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Ό παοάορων καθίσταται χτϊιια. ώς lik > 7
zy.z\j'zz δέ έστί σχεδόν έπικατάρατος, διότι 
κατά τό φαινόμενου πρός έξιλέωσιν των α
μαρτιών αύτού παεεδόθη ουτω εις τ'ν διά
βολον. ’Εντεύθεν έξηγηται δ εις τά δύστη
να τής παραφροσύνης θύματα επιβαλλόμενος 
βάρβαρος τρόπος. Ιΐλεϊστοι δυστυχείς μόνον 
ιατρικής θεραπείας ανάγκην έχοντες έκάη- 
σαν, διότι ή ιατρική όλίγην πεποίθησήν είχε 
έφ’έαυτήν, οί μάλλον δέ πεπειραμένοι παρο- 
ρατικοί, κατά τήν μαρτυρίαν τού ζ. Μωδο- 
λέϋ, έσκέπτοντο μόνον πώς νά έλαττώσωσιν 
ολίγον τήν επιρροήν τού δαίμονρς. Άνε·'νώ- 
ριζον τήν υπαρξιν «προπαρασκευής καί δια- 
θεσεως τού σώματος διά τής τών ύγρών συγ- 
χυσεως, παρεχούσης ευκαιρίαν τώ δαίμονι 
ίνα καταστή δεσπότης, τής συγχύσεως δέ 
ταύτης θεραπευρμένης τή βοήθεια φαρμά
κων τινων, δ δαίμων άποοιώκεται καί δέν 
ισχύει πλέον επί τού σώματος».

Κατ’άντρίστροφον λόγον καί δι’άναλόγου 
δεισιδαιμονίας, οΐ παράφρονες γενικώς έθεω- 

ρούντο έν Ανατολή ώς Ιερά πρόσωπα καί έ- 
φερρντο πρός αύτούς μετά μεγάλου σεβασμού.

Έβλεπον έν αύτοϊς κτήματα, αλλά κτήμα
τα τού θείου πνεύματος. Άπέδιδον αύ.τοΐς ι
τον ύπερφυσικόν χαρακτήρα, ον δ 1 Ιλάτων 
έν τώ Φαίδωνι αναγνωρίζει ώς είδος μανίας 
καί όστις δίδει τώ άνθρώπω τήν δύνομιν νά 

έφεύρη δοξασίας καί έργα, άτινα δ υγιής νούς 
αδυνατεί νά έπινοήση. Ή πίστις τών ονεί- 
ρων καί τών προφητειών οφείλει ίσως τήν 
άρχήν εις τάς προσβολάς τής παραφροσύνης, 
άς έξέλαβον ώς έμπνεύσεις προερχομένας κατ’ 
ευθείαν έκ τής Οεότητος.

Μόλις κατά τον III'. αιώνα άπαντώμεν 
άρχάς τινας επιστημονικών έπι τής παρα
φροσύνης θεωριών. Ό Στάαλ, Stalh, πα
ραδέχεται ότι προέρχεται έκ τών τήν προσο
χήν καί τήν περίσκείιν έφελκόντων καί 
κατακυριευόντων παθών ή παραφροσύνη 
κατ’ αύτον έστί πλάνη, άλλ’ ή πλάνη, 
αυτή δέν είναι άμεσον έργον τών δια

νοητικών δυνάμεων αλλά αποτέλεσμα τής 
διαφθοράς καί καταστροφής τών σωμα- 
τικών δυνάμεων. Ή ιδέα αυτή, έκτος μι- 
κράς τίνος διαφοράς, ύπεστηρίχθη καί ύπό 
τινων έκ τών περιφημότερων τού τε παρελ
θόντος καί τού ήμετέρου αίώνος φρενολόγων, 
ώς του ’Ίδέλερ Idel er, τού Γρίζιγγερ 
Criesinler τού κ. Βάιλαργερ Baillarger 
καί ύπο τού φιλοσόφου Έρβαρ.

Μόνος δ Στάαλ, πιστός ώς πρός τούτο εις 
i
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τό αρχικόν αύτού αξίωμα, άρνείται ρητώς 
ότι τής παραφροσύνης ή αιτία δυνατόν νά 
ύπαρξη παθολογική τις κατάστασις τού ορ
γανισμόν, τούθ’ οπερ είναι σήμερον αναμφι
σβήτητου.

Ή τού Γερμανού ιατρού *Άϊνροθ  ( He n- 
roth ) θεωρία ένεκα τών περίφημων ηθι
κών πορισμάτων, άτινα συνεπάγεται, έστι 
σπουδαιότατη· Ό άνθρωπος ούδέποτε καθί
σταται παράφρων, είμη ένεκεν ίδιου σφάλμα
τος καί δ τηρών τήν εικόνα τού Θεού καθ’ 
άπαντα τον βίον έν τή καρδία αύτού, ουδέ
ποτε φοβείται μή τώ οιαφύγη το λογικόν. 
Ή άδημονα, ή έξαψις, ή παραφορά, χαρα- 
κτηρίζουσαι είδη τινα παραφροσύνης άσυ- 
νάρτηταί είσι τής συνειδήσεως διαδηλώσεις. 
11 αανοητική οιαταραςις οεν είναι και οεν 
ούναται νά ή κληρονομική, διότι το λογιστι
κόν έ]*ώ,  ή ά ·λος ψυχή δέν είναι κληρονο
μική. Τό μόνον, οπερ οί γονείς δύνανται νά 
μεταβιβάσωσιν είς τά τέκνα, είσι διαθέσεις 
οργανικά!, άς πάντοτε δυνάμεθα νά πολεμή- 
σωμεν. Ό άνθρωπος κέκτηται δύναμιν ήθι- 
κήν έκ φύσεως είς ούδεμίαν ύποκειμένην δια
στροφήν, έάν δέ ύποκύψη έν τή πάλη, είναι 
εντελώς υπεύθυνος διά τήν ήτταν.

Έκ μέρους ιατρού τοιαύτη θεωρία έχει τι 
τό έκπληκτικόν. Έκτος τού ότι δέν δυνάμε
θα ν’ άρνηθώμεν τήν έκ γονέων έπί τά τέ
κνα μετάδοσιν τής παραφροσύνης, χωρίς νά 
εύ.εθώμεν έν αύταποδείκτφ μετά γεγονότων 
έναντιότητι, δέν είναι θηριώδες νά θεωρώμεν 
τούς παρ άφρονας ώς ένόχευς; άν δέ τούτο 
παραδεχθώμεν δέν πρέπει νά κηρύξωμεν α
νωφελή πάσαν ιατρικήν θεραπείαν, ν’άποοε- 
χθώμεν πάντα τά κατα τών δυστυχών τού
των βίαια μέτρα, καί νά παλινδρομήσουμε? 
έν ονόματι τής επιστήμης μέχρι τής παχυ
λής άμαθείας καί βα.βαρότητος τού μεσαιώ- 
νο;; Καν έτι δύνηται 6 άνθρωπος μέχρι βαθ

μού τίνος νά καταπολεμήση τάς μόλις όρα- 
τάς προδιαθέσεις τής παραφροσύνης, καν δύ
νηται δΓ ύγιεινής ηθικής, έννοειται, καί με
τά μεγάλης έξασκουμένης έπιμελείσς νά ύ-> 
πεκφύγη τινα τών αιτίων, άτινα έστιν ότε 
έπιφερουσι τήν έκρηξιν τού κακού, αύτή αυτή 
ή παρατήρησις τών γεγονότων θέλει αμέ
σως παροτρύνει ημάς είς το νά έπιβεβαιώσω- 
μεν τούτο, καί έν πλείσταις δέ περιστάσεσιν 
είναι αληθέστατων ότι ούδεμία ηθική δύνα- 
μίς έστιν Ικανή νά καταπαύση ή νά καθη
σύχασα; τήν αίφνης έν τώ έγκεφάλω έγειρο- 
μένην τρικυμίαν ώστε δέν είναι ίδιον έπι- 
στήμονος, πολλώ δ’ όλιγώτερον καλοκάγα
θων νά έπιρρίπτωμεν δποιανδήποτε ευθύνην 
έπι τών ουστήνων θυμάτων οργανισμού έν 
παραλυσία ευρισκομένου.

Τό μόνον σφάλμα τού πλείστου μέ’Ο’ας 
τών φρενολόγων ιατρών, μή έξαιρουμέναυ 
ούο’ αύτού τού περιφήμου Έσκιρόλου, έστί 
ίοέα τις ψυχολογική. Όλίγιστοι έζήτησαν 
νά μάθω σι τί ώφειλαν ν*  άπαιτήσωσι παρά 
τών ψυχικών δυνάμεων, τις δ αριθμός αύ- 
τών καί είς τί χρησιμεύει έκάστη έν τή α
ναπτύξει τής ψυχικής ζωής. Αί λέξεις Jo- 
] txo'r, αίσθημα, πάθι^σις, θέΛησις, άντε· 
ζούσιον έλήφθησαν μετά τής παρά τφ λαω 
αορίστου καί αμφιβόλου αύτών σημασίας, 
ούδένα δρισμόν καί επομένως ούδεμίαν ακρί
βειαν έχουσαι. Έξ άλλου οί ψυχολόγοι, καθ’ 
ολοκληρίαν άφηρημένοι έν τή αναλύσει τού 
ίδιου αύτών έ]*ώ,  σπανίως έρριψαν τό βλέμ- 
μα είς τά έκτος*  μή δυνηθέντες νά κατανοή- 
σωσιν έτερόν τι έκτος τής κανονικής ένεργείας 
τών δυνάμεων, άς άνεκάλυπταν έν έαυτοις, 
έπίστευσαν πάντας τούς ανθρώπους πλασθέν- 
τας έπί τού αύτού ψυχολογικού προτύπου, 
ώς έκ τούτου δέ δέν δύνανται νά έξηγήσωσι 
τήν παραφροσύνην.

Καί έν τούτοις καλή τις θεωρία τής παρα

φροσύνης έστι συνάμα καί απαραίτητος έξέ- 
λεγξις, άκριβεστάτη έςέτασις όμοιας θεωρίας 
τών ψυχικών δυνάμεων. Ούτε δ ιατρός ού
ναται νά έννοήση τι έκ τής παραφροσύνης, 
άν μόνον αορίστους καί άαω’βόλους γνώσεις 
τής ψυχολογίας τού ύγιούς ανθρώπου έχη, 
ούτε δ ψυχολόγος γνώσιν σταθεράν καί ακρι
βή τού εγώ κέκτηται, έάν τάς παραδόξους 
αποπλανήσεις καί διαστροφάς, άς αί νοητι- 
καί δυνάμεις ύφίστανται έν τή παραφροσύνη, 
νά έννοήση δέν δύνηται. Ή ψυχολογία ούτω 
πρέπει νά βοηθή διά τών φώτων αύτής τήν 
ιατρικήν καί νά βοηθηται έπίσης ύπο ταύ- 
της, λυπούμεθα δέ καιρίως, τόσον διά τήν 
μέν όσον διά τήν δέ, ότι ή άναγκαιότης τής 
άοελφικής ταύτης αλληλοβοήθειας έστιν α
κόμη γενικώς σχεδόν παραγνωρισμένη.

Ό κ. Despine όλιγώτερον παντός άλ
λου άξιός έστι τής μομφής ταύτης, διότι, 
πριν η αρςηται του περίπλοκου τής παρα
φροσύνης προβλήματος, έφρόντισε ν’ άναπτύ- 
ξη δλοκληρον ψυχολογίαν, ούσαν ίδιον αύ
τού πόνημα, καίτοι παραβλέπει τήν σπου- 
δαιότητα καί τό καινοφανές μερικών τινών 
θεωριών, καί εκλαμβάνει ένίοτε απλήν τινα 
άλλοιωσιν έπιστημονικού τίνος όρου ώς νέαν 
άνακάλυψιν. "Οπως ποτ’ άν ή, ινα άκολου- 
θήσωμεν αύτον έν τή περί παραφροσύνης 
πραγματεία, ανάγκη περιληπτικώς νά άνα- 
φερωμεν τά απαραίτητα καί άξιολογώτε- 
ρα στοιχεία τής ψυχολογικής αύτού διδα
σκαλίας.

Ο κ. Δεσπίν αναγνωρίζει δύο είδη δυνά
μεων κατα πολλά διαφόρων, τάς διανοητικάς 
δυνάμεις και τάς ήθικάς ή δρμεμρύτους. Τού- 

των αί πρώται διαιρούνται είς τρεις*  τήν άν- 
τίληψιν, τήν μνήμην καί τον ορθόν λόγον, 
ών πρώτιστα έργα είσι ή αίσθησις, ή προσο
χή και ή κρισις. Αί τρεις αύται δυνάμεις είσιν 
αληθώς άρχικαί καί αμείωτοι· δέν δύνανται 

2’υτε έν αύτή τή παραφροσύνη νά διαστραφώ- 

σι, καί τό μόνον, όπερ δύναται νά προσβάλη 
καί άλλοιώση αύτάς έστιν ή παρακμή.

Αί δέ ήθικαί δυνάμεις, άς δ κ. Δεσπίν ά- 
vc φέρει ύπο τό όνομα όρμεμφύτους, facultes 
instinctives είσιν έκεΤναι, δι*  ών δ άνθρωπος 
προσκταται τήν γνώσιν τού ένεργεΐ; μετά 
φρονήσεως καί συνέσεως. Διαδηλούνται δ:ά 
τών συμπαθειών, τών κλίσεων, τών αντιπα
θειών, τών προς τά καλά δομώ ·, τών τής 
ψυχής άναγκώυ, ένί λόγω διά τών ένστιγ- 
μάτων. Ή γνώσις, ήν παρέχουσι, οέν είναι 
τό βραδύ καί κοπιώδες τής σκέψεως αποκύη
μα*  είναι φυσική, αύτόματος, θεωρητική. 
Ιίάσα έμφυτος καί είς τάς τού σώματος ή 
πνεύματος άνάγκας άναφερομένη γνώσις, ο
φείλεται είς μίαν τών δυνάμεων τούτων.

