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Ό γάμος έτιμάτο μεγάλως έν Έλλάδι, 
έν δέ τή Σπάρτη και έν άπάση τή Αακεδαί- 
μονι, τόν γάμον έθεώρουν τίμιον καί τρόπον 
τινά έπιβαλλόμενον τφ άνδρί, όφείλοντι νά 
συντελή πρός πολλαπλασιασμόν τοΰ έαυτοΰ 
γένους, και όπως άφήση τέκνα τέκνων πρός 
διαιώνισιν τοΰ ονόματος του (Πλατ. Νομ. Δ. 
721) δι’ ό λέγει που καί δ Φωκυλίδης;·

«Μή μείνης άγαμος, μήπως τώνυμος δ- 
ληαι»

«Δός τή φύσει καύτός, τέκε δ' έμπαλιν ώς 
έλοχεύθης».

Έν γένει οί έγγαμοι πολύ έτιμώντο καί 
αύτοί τών κοινών προΐσταντο, οί δέ άγαμοι έ- 
στεοοΰντο ,πάσης τιμής καί ύπολή^εως, ούδ’ 
ήδύναντο νά λάβωσι δημόσιον ύπούργημα.

Έν τή άρχαιότητι, παρά πάσι τοϊς άρχε- 
γόνοις έθνεσι καί παρ’ αύτοϊς τοϊς έβραίοις δ 
πατήρ, ή οί γονείς έκ συμφώνου, έμερίμνων 
καί· τήν θυγατέρα των νά έκδώσωσι πρός άν- 
δρα καλόν, καί εις τόν υίόν, άκοντα πολλάκις 
νά δώσωσι γυναίκα· έν δέ τή Σπάρτη, ένθα 
δ γάμος σκοπόν είχε νά παράσχη τή πόλει 
χρήσιμα σώματα, δ νομοθέτης έταξεν «έν άκ-

μαϊς τών σωμάτων τούς γάμους ποιεϊσθαι,
ΐνα τά γεννώμενα ισχυρά ή, έκ 
νώμενα». (*)

(*) Μέτριος χρόνος έστι κατά Πλάτωνα (Πολ. 
Ε. 458, 460 καί Νομ. Δ 721) τά είκοσιν ετη 
γυναικί, άνδρί δε τά τριάκοντα πέντε· κατ’ 
Άριστοτέλην δέ, τάςμέν γυναίκας άρμόττει περί 
τήν τών δέκα καί οκτώ ήλικίαν συζευγνύναι, 

τούς δέ άνδρας επτά καί τριάκοντα ή μικρόν. 
(ΙΙολιτ. Ζ. ιδ. 6)

τελείων γεν-

Τοΰ γάμου πάντοτε προηγοΰντο οί άρρα- 
βώνες, προσεβοήθουν δέ τφ πατρί ένίοτε προς 
ευρεσιν άνδρός καί γυναίκες προμνήστριαι κα- 
λούμεναι (Πλατ. ΘεΟιτ. 150). Έν τοϊς προ- 
ομηρικοϊς χρόνοις ουδόλως γίνεται μνεία περ ί 
προικός, άλλά κατόπιν άπαντάται, ότι συνή
θης τύπος τοΰ μνηστεύεις ήτο νά δίδη δ 
πατήρ τήν έαυτοΰ θυγατέρα είς τον μέλ
λοντα σύζυγόν της καί νά μνημονεύη τήν 
προϊκα· ώς σημεϊον δέ τής μνηστείας οί μελ
λόνυμφοι έδιδον άλλήλοις τάς δεξιάς χεϊρας, 
δ δέ πατήρ έλεγε· «Παίδων σπόρφ τών γνη
σίων δίδωμί σοι τήν έμαυτοΰ θυγατέρα». Έκ- 
τοτε ή συνήθεια τοΰ προικίζειν τάς γυναϊκας 
έγένετο κοινή, έξαιρέσει τής Σπάρτης, ής δ 
νομοθέτης Σόλων «άφεϊλε τάς φερνάς, ίμάτια 
»τρία καί σκεύη μικροΰ νομίσματος άξια κε- 
»λεύσας, έτερον δέ μηδέν, έπιφέρεσθα; τήν γα-
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»μουμένην ούγάρ έβούλετο μισθοφόρου, ούδέ 
wviov είναι τον γάμον, άλλ’ έπί τεκνωσει 
»και χάριτι καί φιλότητι γίνεσΟαι τον άνδρος 
»καί γυναικός συνοικισμόν». (*)

Προ τής τελετής του γάμου, οστις συνή
θως έγίνετο μηνί Γαμηλιώνι ήτοι κατά τα 
τέλη του παρ’ ήμϊν Ιανουάριου μηνός καί 
άρχάς Φεβρουάριου, καί έν καιρω εύδίω καί 
πανσελήνω, συνεβουλεύοντο τήν θεάν Άρτε- 
μιν, τήν προστάτιδα τής παρθενίας, προς ήν 
προσέφερον Ουσίας· ή τελετή δ’ αυτή καί Ου
σία έκαλεϊτο προτέλεια γάμων. Κατά δέ τήν 
ημέραν τών γάμων, δ γαμβρός καί ή νύμφη 
λαμπρως ένδεδυμένοι, έκόσμουν τάς κεφαλάς 
των διά στεφάνων έξ άνθέων καί χόρτων έν 
δέ τή Σπάρτη, ή νύμφη έφερεν ωσαύτως πή
λινο ν άγγείον, έν ω ύπήρχεν οπτή κριΟή ση- 
μαίνουσα τήν υποχρέωσιν τοΰ νά ένασχολή- 
ται είς τά έργα τής οικογένειας της. Τό αγ
γείου τούτο έκαλεϊτο φρύγετρον, δι’ ο δ Σό
λων ένομοθέτησε· «τάς νύμφας ίούσας έπί 
»τόν γάμον φρύγετρον φέρειν σημεϊον αύ- 
»τουργιας». (**)

Ή νύμφη έφέρετο συνήθως άπό τής οικίας 
αύτής είς τήν τοΰ άνδρός έποχουμένη άμά-

(*)  Πολλοί πολλάκις πολλά κατά τής προί

κας ειπον, έν οϊς κζί ό πο7ώ; Χρυσορρήμων ’Ιω
άννης: «Είδως ήλίκον μυστήριόν έστιν ό γάμος 
»κζί ήλίκου πράγματος τύπος, μή απλώς, μίδέ 

»ώς ετυχε, περί τούτων βουλεύου, μηδέ χρημά- 
»των εύπορίαν ζητεί μέλλων άγεσθαι νύμφην ού 
»γάρ καπηλείαν, άλλά γάμου κοινωνίαν είναι 
»τόν γάμον δει νομίζειν.» (Έγκώμ. είς Μάχι
μον Δ.)

(**)  ΎΑρά γε θά έβλεπεν έκτελουμένην σήμε

ρον, εϊπερ εζη ο Σόλων, την τοιαύτην αύτού διά- 
ταξιν ; Μάλλον παραδεχόμεθα, ότι έάν έβλεπε 
νύμφην περικεκαλυμμένην πάντοθεν κοσμήμασ^ 
καί έσθήσι λαμπραϊς *καί  ποικίλαις, φέρουσαι 
μετά χεϊρας φρύγετρον (καβουρδιστήριον) ήθελε 
μεΫ ημών αναφωνήσει: όποιος άναχρονισμός !

ξης. Καί αύτη μέν έκάθητο έν τώ μέσω, έ- 
κατέρωΟεν δ’ αύτής δ σύζυγος καί εϊς έκ τών 
επιστήθιων φίλων του νυμφίου, δ λεγόμενος 
πάροδος παράννρφος, λαμπρως ένδε- 
δυμένοικαί έστεφανωμένοι, (Άριστοφ. Ιίλούτ. 
530) ίδια δέ διέπρεπεν δ στολισμός τής νύμ
φης, ήτις έφο\ ει έσθήτα καλήν καί περιδέ- 
ραιον καί λίθους πολυτίμους, καί ήν ύπό μύ
ρων μεμυρισμένη. Ιίροηγοΰντο οέ τής άμά- 
ξης συγγενείς καί οικείοι λαμπάδας μετά 
χεϊρας καί δάδας φέροντες, αόοντες καί όρ- 
χούμενοι. "Οτε δέ τέλος έφθανον είς τήν οι
κίαν, τ.ζ αί θύραι ήσαν άνεστεαυέναι αετ’ έ- 
λαίας καί δάφνης, ή μήτηρ καί οί οικείοι κα- 
τέχεον έπί του γαμβρού καί τής νύμφης σύκα 
καί άλλα, χαταχνορατα καλούμενα (Άρι
στοφ. Ιίλούτ. 768). είς σημεϊον εύπορίας 
καί βίου πλήρους αγαθών.

'Άμα τών νεονύμφων καί τής λοιπής συ
νοδείας είς τήν οικίαν εισερχομένων, ήρχετο 
τό συμπόσιον, οπερ γάμος καί γαμικά θοί νη 
έλέγετο· καθ’ δλην δέ τήν διάρκειαν τούτου, 
«ή νύμφη ήν πάνυ ακριβώς έγκεκαλυμμένη» 
(Λουκ. συμπ. 8). Έκ δέ τών έν τή τραπέζη 
παρατιθεμένων γλυκυσμάτων διεκρίνετο δ άπό 
σησάμου κατασκευαζόμενος πλακους, οστις 
ήν σημεϊον πολυτεκνίας· «έοόκουν γάρ έν τοϊς 
»γάμοις σήσαμον διδόναι, ός έστι πλακους 
»γαμικός άπδ σησάμου πεποιημένος διά τό 
»πολύγονον». (Σχολ. Άριστοφ. Είρην. 869).

Τούτων δέ έν τή οικία τελουμένων, έξω
θεν αύτής έψάλλοντο ύμνοι, Υμέναιοι έπι- 
καλούμενοι. Τήν έπιοΰσαν βτε γαμβρός καί ή 
νύμφη έλουον τούς πόδας αύτών δι’ ύδατος έκ 
τής πηγής Καλλιρρόης, καί ύπό τίνος έκ τών 
πλησιεστέρων συγγενών παίδων κομιζομένου, 
οστις καί έκαλεϊτο διά τούτο «παϊς λουτροφό- 
ρος». Έν ταύτη δέ τή ήμέρα έδίδοντο πρδς 
τούς '/υμφίους παρα τών οικείων καί φίλων 
οώρα, άτινα έκαλουντο άτταν.ΐια, μεθ’ δώζτ^

ΕΡΜΗΣ
γουν καί πάλιν τήν νύχοην προ: τόν νυμτι- i i t I J k kt
κόν θάλαμον ol έκ τών συγγενών μόνον έγ- 
γύτεροι. 'Άμα δ’ ούτκ εισερχόμενοι έτρωγον 
κυόώνιον, ύποσηααϊνον ότι ή συνομιλία αύτών 
έπρεπε νά ήναι εύάρεστος· ένώ έξωθεν νέοι 
καί νέαι έψαλλαν έν ρυθμώ τά έπιθαλάμια 
άσματα. Μετά δε το πέρας τών εορτών, αί- . 
τινες διήρκουν πέντε ή καί επτά ημέρας, οί 
νεόνυμφοι έδιδαν πρός άλλήλους δώρα, καί έ- 
λάμβανον τοιαυτα έκ τών συγγενών καί φί

λων των.
Ή νόμιμος γυνή έλέγετο ζουρλή cLloyoc; 

πρός άντιδιαστολήν τών παλλακίδων τά δ’ 

έκ του γάμου τέκνα, ίθαγενέε^,

πρδς διαστολήν τών νόθων.
Καί ταΰτα μέν συντόμως είσι τά κατά τούς 

γάμους έθιμα τών άρχαίων. Έκ τούτων δέ 
πολλά ή συνήθεια μέχρις ημών διεφύλαξε, 
περί ών έν έτέρω μέρει θέλομεν διαλάβει.

ΔΗΜΗΤΡ. Θ. ΚΑΛΕΜΗΣ.

ΠΕΡΙ ΠΦΕΑΙΜΠΝ ΛΝΑΓΝΩΣΕΩΝ

(Συνεχεία ιοε σε).. 423)

Ή Ιστορία μόνον πρδς τούς κερδίσαντας τον 

εαυτόν άρτον και τον χρόνον ν’ άκούσωσι τόν ά- 

πάντησιν άπαντά. Επιθυμούμεν ν’ άπαντηση η- 
δη πρδς πάντας. Επιθυμούμεν ϊνα r/ηδείς έλθ/) 
είς τδν κόσμον τούτον κζί μηοεί; έξέϊθρ αύτού 

χωρίς νά λάβη ύπ’ δψει την θε'σιν ην κατέχει έν 
τω χρόνφ, τήν άρχην καί τήν γενεαλογίαν της 
εαυτού φυλής, τήν άφετηρίζν κζί τήν πορείαν 
τών ιδεών καί τών πραγμάτων, άπερ συγκροτού- 
σιν ο,τι άποκαλεΐται πολιτισμός αύτού, τάς άλ- 
ληλοδιαδόχους προόδους, διακοπείσας, έπαναλη- 

φθείσας, αύξηθείσας ή μειωθείσζς τού πολιτι
σμού τούτου, εποχήν κατ’ εποχήν, λαόν κατά 
λαόν, καί ούτως είπεΐν άνθρωπον κατ’ άνθρω
πον—έπιθυμουμεν προσέτι ινα δ πλήρης ούτος
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πίναξ τής άνθρωπότητος, ίζωγραφημένος διά με a 

γά/.ων χαρακτήρων διά τούς όφθαλμούς τού 

λαού, άντί νζ ύπάρχη ώναλυτικος πίνας άν·υ 
ζωής ώ; πάσα χρονολογία, άνευ ένδιζφέρονΤος 

ώς πάσα σύνοψις, νά ή ζωσα ώς άνθρωπος καί 
επιφέρω·/παλμούς ώς δράμα. Τδ ενδιαφέρον έστ 
τδ άληθ^ς μνημονικδν τή; ανθρώπινης κζρδίας. 

Δέν άνζπολεΐ είμη ο,τι άνακινή αυτήν και πα
θαίνει αύτήν. ^Ωστε τί έστι τδ άνζκινούν καί 
τδ παθαΐνον τάς ομάδας έν τη ίστορίζ ; Τά 
πράγματα ή οί άνθρωποι ; Οί άνθρωποι, οί άν
θρωποι μόνκ*  —περιφρονώ ύμζς ενδιαφερομένους 
περί επιπεδοσφαιρίου τινδς ή παθαμομένους διά 

μίαν χρονολογίαν. Τά σύντομα κζί άναλυτικζ 
ταύτα μέσα είσιν ή άλγεβρα τής Ιστορίας, ήτις 
πήγνυσι φωτίζουσα. Δέοννά έγκαταληφθή ή άλ

γεβρα αύτη τής μνήμης είς τους σοφούς έν τή 
κόνει τών βιβλίων αύτών, οιτινες, άφού άνέγνων 
καθ’ δλον τδν βίον αύτών, καί συνεσώρευσαν έν 
τώ εαυτών μνημονικώ εκατομμύρια γεγονότων, 
ονομάτων καί ήμερομ.ην.ών, θέλουσι νζ γείνωσιν 

ή περιληπτική τράπεζα τής έπιστήμης αύτών, 
όπως δύνωνται νά θέτωσιν έν πάση ωρζ τδν 
δάκτυλον έπί τού άριθμού ένδς έτους της σφαί
ρας ή έπί τού ύνόματος μιας δυναστείας.

