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Λ'. Ό ταν εΰρέθη εν άσφαλεία εντός του δωμα-
«Ό ,τ ι θέλετε, πατέρα μου . . . τίου του, άφήκε τήν θλίψιν του νά έκραγή. Ώς
— Είσαι λοιπόν ευχαριστημένος μέ τή νέα μετά μακράν οδοιπορίαν έξηντλημένος, κατέ-

σου μητέρα; πεσεν έφ’ ενός εδράνου. Οί γαλανοί οφθαλμοί του
— Είμαι. έπληρώθησαν δακρύων, ζεόντων σιγά κατά μη-
— Την άγαπάς, παιδί μου. καί σύ ; κος των πεφλογισμένων παρειών. Τό στήθος του

έξωγκούτο υπό λυγμών ελαφρών, άνακουφιστι-
κών, έξερχομένων 
διά του σπασμώ
δους κατερύθρου 
χείλους κατά δια
στήματα ισόχρο
να. Καί δ άπέ- 
ναντι μικρός κα- 
θρέπτης άντανέ- 
κλα, ώ ; εικόνα 
ϋψίστης δυστυχί
ας,την εικοσαετή 
ταύτην κεφαλήν, 
ώραίαν,ξανθήν μέ 
λεπτόν μΰστακα, 
μέ τόσον τεθλιμ- 
μένην εκφρασιν, 
την όποιαν ήτέ - 
νι'ζεν ό νέος θολήν 
εν μέσω τών δα
κρύων του.
“Ω, ποσάκις ά - 

νελογίσθη έντρο- 
μος, ποσάκις ί μαν
τέυσε την συμφο
ράν, ήτις έζέσπα 
σήμερον κατ’ αυ
τού! Προ πάντων 
άφ’ ής ημέρας — 
δένείχε παρέλθει 
εϊσέτι μ ήν,—  έ- 
πέθηκεν ή Έρμι- 
νία την λευκήν 
της χείρα έπί τής 

κεφαλής του καί έθώπευσε τήν κόμην του, μει- 
διώσα γλυκύ μέ τό προστατευτικόν ηθος μη- 
-ηό'. άπό τ ι?  άαέοαε έκείνης τον εβάρυνεν ή

— Τήν άγαπώ .» 
Μόλις έξεστό- 

μισε τήν τελευ- 
ταίανλέξιν ό νέος 
ήσθάνθη φλόγα 
άναβαίνουσαν εις 
τάς παρειας του, 
καί κατεβίβασε 
τούς οφθαλμούς, 
ώσεί αίδούμενος 
ν ατενίση τον πα
τέρα του. Ή  ε
σωτερική του τα 
ραχή ηϋξησεν εις 
όλίγας στιγμάς 
σιωπής. ΊΙπόρει 
πώς ε’σχε τό θάρ
ρος νά συνάρθρω
ση την φράσιν, 
βομβούσανάκόμη 
παραδόξως εις τά 
ώτκ του, καί πώς

τών όφθάλ
του οί μεγά-

Λλοι, οί
φημένοι έπί τού 
ταπητος. Δέν ή- 
κουσε τί άπήντη- 
σε κατόπιν ό πα
τήρ τουούδ’έσκέ- 
φθη τί άνταπήν- 
τησεν αυτός. Ή 
συνομιλία των έχασε πλέον τόν ρούν της καί έξη- 
κολούθησεν άμήχανος καί παραπαίουσα. Έπω- 
φελήθη τής πρώτης ευκαιρίας ό νέος νά έξέλθη 
Τσυ θαλάμου σχεδόν άποτόμως, συγκεχυμένος, 
με καρδιαν πεπιεσμένην, άφίνων όπισθέν του 
τσ [ίαρυ δρύίνον θυρόφυλλον νά 
τωδώς.
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ίρύίνον θυρόφυλλον νά κλεισθή, ¡Ορον-

τρος, άπό τής ημέρας εκείνης τον εοαρυνεν η 
φοβερά προαίσθησις. Καί τόρα αυτη θ’ άντικα- 
θίστα τήν μητέρα τ ο υ . . .  ό πατηο του την 
ένυμφεύετο τώ οντι. . . δ πατήρ το υ !. . .

Τρικυμία ε'δερε τό κρανίον του. Έν τώ μέσω
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Μητρυιά

τού σκότους των απαίσιων ιδεών, αϊτινες περιε- 
δινούντο εντός, ούδεμ-ία ώλίσθαινεν άκτίς. Ποτέ 
υιός, ποτί εραστής, «ϊεν εύρέθησαν εις άπελπι- 
στικωτέραν αύτής θέσιν.

Μετά μακράν ώραν, όταν είχον ξηρανθή τά 
δάκρυα του καί εντός των οφθαλμών του άπέ- 
μ.ενε μόνον ώσεί ερυθρωπή τις ανταύγεια, ήγέρ- 
θη βραδέως, ήνοιξεν εν συρταριον, έξήγαγε μ.ι- 
κράν έλαιογραφικήν εικόνα καί την έ'οτησεν 
απέναντι του έπί του γραφείου. Ή το  ή  μήτηρ 
του. ’Εντός του μελανού γεγλυμμένου πλαισίου, 
έμειδία μελαγχολικώς περικαλλής νεαρά γυνή, 
λεπτοφυής, μέ γαλανούς οφθαλμούς, έσκιασμ,έ- 
νους υπό μ,ακρών βλεφαρίδων. Τό στήθος, όσον 
έφαίνετο έν τή  ζωγραφία, έκολποϋτο γλαφυρό
τατα  ΰπό τό μαύρον περικόρμιον μ.έ τό λευκόν 
κεντημένον περιτραχήλιον καί ¡λ’ εν βαθύχρωμον 
ρόδον, άντί άλλου κοσμ.ήματος.

Ό  υιός ήτο ή ζώσα είκών τής μ,ητρός του. 
Ταύτά ζωηρά χρώμ.ατα, ταύτά λεπτά χαρα- 
κτηριστικά, ή αυτή άβρότης τής έπιδερμ-ίδος, 
ή αυτή [/.ελαγχολική βαθύτης του βλέμματος. 
Μία ελαία, άνωθεν τής δεξιά; γωνίας τού στό
ματος, παρείχε·/ εις άμ.φοτέρας τάς φυσιογνω
μίας τό αύτό ίδιαζον θέλγητρον. Ακόμη ή αυτή 
σεμνότης του ήθους, ό αυτός ρεμ.βώδης καί σοβα
ρός χαρακτήρ, ή αυτή τής ψυχής λεπτότη; 
καί ή ευγένεια, δι’ ών ό καλλιτέχνης έζωογόνησε 
μετά θαυρεαστής επιτυχίας τούς άψύχους χα
ρακτήρας του πίνακός του. Πώς ώρεοίαζον ! Ει - 
χον δίκαιον νά φρονώσιν οί οικείοι ότι ό ΙΙαϋλο; 
ήτο ρεάλλον Λούκας έκ μητρός, ή Άνδρεάδης εκ 
πατρός. Καί όταν έλεγον πρός τόν κ. Άνδρεάδην:

« 'Γί χαριτωμένο πλάσμα τό παιδάκι σου !
— Εινε άπαραλλακτη ή μακαρίτισσα » ά- 

πήντα ό πατήρ, έξαλείφων έπί στιγμήν τό μει
δίαμα, τό οποίον έφώτιζε διαρκώς τήν συμπαθή 
του μ.ορφήν.

Πώς τήν ήγάπα ό Παύλος την μητέρα του, 
πώς έλάτρευε τήν άγίαν της μνήμ,ην ! Ώς τήν 
ειχεν έκεϊ απέναντι του καί τήν εβλεπε, τήν 
έβλεπεν, ώσεί ζητών τήν άρωγήν της καί την 
παρηγοριάν της έν τή σημερινή δυστυχία, προ 
έβαινον όλονέν αί άναμνήσεις του παρέλθόντος 
καί κατέκλυζον άθρόαι τό πνεύμα του. ‘Απίθα
νε προ έννία έτών . . .  18 Αύγουστου 1878 . . . 
Ή το μ.ικρός ακόμη τότε, όταν έκείνη έ'ζη- άλλ’ 
ένθυμείται ζωηρώς τό μ.ε ιδίαμά της τό φιλό- 
στοργον, τήν τρυφεραν της φωνήν, τήν γλυκείάν 
της άγκαλην, τό φίλημα της τό θερμόν . . . 
Γην ένθυμείται κομψήν, άστράπτουσαν, ηγεμο
νικήν ύπό τάς λαμπράς τη ; ένδυμασίας. . . τήν 
ένθυμ.είται εις τήν έκκλησίαν μελα.νείμ.ονα, με 
μίαν Σύνοψιν δεδεμένην διά βελούδου καί έλε— 
φαντόδοντος, έφ’ ής έκυπτε προσευχομένη . . . 
’Γην ένθυμείται διηγουμένην πρός αυτόν ιστορίας

¿0
φαιδράς ή συγκινητικά; . . . τήν ένθυμ.είται μέ 
τό κέντημά της παρακαθημένην κοςί έπιβλέ- 
πουσαν εις τό μάθημα τής παιδαγωγού του, τής 
καλής εκείνης .\lamzelle Ο ογοπ . . . τήν ένθυμεϊ- 
τα ι παρά τό πλευρόν του, σκιάζουσαν αυτόν δι’ 
άοράτων πτερύγων καί μ.εθύουσαν μέ τό άνέκ- 
φραστον εκείνο τής μ.ητρός μ.ύρον· εις τον περί
πατον, παρά τήν δροσεράν παραλίαν τού Φα
λήρου, εις τόν βραχίονα τού πατρός του, ή 
έν άμάξη οδηγούσαν πολλάκις τούς ίππους· 
εις τό θέατοον, περιβλέπουσαν μέ τάς μακράς 
της λευκοχρύσους διόπτρας- εις τήν αίθουσαν, 
προ τού έβενίνου κλειδοκύμβαλού, άποσπώσαν 
τάς ήγαπημένας τη ; μελωδίας, αΐτινες έπτερύ- 
γιζον καί σήμερον άκόμη εις τόν νούν του με- 
λαγχολικαί καί πένθιμοι . , . την ένθυμείται έπί 
τέλους συχνά κλινήρη, ώχράν, ασθενή, με κόμην 
άτακτο·/,μέ όψιν περιαλγή, ύπό τά  κίτρινα μετα- 
ξο/τά σκεπασματα έξ ορειχάλκου κλίνης... Έ π α - 
σχεν· άφ’ ής έγέννησε καί τό δεύτερόν της τέκνον, 
τήν μικράν Άνθήν, δέν είδεν ή καϋμένη ούτε 
μίαν καλήν ήμ.έραν! Πρωίαν τινά τού ’Απριλίου 
τόν άπεχαιρέτησεν, αναχωρούσα μ.ετά τού πα
τρός του διά τήν Νεάπολιν, οπού θά ύφίστατο 
έγχείρησιν. Ή , τού φρικώδους χωρισμού ! Έ ν- 
θυμ-είται τό τελευταίόν της βλέμμ.α έν τώ γα- 
λανω λιμ,ένι τού Πειραιώς, έν ώ ό ήλιος κατηύ- 
γαζε διά χείμαρρων φωτός άπο τού ουρανού τής 
άνοίξεως. . . Αυτός εύρίσκετο έπί μιας λέμ.βου 
μετά τής δεσποινίδος Οογοπ καί τής μ.ικρας Α ν
θής, έν ώ έκείνη τόν άπεχαιρέτα άπό τού άνα- 
χωρούντος άτμ.οπλοίου, τού οποίου ό καπνός άνη- 
γείρετο εις κλονουμένην στήλην, λευκάζουσαν 
έν τώ μέσω τής αίθριας . . . Αιά παντός ! . . . 
Μετά πέντε μήνας, τήν 18 Λύγούστου ό θείό; του 
έλάμ.βανεν έκ Νεαπόλεως τό φοβερόν τηλεγρά- 
φημα. Όποιον σκότος έκαλυψε τήν οικίαν, όπόσα 
σιγηλά δάκρυα, οποίον πένθος ! . . . Μετά δέκα 
ημέρας ήλθεν ό πατήρ του κλαίων καί μελα- 
νειμονών, κομίζω·/ τό λείψανον τής μητρός του. 
βαλσαμωμένον . .  . ’Ενθυμείται την ημέραν τής 
κηδείας ζοφεραν, συννεφώδη, τους κροσσού;, τήν 
έπισημότητα, τά μ.αύρα καλύμματα, τά άνθη 
καί τήν βροχήν, πλήσσουσαν παταγωδώς τάς 
κεκλεισμένας άμάξας. Έν τώ ήμίφωτι τού ύπερ- 
πληθούς ναού, αί νεκρικά· λαμπάδες προςέπι- 
πτον πενθίμως έπί τού μεγάλου καί βαρέος φε- 
ρέτρου έκ στιλπνού άνακαρδίου μ.’ έπιχφύσους 
λαβάς . . . "Οταν ήνοίχθη, έφάνη έ'νδον δευτέρα 
μολυβδίνη θήκη, φέρουσα έπάνω εν τετράγωνον 
ύαλίον, ύπό τό οποίον είδεν ώχράν καί παρα- 
μεμ.ορφωμένην έν τώ τελευταίω της ύπνω τήν 
μ-ητέρα του . . . Τήν κεφαλήν της μόνον .. . Τόν 
ε'βαλον νά άσπασθή, τό ύαλίον . . . καί τίποτε 
άλλο. Κατόπιν έπί τού λευκού μαρμάρου έν τώ 
Λ Νεκροταφείο) άνυψώθη ή μαρμάρινη προ

τομή καί έπί τής βάσεως έχαράχθη τόνομά της 
Μ α ρ ί α  μέ χρυσά γράμματα, ώς ήτο κεχαρα- 
γμένον καί έν τή καρδία του.

ΙΙαοήλθον έννέα έτη. Έν τούτω τώ μ.εταξύ 
ή χαρά έπανήλθεν εις τήν ορφανήν οικογένειαν. 
Ό κύριος Άνδρεάδης έπανεύρε τό αιώνιόν του 
μειδίαμα- άφηρέΟησαν τά  πένθη τών πίλων καί 
άντικατεστάθησαν τά  μελανά ενδύματα. "Ηδη 
τό κλειδοκύμ.βαλον ήλάλαζεν έν τή  αιθούση,, 
ύπό τούς μ.ικοούς δακτύλους τής ’Ανθής. Ή  νε
κρά έφαίνετο λησμονηθείσα . . . έπέκειτο ό δεύ
τερος γάμος τού συζύγου της.

Εις τήν σκέψιν ταύτην τού Παύλου ή  είκών 
τώ έφάνη μ.ειδιάσασα πικρότατα. ’Αλλά . . . .  
δέν είχεν άδικον ό καϊμ.ένος ό πατέρας. Νέος 
άκόμ,η, μόλις τεσσαρακοντούτης, συμπαθής, 
ζωηρός, κατά δέκα έτη φαινόμενο; μικρότε
ρος, έν τή άκμή, λαμ,πρού σταδίου, άδικον ήτο 
νά μείνη καταδικασμένος αιωνίως εις βίον χη 
ρείας. Καί θά ένέμενεν ϊσω; εις τοιαύτην άπό- 
φασιν, καθ’ ολοκληρίαν άφωσιο>μένος εις τά δύο 
του τέκνα- άλλ ’ ή Έρμινία Ζιβρά, ύπέρ τής ό
ποιας έκλονίσθη καί συνέλαβεν έπί τέλους τήν 
εναντίαν άπόφασιν, ήτο τόσον πολύτιμος ΰπαρ- 
ξις, τόσον ώραία κόρη τόσον σπάνιος χαρακτήρ ! 
Έν τώ ερωτί του ένόμιζεν ότι ε"γκλημα θά ήτο 
νά άποστερήση έαυτόν άνεκτιμήτου συζύγου — 
ώς τώ έλεγε πρό μικρού — καί τά  τέκνα του 
νέας μητρικής αγάπης καί περιθάλψεως Μά
λιστα είχε βραδύνει πολύ καί ήτο πλέον και
ρός . . .  . Είνε αληθές οτι ό υιός του ήτο ήδη 
μεγάλος, εικοσαετής, τελειόφοιτος, προώρως 
ανεπτυγμένος, έν ώρα γάμ.ου τέλος πάντων 
καί αύτός. Ά λ λ ’ έ'πταιον οί γονείς του, οί οποίοι 

1 εσπευσαν νά τον νυμφεύσωσι μ.ικρόν, πολυ μ ι- 
_ κρόν, καί ή τύχη ή σκληρά, ήτις συνήργησε νά 

έπέλθη, οϋτω παράδοξον άποτέλεσμ.α: Νεώτερος 
σχεδόν τού υιού του ό πατήρ, αύτός νά έ’χη 
ανάγκην γάμου, καθ’ ήν ώραν έπρεπε νά φρον- 
τίση, περί τού γάμ,ου τού υιού του.^Νά έχη 
ανάγκην ... καί τ ι είδους άναγκην ; μία νύμφη 
καλή, δέν θ’ άντικαθίστα άρά γε παρ’ αύτώ 
την σύζυγον ; Ά ,  όχι, ή καρδία έπαλλε μετά 
νεανικού σφρίγους ύπό τά εύρέα στήθη τού άν- 
δρός, καί έπαλλεν έξ έρωτος ! . .

