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ΕΛΑΗΝΩΝ ΕΘΙΜΑ

Όπως γνωρίσωμεν τό πνεύμα και τον 
χαρακτήρα τών αρχαίων ‘Ελλήνων είναι ά- 
νάγκη νά μελετήσωμεν τά τον οικιακόν αυ
τών βίου άφορώντα έθιμα. Έκ τού οικιακού 
τούτου βίου τών αρχαίων παρατιθέμεθα σήμε
ρον έν τφ μετά χείρας Λομίω τήν
παρά πόδας σύντομον μελέτην, άφορώσαν 
τά έθιμα τά τηρούμενα κατά τήν γέννησιν 
τών παίδων, παρενείροντες και ει τι σχετι
κόν ή συνήθεια μέχρις ημών διεφύλαξε, και 
έπιφυλαττόμενοι ΐνα και τά κατά τον γάμον 
και τήν κηδείαν έκείνων γράψωμεν.

Ώς γνωστόν οί έλληνες διά τοΟ γάμου 
έσκόπουν τό γνησίως παιδοποιεΐσθαι- τούτου 
σ' ένεκα και εύχαι και θυσίαι έτελοΰντο προς 
τήν θεάν "Ηραν, Είλείθειαν (1) προσαγορευο-

ί) Εΐλείθεια και Έλευθώ, κατά Πίνδαρον 
υπό τό όνομα τοϋτο έλατρεύετο θεά τις ύπό των 
αρχαίων ώς έφορος και αρωγός τών τικτουσών 
γυναικών, άπαλλάττουσα αύτάς από τάς έν 
τώ τίκτειν όδυνας και συνεργούσα εις τήν τα- 
χεΐαν άποκύησιν τών νηπίων. Έπεκλήθη δέ 

μένην, ήν αί ώδίνουσαι γυναίκες αρωγόν έ- 
πεκαλοΟντο.

Άμα έγεννάτο τό παιδίον, αί παριστάμε- 
ναι συγγενείς ή και φίλαι γυναίκες τής τ ε- 
κούσης παραλαμβάνουσαι αύτό έλουον μέ ύ
δωρ και ακολούθως ήλειφον δι’ έλαίου, δπως 

καθαρίσωσιν αύτό και ίσχυροποιήσωσι. Τής 
έργασίας ταύτης τελούμενης ύπό τών γυναι
κών, οί έκ τών άρρένων συγγενείς άνήρτων 
εις τήν θύραν τής οίκιας, εΐ μέν άρρεν ήν τό 
γεννηθέν, στέφανον έλαίας, εΐ δέ κόρη, στέ
φανον έξ έρίων, δστις ύπεσήμαινε τάς ύφαν- 
τικάς έργασίας, περί άς έμελλε νά άσχολή- 
ται έν τφ ο’ίκφ άμα ένήλιξ γενομένη. Έκά- 
λουν δέ τον στέφανον τούτον ταλασίαν.

Αφού τό βρέφος έλούετο και ήλείφετο έ- 
λαίφ έτυλίσσετο εις σπάργανα πάντοτε ύπό

Έλευθώ, άπό τοϋ έλεύθω, ήτοι έρχομαι, ώς 
σπεύσασα εις βοήθειαν της Λητούς έγγυς ουσης 
τοΰ τεκεΐν τον ’Απόλλωνα έν τή νήσφ Δήλφ, 
ένθα μεγάλως έτιμάτο. Εκαλείτο δέ και Λύ- 
σινος, πραΰμητις, όδύνων έπαρωγός και λεχέων 
έπίκουρος. Ή συνήθεια μέχρις- ήμών διεφύλαξε 
τον "Αγιον ’Ελευθέριον, ον αί έπίτεκες γυναίκες 
ώς άρωγόν έπικαλοΰνται. ’Αγνοώ πόθεν παρή- 
χθη ή όμοιότης τοΰ ονόματος τής θεάς Έλευ
θώ, μετά τοΰ ονόματος τοΰ άγιου Ελευθερίου, 
γνωρίζω όμως οτι παρ’ ήμϊν ή μέλλουσα τί
κτειν γυνή έκ τών ών ούκ άνευ θεωρεί τήν παρ’ 
έαυτή υπαρζιν τής είκόνο ς τοΰ αγίου Έλευθετ 
ρίου, αυτόν επικαλούμενη βοηθόν τών ώδίνων.
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■τών συγγενών" γυναικών, καθόσον μαΐαι δέν 
υπήρχαν πολλαί· τοΰτο δέ διότι έβδελύττοντο 
τδ έργον τοΰτο ώς άναγκάζον αύτάς νά έγγί- 
ζωσι τήνλεχώ, ή'τις ένομίζετο ακάθαρτος. Τήν 
πέμπτην άπό τής γεννήσεως ημέραν, ή καί - 
έβδόμην πολλάκις, έτελεϊτο δ καθαρμός τής 
οικίας, τά ιδίως καλούμενα Άμφιδρόμια. (1) 

Άφο3 αί συναψάμεναι τής- μαιώσεως γυναί
κες έκάθαφον τάς χεϊράς των πλύνουσαι αύ
τάς, περιέτρεχον περί τήν καίουσαν έστίαν, 
λαμπάδας άνημμένας έν χερσί κρατοΰσαι, 
άμα δέ έθυον πολύποδας και σηπίας. Κατ’ 
αύτήν τήν ημέραν έδόξαζον οί άρχαΐοι δτι, 
αί Μοϊραι παραγινόμεναι έμοίραζον τφ νεογνψ 
ίσα καλά ή. κακά έμελλεν έν τφ βίφ νά πά
θη, οί δέ Θράκες, κατά Ηρόδοτον, περιήρ- 
χοντο τήν οικίαν δλοφυρόμενοι, άναλογιζόμε- 
νοι. τά πάθη δσα ήθελεν ύποστή έν τφ βίφ. 
Ή δοξασία αυτή έν πολλοϊς διετηρήθη μέ- 
χρις ήμών, και ιδία είς τήν τάξιν τών λά
λων γραϊδίων, μέ τήν διαφοράν δτι, ώς ημέ

ραν καθ’ ήν ή Μοίρα μοιράζει τά έαυτής ά- . 
γαθά, θεωροϋσι τήν τρίτην άπό τής γεννή
σεως νύκτα, καθ’ ήν έκβάλλουσιν έκ τής οι
κίας γαλήν ή σκύλον, άν τύχη έντός· διότι 
δ κύων αναίδειας και ακολασίας σύμβολου 
είναι, ή δέ γαλή πονηριάς και μνησικακίας. 
Τό ακόλουθον δίστιχον έν χρήσει μέχρι τοΰ- 
δε, άποδεικνύει τήν έπικράτησιν παρά τοϊς 
άπλοϊκωτέροις τής. δοξασίας ταύτης.

«Μαϊρά μ*  όταν με μοίρανες ήσουν συλλογισμένη» 
«.και μοίρανες με νά περνώ ζωή δυστυχισμένη»

Τήν δέ δεκάτην (2) ημέραν έτελεϊτο έ-

(1) Κατά τον Σχολιαστήν τοΰ Άριστοφάνους 
ζΛυσέστρ. 758 ) ή τελετή ώνομάσθη ούτω, r)'.6- 
τε οί δαιτυμ,όνες έβάδιζον καί έχόρευαν περί τό 
βρέφος."

(2) «Ές δεκάτην γάρ πθτε παιδαρίου κλη
θείς ύπέπινον έν άστει κάρτι καθεΰδον» και «ούκ 
άρτι θύω τήν -δεάάτήν ταύτης εγώ, και τούνομ’ 
ώσπερ παιδίω νυν δή ’θέμην« Άμστοφ^ ’Όρνιθ. · 
49-ίκαι 922^- 

πισημοτέρα τελετή· κατ’ αύτήν έτελεϊτο 
δεϊπνον, είς δ προσεκαλοΟντο πάντες οί συγ

γενείς και οί στενότεροι φίλοι τής οικογένειας, 
δπότε δ πατήρ κυρίως έτίθει τό όνομα (1), 
μεθ’ δ προσεφέροντο δώρα, τφ μέν νεογνφ 
παιγνίδια μετάλλινα καί πήλινα, τή δέ μη- 
τρι άγγεϊα καλά καί γεγραμμένα. Ενίοτε, 
άλλά σπανιώτατα, έδίδετο τό τοΰ πατρός ό-, 
νομα, ώς δ Δημοσθένης ώνομάζετο, Δημο
σθένης Δημοσθένους, ή συγγενούς τίνος, ή 
θεοΰ, ή ήρωος.

'Ονόματα έπίσης έδιδοντο και άπό χωρών 
καί έκ τοΰ έργου δπερ έμελλε νά μετέλθη τό 
νεογνόν. Ό Αριστοφάνης μνημονεύει διαφό
ρων ονομάτων πτηνών, ά μετεχειρίζοντο ώς 
έπωνυμίας. (2)

(1) Οί Έλληνες εφερον ίν μόνον όνομα, ήν δέ 
έκ τών ειδικών δικαιωμάτων τοΰ πατρός νά έκ- 
λέγγι τά ονόματα τών έαυτοϋ τέκνων. Συνειθίζε- 
το νά καλήται ό πρεσβυτέρας τών υιών τω όνό- 
ματι τοΰ προς πατρός πάππου αύτοΰ. Τούτου 
δείγματα πολλά εύρηνται έν τή Ελληνική ιστο
ρία· ούτως ό παρά Δημοσθένει Σωσίθεος λέγει 
« τφ μέν πρεσβυτάτω έθέμην τό τοΰ πατρός 
» τού έμαυτοΰ όνομα, Σωσίαν,ώσπερ και δίκαιόν 
»έστι, καί άπέδωκα τώ πρεσβυτάτω τούτω 
» τό όνομα, τώ δέ μετ’ αύτόν γενομένω τούτω 
» έθέμην Εύβουλίδην, οπερ ήν όνομα τώ πατρί 
» τώ τής μητρός τοΰ παιδός τουτουι· τώ δέ με- 
» τά τούτον Μενεσθέα έθέμην · και γάρ ό Μενε- 
»σθεύς οικείος ήν τής έμής γυναικός· τώ δέ 
» νεωτάτφ έθέμην όνομα Καλλίστρατον, δ ην 
» όνομα τώ πατρι τώ τής έμής μητρός ». Φαί
νεται έτι ότι και αί μητέρες πολλάκις εδικαι
ούντο νά θέτωσιν ονόματα τοϊς τέκνοις αύτών, 
τοΰ δικαιώματος τούτου παρεχόμενου αύταϊς 
ύπό τών πατέρων κατά συγκατάβασιν, ή καί 
προς άποφυγ'ήν έρίδων (Εύρυπίδ. Φοίνισσ^· ένθα 
ή Ίοκάστη λέγει «τήν μέν Ίσμήνην πατήρ ώνό- 
μασε- τήν δέ πρόσθεν ’Αντιγόνην έγώ »).

(2) «ώρνιθομάνουν δ’ούτω περιφανώς ώστε καί» 
«. πολλοΐσιν -ορνίθων όνόματ’ ήν κείμενα. » 
«-πέρδιξ μέν εις κάπηλος ώνομάζετο » 
« χωλός, Μενίππφ δ’’ ήν χελιδών τούνομα,» 
«Όπουντίω-δ’ οφθαλμόν ούκ έχων κόραξ,»- 
«κορυδός Φιλοκλέει, χηναλώπηξ Θεαγένεό» * 

Έντεΰθεν ήρχετο ή τροφή τοΰ παιδιού, 
περί ής έπεμελεϊτο ή μήτηρ-, αυτή έθήλαζε 

καί έτρεφεν αύτό προσελάμβανον όμως και 
θηλαστρίας, τίτθας, ή τιτθάς καλουμένας. 
Έν Σπάρτη μάλιστα έτελεϊτο καί έορτή ύπό 
τών Τιτθών τών άρρένων παιδιών, Τιθηνει- 
δια καλούμενη. «Κομίζουσι γαρ αί τιτθαι τα 
άρρενα παιδία καί πρός τήν Κορυθαλιαν κα- 
λουμένην Άρτεμιν» (Άθην. Δ. 439). Πλην 
δε τής έκ μαστών τροφής, τό παιδίον έτρεφε- 
το καί δι’ άλλης πυκνοτέρας ήν έμάσσα πρό- 

τερον ή τιτθή, ειτα ένετιθει αυτήν είς το 
τοΰ παιδιού στόμα. Νυστάζοντα τά παιδία 
άπέθετον εις σκάφην, ή είς πλεκτά κουνιδια· 

ίνα δέ εύκολώτερον κοιμίσωσιν έσειον αύτά, 
καί έπήδον φδάς τινας, βαυκαλήματα, ή κα- 
ταβαυκαλήσεις ώνόμαζον «ήνίκα γάρ άν 
» που βουληθώσι κατακοιμίζειν τά δυσυ- 

» πνοΰντα τών παιδιών αί μητέρες, ούχ ή- 
» συχίαν αύτοϊς προσφέρουσιν άλλά τούναν- 
» τίον κίνησιν, έν ταϊς άγκάλαις $εί σείου- 
» σαι, καί ού σιγήν άλλά τινα μελφΟιαν, 
» καί άτεχνώς olov καταυλοΰσι τών παι- 
» δίων » κτλ. (Πλάτ. Νρμ· jZ. 790).

Τήν έπέτειον δέ ημέραν τών γενεθλίων 
των συνείθιζον οί παλαιοί νά έορτάζωσι με- 
γαλοπρεπώς, τελοΰντες θυσίας καί προσευ- 
χάς· κατά τήν ημέραν δέ ταύτην έδέχοντο 
τάς έπισκέψεις τών συγγενών καί φίλων, είς 
ούς προητοίμαζον καί δεϊπνον, πάντες δέ 
συνέτρωγον καί συνευθύμουν έπευχόμενοι τφ 
έρρτάζοντι τά είκότα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΕ θ. ΚΑΛΕΜΗΣ.
I

,« ιβις Λυκούργω, Χαιρεφώντι νυκτερίς, » 
« Συρακοσίω δέ κίττα Μειδιάς δ’ εκεί X. 
« όρτυξ έκαλεϊτο.»

Άριστοφ. ’Όρνιθ. 1290.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΗΜΕΙΟ»
-—=0=---

Ο ΜΕΛΑΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

(Συνέχεια κα'ι τε'λος ίοε τεύχος Β'.)

Ό μέλας θάλαμος χρησιμοποιείται έν τώ χη- 
μείω διά τήν παρατήρησιν πλείστων φαινομένων, 
μεταξύ δέ άλλων τοΰ χρωματισμού τών φλογών, 
τής άναζητήσεως τοΰ νάτρου, τοΰ καλεως, τής 
τετάνου, τής λίθινης κ. τ. λ. και τέλος δια τας 

ποσοτικάς αναλύσεις έν γενει.
Τά έν τώ μέλαινι θαλάμω εργαλεία ε’ισί τό 

πολωσίμετρον τό φασματοσκάπιον και τά είς την 
μικροσκοπικήν φωτογραφίαν εργαλεία.