Ό κ. Δεσπίν μετρίαν τινά σπουδαιότητα 
αποδίδει είς τών ήθικών δυνάμεων τήν μεθο
δικήν καί έντελή άπαρίθμησιν, έν δέ τώ κα
ταλόγου αύτών παρουσιάζει πάντα χαρακτή
ρα ασυνέπειας καί συγχύσεως. Έκεΐ άπαντώ- 
σι φύρδην μίγδην δ οικογενειακός έρως, ή 
σύνεσις καί ή πρόβλεψις, ή ήμερότης τών 
ήθών, ή έλπίς, δ φόβος, τό αύτεξούσιον, ή μί- 
μησις, ή περιέργεια καί ή αιτιολογία, ή αι
δώς, τό συναίσθημα τού ώραίου, τό συναί
σθημα τού καλού καί τού κακού ή ή ενδό
μυχος αίσθησις, τό θρησκευτικόν αίσθημα 
σύμμικτον μετά τών αισθημάτων τής αιτιο
λογίας, τού σεβασμού, τής εύγνωμοσύνης, 
τής έλπίδος καί τού φόβου. Παρά ταΐς προς 
τό καλόν δρμαϊς, αίτινες δικαίως δύνανται νά 
κληθώσιν ήθικαί, ύπάρχουσι οιεφθαρμεναι, 
πονηραί, άλογοι δρμαί έξισου έμφυτοι, τοιαύ- 
ται δ’ είσιν ή ζηλοτυπία, τό μίσος, η έκοι- 
κησις, ή άλαζονεία, ή κακουργία, ή αισχρο
λογία, ή καταφρόνησις, ή αχαριστία, ή φι- 
λαργυρία, ή απληστία, αί αίσχραί έπιθυ- 

μίαι κ.τ.λ. ι
ΚΆχολουθί7)
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Ένεννήθη έν Άδριζνουπόλει τή 22 Μζρτίου 

τοΰ 1820 έκ γονέων εΰπατριδών κζι εΰσεβώκ 
Έκ φύσεω; ρεπών πρό; τήν παιδείαν, ές απα
λών ΰνύχων γαλουχ ηθεί; ύπό εύσεβεστάτων γο
νέων έν τή Αρετή και τν; αύταπαρνησίζ, γονέων 
οίτιν;; ένεφυσησαν αΰτώ τήν- τοΰ έθνους και 
τή; ’Εκκλησία; αγάπην, πζιδίον έτι παρεδόθ·) 
τώ περιωνύμω Κόδρω τώ έ; "Ανδρου κζίέςέμ.αθε 
τά γραμ.ματικζ κζι έδιδάχθη καλώ; τήν πα
τρώα? γλώσσαν κζι παιδείαν, ήν ήγάπησε και 
ένδελεχώ; έμ.ελέτησεη άναδε'χθεί; άντάςιο; τοΰ 
δ δασκάλου μαθ ητή;. Ταΰτυχρόνω; δεν πζρεΐ- 

δε τά; θευλογικζ; μελέτα;, αλλά τουναντίον 
έν ταϊ; μετά τοΰ διδασκάλου ύμιλίαι; και δια- 
τριβαΐ; θεολογών, κζι τά συγγοάμματα τών 
πατέρων έκμελετών, τροφήν δ’αΰτοΰ κζτζστή- 
σζ; τό Εΰζγγέλ'.ον, μίαν κζι μόνην έπ.θυμ αν 
είχιν, ενζ κζι μόνον πόθον, ίν δνε’ρον, νά ύπη- 
ρετήιρ καί ζγωνιεθρ υπέρ τή; στρατευομένη; 
’Εκκλησία;; ’Εν τούτοι; πρώτον έδιδα ;εν ώ; 
διδάσκαλο; εΐ; 40 ’Εκκλησία;, εΐ; Δ,δυμότειχον 

κζι την ιδιαιτέραν αΰτοΰ πατρίδα Άδριανού- 
πολ'.ν, έν Δ.δυμοτείχω δέ έχειροτονήθη διάκονο; 

ύπο τοΰ τότε μητροπολίτου Μελετίου, πζσά τώ 
όποίω και διηκόνευσε. Μετά τινζ χρόνον προσε- 
λήφθη ώ; διάκονο; παρά τοΰ Τορνόβου Νεοφύ

του, τοΰ μετά τζΰτζ μητροπολίτου Θεσσαλο
νίκη;;

θύτω; ήρ.’ατο του σταδίου Του έκτη; κζ- 
τωτάτη; βζθμιδο; τη; έκκλησιαστ.κή; ιεραρ
χία;, έν ή) ένεγήρζοε- προσελήφθη δέ εί; τά 
πατριαρχεία έπί τη; βζ’πατριαρχία; Άνθιμου 
τοΰ Βυζαντίου και ΰπηρίτησεν έπί οκτώ ολόκλη

ρα έτη ώ; τριτεύων τών πατριαρχικών διακόνων, 
άποστζλεί; πολλάκι; εΐ; πολλά; έπαρχία; ώ; 
έςαρχο;. Είπα ευδοκίμησα; εΐ; τά; θέσει; τζύ- 
τζ; έγένετο δευτερεύων, άκολουθω; μέγα; Αρχι
διάκονο; κζι έν τέλει μέγα; πρω οσέγζ;λλο;. 

Ι.ζτά τό 1 853 πατριζρχεύοντο; Κυρίλλου τοΰ 
Ζζ. προεχε ρίσθη εί; μητροπολίτην τή; έπζρχ'α;.

Κρήτη;, τήν οποίαν έποίμανεν έπί ένδεκαετίαν 
παρζσχών πρό; αυτήν πολυτιμωτάτζ; υπηρε
σία;. Οί έν Κρήτ.η μετά συγζινήσεω; έτι ένθο- 
μοΰντζι τόν σεβάσμιον αύτών μητροπολίτην, 
όέΤ'ίι; άόκνω; πρό; δι’οργάνώκν· τώ-ζ σχολείων 

τή; Κρήτη; εΐργάσθη μετά ζήλου, επιτυχών 
κζι δωρεάν τοΰ τότε Σουλτάνου-ές. 90.000 νσο- 

σίων υπέρ τών σχολών ΤΙεακλειου, Ρεθυμν,υ κζι 
Χαν.’ων, και αυτό; ούτο; προσαρτησα; πλούσιον 

κτήμα τή; Μητροπόλεω; εΐ; τά; σχολά;. Μη- 
τροπολ.τη; δε Κρήτη; ώνπροσεκλήθη ύπό τοΰ 

πατριάρχου Σωφρονίου τοΰ Β' συνοδικόν μ.έλο;, 
διζτελέσα; κζι πρόεδρο; τοΰ μικτού συμβουλίου 
επι δυο ετη άπο τοΰ 1864—6. 'Ο δε αείμνη

στο; ΙΙζτριάρχη; Γρηγόριο; ό ΣΤ' έκτιμών τζ^ ■ 
άρετά; αΰτοΰ διόρισε κατά Νοέμβριον τοΰ 1868 
Μητροπολίτην Διδυμοτείχου,- ένθζ κζι πάλιν 
πολλά έποιήσατο ύπέρ τή; έπαρχία; αΰτοΰ, δω- 

ρουμενο; εΐ; τά σχολειά πάντζ τά δικαιώματα 
τή; πρωτοσυγκελλίζ;. Μ ητροπολίτη; δέ ών· 
Δ.δυμοτείχου προσεκλήθη ενταύθα ώ; συνοδικόν 
μόλο;, κζί τοιοΰτο; διετέλει οτε ό πατριάρχη; 
Γρηγόριο; ό ΣΓ έκουσίω; παραιτηθεί; άπ-χώ- 
ρησε τή; διευθύνσεώ; τών κοινών. Άπολζύων 

τή; έμπιστοσύνη; τών συναδέλφων Αΰτοΰ άρ-- 
χιερέων κζι τών λαϊκών μελών τών δύο σωμά
των, έΐελέγη μετά τήν παρζίτησιν Γρηγορίου 

τοΰ ΣΤ' τοποτηρητή; τοΰ Οικουμενικού θρόνου 
και τοιοΰτο; διετέλεσεν έπι τρίμηνον, παρζση- 
μοφορηθει; κζι ύπό τή; Αύτοκρζτ. Κυβερνησεω; 
διά τοΰ παρασήμου Μετζητιέ δευτέρζ; τζςεω;. 

Τοσούτον δε διεκρίθη ώ; τοποτ.’ρητή; τοΰ οικου

μενικού θ-όνου, ώστε κζτά τήν συγκροτηθεΐ- 
σαν έκλογικήν συνελευσιν έλαβε ψήφου; 62 κζί- 
τοι ούτο; διεμζρτύρετο έντόνω; κζτά πάση; 

αΰτοΰ ύποψ ηφ.ότητο;. Εκλεγεντο; πατριζρχου 
Άνθιμου τοΰ έκ Κουτάλεω; πασέμεινεν ώ; συνο
δικόν μελό;, διωρισθη δ άκολουθω; υπ αυτού 
μητροπ-Ω.ίτη; Άδριανυυπόλεω;. Και τοιουτο- 

τρόπω; έπραγματοποιήθη ή διακαή; αΰτοΰ 
έπιθυμία ι?α ποιμάνρ τήν φιλτάτην του πατρί
δα, ύπέσ-η; σχ'ολά; άνήγείρε, διωργάνωσε. συ

νέστησε, έκκλησία; έκόσμήσϊ και έν-γίνει εί; δ- 
λην τήν πνευματικήν κίνησίν τή; έπαρχία; έ-..' 

δωκεν ώθησιν, παρά πάντων άνομολογουμένην. 
Άσθενήσα; ηλθεν ένταϋθα, τυχών μεγάλων τι
μών έν τοϊ; Πατριαρχείοι;, άναρρώσα; δέ διω- 
ρίσθη μητροπολίτη; Νικαία;. Τοιοΰτο; δέ ών

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο Ε'

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ςιαρχών τοΰ Σωτήρης. Τήν Νίκαιαν έποίμανεν 
έπί πενταετίαν, πρό ένό; δέ έτου; παραιτηΰέν- 
το; τοΰ Άδριανουπόλεω; κ. Νεοφύτου διωρισθη 
πάλιν μητροπολίτη; τή; πατριδο; αΰτοΰ. Λιτό- 

διετέλεσε και συνοδικόν μέλο; έπι διετίαν άνω- 

νισθεί; ύπέρ τών δικαίων τή; ’Εκκλησία;. Κατά 
τό διάστημα τούτο έτιμήθη και ύπό τή; ελλη
νική; κυβερνησεω; διζ τοΰ παρασήμου τών Τα 

βιο;, ένάρετο;, έλάήμων, αμερόληπτο;, δίζαιο; 
Διονύσιο; ό Ε . θελει κλείσει τον οικουμενικόν 
θρόνον διά τή; φιλ,ομουσία;, τή; ηθικότητα; καί 
συνέσεω; αΰτοΰ. Γινώσκων ώ; άριστα τήν έν
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τοΐς πατριαρχείοις ύπηρεσίαν άτε άπδ τής 
έσχατης εις τήν άνωτάτην βαθμίδα τής εκκλη

σιαστικής ιεραρχίας άνελθών, έμπειρος εις τάς 
μεταξύ των κυβερνητικών οργάνων σχέσεις, πο
λυμαθής έν τοΐς άγώσιν έν οΐςέλεύκανε την κό
μην αύτοϋ ΔΙΟΝΓΣΙΟΣ δ Ε', περιβεβλημένος τό 
κύρος και τον όγκον τοϋ έθνους αύτοϋ, άνέλαβε 
τούς οϊακας της ’Εκκλησίας ινα άναδειχθρ δ δε- 

ςιώτερος τών οιακοστρόφιου α/τής. Είθε τδ 
μέλλον νά καταστήση ώχρας τάς γραμμας ταύ- 
τας προ τής λάμψεως πράξεων εύκλεών !

Ε. Κ.

PAUL HETSE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Μεταφρασθεν εκ τοΰ γα.ΙΜκοΰ 

Τπδ

Δ- Μαγκλη·
IWIWVI

Έν Μηραν τή 5 Όχτω6. 1886.

Άπδ οκτώ περίπου ημερών ούδεμίαν λέξιν έ
γραψα. ’Ήμην λίαν κεκμηκυΤα έκ τοϋ ταξειδίου 
μου ! ’Αγνοώ δέ πώς άντί τών ιδεών μοι έπήρ- 
χοντο τά δάκρυα. Φεϋ! μοι ήτα έπιτετραμμέ- 
νον νά κλαίω σκεπτομένη, οτι είχον θαυμάσει 
τήν ώοαίαν ταύτην φύσιν, όπως απευθύνω ταύ- 
τν) το ύστατόν μου «χαΐρε».

Δεν θά ητο κάλλιον νά κλείσω το λεύκωμα 
τούτο και νά άφήσω τάς σελίδας λεύκάς ; Πε
ρί τίνος 5ύναμαι νά τάς πληρώσω, είμή περί 
παοαπόνων άνωφελών; Μοι έφαίνετο, οτι θά 
ητο παρηγοριά τις δι’ έμέ, ινα καταθέσω πά
σας τάς σκέψεις τάς έαπνευσθείσας μοι ύπό τοϋ 
τελευταίου χειμώνος, τοϋ μόνου έναπολειφθέντος 
μοι |ν τή ζωή, έν τώ λευκώματι τούτω. Ή
θελαν νά κληρο5οτήσω το ένθύμιον τούτο εις τον 
αδελφόν μου, εις τον άγαπητόν μου μικρόν Έρ- 
νέστον, μικρόν έτι, ίνα δυνηθγ νά έννοήσγ, τί 
έστι ζωή και τί θάνατος, και ινα βραδύτερον 

δυνηθή νά άναγνωρίσρ τήν αδελφήν του, ότι 
ούδείς θά εύρίσκεται έκεΐ, ινα τώ όμιλήσγ περ; 

αυτής, άλλά, νϋν το παν καθορώ, ήτα άνοη- 
σ α. Δ’,ατι νά τω κληροδοτήσω τήν εικόνα πτω
χής θνησκούσης ; Θά προύτίμων, όπως μέ λη- 

σ7.οντ)σ·’, ττζρζ νζ χχοζξω έν τη wfo*!}  του 
τά ώχρά ταϋτα ίχνη τά έμποιοΰντα έν.οί αύ
τή φόβον, όταν άναπαρίστανται έν τώ ένό- 
πτρω μου !

» * 
*

Την έτπίρχν τή; αύτής ήζέρας.

Δ-.ήλθον δύο ώρας έπί τοϋ παραθόρου μου. Ή 
άποψις εκτείνεται μέχρι τοϋ ωραίου χωρίου ’Ε- 
σλάν5ου, τών τειχών .τής πόλεως, τοϋ·-Γδιζδρό- 

μου τών λεύκων τών καταστολ’.ζουσών το έζ,τε- 
νές πρόχωμα τών οχθών τοϋ Πασσέρ, τών λε·.~ 
βα5ίων, όπου τά πρόβατα βόσκουτι τά ύπδ 

τών μικρών ρυακίων άρδευόμενα χόρτα, καί τέ
λος μέχρι τών ορίων τών οποίων ή ποικίλη 
άλληλουχία κλείει τον ορίζοντα. Ό άήο ητο 
ήρεμος, ήδυνάμην δέ νά διακρίνω τάς φωνάς 
τών περιδιαβαζόντων εις τον κήπον τοϋ Ούασ- 
σερμάου. Τά παιδία τοϋ ξενοδόχου μου παρετή- 

ρουν περιέργως συνοστιζόμενα παρά τήν θύρκν 
και περιμένοντα τδ ύπόλοιπον τής ’έκ σοκολά- * 
της μερίδος μου, ·ήν τοΐς διεμοίρα 'ον.

Μεθ’ δπόσης χαράς έτρεχαν, ινα τήν δείξω- 
σιν εις τήν μητέρα των ! Το τοιοϋτον μέ έχα- 
ροποίει καί, άποκζθισταμίνη ήρεμωτέρα, έλε
γαν καθ’ έαυτήν, οτι ειχον άδικον νά φαβώμαι 
τάς σκέψεις μου. Έγώ αύτή δέν ήθέλησα νά 
διαρρήξω τούς δεσμού; τούς συνδέοντάς με πρδς 

τήν πατρικήν οικίαν, ίνα άπαξ έτι χαρώ τήν 
ζωήν και τήν έλεύθερίαν καί νϋν οφείλω νά ά- 
ποδείξω, ότι είμαι άναξία αύτής; Άναμφιβόλως 
γνωρίζω, ότι ή εύτυχία αύτη έσεται βραχεία, 
άλλά δέν είναι λογικώτερον νά άπολαύσω τδ έκ 

ταύτης θίλγητρον παρά νά περιπέσω εις ά- 
θυμίαν;

Ή ξενοδόχος μοι διηγήθη, ότι πολίτις τις 

τής Μηράν έν θαλερά έτι ήλικία πώποτε μ ή ά- 
σθενήσας έξεμέτρησεν α’.φνίδίως τδ ζήν τήν 

πρωίαν. Ή τύχη μου δεν ητο έπιθυμ.ητοτέρα

τής ΐδικής ταυ ; Άναμ,φιέόλως ήτο ευλογία τις, 
ι·.α μή καταληφθώ αΐφνιδίως ύπδ ταυ θανάτου, 
ώς έκεϊνος δ άνθρωπος, άλλά νά τδ ίδω με προσ
ηλωμένους οφθαλμούς ήσύχως προσερχόμενον. 

