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ΚΟΣΜΟΣ
ΣΎΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· Έν Κωνσταντινουπόλει, Χάββατον 9 ’Απριλίου 1883. ΤΕΥΧΟΣ ΛΑ ,

Φίλε κύριε συντάκτα,

Ό κ. Decharme καθηγητής τής Έλλην. φιλο
λογίας έν τφ Γαλλικώ Πανεπιστημίφ τού Nancy καί 
άρχαΐον μέλος τής έν Άθήναις Γαλλικής σχολής έ- 
δημοσίευσε τορό τριών έτών σύγγραμμα σπουδαιότα- 
τον έπιγραφόμενον ΜυθοΛογία τής ’Αρχαίας Ελλά
δος, δι’ ού νέαν ταμ,ών οδόν διεπραγμ.ατεύθη τούς 
μύθους τών αρχαίων κατά νέον δλως τρόπον καί ά- 
πέδειξεν δτι ύπό τόν μύθον κρύπτεται ή φυσική καί 
ιστορική αλήθεια, ήν ή ποίησις έκόσμησε διά τού πε
ρικαλλούς αύτής πέπλου ίνα εϋκολώτερον διαδιόσγ 
αύτήν καί προσελκύστ) εύχερέστερον τούς είσέτι άςέ- 
στους καί άμορφώτους λαούς τής άρχαιότητος είς τήν 
λατρείαν τών δυνάμεων τής φύσεως άντιπροσωπευο- 
μένων ύπό τών διαφόρων θεοτήτων τής Γής, τού 
Ούρανού καί τού Άδου.

Τό σύγγραμμα τούτο τού κ. Decharme ού μό
νον έπρνέθη ύπό τών σοφών τής Εύρώπης, άλλα καί 
έθεωρήθη τό πληρέστερον καί τελειότερον είς το εί
δος του καί είς πολλάς άμα τή έκδόσει του μετε- 
φράσθη γλώσσας. Μεταφράσαντες καί ήμεϊς έξ αύτού 
έν ώραις σχολής κεφάλαιά τινα, δέν κρίνομεν άπο 
σκοπού νά άποστείλωμεν είς τήν σύνταςιν τού Κό
σμου έν ές αύτών, τό πρώτον, τό περί Γενέσεως τών 
θεών, ώς δείγμα τού τρόπου καθ’ δν πραγματεύεται 
ό σοφός άνήρ ζητήματα αληθώς περίεργα, άτινα το- 
σούτους σπουδαίους άπησχόλησκν καλάμους καί εί
σέτι άπασχολούσι καί άτινα διά πολλούς λόγους 
δέον νά ένδιαφέρωσιν ήμάς, οίτινες άναφέρομεν τήν 
ήμετέραν καταγωγήν είς τόν μέγαν έκεΐνον λαόν, είς 
ου τάς θρησκευτικάς δοξασίας καί πεποιθήσεις όφεί
λομεν τά θαυμάσια τής αρχαίας τέχνης έργα, τά ποι
ητικά τού Όμ.ήρου καί τών τραγικών αριστουργήμα
τα καί τήν έκ τοσούτων μεγαλουργιών δόξαν.

Έκ τών νεωτέρων τρεις ιδίως έξοχοι νόε; διά συγ- 
γραμ,μάτων, άτινα είς τό είδος των είνε άπαράμ-ιλλα, 
κατέστησαν θέμα τής πεφωτισμένης αύτών μελέτης 
τό περί τής αρχαίας θεογονίας ζήτημα. Οί Γερμανοί 
Creuzer καί Olfried Muller καί ό φιλάρχαιος πρω
θυπουργός τής ’Αγγλίας Γλάδστων διά τών συγγραμ
μάτων ό "Ομηρον και ή Όμηρικη εποχή καί ή Νεό- 
της τού κόσμου Juventus mundi.

Είνε λυπηρόν δτι τά συγγράμματα ταύτα άτινα 
άναγινώσκονται έν Εύρώπγ μετά τοσαύτης τέρψεως 

καί ένδιαφέροντος δέν έπεχείρησε νά μεταφράσν) τις 
είς τήν ήμετέραν καί εύχόμεθα άπό καρδίας ού μόνον 
πρός τιμ.ήν ήμών, άλλά καί ωφέλειαν, νά εύρεθώσιν 
οί δυνάμενοι, βέβαιοι ό'ντες δτι θέλουσι τύχει τής δε* 
ούσης ύποστηρίζεως, ήν άλλως οφείλει νά παράσχν) 
καί αύτό τό Πανεπιστήμιον έκ τής’πολυταλάντου 
περιουσίας τού, άφού δαπανά πρός έκδοσιν βιβλίων 
άναξίων πολλάκις λόγου.

’Επίσης καί τό περί ού ό λόγος τού κ. Decharme 
γεγραμμένον μετά πολλής έμβριθείας καί φιλαρ- 
χαϊσμοϋ καί έπί τή βάσει πάντων τών πρό αύτού 
καί μετά σπανίας καλλιέπειας καί σαφήνειας, δέν 
πρέπει νά μ.ένγ άγνωστον είς τήν ήμετέραν φιλομα
θή νεολαίαν, ήτις άλλως στερείται έν τή έαυτής 
γλώσσν] άξίας λόγου μυθολογίας, άναπτυσσούσης τά 
σπουδαία αύτής ζητήματα έπιστημονικώς καί έπα- 
ξίως τής σπουδαιότητος αύτών.

Έ» Καίάλλα Τή 17 Νοτίου 1882. "Ολως πρόθυμος 
π. μ.

ΠΕΡΙ

ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ.
(ΚΑΤΑ TON DECHARME).

Τό πρόβλημα τής άρχής τών ό'ντων δέν άνέμενε 
τάς θεωρίας τής ’Ιωνικής σχολής ίνα λυθή. Πολύ 
πρό τού Θαλού, Άναξιμάνδρου καί Ηρακλείτου ή μυ
θολογική ποίησις έπεχείρησε νά ικανοποίηση διά θαυ
μάσιων έξηγήσεων τήν φυσικήν περιέργειαν τού άν- 
θρώπου περί δημιουργίας τού κόσμου καί γενέσεως 
τών θεών. ’Αλλ’ είνε εύκολώτερον νά άποδείξη τις 
τήν ύπαρξιν τής πρώτης ταύτης κοσμογονίας ή νά 
γράψγ τήν ιστορίαν της. Έπειδή δέν είσήρχετο έν 
τώ πίνακι τής ηρωικής ποιήσεως, τά Όμηριπά ποι- 
ματα δέν ποιούνται ή σπανίους αύτής ύπαινιγμούς 
καί δέν περιλαμβάνουσιν ή βραχύτατα άποσπάσματα, 
έξ ών είνε άδύνατον νά καταρτίσωμεν σύστημα. Μι
κρόν τι αύτής διετηρήθη έν τή Θεογονία τοΰ 'Ησιό
δου. Άλλ’ ή θεογονία αΰτη, άποτελουμένη έκ ποιή
σεων διαφόρων έποχών, καί μεμιγμένη διά προσθη
κών, τών οποίων δέν θά ήδύνατο τις σήμερον έτι, 
μετά πάσας τάς σοφάς έργασίας, ών ύπήρξεν άντι- 
κείμενον, νά προσδιορίσν) άκριβώς τήν άρχήν καί τήν 
έκτασιν, ήλλοίωσε φυσικώς καί διέστρεψεν έν πολλοϊς
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τάς αρχαίας θρησκευτικάς δοξασίας τών Ελλήνων. 
Μυθολογική τήν [κορφήν, εΐνε κατά βάθος φιλοσοφική, 
καί τινα τών άπαρτιζόντων αύτήν τεμαχίων είσί πι
θανώς σύγχρονα τών πρώτων αποπειρών τών φυσικο- 
©ιλοσόφων πρός άνακάλυψιν τής στοιχειώδους άρχής 
τοϋ κόσμου. Ή Όρφιχή θεογονία ήτις ήρύσατο πολ
λά τών στοιχείων της έξ ’Ανατολής, ήτις ύπέστη 
άλληλοδιαδόχως επιδιορθώσεις και τής οποίας πολ
λά άποσπάσματα μεταξύ τών περισωθέντων ήμΐν, 
άνήκουσιν εις τάς τελευταίας τής Έλλην. φιλολογίας 
έποχάς, εΐνε πολύ πλέον τοΰ εις τόν Ησίοδον αποδι
δόμενου ποιήματος άπομεμακρυσμένη τοϋ πνεύματος 
τής αρχαίας κοσμ.ογονίας.

Όσον δ’ άφορά τό σύστημα τοϋ έκ Σύρου Φερεκύ- 
δους, ή προθεσις τοϋ νά συνδιαλλάξγ τούς έκ παρα
δόσεων μ,ύθους πρός τήν φιλοσοφίαν φαίνεται τόσον 
έναργώς, ώστε δέν δύναται τις ν’ άντλήσν) έκ τής 
πηγής ταύτης άνευ δυσπιστίας. ’Ελλείψει κειμένων 
έκφραζόντων έν τή άκεραιότητι καί αλληλουχία αύ
τών τάς άρχαιοτέρας κοσμογονικάς τής Ελλάδος 
ιδέας, έσμέν ήναγκασμένοι νά περιορισθώμεν είς άνα- 
ζήτησιν τών έσπαρμένων ιχνών καί νά διηρηθώμεν, 
ιδίως κατά τόν 'Ησίοδον, τήν ιστορίαν τής δημιουρ
γίας καί τήν διαδοχήν τών θείων γενέσεων.

Αί περί τών πρώτων τούτων ιδεών περισωζόμεναι 
ήμΐν ένδείξεις εΰρηνται είς δύο χωρία τής Ίλιάδος*. 
’Εν αύτοΐς λέγεται ότι πάντες οί θεοί όφείλουσι τήν 
γέννησιν αύτών είς τόν Ωκεανόν, καί ότι ό Ωκεανός 
έχει σύζυγον τήν θέτιν. Ό ’Ωκεανός λοιπόν εΐνε ό 
πατήρ, ό γενάρχης. Ή θέτις εΐνε ή μήτηρ, ή γόνι
μος μήτηρ, ήτις γεννά καί τρέφει. Όποια ύπήρςαν 
τά πρώτα πλαστουργήματα τοϋ θείου τούτου ζεύ
γους ; Πώς άπασα ή σειρά τών δντων ήρτηται έξ 
αύτοΰ ; Ιδού 6,τι άγνοοϋμεν. ’Αλλ’ ό τρόπος καθ’ δν 
οί Έλληνες έννόουν τόν ’Ωκεανόν εξηγεί ήμΐν τίνι 
τρόπφ ήδυνήθησαν νά ζητήσωσιν είς αύτόν τήν αρ
χήν τοϋ κόσμου. Ποταμός άπειρος, ού τά εύρέα ρεί
θρα, έπανερχο'μενα είς έαυτά περικαλύπτουσι γήν 
άμα καί θάλασσαν, ό ’Ωκεανός εΐνε τό όριον απάν
των τών ορατών. Υπέθεσαν λοιπόν ότι παν δ,τι 
περιέχει καί περικλείει έξήλθε ποτέ έκ τών κόλπων 
του. Τό άρχέγονον τοΰτο μέγα δν είκονίζετο ώς σε
βάσμιος γέρων, έχων ήθος γλυκύ καί πραον, αμέτο
χος τών έρίδων τών θεών, κατοικών μακράν τοϋ 
’Ολύμπου καί τής γής, είς τόπον μονήρη, ον ούδέ
ποτε εγκαταλείπει ώς προσήκει είς εκείνον δστις εί
νε ή σταθερά καί αναλλοίωτος άρχή τής ζωής τοϋ 
κόσμου. Πολλαί Έλληνικαί παραδόσεις άπορρέουσιν 
έκ τής κοσμογονικής ταύτης ιδέας. Ό Ώγύγης, τοϋ 
οποίου τό όνομα δέν εΐνε ή έτερος τύπος τοϋ ονόμα
τος τοϋ Ώκεανοϋ, έθεωρεΐτο έν ’Αττική καί Βοιωτία 
ώς αύτόχθων, ώς πρώτος βασιλεύς, τούτέστιν ώς 
πατήρ τής άνθρα-πότητος. Οί ποτάμιοι θεοί έθεω- 
ροΰντο έπίσης πρόγονοι πολλών Ελληνικών φυλών. 
Οί ποταμοί, ώς οί ρύακες, ώς αί πηγαί, ώς αύτή ή

1 Ώ κ ε α ν ό ν τ ε, θεών γένεσιν καί μητέρα 
Τηθύν (Ξ 201). Ώκεανοϋ, οςπερ γένεσις 
άντεσσι τέ τ υκ τ α ι (Ξ 246).

θάλασσα πηγάζουσιν έκ τοΰ Ώκεανοϋ· έκ τούτου 
λαμβάνουσι τήν γενεσιουργόν καί γονιμοποιόν αυτών 
δύναμιν. Ό ’Ωκεανός, έξ ού προέρχονται πάντα τά 
ΰδατα, εΐνε ώσαύτως ΰδωρ, στοιχειον αθάνατον, δπερ 
έζωογόνησε πάσαν τήν φύσιν έν άρχή καί δπερ δέν 
παύει έμψυχοϋν αύτήν. Ή δοξασία τών πρώτων 
Ελλήνων δτι ό ’Ωκεανός ήτο ό πατήρ τών θεών, 
υπήρξε προγενεστέρα, ώς παρατηρεί ό ’Αριστοτέλης1, 
τών θεωριών τοΰ θάλητος.

1 Θεογον. 134 —137.
2 Θεογ. 376
3 θεογ. 139, 141.

Ή απλή αύτη ιδέα, καθ’ ήν πάντα τά όντα πη- 
γάζουσιν έκ μιας μόνης άρχής, δέν άπαντά έν τή 
κοσμογονία τοϋ Ησιόδου, ήτις εΐνε μάλλον περίπλο
κο? καί σοφωτέρα. Ή κοσμογονία αΰτη εΐνε συστη
ματοποιημένη· καί τό σύστημα αύτής βασίζεται έπί 
τίνος άναλύσεως τών συστατικών τοϋ κόσμου στοι
χείων.

''Ητοι, γιεν πρώτιστα Χάος ’γένετ’, αύτάρ επειτα 
ΓαΙ’ ενρνστερνοσ, πάντων 5άος άσφαΛες αίεΑ. .. 
Ήό "Ερος, oc χά.Ι.Ιιστος εν άθανάτοισι θεοισι 
ΛυσιγιεΙής πάντων τε θεών πάντων τ’ ανθρώπων 
Λάμ,ναται εν στήθεσσι νόον χαι επίκρανα βουβήν.

Χάος, Γαϊα, Έρως, ιδού τά τρία πρώτα στοιχεία, 
άπεο δέν άναφέρονται ώς πάντοτε συνυπάρξαντα, ών 
τό πρώτον εΐνε προγενέστερον τών δύο άλλων, άτι- 
να κατά συνέπειαν εΐσίν ύποτεταγμένα είς νόμον τι- 
νά διαδοχής. Τό Χάος δέν έχει ένταϋθα τήν σημα
σίαν, ήτις τώ άπεδόθη βραδύτερον· δέν εΐνε ή ΰλη 
έν τή αδρανεί καί συγκεχυμένη αύτής καταστήσει, 
ή «rudis indigestaque moles» τοϋ ’Οβιδίου. Κατά 
τήν έτυμολογίαν τής λέξεως, καί ώς ήρμήνευεν αύ
τήν ό ’Αριστοτέλης, τό Χάος εΐνε τό διάστημα, τό 
χαινον άπειρον, τό άνεωγμένον ΐνα τό πάν περιλάβη 
καί δπερ τών πάντων προηγήθη. Ή Σκανδιναυική 
Βο.Ιούσπα τίθησιν έπίσης έν τή άρχή τών όντων ρ,έ- 
γα βάραθρον όνομαζόμενον Ginniingagap ήτοι τό βά- 
ραθρον τών βαράθρων άλλ’ είς τήν μίαν τών άκρων 
τής άβύσσου ταύτης εΐνε τό Nifthein (ή διαμονή 
τών νεφών καί πάγων)· είς τήν έτέραν τό Muspels- 
heim (ή χώρα τοϋ πυράς) άμφότεραι δέ όφείλουσι νά 
συντελέσωσιν είς τό έργον τής δημιουργίας.

Τούναντίον παρά τφ Ήσιόδω τό χάος είνε άπο- 
λύτως άπέραντον θά ήτο καθαρά άφαίρεσις έάν δέν 
παρίστατο ώς διάστημα πεπληρωμένον σκότους. Ή 
Γαϊα, ήτις έγένετο μετ’ αύτό, δέν εΐνε ή γή οποία 
έφαίνετο είς τά βλέμματα τών Ελλήνων είνε ή γη- 
ίνη ύλη έν τή σχηματισμώ της. Όσον δ’ άφορά τόν 
Έρωτα, δέν εΐνε ό λαμπρός θεός, ό κάλλει άκτινο- 
βολών, ό πτερωτός, ό έχων χάριν νεανικήν καί κα
τακτητικόν θέλγητρον, τοϋ οποίου ό Πραξιτέλης έ- 
μονιμοποίησε τήν εικόνα. Δέν δύναται νά ηνε ό θεός 
τοϋ άνθρωπίνου έρωτος, άφοΰ οί άνθρωποι δέν έγεννή- 
θησαν καί οί θεοί αύτοί δέν έξεκολάφθησαν είσέτι έκ 
τών κόλπων τοϋ άπειρου καί τής ύλης. Ό πρώτος

1 Μεταφυσ. I. 3, 5.
2 Θεωροΰριεν ριετά τών σπουδαιοτ-'ρων συγγραφέων τούς 

δόο επομένους στίχους 118—119 τοϋ κειμένου ώς παρεμ- 
βολίμους. Ό Τάρταρος, ών άγονος, δέν δύναται νά ήνε 
έκ τών πρώτων στοιχείων τοϋ κόσμου. 

