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Σ. Σ. Κ. Ό  ευφυέστατος τών παρ ήμΐν λογογράφων κ. Έ μ μ . Δ. 
Ροίδης, Αποτεινόμενος πρός τήν Σύνταξιν τής Ά χ ρ ο π ά λ ιο ις  Άδηνών 
άπαντα εΐς έπίκρισίν τινα τού 
διακεκριμένου ύφηγητοϋ τής 
Γλωσσολογίας . κ. Χατ'ψδάκη, 
προ τίνος συγκεφαλακόσαντος 
έν τγ  Έ φ η μ ερ ίδ ι  τά  έσχάτως 
περί τής γλώσσης έν t y  τύποι 
συζητηδέντα καί άντεπεξελδόν- 
τος κατά τών ιδεών τού προ
λόγου τών Π άρεργω ν, 8ν καί 
ημείς υπό τόν αυτόν καί άνω- 
τέρω τίτλον εδημοσιεύσαμεν 
τότε (σελ. 113—116) διά τής 
Κ Χειονς. ’Επειδή ό Αξιότι
μος τής Γλωσσολογίας ύφηγη- 
τής απέκλεισε τής περί γλώσ- 
σης συζητήσεως πάντας τους 
γράφοντας καί μάλιστα τούς 
άναγινωσκομένους, περιορίσας 
τήν Αποκλειστικήν απονομήν 
τού δικαιώματος τούτου είς 
μόνους τούς Ιξ  επαγγέλματος 
φΛολογούντκς ή καί γλωσσολο- 
γούντας, ούτω δέ τό περί γλώσ- 
σης ζήτημα έλαβεν έπί τών 
ήμερών ήμών τήν νέαν ταύτην 
φάσιν τής ά μ φ ιβ ύ ΐο ν  τώ ν  
ό<χαοτών a ir o v  αρμόδιότη- 
τ ο ς ,  διττώς διά ταϋτα ύπο- 
χρεούμεδα ν’ άναδημοσιεύσω- 
μεν καί τήν είς ταύτα άπάν- 
τησιν τού κ. Ρόιδου, „"να — 
κατά τινα παλαιόν φράσιν τού 
ίδίου Συγγραφεως — έν  τ α ΐς  
α ν τα ΐς  τ α ν τ α ις  στήΧαις, 
ίΐπ ο ν  δ ιε π ρ ά γ β η  τό  τής 
ά να ρμο ό ίο ν  ε ί ς  τή ν  γ λ ω σ 
σ ικήν  έπ εμ β ά α εώ ς το ν  α δ ί
κ ημ α , τελεσΙΧξ σ ήμ ερο ν  χα ί 
ή α χν ισ τή ρ ιο ς  το ύ το ν  &ν· 
σία.“

K A E l S l .  T O M O S

Αληθές είναι δτι ύπεσχέδ-ην 
νηδεΐσαν παρά το5 άξιοτίμου κ.

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΟΪΣΟΓΡΓΟΣ Ρ ΙΧ Α Ρ Δ Ο Σ  Β Α Γ Ν Ε Ρ .
Εγεννήδη έν Αειψίφ τ§  22. Μάίου 1813, άπέδ. τή 13. Φεβρ. 1888,

ν απαντήσω είς τήν Ικκο- 
Χατζιδάκη επίκρισιν του 

προλόγου τών „Πάρεργων 
μου“. Τούτο όμως υπε- 

' σχέσην πριν ετι δημο
σίευσή. Άλλα μετά τήν 
δημοσίευσιν αυτής πρό 

. μηνδς ήδη ούδεν άλλο 
δύναμαι νά πράξω πρδς 
τήρησιν τής ύποσχέσεώς 
μου, ή νά Ικ8·έσω τους 
λόγους, Ιξ  ών αναγκάζο
μαι νά θεωρήσω πάσαν 
άπάντησιν περιττήν.

Πρώτιστος τούτων εί
ναι ό μετά τήν άνάγνω- 
σιν τής Ιπικρίσεως ταύ- 
της καταλαβών με φόβος 
μή έστερήδ·ην τής ίκα- 
νότητος νά Ικφράζωμαι 
διά τρόπου τουλάχιστον 
καταληπτού. Άπδ εικο
σαετίας σχεδόν γράφων 
είχον πάντοτε πρό τών 
οφθαλμών τδ  παράγ
γελμα του Κουϊντιλιανου, 
δτι πρέπει νά Ικ8·έτη τις 
δσα έχει νά ειπη ουτω 
σαφώς, ώστε οδ  μόνον 
να Ιννοήται παρά πάν
των, άλλα καί αδύνατον 
νά ήναι νά μή Ιννοηδ-ή. 
Διά τής πολλής χροσηλω- 
σεως είς τδν κανόνα τού
τον καί πρό πάντων διά 
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τής ¿σπλάγχνου προγραφής πάσης δυσεκφράστου νεοελληνιστί 
έννοιας, έπίστευον δτι κατώρθουν νά έννοήται άκόπως, οΰ ρ.ό
νον παρά των λογίων αλλά κα'ι του τυχόντος, παν ό,τι ετυχε 
μέχρι τουδε νά γράψω, και αυτά τά  ειδικά της βιβλιονομίας 
η τά  άφηρημένα τής αισθητικής. Περιττόν μετά ταύτα νά 
ειπω πόσον μ έλύπησε και μ.’ εταπείνωσεν ή αιφνίδια άνα- 
καλυψις, δτι η γλωσσά μου κατήντησεν ακατάληπτος και 
είς αυτούς τους γλο>σσολόγους. Περί τούτου δυστυχώς ουδ’ 
ίχνος δύναμαι νά έχω αμφιβολίας μετά την άνάγνωσιν τής 
διατριβής του κυρίου ύφηγητου τής γλωσσολογίας. Ένω 
τώ  όντι ελεγον έγώ, δτι τό μέγα δυστύχημα τής σήμερον 
γραφόμενης γλώσσης είναι 6 διχασμός τής προσοχής του 
αναγνώστου μεταξύ του αττικού ή δημώδους τύπου των 
λέξεων κα'ι του σημαινομενου αυτών, παντοΤα παραθέτων 
προς ύποστήριξιν τής προτάσεως μου παραδείγματα, ό κ. 
έπικριτής έθεώρησε πρέχον ν’ άντιτάξη εις ταύτα, ότι ό τοι- 
οΰτος διχασμός τ ι ς  προσοχής ουτε ίδιον χαρακτηριστικόν 
του σήμερον γραπτού ημών λόγου είναι, ούτε έλάττωμα τό 
παράπαν, άλλ’ υπάρχει και έν ταΤς άλλαις γλωσσαις και 
ίδίως παρά τοΐς άρχαίοις. Ώ ς  άπόδειξιν δέ δτι έδίχαζον 
κάκεΐνοι την προσοχήν μεταξύ τής έννοίας καί των λέξεων 
παραΟ·έτει: „ότι ή άσκησις περί πάντας τούς λόγους είναι 
διττή, ήτοι ή περί τα  νοήματα καί ή περί τάς λέξεις . . . .  
καί δεν φαίνεται λογικόν νά υποτεδ·ή δτι 6 παλαιός καλλι
τέχνης τοσαότην κατέβαλλε φιλοπονίαν είς την εντεχνον τού 
λόγου κατασκευήν, όπως ό αναγνώστης μηδέν τούτων αί- 
θανθή . . . . Οί παλαιοί έπεμελοϋντο τής έκλογής καί τής 
συνθεσεως των λέξεων σφοδρά καί Ιδίαν έκαστος εποιεΐτο 
κατά τό μάλλον καί ήττον χρήσιν φράσεων, λέξεων, συντά
ξεων, τούτο δ ’ έποίουν ού μόνον οί διαφέροντες κατά τούς 
χρόνους, άλλα καί αυτοί οί σύγχρονοι Θουκυδίδης, Σοφο
κλής, Ευριπίδης, Ανδοκίδης κτλ.“ Έ κ  των ανωτέρω ρήσεων 
βλέπετε, ότι είς τ ίν  παρατήρησίν μου περί τής σήμερον αη
δούς διχοτομήσεως τής προσοχής μεταξύ τής σημασίας των 
λέξεων καί τού σχολαστικού ή δή8·εν χυδαίου αυτών τύπου, 
ό αξιότιμος κ. Χατζιδάκης άπαντα δτι καί ό Σοφοκλής,

• Θουκυδίδης καί Ευριπίδης ε’ίλκυον κάκεΐνοι την προσοχήν 
έπί τάς λέξεις, διότι έπεμελοϋντο της έντέχνου κατασκευές 
τού λόγου καί εΐχεν έκαστος ίδιον σύστημα έκλογής καί 
πλοκής αυτών. ’Ενώ δηλ. ομιλώ έγώ περί διαφοράς κλί- 
σεως, καταλήξεως, τονισμού κτλ. των αυτών λέξεων κατ’ 
άρχαίζοντα ή δημ.ώδη τύπον, αντιτάσσεται είς έμέ ότι καί 
παρ άρχαίοις υπήρχε διαφορά „έν τή  Ιχλογή και τή  πλοκή 
τούτων“, ήτοι διαφορά ούχί γλωσσική, αλλά ρητορική ή, 
ως λέγομεν σήμερον, διαφορά ύφους, άπαραλλάκτως οία ή 
ύπάρχουσα μεταξύ Γάΐτε καί Άρνίμ, Λαμαρτίνου καί . Θεο
φίλου Γωτιέ, Μανζόνη καί Λεοπάρδη, Βύρωνος καί Βαλτερ- 
σκότου καί πάντων πάσης χώρας καί ,έποχής άξιων τού ονό
ματος ποιητών καί λογογράφων.

Άλλ’ έάν έκαστος τούτων Ιχει ιδιάζοντας κυτω καί ού
τως είπεΐν προσωπικούς συνδυασμούς λέξεων πρός άπεικόνισιν 
τών διανοημάτων του, πάντες άφ’ ετέρου μεταχειρίζονται 
προς τούτο τούς ομοιομόρφους τόπους τής μητρικής αυτών 
γλώσσης, τούς κοινούς τή> γραπτού καί τώ προφορικω λόγω, 
ουδόλως έλκύοντας έφ’ εαυτών την προσοχήν καί άφίνοντας 
αυτήν νά προσηλωθή άμερίστως έπί τής εκφραστικής δυνά- 
μεως τών λέξεων, τών όποιων ή έκλογή, ή ούτως ή άλλως 
πλοκή καί αυτή ή περί τού ήχου των φροντίς συνδέονται 
αναποσπάστως πρός τήν ζωηροτέραν παράστασιν τής έννοιας 
ή σφοδροτέραν διέγερσιν τού πάθους. Ό σ α  λοιπόν παρα-

δώτει ό αξιότιμος κ. Χατζιδάκης περί τής έπιμελείας τών 
αρχαίων περί τά  ονόματα, τής έκ ταότης προσθήκης χάρι- 
τος είς τον λόγον, τής βοστρυχίσεως τούν περιόδων, τής δια
φοράς μεταξύ συγχρόνων συγγραφέων καί οί λοιποί τετριμ
μένοι κοινοί τόποι τής ρητορικής, ούτε έχουσιν ούτε-δύναν- 
ται νά έχωσι σχέσιν τινά προς τό έν τω προλόγω μου άνα- 
κινουμενον ζήτημα, διά τον άπλουστατον λόγον, ότι τοιούτο 
ζήτημα, ήτοι περισπασμός τής προσοχής είς κλίσεις καί κα
ταλήξεις, ουτε υπήρχεν ούτε ήδύνατο νά υπάρχη παρά τοις 
αρχαίας, αφού καί συτοι, ώς πάντα πλήν ημών τά εθνη, 
μετεχεφίζοντο λαλούντες καί γράφοντες τοός ομοιομόρφους 
τόπους, ών τό άδφοισμα αποτελεί τήν γραμματικήν τής άτ- 
τικής διαλέκτου. Ταύτα πιστεύω ίκανά όπως πείσωσι πάν- 
τας, οτι άλλα μεν εΐχον έγώ, άλλα δ'ε εύηρεστήδ·η ό κ. Ιπι- 
κριτης ν’ άνασκευάση- όσον δε καί άν ύποτεθή μεγάλη ή 
αίφνης καταλαβοΰσά με άνικανότης νά έκφράζωμαι κατα- 
ληπτώς, δύσκολον καί πάλιν είναι νά 8·εο>ρη8·ή μικρά καί 
τού Ιπικριτού μου ή ίκανότης πρός σύγχυσιν πραγμάτων 
ολως άσχέτων καί άνομοίων. Ταύτην ήθελον κλίνει μάλι
στα νά πιστεύσω μοναδικήν, άν ή ειλικρίνεια δέν μοί έπέ- 
βαλλε νά ομολογήσω, ότι ό αξιότιμος κ. Χατζιδάκης δέν 
είναι ό πρώτος, άλλα μόνον ό δεύτερος άνθρωπος παρά του 
οποίου δέν κατώρδ·ωσα νά εννοηθώ). Πρό τριετίας τώ  οντι 
μοί άπέβη άδύνατον νά καταστήσω καταληπτόν είς τόν τότε 
πρΰτανιν τού Πανεπιστημίου τίς διαφορά υπάρχει μεταξύ 
αριθμού τόμων καί αριθμού συγγραμμάτων καί ότι μόνον 
άν τά  τελευταία ήσαν πάντα μονότομα, ήθελεν είναι εύλο
γος ή άπαίτησις αυτού νά όπάρχωσι καί ισάριθμα έν τή Βι
βλιοθήκη. Άλλ’ οί έρμηνευτικοί μου άγώνες άπέτυχον νά 
μεταπείσωσι τόν κ. πρυτανιν, έπιμένοντα νά ταύτίζη συγ
γράμματα καί τόμους, όπως ό κ. Χατζιδάκης τούς τύπους 
τής γραμματικής καί τούς τόπους τής ρητορικής.

Μετά τόν τοιοδτον έλεγχον τής δ·εωρίας μου ώς άτυ
χους, άναλαμβάνει ό κ. έπικριτής ν’ απόδειξη, ότι έν τη  πα- 
ρούση ρευστή καταστάσει τών τόπων τής γραφομένης ημών 
γλώσσης είναι άδΰνατος ό μή διχασμός τής προσοχής με
ταξύ τών λέξεων καί τής έννοίας. Είς τήν άπόφανσιν ταύ- 
την οΰδέν εχομεν ν’ άντείπωμεν, άλλα μόνον νά παρατηρή- 
σωμεν ότι, άφού έγράψαμεν ημείς δέκα όλας σελίδας ούδέν 
άλλο προτιθέμενοι ν’ άποδείξωμεν ή αυτό τούτο, ττο ίσως 
κατά τ ι περιττόν νά γράψη ό άνασκευάζων ημάς πολύ πλείο- 
νας, όπως άποδείξη ότι συμφωνεί πληρέστατα μεθ’ ημών.

