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Είρεαι τρορεερά θυρεωριενη εναντίον σου. Μου 
ύποσχέθης νά έλθης νά πέρασης δεκαπέντε ή- 
ρεέρας ρεέ την ρεαρεάν καί έρεε είς την εξοχήν, 
ε'ν ώ ηξευρες πολύ καλά ο τι δεν ήτο δυνατόν 
νά τηρήσης την ύπόσχεσίν σου. Ό λίγας ήρεέ- 
ρας άφ’ ου έδωσες την ύπόσχεσίν έπρόκειτο νά 
γείνης ρεήτηρ. Καί όρεως την λεπτορεέρειαν ταύ- 
την την ¿γνώριζες βέβαια , την ¿γνώριζες 
τουλάχιστον πρό εξ ή επτά ρεηνών. Διατί νά 
ρεή ρεου εϊπης την άλήθειαν ; «Μία έγγαρεος κυ-

ότι δέν ρεέ έχεις πλέον φίλην. Μία έγγαρεος κυ
ρία S h  έχει πλέον φίλας ρεεταξύ των κορα- 
σίων, τά  οποία είναι είς ώραν γάρεου. Παίρνεις 
όρεως τά πράγρεατα πολύ σοβαρά. ’Επί τέλους 
ποια διαφορά ηλικίας υπάρχει ρεεταξύ ρέας ; 
ενός έτους τό πολύ. Ά λλά  σύ βέβαια έχεις πλέον 
¡ευηθή τό ρεέγα ρευστήριον καί εϋρίσκεσαι είς 
τήν ανάγκην νά ρεετράς τούς λόγους οου διά 
νά ρεή ταοάττης την φαντασίαν ρεου. Ό  καϋρεε- 
νος 6 πατέρας «5έν είχε τοιαύτας ιδέας καί 
τοϋτο είναι είς περιπλέον λόγος, ό όποιος ρ/.έ 
κάρενει υ.ετά πόθου νά τον άναπολώ καί νά τον
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ρία, φαίνεται δέν πρέπει νά κάρενη τοιαύτας ό- 
'ρειλίας ρεέ τά  ρεικρά κορασια.» Αύτην την ά— 
ποκρισιν ρεοϋ έδωσε πρό ολίγου ή ρεήτηρ ρεου 
όταν παρεπονέθην πρός αυτήν, άφ’ ού δέν είχα 
εδώ σέ την ίδιαν, διά τ ί ρεοϋ άπέκρυψες τήν 
αληθινήν αιτίαν, διά τήν όποιαν παρέβης τον 
λόγον ι .  Ά λ λ ’ όρεως εγώ δέν είρεαι πλέον 
ρεικρόν κορασιον, έχω κλείσει τά δεκαοκτώ ε’τη 
καί καιρός είναι νά ήζεύρω καί έγώ τί γίνεται 
είς τόν κόσρεον. Καί έπειτα άπλούστατον ητο, 
"ίστεύω, νά γραψης πρός τήν φίλην σου: « ’Α
δύνατον είναι νά έλθω νά σέ ίδω αυτόν τόν 
¡¿ήνα, διότι περιρεένω τοκετόν.« 'Αλλά βλέπω
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ένθυρεοϋρεαιλ Θέλεις νά ρεάθης τήν ειλικρινή ρεου 
γνώρεην περί τής άνατροφής των κορασίων ; "Ε— 
πρεπεν εύθύς άπό τής ηλικίας, καθ’ ήν κατά 
πρώτον λαρεβάνουσι τήν θείαν ρεετάδοσιν νά ά - 
νατρέφ&ινται ΰπο του πατρός των, όταν έχουν 
πατέρα έ'ντιρεον καί ε”ξυπνον, όπως ητο ό ίοικός 
ρεου. Διά τί ώς πρός τό ζήτηρεα τοϋτο αί ριητέ- 
ρεςρεας νά ρεή έχωσιν έρεπιστοσύνην είς τούς 
άνδρας των ; Αιωνίως έπανκλαρεβάνουσιν είς 
τούς συζύγους των· «Δέν ήξεύρετε σείς νά άνα- 
θρέψετε κοράσια.» Διά τί λοιπόν τότε έρεπι
στεύονται άπό τής ρειας ήρεέρας είς τήν άλ
λην όχι ρεόνον την ανατροφήν, άλλ ’ ολόκληρον
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τό μέλλον τών θυγατέρων των εις ανδρα, α 
γνωστόν άκόμη τήν προτεραίαν, νέον, άπειρον 
ώς έπί τό πλεΐστον καί έντελώς άγνοουντα τον 
χαρακτήρα, τούς πόθους και τάς ιδέας της 
μνηστής του ; Θά ήτο βέβαια όλιγωτερον από
τομος καί όλιγώτερον επικίνδυνος δι ημάς ή 
μεταβίβασις άπό τάς χώρας τού πατρος εις 
τάς άγκάλας του συζυγου. Ναι, εις τάς αγκα- 
λας, επίτηδες ομιλώ κατ' αυτόν τόν τρόπον. 
'Αρκετά είδα πώς ό σύζυγός σου σε εκράτει ό
ταν τό εσπέρας έπεριπατεΐτε εις τον κήπον ϋπο 
τό φώς τής σελήνης.

'Α χ ! έκείνη ή σελήνη, μέ ένοχλεί μέ την 
ώχραν της όψιν, τήν άπαθή, τήν φουσκωμενην 
όπως θά ήτο τό πρόσωπον τού ΙΙιερρότου εάν 
ήτο πρισμένος. "Οταν τήν παρατηρώ καί είναι 
καμποσαι ήμέραι, άφ’ οτου συχνά την παρα
τηρώ, συλλογίζομαι μόνη μου χωρίς νά τό 
θέλω : «ΓΙόσα δέν είδε καί πόσα δέν ήκουσε,
άπό τήν άρχήν τοΰ κόσμου ! Ά λλά  τ ι άκρα ε
χεμύθεια ! Ποτέ της δέν έκμυστηρεύεται καί 
έξακολουθεϊ νά τρέχτ, όπισω άπό τόν ήλιον χω
ρίς ποτε νά κατορθώνη νά τόν φθάση. Τί υπο
μονή ! Καί όταν ήμεϊς θά έχωμεν άποθανη, ά- 
φανισθή, λησμονηθή, θά έξακολουθή τόν δρό
μον της καί άλλοι πάλιν θά την παρατηρούν 
όνειρευόμενοι καί έλπίζοντες καί αύτό θά γίνε
τα ι πάντοτε, πάντοτε. Είναι απελπιστικόν νά 
συλλογίζεται ό άθρωπος, ότι είναι τόσον μηδα
μινόν πράγμα.» Μου έρχεται ένίοτε νά υπάγω 
νά κλεισθώ εις εν μοναστήριον νά φορέσω πλατύ 
ράσον. νά μήν όμιλώ, νά μη σκέπτωμαι, νά 
μήν υπάρχω καί νά με έξαφανίσγι τοιουτοτρό
πως ό χρόνος. Ά λλά  κατά δυστυχίαν είς τό 
μοναστήριον δέν σε άφίνουν νά πλύνεσαι άπο 
κεφαλής μέχρι ποδών, πρωι καί εσπέρας, αλ
λέως θά επήγαινα αμέσως νά ταφώ. Θά εθυ- 
σίαζα άκόμη καί τά μαλλια μου, άλλά δεν 
ήμπορώ νά συνειθίσω είς τήν ιδέαν ότι δέν θά 
εχω πάντοτε λευκότατα τά πόδια καί τριαν
ταφυλλένια τά νύχια. ’Εσχ άτως συνωμίλουν μέ 
τήν άδελφήν Εύστασιαν, τήν όποιαν πηγαίνω 
καί βλέπω ένίοτε. Τής έλεγα διά τούς πόθους 
αυτούς, οί όποιοι κατά διαλείψεις μέ πιάνουν 
καί έ'πειτα τής εξεμυστηρεύθην καί τους δι
σταγμούς μου, τους όποιους όμως τής είπα κα-/ \ *1 1 1 / I £ .»)αρα οτι την γενναιότητα να /.αταοαλω
άν ό επίσκοπος εδέχετο νά μου επιτρέψη νά 
έχω πλησίον είς τό κελλίον μου εν μικρόν δω- 
μάτιον καλλωπισμού όμοιον με εκείνο, το όποιον 
έχω είς την οικίαν μου.

— Αδύνατον, άπεκρίθη. Αύτά τά εμποδί
ζουν οι κανόνες τής εκκλησίας. Καί ε'πειτα που 
μένει καιρός νά σκεφθώμεν διά τό σώμα μας.

— Λοιπόν, αδελφή μου, δέν τό πλύνετε ποτέ 
το σώμάσας;

— Ή  άλήθεια είναι, άπήντησεν εκείνη χα - 
μογελώσα, οτι προχθές είδα κατά τύχην τά 
γόνατά μου. Ησαν τόσον μαύρα ώςτε εντρά- 
πην διά τόν Κύριον ήμών.

Τούτο δέ είναι τόσον μάλλον θαυμαστόν, ό
σον με όλα της τά σαράντα δύο έτη, είναι 
πάντοτε ωραιότατη καί έγεννήθη πριγκιπεσσα 
Β ., Άδιαφορον ! τοιαύτας θυσία; έγώ δέν ήμ
πορώ νά τάς κάμω καί δέν θέλω νά βλέπω τά 
γόνατα μου μαύρα.

Καί όμως πρέπει νά έςέλθω άπο την κατά— 
στασιν, είς τήν όποιαν εύρίσκομαι. ’Επί ώρας 
κατ’ εςακολούθησιν παρετήρουν τήν σελήνην, 
άλλά δέν μού έδωσε τήν λύσιν του προβλήμα
τος. ΔΓ αύτ δέ ακριβώς έπεθύμουν νά σέ είχα 
εδώ- θά μέ συνεβούλευες ή τουλάχιστον θά μού 
έδιδες μίαν ιδέαν. Θά ήμπορούσες μόνη σου 
νά κρίνγ,ς βλέπουσα τά  πρόσοιπα. Θά ήξεύρη 
βέβαια πολλά πράγματα μία γυνή όταν είναι 
μήτηρ. Είναι, αλήθεια, έξαίσιον πράγμα τό νά 
γείνη τ ι; μήτηρ ; Ποιον θά άγαπα περισσότερον 
τόν πατέρα ή τό τέκνον; Ή  καί του; δύο ο
μοίως ; ’Αρχίζεις νά έννοής τίποτε άπο όλα αύ- 
τα ; Ήμπορ:ϊς είλικρινώς νά μού όμιλήσγ,ς ; 
Μή φοβείσαι να σέ προδώσω, ούτε ή μαμά δια
βάζει τά γραμματα μου. Τώρα θα μ ’ ερώτησης 
βέβαια, άφ’ ού εύρίσκομαι είς τοιαυτην απορίαν 
διά τι δέν έρωτώ τήν μαμάν ή τον πατερ Σερ— 
βάν τόν πνευματικόν μου : Η περίστασίς μου, 
βλέπεις, είναι ολως διόλου εξαιρετική, ή μαμά 
θά νομίση οτι ετρελλαθηκα καί ό πνευματικός 
μου δέν θα καταλάβη τί τού λεγω . Τότε δε, 
ή μαμά θά μού προτείνη νά μού καμη κανέν 
ταξειδακι, ό δε πατερ Σερβάν θά μέ συμβουλεύση 
νά παρακαλέσω τόν Θεόν νά μού στείλη φώτι- 
σιν. Πιστεύω όμως οτι ό Θεός δέν έχει καιρόν 
νά χάνγ διά τάς υποθέσεις μου καί έπειτα ή 
περίστασίς μου μέ όλην την έςαιρετικότητά της 
είναι ταχα αρκετά σοβαρά διά τόν Θεόν ; Και 
ποιος ήξεύρει άκόμη μήπως 6,τι συμ.βαίνει είς 
εμέ είναι μεν πολο φυσικόν, δέν μού κάμνει δε 
δΓ άλλον λόγον έντύπωσιν παρά μόνον διότι 
δέν έχω τήν άπαιτουμένην εξιν ; Ιδού περί τίνος 
πρόκειται: Ή  μαμά θέλει νά μέ ύπανδρεύσν), 
έγώ δέ κατ’ άρχήν δέν έφερα άντίστασιν. 
Ά φ ’ ού, έσκέφθην, έξ άπαντος πρέπει μίαν η
μέραν νά ύπανδρευθώ, καλλίτερα νά ύπανδρευθώ 
νέα- όμιλώ, εννοείται, περί τών γυναικών, διότι 
δέν θά έπεθύμουν άνδρα τής ηλικίας μου. "Εξ 
ή επτά έτών διάφορά, νομίζω οτι είναι σωστή 
άναλογία. Ό  καύμένος ό πατέρας άπέθανε πρό 
δύο έτών, ή μαμά άφήκε το πένθος είς την άρ
χήν αύτού τού χειμώνος καί μόλον ότι φορεί ά
κόμη βιολέ καί στακτιά ήρχισε νά δέχεται 
είς τάς ώρισμένας της ημέρας ίνιοτε δέ καί 
τάς εσπέρας. Μέ παίρνει δε καί έμέ εις τόν
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κόσμον. Έ χει βέβαια τους λόγους της. Έγώ 
ήμπορώ νά άποκατασταθώ όπως καί κάθε άλ
λη. Ούτε άσχημη είμαι, ούτε πτωχή, ούτε 
κουτή, ούτε φθισική. Οί γονείς μου καί αξιό
τιμοι είναι καί όλοι τους τιμούν. Διά νά νυμ- 
φευθώ δε ούτε άπό ματαιοδοξίαν θά οδηγηθώ 
ούτε άπό χρηματικούς υπολογισμούς. Ή  πε
ριουσία μας είναι καλά τοποθετημένη καί δέν 
φοβείται δΓ όλου τραπεζιτικά; καταστροφάς. 
Δέν αίσθανομαι καμμίαν άναγκην ή διαθεσιν 
νά αλλάξω κύκλον καί νά άκουω νά μέ όνο
μαζουν κυρίαν δούκισσαν ή πριγκιπίσσαν είς 
τους οικους, όπου ό νέος τίτλος μου θά μού ή— 
νοιγεν είσοδον. Έπί τέλους δέ τό όνομά μου 
έχει καί το μοριον τής εύγενείας. Είναι τάχα 
πολυ αρχαία ή εύγένειά μας ; Δέν ήξεύρω· ό- 
πωςδήποτε όμως είναι αρκετή διά νά μαςδ ια- 
κρίνν] άπο του; προμηθευτας μας. Κανείς δέν 
ε’χει τό δικαίωμα ούτε νά παραξενευθή δΓ αύ- 
τήν ούτε νά τήν γελαση. Δέν κάμνω δέ καί 
εκτάκτως ιδανικά όνειρα. Δέν ζητώ σύζυγον 
ήρωα. Μού άρκεί νά είναι ύγιής, νά έχν] μίαν 
εργασίαν έως εις τήν ώραν τού γεύματος καί νά 
μέ άγαπα κατά τάς λοιπά; ώρας. Ίσως ό γά
μος θά μού δ(όση καί κάπως περισσοτίραν ελευ
θερίαν. Η διδασκαλισσα μου με συνοδεύει τώρα 
πάντοτε όσακις δέν εξέρχομαι μέ τήν μαμάν 
μου ! Τούτο όμως αρχίζει νά μού φαίνεται ολί
γον γελοϊον. Ηθελα ολίγον άερα περισσότερον. 
Ακούω νά γίνεται λόγος διά μερικά βιβλία 

τα όποια έπεθύμουν καί ε’γιύ νά άναγνώσω. Λέ
γουν όλοι ενώπιον μου ότι είναι αριστουργή
ματα καί όμως μού τά κρυπτουν. Πως είναι 
δυνατόν έν βιβλίον νά είναι αριστούργημα καί 
συγχρόνως άπηγορευμένον είς μίαν κόρην τής 
ηλικίας μου ; Ά ν είχα έν άπο εκείνα τά βι
βλία θα με ώδήγει ίσως τώρα είς τάς δυσκο
λίας, εις τάς όποιας εύρίσκομαι : Δέν είμαι λοι- 
πον πολυ απαιτητική. Έγώ μάλιστα φαίνο- 
μκι είς τόν εαυτόν μου πολυ λογική καί ή εύ- 
τυχιχ θά μου ητο εύκολωτατη άν δέν μ,ού συ- 
νεβαινε μια περιπέτεια κατ’ εξοχήν απροσδό
κητος.