ούτος Έρως τής κοσμογονίας εΐνε άλληγορική είκών, 
ήτις έγκρύπτει άφηρημένην ιδέαν. Δέν εΐνε πράγματι, 
ή «ή ελκτική δύναμις, ήτις φέρει τά πρός κατάταξιν 
καί συνδυασμόν στοιχειώδη μόρια.»1 Ούδέν άφ’ εαυ
τού παράγει· άλλά διά τής ένεργείας του πάντα τά 
στοιχεία καί πάντα τά όντα τείνουσι πρός ένωσιν, 
καί έκ τής ένώσεως ταύτης προκύπτει ή ζωή. Πράγ
ματι δι’ αύτοΰ, πάντα τά όντα βαθμηδόν γεννώνται 
έκ τοΰ Χάους καί τής Γαίας, ήτοι τοϋ άπειρου καί 
τής γηίνης ύλης. Έκ τοϋ Χάους παρήχθησαν έν πρώ- 
τοις τό Έρεβος καί ή Νύξ. Τό Έρεβος, δπερ κατά 
τάς κοινάς δοξασίας έξετείνετο ύποκάτω τής γής, 
έμφαίνει συνήθως τήν διαλείπουσαν σκοτίαν, τήν 
περιοδικώς έπιστρέφουσαν. Άλλ’ ένταϋθα Έρεβος καί 
Νύξ είσί προσωποποίησις απλώς τοϋ έν άρχή σκό
τους, διγρηαένου είς δύο άρχάς’ είς άρχήν άνδρικήν 
καί άρχήν θήλειαν. Αί δύο αύται άρχαί ένούμεναι 
παράγουσι τόν Αιθέρα καί τήν 'Ημέραν τό φώς τών 
άνωτέρων χωρών καί τό φώς τής γηίνης άτμοσφαίρας. 
Ιδού πρώτον άποτέλεσμα τοϋ Έρωτος’ δι’ αύτοΰ 
τά σκότη γεννώσι τό φώς. ’Ιδού συνάμα ή πρώτη 
έφαρμογή τοϋ νόμου δστις προίσταται είς πάσας τάς 
κοσμογονικάς δημιουργίας, ών τήν σειράν άναπτύσ- 
σει ό ποιητής πρό ήμών, νόμου, δν ό κ. Maury διε- 
τύπωσε λίαν καθαρώς διά τών λέξεων «Όταν πρό- 
κηται νά σχηματισθή νέον στοιχειον, αί άρχαί, ών 
ή συνδρομή προσδιορίζει τόν σχηματισμόν του, προ- 
σωποποιοϋνται ύπό τοϋ ποιητοΰ διά δύο όντων δια
φόρου φύλου, άτινα προδημιουργούσι συμφώνως πρός 
τούς νόμους τής άνθρωπίνης γενεσιουργίας, τό νέον 
τούτο στοιχειον δπερ έπίσης προσωποποιεΐται». 
(Όρ. Maury Relig. de laGrece σελ. 351).

Γενομένου τοϋ φωτός, ή δημιουργία προχωρεί ούχί 
ώς είς τήν Εβραϊκήν Γένεσιν τή βουλήσει ύπερτάτου 
θεοΰ, άλλά τή έπιρροία τοϋ Έρωτος. Ή Γαϊα δέν 
βραδύνει νά γεννήσν) τόν Ούοανον, τό έναστρον στε
ρέωμα, τοΰ οποίου ό θόλος επικαλύπτει αύτόν ο
λόκληρον καί δςτις μέλλει νά χρησιμεύση ώς δια- 
μ.ονή τών εύτυχών άθανάτων. Κατόπιν αύτη γεννά 
τά μεγάλα όρη, άτινα εγείρονται έπί τής έπιφανείας 
της, τήν άβυσσον τών θαλασσών, σκαφεΐσαν είς τά 
βάθη αύτής, ήν ό ποιητής καλεΐ Πόντον, αετεχε
Πόντον άτερ γ>ιΜτητοι;», ήτοι ή Γή έγέννησε τόνΠόν- 
τον άνευ έρωτος, ύπαινισσόμενος όιά τούτου τήν πρός 
τό παράγειν άνικανότητα τοϋ άλμυροΰ ύδατος, κατ’ 
άντίθεσιν πρός τά θρεπτικά ύδατα τά όποια γονιμο- 
ποιούσι τό έδαφος. Κατόπιν ή Γή συζευχθεΐσα τω 
Ούρανώ θέλει παραγάγει τά λοιπά στοιχεία· ό ύμέ- 
ναιος αύτών, συχνά βραδύτερον εξυμνηθείς ύπό τής 
Ελληνικής ποιήσεως2 3, έσεται ή πηγή τής γενικής 
ζωής. Τό άρχέγονον τοΰτο ζεύγος, τό άθάνατον, 
ψάλλουσιν ήδη οί τών Βενδών ποιηταί. Έκ τής έ
νώσεως αύτών γεννάται κατ’ άρχάς ό ’Ωκεανός, ό 
ποταμός τών ποταμών, είκών τοϋ σχηματισμού τών

4 Maury Relig. de la Grece J. σελ. 350.
2 Όρα ιδίως απόσπασμά τι τών Δαναΐδων τοϋ Αισχύ

λου (Ahrens άπόσπ. 108).

πηγαίων ύδάτων, άτινά είσι πράγματι θυγατέρες 
τοΰ Ούρανοϋ καί τής Γής. Έπονται τούτοις διάφο
ροι θεότητες, ών ή έννοια είνε ήττον ώρισμένη· ήτοι 
ό Κοΐος καί Κρεΐος, ό Ύπερίων, ό Ίαπετός, ή θεία, 
ή Ρέα, ή θέμις, ή Μνημοσύνη, ή χρυσοστέφανος Φοί- 
βη, ή έρατεινή Τηθύς καί τέλος έσχατότοκος ό άγ- 
κυλομήτης Κρόνος1. Είς τόν Κρόνον θέλομεν έπανέλ- 
ει. Όσον δ’ άφορά τούς ετέρους θεούς, ών τινες δέν 
μνημονεύονται ή μόνον ύπό τοϋ Ησιόδου, έμφαίνουσι 
κατά τό πλεΐστον τάς μεγάλας δυνάμεις τής φύσεως 
καί τά κυειώτερα αύτής φαινόμενα. Ό Ύπερίων, ή
τοι ό είς τάνω βαδίζων, εΐνε ό ήλιος ύπό τήν έπο- 
ψιν τής είς τόν ορίζοντα άνόδου του. Ή θεία (έκ τοϋ 
θείω=τρέχω) εΐνε ή Ήώς, τής οποίας τό φώς δια
τρέχει μεθ’ ορμής (θέει) τόν ούράνιον θόλον. 'Η Φοίβη 
εΐνε ή άκτινοβόλος λκμψις τοΰ ήλιου ή τής σελήνης. 
Κρεΐος εΐνε πιθανώς αύτός ό ήλιος· διότι είς άπώ- 
τερον χωρίον ό ποιητής λέγει ήμΐν δτι ό Κρεΐος έγέν
νησε τόν μέγαν Άστραΐον®, μυθολογικόν πρόσωπον, 
άστρικοΰ χαρακτήρος. Χωρίς νά σταματήσωμεν είς 
τήν θέμιν καί Μνημοσύνην αΐτινες παριστώσιν ήθι- 
κάς ιδέας καί περί ών γενήσεται λόγος άλλαχοΰ, ά- 
κολουθουμεν τήν Ήσιόδειον άπαρίθμησιν ίνα εύρωμεν 
τήν έννοιαν τών καθαρώς φυσικών ιδεών τοϋ ποιητοΰ.

ζ Γαια) γείνατο ά’ αν ΚύχΛωπας ύπέρβιον ήτορ έχον
τας 

Βροντήν τε Στερόπην τε χαί, ”Ζΐργην όγιβριγιόθυγιον , 
οί Ζηνί βροντήν τ’ εάοσαν τενζάν τε κεραυνόν1., 
Ένταϋθα ή ερμηνεία παρέχεται παρ’ αύτών τών λέ
ξεων. Ό Βροντής είνε ό κρότος τής βροντής, ό Στε- 
ρόπης, ή άστραπή· ό 'Αργής, ή λευκόχρους λάμψις 
τών ήλεκτρικών πυρών. Κατόπιν έκ τοϋ Ούρανοϋ 
καί τής γής γεννώνται όντα γιγάντεια καί τερατώδη, 
τών οποίων τό άπειρον σώμα έχε* πεντήκοντα κεφα- 
λάς καί ώπλισται δι’ εκατόν βραχιόνων τούτέστιν ό 
Κότοςτ=ό μανιώδης, ό Βριάρεως=ό εύρωστος, ό Γύ- 
γης:=ό έχων μέλη· τέκνα φοβερά, άτινα άφ’ ής έτέ- 
χθησαν διήγειραν τήν άπέχθειαν τοϋ πατρός των, 
καί ώρκίσθησαν μίσος κατ’ αύτοΰ άδιάλλακτον. Τής 
τοιαύτης έπινοίας τήν έζήγησιν παρέχει ήμΐν ή άρ- 
χαιοτάτη μυθολογία τών Άρίων. Τό Ρίγκ Βέδα, 
πράγματι, πεπλήρωται έκ τής διηγήσεως τών μα
χών τοϋ Ίνδρα. τού ούρανίου θεού, κατά τών έχ- 
θρών του, κατά τών εχθρών τοΰ φωτός, τών μελα
νών δαιμόνων, τών νεφών καί τοϋ σκότους, τό όποι
ον πλήττει διά τοϋ κεραυνού του καί διατρυπφ διά 
τών βελών του. Κατ’ άνάλογον εικόνα, τά άπεχθή 
τώ Ούρανώ τέρατα, τά όποια παρίστησιν ό ποιητής, 
είσί τά πολύμορφα καί γιγάντεια νέφη, άτινα γεννών
ται έκ τών γηίνων άτμών, καί συγκροτοΰσιν έπί τοϋ 
Φωτεινού στερεώματος διηνεκείς μάχας.

Έν τούτοις ό Ούρανός, δστις έλαβε τόσον μέγα 
μέρος είς τό έργον τής δημιουργίας θέλει κατά τινα 
στιγμήν, νά σταματήση τήν έξακολούθησιν αύτής.
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Τά γεννώμενα παρ’ αύτού τέκνα βυθίζει εις τά σπλάγ
χνα τής Γής. Ή Γαϊα έπαναστατήσασα ένεκα τής 
σκληρότητος τού συζύγου της οπλίζει κατ’ αύτού τόν 
εύφυέστερον καί έπιτηδειότερον τών υιών της, τόν 
Κρόνον, δστις επιπίπτει κατά τού πατρός, τόν α
κρωτηριάζει, καί ρίπτει μακράν τά γεννητικά αύτού 
μόρια. Τά θεϊα ταύτα μέλη πίπτουσιν έπί τής θα 
λάσσης, πλέουσιν εις τήν επιφάνειαν πέριξ αύτών 
άθροίζεται λευκός άφρύς έξ ού γεννάται ή ’Αφροδίτη. 
Ό ακρωτηριασμός τού Ούρανού ύπό τού υιού του εί
νε μύθος τού οποίου δέν δυνάμεθα νά προσδιορίσω- 
μεν τήν φυσικήν σημασίαν, άλλ* δστις, ένεκα τής 
θέσεως ήν κατέχει έν τή Θεογονία, άνταποκρίνεται 
εις μεγάλην άφηρημένην ιδέαν. Έ καταδίκη τού Ού
ρανού εις τήν ανικανότητα καί ή πράξις τού υιού του 
Κρόνου δεικνύουσι πραγματικώς περίοδον νέαν, όευ- 
τέραν φάσιν έν τή αναπτύξει τής δημιουργίας

Ό Ούρανός άπεπειράθη νά παρακώλυση τήν άνά- 
πτυξιν ταύτην καταστρέφων τά τέκνα του· καί έτι- 
μωρήθη διά τάς ένοχους προσπάθειας του. Τό έργον 
τής γενέσεως έπί στιγμήν παύσαν, αναλαμβάνει τόν 
δρόμον του ύπό τήν διεύθυνσιν τού Κρόνου, ήτοι τού 
Χρόνου, δςτις προηδρεύει τού λοιπού τής φυσικής 
πορείας τών πραγμάτων. Ή ιδέα αύτη υποδεικνύε
ται προσέτι ύπό τού ποιητού διά τής ένώσεως τού 
Κρόνου καί τής "Ηρας, ήτις δέν είνε ένταύθα δ,τι 
θά ήνε βραδύτερον, θεότης τής γής. ΤΙ Κοσμογονική 
Ραϊα (ήτοι ή ρέουσα) είνε τό έμβλημα τής κινήσεως, 
τής διαδοχής καί διάρκειας. Ή αίωνία φύσις, νική- 
σασα τά εις τήν πρόοδον αύτής έπιπροσθούντα πρώ
τα κωλύματα θέλει έξακολουθήσει τό έργον τού σχη
ματισμού. Οί Τιτάνες, αί άρχικαί δυνάμεις, δεσμευ- 
θέντες ύπό τού Ούρανού θέλουσιν άνεύρει τήν έλευθε- 
ρίαν των καί νέαι γενέσεις θειαι προστεθήσονται ταϊς 
άρχαίαις. (Έπεται τό τέλος).

---------------------------
Ο 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΒΡΑΡΔΟΣ.
(Διήγημα) 1

•VWWVWS
Πάντα ταύτα ήσαν μέν ήδιστα, έθλιβον δμως τόν 

συνταγματάρχην. Τί είχε πράξει άξιον άναμνήσεως, 
τοσούτο διαρκούς, άγάπης τοσούτο πιστής ; Τή ή- 
μέρκ τής βκπτίσεως είχεν είπεϊ δτι ό άναδεξιμαϊος 
αύτού έμελλε νά εχη αύτόν φίλον ήδη δμως ό άνα- 
δεξιμαϊος έγίνετο άνάδοχος κ«ϊ έξετνΧτίρου τάς εαυ
τού ύποχρεώσεις. Ή λύπη, σχεδόν αί τύψεις αύτού 
ηύξανον έτι μάλλον έκ τών λαμπρών καί έρασμίων 
προςόντων, άπερ διέβλεπεν έν τώ νεανία, έμέμφετο 
δέ εαυτόν ώς άγνώμονα καί ούδόλως ποοέβλεπεν δτι 
έν μια ημέρα έμελλε νάποτίση τήν εαυτού οφειλήν 
Τή επαύριον έμελλε νάπέλθη καί ώρας μόνον είχε νά 
διατρίψη έν Ώβιέ. Κατ’ αύτάς λοιπόν έπεσκέψατο 
τήν δλην έπαυλιν, ήπερ έφάνη αύτώ δλως νέα. Τήν 
άρχαίαν αύτής αγροτικήν δψιν είςέτι άνεκάλουν τά 
τής αύλής, πλινθίνην έχούσης καί βρυοκάλυπτον στέ

γην καί δρύφακτα, έφ’ ών άνεπλέκοντο έρπυστικαι 
ροδωνιαί. Άλλά μικρού πύργου δψιν είχεν ή έπαυλις, 
άπό τού κήπου θεωρουμένη, ένθα ύπήρχον δύο νεω- 
στί άνεγερθεϊσαι σκιάδες. Έν τοϊς έσω ούδ’ ίχνος έ- 
μενεν έκ τών παλαιών, πλήν τινων, τηρηθέντων έξ 
υίικής εύσεβείας. Πάντα έδείκνυον λεπτήν τού καλού 
γνώσιν, πάντα έμαρτύρουν περί τής πρός τά κομψά 
άμα καί αφελή άγάπης τών ένοικούντων. ΤΙνθει τό 
οίκημα, ή γή ώςαύτως· ό χωρικός έτιμάτο καί ύ- 
γιεινής άπήλαυε διαίτης, διότι ό Παύλος καθήκον 
ένόμιζε τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως έκείνης, έξ 
ής κατήγετο.

Ό συνταγματάρχης Έβράρδος ήτο άμα στρατιώ
της καί γεωργός, ώς σχεόόν πάντες οί μεγάλοι άν
δρες, οί έν ’Αφρική πολεμήσαντες. "Οθεν άπεφαίνετο 
πολλάς όρθάς γνώμας, καίτοι δέν διελέγοντο μόνον 
περί γεωργίας. Διελέγοντο περί πολλών, ώς ποιού- 
σιν οί φίλοι, οίτινες, ολίγον έχοντες χρόνον νά συν- 
διατρίψωσι, μετά σπουδής άνοίγουσιν άλλήλοις τήν 
εαυτών καρδίαν καί άνακοινούνται τάς σκέψεις αύ
τών. Ό μέν Παύλος άνεύρισκε τόν άνάδοχον αύτού, 
δν είχε μάθει νά άγαπά, ό δέ Έβράρδος έβλεπε τόν 
νέον ώς εικόνα τής εαυτού νεότητος.

Τή εσπέρα έδείπνησαν καί είςέτι έκάθηντο παρά 
τήν τράπεζαν, άπέναντι άλλήλων καί διαλεγομένοι. 
Ό ήλιος είχε δύσει, τό κνέφας έσβέννυτο. Όλο'κυ- 
κλος καί λαμπρά σελήνη άνήρχετο εις ούρανόν έκ τού 
άντικειμένου δρίζοντος. Ή ώρα τού χωρισμού ήγγιζε 
καί ό Παύλος έθλίβετο. Καί αύτός ό στρατιώτης συν- 
εταράσσετο. Ό χρόνος δέν δημιουργεί τήν φι λίαν 
καί άγάπην. Πολλάκις ή μάλλον αιφνίδιος καί μάλ
λον άπροςδόκητος είνε άρίστη καί διαρκεστάτη.

— Τήν ήμέραν ταύτην ούδέποτε θά λησμονήσω, 
είπεν ό Έβράρδος. ’Αναχωρώ λυπούμενος μέν ότι 
ταχέως χωριζόμεθα, χαίρων δμως δτι τοιούτόν σε 
ευρον, φίλτατε Παύλε. Οί γονείς σου είχον εύγενεϊς 
καρδίας καί πέπεισμαι δτι είσαι άξιος υιός έκείνων. 
Άποφασίσας νά ζής έν τούτω τώ οίκω σου, έδειξας 
σπανίαν εύθυκρισίαν καί συμπαθή μετριοφροσύνην. 
Ούτως όφείλουσι νά προςφέρωνται καί δσο; άφθόνως 
άπολαύουσι τών άγαθών τής γής. Ή γή δεν απαι
τεί μόνον βραχίονας, άλλά κυρίως καί πιστάς καί 
εύγνώμονας καρδίας. Νύν έπίτρεψόν μοι νά σοι πα
ράσχω τελευταίαν συμβουλήν. Ό άνθρωπος δέν έ- 
πλάσθη ίνα μόνος ζή, ούδ’ ή εύτυχία τέρπει εί μή 
δταν διαμερίζηται. Έπειδή είσαι μετριοπαθής, άρ- 
κούμενος εις βίον ήσυχον, άπλούν καί φιλόπονον, ά
νάγκη νά νυμφευθής, άνάγκη νά ζητήσης άνυπερθέ- 
τως έν τή συζυγία τήν τής τύχης σου συμπλήρωσιν. 
Σπανίως εύλογεϊ ό θεός οίκον άνευ γυναικός καί παι
διών, ολίγον δ’ έπιβλέπει καί έπ’ αύτών τών ίργχ- 
ζομένων έπιμελώς, δταν μή χγχτζώσι καί ύπέρ άλ
λων θυσιάζωνται. Αάβε γυναίκα, φίλε μου. Ζήτησον 
εύγενές τι όν, ίνα πληρώσν) χαράς τήν σήν εστίαν, 
χρηστήν καί μετριόφρονα κόρην, χαριτόβρυτον καί 
άγαθήν, σύντροφον τέλος πάντων..............

