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('Ίδε τεύχος ΣΤ’· σελ 132).

Τινά τών κωμικωτέρων έργων του, δ Μο- 
λιέρος έκεΐθεν ήρύσθη. Ή γραία Βελίζα π. χ. 
είναι καταπε πεισμένη οτι πολυάριθμοι έρα- 
σταί φλέγονται διά τά θέλγητρά της· μάτην 
δέ θέλουσι νά τή άποδείξωσιν δτι άπατάται. 
Εκείνη διαστρέφει τά πάντα υπέρ τής φαν
τασίας της.

— Ποτέ τόν Δάμιν νά έλθη δέν βλέπο- 
[μεν ΙνταϋΟα ;

— φιλοφρονητικώτερος ίνα 'ναι, μετά 
[ταΰτα.

— Άλλ’ ό Δοράνδος πανταχοϋ οί- 
[κτρώς σας ονειδίζει!

— Έκ τής ζηλοτυπίας του ζητεί νά 
[μέ φοβίζη.

— Λουκίδας και Κλεόντιος ; κ οί δύο 
[νυμφευμένοι.

— Έκ της απελπισίας των δέν είναι 
[βαρεμένοι;

Συμφώνως τφ κ. Δεσπίν· όπως περί τών 
άλλων αισθητικών δυνάμεων ειπομεν, τά αύ- 

Τα ουνάμεθα εΐπεΐν κα'ι περί τοϋ μνημονικοΰ’ 

έξακολουθεϊ ένεργοΰν κανονικώς*  άλλ’ ή δαι
μονοπληξία τής υπό τοΰ πάθους δημιουργου- 
μένης παράφορου ιδέας τίθησι τδ πνεύμα είς θέ_ 
σιν τοΰ πιστεΰσαι τήν κατάθεσίν του. Εντεύθεν 
δ’ έξηγοΰνται αί τοσοΰτον περίεργοι περιστάσεις 
καθ’ άς δ ασθενής φαίνεται άλλάξας ατομικό
τητα και δέν άναγνωρίζει πλέον τδ παρελ
θόν, ούχί μέν έκ βλάβης τοΰ μνημονικοΰ, άλλ’ 
ένεκα τής έν τή ηθική αύτοΰ καταστάσει έ- 
πελθούσης μεταβολής. Τδ αίσθημα τής άτο1 
μικής ταύτότητος έξασθενήσαν μόνον ούδα- 
μώς άπώλετο. Συμβαίνει δέ ένίοτε είς τδν 
παράφρονα νά δμιλή περί τε τοΰ παρελθόν
τος ώς καί περί τοΰ παρόντος εαυτού, ώσανε'ι 
έπρόκειτο περί ξένου τίνος προσώπου, τοΰθ’ δ- 
περ δίδει αιτίαν είς σπουδαίαν τινά άντίρρη- 
σιν κατά τοΰ νοεροΰ συστατικού τής τε έν- 
δελεχείας καί ένότητος τοΰ έγώ ύπδ τήν εύ- 
μετάβολον ποικιλίαν τής ΰπάρξεώς του. Εν 
τοιαύτη δέ περιπτώσει, ή αύτή δίδοται έξή- 

γησις· ήτοι τό πάθος ίσχυρότερον έπεσκοτη- 
σεν έν τφ πνεύματι τοΰ παράφρονος πάσαν 
προηγηθεϊσαν άνάμνησιν. ’Εν τοσούτω δέν 
είναι βεβαίως δυνατόν νά πιστεύση οτι με- 
τηλλάξατο καί σώματος· ώστε άλλο τι έγώ 
άντικατασταθέν έκ τών προτέρων έν τώ σω- 
ματί του έστιν άναμφιβόλως τοΰτο, ούχι δε 
τδ ήθικόν του πρόσωπον, ούτινος πάντοτε και.
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κατ’ ανάγκην έσχε συνειθίση, ήν δ παράφρων 
θεωρεί όλως ξένην και ώς περί ξένου λόγον 
ποιείται.

Έν ένί λόγω, έν τή πρώτη ταύτη μόρτη 
τής φυσικής παραφροσύνης αί διανοητικά! 
δυνάμεις είς ούδεμίαν, ώς φαίνεται, οιαστρο. 
φήν ύπόκεινται. Όθεν κατά τον κ. Δεσπίν 
αδίκως δ Έσκιράλης παρετήρησε βλάβην τινά 
διανοητικήν.—Έν τούτοις καθό λίαν δύσκο- 
λον τδ ν’ άποδεχθώμεν ότι τό σύνολον πα
σών τών δυνάμεων μένει, έκτος πάσης προσ
βολής, άποφαινόμεθα μετά του κ. Μωοόλαϋ 
6τι ή ατέλεια αυτή είναι μόνον φαινομενική. 
Έάν αληθώς ή παραφροσύνη παρήχθη έκ 
παθολογικής τοϋ έγκεφάλου διαθέσεως, έξ ής 
έσυγχίσθη σπουδαίως ή ισορροπία τών αισθη
τικών δυνάμεων προς τί τότε νά πιστεύση 
τις ότι ή ψυχή έν γένει μεθ' όλων τών ούσιω- 
δών αύτής δυνάμεων δέν συναισθάνεται α
μέσως τήν άντίκρουσιν; Ούτε ή αϊσθησις, 
ούτε ή διάγνωσις και δ ορθός λόγος, ούτε δέ 
ή μνήμη δύνανται νάένεργήσωσι κατάφύσιν. 
Φαντασθώμεν τωόντι κατα τήν επιθυμίαν 
τοϋ κ. Δεσπίν, ότι δ αιφνίδιος ένθουσιασμός 
πάθους τίνος, οπερ ούδέν πλέον έν τώ πνεύ- 
ματι πολεμεί, συγκροτεί μόνος τήν παρα
φροσύνην αλλά προσέτι τό πάθος τούτο πρέ
πει νά έχη άντικείμενόν τι, ώς π. χ. δέν δύ
ναμαι βεβαίως νά έχω φόβον, όταν δέν φο
βούμαι τίποτε "Ωστε έν τή παραφροσύνη, 
άφοϋ το άντικείμενόν δέν είναι πραγματικόν, 
αλλά μόνον κατά φαντασίαν, έπεται ότι είναι 
ιδέα τις*  ή δέ παρενόχλησις τής ιδέας ταύ- 
της δίδει γέννησιν είς τήν παραφροσύνην*  
αλλά μία ιδέα είναι έργον διανοητικόν όπως 
δέ παραχθή ούτω φιλαρέσκως ή ιδέα τφ πά- 
θει παθολογικώς οιηγερμένη, δέον νά ή προ
διατεθειμένη, τής δέ προδιαθετήσεως ταύτης 

μή ύπαρχούσης ή μόνον παρά τώ ύγιές τό 
πνεϋμα εχοντι άτόμω, μοί φαίνεται διαδη- 

λουμένη νοσηματώδης τις διάθεσις. Ό νοϋ^ 
δέν ενεργεί λοιπόν πλέον τακτικώς, άφοϋ ού
τω ταχέως καί ασμένως χαρίζεται είς τάς α
παιτήσεις ύπερέχοντός τίνος πάθους, οπερ ώ- 
σαύτως δέν λομβά'.ει έν τοσοΰτον αίσχίδιον 
καί πλήρες κράτος, διότι δνοϋς είναι διηγερ· 
μένος καί δέν παρέχει πλέον είμή χίμαιρας.

Έκ τής συγχρόνου βλάβης τών διανοητι
κών καί αισθητικών δυνάμεων Φαίνεται ότι 
προκύπτει ερμηνεία τις άκριβεστέρα τών 
πραγμάτων. Είς τον παράφρονα τόν νομί- 
ζοντα ότι φέρει κνήμην ύαλίνην καί μή ποι- 
οΰντα ούδεμίαν κίνησιν έκ φόβου μή τήν συν- 
τρίψη, δ κ. Δεσπίν παρατηρεί νοσηματώδη 
διέγερσιν καταπιεστικού τίνος πάθους, τοϋ φό
βου. Ύπό τήν έπήρειαν τοϋ πάθους τούτου, 
ή φαντασία δημιουργεί τήν έπινόησιν τής ύ- 
αλίνου κνήμης· τοϋ δέ πάθους δντος λίαν ι
σχυρού, ώστε ούδέν έν τω πνεύματι νά μή 
δύνηται νά καταπολεμήση καί έξαγάγη τήν 
χίμαιραν είς τήν οποίαν ένήδεται. Ό ασθενής 
έστι κατ’ ανάγκην πεπεισμένος ότι φέρει τήν 
κνήμην ύαλίνην.—Αλλά θάέρωτήσω διατί 
ή φαντασία ύπηγόρευσε τω πάθει τό αντι
κείμενου τούτο αντί τίνος άλλου; Δέν είναι 
συσικώτεοον καί άπλούστερον τό υποθέσαι 
ότι όποιαδήποτε περιστολή καί αν παραχθή 
είς τήν νευρικήν κατάστασιν τήν διακλαδου- 
μένην έν τή κνήμη, καί είς τά νευρώδη έν 
γένει κέντρα, είς τά όποια τά νεύρα άπολή- 
γουσιν, ότι κατά συνέπειαν τής περιστολής 
ταύτης δ ασθενής δέν έχει πλέον τήν αύτήν 
όπως καί άλλοτε τής κνήμης του συναίσθη- 
σιν, (τφ δντι δέ άπεδείχθη ότι ύπάρχει αϊ- 
σθησίς τις όνομαζομένη ύπό τινων ψυχολό- 
γων αϊσθησις οργανική ή μυϊκή, δι" ής αί- 
σθανόμεθα πάντα του σώματός μας τά μέρη) 
καί ότι ή καινοφανής αύτη καί παράδοξος 
συναίσθησις, σχηματίζει έν τω πνεύματι του 
τήν ιδέαν τής ύαλίνου κνήμης; Ίσως δ*  ώ- 

σαύτως, μακράν τοϋ ύπάρξαι αιτία τής πα- 
ραφρόνου ιδέας, τό ύπερέχον πάθος δέν είναι 
είμή τό αποτέλεσμα; Τοιουτοτρόπως ή άλη- 
Οής αιτία τής παραφροσύνης έσεται έν τοι- 
αύτη περιπτώσει, ούχί τό έρεθιστικον πάθος, 
άλλ’ ή άτακτος κατάστασις τής οργανικής ή 
μυϊκής αίσθήσεως, κατάστασις προελθοϋσα 
ύπό νοσηματώδους τίνος παθήσεως μέρους 

τοϋ νευρικού συστήματος.

Δυνατόν θά ήτο είς πολλάς περιστάσεις ή 
οχληρά παραφροσύνη νά είχεν ώς αρχικήν 
αίτια / τήν αμβλυωπίαν ή τήν δυσηκοΐαν, ή 
κατά τό μάλλον καί ήττον τρόπον τινά είς 
άμφοτερα ταϋτατά αισθητικά όργανα, τοϋθ’ 

οπερ θά έδιδε καταπληκτικόν τινα χαρακτήρα 
είς τε τ’αντικείμενα καί εί; τούς ήχους τούς 
πλέον άβλαβείς. Τό πάθος, οπερ κατά τόν κ.
Δεσπίν είναι ή ούσιωδεστέρα σύστασις τής 
παραφροσύνης δέν θά ήτο τότε πλέον άλλο, 
είμή το αποτέλεσμα άτάκτου ένεργείας τών 

αισθητικών δυνάμεων.

Ό,τι περί τής αίσθήσεως ανωτέρω ειπο- 
μεν ταύτά δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν εις τε 
τήν κρίσιν καί είς τήν σκέψιν. Κρίνειν μέν έ- 
στί τό διαβεβαιώσαι τήν μεταξύ δύο τερμά
των σχέσιν είς εκείνον δέ οστις πάντοτε καί 
άηττήτως άποφαίνεται ώς αληθή σχέσιν 
τινά προδήλως ψευδή, ή κριτική δύναμις 
δέν είναι πλέον ύγιής, άλλ’ ασθενής ή διε
φθαρμένη. Ό δυστυχής, δ τόν εαυτόν του ώς 
προπάτορα Αδάμ νομίζων κρίνει κακώς*  εύ- 
ρισκομένου δέ εκείνου είς τήν άπόφυτον αδυ

ναμίαν τοϋ κρίνειν ορθώς, δύναται τις είπείν 
οτι ή κρίσις του δέν ένεργεί κανονικώς.— 
Αλλ*  ή σκέψις του τούλάχ ιστόν είναι λο
γική, όταν νομιζόμενος ώς δ πρωτοπλάστης 
άποδύεται δημοσίως τών ένδυμάτων του;— 
Δύναται τις ν’ άμφισβητήση περί τής έν τού- 
τοις σκέψεως, ίσως μάλιστα έν τή πράξει 
ταύτη, οφείλει τις νά διακρινή μόνον τό ά-

παεα

δίων 
δα έστϊ

ποτέλεσμα αισθητικής τίνος ύπερβολής, δια
θέσεως τοσοΰτον συνεχοϋς παρά τοίς παρά

φροσι. I νωστον ο οτι εις τινας των περιστά
σεων ή αίσθητικότης τών νευρωδών θηλι-

(*),  άτινα ύπάρχουσιν ύπό τήν έπιδερμί- 
τοϋτον ήρεθισμένη, ώστε ή έλα- 

φροτέρα έπίψαυσις καθίσταται ανυπόφορος. 
Ουοεν τι ο αποοεικνυει οτι αποΟυομενος απο- 
τόαωο τών ενδυμάτων του, δ παράφρων ούτος 
δέν ήθέλησε ν’ άπαλαχθή όδυνηράς τίνος ε
παφής. Συνελόντι δ’ είπείν ότι ή πρώτη έν 
αύτφ ύπερβολή τής αίσθήσεως, τόν ήνάγκα- 
σε νά γυμνωθή δλοτελώς καί κατά συνέπειαν 
νά ύποθέση έν τώ πνεύματι του ότι ήτο δ 

προπάτωρ Άδάμ.
(ΆχολουθεΤ).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
(*Ee  τεύχος Σ Γον)

Ό παρά τοίς άρχαίοις Αίγυπτίοις ιερός το
ιχιζόμενος κάνθαρος έπιτελεί καί ούτος μεγά- 
λα έργα, όπως φυλάττη τήν έπιγονήν αύτού. 

Τό κολεόπτερον τοΰτο έπιμελείται έπαλλή- 
λως ενός έκάστου ώοϋ κατ’ ιδίαν. "Αμα γεν- 
νήση, δ κάνθαρος πορεύεται πρός σωρόν πε
ριττωμάτων μαστοφόρου τίνος ζώου, καί ά-. 
φαιρεί όγκον τινά μικρόν,έν ω καταθέτει το 
ώόν έπιμελώς. 'Ύστερον δέ κατασκευάζει ές 
αύτού σφαίραν, ήστινος δ όγκος ύπερβαίνει 
πολλάκις τόν όγκον τοϋ ίδιου αύτού σώ
ματος. Τό έντομον λαμβάνει τότε τήν σφαί
ραν διά τών δύο μακρών οπισθίων αύτού 
ποδών, καί κυλίει ωθούν αύτήν είς τά δπι-? 
σθεν. Κυλισμένη δέ έπί τής άμμου καί τής

(*)  Μικρά έξοχη, θηλ/ί προσεν.φερή;, έπί το? 
δέρματος καί τών βλεννωδών υμένων της γλώσ- 

σης..
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λεπτής γής ή σφαίρα, γίνεται κατά μι- 
Χρόν έκ μαλακής καί τραχείας σκληρότα
τη καί λεία. Ό κάνθαρος διατελεϊ έπί πολ" 
λάς ημέρας κυλίων καί σκληρύνων τυ- 
φλώς αύτήν μή κατεχόμενος ύπ’ ούδενδς προσ
κόμματος*  διότι, έάν δ τόπος, δΓ ού διέρ
χεται, ήναι άνάντης, ώθεϊ αύτήν παντί 
σθένει πρδς τά άνω*  Έάν δέ διολίσθηση 
μακράν, ό κάνθαρος τρέχει ζητών αύτήν ώς 
μαινόμενος πανταχού*  έάν δέ άποπλανηθή 
καί μή δυνηθή ίνα άνευρη αυτήν, τότε 
γεννά νέον ώδν, όπερ άποθέτε: ώς τδ πρώ
τον έντδς σφαίρας κόπρου, καί άρχεται πά-

ΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ

λιν ώς νέος Σίσυφος τής αύτής έργασίας 
μέχρις ού, τής σφαίρας άποτελεσθείσης έν
τελώς στρογγύλης καί στερεωτάτης, δ κάν
θαρος έξορύξη τρύπαν τινά, είς ήν ώθεϊ καί 
καταλείπει το ώδν.