Ό λαός τών άναγνωστών δέν προβαίνει ού- 
τωσί —δέν είναι πολυμαθής, είναι παθητικός. 
Ούδεμίαν σπουδαιότητζ άποδίδει είς τούς χάρ-. 
τας τούτους τών αιώνων, είς τάς συγκεχυμένας 
ταύτας διακλαδώσεις τού γενεαλογικού 
δένδρου τού άνθρωπίνου είδους, αιτινες άμαυ- 
ρούσιν ά\ωφελώς τήν Ιστορικήν σφαίραν διζ το- 
σούτων διασταυρουμένων γραμμών, άς ό διαβή

της τού γεωγράφου χαράσσει καί έπιχαράσσει 
έπί τής έπιδερμίδος τής εαυτού σφαίρας. Ούχι ο 
λαός βαίνει κατ’ εύθεΐαν πρδς μικρόν τινα" άριθ- 

μδν συνεσωρευμένων γεγονότων άπερ έπικρατούσι 
τής Ιστορίας ώς αί ύψηλαί σειρζί όρέων ύπερέ- 

χουσι κζί διζιρούσι τάς χώρας· προσωποποιεί 
τά γεγονότα ταύτα έν τη εαυτού μνήμη έν έλα- 
χίστω άριθμώ ονομάτων άνδρών διακεκριμένων, 

καί άληθώς Ιστορικών άφιαιροσάντων τήν εαυ
τών ψυχήν, τήν ζωήν ή τον θάνατον είς τά γε-
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γονότα ταύτα, καί έάν δ Ιστορικός έχγ την τέ
χνην λ, τδ δώρον ινα είσδύση καλώς διά του λο
γισμού είς τδ πνεύμα, είς την καρδίαν, είς την 
ιδέαν, είς τδ πάθος, είς τδν δημόσιον βίον η είς 
τδν οικιακόν βίον τών μεγάλων τούτων Ανδρών, 
δ λαός τών αναγνωστών παραμελεί μετ’ αύτού 
πάντας τούς ανθρώπους και πάντα τά γεγο
νότα τά δευτερεύοντα, συνταύτιζεται διά τού 
λογισμού, διά τού θαυμασμού, διά της συγκι- 
νησεως, διά τών δακρύων, μετά τών πράξεων, 

τών ελαττωμάτων, τών αρετών, τών μεγαλείων, 
τών καταπτώσεων, τών θριάμβων, τών ποινών, 
τών μεγάλων τούτων δραστών της άνθρωπίνης 
τραγωδίας*  εισδύει είς τάς τύχας αύτών. άφο- 
μοιοΐ την εαυτού καρδίαν μετά της καρδίας έ- 
κείνων, άνα κινείται τοΐς αύτοΐς αίσθημασι, αί- 
μάσσει τοΐς ίδίοις τραύμασι, άναζωπυρούται 
ύπο τού αύτού ζήλου υπέρ τού δημοσίου αγαθού, 
εμφορείται ύπδ τών αύτών περιφρονήσεων κατά 
τού εύτυχούς εγκλήματος, εκδικείται τάς αύτάς 
αδικίας, τάς αύτάς άχαριστίας, τούς αύτούς 
διωγμούς τού χρόνου διά της αύτης έκκλησεως 
πρδς τούς Απογόνους . . . και τότε επίσης ή 
χώρα, δ λαός, ή εποχή καθ’ $ιν οί μεγάλοι ού- 
τοι πρόγονοι της ανθρώπινης οίκογενείας έβίω- 
σαν, έσκέφθησαν, έγραψαν, έψαλαν, έπραξαν, τά 
γεγονότα ών μετέσχον, λαμβάνουσιν ίν σώμα, 
μίαν ψυχήν, ίν πρόσωπον, £ν ονομα, μίαν ατο
μικότητα διά τδν αναγνώστην. Τδ ενδιαφερόμε
νον, τδ παθαινόμενον αίσθημα, καθίσταται 
μετά της μνημης, ή γνώσις μετεδόθη είς 
τά ενδόμυχα της καρδίας, τδ ιστορικόν μετάλ
λων ένετυπώθη θερμότατον έν ήμΐν η ιστορία 
ητο νεκρά διότι είχε γείνει βιβλίον, και καθί
σταται ζώσα, διότι γίνεται άνθρωπος.

Τοιαύτη έστιν ή ιδέα έξ ης έπήγασε τδ σχέ- 
διον τούτο (*)

'Γπηρχον δέ πρός έπιτέλεσιν αύτού δύο τρό-

(*)  Σημ. Γ. Π. Της συγγραφής και έκδόσεως 
τού Πολιτισμού έξαιρέτου περιοδικού έργον 
τού κ. Λαμαρτίνου, έξ ου Ισως θέλομεν μετα
φράσει βιογραφίας τινάς, χάριν τών αναγνωστών 
τού <Αογίου Έρμου».

ποι, ών δ πρώτος συνίσταται είς τδ παρακολου 
θησαι γράφοντας τον βίον τών μεγάλων έ κείνων 
πολιτιστών, την χρονολογικήν τάξιν κατά κλί
μακα, άπδ τών αρχαιότατων μέχρι τών νεω- 
τάτων.

Ό δε δεύτερος τρόπος συνίστατο είς τδ έκλέ- 

γειν τυχαίως, ότέ μέν έν αίώνι τινί, δτέ δ’ έν έ- 
τέρω· σήμερον έν Ίνδίαις, αύριον έν Αίγύπτω, 
Άθηναις, Ρώμγ, Κωνσταντινουπόλει, Λονδίνω, 
Παρισίοις, τούς διασημοτέρους έν τοΐς διάφοροις 
έποχαΐς και ταΐς διαφόροις φυλαΐς δπως σχεδια- 
γραφησωμεν τδ Ιστορικόν πρόσωπον αύτών πρδς 
τδ δημόσιον.

Έ πρώτη μέθοδος φαίνεται άναντιρρητως ή 
φυσικωτέρα καί δ’.δακτικωτέρα, και ταύτην ά- 
ναμφιβόλως, ήθέλαμεν παραδεχθη έάν έδιδά- 
σκομεν άφ’ ίδρας. Άλλά τό είδος τών αλλε
παλλήλων φυλλαδίων, τδ άναγκαΐον ώς έκ της 
ολίγης σχολής και της μικράς περιουσίας της 
έργατικης τάζεως τού λαού πρδς ην άποτεινό- 

I μέθα, έχει ώς πρώτον όρον έπιτεύξεως τδ ένδια- 
φέρον.

Άνευ ένδιαφέροντος ούδόλως άναγνώσταΓ 
άνευ δμάδος άναγνωστών, ούδόλως διάδοσις τών 
φώτων, ούδόλως ηθικόν Αποτέλεσμα χρήσιμον. 
Οι πάντες φοβούνται την Ανίαν, άλλ’ ιδίως οί 
μη έχοντες τδν καιρόν ν’ άνιώσι. 'Ώστε πρδς 
πρόληψιν της άνίας, πρδς αναζωπύρωσή τού έν
διαφέροντος, άναπόφευκτον υπάρχει τδ άποφεύ- 

γειν την μονοτονίαν άπαιτεΐται πρδς τούτο ποι
κιλία τις, άπροσδόκητόν τι, έξερέθισίς τις πε- 
ριεργείας συγκρατης, άπερ δέν δύνανται νά πα- 
ραχθώσιν είμη διά συνεχούς μεταβολές θεάματος 
έν ταΐς άφηγησεσι, τοΐς πράγμασι τοΐς προσώ- 
ποις. Την δέ ηδονην ταύτην, τδ θέλγητρον, την 
περιέργειαν, δέον νά προκαλέσωμεν έν αύτοΐς 
διά της άνακινησεως της σκηνης, δέον νά 
μεταβιβάζωμεν τούς άναγνώστας, δπως μη κα · 
ταλαμ.βάνωνται ύπδ κοπώσεως, άπο ενός αι
ώνας είς έτερον, άπδ μιας χώρας είς έτέραν, άπδ 
ένδς σοφού είς ϊνχ κατακτητην, άπδ πολεμι- 
στού είς νομοθέτην, άπδ ποιητού είς φιλόσοφον, 
άπδ βασιλέως είς τεχνίτην, άπδ θεμελιωτού Ορη- 

σκείας είς έφευρέτην επαγγέλματος. Ούτως έ- 
πραξεν δ Πλούταρχος, ο μέγας έκεΐνος ζωγρά
φος τών ύπο πάσαν μορφήν εικόνων. Γούτο έστ| 
θελκτικόν, άλλά και μαοτυρεΐ άτέλειαν τού βι
βλίου αύτού· ^ποί'ήσατο εικόνας, και ούχι πίνα
κας- ούδε'ις δεσμός ουνδέει μεταξύ αύτών τάς 
μοοφάς εκείνα;· τά πάντί είσι μεγάλα, άλλά 
τά πάντα μεμονωμένα. Διδάσκει τδν άνθρωπον 
την ιστορίαν όμως ούχί. Τδ άτοπον τούτο Οέλο- 
μενν' άποφύγωμεν.Έπιθυμουμεν ίνα αί ημέτεραι 
μορφαι διεοκορπισμέναι τδ κατ’ άρχάς, και πα
ρ ουσία ζόμ.ε ναι άνά μία, άνευ χρονολογικής τά- 
ξεως, είς τά δμματα τού λαού, συνδεθώσιν Α
κολούθως άφ’ έαυτών έν τώ τελεί είς τρόπον ώ_ 
στε ν’ άπαρτησωσιν ού μόνον εικόνας, άλλά κα» 

πίνακας.
Χάρις δέ είς τδ μέτρον τούτο, ο εργατικός 

άνθρωπος θέλει έκμαθει τδ έκμαθητέον ώς ά
ληθώς ένδιαφέρον αύτώέκ τού παρελθόντος; τούς 
μεγάλους άνδρας και τά μεγάλα πράγματα τά 
μεγάλα σκότη και τά μεγάλα φώτα, και τάς 
μεγάλας έναν' ιότητας της τύχης και τάς με- 
νάλας ηθικάς τελειότητας· τδ δέ σύνολον θέλει 
φανεί είς αύτδν Αρκούντως δια μέσου τών δια
νοιών και τών πράξεων τών κυριωτέρων και έξο- 
χωτέρων έκειλων Ατομικοτήτων, αιτινες θέλουν 
παρελάσει ένώπιον αύτού. Έπι τού ζώντος παλ- 
λομένου τούτου χάρτου τού Ανθρωπίνου γέ
νους, δψεται το έργον και τδ σχέδιον τού Θεού 
έν τγ άνθρωπότητι, ώς διορα αύτά έν τοΐς στοι- 
χείοις έπι τού νεκρού γεωγραφικού χάρτου.—Έν 
τοΐς προκατόχοις αύτού θέλει κατανοήσει εαυ
τόν, ώς τά τέκνα θέλουσι κατανοήσει αύτόν. 
Δέν θέλει δέ άποθαρρυνθη ύπδ άποκαρώσεων και 
πτώσεων, θεωρών το άπέραντον της οόού, τάς 
προόδου; της πορείας, τδ Αχανές τού πέρατος. 
Θέλει μάΰίΐ οτι η οίκονένε α αύτη, είς ην Ανή 
κει βαίνει αιωνίως πρδ αύτού, μετ’ αύτού, μετ’ 
αύτόν πρδς τά ύπδ της Προνοίας διακεχαραγ- 
μ.ένα πρδς ά έξαρτάται Απ’ αύτού νά έπ-ήγη- 
ται δια τών έαυτοΰ Αρετών η νά βραδύνη διά 
τών έγκλημάτων. Παν ο,τι έληφθη ύπδ σκέψιν 

διεπράχθη ώραΐον μέγα έν τώ κόσμω θέλε1 
ουν.ψισθη έν τω ττνεύματι αύτού' αί πρ-Αηψε.ι , 

αύτού*θ-λουσιν  έκλείψει βαθμηδόν ώς και αί ά^ 
γνοιαι αύτού. Δέν θέλει διαβιώσει πλέον έν έαυτώ 
μόνω ·η έν τώ στενώ τούτω μέσω έθνους, χρό
νου, έπαγγέλματος, έκτάσεως, ιδεών, είς δ πε
ρικλείει αύτδν ή φύσις έπί τινας ημέρας. Θέλει 
διαβιοΐ τδν βίον συμπαθών τών ‘ηλικιών, κερμά- 
τιον άναμ.φιβόλως, άλλά κερμάτιον περιλαμβά- 
νον και περιέχον τδ παν ! Ιδού τδ Αποτέλεσμα 
τ·7)ς ιστορίας καλώς προσωποποιουμένης έν τη 
ψυχγ τών άνθρώπων- αύτη μεταμ.ορφόνει αύτούς 
και καθαίρει- έστιν η θρησκεία τού μνημονικού, 
ώς ή ποί/.σις έστιν η θρησκεία της φαντασίας, 
ώς η λογική έστιν η θρησκεία της σκέψεως· Α
παιτείται μία θρησκεία δι’ δλας τάς διανοητι- 
κάς δυνάμεις ημών, διότι άπασαι οφείλουσι ν’ ά- 
ναβώσιν πρδς τόν Θεόν, όπως παραστησωσιν αύ- 
τώ τδν άνθρωπον, τδν άνθρωπον, τό Αριστούρ
γημα τούτο τδ ύπδ τού Πλάστου προσχεδια- 
σθέν, και όπερ πρδς έξύψωσιν μεγαλείου έπεφόρ- 
τισεν ινα τελειοποιηθ/j άφ’ εαυτού διά της έ- 
λευθερίας, της έργασίας κα% της άρετης.

άΩστε, ινα παραστησγ τις τδ θέαμα τούτο 
τού άνθρωπίνου γένους πρός τδν Αγράμματον 
λαόν, δέν ύπάρχει άνάγκη, ώς ύποθέτουσι, νά 
γείνη έκκλισις πληθύος Ιστορικών ονομάτων και 
προσώπιον άπδ τών κατακομβών τών βιβλιοθη
κών. Ούχι*  τδ ανθρώπινον γένος ύπάρχει εύρύ, 
άλλ’ ούχι και άπειρον. Άρκούσι τδ πολύ εκατόν 
κυριώτεροι δρασται όπως παραστησωσιν ύπό τδν 
κάλαμον τοΰ ιστορικού το έστιν οτε ποικΐλον 
τούτο δραμα, συνεχώς δέ ομοιόμορφον, τών άν- 
Ορωπίνων ελαττωμάτων. Τδ πάν δέ συνίσταται 
είς την έκλογην τών προσώπων.