Ό άνάδοχος δέν έπέρανε τόν λόγον αύτού. Ό 
Παύλος έκρυπτεν έν ταϊς χερσί τό πρόςωπον, λυγμοί 

δέ, βιαίως καταστελλόμενοι, έπλήρουν καί άνύψουν 
τό στήθος αύτού. * Αρχών τέως εαυτού, έδείκ^υε τώ 
άναδόχω πρόςωπον ιλαρόν καί γελόεν. Άλλ’ ό Έ
βράρδος, μηδέν ύποπτεύων, ήγγισε τραύμα είςέτι 
αίμάσσον, ό δέ νέος, καταβληθείς μέν ύπό τής βίας, 
ήν δι’ δλης τής ήμέρας έπέβα)<λεν έαυτώ, νικηθείς 
δέ νύν καί ύπό τής λύπης, έπελίθετο εαυτού καί έ 
φανερώθη. Πρός τούτο τό άπροςδόκητον θέαμα ό συν
ταγματάρχης άνέστη καί τόν Παύλον ένστερνισάμε- 
νος, πατρικώς καί φιλοστόργως ήρώτα αύτόν

— Τί εχει; Μήπως ή^γισα άκων τραύμά τι τής 
καρδίας σου ; /Εχεις λοιπόν θλίψεις ; Διατί ούδέν μοι 
είπες περί αύτών ; Λέγε, τί πρέπει νά πράξω ; Δύνα
μαι νά περιμείνω όλίγας ετι ήμέρας. Θέλεις νά διέλ- 
θω αύτάς μετά σού ; Δέν θά σέ θεραπεύση μεν ή πα
ρουσία μου, ίσως δμως σέ άνακουφίση.

— Ούχί, άναχώρησον ! έφώνησεν ό Παύλος, μή 
κρατών εαυτού. Άναχώρησον, άλλά συμπαράλαβε 
καί έμέ ! Μάκρυνον με έντεύθεν, μή μ’ έγκαταλίπγς 
εις έμαυτόν, μή μ.’ άφήσης ν’ άποθάνω έκ λύπης καί
άπελπισμού !

— Ήσύχει, είπεν ό Έβράρδος, λαβών τήν κεφα
λήν τού νέου καί άσπαζόμενος αύτήν. τι πά
σχεις άλλοι πρό σού επαθον. Είπέ μοι τά δεινά 
σου καί είτα βλέπομεν άν οφειλής νά μείνης, ή νά- 
πέλθης.

— Ναί, ναί, φίλε μου, πάντα θά σοι είπω.
Καί ό Παύλος πραϋνθείς καί άναθαρρήσας, έλεζε

τά επόμενα.
— Άπελθών έκ Παρισίων καί ένταύθα έπανακάμ- 

ψας, ούδόλως ύπώπτευον δτι ή πράξίς μου αύτη ήτο 
παντάπασι φιλοσοφική. Ούδεμία άλλη θυσία ήτο 
εύκολωτέρα ταύτης, ούδ^ άπλούστερον έξεπληρώθη. 
Φίλοι καί γνωστοί είπον δτι άπεχώρουν έκ πείσμα
τος, τραυμ,ατισθείσης τής ματαιοφροσύνης μου, ίσως 
δέ καί αισθήματος τίνος ματαιωθέντος. Άλλ* ούδέν 
τούτων ήλήθευεν. Έγώ κατενόουν δτι ή έν ταϊς τέ- 
χναις καί τοίς γράμμασιν ήμιμάθεια είνε αίσχίστη κα
κία, έξετάσας δέ έμαυτόν, άπέβαλον τάς ονειροπολή
σεις μου, πριν ή έκεϊναι με καταλίπωσιν. Ούδεμία 
πρόωρος τών πραγμάτων γνώσις είχε λυπήσει τήν 
νεότητά μου* δθεν, μόλις έχων μικράν τού κόσμου 
πεΐοαν, ήδυνήθην νά καταλίπω αύτόν, άνευ πικρίας 
καί άνευ πόθου, τήν καρδίαν εχων έλευθέραν καί σώ
ας τάς φρένας. Έάν ειρήνη καί ψυχική γαλήνη κα
λούνται εύτυχία, έγώ τότε ήμην εύτυχής. Ένταύθα 
άφικομην λήγοντος μακρού καί δριμέως χειμώνος· 
μόλις τό έαρ διά μιας έλαμπεν, ίνα πανηγυρίση τήν 
έπάνοδόν μου, εύχόμενον τό εύ παρέστης. Τά πέριξ 
τοπία έν γένει μέν στερούνται μεγαλείου καί χ,αρα- 
ρακτήρος έξοχου, πνέουσιν δμως άπαράμιλλον ήδο- 
νήν, έπερχομένου τού έαρος. Ή χαρά τού έπανιδεϊν 
τούς άγρούς εκείνους, τά έργα καί τάς άσχολίας, ά
περ φύσει ήγάπων ή ηδονή τού ζήν έλευθέρως, ή 
άγάπη τού άγαθού, αί κατέχουσαί με εύγενεϊς ίδέαι, 
καί τί πρός τούτοις νά είπω ; Ή αίγλη τού ούρανού, 
ή καθαρότης τού άέρος, αί εύοσμίαι τής άρτίως κο- 
σμ,ουμένης γής, πάντα ταύτα μ’ έβύθιζον εις διηνεκή 

καί άμερσίφρονα μέθην, ούδείς δέ πόθος, ούδεμία 
άλλη μέ χχτεϊγεν ονειροπόλησις.

Καί δμως, μετά τινας εβδομάδας, βαθμηδόν εις 
τόν βίον μου διωλίσθαινεν άπρόοπτός τις καί δια- 
φέρουσα κλίσις, ήν ήδυνάτουν νά διευκρινήσω. Τή 
αύτή ώρα πάσης πρωίας, έβλεπον διαβαίνουσαν τήν 
πλησίον κειυ.ένην όό'ον νεαοάν άυ.αζόνα, συνοδεύον- 
τος καί γηραιού τίνος ύπηρέτου, Είςέτι βλέπω αύ
τήν, χωρούσαν διά τών άνθοφόρων φραγμών καί πε
ριβόλων, φέρουσαν ιταλικόν ψιάθινον πίλον άνθοστό- 
λιστον, στηθόδεσμον κυανούν, περιεζωσμένον δερμά
τινη ζώνη καί λευκόν κυμαινόμενον έπανωφόριον.Ήγε 
τό πολύ τό ένατον καί δέκατον έτος· καίτοι δέ νέ
φος θλίψεως έκάλυπτε τό άνθηρόν αύτής πρόςωπον, 
τοσαύτη δμως ήτο ή λάμψις τής νεότητος αύτής, 
ώςτ’ έν μέσω τής εορταζούσης φύσεως έφαίνετο καί 
αύτή ώς έν τών έαρινών θελγήτρων. Καθ’ εσπέραν 
ύπέστρεφε διά τής αύτής άτραπού, σπανίως δέ δέν 
ήμην πρό τής θύρας μου. καθ’ ήν ώραν διήρχετο. Εύ- 
σεβάστως έχαιρέτιζον αύτήν, έκλινε τήν κεφαλήν
μετά χάριτος καί μέχρι τούτου τό πράγμα έμεινεν. 
νΗμην σχεδόν ξένος τής χώρας ταύτης, ώς άπελθών 
δωδεκαετής καί μή έπανερχόμενος, εί μή κατά μα- 
κρά διαλείμματα. Μέ διέφευγον καί αύτά τών γειτό
νων μου τά ονόματα. Άλλ’ ήθέλησα νά μάθω τίς 
ήτο ή ώραία έκείνη νεάνις, μ.ηδένα κρυπτών ύπουλον 
σκοπόν, μηδέ νομίζων τό πράγμα άπαραίτητον, άλ
λά μόνον έκ περιεργίας. 
Σαμλιέ, τού οίκου αύτής 

’Εκαλείτο λοιπόν Μάρθα 
ολίγον τού έμού άπέχον

τος. Κατά πάσαν πρωίαν έπορεύετο εις τόν μικρόν 
πύργον Γράνζ, πρός τήν δεσποινίδα Θηρεσίαν Λαβα- 
ρέν, φίλην αύτής, ώςαύτως μέν κεχαριτωμένην κόρην, 
ώς έλέγετο, άλλ’ ής ή επισφαλής ύγιεία εις φόβον 
ένέβαλλε τούς περί αύτήν. Ή Μάρθα μέχρι εσπέρας 
παρεκάθητο τή κλίνη τής φιλτάτης άσθενούς καί νύ- 
κτωρ ύπέστρεφεν οίκαδε. Άκων έκυριεύθην ύπό τής 
έξεως τού βλέπειν αύτήν, έν τέλει όέ συνεπάθησα
πρός δσα άπησχόλουν τήν καρδίαν αύτής. Πόρρω- 
θεν βλέπων αύτήν, άδημόνως έξήταζον τήν μορφήν 
αύτής καί τόν τρόπον, έθλιβόμτν δέ ή έχαιρον καθ’ 
ήν διέκρινον έν αύτή λύπην ή χαράν, πλείονα ή έ- 
λάσσονα τής προτεραίας. Ένί λόγω, σύν τώ χρόνω 
σιγηλώς συνεννοούμεθα. Βεβαίως είχε μαντεύσει δτι 
έμαθον τάς λύπας αύτής, δτι συνελυπούμην, έν ώ δέ 
διήρχετο, έδήλου μοι τό δελτίον τής ήμέρας, δι’ ά- 
διοράτου μειδιάματος. Πάντα ταύτα ούδέν έκτακτον 
έδείκνυον. Καί δμως πιστεύεις δτι τά άπλούστατα 
ταύτα συμβάντα έκυρίευον δλου τού βίου μου κα: ά- 
διαλείπτως άπησχόλουν αύτόν ; Συνεπάθουν πρός 
τήν δεσποινίδα Ααβαρέν, ώς εί ήδη έγίνωσκον αύτήν. 
Άλλά καί έάν έγίνωσκον αύτήν, δέν θά ώκτειρον 
αύτήν τοσούτο φιλοστόργως, ούδέ θά συνεπάθουν 
τοσούτο θερμώς. Μόνον τάς δύο φιλάς άνελογιζό- 
μην, βλέπων αύτάς καί κατ’ όναρ, τό δέ παράδοξον, 
καί κατ’ όναρ καί έν έγρηρρσει, ούδέποτε ήδυνάμην 
νά χωρίσω αύτάς άπ’ άλλήλων. Πάντοτε ήσαν όμού. 
Όσάκις ή είκών τής δεσποινίδος Σαμλιέ έφαίνετο μοι 
λάμπουσα έν χάριτι καί άκμή, σχεδόν συγχρόνως1 *Ιόε τεύχος Α'.
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καί μαραινόμενη μ.ορφή ένεφανίζετο πλησίον 
εκείνης.

Λήγοντας μηνός μαίου, είργαζόμην χάριν αναψυ
χής εν τώ εργοστασίω, έν ώρα δειλινού ύποθέρμου. 
II δεσποινίς Μάρθα άπό τινων ήμερών δέν είχεν 

επανελθεί έκ Γράνζ, καί απαίσια προησθανομήν. Αί
φνης λοιπόν ήκουσα ξηρόν καί μεταλλικόν ήχον, κατ’ 
ίσα διαλείμματα άκουόμενον καί διατρέχοντα τούς 
αγρούς. Πρό πολλού χρο'νου ό ήχος εκείνος δέν είχε 
πλήξει τάς άκοάς μου, άλλ’ άνεγνώρισα αύτόν καί 
ή καρδία μου εθλίβη. Έξήλθον είς τήν άκραν οδόν, 
καί τών πτηνών έν τοϊς θάμνοις εύθύμως κελαδούν- 
των, είδον μακράν παράταζιν άνδρών, γυναικών καί 
νεανιδων, ηγουμένων δύο παιδιών, τού μέν φέροντος 
τόν σταυρόν, τού δέ τόν κώδωνα, καί ενός ίερέως, 
φέροντος τά άμφια, βαδίζοντας ύπό αέτωμα καί έν 
ταϊς χερσι κρατούντας τά άχραντα μυστήρια.

— Πού πορεύεσθε ; ήρώτησα γυναίκα δυστυχή, 
ανάπηρον, έρχομένην τελευταίαν.

— Είς Γράνζ, άπεκρίνατο.
Αυτομάτως συνηκολούθησα καί μετά δίωρον πο

ρείαν, μή άναλογιζόμενος όποιον τι αίσθημά με πα
ρέσυρε, διέβην τήν αύλήν έπαύλεως, άνήλθον λιθίνην 
κλιμ.ακα καί συν τώ πλήθει είςήλθον είς μέγα δωμά
τιον, πλήρες άτμών αιθέρας καί μόλις φωτιζόμενον. 
Ίο πλήθος είςερχόμενον έγονυπέτει. Ίστάμην πρό τής 
θύρας καί εν τώ φωτί δύο δάδων, καιουσών έν τώ 
βάθει τής αιθούσης, είδον στενήν καί άνευ παραπε
τασμάτων κλίνην, μοναχικής απλότητας. Βεβυθι- 
σμένον τό προςκεφάλαιον, έφαίνετο ώς φωλεά μορφής 
ώχρολεύκου. Τά βλέφαρα ήσαν ημίκλειστα, τά χεί
λη σχεδόν εμειδίων, οί χαρακτήρες έμφαντικοί καί 
αγνοί, μή αλλοιωθέντες ύπό τού πάθους καί άποπνέ- 
οντες παιδικήν λεπτότητα καί έρασμιότητα. Ή κόμη 
εκατέρωθεν τής κεφαλής κατήρχετο μέχρι τού σκε
πάσματος, μέλαινα, άφθονος καί πεπλεγμένη. Οί 
β?αΖ'-ονε* ήταν έξω τής κλίνης καί αί χεϊρες συνη- 
νωμέναι. ΊΙ μήτηρ έκάθητο παρά τήν κεφαλήν, άφω
νος, στυγνάζουσα, μετ’ έστειρευμένων όμμάτων. Ή 
δεσποινίς Σαμλιέ ήτο παρ’ αύτήν, παρααεμορφωμένη 
καί πνιγομενη εν δακρυσι. Τό θέαμα ώς όνειρόν υιοί 
εφαινετο, μόλις δέ κατενόησα δτι ήσαν αλήθεια, δτε 
είδον τόν ίερεα κλίνοντα έπί τής θνησκούσης. Ώ ! Ή 
κόρη εκείνη εμελλε νάποθάνη ! Ύψιστε Θεέ, πρός τί 
τοσαύτη αύστηρότης ; Είς τί σοι ήμαρτε καί τί ήδύ
νατο νά επανόρθωση ή τών άχράντων μυστηοίων λή- 
ψις ; Οποίους κακούς λόγους είχεν άράγε είπεϊ τό 
στόμα εκείνο ; Όποιοι αμαρτωλοί λογισμοί είχον 
πληρώσει τήν καρό ίαν αύτής ; Πού άρά γε οί μικροί 
εκείνοι πόδες είχον οδηγήσει αύτήν * Τότε έγονυπέ- 
τησα και αίφνιόίως κυριευθείς ύπό τής πίστεως, ικε
τέυσα τόν Θεόν νά δωρήσηται τήν ζωήν είς τό ήαε- 
ρον και άκακον έκεϊνο δημιούργημα. Πρός έξαγοράν 
αύτού προςήνεγκα πάνθ’ δσα είχον άγαθά, πάσαν 
χαράν καί πάσαν εύτυχίαν, ής ήδυνάμην νά τύχω 
επί γής. Επί πολύ θερμώς προςηυξάμην. Ότε άνέ- 
στην, ό ίερεύς δέν ήτο έτι έκεϊ, οί δέ παριστάμενοι 
εν σιγή ήκολούθησαν τοϊς βήμασιν έκείνου.

ΊΙ νύξ ήδη έπήρχετο καί έγώ έτι έπλανώμην περί 
τό Γράνζ. Τί έπραττον, τί προς^δόκων ; ’Ακαταμά
χητος έλξις μέ προςήλου είς τήν οδόν τού τεθλιμμέ
νου έκείνου οίκου. Πρός πάντα θόρυβον έτεινον τό 
ούς, δι’ άνησύχου δέ όμματος έθεώμην τών ύπηρετών 
τάς κινήσεις. Πάσα έν τοϊς δωματίοις έκείνοις φωτός 
άναλαμπή ή ηύςανε τόν τρόμον μου, ή ένέβαλλέ μοι 
έλπίδα. Ένίοτε ένόμιζον δτι ή προςευχή μου είχεν 
άναβή πρός τον ύψιστον, δτι αί προςφοραί μου έγέ- 
νοντο δεκταί, καί έλεγον τότε πρός έμαυτόν δτι ή 
νεάνις έκείνη ούτε έμελλεν, ούτε ώφειλε νάποθάνη.

ΊΙψάμην αύθις τής ένταύθα άγούσης. Παρά τόν 
οίκον μου, ή κατόπιν έρχομένη δεσποινίς Σαμλιέ άνε- 
χαίτισε τό έαυτής ύποζύγιον, άναγνωρίσασά με έν τή 
σκιά.

— Λοιπόν, δεσποινίς, τί συμβαίνει ; άνεφώνησα 
μετά τρ?μούσης φωνής.

— Λοιπόν, κύριε, άπεκρίνατο ήσύχως, δέν άπώ- 
λετο πάσα έλπίς. Ή πρό πολλού προςδοκωμένη κρίσις, 
δυναμένη καί νά σώση αύτήν, έπί τέλους ήλθεν. Ό 
Θεός γινώσκει τά περαιτέρω. Ήλθες καί ήνωσας τάς 
εύχάς σου μετά τών ήμετέρων. Εύχαριστώ σοι.

Ταύτα λέγουσα, έτεινε μοι τήν χεϊρα, ήν έ'λαβον 
καί έθλιψα πρός τά έμά χείλη. Άπήλθε τότε καί 
τών βημάτων δ κρότος βαθμ.ηδόν έξέλειπεν, έν ω 
χρόνω έγώ αύτόθι έτι έμενον.