Φαίνεται δέ ότι οί αρχαίοι Αιγύπτιοι, 
γνωρίσαντες καί θαυμάσαντες τήν μεγάλην 

έπιμέλειαν τού κανθάρου τούτου, έκαμον αύ- 
τδν σύμβολον τής πολυγαμίας, καί τών έρ
γων τής "Ισιδος καί τού Όσίριδος. Διδ 
φαίνεται πάντοτε διαμεμορφωμένος έπί τών 
ναών έχων τήν σφαίραν, σύμβολον τής ύ- 
δρογείου σφαίρας, τεθάσης έν τοϊς σκέλε- 
σιν αύτού.

Πολλά τών έντόμων ζώσιν απλώς έκ 
Θήρας, καί τά μηχανήματα, άτινα μετα
χειρίζονται έν ταύτη, ήρκουν άν πρός τδ 
κατατάξαι αύτά εις τάξεις ή εϊδη κεχωρι- 
σμένα. Τινά διώκουσι τήν άγραν άνά δοη 
καί θάμνους, καί προσδάλλουσιν αύτήν ώς 
λέοντες. "Αλλα δέ άγχινούστερα ίστάσι δί
κτυα, ή κατασκευάζουσι παγίδας δολεράς, 
είς άς έμπίπτουσιν άφεύκτως τά ύπ’ αύ
τών κυνηγούμενα ζώα. Ό πανουργοτατος 
μυρμηκολέων, ούτως έπικαλούμενος απδ τής 
φθοράς, ήν κάμνει τών μυρμήκων, κατα
σκευάζει τήν παγίδα αύτού έν ξηρά καί 
λεπτοτάτη άμμω είς είδος οπής ή γώντ£ 
κανονίζω τάτης, ορυχθείσης ίσοπέδου τώ έ- 
δάφει. Προς τούτο τδ έντομον μεταχειρί
ζεται μόνον τήν κεφαλήν αύτού. Διότι κεί
μενον έν τφ μέσω τής τρύπας, φορτίζε
ται τήν κεφαλήν αύτού διά μορίων άμ
μου, ήν ρίπτει μακράν διά τίνος αποτό
μου κινήσεως πρδς τδ άνω. Ή δέ κίνη- 
σις έπαναλαμβάνεται ουτω συνεχώς ώστε 
τά μόρια τής άμμου τινάσσονται εκτός τής 
οπής ώς βροχή συνεχής. 'Όταν δέ οί 
τοίχοι τής χώνης κατασταθώσιν ούτως ε
πικλινείς καί κανονικοί, ώστε ούδέν έν
τομον πεσον είς αύτήν δύναται ίν’ άνέρ- 
πη επ’ αύτούς, τότε τδ πονηρδν έντομον 
κρύπτεται είς τδ βάθος, καλύπτεται έπιμε- 
λώς δΓ άμμου, καί διατελεϊ τδ άπδ τού- 
δε ένεδρεύον, μέχρις ού άνόητός τις μύρ- 
μηξ, φθάσας είς τά χείλη τής παγίδος, 
διολίσθηση άκουσίως μέχρι τού βυθού, S- 

ττου κρύπτεται δ μυρμηκολέων. Μάτην δέ 
τότε δ ταλαίπωρος μύρμηξ προσπαθεί παν
τί σθένει ίν’ άναβή πάλιν. Επειδή ή άμ
μος κυλιέται ύπδ τούς πόδας αύτού καί 
καταφέρεται άδιαλείπτως καταπεπονημένος 
είς τδ βάθος, όπου τέλος δ μυρμηκολέων 
έκπηδα, αρπάζει καί απομυζά αύτόν.

Ένίοτε έντομον τι ίσχυρότερον καί πα- 
χύτερον τού μυρμηκολέοντος πίπτει είς τήν 
θανατηφορον ένέδραν. Άνθίσταται δέ καί 
έπιχειρεϊ κατά δύναμιν ίν’ άναβή πάλιν 
τούς έπαράτους τοίχους, άλλά μάτην. Έν 
τφ μεταξύ δ πανούργος μυρμηκολέων μέ
νει ακίνητος καί άόρατος, προαισθανόμε
νος έκ τής πολλής άμμου, ήτις κυλιέ
ται καί συσσωρεύεται βαρεία έπί τής κε
φαλής αύτού, ότι δ είς τήν παγίδα έμπε- 
σών είναι ισχυρότερος αύτού. Διδ αναμένει 
άόρατος καί άκίνητος μέχρις ού ούτος ά- 
ποκαμών ήσυχάση. Τότε άρχεται ίνα ρί- 
πτη είς αύτον διά τής κεφαλής πολλήν άμμον, 
ήτις κατακαλύπτουσα καθιστά τέλος αύ
τδν άκίνδυνον.

Άλλ. έάν δ μυρμηκολέων έφύλαττεν έν 
τή πάγιοι τά πτώματα τών ύπ’ αύτού 
άγρευομένων έντόμων, ή παγίς μετεβάλ- 
λετο είς άκατοίκητον κρεωθήκην, ής ή δυ
σώδης οσμή έμελλεν ίνα διαφθείρη τήν ύ- 
γείαν αύτού καί έμβάλη είς ύποψίαν τά 
θύματα. Πρδς άποφυγήν τών δύο τούτων 
κακών τό πονηρδν έντομον, άμα έκμυζή- 
σαν τήν άγραν, θέτει τδ πτώμα έπί τής 
κεφαλής*  έπειτα δέ έντεινόμενον ρίπτει αύ- 
τδ είς τδν άέρα μακροτάτφ τής παγίδος, 
δπως μή ύποπτευθή έκ τών φονευθέντων 
ζώων ύπδ τών ζωυφίων, άτινα διέρχον
ται διά τής ολέθριας παγίδος.

’Άλλοι δέ κυνηγοί, ήττον πολυμήχα
νοι άλλ’ άνδρειότεροι, έπιπίπτουσι πετόμενοι 
ώς άληθώς άρπαλέα όρνεα, καί άναρπά- 
ζουσιν έν τώ άέρι τήν λείαν, ώς αί μά- 
στακες ή αί δεσποινίδες.

Τά δίκτυα τής άράχ νης, δμοιάζουσι πρδς 
έπιτραπέζιον οθόνην, δμαλήν, κεκονιορτωμέ- 
νην, προκαλούσαν είς άνάπαυσιν τάς πα- 
ρερχομένας μυίας. Άλλά τδ πάντων έντε- 
χνότατον έν τφ φοβερψ αύτής σκηνώμα- 
τι είναι ή κοίτη, έν ή αυτή έλλογα ά
όρατος, δμοιάζουσα πρός άληθή κυκλοτε- 
τερή σήραγγα δίστομον πρός διπλήν χρείαν·

ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΚΑΝΘΑΡΟΙ

Καί ή μέν είσοδος βλέπει είς τήν ο
θόνην καί είναι δμαλή, ή δέ έξοδος φέ
ρεται είς τδ κάτω καί είναι όρθια. Έκ 
μέν τής πρώτης ή αράχνη δρμα έπί τήν 
άγραν ή δέ δεύτερα χρησιμεύει είς κρύ

πτην.
Ή άράχνη φροντίζει πρό πάντων όπως 

μηδέποτε άφήση έπί τής οθόνης τά πτώ
ματα τών ζώων, ών έξεμύζησεν ήδη τδ 
αίμα, ίνα μή φοβήση τήν περιιπταμένην 
άγραν. ’Οσάκις δέ διαφθείρει μυϊάν τινα, 
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ή αράχνη λαμβάνουσα, έλκει πρός τήν 
σήραγγα και κατακρημνίζει αύτήν διά τοΰ 
κατωτέρω ανοίγματος. Διά, προσβλέποντες 
τον ύπό τήν Αράχνην τόπον, Οαυμάζομεν 
πάντοτε τό πλήθος τών παρ’ αύτής δια- 
φθεφομενων μ,υιών. Αλλ ή κρυφία αύτη 
εξοΟος χρησιμεύει ένίοτε καί εις φυγήν τοΰ 

πονηρού κυνηγού, δπότε έπικρέμαται αύτη 
μέγας τις κίνδυνος.

‘Τπάρχουσιν άράχναι, ών ή δήξις είναι 
ούτω φοβερά ώς ή τών παρ’ ήμϊν έχιδ- 
νών· άλλ’ εύτυχώς ζώσι κατά τάς περί

ΜΤΡΜΗΚΕ2 ΜΤΖ0ΝΤΕ2 ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΨΥΛΛΩΝ

ύπό σπασμών, ών ή μουσική άπήλλαττεν 
αύτούς, παρορμώσα εις χορόν, είς δν έτέο- 
ποντο μέχρις ού έπιπτον έκλελυμένοι ή 
νεκροί. Εκαλουν δε την ασθένειαν ταύτην 
έ μ μανή χορομανίαν.

Τό όργανον τό παρασκευάζον τό δηλη- 
τήριον τής φοβέρας ταύτης άράχνης είναι 
όμοιότατον πρός τό τών όφεων. ”Ετι δέ οί 
όδόντες αύτής είναι κινητοί, ώς οί τών ο- 

τους τροπικούς χώρας, πλήν τοΰ λεγο
μένου Φαλαγγίου, μεγάλης αράχνης κα- 
τοικούσης έν τρώγλαις, άς ορύττεται έν 

τή γή, εΰρισκομένης δέ έν άπάση τή Ι
ταλία και μαλιστα περί τον Τάραντα, άφ’ 

ού εχει καί τό όνομα.

II αραχνη αύτη ητο παλαι ποτέ λίαν 
επίφοβος τοϊς άνθρωποι;, άφομοιοΰσι τάς 

παρ’ αύτής γινομένας συμφοράς πρός τήν 
ύδροφαγίαν. Οί δέ άρχαϊοι συγγραφείς λέ- 

γουσιν οτι ο! παρ’ αύτής κεντούμενοι ένε- 
πιπτον ειςβαθυν ύ~/;ν, ή κττιλκμβανοντο

φεων, κοίλοι, έκτοξεύοντες τό φάρμακον εις 

το τραύμα. Παρα ταϊς μεγισταις άράχναις 
τών τροπικών τό θανατηφόρον υγρόν είναι 

ούτως ένεργόν, ώστε θανατοϊ έν άκαρεϊ ζώα, 
ών δ όγκος είναι πολύ μεγαλείτερος αύ

τών, καί πολλάκις φονεύει έπί τών δένδρων 
μεγάλα πτηνά. Τινά δέ είδη όρμώσινέπι 
τους άλεκτωριδεϊς καί τάς περιστεράς, καί 
λαμβάνοντα τοΰ λαιμού διαφθείρουσι σχε-

Μετά πλείστης δσης εύχαμστήσεως άρχο- 
μ<θα άπδ τού παρόντος τεύχους της δημοσιευ- 
σεως επιστημονικής διατριβής τού άξιολόγου 

νέου κυρίου Ήλία Ν. Γεωργοπούλου, Κεφαλληνος, 
Αποφοίτου της Μεγ. τού Γένους Σχολής, νυν δε 

φοιτν.τού τής Μηχανικής Σχολής έν Μασσαλία.
Πεποίθαμεν δ’ οτι και άλλοι έκ τών έν Ευ- 

ρώπτ, σπουδαζύντων ομογενών θέλουσι κοσμήσει 
τά; στήλας τοϋ «Λογίου Έρμου», δ-ά 

διατριβών και πραγματειών των, άφορωσών εις 
την ωφέλειαν τώ/ έν τή ’Ανατολή άδελφών αύ
τών, ώς οντες εις κρείττονα θέσιν νά πράξωσι 

τοΰτο, ένθαρρύνοντες οΰτω και ήμάς είς ό άνε- 

λάβομεν -έργον,
7/ Λεύ0υ>·σι<.

Φίλοι Κύριοι έκδόται τού «ΛΟΓΙΟΥ ΕΡΜΟΥ»

Σκοπός παντός περιοδικού έστι 
νά παρέχη τοϊς άναγνώσταις αντον ώ- 
φέΛιμον μέν,άΛΛά τερπνήν και ενπεπτον 
ύΛην μη προκαάονσαν παρ αντοϊς τόν 
νηδνμον, μηδέ προξενούσαν άπογοήτεν- 
αν. Τοντο καταγινώσκων, φίΛτατοί μοι 
κύριοι, έπί ποΛν εδίστασα πριν η Λάβω 
την γραφίδα καί γράψας άποστείΛω ν- 
μϊν πρός δημοσίενσιν την έσώκΛειστον 
διατριβήν, επειδή τό μεν θέμα αντης, ε
πιστημονικόν εν μέρει, μεθ όΛον τό εν
διαφέρον, όπερ διεγείρει καί μεθ' όΛον 
τό ώφέΛιμον αντης, ποΛν φοβούμαι μη 
τύχη έπαζίως της πρώτης νποδοχης, τό 
δέ ξηρόν αντης ύφος, ξηρότερον ομοΛο- 
γώ, καί αυτών τών δασών της πατρίδος 
μον, ονκ οϊδα οποίας ιδέας επιείκειας θά 
διήγειρεν έν τώ νω τών αναγνωστών ύ- 
μών. Διαβιβάξων νμϊν τό χειρόγραφον 
μετ άμφιβοΛίας, ώς εφθην είπών, και 
δισταγμόν, σάς βεβαιώ ότι ονδεμίαν έχω 
άπαίτησιν όπως δημοσιεύσητε αντό. Δν- 
νασθε νά νποβάΛητε αντό είς την έγ- 
κρισιν της σνντάζεως τον νμετέρον πε
ριοδικού.

Έπι τοντω δέζασθε την διαθεβαίωσιν 
της ίζαιρέτον πρός νμάςνποΛηψεως μεθ 
ης διατεΛώ πρόθνμος.

ΗΛΙΑΣ Ν· ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Ο ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΙΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΣ ΚΑΛΩΣ

Ή διά τού ηλεκτρισμού διά μέσου τών 

θαλασσών συγκοινωνία τών δυο κόσμων υ- 
πηρζεν άληθης θρίαμβος της έζιστημης. 
Το έργον είναι αληθώς γιγάντειον άφ" ένδς 
δαπάναι τρισμέγιστοι, άφ’ ετέρου ολιγαι ελ

πίδες έπιτυνίας. Ή δυσκολία δεν ένεκειτο μο- 
νον έν τή απομονώσει τού άγοντος τον ήλε- 
κτρισμον σύρματος, άλλ*  έτερα κωλύματα, 

ανυπέρβλητα, παρεμβαλλόμενα ύπδ τής φυ- 
σεως ή τών ανθρώπων, έζ εκείνων, άτινα#συ- 
νιστώσι τήν ύπαρχουσαν μεγιστην διαφοράν 
μεταζύ θεωρίας και πραζεως*  ιδού τινα έκω- 
λυον πάντα επιχειρηματίαν ή παντα λάτρην 

τής έπιστήμης όπως έπιχειρισωσιν εργω 

τοιούτω.
Έόει νά καταβληθώσι μεγισται τροσπά- 

θειαι, νά ληφθώσι μέγισται προφυλάξεις εις 
τε τήν κατασκευήν τού υποβρυχίου κάλω, 
τδν τρόπον τής έν τοϊς υδασι καταθέσεως και 
τήν διασκευήν και τελειοποιησιν τών οιαβι- 

βαζόντων τον ηλεκτρισμόν οργάνων. Δεν έ- 
προκειτο απλώς περί ίδρυσεως έναεριου τίνος 
γραμμής εξ έκείνων, αίτινες πολυπληθείς ήοη 
έκάλυπτον τάς δύο ηπείρους. Ό άήρ, αγωγός 
κάκιστος, ώς γνωστόν, τού ήλεκ,τρισμου, εν 

ξηοα ιδίως καταστάσει, έλνάχιστα παρέχει 
κωλύματα εις τήν έλευθέραν κυκλοφορίαν τού 
ηλεκτρικού ρευστού έν ταϊς τηλεγραφικαϊς
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ταύταις γραμμαϊς. "Άλλ’ έν τή θαλάσση τό 
πράγμα διαφέρει. Έκεϊ, εις τούς άχανεϊς πυ
θμένας τά θαλάσσια υδατα, κεκορεσμένα αλά
των και άλλων διαφόρων ουσιών, καθίσταν
ται κάλλιστοι αγωγοί τού ήλεκτρισμοΰ, οστις 
διερνόμενος διασπείρεται έν αύτοϊς, άλλως δέ 
καί άνωμαλίαι τών πυθμένων τούτων, ίδιοι οί 
κατά τήν παραλίαν άπότομοι βράχοι, καθ 
ών μανιώδη συντρίβονται τά κύματα, έκτος 
πλείστων άλλων, καθιστώσισχεδόν αδύνα
τον τήν δι’ αυτών δίοδον ηλεκτραγωγού σύρ
ματος.

