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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· Έν Κωνσταντινουπόλει, Σάββατον 26 Μαρτίου 1883. ΤΕΥΧΟΣ ΚΘ'-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.

Τό «αισθητοποιώ; διδάσκειν» πρέπει νά είναι τό 
κοινόν άξίωμ.α τών διδασκάλων έφαρμ,οζόμενον έπί 
παντός μαθήματος της ιδίως δημοτικής σχολής.— 
Τούτο πώς κατορθούται πρώτος ό Pestalozzi μάς 
εδειξεν σπουδάσας καλώς την φύσιν τού παιδιού καί 
«συλλαβών αύτήν έν τώ σφυγμώ αυτής»1. Είς αύ
τόν κυρίως οφείλεται μεγάλη εύγνωμοσύνη, διότι ^ό
νος αύτός πρώτος συνοϊδεν ότι τό παιδίον δέον αίσθη- 
τοποιώς νά διδάσκηται. — Τί δί έστι τούτο τό αί- 
σθητοποιώς διδάσκειν2 τό βλε'πομεν έν πρώτοις παρά 
τώ Pestalozzi καί τοϊς μετά ταύτα παιδαγωγοϊς, 
οίτινες ένησχολήθησαν είς τούτο καί ών έκαστος ιδίαν 
πορείαν άκολουθήσας, ένόμισεν ότι ούτως η άλλως 
διδάσκων ήδύνατο νά καταστήσγ τό παιδίον ικανόν 
ίνα συλλαμβάντ) τά έξω αντικείμενα. Τό αίσθητο- 
ποιώς διδάσκειν σκοπόν προτίθεται την δι’ έποπτι- 
κης διδασκαλίας έπίστασιν της προσοχής τού παι
διού έπί τά έξω αντικείμενα, ούτως, ώστε τά άπλού- 
στερα έξ αύτών νά συλλάβτ) καθ όλα (εί δυνατόν). 
Συλλαμβάνει δέ τό παιδίον τά έξω αντικείμενα άμέ
σως καί έμμέσως. Καί δη, διά της άμέσου θεωρίας 
τό παιδίον διδάσκεται αντικείμενα, άτινα πράγματι 
δύνατα νά θεάται, ή δέ έμμεσος θεωρία ένεργεϊ διά 
μέσου της μνήμης, δι* ής κατορθοϊ δ διδάσκαλος νά 
άνταποκριθή είς την πολλαπλότητα τού πνεύματος.

Λέγομεν δέ ότι τό παιδίον διττώς συλλαμβάνει 
τά έξω αντικείμενα, ώς έκ της φύσεως αύτών τών 
αντικειμένων. Καθότι πάντα τά αντικείμενα δέν έ- 
χουσιν ύπόστασιν ούσιαστικήν, άλλά συνάμα ύπάρ
χουσι καί πνευματικά έν τώ κύκλω τών γνώσεων τού 
παιδιού. "Αλλως τε δ κύκλος ούτος, ώς αύτός δ Pe-

1 Συλλαμβάνειν την φύσιν έν τφ σφυγμφ αυτής έστιν 
ή έννοια τού πώς κινείται ή φύοις έν τω παιδίφ και κατ’ 
αύτην δυθμϊσαι την διδασκαλίαν. Παροαοίως όπως η πα
ροιμία τού λαού λέγει «Τδν κατάλαβα τδν σφυγμό του και 
κατά τά νερά του ’πάγω».

2 Τί αισθητοποιώ; διδάσκειν (anscliauungs (Inter- 
richt) (δπερ καί άλλως λέγεται θεωρική καί εποπτική δι
δασκαλία) έστι διδασκαλία τού αντικειμένου έν αύτή τή 
φύσει. 'Η δέ λέξις θεωρία (έξ ής θεωρικη) κατά πρώτον 
έσήμαινε τδ δια τών αισθήσεων θεωρεϊν, άλλα μετά ταύ
τα καί μάλιστα σήμερον άποκλειστικώς σημαίνει το διά 
τού νοός. ΤΙ μεταφορά αυτή τής έννοιας τής λέξεως έγένε
το ούτως εύκόλως, διότι φύσει ο "Ελλην είς ούδέν λογίζε
ται τήν διά τών αισθήσεων θεωρίαν άνευ τής κατά νουν.

Stalozzi παρατηρεί, ήθελεν είναι λίαν στενός, άν πε- 
ριελάμβανε διδασκαλίαν μόνον έπί πραγματικών άν- 
τικειμένων, ούχί δέ καί έπί άφγρημένων καί πνευ
ματικών. Καί πάντες ήδη κατενόησαν ότι διά τής 
αίσθητοποιού διδασκαλίας δέον νά διδάσκωνται ού 
μόνον ορατά άλλά καί άόρατα1 καί πνευματικά. Κατά 
ταύτα άρα καί δ κανών «δίδασκε αίσθητοποιών» έ
χει ού μόνον ύλικήν σημασίαν, άλλ’έχει κύρος καί έπί 
πραγμάτων ούδόλως ύποπιπτόντων είς τάς αισθή
σεις* άρα κκί τά αντικείμενα τής διδασκαλίας πρέ
πει νά ώσιν γενικώ τώ όνόματι «ή φύσις, δ άνθρω
πος καί δ Θεός».

Μή θέλοντες νά μακρηγορήσωμεν ένδιατρίβοντες 
είς τά περί τής αίσθητοποιού διδασκαλίας, μεταβαί- 
νομεν ϊνα έξετάσωμεν τον νόμον, καθ’ ό'ν τό παιδίον 
καί πάς τις λαμβάνει έντελή έννοιαν καί ιδέαν τών 
άπέναντι αύτού άντικειμένων. ’Επί τό πρακτικώτε- 
ρον διατυπούντες τόν νόμον τούτον δυνάμεθα νά πα- 
ρατηρήσωμεν, ότι μέχρις ού φθάσγ) είς τήν έννοιαν 
τού αντικειμένου καί άπ’ αύτής είς τήν έποπτείαν 
αύτού, δέον νά διέλθη τούτο διά τίνος κλίμακος (ού
τως είπεϊν) έν ριπή οφθαλμού, ήτις έμπεριέχεται έν 
τώ ήν.ετέρω νοί2. Η κλίμαξ αύτη συνίσταται έκ 12 
βαθμιδών3. Τήν κατωτάτην τών βαθμιδών άποτε- 
λεϊ ή αϊσθησις. Τό μέρος τούτο ή ή βαθμίς αύτη ύπο- 
διαιρεϊται είς διάφορα μέρη, άπερ παραλείπομεν νά 
έξετάσωυ.εν, τό μέν ώς έχοντες τήν κλίμακα ύπ’ ό
ψιν μόνον γενικώς καί ούχί έκάστην βαθμίδα μερι
κώς* τό δέ καί διότι ή αϊσθησις περιλαμβάνει ίδιον 
εύρύν κύκλον, περί ού ού τού παρόντος έστίν. Τούτο 
μόνον λέγομεν ότι διά τών αισθήσεων παρατηρούμεν 
αόνον τά περί εαυτούς άντικείμενα καί ότι ή αϊσθησις 
είναι άπαραίτητον πρός διέγερσιν παραστάσεων έν τώ 
νώ. όπως δ ’Αριστοτέλης είπεν «Ούδέν έν τώ νώ, δ 
μή προ’τερον έν τή αίσθήσει», σύν τούτοις όμως και 
ότι ή αϊσθησις άφ’ έαυτής καί καθ’ έαυτήν ούκ έστιν 
ικανή διεγεϊραι4 έν ήμίν παραστάσεις. Αί αισθήσεις

1 'Υπό τό αόρατον εννοουμεν, παν οπερ δέν είδε τό παι
δίον καί οπερ δ διδάσκαλος διδάξαι δύναται αύτά διά πα- 
ραθέσεως καί παραλλήλως.

2 Τδε τήν κλίμακα κατωτέρω "Εν τινων όμως άνθρώ
πων νοι ή κλ’ίμαξ είναι ελλιπής—(βλαχία κλ.)

3 ’Εν πολλοίς ή διαφορά τών διαφόρων βαθμιδών είναι 
τόσον μικρά ή μάλλον τόσον λεπτή, ώστε λέξεις δέν δύνα- 
ταί τις νά εύρη ΐνα χαρακτηρίσή τήν διαφοράν ταύτην.

4 Καί πράγματι πολλάκις συμβαίνει νά παρατηρώ τις
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παριστώσιν τμΧν (άμ,υδρώς) τό άντικείμενον (παρά- 
στάσις), μεθ’ δ άντιλαμβανόμεθα αύτού (άντίλη^ις) 
καί ούτω συλλαμβάνομεν (σνλληψις> ήν περ οί αρ
χαίοι έλεγον συνιέναι, συμβάλλειν) καί θεωροίμεν 
(θεωρία) δηλ. όλα τά μέρη, τάς ιδιότητας αύτού, 
ήτοι σκεπτόμεθα, επομένως χαταλαμβάνομεν, γι- 
νώσχομεν (κυττάζειν) καί ούτω επιγιγνώσχομεν. Έκ 
της έπνγνώσεως προέρχεται ή νόησις, St9 ύ\ χατα- 
νόηοίς καί ή έννοια. Πάσαι αί 1 1 αύται βαθμίδες 
άποτελούσι την ενέργειαν της ψυχής, ήν όνομάζομεν 
ψυχολογίαν. Τών εννοιών είναι τετραπλούν το βασί- 
λειον δηλ. Αον έννοιαι συγχεκριμέναι, Β07 έννοιαι ά- 
φηρημέναι, Γον έννοιαι ιδανικοί η ιδεώδεις καί Δ07 
Υπερφυσικοί έννοιαι η Υπεραισθητοί. Καί δή συγκε
κριμένη έννοια εστι πάν άντικείμενον, τό οποίον ύ- 
ποπίπτει εις τάς αισθήσεις καί τό όποιον ώς ούσία 
ύφίσταται· άφηρημένη δε έστι παν δ,τι άφ’ εαυτού 
δέν υπάρχει (ώς ούσία αίσθητώς) άλλά συνδεδεμένον 
μετ’ άλλων πραγμάτων, μεθ’ ών ύφίσταται’ άλλως 
άποχωριζόμενον άπ’ αύτών ύπάρχει νοητώς καί κατ’ 
ιδίαν· άφγρημέναι άρα έννοιαί είσιν αί ενέργειαι, τά 
πάθη, αί μ.ορφαί, τό μέγεθος (ή διάστασις), διάφοροι 
άλλαι ιδιότητες ή ποιότητες αίσθηταί ή ήθικαί καί 
οί άριθυ,οί, ούτω π.χ. ό άριθμός 4 ούδέν εκφράζει τώ 
παιδίω, έάν δένκαταστήση αύτόν ό διδάσκαλος αύτώ 
συλληπτόν διά τεσσάρων αντικειμένων άλλως θέλει 

άντικείμενον τι* αιφνηε ο νους αναιρούμενος άπ* αύτού τού 
άντιχειμένου σκέπτεται περί άλλου καίτοι τό προ ήμών 
παρατηρούμεν. ΠαρελΟούσης τής καταστάσεως ταύτης, 
πα|5ατηροϋμεν οτι τό αποτέλεσμα τής ένεργείας τών αι
σθήσεων ή άσήμαντόν τι έστίν ή ούδέν.

Ούσόα. τής ψυχής
•1 
η

ζαταστατοζή 
9· υπαρςις·

Έν Τραπεζούντι. Γ. Κ.

8-ο ω ρ 
Κ
λ

ι:*u)

Κλίμας.

= Λ)γική=\*?1*^ ,
’ συλλογισμοί

(συγκεκριμένη
έννοια =

η δανική
(υπερφυσική

κατανόησις

νόησις

επίγνωσις

μείνει εις τό πάιδίον ό 4 καί ή έννοια αύτού Λυδία 
λίθος. 'Ιδανικόν δε ή ιδεώδες έστι παν δ,τι ύφίστα- 
ται έν τή ιδέα μόνον, παν δ,τι δέν ύπάρχει έπί 
πραγμάτων άλλά μόνον σχηματίζεται έν τή ιδέα 
τού άνθρωπου καί τό όποιον δυσκόλως δύναται νά 
φαντασθή πας τις παρά μόνον ποιητής (έν σημα
σία) συνάμα δέ καί νά έκφράση διά τού λόγου και 
μόνον ποιητής ή χειρ ζωγράφου καί τέλος Υπερφυσι
κοί έννοιαι, αίτινες καί θρησκευτικοί καλούνται, είσιν 
έκείναι άς ό άνθρωπος δέν θά ήδύνατο άφ’ εαυτού νά 
συλλάοη, έάν μή άπεκαλύπτοντο αύτώ ύπό τού θεού, 
καί άς ίνα έννοήση πρέπει νά πιστεύση.—Ύπερφυσικαί 
έννοιαί είσιν έκείναι αί πεποιθήσεις παντός άνδρός καί 
λαού πιστεύοντος δτι ύπάρχει έν ”Ον, δπερ εν τή πα- 
νσοφία του έδημιούργησε (έκτισε) τά πάντα.

Έξητάσαμεν πάσας τάς βαθμίδας μέχρι τών έν- 
νοιών, δπου είδοαεν δτι αί έννοιαι ύποδιαιοούνται εις 
4 μέρη. Μάς ύπολείπεται ήδη μία βαθμίς, ήτις εί
ναι καί ή άνωτάτη δηλ. ή έποπτεία, δι’ ής παν άν- 
τικείαενον καθίσταται ούσία τής ψυχής : άλλαις λέ- 
ξεσιν ή έποπτεία είναι ή καταστατική νπαρζις τής 
ψυχής, ήτις άντικειμενοποιούσα παν άντικείμενον ώς 
εαυτόν, έποπτεύει αύτό καί φιλοσοφεί έπ’ αύτού. Φυ- 
σικώς έκ τής βαθμίδας ταύτης άπορρέουσιν αά κρίσεις 
καί συλλογισμοί; άτι να άπαρτίζουσι τήν λογικήν.

Έξητάσαμεν διά βραχέων τήν κλίμακα καί τάς 
διαφόρους φάσεις, ούτως είπεϊν, τής ψυχής άς λαμβά
νει μέχρις ού φθάση εις τήν έποπτείαν τού άντικειμέ- 
νου δηλ. είς τό ύψιστον σημεϊον, άφ’ ού πλέον αύτη 
δέν ένεργεί παθητικώς (δπως μέχρι τών έννοιών) άλλ’ 
ενεργεί ένεργητικώς άντικειμενοποιούσα.
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χΙΆΟησες.

ΨΓΧΙΑΤΡΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.1

ΑΙΤΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΩΝ.

’Αναπτύσσεται δέ πάσα τοιαύτη (ψυχής) πάθησις, 
αύςάνουσά τε καί έκ μικρού ποτέ είς πολύ δεινουυ.ένη, 
συνεπιδρώντος είς τούτο καί τού επιτηδεύματος ούχ 
ήκιστα, έάν τύχη άναρμόστως πρός τήν έκάστου φύ
σιν καί ξένος έχον, ώς ήδη καί έν άρχή τού λόγου 
έ λέγομε ν.

’Αλλά τής αρχικής όμως αιτίας τού κακού έλαχί- 
στην ή καί ούδεμίαν φέρει εύθύνην τό έπιτήδευμα· 
συντελεί δέ μόνον είς συμπλήρωσιν παθήσεων ήδη 
καί πρότερον ύπαρχουσών, έπωάζον μέν, ούτως είπεϊν, 
τό σπέρμα αύτών καί συνεκτρέφον είτα τήν πάθησιν, 
άλλ’ ούτε αύτήν ποτέ ούτε τό σπέρμα αύτής έκ τού 
μή όντος δημιουργούν. Καί φωράται δέ μάλιστα έν 
πολλοίς αύτό τούτο γνώρισμα καί σύμπτωμα ον τής 
παθήσεως τό έπιτήδευμα (ή άτυχής δηλονότι έκλογή 
αύτού) μάλλον ή αιτία αύτής καί άφορμή. Ούτω φέ- 
ρ’ είπεϊν παρά τοίς ναυτιΛΛομένοις καί τοίς στρατιω- 
τιχοις καί τοίς μεγα^εμπόροις εύρίσκομεν συχνήν τήν 
πάθησιν χαρά.Ινσιν την προϊοϋσαν (paralysis pro
gress) καί συχνοτέραν τήν τον χατατόνου ^Katato- 
πίβ) παρά διδασχά.Ιοις καί τοίς τών θεάτρων ΰποχρι- 
ταϊς. Πώς τούτο ; ένυπάρχ^ει άρα οίον έν τώ έπαγγέλ- 
ματί που τώ διδασκαλική ή πρώτη άρχή τής νόσου 
αύτών ταύτης ; καί έγκειται ίσως έν τώ έργω έκείνων 
(αξιωματικών καί ναυτίλλων καί έμπορων) ή άρχική 
τής παραλύσεως έκείνης αιτία; Πάντως ούχί* έπειδή 
άληθεύει μέν ότι τό έργον τού περί τά πολεμικά ά- 
σχολουμένου καί τού ναυτιλλομένου καί τών τοιού- 
των ύπερβαλλόντως καταπονεί τό τής ψυχής δργα- 
νον, καί κατατεϊρον αύτού τήν ίσχύν καί άκμήν συν
τελεί είς άνάπτυξιν τής περί ής έλέγομεν νευροπά
θειάς, άλλά ούδέποτε θά έξήρκουν πάντα ταύτα καί 
άλλα πρός αύτοΐς είς γενεσιν παθήματος μή προϋ- 
πάρχοντος ήδη καί πρότερον έν τή ιδιοφυία αύτών. 
Κατά πάν δέ τούναντίον ή νόσος ένυπήρχεν αύτοΐς 
καί πρό τής τού έπιτηδεύματος έκλογής ού μόνον δυ
νάμει άλλά καί πράγματι, καί αύτη ώς τοιαύτη 
προσώθησεν αύτούς είς τήν έκλογήν τού έπιτηδεύμα
τος όπερ καί τό μετά ταύτα τροφήν τε ικανήν τή πα- 
θήσει έδωκε πρός περαιτέρω άνάπτυξιν, καί είς νόσου 
τύπον αύτόν έξεδήλωσε.