Ταύτα άνέστρεφεν έπιμόνως ό Παύλος, βια- 
ζόμ.ενος νά δικαιολογήση τόν πατέρα του καί 
νά ήδύνν) τό πικρόν τής μητρός του μειδίαμα. 
Αλλ’ όταν έπήρχετο ή σκέψις ποιαν ήγαπησεν 

ο πατήρ του καί ποίαν θά ένυμφεύετο, νέφος έ- 
κάλυπτε τήν διάνοιαν του. Τήν Έρμινίαν ! . .

ητο πολυ σκληρά ή τύχη, ή  έξωθούσα πρός 
σκοτεινόν μέλλον τόν βίον του ! Ησθάνετο έαυ- 
τον συντετριμ,μένον ύπό τό βάρος τόσον μεγάλης 
συμφοράς. Λέν ήξευρε τί νά είπη, τι νά πράξη,
Τι ν«  σκεφθή. Ηύχετο νά ήγαπα όλιγώτερον

τουλάχιστον τήν Έρμινίαν 
ατυχως ηγαπα καί τούς δύο πολύ, παρα- 

πολύ, όπως συνείθιζε ν’άγαπα.
Έν τγ, άμηχανία του ήτένιζε τήν εικόνα τής 

μητρός του, ώσεί ζητών όδηγίαν καί φώτισιν... 
Μεθ’ ολην του τήν άνάπτυξιν, έν ώ τόρα ήπίστει 
περί όλων, δέν έδυνήθη έν τούτοις ποτέ νά έκ- 
ριζώση μίαν πρόληψιν, μ.ίαν πίστιν : Πληγείς 
διά τού θανάτου της έν τρυφερά ήλικία , πριν 
τόν καταλάβη ό σκεπτικισμός, έξηκολούθει π ι- 
στεύων έγκαρδίως οτι ή μήτηρ του ενζη μ.ετά 
τών Α γγέλων καί ότι τόν έπέβλεπεν άπό τού 
ουρανού. Ή  μνήμ,η της μόνη τόν συνέδεε μετά 
τού μεταφυσικού καί τής αίωνιότητος. Ά π ε- 
τείνετο πρός αύτήν, ώς νά την είχεν ενώ
πιον του, ώς νά τον ήκουεν. Ή μικρά προσω
πογραφία, ήν έφύλασσε μ.ετά θρησκευτική; εύλα- 
βείας, ήλλαζε πρό τών οφθαλμών του έκφρασιν, 
ώσεί ζώσα, εις πασας τάς σοβαρά; του περιστά 
σεις. Σήμερον άνεγίνωσκεν έπ’ αύτής τρόμον καί 
άπόγνωσιν. ΤΑ, πόσον θά έ'πασχεν ή καλή του 
μ.ήτηρ, έτάζουσα τά  βάθη τής καρδία; του 
καί τού λογισμού του ! Έν ώ  τήν έβλεπε, τήν 
ε'βλεπεν, οί όφθαλμ.οί του έθολ.ούντο ύπό νέων 
δακρύων καί δέν ήδύνατο να την βλέπη πλέον... 
Μίαν φοράν έκυψε καί έπέθηκεν έπ’ αύτής τά
I « * »  · ·.·

Έκ τής θλιβερας του έκστάσεως τόν έξήγειρεν 
εις κτύπος εις τήν θύραν.

« ΙΙοίος είνε ; » ήρώτησεν ένδυναμώνων εις 
ύφος άτάραχον τήν φωνήν του.

« Μέσα είσαι, Π αύλε;»
 ̂ Μέ τήν φαιδράν έπιφώνησιν ήνοίχθη ή Ούρα 

καί είςώρμ-ησεν έντός τού δωμ.ατίου θορυβωδώς 
εν κοράσιον εύθυμ.ον, φιλόγελων, ώσεί Ινδεκαετές.

«Σ ’είσαι, Ά νθή;» είπεν ό Παύλος, καταλη
φθείς ούτως άπροόπτο); καί προσπαθών νά κρύψη 
τήν εικόνα καί την συγκίνησίν του.

« Ναι, έγώ ’μ.αι- δέν μ.έ βλέπεις; Στάσου 
νά κλείσω τήν πόρτα . . . Μπα ! καλέ τήν ει
κόνα τής μ.αμάς κρύβεις αυτού ; Γιά νά την 
ίδώ κ’έγώ μιά στιγμ.ή... Καΐμένη μαμμά, κρίμα 
νά μή ζή,ς νά βλέπης πόσο σού ’μοιάζει ό Παυ- 
λάκης. Έγώ ’μοιάζω τού μπαμπά μου- άλήθεια 
δέν ’μοιάζω τού μπαμπά μου ; Καλέ τ ι ; δέν 
μ.ού μ.ιλεΐς λοιπόν ; Μπα, μπα ! Παύλε, κλαΐς ;

‘ χ ' \ : . . ( , , τ— "Οχι, οά, δέν κλαίω, ποιος το είπε ! »
άπήντησεν ό Παύλος γελών βεβιασμένως, παρά 
τούς ύγρούς του όφθαλμ,ούς.

« ’ Α, κλαΐς ! κλαϊς ! δέν μ.ε γεύ.φς έμένα, 
Παύλε. Νά, έγώ δέν βλέπω κόκκινα τά μάτια 
σου ; ΤΑ, κύριε, καμνεις πολύ άσχημα νά κλαϊς ! 
Νά, αύτά εινε δάκρυα, δέν είνε δάκρυα ; Πάω, 
τρέχω νά το ’πώ τού μπαμπά. »

Καί έκινήθη νά έξέλθη. Ά λ λ ’ έσπευσεν ό
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Παύλο: καί την έκράτησεν εκ τού φορέματος.
Τήν εσυρε πρός εαυτόν καί τήν ήνάγκασε νά 
καθήση έπί των γονάτων του. Ή  παιδίσκη ένέ- 
δωκε μ.ειδιώσα' έστήριξεν επί τού στήθους του 
μικράν χαρίεσσαν κεφαλήν, ήμ,ιέκλεισε τούς ο
φθαλμούς, κατά την συνήθειάν της, καί μέ κλαυ- 
θμηράν φωνήν, χαμ.ηλού βαρέως τόνου, ώσεί άν- 
δρικού, ήρόιτησεν τόν άδελφόν της :

« Γιατί λοιπόν κλαίς, κακέ ;
— Κλαίω... άλήθεια. τό λές ; 1ν’ εγώ δέν το 

κατάλαβα . . . φαίνεται πού θυμήθηκα τή μη-·

— ΤΛ, ή καίμενη... Έγώ όεν την εγνωρισα 
καθόλου, ειδεμή φαντασου κ’ έγώ πόσο συχνά 
πού Οάκλαιγα... Ά λ λ ά  δέν έδιάλεξες καλή μέ
ρα γιά  κλάμματα... Έ λ α , πώς μέ σφίγγεις έ
τσι : "Αφησε με, θέλω νά πάω νά βρω τό μπαμ
πά. νά του ’πώ πώς κλαίς.

— Μήν τού το 'πής, γ ια τί θά με μαλλώση
— Αυτό θέλω κ.'έγώ· να σε μαλλώση, νά μ.ήν 

το ςανακάνης άλλη φορά.
— Καί τ ί σε μέλει σένα ;
— Μέ μέλει, λ έ ε ι! Ά μ σαν σε βλέπω σένα 

νά κλαίς, μοΰρχεται καί μ.ένα νά κλάψω. »
Ό Παύλος άπήντησε διά. φιλήματος, μ.εθ' ό 

έστη παρατηρών τό κορασιον. ’ Γπήρχον συχναί 
αί τοιαύται στιγμ.αί, καθ’ άς ή μ.ετά του πατρος 
όμ.οιότης τής άδελφής του τώ άπεκαλύπτετο 
τόσω καταπληκτική, ώστε έμενε πρό αυτής έν 
Οαυμ.ασμ.ώ.Κιχ ε τήν κανονικότητα τών χ αρακτη
ριστικών του, τήν Ουσσανώδη του κόμην, τούς 
μ.κύρους εκφραστικούς οφθαλμούς του- άλλά πρό 
πάντων τά  κινήυ.ατα του όλα, την αιώνιον φαι- 
δρότητα, τήν στιγμιαίαν περιπάθειαν, τή ν φλύ- 
αρον διάθεσιν, εν πνεύμ.’ άνήσυχον, ζωηρόν, α
εικίνητον, άπερίσκεπτον εν πολλοίς, άλλά και 
έτοιμον. Ο άδελφός καί αδελφή ήσαν δυο άντι- 
θετοι χ αρακτήρες, ιός ό πατήρ καί ή μ.ήτηρ των.

Ή  καίμ.ένη ή  ’Ανθή, τ ί καλό κορίτσι! ’Α
ληθώς είχε στιγμάς δυστροπίας, ελαφρότητας, 
έφ’ αϊς παρεπονείτο ενίοτε άπελπιστικώτατα ή 
κυρία Έ λλιοτ, ή διάδοχος τής ιυαιη/.βΙΙο ΟοπιιΓ 
άλλά κατά βάθος είχεν άγαθήν, πολύ άγαθήν 
καρδίαν. Μεθ’ όσης ευκολίαςέδύνατο νά προδώ- 
ση εις τόν πατέρα της τού Παύλου την θλίψιν, 
μετά τής αυτής ίδύνατο νά. έκραγή εις θρήνους, 
εάν τόν έβλεπε κλαίοντα. Καί τ ί όιραια πού ε"- 
κλαιεν ! ήρέσκετο κανείς εις τον θορυβώδη καί 
άνευ πολλών δακρύων κλαυθμ.ον τού πα.ιόιου αυ
τού, οπο>ς εις άλλου τόν γέλωτα. Η ρίς του 
πεό πάντων συυ.πτυσσου.ένη ποοεελαυ.βανε τόσον* * » I Τ »
συμ.παθες σχήμ.α !

'Γούτο ενθυμείτο τόρα ό Παύλος, θωπεύων 
όλοέν τήν μ.αύρην κόμην καί άτενιζοιν τό πρό- 
σωπον τής άδελφής του, έν ώ αύτη άνεσκάλιζε 
τά επί τού γραφείου αντικείμενα, φυλλομετρού
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σα βιβλία, δοκιμάζουσα τάς γραφίδας, κρούουσα 
τόν κωδωνίσκον, παίζουσα μ.ετά τών ποικίλων 
κομψοτεχνημάτων, έγγίζουσα καί μ.ετατοπίζου- 
σα τά πάντα.

« Χαλκομανίες γυρεύω, δέν έχεις χαλκομα
ν ίες ;»  έλεγε διερευνώσα χαρτοφυλάκια καί συρ
τάρια. Διά νά φθαση εν κυτίον άποτεθειμένον 
επί τής άλλης άκρας, άνηγέρθη καί έπατησεν 
έπί τών γονάτων τού Παύλου έν πάση άφελεία.

« Στασου. τί θέλεις; ’Εκείνο τό κουτακι; πέ 
μού το νά σού το δώσω !

— Ναι* τί ώραϊο πού εινε! Χαλκομανίες έχεις
μέσα ;

— "Οχι, σού είπα.' χαλκομανίες δεν έχω που
θενά. "Αν θέλης, σού χ_αρίζο> τό κουτάκι.

— Μού το χαρίζεις άλήθεια; ΤΑ, τί καλά... 
Ά λ λά , βλέπω, συ θέλεις νά με καλοπιάσης γιά 
να μην ’πώ τίποτα τού πατέρα... Ά ,  όχι κύριε, 
δεν σου κανω τή χαρ ι! Θά του ’πώ πώς έ'κλαι- 
γες πρό ολίγου, καί σε προειδοποιώ ! Γιά νά σε 
ίδώ τόρα... Ά ,  όχι. δέν κλαίς πειά ! έλα, έλα ... 
σού υπόσχομαι ότι δέν θά του ’πώ τ ίπο τα . . .
τίποτα . . . »

Καί έλεγε ταύτα έν πάση φαιδρότητι, άνα- 
καθήσασα πάλιν καί άνατρέπουσα άνοικτόν τό 
μικρόν κυτίον έφ’ ενός δισκαρίου, έφ’ ου κατέ
πεσαν, άντηχήσαντκ μεταλλικώς, όλα τά  έμ- 
περιεχόμενα ρωπικα, εν δακτυλίδιον, δύο-τρεϊς 
καρφίδες λαιμοδέτου, κομβία παντοειδή, μ.ία 
μ.ολυβδίς χρυσή, καί μ.ετα'υ αύτών έν ξηρόν άν
θος. Τό κυτίον ήρεσεν εις τήν μικράν ύπερβαλ- 
λόντως.’Επί τών μελανών αυτού πλευρών ε’κονί- 
ζετο διά ποικιλοχρόων μαργαριτοστράκων ήμ ι- 
αναγλύφων σκηναί κινεζικού βίου’ έπί δέ τού 
άχυροχρόου καλύμ,μ.ατος εφέρετο έζωγραφημένη 
ζωηρότατα φανταστική άνθοδέσμη, έπίσης κι
νεζική Ά φ ’ ού τό έκένωσε καθ’ ολοκληρίαν, το 
έκλεισε, τό έθηκεν ύπό μαλης Οριαμβευτικώς, ά- 
πεσπάσθη τών αγκαλών τού άδελφού της καί 
ώρμ.ησε νά έξέλθη μ.ετά χαρας, χωρίς νά προφέ- 
ρη ούτε λέξιν ευχαριστίας.

ιι Α χάριστη ! μού έκανες ίδώ μέσα τόν κό
σμο άνω-κάτω, μού ’πήρες τό κουτακι μου, μού 
’λέρωσες τό πανταλόνι μου, καί ούτε ένα ε ύ χ α -  

ρ ι σ ν ώ  δέν μου λ ές.
— Ά ,  ναι, μ.έ συγχωοεΐς ! »
Ή  Ανθή έπέστρεψεν ήσπάσθη τον άδελφόν 

της, έκαμεν ότι θά τιναξη τήν περισκελίδα του, 
τήν όποιαν ειχε σκονίσει μέ τά ύποδημάτιά της, 
καί έξήλθεν ήδη μ.ετά μεγαλητέρας ταχύτητος.

Ό Παύλος άρχισε ταξιθετών βραδύς καί σκε
πτικός τά έπί τού γραφείου του άντικείμενα. 
’Εντός τού δισκαρίου, έφ’ ού ή Άνθή άνετρεψε 
τό κυτίον,άοήκεν άτημελώς πάντα τά λλα , εκτός 
τού ξηρού εκείνου άνθους. ΤΗτο μία έρυθρά ά- 
νεμ.ώνη μ.έ όλίγα πρασινα φύλλαρια, καλλιστα

διατηρουμένη, τήν όποιαν άνέλαβεν ό νέος μετά 
πάσης εύλαβείας κα ί την ένέκλεισε μεταξύ δύο 
σελίδων τού ήγαπημένου του βιβλίου— ένόςχρυ- 
σοδεμένου ’ I 6 a r 6 i\ .

Καί άνεπόλησε τήν ιστορίαν τού άνθους ε
κείνου,τόσον θλιβεράν ιστορίαν!.,ΤΛ, όποιον δυς- 
τυχές αίσθημα άντεπροσώπευε τό έζηραμ,ένον ε
κείνο άναμ.νηστικόν ! Έβασανίσθη ύπό τής ιδέας 
άν ειχε τό δικαίωμα νά το φυλάξη καί νά το 
άσπασθή· άλλά τόρα ή  πράξις τώ  έφαίνετο πολύ 
τολμ.ηρά.’Ητοιμάζετο ν’άνοίξη πάλιν τό βιβλίον 
καί νά τρίψη τό άνθος εις κόνιν μεταξύ τών δα
κτύλων του, όπως θά συνέτριβεν έν τή  καρδία 
του τόν έρωτα, τόν όποιον δέν έδύνατο πλέον 
νά έγκλείη... Ά λ λ ’ ό δισταγμός του υπήρξε πο
λύς καί μακρός...

Καθ’ ήν στιγμήν ήγγιζε τέλος τό βιβλίον μετ’ 
άποφάσεώς τίνος, ήνοίχθη ήρεμα ή  Ούρα καί 
ένεφανίσθη ό πατήρ του. Εις τήν είσοδόν του ό 
Παύλος έταράχθη τόσον, ώστε, ώς έάν έφοβεί- 
το μή τον προδώση ήάνεμώνη,έξεσφενδόνησε τόν 
ταλαίπωρον Ίβανόην,οσον έδύνατο μακράν του.