Τό πολωσίμετρον ή σακχαρόμετρον χρησιμεύει 
ώς σπουδαίος οδηγός είς μέγαν αριθμόν αναλύ
σεων σακχαρωδών ύλών. Αΐ ούσίαι αύται κεκτην- 
ται πραγματικήν ιδιότητα νά θλώσι το φώς, ά- 
φοΰ πριν πολωθή διερχάμενον διά πρίσματος Νί- 
κολ.Δι’ΐδιαιτέρου οπτικού εργαλείου φαίνεται εαν 
ήθλάσις γίγνεται έκ δεξιών ή έξ Αριστερών .καί 
καταμετρείται έπίσης ή σπουδαιότης αύτής.

Ή Χρήσις τοΰ πολωσιμέτρου έστί γενική επει
δή δέ είναι πολύ εύαίσθητον πολλάς παρεχει τάς 
ώφελείας είς τήν άνάλυσιν διαφόρων ούσιών, ών 
σημειοΰμεν τάς κυριωτέρας; τήν έξέλεγξιν του 
στεμφυλίτου, τοΰ σταφιδίτου, τοΰ ζύθου, τήν ά- 
νάλυσιν τών θειϊκών κινινών, τήν άναζήτησιν τών 
παραποιήσεων τοΰ μέλιτος τών σακχαρόπη

κτων κ. τ. Α-
Τό φασματοσκόπιον χρησιμεύει διά την παρα

τήρησή τών κεχρωματισμένων ή σκοτεινών 
φασμάτων τών φλογών διαφόρων μετάλλων. Διά 
τής φύσεως καί τής θέσεως τών κεχρωματισμέ- 
νων άκτίνων, αϊτινες εισέρχονται είς τήν σύνθε- 
σιν τοΰ φάσματος, δύναταί τις νά εϊπγ τίνα εί
σι τά μέταλλα τά όποια εισέρχονται εις την 
φλόγα καί παρατηρούνται διά τού φασματοσκο- 

πείου.
Έν άρχΤΙ, ϊνα ποιήσωνται φασματοσκοπικήν 

τινα άναζήτησιν, ήρκοΰντο νά θέσωσι μικραν Tir 
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να ποσότητα του εξεταστέου σώματος έν τη 
φλογί μυξωτηρος λύχνου τοΰ Βοΰνσεν, άπό πολ- 
λοΰ όμως ήδη ποιούνται χρησιν τοΰ ηλεκτρικού 
σπινθήρας.

Τό έν τώ δημοσίφ χημείω έν χρήσει σύστη
μα σύγκειται έκ σειράς δοχείων εύκαθαρίστων, 
άτινά είσι τεθειμένα έπι ειδικού ύποστάτου 
προωρισμένου νά κράτη αύτά πλήρη ύγροϋ πρό 
τοΰ σχίσματος τοΰ φασματοσκοπίου. Τά διά
φορα μέρη τοΰ ύποστάτου ήλεκτμκώς είσι κεχω- 
ρισμένα άλλήλων, ώς και τό φασματοσκόπιον 

ΤΟ ΠΟΛΑΡΙΜΕΤΡΟΝ.

νά θέσωσιν ύπό τά όμματα τοΰ δικαστοϋ εικό
να άκμβή του παραπεποιημένου σώματος.

Ύποθέσωμεν οτι πρόκειται νά έκτιμήσωσι τό 
πέπερι. Άφοϋ έξετάσει αυτό διά τοΰ μικροσκο
πίου δ πραγματογνώμων άποκτα την βεβαιό
τητα οτι τό πέπερι έστι παραποιημένον τή 
προσθήκη τετριμμένων λεπύρων τών έλαιών. Ό 
χημικός έστι πεπεισμένος, άλλ’ δ δικαστής ού- 
χί. Έάν τουναντίον τώ παρουσιάσωσι τήν διά 
της φωτογραφίας ληφθεϊσαν άληθη εικόνα έ— 

Ούτω αί άλλοτε μακρα'ι καί δύσκολοι περί τών 
φασμάτων έρευναι διευκολύνθησαν μοναδικώς 
και είσι χρησεως καθημερινής.

Ή ωφέλεια τοΰ μέλανος θαλάμου κατανοεϊ- 
ται πρό πάντων διά της μικροσκοπικης φωτο
γραφίας λίαν έν χρήσει έν τώ Χημείφ.

Εις τάς έπισημους εκτιμήσεις τάς ύπό τών 
δικαστηρίων διατεταγμένας, ή χρησις τ7.ς μι- 

κροσκοπικης φωτογραφίας έστι μόνιμος. Έν 
πολλαϊς περιστάσεσι έπιτρέπει τοις πραγματο- 
γνώμοσι νά έπισυνάψωσι τη έκθέσει αύτών και- 

κείνου, οπερ δ χημικός παρετήρησεν, έάν τώ 
δείξωσι ταύτοχρόνως τό τε καθαρόν καί τό έξε- 
τασθέν, έν ω διακρίνονται λέπυρα έλαιών, θέ
λει αμέσως καταπεισθή.

Τό δημόσιον χημεΐον κέκτηται δύο φωτο- 
γραφικάς μηχανάς, τήν μεν κινητήν την δέ α
κίνητον. Ή κυριωτέρα δυσκολία της μικροσκο- 
πικής φωτογραφίας έγκειται είς τήν εΰρεσιν 
καλοΰ φωτισμού, δ δέ λύχνος τοΰ Δρουμόν έ— 
πέφερε πολύ καλά άποτελέσματα είς. τοΰτο. - 

Τά άποτελέσματα δυνατόν νά ωσι καλλίτερα 
έτι, έάν γίνηται χρησις τοΰ ηλεκτρικού φωτός, 
τό σύστημα δέ τοΰτο έσται τό μόνον χρησι- 
μοποιηθζ.σόμενον προσεχώς εις τό χημεϊον τών 
Παρισίων.

Β. Κ. Δημάδης.
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ΥΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

—ο---

(Συνεχ. *όε  τεύχος Β’, οελ. 27).

Τά αισχρά ταΰτα πάθη ένοΰνται, όπως 
σχηματίσωσιν έτερα περιπλοκώτερα και αι
σχρότερα, συγκεκραμένα δέ μετά τών καλών 
άποτελοΰσι τό έμφυτον, καλόν ή κακόν, έκα

στου άτόμου.
Τό καλόν ή κακόν ένστιγμα τοΰ πνεύμα

τος έκδηλοΰται διά τών δρμών, τών έπιθυ
μιών αί'τινες καθορίζουσι τάς πλείστας τών 
ήμετέρων πράξεων, συχνάκις όμως περιορί
ζονται είς τό νά διεγείρωσι τό πνεύμα νά προ- 
διαθέτωσι τάς αισθήσεις, τότε δέ ή ένέργεια 
αύτών έστιν εντελώς θεωρητική. Τοΰτο εί
ναι πρό πάντων άληθές διά τό α’ίοθημα του 
καθήκοντος, οπερ δ κ. Δεσπίν ονομάζει απόρ
ροιαν τής ήθικής αΐσθήσεως και οπερ θεωρεί 
ιός καθαρόν ένστικτον.

Τά τήν έμφυτον δύναμιν γεννώντα αίτια 
ύπάγονται είς δύο- τό συμφέρον και τό καθή
κον. Μεταξύ δύο: έπιθυμιών, όταν ή άρχή 
τής ήθικής ύποχρεώσεως δέν μεσολαβεί, ή 
ισχυρότερα ύπερισχύει άναγκαίως. Έστι δέ 
τοΰτο νόμος άνεξαίρετος δυναμικής νοητικής, 
διότι, τής ΐσχυροτέρας επιθυμίας έκδηλούσης 
τό μεγαλήτερον δι’ άτομόν τι καλόν, δέν εί

ναι: δυνατόν- ή. φυσική, δομή. άποτρέπουσα 

αύτό ίχ. τούτου νά το όδηγήση πρός καλόν 
μικρότερον ή πρός τό κακόν. Ύπό τό κράτος 
λοιπόν μόνον τών έπιθυμιών δ άνθρωπος δέν 

ύπακούει καί δέν δύναται νά ύπακούη εΐμή 

τήν φωνήν τοΰ συμφέροντος, ώς πρός τοΰτο 
δέ κατ’ ούδέν διαφέρει τοΰ ζώου.

Όταν ή ήθική δύναμις έκδηλοΰται ύπό 

τό έλαττον σχήμα έπιθυμίας τίνος, άνάγ- 
κης τίνος τής καρδίας, δ προηγούμενος νόμος 
ισχύει καί πάλιν, διότι πράττων τό καλόν 
μόνον καί μόνον πρός εύχαρίστησίν μου, έάν 
τό πράξω, καί πρός άπαλλαγήν άμέσου λύ

πης έν εναντία περιπτώσει, ύποχωρώ εις έ- 
πιθυμίαν ΐσχυροτέραν τών άντιπραττουσών, 
δέν ζητώ τέλος εϊ μή εύχαρίστησίν έγωϊστι- 
κήν, τούτέστιν υποκινούμαι ύπό τοΰ συμφέ
ροντος. Όλως δέ διαφέρει τό πράγμα προ- 
κειμένου περί τής ήθικής έκείνης δυνάμεως 

τής έκδηλουμένης ύπό τό άνώτερον έκεϊνο 
σχήμα, οπερ δ κ. Δεσπίν καλεϊ συναίσθημα 
τοΰ καθήκοντος, διότι ύποχρεοΰμαι τότε, 
ύπό τήν έπήρειαν τοΰ αισθήματος τούτου,* 
νά ενεργήσω καθ' ώρισμένον τινά τρόπον καί 

ν’ άπέχω πράξεων τινων. Καν έτι ή ευαι
σθησία μου πρόκηται νά προσβληθή, τό κα
θήκον, οπερ έπιτάσσει, δημιουργεί έν έμοί 

τό πιθανόν τής άντιστάσεως, δ νόμος τοΰ 
συμφέροντος παύει ών δ μόνος κανών τής 
διαγωγής μου, δύναμαι δέ νά βούλωμαι καί 
νά πράττω έτερόν τι ή έκεϊνο οπερ βούλεται 
καί άπαιτεΐ ή ίσχυροτέρα τών έπιθυμιών 
Νέον αίσθημα άναφύεται, καί τότε, άλλά 

μόνον τότε, εΐμί τφ οντι έλεύθερος.
‘Ο κ. Δεσπίν μεγάλην ποιείται διάκρισιν 

μεταξύ τής βουλήσεως καί τοΰ αύτεξουσίου. 
‘Η βούλησις κατ’ αυτόν έστιν απλώς συναί- 
νεσις άναγκαία τής ψυχής εις τάς έκλιπα-1 
ρήσεις τών ϊσχυροτέρων έπιθυμιών - ύπό τήν 
έννοιαν δέ ταύτην δέν είναι έλευθέρα έχο- 
μεν μάλιστα αύτήν κοινήν μετά τών λοι
πών ζώων. Μόνον, ένθα υπάρχει ακριβώς
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έννουμένη ύποχρέωσις τοϋ θυσιάζειν την ή- 
δρνήνδιάτό καθήκον, έκεΐ ύπαρχε', ελευθε
ρία καί μόνον έν τη περιπτώσει ταύτη δ άν
θρωπος διαφεύγει τήν όλεθρίαν δρμήν τού έ- 
γωϊσμοΰ ■ καί προσκταται το εξοχον προνό- 
μιον τού νά καταθραύση τήν άλυσσιν κτλ.

Όί άνθρωποι μόνον είσιν έλεύθεροι, μάλι
στα καί έκ τούτων πολλά ολίγοι, δ δέ μικρός 
άριθμός τών κεκτημένων τό αύτεζούσιον σπα
νιότατα ποιούνται αύτού χρήσιν. Τφ όντι, 
κατά τόν κ. Δεσπίν, τό ήθικόν αίσθημα ύπό 
τάς δύο αύτού μορφιάς, τού πρδς τό καλόν 
έρωτος και τής τού καθήκοντος συναισθή- 
σεως, μόνον είς τών άνωτάτων τάξεων τά ά
τομα .άπαντα έν πλήρει αναπτύξει, καίτοι 
καί παρ’ αύτοϊς πολλάκις εΰρίσκεται έν ά- 
τροφίφ καί ατελής, ένιοτε δέ έλλείπει έντε- 

■ λώς. Πόσοι οί ούδέπρτε τήν φωνήν τού κα
θήκοντος μή άκούσαντες ! Τούτο δ’ έστίν έγ 
κλήμα, ασθένεια ηθική, δυστυχώς συχνότα
τη. Οί άνθρωποι ουτοι δέν είναι έλεύθεροι· 
πολιτικώς ύπεύθυνοι διά τό κακόν, όπερ δύ- 
νκνται νά πράξωσιν, ήθικώς δέν είναι ποσώς 
τοιούτοί. Δύνανται ν’ άπαλλαγώσι τού κα
κού διά τινων ύποδεεστέρων φυσικών δυνά

μεων, τού οικογενειακού έρωτος, τής προς 
τόν δμοιον αγάπης, τής συνέσεως, τού έγωϊ- 
σμού· άλλά τό ύψηλόν αίσθημα τού καθή
κοντος καί ή συνείόησις, συνέπεια τού καθή
κοντος παραβιαζομένου, είσιν αιωνίως άγνω
στα αύτοϊς.

Έν τή θεωρία τού κ. Δεσπίν, τό λογικόν δέν 
είναι δύναμις ιδιαιτέρα καί κεχωρισμένη, άλ

λά τό σύνολον τών τάς διαφόρους δρμεμφύ- 
τους δυνάμεις καί τό προϊόν τών δυνάμεων 
τούτων παρεχουσών γνώσεων. Τό λογικόν 
έστί πλέον ή ήττον εξοχον, καθ’ όσον αί 
άνώτεραι φυσικαί δυνάμεις εϊσί πλέον ή ήτ
τον άνεπτυγμέναι, ατελές δέ ή μερικόν κα
θόσον μία ή πλείους αύτών έλλείπουσι καθ’ 
δλοκληρίαν. Αί φυσικαί ή ήθικαί δυνάμεις 

άπαντώσιν ώς έπί. τό πλειστον κατά κληρο
νομιάν είς πάντα άνθρωπον φύσει εύρωστον 
καί άναπτύσσονται διά τής έκπαιδεύσεως· ώς 
προς έκείνας, άφ’ών ασθένεια έκ γενετής άπε- 
στέρησεν δριστικώς άτομόν τι, ή έκπαίδευσις 
πάντοτε άδυνατεΐ νά γεννήση αύτάς. Ένφ 
αί διανοητικαί δυνάμεις έκτος τής έξασθενή- 
σεως ούδεμίαν άλλην βλάβην ύφίστανται, αί 
φυσικαί ή ήθικαί ύπόκειυται εις δύο διάφορα 
είδη άλλοιώσεως: τήν έξασθένησιν καί τήν 

σύγχυσιν. Δύνανται νά έξασθενήσωσι μέχρι 
έυτελούς έξαφανίσεως. Δύνανται νά συγχυ- 
σθώσι κατά δύο τρόπους· διά τής ύπερβολι
κής αύξήσεως, δτε π. χ. ή φιλαυτία μετα
τρέπεται είς άλαζονείαν, δ έρως τής ιδιοκτη
σίας είς φιλαργυρίαν, —διά τής διαστροφής, 
δτε τά ήθικά αισθήματα έκλείπουσιν αντικα
θιστάμενα ύπό στρεβλών καί διεφθαρμένων. 
«Ύπό τήν έπήρειαν παθολογικών τινων αί 
τιών οί ασθενείς μεταβάλλουσι χαρακτήρα· ον- 
τες γλυκείς, εύπροσήγοροι, φιλόφρονες, εύ- 
πειθεϊς, καθίστανται οξύθυμοι, βλάσφημοι, 
δυσμενείς, δύστροποι- δντες διαχυτικοί καθί

στανται μνησίκακοι, δντες εύθυμοι, εύπιστοι, 
τολμηροί καθίστανται σιωπηλοί, δύσπιστοι, 
δειλοί. Αί έν τφ έγκεφάλφ λαμβάνουσαι χώ
ραν διαταράξεις ένεκα τής ηλικίας δύνανται 

μεταβάλλουσαι τήν δραστηριότητα τού δρ- 
γάνου τούτου νά παραγάγωσι μεγάλας ήθι- 
κάς αλλοιώσεις παρά γέροντι, αλλοιώσεις 
καθιστώσας αύτόν δειλόν, άνήσυχον, έγωϊ- 
στήν.» Διά τής αύξήσεως, διά τής άπαραι- 
τήτου χρείας τής ίκανοποιήσεως αύτών, αί 
ήθικαί άλλοιώσεις είσιν αιτία τών φυσικών 
καί ήθικών όδυνών ούτω δέ έλαβον τό όνομα 
πάθη. Παρακατιόντες Οέλομεν ίδει δτι μεγά- 
λως έπενεργούσιν έν τή παραφροσύνη.