Είδες βέβαια αυτόν τόν χειμώνα είς τόν 
οίκόν μας τόν κ. δέ Βιλλελόν. Ειχε συστηθή 
υπο τής κυρίας δέ Πονλουί, ή όποια δέν άπε- 
κρυψε τά σχέδια τού βαρώνου (είναι βαρώνος, 
αληθινός βαρώνος). Έπρόκειτο δηλαδή περί 
συνοικεσίου μέ εμέ. Έγνώριζα τόν νέον εκείνον 
και πολλακις ειχα χορεύση μαζί του. 'Ομολο
γώ οτι δέν μού άπήρεσκε. "Οταν τόν είδα νά 
*λθη εις τήν οικίαν μας ένόησα αμέσως τό 
πραγμα. Ά λλω ς δέ ή μαμά δέν έφρόντιζε νά 
μου άποκρύπτη τά σχέδιά της, αμέσως μάλι
στα μού είπε νά τόν θεωρώ ώς μέλλοντα μνη
στήρα μου. «Ή  θέσις του, ή ηλικία του, ή
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περιουσία του, ή οικογένεια του, τά προηγού
μενά του μού φαίνονται καλά, μου ειπε. Άπό 
σέ έξαρταται νά χποφασίσης. Προσποιήσου ότι 
δέν ήςεύρεις τίποτε. Σπούδασε τον λοιπόν μέ 
ολην σου τήν άνεσιν. Έγώ δέν έχω σκοπόν δ ι’ 
όλου νά έπιρρεασω την άπόφασίν σου.» Ενθυ
μείσαι ; ’Ολίγον καιρόν μετά τήν ύπανδρείαν 
σου τόν είχες συνάντηση. Δέν θά τόν παρετή- 
ρησες ίσως- είναι ύψηλός, λεπτός, ξανθός, μέ 
πολλά μ,αλλια, μέ μακρόν γένειον, ώραια δόν
τια , κεφαλήν όλίγον μικράν, πλατείς ώμους, 
ολα τά  εξωτερικά σημεία τής ανδρικής Ισχύος. 
Ό άγαπώμενος άνήρ πρέπει νά είναι ισχυρός· 
δέν νομίζεις; Πρέπει πάντοτε νά αίσθανώμεθα 
ότι αυτός είναι ό προστάτης μας, μέ τόν ό
ποιον δέν έχομεν νά φοβηθώμεν ούτε τό νερόν, 
ούτε τήν φωτιάν, ούτε τόν όχλον. Οί πόδες 
του δέν έχουν τίποτε το έκτακτον, είναι πάν
τοτε καλά ύποδεμένος, αί χεϊρές του είναι πολυ 
έπιμελημέναι καί όλίγον σκληραί· ιππεύει θαυ- 
μασια. Έ χει πολυ πνεύμα καί είναι πρό πάν
των εύχαρις καί ζωηρός. Είναι μέλος τού κύ
κλου τών Mirlitons, εννοείται. Ά λλω ς δέ καί 
ποιος δέν είναι τώρα ; Είχε, φαίνεται, πολλάς 
εύτυχείς περιπετείας ό βίος του καί δέν άπορω 
δΓ όλου διά τούτο. Θά μ’ έρωτήσης πώς το 
ήξεύρω ; Έγεινε πολλάκις λόγος δΓ αυτόν είς 
τής μαμας, όπως γίνεται δΓ ολους τους νέους, 
οί όποιοι φαίνονται είς τόν κόσμον, εις εποχήν 
κατά τήν όποιαν δέν ήμπορούσε κανείς νά προί- 
δγ, ουτε τήν παρουσίασιν του ούτε τήν αίτησιν 
του. Ή  ομιλία έγίνετο σκεπαστή, ά λλ ’ έγώ 
πολυ καλά ένόησα. Καί έπειτα είναι αδύνατον 
πλέον είς τήν εποχήν μας νά μας ανατρέφουν 
έν πλήρει άγνοια των άποκρύφων ήθών. Καθε 
πρωί αί εφημερίδες μάς μεταδίδουν τού είδους 
τούτου τά  νέα έκ τών όποιων λαμβανουσι τρο
φήν αί έσπεριναί συναναστροφαί καί ήμεϊς ά - 
κούομεν νά ζευγαρώνωνται τά  ονόματα τών 
χορευτών μας μέ τά  επώνυμα τών κυριών ε
κείνων, τών όποιων αί άμαξαι διασταυρούνται 
μέ τάς Ιδικάς μας είς τά  Ή λύσια, είς τό Δά
σος, παντού. Συναντώμεθα μέ αύτάς είς τά  εμ
πορικά, είς τάς ραπτρίας. Μας επιβάλλουν τό 
γούστο των καί μας προμηθεύουν τους συζύ
γους μας. "Οταν δέ οί κύριοι καταφεύγουσι 
πρός ημάς γίνεται τάχα τούτο διότι τάς έβα- 
ρέθησαν ή διότι έκεϊναι τούς έβαρέθησαν ; Μέ 
ολίγους λόγους, τέλος πάντων, όλαι τώρα έ- 
μυήθημεν πλήθος πραγματο;ν, περί τών οποίων 
τής παρελθούσης γενεάς τά  κοράσια δέν είχον 
ουτε Ιδέαν. Καί ήξευρομεν λοιπόν τώρα ήμεϊς 
όσαι κατοικούμεν είς Παρισίους, ότι δέν ύπαρ- 
χουσι μόνον νόμιμοι έρωτες, τους όποιους κυ
ρώνει ό δήμαρχος καί εύλογεϊ ό ίερεύς, αί δέ 
σκανδαλώδεις ίστορίαι τών κυρίων τούτων και
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των κυριών εκείνων άποτελούβιν οπωσδήποτε 
¡Λερός τής ά να τροφής ¡ ι χ ς .  Είναι άπαίσιον νά 
το συλλογισθή τις. Ενίοτε ρ/.αλιστα θεωροϋρ.εν 
προτέρημα. του άνδρός, ό όποιος ρ.ας ζητεί είς 
γάμον τό οτι ύπήρξεν ό ήρως τοιούτου είδους 
περιπετειών, έν ώ τοϋτο ακριβώς έπρεπε νά μας 
κάρενη νά τόν άποφεύγωρεεν, έάν έσεβόμεθα ολί
γον τον εαυτόν μας.

Ί'πόθεοε νέον, ό όποιος θεληματικούς ήθελε 
διαφυγή ολα εκείνα τά  κακά παραδείγρεατα 
καί ήθελε φύλαξη τόν έαυτόν του διά μίαν 
μόνην γυναίκα, τήν σύζυγον, ύπόθεσε ότι αυτός 
μέ όλα του τά  όνειρα καί μέ ύλην του τήν ά
γνοιαν τοϋ κακοϋ παρουσιάζεται είς τήν μητέ- 
ρα ρ/.ας καί μας ζητεί. Ί1 μήτηρ, τουλάχιστον 
έκ πρώτης στιγμής, θά απόρριψη τήν πρότασίν 
του· θά εϊπη ότι ό κύριος αύτός δέν γνωρίζει 
τον κόσμον ! Ιναί έάν ή κρίσις δέν μέ άπατα, 
άπό όσα ήρ.πόρεσα να καταλάβω άκούουσα τάς 
σκεπαστάς ομιλίας, περί τών όποιων σοϋ έλε
γα, θά γελάση είς βάρος του μαζί ρεέ τάς άλλα, 
μητέρας. Διά τ ί ; ΙΙρό ολίγου έδιάβασα καί 
πάλιν τον Ι ΐ α ν . ί ο χ  κ α ί  β ι ρ γ ι κ ί α ν .  "Αχ ! ποι
ος ήρεπορεί νά ρεέ ρεεταφέρη έξαφνα ύπό τόν 
καυστικόν ήλιον τής Νήσου τής Γαλλίας, 
παρά τάς όχθας τοϋ ποταμοϋ τών Λατανιών, 
είς τήν αυροβόλον δενδροστοιχίαν ! Διά τί ή 
κυρία Δελ.ατούρ ή τούλαχιστον ή Μαργαρίτα 
νά μ ή είναι ρεήτηρ ρεου ; πού είναι αί καλύβαι, 
είς τάς όποιας ά.νετράφηαεν έγώ καί ό ΙΙαϋλος; 
Νά έχωμεν τρεξη γυανόποδες άπό τής παιδι
κής ¡αας ηλικίας, είς τούς ίδιους δρόαους μέ τόν 
άδελφόν εκείνον τής εκλογής αας, νά εχωμεν 
έν πλήρει άθωότητι άποπλανηθή καί οί δύο είς 
τά ρεεγάλα δάση, νά έχωμεν εύρη καταφύγιον 
κατά τής τρικυρείας ύπο τό αύτο άνασηκωμένον 
φόρεμα. νά έχωυ.εν πέραση τούς χειρεάρρους, 
κρατούμενα: είς τούς βραχίονας του, χωρίς
φόβον καί χωρίς άλλην δια.τάοαςιν παρά τήν 
ρυθμικήν αναπνοήν τοϋ στήθους του, νά ρεην 
έχωμεν ίδή κανενός άλλου νέου τό πρόσωπον, 
μαζί νά έκπληττώρεεθα, κατά τήν αυτήν στιγ- 
ρεήν, αίοθανόριενοι καί οί δύο μας άόριστον, 
άλλά θεσπεσίαν ταραχήν, τήν όποιαν νά έπαυ- 
ξάνη ακόμη ή ρεεταξύ ρέας άρεοιβαία καί συγ
χρόνως ρεαταία έρώτησις περί τής άφορρεής της, 
νά μην έχωυ.εν τέλος πάντων παρά τήν αυτήν 
στέγην,τήν αύτήν κλίνην, τόν αύτόν τάφον, τήν 
αυτήν αιωνιότητα, αύτο είναι τό όνειρον, τό ό
ποιον είς το βάθος τής καρδίας υ.ας καρενορεεν 
όλαι υ.ας, δέν έχω δίκαιον ; Διά τ ί τό όνειρον 
τοϋτο νά είναι άπραγρεατοποίητον ; Διά τ ί νά 
ειρεεθα αναγκασμένα·. νά εύχαριστούρεεθα^, ρεέ 
Ιίαυλους τών κύκλων καί τών σαλονίων, οί ό-

Γοάμματα

ποιοι πριν μας αγαπήσουν, ήγάπησαν άπειρου, 
Βιργινίας τού σοιροϋ;

Τέλος πάντων άναλόγως τών σημερινών μνη— 
στήρων, δ κ. δέ Βιλλελον μοϋ έφάνη αρκετά 
εύπρόσδεκτος καί πολ.λαί μάλιστα άπό τάς φι
λάς ρ.ου δέν ήργησαν νά μέ ζηλεύσουν διά τήν 
τύχην μου, τούτο δέ τόν άνύψωσεν ακόμη πε
ρισσότερον είς τό πνεϋμά του. ΙΙολύ γρήγορα 
έγεννήθη είς εμέ ή έξις μάλιστα δέ καί ή ά - 
ναγκη τού νά τόν βλέπο;. Τόν έπερίμενα άνυ- 
πομόνως τάς ημέρας, κατά τάς όποιας ήξευρα 
ότι έπρόκειτο νά έλθη είς την οικίαν μας, έ- 
φρόντιζα δέ νά στολίζωμ.αι χάριν αύτοϋ οσάκις 
ήμην βέβαια ότι θά τόν συνήντων έξω. "Αμα 
τόν έ'βλεπα προσεπάθουν νά διακρίνω είς τό 
βλέμμα του αν έμάντευσε τόν πόθον τόν όποιον 
ειχα νά φανώ άρεστή είς αύτόν καί ήσθανό- 
μην νά κτυπα δυνατο>τερα ή καρδία μου όταν 
¿σχημάτιζα τήν πεποίθησιν ότι με είχεν έννοή- 
ση. 11 ρέπει δέ νά τό αναγνωρίσω- άμ.έσως μέ 
κατελάμβανε. Μίαν λοιπόν ημέραν άπό τάς 
πολλάς, λέγω τής μαμας μου : « Έσκέφθην αρ
κετά, άγαπώ τόν κ. δέ Βιλλελον καί επιθυμώ 
νά γείνω σύζυγός του.» Τήν γνωρίζεις τήν 
μαμάν, δέν βιάζεται είς τίποτε. Μοϋ άπεκρίθη : 
«Τόν άγαπας, τόν άγαπας· μή λές μεγαλον 
λόγον. Έ πειτα  άπό ένα ή δύο μήνας τά  ξα- 
ναλέγωμεν πάλιν, έχομεν καιρόν. ΙΙιστεύω ότι 
δέν άπατώμαι ώς πρός τάς διαθέσεις του. 
Έχεις τήν άδειαν νά τόν βλέπης, άλλά δέν 
ήθέλησα ¿κόμη νά ύποσχεθώ τίποτε ούτε είς 
αύτόν ούτε είς τήν οικογένειαν του. ' Ας άφή- 
σωμεν τά πράγματα νά βαδίσουν τόν δρόμον 
των. Δέν σέ έζήτησεν άκόμη, άς περιμείνωμεν 
νά σέ ζητήση καί τότε βλέπομε ν. ΤΙ εύτυχε- 
στέρα έποχή τοϋ γάμου είναι εκείνη, κατά τήν 
όποιαν άνυπομόνως περιμένει τις τήν πραγμα- 
τοποίησίν του».

Μέ όλα αύτά άπό εκείνην τήν ημέραν ¿θεω
ρούν τόν έαυτόν μου ώς άρραβωνισμένην χω 
ρίς όμως νά ύποχρεωθώ καί περισσότερον. Καί 
εύτυχώς έκαμα πολύ καλά. ΙΙολλάκις συνωμί- 
λησα μέ τόν Καζιμίρ (Καζιμίρ είναι τό κύριόν 
του όνομα, θά έπροτίμων όποιονδήποτε άλλο) 
συνωμίλησα μέ τόν Καζιμίρ περί γάμου μ.ας. 
Ή  ομιλία μας ήτο γενική καί άόριστος. «Έ άν 
ΰπανδρευθώ», «όταν κανείς ύπανδρεύεται», «θά 
είχα τήν άπαίτησιν», «ή ελπίς μου θά ητο» 
αύταί ήσαν αί έλαστικαί εκφράσεις τάς όποιας 
μετεχειριζόμην καί τάς όποιας συνέρραπτα πάν
τοτε μέ λευκήν κλωστήν. Αύτός ητο καί είναι 
εννοείται, σύμφωνος πάντοτε μέ εμέ. Το πραγμα 
έπήγαινε λοιπόν καί πηγαίνει θαυμάσια.
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Είς τάς εφημερίδας έγεινε κατ’ αύτας πολύς λό
γος περί κοινωνικής τίνος διακρίσεως, τήν οποίαν 
άπεπειράΟησαν νά είσαγάγωσιν ικανοί ’Αθηναίοι καί 
Άτθίδες, βαρυνθέντες νά διατελοϋν πλέον είς συνά
φειαν μέ ανθρώπους υποδεεστέρους των καί κατα τούς 
τρόπους, καί κατά την άνάπτυξιν, καί κατά τήν πε
ριουσίαν — ιδίως κατά τήν περιουσίαν. Διότι οί αί- 
σθανθέντες τήν ανάγκην τοΰ χωρισμού άπό τής λοι
πής άΟηναϊκής κοινωνίας άνήκουν πάντες είς τήν 
τάξιν τών πλουσίων ή τουλάχιστον τών φαινομένων 
πλουσίων. Τόν άπομονωτικόν κύκλον, όστις έμελλε 
νά σχηματισθή οότω, τά μέλη αύτοϋ ωνόμασαν εις 
νόθον γαλλικήν: Le cercle distingué. Ο γαλλίζω·; 
ή μάλλον παπαγαλλίζων ούτος κύκλος ήτο καθ’ όλα 
έτοιμος καί δέν έχρειάζετο διάνά τεθή είς ενέργειαν 
ή τόκΰρος διακεκριμένων τινων σαλονίων τών Αθη
νών, τά οποία όμως ήρνήθησαν τήν συνδρομήν των 
καί ή απόπειρα εναυάγησεν.

