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ΑΙ ΠΡΟΜΑΝΤΕΙΑΙ 
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

’Εν τφ Κγ'. τεύχει τοΰ μετά χεϊρας πε- 
ci οοιζοΰ έγράψαμεν ολίγα τινα περί τών προ- 
μαντειών, δσαι άπο τοΰ αυτομάτου ένήργουν 
έν αύτώ τώ άνθρώπφ· ήδη έστω ήμϊν δ 

λόγος περί τών προμαντευμάτων οσα άπδ τών 
εξωτερικών φαινομένων έλαμβάνοντο, πλεϊ- 
στα καί ταΰτα και διάφορα, έξ ών τά κυρεώ- 
τερά είσι τά έξης.

Φώς, ή οίαδήποτε λάμψις ασυνήθης είς 
οικίαν ή άλλαχοΰ παρατηρουμένη, ύπεδήλου 
καλόν σημεϊον περί τοισύτου τίνος φωτδς δ- 
μιλεϊ δ Τηλέμαχος παρ’ Όμήρω, πριν δ πα
τήρ αύτοϋ Όδυσσεύς τιμωρήση τούς μνη
στήρας τής Πηνελόπης:
« ΊΩ πάτερ, ή ρέγα θαϋρα τόδ’ όφθα.Ι- 

[μοϊσικ όρώμαι· 
έιι.της μοι τοίχοι. μεγάρων κα.Ιαί τε ρε- 

[ττόδραι 
είΛαττναΙ τε δοκοί καί κίονες νψόσ ε- 

[χοντες 
φαίνοιντ’ όφθα.ίροϊς ώσεί ττνρδς αίθορέ- 

[ΐ'οιο· 
ή ρά.Ια τις Θεδς ένδον, οι ουρανόν εΰ- 

[ρυκ εχοΐ'εαν.ΐ)

’Εκ τούναντίον δέ, ότε συνέβαινεν ασυνή
θες τι είς τούς ναούς καί τά αγάλματα τών 
θεών, οίον καθίδρωσις, ή κατάπτωσις αύτών, 
ένομίζετο άπαίσιον σημεϊον.

Συναφή πρδς τά τοιαΰτα έξωτερικά προ- 
μαντεύματα ήσαν καί τά καθ’ δδόν άπαντώ- 
μενα σημεία. Κακόν έν γένει έθεωρεϊτο οτε 
άπήντων ευνούχον, αΐθίοπα, πίθηκον, κύνα, 
δφιν ή λαγωδν, τδ άπαισιώτατον όμως α
πάντων ήτο, ότε έβλεπον ή γυναίκα κλώ- 
θουσαν ή ικτίδα, (νυφίτσαν) ήν καί ίσόψηφον 
τή δίκρ έλεγον. Άπαίσιον προσέτι έθεωρεϊτο, 

οτε είσήρχετο είς τον οίκον μέλας κύων, ή 
έτρωγεν δ μΰς άλας· έτι δέ ότε έχύνετο έπί 
τοΰ έδάφους άλας, μέλι, ή οίνος, ή δπόταν έ- 
λάμβανον τδ αριστερόν υπόδημα πρώτον. (*)

(*) Μέχρι; ίιμώ» διετηρ-ηθη ή πρόληψι; αύτη 
καί ιδία όπόταν έκ συμπτώσεω; χυθζ, κατ’ οι - 
κον ελαιον ή ποσότη; ρακίου μεταξύ φίλων συν- 
ευθυμούντων. Έν τοιαύττ, περιπτώσει, χύνουν 
ποτζ,μον ύδατο;, έπιλέγοντε; « σέ καλδ » οίο- 
νεί άποτρέποντε; άπαίσιον τι συμβεβζ,κο;, οπερ 
όαω; ενίοτε επακολουθούν έπικυοοϊ το άλζ,θέ; 
τη; προλήψεω; καί κρκταιοϊ έπί μάλλον αύτην 
παοά τω οχλω.

Τρίτον είδος προμαντειών ήσαν αί άπαίσιαι 
λέξεις ή φράσεις. Αί κακόν τι προσημαίνου-
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σαι λέξεις ώνομάζοντο κακα'ι δπται, δυσφη- 
μίαι και βλασφημία'.. Οί αρχαίοι έν γένει 
προσεϊχον μεγάλως ίνα όνομάζωσι δι*  άλλων 
ονομάτων τάς κακόν τι προσημαινούσας λέ
ξεις, έν ταΐς συνομιλίαις αύτών· ουτω τό μέν 
δεσμωτήριον έλεγον οίκημα, τον πίθηκον κάλ
λιαν, τό μίσος άγος, τάς Έριννύας Εύμενί- 
δας, τήν χολήν γλυκεΐαν, τόν κλέπτην φυ- 
λάκτην κ.λ,π. Έτι δέ συνείθιζον άμα τή έν- 
άρξει οίασδήποτε σπουδαίας έπιχειρήσεως νά 
λέγωσι Θεός, Θεός, ή ευ πάθοιμεν, ή έσται 
μοι αγαθή τύχη· όθεν καί τό, έκ Διός άρχω· 
μέθα. Έκ δέ τών ημερών, αί μέν ένομίζοντο 
αϊσιαι, αί δέ αποφράδες· τάς πρώτας παρο
μοιάζει δ Ησίοδος πρός τάς μητέρας, τάς δέ 
δευτέρας πρδς τάς μητρυιάς:

«Αλλοτε μητρυνη π έλη ήμέρη, άλλο- 
μήτηρ» ώς έκ τούτου κατά τάς τοιαύτας 
αποφράδας ήμέρας ούδέποτε έπεχέίρουν σπου
δαίων τι και άξιον λόγου έργον, ταύτας δέ ώ- 
νόμαζον άνεκδημήτους καί άνεξόδους. 'Οσά
κις δέ ήθελον νά άποτρέψωσι κακόν τινα οιω
νόν, ή έρριπτον λίθον κατά τοΰ πράγματος 
έκείνου, ή άν ήτο ζώον, τό έφόνευον πάραυτα. 
'Οσάκις όμως ήκουον άπαίσιον λόγον, πρός 
αποτροπήν τοΰ κακοΰ, έλεγον πρός τόν εΐπόν- 
τα «είς κεφαλήν σοι» ώς δ Στρεψιάδης παρ’ 
Άριστοφάνει έν Νεφέλαις «τά δέ χρέα ταϋτ' 
ϊοθ ότι είς την κεφαλήν άπαντα την σην 
τρέπεται» (39, 40). Ή τοιαύτη έκφρασις 
απαντάται καί έν τή ίερόε γραφή « δν τρόπον 
έποίησας, ούτως έσται σοι· τό άνταπόδημά 
σου άνταποδοθήσεται εϊς κεφαλήν σου »(Α.βδ. 
15) ένίοτε δέ, πρός αποτροπήν κακοΰ τίνος, 
έπτυον τρίς είς τόν κόλπον· όθεν τό τοΰ Θεό
κριτου (Είδυλ. 21, 11)

«Ώς μη βασκανθύ δέ, τρις είςέμδνέ- 
πτυσα κόλπον.»

Έν τέλει δέ, συνείθιζον, άν άπήντων κα
κόν τινα οιωνόν, ή ήκουον άπαισίαν τινα λέ- 

ξιν, νά διακόπτωσιν έπί τινα χρόνον τό έργον 
των. Παράδειγμα περί τούτου έστωσαν ήμ ΐν 
τά ακόλουθα τοΰ Εύρυπίδου (έν Ιων. 1161.) 

— εν χεροΐν έχοντι δέ
σπονδάς μετ' άλλων παιδί τω πεφηνότι 
βλασφημίαν τις οίκεταν έφθέγζατο·
ό δ" ώς έν Ιερω μάντεσίν τ έσθλοίς τρά- 

[φεις, 
οίωι δν έθετο κάκελενσ’ άλλου νέον 
κρατήρα πληρούν τάς δέ πριν σπονδάς 

[Θεοϋ 
δίδωσι γαία, πασι τ' έκσπένδειν λέγει.»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ.

X. <1. Γρηγοριαδοτ

ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΑ
ΝΥΜΦΗ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ

Α'.
ΕΠΙΣΕΨΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
(,Συνέχεαν ίδε τεύχος Ιβ'.)

Έπι τ·7ί εμφανίσει τής άκρας ταύτης ώραι- 
ότητος έςαλλος γενόμενος ήσθάνθην έμαυτόν ώς 
ύπό δυνάμεώς τίνος ΐσχυράς συρόμενον, πρός ήν 

νά πολεμήσω ή ν’άντιστώ θά ήν δλως ανωφελές 
και μάταιον, ώσεί προαίσθησίς τις μοι έλεγεν, 
οτι άπο τής μοιραίας ταύτης συναντήσεως χρο
νολογείται νε'α ολως ζωή δι’ έμέ.

Ή άμαξα έγκατέλιπε τάς Κασσίνας καί έπα- 
νέλαβε τήν πρός τήν πόλιν άγουσαν μετά τής 
έν αύτη λαμπράς οπτασίας· ώδήγησα τόν ίπ
πον μου παρά τό πλευρόν τοΰ ίππου άξιερίστου 
τινός νέου Άγγλου, καί φίλου μου στενού- ήρ- 
ξάμην μετ’ αύτοΰ συνομιλίας, ήν άνευ βραδύτη- 

τος μετέστρεψα έπί τής ξένης, καί εμαθον, δτι 

ήν ή δεσποινίς Ελπινίκη Ούΐλσων, μονογενής 
θυγάτηρ μητρός Έλληνίδος καί πατρός Άγ
γλου, άποθανόντος πρό δύο έτών, ενδόξου κατα
γωγής καί πλουσιωτάτη, γεννηθεΐσα δέ ύπό 
τόν νεφελώδη ήλιον τοΰ Λονδίνου.

’Ανωφελές νά σάς είπω, ιατρέ, οποίας διπλω

ματικής τέχνης χρήσιν έποιησάμην, δπως γίνω 
δεκτός παρά τή κ. Ούΐλσων, ήτις μετά τόν θά
νατον τοΰ συζύγου της ήν λίαν έπιφυλακτική 

εις τάς σχέσεις της· έπι τέλους κατώοθωσα νά 
είσαχθώ. Δ >ο πριγκήπισσαι επίκληροι καί τέσ- 
σαρες βαρώναι παρήλικες ήγγυήθησαν δι’ έμέ 
έπί τή άρχαίζ των άρετή.

Ή κ. Ούΐλσων κατώκει μετά τής χαριτοβρύτιυ 
αύτής θυγατρός δεσποινίδας Ελπινίκης είς λαμ- 

πράν έ'παυλιν, κειμένην ήμίσειαν λεύγαν μακράν 
τής Φλωρεντίας, ήν είχεν ενοικιάσει, καί τήν δ- 
ποίαν ε’ς όλίγας ήμέρας επέτυχε νά μεταβάλη 
εις διαμονήν περιβεβλχμένην δλην τοΰ νεωτερι
σμού τήν ποικιλίαν. Έν τώ μεγάρω τούτω άπό 
δεκαπενθημερίας κατώκουν αί έν λόγφ κυρίαι, 
αίτινες εύγενώς καί φιλοφρόνως ύποδεςάμεναί 
με εΐλικρινώς έξέφρασάν μοι περί τής καλής έν- 

τυπώσεως, ήν ταΐς ένεποίησεν ή πρώτη μου αυ
τή έπίσκεψςς, ής τάς λεπτομερείας θέλω περι
γράφει, άν έπιτρέπητε τοΰτο είς έρωτόληπτον, 
δι’δν ή λεπτομέρεια τών άναμνήσεων μεγίστου 
έστιν ένδιαφέροντος.

— ’Επιθυμώ μετά προθυμίας νά άκούσω 
μακρεπιμάκρως τήν διήγ-ησίν σας· λέγετε έλευ- 
θέρως.

— 'Οδηγηθείς είς τόν θάλαμον τής ύποδο- 
χής ύπέκλινα εύσεβάστως τή κ. Ούΐλσων, ήτις 
δεξιωθεΐσά με εύμενώς συνέστησέ με τή δεσποι- 
νίδι Ελπινίκη, τής οποίας έθαύμασα ού μόνον 
τήν άκτινοβόλον ωραιότητα, άλλά καί τό σπά

νιον, λεπτόν καί άνεπτυγ'μένον πνεύμα της, 
πρός δέ καί τήν κοσμούσαν αύτήν άγ-ωγ'ήν καί 
αρετήν ού τήν τυχοΰσαν. "Οταν ώμίλει περί τί
νος σπουδαίου άντικειμένου, ή ψυχή αύτής ά- 
νέβαινεν έπί τής έπιδερμίδος, ούτως εΐπεΐν, κα| 
καθίστατο ορατή. Είς τήν πρώτην ταύτην έπί- 
σκεψιν ευ.εινα κατεθαμβωμένος έκστατικός καί
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ένεός. Μετά δύο ήμέρας έπανέλαβον τήν έπίσκε- 
ψίν μου, καί τότε έπείσθην, δτι ή δεσποινίς ού 
μόνον ήν κάλλους άπαραμίλλου, άλλά καί ψυ

χής άγαθής καί αισθημάτων ύψηλών καί εύγε- 

νών. Πυκνοί ξανθοί βόστρυχοι, τών οποίων οί 
κυματοειδείς ελιγμοί άνέλαμπον χρυσίζοντες, 
κατέπιπτον άμφοτέρωθεν τοΰ μετώπου, λευκο- 
τέρου καί καθαρωτέρου τής άσπίλου χιόνος πε- 
σούσης κατά τινα νύκτα έπί τής ύψηλοτέρας 
κορυφής τών Άλπεων μακραί βλεφαρίδες καί 
λεπταί έκάλυπτον κατά τό ήμισυ τάς κόρας 
τών οφθαλμών της τάς έχούσας κυανομέλαν 
ζωηρόν χρώμα δμοιον πρός τάς λάμψεις τάς δι- 
απερώσας τούς αιωνόβιους πάγους δι’ ήλιακής 

τίνος έπενεργείας- τό στόμα της θαυμασίως έ- 
σχηματισμένον, έφιλοξένει έπί τών χειλέων τήν 
ποοφύραν, ήτις χρωματίζει έν τώ βυθώ τής θα
λάσσης τά θυρώματα τών κογχών τής ’Αφροδί
της· αί δέ παρειαί τής ώμοίαζον δειλήμοσι 
λευκοΐς ρόδοις, ών τά φύλλα ύποφρίσσοντα ή
θελον έρυθριάση είς τήν έρωτικήν τής άηδόνος 
έξομολόγ'ησιν ή είς τό τής χρυσαλίδος φίλημα. 

Είναι άδύνατον άνθρώπινος χρωστήρ νά παρα- 
γάγη τήν χροιάν τοΰ προσώπου της, τήν τόσον 
γλυκεϊαν, δροσεράν καί άΰλου, εΐπεΐν, διαφανεί- 

ας, τήν οποίαν οί θνητοί όφείλομεν εις το εύτε- 
λές αΐμα τό χρωματίζον τάς Ενας ήμών ή πρώ
τη πορφυροβαφής λάμψις τής Ήοΰς έπί τής κο
ρυφής τοΰ Όλύμποο, τό κατά τά άκρα τών 
πετάλων κρεατώδες χρώμα λευκών τινων καμε- 
λιών, τό μάρμαρον τής Πάρου ή τής Πεντέλης 
διορώμενον διά ροδόχρου άραχνοειδους υφάσμα
τος, ταύτα μόνα δύνανται νά δώσωσιν άμυδράν 

τινα Ιδέαν τής χροιάς του προσώπου εκείνου, 
τοΰ όποιου ή διαφανεστάτη λευκότης άκαριαί- 
ως άντικαθίστατο ύπό έρυθρότητος, ήτις και 
αύθις ύπεχώρει είς τήν δύναμιν τής άρχικής 
χροιάς καί ουτω δίκην σελαγιζόντων άστέρων ή- 
κτινοβόλουν άλληλομαχοΰσαι αί δύο αύται 

χρώσεις.
— Ή άντικαθιστάσα τήν λευκότητα τοΰ 

προσώπου έρυθρότης ήν άποτέλεσμα συγκινήσεως 
ή φυσικής διαπλάσεως, ή άλλης τινός αιτίας ;
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— Δεν ήυ.ην ικανός νά διαγνώ τούτο, ούπερ 
ή άρμοδιότης τοΐς ίατροΐς ίσως μόνον δέ- 
δοται.

— Εξακολουθείτε.

— Ό τράχηλός της ήστραπτεν ύπό λευκό
τητα; χρωματιζομένης ελαφρώς έν είδει ίρ^δος 
αορίστων Αντανακλάσεων ίάσπιδος. ‘Η λαμπρά 
εκείνη κεφαλή δέν έξέπληττεν εύθύς έξ αρχής 
διά τού σχήματός της, άλλα διά της αρμονίας 

καί τών κανονικών καί λεπτοφυών αύτής χα
ρακτηριστικών.

Βεβυθισμένος έν τω θαυμασμω τοιαύτης ώ- 

ραιότητος, καί καταγοητευμένος ύπό τού ήχου 
της μελωδικής φωνής της, δτε άναγκαίως έπρε
πε ν’ απαντήσω, ύπετονθόρυζον λέξεις τινάς α
κατάληπτους, δικαιούσας νά μέ ύπολάβη ώς 
άνθρωπον πτωχόν τω πνεύματι*  ένίοτε δέ διά 

τινα; φράσεις μου έμφαινούσας την ενδόμυχον 
ταραχήν μου διήρχετο έπι τών κοράλλινων αυ
τής χειλέων, ώς υπέρυθρος ύπαύγεια, μειδίαμα 
άδιόρατον φιλικής ειρωνείας, οπερ μιμούμενον 

τήν Αλλοίωσιν τής προσωπικής λευκότητός της 
αντικαθίστατο καί τούτο ούχί ώς τό πρόσωπόν 
της ύπό έρυθρότητος, άλλά πρός έκπληξίν μου ύ
πό δάκρυος ψυχικής Ανίας*  καί τότε έδοκίμαζον 
νά τη είπω, ότι διαγινώσκων έν τη ψυχή αύ

τής σημεϊον θλίψεως, καί έν τή έμή συνυπάρχον^ 
εύτυχής θά έλογιζόμην, αν έπετρέπετό μοι νά 
διαγνώσω καί αίσθημα έρωτος συγκαταλαβόν 

τήν ώραίανκαί αγαθήν αύτής ψυχήν*  άλλά φευ! 

