήν. Εισάγει έπανειλημμένως 

τδ κέντρου της είς τδ κυττάριον καί δέν άφίνεί 

αύτδ, είμή άφ’ ού βεβαιωθή περί τοΰ θανάτου 

τοΰ έν αύτφ περιεχομένου έντόμου. ’Ενίοτε 
δύο θήλειαι έκλεπίζονται συγχρόνως, άλλ’ 

άμα άπαντηθώσι, συμπλέκονται πεισματω- 
δώς, καί ή συμπλοκή αύτη τελειόνει διά τοΰ 
θανάτου ή τής άποδιώςεως τής μιας έξ 

αύτών.

Καθ’ όσον αί σχαδώνες τών έργατίδων 

έκλεπίζονται, δ πληθυσμός αύτών καθίσταται 
τοιοΰτος, ώστε δέν δύνανται νά μείνωσιν έν 

τή κυψέλη. Έν καιρώ δέ τής γεννήσεως τών 
άρρένων διαιρούνται αί έργάτιδες. Τήν ημέ

ραν έκείνην γίνεται είς τδ έσωτερικδν θόρυβος 
καί κίνησις παράδοξος· πολλαί μέλισσαι μέ- 

νουσιν έκτδς τής κυψέλης, ώς νά περιμένωσι 

τδ σημεϊον τής άναχωρήσεως· τέλος περί 
τήν μεσημβρίαν ή πρεσβύτις βασίλισσα έξέρ- 
χεται τής κυψέλης καί μετ’ αύτής ολαι αί 

μέλλουσαι νά συστήσωσι τήν νέαν αποικίαν 
μέλισσαι. Κατ’ άρχάς περιΐπτανται ώδε κά- 

κεϊσε, ώστε πολλά αποσπάσματα μελισσών 
φαίνονται ζητοΰντα είς τά πέριξ τόπον άνα- 
παύσεως. “Αμα δ’ εύρωσιν αύτον, έπισω- 

ρεύονται όλα αύτόθι συναθροιζόμενα καί άν- 
τιλαμβανόμενα άλλήλων. Μετ’ ού πολύ φθά
νει ή βασίλισσα, ήτις τίθεται κατ’ άρχάς είς 
τά πέριξ τής συναθροίσεως καί κατ’ ολίγον 
ολίγον προσαρτάται καί αύτή ή ιδία έν τή 

συναθροίσει αύτή, καί τότε ολον τδ σμήνος 
γίνεται εις δγκος ακίνητος, περί τδν δποϊον 
παρατηρούνται πετώμεναί τινες μέλισσαι. 
Συνήθως αύτά τά σμήνη ζυγίζουσι πέντε έως 
οκτώ λίτρας, καί έκαστη ούγγία σχηματί
ζεται ακριβώς έκ τριακοσίων τριακονταέξ 

μυιών. Κατά τόν ύπολογισμδν τούτον, ίσο- 
φαροΰσι 26880 άτομα μέ σμήνος πέντε λι- 

τρών καί 43800 μέ τδ τών οκτώ λίτρων 
άλλ’ ύπάρχουσιν ένίοτε σμήνη ζυγίζοντα μίαν 

ή μίαν καί ήμίσειαν λίτραν.
ΤΙ διάρκεια τοΰ τών μελισσών βίου δέν 

είναι ακριβώς γνωστή. "Ο Βιργιλιος και ΓΙλι- 
νιος βεβαιοΰσιν, οτι ζώσιν έπτά έτη, άλλοι 

παρατείνουσιν αύτδν μέχρι τών 10. ’Αλλά 

κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Κ. Ρεωμύρου δ 

βίος αύτών είναι βραχύτερος. Ό άκάματος 
ούτος παρατηρητής έλαβε τήν υπομονήν νά 

σημείωση κατά Απρίλιον μέ χρίσμα τι έρυ- 
θροΰν πεντακοσίας μέλισσας, κατά Όκτω- 
βοιον δέ δέν εύρε ζώσαν κάμμίαν έξ αύτών. 
ΤΙ βασίλισσα ζή περισσότερον τών έργατί

δων, οί δ’ άρρενες άπόλλυνται πρδ τών τε

λευταίων τούτων.
* ★ ★

ΒΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
(Συνέχεια καί τέλος ίδε τεΰχος 1ΣΤ'.)

Ταϋϊα περιγράφουσιν ήμίν τήν ά>- 
θρωπίνην ύπαρζιν μετά τώυ ηδονών και 

Θ.Ιίψ-εών της εν πληρεστάτω κάλλει, και 
τοιαύτη χάρις επικρατεί καθ’ όλην την 

παράστασιν, τοιαύτη άγνότης καί αρμο
νία ώς πρός τάς ιδέας, τούς Λόγους και 
τά συναισθήματα, ώστε οί άρχαίοι κα
ταλλήλως έχαρακτήρισαν αυτόν άπο- 

καλέσαντες αττικήν μέλισσαν, ώς τρόπον 
τινά νά έγνώριζεν όπως έκλέγη έκ ιών 

άνθέων τής ποιήσεως τά κάλλιστα και 

άριστα.

Δέον όμως νζ μή θαυμάζωμεν ώς έκ 

τούτου ότι ήρατο πλείονας τών είκοσι 
νικών, καί ότι είς άλλους ποιητικούς α
γώνας έλάμβανε τόν δεύτερον βαθμόν 
καί ότι ουδέποτε τοσοΰτον άπέτυχεν, ώ

στε ν άποδοθή πρός αυτόν ό τρίτος,, ή

άλλως πως νά κηρυχθή ύπό τών εαυ

τού άνταγωι ιστών ώς ήττημέιος έντε- 
λώς. Ά» αφέρεται ότι τά δράματα τού Σο- 
φόκλέους άναβαίνονσιν είς 1'30, ά.?.?’ έκ 
τούτων τινά θεωρούνται ώς νόθα. Ώς 

και τοΰ Αισχύλου, ούτω καί τοϋ Σοφο

κλέους έπτά μόνον μέχρι τών ημερών 
ημών δι σώθησαν. Ταϋτα δ’ είσίν: Ό Οι- 
δίπους Τύραννος, Οίδίπους έπί Κολωνφ, Αν

τιγόνη, Αίας Φιλοκτήτης Ήλέκτρα, καί αί 

Τραχινίαι, άπαντα καί ύπό τών
αρχαίων άνεγνωρισμένα ώς τά τελειό

τερα τών έργων του.

Μεταξύ όμως τούτων τό αρχαιότατου 

καί περιφημότατου υπάρχει ή ’Αντιγόνη. 
Ό Σοφοκλής ήγεν ήδη τό 57ον έτος τής 

ηλικίας του, ότε πρώτον παρεστάθη τό 

δράμα τοΰτο, έτυχε δέ τοσούτων επευ

φημιών έκ μέρους τών θεατών, ώστε ώ- 
νομάσθη στρατηγός καί μετά τοϋ Περι- 

κλέους έλαβε τήν διοίκησιν τοϋ στόλου 
τοΰ πεμπομένου έναντίον τής Σάμου.

Τά λοιπά εζ δράματα τοϋ Σοφοκλέ

ους έγράφησαν βραδύτερου. Έν γένει δ’ 

αί πλείσται νίκαι αΰτοΰ φαίνεται ότι έ- 

πετεύχθησαν μετά τήν πρώτην έκείνην 
τριακονταετή περίοδον τής ένεργείας του 

ώστε ταϋτα άνήκουσιν είς τά τελευταία 
τριάκοντα καί τρία έτη τής ζωής αυτού. 

Καθόσον ό ποιητής κάτοχος &ν ύγείας, 
χαίρων άταραχίαν τοϋ σώματος καί τής 
τ^'υχής μέχρις έσχατου γήρατος, ήδυνή- 
θη ούτως όπως έζακολουθήση έ> εργώ>ν 

ποιητικώς μέχρι τών τελευταίων αΰτοΰ 
ημερών. Οΰχ ήττον όμως αποδεδειγμέ
νου σχεδόν υπάρχει ότι δ Οίδίπους έπί 

Κολωνφ μόλις δέκα έτη πρό τοϋ θανάι- 
του του έποιήθη καί έδιδάχθη ή παρε

στάθη· πρός τό δράμα τούτο συνδέεται 

τωόντι ή διήγησις, οτι ό υΙός του Ίοφών 
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κατηγόρησες αύτόν είς τό δικαστηρίου 
δη ήδη τά γηρατεΐα αύτοϋ έπί τοσούτον 
είγο>· προβή, ώστε έδείχκυεκ ira γεί- 
νη ανάγκη συστάσεως 'επιτροπείας έπί 
τής περιουσίας του. Λέγεται όμως or1 
οί δικασταί ήθώωσαν αυτόν, πεισθέν- 
τες κυρίως περί τοϋ άβασίμου τής αγω
γής έκ τοΰ ότι ό Σοφοκλής άνέγνωσεν 
αύτοΐς χορόν τινα έκ τοϋ'εσχάτως ποιη- 
θέντος Οΐδίποδος έπί Κ,ολωνφ, δι ού έζυ- 
μνεϊ τήν έαυτοϋ πατρίδα Κολωνόυ.