Κατά τόν κ. Δεσπίν ή φαντασία δέν εί
ναι δύναμις απλή, άλλά σύνθετος έκ τριών 
τάξεων τών πρώτων δυνάμεων: τής δήμιους 
γού δυνάμεως, ιδίας τή φαντασία, τών στοι

χείων τής έμφύτου καί τών διανοητικών δυ
νάμεων. "Οταν τά αισθήματα καί τά πάθη 
κατακυριεύουσι τό πνεύμα, ή δημιουργός δύ- 

ναμις τής φαντασίας ένεργεΐ αύτομάτως, δ 
δέ δι’ αύτής διερμηνεύων τάς πράξεις καί 
τούς λόγους τών άλλων ένεργεΐ, ούχί πλέον 
κατά τήν άλήθειαν, άλλά κατά τήν έμπνευ- 
σίν τών παθών καί τών αισθημάτων; άφ’ ων 
έξάπτεται. Τό έργον τούτο έστί έντελώς ά- 
κούσιον- ύπό τήν έπήρειαν τού πάθους, όταν 
ήναι ισχυρόν, δ άνθρωπός έστιν άνίκανος νά 
θεωρήση άμφίβολον τήν πραγματικότητα 
τών έπινοήσεων, άς ή φαντασία έπιβάλ?<ει 

αύτψ.
Διά τοιούτων άρχών δ κ. Δεσπίν ήξίωσε 

νά έκθεση τά τόσον διάφορα καί πολυπληθή 

είδη τής παραφροσύνης. Θεωροΰμεν περιτ
τόν νά έπικρίνωμεν έπί μακρδν τήν ψυχολο
γίαν ταύτην. Ό κ. Δεσπίν δέν κατέδειξεν 
δτι αί διανοητικαί καί αί φυσικαί δυνάμεις 
έν τή περιπτώσει ταύτη είσιν άνεξάρτητοι 
άλλήλων, καί έξ άλλου μας φαίνεται δτι 
έχει άδικον κατατάττων μεταξύ τών όρμεμ- 
φύτων δυνάμεων άρχάς καθαρώς διανοητι- 

κάς, ώς π. χ. τήν αιτιολογίαν. Πάντες πα- 
ραδεχόμεθα δτι ύπάρχει τι τό αύτόματον έν 
τή δρμή, ήτις φέρει τό άνθρώπινον πνεύμα 
είς άναζήτησιν τών αιτιών, άλλά καί ή τε
λειοποίησες τών διανοητικών δυνάμεων έστι 
αύτόματος, ή ιδέα δέ αύτη δέν είναι νέα. 
Είναι έξίσου λίαν άμφισβητήσιμον δτι τό 
λογικόν έστί τδ σύνολον τών ύπό τών ήθικών 
δρμεμφύτων δυνάμεων αύξανομένων γνώ
σεων, πολλφ δ’ ήττον παραδεχόμεθα δτι τό 
αίσθημα τού καθήκοντός έστιν έργον καθα
ρού ένστίγματος· έννοεΐν τήν ύποχρέωσιν τού 
άνθίστασθαι εις τίνας έπιθυμίας, τού τελειο
ποιεί έργα τΐνα, έστί πράξις διανοητική, 
έκτόψ άν ή γνώσίς αυτή δέν ήναι τδ άποτέ- 
λεσμα τών διασκεπτικών ή συμπερασματι
κών δυνάμεων τού πνεύματος ’ καί δέν έκδη-
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λούται αύτομάτως έν τφ λογικφ. Τέλος, έάν 
ήναι άληθές δτι τδ καθήκον δέν έννοεϊται 
ύπό πάντων είς τόν αύτόν βαθμόν καί μετά 
τής αύτής εύκρινείας, έάν συχνότερου ή έλ- 
λειψις παιδείας, τά κακά παραδείγματα ή ή 
σφοδρότης τών ύποδεεστέρων ένστιγμάτων 
έμποδίζωσι τήν εξοχον ταύτην γνώσιν άπδ 
τού νά άντιλάμπη διά πάσης τής λάμψεως 
αύτής έν τή συνειδήσει, δέν έπεται δτι είς 
άνθρωπον ήθικώς ύγιά έστίν έντελώς άποΰσα· 
τδ αύτεξούσιον λοιπόν δέν είναι, ώς άξιοι δ 
κ. Δεσπίν, είδος έξαιρέσεως έν τή άνθρωπό- 
τητί, είδος προνομίου ένίων, καί τούτων σπά
νιάν χρήσιν αύτού ποιούντών.

"Οπως καί άν έχωσιν αί κρίσεις αύται, τδ 
μόνον, δπερ πρδ πάντων κινεί τδ ένδιαφέρον 
ημών ένταύθα, έστίν ή έφαρμογή τών ψυχο
λογικών ιδεών τού κ. Δεσπίν είς τόν άκριβή 
δρισμόν τής παραφροσύνης. «Ή παραφροσύ
νη,» λέγει, «συνίσταται έν τή ήθική άκουσίφ 
τυφλώσει τού πνεύματος άναφορικώς ιϊρός 
τάς ψευδείς, άτοπους, άνηθίκους» άλογους 
ιδέας καί πρός τάς άλλοκότους φθοροπι^άς 
καί ύπό τών παθών έμπεπνευσμένας δρμάς, 
τυφλώσει παραγομένη έκ τής άπουσίας τών 
λογικών αισθημάτων τών μόνων ικανών νά 
διαφωτίσωσι τό πνεύμα έπί τής φύσεως τώό 
ιδεών καί δρμών τούτων, δηλαδή τυφλώσει 
παραγομένη έκ τής ώς πρός αύτάς ήθικής ά- 

συνειδησίας.
Δύο δροι έπομένώς άναγκαιούσίν είς τήν 

υπαρξιν τής παραφροσύνης· άναγκαιούσι κα
τά πρώτον μία ή πλειότεραι ίδέαι άλογοι, ά
τοποι, ψευδείς, άνήθικοι, ή πόλλαί δρμαί, 
έπιθυμίαι ύπερβολικαί, αλλόκοτοι,-φθοροποιαί, 
ίδέαι καί δρμαί ύπό τών παθών έμπνεόμεναι. 
Άλλά τούτο δέν είναι είμή αντικείμενου τής 
παραφροσύνης· ή άκούσιος τύφλωσες -τού πνεύ
ματος,- ή έμποδίζουσα αύτδ νά έννοήση τό άλο
γον, τδ ψευδές, τδ άνήθικον τών ιδεών τούτων 
τδ συγκροτούν καί θεμελιοΰν αύτήν έστίν, -ή Μ'
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τύφλωσις αΰτη προέρχεται έκ της μεγάλης 
σφοδρότητος τών παθών, τών κατακυριευόν- 
των τό πνεύμα καί καταπνίγόντων ή κατα- 
στρεφόντων τά δυνάμενα νά φωτίσωσιν αύτό 
ενάντια αισθήματα.

(Άκολουθεϊ)

PAUL HEISE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΝΕΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
:---- Ο--- τ-

(Συνέχ. Τδε τεύχος Β'. σελ. 31),

"Αδικον τή άληθεία, καθότι τδ σώμα μου δέν 

εύρίσκεται είς έντελή άνάρρωσιν, ινα δυνηθή 
ν’ άνέλθη άκόπως τδν μικράν βαθμίδα τής οι
κίας· άλλά τίς ή άνάγκη νά έξέλθω; έκ τοϋ 
παραθύρου μου ή θέα είναι θαυμασία.

Οί ξενοδόχοι μου είσι πάμπτωχοι. Ό μέν σύ
ζυγος έργάζεται μέχρι μέσης νυκτδς, ή δέ γυνή 
πάντοτε είναι καταβεβαρυμένη, καθότι φροντί
ζει περί τής διατροφής τών πολυαρίθμων 
τέκνων της, ή δέ κατοικία αυτών είναι ζοφώ
δης καί όλίγον πληκτική. “Οτε έφθασα ένταΰ- 
θα, ή δψις τοϋ σκοτεινού διαδρόμου, τής ύγράς 
καί ρυπαρής αυλής, τών μεσαναβάθρων έν ά- 
ταξία, μέ παρήγαγον τοιαύτην έκπληξιν, ώστε 
εσταμάτησα είς τά τρία βήματα· άλλά μόλις 
έρριψα τδ βλέμμα μου έπί τοϋ μικροϋ τούτου 
δωιιατίου καί τοϋ παραθύρου, ήσθάνθην δτι έκεϊ 

έπέπρωτο νά γιναι ή τελευταία μου κατοικία. 
Τδ παλαιδν γραφεΐον συνιστάμενον έκ συρταρίων 
καί έπ’ αύτών προσηρμοσμένων τών έξ ορει
χάλκου λαβών, ώμοίαζε πρδς έκεϊνο οπερ ητο 
|ν τώ δωματίφ τής άγαπητής μητρός μου. Αν
τί δέ τών δύο αθλίων εικόνων, αιτινες μέ δυση- 
ρέστουν, έπεκρέμασα τάς φωτογραφίας τών γο
νέων μου, καί μοί φαίνεται οτι κατοικώ ένταΰθα 
προ χρόνων. Ό πατήρ μου Ιπεμψέ μοι τά βι- 
£λί?ι μου καί ούδέν ελλείπει μοι. Συνάμα δέ έ

λαβον και επιστολήν του περιέχουσαν έξαιρέτου? 
συμβουλάς άφορώσας -τχς πρδς αυτόν σχέσεις 

μου, γραμμές τινας περί τοϋ Έρνέστου εύχαρι- 
στημένου ώς έκ της οϊκοσιτίας του και τδν 
νέων συμμαθητών του, και τέλος. . . τάς προσ

ρήσεις της μητρυιάς μου. . .

λη 9 τοΰ αϋτοΰ.
Τί γελοίοι άνθρωποι ύπάρχουσιν έν τώ κόσμω 

τούτω! Έκαθησα πρδ τοϋ παραθύρου μου ά- 
ναγινώσκουσα καί άπολαμβάνουσα τής εσπε
ρίας αύρας, οτε αίφνης ήκουσα κρουομένην τήν 
θύραν μου.—Εμπρός—λέγω τεταραγμένη, κα
θότι αί έπισκέψεις μ,ου ήσαν σπάνιοι. Πάραυτα 
εισέρχεται μικρά τις στρογγυλοπρόσωπος κυρία, 
ήν δέν έγνώριζον. Παρουσιασθεϊσα δέ μετά πολ
λής έλευθερίας μοί έξέθηκε τδν θερμότατον πό
θον της, ότι δύναται νά μοι φανή ώφέλιμος. 
Παρατηρήσασά με είς τδν κήπον τοϋ Ούασσερ- 
μάου κατά τδν πρώτον περίπατον, (καθότι 
έκ δευτέρου δέν μετέβην), μέ συνεπάθησε, 
διότι έφαινόμην λίαν άσθενής καί σύναμα μόνη 

είς τδν κόσμον, ώστε άπεφάσισε νά μέ πλη- 
σιάση, ινα μοί προσφέρρ τάς υπηρεσίας της.

—■ Μάθετε καλώς, άγαπητή μοι, οτι έγώ 
ή πρδ τών οφθαλμών σας είμαι πεντήκοντα καί 
έννέα έτών καί παιδιόθεν δέν ήσθένησα. Οί δέ 
δύο υιοί μου καί αΐ τρεις θυγατέρες μου άπο- 

λαύουσιν έξαιρέτου υγείας· ήδη δέ άποκατα- 
στηθέντες ένυμφεύθ ησαν. Πρωιμως λσιπδν έσυ- 
νείθησα νά έρχομαι είς βοήθειαν τών πτωχών 
άνθρώπων, οιτινες δέν άπολαμβάνουσι τής αύ- 
τής υγείας μέ έμέ, νά περιποιώμαι τους ασθε
νείς καί νά παρευρίσκομαι είς τούς άποθνήσκον- 
τας, ούδεμία δέ τών τοιούτων κοπιωδών εργα
σιών μέ καταβάλλει. Έάν λοιπδν έχητε άνάγ- 
κην συμβουλών ή βοήθειας άπευθυνθήτε είς έμέ 
καί θά μέ εύχαριστήσητε. Έν πρώτοις δέ δέν 
θά σας άφήσω νά διέρχησθε τάς ήμέρας έν μο- 
ναξία, άλλά θά έρχωμαι μέ τάς φίλας μου.

Ίσως τδ τοιοϋτον θά σάς ένοχλήσν; όλίγον, 
άλλά γεννήσεται διά τδ ήμέτερον καλόν. Βλέπε
τε δέ, ότι έννοώ τάς νευρικάς άσθενείας οσον 
καί ό έμπειρος ιατρός. "Εχετε άνάγκην τέρ

ψεως, άέρος καί κινήσεως. Έπί τούτοις ποιος 
ΐατρδς σάς επισκέπτεται ένταϋθα ;

— Ούδείς, τή άπεκρίθην, διότι γνωρίζω, οτι 
ε?μαι άνίατος.