‘Γπάρχουσι δ’ επίσης δύο τρόποι έκλογης- 
δύναταί τις ινα έκλέξη αύτά έκ της ύπεροχης 
και τοΰ ένδιαφέροντος της κοινωνικής θέσεως αύ
τών έν τω κόσμω, τού μεγαλείου της φυλής αύ
τών, της λαμπηδόνος τού θρόνου, της εύρύτη- 
τος της αυτοκρατορίας αύτών, της ύπεροψίας 
τών τίτλων, τοΰ άριθμού τών υπηκόων και τών 
στρατών αύτών. Δύναταί τις νά έκλέξη αύτά, 

έναντίας, έκ της έκλάμψεως της φύσεως
αυτών, της εύρύτητος τών ιδεών, της έπιρροης 
έν τη έμφανίσει αύτών έπι τού άνθρωπίν ου πνευ

α7
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μ.ταμορρεοσε,ς «ύταί έκτελοΰνταε έντός 
λ*ώ'  Μέχρι τεσσάρων εβδομάδων. Οί κώνω- 
πες λοιπόν γενεώνταεέκ τοΰ κοΤ,που τών κυ
μάτων, ώς ή ’Αφροδίτη ποτέ.
* Οί κώνωπες τίκτουσ,ν έπτάκ’.ς περίπου τοΰ 
έτους, καί έκαστη θήλΠα γενν5 3()0 πεα- 
™ φά συγχρόνως. Εύτυχώς όμως αί „_ 
λίδόνες^ καί οί ίχ&ΰς έξολοθρεύουσε τό πλεί- 
στον [χερος αύτών.

Οί κωνωπες φεύγουσι τό ζωηρόν φώς τοΰ 
ήλιου καε εύχαρίστοΰνταί ιδίως είς 
μέρη. Εν καιρφ δέ νυκτός ίπτανται κατά 
πολυαρ[θμους άγέλας καί αναγγέλλονται συν

εχώς δι’ οξέος βοΛβνσμσ'). Τό εσπέρας εισδύω- 
σιν είς τά δωμάτια, και ούχι σπανίως αί Οή- 
λειαι τίκτουσιν έν αύτοϊς τά εαυτών ώά.

Όπως άπορροτήσωσι τό ήμέτερον αίμα, 
του.τώτι τό δέου,α ήα,ών διά τών λεπτών . ι < hy· „ 1 r ~ rμετα,ων και τριναπτων του εκμυζητηριου 
ατοτών και έναποθέτουσι πρός αντάλλαγμα 
έπί τής πληγής σίαλόν τι να έρεΟεστικόν, α
ληθές δηλητηριώδες ρευττόν όπερ παράγει 
έρυθροτητά τινα κατά τόμαλ)νθν ή ήττανζω- 
ηράν, έξοίδησιν τινα καί άνυπόρορον κνισμο'ν.

Κατά τών κεντημάτων αύτών συνεβού- 
λευσαν τά αύτά μέσα οϊα καί κατά τών δηγ
μάτων τών έουθρίνων. Δύναται τις δέ νά 
ένωση είς ταύτα καυτηριάσεις μετά τού 
ρευστού φοινικού οξέως (φαινικού αξέως κρυ
σταλλώδους 9 μέρη, άλκολώυ 1 μέρος). 
Ή καυτηρίασις αυτή, απολύτως άναλγής, 
συντελεί όπως έξικδερο: τό δηλητήριον τού 
κ'ώνωπος καί ούναται νά έοαρμοσΟή επωφε
λώς έν τή περιστάσει ταύτη ώς έπί πάντων 
τών δηλητηριωδών κεντημάτων.

Τά έντομα δύνανται νά προξενήσωσιν έτι 
καί έτερα γεγονότα άναλόγως τής παρουσίας 
αύτών είς τά μέρη τού σώματος άπερ δέν 
είναι προωρισμένα όι’ αύτά. Ούτως είσδύ- 
ουσι συνεχώς είς τόν σωλήνα τού ώτός, είτε 
τών παίδων, είτε τών μεγάλων κατά τήν 
ηλικίαν, καί έπιφέρουσιν αρκούντως σοβαράς 
ταραχάς. Ιδού δέ τινα παραδείγματα :

Μικρά τις κόρη τριών έτών καί ήμίσεως 
έπαιζεν έν ίσογείω τινί όπου ύπήρχον πολλοί 
κρίνοι. Τά άγαθα (,ώα τον Θευν ή κοχ- 
juri.Llcu, (γένος κολιοπτέρων έντόμων) 
άγαπώσι περιπαθώς τό άνθος τούτο. Άφ*  ε
τέρου δέ τά μικρά παιδί α άγαπώσι νάσυλ- 
λαμβάνωσι τά έντομα ταύτα διά τών εαυ
τών χειρών, ώστε πλησιάζωσιν οσω τό δυ
νατόν έγγύτερον τό ούς, Οαυμάζοντα διά τόν 
βομβυσμόν δν άκούουσι. Τούτο έπραξε καί ή 
μικρά αυτή κόρη καί μάλιστα ίν’ άκούση 

πλησιέστερον, είσήγαγε τήν κοκκινέλλαν είς 
τόν ακουστικόν αγωγόν. Ώς έκ τούτου δέ 
σπασμοί, άτακτοι κινήσεις, όξείαι κραυγαή 
άς προέλαβεν ό προσκληθείς ιατρός (δστις δι- 
ηγήθη ήμιν το συμβάν τούτο) έπενεγκών ά- 
σφυςιαν εις το εντομον οια σφαιριδίου ραμοα- 
κος βεβρεγμένου διά τριών ή τεσσάροον στα
γόνων χλωροφορμίου.

Ιδού ήδη Ιστορικόν τι αράχνης άφηγηθέν 
ήμιν παρ’ ετέρου ιατρού. Πρόκειται περί νεά- 
νιδος ήτις, κοιμωμένη, ήσθάνθη αράχνην δι- 
ερχομένην τό πρόσωπον αύτής καί είσερχο- 
μένην είς τό ούς. Δριμύτατοι πόνοι, διηνεκείς 
κραυγαί, καταπαύσασαι διά τής έξαγοογής 
τής αράχνης άπό τού ώτός διά βελόνης.

Τά έμπτερα έντομα δύνανται αύτά τά 
’ίδια νά είσέρχωνται είς τό ούς. Ίατροχειρούρ- 
γός τις διηγείται δτι έπεσκέφθη έννεαετές 
παιδίον, άπό τών ώτων τού όποιου έρρεεν ά
φθονου αίμα. Έγχυσις θερμού υδατος έξήγα- 
γεν άπό τών δύο ώτοον μεγάλην ποσότητα 
εμπύου, καί, έξ έκάστου ώτός, τά φονευθέντα 
πτώματα δύο κοινών μυιών διαμ^νασών έ- 
κείσε έπί πολλούς μήνας. Τό παιδίον ένθυ- 
μείται ότι εϊχεν αίσθανθή κατά τό θέρος, 
μυίαι είσδύσασαι είς το ούς αύτού. Αί δύο 
μεμβράναι τού σωλήνος ύπήρχον εύρέως δια- 
τετρυπημέναι.

Τάς αύτάς άταξίας δύνανται νά παραγά- 
γωσι τά ώά μυίας άφεθέντα εντός ώτός. 
Διάσημος τις ιατρός άναφέρει περίστασίν τινα 
τοιούτου είδους παρ’ άνθρώπω τινί δστις έδο- 
κίμασε τοιούτους πόχους, ώστε είχε καταν

τήσει άληθώς φρενήρης μέχρι τής θερα
πείας.

Έν ετέοα περιστάσει μέλισσα είσούσασα 
είς το ούς άνθρώπου τίνος περιπατούντος ή- 
σύχως έν τώ εαυτού κήπω. Κατελήφθη α
μέσως ύπό τοιαύτης ύπερβολικής φρενητιά- 
σεως καί ερεθισμού, ώστε κατ’ άρχάς δέν ή
δυνήθη νά έξηγήση τό συμβάν είς αύτον,
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καί οί βλέποντες αύτόν ένόμιζον οτι πραγμα- 
τικώς είχε καταστή μανιώδης.

Τέλος, έν συντο'μω, άναρέρομεν το παρά
δειγμα χρυσαλίδος εισελθοόσης είς το αρι
στερόν ούς χωρικής νέας, ήτις διήλθεν δλο'- 
κληρον νύκτα άϋπνος, άρον τό έντομον έξ- 
ήχθη διά βελονών.

Ίοίως διά τής κινήσεως τών πτερών και 
τών ποδών αύτών έπι τής μεμβράνης τού τυμ
πάνου τά έντομα προζενούσι τάς άλγεινάς 
και έπιπο'νους έκείνας αισθήσεις. Ούτως, έν 
περιπτώσει μή έξαγωγής αύτών, ήτις πάν
τοτε δέν είναι εύκολος, δύναται τις νά κατα- 
παύση τόν πο'νον διά τής ασφυξίας τού εντό
μου. Έπί τούτω δέ αρκεί νά πλαγιάτη τις 
τδ θύμα έπι τού αντιθέτου μέρους τής κεφα
λής τού προσβεβλημένου ώτος καί ρίψη έπ’ 
αύτού ρευστο'ν τι κατά προτίμησιν πυκνόν καί 
λιπαρόν είς το έλαιον, ή έν έλλείψει αύτού, 
ΰδωρ ή ούρος.

(’Ακολουθεί)

ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΤΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

(*Ιοε  τεύχος ΣΓον)

Είς τήν πρώτην εντολήν τού Μωσαϊκού νό
μου Ανοίγεται καί το αφιέρωμα, όπερ είναι δια
δήλωσές τις τής πρός τόν θεόν αγάπης, διά δω

ρεάς κτημάτων κινητών τε καί ακινήτων, άψυ
χων τε καί εμψύχων, ή καί τέκνων καί αύτού 
τού άφιερωτού, πρός τόν Θεόν ή τόν ναόν αύτού. 
ϋΟρος δέ απαραίτητος πρός παραδοχήν τού ’Α
φιερώματος είναι ή εύθύτης καί ειλικρίνεια τού 
άφιερωτού, άλλως καθίσταται Απαράδεκτον ώς 
παράδειγμα δέ τούτου, έκτίθησιν ό Μωσαϊκό; 
Νόμος τάς θυσίας Κάϊν καί *Αβελ,  ών ο μέν πρώ

τος προσήνεγκε τώ Θεώ καρπούς απλώς καί ώς 
ϊτυχε, ό δέ *Αβελ  προσήνεγκε άπό τών πρωτο-

τόκων τών προβάτων αύτού τών εκλεκτών διό 
«καί ύ Θεός έπίδεν έπί *Αβελ  καί έπί τοΐ; δώ- 

ροις αύτού*  έπί δε Κάϊν καί έπί’ταΐ; θυσίαι; αύ- 
τού ού προσέσχε . . καί είπε . . . Ούκ έάν ορ- 
θώς προσενέγκρς ’ορθώςμή διέλςς, ήμαρτες;» 

Γέν. Δ'. 3—8.

Δεύτερος δέ ορος τού ’Αφιερώματος είναι ή 
ταχύτης τής έκτελέσεως αύτού· διό καί γέγρα- 

πτ αι «Έάν δέ ευξη εύχήν Κυρίω τώ Θεώ σου, 
ού χρονιεΐ; άποδούναι αύτήν, οτι έκζητών έκζη- 
τήσει αύτήν Κύριος ο Θεός σου παρά σού, καί έ- 

σται έν σοί αμαρτία· έάν δέ μ ή θέλης εΰξασθαο, 
ούκ έστιν έν σοί αμαρτία». Δευτ. ΚΓ'. 21 —23.

Τά πρωτότοκα τών ζώων κζι τά πρωτογεν- 
νήματα τής γής, ώς προτοφανή καί σπάνια, 
είσι πολυτιμότερα τών λοιπών ή δέ προσφορά 
παντός πολυτίμου εμφαίνει τόν άνώτερον βαθμόν 
τής ’Αγάπης.

Επειδή τοίνυν ό Μωσαϊκός Νόμος συνιστα έν 

τη Α'. έντολη τήν ές όλης τής ψυχής καί καρ
διάς, διανοίας τε καί δυνάμεως ’Αγάπην τού 

Θεού, διά τούτο πρό. διζδήλωσιν αύτής έν ύψί- 

στω βαθμώ. παραγγέλλει τήν άφιέρωσιν τών 
πρωτοτόκων καί πρωτογεννημάτων ώς έξ;

«... Παν πρωτότοκον τών υιών σου λυ 
ούκ οφθήση ενώπιον μου κενός . . . Τά 
γεννήματα τής γής σου είσοίσεις είς 
Κυρίου τού Θεού σου». *Ες  ΛΔ'.

εζης:
‘ρώση ·
:ρωτο- 

όν οίκον 
19—27.

Ή συνήθεια τού άφιερούν τά τέκνα ισχύει α
κόμη είς πολλά μέρ /ι κζι δ ή καί έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, οπού τρισχίλιοι ιθαγενείς τε καί 
ξένοι, καταγόμενοι έκ διαφόρων πόλεων καί χω

ρίων τής τε Τουρκίας καί τών λοιπών Εύρωπαϊ- 

κών κρατών, εχουσιν Αφιερωμένα τά τέκνα αύ
τών είς τήν Ζωοδόχον πηγήν (Βζλουκλή), άλλ’ 
έπί σκοπώ τοΰ έξασφαλίσαι οΰτω τήν ύγίειαν 
καί άπό παντός Ανιαρού διαφύλαξιν αύτών, ύπό 
τήν χαριτόβρυτον καί κραταιάν προστασίαν τής 
Πανάγνου Θευτόκου, ^Ηπερ μή έπαρκουμένη τή 
δωρεά τής ιαματικής ταύτη; πηγής, τής θε- 

ραπευούσης πάσαν νόσον καί μαλαχίαν τών 
μετά πίστεως προσερχομενών, επεκτείνει τήν ια
ματικήν καί χαριτόβρυτον αύτής προστασίαν

Κατά τό Χαδίοι Σερίφ, ό άνθρωπος διά τριών 

τινών διαιωνιζει τάς πράξει; αύτού*  α'. ?άν έγ- 
κζταλίπη τέκνα Αγαθά β'. έάνέφεύρρ έπιστή- 
μην τινά ή τέχνην κζι μαθητεύσβ αύτήν πολ
λοί;, είτε πρυφορικώς, είτε γρζπτώς*  γ'. δέ έάν 

Άφιερώση κτήματα Ακίνητα πρός όφελος τών 
ιεοών κζι φιλανθρωπικών καθιδ.:υ·ζάτων.