Ό  πατήρ του . . . κομψός, μ.έ υψηλόν πίλον, 
μέ όξύ ύπογένειον, μέ βραχ.ύ φαιόν έπανωφόριον, 
μέ βαθέα κίτρινα χειρόκτια. Τόν περιέμ.ενον ήδη 
έν τώ 1 Ιανεπιστημ.ίω διά τό μάθημα τής Γ)— (’> 
μ·. μ. οί φοιτηταί, οϊτινες— οί κομ.ψότεροι του
λάχιστον μεταξύ αύτών — τόν είχον ώς ύπό- 
δειγμ.α έπιστήμ.ης συγχρόνως κα ί συρμ.ού. άγο- 
ράζοντες τά  βιβλία τά όποια συνίστα ή έξέδι- 
δεν, άλλά καί τους λαιμοδέτας, τούς όποιους 
έβλεπον προτιμ.ωμένους ύπό τού καθηγητού των. 
"Ηχεί ή πέμπτη, άλλ ’ ό κ. Άνδρεαδης δέν έ- 
βιάζετο, ούτε παρά τήν συνήθειάν του έμ.ειδία.
Ή έκτακτος αϋτη σοβαρότης έκαμε τόν Παύ
λον νά ύποθέση μήπως τόν έπρόδωσεν ή Άνθή.
II δ' έπακολουθήσασα όμιλία τού πατρός του 

τον έστήριςεν εις τήν ύπόθεσιν ταύτην. ’Εκείνα 
τά συχνά : μήπως δυςηρεστήθης... έάν παραπο
νιέσαι... ’πέ μ.ου τέλος πάντων τ ί θέλεις . . .  ή 
μητέρα σου θά ήνε ευχαριστημένη... έγώ έξε- 
πλήρωσα έπιθυμίαν, τήν όποιαν μ.ού έξέφρασες 
τοσάκις... έγώ ενεργώ προς τό καλόν σου και 
είνε άνεξήγητος ή λύπη σου,— όλοι ούτοι οί ύ- 
παινιγμοί καί άλλοι, οί παρεντιθεμ.ενοι εις τήν 
μακράν περί τού γάμ.ου του όμιλίαν, τήν όποιαν 
επεμενεν άναμασσών έν ούτως άκαταλλήλω ώ
ρα, κατεβασάνιζον καί έτάρασσον τόν υιόν.

« Έγώ παρεπονέθηκα ; έγό) έλυπήθηκα ; » 
Λνέκραξεν οίονεί έκπληκτος ούτος. « Ποιος σας

ή μ.ου«‘ ••εν οτι ή ευτυχία σας δέν είνε καί ίδική
«υτυχία ;

— Δέν ήςεύοω. παιδί μου, είμπορείς νά ’πής 
ό τι θέλεις » συνεπέρανεν εις τό τέλος ό κ. Ά ν
δρε άδης. «Ά λ λ ’ αν έχω τήν ιδέαν ότι δέν ύπε- 
δέχθης καλώς τήν είδησιν, έάν φοβούμ.αι μήπως 
ή κατάφασίς σου ήτο βεβιασμένη, έάν τρέμω 
μήπως δεσμεύω τόρα τό μέλλον σου καί τήν 
ευτυχίαν σου- δέν μου έπιτρέπεις νά έλαφούνω 
τήν συνείδησίν μ.ου μ.έ μ.ίαν διακήρυξιν, τήν ό
ποιαν είχα μάλιστα χρέος νά σου κάμω έξ άρ- 
χής : Είσαι ελεύθερος, παιδί μ.ου, νά κάμης όπως 
σκέπτεσαι καλλίτερα· ό πατέρας σου έχει πε- 
ποίθησιν σέ σένα καί δέν εννοεί ν’ά.ντισταθή, εις 
το έςής εις καμμίαν σου άπόοασιν, άπολύτοις. 
“Αν τόν γάμον μου νομίζης κώλυμα τού ίδικσύ 
σου, σού άναγγέλλω καθαρά ότι έχεις, παιδί 
μου, τήν συγκατάθεσιν καί τήν ευχήν μου, νά 
νυμφευθής καί σύ οποτε θέλεις καί όποιαν ά- 
γα π ά ς ! »

Ό  Παύλος άνεσκίρτησεν εις τό άκουσμα. Ά ,  
αύτο ήτο ίσα ίσα, ότι δέν ήδύνατο νά νυμφευθή 
έκείνην, τήν όποιαν άγαπα !.. Καί έν ώ  παρά τό 
πλαστόν μειδίαμα, δΓ ού άπήντησεν καθησυ- 
χαστικώς πρός τόν πατέρα του, έσπαράσσετο 
βαθύτατα ή  καρδία του, έκεΐνος έξήρχετο του 
δωματίου μετά νεανικής ευκινησίας, ζωηρός, 
ευτυχής, μέ συνείδησίν έλαφράν, οϊαν τώ  πεοιε- 
ποίει ή διακήρυξές του.

Μετ' ολίγον, όταν έξήρχετο νά. ζητήση όλίγην 
άναψυχήν εις περίπατον κα ί ό Παύλος, διαβαϊ- 
νων τόν διάδρομον, ήκουσε παρά τό δωμάτιον 
τής άδελφής του λυγμούς. "Ωθησε τήνθύραν έν 
άπορίακαί είδεν.,.Έστηριγμένη έπί τούέλαφρώς 
ροδοχρόου τοίχου ή μικρά Άνθή έν στάσει άπο- 
γνώσεως παιδικής, ποοςτρίβουσα τούς όφθαλμ.ούς 
μ.έ άμφοτέράς τάς πυγμάς, ώς έάν ήθελε νά τους 
έξορύξη, εκλαιεν απαρηγόρητα. Παρ’ αυτήν, 
έγκαταλελειμ.ένον έπί τού δαπέδου, παρέκειτο 
άνοικτόν καί όρθιον τό μ.ικρόν της κυτίον... Εις 
τό θέαμα τούτο ό Παύλος έμεινεν έκπληκτος.

«Ά νθή !»  άνέκραξε πλησιάζων «γ ια τίκλα ίς ; 
τ ί ε’παθες ; . . Κυρία "Ελλιοτ ! πού είνε ή κυρία 
Έ λλιοτ ; . . Τί έχεις, παιδί μ.ου; ’πέ μ.ου ! . . » 

Καί κατεβίβασε μ,ετά κόπου τάς πυγμάς άπό 
τών όφθαλμ.ών της, οφθαλμών καταβρέκτων, έ- 
ρυθρών έκ τής τριβής, κλειομένων έπιμ.όνως, ¿>ς 
έάν έτρεμεν έκ βαρείας τύψεως ή  μικρά ν’ά τε- 
νίση τόν άδελφόν της. Ά λ λ ' άπήντησεν εις τάς 
έρωτήσεις του, έπαυξάνουσα τούς θρήνους καί 
μ.έ φωνήν διακεκομμένην :

« Χΐ, χ ί, χ ΐ ! Τό είπα τού μ.παμ.πα . . . πόις 
έκλαιγες ! »

-Ε=.τα. Γ ρ ίΙΓ Ο Ρ ΙΟ κ  Ξ κ  ΚΟΠΟ ΥΛ Ο ι;.
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Ά λ λ ά  δέν είνε τούτο μόνον. Ή  άνακαίνισις 
αϋτη άρχαίας έπιστήμης θά έχρησίμευεν μικρόν 
είς τήν γενικήν της άνθρωπότητος πρόοδον, αν 
αί άναπτύσσουσαι το πνεύμα ύψηλαί αύται γνώ
σεις, αί φωτίζουσαι την ψυχήν, καί άπαλλάσ- 
σουσαι «ύτην των κοινωνικών μετριοτήτων, ή_ 
θελον μένει περιωρισμέναι έν τώ  στενώ κύκλω τών 
έκ επαγγέλματος αστρονόμων. Ά λλά  καί ή ε
ποχή αϋτη θά παρέλθη επίσης. Τό μόδιον δέον 
ν’ άνατραπή. Δέον νά λάβωσι τόν λύχνον είς

Καθώς τό μικροσκόπιον δεικνύει ήμΐν τόν μύρ- 
μηκα είς μέγεθος έλέφαντος καί είσδύον άχρι τών 
άπβίρως μικρών κατορθοϊ νά καθιστφ ορατόν τό 
αόρατον, ούτως — είς την διαταγήν τής Μού- 
σης — ή όρασίς μου έκτήσατο αμέσως ίσχύν 
απροσδόκητου άντιλήψεως, καί διέκοινεν έν τώ 
διαστήματι, παρά τόν έκλείψαντα ήλιον, την 
Γην γενομένην άπό αόρατον ορατήν,

Άνεγνώρισα αύτήν καί καθ' όσον την παοε- 
τήρουν, ό δίσκος της έμεγεθύνετο, ¿>ς σελήνηάνατραπή. Αεον να Λ.αοωσι τον λύχν 

την χείρα, ν' αύξήσωσι τό φώς του, νά φέρωσιν 
αύτόν είς τάς δημοσίας πλατείας, είς τάς πο
λυάνθρωπους οδούς, άχρι τών εσχατιών. ΙΙαν- 
τες είναι κε* 
τες ποθοϋσιν 
οί άπόκληρο
τα ι περισσότερον οΰτοι ποθοϋσιν άπλήστως την Μεσόγε
επιστήμην, ένω οί όλβιοι τού αίώνος ούδέν καν καλλίτερον εβλεπον. Αί λεπτομερειαι όιεκρινοντο
σκέπτονται περί τής άμαθείας των καί ύπερη- επί μάλλον καί μάλλον ώσανει μετέβαλλον
φανεύονται σχεδόν δΓ αύτήν. Ναί· τό φώς τής βαθμηδόν μικροτηλεσκοπικούς φακούς, άνεγνώ-
Άστρονομίας πρέπει νά χυθή έπί τού κόσμου, ρισα τό γεωγραφικόν σχήμα τής I αλλίας· άλλ
πρέπει νά είσδΰση άχρι τών τελευταίων τάξεων αϋτη μου έφάνη όλως πράσινη, άπο τού 'Ρήνου
τών λαών, νά φωτίση τάς συνειδήσεις, ν’ άνυ- άχρι τού 'Ωκεανού, και άπο τής Μάγχης άχρι
ψώση τάς καρδίας· αϋτη δ' είνε ή ώραιοτέρα τής Μεσογείου, ώσανει έκαλύπτετο ύπό έκκε-
αύτοϋ άποστολή, ή ευεργεσία του. — λ ·>«*·. η- Έν τούτοιε. κατώοθωσα να

Ε .
Ταύτα ειπεν ή ουρανία μου όόηγός. Τό πρό- 

σωπον αυτής ήτο ώραϊον, ώς ή ημέρα· οί οφ
θαλμοί της έσκόρπιζον φωτεινήν λάμψ ιν ή φωνή 
της ώμοίαζε πρός Οείαν μουσικήν. "Εβλεπον 
τούς κόσμους στρεφόμενους περί ήμας έν τώ δια- 
στήματι, καί ήσθανόμην ότι άπειρος αρμονία 
διευθύνει τήν φύσιν.

ταμένου δάσους. Έν τούτοις, κατώ 
διακρίνω βαθμηδόν καί τάς έσχατας λεπτομέ
ρειας, διότι αί Ά λπεις , τά  Πυρηναία, ό 'Ρήνος, 
ό 'Ροδανός, ό Λείγηρ, άνεγνωρίζοντο εύκόλως.

« Ιΐρόσεξον καλώς » μοί ειπεν ή όδηγός μου.
Καί τούς λόγου; τούτους άπαγγέλλουσα, ε“- 

θετο έπί τού μετώπου μου τήν άκραν τών μα
κρών δακτύλων της, ώσανει ήθελε νά'μαγνητίση 
τόν έγκέφαλόν μου καί νά δ (όση είς τάς ά ντ ι-

« Νϋν . . . .  μοί ειπεν ή Ουρανία, δακτυλοδει- ληπτικάς μου δυνάμεις μείζονα ε"τι ίσχύν. 
κτούσά μοι τήν θέσιν όπου ειχεν έξαφανισθή ό Τότε έξηκριβωσα. προσεκτικώτερον ε'τι τάς λε-
τού ήμετέρου πλανητικού συστήματος ήλιος.... 
νύν, άς έπανέλθωμεν είς τήν Γήν. Ά λλά  πα-

είδον τήν επε 
ΙΙτο δέ κατά

εινε
είνε

πτομερείας τού οράματος, και 
'Ιουλίου Καίσαρος Γαλατίαν, 
τήν έποχήν τού ύπέρ άνεξαρτησίας πολέμου, ον 
ένεψύχου ή φιλοπατρία τού Βερκιγκεντόριγος. 

"Εβλεπον τά θεάματα ταύτα έκ τών άνω ,ώς 
Διήλθομεν τους άστερισμούς, έπανερχόμενοι βλέπομεν τάς χώρας τής σελήνης διά τού τη - 

είς τό ηλιακόν σύστημα. Είδον πράγματι άνα- λεσκοπίου, ώς βλέπομεν χώραν τινά άπό του 
οαν

ρατήρησον ότι. Ένόησες οτι τό διάστημά 
άπειρον. Τώρα θά ένοήσης ότι καί ό χρόνος
αιώνιος. »

φυχη σου θα αισΟανΟη τους αι- μου
θεοιους παλμούς τους άποτελούντας τό φώς καί σκηνήν, ής περιληπτική μόνον είκών έφθανε·/
θά μάθη πώς ή ιστορία έκαστου κόσμου είνε όόχρις έμοϋ.
αίωνία έν τώ Θεώ. Τό βλέπειν είναι γινώσκειν, «Εϊμεθαείς τοιαύτην άπό τής Γης άπόστασιν. 
Ίδε ! μοί ειπεν ή Ουρανία, ώστε τό φώς όπως φθάση
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άχρις ήμών άπαιτει διήστημα χρόνου ϊσον πρός 
τά χωρίζοντα ήμας άπό τής έποχής τού ’Ιου
λίου Καίσαρος ε”τη. Μόνον'νϋν δεχόμεθα ενταύ
θα τάς φωτεινά; άκτινας,αίτινες άνεχώρησαν άπό 
τής Γης κατά τήν έποχήν εκείνην. Καί όμως τό 
φώς διανύει έν τώ αίθερίω διαστήματι τρια
κόσια; χιλιάδας χιλιομέτρωήάνα δευτερόλεπτον, 
είναι ταχύ, ταχύτατον άλλά δέν είναι άκα- 
ριαϊον. Οί έπί τής Γής άστρονόμοι, οί παρατη- 
ρούντες τούς έν ή καί ήμεις άποστάσει κει
μένους άστέρας, δέν βλέπουσιν αυτούς, ώς 
έχουσι νύν, ά λλ ' ιός είχον καθ' ήν στιγμήν άνε- 
χώρησαν άπ ’ αυτών αί φωτειναί άκτίνες, αίτινες 
φθάνουσι νύν έκει, ήτοι ώς είχον πρό δέκα όκτώ 
αιώνων καί επέκεινα.

« Ούτε άπό τής Γής, προσέθετο, ούτε άπ' 
ούδενός τού διαστήματος σημείου βλέπει τις 
τους άστέρας ώς ύπάρχουσι νϋν, άλλ ’ ιός ύπήρ · 
ξαν. Είνε δέ τις τόσον μάλλον όπίσω, καθ' ό
σον άφορφ είς τήν ιστορίαν των, όσον μάλλον 
άπομεμακρυσμένος είνε αύτών.

« ΙΙαρατηρείτε νύν μετά μεγίστης έπιμελείας 
διά τού τηλεσκοπίου άστέρας μή υπάρχοντα; 
πλέον Καί ές αυτών τών αστέρων ¿τι, οϋς βλέ
πετε διά γυμνού οφθαλμού, πολλοί δέν ύπάρ- 
χουν νϋν. Πολλοί τών νεφελο)δών, ών άναλύετε 
τήν ουσίαν διά τού φασματοσκοπίου έγένοντο 
ήδη ήλιοι. Πολλοί τών ώραιοτέρων ύμών έρυ- 
θρών άστέρων είναι νύν έσβεσμένοι καί νεκροί. 
Προσπελάζοντε; αύτοΐς, δέν θά τους εβλέπετε 
πλέον.

ν  Το έκ πάντων τών πληρούντων τό άπει
ρον ήλιων άπορρέον φώς, τό φώς, όπερ άντα- 
νακλώσιν έν τώ διαστήματι παντες οί ύπο τών 
ήλιων τούτων φωτιζόμενοι κόσμοι φέρει διά 
τού άπειρου ουρανού τάς φωτογραφίας πάντων 
τών αιώνων, πασών τών ημερών, πασών τών 
στιγμών. ΙΙαρατηρούντες άστερα τινά, βλέπετε 
αύτόν τοιούτον, οίος ήτο καθ’ ήν στιγμήν άνε- 
χώρησεν άπ' αυτού ή φωτογραφία, ήν δέχεσθε 
καθώς άκούοντες κώδωνά τ ι να δέχεσθε τόν ή
χον μετά τήν άναχώρησιν αυτού, καί τόσω 
βραδύτερου, όσω εύρίσκεσθε πλέον μακράν.