Μεγάλην δέ εύγνωμ.οσύνην θά τρέφω προς τον 
γηραιό/ ιατρόν μας, τον άγαπητόν καί πατρι
κόν φίλον, οστις δέν ήθίλησε νά μέ άποκρυψγ, 
τήν αλήθειαν. Έτήρησε τον λόγον του, ον έ5ω- 

κεν ε’ς τήν μητέρα μου έκπνέοοσαν, ίνα είναι 
πάντοτε 5ι’ έμέ αληθής φίλος. Ή βεβαιότηί 
αύτη έπλήρου τήν καρ5.αν μου βαθείας ειρήνης, 
άλλά στεναγμός τις μοι έκφεύγει, όταν οκέπτω- 
μαι τήν ήσυχον καί λυπηράν ψυχήν τοϋ δυστυ

χούς μοι πατρός.
Καλήν νύκτα, μικρέ μου Έρνέοτε, τις θά σε 

θέση, εις τδ λίκνον σου τήν έοπέραν ταύτην καί 

θά σέ διηγηθγ ιστορίας, ινα σε άποκοιμίσρ ;

★

Ί ή 6 Όκτωθρίου.

Άπδ τήν πρωίαν τής έςεγέρσεώς μου αμφι
βολία τις παρεισούσασα έν τφ νω μ.ου μέ κα

ταβάλλει.
Πώς 5έν μοι ήρχετο πρωϊμώτερον ; ’Ήμην τό

σον πεπεισμένη, ώσεί τδ έπραζα. ’Εγνώριζον, 

οτι έκαστον τών εύμειών βλεμμάτων τής μη
τρυιάς μου άποέλέπον έμέ, έπροξένει ε’ς τδν πα
τέρα μου ισχυρόν άλγος, οτι σέν ήδυνάμην περί 
τοΰ ’Ερνέστου νά σκεφθώ ούδέν, επειδή ή μη

τρυιά μ.ου άπεφάσισε νά τον θέσγ, οίκόσιτον 
καί τέλος νά μή τδν ίδω και σκεφθώ πλέον περί 
αύτοϋ. Ό πάτήρ μου θά κλαύστ; έναγκαλιζό- 
μενός με διά τελευταίαν φοράν, άλλά τοϋτο θά 

τδν άνακουφισγ, βλέποντά με αναχωρούσαν .... 
Νϋν δέν ερωτώ έάν έχω άλλα καθήκοντα, ίνα 
έκπλζρώσω, έάν εί /αι συγκεχωρημένον, εφ’ ό

σον τις δεν άπεκατεστη ανίκανος, νά σταύρω
ση τούς βραχίονας καινά διέλθρ τδν χειμώνα 
ούδέν πράττων. Τί δίκαιον έχω, t/α είμαι εύ- 
τυχεστέρα άπειρων άλλων, οιτινες άπειλούμενοι, 
ως εγω, υπο μ.ελλοντος θανάτου, ώγωνίζονται 
άν;υ άναπαύλας μέχρι τής τελευταίας ώρας;

Ίή 8 'Οκτωβρίου.

Ίήν άπόκρισιν, ήν ή κεκμηκυϊα κεφαλή μου 
ήδυνάτει νά εΰργ χθες τήν εύρίσκει σήμερον. 
Έπανήλθον έκ τοΰ πρώτου μου περιπάτου κα
ταβεβλημένη ώς μετ’ έπίπονον εργασίαν -ημέ
ρας. Ούχί δέν είμαι πλέον άγαθή, ίνα δεχθώ 

τδν άρτον τής ελεημοσύνης καί, έάν μοι έφαίνε- 
το γλυκύς, δέν ΰφειλουσι νά μέ τδν προσφέρωσιν.

Καί λοιπόν έάν δέν δύναμαι νά είμαι ωφέλι
μος, πρδς τί νά δίδω βάρος; Ή μικρά μου μη
τρική κληρονομιά μέ έπιτρέπει νά ζώ άεργος, δ- 
περ δέν θά έπιμηκυνθγ έπί πολύ, διότι προαι
σθάνομαι, οτι αΐ δυνάμ.εις μ.ου έκλείπουσι καί 

ύ χειρ ών μ.ου βεβαίως έσεται βραχύς.
Δέν θά έπιστρέψω εις τδν διάδρομον τών λεύ

κων. Μοί προζενεϊ άθομίαν νά εΰρεθώ έν τφ μ.έ- 
οφ τών χαριέντων οθισικών, οιτινες περιδια- 

βάζουσιν ήρέμα βήχοντες καί τρώγοντες σταφυ
λής, ών έκαστος βότρυς φαίνεται φέρων αύτοΐς 
άκτϊνα έλπίδος. Παρ’ δλην τήν κοινήν δυστυ
χίαν, -ητις ώφειλε νά μας συνδέσγ, δέν αισθά

νομαι πρδς αυτούς οϋδεμ.ίαν συμπάθειαν. ’Εκεί
νοι μάλιστα, τών όποιων τδ πρόσωπον εκφράζει 

τήν άθυμίαν ολιγώτερον μ.έ προσελκύουσιν.*Πάν 
τα, δντινα συνήντησα ουδέποτε ώμίλησα προς 
αύτδν έκ τοϋ παραθύρου μου χωρίς νά περιπέσω 
εις άθυμίαν καί γογγυσμόν καί οστις βεβαίως 

θά μ.έ έςελάμβανεν ώς τρελλήν πάσχουσαν τοϋ

το ώς έκ τοϋ πυρετού.
’Γλίγοι τών ανθρώπων δύνανται νά έννοήσω- 

σιν όποιαν έντύπωσιν -ηρεμίας καί μεγαλείου 
παράγ-ει ή λαμπρά αύτη φύσις εις δυστυχή ψυ
χήν, ήτις έπί είκοσι δύο έτη δέν έξήλθε ποτέ 
τής στενής άτραποΰ πολίχνης μονοτόνου καί 
δημώδους. Σήμερον ταζειδεύουσιν ! Καί έγώ έ 
πίσης άπηλλαττόμην τής θλιβερας ταύτης δια
μονής, έάν ό θάνατος τής μ/ητρός μ,ουδέν μέ πα- 

ρίστα ώς καθήκον νά τήν άντικαταστήσω πα
ρά τώ Έρνέστρ. Νϋν όμως ή άζιοθαύμαστο; 
αύτη κοιλάς μοί φαίνεται ώς παράδεισος, ώ; 

άληθής κήπος τοϋ Θεοΰ καί ό άήρ, ον άναπνε'ω 
είναι τόσον καθαρός, τόσον ζωοποιός, ώστε εις 
τήν ψυχήν μ.ου δίδει μεγάλην άνακούφισιν.

(ΑχολουβίΤ).
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Χ· Θ· ΧΡ|ΙΣΤΙΔΟΥ.

Διατί νά φο€ώ[/.ιθχ τον θάνατον, διατί νά 
μή ζώμεν ούτως ώστε, νά μή φοβώμεθα 
τάς συνέπειας ■ του- διατί νά φοβώιιεθα τήν 

στιγμήν ταύτην ένώ είναι προετοιμασμένη 
άπδ απειρίαν στιγμών όμοειδών, Αφού ό θά

νατος είναι επίσης φυσικός όπως ή ζωή, Α
φού και τδ εν καί το ετερον έρχονται εις ί 
ήμας κατά τον ίδιον τρόπον χωρίς νά τά 

αίσθανώμεθα κ°εί χωρίς νκ θαμβάνωμεν γνώ- 
σιν αύτών; άς έρώτήσωμεν τους έςετάζοντας 

τάς Αγωνίας τών άποθνησκόντων καί τους 

συλλέγΌντας τά τελευταία των αισθήματα. 
Θά δμολογήσωσι εξαιρέσει όλίγου Αριθμού ο
ξέων νοσημάτων, καθ’ ί ή ταραχή ή προ- 
ξενουυ,ένη άπδ κινήσεις σπασμωδικάς, φαίνεται 

.051 δεικνύει τους Αγώνας τοϋ ασθενούς, εις 

ολα τά άλλα Αποθνήσκουν ήσύχως καί άνευ 
πόνου- καί αύταί δέ αΐ φοβεραί άγωνίαι εκ
φοβίζουν περισσότερον τούς θεατάς, παρ’ οσον 
βασανιζουσι τους ασθενείς- διότι πόσους έξ 
αύτών δεν εϊδοαεν, οιτινες πνεοντες τά λοί
σθια, δεν είχον ούδεμίαν Ανάμνησιν τόσον έ- 
κείνων τά όποια διήλθαν, όσον καί έκείνων 

τά όποια ύπέφερον είχον παυσει τωόντι νά 
ύπάρχωσι, άφοϋ δεν τους έμενε ούδεμία ιδέα 

τών συμβάντων τής ζωής των τδ πλεΐστον 

λοιπρν τών ανθρώπων Αποθνήσκει χωρίς νά τδ 
αισθάνεται· καί μεταξύ δε ολίγων οιτινες δια- 

τηρώσι τάς αισθήσεις των μέχρι τής τελευ
ταίας πνοής, δεν εύρίσκεται ίσως εις μ ή ε- 
χων ελπίδα επιστροφής πρδς τήν ζωήν.

Ή φύσις κατέστησε, πρδς εύτυχίαν τών 
άνθρώπων, τδ αίσθημα τής ελπίδας ΐσχυρότερον 

τοϋ λογικού. Εις ασθενής, τοϋ όποιου ή Α
σθένεια είναι ανίατος, ό όποιος δύναται νά έν- 

νοήσ/1 τήν ζατάστασίν του άπδ τά -συνήθη 
καί συχνά παραδείγματα· άπδ τά δάκρυα τών 

φίλων ταυ άπδ τήν συμπεριφοράν καί έγκζ- 
τάλειύιν τών ιατρών, δεν πείθεται υ. ’ όλα 

ταϋτα έκ τούτων όλων ότι πλησιάζει εις τήν 
τελευταίαν ταυ .ώραν. Τδ ζήτησα τόσον τον 
ενδιαφέρει, ώστε δεν πιστεύει παρά ε!ς εαυ
τόν δεν πιστεύει τάς κρίσεις τών άλλων, τάς 

θεωρεί, ώς φόβον λίαν άβάσημον έν οσω συλ
λογίζεται, δεν· σκέπτεται, δεν κάνει ή δι’ ε

αυτόν. καί άφοϋ τά πάντα άποθάνωσι, ή 
Ελπίς ζή άκόμη. 'Ρίψον τους όφθαλ.μούς σου 

έπι ένΟς Ασθενούς, οστις εκατόν τάκις σαί εί
πε ότι αισθάνεται τον έκυτδν του προσβα/λό- 
μενον ύπο τοϋ θανάτου. Ές.'τοσον τί συυ.βαίνει 
έπί τοϋ προσώπου του,οτε άπο άπεοισκιύίαν τώ 
Αγγείλεις οτι τδ τέλος του έφθασε.(Ι) ό Ασθενής 
ούτος λοιπόν δεν πιστεύει ο, τι λέγει· έχει φό

νον μικράν Αμφιβολίαν, μικράν τινζ Ανησυχίαν 
διά τήν ζατάστασίν του· Αλλά πάντοτε όλι- 
γώτερον φοβείται άφ’ ότι έλπίζεν καί έάν δεν 

έγείρουν τον τρόμον του μέ τάς λυπηράς φροντί
δας, καί μέτήν πένθιμον ετοιμασίαν, ήτις προη
γείται τοϋ θανάτου δεν θά τον έννοήση τλ- 

τε έρχόμενον.
‘Ο Θάνατος δεν είναι λοιπόν τόσον φοβερόν 

πρκγ-μα όσον τδ φανταζώμεθα- κακώς τον κρί- 
νομεν μακρόθεν είναι εν φάντασμα τδ όποιον 
μας τρομάζει όρώμενον Από τινα άπόστασιν 
καί όπερ εξαφανίζεται όταν τδ πθ.ηςιάζομεν 

ώστε περί αύτοϋ έχαμεν γ-νώσεις έσφαλμένας,τδ 
θεωροϋμεν δχι μόνον ώς τήν μεγαλειτέραν δυσ
τυχίαν, άλλά καί ώς συνοδευόμενον άπο τους 

μεγ'αλειτέρους πόνους καί τάς έπιπονωτέρας βα- 
σάνους. Έπροσπαθήσαμεν .νά μεγεθύνωμεν είς 

τήν φαντασίαν μας τάς άπαισίας ταύτας ει
κόνας, καί νά αύξήσωμεν τους φόβους μας, κ,ρί- 
νοντες καί περί αύτής τής φύσεως τών πόνων. 
Ό πόνος ούτος θά είναι ύπερβολικδς, φεύγουσι, 
οτε ή ψυχή άποχωρίζεται τοϋ σώματος· δύνα

ται επίσης νά διαρκή έπί πολύ’ καθότι ο χρό-

4) Θελεις ΐδει τδ προαωπόν του νά υεταβληΟή 
όπως ανθρώπου εις τόν οποΤον άγγελλεις απροτ 
οπτόν τι.

νο; επειδή δεν έχει άλλο μίτραν παρά τήν Α
διάκοπου σειράν τώ/ ιδεών μας, μίζ στιγμή ο
ξέος πόνου, εις τδ διάστημα τής οποίας αί ΐδίαι 

αυται διαδέχονται άλλήλας μετά ταχύτητας 
Αναλόγου τής σφοδρότητας τοϋ κακού, δό/αται 
νά μας φζνή διαρκέστερα ένδς αιώνας, εις τδ 
διάστημα τοϋ όποιου οί πόνοι ούτοι ρίουσιν ήσύ- 

χως καί σχετικώς πρδς τά ήσυχα αισθήματα, 

τά όποια μας συγκινοϋσι συνήθως. Όποιον φι
λοσοφικόν λάθος ύπάρχει εις τδν συλλογισμόν 

τούτον !
Δεν θά ήξιζι νά σημειωθ/j, αν ήτο ά/ευ συνέ

πειας· Αλλά, ώςμή ώφειλε, έπενεργεΐ διά τής ε
πιρροής του έπί τής δυστυχίας τοϋ Ανθρωπίνου 

γένους· καθιστά τήν δψιν τοϋ θανάτου έκατον- 
τάκις φρικωδεστέραν άφ’ ό, τι δύναται νά ήναι 

πραγματικώς.
Καί έάν δ Αοιθζός τών Απατωκένων έκ τοϋ 

εϋλογοφζνοϋς προσχήματος τών ιδεών τούτων 
δεν ήτο έλάχιστος, ήθελε/ είσθαι Ανάγ'κη ό συλ
λογισμός ούτος νά καταστρέφηται καί νά γίνη- 

ται φανερόν τδ σφαλερόν αύτοϋ.
Ότε ή ψυχή ένοϋτζι μετά τοϋσώματος, αί- 

σθανώμεθα ύπερβολικήν εύχαρίστησιν, ζωηράν 

τινα χαράν έκπλήττουσαν κζίφέρουσζν ήμαςείς 
έκστασιν; όχι· ή ένωσις αυτή γίνεται χωρίς νά 
τήν αΐσθανώμεθα- καί ή άποχώρησις έπίσης πρέ

πει νά γίνηται κατά τδν αύτδν τρόπον, χω- 

μ'ς δηλ. νά διεγείρη ούδέν αίσθημα.
Ποίαν εύλογον αιτίαν εύρίσκουσιν όπως πι- 

στεύσωσιν ότι ή άποχώρησις τής ψυχής άπδ τοϋ 
σώματος δεν δύναται νά γίνν] άνευ υπερβολικού 

πόνου; τίνα τά αίτια άτινα δύνανται νά πα- 
ραγάγωσι τδν πόνον τούτον καί νά τδν αίτιο- 
λογ'ίσωσι; ό πόνος ούτος εδρεύει εις τήν ψυχήν 

ή εις τδ σώμα; ό πόνος τοϋ σώματος είναι πάν
τοτε Ανάλογος τής Αδυναμίας αύτοϋ· κατά τήν 

στιγμήν τοϋ φυσικού θανάτου τδ σώμα είναι 
πλέον Αδύνατον παρά ποτέ- δεν δύναται λοι

πόν νά αίσθζνθή, παρά έλάχιστον πόνον, ή μάλ

λον ούδένα.
’Εκ τοϋ γαλλικού.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ
----π=0=-----

Τδ δηιιοτικδν χημεΐον τών έπιστημονικών 
Αναλύσεων καί πειραμάτων καθιδρυθέν έν Πα- 
ρισίοις κατά τδ 1878 έπί σκοπώ Απολύτως δη- 