Ουδέ περιορίζεται είς τούτο μόνον ή μεταξύ ήμών καί 
τού ήμετέρου έπικριτού συμφωνία. Οδτος τώ ίν τ ι έξεγεί- 
ρεται πλειστάκις έν τή διατριβή ταυτη, όπως καί έν άλλαις 
προγενεστέραις, κατά „τών ταράχτρων, τών αντοχειροτονή- 
των μαγείρων“, κατά παντός όστις „όπως μαθητής γράφων 
θέμα“ εισάγει καί έφαρμόζει είς τόν γραπτόν λόγον του 
πάντα τά παραγγέλματα τής αρχαίας γραμματικής“, καί 
έτι μάλλον κατά τών λησμονουντων, „οτι ή γραφόμενη σή
μερον γλώσσα εχει ήδη προσλάβει εν το ϊς πλείστοις συμ
πα γή  τινα τύπον , ον πρώτει. νά τηρώ μεν, σφόδρα δέ 
άμαρτάνομεν παραβλέποντες οτι φράσεις, οΐαι Χψζον- 
ται, διεσκεδάζοντο, δέον νά ή, νενιχηκότες χτλ. είναι βλα
βεροί ώς άντιβαίνονσαι πρός τόν χαρακτήρα τής γλώσ
σης*)“ Συγχαίροντες όλοψόχως τόν κ. Χατζιδάκην διά τά  
χρυσά του ταύτα έπη, έν μόνον πράγμα Ιρωτώμεν αυτόν, 
τί ζητούσι ταύτα έν διατριβή, τής οποίας κυριώτατος σκο-

“) Βλ. ,,Μελειην έπί τής Ν. Ελληνικής“  ύπ ί Γ . Χατζι3ά/.η σελ. 93.
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χός όμολογείται ή άνύμνησις τής γλωσσικής σοφίας τού κ. 
Κόντου; Είς τίνα δέ άλλην πλήν τών άνωτέρω κατηγοριών 
„τών ταράκτρων, τών αύτοχειροτονήτων μαγείρων, τών 8·ε- 
ματογράφων καί περιφρονητών τού ήδη συμπαγούς χαρακτή- 
ρος τού γραφομένου ήμών λόγου“ δόναται νά καταταχδ·ή ό 
άνήρ, ό άζ’ άρχής έως τέλους τών Γλωσσικών αυτού παρα
τηρήσεων ούδέν άλλο συνιστών καί διδάσκων ή ότι πρέπει 
νά κλίνο>μεν καί νά συντάσσωμεν άπαραλλακτως όπως παρ 
Άττικοΐς, όσα κατ’ ανάγκην παραλαμβάνομεν έκ τής αρ
χαίας γλώσσης; Ό  άποκαλών απαίδευτους, αγελαίους καί 
άλογιστοτάτους τον Θεοτόκην, τόν Οίκονόμον, τόν Άσώπιον, 
τόν Βερναρδάκην καί πάντα άλλον τολμώντα νά μεταβάλη 
κατά Ιν ιώτα ή μίαν κεραίαν τούς αττικούς τύπους, όπως 
τούς προσαρμόση πρός τόν σήμερον γραπτόν λόγον; Ό  πε- 
ριφρονών καί παραγνωρίζων τόν „συμπαγή ήδη χαρακτήρα“ 
τού λόγου τούτου, ού μόνον μέχρι χρήσεως μονολεκτικών 
μελλόντων καί παρακειμένων, άλλά καί μέχρι συγκολλήσεως 
μετά τού ίέά καί τού να  τού ,,σεμνόν“ μέσου αορίστου; 
Άλλ’ ίσως ήθελέ τις υποθέση ότι έκ τίνος ίδιοτροπίας έξή- 
ρεσεν ό κ. Χατζιδάκης τούς ναυτιώδεις τούτους μέσους ή 
μάλλον κοντείους τύπους έκ τού καταλόγου τών κατά τήν 
γνώμην του ασυμβιβάστων πρός „τόν συμπαγή /δ η  χαρα
κτήρα τού γραπτού ήμών λόγου“. Ούδαμώς· άλλά τούτους 
πρό πάντων ρητώς καί ώρισμένως καταδικάζει καί άπό τής 
χρήσεως τούτων άποτρέπει τούς γράφοντας νεοελληνιστί'·6). 
Οΰτο) λοιπόν παριστάμεθα είς τό άλλόκοτον 0·έαμα ανθρώ
που άφ’ ενός μέν άποδοκιμάζοντος καί υβρίζοντος τούς όμό- 
φρονας αύτιΐ>, άφ’ ετέρου δέ έκδ·ειάζοντος την ορδ·οφροσύνην 
τού φρονοΰντος ακριβώς τά  έναντία. Τούς μέν μέσους άο- 
ρίστους πρέπει νά 8·εωρώμεν ώς υπό πάσαν έχοψιν άχοβλη- 
τους καί καταδικαστέους, άλλά καί τόν συνιστώντα τήν πα
ραδοχήν αυτών κ. Κόντον ώς τόν μόνον κατάλληλον νά 
γνωμοδότη περί γλώσσης.

'Ο  μέν κ. Κόντος δικαιούται πληρέστατα ν’ άποκαλή 
άγραμμάτους, κακοδαίμονας, αγελαίους καί βοσκηματώδεις 
πάντας τούς συμμεριζομενους τάς γνώμας τού κ. Χατζιδάκη, 
είς τούτους ομως απαγορεύεται νά έλέγξωσι γνώμην τινά 
τού κ. Κόντου έπί ποινή βαρυτάτου επιτιμίου παρ’ αύτού 
τούτου τού κ. Χατζιδάκη, όν ήθελέ τις υποδέσει διεκδι- 
κούντα τό άποκλειστικόν χρονόμιον να κηρυττη άτοπα όσα 
συνιστά ό κ. Κόντος, χωρίς νά ολιγοστεύη έκ τούτου τό πα- 

' ράπαν ό ανεπιφύλακτος αύτού θαυμασμός πρός τήν σοφίαν 
τού άνδρός. Τήν τοιαύτην σοφίαν καί γλωσσικήν δεινότητα 
τού κ. Κόντου πρέπει λοιπόν νά 8·εωρήσωμεν ώς όλως άσχε
τον πρός όσα διδάσκει ό κ. Κόντος περί γλώσσης, άφού δύ- 
ναται νά συνδυασδ·ή ή καταδίκη τούτων μετά τής συστά- 
σεως τού διδασκάλου, καθ’ όν περίπου τρόπον συνδυάζονται 
χάριν ψήφων καί συνιστώσιν άλλήλους είς τούς συμπολίτας 
των οί άντίθετα φρονούντες υποψήφιοι κατά τάς βουλευτι- 
κάς έχλογάς. Τό κατ’ έμέ εξομολογούμαι ταπεινώς, ότι ό 
μικτός ουτος συνδυασμός αποδοκιμασίας καί θαυμασμού 
υπερβαίνει τά  όρια τής καταλήψεώς μου. Προς διαλευκαν- 
σιν τού ζητήματος τού θαυμασμού τού κ. Κοντού παρά τού 
κ. Χατζιδάκη απαιτούνται, ώς ήκουσα, ειδικαί καί όλως 
άσχετοι πρός ττν γλωσσολογίαν γνώσεις, ών έντελώς στε
ρούμαι. Έ ν  τοιαύτη διατελών άγνοία περιορίζομαι νά πα
ρατηρήσω, ότι ο άξιότιμος κ. Χατζιδάκης, ό συνιστών τόν

*) Βλ. Τ τν  πρό έτους κκταχωρω&εΤσαν έν τή „Ε σ τία “ διατριβήν 
του κ. Χατζιδάκη καί ττν  „Μελέτην του έπί τής Ν. Ελληνικής“ έν&α 
άνωτέρω.

σεβασμόν πρός τόν ίδ η  „συμπαγή χαρακτήρα τού γραπτού 
ήμών λόγου“, ό μετά λύπης παρατηροϊν ότι ό σήμερον „κα
θαρισμός, ώς λέγεται, τής γλώσσης φέρει είς εντελή χωρι
σμόν άπό τής λαλουμένης καί τού πολλού έδ·νους“, ό άπο- 
δοκιμάζων τά  νενικηιότες, τά  δέον νά ή  καί τά  τοιαύτα, 
ό-ρητώς άπαγορεύων „τήν χρήσιν τής άπαρεμφάτου, τών 
μονολεκτικών μελλόντων, τών παρακειμένων καί τών μέσων 
αορίστων“, καί μετά πάσας τάς συστάσεις, τάς άποδοκψ.α- 
σίας καί απαγορεύσεις ταύτας έμφανιζόμενος εκάστοτε είς 
τήν δημοσιότητα ώς θαυμαστής, απολογητής, υποτακτικός 
καί πρωτοπαλήκαρον τού κ. Κόντου, πράττει όμοιόν τ ι ώς 
εί άπεκήρυττε τό τρισύνθετον καί συγχρόνως έκηρυττετο έν
θερμος οπαδός τού Μακράκη.

“Οπως τής έξηγήσεως τών άνωτέρω δυσεξηγήτων ουτω 
κρίνω πρέπον νά παραιτηθώ καί ττς  άνασκευτς τών άπ’ άρ
χής εως τέλους τής διατριβής τούτης αντιφάσεων καί άλλο- 
κότων ισχυρισμών. Τί τω όντι ν’ άπαντήσγι τις είς τόν απα
θώς ίσχυριζόμενον ότι ούδεμία υπάρχει διαφορά μεταξύ τού 
γραπτού λόγου του κ. Κόντου καί ήμών τών έπικριτών αυ
τού; Τ ί δέ νά είπη περί τού συναγελασμού τού σοφού κ. 
Κόντου μετά τού Κορατ, τού Άσωπίου καί τών λογίων άν- 
δρών, ούς άπεκώρυξεν ουτος υ>ς „αγελαίους“, καί τ ί περί τής 
προθυμίας, μεθ’ ής ό άξιότιμος κ. Χατζιδάκης αναλαμβάνει 
νά διδάξη „τούς άγνοοϋντας τούτο κκ. Ροΐδην καί . . . Βερ
ναρδάκην' ότι ή φράσις αστείος έσήμαινε τό πάλαι τό ίδιον 
τών άστών όπως παρά Λατίνοις τό urbanus; Ού μόνον δέ 
της ελληνικής καί τής λατινίδος, άλλά καί τής γαλλικής 
παρέχει προθόμως μαδήματα, διδάσκων ώς τ ι άνεπίδεκτον 
άμφισβητήσεως ότι τό mouchoir παράγεται έκ τού mucus, 
ένω περί τούτου τρεϊς ύπάρχουσι γνώμαι καί τρεις προτεί- 
νονται τής λέξεως έτυμολογίαι, ή έκ του λατινοβαρβάρου 
mucaro, ή έκ τού λατινικού mungere (σπογγίζω) καί ή έκ 
τού mouche (μυΐα), διότι έν άρχή τά  mouchoirs έχρησίμευον 
κυρίως πρός προφύλαξιν τού τραχήλου καί τού στήθους τών 
γυναικών άπό τάς μυίας.

Πρός διάκρισιν μάλιστα τών τοιουτων μανδιλίων άπό 
τών χρησιμευόντων είς άπόμαξιν τής ρινός τά  τελευταία 
ταύτα έκαλοϋντο moucheriez, ήτοι διά λέξεως ακριβώς άντι- 
στοιχουσης πρός τό υμέτερον ρινόμακτρον και έξοστρακισθεί- 
σης έπειτα έκ τής γαλλικής δ ι αυτούς έκείνους τούς λό
γους, δ ί  ους έδ·εωρούμεν καί ημείς τό άηδές ρινό-μακτρον 
δυνάμενον νά μεταβληδή διά τής αύτ?ς έγχειρήσεως τής 
ρινός είς άπλούν μόκτρον, άμέτοχον αηδίας καί επιτήδειον 
πρός πάσαν χρήσιν. Αύτό λοιπόν έκέϊνο τό όποιον κατά τόν 
ήμέτερον έπικριτήν ,,ούδείς ποτε έφαντάσθη πλήν ήμών, 
όπως είπωμεν ψυχράν ευφυολογίαν“, έτυχεν ου μόνον νά φαν- 
τασθώσιν, άλλά καί νά πράξωσιν οί Γάλλοι από πολλού. 
Τό μόνον όπερ δέν ήδύνατό τις νά φαντασθή εΤναι ή ευδαι
μονική αυταρέσκεια μεθ·’ ής 6 άξιότιμος κ. Χατζιδάκης 
γλωσσολογεΐ ,,άπίκο" περί παντός πράγματος καί πρό πάν
των περί τών όσα δέν γνωρίζει. Άλλά ταύτα είναι μικρά 
παραβαλλόμενα πρός άλλους τινάς ισχυρισμούς, ών υπερβαί
νει τά  όρια τού πιστευτού ή άστειότης. Τοιούτοι βεβαίως 
είναι: „ότι όμιλών ό κ. Ροΐδης περί τ τ ς  άνεπιτηδειότητος 
τής καθαρευοϋσης γλώσσης, πρός εκφρασιν αισθήματος ή 
διέγερσιν πάθους θά είχε κατά μέγιστον μέρος δίκαιον άν 
έπρόκειτο περί ποιητικού λόγου καί ουχί περί πεζογραφίας“. 
'Ο  ταύτα άναγινώσκων πρέπει κατ’ άνάγκην νά συμπεράνη 
ή ότι, κατά τήν γνώμην τού κ. Χατζιδάκη, τό αισ8·ημα καί 
τό πάθος εΤναι πράγματα όλως ξένα τού πεζού λόγου, προ-
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(ορισμένου ίσως είς συγγραφήν μόνον διατριβών επί ' ύφηγε- 
σία, ή ότί.έν μέν τώ έμμέτρω λόγω είναι' αδύνατος, έν δε 
τω πεζω δυνατός ό συμβιβασμός του αισθήματος καί του πά- 
θ·ους μετά της χρήσεως των μέσο>ν αορίστων καί των άλλων 
κοντέίων τνετνιν. Άνταξία τής ανωτέρω κατά την αστειό
τητα είναι καί ή απόφανσις: „ότι ούδεμία φιλολογία μαρ
τυρεί την κοινήν χρήσιν της δημοτικής ημών γλώσσης, διά 
τον λόγον ότι: τα  έργα των Κρητων ναι τα  δημοτικά  
ρσματα περιέχονσι μόνον μέρη τινά  αντής“. Πρέπει άρα 
εκ τούτου να υποθέσωμεν ότι, όπως 8-εωρηθ-ώσι τά  άσματα 
ταυ'τα μαρτύρουντα την κοινήν χρήσιν της δημοτικής έπρεπε 
νά περιέχώσιν ανελλιπώς πάσας τάς έν χρησει παρα τω λαω 
λέξεις; Άλλα τότε ουδέ του 'Ομήρου τα  έπη δόναταί τις 
νά&εωρήση ώς 
■μαρτυρουντα 
την χρήσιν τής- 
άρχαίάς-κοινής- 
γλώσσης των 
Ελλήνων,άφοΰ 
Ακί από τούτων 
¿λλείπει ‘ πλη- 
. δ-ός' λέξεων 
παγκοίνων βε
βαίως παρά τόΐς' 
συγχρόνοις, έκ
τος μόνον αν'
‘..ύποθ'έσώμεν' 
οτι ούτε άλε- 
«τορΐδας ή ώά 
'· εΤχον, ούτε 
Ίσπόγγιζόν με
τά .το - νίψιμον 
•τάςχεΐρας,ούτε '
•άπώνύχίζοντο 
ούτε έκτενίζον- 
τ ο ; ουτε τούτο 
:μή'πράττοντες 
έφθ-ειρίων οί 
σύγχρονοι τού 

-'Ομήρου, . τού 
'ουδέν λέγοντος 
ίπερί' μαχαίρι-' 
δίων, ψαλίδών, μάκτρων, κτενίων η όχληρών εντόμων. 
Ά ν δέ τ ις ' άναλογισθ-ή ότι ή δημοίδης ημών ποίησις ουτε 
έπική εΐναί ούτε διδακτική, αλλά λυρική, ή ένστασις ότι 

"περιέχει „μόνον μέρη τής δημοτικής γλώσσης“ καταντά έτι 
-.μάλλον αστεία.' Έ κ  τούτων βλέπετε, δτι άν κα&αρεύη ή πραγ-
■ ματεία του κ. ύφηγητού από χάσης ,,έζητημένης ευφυολο- 
■γίας“,. άφθ-ονέί άφ’ ετέρου έν αυτή ή άζήτητος άστειότης· 
' άν δέ χαραδέχό-ώμεν τήν γνώμην του, καθ’ ήν είναι άκα- 
• τάλληλΟι νά συζητώσι σπούδαίως οί ,,έκ προ&έσεως εόφυο- 
- λόγοι“, πρέπει τότε να ύποδέσωμ.εν καταλλήλους προς τούτο 
'.μόνους τους ακουσίους γελωτοποιούς. Το τοιούτο ακούσιον 
.κωμικόν άλας τού κ. έπικριτοΰ διαπρέπει πρό πάντων εν τω 
Γέπιλογω τής-διατριβής αυτού, όπου, στηριζόμενος έπί τή 
•παρ’-'ήμΐν συγχυ.ίτει-ύπό το δνομα φιλολογίας δύο όλως δια-
φόρων πραγμάτων, τής philologie καί τής littérature, ίσχυ- 