Ή.φύσις δηλονότι τών τοιούτων (ναυτιλλ.ομένων, 
άξιωματικών καί τών τ.) δόξης καί τιμών καί ύπερο- 
χής όρεγομένη, τών δέ προσόντων, τών είς άπόκτη- 
σιν τού ποθουμένου, μή είς ικανόν εύ[7θΐρούσα, έκίνη- 
σεν αύτούς είς έκλογήν έπιτηδεύματος έκεϊνα μέν 
πάντα (τιμήν, ύπεροχήν κλπ.) καλώς ύπισχνουμένυυ, 
όντος δέ καθ’ εαυτό δυσαναλόγου πρός την εαυτών 
φύσιν καί όύναμιν- (όπερ καί τρανή άπόδειξις προϋ- 
παρχούσης ψυχοπάθειας· έπειδή έπί τή ψευδεϊ έκτι- 
μήσε. τών ιδίων δυνάμεων ψευδής έγένετο καί ή τού 
έπιτηδεύματος έκλογή)· τής δ* έκλογής άπαξ τοιαύ-

1 *1δε τεύχος ΚΖ'.

της γενομένης έπέρχεται τό μετά ταύτα καί ό άγων 
ό πρός έπιτυχίαν τού σκοπού, δυσανάλογος καί αύ- 
τός πρός τήν ιδίαν φύσιν καί δύναμιν καί τούντεύθεν 
ύπέρτονός τε καί κατάπονος· ούτως συμπληρούται 
είς τέλος τό κακόν, τής ψυχής καταπονούμενης καί 
μετ’ ού πολύ καταπιπτούσης ύπό τό δυσβάστακτον 
βάρος, ώς ίππος τις θυμοειδής μέν άλλ’ άνίσχυρος 
ύποπίπτει ύπό τό φορτίον τό πολύ. Προεκλήθη λοι
πόν ή πάλη ή άνισος αύτή τε βουλήσει καί έξ έλατη- 
ρίων καταμαρτυρούντων τήν ήδη καί έκ τού προτέ- 
ρου ύπαρξιν τής ψυχοπάθειας ής έπί τέλους κατέπε- 
σεν ό προκαλέσας θύμα.

Όμοίως δέ έ'χει καί περί τών διδασκάλων καί θεά
τρου ύποχριτών. Καί ουτοι ώς έκεϊνοι τρέπονται είς 
τό έπά.γγελμα αύτών τούτο κινούμενοι οί πολλοί ορ
μή υ.έν τινι άκατασχέτω πρός τό διακριθήναι τών 
άλλων καί διαπρέψαι, κακώς δέ καί ήμαρτημένως 
τήν ιδίαν φύσιν καί δύναμιν ύπερτιμώντες* καί άνα- 
*λαμβανομένου τού άγώνος έλαφρά καί ημαρτημένη 
γνώμη, τό άνισον έπειτα τής πάλης, τής πλήρους 
ύπερκοπώσεων καί δυσχερειών και περιπετειών καί 
πικριών (άτινα πάντα άλλφ τιν: κοπώσεις μόνον θά 
ήσαν· καί ήδεΐα μέν ένασχόλησις αί πικρίαι έκείνων, 
παιδικί δέ αί δυσχέρειαι καί περιπέτειαι), κατατεϊ
ρον τό τής ψυχής οργανον καί καταπονούν αύτό, κα
ταβάλλει αύτό είς τέλος, καί αίφνης ή μηχανή ή τέ
ως πυρετωδώς έργαζομένη ΐσταται άκίνητος, βλαβεϊ- 
σα καί κατατριβεΐσα ύπό τής δυσαναλόγου προς τόν 
άτμόν καί τήν λοιπήν αύτής κατασκευήν έργασίας.

Συντελεί λοιπόν καί διατίθησιν είς οίανδήποτε ώ- 
ρισμένην ψυχοπάθειαν ή φρενοβλάβειαν ούχί τό έπάγ- 
γελμα αύτό καθ’ εαυτό· άλλ* ή ιδιοφυία μάλιστα ή
καί πρότερον ύπάρχουσα καί άρχουσα, ήτις καί ώς 
πρώτη δύναμις αύτή έκίνησεν είς τούτου ή έκείνου 
τού έπιτηδεύματος τήν άτνχη εκλογήν. Έν πάσι δέ 
τούτοις τοίς περί έπιτηδεύματος είρημένοις εύρηται 
καί ο λόγος ό εύκρινών τό λυτυηρόν φαινομενον ότι έν 
τή στατιστική τή περί φρενοβλαβών, τή κατά έπαγ- 
γέλματα, οί τά ελευθέρια λεγόμενα έπιτηδεύματα 
μετερχόμενοι (γράμματα, κλλάς τέχνας, έμπόριον, 
κτλ.) αύτοί προεςάρχουσι πάντων. Ούτως κατά τόν 
διάσημον ψυχίατρόν G. V. Mayr έπί πληθυσμού δέ-

ογούντων
χα χιλιάδων άναλογούσι
Διδασκάλων μέν καί καλλιτεχνών καί φιλολ
καί κληρικών καί τών τοιούτων . . . 
Έμπορων δέ καί ύπαλλήλων .... 
Τεχνιτών δέ καί χειρωνάκτων . . . 
’Αγροτών δέ..........................................

Προορίζυυσι δηλονότι εαυτούς είς 
έλευθέρια οί νοημονέστεροι μέν κατά

παράφρονες 14
‘ 8

» 7
)> 6

έπαγγέλματα τά 
φύσιν, άλλ’ έπί-

σης κατά φύσιν εύπαρορμώτεροί τε καί εύπαθέστεροι· 
είς δέ τήν γεωργίαν καί χειρωναξίαν λείπονται ώς εί- 
κός αί βραδείαι καί νωθρότεραι φύσεις, άλλ’ άκριβώς 
έκ τούτου καί δυσπαθέστεραι.

Επιδρά δέ είς γένεσιν καί άνάπτυξιν καί δείνωσιν 
παθήσεων ψυχικών καί τού χολιτισμον ό βαθμός ούχ 
ήλιστα. "Οσω άνώτερος ό βαθμός τού έκπολιτισμού 
παρά τινι λαώ, τοσω μείζων ύπάρχει παρ’ αύτώ καί
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ό τών παραφρόνων και φρενοπαθών άριθμός· τοϋτο 
κυροϋται ύπό παρατερήσεων στατιστικών ακριβών. 
Και όσω δυσχερέστεραι καί βαρύτεραι αί συνθήκαι αί 
κοινωνικά! ύφ’ Άς διεξάγεται ό τοϋ βίου άγων, ώς καί 
οί καιροί ύφ’ οΰς βιοϋμ.3ν Qeocv τύχωσι π. χ. ταραχω- 
δέστεροι καί έπιπλοκώτεροι ή συνήθως ό'ντες), τόσω 
μείζων προβάλλει ή τε άφορμή καί ό κίνδυνος πρός πα
θήσεις ψυχικάς. Καί βεβαίως ! Έπειδή έ.θ’ άν ό τοϋ 
βίου άγων εκτραχύνεται, αί δέ συνθήκαι, εις άς ύπο- 
βάλλεται έκαστον τής κοινωνίας μέλος πρός διϊσχυ- 
ρισμόν τοϋ Έγώ, ώσι δυσπολέμετοι, οί δέ συναγω- 
νιζόμενοι καί διαγωνιζο'μενοι πολλοί, ό δέ άνταγωνι- 
σμός δριμύς, τά όπλα οξέα, ή μάχη διαρκής καί ά- 
μείλικτος καί έντεχνος, τί τό άπορον ότι ο άσθενέ- 
στερος άποχωρεΐ έπί τέλους τής κονίστρας ταύτης 
ήττων αύτής γινόμενος ; ή τί ότι καί καταπίπτει επ’ 
αύτοϋ τοϋ σταδίου, καταβλεθεί» πρό τοϋ ίκανωτέρου 
αύτός καί συντρίβεις;

Έκεϊ δέ έπί τών άγρών συμβαίνει πάν τουναντίον' 
τούτοις. Αύτοϋ καί μέτρια τις ίκανότες ύφίσταται 
ούχ ήττον ού μόνον φαινομένε άλλά καί ούσα προσω- 
πικότες πλήρες, έπαρκοΰσα δελονότι είς τάς άςιώ- 
σεις τής έν ή άγωνίζεται κοινωνίας. Καί τής μέτριας 
τις έλάσσων φύσις έξακολουθεϊ αύτοϋ προβάλλουσα εις 
τό έμφανές έπί μακράν, καί μέχρι τέλους πολλά
κις τής σταδιοδρομίας, ώς τις τών δρώντων ούχ ή
κιστα πάντων αύτος, έν ώ ζή κόσμω—ώς χηνοβο- 
σκο’ς π. γ. τέλειος, ώς ποιμήν ώσαύτως, ώς βουκό
λος καλός κλπ. κλπ.—έπειδή ή άξια αύτοϋ (τοΰ ψυ
χικού δηλ. οργάνου αύτοϋ) δέν δοκιμ-άζεται πέραν 
τών χηνών καί πέραν τών βοών καί προβάτων ά περι
θάλπει· έάν δέ ό αύτός άνθρωπος έζη έν τινι πόλει 
βιομηχάνω ε έμπορική, ώς 3ιομήχανος αυτός ε ώς 
έμπορος ή ώς ύπάλληλος γραφείου έμπορικοϋ, είς τινα 
θά περιέπιπτε τύχην ; βεβαίως άπό πολλοϋ θά διε- 
γράφετο τών ύγιών. Ιδού λοιπόν πώς τά θύματα 
προβάλλουσι πλείονα, ένθα καί ό πολιτισμός ύψηλο- 
τερον ϊσταται, έπιβάλλων καί τά καθήκοντα μείζω 
καί ανταγωνισμόν πολύν, καί αξιών καί γνώσεις καί 
ικανότητα καί δεξιότητα νού μείζονα, καί διηνεκώς 
πονεΐν, (τόν νοϋν πρό πάντων) καί διενεκώς παράγειν, 
καί βελτιοϋν, καί βελτιοϋσθαι καί προάγειν καί προά- 
γεσθαι κλπ. κλπ. (’Ακολουθεί’ τό τέλος).

Β. Λουςης, ιατρός.
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ΕΡΩΣ ΗΓΕΜΟΝΟΣ 
(ΐιήγημα ιστορικόν) 1

Ό Γουσταϋος Άδόλφος, βασιλεύς τής Σουηδίας, ό 
πεσών κατά τήν μάχην τοϋ Αούτζεν, τώ 1632, ού 
μόνον ήτο τολμηρός μαχητής, άλλά καί σοφός καί 
νουνεχής ήγεμών. Έλεγεν ότι, τώ κλεθέντι νά χρη- 
σιμεύση ώς αρχηγός τοΰ λαοϋ του, άπαραίτητός έ
στιν ή γνώσις τών άνθρώπων, καί ότι ή γνώσις αυ
τή άποκτζται μόνον διά τής προσωπικής γνωριμίας

1 Μετεφράσθη έκ τής Γαλλικής ύπό τοϋ έν Ταϊγανίφ 
κ. Κ. Σ. Κοκόλη.

μεθ’ όλων τών τάξεων τοϋ λαοϋ. Συχνάκις ό Γου- 
σταΰος Άδόλφος, μετημφιεσμένος ένεφανίζετο έν τφ 
πλήθει, καί έμάνθανε τάς ιδέας, έξεις καί χρείας τοϋ 
λαοϋ. Περί τής ζωής τοΰ Γουσταύου Άδόλφου πολ
λά περίεργα επεισόδια έφθασαν άχρις ήμών. Ή πρός 
τόν Άστιέρνον φιλία αύτοϋ καί ό πρός τήν Ίγκέρδαν 
Ζάλστρομ έρως μαρτυροϋσι περί τής μεγαλοψυχίας 
καί αύταπαρνησίας αύτοϋ.

Έν κυνεγίφ ποτέ ευρισκόμενος, ό βασιλεύς άπεμα- 
κρύνθε τών συνοδευοντων αύτόν καί έφθασεν είς ά
γνωστον τελείως αύτώ μέρος. Ού μακράν τοϋ δά
σους είδε μικρόν τι χωρίον. Πλησιάσας πρός αύτό, ό 
βασιλεύς είδε δύο άνδρας, ών ό μέν έπιμελώς ώρυττε 
τήν γήν, ό δέ συνεβούλευε τόν πρώτον νά παύση 
έργαζόμενος.

Περιεργείζ κινούμενος ό βασιλεύς έστη όπισθεν τοϋ 
περιφράγματος καί ήκροάζετο.

— ’Αρκεί, γεΐτον Άστιγκ, άντήχησεν ή φωνή τοϋ 
έργαζομένου. Έγώ είμαι άρκετά εύρωστος, θά έργα- 
σθώ καί δι’ έμκυτόν καί διά σέ. Σύ, βλέπεις, είσαι 
άσθενής, λοιπόν πήγαινε νά ήσυχάσγ,ς. "Οταν παύ- 
σω σκάπτων, θά σέ φωνάζω και τότε θά σπείρης. 
Αύτό δέν είνε κοπιαστικόν,—δέν είνε όπως τό σκάψι- 
μον. Τό έργάζεσθαι διά καλόν φίλον, δέν δίδει κόπον.

— Λαμπρός νέος ! έσκέφθη ό βασιλεύς. Τοιοϋ- 
τος Φίλος είνε πράγματι θησαυρός. Κυβερνώ τοι- 
οϋτον μέγαν λαόν, ίσταμαι έπί τής κορυφής τής ε
ξουσίας καί άληθώς μοί φαίνεται ότι πρέπει νά φθο
νήσω τόν χωρικόν τούτον !

Ό βασιλεύς έπλησίασε τώ νεανία, όστις έξηκο- 
λούθει έργαζόμενος.

— Θ’ άγαπάς, ώς φαίνεται, πολύ τόν γείτονα, σου;
— Ώ ναί, κύριε κυνηγέ ! άπήντήσεν ούτος εύθύ- 

μως, μή ύποπτευόμενος πρός ποιον ομιλεϊ.
— Καί θά τώ έδιδες ευχαρίστως όλα, έάν είχεν 

άνάγκην ;
— "Ολα ; έπανέλαβεν ό χωρικός. Αύθέντα μου, 

αύτό θά ήτο πολύ. Δέν θέλω νά ψευσθώ. Τά τρία 
τέταρτα, έξ όσων έχω θά τά έδιδον. Άλλ’ έάν είχε 
μεγάλην ένδειαν, πολύ πιθανόν ότι θά τώ έδιδον 
καί τό τελευταϊον τέταρτον. Έγώ δέν έχω ούτε γυ
ναίκα, ούτε τέκνα, οί γονείς μου πρό πολλοϋ άπέ- 
θανον, έχω δέ, ιδού, δύο ύγιεΐς χεϊρας, καί θά έ- 
τρεφόμην.

— Είσαι πολύ καλός, είπεν ό βασιλεύς, πώς ονο
μάζεσαι ;

— Άστιέρνος, άπήντήσεν ούτος.
— ’Ιδού λάβε δι’ ένθύμιον καί άμοιβήν, είπεν ό 

βασιλεύς δίδων αύτώ βαλάντιον.
— Δι’ άμοιβήν ; ήπόρησεν ό χωρικός. Δέν δύνα

μαι νά τό λάβω. Διατί νά άμειφθώ ; Τό βοεθεΐν 
τόν φίλον έν ανάγκη—είνε καθήκον έκαστου. Ήμείς 
οί κάτοικοι τών χωρίων κρίνομεν άλλως παρά οί τών 
πόλεων, νομ,ίζω δμως ότι όχι χειρότερα αύτών.

Ό Βασιλεύς άπήλθεν, ό δ’ Άστιέρνος ήρξατο έρ
γαζόμενος, καί συνομιλών μετά τοΰ Άστιγκος, έθαύ- 
μαζεν όλως ότι οί κατοικοϋντες τάς πόλεις ούδόλως
έννοοϋν τήν φιλίαν.

Μετά τινας ήμέρας πρός τον Τόρμπερν Άστιέρνον 
άφίκετο κύριός τις μετά διαταγής όπως ούτος έμφανι- 
σθή είς τά έν Στοκχόλμη άνάκτορα. Ό Άστιέρνος 
ήρξατο λέγων, ότι κατά πάσαν βεβαιότητα θά συνέ
βη λάθος τι- δέν είχεν αιτίαν νά μεταβή αύτοθι, όπου 
μάλιστα δέν θά ήξευρε ούτε νά περιπατήση.