Μετά τινας ημέρας έπληροφορήθην δτι ή δεσποι
νίς Λαβερέν ούδένα διέτρεχε κίνδυνον. ΊΙ δεσποινίς 
Μάρθα, μένουσα έν Γράνζ μέχρι πλήρους άναρρώσεως 
έκείνης, δέν διέβαινεν ήδη δια τής οδού. ’Από τότε 
κατέλαβε' με θανάσιμος ανία. Ούδέν έπόθουν, ούδέν 
με έτερπεν έξηρχόμ/ην άσκόπως, έπανηρχόμην άλό- 
γως, έκλαιον μή είδώς διά τί. Είς μόνην τήν δε
σποινίδα Μάρθαν άπέδιδον τήν παράδοξον εκείνην 
τής καρδίας μου κατάστασιν. Καί δμως τόσον αόρι
στον καί συγκεχυμένον ήτο δ τι ήσθανόμ,ην, ώςτε δέν 
ήδυνάμην νά εϊπω ίχν όντως αύτήν ήγάπων. Πόσον 
τότε άπήλθεν άπ’ έμ^ύ μακράν δ πόθος τής έπανό- 
δου έκείνης, περί ής ήδη άρτίως σοι έλεγον ! Ήδη 
κατελάμβανέ με οίκτος περιφρονήσεως πρός τά άγα
θά καί τάς άθώας ήδονάς, άς είχον λίαν προχείρους. 
Κατενόουν δτι είχον ύπολάβει ώς εύτυχίαν δ τι είνε 
απλή τής εύτυχίας συνοδεία. Ό οίκος μου ήτο κε
νός, οί άγροί μου έρημοι καί ή έρημία αύτη μέ κατε- 
πίεζεν.

Ούτως έζων άπό τινων μηνών. Έγίνωσκον δτι ή 
δεσποινίς Θηρεσία είχεν έντελώς άναρρώσει, μή έπα- 
νιδών δέ τήν δεσποινίδα Μάρθαν, έσκόπουν νάπέλ- 
θω είς περιήγησιν Μιά τών ήμερών ήμην έν τώ έρ- 
γοστασίω. Ή ημέρα έκείνη, καί τοι άπέβη μοι δει
νή, μενέτω δμως ές άεί εύλογημένη καί έγκεχαραγ- 
μ.ένη έν τή μνήμη μου. Τό θέρος έληγεν, άλλά τό 
καύμα δέν ήτο ολίγον καί έν τέλει μέ κατέβαλεν. Έ- 
κείμην έπί di6ariov Ιί ληθαργία τινί, δτε αίφνης ή- 
γέρθην έκ βροντής κεραυνού. Θύελλα έπελθούσα έν 
μια ώρα, έπέσκηπτεν ήδη έπί τήν κοιλάδα. Ύετός 
ραγδαίος κατεφέρετο καί τότε ήκουσά τι, ώς πτή- 
σιν έντρομων περιστερών, πιπτουσών έπί τών βαθ- 

μίδων τού οίκου μου. Ήσαν έκείναι, ήσαν αί δύο 
φίλαι ! Παρασυρόμεναι ύπό τής τύχης τού περιπάτου, 
μάλλον δ’ άγόμεναι ύπ’ έλεήμονός τίνος φροντίδος, 
διότι δ ύπηρέτης αύτών έβάσταζε δέμα Ενδυμάτων, 
είχον μακρυνθή τού Γράνζ, είχον χωρήσει πρός τά 
ένταύθα, καί καταληφθεϊσαι ύπό τού όμβρου έν πλήρει 
πεδίω, κατέφυγον έκούσαι άκουσαι είς Ώβιέ ! Νοείται 
οίκοθεν δτι δέν κατέλιπον αύτάς έν τή θύρα, νύν δέ 
σύ φαντάσθητι τί ήσθανόμ,ην δεχόμενος παρ’ έμοί τάς 
πολυθέλγητρους έκείνας νεάνιδας, τήν μέν λάμπουσαν 
έν τή ξανθή καί λευκή αύτής καλλονή, τήν δέ ά- 
βοάν, λεπτοτάτην, δειλήν καί συνεσταλμένην έν πολ
λή χάριτι. Ό ιματισμός άμφοτέρων ήτο απαράλλα
κτος. Έσθής φαιόχρους καί κυανούν έπανωφόριον, 
κυανούς δέ καί δ στηθόδεσμος* μικρός φαιόχρους πί
λος καί έπ’ αύτού κυανούν πτίλωμα. ΊΙ δμοιότης αύ
τη τού ιματισμού ηύξανε τά θέλγητρα έκατέρας. Εύ- 
κόλως δέ κατεπράϋνα αύτάς, καί άμφότεραι είχον τό 
αγνόν καί άπέριττον τής άθωότητος ήθος, δπερ ούδέν 
συγχέει. Άλλ’ ή Μάρθα Σαμλιέ είχε ζωηράν φαιδρό- 
τητα, ήτις προς πάντα συμφωνεί. Ή δεσποινίς Λα- 
βαρέν, νεωτέρα ούσα κατά δύο ή τρία έτη, ήτο δμως 
σοβαρωτέρα πως καί μάλλον συνεσταλμένη, είτε διό
τι τοιούτον είχε τόν χαρακτήρα, είτε διότι ή παρελ- 
θούσα τού θανάτου πνοή είχε καταστήσει αύτήν προώ- 
ρως σοβαράν. Είςελθούσα έτρεμε καί ήτο ώχροτάτη. 
Άνήψα πυράν έκ κληματίδων, έκάθισα τήν νεάνιδα 
παρά τήν εστίαν καί έν ω βαθμηδόν ένεψυχούτο, έγώ 
δέν ήδυνάμην νά άρω τό όμμα άπό τής κόρης έ
κείνης, ήν είχον θεωρήσει έν μέσω τής έπικηδείου ύ- 
στάτης παρασκευής καί ήπερ νύν ήτο ύπό τήν εμήν 
στέγην, ζώσα καί άναστάσα. Περιέργως παρετή- 
ρουν καί τάς έλαχίστας αύτής κινήσεις, κατενυσ- 
σόμην καί έξεπλησσόμην μέχρι έκστάσεως, βλέ- 
πων αύτήν άφαιρούσαν τά χειρόκτια, έπιψαύουσαν 
τήν έαυτής κόμην, προςάγουσαν τω πυρί τούς πόδας 
καί ύψούσαν πρός με τούς γλαυκούς καί διαφανείς 
αύτής οφθαλμούς. Τότε δέ μέχρι βάθους καρδίας 
συνεταρασσόμην, θεώμενος τούς οφθαλμούς έκείνους, 
ούς άλλοτε είχον ίδεϊ έσβεσμένους ύπό τά ημίκλειστα 
βλέφαρα.

Άλλ’ ή δεσποινίς Σαμλιέ, έν άνέσει διάγουσα παρ’ 
έμοί, ώς εί παρά τώ έαυτής άδελφω, εύθύς άπ’ άρ- 
χής κατέσχεν δλον τό δωμάτιον. Έκινεϊτο άνω καί 
κάτω, ή|5εύνα τά πάντα, άνεμίγνυε πάντα, ίχνογρά- 
φει έπί τών ιχνογραφιών μου, τελειούσα αύτάς, ή, 
άρπάζουσα τούς χρωστήράς μου, έγραφεν επί ρωπο
γραφίας, τή προτεραία χαραχθείσης, πτηνά, πρόβα
τα καί δένδρα τού άλλου κόσμου. Διελογιζόμην έάν 
έκείνη ήτο παρ’ έμοί, ή έγώ παρ’ έκείνη. Άλλ’ άπό 
ώρας είς ώραν ένόμιζον δτι καί οί τρεις ήμεν παρ’ ή- 
μϊν αύτοϊς καί δτι δέν έμέλλομέν ποτέ νά χωρισθώμεν 
άλλήλων. *Ω! πόσον ήδεϊα ήτο ή ημέρα εκείνη! 
Πλήν φεύ ! Ή θύελλα έκόπαζεν ήδη, ήδη δ ήλιος έ- 
δείκνυεν έν τοϊς νέφεσι τήν μισητήν αύτού μορφήν. 
Ή δεσποινίς Μάρθα, μηδαμού καθημένη, έδράξατο 
τής αίθριάσεως τού ούρανού καί κατήλθεν είς τόν κή
πον. Πρός ώραν ήδη έμεινα μόνος μετά τής φίλης 

αύτής, καί ή ώρα έκείνη καθώρ σεν άπό τότε τον 
έμόν βίον.

Ή Θηρεσία έκάθητο, κλίνουσα έπί βιβλίου εικόνων, 
δπερ άμερίμνως έφυλλολόγει. Έκαθήμην κάγώ παρ’ 
αύτή καί έν σιγή έθειόρουν. Έθεώρουν αύτήν καί I- 
νόμιζον δτι είνε έμόν τιμαλφές κτήμα, δτι ή τύχη 
αύτής άνήκεν έμοί, δτι δ Θεός έμ,οί είχεν άποδούς 
αύτήν, δτι δωρησάμενος αύτή τήν ζωήν, είχε παρα
χωρήσει έκείνην είς έμέ. Αγνοώ δέ πώς έγένοντο 
τάδε. Κλείσας ήν βίβλον είχε πρό τών οφθαλμών αύ
τής, ήρεμα έλαβον τήν βίβλον άπό τών χειρών τής 
κόρης καί ήρξάμην αφηγούμενος δσα είχον ύποστή, 
άφ’ής ημέρας είχον μάθει δτι ή ζωή αύτής έκινδύνευε* 
τήν αίφνίδιον συμπάθειαν, ήν μοι είχεν έμπνεύσει. 
τήν διάπυοον κλίσιν, ήν πρός αύτήν ησθανόμην, μή 
γινώσκων έτι αύτήν τούς φόβους μου, τάς θλίψεις 
ωου, τήν έν Γράνζ διατριβήν μου, τάς πρός τον Θεόν 
προςευχάς μου. Έν ω δέ έλεγον, καθαρώτερον οιε- 
κρινον, άνεκάλυπτον, διευκρινούμην τέλος τά μέχρι 
τότε κατακλύσαντά με συναισθήματα. Ή Θηρεσία, 
ήσυχος καί τά όμματα ταπεινούσα, ήκροάτο καί ούδ’ 
άπαξ μέ διέκοψεν.

— «Έγίνωσκον πάντα, εύχαριστώ, άπεκρίνατο 
άφελώς.

Ταύτα λέγουσα, άνύψου τήν κεφαλήν, τότε δέ εί
δον δάκρυα έν τοϊς κανθοϊς τών όμμάτων έκείνης καί 
κατενόησα δτι ήδη ήγάπων αύτήν. Ούτως ο έν τη 
καρδία μου τεχθείς έρως ύπ’ άκτινοβόλου καλλονής, 
άκοντος έμού μετηνέχθη έπί τού φιλτάτου εκέίνου 
πλάσματος. ΊΙ δεσποινίς Σαμλιέ είχε χρηματίσει ώς 
μυστηριώδης δεσμός τής Θηρεσίας Λαβαρέν καί έμού. 
Ναί, ήγάπων αύτήν, δμολογώ δέ δτι κάκείνη εμε η- 
γάπα* ησθανόμην τούτο, ήσθανόμην δτι άνεπισχέ- 
τως εϊλκετο πρός με ή φιλοστοργία αύτάς. Έσιγώ- 
μεν άπέναντι άλλήλων καί τίς ο?δε τί έμελλον νά εί- 
πω αύτή, δτε είςήλθεν ή δεσποινίς Μάρθα.

Είςήλθε φέρουσα πάμπολλα άνθη, άπερ έρριψεν έπί 
τού όιόακίον. Λεν έπταιε δέ διότι δέν εύρε πλείονα. 
Είχεν έπισκήψει μεθ’ ορμής έπί τών κανίστρων και 
πρασιών, έρημούσα, λεηλατούσα καί άπό παντός χρ- 
πάζουσα, τερπομένη έπί τή εκδρομή αύτής καί μη
δόλως λυπουμένη διότι έφθείρετο δ Ιματισμός αύτής. 
Νύν έπρεπε νά κατατάξη τόν άνθινον έκεϊνον κυκεώνα, 
ινα πορισθή δέσμην τινά, ήν ώφειλον νά παραλάβω- 
σιν, είς άναμνησιν τού Ώβιέ. Καί οί τρείς ήρξάμεθα 
διατάσσοντες τά άνθη, ή δέ μικρά αύτη εργασία τΟ
σον εύχερώς έγένετο, ώςτε μετά μίαν ώραν ειςετι δεν 
είχε τερματισθή. . . Τίς λοιπόν είπεν δτι ή εύτυχία 
είνε θλιβερά, δτι τά δάκρυα είνε έγγυτέρω τού γέλω
τος, ή ή εύτυχία *, Έγώ ήδη έμέθυον έξ ευτυχίας και 
έμαινόμην ύπό φαιδρότητος. Ή εύθυμία τής Μάρθας 
έκυρίευσε καί τής Θηρεσίας καί δ οίκος μου ήντήχει 
έκ τών φωνών τής μεγάλης αύτών χαράς. Μοί έδι
δον τά άνθη εν πρός έν, έγώ δέ κατέτασσον αύτά καί 
συνήνουν είς φάκελλον. Ή μέν θηρεσία εφρόνει νά δια- 
λεχθώσι τά άνθη, ή δέ Μάρθα τούναντίον, καί ήρι- 
ζον καί έγέλων ένεκεν ινδικού χαιρεφύλλου καί δύο 
άλλων ωραίων άνθέων. Όποια ανθοδέσμη ! * Αλλος
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ιστός Πηνελόπης. Νυν αέν έπερζτουν αύτήν, νυν δε 
κζτέλειπον αύτήν κχταρρέουσαν, καί έν μέσω τών 
παιδιών τούτων, άντιστοιχουσών πρός πάσας τάς λε
πτά; τέρψεις μακροχρονίου φιλίας, αί νεανίδες δέν 
παρετήρουν ότι ό ούρανός ήτο πάλιν εύδιος. Άλλ’ 
αίφνης ό δύων ήλιος ήκόντισε δραγμήν πυρός είς τό 
εργοστάσιον, ώς σύνθημα αληθούς φυγής.

— «Χαϊρε, κύριε Παύλε! Χαϊρε! Καί πάλιν κατ’ 
άλλην θύελλαν !»

Πρός εντελή δέ συμπλήρωσιν τής ημέρας έκείνης, 
καθ’ ήν ώραν έχωριζόμεθα έγένετο λόγος καί περί σού* 
ναί, περί σού, συνταγματάρχα. Αί νεάνιδες ίσταντο 
ποό τής είκόνος σου.

— «Είνε δ άνάδοχός μου, είνε άφρικζνός τις ή
ρως», είτιον έγώ έναβρυνόμενος.

— «Είτε ήρως, είτε μή, είπεν ή Μάρθα, έάν ή εί- 
κών είνε πιστή, ό άνάδοχός σου είνε λαμπρός άν
θρωπος».

— «Καί εύτυχής ή εχουσα αύτόν φίλον», προςέθη- 
κεν ή δεσποινίς Λαβαρέν.

Καί τότε έξέφυγον ώς δύο πτηνά, ομού άποπετό- 
μενα. Είχον προςτάςει νά ζευχθη ή άμαςα, είς ήν ά- 
νεβίβασα αύτάς. Άνεχώρησαν καί έγώ παρηκολού- 
θουν διά τών οφθαλμών. Ήσαν ήδη μακράν, έβλε- 
πον δέ είςέτι διά τών δένδρων τά ρινόμακτρα αύτών, 
άπερ συνέσειον πρός τελευταίον χαιρετισμόν.

Μετά τινας εβδομάδας, έφοίτων ήδη είς Γράνζ, 
έν άκρζ οίκειότητι. Ή τής θηρεσίας μήτηρ έπεμψέ 
μοι ευχαριστήρια γράμματα, λέγουσα άμα ότι έπεθύ- 
μει νά με ϊδγ καί νά με γνωρίσ*/). Δέν έπέμεινα νά με 
παρακαλέσγ. Έτυχον λαμπράς δεξιώσεως, ούδενί δυς· 
ηρέστησα καί άπό τών πρώτων μου έπισκέψεων 
έγενόμην οικείος. ΊΙ κυρία Λεβαρέν ήτο χήρα. Συ- 
ζευχθεϊσα νέα εύγενεί τινι έγχωρίω, έπί τινα έτη 
διέτριψεν έν Παρισίοις έν μεγάλω όλβω. Άποθα- 
νόντος τού κυρίου Λαβαρέν, ού ή περιουσία είχε σφό- 
δ$α μειωθή, ώς έκ τού έν Παρισίοις πολυτελούς βί
ου, ή χήρα βιαίως κατέλιπε τήν κοινωνίαν έκείνην, 
έν ή σφοδρά είχε διαπρέψει. Ήδύνατο εύκόλως νά συ 
ζευχθή καί πάλιν, άλλ’ ή πρόςφατος πείρα έβεβαίου 
αύτήν νάντιστή κατά τού πειρασμού δευτέρας δοκι
μής Ταύτά μοι ελεγον περί τής χήρας Λαβαρέν. Έ- 
ζη δ’ άνέτως έν τώ μικρώ αύτής κτήματι, ού άπήρ- 
χετο λήγοντος τού φθινοπώρου κκί έπορεύετο είς τήν 
πλησιόχωρον πόλιν, ίνα διέλθη τούς δριμεϊς χειμερι
νούς μήνας. Ήτο είςέτι ώραία, λίαν νοήμων καί τούς 
τοόπους χαρίεσσα. Άλλα τά δοξομανή αύτής όνειρα 
άνεκάλυψκ βραδύτερον κκί διά μιας. Είχον διακρίνει 
ότι κατά βάθος ήτο πυρρωνική καί σκωπτική, ύπο- 
κώφως άδημονούσα έπί τώ άθορύβω κκί άφανεϊ βίω. 
Άλλά δέν έσκόπουν νά μελετήσω χαρακτήρας. Εύμε- 
νώς με ύποδέχετο* τοσαύτη δέ ήτο ή άμβλυωπία 
μου, τοσαύτη ή αφέλειά μου, ώςτε ένίοτε έφανταζό- 
μ.ην ότι κατενόει τά συναισθήμκτά μου, ότι έπεδοκί- 
μκζε καί ένεθάρρυνεν αύτά. Καί αύτοί οί ύπηρέται 
ζσμενοί με έβλεπον. Άνεγίνωσκον έπί παντός προςώ- 
που τό ώς εύ παρέστης.Τέλος, μηδέν μηδενί έμπιστευ- 
θείς, συνεννοούμην μετά τής δεσποινίδος Σαμλιέ. Τά 

όμματζ ήμών συνδιελέγοντο καί ή εύτυχία μοί προς- 
εμειδία έν τοίς όφθαλμοίς έκείνης. Τή>/ αγαθήν φύ- 
σιν τών έοασμίων έκείνων νεανίδων έποίει καταφανή 
ή πρός τήν έτέραν αύτών προτίμησίς μου. ΊΙ προτί- 
μησις αύτη, άντί νά χωρίση αύτάς, ώς μοιραίως θά 
συνέβαινεν είς ψυχάς ήττον έκλεκτάς, έφαίνετο αύ- 
ξάνουσα --έτι μάλλον τήν άμοιβαίαν αύτών άγάπην. 
Τίς άλλος λοιπόν, πλήν έμού, ήξιούτο νά στεγάζη 
τήν εαυτού νεότητα έν οίκω έρασμιωτέρω *, Πάντοτε 
είχον πρόφασιν νά τρέχω είς έκείνην τήν έπαυλιν. 
Φυλλάδι όν τι, βιβλίον, φυτόν, σπόροι καί κόκκοι ύπ’ 
έμού έκείσε έκομίζοντο. ’Εάν δέ έστερούμην άφορμής 
τίνος, ή Μάρθα μοί εχορήγει τοιαύτην άφορμήν. Αύ
τή έ ζωογονεί τό Γράνζ, ένθα ήτο ώς παιδίον κακοΰυ- 
νηθισμένον.

