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ΠΕΡΙ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΝ
(ΚΑΤΑ ΛΑΜΑΡΤΙΝΟν)

Και πρώτον, τί έστι πολιτισμός; Ή ατμό
σφαιρα ενός λαοΰ· τό σύνολον Αληθειών, διανοη
τικών δυνάμεων, ιδεών, θρησκείας, νομοθεσίας, 

ηθικής και αρετών έν τώ μέσω τών οποίων γεν- 
νώμεθα και άποθνήσκωμεν, κατά την δείνα ή 

δείνα έποχήν τοΰ κόσμου.
Τίς δ’ ή Αποθήκη ή περιέχουσα τούς καταλό

γους της θρησκευτικής και ήθικης ταύτης κα- 
ταστάσεως τών λαών, κατα τάς διαφόρους χρο

νολογίας της ύπάρςεως αυτών; Ή ιστορία. Ή 
Ιστορία έστιν ό γεγραμμένος κόσμος, τό Ανθρώ
πινον γένος έν Αναγλύφφ περιέχοντι έγγεγραμ- 
μένα πάντα τά μνημεία αύτοΰ, περιλαμβάνον- 
τι τήν ψυχήν τήν ζωήν, τήν κίνησιν, τόν λό
γον, ένώπιον τών γεννηθέντων και γεννηθησο- 
μένων Ανθρώπων, και παριστώντι διά τήν έκ- 
μάθησιν τό μάθημα και τό παράδειγμα τοΰ 
μέλλοντος, τό αιώνιον δράμα τής Ανθρωπότη
τας έν τώ μεγάλω τούτω σταδιοδρομίω τώ πε- 

ριστοιχουμένω ύπό τάφων, ών ή κόνις έστιν αύ- 
τώ λείψανον τοΰ πρό ήμών ύ—άρζαντος Ανθρώ
που. Ή ίστομα έστι τό θέαμα έκεΐνο τών 
Ανθρωπίνων πραγμάτων είς ά δέδοται ήμϊν νά 
παριστάμεθα διά τής μνήμης, ότέ μέν διά 
τοΰ θαυμασμού και τής έπευφημίας, ότέ δέ 

μετά φρίκης και Αποστροφής, έφ’ όσον παρίσταν- 
ται έπι τής σκηνής ή Αρετή ή τό έγκλημα, 
ή βαρβαρότης ή δ πολιτισμός, Αλλά πάντοτε 

μετ’ ώφελείας ύπέρ τής ιδίας ήμών βελτιώσε- 
ως. Ή ιστορία, ένι λόγω, ύπάρχει διά τόν λαόν 
ο,τι ή δύναμις τοϋ Αναμιμνήσκεσθαι διά τά ά - 
τομα, δ δεσμός τής ενότητας και τής διαιωνήσε- 
ως μεταξύ τοΰ ήμετέρου όντας τής χθές και τοΰ 

τής σήμερον, ή έν ήμϊν βάσις πάσης πείρας, 
και διά τής πείρας τό μέσον πάσης τελειποιή- 
σεως και προόδου πρός τόν πολιτισμόν ενός 

λαοΰ. Μετά τής ιστορίας, οΰδεμία Ανάγκη ε
τέρου μαθήματος· αύτη γινώσκει τά πάντα, 

περιέχει τά πάντα, λέγει τά πάντα, και, Αντί 
νά λέγη ταΰτα διά πτερωτών λόγων διερχο- 

μένων διά τοΰ ώτός χωρίς νά καταλέίπωσι ί
χνος, λέγει ταΰτα διά καταπληκτικών καί πα
θητικών πράξεων. Καθίστησι τήν σφόδρα πά- 

σχουσαν έξ έντυπώσεων ήμετέραν καρδίαν τόν 
συμπαθητικόν δράστην τών παρωχημένων σκη
νών, έγγράφεται έν τοϊς δφθαλμοϊς ήμών διά 
τών ήμετέρων δακρύων, έν τή καρδία ήμών 

διά τής κινήσεως τοΰ ήμετέρου αίματος· μετα- 
μορφοΐ ήμάς διά τοΰ ένθουσιασμοΰ ή διά τοΰ 

οίκτου οΰςπερ μεταδίδουσιν ήμϊν έκ τοΰ προσώ

που τών ηρώων έκείνων, τών σοφών ή τών θυμά
των έκείνων, άπερ δέν συγκροτοΰσι πλέον εϊμή 

μίαν καί τήν αύτήν ψυχήν καί τήν αύτήν μεθ’ 
ήαών σάρκα· καί έπειδή ή Απόστασις τών γε

γονότων καθίστησιν ήμάς μάλλον άμερολήπτους 
καί ή άμεροληψία καθίστησιν ήμάς δικαιοτέ-
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ρους, έπωφελούμεθα ηθικώς ετι μάλλον το θέα
μα της ιστορίας παρ' αύτό τό θέαμα τών πα
ρόντων πραγμάτων. Ενώπιον τών άνυπάρκτων 
ήδη ανθρώπων, ούδέν άλλοιοΐ την συνείδησιν 

ημών. Δι' ημάς ούτε προσωπικόν έν αύτοΐς 
συμφέρον υπάρχει πρός ήμε τέραν διαφθοράν, ού
τε δημοτικότης έκθαμβοΰσα ημάς, ούτε μη 
δημοτικότης άποκρούουσα*  θεώμεθα και μελε- 

τώμεν, αίσθανόμεθα και κρίνομεν μετά της 
άφιλοκερδείας και τού άλαθήτου συμπάσης της 
ήμετέρας ηθικής αίσθήσεως. Τό δέ εσωτερικόν 

συμπέρασμα άπασών τών ήμε τερών εντυπώσε
ων έστιν ή άποτροπίασις τού κακού και δ υ
πέρ τού αγαθού ενθουσιασμός. *Η  άρετη μεγε
θύνεται και ένδυναμοΰται παρά τοϊς προκε- 

χωρημένοις την ηλικίαν έθνεσι μετά τών εν
τυπώσεων και τών ιστορικών τούτων συμπε
ρασμάτων, και δύναταί τις είπεΐν χωρίς ν’ ά- 

πατηθή, οτι δ λαός δ έχων πλείονα Ιστορίαν 
διά τούτο δη έστιν δ μόνος λαός δ έχων πλεί.- 

νας τάς άρετάς.
Άλλ’ ήθελε είπεΐ τις πρός ημάς: πώς δύ

ναταί τις νά καθοδηγήση τον λαόν όπως με- 

λετήση την ιστορίαν, την πληκτικήν και σκο
τεινήν ταύτην γεωγραφίαν τών χρόνων;

Αύτη ακριβώς έστιν ή δυσκολία περί ής έ- 
σκέφθημεν σπουδαίως, και την δποίαν πειρώ- 
μεθα νά διευκολύνωμεν διά της μελέτης ταύ- 

της εχοντες ύπ’ όψει τό παρελθόν.
Ειπομεν λοιπόν καθ’ εαυτούς: «Ό λαός έσ- 

«τί πτωχός, στερείται χρημάτων, έτι δέ μάλ- 

«λον στερείται τού άπαιτουμένου χρόνου. *Γ-  
«πόχρεως εις τάς βιωτικάς άνάγκας ϊνα ποι- 
«ήται χρήσιν τού μεγίστου μέρους τών ώρών 
«της ήμέρας εις τόν χειρωνακτικήν εργασίαν, 
«όπως πορισθή διά τού εντίμου ημερομισθίου 

«της έργασίας ταύτης την κατοικίαν, την 
«τροφήν, την ενδυμασίαν, τό πυρ και τό ύ- 
«δωρ, δι’ εαυτόν, την γυναίκα, τά τέκνα, 

«τούς γέροντας, τούς έν τη οικία ασθενείς, 
«ούτε τό περισσώς άναγκαΐον έχει πρός άπό- 
«κτησιν τών βιβλίων έκείνων τών όγκοδών ά- 

«ποθηκών τών ιστορικών γνώσεων, ούτε τόν 
«χρόνον τόν άναγκαιούντα όπως άναφυλλίζη 

«τά εκατομμύρια έκεΐνα τών σελίδων ώς οί. 
«σοφοί διατρέχουσιν έν ταϊς βιβλιοθηκαις ών 

«μόνος δ κατάλογος έστιν άβυσσος, τά συγ- 
«κεχυμένα ταύτα άρχεϊα τοΰ ανθρωπίνου πνεύ- 
«ματος. Έκ τούτων δ’ έξάγεται, διά τόν 
«λαόν, βαθεϊα άγνοια της έπι της γης έγκα- 
λταστάσεως αυτού· διέρχεται άγνοών ο,τι πα- 
«ρήλθε πρό αύτού, δέν άναγνωρίζει μάλιστα 
«τα ίδια εαυτού ίχνη, υπάρχει ούτως είπεΐν 

«άλλοτριος έαυτω. Ό χρόνος δέν σύγκ-ιται δι’ 
«αύτόν είμή έκ τού μικρού έκείνου άριθμού 

«τών ήμερων, άς άριθμεΐ, κύπτων έπι τού 
«αρότρου ή τού επαγγέλματος αύτού, μεταξύ 
«της κοιτίδος εν η εκοιμάτο και τού νεκροτα- 
«φείου εις δ μεταβήσεται ϊνα κοιμηθη, άμε- 

«ριμνών περί τής προτέρας ύπάρξεως τής πρό 
«αύτού άνθρωπίνης οίκογενείας, άμεριμνών πε- 
«ρι τής μελλούσης ύπάρξεως αύτού. Λυπηρός 
«και αποτρόπαιος ορος τών κολάσεων τού λα- 
«ού, έξορία άνευ παραμονής και άνευ τής 

«αύριον !»
Τεχνίτης τις, λεγει δ κ. Λαμαρτΐνος, έκ 

τών εύπορωτέρων και Ικανότερων μεταξύ τών 
λοιπών έν προαστείω τινι τών Παρισίων, μεθ' 
ού ώμιλούμεν, πρό τινων ήμερών, περί τής 
σπάνεως τών ώρών, ών δ λαός ή δυνατό νά 

φεισθη έκ τού χρόνου τής έργασίας όπως ά- 
φιαιρώσει αύτάς εις τήν εαυτού διαπαιδαγώγη

σή, άπηρίθμει ήμΐν τήν χρήσιν τών στιγμών 
τής εβδομάδας ένός λεπτουργού· τών πάντων 
συμπεριλαμβανομένων, δέν ύπελείποντο αύτώ 
είμή τρεις ώραι τής έβδομάδος διά τήν άνά- 

γνωσιν. Προκειμένου όμως περί γεωργού, τί ή
θελε ν είπεΐ τις ; 'Ωραι τινές τής εβδομάδας, 
ιδού ολον τό κεφάλαιον τού χρόνου, ον δ λαός 
δύναται νά δαπανήση, έάν ύπάρχη οικονόμος 
έγκρατής και φιλόσπουδος, όπως διατελή ένή- 
υ.εοος τών ιδεών καί τού πολιτισμού τού αίώ- 
νος ένώ ζή και προσκτάται γνώσεις τινάς. 
Έκπλήττεσθε λοιπόν, οτι τό πνείμα ενός λα
ού βραδυπορεΐ όπως μετασχηματΐζηται! . . .

Τί λοιπόν δφείλουσι νά πράξωσι πάντες αί 
έπιθυμούντες, ύπό διαφόρους επόψεις, ϊνα χρη- 
σιιζεύσωσιν ώς δωρεάν όργανα τής ηθικής ά- 

ναχορφώσεως τού λαού, οί διανομείς του βιω I 
άρτου, ού κα’ αύτΓ.ΐ οί l&ot ελαβον δω- 

ρεάν; Δυο τινα:
Πρώτον, νά φροντίσωτιν δπω; εκπεσρ ου

τω,- η τι-χη τών προ- χρήσιν τοϋ λαού βιβλί
ων, ώστε ή τροφ η της διανοίας αύτών [Ληδεν 

ν’ άφκιρ/ί ουτω; είπεΐν έζ τη; ήαερησία; τρο

φή; τών ΰλικών άναγκών αύτών, κκι ει; κα
λό; εργάτη; τών -ξιετερων πόλεων, εί; εργα
τικό; Αγρότη;, δύνηνται, χωρι; ν Αποκόψω-

ίν τι·ίί·^ΛΊ άρτου άπό τών τέκνων δαυ

λόν άπό τή; εστία; τών γερόντων αύτών, 
παράσχωσιν αύτοϊ; συνάρ.α δια τινων^ προ; 
χρήσιν αύτών αναγνωσμάτων, τήν τροφήν, τό 
φ'ώ;, τήν παραμηθίαν, τήν άνάπτυξιν τών δια

νοημάτων αύτών. — θ ηθικό, βίο; <>.ρο, 50 έ 
κατοστά κατά μήνα, χάριν παραδείγματα;· 
τό τρίτον ένό; όβολοϋ καθ’ ημέραν, δύο ήμε- 

ρομίσθια εργασία; κατ’ έτο;! Τό άποθεματι- 
ζόν ταμεΐον τή; ψυχή; δι’ ολόκληρον τήν οι
κογένειαν τοϋ έργάτου τή; γή;, του τεχνίτου 
και τοϋ βιομηχάνου· ό ογκώδη; ηχο; τοϋ χαλ
κού, δν ό ελάχιστο; πτωχό; ρίπτει από και
ρού εί; καιρόν έν τη εκκλησία διά του; πενε- 
στέρου; αύτοϋ, ελεημοσύνη περί ή; δεν σκέπτε

ται πλέον άφοϋ ένεπιστευθη αύτήν εί; τόν θε
όν κιί ό μικρό; ουτο; φόρο; ό Αποτεινόμενο; 
εί; τήν διάνοιαν του λαού, διατεμνομενο;
ούτωσί άδιακρίτων κερμασίων μεταξύ άπασών 
τών ημερών και άπασών τών εβδομάδων τού 
|τους, εις δν ή μήτηρ οίκογενείας δέν διακρίνει 

μάλιστα οτι ελλείπει έν δηνάριον έκ τού οικονο
μικού βαλαντίου αύτής, ώς δεν διακρίνει οτι έλ- 
λείπει ίν τεμάχιον άρτου ύπό τό τραπεζομάν. 
δυλον, ότε άπέκοψεν tv ένδυμα διά τό ορφα
νόν οπερ έκλαιεν εις τήν θύραν αύτής, καί ο- 

περ άπέρχεται κορεσθέν καί εύγνωμον.
Δεύτεοον, δε'ον νά περιορίσωσι τήν ηθικήν, 

τήν έπιστήμην, τήν ποίησιν, τήν Ιστορίαν, 
τόν πολιτισμόν διά τόν λαόν έν σμικρώ χω- 
ρω, ώς περιορίζουσιν έν σμικρώ ογκω καί έν 

μικρώ βαρει ολην τήν άποσκευήν 
ρου, τοΰ πεζού ή 
ναλογίσωσι το απολύτω:

τού όδαπο- 

ού στρατιώτου, όπως ά- 
άναγκαΐον τής οδού 

πρό; τά; δυνάμει; τοϋ Ανθρώπου, οστι; φερει 
τό παν και οστι; βαδίζει πεζ·71. Δέον νά διανεί

μω τι; αύτώ και περιορίση τ’ Αναγνώσματα 
αύτοϋ εί; έλάχιστον αριθμόν ώρών κατά μή
να, καθ’ εβδομάδα, καθ’ ημέραν εί; τρόπον 
ώστε τοιαύτη μελέτη δι’ ήν άλλοι δαπανώ- 

σιν ολόκληρα έτη δι’ αύτήν νά περατοϋται έν- 

τός λεπτών.
Δίον λοιπόν ν’ άρχίσωμεν χπο της ιστορ^χ, 

πρώτον, διότι ή Ιστορία ύπήρχεν εξ όλων των 
Ανθρωπίνων μελετών ή πλείου; περιέχουσα δι

δασκαλία;, πράγματα και ιδέα; μετά πλειό- 
ι νων γεγονότων διότι ή άφήγησί; έστιν ή δη- 

μοτικωτέρα και έπαγωγοτέρα μορφή τή; πει-.
I θοϋ;· διότι σύμπασα ή Ανθρωπότη; έστι τό 

Αντικείμενον τό μάλλον ενδιαφέρον τή Ανθρω- 
πότητι, καί διότι αύτό; ό κόσμο; δέν είναι κα

τά βάθο; είμή μεγάλη καί διανοητική άφήγη- 
σις τών αιώνων πρός τούς αιώνας, ή εύποιια 
τών άνθρώπων, το ποίημα τού θεού .