ούδέν έτόλμων νά είπω*  εί καί σκληρώς τηκόμε
νος δέν εϊχον τό θάρρος, τήν τόλμην νά ομολο

γήσω προς αύτήν ή πρός τήν μητέρα αύτής 
περί τού έρωτός μου*  ή σκέψις, ή δύναυ.ις, τό 
θάρρος μου μέ έγκατέλειπον, ή καρδία μου ε- 
παλλεν, ώς εί ήθελε νά έξέλθη τού στήθους και 
νά ριφθή έπι τών γονάτων εκείνης, ήν έθεώρεζ 
κυρίαρχον αύτής. Πολλάκις είς τάς μετά ταύτα 
έπισκέψεις μου άπεφάσισα νά εξηγηθώ, πρός τήν 
μητέρα τούλάχιστον, άλλά δειλία ανυπέρβλητος 
μέ κατελάμβανεν*  ή ιδέα τής έπ’ έλάχιστον 
ψύχρας ή επιφυλακτικής άπαντήσεως μοι πρού- 
ξένει φρίκην, οίαν αισθάνεται ό κατάδικος. Έν 

τοιαύτη ύποθέσει έκρινον προτιμότερον νά έζηγη- 
θώ Απ’ εύθ-ίας προς τήν δεσποινίδα, ήτις, είτε 
Αποδεχόμενη, είτε Ακουμένη, ήθελε κάλυψη τήν 

έςομολόγησίν μου ύπό τόν πέπλον τής έχεμυθί- 
ας. Μετά τοιαύτης λοιπόν προθέσεως έπεσκε- 
πτόμην αύτάς, άλλά φευ! ε’ς τήν έμφάνισιν τής 
δεσποινίδας σπασμοί νευρικοί μέ έπνιγον και ψυ
χρός ίδρώς κατέβρεχε τό σώμά μου ολον. Ήρυ- 
θρίων, ώχρίων καί έξηρχόμην εις τον κήπον, οτε 

έμενον μόνος μετά τής’Ελπινίκης, τής μητρός 
αύτής έξερχομένης τού θαλάμου, ιναίδρ ή δια- 

τάζη τι.

Δέν έπιθυμώ νά σάς γίνω οχληρός, ιατρέ, μέ 
τάς λεπτομέρειας τού μαρτυρικού μυστικού μου 
καί τού έρωτος τούτου, όστις μέ κατέστησε σχε
δόν φρενοπαθή· διότι ολοκλήρους ώρας διηρχό- 

μην ψιθυρίζων ώς έν λιτανεία έρωτος τάς δύο 
ταύτας λέξεις — Δεσποινίς Ελπινίκη — ή — 

Δεσποινίς Ούίλσων*  —ήσθανέμην δέ άπερίγρα- 

πτόν τι θέλγητρον προφέρων τάς συλλαβάς τών 
λέξεων τούτων, καί άνελάμβανον θάρρος τι ά- 
νεξαντλήτου ψυχικής διαχύσεως,^ίς ά Αναλυο- 
μένη καί έν οΤς κυλιόμενη ή ζωή μου πάνυ έ- 
τέρπετο. Δέν ήδυνάμην νά άναγνώσω, ούτε νά 

ένασχοληθώ είς άλλο τι. Έκτος τής Ελπινίκης 
ούδέν άλλο μ*  ένδιέφερε καί ούτε αύτάς τάς έξ ’Α

θηνών έπ.στολάς τών φίλων ήνοιγον. Ήρκούμην 

λοιπόν είς τό νά αγαπώ ολοψύχως άνευ άξιώσε- 
ως άμοιβής, άνευ έλπίδος, έστω καί μεμακρυ- 
σμένης. Πολλάκις προσεπάθησα, ινα έξέλθω τής 
καταστάσεως ταύτης*  έδο ίμασα νά μιμηθώ 
τά άξιώματα τής διαφθοράς τά έν χρήσει ύπό 

τών νέων τού σημερινού συρμού, άλλ’ είς μάτην 
διότι μου έλειπεν ή θρασύτης έκείνη, καί ή ά- 
γωγή μου ήν ανεπίδεκτος τούτων. Τά τολμη
ρότερα όνειρά μου μόλις έτόλμων νά έγγίσωσι διά 
τών χειλέων αύτών τό άκρον τών ροδοχρόων 
δακτύλων τής ’Ελπινίκης.

Κατά τόν ΙΕ' αιώνα ό νεαρός δόκιμος έχων 
τό μέτωπον έπί τών βαθμίδων τού θυσιαστηρίου 

καί ο έν βαρεία πανοπλία γονυπετών ιππότης 
δέν προσήνεγκαν είς τήν Παναγίαν λατρείαν τα- 
πεινοτέραν.

Φθάνω είς σκηνήν Αποφασιστικήν Ημέραν 
τινά μή δυνάμενος νά καταβάλω τήν Αφηνιά- 
σκσαν επιθυμίαν μου νά ίδω τήν Έλπινκην ε- 

πορεύθην παρ’ αύτη προ τής συνήθους ώρας τών 
επισκέψεων μου*  ή ημέρα ήν ήλιακή και η Ατμό
σφαιρα ήρεμος καί χαρίεσσα. Ή κ. Ούίλσων έ- 
κοιμάτο, ή δέ δεσποινίς έκάθητο ύπό στοάν 
στηριζομένην έπί ραδινών κιόνων καί διανοιγομέ- 

νην πρός διάδρομον, δι’ ού κατέβαινον πρός τόν 
κήπον έκεΐ είχε τεθή τό κλειδοκύμβαλόν της, 
Βν άνάκλιντρον καί Βδραι ψιαθόπλεκτοι*  δοχεία 
πλήρη ζωηρών άνθέων — διότι ούδαμού Απαν
τα τις άνθη τόσον τρ φερά καί εύοσμα όσον έν 
Φλωρεντία, — έπλτρουν τά έν ταϊς στήλαις 
διαλείμματα, καί διά τής εύωδίας των Ανέδι- 

δον τήν πνοήν τής έκ τών Άπενν.νων κατερχο- 

ρένης αύρας.

ΊΙ δεσποινίς Ελπινίκη ήν μόνη ήμικεκλιμένη 

έπί τού ψιαθοπλέκτου Ανακλίντρου παρ’ αύτη 
έπί Βδρας τίνος έκινεΐτο ύπό τού Ανέμου μέγας 
πέτασος, κεκοσμημένος διά μακρών μελανών 

ταινιών όμοιων πρός τάς τής έσθήτός της. Έπζ 
τή έμφκνίσει μου έκλεισε τό βιβλίον, οπερ Ανεγί- 
νωσκε καί έγερθεισα χαριέντως μοί ένευσεν εύμε- 
νώς διά τής κεφαλής. Ήν μόνη! Περίστασις εύ- 
νοϊκή καί σπανία. Έκάθισα Απέναντι αύτής έ
πί έδρας, ήν μοί ύπέδειξεν. Έπί τινας στιγμάς 
έπεκράτησε μεταζύ ήμών σιωπή έξ έκείνων, αι· 
τινες, όταν παρατείνωνται, καθίστανται λίαν ό- 
χληραί. Δέν ευρισκον ούτε μίαν έκ τών τετριμ
μένων φράσεων τής συνομιλίας πρός χρήσίν μου*  
ή κεφαλή μου έταράσσετο, κύματα φλογός άνήρ- 
χοντο έκ τής καρδίας είς τούς οφθαλμούς καί δ 
έρως μου έκραύγκζε: «Μή άπολέσης τήν ύπερτά- 
την εύκαιρίκν».

Γ'.

ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

Τέλος έσυρα τό ζίφος τής γλώσσης μου καί 
ήτοίμασα τήν πυρΐτιν τής στωμυλίκς μου, όπως 
αρθρώσω ερωτικήν τινα έκφρασιν ώς εξής: Ή Α

μηχανία, δεσπ.ινί; Ούίλσων, ή έκ τού χκταβι- 
βρώσκοντός με πάθους ... δέν ήθελε λογισθη με
γάλη. . έάν δέν έσχετίζετο μέ ιδέαν, ής τίνος τό 

εργον κκτκ πολέμου ηθικού επι ευρεων βάσεων 
έχει Ανάγκην έρειδόμενον νά παγιωθρ ύπό τού 

αίσθή . . . μκτος ύμών, καινά όιαιωνίση τόν έρ. 
ωτ... ’Αγνοώ τί ήθελον ποάύει καί πού ήθελον 
καταλήξει διά τής συγκεχυμένης καί Ασυνάρτη
του μου ταύτης έκφράσεως, έάν ή δεσποινίς Ελ

πινίκη μαντεύσασα τήν αιτίαν τής ταραχής μου , 
ή μάλθΛν καταλαβούσά με έπ’αύτοφόρω, είπεΐν, 
βουληθέντα ύποκλέψαι τό αίσθημα καί τήν ψυ
χήν αύτής, δέ'*  ήνωρθούτο κατά τό ήμισυ τείνου- 

σα πρός ρ/ε τήν ώραίαν καί λευκώλενον χεΐρά 
της ώς δια νά κλείση τό στόμα μου.— Ούτε 
λέξιν μή προφέρετε, Χαρίλαε*  μέ Αγαπάτε, τό 
έμάντευσα, τό γνωρίζω*  τό αισθάνομαι τό 

πιστεύω.
— Μή, ώ μή προσβάλλεσθε, αλλά σύγγνο 

τέ μοι, δεσποινίς Ελπινίκη! Άφ’ ής ημέρας σάς 
είδον καί σάς έγνώρισα έξακοντίζω είς τούς Αέ
ρας φλογερού; διθυράμβου;! ’Απευθύνω ε’ς τό 
είδωλόν μου μυρίας έξομολογήσεις διάπυρου καί 

ειλικρινούς έρωτος δΓ άκαθέκτου *εύγλωττίας  
οιονεί έξισούμενος προς τούς μεγάλους ποιητάς 

του έρωτος. Είς τδ τέλος τών μονολόγων αου 
μοί φαίνεται, οτι ή Ελπινίκη νικηθεΐσα κατα- 
βαίνει έξ ούρανού έπί τής καρδίας μιυ καί τότε 

διασταυρώ τούς βραχίονας έπί τού στήθους μου, 
ινα περικλείσω αύτήν έν αύτοΐ;!

—- Δέν οργίζομαι καθ’ ύμών, διότι τδ αίσθη
μα τού έρωτος γεννάται πολλάκις άνεξαοτήτως 
τής θελήσεως καί τή; αύτοβουλίας τού ^ρώντος, 
καί διότι δ έρως είναι ερως. "Αλλαι παοθενοι 

αύστηρότεραι έμού ήθελον ίσω; θεωρήσει έαυτάς 
προσβεβλημένα;*  έγώ ομω; ένασμενιζομένη έπί 
τω έρωτί σου καί μεθ’ ύπερηφάνου έλευθεριότη- 
τος Ανακοινούσά σοι τήν αμοιβαιότητα τών α
γνών καί ούρανίων ήμών αισθημάτων, οφείλω έκ 
καθήκοντος Ιερωτάτου μοι νά σοι είπω έςομολο- 
γουμένη, οτι σέ συλλυπούμαι καί οτι δέν δύνα

μαι νά σοί ύποσχεθώ άλλο τι, είμή πλατωνικόν 
μόνυν έρωτα. Δέν μοί επιτρέπεται ύπο τής σημε
ρινής μου καταστάσεως νά σοί είπω άλλο τι,
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ε’μί εύχαριστοΰσά σοι Six τήν εκλογήν τή; ψυ
χή; μου νά σε διαβεβαιώσω, οτι ενόσω ζώ, θά 
σε άγαπώ διά τή; αδελφική; αγάπη; και διά 

τοΰ θείου και ουρανίου εκείνου έρωτος, τοΰ τοΐ; 
άγγελοι; ίδιάζοντο;. Άν έλπίζητέ τι πλέον 

τούτου, οδυνηρόν δΓ έμέ, οτι έγενόμην άφορμή 
τη; δυστυχία; σα;· καί τότε θα θλίβωμαι, δι

ότι μέ συνηντησατε, καί μ’ έγνωρίσατε. Ήλπι- 

ζον κατ’ άρχάς, οτι η προσπεποιημένη ψυχρό- 

τη; μου ήθελε σάς καταβάλω, καί σά; άναγκά- 

σ*ρ  ν’ άπομακρυνθήτε*  άλλ’ δ άληθής έρως, τοΰ 
δ ποίου πάντα τά άληθη σημεία διακρίνω εί; 
τού; οφθαλμού; σα;, δέν καταβάλλεται, καθώς 
έπίση; αδύνατον, άνυπερθε'τω; άδύνατον, νά 
καταβληθώ δ προ; σέ πρώτο; καί τελευταίο; έ · 

ρω;, ον, άνερυθριάστω; το λέγω, προ; νεανίαν 
ήσθάνθην κατά πρώτον καί ούτος δ τάλα; νεα
νία; ετυχε νά ύπάρξγι; σύ, χαριτόβρυτέ μοι 

Χαρίλαε. Έ μειλίχιο; προς σέ συμπεριφορά καί 
η ειλικρινή; έλευθεριότη; μου δέν πρέπει νά γεν- 
νησωσιν έν σοί ούδεμίαν άπατηλήν ιδέαν, ούδέν 

ονειρον, έπίτρεψόν μοι τήν φράσιν, εύτελοΰ; έπι- 
θυμία; ή συμπεριφορά; άπαδούσης τοΐ; έπί ήθι- 

κγ μορφώσει διαπρέπουσι νέοι;, καί ήκιστα συ- 
ναδούση; ταΐ; άνταξίαι; τούτων νεάνισιν. ’Άγ

γελο; φέρων άδαμαντίνην ασπίδα καί ξίφος πύ- 
ρινον μέ διαφυλάττει κατά πάση; άποπλανήσε- 

ω; μάλλον ίσως τής θρησκεία;, ίσχυρότερον τοΰ 
καθήκοντα;, άσφαλέστερον τη; άρετής*  καί δ 

άγγελο; ούτο; εινε ή αγάπη προ; τδν πατέρα, 
δ έρω; καί ή ύπόσχεσί; μου προ; τήν άποστά- 
σαν ψυχήν τοΰ άγαθοΰ καί έναρέτου γεννήτορό; 
μου· έτερο; δ’ άγγελο; φεΰ! η δαίμων άνηλεής 

καί άκαμπτο;, έρωτόληπτό; μοι γενό/ενο;, καί 
τού; σπαρακτικού; αύτοϋ όνυχα; εί; την ψυχήν 
μου έμπηξα; άπαιτεΐ, ϊνα έκοΰσα άέκουσα ακο
λουθήσω αύτδν εί; . . . Την έξομολόγησιν ταύ

την, την τόσω αφελή, οσω ειλικρινή καί αίδή- 
μονα, κΰμα δακρύων άναπηδησαν άπδ τά βλέ

φαρά τη; διέκοψε ν εί; τδ μέρο;, ένθα μετά θρη
σκευτική; προσοχή; άκούων αύτην καί κατανυ- 
γεί; έκ τοΰ υψου; καί τη; εύνενεία; τών έν αύτη 
άνελισσομένων ^σθάνθην έν έμοί άλλοπροσάλλω; | 

άντανακλώσαν καί άνατέλλουσαν δτέ μέν την 
λάμψιν τη; ημέρα;, δτέ δέ τδ σέλα; τή; εύδ.αι- 

μο>ια; μετά ζοφερών τινων νεφών μεμιγμένον, 

και ένθα τέλος ίδών, ώ; δ έν οπτασία βλέπει η 

άκουει, οτι έκοΰσα άέκουσα ά κ ο- 
λουθήσειτφ έ μ π ή ξ α ν τ ι ε ί ; τ ή ν 
ψυχηντη; τού; όνυχα; αύτοϋ 

έρωτ ο λ η πτω δαίμονι, δλαι; δυ- 
νάμεσιν έκραύγασα. «Μη φοβοΰ, μη άγωνία, 
φιλτάτη μου Ελπινίκη !» ’Ομνύω είς την ψυχήν 
τοΰ έπίση; θανόντο; πατρό; μου, δν καί έγώ έ- 
ξίσου ώ; καί σύ τδν σδν, έλάτρευον, όανύω, λέ

γω, πρώτον εί; την ψυχήν αύτοϋ καί δεύτερον 

εί; την άγάπην καί τδν πρδ; σέ έρωτά μου, 
οτι πάντων πάντα τά διασταυρωθησόμενα ξί

φη θέλω καταρρίψεΐ, καί οτι έμοΰ ζώντο; και 
έπί χθονί δορκομένκο ούδεί; θνητδ; θά τολμήση 
νά σοΰ θίξ·/) η νά σέ απειλήσιρ.

Άπομάξασα ή δεσποινίς διά τοΰ λεπτο- 
τάτου λινού ρινομάκτρου τά δάκρυά τη; καί ά- 
τενίσασά με διά τών γλυκύτατων καί έτι κχ- 

θύγρων αύτη; οφθαλμών έφαίνετο ώ; μη έννοή- 
σασα τδν όρκον μου, ώ; ούδ’ έγώ ειχον ένοήσει 
τδν δαίμονα τδν έρωτόληπτον αύττ) άκούσ*/)  γε- 

νόμενον.

(’Ακολουθεί).