«Έ κ τούτου προκύπτει ότι ή  ιστορία πάντων 
τών κόσμων ταξειδεύει νϋν έν τώ διαστήματι, 
μηδέποτε έξαφανιζομένη όλως, καί ότι πάντα 
τά παρελθόντα γεγονότα εινε παρόντα καί άνε- 
ςίτηλα έν τοΐς κόλποι; τού άπειρου.

« Ή  διάρκεια τού παντός θά είνε άτέρμων,
Η Γή θά τελείωση, καί ημέραν τινά δέν θά 

είνε άλλο τ ι είμή τάφος. Ά λλά  θά ύπαρξωσι 
νέοι ήλιοι καί νέαι γα ία ι, νέαι άνοίξεις καί νέα 
μειδιάματα, πάντοτε δέ ή ζωή θά άνθη έν τώ 
σύμπαντι άπεριόριστος καί άτέρμων.

«Ήθέλησα νά σοί δείξω — ειπε μετα τινας 
στιγμάς διακοπής—ήθέλησα νά σοί δείξω πώς

ό χρόνος είναι αιώνιος. Σύ ήσθάνθης τό άπειρον 
τού διαστήματος· έννόησας τό μέγεθος τού σύμ- 
παντος. Νϋν τό ουράνιον ταξείδιόν σου συνετε- 
λέσθη, άς προσεγγίσωμεν είς τήν Γήν καί έπάν- 
ελθε είς τον πατρίδα σου.

« Καθ’ όσον άφορά είς σέ, προσεθέτο, μάθε 
ότι ή μελέτη είναι ή μόνη πηγή πάσης δια
νοητικής άξίας· ούτε πτωχός, ούτε πλούσιος έσο 
πώποτε. ΙΙροφυλάχθητι άπό πάσης φιλοδοξίας, 
ώ ; έπίσης καί άπό πάσης δουλείας· έσο άνεξάρ- 
τητος. Ή  άνείαρτησία είναι τό σπανιώτερον 
τών αγαθών καί ό πρώτος τής ευτυχίας ορος».

Ή  Ούρανία έλαλει δ ιά τής γλυκυτέρας φω
νής της, άλλ ' ή ύπό των έκτακτων εκείνων ει
κόνων παραχθεϊσα έν έμοί συγκίνησις ειχε δια- 
ταράξη οϋτω τόν εγκέφαλόν μου, ώστε ήρχισα 
αίφνης νά τρέμω. Παρατεταμένη φρικίασις διε- 
τρεξε τό σώμα μου άπό κεφαλής άχρι ποδών, 
καί τούτο άναμφιβόλως έπήνεγκε τήν άμεσον 
άφύπνισίν μου, έν μέσω σφοδρας ταραχής.

Άνεζήτησα τήν Ούρανίαν, άλλά δέν εύρον 
αύτήν πλέον λαμπρά σεληνιακή άκτίς, είσδύ- 
σασα διά τού παραθύρου τού κοιτώνός μου, έ -  
θώπευε τά κράσπεδα παραπετάσματος καί έφαί · 
νετο ιχνογραφούσα άορίστως πως τήν αίθέριον 
μορφήν τής ούρανίας μου οδηγού’ άλλ ’ ήτο σε
ληνιακή άκτίς μόνον.

"Οτε τήν έπιοϋσαν έπανήλθον είς τό άστερο- 
σκοπειον, ε"δραμον αμέσως, ύπό τήν πρώτην 
πρόφασιν, είς τό γραφεϊον τού Διευθυντού όπως 
ϊδω τήν θελκτικήν Μούσαν, είς ήν ώφειλον τό 
τοιοϋτο όνειρον . . . .

Τό έκκρεμές ειχεν έξαφανισθή !
Έν τή  θέσει του ήτο ή έκ λευκού μαρμαρου 

προτομή τού περικλεούς άστρονόμου.
Άνεζήτησα έν τοίς άλλοι; δωματίοις ύπό 

μυρίας προφάσεις, άχρις αύτών τών ιδιαιτέρων 
του θαλάμων, άλλ’ ούδαμοϋ εύρον αυτό.

Έπί ημέρας, έπί εβδομάδας άνεζήτουν, άλλ’ 
είς μ άτη ν ούτε νά τό ϊδω, ούτε νά μάθω τι 
περί αύτοϋ ήδυνήθην,

Είχον φίλον τινά έμπιστον, τής αυτής σχε
δόν καί έγώ ηλικίας, καίπερ φαινόμενου όλίγόν 
τι νεώτερον, ένεκα τής φυόμενης τότε γενειάδος 
του. Ούτος ήτο έπίσης^θερμός λάτρης τού ιδα
νικού καί 'ίσως μάλλον έμοϋ ονειροπόλος· άλ
λως τε, ήτο ό μό/ος έτι τού έν τώ ’Αστερο
σκοπείο» προσωπικού, μεθ’ ού ήμην στενώς συν- 
δεδεμένος. Συνεμερίζετο τήν τε χαράν καί τήν 
λύπην μου, εϊχομεν τάς αύτάς όρεςεις, τάς αυ
τά ; ιδέας, τά αύτά αισθήματα. Ειχεν έννοήσει 
καί τόν νεανικόν ύπέρ ένός άγαλματος θαυμα
σμόν μου, καί τήν προσωποποίησιν δΓ ής ειχεν 
έμψυχώσει αύτά ή φαντασία μου, καί την με
λαγχολίαν μου διότι άπώλεσα ούτως αίφνιδίως 
τέ,ν προσφιλή μου Ουρανίαν, άκριβώς καθ' ήν
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στιγμ.ήν ή μην είς αυτήν άφωσιωμένος. Είχε 
πλέον ή άπαξ θαυμάσει μετ’ εμού τά έπί τής 
ουρανία; αυτής μ.ορφής ά—οτελέσματα του φω
τός, καί μειδιών διά τάς εκστάσεις μ.ου, ώ; 
πρεσβύτερος αδελφός, πε·ράζο>ν μ.ε μάλιστα, ενίο
τε καί ολίγον τι ζωηρώς, δ ιά τήν προς εν εΐ- 
δωλον τρυφεράν αγάπην μ.ου, έφθανεν άχρι του 
σημείου νά μέ καλή « Κάμιλλον Ιίυγμαλίωνα», 
ά λλ ’ ε'βλ επον καλώς ο τ ι κατά βάθος μέ ήγάπα 
καί αύτος επίσης.

Ό  φίλος ούτος, όστις, οϊμ.οι ! έμελλε μετά 
τινκ  έτη ν' άναρπαγή άπο της Γης, έν τω  αν
θεί της νεότητος, ό αγαθός ούτος Γεώργιος 
’Έλπιστος,έςρχον πνεύμα καί μεγάλη καρδία,ού 
ή άνάμνησις θά μοί είνε αίο>νίως προσφιλής, 
ήτο τοτε ιδιαίτερος γραμ.μ.ατεύς του Διευθυντού, 
ι/.οί απέδειξε δε κατά την περίστασιν εκείνην 
την ειλικρινή αγάπην του, διά φιλοφρονήματος 
εύγενούς όσον καί άπροσδοκήτου.

Ημέραν τινά έπανελΟών είς την κατοικίαν 
μ.ου έμεινα εκστατικός καί μ,ή δυνάμ.ενος νά 
πιστεύσω είς τούς οφθαλμούς μ.ου βλέπων τό 
περίφημον εκκρεμές επί τής εστίας μου, ακριβώς 
άπεναντί μ.ου!...

ΤΗτο πράγματι εκείνο, άλλά πώς εύρέθη εκεί; 
Διά ποιας οδού καί πόθεν είχεν έλθει;

Έμαθον ότι ό περικλεής άνακαλυπτής τού 
1 Ιοσειδώνος, είχεν άποστείλει αυτό προς έπι- 
διόοθωσιν παρά τινι τών πρώτων ώρολογοποι- 
ών τών Ιίαρισίων, ότι αυτός είχε λάβει εκ 
Κίνας άρχαιόν τι άστρονομικόν εκκρεμές με- 
γίστου ενδιαφέροντος, οπερ προσέφερεν είς αν
ταλλαγήν, γενόμενον δεκτόν, καί ότι ό Γεώρ— 
γιος”Ελπιστος,είς όν ειχεν άνατεθή ή διεξαγωγή 
τής τοιαύτης ανταλλαγής, ήγόρασε τό έ’ργον 
τού ΙΙραδιε όπως μοί τό προσφέρνεις άναμνησ ιν 
τών μαθημάτων, άπερ ειχον δώσει αύτώ.

Μεθ' όποιας χαράς έπανείδον τήν Ουρανίαν 
μ.ου ! ΜεΟ’ όποιας ευτυχίας έκορέσθην νά βλέπο» 
αυτήν! Ή  θελκτική αϋτη προσωποποίησις τής 
ουρανίας Μούσης δέν μέ έγκατέλιπεν έκτοτε. 
Κατά τκς ώρας τής μ.ελέτης μου, τό ώραιον 
άγαλμα ήτο ενώπιον μου, φαινόμενου ότι μ.οί 
άνεμ,ίμ.νησκε τους λόγους τής θεάς, μ.οί άνήγ- 
γελλε τάς τύχας τής άστρονομ.ίας καί με έχει- 
ραγώγει έν τοίς νεανικοί; έπιστημ-ονικοίς πόθοις 
μ.ου. Έ κτοτε, σφοδρότεραι συγκινήσεις δυνατόν 
νά εθελςάν, νά η,χμ.αλώτισαν, νά συνετάραξαν 
τάς αισθήσεις μου· άλλ ' ουδέποτε θά λησμονή- 
σω τό ιδανικόν αισθημ.α, οπερ ή Μούσα των α
στέρων μ.ού είχε έμ.πνευσει, ούτε τό ουράνιον 
ταξείδιον, οπερ όδηγούμ.ενος ύπ’αϋτής έςετέλε- 
σα, οϋτε τά απροσδόκητα πανοράματα, άτινα 
έξετύλιξεν ΰπό τά ομματά μου, ούτε τάς περί 
έκτάσεως καίσυνθεσεως τού σύμπαντος αλήθειας, 
άς μοί άπεκάλυψεν, ούτε τήν ευδαιμονίαν, ήν

μοί παρέσχεν, όρίσασα ιός στάδιον τού πνεύμα
τός μ.ου τάς ήρεμους έπιστημ.ονικάς μελετάς τής 
φυσεως καί τής επιστήμης.

Γεώργιο; "Ελπιστο;
Α'.

Ή  ζωή.
Ή  φλογέρα λάμψις τής έσπέρας έκυμαίνετο 

έν τή άτμ.οσφαίρα ώ ; τεραστία ακτινοβολία χρυ
σού. 'Από των ύψωμάτων τού ΙΙασσύ ή θέα έ- 
ςετείνετο επί τής άπεοάντου πόλεως, ήτις τότε 
ύπερ ποτε ήτο κόσμο; μ.αλλον ή πόλις. Ή  παγ- 
κόσμ.ιο; Έκθεσις τού 1867 ειχε συναθροίσει είς 
τούς Παρισιού; τής αυτοκρατορίας παν ο,τι ελ 
κυστικόν καί γοητευτικόν είχεν ό αιών. Τά άνθη 
του πολιτισμ.ού έπεδείκνυον αυτόθι τά  ζωηρό
τατα αυτών χρώμ.ατα καί ήναλίσκοντο έν τή 
ζέσει αυτή τών άρωματων των, θνήσκοντα έν 
πλήρει νεανικοί όργανισμ.ω. Οί ηγεμόνες τής Εύ- 
ρο'ιπης ήρχοντο όπως άκροασθώσι το θορυβώδες 
σάλπισμά, όπερ ύπήρξε τό τελευταίο·/ τής μ.ο- 
ναρχίας. Λί έπιστήμ.α.ι, αί τέχναι,ή βιομηχανία 
έσκόρπιζον τά νέα αύτών δημιουργήμ.ατα μ.ετ' 
ανεξάντλητου έλευθεριότητος. Οίονεί τις μέθη 
γενική κατείχε τά τε οντα καί τά πράγμ.ατα. 
Σύνταγμα τα στρατιωτών έβαδιζον μέ τήν μου- 
σικήνέπί κεφαλής· άρματα ταχέαδιεσταυρούντο 
πανταχού- έκατομμ.ύρια άνθρώπων συνεκυκών- 
το έντος τού κονιορτού τών λ.εωφόρων, τοίν πα- 
ραποταμ.ίων οδών, τών βουλεβάρτων άλλά. καί 
αυτός ό κονιορτός έπιχρυσούμενος ύπό τών άκτί- 
νων τού δϋοντος ήλιου ώμοίκζε πρός αϊγλην πε- 
ριστεφουσαν την έςαίσεον πόλιν. Τά υψηλά κτί
ρια, οί θόλοι, οί πύργοι, τά κωδωνοστάσια ε- 
φο/τίζοντο έκ τών άνταυγειών τού πυριφλεγούς 
άστέρος· ήκούοντο μακράν οί ήχοι τής ορχήστρας 
αναμιγνυόμενοι μετά ψιθύρου συγκεχυμένου φω
νών καί κρότων διαφόρων καί ή φωτεινή εκείνη 
εσπέρα ή συμπληρούσα άστραπηβόλον θερινήν 
ήμ.έραν παρήγεν εί; τήν ψυχήν αίσθημά τ ι εύ- 
χαριστήσεως, εύαρεσκείας, εύδαιμ.ονίας.Ένυπήρ- 
χεν έν αυτή είδος τι συμβολικής άνκκεφαλαιώ- 
σεο>ς τών έκδηλώσεο>ν τής ζωτικότητος μεγά
λου λαού φθάσαντος εί; τόν κολοφώνα τής ζωής 
καί τής εύημερίας.

’Από τών ύψωρ.ά.το>ν τού ΙΙασσύ έ'νθα εύρι- 
σκόμεθα, έκ τού άνδηρου κήπου κρεμαστού, ιό; 
κατά τήν έποχήν τής Βαβυλώνος, άνωθεν τού 
νωχελώς ρέοντος ποταμ.ού δύο άτομα έρειδό- 
μενα έπί τού λίθινου δρυφάκτσυ παρατηρούσι το 
θορυβώδες θέαμ.α. Ίστάμενοι ύπεράνω τής τ ε -  
ταραγμένης επιφάνειας τής άνθρωπινης εκείνης 
θαλασσής, εύδαιμονέστεροι εν τή γλυκεία αυ
τών μονώσει ύπερ πάντα τά άτομα τού κυκεώνος 
έκείνου, δέν άνήκουσι πλέον είς τόν χυδαίον κό
σμον καί πλανώνται άνωθεν τής τυοβης έν τή

ΟΟρανία
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διαυγεί άτμοσφαίρα τής ευδαιμονίας των. Ό 
νους αυτών σκέπτεται, ή καρδία των άγαπα, 
η όπως έκφρασθή έντελέστερον τό αυτό πράγμα, 
αι φυχαί των ζώσιν.

Έν τή νεανική καλλονή τού δέκατου ογδόου
: ύ< Ο ̂  «   Λ .  · I I I ο *ος αυτής η νεανις ρίπτει τό ρεμβόν τ •ςςΛ- , , ' 7   * - » ,
ρλεμμα έπί τής άποθεώσεω; τού δύοντος ήλιου, 
ευδαίμων διότι ζή, εύδαιμονεστέρα ε'τι διότι 
*γαπα. Δέν άναλογίζεται ποσώς τά εκατομμύ

ρια τών ανθρωπίνων ό'ντων, τά συνταρασσόμενι 
κάτωθεν αύτής· παρατηρεί χωρίς νά βλέπη τό 
φλογερόν δίσκον τού ήλιου, όστις κατίρχετα 
όπισθεν τών πορφυροβαφών σύννεφων τής Δύ- 
σεως. ’Αναπνέει τόν εύώδη άερα ’τών ροδίνω· 
στέφανοι·/ του κήπου καί συναισθάνεται είς όλο· 
αυτής το σώμα τήν γαλήνην τής ένδον.ύχοι 
ευδαιμονίας, ήτις ψάλλει έν τή καρδία τής άρ
ρητον άσμα έρωτος.

1 Μ ετάυιασι; X. I ...• > 1 ϋΐϊίϊΒί συ»;/ιια



ΕΙΣ ΑΕΡΟΛΙΘΟΝ
Εναερίου ναυαγίου λείύανον 

•όφενδονιόθέν είς τά  πελάγη τοΰ παντός, 
πώς, ενώ φθάνεις έκ τώ ν κόλπων τοΰ φωτός, 
εΐό’ έκ πηλοΰ έπίόιις ώς ή  όφαχρά μας ;

ΙΙόΟεν μάς ήλθες ; ποιον φέρεις άγγελμα 
άπό τών κόόμων τό  ονειρώδες δριον ; 
ποια μύότηρχώδης χειρ κατέότρεύε 
τή ν σφαίραν τής όποιας ήσο μόριον ;

"Αχ, πόσα ιδεώδη, πόσους πόθους μας, 
οϊτινες μάς ΰψοΰν είς τά  ουράνια 
πρός καλλιτέρων κόσμων άναζήτησιν, 
συντρίδ' ή τοΰ  μετάλλου σου άφάνεια !