μοκρατικώ, προώρισται πρδς προφύλαςιν πλου

σίων τε καί πτωχών, προ πάντων όμως τών 
πτωχών, άπδ τών πρδ πολλοϋ έν τώ έμπορίω 

τών θοεπτικών ύλών εΐσαχθέντων νοθεύσεων.
Τδ χημεΐον τούτο σύγκειται έκ τοϋ ισογείου 

καί τών ύπογείων τοϋ στρατώνος τοΰ Άστεως 

ήτοι εύρίσκεται έν τώ Απεράντω έκείνω οΐκο- 
δου.ήματι τώ Απέναντι τής Παναγίας, ύπδ τά 

γραφεία τής διευθύνσεως τής Αστυνομίας.
Τδ ισόγειον είναι συνέχεια Αλλεπαλλήλων 

τμημάτων. Έν πρώτοις άπαντα τδ γφαφεΐον 
τών παραλαβών καί τών άπογραφών, ένθα τδ 
δημόσιον κατατίθησι τά πρδς άνάλυσιν δείγ'- 

ματα· ειτα τδ γραφεΐον τοϋ διευθυντοϋ καί τδ 

ιδιαίτερον αύτοϋ έργοστάσιον, ή αίθουσα τών 
σταθμών, τδ μέγα χημεΐον καί ό μέλας θά-· 

λαμος.
Κάτωθι, εις τδ ύπόγειον, ένθα καταβαίνει τις 

διά κλίμακος είκοσι βαθμίδων κειμένης εις τδ 

άκρον τής μεγάλης τοϋ ισογείου αιθούσης, ύ- 

πάρχουσι τρία έργαστήρια, έν έκάστω τών ο
ποίων δύνανται νά έργασθώσι τέσσαρες χημι
κοί, μία αίθουσα διά μεγαλειτέρας έργασίας, ώς 
Αναλύσεις όργανικάς, μεγάλας Αποστάσεις κτλ. 
δεύτερος μέλας θάλαμος, Απέραντος Αποθήκη 
διά τά έσφραγισμένα καί τέλος τδ έργαστή- 

ριον τών όξέων καί διαφόρων άλλων χημικών 

προϊόντων.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ.
Τδ’προσωπικδν τοϋ χημείου, εΐ καί συνέκειτο 

έν Αρχή έξ ένδς διευθυντοϋ, ένδς ύποδιευθυντοϋ 

καί τεσσάρων χημικών, ώφειλεν ν’ άνταποκρί- 
νηται πρδς τάς Απαιτήσεις τοϋ δημοσίου, έξε- 

τάζον τά κατά τάς πρώτας ήμέρας προσενε- 
χθέντα δείγματα. Προσετέθησαν λοιπόν Αμε-
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σως έπιτηρηταί έχοντες ντσΑα,'> ίχ Six~:eyu- 
σι τάς αγοράς κζί νζ έπισκέπτωνται παντός 
είδους κζταστάυ-ατα γευσίαων υλών.

Δέκα καί τέσσαρες τών έπιθεωοητών τού

των άφιερώθησαν σχεδόν Αμέσως εξ» την εργα
σίαν τών Αναλύσεων. Τών αιτήσεων τοϋ δημοσίου 
πολυπλασιαζοαένων πάντοτε, έγένετο ανάγκη 

ν’ αύξηθγ και τό προσωπικόν.

Σά,μερον οί υπέρ τούς τριάκοντα Αριθμούμε- 
νοι έξελεγκταί είσί διηρημένοι εις δύο· τούτων 

οί μεν πρώτοι περιέρχονται τούς Παρίσιους και τά 
πέριξ καθ’ έκάστην πρωίαν, λαμβάνουσιν έξ έ
καστου μέρους, όπερ επισκέπτονται, δύο δείγ
ματα έκ τοϋ είδους τών εμπορευμάτων, τά ό

ποια τοϊς φαίνονται ύποπτα και φέρουσιν αύτά 
εις τό χημεϊον. Οί δεύτεροι δέ είσί πεπειραμένοι 

προγεϋσται ύποχρεωμένοι επίσης νά λαμβάνω- 
σι τά υπό τοϋ δημοσίου εις τό χημεϊον φερό- 
μενα δείγματα και νά παραδίδωσι τάς αποδεί

ξεις τών Αναλύσεων.
’Εκτός τούτου δώδεκα έκ τών περιερχομένων 

έξελεγκτών έχουσι τόν τίτλον Αστυνομικών ύ- 
παλλάλων. Τό μέτρον τοϋτο έλά,φθη, ινα έχω- 
σιν ουτοι τό δικαίωμα νά είσέρχωνται παντα- 

χοϋ και έν καιρώ Αντιστάσεως νά έχωσι την 
συνδρομήν τών κλητήρων.

Έν αρχή ύπεχρεοΰντο νά ζητώσι βοήθειαν 
παρά τοϋ αστυνόμου της συνοικίας, Αλλ’ ό αρ

χών ούτος άλλοτε Απην, άλλοτε ημποδίζετο 
ύπό διαφόρων ύποθέσεων και οτε έπανηρχοντο 
δέν ευρισκόν τι τό ύποπτον, διότι οί ειεποροι 
λαμβάνοντες καιρόν έξηφάνιζον αύτό.

Οί εις τάς Αναλύσεις χρησιμοποιούμενοι χη

μικοί και πραγματογνώμονές εΐσιν είδικώς διγ- 
ρημένοι και τοϋτο είναι τό μόνον μέσον, δι’ ού 
δύνανται νά έπιτύχωσιν άμεσα Αποτελέσματα, 

ταχείαν και Ακριβή έζέλεγξιν. Οί μέν εΐσιν ε

πιφορτισμένοι την Ανάλυσιν τών οίνων, ετεροι 

τοϋ γάλακτος, τοϋ βουτύρου κτλ.
Έν τούτοις οί προγεϋσται τών οίνων δύναν

ται έν Ανάγκη) νά έξετάσωσιν έπίσης και τό 
όζος, τόν ζύθον, τόν μηλίτην, ώστε εΐσιν Ικα

νοί ν’ άναπλνρώσωσι ά και ν’ Αντικαταστησωσι 
τούς άπόντας.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Τζ ύπό τοϋ δημοσίου φερόμενα δείγμ,ζτζ πζ- 

ρζλαμβάνει υπάλληλος, εγγράφων έπι δ.πλοτύ- 

που τόν αριθμόν της ύποθά,κης, τό είδος τοϋ 
δείγματος, την χρονολογίαν της Αγοράς, τό ό-, 

νομα καί την διεύθυνσιν τοϋ κατατιθέντος, έπι 
τέλος την τιμήν τοϋ εμπορεύματος, τό επάγ
γελμα καί την διεύθυνσιν τοϋ πωλητοϋ.

Τό άμισυ της έν τώ διπλοτύπω άποδείξεως 
πζοζδίδοται τώ κατατιθέντι μετά σηυ,ειώσεως 

ύποδεικνυούσης την ημέραν καθ’ θ)ν προσελθών 

πρέπει νζ ζητηση τζ αποτελέσματα της αΐ- 
τηθείσης Αναλύσεως.

ΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ.
Αί Αναλύσεις διά,ρηνται εις δύο κατηγορίας, 

τάς μέν λεγομένας ποιοτικάς ά Απλήρωτους, 
τας δέ ποσοτικζς πληρωτάς.

Αί μ.έν πρώται άπλην έκτίμ-ησιν τοϋ κζτατι- 
θεμένου προϊόντος δίδουσιν εΐςτβ δημόσιον χωρίς 
νζ δειζωσι την σύνθεσιν αύτών ή εκτίμησες 

αυτή δηλοϋται διζ τών λέξεων : καλόν, μέτριον, 

κακόν Αβλαβές, κακόν έπιβλαβες ·η παραπε- 
ποιημένον.

Αί δέ ποσοτιζζί, δι’ άς πληρωτέον κατά την 

φύσιν αύτών Από 5—20 φράγκα, γνωστο

ποιούσε τώ κατατιθέντι την Ακριβή σύνθεσιν τοϋ 
προϊόντος. Έν τοιαύτη περιπτώσει ό πρός τοϋτο 
υπάλληλος επισυνάπτει τη Αποδείξει συνάλλαγ
μα πληρωτέον εις τό δημαρχιακόν ταμεΐον.

dIva προληφθη η έν τζϊς αϊθούσαις της πα
ραλαβής τοϋ χημείου συσσώρευσις, κζί προ πάν

των ϊν’ Απαλλαγή τό δημόσιον ανωφελούς κόπου 

καί ματαίας Απώλειας χρόνου, δ αρχηγός της 
Αστυνομίας δι’ εγκυκλίου της 10 Ιουνίου 1881 

ένετείλατο ταϊς Αστυνομικαϊς άρχζϊς νζ δέ- 
χωντζι έν τοϊς γραφείοις αύτών πάσαν υποθή
κην θρεπτικών ύλών πρός ανάλυσιν διδομένην 
Αλλζ διζ τάς δωρεάν μόνον δηλ. διά τάς μ.η 

ύπό έαπορευοαένων γιγνομένας αιτήσεις.

Τά έν ταϊς Αστυνομικαϊς άρχαΐς παραδιδό- 
μενα δείγματα έπίσης φέρονται κατά παν δύω- 

ρον εις τό πλησιέστερον ταχυδρομείου της Αστυ

νομίας καί τίθενται έντός κιβωτίων (ad hoc) 

άτινα μετακομιζονται καθ’ έκάστην εις τό χη

μεϊον ύπό τών τούς φυλακισμένους έν τώ γενικώ 
της Αστυνομίας γιαφείω φερουσών κυψελωδών 

άααξών.
Τό της μεταφοράς τοϋτο μέσον χρησιμεύει 

εξίσου και διζ τζ ύπό τών περιερχομένων έξελεγ

κτών λαμβανόμενα δείγματα.I I Μ
Πάντα τά έν τώ χημείω εισερχόμενα προϊόν

τα Ακόμη καί έκεϊνα, ών η ανάλυσις γίγνεται 
δωρεάν, Αναλύονται κατά ποσότητας, καί έπξ 
τούτων ό διευθυντής τοϋ χημείου έπιτίθησι 

την Απόδειξιν της έκτιμησεως αύτοϋ ώς καλού, 

μετρίου 5) κακού.
Πζσαι αί διά τό δημόσιον Αναλύσεις γράφον

ται έπι διπλοτύπων.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ-
Σκοπός τοϋ χημείου είναι ν’ Αποδείξγ δι’ 

αναλύσεων χημικών η φυσικών τό άδολον, 

τ·ην νόθευσιν η τηνπαραποίησιντών 
κατατιθέμενων Αντικειμένων.

Ό σκοπός ούτος είναι ακριβώς διακρι

τικός.
Αί έκθέσεις τών Αναλύσεων στέλλονται εις 

τά γραφεία της διευθύνσεως της Αστυνομίας, 
■■ητις φέρει έπι τοϋ β·ηματος τών δικαστηρίων 

τούς ΰποδεικνυομένους δόλους καί ένεογεΐ τάς 
κατά τόν νόμον καταδιώξεις. ’Από της ίδρύ- 

σεως αύτοϋ το χημεϊον προσπαθεί νά δρίσγ 
διά πολυαρίθμων Αναλύσεων τόν μέσον όρον της

ιών μάλλον εύχρηστων θρεπτικών 
τοϋ οίνου, τοϋ ζύθου, τοϋ μηλίτου,

συνθέσεως 
ύλών, ώς
τοϋ γάλακτος, τιοϋ βουτύρου, τοϋ καφέ, της 
σχοκολάτης, τοϋ οξους. Έπι πλέον έξετάζει, τά

έν τη μυροποιία εύχρηστα φαρμακευτικά 
προϊόντα, την αναλογίαν τοϋ μολύβδου έν δια- 
φόροις μετάλλοις καί συσκευαϊς, τά έν τοϊς τροφί- 
μοις διάφορα όζέα, τόν χρωματισμόν τών κο
σμημάτων, τών σιροπίων, τών γλυκυσμάτων, 
καί τών διά τοϋ θειϊκοϋ χαλκού τό Αρχικόν 

πράσινον άναλαμβανόντων μελιπάκτων τών 
οσπρίων.

Ακολουθεί,,

ALEXIS BOUBIER

D ΕΡΪ0ΡΟΣ
Μυθιστορία 

ρεταφρασθεΐσα έκ τοϋ ΓαΑ.Κκοϋ

ΥΠΟ

Χρήστου Θ. Χρηςτιδου.

Η ΙΑΝΘΟΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑ

ΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ

(^Συνε/. ίδε τεύχος ΑΖ. σελ. 15)

Ή νεάνις ύψωσε την κεφαλήν, τό διαυγές αύ- 

της βλέμμα προσηλώθη πρός τόν όμιλοϋντα 

αύτη καί Απάντησε:
-—Κύριε, ονομάζομαι Καρολίνα Βαλλιέρου, εξ- 

μι ράπτρια παρά τγ Κ. Ώμον, καί κατοικώ πα< 
ρά τη μητρί μου έν τδϊ όδώ τοϋ 'Αγίου ’Ια

κώβου.
'Ο Αστυνόμος έξεπλάγη έπι τγ άρεμία, μεθ’ 

άς έγένετο ·ή Απάντησις αυτή, παρετά,ρησε 
τόν φύλακα ώσεί έλεγε : «Τί μοί διηγεΐσθε λοιπόν 

οτι αύτη δέν ήθέλησε νά όρ-ίλησγ.» Ήρώτησε:
— Άνεγνωρίσατε την δυστυχή γυναίκα ητις 

ύπάρχει εκτεθειμένη;
—Μάλιστα, Κύριε, Απάντησε ·ή Καρολίνα, 

ηρνούμην ν’ Απαντά,σω προς τον Κύριον τούτον 
νομίζουσα οτι Αποφεύγω όύτω πολυαρίθμους πε
ρισπασμούς, Αλλ’ η άρνησίς μου έλαβε τοιαύτην 

σπουδαιότητα, ώστε προτιμώ κάλλιον νά ου.ι- 

λάσω.
—Τίς έστίν η γυνή αύτη;
—Πελάτρια της προϊστάμενης μου, ονομάζε

ται δέ Ελένη Βερδιέρου, έκάλουν δ’έπίσης αύτ·ην 

ίανθοφόρονΚυρίαν.
—Εΐχετε σχέσεις μετ’ αύτης;
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Εις τήν έρώτησιν ταύτην ή νεάνις έποιήσατο 
κίνημα τι οπερ δεν διέφυγ'ε τον άστυνόμ.ον, δι- 
οτι Αντήλλαξεν εν βλέμ.μα μετά τοϋ φύλακος, 

ζΛλ’ αυτή άπήντησεν Αμέσως μετά παραδόξου 
ύφους.

-— Ούχί, κύριε, ούχι!
— Ούδεμίαν σχέσιν είχετε μετ’ αύτής;

— Ούχι κύριε.

— Πόθεν γινώσκετε αύτήν;
—Ειπον πρδςύμάς, κύριε, έπανέλαβε ζωνρως 

6 νεχ έργάτις, αύτή έστι πελάτρια τοϋ κατα
στήματος έν τω όποίφ εργάζομαι . . . “Άπαξ 
ίίόον αυτήν προ δέκα ημερών, ήρχετο εις τδ έρ- 
γαστήριον όπως παραγγείλη τον έρυθρδν μανδύ- 

Λν, οστις ύπάρχει άνηρτημένος ύπεράνω τής κε- 
ραλής αύτής.

Γινώσκετε τήν κατοικίαν αύτής;
Ούχι, Κύριε, Αλλ’ ή Κυρία πρέπει νά γνω- 

ρίζγ, αύτήν.

— Ή Κυρία;
■ Ναι, ή προϊστάμενη μ.ου.

Ούδεν πλέον γινώσκετε περί αύτής;
—Ούδέν, κύριε.
—Ούίέν, Απολύτως ούδέν;. . . Άνεγνωρίσατε 

αύτήν καλώς, θέλετε νά ίδητε αύτήν πλησιέ- 
στερον;

.... ούχι κύριε . . . Καθικετεύω ύ- 
μ.άς, οι νεκροί μοί έμποιοϋσι φόβον.