Αύτή είνε ή ιστορία τήν οποίαν διηγήθησαν αί 
εφημερίδες είς διαφόρους τόνους, άναλόγως τής ιδιο
συγκρασίας της έκαστη' άλλη μετά τής λεπτής εί- 
ρωνίας, ήτις άρμόζει είς τήν περίστασιν, άλλη 
χλευαστικώς. τρίτη τραγικώς. Ό « διακεκριμένος 
κύκλος» μετ' όλίγας ημέρας είχε καταστή τόσον 
γελοίος, ώστε, ώς επί πάσης άποτυχούσης συνωμο
σίας, κανείς δέν έτόλμα νά εϊπη ότι άνήκεν είς αύ- 
τον, οι αμέσως δ’ ενδιαφερόμενοι, εκείνοι τών όποιων 
τα ονόματα έψιθυρίζοντο ώς τά τών ιδρυτών, εσπευ- 
σαν να δηλώσωσι δημοσία — είς γαλλικήν πάντοτε 
γλώσσαν — ότι δεν έπρόκειτο νά ίδρύσωσι cercle dis 
lingue, αλλα σύλλογον τοϋ αγγλικού παιγνιδιού laxvn- 
tennis, εις τόν όποιον βεβαίως δεν έσκόπουν νά δέ
χονται τόν πρώτον τυχόντα.

Ιίδήλωσις αύτή είνε ή αύτοκαταδίκη όλων τών 
άποδοθεισών είς τά μέλη τοϋ «διακεκριμένου κύ
κλου» προθέσεων κοινωνικών διακρίσεων, πας δέ 
λογος περί αύτοϋ, μετά το'.οϋτον επίσημον auto- 
da-fê πεποιθήσεων καί γνωμών, θα ήτον όλως μά
ταιος. αν μή ή εύκαιρία ήτο καταλληλοτάτη διά νά 
λεχθώσι μερικαί άλήθειαι. Οταν πρόκηται νά έβγη 
είς τό μέσον ή άλήθεια, πάσα ευκαιρία είνε καλή.
.¡ Είτε έγεινε ποτε σκεψις περί επισήμου ίόρύσεως 

διακεκριμένου κύκλου, είτε μή, τό άληθές είνε ότι 
εις τήν μικράν μας κοινωνίαν, υπάρχουν πολλοί οί 
νομίζοντες εαυτούς πλασμένους έκ διαφόρου άπό τούς 
άλλους θνητούς πηλοϋ. Καί οί πολλοί αύτοί δέν είνε 
οί προέχοντες είς τά πολίτικα αξιώματα, οί όποιοι 
εινε πάντες σχεδόν άνδρες καλώς ανατεθραμμένοι. 
φιλόφρονες καί προσηνείς,δέν είνε οί άντιπρόσωποι τών 
μεγάλων ιστορικών ονομάτων τής Ελλάδος, ο’ι’τινες 
είς τάς κοινωνικάς σχίσεις πιστώς περιθάλπουσι δη- 
μοκρατικάς παραδόσεις, δεν είνε ή αραιά φάλαγξ τών 
άριστέων τοϋ πνεύματος, φιλόσοφος τό ήθος καί άγα- 
στώς μετριόφρων. Κέντρον τοϋ άθηναϊκοϋ βουλεβάρ
του τοϋ Αγίου Γερμανοϋ είνε τό Χρηματιστήριο» καί 
τα πέριξ αύτοϋ.

Λέγων τοϋτο δεν προτίθεμαι να έπαναλάβω τάς

συνήθεις κατα τών έκ τής έπικερδοΰς έμπορίας τοϋ 
χρήματος βαθμηδόν άνυψωθέντων αιτιάσεις. Δένάνί- 
φερα ποτέ μετά ίεράς άγανακτήσεως τήν λέξιν χ ρ υ- 
σο κά νθ α ρ ο ς . ού'τε έξέλαβα τούς κατελθόντας 
είς τήν Ελλάδα μετα τών έν τη ξένη άποκτηθέν- 
των κεφαλαίων των ώς λυμεώνας τής πατρίδος. Λ ν 
ύπεβίβασαν κάπως τήν άνεσιν τών αστικών τάξεων, 
αί όποίαι πρό τής καθόδου αύτών Ιζων μετά μεγα- 
λειτέρας ευπορίας καί έπιδεικτικώτερον, ή πολυτέ
λεια ομως τήν όποιαν έφεραν είς τάς άποσκευάς των 
ηϋξησε τήν εύημερίαν τών πενεστέρων τάξεων, 
αί δε περιουσία·, των εκατονταπλασίασαν τό κε
φάλαιο·; τοΰ εθνικού πλούτου. Καί τοϋτο με πα- 
ρηγορεΐ διά πολλάς τών άναποφεύκτων κακιών, 
τάς όποιας φέρει μεθ’ έαυτοϋ τό χρήμα. Έπειτα 
πρέπει νά τό όμολογήσωμεν : Ά ν  ή περιουσία τών 
πλουσίων κατέστη διά μεγάλη·; μερίδα τής κοινω
νίας άφόρητος, άληθής σκώλωψ σαρκός, τό λάθος 
είνε ίδικόν της. Ήθέλησε νά τούς άπομιμηθή είς όλα. 
ήθέλησε να τούς παρακολουθήση είς τό τραίνο·; 
τοΰ βίου των, χωρίς να συλλογισθη ότι τά μεσα αύ
τών μεν έπετρεπον νά θερμαίνωσιν είς τό άπεριόρι- 
στον τόν λέβητα τής μηχανής, τά ίδικά των δέ είχαν 
όρια. καί όρια πολύ περιωρισμένα. Μέ εισιτήριο·; 
κοινής άμαξοστοιχίας ήθίλησαν νά έπιβοϋν άστρα- 
πιαίου συρμοΰ. Ποιος τούς πταίει άν τώρα κτυποϋν 
τό κεφάλι των, ή μείναντες καθ’ όδόν κυττάζουν 
εν απελπισία τούς συντρόφους των νά φεύγουν χωρίς 
νά καταδεχωνται νά ρίψουν έπ’ αύτών έν βλέμμα ; 
Έκαστος ένώ έτάχθη. λέγει καί τό εύαγγελικόν 
ρητόν, τό Ευαγγέλιο·; δέ δέν είνε μόνον ό κώδης 
τής σωτηρίας τής ψυχής. ΊΙμπορεί νά χρησιμεύση 
καί ώς ό άριστος κοινωνικός κώδηξ' οί συγγραφείς 
αύτοϋ υπήρξαν μεγάλοι κοινωνικοί φιλόσοφοι.

Άλλ'ούδείς έκτών ουτω σκεπτομένων διενοήθη 
ποτέ νά δώση είς τήν δημιουργηθείσαν διά τοϋ πλούτου 
τάξιν τήν ύπέροχον θέσιν, τήν όποιαν κατέχει αλλαχού 
άριστοκρατία άφείλουσα τήν υπαρξίν της καί τόν σεβα
σμόν, τόν όποιον απολαύει ακόμη κατα τούς δημο
κρατικούς καιρούς τούς όποιους διερχόμεθα, όχι μόνον 
εις πολυετείς ίστορικας παραδόσεις, αλλά καί είς 
άληθή υπεροχήν νοϋ καί καρδιάς, είς μεγάλος πρός 
τήν πατρίδα υπηρεσίας καί εν γένει είς τήν εύεργε- 
τικήν της ópáotv έν τώ έθνικώ βίω. Έάν ό πλοϋτος 
καί μόνος ό πλούτος ητο ό τίτλος, ό είσαγων είς 
τήν άριστοκρατία·; τούτην. ό μυών είς τά Έλευσίνια 
τοΰ «διακεκριμένου κύκλου» τότε διατί νά κάμωμεν διά- 
κρισιν μεταξύ τούτου καί εκείνου τοϋ πλούτου; Πώς 
οι πλουτήσαντες είς τά 3 καί τα ί)θ)ο θα άπεκλεί- 
σωσιν άπό τοϋ κύκλου σας τούς έντιμους βιομηχάνους 
οί όποιοι ώς υμείς, μέ περισσοτέρους κόπους μάλιστα 
καί μέ όλιγώτερον έλαστικήν τήν συνείδησιν, έπλού- 
τησαν είς τό έμπόριον τών σαρδελών. αίφνης, ή τοΰ 
μπακαλιάρου ; Τό χρήμα, δεν έχε: οσμήν καί οί καλοί 
τρόποι, διά τούς όποιους έπαίρονται οί δ α ν δ ή δ ε ς 
τών σαλονίων, είνε πολλάκις ζήτημα ολίγων μαθη
μάτων. Έν τούτοις δέν πιστεύω ότι θά έδέχεσθε νά 
παίξετε lawn - tennis μέ τούς υιούς καί τάς θυγατέ
ρας των.

Καί ιδού ποΰ έχετε άδικον, εκτός αν συνομολο
γήσετε, ώς είπον άνωτερω. ότι τήν άληθινήν εύγε- 
νειαν άποτελοϋν άρεταί πνεύματος καί καρδίας. τών
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όποιων μεγάλα δείγματα, γενικώς ώς τάξις δεν 
έϊώκατε άκόμη' (τά άτομα άφίνω κατά μέρος, 
βεβαίως δέ ύπάρχουσι μεταξύ αύτών άνδρες ά
ξιοι χάσης τιμής). Ή  τάξις ήμών δέν έτέθη έπί 
κεφαλής εθνικού τίνος έργου" δεν διέλαμψε, δεν διε- 
κρίθη εϊς’ τίχοτε, εϊμή είς τήν αντιγραφήν τών φ ι- 
γο  υ ρ ι ν ίω ν . Δέν ¿πρωτοστάτησε·/ είς τίποτε κοι
νωφελές καί χρήσιμον" παρελειψε καί αύτό τό στοι
χειωδέστατο·/ καθήκον τού πλούτου, τήν άσκηοιν τής 
φιλανθρωπίας. Αΐ δέσποιναι.αί δποΐαι εξαντλούν ολην 
των τήν έφευρετικότητα, διά νά επινοήσουν νέον 
είδος διασκεδάσεως, (τό όποΤον έν παρενθέσει εύρί- 
σκεται οτι εινε κατά πεντήκοντα έτη άπηρχαιωμέ- 
νον) δέν έσκέφθησαν άκόμη νά συστήσουν μίαν φιλαν
θρωπικήν εταιρίαν. Δέν έξηυγένισεν, δεν εξύψωσε ν, 
δέν εξιδανίκευσε τόν πλούτον της. Ό χρυσός έμει- 
νεν είς χεΤράς της χρυσός. Δέν έγεινεν δργανον 
προόδου, άναπτύξεως. ευημερίας. Δέν ήσκησε καμ-

μίαν εύγενή επίδρασιν επί τής ελληνικής κοινωνίας. 
Τούναντίον μετά τής συρροής άλλων όρων συνετέ- 
λεσεν εις τήν διαφθοράν τών χαρακτήρων, τόν έξευ- 
τελισμόν τών γενναίων ιδεών, τήν κατασπίλωσιν 
καί αύτών τών προγενεστέρων αύτοΰ ιδανικών.

Έν μια λέξει τό χρήμά σας έξύφανεν όλην αύτοΰ 
τήν κακοποιόν δύναμιν, άλλά δέν ήκτινοβόλησε τί
ποτε έκ τής εκπολιτιστικής έπιδράσεως. τήν οποίαν 
κρύπτει έν έαυτώ.

Ή  τάξις σας ήμπορεΤ νά άποτελή τι διακεκριμέ
νου μεταξύ τών άμεσως άφ' υμών εξαρτωμένων καί 
άποζώντων. Ά λ λ ’ είς τόν πολύν κόσμον δέν λέγει 
τίποτε, τίποτε άπολύτως καί ό « διακεκριμένος κύ
κλος» σας. άν κατηρτίζετο, θά ώμοίαζε πρός τούς 
συλλόγους εκείνους τών παιδικών μας χρόνων, οί 
όποιοι γνωστοί καί σεβαστοί ήσαν μόνον μεταξύ τών 
τών μελών των, έκίνουν δέ τό μειδίαμα τών λοιπών.

Δ ημ . Κ ακ λλ μ λν ο ς .

Η  Μ Α Ν Α

Έκοιμήθην τήν 
νύκτα εκείνην— όρ- 
γίλην νύκτα Δε- 
κεμβρίου-ίντός τού 
άνεμομύλουΤρουμ- 
πέ, μεσω παγεράς 
ύγρασίας, τήν ό
ποιαν Έν σχυον 
νάμετριάσωσι καν 
τά  έπί τής γωνίας 
καιόμενα κλήμα
τα , ύπο σωρείαν 
άλευροπάστων κι- 
λιμίων καί σακ- 
κων, μέσψ τής ο
σμής τού άχύρου, 
τού τριβομένου σί
του καί τής από
πνοιας ισχνού ιπ

παρίου . Είμαι φύσει χωρικός, τά  νεύρα μου 
φαίνονται προητοιμασμένα Έ ’ αύτήν τήν ζωήν
— άγροΈαίτου καί βαναύσου άνθρούπου ζωήν
— ώστε Έεγείρονται άνησύχως μάλλον έντός 
πολυτελούς αιθούσης ή έν τή άθλιότητι εκεί
νη τού μύλου. Ά λ λ ’ ύποθέτω ότι καί καλ- 
λιτέρας κατασκευής άνθρωπος θά εϋρισκεν εύά- 
ρεστον καταφύγιου τόν μύλον εκείνον παρά νά 
μένη εκτεθειμένος είς τήν βροχήν, τήν ά.φθονον 
καί τόν άνεμον τόν όρμητικόν καί τους γοερούς 
κεραυνούς, ο’ίτινες έκυριάρχουν ε'ξω. "Ωστε καί 
διά τόν ένα καί Έά τόν άλλον λόγον έκοιμή- 
θην εύαρέστως τήν νύκτα εκείνην. Καί όταν τήν 
αύγήν έξύπνησα εύρον τόν γέροντα μυλωθρόν 
έςω, καθήμενον έπί ενός λίθου, ραπτοντα Έά 
τρεμούσης χειρός τό πολύθυρον ταγαρι του καί

άπολαύοντα μετά τής στακτεοάς γατας του τάς 
πρώτας άκτίνας άτονου χειμερινού ήλιου.

— Νυχτιά κι’ άπόψε, ί  ; ειπον καθήσας πλη
σίον του.

— Θαρρείς πώς μιά γυναίκα θάκανε ’λιγό— 
τερα άν τής άρπαζαν τό παιΈ ; ήρώτησεν εύθυς 
προσβλέπων με περιέργως.