Λέν είσαι έ ξ  ουσίας ούρανογενοΰς, 
ώς οί θνητοί τά  άνω άναπλάττουσχ- 
φεΰ, είσαι λίθος — πλήν λαλεϊς σαφέστερου 
ή τών αιώνων ή σοφία καί ύ νους.

Ή ς άλλοτε τό κύμα τοΰ ώκεανοΰ 
πρός τής Εύρώπης τάς άκτάς έκΰλιεν 
ϋλην ίίτις τή ν ϋπαρξιν έμήνυεν 
ανθρώπου ζώντος έπί κόσμου μακρινού, 
Οϋτω καί σΰ μάς λέγεις, δτι έκ πηλοΰ 
είσίν αί σφαϊραι τ ’ ούρανοΰ αί φωταυγεΐς, 
καί δτι άρχει ιίνά τ ’ άστρα πανταχοΰ 
ό νόμος ύ διέπων καί τά  έπί γής. —
Ά λ λ ’ έστω ! είσαι τό  §ωδόν χαιρέτισμα 
δπερ έν μέσω τώ ν σφαιρών τών παμπληθών 
φθάνει έξ άδελφών μας ομοιοπαθών.
Είσαι άπτή άγνώστων κόσμων εΐδησις.

Σέ Βλέπω κ' έννοώ είς τή ν καρδίαν μου 
τήν σκοτοδίνην τοΰ χαίώδους ούρανοΰ 
Σέ ψαύω τρέμων, ώς νά ένωτίζωμαχ 
τή ν αρμονίαν μυστηρίου σκοτεινού.
Είς μάτην άχ, τό πνεΰμά μου κατάκοπον 
άπό τής γής αΰτής τή ν άθλιότητα, 
ποθεί νά άναπλάσμ είς τό  άστρον σου 
τήν εΰτυχίαν καί μακαριότητα.

Ή  όύις σου', ώ λίθε, ψύχει τήν όρμήν 
καί τά φαιδρά τής φαντασίας άλματα, 
κι’ Αποθαρρύνει τή ν  καρδίαν τήν θερμήν 
πρός ευτυχία·, μαγικά ινδάλματα. 
Μέταλλον είσαι άσημον ένώ ή γή 
όπου ό νους μας είς στιγμάς έκστάσεως, 
στιγμής έξοχους οργασμού καί πλάσεως 
τή ν ευτυχίαν έντρυφών δημιουργεί,
Ή  γή  έκείνη είναι φώς αιώνιον, 
χρυσός, Λδάμας, σάπφειρος, άρώματα, 
ψηλαφητά τής Ιριδος τά  χρώματα, 
κάλλος, άγάπη, άσμα έναρμόνιον !

"Λχ, ποΰ νά τή ν ζητήσω είς τόν ουρανόν, 
άφοΰ τό  τηλαυγές τ  >ν άστρων πλαίσιον 
έμπεριδάλλει άπεχθές καί σκοτεινόν 
τό φάσμα τοΰ θανάτου τό άπαίσιον ; 
Ακούω, λίθε, μετά φρικιάσεως 
είς τούς άψυχους.'παγετώδεις σου μυχούς

συγκεχυμένους φθόγγους, άμυδράς ήχοΰς 
ζωής σδεσθείσης. νεκρωθείσης πλάσεως.

Λ ιότι τις  δ ιστάζει δτι βήματα 
Ανθρώπου είς τή ν γήν σου ήχησαν ποτέ· 
καί δ τι μυριάδες γενεαί θνηταί 
διήλθον έμπροδθέν σου ώσάν κύματα; 

ΙΙαρήλθον καί έκεϊνοι έργαζόμενοι 
διά νά συντηρήσουν ευτελή ζωήν, 
παρήλθον διαρκώς Βαυκαλιζόμενοι 
είς τών ελπίδων τή ν  άπατηλήν πνοήν , 

ΙΙαρήλθον έν ίδρώτι άνεγείροντες 
έργα πομφολυγώδη καί έφήμερα, 
καί σήιιερον ώς άλιιθείας σπείροντες 
δσα τή ν έπιοΰσαν ήσαν χίμαιρα ;
Έμόχθησαν είςέργον έναγώνιον 
κΓ δτι κατώρθουν μέγα τ ι  ένόμιζον, 
άν μόνον κόκκον άμμου προόεκόμιζον 
στό κτίσμα τή ς  προόδου τό α ιώ ν ιον;
ΤΩ λίθε, πόσον δάκρυ, πόσα αίματα 
έπάνωθέν σου ρέοντα έπάγωνον, 
καί πόσοι θρήνοι, στόνοι, ιίναθέματα 
άντήχουν είς τό  στέρνον σου τό  άγονον !

Κ’ εκεί έπίσης πόλεμος'έμαίνετο 
έ ξ  άόημάντου έκπιιγάζων άφορμής, 
καί μ ετ’ άγριας καταστρεπτικής όρμής 
τά  έργα τής ειρήνης έλυμαίνετο ;
Κ ’ έκεϊ έπίσης έκλαυσεν ή  αρετή 
γενναιοφρόνως τή ν οδύνην κρύψαόα : 
καί ήρεν ή κακία δψιν προπετή 
κραυγήν θριάμβου άνά τ '  άστρα ρίφαόα ;

Ίσ ω ς  κ ’ έκεϊ ό αδικούμενος θνητός 
καί μή εΰρίσκων δίκαιον έπί τής γής, 
τούς οφθαλμούς άνύψου τούς δακρυσταγεΐς 
κ’ έπεκαλεΐτο τόν πατέρα τοΰ φωτός. 

Λνάλγητον τό χάος έσιώπησε'. 
κι’ ά ντί θεού, α ιτίων άποκρύφων ροΰς 
είς τό μηδέν έξαίφνης διεσκόρπιόε 
καί τούς καλούς ομοίως καί τούς πονηρούς.
Κ’ ένφ συνεδινεΐτο καί έτρέφετο 
τό  άστρον ταχυπόρον είς τό  άπειρον 
καί έζωογονεΐτο καί έστρέφετο 
είς φώς τίνος ήλιου τό  διάπυρον,
Κατ' άλλου άστρου — πλοίου αίθεροπλανοΰς— 
προσάραξε μέ πάταγον ταρτάρειον '.
Ό  γίγας συνετρίόη ώς όντάριον, 
κ’ έδρόντησαν αί άβυσσοι τού άχανοΰς.
Καί τώ ν ωκεανών του καί τώ ν πέλαγων 
τά  ΰδατα έξώρμησαν άφρίζοντα, 
κ ι' ώς μία δρόσου διελύθησαν όταγών 
είς τόν χαώδη τοΰ κενοΰ ορίζοντα.
Ούδέ ήκοΰσθη τώ ν κατοίκων ή κραυγή 
κατά τόν πάταγον το ν ’καταχθόνιον.
Μία στιγμή, καί έργον προαιώνιον 
έκάλυψ ’ αιωνίως λήθη καί σιγή.

Α ριστομένης Προβεαεπος.

Έπιστολαί τοΰ Στάνλεν

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΓ ΣΤΑΝΛΕΓ
Ή προσοχή ολοκλήρου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου 

ακόμη διατελεϊ ¿στραμμένη προ; τόν Ιξοχον καί ήρωϊ- 
χόν περιηγητήν, όστι; τό δεύτερον ήδη άπεπεράτωσεν 
αισίως τό μέγα ταξείδιόν του δια μέσου τής αγνώστου 
καί μυστηριώδους αφρικανικής ηπείρου. Ή Ευρώπη 
πάσα μετα εξαιρετικών τιμών υποδέχεται τόν καρ- 
τερικώτατον καί μεγαλεπήβολον Άαερικανόν, όστι; 
χάριν τής έπιστήμης καί τής άνθρωπότητος υπε
βλήθη είς τηλικούτου; μόχθους καί στερήσεις. Αί άρτι 
δημοσιευθεΓσαι έπιστολαί αΰτοΰ έγένοντο ανάρπαστοι, 
μετεφράσθησαν δέ παραχρήμα είς πάσα; τάς εύρω- 
ταϊκάς γλώσσας. ’Εξ αύτών παρχλαμβάνομεν καί ημείς 
τά έξης αποσπάσματα περί τοΰ άπεράντου δάσους) ού 
ή διάβασις ύπό τοΰ Στάνλεϋ καί τών συνοδών του διήο- 
χεσεν 180 ημέρας.

ΤΟ ΛΑ ΣΟΙ ΤΟΥ ΚΟΓΓΟΥ
Προσπαθήσατε νά φαντασθήτε το δάσος αύτό. 

Φαντάσθητε πυκνήν τινα λόχμην τής Σκωτίας κά- 
Ουγρον έκ τής βροχής . . .  ή μάλλον όχι, φαντά
σθητε δένδρα ών ή αύξησες σταματά ένεκα τής 
αδιαπεράστου σκιάς τών γηραιών γιγάντων, ών ή 
κορυφή αίρεται είς ΰψος 40 μέχρις 60 μέτρων βά- 
τοι και άκανθαι άφθονοϋσιν είς το Ιδαφος' οκνηρά 
ρυακία ρεουσιν έλικοειδώς άναμέσον τών σκοτεινών 
τελμάτων, ενίοτε δε καί βαθύ τι παραποτάμιο·/ τοΰ 
μεγάλου ποταμού. Φαντάσθητε τό δάσος αύτό, τάς 
κατάφυτους τελματώδεις εκτάσεις διατελούσας είς 
πάσας τάς περιόδους τής αύξήσεως ή τής παρακμής" 
γηραιά δένδρα σεσηπότα . έκριζωθέντα κλίνΟντα 
απειλητικώς καί είτα τέλος καταπίπτοντα. Φαντά
σθητε μύρμηκας, έντομα παντός είδους, παντός με- 
γέθους, παντός χρώματος ψιθυρίζοντα ή βομβοΰντα 
παρά τά ώτά σας' πιθήκους καί κ ι μ π α ζ ή δ ε ς( είδος 
μεγάλων πιθήκων) ϋπεράνω τής κεφαλής σας' τριγ
μούς είς τάς λόχμας ένεκα τής βαρείας καί ορμη
τικής φοράς άγέλης ελεφάντων' νάνους ώπλισμένους 
δια βελών ιοβόλων ελλοχώντας δπισθεν τής όζώ- 
δους ρίζης δένδρου ή εν σκοτεινή τινι γωνία- ιθαγε
νείς αμαυρούς τό χρώμα, ισχυρούς, στιβαρούς, όρ
θιους βαστάζοντας τό δόρυ καί ακινήτους ώς κορμούς 
δένδρων καί τήν βροχήν καταπίπτουσαν κατά χον- 
δρας ρανίδας τουλάχιστον ήμέραν παρ’ ήμέραν, άπ’ 
«Ρχής έτους έ'ως τέλους' άτμόσφαιραν μεμολυ- 
σμενην μετά τών έπιφόδων αΰτής συνοδών, τοΰ πυ
ρετού καί τής δυσεντερίας ’ καθ' έκάστην σκιόφως 
πελιδνόν, τήν δέ νύκτα σκοτίαν σχεδόν ψηλαφητήν' 
φαντασθήτε τό δάσος αύτό καλύπτον πάσαν τήν 
εκτασιν τήν μεταξύ ΙΙλυμούθης και Πήτερχεδ καί 
θά σχηματισητε άσθενή ιδέαν τών παθημάτων μας.

Νΰν άφοΰ διήλθον δΓ αύτοΰ έπανειλημμένως έκ- 
πληττομαι. διότι εκ τών προτέρων δεν εσχημάτισα 
ίδεας εύρυτέρας ώς πρός τήν εκτίμησιν τής έκτά- 
σεώς του' καί όμως ήδυνάμεθα νά συμπεράνωμεν 
περι αΰτής εκ τής γνώσεως ήν είχομεν περί τών 
μεγάλων πηγών τής υγρασίας, τών άναγκαίων είς 
το δάσος πρός διατήρησιν τοΰ'χυμοΰ καί τής ζωτι- 
κότητός του. Άναλογίσθητε τήν άπειρον επιφάνειαν 
τοΰ Μεσημβρινού ’Ατλαντικού, ού οί άτμοί έπί 6 
μήνας κατά τό έτος φέρονται πρός τήν διεύθυνσιν 
εκείνην' άναλογίσθητε τόν μέγιστον ποταμόν Κόγ-
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γον, ού τό εύρος ποικίλλει άπό 5 μέχρι 16 χι
λιομέτρων καί οστις καθ’ ολον τό διάστημα τών 
2,250 χιλιομέτρων τοΰ μήκους του διαχέει είς τήν 
άτμοσφαίραν άμετρον πλούτον υγρασίας, ήτις κατα- 
πίπτοοσα ώς βροχή, ώς ομίχλη, ώς δρόσος ποτίζει 
τό άκόρεστον δάσος . . . καί δεν θά έκπλαγήτε 
πλέον δια τήν έκτασιν τών γαιών. ήν κάλϋπτει ύπό 
τήν σκέπη·/ του, ούδε διά τάς παρατηρουμένας κατά 
·= 150 ημέρας τής̂  βροχής. ^

Πριν έξέλθωμεν τοΰ δάσους αύτοΰ όπως πατή- 
σωμεν είς τήν ελώδη πεδιάδα είς άπόστασιν ογδοή- 
κοντα περίπου χιλιομέτρων άπό τής λίμνης 'Αλβέρ
του— Νυάνζας ούδέν εϊδομεν τό ύπομιμνήσκον ήμΤν 
εν μειδίαμα, ένα λογισμόν ευμενή, αίσθημά τι ύπέ- 
ροχον. Οι αύτόχθονες είνε άγριοι, σκληροί, άδιορθω- 
τοι. φιλέκδικοι. Οί νάνοι, οί Οΰαμπουτί, είνε έτι 
χείρονες. Τά ζώα είνε τόσον δειλά καί άτιθασσα. 
ώστε ή Θήρα δέν είνε δυνατή. Τό δάσος ούδέποτε 
άπόλλυσι τήν μελαγχολίαν του' ή επιφάνεια τοΰ 
ποταμού ένθα κατοπτρίζονται αί σκιεραί μάζαι τών 
δένδρων άπομένει πανταχοΰ ζοφερά καί κατηφής. 
Κατά τό ήμισυ τής ημέρας, ό ουρανός μάς υπενθύ
μιζε τόν χειμώνα τής 'Αγγλίας1 ή φύσις καί ή 
ζωή ησαν ¿στερημένα·, πάσης χαράς, πάσης πραό-
τη^ος.............................

Αν ενίοτε ό ήλιος άπωθή τά περιβάλλοντα αύτόν 
μαΰρα νέφη. αν ό άνεμος άποδιώκτ, τάς είς τόν ορί
ζοντα συνηθροισμένας μάζας τών άτμών. άν τό ζωη
ρόν φώς τών τροπικών μάς έδείκνυε πρός στιγμήν 
τήν λαμπρά·/ καί θαυμάσιο·/ εκείνην φυτείαν, ό πέ
πλος καταπίπτει άμέσως εκ νέου.

Ά λ λ ’ ότε εφθάσαμίν είς τήν πεδιάδα, όποία χαρά! 
Ώς δεσμότης έξ ού άφαιροΰνται τά δεσμά καί όστις 
ανακτά τήν ελευθερίαν του. έδυθίζομεν τό βλέμμα 
είς τό κυανοΰν τοΰ ούρανοΰ, έλουόμεθα είς τάς θερ- 
μάς άκτίνας τοΰ ήλιου, πάντα ήμών τά σωματικά 
παθήματα, οι θλιβεροί διαλογισμοί, αί νοσηραί ίδέαι 
έφυγαδεΰθησαν έν τώ άμα.

Η ΕΧΘΡΑ ΤΩ Ν  ΙΘΑΓΕΝΩΝ

Μετ' όλίγας ήμερας έμυήθημεν πάσας τάς λε
πτότητας τής στρατηγικής τών ιθαγενών. Πόσα τε
χνάσματα μετέρχονται όπως άποτρίψωσι τούς λίαν 
περιέργους ξένους από τόν πόθον τών ταξειοίων ! 
’Ενίοτε καί εϊς αύτό τό έδαφος τής άτραποΰ ορύσ- 
σουσι λάκκους ολίγον βαθεϊς. πλήρεις σχιζών οξειών 
ακίδων αιχμηρών, ακανθών μακρών έπιτηδείως ύπο- 
κεκρυμμενων ύπό πλατέα φύλλα. Αιά τούς άνυπο- 
δήτους είνε φρικτή αύτή ή διαβολική έφεύρεσις. 
Ενίοτε αί όξεΤαι αίχμαί διαπερώσι διαμπάξ τόν 
πόδα. άλλοτε δέ έξαφανίζονται έντός τής σαρκός 
καί έπιφέρουσι γάγγραιναν. Δέκα έκ τών ήμετέρων 
φορέων ήκρωτηριάσθησαν έκ τών αιχμών αύτών καί 
ήκρωτηριάσθησαν μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε οι 
πλεϊστοι κατέστησαν άνίκανοι καί πρός τήν ελάχι
στη·/ έργασίαν.