2 A ’

Η ΚΗΔΕΙΑ
ΜΙΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΟΣ

Αήρψα πρωτότυπον.
Κατά τά; πρώτα; ήμέρα; τοΰ μηνδ; Μαίου 

τοΰ 1887 μετέβην χάριν αναψυχή; εί; τδ χω- 
ρίον Β. Ήτο ώρα ώσεί ογδόη πρδ μεσημβρία; 

οτε εισερχόμενο; εί; τδ χωρίον ήκουσα τδ σή- 
μαντρον τή; έκκλησία; πενθίμω; ήχοΰν, ύπον- 
νοήσα; δέ, οτι κατ’ έκείνην τήν ώραν κηδεία 

τι; θά έγίνετο, ήρώτησα γραίαν τινα γυναίκα 

πρδ; τήν θύραν ισταμένην καί κλαίουσαν.

— Ποιο; άπέθανε, κοκώνα ;

— Κύριε, άπέθανεν ή χαϊδεμένη τοΰ χωρίου 

μα;, ή ώραία Βασιλική καί τήν στιγμήν ταύ

την τήν κηδεύουν.

___ Πώ; ! έφώνησα, άπέθανεν έκείνη ή νέα, 

ή οποία ήτο ώραία ώ; άγγελο; ;
— Μάλιστα*  καί τώρα θά τήν ίδήτε διά 

τελευταίαν φοράν, έξηπλωμένην έπί τοΰ νεκρι
κού κραββάτου. Μόλι; ήτο δέκα όκτώ έτών. 
Είναι δίκαιον τοΰτο ; δέν ήτο προτιμώτερον νά 

άπέθνησκα έγώ ή γραία, παρά έκείνη ή οποία 
ήτο έν ττί άκμη τή; ηλικία; τη; ’, Τί κάμνω 
έγώ έδώ εί; τδν κόσμον, παρά ότι τρώγω άδί- 

κω; τδν άρτον τών τέκνων μου.

— ‘Ηλικία; δέκα οκτώ έτών, έπανέλαβον 

έγώ, ούδόλω; προσεχών εί; τά; μεμψιμοιρία; 

τή; γραία; γυναικό;.

Ό κώδων έξηκολούθει νά ήχ’/j. Μία νεάνι; 
νά άποθάν^ κατά τά; πρώτα; τή; άνοίξεω; η

μέρα;· νά άποθάνιρ οπότε τδ παν έν τώ κόσμω 
άναγεννάται, οπότε ή φύσι; άλλάσσει μορφήν 
καί τδ παν συγχαίρει αύτ^! νά άποθάνη οπότε 
τά φύλλα μόλι; θάλλουσιν έπί τών δένδρων, ο

πότε ούδ’ ίν άνθο; άκόμη έμαράνθη ! Ταΰτα 
κατ’ έμαυτδν άναλογιζόμενο; ήσθάνθην δάκρυα 

εί; τού; οφθαλμού; μου ώ; έάν ήτο ή κόρη έκεί
νη άδελφή μου.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν διήρχετο δ μόνο; 

ιερεύ; τοΰ χωρίου μετά τών έςαπτερύγων καί 
τοΰ πλήθ>υ;, κατευθυνόμενοι πρδ; τήν οικίαν 
τή; νεκρά;. Ήτο πρωία άκόμη, άλλ*  ήναγκά- 
σθησαν νά κηδεύσωσιν αύτήν, διότι καί άλλη 

κηδεία έμελλε νά γίνη. Ειχεν άποθάνει χωρικό; 
τι;, βεβαρημένο; ύπό τών έτών, έκπνεύσα; τήν 
πρωίαν τής ήμέρα; έκείνη; καθ’ ήν στιγμήν 
έκάθητο εί; τδ κατώφλιον τή; οίκία; του. Αί 
άηδόνε; έκελάδουν εύηχα έπί τών δένδρων, δ 
αήρ μόλι; έσειε τά νεωστί θάλλοντα τών δέν
δρων φύλλα καί δ ήλιο; κεκρυμμένο; όπισθεν τών 
καστανεών καί τών δρυών, έχρύσωνε διά τών 

άκτίνων του αύτά. Ήτο πρωία, έν γένει ε’πεΐν, 
έξ εκείνων καθ’ ά; ζύδέποτε ή ιδέα τοΰ θανά

του έπέρχεται εί; τδν νοΰν τοΰ θνητού*  καθότι 
κατ’ αύτά; *ά;  ήμέρα; τή; άνοίξεω; έπανέρ- 
χονται οί σκοποί καί αί έλπίδε; μέχρι; ού δ θά

νατο; έλθών καταλάβγι τδν ταλαίπωρον άν

θρωπον, έστω καί έπί τοΰ φλιοΰ τή; θύρχ; του 
καθήμενον' άπόδειξι; δ γέρων έκεΐνο; χωρικό;, 

οστι; έμελλε νά άκολουθήσ^ εί; τδν τάφον τήν 
δύστηνον νέαν, αύτή πρώτη, έκεΐνο; κατόπιν, 

έναντίον τοΰ ορθού λόγου, Θεέ μου ! Ό γέρων δ- 

μοιάζει πρδ; τδ ύποτρέμον φώ; τοΰ λύχνου, οπερ 
έλλείψει ελαίου σβέννυται άμα προσβάλλη αύτδ 

μία άκτί; τοΰ ήλίου. Καί έγώ αύτδ; σήμερον τήν 
πρωίαν άνοίγων τδ παράθυρον τή; οικία; δπω; 

άναπνεύσω τήν έωθινήν αύραν, είχα είπεΐ κατ’ έ- 
μαυτόν : «Είναι κρίμα νά άπυθάνη4 τι; κατά τά; 
ήμέρα; ταύτα; τή; άνοίςεω;». ’Ενθυμηθεί; δμω; 
τού; λόγου; τοΰ Μεγάλου Βασιλείου είπόντο; 
«θάνατοι έπάγονται τών ορών τή; ζωή; πλη- 

ρωθέντων» έπαυσα τοιαΰτα έγωϊστοΰ ρήματα 
διαννοούμενο; καί ένθυμηθεί; πάλιν τήν νέαν, 
τδ δεύτερον ήδη έδάκρυσα έπ’ αύτή.

Άπέφυγα νά μεταβώ μέχρι τή; οικία; τή; 
νεκρά;, διότι δέν θά ηδυνάμην νά κρατήσω έ

μαυτδν έπί τή θέα τοσούτων γυναικών, αϊτινε; 
παρακολουθούσα', τήν κηδείαν κατά τήν συνή

θειαν τοΰ χωρίου, κόπτονται γοερώ;,*  έπάδουσαι 
τά μυρολόγια, τύπτουσι τά στέρνα αύτών, τίλ- 
λουσι τήν κόμην καί έν γένει άσχημίζουσιν έαυ- 
τά; έπί τοσοϋτον, ώστε καθίστανται οίκτρότε- 

ραι τοΰ νεκροΰ. ’Έστην λοιπόν ολίγον έν τή οδω 
άναμένων τήν νεκρικήν πομπήν, άμα δ’ έφθχ- 

σα εί; τον τόπον άνεμίχθην καί έγώ μεταξύ του 
πλήθου; σκοπών δπω; παρακολουθήσω μ.έχρι 
τοΰ τάφου τήν νέαν έκείνην τήν οποίαν πολλά- 
κι; είχα ίδεΐ καί μάρτυ; τών κατ’ αύτήν έγενό

μην, ώ; τοΰτο ένταΰθα θέλω αναφέρει. Τδ φέρε
τρο? φερόμενον ύπδ νέων τοΰ χωρίου, τά; έορ- 
τασίμου; αύτών στολά; ένδεδυμένων, ήτο κε- 
καλυμμένον ύπδ άνθέων λευκών διπλοΰν σύμ- 
βολον τοΰτο, τά μέν άνθη ώ; ύποδηλοΰντα τήν 
μέλλουσαν ζωήν, ή δέ λευκότη; αύτών τήν ά- 
θωότητα τή; κηδευομένη; νεάνιδο;.

Μεταξύ τοΰ πλήθου; δύω άνθρωποι διεκρίνον- 

το τών άλλων ώ; μάλλον συμπαθέστερον πρδς 
τήν νεκράν έχοντε;. Ό πρώτο; ήτο άνθρωπο; 
ώσεί πεντηκοντούτη;, είχε δέ τδ πρόσωπον ή.-
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λιοκαυμένον, τάς οφρύς π κνάς καταλλήλους 
διά χρωστήρα, τό στόμα μικρόν και συνεσταλ- 

μένον, έσπόγγιζε δέ άπό καιρού εις καιρόν τά 
δάζρυά του και κάποτε καθώς ήδυνήθην νά δια

κρίνω, έσπόγγιζε τούς οφθαλμούς του πριν ουτοι 
δακρύσωσι. Είχε τό ύφος σκληρόν και έφαίνετο 

οτι όλίγον τφ έμελλε καί όμως ήτο είς άκρον τε
θλιμμένος. Ό δεύτερες ήτο νέος ώσεί είκοσιπεν- 
ταέτης, καλού εξωτερικού, εύσταλής καί οπω- 
σούν εύειδής, μολονότι καί τούτιυ τό πρόσωπον 
ήτο ήλιοκαυμένον. Ούτος δέν έκλαιε*  είχε τά 

χείλη κεκλεισμένα καί τρέμοντα, Jκρατεί δέ έν 
τϊ) δεξιά μανδήλιον δι*  ού έσπόγγιζε συνεχώς τό 

στόμα του· τόν ειδον πολλάκις· κάποτε έβαινε 
κεκυφώς, κάποτε δέ άνύψου τήν κεφαλήν καί 

τότε έφαίνοντο οι οφθαλμοί του δακρύοντες, άλ
λά τούτο διήρκει ολίγον καί τότε πάλιν έλάμ
βανε τήν προτέραν του στάσιν.

— Νομίζεις οτι έμεγάλωσ· κατά τήν άσθέ- 

νειάν της ή καϋμένη ή Βασιλική, είπε γυνή τις 
προπορευομένη.

Έστράφην καί ειδον γραΐδιον κατεσκληκός 

έκ τών άρεσκομένων να φλυαρώσιν έν παντί 
καιρω.

— Ή κηδεία είναι λαμπρά, είπεν άλλη γυ

νή*  θά στοιχίσγ ε?ς τόν δυστυχή πατέρα χίυ.- 
ποσά.

— θά έδιδον προθύμως τήν κατάστασίν μου 

ολην νά μή άπέθνησκεν, είπε γέρων χωρικός.

— Καλλήτερον θά ήτο έάν προσεκάλουν 
ιατρόν τινα, ό όποιος ίσως θά τήν έσωζεν, είπε 

νεανίας τις.
— Α ! δέν ήτο δυνατόν ποτέ νά σωθη άπό 

τήν άσθένειαν τήν όποιαν είχε, ύπέλαβεν άλλος 

χωρικός.
Έάν ήδύνατό τις νά άκούη πάνθ’ οσα λέγον

ται κατά τήν κηδείαν νεκρού τίνος, θά έσχημά- 
τιζεν ιδέαν περί τού αισθήματος έκείνου οπερ 

καλείται συμπάθεια. Πολύ πλησίον τού νεκρικού 
κοαββάτου, ύπάρχει όλίγη λύπη· δέκα βήματα 
μακρότερον μόλις φαίνεται ποιά τις θλίψις καί 
άκομη δέκα βήματα έκείθεν ολίγη μόνον ευπρέ
πεια καί συστολή, ώς οπισθοφυλακή δέ έρχεται 

ή τάξις τών λάλων καί έκείνων οσοι άκοάτητον 

άφήνουσι τόν γέλωτά των, προστεθείσης ώς έκ 

περισσού έπ’ εσχάτων κατά τούς χρόνους τού
τους τής ήθικής έςαχρειώσεως καί άδιαφορίας 
ημών πρός τά θεία καί μιάς τάξεως άσυνειδή- 

των, οΐτινες τό σιγάρον άνά τό στόμα έχοντες 
καπνίζουσιν άδιακόπως καί πληρούσι τό πρόσω

πον τού πλησίον των διά νέφους καπνού ώς νά 

ήσαν αί μύται των καπνοδόχαι. Ιδού ν συμ
πάθεια τών ενδιαφερομένων καί τών προσκε

κλημένων κατά τήν κηδείαν. Είς ταύτα έάν 
προσθέσωυ,εν τούς διαβάτας καί τούς πεοιέο- 

γους οΐτινες έγκαταλείποντες πολλάκις τό τάβλι 
ή τήν πρέφαν, ΐστανται παρά τήν θύραν τού 
καφενείου δπως θεάσωνται τόν νεκροποαπήν, 

τούς άλλους έκ«ίνους φίλους καί άλλοτριοπράγ. 
μονας, οΐτινες έρχονται νά ξενυκτίσωσι τόν νε
κρόν έκφεροντες οσα ή γλώσσά των δύναται νά 
συρράψτ, όπως προκαλέσωσι τόν γέλωτα τών 
παρισταμένων, πολλάκις δέ καί αύτών τών 

συγγενών τοΰ νεκρού, οχυρούμενοι όπισθεν τού 
δημώδους λογίου «ούτε γάμος χωρίς λύπην ού

τε θάνατος χωρίς γέλωτα» τότε δυνάμεθα νά 
μορφώσωμεν οριστικήν τινα ιδέαν περί τής πρός 

τούς άποιχομένους συμπαθείας ημών.

Ή νεκροπομπό είσήλθεν είς τήν εκκλησίαν.

’Ιδού δέ οσα περί τής νεάνιδος Βασιλικής εί- 

δον καί ήκουσα:

Ή νέα αυτή, άν καί άνετράφη έν μέσω τής 
άμαθείας καί άγροικίας τών κατοίκων τού χω
ρίου Β. ούχ ήττον οστις έτυχε νά ΐδή αύτήν τό 
πρώτον, ένόμ.ιζεν δτι ήτο θυγάτηρ εύπόρου τίνος 
άστού, μετοικήσαντος είς τό χωρίον έκ τής 
πρωτευούσης χάριν άλλαγής άέρος.

ΎΗτο τύπος καλλονής εξαίσιας, είχε τό πρό
σωπον γλυκύ καί άείποτε μειδιών, τήν δέ κό

μην καστανόχρουν καί έξικνουμένην μέχρι τών 
ποδών. Οΐκοθεν έννοεΐται δτι ή κόρη αύτη έν 
«τή ηλικία τών δέκα οκτώ έτών, είχε τόν έκλε- 
κτόν τής καρδίας της καί ούτος ήτο δ Δημη- 

τράκης, ο νέος έκεΐνος δν ανωτέρω παρέστησα 
λόγον ποιούμενος περί τών δύω προσώπων κατά 

τήν κηδείαν. ,

Έκτακτος περίπτωσις μέ έκαμε νά μάθω τά 
καθέκαστα τής μυστηριώδους ζωής τών δύω 

εραστών, τού Δημητράκη καί τής Βασιλικής.

Ένα σχεδόν μήνα πρό τού θανάτου αύτής 
έν τώ χωρίω τυγχάνων καί πάλιν, έξήλθον μετά 
μεσημβρίαν Κυριακής, τής οικίας έν ή έφιλοξε- 

νούμην καί μεταβάς έκάθησα ύπό τήν σκιάν 
γηραιας δρυός, ολίγον έξω τού χωρίου καί έπί 

μικρού λόφου κειμένης. Ό ήλιος έκαιεν αί χελι
δόνες καταβεβλημμέναι ύπό τής θερμότητος, 
ΐπταντο έγγύς τής χλόης εψαυον αύτής, 
ώσεί ζητούσαι νά δροσισθώσιν. Άνεκλίθην ολίγον 
καί άκουσίως ο νους μου περιεσπάτο, ΐνα δέ ά- 

ποδιώξω τάς άνιαράς σκέψεις ύφ’ ών κατειχό- 
μην, ήγέρθην, οπότε ειδον ολίγα βήματα μα
κράν μου κάτωθι τού λόφου έκείνου καί πρός τήν 
άκραν τής οδού καθημένους σεμνοπρεπώς έπί 
τής χλόης τήν ώραίαν Βασιλικήν καί τόν νέον 
δ/ όμως κατά πρώτην φοράν έβλεπον'. Ήγέρθη- 
σαν άυ.φότεροι διά νά άναχωρήσωσιν, όχι διότι 

μέ ειδον —δέν ειδον βεβαίως έπίσημόν τι πρό

σωπον — άλλά διότι ήγγικεν ή ώρα τού άποχω- 
ρισμού των. Ό νέος έβοήθησε τήν νέαν νά έγερ- 
θτ(, καθόσον έφαίνετο καταβεβλημμένη, έσφιγξε 

τήν χεΐρά της, ττ, είπε χαμηλοφώνως τό ύστα
τον «χαϊρε» καί έχωρίσθησαν, τούτου μέν τρα- 
πέντος πρός τούς άγρούς τής δέ Βασιλικής λα- 

βούσης τήν πρός τήν πατρικήν οικίαν άγουσαν*  

Μήν έκτοτε δέν συνεπληρώθη καί ή νέα έκη- 
δεύετο. "Αμα έλθοΰσαν είς τήν πατρικήν οικίαν 
τήν Βασιλικήν, ο πατήρ οστις έγνώριζε τά κατά 

τόν έρωτα αύτής μετά τού Δημητράκη, συμπε- 
ράνας έκ τών άσυναρτήτων άποκρίσεων της θυ- 
γατρός του, δτι ειχεν έξέλθει πρός συνάντησιν 
τοΰ νέου, έπέπλν.ξε βαναύσως αύτήν καί μάλι
στα, καθώς λέγουσιν οί γείτονες, τήν έδειρε. 