Άκούσασα τήν φράσιν μου έκίνησε τήν κε
φαλήν μετά δυσπιστίας, άλλ’ έγώ έσυρον έκ τής 
δεσμίδας τοΰ στυποχάρτου μου τεμάχιον χάρτου, 
έφ’ ού δ γηραιός ιατρός μου έσχημάτχσεν τήν 
άνίατον κατάστασιν τών πνευμόνων μου, δπερ 
έξετάσασα μετά προφανούς έμπειρίας μοί λέγει 
—αγαπητή μου ούδέν σημαίνει τδ τοιοϋτον, 
καθότι έγνώρισα ιατρούς, οιτινες ολίγα γνωρί- 
ζουσι καί λέγουσι πολλά· άλλ’ έγώ θά σάς 
άποδείξω, ότι είς τδ εσωτερικόν σου τά πράγ
ματα δέν είναι τοιαϋτα ώς έπ*  αύτοϋ τοϋ χάρ
του.— Είτα δέ μή άφήσασά με νά τή άποκρι- 
θώ ήρςατο μετ’ εύκρινίας τής Ιστορίας τών ά- 
σθενειών, τάς οποίας έθεράπευσεν. Άλλ’ έπειδή 
ήσθάνθην, οτι έμελλε νά μ.έ καταβάλλγ ή λει- 
ποθυμία, τήν παρεκάλεσα νά σιωπήσν). Άνέ- 
στη καί έπροχώρησεν, ινα μέ άσπασθή, άλλ’ 
έφάνη ολίγον δυσαρεστηθεϊσα, διότι έξέτεινα 
αύτή μόνον τδ άκρον τοϋ δακτύλου μου. Πά
ραυτα έξήλθεν ύπισχνουμένη με, ότι έμελλε νά 
έπανέλθγ,.

Μετά τήν άναχώρησίν της έκλεισα τούς ο
φθαλμούς έπί ήμίσειαν ώραν, ινα καθησυχάσω 
τήν νευρικήν διατάραξιν, ήν μοί έπροξένησεν, 
άλλά χάρις είς'τήν εύωδ αν τοΰαίθέρος δν άφήκεν 
έν τώ δωματίω δύναμαι νά άναμνησθώ τοΰ συμ
παθητικού βλέμ.ματός της καί τής έν τώ προ- 
σώπω τής φίλης ‘ταύτης τής άνθρωπότητος 
τυπωθεί της εύθυμίας.

Κατά τί δύναται νά ώφελήσ’ρ τδ ενδιαφέρον, 
οπερ έκδηλοϋσιν οί όμοιοι ήμών ; Ό οίκτος τών 
άγαπώντων ήμάς προξενεί ήμϊν κακόν, διότι έ
χομε ν τδ αίσθημα τής λύπης, οπερ βλάπτει 
αύτοϊς, άλλά καί καί δ οίκτος τών μή άγαπών
των ήμάς δέν μάς προξενεί ούδέν καλόν. Άνέ- 
γνωσα είς Lessing, ότι «δ δυστυχής μόνον 
δύναται νά έλθρ είς βοήθειαν τοϋ δυστυχούς » 
άλλ’ οί έπαϊται δύνανται νά πράξωσι τήν έ- 
λεημοσύνην ;

Τή ΊΟ το Ισπέρας.

Σήμερον έποίησα άρκετά πράγματα. Άφοϋ 
διήλθον τήν νύκτα ένυπνιαζομένη πολλά τά τε
ρατώδη, άφυπνίσθην κάθιδρως. Έν τούτοις ή- 
θέλησα νά καταπαύσω τήν έξασθένησίν μου δι’ 
έξαιρέτου μερίδος καφέ, οπερ καί κατώρθωσα- 
έπειδή δέ δ καιρός ητο έξαίσιος έξήλθον.

Πρώτην ήδη φοράν έννόησα τί έστιν ήλιος. 
Τή άληθεία έν τή χώρα τοΰ βορρά δ ήλιος είναι 
ωχρός, ένώ τούναντίον ένταΰθα είναι χρυσούς 
δίσκος, καθαρός, καί λάμψεως έξαιρέτου.

Διελθοϋσα βραδέως τάς σκιεράς οδούς έ'φθα- 
σα είς μικράν πλατείαν παρά τή παλαιά έκ- 
κλησί^, ήτις ήτο κατάμεστος χωρικών φερόν- 
των τά τής εορτής ένδύματα καί πίλους κεκο- 
σμημένους διά χρυσών καρφίδων.

Εόρταζαν μίαν τών πολυαρίθμων εορτών των 
καί ένεκα τούτο ήσαν συνωστισμένοι μή δίδον- 
τες ούδεμίαν προσοχήν είς άσθενή νέαν. Έπειδή 
δέ ήθελον παρασυρθεϊ ύπό τοΰ όχλου έκείνου, 
έάν διηρχόμην διά μέσου αύτοϋ, έπροτίμησα 
τήν όπισθεν τής εκκλησίας οδόν. Ένταΰθα εύ- 
ρίσκονται πολλά άρχαϊα έγκαταλελειμμένα μνη
μεία, ών ή θέα παρήγαγεν έν έμοί ιδέας έμβρι·· 
θεΐς, άλλ’ έν τούτοις έλαβον τήν είς τήν κοιλά
δα άγουσαν, έν ή έκάθησα έπί λίθου τίνος ευ
ρισκομένου έπί κατωφερείας, άφ’ ής άνέρχεταί 
τις είς Kucheller.

Βλέπουσα δέ τήν όλίγην άπόστασιν τών έρει- 
πίων τής έπαύλεως Zeno εύρισκομένην έπί 
βράχου, ήθέλησα νά άποπειραθώ νά μεταβώ μέ- 
χρις έκεϊ. Τής δδοΰ δέ άρκετά μέν εύρείας ούσης 
άλλ’ ά.θλίας, ήναγκάσθην μετά πορείαν ολίγων 
βημάτων νά σταματήσω, ϊν’ άναπαυθώ. Τδ 
πάν ήτο ήρεμον, ήκουέ τις τδν ψιθυρισμ,δν τών 
τοϋ Passer ύδάτων, ρεόντων κάτωθεν έμοϋ, 
δτέ μέν διαυγών καί κυανών παρά τοϊς έξ ό- 
πωροφόρων κήποις καί άμπελοις, δτέ δέ πομ- 
φολυγηρών καί λευκών ώς έκ τοΰ άφροϋ παρά 
ταϊς άψϊσι τής γεφύρας καί έβλεπέ τις χωρι
κούς κατερχομένους έκ τοϋ Kucheller μέ τάς 
άμάξας των συρομένας υπό μεγάλων στακτο- 
χρόων βοών.

(Ακολουθεί).

8
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0 ΘΑΝΑΤΟΣ
Ύπδ

ΧΡΗΣΤΟΥ θ· ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ 

---- ο----

Έν τώ δευτέρω τεύχη τοΰ «Λαγίου Έρμου,» 
έκθέσαντες έν συντόμω τχς περί θανάτου ιδέας 
τοΰ Βύφωνος, ήδη προβαίνομεν και πάλιν έπι 
τοΰ αύτοΰ αντικειμένου σκοποΰντες νά δώσωμεν 
εις τούς άναγνώστας τοΰ «Λογίου Έρμοΰ» ιδέαν 
τινά σαφή περί θανάτου, έξετάζοντες ύπδ 
ήθικολογικήν έποψιν τήν ούσίαν αύτοΰ, καί 
σταθμίζοντες τάς νομιζομένας αύτοΰ βλάβας 
εις τήν άνθρωπότητα, μετά τών ωφελειών, άς 
συνεπάγεται ό φοβερός ούτος έχθρός, νά άπο- 
δείξωμεν τδν έχθρδν εύεργέτην και σωτήρα, νά 
μεταβάλωμεν δέ τά δάκρυα και τούς θρήνους 
εις χαράν.

’Ολίγοι βεβαίως είναι οΐ μή εις τήν λέζιν θ ά- 
νατος, ύπδ τρόμου καταλαμβανόμενοι· οί 
τοιοΰτοι καθ’ ήμάς νοοΰσι κάλλιστα τδν προορι
σμόν αύτών, οί τοιοΰτοι λέγομεν έπίστανται οτι 
ή ζωή συνδέεται άναποσπάστως μέ έτέραν τε- 
λειοτέραν καί ύψηλοτέραν δύναμιν είς ήν πάν
τοτε άποβλέπει.

Έξετάσομεν ήδη άναγνώσται μου τί έστι 
ο θάνατος δν προσομοιοΰμεν, δτέ μέν γέρον
τα άδυσώπητον δυσειδέστατον και φρικαλέον, 

κρατούντα είς χείρας δρέπαναν κωφεύοντα δέ είς 
τάς φωνάς καί τά δάκρυα τών δυστυχών άν- 
θρώπων, ότέ δέ νεανίαν, περιβεβλημένον έξαισίαν 
καλλονήν, άρρενωπδν καί άνδρείον, καί άτρομή- 
τως τοϊς πάσιν έζίσου προερχόμενον, άλλά πριν 
έξετάσωμεν τούτο, άς άναζητήσωμεν τά αίτια 

τής άσυγγνώστου ήμών μικροψυχίας καί τοΰ 
αναπόφευκτου έκείνου τρόμου οστις μάς κυριεύει 
καθ’ ήν στιγμήν έρχόμενος ό γέρων Χάρον μάς 
άποσπά άπδ τής ποθητής ζωής. Παραλείπον- 
τες έπί τοΰ αντικειμένου τούτου πάσαν φυσιο
λογικήν συζήτησιν παρέχοντες αύτήν τοϊς φυ- 
σιολόγοις, άρκούμεθα εις τδν κοινδν καί περιε
κτικόν τούτον κανόνα■: οτι αθάνατος είναι

τδ μέσον δι’ ού ό δυστυχής βροτδς τών ταλαι

πωριών, τών βασάνων, τών αιωνίων κόπων, 
και αιωνίων δεινών τοΰ παρόντος παροδικοΰ βίου 
άπαλλάττεται. Πρδς ψηλαφητοτέραν άπόδειξιν 
τοΰ ορισμού τούτου φέρομεν τδ έζής παράδειγ
μα : Ας λάβωμεν τδ δένδρον, τοΰτο άνθεϊ δΓ 
ένα σκοπόν τής καρποφορίας. Έάν δέν άνθήση 
βεβαίως δέν παράγει καρπόν επομένως δέν έκτε- 
λεΐ τδν σκοπόν αύτοΰ, έάν δέ πάλιν δέν άπαν- 
θήσγ άδύνατον νά προσδέσγ τδν "ποθούμενον 
καρπόν. Αύτδ τδ ίδιον συμβαίνει καί είς τδν 
δυστυχή θνητόν. Γεννάται; άφεύκτως πρέπει 
νά κατέλθη τάς βαθμίδας τοΰ ζωφόδους τά
φου ίνα ζήση· πρέπει καί ουτος νά άπανθήση, 
ίνα καρποφορήσγ. Τούτων ούτως έχόντων δή- 
λον γίγνεται οτι δ τδ νήμα τής ύπάρξεως μας 
κόπτων έπί γης, δι’ ούδέν άλλο πράττει τοΰτο, 
είμή έπί τώ σκοπώ τοΰ νά φέργ ήμάς εις έτέ
ραν σπουδαίαν καί ύψηλήν ζωήν.

Έκ τούτων τών εύεργεσιών άς μάς παρέχει 
ό κακώς ύφ*  ήμών άποκαλούμενος σκληρός 
θάνατος έμφορούμενοι τινές λίαν προσφυώς 
άπεφ'ρναντο, οτι δ θάνατος πρέπει νά θεωρεί
ται ήκοιτίςτής δόζηςήμών διότι αύ- 
τδς είναι έκεϊνος οστις έκ τοΰ άχανοΰς πελά- 

γους τής άμφιβολίας καί τών αιωνίων δεινών 
τής γλυκυπίκρου ζωής, άποσπών ήμάς, προσά
γει εις τήν πραγματικότητα είς τήν εύδαιμο- 
νίαν εις τήν αιωνιότητα.

Έν τούτοις αν καί ταύτα πάντα γνωρίζο- 
μεν είς τδ όνομα θάνατος ή καί άκόμη είς τήν 
ιδέαν μόνον οτι πρόκειται νά άποθάνρ συγγενής 
φίλος ή οικείος άποσπώνται άφθονα δάκρυα έκ 
τών οφθαλμών μας καί ου σπανίως άκούονται 
θληβερώτατοι θρήνοι καί κοπετοί, βλέπομεν δέ 
ότι, μάς περικυκλοϊ άθυμία καί δδύνη, έν μέσω 
τών δποίων ή διάνοια ήμών εγείρεται τελευ- 
ταϊον είς σκέψεις, αίτινες άφεύκτως αν προβώ- 
σι μέχρι τής αίωνιότητος θά διασκεδάσωσι τήν 
έπικίνδυνον άμφιβολίαν μας.

5 ΜΑΓΕΥΘΕΙ2A SOPH
ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΜΜΕΤΡΟΝ 

----- Ο-----  
ί

(Συνέχ. ϊδε τεύχος Β'. σελ. 43).

III.

Και σεβάσμιός τις γέρων, σχήμα φέρων μεΛανόν 
Έπροχώρησε μέ όμμα βΛέπον πρός τον ουρανόν. 
Η Άνθη Λοιπόν στραφεΐσα πρός τον γέροντα αυτόν· 
—"Αγιέ μου πάτερ, είπε- θέΛω ένα ιατρόν, 
"Οστις βάΛσαμον νά χύνη ’σ τάς πΛηγάς τών δυ

στυχών ...
♦ ♦ ★

— Ποια, κόρη, δυστυχία
Εις τοιαύτην ήΛικία

τάς ημέρας σου Λυπεί;
Ποια ΘΛϊψις; ποιος πόνος; 
Μη ό έρως είναι μόνος, 

δστις σέ δυσαρεστεί;
* * ★

— “Οχι, πάτερ μου· δέν εινε· έρως δστις μέ Λυπεί, 
Μάτην μάτην και ό Νίκος θέΛει νά μ’εΰχαριστη ... !

— Ξεύρεις, κόρη μου, άν άρχη· 
Είς Θεός παντού κ’ ϋπάρχη 

και τά πάντα έφορα;
Ξεύρεις δτ εκείνος μόνος 
'Όπου είναι ΘΛίψις πόνος 

ι άνωθεν τον καθορα!
* * ★

— Ή ΘΛίψις μου έπι της γης, έπι ποΛυ δέν μένει, 
Ζωήν την έπουράνιον νά Ιδη περιμένει.
Διότι προαισθάνομαι, καθώς μέ έίπ’ είς μάγος, 
« Δέν θά προφθάσω νά ιδώ, πότε θά γίν’ ό γάμος! » 
— Πώς, κόρη μου, ό γάμος σου δέν θά γένη μοί 

[Λέγεις ;
Τό ειπ’ είς Μάγος πρός εσέ! ’ζηγήθητι· τι κΛαίεις;
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Των ανθρώπων τάς μαγείας
Των δαιμόνων γοητείας

Προμηνύματα κακών, 
Μή πιστεύσης! αδικία!
Είναι κρίμα κ’ αμαρτία!

Προφητείαι ποταπών !

Ω, πάτερ μου παρακαλώ ας μακρυνθή ό Νίκος
■ty>’ είπω προς υμάς μή πικραθη αδίκως.
— Τέκνον μου: παραμέρισαν πραύνθητι ολίγον 
Al προφητείαι νά ίδώ, τοΰ Μάγου τι παρήγον!
Είπέ μοι, λοιπον, κόρη μου' ποιος είν’ αυτός ό

[Μάγος
Οστις σοί έπροφήτενσε, πώς δέν θά γίν ό γάμος;

IV·

— Μιά Κυριακή, πολύ πρωί, τό σήμαντρο κτυ- 
[ποΰσε, 

Κ τους Πιστούς 'σ τήν έκκλησιά, έν γένει προσκα- 
[λοΰσε.