Πράγματι δέ πάς άνθρωπος, διερχόμενος έ
πι τής γής ταύτης, δέν ποιήται αιωνίως καθ 
εαυτόν τάς δύο ταύτας έρωτήσεις: « Πόθεν έρ
χομαι ; πού είμί; Άν δέ φιλοσοφίαι και θρη- 

σκείαι άπαντώσι πρός αύτόν έν τη ύπερφυσική 
τάξει, χωρίς έν τοσούτω αί δύο αύται ερωτή

σεις νά παύωσιν άνανεούμεναι άπο αιώνας εις 
αιώνα παρά παντός άνθρώπου [έρχομένου εις

τόν κόσμον τούτον.

Έν δέ τη τάξει τού καθαρώς ανθρωπίνου 
πολιτισμού, ό άνθρωπος ποιείται καθ’ εαυτόν 
έπίσης τάς δύο ταύτας έρωτήσεις: «Πόθεν 
έρχομαι; πού μ ε τ α β α ί ν ω ; » Οί 
πλεΐστοι δέν λαμβάνουσι μόνον τόν κόπον ν’ 

άκούσωσι τήν απάντησιν, και περιέρχονται χω
ρίς ούδεν νά έγνώρισαν έκ τού μυστηρίου τού
του, τής ^ρχή? αύτού, τής πορείας και τού 
σκοπού*  πόσων οικογενειών ή κληρονομία υπάρ
χει άθάνατος, καί πόσαι δέν γνωρίζουσι ούτε 

τούς τίτλους αύτών ούτε τούς προγόνους.

(Ακολουθεί)
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Γ. ΕΥΓΕΝΙΔΟΙ*  «ΙΑΤΡΟΥ»

ΗΘΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑΙ 

Τί? M2UIE0? ΚΟΜΟ?
(*1δε  τεύχος Ε*.  σελ 98..

Ιό τελευταΐον πχρχδειγμχ της Μετανοίας 
υπεμ.φαινει την σπουδαιότητα τής Προσευχής 
zzi Νηστείας ώς τεκμηρίων εξωτερικών της έν- 
δομύχου Μετανοία;· οθεν έν πρώτοι; εΐπωρ.έν 

τινζ περί της Προσευχής.

Η προσευχή είναι έπίκλησις του Πλάστου 
οτε μέν προς αίτησιν χάριτος, 8τε δέ πρός ευ

χαριστίαν άντι τών πολλών και ποικίλων Λύ
του εύεργεσιών, ώς έπι τό πλεΐστον δέ συνενοΐ 
και τους δύο τούτους ορούς.

Γ<ν άναγκην δε μιας τοιαύτης εύχαριστίας 

ώ, καθήκοντος εκ μέρους τών πλασ άτων πρός 
,ον Πλάστην, άριστά ύποδεικνύει διάσημος τις 
Ιίίρσης ποιητής, έκφραζόμενος ωδε·

«Πασα πνοή ειναί τις χάρις, πάση δέ χά- 
ριτι προσήκει δόξα και ευχαριστία »· διότι ή τε 

ειςπνοη και έκπνοη τού ατμοσφαιρικού άέρος 
βΐσιν ευεργεσίαι. ων ούκ άνευ κινδυνεύομεν τόν 
λ’ ασφυξία; θ - νατον, και τοΰτο έν ^αστ-^ατι 

λεπτών τινών μόνον.
Τίς ούν δ άφρων τε καί άγνωμων δ δυνάμενος 

άρνηθηναι καί ύπεκτιμήσαι τήν έν πάση στιγμή 

ύωραυμ,ενην ήμ,ΐν έπιούσιον τροφόν τού άταο 
σφαιρικού αερος έμ,περιέχοντος δξυγόνον τε καί 
άζωτον, άναλόγως ταΐς φυσιολογικαΐς ημών 

άνάγκαις ;

Ιίς ο αχάριστος δ μη θεωρών καθήκον ιερόν 
την ενδιάθετόν τε καί προφορικόν καί πρακτικήν 

εύχαριστίαν αντί ενός τοιούτου ζωογόνου δώρου, 
πρός τόν παράγοντά τ- καί παρέχοντα δαψι · 
λως ανζ πζν δευτερόλεπτό» τά χηυ,ικά στοι^ 

χεια αύτού πάση τη βοταν.κή τε καί ζωολογι

κή ιεραρχία τών δντων ;
'Ο Πίρση; ποιχτ/); ένν.εϊ τ>,ν έκπληοωσιν 

»
. ούχαριστιας αντί πάσης πνοής >αί έν πζ- 

ση ειςπνοη τε καί έκπνοη, θεωρών αύτόν την 
δοξολογίαν ώ; καθήκον ήθικον άντι υΛνζ; τχ; 

ατμοσφαιρική; τροφ·^;, τιαραλειπομένου τοΰ κα- 
θήκοντο; τη; εύγνωμοσύνη; ειδική; παντί γένει 

τροφών τε κ ι ποτών και ένδυμκτων κζι λοι 
πών βιωτικών άναγκών. Άλλ’ επειδή « το μέν 
Πνεΰμα πρόθυμον ή δέ σαρξ άσθενη; έστί», δια 

τοΰτο ό άνθρωπο; μη δυνάμενο; έκπληρώσαι 
άκριβώ; το πνευματικόν τοΰτο καθήκον, οφείλει 

ιν’ αντικαθιστά αυτό κατά μέγα μέρο; δι’ έ'ο 
γων θεάρεστων.

Κζι έν τουτοις δ προφητάναξ Δαυίδ μεθ’ 

όλων τών βασιλικών δικαστικών καί στρατηγι
κών φροντίδων ηύκαίρει νά προσεύχηται επτά

κις της ήμέρας καί έλεγε*  « επτάκις της ήυ.ε- 
ρας ηνεσά σε έπί τά κρίματα της δικαιοσύνης 
σου ».

Έκ δέ τών ήμετέρων οί μέν κληρικοί άκο- 

λουθούσι τό ψαλμικόν ρητόν τό δέ μοναχικόν 
τάγμα τών ’Ακοίμητων έναλλάξ μέν άδιαλεί- 
πτως δέ ηνουν καί εύλόγουν τόν Πλάστην καί 
διατροφεα τού Παντός, κατά τό παράδειγμα 

τών ’Αγγελικών ταγμάτων έπιφυλαττομένων 

τών έορτασίμων ημερών, καθ’ άς ή προσευχή 
πρε'πει νά έκτεληται δημοσίως έν τοΐς ίεοοΐς 

ναοΐς, κατά τό πατροπαράδοτον σύστημα πα
σών τών θρησκειών της ύφηλίου.

Μειωθεΐσα δ’ έπί τοσούτον ή Προσευχή κα

ταντά χρέος ιερόν καί απαραίτητον, διά πάν
τα άνθρωπον, μή δυνάμενον άντικαταστήναι 
δι’ άλλων έργων δήθεν ώφελίμων, έπί προφάσε- 

σιν έν άμαρτίαις άδικαιολογήτοις- καθ’ ον τρό
πον άδ καιολόγητος καί δ ευεργετηθείς μεν ύπό 

τίνος, παρορών δέ τήν εύγνωμοσύνην έπί προφά- 

σει άσχολιών.

Ύπο φιλοσοφικήν έποψιν ή Προσευχή, ώς έ- 
πίκλησις καί δοξολογία τού Πλάστου καί δια- 

τροφέως τών απάντων, άναμιμνήσκει κατά τόν 
λογικήν σύζευξιν τών ιδεών τά πρός Αύτόν μ,’-ν 

υίϊκά, τούς δέ λοιπούς αδελφικά ήμών καθή
κοντα, καί παρακινεί ήμάς μηχανικώς είς τήν 
έκπλήρωσιν τών ηθικών καθηκόντων ώστε ή 
Προσευχή δύναται θεωρεΐσθαι ώς τό προσφορώ- 
τατον μέσον πρός έξημέρωσίν τε καί βελτίωσιν 

τών ήθών, άνυψούσα τόν άνθρώπινον νούν έ< τού 
υ.αταίου καί προσκαίρου τούτου κόσμου, είς τάς 
μεταφυσικάς ιδέας τής Αιωνίου Μακαριότητος 

τού πνευματικού κόσμου.
Ύπό υγιεινήν έποψιν, ή Προσευχή, ανακα

λούσα εις ισορροπίαν πάσας τάς διανοητικάς 
δυνάμεις, δύναται θεωρεΐσθαι ώς είδός τι γυ

μναστικής νοεράς έπιφερούσης τήν ψυχικήν γα

λήνην άναγκαιοτάτην τη οργανική ισορροπία 
τού σώματος. Μόνη ή παρηγοριά τής προσευ

Ο ΜΩΤΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΕΝΟΣ
ΤΑΣ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΑΣ

έν τη ίατρικη ’Ακαδημία τών Παρισίων περί 

τής πνευματικής καταπονήσεως, έξ ής πα- 
σχουσι πλείστοι τών μαθητών άμφοτέρων τών 
φύλλων έν Γαλλία, οί μέν φθισιώντες, οί δέ ύ- 

ποκείμενοι είς βραδύνοιαν, οί δέ καθιστάμενοι 
ανίκανοι δια τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν. Αί
τια δέ τούτου είσιν άφ’ ενός μεν ή πληθύς 
τών μαθημάτων, άφ’ ετέρου δέ ή έξαγωγη τών 

θρησκευτικών έκ τών προγραμμάτων τών σχολών, 

μέτοον άποτρέπον ολως τους μαθητας έκ της 
| ροσευχής τής μόνης δυναμενης θεραπεύσαι τ/(ν 

χής , δύναται νά καταπολεμη τήν άπέλπιδα 

σύγχυσιν καί ταραχήν τού νοός τήν προερχομε- 
νην έκ τής πλήθύος τε καί ποικιλίας τών βιω- 
τικών μεριμνών καί βασάνων, προλαμβάνουσα 
ούτω τήν δσημέραι έπιδημικώς αύξουσαν παρα

φροσύνην καί δή καί αύτοχειρίαν, έν ή άπόλ- 
λυνται τόσα θύματα τής ’Αθεΐας τε καί ά- 

θρησκείας, στερούμενα τού πνευματικού τής Προ

σευχής φαρμάκου.
Εσχάτως σπουδαιότατη έγένετο συζήτησις

έκ τής πληθύος τών μαθημάτων πνευματι
κήν καταπόνησιν καί νευρικήν έξαντλησιν.

Προκειμένου δέ περί τής Νηστείας, δ Θεό- 

πτης νομοθέτης θεωρών αυτήν μετά της προ
σευχής ώς μόνα μέσα τής έξιλεωσεως τού θε
ού υπέρ τών αμαρτιών, πρώτος αύτίς εδωκε 

τό παράδειγμά αύτών τοΐς Ισραηλίταις κα- 
θά διηγείται αύτός ούτος· « Καί έδεήθην έναν

τι Κυρίου δεύτερον, καθάπερ καί τό πρότερον 

τεσσαράκοντα ημέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας 
( άρτον ούκ έφαγαν καί ύδωρ ούκ έπιον) περί
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πασών τών αμαρτιών υμών, ών ήμάρτετε, 
ποιησαι τό πονηρόν έναντι Κυρίου τού θεού 
υμών τού παροξύναι αύτόν. Δευτ. ^θ'. 18.

Έάν τοίνυν δ Αθώος Μωϋσης έδε'ήθη και 
ένηστευσδ. ύπερ τών Αμαρτιών τού ενόχου λα
ού, πόσο> μάλλον χρεωστεϊ έκαστος προσευχε- 
σθαί τε και Νηστεύειν ύπερ τών εαυτού αμαρ
τιών ; επειδή δε ούδείς άνθρωπος αναμάρτη

τος, άρα πας τις δεΐται της προσευχής και 
Νηστείας υπέρ τών εαυτού αμαρτιών.

"Απορον δέ πώς οί Προτεστάνται άπορί- 
πτουσι Αδίκως και παραλόγως τόν δραστι

κήν ταύτην διαδηλωσιν της ενδομύχου και 

ειλικρινούς Μετάνοιας, αφού ώς και Όμάρ δ 
Χαλίφης αποφαίνεται ούτως « ή μέν Προσευ
χή άγει άνθρωπον μέχρι της ήμισείας οδού 
τού παραδείσου, ή δέ Νηστεία μέχρι της 

πύλης αύτού, ή δέ Ελεημοσύνη ανοίγει καί 
τόν πύλην».

Ύπδ υγιεινήν καί θεραπευτικήν εποψιν ή Νη
στεία ορίζεται Αναγκαιοτάτη προς θεραπείαν 

τε καί πρόληψιν πολλών οξέων παθών καί πα
θολογικών διαθέσεων.

Ζ. Βουχαρδάς μέλος της ιατρικής Άκαδη 

μιας τών Παρισίων λέγει ρητώς « Ούδεις παρα - 
γνωρίζει τά άξιόλογα Αποτελέσματα τής Νη
στείας καί διαίτης τόσον ώφέλιμα προς κατα
πολέμησή τού πυρετού καί μετρίασιν τών συμ

πτωμάτων τών οξέων παθών »,
Ή Νηστεία είτε Δίαιτα ερπιβόρος έπι σκο

πώ πένθους προς Μετάνοιαν καί Αποστροφήν έκ 

τών Ανομιών, μεγάλως διαφέρει τής απλής καί 
τυχαίας νηστείας είτε διαίτης, γινομένης έπί 

σκοπώ φιλάργυρου οικονομίας ή καί άνευ σκο
πού· (καθώς δ Επίκουρος έ νηστέυσε λέγων: 
* έτοίμως έχειν καί τώ Διι περί εύδαιμονίας 
διαγωνίζεσθαι, μάζαν έχων καί ύδωρ».)

Διότι έν τη πρώτη περιπτώσει δ Νηστεύων Α- 
π τεινόμενος πρδς τόν Πλάστην καί ούράνιον Βα
σιλέα, δμολογεϊ οσα τυχόν ήνόμησε, καί κα- 
θυποβάλλεται έκουσίως είς τήν Νηστείαν, ώς 

Ποινήν προς έξιλέωσιν τής θείας Δικαιοσύνης· 
ήπερ ώς παντεπόπτης επιβλέπει έκ τών ουρα

νών καί επισκέπτεται τόν ούτω μετανοούντα

Αντικαταπέμπουσα αύτώ τήν Άφεσιν καί δή 
καί τό Χάρισμα τής ζωογόνου πνοής έκ τής 
Αβύσσου τής Πνευματικής Ατμόσφαιρας τώ/ 

ούρανών, τής κατεργασαμένης καί κάτεργά- 
ζομένης τόν χούν είς οργανισμούς βοτανικού; 

τε καί ζωολογικούς καί Ανθρωπίνους.

Μερίς τις· μιας τοιαύτης πνευματικής καί. 
ζωογόνου Ατμόσφαιρας ούχί πλειον πάσης τρο

φής καί τον κών φαρμάκων τιμαται; ιδού ή. 
ηθική τε καί ψυχολογική αίτια τής οργανικής α

νοχής τών έν μετανοία νηστευόντων πιστών, 
ένισχυομένων μάλλον τή εισπνοή τού πνευ

ματικού Αέρος, καί λαμπρυνόμενων τώ φωτί 
τού θείου Πνεύματος· οθε*  ουδόλως άπορον ει- 

περ δ μέν Νομοθέτης τού παλαιού Νόμου δις, 
δ δέ τού Ευαγγελικού άπαξ ένήστευσαν τεσ

σαράκοντα Ημερονύκτια, προς συνταγήν τών 
νόμων τής Ζωής, Ύγίειας τε καί Ευδαιμονί

ας καί είς λογαριασμόν τών ύπ’ αύτών έγγυ- 
ουμένων τε καί νομοθετουμένων.