Επι τινας στιγμας έπεκράτησε σιγή, έπειτα 
ό ό Αστυνόμος και ό φυλαζ ώμίλησαν χαμηλοφώ- 

νωςοδε πρώτος Αποτεινόμενος πρδς τήν νεαράν 

ραπτριαν, είπε προς αύτήν μετά προσηνούς ύφους.
— Κακώς επράζατε, τέκνον μου, υ.ή εΐπούσα 

προς τον κύριον φύλακα ο,τι είπατε πρδς εμέ . .
Ηθελετε δυνηθή νά μεταβήτε εις τήν ύμετέ- 

ραν εργασίαν και μ’ Απαλλάξητε τής επιπόνου 
ταύτης άνακρισεως. Έλάβομεν τάς σημειώ
σεις, άς έδώκατε πρδς ήμάς ήδη δύνασθε ν’ 
άπέλθητε.

— Ά ! Εύχαριστώ ύμΐν, κύριε, άπήντησεν 
ή Καρολίνα μετά βαθέως στεναγμού.

Ο αστυνόμος ώδήγησεν αύτήν αύθις μέχρι 
τής θυρας τού γραφείου, και ένώ ό φύλαξ έμελλε- 

ν’ άνοιξη εις αύτήν τήν πύλην τής οδού, εϊπε 
πρδς ενα των έλθόντων μετ’ αύτού ανθρώπων ;

— Στέφανέ, συνοδευθητι ύπδ τοϋ Κροσσίνου 
και ακολουθήσατε αύτήν τήν μικράν . . . παρε- 
λάσατε εκεί . . . τοποθετιθήτε, καί τήν έσπέ— - 
ραν ταύτην τήν έκθεσιν.

Ή νεαρά ράπτρια μόλις ειχεν έξέλθει καί τά 
δακρυα ηρξαντο να ρεωσιν άπδ τών οφθαλμών' 

αυτής . . . έπειτα ήρξατο νά τρέχη χωρίς 
νά Ι'δη ότι οί δύω πράκτορες Κροσσΐνος καί Στέ

φανος παρηκολούθουν τά ίχνη αύτής

Φθάσα έπι τής κρηπίδες τού Άγιου Παύλου 
έστη αίφνης καί έφάνη σκεπτομένη έπι έν ολόκλη
ρον λεπτόν,· Αγνοούσα δέ ό,τι έπραττε, ώμιλει 
διαλογιζομένη :

— «ργασθώ σήμερον, τούτο θέλει ιζ.ο£. 
είσθαι Αδύνατον, διότι μέλλουσι νά ίδωσι τον 

πυρετόν οστις μέ κατατρύχει. . . Νά μετα.βώ- 
παρ αύτω. . . ούχι, τούτο ήθελεν ειοθαι Ανά
ξιον !.. . καί έπιθυμώ. . . προτιμώτερόν έστι 

να επιστρέφω εις τήν κατοικίαν μ.ου, θά εϊπω 
εις την μητέρα οτι πάσχω έξ "ημικρανίας . . . 
αύτη δε θά μοί έπιτρέψη ν’ άναπαυθώ. . . καί 

μόνη θ’ αποφασίσω περί τοϋ πρακτέου.

Άφοϋ λοιπδν άπεφάσίσεν ή Καρολίνα έπέ— 
στρεψεν αμέσως καί έπανακάμπτουσα εις τά 
εαυτής βήματα, διήλθε διά μέσου των έπιφορ- 
τισθεντων ίνα παρακαλουθήσωσιν αύτήν πρα
κτόρων, χωρίς νά ϊδη αυτούς καί άνέβη τήν 
κρηπίδα μέχρι τής γέφυρας τής ’Αρκόλης, προσ
παθούσα ν’ άποφύγη ούτως, όπως εύρεθή αυθις 

προ του απαισέου μνημείου, οπού έκινδυνευσε 
νά συλληφθη ούτωσί πασαδόξως.

Βαδιζουσα ταχέως, άφίκετο μετ’ ολίγον εις 
τήν οδόν τού Άγιου ’Ιακώβου. 'Ότε δέ ή νεά- 

νις έγένετο άφαντος έντδς τής δεντροστοιχίας 
τής οικίας αύτής, ό Κροσσΐνος καί ό συνάδελ
φος αυτου εΐσήλθον παρά τώ απέναντι εύρισκο— 
μένω οΐνοπώλγ, οι δύω κατάσκοποι έπιον, κα’- 
έπειτα ό Στέφανος, σπογγέσας τδν έκ τού οίνου 
ρυπανθέντα μύστακα αύτού, είπεν ήμιφώνως 
προς τδν Κροσσΐνον.

— Θά μεταβώ πρδς. άναζήτησιν πληροφο— 

ριών έν τή συνοικία καί μετά μίαν ώραν θά σ’ 

έπανεύρω ένταύθα.
Καί έξήλθεν.
Ή Καρολίνα άνέβη μετά σπουδής τά τέσσα- 

ρα πατώματα τής μητρικής κατοικίας. Ή δέ 

μήτηρ αυτής, ΐδοΰσα αύτήν έπανερχομένην ώ
χραν, μετά βλέμματος πυρετώδους, καί τδ μέ- 
τωπον έχουσανκατάβρεκτον έκ τοϋ ίδρώτος, 

ειπεν πρδς αύτήν έκπληκτος καί ανήσυχος :
— ’Ό ! Θεέ μου, τί τρέχει ;
-— Ούδέν, μήτερ, ή κυρία μου μοί έδωκεν 

άδειαν διά τήν ήμέραν ταύτην, ΐδοΰσα με 

ασθενή.
.__Ασθενή ! . . . είσαι Ασθενές τέκνον μου ;
— Μικρόν πράγμα· ή ημικρανία μου· μετά 

δύω ή τριών ώρών άνάπαυσιν δέν θά σκεφθώ 

πλέον περί τούτου.
Βεβαιωθεΐσα, ή γραία γυνή ένηγκαλίσθη τδ 

εαυτής τέκνον, έπειτα ώθήσασα εύρύ θρανίον 

εις τή,ν γωνίαν τού παράθυρου, θεισα προσκεφα- 
λαιον έπι τού νώτου αύτού, ύπεχρέωσε την κό
ρην αυτής ν’ ά.ναπαύθή. Ή δέ Καρολίνα έοα- 
πλωθεΐσα έπι τοϋ πεπαλαιωμένου θρανίου καί 

έχουσα τήν κεφαλή,ν προς τα οπίσω, τους ο
φθαλμούς ημίκλειστους, παρεδόθη εις διαλο- 

γιαλούς.
Ή δέ μήτηρ παρατηρήσασα αύτήν έπί τινα 

λεπτά, άπεχώρησεν Ακροποδητί λέγουσα.
— Κοιμάται, μεταβαίνω Αθορύβως εις το 

έργον μου. Καί έξήλθε κλείσασα άνευ κρότου τήν 

θύσαν τού δωυ.ατίου. ι *
Ή Καρολίνα έσκέπτετο :
— ’’Οταν μάθ,ρ ότι εκείνη Απίθανε-, τϊ θέλε'ι 

πράξει αύτός ; . . ■

Β'.

Ο ΠΤΩΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Γήςνεας Καρολίνας Α.ναχωρησασης έκ τ/,ςΜόρ- 
γης καί παρακολουθουμένης ύπδ δυω πρακτόρων, 
ό Αστυνόμος ειχεν άποστείλει Αμέσως ίία προ- 
σκαλέση κατά τάς ύπ¥τής νέας έρ.γάτιδος δο- 

θείσας σημειώσεις, καί μετά μίαν ώραν ένεφανί- 
ζετο εις τδ γραφεΐον τής Μόργης Ανήρ τις πεν
τηκοντούτης σχεδδν κομψώς ένδεδυμένος.

Έδήλωσε δέ πρδς τδν αστυνόμον ότι εκαλείτο 
Βερδιέρος- είχε δέ μεταβή παα’ αύτφ, έν τή 
όδώ Γαϊλλόν, όπως πλ'/ροφορήση αύτδν οτι 
νεαρά τις γυνή περιβεβλνμένη έρυθρδν μανδύαν 

ειχεν εύρεθή νεκρά κατά τήν "πρωίαν τής ημέ
ρας έκείνης. Ή δέ γυνή αύτού, Ελένη Βερδιέρου, 
ειχεν αναχωρήσει κατά τήν ιδίαν νύκτα έκ τής 
οικίας φέρουσα ένδυμασίαν παρομοίαν, καί δέν 

ειχεν επιστρέφει.
Ό Φύλαξ, Ακολουθούμενος ύπδ τού Αστυνό

μου, ώδήγησε τδν άνθρωπον παρά τώ πτώματι.
‘■’Οτε δ’ εΐδε τδ πτώμα ακίνητον καί έξη- 

πλωμένον έπί τής πλακός, ό δυστυχής έοέβαλε 
κραυγήν, έπεσε γονυκλινής, καί, δραξάμενος τών 

χειρών τοϋ θύματος, καταφιλών αύτάς είπε 
μετά σπαρακτικών λυγμών :

"Α ! τήν δυστυχή, ήτο Αληθές ! . . . Ελέ
νη . . . πτωχόν παιδίον! Ελένη . . . σύγγνωθί 
μοι . .. *Ω ! Θεέ μου! . . . Θεέ μου ! . . .

Καί όλολύζων, κλαίων, βεβυθισμένος εις βα- 
θεΐαν θλίψιν έκινδύνευε νά πέση. Οί ύπάλληλ,οι 
Ανήγειραν καί ώδήγησαν αύτόν, κλονιζόμενο'/ 

εις το γραφεΐον.
Ό Αστυ'.όμος προσίκάλεσον αύτδν νά καθήσή,- 

έπειτα δέ άνακρίνας επί τινας στιγμας καί ΐδών 

αύτδν μάλλον ήσυχον, τον ήρώτησεν :
— Άνεγνωρίσατε τήν πτωχήν γυναίκα . . . 

αύτήν έζήτεΐτε ; . . .

— Μάλιστα, κύριε, μάλιστα ! τδ πτωχό’'1 
παιδίον . . . Είναι ή σύζυγός μου . Ελένη . . . 
’Ώ . Θεέ μ.ου, Ανευρίσκω αύτήν ένταύθα . . . γυ
μνήν Απήντησεν ό δυστυχής μετά λυγμών .

— Είναι σύζυγος ύμών . . . καί συνεβιούτ^ 

όμού ;
-—Μάλιστα, κύριε-,·. . . Αλλά προ παντός 

παρακαλώ ύμάς . . . Κύριοι, άρατε αύτήν . . . 
άπδ τής πλακός ταύτης . . . άς θέσωσιν εις 
αύτήν tv ένδυμα . . . Άποσυρατε αυτήν . . . τα-

ΧΖΙ Χζ (ΧύΤ/,ν 7.GCG VJ.rA . . .
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Τδ παιδίον έπαυσε τρύγον και πάρε- 
τήρησευ άσκαρδαμικτί τον νέον έξιχνι- 

αστην συσπάσαντα τάς μελαίνας δφρεϊς 
τον.

—Είνε μάγισσα, έξηκολούθησε λέγων 

ρετ αποφθεγματικού ύφους.
— Μάγισσα, μάγισσα άνέκραξεν ό 

συρφετός τύν παίδων.»
Η μικρά κόρη, περίτρομος κατέφυγεν 

εις την καλύβην, κλείσασα την θύραν 
“λλ’ ή κραυγή «Μιά μάγισσα» άντή- 

χησεν ετι περισότερον, οπότε ρικρά με- 
λάγχρους χειρ, έρριψεν διά τοϋ ήμια- 

ι οίκτου παράθυρου ογκύδες γεώμηλον 
κατα τύν πολιορκητών. Κραυγή οδύνης 
ιινηγγειλεν ότι τδ βλήμμα δέν επεσεν 

ει τύ κενύ. Ετερον γεώμηλου παρη- 
κολούθησεν, τδ αυτό, ειτα τρίτον καί 

τέταρτον· έν συντόμω δέ ήρχισεν πί- 
πτονσα χαλαζα γεωμήλων, ώ>· τά πλεΐ- 
στα έφερον καλόν αποτέλεσμα.

Λναμφιβόλως είνε ράγισσα, έπανέ- 
λαβεν δ Θωμάς άποσυρόμενος κατησχη- 

μένος, έπι κεφαλής τής συνοδίας.
- Ας έπιστρέιβωμεν, έπρότεινευ εις 

άγυιόπαις τολμηρότερος ?τώ>- άλλων καί 

ας τή άποδώσωμεν τά γειίίμηλά της.»
Πριν δ έτι λάβη ό θωράς καιρόν όπως 

ιαμαρτυρηθή κατά προτεισεως βαλού- 

σης είς κίνδυνον τάς πατρικός ύαλους, 

παρουσιάσθη γυνή υψηλή, μελάγχρους, 
έν τύ μέσω τύν νεαρών άγυιοπαίδων 
διαμοιράζουσα αϋτοίς γρονθοκοπήρατα 
δεξιά και αριστερά., καί τρέψασα αυτά 

είς φυγήν, ως ομάδα νεοσσών έσύναξε τά 
] εώμηλα, καί είσήλθευ είς τον οίκίσκον 

τοϋ οποίον έκλεισε τήν θύραν.
Ο νέος Θωράς καί οί σύντροφοί του 

χωρίς ν άπολέσωσι καιρόν έπανέκαρ- 
ραν διά της αυτής όδοϋ έν μεγάλη σπου

δή καί συγχύσει ώθοϋντες άλλήλους, 
φθάσαντες δέ είς τήν απέναντι όχθην 
ήδυνήθησαν νά συμπεράνωσι τά είς τδ 

εσωτερικόν τής καλύβης συμβαίνοντα. 
Αί δξείαι κραυγαί τής κόρης κατεδείκνυον 

τοϋτο σαφέστατα.

Λυπούμαι διότι την ωνόρασα μάγισ
σαν διελογίσθη ό νέος Θωράς ταχύτερου 
βαδίί,ων ΐνα ρή άκούση τά παράπονα 
τοϋ θύματος.

Τήν έλυπήθη εί.Ιικρινέστερον ακόμη, 
ότε μίαν ώραν αργότερα είσήλθεν είς τδ 

οίκημα του.

Ωνόρασεςρειγισσαν τήν κόρην ναύ

την, τύ είπεν ό πατήρ τον μέ ψυχρόν 
καί οργίλου τόνον. 'Ονομάζεται Φλώρα' 
όπως δέ ρή λησμονήσης τοϋτο έν τύ ρέ.Ι- 
λοντι άκολούθησόν με.

Η υπό τοϋ κυρ Θωμά Μεχίνου τεθεΐσα 
είς ένέργειαν μέθοδος πρδς ένίσχυσιν τοϋ 

μνημονικοϋ τοϋ υιού τον, προήρχετο κατ’ 
ευθείαν έκ τής Σπαρτιατικής σχολής.

π'άΡ& δέ τόσον αποτελεσματική, ώστε 

ο νέος ήρως παρητήθη πάσης άλλης υ
ποτροπής. Εν τούτοις τδ ολέθριου τοϋτο 
όνομα έφηρμόσθη έπιμόνως 'είς τήν δυ
στυχή Φλώραν.

Ή μήτηρ της τήν δνόμαζεν 'Άνναν! 
τιλλ’ οϊ κάτοικοι τής Μανεβίλλης, μι.