Τοιαύτη ή σπουδαιότης τών ’Αφιερωμάτων, 

ών ο παράγων έγκειται έν τη θρησκευτική πε- 
ποιθήσει τής μελλούσης άνταποδόσεως· όθεν ή 

Άθε?α καί Αθρησκεία πρός τοΐς λοιποί; κακοί; 
έπιπροστιθ ;συ κζι τήν έκζηδ-ίν.ζσιν τού ελατή- 
ρίου τών Αφιερωμάτων, "Γ ών ύ πολιτιμό; ήχθη 
είς τοσούτον βαθμόν- ώστε οι τε άθεοι κζι άθρη- 
σκ.ι Οεωρητέοι ώς έχθροί τού πολιτισμού. Κζ 1 
περί μ.έν τών Αναγόμενων εί; τήν Λ', έντολήν 

τοσαύτα.
ΤΙ δέ Β'. έντολή άπαγορεύ-ι τήν προσκύνησιν 

καί λζτρείαν ετέρων θεών πλήν τού Αιωνίου Πλά
στου τών ουρανών καί τής γής, τιμωρούσα μέν 

τήν μεγίστην ταύτην άγνωμοσύν ;ν *αί  ανταρ
σίαν μέχρι τών τέκνων τής τρίτη; κζι τετάρτη; 

γενεζ; τών άμετανοήτως έπιμενόντων αύτ/j τρ 
Απείθεια, άνταμειβομένη; δέ τή; πρό; τόν Θεόν 

αγάπη; και ύπακοή; μέχρι χιλιάδων γενεών.
Ίδαύ τις ζλήθε α ηθική τε καί ψυχ-λογική, 

φυσιολογική τε κζι πζθ.λογική, έπικυρυυμένη 

καθ’ έκζστην δ.ά μυρίων πραγματικοτήτων.
Καί τις ή αιτία τής κληρονομικής μετζδό- 

σεως τών ηθικών τε καί ψυχολογικών, φυσιολο
γικών τε κζι παθολογικών ιδιοτήτων από γενεά; 
είς γενεάν ; ούχί ά άνω μνησθείς ορο; τής Β'. 

έντολής ;Διά τοΰτο βλέπομεν καθ’ έκζστην γεννωμένους 
κγαθ-ύς μέν έξ Αγαθών, κακού; δέ έκ κακών, 
φρονίμου; μέν έξ φρονίμων, άφρονας δέ έξ Αφρό

νων, ύγιεΐ; μέν έξ ύγιών, ασθενείς δέ καί εμπα

θείς έξ Αδυνάτων καί έμπαθών.
Έάνδέ άπαντώμεν ενίοτε έξα’ρ.'σεις, καίταύ- 

τα; έξηγούπ τά Αναγόμενα τρ Β'. εντολή άρ- 
θοζ τοΰ Νόαου, άτινζ καί μεταφέρονται ώς εξής:

«Καί έγέν-το λόγος Κυρίου πρός με λέγων: 
»Ηέ άνθρώπου, τί υμΐν ή παραβολή αυτή έν

• τοΐς υίοις Ισραήλ, λέγοντες· d πατέρες έφζγον

20

χαί είς τούς έν μΐμακρυσμέναις χώραις μετ’ εύ- 

λαβεία; έπικαλουμένους αύτήν.
Τό έν Βζλουκλή είθισμένον Αφιέρωμα τών 

τέκνων (πρωτοτόκων τε κζι μή), ονομάζεται 

κοινώς Σκλάβωμα, ή δέ λύτρωσι; αύτών Ξε

σκλάβωνα, ι
ΤΙ δεκάτη τών τε ζώων καί τών γεννημά- 

σων θεωρείται νομικώς αφιερωμένη τώ Θεώ, ώς 
έφ-ξής: «Ηζσα δ-κζτη τή; γής άπό τού σπέρ
ματος τής γής κζι τού καρπού τού ξυλίνου, τώ 
Κυρίω έστιν άγιον τώ Κυρίω. Έάν δέ λυτρώται 
λύτρω άνθρωπος τήν δεκζτην αύτού, τό έπί- 

πεμπτον αύτοΰ προσθήσει πρός αύτό καί έ'σται 

αύτώ.
Καί πάσα δεκάτη βοών κζι προβάτων, zoq 

παν δ εάν έλθρ έν τώ Αριθμώ ύπό *̂ήν  ράβδον 

το δέκζτον, έ'σται άγιον τω Κυρίω. Ούκ έπι- 
σκέψεται ζνζμέσον καλού καί πονηρού, ούκ Αλ
λάζεις καλόν πονηρώ· εάν δέ άλλάσσων Αλλά
ξεις αύτό κζι τό άλλαγμα αύτοΰ έ'σται άγιον, 

ού λυτρωθήσετζι».
Λευϊτ. ΚΖ'. 20—34.

Πρ κειμ.ένου δέ περί τής Αφιερώσεως τών ά.- 
κίλήτων, ο Νόμος διζτάττει ούτω*  λΚαί άν
θρωπος, δς αν άγιάσρ τήν οικίαν αύτοΰ άγιον 
τώ Κυρίω, καί τιμήσεται αύτήν ύ ΐερεύς ανα- 
μέσον καλής καί αναμέσον πονηρά;· ώς άν τι- 

μήσηται αύτήν ύ ΐερεύς, ούτως σταθήσεται. 
Έάν δέύ άγιάσας αύτ ήν λυτρώσηται τήν οι
κίαν αύτοΰ, προσθήσει έπ’ αύτό τό έπίτεμπτον 
τοΰ αργυρίου τής τιμής, καί έσται αύτώ. Έάν 
δέ ασ.ό τοΰ αγροΰ τής κζτζσχέσεως αύτού 
άγιάσρ Ανθρωπος τώ Κυρίω, καί έσται ή τιμή 

κζτά τόν σπόρον αύτ^ΰ, κόρου κριθών πεντή- 

κοντζ διδ αχδα άργυάου.................... εικοσιν
ύβολυί έσται τό διδραχμον ... . . . Λευϊτ.

ΚΖ'. 14.
Ό Νόμος διακρίνει τό ’Ανάθεμα τού άφιερώ- 

μ.ατος ούτως· «Παν δέ ανάθεμα, δέζνΑνζθρ 

άνθρωπος τώ Κυ ίορ Από πάντων οσα αύτώ έ
στιν, άπό ανθρώπου ?ως κτήνους, καί Από α
γρού κζτζσχέσεως αύτού, ούκ άποδώσετζι, ούδέ 

λυσρώσεται· παν ανάθεμα ά·ρον αγίων εσται 
^φΚυρί.φ.. .. Λευϊτ ΚΖ'. 23.
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□μφακας, και οι οδόντες τών τέκνων έγομ.φία- 

σ5£ν , Ζώ έγω, λεγει Κύριος, έάν γένηται έ'τι λε
γάμενη ή παραβολή αυτή έν τώ ’Ισραήλ. 'Ότι 
-ασαι αί ψυχαί έμαί ε'σιν, ον τρόπον ή ψυχή 
τού πατρδς, ουτω και ή ψυχ-?) τού υιού, έμαί 

ίίσιν ή ψυχή ή άμαρτάνουσα, αύτη Αποθανεΐ- 
τζι.

Ο δε άνθρωπος, ο; έσται δίκαιος, ό ποιων 

κρίμα και δικαιοσύνην, . . . ηαί τοις προστάγ- 

ζμασί μ.ου πεπορευται, και τά δικαιώματα μου 
πεφυλακται, τοΰ ποιήσαι αύτά· δίκαιος ούτος 
εστι, ζωής ζήσεται, λέγει Κύριος. Καί εάν γέν

νηση, υίον λο-μδν, έ/.χέοντα αΐμα και ποιούν τα 

αμαρτήματα .... ούτος ζωή ού ζήσεται, πά
σας τας Ανομίας ταύτας έποίησε, θανάτω θα- 
νατωθήσεται . . . ’Εάν δέ γεννήση υίον και ϊδη 

>.ζσας τζς ζααρτιζς τοΰ πζτρδς αύτοϋ άς έ- 
ποίησε, καί φοβηθή, καί μή ποιήση κατ' αύ- 

•κς, .... και άνθρωπον ού κατεδυνάστευσε, 
κζί ένεχυρασμόν ούκ ένεχύρασε, καί άρπαγμα 

ουχ ηρπασε, τόν άρτον αύτοϋ τώ πεινών τι εδω- 

κ=, και γυμνόν περιεβαλε, και από αδικίας Α
πέστρεψε την χεϊρα αύτού, τόκον ούδέ πλεονα · 
σμόν ούκ έλαβε,δικαιοσύνην έποίησε, καί έν τοϊς 

προστάγμασί μου έπορεύθη· ού τελευτήση έν Α- 
δικίαις πατρος αύτού, ζωή ζήσεται». ’Ιεζεκιήλ 

ΠΓ. 1—18.

Κατα τας απαραγράπτους ταύτας διατά
ζεις τοϋ Θείου Νόμ.ου, ό Μετανοών έκ τοΰ κακού 
εις το Αγαθόν έλευθερούται Από τών Ανομιών 
τών γονέων αυτού, διά τού λύτρου της Μετά

νοιας και τών καλών έργων ό δέ Αμετανόητος 
αμαρτωλός ϋφίσταται πρός τή εαυτού ποινή καί 
.ο έπιβαλλον τών προπατορικών αμαρτιών μ.έ- 

χρι της τετάρτης γενεάς κατά τό ρητόν της 
Β'. εντολής

Προκειμένου δέ περί Αγαθών τέκνων έξ Αγα 
Οών γονέων, ταύτα πρός ταϊς ίδίαις αύτών Α- 
μοιβαϊς άπολαμβάνουσι καί τό έπιβάλλον τών 

προπατορικών Αμοιβών, μέχρι χιλιάδων γενεών, 
κατά τήν Αναλογίαν της Άγαθότητος τοϋ 
Θεού πρός την Δικαιοσύνην αύτού.

ΜΕΤΑ ΔΕΚΑ ΕΤΗ
νν\ννν

(Σνν-χιικ κιί τέλος ιδε τεύχος ΣΤ )

— Οχι, κύριε. Απλώς μόνον γνωρίζω, οτι 
ερχίται σχεδόν καθ’ έκάστην εις τόν κήπον και 

κα ια την αυτήν ώραν. Ήκουσα έπίσης νά 
λέγ-ρ ότι είναι χήρα, καθά Υποδεικνύεται καί 

εκ τής μελαίνης αύτής ενδυμασίας.
— Χήρα ! Ούδέν εμποδίζει αύτήν όπως κα- 

ταστή ή μάλλον θελκτική τών γυναικών, είπεν 
ό Α. Βερτιερ έξακολουθών νά καπνίζη τό σιγά- 
ρον του.

Άφήκεν έν νόμισμα εις τήν χεϊρα τής ένοι- 

κιαστρίας τών καθεκλών, θέλων νά Ανταμίψη 
δήθεν αύτήν διά τάς πολυτίμους δι’ αύτόν 

πληροφορίας, ας τώ παρέσχε καί έξηκολούθησε 
νά περιδιαβάζη.

< Μετά είκοσι λεπτά, διερχόμενος έκεϊθεν, ή- 
θελησε να έπανίδη τήν νέαν, ήτις όμως έγένετο 

άφαντος.

Καλώς λοιπον, θα έπανέλθω αΰριον, είπ- 
καθ’ εαυτόν.

Τήν έπιοϋσαν, πραγματικώς, ό Α. Βερτιερ, 
μετά τό γεϋμά του, έσπευσε πρός τόν Κεραμει- 

κον και διηυθυνθη προ τό άγαλμα τού Μελεά- 

γρου.
Εδω είναι! είπε και ησθάνθη τήν καρδίαν 

του πάλλουσαν σφοδρώς.
Καθόσον προσήγγιζεν, έλεγε καθ’ εαυτόν : τί 

πάσχω ; Δέν είμαι τρελλός ; Δύω μόλις φοράς 
ειίον τ^ν γυνζΐκχ αύτήν, άγνωστόν μοι κα1 
Εεντ)ν πχντε?^ς χαι οιιως· άκατχσχέτω^ ο νοΰ£ 

μου πρός αύτήν φέρεται.

■ — Κύριε, τφ λέγει ή ιδιοκτήτρια τών καθε

κλών, ή οποία ωθούμενη έκ τής έλπίδος καί 
άλλης χρηματικής αμοιβής, ήδυνήθην νά λάβω 
λεπτομερεστέρας πληροφορίας σχετικώς προς 
τήν νέαν κυρίαν. Θέλετε νά σάς εΐπω τινά πεοι 
αύτής ;

— Όμίλει, άπεκρίνατο ό Α. Βερτιερ.

σαδς •-•ατ’άρ/ήν φιλίας, συνήφθη μεταξύ αύ
τών. Ό Α. Βερτιερ ώμολόγει έκτοτε ότι ούδό

λως έθλίβετο. Έν έτος παρήλθε καί ή ύπόθεσις 
έσγε τάς συνέπειας της. Ό φίλος ένυμφεύθη 
τήν ώραίαν χήραν, ή όποια εφροντισε πρότερον 
νά λάβγ, πιστοποιητικού τοϋ θανάτου τοϋ συζύ

γου της.
__ _ Καί ή προφητεία τής μάντιδος ; έλεγε 

καθ’ έαυτόν έξερχόμενος τής γαμήλιου τελε
τής. Ά ! ώραία Αστειότης, μά τήν Αλήθειαν. 
Πρέπει νά μέριμνα τις περί παρομοίων μωρολο- 

γιων;
Και δ[Λως, πρέπει, νκ το εϊπωαεν οτι ποτέ 

δέν έγένετο σύνδεσμος εύδαιμονέστερος τοΰ συν

δέσμου τής Κλαιλίκς μετά τοϋ Α. Βερτιερ.
Κατά τδ 1877 έγεννήθη αύτοΐς θυγάτηρ 

καί ή νεαρά μήτηρ ποσώς δέν έσκεπτετο περί 

τοϋ γάμου αύτής μετά τοϋ συνταγματάρχου.
Τρία έτη παρήλθον.Ήλθε τδ 1880 καί κατά 

τόν Ιούλιον τοΰ 1880, ή Αμνηστεία.

Περί τζ^ άργζ^ τοΰ ^ειιζωνος, πρωιχν τινζ, 

ή Κλαιλία ήτο μόνη, ένασχολουμενη εις την 
διευθέτησιν τετραδίων μουσικής. ΊΙ θαλαμηπό
λος αύτής εισέρχεται καί τή λεγει οτι άνθρω

πος κακοενδιδυμένος έζητει να τη ομιληση.
__  Είσάξατέ τον, λέγει ή Κλαιλία μηχα

νικώς.
Ό επισκέπτης δέν ήτο άλλος, ή ό Άόολφος 

Πουμερή, δ πρώην συζυγος της.
Εναντίον τών όσων ειχον διαδοθή, ό συν

ταγματάρχης δεν έτυφεκίσθη- αλλα άφοΰ δρα- 

πετεύσας μετημφιέσθη καί ήλλαξεν ονομα, 
μετέβη μετά πολλάς περιπλανήσεις, εις τήν 

Νέαν Καληδονίαν, έπωφεληθείς δέ τής χορη- 
γηθείσης άμνηστείας, έπανήρχετο διά τοϋ άτ- 

μοπλοίου Ν α υα ρ ί ν ο υ μετά τών λοιπών συν- 

αιχμαλώτοιν.
Πώς λοιπόν τον ένόμιζον τεθνεώτα έπι δέκα 

ολόκληρα ετη ; Πώς ύπάλληλος τοϋ κράτους 

ειχεν έκδώσει πρός τήν σύζυγόν του πιστοποιη

τικού τοΰ θανάτου αύτοϋ ;
’Ενώπιον τής σκληρας πραγματικότητας, ή 

Κλαιλία δέν έπέμενεν εις τήν διευκρίνισ-.ν τής 

διπλής ταύτης συγχύσεως.