Τοιαύτη ή σπουδαιότης τής πνευματικής 

ατμόσφαιρας, ώς ζωτικού παράγοντός τε καί 

τροφής, παρεμφερούς μέν τώ Ατμοσφαιρικώ αέ
ρι, ( Απαραιτήτως καί διαρκώς Αναγκαίω πρδς 
ζωικήν Αναπνοήν ) Αλλά πολλώ μάλλον ζωτι- 

κωτέρας, καθόσον αυτή κατεργάζεται καί με- 
ταμορφοΐ τόν χούν είς ζωικούς οργανισμούς, 
ένφ δ Ατμοσφαιρικός Αήρ χρησιμεύδΐ ώς τροφή 
μόνον τώ ούτως παραχθέντι οργανισμώ, ούχί 
δέ καί ώς ζωτικός παράγων.

Άποδεικνύουσι δέ τούτο τρανότατα καί 

συνηθέστατα δ καθ’ έκάστην θάνατος καί ή 
σήψις τόσων μυριάδων Οργανισμών έν μέσω τώ 
πελάγει τού ατμοσφαιρικού Αέρος, μή δυνα- 
μένου μόνου διατηρήσαι τήν οργανικήν αύτών 
ζωήν, καθόσον άλλο τό πνευματικόν αέριον, 

τό ζωτικώς παράγον τούς οργανισμούς, καί άλ

λο τό Ατμοσφαιρικόν, τό χρησιμεύον ώς τρο
φή πρδς αύτούς*  δθεν λέγει δ Προφητάναξ*  
« Άντανελεΐς τό Πνεύμα αύτών καί έκλείψου- 

σι καί είς τόν χούν αύτών έπιστρέψουσιν έ- 
ξαποστελεΐς τό Πνεύμα σου καί κτισθήσονται 

καί Ανακαινιεΐς τό πρόσωπον τής Γης », 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
(Συν’χ. ϊδε Ε'. τεύχος σελ· )

καί αλόης, καί περιαλείφουσι στεγανώς τό 
πτώμα τού τολμηρού έχθρού.

Παράδοξον δτι παρά τοΐς έντόμοις τού- 
τοις αί μέν θήλειαι, εί καί είναι ασθενέστε
ρα'., πράττουσιν άπαντα τά τής δημοκρατί
ας έργα, αί δέ άρρεναι ούδο'λως έργάζονται. 
Άλλ’ όμως αί λεγόμεναι θήλειαι μέλισσαι 
δέν έχουσιν ούδέν τών ιδιωμάτων τού γέ
νους αύτών, Ο’ύσαι μάλλον γένους ούδετέ- 

ρου.

Ούοαμού δέ άλλοθι ή π^νοια τών εντό
μων καταφαίνεται έναργέστερον, ή παρά 
ταϊς μελίσσαις, δταν αύται άποβαλλούσαι 
τήν βασίλισσαν αύτών, θελήσωσιν ινα κα- 
ταστήσωσι νέαν, τότε αί τροφοί έπιτελού- 
σι μεγάλα έργα. Έπί τών χειλέων ένός τί
νος μελικήρου βλέπει τις αύτάς σωρευούσας 
άφθονον ύλην, καί κατασκευαζούσας εύρύχω- 

ρον βασιλικήν κυψέλην ή θάλαμον τεσσα
ρακοντάκις ή πεντηκοντάκις μεγαλείτερον 
τών άλλων. Μετά δέ ταύτα έκλέγουσιν α
πλήν τινα έργάτιδα καί μετακομίζουσιν αύ
τήν είς τό νέον βασίλειον. Τότε αί τροφοί γί-· 
νονται φιλοιτοργόταται προς αύτήν, θερα- 
πεύουσαι καί δίδουσαι αύτή αφειδώς τροφή 
ήδυτέραν καί εύωδεστέραν. Έκ δέ ταύτης 

τής θεραπείας καί αμβροσίας βλέπομχν άνα- 
φυόμενα έν τώ πρώην ταπεινφ σκώληκι 
τά όργανα τής πολυγονίας, άτινα άφαιρούν- 
ται ύπό τών τροφών έκ πασών τών λοιπών 
μελισσών. Άπό τούδε αυτή εινε ή βασίλισ
σα, καί ή κοινή μήτηρ τής αποικίας.

Χρυσαλίδες τινές, μιμούμεναι τον κόνι- 
κλον, δστις έκτίλλει άπασαν αύτού τήν κοι
λίαν, δπως κατασκευάση άορόν καί μαλα
κόν προσκεφάλαιον τοϊς νεοσσοϊς αύτού, έκ- 
τίλλουσαι πάσας τάς τρίχας τού σώματος 
καί παρασκευάσασαι στρωμνήν θερμήν ύπέρ 
τών νεοσσών, έκπνέουσιν. Ή δέ Κοχενιλλη, 
έκκενώσασα τά έαυτής ώά, συσσουρεύει αύτά

'Οσάκις επίφοβος τις έχθρ'ος εισδύει εις τι- 

υα α-λισσών κυψέλην, οΐ πρώτοι φρουροί 
ζεντούτιν αύτδν αυτοί, καί έν ριπρ οφθαλ
μού ρίπτουσι τό πτώμα αύτού έξ<ο τής κοι
νής κατοικίας. Άλλ' έάν ό έχθρος η ισχυρό
τερος, τά γινόμενα διαφέρουσι κατά πολύ. 
Τότε έκαστη μέλισσα ετοιμάζει τά όπλα, 
βομβεί περί τον έχθρόν καί κεντει διά τού 
ίδιου κέντρου. Προσβαλλόμενσν δέ και φαρ- 
μακευόμενον πανταχόθεν τό ζώον αποθνή
σκει δεινώς διαστρεφόμενον. Άλλά, παρελ
θόντος τού κινδύνου, έπίκειται αύταϊς δεύτε

ρος δεινότερος κίνδυνος έκ τής έν τή κυ
ψέλη σήψεως τού σώματος αύτού. Αί σα- 
πραί τού πτώματος τού φονευθέντος έχθρού 
άποφοραί μέλλουσι μετ’ όλίγον ινα διαφθεί- 
ρωσιτήν αποικίαν, γεννώσαι παντοίας νόσους.

Τίνι τρόπω δύνανται αι μέλισσαι ίν’ ά- 
παλλαχθώσι τής δεινής αύτών ταύτης θέ- 
σεως καί ούτω σώσωσι τήν αποικίαν;

Ή δημοκρατία τών μελισσών σκέπτεται 
καί κρίνει τί ποιητέον, ώς εί έγνώριζε σα
φώς τήν περί τήν ταρίχευσιν τών νεκρών 
τέχνην τών αρχαίων Αιγυπτίων.

Και ώς έπί τού Φαραώ οί Αιγύπτιοι έτα- 
ρίχευον τούς νεκρούς, όπως δια ρολά ττωτιν ε
αυτούς από τών έκ τής σήψεως αύτών λοι- 
υ,ωδών άποοοοιών, οοτως άπασαι αί αέλισ- 
σαι, άρχόμεναι εύθύς τού έργου, ταριχεύου- 
σιν έπιμελέστατα τόν φονευθέντα έχθρόν, έ- 
ού έπαπειλεΐται ή αποικία. ΓΙρός τούτο αί 
έργάτιδες διασκορπίζονται εις τούς αγρούς ό
πως συλλέξωσι τήν ρητινώδη ύλην, δι*  ής 
έπιχρίο’υσι, ώς οί Αιγύπτιοι δι’ αρωμάτων
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είς μικρόν σωρόν, καλύπτει έπιμελώς διά 
τοΰ σώματος αύτής, καί μετ' ολίγον αποθνή
σκει· τά δέ ώά έπωάζονται άσραλιζο'μενα ύ
πό τού πτώματος τής μητρός. Ή δέ μοΐα, 
άμα γεννήσασα, θέτει τό έτερον τών ώών έν 
τφ βάθει μικρός τρύπας, ήν κάμνει έν τή 
γή· ύστερον δ’ απέρχεται πρός άγραν, μ£- 
γρι: ού εύρη μικράν τινα καμπήν ή αράχνην 
ήν φονεύουσα ώθεϊ και ρίπτει είς τήν τρύπαν, 
δπου άπέθηκε τό ώο'ν, έμφράττει τήν είσοδον 
διά λιθαριού, και απέρχεται χαίρονσα ότι ή- 
σράλισε τήν τροφήν τού νεογνού.

Οί λεγόμενοι Ίχνεύμονεςή π άλ
λ ο υ σ α ι μυϊαι, έγκυμονούντ-ς, προσ- 
βάλλουσι θαραλλέως κεντούσαι καί τάς με- 
γίστας κάμπας, διατρυπώσι τό δέρμα αύτών, 
καί έναποθέτουσιν ύπ*  αύτό τά ώά, όπως οί 
νεοσσοί, έκκολαρθέντες έν τώ ζώντι σώμα- 
τι τής κάμπης, εΰρωσι τρορήν άρμοδίαν 
πρώτον τό λίπος, ύστερον δέ τά σπλάγχνα 
τής κάμπης, ήτις τέλος αποθνήσκει ήμιβε-
βρωμένη ύπό τών απείρων σκωλήκων, οιτινες 
εξέρχονται διά πολλαπλών ανοιγμάτων, καί 
νήθουσιν έαντοϊς χνοώοεις κατοικίας ή βομ- 
βύλια έπί τού πτώματος αύτής. Ό παράδο
ξος έπωασμός τών έντόμων τούτων ήγνοεϊτο 
πολύν καιρόν καίύπ’ αύτών τών σπουδαιοτέ- 
ρων έντομολόγων. Επειδή ούτοι, ένόμισαν
κατ’ άρχάς ότι τά τήν κάμπην περικαλύ- 
πτοντα βομβύκια ούδέν άλλο ήσαν έκτος 
οί καταληφθέντες σκώληκες αύτής, έπιμε-
λώς σκεπασθέντες πρός τό ψύχος, μέχρις ού 
δ περίφημος έντομολόγος Βαλλισνέριος κα- 
τέδειξε τήν παράδοξον αύτών καταγωγήν.

(ΆχολουθεΤύ

Η ΑΠΟΚΟ1ΜΙΣΘΕΙΣΑ ΜΝΗΣΤΗ
ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συ/ε'χεια χχι τέλος ί>ε σελ. 4 12)

Ή κεφαλή αύτής έβάρυνε καί έκλείσθησαν πά- 

ραυτα οί οφθαλμοί της- ήτο αποτέλεσμα τής 
θερμότητας- οί δέ βραχίονες της κατέπεσαν με

τά τοϋ κλεισθέντος βιβλίου. Ή κεφαλή αύτής 
έζήτησε στήριγμα κατά γής καί άνεπαύθη πα

ρά τήν ρίζαν δένδρου- αί βλεφαρίδες αύτής έ- 

χ αμηλώθ ησαν εντελώς.
Έκοιματο ... Ή ύπολαίς δεν έκελάδη πλέ

ον, ό ρύαξ έξηκολούθει μουρμουρίζων και ό κό- 

συφος επανήλθε πεφοβισμένος εις τήν φωλεάν 
αύτοΰ.

Μετά τινα λεπτά τά φύλλα έταράχθησαν, 
ήκούσθη δέ θόρυβος παρόμοιος τοϋ τών πατου- 
μένων ξηρών θύλλων. Μελανή κεφαλή έχίδνης 

έφάνη τότε είς το στόμιον οπής παρά τήν ρί
ζαν δένδρου τίνος. Το ζώον έξηπλώθη, έκινήθη 

βραδέως, καί έξήλθεν ολόκληρον τής φωλεάς 

του, σταματήσαν δ’ έπί στιγμήν όπως βεβαι
ωθώ οτι το παν περί αύτό ήρέμει, έκινήθη βα- 
δίζον πρός τό μέρος τής κοιμωμένης νεάνιδος έ- 
ξαγαγών τήν όξεΐζν αύτοΰ γλώσσαν ύπό τόν μα

κών αύτοΰ μ.υκτήρα.

Κατά τήν ήμ.εαχν εκείνην, άνυπουιονών ό Ρα- 
ούλ νά ϊδ /; τήν ώραίαν αύτοΰ μνηστήν, έ'φθζ- 

σεν είς τήν έπαυλιν περί τά είκοσι λεπτά ένω- 
ρίτερον τής συνήθους ωοας.

— Ή Βιονινία είναι εις τόν κήπον, τώ ει- 
πεν ή Κυρία Μηριόλ.

— Ή Κυρία μοί έπιτρέπει νά υπάγω εις 
συνάντησίν της;

—Υπάγετε, άπεκρίνατο ή Κυρία Μηριόλ ά- 
σπαζομένη τόν γαμβρόν αύτής. θά τήν τύχη- 

τε άνζγινώσκουσαν ύπό τήν σκιάν τοΰ αιγοκλή

ματος, άλλ’ έπιστρέψατε ταχέως, διότι ή θερ- 
μότης τοΰ ήλίου ήρξατο άνυπόφορος.

Ό νεανίας έτοεξεν είς τόν κήπον καί έπί ω-

κροΰ τίνος κλάδου νά έγείρη τόν οφιν ; +Αν ά- 

πετύγχανεν, καί το ζώον ταραττόυιενον έν τή 
ήσυχίζ του φρικτώς ήθελεν έκδικηθή ;

Έν τούτοις ή περίστασις έτύγχανε κρίση'ζος, 
διότι άπό στιγμής είς στιγμήν ήδύνατο νά έξυ- 
πνίσρ ή νεάνις- ώφειλεν νά λάβ'ρ όποιανδήποτε 

άπόφζσιν.
— "Ω Θεέ μου ! έκραξεν άγωνιωδώς ό Ρα

ούλ. Θεέ μου φώτισόν με τί πρέπει νά πράξω.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν τά χείλη τής νεά
νιδος έκινήθησαν καί πάνυ εύδιακρίτως πρού- 

φερον τό όνομα « Ραούλ ».
Ό τρομερός φόβος, οστις είχε καταλάβει τόν 

Ραούλ, τοΰ νά ίδρ τήν έχιδναιν κατασπαοάτ- 

τουσαν τό ώραϊον στήθος τής μνηστής αύτοΰ 
τόν ήνάγκασεν έπί τέλους τοΰ νά σχηματίσρ 
άπόφζσιν, διό έξαγαγών μετά σπουδής τό ρινό- 
μακτρον αύτοΰ περιετύλιξε δι’ αύτοΰ τόν δεξι

όν βραχίονά του, καί προχώρησεν εύσταθώς 
πρός τήν νεάνιδα- έφ’ οσον έπλησίαζεν αύτήν 

μί κυρτόν τό σώμ,α καί μέ τεταμένην χεΐρα έ- 
τοίαην διά νά άοπάση σααδοώε τό έοπετόν ή- 
σθάνετο τον βραχίονά του ένισχυόμενον καί τό 
θάρρος αύτοΰ διπλασιαζόμενου- άλλ’ ή καρδί- 
α αύτοΰ έπαλλε σφοδρότατα καί ψυχρός ίδρώς 

κατέρρεεν τών παρειών του.
Ήγγισε τήν νεάνιδα τόσον ώστε ήκουε τήν 

άνζπνοήν αύτής. Έκυψεν ολίγον είσέτι- ή χειρ 
αύτοΰ έχαμηλώθη, ασφαλής καί χωρίς νά τρε- 

μ·ρ. Φωνήν θριάμβου έξέβαλαν τά χείλη αύ

τοΰ, ώρθώθη καί έπήδησε πρός τά όπίσω- άλ
λά τό θηρίον έξαφνισθεν έν τώ ύπνω αύτοΰ, έσ- 
χε δυστυχώς τόν καιρόν νά περιτειλιχθ'ρ έπί τοΰ 

βραχίονας τοΰ γενναίου έραστοΰ.
Ό Ραούλ καίτοι πάραυτα ήσθάνθη όξύν πό

νον περί τήν άμασχζλην, ούχ’ ήττον δέν έ- 

παυσεν ταράττων τόν βραχίονα όπως άναγκά- 
σει τήν έχιδναν νζ παραιτηθή- άλλ’ αυτή δέν 
έθεώρησε έαυτήν Ικανό ,τοιηΟεΐσαν. Ή μανιώδης 

αύτής κεφαλή ώρθώθη καί άποσπασθεΐσα τοΰ 
βραχίονας έρρίφθη έπί τοΰ προσώπου τοΰ άτυ
χούς Ραούλ, δήξασα αύτόν τό δεύτερον έπί 

τής παρειάς.
Εξέβαλε δευτέραν κραυγήν, φριζώδη καί ά- 

πελπιστικήν.

