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ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

ΤΟΥ ΜδίΑΣΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 
- - - -

Ή ηθική είναι μέρος τι τής Φιλοσοφίας· όσα 
φολοσοφικά συστήματα, τόσαι και ήθικαί, άλ
λα μείνασαι έν καταστάσει θεωρίας και σχεδόν 
άκυροι. Εξαιρούνται αί ήθικαί τών θρησκειών 
έπικεκυρωμέναι δι’ εφαρμογής προαιρετικής επ’ 
αιώνας ολοκλήρους.

Τοιαύτη τοίνυν και ή ηθική τοϋ Μωσαϊκού 
Νόμου, οντινα έπικυροΐ και ό Ευαγγελικός Νο
μοθέτης διά τοΰ εξής εδαφίου- «’Αμήν γάρ λέ
γω ύμϊν, ίως άν παρέλθγ ό ούρανός και ή γή, 
ιώτα έν ή υ.ίχ κεραία ού μή ξπαρέλθρ άπό τοΰ 
Νόμου, εως άν πάντα γένηται ».

Ό θεόπτης νομοθέτης θεωρεί τον Νόμον ώς 
Συνθήκην τοΰ Θεοΰ μετά τών άνθρώπων, δια- 
κρίνουσαν τό ΑΓΑΘΟΝ έκ τοΰ Κακοΰ και άντα- 
μοίβουσαν τό μέν διά τής ΖΩΗΣ, τό δέ διά τοΰ 
θανάτου- τοϋτ" αυτό έπικυροΐ και δ Μ. Λερμινιέ 
λεγων «τό Δίκαιον είναι Ζωή»- και Ερρίκος Ά- 
ράν λέγων « τό Δίκαιον είναι διά τήν Ζωήν ».

ϋΟθεν ό Νομοθέτης παραγγέλλει ρητώς τήν 
καταγραφήν τών ηθικών ρήτρων, — έπι τών λί
θων και δή και έπι τών φλιών τών οικιών καί 

τών πυλών, ώς έμπεριεχουσών τούς απαραιτή
τους όρους τής ζωής και εύδαιμονίας.

«Διαμαρτύρομαι ύμΐν σήμερον (λέγει) τόν τε 
ούρανόν καί τήν γήν, τήν Ζωήν καί τον ΘΑΝΑ
ΤΟΝ δέδωκα πρό προσώπου ύμών, τήν Εύλο- 
γίαν καί τήν κατάραν καί έκλεξαι τήν ΖΩΗΝ, 
ινα ζής σύ καί τό σπέρμα σου, ΑΓΑΠΑΝ ΚΥ
ΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ, ΕΙΣΑΚΟΥΕΙΝ ΤΗΣ 
ΦΩΝΗΣ ΑΥΤΟΥ, καί έχεσθαι Αύτοϋ- ΟΤΙ 
ΤΟΥΤΟ Η ΖΩΗ ΣΟΥ. . .» Δευτ. Λ'. 19, 20.

Ό μωσαϊκός Νόμος συνοψίζεται έν τώ Δ-- 
καλόγω, όστις άνάγεται είς τάς δύο άρχικάς 

έντολάς, τής προς τόν Θεόν τε καί πλησίον 
’Αγάπης, έξ ών άπας ό Νόμος καί οί προφήται 
κρέμανται.

Ή πρώτη έντολή καί τά άναγόμενα προς 
αυτήν εδάφια παραγγέλλουσι τάδε-

Τήν έξ όλης τής καρδίας, ψυχής τε καί δυ- 
νάμεως ΑΓΑΠΗΝ τοΰ Θεοΰ, ώς μόνου Πλάστου 
καί διατροφέως, καί τήν προς τόν μέλλοντα 

Νομοθέτην ΠΙΣΤΙΝ, άπειλουμένης τής άπιστίας 
ούτως ·

«Καί ό άνθρωπος, δς άν μή άκούσγ τών λό
γων Αύτοϋ, οσα έάν λαλήση δ ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
έπί τώ δνόματί μου, ΕΓΩ ΕΚΔΙΚΗΣΩ ΕΞ 
ΑΥΤΟΥ ». Δευτ. ΙΗ'. 1 9.

Τήν περί αμαρτημάτων ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ καί 
ΝΗΣΤΕΙΑΝ. Δευτ. Θ'. 18.

Τήν ΕΞΟΜΟΑΟΓΗΣΙΝ. Άριθ. Ε'. 6—9.
Τήν ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ούτως- « ότι έπιστρέψει 

Κύριος δ θεός σου εύφρανθήναι έπί σέ είς άγα-
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βά, καθότι εύφράνθη έπι τοΐς πατράσι σου- έάν 
εΐσακούσν) τής φωνής Κυρίου τοΰ Θεοΰ σου, φυ- 
λάσσεσθαι και ποιεϊν πάσας τάς έντολάς αύτοϋ 
και τά δικαιώματα αύτοϋ, και τάς κρίσεις αύ- 

τοΰ τάς γεγραμμένας έν τώ βιβλίω τοΰ Νόμου 
τούτου, έάν έπιστραφής έπί Κύριον τδν Θεόν 
σου έξ όλης της καρδίας σου καί έξ όλης τής 
ψυχής σου». Δευτ. Λ!. 1—11.

Τδν δέ μετανοοΰντα άνταμείβει διά της ά- 
φέσεως ούτως· «Έάν δέ άποστραφή ό άνομος 
άπδ πασών τών άνομιών αύτοϋ, ών έποίησε, 
καί φυλάξη πάσας τάς έντολάς μου, καί ποιή- 
σν] δικαιοσύνην καί έλεος, ζωή ζησεται καί ού 

μη άποθάνη· πάσαι αί άδικίαι αύτοϋ, άς έ
ποίησεν, ού μη μνησθώσιν, άλλ’ έν τ·7ι δικαιο

σύνη αύτοϋ ή έποίησεν, έν αύτή ζήσεται. Μη 
θελήσει θελήσω τδν θάνατον τοΰ άνομου, λέγει 
Κύριος Κύριος, ώς τδ άποστρέψαι αύτδν έκ της 
δδοΰ αύτού της πονηράς, καί ζήν αύτόν ;»

Τδν δέ Παρεκτραπέντα Δίκαιον απειλεί θα- 
νάτω ούτως· « Έν δέ τώ άποστρέψαι δίκαιον 
άπδ της δικαιοσύνης αύτού, καί ποιήσαι άδι- 

κίαν κατά πάσας τάς άνομίας, άς έποίησεν 
δ άνομος, καί ποιήσει, καί ζησεται ; πάσαι 
αί δικαιοσύναι αύτού άς έποίησεν, ού μή μνη

σθώσιν· έν τώ παραπτώματι αύτού ω παρέ
πεσε, καί έν ταΐς αμαρτίας αύτού αίς ήμαρ- 
τεν, έν αύταΐς άποθανεΐται .... Έπιστρά- 
φητε καί άποστρέψατε έκ πασών τών άσεβειών 
ύμών, καί ούκ έσονται ήμΐν είς κόλασιν άδικίας... 
Διότι ού θέλω τδν θάνατον τοΰ αποθνήσκοντος, 
λέγει Άδωνάϊ Κύριος· καί έπιστρέψατε, καί ζή- 

σατε.» Ίεζεκ. 1Η'. 21—32.

Συνιστά ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 
ΤΩ ΚΛΗΡΟ, οπερ καλεΐ ΣΚΟΠΟΝ τοΰ λαού. 
«Σκοπδν δέδωκά σε ( λέγει ) τώ οίκω Ισραήλ, 

καί άκούσει έκ στόματός μ.ου λόγον, καί διαπει- 
λήση αύτοΐς παρ’ έμοΰ, έν τώ λέγειν υ.ε τω ά- 
νόμφ, θανάτω θανατωθήση· καί διεστείλω αύ- 
τω, ούδέ έλάλησας τοΰ διαστείλασθαι τώ άνό- 
μω, άποστρέψαι άπδ οδών αύτοϋ τοΰ ζήσαι αύ
τδν, ό άνομος εκείνος τή άδικία αύτοϋ άποθα
νεΐται, καί τδ αίμα αύτοϋ έκ χειρός σου έκζη- 
τήσω. Καί σύ έάν διαστείλη τώ άνόμω, καί μή 

άποστρέψη άπδ της άνομίας αύτοϋ, καί άπδ 
τής όδοΰ αύτοϋ, δ άνομος εκείνος έν τή άδι- 

κία αύτού άποθανεΐται, καί σύ ( δ κήρυξ τής 
Μετανοίας) τήν ψυχήν σου έρύσω ». Ίεζεκ. Γ'. 
16 — 20.

H ΔΥΝΑΜΙΣ ΤίΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ
------ CNNT-------

Έπί τής χλοεράς κορυφής λόφου τινδς ύψωμέ- 
νου πλησίον μιας τών πολυαρίθμων λιμνών τής 
’Άνω Αύστρίας, καί δπόθεν δεσπόζει τις τής 
άξιοπεριγράπτου πέριξ τοποθεσίας, ύψοΰται 

πύργος περικυκλούμενος ύπδ μεγαλοπρεπούς 
δάσους βαθυσκίου. Περί τδ τέλος τοΰ Αύγουστου 

τοΰ 1886, κυρία τις 34 περίπου ετών, πενθη
φορούσα, έκάθητο ύφ’ έν τών μεγάλων δένδρων 
τοΰ δάσους. Ή θλίψις έζωγραφεΐτο έπί τών χα

ρακτήρων αύτής καί δάκρυα έρρεον κατά μή
κος τών παρειών. Ενώπιον δ’ αύτής ιστατο 
έύσεβάστως οικείος τις καί έ'ψαλλεν άρχαΐόν τι 
ασμα δημώδες, ού αί λέξεις έθλιβον καί οί 

κλαυθμηροί τόνοι έξέφραζον μετά συγκινητικής 

άπλοϊκότητος τδν πρδς τήν πατρίδα έρωτα.
Ή έπί τής τεθλιμμένης κυρίας προξενουμένη 

έντύπωσις δέον νά ήτο τακερά, διότι έν παντί 

λόγφ καί έν παντί τόνω αύτη έκάλυπτε τδ έαυ- 
τής πρόσωπον διά τών δύο χειρών ένφ σπαρα
κτικοί λυγμοί έξήρχοντο τοΰ στήθους αύτής. 
Τί λοιπδν ήδύνατο νά συγκινή έπί τοσοΰτον τήν 

κυρίαν ταύτην; 'Έκαστος γεωργός, έκαστος 
νέος τής έπαύλεως τοΰ Άνοβέρου ψάλλει τήν 
άρχαίαν ταύτην μελωδίαν.

Δεν ήτο ή πρώτη φορά καθ’ ήν ύπήρχομεν 
μάρτυρες τών άποτελεσμάτων, άπερ παράγει 
δημοτικόν άσμα, άπλοΰν καί μεμετριασμένον, 

καί υ,ή ένυπαρχόντων έτι τών άπαιτουμένων 
όρων όπως έπενεργήσωσι διά τρόπου ούτωσί 
δραματικού. Δέν πιστεύομεν οτι ύπάρχει άν
θρωπος, οσω δήποτε καί άν ή προκεχωρηκώς 

άλλά μόνον καί μόνον έν ταΐς σκιεραΐς καί με- 
λαγχολικαΐς χροιαΐς, άς έδωκαν αύτή οί δη

μιουργοί αύτής, οί άλλοτε βάρδοι.^ '’Εκαστος 

τών άρχαίων βασιλέων τοΰ Βορρά είχεν εν τή 
έαυτοΰ αύλή ίνα έκ τών βάρδων έκείνων, ε- 
πιπεφορτισμένον ινα άδη τας άγαθας -ί3* 
ξεις τοΰ κυρίου αύτού. Έχρησίμευεν ώς έμ
πιστος καί ήδύνατο, άναμφιβόλως, νά λέγη 

προφανώς τήν άληθή άλήθειαν πρδς τδν άρχον

τα καί κύριον αύτού. Μή ύπαρχουσών δλοσχε- 

ρώς γραπτών σημείων (notes), ή άκουστι- 
κ ή μελωδία ύπήρχε διά τδν συνθέτην τδ μό
νον μέσον τοΰ εξικνεΐσθαι μέχρι τής δημοτικό- 
τητος. Αί δέ περιστάσεις ήνάγκαζον αύτδν νά 
καταστή δ ϊδ.ος άχθοφόρος τών έαυτοΰ, συνθέ

σεων. Σήμερον όμως ή άνάγκη αυτή έκτελεΐ- 

ται παρ’ άνδρών λίαν πρακτικών, ους άποκα- 

λοΰσιν έκδότας καί οϊτινες εύρίσκονται ευχε

ρέστατα.
“Ο,τι δ’ ήτο δυνατόν νά πράξη τις πρδς 

διατήρησιν τών θησαυρών τούτων—τής παρ 
έκάστου λαοΰ άδομένης 'ιστορίας έπραξεν ή 
Βουλή, καί συνέλεξαν καί έδημοσίευσαν, δαπά- 

ναις τοΰ κράτους, πάντα τά δημοτικά ασμα- 

τα· καί τούτο δέν ύπάρχει ή έλάσσων ύπηρε- 
σία ή προσφερομένη ύπδ τής Βουλής τών άντι- 
προσώπων τής χώρας. Εις άλλας χωράς έώσι 
τήν άνάγκην ταύτην είς τούς ίδιωτας, ητις 

τεκμηριοΐ, ολίγον τιμίως, τήν έπισφράγισιν της 
έαυτών ιδίας έθνικότητος εϊς τινας ζωσας με

λωδίας, στηριζομένη έπί τοΰ οτι, παν ο,τι υπάρ
χει ώραΐον δέον νά έκπηγάζη μόνον παρ αυ
τής, ή άλλως προβαίνουσι διά τρόπου έτι μάλ

λον τελεσφόρου καί παρατηροΰσιν οτι δ άρχαΐος 
συνθέτης μουσικής ήτο συγγενής αύτου εκ της 
άπδ πατρδς προ. . . προ. . . προμήτορος καί ε

πομένως συμπατριώτης αύτώ !
Ή γενικώς διαδιδομένη ιδέα οτι λαός διατε- 

>ών ύπδ κηδεμονίαν ψάλλει τά έαυτοΰ άσματα 
άποκλειστικώς κατ’ έλάσσονα τόνον, ώς δ θέ- 
λων διά τοΰ τρόπου τούτου νά έκδηλώση τήν 
έαυτοΰ λύπην, άνα«κευάζεται &πδ τών Νορβη
γικών άσμάτων, διότι δ λαός ούτος διετέλε- 

σεν κατά τδ πλεΐστον μέρος τής έαυτου ύπαρ- 

Τήν ήλικίαν, δυνάμενος νά λησμονήση τ’ άσ
ματα, άπερ ήκουσε κατά τήν έαυτοΰ παιδικήν 

ήλικίαν. Έσχομεν ύπ’ όψει συγκινητικά παρα
δείγματα άνθρώπων, οιτινες εϊχον έγκαταλεί- 

ψει τήν εαυτών πατρίδα άπδ τριάκοντα ή τεσ

σαράκοντα έτών καί οϊτινες άκούσαντες αίφνης 
άοιδούς τών οδών ψάλλοντας έπωδάς ώς έ- 

ψαλλόν ποτέ μετά τών εαυτών μαθητών εν τη 
σχολή, χωρίς ν’ άπολέσωσί τι έκ τής μελωδίας 

εκείνης, ώς καί ή προμνησθεϊσα κυρία, γ,σθκν- 

θησαν τά έαυτών αισθήματα αίωρούμενα έν 

τοσούτω άναλόγω τω τρόπω.
Επίσης επενεργεί ή αϊωνία νεότης, ή αθα

νασία τοΰ δημώδους άσματος, περιπλέκει ή- 

μας διά δεσμών άδιαρρήκτων άφ’ ής στιγμής 
διανοίγονται οί οφθαλμοί ημών όπως ϊδωσι το 

φώς, άπ’ αύτοϋ τοΰ πρώτου μητρικοΰ άσπασμοΰ.