— Έάν ήσαι ό Τόρμπερν Άστιέρνος, είπεν ό έλ- 
θών αυλικος, καί έάν έχης φίλον όνομαζόμ.ενον "Α- 
στιγκα, όστις ήτο άσθενής ποό μιας εβδομάδας, 
καί διά τόν όποιον είργάσθης πλησίον τοϋ περιφράγ
ματος, καί έάν μετά σοΰ συνωμίλησε τότε άγνωστος 
τις κυνηγός, τότε βεβαίως ή διαταγή άφορζ σέ.

— Έγώ έν τούτοις δέν έχω τίποτε νά φοβεθώ 
τούς εν τοίς άνακτόροις αύθέντας. Επιτρέψατε' μοι 
μόνον νά ένδυθώ καί πηγαίνομεν, είπεν ό Άστιέρνος.

Έν τώ μεταξύ, τό ώραϊον όχημα έκίνησε τήν κοι
νήν περιέργειαν έν τώ χωρίω. Συνηθροίσθη πλήθος 
περιέργων πρό τής οικίας τοϋ Άστιέρνου. Ενταύθα 
ήλθε καί ο Άστιγκ, όστις, ιααθών πεοί τίνος πρό
κειται, είπε τώ φίλφ του·

— Μόνος δέν φεύγεις άπ’ έδώ, ήξεύρω διατί σέ 
απάγουν. Έν τή πόλει έμαθον ότι έφονεύσαμεν άγρι- 
οχοιρον, όστις είσήρχετο είς τό περίφραγμά μου. Καί 
επειδή πρώτος έγώ έπυροβόλησα, άμφότεροι όφείλο· 
μεν νά όώσωμεν λόγον. Έρχομαι μαζε σου.

— Άλλ’ ήμείς έπλερώσαμεν τό προ'στιμον, άπήν
τεσεν ό Άστιέρνος. Όχι, κάτι άλλο θά ηνε.

— Έν πά.σε περιπτώσει δέν θ’ άποχωρισθώ σοΰ. 
Έάν σέ φυλακίσουν άκομε καί έγώ θά έλθω έκεΐ. Έγιύ 
εφονευσα μετά σοΰ. Πίστευσον ότι όλα είνε διά τόν 
φονευθέντα χοίρον. Άλλως τί άνάγκεν είχεν ό κύριος 
εκείνος νά ομιλήστ) μαζή σου καί νά έρωτήσε άκόυ.ε 
τό όνομά σου. Πεγαίνω νά ένδυθώ καί άμέσως έπι- 
στρέφω.

Ό έλθών διά τόν Άστιέρνον είπεν ότι, διετάχθε 
νά οδεγήσν) μόνον τόν ένα. Άλλ’ ό Άστιγκ έπέμενεν 
επαναλαμβάνων ότι είνε φίλοι παιδιοθεν καί ότι δέν 
θά τόν έγκαταλείψε μόνον.

Καθ’ οδόν ή συνομιλία ήτο περί τής προσκλήσεως 
τοϋ Άστιέρνου. Ό Άστιγκ έσπευσε νά διαβεβαιώσε 
τον φίλον του, ότι αιτία τής προσκλήσεως ταύτες 
ήτο ο φονευθείς άγριόχοιρος. Ό συνοδεύων αύτούς αύ· 
λικος απεσύρθε είς τήν γωνίαν τοϋ οχήματος καί ποο- 
σεποιήθε τόν κοιμ.ώμ.ενον. «

Έν Στοκχόλμ·/;, άμφοτέρους τούς φίλους ώδήγε- 
σαν είς τ’ άνάκτορα. Παραυτίκα έφθασεν ό θαλαμε
πόλος ΐνα όδεγέσγ τόν Άστιέρνον παρά τώ βασιλεΐ. 
Οι φίλοι, ιδοντες τήν πλουσίαν αύτοϋ ένδυμασίαν, έ- 
ξέλαβον αύτόν βασιλέα καί έγονυπέτεσαν. Ούτος ό- 
μ.ως γελών έξήγαγεν αύτούς τής άπάτες καί είπεν : 
είμαι διατεταγμένος νά όδεγήσω παρά τώ βασιλεΐ 
τόν Άστιέρνον : άγωμεν, νέε, μή φοβοϋ, ό βασιλεύς 
ήμ.ών είνε λίαν άγαθο'ς.

Ό Γουσταϋος Άδόλφος έδέχθε τόν Άστιέονον 
εν τώ Γρζφείω αύτοϋ. Ό Τόρμπερν άνεγνώρισεν 
εν τώ προσώπω τοΰ βασιλέως τόν συνομιλήσαντα 
μετ’ αύτοϋ κυνεγόν ούδόλως όμως έφοβήθε έκ τού
του. Τώ βασιλεΐ προεγουμένως διεγήθεσαν τήν ιστο

ρίαν τών δύω φίλων. Γελών ήρώτεσε τόν Άστιέονον.
— Είς τί έπταισας μετά τοϋ Άστιγκος καί Φοβεί

σαι τήν τιμωρίαν ;
— Ζετώ έλεος δι’ έμαυτόν καί τόν γείτονά μου, 

είπεν ούτος κλίνων τό γόνυ.
Δέν θά παρζβώμεν πλέον τούς νόμους τής θήοας. 

Καί εν τούτοις εφονεύσαμεν τόν κάποον ούχί πρός σφε- 
τερισμόν, άλλά διότι πάντοτε έσκαπτε τήν καλλιεο- 
γεμένεν γήν μας.

— Καλά άπήντεσεν ό βασιλεύς. "Ενεκα τούτου 
σάς κζτεδίκασαν είς προ'στιμον καί τώοα είσθε άθώοι. 
Και ποϋ είνε ό φίλος σου Άστιγκ ;

— Είνε είς τόν πρόδομον καί περιμένει νά μάθε 
τό άποβζσόμενον.

-Άκουσον προσεκτικώς, Τόρμπερν Άστιέρνε, τί 
θά σοι εϊπω. Τοϊς βασιλεϋσι χρειάζεται άνθοωπος όσ- 
τις άνευ φόβου νά λέγε αύτοϊς παρρεσία ν.όνεν τήν 
άλήθειαν. Σ’ έξετίμεσα καί φθονώ τόν φίλον σου Ά- 
στιγκα. Θέλεις νά γίνης έπίσες καί φίλος μου ; θά 
σέ προσλάβω έν τοϊς άνακτόροις καί θά διατάξω νά 
επιλεφθώσι τής έκπαιδεύσεώς σου. ’Έν υ.ο'νον θά έπε- 
θύμουν, νά μή διαφθαργ ή καρδία σου, καί νά μοί λέ- 
γγς πάντοτε τήν άλήθειαν. Δύνασαι νά μοί ύποσχε- 
θγς τοϋτο ;

Οί λόγοι, τοϋ βασιλέως συνεκίνεσαν βαθέως τόν χω
ρικόν. Μετά τινα σκέψιν είπε·

— ΤΙ ύπζκοή τώ βασιλεΐ μου εινε καθήκον μ,ου. 
Ουχί μετ’ εύχαριστήσεως άφίνω τόν οίκίσκον μου έν 
τώ χωρίω καί τήν ζωήν έκείνεν συνείθισα πολύ, είς 
αύτήν. Άλλ’ ή Ύμετέρα Μεγαλειότες δύναται νά βα- 
σισθή έπ’ έμοϋ. Έάν δέν φανώ άξιος, έν πάση περι- 
πτώσει έχω τήν καλύβεν μου έντώ χωρίω καί πάλιν 
γενήσομαι χωρικός. Έάν όμως μοί είναι πεπρωμένον 
νά ήμαι πλ.εσίον τοΰ βασιλέως μου, τότε παρακαλώ 
νά μή μ’ άποχωρίσετε τοϋ Άστςγκος.

— ©ζ φροντίσω περί αύτοϋ, εϊπεν ό βασιλεύς. Τώ
ρα πήγαινε, άλλά μ.ή είπες ούδενί περί τής συνομι
λίας μ.ας.

Ό Άστιέρνος μετέβε πρός τόν περιμένοντα αύτόν 
"Αστιγκα. Είτα έγευμάτισαν άμφότεροι καί έπέστρε- 
ψαν είς τό χωρίον. Συμ,φώνως τή δοθείσε ύποσχέσει, 
ό Άστιέρνος είς ούδένα είπε περί τής συνομιλίας του 
μετά τοϋ βασιλέως.

Μετά παρέλευσιν εβδομάδας, ό Άστιέρνος διευθύν- 
θε είς Στοκχόλμεν. Ούδείς ήγνο'ει πλέον ότι ό ζ- 
πλοϋς χωρικός άπήλαυε τής εύνοιας τοϋ βασιλέως. 
Πάντες ήπόρουν καί έκαστος έκρινε διαφοροτρόπως. 
Έν τγ αύλή, ό Άστιέρνος ήρξατο σπουδάζων τάς διά
φορους έπιστήμας, διδασκόμενος ύπό λογιών άνδρών. 
Κατά τάς έλευθέρας ώρας ό βασιλεύς προσεκάλει αύ
τόν καί συνδιελέγετο ρ.ετ’ αύτοϋ.

Ή άπροσδόκετος εύνοια κζί εμπιστοσύνη τοϋ βασι- 
λέως ούδόλως διέφθειραν τόν άγαθόν Άστιέρνον. Ού
δέποτε έλεσμ.όνει τίς ήτο καί παρέμεινε πιστός φίλος 
τοϋ Άστιγκος : «Έάν ίδης έν έμοί μεταβολήν τινα, 
έλεγεν ο Άστιέρνος τώ φίλω του, είπέ μοι περί τού
του μετά τΛιρρεσίας, καί πάλιν γενήσομαι ό πρφεν.» 
Πράγματι δέ ή συμπεριφορά τοϋ εύνοουμένου ήτο ζ- 
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μεμπτός. Καί αύτοί μάλιστα οί αύλικοί συνεχώρουν 
αύτώ τήν παράδοξον αύτοΰ άνύψωσιν καί είλικρινώς 
έτίμων αύτόν.

Ό Άστιέρνος προσελήφθη είς τά ανάκτορα τώ 
1617· τώ 1619 έγένετο άρχι θαλαμη πόλος τοΰ βασι- 
λέως, ιππότης, καί προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ λο
χαγού τής φρουράς. Κατά τό αύτό έτος ό καγγελά- 
ριος κόμης Άξελ—Αιλιέ έδωκε μέγαν χορόν μετημ- 
φιεσμένων, είς δν παρέστη καί ό βασιλεύς μετά τής 
άκολουθίας του. Μία προσωπιδοφόρος προσείλκυσε τήν 
γενικήν προσοχήν διά τό εύάρμ.οστον άνάστημα καί 
τήν εύγένειαν τών τρόπων της. Ότε δέ άφήρεσε τήν 
προσωπίδα, πάντες έξεπλάγησαν έκ τής ασυνήθους 
καλλονής της.

Ό βασιλεύς Γουσταΰος Άδόλφος έπίσης κατεγοη- 
τεύθη έκ τής καλλονής τής νεάνιδος. Παρεκάλεσε 
τόν Άστιέρνον νά μάθν) τίνες ήσαν οί γονείς της. Έ
μαθαν δέ δτι ήτο θυγάτηρ τοΰ βαρώνου Ζάλστρομ, 
διάγοντος μονήρη βίον έν τώ κτήματί του. Οί γονείς 
έζεπαίδευσαν τήν νεάνιδα μακράν τοΰ θορυβώδους με
γάλου κόσμου, θέλοντες νά προφυλάςωσιν αύτήν τών 
σκανδάλων καί θορύβων τής κοινωνικής ζωής. Ό εί- 
κοσιπενταετής βασιλεύς, ό ισχυρός μονάρχης, ό αν
δρείος μαχητής έν τοίς πεδίοις τών μαχών, ό νου
νεχής άνθρωπος, ήττήθη ύπό τών μαγευτικών ο
φθαλμών τής κόρης.

Ήμέρας τινάς μετά τόν χορόν ό βασιλεύς είπε τώ 
Άστιέρνφ :

— Ό πρός τήν νεάνιδα έρως ούτε ύπνον, ούτε η
συχίαν μέ άφίνει. Τοιαύτη καλλονή βεβαίως θά κατέ- 
χγΐ καί άρετάς. Ύπζγε πρός τούς γονείς της καί εί- 
πέ δτι έπιθυυ.ώ νά ζητήσω παρ’ αύτών είς γάμον τήν 
θυγατέρα των. Σοί έμπιστεύομαι τήν ύπόθεσιν ταύτην 
ώς φίλος. Δέν θέλω δμως νά λάβω τήν συγκατά- 
νευσίν της μόνον διότι είμαι βασιλεύς. Κάλλιον νά 
στερηθώ τής εύτυχίας, ή νά απολαύσω ταύτης, ούχί 
διά τής προσωπικής έκλογής της, άλλά μόνον διά 
τής βασιλικής· επιθυμίας μου.

Ό Άστιέρνος εϊπερ τις καί άλλος, ήτο κατάλλη
λος νά έκπληρώση τήν έντολήν τοΰ βασιλέως. Άλλ’ 
ή νεάνις καί έπ’ αύτοΰ ένεποίησε βαθεϊαν έντύπω- 
σιν, ό δέ λόγος τοΰ βασιλέως έτι μάλλον έπέρρωσεν 
αύτήν. Ό απεσταλμένος τοΰ άνακτος έγένετο φιλο- 
φρόνως δεκτός παρά τοΰ βαρώνου Ζάλστρομ. Έπί τώ 
άγγέλματι δέ τής έπιθυμίας τοΰ βασιλέως οί γονείς 
τής νεάνιδος κατενεθουσιάσθησαν.

Άλλως δμως έδέχθη τήν ε’ίδησιν ταύτην ή ωραία 
Ίγκέρδα. Έθλίβη, έταράχθη, καί έδυσκολεύετο ν’ ά- 
παντήστ). Δέν άνέμενε τοΰτο ο Άστιέρνος.

— Τί οφείλω νά είπω τή αύτοΰ Μεγαλειότητι; ή 
ρώτησε. Σκέφθητε δτι μόνον ό έρως καί ή πρός ύμζς 
ύπόληψις τοΰ βασιλέως παρορμώσιν αύτόν νά σάς 
ζητήστ; εις γάμον.

Οί μαγευτικοί, λαμπροί οφθαλμοί τής νεάνιδος είς 
τούς λόγους τούτους έπληρώθησαν δακρύων, άλλά ν’ 
άποκριθή δέν ήδύνατο.

— Τό άπροσόόκητον τής χαροποιζς είδήσεως βα- 
θέως έζέπληξεν αύτήν. Είνε άκόμη παιδίον, έξεπαι- 

δεύθη έν τώ χωρίω, πρέπει νά τή δοθή καιρός, νά συ
νάρμοση τάς ιδέας της, είπεν ό βζρώνος. Ύπαγε είς 
τό δωμάτιον σου, φιλτάτη μου, καί έχεις καιρόν νά 
σκεφθής. Ίίδώ δέν χωρεϊ βία, άς γίνν) δπως ή καρ- 
όία σου θελήση.

Ή βαρονίς ούδέν. ήδύνατο οριστικόν νά ε’ίπη τώ 
έμπεπιστευμένω φίλφ τοΰ βασιλέως. Τήν σύγχυσιν 
τής θυγατρός της άπέόωκεν είς τήν άγνοιαν τών τοΰ 
κόσμου. Άλλά έν τή συγχύσει της θελκτικωτέρα έφά
νη ή νεάνις τώ Άστιέρνω.

Μετ’ άνυπομονησίας άνέμενεν ό βασιλεύς τήν έπι- 
στροφήν τοΰ εύνοουμένου του, δστις μετ’ άκριβείας ά- 
νέφερε τό άποτέλεσμα τής άποστολής του μή παρα- 
λείψας τήν σύγχυσιν καί τήν ψυχρότητα τής Ίγκέρδης.

Τό πρόσωπον τοΰ βασιλέως έσκιθρώπασε. Τό βασι
λικόν στέμμα δέν δύναται βεβαίως νά κινήση έρωτα, 
είπε. Τί μέλλει γενέσθαι έάν δέν τή άρέσκω, ή έάν έ 
χω εύτυχή άντεραστήν !

Ό Άστιέρνος προσεπζθησε νά καθησυχάση τόν βα
σιλέα. Ένετάλη έκ δευτέρου νά συνομίλησα) μετά τής 
νεάνιδος. Ούχί παρά τών γονέων, άλλά παρ’ αύτής 
τής ιδίας ήθελεν ό βασιλεύς ν’ άκούσγι έξηγήσεις.

Ό Άστιέρνος έξεπλήρωσε τήν διαταγήν. Συνομί
λησε καί πάλιν μετά τών γονέων καί τής νεζνιόος, 
άλλ’ ή άπζντησις ήτο άνεπαρκής. Είς δλας τάς πα
ραστάσεις περί τής λαμπρότητας τοιούτου συνδέσμου, 
αύτη άπεκρίνετο παοακλητικώς νά τή δοθή καιρός 
πρός σκέψιν. Άλλ’ έκτοτε ήρξατο κλαίουσα καί θλι- 
βομένη. Ό Άστιέρνος έξ άλλου ήρξατο έμφοβως ν’ ά- 
νζλύγι τά αισθήματα του, άτινα μετά τρόμου είδεν 
δτι ήσαν προδοτικά τής δηλωθείση; αύτώ έμπιστο- 
σύνης.