Ούχ’ ήτταν, άγνοοϋμευ έάν τό γεγο
νός τοϋτο έχηται αλήθειας ή ούχ'ι, βέ
βαιον έν τοσούτω υπάρχει ότι ό Σοφο- 
κ.Ιής καίτοι έννενήκοντα ετη άγων, εϋ- 
ρίσκετο εΐσέτι είς κατάστασιν όπως άπο-
δώση τήν τελευταίαν τιμήν πρός τόν ά- 
ποθανόντα Εύρυπίδην, όστις πολλάκις, 
άλλ’ έπι ματαίω ήγωνί ιθη εναντίον αύ
τοϋ. Διότι άμα άφιχθείσης είς ‘Αθήνας 
τής άγγε.Ιίας ότι ό ποιητής'εκείνος ειχεν 
άποβιώσει έν τή αυλή τοϋ βασιλέως τής 
Μακεδονίας ’Αρχελάου, ό Σοφοκλής με- 
τέθη πενθηφορών έπι σκηνής, καί άφή- 
ρεσεν άπό τους ύποκριτάς τους στεφά
νους. Τοϋτο δέ συνέβη τω 405. Π.Χ.

Ό ποιητής άπεβίωσε τό έπιόν έτος. 
Τινές λέγουσιν ότι έπνίγει καταπίνων 
ράγα σταφυλής, άλλοι δ' ότι ύπό τής 
χαράς, ένεκα τής Ανέλπιστου νίκης ενός 
δράματος αύτοϋ, και άλλοι άναφέρουσιν 
ότι άναγινώσκων τήν Αντιγόνην ήδέως 
άπεκοιμήθη.

Περί δέ τής κηδείας αύτοϋ διεδόθη 
εύκ.Ιεής μϋθος. Λύσανδρος ό στρατηγός 
των Λακεδαιμονίων, κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν, ειχεν έπέλθει νικηφόρος εις 
Αττικήν, και κατείχε τό μέρος όπου εΰ- 
ρίσκετο τό οικογενειακόν νεκροταφείου 
τοϋ Σοφοκ.Ιέους· όθεν οί 'Αθηναίοι δέν

ήδύναντο όπως κηδεύσωσι τόν νεκρόν 
τοϋ τελευταίου τούτου. Τότε λέγουσιν, 
παρουσιάσθη κατ' όναρ ό Διό-νσος είς 
τόν έχθρικόν στρατηγόν και διέταζευ 
αύτόν ϊνα έπιτρέιβη όπως ό παρά τοΰ 
θεού εύνοούμενος, ή ή Νέα Σεφήμ, κη- 
δευθή μετά των προσηκουσών τιμών. Έ- 
ζηγήσας δέ τήν οπτασίαν ταύτην ό Λύ
σανδρος έπί τοϋ Σοφοκλέους, ύπήκουσε, 
καί συνωμολόγησε μετά τών 'Αθηναίων 
ανακωχήν μεχρισοΰ άπεφασίσθη ή πομ
πώδης κηδεία. Ό Ίοφών ήγειρες είς τόν 
πατέρα αύτοϋ μνημείου οπερ ώς λέγουσιν 
έκοσμήθη διά τής ακολούθου περίπου 
έπιγραφής.

Κρύπτω τφδε τάφω Σοφοχλήν 
πρωτεία λαβόντα

« τή τραγική τέχνη σχήμα 
τό σεμνότατων »

(Έκ τοϋ Ιταλικού).

Γ. Π0ΛΤΧΡ0Ν1ΑΔΗΣ.

1 ΙΠΡβί! Μ
Συνέχεια καί τέλος Ίδε τεϋχ. ΙΣΤ'.

Την εσπέραν τής ημέρας, καθ’ ήν έτελέσθη 
τό μνημόσυνον, δ Γεώργιος παρέθηκεν έν τή έ- 
παύλει μεγαλοπρεπές δεΐπνον. Προητοί χασαν 
τόν τράπεζαν έν τώ έστιατορίω, τό δέ έπί τής 
εστίας πΰρ έφώτιζε τό ένδότερον τοϋ κοιτώνος, 
οπού δ γέρω Μαθιώς ειχεν έκπνεύσει. Ci δαιτη- 
μόνες ησαν δκτώ· τέσσαρες άνδρες καί ισάριθμοι 
γυναίκες. Έκαθίσθησαν εις τόν τράπεζαν καί 
μετά δύω ώρας ησαν ολοι έν καταστάσει μέθης, 
ένω δ’ ουτοι έντός τής έπαύλεως παρεδίδοντο 
εις παν είδος Ακολασίας, έξω ή καταιγίς έμαί- 
νετο*  ή βροχή έπιπτεν ώς χείμαρρος καί έκτυπα 
έπί τών θυρίδων μετά πένθιμου ήχου. Έπλη- 

είαζε τό μεσονύκτιον, οί δέ γέλωτες είχαν παυ
σει ϊνεκα της Ατονίας τών συνδαιτημόνων 
Έντός τοϋ δωυ.ατίου κατέκ'ΐντο έζηπλωμένα 
φύρδην μ.ίγδην, σώματα Αναίσθητα' ή μέθη 
είχε συντελέσει τό έργον της. Ό Γεώργιος 
μόνον έπάλαιεν ακόμη πρός τόν ύπνον παρατη- 
ρήσας δέ δια τών ήμ.ικλείστων οφθαλμών του 
τό έπί τοϋ τοίχου έκκρεμές, έφώναξε μέ φωνήν 

διακοπτομένην ύπό τής κραιπάλης:
— Εμπρός, φίλοι, μεσονύκτιον έγγίζει, άς 

κενώσωμεν καί τά τρία ταΰτα μπουκάλια, εις 
τήν ύγείαν τοϋ καλοϋ έκείνου ανθρώπου, τοϋ 
θείου μου, οστις, μά τήν Αλήθειαν, θά ήτο καλ- 
λίτερον έδώ, ή έν τώ φερέτρφ του. Έπλήρωσε 
τά ποτήρια οίνου, οί λοιποί ήγέρθησαν, έλαβον 
άνά χεΐρας τά ποτήρια, δ δέ Γεώργιος, ύψώσας 
τό ΐ δικόν του είπ!·:

— Είς ύγείαν τοϋ γέρω Μαθιοΰ.
— Εις ύγείαν τοϋ γέρω Μαθιοΰ, έπανέλαβον 

οί άλλοι.

"Ηδη τό έκκρεμές έσήμ.ηνε μεσονύκτιον. Ή 
καταιγίς. καθίστατο έπί μάλλον λυσσαλέα, δ ά
νεμος δέ καί ή βροχή Απετέλουν πανδαιμόνιων. 

Μόλις όμως ήγνισαν τά ποτήρια εις τά χείλη 
των, τρία σφοδρά κτυπήματα έπι τής θυρίδος 

άντηχ/σαντα, ήνάγκασαν τούς συμπότας νά 
σταματήσωσι. Έπήλθε σιωπή έπί δύω λεπτά, 
καί δλων οί οφθαλμοί έστράφησαν πρός τό παρά- 
θυρον. Αμέσως Ανοίγει δ μάνδαλος τοϋ παρα
θύρου καί είς άνθρωπος, περιβεβλημενος σου- 
δαρίφ, ύπερπηδά τό υποστήριγμα καί προχωρεί 
βραδέως, ένώ όπισθεν τούτου κλείεται τό παρά- 
θυρον. Είς τήν θέαν τοΰ Ανθρώπου τούτου, αί 
μέν γυναίκες άφήκαν κραυγάς, καί ρίύασαι τά 
ποτήρια, προσεπάθουν νά κρυβώσι ύπό τήν τρά
πεζαν, οί δέ άνδρες έμειναν έννεοί, ώς νά ήσαν 

καθηλωμένοι έπί τοϋ έδάφους. Ή περικαλύπτου- 
σα τό πρόσωπον τοϋ παραδόξου τούτου έπισκέ- 
πτου δθόνη ήνοίχθη καί έφάνη μορφή, δμοία 
μεμβράνη, κατάχλωμος καί κατεσκληκυΐα. Ό 
Γεώργιος έχων τήν κόμην άνορθωμένην, τό μέ- 
τωπον κάθυδρον καί ώσεί ούδόλως ζμφιβάλλων, 

έψιθύρισε μέ φωνήν τραχεΐαν:

— Ό θεΐός μ.ου !
Τό φάσμα έπλησίασεν είς τήν τράπεζαν. Τά 

κατάξηρά βλέφαρά του δέν έκινοΰντο, ύτό τά 
κοιλώματα δέ αύτών έλαμπον δύω δφθαλμοί, 

όμοιοι πρός άνθρακας. Έλθών πλησίον τοΰ Ανε
ψιού του, ήγειρε τόν βραχίονα του καί όστώδης 

χειρ έπεσεν έπί τοϋ ώμου τοΰ αθλίου, ούτινος οί 
όδόντες συνεκρούοντο έκ τοΰ τρόμ.ου. Άφοΰ δ’ 

έπ’ όλίγον παρετήρησεν αύτόν, έστράφη πρός τό 

παράθυρων διά τωϋ όποίου είσήλθε. Πράγμα πα
ράδοξον ! έφαίνετο αίωρούμενος άνωθεν τοΰ έδά
φους, οί δέ πόδες τυυ πεπηδημένοι έντός τής 

οθόνης δέν έκινοΰντο ποσώς.