Έν τούτοις έπιχειρήσεις τινές πρδς ί'ορυσιν 
τοιούτων ύποβρυχίων τηλεγράφων έν πολλοϊς 
σημείοις τής Ευρώπης ειχον στεφθή ύπό 
πλήρους έπιτυχίας. Ούτω κατεσκευάσθη μετά 
δύο έπανειλημμένας άποπείρας δ μεταξύ Δού- 
βρης καί Καλοί, συνδέων τ ήν Γαλλίαν μετά 
τής ’Αγγλίας πρώτος ύποβρύχιος τηλέγρα
φος. Κατά τήν πρώτην απόπειραν, γενομένην 
κατά τό 4850, ώρας τινάς μετά τήν απο
στολήν τοΰ πρώτου τηλεγραφήματος τοΰ έ- 
πιβεβαιοΰντος τήν αίσίαν τοΰ έργου άπαπερά- 
τωσιν τηλεγράφημα άποστελλόμενον έκ Δού- 
βρης δέν άφικνεϊτο εις τόν έν τή απέναντι 
γαλλική άκτή σταθμόν. Ό τηλέγραφος έμε- 
νεν άφωνος, τό τελεγράφημα έπνίγετο έν τώ 
στενώ. Μετ’ όλίγον έγνώσθη οτι 6 ύποβρύχιος 
κάλως εϊχε θραυσθή πλησίον τών γαλλικών 
άκτών μεθ’ όλου τό έκ μολύβδου περίβλημα, 
δι’ ού έφρόντισαν νά περιβάλωσιν αύτόν όπως 
προφυλάξωσι κατά τής κατά τών έκεϊ βρά
χων τριβής. Έν έτος ύστερον δευτέρα γενο- 
μένη απόπειρα έστέφετο ύπό έπιτυχίας έν 
μέσω τοΰ γενικού ένθουσιασμοΰ τών δύο κρα
τών καί τής Ευρώπης άπάσης.

Συγχρόνως νέαι παραπλήσιας φύσεως άπό- 
πειραι έπετύγχανον έν τε τή ήμετέρα ήπείρω 
καί αλλαχού. Οΰτω κατεσκευάσθη κατά τό 
1852 δ συνδέων τήν ’Αγγλίαν καί Ιρλαν
δίαν ύποβρύχιος κάλως, δμοίωςκατάτό 4853 

δ μεταξύ Αγγλίας καί Βελγίου, δ μεταξύ 
Αγγλίας καί 'Ολλανδίας, καί πολλοί άλλοι 
διερχόμενοι τούς εύρεϊς ποταμούς τής ‘Α
μερικής.

Ό,τι μάλιστα συνετέλει είς τήν έπιτυχίαν 
τών ύποβρυχίων τούτων τηλεγράφων, ο,τι 
παρεϊχεν έπίσης έλπίδας έπιτυχίας είς τήν 
παρασκευαζομένην γιγάντειον έπιχείρησιν ήν 
ή κατά τό 4849 γενομένη έν Εύρώπη εισα
γωγή τής γουταπέρκας. Έκ γουταπέρκας 
είχον περιβληθή τά άγοντα τόν ήλεκρισμόν 
μετάλλινα σύρματα τών προμνημονευθέντων 
τηλεγράφων άντικαταστησάσης έπιτυχώς τό 
μέχρι τοΰδε έν χρήσει έλαστικόν κόμμι. Ή 
νέα αύτη ουσία συντεθειμένη έξ έλαστικοΰ κόμ- 
μεως καί ολίγης ρητίνης, διαφέρει τοΰ πρώ
του κατά τε τήν μείζονα στερεότητα καί καθ’ 
οτι απρόσβλητος ύπό τών οξέων καί τών δια
φόρων διαλύσεων τών αλάτων κέκτηται ούχ 
ήττον μεγίστην άπαμονωτικήν δύναμιν καί 
άνθίσταται απολύτως εις τήν έπ’ αύτής ε
νέργειαν τοΰ θαλασσίου ΰδατος.

Άλλ’ ή γουταπέρκα δέν είναι ή μόνη ού- 
σία δι’ ής έδει νά περιβάλωσι τούς ύποβρυ- 
χίους κάλως, ή δέ χρήσις αύτής δέν έλυε πά
σας τάς δυσκολίας, οσαςέδει ν’ άπαντήσωσιν 
οί τό μέγα έργον τής διά τοΰ ηλεκτρισμού έ- 
νώσεως τών δύο κόσμων άναλαβόντες. Έπι- 
χειροΰντες τήν έξιστόρησιν τοΰ άξιομνημονεύ- 
του τούτου γεγονότος, πριν ή προβώμεν είς 
πλείονας λεπτομέρειας, ούχί από σκοπού θεω- 
ροΰμεν νά γνωρίσωμεν τώ φίλω αναγνώστη 
τά κατά τήν κατασκευήν τών ύποβρυχίων 
τηλεγράφων, όποιαν έφήρμοσαν είς πάσας τάς 
μέχρι τοΰδε παραπλήσιας έπιχειρήσεις καί ήν 
έδει ν’ άκολουθήσωσι μετά τινων ποικιλιών 
καί τελειοποιήσεων οί τό μέγα έργον έπιχει- 
ρήσαντες.

Μετά τήν έφεύρεσιν τών διαφόρων τηλε
γραφικών συστημάτων, μετά τήν τελειοποί- 
ησιν τών συστημάτων Morse Hughes κλπ.

Δημητριος Εφενλης Γενινμνιλς
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μίαν τών μεγίστων δυσκολιών περί τήν κα
τασκευήν ύποβροχίου τίνος τηλεγράφου έστιν 
ή σύνθεσις καί δ τρόπος τής κατασκευής τοϋ 
Υποβρυχίου κάλω, πρδς δέ τά έν χρήσει μέσα 
πρδς τοποθέτησιν αύτου καί τά βάθη τών θα
λασσών. Ό καλώς ο έντοίς υδασιν άντικα- 
θιστών τάς έναερίους γραμμάς αποτελείταΐ:

α'. Έκ τοϋ ηλεκτραγωγού σύρματος.
β'. Έκ τοϋ εξωτερικού περικαλύμματος.
Τδ ήλεκτραγωγδν σύρμα συνήθως κατα- 

σκευαζόμενον έκ χαλκοϋ, ώς καλλίστου άγω- 
γοϋ τοϋ ήλεκτρισμοϋ, άποτελεϊται ώς έπί το 
πολύ έκ πολλών μικροτέρας διαμέτρου συρ
μάτων συνεστραμμένων περί έτερον κεντρικόν, 
ούτως ώστε Οραυομένου ένδς τούτων δ ηλεκ
τρισμός εξακολουθεί διφχόμενος, ή δέ συγκοι
νωνία ουδόλως διακόπτεται. Ό αριθμός τών 
συρμάτων τούτων ανέρχεται μέχρι τών επτά, 
κατασκευάζονται δέ καί συμπλέκονται μετά 
μεγίστης έπιμελείας, έπειδή ελάχιστη έπί τής 
επιφάνειας ο.ύτών ανωμαλία δύναται διαπε- 
ρώσα το περικάλυμμα νά έπενέγκη τήν απώ
λειαν τοϋ διερχομένου ήλεκτρικοϋ ρεύματος.

Τδ περικάλυμμα κατασκευαζόμενον έκ 
γουταπέρκας καί τινων άλλων ούσιών έχου- 
σών άπομονωτικήν ιδιότητα, περιβάλλεται έ
ξωθεν άπδ πλέγματα μκ συρμάτων σιδήρου, 
κεκαλυμμέ'.ων ύπο λεπτοΟ στρώματος καννά- 
βεως πρός αποφυγήν τής οξειδώσεως. ‘Ο εξω
τερικός ούτος δπλισμδς προφυλάσσει τον κεν
τρικόν πυρήνα κατά τήν κατάθεσιν, παρέχει 
δ’ αύτώ τήν άπαιτουμένην στερεότητα όπως 
άνθίσταται κατά τών αγκυρών τών πλοίων ή 
τής προστριβής κατά τών βράχων τής πα
ραλίας.

Ή στερεότης αύτη ήπαρεχομένη είς τδν 
κάλων ποικίλλει άναλόγως τών κίνδυνων ους 
δύναται ούτος νά διατρέξη κατά τά διάφορά 
μέρη της Υποβρυχίου γραμμής. Έν ταίς βα- 
θείαις θαλάσσαις είς Ικανήν άποστασιν άπδ 
Τής παραλίας ούδείς Υπάρχει φόβος μή δ κά- 

λως παρασυρθή ύπδ τών άγκυρών τών πλοίων, 
πρδς δέ ούδείς κίνδυνος μ ή φθκυή προστριβό- 
μένος έκ τής ταραχής τώ; ύδάτων, έπειδή 
ταύτα, άκινητούσιν εις βάθος 23 ή 39 μέ
τρων μεθ’ δλην τήν τής επιφάνειας ταραχήν.

Περιβάλλουν όθεν οι’ ίσχυροτέ ου δπ?ι- 
σμοϋ μόνον τά παράκτια μέρη τού καλώ, κα
τά δέ τά λοιπά σμικρύνουσιν τήν διάμετρον τώ; 
περιβαλλόντων αύτά σιδηρών συρμάτων ό
πως έλαττωσωσι τάς οαπάνας καί μή βαρύ- 
νωσιν άνωφελώς τδ έσ ιφορτισμένον τήνκ: τ 
Οεσιν αύτού πλοίον. Ούτως δ ύπερωκεάνειος 
κάλως, ώς έκ τοϋ βάθους τών ύδάτων, έν ω 
έμελλε νά κατατεθή, έσχε τήν μικροτέραν 
διάμετρον, καί όμως θά ίδωμεν δπόσας δυσκο
λίας το φοβερόν αύτού βάρος παρέσχεν είς τήν 
κατάθεσιν.

Έν γένει παρέχουσιν είς τούς κάλως τοι- 
αύτην στερεότητα ώστε νά δύνηται νά βα- 
στάση τό ίδιον βάρος κατά τάμέγιστα βάθη 
τής θαλασσίας γραμμή; ήν δρείλουσι ν’ άκο- 
λουθήσωσι. Τήν στερεότητα ταύτην δοκιμά- 
ζουσιν έξαρτώντες έξ αύτού ώρισμένον τι βά
ρος, οπερ ποικίλλει άναλόγως τοϋ βάθους τών 
ύδάτων, δι’ ών θάδιέρχηται. Έάν άντιστήείς 
τήν δοκιμασίαν ταύτην άποθηκεύουσιν αύτον 
έντδς εύρέων δεξαμενών ή μεγάλων κάδων, 
πεπληρωμένων υδατος,ό’πως οιατηρήσωσι υ.ί- 
χρι τής εποχής τής καταθέσεως.

Πρό τής καταθέσεως ταύτης απαραίτητον 
είναι νά γνωσθή ή προσφορωτέρα γραμμή με
ταξύ τών μεμακρυσμένων σημείων, άτινα προ- 
τίθενται διά τοϋ Υποβρυχίου τηλεγράφου νά 
συνενώσωσι. Παρά τάς άκτάςέκλέγονται ση
μεία ώς οιόντε μακράν τοϋ κύκλου τής οια- 
βάσεως τών πλοίων, είς δέ τά βαθύτερα μέ
ση τών θαλασσών άποφεύγουσι κατά τδ δυ
νατόν τάς αποτόμους εξάρσεις τού έδάρους ή 
έκείνους τφν πυθμένων, οίτινος ώς έκ τής χη
μικής αύτών κατασκευής θά ήδύναντο νά φθεί- 
ρωσι ταχέως τδν εξωτερικόν οπλισμόν.

—ee*--
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ΠΕΡΙ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΝ

(*Ιδε  τεύχος Ζ'. σελ. 147).

Ό βαθμός έστιν ό προορισμοί τής δόξης. 
Ότε συνηντήσαμεν τήν προσωπικήν άξίαν παρά 
μονάρχαις ή νομοθέταις κοινοΐς, έθέμεθα τχς ει
κόνας αύτών έν τώ πρώτφ σχεδίφ τής ιστορίας· 
άλλ’ ότε διεκρίναμεν παρ’ άλλοις σκοτεινοΐς 
οροις τοϋ βίου τών ύπερτέρων άφ’ έαυτών άν
θρώπων, συνήθως παρημελημένων ή τεθειμένων 
έπι τών τελευταίων σχεδίων ύπο τών διανομέων 
τής φήμης, τών άποκαλυπτών, τών φιλοσόφων, 
τών ποιητών, τών ρητόρων, τών ιστορικών, τών 
τεχνιτών, τών βιομηχάνων, τών μαρτύρων τών 
γενομένων θυμάτων πίστεως χρησίμου ε’ς τδν 
κόσμον, άπεδώκαμεν είς τά φυσικά ταΰτα με
γαλεία τδν βαθμόν και την εύρύτητα ήτις άνη- 
κει αύτοΐς μεταξύ τών διδασκάλων καί τών υ
ποδειγμάτων τοϋ είδους αύτών. Ή ιστορία, τδ 
καθ’ ημάς έστιν ώς ή Τελευταία Κρίσις 
τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου, όπου δεν παρίσταταί 
τις μετά της έαυτοΰ περιβολή', άλλά μετά της 
έαυτοΰ φύσεως ενώπιον τοΰ Θεοΰ.

Έπαναλαμβάνομεν λοιπόν, μικρδς άριθυ,δς 
προσώπων καλώς έκλελεγμένων άρκοϋσιν όπως 
διέλθν) τις πάσαν την έπιθεώρησιν ταύτην τών 
γνωστών κόσμων πρδ τών οφθαλμών καί ενώ
πιον της φαντασίας τών ομάδων. Υποθέσατε 
ότι ήθέλετε έχει τήν δύναμιν τοϋ έκθάπτειν μό
νον άπδ τοϋ τάφου αύτών καί συνδιαλεχθή έπί 
μίαν στιγμήν έν ταΐς γλώσσαις αύτοϋ μετά 
τών ιστορικών συγκεχημένων εικόνων άς θέλο
μεν παραστησει τυχαίως, έπειτα νά τοποθετά,σρ 
αύτάς κατά τον χρόνον έκάστης καί τδν βαθ
μδν έν ταΐς αίώσι, όπως σχήματίση άλυσιν 
κατ’ άλυσιν, τήν μακράν σειράν των χρόνων 
καί τών πραγμάτων.