!,^ίζετ«ι:-ότί- μόνοι, αρμόδιοι ν’ άποφαίνωνται περί γλώσσης 
' ζωντανής -είναι οί philologues, ήτοι οί έργον έχοντες ν’ άνα-
■ τεμνώόι τάς νεκράςώ Είς τούτους 8-εωρεΐ άνηκούσας δικαιω-

ματικώς καί άποκλειστικώς πάσας τής μελλούσης Έλλην. 
Ακαδημίας τάς έδρας, λησμονών ότι ουδέ εις υπάρχει φιλό
λογος έν τή γαλλική, άλλα μόνον συγγραφείς, ποιηταί, ρή
τορες, μυθ-ιστοριογράφοι, δημοσιογράφοι, ιεροκήρυκες, δρα- 
ματοποιοί καί πάντες οί διαπρέποντες έν τή  χρήσει τού λό
γου ώς οργάνου παραστάσεως αίσθ-ημάτων καί ίδεών. Ου
δόλως λησμονούμεν τάς'ιδιαιτέρας τής γλώσσης ημών περι
στάσεις καί τας καταναγκαστικάς αυτής σχέσεις πρός τό 
πτώμα τής μητρο'ς της, Ιξ ών καθίσταται παρ’ ήμΐν χρή
σιμος καί ή ανμπραξις τούν νεκροσκόπων.. Τούτων, περιο- 
ριζομένων έν άλλη τινί ταπεινότερα συναγωγή, οία παρά 
τοΐς Γάλλοις ή ’Ακαδημία τών ’Επιγραφών, δύναται έν 
ανάγκη να ζητήται ή γνώμη παρά της Ελληνικής Ακαδη

μίας, ως κατα
φεύγει πολλά- 
κις“ ό προϊστά
μενος εις τας 
είδικάς γνώσεις 
τών υποτακτι
κών αυτού. Τό 
δικαίωμα όμως 
τής ανεκκλή
του άποφάσεως 
ανήκει εις μό
νον τους έργον 
έχοντας νά έχ- 
φράζωσινίδέας, 
διότι μόνον ου- 
τοιδύνανταιέ.κ 
τού καθ’ έκά- 
στην προς τού
το άγώνος νά 
διδαχθ-ώσι τί- 
νες είναι αί έκ- 
φραστικαί της 
γλώσσης άνάγ- 
και καί τίνα 
έχουσιν αξίαν 
τά  πρός θερα
πείαν αυτών 
προτεινόμενα 

μέσα. Άν ή
Έ λλας δέν έχη σήμερον συγγράφεις, έκ τούτου έπετάι μό
νον ότι ούδ’ Ακαδημίαν δύναται νά έχη, ουχί όμως καί ότι 
δύναται ν’ άντικατασταθ-ώσιν έν αυτή οί συγγραφείς -διά 
γραμματοδιδασκάλων, ών ή ένδεια κρίσεως ενδέχεται νά 
προβτ μέχρις άποπείρας νεκραναστάσεως τού μέσου άορίστου, 
διά τόν λόγον ότι μόνος ουτος εΤναι „σεμνός“. Άλλ’ όπως 
τό έπίθ-ετον „αστείος“, οίίτω καί τό „σεμνός“ μεταχειρίζε
ται ίσως ό κ. Κόντος καθ·’ τν είχε σημασίαν παρά τοΐς άρ- 
χαίοις, οίτινες ώνόμαζον „σεμνός“ τάς Έριννύας, ών ή μόνη 
0·έα ήρκει όπως προκαλέση άωρους τοκετούς.

Ουδέν άλλο . εχομεν ήδη νά προσθ-έσωμεν είμή συμβου
λήν τινα πρ’ός τόν άξιότιμον κ. Χατζιδάκην, -τής οποίας 
δύσκολον φαίνεται ήμΐν ν’ άμφισβητηθή παρ’ αυτού ή ανάγκη 
καί ή χρησιμότης. Είναι δέ αυτη ή έξης, ή νά περιορίζεται 
έπικρίνων εις αορίστους μόνον μομφάς, ή να καταβάλη κατά 
τ ι περισσοτέραν προσοχήν όταν κρίνη πρέπον νά προβή είς 
μάλλον ώρισμένας. Οΰτω λ. χ. κατηγορεί ήμας έπί άνελ- 
ληνισμω, ώς γράφοντας τήν άηδεστάτην άληθ-ώς φράσιν

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. Εΐκών τού Κάουλμπαχ 
Κατά φωτογραφίαν τον Βράκ καί Φέχνερ εν Βερολίνο),
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,,σχών της τιμής“, καί έπί άντιφάσει, ως μεταχειρισθέντας 
τό  άρχαιοπινές έπίρρημα ,,ήσυχη“. ’Αληθέστατου είναι δτι 
άμφότερα ταύτα περιέχονται !ν τω ήμετέρω προλόγω, άλλα 
άμφότερα μεταξύ μηνίσκων*). Καί τό μεν ,,σχών τής τιμής“ 
παρατίθεται μετ’ άλλων τεράτω ν ώς δείγμα ,,της μολννοί- 
σηζ *ον σήμερον γραπτόν λόγον αίσχίστης κοπρολογίας“ 
(Προλ. <τελ. 20), τό δέ „ήσυχη“ περιέχεται έν ρητώ τής Γρα
φής. Ουτω λοιπόν ό αξιότιμος κ. Χατζιδάκης ¿θεώρησε 
πρέπον και θεμιτόν νά μέ παραστήση άσπαζόμενον αυτά 
έ κείνα τά  όποία ονομάζω „κοπρολογίαν“ καί νά μέ μεμφθή 
ώς μή διορθώσαντα κατά τά ς  περί γλώσσης Ιδέας μου τό 
κείμενον τής 'Αγίας Γραφής! Δύσκολον ήτο νά δοθή είς

*) Βλέπε Κλειοΐίς σε),ίο. 115, σ τμ , α'., στίχ. 8  καί 15, κάτω&εν.

Ιπικρινόμενον λαμπρότερα ταύτης ευκαιρία ν απασβολώση 
τον έπικριτήν λάλων περί ηθικής, ήθικότητος, αίδούς κα\ 
καλής πίστεως έν τη  συζητήσει. Ά λλ’ έγώ ουτε φιλέκδικος 
είμαι οδτε αγαπώ την χονδρολογίαν.

Τά ανωτέρω πιστεύω άρκου'ντα όπως πείσωσι πάντας, 
δτι πάσα σοβαρωτέρα χρός τον επικριτήν μου συζήτησις 
αποβαίνει απολύτως αδύνατος διά τούς έξης δύο λόγους, 
δτι τό μέν γενικώτερον ζήτημα του μή δι/ασμού τής προ
σοχές μεταξύ του τύπου καί τής σημασίας των λέξεων εί
μαι ανίκανος νά καταστήσω «υτω καταληπτόν, περί δέ του 
ζητήματος των κοντείων τύπων ο' αξιότιμος κ. Χατζιδάκης, 
καίτοι άνασκευάζων έμέ καί θαυμάζων τον κ. Κόντον, είναι 
Ιν τούτοις πληρέστατα σύμφωνος χρός έμέ καί ¿σύμφωνος 
χρός τόν κ. Κόντον.

------------ ·=5ΐ£§&·®4^-------------

0 ΜΥΘΟΣ  Τ Ο Υ  Α Δ Ε Λ Β Ε Ρ Τ Ο Υ .
{τ(λος).

Ή  μόνη λοιπόν ασχολία των πνευματικών του δυνά
μεων ήτον ήδη νά έξερευνήση την σημασίαν τού σημείου 
τούτου, προςεπάδτι δε νά κατορθώση τούτο διά παντός τρό
που καί άκαμάτως, ώςτε δεν ήδύνατο πλέον ν’ άπακοιμηθή. 
Καί έφαίνετο μέν είς αυτόν ακόμη δύςκολος η έπιτυχία, 
αλλά δεν άπηλπίσθη καί έκλαιεν έκ τής μεγάλης του ψυχι
κής ταραχής.

Νύκτα τινά όμως, άφ’ ού ώνειρεύθη πάλιν τάν θαυμα- 
σίαν έκείνην μορφήν καί ατενώς προςέβλεψεν αυτήν, ώς 
αστραπή έπήλθεν είς τόν νουν του ίδέα τις· έξήγαγε ταχέως 
τόν δακτύλιον καί είς τό άμυδρόν φως του πολικού άστέ- 
ρος, άναλάμψαντος ήδη περισσότερον, άνέγνω εύχερώς καί 
ταχέως την λέξιν Θ Ε Α Ε ΙΝ .

— Θελειν λοιπόν;
Έ στω , τό θέλω! ανέκραξε μεγαλοφώνως καί έν όργή 

άνεπήδησεν έκ τού έδάφους, καί οί δεσμοί τού πάγου, οί 
τέως κρατούντες αυτόν, διερράγησαν Ιν άκαρεί καί ευκόλως 
ώς νήματα αράχνης. — Έ δραξε τήν οδοιπορικήν του ράβδον, 
ήν ό πάγος επίσης ευκόλως άφήκεν έλευ&έραν. — νΗδή έξ 
ανατολών ήρχισε νά ύψόνεται ό ήλιος καί δ ι  «ίματοβαφούς 
φωτός περιέχυσε τους τοίχους τής παγεράς Ικείνης ειρκτής. 
Έ θηκε τόν δακτύλιον είς τόν λιχανόν τής δεξιάς του, ύψωσε 
τήν πυγμήν καί προύχώρησε χρός τόν ανατολικόν τοίχον 
καί επάταξεν αυτόν, μετά βροντώδους δέ κρότου διερράγη 
καί κατέπεσε τό έκ πάγου οίκοδόμημα καί μετεβλήθη περί 
αυτόν είς Ιρείπια. Ουτω λοιπόν Ιστη Ικεί καί παρετήρησεν 
άπαξ έτι τά  σημεία της μακράς του αίσχύνης, καί ουτε 
Ικλαυσεν ουτε έγέλασεν, άλλ’ έμεινε σοβαρός καί ατάραχος 
καί έτοιμος, έχων έρωτα είς την καρδίαν καί ρώμην είς τά 
μέλη του, ν’ άκολουθήση τήν σκοπουμένην οδοιπορίαν.

Ό  δε ήλιος Ικπέμπων φλόγας ύψώθη εις τό στερέωμα 
καί Ιγένετο μεσημβρία, αίφνης δέ πρό των βλεμμάτων του 
Ιτάκησαν τά  διεσπαρμένα Ιρείπια τού παγερού φρουρίου. Τότε 
άκατάσχετον περιεκύκλωσε τόν Άδελβέρτην τό ρεύμα τού 
ζώντος υδατος, καί πρό αυτού έξετά&η απέραντος καί τρι
κυμιώδης θάλασσα, τά  δέ κύκλω άνορθούμενα κύματα έφαί- 
νοντο Ικμανέντα κατ’ αυτού καί θέλοντα ν’ άπορροφήσωσιν 
αυτόν. — Έ κ  τής θαλάσσης ήγέρθη καταιγίς καί λαίλαψ 
καί θύελλα καί άνεμοι, αντιθέτως συγκρουόμενοι καί συσσω-

ρεύσαντες έπί τής κεφαλής του πάντα τά  νέφη. Έ ν  μέσω 
των φοβερών τούτων στοιχείων ίστατο αυτός μόνος.

Ό  άνεμος έπνευσε κατ’ αυτού, όπως τόν ρίψη κατά 
γης — άλλ’ αυτός ΐστατο σταθερός — καί μόνον μετά των 
Ινδυμάτων του έπαιζεν ή θύελλα· 6 μυστηριώδης δμως βό
στρυχος, όν Ιφύλασσεν εν τω στήθει του, άφηρπάγη καί ό 
άνεμος άπώθησεν αυτόν έπί των κυμάτων. Αφοβος όμως 
ό Άδελβέρτης έρρίφθη είς τά  κύματα καί ιδού, τά  κύματα 
κατεπραΰνθησαν, ή θάλασσα Εσοπεδώ&η, αί καταιγίδες κα
τέπαυσαν καί μόνον ελαφρά τις πνοή ανέμου τόν ώθει πρός 
τόν χαρασυρόμενον βόστρυχον, όν άκαμάτως κατεδίωκε καί 
προςεπάθει νά φθάση. Εν τούτοις έκ τού μελαγχρόου τού
του βοστρύχου άνέθαλε πρό των όφθαλμούν του αυτή ή έξ 
άμβροσίας μορφή τής μυστηριώδους γυναικός, ήτις σχεδόν 
ίπταμένη καί μή έγγίζουσα διά των ποδούν τά  κύματα 
έσπευδε μακράν του άγωνιζομένου νά τήν φθάση, οδηγούσα 
τήν καταδίωξίν του ότέ μεν πρός βορράν, ότέ δέ. πρός νό
τον, άλλοτε πρός άνατολάς καί άλλοτε πρός δυσμάς.

Τοιουτοτρόπως περιεπλανήθη έπί μακρόν, άλλ’ Ιπί τέ- 
ά.ους ή ώρα παρήλθεν, ό ήλιος ευρίσκετε πρός νότον, πρός 
βορράν έλαμπε σοβαρός καί φωτεινός 6 πολικός άστήρ, ή 
ροδοδάκτυλος ήώς έφεγγοβόλει έξ άνατολών καί έκ δύσμών 
Ιχύνοντο αί φλόγες τής έσπέρας. Οί αστέρες διετάσσοντο 
έπί τού στερεώματος σχηματίζοντες θαυμάσιους ομίλους· 
κυανούς ήτον ό αήρ καί κυανά τά  δδατα, ών ό άφρός ήτο 
ρόδα καί πενθ'ηρά άνθη.

Μετά άμετρον τέλος καί μακράν καί Ιπίμονον πορείαν 
είδε τήν διαφανή καί πτερόεσσαν μορφήν θέτουσαν τόν πόδα 
έπι γης ορεινής, κείμενης μεταξύ βορρά καί νότου, έστρεφε 
δέ ήδη καί τόν προςέβλεχε συχνότερον καί μετά παραδοξο- 
τέρων βλεμμάτων. Αυτός δέ έτι μάλλον Ινέτεινε τάς δυ
νάμεις του καί έρρωμένως Ιπάτασσε νηχόμενος τό υδωρ, έν 
ω ή είκών τής θείας γυναικός άνήρχετο τήν άκτήν πρός τό 
όρος. Καί ό Άδελβέρτης Ιφθασεν είς τήν ξηράν καί ήρχισε 
τρέχων πρός τό όρος, καταδιώκων πάντοτε τό ου’ράνιον πλά
σμα. ’Όπισθεν αύτού τνωρθώ&ησαν τά  κύματα καί κατε- 
δίωκον αυτόν κατά πόδας, θορυβούντα ύπό τήν πτέρναν του, 
μετά παραπόνων καί άπειλών. Αλλ’ αυτός μόνον έμπροσθεν 
του έβλεπε πρός τόν άτμώδη σκοπόν. Ουτος έφερεν αυτόν
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είς κοιλάδα τινά, ήτις όλονέν έστενούτο πρό αυτού καί ής 
οί απόκρημνοι βράχοι άνταπέδιδον τόν φοβερόν κρότον των 
άνερχομένων ύδάτων. Ή  κοιλάς αυτη έπερατούτο είς τινα 
βραχώδη χαράδραν, είς την εϊςοδον τής οποίας έστάθη. Κα- 
ταδιωκόμενος ύπό τής θαλάσσης είςεχωρησεν είς τήν στε
νήν ταυτην πύλην καί εύρέθη διά μιας είς υπόγειον καί σκο
τεινόν διάδρομον, δπου ούδείς πλέον κρότος έφθανεν είς τάς 
άκοάς του.