Τόν ήτένισα έκπληκτος, μή έννοών ποια 
σχέσις ύπήρχε μεταξύ τής θυελλώδους εκείνης 
νυκτός καί μιας γυναικος τής όποιας άρπαζουν 
τό τέκνου. Ά λ λ ’ ό γέρων μυλωθρός, ό Γιαννά- 
κης Ξηνταρας, προθύμως ότι ύπήρχε σχέσις, 
στενή μαλιστα σχέσις καί μοί διηγήθη τήν 
άκόλουθον ιστορίαν, στρέφων άλληλοδιαδόχως 
τούς οφθαλμούς άπό τού φρουρίου Χλομ.ούτσι 
είς τούς οδοντωτούς βράχους τού Σανταμερίου :

«ΙΙέθανεν ό γέροντας γονιός καί ή δυό Νεράι
δες ¿μοιράσανε τά  κάστρα" ή μιά ’πήρε τό 
Χλομούτσι καί ή άλλη τό Σανταμέρι. Καί ή 
δυό άδερφάδες είχαν μιά χαρά καί μιά λύπη 
καθεμια. Ή  Νεραίδα πού ’πήρε τό Χλομούτσι 
¿χαιρόταν γ ια τ ’ ήτον ώμορφη κ’ ¿λυπόταν 
γ ια τί δέν ειχε παιδιά" ή Νεράϊδα πού ’πήρε τό 
Σανταμέρι ¿λυπόταν γ ια τ ’ ήτον άσχημη μά 
¿χαιρόταν γ ια τ ’ είχε παιδεα. Τά παιδιά βλέ
πεις, είν’ ή μ-οναχη ευτυχία ’ς τό σπίτι. ’Σάν 
τά  έβλεπε ξαπλωμένα ’ς τόν πύργο τώνα εδώ 
νά κυλιέται κατά γής, τάλλο εκεί νά πηδάη 
καί νά γελαη χωρίς νάχη καμμιά φανερή αιτία , 
τάλλο παρέκει νά θέλη μέ τό καλάμι νά φθα- 
ση τό θεό καί τ ’ άλλο νά παιρνη φόρα γιά νάρ- 
θη νά τήν καβαλλήκη ’ς τής πλάταις, ελησμ-ό- 
ναγεν, ή μανα καί την άσχημια της καί όλα. ΚΓ 
άν έτηραζόταν καμμμιά φορά ’ς τό γυαλί κ ’ 
έβλεπε τό ζαρωμ-ένο πρόσωπό της καί τά μαλ

ΊΙ Μήνα

λιά της τά  κόκκινα καί άγρια έτραβιώταν 
’πίσω κ’ έλεγε χαμογελώντας, γιά ξερή παρη
γοριά :

— Τά νειάτά μ.ου τάδωκα ’ς τά  παιδιά μ.ου!
Κ’ έλησμ.όναγεν όλα καί τού κόσμου τά

λόγια καί τής γειτονιάς άκόμη τής κακογλωσ
σιές έκανεν ότι δέν της άκουεν.
Έ χ ε ις  δυό ’μ άτια  σάν αΰγά , δυό χε ίλ ια  σάν τρουμπέτα ις, 
κι* άπάνω ’ ς τά  ρουθούνια σου μετράνε τή ; γαζέτα ις

Τής έλεγαν τά κακά στόματα τραγουδιστά, 
σάν νάλεγαν καμμιά ρίμα τάχα. Τότες ή άσχη- 
μη Νεράιδα ¿φουρκιζόταν, έκλαιγε άπό τό κακό 
της μά έξαφνα ¿γύριζε κ- ¿φώναζε μ.έ φωνή 
δυνατή, ν’ άκουστή ’ς όλα τά  καστρα καί τους
πύργους γύροι.

— Τί κυττάν ¿μέ" νά ξεστραβωθούν νά ίδούν
τό κορίτσι μ.ου !

ΚΓ άλήθεια είχε ένα κοριτσάκι πού ήταν νά 
τό πιή κανείς ’ς τό ποτήρι—ίδια ή ΙΙεντάμορφη!

Μά ή άλλη ή Νεράιδα τού ΧλομούτσΓτί νά 
είπή καί πώς νά παρηγορηθή ; Τί κ ι’ άν ήτον 
γαλανομμάτα κι’ ώμορφη, τ ί κΓ άν ώμολογού- 
σαν τά κάλλη της όλοι γύρω, τί κΓ άν ε"δινε 
τό βιός του γιά νά τήν κάμη ταίρι ό γείτονας 
της, ό Άράπης τής Αύλακιας" τί κΓ άν τά ’ξω
τικά τού Λίντζι κάθε βράδυ κ.αί μέσ’ 'ςτά ξημε
ρώματα ¿χάλαγαν τόν κόσμο μέ τά ταμ.πουρ- 
λονιακαρα τήν ώμορφιά της τραγουδώντας; "Ο
ταν εθυμώταν—καί τό έθυμώταν κάθε ’λίγο 
καί λ ιγά κ ι, ή δόλια ! — πώς ήταν μοναχή κα- 
ταμόναχη ’ς τό κάστρο της, πώς ή αύλαίς ό- 
λαις κ’ή πόρταις καί τά μπεντένια έμεναν έρημα 
άλαλα, άνατριχίλα τήν έπιανε, κρυερή άνατρι- 
χ ίλα, κ’ έπεφτε τού θανατά προύμ.υτα κι’ όλο 
ε’κλαιγεν, έκλαιγε. Γιατί κ ’ εκείνη νά μήν έχη 
ένα παιδί ; γιατί θεέ μου, γ ιατί διατανε, νά 
μήν έχη ένα παιδάκι, μικρό, παχουλό, ροδο
κόκκινο παιδάκι, νά κλώθη τά  σγουρά του τά 
μαλλιά μέ τά  δάχτυλά της, νά δένη ’ςτό λα ι
μό της τά μικρά χερακια του, νάκολλάη επάνω 
της, νά γελάη μέ τ ' άθώο του γέλοιο, νά παίζη 
ή γλωσσά του λέγοντας αδιάκοπα : 

Μάνα-χαλημάνχ, 
βάρα τήν καμπάνα, 
νά κατεδοΰν οί φράγχοι, 
νά φάνε μαχαρούνια, 
μέ τά χρυσά περούνια ! .. .

Ώ , είνε νά τρελλαίνεται κανείς, νά φεύγη 
άπο τά  ρούχα του !..

Μία ήμέοα πού ’πήγε 'ςτό Σανταμέρι νά ίδή 
τήν άδερφή της καί είδε τήν τόση χαρά ¿σά
στισε .

— Νά σού είπώ, καύμένη, δέν μ,ού δίνεις κ’ 
¿μένα ένα παιδί; είπε ’ςτήν άσχημη.

— Τί τό θές ;
— Νά τώχω συντροφιά" γένουμαι τόσο κακά 

μοναχή· 'μέρα νύχτα άρρωσταίνω !...

— Ου καϋμ.ένη δέ δοξαζης τό Θεό πού σέ
φύλαξ’ άπό ’δαύτα !...

Ή  άσχημη ¿’κανε τάχα πώς είνε βαργομ.ι- 
σμένη άπό τά  παιδιά" μά ή  καρδιά της ήξερε
ποία ήτον ή  άλήθεια...

— ΙΙάρε οποίο θές" είπε ’ςτό τέλος ’ςτήν ά
δερφή της.

ΚΓ αλήθεια, σάν έφυγε τό βράδυ ή ώμορφη 
¿πήρε μαζί της καί τό καμάρι τού Σανταμε— 
ριού, τήν ώμορφη κόρη τής άσχημης Νεράιδας.

Πέρασαν μήνες καί καιροί, μά ούτε τήν άδερ
φή της οϋτε τήν κόρη της είδε πιά ή άσχημη. 
Χάνει μιάν ημέρα τήν υπομονή καί κιναει καί 
πάει ’ςτό κάστρο τού Χλομούτσι. Μά βρίσκει τό 
κάστρο έρημ.ο καί βουβό, τής πόρταις μαντα- 
λωμέναις, τά μπεντένια χορταρισμένα" χτυπάει 
τής πόρτες, χτυπάει τους τοίχους, φωνάζει, 
κλαίει μά τίποτα. Ή  Νεράϊδα ή ώμορφη μέ 
μέ τήν ώμ.οοφη κόρη, παίζει μέσα καί γελάει, 
εύτυχισμένη ’ςτή συντροφιά καί κάνει πώς δέν 
άγροικφ τή  μ.άνα, τή  θλιβερή μανα, πού χτυ
πιέται ¿"ξω καί δέρνεται γιά τήν κόρη της τήν 
πεντάμορφη, γιά τήν ίδια της τήν ώμορφιά ! . . .»

Ό  γέρων Ξηνταρας διέκοψε τη ν άφήγησίν 
του, έκλεισεν άλλην μίαν οπήν τού ταγαριού 
του καί μέ προσέβλεψεν είς τούς οφθαλμούς θέ- 
λων ίσως ν’ άναγνώση τήν έντύπωσιν τών λό
γων του. Βεβαίως ό μυλωθρός ήθελε κάπου νά 
καταλήξη" άλλ’ έπερίμενε πρώτον νά παρακι- 
νηθή είς τούτο όπως οί βόες γνωρίζουν τό τέρμ-α 
τού δρόμου των, άλλά ϊστανται άπό καιρού είς 
καιρόν προσμ.ένοντες τό κεντρί τού ζευγολάτου.

— Έ τ σ ι ; τόν ή ρώτησα.
— Ναι, άπήντησεν εύθυς καί έξηκολούθησε. 
«Καί τώρα άκόμη δέν ε“χασε τήν έλπίδα καί

πηγαίνει συχνά ’ς τό κάστρο μέ σκοπό νά πάρα, 
τήν κόρη της. Καί πηγαίνει πάντα μέ χκραίς 
καί μέ γέλοια, μέ τραγούδια καί παιγνίδια 
τόσο γλυκά, πού όλος ό κόσμος γύρω, όλος ό 
κάμπος δέν σειέται, δέν άναδεύεται, σάν νάείνε 
μεθυσμένος θαρρείς άπό τη γλύκα. Μά σάν κου- 
ρασθή ή άσχημη μ,άνα χτυπώντας τους τοίχους 
τού κάστρου, σάν ’ματώσουν τά  δάχτυλα της 
στής πέτραις καί βραχνιάση ό λάρυγγάς της 
άπ’ τής φωναίς καί τό κλάμμ,α, θυμάται καί 
τ ’ άλλα της τά  παιδιά καί γυρίζει ’πίσω ’ς τό 
Σανταμέρι. Μά ’ς τό γύρισμ,ά της δέν είνε ή 
χαρούμενη μ,άνα πού πάει νά πάρη τό παιδί 
της, παρά ώργισμ-ένη Νεραίδα, σίφουνας δυνατός 
πού ’ςτό διάβα του συνεπαίρνει Ó,τ ι τύχη,δένδρα 
ξερριζώνει, χτίρια γκρεμνίζει, σκέπαις βίχνει, βό
τσαλα καί λιθάρια σαρώνει κ” άκούεται 'ς τόν 
άλλον κόσμο τό κλαμμ.α της . . .

. . . Μωρέ δέν τήραξα νά μή μ.ού 'πήρε καί 
ταίς φτερωταίς τού μύλου ! . . »

Α ν δρελς  Κ λ ρ κ λ β ιτ ς λ ς
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O  B Ύ *  A
ΔΗΜΩΔΗΣ ΠΑ Ρ Α Δ ΟΣ Ι Ι

"Αν καθήάτυ μέ ίιάυχία, 
κι’ áv άκοΰτε με άιγή,
Οίι άάς ’πώ  μιαν ίάτόρία, 
μια άωάτύ π α ρ α λ ο γή .

τ ' αψηλά, δταν νυχτών μ, 
ενα θλιβερό πουλί,
Όάν νά κράζμ · Γκιώνη ! Γκιώνη ! ■ 
ίίλη νύχτα δέν λαλεΐ ;

Ή τα ν έ  παιδί ’ ς τά  χώρα,
Τ5ύα τώλεγαν θαρρώ,—
“Ετάι τυραννιέται τώρα 
γκί ’να κρίμα φοβερό . , .

Είχεν απ ’ άρχιις μιά Μοίρα,
Όάν έχ.θρό του ’ς  τό κρυφό, 
κ ’ είχε μιά μητέρα χΛμα, 
καί τόν Γκιώνη εΐχ’  αδελφό.

Με τ ’ αδέλφι αύτό, παιχνίδια 
καί χαραίς παντοτεινά, 
έθοάκούάανε τά ’γίδια 
'ς τοΰ  χωριοϋ_,τους τα βουνά.

ΚΓ δπου πλούάιο ήταν χορτάρι, 
όπου ϊάκιος καί νερό, 
έπετοΰάαν τά λιθάρι 
κ’ έπεονούάαν τον καιοό.*· W

Μιά φορά, καθώς πετοΰνε 
τά  λιθάρια τά  τρανά, 
καθώς άκύδουν καί μετρούνε 
ποιος τόν άλλο άποπερνμ,—

Λίχοις προάοχή Οηκώνει 
τό  λιθάρι τό πικρό, 
ρίχνει καί χτυπά τόν Γκιώνη, 
καί τόν άφηκε νεκρό !

Μ’ ούι.άχνίι καί τρομαγμένη 
τό κοπάδι του λαλεΐ—
- ’ τά ν  αύλά τούς περιμένει 
ίι μητέραά'ι καλή.

— ΓΙουν' ύ Γκ ιώνης! Πούνε, Húa, 
τό μικρό μας τό  παιδί ;
— 'Γίδια λείπουνε δυό τρία 
κ’ έμεινε γ ι ’ αυτά νά ίόμ.—

Ί Ι  καρδιά της μ id ' 'ς τά  άτήθη 
Όάν ψαράκι άπαρταρμ- 
ίι φωνή πού άπεκρίθη 
κρύόει μαύρη άυμφορά! . . .

Ά π ’ τόΓχέρι τόν ’ άρπάζει 
τόνε άπριόχνει μέ όρμή :
— Τό παιδάκι μου, φωνάζει, 
τό  παιδί μου 'ς τά  Οτιγμτί !

Καί τόν Γκιώνη ‘ως πού νά  μ’ εύρης, 
νάρθετε μαζί τά  δυό, 
δείπνο κ' ύπνο νά μίι 'ξεύρμς, 
μηδ’ εμπρός μου νά d i διώ.—

Μέ καρδούλα όαγιάμένη, 
νοϋ καί 'μάτια όκοτεινά, 
άπό τά ν  αύλιίν έβγαίνει 
καί γυρίζει 'ς τά  βουνά.

— Ά χ  ! Θεέ, άυγχώρηάέ με !
’[lidio πλέον δέν κοτώ . . .
Λυό φτερούγες χάριάέ με—
Μ' έάτειλε νά τόν ζη τώ !—

Κι’ ιί Θεός πού τό  γνωρίζει, 
κ' έλυπήθηκε ποί.ύ, 
δυό φτερούγες τοΰ χαρίζει 
καί τόν κάμνει ένα πουλί.

Κ' έτάι, άπό τό τ ’ ώς τώρα 
άπαρήγορο πετα 
κ ι' άπό χώρα 'ς  άλλη χώρα 
τό  νεκρό παιδί ζητά.

’Λπ ’ τόν πόνο κι’ άπ' τίι λύπη 
μαύρη ζάλη τόν κρατεί- 
ξεύρει πώς ό Γκιώνης λείπει— 
δέν θυμάται τό γιατί...

Καί γιά  τούτο, όάν νυχτώνμ 
άπ’ τό  βράδυ ’ως 'ς τη ν  αύγιί, 
κράζει ■ Γκιώνη ! Γκιώνη ! Γκιώνη '. 
μέά' 'ς τη ν  νεκρικά Οιγή.

Λεΐπνο καί ύπνο δέν γνωρίζει.
' Μόνο μ ’ άγρυπνη ματιά, 

μέά' ’ ς τά  δάάη 'λογυρίζει 
'ως ναύρά μιά όεμματιά.

"Εχει άώμα κουραάμένο—
Ά χ  ! καί νά ξεκουραάθη !
“Εχει άτόμα άτεγνωμένο—
“Δχ ! νίι πιιι νά άροάιάθμ !

Μά Όάν κράζει « Γκιώνη ! Γκιώνη ! > 
μ ' ένα πόνο φοβερό, 
h μυτίτάα του 'ματώνει, 
κοκκινίζει τό νερό

Καί τό αίμα, πού θυμίζει 
τοΰ άδελφοΰ τόν άκοτωμό, 
τη ν καρδιά του ξεθροίζει 
καί πετάει μέ καύμό.

Κ’ έτάι κλαίγει « Γκιώνη ! Γκιώνη !« 
μέά' τά ν  νύχτα πού άντιιχεΐ,
'ως νά ’πη ύ Πλάάτνις > άώνει «, 
νά τοΰ πάρη τάν ψυχή.

Γ .  Μ .  Β ι ζ υ η ν ο ς .
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Ο Τ  Ρ Α Ν Ι  Α
ύ π ό  Κ α μ ί λ λ ο υ

Σιι.ίχιι*.