JULES SANDEAU
("Επεται συνέχεια).

ΨΓΧΙΑΤΡΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.1 1 2

1 Τέλος. *1δε τεύχος ΚΘΖ.

1 Ού μην άλλά κχι φρενοπαθείς τό ολον πολλοί τούτων 
άπέθανον ούτως οί ποιηται : Tasso, Lenau, ν Kleist, 
Holderlin, Gutzkow· οί καλλιτέχναι : Schumann, Ble- 
chen, κ. ά· ά'νδρες γραμμάτων: Pascal, Sauvages, J. 
Muller, v. Meyer x. άλλοι. Καί είχεν άρα οίκαιον ό 
Σενέκας είπών «Nullum magnum ingenium nisi stul- 
titia quadam mixtum !».

2 Συμβαίνει δηλονότι καί είς ταύτα ομοιόν τι όπως άν 
καί όταν ποτέ κλάδος καρποφόρου δένδρου υπέρπολλα τα 
ανθεμα καί τούς καρπούς παραγάγη* εξαντλείται δηλ. έν 
τούτω τήν σύμπασαν ικμάδα καί ά^ολλυσιν είς το περαι
τέρω τήν πρός παραγωγήν δύναμιν έάν δέ καί καρπό- 
φορήση ίσως μετά τούτο, τό παραχθέν φύεται καί έκτρέ- 
φεται πενιχρόν καί άσημον* καί αυτός δέ ποτέ ό κλάδος,
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ΊΙ πρός νευροπάθειάς κκί ψυχοπάθειας κκί φρενο- 
πκθείας διάθεσις καί εύπάθεια, ή κ^ηρονομνκήεύρη- 
ται συχνοτέρα παρά τώ θήλει φύλω ή τω τών κροέ- 
νων· καί κληρονομείσαι άπό τής μητρός συχνότερον 
ύπό τής ^νγατρο^ ή ύπό τού υιού· τίνος χάριν ; ’Ε
πειδή τό θήλυ ύπάρχον, κατ’ άρχήν πρώτην καί φύ- 
σιν τού όλου οργανισμού, άσθενέστερον καί εύπαθέστε- 
ρον, κληρονομεί τε καί κληροδοτεί εύχερέστερόν τε καί 
πλείω τά μειονεκτήματα* διζ τής περαιτέρω δέ με- 
ταδόσεως αύτών καί διά τής άπκύστου άνακυκλή- 
σεως εύρύνεται, ώς είκός, ό κύκλος ό φαύλος, καί τό 
κακόν άείποτε προϊόν ογκούται είς δεινότερον. Τοι
ούτος ύπάρχει τής κληρονομιάς ταύτης ό συνήθης τρό
πος* άλλ* ούχ ότι αποκλείεται έν τούτω είς έπίπαν 
ή πιθανότης ότι καί άπό τού χατρός πολλάκις ούχ 
ήκιστα κληροδοτείταί τι τών τοιούτων εύπαθειών, 
καί ότι ούχ ήττον τής θυγατρός καί ό υΙος πολλάκις 
κληρονομεί τι τούτων άπ* έκείνου.

Είδικώτερον δέ τζ περί τούτων ταςινομήσχντές τι- 
νες, καί μάλιστα οί περί τόν κ. Richarz, διατάσσου- 
σιν αύτά ώς ύπό ώρισμένον νόμον καί δή λέγουσιν, 

ύγιούς μητρός κληρονομεί τήν πρός ψυχοπάθει
ας διάθεσιν (ύπάρχουσαν) τού πατρόο αύτού, καί τό- 
σω πλέον όσω μάλλον καί προσομοιάζει αύτώ (τω 
πατρί) τήν μορφήν θυγάτηξ) δέ ύγιούς πατρός κλη
ρονομεί τήν ίδιοπάθειαν (ύπάρχουσαν) τής αύ
τής, καί τόσω πλέον όσω μάλλον ομοιάζει αύτή (τή 
u-ητρί). Άλλ’ έν τούτω σημειούται καί τις όιάκρισις 
ήδε. Γιος ύγιούς μέν πατρός, ψυχοπαθούσης δέ μη
τρός σπανίως κληρονομεί τήν πάθησιν ταύτην τής 
μητρός, καί ομοιάζων άλλως αύτή· καί έπίσης θυ- 
γάτηρ ύγιούς μέν μητρός ψυχοπαθούντος δέ πατρός 
σπανίως κληρονομεί τόν .πατέρα καί όμοιάζουσα άλ
λως αύτώ. Άλλά—δπερ δή καί πλεονέκτημα πολύ 

τώ άρρενι—υίός μητρός ύγιούς, πατρός δέ ψυχοπα
θούντος, αύτός, καί ούτως, σπανιώτερον κληρονομεί 
τόν πατέρα. Ούτως ούν τής πρός ψυχοπάθειας καί νευ
ροπάθειάς διαθέσεως ίδιαζούσης μάλιστα τώ θήλει γε- 
νει, εύχερώς έντεύθεν εύκρινείται τό γεγονός, ότι αί 
παθήσεις αύται σχεδόν είπεϊν άνεζαιρέτως μεταβαί- 
νουσιν άπό μητρός είς θυγατέρα, σπανίως δέ είς υιόν 
έπειδή όπως «αιτίων όμοιων καί τά αίτιατά όμοια 
αύτής», ούτω καί «αίτιατά όμοια ίσούται τοϊς αί- 
τίοις».—«Causa aequat eflectum» !

"Οπως δέ ούχί πάντοτε μεταβαίνουσιν αί ίδιοπά- 
θειαι αύται άπό τού πατρός είς τόν υιόν καί άπό τής 
μητρός είς τήν. θυγατέρα, ούτω ούδ’ είς τά τέκνα αύ
τών κληροδοτούσιν αύτάς πάντοτε καί άνεξαιρέτως 
οί γονείς* άλλα μεταβιβάζονται αύται ένίοτε ώς κα
τά τινα νόμον δι,αΛείψεως> μεταβαίνουσαι, είτε κατ’ 
εύθειαν είτε καί έκ πλαγίου, είς μέλος τι τής οικογέ
νειας κατιόν, οίον τής κατιούσης κλίμακος είς τρίτον 
καί τέταρτον άλλοτε μέλος τής οικογένειας· ούτως 
δή συχνόν παρατηρεϊται ότι τέκνου τινός, ψυχοπα
θούντος οπωσδήποτε, ούδέτερος τών γονέων φέρει τι 
καί έλάχιστον τής ψυχοπάθειας ίχνος, συγγενής δέ τις 
τών άπωτέρω —οίον ό θείος φ. είπεϊν, ή θεία, προ- 
πάτωρ, ή προμήτωρ—άκριβώς έν ταύτη ένόσει ή νο
σεί. Τούτο δέ τό παράδοξον καί πρός αύτώ καί άλ- 
λαι όμοιαι αύτώ παρατηρήσεις πείθουσιν ότι ή .πρός 
τευροπαβείας δίάθεας ή ενυπάρχουσα εν οικογένεια 
τινι όϋναται νά ποΛεμηθη καί σμικρυνθη καί έ£οκ- 
τωθη είς τέλος καί άλλως μέν (ώς έν τοϊς πρό τού
των ύπεδείζαμεν, διά τής σκοπίμου δτλ. άγωγής 
σώματός τε καί νού, σκοπίμου παιδεύσεως, συνετής 
έκλογής έπαγγέλματος κλπ. κλπ.), μάλιστα δέ διά 
τού άνακαινισμου τού αίματος, ήτοι όιά τής έπιγα- 
μίας ές άνομοίων, δτε καί άπό γενεάς είς άλλην έ- 
ξασθενούν τό κακόν έκλείπει έπί τέλους δλον.

Είς ταύτην, τήν δή κατά κληρονομιάν ίδιοπάθει- 
αν, άνήκουσι καί αί περιπτώσεις καθ’ ας εί καί ούδέ
τερος τών γονέων καί ούδείς τών οικείων, τών πλη
σίον ή άπωτέρω, ούδοπωσούν ψυχοπκθεϊ, όμως αί
φνης ποτέ ιδού προβάλλει τών τέκνων έν ή καί 
πλείω φέροντα ψυχοπάθειάν τινα, τήν μέν άρχήν τήν 
άμεσον μηδόλως έν τή οικογένεια ύπάρχουσαν, ούχ 
ήττον δέ καί ούτως έξ αύτής ταύτης τής οικογέ
νειας όρμηθεϊσαν κατά νόμον καί τρόπον άλλον, ήτοι 
τόν τής εζανζΛήβεως τών γονέων ή τού έτέρου αύ
τών. Ούτως ένίοτε γονέων ύγιών τό ύστατον τέκνον 
γεννάται νευροπαθές, ούχ ότι ώς παθόν τι κατά την 
κυοφορίαν ή μετ’ αύτήν άλλως, άλλά αύτής ταύτης 
τής έξαντλήσεως τών γονέων ένεκα, προκυψάσης έξ 
ύπερτεκνοποιίας. Άλλοτε δέ τέκνον ή τέκνα πατρός 
διακεκριμένου καί έξοχου τόν νούν γεννώνται νευρο- 
παθή καί μικρόνοα, ώς τής φύσεως δηλονότι έν τή 
τού πατρός ύπερφυία έξαντληθείσης· έπειδή ή μεγα- 
λοφυία, αύτό τούτο ό άκρος ούσα βαθμός τής έκλε- 
πτύνσεως καί έντάσεως τού νευρικού συστήματος καί 
δή καί τού τής ψυχής οργάνου, έξαντλεϊ τού οργα
νισμού τήν δύναμιν καί ικμάδα, έαυτής χάριν καί 
έςαντλούσα σύν τούτοις καί τήν ικανότητα είς τό 

δυσπαθειν, μετατατρέπει τήν δυσπάθειαν είς εύπά- 
θειαν νευρικήν. "Οθεν δή καί συχνόν προβάλλει τό 
παράδοξον, ότι άνδρες έξοχοι τήν διάνοιαν ού μόνον 
αύτοί κατέχονται άδυναμίαις μικρού δεϊν φρενοπλή- 
κτοις *, άλλά καί τά τέκνα αύτών ή έκληρονόμησαν 
αύτών ταύτας μόνον τάς έλλείψεις τών δέ άλλων ι
διοτήτων τών έξοχων ούδέν, ή έγεννήθησαν έζησαν 
καί άπέθανον ώς τινες τών κοινοτάτων . άνθρώπων 
μηδέν τό άηθες καί μηδέν τό έκτακτον δείξαντες1.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή κατά κληρονομιάν ίδιοπά- 
θεια πρός νευροπαθείας καί ψυχοπάθειας. Ή δέ έ- 
πίκτητος, αύτή ή προσγίνεται τώ έμβρύω κατά τήν 
έγκυμοσύνην, ή προσκτάται έπειτα είς τόν μετά τόν 
τοκετόν βίον. Έπιδρώσι δέ είς έκεϊνο μέν (είς τό εμ- 
βρυον) χείριστον πάντων αί τής κυοφορούσης άταξίαι 
καί καταχρήσεις αί περί τήν δίαιταν, ώς καί αί τυ
χόν συμπίπτουσαι νόσοι αύτής τής μητρός ή τού έμ- 
βρύου, αί κατά τήν κυοφορίαν. Τών δέ αίτιων τών 
μετά τόν τοκετόν έπιδρώντων τά κυριώτατά είσι νό
σοι καί βλάβαι άλλαι αί άμέσως έπί τού έγκεφάλου 
δρώσαι* καί μάλιστα αί λεγόμεναι χρόνιοι δηλητηριά
σεις οιαι ό Αλκοολισμός, δ Όπιασμός, δ Ύδραργυ- 
ρισμος, δ Νικοτινισμός, δ Μορφινισμός, δ Έργοτινι- 
σμός, κλπ., αί δηλητηριάσεις δηλ. τού οργανισμού 
(καί πρώτιστα τοΰ τών νεύρων συστήματος) διά τής 
μακρας καί ύπερβολικής χρήσεως τού άλκοόλ, τού 
οπίου, τού ύδραργύρου, τής νικοτίνης (καπνού), τής 
μορφίνης, τής έργοτίνης. Ούχί δ’ έλασσον τούτων έ- 
πιδρώσιν είς άνάπτυξιν καί δείνωσιν ψυχοπαθειών ^αί 
πζσαι έν γένει αί τού βίου διαρκείς παρεκτροπαί καί 
καταχρήσεις· τούτων δέ πάλιν μάλιστα ή ύπερβολή 
έν τοϊς κατ’ Αφροδίτην, ένθα καί τό σύνηθες έπιμύ- 
θιον ύπάρχει πρός ταϊς ψυχοπαθείαις ταϊς άλλαις καί 
ή ανδρική άνικανότης. Άλλά καί ή τελεία άποχή 
άπό τών άφροδισίων έπιφέρει πολλάκις καί αύτη άλ- 
λας τε βλάβας ψυχικάς καί νυμφομανίας δέ καί έρω- 
τομανίαν ώσαύτως. 'Υπερβολή έργασίας διανοητι
κής, διανυκτερεύσεις συχναί καί διαρκείς, ύπερβολή 
χαράς ή λύπης, πζσαι αύται καί αί τοιαύται ακρότη
τες δύνανται καί καθ’ έαυτάς νά προκαλέσωσι παθή
σεις ψυχικάς, καί ύπαρχούσας τινάς σμικράς νά δει— 
νώσωσιν είς πολύ.

Β. ΛΟΥΣΗΣ, ιατρός.
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'Ο Πάπας Λ,έων ΙΓ'.

Ή Γαλλική έφημερίς Figaro άπέστειλεν έπ’ έ- 
σχάτων ιδιαίτερον αύτής ανταποκριτήν εις 'Ρώ
μην ίνα παρασταθή κατά τάς έορτάς τοϋ Πάσχα 
καί περιγράψη ταύτας, ώς καί τήν ένεστώσαν θε'σιν 
τοϋ 'Ρωμαίου Ποντήφικος. Ό άνταποκριτής τοΰ Πα
ρισινού φύλλου έκπληρώσας τήν αποστολήν αύτοϋ, 
δημοσιεύει μακράν καί λεπτομερεστάτην περιγραφήν, 
πολλά περιέχουσαν τά περίεργα, έξ ής άποσπώμεν έν 
περιλήψει δύο κεφάλαια άφορώντα εις τό άτομον καί 
είς τόν οίκον τοϋ άρχηγοϋ τής Δυτικής ’Εκκλησίας. 
Άπό τοϋ 1871, λεγει ή έφημερίς αύτη έν τφ προλό- 
γω αύτής, δέν έτελέσθησαν αί διάσημοι έκεϊναι μεγά- 
λαι έκκλησιαστικαί παρατάξεις, αί πολλάκις περί- 
γραφεϊσαι, ό δέ Πάπας με'νει καθειργμένος έν τώ Βα- 
τικανώ μή κατερχο'μενος πλε'ον είς τόν ναόν τοΰ Άγ. 
Πε'τρου, έν μέσφ τής βασιλικής θεραπείας του, άλλ’ 
ιερουργεί έν τώ μικρφ ναώ τοϋ Σίξτου, ταύτας δέ τάς 
ήττον μεγαλοπρεπείς τελετάς, τάς ίδιωτικάς ακροά
σεις καί τόν ιδιωτικόν βίον τοΰ Λε'οντος ΙΓ'. άνέλαβε 
νά περιγράψη ό έν λόγφ απεσταλμένος τοϋ Figaro, 
δς,—σημειωτε'ον—φαίνεται έν τή περιγραφή αύτοϋ 
κληρικόφιλος άμα καί ένθερμος θαυμαστής τοΰ Άγ. 
Πατρο'ς.

* * 
* 

Τύ πρόσωπον τοΰ Πάπα.

Ό Ρωμαίος ποντήφιζ (λέγει ο ανταποκριτής τοϋ 
Figaro') διανύει τό 7401' έ'τος τής ήλικίας αύτοϋ, 
(άπό τής 2 Μαρτίου), καί τό εκτον άπό τής είς τόν 
θρόνον άναρρήσεως. Διαβιώσας έπί έξ καί ε’ίκοσιν δλα 
ετη, ήτοι καθ’ δλον σχεδόν τόν χρο'νον τής παπείας 
τοϋ Πίου Θ', μακράν τής Ρώμης, έν Περουσία, ώς έ- 
πίσκοπος αυτής, ούδε'ποτε ούδενός έμέμψατο καί δτε 
ακόμη αφηρέθη ύπό τής ’Ιταλικής κυβερνήσεως τό 
ίροφροντιστήριον αύτοϋ. Ό τρο'πος καθ’ δν έ'ζησε τό- 
εε μαρτυρεί περί τής έγκαρτερήσεως αύτού έν τοϊς δει- 
τοΐς καί περί τής ήπιότητος τοΰ χαρακτήρος του. 
Λέων ό ΙΓ'., τότε Καρδινάλις Πε'κκης, παρέλαβεν είς 
τον οίκον αύτοϋ πάντας τούς κληρικούς τοϋ ίεροφρον- 

τιστηρίου του, συνε'ζησε δέ μ.ετ’ αύτών κοινωνούς τού
τους ποιησάμενος τής τραπέζης καί τών διαχύσεων 
του, καθάπερ έν κοινοβιακώ μοναστηρίφ. Διά τήςύπο- 
μονής δε', τής άδιακόπου μελε'της καί τής εύσεβείας 
προησκεϊτο ίνα έκπληρώση τήν ύψίστην έντολήν, ήτις 
επιφυλάττετο αύτώ, ούτω δέ εύρέθη προπαρεσκευα- 
σμε'νος είς τόν περιωρισμένον βίον, ον έκουσίως διά
γει σήμερον έν τώ Βατικανώ.