Έ π ί μακρόν έξηκολουθει προχωρούν είς τήν στενήν ταύ- 
την άτραπόν καί έν τω σκότει άνεζήτει Ιπιμόνως τήν έξ
οδον. Ή δη  τό έδαφος ήρχισε νά κλίνη πρός τά  κάτω, καί 
ώδήγει αυτόν πάντοτε βαθότερον, ώςτε έφαίνετο ότι έμελλε 
νά κατελθη είς άτελεότητον βάθος.

Τοιουτοτρόπως κατήλ&ε πολύ βαθέως, δτε μακρόθεν 
είς τόν αδιαπέραστου ζόφον έφάνη λάμψις τις· τότε ήρχισαν 
νά εύρύνωνται οί τοίχοι των βράχων, ελαφρώς δ ’ έκινεΐτο 
ό άήρ έκ μακρό&εν άκαυομένων ασμάτων ήρχισε ν’ άναπνέη 
έλευ&ερώτερον καί έπετάχυνε τό βήμα, πάντοτε πρός τά 
έμπρός είςχωρών· τά  πάντα πρό αύτού έγίνοντο όλονέν φω
τεινότερα καί ευκρινέστερου ήκούοντο οί ήχοι, διά νά φθάση 
όμως είς τήν πηγήν τού κέντρου Ιπρεπεν άκόμη πολύ νά 
όδοιπορήση, λίαν βαθέως άκόμη νά κατέλθη.

Τότε είδε θαυμασίας μορφάς! Είς τους άπεράντους 
καί υπογείους έκείνους θόλους ήσαν αναρίθμητοι ίστοί, είς 
έκαστον των όποιων δύο δμοιαι πρός άλλήλας μορφαί 6'φαι- 
νου άνταγωνιζόμεναι. Έ ν  μόνου διακριτικόν σημείου εΐχον 
αί μέν έφερον έπί τής κεφαλής λάμποντας άνθρακας, αί δέ 
αντίπαλοι αυτών σιδηρά στέμματα, οσάκις δέ ή δύναμις 
των πρώτων ύπερενίκα έπετείνετο συγχρόνως καί ή  λάμψις 
τού λίΟΌυ, όν έφερον μόνον δ ’ έκ των λίθων τούτων προ- 
ήρχετο τό φως τής μυθοίδους ταύτης χώρας.

Αμέσως ομοις άνεγνώρισε τάς είς τόν πλησιέστατον 
αύτω ιστόν κα&ημενας, διότι άπασαι ήσαν ώς καί ή θαυμα- 
σία έκείνη γυνή μελανείμονες καί κατηφείς καί ή μέλαινα

κόμη κατέπιπτευ από τού φωτοβολούντος μετώπου μέχρι 
τής οσφύος. Καί ή μέν έφερε τόν λάμποντα άνθρακα, ή δέ 
τό σιδηρούν στέμμα· άμφότεραι προςήλωσαν έπ’ αύτού σκυ- 
θρωπώς τά  βλέμματα, αδτη μέν δ ι αύτών φως, έκείνη δέ 
ζόφον έκπέμπουσα, έπάλαιον δ ’ έναγωνίως καί δφαινον 
έπλησίασε περισσότερον είς τόν ίστόν καί είδε τό ύφασμα, 
δπερ δφαινον, — ήτον ή ζωή του.

■— Σάς άνεγνώρισα, ώ πνεύματα τού πεπρωμένου μου, 
άνεφοίνησεν ό Άδελβέρτης, σέ, οι φωτοβόλε άν&ραξ τής ίδιας 
μου δυνάμεως, καί σέ τήν άντίπραξιν των εξωτερικών τού 
κόσμου δυνάμεων· σύ όμως, ο> λαμπρέ άνθραξ, θά  νικήσης 
έπί τέλους!

Μόλις έπρόφερε τους λόγους τούτους καί ήκουσε τήν 
έξης άχόκρισιυ. — Ίδ έ  πρός τά  άνωΐ Καί είδε τά  εξής.

Έ ν  τω μέσω τού χώρου καί έπί θρόνου υψηλού έκά- 
θητο μετ’ απερίγραπτου μεγαλοπρεπείας εις γέρων ' · έπί 
τού μετώπου του έφερε τό όνομά του — ΑΝΑΓΚΗ. ’Έ ν
δυμά του ήτον ό άστερόεις ούρανός, έν τή  αριστερά Ικρά- 
τει λύραν καί διά τής δεξιάς χειρός έκρουε τάς χορδάς, δθευ 
έξεπέμποντο αίώνιαι άρμονίαι. 'Οσάκις δ ’ έπραττε τούτο, οί 
αστέρες τού ένδύματός του διετάσσοντο κατά τους τόνους, 
οπως δέ διετάσσοντο οί αστέρες, ουτω καί ό άγων τών ύφαι- 
νουσών γυναικών έπετείνετο έτι μάλλον. Αί κινήσεις των, 
ή πτώσις καί ή άνύψωσις αυ’τών, τό ύφασμα καί τό φως, 
ό έξέπεμπον οί άνθρακες, όλα ταύτα ήσαν τόνοι προερχό
μενοι Ικ  τών χορδών τής λύρας του.

Έ π ί δέ τού βωμού πρό τού θρόνου τού γέροντος εΐδέν 
ό Αδελβέρτης τόν βόστρυχον τής κόμης του συνηνωμένον 
μετά τού άλλου Ικείνου βοστρύχου- έξήγαγε τόν δακτύλιον 
καί άνέγνω ήδη ¿1? αύτού — ΣΓΝΘΕΛΕΙΝ. Γονυπετής 
προςεκόνησε τόν θρόνον. — Τότε έξόπνησε καί εΐδεν ότι 
είχεν έστραμμένον τό πρόςωπον πρός τόν έξ άνατολών άνερ- 
χόμενον ήλιον.

( Έ κ  τ ό !ν  τ ο ΰ  Ο Ι ^ π ώ δ ο ) .

Α Π Ρ Ι Λ Ι Α Τ Ι Κ Η  Ν Υ Κ Τ Α .

Χρυσά δ_ιαμαντοκόλλητα τ’ αστέρια καμαρόνουν
καί ταίς γλυκειαις άκτίναις των ’ς τά  φύλλ’ άνακατόνουν,
πέφτ’ ή δροσούλα σταλακτή ’σαν τό μαργαριτάρι
κ’ ή πασχαλιά μοσχοβολά τής λεμονιάς ζευγάρι-
μέσ απ’ τά  φυλλοκάρδια των τά  λούλουδ’ ανασαίνουν
κ’ ή μυρωδιαίς των καί νεκρούς άκόμη άνασταίνουν.
Χαρά ’ς τον πού ’μπορεί νά ζή μέσ ’ς τούς άνθους τ’ ’Απρίλη 
κ’ εχει άγάπη ’ς τήν καρδιά κ’ έχει φιλιά ’ς τά  χείλη· 
χαρά ’ς έκεΐνον πού ’μπορεί ’ς άνθοστρωμένα μέρη 
τη λατρευτή άγάπη του κρατώντας άπ’ τό χέρι 
νά ξενυκτά ’ς τόν έρωτα, ’ς τά  χάδια, ’ς τά  φιλιά.

’Μιλεί σέ γλώσσ αγνώριστη ή τόση σιγαλιά 
καί άπαντα ’ς τά  λόγ_ια της τής νύκτας τ’ άηδονάκι, 
ταίς άσημένιαις του ματιαίς σκορπά τό φεγγαράκι, 
τ’ ’Απρίλη τό τριαντάφυλλο, αταίριαστο ’ς τό χρώμα, 
θαρρείς κ  Ικε?νο σού ’μιλεϊ, όμο_ιο μέ κόρης στόμα . . . 
’Σαν ρόδο άπριλιάτικο ανοίγει7 ή καρδιά μου 
καί βγάζει χίλιαις μυρωδιαίς τά  χ ίλ ια  αίσ&ήματά μου· 
τό ρόδο όπου γ ια  καρδιά τά  στήθη μου στολίζει 
γ ια  μ ια  ξανθοΰλα μοναχά ολόδροσο άν&ίζει 
γφά μ^ά ξανθοΰλα μοναχά σκορπά τή μυρωδιά.

Τόση άγάπη δεν χωρεΐ ’ς άλλη καμμιά καρδιά!
Αρχίζει άπό τά  στήθη μου καί φθάνει ’ς τά  ουράνια . . . 
Κ’ έκείνη πού αγάπησα θάχη τήν περιφάνεια 
ότι ’ς τόν κόσμο ’σάν αύτή δεν άγαπήθη κ ό  άλλη" 
τό νοιώθει πώς ’ς τά  δροσερά κ ι’ αγγελικά της κάλλη 
μ ιά  τέτοι’ αγάπη ’ταίριαζε, ατέλειωτη, μεγάλη.
Τ ’ αστέρι« ’μπρος ’ς τά  ’μάτια  της άπό ’ντροπή των

σβυοϋνται,
καί ή ματιαίς μας σμίγουνε κ ι’ αχόρταγα φιλιούνται 
καί ή καρδιά της ’ντροπαλά τόν έρωτα σκορπά.

Δεν θέλω περισσότερο αύτή νά μ’ άγαπα,
έχει καρδούλα τρυφερή, ολόδροση ή ξανθή μου
κ ι’ άν βάλη άγάπη πειά θερμή, όμοια μέ τά δική μου,
θά  μαραθή ’σάν λοόλουδο — οχι, δέν τήν άφίνω
νά καίγετ όπως καίγομαι, να σβύνη όπως σβυνω.
Είν’ ή καρδιά μου δυνατή κι’ άλλο_ιώτικα πλασμένη 
κ ι’ άντί γ ια  αιμα, πύρινο ποτάμι τήν διαβαίνει· 
καί χ ίλ ια  χρόνια Ιδώ ’ς τή γή τέτο ια  καρδιά κι’ άν ζήση 
δέν τήν άρκούν οσω ’μπορεί καί θέλει ν’ άγαπήση· 
γ ι’ αύτό θαρρώ αθάνατη θά ζή παντοτεινά . . .



232 ΚΛΕΙΩ.

Μ ιά τέτο ια  νύκτα τ ί  όνειρα κ’ έπιδυμιαίς γέννα! 
κάνει φτερά ή  μυρωδιά ή δροσοστολισμένη 
κ ι’ από τά  λουλουδα πετά και γύρω μου διαβαίνει, 
και εΐνε τόσφ ζωντανή πού λέ; πως δά  μιλήση . . . 
Γυρεύει κάποια ώμορφη νά τήν γλυκοφιλήση, 
ζητά γ_ιά κρίνο, κάτασπρο και άπαλό χεράκι, 
καί χείλη γ ια  τριαντάφυλλο νά πλανεδ'ή ’λιγάκι, 
γ ια τ  έφυγε άπό λούλουδο κα'ι λούλουδο γυρεύει- 
χαρά “ζ αυτήν ττν ώμορφη, δπου τήν άγναντευει 
κ ι’ άπλόνεται ή μάγισσα και τήν μοσχοφιλεΤ!

Έ λα , ξανδούλα μου γλυκεία, ξανδούλα μου καλή, 
τάστρα ’ψηλά ’ς τον ουρανό άμέτρηταις χιλιάδες 
τρεμουλιαστά δά  φέγγουνε του γάμου μας λαμπάδες, 
ή κάτασπραις τρ_ιανταφυλλια£ς ’ς τά  (5όδα φορτωμεναις,

ή πασχαλιαΐς κ’ ή λεμονιαίς ή μοσχομυρωμέναις, 
δσα λουλούδια άνδίσανε κα'ι δσα δε ν’ άνδίσουν 
λαχταριστά προσμένουνε νά σε μοσχομυρίσουν, 
καί ή βανίλια ολόδροση σέ καρτερεί κ ι’ αύττ.

ΕΤνε μ.ικρή ή καλύβα μ.ας, μικρή μά ζηλευτά-
τριγύρω της καμαρωτό άγιόκλημ’ ανεβαίνει,
κ’ ή ακακία,' ή χλωμή τ '  ’Απρίλη έρωμένη
έξω ’ς τά 8·ύρα φουντωτά κλωνάρια 9·έ ν’ άπλώση
μην τύχη κάποια άνέσπλαχνη νεράιδα κα'ι μάς νοιώση
κ’ έλδη ή ζηλιάρα μυστικά κι’ άρπάξη τά  φιλιά μας . . .
Έ λα , ξανδούλα μου γλυκεία — τά τόσα όνείρατά μας,
δσα ή αγάπη έστειλε και δσα δε νά στείλη,
’σάν μυρωδιαίς νά σκορπισδούν ’ς τη νύκτα τού ’Απρίλη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ.

τον Χριστόν του ©εου 
τον ουρανόν σημείου, καί. έλαβε χαρ’ 

αυτού παραγγελίαν νά 
ποιήση μίμημα του ση
μείου εκείνου καί νά με- 
ταχειρίζηται του λοιπού" 
αύτο ως άλέξημα, δη
λαδή ως σύμβολον προ- 
φυλακτικόν, είς τάς
πρός τους πολεμίους 
συγκρούσεις. Τήν δε
πρωίαν, άμα έξυπντσας, 
διεκοίνωσεν είς τούς 
φίλους τό άπόρρητον 
καί έν τω άμα; καλέ- 
σας χρυσοχόους, παρήγ- 
γειλεν είς αυτούς νά 
άπομιμη&'ώσι ττν  ει
κόνα του σημείου, κο- 
σμούντες αυτό διά χρυ
σού καί πολυτίμων λί- 
9·ων. Καί κατεσκευά- 
σδη λοιπόν ουτω ή
πρώτη χριστιανική ση
μαία, ήτις ήτο ώς έξης 
¿σχηματισμένη. ‘Γψη
λόν καί περίχρυσον δόρυ 
είχε κέρας έγκάρσιον 
πεποιημ,ένον εν εΐδει 
σταυρού. Είς τό άνω 
άκρον τούδόρατοςέστη- 
ρίζετο στέφανος χρυ
σούς καίλιδοκόλλητος, 
έντός δε του κύκλου 
τού στεφάνου ύπήρχον 
δύο στοιχεία, έκδη- 

λούντα τό όνομα τού Χριστού διά των δύο πρώτων αυ
τού ελληνικών χαρακτήρων, ήτοι τού X  καί τού Ρ, συμπε- 
πλεγμένων, δπερ μετέπειτα έφερε πάντοτε 6 βασιλεύς καί 
έχί τού κράνους αύτου". ’Από τού πλαγίου κέρατος τού επί

ΤΟ ΛΑΒΑΡΟΝ ΚΑΙ 0 ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ύπο Κ . ΙΓ Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Γ Α Ο ϊ *). (Εΐκών Ραφαήλ έν σελ. 233).

Ευσέβιος 6 Παμφίλου, 6 έχί Κωνσταντίνου άκμάσας 
έπίσκοχος Καισαρείας της Παλαιστίνης, δςτις έγένετο δη
μιουργός της εκκλησια
στικής ιστορίας καί άλ
λως άνεδείχδη περί τήν 
ίστορίαν καί τήν χρόνο- ! 
λογίαν άνήρλόγου άξιος, 
συνέταξε καί είς τον 
βίον τού Κωνσταντίνου 
λόγους τέσσαρας, έν οΤς 
βέβαιοί οτι παρ’ αυτού 
τού βασιλέως ήκουσε 
βραδυτερον διηγούμενα 
δσα κατά τήν κρίσιμον. 
έκείνην τής ζωής αυ
τού στιγμήν συνέβησαν.
Προςευχομένου λοιπόν 
τού βασιλέως, λέγει, καί 
λιπαρώς ίκετεύοντοςτόν 
πατρωον Θεόν, ινα έπο- 
ρέξη τήν Ιάυτού δεξιάν 
είς τήν προκείμένην δυς- 
χέρειαν, Ιπεφάνη δεοση- 
μία τις  παραδοξωτάτη.
Ό  ήλιος ήτο περί με
σημβρίαν- ό Κωνσταν
τίνος έχορεύετο μετά 
τού στρατού αυτού, δτε 
αίφνης εΐδεν ,δφδαλμο-: 
φανώς έν τφ  ούρανω 
ύπερκείμενον τού-ήλιου 
σταυρόν έκ φωτός συν- 
ιστάμενον καί φέροντα 
επιγραφήν- ,,τούτω νί
κα“. Έ κχλαγείς έπί τω 
δεάματι, δπερ είδε καί 
έδαύμασεν άπας ό περί αυτόν στρατός, διηπορει προς εαυ
τόν λέγων, ,τί άρα σημαίνει τό φάσμα μέχρις.;οδ, έπελδού-

σης της νυκτός, είδε καδ’ υπνους 
μετά του φανέντος εις

Α Ρ Χ Α ΙΟ Σ  Ε Α Α Η Ν  ΣΑΝΑΑΛΟΠΟΙΟΣ.