Ό Γεώργιος ύπό Αοράτου δυνάμεως συρόμενος 
ήκολούθζσε τόν νεκρόν τό παράθυρον ήνοιξε καί 
δ γέρω Μαθιώς ύψωθείς Από τής γής δι’ ύπερ
φυσικής δυνάμεως εύρέθη έντός ολίγου έξω συν- 

οδευόμενος ύπό τοΰ άνεψιοΰ του. Ήφανίσθησαν 
έν τφ σκότει καί οί δύω, ίσχυρά δέ Ανέμου πνοή 

ήχήσασα έν τω δωματίφ έκλεισε τάς θύρας καί 
έσβεσε τά φώτα· τό πΰρ μόνον τής εστίας άνέ- 
πεμπεν ύπόξανθόν τινα Ανταύγειαν, ή τράπεζα 

ήν κεκαλυμμένη ύπό ποτηρίων καί πινακίων, οί 
άνδρες ισταντο όρθιοι καί μόλις Αναπνέοντες καί 
αί γυναίκες έξηπλωμέναι έπί τοΰ έδάφους Α

γνώριστοι. < ί στεναγμοί τούτων όλων άνεμί- 
γνυντο είς τόν θόρυβον τής καταιγίδος.

Έν τοσούτω μετά ήμίσειαν ώραν, οί μάλλον 
τολμηρότεροι ήνοιξαν τούς οφθαλμούς των ώμί- 
λησαν, ήναψαν καί πάλιν τό φώς, άλλ’ δ Γεώρ
γιος έγεινεν άφαντος καί όμως άπέδωκαν ταΰτα 
πάντα είς σκαιάν Αστειότητα. Μετά μίαν ώραν 

έγέλων διά τόν φόβον αύτών, δπότε τό παρά
θυρον ήνοιξε τό δεύτερον δρμητικώς καί έν τω 
μέσω νυκτερινής ήσυχίας, φωνή γοερά ήκούσθη, 
ήν δ’ ή φωνή τοΰ Γεωργίου. Ούδείς έκινήθη. 
Καί δευτέρα καί τρίτη φωνή, άλλ’ δλιγώτερον 
έπαισθηταί, ήκούσθησαν έν τώ μεταξύ. Αί γυ

ναίκες κατελήφθησαν ύπό νευρικών σπασμών, 
οί δέ άνδρες παρ’ όλίγον έειλποθύμουν, ολοι δ’ 
ουτοι, οί πρό δύω ώρών τόσον φαιδρό', άνέμενον 
τόν θάνατον. Ό φόβος των όμως ούτος ήτο ύ- 
πεοβολικός, καθότι τήν έπαύριον, άμα πρωίας
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γινομένης, ήριθμήθησαν και ούδείς έκτδς τοϋ 
Γεωργίου, έλειπεν. Πεμττδν νά προσθέσω, οτι 
ή κατη αμένη οικία πάρκυτκ έγκατελείφθη, 
έκτοτε δέ, δέν ήκούσθη πλέον τι περί τής έξα- 

φανίσεως τοΰ νεκρού και τοϋ ζώντος. Ιδού όμως 
τί συνέβη.

Ό νεκρός τοϋ γέρω Μαθιοϋ κατηυθύνθη πρός 

τι παρεκκλήσιον, έγκαταλελειμμένον άπο πολ- 
λοΰ και κείμενον ε'ς τήν εσχατιάν τοΰ δάσους. 
Ή έσκωριασμένη θύρα ήνοίχθη αύτομάτη είς 
τήν άφιξιν τοΰ νεκροΰ, ό όποιος προύχώρησε πρδς 

τους ερειπωμένους χορούς τών ψαλτών, άκολου- 
θυόμενος ύπδ τοΰ συνοδοιπόρου του. Τότε δύω 
λαμπάδες ήνήφθησαν και φωνή μείρακος ήκού
σθη, ψάλλουσα « τ δ ν *Α  μ ω μ ο ν, » τούτου 
δέ περατωθέντος, έγένετο σιωπή έπι τέταρτον 

τής ώρας.
Ό Γεώργιος είχε προσηλωμένους τους οφθαλ

μούς του πρδς τδ δάπεδον, παρατηρών τά περί 
αύτδν έντρομος και πρδ αύτοϋ έχων τδ πτώμα 
τοΰ θείου του όρθιον και άκαμπτον. Ή αύτή 
φωνή έψαλε τδ «Δεΰτε τελευτά ι

όν άσπασμδν» μεθ’ δ έπήλθε νεκρι
κή σιγή. Μετά τινα λεπτά, τδ πτώμα τοΰ 

νεκροΰ έπανέλαβε την μηχανικήν κίνησίν του 
και ώλίσθησε πρδς τήν θύραν, ένώ at λαμπάδάς 
έσβέσθησαν, καί τδ σκότος έπανήλθε βαθύτα- 
τον, ό δέ Γεώργιος, άν και άκουσίως, όλοέν 

προύχώρει. Ούχ*  ήττον όμως ήλπιζεν οτι ή ά- 
παισία αυτή κωμωδία θκ έτελείωνε- έξ άλλου 
δέν ήτο βέβαιος, ίι διετέλει έν έγρηγόρσει. Πολ

λάκις προσεπάθησε νά φύγη, άλλ’ ή συμπαρ- 
έλκουσα αύτδν δύναμις ήτο ΐσχυροτέρα τής θε- 
λήσεώς του καί δέν ήδύνατο νά άπομακρυνθή 

τής σκιάς τοΰ νεκροΰ. Αί δυνάμεις του εξέλει- 
πον, όπόταν τδ πτώμα έσταμάτησε πρδ τοΰ 
στομίου χαίνοντος λάκκου, εις τδ βάθος τοΰ ο
ποίου κατήλθεν Ό Γεώργιος κα ιήλθε καί αύτδς 
εις τδν τάφον, όπου τδ σώμα τοΰ θείου του έ- 
κειτο ήδη έξηπλωμένον καί άκίνητον ό νέος έξ- 

ηπλώθη πλησίον τοΰ πτώματος καί οί ύφθαλ- 
μοί του διηυθύνθησαν πρδς τδ στόμιον τοΰ τά
φου.

Ή βροχή έπαυσε νά πίπτη, ό άνεμος έκόπασε

κκί όλίγα ώχρά άστρα έλαμπον έν τώ στερεώ- 
ματι. Είδε τότε τήν έπιτύμβιον πλάκα κκλύ- 

πτουσαν όλίγον κατ’ όλίγον τδν τάφον είς τρό
πον ώστε, κατά τινα λεπτά δέν διέκσινεν, εΐμή 
στενήν τινα λωρίδα, διαχωρίζουσαν αύτήν άπό 
τής γήί· Τότε άκριβώς άφήκε τάς κραυγάς έ- 
κ;ίνας, τάς Οποίας οί φίλοι του συγκεχυμένως 
πως ήκουσαν. Πάσα ελπίς όλοτελώς εξέλειπεν 
ό Γεώργιος ήτο αιωνίως κεχωρισμένος άπδ τοΰ 
κόσμου τών ζώντων.

| Ή εξαφάνισές του είχε προξενήσει θόρυβον 
ένεργήθησαν έρευναι 7.x' άνακρίσεις έγίνοντο με

ταξύ τών φίλων του, οί όποιοι διηγήθησαν τα 

συμβάντα. Καί άληθώς, έπί τά ίχνη βκίνοντες, 
άνεΰρον τδ δρόμον, τον όποιον διήνησε κατκ 
τήν άπκισίαν έκείνην νύκτα. Έκ τοΰ παρεκ
κλησίου μετέβησαν είς τδν τάφον κκί άνκσκά- 
ψαντες αύτδν εύρον τδ πτώμα τοΰ Γεωργίου έν
τδς τών αγκαλών ένδς σκελετοΰ.

Σήμερον τκ δύω πτώματα ευρηνται έν τω 

κατ.',ραμίνφ έκείνω τάφω, περιπεπλεγμένα, τάς 
δέ νύκτας, οί διαβάται άκούουσι στεναγμούς 
έξερχομε'νους έκ τίνος οπής τοΰ τάφ'.υ· είναι ή 

Φωνή τοΰ Γεωργίου, οστις παρκκαλεϊ τδν θεΐόν 
του, τδν όποιον έζύβρισε, νά τώ συγχωρήσνι τδ 
σφάλμα του. Καί εινε εξήκοντα ήδη έτη, άφ’ 
δτου εξακολουθεί νά συββαίνρ τδ τοιοϋτον.

- Ιδού, ώς ήκούσατε, όλη ή Ιστορία τοΰ 
τάφου έκείνου.

Καί ταΰτα είποΰσα ή άγαθή οικοδέσποινα, 
έσταυροκοπήθη τρις, ήμεΤς δέ μετέβημεν νά <α- 
τακλιθώμεν, άφοϋ πρώτον έκλείσαμεν καλώς τά 
παοάθυρα τοΰ δωματίου, έκ φόβου μή τδ φάσ
μα τοΰ γέρω Μαθιοϋ έλθδν ταράξη καί ήμών 
τδν ύπνον.