Έν τούτοις ό Γουσταΰος Άδόλοος έσκέπτετο τάς 
προετοιμασίας διά τόν προτασσόμενου γάμον. Μετά 
κόπου ό Άστιέρνος κατώρθωσε νά κατευνάσ·/) τήν ο
ξύτητα τοΰ έρωτευμένου μονάρχου. Ό βασιλεύς ήρ
ξατο ύποπτευόμενος καί φοβούμενος τήν κακήν διε
ξαγωγήν τής ύποθέσεως ταύτης.

— Άστιέρνε, δέν μ’ ζγαπζ, δέν άπατώμ,αι, καί 
τοι άχρι τοΰόε ήγνόουν τί έστι έρως. Αισθάνομαι δτι 
άγαπά άλλον. Άλλά τίς ούτος, τίς τολμά νά μοί 
τήν άντιποιήται ; ’Οφείλεις νά μάθγς τοΰτο, άνέ
κραξεν έν οργή ό βασιλεύς, καί ομνύω είς τόν θεόν 
δτι θά πληρώσν) διά τήν αύθάδειζν του !

— Έάν αί ύπόνοιαι τής Ύμετέρας Μεγαλειότητας 
ήσαν βάσιμοι, άπήντησεν ό Άστιέρνος, θά ήτο άδι
κον τό έκδικεΐσθαι άθώον. Απαιτήσατε παρ’ έμοΰ 
νά λέγω ύμίν πάντοτε τήν άλήθειαν. Οί λόγοι ούτοι 
δέν είνε βασιλικοί, είνε λόγοι άνάξιοι τής ύψηλής εύ- 
γενείας τοΰ Γουσταύου Άδόλφου.

Πρό τοΰ αύστηροΰ καί εύθε'ως βλέμματος τοΰ Ά- 
στιέρνου, ό βασιλεύς έχαμήλωσε τούς στίλβοντας ο
φθαλμούς του.

—Έχεις δίκαιον, Άστιέρνε, είπεν ό βασιλεύς μ,εζχ 
μικράν σιωπήν. Τό πάθος μ’ έ£ίχσε νχ λησμονήσω 
έμαυτόν, καί έταπεινώθην σκεφθείς περί άδικίας καί 
βίας. Διατί άλλος νά μ.ή ήνε εύτυχής δπως έγώ ; 
έξηκολούθησε θλιβερώς. Ό,τι δοκιμάζω είνε άνυ- 

πόφορον. Υποπτεύομαι δλους, καί σέ άκόμη, Ά
στιέρνε.

— Μεγαλειότατε, ύποθέτετε έμέ ζξιον. . . .
— Μή μέ διακόπτης, άνέκραξεν ό βασιλεύς. Δέν 

έχω αιτίας νά μή σ’ έμπιστεύωμ.αι. Είς τήν άφοσίω- 
σίν σου ίσως θά όφείλω τήν εύδαιυ.ονίαν τής ζωής 
μου. Άλλ’ ό έρως ούτος μέ βασανίζει καί μέ φο
νεύει, αύτός έμαυτόν δέν έννοώ. Άφες με μόνον.

Άποσυρθείς είς τό δωμάτιον του ό εύνοούμενος 
τοΰ βασιλέως ήρςατο σκεπτόμενος τήν θέσιν του.

— Ό βασιλεύς καί εύεργέτης μου μέ υποπτεύεται, 
καί ή ύποψία αύτη είνε δικαία. Ό βασιλεύς χίσΟχ- 
νεται άντεραστήν, άλλά τίς ούτος ; Άνθρωπος τόν 
οποίον άνύψωσεν, εύηργέτησε, καί τόν οποίον άπεριο- 
ρίστως έμπιστεύεται. Καί τόν εύγενέστατον τοΰτον 
τών μοναρχών είμαι έτοιυ.ος νά θυσιάσω τώ έρωτί 
μου ! Όσω καί ζν προσεπάθησα νά κρύψω άπ’ έμοΰ 
τά αίσθήματά μου, άλλά τήν άγαπώ έμπαθώς, προς- 
εύχομαι είς αύτήν, καί—προδίδω τόν βασιλέα ! Άλλ’ 
όχι, ό έρως ουτος είνε τό άπόρρητόν μου. Δι’ ούόε- 
νός λόγου, δι’ ούδενός βλέμματος δέν θά φα.νε.'ώσω 
τή νεάνιοι, δτι τό πρός αύτήν πάθος μου παρ’ ολί
γον νά μέ καταστήση προδότην.

Αύθημερόν μετέβη είς τό μέγζρον Λεφστέ, ένθα ύ- 
πεδέξαντο αύτόν ώς φίλον. Άπό τινων εβδομάδων 
δέν είχεν ίδει τήν Ίγκέρδαν, κζί εύρεν αύτήν άσθενή 
τελείως, τούς δέ γονείς της έν άνησυχίζ καί φροντίσι.

— Τί βλέπω ■ είπεν έκπληκτος ό Άστιέρνος. Τό 
άνθηρόν, εύθυμον πρόσωπον σας κατέστη δλως σο
βαρόν, τά δέ χείλη σας άπέμαθον τό μειδίαμα. Τί 
θά ε’ίπη ό κυριάρχης μου βλέπων υμάς τόσον μελαγ
χολικήν, υμάς, τήν οποίαν άποθεόνει, καί ή συγκα- 
τζθεσις τής οποίας θά καταστήση αύτόν εύτυχή;

■— Νομίζετε δτι ή υ.εταβολή τήν όποιαν εύρί- 
σκεται είς έμέ, δύναται νά κινήση τόν οίκτον τοΰ βζ- 
σιλέως ; ήρώτησεν ή Ίγκέρδα.

— Δέν μ’ έννοήσατε, είπεν ο Άστιέρνος. Τίς τυ
χών τής εύτυχίας νά εϋρίσκηται πλησίον σας, όύνα- 
ται νά μή συγκινηθή έκ τών βασάνων σας ; Έτι μάλ
λον θ’ άνησυχή ό βασιλεύς, δστις έν ύμίν βλέπει τό 
μέλλον του.

— Είπατε τώ βασιλεΐ, έξαΦθεϊσα άνέκραζεν ή νεά
νις, ότι λίαν έκτιμώ τήν πρότασίν του, δτι άγαπώ 
καί σέβομαι αύτόν ώς μονάρχην μου, άλλ’ ή καρδία 
μου δέν πάλλει δι’ αύτόν ίσχυρότερον. Ήδη γνωρίζετε 
τά πάντα, είπατε τώ κυριάρχη σας, δτι—δτι άγα
πώ. . . . άλλον.

— Αγαπάτε άλλον ; άνέκραξεν έκπλαγείς ό Ά
στιέρνος.

— Φεισθήτέ μου, μή έρωτάτε πλειότερον. Τοΰτο 
είνε τό άπόρρητόν υιου, μεθ’ ού θ’ άποθζνω.

Μή δυνάμ,ενος νά κρατήση έαυτοΰ, ό Άστιέρνος έ- 
δράξατο έκ τής χειρός τήν νεάνιδα. θ’ άποθζνητε ! 
άνέκραξεν έν ταραχή. Τίς κακός δαίσ-ων σζς ένέπνευ- 
σε τούς λόγους τούτους ! Όχι, Ίγκέρδα, θά ζήσητε 
καί θά είσθε εύτυχής.

Ή νεάνις δυσπίστως έμ.ειδίασε.
— Άστιέρνε, έξηκολούθησε, μή έπζνέλθητε πλέον 

παρ’ ήμϊν. Έπ.στρέψατε τότε μόνον είς τούς γονείς 
μου, δταν δέν θά ύπάοχω πλέον καί παρηγορήσατε αύ
τούς. Αί ήμέραι μου είνε μεμετρημέναι, είπατε τοΰτο 
τώ βασιλεΐ. Ούδέποτε τόν ήγζπησα, ή καρδία μου 
άνήκει είς άλλον, καί θ’ άνήκη είς αύτόν μέχρι τής 
τελευταίας σ·πγμής μου. Χαίρετε, Άστίερνε, εύδαι- 
μονεϊτε.

Ταΰτα ε’ποΰσα, ή Ίγκέρδα έξήλθε τοΰ δωματίου. 
Ό Άστιέρνος παρέμεινεν έπί τινα λεπτά μελαγχολι- 
κος, είτα τεθλιμμένος έπέστρεψεν εις Στοκχόλμην.

Αύθημερόν προσήλθε τώ βασιλεΐ. Μεγαλειότατε, 
είπε, παρακαλώ νά μέ άποπέμψητε. Είμαι ανάξιος 
πλέον νά εύρίσκωμαι πλησίον υμών. Ή μεγαλοψυχία 
σας άπό ζπλοΰ χωρικού μέ κατέστησεν άξιωματι- 
κόν καί εύπατρίδην, μέ ήζίωσεν τής έμπιστοσύνης 
ήν έφθονουν μεγιστάνες. Καί άντι τών εύερνεσιών 
τούτων κακώς σζς ύπηρέτησα. Μεγαλειότατε, άγα
πώ τήν Ίγκέρδαν Ζάλστρομ., έγώ είμαι ό αντερα
στής έκείνος, ον έφοβεΐσθε. Ένεκα τούτου άποπέμ.- 
ψατέ με άπό τοΰ προσώπου τής Ύμετέρας Μεγαλειό
τητας- Τής εύνοιας ταύτης δέν είμαι πλέον άξιος.

- Τόρμπερν Άστιέρνε, καί σύ άγνώμων ; άνέκρα
ξεν έκπληκτος ό βασιλεύς

— Πάσαν τιαωείαν, ήν δύνασθε νά μ’ έπιβζλητε, 
θά τήν ύποστώ άγογγύστως. Μετά πόσης εύ/αρι- 
στήσεως θ’ άπέθνησκον διά τής χειρός σας ! προσέ
θηκεν ο Άστιέρνος.

— Ώ άνάξιε ! Δέν είσαι άςιος, δπως ή χειρ τοΰ 
κυριάρχου σου σ’ έγγίση. Έγενόμην παίγνιον τής μ- 
πιστίας σου, άλλ’ όμ.νύω είς τό χυθέν αίμα τοΰ Σω- 
τήρος, δτι τό έγκλημα δέν θζ μ.είνη άτιμώρητον.

— Επιτρέψατε' μοι νά ε’ίπω τήν τελευταίαν μου 
λέξιν, άπήντησεν άξιοπρεπώς ό Άστιέρνος. Δύνασθε 
νά διατάξητε νά μέ φονεύσουν, ή νά μέ κατακλείσητε 
έν τή ειρκτή. Δέν θά γογγύσω, επειδή ή ζωή μου 
καί πζν δ,τι έχω άνήκει τή Ύμετέρζ Μεγαλειότητι. 
Άλλά πρός άπολογίαν μου οφείλω νά ε’ίπω, δτι δέν 
έγενόμην προδότης. ΊΙ Ίγκέρδα Ζάλστρομ. ούδεμίαν 
ήκουσε παρ’ έμοΰ έρωτικήν λέξιν.. . .

— Είσέτι φενακίζεις, άνέκραξεν όργίλως ό βασιλεύς.
— Όλως μετεβλήθη ό βασιλεύς μου ! είπεν ήσύ- 

χως ό Άστιέρνος.
Ό βασιλεύς ήρπασε τό κωδώνιον καί διέταξε νά 

έμφανισθή ό φύλαζ.
— Λάβετε τό ξίφος παρά τοΰ λοχαγού Άστιέρνου, 

καί αύστηρώς έπιτηρήτε αύτόν, είπεν ούτος τώ εί- 
σελθόντι άξιωμ.ατικώ. Έκδύσατε αύτόν τής στολής 
ταύτης καί ένδύσατέ τον τό πρώην φόρεμά του. Άς 
έπιστρέψη είς τόν βόρβορον εκείνον, έξ ού τόν άπε'συ- 
ρα· δέν πρέπει ν’ άποθάνη, άλλ’ ζς ζή έν πενία. Τό
τε θά έννοήση, τί σημαίνει τό καταχράσθαι τής έμ.- 
πιστοσύνης τοΰ βασιλέως. Ά ! άνάςιε !

Ό βασιλεύς ήτο έκτος έαυτοΰ, έν τοιούτω παρορ- 
γισμω ούδέποτε ειδέ τις αύτόν. Η ε’ίδησις τής συλ- 
λήψεως τοΰ εύνοουμένου του διεδόθη μετά ταχύτητος 
άστραπής Ούδείς έγίνωσκε τό αίτιον τής τοιαύτης 
άπροσδοκήτου δυσμενείας. Τό μυστικόν βεβαίως θά 
ήτο σπουδαίου. Μετά τινας μόνον ήμ.έρζς ό βασιλεύς
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έξήλθεν έκ τών δωμάτων του εις τόν παράδεισον 
(Park). 'Υπό τό βάρος τής δυστυχίας ούδένα έδέχε- 
το παρ’ έαυτώ.

Βεβυθισμένος εις σκέψεις έπλησίασεν εις τόν συγ- 
κοινωνούντα μετά του παραδείσου λειμώνα. Αίφνης 
εις τούς πόδας αύτού έρρίφθη χωρικός τις καί είπεν : 
είμαι ό Άστιγκ καί ικετεύω τήν Ύμετέραν Μεγαλειό
τητα ν’ άπολύση παρ’ ήμϊν εις τό χωρίον τόν Άστιέρ
νον, αδίκως φυλακισθέντα. Πλήν έάν δέν θελήσητε 
νά πράξητε τούτο, τότε παρακαλώ 'Υμάς, διατάξα
τε νά φυλακίσουν καί εμέ μετ’ ατύού. Χωρικός ών ή 
το φίλος μου, δέν έπαύσατο δέ διατελών τοιοϋτος, 
καί δτε έγένετο αξιωματικός καί έπιφανής αρχών

— Φιλία ; έμειδίασε πικρώς δ βασιλεύς. Θυμηδία 
τών άνοήτων μέχρις ού άφαιρεθή τό βλακώδες κά
λυμμα. Άπελθε, * Αστιγκ, δέν σέ πιστεύω.

— Δι’ όνομα τού Θίού, άνέκραξεν δ Άστικγ, 
άπαιτώ δικαιοσύνην διά τόν φίλον μου. Οί βασιλείς 
άποκαλούνται αντιπρόσωποι τών θείων καί ανθρω
πίνων νόμων, έγώ δ’ήλθον δπως σας ύπενθυαίσω τού
το .. . . Εις τό ύμέτερον έλεος οφείλω τήν ώραίαν 
έπαυλιν καί τήν εύπορίαν μου* λάβετε όλα οπίσω, 
άλλ’ απολύσατε τον Άστιέρνον ή επιτρέψατε νά είμαι 
μετ’ αύτού.

— Μακράν, μακράν ! άνέκραξεν δ βασιλεύς, άπο- 
μακρύνων αύτόν διά τής χειρός. *1σως καί ή φαντα
σία σου περί τής φιλίας σέ άπατήση. Άφες με.

— Δικαιοσύνην, ζητώ, δικαιοσύνην, έλεγεν δ 
Άστιγκ.

Ό βασιλεύς έπέστρεψεν εις τ’ ανάκτορα. Μόλις εί- 
σήλθεν εις τό δωμάτιον του, καί πρό τών ανακτόρων 
εστη όχημά τι. Ό βασιλεύς παρετήρησε διά τού πα
ραθύρου, καί έμεινεν ώς κεραυνόπληκτος.. Δέν έπίστευε 
τοϊς ιόίοις οφθαλμοϊς. Μίαν έκ τών έξελθουσών τού 
οχήματος άνεγνώρισεν ήτο ή Ίγκέρδα Ζάλστρομ, 
Μετά τινα λεπτά ήκουσε τήν φωνήν της καί τήν αρ- 
νησιν τού θαλαμηπόλου ν’ άναγγείλη αύτήν.

Ό βασιλεύς κατελήφθη ύπό πυρετού. 'Ήνοιξε βιαί- 
ως τήν θύραν καί εύρέθη πρό τής Ίγκάρδης καί τής 
μητρός της.

— Ζητώ συγγνώμην, Μεγαλειότατε, ήρξατο ή βα- 
ρωνίς. Δέν ήδυνάμην ν’ άρνηθώ τή θυγατρί μου τήν 
παράκλησιν τού νά τήν οδηγήσω παρ’ 'Υμϊν. Είνε 
ασθενής καί ελπίζει δτι ή εύσπλαγχνία καί δικαιοσύνη 
'Υμών θά τή αποδώσουν τήν ψυχικήν γαλήνην.

— Ίγκέρδα, είπεν δ βασιλεύς έν ταραχή. Τί σάς 
έφερε πρός με ;

— II πεποίθησις προς τήν ύ ψηλήν εύγένειαν καί 
τήν δικαιοσύνην τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος. Ό 
Άστιέρνος έτιμωρήθη αδίκως, είπεν ή νεανις.