— Λοιπόν, μάθετε πλειότερα περί αύτής. 
'II κυοία αύτη, μόλις τριακοντούτις, είναι δ- 
πωσούν κάτοχος περιουσίας καί Ανεξάρτητος. 

'Ονομάζεται Κλαιλία Πουραμή, καί είναι χήρα 
ενός' συνταγματάρχου. Κατά τόν τελευταϊον 

Μάϊον, άμα τή είσόδω τών στρατευμάτων εϊς 
Βερσαλλίας, ό σύζυγός της έτυφεκίσθη έδώ Α

κριβώς, Απέναντι τού Αγάλματος, και πρός Α- 

νάοινησιν του δυστυχημ.ατός της έκ../ου ερχ. 
ται καθ’ έκάστην εις τόν τόπον αύτόν, ένθα 

διατρίβει έπί ήμίωρον.
___ Λάβετε πέντε φράγκα, Απεκρίθη δ φίλος 

καί διηυθύνθη πρός τδ δάσος.

I

Εντεύθεν άρχεται ή άνάμιζις τού δράματος 

μετά τού ερωτικού τούτου συμ.βεβηκότος.
'Η ώραία αύτη νέα ήτο χήρα ένός συνταγ

ματάρχου τής έπαναστάσεως, έξ όσων τά κυ

βερνητικά στρατεύματα είχον θυσιάσει, υπει- 
κοντα εις τούς νόμους. Τούτο ήρκει διά τον Α. 
Βερτιερ, δ όποιος ούδόλως έξεπλήσσετο διά τήν 

μαύρην ενδυμασίαν της, σημεϊον προφανές τής 
χηρείας αύτής. dEv μόνον έτάραττε τά κύκλα 
τών ιδεών του, μήτοι ή νέα θέλουσα νά διαιώ

νιση τήν Ανάμ.νησιν τοΰ συζυγου της, ήρνχϊτο 

νά συνάψγ δεύτερον γάμον.
_Είναι πλέον ή βέβαιον ότι ήγάπησε τόν 

σύζυγόν της καί δέν θά συναινέση νά Αγαπήσρ 
άλλον, έμονολόγει θρηνολαγών τρόπον τινά. Καί 

τότε, τί θά έγενόμην, έάν κατώρθουν αύτήν νά 

μέ Ανταγαπήση ;
— Καί όμως ή γραία μάντις δέν μ.έ Απέ- 

τρεψε νά νυμφευθώ το δεύτερον ;
Έπέστρεφεν ήδη κεκυφώς καί διαλογιζόμε- 

νος νά μή έπαναλάβγ τήν τοιαύτην μωρίαν.
Έξηκολούθει λοιπον νά φοίτα εις τόν κήπον, 

ένθα έβλεπε καθ’ έκάστην τήν χήραν Κλαιλίαν 

Πουρεμή, ήν έπί μάλλον ήγάπα.
Ήμέοαν τινά, μή δυνάμ,ενος νά συγκρατήσνι 

πλέον έαυτόν, έπαρουσιάσθη πρός αύτήν, τη ρ.ε- 
σιτεία τής ίδιοκτητρίας τών καθεκλών, καί δε-
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Ό ώς νεκρός νομιζο'μενος ητο ό σύζυγό; της· 
ο νόμιμος σύζυγό; τη;. Ό Πουρεμή έπανεΰρε 
τήν σύζυγόν του, και αύτήν 'ήθελε.

Ή δυστυχής Κλαιλία μή δικαιούμενη νά 
διαφιλονεικήσρ τδ δικαίωμα τούτο τώ πρώην 

συζύγω τη;, ούδέ δυναμένη νά μή συνακολου

θήσω αύτώ, άφήκε τώ Α. Βερτιέρ τήν μικράν 

αύτοϋ θυγατέρα και έπιστολήν, έπεξηγοΰσαν έν 
λεπτομερείς τδ συμβάν. Έν τή έπιστολΰ) ταύτη, 1 
τω έλεγεν, οτι πρδ; έκπλήρωσιν τοΰ καθήκον

τα; της και δια νά άποφύγη άγωγήν κατ’ αύ
τής έπι διγαμίς, άνεχώρει λάθρα, με τδν σκο
πόν τοϋ νά μή τδν έπανίδη πλέον.

Κατά τήν ήμέραν εκείνην, ό Α. Βερτιέρ έξήλ.- 
θεν ε’ς άγραν πτηνών εις τά πέρις τών Παρι- ; 

σίων.

Έπανελθών οέκαδε τδ εσπέρας, εύρε την επι
στολήν, τήν άνέγιωσεν άπαξ, δίς, τρί; και έν 

στιγμή της άπελπισία; του, διέρρηξε τδ κρανίον 
του διά βολής πολύκροτου.

Τδ σκληρόν τοΰτο δράμα δεν έληξεν μέχρι; 
ΐδώ !

Πραγματικώ;, τί θκ άπογίνρ τδ δυστυχέ; 
παιδίον, άνευ πατρδ; καίμητρδς, νόθονμέν πλήν 
νόμιμον τέκνον, ύπερ τοϋ οποίου ό πατήρ δεν έ- 

προνόησε ;

Τί θκ άπογίνν) ή Κλαιλία, όταν μάθρ τδ νέον 
πένθος, οπερ έρχεται νκ έπισκιάση τδν βίον της;

Τί θά άπογίνρ τέλος, ό κατάδικος τής Νέα; 
Καληδονία;, δ αληθής σύζυγος ένώπι ν τών δα
κρύων και τοΰ τοιούτου συμβάντος, χάριν τοΰ ο

ποίου τδ χυθέν αίμα καθιστά αύτόν υπεύθυνον;

'Όσον δ’ άφορα εκείνους, οί όποιοι έχουσι τήν 
δεισιδαιμονίαν τοΰ πιστεύειν εί; παρομοία; μάν- 
τιδων προφητείας, δεν θκ εΐπωσιν, όμιλουντες 

περί τοΰ A. Β ρτιέρ.

— Πώς, μή ως ή μάντις δέν τώ προεΐπεν, 
δτι δεν ώφειλε νάέλθρ είς δεύτερον γάμον j

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

(*Ιδε  τεύχος Ε',)

Δημητριοχ θ. Καλεμης

Τή /5 τον αύτοϋ.
Σήμερον,, οτε έφθασα ε’ς 'Γασσέρμαρ φ'ρου- 

' σα καί τδ βιβλίον μου, ητο λίαν αργά, καθότι 

κατά τάς πρώτας ωρα; τή; πρωία; ένησχολού- 
μην νά γράφω επιστολές και ώ; έκ τούτου ά

παντα τά θρανία ήσαν πεπλζρωμένα, έκτο; 
ένδ;, είς δ νέο; τις ώχρδ; καί λυπημένος έκκ- 

θητο, καί οστι; καθημερινώς ήρχετο, ύποστη- 
ριζόμενο; ύπδ τοΰ ύπνρέτου του, ώα καθίση είς 

θέσιν μάλλον εί; τδν ήλιον έκτεθειμένην. Αί κυ

ρία’. συνδιαλεγόμεναι ύπδ τών δένδρων συνεσ- 
φίγχθ.'.σαν όλίγον, ϊνα μ.έ παρέξωσι θέσιν, άπα- 
σών δέ τά πρόσωπα ήσαν ψυχρά καί τά βλέμ

ματα αδιάφορα. Μη προσέχουσα δέ εί; ταΰτα 
πάντα έκάθισα έπ τοΰ θρανίου παρά τώ νέω 

ασθενεί, άλλά μεταξύ αύτοϋ καί έμ.οΰ έμεσολά- 
βει διάστημα ίκκνδν δι’ έιθήτα κομήσσης, και 

ήρξάμην τή; άναγνώσεω; μου. Ό δέ γείτων 

μ.ου, σεχδδν ακίνητος, έφαίνε ο καταβεβλημένος 
καί ένίοτε βαθεϊ; αναστεναγμοί εξήρχοντο τοϋ 
στήθους του. ’ι φαίνετο, δτι ήτο πλούσιος ώς 
έκ τοΰ πολυτελούς ιματισμού του καί τοϋ δα- 
κτυλ,ιδίου, οπερ έτερεν ε’ς τδν δάκτυλόν του, 

άλλ’ ομ.ως τά χαρακτηριστικά του άπεδείκνυον, 
δτι κατείχετο ύπδ προκεχωρηκυία; φθ σεως. 
Ήθέλησα έπί στιγμήν νά τδν διασκεδάσω δια- 
βιβάζουσα αύτώ τά; εντυπώσει; μου τά; ύπδ 

τή; άναγνώσεω; παραγομένα;, άλλά, έπειδή 
μοί έφκνη τδ τοιοϋτον άπρεπέ; ενώπιον τοΰ 
κόσμου, άπεσύρθην τοΰ σκοπού μου μεμφομένη 
τού; κοινωνικούς τούτου; θ-σιούς, οΐτιν-ς παρα- 

κωλύουσι τοιουτοτρ· πω; τά καλλίτερα ημών έν
στικτα. Έπειδή δέ ήθέλησε νά σνμειώσγ, τι έπί 

τοΰ σ/μειωματαμου του, καί τδ μολυβδοκόν
δυλου αύτού έπεσε κατά γή; καί έφαίνετο άδυ- 

νατών, ?υζ τδ λάβη, τδ έλαβον έγώ καί τδ έ- 

πρόσφερα είς αύτδν, οστι; μέ ηύχαρίστησεν έκ- 

πεπληγμένος. Ή τοιαύτη δέ πράξις μου έπρο- 

ξένησε τδν ψιθυρισμόν τών κυριών, α'ίτινε; θά 

ευρον ταύτην λίαν άνάρμοστον Τσω; έπρα'α 
«ύτδ ολίγον άγροίκω;, ά/.λκ τί μέ ενδιαφέρει; 

Δέν είμαι, ούτε θέλω νά γμαι άλλο τι.

'Ότε άνηγέρθην, ίνα αναχωρήσω έκ τοΰ κή
που, μέ έχαιρέτισεν εύγενώς, έλησμόνησα δέ 

πάραυτκ τού; μορφασμού; τών ώρκίων κυριών, 
καθότι μ,εταβκσα οϊκοι δέν άνελογιζόμην αύτού;, 
άλλ’ έφαγον μέ μεγάλην δρεξιν. Έλαβον δέ καί 

έπιστολήν παρά τοΰ γέροντο; ιατρού μου. ζη

τούντο; νά μ.άθ.1 παν δτι πράττω καί πώ; ευ
ρίσκω τδ κλίμα. Προσεπάθησε δέ νά μέ δώσγ, 

και συμβουλά; καί ελπίδα; τινά;. «Μ ή λησμο

νεί, μέ γράφει, αγαπητή Μαρία, οτι ή φύσι; έ
νίοτε ποιεί θαύματα, ά.τινα άνατρέπουσι παν ότι 
ή έπιστήμη καί ή πείρα μάς μανθάνουσιν».

— ’Αλλά τό γνωρίζω καλώς, δέν θ^λω άλ
λην παρηγοριάν είμή τήν άλήθειαν δι’ όλίγον 

καφόν έτι, οστι; μας ύπολείπεται έτι εί; τήν 
ζωήν.

’ ΙΙμέρας το·άς βραδύτεροι.

Τήν πρωίαν ταύτην άνεμο; ψυχρό; έπνεε 

σφοδρότατα καί ώ; έκ τούτου έμεινα έν τώ 
δωυ.ατίφ μου έπιδιορθόνουσα τά ένδύματά 

μου, κτινα είχον μεγάλην ανάγκην. ΤΙ όδδ; τοΰ 
II ενεβέου ήτο πεπλ 'ρωμένη τρυγητών δί
φρων καί ζώων. Εκατόν δέ βήματα μακράν τή; 

πόλεως, μοί είπεν ή ξενοδόχο; μου, ύπάρχει, 
άπομεμονωμένον μέρο;, ένθα δύναται τι; νά 

εύρτ) γάλα πρόσφατον καί έπειδή δέ ήσθανό- 

μην έαυτήν ικανήν νά βαδίσω είσήλθον εί; τον 
κήπον τοϋ μέρου; τούτου. Εύθύ; δέ, ώ; έζήτουν 

θέσιν εί; μερυ; τι μονήρε;, ό ασθενή; νεο;, οστι; 

έκάθ/.το εί; τήν σκιάν ύπερηφάνου χρυσομη- 
λεα;, άνυψώθη, καί πλησιάζων με, προσεφερεν 
έμοί έδραν έπί τή; τραπέζη; του. Πρώτη» ήδη 

φοράν ήκουσα τήν φωνήν του, ή; ό ήχος ι
σχυρός καί μ.ίλζγχολικδ; μέ κατέθελξεν. Έ- 
δέχθην, εύχαριστούοα, ού μόνον τήν 2δραν, άλλ’ 

έτι καί κυάθιον πλήρες γάλακτος, οπερ πρδ όλί 
γου έφεραν δι’ αύτόν.

Συνδιελέχθ/μεν έπ’ ώρκετήν ώραν συνεχώς 
διακοπτόμενοι ύπδ μεγάλων παύσεων κατά τά; 

οποία; κατέπιπτεν καταβεβλημένος ύπδ τή; 
άσθ-νεία; του Ώμιλήσζμ.εν δέ περί τή; καθη
μερινής ζωή; τών άσθενών καί τών άθλιων αυ

τών περιπάτων εις τδν κήπον τοΰ χειμώνας. 
Ειπον εί; αύτδν ότι τδ τοιοϋτον μέ ενθυμίζει 

τά μικρά κυτία, εί; ά ό άδελφό; μου ό Έρνέ- 

στος άνέτρεφε τά; κάμπα; του τρέφων αύτά; 

μέχρι τή; μεταμορφώσεω; των.

— ΤΙ παραβολή σα; είναι λίαν κολακευ
τική, μέ ώπεκρίθη ρ.ετχ θλιβερού μειδιάματος. 

Πιστεύετε, δτι τινέ; άτυχεΤ; σύντροφοί μας ά- 
ποκάθίστανται ζωηραί καί χαρωπαί χρυσαλίδε^ 

Άλλά τοΰτο βεβ ίω; ούχί έν αύτ·ρ τρ γγ.