Ή συγκίνησις καί τά δάκρυα τήν έρριψαν άπό 

τής στιγμής εκείνης είς τήν κλίνην.
Ό πατήρ της δέν ήθελε τδν Δημητράκη, διό

τι ήτο πτωχότερος έκείνου, άτε έστερημένος 
τεσσάρων τούλάχιστον στρεμμάτων καλλιεργη
σίμου γής, ή άμπέλου, ή χωραφίου, πράγμα ά- 
παραίτητον, κατά τήν γνώμην τών χωρικών, 

είς νέον μέλλοντα νά σύνδεσή κοινωνίαν γάμου’ 
Οί δύω ερασταί δέν ήτο δυνατόν νά συζευχθώ- 

σιν, άλλ’ έξηκολούθουν νά άνταγαπώνται, διότι 
έάν οί γονείς δέν παρέχουν τήν συγκατάθεσίν 

των πρός γάμον δν αύτοί άποδοκιμάζουσι δέν 
δύνανται όμως καί νά χωρίσωσι δύω καρδίας 

έξ ίσου άγαπωμένας· τα τοιαύτα δέ τελειώ- 

νουσι πολλάκις ή διά τού εγκλήματος, ή διά 

τής αύτοχειρίας, ή ένίοτε καί έπί τής κλίνης.

Μετά τρεις ημέρας ύ καταλαβών τήν νέα ν 
πυρετός ήτο τόσον σφοδρός, ώστε ο πατήρ ή- 

ναγκάσθη νά προσκαλέση έκ τής πόλεως τδν 
ιατρόν οστις μεταβάς καί έπισκεφθείς αύτήν 

τήν εύρε φθίνουσαν.

— Τί έχεις ; τήν έρωτα ό ιατρός.—Τίποτε. 
Αισθάνεσαι πού κανένα πόνον ; —’Όχι, ιατρέ, 
χάνένα. ’Έχει τήν ασθένειαν τής ηλικίας της, 
είπεν ο φίλος ιατρός είς τό αύτίον τού πατρός, 
γλυκύ μειδιών. Κύρ Άθανάση, τό ιατρικόν τής 
κόρης σας θά ήτο είς καλός σύζυγος· καί ο 

ιατρός είχε δίκαιον, άλλ’ ό κύρ Άθανάσης ολί

γον τά ήκουε Μετά τήν άναχώρησιν τού ια
τρού ήναγκάσθησαν νά προσκαλέσωσι *τόν  Ιερέα 

τού χωρίου.

Ό ίεοεύς ούτος είναι γέρων σεβάσμιος καί 
χαίρει τής άγάπης καί ύπολήψεως όλων τών 
κατοίκων τοΰ χωρίου. Έλθών λοιπόν είς τήν 
οικίαν πλησιάζει είς τήν κλίνην τής άσθενούς 
καί τή είπεν οτι ήλθε νά τήν ί'δρ ούχί ώς ίε- 

ρεύς, άλλ’ ώς φίλος τής οικογένειας καί άφού 
τή άπέτεινε παραμυθητικούς τινας λόγους, προ- 

σέθηκεν :
— Είπέ μοι, τέκνον μου, διατί ο πατήρ σου 

παραπονεΐται έναντίον σου ; δμίλησόν μοι έλευ- 

θέρως, τί έχει κατά σοΰ ;
— Γέροντά μου, ήγάπων τόν Δημητράκη. 

Ό πατήρ μου ένώ πρότερον τόν ήθελε κατόπιν 
ήλλαξε γνώμην καί με έμ,ποδίζει νά τόν βλέ

πω*  διά τούτο άποθνήσκω.
— Τέκνον μου, ή καρδία μιας νέας άνήκει 

είς τούς γονείς της, είπεν δ ίερεύς, μή δυνάμε- 

νος νά άντιτάξτ, έτερόν τι.
— Έπίστευον, πάτερ, ότι ή τιμή μου μό-



458 Ο ΛΟΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ 459

νον άνήκεν είς τού; γονείς μου, έπανέλαβεν ή 
vexVi; καί ήδη, δόξα τώ θεφ, την τιμήν μου 

αύτην άθικτον τήν φέρω μαζή μου ε’ς τον τά
φον, ή καρδία μου όμω; άνήκει είς τον ερα

στήν μου.
— Ήσύχασον, τέκνον μου καί έχε τζς ελπί

δας σου είς τον θεόν ολα έν τώ κόσυ.φ τούτω 

θεραπεύονται1 θά ϊδω τον πατέρα σου καί θα 

τον δμιλήσω.

— Είναι πολύ αργά ! είπε μετά στεναγμού 
ή νέα,

Ό ίερεύς έστρεψε τήν ομιλίαν αλλαχού, έπει- 
πών τινα περί υπομονής καί τής προς τον θεόν 
έλπίδος καί άφοΰ τη έσύστησε νά λάβη τά ύπδ 
τοϋ ιατρού δοθεντα φάρμακα, άνεχώρησεν ύπο- 

σχεθείς οτι θά έπανήρχετο νά τήν ίδη κκί 
πάλιν.

Ή νέα, 'iju.ipx τή ημέρα έξησθένει καί τά 
συμπτώματα τοΰ θανάτου έγένοντο πλέον κα
ταφανή. Ό ιατρός έδήλωσεν δτι έντδς ολίγου ή 
νέα θά άπέθνησκε.

Προσεκλήθη καί πάλιν ό ίερεύς έσπευσμένως, 
άλλά τήν φοράν ταύτην πλέον όπως έφοδιάση 
τήν άσθενή διά τού τελευταίου πκντί χριστια- 
νφ εφοδίου, τής θείας ευχαριστίας. Ό ίεριύς έ- 

πλησίασε τήν άσθενή, άναμένων τήν έξομολό- 
γησιν αύτής.

— Όάτερ, έψιθύρισεν αύτη, σας παρακαλώ, 
μή μέ άφήσητε νά άποθάνω, πριν ίδω τδν νέον 
τδν όποιον τοσοΰτον ήγάπησα. Έάν έπταισα, 

συγχωρήσατέ μοι. Δύο μόνον είσέτι σκέπτομαι, 
τδν θεόν καί τδν Δημητράκη.

Ό ίερεύς ύπεσχέθη νά δδηγήση παρά τή Α
σθενεί τον νέον. Φίλοι τινες άπεμάκρυναν τδν 
πατέρα έκ τής οικίας, ό δέ ίερεύς παραλαβών 
τδν νέον ώδήγησε παρά τήν κλίνην τής ασθε
νούς, ήν ϊδών ούτος άνελύθη είς πικρότατα δά

κρυα. Άλλά τί είναι τά δάκρυα τοΰ άνθρώπου ; 
Ποία λύπη ισχύει άπέναντι τής ζωής μιας δε- 
καοκταετούς νεάνιδος, ητις άποθνήσκει διότι ή- 
γάπησε πολύ; Δέν ήδυνήθη νά άνοιξη τούς 
οφθαλμούς της· ήσαν κεκλεισμένοι καί ή ψυχή 
αύτής έπτερύγιζεν ήδη πρδς τδ αιώνιον φώς. 

Τον ηκουσεν όμως καί έννόησεν δτι εύοίσκεται 
παρ' αύτή· άλλά άγνωστον, έάν χαρά ή λύπη 
κατείχε τήν καρδίαν της. Απλώς μόνον έκίνη- 
σεν ολίγον τήν δεξιάν χεΐρά της, ό δέ νέος τοΰ
το ίδών έκυψε καί ήσπάσθη αύτήν δακρυρροών. 

Τέταρτον ώρας παρήλθε, μεθ’δ ή ψυχή αύτής 
ανήλθεν εις τον ούρανόν. Ό νέος άνελύθη είς πο- 
ταμούς δακρύων φίλοι τινες τδν άπεμάκρυναν 
τού δωματίου, μεθ’ δ αί κόραι τοϋ χωρίου πα- 
ραγενόμεναι ένέδυσαν αύτήν καί έξέθζ,καν μέχρι 

τής έπαύριον, καθ’ ήν έγένετο ή κηδεία ήν ά- 

νωτέρω περιέγραψα.

ΙΙαρηκολούθησα τδ φέρετρον μέχρι τοϋ νεκρο
ταφείου, εγγύς τής έκκλησίας κειμένου, άγριω- 
πού τήν θέαν καί καΤαφύτου έκ δρυών παχυ- 

κόρμων καί ύψικαρήνων αίγείρων, έφ’ ών κόρα
κες μόνον ά π αισίως κρώζουσι, ποΰ κκί που δε 

φαίνονται α’.ωρούμεναι άπδ τών κλάδων αύτών 
φωλεαί νυκτινόμων όρνεων.

Ό νεκρδς κατετέθ/) έν τώ τάφφ, άνοιγέντι 
παρά τινα γωνίαν τοΰ νεκροταφείου Άν κκί 
λέγουσιν δτι έν τφ Οανάτω οί πάντες ήμεθχ 
ίσοι, ούχ ήττον καί ύπδ τήν γήν ύπάρχει διά- 
κρισις μεταξύ πλουσίων καί πτωχών. Ό τά νε
κροταφεία έπισκεπτόμενος ούδέ κατ’ έλάχιστον 
δυσκολεύεται να εύρη τδν ύπδ γήν κρυπτόμενον, 
ούδέ μονολογεί «άρα τις έστιν, βασιλεύς ή 
»στρατιώτης, πλούσιος, ή πένης. δίκαιος, ή 

»αμαρτωλός». Τά νεκροταφεία δμοιάζουσι πρδς 
τά θέατρα : υπάρχουν θέσ-ις, έφ’ ών ευρισκόμε
νός τις δύναται νά ήναι όρατδς, ώς ύπάρ- 

χουν καί θέσεις, έν αίς χάνεται τις έντδς τοΰ 
πλήθους. Εις τά ύψηλότερα κεΐνται οί τάφοι 
τούς οποίους βλέπετε· είς τάς γωνίας κρύπτεται 
ξύλινος τις σταυρός, τδν όποιον μόλις βλέπετε.

Όπόταν άνεγνώσθησαν ύπδ τοϋ ίερέως αί 
εύχαί, δ δέ νεκροθάπτης ήρχισε διά τοΰ πτυκ- 

ρίου νά έπικαλύπτη τδν τάφον καί τά πλήθη 
ύπέστρεφον, ό νεώτερος τών δύο Ανθρώπων τών 
ίσταμένων παρά τδ φέρετρον κατά τήν κηδείαν, 

κρατήσας τδν γέροντα άπδ τοϋ βραχίονας καί 
σύρων αύτδν πρδς τδ χείλος τοΰ τάφου:

— Έχω ένα μόνον λόγον νά σοί είπω κκί 

πρέπει νά σοί τδν είπω. Σύ δ πατήρ είσαι ο 

αίτιος οτι ή κόρη σου εύρίσκεται είς τον τάφον.
— Προτιμώ να ήναι είς τδν τάφον παρά νά 

τήν είχες σύ, άπεκρίθη δ πατήρ, διότι δέν θχ 
ήδύνασο ούδ’ αύτήν νά διατρέφτ,ς ούδ’ όσα 

τέκνα ήθελες αποκτήσει έξ αύτής.
__  Είπέ, λοιπόν, ότι διά τέσσαρα στρέμμα

τα χωρκφίου τήν έφόνευσας έπανέλαβεν δ νέος 
καί άμφότεροι, χάρις είς τήν παρέμβασιν φίλων, 

άπεχωρίσθησαν.
Ό πατήρ τρεις μήνας μετά τδν θάνατον τής 

θυνατρός του άπέθκνεν έκ κεραυνοβόλου Απο
πληξία; έπισυμβάσης αύτώ έκ τή; σφοδρά; λύ

πης κκί τής τύψεω; τής συνειδησεως του, οτι 
έγένετο δ αίτιος τοΰ θανάτου τής θυγατρός του, 

δ δέ νέος, δ Δημητράκη;, έξ μήνας κατόπιν, 
λησαονήσας καί τούς όρκους καί τά δάκρυα, 

συνεζεύχθη άλλην καλουμένην καί ταύτην Βα
σιλικήν, διαφέρουσαν όμως κατά τήν ωραιότη
τα καί τάς άρετάς τής δμωνύμου αύτής, οσον 
άπέχουσιν άνατολαί άπδ δυσμ,ών.

Εφέτος κατά τάς άρχάς πάλιν Μαΐου έπι- 

σκεφθείς τδ χωρίον μετέβην χάριν περιεργείας 

ε’ς τδν τάφον έπ’ αύτοΰ υπάρχει έμ.πεπιγμενος 
μικρός ξύλινος σταυρός φέρων τά αρχικά γράμ
ματα Β. Α. καί παρ’αύτώ νεοθκλής φιλύρα, 

έφ’ ής έπέθηκα τά άπερ έκράτουν άνά χεϊρας 
δύο τριαντάφυλλα καί άναμνησθείς τής ώραίας 
Βασιλικής, εφυγον δρομαίος πρδς τδ χωρίον, 

άφοΰ όμως ειπον κατ’ έμαυτδν τήν γνωστήν εύ- 

χήν «δ θεδ; συγχωρήσει αύτήν».

ΤΟ πΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
(Συνέχεια. ’Ίδε τεΰχος Ιθ'.)

Ιδού τί διετρεξε κατά τήν μεταξύ τοΰ 
Καρδιυάλη και τών δύο άδαμαυτοπώλων 

πρώτηυ συυεντευξιυ, δπως έξάγεται άπό τό 
ύπόμυημα τό όποιον ύπέβαλον ούτοι μετά 

ταΰτα είς τήν βασίλισσαν.

Δύο ημέρας μετά τήν έπίσκεψιν, οί άδα- 

μαυτοπώλαι ελαβου επιστολών γεγραμμέυον 
τη ιδία χειρ'ι τοΰ Καρδιυάλη, δι’ ού έπροσ- 

καλοΰντο νά μεταβώσιυ είς τήν οικίαν του 
φέροντες μεθ’ εαυτών τό περί οΰ ό Λόγος 
πράγμα. Ό Καρδιυάλης έκαμεν είς αύτούς 

τήν ήμέραν έκείυηυ τάς προτάσεις του τάς 
όποίας καί έδέχθησαυ· κατ’ αύτάς τό περιδέ

ραιου ήγοράζετο έν εκατομμύριου και έξακο- 

σίας χιλιάδας φράγκωυ, τά όποια έμελλε υά 
πληρωθώσιυ καθ’ έξαμηυίας. Τήυ 1 Φεβρου
άριου, δ Καρδιυάλης έπροσκάλεσευ έκ υέου 
δι’ επιστολής του τούς άδαμαυτοπώλας. Ου- 

τοι δέ άπελθόυτες είς τήυ ο’ικίαυ του μετά 

τοΰ περιδέραιου, έμαθου άπορρήτως δ,τι έ- 
γυώριζου ήδη διά τής κ. Δελαμώτ, δηλαδή, 

δτι ή βασίλισσα αύτή ήγόραζε τό περιδέραιου. 

Έπειτα δεικυύωυ τάς προτάσεις τάς όποιας 
εΐχου δεχθή, προσείλκυσε τήυ προσοχήυ τωυ 

είς τάς εφεξής λέξεις σημειωμέυας είς το πε
ριθωρίου. Έγχρίνεται Μαρία ’ Αντουανετ, 
τής Γα.ΙΜας. Όταυ ή κ. Δελϊιμώτ τούς 
είχε συστήσει άκραυ έχεμύθειαυ, αύτο'ι έξέφρα- 
σαυ φόβους περί τής πληρωμής. Ιδού διατί έ- 

κρίθη άυαγκαίου υά ζητηθή ή έγκρισις καί ή 

ύπογραφή τής βασιλίσσης.

Άλλά κατά τήυ αύτήυ έποχήυ τής δια- 

πραγματεύσεως, ιδού τί έγέυετο είς τ’ άνά - 

κτορα. Ή βασίλισσα έυησχολεΐτο είς τά του 
καλλωπισμού της. Ή ράπτριά της κ. Βερτέυ 
έμβασα διηγήθη δτι τό περίφημου περιδέραιου 
πωλείται τέλος πάυτωυ· οτι τό αγοράζει ό κ. 
Σούζα, καί τό αγοράζει διά τήυ βασίλισσαυ 
τής Πορτογαλλίας. Ά! χαίρω κατά πολλά, 

έφώυαξευ εύθύς ή Μαρία Άυτουαυετ, μετ 
ολίγου θά μηυύσω του Βέχμερ, καί θά ευχα
ριστήσω του κ. Σούζα διότι μ εσωσευ άπο 
αύτό τό κατηραμέυου περιδέραιου.» Τά λόγια 

αύτά ήσαυ άυαμφιβόλως ειρωυική εκφρασις 
αισθήματος φθουερού· διότι, άμα ήλθευ δ κ.
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Βέχμερ, ήρπασε το βιβλίον κα'< προσποιείτο 
δτι άνεγίνωσκεν τοιαύτην συνήθειαν ειχεν 
δσάκις ήθελε νά φανέρωση τήν δυσαρέσκειαν 
της.Έκινήθη άρά γε είς τοϋτο άπό ανεξήγη
ταν τινα αιτίαν, είτε άπό γυναικείαν ζηλο
τυπίαν και ένδόμυχον πείσμα, διότι ξένη ή- 

γεμονίς ήγορασε τό κόσμημα τό όποιον, ώς 
έκ τών προσφορών, καί τών πολλών άπό τό- 
πον είς τόπον μεταβάσεων τοϋ Βέχμερ ειχεν 
αποκτήσει ευρωπαϊκήν σχεδόν ύπόληψιν, καί 
διακωδωνισθή μεταξύ τών βασιλισσών καί 
τών γυναικών; Άφήσασα τέλος πάντων τό 
βιβλίον καί ρίύασα βλέμμα αύστηρόν έπί τοΰ 
Βέχμερ· «χαίρω» είπε, κύριε, διότι έπώλησε- 

τό περιδέραιόν σου.— Τό περιδέραιόν μου, 
κυρία !— Ναι τό περιδέραιόν σου τό όποιον 

δ κ. Σούζα στέλλει εϊς τήν Αισβώναν.» Καί 
έπειδή δ Βέχμερ τό ήρνήθη, ή βασίλισσα έρ- 
ρΐ'ψεν έπί τής κ. Βερτέν κεραυνοβόλον βλέμ · 
μα, ώς διά νά τήν έπιπλήξη διότι τήν έπρο- 

ξένησεν άτόπως τόσην ανησυχίαν. Τήν ή- 
μέραν έκείνην, έμελλε πριν ύπάγη είς τήν 
έκκλησίαν, νά ύποδεχθή πολλάς κυρίας καί 

τούς πρέσβεις. Άμα είδε τον κ. Σούζα τον έ- 

πλησίασε μέ ταχύτητα, έναντίον τής παρα
δεδεγμένης τάξεως, καί τον είπε μέ πολλήν 
ζωηρότητα. «Σάς ειδοποιώ, κ. Σούζα, οτι 
δέν θά λάβετε τό περιδέραιόν, δέν θά τό λά
βετε έπωλήθη.» Καί έπειδή δ κ. Σούζα έ- 
φαίνετο έκστατικός· «δέν θά τό λάβετε κύριε, 

έπανέλαβε θριαμβευτικώς· μέ κακοφαίνεται,» 
καί έπανήλθεν είς τήν θέσιν της.