Έθεώμην τό άστερόεν εκείνο άπειρον, έν ώ ά - 
νυψούμεθα καί έζήτουν ν'αναγνωρίσω τους ά- 
στερισμούς. Ά λλά  οΰτοι ήρξαντο μεταβάλλον- 
τε; έπαισθητώ; σχήμ.ατα, ένεκα τής εκ τής πο
ρείας μ.ου προερχομ.ένης διαφοράς τής άπόψεως. 
Έπίστευσα οτι εβλεπον τόν ήμίτερον ήλιον 
γενόμ.ενον άνεπαισθήτως μ.ικρότατον αστέρα 
καί Ινούμενον μ,ετά του αστερισμού τοϋ Κεν
ταύρου, ε'νώ νέον φως, ωχρόν, ύποκύανον καί 
αρκούντως παράδοξον, έ'φθανεν άχρις ήμών άπο 
τής χώρας, πρός ήν μέ άπήγεν ή Ουρανία. ΊΙ 
λάμψις αϋτη ούδέν είχε τό γήινον καί ούδέν 
μ.ας άνεμίμνησκε τών αποτελεσμάτων, άτινα 
ειχον θαυμάση εν τοίς τοπείοις τής γής, ή ε’ν 
ταίς μετά τήν θύελλαν τόσον άστάτοις άρμο- 
νίαις τών χρωμάτων του τε λυκαυγούς καί τού 
λυκόφωτος, ή έν ταΐς αμφίβολοι; τής πρωίας 
όμ.ίχλαις, ή κατά τά ; ήρίμους και σιωπηλά; 
ώρας τοϋ έπί τοϋ θαλασσίου κατόπτρου αντα
νακλώμενου φωτός τής σελήνης. Ίσως είς τό 
τελευταϊον τούτο άποτελεσμα προσήγγιζε μάλ
λον ή θέα αϋτη· άλλά τό παράδοξον τούτο 
φώς ήτο καί καθίστατο έπί μάλλον καί μάλ
λον πράγματι κυανοϋν, κυανούν, μή ε'χον τήν 
άνταύγειαν τού κυανού τών ουρανών, ή τήν άνα- 
λογον άντίθεσιν πρό: τήν παραγομένην ύπό τοϋ 
ηλεκτρικού φωτός, παραβαλλόμενου πρός τό 
τού άερίου’ άλλά κυανοϋν, ώσανεί ό ήλιος κ ύ 
τ ο ς  ήτο κυανούς!

Όποια δέ ύπήρξεν ή έκπληξίς μου, όταν εν
νόησα ότι προσηγγίζομεν πράγματι είς ήλιον 
όλως κυανούν, πρός δίσκον λάμποντα, άπο— 
σπασθέντα άπό τοϋ ώραιοτέρου τών ήμετέρων 
γήινων ουρανών καί άνηρτημένον φωτεινόν άπό 
ουρανού ερεβώδους καί διαστερου ! Ο σαπφεί- 
ρινος εκείνος ήλιος ητο το κέντρον πλανητικού 
συστήματος, φωτιζομένου ύπ’ αυτού. Έμέλλο- 
μ.εν νά διέλθωμεν πλησιέστατα ενός τών είς τό 
σύστημα τούτο άνηκόντων πλανητών. "Ο κυα
νούς ήλιος έμεγεθύνετο προφανώς, άλλά θέαμα 
νέον παράδοξον επίσης ώς καί τό πρώτον : τό 
φώς, δΓ οΰ έφωτίζετο ό πλανήτη; ούτος συνε- 
μιγνυτο μ.ετα τίνος πράσινου χρωματισμού.Ά— 
νέβλεψα είς τόν ουρανόν καί είδον δεύτερον ή
λιον, ε"χοντα ώραΐον πράσινον χρώμα σμαρά- 
γδου ! Δέν έπίητευον είς τούς οφθαλμούς μου.

«Διερχόμεθκ, μ.ού ειπεν ή Ούρανία το ηλια
κόν σύστημα τού Γαμμα τής’Ανδρομέδας,ούτινος 
έν μονον μέρος βλέπεις νυν, διότι άποτελε.ται

Φ λ α μ μ α ρ ι ό ν
Μι η .  0

πράγμ.κτι, ούχί μόνον έκ των δυο τούτων ή
λιων, άλλ ’ έκ τριών: τού μ,έν κυανού, τού δέ 
πρασίνου καί τοϋ τρίτου χρυσοειδοϋς.Ό κυανούς 
όστις είναι καί ό μ.ικρότερος, περιστρέφεται περί 
τόνποασινον. άμφότεροι δέ ούτοι περιστρέφονται 
περί τόν χρυσοειδή, ον θά ίδής μετ’ ού πολύ.»

Καί πράγματι ειδον άμέσως έμφανισθέντα 
τρίτον ήλιον, ε'χοντα τό χρώμα τής ζωηρας ε
κείνης ακτινοβολίας, ής ή άντίθεσις πρός τούς 
ετέρους δύο παρήγε παραδοξοτατην διαύγειαν. 
Έγίνωσκον καλώς τό περίεργον τούτο άστρι- 
κόν σύστημα, διότι είχον παρατηρήσει αύτό 
διά τού τηλεσκοπίου, άλλά δέν ειχον τήν έ- 
λαχίστην ιδέαν περί τής πραγματικής αύτοϋ 
λάμψεως. Όποίαι κάμινοι, όποιον θαμβός! όποια 
ζωηρότης χρωμάτων έν τή παραδόξω εκείνη 
πηγή τού κυανού φωτός, έν τή πράσινη φωταύ
γεια τού δευτέρου ήλιου, καί έν τή χρυσοειδεϊ 
ακτινοβολία τοϋ τρίτου !

Ά λ λ ά  ήδη εϊχομεν πλησιάσει, ώς είπον, είς 
τινα τών είς τό σύστημα τού σαπφειρίνου ήλιου 
άνηκόντων κόσμων. ΙΙαντα εκεί ήσαν κυανά’ 
τοπεία, ϋδατα, φυτά καί βράχοι, ών το ύπό 
τοϋ δευτέρου ήλιου φωτιζόμενου μέρος έλαμβα— 
νεν έλαφράν πρασίνην χροιάν, καί χρυσοειδή μό
λις έψαύοντο ύπό τών άκτίνων τοϋ χρυσοειδούς ή
λιου, όστις άνετε λλε μακράν άπό τού όρίζοντος. 
Καθ’ όσον είσεδύομεν είς τήν άτμοσφαίραν τοϋ 
κόσμου τούτου, ήδεία καί ευφρόσυνος αρμονία 
άνεδίδετο είς τούς άέρας, ώς τι άρωμα, ώς τι 
όνειρον. Ούδέποτε είχον ακούσει τι ΰμοιον. Ή 
γλυκύτατη, βαθεϊα καί μεμακρυσμένη μελωδία 
¿φαίνεται έρχΟμένη £κ τίνος χορού, ον άπετέ- 
λουν άρπαι καί βιολιά συνοδευόμενα ύπό οργά
νων ναού. ’ Ητο έξαίσιον άσμα, θέλγον άπό τής 
πρώτης στιγμής, όπερ δέν ήτο ανάγκη νά ά - 
ναλυθή όπως γίνη καταληπτόν, καί έπλήρου 
τήν ψυχήν ήδυπαθείας. Ένόμιζον ότι θά ή- 
κουον αύτό ευχαρίστως μέχρι συντέλειας τών 
αιώνων. Δέν έτόλμων ν’ απευθύνω τόν λόγον 
είς τήν οδηγόν μου, φοβούμενος μή άπολέσω 
ένα καί μόνον τόνον. Η Ούρανία το ενόησεν, 
έτεινε τήν χείρα πρός τινα λίμνην καί μού έ
δειξε διά τού δακτύλου πλήθος πτερωτών όν- 
των, ιπταμένων άνωθι τών κυανών ύδάτων.

Τά όντα ταϋτα δεν είχον τήν μορφήν τών 
έπί γής ανθρώπων. Ή σαν όντα, ών ό οργα
νισμός ήτο προδήλως τοιούτος, ώστε νά ζώσιν 
έν τφ  άέρι. Έφαίνοντο οτι ήσαν έκ φωτός, μ.α-

κρόθεν ες
φας, ών ειχον τό ευλύγιστου καί κομψόν σχήμ.α, 
τάςμ.εγαλας πτέρυγας, τήν ζωηρότητα καί τήν 
έλαφρότητα ά λλ ’ έξετάσας αυτά έκ τοϋ πλησίον 
διέκοινα το σώμ.ά των, όπερ δέν ήτο κατώτε
ρον τού ήμετέρου, καί έκ τής έκφρασεως τών 
βλεμμάτων των έπείσθην ότι δέν ήσαν ζώα. 
Λί κεφαλαί των όμοίαζον επίσης πρός τάς τών 
νυμφών καί ώς τά αιθέρια ταϋτα οντα, δέν 
είχον πόδας. Η τόσον θελκτική άομονίκ, ήν 
ήκουον, δέν ήτο άλλο τι ή ό κρότος τών κινού
μενων πτερύγων των. Ή σαν δέ πολυαριθμό- 
τατα, άνερχόμενα ίσως είς πολλά; μ.υριάδας.

Έ πί τών κορυφών τών όρέων, έ'βλεπέ τις 
φυτά, άτινα ούτε δένδρα, οϋτε άνθη ήσαν, καί 
ών τά λεπτά στελέχη άνήρχοντο είς κατα
πληκτικόν ύψος. Τά στελέχη ταϋτα διακλα- 
δούμενα, ώσεί είχον τεταμένα; τάς χεϊοας, ί -  
φερον πλατείας κάλυκας έν εϊδει λειριών. Τά 
φυτά ταϋτα ήσαν έμψυχα, τούλαχιστον ώς τά 
ήμέτερα εύαίσθητα καί πλέον ¿'τι, καί ώς ή 
έχουσα τά  αύτοκίνητα φύλλα ακακία ή α ίδή- 
μων, έξεδήλουν διά κινήσεων τάς έσωτερικάς 
αύτών έντυπώσεις. Τά άλση ταύτα άπετέλουν 
πράγματι φυτικά; πόλεις. Οί κάτοικοι τοϋ 
κόσμου ¿κείνου δέν ειχον άλλα ενδιαιτήματα, 
ή τά άλση ταϋτα καί όταν δέν ϊπταντο είς 
τούς άέρας άνεπαύοντο εν μέσω τών εύαισθή- 
των ¿κείνων καί αρωματικών φυτών.

α Ο κόσμος ούτος σοί φαίνεται φαντασιώδης, 
μοί είπεν ή θρανία, καί σκέπτεσαι ποιας ιδέας 
δύνανται νά ε'χωσι τά οντα ταύτα, ποια ήθη, 
ποιαν ιστορίαν, ποιαν καλλιτεχνίαν, ποιαν φι- 
λογίαν και ποιας έπιστήμας. ’Απαιτείται και
ρός οπως απαντήσω είς πάσας τάς ερωτήσεις, 
άς δύνασαι νά μοί άποτείνης. Μάθε μόνον ότι 
οί οφθαλμοί των είναι ισχυρότεροι τών καλλί
τερων σας τηλεσκοπίων, ότι τόν νευρικόν αύτών 
σύστημα δονεϊται κατά τήν διάβαοιν κομήτου 
και ανακαλύπτει τ,λεκτρικώς πράγματα, άτινα 
σεις ούδέποτε θά γνωρίσητε έπί τής Γής. Τά 
όργανα, άτινα βλέπεις κάτωθι τών πτερύγων 
τ<,,ν> χρ'οσιμ-εύουσιν αύτοΐς ώς χεϊρες έπιδεξιώ— 
τεραι τών ύμετερων. Ά ντί τυπογραφίας, εχουσι 
την άμεσον φωτογραφίαν τών γεγονότων καί 
την φωνητικήν άποκρυσταλλωσιν αύτών ε“τι τών 
λεζεων.Άλλως τε δέν ασχολούνται είς άλλο τι ή 
εις επιστημονικά; έρευνας, ήτοι είς τήν μελέτην 
της φυσεως. Τά τρία πάθη, άτινα άπορροφώσι 
το πλεΐστον τής γήινου ζωής, & άγριος πόθος 
τού πλούτου, ή πολιτική φιλοδοξία και ό έρως, 
είναι αύτοΐς άγνωστα, διότι ούδενός δέονται 
όπως ζήσωσι, διότι παρ’ αύτοΐς δέν ύπάρχουσι 
διεθνείς διαιρέσεις ή άλλαι κυβερνήσεις, πλήν 
διοικητικού τίνος συμβουλίου, καέ διότι είναι 
άνδρόγυνοι.

— Άνδρόγυνοι! ¿πανέλαβον. Καί ¿τόλμησα 
νά προσθέσω : Και είναι τούτο καλλίτερον ;
’ 7*— Βεβαίως, τούτο συντελεί είς έλάττωσιν 
τών ταραχών, αΐτινες κλυδωνίζουσι τήν ανθρω
πότητα.

«Δέον έξηκολούθησε λέγουσα, ν’ απαλλαγή 
τις ολως τών συναισθήσεων καί τών γήινων 
ιδεών, όπως δυνηθή νά έννοήση τήν διά τών 
διαφόρων μορφών τής δημιουργίας έαδηλου- 
μένην άπειρον ποικιλίαν. Καθώς έπί τού ήμε
τέρου πλανήτου τά είδη μετεβλήθ ι,σαν κατά 
τους διαφόρους αγώνας, άπό τών παραδοξο 
τάτο/ν όντων τών πρώτων γεωλογικών εποχών 
άχρι τής έμφανίσεως τής άνθρωπότητος, καθώς 
καί νύν ετι ό ζωικός καί φυτικός πληθυσμός 
τής γής άποτελεΐται έκ ποικιλότατων μορ
φών, άπό τού άνθρώπου μέχρι τού κοραλλιού, 
άπό τού πτηνού μέχρι τού ιχθύος, άπο τού έλέ- 
φαντος μέχρι τής ψυχής, οϋτω καί έπί έκτάσεως 
άσυγκρίτως εύρυτέρας, έν μέσω τών απειραρί
θμων γαιών τοϋ ούρανού, αί δυνάμεις τής φύσεως 
παρήγαγον άπειρον ποικιλίαν όντων καί πρα
γμάτων. Ή μορφή τών όντων είναι, έν έκάστω 
τών κόσμων τό αποτέλεσμα τών έν έκαστη 
σφαίρα ειδικών στοιχείων, ούσιών, θερμότητος, 
φωτός, ηλεκτρισμού, πυκνότητος καί βαρύτητος. 
Λί μορφαί, τά  όργανα, ό άριθμός τών αισθή
σεων — ύμεις έχετε πέντε μόνον καί ταύτας 
λίαν ατελείς—εξαρτώνται έκ τών ζωικών συν
θηκών έκάστης σφαίρας Ή  ζωή είναι γ ή ι ν ο ι :  
επί τής γής, ά ρ ι ί α  έπί τοϋ Άρεως, χ ρ ο ν ι ά  
έπί τού Κρόνου, π ο ο β ι ό ω ν ί α  έπί τοϋ ΙΙοσει- 
δώνος· ήτοι άρμόζουσα έν έκάστω ένδιαιτήμα- 
τι, ή, όπως έκορασθώ άκριβέστερον ετι. πα- 
ράγεται καί άναπτύσσεται ύφ’ έκαστου τών 
κόσμων συμφώνως πρός τήν οργανικήν αύτοϋ 
καταστασιν καί κατά αρχικόν τινα νόμον, είς 
όν ύπείκει ή φύσις όλόκληρος· τόν νόμον τής 
Προόδου.»

Ενώ εκείνη έλαλει, έγώ ήκολούθουν διά τού 
βλέμματος τήν πρός τήν άνθισμένην πόλιν 
πτήσιν τών όντων. καί είδον μετ’ έκπλήξεως 
τά φυτά κινούμενα ν' άνυψώνται ή νά ταπει- 
νώνται οπως δεχθώσιν αύτα. Ό πράσινος ήλιος 
ειχε κατέλθει ύπό τόν ορίζοντα, καί ό χρυσο- 
ειδής είχεν άνυψωθή ύπέρ αυτόν τό τοπεϊον 
έχρωματίζετο διά μαγικού τίνος χρωματισμού, 
ύπέρ τόν όποιον αίωρείτο μεγίστη τις σελήνη, 
κατά το ήμισυ χρυσοειδή; καί κατά τό ήμ.ισυ 
πράσινη. Τότε ή άπειρος μελωδία, ήτις έπλή
ρου την άτμ.οσφαΐραν ε”παυσε καί έν τώ  μέσω 
βαθύτατης σιγής ήκουσα άσμα, άδόμενον ύπό 
φωνής λιγυρωτάτης, πρός ήν ούδεμ.ία ανθρώπινη 
ηδύνατο νά συγκριθή.