Συχνότατα τα δημοτικά άσματα άντανα- 
κλώσι πρδς τδν χαρακτήρα τοΰ έθνους εν τω 
μέσω τοΰ οποίου έλαβον τήν γένεσιν, δηλαδή 

ή μελωδία χαρακτηρίζει τδ φρόνημα και τδ 

αίσθημα τοΰ λαοΰ, διότι αύτδς έδημιούργησεν 

αύτά. Έν τοσούτω ή Νορβηγία παρέχει κατα- 
πληκτικωτάτην έξαίρεσιν τοΰ κανόνος -Λύτου, 

διότι έν τή χώρα ταύτη τδ δημοτικόν άσμα 
■χαρακτηρίζει ού μόνον τδνλαόν, άλλά καί αύτήν 
τήν χώραν. Τδ αύτδ συμβαίνει καί διά τους 
χορούς.' Άπδ τής άγριότητος τοΰ χορού Halin 

καί Spring απορρέει μεθ’ όλους τούς μείζονας 

τόνους, έφ’ ών συνήθως εϊσί γεγραμμενοι, εγ
καρτέρησές τις έκδηλουμένη ύπδ τών δημοτικών 

άσμάτων γεγραμμένων ώς έπί το πλεΐστον εις 
έλάσσονας τόνους. Δέν ήδύνατό τις νά εύρη 
τήν αιτίαν τούτου—άφαιρουμένης τής μονώσεως 
έν ή ζώσι δύο εκατομμύρια άνθρώπων έπι έπι- 
φανείας 5,000 τετραγωνικών μιλίων — έν τή 
παρατηρήσει, ήν έποιει προς ημάς πτωχό, τις 
γραμματοδιδάσκαλος λίαν προκεχωρηκώς τήν 
ήλικίαν, δν συνηντήσαμεν μεταξύ Βόδου και 

Τρόμσου, οστις έλεγεν : «Έχομεν έννέα μη

νών χειμώνα καί ούτε μάλιστα τριών μηνών 

θέρος ; »
Ή δλως ίδιάζουσα παραδοξότης τής μουσικής 

τών Βορείων χωρών δέν έγκειται έν τώ ρυθμώ,
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ξεως, κύριος τών τυχών αύτοΰ. Άλλ’ έπκ- 
νέλθωμεν εις τά ημέτερα άσματα.

Πάντα τά δζμοτικά άσματα τ$ς χώρας έ- 
κείνζς φέρουσι την χροιάν της λύπης και της 
έγκαταλείψεως, τινά δε (εκείνα παραδείγματος 
χάριν, άπερ άδουσιν έν τγ χώρα τγ κειμένρ με
ταξύ Γέρκινς και Κογκσουολδ) έκφράζουσι την 
άπελπισίαν, ήτις περικυκλοΐ τον νεκροκραέ βα
τόν προσφιλούς δντος. Και αύται αί βαυκαλί- 
ζουσαι τά βρέφη μητε'ρες στερούνται φαιδρύτη- 
τος, διότι ό λαός ύπάρχει σπουδαίος καί σοβα
ρός ώς ή περικυκλοϋσα αύτόν φύσις, και τά 
άσματα αΰτοΰ είσι περίλυπα ώς αύτοί.

Έλαττον σοβαρά, άλλά πάντοτε άρκούντως 
μελαγχολικά προς άναγνώρισιν της Βορείου έμ- 
πνεύσεως, είσι τά γελόεντα σουηδικά άσματα. 
'Ως ή της συναδέλφου (Νορβηγίας), οί έλάσσο- 
νες τόνοι είσιν άφθονοι, άλλά δέν εχουσι τον 
χαρακτήρα ούτως εΐπεϊν, τών μοιρολογιών τών 
πρώτων. Ό Σουηδος ηδύνεται έκ τών μάλλον 
ζωηρών αντικειμένων, και προσφέρει σεβασμόν 
είς τάς γαλλικάς τάσεις ού μόνον έν τώ συρμώ, 
άλλά και έν αύτγ τγ τέχνη έπίσης. Έάν δέ 
τις παραβάλν) αύτον προς τον Νορβηγόν, εδ
ράσει οτι ■/) ιδιοσυγκρασία αύτοϋ ύπάρχει φαι- 
δροτέρα, και δέν ηδύνατο είμά ν’ άπολέση ολί
γον κατ’ ολίγον τήν σφραγίδα τών δημοτικών 
ασμάτων αύτοΰ. Έν τοσούτω άνευρίσκεται εί- 
σέτι ό εθνικός τόνος (note) έν τώ έσωτερικω 
της χώρας, ώς παραδείγματος χάριν έν τή 
Ούαρμλάνδγ, τή Δαρλεκαρλεόνγ, κλ.

'Ο άρχαΐος τύπος άνευρίσκεται έπίσης έν 
τοϊς χορευτικούς σκοποϊς τών νεανίδων τοϋ Φα- 
λούνου, άλλ’ έπι πόσον είσέτι χρόνον; Ή φημη 
τοϋ Σουηδικού λαού, εις ον άποδίδουσι διατυπώ
σεις μουσικής μάλλον έντόνους παρ’ οσον αί τών 
άλλων εθνών, δέν άνταποκρίνεται εις την πραγ- 
υ,ατικότητα. Δέν άδουσι πλέον έν Σουηδία ώς 
πανταχοϋ άλλαχοϋ, καί έφ’ οσον θελουσι πε- 
ριορισθη είς τούς έθνικούς τύπους, θέλει λείψει 
πάντοτε το μέσον τού ποιησαι σύγκρισιν προς 
τά λοιπά έθνη. Το μόνον δέ είς ο δ έράσμιος 
ούτος λαός ύπερβαίνει πάντας τούς λοιπούς 

έστίν ·η κατασκευή τοϋ πουντσίου. Κατά τοϋτο 
ύπάρχει άπαράμιλλος.

Ό Δανός διατελεΐ έν ταϊς αύταϊς σχέσεσιν 
άπέναντι τοϋ Σουηδού, ώς ούτος άπέναντι τού 
Νορβηγού, δηλαδη έστίν ύποδεέστερος άμφοτέ- 
ρων, διότι άπώλεσε κατά το ημισυ τον εαυτού 
Βόρειον χαρακτήρα.

Μεταβαίνων τις είς ταςείδιον άποκομίζει 
πάντοτέ τι έκ τών άλλων χωρών. Φαίνεται 
οθεν ότι τοιοΰιόν τι συνέβη καί παρά τοϊς Δανοΐς, 
κατά τούς άρχαίους χρόνους· έπίσης άναφέρε- 
ται έν τή ιστορία της Δανίας περί αιματηρών 
πολέμων καί μεγάλων νικών άρθεισών έν ξέναις 
χώραις, καί λίαν δυνατόν έστίν, έκτος της 
ύλικης λείας, νά μετεκόμισαν καί μουσικήν 
λείαν. Ήκούσαμεν έκεϊσε τοσαύτας μελωδίας, 
αιτινες όφείλουσι βεβαίως τήν εαυτών άρχήν 
έν τη ’Αγγλία καί τή Γερμανία. Δέν θέλομεν δέ 
νά εϊπωμεν διά τούτου ότι πάσαι αί Δανικαί 
δημοτικαί μελωδίαι άπεκομίσθησαν έξωθεν ύ- 
πάρχουσι καί έθνικά τινα ίχνη έν τοσούτω.

'Οποίους μουσικούς μαργαρίτας δέν άνευρί- 
σκει τις μεταξύ τών Σκωτικών δημοτικών ά- 
σμάτων ! Το παρέχον αύτοΐς ειδικόν τι γόη- 
τρον έστίν ‘ ό ιδιαίτερος ρυθμός δστις άπαντά 
έπίσης έν μέρει είς την ’Ιρλανδικήν μουσικήν. 
Δέν δύναται όμως ν’ άποφανθή τις είς τίνα ά- 
νηκιΐ ή ύπεροχή. 'II αναλογία της ρυθμικής 
μορφής άνευρίσκεται συνεχώς καί έν τοσούτω 
οποία διαφορά έν τοϊς ίδιαιτεροις χαρακτηρσιν, 
οποία ύγιής ποίησις έν τοϊς Σκωτικοΐς ασμασι 
καί όποιον βαθύ αίσθημα τό τής φιλοπατρίας 
έν τοϊς Ίρλανδικοΐς ασμασι ! Ήθέλομεν άπο- 
μακρυνθη λίαν τοϋ θέματος ημών, έάν έξητά- 
ζωμεν ένταύθα διά παραδειγμάτων μετά πόσης 
εύθυκρισίας οί ικανοί μουσικοί τών άρχαίων 
χρόνων έχαρακτηρισαν τόν λόγον διά τού τόνου, 
μεθ’ όλας τάς τότε έλλείψεις.

.Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ.

Η ΠΑΡΑΙΡΟΣΤΝΗ
ΥΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

—ο—·

(*1δε  τεύχος Γ', σελ. 53).

"Επεται δτι ή παραφροσύνη δέν είναι κυ
ρίως ασθένεια τών οργάνων, άλλά κατάστα-
r—-σις έκτακτος τής ψυχής. Δυνατόν ή παρα
φροσύνη νά ύπάρχη άνευ ούδενός παθολογι
κού φαινομένου δυναμένου νά διαγωνισθή ύπό 

τού Ιατρού, άνευ ούδεμίας βλάβης τού εγκε
φάλου. Ό άνθρωπος λοιπόν ύγιής δύναται νά

2., σηιηείων.ή παράφρων, τούτο δ’ έστιν έν τών σημείων, 
ών δ κ. Δεσπίν έπανέρχεται μετάπλείο- 

νος επιμονής. Ούχ’ ήττον έστίν άδύνατον,έφ'

ή ,ή.

αύται καθίστανται ένίοτε μικροσκοπικαί ά- 
ποπληκτικαί έδραι, έάν δέ τουναντίον τά 
έγκεφαλικά κινητήρια νεύρά είσιν ερεθισμέ
να, τά τριχοειδή άγγεΐα συστέλλονται, δ 
έγκέφαλος λαμβάνει όλιγώτερον αιμα καί ή 

δραστηριότης αύτού έλαττούται.
Όδόκτωρ Ουολφ άνεγνώρισεν δτι τά έ- 

γωϊσμού ύπερβολή οντα ψυχικά φαινόμενα, 
—δ είδη τινά παραφροσύνης χαρακτηρίζων 
έρεθισμός τών ύπεροπτικών παθών, συνοδευ- 

όμενος ύπό άδωλεσχίας, καί ύπερβολικής πρός 

τήν οργήν ροπής — είσιν ώρισμένα ύπό τών 
είς τήν τών άγγείων διαστολήν όφειλομέ- 

νων αίματικών πληθωρών, ήτοι τής παρα
λυσίας τών έγκεφαλικών κινητηριών νεύρων. 
Τούναντίον τά διά τών οδυνηρών καί κατε- 

πιεστικών παθών τής μελαγχολίας χαρακτη- 
ριζόμενα ψυχμκά φαινόμενα παράγοντα έκ 
τής συστολής τών άγγείων τού έγκεφάλου, 

έκ τής ώχρότητος τού οργάνου, ήτοι έκ τού 
ερεθισμού τών κινητηρίων νεύρων. Αί νοση- 
ραί αύται μεταβολαί τής κυκλοφορίας τού 

έγκεφάλου έξηγούσι τίνι τρόπφ ή παραφρο. 
σύνη ύπάρχει ένίοτε χωρίς ούδεμία νά φαί- 
νηται βλάβη έν τή ύφη τού έγκεφάλου. Αί 
ζημίαι μετά πολύν φαίνονται καιρόν, δτε 
πλέον ή βαθεϊα καί συνεχής οιατάραξις τής 
κυκλοφορίας θά έχη καταστρέψει κατά το 
μάλλον καί ήττον τήν. έγκεφαλικήν ύφήν. 

Τότε και αί διανοητικαί δυνάμεις έπίσης κα

τά τό μάλλον ή ήττον καταβάλλονται, αυ
τή δ’ έστίν ή χρονία τής μανίας, τής άπο- 
νοίας περίοδος, δ τελευταίος τής παραφροσύ

νης δρος.
Άπεδείχθη τφ δντι πειραματικώς δτι ή 

παραφροσύνη δυνατόν νά ύπάρχη άνευ ούδε- 

μιάς τών διανοητικών δυνάμεων έπαισθη- 
τής βλάβης. Σπουδαίαν διαστροφήν τών ή

θικών δυνάμεων, έντελή μεταβολήν έν τφ 
χαρακτήρι τού άτόμου, ιδού πάν β,τι πολ-

ή την παραφρυυκΓ,ρ_ Γ._
τούσα κατάστασις τής ψυχής '^· Ρ'-ή ^Χ7! 
ώς αιτίαν διάθεσίν τινα ψυχολογικήν δ έγκέ- 
φαλος έστί βεβαίως τό δργανον, δε’ ού έκδη- 

λούνται αί δυνάμεις, καί δτε πάθος διεφθαρ- 
μένον κατακυριεύει τό πνεύμα μέχρι τού λο
γικού, έν τή έξάψει ταύτη παρατηρητέον 

τό άποτέλεσμα άτάκτου ένεργείας τής έγκε- 
φαλικής διατάξεως. 'Ανακαλύψεις πρόσφα
τοι άποδεικνύουσιν δτι ή παραλυσία ή δ έρε- 
θισμός τών έγκεφαλικών νεύρων έπιδρα πο
λύ έπί τούτου, καί δ'τι τά τριχοειδή άγ- 
γεΐα τά φέροντά τό αίμα είς πάντα τού σώ
ματος τά μέρη συστέλλονται ή διαστέλλον- 
ται τή ένεργεία εύερεθίστων καί είς τάς 
πλοκάς αύτών έμπλεκομένων ίνών. ‘Υπό τήν 

έπήρειαν ζωηράς τίνος συγκινήσεως αί ινες 
αύται δυνατόν νά έρεθισθώσιν ή νά παραλυ- 

θώσιν, έντεύθεν δέ δύο άποτελέσματα έναν- 
τία· διά τής παραλυσίας τών έγκεφαλικών 
κινητηρίων νεύρων τά τριχοειδή άγγεΐα τού 
έγκεφάλου δέν συστέλλονται, έπομένως έ- 
πέρχεται πληθώρα υγρών, αί πληθώραι δέ
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λακις παρετηρησαν δ νοΰς πολύ ύστερότε- 
ρον μη δυναμενος ν'άντιστή καταβάλλεται. 

Οκ. Δεσπιν μάλιστα ύποστηρίζει ιδέαν, ή- 
τις μάς φαίνεται λίαν παράτολμος, λέγων 
5τι έν τη καθαυτό λεγομένη παραφροσύνη 
αί δίανοητικαι όυναμεις μενουσιν απολύτως 

άκέραιαι.