Πρό εκάστου χωρίου εΰρίσκεται είδός τι λεωφό
ρου μήκους εκατόν περίπου μέτρων καί πλάτος τεσ
σάρων, καλώς άπεψιλωμενης έκ τών θάμνων, άλλά 
κατεσπαρμένης έκ τών άτέχνων αύτών παγίδων παν
ταχοΰ όπου δΰναται νά πατήστ, ό άπρόσεκτος ποΰς.
Η αληθής ατραπός ή άγουσα είς τό χωρίον είνε



σκο/.ιά καί σχηματίζει μ.έγαν γύρο·/, ένω ή επικίν
δυνος οδός είν: βραχεί* καί βαίνει -/.«τ’ εύθείαν. Εις 
τήν ακρβν κάσης συστάδες καλυβών φρουρός τις εινε 
επιφορτισμένος εις το ελάχιστο·/ τεν.μήριον επιδρο
μής ν* είδοκοιή κρούω·/ τδ τύμκανον. "Εκαστος 
ιθαγενής τότε ϋποχρεοΟται νά έξαρτήση άπδ των 
ώμων τδ τόξον του καί νά δράμη εις θεσιν έκ των 
κροτέρων ώρισμένην. Ό άριΟμδς των τραυματιών 
μας ηύξανε τάχιστα.

Τ Α  Δ Ι Ι Λ Η Τ Π Ρ Ι Α  Ε Μ Ε Ν Α  ΒΕΛΗ

Τά δηλητηριασμένα βέλη είνε κινδυνωδέστατα. Εις 
τών ήμετέρων τραύματισΟείς εις τούς μυώνας του βρα
χίονες άκεόίωσε μετά εξ ώρας' έτερος ελαφρότερον 
τραύματισΟείς εις τδν τράχηλον άπεδίωσε κατά τήν 
έδδόμην ημέραν καί εΤς άλλος τραύματισΟείς εις τήν 
-/.έυραν έΟανε τήν ίδιαν εκείνην έσκέραν. Εί’χομεν 
κολλήν κεριέργειαν νά μάΟωμεν τις ήτο ή ούσια ή 
καράγουσα τόσον ολέθρια αποτελέσματα' οτε εκέ- 
στρεψα εκ Νυάνζας κρδς άναζήτησιν τής όκισθοφυ- 
λακής μας εσταΟμεύσαμεν εν Άδιζίμπλα, αυτό
θι δε κεριερχόμενοι τάς καλύδας καρετηρήσαμεν 
κλειστά μικρά δέματα κεριέχοντα μύρμηκας μέλα- 
νας άκεξηραμένους. Έμαθον τότε οτι εξ αύτών, 
τριδομένων εις κόνιν καί ψηνομένων εντδς ελαίου εκ 
φοίνικος κατασκευάζεται τδ φοβερόν δηλητήριου, τδ

ΟΣΙΑ
Λ'.

Έν αιθούση χορού :
Ο Κυιίοε X. χορεύει μετά τής δεσποινίδες. . . . 

Όσιας Μαρίας, υψηλής, λυγηράς, σεμνής τδ καρά- 
στημα, με λευκήν εσΟήτα, με καστανά μαλλιά καί 
μάτια καρΟενικώτατα χαμηλωμένα.

Ο Κύριος X. ( Πα ύ ων  τδ ν  χορόν).— 'Αγα
πάτε τδ δάλς. δεσκοινίς ;

— "Οχι. κύριε.
Ό Κύριος X. Έ κ κ  ε κ λ η γ μ έ ν ο  ς). —Μκα, 

καράξενον ! ΙΙρώτον χορεύετε θαυμάσια καί συνήθως 
άγακά κανείς ό τι κάμνει κολύ καλά' έπειτα ολαι 
αί νέαι αγακοϋν τδν χορόν ■ ■ ·

— ’Εγώ άνετράοην τόσον κεριωρισμένη . . . τόσον 
ολίγον βγαίνω εις τδν κόσμον . . .

— Καί στενοχωρεΐσθε οι’ αυτό :
— Ώ , καθόλου. Δεν μου αρέσει δ κόσμος . . .  με 

κλήττει.
— Πώς εινε δυνατόν :
— ϊΐροτιμώ νά ζώ 'ς τδ σπίτι μου με τά βι-

δ λ ία μου με τδ πιάνο μου . . .
Ό Κύριος X. (Κ ατ’ ί δ ία  ν). —Κομμάτι σχο

λαστικά είνε αύτά. άλλά τέλος πάντων πολύ σπάνια 
προσόντα διά μίαν γυναίκα σήμερον. (Μ εγά λ ο  - 
φ ώ ν ω ς ) . Καί άγακατε τά σωματικά γυμνάσια 
τουλάχιστον: ’Έχετε τόσην ευκινησίαν ώστε βέβαια 
καί θάκολυμδατε καί θά ιππεύετε τόσον ώραΐα οσον 
καί χορεύετε. (Κ α τ ' ιδ ίαν).Λ έγω  βλακίαις, άλλά 
πρέπει νά εξετάσω αύτά που συνδέονται με τήν 
κράσιν.με τήν υγείαν....

— Έμαθα καί νά καλυμδώ καί νά ιππεύω, άλλά 
δεν μου άρέσει ούτε τδ ένα ούτε τδ άλλο' προτιμώ

6ο Όβ£α

προξενήσαν τδν θάνατον εί'ς τινας έκ τών καλλίτε
ρων μισθωτών μας. ΈκπληττόμεΟα νύν πώς δεν 
άνεύρομεν άφ’ ημών αυτών τήν έξήγησιν, διότι αί 
ερεθιστικά1, ιδιότητες τών ιστών εντόμων τινών είσι 
λίαν γνωσταί, μ.έγιστος δε εινε ό αριθμός τών ζωυ
φίων εξ ών δύναταί τις εκεί πέραν νά κατασκευάση 
δηλητήρια.

Ό μέγας μελας μύρμηξ επί παραδείγματι, ού τδ 
δήγμα προξενεί μεγάλην φλύκταιναν, Οά ήτο δηλητη- 
ριωδέστερος Ιτι παρασκευαζόμενος κατά τδν ανωτέρω 
τρόπον' αί μικραί φαιαί κάμπαι, κοπανισμένα’, και α- 
ναμεμιγμέναι μεθ’ αίματος είνε ίκαναί νά βασανίσωσι 
τδν άνθρωπον μέχρι θανάτου' αί ύκερμεγέθεις αρά- 
χναι, μ.ήκος Ιχουσαι τριών περίπου ύφεκατομέτρων, 
ών τδ σώμα περικαλύπτεται ύπδ αιχμηρών κέντρων 
κινδυνωδεστάτων εις τήν επαφήν, παράγουσιν έτερον 
δηλητήριο·/ του οποίου μόνη ή ιδέα κροκαλεί τήν φρι- 
κίασιν. ’Απαγορεύεται ή κατασκευή τών τοιούτων 
δηλητηρίων εντδς τών χωρίων. Ο άγριος ανακτει 
τδ πυρ είςτά ενδότερα τού δάσους καί παρασκεύαζε: 
τδ ολέθριο·/ δηλητήριο·/, δ'.’ ού δ ελέφας πίπτει καί 
κυλιέται χαμαί. Είτα έμβάπτει εντδς αΰτοϋ τδ ξύ- 
λινον άκρον τών βελών του καί άφοΰ κερικαλύψη 
τάς αίχμάς διά χλωρών φύλλων οκως μή γείνη αύ- 
τδς τδ πρώτον θύμα. είνε έτοιμος κρδς κόλεμ.ον.

I1"

Μαρία

ΜΑΡΙΑ
τήν ησυχίαν ... Ζωή ήσυχη, κεριωρισμένη, αύτδ εινε 
τδ ονειρόν μου' καί ζώ ήσυχα καί κεριωρισμένα. οχι 
όμως οκως θά ήθελα νά ζώ.

— Έν τούτοις. . . δεν εισθε μελαγχολική :
Οχι. κύριε. (Μ ε ι δ ι ώ σα.) Είμαι κολύ εύθυ

μος. Δεν ήμπορεί τάχα μία γυναίκα νά εινε εύθυμος 
χωρίς να είνε καί γυναίκα του κόσμου ;

— Βέβαια, δεσποινίς' ήμπορεί κολύ καλά να 
είνε ! . . . (Κ α τ’ ί δ ί α ν.) "Λ ! μα είνε Οησαυρδς 
κεκρυμμένος αυτή ή κόρη!... Πόσοι επίγειοι άγγελο: 
σάν αυτήν εινε 'ς τδν κόσμον καί μένουν αγνώριστοι. 
(Μ ε γ  αλοφώ  νω ς.) Καί δεν ιππεύετε ποτέ ;

— Τδ καλοκαίρι κάποτε, όταν μένωμεν εις τήν 
εξοχήν.

— Οπως εγώ' μόνον εις τήν εξοχήν ιππεύω. 
Καί . . . περνάτε τδ καλοκαίρι εις τήν εξοχήν :

— Μάλιστα.
— Καί δεν στενοχωρεΐσθε :
— Καθόλου. Παίζω πιάνο, διαβάζω, εργάζομαι 

πολύ ήσυχώτερα παρά εις τάς ’Αθήνας.
— Α. τόσον, τδ καλλίτερον! (Κ α τ ’ ιδ ία  ν.) Τά 

Ιχασα δεν ήξεύρω τί λέγω ! . . . Καί πώς νά μήν 
τά χάσω : Τί χάρις σώματος καί τί χάρις πνεύ
ματος ! . . . Καί άγαπα τήν εξοχήν, καί βαρύνεται 
τδν κόσμον ! Εινε καμωμένη όπως τήν θέλω ! . . . 
Τί μάτια ! ... Πώς μ’ αρέσουν τά δειλά καί χα
μηλωμένα αύτά μάτια ! . . . (Μ ε γ α 7. ο φ ώ νω ς.) 
Θά έχετε πολ/,άς φί/,ας βέβαια :

— Πολύ όλίγας. κύριε . . . Δέν κάμνω εύκολα 
σχέσεις . . . Έ χω μόνον μίαν εξαδέλφην μέ τήν 
οποίαν βλεπόμεθα πολύ συχνά.

σως εχετε και εςαοε/,φους . . . και άλλους 
νέους γνωρίμους.

— Ναί, άλλά πολύ σπανίως τούς β7.έπω . . . 
Όλοι έχουν εργασίας . . Έ χω όμως μικρά άνε- 
ψάκια που τά βλέπω καθ’ ήμέραν. Τρελλαίνομαι 
διά τά μικρά παιδιά.

— Καί κάμνετε καλά, δεσποινίς.
Είνε τόσον νόστιμα, τόσον χαριτωμένα τά παι

διά . . . Τίποτε δεν με διασκεδάζει περισσότερον άπδ 
τά παιδιά τής άδεύ,φής μου.

— Ή κυρία άδελφή σας έχη κολλά παιδιά ;
— Εξ εύμορφότατα κουκλάκια.
— θέλετε νά χορεύσωμεν άκόμα δύο γύρους.
— Αν θέλετε σείς. (Χ ο ρ εύο υν .)
Ο Κ ύ ρ ι ο ς  X. Συγκεκινημένος σφίγγει έν τή αγ

κάλη τήν Οσίαν Μαρίαν περισσότερον του πρέπον
τος.— Τί παρθενική χάρις ! . .  Τί άφέλεια ! . .  Καί 
πώς άγαπα τά παιδιά! . . Δέν έχει γονείς, δέν έχει 
φίλους, ούτε έξαδέλφους ούτε γνωρίμους πολλούς ! . 
Κα7.ά 7.έγει ή θεία της, αύτή εινε γιά μένα.

Β’
Μετά μίαν ώραν.
Ο Κ ύ ρ ι ο ς  X. άπδ τής Ούρας παρακολουθεί διά 

τού βλέμματος τήν Όσίαν Μαρίαν ή όποια χορεύει 
μεθ’ ενός κομψευομένου νεανίου:

— Παράξενον ! . . .  Μου φαίνεται πώς τώρα εινε 
διαφορετική άπδ πριν. Είνε ζωηρότερα, φέρεται με 
οικειότητα, με πο/.ύ θάρρος.του όμιλεϊκαί τδν βλέπει 
κατα πρόσωπο·/. Έρώτησα τί τδν έχει καί εμ.αθα 
πώς δέν εινε συγγενής της' είνε άκλώς γνώριμός 
της. Και αύτή έλεγε πώς δέν κάμνει εύκολα σχέσεις. 
( Β λ έ π ω ν  τδ ωρολόγιό·/ το υ . ) Τρείς... αύ- 
ριον πρωί· έχω εργασίαν. " Ω ρ α  νά φεύγω . . .  "Α. 
έκήγαν εις τήν σέρραν καί όμιλοί/·/ άδιακόπως.
 ̂Ηθελα νά ήξευρα τί λένε. Θά προσπαθήσω ν' 

ακούσω καί άς μήν εινε καί τόσον τίμιο·/. ( Π λ  η- 
σ ι ά ζ ε ι κ α ί κ ρ ύ π τ ε τ α ι  ό π ί σ ω άπδ  τ ά 
φ υ τ ά .)

Ο Κομίέυομενος. —Ξεύρεις πως ε!σα: ποά.ύ εύ
μορφη άπόψε ;

— Τδ ξεύρω' μ,οϋ τδ είπαν καί άλλοι πρωτήτερα!
— Μου φαίνεσαι όμως σάν διαφορετική, κάτι έχει 

ή φυσιογνωμία σου.
— Δέν βλέπεις; (Γ ε λ ώ σ α ) . Είνε τδ κτένισμα 

αυτο που μέ κάμνει σάν μαθήτριαν τού ’Αρσάκειου.
— Καί που σου ήλθεν ή ιδέα νά χαλάσης τά 

ωραία σγουρά σου ;
— Γιατί; δέν μου πάει αύτδ τδ κτένισμα;

Καλό καί αύτό, άλλά προτιμώ τδ άλλο τδ
τρε/.λό' έτσι είσαι σάν μισοκακόμοιρα.

Ούτ' εμένα δεν μ’ άρέσει. Ά7.7.ά έγεινε έπί- 
τηοες για τδν λεγάμενον . . . .  Φαίνεται πώς δεν 
του αρέσουν τά σγουρά μαλλιά.

Μά εινε λοιπόν σπουδαίο·/ τδ πράγμα : ’Εγώ 
το έπαιρνα εις τά αστεία.

— Πο7.·ύ σπουδαίον !
— Καί τίνος ήλθεν ή ιδέα.

. — Η γρηά ή θεία μου τδν έδιάλεξε. Θέλει,
Α-Τ-ΐ, νά μου δώση άνδρα σωστδν με τετρακόσα 
δράμια νουν καί τετρακόσαις χιλιάδες περιουσίαν' 
°7.ι κανένα λιμοκοντόρον σάν . . .

— Σάν έμένα αί ;
— Βέβαια.
— Ευχαριστώ τήν κυρίαν θεία·/ σου διά τήν εκ- 

τίμησιν. . . Καί σύ πώς τδν ευρίσκεις τδν γαμβρόν;
— Νερόβραστο·/, σχολαστικόν καί αδιάκριτο·/. Μου 

ώμιλοΰσεν μ’ ένα τρόπον ωσάν νά ήτο ανακριτής ή 
πνευματικός.

— Καί σύ τί άπαντοϋσες ;
— Ό ,τι τοϋ άρέσει νά έχη ή γυναίκα πού Οά 

πάρη. Του έλεγα πώς δέν άγαπώ τδν χορόν . . .
— Εσύ που τρε/.λαίνεσαι!

Πώς βαρύνομαι τήν συντροφιά....
’Εσύ που χάνεσαι γιά κόσμο!
Πώς μ' άρέσει πολύ ή έξοχή . . .

— ’Εσύ που κοιμάσαι άπδ τδ πρωί' έως τδ βράδυ 
οταν μένετε 'ς τήν εξοχήν γιά νά'περνά γρήγορα ό 
καιρός!

— Πώς δεν βλέπω κανένα, πώς δεν κάμνω εύ- 
κολα σχέσεις.