ςζν υ.ατ/.ίως έζήτησε τήν νεάνιδα. Ήτοιν.άζε- 

το δε νά έπιστρέψη είς τήν έπαυλιν, οτε άπήν- 
τησε τόν κηπουρόν τόν όποιον καί ήρωτησεν άν 

είδε τήν δεσποσύνην Βιργινία ν.
—Ί1 δεσποινίς, άπήντησεν ούτος, νομίζω νά 

περιπατή είς τήν δενδροστοιχίαν διευθυνθήτε 

άριστερά καί θέλετε τήν άπαντήσει.
Ό Ραούλ ώρμησεν είς τήν ύποδειχθεϊσαν αύ- 

τώ διεύθυνσιν δεν ήργισε δε νά διακρίνγ, τά έ
πί τής άμμου κεχαραγμένα ίχνη τών βημάτων 
τής Β-.ργινίας. Τυγχάνων δε βέβαιος ότι θά τήν 
έπιτύχ-ρ έ'τρεξε πρός τήν όχθην τοΰ ρύακος. Πά- 
ραυτα άστραπή χαράς έλαμψεν έπί τών οφθαλ

μών του καί γλυκύ μειδίαμα έκόσμησε τά χεί

λη αύτοΰ ....
Πάρετήρησε τήν νεάνιδα κοιμωμέοην ύπό ρί

ζαν άνθοφόρου άμιγδαλεας.
Έπροχώρησεν ολίγον άθορύβως, φοβούμενος 

μή τήν άφυπνίση,καί έστη θαυμάζων αύτήν.
Αίφνης τό σώμα αύτοΰ έτινάχθη διά συγκε

χυμένης κινήσεως- τό πρόσωπόν του ύγράνθη 
τό δέ στόμα του ήνεώχθη άνζυδον καί οί οφθαλ
μοί του προσηλώθησαν έπί τής νέας μετά 

τρόμου.
Ιδού τί συνέβαινε.
Ή έχιδνζ, περί ής άνωτέρω εϊπομεν, περιτε- 

τυλιγμένη έκοιματο έπί τοΰ άνοικτοϋ στήθους 
τής Βιργινίας ! Όποιον θέαμα φρικώδες !

Τόσον βαθέως έκοιματο ή νεζνις, ώστε διό

λου δέν ήσθάνθη τό έπ’ αύτής άνερπύσαν τρα
χύ σώμα τοΰ δφεως- τόσον δέ ήσύχως έκοιμά- 
το ώστε τήν παραμικρήν κίνησιν δέν έ'καμε διζ 

νά άποδιώξρ τό επικίνδυνον έοπετόν.
Ό Ραούλ παρ’ ολίγον έλειποθύμει είς τήν ά- 

πζίσιον ταύτην θέαν άλλ’ ό κίνδυνος τόν όποι
ον διέτρεχεν ή προσφιλής του Βιργινία τόν έ- 

νεύύχωσεν.
Έσκέπτετο νά τήν σώσγ,· άλλά πώς ; τί ή- 

δύνατο νά πράξη ; ·
Νά άφυπνίσρ τήν νεάνιδα ; έφοβεϊτο μήπως 

ποοξενήσει ταραχήν, καί ούτω θά έπήρχετο ά- 
μέσως τό δήγμα τής έχίδνης. Νά περιμείνρ ά- 
κίνητος ?ως ού έξυπνήσν) ή κόρη ; καί έκ τού

του έπήγαζεν ό αύτός κίνδυνος. Βοηθεία μα-
17
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Μετά τινα & ^χτχ ,,
?«ντο;.

Η μεταξύ τοϋ Ραούλ καί τ·7,ς έχί^νη; ττζ- 

λζ, τζ,ν οποίαν ποοσεπαΟτ,σααεν νά περιγράψω- 

μεν οσον το ένατόν πιστώ;, <hv διάρκεσε πε
ρισσότερον λεπτού- τά πάντα & έ'λχξαν 8τε 
Ζ Βιργινία έξυπνάσασα και άνοίξασα τού; ο
φθαλμού; παρετάρχσε δρθον τον Ραούλ άπέναν- 

τί τχ;. Έγερθεΐσα £έ μετά σπουδή; ώρμΖ. 
σ° πρός αυτόν ά.'ίΧ fyttw άκι'υχτος· καί πεοο- 
βισμνη παρατχρ^σασα τ^ν ώχρότητα τού πρ^ 

σώπου του.

Τζ *X €SC Ραούλ ; τον χρώτχσε.
— Βιργινία, σέ άγαπω, άπά,ντ/.σε δ Ραούλ μέ 

μειδίαμα θλιβερόν ε’; τά χείλη, σέ άγαπώ με'- 

ΖΡ1- μανία;, καί ομω; μέλλω ν’ άποθάνω.
θεέ μου ! άνέκραξεν τότε εκείνη έντρο

μο, .ι λεγει; ; οι λογοι σου μέ τρομάζουσι.
Εχιίνα μ’ έίάγκασε Βιργινία μου. 

— "Εχιίνα ! εχιδνα 1 ... & θεέ μου ! ... . 

Πάραυτα λαβοϋσα τον Ραούλ εκτη;χειοο; 

εσυρεν αύτόν μέχρι τή; οικία.;.
Απαντε; οί ιατροί τών πέριξ προσεκλήθη- 

σαν και διήλθον ολην τν,ν νύκτα πλησίον τοϋ 
Ραούλ- άλλ’ εί; ούίέν έχρησίμευσαν αί προσπά- 
Octa: όλων.

■Ο δυστυχή; νέο; παρέ^ωκε τήν ύστάτην πνο- 
ζ.ν, δοκίμασα; πρότερον σκληρότατα; όύ'ύνα;.

Ολίγα; ήμέρα; βραίύτερον τοϋ λυπηρού τού
του συμβάντος ή Κυρία Μηριδλ έκη^εύετο, ά- 
ποθανοΰσα έκ κεραυνοβόλου αποπληξίας.

Ή 5έ Βιργινία είσηρχετο είς μοναστήριον κα
λογραιών &ά νά μή έξέλθ-ρ πλέον έπί ξωή; 
της ήν αφιέρωσε τώ Κυρίω.

Α. Γ. Ά^αμίίης

I ΙΜΗΝΠΝϊ
ΤΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

(Συνεχεία toe σε). 112/

Ή ήθίκή δύναμις τής αΐσθήσεως> έσ_ς 
ν>μος τις, ώ-' Oj a! ο-.ανο,ητζαί δυνάμεις ύπό 
την κυριότητα το-ΰ τό πνεϋμα κατέχοντας 
πάθους, άκολουθοϋν κατά τήν άνείλησίν των 
την ^εύθυνσιν,ήντό πάθος τούτο τοϊς έγ- 

χαραττει. Τά αισθητήρια όργανα παρά τώ. 
παραφρονι, ώς καί παρά τφ ύγει-ϊ ένεργού- 
σί τήν κανονικήν τών εξωτερικών άντ-κε-- 
μένων^ έντύπωσιν έπί τών νεύρων καί τού 
εγκεφάλου, τής αΐσθήσεως ουδαμώς ποοσ- 
βαλλομένης- άλλ'όταν τό πάθος ή ίΓχυ_ 
ροτερον, τότε παρά τά άνω λεχθέντα' τό λο
γικόν συντάσσεται κατά βούλησίν του τφ, 
πάθει. ΓΙαράφρων τις καταπεπεισμένος ών 

οτι η μια τών κνημών του είναι ύαλίνη, 
εκ φόβου μή συντριφθη ο,ύδεμίαν έποιεΐτο 
κίνησιν, εις τόν οστις δ' ήθελε τφ αποδεί
ξει. τό εναντίαν^ άπεκρίνετο.

, Βλέπω μεν οτι ή κνήμη μου δέν είναι ύα- 
λινη, καί όμως είναι. «Πάσχουσά τις τάς 
φρένας, διηγείται ό ζ. Δεσπίν, ητις μεθ' έ
καστον γεύμα έδοκίμαζεν εσωτερικούς πό
νους, έφαντάσθη ότι έδηλητηρίαζον τάς τρο- 
<?άς της. Λίαν καλώς έπί παντός άλλου αν
τικειμένου σκεπτομένη καί έπ' αύτής έτ, 
τής διηνεκούς καί αμεταβλήτου αύτής ι- 
οεας, ώστε πολλάκις συνέβη νά πολεμή- 
σωμεν τήν πλάνην της δι’ αποδείξεων λο
γικών λησμονούντες ότι είχομεν υποθέσεις 
μετά όντος, ούτινος δ εγκέφαλος ήν ασθε
νής. Ημέραν τινα αφού ήκουσεν ημών ή- 
σύχως χωρίς νά μάς διακόψη ειπεν Έχε
τε δίκαιον, άλλ' αισθάνομαι, ότι τό 
πράγμα έχει ώς σάς είπον, ούδέν έν τώ κώ.

σμω δέν θά μέ άποστρέψη τής ιδέας ταύτης 
καί δέν θά μοι απόδειξη τ ό έ
ν α ν τ ί ο ν . Ή παράφρων αύτη λέγου- 
σα αισθάνομαι καί όχι ή ξ ε ύ - 
ρ ω μ-τεχεφ'σθη έκροασιν άξιοπαρατήρητον 
διά τήν ακρίβειαν αυτής.

Δέν έπεκαλεϊτο τήν υλικήν σαφήνειαν 
διά τής άντιλήψεως, ούτε τήν διανοητι
κήν σαφήνειαν διά λογικών αποδείξεων, άλ
λα τήν μαρτυρίαν τή; ένστιγματικής αύ
τής φύσεως, τής συνειδήσεως αύτής, τοΰ τρό
που τού αϊσθζνεσθζι, τής ΐσχυροτέρας έ
πί τού πνεύαατος πασών τών μαρτυοιών· ι π ί k I
ούτω λέγουσα ούδέν θά μοι από
δειξη τό εναντίον αισθάνεται οτι 
ούδ-μία άπόδειξις θά ήδύνατο νά άντιπζ- 
ραταχθή πρός τήν μαρτυρίαν του μονομα
νούς αύτής πάθους τού φόβου και τής δυσ
πιστίας.

Αίσθάνεσθαι καί είδέναι είσι τω δντι όλως 
διάφορα άλλήλων*  τό μέν αίσθάνεσθαι ανή
κει είς την τάξιν τών διαθετικών ή παθητι
κών δυνάμεων, τό δε είδέναι είς τήν τών 
οιανοητι/-ών. Τό πνεύμα, όλοτελώς τώ πά- 
θει ύπεικον, όέν ακούει πλέον τας διαμαρ
τυρίας τής λογικής σαφήνειας, ήτις ούδα- 
μώς έκ τούτου εκλείπει· αί πνευματικαί δυ
νάμεις ούδεμίαν ύφίστανται διαστροφήν, ι
δίως δέ τό λογικόν δέν καταστρέφεται, άλ
λά μόνον καταποντίζεται ύπό τής τρικυμίας 
τού πάθους, πάντοτε έτοιμον, άν αύτη κα- 
ταπραϋνθή, ν’ άναλάβη τό φυσικόν αύτού 
κοάτοτ. ι

Ένίοτε μάλιστα χατορθοί νά θριαμβεύση· 
μάχη τρομερά συνάπτεται τότε, ήστινος τό 
πνεύμα τού ταλαίπωρου παράφρονος έστί 
ταύτοχρόνως τό τε Οέατρον καί τό θύμα· 
άλλά πράξις καθαρώς διανοητική, ώς ή δια- 
■σάφησις, δέν δύναται νά μεταβάλλη στιγμη- 
δόν τήν νοσηράν τού έγκεφάλου κατάστα- 

σιν, ήτις παράγει τήν έξέγερσιν τού πάθους, 
τούτο δέ νέαν άρυόμενον δραστηριότητα έξ 
αύτής ταύτης τής πάλης, άποκαθίστησι 
πάραυτα τήν παράλογον ιδέαν, ήν έδημιούρ- 
γησεν ώς άντικείμενον αύτού.

Ώς άςιοσημείωτον παράδειγμα τών έναλ- 
λαγών τούτων παραθέτομεν τήν Ιστορίαν 
ταύτην τού Βζϊλαργέρου, ήν λαμβάνου,εν 
παρά τού κ. Μωδόλαό.

«Καθ’ δν καιρόν δ κ. Τρελά έπεφορτίσθη 
τήν προσωρινήν διεύθυνσήν τής Βικέτρης, 
εύρίσκετο έκει ασθενής τις, οστις έπίστευεν 
ότι είχε λύσει το πρόβλημα τής διηνεκούς 
κινήσεως. Ό ιατρός, αφού έπί ματαίω με- 
τεχειρίσθη πάντα τά έπιχειρήματα, δι’ ών 
ήδύνατο νά έπιδιώξη τόν παραλογισμόν τού
τον, έσχηχάτισε τήν ιδέαν δτι ή γνώμ η 
τού πολλού Άραγώ θά είχε τό σωτήριον 
αποτέλεσμα τού καταπείσαι τόν άνθρωπον 
τούτον. Τού Άραγώ, συγκατανεύσαντος νά 
καταπολεμήση τήν έπίμονον ταύτην ιδέαν, 
αφού έν πρώτοις έβεβαιώθη ότι ή μανία δέν 
ήτο μεταδοτική, (οδήγησαν τον παράφρονα· 
έκ τό γραφείον του όπου συνέπεσε νά εύρί- 
σκηται καί δ κ. Α. δέ Όμβόλδ.

"Οταν δ δυστυχής έλαβεν έκ τού στόμα- 
τος αύτού τού Άραγώ τήν άναμφισβήτητον 
καί καταπειστικήν άπόδειξιν τού λάθους του, 
έμεινεν, ούτως είπειν, έκπληκτος, άφθονα δέ 
χύνων δάκρυα, έκλαιε τήν ^απώλειαν τής 
αύταπάτης του. Ό έπιδιωκόμενος σκοπός 
έφαίνετο ότι θά έπετύγχανε*  πλήν είκοσάοα 
βημάτων δέν ειχον έτι προχωρήσει δ κ. Τρε
λά μετά τού ασθενούς του δτε ούτος στρα
φείς πρός τον ιατρόν « Αδιάφορου, ειπεν δ κ, 
Άραγώ άπατάται*  έγώ δ’ έχω πλήρες δί
καιον. »

Αξιοθαύμαστος πολλάκις τυγχάνει ή πο
λυμήχανος εύφυία, ήν έπεδεικνύουσίν οΐ πα- 
ράφρονες όπως παραστήσωσι τήν κατάθε-
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σιν τών αισθημάτων αύτών ύπερ τού κυρι
εύοντας αύτοϊς πάθους, προ πάντων οέ έν πε- 
ριστάσεσι μανιακαϊς προερχομέναις έκ παθών 
καταπιεστικών, έν μελαγχολία, έν οχληρά 
φρενητιάσει, τά παραδείγματα τών οποίων 
είσιν αλλεπάλληλα και επίσημα.