Ιδού δ’ όποια ονόματα περιλαμβάνει ό Λα- 
ααρτΐνος έν τώ «Πολιτιστώ» αύτοϋ :

Μωϋσής, 'Όμηρος, 'Ηρόδοτος, Χριστόφορος 
Κολόμβος, ’Αλέξανδρος, Σωκράτης, Πλάτων, 

Κικέρων, Καρολομάγνος, Ζωροάστρης, Βοσσοέ- 
τος, Άγιος Λουδοβίκος, Κραφουέλλας, Κων
σταντίνος, Αισχύλος, Περικλής, Πυθαγόρας, 
Γουτεμβέργος, Ούϊργίλιος, Κομφούκιος, Κορτέ- 
σιος, ’Αννίβας, Μοντεζούμας, Λασκάζας, δ Μέ- 
γας ’Ανώνυμος (συγγραφεύς της Μιμήσεως τοϋ 
Ιησού Χριστού), Λέων 1'., Κορνήλιος, Φειδίας, 
'Ιπποκράτης, Φενελών Γοδεφρουά Δέ-Βουλλνών, 
’Αριστοτέλης, Φρειδερίκος Β'., Παπΐνος, Με- 
ραβώ, Μοζάρτος, Σεμίραμις, Θουκυδίδης, Ρου- 
στάν (δ ηρως τών ’Ινδιών), Πέτρος δ Μέγας, 
Κϋρος, Δάντης, Σοφοκλής, Καΐσαρ, Βά- 
κων, ’Αριστείδης, Λούθηρος, Μιλτων, Βαϋ- 
άρδος, Ούάσιγκτων, Μάρκος Αύρήλιος, Δημο- 
θένης, Πομπήϊος, Νεύτων, Δαβίδ, Σολομών, 
Φωκίων, Δεγκεσλΐνος, Θεμιστοκλής, Ναπολέων, 
Άγιος Βικέντιος Παύλος, Καρτέσιος, Ροσσελιέ, 
Ρακίνας, Ούαττος, Λεωνίδας, Άγιος Αύγου- 
στΐνος, Κάρολος L'., Μιθριδάτης, Μακιαβέλας, 
Ξέρξης, Ώρέγη-Ζέβ, I. I. Ρουσώ, Διοκλητιανδς 
Λυκούργος, Ερρίκος Δ'., Μάριος, Σύλλας, Όρ- 
φεύς, Σέσωστρις, Κλεοπάτρα, Σκοπιών, Αλκι
βιάδης, Ταμούρ Χάν, Δζεγγίζ Χάν, οϊ Μεγάλοι 
Μέδικοι, Φραγκλΐνος, Δάντων, Αττίλας, Καρ- 
Καρλόττα, Γορδαί, Γαλιλαίος, Κημοένσας, Γου- 
λιέλμος δ Καταχτητής, Μαρία Στουάρτη, Βεν- 
βενοΰτος Τσερλίρνης, Ραφαήλ, ή Κα Ρολάνδου, 
ή Κα Στένελ, Αικατερίνη Β'., Σαπφώ, Επί
κτητης, Βικτωρία Κολόννη, Γου 'ΐέλμος Τέλλας, 
Βάνδρυ ό ποιητής, Ίακάρδος δ μηχανικός, 
Σταίτης, Βυφφών, Κυβιέρος, Κερβάντης, Μολιέ- 
ρος, Γουσταϋος Άδόλφος, Κάρολος Α'., Λουδο
βίκος ΙΣΤ'., Νέλσων, Έλοίζη, Άβελάρδου, 
Ιωάννη Δάρκη, Τάκοτος, κτλ. κτλ. κτλ.

Έν ολοις, έκατδν ή έκατδν πεντήκοντα ονό
ματα, προσωποποιησεως της ψυχής καί της 
άνθρωπίνης ένεργείας. Πιστεύετε ότι μετά τετρα
ετή συνδιάλεξιν μετά της συνόδου ταύτης, λέ
γει δ Λαμαρτΐνος, δ άναγνώστης δέν θέλει λά
βει γνώσιν τινα της γενικής Ιστορίας, εύρυτέ- 
ραν καί ζωηροτέραν παρ’ οσον έάν διήρχετο τάς 
ψύχρας καί σμιαράς σελίδας μιας συντόμου.

Έάν δ’ ή έκτασις καί ή ποικιλία τών άντι- 
κειμένων παρέσυρον τον συγγραφέα καί τδν ά - 

ναγνώστην, καί έάν δ βίος έκάστου τών προ
σώπων τούτων της ιστορίας έλάμβανε πλείονα 
έ'κ^ασιν παρ’ οσον ήμεΐς προσδιορίζομε» αύτώ 
ύπδ τδν ημέτερον κάλαμον, ούδέν ήθελε κωλύ- 
σει ημάς νά έκδίδωμεν τδν ημέτερον Π ο λ ι τ ι- 

σ τ ή ν κατά πενθημερίαν.
Διά τοϋ τρόπου τούτου, ή ιστορία δέν καθί

σταται μελέτη πλέον, άλλά συνδιάλεξις, ούχί 
έπιστήμη πλέον, άλλά συνεχές δράμα. Δέν 
κρατήται πλέον μόνον διά της μνήμης, άλλ’ 
ένσαρκοϋται έν ήμΐν ύπδ τοϋ αισθήματος. Ή 
δια τής συγκινήσεως διδασκαλία έστιν ή άσφα- 

λεστέρα.
Τήν διά τής σπουδαίας άναγνώσεως ταύτης 

διδασκαλίαν ήδη όφείλομεν νά έπιχειρήσωμεν έν 
τή σιγή καί τή προσδοκία αίτινες άκολουθοϋσι 
καί προηγούνται τών μεγάλων καταπτώσεων 
τοϋ παρελθόντος καί τοϋ μεγάλου άγνώστου 
μέλλοντος. Τδ άνθρώπινον πνεύμα ύπάρχει έπί 
τοσοϋτον μάλλον προσεκτικόν δσω έστιν άναπο- 
φάσιστον καί μάλλον άμφιρρεπές έν τοΐς έαυ ■ 
τοϋ λογισμοΐς. Ούδόλως θέλομεν δμιλήσει πρδς 
αύτδ περί τής πολιτικής τής ήμέρας, άλλά 
περί τής αίωνίας έκείνης πολιτικής ήτις βλα- 
στάνει καί μεγεθύνεται ύπδ πάσας τάς κυβερ- 
νητικάς μορφας, διότι ύπάρχει άνεξάρτητος 
τών έπισήαων μορφών τών θεσμών, διότι απο
τείνεται πρδς τήν διάνοιαν καί ούχί πρδς τά 
πάθη, καί διότι άποσκοπεΐ τήν ηθικότητα καί 

ούχί τδ φρόνημα.
Άφοϋ δ λαός άναγνώ καί κατανοήσει μεθ’ 

ήυ.ών πάντας τούς άνδρας τούτους, έσεται έ- 
πιδεκτικώτερος ίνα κατανοήση, μεγεθύνν), έξευ— 
γενίση καί πολιτίση τήν έαυτοΰ πατρίδα. Αί 

νέαι φάσεις τοϋ νεωτέρου κόσμου, καταστρεφο- 
μένης τής δουλείας καί προσκαλουμένων τών 
δμάδων είς εύρυτερας συμμετοχής περί τών έ
αυτών τυχών, καθιστώσι τήν ηθικότητα καί 
τήν παιδαγώγησιν δύο άνχγκαίους ορούς τής 
έλευθερίας. Οί δύο ούτοι μακάριοι όροι τών ήμε- 
ρών ήμών ε’ντέλλονται είς τούς φιλοσόφους καί 
τούς συγγραφείς, οϊτινες κρατοϋσιν έν χειρί τδ 
κάτωπτρον τής άληθείας ίνα στρέψωσι πρδς τά 
κάτω τδ φωτοβόλον μέρος, όπερ τέως έκράτουν 

πρδς τά ύπεράνω. Τδ φώς άνήλθεν άοκούντως, 
καιρός έ'δει νά κατέλθνι αυθις, Ή άλήθεια συν
εχώς έγένετο άνθρωπος, δέον ήδη νά καταστή 
λαός. Γινώσκομεν δ’ δπόσον τοϋτο ύπάρχει δυσ
χερές. Ό λαός καί οί συγγραφείς δέν ώμίλησαν 
μέχρι τοϋδε τήν ιδίαν γλώσσαν, άπόκειται είς 
τούς συγγραφείς νά μεταβάλωσι τρόπον καί ύ- 
ποκύψωσιν όπως θέσωσι τήν άλήθειαν εις τάς 
χεΐρας τών δμάδων. Τδ δέ ούτωσί ύποκύπτειν 
δέν είναι καταβίβασις τοϋ νοδς, άλλ’ δ άνθοω- 
πισμδς αύτοϋ. «Ο ΑΝΘΡΩΠΙΖΩΝ ΛΥΤΟΝ ΚΑ- 
ΘΙΣΤΗΣΙ ΘΕΟΤΗΤΑ» Αίσθανόμεθα τήν ήμετέ- 
ραν άνεπάρκησιν, άλλά θέλομεν προσπαθήσει 
ίνα ύψώσωμεν τδ ύφος τών ήμετέρων διαγνώ
σεων μέχρι τοϋ άριστουργήματος έκείνου τής 
τέχνης, τής ΑΠΛΟ ΓΚΟΤΗΤΟΣ. Ή άπλοϊκό- 
της, γλώσσα πάγκοινη, ήτις άνανεοΐ μεταξύ 
τοϋ πλουσίου καί τοΰ πένητος, τδ συμβολικόν 
εκείνο θαύμα τών πρώτων άποστόλων τοΰ Εύ- 
αγγελίου, οιτινες, ίν μόνον ιδίωμα ώμίλουν, καί 
οιτινες έγίνοντο καταληπτοί ύπδ τών μαθητών 
σύμπαντος τοϋ κόσμου! Λάβετε καίάνά- 
γ ν ω τε, θέλομεν είπεΐ, ώςδ υιός τοϋ ώρολογο- 
ποιού, πρδς τάς οίκογενείας τών τεχνιτών τάς 
έλαττον πεπαιδευμένας. Ιδού ή ιστορία κατα- 
βάσα τών κεκονισμένων βαθμιδών τών βιβλιοθη- 
κών, άποβαλοΰσα τήν έαυτής πορφύραν καί 
πομπήν, καί δμ λοϋσα τήν οικιακήν γλώσσαν 
διά διηγήσεων σοβαρών καί σαφών, μετά τών 
ήμετέρων γυναικών καί τέκνων. Πειρώμεθα ινα 
καταστώμεν διερμηνείς αύτής, γενόμενοι άπλοι 
μετά τών απλών, καί μικροί μετά τών μικρών.

Άλλά, λέγουσιν ήμΐν, πρδς τί χρησιμεύει ή 
ιστορία είς τούς έργατικούς καί ταπεινών έπαγ- 
γελμάτων άνθρώπους ; Τί κοινόν έχουσιν ούτοι 
πρδς τούς ήμετέρους ήρωας, βασιλείς, φιλοσό
φους, πολιτικούς ; Τις ή άνάγκη νά γινώσκω- 
σι τά παίγνια τής τύχης, τάς καταστροφάς 
τών κρατών, τήν φοράν τών άνθρωπίνων πραγ
μάτων, όπως χύνωσι τδν έ αυτόν σίδηρον, έ. 
λαύνη τήν λέμβον, κλαδεύν) τήν άμπελον, κλύ- 

ζν) τήν άτρακτον ;
— Άναμφιβόλως, δ λαός δέν έχει άνάγκην 

ίνα γινώσκη τήν Ιστορίαν όπως έζασκήση Ιν
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τών έπαγγελμάτων τούτων δεν έχει άνάν- 
ζ. Λ,ν ίνα ζή, άλλ’ έχει Ανάγκην ίνζ σκέπτηται. 
Και της σκεφεως ούσης αύ.δς ό άνθρωπος, έά? 
θέλητε ίνζ ό ήμέτερος λαός σύ-κειται έξ άνθεώ- 

πων και ούχί εζ ανθρωπίνων μηχανών, ώστε 
λοιπόν προς αύτδ? τά στοιχεία τοϋ συλλογί- 
ζεσθαι. Ή ιστορία ύπάρχει ίσως ή ύγιεστερα και 
ή μ.άλλον ήθικοποιδς τών τροιών τούτων. ’Α
ναπτύσσει έν τώ λαώ δ,τι άπ’ αύτοϋ ελλείπει 
επί μάλλον, την συνείδησιν. Καθίστησι την 
Πρόνοιαν ορατήν έν τή απαριθμήσει καί έν τή 
άλκθήτω έοελεύσει τοϋ άγαθοϋ καί τοϋ κα· 
κοϋ. ’Εάν δ’ έρμηνευθή ύπδ τοϋ πνεύματος εύ- 
θέως καί θρησκευτικού, ίν μάθημα ιστορίας αν
τί μάθημα εύθύτητος καί Αληθές μάθημα συνει
δήσεων διά τά έθνη.

’Αλλά δεν ύπάρχει μόνον μάθημα εύθύτητος 
κ αί δημοσίας συνειδήσεως, άλλα μάθημα ένθου- 
σιχσμοϋ διά τδ ώραϊον. Ό διά τδ ήθικδν ώραΤ_ 
ον ένθ.υσιασμδς ούτος έστιν έν τών ένστίκτων 
τών υ,αλλον προσεγγιζόντων τή Αρετή ήν ό θεδς 
έχορήγησε προς τδν άνθρωπον.

Ή ανοησία καί περιπαθής ροπή τής ψυχήί 
πρδς τά ύψη της τελειοποιήσεως έν παντί πράγ
ματι· τδ έλατηριον τοϋ ανθρωπίνου γένους τθ 
διεγεΐοον εις τάς καρδίας τδν διηνεκή θαυ
μασμόν μέχρι τοϋ θεού, της πηγής και αβύσ
σου πύλης ώραιότητος· Ή δύναμις αύτη, ώς 
πζσαι αί λοιπαί, δεν ένισχύεται, παρά τοϊς 
άτόμοις κζί ταϊς δμάσιν εί μή έζασκουμένη. Ό
ποια δέ μάλλον μεγαλοπρεπής εξάσκησες τοϋ 
ενθουσιασμού τούτου οσω η ιστορία ; Έλλόγως 
δε έλέχθη οτι τδ μέσον έν ω ζώμεν, φυσικώς 
τε καί ηθικώς, έτροποποίει μετά παρέλευσιν 
χρονικού τίνος διαστήματος την ήμ.ετέρζν ιδιο
συγκρασίαν καί την ήμ.ετέρζν ψυχήν εάν λοι
πόν καταλείπητε νά διάγ/ι είς λαός έν συνηθει 
κοινωνία καί Αποκλειστική μετά τής τετριμ
μένης ταύτης φιλοσοφίας, τών Αγενών έκείνων 
ένστίκτων, τών κυνικών ήρώων της Ακαθήκτου 
φιλολογίας, δι’ ών ύπάρχει κατακεκοσμημενος 
έν τοϊς έργοστζσίοις αύτοϊς καί ταϊς καλύβαις 
τί θελετε νά έλπίζητε παρά τών ήμετέρων Α

πογόνων ; Ούτοι διαδέχονται άλλ ήλους ώς Α

πόγονοι έλζττωμάτων, φ'ο.ντες τ',ν ηλιθιότητα 
έπί τοΰ μετώπου, την απιστίαν έν τή καοδίρ 
τδν σαρδονικον περίγελων επί τών χειλέων, άτι
μους παραδόσεις έν τή φαντασία, άσευνζ άσ
ματα έν τή φωνή, την έπιτυχίαν ώς δικαιο
σύνην, την πλεονεςίαν ώς θεόν, στασιαστικοί έν 
τή έλευθερέα, δουλόφρονες έν τώ δεσποτισυ.ώ, 
αίσχος όντες ύπ’ αύτών, σύ'ζπαντος τοϋ έθνους 
κζί τοΰ αΐώνος έν ώ ζώσιν !