Ό "Αγιος Πατήρ περιστοιχίζεται ύπό τινων νεα
ρών κληρικών, ους παρέλαβε μεθ’ έαυτοϋ έκ Περου- 
σίας καί οιτινες ύπηρετοϋσι παρ’ αύτώ ώς γραμμα
τείς. Πάπας μέγας έν με'σφ παιδιών, άπερ ίσως αύ
τός ούτος έδίδαξεν έν τή μεγάλη αύτοϋ 'Ιερατική 
Σχολή ! Ούτω, πάντα τά περί αύτόν έν Ρώμη φέ- 
ρουσι τόν τύπον τής άπλότητος έν τφ μεγαλείφ.

* ★ 
*

"Οτε ό ιερός σύλλογος (Conclave) τοϋ 1878 ά- 
νηγόρευσε τόν Καρδινάλιν Πέκκην, άνώτατον Ποντή- 
φικα, είς τών τά μάλα διακεκριμένων άνδρών τής 
ρωμαϊκής άριστοκρατίας άνεκραύγασε :

— Άριστα γινώσκω τόν καθ’ ήμάς κλήρον καί 
δύναμαι έν γνώσει είπείν, δτι πάπας τοσαύτην έ'χων 
άξίαν ούδεις έτερος έγένετο μετά Βενέδικτον τόν ΙΔ'.

Έν διαστήματι πενταετίας ό χαρακτηρισμός ούτος 
προέβη περαιτέρω, διότι σήμερον, άν ό Άγιος Πα
τήρ διεκπεραίωση αισίως ζητήματά τινα, άπερ άχρι 
τής παρούσης ώρας διεξήγαγε μετά θαυμαστής δε
ξιότητας, δυνάμεθα είπείν:

— Όμοιος τούτφ Πάπας δέν άνήλθεν έπί τοΰ θρό
νου έτερος μετά Σίξτον τόν ΙΕ'.

Λέων ο ΙΓ'. είνε πρότυπον Πάπα καί πρότυπον ίε- 
ρέως. Δύναται καί ούτος είπείν τώ άπειροπληθεΐ στρα- 
τώ τών ιερέων, κληρικών καί καλογραιών, ού περ η
γείται, exemplar dedi vobis (ύπόδειγμα δέδωκα 
ύμϊν). Παραδειγματική δ’ άληθώς έστιν ή έποικοδο- 
μητική κατάνυξις, μεθ’ ής έκτελεϊ τά ίερατικα αύτοϋ 
καθήκοντα.

Ό Πάπας είνε άνήρ πολυμαθής καί φιλόλογος, 
ούδεις δέ γράφει τήν λατινικήν μετά πλείονος ή αύ
τός χάριτος, καί ούδεις έν Γαλλία ή Γερμανία ύπερ- 
βαίνει τόν Λέοντα ΙΓ'. κατά τάς έγκυκλοπαιδικάς 
γνώσεις, συντάσσει δέ αύτός ούτος τάς ύπ’ αύτοϋ έκ- 
διδομένας έγκυκλίους καί γράφει ποιήματα είς με
τράν δυσχερέστατον.

Ώς πολιτικός άνήρ, έπανήλθεν είς τήν άληθή τών 
Παπών παράδοσιν, τήν διπλωματίαν. Έπι τής πα- 
πωσύνης τοϋ Πίου Θ', ή άγια Έδρα ήθέλησέ πως νά 
λάβη άνά χειρας τήν λόγχην τοϋ στρατιώτου. Ό 
Λέων ΙΓ'. άνε'λαβεν αύθις τά παλ.αιά δπλα τών προ- 
κατόχων του καί χρήται τούτοις δεξιώτατα, έν ύ- 
πομονή καί βεβαιότητι λύων τάς όυσχερείας· τοιού- 
τους δ’ έ'χουσα άνδρας ή Παπωσύνη έξακολουθήσει 
ούσα «είς τών μεγάλων πολιτικών θεσμών τοΰ κό
σμου» κατά τήν έ'κφρασιν τοϋ κ. Duclerc, πρώην 
προέδρου τοϋ Γαλλικού ύπουργείου. Τά προσόντα 
τοϋ Λε'οντος ΙΓ'. σπανιώτατα εΰρηνται συνηνωμένα 
εν ένί καί τώ αύτώ προσώπφ. Ό βίος αύτοϋ συγκε- 

φαλαιοϋται έν ταϊς δυσί ταϊςδε λέξεσι : ’Εργασία 
καί Προσευχή, άνευ τής έλαχίστης διαχύσεως, έν ά- 
νιαρα καθείρξει, άρξαμένη πρό πενταετίας καί ής ού- 
δείς δύναται προϊδεϊν τό τέρμα.

★ ★ 
*

Εγειρόμενος τής κλίνης άμα τή ήοϊ, ό "Αγιος 
Πατήρ προσεύχεται μόνος μέχρι τής ώρας τής λει
τουργίας, τελουμένης τή 7η ώρα- τή 8η ώρα λαμ
βάνει τό πρόγευμα αύτοϋ συγκείμενον έκ μιας κυάθου 
σοκολάτας άναμίκτου μετά καφέ. Είτα άναγινώσκει 
τά τηλεγραφήματα τής νύκτας· τή έννάτη ώρα δέ
χεται τόν γραμματέα τής ’Επικράτειας, είτα δέ, κα
τά σειρών, τούς άρχηγούς καί τούς γραμματείς τών 
θρησκευτικών ταγμάτων. Περί τήν μεσημβρίαν δέχεται 
τούς πρίγκηπας καί πρέσβεις· τήν Γ'” ώρ. μ.μ. προσ
εύχεται καί άναγινώσκει θρησκευτικά βιβλία, είτα δε 
προγευματίζει λιτώτατα. Ή ολική δαπάνη τής προ
σωπικής τροφής τοϋ Πάπα ύπολογίζεται είς δύο καί 
ήμισυ φράγκα καθ’ έκάστην, ένώ άφ’ ετέρου συλλέ
γει έκ προσφορών τών καθολικών (τό δηνάριον τοϋ 
άγ. Πέτρου) errea εκατομμύρια φρ. κατ’ έ'τος, άτινα 
δαπανώνται είς τά γενικά έ'ξοδα τής ’Εκκλησίας. 
Μετά τό γεϋμα, έπισκέπτεται τόν ναόν, καιροϋ δ’ έ- 
πιτρέποντος περίπατε! έπ’ όλίγην ώραν έν τοϊς κή- 
ποις τοϋ Βατικανοϋ. Ό Πάπας άρε'σκεται είς τήν κη
πουρικήν καί διευθύνει τάς εργασίας τών κηπουρών 
ώς εύγενής γαιοκτήμων, ω μέλει ή έπιτυχής τοϋ 
κτήματος αύτοϋ καλλιέργεια. Πρό τοϋ περιπάτου καί 
μετ’ αύτόν, ό Λέων ΙΓ’. συνδιαλέγεται πρός περιη- 
γητάς καί προσκυνητάς, οίς έπετράπη νά παρατα- 
χθώσιν έπί τής όδοΰ, δι’ ής θά διέλθη. Τήν 4’” ώ
ραν άρχονται αύθις αί άκροάσεις τών ξένων Καρδι- 
νάλεων καί ’Επισκόπων. Περί τήν έβδόμην μόλις ώ
ραν ό Πάπας άναπαύεται έπ’ ολίγον, άναγινώσκει τό 
άπο'δειπνον καί έργάζεται μόνος μέχρι τής όγδοης καί 
ήμισείας ώρας, δτε δειπνεί. Μέχρι βαθείας νυκτός, ό 
άκάματος ποντήφιξ άσχολεΐται εϊσέτι είς τήν έρευ
ναν βιβλίων θεολογικών, τών σπουδαιότερων, άτινα 
οι έν διαφόροις χώραις Παπικοί άντιπρόσωποι άπο- 
στέλλουσιν αύτώ τακτικώς. Όποία κατανάλωσις δυ
νάμεων ! Όποία δραστηοιότης παρά τφ σεβαστώ 
τούτφ γέροντι ! '

Τά άνωτέρω είσι περίληψις τών έν ταϊς συνήθεσιν 
ήμέραις εργασιών. Κατά δέ τάς ήμέρας, καθ’ άς συ
νεδριάζει ή σύνοδος, ή τελούνται δημόσιαι ύποδοχαί, 
ό Πάπας ύποβάλλεται είς έθιμοτυπίας κοπιωδεστά- 
τας, τόν βίον δέ τοϋτον διάγει άπό πενταετίας άδια- 
κόπως καί έν τή αύτή κατοικία έν με'σφ τής αύτής 
άτμοσφαίρας τοϋ Βατικανού, αύτός ό γεννηθείς έπί 
τών όρέων, έν Καοπινέτφ, καί ό διελθών δύο καί τρι
άκοντα έτη τής ζωής αύτοϋ έπί τοϋ λόφου τής Πε- 
ρουσίας !

★ * 
♦ 

Ό οίκος τοΰ Πάπχ.
Πολυάριθμοι είσίν οί άποτελοϋντες τήν θεραπείαν 

τοϋ Πάπα, τό δέ Βατικανόν είνε τό μέγιστον τών έν 
τή ύφηλίφ άνακτόοων. Οί έν αύτώ θάλαμοι, μεγά

λοι καί μικροί, άριθμοϋνται είς δώόεκα χιΛιάόας, 
προς τήν έν αύτώ δέ ύπηρεσίαν ύπάρχουσι ύισχίΜοι 
ύπάλληλοι πάσης τάξεως. Δύσκολον είνε ν’ άπαριθ- 
μήσωμεν ένταϋθα κατ’ είδος τούς διαφόρους σωμα
τοφύλακας, θαλαμηπόλους, αύλάρχας, άζιωματι- 
κούς, ξιφοκράτας, θυροφύλακας, καί λοιπούς κληρι
κούς καί λαϊκούς ύπαλλήλους, ών αί ποικίλαι στολαί 
καθιστώσι τήν Παπικήν Αύλήν θέαμα γραφικωτατον. 
Έν τώ Βατικανώ, ή αίθουσα τοϋ Παύλου, ή Βασιλι
κή, ή Δουκική, ή Συνοδική, είσί μεγαλοπρεπή μνη
μεία, άνήκοντα τφ καθολικισμώ καί τή λατρεία μάλ
λον ή τώ Πάπα. Έφ’ δσον προχωρεί τις πρός τά ίδιαί 
τέρα δώματα τοΰ Πάπα, έλαττοϋται ή λαμπροτης 
καί ή εύρυχωρία τών αιθουσών, φθάνων δε εις το Γρα- 
φεϊον αύτοϋ, βλέπει άπλούστατον κελλίον, μετ’ επί
πλων κεκαλυμμένων διά πρασίνου μεταξοβαμβακίνου 
ύφάσματος καί μικρών έκ μουσσελίνης παραπετασμά
των είς τά παράθυρα. Οί άνωτέρω πολυάριθμοι θερά
ποντες άνήκουσιν είς τήν Αύλήν τοΰ Ρωμαίου Ποντή
φικος, οί δέ ιδιαίτεροι ύπηρέται τού Λε'οντος ΙΓ'. εισίν 
έλάχιστοι τόν άριθμόν.

Λέων ό ΙΓ'. παρέλαβε μ.εθ’ έαυτοϋ εκ τής επαρ
χίας του άφωσιωμένους αύτφ κληρικούς, οις ανεθηκε 
τάς σπουδαιοτέρας έργασίας, έφ’ ω τινες τών ανώτε
ρων έν Ρώμη κληρικών έμεμψιμοίρησαν, διότι ή πρόσ- 
ληψις τούτων θά καταστήση χρονιωτέραν τήν προα
γωγήν αύτών καί θά παρακωλύση τό εαυτών στάδι- 
ον. Ιδιαιτέραν δλως άγάπην καί φιλίαν τρέφει ο Πά
πας πρός τόν διακεκριμένον 'Ιεράρχην κ. Λωρεντζήν 
(καλούμενον Mgr. Boccali) ον προήγαγεν είς τήν άρ- 
χιεπισκοπήν Περουσίας, καί δστις μένει διαρκώς πα
ρά τή Αύτοϋ Άγιότητι άφιερώσας τάς γνώσεις καί 
τάς δυνάμεις αύτοϋ είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ εύεργετου.

Όλόγα τινά περί «Βάγνερ.

Ή 1 3 φεβρουαρίου θά άναγραφή είς τά χρονικά τής 
ιστορικής Ένετίας ώς ήμέρα έπίσημος, διότι κατ’ αύ
τήν μεγάλη τις καρδία έπαυσε τοϋ πάλλειν, καρδία 
ήτις έθετο είς κίνησιν δλον τόν πεπολιτισμένον κό
σμον. Έν τώ μεγαλόπρεπε! μεγάρφ λ'endramin τοΰ 
Canal grande άπέδωκε τήν ύστάτην αύτοϋ πνοήν έν 
τών σπουδαιστέρων προσώπων τής ένεστώσης επο
χής τής μουσικής, ό περικλεής 'Ριχάρδος Βάγνερ.

Κατά τοσούτο μάλλον ύπήρξεν ένδιαφέρον τό πρό
σωπον, δπερ διεδραμάτισε καθ’ δλον τόν καλλιτεχνι
κόν αύτοϋ βίον ό Βάγνερ, καθ’ δσον ήδυνήθη νά γίνη 
ό άναμορφωτής τής δραματικής μουσικής καί νά ανυ- 
ψώση τό καταπεσόν μελόδραμα είς τήν θέσιν, ήτις 
τώ άνήκε μεταξύ τών σπουδαιοτέρων δημιουργημά
των τής μουσικής φαντασίας.

Ακολουθών τά ίχνη τοϋ ίδρυτοϋ τής δραματικής 
μουσικής Gluck (1 787) καί έχων ώς πρότυπον τόν 
ιδρυτήν τοϋ έθνικοϋ γερμανικού μελοδράματος C. Μ. 
V. Weber (1 826) προσεπάθησε νά προαγάγη βαθμη
δόν τό μελόδραμα μέχρι τοϋ σημείου, δπου έφθανεν ή 
φαντασία του· καί τφόντι δπόση διαφορά μεταξύ τοϋ 
πρώτου έργου του Rienzi τ°ϋ τελευταίου Parsi

έξαντληθείς είς ακρότητα, συνεκθνήσκει καί ουτος. Παρα- 
δε'.γματα τούτου παρέχει ήμϊν ή ιστορία, ή τε αρχαία 
και νεωτερα, πολλά και πάντα καταδεικνύντα οτι άνδρών 
τοιούτων, διαπρεπών καί έξοχων τον νουν, -η άκιχ'η ττ^ς 
φύσεως συναποΛΛυται αύτοϊς. Ούτως ούν Δηυ.οκριτου, 
Σωκρατους. Πλάτωνος, Άριστοτέλους, Κ,αίσαρος, Γαλή- 
νοΰ, Παρακελσου, Νεύτωνος, Shakespeare, Leibnitz, 
Kant, Βολταιρ, Καρόλου τοϋ XII., Φρώερίκου τοΰ μεγά
λου, Ναπολε'οντος τοϋ Βοναπάρτου, Linne, Cuvier, Βύ
ρωνος, Humbold, Schiller, Goethe κλπ. κλπ., πάντων 
τούτων ουδενος αναφέρεται γόνος καί έκ τοϋ άπωτάτω 
κά'ν άξιος τοϋ έαυτοϋ πατρός. Έπι τούτων τών παρατη - 
ρήσεων βασιζόμενος ό Griessinger είπε ποτέ τδ παροιμι- 
ώδες καταστάν « Όσάκις γίνεται' μοι λόγος περί έξοχου 
νοημοσύνης έν τινι οίκογενείφ, εύθύς άμε'σως έρωτώ μή 
τοι έν τή αύτή οίκογενεί^ εδρηταί τις ηλίθιος».



500 Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ. 50!
/al! Έν μέν τώ Rienzi παρατηρεΐται τάσις τις πρός 
την τελειοποίγισιν του μεΧοίρχ^.ατος, ο PcTsifttl ό- 
|χως, άποτελεϊ τό ιδεώδες τής δραματικής μουσικής, 
τό άνώτατον σημεΐον, εις β ήδυνήθη ποτέ νά φθάση 
ή μουσική φαντασία, τήν κορωνίδα τέλος τών δη
μιουργημάτων τοϋ δαιμόνιου νοο'ς !