Οί κ. Δρουέ καί Φοοιλλ πλειστας έκπλη- 
κτικάς άναρέρουτι πράξεις έξακριβωθείσας 
παρ’ αύτών κατά τά φοβερά γεγονότα τού 
1870 καί 1871 έν τε τώ πτωχοκομείφ 

τού Σαρεντών καί έν τώ δή λεγόμενον άσυ
λου τής Βωκλούζης. Ούτε τό θέαμα τών 
καθ’ έκάστην προ τών οφθαλμών των σχε
δόν εκτυλισσόμενων μαχών, ούτε ή τα
ραχώδης παλινόρόμησις τών άμαξοστοιχει- 
ών τού πυροβολικού, τών φορητών νοσοκο
μείων, τών εκφορών πολεμοφοδίων, ούτε οέ 
ο βαρύ ήχος κρότος τού τυφεκοβολισμού καί 
κανονιοβολισμού, ήούναντο προσελκύοντα τήν 
προσοχήν τών ασθενών, άποτρέψαι αύτούς 
τού παραλογ.σμού των. Παράφρωυ τις, φέ- 
ρων κατ’ αυτόν τούνομα Παύλου Αιμίλιου, 
προωρισμένος δέ παρά τού Θεού όπως κα- 
τέχη τον θρόνο; τής Γαλλίας, ύπό τάς ή- 
λεκτρικάς γοητείας μυστικής τίνος Εταιρίας, 
έστι καταπεπεισαένος οτι οί ΙΙαοίσιοι ούδέπο- 
τε έπολιορκήθησαν διά τι κακόν άλλ’ εί- 
σίν ήλίθιοί τινες κανονιοβολούντες προς δια- 
σκέοασίν των, ούτίνος δ σκοπός « έστι τό 
στενοχωρήσαι τήν εαυτού υψηλότητα, αυ
τόν, Πρίγκηπα Παύλον - Αιμίλιον, όπως τον 
αναγκάσω τι νά σπάση άπό τήν πείνα, έλατ- 
τουμέυων δλοτελώς τών τροφίμων πάτης τής 
οικίας.» — Έτερός τις, αρχαίος αξιωματι
κός τής βασιλικής φρουράς, δ ήλοι ότι δέν 
είναι τοσούτον εύήθης ώστε νά δώση πί- 
στιν είς τούς θορύβους έκείνους, διά τόν λό
γον ότι ή Γαλλία εύρίσκεται πάντοτε έν Ει
ρήνη, δ αύτοκράτωρ έν Τουιλλερή, αί συγ
κοινωνία'. είσιν έλεύθεραι καί δ λόγος διά

τόν όποιον δέν άφίνουσιυ αύτον όπως άπο- 
στείλη τάς έπιστολάς του είς τούς συγγε
νείς του έστιν, ότι συνεφώνησαν μετά τών 
καταδιωκτών του: τά πυροβόλα λέγει, είναι 
κενά σφαιρών οί δέ κανονιοβολισμοί κωαω-

II Γ ι

δια της φαντασίας αξιωματικών τινων του 
συντάγματος του, τά ήμ-ρήσια φύλλα, ά- 
περ τίθησι προ τών οφθαλμών του όπως τόν 
άπατησωσιν, είσιν ύπαγορευμένα καί τετυπω- 
μέυα παρά τών εχθρών τον φιλικω δέ τώ 
τρόπω άποκαλεί τόν ιατρόν ότι έγένετο συν
ένοχος καί θύμα τής απάτης ταύτης. Τά α
τελεύτητα ταυ τα προς διάστρεψιν τής αλή
θειας τών αύθ-ντικωτέρων αποδείξεων μη
χανήματα, άπ·ρ ύπέρ αύτών φέρουσιν, όταν 
το πάθος ή ισχυρόν, αναπτύσσονται φυσικώς 
καί είς τούς μή όντας πολλάκις παράφρονας.

(’Ακολουθεί

ΜΕΤΑ ΑΕΚΑ ΕΤΗ
-—ο------

(Έε τεύχος Δ', σελ 80;.

Μετά τινα βήματα, όπόταν άπεδίωξεν ολί

γον τήν σκέψιν την συνέχουσαν αυτόν, έπανέ- 
λαβε την συνήθη ψυχραιμίαν του καί έπανέ- 
κτησεν οίονεί τό σύνολον τών ιδεών του. Έζή- 
τει νά δικαιολογηθη καί δέν έβράδυνε. Άρτί- 

ως είχε παραστή είς νυκτερινήν συναναστρο
φήν, έν η μεταξύ τών προσκεκλ/μένων, ύπήρ- 
χον δύω, τρεις μεγάλαι κυρίαι, ένδεδυμέναι ό

λους τούς παρκλογισμούς της επαράτου μόόζς. 

Δεισιόαιαονες εις το επακρον αι ωραιαι αυ- 
ται κεφαλαί, έπηγγέλλοντο οτι δέν έπίστευον 

είς τίποτε καί όμως έπίστευον είς τάς μάλ
λον αλλόκοτους πράξεις. Ούτως έκαστη έ- 

φερεν άνηρτημένον έκ της άλύσσου του ωρο

λογίου της, μικρόν περίφημον ό ί κ ρ α ν ο ν 
έκ κορζλίου, ικανόν νά έπισύρη την επιρρο

ήν τών κακών μ α τ ι ώ ν. Ολα έκζ- 
νόνιζον την συμπεριφοράν των προς παν ο.τι

ίνθανον η και ί^δάσκοντο

δια την χειρο- 
άγίου Όνωρίου, 

πεπροικισμένην, ώς ελεγον, τήν χάριν τού 
προφητεύειν. Μίαν ημέραν, προσεθηκζν, ή αύ- 

τοκράτειρα ή ίδια, συνοδευομένη ύπό τής πριγ- 
κιπίσης Μέτερνιχ, μετέβη νζ συμ.βουλευθ/ί αύ- 

ηλθεν εχουσα την κεφαλήν πε- 
‘ίιοθζυ’ζάστων ποανυ.ά- ι I i I

τ7) ειχεν είπεί.
( τντπ τό ονομα

ορών κζί λέγων καθ’ 
ζ πράςω ; Είς τήν 

ιπόκοισις καθίστατο 
• τήν αδυναμίαν νά 

ιδα.
■υτερον γάμον ! έ- 
Καί τότε, ιδού έ

να μή ύπάοξω ποτέ πα- 
)’ οπερ κντίκειται είς τούς 

; καί είναι αυτόχρημα ιε- 
μοί αρμόζει, τη άληθείζ, 

ό κρανίον μου ϊνεκα τών μωρολο- 

τρ-λλής.
η ότι δεν μοί συγχωρείται νά 

τής προρ-

’Εκεί νζ ομιλήσωσι 
νείου του 
ίλεγον, μέ τήν 

•ροσ·

πληρω·Λένην πολλών άί1 

των, τά οποία ή μάντις
*0 ’Αντώνιος Βερτιέρ ι 

τού νέου έςηκολούθει ά 

εαυτόν τ 
ερώ τ ησιν 
περιττή, άφού άπαϊ είχ 
συμβουλευθή τήν χειρομάν:

Δέν πρέπει νά έλθω είς t 
πζνελάμβανε καθ’ έκάστην. 

νώ καταδικασμένος 
τλο οικογένειας, τού 

'ς κοινωνία 

Κχί όμως 

θοαύσω 4 
ίν τής γραίας 
Που ειδεν αύ 

συζευχθώ : Κατά βάθος, 
οήσεως καί ύπό εποώιν 

αύτη έχει ίσως δίκαιον, 
όυσεοειας 

τό μάλλον ειρωνικόν λα 
πζζ τόν ούδόν τού νάυ. ι 4 
σως λοιπόν ή μάντις

νομούς

νζ

ζσα

αυτής

ύπανδρευθώ τό δεύτερον» μοί είπε θά γελά- 

βεβαίως ή γραία έάν νομίση προς στιγμήν 
τήν έπίστευσα. Εμπρός, θάρρος, δέν πρέ

πει νά λε'γω τοιαύτας άνοησιας. Δέν ίφείλω νά 
έπαναλάβω τήν τρέλλαν ταύτην, ούτε θά τήν 

επαναφέρω πλέον είς τήν μνήμην μου.
Καί ταύτα κατά φρένα καί κατά θυμόν μηρ- 

μηρίζων ό φίλος μετέβη εις έστιατόριον, ένθα 
δαψιλώς προεγευμάτισε. Τίώφελει όμως tv πλού
σιον γεύμα είς τόν άνθρωπον, οστις κατατρύ- 

χεται ύπό συλλογισμών καί σκέψεων ; Ό ’Αν
τώνιος Βερτέρ είχε, ώς είπομεν, αρκετήν πε
ριουσίαν, άλλ’ ή σκέψις οτι έζη μόνος, κατά
μονος, τόν έβασάνιζε. Ναι, τό ζην τινα μόνον 
δέν είναι ίδιον παντός ανθρώπου. Τούτου ϊνεκα 

έμελέτα νά νυμφευθη τό δεύτερον, καί έάν με
τέβη είς τής μάντιδος, επραξε τούτο, διότι ήλ- 

πιζεν οτι θά ήκουε τά εναντία, άλλά φευ ! ή 
μάντις τόν εμπόδισε νά τό πράξη καί έάν δέν 
ύπακούση είς τόν χρησμόν θά τώ έπέλθρ δυσ

τύχημα, τώ είχε προσθέσει. Ούδεμία άλλη ά- 
πειλη ύπήρςε μάλλον σαφής. Κενόνων τό ποτή- 

ριόν του ο Α. Βερτιέρ άκουσίως άνεμνήσθη τής 
μάντιδος καί έκτείνας τήν χείρά του ελαβε υ.ί- 
χν εοτ.υ,ίζίίχ έκ τής τραπέζης. ινα έπιδοθή 

είς τήν άνάγνωσιν.
« Άρτίω.

« ψζς τήν ώραίζν 
ετών, κατί

ση
<!οτι

φιλοσοφικήν, η μάντις 
Έν τώ καθ’ ήυ.άς πο- 

, ο γάμος καθίσταται 
χείον. ΔιήλΟον ήδη ά- 

>υ καί δέν έπετυχόν, "ί- 

είναι μάλλον προορατι- 
• τό δεύτερον συζευ-

ό μαρκήσιος Ζ.............έγκαταλεΐ-
Αμερικανίδα, ’ήν προ πέντε ή 
ην σφοδρού έρωτος, ένυμφεύ- 

άλλης τίνοςΙταλίαν μ

χθώ. Καί μετ’ ολίγον 
— Άλλ’ όμως μέ

δον, είναι όύσκολον 
εύοω ζντισταθα,ήσεις, 
νζ προμηθ-υθώ ολα 
ρίπτων τάς άκζνθας αύτού ; Μία ώοαία οικο

δέσποινα δέν αξίζει κζλλίτερον 
υπερήφανου, κζί καταλλήλου νά 

άμβοοσίαν εις άύινθον ;
Άλλ’ ιδού τό πρόσκομμα «

I
75,000 φράγκων πρόσο- 

έν τη παρούση έποχη νά
Μήπως δέν εχω τά μέσα 

τά άνθη τού γάμου, άπορ-

μιας γυνζικος 
υ.εταβάλη την

Δέν πρεπει να

« εταίρας».
Έτερον. — « Ή 

« τήν συζυγι 

« νεχ ώρησε < 
« πούς έρασ' 

— Καλώ

. . ζοησασζ Γ
έγνώρισε, ά- 

Αγγλίζν μετά τίνος κομψοπρε-

κυρία Κ . 
έγην, ην μόλι

είπε καθ’ εαυτόν ο Α. Βερτέί I t 
ίτερον ποτήριον, ιδού χρόνοι α

πώλειας, οί χρόνοι καθ’ ούςζώμεν. ’Αναμφιβόλως 
ή μάντις είχε δίκαιον. ’Αντί νά κζταναθεμα- 
τίζω αυτήν, οφείλω νά τη πέμψω ϊνα άδάμαν- 
τα ώς δώρον. Δεν μοί παρέσχε χάριν, αποτρέ- 

ψασά με τού νά συζευχθώ έκ δευτέρου :
’Έλαβε τόν καφεν του, ήναψε ίν σιγάρον κα 

έζήλθε νά περιπατήση ολίγον. ( Ενταύθα ό συγ
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γρζφεύ; τοΰ διηγήματος -χι-χ^χτικΆ; άφ ηγεί
ται συνδιάλεξιν τοϋ Α. Βερτέρ μετά τινων άλ

λων συμπατριωτών αύτοϋ, άναφορικώ; προ; τά 
συμβάντα τοϋ 1870, ήμεΐ; δε άνζγκζζόμεθα 
νά μή παρακολουθήσωμεν αύτδν μέχρι τινός, 
έπαναλαμβάνομεν δέ τήν διήγησιν δθεν ενδια
φέρει ήμά; ).

Ήμ.έραν τινα έβάδιζε σΰννου; τήν προ; τδν 
Κεραμικόν άγουσαν λεωφόρον. Τί άρζ διελογίζε- 
το έν έαυτώ ; Τδν μονήρη βίαν, δν διήγε και 
τήν έξ αύτοϋ θλίύιν, τήν όποιαν ήδυνζτει νά 
καταπζύσρ. Κοθ’ ή ν δέ στιγμήν περιέφερεν ά- 
σκόπω; τά βήν.ζτά του έν τώ κήπω, δ Α. Βερ- 
τιέρ παρετήρησε νεαραν γυναίκα καθημένην μό
νην και ρεμβάζουσαν παρά τήν βάσιν τοϋ ά- 
γζλμζτο; τοϋ Μελεάγρου. Έκ περιεργεία; δ φί
λος παρηκολούθησεν αύτήν διά τών οφθαλμών, 
και, ώσεί, παράδοξόν τι θέλγητρου ήχμαλώτι- 
σεν αύτόν, έστάθη έννεό;, εί; άπόστασιν εκα
τόν άπ’ αύτή; βημάτων, παρατηρών αύτήν.

Έξ όσων ήδύνατο τι; νά συμπεράνρ, ή νέα 
αυτή γυνή δέν ή ρ ί θ μ ε ι π λ ε ί ο ν α τών 
τριάκοντα έτών. Μελάγχρου;, μάλλον ισχνή, 
ωραίου άναστήματος, είχε λαμπρδν και σοβα
ρόν παραστατικόν, έφζίνετο δέ οτι άνήκεν εί; 
δπωσοΰν σημαντικήν οικογένειαν. Έπι τοϋ μαύ
ρου πίλου τη; ήτο προσηρμοσμένο; θύσσανος τε
χνητών άνθέων. Ένι λόγω έφερεν ένδυμασίαν μέ- 
λαιναν, χειρόκτια ωσαύτως καί άλεξήλιον μέ- 
λανα.

Έπλησίασεν ολίγον δπω; καλλίτερου πεαερ- 
γασθή αύτήν. Ή άγνωστο;, τή; όποια; τό πρό- 
σωπον ήτο κζθαρώτζτου, άλλά κατά τι ώχρόν, 
καί έστολίζετο ύπδ δύο μεγάλων κυανών όφθαλ- 
μών, έκράτει άνά χεΐρζ; ήμιαυοικτδν βιβλίου 
καινουργές. Πορρωτέρω εί; άπόστασιν πεντήκον- 
τα άπ’ αύτή; βημάτων έκάθητο ή ίδιοκτήτρια 
τών καθεκλών, διδόμενων, ώ; γνωστόν άπέναντι 
μικρού ένοικίου.

—· Γνωρίζετε τήν νέαν ταύτην κυρίαν : τήν 
ήρωτησε.

(Ακόλουθε-?).

0 ΕΡΪΟΡΟΣ ΒΝΗΛΪ
(*1οε  τεύχος Δον)

Εί; τήν τελευταίαν ταύτην λέξιν, δ νέο; πε
ρίτρομο; ήνωρθώθη, τδ ταχύ βλέμμα αύτοϋ έ- 
στράφη περί τό δωμάτιον, είτα προσηλώθη τοο- 
μ-ρδν έπί τή; νεάνιδος. Αύτη δέ ήλλοιώθη έκ- 
πλαγεΐσα, ώπισθοχωρησεν έντρομο; λέγουσα:

— Τί έχει;; . . . Ά ! θεέ μου ! άγαπα; 
α^τήν . . . άγαπας αύτήν . . .