Πολλάκις έπεχείρησαν νά ταξιθετήσωσι 
τά πολυάριθμα είδη τής παραφροσύνης· έ
καστος φρενολόγος ιδίαν προυβαλε ταξινόμη- 
σιν, οΰδεμία όμως εΐσέτι έπεδοκιμάσθη χω
ρίς νά φαντασθή τήν σπουδαιότητα ταξι- 
νομησεως λίαν ατελώς συμφωνούσης πρός 
τάς σχεδόν άπειρους συμπλοκάς τής πραγ

ματικότητας, καί πολλάκις διαφοράς δυσ
διάκριτους, διαφοράς συντεμνούσης, δ κ. Δε- 
σπ'ιν έχει, ώς πας άλλος, τήν έαυτοΟ, ή'τις 
έστ'ι καθαρώς ψυχολογική. Έν τή πρώτη 
τάξει κατατάσσει πάντα τά διά τών παθη
τικών ψευδών, περιέργων, διεφθαρμένων έμ- 
πνευσεων έκδηλουμενα, είδη τής παραφρο

σύνης, άναφορικώς πρός τά όποια τό πνεΰμα 
τυφλώττει, ούδεμιάς έναντίας δυνάμεως φω- 
τιζουσης αυτό έπι τοΰ αλόγου χαρακτήρας 
τών έμπνεύσεων τούτων.

Γά οιάφορα ταυτα είδη άπαντώσι ϋπό τό 
ονομαμονομανία και μελαγχολία.__
II δεύτερα τάξις περιεχει τά υπό μερικής 

καταστροφής τών ψυχικών δυνάμεων και υ
πό βαθείας συγχύσεως τών εΐσέτι μενουσών 
χαρακτηριζόμενα είδη τής παραφροσύνης· τύ
πος τοΰ είδους τούτου έστ'ιν ή μανιακή, ή 
οξεία καί ή χρονία κατάστασις.—Τέλος ή 
.τρίτη ταξις περιεχει τα διάφορα εκείνα τής 
παραφροσύνης είδη, άτινα έκδηλοΰνται διά 

καταστροφής κατα το μάλλον ή ήττον έν- 
τελοϋς πασών τών δυνάμεων τοιαΰτά είσι 
τάξαναμωράματα καί ήκαθαρώς λεγά
μενη άπόνοια, ητις φυσικώς περαίνει τά διάφο
ρα παθολογικά είδη τής παραφροσύνης. 

II.

Γα τής πρώτης τάξεως είδη τής παρα

φροσύνης, ατινα ά κ. Δεσπ'ιν αναφέρει υπό τό 
όνομα έμφυτα παρουσιάζονται ύπό τοεϊς 
κυριωτέρας μορφάς όνομαζομένας ύπό τοΰ Έ- 
σκιρουλου φρενοβλαβία, βλάβη τών έρώτων, 
βλάβη τής θελήσεως.

Εν τή πρώτη μορφή ή παραφροσύνη έκ- 
οηλοΰται διαμιάς η πλειοτερων ιδεών παρα
φορών, έπινοουμένων διά τής φαντασίας ύπό 
τήν έπήρειαν πάθους κατακυριεύοντος, πάθους 
ύποκινο ’ΰντος έν τφ πνεύματι τήν παθολο
γικήν τοΰ έγκεφάλου δραστηριότητα. Αί ί- 
δεαι αύταί εΐσι πάντοτε ψευδείς ή παράλο

γοι, ένιοτε δέ διεστραμμένοι· ύπό τοΰ πάθους 
τό πνεΰμα αδυνατεί νά μεταπεισθή άνατο - 
ρικώς πρός αύτάς.

Ίά πάθη ταΰτα τά ύποκινοΰντα τάςπα- 
ραφόρους ιδέας δύνανται νά ωσι δύο ειδών, 
διαχυτικά ή καταπιεστικά. Δυαχυτικά εϊσι 
διαστροφή τις τής άλαζονείας, τής δοξομανί- 
ας, τής φαιδρότητος· γεννώσιν ιδέας ίσχύ- 

μεγαλείου, πλούτου· αί ΐδέαι αύται δυνα
τόν κατα πρώτον να μή παρουσιάσωσιν εις 
τό πνεΰμα ώρισμένον τι σχήμα, άλλ’ αμέ
σως ή φαντασία έρεθιζομένη καί καθοδηγουμέ- 
νη υπο τοΰ πάθους οημιουργεΐ αυτψ αντι
κείμενου έν ω προσωποποιεΐται κα'ι τρόπον τινα 
λατρεύει αυτή έαυτην. Τότε δ ασθενής νομί
ζει εαυτόν πρίγκηπα, βασιλέα, πατριάρχην, 

Χριστόν, Θεόν.
Τά καταπιεστικά πάθη, ώς ή θλΐψΐς, ή 

δυστυχία, ή αγωνία, ή άποθάρρυνσις, δ φόβος 
δ τρόμος δίδουσι γέννησιν εις ιδέας πάντη αν
τίθετους. Ο παράφρων νομίζει οτι άναζητεΐ- 

ται ύπό τής αστυνομίας, καταδιώκεται ύπό 
μυστικών εταιριών, ατιμάζεται, καταδιώκε
ται, καταστρέφεται, καταδικάζεται είς θάνα
τον. Τά μάλλον ασήμαντα γεγονότα νομί
ζει ένδειξεις παγίδων, ας στήνουσιν αΰτψ,

αί μάλλον φιλοφρονητικά! φράσεις καθίσταν
ται άπειλαί· ακούει πάντα θόρυβον, τρέμει 

πάντοτε, φοβείται τό παν.
Ό μέν λέγει ότι έχει κνήμας ύελίνους και 

δέν δύναται νά περιπατήση έκ φόβου μή θραύ

ση αύτάς, δ δέ πιστεύει ότι διάφορα αύτοϋ 
μέλη είσι κατεστραμμένα ήβεβλαμμένα, δεν 
έχει πλέον αίμα, δέν εχει κοιλίαν δ λαι
μός του είναι κεκομμενος ή τα φαγητα αύ- 
τοΰ δηλητηριάζουσι και ύπό τοΰ φόβου τού
του κατακυριευόμενος αρνειται να φάγ η και 
νά πίη, προτιμά ν’ άποθάνη τής πεινης και 
τής δίψης. Ό ασθενής, ούτινος ή ζωική ε
νέργεια ήλαττώθη, φαντάζεται ότι είναι νε
κρός μένει αδρανής, ακίνητος, ούδεμιαν προ
ώρων λέξιν. “Απαξ ύπό τό κράτος τοΰ πά
θους παραχθείσης τής παράφορου ιδέας δ νοΰς 

τίθεται δλόκληρος ύπό τήν υπηρεσίαν αύτοϋ.
Επί παντός άλλου δ παραφρων φαίνεται 

λογικός καί, τής παράφορου ετι ιδέας ύπο- 
τεθειμένης άληθοΰς, φαίνεται ότι αί ιδίως δια

νοητικά! δυνάμεις και ένέργειαι λεγομεναι, 
άντίληψις, ή μνήμη, ή κρισις, δ ορθός λόγος, 
ή σύζευξις τών ιδεών, ένεργοΰσι τακτικώς, 
ώς έν πλήρει ύγεία.

Τήν άρχήν ταύτην τοΰ άπροσηλήτου τών 
διανοητικών δυνάμεων έν τή παραφροσύνη 
έν γένει και ιδίως έν τή πρώτη αύτής μορ
φή ύπεστήριξε οραστηρίως δ κ. Δεσπιν φρο- 
νών, ώς δ Αώκ, ότι δ παράφρων δρθοφρονεϊ, 
έστω και ύπό ορούς σφαλερούς· ούτως έκδυε- 

ται, έπι παραδείγματι, άποτόμως και δημο
σία· ή πράξις αύτη κατά τό φαινόμενόν έ- 
στι παράλογος και ανεξήγητος, δια τόν πα- 
ραφρονοΰντα δμως έστ'ι λογικωτάτη, διότι 
πιστεύει δ δυστυχής ότι είναι δ Άοάμ και ε
πομένως, ώς έκεΐνος, πρέπει νά ήναι γυμνός. 
Όμοίως έτερός τις διαβαίνων έφ’ άμάξης με- 
γάλην δδόν κτυπα αίφνης κατά κεφαλής 
διά τοΰ πελέκεως ίππον διασταυρωθέντα με

τά τοΰ έαυτοΰ.

Ούδέν κατά τό φαινόμενόν δικαιολογεί τήν 
γελοίαν ταύτην προσβολήν, άλλ’ δ παρά
φρων νομίζει έαυτον Χριστόν, φονεύων τον 
ίππον δημοσία συναθροίζει τό πλήθος πέριξ 

αύτοϋ και ένφ πάντες προσέχουσιν αύτφ φρο
νεί ότι δύναται νά καταπείση πάντας περ1· 
τής θείας αύτοϋ έντολής. Ή συνέχεια αύτη 
τών ιδεών καίτοι παράλογος κατά βάθος 
έστ'ιν αρκετά λογική. Ό ορθός λόγος λοι
πόν και αί συνδυάζουσαι δυνάμεις εΐσιν ακέ

ραιοι.

ΜΕΤΑ ΔΕΚΑ ΕΤΗ!
—ο---

Κατά τό 1869 έτος πρός τά τέλη της Γαλ
λικής Αυτοκρατορίας, άνθρωπός τις εΐσέτι νέος 
έκάθητο ύπό τήν στέγην χθαμαλού τίνος οίκί- 
σκου, κειμένου κατά τήν συνοικίαν Rue-yCfte 
τοΰ προαστείου 'Αγίου Όνωρίου, και κατέναντι 
αύτοϋ έπί εδωλίου εκάθητο η ιδιοκτητρια της 
καλύβης εκείνης.

Φαντασθητε νυναϊκα προκεχωρηκυίας ηλικία ς 
λάλον γραΐδιον, αληθή τύπον μάντιδος. Πραγ
ματικές η γυνή έκείνη εφερε τόν τίτλον χει- 
ρομάντιδος καί κατά συνέπειαν απέναντι ώρσμέ- 
νης αμοιβής άνεγίνωσκε τό μέλλον έν ταϊς χερ- 
σΐ τών όσων ήρχοντο νά συμβουλευθώσιν αύτήν.

’Ίσως ερώτηση τις: Μάντις έν πλήρει δεκά- 
τω έννάτω αίώνι δύναται νά ύπάρχη; καί όμως 
υπήρχε. Ιδού ή μόνη απάντησες.

Δέν παρήρχετο ήμέρα καθ ην η μ.αντις να 
μή έλάμβανε δέκα ή δώδεκα επισκέψεις, καί ώς 
φαίνεται τά κέρδη ησαν ικανα προς το εργον, 
δέν έπεθύμει ποσώς νά παύση άπό τοϋ νά έχη 
ύφος πτωχής, καί τοϋτο ϊνα μή έφελκύσηται 
τήν προσοχήν τής άστυνομίας, πάντοτε όλίγον 
ένδιαφερομένης δι’ έκείνους οσοι έννοοϋν νά συγ- 
χίζωσι τό πεπρωμένον τοϋ άλλου.
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*Ω; είπομεν, ό νέο; άνθρωπος είχε τεταμένην 
την δεξιάν χεϊρα, έν ή ή γραία οίονει άνεγίνω- 
σκε, ώ; άναγινώσκει νομισματολόγο; έπί νομίσ
ματος άρτι άνασκαφέντος. Αίφνης ή μάντις έ- 
σταμάτησεν έν τγ έρεύνη τη;· μετ’ όλίγον άφοϋ 
ίζ'ητχσε άσκαρδαμικτεί τον άνθρωπον.

— ’Ακούσατε, λέγει, μετά τόνου ένθουσιώ- 
δους, άκούσατε και άπαντήσατε.

— Καλώς, κυρία.
— Εισθε ήδη
— Μάλιστα.
— ’Από ίξ μηνών ;
— Μάλιστα.
— Ει’σθε πλούσιος ;
— Είναι αληθές.
— Μέχρις ενός και ήμίσεω; εκατομμυρίου ;
— Τόσα είναι άληθώ; τά κεφάλαια της 

περιουσίας μου.
— Δέν έχετε έν τώ κόσμω ούδεμίαν συνά

φειαν ;
— ’Όχι κάμμίαν.
— Καλώς, κύριε, εύαρεστηθήτε νά λάβη- 

τε ύπό σημείωσιν παν ό,τι θά σάς συμβουλεύ
σω. Μη έλθητε εις δεύτερον γάμον.

"Αμα τω άκούσματι ό νέος μετέβαλε χρώ
μα. ’Από ώχρός περιεβλήθη δψιν σουδαρίου. 
Άναμφιβόλως ηλπιζε μυστηριώδη τινα άποκά- 
λυψιν, διότι άκριβώς τούτου ένεκα ει’χεν έλθει.

Νά μή συνέλθή είς δεύτερον γάμον ! Και μέ
χρι τη; ώρας έκείνης δέν έσκέφθη μέν τοΰτο, 
άλλ’ ήτο εΐσέτι νέο;· εισήρχετο είς τό τριακο- 
στόν έκτον έτος τής ηλικίας του. Τίς ήδύνατο 
νά τόν έμποδίσγ έάν βραδύτερον έσκόπει νά 
πραγματοποιήσή δεύτερον γάμον ; Έσκέφθη 
καλώς οτι ή άπαγόρευσι; αύτη τοσούτω άπο- 
τόμως άπαγγελθεΐσα ύπό τής μάντιδος θά ή- 
ρέθιζε μυστικήν τινα επιθυμίαν, έάν τοιαύτην 
ένέκλειεν είς τά βάθη τής καρδίας του. Έκ 
τών πρώτων λόγων τής γυναικό; έφαίνετο τε- 
ταραγμένος.

— Νά μή έλθω είς δεύτερον γάμον ! έπα- 
νέλαβε ζωηρώς· και διατί λοιπόν ;

— Διότι αΐ γραμμαι τής χειρό; άνθίσταν- 
ται προς τοΰτο, κύριε.

— Άλλ’ έάν δώσω σημασίαν, κυρία ;
— Έάν δέν ύπακούσητε είς τόν χρησμόν, 

λέγει μετά ύφους, οίονει ώ; νά έπεζήτει λόγους, 
τότε θά σάς συμβή δυστύχημα.

Έπέμενε νά μάθη πλειότερα- έζήτει λεπτο- 
μερεστέρα; διασαφήσεις- τή έδειξε χρυσοϋν νό
μισμα.

— ’Αδίκως θά χαθή τοΰτο, άπεκρίθη ή 
μάντις μέ ύφος ιερατικόν. Και έάν δλην την 
περιουσίαν σας μοι προσφερητε, δέν δύναααι νά 
έπιπροσθέσω ούτε συλλαβήν. Καί ήγέρθη τή; 
καθέκλας της, ώσεί ήθελε νά τώ δώση νά έν- 
νοήσγ οτι ή άπόφασις έρρήθη.

Έκών, άκων ώφειλε νά άκούσή. Ήγέρθη τής 
θέσεώς του, έρριψεν έν λουδοβίκειον έπί τοΰ μαρ · 
μάρου τής εστίας, έχαιρέτισεν έλαφρά τή χει
ρ! και κατήλθε τήν κλίμακα μετά ταχύτητος.