« Όποιον θαυμ-ασιον σύστημ.α, ανέκραξα, 
αποτελεί & ύπό τοιούτων πυρσών φωτιζόμενος
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"έλαβον κατά πριϋτον αύτά ώς νύμ-



ούτος κόσμος ! ΊΌιούτοι λοιπόν είναι oi διπλοί, 
τριπλοί καί πολλαπλοί άστέρες παρατηρού
μενοι έκ του πλησίον.

— Λαμπροί ήλιοι οί άστέρες ούτοι ! άπή,ντη- 
σεν ή Οεα ! Συνδεόμενους έπιχαρίτως <ΐιά τών 
δεσμών αμοιβαία: έλξεως, βλέπετε αύτού; άπό 
τής γής λικνιζόμενους άνά δύο εν τοϊς κόλποι: 
τών ουρανών, πάντοτε ωραίους, πάντοτε φω
τεινούς, πάντοτε διαυγείς. Άνηρτημ,ένοι έν τώ 
άπείρω, στηρίζονται ύ είς επί τού άλλου, άλλ ’ 
ουδέποτε προσεγγίζουσι, ώσανεί ή ένωσις αύτών 
μάλλον ηθική ή ύλική, διηυθύνετο ύπό τίνος 
αοράτου καί άνωτέρας άρχης· κατακολουθούν- 
τες αρμόνικάς καμπύλα;, στρέφονται ρυθμικώ: 
ύ είς περί τόν έτερον, ούρά.νια ζεύγη έκκολα- 
φθέντα κατά τό έαρ της δημιουργίας, έν τοΐς 
διαστίροις του άπειρου πεδίο·.;. Ένώ οί ώς ό 
ύμέτερος, άπλοι ήλιοι λάμπουσι μεμονωμένοι, 
απλανείς, ήρεμοι, έν ταϊς -ήρεμιαις τού δια.στη 
ματος, οί διπλοί καί πολλαπλοί φαίνονται έμ- 
•ψυχούντε; διά τών κινήσεων, τού χρωματισμού 
καί τής ζωής των, τάς σιωπηλά; /ώρα.; τού 
αιωνίου κενού. Τά άστρικά ταύτα ωρολόγια 
δεικνύουσιν ύμΐν τούς αιώνας καί τάς έπο/άς 
των άλλων κόσμων.

« Ά λλα , προσεΟετο, άς έςακολουθήσωμεν τό 
τα.ζείδιόν μας. Μόλις όλίγα τρισεκατομμύρια 
λευγών άφιστά.μεΟα άπό τής Γής.

— Ό λίγα τ ρ ι σ ε χ α τ ο ι ι j t v p t u  ;
— Ναι. "Λν ν,δυναμεΟα νά άκούσωμεν εν

τεύθεν τού; άπό τού ύμετέρου πλανήτου ήχους: 
τούς μυκηθμούς τών ηφαιστείων του, τούς κρότου; 
τών τηλεβόλων του, τάς βροντάς τών κεραυνών 
του,τους άλαλαγμούς τών λαών κατά τάς ήμε
ρα: τών επαναστάσεων, η τά είς ούρανόν άνυ-
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ψούμενα ευσεβή πών ναών άσματα, ή άπόστα- 
σις είναι τοιαύτη, ώστε άν παραδε/Οώμεν ότι 
οί η/οι δύνανται νά διέλΟωσιν αύτην διά τής 
ταχύτητος τού ηχου έν τώ άέρι, θά έχρειάζον- 
το περί τά  δεκαπέντε εκατομμύρια έτη ΐνα 
φθασωσι μέχρι; ήμών. Θά ήκούομεν δέ σήμε
ρον μόνον ό,τι συνέβη έπί τής Γής προ δεκα
πέντε εκατομμυρίων έτών.

« Καί όμως άν λάβωμεν ύπ’ οψιν τό άπειρον 
τού παντός, εϊμεθα άκόμη πλησιέστατα είς την 
πατρίδα σου.

« Εξακολουθεί; ν' άναγνωρίζ·/,; έκεϊ κάτω, 
τον ήλιον σας, έλά/-στον άστίρα. Δεν έςήλ- 
Οομεν ε'τι τού σύμπαντος, είς ό άνή,κει μετά του 
πλανητικού του συστήματος.

«Τό σόμπαν αύτό άποτελεΐται έκ πολλών δι
σεκατομμυρίων ήλιων, άφισταμένων άλλή,λων 
κατά τρισεκατομμύρια όλα λευγών.

« 11 ε'/.τασις αύτού είναι τοιαύτη, ώστε 
άστραπη, διατρέχουσα τριακόσια^’ χιλιάδας 
χιλιομέτρων άνά δευτερόλεπτον θά ¿δαπάνα

δεκαπέντε χιλιάδας έτών όπως διελθη αύτην 
, „  « Καί πανταχού πανταχοϋ ήλιοι, οπουδή
ποτε καί άν στρέψωμεν το βλέμμα, πανταχού 
πηγαί φωτός, θερμότητο·, καί ζωής, πηγαί άνε- 
ςαντλήτου ποικιλίας, ήλιοι πάσης ή,λικίας, 
συγκρατούμενοι έν τώ αίωνίω κενφ έν το» φο>- 
τοφόρω αίθερι ύπό τής άμοιβαίας παντο>ν έλ
ξεως καί τής κινήσεως έκαστου. Έκαστος των 
αστέρων απειρομεγέθης ήλιος, στρέφεται περί 
εαυτόν, ώσεί σφαίρα πύρινη καί βαίνει πρός τινα 
σκοπόν. Ό  ύμέτερος ήλιος όδοιπορών άπαγει 
καί υμάς με θ' εαυτού, πρός τόν άστερισμόν τού 
Ίΐρακλέους. 'Εκείνος ού διήλθομεν τό σύστη
μα βαίνει πρός νότον τών Πλειάδων ο Σεί
ριος κρημνίζεται πρός την Περιστεράν, ό Πο
λυδεύκης θρμά πρός τον Γαλαξίαν παντα δέ 
τά  έκατομμύρια, πάντα τά. δισεκατομμύρια 
ταύτα των ήλιων διατρέχουσι τό άπειρον μ,ετα 
ταχύτητος έξικνουμένης είς.διακοσίας, τριακό
σια; καί τετρακόσια; χιλιάδάς μέτρων άνά 
δευτερόλεπτον ! Ή  κίνησις διατηρεί την ισορρο
πίαν τού σύμπαντος, άποτελοϋσα τόν οργα
νισμόν, την ενεργητικότητα καί την ζωήν του.

Άπό πολλού ηδη ιπτάμενοι εϊχομεν άφίσγ, 
όπίσω ήμών τότρίχρουν σύστημα. Διήλθομεν δε 
πλησίον μεγάλου αριθμού κόσμων λίαν διαφό— 
ρων τής γηίνης πατρίδος. Οί μέν τούτων μοί 
έοάνησα.ν καλυπτόμενοι όλως ύπό ύδάτων, καί 
οίκούμενοι ύπό ένύδρων οντων, οί δέ οίκούμενοι 
μόνων ύπό φυτών. Έστημεν παρά πολλούς 
τούτων. Όποια άκαταληπτος ποικιλία !

Ενός αύτών οί κάτοικοι παντε; μοί έφάνη- 
σαν ιδίως ώραίοι. Ή  Ουρανία μοί έγνώρισεν 
ότι ό οργανισμός αύτών είναι όλως διάφορος 
τού τών όλων της Γης, καί στι τόι άνθρώπινον 
ον διακρίνει έν αυτοί; τάς κατά την συντηρη- 
σιν τού σώματος τελούμενα; φυσικοχημικά; 
ένεργείας. Έν τώ ή,μετέρω γηίνω οργανισμό), 
δεν βλέπομεν π .χ . πώς αί τροφαί άπορροφώμε- 
ναι άοομοιούνται· πώς τό αίμα, οί ίστοί, τά 
όοτα άνακαινίζονται· πάσαι αί λειτουργίαι 
τελούνται αύτομάτως, τού νού μη άντιλαμ- 
βανομένου αύτών. Πολλών έκ τών ή,μετέ— 
ρων νόσων επίσης ή, άρχή είναι άφανης καί 
πολλάκις μένει άγνωστος. Έκεϊ τό άνθρώπινον 
όν αισθάνεται τάς ένεργείας της ζωικής αύτού 
συντηρήσεως, ώς ήμείς αίσθανόμεθα χαραν τινα 
η λ ύ π η ν  έξ έκαστου, ούτως είπείν, τώ ν μ.ο- 
ρίων τού σώματός των άναχωρεί καί εν νεύρον 
μεταβιβαζον είς τόν εγκέφαλον τάς ποικίλας έν- 
τυπώσεις. ά; αύτό δέχεται. “Λν ό γηίνος άνθρω
πος ητο π:προικισμένος διά τοιούτου νευρικού 
συστήματος, βυθίζων τά βλέμματα αύτού έν τώ 
όργανισμώ διά μέσόυ τών νεύρων, θά ε"βλεπε 
πώς ή τροφή μεταβάλλεται εις χυλόν, είς μυϊ

κήν ούσίαν, είς νευρικήν κτλ. θά έ’βλεπεν αύτό; 
εαυτόν. Ά λ λ ' εϊμεθα μακράν τούτου, διότι τό 
ζωικόν κέντρον τών ή,μετέρων άντιλ-ήψεων π ε 
ριπλέκεται διά τών πολλαπλών νεύρων τών τού 
εγκεφάλου λοβών καί τών οπτικών στοωαάτων.

Έπί άλλης σφαίρας ην διήλθομ
στρωμάτων 

αεν κατά την
νύκτα, ήτοι έκ τού μέρους τού νυκτερινού ημι
σφαιρίου της, οί τών άνθρώπων όφθαλμ.οί είναι 
κατεσκευασμένοι ούτως, ώστε είναι φ ω τ ε ΐ ΐ ο ί ,  
φωτίζοντες, ώσεί φωσφορώδης τ ι;  άναθυμίασις
εςηκοντιι,ετο άπο της παραδόξου αύτών ε
στίας. Νυκτερινή συνάθροισις, άπο τελούμενη 
έκ μεγάλου αριθμού προσώπων, παριστά φαν
τασιώδες άληθοίς θέαμα, διότι ήτε λάμψις καί 
τών χρώμα τών οφθαλμών μεταβάλλονται 
κατά τά κινούντα αύτούς διάφορα πάθη. Πλην 
τούτου, ή ίσ/ύς τών βλεμμάτων τούτοιν είναι 
τοιαύτη, ¿>στε ταύτα ένασκούσι ί \ . 1 ε χ τ ρ ι χ ί\ γ  καί 
μαγνητικην επιρροήν ποικίλης εντάσεο»;, καί έν 
τισι περιπτώσεσι δύνανται νά κεραυνοβολησωσι 
καί νά ρίψωσι νεκρόν τό σώμα, έφ’ ού ήθελε συγ- 
κεντρωθή άπασα ή ενέργεια τής θελήσεώς των.

Μικρόν τι άπωτέρω, ή θδηγός μου μοί ¿"δείξε 
κόσμον, ένθα οί οργανισμοί ε/ουσι πολύτιμόν 
τινα δύναμιν, δή,λα δ ή αί ψυ/αί δύνανται νά 
μεταβάλωσι σώματα, μη διερχόμεναι διά τής 
συχνάκις δυσάρεστου καί πάντοτε θλιβερά; πε- 
ριπτώσεως τού θανάτου. Σοφός τις, ΰστις είρ- 
γάσθη καθ' άπαντα αύτού τόν βίον όπως δι- 
δάξν) την ανθρωπότητα, καί βλέπει έπερχόμε- 
νον τό τέλος τών ημερών του, χωρίς νά δυνηθη 
νά φίρ·/) είς πέρας τάς εύγενείς αύτού εργασίας, 
δύναται ν’ άνταλλάξη τό σώμάτου πρός σώμα 
έφηβου, καί νά έπαναρχίσγι νέαν ζωήν, ο'ιφε- 
λιμωτέραν ε”τ ι τής πρώτης. Α πα ιτείτα ι διά την 
μετεμψύ/ωσιν ταύτην ή συγκατάθεσις τού έφη
βου καί ή μαγνητικη ενέργεια αρμοδίου τίνος 
ιατρού. Βλέπει δέ τις ενίοτε δύο οντα, ηνωμένα 
διά τών ήδέων καί τόσον ισχυρών δεσμών τού 
ε"ρωτος, νά έκτελώσι τοιαύτην ανταλλαγήν σω
μάτων μετά πολλά ετη συνενώσεως- η ψυχη 
τού συζύγου μεταβαίνει όπως κατοικησ/ι έν τώ 
σώματι τής συζύγου του, καί τάνάπαλιν, διά 
τό υπόλοιπον της ζωής των. Ή  ενδόμυχος τής 

εϊρα καθίσταται ούτω δΓ έκαστον αύ-ζωής

τών άσυγκρίτω τώ  λόγω πληρεστέρα. Βλέπει 
δε τις επίσης σοφούς, ιστορικούς, έπιθυμοϋντα; 
νά ζησωσι δύο αιώνας, άντί ενός, νά βυθίζωνται 
είς πλαστόν ύπνον τεχνητής νάρκης, άναστέλ- 
λοντα τάς ζωικας αύτών λειτουργίας κατά τό 
ήμισυ έκάστου έτους, καί πλέον ε’τ ι. Τινές μά
λιστα αύτών κατορθούσιν ούτω νά ζό>σι καί 
τρεις αιώνας.

Μετά τινας στιγμά; διερχόμενοι άλλο σύ
στημα, συνηντησαμεν γένος τι οργανισμών ό
λως διάφορον καί άνώτερον άναντιρρητως τού 
ήμετέρου. Παρά τοϊς οίκοϋσιν έπί τού πλανή
σου, όν εϊχομεν τότε ύπ' οψιν, κόσμου φωτιζο- 
μένου ύπό λαμπρού τίνος ήλιου εξ υδρογόνου, 
ή ιδία δεν ύπο/ρεούται νά διέλθ/ι διά τού λό
γου όπως έκδηλωΟγ. ΓΙοσάκις δέν συμβαίνει 
ήμϊν, όταν φαεινή τις η εύφυής ιδέα καταλαμ- 
βάν·(ΐ τόν εγκέφαλόν μας, καί θέλομεν νά έκ- 
φράσωμεν η νά γράψωμεν αύτην, νά αίσθανιό- 
μεθα την ιδέαν ταύτην διασκεδαζομένην, ά -  
φιπταμένην, σκοτιζομένην η ρ.εταβαλλομένην, 
όταν άρχίσωμεν νά όμιλώμεν η  νά γράφωμεν ; 
Οί κάτοικοι τού πλανήτου τούτου ε'χουσινέ’κ- 
κτην τινα αϊσθησιν, ην δυνάμεθα νά όνομάσω- 
μεν α ν ΐ ο η / . / ί γ ρ α φ ί χ η / · ,  καί δυνάμει τής όποιας 
όταν ό αύτουργός δέν έναντιούται, ή, ιδέα ά -  
νακοινούται έκτος καί δύναται ν' άναγνωσθή, 
έπί οργάνου κατέχοντος σχεδόν τή,ν Οέσιν τού 
ύμετερου μετώπου. Αί άφωνοι αύται συνδια7.έ- 
ξεις είναι συχνάκις αί σπουδαιότερα·, καί αί ά- 
κριβέστεραι' είναι δέ πάντοτε αί είλικρινέστεραι.