Ό νέο; έποιήσατο ?ν βήμα, έξήνεγκεν *ν  πι
κρόν μειδίαμα καί θεί; τήν χεΐρα έπί τοΰ μετώ
που, έπανήλθεν προ; τήν Καρολίναν.

— Ούχί . . . άλλ’ ή λέξις αύτη αίφνιδίω; 
άπαγγελθεΐσα, μοί παρουσιάσθη ώ; τδ φάσμα 
τή; γυναικός εκείνη;. Κατελήφθην ύπδ φόβου . . 
άπέθανεν . . . Άπέθανε λέγει; ;

Αί λέξει; αύται άπηγγέλθησαν συντόμω;, 
διακεκομμέναι, ώστε άνησόχηταν τήν νεάνιδα.

— Ήνάπα; αύτήν . . .
— Άλλ’ ούχί Καρολίνα μου . . . ’άπ’ εναν

τία; . . . τδ έρωτικδν τοϋτο είδος, άνευ έκτι- 
μήσεω; καταλήγει πάντοτε εί; τήν άπεχθειαν 
ή εί; τήν ι εριφρόνησιν . . . Ούχί σέ μόνον άγα- 
πώ, σέ μ.όνον λατρεύω, διά σε μ.όνον ύπάρχω καί 
διά σέ άν πέπρωται θζ άποθάνω.

Ταΰτα μόλι; είπών τήν ηρπασεν εί; τά; άγ- 
κάλα; καί έπανήρξε λέγων:

— Καρολίνα, μετά Ενα μήνα θέλομεν συζευ- 
χθή . . . σέ άγαπώ. Καί ένηγκαλίσθη αύτήν έπί 
υ.ακρόυ. ι I

Άφεθεϊσα έκ τών άγκκλών, ή νεανι; διηγήθη 
εί; τδν έραστήν αύτή; τήν σκηνήν τή; πρωία;, 
ούτο; δ’ ήκουσεν αύτήν μετά προσοχή; . . . οτε 
δ’ έπέρανε τήν διήγησιν αύτή;, είπε πρό; αύτόν:

— Δέν γινώσκεις τι έκ τών έπισυμβάντων;..

— θζ/Λ
Καί ούτο; άποκρύψα; τήν κατατρύχουσαν 

αύτόν συγκίνησιν, ειπεν:
— Ή ώοα παρήλθεν ώστε να έπιστρέψγ; εί; 

τήν μητέρα σου . . . θά μείνης ένταΰθα . . .
— Μάλιστα, άπήντησεν ή Καρολίνα . . . δι

ότι, μόνη τήν νύκτα ταύτην αύτά θέλω ονει- 

ρεύεσθαι.
— Ετοίμασαν πάντα διά τδ δειπνον . . . 

έγώ δέ μέλλω νζ καταβώ οπω; ζητήσω δ, τι ά- 
παιτεΐται διά νά φάγωμεν ολίγον, διότι άπδ 

τεσσάρων ήδη ωρών έκοιιεώμην καί έλησμόνησα 

νά δειπνήσω.
— "Υπαγε καί έπάνελθε ταχέω; ειπεν ή 

νεζνις.Περιεπτύξαντο άλλήλους- δ Ερρίκο; κζτέβη 

καί έδραμε προ; τήν οδόν Γαϊλάν.
Ή δέ δεσποινί; Καρολίνα παρασκευάζουσα τήν 

τράπεζαν, έλεγε χάριν έκγυμνάσεως:
— Είναι σκληρόν ο,τι έπραξα . . . έμίσουν τήν 

γυναίκα έκείνην . . . Άπέθζνε συγχωρώ αύ
τήν ! . . . Άλλ’ ό θεό; ύπάρχει δίκαιο;, οιότι 
εκείνη; ζώσης, ό Ερρίκο; δεν μ’ ένυμφεύετο . . . 
Τδ τέκνον μου δέ τότε δέν θά είχε πατέρα!...

Δ'. 

ΟΙ ΤΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ

Ή Καρολίνα είχε προετοιμάσει τήν τράπε
ζαν καί άνέμενεν, άλλ’ δ Ερρίκο; δέν έπανήρ- 
χετο- έθεώρει δ’ έαυτήν εύτυχή έκ τών νέων δια

κηρύξεων έκείνου, δν ήγάπα καί ήρεμο; οπω; 
έξαλείψτ) άπδ τοΰ έγκεφάλου αύτή; τήν άπο- 
τρόπαιον εικόνα τή; πρωία;, έστρεφε του; δια

λογισμού; προ; τδ μέλλον. Έπλαττεν έν ταΐ; 
κυαναΐ; νεφέλαι; τή;,έαυτή; φαντασία; τδν κό

σμον εί; ον έμελλε νά δ.αβιώσγ. Είχεν ύπαν- 
δρευθή τον Ερρίκον, έκαλεΐτο κυρία Ζορώ Δέ 
Γαίλάκ, είχε τέξει υιόν, άνέτρεφεν αύτδν καί ό 
σύζυγο; αύτή; μετά έπιτυχεϊ; τινα; πράξει; έν 

τώ χρηματιστηρίω, ίδρυσε μέγα τραπε

ζιτικόν κατάστημα.
’Εξηπλωμένο; έπί εύρέω; άνακλί.τρου, στη- 

ρίζουσα τού; πόδα; έπί τών ξυλοστατών τή; 
εϊσέτι θερμή; εστία;, τήν κεφαλήν έρείδουσα 
πρό; τά ύπίσω, τδ βλέμμα έχουσα προσηλωμέ- 
νον κατά τδν ρεμβασμόν αύτή; προ; τό κενόν, ή 
δεσποινί; Καρολίνα Βαλλιέρου έθεώρει τδ πολυ-

■ρυ;

τελέ; έσωτεμκδν, οπερ διηύθυνε. Τδ ήμίκλειστον 
βλέμμα αύτή; έφωτίσθη αΐφνη;· ύπδ τδν πόδα 
αύτή; σχεδόν, έπί τή; άνθρακιά; έν τφ μέσω 
κεκζυμένων χαρτίων, έφζίνετο έρμμένη μεταξύ 

τοΰ δαπέδου καί τών ξυλοστατών έπιστολή 

τι;. Ή Καρολίνα έλαβεν αύτήν.
Είχε καυσει έγγραφα καί ή έπιστολή είχε 

διαφύγει τήν πυρπόλησιν. Λαμ.βάνουσα αύτήν ή 
Καρολίνα ήθελε νζ τήν ρίψγ εί; τδ πΰρ, άλλ’ δ 
χάρτη; ύπήρχε ροδόχρου;, καί ή Καρολίνα έκ 
τή; έπιγραφή; άπίκάλυπτε τήν χεΐρα γυναικό;. 

Προς τόν Κύριον ’Ερρίκον Ζορε Δε ΓαίΛά.Ι

έν τή όόω τοϋ Άγίον Φ.Ιωρεντίνου. 

(Λίαν κατεπείγονσα)

— Παρ’έκείνης! ειπεν άμέσω; ή Καρολίνα, 

ή; ή χειρ έτρεμεν.
Παρετήρησε τδ χαρτόσημον καί ήτο τή; 

προτεραία;.
Ήγέρθη άμέσω; έσπευσεν εί; τδ έτερον δωαά- 

τιον ήνοιξε τήν θύραν καί ήκροάσθη έάν άνήο · 
χετό τι;· βεβαιωθεΐσα δ’ οτι δέν θζ κατελαμ- 

βάνετο αίφνιδίω;, έπανήλθε 
πνοδόχου καί άπεσφράγισε -

— Παρ’ εκείνη; . . ήμην βέβαια, ειπεν 
είδε τήν έπιγραφήν. Ή τελευταία έπισ 
ήν ένραφεν ΐσω;. Καί τρέμουσζ άνέγνω:

Αγαπητέ μοι Ερρίκε,·
«Την εσπέραν ταύτην άνάρενέ με Θά 

μεταβωμεν είς τόν χορό>· εκείνον. 'Έ.ία- 
6ον την άπόερασιν ι ά τε.Ιειώσω- ή ζωή 
αύτη μέ κατέστη επαχθής. Περιφρονώ τόν 

κόσμον, δέν μέ συντρέχει, δέν μέ σνμ- 
Θον.Ιεύει και έν τοσούτω θέ.Ιει μέ κρίνει, 
τιδιάφορον είς έμέ! Μετά τον άνθρωπον 

τούτου αισθάνομαι ότι θέ.Ιω καταστή πα- 

ράφρω>“ ονχί! άνευ σοΰ καθίσταμαι πα
ρ ίφρων. Έάν μή υπάρχω π.Ιησίον σου, 

σύ θέ.Ιεις επιστρέφει είς τήν μικράν σου 
έργάτιδα. Π ιδέα αύτη μέ φονεύει . . . 
Ερρίκε, μοι είπες ότι ήσο έτοιμος διά 

πάσαν Θυσίαν ένεκεν έμοϋ. Ειπον τό ίδιον

κα-ιλησίον

αμα 
ολή,



137
ΕΡΜΗΣ

ί 36 Ο ΛΟΓΙΟΣ

τή εσπέρα, θέλω σοι άποδείζέι τούτο. Τή 
εσπέρα ταύτη 'εγκαταλείπω τήν οικίαν, 
όπως μή έπανέλθω πλέον εις αύτήν. Εί
σαι πτωχός, άλλ' έχεις μέλλ,ον. Η άνέ- 
χειά έστιν ό θάνατος τον έρωτος. Jsr θά 
λάβωμεν γνώσιν αυτού, ’Ερρίκε ενταύθα 
δέν πρόκειται περί αβροφροσύνης. Βρα- 
δύτερον θέλεις μοί αποδώσει ότι θέλω κο
μίσει τή εσπέρα ταύτη. Άπό δέκα ήδηή- 
μερών, έλαβον παρά τοϋ συζύγου μου 
συναλλάγματα πληρωτέα τώ φέροντι, 
άπερέπώλησεν,εϊταήγόρασα αύθις αυτό 
δι ετέρου προσώπου και μετέγραψα επ’ 
όνόματί σου . . .

Ύιτογρ. ΕΛΕΝΗ.

(Άχιλο

ΑΝΝΑ Η ΜΑΓΙΣΣΑ
ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

ί Συν/y ΐύε Δ', τεϋχος σελ. 91 )

— Τί μέλλετε νά κάμητε, Άννα, τή 
λέγει διά φωνής έσβεσμένης και τρεμού- 
σης έκ φόβου.

Π έκπληζις τής νέας κόρης ήτο το- 
σαύτη, ώστε κατ’ άρχάς έμεινεν άναυ
δος, μεταζύ τών βραχιόνων εκείνου, ον 
ένόμιζε καταστροφέα τε καί έχθρόν 
της . . . Η σιωπή όμως αϋτη δέν διήρ 
κεσεν έπί πολύ διότι διήρκεσε τόσον,- 
δσον διαρκεϊ ή λάμψης τής αστραπής. 
’Εάν είς δφις τήν έδακνε δέν ήθελεν αί- 

σθανθή περισσοτέραν φρίκην, περισσό
τερόν αποστροφήν.

— Πώς τολμάτε νά fis έγγίσητε, άνέ- 
κραζεν άπαλλαττομένη τοϋ βραχίονός 
του μετά τοσαύτης ταχύτητος, ώστεή 

ζανθή κόμη της λυθείσα έπεσεν έπι τών 
λεπτοφυών ώμων της· ένεκεν ήαών τοΰ 
jtsr χωρίου κατέστη τό φόβητρον, τής 
δέ μητρικής στέγης έδιώχθη. Πως λοι
πόν τολμάτε μ,εθ’ όλα ταΰτα νά μέ πλη- 
σιάζητε;

— Τότε ήμην παιδιού, άπήντη.σεν ό 
Θωμάς καταβιβάζων τήν κεφαλήν έζ αι
σχύνης άμα δέ καί λύπης, πιστεύσατέ 
με δ’ ότι δι αύτό, οπερ τότε πρός ήμάς 
έπραςι πικρώς νϋν μετεμ·.λήθην. Ποός 
ιιπόδειζιν δέ τής μεταμέλειας μου σάς 
υπόσχομαι ότι θά σάς ύ.τερασπισθώ καθ’ 
οίουδήποτε έχθροϋ.

— Διατί λοιπόν δέν έσπεύσατε είς βο
ήθειαν μου οτε σκλρώς μέ έλιθοβόλουν ;

— Τις σάς έλιθοβόλησεν; είπατε μοι.
— Καί τί σας ενδιαφέρεις μήπως έχω 

ανάγκην τής προστασίας σας· σάς έ
καμα περισσότερον κακόν άφ’ ότι η
μείς, έζηκολούθησε μεταβαίνουσα άπό 
τών παραπόνων είς τήν κομπορρη- 
μοσύνην.

Ο Θωμάς ήγειρε τούς ώαους μειδιών.
— Ά! δέν τό πιστεύετε . . .
— Ποίος νομίζετε ότι συνέτριψε τήν 

μικράν κερατίνην σάλπιγγα, τήν οποί
αν εύρετε τεθραυσμένην έν τή αιθούση 
ϊ7;ς σχολής, τήν πρωίαν τής ήμέρας 
καθ’ ήν οι σαλπιγκταί τής Μονεβίλλης 
έαελλον νά διαγωνισθώσι μέ τούς τής 

Κωνστόνδης. Ήμην έγώ! ναι ήμην έγώ 
τοΰτο δέ τό έκαμα, διότι είχον ακούσει 
ότι έμέλλετε νά παίζητε μονωδίαν τινά 
καί ότι ή Μενεβίλλη θά έκέρδιζεν ένεκεν 
ήμών.

Τάς λέζεις ταύτας έπρόφερεν μετά 
τόσης μεγάλης ψυχρότητας καί πένθους 
ώστε τό πρός τόν νεαρόν Θωμάν μίσος 
του ήτο αναμφισβήτητου.

'επιθυμείς, δόλιε, νά δοκιμάζω τάς θλί

ψεις σου!. . .»
Είποϋσα τάς λέζεις ταύτας, ας συνώ- 

δευσεν είς απαίσιος γέλως, ή "Αννα έζη- 

φανίσθη έν τω σκότει.
Ο Θωμάς έμεινε μόνος έν μέσω τής 

θυελλώδους νυκτός μένεα πνέων έναντί- 

ον τής άτυχούς "Αννης.
Οί κλώνοι τών μεγάλων δένδρων τού 

δάσους έτριζον, ή βροχή ήρχισε νά πί
πτει, τάς άστραπάς καί τρομεράς βρον
τάς διεδέχοντο αλλεπάλληλοι κεραυ
νοί κατατρομάζοντες τόν νεαρόν Θωμάν, 
όστις ένόμιζεν ότι άπαντα τά στοιχεία 
τής φύσεως έζανέστησαν εναντίον αύτοΰ.