— Ιδού, τι είναι παράδοξον, ειπεν, άμα 
εύρέθη έπί τή; όδοΰ. ’Αδύνατον έστάθη νά έξά- 
ξω την γυναίκα ταύτην έκ τή; αινιγματώ
δους γλώσσης της. Άλλά καί ποία άλλόκοτος 
ιδέα ή ίδική μου ! Νά έχω τήν ηλικίαν αυτήν, 
καί τήν περιουσίαν καί νά έλθω νά συμβουλευθώ 
μίαν τ ρ ε λ λ ή ν διά τό μέλλον μου, είναι μία 
έκ τών αδυναμιών τοΰ πνεύματος, ήν δύναται 
νά χαρακτηρήσ/) τις ώ; τρέλλαν.

Περιεπάτει πάντοτε καί εύρίσκετο έπί τής 
λεωφόρου, τής άγούσης είς τά Ήλύσεια πεδία.

(Ακολουθεί)

/ft
 έχ

βο
.Ια

ί το
ν Α

εί
.ίο

υ.

Μ ΕΚΒΟΑΑΙΤΟΪ ΝΕΙΛΟΥ
--- ο----

Ωραία εινε τά περίχωρα τοϋ Κάιρου, και 
μαγευτικά! αί όχθαι τοϋ Νείλου· τό μικρόν 
πολίχνιον τοϋ Γιζέχ, διασχίζεται δια διαφόρων 

ποταμίσκων καί καλύπτεται άπό κήπους. Ή 
νήσος του Ρουδέχ κειμένη αντίκρυ τοΰ πα
λαιού Καίρου, κατέστη γνωστή διά τό μ έ- 
κ ω ρ ή πειλόμετρον, δι’ ού μετροϋσι κατ’ έ-
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ΕΡΜΗΣ 83τος τήν αύξησιν τών ύδάτων τοΰ ποταμού. 
ΙΙέριξ τοΰ Κάιρου, έξ στάδια μακράν, 
τήν δεξιάν όχθην τοΰ Νείλου, άνυψοΰσι 

προαιώνιους κορυφάς των αί περίφημοι 
Αίγυπτου πυραμίδες.

Τό Κάϊρον οιαιρεϊταα είς 53 ένορίας και 
έχει 74 πό7<εις, 300 τζαμία, 45 λουτρά, 
παλάτια, σχολεία, βιβλιοθήκην, καί 260, 
000 κατοίκων. Ό Μεχμέτ Άλή Πασσάς 
άνήγειρε πολλά δημόσια καταστήματα 
τά τον ευρωπαϊκόν τρόπον, καί μάλι 
σχολεία ιατρικής καί στρατιωτικής.

Τά ώραιώτερα τ 
Σούλτάν Χασάν 
θόλοι των ύψ ιτενεί 
να διά γλυφών χρυσήν έχουσών τήν επι
φάνειαν, καί οί μιναρέδες υψηλότατοι, πε- 
οιεζωσμένοι κατά τήν κορυφήν ύπό στοών. 
At οδοί τής πόλεως εινε ώς έπί τό πλεΐ 

στον και στεναί καί ανώμαλοι· άλλ’ 
πλατείας έκτεταμενας καί μάλιστα τήν 
Εσβεκιέ.

Όταν τόν Νοέμβριον έκάστου έτους 
χειλίζη δ Νείλος, ή πλατεία αύτή κατα
κλύζεται καί καθίσταται πλωτή. Τό Κάϊ
ρον έχει πολλά προάστεια μέ ικανόν άριθ- 
αόν κατοίκων. Δύο λιμένες του χρησιμεύ- 
ουσιν ώς άποθήκαι τών εμπορευμάτων. ’Ε
κεί συναπαντώνται τά προϊόντα τοΰ Δέλτα 
μέ τά τής Εύρώπης, καί τά τής Νουβίας 
μέ τά τής Σιδώνος.

πρός 
τάς 
τής

και

: κα- 
τρόπον, καί μάλιστα

;ών τζαμιών εινε τό τοΰ 
και τό τοΰ Έλ-αζάρ. Ο{ 

τά τείχη κεκοσμημέ-

εΖεί 
τοΰ

έκ-

0 ΘΑΝΑΤΟΣ
Είναι φρικώδες άρα και ειδεχθές ό ΘΑΝΑ

ΤΟΣ, είς ού τήν θέαν ή τό όνομα τοσοΰτον άπο- 
τροπιαζόμεθα. Ούχί, εΐπομεν έν τοΐς προηγου- 

μένοις καί αύθις έρχόμ.εθα άποδεΐξαι.

Όυτους 
άντων τού

του άν-

γ'ενναιότη*  
θρησκευτική πεποίθησή 

κοπετών θρήνων και λοι- 
παρεχομένη είς τοΰ περί 
δόγματος, οπερ κατα- 

άμαρτωλόν βροτόν καί 

ποιεί, άναλογιζόμενος οτι
.ιπέναντι τοΰ άδε-

αύ-

, Ό θάνατος δέν είναι κατ’ ούδέν εχθρό, 

τοΰ άνθρωπίνου γένους, ούδέ ζημίαν τινά πα
ρέχει είς τοΰτο, όταν έπέρχηται θριαμβευτικών 

εναντίον αύτοΰ. Ίσως τίνες θά προβάλλωσι τήν 
έοώτησιν, πόθεν τά δάκρυα, ή τ 

•ή λ ύ π η, τό π έ ν θ ο ς κ. τ. λ ; Είς 
άρκούμεθα νά εί'πωμεν, οτι πηγή 
των ούδέν άλλο έστίν είμ.ή ή αδυναμία 
θρωπίνου γένους, έστερχμένου πάσης κι 

περίστασιν ταύτην άναγκαιοτάτης 

τος. Επίσης δε και ή 
πηγή λίαν ισχυρά τών 

πών ταραχών υπάρχει, 
άμοιβής και κολάσεως 
θορυβεί τόν άθλιον καί 
φοβεΐοθαι τόν θάνατον - 

ούτος θά προσαγάγγ, αύτόν άπέ— 7 . 
κάστου εκείνου κριτοΰ, δστις θά άπομπέψτ) 
τόν μακράν τής άκηράτου δόξης και άθώα 
δονής, ήν τό μέλλον ύπισχνεΐται ήμΐν, οπερ πρό 

τών οφθαλμών ήμών εύρυ άνοίγει στάδιον ό 
εύεργέτης ΘΑΝΑΤΟΣ.

Ό θάνατος έπίσης παρέχει ήμΐν σκέψεις 
περί τοΰ άπειρου ώφέλιμους και λίαν σπουδαίας, 
περί τοΰ χρόνου επίσης, δστις, καταμετρώμενος 

καί οριζόμενος έπί τής γής, μένει αμέτρητος καί 
άόριστος είς τήν κοιτίδα αύτοΰ, ήτις έστι τό ά

πειρον. Ούδέν δυνάμεθα νά συμβιβάσωμεν ένταΰ- 
θα εις τε τάς κρίσεις καί πράξεις ήμών, ούδ’ είς 

αύτά τά έν τή φύσει έκάστοτε γινόμενα, ένόσω 
άρνούμεθα, ότι οί αιώνες, ή παράδοσις έτήρησαν, 
καί αύτοί οί έξηυτελισμένοι λαοί διαρρήδην παν- 
θωμολόγησαν.

Έν τόποις έν οίς ούδέν άλλο τις βλέπει είμή 
τάφους καί νεκροταφεία, συνελόντι δ’ εΐπεΐν, έκεϊ 

οπού ούδέν έτερον έξεικονιζεται ή ό θάνατος, 
έκεΐ πέριξ κάτοικοι πάντοτε περί θανάτου σκε- 
πτόμενοι, λέγω ότι έργάζονται πάντοτε όπως 

πάντα παρεσκευασμένοι, άμα ευρεθώσι κατά 
οδτος προσέλθη.

Φαντάσθητε άναγνώσται μου τάς σκέψεις 
αΐτινες σας καταλαμβάνουσι, οτε είσερχομένο1 
είς το νεκροταφεΐον είς έκαστον βήμα πολλάκις 
μετ’ αδιαφορίας καταπατείτε τό έδαφος ύφ’ δ

είναι τεθαμμένος ό σκελετός συγγενούς ή φίλου, 
φαντάσθητε λέγω τήν στιγμήν εκείνην καθ’ 
ήν βλέπετε καταβιβαζόμε ?ον καί κατακαλυ- 
πτόμενον τό σώμα οικείου τινός έντός τοΰ χένον- 

τος μνημείου, ερωτώ αν ή στιγμή αυτή σάς 
πτοεί ; έγώ νομίζω ότι ούδόλως σάς πτοεί, κα

θότι τότε αισθάνεται πας τις τήν άνάγκην τής 
άθανασίας, εί καί έχει ώς μάρτυρα τόν θάνατον 
καί ώς έδραν τήν νεκρικήν κάλπην. Ό χρόνος 
καθ’ δν ζή δ άνθρωπος, συγκρινόμενος πρός τό 
άπειρον βεβαίως είναι μηδέν, πλήν είναι όμως 

άξιος λόγου δι’ αύτόΊνα κατανοήσωμεν τό 

μέγεθος τοΰάπείρου, καίτό αύταρκες τοΰ χρόνου, 
τό χορηγηθέν ύπό τής προνοίας είς τον άνθρω
πον, νομίζομεν ότι είναι κατάλληλον παράδει

γμα ή κάλλιαν εΐπεΐν άρκοΰσα άπόδειξις ή δλιγο- 
ζωεία τών πλείστων έν τγ φύσει ζώων προπάντων 

δέ ζωυφίων, ών ό αισθητικός βίος συγκρινόμενος 
πρός τόν ήμέτερον καί δ ήμέτερος πρός τήν αιω
νιότητα π αρίσταται ώς έφθημεν είπόντες άπο- 
δεικνύει τό μέγεθος τοΰ άπείρου καί τό αύταρκες 
χρονικόν διάστημα οπερ παρέσχε τή άνθρωπό- 

τητι ή πρόνοια.

Έκ τής έν τώ κόσμω έπικρατούσης γενικής 
αρμονίας δήλον γίγνεται ότι παν έπί γής όπάρ- 
χον έχει εις τό είδος του σκοπόν τινα, ότι ούδέν 
άνευ σκοπού*  τοΰτο είναι άλήθεια ής δεΐται 
άποδείξεως καθ’ οτι προσποριζόμεθα ταύτην έκ 
τής έπικρατούσης άρμονοίας ήτις αν ύποτεθή μή 
ύπάρχουσα ταχέως ρίπτει ήμάς έντός άδιεξόδου 
λαβυρίνθου άταξίας. Προσέτι δέ έκ τών άπειρων 
φιλοσοφικών περί ψυχής άποδείξεων δήλον καθί

σταται ότι τοΰ βροτοΰ δ μόνος ένταΰθα προορισμός 
είναι ή παρασκευή πρός μετάβασιν έκ τοΰ πα
ροδικού τούτου βίου, είς έτερον έξοχώτερον, ού 

το μεγαλεΐον καί ή όόζα έγκειται έν τή τής 
ψυχής άθανασία, ώστε δ ΘΑΝΑΤΟΣ άφαρπά- 
ζων ήμάς έκ τοΰ κακώς ύπό πλείστων λεγομέ

νου γλυκυτάτου βίου άπαλάττει τήν ψυχήν ή
μών έκ τής φυλακής έν ή ύπάρχει κεκλεισμένη, 
και προσάγει αύτήν μακράν τής ύλης μακράν 
τών πόνων καί αιωνίων βασάνων, άναποφεύκτων 
είς πάντα περιβεβλημμένον τήν ΰλην άνθρωπον, 
προσάγει αύτήν είς τερπνοτε'ραν κατοικίαν, μα- 

κοάν τής ύλης καί τών έπαχθών ύποχρεώσεων 

άς έχει πρός τ- τήν οικογένειαν αύτού καί προς 
τήν κοινωνίαν έν γένει.

Πώς τωόντι δυνάμεθα νά παρκδεχθώμεν ότι 

δ άνθρωπος ούτος, αστις μέ πάντα τρόπον καί 
διά πολλών μέσων ζητεί νά διαιωνίσρ τό άτο- 

μόν του έπί τής γής, άγόμενος ύπό τοΰ έν
στικτου τής αιωνιότητας, οστις νυχθημερόν έρ- 
γάζεται πρός κτήσιν εύδαιμονίας τελειοτέρας 
δτέ μέν ζητών αύτήν εις τήν ύλην, δτέ δέ είς 

τόν πλούτον, δτέ μέν είς τήν επιστήμην καί 

τήν έρευναν αύτοΰ τε καί τών περί εαυτών, πώς 
εινε άρα δυνατόν ν’ άπόλλυται εύθύς άμ*  άφαρ- 

πάσει αύτόν δ ΘΑΝΑΤΟΣ, συνθάπτων οΰτω 
πάν ό,τι πζρήγαγεν καλόν, καί αύτήν έτι τή? 
γλυκυτέραν έλπίδα μέλλοντος γλυκυτέρου εύρυ- 

τέρου καί τερπνοτέρου ; Ώς έκ τύχης ένεφα- 
νίσθησαν αύτώ αί γλυκεΐαι περί μελλούσης ζωής 
ΐδέαι, άς δυνάμεθα ώνομάσαι ένστικτον τής 

αιωνιότητας, καί τοσαΰται περί τοΰ μεγαλείου 
του, έσχηματίσθησαν ΐδέαι, άς, άν καί πολ

λάκις άποτελούμεναι έκ πολλών ύλικών παθών 
καί κυριευόμενος ύπό τοΰ χάους καί τοΰ ζοφώ
δους τής άμφιβολίας σκότους, έν τούτοις δέν 
άποκρύπτει άλλ’ άκων καθομολογεί, ή ταύτας 
προσεκτήσατο έκ τής άντιλήψεως τοΰ έξωτερι- 
κοΰ κόσμου ; Ούκ ήν άρα λείψανον αύται τής 
προτέρας αύτοΰ τελειότητας, ήν άπώλετο ; έάν 
ταύτας προσεκτήσατο έκ τοΰ έξω κόσμου, δέν 

είναι άρα καί τοΰτο άποτέλεσμα καί αύθις τής 
παγκοσμίου αρμονίας καί τάξεως ; Έξετάσω- 
μεν τοίνυν τί έστι αρμονία καί τάξις καί διατί 

τά άποτελέσματα αύτής έπενεργοΰσι λίαν ά- 
ποτελεσματικώς έπί τοΰ άνθρώπου ; άς έξετά- 
σωμεν διατί κατέχεται δ άνθρωπος ύπό άπλε
του έπιθυμίας καί πάντοτε άποβλέπει μετά 
συμπαθούς βλέμματος πρός ό,τι ώραΐον, πρός 
ό,τι άγαθόν, πρός ο,τι τερπνόν καί ωφέλιμον, 
πρός οτι άπειρον αιώνιον. . . ; Είναι έλεύθερος 
νά άπαντήσν) είς ταΰτα πας τών δεινών ύλι- 

στών- θά προσπαθήσγ, ούτος νά συμβιβάσγ διά 
τοΰ λόγου αύτά, άπερ άκων αισθάνεται καί 
δμολογεΐ έπίσης άκων καί έν άγνοία του οτι 
πολλάκις αισθάνεται ! !
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Έάν δέν ύπήρχεν δ θάνατος, τί θά ήξιζεν ό 
άνθρωπος έν τη κατοικία ταύτη τών στεναγ
μών και της λύπης οπού ούδεμία εύσταθης και 
μόνιμος ύπάρχει εύτυχία, οπού ή χαρά πα
ρέρχεται ταχέως ώς ή Αστραπή ούδέν ίχνος 
όιαβάσεως Αφίνουσα διαδεχομένη την λύπην 
καί τούς στεναγμούς, οπού τά δύο ταϋτα άλ- 
ληλένδετα είναι τόσον, ώστε σχεδόν καί πάντο
τε συμβαδιζουσι ; Καί έάν άληθώς ύστερούμε- 
θα την μεγάλην ιδέαν καί τάς έναργεϊς Απο
δείξεις τής ύπάρξεως της μελλούσης ζωής, θά 
ήναγκαζόμεθα, αντί νά περιπλανώμεθα άηδιά- 
ζοντες εις το πέλαγος τούτο της ύλικότητος, 
νά φαντασθώμεν τόπον τινά άναπαύσεως καί 
ησυχίας κρείττονα τοΰ παρόντος, καί η Ανάγ
κη αύτη έκπληροϋσα την έπιθυμίαν τοΰ όρθοϋ 
λόγου, τοΰ ζητοϋντος πάντοτε τον τόπον τού
τον, θά Ανοιξη ήμϊν την οδόν της αελλούσης 
ζωής.