’Αλλ’ έάν παιδζγωγήσητε αύτούς διά τής 
καλώς έκλεγςμένης καί καλώς έφηρμοσν.ένης 
ιστορίας, έν τή μελέτγ τών μεγάλων έργων τής 
Προνοίζς έπί της άνθρωπότητος, έν τή έπιγνώ- 
σει τών μεγάλων τυχών τών Ανθρώπων έν κοι- 
νω/ίζ έπί της γης, έν τή κατανοήσει τών με
γάλων θρησκευτικών καί πολιτικών έργων οίτι- 
νες διέπουσι τδν κόσμον τελειοποιοΰντες αύτόν 
καί έάν θέσητε αύτούς έν συνήθει αναστροφή, 
διά τών ύμετέρων αφηγήσεων, μετά τών με
γάλων έκείνων Ανδρών, τών ένζρέτων έκείνων 
Ανδρών, τών έξοχων πνευμάτων, τών ηρώων, 

τών μαρτύρων, τών σοφών, τών φιλοσόφων, 
τών ποιητών, τών τεχνιτών έκείνων οιτι- 
νες, έν τώ εαυτών βίω ή τοϊς έργοις, έ- 
χουσα τδ εαυτών αίμα, τδν ιδρώτα, 
εθυσίασαν τήν ψυχήν, τδν έρωτα, τήν φιλοπα
τρίαν, τάς έμπνεύσεις, τούς λόγους, ύπέρ τών 
κοινών κεφαλαίων τοϋ μεγαλείου, της Αφιλοκέρ
δειας, τής πρδς τούς ώρζίους αύτής άφοσιώ- 

σεως, τής μεγαλοφυΐας, τοϋ οίκτου, τής μεγα
λοδωρίας, όντως συγκροτεί την δόξαν καί τδν 
τίτλον τοϋ είδους· έάν έμπνέητε ουτω πρδς 
τον ύμέτερον λαόν τήν ίεράν θρησκείαν τοϋ έν- 
θουσιζσμοϋ διά τδ όνομα, τδν λογισμόν, τάς 
πράξεις, τάς προσπάθειας, τάς εναντιότητας 
τής τύχης, αύτούς τούς θανάτους ύπδ τύπων 
έκείνων τής Ανθρωπότητος, μή Αμφιβάλλετε οτι 
θέλετε έμπνεύσει συγχρόνως πρδς τά ύμέτερα 
τεχ,Ίχ τδν ζήλον ίνα όμαάζωσι πρδς δ,τι θαυ- 
μάζουσι, καί ότι ό ενθουσιασμός ούτος, όντως 
κατά την πρώτην στιγμήν δέν φαίνεται εΐ μή 
ή φλδς τής φαντασίας, καταβαίνει μέχρι τής 
καρδίας, καί καθίσταται έν αύτή τήέστία έθν.-

κής ήθικότητος.

ΗΑΓΙΟΪΜΙΟΙ Α1ΥΚΟ1Α 
f

ΔΒΜΗΤΠΟΕ EISNH2 ΓΕΝΙΔΟΤΝΙΑΖ

’Er τώμετά χείρας τεύχει τοϋ ήμετέ- 
ρου περιοδικού, δημοσιεύομεν την εικόνα 
ένός ΐώ>· εσεέρωΓ καί έγκριτοτέ-
pcor ρε.ίώκ τής κοινωνίας της πρωτευού- 
σης, τοϋ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΕΦΕΝΔΗ ΓΕ- 
ΝΙΔΟΥΝΙΑ.

"Ημεθα πληρέστατα ύπερβέβαιοι, ότι 
θέλομεν προσκρούσει είς την έγνωσμένην 
μετριοφροσύνην τοΰ άνδρος, αλλά τοϋτο 
ουδόλως αποθαρρύνει ημάς, ούδέ παρα
κωλύει τοϋ νά άναγράψωμεν συν τη ει- 
κόνι καί ολίγας τινας περί τοϋ άνδρος 
βιογραφικάς οηαειώσεις, αγνώστους'ίσως 
τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις.

Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΙ ΕΦΕΝΔΗΣ ΓΕΝΙ- 
ΔΟΥΝΙΑΣ έγεννήθη περί τάς άρχάς της 
δεντέρας δεκαετηρίδας τον παρόντος αί- 
ώνος 'εν Στανροδρομίω, εκ γονέων, μέ- 
γα τότε ίσχυόντων παρά τη καθ’ η
μάς κοινωνία, Θεολόγου και Καλλιό
πης, ύπό των όποιων και άνετράφη 
εν τη κατά Χριστόν ήθικη καί ετρ ό
σον τά της διδασκαλίας τότε μέσα έ- 
πέτρεπον, μεθ’ δ άπεστάλη είς 'Αθή
νας και Παρισίους πρός τελειοποίησιν 
των σπουδών αύτοϋ. Έπανακάμψαντα 
τόν Αημητράκη Έφένδη είς την βασι
λεύουσαν καί κατηρτισμένον εν πιεύ- 
ματι καί Ικανότητι, ή αύτοκρατορική 
Κυθέρνησις εχρησιμοποίησεν, υπάλληλον 

αύτής προσλαβοϋσα, καθ’ ούς χρόνους 
τά τής άχανοϋς "Οθωμανικής αύτοκρα- 
τορίας, διηύθυνον οΐ αείμνηστοι εκεί
νοι μεγάλοι νόες καί περιφανείς πο
λιτικοί ά,νδρες, Ααλή Πασάς καί Φουάτ 
Πασάς.

’Εντεύθεν άρχεται τό πολιτικόν στά- 
διον τοϋ άνδρος παρασημοφορηθέντος 
εύθύς, μεθ’ ό άπεστάλη έν συνοδεία με
τά τοϋ Φουάτ Πασσά, ε’’ς τήν Συρίαν, 
χάριν τών εκεί γεννηθεισών ανωμα
λιών, έκειθεν δ’ έπανελθόντα ό διορα
τικός νοϋς τοϋ αοιδίμου Σουλτάν Άζίζ, 
θείου τοϋ νϋν εύκλεώς αύτοκρατορεύ- 
οντος, ού μόνον αύτόν έπαρασημοφό- 
ρεσε τό δεύτερον ήδη, άλλίι καί άκρο- 
άσ εως επισήμου ήήίωσε καί διά πολλών 

τιμών καί αύτοκρατορικής εύνοιας πε- 
ριποιήσατο.

Βραδύτερου διωρίσθη Μουστεσάρης έν 
Τραπεβοϋντι καί ακολούθως έν Θεσσαλο
νίκη, άφ όπου μετακληθείς έγένετο πρό
εδρος τής Αημαρχίας τοϋ ΣΤ', τμήματος, 
είς τήν περιφέρειαν τοϋ όποιου πολλά τά 
καλά έπροικοδότησε καί μετά συνέσεως 
έπολιτεύσατο.

Ή αύτοκρατορική κυβέρνησες διορώσα 
τά σπάνια πλεονεκτήματα καί τήν πολυ- 
μάθειαν τοϋ άνδρος, δίς διά παρασήμων 
έτίμησε, καί άλλαι δέ ΕύρωπαΙκαί Κυβερ-
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νήσεις τώ παραδείγματι εκείνης έπόμεναι 

καί την πολλήν Ικανότητα αύτοϋ άνομο- 
λογοϋσαι τό αύτό έπραξαν, δέκα δέ έν δ- 
Λω παράσημα κοσμοϋσι τό στήθος αύτοϋ.

Ααι, τό μέν ήμέτερον έθνος εύθύς κάτι 
δον την σπουδαιότητα τοϋ άνδρός, μέλος 

τοϋ έν τοΐς πατριαρχείοις Διαρκούς 'Ε
θνικού Μικτού Συμβουλίου έπανειλημμέ- 
νως έξελέξατο, ό δέ τώ» έμπορων καί με 

γαπλούτων σύλλογος τώ τοϋ 'Εφόρου 
της έν Χάλκη Εμπορικής Σχολής τίτλω 

έτίμησε.

Τοιοϋτος ό άνήρ, ούτινος τήν σκιαγρα

φίαν εν βραχεί άναγράφομεν· μέγας τόν 

νοϋν, πολιός τήν φρόνησιν, θεράπων ό- 

τρηρος των γραμμάτων, φιλάνθρωπος 
και επίκουρος των πτωχών καί έν τα- 
λαιπωρίαις τοϋ βίου διακειμένων, ως 

τοΰτο μαρτυρεί ή έπ’ έσχάτων πολιτεία 

αυτού εν τή πανωλεθρία τοϋ Μεγάλου 
Ρεύματος.

Πως δε οιδε πείθειν μετ’ εύφραδοϋς γλώσ- 

σης και ενωνειν τα διεστώτα, μικρόν έκ 
πολλών έστω ήμΐν ή πολιτεία αύτοϋ, ήν 
επεδείξατο εν τώ ξητηματι τής Σμύρνης, 

καθ δ διά βραχείας αύτοϋ είς τά έκεΐσε 
έπισκέιβεως, έπήνεγκε τήν συμφιλίωσιν 

τοϋ Μητροπολίτου Σμύρνης μετά τοϋ 
Νομάρχου.

Ο Δημητράκη Εφένδης Γενιδον πας 

£Χ£ί μόνον άδελφάς, έξών ολίγα τι- 
νά άναγράφομεν περί τής μιας, δίκαιον 

επαιν ον της φιλομουσίας αύτής και ώς 
ούσης ακριβές ομοίωμα τοϋ άδελφοΰ, 
τής κυρίας Μαρίας Ίβάνωφ. Γλυκεία 

και χαρίεσσα τηκ μορφήν ή κ. Μ. 
Ιβάνωφ έχει έξ ίσου ψυχήν γενναίαν 

και φιλάνθρωπον. Διά τών ένεργειών 

και τής ευγενείας τών τρόπων αύτής, τό 
Παρθεναγωγεΐον Βουγιούκ-δερέ όλονέν 

προάγέεαι, περί πολλοϋ δέ ποιείται τήν 
έθνικήν μόρφωσιν και διαπαιδαγώγησιν 

τής θηλείας νεότητας τοΰ προαστείου έ- 

κείνου, μεριμνώσα περί τά έλάχιστα καί 
ώς άλλη φιλόστοργοςμήτηρ ένθαρρύνου- 
σα διά τών συνεχών αύτής 'επισκέψεων 

είς τό Παρθεναγωγεΐον μετά σπάνιάς χά- 

ριτος τότε προσωπικόνώςκαί τήν μαθη- 

τιώσαν νεότητα. Τών τοιούτων υπάρξεων 
ό γιος είναι σειρά αδιάλειπτος εύεργε- 

σιών, Ικανή δέ τοΐς πολλοϊς ύποτύπωσις 
ή φιλομουσία και φιλανθρωπία αύτών.

Ημείς κλείοντες τάς όλίγας ταύτας 

γραμμάς, έξαιτούμεθα τήν συγγνώμην 
τοϋ άνδρός έπί τή τόλμη ημών, άνακρά- 
ξοντες έν χαρμονήψυχής τοϋ ούρανοβά- 

μονος 'Αποστόλου τών έθνών Παύλου, ι
« Δόξα και τιμή παντι τώ εργαξοιιένω 

τό άγαθόν.ή*)

(*) Ή σύνταξις τοΰ άρθρου τούτου οφείλεται 
είς τόν έκ των ήυ,ετε'ρων συνεργατών καί κάλ- 
λιστον φίλον κ. Δ. Καλεαην.

ΟΙ ΕΚΔΟΤΑ!·

—■

Η ΠΤΩΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ιοού ή πτωχή οικογένεια. Κατοικεί έν 

οικισκω. Επικρατεί χειμων, ή στέγη είνα, 
κεκαλυμμένη ύπό τής χιόνος, ής αί νιφάδες ει
σέρχονται καί εξέρχονται άκωλύτως καί έλευ- 
θερως διά πολλών χαραγμάδων. Δέν ύπάρ- 

χουσιν ούτε άρτος, ούτε άνθραξ, ό πατήρ 
ήτο εις έργάτης φίλεργος, άλλά δ καιρός εί
ναι δριμύς, δέν έχει έργασίαν. Αί τρϊχες ε

γείρονται έπι τής κεφαλής αύτού, μένει ά- 
πολελιθωμένος, καί οί άγριοι οφθαλμοί αύτού 

είναι προσηλωμένοι είς τούς υιούς καί τήν γυ

ναίκα αύτού, οιτινες φωνάζουσι «άρτον-», 

πλάσματα χλωμά και ισχνά εχοντα τά ο

στά των καταβεβλημένα ύπό τής πεινης, και 
τούς όποιους προσμένει δ θανατος, άπληστος 
καί μανιώδης. ‘Ο μικρότερος υιός βυζαίνει εί

σέτι, έν φΰλλον άπεξηραμένον, τό όποιον 
κλαίει, φωνάζει, είς μάτην σφίγγαν τούς ξη

ρούς μαστούς τής μητρός αύτού, οί όποιοι ά- 

ποποιοΰνται τό ζωοποιόν εκείνο ρευστόν. Ο 

πατήρ καταράται τούς βραχίονας του, οιτι- 
νες δέν δύνανται πλέον νά θρέψωσι τήν οικο
γένειαν αύτού, δέν γνωρίζω ποιον αίσθημα 

καταθλίβει αύτόν, ποία σκέψις έπικρατεϊ έν 
τφ νώ αύτού, αισθάνεται εαυτόν ταραττόμε- 
νον είς τά σκότη, καί τά σκότη ταΰτα πλή

ρη φαντασμάτων, άτινα ψιθυρίζουσι φρικαλέα 
πράγματα είς τό ούς αύτού. Αίφνης, οί σβεν- 

νύμενοι οφθαλμοί αύτού άκτινοβολούσιν ύπό 
ύπερμέτρου χαράς, έξέρχεται τού δωματίου 

έξαλλος. Μετά τινας στιγμάς, όταν αί σκιαί 

τής νυκτός είναι διαδεδομεναι έπι τού Ωκεα
νού- είς ρόχθος τών κυμάτων άκούεται, έν 
πρόσωπον άνθρώπινον φαίνεται είς τήν θάλασ
σαν καί βυθίζεται τρις καί τέλος καθίσταται 
άφαντον διά παντός, καί ή θάλασσα γαλή
νια έκ νέου ώς πριν, ό δυστυχής πατήρ δέν 

αισθάνεται πλέον τάς βασάνους τών τέκνων 
αύτού, αναπαύεται διά πα.τός.—’Ή έπέστρε- 
φεν εις τήν οικίαν του φέρων είς τά τέκνα 
άρτον άγορασθέντα διά τού έγκληματος, αλ
λά ή αδιάλλακτος άνθρωπίνη δικαιοσύνη 

προεκτείνει τήν σιδηράν χεϊρα αύτής, άπο- 

σπά τον άρτον έκ τοΰ λαιμού και τον σύρει- 
πύλαι μέλαιναι χαλκού ανοίγονται και κλεί
ονται έπ’ αύτού, ή είς τήν θάλασσαν ή είς τό 
δεσμωτήριον τής κοινωνίας, οπερ άοιάφορουν, 
«Χαϊρε ! ήλιε χαίρετε, άστρα», ώς τό έψαλ- 
λεν δ Τουριάν. Μιά ψυχή ναυαγεί, μία ψυχή 
καταποντίζεται, καί μετ’ έκείνης μία οικογέ
νεια. Τά πτηνά είχον έκτισμένην τήν φωλεάν 
είς τούς κλάδους, δ πέλεκυς έκοψε τό δένδρον 

έκ τοΰ κορμού του, τά πτηνά πετώσι καί πε-

ριίπτανται είς διάφορα μέρη τυχαίως εις τά 

σκότη, καί φεύ ! ποϊαι παγίδες είναι εστη- 

μέναι, ποιοι Ιστοί ύπάρχουσι! Και ή νεα 
μήτηρ άποθνήσκει, ή καταφεύγει είς τήν αι
σχύνην, διότι πόσοι συλλέγουσιν έπί τού βορ

βόρου τής αισχύνης τόν άρτον δν ή έλεημο- 
σύνη ή ή εργασία είχεν άρνηθή είς αύτούς ! 

Πάντοτε ή αύτή ιστορία Α ! άθλια ! . . .

’Εκ τοϋ ’Αρμένικου Μ· Κ. ΒΑΡΝΑΛΙΣ-

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ
ΤΡίΙΓΕΙΝ

Σοβαρώτατον ζήτημα, περί τού όποιου τό 
δηυιόσιον ουδόλως ασχολεϊται, έστι το τής 
τροφής. "Απαντες γνωρίζουσι νά τρώγωσι 
χοζ^ά το μάλλον και ηττον καλώς ποσον 
όμως περιωρισμένος είναι δ άριθμός τών έμ- 
φρόνως τρωγόντων!

Δέν πρόκειται ένταΰθα περί γαστρονομικών 
συζητήσεων, άλλ’ απλώς περί τού καλλιτέ- 
ρου τού τρώγειν τρόπου. Τρώγειν έμφρόνως 
δέν είναι συνώνυμον τφ εύχαριστεϊν ορέξεις 
λεπτάς, άλλά τή ύγι-ινή. Ή έπιστήμη τού 
τρώγειν έστιν έξασφάλισις καλής υγείας.