, Πόσον καταφανείς γίνονται αί βαθμίδες αί πρός 
τό σϊ)|Λείον τούτο φέρουσαι, άμα ρίψη τις μόνον τό 
βλέμμα επι τών λοιπών έργων αύτού· τά πρώτα αύ- 
του δημιουργήματα μετά τόν Rienzi ό Lohengrin 
δηλονότι καί Tannhauser, άτινα τώ προύξένησαν 
κατ άρχάς τοσας ταλαιπωρίας καί έγένοντο τό θέ
μα πολλών ούχί εύνοίκών κρίσεων, αύτά τά δυο έρ
γα αύτοΰ, λέγω, κατέδειξαν μετ’ολίγον είς τόν κό
σμον, δτι ό Wagner έβαινε σπουδαίως πρός τόν σκο
πόν του. Τίς είναι δυνατόν νά μή αίσθανθή εαυτόν 

. οίονεί μεταφερόμενον είς άλλας σφαίρας κατά τήν 
ακροασιν τοϋ Lohengrin ή νά μή νομίση δτι είναι 
επενεργεια μαγικής τίνος δυνάμεως καί ούχί μουσικής 
μελοδράματος, άφ’ ού μέχρι τοϋδε ήτο συνειθισμένον 
το ους νά άκ.ούη μόνον τάς αίΰθηματιχας μελωδίας 
της Ιταλικής μουσικής, καί άφ’ ού έφανταζόμεθα δτι 

^γαλειτερα εύχαρίστησις είναι τό νά δύναται τις 
να ψαλλη εξερχόμενος τοΰ θεάτρου τάς μελωδίας ταύ-

’, 11 ε7ενεΡΥ“α δραματικής μουσικής είναι 
αλλοια· αύτη επενεργεί έν τώ νώ ώς μουσική έκ- 
φραζουσα μίαν ιδέαν καί στενώς μετά τοϋ δοάματος 
συνδεόεμενη ούσα, άποτελεϊ έν δλον άνευ διακρί- 
σεως ή απαριθμήσεως τών διαφόρων τεμαχίων έπί 
τέλους λαμβάνει χαρακτήρα σπουδαιότερον καί καθί
σταται μουσική ύψηλοτέρα καί ούχί μουσική πρός α
πλήν τερψιν τής άκοής καί μάλιστα στιγμιαία ν ! Τά 
συνήθη μελοδράματα καθίστανται άηδή μετά επανει
λημμένης άκρόασιν, τούναντίον δμως τό άληθές μου
σικόν δράμα εύχαριστεϊ περισσότερον. Πώς είναι δυ
νατόν νά μή θαυμάση τις τήν περίφημον Τετραλο
γίαν του Wagner, ήτις άν καί άποτελεΐται έκ τεσσά
ρων μεγάλων μελοδραμάτων, δμως ένεκα τής γενι
κής συνδέσεως τοϋ δράματος μετά τής μουσικής φαί
νεται ως εν μόνον μελόδραμα ! Όταν δέ θελήση τις 
να αίσθανθή τήν άληθή μουσικήν ήδονήν έκ' τοΰ 
σπουόαιου^τούτου δημιουργήματος, δέν πρέπει νά ά- 
«α^ησγ ώστε επί τή πρώτη άκροάσει αύτοΰ νά τώ 
ηναι ηδη ολα καταληπτά’ μόνον δταν άρχίση νά είσ- 
δυγ εις τα μυστήρια τής ύψηλής ταύτης μουσικής 
και αισθανηται άληθώς τά άκουόμενα, τότε δύναται 
ειλικρινώς νά όμολογήση δτι ίδέαι άνώτεραι τών κοι
νών ενεφορουν τόν Wagner κατά τήν σύνθεσιν τών 
μουσικών δραμάτων του·1 ί

Μετά τήν έκδοσιν τοΰ προηγουμένου ήμών τεύχους 
έλάβομεν τήν έπομένην έπιστολήν

«Κύριε Συντάκτα,
Έν τω Λ', τεύχει τοΰ ύμετέρου Περιοδικ,οΰ όμι- 

λοΰντες περί Γενικών Κανονισμών άποκαλεΐτε τήν έν 
τοϊς Πατριαρχείοις έκδιδομένην Έχχ.ίηαιαοτιχην Ά- 
ΛήθεΜΓ έπίσημον όργανον τής Τέρας Συνόδου. Ή έκ-- 
φοασις αΰτη ούκ έστιν άκριβής. Δύναμαι νά γινώσκω 
δτι ή 'Ιερά Σύνοδος άγνοεΐ τά έκάστοτε έν τώ περιο
δικό τούτω δημοσιευόμενα, ούδ’ ύπέχει τήν εύθύνην 
αύτών έπίσημον δέ όργανον Σώματός τΜ/ος-καλεϊ- 
ται έκεϊνο, ούπερ ή σύνταξις διατελεϊ ύπό τήν άμε
σον έξέλεγξιν αύτοΰ ώς καί ή δημοσιευομένη έν αύ-1 
τώ ύλη. Δέξασθε, κτλ. ^9^

Έν Φαναρίω τή 4 Άπριλίου 1883». γ-
Ούκ ολίγον διηπορήσαμεν έπί τή άναγνώσει’ τής 

άνωτέρω έπιστολής. ’Ημείς τούναντίον νομίζορίεν, ή 
μάλλον θετικώς γινώσκομεν, δτι καί ή σύστασις καί 
ή έκδοσις τοΰ έκκλησιαστικοΰ τριαδικού συγγράμ
ματος έγένοντο καί γίνονται έν γνώσει καί τή έγ- 
κρίσει τής Τεράς Συνόδου, ύπάρχει όέ καί Πρακτικόν 
τοΰ Σώματος τούτου, καθ’ δ, πάσα ή γραφομένη διά 
τό περιοδικόν ύλη ύποβάλλεται είς γνώσιν αύτοΰ καί 
ού δημοσιεύεται πρ’ιν ή ή 'Ιερά Σύνοδος έπιθεωρήση 
καί έγκρίνγ ταύτην ή δ’ έργασία τής έπιθεωρήσεως 
τής ύλης άνετέθη τότε τώ άρχιγραμματεΐ αύτής.

Είνε άληθές δτι, μετά τήν έκδοσιν τών πρώτων 
τευχών τής ’A.^eiac tzit.'sx πληρεξουσιότης έδόθη 
ύπό τών δύο Σωμάτων τή Α. θ. Π. τω Οίκουμ. 
Πατριάρχγ κατά τ’ άφορώντα είς τήν γενικήν τοΰ 
Περιοδικοΰ διεύθυνσιν καί διαχείρισιν, άλλ’ έκ τούτου 
ούκ έπαύσατο ή I. Σύνοδος ύπέχουσα τάς εύθύνας 
τών δημοσιευομένων, άφοΰ έπεφυλάξατο αύτή τό 
δικαίωμα τής διά τοΰ άρχιγραμματέως αύτής έπι
θεωρήσεως καί έγκρίσεως ή μή τών δημοσιευομένων. 
Έκ τούτων έπεται δτι παν τό δημοσιευόμενον έν τή 
ΈχχΛ. ΆηΜεΐει, είτε ένυπογράφως, ε’ίτε μή, θεω
ρείται ύπό τοΰ πανορθοδόξου δημοσίου ώς έκφρασις 
τής I. Συνόδου. Ό δέ γράψας τήν πρός ήμάς έπιστο
λήν ή άπήν έκ τής πρωτευούσης κατά τήν πρώτην 
έκδοσιν τής Ά.Ιηθεέας καί άγνοεΐ άρα τ’ άνωτέρω, 
ή έπελάθετο αύτών.

, Ποιον δε μέχρι τοϋδε άγνωστον σημεΐον έφθασε 
το τε ευταιον αυτοϋ δημιούργημα ό Parsifal; Εύ- 
τυχως κατόρθωσε νά έξέλθη καί πάλιν νικητής ό 
' agner και μάλιστα ταύτην τήν φοράν επευφημού

μενος και τιμώμενος καί ύπ’ αύτών τών μή συμπα- 

, Ι Ό; γνωστόν 5^^,, δ βιος τά δράυατα 
ων την υποβεσιν ίχ^ ,χ 
θολογιας.

τριωτών του. Όλα τά έθνη σχεδόν άντεπροσωπεύοντο 
τελευταίως εν τώ ναώ τής Βαγνερείου μουσικής, δστις 
εν τή μικρά πολει Bayreufh εγήγερται, καί ό μουσικός 
κοσμος τής Εύρώπης μετά προσδοκίας άνέμενε τήν 
απόβασιν τής τελευταίας πάλης τοΰ άληθοϋς μουσι
κού δραμ,ατος, ητις ύπερεζηκόντισε τάς προσδοκίας 
πάντων διότι ό Parsifal, τό τελευταΐον έργον αύ- 
τοϋ, εγένετο ό στέφανος, δι’ ού ό μέγας άναμορφω- 
της εστεφθη ύπο πάντων, καί πρός τούτοις έξετι- 
μηθη καί ώς αριστούργημα τής μουσικής φαντασίας 
και ως έν τών άθανάτων μνημείων αύτής.

Ουτω λοιπον ήδυνήθη ό μικρός συνθέτης τοϋ Ri- 
enZl νά φθζση εις το σημ.εϊον εκείνο δπου έτεινε ή 
φαντασία αυτοϋ και μετά τοσους κόπους καί ταλαι
πωρίας αναγνωριζόμενος τέλος ύπό τοϋ κόσμου, νά 
άφήσ-ρ ώς κληρονομιάν τόν Parsifal, τό ιδεώδες αύ
τοΰ, δηλαδή, δπερ έξήπτε τήν φαντασίαν του καί ου- 
τινος ήδυνήθη πρός δόξαν αύτοΰ νά δώση τό άντίτυ- 
πον είς τόν μουσικόν κόσμον ! Ό κατ’ άρχάς παραγ- 
κωνισθεϊς W agner εγένετο τέλος ό τρίτος καί σπου
δαίος άστήρ παρά τώ Gluck καί Weber έπί τοϋ 
μουσικού στερεώματος σελανίζων !!

’Ey Buyyp.
Τ. Ξ.

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ

ΤΟΝ ΕΙΙΜΝ. ΤΜ ΤΕΧΝΟΝ ΜΙ ΤΟΝ ΓΡΑΙΜΙΑΤΟΗ.
Εν Γόθζ έγένετο ή εκατοστή διά πυρός ταφή. Ή 

πρώτη έγένετο τή 10 Δεκεμβρίου τοϋ 1870, άπό δέ 
τοΰ χρόνου έκείνου άπέθανον 4,000,000 έν πάση τή 
Γερμανία. II καϋσις τοϋ νεκρού άπαιτεΐ 56 μάρκας, 
πλήν τής δαπάνης πρός μεταφοράν τοΰ σώματος,πρός 
μετακόμισιν αύτοΰ έκ τοΰ σταθμού, πρός κήδευσιν κτλ.

Κατά τήν έν Μονάχω δσον ούπω γενησοαένην 
εχθεΰετ xvrur γενησεται καί λαχεϊον χρημάτων καί 
τεχνουργημάτων. Τά τεχνουργήματα ταΰτα, προς- 
νεχθεντα δωρεάν, θά έκτεθώσιν δπου καί οί κύνες και 
κατά τόν αύτόν χρόνον.

— <Η φυσικών άνθέων ήμερησία έν Παρισίοις 
χρηματική δαπάνη συμποσοΰται είς έκατοντάκις 
χίλια φράγκα. Τό σήμερον τχ μάλιστα τιμώμενον 
αύτόθι καί άγαπώμενον άνθος είνε ΓαρόεχΙα ή εύα>- 
θην. Πάσα τοιαύτη γαρδενία τιμάται φράγκων πέν
τε. ~Μετ’ αύτήν έρχεται τό λείριον, ού παν άγγεϊον 

είτα ρο'δον τό βασιλικόν καί 
ροδον,το πορφυροΰν, είτα καρυόφυλλον τό ισπανικόν 
καί το ϊον. Πλεϊστα τών ίων έρχονται έκ Νίκαιας, 
δεν έχουσιν δμως, ώς λέγεται, τήν εύοσμίαν τών περί 
τούς Παρισίους φυομένων ίων. ΤΙ ποτέ τοσοϋτο τι- 
μωμένη καμελία τέλεον έλησμονήθη. Εις τούς κήπους 
τών γάλλων αριστοκρατών είςήχθη έτερος νεωτερι
σμός. Εν τοϊς έπί τών προςόψεων πύργου ή άγροτι- 
κοΰ οικου ανδήροι; οί κηπουροί καταρτίζουσιν έξ άν
θέων σήμα, έμφαϊνον τό μονόγραμμα ή τά σύμβολα 
τοΰ οικοδεσπότου. Έν τισι παραδείσοις, άνήκουσιν 
είς νομιμόφρονας, εύρηνται γιγάντια fleurs de lys (σή
μα, aj χρώματος χρυσοΰ· καθ’ δν χρόνον ώριμάζουσιν

οί καρποί τών δενδροστοιχιών, οί κηπουροί κόπτου- 
σιν έκ χάρτου μονογράμματα καί σύμβολα, κολλώσιν 
αύτά δι’ ύγροϋ τίνος έπί βερυκοκκόκων καί ροδάκινων 
καί τό διάγραμμα τών σημάτων βραδύτερον σαφώς 
άναφαίνεται έπί τοϋ χνοώδους καρποϋ.

—Έν Καλκούττη γενήσεται τή 4 Δεκεμβρίου 1883 
διεθνής έκθεσις, τή προστασία τής Ινδικής κυβερνή
σεως. Τώ γραμματεϊ τήςέκθέσεως ταύτης Mountstu- 
art Jakkson τάχιστα έπεστάλησαν αί δέουσαι όδη- 
γίαι. Καί ό αύτόθι πρόξενος τής Γερμανίας Bleekk 
είνε μέλος τής έπιτροπείας, καί θάντιπροςωπεύση Γερ
μανούς έκθέτας.

— Ό καθηγητής Λένστρεμ σπουδαίαν έποιήσατο 
άνακάλυψιν έκ τοΰ έν Σοδάντύία φιννικοΰ πολικού 
σταθμού. Κατόρθωσε νά μιμηθή τό βόρειον σέλας. 
Έπί τοΰ λόφου ΌραντούντοΌρή έθηκε γαλβανικήν συ
στοιχίαν, καλύψασαν, μετά καί τών συρμάτων αύ
τής, 900 τετραγωνικών μέτρων έπιφάνειαν. Τότε 
έφάνη ύπέρ τόν λόφον κιτρινόλευκος δακτύλιος, δςπερ 
έδειξεν άσθενές μέν, άλλά σαφές εικόνισμα βορείου σέ- 
λαος. Τούτο άποδεικνύει, κατά τόν καθηγητήν, δτι 
έξ ήλεκτρισμοΰ παράγεται καί τό βόρειον σέλας, οΰ- 
τω δέ νέον στάδιον άνοίγεται είς τήν έρευναν τών φυ
σικών φαινομένων τής ύδρογείου. Ό καθηγητής βρα
δύτερον έπανέλαβε τό πείραμα μετά τής αύτής έπιτυ- 
χίας. Τή 29 Δεκεμβρίου 1882 έν τώ πειράματι έ
φάνη κάθετος άκτίς βορείου σέλαος έπί τήν γαλβανι
κήν συσκευήν, καί ό καθηγητής είκασεν δτι ύπό τό 
τοξον τοΰ βορείου σέλαος παύεται μέν τό ηλεκτρικόν 
τής γής ρεΰμα, ταχέως δμως αύξε·. τό άτμοσφαι- 
ρικόν ρεύμα, εί καί διαρκώς έπιδρά έπ’ αύτοΰ τό ύπό 
τής γαλβανικής συστοιχίας καλυπτόμενον διάστημα

—Τό άγγλικόν εβδομαδιαίου σύγγραμμα Φύσις δη
μοσιεύει, τή άδεια τοΰ διδάκτορας Όσκαρ Δίκσονος, 
τάς έπομένας λεπτομέρειας περί τής ύπό τοΰ καθηγη- 
τοΰ Νόρδενσκιολδ διασχεδιασθείσης έκδρομ-ής. Άρχο- 
μένου Μαίου θάπέλθωσιν έκ Σουηδίας διά τοΰ βασιλι
κού άτμοκινήτου Σοφίας, ώς είνε πιθανόν. Έάν οί 
παγετοί έπιτρέψωσι, θά προςορμισθώσιν είς τάς άνα- 
τολικάς τής Γροιλανδίας άκτάς. Άλλ’έπειδή τοΰτο 
έλπίζεται μόνον θέρους έπικειμ.ένου, ό βαρών Νο'ρδεν- 
σκιολδ θά πορευθή είς τάς δυτικάς άκτάς, ούχί χάριν 
γεωγραφικών άνακαλύψεων, άλλ’ ίνα έρευνήσγ τήν 
ένταύθα όψιν καί έκτασιν τών ένθεν τοΰ πόλου πάγων. 
Μετά τοΰτο θάποπειραθή νά προχωρήσγ έξ άνατολών. 
Έν τή δυτική δέ άκτή ύπάρχουσιν, ώς γνωστόν, καί 
τινα μεγάλα άθροίσματα σιδηρίτου λίθου, πεσόντα 
’ίσως έκ μετεώρου. Πρός έξέτασιν τούτων θά σταλώσί 
τινες τών τής έκδρομής άνδρών. Μετά τάς έρεύνας 
ταύτας, τό πλοΐον, έάν οί πάγοι μή κωλύωσι, θά έ- 
ξέλθγ είς τήν άνοικτήν διώρυγα, έκ τοΰ άκρωτηρίου 
Φάρεβελ, κατά μήκος τής άνατολικής παραλίας. Τό 
πλεϊστον τής διώρυγας έκείνης κεΐται μεταξύ τής 
παραλίας καί τών κινουμένων πάγων. Ό βαρών Νόρ- 
δενσκιολδ, κατά τήν προηγηθεϊσαν πορείαν αύτοΰ έν 
τοϊς ένθεν τοΰ πόλου πάγοις, έπείσθη δτι ύπάρχει όα- 
σίς τις έν τή έσω Γροιλανδία. Ό ερευνητής ούτος 
φρονεί δτι ού μόνον ή άδιάλειπτος πρός τά πρόσω φο

ρά τών πάγων, άλλά καί ή μή συνεχής πρός τά έσω 
έξαρσις τής χώρας δεικνύουσιν δτι δέν καλύπτεται 
άπασα ύπό διηνεκούς χιονος καί πάγου. Τήν θεωρίαν 
ταύτην, λέγει, έπεκύρωσαν αί τε ύπ’ αύτοΰ καί αί ή
ύπ’ άλλων τινών προγενόμεναι παρατηρήσεις τής τοΰ 
άέρος θερμότητός τε καί ύγρασίας, έπί τών ένθεν τοΰ 
πόλου πάγων. Οί έν τή έκδρομή ειδικοί έπιστήμονες
σκοπούσε πρός τούτοις νά μελετήσωσι τήν τοΰ μετα
ξύ ’Ισλανδίας καί τοΰ άκρωτηρίου Φάρεβελ πάγου 
κατάστασιν καί τά έν Γροιλανδία λείψανα άπολιθω-
θέντων ζώων. Ώςαύτως σκοποΰσι τήν άνακάλυψιν 
τών ιχνών τών προηγουμένων καθε'σεων τοΰ έδάφους. 
ΤΙ έπάνοδος γενήσεται κατά Σεπτέμβριον.
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ΤΤΟΤΉΙΣΙΣ.

Κατά περίεργον σύμ,πτωσ.ν έλάβομεν τρεις διάφο
ρους παραφράσεις ενός καί τοΰ αύτοΰ χαριεστάτου 
ποιήματος έκ τών τοΰ συγχρόνου γάλλου ποιητοΰ 
Sully Prudhomme έπιγραφο'μενον Le vase brisk 
Έκρίναμεν καύόν νά δημοσιεύσωμεν 'καί τάς τρεις, ό 
δέ φιλόκαλος αναγνώστης άς έκτελέσγ εργον κριτοΰ 
κατά τόν τυχαϊον τοΰτον ποιητικόν διαγωνισμόν.

eoe-o-
Τό ραγοσμ.ένο βάζο.

(Έκ τών τοΰ Sully—Prudhomme.)

Μέ τό ριπίδι μια σκ.ίηρά μοΰ ράγισε τό βάζο 
Αυτό ποΰ μέσα έτρεφα 2ου2ούδ' αγαπημένο· 
Κρότον κάνεις δέν ακούσε και τοΰ κακόν κυττάζω, 
Ναύρώ τό μέρος δέν μπορώ ποΰ είναι ραγισμένο.

Κρυφή πάηγή μερόνυκτα τό τρώγει τό δαγκάνει 
Τριγύρω του απλώνεται καί μέσα του προβαίνει 
Καί στάΛα στά.ΐα τό νερό τον φεύγει καί τό χάνει 
Τό .Ιού.Ιουδο μαραίνεται ζωή πΛεβα δέν του μένει.

Κανείς δέν ύπωπτεύθηκε, δέν ί,εύρει τήν αιτία 
Και ό2οι τό κυττάζουνε μέ β.Ιέμμ’ άπορημένο, 
δία τό γιαΛί έφθάρηκε, δέν έχει θεραπεία· 
"Αχ ! μή τό γκίζης, πρόσεχε, γιατ’ είνε ραγισμένο.