Θεέ μου ! τι αξέχαστη ημέρα ήτ εκείνη !
Έπι ζωής ’σ τήν μνήμην μου, ώς ήτο θέλει μείνη. 
Μέ μιά χαρά σηκόνουμαι, τά ροϋχα μου φορένω. 
'Ίνα βρεθώ σ’ τήν έκκλησιά, τον δρόμο ευθύς πέρνω.

★

Ή φύσις όλη έχαιρε- ’σ τά δένδρα τά πουλάκια 
Έκε.Ιαδοΰσαν τρυφερά ωραία τραγουδάκια. 
Εδώ μητέρες τά μωρά, σ τήν αγκαλιά βαστοΰσαν. 
Κ εκεί άπό τό χέρι των, παιδάκια ώδηγοΰσαν ... 
Αίφνης εμπρός μου βρέθηκεν, είς άνθρωπος ’σάν 

[Μάγος
Ποΰ σάν τον είδα μ’ έλουσε, κρύος Ιδρώς ’σάν 

[πάγος !
¥ ¥ 

★

Είχε τό βλέμμα άγριον- γεννάδα ώς τή μέση 
Φορούσε ’σ τό κεφάλι του, μαύρο μεγάλο φέσι

Είς τό δεξι τό χέρι του, βαστοϋσε μιά κοντάρα 
Ποΰ νά τον ’όης φοβούσουνε, ποΰ ήταν .. έ,τρομάρα! 
"Αμα τον είδα βήματα, τραβήχθεικα ως δέκα !
Και ώς προστάτην ’κύταξα, νά ’δώ κάμμιά γυναίκα 
Τά ’μμάτια μου απ’ τον πολύ, τον φόβο σκοτισθήκαν 
Π τελευταία ώρα μου ένόμισα πώς ήταν ...
Δέν ήξευρα τί ’γίνετο, τριγύρω είς εμένα 
"Οταν, ό Μάγος, ήκουσα' νά λέγη έν πρός ένα.

— « Δύο όντα μέ αγάπην θά κοιμώνται μέχρις ότου
» Ή ημέρα Υμεναίου άνατείλη δι αυτούς.
» "Οτε, μόλις άντηχήση ήχώ κώδωνος τοΰ πρώτου,
» Δυστυχία τις μεγάλη μέλλει να λθη εις αυτους.
» Είς τών δύο μελλονύμφων ’σ τον ουδόν τής εκ

κλησίας
» Μόλις φθάση, θ’ άποθάνη, έκ σφοδρός αποπλη

ξίας . ..
» Δυνατόν ν’ άπαλλαχθώσι τοΰ κακοΰ τούτου κιν-

» Άν, τών δύω ό είς θελήση, έκ τοΰ κόσμου νά
[συρθή,

» Η σύ, κόρ’ άν απόρριψης, τήν πτωχήν χείρα 
[εκείνου .. .!

» ΟΙ ουράνιοι αστέρες, λέγουν, — εις θ’ άπωλλε-
! ... »

Τά ’μμάτια μ’ όταν ήνοιζα, είδα μέ ένα τρόμο 
Πώς έιχε γείνει άφαντος ό Μάγος άπ τον δρόμο ... 
Ιδού, λοιπόν, ώ πάτερ μου- τοΰ Μάγου ή Ιστορία 
Ποΰ δέν μ’ άφίνει ήσυχον, ούτ έαυτής κυρία !
Ούτε στιγμή τις δέν περνά, ’ποΰ δέν τήν ένθνμοΰ 

[ραι.
Τήν βλέπω και είς όνειρον τήν νύκτ όταν κοιμοΰ 

[jza ι.

(Ακολουθεί).
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θέλω έν πρώτοι;, κύριε, ειπεν ό άστυνό- 
f/-Oi νά έξακριβώσωμεν τήν αιτίαν τοΰ θανάτου.

Τ/;ν αιτίαν του θανάτου αύτής! Φευ! 
κύριε, ή αιτία τοΰ θανάτου αύτή; είμι ένώ.

— Τί θέλετε νά είπητε ;
Εψ·1 εγω, έγω παράλογο; έξ έρωτος και 

ζηλότυπο;, βασανίζων αύτήν άνά πάσαν ώραν, 
άλόγω;, άνευ αιτία; ώ; βλέπω τοϋτο ήδη. 
’Εγώ είμι ή αιτία τοΰ φόνου αύτη;.

— Τοΰ φόνου αύτη; ; λέγετε. . .
Αυτή μ ηπείλει άπαυστω; περί τούτου... 

’Αλλά δύνασθε νά πιστεύσητε οτι γυνή είκοσι 
και όκτω έτών, ώραία και πλουσία, προβαίνει 
ώστε νά φονευθη. . .

Και πιστεύετε οτι η πτωχή γυνή !
Άπας ήδη, άπέσπασα έκ τών χειρών αύ- 

τ7;; φιάλην ην ηπείλει οτι θά κατέπινε.
— Δέον πριν τό πτώμα άποδοθή, εί; ύμάς, 

νά συντάξω πρακτικόν. . . θέλετε νά μοί είπητε 
τό ονμα ύμών και έπώνυμον και μοί έκθέσητε 
τά γεγονότα ;

— Μάλιστα, κύριε.
Ο αστυνόμο; βλέπων την ιδέαν έγκλήματο; 

άποσοβουμένην καί τόν θάνατον τή; δυστυχούς 
γυναικο; έξηγουμενον Six τοΰ μάλλον τετριμμέ
νου τρόπου τοΰ κόσμου, διά τη; αύτοκτονία;, 
έσπευδε νά περάνη τήν ύπόθεσιν.

Είπε πρό; τού; ύπαλλήλου; ν’ άσχοληθώσι 
περί τή; μεταφορά; τοΰ πτώματος και τοΰ συ
ζύγου τοΰ θύματο; έκπληρώσαντο; τά; συνή- 
θει; διατυπώσει; και δηλώσαντο; ότι ε?ναι έ
τοιμο; ν’ άποτίση πάντα τά δικαιώματα, ή- 
σχοληθησαν άμέσω; περί τή; πένθιμου τελετή;.

Μείνα; δέ μόνο; μετά τοΰ άστυνόμου ό σύζυ
γο; ήρξατο ούτω :

Κύριε, ονομάζομαι ’Αντώνιο; Βερδιέρος, 
ζώ έκ προσόδων, είμι πεντηκοντούτη; σχεδόν, 
και πρό οκτώ έτών ένυμφεύθην τήν Ελένην, έ- 
χουσαν ηλικίαν είκοσι και δύω έτών κατωτέραν 
εμού. . . Έκ δε τή; διαφορά; ταύτη; τή; ήλι- 
κια; έγεννήθη τό ήμέτερον Ασυμβίβαστον τοΰ 
χαρακτήρας, έκ ταύτη; αί σκηναι οί θόρυβοι, οί 
περισπασμοί, οίτινε; παρήγαγον τήν συμφοράν 
ταύτην.. . θεέ μου !

I ινωσκετε, κύριε, τί έστί ζηλοτυπία ; Αύτη 
ώραία, νεα, κοΰφος, έμπνέουσα’πρό; πάντα; τό 
ζωηρόν αίσθημα, όπερ έγώ έδοκίμαζον και αι
σθανόμενο; έμαυτόν γέροντα δι’ αύτήν, σκεπτι
κόν, αύστηρόν μάλιστα, καί κατά συνέπειαν ύ- 
χληρόν πάντοτε οσάκις ώμίλουν περί τή; κατα- 
βιβρωσκούση; με φλογό; και τών βασάνων, ά; 
ύφιστάμην. . . Έν τή έμή ήλικίγ, έρών καί 
ζηλότυπο;, κρίνατε περί τοΰ παραλόγου συζύ

γου—άποκαμόντο; έκ τή; ήδονή; καί άποποι- 
ουμενου αύτή έκείνας, ά; ή νεότη; αύτή;, ή 
ζωηρότη; τή; ιδιοσυγκρασία; άπήτει. . . Ή κου- 
φότη; αύτή; ή μάλλον ή φαιδρότη;, ό ιδιότρο

πο; χαρακτηρ έτάραττον άνά πάσαν στιγμήν 
την εμπιστοσύνην μου. . . Έδίσταζον έπι τέλου; 
περί τή; πίστεω; αύτή; !. ..

— Εΐχετε τούλάχιστον αιτίαν τινα :
· ούχί ! . . . Ή γελοία φύσι; μου, 

ή προ; έμε τον ίδιον αμφιβολία μου. . . μέ ωθούν 
να κατηγορώ αύτήν.. , οπω; καταντήση έκεΐ... 
Είμι άθλιο;. . .

Ό Βερδιέρο; έκλαυσεν, ένώ ό άστυνόμο; διέ
γραφε τά; σημειώσει; ά; είχε λάβει.

— Δι; ήδη, συνεπεία τών έκ ζηλοτυπία; 
σκηνών τούτων, ειχεν εγκαταλείψει τήν οικίαν 
καί είχε μεταβή νά κατοίκηση εί; τό ξενοδο- 
χεΤον άπειλοΰσά με διά διαζεύξεως. . . Έρωτι- 
κωτερο;, εσπευσα πρό; άναζήτησιν αύτή; καί 
έπανήγαγον αύτήν λογιζόμενο; εύτυχής έπί τι- 
να; ήμέρα;. Έπειτα, μετά τινα; ήμέρα;, τό 
πτωχόν παιδίον ειχεν έπιστρέψει άργά οίκαδε 
ή ειχεν άγοράσει κόσμημά τι. . . ή δέν είχε πα- 
ρακαθήσει εί; τό πρόγευμα. . . αγνοώ. Οί δι- 

δηλητηριασθή. . . έπειδή. . . μάλλον πραεϊα.. . 
μ’ ειχεν έκθέσει οτι είχε φιαλίσκην έντο; κιβω
τίου, ήνοιξα τό κιβώτιον, έλαβον τήν φιάλην 
καί έρριψα αύτήν διά τοΰ παραθύρου... αυτή έ- 
ξεχύθη εί; γέλωτα. Έξήλθον οθεν μετ’ όργή; 
λέγων πρό; αύτήν «Κυρία, κατα τήν νύκτα 
ταύτην θέλετε κοιμηθή, καθότι ή νυξ συνεπάγε
ται σκέψεις» καί έκλεισα αύτήν παρ’ αύτη.

— Όποια ώρα ητο ς
— Τή πρώτη πρωινή ώρα, περίπου. Τήν ■ 

πρωίαν έγειρόμενος, μετέβαινο; πειρώμενον ϊνα 
έπενέγκω τήν ειρήνην. Ή θυρα του δωματίου 
αύτή; ύπήρχεν Ανοικτή.. . ειχεν άναχωρήσει.

— Είχε διπλά; κλεϊ; τοΰ χωρίσματος ;
__  Ούχί κύριε... έπίστευον τούλάχιστον περί 

τούτου. Έπί δέ τής τραπέζης τοΰ δωματίου 
αύτή; ύπήρχεν ή έπιστολή αύτη.

Ό σύζυγο; τή; νεαρά; ένεχείρισεν επιστολήν 
τινα πρό; τόν άστυνόμον οστις άνέγνω :

«Τρείϊς έστε ό αίτιος τοΰ σνμβαίνοντος 
δνστνχήματος. Υγιαίνετε! Δεν θά μ 

εττανίδητε π.Ιέον...»
’Υγιαίνετε ! <·

«ΕΛΕΝΗ.»

Ένώ δ’ ό Βερδιέρος έθρήνει, δ άστυνόμος 

έλεγε :
__  Κατάδηλόν έστιν οτι ένταϋθα ύπάρχει 

αύτοκτονία. Ή δυστυχής, παραφρων έξ ορμής, 
φοβουμένη μή άποθαρρυνθη, έδηλητηριασθη έ
πειτα, διά τής δδοΰ Γαϊλλάν, διηυθυνθη μετά 
σπουδής πρός τον Σηκουαναν, εν τή κρηπίδι 
τοΰ Κεραμικού, θέλουσα νά μφθή εί; τό ύδωρ. 
Έπί δέ τής κρηπίδας έπεσε κεραυνόπληκτο; 
ύπό τοΰ δηλητηρίου- επαρκώ; δε τούτο υ,.ε— 

θετε τέως δ ιατρός.
, . Λοιττον έγό ! εγώ ε'ρόνόΌΊχ ocuttjv . - . 

την δ'^στυχΖ Ελένην ! Τούτο σκεπτό|χενος κα- 
θίσταμαι παράφρων. . . ”Ω ! θεέ μου. .. επι
θυμώ νά έπανίδω αύτήν. . . ν’ άρθή έντευθεν... 

Πού ύπάρχει ; . . .
Καί έξελθών μεθ’ δρμή; έκ τοΰ γραφείου, δι- 

ηυθύνθη πρό; τήν αίθουσαν τής έκθέσεω;· άλλά,

σταγμοί μοί έπήρχοντο, αί σκηναι ηρχιζον 
πάλιν. Κατά συνέπειαν τών σκηνών τούτων αύ
τη έλεγε συνέχω; : «θά γίνητε ή άφορμή δυ- 

στυχήματό; τίνος, δέν δύναμαι νά ζήσω ουτω, 
θά φονευθώ». Άλλ’ ολαι αί γυναϊκε; όμιλοΰσιν 
ουτω· εϊ; τήν απειλήν ταύτην ούδείς πιστεύει. 