Πιστεύομεν άφεύ.ώς ότι ο άνθρώπινος οργα
νισμός είναι τέλειος έπί τής γής. Καί όμως πο- 
σάκις δυσηρεστή,θημεν ύποχρεούμενοι ν’ άκούω- 
μεν άκουσίως δυσάρεστους λόγους, άνόητον ο
μιλίαν, κενόν ιδεών κήρυγμα, κακήν μουσικήν, 
κακολογίας η συκοφαντίας ; Αί ήμέτεραι γραμ- 
ματικαί άξιούσι μάτην ότι δυναμεθα «νά κλεί<·>- 
μεν τά ώ τα» είς τού; τοιούτου; λόγους, τούτο 
δέν είναι δυστυχώς δυνατόν. Δέν δύνασθε νά 
κλείσητε τά ώτά σας, ώς τούς οφθαλμούς σας· 
έν τούτω ύπαρχει τι κενόν. 'Εξεπλάγην δέ λίαν 
ίδών πλανήτην, ένθα ή, φύσις δέν ¿λησμόνησε 
την λεπτομέρειαν ταύτην.

[Μετϊφρασις X.] Έ««..

Ουρανία 2 9



Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

σώματος όποιαν φωνήν θά ειχεν ό άνθρωπο; ; Ύπελο- 
γίσθη ότι άνθρωπο; μέτριου βάρους βαρύνει όσον 80(10 
κολύβρια, τά μικρότατα πτηνά, εν δέ κολύβριον είνε βε
βαίως βαρύτερον πέντε γρύλλων, ώστε εις άνθρωπος κατ’ 
έλάχιστον έχει οσον βάρος 'ιΟΟΟΟ γρύλλοι. ΜΛν ύποτεθή 
ότι ή φωνή τοΰ γρύλλου είνε ακουστή έν ησυχία εις 
ΚιΟ μέτρων απόστασιν, ή  φωνή τοΰ ανθρώπου έπρεπε ν’ 
ακούεται έξ αποστάσεω; (¡000 χιλιομέτρων ! Άφ" ετέρου

'» « ίλ Λ ν«/  *Μ η-Ί Λ *Τ .'·~  ι’ι - ν » ' » ε .  ** Α .. - —  *

Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α
¡ t n v . l i υ τ ν α ά χ ε ι ρ  χα ί α.-τονε.— Οί,άναγνώσται ήμών 

ενθυμούνται βεβαίως τόν άχειρα έκεΓνον 'Αμερικανόν, 
όστις πρ'ο δωδεκαετία; περίπου προεκάλει τόν θαυμα
σμόν τοΰ ’Αθηναϊκόν δημοσίου έν τοΓς Παριλισσείοις 
Οεάτροις διά τή ; έπιδεξιότητο; μεθ’ ής άν,πλήρου τάς 
έλλειπούσας χειράς του, γράφων καί ραπτών καί παί- 
ζων μουσικά όργανα διά των ποόών Εινε δέ γνωστόν 
ότι καί Γάλλο; τις, ό Καίοαρ Δυκορνέ, άχειρ έκ γενε
τής, έγένετο ζωγράφος ούχί εκ τών άσημων, διά των 
ποδών -χειριζόμενο; τάς γραφίδας. Άμφοτέρου; όμως 
τούτους ύπερηκόντισεν ό πρό ολίγων ημερών αποθανών 
άγγλος ’Αρθούρος Καβχνάγ ίΚβνβιεηνγΗ), όστις, χαίτοι 
έγεννήθη έστερημένος καί χειρών καί ποόών, κατώρ- 
Οωσε νά καταλάβη διαπρεπή κοινωνικήν θέσιν, εκλε
χθείς μάλιστα καί βουλευτής έν τή  Βουλή τών Κοινο 
τήτων. Ό  Καβανάγ διεχρίνετο καί έν ταίς συνανα- 
στροφαϊς δια την ευτραπελίαν αύτοΰ, -ητο δέ καί κυνηγός 
καλό; καί ίππευς δεξιώτατο;. Κυνηγός όμω; μόνον έν 
τοίς κυνηγίοις αλωπέκων, τάς όποιας οί κυνηγοί διώ- 
κουσιν έφιπποι. Είχεν επινόηση ιδιόρρυθμον έφίππιον, 
έφ’ οΰ τοποθετούμε·«; ώδήγει τόν ίππον, κρατών τά; 
ήνίας διά τών όδόντων. Διά τών όόόντων έπίση; έκρά- 
τει τόν κάλαμον, όπως γράφη. Ό τε γενόμενο; βουλευ
τής επρόκειτο να εισέλθη ό Καδαναγ εις τή ν  αίθουσαν 
τών συνεδριάσεων, παρέστη άνάγκη νά ψηφισθή χάριν 
αύτοΰ μετχβολή εί; τόν κανονισμόν τή ; βουλής, διότι 
άπηγορεύετο διά τοΰ ίσχύοντος κανονισμοΰ ή είσοδος 
εις τήν αίθουσαν εις πάντα μ ή  βουλευτήν. Επειδή θ' 
ό νέος βουλευτής όέν ηόύνατο νά εισέλθη άλλως, ή 
φερόμενος επί τών νώτων ύπηρέτου. η  συρόμενος έπί 
τροχηλάτου έδρας, ή  βουλή δΓ άποφάσεώς της έπέτρε- 
ψεν εις τόν ύπηρέτην αύτ-.ΰ νά εισέρχεται εις τήν α ί
θουσαν όπως τοποθετή τόν ανάπηρον βουλευτήν ε ί; τήν 
θέσιν του καί όπω; παραλαμδάνη αυτόν κατά τήν λύ- 
σιν τής συνεδριάσεως.

Τη βάροα χ α ΐ  ι) φ ω νή .—Τά ζώα καί ό άνθοωπο; δεν 
έχουν βεβαίως φωνήν ά-άλογον πρός τόν όγκον αύτών. 
ύπάρχουν μικρά έντομα έχοντα όξυτάτην φωνήν καί 
μέγιστα βαθύφωνα ή βωδά σχεδόν, ϊΓό όξυφωνότατον 
μικρόν ίντομον είνε ό γρύλλος, όστις ακούεται έξ άρκε- 
τής άποστάαεως· έπί τ ή  ύποθέσει λοιπόν ότι ύπήρχεν 
άναλογία τής έντάσεως τής φωνής πρός τό βάρο; τοΰ

—  „Γ· ,  .. ψύλλους,
πηδών δέ 480000 φοράς περισσότερον άπό τόν ψύλλον 
πηδώντα 1 /2 μέτρον κατά μέσον όρον θά ήδύνατο νά 
πηδήση μ' εν πήδημα άπόστασιν 240 χιλιομέτρων.

Το α ν τ ί τ ι μ ο *  ιίε ί . τνον  — Κατά “ό τελευταΓον έτος 
τής ζωής του ό Σοπέν έν ΙΙαρισίοις διαμένων προσε- 
κλήθη ύπό εύγενοΰς δεσποίνης εις δείπνον. Άφοΰ εση- 
κώθησαν άπό τήν τράπεζαν, ή οικοδέσποινα παρεκά- 
λεσε τόν διάσημον μουσικόν νά παίξη κάτι έπί τοΰ 
κλειδοκύμβαλού. Ό  Σοπέν, πάσχων άλλως, ηρνήθη εν 
άρχή· άλλ' όταν μέ τρόπον τόν έκαμαν νά έννοήση ότι 
προσεκλήθη εις τό δείπνον ίσα ίσα διά νά παίξη, έκάθισεν 
άόημονών πρό τοΰ κλειροκυμβάλου και έπαιξε Οαυμα- 
σίαν άλλά συντομωτάτην σύνθεσιν του.ΊΙ οικοδέσποινα 
εύχαριστοΰσα αυτόν παρεπονέθη διά τήν μικράν διάρ- 
κειαν τοΰ μουσουργήματος Τότε ό Σοπέν στενάζων άπε- 
κρίθη μέ τόνον ικετευτικόν ;

— "Α/,. κυρία, έφαγα καί τόσον ολίγον !
ΙΙοΛεμιχα'ι ό α τά κ ιιι.— Ύπελογίσθη ότι ή κινητο- 

ποίησις ένός έκ τών μεγάλων ευρωπαϊκών στοατών 
στοιχίζει περί τά 500 έκατομμύρια δραχμών. 'Η συν- 
τήρησις δέ τοΰ στρατού τούτου έν έμπολέμω καταστά- 
σει απα ιτεί τήν δαπάνην ένός δισεκατομμυρίου κατά 
μήνα "Αν λοιπόν έκ τής κηρύξει»; πολέμου μιας δυ- 
νάμεως πρός άλλην άπεδύοντο εις τόν μέγαν άγώνα
π\ ΤΤβνΓΚ *4« ΤΙ/.»«■· V/*'.   Λ> **--
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λόγου; όπλώ; οικονομικού; όεν είνε χόύνκτο; ττλέον 
τοιουτό; τις ζόλεμος.

Κοσμογνρ· σμ / νη  ίχ ι σ τ ο . Ι ή .  — Έν τή  αμερικανική 
πόλει Κανσάς γενομένης αναθεωρήους τών έν τώ τα- 
χυδρομείω μή ζητηθέντων γραμμάτων εύρέθη καί έν 
γράμμα τό όποιον είχε κάμη τόν χώρον τοΰ κόσμου εί; 
διάστημα πάντα όλων έτών. Τό γράμμα τοΰτο απε- 
στάλη έκ Κανσάς εις Κίναν δΓ 'Αγίου Φραγκίσκου καί 
Χογκόγη. Έκείθεν εις Λονδίνον καί έκ Λονδίνου διά 
Νέας ΰόρκης εις Βασιγχτώνα καί εις Κανσάς.

Ό 'ξύφωνοι; Γ χαγ ιά ρ ε .  — Ό  όξυφωνότατος τών 6- 
ξυφώνων τοΰ όποιου ή φωνή έφθανε μέχρι τής διέσεως 
τοΰ >·γο άπέθανεν εν Μαδρίτη εξ ίντλουέντζας. ΤΗτο 
ηλικίας τεσσαράκοντα πέντε ετών. Υιός πτωχού σιδη
ρουργού, γεννηθείς εις τά περίχωρα τής Παμπελούνα; 
ητο έν άρχή σιδηρουργός καί αυτός καί αν έτραγώδει κά
ποτε δημώδες ισπανικόν ασμα,έτραγώόει μόνον πρός ίδιαν

Σημειώνεις 3 .

τέρψιν. Έξ αγάπης πρός τήν μουσικήν κατέλιπε την 
σφΰραν καί είσήλθεν εί; θέατρον ώς μέλος τοΰ χο- 
ροΰ. Μεταβάς εις 'Ιταλίαν όπως τελειοποιηθή κατέστη 
ταχέως διάσημος καί ή φήμη σου μικρόν κατά μικρόν 
διεδόθη άνά τόν παλαιόν καί νέον κόσμον. Ό  Γκαγιάρε 
είχε τάς Ιδιοτροπίας του ώ ; αληθής καλλιτέχνης. Ή- 
γάπα δέ τόν έλεύθερον καί ανεξάρτητον βίον καί διά τοΰ 
το δέν ήθέλησε κατ' ούόένα τρόπον νά νυμφευθή. Διήγε 
πάντοτε έν' έγκρατείφ: καί άπλότητι.

Τό έξής χαρακτηριστικόν άνέκδοτον άναφέρουσιν έπί 
τώ Οανάτω αύτοΰ αί έφημερίόες:

ΤΙΙτο έν Πετρουπόλει καί έψαλλε τήν Φ αβορ ίταν  
μετ' έξόχου έπιτυχίας. Κατά τό διάλειμμα εις ύπασπι- 
στής τοΰ αύτοκοάτορο; έρχεται καί τό. ζητε ί Δια τό
νου δέ ξηρού λέγε ι:

— Κύριε Γκαγιάρε, κατά διαταγήν τοΰ αύτοκοάτο- 
ρος θά τραγουδήσετε αΰριον εί; τό Χειμερινόν παλάτιον.

Ό  καλλιτέχνης προσβληθείς έκ τοΰ τρόπου διά τοΰ 
όποιου τώ έκοινοποιείτο ή έπιθυμία τοΰ αύτοκράτορος 
άπήντησεν άνευ δισταγμού:

— Είμαι βραχνός, στρατηγέ μου, καί δέν ήμπορώ 
νά διατάξω τήν φωνήν μου νά τραγουδήση. όταν δεν 
θέλη νά τραγουδήση.

'II άπάντησις απαράλλακτος διεβιβάσθη εί; τόν αύ 
τοκράτορα, όστι; ύποπτεύσας ότι ό ύπασπιστής του έ- 
πταιεν, άπέστειλεν αύτόν έκ νέου μέ τήν έξής εντολήν

— Είπέτε εις τόν Γκαγιάρε ότι τόν παρακαλώ νά 
εύαρεστηθή νά τραγουδήση αΰριον εί; τό παλάτιον.

— Παραξενον, άπήντησεν ό Γκαγιάρε, τόρα ή  φωνή 
μου μοΰ έπιτρέπει νά τραγουδήσω.

Ά λλ' άν τό άνέκδοτον τοΰτο μαρτυρή τό φιλελεύ
θερον καί ύπερήφανον τοΰ καλλιτέχνου, έτερο; λόγος 
αύτοΰ μαρτυρεί τό εύγενές καί ,φιλόστοργον αύτοΰ.

Ίον ήρώτησέ τις ποια ημέρα τής ζωής του ητο ή 
εύτυχεστέρα. Καί ό Γκαγιάρε άντί νά άναφέρη ημέραν 
τινά τιμών καί θριάμβων, άπήντησε μετά τόνου ε ιλ ι
κρινούς συγκινήσεως :

— Ή ήμερα εκείνη κατά τήν όποιαν κατώρθωσα νά 
εξασφαλίσω ό,τι χρειάζετετε εις τούς γονείς μου διά τά 
γηρατειά των.

Ό Γκαγιάρε άπέθανε πλουσιώτατος.
l l p a σ^ J ιa v o r  ήμ ιροΑργιον .—Μία τών πρώτων πρά 

ξεων τής δημοκρατικής κυβερνήσει»·, τής Βρασιλίας 
είναι καί ή μεταβολή τοΰ ημερολογίου. Κυρίως είπείν 
όμως δέν είναι μεταβολή, όποια ή γενομένη κατά τήν 
πρώιην γαλλικήν έπανάστασιν, ότε καί ή διαίρεσι; 
τοΰ χρόνου καί ή  ονομασία τών μηνών καί τών ημε
ρών έγένοντο κατά τάξιν λογικωτέραν καί πραχτιχωτέ- 
ραν τής έν τώ κοινώ ήμερολογίω' άλλ' ή ύπό τοΰ ύπουρ- 
γοΰ τών έσωτεριχών τής Βρασιλίας διαταχθείσα με- 
ταρρύθμισις περιορίζεται εις άπλήν μετονομασίαν τών 
ημερών τής έβδομάδο; καί τών μηνών. Οϋτω τοΰ λοι
πού μέχρι νεωτέρας διαταγής έν Βρασιλίμ ή μέν Κυ
ριακή θά λέγεται « Άνθρωπική » ήτοι ήμερα τοΰ αν 
θρώπου, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν εκκλησιαστικήν ονο
μασίαν, καθ' ήν έκλήθη Κυριακή ώς άφιερωμένη εί; 
τόν Κύριον αϊ δέ λοιπαί ήμέραι τής έβδομάδο; μεπο- 
νομάσθησαν ; Συζυγική, ΙΙατρική, Μητρική, Υ ίκή, Α 
δελφική καί Οικιακή. Εις δέ τούς μήνας έόόθησαν τά 
Ονόματα ενδόξων άνδρών, τοΰ μέν 'Ιανουάριου μετονο- 
μασθεντος Μωύσέως, τοΰ Φεβρουάριου 'Ομήρου καί τών 
επομένων: Άριστοτέλους, Άρχιμήδους, Καίσαρος, Α π ο 
στόλου Παύλου, Καρολομάγνου, Δάντου, Γουτεμβέργου, 
Σαιξπείρου, Καρτεσί-.υ'καί Φρειδερίκου τοΰ μεγάλου.