®) Έ ν  tv¡ Ιστορία  τον Ελληνικού Έ&νου«, τέμ. Β’. σελ. 552—555.

1885.
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τού δόρατος έπιτεδειμένου έκρέματο 
όδόνη πορφυρά, χρυσοΰφαντος καί 
διά ποικίλων λαμπρότατων τιμαλφών 
λίδων κεκοσμημένη. Ή  όδόνη αυτη 
ήτο τετράγωνος ώςτε δεν κατήρχετο 
μέχρι της κάτω άκρας τού δόρατος, 
τό όποιον ήτο μακρότερον τού έγκαρ- 
σίου κέρατος. Κάτωδεν δέ τού ση
μείου τού σταυρού καί είς αυτά τά  
άκρα τού υφάσματος Ικείνου, ύπήρ
χον ένυφασμέναι ή ζο>γραφημέναι διά 
χρυσού αί προτομαί τού βασιλέως καί 
των τέκνων αυτού. Ή  πρώτη αυτή 
σημαία διετηρήδη έπί πολλούς αιώ
νας, μέχρι της έννάτης, ώς βεβαιοϋ- 
σιν, εκατονταετηρίδας, είς τά  έν Κω- 
σταντινουπόλει βασίλεια καί έπεκλ.ήδη 
,,λάβαρον“- όνομα τούτο παράδοξον, 
τού οποίου δεν κατωρδώδη νά έξιχνι- 
ασδή ούτε ή έτυμολογία ούτε ή έν
νοια.

Ταύτα ό Ευσέβιος. Καί βέβαιον 
τωόντι φαίνεται δτι ό Κωνσταντίνος 
έν τη αμηχανία, είς ήν τότε εύρέδη, 
δέν άπεδέξατο μεν ετι όλοτελώς τά 
των χριστιανών δόγματα, έπεκαλέ- 
σατο ομως τήν αρωγήν τού Θεού αυ
τών καί άντέταξε τό μυστηριώδες 
τού Χριστού σύμβολον είς τά  τής 
συγκλήτου καί τού δήμου εμβλήματα, 
ίνα κατισχύση δρησκεύματος γεγηρα- 
κότος διά τής χάριτος πίστεως νεω- 
τέρας καί άκμαιοτέρας. Ούοεν ήττον 
δέ άξιοσημείωτον διά την ιστορίαν 
τού έλληνικού έδνους γεγονός είναι, 
δτι έκ πρώτης αφετηρίας ή νέα βα
σιλική σημαία διά των έλληνικών καί 
ούχί των λατινικών τού Χριστού γραμ
μάτων έκοσμήδη- ώςανεί ό Κωνσταν
τίνος είχε τό προαίσθημα δτι έπέ- 
πρωτο νά γίνη αρχηγέτης γενεάς βα
σιλέων, οίτινες, έπί μάλλον καί μάλ
λον χωριζόμενοι από της αρχαίας των 
ρωμαίων μητροπόλεως, έμελλον έπί 
τέλους νά άρξωσι χωρών δλως ελλη
νικών καί διά τής ελληνικής μόνης νά 
κυβερνήσωσι γλώσσης.

Τούτο λοιπόν άναγορεύσας καί 
προςκυνήσας τό σύμβολον, τό  όποιον 
οί μίν χριστιανοί αυτού στρατιώται 
εΤδον προπορευόμενον μετά πάσης πε- 
ποι9ήσεως είς τήν νίκην, οί δέ μή 
πιστεύσαντες είςέτι παρηκολούδησαν 
μετά ττς  ανήσυχου προςδοκίας, ην 
παράγει έν τοιαύταις άπόροις περιστα- 
σεσι παν δ,τι μυστηριώδες καί άδηλον, 
ώρμησεν ήδη ό Κωνσταντίνος έπί τά 
πρόσω δαρρούντως- - έχί τοσούτον 
δαρρούντως ώςτε, ένω ένομίζετο είς
έτι περί τον 'Ρήνον διατρίβων, αυτός
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έπεφάνη διά των Άλπεων άδοκήτως είς τά  πεδία της 
άνω Ιταλίας· καί, καταβαλών περί Τουβϊνον τήν κατ’ αυ
τού αντιταχδείσαν πρώτην των πολεμίων στρατιάν, προηλα- 
σεν, άκωλύτως μέχρι Μεδιολάνου. Έ πειτα  δε νικήσας καί 
άλλην λαμπροτάτην νίκην περί Ούηρώνα, ήρχισε νά πλη- 
σιάζη προς την 'Ρώμην, όπου περιέμενεν αυτόν ό Μαξέντιος. 
'Η  'Ρώμη ήτο τοσούτον οχυρά, ώςτε, έάν όπωςούν έπιτηδείως 
διεξήγετο ο άμυνα αυτής, ό Κωνσταντίνος ήδ·ελεν άναγκα- 
σδή εις πολιορκίαν μακράν καί)’ ήν, διατελών έν μέσω χω
ρών καί κατοίκων άλλοτρίως προς αυτόν διακειμένων καί 
πόρρω πάσης έκ των Ιδίων κτήσεων έπικουρίας, έκινδόνευε 
νά ϊδη ματαιοόμενον όλον αυτού τό έπιχείρημα. Κατ’ εύ-

τυχίαν ό Μαξέντιος, αφού μέχρι της στιγμής ταυτης ουδεν 
γενναΤον κατά του αντιπάλου έπραςεν, ηδέλησεν ήδη ν’ άν- 
τιποιραταχδή εις αυτόν έπί τών εξωδ&ν τής 'Ρώμης αναπε
πταμένων πεδίων. Έ ν τούτοι δε τώ  έκ του συστάδην άγώνι, 
όςτις συνεκροτήδη τή 28. ’Οκτωβρίου 312, κατετροπώδη 
όλοσχερώς καί έπεσεν ό Μαξέντιος, τήν δ ’ έπιούσαν είςήλα- 
σεν έν δριάμβο» εις 'Ρώμην ό ευτυχής νικητής, δαυμαζόμε- 
νος καί έπικροτούμενος υπό του πλήδΌυς διά το μέγα αυ· 
του φρόνημα, τό κάλλος του σώρ.ατος, τ ίν  λαμπρότητα 
τών κατορθωμάτων καί τήν άκατάσχετον δυναμιν, ήν περιε- 
ποίει αύτώ το νέον σόμβολον, υπό τήν σκέπην τού οποίου 
διέπραξε τά  έξαίσια εκείνα έργα.

ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ EN ΤΩ. ΟΙΚΩι.

Πας έμπορος μή κρατών καδ·’ όλους τούς κανόνας τής 
τέχνης τά  κατάστιχά του, μή σημείων έν αύτοίς τάς είς- 
πράξεις καί τάς πληρωμάς καί κατά τό τέλος έκαστου έτους 
μή «άμνων τον ισολογισμόν του, τιμωρείται υπό του δικα
στηρίου. Πας υπάλληλος, διαχειριζόμενος δημ.όσια χρήματα, 
οφείλει νά λογαριάζη καί τό λεπτόν, ¿διάφορον αν εκατον
τάδες η έκατομμύρια διέρχωνται διά τών χειρών του. 'Ο 
ταμίας παντός καί οίουδήποτε συλλόγου έν τή  Ικδέσει του, 
ήν καδ’ έκαστον έτος υποβάλλει, δίδει λόγον καί τών έλκ- 
χίστων δαπανών τών κατά τό διάστημα του έτους γενομέ- 
νων. Πας φρόνιμος οικογενειάρχης, έστω καί νά ήνε υπουρ
γός ή υποδηματοποιός, έργοστασιάρχης ή γεωπόνος, αξιω
ματικός ή διδάσκαλος, σημειόνει τά  έςοδα καί τά  έξοδά 
του καί προςπαίκΐ έκάστοτε νά λαμβάνη γνώσιν της κατα
στάσεις τής περιουσίας του. Άλλα μεταξύ τών οίκοδεσποι- 
νών, καί αυτών ακόμη τών φρονιμωτάτων καί οίκονομικω- 
τάτων, δεν κατενοήδ-η είςέτι, πόσον απαραίτητος είνε ή 
ανάγκη τακτικής καί συντόμου καταστιχογραφίας προς τό 
ίδιον ακριβούς συμφέρον. Κατά τούτο τουλάχιστον, ώς καί 
έν πολλοίς άλλοις ζητήμασιν, ό γυναικείος βίος δεν έχει 
νά έπιδείξη πρόοδον παραπλησίαν πρός έκείνην, ήτις έπήλ- 
δεν είς άπαντα τον κοινωνικόν ημών βίον από τής πρακτι
κής έφευρέσεως τών σιδηροδρόμων καί άλλων πολλών καί 
σπουδαιότατων έφευρέσεων. ΓΙρό πεντήκοντα μόλις ετών 
άπασα ή οικιακή ημών έργασία περιωρίζετο είς τήν παρα
γωγήν ακατέργαστων προϊόντων ή είς τήν κατεργασίαν αυ
τών πρός Ιδίαν χρτσιν. Καί έν ω 6 άνήρ έφρόντιζε περί 
τών δαπανών πρός παραγωγήν καί προμήθειαν τών διαφό
ρων χρησίμων υλών, ή γυνή χρέος είχε τό όπάρχον υλικόν, 
εις ου τήν παραγωγήν καί αυτή ούκ ολίγον συνειργάσδη, 
όσον τό δυνατόν έπωφελέστερον καί σκοπιμώτερον δ ι Ιδίας 
ή καί τη βοηδεία ξένης εργασίας νά τό διαδ-έση.

Ταύτα πάντα τώρα πολύ μετεβλήδησαν καί όλονέν με
ταβάλλονται. ’Ακατέργαστοι ΰλαι δεν παράγονται πλέον έν 
ταΐς οίκίαις τών πόλεων, παν S I ό,τι ή βιομηχανία δόναται 
ν’ άναλάβη πρός έπεξεργασίαν διά τ ί ν  οικιακήν χρήσιν, τό 
οίκειοποιήδη ήδη, καί ημείς όφείλομεν ν’ άνεχδώμεν τήν 
κατοχήν της ταυτην, εάν δεν δέλωμεν νά μείνωμεν ο’πίσο) 
κατά τον πολιτισμόν. Αί χεϊρες τής γυναικός πρέπει τώρα 
όλιγώτερον νά έργάζωνται, περισσότερον όμως ή κεφαλή της. 
Δέν πρέπει δε νά κατηγορήσωμεν αύτάς, άν δεν αντικατο
πτρίζονται πλέον έν τοις στίχοις τών ποιητών, οίτινες λέ- 
γουσι περί τής οίκοδεσποίνης, ότι στρέφει τό νήμα περί τήν

ηλακάτην, τας άποδήκας πληροί δησαυρών καί τά  έκ της 
καδαριότητος λάμποντα ερμάρια βάμβακος καί χιονολεόκου 
λίνου. 'Ο  ατμός μετέβαλε τήν οψιν του κόσμου καί διά  τό 
άσ&ενές φυλον, ήδη δέ προ’κειται ν’ αναγνώριση καί τοΰτο 
όποια τινά εΐνε τά  νέα του καθήκοντα άντί τών παλαιών 
καί ήδη παραγκωνισδέντων.

Άλλ’ έν ω διά τ ί ς  έκτός τού οίκου βιομηχανίας παρε- 
λύδη ή  σωματικά ττς  γυναικός ένέργεια, άφ’ ετέρου είς αν
τάλλαγμα έπεβλή&η είς αυτήν ετέρα ασχολία, ή κυβέρνησις 
δηλονότι τοϊν χρηματικών μέσων, δι’ ών αποκτώνται τά  
προϊόντα τής βιομηχανίας, καί η' ο’ρδή αυτών χρησιμοποίη
σή. Τό ταμεϊόν της εχει ήδη μείζονα διά τον οίκον ση
μασίαν, συγχρόνως δε τό καλόν-καί ή ευπραγία των οικείων 
της στηρίζεται νυν έπί περιπλοκωτέρων σχέσεων ή πρότερον, 
διότι μετά τής αύξηδείσης ευκολίας πρός άποκτησιν τών 
διαφόρων πραγμάτων ηύξτδησαν έν ταύτώ καί αί άνάγκαι, 
αυτή δε διά τής ίδιας της άτομικίΐς εργασίας σχετικούς έλά- 
χιστα δύναται νά παραγάγη έξ έκείνων, ών ανάγκην έχουσιν 
οί οίκέΐοί της, έτι δε ολιγώτερον δόναται δ ι  αότής ν’ άντι- 
κατασττση παν ό,τι ήδη έξαρτάται έκ τών στενών ή ειϊ- 
ρεων πόρων τού άνδρο’ς. Άλλοτε ή γυνή παρώγε προ πάν
των, ήδη δε σχεδόν αποκλειστικούς κυβερνά- άλλοτε, δτε 
ό βίος δέν είχε τόσας απαιτήσεις, ήδόνατο δι’ ιδίας έργα- 
σίας νά κάλυψη τό μέγιστον μέρος τών αναγκών, ήδη όμως, 
δτε αί άνάγκαι έκατονταπλασιάσδησαν, ουδέ τό δέκατον 
τής πρώην εργασίας δύναται νά κάμη. Ά ς προςδέσώμεν δέ 
είς ταυτα καί τήν έκτακτον πρόοδον τών σημ.ερινούν χρόνων, 
καί τήν άκατάσχετον άνύψωσιν τών τιμών όλων τών είς τόν 
βίον απαιτουμένων πραγμάτων, μεδ’ ης ουδέποτε βεβαίως 
συμβαδίζει καί ή  αυξησις τόΐν σταδερούν έςόδων, διά νά 
λάβωμεν πλήρη καί τελείαν τής σημερινής καταστάσεως ει
κόνα. Μία μεσαίας τάξεως οικογένεια, ήτις πρό είκοσιπενταε- 
τίας πρός δίατήρησίν της εΐχεν ανάγκην τό πολυ 1000— 
1200 δραχμών κατ’ έτος, είς τήν παρούσαν έποχήν μόλις 
δύναται νά έξοικονομηδή δαπανώσα τριπλάσια καί τετρά -. 
πλάσια. Έντεΰδεν προέρχονται όλα τά  παράπονα, ότι ό 
βίος κατήντησεν ακριβός, τά  έξοδα ανυπόφορα, χο>ρίς έν 
τούτοις ου’δε τό έλάχιστον ίχνος χεριορισμού αυ'τών νά χα- 
ρατηρήται. Φυσικώς ή έξις μεταβάλλει πάσαν πολυτέλειαν 
καί παν ό,τι άρχήδεν φαίνεται ώς τοιούτον είς ανάγκην, καί 
εκείνος, δςτις αδυνατεί πλέον νά προμηδευδή παν ό,τι κα
τέστη δ ι αυτόν άνάγκη, αυτός αίσδάνεται βαί)·έως τήν στέ- 
ρησίν του καί νομίζει εαυτόν πένητα.
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Άφ’ ου λοιπον έκάστη οικοδέσποινα ένιαυσίως διά τών 
χειρών της δίδει σημαντικά ποσά χρημάτων καί μάλιστα 
ούχί εις μεγάλας δόσεις, αλλά ολίγον κατ’ ολίγον, άνά δέκα 
καί είκοσι λεπτά, δεν οφείλει λοιπόν καί αυτή, όπως έκαστος 
καταστηματάρχης ή ταμίας, νά δεωρήση άναγκαίαν τήν εξέ- 
λεγξιν τακτικής καταστιχογραφίας; Δεν άρκεί μόνον καί)’ 
έκάστην εβδομάδα ή μήνα νά μή έξοδευη πλείονα τών (ορι
σμένων καί έν τέλει τού έτους νά μή έχη χρέη, διότι διά 
τών Ιμπιστευδέντων αυτή χρημάτων πρέπει νά έκπληρωδώσι 
σκοποί όλως ώρισμένοι καί πάμπολλοι, διάφορον καί ποικί- 
λην έχοντες σπουδαιότητα καί έρχόμενοι ό εΐς κατόπιν τού 
άλλου κατά σειράν, καί οδτω πως ένίοτε συμπίπτοντες, ώςτε 
έξ άνάγκης νά λαμβάνωνται ύπ’ δψιν έστω καί είς μίαν μό
νην αγοράν. ’Οφείλει ν’ άναλογισδή, ότι ή ευδαιμονία τών 
οικείων έξαρτάται απ’ αυτής, ότι πρέπει νά ύπολογίση πόσα 
δύναται νά έξοδεύση δι’ άναγκαϊα, πόσα δ ι ωφέλιμα καί
πόσα τέλος διά μόνον ευχάριστα πράγματα, καί τέλος ότι
τό πρώτον είδος τών δαπανών δεν πρέπει νά τήν εΰρη άο
πλον, έν ω τά  λοιπά δύο δυνατόν νά ρυ&μισ&ούσι κατά 
τάς έξεις τών έν τού οίκω.