Έπίστευον εϊ; τοϋτο φεύ !
__  ’Αλλά, ήρώτησεν ό άστυνόμο;, παρομοία 

σκηνή συνέβη μεταξύ ύμών κατά τά; τελευ

ταία; ταύτα; ημέρα; ;
— Μάλιστα, κύριε. . . σοβαρωτέρα καί κατά 

τήν φοράν ταύτην, έξαιτοΰμαι συγγνώμην, 
μάλλον τών λοιπών δί δικαιολογημένη. ... Η 
Ελένη ήγά πα τόν κόσμον, έγώ όμως άποστρέ- 
φομαι αυτόν . . . ειχεν έπιθυμήσει νά μεταβή 
εί; τόν χορόν, δι’ δ ούδέποτε ήθέλησα νά συγ
κατατεθώ. . . Νά ϊδω άνδρα λαμβάνοντα τήν 
χεϊρα αύτή;, νά μειδιά πρό; αύτήν, νά έναγ- 
καλισθή, νά δμιλήση πρό; αύτήν χαμηλοφώνω;· 
άλλον κρατούντα αύτήν έν ταΐ; έαυτοϋ άγκά- 
λαι; καί καταπίνοντα τήν πνοήν αύτή;· α I 
ήθελον άποθάνει, ή ήθελον φονευσει αύτου; άμ- 

-φοτέρου; ! ·. . .
Δί; ή τρεί; είχε θελήσει νά καταβάλη τήν 

Αντίστασίν μου όπω; μεταβή εί; τού; πρωτοτύ
που; χορού;, ου; τεχνΐται φίλοι .ημών προσέ- 
φερον. Έκεΐ δέ ύπό τό προσωπεΐον δέν ήδύνα- 
τό τι; ν’ αναγνώριση αύτήν έλεγεν έπειτα δέν 
έμελλε νά χορεύση είμή μετ’ έμοΰ, δέν θά μ’ 
έγκατέλειπεν έκ τοΰ βραχίονα;. Ηρνηθην. . . . 
Χθές δέ καθ’ ήν ώραν μ’ ένόμιζε κοιμώμενον, 
εϊσήλθον παρ’ αύτή έκπλησσόμενο;, διότι κατά 
τήν ώραν έκείνήν είσέτι έβλεπον φώς· τό μεσο
νύκτιον είχε παρέλθει. . . Είχε περιβληθή ερυ
θρόν μανδύαν καί ήτοιμάζετο διά νά έξέλθη. 
Κρίνατε, κύριε, περί τοΰ θυμοΰ οστις μέ κατέ
λαβε, καί τή; παρακολουθησάση; αύτήν σκη
νή;. . . Κατ’ άρχάς αύτη παρωργίσθη, είτα δ 
αϊφνη; μέ διέταξε ψυχρώ; νά είσέλθω αύθι;, δη- 
λοΰσα με ότι ήτο έλευθέρα. «’ Αλλω; προσεθη- 
κεν ύμά; μόνον θέλει έπιβαρύνει τό έπισυμβησο- 
μενον. . . Αύτη έστίν ή τελευταία φορά, καθ ήν 
μέ βλέπετε. . . "'Υψωσα του; ώμου;, και επει
δή άπαξ ήδη μ’ ειχεν Απειλήσει οτι εμελλε να
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έν τώ προδρόμφ, άπήντησε τδ φέρετρον είς δ 

ειχον θέσει τδ σώμα.
Ό δυστυχής ερρίφθη έπι τοΰ λειψάνου τής ώ- 

ρχίχς Ίανθοφόρου Κυρίας, λαβών τήν κε- 
φζλ·ην είς τάς άγκάλας του, καλύπτων τδ μέ- 
τωπον αύτής, τούς οφθαλμούς καί τά χείλη διά 
φιλημάτων, στενάζων κλαίων καί μή συνεχών 
πλέον τούς σπαράσσοντας τδ στήθος αύτου 
λυγμούς.

Ητο λυπηρά είκών ή τις, άκουσίως συνεκίνει 
ζωηρώς καί τούς μάλλον είθισμένους νά βλέ- 

πωσιν αύτήν.
Κατα διαταγήν τοΰ αστυνόμου, άπέσυραν 

τδν δυστυχή Βερδιέρον έξηντλημένον μέχρι τοΰ 

γραφείου, δπου κατέθηκε τάς άναγκαίας εξη
γήσεις.

Κύριε, τοΰτό έστι μέγα δυστύχημα, ά- 
παιτεΐται θάρρος σέβομαι την ύμετέραν θλΐψιν, 
και επειδή ή αφορμή τοΰ θανάτου ύπάρχει γνω

στή, παύω την άνάκρισιν. Τδ σώμα θέλει μετε- 
νεχθή παρ’ ύμϊν. . . Δέον νά ήσθε ίσχυρδς νά I 

καταβαλλητε την ημετεραν θλΐψιν, νά ύπακού- 
σητε είς τδ λογικδν ύμών. . . Συμφέρει δέ καί 
ίΓ ύμάς, καί διά τήν μνήμην εκείνης ήν θρη
νείτε, νά μή δώσητε άκρόασιν είς τήν κακο- 
λογίαν.

— Έχετε δίκαιον, κύριε... θά γείνω ίσχυρδς.
Θάρρος, κύριε, ή ύπερβολική αγάπη ύμών, 

καθιστά υμάς άδικον ενίοτε, κατ’ ούδέν ένέ- 
χεσθε έν τή περιπτώσει ταύτγ- τδ δίκαιον ά- 
νήκεν εις ύμάς. Η δυστυχία έστι τδ αποτέ
λεσμα στιγμιαίας φαντασιοπληξίας, κοινώς είς 
φύσεις τινάς κατατηκομένας ύπδ πόθων. Έπι- 
τελέσατε τδ ΰμέτερον χρέος· κλαύσατε. . . θρη
νήσατε. . . άλλά μή φοβήθητε τούς έλέγχους 
τής συνειδήσεως,

— Ευχαριστώ, κύριε, εύχαμστώ, καί μένω I 
δια βίου ύπόχρεως είς ύμάς.

''θτε δ’ ή άμαξα καλπαζόντων τών ίππων 
άπήρχετο, έπανήρχοντο οί δύο άστυνομικοί πρά
κτορες Στέφανος καί Κροσσΐνος, κατατεθλημ- 
μένοι διότι ούδέν δυστυχώς ειχον άνακαλύψει.

— Εϊχαμεν άπατηθή, είπεν ό άστυνόμος, 
διότι αυτοκτονία ύπήρχε.

I Μ,τά TOtt! 4· .Uv9o_
ζΙΡ»υ Κυρ(«£ ίχψίζ,„ 1Ιίτί,^τ4τ..ν 

οόον Γαϊλαν κατοικίαν αύτοΰ.
’Ητο εσπέρα. Κατά τήν ιδίαν ώραν, ή Κα

ρολίνα Βαλλιέρου έξήρχετο τής μητρικής κατοι
κίας λεγουσα :

— Δέον νά ομιλήσω πρδς αύτόν, άφεύκτως 
πρέπει νά δμιλήσω αύτόν, ναι πρέπει: ίσως ού- 
οεν γινώσκει.

Γ'.

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ

Ή νέα ράπτρια, ή ύπδ τδ όνομα Καρολίνα 

αλλιερου γνωστή είς τούς άναγνώστας, άφοΰ 
κκτέοη τί]ν τοΰ'Αγίου ’Ιακώβου, παρηκο- 
λουθησε τάς κρηπίδας, διήλθε τδν Ιστορικόν 
Σηκουάναν καί τδν κήπον τοΰ Κεραμικοΰ, είχεν 
»σεΛθει είς οικίαν τινά έν τή όδω τοΰ 'Αγίου 
Φλωρεντίου· χωρίς δέ ν’ άποταθή πρ'ος τ'ον θυ_ 
ρωρόν, έλαφρώ βήματι άνερριχήθη τ£ πέντε 

πατώματα καί ήτοιμάζετο νά κρούση, δτε ί- 
οοΰσα τήν κλείδα έπί τής θύρας, 'είσήλθεν, 
εκλεισε μετά σπουδής καί άνευ κρότου τήν θύραν 
αφοΰ άπέσυρεν έξ αύτής τήν κλείδα. Τδ μέρος 
είς § εύρίσκετο ή νεζνις ύπήρχε βεβυθισμένον 
εις βαθύ σκότος, άλλ’ α3τη έγίνωσκεν αύτό 
διότι διερχομένη, διηυθύνθη άνενδοιάστως 8πως 
άνοίξγ θύραν τινά κειμένην είς τήν γω'.ίκν, καί 

στασα, θαρραλέως ήρώτησεν μέ λίαν έρωτό- 
τροπον φωνήν :

— ’Ερρίκε ένταΰθα εισθε ; ...
Τίς εί ; τις ει; άπεκρίνατο αμέσως φωνή 

τις. Καί ήκούσθη συγχρόνως ό κρότος βαρέως 
βήματος, οΐον άνθρώπου πηδώντας έπί τοΰ δα
πέδου· συνάμα δέ έν τή σκοτία φωτισθείση ολί

γον ύπδ τών λαμπηδόνων τοΰ παραθύρου, ή 
νεάνις ήδυνήθη νά ϊδρ τήν σκιάν άνθρώπου ετοι

μασμένου πρδς άμυναν. Μειδίαμα έπήλθεν είς 
τα χείλη αύτής καί άπήντησςν ;

I’Ακολουθεί

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ’··

Ό διακεκριμένος οικονομολόγος Κ. Νεϋμάμ 
έδημοσίευσεν εσχάτως τήν επομένην στατι
στικήν πεο'ι τοΰ Δημοσίου Ευρωπαϊκού 
Χρέους:

Άρχόμεθα άπό τής Πρωσσίας. Τή 1 ’Απρι
λίου τοΰ 1886, τδ κεφάλαιον τοΰ Πρωσσικοΰ 
Δημοσίου Χρέους άνήρχετο είς [4 δισεκατομμύ
ρια, 814 εκατομμύρια, καί εις τόκους καί κυ
βερνητικής δαπάνα; έκ περίπου 230 εκατομ
μυρίων.

Τδ δέ Γερμανικόν χρέος φέρον τόκον τής Γερ

μανικής Αύτοκρατορίας, άνήρχετο τή 31 Δε
κεμβρίου 1885 είς 426,94 1,000 ήτοι 526, 
958,664 φρ. 50 0)θ. Ή δ’ άπότισις τών τό
κων, διά τδ έτος 1885—-1886 (άπδ τής 1 

’Απριλίου 1885 μέχρι τέλους Μαρτίου 1886), 
έκ 16,400,000 μαρκών ή 20,145, 800 φράγ
κα. Ούδέν έπληρώθη χρεωλύσιον μέχρι τής ή- 

μ.έρας ταύτης.
Τή 31 Δεκεμβρίου 1884 τδ Δημόσιον Αύ- 

στριακον χρέος παρίστα κεφάλαιον ονομαστικόν 
έκ 2,288,543,807 φρ. 50. Τδ δέ ονομαστι
κόν δημόσιον χρέος τής Ούγγαρίας άνήρχετο τή 
31 Δεκεμβρίου 1884 είς 1,271,585,428 φλω- 
ρίνια, ήτοι, είς φράγκα (πρδς 2. 50 τδ φλωρί- 
νιον) 3 δισεκατομμύρια, 1 78 εκατομμύρια 963, 
570 φρ.

Τή 31 Δεκεμβρίου 1 885, τδ ονομαστικόν 
κεφάλαιον τοΰ βασιλείου τής Βυρτεμβέργης πα
ρίστα 421,681,681 μάρκας καί 56 φένιγγ, 
ήτοι, περίπου 525 εκατομμύρια φράγκων. Κατά 
τήν αύτήν έποχήν, τδ χρέος τοΰ βασιλείου τής 
Σαξωνίας άνήρχετο ξίς 64 8,3 16,600 μαρκών, 
ήτοι, πρδς 1 φρ. 23. 45 ή μάρκα, 800,348, 
842 φρ. 70. Προσθετέον προσέτι τά 178 εκα
τομμύρια τοΰ Χρέους τοΰ κράτους καί τής πό- 
λεως τοΰ 'Αμβούργου. Έν Βαυαρία, τή 1 ’Απρι

λίου 1886, τδ δημόσιον χρέος άνήρχετο εις 
1,314,658,766 μάρκας· καί άπαιτοΰν διά 
τήν έτησίζν ύπηρεσίαν τών τόκων 48,9 1 8,4 18 
μάρκας. Τέλος τδ χρέος τών δέκα καί οκτώ 
μικρών γερμανικών κρατών περιελάμ.βανε 268, 
1 19,518 φράγκα.

Τή 31 Δεκεμβρίου 1885, τδ δημόσιον χρέος 
τοΰ βασιλείου τής ’Ιταλίας άνήρχετο είς 1 1 
δισεκατομμύρια 131,320,849 φρ. 12 0)y.

Το ονομαστικόν κεφάλαιον τοΰ δημοσίου 
χρέους τής Σουηδίας άνήρχετο τή 3 1 Δεκεμβρίου 

1 885 είς 2 47,069,595 στέμματα (=1 φρ. 
39), ήτοι είς φρ. 345,650,363. 10. Τή δέ 
30 ’Ιουνίου ίδιου έτους, τδ δημόσιον χρέος έν 
τώ βασιλείω τής Νορβηγίας άνήρχετο είς 108, 
638,845 στέμματα, ήτοι είς φράγκα 151, 
700,994. 55 0)q. Τδ ονομαστικόν κεφάλαιον 
τοΰ δημοσίου Δανικοΰ χρέους άνήρχετο τή 31 
Δεκεμβρίου 1885 είς 197, 710 στέμματα 
καί τή 31 Μαρτίου 1886, κατ’επίσημον έ'κ- 
θεσιν έσχάτως δημοσιευθεϊσαν, είς 194,395, 
436 στέμματα άπερ έξεδόθησαν διά τδ εσω

τερικόν. Ύπολογιζομένου δέ τοΰ στέμματος 
πρδς 1 φρ. 39, τδ χρέος παρουσιάζει είς φράγ*·  
κα, κατά τά ποσά τής 31 Δεκεμβρίου 1885, 
τδ ποσδν 274,816,000 φράγκων.

Κατά τήν ιδίαν χρονολογίαν, τδ δημόσιον 
χρέος τών Κάτω Χωρών άνήρχετο είς 1,076, 
23 0,576 φλωρίνια τής 'Ολλανδίας, ήτοι είς 

1,2 60,086,209. 60 φράγκα· καί τδ Βελγιιον 
χρέος είς 1,771,925,64 8. 91.

Έν 'Ισπανία αΐ οίκονομικαί ύπηρεσίαι άρχον- 
ται άπδ τής 1 ’Ιουλίου. Πάντες λοιπόν οι κα
τωτέρω ύποδειχθησόμενοι άριθμοΐ θέλουσι πε- 

ριορισθή μέχρι τής 1 ’Ιουλίου καί ούχί μέχρι 
τής 31 Δεκεμβρίου, ώς διά τά πλεϊστα άλλα 
κράτη. Τή 1 Ιουλίου 1885, τδ ονομαστικόν 
κεφάλαιον τοΰ δημοσίου χρέους άνήρχετο είς 
6,012,528,000 φράγκων. Οι δ’ετήσιοι τό
κοι άνέρχονται είς 238,516,000 φρ. καί τδ 
χρεωλύσιον είς 35,528,000 φράγκων.

Τή 1 ’Ιουλίου 1886, τδ έκδοθέν κεφάλαιον 
τοΰ πορτογαλλικοΰ χρέους άνήρχετο είς 3,427, 
874,800 φράγκα.

9
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Τδ γενικόν σύνολον τοϋ άγγλικοϋ παγίου και 
μή παγίου χρέους άνέρχεται εις 713,113,814 
λίρας στερλίνας, ήτοι περίπου εις 17,829,000, 
000 φράγκα.

Άπδ τοΰ 1880 τδ χρεωλύσιον τοϋ 'Ελ
βετικού χρέους έπληρώΟη κατ’ έτησίας δόσεις. 
Τδ δέ ονομαστικόν κεφάλαιον τοϋ χρέους, μετά 
1ζ έτησίας πληρωμάς ειχεν έλαττωθή, τή 1 
Ιανουάριου 1885, είς 32,426,000 φρ. Τδ δέ 
νϋν ύπάρχον χρέος μέλλει ν’ άποσβεσθή, διά τοϋ 
χριωλυσίου, τφ 1915.

Τδ δημόσιον χρέος τής Σερβίας, δημιουργη- 
θέν όλοσχερώς άπδ δέκα ήδη ετών, άνήρχετο 
τή 1[13 ’Ιουνίου 1886 εις τδ σύνολον τών 
124, 205, 000 δηναρίων (φράγκων), κατά την 
έκθεσιν της έπι τοϋ προϋπολογισμού επιτροπής.