ιίδη τδ έξης πλήρες έρωτος Νορμανδικόν 

άσμα:
'Ω. έρως, ώ αγνέ σιτινθήρ εστίας αοράτου, 

Χωρίς σοΰ δλη σκυθρωπή ή φύσις καθοραται! 
Χωρίς σου στίλβ’ ή φλογερά ρομφαία τοϋ 

[θανάτου, 
Καί ή απελπισία φεϋ ! είς μνήματα πλα- 

[νάται ’ ‘

'Π Σεραφίνη ήτο πολύ καλή πλέ- 
κτρια ώστε δέν εϊχεν άνάγκην νά έχη 
πάντοτε τούς οφθαλμούς προσηλωμένους 
έπί τοϋ έρ)·ου της- κατά συνέπειαν ευκό
λως, παρετήρει τδ τοπίου τδ όποιον διε- 
γράφετο έν τύ πλαισίω τοϋ παράθυρου : 
τά μεγάλα δένδρα τοϋ «.Περάσματος» 
εξαφανιζόμενα εντός ομιχλώδους ουρα
νού, τούς λίθους τής μικράς γέφυρας ά- 

παστράπτοντας έκ τής υγρασίας, καί 
λίαν πλησίον, όμιλον νεαρών νησσών 
αϊτινες έπαιζον ΰπδ τήν βροχήν πλήτ- 
τουσαι τάς πτέρυγάς των. Η Σεραφίνη 
διενοήθη ότι ή θέσις δέν ήτο ευχάριστες, 
και τή διέφυγε μάλιστα νιι εϊπη ύώηλο- 
φώνως μέ ύφος λίαν περιφρονητικόν 
«ότι ουδέποτε τις διήρχετο έπι τής ye-· 

φόρας ταύτης.»
Κατά τήν στιγμήν ταύτην, καί όπως 

■τήν διαύ-εύση, σκιά γυναίκας τίνος μέλά- 

γηνο)· έπί κεφαλής εφάνη έ)·τή σκιά τοϋ 
«Περάσματος». Ή Σεραφίνη ήτις ουδέπο

τε εϊχεν ίδεί νά φέρωσι λάγηνον κατ αυ
τόν τον τρόπον, παρετηρησε μετ εκπλιγ 
κτον βλέμματος. Είδε κορασίδα δεκα- 
τριετή ίγ δεκατετραετή, αναστήματος λε
πτού, τής όποιας οί καταμέλανες οφθαλ
μοί καί ή κόμη εϋρίσκοντο έν παραδόξορ 

άρμονία μέ ττρ- ωχρότητα καί τη)· σο

βαρόν έκφρασιν τοϋπροσωπου.

/Ακολουθεί)

κροί τε καί μεγάλοι έκτδς τοϋ κίρ Θω
μά καί τοϋ νιοϋ του έξηκολούθουν νά 

τήν ονομάζουν Τ'Αννα ή μάγισσα».

Η.
Ό κυρ Θωμάς ΜεχΙνος δυσηρεστήθη 

μετά τής αδελφής τον, όταν αύτη έκτμ- 

φενθη τον Πέτρον Λαμπέρ, τον ράπτην 
τής Φωντένης, μεθ' ου είχε φιλονεικίας 
διά τδ ύφασμα ένδς έσωκαρδίου. Οπότε 

όμως δ ράπτης άπέθανεν, ή δυσαρέσκεια 
έλησμονήθη, καί ή χήρα Λαμπέρ μετά 
τής μονογενούς θυγατρός της έπεσκέφθη 

τον αδελφόν της. Ή Σεραφίνη ήτο νεα
ρά κόρη δεκαεξέτις, δροσερά, ροδόχρους 

κίιι ευτραφής, μεθ’ ωραίων κυανών ο
φθαλμών. Θωμάς ό υιός, ό όποιος μόλις 
ήρίθμει δεκαεπτά ανοίξεις, τήν ενρε πο
λύ τής όρέξεώς του. Αν και δεν αι τηλ- 
λαξαν όμως ούτε υποσχέσεις, ούτε γλυ
κείς ερωτικούς λόγους, εν τούτοις άπασα 

ή Μανεβίλλη άνέμενε τδ προσεχές αυτών 
συνοικέσιο)·. Καί αντόι οί ίδιοι δέν τδ η- 
ycdot’K ποσώς καί τοϋτο θανμασίως ήρε- 
σκε πρδ πάντων τω θωμά, όστις έπι 
τή πεποιθήσει ταντη εδείκνντο λίαν πε
ριπαθής ευρισκόμενος πλησίον τής ω
ραίας ίξαδέλφης τον.

Τοιουτοτρόπως ήρέρατ τιυά, βρο

χερόν, οι δύο μεμνηστενμένοι ενρί- 
σκοντο είς ιδιαιτέραν συνέντενξιν. Π Σε

ραφίνη είχε πρδ ολίγου καθεσθή πρδ τοϋ 
παραθύρου τής αιθούσης διά νά πλεζη. 
0 Θωμάς μόλις τήν είδεν είς τήν θέσιν 
ταντην έσπενσεν είς σννέντευξιι · μόλον 
ότι αί απασχολήσεις του τόν έκάλονν 
αλλαχού. Λεν έμακρηγόρησε μει’ αυ
τής. Διότι ό Θωμάς δέν έγνώριήε πολ
λά νά όμιλνγ άλ.ΐ έμενεν όρθιος όπισθεν 
τής έδρας της, έχω)· τάς ψείρας έτπδς 
των θυλακίων, καί ήρξατο έλαφρει νά"
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Η ΜΑΓΕ7ΘΕΙ2Α ΚΟΡΗ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΜΜΕΤΡΟΝ

ΥΠΟ

Ηλιλ Χρ· Ραπτοπουλου

I.

Η ΆνθοΰΛα μια ήμέρα τοΰ Malov δροσερή, 
είς περίπατον εΰγήκε. Ητο ’μέρα γιορτερή. 
Τί ωραία μέρα ήτο! τί Λαμπρότατος καιρός! 
ΕΙχεν άνατείΛΛ’ ό ήΛιος, ύπερήφα,νος Λαμπρός. 
"ΟΛ’ ή φύσις έγεΛοΰσε- ώστε όΛοι χαρωποί, 
ΈγεΛούσαν μέ εκείνους, όπου ήσαν σκυθρωποί. 
Τά πουΛάκια είς τά δένδρα, έκεΛάδουν τρυφερά. 
Καί καθένας έζηπΛοΰτο, μέσ’ είς μέρη δροσερά.

♦ ¥

Έπί τέΛους, ή ΆνθοΰΛα πού νά ’πάγη έρωτα, 
Κ έν τω άμα ’ποφασίζει. Είναι, Λέγει, περιττά. 
Δι ’εμέ διασκεδάσεις, τήν καϋμένη τήν πτωχή, 
’Ποΰ ’σ τον κόσμον άπό τώρα, είμαι πάντα μοναχή. 
Ή καρδιά μου καθ’ ήμέρα καίει, Λιόνει σάν κερί, 
Καί αισθάνομαι θά φύγη καθώς φεύγουν οί καιροί. 
Σάν ΛουΛοΰδι ’ποϋ τον ήΛιο, πριν άκόμη καΛοίδή, 
Το φυσήσ’ ένας αέρας καί αυτό ζεριζωθή.

★
Ώς αδύνατο ΛουΛοΰδι «αί εγώ ή ταπεινή, 
θά χαθώ άπό τον κόσμο, θά χαθώ ή ορφανή! .., 
Ταϋτα Λέγουσα ή κόρη, σ’ τον πΛησίον ποταμό, 
Διηυθύνθη σκεπτομένη, τον δικό της τον καύμό. 
— Βήματά τινα μακράν της, ένας νέος σοβαρός, 
θά τό μάθητε τίς ήτο- ήδη δέν είναι καιρός.
ΉκοΛούθει κατά βήμα, μέ βρεγμένους όφθαΛμούς, 
είς όΛοΛυγμούς πνιγμένος καί μεγάΛους στεναγμούς.

★
ΒΛέπων οϋτω τήν ΆνθοΰΛα, έΛυπείτο καί αυτός, 
Καί ’σ τον πόνο της ζητούσε, Ινα γίνη ιατρός ..,, 

Καί ενώ είς επισκέψεις, δΛ’ οί ά ΙΛοι χαιρετούν, 
Οίτε συγγενείς ή φίΛους, καί «πώ? έχουν» έρωτοΰν. 
Ή ΆνθοΰΛα Λυπημένη προχωρεί ’σ τον ποταμό,] 
Με τά δάκρυα ’σ τά ’μμάτια, καί ’σ τά στήθη στενα- 

[γμό· 
Κ' επάνω σέ μια πέτρα κάθεται καί άρχινα, 
’Σαν μωρό παιδί νά κΛαίη, καί τά στήθη νά κτυπα.

it
— Ώ, Θεέ μ’ εΰΛογημένε! Παναγιά μου’σπΛαγ- 

[χνική !
Σώσατέ με! ΘέΛω γίνει έκ τών πόνων φθισική .. . 
Άχ! Θεέ μου! μία ’μέρα, καί εγώ καΛήν άς ’δώ, 
Νά γΛυτόσω απ’ τούς πόνους τούς φρικτούς όπου 

[τραβώ ! ...
Κ ενώ έζηκοΛούθη νά οδύρεται πικρά, 
Είς τον ώμον της ήσθάνθη μίαν χείρα ν’ α.κουμβα. 
Άνερρίγησ’ ή καϋμένη- καί τό σώμα της ίδρώς, 

[περιέχυσε ψυχρός.

II.
Ητ ό νέος ό όποιος ήκοΛούθ’ άπό μακράν ... 
Ο καϋμένος άμα είδε, τέτοια κΛάμματα πικρά. 
Δέν έβάσταζε νά βΛέπη, τήν ΆνθοΰΛα νά θρηνή, 
— Είναι κρίμα, είπ’ εντός του, τέτοιο πΛάσμα νά

Κ’ έπΛησίασε κοντά της, μ’ ένα βήμα σιγαΛό, 
Καί άκούμβησε ’σ τον ώμον τής Ανθής τον άπαΛό. 
Η ΆνθοΰΛα τότ έστράφη .— Ποιος είσαι; έρωτα 
Κ’ είς άπάντησιν εκείνος, ταπεινώς τήν χαιρέτα.

★
—- Δέν μ’ έγνώρισες; τή Λέγει: ειν' άΛήθβι αυτά 

[’ποΰ Λές ;
Δέν μ’ έγνώρισες ΆνθοΰΛα; είναι τάχα άΛηθές; 
— Άχ! συμπάθησέ. με, Νίκο- δέν έπρόσεχα ποΛύ, 
ΆΛΛά τί νά κάμω είμαι σήμερον ώσάν τρεΛΛή! 
’Ενώ κάθε ένας τρέχη, πανηγύρια καί χαραίς 
Νά Ιδη καί νά άκούση τών εύθύμων τής φωναίς, 
Τουναντίον εγώ ΘέΛω είς έτούταις τής μεριαίς, 
Ν’ άναπνεύσω τον άέρα, π’ άποπνέουν ή μυρτιαίς.
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Ν αναπνεύσω εΛευθέρως και νά κΛαύσω μοναχή, 
Γιατί ’ξεύρω τά κρυφά μου, θά τά κρύψ’ ή έξοχή.

Γεύματα, Λοιπον, θα ησαν, όνειρα μιας στιγμής, 
Όσα μόνη μιαν ήμερα, πρδς βεβαίωσιν τιμής, 
Μέ ϋπέσχεσο μέ όρκους! Κ’ εγώ πάντοτε πιστή 
Έθαρροϋσα πώς θά μ’ ητο ή ωραία μου μνηστή !

If*
— Νίκο, Νίκο! τοϋ φωνάξει, ή ΆνθοϋΛα Λυπηρά, 
Με τά ’μμάτια δακρυσμένα και με Λόγια πενθηρά. 
"Εχεις πάντοτε ανάγκην; θέΛεις πάΛιν νά σε ’πών 
«.Νίκο μου, έπί ξωής μου, μόνον σε θά αγαπώ/« 

— Τί, Λοιπόν, καΛή μ’ ΆνθοϊΛα: ποίον πράγμα

[σέ Λυπεί;
Τίνος έχεις συ ανάγκην ; ποια ευρίσκεις έΛΛιπή; 
Διατί Λοιπόν νά ήσαι Λυπημένη, διατί;
Μ αγαπάς συ άφοϋ Λέγης, κ’ υποψία περιττή; ...

¥ ¥ 
*

— Θ’ αποθάν’! Άγαπητέμοι— Θ’ άποθάνω νεαρά, 
Και μέ φαίνονται τά πάντα, άπδ τώρα πενθηρά!
Ναί· τδ νήμα τήςξωής'μον άχ! ή σάπι αυτή κΛω- 

[σιη.
Θά κοπή εντός δΛίγου καί σου φεύγει ή μνηστή! 

..................................................  Κ έν τούτοις σ’ αγαπώ! 
ΆΛΛά ότι υποφέρω, τά δεινά όπου τραβώ, 
Είναι πράγματα που πρέπει, νά τά ‘ξεύρω μόν’ εγώ. 

.....................................  Καί. δεν πρέπει νά 'στά πώ!

— Μά ... ΆνθοΰΛα- αν μου κρύπτης, τής καρδιάς 

[σου τδν χανμό, 
Εις εμένα πρέπει τότε ... νά ριφθώ 'σ τδν ποταμό! 

— Άπεφάσισα τά πάντα, μοναχή μου νά τραβώ; 
Και ανάγκη εις κανένα τίποτε νά μή είπώ.

Εις χάνένα, Λέγω! δχι ... Νίκο, θά ίατρευθώ, 
Έάν ευρώ ίερία τής ψνχήσ τδν ιατρό
— Τρέχ αμέσως! είπ δ Νίκος- κ έτρεξε πρδς τδ 

[χωρζό.

Μετ' δΛίγον έπιστρέψας,—είναι, είπε περιττός, 
"ΑΛΛος κόπος περεταίρω· ιδού είς πνευματικός ! 

(“Έπεται συνέχεια).

ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΗ ΤΩΙ ΦΙΛΩ’· ΜΟΥ Ρ·

Μ.
Μαζή της ήμουνα εχθές τρισευτυχης, μαζή της, 
ζαΐ μ' tyuvxv γλυκερά ^ριισιχ οι μαύροι οφθαλ_ 

[μοί ττ.ς-
Τήν έβλεπα καί μ’ έβλεπε μέ σφαλιχτδ τδ στόμα 
μά νι ματιές της μ’ έλεγαν πλειότερα ακόμα. . .

Είχε σιμώσει της νυχτδς τοϋ Μάη τδ σκοτάδι 
π’ άφίνει τ’ άστρα νά σκορπούν τύ λάμψι τους 

[στη γη. . .
πού μοιάζει ωρα πρωινή άν κ’ ήναι σωστό βράδυ 
ποϋ μοιάζει γλυκοχάραγμα, εαρινή αύγή. . .

Σέ τέτοια ωρα βρέθηκα εμπρός στά γόνατά της 
καί ήγγιζα τδ φλογερό εκείνο φόρεμά της, 
Δεν έτολμοϋσα στην άρχή καλά νά άκουμβήσω 
φοβούμενος μήπως έκεϊ άμέσως ξεψυχήσω. . .

”Ω ! ναι! δέν είν’ παράδοξον χύ αύτδ κι.’ αύτο 
[νά γένη. . .

Σάν πλημμυροϋνε οί παλμοί στδ στήθος βιαστικό^ 
ζΓ ανάβουν μέσα τής καρδιάς τά φύλλα σάν 

[καμίνι 
δέν είναι πολύ δύσκολον νά νεζρωθρς εκεί. . .

Άλλ’ έπί τέλους ή δροσιά εκείνη. . . τών ματιών
[τηί 

μ’ έζάλισε, μ’ έμέθυσε, μ.'ε ειχ’ αιχμάλωτόν τη ς 
κ’ ιδού γερμένος’βρέθ ηκα χωρίς νά τό θελήσω 
κ’ έπί στιγμήν κοιμήθηκα . . . χωρίς νά ξεψυ

χήσω. . .

Β'.

’Ώ ! ποια εΐδα όνειρα είς τήν στιγμή εκείνη ! 
Νά ήξευρες, ώ φίλε μου, το τί είχα ιδν),

θά έλεγες στδ φίλο σου πώς έπρεπε νά μείνρ 
έκεΐ—νά παίζγ σαϊτιές μέ τδ γνωστό παιδί. . .