— Πώς δύνασαι τοσούτον άμελετήτως καί δηκτι- 
κώς νά δικάσης, άπήντησε σκυθρωπώς δ βασιλεύς. 
Τί θέλεις ;

— Ν’ αποσώσω Ύμϊν τήν γαλήνην, νά είπω 'Υμϊν 
τήν αλήθειαν, έξηκολούθησεν άφόβως ή νεανις. Δέν 
δύνασθε νά γίνητε άδικος. Πριν έτι ίδω τόν Άστι
έρνον, ήρχησα νά αίσθάνωμαι πρός αύτόν βαθεϊαν τι
μήν, άκούσασα πανταχοθεν νά έξαίρωσι τήν τιμιότη

τα, μεγαλοψυχίαν καί λοιπάς άρετάς του. Παρου-
σιάσθη εις τό μέγαρον τών γονέων μου, μοί μετέδωκε 
τήν εύμενή Υμών πρότασιν, καί έςέθηκε τήν ύψηλήν 
τιμήν τοιούτου συνδέσμου, με έκφράσεις πλήρεις θερ
μότητας καί πειθούς, ώς αρμόζει πιστώ θεράποντι.

— Καί συγχρόνως σοι 
άνεκραύγασεν δ βασιλεύς.

— Ούχί, Μεγαλειότατε

έςέφρασε τόν έρωτά του !

! Ό Άστιέρνος ούόέν είπε
μή άφορών Υμάς. Μάλιστα καί άνευ τής λαμπρότη
τας τού στέμματος, δ Ήγεμών τής Σουηδίας είνε τοι- 
ούτος, ώστε δύναται νά καταγοητεύση πάσαν γυναι- 
κείαν καρδίαν. Άλλά πώς ήδυνάμην νά προσφέρω τήν 
έμήν, μή ούσαν πλέον έλευθέραν ;

— ΊΙζεύρω. είπεν έν οργή δ βασιλεύς. Γίνεται πο
τέ μεγαλητέρα ύβρις ; Ό έμπεπιστευμένος τών αι
σθημάτων μου, ήτο καί αντεραστής μου. Πώς έτόλ- 
μησε νά έρασθή σού ; Μόνος μοί ώμολόγησε τούτο.

— ’Άνθρωπος, δυνάμενος νά κρατήση τοσούτον 
εαυτού, ώστε ούδέ λέξιν νά ε’ίπη περί τού έρωτός του, 
βεβαίως θά ήνε εις τό έπακρον τιμιώτατος, είπεν ή 
Ίγκέρδα, ύψούσα τούς λαμπρούς αύτής οφθαλμούς 
επί τού βασιλέως. Περί τού έρωτος τού Άστιέρνου 
πρώτον ήδη παρ’ 'Υμών ακούω.

Ό βασιλεύς έφερε τήν χεϊρα έπί τού μετώπου, ώ- 
σεί θέ)ων ν’ άποβάλη ζοφεράν εικόνα.

— Ίγκέρδα, προσεϊπε διά πραείας, περιδεούς φω
νής. ’Ήθελαν νά σέ ανυψώσω έπί τού θρόνου τής 
Σουηδίας, ήμην σχεδόν βέβαιος περί τής εύτυχίας 
μου, άλλ’ αίφνης τοιούτο φοβερόν τραύμα. . .

Δέν άνήκει τή έξουσία τού βασιλέως νά βιάση δ
πως τόν άγαπήσουν. *Ιδετε, πόσον είμαι ισχνή καί ώ- 
χρά- -ιδού δ λόγος τής πρός ύμάς έλεύσεώς μου. Μή 
άρνηθήτε τήν παράκλησιν θνησκούσης, ήτις ούδέν 
άναμένει πλέον έπί τής γής. Φανήτε δίκαιος πρός 
τόν Άστιέρνον, άλλά μή είπήτε, δτι παρεκάλεσα δι’ 
αύτόν !

'Υπό καμάτου καταληφθεϊσα ή Ίγκέρδα έρρίφθη 
έφ’ ενός καθίσματος.

— ’Άς έπιστρέψωμεν οίκαδε, φίλτατόν μοι τέ- 
κνον, είπεν ή μήτηρ. Πόσαι άλγηδόνες. . .

Ό βασιλεύς ήρξατο μεγάλοις βήμασι νά βαδίζη 
έν τώ δωματίω. Αίφνης έστη πρό τής νεάνιδος καί 
είπε βαθέως συγκεκινημένος.

— Ίγκέρδα, μέ συνεκίνησας. Έπί πάσιν ή θέλη- 
σις τού θεού καί πάντα δύνανται νά περατωθώσι 
καλώς. Καί άνοίγων τήν θύραν είπεν : 'Οδηγήσατε 
ένταύθα άμέσως τον Άστιέρνον.

Έν τώ θαλάμω έπεκράτει βαθεϊα σιγή. Έπί μι
κρόν άνέμενον τόν Άστιέρνον. Μέ σκαιόν χωρικόν έν
δυμα ένεφανίσθη ούτος τή συνοδεία άξιωματικού. 
Άμα νεύσαντος τού βασιλέως, δ τελευταίος άπεμα 
κούνθη. ι

Έπί τή θέα τής Ίγκέρδης καί τής μητρός της, 
δ πρώην εύνοούμενος έστη έπί μικρόν. Είτα σιωπών 
προσέκλινε καί ήσύχως έστράφη πρός τον βασιλέα, 
συνειδώς τό δίκαιον αύτού.

— Άστιέρνε, είπεν δ βασιλεύς, είσαι άθώος, καί 
τό ένδυμα δπερ φέρεις μαρτυρεί περί τής αδικίας μου.

Άποβαλλε αύτό άμέσως, διότι μοί προσάπτει όνει
δος. Αγνοώ, τί να πράξω πρός έξάλειψιν αυτού. Έν 
έμοί, άνευρίσκεις εύμενή κυριάρχην καί πιστόν φίλον. 
Σύ δέ, Ίγκέρδα, έάν δ θεός σοι άποδώση τήν ύγείαν, 
μή άρνηθής τήν χεϊρά σου τώ Άστιέρνω, ύπέρ τού 
οποίου σέ παρακαλεϊ δ βασιλεύς.

Περιπτυσσομένη τήν μητέρα της”ή Ίγκέρδα έψιθύ- 
ρισεν έ^δακρυ;: τό μέλλον μου είνε δ τάφος.

Έν τούτοις μετ’ ού πολύ περί τής άσθενείας καί 
τού θανάτου ούδείς λόγος. Έπί τών παρειών τής Ίγ- 
κέρδη: ήνθησαν πάλιν τά ρόδα καί έπανήλθεν αύτή ή 
τε υγεία καί ή συνήθης εύθυμία. Μετά παρέλευσιν ο
λίγου χρόνου έ^ελέσθη δ γάμος αύτής μετά τού Ά
στιέρνου, καί έν έτος κατόπιν ο γάμος τού Γουσταύου 
Άδόλφου μετά τής Μαρίας Ελεονόρας Βράνδενμπουργ. 
Ή Ίγκέρδα άπήλαυεν δμοίως εύνοιας παρά τής βασι- 
λίσσης, οίας δ σύζυγός της παρά τού βασιλέως. Έκ 
τών κυβερνητικών του άσχολιών δ βασιλεύς ευρισκεν 
άνάπαυσιν έν τώ οίκω τού Άστιέρνου, περί τού οποίου 
ελεγε: μεταξύ τών αύλικών είμαι βασιλεύς, άλλά 
παρά τώ Άστιέρνω άπολαύω τής εύτυχίας ιδιώτου.

Τή 6 Νοεμβρίου 1 632 δ Γουσταύος Άδόλφος έπε
σεν ήρωϊκώς έπί τών πεδίων τού Αούτζεν. Ό Άστιέρ
νος επεσε κατά τήν αύτήν μάχην. Έτάφη μακράν 
τής πατρίδος, έν τή έκκλησία τού χωρίου Μέουχ.

Ι1ΕΡΙ ΣΩΜΑΣΚΙΑΣ.

Κύριε Συντάκτα τού περιοδικού Κόσμου, 
Πραγματευόμενος θέμα σπουδαϊον καί χρήζον πολ

λών καί βασίμων έπιστημονικών γνώσεων, ούδολως 
άξιώ, ίνα ή παρούσα έκθεσις μή τύχη τών άπαιτουμέ- 
νων παρατηρήσεων παρά τών αρμοδίων. Καίτοι δέ 
ομολογώ τήν έλλειψιν ταύτην, προβαίνω εις τό έρ- 
γον, τό μέν δπως πληοώσω κενόν τι, τό δέ δπως δώ 
•νύξιν τοϊς κρείττοσιν έπι τά βέλτιστα.

Καί δ ή πεποιθώς ότι έκθεσις τις περί σωμασκίας, 
περί ής έν τε τή άρχαιότητι οί προπάτορες ήμών 
δεόντως έμερίμνων καί έν τώ νύν άπας ο πεπολιτι- 
σμένος κόσμος πολλάς καταβάλλει φροντίδας, συνά- 
δει τω σκοπώ τού ύφ’ ύμών έκδιδομένου περιοδικού, 
έσπευσα δι’ ολίγων άπασχολησαι τήν προσοχήν τών 
άναγνωστών τού πεοιοδικού τούτου, πεποιθώς δτι ή- 
θελον ώφελήσει τούτους, δσον καί έμαυτόν ωφέλησα 
διά τής σωμασκίας.

'II ύγίεια έν σωμασκι^.

'Π σωμασκία, ήτοι αί έν τάξει, ποσότητι καί χρο- 
νω διάφοροι κινήσεις τών διαφόρων μ,ελών τού σώμα
τος φέρουσι τήν σωματικήν δύναμιν καί εύεξίαν. Οί 
μύς καί τά οστά τού άνθρωπίνου σώματος μάλιστα 
δέ τού θώρακος είναι τοιαύτα, ώστε τό σχήμα, ή 
μορφή καί τα μέτρα τής κυρτώσεως αυτών μορφούν- 
ται καί άναπτυσσονται τελειότερον διά τής τακτικής 
καί τελείας άσκήσεως.

Άνευ τής σωμασκίας δ σύνθετος οργανισμός τού 
άνθρωπίνου σώματος ύπόκειται εις νοσήματα, άτινα 
ή εγκράτεια έν μέρει μόνον κωλύει. Αί σωματικαι α

σκήσεις πολλάς τάς ώφελείας παρέχουσιν. Έντείνου 
σι τήν κυκλοφορίαν τού αίματος, κρατύνουσι τόν στό
μαχον, δςτις έν τοιαύτη καταστάσει εύρισκόμενος χω
νεύει τήν τροφήν, διενεργούσι τήν έκκρισιν τών περιτ
τών ύλών, διεγείρουσι τάς ζωτικάς ένεργείας, εως ού 
ή χαύ' <οσις καί ή δυσπεψία έκλίπωσιν, έπιφέρουσι 
τήν εύεξίαν καί ίλαρότητα καί έξωραίζουσι τό πρόσω
πο ν Συγγραφεύς δέ τις Σκώτος λέγει·

«Διά τού συστήματος τής σωματικής άγωγής οί 
«Έλληνες έκτήσαντο τήν ώραίαν συμμετρίαν τής 
«μορφής, ήν ήμεϊς μόνον έν τώ ίδανικώ έχομεν, έν 
«ταϊς τών θεών δηλονότι μορφαϊς, ας ο', γλύπται είρ- 
«γάζοντο έκ τών τότε τελείων προσώπων». Πρός δέ 
τούτοις αί σωματικαι άσκήσεις συντείνουσ.ν ού μόνον 
εις τήν εύμορφίαν καί εύεξίαν, άλλά καί εις τήν φυσι
κήν χάριν τών κινήσεων. Ό ιατροφιλόσοφος Άσκλη- 
πιάδης, λέγει δ Πλίνιος, ένόησεν, δτι ή ύρεια όύνα- 
ται νά διατηρήται διά τής σα·ματικής άσκήσεως και 
άπολεσθείσα νά έπανέλθη μόνον δΓ αύτής· και ού 
μόνον άπηγόοευε πάσαν εσωτερικήν χρήσιν φαρμάκων, 
άλλ’ έκήρυττε δημοσία δτι ήθελε φέρει άναξίως τό δ 
νομα τού ιατρού, έάν ήσθένει [ποτέ, άν άπέθνησκεν 
άλλως παρά διά βιαίου θανάτου, ή έν έσχάτω γήρα- 
τι. Πράγματι δέ έζησεν ύπέρ τόν αιώνα άποθανών έκ 
τυχαίου παθήματος εξωτερικού. Συνείθιζε δε νά συ- 
νιστα σειράν γυμνασμάτων δι’ έκαστον είδος σωμα
τικού νοσήματος. Τό αύτό δέ φάρμακον διέτασσεν 
έπιτυχώς καί κατά τινων ηθικών άταξιών, οιον τής 
λαγνείας καί τής οίνοφλυγίας.

'Ότι δέ πάς άνθρωπος έπιθυμεϊ τήν ύγιείαν αύτού 
δέν είναι ζήτημα. Άλλά τίνα τά μέσα πρός συντή- 
ρησιν καί παγίωσιν τής ύγιείας ήμών, ήτις πρός τοϊς 
άλλοις έστί τό κυριώτερον δια τό γήρας έφόδιον ; τό 
καλώς τρώγειν, πίνειν καί άναπαύεσθαι; Ουχι! Διό
τι οί ταύτην τήν ζωήν διάγοντες, καίτοι τά μάλι
στα εύχαριστούνται, δμοιάζουσιν*δμως μέ τήν γαλήν 
τού μύθου, ήτις περιλείχουσα τήν ρίνην ηύχαριστεϊ- 
το έκ τού έξερχομένου αίματος εκ τής γλώσσης αύτής, 
άχρις ού παντελώς πάσαν τήν γλώσσαν ήνάλωσεν.

Πολλοί δέ τών παρ’ ήμϊν έτι καί νύν, δτε έν τοϊς 
πεπολιτισμένοις λαοϊς ή σωμασκία ή γυμναστική 
κατέστη γενική καί άναπόφευκτος έν τε τοϊς εκπαι- 
δευτηρίοις καί ταϊς οικογένειαις, θεωρούσιν αύτήν πε
ριττήν καί μόνον τοϊς παιδίοις άρμόζουσαν, γινομέ- 
νην δ’ ύπ’ αύτών χάριν παιδιάς. ΊΙ γυμναστική κατά 
Πλάτωνα είναι άχώριστος τής άγωγής καί τής υγιει 
νής· μετά λόγου δέ πιστεύει, δτι τό δ,αστικώτερον 
μέσον, δι’ ου τό σώμα λαμβάνει πλήρη τήν άνάπτυ- 
ξιν αύτού, είναι ή εγκράτεια τού βίου, καί ή αποφυ
γή πάσης ύπερβολής. Ή σωμασκία δέον νά ή άχώ
ριστος τής άναπτυξεως τού νού καί τής διαπλάσεως 
τής καρδίας. Καθώς δέ τής νοερά; άναπτύξεως μή 
ύπαρχούσης, ό άνθρωπος καθίσταται πτωχός τφ 
πνεύματι, τής δε καρδίας μη διαπλασθε.σης, κακός 
καί έπιβλαβής τή κοινωνία, ουτω τής σωμασκίας 
έλλειπούσης, τά σώματα πολλών άνθρώπων καθί
στανται νωθρά, τά δέ αισθητήρια όργανα δέν λει- 
τουργούσι καλώς, τούτέστι δέν μεταβιβάζουσι μετά

59.
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ζωηροτητος εις τόν εγκέφαλον τάς έξωθεν γινομένας 
εντυπώσεις, αΐτινες επομένως δεν τελεσφορούσιν. Καί 
έν όσω μέν δ άνθρωπος είναι νέος, δέν αισθάνεται την 
άνάγκην της σωμασκίας· γηράσας δμως πολλάς τάς 
σωματικάς ελλείψεις σύνοιόε, πολλούς πόνους καί 
πολλάς άλγηδόνας δοκιμάζει, τό δ’ αίτιον εις άλλα 
τέ τινα άποδοτέον? μάλιστα δε είς τό οτι κατά την 
αύξουσαν ηλικίαν έμειναν πολλά μέλη του σώματος 
αύτοϋ ακαλλιέργητα, κατά συνέπειαν μη τροφοδοτη- 
θέντα αρκούντως καί γηράσαντα άκαίρως, έν ώ τά 
λοιπά σωματικά μέλη μάλλον άσκηθέντα καί καλ- 
λιεργηθέντα διεττρήθησαν έν ύγιεϊ καταστάσει.