Τοιοϋτον έν συντόμφ το ύψηλον καί λίαν δι
δακτικόν μάθημα, οπερ δίδωσιν ήμϊν ό ΘΑ
ΝΑΤΟΣ εις ού το όνομα Αδίκως Αποτροπια- 
ζόμεθα. Ό σοφός ούδέποτε τρέμει τον θάνατον, 
άλλά καί τούναντίον ισταται προ αύτοΰ Ατρο- 
μήτως ώς γενναίος στρατιώτης, άψηφών τον 
κίνδυνον καί έπιλανθανόμενος τήν στιγμήν τής 
ζωής. Παράδειγμα έ'στω ήμϊν ό σοφός Σωκρά
της, οστις μετ’ έκτάκτου ύπομονής ύπέστη 
τήν θανατικήν καταδίκην προτιμήσας νά γίνη 
θϋμα τοΰ καθήκοντος του, μάλλον έκ πεποιθή- 
σεως εις τήν ύπαρξιν ζωής κρείττονος τής πα- 
ρούσης ή έκ σοφιστείας.

Ή ευαισθησία τών γυναικών έγκειται μόνον 
έν τώ έράσθαι, ή γλυκύτης μόνον εις τό άπα
ταν, ή συμπάθεια μόνον έν τώ άτομικώ συυ,φέ- 
ροντί των, ή εύγένεια του τρόπου μόνον εις το 
σαγηνεύειν τούς κούφους τών Ανδρών καί ή Αγα
θό της μόνον έν τη προσποιήσει.

Άδ . . .

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ.

Έν τή « Επιστημονική Επιθεωρήσει» δ 
κύριος Ρου'.φ πραγματεύεται περί τοΰ ζητή
ματος τής αρχαίας εσωτερικής ’Αφρικανι
κής θαλάσσης, λαμβάνων ένδόσημον έκ τού 
δτι δ κ. Ρουδαίρ ειχεν ύποστηρίξει δτι τά ε
σωτερικά έλη τής Τυνησίας κεχωρισμένα 
τής Μεσογείου διά τοΰ ισθμού τοΰ Γαβίς ή
σαν δεξαμενή άπεξηραμένη συγκοινωνούσα 
άλλοτε μετά τής θαλάσσης και σχηματί- 
ζουσα εσωτερικόν κόλπον γνωστόν ύπό τό 
όνομα του μεγάλου δρμου τοΰ Τρίτωνος, 
και έπειράθη νά ύποστηρίζη τό θέμα τοΰτο 
κατά τά αρχαία κείμενα καί τάς άραβικάς 
παραδόσεις.

Άλλά κατεδείχθη ύπό άναντιρρήτων γεω
λογικών αποδείξεων δτι ούδέποτε ή ύπό τοΰ 
Ηροδότου καί τοΰ Σκύλακος μνημονευομένη 
θάλασσα ύπήρχεν έκεϊσε.

Τί λοιπόν έγενετο δ μέγας εκείνος βραχί- 
ων τής Μεσογείου περί ού έ.ιοιήσαντο μνείαν 
οί αρχαίοι συγγραφείς ;

Ό Κ. Ρουΐρ πιστεύει δτι άνεκάλυψε τοΰτο 
καί ύποστηρίζει έπίσης τό θέμα τοΰτο δτι δ 
δρμος τοΰ Τρίτωνος ούδέν άλλο έστιν εϊμή 
ή δεξαμενή τής λίμνης Κελβιάχ, ή'τις πε
ριλαμβάνει άπασαν τήν κεντρικήν μερίδα τοΰ 
Τυνησιακού οροπεδίου καί τής πεδιάδος Και- 
ρουάν.

Μεγάλη τις αρτηρία, ής ούδείς [/£)(£'. 
τοΰδε είχε παρατηρήσει τήν έξακολούθησιν 
καί τό μήκος κα τέρχεται άπό τής Τεβέσσας 
καί έξικνεϊται τοΰ Χαμμαμέτ καί ρίπτεται 
μεταξύ Σούσσας καί Ααγκνέλας..

κάλυψιν ύπάρχοντος μεγάλου τίνος ποτα
μού, ν’ άναπτύξω τό θέμα καθ’ δ δ μεγας 
ούτος ποταμός έστιν δ ποταμός Τρίτων του 
Ηροδότου, τοΰ Σκύλακος, τοΰ Πομπωνίου 

Μέλα, τΐού Πτολεμαίου, τέλος ,ίνα κατα
δείξω δτι δ δρμος τοΰ Τρίτωνος δ ίδιος, ο
πού χύνεται δ ποταμός καί τού όποιου έζή
τουν τήν τοποθεσίαν, άπέλπιδες δπως εύρω-

ι σι τό έλάχιστον ίχνος, ού μόνον ειχεν ύπαρ - 
ξει άλλοτε, άλλ' ύπήρχεν έτι καί σήμερον 

καί έν’μέση Τυνησία
Ό κ. Ρουΐρ εδρε τήν περί τούτου απο- 

δειξιν έν αύτφ τφ κειμένω τών συγγραφέων
I καί άνεκάλυψεν δτι, άφ’ ής έποχής συνεζη- 

τουν περί ζητήματος τής έσωτερικής^ θαλάσ

σης, τά άρχαϊα κείμενα ή κακώς ειχον με- 
λετηθή, η ούδέποτε έένποίησαν έν τφ συνο- 

λω αύτών έντύπωσίν τινα. ,
' Τό κείμενον τοΰ Πομπωνίου Μέλα ειχεν 

έρμηνευθεϊ κακώς.
•Εν συντόμφ ό κ. Ρουΐρ, ήδυνηθη να 

συμπεράνη δτι δ δρμος τοΰ Τρίτωνος, του
I Ηροδότου καί τοΰ Σκύλακος, εύρίσκεται 

πρδς βορράν τής Σούσσας καί ούχί ύπερα- 

νω τοΰ Γαβίς.
Ή λίμνη Κελβιάχ ήτις έστι τό ύπόλοι- 

πον έκ τής άρχαιας έσωτερικής θαλασσής 
δέν σημειοΰται έπί τών χαρτών, ή δέν φαί
νεται ή ώς έχουσα μίκροσκοπικάς διαστάσεις 
καί ύπάρχει λίαν κεχωσμένη έν τφ έσωτε-

Ποαγματικώς δέ ή λίμνη αύτη δεν εχει 
περιφέρειαν έλάσσονα τών πεντήκοντα χιλια- 
μέτρων, περιέχει δ’ΰδω? καθ’δλας τάς έπο- 
χάς τοΰ έτους καί μεγάλαι άλιευτ-.και λέμ

βοι δύνανται να πλέουν επ αύτής·

Εις μικράν άπό τής παραλίας άπόστασιν 
εύρίσκεται ή μεγάλη λίμνη Κελβιαχ, ην 
διαρρέει δ ποταμός έξερχόμενος τό, υστ.ρον 
άχρον· ώς διώρυξ τις άνευ προχωμάτων δια- 
3ων αύτήν καί έν καφφ τών πλημμυρών 

έκβάλλει τά έαυτοΰ ύδατα εις την α ασσαν.
Κατά Νοέμβριον τοΰ 1881, λεγει > κ. 

Ρουΐρ, άπετέλεσε μέρος άπαστολής τίνος 
αποσκοπούσης τήν άνίχνευσιν της βορείου | 

χώρας τοΰ Καιρουάν.
“ Ειχον καταπέσει ήδη αί πρώται βροχαι 
καί ή διώρυξ τοΰ Ούέδ Μενφές είχε πληρω- 
θή καί τά ύδατα τής λίμνης Κελβιαχ συν- 

εκοινώνησαν τη θαλάσση. .
Συνέλαβον τήν άόριστον ιδέαν ^ι ή απέ

ραντος έπιφάνεια τοΰ ΰδατος, ητις έ,ηπλου- 
το προ τών οφθαλμών μου ούδέν άλλο ηδυ- 
υατονά ή ε’ιμήτά λείψανα τής άρχαιας θα

λάσσης τοΰ Τρίτωνος. ,
Τότε δέ ούδέν κείμενον άρχαιων Ελλή

νων καί Αατίνων συγγραφέων έφερον μετ- 

έμοΰ. , , I
Ούδεμία δέ αξιοσημείωτος γεωγραφική α- 

νακάλυψις είχε γείνει είσέτι· έγίνωσκον οε 
μόνον δτι έκ δύο ύποθέσεων τών νεωτερων 
ο-τιν-ς έζήτουν τήν τοποθεσίαν τοΰ αρχαίου 
3οαχίονος τής Μεσογείου θαλάσσης, είτε ύ- 
πφάνωτοΰ Γαβίς, είτε έν τή Τριπολιτώι 
προς τό μέρος τής Βερενίκης, ούδεμία συνε- 

βιβάζετο πρόςτά λεγόμενα των αρχαίων, 
ούδετέοα ήδύνατο νά στηριχθή έπί της γεω
λογίας καί τής γεωγραφίας, προσέτι δε και 

έπί τής Ιστορίας τής χώρας εκείνης.
•Εσημείωσα δέ έκτοτε δσω τό δυνατόν 

λεπτομερέστερον, τάς μερικότητα τοΰ περί, 
τής λίμνης Κελβιάχ εδάφους, και εμ-.λε- 
τησα λεπτομερώς τό ύδρογραφικόν σύστημα 

τής κεντρικής Τυνησία».
Κατά Ιούλιον του 1883 έδημοσίευσα με

λέτην τινά άποσκοπών νά έκθέσω τήν άνα-
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IV·

— Άλλά, ταΰτα πάντα, κόρη, είναι πλήρης άγυρ- 

[ίεία
Και άν μόνον τις πιστεύσρ ήζεύρ’ άμαρτία.
Έν τώ κόσμω μόνος ένας, τά τοΰ κόσμου διαθέτει 
«Είς Θεός» οστις χαρίζει, κ' άφαιρεί, καθώς προσ

θέτει.
Τήν ζωήν Αυτός σοί δίδει και τον νοΰν καί την τρο

πήν σου
Κ όπως δίδη ούτω πέρνη, έάν θέλη, τήν ψυχήν σου. 
Ποίος δύναται ’στονκόσμο, τά τοΰ άλλου νά όρίση ! 
"Ο,τι έδωσεν εκείνος, ποίος δύναται νά λύση ;

— Κανείς, βέβαια, κανείς I 
Ό Θεός! άλλος ούδείς!

— Και πότε είχες κατά νοΰν, τον γάμον σου νά 
[κόμης ;

τον Νίκον διά σύζυγον πότ ήθελες νά λάβης ; 
Καιρόν δέν προσδιώρισα· σάς λέγω ’στην τιμήν μου 
τοΰ Μάγου τό προφήτευμα γυρνά ’στην κεφαλήν

[{ίου . .. 
¥

★ ★

— ’Απόψε, λοιπόν, κόρη μου, είς τοΰ Θεοΰ τον 
[οίκον

Νάσαι έτοιμη νά δεχθής, ως σύζυγον τον Νίκον... 
’Εκεί τά πάντα φανερά θά γίνουν κ’ αί τοΰ γάμου 
Λαμπάδες θά άνάψωσι πρός πείσμα τοΰ κυρ 

[Μάγου !...

V·
Βλέπετε όλοι τρέχουσι ’στο άκουσμα τοΰ γάμου 
Κ ώς φαίνεται, θά έγειναν, γνωστά τά περί Μάγου. 
Ό Νίκος όλως ευτυχής, κρατών από τό χέρι 
Τήν φίλην τής καρδίας του, τό νόστιμόν του ταίρι 
’Στην εκκλησία προχωρεί καί χαιρετών τό πλήθος 
Διέρχεται ώς άλλοτε μέ ταπεινόν τι ήθος.

★
Ήδέ ’Ανθή έν σιωπή τον Μάγον σκεπτομένη, 
’Ακολουθεί τον φίλον της πολύ συλλογισμένη ... 
Τά πάντα ήσαν έτοιμα· ό Ιερεύς νά βάλλη 
Τά στέφαν έτοιμάζετο καί τήν ευχήν νά ψάλλη, 
Ότ’ αίφνης πυροβολισμός αντήχησε ’σ τό πλήθος 
Καί σφαίρα πλάγι τής’Ανθής, έπέρασε τό στήθος... 
‘Αλλά τό τραΰμα, ευτυχώς, δέν ήτο τι σπουδαίον 
Δέν ήτο φόβος τίποτε μή γίνη άπευκταίον..·.

★
Πυρός βολή αντήχησε καί πάλιν καί τις κρότος 
Κ’όλοι ‘στονκρότον έτρεζαν νάίδουν ποίος πρώτος. 
Είς νέος έκυλίετο ’στο αίμα βουτημένος 
Καί μόνος του έφαίνετο πώς ήτο σκωτομένος! 
τ’ όπλον ήτο κατά γής, ανάμεσα ’στο αίμα.
Κ ένα χαρτί ‘στά χέρια του, έιχε τά σκωτομένα. 
Έλαβον τότε τό χαρτί, καί ειδον γεγραμμένα 
μέ γράμματ αίματόγραπτα καί λίαν τεθλιμμένα.

♦ ♦ 
★

— « Όμοιου ’θέλησα, τον λάκκον ίν άνοίζω,
» Κ 'εντός αύτοΰ, άφοΰ αυτόν προσέβαλαν, νά ρί- 

[ψω!...
» "Οπως οί πάντες, καί έγώ ήγάπησα έν πλάσμα
» Πλήν μεταζ'υ έμοΰ κ’ αύτής, μεγάλο ήτο χάσμα!.. 
» Μέ λόγους δέν ήμπόρεσα αύτήν νά προσελκύσω... 
» Μάγος... μέ δόλον ήθέλον αύτήν νά κατακτήσω.., 
» Πλήν μάτην! Είδεν ό Θεός αύτήν τήν αδικίαν, 
» Καί ρίψας πΰρ μοϋ έκαψε δικαίως τήν καρδίαν!... 
» Δέν ύποφέρ’ όμως αύτή, ήν έμμανώς ήγάπων, 
» Αλλου νά γίνη σύζυγος!.. Άλλ’ ώς άστήρ διάττων, 
» Άφαντος πρέπει νά γενή.. .. Μαζή μου έκ τοΰ 

[κόσμου !...»