Άλλ’ ήτανε αδύνατον πλειότερο νά μείνω 
είς τδ γλυκό μου όνειρο μέ τδ παιδί έκεΐνο. . . 
Καί τοϋτο ήταν πρόσκαιρο καθώς πολλά τοϋ 

[κόσμου 
καί μ’ έφυγε σάν αστραπή ο,τι κρατούσα ’μπρος 

[μου. . .

’Ολίγο παραμέρισα στή λύπη βουτγμένος 
κι’ ώμοίαζα τδν έρημο στή μαύρη ξενητειά. . .

Αλλα δέν ήμουν δυστυχής. . . δέν ήυ,ουν 
[τόσο ξένος. . . 

μοϋ έδινε παρηγοριά εύσπλαγχνική ματιά. . .

Τήν έβλεπα άπδ μακρυά τή θαυμαστή θεά μου 
δ κόσμος τώχε έγκλημα σάν ήτανε κοντά μου 
Κ’ είχε δέν είχε μ.’ έκαμε νά χάσω τ’ όνειρόν μου 
καί νά τδ γράφω σήμερα πρδς σέ, τδν φίλτα- 

[τόν μ.ου. . .

Κ. ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ-

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Άς μή σάς φανή παράδοξον άναγνώστρια 
μου, ότι ύπάρχει καί σχολή μαγειρικής άποκλει- 
στικώς διά τάς δεσποινίδας λειτουργούσα καί 
μάλιστα διά τάς δεσποινίδας τών άνωτέρων τά
ξεων τής ’Αμερικής.

Σχολαί τοιαΰται ύπάρχουσι σχεδόν εις απα- 
σας τάς μεγάλας πόλεις της Αμερικής, μεγα- 
λειτέρα όμως όλων τών μαγειρικών σχολών εύρί
σκεται έν Βοστώνν) της Αμερικής εν τγ ,.ολΛ 
ταύτη θεωρείται άναγκαιότατον, όπως αΐ κό- 
ραι τών ύψηλών κοινωνικών τάξεων άκουσωσι 
έκτδς τών γυμνασιακών μαθημάτων και μαθή

ματα μαγειρικής.
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Τό πρόγραμμα τών θεωρητικών και πρακτι
κών μαθημάτων τής σχολής ταύτης είναι άνά- 
λογον τή; κοινωνική; τάξεω; εί; ήν ανήκει έκα
στη μαθήτρια.

Έξαίσιον δέ θέαμα είναι νά βλέπν] τις έν τή 

σχολή ταύτη χαριτοβρύτόυς, καλλιπαρίου;, και 
εύπλοκάμου; δεσποινίδα; καταγινομένα; διά τών 

λεπτοφυεστάτων αύτών χειρών εις την κατα
σκευήν λαμπρών κατά τε την γεύσιν και την θεω
ρίαν γλυκισμάτων και φαγητών, ύπό την έπίβλε- 
ψιν και οδηγίαν τών καθηγητών και διδασκά- 
λισσών τή; σχολή;.

Το θέαμα είναι περιεργότατον κατά τά; ‘ημέ
ρα; τών εξετάσεων καθ’ ά; έκθέτουσι τά λαμ
πρότερα υπό γαστρονομικήν εποψιν γλυκίσματα 

και φαγητά έπι λαμπροστολίστων τραπεζών^ 
πέρις τών όποιων κάθηντάι ο! εύγενέστεροι ’Αμε
ρικανοί και Άμερικανίδε; μετά τών μαθητριών 
δπω; και πείραματικώ; ίδωσι τήν ικανότητα έ- 
κάστη; μαθήτρια;, καιέπομένω; άφού καταβρο- 
χθίσωσιν άπαντα έπαινέσωσιν αυτά;.

Τοιαυται σχολάι ηρχήσαν από τινο; νά ίδρύων- 
ται και έν ’Αγγλία οπού εί; άπαντα σχεδόν τά 
γυμνάσια τών κορασίων, προ πολλου έδιδάσκετο 
και διδάσκεται τό μάθημα τη; μαγειρική;.

Τούτο βεβαίω; είναι λαμπρόν μάθημα καί διά 
τά; δεσποινίδα; τής ήμετέρα; πόλεω;, αιτινε; 

ού μόνον It έαν μαγειρική; % τουλάχιστον οικια

κή; οικονομία; έχουσιν, άλλά και αίσχο; θεωρούσι 
νά κάμνωσι περί οικιακών έργασιών λόγον, περί 
τού σπουδαιοτάτου τούτου κοσμήματο; έκάστη; 
δεσποινίδο;. *Α;  μοι έπιτραπή δέ νά είπω μετά 
συστολή; οτι αί δεσποινίδες αί μέν έκ τών άνω- 
τέρων σχολών τή; ήμετέρα; πόλεω; εξερχόμεναι, 
ούδεμίαν περί οικιακών εργασιών ιδέαν έχουσιν, 

είμη την έκλογήν τερπνών και ψυχοφελών 
προ; άνάγνωσιν μυθιστορημάτων ! . . .

Τή 2 1 Μαίου εορτή τών ‘Αγίων Κωνσταντί
νου καί Ελένη;, ή ομογενή; κοινοτη; Χάσκιοϊ 
έτέλεσε έπιμνημόσυνον τελετήν υπέρ τών εύεργε- 
τών τών σχολών αύτη; έν τή ίερα εκκλησία 

τη; κοινότητα;. Μετά τό πέρα; τη; ιερά; λει
τουργία;, άπαν τό εκκλησίασμα, προεξά^χονο ο/ 
τού Σεβασμιωτάτου αγίου Βερροία;, καί τών μα
θητριών τών σχολών, μετέβη εί; τό νεκροταφείου 

τή; εκκλησία;, όπου είσί τεθαμμένοι οί εύεργέται 
τών σχολών, έπί τού τάφου τών όποιων έξεφω- 
νηθησαν δύο λαμπρότατοι επιτάφιοι, ό μέν πρώ

το; ύπό τού όιευθυντού τη; δημοτική; σχολή; 
κ. Γεωργίου Παπαδαπούλου ό δέ ϊτερος ύπό τη; 
ελλογίμου διευθύντρια; τού Παρθεναγωγείου κυ
ρία; Φλώρα; Νικολαίδου. Άμφότεροι οί άγορευ- 
ταί κατεσυνεκίνησαν τό άκρωατήριον διά τών 
γλαφυροτάτων καί δίδάκτικοτάτων έπιταφείων 
ου; έξεφώνησαν. Μετά δέ τήν έκφώνησιν τών 
έπιταφίων εί; μαθητή; καί μία μαθήτρια έκφω- 
νή α/τε; ολίγα κατέθηκαν στεφάνου; έξ εύωδών 
άνθέων, έπί τού τάφου τών εύεργετών. Ή μνημό

συνα; αυτή τελετή έληξεν διά μικρά; πλήν κα
ταλληλότατη; προσφωνήσ εω; τού άρχιερέω;.

ΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
Εί; τού; πρόποδα; τώνΤαταούλων συνεστήθη 

από τινο; χρόνου ύπό τεσσάρων ή πέντε γυναι

κών, κατοίκων έν τή ένορία τή; Ευαγγελίστρια;, 
« Άδελφάτον », μόνον σκοπόν αύτού έχον, 
τ'ν κατά τό ένόν βοήθειαν ε?ς τήν άνέγερ- 

σιν τού Ναού τή; Εύαγγελιστρία;.
Ό κατά τά; πρώτα; ημέρα; τή; ίδρύσεω; 

τή; πενταμελού; ταύτης άδελφότητο; άκούων 
τον σκοπόν, δέν ήδύνατο ή νά ύιθυρίσγ λέξεις 
τινα; καθ’ εαυτόν, προβλέπων μέλλον σκοτεινόν 
καί οίκτείρων τά; προσπάθεια;, εί; μάτην γενομέ- 
νας. Πά; τι; άναλογιζόμενο; τό ύψος τού σκοπού 
καί βλέπων τά; εύαρίθμου; εκείνα; κυρία; ποτέ 
βεβαίω; δέν θά περιέμενε έντό; τόσον ολίγου 
χρονικού διαστήματα; θαυμαστά καί όντως α
ξιέπαινα κατορθώματα.

Τί έπραξε λοιπόν ή άδελφότης αύτη ; Εί; 
τήν έρώτησιν ταύτην-πολλά εχομε ν ν’άπαντήσω- 
μεν ; Ή αδελφό τη; αύτη μόνον έκ κυριών συν- 
ιστάμένη ώρισε, ώ; συνδρομήν τών μελών αύτή; 
ίν άργυρουν γρόσιον τήν εβδομάδα. Άνευ πά- 
τάγου ίδρυθεΐσα έλαβε καί τό μακράν πίάση> 

συνήθους έπιδειξεω; μετριοφρονέστατον όνομα 
«Ανώνυμο;». Μέ το πτωχόν τούτο όνομα 
έντό; μηνό; αί άδελφαί ήσαν 22, μετά δεκα

στείς δέ μήνα; ύπερέβη ύ άριθμό; καί τά; 110. 'Η 
γενικό διοίκησι; έδόθη κατά προτίμησιν έξ άρ- 

χή; καί εξακολουθεί μ(χρι σήμερον ει; τινα όνο- 
μαζομένην Μαρίαν Ν. Μαρκοπούλου, (Κολλέλα), 

έπίση; κάτοικον τή; αύτή; ενορία;.
Έκτο; δέ τού καθήκοντα; τή; προεδρεία; 

είχε ύπ’ εύθύνην τη; ή ρηθεΐσα κ. Μαρκοπού
λου (Κολλέλα) καί τά είσπραττόμενα γροσά- 

κια. . . .
’Αλλά τά γροσάκια ταυ τα έγειναν άρ

γυρο; ογκώδη;· τά γροσάκ^κ ταύτα έγειναν 
χρυσαϊ λίραι, καί διά τούτων μέχρ^ προχθέ; 

παρασκευή; 15 λήγοντο; προσεφέρετο εί; τον 
νεόδμητον ναόν τή; Εύαγγελιστρία; τό ποσόν 
λιρών τουρκικών εκατόν (100). ΊδΛ οποίαν 
δωρεάν μ.ά; έπαρουσίασαν έντό; τόσου διαστή

ματος, αί μετά ζήλου προσπάθειαι, ή ομόνοια, 
ή τάξις, ή δραστηριότης, ή τιμιότης.

Τά κατάστιχα τής ’Αδελφότητος, τά ο
ποία από τή; ίδρύσεω; δύο γραμ.ματίδε; έκρά- 
τ.ζσαν άλληλλ.διάδόχω;, κατ’ άρχά; μέν ή κ. 
Πέλλου, ειτα δέ ή κ. ’Ασημένια Λ. Μπόνη, 
άμφότεραι ύπό τήν προεδρείαν τή; ρηθείση; κ. 
Μαρκοπούλου, έξελέ^θ ησαν ένώπιον τών μελών, 
τή; έπί τή; οίκοδομής’Επιτροπή; καί ξένων τινών 

ύπό δεδοκιμασμένου διπλογράφου τού κ. ’Αντω
νίου Βαφειάύου, έπί τούτω ύπό τή; προέδρου καί 
ταρί,υ έν γενική συνεδρία προσκληθεντος. Μετά 
“ην έξέλεγξιν δέ ταύτην έδόθη σηχείωσι; τή 
έπιτροπή, εί; την ύττοίαν τήν 1 5 Μαίου ήαέοαν 
Παρασκευήν πρός τό εσπέρα;, έμ-τοήθησαν διά 

χειρό; τή; φυλαττούση; τά χρήματα κ. Μαρ
κοπούλου Κολλέλα εί; διάφορα νομίσματα λίοαι 
ύθωμαν.και εκατόν, μ,εθ’ ο έδόθη ή συνήθη; δι
πλότυπο; άπόδειξι; τή; έπιτροπή; έσφρα^.ισμέ- 
ν<ς, εί; τά; χε^ρα; τή; ιδία;.

’ιδού άξιέπαινον κατόρθωμα. Ιδού μία ποα- 
κτ.κωτάτη άδελφότη; έκ κυριών μ,ετά δυσκο
λία; τών πλείστων περισσέυουσών- την συνδρο
μήν - αύτών άλλά καί μετά σπάνιος προθυυ.ία; 
χροσφΐρουσών αυτήν. ’Ιδού τί πράττει ή αγά

πη, ιδού τί πράττει καί τό πτωχόν γρόσιον 
διδον τό παράδειγμα εί; τού; δυναμένου; διπλά

σια καί πενταπλάσια νά προσφέρωσι. Συγχαίρο. 
μεν άπό καρδιά; τά; ίδρυσάσα; τό άνώνυμον 
άδελφάτον, τήν άξιέπαινον πρόεδρον καί ταμίαν 
τήν προθύμω; έργασθεϊσαν γραμματίδα καί 
πάντα τά μέλη άνεξαιρέτω;. Εύχόμέθα δε ό
πως συντελέσωσι καί ήδη κατά τήν οικοδομήν 
τού ναού διά νέα; των βοήθεια;, ήν δέν άμφι- 

βάλλομεν οτι μελετώσι, καθώ; συνετέλεσαν εί; 
τήν έναρξιν αυτή;. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ-

Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Εφευρετή; τών σιδηρών πλοίων, διά τών ο
ποίων σήμερον μετά μεγάλη; άσφαλεία; διαπλέ- 
ομεν τού; άχανει; ώκεανυύ;, καί μετακομίζομε^ 
τά έμπορεύματά μα;, εινε δ Βίλκινσον όστι; έζη 

κατά τον παρελθόντα αιώνα.
Ό Βίλκινσον δέν ανήκε εί; ούδ&μίαν μεγάλην 

οικογένειαν, άνήκεν εί; έργατικήν, διά τούτο 
καί ή παιόευσι; αύτού ήτο στοιχειωδεστάτη 
διά τή; ν/ημοσύνη; του ομω; καί τή; πρό; τήν 
έργασίαν του άφοσιώσεω; άνεπλήρωσεν τήν έλ
λειψην ταύτην. Συνεργαζόμενο; μετά τού πατρός*  
καί άδελφού του, πρό; κατασκευήν σιδήρων διά 
σιδέρωμα, κατόρθωσεν νά έπινοήση ίδιον 
τινά τρόπον κατασκευή; τοιούτων σιδήρων, διά 

τού όποιου αί έργασ.αι τού έργοστασίου ύπερηυ- 
ξήθησαν εί; τόσον βαθμόν, ώστε εί; διαφόρου; 
πόλει; τή; ’Αγγλία; ιδρύθησαν παραρτήματα, 
πάντοτε ομω; τού κεντρικού κάταστήματο; ?- 

δρα ήτο ή Λαγκάστρη.
Ό Βίλκινσον δυσκολεύομενο; νά μεταφέργι την 

τύρφην μέχρι τού έργοστασίου, ήνοιξε άπό τών 
τόπων τή; έξαγωγή; τή; τύρφη; μέχρι τού εργο
στασίου μικράν διώρυγα. Μεθ’δ ήρξατό νά κατα
σκευάζω, πρό; μεγάλην έκπληξιν τών περιοίκων, 
σιδηοούν πλοΤον προωρισμένον νά διαπλεύση τήν 
διώρυγα. Τούτο πληροφορηθεί; σιδηρουργό; τι; 
έντόπιο;, ρίπτων έντό; κάδου ύδατο;, πέταλον 
ιππύυ μετ’ είρωνία; είπεν «Καί τούτο κατά 
Βίλκινσον θά έπιπλεύσγ ». Τό ύπό τού σιδηρουρ

γού ριφθέν έντό; τού ύδατο; πέταλον εύρε- τον'
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πυθμένα, ένώ ’τό πλοΐον τού Βιλκινσον προς 
πείσμα τού σιδηρουργού θαυμχσίως έπι τυχόν, δεν 
εύρε τον πυθμένα της διώρυγος.

’Ακμαίος, πλήρης ελπίδων, και σφρίγους έκ 

της πρώτης επιτυχίας του, ό έφευρετης κατα

σκεύασε και άλλα φορτηγά πλοία.