υίνκ δέ τδν αποσύρω έκ τών θλιβερών τού
των σκέψεων ήρξάμην νά τδν διαγράφω τά έθι
μα τή; μικρά; μου πατριδος, ένθα τά ήθ η περι- 
ωρισμένκ καταπιέ,ουσι τον άνθρωπον, είτα δέ 

ειπον αύτώ, ότι ήσθανόμην έμαυτήν παρηγορη- 
μένην κκί ελευθέραν, άφ’ όσου έγνώριζον, δτ 

είμαι αθεράπευτος κκί ότι μοί έφαίνε'Ο οτι εί
μαι καταδ.δικασμένη καί έρχονται νά μέ απε- 
λευθερώσωσιν έκ '.ών δεσμών του. Μέ ήκουεν 

ένδιαφερόντω; άλλά έφαίνετο καί όλίγον άπι- 

στών. “Ότεεσιώπησα. . ..
Τή έπανριον.

Χθέ; άποτόυ.ω; πω; διέκοψα φράσιν τινά, ε
πειδή, άνοιχθείσης τή; θύρας, είσήλθεν έν τώ δω- 

μκτιω μου ή άνηλεή; προστάτρικ σοβαρά καίά- 

πότομος. οπερ ούδέν καλόν μέ άνήγγελλε. Πά- 
ραυτα δέ έκάθισεν επί τή; έδρα; κκί άνευ προ
οιμίου ήρξκτο τοΰ λόγου της, έλέγχοντος τήν 

αχαριστίαν μου, τήν άπερισκεψίαν μου, τήν α
συγχώρητου διαγωγήν μ.υ πρδ τής κοινωνίας τοΰ 
Βκσέρμαρ καί τάς άσυνέτου; έκδουλεύσει; μεθ’ 
ένδ; άνθ.ώπου, δε δέν έγνώριζέ τι; ούτε τά ήθη, 
ούτε τήν προηγουμένην διαγωγήν καί οστι; ει- 
χεν ήδη τδν ενκ πόδα εί; τδν λάκκον ήδύνατο 

νά περιπλέξω είς κίνδυνον τδ μέλλον μιας νέας.

(’Ακολουθεί^
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ΑΠ10ΪΑ ΧΑ'ΜΙΤ ΧΑΗ ΤΟΥ 1'.

Εκ τοϋ ύψους τ ΈΛικώνος, θύγατερ τής Μνημοσύνης, 

θεά αδουσα είς όρη μετ’ άπΛέτου ευφροσύνης, 

Ώ! ευδόκησαν νά έΛθης πρός με μέ την καΛΛονήν σου 

Κ’ έμπνευσόν μ’, ώ ΚαΛΛιόπη, την αρμονικήν πνοήν σου, 

'Οπως δυνηθώ νά ψάΛΛω σεπτάς πράξεις ηγεμόνας, 

Έξ ών Λάμπει και χρυσίζει ό περικΛεής Του θρόνος.

Ναι! άνήΛθες, ώ ΣουΛτάνε, τόν περίδοξόν Σου θρόνον 

Λαμπρυνθέντα ύπό γόσωκ επιδόξων Σου προγόνων,

Στψ.. Λ. Ε.—Το ανωτέρω συνετέθζ κατά παράκλζτιν τής Διευ- 
βύνσεως τοϋ περιοδικού ύπό τοϋ κ. I. Γ. Κ απέλλα.

Κ’ οί ποΛύτιμοι του Λίθοι ευθύς έχασαν τάς Λά μψεις 
IΙαραχρήμ’ άμαυρωθέντες άπό τάς μεγάΛας πράξεις, 

"Ας 'ενέπνευσε τό μένος της μεγάΛης Σου καρδίας 
Πρόθυμος ταχθείς προστάτης τής πενίας και παιδείας. 

"Αν ν.α'ι ήσο είς τό ύψος τής Σής δόξης, κατεδέχθης 

’Εκεί όπου ή πτωχεία έμφωΛεύει, νά κατέΛθης.

Πότε έμαθες πώς πάσχει στρατιώτου Σου ή χήρα 

Και δέν έσπευσας έκτείνων αρωγόν πρός ταύτην χεΐρα ; 

Ό Λιμώττων άνευ σίτου πότε ήκουσες πώς μένει 
Και δέν ήΛγησαν έκ βάθους τής καρδίας Σου τά μένη; 

Καθ’ ημών πότε έπήΛθε φοβερά θεομηνία 
Καί χρυσού πΛήρης ή χειρ Σου δέν ώρέχθη ή άγια ; 
Πότε δέ καί τά τεμένη τούς ναούς και τά σχοΛεΐα 

Δέν έπΛήρωσας μέ τόσα αγαθά καί μεγαΛεία ;
Ω! ΣουΛτάνε, Σ’ εΰΛογοϋσι, Σέ τιμώσι, Σέ δοξάζουν 

Πάντες οι ύπήκοοί Σου, κ’ εκ καρδίας μέσης κράζουν 

«Ό ΣουΛτάνος ημών είναι πατήρ άμα καί προστάτΐ/ς 

»Άρετής πεπροικισμένος καί σοφίας ύπερτάτης».
Καί τήν σήμερον οπότε είς τήν μνήμην τών Λαών Σαν 

’Επανέρχεται καί πάΛιν ή ’ς τόν θρόνον άνοδός Σον 

Ναι! καί σήμερον οπότε είς τά τέσσαρα σημεία 
Τών χωρών Σου βασιΛεύει ή χαρά κ’ ή ευθυμία 
Ένί στόματι οΐ πάντες έκφωνοϋμεν «Τώ ΣουΛτάνω 

κθάρρος δύναμις καί δόξα νά δοθή άπό τά άνω.»

Ναι ! ώ Πάτερ τών πατέρευν, ΒασιΛεϋ τών βασιΛέων 

Ο ΣουΛτάνος ημών έστω ευτυχής τε καί μακραίων 
Καί εύδόκισον τόν θρόνον εν εύκΛεία νά κατέχη 

Καί ήμίν δικαιοσύνην αιωνίως νά παρέχη.
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Πελιδνή, μετζ δυσαρέσκειας έν τοϊς χείλεσι 
δυσανασχετούσα νά πιστεύση ε’ς όσα ειχεν ώ- 
ναγνώσει, ή Καρολίνα έπανήρξατο τής άναγνώ- 
σεως τής έπιστολής. . .

— ’Αδύνατον ειπεν.
Είσήγαγε τήν έπιστολήν είς τον στηθόδεσμον 

της, έδραμε το δεύτερον προς την θύραν τής 
εισόδου και άνοίζασα αύτήν, κύψασα δέ έπι της 
γωνίας ήκροάσθη πάλιν.

— Ούδέν ειπεν . . . "Εχω καιοόν... δέον νά 
έχω την καρδίαν κζθαράν... Ά ! ούχί ! έκ τού 
άρτου τούτου δέν επιθυμώ νά τραφώ έγώ...

Είσήλθ-ν αύτη κζτεσπευσμένως και ήρεύνησε 
τά έπιπλα, εύρε δ’ αμέσως σχεδόν βαρύ τι χαρ
τοφυλακίου, καινουργές και φέρον τά άρχικά 
γράμματα Ε. Ζ Γ., ήνοιξεν αύτό και κατέπεσε 
δεσμός χρεωμολόγων, άνέγνω τό όνομα τού έ- 
ραστοϋ της και τήν ημερομηνίαν της υ.εταβι- 
βάσεως γενομένης πρό πέντε -ήμερων.

Έθηκεν αύθις τάς αξίας έν τω χαρτοφυλα- 
κίω, και είσήγαγεν είς τό κιβώτιου.

Έπι ολόκληρον λεπτόν ή Καρολίνα έμ.εινεν 
όρθια έρειδομ.ένη έπι τού μαρμάρου τής καπνο
δόχου, κάθιδρος τό μέτωπον, άσθμ.αίνουσα, τό 
βλέμμα έχουσζ έμπλεον παραδόξου φλογός, έκ- 
ζητοΰσα τήν άλήθειαν είς ότι ειχεν ακούσει και 
είς οτι ειχεν ΐδεΐ.

Είτα άπομ.άξασα τόν έκ των ριζών των τα
χών τής κεφαλής αύτής άπορρέοντα ίδρωτα, 
διηυθύνθη πρός τό άρμάριον, λε'γουσα χαμηλή 
τή φωνή.

— Δέον νά μάθω σήμερον τί ύπάρχει έν τώ 
κιβωτίφ τούτφ όπερ κρύπτεις πάντοτε.

Ήνοιγε δέ τό άρμ,άριον, δτε είσήλθεν δ Έο- 
ρϊκος.

— Τί πράττεις λοιπόν, Κα:ώ υ.ου ;
— Έζήτουν παροφιδας, άπήντηοεν ώνασκιρ- 

τήσασα.

Ειτζ ίδών τήν πελιδνήν ωχρότητα αύτής ή- 
ρώτησεν :

— ‘Αλλά τί έχεις λοιπόν ί
— Ειχον καταληφθή ύπό φόβου, ιζόνη εν

ταύθα . . . ειχον αναμνησθή τού θεάματος τής 
πρωίας ταύτη; . . . Μέέφζίνετο ότι τό φάντα
σμα έκεϊνο ήρχετο νά μέ δίωξη έντεύθεν...

— *Ε  ! ειπεν ό Ερρίκος, οστις δέν άπέκρυψε 
τήν φρ-.κίκσιν ήτις διέτρ-ξε τό σώμα αύτού. 
’ίδώ δζ ιδέας ! θεές έπι τής τραπάζης τά ύπ’ 
αύτού κομισθίντζ, είπε :

— Τότε Καρώ, κζθησον Οίλομεν δειπνήσει 
μετά φρζιδρότητος όπως δ.αακεδάσωμεν τάς 
μελαίνζς ιδέας σου ....

Έλθέ ενταύθα, πλησίον μου, ήγόρζσζ ω
ραιότατου οίνον οστις θά παραζαλίσρ τόν μι
κρόν εγκέφαλόν σου έλθε κζι άρχίσωμεν νζ πί
νω ν.εν.

— Μάλιστα.
Περίλυπος, ή Καρολίνα προύτεινεν έδραν τινά.·
—Ιδού, ανό ητ η, παρατήρησον όποια οικοδέ

σποινα θέλεις κατζστή, επζώλζβεν δ Ερρίκος, 
οστις ειχεν έκσφραγίσει φιάλην τινά και εις 
μάτην έζήτει πού νά έκκενώσρ αύτήν έλησμό- 
νησας τά ποτήρια.

— ’Αληθώς, ειπεν ή νεάνις, πειρωμένη νά 
μειδιάσρ.

Εύρεν Ιν ποτήριον, έθηκεν αύτό έπι τής τρα- 
πέζης· έζήτησεν έτερον. Ό δέ Ερρίκος, οστις 
κατέβαλλεν άπάσας τάς προσπάθειας του όπως 
αύτη θεωρήσει ώς σοβζράν τήν επίπλαστου 
φαιδρότητα αυτού, έφώνει προς αύτήν:

— Άλλ’ έλθέ λοιπόν, Καρ λώ... 
ς’ τό ποτήρι όπου χήνω 
Πίνε έσύ κ’ έγώ νά ’πίνω.

Έλθέ ταχέως, κζι θζ θέσω τά χείλη μου 
όπου θζ τεθώσι κζι τζ σά. Και ήρξατο πάλιν 
νά άδη ύψών τό ποτήριον πλήρες όπως προσφέ- 
ρη αύτό πρός αύτήν :

"Ως τόν πάτο τό ποτήρι, 
Ούτε στάλα νά μή υ,είνη 
Νά μάς πιάσ’ ή δύναμις του, 
Ώς νά πέσωμε ’ς τήν κλίνη.

___Τέλος ειπεν ώ Καρολίνα, ίδάυ εντός 

αύτού ύπάρχει ύδωρ.
Έκράτει δέ είς τήν χεΐρα έν ποτήριον_κατά

-,ό ήμισυ πλήρες λευκοφζίου ύδζτος- είχε δ 
εύρεϊ αύτό έπί τραπέζης τής νυκτός καί έκόμιζε.

Ίδών αύτήν δ Ερρίκος ήγέρθη, δι’ ενός άλ
ματος ήρπασεν αύτό κζι τό έρρι-Ιεν έντός τής 
θερμάστρας. Ή Καρολίνα ήπόρησεν μείνασα έν 
αγωνία. ’tv οσω δ Ερρίκος έξηγών την πράςιν 
του έλεγε τά έςής :

— Είσαι αίκίστρια . .. άπό δέκα ήδη λε
πτών σοι λέγω νζ έλθρς- δυνασαι καλλιστα νζ 
τ;ίης έκ τού ποτηριού μου... τούτο δεν σοι άρε- 
σκει ; Μέ προσβάλλεις αποποιούμενη . . . Όπό- 

σον παράξενος γυνή είσαι ;
__ Άλλά, φίλε μου, ούδέν σοι έπραξα, ού

δέν ειπον . . . Είναι δυνατόν νά περιέλθνι τις ε’ς 
παρομοίαν κατάστασιν δι’ ούτωσί μικρόν πράγ

μα . . ·
Ό Ερρίκος ήγνόει τί νά εϊπ-ρ, έσκεφθη δ; 

φρανιμώτερον, έξητησατο συγγνωμ. ην.
— Σύγγνωθι, Καρώ μου εϊμ.ί άγροΐκος καί 

ανόητος- ένόμ,ισα οτι άπεπο-.εΐσο να πιγ,ς έκ 
τού ποτηρίου μου . . . ιδού πιε . . .

Ειχεν έλκύσει αύτήν πρός εαυτόν, τή έδιδε 
τό ποτήριον, είς δ αύτη έβύθισε τα χείλη της, 
καί επειδή δ μέγας μέλας οφθαλμός τής Κα
ρολίνας έρριπτεν ύπόπτως τό βλέμμα έξηκολού- 
θησε μετ’ αμηχανίας.

Εις τινας χώρας υπάρχει συνήθεια νά πίνωσι । 
διά τού ποτηρίου τού ξενίζοντος αύτούς, καί δ 
άποποιούαενος νά πράξή τούτο προσβάλλει αύ- 
τ ν θανασίμως...

— Μάλιστα ! Καί τό βλέμ.μα τής νεάνιδος
• έυ.ενε πάντοτε προσηλοψ-ένον έπί τού βλέμματος

τού νεανίου.
_ Έν Γερμανία, Βελγίω καί έν ταϊς Φλάν- 

δραις ιδίως . . .
__  Μάλιστα ..." ινώσκω τούτο, ή δέ συν- 

. ήθεια αύτη σημαίνει: έπιον, δυνασαι νά πίγ,ς...
τό ποτήριον μου δέν είναι δεδηλητηριασμένον.

(Άχολο’->θε~'

ΑΜΑ Η ΜΑΓΙΣΣΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΟΝ

(*1αε  τεύχος ΣΤ', σελ 137 .