Έν τοσούτφ τό περιδέραιόν ήτο είς τάς 
χεΐρας τοΰ Καρδινάλη, καί έπρόκειτο μόνον 
πώς νά δοθή είς τήν βασίλισσαν. Είτε τόν 
έδέχετο, είτε όχι, τό βέβαιον εινε δτι αί συ
νεντεύξεις των ήσαν σπαν.ώταται. Τήν Ιην 
Φεβρουάριου 1785 δ Καρδινάλης μετέβη είς 
Βερσαλίαν· ήτο μετημφιεσμένος, καί Σράϊ- 
βερ δ ύπηρέτης του τόν έσυντρόφευε φέρων 

θήκην μέ τό πολύτιμον κόσμημα. Άμα έ- 
φθασε τό εσπέρας έτρεξεν είς τήν οικίαν τής 
κ. Δελαμώτ, καί λαβών, δταν έπλησίασεν 
είς τήν θύραν της, άπό τάς χεΐρας τοΰ ύπη- 
ρέτου τήν θήκην τόν έδιωξε καίάνέβη. Μετ’ 
ολίγον, έδόθη εϊδησις δτι άνθρωπός τις στελ- 
λόμενος άπό τήν βασίλισσαν έπιθυμεΐ νά ίδή 
τήν οικοδέσποιναν- καί ευθύς δ Καρδινάλης άπ- 
εσύρθη όπισθεν τής κλίνης. Ό ξένος ένεχεί- 
ρησεν είς τήν κυρίαν έπιστόλιον, τό όποιον 
διεβίβασεν ή κ. Δελαμώτ είς τον κρυφθέντα, 
έν ω περιείχετο ή διαταγή τής άποστολής 

τής θήκης- ή θήκη λοιπόν ένεχειρίσθη είς 
τον απεσταλμένου. Ούτος δέ ήτο είς τών 
ύπη-ετών τής βασιλίσσης, ονομαζόμενος Αεσ- 
κλώ, καί πρέπει νά τόν έγνώριζεν δ Καρδι- 
νάλης, διότι έδωκεν είς αύτόν άνευ δισταγμού, 
άνευ πληροφορίας, άνευ αποδεικτικού, μίαν 
θήκην ήτις περιεϊχεν έν έκατομμύριον καί έξ- 
ακοσίας χιλιάδας φράγκων.

Ήτο έπομενον άφοΰ ή Μαρία Άντουανέτ 
έλαβε τό περιδέραιόν, δτι έπρεπε νά είδοποιή- 
ση τον μεσίτην· διό καί έμήνυσεν είς αύτόν 
διά τής Κ. Δελαμώτ δτι τήν έπιούσαν ή βα

σίλισσα έμελλε νά τον φανέρωση είς ώρισμένον 
τινά τόπον τήν παραλαβήν διά σημείου τίνος, 
τό δποϊον καί έγεινε.

Τρεις ήμέραι δέν ειχον παρέλθει μετά τήν 
έγχείρισιν τού περιδέραιου, καί δ Κ. Ροάν έ- 
6ίασε τούς άδαμαντοπώλας νά ύπάγωσι νά 
εύχαριστήσωσι τήν βασίλισσαν, τόσον ήτο 
βέβαιος περί τής συγκαταθέσεώς της! Άλλά 
τό χρέος τούτο ειχον ήδη έκπληρώσει προη
γουμένως, χωρίς νά τό φανερώσωσιν είς τόν 
Καρδινάλην, διότι έφοβούντο μή δυσαρεστηθη, 
ύποπτευόμενος δτι δέν έπίστευσαν τούς λόγους 
του· παρατηρητέον δέ οτι δ Κ. Βέχμερ ήτον 
είς τά άνάκτορα τήν ημέραν τής μετά τού Κ. 
Σούζα συνομιλίας τής βασιλίσσης. Καί τφ- 
όντι δ Βέχμερ θά ήτο §λως διόλου άνόητος, 

έάν, ένφ είχε τήν εύκολίαν νά βλεπη τήν 
τήν Μαρίαν Άντουανέτ, δέν τήν ήρώ- 
τα περί τής άγορας καί τής παραλή
ψεις τοϋ περιδέραιου’ διότι, καί άλλους 
λόγους υποψίας έάν δέν είχε, μόνη ή ιδέα τοϋ 

δτι τήν διαπραγμάτευσιν ενός κοσμήματος 
άνέλαβεν Ιεράρχης, ήρκει νά τόν καταστήση 

προσεκτικώτερον.
Ιδού έως πού είχε φθάσει ή ύπόθεσις δταν, 

περί τά τέλη τοϋ’Ιουνίου, δ Καρδινάλης έμή- 
νυσεν είς τούς άδαμαντοπώλας, δτι, καθά δι- 

ελάμβανεν έπιστολή έγχειρισθεϊσα πρός αύτόν 
διά τής Κ. Δελαμώτ, ή βασίλισσα έθεώρει 
ύπερβολικήν τήν τιμήν τοϋ περιδέραιου, καί 
άπήτει νά γείνη έλάττωσις διακοσίων χιλιά
δων φράγκων, διότι άλλως θά τό έπέστρεφεν- 
άπερίγραπτος ύπήρξεν ή λύπη καί ή έκστασις 
τών πωλητών καί δμως έβιάσθησαν νά έν- 
δώσωσι. Τότε δ Καρδινάλης διά νά άπαλ- 
λαχθή, ώς φαίνεται, τής εύθύνης, τούς ΰπη- 
γόρευσε τήν έπομένην πρός τήν βασίλισσαν 
έπιστολήν των.

«Κυρία! εί'μεθα είς τόάκρον εύτυχεϊς άνα- 
λογιζομενοι δτι αί τελευταΐαι προτάσεις τάς 
δποίας παρεδέχθημεν μέ ζήλον καί σέβας, 
είναι νέα άπόδειξις τής ύποταγής μας καί 
τής άφοσιώσεώς μας είς τάς διαταγάς τής 

Υ. Μ. Μεγίστη έπίσης είναι ή εύχαρίστησίς 
μας, διότι το λαμπρότερου κόσμημα τής ύ- 
οηλίου θέλει στολίσει τήν μεγαλητέραν καί 
τήν άγαθωτέραν τών βασιλισσών.»

ΊΙ έπιστολή αύτή, ύπό χρονολογίαν 12 
’Ιουλίου 1784, παρουσιάσθη άεό τόν Βέχμερ 
είς τήν βασίλισσαν, ένφ έμβαινεν είς τήν 
βιβλιοθήκην της. Ή Κ. Καμπάν ήτο πα
ρούσα. Ή βασίλισσα άνέγνωσε μεγαλοφώνως 
αύτήν, καί άντί νά φανή εκστατική, άντί νά 
φροντίση νά άνακαλύψη το μυστήριον, έπλη
σίασεν είς έν κηρίον άνημμένον, καί έκαψεν 
άταράχως τήν έπιστολήν εϊποϋσα' «δέν είναι 

αναγκαίου νά τήν φυλάςω.»

Άλλ’ ή φρικτή προθεσμία ήγγιζεν, καθ- 
ήν οί πωληταί έμελλον νά παρουσιασθώσιν 
είς τήν βασίλισσαν διά τήν πληρωμήν! Έάν 
ή Κ, Δελαμώτ ήτο ένοχος, έπρεπε βεβαίως 
νά τρέμη, καί νά άναχωρήση είς ξένην γήν. 
Άλλ’ αύτή έζη είς τούς Παρισίους δλως ή
συχος, δίδουσα συναναστροφάς, σκοπεύουσα 

ν’άγοράση νέα κτήματα είς Βαρ-συρ-ώβ, 
καυχωμένη ύπέρ ποτέ διά τάς μετά τής βα

σιλίσσης σχέσεις της, καί μεγίστην έχουσα 
οικειότητα μετά τού Καρδινάλη.

Άλλά καί ούτος ήτο έπίσης ήσυχος. 
Μίαν ημέραν είπεν είς τον Κ. Σενζέμς ό'τι 
ειχεκ ΙδεΙ είς τάς χεΐρας τής Μαρίας Άν
τουανέτ επτακόσιας χιλιάδας φράγκων, τά 
δποΐα έτοίμασε διά τήν πρώτην δόσιν- άλλο

τε δ Βζσσάνζ έρωτήσας αύτόν έάν συνενοήθη 
απ’ ευθείας μέ τήν βασίλισσαν, άπεκρίθη, 
«ναι» χωρίς διόλου νά διστάξη.

Οί πωληταί δέν ειχον άρα τον έλάχιστον 
φόβον, δταν, κατά τήν λήξιν τής προθεσμίας, 
δ Κ. Ροάν προσκαλέσας αύτούς τούς είπεν, 
δτι, ή Βασίλισσα δέν εύκολύνετο τότε νά τούς 
πληρώση δτι σκοπόν είχε νά έξοφλήση τό 
χρέος της τον ’Οκτώβριον, καί, δτι έν τοσού- 
τω έπρόσφερεν είς αύτούς τριάκοντα χιλιάδας 
φράγκων έπί λόγω τόκου. Οί άθλιοι άδαμα /- 

τοπώλαι κατεταράχθησαν, παρεπονέθησαν, 
καί τήν φοράν ταύτην ακόμη, διά νά άπαλ- 
λαχθή δ καρδινάλης τής εύθύνης, άπήτησε 
νά γραφθή είς τό αποδεικτικόν τής βασιλίσ

σης τό όνομα.

Έξ άλλου μέρους ή Κ. Καμπάν έρωτή- 
σασα μίαν ημέραν περί τάς άρχάς Αύγούστου 
τον Βέχμερ, διά τίνος μέσου έλαβε τάς δια- 
ταγάς τής Μαρίας ’Αντουανέτ, « δι’ έγγράφων 
ύπογεγραμμένων ίδ α χειρί αύτής, άπεκρίθη· 
τά δποΐα αναγκάζομαι άπό τίνος νά δεικνύω 
εις τούς δανειστάς μου, διά νά τούς καθησυ
χάζω.—Δέν έλαβες λοιπόν ποτέ τίποτε;— 
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Μάλιστα, τριάκοντα χιλιάδας φράγκων είς 
χαρτονομίσματα, τά δποϊα μ’ έστειλεν ή με- 
γαλειο'της της διά τοΟ Καρδινάλη, δστις, εσο 
βεβαία, βλέπει κατ’ ίδιαν τήν βασίλισσαν· διότι, 
όταν μ’ έδωκεν αύτήν τήν ποσότητα, μΛ έβε- 

βαίωσεν δτι τήν έλαβεν έπί παρουσία του άπό έν 
χαρτοφυλάκων τοποθετημένον έντδς τοΰ έκ 
Σεβρικής πορσελαίνης γραφείου της, τό όποιον 
εύρίσκεται είς τόν κοιτώνά της.»

Ουτω λοιπόν δ Καρδινάλης έλεγεν είς 
τόν Σαινζέμς, είς τον Βασάνζ, είς τόν Βέχ- 
μερ, ότι έλάμβανε συνεντεύξεις μέ τήν βασί
λισσαν. Καί σημειωτέον δτι δεν πρέπει νά έ- 
ψεύδετο, διότι έκεινοι πρός ούς άπετείνετο, εί

χον όλους τους τρόπους νά έξιχνιάσωσι τήν 
αλήθειαν, και μέγα συμφέρον νά μή τό πα- 
ραμελήσωσιν.

Άνελπίστως όμως άπειλητικαί τινες φή- 
μαι διασπαρεΐσαι, έφθασαν είς τοΰ καρδινάλη 

τάς άκοάς. Ό βαρών Βρετέλ, έχθρός του θα
νάσιμος, μαθών τήν διαπραγμάτευσιν, είδε 

τήν βασίλισσαν καί τήν ειπεν άποτόμως ότι 
ένοχοποιήθη τό όνομά της δι’ έγκληματι- 
κής καταχρήσεως· αύτή δέ καταπληχθεϊσα 

καί ταραχθεϊσα, έβεβαίωσεν ότι ήγνόει τά 
διατρέξαντα.

Έάν δ καρδινάλης ήτο πραγματικώς θύ
μα τής ραδιουργίας τήν όποιαν άπέδωκαν είς 

τήν κ. Δελαμώτ, θά ήνοιγε τότε τούς οφθαλ
μούς του. Καί Ομως άντί νά τρεξη μανιώδης 
είς τήν οικίαν της ώς άπατηθείς άπό αύτήν, 
άντί νά τήν έρωτήση διατί έξύφανε τοιαύτην 
πλεκτάνην, άντί νά τήν έπιπλήξη, τήν μετ- 
έφερεν είς τήν οικίαν του, καί τήν έκρυψε· 
φοβούμενος μή συλληφθεΐσα άνακαλύψη τό 
μυστικόν τής άνταποκρίσεως, τήν έβίαζε νά 
φύγη καί νά διαβή τόν Ρίνον. Άλλ’ αύτή 
δέν ύπήκουσε· μετά τινας δέ ημέρας μετέβη 
μετά τού άνδρός της είς Βαρ-συρ-ώβ, μέ σκο
πόν όχι νά μείνη έκεϊ όλίγον, άλλά νά δια- 

τριψγ] πολύν καιρόν. Δέν είχε καμμίαν άνη - 

συχιαν, κανένα συλλογισμόν δυσάρεστον. Έ- 
φόρει άδάμαντας, έπροσκάλει είς τήν τράπε
ζαν της ξένους, έσύχναζεν είς τάς συνανα- 

στροφάς. Έπισκεφθεϊσα τόν δούκα τού Παν- 
τιέβρ διαμένοντα είς Σατωβιλέν, έπροσκλήθη 

εις το γεύμά του, καί έλαβεν ύποδεξίωσιν κι- 
νησασαν είς θαυμασμόν τούς ανθρώπους· διότι 
όταν άνεχώρει άπό τήν οικίαν του, δ δούξ 
τήν προέπεμπε μέχρι τής θύρας τής δευτέρας 
αιθούσης, τό όποιον δέν έκαμέ ποτέ ούτε διά 
τάς δούκησσας, άλλά μόνον διά τάς έξ αί

ματος ήγεμονίδας.

’Επίσης καί όταν μετ’ ολίγον έπεσκέφθη 
η κ. Δελαμωτ, τό Κλαιρβώ, δ ηγούμενος 
τήν ύπεδέχθη μετά μεγίστης φιλοφροσύνης, 

και μέ πολλάς αποδείξεις σεβασμού. Μίαν 
ήμέραν ένφ συνεγεύετο μετ’ αύτού καί μετά 
τού κ. Βενιώ, παρουσιάσθη αίφνιδίως δ ίερεύς 
Μωρό έρχόμενος έκ Παρισίων. «Τί νέα; τόν 
ειπον.—Πώς δέν ήξεύρετε τίποτε; δ καρδι- 
νάλης Λουί Ροάν έτέθη υπό κράτησιν.» “Ο
λοι έμεινον άμέσως κατάπληκτοι καί έκστα - 
τικοί. Ή κ. Δελαμώτ ώχριάσασα έγκατέ- 
λειψε τήν αίθουσαν παρακολουθουμένη άπό 
τόν κ. Βενιώ, καί άνεχώρησαν άμέσως κρυ
φότεροι διά τήν Βαρ-συρ-ώβ.

Άλλ’ δ κ. Βενιώ, γνωρίζων τάς μετά τού 
καρδινάλη σχέσεις τής κ. Δελαμώτ, καί φο
βούμενος αή διακινδυνεύση, τήν έσυμβούλευε 
νά φύγη, καί έπρότεινε νά τήν εύκολύνη τά 
μέσα. Αύτή όμως άπεκρίθη μετά θυμού, δεί- 
ξασα δτι λαμβάνει οίκτον διά μόνην τήν θέ- 
σιν τοϋ καρδινάλη, και ότι δέν είχε καμμίαν 
ενοχήν είς τήν ύπόθεσιν ταύτην. Ό δέ σύζυ
γός της ήτο τόσω ήσυχος, ώστε, όταν έφθα- 
σεν ή κ. Δελαμώτ,αύτδς έλειπεν είς τό κυνη
γών όπου είχεν ύπάγει άπό πρωίας !