Δ Θ· ΚΑΛΕΜΗΧ 

ότι ό άνθρωπος δέν δύναται νά ζήση 

πΛέον τών 200 έτών· ή τεΛευταία αυτή 
γνώμη εινε βεβαίως ψευδής, διότι μό> ον 
έν τή απαριθμήσει τών κατοίκων έν Άγ- 

γΛία κατά τό 1872 σημειοϋνται 75 ά
τομα, άτινα είχον υπέρ τά εκατόν έτη 
ήΛικίαν. Ούχ ήττον ύπάρχουσι καί άν
θρωποι, ών ή ήΛικία άνήΛθε σχεδόν είς 

τά διακόσια έτη.
Ό "ΑγγΛος θωμάς Παρράϋδ έγεννήθη 

τώ 1Α83 και άπέθανεν τώ 1635, ό έστιν 
έζησεν 159 έτη καί 9 μήνας. Έν ήΛικία 

128 έτών ένυμφεύθη δευτέραν φοράν' τώ 
1635 ήχθη είς τήν αΰ.Ιήν ΚαρόΛου 
καί έκεϊ παρετίθετο αύτώ τόση δαψΊΛεια 
φαγητών καί ποτών, ώστε ένεκεν έΛΛεί- 
^•εως διαίτης άπεβίωσεν. Είχεν έπιβ,ήσει 

10 "ΑγγΛων βασιΛέων. Ναύτης τις έκ 

Νορβηγίας έζησεν άπό τοΰ 162Α μέχρι 
τοϋ 1770, οτε δέήτο 111 έτών τήν ήΛι- 
κίαν ένυμφεύθη έζηκοντούτιδα καί άπο- 
θανούσης αύτής ένυμφεύθη νεάνιδα δε- 

καοκταέτιδα. *
"Ομοιαι περιστάσεις βεβαιωμένοι ύ- 

πάρχουσιν έτι ποΛΛαί. ’Από τοϋ 186 /— 
1878 παρετήρησεν ό Βούχνερος 52 πε
ριπτώσεις άνθρώπων ύπερ τά 100 έτη 
χενονότωι·. Εϊκοσιν έζ άπό 100—110 
δέκα επτά άπό 110—120, δύο άπό 120 
—130, πέντε άπό 130—150, είς μεταζύ 

Ιάϋ—150 καί είς 150.
Ένταΰθα πρέπει νά Ληφθώσιν ύπ’ ό- 

ιβει καί αί επιδράσεις, αιτινες δύνανται 
νά μειώσωσιν ή νά βραχύνωσι τόν βίον 
τοϋ άνθρώπου. Εινε στατιστικώς βεβαιω
μένοι-, ότι αί γυναίκες καθόΛου ζώσι 

περισσότερον ή άνδρες.
Σοφός δέ τις Γά.ΙΛος προσεπιίθησέ 

ποτέ νά άποδείζη ότι αίτιον τούτου εϊνε 
ή μεγαΛειτέρα τών γυναικών εύγΛωττία,

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ έίΙΜΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ
— ZZZOZZL-------

Τις θνητός δεν έπεθύμει νά £ήση μα- 

xpov βίον καί. νά φθάση είς βαθύ γήρας; 
Συχνάκις άκούομεν έν τώ καθημερινά 
βίω ήμών ποΛΛούς Λέγοντας, «."Εχω 
αηδιάσει την (ξωήν/ Ευχαρίστως θά ήθε- 
Λον νά άποθάνω! » Και όμως πάσαι αύ- 

ται al έκδη.Ιώσεις δέν έκφέρονται σπου- 
δαίως. Ό τοϋ θανάτου φόβος εινε Λίαν 
ευνόητος, διότι ούδείς βεβαίως εϊνε ό μή 
φρικιών, αισθανόμενος τήν άπώΛειαν 
τής άτομικότητός τον, είς τήν επάνοδόν 
του είς τόν καθοΛικόν τής φύσεως κόΛ- 

πον η είς τήν άγνωστον έκείνην γήν, 
έζ ής ούδείς τών μεταναστών έπαι ήΛθεν.

Και έν τοΐς άρχαιοτάτοις χρόνοις μά
κρος βίος έθεωρείτο ώς τά μάΛιστα επι
θυμητός· ό Φυσιοδίφης Λουδοβίκος Βού- 
χνερος τρανώς άποδεικνύει τοΰτο έν τινι 
Λόγω του, πρό μικροΰ έκφωνηθέντι. 

Σχεδόν πάντες οί Λαοί της αρχαιότητας 
άπένεμον είς τους ηρωάς των μακρόν 

βίον, κοίτοι πάσαι al ειδήσεις, αί προ- 
βαίνουσαι ποΛύ πέραν τής συνήθους 
διάρκειας τοϋ βίου, δύνανται νά θεωρη- 
θώσιν ώς μύθοι. Μάκρος βίος έθεωρείτο 
πάντοτε ώς μέγα τι άγαθόν. 'Εν άντι- 

θέσει δέ πρός ταΰτα, ό μϋθος περί τοϋ 
αιωνίου Ιουδαίου δείκιυσιν ότι ό βίος δέν 
πρέπει και έπι ποΛύ νά παρατείνηται καί 
ότι ό άνθρωπος τό νά μή δύνηται νά κΛη- 
ρονομήση τι εννοεί τοΰτο ώς τό φοβερώ- 
τατον πάντων. Περί δέ τής δυνατής ήΛι- 

κίας τών άνθρώπων αί γνώμαι τών ~ε- 
παιδενμένων εινε διάφοροι. Ένθεν μέν 
άγγέΛΛεται ότι άνθρωποι έζησαν ύπέρ 

τά 200 έτη, ένθεν δέ ύπάρχει ή γνώμη
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καθόσον ή άσκησις τών γΛωσσικών ορ
γάνων και τον πνεύματος έχει ευνοϊκήν 
ροπήν έπί τήν διάρκειαν τής ζωής.

Καίτοι δέ δέν εϊνε άρνήσιμον ότι ή 
άσκησις τών πνευμόνων και ιδίως διά 
τοϋ άδειν είνε άξιοσύστατος, οϋχ ήττον 
ή αφορμή τοϋ φαινομένου εκείνου, ώς ό 
Βύχνερος Λέγει, κείται έν τούτω, ότι τό 
γυναικεΐον φϋΛον ύποθάΛΛεται ήττον είς 
τάς βιωτικάς μέριμνας και ταΛαιπωρίας 
παρ’ ότι τό ανδρικόν φϋΛον, και ότι ή 
ήσυχος και αρμονική ξωή τών γυναικών 
συμβάΛΛεται είς τήν διατήρησιν τής υ
γείας και μακροϋ βίου.

Δευτέρα έπίδρασις πρός τήν μακρο
βιότατα εϊνε ό γάμος. Στατιστικώς είνε 
έπίσης άποδεδειγμένον ότι διά τοϋ γάμου 
δ βίος καθόΛου μηκύνεται. Κατά τους 
στατιστικούς έπίσης ύποΛογισμούς ό γά
μος δέν πρέπει νά άναβάΛΛηται έπί μα- 
κρόν, τό δέ κοινώς Λεγόμενον «ή μικρός 
ρικρός πανδρεύσου, ή μικρός καΛογερεύ- 
σου» δέν είνε άπορριπτέον.

’Έτι πρέπει νά Ληφθή ύπ’ όιβει και ή 
κΛηρονομική προδιάθεσις, διότι ούδεμία 
ύπάρχει άμφιβοΛία ότι ώςκαί άΛΛα ούτω 
και μακροβιότης κΛηρονομεϊται· παρά
δειγμα τούτου παρέχει ή βασιΛική οικο
γένεια τής Ρωσσίας, ή οικογένεια τοΰ ά- 
ποθανόντος Πάπα Πίου IX, τά μέΛη τής 
οικογένειας Mastai Ferretti, άτινα πάν
τα έφθασαν είς ήΛικίαν 100 έτών. 'Ώστε 
όρθώς έχει τό Λεγόμενον ότι« έν τή έκ- 
Λογή τών γονέων του πρέπει τις νά προ- 
σέχη.»

Τάξις καί ένασχόΛησις έξασκοΰσιν έ
πίσης σπουδαίαν ροπήν. Γωεργοί, κυ
νηγοί, ναϋται, έν γένει πάντες, όσοι ξώ- 
σιν καθαρω άέρι, άποΛαύουσι κατά κα
νόνα μακροϋ βίου, τουναντίον δέ έργο- 

στασίων έργάται, όρύκται κτΛ. βραχυ- 
τέρου.