Επτά έτη παρΐψΘον άφ’ ης εποχής 
sJlttGoV XCLb TCI TTCiVcCL
κατά τό δτάστηιια τούτο έΛαβον ά.Ι.Ιην 
τροπήν. Ό νεαρός Θωράς άπεκατέ- 
στη έίκοσαεζαετής νέος σοβαρωτάτου 
χαρακτήρας, άφ ης ό ήρέρας διε- 
ζήχ^Ι ή δραματική εκείνη σκηνή 
ειχεν αποφασίσει νά ρή έπανίδη 
ττ.'Ιέον την Ανναν, διο και δεν ρετε~ 

βαίνε π.Ιέον εις τήν νήσον, civ και πο.Ι- 
Λάκις ή άγαπητή ρου Σεραφίνη τόν 
ττροέτρεπε να ρεταβώσι χάριν περιπά
του είς τό θε.Ικτικόν δάσος τήςρονήρους 
νήσον, ουδέν προΰΐέπουσα έξ όσων έ- 
ρεΛ.Ιον νά συρβωσιν έν τή ραγική έκεί- 
νη νήσω ρεταξυ τοϋ έραστοϋ της 
και τής ’Άννης. Τοϋτο όρω; δέν διήρκε- 
σεν έπί ποΛν καθ’ ότι ήρέραν τινά νέος 
Θωιιάς ^ιετάχθη ύπό τοϋ πατρός του 
γά ρεταβή εις τήν νήσον πρός ε'ίσπραξιν 
τοϋ καθυστερουρένου ένοικίου υπό τής 
ρητρός τής "Αννης- ή έκτέΛεσις τής δια
ταγής διά τόν Θωράν ήτο σπουδαία 
καί έναντία τών προθέσεων τον, διό

I ^-στ άρχάς ίπεποιήθη νά τήν έκτε.Ιέ- 
ση προφασιξόρενος διαφόρως σπουδαίας 
έργασίας- π.ίήν ράτην άπέβησαν, διότι 
δέν ϊσχυσαν νά πείσουν τόν πατέρά του 
έπιρέιοντα είς τήν διαταγήν τον.

"Οθεν ό άτυχτ/ς Θωράς ήναγκάσθη 
νά ρεταβή παρά τήν θέ.Ιησίν τον πρός 
συνάντησιν τής "Αννης, ήν δέν εϊδεν έ
πι έξ περίπου έτη. ' Οτε ό Θωράς διή.Ιθε 
τήν γέφυραν και έφθασε πρό τοϋ οικι
ακού ούδέν έτερον είδεν έκτος τής "Αννης, 
ήτις δέν ώροίαξε π.Ιέον πρός τήν "Ανναν 
ήν προηγονρένως περιεγρά^-αρεν, ήδη ' 
άποκατέστη νέα προστάτις έπιρεΑώς και 
κορτό'ώς ένδεδνρένη χαρίεσσα καί ευπρο
σήγορος πρός πάντα πΛησιάζοντα αν-

21



162 Ο ΛΟΓΙΟΣ
ΕΡΜΪΪΣ 163

τήν τόσον δέ μεταβλήθη ή μορφή αύτής 
ώστε ό Θωμάς δυσκόλως άνεγνώρισεν 
αυτήν.

'// "Αννα ευθύς ώς είδε τον επισκέ
πτην έρχόμενον πρρς αυτήν ένόησ&ν ό
τι ούτος ήν ό Θωμάς, άναμνησθείσα δέ 

τής τρομεράς εκείνης ννκτ'ος έταράχθη 
σφόδρα καί ήθέλησε νά άποσυρθή εντός 

τοΰ οικιακού- δέν έπρόφθασεν όμως νά 
εκτελέση τοϋτο, διότι καθ’ ήν στιγμήν ή- 
τοιμάζετο νά στρέψη τά νώτα της, όπως 
είσέλθη ήκουσε τήν γλυκείαν φωνήν τοϋ 
Θωμά λέγουσαν αύτή.

—Καλημέρασας, δεσποινίς Άννα.·· 
μή ταράττεσθε, δέν έρχομαι πλέον νά 
σάς κακοποιήσω· Λησμονήσατε παρακα
λώ τδ παρελθόν, ρίψατε αυτό εις τήν 
λήθην, συνάψωμεν ήδη νέαν φιλίαν . , 

Τάς λέζεις ταύτας ό Θωμάς προύφερε 
μετά φωνής τρεμούσης έκ συγκινήσεως,

—"Ωί ουδόλως έταράχθην, κύριε Θω
μά, μάθετε ότι καί έγώ δέν είμαι πλέον 
έκείνη, ήν έγνωρίζετε δέν είμαι ή δειλή 

εκείνη κόρη, ητις καί εις αύτήν τήν πνο
ήν τοϋ ανέμου έφοβούμην, δέν είμαι 
πλέον έκείνη, ητις ένόμιζον τούς πάν- 
τας εχθρούς μου πρό πάντων δέ ημάς, 
εις or πολλάκις λίαν άποτόμως έφέρθην 
έκδικονμένη τάς παιδαριώδεις πράζεις 
σας.

—Καί έγώ έπίσης γνωρίζω καλώς ό

τι σάς έβλαψα πολλάκις ταράζας τήν 
ευθυμίαν σας τοϋτο όμως εις ούδέκ άλλο 
πρέπει νά άποδοθή εί μή εις τδ εύτρά- 
πελον τής παιδικής μου ηλικίας, ένεκα 

τοϋ οποίου καί ό πατήρ μου καί ή αγα
πητή μου Σεραφίνη πικρώς μέ έπέ- 
πληζαν.

Ή "Αννα, ητις μετά προσοχής ήκουε 
τούς λόγους τοΰ Θωμά, ότε ήκουσε τό

| όνομα τής Σεραφίνης συνέσπασε τάς ό- 
' φρϋς καί δέν ήδυνήθη νά κράτηση έ- 

λαφρδν στεναγμόν, οστις έζήλθεν έκ τοϋ 
στήθους αύτής προδούς τόπρός τήν Σέ- 

ραφίνην μισός του, σταθείσα ολίγον, 
είπε:

—’Επτά, νομίζω, έτη συμπληροϋνται 
άφ’ ής έποχής δέν σάς είδον ερχόμενου 

εις τό δάσος, τόσον ημάς όσον καί τήν 
έζαδέλφην σας, ήν νομίζω ότι κατ' αύ

τάς θά νυμφευθήτε.
—Τοϋτο είναι ανακριβές, "Αννα, είναι 

αληθές ότι μέχρι τοΰδε τήν ήγάπων ώς 
έζαδέλφην καί ώς μνηστήν, νΰν όμως 

κατόπιν πολλών έκ μέρους τοϋ πατρός 

μου παρατηρήσεων τήν αγαπώ μόνον ώς 
έζαδέλφην, αύτή νομίζει εΐσέτι ότι θιι τήν 

νυμφευθώ, διότι εΐσέτι δέν έτόλμησα νά 
τή εϊπω, διότι νομίζω ότι άν τή αναφέρω 
τι θά άσθενήση έκ τοϋ πρός έμέ έρωτος.

—Ά! τοϋτο είναι δυσάρεστοι- δι’ αύ
τήν, άπήντησεν ή "Αννα πλήρης χαράς 
δέν πρέπει νά έίπητέ τι,, πρέπει νά τηρή- 

σητε τον λόγον σας.
—“Ας άφήσωμεν ταΰτα Αννα, ή μή- 

τηρ σου δέν είναι έδώ ;
— Ούχί, κύριε.
—Ποΰ υπήγε ;

—Εις τόν πατέρα σας, διά νά τον 
πληρώάη τά ενοίκια τά οποία τώ χρεω- 
στέί.

—Καί έγώ Ισα Ισα δι αύτόν τόν λό
γον έστάλην ύπδ τοΰ πατρός μου.

—“Α! δι αύτό λοιπόν ήλθετε.

—Βεβαίως, άλλ’ επειδή ήλθα πλέον,, 
ας είσέλθω εις τδ δάσος εις τδ οποίον νο
μίζω ότι ένθυμείσθε πρό πόσου καιρού- 

δέν είσήλθον.

—’Ενθυμούμαι.
—Εμπρός λοιπόν νομίζω ότι δέν θάι 

άρνηθήτε, δεσποσύνη, νά μέ άκολουθήση- 
τε ή μάλλον νά μέ όδηγήσητε, διότι θά 
δυσκολευθώ vci έζέλθω κατόπιν έκείθεν.

—Εύχαρίστως,κύριε,νά σάς οδηγήσω.
Ταΰτα είπόντες ήρχισαν νά βαδί

ζουν προς τδ δάσος εις τδ οποίον μετά 
δυσκολίας έπροχώρουν, ένεκα τών μεγά
λων κλάδων καί κλώνων,οΐτινες κατεζη- 

πλοϋντο εις τήν στενήν όδδν, ητις ύπήρ- 
ζε μεταζύ τοΰ δάσους.

—Όποια μεταβολή, δσποσύνη, τοΰδά~ 
σους, πόσον παρήλλαζεν ή νήσος, πό
σον ηύζήθησαν τά δένδρα.

—Αύτδ τούτο λέγουσι πάντες οί κά
τοικοι τής Μανεβίλλης, οΐτινες έρχοντα1· 
ενταύθα, πάντες θαυμάζουσι τήν ταχεΓ 
αν αΰζησιν τοΰ δάσους.

—"ΑΙ τί λαμπρά θέσις πρός ανάπαυ- 
σιν, Άννα, επειδή αρκετά έκουράσθην πε- 
ριπατών άς καθήσωμεν έπί τοΰ βράχου 
τούτου ολίγον ϊίνα σέ εΐπω κάτι όπερ 
πιστεύω vci παραδεχθής.

—’Εάν συμφέρη,άπεκρίθη καθεσθείσα.

—Επειδή πολλά κακά σοί προύζένησα 
καί επειδή δικαίως μέ θεωρείς τόν ασπον
δότερου εχθρόν σου, δι αύτδ πρός έζιλέω~ 
σιν τών όσων σοί έπραζα θά σοί προτεί

νω τδ έζής:

—Ποιον;
—«.'Εάν έπιθυμής νά γείνης ή σύζυ

γός μου-»
—Ά! καί πάλιν έμπαιγμούς έχομεν, 

άπήντησεν ή Αννα.
—Ποσώς· παρατήρησαν με καλώς καί 

θέλεις εννοήσει ότι δέν είναι τοΰ χαρα

κτήρας μου οί έμπαιγμοί.
—Αέν άρνοΰμαι ότι ύπέρ ποτέ όμιλεί- 

τε σπουδαίως, άλλ’ άδυνατώ νά σάς πι· 
στεύσω, κύριε, άναλογιζομένη τήν Σερα- 
φίνην !!!

■—Σάς είπον καί προηγουμένως όύι 
άγαπώ τήν Σεραφίνην ώς έζαδέλφην ού

χί δέ καί ώς μνηστήν ποτέ τοϋτο δέν 
πρέπει vci σκέπτησθε, άπδ ημάς άπαιτώ 
λοιπόν νιι ακούσω ναι, ή ού.

-—Έγώ συγκατατίθεμαι, τούτο μόνον 
άπαιτώ άπδ ημάς vci μέ ΰποσχεθήτε ότι 
άν μετά ένα μήνα από τής σήμερον· δέν 
μέ συζευχθήτε δέν θει έλθητε πλέον έν- 
ταΰθα καί ότι θιι είσθε άνθρωπος άνευ 
τιμής.

-—Ού μόνον ύπόσχομαι τούτο άλλά 
καί τδ δίδω εγγράφως, άπήντησεν ό Θω
μάς,έζαγαγών δέ έκ τοΰ θυλακίου του τε- 

μάχιον χάρτου καί μολυβδοκόνδυλου δι 
ού έγραψε τά έζής:

«Έ-βώ ό Θωμάς Μεχ^νος ύπόσχομαι 
«ότι θα νυμφευθώ μετιι ένα μήνα άπδ 
«τής σήμερον τήν Φλωρεντίαν Φωντελ- 
«λίνην, έπί τώ δρω τοΰ νά έγκαταλεί- 
«ψω τήν τε πατρικήν οικίαν καί Μινε- 
«βίλλην.·» ’Αφού έγραψε ταΰτα .τδ υπέ

γραψε καί τδ παρέδωκεν εις τήν "Ανναν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

«La Coquette»

Εύχαρίστως άναγγέλΤ-ομεν οτι δ ήμέτίρος 
δμογεν/ις, άςιότιμος Κ. ’Αριστοτέλης Έφένοης 
Πανότεουλος, έκ τών ^ιακεκριριένων υπάλληλων 
τοϋ περί Τύπου Γραφείου έν τ·ρ Ύψ. Πύλ·/(, 
τοϊς λοιποΐς καθηκοσιν αύτοϋ, άσχοληται καί 
περί την υ.ουσουργίαν, επωφελούμενος των έλα- 
χίστων σχολ&ν, αιτινες ύπολείπονται αύτώ,τέρ- 
πων ούτως αύτδς εαυτόν, έπιθυμ&ν όμως ινα 
καί προς τούς άλλους γίνηται τερπνός.

Ό Κ. ’Αριστοτέλης έφένδης Πανόπουλος 
μουσουργησας έσχ άτως την πόλκαν« Ή Κοκέτ- 
τα»παρέ^ωκεναύτ·);ν εις το δημόσιον,άνευ &ζιώ-
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σεων βεβαίως Ανευφηρ,ιών και χειροκοοτησεων, 

ΛΤΐΚ έν τούτοις το δημόσιον Ακόυσαν κατά 

πρώτον την πόλκαν αύτού Αναζρουομένην έν 
τω Κήπω τών Μνηματζκίων τού Πέραν καί 
Αλλαχόσε, εσπευσεν όμοθυμαδόν να επικράτηση 

και συγχαρώ τώ μουσουργώ έπί τώ τερπνω φι- 
λοδωρήματι αύτού, οπερ ηδη κατέστη Αναπό

φευκτου έν ταΐς μουσικαΐς συμφωνίαις, ταΐς τε 
δημοσίαις καί ταΐς έπισήαοις·.

Τδ έργον τούτο Αφιέρωτζι τ·ρ Εύγενεστάτη 
Κυρία Σμαράγδα Σπ. Μαυρογέννη Πζσσα ι
διαιτέρου ιατρού της Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου, 

Αρχιάτρου τών ’Ανακτόρων κτλ.
¥ ♦ 

★
Ό αύτός μουσουργός έπιχείρησεν επίσης καί 

την μελοποιησιν τοΐς έν τοΐς νηπιαγωγείοις συν
ήθως ψαλλόμενου άσματος «Ή παρζκλησις τοΰ 
δνου πρδς την άηδόνα», ητις επέτυχε πληρέ

στατα, καί οιονεί παρέδωκεν εις τδ δημόσιον

• Αθυρμάτιον προσιτόν πάσι τοΐς δυναμένοις νά 

κρούωσι μουσικόν δργανον, ούτ’ αύτού τοΰ β κ
ρυφών ο υ έξαιρουμένου.