Ό ίερεύς Μωρύ είχε δίκαιον διότι δ καρ- 
δινάλης Ροάν ήτο τωόντι ύπό κράτησιν. Ή 

σκηνή αυτή ύπήρξε τραγική. Ή 4S Αύγού- 

στου τοΰ 4785 έορτή τής κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου, ύπήρξεν ή προσδιορισθεϊσα ήμέρα 
διά τήν ένέργειαν τής άδυσωπήτου εχθρας 
τού βαρών Βροτέλ. Οί βασιλείς έτοιμάζοντο 
νά ύπάγωσιν είς τήν έκκλησίαν, καί δ Ιεράρ
χης τούς έπεριέμενεν ένδεδυμένος τήν αρχιε

ρατικήν στολήν του. Παρευθύς τον προσκα- 
λοΰσιν είς τον θάλαμον τοΰ βασιλέως. Έρι
δας εύρέθη ένώπιον Λουδοβίκου τού ΙΣΊ”, τής 
Μαρίας Άντο.α έτ, τού σφραγιδοφύλακος, 
καί τού βαρών Βρετέλ.» «Τί είναι, τον ειπεν 
δ βασιλεύς, αύτό τό περιδέραιου τό όποιον έ- 
προμήθευσες είς τήν βασίλισσαν,» Ή άπροσ- 
δόκητος αύτή έρώσησις έκεραυνοβόλησε τδν 
δυστυχή καροινάλην.

Έπεται τό τέλος

Η ΠΕΡΑ1Α ΧΕΛΙΔΠΝ
Προχθές έπέτων άνωθεν τών κήπων τοϋ 

Σταυροδρομιού. Ήξεύρετε δέ οτι κήπων έχει τώ
ρα αφθονίαν τό Σταυροδρόμιβν τόσην δσην σπά- 
νιν οικιών. Ό μακαρίτης κήπος τών άνθέων δεν 
άπέθανεν άκληρος· κατέλιπε διαδόχους πολλούς 
καί άξιους ν’ άντικαταστήσωσιν αύτόν. Τό ά
λεθες Πέρα δύναται νά τό ιδ'ρ τις μόνον εντός 
τών δημοσίων και μή δημοσίων κήπων. Ναι, 
εντός τών κήπων βλέπει τις όλον τό Πέρα, ά- 
παρραλάκτως καθώς όσοι μετέβησαν ποτέ εις 
τήν πόλιν Σύραν, είς τής οποίας

..............τάς άγυιάς τάς πρώτας 
ετο.ΐ.ΙοΙ τάς φθειρίώσας τω>· ετίναζαν 

[καπότας,
ώς ειπεν ό Όρφανίδης έν τώ Τ ίρ ι-λίρι, δύνα
ται νά ίδη τήν Σύραν ολόκληρον έπί τής μονα
δικής αύτής πλατείας.

Μετά τήν πυρκαϊάν, τό Πέρα έξήλθε τών ο
ρίων του. Καθώς όταν ριφθή εις λεκάνην υδατος 
μεγάλη πέτρα, έκχειλίζει περί αύτήν τό ύδωρ, 

ούτως έξεχύθησαν περί τά έρείπια οί Περώται 
καί αί Περώτιδες καί έσχημάτισαν διάφορα ρυά
κια διαφόρους λαβόντα διευθύνσεις, τά μεν 
πρός τόν Τοπ-χκνέ τά δέ πρός τόν Κασήμ- 

πασσά, άλλα πρός τόν Γαλατάν, άλλα προς τό 
Άρνααύτ-κχοϊ, άλλα δι’ ΐσχυροτάτης ύδραυλι- 
κής πιέσεως πρός τά Ταταΰλα, ένθα διέκοψαν 
διά τοϋ ήδέος αύτών μορμυρισμοϋ τό μονότονο·/ 
τοΰ βίου τών κατοίκων, τινά κατήλθον δρμητι- 
κώς κυλινδούμενα πρός τό Γενί-τσαρσί καί τινα, 
ρεΰμα ιδιαίτερον άποτελέσαντα, κατέληξαν κυ

ρίως είς τό Καδή-κιοϊ καί είς τάς νήσους τών 
Πριγκήπων, οπού καί φ ύ κ η έξέβρασαν, καί 

άλλαχοϋ.
¥

Άλλά ποϋ μέ παρέσυραν τά ρεύματα ! Έλη-· 
σμόνησα τούς κήπους μου καί τού; κηπουρούς 
καί τάς κηπουρούς αύτών. Ποϋ σζς άρέσει περισ
σότερον νά έμβωμ-ν ; Είς τόν μάλλον συχναζό- 

μενον βεβαίως. Είς τόν κήπον τής Δημαρχίας. 
Ιδού, λοιπόν δρίσατε. *0  γύρος είναι ελεύθερος· 
άλλ’ ύμεϊς θά καταστήτε αιχμάλωτοι αύτοϋ 
καί θά καταδικασθήτε ν’ άλωνίζητε, ή θά κα- 
θήσετε νά πάρητε κανέν δροσιστικόν καί νά κα- 
τακηλύσητε τάς άκοάς μέ τήν μουσικήν, ητις 
ένίοτε παιανίζει τεμάχια, έν οίς διαπρεπει τα 

συμπαθητικόν Βάλς τοϋ κυρίου Πανοπούλου. 
Βλέπετε τί ζωηρά συνδιάλεξες γίνεται είς τήν 
παρακειμένην ύμών τράπεζαν ; (ύποθετω οτι 
κάθησθε πρός τά βορειοδυτικά τής μουσικής). 
Ό νέος έκεΐνος πώς σάς φαίνεται μέ τ’ άκατά- 
παυστα λογοπαίγνιά του; Τόν ένέπνευσεν ό ζύ
θος άρά γε ή τά σ ό λ τοϋ τυμπανιστοϋ ; Ακού
σατε. Έρωτά τήν άντικρύ νεάνιδα.—Κρυόνετε, 
κυρία ; —Όχι, ώκοντραίρ αισθάνομαι ζέ
στην.—"Α σ ε ρ τ α ι ν εμ ά ν, ματμοαζέλ, 
άλλά ξεύρετε διατί αίσθάνεσθε ζέστην ;—Διατί; 

— Διότι... άν τό εύρετε ;—Δεν ήζευρω ειπήτε· 
το.— Διότι, κυρία μου, έγω είμαι ήλιος (!!!) 
Είδατε λοιπόν ; Τώρα βεβαίως εννοείτε διατί 

κατ’ έκεϊνο τό εσπέρας έν τώ κηπιρ τής Δ/;μαρ- 
χίας, τά μέν φώτα τοΰ αερίου ώχρίων καί δέν 

έ'φεγγον ώς άλλοτε, ό δέ ζΰθος ητο θερμός καί. 
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τινι; σ ε λ ή ν α ι άπέβαλον τό σέλας των ώς εί 
ψιμμυθίου νέφος ίκάλυπτεν αύτάς καί διέτρε- 

χον τήν τροχιάν αύτών περί τον κεντρικόν (ή 
μάλλον εκκεντρικόν) τοϋ κήπου ήλιον, χω
ρίς ούδενός αστρονόμου τηλεσκόπιον νά διευθυν- 
θή προς αύτάς. Τόσον ό ήλιος καί οί πλησίον 
τοϋ ήλίου πλανήται (Ήρα καί ’Αφροδίτη) είλ- 
κυον τήν προσοχήν απάντων ! Ιδού όιατί ό 
κήπος τής Δημαρχίας καταβάλλει τούς Αντιζή
λους του. Οί άλλοι κήποι δεν έχουν ήλιους.

* *
Βεβαίως ό εφάμιλλος τοΰ έν Παρισίοις Κερα- 

μεικοϋ δημόσιος κήπος έπρεπεν έξ αβροφροσύνης 
νά πενθήση έπί τινα χρόνον τήν καταστροφήν 
τοϋ περιφήμου συναδέλφου του, άν καταδεχηται 
νά τον δνομάζη συνάδελφόν του, τώρα οτε τά έν 
αύτώ φυτευθέντα καρεγλόξυλα άνεβλά- 
στησαν άνθη καί φύλλα καί νά παύση παιανί- 
ζων ταΐς ώραίαις κατρίλλιαις αύτοΰ τής 

"Ωραίας ‘Ελένης καί τοΰ Ό ρ φ έ ω ς 
έ ν "Α δ ο υ. Πενθήσατε τούλάχιστον ύμεϊς, 
ευαίσθητοι άναγνώστριαι, άν όχι τήν καταστρο
φήν τοΰ Κεραμεικοΰ, άλλά τήν θανοϋσαν ίσως 
Άφροδίτην τής Μήλου, λέγω δέθανοΰσαν, 
διότι τοιαΰτα αγάλματα ψυχήν όντως λαμβά- 

νουσι παρά τής σμίλης τοΰ καλλιτέχνου. Ή 
Μηλία ’Αφροδίτη, τήν οποίαν συχνά πετώσαν 
εις Παρισίους έθαύμ.αζα (έχομεν καί ήμεΐς τά 
πτηνά καλαισθησίαν) είναι ημίγυμνος· αί δέ 
πτυχαί τής έσθήτος αύτής θαυμασίως συμπτυσ- 
σόμεναι είναι διατεθειμέναι λίαν έντέχνως, δια- 
γράφουσαι τον Αριστερόν μηρόν ώς οτε λουομένη 
νύμφη έξανατείλασα δλως υγρά τής θαλάσσης 
περιβληθή τον χιτώνα αύτής, προσκολλώμενον 
έπί τοΰ σώματος. Είναι ακμαία τήν σωματι
κήν άνάπτυξιν, ήγεμονική τήν έκφρασιν καί 
οίονεί προκλητική τήν στάσιν. Ό μέν δεξιός 
βραχίων είναι ήκρωτηριασμένος μικρόν κατωτέ
ρω τής άρθρώσεως τοΰ ώμου, ό δέ Αριστερός άπ’ 
αύτής τής άρθρώσεως. ‘Π μεγαλοπρεπής τοϋ 
προσώπου έκφρασις, ή μή έντελής γυμνότης, ή 
εντέλεια τής τέχνης έν τη άπομιμήσει τοϋ 
γυμνοΰ σώματος, το άληθές, εύκαμπτον καί 
έρρωμένον τών σχημάτων, τό άφελές μεγαλεϊον 

το υψηλόν έν τώ άπλώ, πάντα ταϋτα τά χα

ρακτηριστικά τής σμίλης έκείνης, ήτις έόωκε 
σώμα εις τον Όλύμπιον Δία τών γνωστών έ- 
κείνων ‘Ομηρικών στίχων, διακρίνονται έν τώ 
άγάλματι τής Μηλίας ’Αφροδίτης, ήτις ίσως 
κατεσυνετρίβη νΰν ύπό τά έρείπια ή άπετιτα- 
νώθη ύπο τής θερμότητος τοΰ πυρός καί ά π έ- 
θ α ν ε διά τόν καλλιτεχνικόν κόσμον.

* *
’Ώ ! άλλ’ αί γυναίκες τί πράττουσιν έν Πα

ρισίοις ! Κατήντησαν θηριωδέστεραι τών Αν
δρών! Ποΰ νά γνωρίση τις πλέον τάς κομψάς 

έκείνκς Παρισιανάς, αιτινες είναι ζώντα τοϋ 

συρμοΰ φιγουρίνια ποϋ νά τάς άναγνω- 
ρίση ώς έγειναν τώρα ! Φεΰ ! τών θηλειών ! ώς 
έξεμάνησαν ! "Εγειναν άλλαι Μήδειαι, έγειναν 

αί κατ’ Εύριπίδην γυναίκες ! ΤΙ γυνή οτε έ- 
πλάσθη ύπό τοϋ Θεού έπλάσθη έκ τής πλευράς 
τοϋ Ανδρος, ήτις άποσπασθεΐσα φαίνεται βιαίως 
συναπέσπασε καί μέρος τής καρδιάς τοϋ Αν
δρος, διά τοΰτο δέ ή γυνή έχει περισσοτέραν 
καρδιάν, άλλ’ αύται αί Παρισ.αναί νομίζεις οτι 

έπλάσθησαν έκ τής πλευράς τίγριδος ! Έπί 
τοϋ Γαλλοπρωσσικοϋ πολέμου ναι, τότε ήσαν 
Αληθείς γυναίκες, τότε τάς έθαύμαζα· έξαιναν 
μυτόν, έπέδενον τά τραύματα τών άνδρών, ή- 
γωνίζοντο τό έπ’ αύταϊς ύπέρ τής κοινής πα
τρίδας, ήσαν τέλος γυναίκες τής πλευράς καί 
τής καρδιάς, άλλά τώρα... ώ! τώρα!... άγια', 
τότε. Μέγαιραι τώρα ....

.... "Ac κ.Ιεεσθώ elc σιωπής σηιιεϊα 
ρι’ αυτά .Ια.ΙεΙ δ ovpavoc καί ήάπε.Ιπισία.

Ήκαυσα κυρίαν ομιλούσαν περί συρμών καί 
άνάγουσαν τήν πρώτην αύτών αρχήν είς τάς 
εύνοουμένας τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ', άλλ’ ή κυρία 
μέ συγχωρεϊ νά έκφράσω καί έγώ τήν χελιδό- 
νειον γνώμην μου καί νά τη είπω ότι ή πρώτη 
τών γυναικών μοδίστρα ύπήρξεν ή Εύα. 
Τί ! Απορείς βλέπω, φίλη άναγνώστρια καί 
δυσπιστίας μειδίαμα πλανάται εις τά χείλη 

σου. Ναι, ναι, πίστευσέ μ.ε, ό,τι σέ λέγω· άλλως 
δέ σοί το άποδεικνύω τόσον τετραγωνικώς 6σω 
τετραγωνικόν ήτο τό σχήμα τοΰ παραδείσου καί 
οσω τετραγωνικόν είναι τό σχήμα τοΰ μεγάρου 
Τουμπίνη. Ή Εύα μέλλουσα νά έξέλθη τοΰ πα
ραδείσου καί νά παρουσιασθή είς τόν κόσμον, 
έντρέπετο νά φανη έμπρός είς τά 'μμάτια τοΰ 
κόσμου καθώς έξήλθε τών χειρών τοΰ Πλάστου. 
Άπεφάσισε λοιπόν νά ράψη ή γυναίκα ένα φου
στάνι. Άλλά διά νά κατορθώση τοΰτο πόσα 
καί πόσα θά έχρειάζοντο, θά εΐπήτε. Ησυχά
σατε καί τώρα θά ίδήτε. Ή Εύα έβγήκε λοιπόν 

νά ψουνίση τό πράμα, καθώς λέγετε σήμερον, 
καί καθώς ύμεϊς είσέρχεσθε είς τής κυρίας Μιλ- 
βίλ ή τής κ. Τμκοτέζ εισήλθε καί έκείνη είς 
ίν σύσκιον καί κατάφυτον τοΰ Παραδείσου μέρος 
καί έκοψε τό χρειαζόμενον διά τό φουστάνι της 
πράγμα .. άπό μίαν συκήν. Τί γελάτε ; Έ- 
κοψεν ώραΐα, ώραιότατα φύλλα συκής, έκλέξα- 
σα τά μεγαλείτερα· σημειώσατε δέ οτι τότε 
ή φύσις ήτον έπάνω είς τήν βράσι της καί τά 
έκαμνεν όλα μεγάλα· είκοσι συκόφυλλα, παρα
δείγματος χάριν, ήτον ίνα σωστό φούσταν- 
λ ή κ ι. "Εκοψε λοιπόν, δποΰ λέγετε, τά φύλ
λα, τά όποια ήσαν πράσινα, πράσινα καί εί
χαν το χρώμα τής έλπίδος· διότι ή Εύα έξήρ- 

χετο είς τόν κόσμον μέ ολα τά κακά έπάνω 
της ώς ή Πανδώρα καί μέ μόνην τήν έλπίδα, 

(καί τό χρώμα, βλέπετε τοΰ φουστανιού της 
είχε τό νόημά του, ήτον ί δ ε ά τ ο), έπήγε κον
τά εις μίαν λίμνην τοΰ Παραδείσου, οπού έκο- 
λυμβοΰσαν Απειράριθμοι κύκνοι καί έκοψε βελό
νια διά νά ράψη τό φουστάνι της. Τότε βλέ
πετε δέν ύπήρχον έβραΐοι νά έχουν βελονοποιεΐα 
έν Παλατφ, καί ή Εύα ήναγκάσθη νά λάβη 
άπό τό μέγα έργοστάσιον τής φύσεως, τό δ - 
ποιον τότε έπρομήθευεν έν τφ Παραδείσω τά 
πάντα χωρίς παράδες. "Εξω είς τόν κόσμον καί 
τότε άκόμη ή φύσις έπώλει καί δέν έχάριζε τά 
προϊόντα της. Άπ’ έδώ λοιπόν τό είχεν, άπ’ 
έκεΐ τό είχεν τό κατάφερεν ή Εύα τό κοστούμ. 
Τό έβαλε διά νά ίδη πώς τής πηγαίνει έφώναξε 
καί τοΰ άνδρός της διά νά συμβουλευθή τό 
γ ο ΰ σ τ ό του, διότι αί γυναίκες έκείνου τοΰ 

καιρού ένεδύοντο κατά τό γ ο ΰ σ τ ο τών άνδρών 

των καί κατά τό ίδικόν των, όχι δέ κατά τάς 
ιδιοτροπίας ξένων καί μακράν εύρισκομένων γυ
ναικών, έκαμε καθρέπτην της τήν λίμνην, έκα- 
μάρωσεν ίδοΰσα πόσον ώραΐα τής έπήγαινε τό 
χρώμα καί τό κόψιμο (σημειώσατε ότι ητο ξαν

θή καί τής έπήγαινε τό πράσινο) καί έμεινεν εύ- 
χαριστημένη άπό τήν έργασίαν της. Περιττόν 
νά σάς είπω, ότι καί δ Άδάμ έζήλευσε κ’ έκο- 
ψεν άπό τό ίδιο πράγμα πανταλόνι, ποΰ τί εί
χε νά κάμη τό πανταλόνι τοΰ Πασκάλ Γρουσσέ 

τοΰ Μίρ καί τοΰ Πάλμα.

* *

’Εννοείτε ότι πολύ ντεκολτέ ήτο τό 
φουστάνι τής Εύας, άλλ’ έτσι τό ήθελεν ή ιδία. 