'Ενδιαφέρων είνε ό επόμενος ύποΛο- 
γισμός: κΛηρικοί, κεφαΛαιοϋχοι, καί α
νώτεροι ύπάΛΛηΛοι κατά μέσον όρον 
ζώσιν άπό 65—66, έμποροι άπό 62, 
γεωργοί"1 καί δασονόμοι άπό 61, στρα- 
τιώται άπό 56, ύπάΛΛηΛοι,, γραφείς, 
Λόγιοι κτΛ. άπό 5S, διδάσκαΛοι άπό 56, 
σοφοί άπό 55 μέχρι άΛ έτών. Ό θέΛων 
νά ζήση μακρότερον, πρέπει νά έπιξη- 

τήση νά γείνη κΛηρικό·, υπουργός ή κε- 
φαΛαιοϋχος. ΜεγάΛη εινε ή ροπή τής 
πνευματικής ένεργείας, διότι μεταξύ τών 
γεραιτάτων εύρίσκονται άνθρωποι, οίτι
νες ποΛύ είργάσθησαν διανοητικώς.

ΆΛΛά καί έξωτερικαί τοϋ βίου περι

στάσεις, ώς 'ενδυμασία, τροφή κτΛ. έ- 
χουσι μεγάΛην σημασίαν. Ή άρίστη ά- 
πόδειξις τούτου εϊνε τό γεγονός, ότι άπό 
τοΰ μεσαίωνος ή κατά έ rov όρον διάρ
κεια τής ζωής τών ανθρώπων πρό 3 — 
άΟΟ έτών μόνον 21 έτη έπέφερεν, ήδη 
εϊνε 30—άΟ, έν δέ τή ΆγγΛία 4S—55 
έτη. Έν τώ ύποΛογισμώ τούτω ύπ' νίβει 
Λαμβάνονται μόνον αί πεποΛιτισμέναι 
χώραι. "Αν ή μέση αύτη διάρκεια τοΰ 
βίου έξακοΛουθή ούτω, πρέπει νά περι- 
μένη τις ότι αύτη θέΛει φθάσει είς τά50 
έτη κατά τόν προσεχή αιώνα. ’Ενταύθα 
παρατηρητέον ότι τό ύγιεινόν τών μεγά- 
Λων πόΛεων ποΛύ έδεΛτιώθη, αί με- 
γάΛαι άσθένειαι σχεδόν έξηΛείφθησαν 

καί ότι έκτος τοϋ καΛΛιτέρου βίου ή ια
τρική γνώσις εϊνε ύπερτέρα ή άΛΛοτε.

Ή αυτή άντίθεσις όία ή μεταξύ μεσαί

ωνος καί νέων χρόνων υπάρχει καί με
ταξύ πενίας καί πΛόύτου. Στατιστικώς 
εϊνε άποδεδειγμένον, ότι ή μέση τοΰ βίου 
διάρκεια τών πτωχών εϊνε σχεδόν ήμί-

σεια τής τών πΛουσίων. ’Ιδίως ή θνησυ- 

μότης μεταξύ τών τέκνων τών πτωχ< ν 
εϊνε καταπΛηκτικώς μεγάΛη· διότι ύπ 
αύτών δεινοτάτη έρείδεται ή κατάρα τής 
πενίας καί τών στερήσεων. ’Ενώ δέ έν 

ΆγγΛία έκ τών τέκνων τών κα.Ιουμένων 
Σαντύ κατά τά πρώτα τής ξωής έτη 
μόνον 7ό\ο άποθνήσκουσιν, ή θνησιμό- 

της μεταξύ τών τέκνων τών πτωχών 

εϊνε 55ο]ο.
Πρός τούτοις Λαμβάνεται ύπ διβει 

κΛίμα καί γεωγραφική θέσις. Ώς πρός 
τοΰτο τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή ΈΛ- 

Λάς, έπειτα δέ αί βόρειαι χώραι προτι
μητέοι τών μεσημβρινών, άΛΛά βεβαίως 
ύπό περιωρισμένους όρους. Αί άρισται 
καί ύγιειναί θέσεις εϊνε αί παρά τήν θά- 
Λασσαν, ή έπί μικρών νήσων, καίτοι ή 
ευεργετική έπίδρασις τής θαΛασσίας αύ
ρας έπί τήν ύγείαν δέν πρέπει ύπέρ τό 
δέον νά έκτιμηθή· ή χειριστή άτμόσφαι- 
ρα ώς πρός τήν διάρκειαν τής ζωής εϊνε 

ή παρά τά όρη, ώς τοΰτο δείκνυται φα- 
νερώς έν ΈΛΘετία. Έν τοίς εκεί έ.Ιώδεσι 
μέρεσιν ή κατά μέσον όρον διάρκεια τοΰ 
βίου είνε 20—30, έν τοίς όρεσι τουναν

τίον 50—60 έτη.
* * 

★

ΔΥΟ ΑΝΘ ΕΝΟΣ

'Η 25 ’Ιουνίου ητο ήμέρκ έςαισία, ό ήλιο; 

ήκτινοβόλει, το παν Ύ,μμχ, ή τρικυμία τή; προ
τεραία; είχε παρέλθει, άλλ’ ή τρικυμία τή; 
καρδία; τοΰ Παύλου έξηκολούθει. Πολλάκις προ 
τοϋ παραθύρου κκθήμενο; και τά; χεΐρα; ώ; 
στήριγμα τή; κεφαλή; έχων ό δυστυχή; Παΰ- 
λο;, παρατηρών τήν γαληνιώσαν Θάλασσαν, 
έσκέπτετο. Το πρόσωπόν του ήλλοιώΘη άπο ζω

ηρού καταστάν πελιδνόν, και έν αύτώ έξεικο- 
νίζετο ή θλίψε; και ή ρζελαγχολία· τά πάντα 
δι’ αύτον ήσαν βάσανο;, οΰδένα έπόθει,.. έκτο; 
τοΰ Θανάτου. Τί τον ώφέλει πλέον ό γλυκύ; 
ζέφυρο;, τά υ.ελωδικζ τών άηδόνων ασιζατα, ή 
ρζ,όσχο; ή άναδιδομένη έκ τών άνΘέων, άφοΰ 
άπώλεσε το Θν οπερ έπόΘει, οπερ έλάτρευεν, ά
φοΰ έχασε τήν φ.όνην έν τώ κόσφ.ω σύντροφον 

τήν ριητέρα του ;
Ναι ! ήθελε καί αύτο; νά άποθάνν), ήθελε 

νά έπανεύρτ; τήν άναπτάσαν μητέρα του, άλλά 
.... άλλά, ήνάπα καί έτερον πλάσμα μετ' 

αύτήν, ήγάπα τήν Άδελαΐδα
Εϋρισκομένη καί έκείνη εΐ; τά; αύτά; σκέ- 

ύει;, εΐ; τού; ίδίου; λογισμού;, τού; αύτού; 
παλμού;, ώ; καί έκεΐνο;, αίσθανομένη, έπαυσε 
πλέον άγαπώσα αύτόν ώ; εραστήν, άλλά λα- 
τρεύουσα ώ; αδελφόν τον έπαρηγόρει, καί μόνη 
αύτή έχεε το βάλσαμον τή; άνακουφήσεω; εΐ; 
τήν τεθλιμμένην καρδίαν τοΰ δυστήνου Παύλου.

’Ορφανή καί αύτη ώ; έμεινε καί έκεΐνο;, ού- 
δένα έχουσα έν τώ κόσμφ σύντροφον πλήν αύ
τοΰ, έφοβεΐτο μή καί ούτο; ύπό το βαρύ τή; 
λύπη; πάθο; άσθενήση καί τότε........... ώ τότε

/ > * * 
άπωλετο !και ή ""ελευταία έλπί; !

Εσπέραν τινα καθ’ ήν αύτη εύρίσκετο προ 
τών ποδών τού έραστοΰ τη;, κοιμωμένου έκ τών 
συνεχών κλαυθμών καί συγκινήσεων, κλαίουσα 
τήν τύχην αύτοΰ, καί αίσθανομένη έαυτήν 
πλέον βαρύ πρόσκομμα εί; τά; συνεχεΐ; μελαγ
χολικά; σκέψεις, καί τού; ρεμβασμού; έκείνου, 
άπεφάσισε νά τον άφηση καί νά κατοικήσν) εί; 
γειτονικόν οίκίσκον μακράν έκείνου δν τοσοΰτον 

ήγάπα !Καί έγερθεΐσα κατησπάσατο τά; μελανά;

του χεΐρας, καί:
— Ύγίαινε Παΰλι, είποΰσα σιωπηλώς, άπ- 

ήλθε θέσασα ϊν τελευταΐον φίλημα έπί τών φλε- 

γουσώ» παρειών τοΰ Παύλου.
Ή νύξ προύχώρει, οί άλέκτορε; έφώνουν 

τό μεσονύκτιον, καί ή δυστυχή; Άδέλα διήρ- 
χετο τά; οδού; τή; μικρά; έκείνη; κωμοπόλεω;

' ζητοΰσα άσυλον. Έφευγεν, άλλά τί; ή αιτία ;5Ι



■402 Ο ΛΟΓΙΟΣ
ΕΡΜΠΣ 403

’β ναί ! εί^αι φρικώδες δ Παύλος παρεφρόνησεν, 

είς τοιοϋτον βαθμόν ή λύπη του έκορυφώθη. Συ
χνότατα τήν έπέπληττε δ'.χ σφχλμχτχ ανύ

παρκτα, πολλάκις τήν έδερνε λέγων:
— Έσύ, ναι, εσύ με τήν έθαψες.
Ή δέ δυστυχής άπήλθεν άκουσίως, χωρίς 

δ Παύλος νά τήν έννοήση, άλλα πώς ήδύνατο 
νά γνωρίζρ άν δ ποθητός της ζή, έάν άσθενή, 
άν τέλος άπέθανε ; Πολλάκις έν και ώ νυκτός 

προ τής οικίας τοΰ Παύλου έφαίνετο σκιά τις 
παρατηρούσα μετά περιεργείας τά παράθυρα, 
και ή σκιά έκείνη ήτο ή Άδέλα. Έμάνθανε 
παρά τών γειτόνων τά περί τής ύγείας του και 
έπειτα έπέστρεφεν εύχχριστημένη είς το πενι
χρόν της δωμάτιον.