Ή Ιστορία ώς έδώ, ώ φίλοι μου, άς μείνη.
Άς τρέζωμε ’σ τήν έκκλησιά νά ‘δοΰμε τί θά γείνη.
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(Συνέχεια καί ιοε τεύχος Γ*.  σε). 6 4)

— Έγώ είμί*  έγώ !
— ’Ά ! . . . ύπδ ποσού κατελήφθην φόβου 

ά ύπο πόσου τρόμου φιλτάτη μου, αγαπητή 
μου Καρολίνα, άπήντησεν ή φωνή του άνδρδς 
μετά στεναγμού. . . .

— Και διατι φίλε μου ;
— Είχον έξαπλωθή έπι σής κλίνης μου φέ- 

ρων όλα τά ένδύματά μου .... μ’ άφύπνισας 

αίφνης ήγνόουν που εύρισκόαην. . .
Τί ώρα είναι λοιπόν ;
— ’Ακριβώς ή δευτέρα.
Και αναψας κηρίον εκείνος δν ή Καρολίνα 

είχεν ονομάσει Ερρίκον, ήρώτησεν αυτήν :
— Πώς συμβαίνει νά ελθρς ούτωσι βραδέως 

ε’ς έντάμωσίν μου ;
— Έπεθύμουν νά σε ίδω κατά την εσπέραν 

ταύτην. . . και νά ομιλήσω μετά σου. . .
— Νά δμιλήσης μετ’ έμοΰ ;
— Ναι νά ομιλήσω μετά σου σπουδαίως.
Τδ κηρίον υπήρχε άνημμένον, και ό κ. Ερρί

κος, νεανίας ώραϊος τριακοντούτης περίπου, έ- 
Λαβ& τχς ·χεϊρχς νεκνι^ος ειλκυσεν αύτην 
πρδς εαυτόν, και ειπεν :

— Νά δμιλήσης μετ’ έμου σπουδαίως, φιλ- 
τάτη Καρώ μου και τί έχεις λοιπόν λέγε άγ
γελε μου, λέγε ήλιε τών οφθαλμών μου ;

II Καρολίνα Βαλλιερου ήγειρε την κεφαλήν, 
και, παρατηρησασα ασκαρδαμ,ηκτει τον νεα
ρόν Ερρίκον, είπε πρδς αύτδν μετά σοβαρού 
και λίαν ύπερηφάνου ύφουςh

Ερχ°μα’- νζ ζ'ότήσω παρά σου κατηγο
ρηματικήν άπάντησιν :

Ο νέος Ερρίκος παρετήρησεν αύτήν, συνο- 
φρυούμενος μετ’ ανησυχίας· ή κεφαλή της νεά- 
ν$ος ύπηρχεν έν πληρει φωτί, και -ροσε-άθη-

οί στρογγυλοί ό- 
καίτοι είσέχοντες 

βλεφαρίδων, ή ρις 

ητο εύθεΐα

σεν ν’ άναγνώση έπι τού βλέμματος αύτη; τδ 
φρόνημα. Θρασύτης θά ήθελεν ησθε τδ πιστεύειν 
οτι άναγινώσκει τις, τδ φρόνημα μιας γυναι- 
κος έπι τού βλέμματος αύτής ! . . . Άλλ’ ύ- 
πηρχεν εύάρεστον τδ πειράσθαι άναλόγως πρδς 
την εικόνα ήν παρίστα, διότι ή Κορνηλία, ή 
μικρά έργάτις, ήτο θαυμασίως ώραία, όπως 
κρίντ) τις έκ τούτου :

Ητο οκτωκαιδεκαετης, ύψίσωμος και ρωτ,α- 
λεα, αλλ επιτηδεία τούς τρόπους, εύκαμπτος 
και σχεδόν κομψή κατά τήν συμπεριφοράν. Ό 
μαλακός στηθόδεσμος αύτής προσδέετο καλώς 
έπι τών ύπερηφάνων ώμων αύτής- δ δ’ ισχυ
ρός τράχηλος αυτής προσεκολλατο άρμοδίως 
έπι τού ολίγον τι μαχροΰ μεν αναστήματος, 
άλλα θαυμασίως πεπλασμένου, ό έπιχάριτος 
λαιμός έφερε καλώς τήν κεφαλήν, ή ύγεία έρ- 
ρεεν ύπο το λευκόν και διαφανές δέρμα, δέρμα 
δροσερόν βελούδινον άχρουν, τδ μέτωπον ύψη- 

λον, έμπλεον διασημάτων, 
φθαλμοι έφαίνοντο μέλανες 
ύπο τήν σκιάν τών φαιών 
λεπτή μετά ροδοχρόων ρωθώνων, 
και άνευ προεξοχής, τδ στόμα θαυμασίως έσχε- 
διασμενον και μεγαλοπρεπώς κοσμούμενον ύπδ 
διπλής σειράς μαργαριτοειδών όδόντων ήτο 

πληρης μειδιαμ,ατων. . . καί χλεύης, τά ώτα 
ήσαν λίαν μικρά και ρόδινα, και τδ ώειδές τού 
προσώπου περιωρίζετο ύπδ μαλακής καί ξαν
θής κόμης, ής ή λάμψις καί στιλπνότης κα- 
θίστων έπαγωγοτέραν τήν χροιάν τής σαρκός. 
Τδ ψιμήθιον, κονιάμματα καί τά λοιπά είδη 

της επίπλαστου κομωσεως ούδεποτε είχον κη- 
λιγώσει την ύγεια τρυφεραν χοα Οείαν ταύτην 
ώραιότητα.

Εν τέλει ή Καρολίνα Βαλλιέρου ήτο ώραία*  
ουτω δέ το κατ’ άρχάς έταστικδν βλέμμα τού 
νέου άμέσως σχεδόν κατέστη ύγρδν έκ θαυμα
σμού ....

— Δέν δύνασαι νά φαντασθής, Καρώ, έπέ- 
λαβε, μειδιών, πώς οί μεγάλοι άνεμοι έπηρεά- 
ζουσι τδ ώραΐον πρόσωπόν σου, πώς τδ στό- 

μά σου φαίνεται έκτραχυντικδν είς τδ λέγειν 
φράσεις τινάς. . . Καρώ δέον νά γελάς, οί ό- 

δόντες καί οί οφθαλμοί σου έπιτάττουσι τούτο.
— Παρά σού Ερρίκε έξαρτάται τούτο.

— Τί έννοείς ;
— Σήμερον θέλεις δυνηθή νά μοί προξενή- 

σης γελωτας άμα καί κλαυθμούς.
— Τούτο άπολύτως σπουδαΐον.

— Τότε όμ.ίλει . . .
Καί πλησιάσας έδράξατο τών χειρών αύτής 

ειπούσης αύτώ.
— Ναί, άκουσόν μου μετά προσοχής όπως 

δυνηθώμεν νά κατανοήσωμεν έάν τδ ψεύδος ή 

ή άλήθεια όλισθαίνωσιν έν τοΐς χείλεσιν ημών... 
νΩ μή μειδιάς ! άναγινώσκω έν τοΐς οφθαλμοΐς 
σου, ναί, και πάντοτε ήδυνήθην νά ίδω έν αύ- 

τοΐς ότι μοί έψεύδεσο . . .
— Πότε έψεύσθην πρδς σέ;
-— ^Απαξ !
— ‘Άπαξ . . . Πώς καί είς τί!
— Λέγων μοι οτι μόνον έμέ ήγάπας . . .
— Δέν έψεύσθην, Καρώ, γινώσκω τούτο κα

λώς, σ’ αγαπώ . . .
— Γινώσκω οτι μ’ άγαπας, καί δέν λέγω ότι 

δέν μ’ άγαπας, άλλά λέγω ότι άγαπας καί έ- 

τέραν . . .
Ή νεάνις ήσθάνθη έν ταΐς χερσίν αύτής τήν 

φρικίασιν τών χειρών τού νέου, άλλά το πρόσω- 
πον είχε μείνει μειδιών . . . Αύτη δε έξηκολου- 

θησεν:
— Γινώσκω προσέτι ότι ... άγαπας έμέ 

κάλλιον τής γυναικός έκείνης! . . . Άλλ’ έν τού- 
τοις άγαπας αύτην άρκούντως, ώστε άπέφυγες 
μέχρι τής ημέρας ταύτης όπως έπανορθώσης τδ 
σφάλμα σου, όπερ μ’ ώθησας νά διαπράξω, γι- 
νώσκεις πώς καί διά τίνων άναξίων μέσων . . . 
’Ώ ούδέν ελέγχω*  μοί ύπεσχέθης, έχω πεποίθη- 
σιν πρδς σέ . * . Άνέμεινα . . . άναμένω είσέτι...

Ό νέος είχε καταστή σκυθρωπός. Είχεν άνα- 
σύρει τάς χ,εΐοας του άπδ τών τής ωραίας εταί
ρας αύτού κοά δάκνων τά χείλη, καμμύων τούς 
οφθαλμούς, πάρε τηρεί τούς οφθαλμούς έκείνης, 
οϊτινες έαενον διαρκώς προσηθ^ωμενοι επ αυτου, 
ήκουσε τήν βραχείαν έκείνην φωνήν, ήτις ώμίλει 

τήν άλήθειαν . , .
Αφού έπί τινα δευτερόλεπτα έπεκράτησε σι

γή, ό Ερρίκος ειπεν:
— Επανέρχεσαι πάντοτε έπί τής ιδέας έκεί

νης τού έρωτός μου πρδς μεγάλην τινα κυρίαν..» 
πρδς έγγαμόν τινα κυρίαν.

— Μάλιστα έπανέρχομαι.
— Άλλ’ έκατοντάκις σοί είπον καί σοί τδ ε

παναλαμβάνω ετι: τούτο είναι ψεύδος !
•—Σάς έζήτησα τήν άλήθειαν ύπισχνουμένη 

σοι ινα είπω αύτην Άπδ δύο ήδη μηνών, γι- 
νώσκω τά πάντα . . . Σέ είδον άπας μετ’ αύ
τής καί γινώσκω τδ όνομα . . . Ή γυνή αύτη έ- 
στίν ύπανδρος διάγουσα παράδοξον βίον μετά 
τών έν τή Λατινική συνοικία φίλων σου. Ή γυ
νή αύτη ονομάζεται Ελένη Βερδιέρου*  ύμεΐς ά- 
ποκαλεΐτε αύτήν Ίανθοφόρον κυρίαν καί τδ ά- 
πεικόνισμα, όπερ έχεις ένταύθα έν τώ μεταλ- 
λίφ τούτω, οπερ μοί έλεγες ότι ήτο τδ άπεικό- 
νισμα τής αδελφής σου, άνήκει είς αύτήν, ναι, 
άνήκει είς αύτήν τδ άνεκάλυψα δεν με άπατας 
πλέον δέν βαυκαλίζομαι πλέον έκ τής ιδέας οτι 
μόνον έμέ άγαπας, ϊσως θά μοί το διάψευ

σής, πλήν δέν πιστεύω, όχι, καί αύτήν άγαπας, 
οί λόγοι σου μέχρι τούδε δΓ έμέ τούλάχιστον έ- 
νομίζοντο άληθεΐς καί αγνοί, καί ένόμιζον ότι οί 
λόγοι σου έξέρχονται έκ τής καρδίας σου, πλήν 
φεύ! άπάτη, άπάτη ! ! ! τά πάντα προσπεποιη- 
μένα, τά πάντα ψεύδη, πού αί υποσχέσεις σου, 
πού οί λόγοι σου οί τόσον δΓ έμέ τερπνοί, πού 
ό άγνδς καί σταθερός έρως σου, τά πάντα, φεύ, 

είς άλλην ! ! !
Ή νεάνις έπανέλαβε:
— Γινώσκω έτι πλείονα . . .
Ό δέ Ερρίκος ύψωσε μετά ζωηρότητος τήν 

κεφαλήν.
— Γινώσκω οτι άπδ πολλού ήδη χρόνου έ- 

πεθύμεις ν’ άπαλλαγής αύτής, οτι δέν ήδύνασο 
νά έπιτύχής τούτο . . . οτι αυτή σε κατεδίωκεν 

άκαταπαύστως, ότι αύτη ητο η αιτία του κακού 
έξ ού τόσον ύπέφερον ώστε άφευκτως θα άπε- 
θνησκον έκ φθίσεως . . . έγίνωσκον πάντα ταύ- 
τα, καί ούδέποτε ούδέν ειπον προς σέ, Ερρίκε, 

δέν έχει ούτω’,
(•Ακολουθεί)

12
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ΑΝΝΑ Η ΜΑΓΙΣΣΑ
ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνεχ. ιοε τεύχος Γ'. σελ. 67).

Πόσον άνοήτως όμιλείτε έπί τοϋ άντι- 
κειμένου τούτου άπήντησεν ό κυρ Θωμάς 
Μεχϊνος, οστις ειχεν ακούσει θόρυβον α
συνήθη εις τήν οδόν.

— Ιδού ! άπήντησεν ή Λαύρα. Ό υιός 
τοϋ Μαλέτου πάσχει άπδ άτονίαν προ 
πολλοϋ ανευ ούδεμίας αιτίας, οί γονείς 
τοϋ άτυχούς νέου έννοήσαντες τοΰτο ή- 
ναγκάσθησαν νά προστρέχουν εις διάφο

ρα τονικά φάρμακα, πλήν εις μάτην· ού
δέν έπι τέλους τών ιαματικών βοτάνων 
ήδυνήθη νά φέρη τδ ποθονμενον αποτέ
λεσμα, δ.δ έν τέλη οί δυστυχείς γονείς 

ήναγκάσθησαν νά σχηματίσουν τήν πε- 
ποίθησιν ότι τδ τέκνον των είναι μαγευ- 
μένον και επομένως έζήτησαν τήν βοή

θειαν τοϋ έν Βωστόνη Μάγον, δστις έλθών 
πρδ δύο ώρών άπεφήνατο ότι τδ παιδίον 
είναι μαγευμένον και ότι ό πρώτος ό ο
ποίος θα διέάθΐ] τήν θύραν τής οικίας 
χωρίς νά σταθή είναι εκείνος οστις τδ 
έμάγευσε.

‘Ο Μαλέτος και ή σύζυγός του έπη- 

γρύπνουν άπαύστως είς τήν θύραν κα- 
ραδοκοϋντες τις θα φωραθή κατά τήν 
δίοδον τής θυρδς εισερχόμενος χωρίς νά 
σταματίση. Τις λοιπόν ι ορίζετε ότι έφω- 

ράθη εισερχόμενος χωρί<· νά σταθή · 
ήτο ή "Αννα.

Α! και ϊι έκαμον τήν μικράν; ήρώ- 
τησε, ό κυρ θωμάς Μεχϊνος, οστις ήγέρ- 
θη, έχων τά βλέφαρα ημίκλειστα και 

έζακοντίζων φλογερά βλέμματα έκ τών 

γαλανών οφθαλμών του.
— Ούδέν! δεν εύρον καιρόν. Τόσον 

ταχέως διήλθε, ώστε δέν τήν άνεγνώρισα 
παρά έκ τίνος άγγείου, όπερ έφερεν. 
Πολλοί έσπευσαν πρδς καταδίωζιν rrjCj 
άλλά πριν τήν φθάσωσιν, ήδυνήθη νάεί- 
σέλθη είς τήν νήσον της σύρουσα συνά
μα τήν έν ε'ίδη γεφύρας σανίδα, όπερ 
και τήν έσωσε· ό άγροφύλαζ ήνώθη με

τά τών καταδιωκόντων αυτήν καί είσέτι 
δέν έπέστρεψε.