Καί διά τοΰτο ή πρώτη μ.όδα τοΰ ν τ ε κ ο λ- 
τ έ πρέπει νά ήξεύρετε οτι εύγήκεν άπό τήν 
Εύαν, ή οποία ήτον ώραιοτέρα άπό τή» Άφρο- 
δίτην τής Μήλου καί είχεν ώμους στρογγυλο- 
τέρους τής Κνιδίας ’Αφροδίτης τοΰ Πραςιτέλους, 
ής άντίτοπον σώζεται έν τώ μουσείω τοΰ Ούα- 
τικανοΰ. "Ετσι λοιπόν έτελείωσε *τό  φουστάνι 
τής Εύας, χωρίς νά τής συμβή άλλο τίποτε, 
παρά μόνον πώς άπό τήν βίαν της, καί έπειδή 
δέν είχε δακτυλήθρα, έτσυμπήθηκε εις τό δά
κτυλον μ.έ τά βούρλα ποΰ έρραπτε καί τήν (πό
νεσε πολύ, άλλ’ ·/) ηδονή, ήν ήσθάνετο διότι 
έπέτυχε τό φουστάνι έπνιγε τόν πόνον, καί τό 
αίμα έρρεεν άπό τής χειρός της ώς οτε δ μεγά
θυμος τοϋ Τυδέως υιός κατά τής Κύπριδος 

έπιτεθείς

Άκρην ούτασε χεΐρα μετάλμενος δξέϊ δουρί 

Άβληχρήν εΐθαρ δέ δόρυ χροός άντετόρησεν 

Αμβροσίου διά πέπλου δν αί Χάριτες κάμον αύται 
Πρυμνόν ύπέρ θέναρος· ρέε δ’ άμβροτον αίμα θεοΐο, 

Ίχώρ, οιος περ τε ρέει μακάρεσσι θεοϊσιν.

Ή δε μέγα ίάχουσα, κτλ.
58
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Φαντάσθητε τώρα την Εΰαν τί έντύπωσιν 
δα έκαμνε μέ το πράσινό της κ ο σ τ ο ύ μ, άν 
εύγαινε νά κάμιρ καμμίαν Κυριακήν ένα γύρο 
εις· τόν κήπον τη; Δημαρχία;, τόν άλλον τοϋ- 
■τον παράδεισον ημών. Πόσου; Άδάμ θά έτρε'λ- 
λαινε ! Αύτά τά περί τουαλέττα; τη; 
Εύα; διεσώθησαν εΐ; την οΐκογένειάν μα; έκ 
παραδόσεω; άπό τη; προμ·ήτορο; ημών Χελιδό
να;, $τι; τά είδε μέ τά ’μμάτια τη; εί; τόν 
παράδεισον. ‘Αλλά ποϋ μα; έξεραν αΐ Παρισια- 
ναί! Εί; την δημιουργίαν τοϋ κόσμου ! ’Ιδού 
καιρό; νά μέ είπατε ώ; έν τ-Tj κωμωδία τών δι
κομανών τοϋ Ρακίνα «Δικηγόρε πε'ρνα ’στον 
κατακλυσμό». Άλλ’ όχι, άντι νά περάσω εί; 
τόν κατακλυσμό, (πράγμα ποϋ διόλου δέν τό 
νοστιμεύομαι), θά πζραθε'σω τραγούδι τό ό
ποιον ηκουσα’προχθέ; πετώσα άνωθεν τη; Χίου. 
Το ασμα τοΰτο είναι Θούριο; ύμνο;, 
έχει δέ ώ; έξη; :

Βρονταδονσοι καί ΞυΛάδες 
Ήμαστεν ώς τρεις χιΛιάδες 
κΐ αρχηγός μας ό Ζαντής

Βρόντα ’μείς καί πέσε ‘μείς 
Μείναμεν ώς δεκατρείς

Νά σου κ ένα ΠαΛικάρη 
Ήσφαζένε κ ήρχουντάνε

Ήντα Λες μισέ Τζα ννή, 
Νά τον την άνάψουμε ;

Μπρε διαβόντρου μου κουΛούκια, 
Μή φονιάδες εϊμαστεν

ΕΥΤΕΡΠΗ.

0 ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΕΡΩΣ
Ο ΑΘΩΟΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΝ (1)

α.
’Αθώος ήμουν σάν πουΛί κι αθώος ν' ά- 

[ποθάνω 
Λογάριαζα ό δύστηνος καί πρόσεχα παύ

μένος 
στοϋ καθενοΰ τό δίκαιο ποτέ κακό μή 

[κάνω 
καί τόχω βάρος ’στην ψυχή και ‘πάγω

[κοΛασμένοςf 
Ήμουν Λεβέντης αψιΛάς, γενναίο πα.ίι- 

[κάρι 
Τσομπάνης 'ποϋ ’στην έρημνιά 'μεγάΛω- 

[σα κι ακόμα 
φόβος δέν μ’ έσκιασε κανιώ! κι’είχα 

[κρυφό καμάρι 
ποΰ δέν ψεμάτωσα ποτέ μέ πράζι η μέ 

[στόμα!! 
β\

"Οταν τ’ όρνιά μου ’βόσκανε καί'βέ.Ια- 
[ζαν 'στά δάση 

έγώ μέ την φΛογέρα μου «έγΛένδι» τό 
[τραβούσα.

Μόν’ άπ’ τόν Λύκο τρόμαζα μην τύχως 
[και τ’ άρπάση 

γΐατ έρχονταν άν μ’ ένιωθε δόΛιας ν' 
[όμεριμνοϋσα 

μνιά νύχτα βαθοσκότεινα,όπου τό παν 
['συχάζη 

και πριν ό Κρόνος Λαμπηρά τ' άστέρ- 
[yja του σηκώση

(1) Σ Π. «Τό παρόν ποίημ.α·συνετάχθη έν ΐδιο- 
τισμοϊ; και φράσεσι τοϋ ποιμενικοΰ χωρίου «Σχο- 
λάριον» τετράωρου άπέχοντος τη; Ραιδεστοϋ.

πικρά πικρά βεΛάσματα ένα άρνάκι βά- 
[&ι 

γίατι ό Λύκος τ έσφιγγε γιά νά τό κα- 
[Λαβρώση 

Τό γρούΛισμα τ' άγροίκησα κ’ ευθύς σάν 
[Λυσιασμένος 

πέφτω κατόπι μονομιάς γιά νά τονεπρο- 
[φθάσω 

‘μά ’κείνος και ’στά σκοτεινά ήτανε μα
θημένος 

νά φεύγη και δέν ‘μπόρεσα τόν κΛέφτα- 
[ρο νά πιάσω 

γ'.
ΆπεΛπισμένος τότε πΛΐά 'πάν ‘στοϋ βου- 

[»·οΰ την ράχι 
Έγύριζ’ άγνεντίζοντας τ’ άρνί μου τό 

[κανμένο 
ποϋ άΛαΛο και μαΛακό στοϋ Λύκου τό

[στομάχι 
μέ ένα «χράπ» κατέβηκε τό τρισδύστυ- 

[^ισμέυο. 
Αστόχησα ποΰ ’πάγαινα και δέν 'θυ-

[μοΰμ’ ακόμα 
πώς τό ταχύ έβρέθηκα σέ μια σπηΛιά 

[μεχά.?η 
πούχε τά δένδρα σύγνεφο, κι ένα χαΛϊ 

[άπό χώμα 
άπό χορτάρια πράσινα μέ μορωδιαίς μέ 

[κάΛΛη 
Ό ήΛιος δέν την κύταε κι ήταν σάν 

μνήμα κρύα 
γιατ' ειχεν ερημιά ποΛΛή καί σκοτεινιάς 

[φοβέρα 
καί στοιχιωμέν' ένα νερό ποΰ έτρεχε μέ 

[βία 
και σκιάζετόνα ό καθείς νά μπή καί τήν 

[ημέρα ! 
Τόση τρομάρα μ' έπιασε κι άνατριχήΛα 

[τόση 
ποϋ πάγωσε τό αίμά μου κι άναπνοή 

[μπά ώρμ 

νά πάοω δέν είμπόρεγα, ά.ΙΛοί!; φαντά
ρου πόση 

φοβέρα μ' έσκιασε ποΛΛή καί μ έκρα- 
[τοϋσε τώρα!!!

δ.
’Σταμάτησα κι έναςίδρώς ψυχρός μ’ έ- 

[πΓ/ρ’ οπότε 
ψυθίρισμα άγροίκησα κρυφά κρυφά νά 

[βγάζη 
άπό μνιά άκρη ή σπηΛιά κι’ είπα θεέ 

[μου τότε 
«Στά σκοτεινά, στήν ερημιά καί τό θηρ- 

[ρό τρομάζει»!!
ΆΛΛά σ’ αυτό τό ‘ζαφνικό εν άχ! άπό 

[τό στόμα 
χωρίς νά θέΛω μ έφυγε καί τήν άσκιά 

[μ’ προδίδει 
σέ μια Νεράιδα όμορφη ποΰ κάθουνταν 

[στό χώμα 
καί τό νερό έθώΛονε γιά πείσμα γιά παι

γνίδι, 
«διατ ήταν ομορφότερο εκείνο άπ’έκείνη 
καί τήν ένίκα πάντοτε σ’ &υτδ! καί ή 

[καϋμένη 
πάσα πουρνό έρχούντανε μέΛύπη μέ ό- 

[όΰνη 
νά τό θωΛόνη πάντοτε! μ'αύτό νά ζεθυ- 

[μαίυ·ψ>.
ε'.

’Ξημέρωσε κι' έζω φαρδύς ήΛιος τήκ γήν 
[σκεπάζει

‘μά στήν σπηΛιά Λιγνές Λιγνές άκτήνες 
μόνον μπήκαν 

γΐατ’ ένα μέρος ’μπόρηγε φέζι ‘Λίγη νά 
[βάζη 

κι’ έτσι τό σκότος κι' έρημνιά κομμάτι 
[σκορπισθήκαν 

Τότε δειΛος Λοφάζοντας τά ‘μμάτια μου 
[σηκόνω 

νά δγιώ π]ός ήταν ποΰ κρυφά μουρμού
ριζε μονάχος
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κΐ είδα χαμάδα ! την θεά πον κύταε μέ 
I φθόνο 

τό κρύο νέρι ποϋ γΛυκά κατέβαζεν ό 
[βράχος 

Ήταν ώραία καί αΰτη γΛυκιά καί μαυ- 
[ρομμάτα 

Λιγν’ άψιΛη, βασίΛισσα, Λεβέντισα σαν 
[Ήρα ! 

σκόρπια μαΛΛιά κΐ όΛόμαυρα την έΛου- 
[Cctr γεμάτα 

άπό ΛουΛονδια κΐ ομορφιές καί μυρω
δάτα μΰρα. 

Δέν είχε δμως τον νεροΰ την Λάμψη και 
[τα κάΛΛη 

δεν είχε τόσην σάν αυτό μυθώδη περι- 
[φάνια 

ούτε κεΛάρισμα γΛυκό ούτε θωργιά νά 
[θάΛΛη 

οντε κρυστάΛου Λαμπηργιά ούτ έρη- 
[μνιας όρφάνχα! 

άΛΛ’ είχε μνιά ζέστη καρδιά! μνιά χάρι 
ένα ’μάτι 

και ένα χείΛη κόκκινο πον τόν καθένα 
[σφάζει 

μεΛαχροινη μά νόστιμη μέ χάριτες γε
μάτη 

κι άν θύμωνε καψτούφιαζε ποΰ κόσιιος 
[νά τρομάί,η!

Δέν είχε τέΛος τον νερον την σιωπηΛην 
[χ.ίυκάάα.

4έν έίχ’ άσπρηΛα σάν αυτό οντε γοργάδα 
[τόση 

δέν είχε τόση δύναμι και τόση νοστι
μάδα 

ώστε άν θέΛη άνθρωπον νά πνίζη η νά 
\σώση!! 

Είχ δμως βέΛος δυνατό και τεχνικά νά 
[βάΛη 

εγνώριζεν ή άπονη καί φθάνει νά ’θω- 
[ροΰσε 

και μονομνιάς κάθε καρδιά την έκαμνε 
[νά πάΛη 

κι' ερωτευμένο και ζα.Ιό όμπρός της 
[σ’ έκρατοΰσε!

Μ έΛάβωσεν ή πονηρά ευθύς άμα μέ είδε 
καί ένα γέΛιο καϊδεντό ‘μά μνιά ‘ματιά 

[p® ί^Χ™1 
ποΰ μ' έκαψε στά στηθικά καί σιγαΛά 

[μοι είπε 
«.Σάν μ’ αγαπάς θά σ' αγαπώ·»! καί την 

[καρδιά της δείχνει· 

στ'.

"Εκτοτε ύπνο ήσυχο χαρταστικό δέν είδα 
καί όνειρα τρομακτικά κΐ άκάνθια στό 

[κρεβάτι 
μέ ‘φάνηκε πώς μ’ έβαΛε κρυφά η Νη- 

[ρηίδα 
καί πάντοτε ανησυχώ κΐ έχασα τό «ρα- 

[Χάη- 
"Εκτοτε νους δέν μ’έμει νε κΐ έχασα την 

[φΛογέρα.» 
Τ’ άρνιά μου σκορπισθήκανε κΐ ό Λύκος 

[ηύρ’ αράδα 
νά κΛέφτη όσα ηθε.Ιε καί νύχτα καί η

μέρα 
ώσότου και την υστερνή μέ έκΛεψεν αμ

νάδα!! 
Η Λεβεντιά! τ’ άτρόμιτον κΐ ή άθωότης 

[σύ.ία 
’ζεχάσθηκαν ονΛα γιά μνιάκαί'σκόρπισαν 

[άφ’ ο/τι 
μνιά μόνον μ’ έμεινε πΛηγη στό στήθος 

[μου σάν βοΰΛα! 
γιά ’να σιμάδι τοΰ καϋμοΰ ποΰ τράβηζα 

[σίήν ’Νιότι.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Έγραφαν έν Ραιδεστφ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
Ευχαρίστως δραττόμεθα τής εύκαιρίας νά ά- 

ναγράψωμεν και έτερα πρδς τά πρό τίνος εύφή- 
μως γνωσθέντα μουσικά έργα τοΰ αξιότιμου 
λογοκριτοΰ κ. Α. Πανοπούλου έφένδη, προσφά- 
τως άνατείλαντα εις τδν μουσικδν δρίζοντα και 
καλλιτεχνικά τήν τε άξίαν και τήν περι- 
βολήν. Όσοι τών θεραπευόντων τδν καλλι
τεχνικόν τούτον κλάδον άπαξιοΰντες νά ένα- 
σχολώνται περί τών χορευτικών ήχων, θη- 
ρεύουσι διά τάς αίθούσας αύτών μουσικήν αισθη
ματικήν, τής καρδίας μουσικήν, μεταρσιοΰσαν 
και διαπλάττουσαν, αύτοι άς λάβωσι τήν μου
σικήν τοΰ κ. Α. Πανοπούλου έφένδη, άπαξ έτι 
καταδείξαντος ήμϊν διά τών άξιολόγων και ύπδ 
παντδς ειδικού περί τάτοιαΰτα εύφήμως έπιδοκι- 
μασθέντων μουσικών έργων, τρανόν δεϊγμα τών 
έν τή εύφαντάιγω αύτοϋ κεφαλή έγκυμονούν- 
των άπειρων τοιούτων μουσικών ήχων, άς λά- 
βωσι, λέγομεν, τά δύο προσφάτως άναφανέντα 
μουσικά τεμάχια τοΰ κ. Α. Πανοπούλου και 
θά δμολογήσωσι μεθ’ ημών τήν μουσικήν 
άξίαν τοΰ νοδς διά τών τοιούτων προϊόντων 
τοΰ δποίου αύξάνει τήν ούκ’ ολίγον έξωγ- 
κουμένην συλλογήν τοΰ είδους τούτου, αύτοι 
λέγομεν, άς λάβωσι τήν Romance τοΰ κ. Πα
νοπούλου και έστωσαν βέβαιοι δτι θά πλου- 
τίσωσι τήν μουσικήν αύτών συλλογήν διά 
πολυτίμου μαργαρίτου.

’Ιδού τί γράφει δ περιώνυμος μουσικός κ.Τσου- 
χατζιάν περί τών μουσικών προϊόντων τοΰ κ. 
Α. Πανοπούλου έφένδη.«Ή μουσική τής Ro
mance τοΰ Πανοπούλου έφένδη δύναται νά 
έφαρμόζηται κάλλιστα έπί τών στίχων.

Ή αρμονία ωσαύτως ύπδ καλλιτεχνικήν 
έποψιν είναι έξαίρετος καί κατά πάντα τε
λεία οί δέ Έρασιτέχναι εύτρεστηθήσονται 

άναμφιβόλως νά τονίσωσι τδ τεμάχιον τούτο, 
δπερ κατά πάντα τά φαινόμενα δημώδης 
καί προσφιλής καταστήσεται.

Όσον δέ διά το Βάλς καί τούτο αρκούντως 
έπιθυμητόν έστι τοϊς έρασταϊς τής Τερψιχό
ρης·*

Περί τών δύο τούτων μουσικών έργων τοΰ κ. 
Α. Πανοπούλου έφένδη τήν σχετικώς έλλειπήν 
ταύτην κρίσιν ποιοΰντες μεθ’ δλην τήν αδυ
ναμίαν ήν έπί τούτω αΐσθανόμεθα, ναμίζομεν 
οτι εύγλώττως δμιλεϊ περί αύτών δ κ. Τζου- 
χατζιάν μουσικολόγος, ημείς δέ περαίνοντες 
τά ολίγα ταΰτα σημειοΰμεν δτι τά έργα τοΰ 
προσφιλούς ήμϊ> μουσικολόγου κ. Α. Πανοπού
λου έφένδη, άτινα προωρισμένα εΐσιν, ώς καί τά 
προηγούμενα, νά καταστώσι τδ έντρύφημα 
τών περί τήν θείαν ταύτην τέχνην καταγι- 
νομένων, έπιγράφονται Συμπατί Βάλς, άφιερω - 
μένον τφ Έξ. άρχοντι Μ. Λογοθέτη κ. Σταυ- 
ράκη βέη Άριστάρχη καί Laissez vous ai
mer, Romance μελοποίησις ωραίου ποιήμα
τος τοΰ Louis Tiercelin- Συγχαίρομεν άπδ 
καρδίας τφ συμπαθεί μουσικφκ. Α. Πανοπού- 
λω έφένδη άπονέμοντες αύτφ τδν δίκαιον έπαι
νον έπί τοϊς λαμπροϊς αύτοϋ μουσικοΐς έργοις.