Καθ’ οσον Αφορά τδ τελευταΐον τούτο μου- 

σουργημα έπιτραπείτω ήμΐν νά συστήσωαεν τώ 
Αξιοτίμω μουσουργώ δπως προικίση την μουσι
κήν -ημών δι’ άλλων έργων άνθάμιλλα τη αη
δόνι εχων ΰπ’ όψει Αντ'-κείαενα. ·

----— ‘;—- ----

ΤΟ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ
Τδ περί Αεικινήτου πρόβλημα, οπερ άπ’ αιώ

νων ολοκλήρων Απησχόλησε καί Απασχολεί τους 
σοφούς, λύεται ήδη καί είς δμογενης δύναταί, 
ώς ό Αρχιμήδης, ο δμογενης έπίσης, ν’ Αναφώ

νηση: Τδ: εύραν! εύρον ! Καί πρδς πίστωσιν της 
Ανακαλύψεως δ λύτης τοΰ προβλήματος φωνεΐ: 

Έ ρ χ ο υ καί ί δ ε !
Ό κ. ’Αλέξανδρος Πανόπουλος κηρύττει οτι 

εύρε την λύσιν τοΰ παρά πολλοΐς καί διακεκοι- 
μένοις σοφοΐς δυσλύτου προβλήματος τοΰ Αει
κίνητου, ιδίως πρδς χρήσιν της βιομηχανίας διά 

τοΰ νόμου της βαρύτητος, εύγενώς δέ προσκα-

λεΐ τούς έ- θυμοΰντος ινα βεβαιωθώσι πεεί τηί 

επιτευζεως τών επι τουτω έπί δλην δωδεκαετί
αν καταβληθέντων παρ’ αύτού Αγώνων, προτί- 
θεται δέ μζλιστζ νάσυγκληθη επιστημονική έπι 

τροπδ δπως Αποφανθη περί τοΰ κατά πόσον ή 
παρ’ αύτού γενομένη λύσις καί γενησομένη χρη- 

σίμοποίησις ύπάρχουσι βάσιμος καί τελεσφόρος.
Τδ έφ’ ήμΐν, Αρκούμεθα εις τά βραχέα ταΰ- 

τα, Αναμένοντες παρά κρειττόνων ημών ν’ ά- 
ποφανθώσιν- ούχ ήττον, δεν δυνάμεθα ν’ Απο- 
κρυψωμεν τόν θαυμασμόν ημών διά τήν έπιμο 
νήν καί ύπομονήν τοΰ κ. Άλες. Πζναπούλου- 

,.ρος έπίτευξιν λυσεως ούτωσίν δυσλύτου προ
βλήματος, καί εύχόμεδα οί Αγώνες αύτοϋ νά 

στεφθώσι δι’ άθλων επιθυμητών παντί "Ελληνι, 

άπογόνω τών Αρχαίων εκείνων μεγαλοφυών Αν
δρών, οιτινες έδόξασαν τήν πατρίδα αύτών 

διά παντός είδους έπιστγμονικών καί οοφών 

Ανακαλύψεων καί εφευρέσεων !

Α'·

Ημουν άρρωστος, κορμί τυραννισμένο 
κ έκοιμήθηκα μέ χίλια γιατρικά, 

κ’ είδα όνειρό πικρό, φαρμακεμένο 
πώς άπέθανα τή νύκτα ξαφνικά

Ήλθ δ διάβολος νά πάρη τήν ψυχή μου 
καί μοΰ’φώναξε : Σέ ξέρω άπό καιρό, 

άκολούθα με ποΟ νάχης τήν εύχή μου 
μεσ’ςτήν κόλασι θά πας νά σέ χαρώ !

Έσηκώθηκα χωρίς νά τοΰ μιλήσω, 
αύτος ετρεχεν εμπρός μου χωριστά 

κ’ έγώ άλαλος έπήγαιν' άπό πίσω, 
ώς ποΰ φθάσαμε ςτήν κόλασι μποοστά

Τότε άνοιξε μιά πόρτα σκουριασμένη 
κ εγώ ερριξα μέ πόνο μιά ματιά- 

Δυστυχία μου ! τί πίσσα μέ προσμένει 
τί άχόρταγη κ’ αιώνια φωτιά!

Ήλθαν διάβολοι μέ κέρατα σάν βώδια 
καί μέ βάλανε ’ςτή μέση μοναχό, 

καί μοΰ δέσανε τά χέρια καί τά πόδια 
καί μέ ρίξανε ’ςτήν πίσσα τό φτωχό.

—Τί σας έφταιξα; τούς έλεγα, κ εκείνοι 
άπ’ τό πεϊσμά τους μ’ έδένανε σφικτά.

Τότ’ άρχίνησαν τά δάκρυα κ’ οί θρήνοι, 
τοτ’ άρχίνησαν καί βάσανα φρικτά.

Εΐο’ό Πλάστης μας τή λύπη μου τήντόση 
κ’έναν άγγελο μοΰ στέλνει ςτό φτερό ;

— Σΰρε κύτταξε κι’ άν έχη μετανοιώσει 
ς’ τόν παράδεισο ν’ άρθή, τόν συγχωρώ

"Ηλθ’ ό άγγελος ς’τά κάτασπρα ντυμένος, 
τον έκύτταξα μέ φόβο κ’ εντροπή, 

μοΰ έφάνηκε πώς ήταν λυπημένος
κ’ έπερίμενα ν’ ακούσω τί θά πή.

Βλέπεις, άνθρωπε, μοΰ "λέγει, όποιος κάνει 
άμαρτήματ’ ασυγχώρητα ς’τή γή 

τί κατάρα τόν προσμένει σάν πεθάνη, 
τί αιώνια κι’ αγιάτρευτη πληγή ;

■—Ναί, αλλοίμονο, τό βλέπω καί τό νοιώθω, 
μά δέν έφταιξα, σ’τό λέω καθαρά, 

φταίγ’ εκείνη ποΰ μοΰ πήρε κάθε πόθο, 
κάθε πίστι, κάθε αγάπη καί χαρά.

Φταίγ' εκείνη όπου μ’ έκανε νά πάθω 
κι’ απ’ αγάπη κι’ άπό ζήλεια νά χαθώ, 

όπου μ’ έκανε τά κάλλη της νά μάθω 
καί τόν Πλάστη μου ’μπροστά της ν’άρ- 

[νηθώ.

"Ω! Αλλοίμονο ! δέν φταίω έγώ τόσο 
καί αδίκως δ Θεός μέ τυραννεΐ, 

φταίγ’ εκείνη όπου μ’ έκανε νά νοιώσω 
ώς τά κόκκαλα βαθειά τήν ηδονή.

Τώρα όμως τ’ αμαρτήματα θυμούμαι
καί τρομάζω καί ούτε πειά τήν αγαπώ, 

τήν άρνοΰμαι· τήν άρνοΰμαι, τήν άρνοΰμαι 
καί ς’ τόν Πλάστη μου μέ θάρρος θά τό ,’πώ.

Μούπ’ δ άγγελος : αγάπησες μέ πόνο ! 
συγχωρεΐσαι γιατί ξέρεις ν’ άγαπας, 

τώρα έλπιζε 'ςτόν Πλάστην σου καί μόνο 
κ’ έλα σήκω, στον παράδεισο θά πας.

Μόλις άρχησε τά σίδηρα νά λύνη 
γιά νά φύγωμ' άπ’ τήν κόλασι μαζή, 

άχ! έγύρισα κι’ άντίκρυσα εκείνη 
ποΰ τήν έφερναν ς’ τήν κόλασι νά ζή.

Χαμογέλασε, μ’ έκύττυξε καί λίγο, 
καί μοΰ άναψ’ή ματιά της τόνκαυμό...

— Σΰρε, άγγελε, τοΰ είπα, δέν θά φύγω, 
καί τήν κόλασι μαζή της προτιμώ !.. .

Σάν έξύτ>ησα τήν ηύρα ’ς τό πλευρό μου, 
καί τής είπα: μεσ’ ς' τήν κόλασι θά πας 

γιατί τώδα ζωντανά μεσ’ ς’τδνειρό μου... 
χαμογέλασε καί μούπε: μ’ άγαπγς;

I. ΠΟΛΕΜΗ2.
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ΕΛΕΓΕΙΟΝ
ΕΠΙ ΤΠ· IBFD’ θΙΜΤίΙ·· ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΙΛΟΥΣ I'M

ΜΙΧΑΗΛ I. ΤΖΑΥΡΑ

Ποιχθεν ύπο J^AIA X. ξΡλΠΤΟΠΟΤΑΟΤ

Ποιο πάΛιν, χέρι άπονο, απ’ την £ωή ΛουΛοΰδι 
Έμάρανε! είπέτε μοι’ νά. ’πω γιαυτό τραγούδι. 
Λ/ε της καρδιά·. τά δάκρυα νά ’Λθώ νά το ποτίσω 
Καί νά τό ’βρέζω μέ φιΛιά, Ισως καί τ' άναστήσω. 
"Ισως ‘μπορέσω τόν σκΛηρό νά σνγκινήσω Χάρο 
Κι άπό τά μαύρα χεριά τον τό ΛούΛουδο νά πάρω. 
Γιατ ήναι κρίμα κι άδικο, ακόμη πριν άνθηση 
Νά μαραθή τό ΛούΛουδο, τής ευμορφιαϊς νά κΛείση.

I.

Ήταν μικρό! ποΛύ μικρό! άκόμη πέντε χρόνων ! 
Είχε της χάραις συντροφιά είς την ζωήν του μόνον. 
Έτέρπετο εις γέΛωτας τοϋ έαρός τ’ ό βίος 
Έφαίνετ’ δΛως άνοιζι κι’άνέφεΛος ιδίως.
Ήταν ΛουΛοΰδι της αυγής άπό δροσιά γεμάτο 
ΜοσχοβοΛοϋσ’ άπό ζωή ! ΛουΛοϋδι μυρωδάτο. 
Κάνεις! κάνεις δέν τώΛπιζεν άκόμη πριν άνθηση 
Νά μαραθη τό ΛούΛουδο, της ευμορφιαϊς νά κΛείση.

II.
Ό παγωμένος ό βοριάς, δσαις φοραις φυσήση 
"Οσαις φοραίς είς τους άγρούς θεΛήση νά γυρίση, 
Είς κάθε βήμά τ’ αρρώστια, φθορά καί πόνο δίνει 
και ’στα χΛωρά τά ΛούΛουδα τόν μαρασμόν άφίνει. 
Και τό μικρό μας ΛούΛουδο, σε μιά ψυχρή πνοή του 
Άπεμαράνθηκ’ έδωσε τό τέ.Ιος στην ζωήν του.

Δέν ήταν κρίμα κι άδικο, άκόμα πριν άνθήση 
νά μαραθη τό ΛούΛουδο, τής εΰμορφιαίς νά κ.Ιείση

ΆΛΛ’ ώ Θεέ μου κραταιέ! τί σ’ έπταισεν εκείνο 
τό πΛάσμά σου τό άσθενές, κι άπ έκοψες ’σάν κρίνο; 
Είς τήν βραχείάν του ζωήν πρός τινα ήδυνήθη, 
άφ’ ότου τό έχάρισας ’στον κόσμο κι έγεννήθη, 
νά πταίση καί τό έρμαιον είς πόνους καί πικρίας 
ιιϊ καταστή στό ύστερον μακράν ευδαιμονίας ; 
Δέν τό ’Λυπήθης ; άδικο, δέν ήτο πριν άνθήση 

. νά μαραθή τό ΛούΛουδο, τής εΰμορφιαίς νά κΛείση ;

Τό έΛαθες ! πΛήν διατί, άφοϋ νά τό άφήσης 
δέν ήθεΛες, ώ Δίκαιε! γιατί νά τό χαρίσης ! 
‘Ιδέ τους δύστηνους γονείς άχ! πως θρηνούν καί κΛαί- 

[ου>·

τό τέκνο τους τό άμοιρο καί μυροΛόγι Λέγουν ! 
’Ιδέ τους πως παρακαΛοϋν και άπό σέ έΛπίζουν 
Κ’ έν τή δικαιοσύνη Σου τά. δμματ’ άτενίζουν! 
Λυπήσου τους ! είν άδικο, άκόμη πριν άνθήση 
νά μαραθή τό Λού.Ιουδο, τής εΰμορφιαίς νά κΛείση.

III.
ΚΛαϋστε, γονείς του δυστυχείς! εϊν’ τεΛευταία χάρε 
τό δάκρυ άπ’ τόν ουρανό: νά ρίψητε τά βάρη 
ποϋ ή καρδιά σ’ ή άτυχη άπό τήν Λύπη φέρει· 
Λύπη ποτέ τό δρέπανο τοϋ χάρου άχ! δέν ζέρει! 
ΚΛαϋστε, μόνον τά δάκρυα σάς φέρουν ησυχίαν 
Είναι τό δάκρυ ’Λάφρωσις και μιά παρηγοριά. 
Ναι! ήταν κρίμα κι άδικο, άκόμη πριν άνθήση 
Νά μαραθή τό Λού.Ιουδο τής ευμορφιαίς νά κΛείση. 

Ήταν τό τέκνον σας γΛυκύ τριανταφύΛΛων μύρον, 
Καί νϋν άνέρχετ’ έΛαφρως μέ τά πτερά Ζεφύρων 
ώς εύοσμον θυμίαμα είς τόν βωμόν τοϋ ΠΛάστου 
‘Εκείνον οστις ‘θέΛησεν αυτό είς τάς μονάς του 
Ε'ίθ" έΛαφρά νά τό φανή ή γή ! καί τά δεινά σας 
ώ, ε'ίθε νά μετριασθοϋν στή δύστηνη καρδιά σας. 
“Λχ! ήταν κρίμα κι άδικο, άκόμα πριν άνθήση 
vci μαραθή τό Λού.Ιουδο, τής εϋμόρφιαίς νά κΛείση.

ΔΙΕΥΘ. ΛΟΓΙΟΥ ΕΡΜΟΙ’
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αίω, φίλε, δτ’ έγγίζω
ν την κεφαλήν μου κόψης
Γ άντ’ αύτής άλλην μοι δώσ ης 

t ,τι καίω τδ δροσίζω, 

(ιι·*ιζ  λη δε δεν είμαι πλέον.

όγον θά ’χω ’γώ
σως δέ και τήν άρχήν, 

Γ*** 8* ούς μοι τράχηλον παχυν

j3aS Goa και σταματώ
ά ! ύ, δ των λεόντων λέων.

Λύσις Αινίγματος Ε'.

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ

Κρόκον και Δήλον φίλε μου μαζύ άν τά ένωσης, 
θηρίου φοβερόν θζ ’δης κ’ εύθυς θα κακαρώσης.
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κουλιδης. - Αΐδ. Π. Καλλίνικος. — Άθ. Ν. 

Καδ κιοϊλους.
—ο— 

Λύσις Ποοβλην.ατος Β'. » 'ι ’

Μετά εΐκοσινέτη δ μ.έν πατήρ θα έχει ■ηλι
κίαν 62 έτών δ δέ υίδς 31, άρα δ πατήρ θά 
είχε ηλικίαν διπλασίαν τής τοϋ υίοϋ.

Ν· Π. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ.