•Ασθενείτε, πορεύεσθε πρός τόν ιατρόν ! Ώ 
θελκτική άφέλεια ! είς τό μαγειρεϊον έπρεπε 
κατά πρώτον νά δράμητε.

Αί πλείους τών άσθενειών ημών προέρχον
ται έκ τού στομάχου. Ό άφ’ ού όρος έστιν η 
τροφή- τρέφεσθαι λογικώς έστιν άπομακρυ- 
νειν τήν άσθένειαν διά τό μέλλον και δια τό 
παρόν. Ιδού τόπάν.

Κ αί τό πάντων περίεργον ότι ύπάρχουσι 
πλεϊστοι, οιτινες, γνωρίζοντες νά ίππεύωσι, 
νά διασταυρώσι τόν σίδηρον έκ τοΰ σύνεγ
γυς, νά παίζωσι τό ούιστ, τα παντα να συ- 
ζητώσι, νά άκολουθώσι μετ ίόιαζουσης προ
σοχής τήν φοράν τού χρηματιστηρίου, άρο- 
οΰσι μολαταύτα έν τοιαύτρ ηλικία νά τρώ- 

γωσιν οί δυστυχείς!
Ό Μασσαλιώτης δέν τρώγει ως ο Παρι

σινός, ούτε δ ’Εσκιμώος ώς δ Άραψ ή ουτος 
ώς δ Σίνης. Θά προσπαθήσωμεν λοιπόν, προς
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κοινόν όφελος νά δείξωμεν έν συντόμφ τήν έπιροο 
ήν επιτηδείου τροφής έπι τής δημοσίας ύγείας.

Τό ανθρώπινον σώμα είναι μηχανή, πρέπει 
δέ έπιμόνως νά τρέρωμεν αύτό άναλόγως 
της ίργασίας αντης, ώς τρέρουσιν ατμομη
χανήν. Μόνον οί'α μηχανή, τοιά δε καί τροφή.

Τνα κινήσωσιν ατμομηχανήν τινα ρίπτου- 
σιν άνθρακας· έάν φθάρη, πρέπει νά τήν στεί- 
λωμεν πρός τδν μηχανικόν, πρός έπισκευήν 
δέν είναι βεβαίως δυνατόν νά έπιδιορθωθή άφ’ 
έαυτής. Ή ανθρώπινη μηχανή είναι πολύ 
ύπερτέρα.

Ό άνθρωπος πληροί τόν στόμαχον, ίνα 
ζήση, τούτέστιν ΐνα κινηθή—καί συγχρόνως 
ίνα έπατκευάση έαυτόν. Ή τροφή λοιπόν, 
ήν ό άνθρωπος λαμβάνει, έκπληροΐ δύο δια- 
κεκριμένας έργασίας· άρ’ ένδς έςασραλίζει τήν 
κανονικότητα τών κινήσεων τών οργάνων 
πρός παραγωγήν ποσότητος δεδομένης έργα
σίας· άρ' έτέρου άναπληροΐ τάς απώλειας και 
ρυθμίζει τήν μηχανήν. Γνωρίζομεν δέ ότι, 
όταν βλάπτηται κατά πολύ, συμβουλευόμεθα 
τόν πρός τοΰτο κατάλληλον, τοΰτέστι τόν 
ιατρόν άλλ’ έπειδή δέν είναι ούτος δ δημιουρ- 
γήσας αύτήν, έπεται ότι άγνοεϊ είσέτι τά διά
φορα έλατήρια καί θέλων νά ρυθμίση τό σύν- 
ολον συμβαίνει πολλάκις νά έπιρερη πλεί- 
στας έπικινδύνους διαταράξεις. Άλλως τε έ- 
χομεν ύπ’ δψει καί τό ΰπό τίνος έμπειρου 
ΐατρο'ΰ έπί τής πέψεως ρηθέν : «Άνευ προη- 
γουμένης καί ακριβούς γνώσεως τών κινήσεων 
έν πάση αύτών τή λεπτολογία, έν πάσι τοϊς 
νόμοις αύτών, έν τή Ιεραρχία αύτών — ή 
ιατρική, μδλην τήν έντελεστάτην κλινικήν 
έμπειρίαν έστιν είσέτι ... τυχαΐόν τι.»

Ούτως ή τρορή έχει δύο διακεκριμενας 
λειτουργίας· έπειδή δέν ύπάρχει παγκόσμιος 
πανάκεια δύναται τις έκ τούτου νά συμπεράνη 
οτι ό άνθρωπος, ίνα χαίρη αληθούς ύγιείας 
δεΐται ποικίλων φαγητών ! τά φαγητά, άτι
να, ώς δ άνθραξ τών ατμομηχανών κανονί- 
ζουσι τάς κινήσεις τών οργάνων, έπιτρέπου- 
σΐν ήμϊν νά κινώμεν τόν βραχίονα ή τήν κνή
μην κατά βούλησιν τά φαγητά, άτινα άπο- 
δίδουσι τό άπολεσθέν έκ τοΰ σώματος.

Αί τροφαί, αί παρέχουσαι ήμϊν τήν στι
γμιαία*  ρώμην, τήν ζωτικότητα, αί αναζω

ογονούσα:, αί διπλασιάζουσαι τέλος τήν μη
χανικήν δύναμιν, ήν κεκτήμεθα, καλούνται 
τροφαί αναπνευστικοί. Αύιαι δέν τρέοουσι 
κατά τήν κυρίαν σημασίαν τής λέξεως, άλλά 
φέρουσιν είς τό αίμα στοιχεία πρός καΰσιν. 
Καί τωόντι. 'Οσάκις άναπνέομεν, πέμτ.οα-ν 
άέρα είς τό αίμα διά μέσου τοΰ φυσητήρος, 
δν πνεύμονας, καλούσιν, ώς διά τοΰ φυσητήοος 
άναζωπυρούμεν τό πΰρ τής εστίας.

Αί άναπνευστικαί τροφαί καί αί έρθαρμέναι 
ύλαι, αί άποπερατώσασαι ήδη τήν εαυτών 
έργασίαν, σεσωρευμέναι έν τώ αίματι καίον- 
ται· έκ τούτου δέ προέρχεται άρ' ένδς μέν ή 
θερμότης αύτη, ή διατηρούσα σταθεράν τήν 
θερμοκρασίαν τού ανθρώπου είς τριάκοντα καί 
έπτά βαθμούς, άρ’ έτέρου δέ ή ένεργητικό- 
της, ή μηχανική αύτη δύναμις, ήτις οια- 
χέεται είς άπαντα τον οργανισμόν.

Ή καΰσις καθαίρει ούτω τό σύστηαα έκ 
τών έρθαρμένων υλών, διότι μεταβάλλει αύ- 
τάς είς αέριον καί διώκει έκτος τού σώματος 
διά τών πνευμόνων. ’Εάν αί έρθαρμέναι ύλαι 
δέν καώσιν αρκούντως, δέν σχηματίζονται 
πλέον αέρια διά τής κουρότητος αύτών άσρα- 
λώς έξερχόμενα άλλά ούρική καί ούρικόνόξύ, 
έξ ών ή νεφρϊτις καί ή άρθρϊτις. Οΰτα> λοιπόν, 
όσοι αρθριτικοί, μή ποιεϊσθε χρήσιν πολλών 
οίνων, πνευματωδών ποτών ζαί εύκάστων α
ναπνευστικών τρορών διότι διά τοΰ άέρος κα
κώς καιόμεναι αί έρθαρμέναι ύλαι καί τά 
ποτά ήθελον έπισωρευθή είς τούς νερρούς τήν 
ουροδόχον κύστιν, τάς αρθρώσεις έάν ύποπέ- 
σητε είς τήν κατάχρησιν ταύτην ταχέως άρ- 
ξασθε τοΰ περιπάτου, όπως μεγάλη κόπωσις 
έν άνοικτφ άέρι έπιταχύνη τήν άναπνοήν καί 
καύση ταΰτα πάντα.

Παύσατε νά άναπνέητε, μή στέλλετε 
πλέον άέρα είς τούς πνεύμονας καί θά παρα- 
χθή τότε άποτέλεσμα άνάλογον πρός έκεϊνο, 
οπερ θά συνέβαινεν εις εστίαν έάν κωλύσητε 
τήν είσοδον τοΰ άέρος· τό πΰρ θά έσβεννύετο. 
’Ενταύθα αί καύσιμοι ύλαι δέν θά καίωνται 
πλέον, ή ρώμη δέν θά άναγενναται, ’Ατμο
μηχανή στερούμενη τής θερμαντικής εστίας 
παύει νά κινήται· άνθρωπίνη μηχανή παύει 
έπίσης· δ άνθρωπος άποθνήσκει.

(Άχολουίϊ?;

ΗΜΕΡ0Λ0Π0Ν ΝΕΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΛΛΛΧΧΛ

(’Joe τεύχος Ζ’.)

Προ τών άπείρων τούτων κατηγοριών έμεινα 
έκπληκτος, καθότι ήκαρδία μου τοσοϋτον έπαλ- 
λεν, ώστε κατ’ άρχάς μοι ήτο άδύνατον νά ά- 
ποκριθώ λέξιν. Έν τούτοις εύθύς ώς έπαυσεν, έ- 
λαβον θάρρος και εύχαριστήσασα αύτήν διά τήν 
μέριμνάν της, προερχοσένην βεβαίως ύπό τών ε
ξαίρετων κλίσεων, άπεφάνθην είς αύτήν, ότι ή 
συνείδησίς μου δέν προστρίβει ούδέ τό έλάχιστον 
σφάλμα, ότι μή έχουσα πολλά έτη ίνα ζήσω, 
δέν θέλω νά δώσω ούδεμίαν προσοχήν είς τάς 
ζακολογίας ταύτας και ότι ήλθον είς Μιράν, 
ούχί ίνα τύχω τής έγκρίσεως κοινωνίας ολως ξέ

νης πρός με, άλλ’ ίνα διέΣ.θω τάς τελευταίας 
μου ημέρας άνέτως και ταύτιζομένη πρός τήν 
φύσιν. Άνέστη ύπερηφάνως.—Χζϊρε, τέκνονμου, 
είσθε έπί τοσοϋτον άνεξώρτητος, ώστε θά ήτο 
άδιακρισία νά άντισταθή τις περί πλέον. — Ειτα 

δέ έξήλθεν άποτόμως.
Άθλιε κόσμε, μεστέ μακρολογιών καί δυστυ

χιών ! Δέν υπάρχει γωνία τις, ένθα πτωχόν 
πλάσμα δυνηθή νά άποθάνν, κατά τήν θέλησίν 
του ; Δυνατόν, ώστε νά μή έχω άρκετόν δίκαιον, 
άλλά άνάγκη χρόνου, ίνα τό μαντεύση τις, έγώ 
όμως δέν έχω καιρόν νά χάνω. ’Ίσως θά ήτο φρο- 
νιμώτερον νά μή καταφρονήσω τήν γνώμην άλλά 
νά ύποταχθώ είς τάς άπαιτήσεις του. Φρονιμώ- 
τερον μάλιστα, άλλά ζαί λυπηρόν, καί ή λυπηρά 
αύτη φρόνησις είς τί ώφελεϊ ; Ποιον πράγμα μέ 
άποκαθιστα άποφασιστικήν ώστε νά μέ έγζα- 
ταλίπωσι μόνην ; Ούδέν τούτου κάλλιαν ζητώ.

Έάν ήνζι ένοχος πρός τί νά μέμφηται; "Ισως 
ή μελαγχολία του προέρχεται έκ τούτου, οτι 
δηλαδή έχει νά αίτιάται εαυτόν, καθώς ή ήαε- 
μία τής ψυχής μου έπιβεβαιοϊ τήν άθωότητά 
μου. Άμφότεροι έγζαταλείψαμεν ζωήν διάφορον 
άλλ’ έγώ ούτε μετενόησα, ούτε λυπούμαι, ίσως 
εκείνος αισθάνεται άμφότερα. Έπίσης ό θάνα
τός μας θά είναι όμοιος, καί διατί λοιπόν εί
ναι έγκλημα νά μεταλλάξω λέξεις τινάς υ.ετ

αύτοΰ ; Οί άναχωροϋντες ύμοΰ διά μακρόν τα- 
ξείδιον ένίοτε άπό τοϋ πρώτου σταθμού συνδέ
ονται διά φιλίας, θά ψέξη τις λοιπόν αύτούς, 
διότι άπευθύνωσι τόν λόγον πριν άνέλθωσι έπι
τής άμάξης ;

Τ·ρ 22.

Ό νέος άσθενής εύρίσκετο έν τώ βιβλιοπω- 
λείω, είς δ μετέβην κατά τήν πρωίαν ταύτην 
ίνα ζητήσω τεμάχια τής μουσικής. Μέ ήρώτη- 
σεν έάν ήμην καλώς κατά τάς τελευταίας ταύ
τας ημέρας, καθ’ άς δέν μέ είδεν είς Ούασεριχοέο

— Ούχί, άπεκρίθην έρυθρυώσα, άλλά δέν ει- 
χον διάθεσιν νά έξελθω. — Ειτα δέ ώμιλήσαμεν 
περί τής μουσικής, ήν άγαπά ύπερβολικώς.

— Ειχον δέ καί φωνήν, ήτις άπό τίνος χρό

νου εύρίσκεται έν έκλείψε1, έλεγε γελών.
"Οτε έξήλθωμεν, ήθελησα νά εΐπω αύτώ κατ’ 

άρχάς τό «χαϊρε» καί νά μεταβώ εις τόν οικόν 
μου, άλλ’ έντρεπόμην διά ταύτην τήν άνόητον 
πράξιν μου καί έβάδισα παρ’ αύτώ πορευομένω 
είς τόν περίπατον. Ό ήλιος ήτο θαυμάσιος· οί 
άνδρες έκράτουν άνά χεϊρας τά έπανωφόρια 
αύτών, μερικά δέ κίτρινα φύλλα άπεδείκνυον τό 
προσεχές τέλος τοΰ ’όκτωβρίου. ‘Ότε διήλθο- 

με.» προ τών καθισμάτων, έφ’ ών εύρίσκετο α- 
πασα ή κοινωνία τών άσθενών, άπεκατέστην 
εύτυχής, έπειδή ήσθανόμην έμαυτήν εύθυμον. Οί 
δέ χαριεντισμοί μου έπροξένουν τόν γέλωτα τοϋ 
συνοδοιπόρου μου, οπερ έξηρέθιζεν έτι πλείω τό 
θάρρος μου, — Καλοί άνθρωποι, έλεγε καθ’ έαυ 
τήν, εύιίσκετε ορθόν νά σάς περιπαίς·/) τις κα- 
κολογών ύμάς, διότι άπολαύεται εύτυχίας· μά
θετε λοιπόν καλώς, οτι είμαι λίαν εύτυχής, 
διότι δύναμαι άκόμη νά διαχύσω τελευταία ν

άκτϊνα χαράς έπί τοϋ ώχροϋ τούτου προσώ
που τοΰ ήμικεκαλυμμένου ύπό τών σκιών τοΰ 

θανάτου.
Περιδιαβάσαμεν περί ου μίαν ώραν, και έν τού- 

τοις ούδεμίαν κόπωσιν ήσθάνθην. Τά χαρακτη
ριστικά του δεν είναι ούτε άνάλογα, ούτε άξ>ο- 
σημείωτα, άλλ’ όταν όμιλεΐ, τό βλέμμα του έ
χει τι τό λεπτόν καί ρεμβασμού, άπερ άποκαθι- 
στώσιν αύτον έξαίσιον. Έφαίνετο δέ οτι έχει ή_
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λικίαν μόλις είκοσι και έξ ετών, οί δέ εύγενεϊς 
τρόποι του άπεδείκνυον, οτι έζησεν έν τγ εκλε

κτή κοινωνία. Γνωρίζουσα δέ το ξενοδοχείου εις 
δ διέμενεν, έζήτησα τδν κατάλογον τών ξένων 
ίνα μάθω τδ όνομα αύτοϋ. Κατά πάσαν δέ πι
θανότατα ήτο ό κύριος Μορρίκ έκ Βιέννης.