Ο ΟΠΛΟΠΟΙΟΣ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΏΝ

Άναγνώσατε !
Άρξαμένης δσονούπω τής έκδόσεως τοΰ 

υπό τδν άνω τίτλον μυθιστορικού συγγράμ
ματος, έργου άρίστου, προϊόντος δέ τοΰ περι^ 
πιστού Γαλάτου δημοσιογράφου PONSON 
DU TERRAiL παρακαλούνται έπιμόνως οί 
λαβοντες ’Αγγελίας δπως έπιστρέψωσιν αύ
τάς συντόμως, λαμβάνοντες ΰπ’ δψει δτι. διά. 
τής περαιτέρω καθυστερήσεως τών ’Αγγελιών 
καθίστανται αίτιοι βραδύτητας περί τήν έκ- 
δοσιν.

Διά τής άνω εΐδοποιήσεως οί κ. έκδόται 
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καθιστώ?! γνωστούς τούς λόγους πρός τούς 
πολυαρίθμους έγγραφέντας έν τφ αξιολογώ 
τούτω συγγράμματι συνδρομητάς καί έπιμό- 
νως αιτοϋντας τό άντίτυπον, δι’ οΰς ένεκεν 
έπήλθε τοσαύτη βραδύτης περί τήν έκδοσιν.

Τό σιγάλωμα.— Ιίάντες ήδυνήθησαν νά 
παρατηρήσωσιν δτι ή ύλη μεθ’ ής συγα- 
λοϋσι τά ύποδήματα, τοΟτ’ έστι τό σιγά
λωμα, εινε σώμα μέλαν ύποκυανόχρουν, α
στίλβωτου, άπολύτως στερούμενου λάμψεως. 
Άλλ’ δταν τό τοιουτοτρόπως άλειφθέυ δέρμα 
προσψαύσωμευ διά ξηράς ψήκτρας, τό ύπό- 
Οημα άρχεται νά λάμπη ώς άκτιυοβόλος ά- 
στήρ.

Ό άδάμας ώς γνωστόν ούδέν άλλο εινε 
ή άυθραξ κρυσταλλωμένος. Τό έπικρατοϋυ 
στοιχείου έν τφ σιγαλώματι, όμοίως εινε δ 
άνθραξ υπό τήν μορφήν τής αιθάλης.

Ή πρόστριψις τής ξηράς ψήκτρας έπί τοϋ 
δέρματος παράγει ήλεκτρισμόν, δστις έχει 
τήν ιδιότητα τοϋ νά κρύσταλλο? τόν άνθρακα. 
Όθεν τό άλειφθέυ σιγάλωμα καί προστριβέυ 
δέρμα καλύπτεται ’ύπό μυριάδων μικροσκοπι- 
κών άδαμάντων. Ούτοι δέ εινε οι παράγοντες 
τήν χαρακτηριστικήν τοΰ σιγαλώματος λάμ- 
ψιν.

ΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ 
ΕΝ ΒΕΛΓΙΩι.

Κατά τόν μήνα Απρίλιον ήρξαντο τά 
πειράματα, έφ’ώυ οί έρασιτέχναι στηρίζουν 
τάς εαυτών έλπίδας.

Αί έκλεγεϊσαι Περιστεραί μετηνέχθησαν 
εις τόν πρώτον σταθμόν άπέχουτα τρεις λεύ
γας· έκεϊθεν άφιέμεναι έπανακάμπτουσιν είς 
τόν περιστερεώνα αύτών.

Μετά οκτώ δέ ημέρας έκ νέου μετηνέ
χθησαν μακρότερον λεύγας τινάς καί κατά 
τήν αύτήν διεύθυνσιν μέχρι τής έποχής τοΰ 
διαγωνισμοϋ.

Αί περιστεραί πέμπονται παρά τών μελών 

τών έταιρειών, αίτινες λαμβάνουσι μέρος είς 
τούς συναγωνισμούς καί κατά τής έαυτών 
σπουδζιότητος, ής δύναταί τις νά λάβη ιδέαν 
διά τε άριθμών τιυώυ καί διά τόν ύπό τής 
διευθύνσεως τών σιδηροδρόμων λαμβανομέ- 
νων μέτρων.

Καθ’ έκαστον σάββατου ίδιαίτεραι άμα- 
ξοστοιχίαι εινε άποκλειστικώς διατεθειμένα! 

πρός μετακόμισιυ τών περιστερών. Αύται 
συνίστανται έξ είκοσι αμαξών, ών έκάστη 
περιέχει πεντήκοντα καλάθους έκάστη τών 
όποιων πεντήκοντα περιστεράς. "Ωστε αί με- 
τακομιζόμευαι ύπό μιας μο'νης άμάξης τα
χυδρόμοι περιστεραί συμπληροΰνται είς τον 
σπουδα?ον άριθμόν 40 μέχρι 50,000.

Άξιου σημειώσεως συγχάνει δτι οί έρα- 
σιτέχναι όλίγον σπουδαίοι, διατρέφουσι τρια- 
κοσίας μέχρι πεντακοσίας περιστεράς καί 
δτι τό Βέλγιον αριθμέ? σχεδόν έν έκατομμύριον.

Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Μόνον τό άνθρώπινον γένος δέν προμη
θεύει έκατονταετε?ς, ένφ πολλά ζφα άφικυοϋυ- 
ται εύπετώς είς σπουδαίαν ηλικίαν. Μεταξύ 
τών ύποψηφίων άναφορικώς πρός τήν μακρο- 
βιότητα δέον έν πρώτοις νά κατατάξωμεν τόν 
αετόν τόν κύκνον καί τόν κόρακα πτηνά ά- 
περ ζώσιν εύχερώς πέραν τών έκατόν έτών. 
Ό ψιττακός ώς καί δ έρωδίος, ζώσι μέχρι 
τοΰ έξηκοστοΰ έτους· ό Ιέραξ δέν ύπερβαίνει 
τό τεσσαρακοστόν ώς καί δ χήν καί δ πελε
κάν. Ό ταώς ζή είκοσιπέντε έτη, ή περι
στερά εϊκοσιυ, δ γερανός είκοσιτέσσαρα, δ αι- 
γιθος (κοιυ. σπ?νος) είκοσιπέντε ή άκανθίς 
(κοιν. καρδερί να) δεκαπέντε, δ κοριδαλός δε
κατρία, ή ύπόξανθος ύπολαίς δεκαπέντε, δ 
κόσσυφος δώδεκα, ή σειρήν (κοιν. καναρίνιον) 
είκοσιτέσσαρα, δ φασιανός δεκαπέντε, ή κί
χλη δέκα, δ άλέκτωρ δέκα, ή περαλίς δώ
δεκα καί δ τροχίλος τρία.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ
----=0=----

— Αί έπιστολαί εισί κινδυνώδεις, έτι καί 

πρός ύπεράσπισιν τής άληθείας.
— Ό πρώτος έρως διψά πάντοτε τάς έξ 

απορρήτων άνακοινώσεις τόσον, όσον καί τάς 
έρωτικάς έξομολογήσεις. Όταν δηλαδή 

προσβάλληταί τις ύπό τοϋ κεραυνοβόλου τού
του κακοΰ, έγκρύπτει τήν άγάπην αύτοΰ ύπό 
βάθη είκοσι ποδών σιγής, ή τριάκοντα έξ α
στεϊσμών. Ό έρως τότε είναι είδος τι τίγρεως 

ζώσης ασφαλώς έν άντροις, — άντροις αν
θρώπινοι;, — έν τισι στήθεσι, — καί ήν δέν 

βλέπει τις μέν έν τα?ς έρήμοις τοϋ κόσμου, 
διότι τοσοΰτον καλώς ένδον είναι κεκρυμμέυη, 
άλλ’ ήτις έν τούτοις ύφίσταται.

— Ό Ηρακλής ήδύνατο νά συναποφέρη 
έν τή λεοντή αύτοΰ τούς Πυγμαίους. Καλόν 
τοϋτο έκλαμβανόμενον ώς εύγενής περιφρόνη- 
σις. Άλλ’ ούδέποτε δύναμαι νά πιστεύσω δτι 

τούς συναπέφερε.
— Τί είναι δόξα;. . . .
Θόρυβος συναυλίας τυφλών γενομένης είς 

έπήκοον κωφών.
— Τό μόνον αληθές έν τή ζωή είναι αί 

χιμαιράι άς ονειροπολοϋμεν. Ούτω περατοϋν- 
ται πάσαι έν θλίψει.

•— Τά παιδία παρηγοροϋσιν έν ήμΐν πά
σας τάς θλίψεις . . . μή έξαιρουμένων καί 
αύτών τών δεινών τά δποΐα μάς προξενοϋσι.

— Ό μέγιστος βαθυγνώμων ήθελεν είσθαι 
δ θάνατος, έάν ήδύνατο νά κρίνη τήν ζωήν.

— Όσφ προσεγγίζει τις πρός τήν άλλην 
ζωήν, τοσούτφ στερείται τών έπί τής γής 
αγαθών.

Π. Ρ.

ΠΟΙΚΙΛΑ
— -=Ο=----

Πρό τινων έτών, πασχών ύπό νευρική; ίσχι- 
άδος, ένοσηλευόμην εν τινι τών έν Λουγδούνφ 
νοσοκομείων, ένθα, διαμείνας έπι μακρόν, έγε- 
νόμην οίκειότατος τοΐ; ε'ς αυτό φοιτώσι μαθη- 
ταϊ; τή; ιατρική;. Κατά τόν παρελθόντα Σε
πτέμβριον μαθηταί άμα καί διδάσκαλοι συνε- 
βουλεύοντο άδιαλείπτω; άλλήλοι; περί τινο; ά- 
σθενοϋ;, κειμένου έν τή κλίνη dtp. 9, και πά- 
σχοντο; σπανίαν τινά τοϋ σπληνό; ασθένειαν.

— Ό άριθμος 9 βαίνει σήμερον δυστυχώ; έ
πί τό βελτίον, έλεγεν ό καθηγητή; υποστενά- 
ζων, καί Εσω;... άναλάβη...

— Φεϋ τής Ατυχίας! έλεγον ύποστενάζοντε; 
καί οΐ μαθηταί άνά πάσαν καλλιτέραν περί τοϋ 
άσθενοϋ; Αγγελίαν.

Άλλά μετά τινα; ημέρα; ό καθηγητή; πα- 
ρίσταται αίφνης τοΐ;μαθηταί; υπερχαίρων.

— Ό Αριθμό; 9 διάκειται χείρον, καί ίσως 
αΰριον δυνηθώμεν ινα κάμωμεν τέλος τήν αυτο
ψίαν τή; σπουδαία; ταύτης άσθενεία;.

Οί μαθηταί συνήλθον τή έπαύριον προθυμού- 
μ,ενοι ϊνα ίδωσι τήν αυτοψίαν. Άλ.λ’ οτε ό νε
κρό; έφέρετο εις τό Αμφιθέατρον, παρίσταται ό 
αδελφό; τοϋ Αποθανόντο;, καί τρεπόμενο; προ; 
τόν καθηγητήν λέγει αύτφ ύργίλω;:

— Λοιπόν, ούτω θεραπεύετε ένταϋθα τού; 

Ασθενεί;;
— Έπράξαμεν τό «’φ’ ήμΐν, κύριε*  ή αγνο

είτε οτι ο Αποθανών έπασχεν ύπό τεσσάρων θα

νάσιμων Ασθενειών.
— Είμαι πεπεισμένο; οτι, άν δ Αδελφό; μου 

ήτο έν άλλω νοσοκομείφ, ώ; συνεβούλευον αύτφ, 
δέν Απέθνησκεν.

— Κύριε, έπαναλέγω οτι έπράξαμεν παν τό· 
έφ’ "ήμΐν, οπω; σώσωμεν αύτόν. Άλλά τό γι
νόμενον ούκ· Απογίνεται. Ένομίζομεν ότι ό Απο- 
θανών δέν είχε συγγενείς, καί ήτοιμαζόμεθα 
ινα κάμωμεν τήν αύτοψίαν. Άλλ’ έπειδή είσθε 
αδελφό; αύτοΰ, πρέπει ϊνα ΰπογράψητε τά Ιύ- 

, νοαφβς ταϋτα. θέλετε καί τήν αύτοψίαν ;.
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— Τήν αυτοψίαν ; 'Ως μή ήρκει ότι κατε- 
βασανίσατε αύτόν ζώντα’ άλλά θέλετε ί·.α κα
κοποιήσατε αύτόν και άποθκνόντα ! γνωρίσατε 
καλώς ! οτι ούδενί επιτρέψω ινα ψαύση ούδέ 
μίαν τρίχα της κεφαλής τοϋ άδελφοΰ μου!!!

— Ήρώτησα άν θέλετε την αυτοψίαν, διότι 

συνήθως οΐ συγγενείς τών άποθανόντων άπαι- 
τοϋσι ύπέρ τής έπιστήμης.

— Τί με ωφέλησε ή επιστήμη ύμών, άφοΰ 
δέν ήδυνήθη ίνα σώση τδν άδελφόν μου ;

— Άλλ’ ή αύτοψία εινε πολλάκις χρησιμω- 
τάτη πρδς τούς συγγενείς, λέγει αύτώ πονηρώς 
ύπομειδιών ό ιατρός.

_ε_ Πώς πρδς τούς συγγενείς ;
— Πολλάκις ή ασθένεια, έξ ής άποθνήσκει 

τις, έμφωλεύει λανθάνουσα και έν τοΐς σώμασι 
τών συγγενών αύτοΰ.

— Ούτως!., ώστε... κατά τδ λέγειν ήμών 
... ή ασθένεια, έξ ής άπέθανεν δ άδελφός μου, 
δύναται ίσως ίνα έμφωλεύη και έν έμοί ;

— Δέν διισχυρίζομαι τοΰτο. Άλλ’ ίσως...
— Άλλά νομίζετε οτι τοΰτο εινε δυνατόν;...
— Διά τοΰτο πολλοί ού μόνον δέν άνθίσταν- 

ται πρδς τήν αύτοψίαν τών νεκρών συγγενών, 
άλλά καί άπαιτοΰσιν αύτήν παρά τών ιατρών...

— ‘Ηχούσα ότι ή αύτοψία γίνεται τεμνομέ- 
νου τοΰ σώματος είς τέσσαρα.

— *Ω  όχι ! Κάμνομεν μικράν τινα τομήν 
τριών έκατοστομέτρων...

— Καί πώς δύναταί τις ίνα παρατηρήση 
καλώς τήν ασθένειαν διά τοιαύτης μικρας το- 

μής;
— Ακριβέστατα... πρδς ωφέλειαν καί οδη

γίαν τών έπιζόντων.
— Τότε λοιπόν κόψατε αύτδν, άν θέλητε, 

εϊς μύρια τεμάχια.
ν- 

★ *
— 'Ο εφημέριος έπισκέπτεται πτωχόν γέ

ροντα αμαξηλάτην όντα πολύ άσθενή, ημιθανή:
— Συνηθίζεις νά πηγαίνης είς τήν εκκλη

σίαν ;
—- ”Οχι, αύτδ δέν ήμπορώ νά σάς βεβαιώσω, 

άλλ’ ώδήγησα πολλούς !

★

— Δόκτωρ, ή οϊκογένειά μου άνυπομονοΰσα 
θέλει νά γνωρίσή τήν φύσιν τής άσθενείας μου.

— Ε’νε περίεργοι οί συγγενείς σας ! Είπατε 
αύτοϊς νά έχωσιν ύπομονήν, έντδς ολίγου θά δυ- 

νηθώ νά τούς ικανοποιήσω..... μετά τήν αύτο
ψίαν.

★ ★

Επταετής τις κορασίς κάθηται έπί τών γο
νάτων τοΰ πατρδς, δστις άσπάζεται αύτήν φι- 
λοστόργως.

Αίφνης ή κορασίς σκυθρωπάζει καί λέγει ά- 
φελώς καί χαριέντως πρδς τδν πατέρα.

;— Μέ άγαπας λοιπόν πολύ, πάτερ !
— Αμφιβάλλεις ;
— Άλλ’ όχι τόσον δσον εγώ σέ.
— Καί διατί λέγεις τοΰτο ;
— rA ! διότι σύ μέν έχεις—(μετρούσα έπί 

τών μικρών αύτής δακτύλων), έν, δύο, τρία, 
τέσσαρα παιδία,— έγώ δέ έχω ίνα μόνον πα

τέρα.

ΛΙΛίΙΓΜΑ. 125'.

Καίτοι ζώ εν τή δημιουργία 
καί άκούομαι σ’ τδν Άδη 

κ’ είμαι σύντροφος τής Δόξης 
άπαντώμαι σ’ τά παιδία 

καί πας άνθρωπος μέ έχει 
άν αισθάνεται καρδία

Φίλος άκρος τοΰ Διαβόλου 
κρύπτομαι καί είς τά δάση 

είς τδ δάκρυ έρωμένης 
κ’ εις τά χείλη μειδιώντα 

κ’ έπί τέλους άν θά λείψω 
μηδ’ δ ήλιος θά δύση.

ΑΙΟΛΟΣ