Ό νέος Θωμάς έφερε τήν χείρα έπί 
τής παρειάς του, ήτις ήτο καθημαγμέ- 
νη, διότι είσέτι έρρεεν αρκετόν αίμα, δ- 
περ ηΰζανε τόν φόβον, ον έπέφερεν ή 
θυελλώδης νύζ. Έσχε μόνον τό θάρρος 
απομακρυνόμενος νά είπη: «Τώρα εΐμί 
βέβαιος ότι ή έπί τής παρειάς μου πλη
γή δέν έζηράνθη είσέτι. ’Ελπίζω όμως * 
τούλάχιστον έως ού φθάσω είς τόν ολ
κόν μου νά ζηρανθή ■ . . ’Αλλά τί νά εί- 
πω πρός τήν αγαπητήν μου Σεραφίνην 
οτε θά ϊδη έπί τής παρειάς μου τήν 
σφραγίδα, ήν μοί άφήκαν οί λεπτοί τής 
Αννης όδόντες, πρός Θεού τί νά ε'ίπω;
ούδέν ψεύδος μοί έπέρχεται τήν στιγ

μήν ταύτην!»
Ευτυχώς όμως οτε ό νέος Θωμάς έπέ- 

στρεψεν εις τόκ οίκόν του δέν ήρωτήθη 
ύπό τής αγαπητής του Σεραφίνης περί 
τής έπί τής παρειάς του σφραγίδας, διό
τι μετά τήν άναχώρησιν τού Θωμά ή 
κυρία Λαμπέρ έζηκολούθησε τήν περί 
τών μυών κάί γαλών ιστορίαν της ώς 
καί τήν περί τών μάγων καί μαντών, 

(Άκολουθε”)

— Δέν είσαι μάγισσα, καί δεν σέ φο

βούμαι πλέον . . .
— Άκουσον, "Αννα, έζηκολούθησε λέ- 

γων ό νέος Θωμάς λαμβάνων τήν χιίρά 
της, όποια ιδέα μοί έπήλθε: γνωρίζω ό

τι σέ ήδίκησα, καί έπιθυμώ νά σέ ικα
νοποιήσω. Θά σέ ύπερασπισθώ, καί θά τε
θώ εναντίον τών κατοίκων τής Μανεβίλ- 
λης καί τής μητρός σου, ήτις σοί φέρε
ται λίαν σκαιώς. “Οταν δέ νυμφευθώ τήν 
έζαδέλφην μου, θά έλθης νά κανοικίσης 
μέ ήμάς, καί τότε έσο βέβαια έκ προτέ- 
ρων. ότι ούδείς θά τολμήση νά σέ όνο- 
μάση «μάγισσαν! » Απαιτώ μόνον νά άλ- 
λάζης τόν τρόπον τοϋ βίου σου. Δέν θά 
φέρης πλέον τήν λάγηνον μέ τόν ζε- 

νικόν τοϋτον τρόπον, καί θά πηγαίνης 
είς τήν 'εκκλησίαν καθώς χριστιανή. 
Νϋν πλέον ώμεν φίλοι, καί έναγκαλι- 

σθώμεν άλλήλους, "Αννα »

’Επειδή ή Άννα μετά μεγάλης υπο
μονής ήκουσε τήν τελευταίαν φράσιν 
τοϋ νεαρού άνδρός, ένόμισεν ούτος ότι 
έκίνησε τήν ίσχυρογνωμίαν αύτής.

Πλήν φεΰ ! οπότε έκυψεν διά νά τήν 
έναγκαλισθή, οί όδόντες τής ζανθηκόμ- 
μου "Αννης έβυθίσθησαν τόσον βαθέως 
έπί τής παρειάς του, ώστε έζέβαλε κραυ-

I γήν άλγους.
| «Πλάσμα δολιότητος! ανέκραζε τρέ- 
J χουσα. Εύχαρίστησον τόν θεόν διότι δέν

ήσαι παρά μία κόρη. Γνώριζε ότι δύνα- 

I μαι νά σέ ρίψω έντός τοϋ ύδατος οπερ 
ι| κοχλάζει πλησίον τών ποδών σου. 

ί| — Δοκίμασε, άπήντησε μετιι λίαν 

Η προκλητικής έκφράσεως.

Ε Τώρα πλέον έχε τήν πληγήν σου 
Κ καθώς καί έγώ τήν ίδικήν μου . . . "Ω! 
Κ επιθυμείς νά μέ κάμης νπηρέτριάν σου, 18
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0 ΚΑΦΕΣ
--- CCS----

(“Ιοε τεύχος Εον)

”0 Καφές άποκτα ταχέως και μετά μεγίστης 
εύχειρίας ξένην όσμην, όπόταν γ πλησίον ετέ
ρων εύόσμων ύλών, λ. χ. πεπέρεως, ίνδοπεπέ- 

ρεως, καπνού κτλ. Ό καφές είναι κανονικός ό
πόταν η άτελώς ομογενής ώς προς τδ μέγεθος, 
τδν κύαμον, τδ σχήμα και τδ χρώμα. Τδ χρώμα 

τοϋ καφέ μεταβάλλεται άπδ λευκδν ύποκίτ ρ- 
νον είς ξανθόν ύποπράσινον, τά συνήθη χρώματα 

τοϋ καφέ είσί τδ λευκδν ύποκίτρινον, τδ ξανθόν 
ύποπράσινον, τδ κυανοϋν ύπαπράσινον και το 
φαιόν. Τδ χρώμα τοϋ καφέ δέν είναι διαρκές και 
δ χρόνος τροποποιεί ταχέως αύτά, πρδ πάντων 
τά πράσινα καί κυανά χρώματα μεταβάλλον
ται είς θερμά ό κίτρινα κατά τόν θερμοκρασίαν, 
τδ ύδωρ καί ή υγρασία τροποποιοϋσιν επίσης τδ 

χρώμα τοϋ καφέ.
Έμπορικώς διαιρείται ό καφές εις δύο μεγά- 

λας κατηγορίας Καφέδας Ρίο καί Καλής 
γ ε ύ σ ε ω ς.

Οί Καφέδες Ρίο περιλζμβάνουσι τους καφέδας 
της Βρασιλίας καί ή της καλής γεύσεως τούς 
των άλλων χοίρων τής παραγωγής καί δύνανται 
νά διαιρεθώσιν είς καφέδας ’Ασίας, ’Αμερικής, 
’Αφρικής καί ’Ωκεανίας.

Ή φρίςις τοϋ καφέ άπαιτεϊ μεγάλην έξιν καί 
προσοχήν, πρέπει δέ αύτη νά διακόπτηται οπό- 
ταν ή μέν επιφάνεια τδν κυάμων καταντά στίλ- 
βουσα, η δέ διά της ένεργείας τοϋ πυρδς άνα- 
πτυσσομένη δσμη όλίγον εύάρεστος.

"Έκαστος κύαμος πρέπει νά ύπόκειται είς τδν 
αΰτδν βαθμόν θερμότητος, ητις διαπερωσα τούς 
κόκκους δέν πρέπει νά άνθρακίσγ, αύτούς, πρδς 
τοΰτο δέ μεταχειρίζονται κιλίνδρους περί τδν ε
αυτών άξονα περιστρεφομένους, ό καφές όπόταν 
καη γίνεται στρυφοπικρόξυνος καί παράγει γεϋ- 
σιν δυσάρεστον, άποσύρεται έκ τοΰ κιλίνδρου ό
πόταν γ άρκετά πεφριγμένος καί χύ/εται έπί τί
νος ψυχρού σώματος, πέτρας η μαρμάρου, διά νά

γίνηται ή άπόψησις ταχέως καί διά νά μη έ- 
ξατμίζωνται τά στοιχεία, άτινα άποτελοΰσι την 
αξίαν ταύτης τής ούσίας. Οί πεφριγμένοι κύα

μοι πρέπει νά άλέθωνται μετά τελείαν άπόψηξιν- 
εν περιπτωσει δε καθ’ ην διατηροΰσι την θερυ.ό- 
τητι δυσκολεύουσι την κίνησιν της στρόφιγγας 
τοϋ μυλου, πρέπει δέ νά έτοιμασθη πάντοτε ή 
άπαιτουμένη δι έκάστην κατανάλωσιν ποσότη
τας, διότι καφές συντετριμμένος έκ τών προτέ- 

ρων χάνει έντδς χρονικού διαστ-ήματος μέγα μέ
ρος της εύωδίας αύτοϋ. Είς τά μέρη της ’Ανα
τολής κοπανίζεται έντδς μαρμάρινων ΐγδίων καί 
κατασυντρίβεται είς λεπτοτάτην κόνιν. Οί εις 
την Γαλλίαν έν χρήσει μύλοι δίδουσι κόνιν χον- 
δράν.

'Ο καφές νοθεύεται διά διαφόοων φυτώ«, τοι- 
αϋτα δέ είσί τδ Κιχώριον, ό Βάλαης, ή "Ύσγη, 
ό θέρμος, ή Σίκαλις, ό Βρώμος, οί Έρέβυνθοι 
της ΊσπαΧας, οί Κύαμοι, ό ’Αραβόσιτος, ό Σί
τος, τά Κάστανα, ό Ράφανος, αί ρίζαι τοϋ Κυ- 
πηρου, της Πτερίδος, τοϋ Κοκκινογουλιού, τοϋ 
Σταφυλίνου, τοϋ Καρκτοΰ· άλλ’ ούδέν έκ τούτων 
τών φυτών ήδυνήθη νά άντικαταστησν; τδν κα- 
φέν, ούδεμία τών ούσιών ήδυνήθη νά άποκτήσγ 
τόσην φ-ήμην πρδς άντικατάστασιν τοΰ καφέ, ό
σην τδ Κιχώριον, ούτινος σπουδαία κατανάλω- 
σις γίνεται έν ’Ολλανδία, Βελγίω, Μεσημβρινή 
Γαλλία, καί πρδ πάντων έν Γερμανία.

Ή έγχυσις τοϋ Κιχωρίου είναι όλίγον πικρά 
καί δέν έχει ποσώς την εύάρεστον εύωδίαν τών 
κόκκων τοΰ καθαρού καφέ.

Ή νόθευσις τοϋ καφέ γίνεται λ, διά τίνος τών 
θυτών τούτων ό διά προσθεσεως ποσότητος κα
φέ κακής ποιότητας είς καφέ καλής ποιότητας, 
ένίοτε δέ διά μίγματος κιχωρίου, ξυλοκολας, 
κριθής κτλ. Τινές τών λαθρεμπόρων έφαντάσθη- 
σαν νά άλέθωσι μόνον το κιχώριον εις κόκκους 
ομοιάζοντας τοΐς τοϋ καφέ. Προς άνακαλυψιν 
τής νοθεύσεως τοϋ άλεσμένου καφέ, πληροϋμεν 
άγγεΐον ΰδατος ένθέτομεν δραγμίδας τινας τοϋ 
καφέ, δν ύποπτευώμεθα, και αν μεν ό καφές 
είναι καθαρός μένει επί της έπιφανείας τοΰ υ- 
δατος, άν δέ νοθευμένος μέ κιχώριον, τδ κιχώ- 

ρ’.ον πίπτει είς τδν πυθμένα τοϋ άγγείου και κι- 
τοινίζει τδ ύδωρ.

"Η νόθευσις τοϋ άλεσμένου καφέ μέ πεφριγ- 
μένους σπόρους δημητριακών καρπών, μέ βαλά
νους ό μέ ΰλας λοβοφόρους περιεχούσας άμιλον 
άναγνωρίζεται είς τήν διά διηλισμένου ύδατος 

έγχυσιν, ητις άποχωριζομένη έκ τ·ης υποστάθμης 
μένει θολερά άν δ καφές είναι νοθευμένος, άλλως 
τε τδ παραχθέν ύδωρ είναι διαυγές.

'Ο καφές είναι τονικδς, έρεθιστικδς, διεγείρει 
τδν εγκέφαλον χωρίς νά τδ; παρωξύνν), ώς τά 
οινοπνευματώδη ποτά, ευκολύνει την χώνευσιν 
επισπεύδει τάς λειτουργίας τοΰ έγκεφάλου, έπι- 
ταχύνει την κυκλοφορίαν τοΰ αίματος, προπα
ρασκευάζει τδν άνθρωπον εις εύθυμίαν, αύςάνει 
την αισθητικότητα καί την ένέργειαν τοΰ νοος, 
καθίστησι την μέν φαντασίαν γονιμοτέραν, τάς 
δέ διανοητικός δυνάμεις ζωηροτέρας, διώκει τδν 
ύπνον, ό πίνων πολλάς φιάλας καφέ έχει όλι- 
γωτέραν τροφής άνάγκην δ καφές αρμόζει μάλ
λον τδ πρωί παρά μετά τδ γεύμα καί τδ εσπέ
ρας. Εις τούς πολυσάρκους παρά είς τούς νευρι
κούς, είναι λίαν κατάλληλος, είς τούς έργαζομέ- 
νους κατά τάς έωθινάς ώρας, ένίοτε χρήσις αύ- 
τού γίνεται είς την θεραπευτικήν, πρδς κατα- 
πράϋνσιν τών κεφαλαλγιών, θεωρείται ώς φάρ- 
μακον έναντίον τοΰ πυρετού- κατά τδν ιατρόν 
Γρίνδελ, οστις έπιτυχεστάτην χρήσιν τοΰ καφέ 
έποιήσατο έν Ρωσσία πρδς καταπολέμησιν 

τής θέρμης.

•———-—

VVVWV

15 Δύο τινα δέν δυνάμεθα νά βλέπωμεν άσκαρ- 
δαμυκτί, τδν ήλιον καί τδν θάνατον.

Μία δίκη γέννα εκατόν κάλλιαν κακός συμ
βιβασμός παρά καλό άπόφασις.

Ή κακό πληγή θεραπεύεται, τδ κακόν όνομα 
θανατόνει.

Ό φιλάργυρος δίδει πλειότερα άπδ τδν γυ
μνόν.

θέλεις νά μάθρς πόσον άξίζει ίν τάλλη- 
ρον, ζητησέ το δανεικόν.

“Οστις άγοράζει τά περιττά θά πωλήση τά 
άναγκαΐα.

Είς οποίον δ θεός δέν δίδει τέκνα, ό διάβο
λος δίδει άνεψιούς.

Μωρός σιωπών σοφός φαίνεται.

Τίμα τδν καλόν νά σέ τιμήση, τίμα τδν κα
κόν νά μη σέ άτιμάσν).

Έσο περιποιητικός καί γλυκύς- οποίος δέν 
έχει μέλι είς την χύτραν, ας έχγ είς τδ στόμα.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

“Οτι τδ πνεύμα καί ή μεγαλοφυΐα δέν έχουσιν 
άνάγκην λαμπρών αιθουσών καί δωμάτων πλου
σίων, όπως άναπτυχθώσι, γίνεται δηλον έκ τοΰ 
οτι οί πλεϊστοι τών μεγίστων άνδρών τών κατά 
καιρούς έπί τοϋ ημετέρου πλανήτου άναφανέντων 
ήσαν τδ κατ’ άρχάς πένητες.

Τινα παραδείγματα άρκοΰσι πρδς τούτο.—Ό 
μέγας Σίνης νομοθέτης Κομφούκιος ύπήρξεν ερ
γάτης καί γεωργός.—Ό Ρωμαίος Κιγκινάτος ε
πίσης-—Ό περίπυστος Πάπας Εύλόγιος IB' ήν 
υίδς καμινέως.—Ό Πάπας Σίξτος Ε' ην ποιμην. 
'Ο διάσημος Μαζανιέλλος αλιεύς.—Ό μέγας 
Φραγκλϊνος στοιχειοθέτης.—'Ο Κρόμβελλ ζυθο
πώλης.—Ό ’Ιταλός ποιητός Μεταστάσιος ποι- 
μήν.—Ό φυσιογράφος Αινναΐος σανδαλοποιός. 
Ό στρατηγός τοϋ Ναπολέοντος Βεναρδόττος, ό 
μετέπειτα βασιλεύς τής Σουηδίας, ην φλεβοτό
μος.—'Ο διάσημος "Αγγλος ρήτωρ καί βουλευ
τής Κόβδων ην ποιμην προβάτων. — 'Ο ένδοξος 
πρόεδρος τής ’Αμερικής Αίγκολν, υίδς πτωχού 
χωρικού, ην κατ’ άρχάς ξυλουργός καί ναύτης. 
Ό ’Ισπανός στρατηγός Έσπαρτηρος νεωκόρος. 
'Ο Γαμβέτας υίδς παντοπώλου κ τ λ.
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ΕΛΕΓΕΙΟΝ
ΕΠΙ ΤΩ< ΑΩΡΩ ΘΑΝΑΤΩ1 ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΑΥΣΤΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ EAE1WHX Λ. ΧΧΟΙΛίΛ

’Ενώ ακόμα τής αυγής, άνέτεΛΛον τά φώτα, 
τό αηδόνι, ατά κ.Ιαδιά άντι νά κεΛαδήση 

άντι ν’ άρχίση εύμορφα νά τραγουδή ’σάν πρώτα, 
τραγούδι Λύπης άρχισε γιά νά μυρο.Ιογήση.