Καί ή καρδιά ποΛΛαίς φοραις κρυφά κρυφοί ραγίζει 
"Οταν τήν γκίζη άσπ.Ιαχνο κι αγαπημένο χέρι. 
Ο πόνος είνε μυστικός, κανείς δέν τόν γνωρίζει, 
Άυζάνει όμως όΛονέν καί θάνατον θά φέρη.

Γερή στα μάτια ή καρδιά τοΰ κόσμου πάντα μένει· 
"Αχ, μή τήν γκίζτφ. πρόσεχε γιατ’ είναι ραγισμένη.

GUSTAVE LAFON
Consul de France a Andrinople.

Ή Οραυσμένη γάστρα.

To κρίνον, βΛέπετε, ποΰ οΛον φθίνει ; 
Κρίμα ! ή γάστρα του χθες έρραγίσθη.
Κρότος, περίεργον, δέν είχε γείνη· 
Σιγά ώς φαίνεται θά έκτυπήθη.

Ά.Ι.Ιά τό κτύπημα τό σιγαΛέον
Αάκνον τό κρύστα.Ι.ίον κάθε ήμέραν 
Μέ βήμα βέβαιον, βήμα .Ιαθραϊον, 
Βραδέως έρρηζε κύκ.Ιω τήν σφαίραν.

Σταγών τό ύδωρ της, σταγών έχύθη, 
Χυμός εις τά,νθος της π.Ιέον δέν μένει.

"Ετι το πάθημα δέν ήννοήθη· 
ΠΤήν μή έγγίζετε· είνε θραυσμένη !

Ουτω συχνότατα τοΰ έρωτός μας 
Ή χειρ θωπεύουσα μάς τραυματίζει, 
Το πά.Ι.Ιον αίσθημα θραύετ’ έντός μας 
Αιφα ό πόθος του καί κιτρινίζει.

Το βΛέμμ αμφίβολον ούδέν εκφράζει, 
Π.Ιανάται έκαστος· πάήν π.Ιηγωμένη 
Φθίν’ ή καρδία μας, κρυφά στενάζει, 
Μή τήν έγγίζετε· είνε θραυσμένη ! . .

Ζ. Γ. ΦΥΤΙΛΗΣ.

Τό Οραυοθέν άγγεϊον.

Άγγεϊόν τι πλήρες άνθέων κηπίου 
Έρράγη μέ κτύπον κομμού ριπιδίου.
Προσέψαυσε μό.ίις ό κτύπος καί ήδη 
Μικρόν τι σημεϊον τό τραύμα προδίδει.

Ά.Ι.Ιά άθορύβως τό τραύμα προβαίνει.
Τόν κρύστα.Ι.ίον δάκνει, ρηγνύει, κοιλαίνει.. 
Ήμέραν καί νύκτα τό σκεύος π,Ιηγόνει, 
Και τέάος έν ρήγμα βαθύ τό κυκΛόνει.

Σταγών πρός σταγόνα τό ύδωρ έχύθη, 
Καί ή τών άνθέων ίκμάς έήηντ.Ιήθη.
Ούδείς πριν εισέτι τό τραύμα γνωρίση . .
Έθραύσθη τό τά.Ιαν ! ... ώ μή τό έγγίση ! . .

Φεϋ 1 ούτω πο2.1άκις ή χειρ τής φιΜ,ας 
Έγγίζουσα θραύει χορδήν τής καρδίας, 
Κι ό χρόνος μέ άΛγος ένώ τήν κα.Ιύπτιι, 
Εις τάφον τό άνθος τοΰ έρωτος πίπτει! . .

"Αν άθικτον έτι ό κόσμος τήν β.Ιέπει, 
Θανάτου μυχίως τήν έκ.Ιεισε σκέπη, 
Τήν έφθειρε πόνων φρικτή αγωνία . .
ώ μή τήν έγγίση ! . . . έθραύσθ’ ή καρδία! . .

Ν. Κ. Μ ΑΚΡΙΔΕΣ.

Ή τελετή τών ευδαιμώνων συζύγων·

Έν Αγγλία, τγ χώρα ταύτγ τών παραόόξων έθί- 
μων, ένθα πρό ενός μόλις αίώνος έπετρέπετο ή πώλησις 
τών γυναικών έν τγ άγορά, διηγούνται δτι άλλοτε 
οί γαιοκτήμονες συνείθιζον ν’ άπονέμωσι παράδοξόν 
τινα τιμήν εις τούς εύδαίμονας καί έναρέτους συζύ
γους. Όταν ο άνήρ καί ή γυνή, μετά συζυγικήν συμ- 
βίωσιν ενός έτους καί μιας ήμε'ρας, ήδύναντο νά βε- 

βαιώσωσιν ένόρκως χωρίς νά διαψευσθώσιν ύπ’ ού- 
δενός, δτι έζησαν μετ’ αμοιβαίας εύχαριστήσεως, τι- 
μιότητος καί ειρήνης, προσήρχοντο είς τήν εκκλησί
αν καί ένώπιον δικαστηρίου ένορκων συγκροτούμενου 
έκ δώδεκα αγάμων προσώπων (έξ άνδρών καί έξ γυ
ναικών) άνεγινώσκετο αύτοϊς έπιταγή δρκου έμμε
τρος, κατ’ άρχαΐον τύπον συντεταγμένη καί έχουσα 
ώς έξης :

«Όρκίσθητε είς τό όνομα τοΰ Θεού δτι άφ’ ής η- 
«με'ρας συνεζεύχθητε, ούδεμίαν πρός άλλήλους διεπρά- 
»ξατε προσβολήν είτε λόγφ, είτε έργφ, ε’ίτε κατα 
»διάνοιαν δτι ούδε'ποτε ήρίσατε- ®τι άφ’ ής στιγ- 
»μής ό ίερεύς είπεν 'Αμήν κατά τήν λειτουργίαν τοΰ 
»γάμου ύμών, ούδέποτε μετενοήσατε έπί τγ συ- 
»ζεύξει· ότι αί χεϊρες ύμών δύνανται νά συναφθώ- 
»σι καί συσφιγχθώσι καί τήν στιγμήν ταύτην μετά 
»τής αύτής περιπαθείας καί τής αύτής πίστεως, 
«μεθ’ής καί δτε εΐπετε έπισήμως τό Ναι ένώπιον τοΰ 
«ίερέως».

Άφοΰ άπηγγέλλετο ό : όρκος ούτος, προσεφέρετο 
τοϊς συζύγοις έν χοιρομήριον, είτα δέ ένεθρονίζοντο 
ούτοι έπί ιδιαιτέρου τινός φορείου ώρισμε'νου διά τήν 
τελετήν ταύτην, δπερ, βασταζο'μενον έπ’ ώμων, περι- 
ήγετο έν θριάμβω πέριξ τής έκκλησίας καί εν ταϊς 
όδοϊς, άκολουθούντων τοΰ έπιστάτου τοΰ γαιοκτή- 
μ.ονος, τών πρωτίστων αύτοΰ θεραπόντων, τών δώ
δεκα ένορκων καί πλήθους κατοίκων, ύπό τόν ήχον 
μουσικής, ασμάτων καί έπευφημιών. Σημαΐαι καί άλ
λα σύμβολα συνώδευον έπίσης τήν τελετήν, καθ’ ήν 
έφέρετο ωσαύτως καί τό χοιρομήριον άνηρτημένον 
είς τό άκρον μακράς ράβδου.

Ή παράδοξος αύτη τελετή έπανηγυρίσθη τό ύστα
τον έν τγ πόλει Dunmow τής κομητείας Essex, τγ 
20 ’Ιουνίου 1751, τιμ.ηθέντος κατά τόν τρόπον τοΰ
τον τοΰ ύφαντουργοΰ Θωμά Σάξχαφτ καί τής συζύγου 
του, έν μέσω άμέτρου συρροής θεατών τής τελετής 
δέ ταύτης σώζεται καί ιχνογράφημα έν ξυλογραφία 
άτέχνω. Καθά δέ αναφέρει σκωπτικώς ή έπιχώριος 
παράδοσις, τό βραβεΐον τοΰ χοιρομηρίου έν τγ είρη- 
μένη πόλει DunmOW έξάκις μόνον άπενεμήθη άπό 
τής έποχής τής ένάρξεως τοΰ έθίμου τούτου, ήτοι 
άπό τοΰ έτους 1111. Έν άλλαις λέξεσιν, έπί ές καί 
ήμισυν αιώνας, έξ μόνα ζεύγη έγγαμων ήδυνήθησαν 
έν τγ πόλει έκείνγ νά βεβαιώσωσιν ένόρκως ότι έζη
σαν κατά τό πρώ τον έτος τοΰ γάμου αύτών έν πλη- 
ρεστάτγ αρμονία καί άφοσιώσει !

Ό βαρώνος VOI1 der Goltz, άνώτερος αξιωματικός 
τοΰ γενικού έπιτελείου τής Γερμανίας έποιήσατο έ- 
σχάτως δημοσίαν διάλεξιν «περί της νύν αγωγής τών 
νέων έν Γαλλία» καί άνέπτυξε τήν ιδέαν ότι διά τής 
νέας άνατροφής ήν λαμβάνουσιν οί Γαλλόπαιδες, άν 
αύτη έξακολουθήσγ μετά τής αύτής έπιμονής καί 
δραστηριότητας, ή στρατιωτική δύναμις τής Γαλ
λίας θά λάβγ, τοΰ χρόνου προϊόντος, μεγάλην έπί- 
δοσιν.

Ό άριθμός τών γυναικών, αίτινες σπουδάζουσι 
τήν ιατρικήν αύξάνεται όσημέραι. Εννέα καί τριά
κοντα γυναίκες είσίν έγγεγραμμέναι έν τγ Ίατρικγ 
Σχολγ τών Παρισίων φέρουσαι διπλώματα τής φιλο
λογίας καί τών έπιστημών. Έκ τούτων 1 1 είσίν 
Άγγλίδες, 9 Ρωσσίδες, 5 ’Αμερικανίδες, 1 Ούγγρίς, 
1 Πολωνίς, 1 Ίταλίς Ρωμαία καί 1 ’Ινδή. Κατά τό 
τέλος τοΰ τρέχοντος έτους αί ίάτρΐαι αΰται θά λά- 
βωσι τό δικαίωμα τοΰ ύπογράφειν συνταγάς καί......
διαβατήρια. 

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

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.
0-00-0-

Νεάνίς τ>.ς έρωτηθεϊσα πώς ονομάζεται άπήντησε;
— Ό παππούς μου μέ έλεγε Μαρία,
Ή γιαγιά μου Μαριγώ,
Ή θεία μου δίαργίτσα,
Ό θείος μου Μαννώ,
Ό πατήρ μου Μαριώγκα,
'Η μήτηρ μου δίαργιωρίτσα,
'Ο αδελφός μου Μαριγούάα,
Ή άδελφή μου Μαρί,
Ή έξαδέλφη μου Μχριέττα,
Ό έξάδελφός μου Μάρω,
Ό δεύτερος έξάδελφός μου Μάνια,
Ή δευτέρα έξαδέλφη μου ΜαρούΛΛα,
Ό άνάδοχος μου Μαρίκα,
Καί ή παραμάννα μου μ’ έφώναζε Μαργωράκη, 

ώστε άχιοώ καί έγώ τό όνομά μου ’
— ’Άς σέ δώσω λοιπόν κ’ έγιο τό όνομα Μαριώ.Ια.

*
♦ *

Άρτίως άπεβίωσεν ό Louis Veuillot, άρχισυντά- 
κτης τής κληρικής έφημερίδος L’Univers, θερμός 
ύπέρμαχος τών ύπεραλπείων ιδεών καί δεινός πολε
μιστής διά τοΰ δεξιωτάτου αύτοΰ καλάμου. Ήμέ
ραν τινά ό L. Veuillot συνδιελέγετο μετά τίνος πο
λεμίου τών έξ άποκαλύψεως θρησκειών (libre pen- 
seur), ούτος δέ έμέμφετο έκείνου έπί φανατισμό 
καί ελλείψει άνοχής.

— Άφοΰ σύ είσαι άνεκτικός, άπήντησεν ο Γάλ
λος δημοσιογράφος, άνέχου λοιπόν τήν μή ανο
χήν μου.

‘Ο αύτός δημοσιογράφος συνίστη τοϊς άναγνώ- 
σταις τής έφημερίόος αύτοΰ μετά θερμού ένθουσια- 
σιιοΰ τό άγιασμα τής Παναγίας τοΰ Lourdes ώς 
θαυματουργόν καί ιαματικόν πάσης νόσου. Άλλ’ 
αύτός άσθενήσας καί ύπό πολλών φίλων του παρα
κινηθείς νά μεταβγ είς τό προσκύνημα ούδέποτε έ
στιαζε, ποοτιμήσας νά μεταβγ είς τά θειούχα λουτρά.

Έν τώ κακουργιοδικείω :
— Κατηγορούμενε, λέγει ό πρόεδρος, διατί έφό- 

νευσας τήν γυναϊκά σου ;
— Ήτο αδύνατον πλέον νά ζώμεν μαζή.
— "Ας τήν έχώριζες.
— Ναί, άλλ’ είχα κάμει όρκον ότι μόνος ό θάνα

τος θά μάς χωρίσγ.
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ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τφ Λ', τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 244. αίνιγμα.—Ναπολέων.
Άρ. 245. ετερον.—Υπόδημα.
Άρ. 246. ετερον.—Μονσα.
Άρ. 247. ΑΕ2ΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ.---

ΑΡΗΣ 
ΡΗΜΑ 
Η Μ A Ρ 
ΣΑΡΑ

Άρ. 248. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ.----Αλήθεια,
λύω, έχθρα, ξηρός, απελπισία, ναί, δύσκολος, ρώ
μη, όμοιος, στενός, ήτοι Αλέξανδρος.

Άρ. 249. Charade.—Francfort.
Άρ. 250. » —Traineau.
Άρ. 251. γρίφος. — Ή μ,εταξύ έκμ.υστη- 

ρεύσεως κχί αθυροστομΛας άπόστασες εΐ- 
νε τόσω μχκρά, όσον η μεταξύ στόματος 
καί ώτι'ου.

Σημ.—Τόν γρίφον τούτον ελυσε πρώτος ό ζ. I. 
Άσπριώτης, ε’.ς δν έδοθη τό βραβεϊον.

Λ Τ Τ A I
τών έ/ τώ Λ', τεύχει προβλημάτων

Οίδίπους (244 250).—’Ανώνυμος (244-48). — Βοσπορί- 
της (244-250).—Κλ. Ίωάννου (244-46-47).—Ελένη 
Α. Μαγχλή (244).—Α Κούσχουρχς (244-47-48). — ’Α
ριάδνη Α. Ζερβουδάχη (247-48) —ΟΤχος Μπελά (244, 
46-47 -48). - Θεμ. Μ. Πχρχσχευρπουλος (244-45 48). 
Βερενίκη (244-49).—Καφ. Άναστ Γενιδουν^α έν Χάλ
κη (244 45 46).—Λ. Ε Κιρλιγγίτζης (244-45).-Γ. 
Ε. Μισαηλίδης (244 47 48). I. Α Κυριακίδης (244- 
46-47-48).— Σ. Α. Χουδαβερδόγλους (244-48)._ Εύ»ρ.
Α. Χουδαβερδόγλου (244-48).—Άν. Α Μαγχλής (244- 
47-48). — Π. Σάρδης έν Μ. Ρεύματι (244, 46, 47, 48).

Έν Άθήναις, A. I. Χαλιχιόπουλος (242).—Άδριανου- 
πόλει Γ.Δ.Θεοφιλίδης (239).—Ήρ.’Λναστασιάδης (244, 
46. 47).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ
ΑΡ. 358.—ΑΙΝΙΓΜΑ.

Ειμι τις πόλις Θρακική έπι της Χερρονήσου, 
Καέ άναγκα'ον όργανον τοϋ σώματος έςίσου.

Αν λειψή των στοιχείων μου τό εν, έν εύκολία 
Θ’ αναφανΐ} 'Ασιανή μσά δλη έπαρχία.

Δίς δέ έάν τον τόνον μου τυχόν μετατοπίση;
Καί τών γραμμάτων μου τό εν άνίσως άποβάλης 
Και άλλο γράμμα άντ’ αύτοϋ έάν τυχόν και βάλγ,ς, 
Δένδρον τι μέγα, κ’ εύχρηστον καρπόν θά απάντησης. 
Ίδέ οί δύο πόδες μου πόσον ευωδιάζουν
Πλήν άντιστρόφως άν τεθούν πώς λυπηρώς στενάζουν. 
Καρδίαν έχε άφοβον διά νά έπιτύχης
Τήν λύσιν, άλλως βέβαιος έσο θά άποτύχης.

Μ. Τ.

ΑΡ. 853. —ΕΤΕΡΟΣ.
Έγώ, φίλε άναγνώστα, είμαι μέσα ’ςτά σχολεία, 
’Αποφεύγω δέ τόν κλήρον άν καί ζώ έν εύσεβείφ, 
Καίτοι δέ μικρόν καλούμαι κα'ι ισχνήν έχω μορφήν, 
Συντελώ όμως μεγάλως εις εκάστου τήν τιμήν. 
Εις τό σώμα τής λεαίνης άκουσίως μου φοιτώ, 
Ένώ άλλοτε κομπάζω κι* ούδέ εις τήν γην πατώ. 
Δέν πιστεύω πλέον, φίλε, περαιτέρω ν’ άπορης· 
”Αν ’ς τόν οϊκόν σου προστρέξης εύκολα θά μέ εύρήί·

Θεανώ *Α . . .

ΑΡ 251—ΕΤΕΡΟΝ.
Δύο μόνον στρατιώται μέ τρε'ς αρχηγούς αύτών 

Τόν ολίγον παριστώσι Λεωνίδειον στρατόν.
Άν συμβή αποστασία και αί τάξεις άλλαχθώσιν, 

Οί δέ αρχηγοί έν τέλει τοϋ στρατού αυτών ταχθώσι, 
Άφανίζετ* όλοκλήοως ό στρατός άπό τοϋ πρώτου 

’Αποστάτου, κ’οΐ στρατάρχαι μένουν άνευ στρατίωτου.
Α· Μαγκλής-

ΑΡ 255.—ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΣ
(ικικιηΐ).

Mon premier est le contraire du mal;
Mon second est un due ou roi ;
On trouve mon tout dans les champs quelquefois, 
Car je suis un vrai vegetal.

Belas.
AP 25G. —ΑΕΧΙΓΡΙΦΟΣ.

(Logogriphe).
Avec ma tete, ville de France ; 
Sans ma tete, ville de France.

AP 25 7 . — ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ.
(Mots earreg).

Mon premier et mon troisieme 
Sont tout deux prenoms masculins. 
Mon second et mon quatrieme 
Sont tout deux prenoms feminins.

AP 258—ΓΡΙΦΟΣ
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