Tvj 26
Δύο ημέρας άνίας . . . Ήμην καταβεβλη

μένη και ώς έκ τούτου έμεινα έν τώ δωματίφ 

μου άναγιγνώσκουσα και έξετάζουσα τήν μου- | 
σικήν, άλλ’ έν τούτοις και ή μοναξία έ'χει τάς 

άνιαράς ώρας της.

Σήμερον δέ, επειδή ήσθανόμην εαυτέ,ν καλώς 
έχουσαν, έξήλθον. Τδ πρώτον δέ πρόσωπον, όπερ 

συνήντησα 'ήτο ό κ. Μορρίκ (ήτο δέ πράγματι 
αύτδ τδ όνομά του, διότι ήκουσα νά άποκαλν) 

τις αύτόν ούτω. Έμείναμεν δ’ έπί πολύ έφ’ ενός 
θρανίου τοϋ κήπου τοϋ χειμώνος, καθότι δέν ήτο 
θερμός ό καιρός ΐνα περιπατήσωμεν και αλλα

χού. Πρώτην ήδη φοράν ήννόησα τδ ύψος τής 
σκέψεως, καθότι αί ίδέαι μοι έπήρχοντο σωρη
δόν και έξέφραζον αύτάς μετ’ άπιστεύτου εύχε- 

ρείας. Ύπάρχουσι παρ’ έμοί δύο διάφορα πνεύ
ματα: τδ μέν έν ένθαρρυντικδν, πλήρες όρθοϋ 
λόγου και ένεργητικότητος, οπερ σπανίως άνα- 

φαίνεται, τδ δε άλλο άπλοΰν και δειλόν διατε- 
λεΐ έκθαμβου και δέν τολμδί νά είπη λέξιν, 

έφ’ οσον τδ έτερον λάβγ τδν λόγον.
Άφήσασα δέ έλεύθερον τδν εαυτόν μου είς τδ 

πρώτον, ήρξάμην μακροΰ λόγου περί τοϋ φόβου 
τοΰ θανάτου, ούτινος τήν άποτύπωσιν, έβλεπε 

τις έπί τοΰ ώχροϋ προσώπου τοϋ μετ’ έμοΰ συν- 
διαλέγομενου. Έλησμόνησα τά περισσότερα τών 

έπιχειρημάτων μου, άτινα έφερον πρός άπόδει- 
ξιν τών λεγομένων μου, έκτδς τής φράσεως μό

νον ταύτης τοϋ δραματικοΰ ποιητοΰ Γκαϊττε. 
«Υπήρξα άνθρωπος, τούτέστιν έν αγωνία διήλ- 
Οον τδν βίον».

Γ- ΠΟΛΤΧΡΟΝΙΑΔΗΣ. ]

Κατά πρώτην ήδη φοράν έβύθισε τδ έαυτοΰ 
βλέμμα εις τήν ψυχ ήν τής γυναικος ταύτης. ’Ην 
δέ ώς λάμψις φωτιζουσα άβυσσον. Καί αύτη ή 

ίδια διετέλει περίτρομος έπί τινα στιγμ.ήν, άλλ’ 

ήτο λίαν βραδέως.

Ό νεαρός ζωγράφος παρετήρησεν αύτόν ώς 

κεραυνόπληκτος. Είχε καταλειφθή ύπδ φρίκης 
καί ήσθάνετο εαυτόν ώς κρημνισθέντα άπό τοϋ 

ούρανοϋ. Πέριξ δ’ αύτοϋ ένόμιζεν ότι ήκουε τδν 
γέλωτα τών καταδίκων καί τούς μυκηθμούς 

τής κολάσεως.
— Δεν είσθε ικανή ν’ άγαπάτε, έπανέλαβεν 

άλλά διά τί ένεψυχώσατε τά αίσθήαατα 

αγνής καρδίας παραδιδομένης πρδς ύμάς μεθ’ 
ολου τοΰ πάθους καί τής άπειρίας τής νεότητος

I k
Καί έπειδή αύτη ούδέν εύρισκε πρδς άπάντη- 

σιν, ό νέος έςηκολούθησεν:
— Είσέτι δέν ύπάρχω άρκούντως μοχθηρός 

όπως εύρω εύχαρίστησιν γενόμενος τδ παίγνιον 

γυναικδς, αί ήμέτεραι ϊδιοτροπίαι δύναν- 
ται νά θέλςωσιν έτερόν τινα, άλλά δΓ έμέ, άπδ 
τήν σήμερον, είσθε δν όπως περιφρονώ καί θέλω 

μισήσει παρελθούσης τής μέθης εις ήν μέ έβυ- 
θίσατε.

— Βερνάρδε ! άνεφώνησεν ή ώραία νέα γυνή 
παράφορος.

— Πονηρά !

— Είσθε έξαλλος I
— Μάλιστα, μέ ήπατήσατε, μέ ώθήσατε νά 

° " (___ , καί δέν έχετε νεύρα
| καί αισθήσεις, έψεύσθητε !

"Ερρηξε μακράν αύτοϋ τδ πυξίον καί τδ έρει

σμα καί άνέβη εις τδ δωμάτιον μετά σπουδής.
Ή δέ Βάνδα Β υρώ ειχεν άνορθωθή έπί τοΰ 

δέρματος τής τίγρεως έφ’ ού ήτο έξηπλωμένη 

μετά μεγάλης νωχελείας καί άγερωχίας συνάμα. 
Ή άμαυρά μεγάλη διφθέρα αύτής είχε κατα- 
πέσει άπδ τοϋ ώμου καί ό ώραΐος βραχίων αύ
τής έξήρχετο λαμπρός άπδ τής ήγεμονικής πε- 
ριβολής. 4

-ιστεύσω ότι έχετε καρδίαν,

Η ΓΕΝΕΒΙΕΦΗ
Έπί τοΰ ερείσματος αύτής εύρίσκετο έν κατα- 

τάσει προσχεδιάσματος τδ άπεικόνισμα αύτής, 
ώς ’Αφροδίτης περιστοιχ θυμένης ύπδ έρώτων.

— Κύριε Περΐνε, είπε διά τής βαθείας, ή- 
δείας καί μαλθακής ώς ή διφθέρα έφ’ ής άνε- 
παύετο φωνής αύτής,· μου κατηγορείτε αδίκως !

— ’Εγώ, κατηγορώ ύμών άδίκως!

— Μάλιστα. Έάν έλεγον πρδς ύμάς οτι ού
δέν αΐσθημ,α τρέφω πρδς υμάς, ήθελεν εί- 
σθαι άλλο τι, άλλά περί τοϋ οτι δέν είμαι Ι
κανή πρδς έρωτα, περί τοϋ ότι ούδέποτε έλα- 
βον γνώσιν αύτοϋ καί περί τοϋ οτι δέν άγαπώ 
ύμάς περισσότερον πάντων έκείνων οιτινες ύπήρ- 
χον πρδ τών ποδών μου, τοϋτο παρέχει ύμΐν τδ 
δικαίωμα ίνα μέ καταδικάζητε;

— Ψεΰδος! άνεφώνησεν ό Βερνάρδος· έστέ 

λοιπόν ειλικρινής, τέλος, καί ε’ίπατέ μοι εις τίνα 
χορόν μοι έδώκατε έλπίδας άς δέν ήδύνασθε νά 

πραγματιώσητε; ^’Επειδή όμως δέν είσθε γυνή, 

άλλά έμπουσα, θεά, τοκογλύφος σκεπτομένη 

μόνον νά κερδίσητε έκ τών θελγήτρων.

* *
Κατά τήν στιγμήν ταύτην αύτη έδειξε πά- 

οαυτα τδ άληθές πρόσωπον αύτής. Τδ ποοσω- 

πεϊον είχε καταπέσει, τά χείλη άνεκινοΰντο 
σπασμωδικώς, οί όφθαλμοι ήκτι/οβόλουν ώς 

λυκαίνης καί οί οδόντες αύτής έτριον.

Διήλθε τδν περίβολον, έπήδησεν ύπεράνω τοϋ 
φραγμού, έτρεξε δια μέσου τών άγρών καί 
έστη έπί τέλους εις τδν μέγαν σταυρόν όπως 

άναπνεύσγ.
Ή εσπέρα κατήρχετο βαθμηδόν έπί τής άν- 

θούσης πεδιάδας.
Ό Βερνάρδος έρριψεν tv τελευταϊον βλέμμα έ

πί τών εξωστών τοΰ πύργου οιτινες προσέκλι- 
νον έπί τών σκ ερών αΐγειρών, έπειτα έξηπλώθη 

έπί τοΰ χόρτου, έπί τής όχθης ενός ρύακος.

"Εκρυψε το έαυτοΰ πρόσωπον έντδς τών χει- 
ρών καί προσεπάθησεν ίνα περισυλλέξη τάς έαυ

τοΰ ιδέας. Οί κρόταφοι αύτού έπαλλον, οί δέ 
οφθαλμοί έπληροϋντο δακρύων.

“Οτε δ’ ήγειρε τήν κεφαλήν νεάνίς τις ϊστατο 
πρδ αύτού όρθια, καί παρετήρει αύτον μετά σιω
πηλής συμπάθειας. Ήτο δέ φάντασμά τι εύγε- 

νές καί παρθενικδν, πλήρες ήδέος καί έπαγωγοϋ 

θελγήτρου, καί τοι φέρον άπλοΰν ένδυμα, όπεο 
ήτο σχεδόν ένδυμα χωρικής. Αύτη ήρυθρίασε 

καί ήθίλησε νά έξακολουθήση τήν έαυτής οδόν.
— Σύγγνωτε,δεσποινίς Γενεβιέφη ειπεν ό Βερ

νάρδος, άλλά μοί φαίνεσθε συγκεκινημένη 

διά τήν τύχην μου καί τοϋτο μέ καθίστησι προ- 
πέτην ίν’ άποτείνω πρδς ύμάς τδν λόγον.

Ειχεν έγερθή καί ειχεν άποσύρ.ι τδν έαυ- 
τ.ΰ πίλον.
—Φαίνεσθε δυστυχής, κύριε, ειπεν ή ώραία ά

γνωστος.
— Ήμην, άπήντησεν ούτος, άλλά κατά τήν 

στιγμήν ταύτην δέν είμαι δυστυχής πλέον, προσ- 

έθηκε μετά ζωηρότητος.
Ή νεάνις τρομάξασα ολίγον έκ τοΰ τρόπου 

τούτου, άπέστρεψε καί προσεποιήθη οτι ήθελε 
νά άναχωρήσ·/]· άλλ’ ό Βερνάρδος προέλαβε τδ 

κίνημα αύτής.
— Δύναμαι νά συνοδεύσω ύμάς μέχρι τής 

ύμετέρας οικίας, ήρώτησε, παρά τοϊς γονεΰσιν 

ύμών ;
— Άλλα διατί ούχί!
Έβάδισαν παραπλεύρως έπί τής στενής ά- 

τρζπού μεταξύ τών χρυσωδών στάχεων καί τών 
δι’ ώριμαζουσών σταφυλών κεκαλυμμένων άμ- 

πέλων.
— "Εχετε είσέτι τούς γονείς ύυ.ών ; ήρώτη- 

σεν ό ζωγράφος.

— Μάλιστα, θεία χάριτι ! άπήντησεν ή νεά

νις, καί ύμεΐς;
— "Εχω είσέτι τήν μητέρα μ.ου. Ό δέ πα

τήρ μου ητο άξιωματικδς, καί έφονεύθη έν τώ 

τελευταίω πολέυ,ω.• I ‘
-—· Καί ό πατήρ μ.ου έπίσης εύρίσκετο ύπδ 

τά όπλα. Είναι διδάσκαλος τοΰ χωρίου τούτου.

— Έπιτρέψατέ μοι νά έρωτήσω ύμάς τδ ύ- 
μέτερον όνομα, έξηκολούθησεν ό νεανίας· έγώ 

είμί ζωγράφος καί ονομάζομαι Βερνάρδος Πε- 

ρΐνος.
— Τδ όνομά μου ; Γενεβιέφη Μαρσώ.
— Είσθε άπόγονος τοΰ διασήμου στρατηγού;

— Άλλ’ ούχί, άπήντησεν ή Γενεβιέφη ύπο- 
μειδιώσα. Έν τοσούτω ό πάππος μου, ύπηρέτη.
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σε και αύτδς επίσης είς τήν Γαλλίαν καί τον 

Αύτοκράτορα, ήτο δέ γρεναδιέρος της αυτοκρα- 

τοοικής φρουράς έν Έϋλώ, Σμόλενσκ καί Ούα- 

τερλώ.
Ουτω δέ συνδιαλεγόμενοι, είχον φθάσει εις το 

χωρίον καί πρδ της μικράς οικίας τοΰ διδασκά

λου, μετά της έρυθράς στέγης αύτης, των ©ω - 
λεών τών χελιδόνων καί τών δενδροστοιχιών 
κεκαλυμμένων διά ροδάκινων καί άπίων.

'Ο κ. καί η κ. Μαριώ ύπεδέχθησαν είλικρι- 
νώς τδν ζωγράφον, καί ενώ ή Γενεβιέφη παρε- 
σκεύαζε τδν καφέν, ό διδάσκαλος έδειξεν 
αύτώ την πρωσσικήν σφαίραν, ήν δ γρεναδιέρος 

τοΰ Ναπολέοντος είχε κομίσει έζ Ούατερλώ. Ή
το δ’ αύτη άνηρτημένη έπί τοΰ τ.ίχου, έν θήκ-ρ 
ώς κειμήλιον ύπδ την εικόνα τοΰ Αύτοκράτορυς.

Τή ιδία εσπέρα, είς χωρικδς μετέβη ϊνα ζη 

τηση τά πράγματα τοΰ ζωγράφου εις τδν πύρ
γον, καί δ Βερνάρδος Περΐνος παρηγορηθείς ήδη 

κατώκησεν έν μικρώ τινι δωματίω ύπδ τήν 
στέγην, ήν δ δη Λοδιδάσκαλος είχε παρζχωρήση 
πρδς αύτόν. Ίδ.ύσατο έκεϊσε τδν όκρίβαντα αύ
τοΰ καί ηρζατο της έργασίας διακοπτόμενος 
άνά πάσαν στιγμήν, όπως παρατηρή διά μέ

σου τών πρασίνων παραπετασμάτων τήν Γενε
βιέφην μεταβαίεουσαν ιν’ άμέλξ-ρ την άγελάδα, 
νά θρέψή τάς όρνιθας ή έξαπλώσή τά ά σ προρ

ρού χ α. .

Πρωίαν τινά, δ Βερνάρδος διερχόμενος πρδ 

της σχολής ηκουσε της φωνής της νεάνιδος εύ- 
κρινώς, καί έστη. Διηγείτο δ’ αύτη τήν είς Αί

γυπτον έκστρατείαν πρδς τά μικρά κοράσια κα- 
θήυ.ενα έπί τών εδωλίων Απέναντι αύτης.

— Χαίρετε ! έφώνησε πρδς αύτήν δ Βερνάρ
δος διά τοΰ παραθύρου. ’Αλλ’ δποία περίεργος 
ιδέα τδ δμιλεΐν πρδς τάς μικράς ταύτας πολί- 
τ^δας περί πολέμου καί 'ηρωικών γεγονότων ;

— Τοΰτο γίνεται μετά προθέσεως, άπήντη- 
σεν, ολαι αύται αί μικραί κόραι η τούλάχιστον 
πλεΐσται αύτών έσονται σωτήριζι μίαν -ημέραν 
καί τότε θέλουσι διδάξει τά εαυτών τέκνα ν’ ά- 

γαπώσι την πατρίδα αύτών καί τηρώσι τήν 

μνήμην τών ηρώων αύτης.

— Έχετε δίκαιον.

Περατωθέντος τοΰ μαθήματος ή νεάνις ύψωσε 

πρδς τδ κάνιστρον πλήρες βερυκόκκων.
Πάραυτα δε, ολαι έκεΐναι αΐ εύκρινεΐς φωναί 

τών παιδιών άντήχησαν δμοφώνως, καί τά μι

κρά κοράσια περιεκύκλωσαν καί έσυρον αύτην 
άπδ της έσθήτος. Ό δέ ζωγράφος, έκπλαγείς έκ 
τοΰ θεάματος τούτου έποιήσατο ίν σχεδίασμα 

έπί τοΰ λευκώματος.
— Γινώσκετε πώς μοί ε.φάνητε ηδη ! είπε 

πρδς την Γενεβιέφην, οτε αύτη έξηλθε τής 

σχολής.