Τό εύρυθμον καί κανονικόν σώμα, δ ώραίος τύπος 
καί τό καλλιπάρειον τών αρχαίων έλληνίδων τη σω
ματική ασκήσει οφείλονται· όιότι έν ταϊς γυμναστι- 
καϊς άσκήσεσιν έλάμβανον μέρος καί αύται αί νεάνι
ζες τών Σπαρτιατών, αί κομίστριαι τής μελλούσης 
γενεάς. «Τά μέν τοι σώματα τών παρθένων δρόμοις 
»καί πάλαις καί βολαϊς δίσκων καί ακοντίων διεπό- 
»νησαν, ώς ή τε τών γεννωμένων ρίζωσις ίσχυράν έν 
«ίσχυροϊς σώμασιν άρχήν λαβούσα βλαστάνοι βέλτιον, 
»αύταί τε μετά ρώμης τοϊς τόκοις ύπομένουσαι κα- 
»λώς άμα καί ραδίως άγωνίζοιντο πρός τάς ωδίνας». 
(Πλουτ. Λυκ. 14). Λοιπόν ή εύφυία τοϋ πνεύματος 
παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησι καί ή δύναμις τοϋ θυμοϋ 
συνεβάδιζον μετά τής ρώμης καί τής εύεξίας τοϋ 
σώματος. Είς τοϋτο δέ πλεϊστον συνετέλει ή έναρ- 
μόνιος άνάπτυξις τοϋ σώματος μετά τοϋ πνεύμα
τος. ΤΙ δέ ιδέα τοϋ καλοϋ άπετέλει παρ’ αύτοϊς τό 
κέντρον καί τόν κανόνα σύμπαντος τοϋ βίου αύτών, 
καί έχρησίμευεν ώς θεμελιώδης άρχή άπάσης αύτών 
τής άγωγής. 'II ιδέα τοϋ καλοϋ ήτις έξεδηλοϋτο έν 
τη έζωτερική ήτοι τή σωματική τών ‘Ελλήνων φύ
σει, ενήσκει τήν έαυτής δύναμιν, καί έν τή εσωτε
ρική ήτοι τή πνευματική αύτών φύσει. Ή σωματική 
άσκησις συνδυαζομένη τή νοερά αναπτύξει καί τή τής 
καρδίας διαπλάσει καθιστά τόν άνθρωπον εύτυχή. 
"Εν δε τών παιδαγωγικών μέσων δι* ών έσκόπουν οί 
άρχαϊοι τών ’Αθηναίων νομοθέται μορφώσαι τον πο
λίτην καί κΧταστήσαι αύτόν εύτυχή μέν είς εαυτόν 
τήδεπατρίδι ωφέλιμον ήτο καί ή γυμναστική. «Τρία 
δε καί ταϋτα επαιδεύοντο οί ’Αθηναίοι παϊδες* φημί 
»δέ γράμματα, μουσικήν, παλαίειν* ούχί απλώς· αλ
ί) λά γράμματα μέν διά τό κοσμεϊν τον λόγον τόν έν 
» αύτοϊς· μουσικήν δέ, διά τό τιθασσεύειν τόν θυμόν 
»παλαίειν δέ καί γυμνάζεσθαι, διά τό άναρρωνύναι 
»τό τής επιθυμίας χαλαρόν». (Όλυμπ. έν βίω Πλά
τωνος).

Τό άνθρώπινον σώμα γεννάται μετ’ άπειρων σπερ
μάτων δυνάμεως* ή δέ κατά φύσιν άνάπτυξις τών 
δυνάμεων τούτων τά μάλιστά έστιν άναγκαία πρός 
τον σκοπον τής ήμών εύημερίας. Τοϋ σκοπού τούτου 
έπιτευχθέντος διερχόμεθα τόν βίον ώς οίόν τε εύτυ
χή. "Οταν άμελώμεν τής άναπτύξεως τών φυσικών 
δυνάμεων ήμών, τήν μέν ύγιείαν φθείρομεν, τήν δέ 
διάπλασιν τής καρδίας άφανίζομεν, άτε τοϋ άνθρώ
που έχοντος τήν ψυχήν αύτοϋ θαυμ.ασίως ήνωμένην 
μετά τοϋ σώματος καί προωρισμένου όντος νά άσκή 

άμφότερα πρός τελειοποίησιν τών τε σωματικών καί 
τών πνευματικών αύτοϋ δυνάμεων.

ΤΙ σωματική τοϋ άνθρώπου κατασκευή δέν είναι 
προωρισμένη είς όκνηράν άδράνειαν καί άκινησίαν τού 
καθεστικού βίου. Τού άνθρώπου καί παντός ζώου 
άργούντος σωματικώς αμβλύνονται τά όργανα αύτού, 
ταράσσεται ή λειτουργία, έπέρχεται ή άσθένεια, ήτις 
ακολουθείται πολλάκις ύπό μαρασμού καί τέλος τού 
θανάτου αύτού. ’Εν φυσική καταστάσει ή δύναμις 
τής εκούσιας κινήσεως διακρίνει τά ζώα άπό τών φυ
τών, οί δέ άμεσοι ήμών συγγενείς έν τή μεγάλη οι
κογένεια τού ζωικού βασιλείου είναι τά μάλιστα άνή- 
συχα καί άεικίνητα τών θερμοαιμάτων πλασμάτων.

Τούτων ούτως έχόντων, είναι άδύνατον νά ύπάρ- 
ξη ύγιεία πραγματική καί μακρόβιος είς τόν καθιστι
κήν ζωήν διάγοντα άνευ τής τακτικής σωματικής 
άσκήσεως. Πρός βεβαίωσιν των λόγων μου τούτων 
έστω παράδειγμα ό γεωργός, δστις μολονότι ύπόκει- 
ται τώ δριμεϊ ψύχει τού χειμώνας καί τώ άφορήτω 
καύσονι τού θέρους, τρώγει δέ τροφήν πτωχοτάτην, 
καθίσταται δμως ύγιης καί μακροβιώτερος τού ά- 
στού, τού μεταχειριζομένου παντοϊα μέν καρυκεύμα
τα έν τοϊς σιτίοις αύτού, διάφορα δέ τονωτικά φάρ
μακα πρός διέγερσιν τής κατασβεσθείσης ήδη όρέ- 
ξεως αύτοϋ καί οΰτω κατα γινομένου διορθώσαι τήν 
φύσιν διά τής τέχνης.

Άκολουθοϋντες τήν φύσιν παρατηρούμεν, δτι πάν 
ελεύθερον ζώον άπολαμβάνει τής τροφής του μετά 
σωματικήν τινα άσκησιν δ λέων έπί παραδείγματι, 
ϊν’ άρπάση τήν λείαν αύτού πηδά έκ τής ένέδρας πή
δημα δέκα περίπου μέτρων δ λάρος αίωρεϊται έπί 
τών θαλασσών καί τών λιμνών καθ δλην τήν ημέρανt 
δπως άρπάση τόν κατάλληλον πρός κατάποσιν ίχθύν 
δ μύρμηξ καί ή μέλισσα ασκούνται δι’ δλης τής ήμέ
ρας ώς καλοί γεωργοί* καί μόνος δ τέττιξ έπικαθή- 
μενος τοϊς κλάδοις τών δένδρων άργεϊ τό σώμα, τήν 
δέ μακροβιότητα αύτού πάντες έπιστάμεθα. Τόν νό
μον λοιπόν τούτον τής φύσεως, τόν δποϊον καταφα
νώς παρατηρούμεν έπί τοϊς άλόγοις ζώοις, δ τολμών 
παραβήναι άνθρωπος τιμωρείται μέ πάθη καί πόνους 
σωματικούς, τιμωρείται άνεπιστρεπτεί μέ στέρησιν 
τών έκ τής φύσεως προσφερομένων σωματικών δω
ρεών, μέ στέρησιν τού μνημονικού καί τής κρίσεως 
καί τέλος τής ζωής αύτού άκαίρως.

Συγκεφαλαιούντες πάντα τ’ άνωτέρω λέγομεν, ε
πειδή παρά τοϊς πλούσιοις καί μάλιστα έν ταϊς μεγά- 
λαις πόλεσιν δ πλούτος άπαλλάττει πολλούς τής ά- 
νάγκης τού έπαρκεϊν διά τής έργασίας ταϊς ίδίαις 
καθημεριναϊς άνάγκαις, άνάγκη έστίν, ίνα πάντες 
ούτοι άσκώνται σωματικώς, ώς κατωτέρω έκτεθήσε- 
ται, τοϊς δέ τέκνοις αύτών παρέχωσι συχνάς άφορ- 
μάς καί άφθονα τά μέσα πρός τήν σωματικήν άσκη- 
σιν, ύποχρεούντες αύτά νά μή όλιγωρώσιν αύτής, 
καθόσον πάλιν άναγκάζομαι λέγειν, αυτή έχει μεγί- 
στην σχέσιν πρός τάς διανοητικάς δυνάμεις, έπειδή 
νούς καί σώμα είναι άχώριστόν τι, ώς δ ίππεύς καί 
τό έφίππιον.

‘Αλτήρας καί ΧΡήσ£·ζ αύτών.

Προβαίνοντες ήδη είς τήν εκθεσιν περί αλτήρων 
καί τής χρήσεως αύτών, φυσικόν νομίζομεν νά προ- 
τάξωμεν γενικάς τινας διατάξεις.

ά. Ό τόπος έν ω γίνεται ή σωμασκία δέον νά ή 
•καθαρός καί άπηλλαγμένος πάσης μεμολυσμένη; ατ
μόσφαιρας καί βλαβερών αναθυμιάσεων, αΐτινες άνα- 
πτύσσονται είς κεκλεισμένα δωμάτια ύπό πολλών αν
θρώπων κατοικούμενα, καί ύποσκάπτουσι τήν ύγιείαν 
ώς κρύφιον καί βραδύ δηλητήριον.

β'. Οί ασκούμενοι άπεκδυέσθωσαν πρό τής άσκή
σεως πάντα τά φορέματα, τά τήν έλευθέραν κίνησιν 
παρακωλύοντας οίον έπανωφόρια, λαιμοδέτας, πί
λους, στηθοδέσμας κ. λ., διότι ή λέξις γυμναστική 
παράγεται έκ τού γυμνός. Φαίνεται δτι ή φύσις κρί
νει τήν άνάπτυξιν τώ μελών ήμών μείζονος σπουδής 
άξίαν ή τήν περίπτυξιν αύτών τά δέ ίμάτια άποβαί- 
νουσιν άληθώς πρόσκομμα τής άναπτύξεως τών κι
νητικών οργάνων ήμών.

γΓ. Πάσαι αί κινήσεις πρέπει νά έκτελώνται ήσύ
χως, εύτόνως καί μετά ίσχυράς τάσεως τών μυών.

δ'. Αίπυγμαί πρέπει νάείνε συνεσφιγμέναι, ή οί αλ
τήρες νά κρατώνται ίσχυρώς, ίνα οί μύς συντείνωνται.

ε'. Αί άσκήσεις δέον νά γίνωνται δίς τής ήμέρας 
άνά ήμίσειαν ώραν τήν μέν πρωίαν έν τέταρτον πρό 
τού προγεύματος ή άμα τή έγέρσει* τήν ό’ εσπέραν 
εν τέταρτον έπίσης πρό τού δείπνου, καί ούδέποτε 
άμέσως μετά τό φαγητόν, άλλά πάντοτε μετά τρεις 
τούλάχιστον ώρας.

ς'. Μετά τήν σωμασκίαν, ήτις πολλάκις έπιφέρει 
τόν ιδρώτα, δέον νά ένδύηται δ γυμνασθείς καλώς, 
νά μή ίσταται είς ρεύμα άέρος καί νά μή ύδροποτή.

‘Αλτήρες (έκ τού άλλομαι)είσι δύο σφαϊραι σιδηραϊ 
ήνωμέναι διά ράβδου σιδηράς 6 — 8 ύφεκατοστομέ- 
τρων, ήτις πρέπει νά ή σφυρήλατος, διότι άλλως 
μετά πρώτην ή δευτέραν ίσχυράν πτώσιν έπί λίθων 
θραύεται. (Τούτους εχοντες οί αρχαίοι Έλληνες ταϊς 
χερσίν πρός ισορροπίαν έπήδων).

Οί αλτήρες είνε διαφόρου βάρους. Οί τών 4 λιτρών 
ορίζονται διά παϊδας 6—8 έτών. Οί τών 6 λιτρών 
διά 8—10 έτών. Οί τών 8 λ. διά 10—15 έτών. 
Οί τών 10 λ. διά 15—20 καί διά πάντα νέον ή 
άνδρα άρχόμενον πρώτην ήδη φοράν τής χρήσεως 
τούτων. Οί τών 1 6 καί πέραν διά πάντα έχοντα ή- 
λικίαν άνω τών 20 έτών καί άποκτήσαντα ήδη διά 
τής άσκήσεως μύς ισχυρούς καί ανεκτικούς.

Άσχήσεις.

α'. Οί δύο αλτήρες κρατούμενοι διά τών χειρών 
φέρονται περί τούς μαστούς, όρθούνται καθέτως πρός 
τά άνω, είτα πάλιν φέρονται περί τούς μαστούς, 
πρός τά άνω καί οΰτω καθεςής.

β'. Έκ τών μαστών φέρονται δριζοντίως πρός τά 
πλάγια, όπου κρατώνται όσον έπιτρέπουσιν αί δυνά
μεις, αί δέ χειρας περιδινούνται.

γ'. Αίρονται ύπεράνω τής κεφαλής "καί άφίνονται 
αί χείρε? τών έμπροσθεν πρός τά κάτω μετά ίσχυ
ράς τάσεως.

δ'. Αίρονται οί ώμοι μέ δρμήν πρός τά άνω
ε'. Στρέφεται άνά μία χειρ κυκλοτερώς, ήτοι εκ

τείνεται ή χειρ έμπροσθεν, άνω, οπίσω καί κάτω βρα
δέως καί είτα ταχέως.

ς'. ’Ανοίγονται τά σκέλη, πλησιάζουσιν αί δύο 
χεϊρες ύπεράνω μετά τών δύο αλτήρων, φέρονται μεθ’ 
ορμής καί μέ χειρας τεντωμένας πρός τά έμπροσθεν 
καί κάτω μεταξύ τών δύο σκελών, ώς καταβιβάζει 
ο ξυλοσχίστης τόν πέλεκυν.

ζ'. Εκτείνονται αί χεϊρες δριζοντίως πρός τά πλά
για καί φερόμεναι πρός τά έμπροσθεν ένούνται οί αλ
τήρες μέ τεντωμένας πάντοτε τάς χειρας.

ηΓ. Αί χεϊρες ύψούνται ύπεράνω τής κεφαλής καθέ
τως, τά γόνατα καί οί πόόες ένούνται καί οΰτως κά- 
θηται καί πάλιν άνίσταται δ γυμναζόμενος.

θ'. Αί χεϊρες φέρονται μετά τών αλτήρων ύπό τήν 
μασχάλην καί έκτείνονται πρός τά πλάγια δριζοντίως, 
όπου καί μένουσιν έπί τινα λεπτά τής ώρας.

ι'. Κρατούνται οί αλτήρες ύπεράνω τής κεφαλής 
μέ χειρας τεντωμένας καί κλίνει τό σώμα μόνον περί 
τήν όσφύν έμπροσθεν ούτως, ώςτε αί χεϊρες νά φθά- 
σωσιν είς δριζόντιον θέσιν έν τοιαύτη καταστάσει ά
νίσταται καί πάλιν κλίνει καί ούτω καθεξής.

Έκάσττι τών ασκήσεων τούτων έπαναλαμβάνεται 
πεντάκις ή δεκάκις, με'χρις ότου δήλα δή δ γυμναζό
μενος αίσθανθή κοπωσιν.

Έπειδή δέ αί διά μονών τών αλτήρων άσκήσεις 
δέν έξασφαλίζουσιν ίσην ένεργείας διανομήν σ.εταξύ ό
λων τών μερών τού σώματος, καθόσον αί μονομερείς 
αύται κινήσεις πίπτουσαι έπί τινων μόνον μερών τού
συστήματος τών μυών καταπονούσιν αύτό ταχύτε- 
ρον, συνιστώμεν νά προηγώνται τής χρήσεως τών αλ
τήρων κινήσεις τινές έλεύθεραι ώς προκα.ταρκτικαί, 
οίον ή κλίσις, ή στροφή καί ή κυκλική κίνησις τής 
κεφαλής καί τής όσφύος, καί αί διάφοροι κινήσεις 
τών ποδών κατά τό έγχειρίδιον τού Νέζερ.

Πάσαι αύται αί προλεχθείσαι άσκήσεις συνοδευόμε- 
ναι ύπό τέρψεώς τίνος, οίον τής άμίλλης δύο ή 
πλειόνων φίλων συνερχομένων έπί τό αύτό καί συνα- 
σκουμένων, ότε κατά τά έξ ανάγκης γινόμενα μικρά 
διαλείμματα παρενείρονται συνδιαλέξεις ή καί αστειό
τητες πρός άνακούφισιν, ούχί όμως καί κατά τήν ά- 
σκησιν ότε πολύ βλάπτει δ γέλως, παρέχουσι μείζο- 
να τήν ώφέλειαν.

Αί όιά τών αλτήρων άσκήσεις ώς καί αί έλεύθεραι 
συνιστώνται ούχί μόνον τοϊς νέοις, άλλά καί τοϊς κο- 
ρασίοις, άτινα μέχρι τού δωδεκάτου έτους τής ήλι
κίας αύτών είς έν καί μόνον γύμνασμα άσκούνται, 
ήτοι τό διά τού σχοινιού πήδημα, όπερ μονομερή καί 
έλαχίστην παρέχει ώφέλειαν αί δέ παρθένοι, τό άν
θος οΰτως είπείν τού ώραίου φύλου τών t πλουσίων
τών μεγαλοπο'λεων, θεωρούσι καί τούτο το γύμνασμα 
περιττόν καί παιδαριώδες· ένασχολούμεναι δέ είς

τόν νούν καί 
σκέπτονται.