— Κα7.ε τί λές ;
— Πώς τρελλαίνομαι μόνον διά τά παιδιά τής 

άδελφής μου.
— Ένω φοβάσαι ίσα ίσα νά μή σοΰ ζαρώσουν 

τδ φόρεμά σου.
— Ναι, κύριε, ά/.λά έτσι μου είχε καραγγείλη 

ή θεία μου... καί έκαμνα τήν Όσίαν Μαρίαν.
— Δέν ήσουν καθόλου υποχρεωμένη.
— "Ημουν καί παραήμουν' ή θεία μου ήτον 

εκεί κοντά καί μ’ έκύτταζε μέσα 'ς τά μάτια. Τδ 
ξεύρεις πώς δεν με συμφέρει νά τα χαλάσω μαζί 
της. καί εινε περιττόν να κάμνης τδν ζηλιάρη·/. 
Πρέπει νά-οικονομούμε·/ τάς περιστάσεις. Καί αν μ’ 
έβλεπε τώρα μαζί σου εδώ... Ευτυχώς παίζει οϋίστ 
μέσα.

— Καί ό φί/,ος ;
— Θά άκεκοιμήθη εις καμμίαν πολυθρόναν ή Οά 

έφυγε καί μάς έξεφορτώθηκε.
— Χορεύομε·/.
— Ας χορεύσωμεν. νά μήν παρατηρηθή πώς ε- 

λείψαμεν καί τόσην ώραν άπδ τήν σάλαν.
'Απομακρύνονται καί ό κύριος X. εξέρχεται τής 

κρύπτης του. Αί ιδέαι του περί τής Όσιας Μαρίας 
καί τών επιγείων άγγέλων ήλλαξαν επαισθητώσ 
κατά τδ διάστημα τοϋτο.

Μίμτ,ϊ« Δε

Φ Ω Σ
"Οταν όλόνεκρη τίι γ ίι ξανοίγω 
Στοϋ ύπνοι; άνώμεβα τή ν άγκαλιά,
Ί α  μάτια ι!ου ήθελα τό τε  ν ' ώνοίγω 
Μέ τά θερμότερα γλυκά φιλιά.

Κι· όταν χαρούμενη ή  αϋγίι προβαίνει 
Μέ τίι όοδόλευκιι χρι/όίί ΰτολίι,
Καί ’ς τήν αγκάλη μου Οάόαι γυρμένη,
Νά κλειώ τά  μάτια όου μ' δνα φιλί.

Ή  ζήλεια μ' έφθειρε άκληρό κοράόι 
Καί θέλω ό πόθος μου νάναι κρυφός.
Κι' οταν απλώνεται άκότος 'ς τ ίιν  πλύάι 
Θέλω άφ’ τίι μάτια 0ου νά βλέπω φώς.

Δ. I. Μαργαριιε



Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α
' Γετγωτισμοϋ π ερ ίε ρ γα .  Ό  διάσημο; Γάλλος νευρο

λόγος Σαρχώ χνεχοίνωσεν επ' έσχάτων εί; περιοδικόν 
τ ι σύγγραμμα τής Νέας Ύόρχης παρατηρήσεις περί 
των φαινομένων τοΰ υπνωτισμού, εις τών όποιων την 
μελέτην άπό μαχροΰ άσχολείται. Ό  ψυχολογικός χα- 
ρακτήρ τής καταστάσεως ταύτης, λέγει ό Γάλλο; χα- 
Οηγητής, είναι ή  απεριόριστος πίστις, ήν έχει ό υπνω
τιζόμενος πρό; τόν υπνωτιστήν. "Οσον απίθανος καί 
παοάλογο; καί άν είναι πάσα βεβαίωσι; τούτου ό υ
πνωτιζόμενος τήν παραδέχεται άνενόοιαστως καί καθ’ 
δλοκληρ'αν τήν ενστερνίζεται εξ αυτής δε απορρέουσιν 
δλοι οί στο/ασμοί του, μέχρι; δτου ό νους αυτοΰ τραπή 
εις άλλο άντικείυενον, δια νέας βεβαιώσει·/; τοΰ ύπνω- 
τιστοΰ, δλως αντιθέτου πολλάκις πρός τήν πρώτην.

'Αναφέρω έν παράδειγμα έκ τών πολλών, λέγει ό 
Σαοχώ. Εις γυναίκα διατελοΰσαν εν καταστάσει υπνω
τισμού, παρουσιάζω φύλλον χάρτου λευκόν καί τής λέ 
γω. « Κύτταξε τήν εικόνα υου. Μου ομοιάζει ;» Μετα 
στιγμιαίον δισταγμόν αποκρίνεται εκείνη. <ι Ά ! ναι, 
είναι ή φωτογραφία σας. Ήμπορείτε νά μου τήν δώ
σετε ; » Ό πως έντυπωθή καλώς εί; τόν νοΰν της ή 
ίόέα τής ύποτιθεμένης είκόνος τής δεικνύω διά τοΰ δα
κτύλου τό έν άκρον τοΰ χάρτου, βεβαιών ότι τό πρό- 
σωπόν μου είναι έστραμμένον πρός έκεΓνο τό μέρος- πε
ριγράφω τά κπειχσνιζάμενχ δήθεν ενδύματα μου καί 
προσθέτω ά/λα; ανυπάρκτους λεπτομέρειας “Επειτα 
λαμβάνων ¿πίσω τόν χάρτην τόν θέτω μεταξύ πολλών 
άλλων όμοιων φύλλων αγρά^ου χάρτου, άφ’ ού πρώτον 
κάμω έπ' αϋτοΰ οημείον τ ι αδιόρατο / σχεδόν, όπως τόν 
αναγνωρίζω ευκόλως “Επειτα δίδω όλα τά φύλλα εις 
τήν ύπνωτισμένην, λέγων πρός αύτήν νά κυττάξη τήν 
δέσμην έκείνην μήπως εΰρη εί; αύτήν κανέν γνωστόν 
τη ; πράγμα. 'Εκείνη δ' εξετάζει εν πρός έν τά φύλλα 
καί εύοίσχουσα τό φύλλον, τό όποιον έχει δήθεν τήν 
εικόνα, άναφωνεΓ. ο Μπά ! να καί ή φωτογραφία σας !» 
Κ αί τοΰτο μ έν είναι περίεργον, περιεργότερον όμως εί
ναι τό έςής· άν αναστρέψω τό φύλλον, διισχυρίζεται 
τότε εκείνη ότι ή φωτογραφία είναι άνάποδα. — Τό 
πείραμα τοΰτο επανελήφθη πολλάκις παρ' εμοΰ καί 
παρ' άλλων, πάντες δε δύνανται να μαρτυρησωσι πεοί 
τή ; ακρίβειας αύτοΰ. — Καί ή μέν βεβαίωσι; ότι έν 
τώ άγράφω χάρτη ύπάρχει εϊκών, άν μή είναι αλη- 
Οης, είναι όμως πιθανή καί εύλογος. Ά λ λ ά  μετά τής 
αύτής εϋπιστίας παραδέχεται ό υπνωτισμένος καί τά

παραλογώτατα πράγματα- άν π. χ. έλεγον ότι ή είκών 
μου εκείνη εχει δύο ρίνας καί τρεΓς οφθαλμούς ούδαμώς 
θά ¿δίσταζε νά τό πιστεύση. Λιότι ό νοΰς τοΰ διατε- 
λοΰντος ύπό τήν επήρειαν τοΰ ύπνωτισμοΰ είναι αδρα
νής καί παντελώς ¿στερημένος αύτενεογείας. ή δ' εξ 
ύποβολής τοΰ ύπνωτιστοΰ εισχωρούσα εις αυτόν ιδέα 
τόν κατακυριεύει καί εμποδίζει πάσαν άλ/ην σκέψιν.

¿1 ι α τ ή ρ η σ ι ς  τής χαΛΛονης. Τό ζήτημα τοΰτο το εν- 
διαφέρον πάσαν γυναΓκα, ήτις ή  εινε ευαορφο; ή νομίζει 
ότι εινε. πραγματεύεται εν εκτάσει Άμερικανις συγ- 
γραφεύς ή κυρία Οιίβη εις βιβλίον πρό τίνος έκόοθέν 
έν Νέα Ύ'όρκη. Τό εγχειρίδιον αυτό περιέχει παντοίας 
συμβουλάς καί συνταγάς πρός οιατήοησιν τής άβρότη- 
το; τοΰ δέρματος, πρός παρακώλυσιν τής πολυσαρκίας η 
τής ίσχνότητος, πρός αποφυγήν τών ρυτίδων Τινες εκ 
τών συνταγών εινε παλαιόταται, όπως ή έπί δύο ώρας 
προσκόλλησι; τεμαχίων ώ /.οΰ κρέατος επί τών παρειών. 
'Αλλά καί ή συνταγή αΰτη φέρεται τελειοποιημένη, 
διότι μετά τό κρέας έπιτίθεται έτερον κατάπλασμα εκ 
μέλιτος, λευκώματος ώών κλπ. επί δύο αλλας ώρας. 
Λιά τάς χεϊρας συμβουλεύει τό γνωστόν χο.Ιχρεμ, άλλά 
νέα δλως εινε ή συνταγή πρός διατήρησιν τής λαμ- 
πράτητος τών οφθαλμών πρός τοΰτο πρέπει νά τρίβων- 
ται δίς καί τρις καθ' έκάστην τά  βλέφαρα δΓ ΰδατος 
έκ δρόσου μεμιγμένου με ο ν ίσ χ ν ,  ήτοι οινόπνευμα. Ίλς 
πρός τήν δίαιταν ή κυρία 1)β8Π δίδει τό έξης πρόγραμ
μα : "Τπνος ένδεχάωρος- νά κοιμάσθε ενωρίς καί νά ε- 
ξυπνάτε άργά ψυχρόν λουτρόν πριν κατακλιθήτε καί 
άλλο ψυχρόν λουτρόν άμα ¿ξυπνήσετε, τουρκικόν δέ λου
τρόν καθ' εβδομάδα. Έ πειτα δίωρος γυμναστική δια τών 
αλτήρων καί περίπατος διά τρικύκλου ποδηλάτου. Α 
ποφυγή τών σφοδρών συγκινήσεων, τών δακρύων, της 
οργής καί τοΰ πολλοΰ γέλωτος. Μέ άλλους λόγους αναγκη 
εισοδήματος έκ πεντήχοντα χιλιάδων δοαχμών κατ ετος, 
χωρίς καμμίαν φροντίδα, χωρίς κανέν αίσθημα αγάπης ή 
στοργής- διαρκής ένασχόλησι; μόνον περί τοΰ έαυτοΰ 
σας έπί είκοσιτρεί; ώρας καθ’ ημέραν διά νά ε,σθε ώ :αία  
μίαν ώραν τήν ημέραν — αύτό εινε τό συμπέρασμα εις τό 
όποΓον φέρει τό αμερικανικόν βιβλίον. Τό δέ ίδιχόν μου 
συμπέρασμα, επιλέγει γάλλος δημοσιογράφος άναφέρων 
τά παράδοξα ταΰτα, εινε ότι, άν εί-χα γυναΓκα εύμορ
φον, ή όποια έπεχείρει νά εφαρμόση τους κανόνας αυ
τούς δια νά διατηρήση τήν καλλονήν της, χωρίς να α 
ναμείνω κάν τό αποτέλεσμα αύτών, θα απηύθυνα προς 
τό όικαστήοιον αίτησιν περί διαζυγίου καί τό διχαστή- 
ριον θά μ ’ έδιχαίωνε βεβαίως.

Έ β ιμ ο ν  τϊ)ς πρωτοχρονιάς Έν Φιλιππουπόλει 
ώς γράφει ήμϊν έκεΓθεν ό κ. Λάμπρος Ένυάλης τήν 
πρώτην τοΰ έτους οί παΓδες, άγοράζοντες χλαδον κρα
νιάς, ών σωροί πωλοΰνται έν τή άγορά, μεταβαίνουσιν 
εί; τά; συγγενικά; οικίας καί κτυπώντε; τού; πρεσβυ- 
τέρους συγγενεΓς εις τά νώτα διά τών κλάδων τούτων 
εκφωνοΰν τρις : <ι Αύτοΰ χαρά κΓ άϊς Βασίλης καί τοΰ 
■χρόνου» ούτοι δέ δωροΰσιν εις αυτούς τά αγιοβασιλιάτικα 
δώρα. Τό εθιμον τοΰτο ητο άλλοτε πάγκοινον, δεν το 
άπέφευγον δέ ούδέ τά  τέκνα τών εύπορωτάτων οικογε
νειώ ν ήδη περιωρίσθη μόνον εί; τάς κάτω τάξεις, διότι 
παρά τή  εκλεκτή κοινωνία τά δώρα άνταλάσσονται α- 
νευ αύτοΰ, έν τισ ι δέ οικογένεια·.; ε’ισήχθη τό δένδρον 
τών Χριστουγένων μετατεθέν εις την παραμονήν τής 
1ης τού έτους."Αγνωστον άν αλλαχού ύπάρχη τό έθιμον 
τοΰτο, καί πόθεν έχει τήν αρχήν. Ό  μέν κλάδο; τής 
κρανιάς λέγεται σ"όρβα  (ήτοι χλωρός, εινε δέ ή λέξι; 

 .βουλγαρική), τό δέ ρήμα οηνρβίζιο.
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’ AréxSotor  τοδ ’ A .l e ( i r i p o v  Δονμα. Κατά τήνπρώ- 

την παράστασή τής α Κυρίας μέ τάς Καμελίας» τοΰ 
γνωστοΰ δράματος τοΰ υΐοΰ Δουμά παρίστατο καί ό π α 
τήρ. Ή έπιτυχία ύπήρξε μεγίστη εύθύς από τής πρώ
της πράξεως. Κατά τό πρώτον διάλειμμα λοιπόν, ένώ 
δ μέγας μυθιστοριογράφο; περιήρχετο κατευχαριστήμι- 
κως τούς διαδρόμους τοΰ θεάτρου, ε ί; έκ τών θεατών τόν 
πλησιάζει καί νομίζων ότι θά τον εύχαριστήση τοΰ 
λέγει: — Βέβαια δά, κύριε Δουμά, κάτι θά έχετε κάμη καί 
σεΓ; άπό τό δράμα. — Τό σπουδαιότερον, αποκρίνεται 
μειδιών ό Δουμά;, έχω κάμη τόν συγγραφέα του.

Ό αρ χηγο ί ;  t<5r τ γχαθότω ν  τοΰ θεάτρον .  ΓΙρο- 
βεβηκώ; τήν ηλικίαν άπέθανεν έσχάτως έν Παρι- 
σίοις ό αρχηγός τών εγκαθέτων τών θεάτρων όνό- 
ματι Φουρνιέ, καταλιπών περιουσίαν ύπερβαίνουσαν 
τό έκατομμύριον. Ώ ; γνωστόν οί εγκάθετοι σκοπόν 
έχουσι νά έπευφημώσι καί χειροκροτώσι κατά τάς 
οδηγία; τή ; διευθύνσεως τοΰ θεάτρου, ό Φουρνιέ δέ είχε 
μεγάλην έπιτηδειότητα εί; τό καταρτίζειν καί διευθύ- 
νειν ομάδας τοιούτων. Ά λ λ ά  τά μεγάλα κέρδη του 
έκαμεν έκ τής μεταπωλήσεως θεατρικών εισιτηρίων, 
διότι οί ίδιοκτήται τών παρισινών θεάτρων πληρώνου- 
σίν εί; τόν αρχηγόν τών έγκαθέτων συνήθως (50 χιλ. 
φράγκων διά μίαν τριετίαν, ήτοι 20 χιλ. φράγκων έ- 
τησίως, δίδουσι δε τό τ ίμημα εί; εισιτήρια θεάτρου μέ 
έκπτωσιν 50 0]ο Δια τοΰ τρόπου τούτου ύπεκκαίεται 
ετι μάλλον ό ζήλος αύτοΰ, καθ' όσον, άν θεατρικόν τι 
έργον διά τών έπευφημιών καί χειροκροτήσεων έδραιω- 
θή έπί σκηνή; καί προκαλέση συρροήν θεατών, ό αρ
χηγός τών εγκάθετων έχει ασφαλή κέρδη έκ τής με- 
ταπωληαεως τών εισιτηρίων του εις τιμάς καλάς· Κ αί 
ιδού διατί δ Φουρνιέ άπέθανεν εκατομμυριούχος.

ΙΙρονυμ ιονχος επ α ί τ η ς .  Άπέθανεν έν Ρώμη γέρων 
επαίτης καλούμενος Πέτρος Μαρκολίνης, όστι; μόνος είχε 
τό δικαίωμα νά έπαιτή έν τώ ναώ τοΰ Ά γιου Πέτρου. 
Τό δικαίωμα τοΰτο έδόθη τό πρώτον εί; αύτόν ύπό τοΰ 
Πίου Θ' καί έπεκυρώθη ύπό τοΰ νΰν Πάπα. Ό  ΠΓο; 0' 
ειχε χαρίση εί; τόν έπαίτην καί έν παλαιόν του ένδυ
μα, τό όποιον εύλαβώς έφύλαττεν ¿κείνος καί έφόρει 
μόνον κατα τας έορτασίμους ημέρας. Δέν ήθέλησε δέ 
να πωλήση αυτό επ’ ούδενί λόγω, μολονότι θαυμαστοί 
τοΰ Πίου Θ’ έπρόσφεραν ύπέρογκα ποσά διά νά τό ά- 
γοράσωσιν. Ό  Μαρκολίνης χατέλιπε χρηματικήν πε
ριουσίαν άνερχομένην εις 50 χιλιάδα; δραχμών.