Τήν ήρκει τόσον, ήρίσκετα νά τον βλέπγ, και 
άν ήτο παράφρων τον ήγάπχ, τον έλάτρευε 
διακαώς. Ό δέ δυστυχής Παύλος μόνος κατά

μονος είς τήν οικίαν του, ερχόμενος πολλάκις 
είς τάς αισθήσεις του, έσκέπτετο οτι είχε μετά 
τον θάνατον τής μητρός του καί άλλην σύ - 
τροφον, άλλ’ ένόμισεν οτι καί αύτη τον έγκα- 
τέλειπε. Δέν τον άπέμεινε λοιπόν τίποτε άπο 
τον σωτήριον δι’ αύτόν θάνατον, ήθελε ν’ άπο- 
θάνη, καί το άπεφάσισεν.

Έςήλθε τής οικίας του καί διευθύνετο προς 
τήν θάλασσαν ϊνα έκτελέσρ τό φρικώδες τής 
αύτοκτονίας έγκλημα, ινα κατάθλιψη καί φέρΤ) 
είς θάνατον καί έτερον πλάσμα έχον παρήγορον 
αύτόν.

— Παύλε, Παύλε τί κάμνεις ; άνέκραξεν ώς 
τρελλή.

Οί οφθαλμοί της ήκτινοβόλουν, ή ξανθή της 
κόμη έκυμάτιζεν έκ τού άέρος ώς έκυμάτιζεν ή 
προ αύτήςθάλασσα, ή δυστυχής έπασχεν. Εκεί
νος έσιώπα τήν παρετήρησεν από κεφαλής μέχρι 
ποδών, ώς νά μή τήν ειδεν άλλοτε- ίν πύκ ον 
δάκρυ έρρευσεν έκ τών οφθαλμών του καί έστρά 

φη προς τον βράχον.
Παρετήρησε τήν θάλασσαν προς στιγμήν καί 

έπί τέλους ώρμησε προς τδ χάος, άλλά χειρ 
τόν έκράτησεν, ή χειρ όμως έκείνη ούδόλως έκώ- 
λυσε τήν δρμήν τού πηδήματος καί.....................  

κλείσατε τούς οφθαλμούς άναγνώσται, έκρημνί- 
σθ/.σαν άμφότεροι, δ εις σύρων τήν άλλην.

Μετά πέντε ημέρας τά σώματα τών δύο έ- 
ραστών έπλεον έπί τής θα άσσης, ή δέ Άδέλα 
έκράτη είσέτι τον χιτώνα τοΰ Παύλου, δείξασα 
καί μετά θάνατον ή άθώα αύτη ψυχή, οτι δέν 
ήθελε ν’ άποχωρισθή άπ’ αύτοΰ.

♦ *

ειδχιιεις

’ΛχχέΛίεΓαι ή προσεχής έκδοσις ιστο

ρικού συγγράμματος ό 'Οπλοποιός τώ>· 
Λ/είιο.ίόπωχ. Έν τώ συγγράμματι τούτω 
έκτίθενται περίεργα γεγονότα, συνδυάζοντα 
τό τερπνόν μετά τοΰ ωραίου, τό διδακτικόν 
δέ μετά τού ωφελίμου, έν ω άφ’ ετέρου άνε- 
λύσσονται πολυποίκιλαι σκηνα'ι διάφορα τοΰ 
αναγνώστου αισθήματα διεγείρουσαι, μεταφέ- 
ρουσαι δέ αύτόν κατά διάνοιαν είς αληθή 
κυκεώνα βασιλικής αυλής.

Οί τήν έκδοσιν τοΰ συγγράμματος τούτου 
άναλαβόντες x. x. Π. Ραπτόπουλος και 
Α· Σκενδερίδης, προτιθέμενοι διά τήςέκ τοΰ 
πονήματος αύτών τούτου προκυψομένης ώφ:- 
λείας τήν προσεχή έκδοσιν πρωτοτύπου ιστο

ρικής μελέτης, περί ής θ' άναγγείλωσι λίαν 
προσεχώς, κατέστησαν αύτό τοϊς πάσι προ
σιτόν διά τής μέτριας τιμής, ήν ώρισαν διά 
τό δλον άντίτυπον, έξ είκοσι τυπογραφικών 
φύλλων άπαρτιζόμενον τιμώμενον δέ γρ 42.

Δέν άμφιβαλλομεν δέ ότι προθύμως θά 
συμβάλη τό καθ’ ήμάς δημόσιον είς τήν ε
πιτυχίαν τοΰ λαμπρού τούτου έργου, ού τήν 
άπόλαυσιν συνιστώμεν καί ημείς θερμώς 
παντί φιλαναγνώστη.

ΕΛΕΓΕΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΒΕΡΠΤΣΗΝ

Άποθάνοντα εν Νίω την 19 Μαρτίου 1888 

έν ηλικία δέκα έζ ετών.

« Έπί νεκρώ κλαϋσον, έξέλειπε γάρ φώς » 

(Σοφ. Ιησ. Σφαχ. Κεφ. ΚΒ. 41.

§

’"//σο τό καύχημα τοΰ πατρός καί της γραίας σου μάμ- 
[μης, ώ νέε, 

τέκνον έλπίδων χρηστών, αδελφής ή χαρά, Κων
σταντίνε.

ΓΙλήν αδυσώπητος Μοίρα έπέπρωτο βάσκανον δμμα, 
έπί σέ, νεανίαν άκμαίον, άπηνώς νά προσρί^τη.
καί τό ήσύχως λειθόμενον ρεύμα τοΰ βίου φθονούσα, 
τούς γλυκασμούς της χαρας είς δακρύων σταγόνας νά

Νόσος αμείλικτος μέ άρμην έπελθοϋσα μεγάλην, 
φευ! τοΰ θανάτου την κρύαν πνοήν σ' ένεφύσησ' ά- 

[σπλάγχνως.
και έν βραχεί την θερμήν σου μετέτρεψε κλίνην, 
εις τήν ψυχράν και κατάσκληρον πέτραν τοΰ χαίνον- 

[τος τάφου.

§

Νέος και ενχαρις ήσο καλέ και χρηστέ νεανία, 
κ είχες εμπρός σου εΰρύν τόν τοΰ βίου σου δρόμον νά 

[τρέξης.
Πλήν σέ κατέλαθεν αίφνης έρυμνή τοΰ θανάτου ή 

[λαίλαβ· 
κ' έλαχες τάφον ψυχρόν στερηθείς τοΰ φωτός τοΰ ή- 

[λίου !
Πώς ούτω νέος καλός εις τά σκότη τοΰ τάφου κατέβης, 
κ είς πένθος βαρύ τόν πατέρα σου έρρι^ας, Κων

σταντίνε.
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Είς τήν χρυσήν εποχήν τής ζωής σου τδν κόσμον ά- 

[φήκες, 
δν τρόπον τδ εύοσμον ρόδον αρώματα χύνει, και θνή- 

[σκε ι.Κά.12ιον ήτο μικρός ν' άποθάνης ή μήτηρ σ' οπότε, 
βρέφος σε όντα άφήκε μεταστασ’ εκ τού κόσμου άώ- 

[ρως.Ούτω δέν ήθελες γίνει παραίτιος τόσων δακρύων, 
είς τδν πατέρα, τήν μάμμην, άδε.Ιφήν καί τούς φί.Ιους!

§

Π.Ιήν ci.lJ.ai βου2αί τών ανθρώπων και aJJa Θεδν ε

πιτάσσει, 
al δ*  αποφάσεις Αύτού άκατανόητον πέίαγος, χάος. 
Κείσθω Λοιπδν έν ειρήνη τδ σδν ποθεινότατον σώμα, 
ή δέ ψυχή σου έν κό.Ιποις "Αβραάμ σκεπομένη άνέτως. 
παρά τδν θρόνον τής θείας Λαμπρότητας άς πτερυγίζη, 
καί μετά τών Σεραφείμ τδν τρισάγιον ύμνον άς μέ2πη.
Μέμνησο δέ καί εμού τού σοΰ φί2ου έν τώδε τώ κόσμω 
δστις τήν μνήμην σου μέ δάκρυα θά συνοδεύω άπαύ-

[στως.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΧ ΚΑΛΕΜΗΣ.

Ποιηθέν καί έκφωνηθέν έπί τοΰ τάφου 
τοϋ αρχιμανδρίτου Ν. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ 

ύπδ τοϋ ανεψιού του
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Μ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ, Κεφα.ΙΙήνος.