— Θωμά ειπεν ό κυρ Μεχϊνος, ε;ί 
τδν υιόν του, ύπαγε καί παρατήρησαν 
μήπως αυτοί οί άπιστοι λεηλατήσωσι 
τήν καλύβην της.

■— Ό θωμάς έσπευσε νά ύπακού- 
ση, του. στρέψας δέ τά νώτα πρδς τδ 
χωρίον διήλθε τήν γέφυραν καί διέ- 
τρεζε τδ « Περάσμα ».

Ή νύς ήτο συν νεφώδης ή σελήνη μόλις 
διεκρίνετο, άναμέσω τοϋ άνοικτοϋ μέρους 
τοϋ δάσους όπερ έσχημάτιζε χαράδραν 
βαθεΐαν καί λίαν ζοφώδη ώς έκ τοϋ βα- 
θυτάτου σκότους όπερ έπεκράτει· άνεμος 
σφοδρός πνέων έκ τοϋ μέρους τής θα
λάσσης έσειε τά δένδρα άτινα άνέ- 
πεμπον ότέ μέν τρομακτικόν κρότον, 
ότέ δέ γλυκνν ψίθυρον. Ό θωμάς δέν 
άπήντησεν ούδέ>α' άλλ’ ήννόησεν, βλέ- 
πων τήν χλόην καταπεπατημένην άπέ- 
ναντι τής νήσου, ότι έκεί έλαβε χώραν 
συνάθροισές τις.

Ή σαι ίς ή οποία έχρησίιιευσεν ώς γέ
φυρα ειχεν άρπασθή ώς έλεξεν ή γείτων 
Λαύρα, άλλ’ ό Θωμάς έγνώριζε μέρος τι 
ου μακράν τής δεξαμενής τοϋ μύλου τοϋ 

κυρ Σολωμόντος, όπου τδ ρυάκιον έσχη- 
μάτιζε στένωμά τι διαβατόν καί άνευ 

σανίδας.
"Εφθασε μετ’ ολίγον εις τδ μέρος έκεί-

νο καί επήδησεν είς τήν νήσον. Ή ησυ
χία καί ιό σκότος έβάσιλευον ύπδ τά 
δένδρα άπερ έκάλυπτον τήν μελαγχολι

κήν ταύτην νήσον, ούδείς θόρυβός διέκο- 
πτε τή ήρεμον έκείγην γαλήνην, καί 
αυτή ή άηδώ> ιζηπλωμένη νωχελώς έπί 

τών προσφιλ · · αΰ:ή φυλλωμάτων εφη
σύχαζε ν εκ τοϋ κάπου τοϋ διεξοδικού 
άσματός της, όπερ θέλγει τάς έρωτολή- 

πτους καρδίας τών πολλάκις άτυχών 

εραστών.
Ό θωμάς διηυθύνετο πρδς τήν καλύ

βην έντδς τής όποιας έλαμπεν ασθενές 
φώς, έστάθη πρδ αυτής έπί πολύ μή 1 

τολμώ>ν νά ποίηση ούδέν κίνημα, όπερ 

νά προδώση τήν παρουσίαν του.
Ή σελήνη έπληοίαζεν είς τήν δύσιν 

της καί ό νέος θωμάς έμενεν έτι είς τήν 
θεσιν εκείνης, οτε είς λυγμός φθασας μέ- 
χρις αύτοΰ έζύπνησεν αύτδν τοϋ ληθάρ- 
γου είς δν ήτο βεβυθισμένος, τις οίδε τι 

σκεπτόμενος ... δεύτερος λυγμός ήναγ- 
κασεν αύτδν νά στραφή πρδς τδ μέρος 
τών μεγάλων καλάμων. Ήσύχως είσέδυ

σε πρδς τδ μέρος έκείνο, άναμέσον τών 

ύψηλών χόρτων.
"Οτε δέ έπλησίαζε πλέον νά φθάση 

r. είς τό τέλος τής νήσου πρδς τήν πηγήν 
δηλαδή τοϋ ρύακος, ό Θωμάς παρετή-

I ρήσε μετά τρόμου, τήν δυστυχή "Ανναν 
■ Ισταμένην έπί άποτόμου βράχου πολύ 

Κ ύπερέχοντος τοΰ ρύακος, λίαν άνοικτοϋ, 
I1 καί βαθέως δντος είς τούτο τδ μέρος.
έ Ή "Αννα Ισταμένη έπί τοϋ άποτόμου 
II τούτου βράχου, έφαίνετο ή ατυχής ώσεί 

έμελλε νά δώση τέλος είς τήν άθλίαν 

gjr ζωήν της.

ΗΙΗΗΕΑ
--- —

Λαμπραζ πανηγυρικώταται και μτΟ' ύπερ- 
βαλλούσης φαιδρότητος έτελέσΟησαν και έ- 
φέτος αί τελεται τών γραμμάτων παρ’ ήμϊν.

Άλν.Οη πανηγυριν έτελει ·/; πόλις τρ.Άν τγ 
Κυριακή 21 λζ,ξαντός· τεσσαρα άνώτερα έκπαι- 
^ευτά,ρια τζ.ς πόλεώς μας, δύο άρρενων και δύο 
9.-.λέων, ηνοιγον τάς θύρας αύτών πρδς τδ δημό
σιον, όπως δείξωσιν αύτω τά άποτελέματα έ

τησίας διδασκαλίας, έτησίας πνευματικής κα- 
τανο·ήσεως, ηνοιγον τάς θύρας αύτών πρδς τδ 
δημόσιον ινα έκαστη σχολή και δημοσίως άν- 
ταμείψ/) τους κόπους τών ευθαλών τέκνων, διά 
της έπιδόσεως άπολυτ/ρίων, άπερ διζνοίγουσιν 
αύτοϊς πολλώ εύρύτερον τδ στάδιον της έν τώ 
πολυκυμάντφ βίφ σταδιοδρομίας των, παρ’ ων 
πολλά τδ έθνος ημών προσδοκά.

— Τοιαύτας έορτάς τών γραμμάτων, άς έν 
συντόμω καθήκον ήγούμεθα σκιαγραφησαι, έ- · 
τέλεσαν έν Πέραν τήν μέν πρωίαν τδ γνωστότα- 
τον Ελληνικόν Λύκειον τδ ύπδ τοϋ κ. Χρ. Χα
τζή Χεηστου πάνυ. έπαξίως διευθονόμενον, τδ 
Έλληνικδν Έκπαιδευτήριον τοϋ κ· Ίωάννου Βα- 
σματζίδου και ήΠαλλάς· μετά μεσημβρίαν δέ 

τδ Ζάππειον παρθεναγωγεΐον.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΤΚΕΙΟΝ

Περί τήν δεκάτην και ήμίσειαν περίπου ώραν 
τδ πλήθος έπλήρωσε τήν εύρείαν τοϋ περικαλ
λούς 'Ελληνικού Συλλόγου αίθουσαν τήν είς τδ 
Έλληνικδν Λύκειον προσφερθεϊσαν πρδς τέλεσιν 
τής τελετής, ήτις ήρξατο διά τής έπιδόσεως 
τών πτυχίων, μετά τήν έπίδοσιν τών οποίων, ά- 
νελθών τδ βήμα ό διευθυντής τής σχολής μετά 
μεγάλης συγκινήσεως έξεφώνησε καταλληλότα- 
τον λόγον μεστδν σοφών παραγγελμάτων πρδς 
τούς δέκα τελειοδιδάκτους τοϋ Ελληνικού Λυ
κείου, οδς μετά πολλοΰ κόπου παραδίδει τή) κο·.-
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νωνίζ ό Αξιέπαινος γυμνασιάρχης. Κατελθόντος 
τοϋ βήματος τοϋ τής ήμέρας άγορητοϋ έν μέσω 
παταγωδών χειροκροτήσεων τοϋ παρισταμένου Α
κροατηρίου, Ανήλθε τδ βήμα είς τών τελειοδιδά- 
κτων Απαγγείλας Αποχαιρετήριον λόγον, δι- 
ερμηνεύων πρδς τήν σχολήν τά εύγνώμονα αι
σθήματα και τών ετέρων συναδέλφων αΰτοϋ. Ή 
αληθή άρχαϊκδν χαρακτήρα φέρουσα αυτή τελε
τή έπεσφραγίσθη διά καταλληλοτάτης προσφω- 
νήσεως τοϋ μεγάλου τών πατριαρχείων αρχιδια
κόνου αντιπροσώπου τής Α. θ. Π. πρδς τους τε- 
λειοδιδάκτους.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΗΡΙΟΝ

Έν συρροή άρκετοΰ πλήθους έτελέσθη καί ή 
τοϋ Έλ. ’Εκπαιδευτηρίου τελετή Αρξαμένη διά 
τής Αναμέλψεως έμμελοϋς ωδής πρδς τήν Α.Θ.Π. 
τδν οικουμενικόν πατριάρχην, ον Αντιπροσώπευε 
δ μέγας Αρχιμανδρίτης, και δύο ετέρων ωδών, 
μετά τδ πέρας τών οποίων Ανελθών τδ βήμα ό 
τής σχολής διευθυντής κ. I. Βασματζίδης Ανέ
πτυξε τάς περί Αγωγής και ηθικής διαπλάσεως 
Αρχάς, έφ’ ών έρείδεται δ σκοπδς τοϋ έκπαι- 
δευτηρίου.

Έν τέλει εύχαριστήσας τοϊς γονεϋσι διά τήν 
εμπιστοσύνην, ήν πρδς αύτδν έπεδείξαντο έμπι- 
στεύοντες αϋτώ τήν Αγωγήν τών παίδων αύτών 
Ανήγγειλεν τήν εις τήν διεύθυνσιν πρόσληψιν τοϋ 
κ. Τσούλκα.

Κατελθόντος τοϋ βήματος τοϋ κ. Βασματζίδου 
ήρξατο ή Ανάγνωσις τών βαθμών και ή είς τους 
Αριστεύσαντας έπίδοσις τών βραβείων, μετά τήν 
διανομήν τών δποίων Ανέμελψαν ίτερζ έναρμό- 
νια άσματα έπισφραγίσαντα τήν τελετήν.

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΛΛΑΔΟΣ

Άν και πρδ τής όρισθείσης ώρας ήλθομεν έν 
τή «χολή ταύτη όπως Ανετωτέραν εύρωμεν θέ
σιν, έν τούτοις δυσκόλως εύρομεν τοιαύτην άτε 
τής Ανθοστολίστου αιθούσης οΰσης σχεδδν πλή
ρους πρδ πάντων έκ τοϋ ωραίου φύλου ού οί ύψι- 
πετεϊς πίλοι εις ολίγους έπέτρεπον τήν θέαν τής 
λαμπρώς κεκοσμημένης αιθούσης έξ Ανθέων τα
πήτων και λοιπών. ’Ακριβώς, και εύτυχώς κα

τά τήν ώραν τής ένάρξεως Αφίκετο ή Α. θ. II. 
συνοδευομένη ύπδ τών μελών τοϋ συμβουλίου, 
πολλών κληρικών και λαϊκών, δν άμα ίδών δ 
χορδς τών μαθητριών ήρξατο ψάλλων ύμνον 
πρδς τήν Α. Λ. Μ. τδν Σουλτάνον, ειτα δέ 
πρδς τήν Α. Θ. Π. τδν Πατριάρχην.

Ένώ δέ δ χορδς έ πανειλημμένως άνέμελπε 
διάφορα λιγύφθογγα άσματα έπισπών ούτω 
παταγώδη χειροκροτήματα, αφίκετο δ πρεσβευ
τής τής Ελλάδος κύριος Κουντουριώτης και δ 
Γενικός πρόξενος κύριος Μαυρομμάτης, οτε και 
ήρξατο ή λογοδοσία τής διευθυντρίας κυρίας 
Σμόλτσε δμιλησάσης περί τής καταστάσεως 
τής σχολής, περί τοϋ Αριθμού τών μαθητριών, 
Ανερχομένου είς διακοσίας και δύο, έξ ών ή Α- 
νωτάτη τάξις, Αριθμεί 17 ών αί μεν 7 έ'λαβον 
τδν βαθμόν άριστα, αί 9 τδν βαθμόν πάνυ κα
λώς καί 1 τδν τοϋ καλώς· έν τέλει ή Αξιότιμος 
διευθύντρια έξέφρασε τάς εύχαριστήσεις τώ τε 
συμβουλίω και τώ προσωπικώ τής σχολής.

Τήν δέ τοϋ Συμβουλίου λογοδοσίαν έδωκεν δ 
κ. Γκιών όστις, έκτος πολλών άλλων άπερ έν 
τή λογοδοσία αύτοϋ έξέθηκε, έξέφρασε τάς ευ
χαριστίας τοϋ συμβουλίου τή διευθυντρία κ. 
Σμόλτσε.

Ό κ. I. Άριστοκλής άντιπροσωπεύων τήν 
Α. Εξ. τδν υπουργόν τής παιδείας Μουνίφ πασ- 
σάν έξέφρασε τήν λύπην τής Α. Εξ. μή δυνη- 
θείσης νά παραστή αύτοπροσώπως έν τή λαμ
πρά ταύτη τών γραμμάτων εορτή. Πρδς τδν 
κ. Άριστοκλήν Απήντησεν έκ μέρους τοϋ συμ
βουλίου δ κ. Σαρακιώτης έκθέτων τάς χάριτας 
άς οφείλει ή Παλλάς πρδς τήν Α. Εξοχότητα 
καί πρδς τήν A. Α. Μ. τδν Σουλτάνον υπέρ ού 
ήκούσθησαν ζωηραί ζητωκραυγαί.

Ή τελετή έπεσφραγίσθη διά λογυδρίου έκφω- 
νηθέντος ύπδ τής Λ. θ. Παναγιότητος τοϋ πα- 
τριάρχου.