Αλλά και τούτο  μόνον δεν άρκεί· είνε αδύνατον άνευ 
γραπτών σημειώσεων νά έπίλί)·η ποτέ ισορροπία μεταξύ ές
όδων καί έξόδων. Οικοδέσποινά τις π. χ. εχουσα δια τόν 
Φεβρουάριον καί τόν ’Οκτώβριον τό αυτό είςόδημα, άν δ ί 
αυτού μόλις δυνηθ·ή νά κάλυψη όλα τά  έξοδα τού Φεβρου
άριου, ουδέ είς τά  ήμίση τού ’Οκτωβρίου 0·ά δυνη9·ή ν’ άν-
ταποκρι&ή, ούχί διότι αί η'μεραι τού μηνός τούτου είνε πε-
ρισσότεραι, άλλά διότι έν άρχή τού χειμώνος πάντοτε πε

ρισσότερα άναγκαζόμε&·α νά προμη&ευδ-ώμεν παρά κατά τό 
μέσον αυτού. Τότε γίνονται τά  περισσότερα απρόοπτα λε
γάμενα έξοδα, τότε κυμαίνονται ώς έπί τό πολυ τά  είς- 
οδήματα, άναλόγως πρός τά  όποια πρέπει νά γίνωνται καί 
αί δαπάναι. Ποία λοιπόν είνε ή 9·εραπεία τού κακού τού
του; Διότι άληδ-ώς φοβερά είνε ή δέσις τών κατωτέρων 
έκείνων τάξεων τής κοινωνίας, ών άπας. ό άγων συνίσταται 
νά καλόπτωσι μόλις καί μετά βίας τά  ημερήσια έξοδά των 
διά τού μισδ'Ου, όν καδ·’ εβδομάδα ή κατά μήνα λαμβά- 
κσατΰν, έντελ&ς δέ «ποροοσι νά φρονπσωσι περί μεγαλειτέ- 
ρων δαπανών, οίον τού ένοικίοο, τών φόρων κτλ. Όμοίως 
έντεύδεν πηγάζει καί ή κατάχτωσις μεμορφωμένων τινών 
οικογενειών, διότι άμερίμνως έξοδεύουσιν έφ’ όσον έχουσι 
χρήματα, δανείζονται έφ’ όσον έχουσι πίστωσιν, άντί Ικ  τών 
προτέρων νά ύπολογίσωσι καί νά ρυδμίσωσι πρεπόντως τά 
έςοδα καί τάς δαπάνας.

Φυσικώς ή οικιακή καταστιχογραφία δ'εν συνίσταται 
άπλώς είς τό νά κρατή ή οικοδέσποινα άκριβείς σημειώσεις 
καί τ τ ς  ό(χάρας, ττν οποίαν εδωκε πρός άγοράν κηρίου, 
ή τού λεπτού πρός άγοράν αιλίνον διά τόν ζωμόν, όσα δ'ε 
τυχόν έλησμόνησε νά περνά είς τό κατάστιχου ύπό τήν λέ- 
ξιν: „Διάφορα". ’Επιμελής σημείωσις τών δαπανών είνε άπα- 
ραιτήτως άναγκαία, άλλ’ αυτή καδ’ έαυτήν μόνον ιστορικήν 
έχει αξίαν, τότε δέ αποκτά σπουδαιότητα, όταν προηγου
μένως μετά πολλής περισκέψεως καί κρίσεΐυς γίνη προϋπο
λογισμός τών τε έςόδων καί των έξόδων.

(εύ ΐίται τύ  τέλος).

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ.
Η ΘΓΓΑΤΗΡ ΤΗΣ ΓΗΣ.

(τέλος).

Πάντα τά  έπί τής σελήνης όρώρ.ενα κ«ί συμμετρικόν 
σχήμα έχοντα άντικείρ.ενα δέν είνε άλλο ή προχώματα κυ
κλοτερή, όμαλήν πεδιάδα έν μέσω τωνπερικλείοντα, έφ’ ής . 
πάλιν υψούνται κανονικοί κρατήρες. Παρ’ όλην δμιοζ τήν 
φαινορ.ένην συμμετρίαν περί τόν σχηματισρ.όν των, καί οί 
κρατήρες καί τά  προχώματα είνε άληδούς βράχοι μόνον 
άπόκρημνοι, χαραδρώδεις καί άμορφοι, ίκανώς μαρτυρούντες 
ότι έπ’ αύτούν ούδεμία χείρ νοήμονος όντος είργάσδη, άλλ’ 
ότι υπήρξαν μόνον τό έρμαιον αγρίων φυσικών δυνάμεων, 
αιτινες από τού κέντρου τής σελήνης ο'ρμώμεναι προύξένη- 
σαν τάς ταραχάς ταύτας έπί τής έπιφανείας της. Ούδαμού 
δμο>ς φαίνεται καί τό έλάχιστον ίχνος ζωής. Αί απέραντοι 
έκτάσεις είνε νεκραί καί άπεψυγμέναι. Αί δάλασσαι άπεξη- 
ράνδησαν, έπί τούν πεδιάδων ή τών ορεινών κατωφερείων 
ούδέν άν&ος δάλλει, ουδέ δένδρον τ ι  ύψοΐ τους κλώνους του 
πρός τόν ουρανόν. Δάση, περί τής ύπάρξ&ως τών οποίων 
ευκόλως δά η’δυνάμεδα νά πεισδώμεν, έπίσης δέν ύπάρχου- 
σιν, ουδέ χλόη καλύπτει τάς έρημους καί νεκράς πεδιάδας. 
Ή  Σελήνη όλονέν παρακμάζει καί διαφδείρεται. Τήν σή
μερον δυνάμεδα νά είπωμεν, οτι κατέστη σχεδόν όλως άχρη-' 
στον μέλος τής οικογένειας του Σύμπαντος, είς ούδέν άλλο 
χρήσιμον παρά είς τό νά υπηρέτη άλλους. Διά τούτο καί 
ή μήτηρ η'μών Γ ή  μεταχειρίζεται αυτήν ώς δαδούχον, καί- 

. τοι λίαν ατελής άπεδείχδη κατά τους νεωτέρους χρόνους 
καί ή νυκτερινή αΰτη υπηρεσία της. ’Εν τούτοις έχει ή 
σελήνη καί μίαν άλλην Ιδιότητα, ήτις αυτή καδ’ έαυτήν

είνε ώφελιμωτάτη διά.τήν Γην. 'Η  ίδιότης αυτής είνε νά 
ταράσση τά  πλήδη καί νά δημάγωγή. Ίσως τούτο φανή 
λίαν παράδοξον καί άνεξήγητον είς τους πολλούς, άλλ’ ήμεις 
άντί πάσης άλλης εξηγήσεως άρκούμεδα είς τό νά έπανα- 
λάβωμεν, ότι ή δημοκοπία δύναται ούχί σπανίως νά έχη 
λίαν ωφέλιμα αποτελέσματα. 'Ο  τά  δύο τρίτα τής έκτά- 
σεως τής γής κατακλύζιον ωκεανός, διατελών στάσψ.ος, ήδε- 
λεν άναδώσει όλεδρίας άναδυμιάσεις, αίτινες πάσαν ζωήν 
δά κατέστρεφον ή δά  καδίστων αυτήν άνυπόφορον, άν δέν 
διετάρασσον καδ’ έκάστην ή «μπωτις καί ή παλίρροια τά 
ύδατα τών δαλασσών. Άλλ’ ή άμπωτις καί ή παλίρροια 
είνε ο σφυγμός τής γής, ής ή καρδία σφοδρώτερον πάλλε- 
ται. όταν άτενίζη κατά πρόςωπον τήν σελήνην, τήν προς- 
φιλή δυγατέρα της. Άνευ τής μεγάλης ταυτης στοργής, 
δ ι ής μήτηρ καί δυγάτήρ, γή καί σελήνη στενώς πρός 
άλλήλας συνδέονται, τό αίμα τής γης ταχέως ή&ελεν άπο- 
παγή είς τάς φλέβας της, οί παλμοί τής καρδίας της ήδε- 
λον παύσει καί ό βίος της ήδελε μαρανδή μέχρι δανάτου.

'Η  σελήνη είνε φυσική ,δυγάτηρ τής Γής, πρό άπειρων 
έτών έκ τών κόλπων της έξελδούσα. Πώς τούτο συνέβη, 
δέν δύναμαι έπί τού παρόντος. νά είχω. Τό σώμά της 
έχει τά  αυτά με τήν γήν στοιχεία, είχε δέ άλλοτε δδωρ 
καί αέρα, ώς ή γή. ’Επειδή δέ καί ή χημική ,'σύνδεσις τών 
διαφόριον λιδωμάτων της δέν είνε διάφορος τής συνδέσεως 
τών λιδωμάτων τής γής, ύπόκεινται δέ ταυτα είς τούς αυ
τούς νόμους, πρέπει νά πιστεόσωμεν, δτι ή σελήνη άλλοτε
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εΐχεν οργανικά ίντα  όμοια προς τά γήινα. Άλλ’ η σελήνη 
κασηνάλωσεν άπαν τό υλικόν, 6περ ήτον άναγκαΐον προς 
Βιατήρησιν του πυρός τής ζωής, όπως ?>ε Ινταό8'« έπί τής 
γής βλέπθμ.εν τούς μικρότερους οργανισμούς έν γένει ταχυ- 
τερον απο&νήσκοντας παρά τούς μεγαλειτόροος, οότω και ή 
μικροτόρα και τβυφερωτέρα σελήνη άπέ8·ανε πρό τής ισχυ
ρότερα νεύρα έχουσης μητρός της Γής.

Ο  Α Ρ Η Σ .

Έ ν  οΐ όμως ε?ς την σελήνην έξηντλτ&η πλέον καί ή 
' τελευταία Ικμάς τής ζωής, Ιν ω Ιπ’ αυτής τά  πάντα εΐνε 

νεκρά καί ακίνητα, εις άλλον αστέρα, πολύ μακρότερον άφ’ 
ήμων άπέχοντα, τον Άρην, εύρίσκομεν την έπιφάνειαν έχου- 
σαν τά  αυτά συστατικά μέ τήν έπιφάνειαν τής γής. Αί 
έζής ?>ε όλίγοα γράμμα! 0-ά έζηγτσωσιν είς τον φίλον ανα
γνώστην, πως κατωρ8·ώσαμεν νά μά&ωμεν, ότι τ  έπιφάνεια 
τής γής καί του Άρεως έχει μεγάλην ομοιότητα κατά ττν 
σόστασιν.

Μετά τον γή'ίνον πλανήτην ό Άρης εϊνε ό έκ των 
άλλων πλησιέστερον περί τον ήλιον 
κινούμενος, διότι έν ω ή γή απέχει 
από του ήλιου περί τά  20 Ικατομμυ- 
ρια μιλίων, ό Άρης κινείται εις άπό- 
στασιν 30 περίπου έκατομμ μιλίων 
άπ’ αυτού. "Οταν άμφοτεροι οί πλα- 
νήται ευρίσκωνται είς τήν αυτήν πλευ
ράν τού ήλίου, ή  μεταξύ των άπόστα- 
σις εΤνε 10,500,000 μιλίων, ήτις δύνα- 
ται νά μειω&ή μέχρις 7,400,000 μι- 
λίων, καθ'ότι αί τροχιαί αυτών δέν 
εΐνε κυκλικαί, άλλα έλλειψοειδεΤς.

Δια ^  άποφέρη λοιπόν ή αστρο
νομική του Άρεως παρατήρησις καλά 
αποτελέσματα, πρέπει πρώτον δυο 
όροι νά έκπληρω0·ωσιν. · Έ ν προίτοις 
εΐνε ανάγκη κατά τήν πρόςγειον «υ- 
του Οέσιν νά ήνε καδ-αρα καί διαυγής οΰ μόνον ή ατμόσφαιρα 
τής γής, αλλά καί ή τού Άρεως, πρέπει δηλαδή οί κάτοι
κοι άμφοτέρων των πλανητών νά έχωσιν αΐ&ριον καί άνέ- 
φελον ουρανόν. "Οπως ή ήμετέρα γή ουτω καί ό Άρης 
περιβάλλεται υπο «τρ.οσφοιίρας, ήτις συχνά εΐνε λίαν νεφε
λώδης. Δεύτερος όρος προς αποτελεσματικήν παρατήρησιν 
έκαστου πλανήτου εΐνε νά μή κινήται παντελώς ό αήρ, 
δω τι τά  διάφορα του αέρος ρεύματα έμποδίζουσι πάρα πολύ 
τήν διάβασιν των φωτεινών άκτίνων.

Καί μεύ·’ όλα ταυτα τά  κωλύματα ή παρατήρησις τής 
έπιφανείας του Άρεως σχετικώς προς τούς άλλους πλανήτας 
εΐνε πολύ εύκολος καί διά  τούτο μετά τήν σελήνην αυτός 
εΐνε τό μάλλον είς ημάς γνωστόν παρ’ όλα τάλλα ουράνια 
σώματα. 'Ο  Ζευς καί ό Κρόνος εΐνε μεν μεγαλείτεροι αυ
τού καί δύνανται νά παρατηρη&ώσιν έν συνόλω, άλλ’ ή ατμό
σφαιρα των κατακαλύπτεται άδιαλείχτως υπό νεφών καί 
ομίχλης είς τόσον βαβμόν, ώςτε απολύτως ούδέν δυνάμε&α 
νά ίδωμεν έπί τής έπιφανείας των. 'Ο  Ουρανός καί ό Έ ρ 
μης ένεκα τή ς  μεγάλης των άφ’ ημών άποστάσεως μόλις 
φαίνονται ώς τινα μικρά καί φωτεινά σημεία, πολλάκις δέ 
ο Έ ρμτς καί Ιπισκιάζεται καθ’ όλοκληρίαν υπό τής ηλια
κής ατμόσφαιρας. Μόνη ή ’Αφροδίτη παρετηρτ9·η σχεδόν

όσον καί ό Άρης. 'Η  διάμετρός της εΐνε ίση πρός την τής 
γής καί έπομένως διπλή τής του Άρεως, συγχρόνως δε πλη
σιάζει ήμάς περισσότερον τού Άρεως, με τήν διαφοράν ομως, 
ότι έχει τό ελάττωμα κατα τήν πρόςγειον αυτής &έσιν να 
ϊσταται μεταξύ ήλίου καί γής καί νά έχη πρός ήμάς έστραμ- 
μένην τήν σκοτεινήν αυτής πλευράν.