Άποφράς St’ ημάς ήτο τοΰ Σαββάτου ή αύγή 
και πολύ σκληρά μας 'φάνη ή ήμερα Κυριακή.

Είς τήν πρώτην τφ ύψίστφ έπαρέδιδες ψυχήν 
και στην δεύτερη τό σώμα είς την μούρην κρύαν γην.

Πλήν πώς τόσον άνελπίστως θείε νά σέ στερηθώ; 
χωρίς σύμβουλον, προστάτην πώς θά δυνηθώ, νά ζώ;

Φεΰ τα δρέπανα τοΰ χάρου πο'σον εινε άπηνά! 
μέ έπλήγωσε καιρίως καί μ’ άφήκεν ορφανό.

Πουν’ αί πράξεις; ποΰ τά έργα; πουν’ οί λόγοι σ' οί γλυκοί 
μας τ' άφήρεσε τοΰ χάρου τό αμείλικτο σπαθί!

Είς τόν βίον σου έστάθης αληθής χριστιανός 
καί εις τήν άσθένειάν σου άνεδείχθης δ αύτός.

Καί μας έλεγες πολλάκις: «τέκνα μου άν τελευτώ
μή θρηνείτε, μή, μέ κλαΐτε- ουτω έδοξε Θεφ »

Εινε ήδη πεπρωμένου νά σάς άποχωρισθώ 
ώ γλυκύτατά μου τέκνα, καί ’στον Πλάστην ν’ άναβώ.

’Αλλά πώς έγώ δ τάλας νά μή κλαίω καί θρηνώ 
ένώ χάνω έκ τοΰ κόσμου τόν δεξιόν μου οφθαλμό;

Άχ ! δέν δύναμαι, ώ ! όχι, μέ τούς λόγους μου αύτούς 
νά έκφράσω τής καρδιάς μου πόνους κι’ αναστεναγμούς.

Δέν σκοπεύω νά ύμνήσω τήν ζωήν, τάς αρετάς 
καί τά προτερήματά σου καί τάς πράξεις σου αύτάς.

"Εφερες ίερωσύνης σχήμα ίεροπρεπώς
στήν φιλτάτην μας πατρίδα, πάντοτε ήσο πιστός.

Εις τούς συγγενείς σου ήσο Σκέπη, Δόξα καί ‘Ελπίς 
κ’ είς τούς φίλους σου καί ξένους πάντοτε ειλικρινής.

Ήλπιζον έκ τής χειρός σου διά νά στεφανωθώ 
κι’ όχι ‘γώ νά σοΰ προσφέρω στέφανον τόν νεκρικό.

Δέν προσφέρω άπό κλάδους στέφανο καί άπ' άνθόν 
άλλά τής εύγνωμοσύνης στέφανον αληθινόν.

Ό υιός, οί συγγενείς σου κ/ δλ’ οί φίλοι οί πιστοί 
συνηθροίσθημεν στον τάφον, ίνα κλαύσωμεν μαζή.

Τφ θεφ νά δεηθώμεν γήν νά έχης έλαφράν 
τήν ψυχήν σου νά τήν τάξη είς τούς κόλπους ’Αβραάμ.

Σεβαστέ μοι θειε λάβε τελευταίου ασπασμόν 
άν καί θά σέ ϊδω πάλιν, ’πάνω κεϊ ’στον ουρανόν.

Κλίνω γόνυ τφ ύψίστφ, δέομαι αύτφ θερμώς 
τά άνθρώπινά σου λάθη νά κρίνη έπιεικώς.

Τήν προσφώνησίν μου ταύτην έχω φόρον δι’ έσέ 
αντί όσων μοί παρέσχες, ώ προστάτα μου χρυσέ !

Έν Κων]πό>.ει τή 6 Μαρτίου 1888.
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Άπό καρδίας, Ζωήν όλβίαν 

Και εύτυχίαν Τήν εύανθή· 
Έπι τοϋ κόσμου, "Ανευ έντονου, 
Λύπης και πόνου, "Ιν’ άπολαύσγ 
11 ζς τις ποθεί.

Πλήν, εΐ καί τοΰτο Μόνον θ «ρεύει, 
Τρέχων γυρεύι·., Τάλας θνητός· 
Φεΰ ! έπιμ.όνως, θλίψιν, πικρίαν 
Και δυστυχίαν, Άπό ημέρας 

Μέχρι νυκτός . . .

Χθες είς ευώδη, Πλήρη Ανθέων 

Κήπον ώραϊον, Πανευθαλλή’
Ειδον ώραίαν, Κόρην Ακμαίαν,

’Αγγέλου θέαν Περικαλλή.

Ζεφύρου αύραν, "Οπως είσπνεύσγ,
Κ’ έκεΐ έκσβέση Φλόγα δεινήν

Τοϋ πλάνου τέκνου Της ’Αφροδίτης 
θέλ’ ή ψυχή της Τόν ηδονήν . . .!

"Ηδη την δύ'.ν

Πλήν τί γνωρίζει 
Και τόν εύρίσκει, 
Έμπλεων δέους,

"Γπνον ουδόλως 
Τό δάκρυ ρέον 
"Ισως δροσίσει 

Καίοντα πόνον

Δύστηνος κόρη !
"Ιν" Αποκτήστ) 

"Ηθελε κ’ έχει
Κ’ είς την καρδίαν Τήν συμφοράν.

Κ αλύπτει νέφος Την ύπαρξίν της, 
Και την ζωήν της "Οναρ οίκτρόν . . 

Ζητεί εκείνον, Ός τ$ μιμνήσκει 
Πόθον, καί θνήσκει Νυχθημερόν . . . !

Τούτου γνωρίζει <. . 
; "Ενα τυφλόν . . .

"Ανευ ελέους, 
Απατηλόν . . . !

Νυν έχει πλέον . . . ! 
Έξ οφθαλμού- 

Τοΰτο φεΰ, μόνον, 
Δεινοϋ παλμοΰ.

Άννή βουλήσει, 

Ένθους χαρζν, 
Τανϋν, πικρίαν

Πλην, εί καί τοΰτο Μόνον θηρεύει, 
Τρέχων γυρεύει, Τάλας θνητός· 

Φεΰ ! έπιμόνως, θλίψιν, πικρίαν 
Καί δυστυχίαν, Άπό ημέρας 

Μέχρι νυκτός . . . '

(Κ. ξΆ-ΧΛΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΑΕΚΤΑ

Τό πρόσωπόν της, 
Ην έκμαγεϊον 

Πλην είς τό βλέμμα 
Δάκρυ οδύνης

Εύχαρι θειον, 
Ερατεινόν . . . 
Εΐρπεν εκείνης, 

Τό γαλανόν.

Ώχρζν την δψιν 

Μελαγχολία 
Χθες ήν πετώσα, 

Και αναστένει!

Είχε . . Τελεία 

Ταύτην κρατεί . . . 
Νϋν . .. μόλις βαίνει 
Πλην διά τί . . . ;

Πόνος συνθλίβει 
Δεινώς έβλήθη . . ; 
Νϋν, τήν καρδίαν 
Μεστός οδύνης·

Τ’ άγνά της στήθη· 
Διζτρυπγ, 
Παλμός εκείνης, 
Φεΰ! Άγαπα . . .

Κόρη δειλαία ! 

"Ινα γνωρίσγ, 
"Εχει ό έρως, 
Κ’ οιαν ήδεϊαν

Είχε ποθήσει, 
Ποίαν μορφήν 
Εΰθυμον θείαν, 

Φέρει τρυφήν.

Χθες ετι έζη "Ολη εύδαίμων . . ,
Σήμερον δαίμ,ων Τήν τυραννεΐ,
Καί ή ψυχή της Στόνον εκφέρει
Καί ύποφέρει. . . Μάτην θρηνεί . . .

Είς Ατμόσφαιραν Έρωτος, θείαν
Ήλπισ’ εύδίαν, Βίον ήδύν.

Κ’ ευρεν ή κόρη Φρίκην, οδύνην
Κ’ έχει τήν δίνην, Ώς επωδήν. . . !

Ούτως, εις μίαν Στιγμήν καί μόνον.
Φέρει τόν πόνον, Άνθ*  ηδονής·

Κ’ έρμαιον κεϊται Νϋν ύπερτάτης,
Λήθης, Απάτης, Πλάνης δεινής.

* * 
★

Άπό καρδίας, Ζωήν όλβίαν

Καί εύτυχίαν Τόν εύανθή
Έπί τοΰ κόσμου, "Ανευ εντόνου, 
Λύπης καί πόνου, "Ιν’ Απολαύση 
Πας τις ποθεί.