ΤΕΛΕΤΗ ΖΑΠΠΕΙΟΤ

Ακριβώς περί τήν 2 μ.μ. ώραν, δτε εΐσήλθεν είς 
τήν μεγαλοπρεπή τοϋ Ζαππείου αίθουσαν ή Λ.θ. 
Παναγιότης δ οικουμενικός πατριάρχης μεστήν 
ύύσαν έκ πλήθους έκατέρου τών φύλων ήρξατο,

καί τήν καρδιά τήν άμοιρη μέ δάκρυα π« 

μέ δάκρυα θερμότατα, σαν ’κείνα οπού χύνει, 
έκεϊνος, πού τής μάννας του τήν Αγκαλιά 

[Αφίνει, 
καί θά ριφθή ’ς τδν πόλεμον μέ τάς θερμάς 

[εΰχάς της 
έλπίζων μόνον νά σωθή καί μέ τάς συμβου- 

[λάς της.
’Έτσι βουρκόνει κ’ είς ήμάς ή δύστυχη καρ- 

[δ^ά μας
τήν ώρ’ αύτή πού φεύγομεν Απ’ τή θερμ,ή φω- 

[λγά μας!
Απ’ τήν Αθώά μας φωλγ,ά τοϋ προσφιλούς 

[Ζαππείου 
ποϋ ήτο σκέπη Αληθής τού παιδικού μας 

[βίου- 
πού δσφραινόμεθα ’ς αύτήν τδ μύρον τής παι- 

[δείας, 
πού ήτο πάροχος θερμής, μεγάλης προστα

σίας.
Άλλ’ ήλθ’ ή ώρα, φίλαι μου ! Χαϊρε, γλυκερά 

[μητέρα !
χαϊρε, αγκάλη τρυφερά, πάσης προσφιλε- 

[στέρα !
~Ησο για ’μάς παρηγοριά, μάς ήσο προσκε- 

[φάλι,
είς σέ εύρίσκαμε στοργήν, άκένωτον ς’μεγάλη. 
Ήξεύρεις πώ5 ειν’ δώδεκα τά χρόνια πώ’ 

συζοϋμε,
καί τώρα ήλθε ή στιγμή ποϋ θ’ Αποχωρι- 

σθοΰμε!
Μητέρα ! δέξου δι’ αύτδ τά δάκρυά μας μόνο, 
τά δάκρυα τού χωρισμού ποϋ χύνομε μέ πόνο. 
Καί πίστευσον, μητέρα μας, πώς τήν πολλήν

I [στοργήν σου
τούς κόπους καί τήν μέριμναν, τήν Αγαθήν 

[ψυχήν σου, 
πώς δέν θά λησμονήσωμεν ποτέ ένόσω ζώμεν, 
άλλά μ’ εύλάβειαν πολλήν πάντα θά σ’ ά- 

[γαπώμεν.
Σ’ έσάς δέ ποϋ μάς τρέφετε με γάλα τής 

[παιδείας,
-ούς χορηγοϋντας πατρικώς τδ φώς τής Α- 

[ληθείας, 
Σ’ έσάς, ώ άνδρες Αγαστοί, τδ χαίρετε φω- 

[νοϋμ.εν, 
δι’ όσους κόπους λάβετε θερμώς εύγνωμο- 

[νοϋμεν.
Μά, φίλαι, πού πηγαίνομεν ; γχά διέτε έκεΐ 

[πέρα, 
δέν θ' Αποχαιρετήσωμε τδν προσφιλή πατέρα;

ή τελετή διά ύμνων ψαλομένων ύπδ τών μαθη
τριών πρδς τήν A. Α. Μ. τδν Σουλτάνον πρδς 
τήν Α. θ. Π. τδν πατριάρχην καί πρδς τδν με- 

γαλώνυμον ιδρυτήν.
Κατόπιν δέ Ανήλθε τδ βήμα δ πρόεδρος τοϋ 

διοικητικού συμβουλίου κ. Ξ. Ζωγράφος, οστις έ
ξέθηκε τδν Αριθμόν τών Απδ τής ίδρύσεως τοϋ 
Ζαππείου μέχρι τής σήμερον φοιτησασών μαθη
τριών Ανερχομένων είς 2, 357. Τδ βήμα κα
τήλθε δ κ. Ζωγράφος Αναγγείλας προσέτι τήν 
Ανέγερσιν παρά τήν κλίμακα Ανδριάντος τού ί- 

δρυτοΰ.
Τόν κύριον Ζωγράφον διεδέξατο δ κ. Ν. Ψυ- 

χάρης Απαγγείλας έκ στήθους τουρκιστί προσ- 
φώνησιν καταλήξασαν εις ευχήν ύπέρ τοϋ ά- 

νακτος.
Τούτον δέ πάλιν διεδέξατο δ κΒουτυράς γε

νικός γραμματεύς τοϋ συμβουλίου, θέμα κύριον 
έ'χων έν τώ λόγω του τήν έλληνίδα έν τή Αρ- 

χαιότητι.
Μετά τήν έπίδοσιν τών πτυχίων ή Αξιότιμος 

διευθύντρια κ. Καλλιόπη Κεχαγιά Απήγγειλε 
πρδς τάς Αποφοιτώσας μαθήτριας συγκινητικω- 
τάτην προσφώνησιν, ήτις Απέσπασε τά δάκρυα 

τών μαθητριών καί πλείστων έκ του Ακροατη
ρίου. ’Ακολούθως ή έκ τών τελειοφοίτων παρθε- 
γωγών δεσποινίς Σωσάννα Σαράφογλου Απήγ
γειλε τδ Ακόλουθον Αποχαιρετήριον ποίημα . . .

Άκτινολάμπ’ Απδ χαράν τδ Ζάππειόν μας 
[πάλιν, 

θαρρείς πώς έχει Πασχαλιά, πανήγυριν με- 
' [γάλην !

Ίδέ ! σαν λούλουδ’ Ανοικτό π*  δ μόσχος τδ 
[μαγεύει 

καί πεταλούδες χαρωπαΐς έπάνω του σωρεύει, 
παρόμοια τους κόλπους του Ανοίγει μοσχο

βόλους 
καί δέχεται τδ Ζάππειόν τους φιλομούσους 

[όλους !
Είναι γλυκύ, ώς φαίνεται, τδ μύρον όπου δί- 

[νει, 
καί τόσον όλων σήμ,ερον τδ πρόσωπον φαι- 

[δρύνει!
Άλλ’ είς ήμάς γλυκύπικρον, φίλαι μου, τδ 

[χαρίζει
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Q όσο καί άν ειν’ μχχ.ρχν ή άγαθή κχρ_ 
[δ^ά του 

*ζ αισθανθώ τί θά τον’ πουν τα προσφιλή 
[παιδιά του.

ΧαΤρε, πατέρα ! καύχημα τοϋ έθνους καί 
. . χ [ελπίδα

που οίοεις το χαμόγελο εις τή πτωχή πα- 
, » [τΡ’·δα.

Το ονομά σου μέ πολλήν αγάπην εύλογουμεν 
»ι’ όσα μας έδώρισες θερμώς εύχαριστοϋμεν.

Επεστεψε δέ την δλην τελετήν ή πατριαρ
χία προσφώνησες, μεστή ύποθηκών πολυτίμων 
κκί παραινέσεων, καί ουτω διελύθη τό άκροα- 
τηριον άποφέρον λαμπροτάτας εντυπώσεις.

WWW

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ROYATTV.

Ασμα της Μαργαρίτας έν τώ Φάουστ 

Τόϋ ΓΚΑΙΤΕ

Έζουσ’ ένα καιρό στής Θούλης τό νησί 
εις βασιλιάς καλός μέ φίλη μιά χρυσή.

Στό στρώμα τό στερνό σαν πέθανε αύτή 
ό δώρο στό πιστό τόν φίλο παραιτεϊ.

Μ^α πλόσκα ήταν χρυσή τό δώρο τής καλής 
ένθύμημα καλό αγάπης τής πολλής.

Σαν επιν δ πιστός στην πλόσκα τό κρασί 
με δακρυα πίκρα θυμεϊτο τή χρυσή.

Αλλ ήλθε καί σ’ αύτόν ή ύστερη στιγμή 
τα πλουτη τα πολλά με πίστιν άριθυ,εΓ.

Χωρίς νά λυπηθή αυτά κληροδοτεί 
καί μόνο τη χρυσή την πκόσκα του κρατεί.

Σ τήν άκρη στον γιαλό τούς φίλους του καλεϊ 
καί στρώνει ύστερινό τραπέζι στήν αύλή.

Γ’ά έσχατη φορά έκέρασε κρασί 
καί ήπιε μέ χαρα την πλόσκα τήν χρυσή.

Και μέσα στό γυαλό στενάζοντας πικρά 
σάν ήπιε τό κρασί τήν έρριψε μακρά. 

Έπνίγετο αύτή κ’ εκείνου ή μματ.ά 
έγίνετο θολή· κρασί δέν ήπιε πο;ά.

Η ΑΓΑΠΗΣΑ ΚΑΡΔΙΑ

Παρήλθον πλέον δι' έμέ τού έαρος τά 

[άνθη, 
έσοεσθη ή καρδία μου τελείως έμαράνθη. 

Η φυσις είναι δι’ έμέ νεκρά, αποθαμένη, 

γιατ ειν νεκρό τό σώμά μου, καί ή ψυχή 

[θλιμένη.
Τά πάντα πρέπει τέμξ μου, ώς ρόδα καί 

[ώς ία, 
ν ανθούν- πλήν μέ περικυκλοϊ μεγίστ’ 

[άπελπισία.
Θρηνώ καί κλαίω καί πονώ, πάντα άνα- 

[στενάζω, 
κ' έξ όλης τής καρδίας μου τόν θάνατόν 

[μου κράζω.
ΠοΟ είσαι θάνατε σκληρέ; έμέ πρέπει νά 

ει δε αν είσαι άξιος τόν πόνον μου νά άρης.

Ήννόησα τόν θάνατον, έπέστη ή στιγμή 

[μου, 
καθ θα αποχωρισθή το σώμα άπ’ τήν 

[ψυχήν μου.
Πλήν ςτήν ϋστάτην μου στιγμήν, σάς 

[συμβουλεύω, φίλοι, 
μή αγαπάτε έκ ψυχής, αλλά μόνον μέ 

[χείλη. 
Ε. Μ.

Η ΔΤΣΙΣ

’Από ’ψηλά τής γής βουνά 
στά σύννεφα τά μελανά 

τό μέλλον ·νά γνωρίσω, 
πήτε με είπα καί πονώ 
νά μάθω τί θέ νά γενώ 

τόν κόσμον σάν άφήσω.
Τά σύννεφα βιαστικά 
τέτοια μοϋ είπαν μυστικά 

νά μάθης είναι κρίμα 
γιά δέν τά είδε στήν ζωή, 

παρά τών φύλλων ή όοή 
δ Χάρος καί τό μνήμα.

Ποτέ σ’ αύτά νά μή δοθής, 
γιατί φιλόσοφος βαθύς

Σωκράτης έάνγίνης 
καί άκουσθής παντού τής γής 
τό μέλλον πάλι δέν θά δής 

σ’ τά σκοτεινά θά μείνης. 
Μ’ άν ήσαι έρημο πουλί 
κ’ ή μοίρα σου σκληρά πολύ 

άν έχασες τό ταίρι, 
άν δέν έλπίζης σέ μεργιά 
νά βρής καμμιά παρηγοριά 

άρώτησε τ’ αγέρι.
Τ’ άρώτησα σάν σπλαγχνικό 
νά μου είπή τό μυστικό 

άφοΰ παντού γυρίζει, 
Αύτά μού είπε πού ζητάς 
καί ούρανό καί γή ’ρωτάς 

μόν’ δ Θεός γνωρίζει.
Αλλά δ ήλιος τήν αύγή 
διίχνει δλόφωτος στήν γή 

πώς δέν τον σβύνει δύσι· 
στήν δύσι της καί ή ζωή 
μ' δλη τού Χάρου τήν πνοή 

πιστεύω νά μή σβύση.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολλούς ηχούσαμεν μετ’ επαίνων έκφραζομέ- 
νους περί τοϋ έν Πέραν έναντι της Concordia 
ζυθοπωλείου τοϋ κ. Κ. Λάλα. Καθαμότης, ταχύ- 
της περί την υπηρεσίαν, πεμποίησις εκτατός 
τών πελατών, πρό πάντων δέ άρίστη ποιότης 
ζύθου καί φαγητών της ώρας, έν μικρώ άνέδειξαν 
την Brasserie Autricienne καί κατέταξαν 
αύτήν εις τήν σειράν τών πρωτίστων καί καλ
λίτερων ζυθοπωλείων. Καί δέν ήδύνατο νά γείνγ 
άλλως, άφοϋ ό διευθυντής κέκτηται άπασαν τήν 
πρός τοϋτο πείραν καί ικανότητα καί μόνην μέ
ριμναν έχει τήν εύχαρίστησιν τών θαμώνων τοϋ 
ζυθοπωλείου αύτοϋ.

ΙΊΟ1Κ1ΛΑ
—ο---

— Διατί έφυγες άπό τήν πρώτην σου Κυρίαν 
(ήρώτα Κυρία της τήν νεοφερθεϊσαν αύτή ύπη- 
ρέτριαν).

— Διότι ήτον άρρωστη, Κυρία, καί φοβή
θηκα μή κωλύσω.

— Καί τί ασθένειαν είχε ;
— Άπόβαλλε, Κυρίά μου, άπόβαλλε.

— Τί άναγινώσκετε παρακαλώ, Κυρία ; (ή
ρώτα φιλάρεσκος τις νεανίας νεάνιδα άναγινώ- 
σκουσαν) [όεβαίως ερωτικό·' τι μυθιστόρημα.

__  "Οχι! (άπήντησεν εκείνη) άλλα τούς μύ
θους τοΰ Αισώπου.

— Καί σάς άρέσει λοιπόν ή ό μ ι λ ί α τών 
ζ ώ ω ν ;

___Πολύ μάλιστα (άπήντησεν πάραυτα 
εκείνη κλείσασα τό βιβλίον καί άτενείζουσα 
αύτόν).
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ΛΙ^ΙΙ ΜΑ. Λ'.
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Είμαι λέξις δυσύλλαβος 
μέ 1ξ δέ γράμματά κχα 

και μέ προφέρουν δύσκολα 
τά άμελή παιδάκχα

Νήσος είμαι έπίσημος 
και ίερά συνάμα 

χ επάνω μου έγένετο, 
έζαίσιόν τι. θαδμα.

Τδ πρώτον δμως γράμμα μου 
άν κόψγς μ’ εύκολίαν

και τόνον είς τήν λήγουσαν 
άν θέσης τήν βαρεϊαν

άμέσως πνεύμα γίνομαι 
μέ δίχως απορίαν.

Αίδ. Παππ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Λύσις τοΰ Β'. Αινίγματος

Ό γραφικός μου κάλαμος 
τδ αίνιγμά σου λύει 

καθώς τδ άστρον τής αύγής 
τδ σκότος διαλύει.

Παιδιά του ειν’ τά γράμματα 
ποτόν του ή μελάνη 

ήν. άν δε πίη άδύνατον
τήν γένναν του νά κάμνη.

Τά τρία άδελφάκι,α του
οί τρεις εΐν’ δάκτυλοί μου 

οϊτινες και τδν όδηγοϋν
ώ Λόγιε Ερμή μου.

Αίδ. Παππ. Καλλίνικος

Πρδς άποφυγήν παρανοήσεων έν τώ μέλλοντι, 
δηλοϋμεν δτι τά έν τώ «Λογίω Έ.μή» δημοσι
ευόμενα τά μή φέροντα ύπογραφήν τινα πηγά- 
ζουσιν έκ τής διευθύνσεως τοΰ Πεοιοδικοϋ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.
Εις έκάστην τών 49 στιγμών τοΰ επομένου 

σχήματος νά τεθή είς άριθμδς άπδ τοϋ 1 μέχρι 
τοΰ 7 ούτως, ώστε 'τδ κεφάλαιον τής προσθέ- 
σεως τών άριθμών τούτων, γινομένης καθέτως 
άμα όριζοντίως και διαγωνίως, νά ήναι ό ά
ριθμδς 2 8

..... =28
........................................................=28
........................................................=28
........................................................=28
........................................................=28
........................................................=28
................................................ =28 

= 28 28 28 28 28 28 28

ΓΡΙΦΟΣ Γ'·

Α. Αδ.