Εις τούτον έπίσης οφείλεται και ή πρώτη 
σιδηρά γέφυρα. Ό Βίλκινσον διετέλεσε μέλος 

της Σεληνιακής εταιρίας, (1) ώς συναδέλφους 

έ'χων τούς σοφωτέρου; άνδρας της εποχής του. 
Κατά δέ τον θάνατόν του συμβάντα τώ 1808 
το σώμα του έτέθη εντός σιδηρού φ-ρετρού κα- 

τασκευασθέν συχφώνως τών δδηγιών του. Τον 
Βίλκινσον δικαίως οί συμπατριώταί του άποκα- 
λούσιν πατέρα της βιομηχανίας τού σίδηρου, ώς 

έκ τής ώφελιμότητος, ήν παρέχουσι τη άνθρωπό- 
τητι τά σιδηρά ταύτα πλοία.

¥ ¥ 
★

Πρό τινων ημερών έν τη κώμη Πιετραπέρτσια 
τής Σικελίας, παιδίον εξαετές, καταληφθέν αί

φνης ύπό αναισθησίας, ένομίσθη νεκρόν. Ό ια
τρός, προς δν ή οικογένεια τού παιδιού έδήλωσε 
τον θάνατον αύτού, δέν έλαβε τον κόπον νά έξε- 

τάση τον νεκρόν άλλ’ άμέσως υπέγραψε τήν προς 
ταφήν άπόδειξιν. 'Η τάλαινα μήτηρ τού παι
διού περιέβαλεν αύτό διά τών καλλίτερων και 

ώοαιοτέρων φορεμάτων του και μετά συνήθη εκ
κλησιαστικήν τελετήν παρέδωκεν αύτο] εις τόν 

νεκροθάπτην. Άμα τη έκ τού νεκροταφείου 
αποχωρήσει τής συνοδίας ο νεκροθάπτης άπε- 
γύμνωσε τόν νεκρόν και μετέβη άμέσως όπως 
πωλήσει τά ένδύματά του. Έπιστρέψας είδε 
μετ’ έκπλήζεως οτι τό παιδίον άνέστη και μά

λιστα έκάλει μεγαλοφώνως τήν μητέρα του. Τό
τε τί έπραςεν ό άθλιος; Τό έπνιςεν ό κακούργος 
διά τών χειρών του όπως μή άπολέση τό έκ 

τής πωλήσεως τών ένδυμάτων του άργύριον ! 
Τό τέρας !

★

Λαμπρόν σκάφος ύπό τό όνομα «Τραπεζούς» 
παραγγελθέν ύπό τής ’Ατμόπλοιας Αιγαίου

(I) ΚληΟεισης ου:ω δ'ότι αί συνελεύσεις αυτής 
έγ/νοντο κατά παικν πανσέληνον.

Π. Μ. Κουρτζή και Σας περιμένεται την εβδο
μάδα ταύτην. Τό άτμόπλοιον «Τραπεζούς» χω- 

ρητικότητος χιλίων τόνων προώρισται διά τήν 

Γραμμήν Ποντοηρακλείας Άμαύριοος μέχρι Τρα- 
πεζούντος.

ΠΟΙΚΙΛΑ
----ο----

Άγγλος τις ύ κ. Δ. ξενιζόμενος έν τινι 
άγροτικώ οίκω έν Μεξικώ, έξήρχετο καθ’ έκά

στην εις περίπατον έφιππος. Πρωίαν δέ τινα 
τού παρελθόντος ’Απριλίου συναντά ίππέα πε

ρικαλλή και κομψόν, οστις πλησιάσας μετά 
πλείστης όσης κοσμιότητας και άβροφροσύνης, 
έςάγει τόν πίλον αύτού και λέγει: Μιλόρδε, σάς 

έπερίαενα, καί τώρα σάς προσφέρω τάς προσρή
σεις μου. Καλά δά*  λέγει ό Λόρδος, οστις εν

νοεί ότι, τό «σάς έπεριμενα» έκεΐνο, ούδέν προ- 
μηνύει καλόν.

*Ω ! μή ταράττεσθε, Μιλόρδε, έρχομαι μόνον 
διά νά σάς προσφέρω τάς έκδουλεύσεις μου, και 

έπειδή έμαθα ότι άγαπάτε τά πολυτελή όπλα, 

σάς προτείνω ν’ άγοράσητε τούτο*  καί ταύτα, 
εΐπών έςάγει πιστόλιόν τι ώραΐον, ουτινος τόν 
ορθωμένον λύκον καί τό ύπ’ αύτόν στιλπνόν κα- 
ψύλιον επιδεικνύει έκ προθέσεως*  τά κοσμήμα

τα αύτού εΐσιν άπαντα έκ χρυσίου αγνού, λέγει 
δεικνύων τά ορειχάλκινα δέματα τού όπλου, καί 

τό πιστόλιον τούτο είνε όπλον άνεκτίμητον, 
αλλά σάς τό παραχωρώ διά τήν τιμήν τήν ο
ποίαν θέλετε μοί δώσει.

Τούς λόγους τούτους τούς συνοδευομένους μετά 
τινων σφόδοα έκφραστικών χειρονομιών καί μορ
φασμών, ό καλός Λόρδος έννοήσας δίδει εις τόν 
εύγενή δπλοπώλην πάντα όσα χρήματα είχ εν 

έν τώ θυλακίω του.
Άλλ’ ο πωλητής μή άρκούμενος εις ταύτα 

λέγει*  συγγνώμην, Μιλόρδε, σάς είπον οτι τό 

πιστόλιον τούτο είναι λίαν πολύτιμον, σάς λέ
γω δέ ότι αφού μοί δώσητε καί τήν έπι τού στή

θους σας περώνην καί τό ώρολόγιόν σας, πάλ^ιν 

δέν θά τό έχητε πλτγωμένον ακριβά. Ό εύγε- 
νής Λόρδος ύπήκουσεν, ό δέ εύγενής πωλητής 

ένεχείρισε τό πωληθέν όπλον.
Τώρα είνε ΐδική μου αράδα έκραύγασεμανιώδης 

άπ’ οργής ό Λόρδος, προτείνων πρό τής ρινός τού 

ληστού τό κειμήλιον έκεΐνο καί λέγων*  άθλιε 

έάν δέν μοί άποδώσης πάντα οοα μοί έλήστευ- 

σας, σοΰ σκορπίζω τά μυαλά ! !
Καλοκάγαθε, Λόρδε, λέγει ό ύβριζόμενος, 

σύρων έτερον έκ τού κόλπου του πιστόλιον, μέ 

υοριζετε νομιζων με ουτω κουφον ώστε να πω
λώ εις τούς πελάτας μου γεμάτα όπλα, αλλά 

σάς τό συγχωρώ, καί έχω τήν τιμήν νά σάς 
προσφέρω τάς ταπεινάςμου προσρήσεις. Καίταύτα 
εΐπών ό έντιμος έμπορος πτερνίζει τόν ίππον καί 

απομακρύνεται δρομέως τρεις στραφείς καί χαι- 
ρετίσας διά τού πίλου τόν εύγενή Λόρδον.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.—Ιό άκό- 

λουθον άντίγραφον διαθήκης άφησέ τις οστις ή- 
θέλησε νά γίνη δικηγόρος τών οικείων αύτού 
συγγενών. Λύτη είναι ή τελευταία θέλησις καί 

διαθήκη μου : δίδω ολα τά πράγματά μου εις 
τούς συγγενείς μου, ινα διανεμηθώσι μεταξύ 

αύτών οσον τό δυνατόν δικαιότερον, ύπό τόν 

όρον όμως, αν τις κατά τήν διανομήν ήθε)ε πα
ρεμβάλλει προσκόμματα, νά μή λαμβάνη τίποτε.

ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ.—Ναύ

της τις, έπιθυμών νά ύπάγη εις τήν εκκλησίαν, 
εΐσήλθεν εις ναόν οπού ο Ιερεύς έδιδασκε περί τών 
αρετών τού Αγίου Φραγκίσκου.«Νά τόνκατατά- 

ξωμεν μεταξύ τών μαρτύρων ;» έλεγεν δ ρήτωρ*  
ούχί. ήτο μεγαλείτερος έκείνων. «Νά τον κα- 
τατάξωμεν μεταξύ τών προφητών καί αποστό
λων*  ούχί, καθότι ήτο πολύ κατώτερος. «Νά 

τόν θέσωμεν μεταξύ τών Αγγέλων ;» ούχί, ού
χί. Μεταξύ τών Χερουβείμ καί Σεραφείμ; «Ούχί, 
ήτο μείζονος τιμής άξιος. Τέλος ο ίεροκήρυξ α

νέκραξε. «Πού νά τον θέσωμ,εν τόν Άγιον Φραγ
κίσκον, πού νά τόν θέσωμεν;» Ό δυστυχής 

ναύτης άπαυδήσας άπό τόν λόγον τού ίεροκήρυ- 
κο'ς μνδενος λέγοντος, ήγέρθη, καί είπε «Καλά,

αφού δέν δύνασαι νά εΰργς θέσιν άλλην δι’ αύ

τόν, δύνασαι νά τόν θέσης εις τό ’.δικόν μου κά

θισμα, διότι έγώ αναχωρώ.»

SAISON
*■“3 ί μόδα, Παναγία μου, τί ΤΡΕΑΑΑ νά 

[πώ θέλω, 
τούς νέους παρατήρησα μέ τό ’ψηλό 

[καπέλλο.
I—ι σία βαστούν τήν μέση τους τ’ αριστερό 

κουνούνε 
jSSS πίσω, και τά γάντια τους μέ τό δε- 

[ξί κρατούνε 
ανταλονάκι γγλέζικο φορούν στενό πό 

[κάτω 
μ σως μέ πης: τό ρουχό τους είναι κ/ αύ

τό μοδάτο;
ό ρο-χό τους κι αύτό στενό, κι αύτό 

[κοντό τό κάνουν
Μ φιγκτά πολύ κουμβονονται οέν ’ξεύρω 

[πώς οέν σκάνουν. 
ς τόσο σάν νά μή άρκούν τά τόσα ρε

ζιλίκια 
ά βάλουν ΚΟΡΣΕ θέλουνε κϊ’άλλα μα- 

σχ αραλίκια, 
θελ’ ακόμα κάμποσα νά πώ γϊ’ αύτή 

[τήν ψώρα 
ήμερα όμως οέν μπορώ, έπερασε κι’ ώ- 

[?“·

Κουρεύς φ λ ύ α ρ ο ς λίαν, ήρώτα πελάτην 
του τινα πώς ήθελε νά τον κουρεύση. Χωρίς νά 

δμιλης καθόλου, άπήντησεν έκεΐνος.

Φλύαρός τις καί πνεύματος έστερνμένος, αφού· 
διά τών ανοησιών του κατεζάλισεν έπι δλοκλη-
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ρον ώραν την συναναστροφήν έν μέσω της οποίας 
εύρίσκετο, άποταθείς έπι τέλους προς κυρίαν τι- 
νά, είπε.— Κυρία μου, δέν είναι αληθές οτι λα
λώ ώς βιβλίον; ’Ώ ! μάλιστα, κύριε, ώς βιβλίον 
άπδ τδ όποιον δέν λείπει άλλο εΐμί τδ δ έ σ ι μ ο ν.

.Νεανίας τις τοΰ συρμοΰ, καλλωπιστής καί 
κοΰφος και κατά φαντασίαν φιλόσοφος, ύπήγεν 
ημέραν τινά εις τον οίκον σεβασμίου τίνος ΐερέως. 
Πάτερ μου, τώ είπε μέ τδ ύφος εκείνο της έλεύ_ 

θερίας και εμπιστοσύνης τό σύνηθες είς τούς κού- 
φους, ήξεύρω ότι είσθε άνήρ παιδείας και φρο- 
νήσεως και διά τοϋτο ευχαρίστως ήλθον νά συ
ζητήσω μεθ’ ύμών εκείνο, τδ όποιον ονομάζετε 
θρησκείαν σας. — Κύριε, άπεκρίθη δ ΐερεύς, σάς 
δμολογώ εϊλικρινώς ότι πάντοτε άπέφυγον τάς 
τοιαύτας συζητήσεις. Λάβετε λοιπόν τήν καλο
σύνην νά μέ άπαλλάξητε τοΰ νά δεχθώ τήν πρό- 

σκλησιν.—Τούλάχιστον άπήντησεν δ νεανίας, 
μάθετε οτι είμαι άθεος. Ταΰτα άκούσας δ ΐερεύς 
άνορθοΰται σιγά και τδν παρατηρεί έπι μικρόν 
άπδ κεφαλής μέχρι ποδών.—Τί τόσον παράδο
ξον ευρίσκεις λοιπόν έν έμοί, πάτερ μου, και μέ 
θεωρείς ούτω ;—Πολλάκις, είπεν δ ΐερεύς, είχαν 
άκούσει νά γίνεται λόγος περί της αθεΐας, άλλ» 
ήγνόουν μέχρι τοΰδε τήν μομφήν αΰτοΰ τοΰ ζώου · 
επειδή λοιπόν μοι παρουσιάζεται εύκαιρία νά τδ 
γνωρίσω δράττομαι αύτης και τδ παρατηθώ.

Λύσις τοΰ Α'. Αινίγματος

ΛΑΜΠΑΣ

Εύχαρίστως δημοσιεύομεν τήν εύφυεστά- 
τηνλύσιντοΰ Α' .αινίγματος πεμφθεΐσαν ήμΐν 
παρά τοΰ λογίου νέου κυρίου Βασιλείου Κ. 
Δημάδου, δς και έλαβε τήν υποσχεθεΐσαν ι
στορίαν

Έκ μελικήρου και κλωστής κηρία κατασκευά
ζουν

Τδ λεΐον κι’ ολα τά λοιπά έπίθετα ταιριάζουν.

Τήν σάρκα των δέ πτερωτόν γεννάει,τδ μελίσσι, 

Τήν φλόγα τις όταν ίδή, καρπόν θέλει νομίσει. 

’Ισχνή, λεπτή είν’ ή κλωστή, παχειά δέ κηρω- 

[μένη, 
και ή ’στημένη ή λαμπάς είναι, ή κρεμασμένη, 

ή ’δώ και ’κεΐ την ρίπτουνε, καθένας όπως θέλει. 
Δέν φρίττει! λσόνει, ή φωτιά ’στον ’ΆδηΓ’σάν τήν 

[στέλλει 

’Πεθαίνει καίουσα και ζή, ’σάν ήναι κρεμασμένη, 
Τδ κηροπηγι τδ σκληρό την έχει πληγωμένη. 

Και όμως τότε, βέβαια, μέ ολην την καρδίαν 
Τήν καίομεν είς τδν Θεόν ώς φόρον και θυσίαν.

ΛΥΤΑΙ.—Β. Κ. Δημάδης.—Ε. Μουτεβελ- 
λής.—I. Μ. Τζαύρας.—Δ. Γαϊτάνος—Ε. Λιβα- 
θινόπουλος.— ’Άννα I. Γενναροπούλου.·—Φλώοα 
Νικολαίδου.

Λύσις τοΰ Α'. Γρίφου

ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ

ΛΤΤΑΙ.—Β. Κ. Δημάδης.—I. Μ. Τζαύρας. 
Ε. Μουτεβελλ-ής.—Ν. Γενναρόπουλος.—Κ.Μαρ- 
κόπουλος.—Ε. Λιβαθινόποολος. — Εΰδ. Τζαύ- 
ρα.—Εύτ. Μαργαρίτου.

ΑΙΝΙΓΜΑ Β

Τέχνη μου είναι νά γεννώ 
Πριν τούτου όμως πίνω. 
Μονάχος μου νά έργασθώ 
Δέν ήμπορώ, κι’ άφίνω. 
Νά μ’ όδηγοΰν όχι πολλοί 
Μόνον αδέλφια τρία- 

’Αλλά ή φύσις μου αυτή 
Ειν’ ολως εναντία 
Πρδς τών γονέων τήν στοργήν 
γιατί ο,τι γεννήσω 
μέ βαρβαρότητα πολλήν 
ξερό τ’ άφίνω πίσω.