Δεν ειν τ αγέρι τής αυγής 'σάν πρώτα μυρωμένο 
'σάν πρώτα όπου πότιζε μέ δρόσο τά Λουλούδια

Φυσά 'σάν νάταν φύσημα βοριά, φαρμακεμένο 
και σιωπαίνουν τά πουΛιά πού ψάλλουνε τραγον- 

[δχι 

Χέρι σκληρό και άπονο φαρμακωμένο χέρι 
άπό τόν κήπο της ζωής άπέκοψ’ ένα ρόδο

Ένα λουλούδι εύμορφο αχ! πάγει μέ τ αγέρι... 
ΊΗταν γεμάτ άπό δροσιά, χαριτωμένο δώρο. (*)

(*) Ή διεύθυνσις τοϋ «ΛΟΓΙΟΓ ΕΡΜΟΓ» άφιεροΐ το άνωτέρω 
πο£χρ.α τ$ί άπαρχγορητω οίκογενεία Α. Σχοινά. ποιχΟεν έπι τούτο» 
ύτ.ό τοϋ νεαροϋ ποιητοΰ κ. Ήλ. Ραπτοπούλου.

Είς της ζωής τά θέλγητρα ακόμα πριν άνθιση 
Ένώ τό μέλλον έμπλεον χαράς κ ευδαιμονίας 

ήνοίγετο, ή Μοίρά του άντι νά τό ποτίση 
με δρόσο, τό έπότισε ποτήρι της πικρίας.

Οΐμοι! ποιο ρόδο έζησε πλειότερον πρωίας;
"Ω! τις παρέμειν ευτυχής εν τη ζωή μας ταύτη! 

δεν ειν ό βίος βάσανος πρώιμον δυστυχίας;
κερί πού σθύνει έζαφνα και λαόν ενώ άνάπτει;

’Εννέα μόλις καίδεκα τού έαρος τά άνθη 
την νεαράν έστόλιζον παρθενικήν της κόμην

"Οτε σέ φύσιμα βοριά ώς ρόδον έμαράνθη, 
κ’ η Μοίρα, φεϋ! άφήρπασεν ώ! πρόωρα τήν κό- 

[ρψ·.

Ψεύδη τά πάντα, ονείρου! τά πάντα ματαιότης! 
ψεύδη τό πένθος, ή χαρά, ό κόσμος δ,τι κρύπτει.

Μχά ματαιότης κοσμική κι ή μάγισσα νεότης, 
άλήθεια μόνη, ό θνητός στο χώμα ότι πίπτει.

"Ω! πόσον είναι μυστική ή τής ζωής μας βίβλος! 
δέν ήμπορεϊ τις εις αύτήν μίαν γραμμήν νά εύρη, 

μίαν στιγμήν άβάσκαντον, ήν νά διέλθ’ εύθύμως 
άλλ’ αίφνης, οΐμοι! σβέννυται, ώς σβέννυτ’ έν α

στέρι.

Ησαν τά έτη νεαρά τού βίου σου ΕΛΕΝΗ· 
σ' εκόσμει τό περικαΛΛές τής εύμαθείας στέμμα 

Ησο ώς ρόδον πρωινόν, άκτις χαριτωμένη, 
τό πρόσωπόν σου έστεφεν, αγνής παρθένου β2έμ. 

[^α.

Π.Ιήν, άν, ώ κόρη νεαρά!! επί τού μνήματός σου 
σπονδή δακρύων άΛηκτος, αείποτε θά βρέχη 

είς τάς καρδίας θέΛεις ζή εδώ τών ποθητών σου 
και τ’ όνομά σου πάντοτε αθάνατον θά τρέχη!
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Η ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΟΣ

Μιά κόρη νόστιμη μικρή, τής μάνας 

[r?yc καμάρι 
περιπατούσε μιά φορά 
μέσα σέ κήπο με χαρά

γεμάτη κι από χάρη·

Κ ένω νά πιάση έτρεχε πού πίσω σ’ 

[ra λουλούδια 
εϊχε καθήσει υψηλά 
και έβλεπε στά χαμηλά 

μίά άσπρη πεταλούδα

Είδε λουλούδι κίτρινο χλωμό και 

[μαραμένο 
πεσμένο ήταν κατά γής 
και κύψασα μετά στοργής

τό ’πήρε τό καϋμένο

Κι αφού από φιλήματα τό χόρτασεν, 

[έκ δάκρυ 
έστάλαξεν άχ! σιγαλό 

σ' τό μάγουλό της τ’ απαλό 
άπ’ τού ματιού τήν άκρη.

Τό δάκρυ άπ’ τό μάγουλο έστάλαξεν 

[επάνω 
εις τό λουλούδι τό χλωμό 
κι αυτό μέ ήθος Θλιβερό 

έκύτταζε στά άνω.

Καί είπε μέ παράπονο, — «Λουλού

δι μαραμένο! 
πού πάγ’ ή τόση σου χαρά 
τά κάλλη σου τά δροσερά

τί έγειναν καϋμένο; /

Καί χθες ακόμα πέρασα, πλήνσύ μέ 

[/(ία χάρι 
έφαίνεσο, ’τι λαμπερό 

μέσα εις άλλο δροσερό!

ωσάν μαργαριτάρι I

Εύθύς τό χλωμολούλουδο τό πρόσω

πό του στρέφει 
και λέγει — «Πάντα κρυερός 

ο θάνατος ό ισχυρός

τον βίον μας θά στέφει!

Ιδού κ έγώ χαρούμενο ώς τώρα έ- 

[περνοϋσα...
Αλλ’ έξαφνα μιά μισαρά 
άχ! Χα9α> άπονι, σκληρά 

μέ κόπτ ένω γελούσα...

Καί μετ’ ολίγον άψυχο τά φύλλα 

[μου θ’ απλώσω 
παιχνίδι θάμαι τού βοριά 
στήν μαύρη μου αύτή καρδιά 

τόν θάνατον θά δώσω!

Και συ κορίτξι μου καλό, τής μάνας 

σου τό ένα 
θάλθή καιρός πού θά γενης 
χλωμό καί σύ θά μαραθής 

σάν τ’ άνθη τά καϋμένα !

Καλ πριν φυσήση ό βοριάς, ώ! έρα- 

[σμία, κόρη 
στά νειάτ αύτά σου μέ χαρά 
—μή φαίνεσαι ποτέ σκληρά !— 

καί μέ καλό προχώρει!...

ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΡΑΠΤΟΠΟΤΛΟΣ.

Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ J
Κατά τάς τελευταίας στατιστικά; ή έν ταϊς 

Ήνωμέναις Πολιτείαις χρήσις τοϋ τηλεφώνου έ- 
στί μάλλον διαδεδομένη.

Οί Αμερικανοί μή εύχαριστούμενοι νά ποι- 
ώνται χρήσιν αύτοϋ διά μεγάλων ^Αποστάσεων 
ανταποκρίσεις μεταχειρίζονται αύτδ προσέτι ώς 
υ,έσον έσωτερικής συγκοινωνίας έπιτυχόντες ώς 
ποδς τοϋτο άριστα. Ούτως έν ταϊς πλείσταις ί- 
διοκτησίαις τών πέριξ τής Νέας Ύόρκης, έκάστη 
οικία συνδέεται διά τηλεφωνικών συρμάτων με
τά τών ιπποστασίων και οικημάτων τών υπηρε
τών, πρός δέ, μετά τών διαφόρων διαμερισμά
των οτε ή ιδιοκτησία συνίσταται έκ πλειόνων 
οικοδομών. Τηλεφωνικά', συσκευαι τετοποθετημέ- 
μέναι εις τά κυριώτερα τής κατοικίας μέρη έπιτρέ- 
πουσι τοϊς οίκοδεσπόταις και τοϊς ξένοις αύτών 
νά συγκοινωνώσι μετ’ Αλλήλων ή νά μεταβιβά- 
ζωσι τάς διαταγάς αύτών.

Τδ σύστημα τοϋτο τής συγκοινωνίας ύφίστα- 
ται έν τοϊς πλείστοις τών έχόντων σπουδαιότη- 
τά τινα μέρεσιν. Έν Γαλλία μέγας άριθμδς τοι- 
ούτων έγκαταστάσεων μετά μεγάλης έπιτυχίας 
έγένετο ύπδ τής Γενικής Εταιρίας τών τηλεφώ
νων, σχηματισάσης εΐδικώς προς τον σκοπδν 
τοϋτον ύπδ την έπωνυμίαν «τηλέφωνα και 
μικρόφωνα οικιακά» σειράν συ
σκευών έντέχνως κατεσκευασμένων, ών αί μορ- 
φαι καί αί ποικίλαι διαστάσεις άνταποκρίνονται 
εις άπάσας τάς οΐκιακάς άνάγκας. Ή τιμή τών 
εγκαταστάσεων τούτων είναι άναφορικώς μικρά· 
δυνατδν άλλως τε νά βεβαιωθή τις έκ τών προ- 
τέρων έξαιτούμενος έκ τής τηλεφωνικής εταιρί
ας πληροφορίας Αποστελλομένας έν φυλλαδίω 
δωοεάν.

—ο—

ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΝΘΕΩΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

Έσφαλμένως νομ,ίζεται οτι τά άνθη είσι μό
νον άντικείμενον διακοσμίσεως και ούδεμίαν άλ

λην άξίαν εχουσι. Και όμως ή εμπορική και οι
κονομική αύτών χρήσις είναι ποικίλη. Έν Γαλ
λία έκτάσεις πολλών στρεμμάτων παρέχουσι 
πρόοδον 400 φράγκων κατά στρέμμα. Οί Αρ
τοποιοί 'Άτκινσων και Ρίμελς έν ’Αγγλία πολ- 
λάς χιλιάδας λιρών πραγματοποιοϋσιν έκ τής 
χρήσεως τών Ανθέων. Τά άνθη κυρίως τά έχον- 
τα έμπορικήν άξίαν είσί τά ρόδα, τά ία, το 
άνθος τής πορτοκαλλέας,τδ σαφράνιον, τδΐασμί- 
νιον, ή λεβάντα, ή χαμομίλη κ.τ.λ. Έκ τού
των τά πλεϊστά είσιν ώφέλιμα διά τδ άρωμα 
τδ έξ αύτών έξαγόμενον, ίτερα διά τάς έν αύ- 
τοϊς βαφαΐς, άλλα διά τάς ΐατρικάς αύτών ιδι
ότητας . ’Απέραντοι έκτάσεις άφιερωμέναι εις 
τήν καλλιέργειαν τών ρόδων εύρηνται έν Γαζε- 
πόργ τών ’Ινδιών, έν Σχιράζ τής Καζμίρης, έν 
Άδριανουπόλει τής Τουρκίας καί έν Καίρω τής 
Αίγύπτου. Ή Ανακάλυψες τοϋ ροδοστόγματος 
άνέρχεται εις τρεις εκατονταετηρίδας. Λέγεται 
οτι πριγκήπισσά της τής Μογγολίας Νουρ Δίε- 
χαν καλουμ-ένη, τδ άνεκάλυψε και έλαβεν Αμοι
βήν πολύτιμον περιδέραιον παρά τοΰ βασιλέως.

ΠΟΙΚΙΛΑ
—ο---

Έν μέσφ βαθείας νυκτδς χωρικός τις αφυπνί
ζεται ύπδ τής συζύγου αύτοϋ έκφωνούσης:—"Α
ναψε, άνδρα μου, όλίγον τδν λύχνον, διότι θά 
σκάσω. — Και τάχα χωρίς λύχνον δέν ’μπορείς 
νά σκάσης; λέγει μετά θυμοϋ ό άφυπνισθείς.

* ♦ 
★

— Σας προσφέρονται, μενεξές και τριαντα
φυλλιά, (έλεγον ποτέ προς νέον δύο νεάνιδες πε- 
ριδιαβάζουσαι έν τινι κήπω καί κρατοϋσαι έκά
στη άνά έν τούτων) έκλέξατε, τί Αγαπάτε ; 
τριάντα φ υ λ i ώ (άπεκρίθη ό νέος).

— Βγάλετε τήν γλώσσάν σας, παρακαλώ, 
όλίγον έξω, (έλεγεν ιατρός τις πρδς Ασθενούσαν 
νέαν) όλίγον άκόμη, παρά έξω, Ακόμη όλίγον, 
έξω. Τότε ή ασθενής μή άνθέξασα πλέον Ανέ-
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κράξε:-—Και τί νομίζεται, ιατρέ, οτι ή γλώσσα 
τής γυναικός δέν έχει τέλος ;

* *
Δύο κύριοι ζαθήμενοι έφ’ άμάξης και διοικοϋντες 

οί ίδιοι τούς ίππους των και είς έσχατον βαθ
μόν φλεγματικοί, Αντιμετωπισθέντες έν τινι στε- 
νωτάτη όδώ, ούδε'ις έξ αύτών κατεδέχετο νά 
τραβίξγ τούς ίππους και άνοίξη οδόν δια τον έ
τερον, παρά περιέμενον τέλος ό είς εξάγει τοϋ 
κόλπου του εφημερίδα και ήρξατο Αναγινώσκων. 
Ό έτερος βλέπων τοϋτο τοΰ λέγει μέ Αδιαφο
ρίαν:—παρακαλώ, κύριε, άφοΰ τήν Ανάγνωση τε 
να την δώσητε και εις έμέ.

★
Νέος τις έργάτης, εισερχόμενος είς τήν υπη

ρεσίαν βιομιχανικοΰ τίνος καταστήματος.—Έ
γώ (λέγει τώ έπιστάτγ Απαριθμών τά προσόντα 
του), έχω και τοϋτο τό καλόν, οτι δέν κουράζο
μαι ποτέ. Μετ’ ολίγον ό επιστάτης έπιθεωρών 
τούς έργαζομένους, εύρίσκει τόν νέηλυν εργάτην 
αακαρίως Αναπαυόμενον.— Μπα ! (τώ λέγει μετ’ 
έκπλήξεως), σύ είσαι ποϋ δέν κουράζεσαι ποτέ; 
— ΜπΚ είπε, ίσα, ίσα, δέν κουράζομαι ποτέ, (ά
παντά Αμέσως έκεϊνος), διότι μόλις νιώσω ποϋ 
θα κουρασθώ κάθωμαι και Αναπαύομαι.

Τ·λουμένου ποτέ γάμου έν τινι χωρίω τής Ελ
λάδος, παρετηρήθη ότι ό ίερεύς παρέτρεξεν δλό- 
κληρον σελίδα έκ τών Αναγινωσκομένων εύχών.

_Γιατί παπά μου δέν τό διαβάζεις, αύτό 

τό φύλλο, ήρώτησέ τις.
__ Άμ’ είναι γεμάτο κεριά παιδί μου, και 

δέν τά βγάζω.
Καί δ Αφελής χωρικός ίερεύς έξηκολούθησε τό 

μυστήριον.

ΛΙΜΓΜΑ XT'.

—ο—

Τοϋ γάμου έγώ μαι τό κύριον μέρος, 
διότι άν λείψω τά παν αφανίζω· 

τήν νύμφην δέν θέλω, 

ένώ τοϋ γαμβρού τό κεφάλι στολίζω. 
Νεότητα φεύγων, τούς γέροντας στέργω, 
ς' τό χώμα δέν είμαι, τής γης όμως άρ- 

[χω> 
δέν θέλω τό σκότος 

ένφ ς’ τήν αυγήν και τό φέγγος ύπάρ- 

[χω· 
Μακράν τών δακρύων, τούςγέλωτας θέ- 

[λω. 
έχθαίρω τάς μόδας, ταντέλλας και χάν- 

[δ?ας, 
Φιλώ τάς γυναίκας
Ένφ τάς παρθένους μισώ και τούς άν- 

[δρας.
Μ' αύτά τά προσόντα έλπίζω νά μ’ εύρης 
άν δχι· λυποΰμαι μεγάλως, ώ φώς μου· 

πλήν μάθε πρός τούτοις.
δτ" αίνιγμα είμαι, κ' ύπάρχω έντός μου.

I. Μ. TZATPAS- 

---- ----------------------

ΓΡΙΦΟΣ Ε'