Έ κ  τούτων ευκόλως έννοεΐται, διά  τ ί άκριβώς τού 
Άρεως προςεπά&ησαν νά μελετήσωσι τήν γεωγραφίαν. Έ ν 
τή  ήμετέρα είκόνι φαίνεται δ είς πόλος τού Άρεως κατά- 
λευκος, παρετηρή8·ησαν δε καί οί δύο πόλοι τού πλανήτου 
τούτου ώς δύο λευκαί χώραι, οδ·εν υποδεικνύεται ή Ιπ’ αυ
τών υπαρξις πάγου καί χιόνος. Πολλάκις τά  σημεία ταυτα 
τόσον λάμπουσιν, ώςτε νομίζει τις, ότι προεκβάλλουσι τού 
πλανήτου, τούτο δε προέρχεται έκ τής Πλάσεως των άκτί
νων, ήτις παρουσιάζει είς ήμάς λευκόν τινα κύκλον μεγα- 
λείτερον παρά ίσομεγέ&η μέλανα. Αί πολικαί ζώναι τού 
Άρεως, δπο>ς καί αί τής γής, αυξάνονται καί σμικρύνονται 
κατα τάς διαφόρους τού έτους ώρας. Έ ν  γένει όμως έχουσι 
μεγαλειτέραν τών τής γής έκτασιν, ώς έν τή  ήμετέρα εί

κόνι φαίνεται, ληφ&είση υπό τού Κα- 
αίλλου Φλαμμαριών τή  29. ’Ιουνίου 
τού 1873. Έ ν  τουτοις ή έπιφάνεια 
τού Άρεως διαφέρει κατά τι άπο τής 
γηΐνης, διότι έκεΐ μέν ή ξηρά. έχει 
μεγαλειτέραν έκτασιν, έπί δέ τής γής 
α ί δάλασσαι καλύπτουσι τά  δύο τρίτα 
σχεδόν τής έπιφανείας της.

Τό χρώμα τών &αλασσών τού 
Άρεως εΐνε πρασινόφαιον, τό δέ τούν 
ηπείρων του φαίνεται μάλλον έροδρω- 
πόν, έξ αυτού δέ προέρχεται καί τό 
έρυδρόν φώς τού Άρεως, όπερ παρεκί- 
νησε τούς αρχαίους νά δώσωσιν είς 
τόν αστέρα τούτον τό όνομα τού 
8·εού τών μαχών.

Κα&·’ όλα τά  φαινόμενα τό υδωρ 
τού Άρεως'δέν διαφέρει από τού γηίνου, παράδοξον ομως 
εΐνε τό έρυδρόν χρώμα τής ξηρα'ς. Τούτο βεβαίως, δέν προ
έρχεται έκ τής ατμόσφαιρας, διότε τότε έπρεπε τήν έπί- 
δρασίν της ταύτην νά έξασκήση καί έπί τού χρώματος τών 
ύδάτων καί τών πόλων, όπερ δέν συμβαίνει. Ήδυνάμεδα 
λοιπόν μάλλον να παραδεχ&ώμεν, ότι έκεΐ τό έδαφος συνίστα- 
ται Ιξ έρυ&ράς άμμου ώς τό τής Σαχάρας, δεν έχομεν όμως 
άφ’ ετέρου καί διδόμενα ν’ άπορρίψωμεν τήν υπόδεσιν, ότι 
ή φυτεία εΐνε ΐσως αίτία τού έρυ&ρού χρώματος, διότι ού- 
δείς μάς αναγκάζει νά πιστεύσωμεν, ότι τά  φυτά πρέπει 
να ήνε πάντοτε πράσινα.

Διά τού φασματοσκοπίου άπεδείχ&η ότι τά  νέφη τού 
Άρεως πράγματι συνίστανται έξ υδρατμών, έπομένως πι&α- 
νώτατον εΐνε αί Ιπ’ αυτού φαινόμεναι ύχόφαιαι κηλΐδες νά 
ήνε υδωρ. Όπωςδήποτε κατά τούς τελευταίους χρόνους τό
σον ήρεύνησαν τόν Άρην, ώςτε καί χάρτας τών ήρχσφαιρίων 
του έχάραξαν, έξ ών καταφαίνεται ή μεγίστη αυτού πρός 
τήν γην όμοιότης καί συγγένεια, μετά μεγάλης δε πιθανό
τητες ημείς δυνάμεθ·α νά συμπεράνωμεν, ότι έκεΐ ζώσι καί 
έμψυχα πλάσματα, μεταξύ δέ αυτών καί λογικά όντα, άτινα 
έχουσιν όπωςδήποτε ιδέαν τινά περί τού μεγαλείου τής δη
μιουργίας καί τού Σύμπαντος.
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Κ Α Ρ Μ Ε Λ Α
{Jir/ημα)

ύπο
Edmonde de Amicis.

(συνέχεια).

Παρά τήν συνήθειάν του ό Γαβριέλλος τήν άλλην Ημέραν ήγέρ&η 
καθ’ ήν στιγμήν ήρχετο ί  υπηρέτης νά τον Ιξυπνίση, ον ω δέ εσπευσμέ
νες  ένεδυ'ετο εΐπεν ουτος αίφνης μορμυρίζων:

— Ή  κόρη κάθεται πάλω κάτω.
— Τ ί κάμνει εκεί; ήρώτησεν δ  Γαβριέλλος μ έ  προςπτποιημε'νην απά

θειαν.
— Τίποτε· λέγει πώς περιμένει τόν κύριον αξιωματικόν.
Ό  Γαβριέλλος άνεκάγχασεν άκουσίως.
— Κύτταξε μια εξω, άν ήνε ακόμη έκεΐ.
'Ο  υπηρέτης ήνοιξε τό παρά&υρον καί είδε.
— Μάλιστα.
—  Τ ί κάμνεί;
— Παίζει μέ τά λιθάρια.
—  Κυττάζει επάνω πρός τό παράθυρου;
—  νΟχι.
—  Κάθεται άκριβώ» έμπροσθεν τής θύρας ή  άλίγον μαχρυά;
—  ’Ολίγον μα-

κρυά,
— Καλά.
— 'Ο  Γαβριέλ- 

λος κατήλθε τήν κλί
μακα καί έσπευσεν 
όσον τό δυνατόν τα- 
χύτερον νά έξέλ'ογ τής 
οικίας.

Άλλ’ δ κρότος 
του ξίφους μακρόδεν, 
πρίν ή άκόμη φ&άση 
είς τήν δύραν τής οί- 
κίας, εΐχεν ήδη προ- 
δώσει είς τήν όξέϊαν 
ακοήν της Καρμέλας 
ττν  προςέγγισιν αύτοδ.

—  Καλή ’μέρα, 
καλή ’μέρα! άνεφώ-
νησε προϋπαντώσα αυτόν καί πρίν ή αυτός δυνη&ή νά την έμποθίση, έγο- 
νυπέτησεν ΐμπροσύέν του καί ηργισε διά τεμαχίου ¿φάσματος νά καδαρίζη 
τά υποδήματά του. Μάτην εφώνει ούτος Ιπανειλημμένως: — „"ίφησέ με 
νά πηγαίνω, Καρμέλα! Τ ί κάμνειςέκεΤ;“  Αύττ. δέν κατεπείδετο νά τον 
άφήση, άλλ’ έτριβε καί έκαδάριζε μετά ζήλου καί συγχρόνως εψιδύριζε 
κατ’ ίδιαν;

’Ακόμη όλίγον, στάσου, στάσου — έτση —  τώρα εΐνε καλά, 
τώρα ’μπορείς νά πηγαίνης.“

Ή γέρδη άπδ τού εδάφους, έν ¿5 6 Γαβριέλλος μεγάλοις βήμασιν 
εσπευσε ν’ α’πομακρυνδή, καί οιέτρτξε τήν πλατεΤαν τής αγοράς χωρίς νά 
στρέψη όπίσω τήν κεφαλήν. 'Η  καρδία του άνεκουφίσδη, οτε ειδε προ 
εαυτού τάς πύλας τού στρατώνες. Ή  Καρμέλα είχε μείνει είς τάς βαθμί
δας πρό ττς  δύρας τής οικίας του.

* #*
Ό  Γαβριέλλος καί έ  νεαρός στρατιωτικός ιατρός έγιναν αμέσως στε

νοί φίλοι, καί άκουσίως πολλάκις τ  μεταξύ των όμιλία περιεστρέφετο είς 
τήν δλιβεράν τύχην τής παράφρονος κόρης. Ό  Γαβριέλλος άθιακόπως 
ήρώτα τόν ’Ασκληπιάδην, άν ήτο δυνατά ή θεραπεία ιού δυςτυχούς καί 
ταλα«ιώρου πλάσματος, πάντοτε δέ έλάμβανε τήν αύττν άπόκρισιν; — “Ω 
διά  τ ί  όχι, μέ τόν καιρόν καί με μεγάλην υπομονήν δέν εινε αδύνατον νά 
ίατρευδη.

’Αλλά διά νά εΰρεδώσι μέσα καί τρόποι πρός τό θεάρεστον τούτο 
εργον, δέν εξήρκει ούτε ή  ιατρική σοφία τού ενός, ούτε ή  καλή θέλησις 
τού άλλου, καί έπομένο.ς άμφότεροι ήναγκάσδησαν νά καταφύγωσιν είς διά
φορα όγκώδη συγγράμματα περί της θεραπείας τής παραφροσύνης, τά 
όπο ΐι παρήγγελλεν είς Νεάπολιν ό Γαβριέλλος καί έπιμελώς μετά τού φί
λου του εμολετα.

Τ  λ '¡πητί'ιηιιιη τών σοτών τούτων ερευνών ?το, δτι οί φίλοι μας
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έπί τέλους επείσθησαν, &τι ένταύθ-α ούδέν ητο δυνατόν νά έπιτευχ&ή διά 
τής σοφίας καί τής εφαρμογής τής ίατρικτς τέχνης. Και άπέφευγε μέν « 
διδάκτωρ νά όμολογνστ) τούτο άπ’ ευθείας, οτε ομως εβεβαιώδη δτι δ Γα
βριέλλος μετά πάσης σοβαρότητος ήγωνίζετο νά δεραπεύση τήν άτυχή κό
ρην, ούτε παρεδέχετο ούτε διεφιλονείκει τ ι. Διότι άν ουτος Ιστερε~το τών 
θησαυρών τής πείρας καί δέν εΐχεν άναπνεύσει τόν κονιορτόν πεπαλαιωμέ- · 
νων καί σχολαστικών ίατροφιλοσοφικών βιβλίων, έν τούτοις ένεφορεΐτο υπό 
κα&αρας καί θερμής φιλανθρωπίας, ήτις δέν τθελεν τσυχάσει πρίν ί  έκτε- 
λέση τό ποδούμενον. "Ο,τι τδύνατο καί έπρεπε νά συμβή κατόπιν, περί 
τούτου ούτε ό εις ούτε ό έτερος έσκέπτετο Ιπ ί τού παρόντος· είτε ούτως 
είτε άλλως ή  όδός ήτον αρκούντως άκανθώδης καί δυςβατος, ούδείς δέ 
ήρώτα τ ί  έμελλε νά γίνη μετά τό τέρμα τ?ς πολυμόχθου πορείας.

Εύχερώς κατώρθωσεν ό Γαβριέλλος νά πληροφορηθή περί τών έξω- 
τερικών έξεων τοΰ άπιστου εραστού τοσαύτα, ίσ α  Ινο’μ ιζ ίν  ότι xa-i άρχάν 
ήρκουν, δπως άφυπνίσωσιν παρ’ αύτξ τήν άνάμνησιν έκείνου. ’Ακαταπό
νητος ΐτ ο  χερί τήν έξεύρεσιν τοιούτοίν μικρολογιών, συγχρόνως δέ ουδεν

έθεώρει έν τώ  εργω 
τούτω ανάξιον προςο- 
χής. Ε ΐς τούς παρά 
τήν ¿ xrrv  εσπερινούς 
περιπάτους του ενε- 
δύετο κατά τόν αυ
τόν καί εκείνος τρό
πον, υπό τού είςπρά- 
κτορος τών φόρων εδι* 
δάχ&η νά παίζη τήν 
κιθάραν καί ήδε συγ
χρόνως μικρόν ά ίμά- 
τιον, δπερ ό άλλος 
είχε στιχουργήσει διά 
την Καρμέλαν καί πολ- 
λάκις τή  εΐχε τραγφ- 
δήσει αύτό.

Καθ’ ώρισμένας 
τής έβδομάδος ημέρας 

ήχούοντο Ικ τής κατοικίας τοΰ Γαβριέλλου, συγκρούσεις ξιφών καί μεγά- 
λαι φωναί· είχε μάθει δτι ό πρώην εραστής τής Καρμέλας μετά τού δε- 
κανέως τών καραβινοφόρων τακτικώς ήσκεΥτο περί τήν ξιφομαχίαν, εκείνη 
δέ ήκροάζετο από τής κλίμακος τόν θόρυβον, — καί τώρα έπραττε τό 
αύτό, ουδέποτε όμως ούτε τό ελαφρότατου ίχνος παρετηρήθη, δτι άνέδυσεν 
είς τόν νοίίν της ή άναμνησις τών χρόνων εκείνων.

'Ο  διδάκτωρ εσειε μέν τήν κεφαλήν δσάκις ό Γαβριέλλος περιέγραφεν 
αύτώ τήν άποτυχίαν καί ματαίωσιν δλων τυυ τών κόπων, ουδέποτε δμως 
ώκνει νά έμπνευση έκ νέου θάρρος είς τόν φίλον του.

— Πρέπει βέβαια νά γίνη χρήσις δραστικωτέρων μέσων, μόνον υπο
μονή! έλεγε παρηγορών. Ή  επιτυχία έπί τέλους θά φανή —  μέ τόν καιρόν! 

•  «

Μέ τόν καιρόν! Άλλ' ό καιρός προβαίνει ακατάσχετος, εάν δέ δέν
γέννηση εκ τού κόλπου του τό ποδούμενον ση’μερον, αύριον, ούχί δέ καί
τήν τρίτην ημέραν — πότε λοιπόν; °Ες εβδομάδες ειχον παρέλθει, άφ’ 
δτου δ Γαβριέλλος είχε θέσει τόν πόδα του έπί τής νήσου· τό ήμισυ χρο
νικόν διάστημα, καθ’ ί  τ ΰ  ήτο έπιτετραμμένον να έργασ&ή ύπέρ τής άτυ
χούς κόρης, εΐχεν ήδη παρέλθει. Καί ήθελεν άρά γε έπιτύχει τού σκοπού 
του; Τ ί  ήθελε συμβή, έάν τό καθήκον μετεκάλει αυτόν μικρόν πρίν ή  τό 
εργον του στεφθή ύπό τής επιτυχίας, έάν ήναγχάζετο ν’ άπομακρυνθη, έν 
ω ή έκπλήρωσις τού πόθου του μαχρό&εν ήρχιζε νά ύποφώσκη, καί νά 
έγκαταλίπη τήν άτυχή κατά τό ήμισυ θεραπευμένην καί ήδη πολύ δος- 
τυχεστε'ραν ή  τό προ'τερον; Κ α ί δέν ήθελεν αρά γε  αύτός ουτος συνφπο-
φέρει μεθ’ εαυτού κέντρον, δηλητηριάζον άπαντα αύτού τόν βίον καί μή
άφίνον αύτώ ούδέ στιγμήν ησυχίας;

Τοιαύται καί παραπλήσιοι σκέψεις έτάρασσον τόν νουν καί τού νεα
ρού διδάκτορος, δτε εσπέραν τινά προςεπά&ει πάλιν διά διαφόρων παρα-
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δέ χωρίς νά προςέχ^ είς τόν φίλον του ακίνητος παρετήρει την φλόγα τού 
λύχνου, δι’ ής εΐχεν ανάψει τό σιγάρον του. Λί παρειαί του έκαιον, οί 
όφθ·αλμοί του Ιξέπεμπον άπαίσιον πύρ, προδίδον πολλάς άγρυπνους νύκτας 
και εσωτερικήν ανησυχίαν, καί παρέχον πολλάς σκέψεις εις τόν διδάκτορα.