έργα άπασχολούντα καί άσκούντα μόνον 
τήν καρδίαν, ούδόλως περί σωμασκ,ίας
Τούτου ένεκεν πάντες βλέπομεν πολλάς παρθένους 
ώραιοτάτας μέν καί εύρώστους πρό τής ύπανδρίας αύ
τών, άλλά μετά τήν άπόκτησιν τού πρώτου ή καί
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δευτέρου τέκνου μαραινομένας και μή δυναμενας έκτε 
λέσαι -ά πρός τα βρέφη αύτών μητρικά καθήκοντα, 
άτινα ουδόλως δύνανται άντικατασταθήναι δέοντως 
ύπό τών τροφών.

Έν Γαλαζίφ τή 7 Ιανουάριου 1883.

Φωκίων Καλό γέρας.

ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ.

Ή Φώχη.

Ή φώκη έστίν έν τών θαλασσίων, ή μάλλον άμ.- 
φιβίων και σαρκοφάγων ζώων. Ύπάρχουσι πολλά 
είδη τού περιέργου τούτου ζώου διακρινο'μενα έκ τής 
ποικιλίας τού μεγέθους και τής μορφής· οΰτω τινά 
τούτων έχουσι μήκος 3—4 ποδών, έτερα δέ μέχρι 

15 ποδών και βάρος 600 περίπου οκάδων. Ή φώκη 
ανήκει είς τήν τάξιν τών στεγακοπόόων ών οί δά
κτυλοι, ώσπερ οί τής νύσσης καί τοΰ χηνός, συνδέον
ται διά μεμβράνης καί σχηματίζουσιν είδος κώπης 
χρησίμου πρός νήζιν. "Εχει τέσσαρας πόδας βραχείς, 
έξ ών, νηχομένη, μεταχειρίζεται μόνον τούς οπισθίους, 
τούς δέ προσθίους πόδας μεταχειρίζεται μόνον πρός 
τροφήν. Νήχεται δέ μετά πολλής εύχερείας, άλλά 
δέν απομακρύνεται πολύ τής ακτής· μένει έπί πολ- 
λήν ώραν ύπό τό ύδωρ καί συνεχώς εξέρχεται είς τήν 
ξηράν, όπου περίπατε! μετά τίνος δυσκολίας. Αί 
φώκαι αί λεγόμεναι ωταρίαι βαδίζουσι ταχύτερου, ϊ- 
χουσι δ’ αύται πτερύγωμα ώτός, έξ ού καί ή ειδική 
προσωνυμία. Ή κεφαλή τής φώκης είνε στρο,γύλη, 
ώς ή τής γαλής, ή ρίς πλατεία, οί οφθαλμοί ζωηροί 
καί γλυκείς, οί όδόντες όμοιοι πρός τούς όδόντας 
τών αιλουροειδών. Τό δέρμα αύτής είνε παχύτατον, 
μεταξύ δ’ αύτοΰ καί τοΰ κρέατος ύπάρχει άφθονον 
λίπος λίαν ωφέλιμον. Έ Θήρα τής φώκης αποτελεί 
τήν κυρίαν ένασχόλησιν τών κατοίκων τών βορείων 
παραλίων χωρών, ως έκ τής αξίας τοΰ δέρματος 
καί τοΰ λίπους αύτής.

Αί φώκαι εύρίσκονται έν ταϊς βορείαις καί ταϊς νο- 
τίαις θαλκσσαις, καί ταϊς εύκράτοις άκταίς τής Εύ
ρώπης, έτι δέ καί έν τή Μεσογείω εύρίσκεται ή λεγο- 
μένη φώκη ή μοΓοτρ) (monachus). Αί μείζους τών 
φωκών είνε αί μαχμόρρικοι ή θα.Ιάαηοι. ελέφαντες. 
Έτι δέ μεγάλα ζώα είνε οί θα.Ιάαΰίοι ΐπΧοι διακρι- 
νόμενοι τών φωκών έκ πρώτης όψεως, έπειδή οί κυ
νόδοντες τής άνω σιαγόνος αναπτύσσονται είς χαυ
λιόδοντας, έφ’ ών στηριζόμενον τό ζώον αποβαίνει 
πολλάκις είς τήν ξηράν, όπου άρέσκεται νά θερμαί- 
νηται είς τόν ήλιον καί πολλάκις νά κοιμάται. Ή 
φώκη τρέφεται κυρίως έξ ιχθύων.

Οί θηρευταί, καί ιδίως οί Έσκιμώοι, καραδοκοΰσι 
τήν είς τήν ξηράν άποβασιν τών φωκών, δτε φο- 
νεύουσιν ή συλλαμβάνουσι ταύτας κοιμωμένας, ή καθ’ 
ήν στιγμήν έξάγουσι τάς κεφαλάς αύτών έκ τοΰ ΰ
δατος ινα άναπνεύσωσιν ατμοσφαιρικόν αέρα.

Τά ζώα ταΰτα είνε λίαν φιλοπαίγμονα, άλλά καί 
είς άκρον όζύθυμα· μάχονται πρός άλληλα καί πρός 
τόν άνθρωπον, ένίοτε δέ προσβάλλουσι καί πλοία· 
ή δύναμις αύτών μαχομένων πρός κοινόν εχθρόν είνε 
τεραστία, διότι τότε συνασπίζονται καί άλληλοβοη- 
θοΰνται, άντί δέ νά όπισθοχωρώσι, τούναντίον προ
χωρούσε μετά πολλοΰ θάρρους κατά τών έχθρών, 
ους καί μανιωδώς προσβάλλουσι διά τών ισχυρών 
χαυλιοδόντων των.

Συλληφθεΐσα ή φώκη εύκόλως έξοικειοΰται καί δει
κνύει πρός τόν κύριον αύτής πίστιν καί άγάπην ϊσην 
τή τοΰ κυνο'ς· διακρίνει τήν φωνήν τοΰ κυρίου της, 
θωπεύει αύτόν καί ύπακούει είς τάς διαταγάς του- κέ
κτηται έν γένει νοημοσύνην άξιοσημείωτον, ήν οί 
άλιεϊς γινώσκουσι νά χρησιμοποιώσιν. Περιοδικόν τι 
άναφέρει ότι αί έν τοϊς τοΰ Λονδίνου ζωολογικοΐς κή- 
ποις εύρισκόμεναι φώκαι τόσω έςφκειώθησαν, ώστε 
βλέπουσι τούς φύλακας αύτών καθημένους πλησίον 
τών δεξαμενών, εξέρχονται τούτων καί κάθηνται έπί 

τών εδρών, ή πηδώσιν είς τάς άγκάλας αύτών καί 
καταφιλοΰσι τούτους, εισέρχονται είς τά δωμάτια 
καί έζέρχονται μόναι, σπεύδουσι νά λάβωσι τά μα- 
κροθεν ριπτομενα αύταϊς τεμάχια ιχθύων, καί είς 
πολλά παίγνια έπιδιδονται δταν τις φέρηται πρός 
αύτάς διά τρόπου επιτηδείου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν οί άντιπροσωποι τών 
ενοριών τής πρωτευούσης συνήλθαν, κατά τήν προ- 
δημοσιευθεΐσαν πρόσκλησιν, έν τώ Οίκουμενικώ Πα
τριαρχείο) πρός εκλογήν τών τεσσάρων λαϊκών μελών 
τοΰ Δ. Ε. Μ Συμβουλίου, πρός άντικατάστασιν τών 
άποχωρούντων, ών ή διετής περίοδος έληξεν. Τής 
εκλογικής ταύτης συνελεύσεως προήδρευε, κατά τά 
είθισμένα, ή Α. Θ Π. ό Οικουμενικός Πατριάρχης, 
παρήσαν δ’ έν αύτή εννέα μέλη τής Ίερας Συνόδου, 
πέντε τών μελών τοΰ Συμβουλίου, εις καί ε’ίκοσιν άν- 
τιπρόσωποι τών ύπό τήν αρχιεπισκοπήν Κωνσταντι
νουπόλεως ύπαγομένων ενοριών. Διά συντόμου προσ- 
φωνήσεως ή Α. Ο. Π. έκήρυξε τήν έναρξιν τής συνε
δριάσεων καί εξήγησε τόν ειδικόν σκοπόν τής συγ- 
κληθείσης συνελεύσεως, μεθ’ ο ό γεν. γραμματεύς τοΰ 
Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου κ. Δ. Ξανθόπουλος άνέγνω βρα- 
χεϊαν έκθεσιν τών κατά τό λήζαν έτος εργασιών τοΰ 
Συμβουλίου καί στατιστικάς τινας σημειώσεις περί 
τών διεξαχθεισών ύποθέσεων. Κατά τήν έκθεσιν ταύ
την, παρεπέμφθησαν έν συνόλω είς τό Συμβούλιο’·/ 
ύπό τοΰ Πατριαρχείου ‘214 ύποθέσεις, έξ ών διοικη
τικά! μέν 164, δικαστικαί δέ 50. Καί αί μέν διοι
κητικά! συνεζητήθησαν έν 24 κοιναΐς τών δύο Σωμά
των συνεδριάσεσι καί έν 29 συνεδριάσεσι μονού τοΰ 
συμβουλίου, αί δέ δικαστικαί έν 26 συνεδριάσεσι τοΰ 
Συμβουλίου, έξεδόθησαν δ’ έπί τούτων άποφάσεις 
όριστικαί ή προδικαστικάι 3 1, καί συνεκροτήθησαν έν 
συνόλω κατά τό έτος τοΰτο 7 9 συνεδριάσεις τοΰ 
Συμβουλίου. Περατωθείσης τής έκθέσεως συνετάχθη 
ό κατάλογος τών ύποψηφίων ώς μελών τοΰ Συμ
βουλίου, προτεινομένου ενός έκάστου ύπό τών πα
ρόντων έκλογέων, είτα δέ γενομένης ψηφοφορίας διά 
δελτίων άνεδείχθησαν δι’ άπολύτου πλειονοψηφίας 
νέοι Σύμβουλοι οί εξής : Κωνσταντίνος Φωτιάδης 
βέης, πρώην ήγεμών τής Σάμου, Βασίλειος Σαρακιώ- 
της, Κυριάκός Χατζο’πουλος καί Κωνσταντίνος Πε- 
τρίδης, είτα δέ ή συνεδρίασες διελύθη. Οΰτω τό Συμ- 
βούλιον άπαρτίζουσιν ήδη, ώς λαϊκά αύτοΰ μέλη, οί 
επόμενοι κκ. Δημ. Πασπαλής, θεμ. Χριστοφορίδης, 
Δημ. Γενιδουνιάς, Γ. Καζκνοβας, καί οί ώς άνωτέρω 
ε’ίρηται νεωστΐ έκλεχθέντες. Έν τούτοις, πληροφο- 
ρούμεθα ότι δύο τών νέων τούτων μελών προτίθεν- 
ται νά παραιτηθώσιν, ότε γενήσεται νέα έκλογή έκ 
τών έπιλαχόντων.

— Είς τούς νεωστΐ προσκληθέντας ύπό τοΰ Οίκ. 
Πατριάρχου ώς συνοδικά μέλη Μητροπολίτας, επε
τράπη, κατά Συνοδικήν άπόφασιν, νά παραμείνωσιν 
έν ταϊς Έπαρχίαις αύτών καί κατά τάς έορτάς τοΰ 
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Πάσχα, άπέλθωσι δ’ έκεϊθεν εύθύς μετά τήν Κυριακήν 
τοϋ θωμά, έπίσης δέ καί οί αρχιερείς οί άποχωροϋν- 
τες τής I. Συνόδου, θέλουσιν εξακολουθήσει εργαζό
μενοι έν αύτή με'χρι τής άφίξεως τών αντικαταστα
τών αύτών. Ή άπο’φασις αύτη έλήφθη, φαίνεται, με
τά τήν^άναχώρησιν τοϋ σεβ. άγ Μιτυλήνης, άπελ- 
θόντος είς τήν επαρχίαν αύτοΰ τήν παρελθοΰσαν 
πε'μπτην.

— Άπεστάλη ήμίν ύπ’ ανωνύμου μετάφρασις ενός 
τών αρίστων ποιημάτων τοΰ Γκαϊτε, τοϋ φέροντος 
έπιγραφήν Άλεξις χαι Αώρα, έξελληνισθέντος είς 
μέτρον ήρωελεγειον νειότερον. Όφείλομεν παρατηρή- 
σαι τώ άγνώστφ μεταφραστή ότι τό μέτρον αύτοΰ, 
ώς έχει, άντίκειται είς τούς παραδεδεγμ-ένους κανό- 
νας -οϋ νεωτέρου ήρωελεγείου, καθ’ ους τό μακράν 
καί βραχύ αντικαθίστανται, ώς γνωστόν, ύπό τοϋ 
τόνου, τηρουμένων άμα καί τών άρχαίων τομ.ών. Έκ 
τών στίχων δ’ αύτοΰ όλίγιστοι μόνον τηροϋσιν ά
πταίστως τό τονικόν τοΰτο μέτρον. Επειδή οε ύπο- 
θέτομεν ότι ό αύτός μεταφραστής εύχερώς δύναται νά 
έπανορθώσγ τό μέτρον, ευχαρίστως θέλομεν δημοσι
εύσει τήν μετάφρασιν έάν εύαρεστηθή ν’ άναθεωρήστ) 
αύτήν.

Παναγής ό Κουταλιανός 1
καί ό εφάμιλλος αύτοΰ ’Αδάμ'ό Σκοπελίτης.

Έκ Φαναριού 1883 Μάρτιον 2ί

Φίλε έκδοτα τοϋ Κόσμου,
Ό λόγος, δν αί παρ’ ήμϊν εφημερίδες ποιοϋνται 

περί τοϋ έν τώ παλαιώ καί τφ νέω κοσμώ έπί σωμα
τική ρώμ.γ θριάμβους άραμένου Παναγή τοϋ έκ τής 
Κουτάλεως μέ παρακινεί ’νά γράψω ύμ.ϊν δτι καί ποό 
ενός ακριβώς αίώνος καί πλέον ίσως έτίαησε τό δ
νομα νήσου έτέρας, τής Σκοπέλου, άνθρωπος έπί ρώ- 
μγ σωματική ωσαύτως διακριθείς, ό Άδάμ.. Περί 
τούτου ό πολυγραφώτατος Καισάριος Δαπόντες δίδω- 
σιν ήμϊν έν τώ βιβλίφ αύτοΰ Καθρέπτη γυναικών 
έκδοθέντι έν Λειψία τώ 1766 πληροφορίας τινάς, άς 
οί σύγχρονοι βεβαίως μεθ’ ύπερηφανίας άνεγίνωσκον 
τότε, ήμεϊς δέ μετά περιεργείας, εύλογοϋντες τήν 
μνήμην τοϋ ακαμάτου Δαπόντε, τοϋ περισώσαντος 
πολλάς καί περί άλλων ύποθέσεων ποικίλης και δια
φόρου φύσεως πληροφορίας.

’Επειδή ό Καθρέπτης γυναικών ύπάρχει σήυ.εοον 
βιβλίον λίαν σπάνιον, επιτρέψατε μοι ’νά μεταγράψω 
•τά άπό σελίδος 71 — 73 τοϋ Β'. τόμου γεγραμ,μένα.

Μ. Γεδεων.

1 Σημ Δ.Κ. —Πανχγής ό Κουταλιανός, ό έπικληθείς 
νέος 'Ηρακλής προ μικρού άφικο'μενος έν τή πόλει ήμών 
μετά μαχρχν έν Ευρώπη χαί Άσίχ περιοδείαν έπεσπάσα 
το τον γενικόν θαυμασμόν έπί τή έχτάχτφ αύτοΰ σωματι
κή ρυιμη, έφειλχυσε δέ άμε ι’ρον συρροήν πλήθους κατά 
τας έκτέλεσθεισας ΰπ’ αύτοΰ έν τφ θεχτρφ ασκήσεις, κα
θ’ άς, έν πολλοίς άλλοις, ήρεν έπ’ ώμων καί έπί τών χει- 
ρών δύο ταΰτοχρόνως βαρύτατα τηλεβόλα, έπαιξε σφαίρας 
σιδηράς ογκώδεις >αι έκαμψε ρχβδον σιδηράν διαμέτρου 
όυο ύφεκατοστομέτρων πλήξας δι’ αυτής τόν έαυτοΰ γυ
μνόν βραχίονα.

Περί τοΰ Άδάμ ϊχοπελίτου

Άλλά εις ταϊς ήμέραις μου, λέγω επ' αλήθειας, 
Αλήθεια δέ ό Αριστός χωρίς αντιλογίας,

Έστάθηκε στην Σκόπελον ένας ανδρειωμένος, 
Άδάμον τόν ωνόμαζον, πολλά έξακουσμένος.

Έκαμε πράγματα πολλά καθώς μέ διηγούνται, 
"Οσοι τον έγνωρίσασι και όσοι τόν θυμούνται.

Καΐκια πολίτικα, τούτέστι πηγιαντέδες, 
Στην πλάτην του έσύκωνε, τά είχεν έγλεντζέδες.

Τόπι μεγάλων καραβιών σύκων’ εν ευκολία} 
Εις τούς δρώντας θέαμα ήτον τή άληθείφ.