'/Λυτρο.τος γάμος.—Γνωστόν πλέον έ- 

γένετο οτι δλαις αί παοαξενιαις και τά πε- 
ριέργα δέν περιορίζονται μόνον έν Κίνα, άλλα 

πληθϋν τοιούτων παρέχουσιν ήμϊν και αί α
μερικανικό» Ι&οτροπίαι. ’Ιδού τοιοΰτον παρά

δειγμα. Πλούσιος άμερικανός, μεγαλέμπορος 
έν τινι χώρα τών Ηνωμένων Πολιτειών, 

έγραφεν εσχάτως πρός παρισινόν τινα αντα
ποκριτήν αύτοΰ επιστολήν άφορώσαν έν αρχή 
μέν τά περί τοΰ έμπορίου, περιλαμβάνουσαν 

δέ έν τέλει και τά επόμενα.
«Αγαπητέ, άποφασίσας έπι τέλους νά 

νυμφευθώ, μή ευρισκόμενης δέ ένταΟθα α
ξίας δι’ έμέ συντρόφου, παρακαλώ ύμας νά 
μοί άποστείλητε διά τοΰ προσεχοΰς ταχυδρο

μείου νεαράν γυναίκα κάτοχον τών έξης 

προσόντων : Δέον αύτη νά κατάγηται έξ εΰ- 
γενών καί νά άριθμή εϊκοσιν έως είκοσι πέντε 
ανοίξεις, αναστήματος μεσαίου καί διατηροΰν- 

τος τήν άνάλογον αΰτοΰ συμμετρίαν, καλ

λονής ευάρεστου, χαρακτήρας συμπαθητικού, 
διαγωγής αμέμπτου· νά άπολαύη άκρας ύ- 
γείας καί κράσεως ΐσχυράς ίνα δύνηται νά 

ΰποφέρη τάς μεταβολάς τοΰ κλίματος. Δέν 
απαιτώ παρ’ αύτής προίκα. Έάν αύτη άφι- 
χθή συμφόκως τών άνω συστάσεων, μετά 

τής παρούσης έπιστολής έγχειρισθησομενης 
ταύτης υφ’ ύμών, ή τούλάχιστον μεθ’ ενός 
αντιγράφου πιστοποιητικού (διά τόν φόβον 
βεβαίως τών ένεκα απάτης τίνος συνεπειών) 

υποχρεούμαι νά εκτιμήσω τήν περί ής ό λό

γος έπιστολήν καί νά νυμφευθώ τήν φέρουσαν 
μεθ’ ημέρας δέκα πέντε δψεως, καί εις έν- 

δειξιν . ., υπογράφομαι ...»

‘Ο παρισινός ανταποκριτής, άναγνώσας 

τό άσύνηθες τοΰτο άρθρον οπερ κατέτασσεν 

τήν μέλλουσαν μνηστήν έν τή αύτή τών 
έμπορευμάτων τάξει καί ήν ώφειλε νά άπο- 
στείλη πρός τόν πελάτην αύτοΰ, έθαύμασε 
διά τήν συνετήν ακρίβειαν περί τό είδος τοΰ
το τοΰ άμερικανοΰ καί άπεφάσισε νά έξυπη- 
ρετήση αύτόν μετά πάσης τής δεούσης προ

θυμίας. Άμ’ έπος, άμ’ έργον. Εΰρε τήν ζη- 
τουμένην γυναίκα, έρασμίαν τινα δεσποινίδα 

ήτις καί έδέχθη πάραυτα τήν πρότασίν του. 
Έπέβη έμπορικου τίνος άτμοπλοίου μεταβαί- 
νοντος εις Χάβρην, φέρουσα τά άπαιτούμενα 

πιστοποιητικά, δοθέντα αύτή υπό τοΰ άντα- 

ποκριτοΰ. Έν τή απαντήσει έγράφοντο 
τά έξής: «Αγαπητέ, είναι κόρη είκοσι 
καί μιας άνοίξεως, ποιότητος κατασκευής 
καί συμπεριφοράς έκ τών δεουσών. ώς καί υ
μείς αύτός άμα τή έμφανίσει της θέλετε κρί· 

νει.» Πρό τής άναχωρήσεως της 6 ανταπο
κριτής είδοποιήσατο τόν πελάτην αύτοΰ διά 

τηλεγραφήματος. Εμπορεύματα, τηλεγρά
φημα καί ή πρός γάμον δεσποινίς άφίχθησαν 

συγχρόνως είς τόν πρός δν δρον αύτών. Ό 
Αμερικανός μεταβαίνει εις Νέαν Ύόρκην πα- 
ρέστη είς τήν έκφόρτωσίν των. Είδε δέ άξια- 

γάπητον όντος κόρην, ήτις άμα τή προσω
νυμία του, τφ είπε. « Κύριε, έχω συνάλλαγ
μά τι έφ’ υμών οπερ πιστεύω δτι θέλετε 

έντίμως άποδεχθή.» Καί ένεχείρισεν αύτφ 
πάραυτα τήν ύπό τοΰ άνταποκριτοΰ δοθεϊσαν 

αύτής έπιστολήν ώς καί τά πιστοποιητικά. 
«Δεσποινίς, είπεν δ Ύάγκειος· ούδείς ποτέ 

διεμαρτυρήθη κατά τών έπ’ έμοΰ συναλλαγ
μάτων, πολλφ δέ μάλλον τό παρόν, δπερ 
εύχαρίστως άπό τοΰδε αποδέχομαι. »

Τό συνοικέσιον έγένετο ακριβώς μετά δε-
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καπέντε άπό τής δψεως ημέρας μέτω μεγί
στης άγαλλιάσεως και εύτυχίας. Οί δύο σύ
ζυγοι έξακολουθοϋσι ζώ /τες τον ζηλευτόν 
τοϋ μελιτος μήνα.

ΠΟΙΚΙΛΑ
ΦΙΑΟΣΟΦΟΣ ΚΑΊ ΠΟΡΘΜΕΊΣ

Φιλόσοφος είσήλΟεν είς πλοιάριον ίνα δια- 
περαιωθή ποταμόν τοΰ νέου κόσμου.

Διαρκοΰντος τοϋ πλοΰ ήρώτησε τόν πορθ
μέα έάν έγίνωσκεν αριθμητικήν.

— Αριθμητικήν; Όχι, κύριε.
— Αυποϋμαι, φίλε μου, διότι τότε έχά- 

σατε τό έν τέταρτον τής ζωής σας.
Μετά τινα λεπτά τόν έπανηρώτησε.
— Γνωρίζετε μαθηματικά;
- Όχι.
— Καλώς· τότε, ΰπέλαβεν δ φιλόσοφος, 

έχάσατε τό ήμισυ τής ζωής σας.
Τή στιγμή ταύτη τό πλοΐον προσέκρουσε 

κατά παλαιού δένδρου έρριμένου έν τώ ποτα- 
μφ· δ πορθμεύς πηδήσας έπι τής όχθης άπε- 
δύθη τό ένδυμά του καί ήρωιησε τραχ_εως 
τον φιλόσοφον.

— Κύριε, ήξεύρετε νά κολυμβατε ;
— Όχι.
— Καλώς· τότε, ύπέλαβεν δ πορθμεύς, 

ή ζωή σας έχάθη δλόκληρος, διότι τό πλοΐον 
μέλλει νά καταβυθισθή.

¥ *
ΑΝΑΑϊΣΙΣ ΤΟΪ ΕΡΩΤΟΣ

Χημικός τις άνεκάλυψεν ότι δ έρως σύγ- 
κειται έκ δέκα πέντε μερών χρυσοϋ, τριών 
μερών καλής υπολήψεως και δύο μερών ά- 
γάπης.

4 4 ★
ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Τυφλός ήρνήθη νά εξόφληση συναλλαγ

ματικήν προφασιζόμενος ότι αύτη ήτο πλη
ρωτέα άμα τή δ ψ ε ι

4 4 ★
ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΩΝ ΜΕ- 
ΤΑΑΑΩΝ

Ύπάρχουσι τέσσαρες μεταλλικαί ποιότη
τες, διά τών δποίων δ άνθρωπος εινε βέβαιος 
ότι θά εύδοκιμήση έν τφ κόσμω: σάκκος 
χρυσοΰ, λυχνία άργυρά, πρόσωπον όρειχάλ- 
κινον και καρδία σιδηρά.

* V ★
II ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Τρία τινά θηρεύουσιν οί νέοι τής ημέρας : 
τήν σχέσιν πρός νεάνιδα μετά πολλής προι- 
κος, ύποκάμισα τής κόλλας ύψηλά ώς τεί
χος και μύστακα.

ΑΕΜΓΜΛ 1ΪΤ'.

Σκέψαι, ώ λύτρια, καλώς διότι όπως μ’ 
[ευρης, 

Σο'ι λέγω κ’ έπιμένω, 
Θέλεις μικρόν δυσκολευθή.

Οίον δέ μέγα κ’ υψηλόν είμι, έάν έξεύρης, 
Ό,τι έγώ έμφαίνω, 

’Αμέσως θέλει φωραθή.
Φαίνομ’ άείποτ’ έν τή γή, άλλ’ εις τινας, 

[φεϋ, μόνον, 
Τήν έδραν όμως έχω, 

Έν ούρανφ τήν υψηλήν.
’Ιδία, πρός τήν κτήσιν μου αισθάνεται τις 

[πόνον, 
Άλλ’ έντρυφήν παρέχω,

Τοίς όπαδοΐς μου τήν καλήν.
«’Αρκεί, μοι λέγεις, εύκολος ύπήρςε σοϋ 

[ή λύσις, 
Πλήν όντως ή σή κτήσις, 

Δύσκολος εΐν’ έπίσης.»

,Κ. 5\ςλανιδης·