Τδ σύνολον τών έκδοθέντων δανείων διά τδ 
βασιλείαν της Ρουμανίας, άπδ τής συστάσεως 
αύτοΰ, άνέρχεται εις περίπου 810, 000, 000 
έφ’ ών 81 εκατομμύρια έπληρώθησαν διά χρεω- 
λυσίου, ύπολειφθέντος τοϋ ποσοϋ τοϋ ένεστώτος 
χρέους είς 729 εκατομμύρια.

Τδ νϋν δημόσιον χρέος της Ελλάδος άνέρχε
ται έν όνομαστικώ κεφαλαίω εις 348 εκατομ
μύρια φράγκων. Τά δάνεια της άνεξαοτησίας, 
δηλαδή, τά δάνεια τοΰ 1824—1825, έλάτ- 
τωθέντα είς 19,567,000 φρ. δια ευ.ιβάσεως 
συνομολογηθείσης τώ 1878 μετά τών άγγλων 
κατόχων τίτλων και τδ δάνειον τοΰ 1832 έγ- 
γυηθέν ύπδ τών τριών προστατίδων δυνάμεων, 
της Γαλλίας, ’Αγγλίας και Ρωσσίας, παρου- 
σιάζουσι 39,567,000 φράγκων. ’Οφείλεται ή 
άποζημίωσις διά τάς νήσους ''Γύρας κτλ. 17, 
857,000· είς τους κληρονόμους τοϋ βασιλέως 
Όθωνος 3 εκατομμύρια φράγκων.

'Η ηγεμονία της Βουλγαρίας είσέτι δέν έξέ- 
δωκεν δάνειον έν Εύρώπρ. Κατά δέ τδν προϋ
πολογισμόν τοΰ 1 885, τδ δημόσιον έξωτερικδν 
χρέος άπαιτεΐ 2,105,004 λέϊ κατ’έτος, ήτοι 
2.105,004 φρ. (1 λέϊ—1 φρ.). Αί εισπράξεις 
κατά τδν προϋπολογισμόν άνέρχονται εις 34, 
899,950 φρ. και αί δαπάναι εις 35,780,324 
φρ. ήτοι ύπάρχει έλλειμμα έξ 880,424 φρ. ήτοι 
33 0)q έκ τών ολικών εισπράξεων και σχεδόν | 

έξάκις περιπλέον τοΰ ποσοϋ τοΰ δημοσίου 
χρέους.

Τή 3 1 Δεκεμβρίου 1885 τδ σύνολον τοΰ πα
γίου χρέους τής Ρωσσίας άνήρχετο εις 18, 
028,780,918 φράγκα.

Γνωστόν έν τελεί οτι τδ ονομαστικόν κεφά- 
λαιον τοΰ δημοσίου χρέους έν Γαλλία, μή συμ
περιλαμβανομένου τοΰ ισοβίου χρέους, δύναται 
νά ύπολογισθή είς 31 δισεκατομμύρια,

Γ. Π3ΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ.

Προσεχώς άρξόμεθα τής δημοσιεύσεως 
ενός πρωτοτύπου τής διάνοιας δράματος 
τόσφ τερπνού δσω καί διδακτικού. Ό ζωη
ρός τοϋ νεαρού συγγραφέως κάλαμος πε- 
προικισμένος μετά σπάνιάς χάριτος διεξαγά- 
γει τήν ύπόθεσιν λίαν έπιτυχώς περί έν 
και τόαύτό γυναικεΐον πρόσωπον έκτυλίσσων 
τάς διαφόρους εικόνας τοϋ δράματος. Τολ- 
μώμεν δέ νά είπωμεν ότι πολλαχοϋ ή δύ- 

ναμις τής Μούσης αρκούντως κινεί τοϋ άνα- 
γνώστου τδ ενδιαφέρον, τοΰθ’ δπερ έκ τοϋ 

πρό τών δμμάτων μας χειρογράφου βε- 
βαιούμεθα.

Τό δράμα διήρηται εις πράξεις πέντε· 
λίαν καταλλήλως δέ έδόθη αύτώ δ πολυ
σήμαντος και λίαν περιεκτικάς τίτλος

ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
έξ ού και μόνου πας τών δραμάτων έραστής 

και άκων αισθάνεται τήν έπιθυμίαν νά ΐδη 
τό ολον και εΐσδύση εις τό βάθος τής ύπο- 
θέσεως.

Έλπίζομεν ότι θέλομεν εύχαριστήση τήν 
περιέργειαν τών ήμετέρων άναγνωστών συμ- 
μορφούμενοι τή ανωτέρω ήμών ύποσχέσει.

ΑΝΝΑ Η ΜΑΓΙΣΣΑ
ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

1
—ο---

(Συνέχ. ίδε τεϋχος Β’ σελ. 39).

Καθ’ ήν στιγμήν διήρχετο πρό τής οι
κίας, ό Θωμάς έκνιβεν άνωθεν τοϋ ωμόν 
της εζαδέΛφης τον καί είπε μετά τόνον 

ήμιχαρίεντος καί ήμιειρωνικοϋ:
« ΚαΛημέρα "Αννα!»
Ή Αννα άντεχαιρέτησεν δι1 έξαστρά- 

πτοντος βΛέμματος καί ήκοΛούθησε 

τον δρόμον της.
Ό θωμάς την παρηκοΛούθησε διά 

τοϋ βΛέμματος μέχρις ότον έξηφανίσθη, 
όπότε έπανήρξατο νά άδη.

—Ποια είνε ή κόρη αυτή ; ήρώτησεν 
ή Σεραφίνη άφίνουσα νά πέση το έργό- 
χειρόν της. Με ποιον παράδοξον τρόπον 

φέρει την Λάγηνόν της! καί οποίον βλέμ
μα σοί έρριψεν;!!»

Ό θωμάς άπεκρίθη άδιαφόρως ότι ή

το ή "Αννα, καί ότι πάντοτε τοιουτοτρό
πως έφερε τήν Λάγηνόν της. Προσέθηκεν 
δέ, ότι ή "Αννα καί ή μήτηρ της ήσαν 

εκ των μεσημβρινών μερών, καταγόμε
νοι έκ Προβηγγίας, ώς ένόμιξε καί είναι 

συνήθεια τοϋ τόπον της.
Όποιον βΛέμμα σοί έρριψεν έπανέ- 

Λαβεν ή Σεραφίνη.
Καί τό νά βΛέπη οντω τις, εινε συνή

θεια, έπανέΛαβεν ό Θωμάς δεικνύων είς 
τήν έξαδέΛφην του Λεπτήν νήσσαν, ήτις 
πρό όΛίγου έβυθίσθη εντός τοϋ ϋδατος.

‘ΑΛ.Τ ή Σεραφίνη ειχεν επιθυμίαν νά 
όμιΛήση διά τήν μικράν με.Ιάγχροινον 
κόρην καί όχι διά τήν Λευκήν νήσσαν, δι 

ήν όΛίγον ένδιεφέρετο. Ό Θωμάς, απ’ ε

ναντίας έφαίνετο μή θέΛων νά φΛυαρίση 
έπί τούτου τοϋ αντικειμένου. ΈΛεγεν μό
νον ότι ή μήτηρ διέτρεχε τον τόπον διά 
νά πωΛή ταινίας καί κΛωστήν, ένώ ή "Αν
να έμενεν ο'ίκαδε, καταγιγνομένη νά νή- 
θη, προώρισται δέ νά γίνη, μία τών καΛ- 
Λητέρων νηθίδων τής ΜανεβίΛΛης, άΛΛ' 
είς ούδένα ποτέ όμιΛοϋσα ... αυτό είνε 
τό όΛον.

’Εν τοσούτω δέν ήτο όΛον αύτό, διότι 

μετά μίαν στιγμήν τό ισχνόν καί μεΛάγ- 
χρουν σκιαγράφημα τής "Αννης έκ νέου 
άνεφάνη έπί τής γέφυρας, φέρον έπί 
κεφαΛής τήν Λάγηνον πΛήρη. "Ερρι^τεν 
έπί τοϋ παραθύρου έν βΛέμμα, ειτα συ- 
σπάν τάς όφρεϊς, άπεμακρύνθη καί έ- 
ξηφανίσθη έν τή σκιά τοϋ Περάσματος.

Ή Σεραφίνη παρετήρησεν τον έζάδεΛ- 

φόν της μετά υπόπτου βΛέμματος.
— 'Π κόρη αύτη σάς μισεί τή είπεν.
— "Αφησέ την άπήντησεν ό Θωμάς 

μειδιών.
ΘέΛων δέ νά παύση πάσαν περί τοϋ 

αντικειμένου τούτου συνδιάΛεζιν, έζήΛθε 

τοΰ δωματίου.
Τήν έπομένην ημέραν οί δύο έρωτό- 

Ληπτοι έζάδεΛφοι, περιδιαβάζοντες είς 
τό δάσος τό όποιον ενρίσκετο μεταξύ τής 
ΜανεβίΛΛης καί τής όδοϋ Φονταίν, συ- 
νήντησαν τήν "Ανναν. Έν τω δάση τού
το νπήρχεν μονήρης τις τόπος, σκιαήό- 

μενος υπό τών άρχαιοτέρων δρνών, εις 
τούς κορμούς τών όποιων άνεμιγνύοντο 

πυκνοί θάμνοι.
Τό μέρος τούτο ειχέ τι τό πένθιμον 

όπερ τά μάΛιστα ηύχαρίστει τήν Σερα- 
φίνην. ΆΛΛά μόΛις είσεΛθοϋσα εις αύτό 
καί οπισθοδρόμησε ΐδοΰσα τήν μικράν 
Προβηγγιασίαν κοιμωμένην έπί κΛίνης 
έκ ξηρών φύΛΛων έν σωματική θέσει
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.προόιδούσρ τήκ άπρονοησίαν της παι
δικής ηλικίας. Ή κεφαλή της έστηρίζετο 

έπί δεσμίδας έκ ζηρών φύλλων, είχε τούς 

λεπτοφυεστάτους αύτής βραχίονας τε
ταμένους, και τα χείλη της ήμιάνοικτα, 
βλέπων τις αύτην ήδύναντο να διακρίνη, 
δτι ή δυστυχής κόμη είχε κλαύσει πριν 
κοιμηθεί, διότι al μακραί καί μαύραι της 
βλεφαρίδες ήσαν βεβρεγμέναι, καί μία 
υγρά αύλακία έσχηματίζετο έκ τών δα

κρύων άτινα είσέτι διετηροΰντο έπι τών 

παρειών της.
ιι’Λννα έγέρθητι τή λέγει ό Θωμάς 

κλινών πρδς αυτήν, δέν είναι έντανθα 
κατάλληλον δι" ύπνον.»

ΉΆ ννα είς τάς λέζεις τοΰ Θωμά, ή- 
νοιζε τους οφθαλμούς αυτής, έρρινε 

βλέμμα περίτρομου περί έαυτήν και 
άττεκοιμήθη αύθις.

Ό Θωμάς άπεμακρύνθη μετά τής έζα- I 
δέλφης του, έγείρας ώμους. Και αυτός 
εΐπεν είναι μία ιδιοτροπία τής 'Άννας· 
άρέσκεται νά κοιμάται. Τήν ευρον πολ
λάκις κοιμωμένην είς τήν ακτήν και 
ήτο θαϋμα ή σωτηρία της. Έν συντόμω 
είναι μία κόρη ιδιότροπος καί Λίαν δυ

στυχής, διότι ή μήτηρ της τήν φέρεται 
σκεώς.

«Είνε μία Μάγισσα, έπανέλαβεν ή 
Σεραφίνη, ή όποια τδ έμαθεν έκ τήςγεί- 
τωνος Λαύρας.

— Δέν υπάρχουν μάγισσαι άπήντη- 
σεν ό Θωμάς μετά τραχύτητας.

— Δέν υπάρχουν μάγισσαι! Διατί 
τότε εγομεκ έν Βοστόνη ένα μάντιν 
δστις τάς άνακαλύπτει;

— Ό μάντις σας είναι εις δόλιος
— Σάς είπον ότι, αύτη ή μικρά είναι 

μία μάγισσα. ΊΙ Λαύρα διατείνεται ότι 
ποτέ δέν μεταβαίνει είς τήν λειτουργίαν.

Καί εγώ σάς λέγω, ότι ή Λαύρα είναι

ή μάγισσα, καί αυτήν επομένως έοτειλεν 
νά άνακαλύή'η ό μάντις.»

// συζήτησις αυτή ΰπήρζεν ή αφορμή 

τής πρώτης των έριδας. Τήν εσπέραν δέ 
κατά τδ διάστημα τοΰ δείπι ου έζηκολού- 
Θουν έρίζοντες περί τού αντικειμένου 

τούτου, καί ό πατήρ Θωμάς, άφωΰ τους 
παρετήρησεν έπ’ αρκετήν ώραν, δυσα- 
νασχετών, τους ήρώτησεν τδ αίτιον τής 
μεταζύ των δυσαρέσκειας.

Οί'δείς τών δύο ειχεν είσέτι απαντή

σει είς τήν έρώτησιν τοΰ πατςδς Θωμά, 
δτε αίφνης άνεωχθείσης τής θύρας είσή- 
χθη ή Λαύρα, ώσεί έπρόκειτο νά δώση 
τήν προσδοκωμένην άπάντησιν.

Ποτέ δέν συνέβη τοιοΰτον τι έν Μανε- 
6ίλλη άνέκραζε.

— Τί συμβαίνει; ήρώτησιν ό κυρ 
Θωμάς Μεχίνος άποθέτων τδ κοχλιά
ριό ν του;

-—■ Τί συμβαίνει! θά έρχεσθε φαίνε
ται άπδ τδν άλλον κόσμον διιι νά μή τδ 
γνωρίζητε. Ό άγροφύλαζ εύρίσκεται είς 
μεγάλην κίνησιν, έζηκολούθησε ή Λαύ

ρα μόλις άναπνέουσα. Δέν θά μέ κατα- 
λάβη ύπνος ταύτην τήν νύκτα. .. Μία 
μάγισσα έν Μανεθίλλη! !...

— Μία μάγισσα! άνέκραςεν ή κυ
ρία Λαμπέρ, δέν προσκαλέσατε τδν 

μάντιν ;
"Οτε ό δυστυχής Λαμπέρ άπέθανε, 

πλήθος μυιών εισέβαλλε είς τήν οικίαν 
μας, έδιπλασιάσαμεν, τριπλασιάσαμεν, 
τετραπλασιάσμεν τδν αριθμόν τών γα
λών, άλλά τά κατηραμένα ζώα δέν έ

φευγαν, έκ τούτου ήννοήσαμεν δτι ε'ί- 
μεθα μαγευμένοι και έζητήσαμεν αμέ

σως βοήθειαν άπδ τδν μάντιν.

Ι’ΑκολουββΤ)

VWVW

μια εικων.

Είναι αύγή δλόχαρη
Νεράιδα ζηλεμένη 

μέ όλα τής άνοίξεως 
τά κάλλη στολισμένη.