Τό σίόηρον την άγκυραν μεγάλου καραβιού, 
Το σύκωσε μέ στοίχημα ενός φαγοποτιού.

Κατέργων καί τών φρεγαδών εκείνα τά κουπιά, 
"Οπου τραβούν όύο καί τρεις, τζάκισε δύο τρία.

Τίτά πολλά, παρά πολλά ωσάν αύτά καί άλλα, 
Είς την ζωήν του έκαμε, θαυμάσματα μεγάλα.

Γεμάτ’ ή Αλεξάνδρεια άνδραγαθήματά του,
Χίος, Κωνσταντινούπολις καί διηγήματα του, 

Σ’ όλην τήν άσπρην θάλασσχν ήτονε ξακουσμένος,
Ό Σκόπε λιτής ό Άδάμ καί επιθυμία μένος. 

Πολλοί τόν εφοβούντανε, καί δέν άποκοτοΰσαν
Νά τόν πειράξουν τίποτες, μάλιστα τόν τιμούσαν. 

Κανείς δεν τόν ενίκησε ποτέ εις τήν ζωήν του,
Καί μέ πολλούς έπάλευε πάντα διά τιμήν του. 

Ητον ψηλός είς τό κορμί, καί είς ταϊς πλάταις δύο 
Έκαμνε σάν τοΰ λόγου μας καί τρεις έλέει θείω.

Είχε γυναίκα καί παιδιά, άνθρωπος σπητωμένος. 
Καί άνθρωπος καλόγνωμος, κ’ εύμορφοκαμωμένος.

’Αναγιγνώσκοντας ποτέ είς τόν Μολδοβλαχίας, 
ΑνθέντηνΚωνςαντήνβοδα τάς τού Σαμψών ανδρείας 
Άνάφερα γιά λόγου του, και είχε τόν μηνύση, 
Νά έλθη είς τήν Πογδανιά, τήν Σκόπελον ν’ άφήση. 
Καί νά τόν έχη μέ λουφέ όσον καιρόν καθήση,

’Αλλά καί μέ όφφίκιον, διά νά τόν γνωρίση 
Καί μ’ έλεγεν άν ήρχουνταν στον ρήγα τής Προυσίας,

Νά τόν εστείλη νά τόν δή χάριν περιεργείας. 
Γιατί αύτός άκούουνταν τότε πώς συμμαζώνει, 
’Ανδρείους μεγαλόσωμους, κχι τους καλοπληρώνει, 
Θέλοντας ένα στράτευμα τοιούτων νά σύνθεση,

Καί νά τό μιταχειρισθή, όταν καιρός καλέση. 
Αύτός μέ τήν μητέραν του άνέβη ό καΰμένος,

Είς τήν Κωνσταντινούπολή όντας φυλακωμένος 
Καί ήλθε γιά νά μέ ίδή, καί νά μ’ ευχαρίστηση,

Όπου είς τον αύθέντην μου έγώ είχα συστήση.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Οί άΐΐθ}£ωροσμ.ένοο ί
(Έκ τών τής κυρίας DesbordeS ValmOr)

Μή γράψης μή, έπόθησε τήν λήθην ή ψυχή μου, 
Είν’ούρανός ασέληνος, μακράν σου ή ζωή μου.
Εκτείνω τάς άγκάλας μου πρός σέ, πλήν δεν σε 

[θίγουν,
Ώς έντός τάφου κατοικώ κ οί στεναγμοί μέ πνίγουν 

δΐή γράι'-ης, μή !

Μή γράψτης μή, νεκρός ό είς άς μένη πρός τόν άλλον 
’Άν σέ ήγάπων μ’ έρωτα ενδόμυχον, μεγάλον, 
Τόν εαυτόν σου, τόν θεόν, έρώτησε καί πλέον 
Τάς παρελθούσας μας στιγμάς άναλογίσου κλαίων.

Μ ή γράψης, μή !

Μή γράψη,ς μή. Ναι, δειλιών, τήν μνήμην μου φο
βούμαι.

Αύτή φυλάττει έναύλον ’ςτό ούς μου τήν φωνήν σου. 
Τί μ’ ωφελεί απατηλή είκών άφοϋ στερούμαι 
Τήν ποθητήν σου λαλιάν, τήν ποθητήν μορφήν σου ;

Μή γράψης, μή !

Μή γράψης ότι καί μακράν μέ άγαπας ακόμα· 
Μή προσέγγισης τό νερόν εις διψαλέον στόμα· 
Αέν θέλει δρόσον τής αυγής τό φύλλον ξηρού κλάδου· 
Μή κάμης μνείαν τούρανοϋ εις κάτοικον τοϋ "Αδου.

Μή γράψης, μή !

Μή γράψης μή τάς γλυκεράς κ’ έρωτικάς εκφράσεις 
Αι’ ών ποτέ μέ έρριπτες είς μαγικάς εκστάσεις· 
Φοβούμαι μή κ είς τό χαρτί άν τάς ίδώ γραμμένας 
Άνάψη πάλιν ή ψυχή τάς φλόγας τάς κρνμμένας.

Μή γράψης, μή ’■

Μή γράψης, άφες ή καρδιά νά σβύση τά πυρά της, 
Ή άπαυδήσασα ελπίς νά κλείση τά πτερά της· 
Καί άν τό ρεύμα τής ζωής μας συνενώση πάλιν 
Τότ’ άποθνήσκομεν όμού ε’ι<? τής χαράς τήν ζάλην, 

δΐή γράψης, μή !
GUSTAVE LAFON 

Consul de France a Andrinople.

Λεν θά σέ ϊδω πλέον Σ
Αέν θά σέ ίδ’ δ δυστυχής ίσως ποτέ μου πλέον ; 
Ώραϊον πλάσμα, γόητρον ελπίδων μου ωραίων ! 
Τό λέγει ή καρδία μου, ή θλϊψίς μου τό λέγει· 
Φεύ ! φροϋδον πΰρ, ανωφελές, τά έγκατά μου φλέγει. 
Παντού νεάνις σέ ζητώ, νομίζ’ ότι ακόμα 
Εμπρός μου βλέπω τό λαμπρόν αίθέριόν σου σώμα.

Τά χείλη τά κοράλλινα νομίζ’ ότι ανοίγεις 
Κ’ έν τΐ> καρδία στεναγμούς μυστηριώδεις πνίγεις, 
Και μοι προσφέρεις τούς αβρούς δακτύλους μέ δειλίαν 
Και λέγεις μέ ημίκοπον φωνήν, έχε υγείαν.

Έχε ύγείχν ! φοβερά ευχή απελπισίας- 
Βοή φρικώδους κεραυνού είς νύκτα τρικυμίας, 
Τής τελευταίας κρίσεως θανάτου καταδίκη. 
Έχε υγείαν ! θύελλα, ομίχλη, σκότος, φρίκη, 
Τοΰ Βεζούβιού έκρηξις μετά καταχθονίων 
Βροντών εν ώρα τέρψεων, ασμάτων καί παιγνίων. 

νίοιπον είνε αλήθεια ; δέν θά σέ ϊδω πλέον ; 
Θιι ζώ χωρίς τό πρόσωπον νά βλέπω τό ώραϊον ; 
Νεκρά θά είσαι δι’ εμέ καί ζωντανή δι’ άλλους ; 
Έγώ θά κλυδωνίζωμαι είς φοβέρας ύφαλους 
Καί ό άστήρ τής τόσης μου αγάπης καί λατρείας 
Είς άλλην γήν τάς λάμψεις του θά ρίπτη τάς γλυ

κείας ;
Όχι, στιγμήν δέν δύναμαι μακράν αύτής νά ζήσω· 
Έδώ τόν ίππον, τ’ όχημα ευθύς, θ’ αναχωρήσω.

Τό μέγα σας ανάστημα προβάλλετε είς μάτην 
Βουνά ονρανογείτονα. Πτερά ό Έρως έχει. 
Αέν σάς φοβείται’ ώς πνοή ζέφυρου τήν γήν τρέχει 
Και άναβαίνει ώς δορκάς τοΰ’Άτλαντος τήν πλάτην. 
Θά σ’ εύρω, κόρη- μυστική ελπίς μέ ενθαρρύνει, 
Καί όμως φεύ I είς τόμμα μου δέν φαίνεται εκείνη, 
Καί μένω μέ τόν ασπασμόν ό τάλας είς το στόμα 
"Ον είς τά χείλη φλογερόν αισθάνομαι ακόμα· 
Καί μένω μέ τό χαϊρέ της δ τάλας *είς τά ό)τα. 
Έσβέσθ’ ή δξις· έπέστρεψαν τά σκότη μου τά πρώτα.

(1861).—Έν Καβάλλκ. Π. Μ.

—ικι·—
*11 ’Άννα Χνέλλ.

Ή 'Ιστορία αναφέρει ούκ ολίγα παραδείγματα γυ
ναικών, αΐ'τινες έπεδείξαντο ανδρικόν θάρρος καί έ- 
πεδοθησαν είς έργα ανδρικά. Έν τών περιέργων τού
των παραδειγμάτων έστι καί τό τής Άγγλίδος 
Άννης Σνε'λλ, γεννηθείσης έν Βρανονίφ (Worcester) 
τώ 1793. ’Ορφανή πατρός καί μητρός ή Άννα κα
τά τό εικοστόν αύτής έ'τος, ενυμφεύθη ναύτην 'Ολ
λανδόν δστις μετά μικρόν τήν έγκατελιπε. Ούδένα 
έχουσα πόρον ζωής καί μ.ή εύρίσκουσα εργασίαν, θέ- 
λουσα δέ νά ζήση τιμίως, έλαβε τήν παράδοξον άπο- 
φασιν νά μεταμφιεσθή ώς ανήρ και να καταταχθή εις 
τόν στρατόν. ’Αλλά μετά τινας μήνας κατετάχθη είς 
τό σύνταγμα αύτής καί τις νεοσύλλεκτος εκ τής γενε- 
θλίου αύτής πόλεως, έφ’ ω φοβηθεϊσα μή άναγνωρισθή 
ύπ’ αύτοΰ, έλειποτάκτησε και προσήλθεν ως στρατιω-
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της τοϋ ναυτικού είς εν τών πλοίων τοϋ στόλου τού 
ναυάρχου Βοσκάοεν, άποστελλομε'νου τότε είς τάς 
’Ινδίας. Έν καιρώ μεγάλων τρικυμιών, καθ’ ας τό 
πλοΐον έκινδύνευε νά καταποντισθή, ή κατά διαφό
ρους μάχας, ή Άννα Σνέλλ έπεδείξατο άξιοθαύμα- 
στον εύκινησίαν, δεξιότητα, οξύνοιαν καί άνδρίαν. 
Έν ΠοντισερΫ) έτραυματίτθη βαρε'ως βληθεΐσα ύπό 
σφαίρας, ΐνα δέ μη άναγνωρισθή ύπό τού χειρουργού 
είχε τήν γενναιότητα καί τήν δεξιότητα νά έξαγάγν) 
ίδίαις χερσί τήν σφαίραν έκ τής πληγής της. Μετά 
πολλούς καί διαφόρους κινδύνους έπανήλθεν είς Αγ
γλίαν, ένθα μετ’ ολίγον οί άθλοι αύτής έγε'νοντο 
γνωστοί. Ή κυβέρνησις άμείβουσα τήν άνδρίαν αύ- 
της, τή έχορήγχσε σύνταξιν είκοσι λιρών. Έζησε 
μετά ταύτα ήσύχως ώς ϊδιοκτήτις μικρού ξενοδο
χείου, είς δ πολλοί προσήρχοντο θαμώνες περίεργοι 
νά ίόωσι τήν αρρενωπήν ταύτην γυναίκα.

Ή κρίσις καί ή ευφυΐα είσίν όντως έζοχα πλεονε
κτήματα, άλλ’ ή φαντασία είναι έςοχώτερον. Δι’ 
αύτής ή ψυχή μεταρσιοϋται είς έτε'ρας περικαλλεστε'- 
ρας σφαίρας σχηματίζουσα τά ύψηλότερα καί τερπνό
τερα όνειρα.

«Ή φαντασία είναι ό πνεύμων τής ψυχής».
II. Μ.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Δόσεις τών έν τφ ΚΗ'. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 232. αίνιγμα.—Γέ^νρα
Άρ. 233. ετερον.—Με. lav οδ οχείαν.
Άρ. 23ί. ετερον.—Ώράριον.
Άρ 235■ ετερον.—Χαρά, άρά,χώρα,ωρα, ρα.
Άρ, 236. πρόβλημα συνωνύμων.—Έπος, ρώ- 

μη, ίππος, νήμα, μιαρία, ίρις, σκότος, εΛεγχος, 
ίσχνρός ήτοι ’Έριν μισεί.

Άρ 237. λεζιγριφος.—Ευριπίδης, Άισχύ.ίος, 
.ΣοφοκΛης.

Άρ 238. γρίφος.—Μή έποτκ'ξ·/}ς μ.ηδενΙ 
(Ληδέν κακήν.

(Έν τφ προηγούμενοι τεύχει παρελείφθη ή σημείω
σες ότι ό γρίφος ούτος άπεστάλη ήαιν ύπό τοϋ έν 
Βατουμίω κ. Α. Σιμώνωφ).

Λ Τ Τ AI
τών έ/ τφ ΚΗ'. τεύχει προβλημάτων.

Α. Κούσκουρας (233-4-6.)—Οίκος Μπέλα (232-4-5- 
7.)—Π. Ν. Παπαδοπούλας (232-3-7.)—Έρ. Συγγροΰ 

(232 7) —Αίκατ Κ. Σαρτίνσκη (232 7 )-Γ. Κ. Σαρ- 
δίνσκης (232 7.)—Καφενεΐον Άναστ. Γενιδουνιϊ έν Χάλ
κη (233 4-5 6 7 R).-Nemo (232 8).—Εΰτε'ρπη I, 
Μαργαρίτου (232-3-8). —Κλεονίκη Τρ. Βασματζίδου(233) 
- I. Γ Κιουμουσκερδανίδης (232-7). — I. Α Κυριακίδης 
(232 3-4-5 8) —Εύφρ. Α. Χουδαβερδόγλου (232).— 
Σπυρ. Ν. Φαμπιάτος (232 7)—Νικ. Μ Παππαδάκης 
(233 4).—Δ.Κυρλιγγίτζης(233·7).Κλεάν9ηςϊ.(234,237).

Έν Μιτδλήνρ. Μαριάνθη I. Κοντού (222-4 5. 231). 
— Έν Σεβαστουπόλει, Γεωρ Πιτζικόπουλος (195 6-7-8 
200, 1).—Έν 'Αδριανουπόλει, ’Ηρακλής Άναστασιάδης 
(2:6 7-8).—’Ιωάν. Παπαναστασίου (225). 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν Ε Α-

ΑΡ «39. -ΑΙΝΙΓΜΑ.
Είμαι τεκνον τής μητρός σου κ’ επομένως αδελφός σου, 
Γεννηθέν συν τή μητρί μου, καί πολύ προ τής μητρός σου. 
Μετ’ αύτής δέ έβαπτίσθην καί τών αδελφών τών άλλων 
’Στην ιδίαν κολυμβήθραν, καί έξήλθον αύθις θάλλων.' 
Ζώ χωρίς νά αναπνέω, χωρίς νοΰν, χωρίς αισθήσεις. 
Κορυφήν καί πόδας έχω καθώς σύ, κ’ έγώ έπίσης. 
Χε'ρας. όιιματα καί στόμα δέν ευτύχησα νά έχω. 
Τους δέ ώμου: είς φορτίον μέγα καί βαρύ υπέχω. 
Καίπερ έχων δέ τοσοΰτο μέγεθος καί ευεξίαν 
Έξ αρχής κατεδικάσθην είς πολλήν ακινησίαν.
Τά στοιχειά μου εΰστόχως όταν άναγραμματίσης, 
"Οτι δύστηνος καί τάλας είμαι θά αναγνώρισης. 
Τ' όνομά μου είναι όντως όνομα Ελληνικόν
Άντιστρόφως δ’ άν τό έδης γίνεται Ιταλικόν, 
Καί τοι ούτε τήν Ελλάδα, ούτε Ιταλίαν είδα 
Πλήν τής ’Αφρικής, ήν έχω ώς γνησίαν μου πατρίδα. 
Τόν λαιμόν μου άπ’ τό σώμα ν’ άποκόψης άν ενδώσης, 
Τό κρανίον μου καί σώμα ’ςτούς μαγείρους θέ νά δώσής 
’Στών λογίων τά γραφεία άν τόν νοΰν σου έπιστήσής, 
Ίότε δύνασαι ευκόλως, άναγνώστα, νά μέ λύσης.

ΑΡ. S4O· —ΕΤΕΡΟΝ.
Άριθαός είναι τό πρώτον, πέταλλον τό δεύτερόν μου. 
Είς τούς κήπους έάν θέλης ζητεί τό ολόκληρόν μου.

Ζ. A. Τ.

αρ. «41.—αεξιγριφος (Charade).
Des bienheureux je fus un eternel sejour, 
Je le suis encore je le serai toujours.

De quoi tu t’inquidtes?
Veux—tu couper ma tete?
Alors dans les potagers 
Sois sur de me trouver.

X. D. T.
AP. «4*.—ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΩΝ 
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Κέμων.

AP «43—ΓΡΙΦΟΣ

A, M.