Ο ί ι ’ αφαιρε'σεως τον  π ί .Ιον  χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς  Έν 
Βουδαπέστη τή ; Ούγγαρίας ήρχισε νά άνακινήται άπό 
τινο; τό ζήτημα περί χαταργήσεως τοΰ συνήθους χα ι
ρετισμού τών άνδρών δΓ άφαιρέσεω; τοΰ πίλου Υπέρ  
τής χαταργήσεως αύτοΰ συνηγοροΰσιν εύγλώττω; πλεί- 
στοι ιατροί, θεωροΰντες τήν έν ύπαίθρω συχνήν άπσ- 
κάλυψιν τής κεφαλής έπιβλαβή εί; την ύγείαν. Έπί 
τή ευκαιρίφ ταύτη αί ούγγρικαί έφημερίδες άναγράφου- 
I! τά  περί τής άρχής τοΰ χαιρετισμού τούιου, έχοντα 
ώς έξή;: Έφευρέτα: τοΰ δΓ αφαίρέσεως τοΰ πίλου χα ι
ρετισμού εινε οί Φράγκοι. Παρ’αύτοΓς έπετρέπετο μόνον 
εις τούς εύγενεϊς ή  διατήρησις μακράς κόμης δ δέ πο
λύς λαο; ήτο υποχρεωμένος νά κουρεύεται μέχρι ρΐζης. 
Καθ' δδόν λοιπόν δσάκις άνθρωπος έκ τοΰ λαοΰ συνήντα 
«υγενή ώφειλε ν’ άφαιρή τό κάλυμμα τή ; κεφαλής 
οπω; άποδείξη ότι έχει κουρευμένην τήν κόμην, άλ
λως έτιμωρεΓτο διά βαρυτάτη; ποινής. Έπιλέγουσι δέ 
οτι εν Α μερική ούδείς αφαιρεΓ τόν πίλον εν τή  όδώ 
οπω; χαιρετίση· άρκεΓται εις άπλοΰν νεύμα διά τή ; 
χειρός. Οί Ούγγροι οί όποιοι εινε πολλοί πρακτικοί 
άνθρωποι δέν περιωρίσθησαν ε ί; άπλάς θεωρίας καί 
γνωμας, αλλά πρό; έφαρκογήν αύτών προέβησαν εις 
σύστασιν συλλόγου, τοΰ όποιου :ά μέλη χαιρετίζουσι 
χωρίς ν' αφαιρώσι τόν πίλον εκ τής κεφαλής.

Τ ό ό π ι ο τ  *»· Λονόίηρ .  Άπέθανε πρό τινο; έν Λον- 
δίνω έκ πείνης δ Κινέζος Γεώργιος Α Σιβης ιδρυτής 
καπνιστηρίου ¿πίου. Ή έπιχείρησι; τοΰ Σίβη δέν ε πρό- 
χο·)/εν έν τή  αγγλική πρωτευούση, διότι μόνον ¿λίγοι 
χινέζοι ναΰται έφημέρω; διατρίβοντες έν Λονδίνω έφοί- 
των εί; τό χαπνιστήριόν του. Ήξιώθη όμως τής τιμής 
να δεχθή πλέον ή άπαξ τήν έπίσκεψιν τοΰ Δίκενς. 
όστι; καί τόν άποθανόντα ιδιοκτήτην διετήρησε διά 
παντος ζωντανόν εν τώ τελευταία/ αύτοΰ διηγήματι 
<>Τό μυστικόν τοΰ Έδβιν Δρούδς».

Αί ό ρ η θ ε ς  χ α ί  τό ή .1εχτρ ιχόν φως. Κατά τό ; άμε- 
ριχκνιχάς εφημερίδας έν μικρά πόλει τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών κάτοικό; τ ι; έπαγγελλόμενος τόν πτηνοτρό- 
φον έχίνησεν αγωγήν έπί αποζημιώσει κατά τής ετα ι
ρίας τοΰ ηλεκτρικού φωτός, διότι έκ τής έντάσεω; αύτοΰ 
αγρυπνοΰσιν αί ορνιθές -ου καί δέν γεννούν πολλά αύγά

ΧΡΟΝΙΚΑ
•Κ π ιστημανικΛ .— Λ ίαν προσεχώς θά συνδεθή διά 

τηλεφωνική; γραμμής τό Βερολϊνον μετά τής Βιέννη;
— Ό  Νόρδενσκιολδ δ διάσημο; εξερευνητή; τοΰ Βο

ρείου Πόλου άνεχοίνωσεν έν τή  έπιστημσνική ακαδημία 
τής Στοκχόλμης ότι κατά τό έτος 1891 σκοπόν έχει 
μετα τοΰ βαρόνου Δίξον νά έκδράμη χάριν επιστημο
νικών ερευνών ει; τόν Νότιον Πόλον.

— ΊΙ επιδημία τής ινφλουέντσα; έπέφερε πολλά; ζη 
μ ία ; ανα τήν Ευρώπην, άλλά καί τινα κέρδη. Κυρίως 
εκ ταύτης ώφελήθη τό έν Φραγκφούρτη εργοστάσιον δ 
περ έχει τό μονοπώλιον τής άντιπυρίνης, κερδήσαν 
400 χιλιάδας μαρκών.

— Έν Ά γ ίω  Φραγκίσκω τή ; Αμερικής ίδρύθη ύπό 
κεφαλαιούχων κινέζων έταιρία έχουσα κεφάλαιον έξ 
ενος έχατομμυρίου λιρών όπως εισαγαγη τόν οι' ηλε
κτρικού φωτός φωτισμόν εί; Κίναν

— Επιφανής επιστήμων, δ έν Βερολίνο/ καθηγητής 
τών νευρικών νοσημάτων κ. Βεστφάλεν, έπαθε τάς 
φ̂ /ενας εκ χαταχρησεως μορφίνης. ' Αξιοσημείωτον δ' 
εινα ότι έπ’ εσχάτων έπί τρεΓ; έβδομάδας έδίδασκε 
περί μορφινομανία; καί τών αποτελεσμάτων αύτής.

—  Άπέθανεν έσχάτω; έν Πενσυλβανια τή ; Α μερ ι
κής δ Δρ. Ρόβερτ δ έπικαλούμενος ο Βασιλεύ; τών 
τορπιλλών » έλαβε δέ τόν τίτλον αύτών παρά τοΰ κοινού 
διότι αύτός πρώτος έσχε τήν ιδέαν νά μεταχειρίζωνται 
τορπίλλα; εις τά βάθη τδν φρεάτων πετρελαίου πρό; 
έπαύξησιν τοΰ πρίοάντος. Ό  Ρόβερτ ήτο έν άρχή ά- 
πλοΰ; ¿όοντοϊατρός, αλλά διά τής εύφυοΰ; ταύτης εφ · 
ευρεσεω; έπλούτησε μετ' ού πολύ. Μέχρι τοΰ θανάτου 
του κατεγίνετο είρηνικώτατα εί; τήν τορπιλλοβόλησιν 
τών πετρελαιοφόρων φρεάτων καί χατέλιπε περιουσίαν 
έξ 25 εκατομμυρίων φράγκων.

Φ ιλολογικά.— Έν τώ νέοι Λονδινείω περιοδικοί 
δμοβίιοι δ Γλάδστων ύποδειχνύει ώ; μέλλοντα διάδοχον 
τοΰ Τέννυσον εις τήν θέσιν βασιλικού καί έθνικοΰ ποιη 
τοΰ τόν ποιητήν δΊνίοΙ/ηπι.

— Ιδρύεται προσεχώς καί έν Λονδίνω Σχολή τών 
ανατολικών γλωσσών, σκοποΰσα νά καταστήση εύχερή 
τήν έκμάθησιν τώνγλωσσώ/ τούτων εί; εμπόρου; καί 
άλλους ούχι οξ επαγγέλματος φιλολόγου;, αλλ' έχοντα; 
συμφέροντα έν τή Ανατολή.

—  Κατά τό χειμερινόν έςάμηνον τοΰ 1889 ένεγ.ά- 
φησαν εί; τά  διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια έν συνόλω 
29007 φοιτηταί. Τού; περισσοτέρους φοιτητά; άριθυ.εί 
τό πανεπιστήμιο·/ τοΰ Βερολίνου: 5731, μετ' αύτό δέ 
τό τοΰ Μονάχου; 3479, καί τή ; Λ ιψ ίας; 3453, καί τού; 
όλιγωτέρου; τό τοΰ Ρόστοκ 340. Κατά σχολάς δέ ή μέν 
θεολογική περιλαμβάνει 5680, ή νομική 6872, ή ια 
τρική δ 714  καί ή  φιλοσοφική 7741.



Σημειώνεις
— Κατά τήν αγγλικήν εφημερίδα ο'Αλήθειαν» ή 

αύτοχράτειρα Αύγού .τα, κατέγραφεν εν ήμερολογίω καθ’ 
έκαστη» πάντα τά  άζια λόγου συμβεβηχότα, δημόσια 
και ιδιωτικά, καί κρίσεις περί τών προσώπων, προς τά 
όποΐα. είχε συνάφειαν. Ά λ λ ά  τό ήμερολόγιον τοΰτο, 
αρκούντως ογκώδες δν. δέν εύρέθη τήν ήμερα ν τού θα
νάτου της, δτε έσφραγίσθησαν πάντα τά εΐ; αυτήν ά- 
νήκοντα πράγματα Τινές ύποθέτουσιν ότι κατετάχθη 
εις τάρχεία τής οικογένειας τών Χοενζάλλερν, έν οίς 
έχει κα ατεθή καί τό έκ τριάκοντα τόμων άποτελού- 
μενον ήμερολόγιο* τοΰ αύτοχράτορος Φρειδερίκου άλλοι 
δέ πάλιν λέγουσιν ότι έφρόντισε προ τοΰ θανάτου της 
νά τό παραδώση εις 
χεϊρα; ασφαλείς είς
τό έξωτεριχίν, όπως 
μή λαβή τήν τύχην 
τοΰ ημερολογίου του 
υίοϋ τη ς .

Κ αλλιτεχνικά . - 
'Τπό την προεδρειαν 
τής κομήσσης τής 
Φλάνδρης συνέστη 
έν Βρυξέλλαις επι
τροπή έκ φιλοτέχνων 
βέλγων καί καλλιτε - 
χνών σκοπούσα τόν 
οργανισμόν εκΟέσεως 
γενησομένης τόν προ 
σε/ή μάρτιον έν Βρυ- 
ςέλλχις καί μελλού- 
σης νά περιλάβη τά 
άριστουργήαατατών 
ζωγράφων του 1 Θ' 
αιώνος.

θ ε α τρ ικ ά .— ΙΙα- 
ρεστάΟη εσχάτως εν 
τώ Παρισινώ θεάτρω 
Ώδείω 6 “Εγ/ιοντ, 
τό γνωστόν δράμα 
τοΰ ΓκαΓτε μετα τής 
μουσικής τοΰ Βεετά- 
βεν. Ή έστιτυχία υ
πήρξε μεγάλη."

Σουλτάνο; Μανδάρας. Ο! Μάσχιοι διάκεινται φιλικώ- 
τατα  προς τού; Ευρωπαίους, κατα τό παρελθόν δ' έτος 
έκ μέρους τοΰ Σουλτάνου Μανδάρα εστάλη καί πρεσ
βεία όπως χαιρετίση τόν ούτοκράτορα τής Γερμανίας. 
Έν τή είχόνι παρίστανται δύο εκ τών ακολούθων τής 
πρεσβείας τ  χύτης εν πολεμική στολή φωτογραφηΟέντες 
κατά τήν έν ΒερολΙνω διαμονήν αύτών.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
'II β ασ ί . Ι ιπσα  τής 

/’ωμού» ίιΐς  εΐνε γνω
στή εις τόν άπαν- 
ταχοΰ φιλολογικόν
κόσμον ύπό τό ψευ-
δώνυμονΚ άρμενΣύλ- 
βα, καί έν τή  Έ- Μ Ο Σ Χ Ι Ο !  Π Ο Λ Ε Μ Ι Σ Τ Α Ι

στία δέ έδημοσιεύθη άλλοτε μικρόν διήγημα αύτής 
καί πρό διετία; απάνθισμα έκ τών Σκέψεων Βασιλίσ- 
σης, άς γαλλιστί έξέδωκεν, έβράβευσε δέ ή  γαλλική α
καδημία. Ή βασίλισσα τής Ί ’ωμουνίας Ελισάβετ είνε 
σήμερον γυνή 47 ετών. Κ αί ή μέν μορφή αύτής δια
τηρεί πληρη τήν νεανικήν έκφρασιν καί ζωηρότητα, 
άλλ' ή  κόμη πρόωρο; έλευχάνθη. Ή βασίλισσα δέν ήτο 
ποτέ ώραία, άλλ’ είνε γυνή θελκτικωτάτη ώς μαρτυ- 
ροΰσι πάντεςοί γνωρίσαντες αυτήν, εχουσα ιδιαζόντως 
εύμορφον στόμα καί άπεριγράπτως γλυκεΓαν φωνήν.

Ρ οηαή  χορη  Είκών τοΰ τυρολ,οΰ ζωγράφου Ευγενίου 
φόν Βλαας. εχουσα όλη» τήν δύναμιν τής εκφράσεως 
ήτις διακρίνει τάς πολυαρίθμους αυτού γυναικείας προ
σωπογραφίας.

Μααχιο ι π η . Ι ι ¡ ι ι σ τ α ί .  Ή Μοσχία χώρα κείται έν τή 
ανατολική 'Αφρική καί άρχων αυτής υπέρτατος εΐ/εό

ΕΔ0 Κ’ ΕΚΕΙ
'// άχ Ί φ α σ ις .—  Ή Μήτηρ : Κύοιε, σάς είδα πολύ 

καλά πού έκρυφομιλούσατε μέ τήν κόρην μου, θαρρώ
μάλιστα πώς τήν 
έφιλήσατε' λοιπόν τί 
άπόφασιν έχετε ; —  
Ό  Κύριος : "Εχω
άπόφασιν. ..νά μήν 
τό ξανακάμω άλλην 
φοράν.

I  a. lt !  σνμΟαν.Ιή. 
—-Δέν καπνίζεις; — 
"Οχι, ό γιατρός μοΰ 
άπηγόρευσε καί τόν 
καπνό καί τό κρασί
— Κ αί δέν παίρνεις 
άλλον γιατρόν, Χρι
στιανέ ;

’ .ί .τ ο Γ ίτ γ ο ίΤ σ ·«  « τ ι - 
γ ζ ί  ρ η υ ι ς . — Έξεοό- 
Οη πρό τίνος βιβλίον 
φέρον τίτλον : «Έγ- 
κάλπιον τών άσχη
μων γυναικών». Ο
εκδότης δέν επώλη- 
σε κανέν αντίτυπον
— έν μόνον τοΰ ε- 
κλάπη.

Έ ν  ζΐ) ΙΙον.ΙΤι — 
ΙΙώς σοΰ έφάνη ό 
λόγο; τοΰ βουλευτοΰ 
μ.ας· δέν ήτο μέ πολ- 
λήν κρίσιν, μέ πολυ 
βάθος ; — Ναι, μέ 
τόσον βάθος ποΰ  δέν 
εύρισκες τόν πάτον

ΜΙΑ 1ΥΜΒ0ΎΑΗ Κ&Β' 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ό χ ιοσος  χ ι ι ι  ι ι ί  
χ ι ο ν ίπ ζ ρ α ι .  Κάψα
τε άρκετά φύλλα κισ
σού, βράσατέ τα  καί 

κάμετε θερμόν λουτρόν τοΰ μέλους εκείνου το όποιο·/ 
έχει χιονίστρας. Ά ν  δέν Οεραπευθήτε εντελώς, άλλά 
θά ώφεληθήτε πολύ. Μή άρκεσθήτε εις έν μόνον λου- 
τράν έπαναλάβετέ το οίς καί τ ;ίς .

1ΡΕΙΣ ΓΝΟΜΑΙ ΚΑΒ: ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Λέγομε·· δ ιι ή Τύ^η είνε τυφλή έν δοω δεν όιευ 

θύνεται προς τό μέρος μας
*  ν

Ί1 ώραία ψυχή ευμορφαίνει τό πρόσωπον το ώρΟίο· 
πρόσωπον δέν εύμοοοαίνει τήν Φυγήν.

ΊΦ εύτυ/ία είνε σφαίρα κυλιόμενη·. όλοι- -ρέγομιν 
κατόπιν αύτής, καί τήν λϊκτίζόμεν-ότχ» τήν φθάόωμεν
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