Μά τόσα έχει και αύτή 
παράπονα κρυμμένα 

ποϋ τής καρδιάς μου έρριψαν 

τά φύλλα μαραμμένα.

Μέ είπε πώς τά χείλη της 

δέν γέλασαν ακόμα 
και μέ τδν χρόνο θά διαβή 

τδ ρόδινο' των γφώμα.

Πώς τά ώραϊα ’μμάτια της 
δέν έκαψαν κανένα 

Ένφ φωτιαϊς άφινουνε 
ποϋ έκαψαν κ’ έμενα.

Πώς όταν τήν απάθεια 
τής μοίρας θεωρήση 

δέν θέλει πιά σ’ άλλη ζωή 
καμμιά νά σταματήση.

Είναι ψυχή ποϋ τρέφεται 
μέ τά παράπονά της 

αγνή καί -υπερήφανη 
εις τά αΐσθήματά της.

Χάρι ποτέ δέν λησμονεί 
κακό δέν ενθυμείται 

ώς συμπάθειας ’Άγγελος 
ποτέ δέν εκδικείται

Ποτέ κανένα δέν μισεί 
στδ χρέος της εμμένει 

καί όταν βλέπη πώς βαρειά 

Θά πέση πληγωμένη.

Μά ή καρδιά της πάντοτε 
ψυχρόν χειμώνα έχει 

κ’ είς όνειρα απατηλά 
δ λογισμός της τρέχει.

Καί όμως είναι πάντοτε 
κορμί Χαριτωμένο 

άπδ τής γής τδ φίλημα 
καί τ’ ουρανού πλασμένο.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ.

ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ.

Πόσον μ’ άρέσει τδ χελιδόνι 
νομίζει;, οτι τήν γν,ν σιμώνρ. 

Τρέχει νά ευρτ) ξύλα να κτίσ/ι 
τήν φωλιάν του, ϊνα γεννήση. 

Γυρίζει πάλιν ταχέως τρέχει 
κ’ ένα ςυλάκι στδ ράμφος έχει. 
'Όλν,ν τήν ώραν τρέχει καί φέρει 
τά αναγκαία καί πόσον χαίρει ! 

Κ’ ϊδου έν τέλει ή φωλεά του, 
ινα γεννήσν) καί τά ώά του, 
Καί έπί τούτων ειτα θά μένρ 
έπί ίιμέρας νά τά θερμαίνρ. 
Θά βγ·ρ απ’ ενα ώόν μικράκι 
κι’ ώραΐον όμως χελιδονάκι. 
Χαρά ποϋ θάχν) τδ χελιδόνι 
ποϋ τδν σκοπόν του τδν κατορθώνει. 

Πόσον μ’ άρέσει τδ χελιδόνι!
*Ω νάτο τρέχει πτερά τεντόνει. 
Εις τδν σκοπόν σου χελιδ,,νάκι 
ώ τρέχα, τρέχα, ώς τδ ρυάκι. 

Θά έλθρ ώρα καί συ καϋμένο 
νά κύψτ.ς άκον στδ πεπρωμένο !

Δ. Μαγκλης.
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ΓΕΩΡΓΙΟ· ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ.'
ΕΠΙ ΤΩ'· ΘΑΝΑΤΩ· ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΥΤΟΥ

30 μαιογ 1887.

Ξέρω τί πόνος φοβερός τά σπλάγχνα σου παγόνει, 
είναι φριχτοί πάρα πολύ φριχτοί οί τέτοιοι πόνοι... 
Αλλά μήν άπελπίζεσαι- υπομονή ολίγη 
καί μέ τοϋ χρόνου τά φτερά ό πόνος σου θά φύγη...

Β·
Άσπλαγχνη ώρα πρόσμενε νά σβύση τό κερί 

ποϋ έφερνες στο χέρι σου καί σοΰφεγγε τό δρόμο... 
Τώρα ό δρόμος ποϋ πατείς μαύρη στολή φορεί 
τό ξέρω- άλλά τί νά ’πής στο φυσικό τό νόμο;

Ό,τι κρατούσες λαχταρών μέ μυστική χαρά 
σοϋ τάρπας η τριακοστή ημέρα τοϋ Μάίου, 
μαζή μέ τ’ άνθη του κι αυτό, τό πήρε στά φτερά 
καί ’πήγε, τό παράδωσε στά χέρια τοϋ Κυρίου.

Ναι, εικΛ εκεί στον Ουρανό σ' αγκάλη ποθητή- 
τήνε κρατεί σφιγκτά σφιγκτά φιλόστοργη μητέρα 
κι εκείνη από τά’ ψ-ηλά τό χέρι σου κρατεί 
και στέλλει χαιρετίσματα μέ τόν γλυκόν αγέρα... 

Οχι! δέν σας έχώρισε τοϋ χάρου ή φραγή... 
άλλ’ εισθε πάλιν όπως πριν οί δύο ηνωμένοι... 
Ή μιά ψυχή στον Ουρανό, ή άλλη είς τήν γή... 
Ευκόλως δέν χωρίζεται δυάς άγαπημένη...

Πολλά πολλά έχω νά ’πω στο νέο τούτο τάφο 
άλλά ματώνω τήν πληγή τό ξέρω όσο γράφω. .. 
γι’ αυτό τή μπένα μου ’εδώ καί άκων θά τσακίσω 
πριν νά προφτάσω μιά σταλιά ιατρικό νά χύσω...

Έπί τω θανάτω τής πολυχλαύστου 'Ελένης Γ. Σεϊτανίδου, ή 
διεύθυνσις τοΰ <Λογίου Έρμου > άφιεροϊ το ανωτέρω ποίημα τω ί~ 
παρηγορήσω Λύτης συζύγω χ. Γ. Σεϊτανίδη, ποιηθέν Ιπ'ι τούτιρ υπδ 
νεαρού ποιητοΰ τοΰ χ. Κ Μ.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙ ZQMETMATQN (ΣΑΛΤΣΑ).

Πολλοί τών συνδρομητών ημών έξεφρα- 
σαν ήμϊν τήν επιθυμίαν των όπως είς έκα
στον τεύχος τοΟ περιοδικοί) καταχωρώμεν 
καί τινα άφορώντα τήν οικιακήν οικονομίαν. 
Συμμορφούμενοι όθεν εις τήν επιθυμίαν αύ
τών ταύτην άρχόμεθα τής δημοσιεύσεως έν 
τφ άνά χεϊρας τεύχει, έπιφυλασσο'μενοι ού- 
τω όπως κρατώμεν ενήμερους τούς άναγνώ- 
στας ημών τών πλέον ωφελίμων και έν χρή- 
σει εις τήν καθ’ ήμάς κοινωνίαν.

Ή καλή κατασκευή τοΰ ζωμεύματος συνιστα 
προ πάντων τόν καλόν μάγειρον ή τήν καλήν 
μαγείρισσαν καθότι δι’ αύτοϋ καί μόνου τό 
πλεΐστον μέρος τών φαγητών προπαρασκευά- 

ζεται.
Ένταΰθα προύτιθέμεθα όπως δόσωμεν ιδέαν 

σαφή τοϋ μαγειρείου τήν πλέον ένδιαφέρουσαν, 
διά τοϋτο, καλόν έθεωρήσαμεν όπως διαιρέσω- 
μεν αύτήν εις δύο μέρη : ήτοι εις τήν κατα
σκευήν τών μεγάλων ζωμευμάτων, ών χρήσιν 
ποιοΰνται οί μεγάλοι οικοι, και τήν τών μι
κρών (ζωμευμάτων), ών ή χρήσις έστιν καθη
μερινή είς άπαντα τά μαγειρεία.

’Άλευρον.— Χρήσιν ποιοΰνται έν τώ μαγει
ρείο» μεγάλης ποσότητος άλεύρου, προτιμότε
ρου όμως εινε νά μεταχειρίζωνται τόν χόνδρον 

(πληγούρι).
Λέμμα (Κύρα).—Ευρη-αι Ετοιμον εις άπαντα 

τά Αρτοποιεία. Τό λέμμα κατασκευάζεται ού- 
τω· τρίβεται έπί τρίπτου έκ λευκοσιδήρου.

"Αλας Αρωματικόν.—"Αλας λευκόν, 1 χι- 
λιόγραμμον, μοσχοκάρυον ξυστόν, 1 0 γραμμά
ρια, μοσχοκάρφιον, 10 έκατοστογραμμάρια, 
δάφνην 5 γραμμάρια· ή αύτή Αναλογία καί 
είς τά Ακόλουθα- τήν τροφήν τοΰ μοσχοκαρύου, 
βασιλικόν, πεπερίδα καί πέπερι. Πτίσσον κα

λώς καί πέρασον αύτά έκ τοΰ συνιαστηρίου 
(σήτα).

Σινάπι (μουστάρδα).—Ερυθρόν πέπερι κοπα- 
νισμένον, μιά δραγμίς (πρέζα) εινε άρκοΰσα δι’ 

ίν ζώμευμα.
Κόνις τοΰ σινάπεως. —125 γραμμάρια πεπε- 

ρίδα, 90 γραμμάρια κύπειρον, 15 γραμμάρια 
μοσχοκαρφίου καί 8 γραμμάρια μοσχοκαρύου, 
έντελώς λειοτριβέντα, άπαρτίζουσι τήν κόνιν 
ταύτην ής χρήσιν ποιοΰνται, όπως καρυκεύσωσι 
τά μετά τής όρύζης έψημένα κρέατα, εις έκεΐ- 
να τά άτομα άτινα μετηνάστευσαν, άλλως τε, 
πολύ σπανίως χρώνται ταύτης.

Πέπερι τής Καϋέννης ή πεπερίς έρυθρά.—Τό 
περικάρπιου οπερ καλύπτει του σίτου έχει γεΰσιυ 
έξαιρέτου καί αύτός Ακόμη δ σίτος εινε άρκετά 
δυνατός. Μεταβαλλόμενος είς κόνιν μεταχειρί
ζονται αύτόν συνήθως όπως καταστήσωσι τά 
ζωμεύματα γευστικότερα.

Πεπερίς πράσινη.—Ή πράσινη πεπερίς άδυ- 

νατωτέρα τής έρυθρζς.
Μοσχοκάρυον.—’Ολίγη δόσις μοσχοκαρύου 

εινε άρκοΰσα όπως καταστήσ-ρ τόζωμευμα γευ- 
στόν προς τούτοις όφείλομεν νά μεταχειριζόμ^- 
θα αύτό μέ γλισχρότητα- ώς έπί τό πλεΐστον 
εισέρχεται εις τά λευκά ζωμεύματα, πρωτίστως 
δέ είς τά λάχανα, είς τούς ίχθΰς είς τά τής 
’Ιταλίας μακαρόνια, ώς καί είς παν δ,τι κλίνει 
προς τόν τυρόν. Δι’ έκείνους δέ οιτινες δέν 
ποιούνται χρήσιν τοΰ ξύστου, δύνανται νά ξέω- 

σιν αύτό διά τής μαχαίρας.
Τέσσαρα άρόματα.(Ι)— Πτίσσον χωριστά είς 

ίν ΐγδίον μαρμάρινον ή, έκεϊνο δπερ εινε πλέον 
ευχρηστον, άλεσον είς σιδηροΰν μύλον 12 5 γραμ
μάρια λευκόν πέπερι, 8 γραμμάρια μοσχοκάρ- 
φιον, 15 γραμμάρια μοσχοκάρυον, καί 30 γραμ
μάρια γιγγιβέρης (φυτόν άρωματικόν τών ’Ιν
διών)· άνάμιξον καλά, καί ρίψον αύτά έντός φιά
λης καί σφράγισον αύτήν.

(I) Ιΐέπειι, κανέλα, μοσχοκάρυον χάί μοτχο- 
κάρφιον ανάμικτα Σ. Μ.
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Έν Σουηδικν) τινι πόλει συμβαίνουν πρωτά
κουστα πράγματα. Έκεΐ ύπάρχει δμ.ιλός τις 
κυοιών, άνηκουσών εις άριστοκρχτικάς οικογέ
νειας, αιτινες κατ’ αύτάς άπεφάσισαν νά με- 
τρησωσι τάς δυνάμεις των δοκιμάζουσαι ποία 

έξ αύτών θά πίνρ περισσότερον καφέν. Ή πρώ

τη καταθέσασα τά όπλα ήτο μία κυρία ούχί 
και πολύ γραία. Κατά τό δέκατον κύπελον τοϋ 
καφέ έσταμάτησε έξεδιώχθη ύπό των άνταγω- 
νηστριών έκ τοϋ πεδίου της 'μάχης. Ή Δευτέ
ρα έφθασε τά 38 κυπελα- καί αύτη επίσης 
άπανθρώπως έξεδιώχθη. Αί δύο τελευταΐαι αί- 
τινες καί άνεκηρύχθησαν ένθουσιωδώς ν.κητρ'.αι 

ήναγκάσθησαν νά σταματησωσι εις τά 65 
κύπελα.

Λύσις τοϋ Β'. Αινίγματος

ΓΡΑΦΙΣ

ΛΓΤΛΙ. — Γεώργιος Άνδρεάδης. — I. Μ. 
Τζαϋρας.—Α. Άδαμίδης.— Κ. Γ. Κυφιώτης.— 
Ν. Γενναρόπουλος.—Ε. Μουτεβελλής. —A. Α.

Άναστασιάδης.— Στ. Ζάκας.— Γεώργιος Παυ
λίδης.— ’Ιωάν. Βοσνιάδης. —Πηνελόπη Φλου- 
ράκη. — Έριφίλη Νικολζιδου.—Πολύζνια Άν- 
τωνιάδου. —Ελένη Άποστολίδου. — Εύριδίκη 
Χουρμούζη.—’Ιωσήφ Κ. Λαμπρινός. Δ. Σταυ- 
ρινάκης.

ΑΙΧΊΓΜΑ Γ'.

Έκ γεννετης ό σύντροφος άχώριστος τυγχάνω, 
Τοϋ ύψου σου την πρόοδον μαζύ μέ σέ λαμβάνω, 
Μικρός εσύ, μικρά κ’ εγώ μεγάλος δέ άν μέ- 

[ϊ*?>  
Πτωχός εσύ πτωχή κ’ έγώ, πλούσια δέ άν νέας, 
Περιβολάς χρυσοϋφεΐς, εύαρεστοΰσες τ’ δμμα, 
Πολλάκις περιβάλλομαι εις εύχαρί τι δώμα. 
Πλην στηθι, στηθι φίλε μου, μη μέ έκλάβγ,ς ζώ- 

[σαν 
ή ώς γυνην ερατεινήν, πρός σέ προσμειδιώσαν. 
Είμαι νεκρόν άλλ’ έν έμοί δ νοϋς ζωογονείται, 
ύψοΰται είς τον ούρανόν καί ποϋ δέν άφικνεΐται. 
Εϊμ’ άψυχον άλλ’ έν έμοί την ύπαρχην λαμβά- 

[νεις, 
άλλά καί πάλιν έν έμοί μέλλεις νά άποθάνγ,ς. 
Πλην άναγνώστα πρόσεζον έζαίφνης ως τις μά- 

[γος 
άκόντως σέ μετερσιώ εις ιδεώδες χάος.

ΓΡΙΦΟΣ Β'·

Λ!