Κ ύ τ ν χ η ς  .πάπ.τος. — Ούγγρος τ ι;  ένενηκοντούτης 
έσχε πρό τίνος τήν σπανίαν ευτυχίαν ν’ άσπασθή άρ- 
τιγέννητον τόν έκατοστόν έγγονόν του.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Φ ιλολογικά.— Τό νέον μυθιστόρημα τοΰ διάσημου 

γερμανοΰ συγγραφέω; Έβερς Ί ησοος ,  άνχφερόμενον εις 
τήν ίίτορίαν τών Ιουδαίων, έντός δύο έβδομάδων άπό 
τής έκδόσεω; αύτοΰ μετεφράσθη άγγλιστί, όλλανδιστί, 
ίταλιστί, σουηδιστί, δανιστί, πολωνιστί, ρωσσιστί καί 
έβραϊστί, έξεδάθη δέ εις δεκάτην τετάρτην γερμανικήν 
εκδοσιν.

• Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά .—“Εν τινι τόπι» πλησίον τής γαλ
λικής πόλεως Περπινιάν άνεκαλ.ύφθη έν στρώματι τής 
κειοκαινής περιόδου άπολιθωμένον κρανίον πιθήκου. ’ U 
άνακάλυψις αΰτη έθεωρήθη άξια πολλής σπουδής, διότι 
αέχρι τοΰδε μόνον έν τώ χωριω Ιίικέρμι τής ’Αττικής 
είχον εύρεθή σκελετοί άπολιθωμένων πιθήκων έν στρώ- 
αασι τής μειοκαινής περιόδου. Ό  εύρεθείς πίθηκος ά 
νήκει εις τύπον άγνωστον, μεσάζοντα μεταξύ τών σε- 
χνοπιθήκων τών ζώντων νΰν εν Σουμάτρα καί Βορνέω 
καί τών έκλελοιπότων πιθήκων τής ’Αττικής· παρέχει 
δ’ ή άνακάλυψις αύτοΰ νέα έπιχειρήματα ύπέρ τής 
δζρβινιακής θεωρίας.

'Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά .—Έν Σενζυέλ τής Ούγγαρίας, παρά 
τήν δεξιάν όχθην τοΰ Δανουβίου, άνεκαλύφθησαν πολλά 
άρχαία κυψελοειδή οικήματα καί δύο νεκροταφεία, έν 
οίς εύρέθησαν 12036 άντικείμενα, ών τά πλείστα είναι 
αγγεία, μάχαιραι καί πελέκεις. Δέν έξηκριβώθη άχόμη 
τίνων χρόνων είναι τά  εύρηματα ταΰτα, ένεκα τής ό· 
αοιότητο; όμω; αύτών πρός τα  ανακαλυφθέντα έν Τροίμ 
καί έν Καυκάσω, εικάζεται ότι είναι προϊστορικής έ- 
ποχή;, καί ότι ανήκουσιν εις έλληνικήν τινα  άποικίαν, 
ή εί; άσιατικήν τινα άποικίαν, έχουσαν σχέσεις πρός 
τήν Ελλάδα.

Κ α λ λ ιτεχ ν ία . — Ή  έν Νέμ Ύόρκη γερμανική π α 
ροικία άπεφάσισε νά έγείρη έν τή  πόλει έχείνη άν- 
δριάντα τοΰ Γχαϊτε. Τά έξοδα ύπελογίσθησαν εις 175 
χιλ. φρ Τό μνημείον θά έχη ύψος όκτώ μέτρων, θ' ά- 
ποτελήται δ’ έκ χολοσσικοΰ χαλκοΰ ανδριάντος τοΰ μ ε
γάλου Γερμανοΰ ποιητοΰ καί έκ βάθρου εν ώ θ' άπει- 
κονίζωνται τά  κυριώτατα πρόσωπα τών έργων αύτοΰ.

Κ εατρικά.— Μετά πολλής έπιτυχίας διδάσκεται άπό 
τίνος έν τώ έν ΙΙαρισίοις θεάτρω τής Πύλης τοΰ Άγιου  
Μαρτίνου ή  'Ιωάννα Δάρκ, δράμα τοΰ Ιουλίου Βαρβιέ 
μετά μουσικών τεμαχίων τοΰ Ι’κουνώ. Έν τψ  δράματι 
τούτω πρωταγωνιστεί ή Σάρα Βερνάρ. ύποδυομένη τό 
πρόσωπον τής Αύρηλιανής Ιίαρθένου,

— Έν τώ  Έλευθέρω λεγομένω θεάτρω τών Ιίαρισίων 
παρεστάθη ο Τό ξένο ψωμί » (Le pain d' aatrui) δρά
μα τοΰ'Ρώσσου μυθιστοριογράφου Τουργένιεφ, διασκευ- 
ασθέν διά τήν γαλλικήν σκηνήν ύπό Έφραίμ καί Βίλλυ 
Σούλτς. Άπήρεσεν όμως εις τό γαλλικόν δημόσιον, ώς 
Ιχον πολύν τόν τοπικόν χρωματισμόν καί περιγράφον 
ηθη ξενότροπα.

— Τό έν Βρυξέλλαις θέατρον τοΰ Χρηματιστηρίου 
άπετεφρώθη, άλλ' εύτυχώ; καθ' ώραν προκεχωρημένην 
τής νυκτός ότε ν,το κενόν ’Επίσης έκάησαν θέατρα τής 
Ζυρίχης, τής Βουδαπέστης καί τής Χάβρης.

Λ η μ ό σ ια  έργα.— Έπί τής άχτής τής Ίουτλάνδης 
ίόρύθη άρτι φωτεινότ-τος ήλεκτρικός φάρο; 63 μ 75, 
ΰψους, ε/ων έντασιν ^ιωτός δύο εκατομμυρίων κηρίων. 
Κ αί εν ώρμ βροχής ετι τό φώς αύτοΰ είνε ορατόν εξ 
άποστάσεως σχεδόν (¡5 χιλιομέτρων; Ά λ λ ά  καί ό φάρος 
αύτό; όπως καί άλλοι,σωτήριος διά τούς άνθρώπους, είνε 
καταστρεπτικώτατος διά τα ταλαίπωρα πτηνά, τά ο
ποία έλχυόμενα ύπό τής λάμψεω; πετώσι μεθ' ορμής 
καί φονεύονται κατά χιλιάδας έπί τών κρυστάλλων 
αύτοΰ.
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— Διά την κατάρτισιν των σχεοιογραφημάτων προς 
ΐόρυσιν του λονόινείου πύργου, όστις ονομάζεται Πύργος 
W a t k l n  κατά μίμησιν του έν Παρισίοις Πύργου Ά ϊ  
φελ, εργάζονται 248 μηχανικοί καί αρχιτέκτονες, έκ 
των οποίων 10 γάλλοι καί τινες γερμανοί.

Β ιομηχανία  κ α ί έμ π ύρ ιον.— Πολλοί γάλλοι βιο- 
μήχανοι αποφάσισαν όπως απο κοινού απο του προσε
χούς έτους όργανίσωσι ειδικά; εκθέσεις τής γαλλικής 
βιομηχανίας εις διαφόρους ευρωπαϊκά; μεγαλοπόλεις, 
καί πρώτον μέν έν Λονδίνω ειτα δ’ εν Πετρουπόλει.

Ν ε κ ρ ο λ ο γ ί α —Πλήρης ήμερων άπέθανε κατ'αύτάς 
έν Μονάχοι ό διάσημος παλαιοκαθολικός θεολόγος Ι ω 
άννης ’Ιωσήφ Ίγνάντιος του Δαίλλιγγερ (Ignaz von 
Döllinger). Υιός επιφανούς άνατόμου καί φυσιολόγου, 
του ’Ιγνατίου Δαίλλιγγερ, έγεννήθη έν Βαμβέργη τής 
Βαυαρίας τή  17]28 Φεβοουαρίου 1799, έσπούδασεν έν 
Βυρτσβούργω καί Βαμβέργη θεολογίαν, έχειροτονήθη 
δέ τώ 1822 ίερεύ; του καθολικού δόγματος. Τώ 1S26 
διωρίσθη καθηγητής του αρτισύστατου έν Μονάχω Πα
νεπιστημίου, διετηοήθη δ' έν τή  θέσει ταύτη μέχρι 
τής τελευτής του, πλήν μικράς 
διακοπής από τού 1847 μέχρι 
τού 1849, ότε επαύθη ένεκα 
των πολιτικών του δοξασιών.
’ üv  δ' έν αρχή ί  Δαίλλιγγερ 
θερμός ύπέρμαχος τού καθολι
κισμού καί σφοδρός των δια 
μαρτρουμένωι πολέμιος, από 
δέ τού 1848 μέχρι τού 1849 
μέλος ών τού έν Φραγκφούρτη 
γερμανικού κοινοβουλίου διε- 
κρίθη ώς είς των έπισημοτά- 
των ήγετών τού καθολικού 
κόμματος. Δημοσιεύσας τ.ολλα 
συγγράμματα κατά των δια- 
μαρτυρομένων, ό Δαίλλιγγερ 
έπαυσε γράφων από τού 1851, 
περιορισθείς είς τήν ακαδη
μαϊκήν διδασκαλίαν άνεφάνη 
δέ πάλιν είς τήν δημοσιότητα 
τώ 1801, αλλ’ ώς δριμύς τών 
παπικών αξιώσεων κατήγο
ρος, εκδους τό σύγγραμμά του 
τό έπιγραφόμενον «'Εκκλησία καί έκκλησίαι' παπισμός 
καί εκκλησιαστική πολιτείαν καί μετ ολίγον έτερον σύγ
γραμμα περί τών μεσαιωνικών παπικών μύθων. Δημο- 
τικώτατον δε κατέστη τό όνομα αυτού ένεκα τής κατα- 
πολεμήσεως τού εν τή  Βατικανή συνάδω τώ 1808 ανα- 
κηρυχθέντος δόγματος τού άλαθήτου τού ΙΙάπα,καθ’ού ε- 
γραψεν έν ταϊς έφημερίσι καί έν ίδίοις βιβλίοις.'Αρνηθείς 
ν'αποδεχθή τό δόγμα τούτο, άφωρίσθη κατ'Άπρίλιον τού 
1871, άλλα πρός ενδειξιν αποδοκιμασίας τοΰ'άφορισμοΰ, 
τό μέν έν Μονάχω Πανεπιστήμιον τόν εξέλεξε κατά τό 
αύτό έτος πρύτανιν, μετά δύο δ' έτη καί ή Βαυαρική 
ακαδημία τών έπιστημών τόν άνηγόρευσε πρόεδρον. 
Συνετέλεσε δέ τά  μέγιστα ό πόλεμος ούτος τού Δ α ίλ- 
λιγγερ κατά τού δόγματος τού άλα θήτου είς τό έπε- 
νεχθεν εις τήν καθολικήν εκκλησίαν σχίσμα τών 11α- 
/.αιοκαθολικών, ών προίστατο ούτος. Μετά τινας δε κα
τόπιν ματαίας προσπάθειας έν Γερμανία καί έν Α γγλ ία  
περί ένώσεως τών εκκλησιών, ό Δαίλλιγγερ άπέστη τής 
εριστικής θεολογίας, περιορισθείς είς έπιστημονικάς συγ- 
γραφάς. Κατά τήν περίοδον ταύτην ίδίςε άξιοι μνεία; εινε 
οϊ λόγοι, ουςέξεφώνει ώς πρόεδρο; τής'Ακαδημίας τών 
επιστημών κατά τάς πανηγυρικά; συνεδριάσεις αυτής.

— Εν Στουτγαρτη άπέθανεν εν ήλικίφ 75 ετών ό 
αύλικός ίεροκήρυξ Γέροκ (Gcrock) δεινός έκκλησιαστι- 
κος ρητωρ, αλλα καί ποιητής ούχί εκ τών ασήμων.

II ΕΙΚΟΝΕΣ
01 α ν τ ί ζ η λ ο ι ,  είκών τού ζωγράφου Βίλλα.—Ή είκών 

αϋτη παριστα νεαράν Κινέζαν κατακεκλιμένην, ήτις 
παροτρύνει είς άγώνατούς δύο αντιποιούμενους τήν αγά
πην καί τάς θωπείας αυτής αντιζήλους, τούς δύο . . . 
πετεινούς.

/7α,οά τ ή ν  Μ'μεην, είκών 'Ράουπ. — Εινε πρωία θέ
ρους· παρά τήν όχθην τής λίμνης, ή γραία μάμμη φι- 
λάττει τούς δύο έγγόνους, ών ό μέν πρεσβύτερος παίζει 
έν τώ ύδάτι αύτοσχεδιάζων πλοιάρια διά τών χονδρών 
σανδαλίων του, ό δέ νεώτερος άναζητεΓ τήν μητέρα 
ήτις φαίνεται άποτέρω πλύνουσα ενδύματα έντός λέμβου.

Δονζ ί α τ po'c. Τό 0·<ομα τού δουκός τής Βαυαρίας Κ α
ρόλου Θεοδώρου εινε γνωστόν είς όλον τόν κόσμον καί 
ευλογητόν άνά τήν Γερμανίαν καί Αυστρίαν. Ό  Κ ά
ρολος Θεόδωρος εινε αδελφός τής Αύτοκρατείρας τής 
Αυστρίας πεντηκοντούτη; τήν ήλικίαν. Έπιδοθεί; είς 
τήν σπουδήν τής ιατρικής καί Ιδία τής χειρουργίας καί 
όφθαλμιολογίας κατά τό 1867 μετά τόν θάνατον τής 

πρώτης συζύγου του, έγένετο 
διδάκτωρ τής ιατρικής καί έ- 
ξασκεΓ άπό έτών τό επάγγελμα 
τοΰ ιατρού διατηρών έν Βαυα
ρία ίδιον νοσοκομεΓον, εν ώ 
εύρίσκουσιν άσυλον πάντες οί 
πάσχοντες οϊου δήποτε θρη
σκεύματος ή  έθνικότητος. Ό  
οούξ ιατρός, χειρουργός δεξιώ- 
τατος, έχει έκτελέση μέχρι τού 
νύν 8000 εγχειρήσεις. Ένυμ- 
φεύθη τό δεύτερον έν έτει 
1874 τήν ινφάντην τής Πορ- 
τογαλλίας Μαρίαν ήτις παρί- 
σταται αύτώ αρωγό; νύν πρό
θυμος είς τό φιλάνθρωπον έργον.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΚΑΘ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Κη,Ι ιδες x a t f é .—Έφ" όσον 

εινε νωπαί εξαλείφονται άπό 
τών ενδυμάτων διά διπλής πλύ- 
σεως, πρώτον διά καθαρού ύ- 
δατος καί δεύτερον διά σαπω. 

νάόας. ’Εάν τό ένδυμα εχη χρώματα δυνάμενα νά 
βλαφθώσιν εκ τής 0Γ ύδατο; πλύσεως, τότε προτιμοτέ- 
ρα ή  πλύσις τών κηλίδων διά κρόκου αυγού ώμού δια- 
λελυμενου εντός ολίγου θερμού ϋδατο; Διά τάς απο
ξηραμένα; κηλίδας ανάγκη νά προστεθώσιν είς τό μίγμα  
τούτο καί 8 -10  σταγόνες οινοπνεύματος.

ΤΡΕΙΣ ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΘ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Τά δάκρυα έν τή  όόύνη εινε βροχή έν τή έρήμω.

' *
Ή λύπη όταν μοιράζεται μικραίνει' ή χαρά όταν 

μοιράζεται μεγαλώνει.
*

Λησμονούμε·/ εκείνου; τούς οποίους "η δεν ήγαπησα- 
μεν ή δέν έμισήσαμεν αρκετά.

ΕΔΩ ΚΈΚΕΙ
Ή a l n a  ¿roe φ ι λ ή μ α τ ο ς .— ΊΙ σύζυγος συλλαμ

βάνει έπ’ αύτοφώρω τόν σύζυγον φιλούντα τήν μαγεί
ρισσαν είς τό στόμα.— “Αθλιε, τήν μαγείρισσα φιλείς ! 
— Γυναίκα, ήθελα νά ίδώ άν μυρίζει κρασί γιατί βλέ
πω πώς αδέιασαν γρήγορα ή  μποτίλλιαις.

Ο  Δ Ο Υ α  Ι Α Τ Ρ Ο Σ
Κάρολο;
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