Αύτη δ’ ύψωσε τους ώμους καί έυ.ειδίζσε.
— Ώς ή ένδοξος Παρθένος περ-.στο χουμένη 

παρ’ άγγέλων, έςηκολούθησε ■—θέλω ζωγραφί
σει τρεις μεθ’ όλων τών μικρών αύτών, -η δέ εΐ- 
κών αύτη έσεται ώς ή τής Παναγίας μετά τών 

’Αποστόλων.
— Άλλά θά ήναι αμάρτημα !

— Όπόσον εισθε άφελής ! Άλλά πάντες οί 
’Ιταλοί ποιηταί καί πρώτος δ Ραφαήλ, έδωκεν 

εις τάς εικόνας τής Παναγίας τά χαρακτηρι
στικά προσώπων, άπερ άπήντων συνεχώς έν 
καλύβή τινί η χωρ-.δίω.

— Έάν έτ.ινένητε απολύτως.
Τοΰ γέροντος Μαρσώ υ.ή άντιστάντος, ό Βερ

νάρδος -ητοίμασεν άμέσως μέγαν πέπλον καί ήρ- 

ζατο τοΰ έργου αύθημερόν Αί ώραι έκεΐναι ύπήρ

χον ώραΐαι καθ’ άς ·η Γενεβιέφη έκάθητο έπί τής 
έδρας περιστοιχουμένη ύπδ τών Χερουβίυ. έ

κείνων.
"Οτε δ’ έπερατώθη ·η εΐκών καί ή νεάνις πα- 

ρετ-ήρησεν αύτήν δρθία, σιωπηλή έκ θαυμασμού, 
έδράξατο αμέσως τής χειρδς αύτής..

— Ή εΐκών αύτη, ειπεν, ύπάρχει δώρον δ- 
φειλόμενον πρδς ύμάς, διότι μ’ έσώσκτε.

— Πώς ;
— Μ’ έσώσατε τής δουλείας μιάς γυναικδς 

διεφθαρμένης, θέλετε νά πράξητέ τι πλέον ;
— "Ο,τι ήθελε μοί είσθαι δυνατόν.

— Λοιπόν ! έστέ γυνή μου Γενεβιέφη !
— Μ’ άγαπάτε λοιπόν ; ήρώτησεν αύτη κα- 

ταστάσα ύπέρυθρος.
Αντί πάσης άπαντήσεως, ειλκυσεν αύτήν

πρδς έαυτδν, καί δ πρώτος άσπασμδς δν άντήλ- 

λαζαν ηνωσεν αύτούς διά παντός.

Τή εορτή τής Παναγίας ή εΐκών έτέθη έπι- 
σηυ.ως έν τή μικρά έκκλησία τοΰ χωρίου, καί 
υ.ετά τήν εύλογίζν αύτής δ ίερεύς Ανήγγειλε τδν 

προσεχή γάμον τοΰ νέου ζωγράφου μετά τής 
θυγατρδς τοΰ διδασκάλου. Ένώ δέ έν τω ίερώ 
τόπω έλαμπον έ'τι τά φώτα, τδ λιβανωτόν ά- 

νήρχετο πρδς τδν ούρανδν καί τδ δργανον τής 
έκκλησίας άντήχει, τδ ευτυχές ζεΰγος έπανήρ- 

χετο εις τήν οικίαν.
— Δέν-είναι μόνον εορτή, άλλά προσέτι και 

μεγάλη ημέρα σήμερον, ειπεν δΒερνάρδος χα- 

μ.ηλοφώνως.— Δέν έλησμόνησα αύτήν, Απήντησεν ή Γε

νεβιέφη."Οτε δ’ δ νεανίας εΐσήλθεν είς τήν μεγάλην 
αίθουσαν, παρετήρησε τδ άπεικόνισμα τοΰ Αύ- 
τοκράτορος δαφνηστεφές καί περιστοιχούμενον 

δι’ άνθέων τοΰ άγροΰ.

Η ΨΥΧΟΡΡΑΓΟΥΣΑ

Olerra, addio addio valle di pianti 

Aida

"Αχ, πώς θά μείνη άνοιωτο 
Αύτό, αύτό τό σώμα !
Πνοή, ποΰ πάντα βάλσαμο 
Καί δρόσο στή καρδιά 
Έσκόρπαε ποΰ 'μύρωνε· 
Τό σκουλικιασμένο χώμα... 
Αύτό, αύτό θά ένδυθή 
Τοΰ χάρου τήν ποδιά;

Μετά ένα μήνα βραδύτερον, έπικρατούσης ώ- 
ραίας ήμέρας τοΰ Σεπτεμβρίου, ή Βάνδα Βουρ- 
ρΰ, συνοδευομένη ύπδ ιπποκόμου, διήρχετο τδ 

χωρίον έφιππος. Οί κώδωνες άντήχουν ώσεί ά- 

ναγγέλλοντες είς τον κόσμον χαροποιόν τι άγ

γελμα.
Ή Βάνδη έσΐαμάτησε τόν ίππον αύτής.
— Γάμος τελείται, άπήντησεν δ ΐπποκόμης.
Τή ίδίζ δέ στιγμή ήνοίχθη ή θύρα τής έκ

κλησίας καί έςήλθεν δ Βερνάρδος κρατών τήν 

Γενεβιέφην άπδ τοΰ βραχίονος.
Ή Βάνδη κατέστη κάτωχρος, έκτύπησε 

τδν εαυτής ίππον καί έγένετο άφαντος.

Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ.

Σ’ άχαρι "Αδη Αχόρταγο 
Σέ θολωμένον αδη, 
Π’ άντις τοΰ ρόδου μύρωμα 
Τ' άνθοΰ αμυγδαλιάς 
Κυπαρισιά μοεριολογφ 
Τό άλοιωτο σκοτάδι- 
Μή ‘κεϊ γιά εικόνα θά σταθή 
Καμμιάς τριανταφυλλιάς;

Αύτό τό βλέμμ τό ίλαρό 
Π’ ακόμα σπίθες ρίχνει 
Χίλιους, ώ θεέ μου, ν’άδινες 

"Αδης θά φωτισθοΰν. 
Μή τάχα τοΰ έγράφθηκε 
Τόσοι νά γίνουν λύχνοι 
’Εκεί, νά λάμψ’ δ Τάρταρος 
Σκότη νά σκορπισθοΰν;

*Η μέ αυτή τήν ήσυχη 
Τήν σιγανή πνοή της 
Τώρα ποΰ πέρνει άνοιωτα 
Γ^ά δές, γλυκά,γλυκά, 
Δέν λές πώς τ’ αποφάσισε 
"Αμα βγή ή ψυχή της
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Μαζή μ’ αύτήν νά στερηθή 
Κι' ή ρύσις τ’ αγαθά;

Το γέλοιο αύτδ... άχ! ποια κα 
Δέν θ' καμνε κομμάτια!
Ποιά στήθια θ’ άνεσένουνε 
Χωρίς νά ραγισθούν... 
Περίγελο άποκρυρο 
Άπ’ τής ψυχής τά μάτια 
Στον κόσμο στή ματαιότητα 
Γ/ αύτό ποΰ θά σβυσθούν.

Τήν δψι αύτή τήν κήρινη 
Τήν χλωμιασμένη δψι 
Πόσες αν δλέπαν ραδινές 
Δέν θέ νά μαραθούν; 

Ποιος τδν ούράνιο άνθδ 
Δέν θά τρεχε νά κόψη, 
Ποιοι ούρανοι στο χρώμα της 
Δέν ήθελε βαρούν;

Μά τί δρελος! Τί δρελος 
Ή χάρις σου ή τόση 
Παρθένε, εινε άχαρο 
Λουλούδι θλιβερό, 
Όπου τ’ αγνό σου μέτωπο 
Σκληρά θά στεφάνωση 
Γιά νά σέ ρέρη μάρτυρα 
Στού Πλάστου τον χορό.

Έν’Αρτάκη 4 887.
ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Ε. ΕΓΓΕΝΗΣ.

Ή άχαΛίνωτος θεά 
μέ την ποΛΛήν της χάρε 
σέ όΛο πΛέον έβαΛε 
τόν κο'σμο ρ^α.έινάρι.

Μά τούτο έχαμεν εύθύς 
νά ζητηθούν καί σέΛαις, 
και τά τουρνούργια έδοσε 
η μόδα ς’ τής κοπέΛΛαις.

ΚαπέΛΛα όπου έφεραν 
Λησταί τής Ισπανίας' 
γωρίς ’ν τροπή τά φόρτωσε 
κι αύτά είς τάς κυρίας.

Γι' αυτό και όΛαις ή κονταΐς 
γενήκαν γρεναδιέροι 
κι άψ-υΛαΙς δέν 'βρίσκουνε 
σ τδν κόσμο πΛέον ταίρι.

Δέν διακρύνει πια κάνεις 
την μ^ά άπδ τήν ά.ΙΛη 
όΛαις ς’ τδ δρόμο φαίνονται 
άπδ γεννιά μεγάΛη

"ΟΛαις ΣπανιόΛαις εΰμορφαις, 
άπ' την ΆνδαΛονσία

και η μαμή ή Κουτσουμπού 
κι αύτη Ντόνα Μαρία.

Κοντεύομεν ν’ άράζωμεν 

ς' της φτώχιας τδ Λιμέρι 
κ' η μιά κανάρι γίνεται 
κ' ή άΛΛη περιστέρη

Είς τδ δικό μας τδν καιρό 
δέν είχε καπεΛΛίνια 
είχε μονάχα τά μαΛ.Ιιά 
πΛεγμένα μέ τά κρίνα,

"Ητανε μόδα ταπεινή 
είς όΛο τό έσνάφι 

άΛΛά δέν έμενε καμμιά 
κοπέΛΛα είς τδ ράφι

ή σημερναΐς γυρεύουνε 
τόν κόσμο νά μαγεύψ-ουν 
και μήτε ίνα 'Ισπανό 
ποτέ δέν θά Ληστενσουν 

Φωνή μή βγάΛεις, χάθηκες 
καί κάτω τ’ άρματά σου 
ή τό πουγγί σου άπιστε 
ή τήν θερμή καρδια σου.

ΤΗι ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ ρΕψ 
----------------- f 

. .. Τ’ όνομά μου;. . . Μή ζητήσης νά τδ μάθης δεσποινίς 
πίστευσρν με έως τώρα δέν τδ έμαθε κανείς... 
"Ο.Ιοι άπατώνται, όΛοι είς αύτί,καΛή μου φίΛη- 
τ' όνομά μου τδ προφέρουν τής σιγής τά μαύρα χείΛη..,, 

Απορείς είς ότι βΛέπεις! Και τ' άπέδειζας, ιδού... 
έζετάζουσα τί εινε υποκάτω τής σποδού...
Καί είς τή) έζέτασίν σου γρίφο ν μέγαν άπαντώσα 
μ’ έρωτας- πΛήν τίς νά δώση τήν άπάντησιν; Η γΛώσσα;

Τό μεμαραμένον άνθος δυστυχώς δέν άπαντα ... 
Είς τού Ουρανού τήν ΘΛίψ-ιν άν ό κεραυνός βροντά 
κ είς έμέ θά άπαντήσης ώ! εύγενεστάτη κόρη, 
στεναγμούς. .. άΛΛ' ούδέν πΛέον.., ώστεμάτην μή άπόρει..

‘Απορείς έάν τδ έαρ βαρύς έγεινε χειμών!... 
Τδ παρέσυρεν έν βία ταχύς ρύαζ στεναγμών- 
Κ’ έν μια στιγμή τδ άνθος μετετράπη είς χιόνα 
κι' άντικαθιστα νύν ΘΛίψτς τήν γΛυκείαν άηδόνα . ..

"Επαυσαν νά παίζουν πΛέον είς τό στήθσς οί παΛμοί. . . 
"Ηδη έν αύτώ ό πόνος μ’ άναμνήσεις ποΛεμεί ...
Κι ό άγων δέν περατούται .... άΛΛά πάντοτε προβαίνει 
κι' άγνοώ όποιον μέΛΛον τδ παρόν μου άναμένει. ..

Τ' όνομά μου ομοιάζει μακράν νύκτα ζοφεράν...
Είνε φάσμα οδηγόν του έχον άγριον βορραν... 
Διά τούτο σοί τδ ειπον- « νά τδ μάθης μή ζητήσης», 
καί τοιαύτας, τδ γνωρίζω, σύ δέν έχεις απαιτήσεις.

Λ7αί δέν θέΛω νά ήζεύρης τδ πικρόν μου μυστικόν... 
‘Άν έγώ μακράν τής τύρβης έν τώ ρεμβασμώ οίν.ών, 
Λησμονώ τδν κόσμον όΛον κ’ αιωνίως βΛέπω κάτω... 
μήπως μέ αύτδν τδν τρόπον έγκΛημα ή σφάΛμα πράττω;

Είν' ό βίος μου δακρύων ποταμός! Τί ώφεΛεΙ 
είς έμέ ό έρως πΛέον... . ή νεότης ή τρεΛΛή; 
Άφοΰ είμαι νεκροθάπτης τής ιδίας μου καρδίας 
ποιας εντυπώσεις δίδει είς έμέ ό έρως ποιας;...

...Καί άκόμη τ' όνομά μου, δεσποσύνη έρωτας! 
ΆΛΛά στράφητι καί ϊδε τεθΛιμμένους ποιητάς... 
Καθώς τούτων θοΛωμένος είν ό βίος μου ’επίσης 
καί θά μάθης τ' όνομά μου έάν τούτους έρωτήσης...

CONNIAR
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ΠΟΙΚΙΛΑ

Μεταξύ δύο διευθυντών, οιτινες έπάλαισαν 

κατά τών κυνικών καυμάτων θαρραλέως.
— Ποιας προσόδους έσχετε χθες ;
— Έγώ, τίποτε, μέ την τρομεράν αύτήν 

ζέστην, και σεις
— Έγώ, απολύτως τίποτε.
— Κα». έν τούτοις λέγουσιν οτι ό ήλιος φω

τίζει δι’ ολους τούς ανθρώπους !

--- —

Έσχατόγηρως έννενήκοντα και δύο ετών 

προς σεβασμίαν κυρίαν «ν ε ω τ έ ρ α ν» κατά 
?ξ μήνας :

— Ά ! αγαπητή κυρία, δεν ειμεθα πλέον 

νέοι !
Ή δε γραία μορφάσασα :
— Όμιλεΐτε δι’ ύμάς ! είπε.

ΛίνίΓΜΑ Η

Δύο μόνον έχω συλλαβάς, κ’ ή κάθε μία μόνη 

εχει κι*  άπ’ ένα όνομα πού ον τι φανερόνει. 

Τό πρώτό μου μην τό ζητής σ’ αυτή τήν έπο- 

[χή σου, 

άλλά σ’ εκείνην πού ποτέ ήσαν οί προγονοί σου. 

Θεός τις ήμην, πλήν ούχί και τόσον τιμημένος 

και στή μορφή δέν ήμουνα ώραΐα καμωμένος. 

Τό δεύτερό μου ζήτηστο είς οποίον θέλεις χρόνο 

πλήν φύγε άπ’ τά μένανε άν μ.έ ΐδγ$ς και μόνο. 

Τήν οψιν είμαι φοβερός και άγριος συνάμα 

κι’ άν πέσης είς τά χέρια μοο θά χύσγ,ς μαύρο 

[κλάμα.

Τό ολον σάν τό δεύτερο μού είναι καμωμένο, 

πλεΐν ’κεΐνό ’ταν άόριστο αύτό δ’ ειν’ ώρισμένο. 

Μή μέ ζητής οπού και συ εύρίσκεσαι και μένεις 

εκεί π’ έγώ εύρίσκομαι έσύ δέν διαμένεις.

I Γ. Καπελλας.

ΓΡΙΦΟΣ Ε'.

Ν· Π- ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ.