Αίφνης εΐπεν δ Γαβριέλλος μετά προςπεποιημένης άπαθείας:
— Πως νομίζεις ¿τι 'μπορεί νά τελείωση ίλη αυτή ή  ύπόθεσις; Μή

πως δεν πλησιάζω καί εγώ νά τρελλαθώ; Συχνά μ’ έρχεται νά γελάσω 
διά τόν εαυτόν μου καί γνωρίζω πολύ καλά, ότι ό κόσμος μέ περιγελά 
ώς μωρόν,

— Καί διά τ ί; ύπέλαβεν ό διδάκτωρ.
— Ά ί,-άπήντησε διστάζων β Γαβριέλλος, νά, διά τόν ζήλον καί τήν 

προθυμίαν, μέ τήν οποίαν προςπα&ώ ν ί ίατρεόσω αύτήν τήν κόρην, δ ί 
?λας τάς άνωφέλεΤς δόκιμός, τάς όποιας επιχειρώ όπως τήν ίατρεόσω.

—  Συμπάθεια, ζήλος καί προθυμία, όπως σώση τις ένα δυςτυχή, 
rTve αρά· γε πράγματα'άξια χλεύης καί γέλωτος; ’Αγαπητέ' μου φίλε, έχε
αλλιτέραν ίδέαν-περί των ανθρώπων.

Έ κάθισε πλησιέστερον καί ήτενισε σοβαρώς τόν Γαβριελλον.
— Γαβριέλλε, είπέ μοι τήν αλήθειαν! Άγαπας τήν Καρμέλαν; Ό  

’αβριέλλος ¿τρόμαξε καί έγινε κατέρυ&ρος.
— ’Εγώ!
— Ναί, σύ! Έ σ ο  ειλικρινής πρός εμέ! Δέν είμαι ό καλλίτερος 

σου φίλος καί δεν είμαι άξιος τής εμπιστοσύνης σου;
— Ναί βέβαια, — πρεπει .όμως μόνον διά νά σοι αποδείξω τήν 

πρός σε εμπιστοσύνην μου, νά ομολογήσω τι, τό όποΤον ουδόλως ύπάρχει; 
Ιψέλλισεν ό Γαβριέλλος Ιν μέρει δυςανασχετών καί Ιν μέρει έντρομος διά 
τήν αλήθειαν, τήν όποίαν ώς αστραπήν εΐδεν άναφαινομένην. Έσιώπησεν 
επί στιγμήν, εΤτα ήρ-χισε νά εκφέρη διακεκομμένης λέξεις ώς έν πυρετώ- 
δει ονείρώ, καί περιπεπλεγμενας ώς τά νήματα ιστού, του όποιου το αρ
χικόν νήμα τραχεία χειρ άσπλάγχνως εξέσυρε.

— ’Εγιί ύ  άγαπώ τήν Καρμέλαν; Μίαν τρελλήν; Νομίζεις δυνα
τόν τούτο; ’Εγώ νά τήν αγαπώ; Τό είπες μέ τά σωστά σου; Καθ’ ήν 
ημέραν συνέβαινε τούτο δέν επρεπε »  εγώ νά λογισθώ μεταξύ τών φρε
νοβλαβών; — Μάλιστα άγαπώ τό ατυχές πλάσμα διά συμπάθειας μεγάλης

καί άπεράντου καί δέν είξεύρω τί θυσιάζω, όπως τήν ίδω  πάλιν ύγιά- 
άλλ’ άπό τής συμπάθειας ταύτης μέχρι τού έρωτος δέν υπάρχει μέγα καί 
άνυπέρβατον χάσμα; Δέν έχεις καί σύ τόν αύτόν απεριόριστον πρός αύτήν 
οίκτον; Ν αί, φίλε μου, τήν αγαπώ, διότι εΤνε ενάρετος καί ή&ική κόρη, 
εις τήν καρδίαν τής όποιας καμμία αγενής ιδέα δέν υπάρχει καί έκ τών 
χειλέων της ούδεμία ακάθαρτος λέξις εξέρχεται. "Ολαι α! τρέλλαι'της δέν 
εινε σημεία ψυχής πλήρους αγάπης καί άφοσιώσεως; Καί τοιούτον πλά
σμα νά βλέπη τις τόσον έξηυτελισμένον καί παρηγκωνισμένον, διά τήν 
οιραιότητά του τόσον θαυμαζόμενον, διά τήν δυςτυχίαν του καταδικασμέ
νου νά ζή ώςτι βρωμερόν ζώον. — Δέν εΤνε ώραία ώς άγγελος; Αχ, διά 
τ ί οί θαυμάσιοι εκείνοι καί αχανείς όφθαλμοί δέν δύνανται νά άκτινοβο- 
λήσωσιν άποδίδόντες τήν εικόνα υγιούς ψυχής; Διά τ ί τό έπίχαρι εκείνο 
στόμα δέν δύναται νά μοι είπη γνωστικά λόγια, νά γελάση καί νά άστει- 
ευθή, ώς κάμνουσι καί α ί άλλαι κόραι; Δέν εΐνε όλα ταύτα αξιοθρήνητος 
δυςτυχία, δέν προξενούσιν άνέκφραστον οδύνην; —  νΩ, καί αί στιγμαί της 
διαψεύσεως, όταν ενίοτε ήσύχοις με προςβλέπη, όταν τό στόμα της φαίνε
ται ότι εχασε τό παράφρον εκείνο μειδίαμά του, όταν δειλώς με λέγη 
εραστήν της καί ελαφρώς θλίβη τήν χείρά μου εις τήν ίδικήν της, — τότε 
ή καρδία μου πάλλει μέχρι διαρρήξεως, καί ονειροπολώ, όνειροπολώ ότι 
δέν ε?νε άληθής, δέν εϊνε δυνατόν νά ήνε άλη&ής ή φοβερά πραγματικό- 
της! Καί καλώ τότε τό προςφιλές όνομά της, όμιλώ πρός αύτήν με τήν 
μοιράν ελπίδα, ότι ή άπόκρισίς της θά  μοι παράσχη έλπίδα, παραμυθίαν 
καί εύτυχίαν — πόσον μωρός εϊμαι παραδιδόμενος εις τοιαύτας ιδέας! 
Μία πνοή, μία λέξις καί τό παράφρον μειδίαμα Ιπανέρχεται, καί οί όφθαλ- 
μοί, ών αί ακτίνες πρό ¿λίγου μέ έθέρμαινον, βλέπουσιν άπαθώς καί βλα- 
κωδώς εις τό κενόν, εις τήν άβυσσον, ή  όποία καταστρέφει παν ό,τι ήλ- 
πισα. Τότε με καταλαμβάνει τυφλή απελπισία, βιψοχινδυνεύω τά πάντα 
καί τή  λέγω; ,,Καρμέλα, είσαι πραγματικώς τρελλή ; "Ω, είπέ μοι ότι δέν 
είσαι! * Τότε με παρατηρεί συγκεχυμένη, επαναλαμβάνει τήν άπαισίαν 
λέξιν — καί τά πάντα εινε πάλιν νύξ, σκοτεινή, σκοτεινοτάτη περί αύτήν 
νυξ. Ό  Γαβριέλλος Ικάλυψε τό πρόςωπον διά τών χειρών του καί διε- 
κόπη πρός στιγμήν.

('¿πεται ο ννέχα α ).

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Ε Ξ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .
πήλθεν άφ’ ήμών καί ήδη πιθανώς άφί- 
κετο εις τάς ώραίας ’Αθήνας ό Νέστωρ
τών λογίων μ α ς’Αλέξανδρος δ Ραγκαβής, 
μέλλων ίσως ν’ άποδοθή — αυτός τού- 
λάχιστον . . . '— εις τήν πανεπιστημια
κήν νεολαίαν, ήτις διψή τής διδασκαλίας 
τόσων άλλων αναμορφωτών. Ά ν δ ακ
μαίος πρεσβύτης άναλάβη τάς περί ελ
ληνικής καλλιτεχνίας περιφήμους Ικείνας 
παραδόσεις του καί δώση ζωήν εις τά 

περί Σε λείψανα τής αρχαίας ήμών δόξης, θά κερδίση βέβαια ή Ιν Έ λ - 
λσδι επιστήμη ο,τι ή  ¿ρφανή διπλωματία άπώλεσεν. Ή  έγκριτος τού Βε
ρολίνου κοινωνία καί ή ήμετέρα Κ λειώ  μετά λύπης προέπεμψαν αύτόν 
άναχωοοΰντα, πρός άνακούφισιν δ ’ άμφοτέρων είθε νά εκπληρωθώσιν αί 
ει’χαί μου, δικαιουμένης νά εκφέρω τοιαύτας εκ μητρικής πρός τά καθ’ 
ημάς στοργής καί !κ  χρονογραφικού καθήκοντος.

Έ ν  τφ  ,,Φιγαρώ“ τών Παρισίων δ Πγ. ΠιινβΓηβγ παραπονεΐται, ότι 
ή οικογένεια τού Βίκτωρος Ούγώ ήμπόδισε τούς γάλλους άν&ρωπολόγους 
νά κάμωσιν έρευνας εις τόν εγκέφαλον τού άποβιώσαντος μεγάλου ποιητοΰ. 
Προηγουμένως οί επιστήμονες οδτοι είχου ζητη'σει παρά της οικογένειας 
ττν πρός τούτο άδειαν, άλλ’ εις τήν αίτησίν των ουδέ κάν άπήντησαν οί 
συγγενείς τού ποιητού. Ο ί περιφρονηθέντες φυσιοδίφαι λέγουσιν, ότι πρέ
πει νά στερήταί τις πάσης λογικής διά ν’ άρνη&ή είς ¿κείνους, οΐτινες εξέ
τασαν τόν εγκέφαλον τού Αδδβΐϊη, του (ίοιιάβΓαυ, τού Γαμβέττα καί πολ
λών άλλων περιωνύμων άνδρών, την έρευναν τού εγκεφάλου τού Βίκτωρος 
Ούγώ, άφ’ ου αυτός οδτος διέθεσε κατά βοόλησιν τό ίδιον σώμα καί άφιέ- 
ρωσεν αυτό τη Γαλλία, δηλαδτ τη ’Επιστήμη τής Γαλλίας. Καί τώ 5ντι 
δέν κινέίται υπό απλής περιεργίας μόνον δ λεπτομερώς καί άκαταπονήτως 
Ιξετάζων καί τά ελάχιστα μέρη ανθρωπίνου τινός εγκεφάλου φυσιοδίφης. 
Ο εν τή ’Ιατρική ΣχολώΔιευθυντής τού φυσιολογικού τμήματος Ι)γ. Ια .· 

ίκτάβ, εξετάσας τόν Ιγκέφαλον τού Γαμβέττα, είχε δημοσιεύσει ώς Ιξαγό- 
μενον τών Ιρευνών του, ότι δ μέγας οδτος καί δεινός πολιτικός καί ρήτωρ 
είχεν εκτάκτως τέλειον Ιγκέφαλον, εφ’ ού εντελώς ακέραιος εφαίνετο δ μο-

ναδικός γύρος ιού  εγκεφάλου, τρίτος ών πρδς αριστερόν καί γενικώς θεω
ρούμενος ώς τό όργανον τού προφορικού λόγου. Τ ί  ήδόνατο νά .εύρε&ή 
παρά τώ Βίκτωρι Ούγώ, εΐνε άγνωστον, πάντως όμως θά  άνεκαλύπτετο 
τελειότης τις έκτακτος είτε είς τό σύνολον είτε είς Ιν  μόνον μέρος τού 
Ιγκεφάλου του. —

Νεώτάτη Ιφεόρεσις εΤνε είδος τ ι ηλεκτρικής ραπτομηχανής, κατόρ
θωμα τών Ιν Φιλαδελφία Ιργοστασιαρχών Scliaffer καί Πόλκ. Γ0  ηλε
κτρισμός κινεί τόν Ιλικα τών διαφόρων τμημάτων τής μηχανής. Ή  βε- 
λόνη χρησιμεύει ώς μαγνήτης, όςτις Ιν μέσω δύο επαγωγικών καλαμίσχων 
διά της παραγωγής καί διακοπής ηλεκτρικού γεύματος ϋψούται καί κατέρ
χεται ταχέως. ,’Επειδή δέ Ιν γένει μόνον δ ήλεκτρισμός εΤνε ίκανός νά 
διακανονίση μετά τελείας ασφαλείας καί τάς ταχυτάτας κινήσεις, διά τούτο 
πιστεόομεν ότι Ιντός ολίγου ή  αληθώς ήλεκτρική αΰτη ραπτομηχανή θ ’ 
άποκτήση μεγίστην σπουδαιότητα.

Άφ’ οδ δ παρισιανός φωτογράφος H enry κατώρθωσε νά κατασκευάση 
φωτογραφικήν μηχανήν, ικανοποιούσαν δλας τάς απαιτήσεις τών άστρονό- 
μων, ή  διεύ&υνσις τού Ιν Παρισίοις Αστεροσκοπείου άπεφάσισε τή βοή
θεια αύτής νά φωτογράφηση δλόκληρον τδν άστερόεντα ούρανόν.

Διά τής εν λόγω μηχανής Ιγένετο ήδη καί μία δόκιμέ λίαν επιτυ
χής, καθ’ ήν εφωτογραφή&η μικρόν τι μόνον μέρος τού στερεώματος μετά 
2700 αστέρων από α’. μέχρι ιδ'. μεγέθους. Τό πείραμα τούτο διήρκεσε 
μίαν μόνον ώραν, εάν δέ διήρκει μακρότερον ίσως Ιφαίνοντο καί άλλοι 
άστέρες μικροτέρου μεγέθους. Διά νά χαράξη τοιούτον χάρτην αστρονόμος 
τις έπρεπε τούλάχιστον Ιπ ΐ 5 —6 μ τ ν α ςν ά  εργασθή άδιακόπως, Ιν <3 διά 
τής φωτογραφικής τέχνης ή  αύττ εργασία εκτελείται καί ταχύτατα καί 
μεθ’ όλης τής δυνατής ακρίβειας καί τελειότητος. Τό φωτογραφηθέν μέ
ρος τού ούρανοΰ εΤνε τό 41,000 πολλοστημόριον τού όλου ουρανού καί 
περιέχει πλείονας τών 2790 άστέρων, ώςτε, Ιν ή  περιπτώσει παραδεχθώ- 
μεν ότι πανταχού εΤνε ίσοι τόν άριθμόν οί άστέρες, άπαντες οδτοι συμπο- 
σούνται είς 2 2 εκατομμύρια. Ε ίς τούτους πρέπει νά προςτεθώσι καί οί 
μικρότεροι καί τά άλλα νεφελώματα. Καθ’ ά λέγεται, προτίθενται ήδη ν’ 
άναθέσωσιν είς τά διάφορα αστεροσκοπεία άμφοτέρων τών ημισφαιρίων 
τήν φροντίδα, όπως φωτογραφήσωσιν έκαστον κατ’ ιδίαν τόν ούρανόν, Ιλ-
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πίζουσι δέ ή εργασία αυτη νά περατωθή Ιντός 8 έως 10 έτών. Ε π ι τών 
προκειμένων πλακών διακρίνονται οί πλαντται^άπδ τών άπλανών ^δια του 
ένεκα τής κιντσεως γραμμοειδούς σχήματος αυτών. Αι πλάκες εινε καθ 
ύπερβολήν εύαίσ&ητοι, οδτως ώςτε διά V άποτυπωθη επ αυτών άστηρ 
πρώτου μεγέθους άρκεΐ εν μόνον εκατοστόν τού δευτερολέπτου, έν ψ δια 
τούς ¿οτέρας ¿«αΐϊοίινται 600 δευτερόλεπτα. Η  επί της
φωτογραφικές πλακός διάμετρος τούτων εΐνε ίση πρός εν 40'·' του χι
λιοστομέτρου.

Κατά τό 1878 εκάη ή οαιξπήρειος βιβλιοθήκη εν Βιρμιγχαμη, πε- 
ριέχουσα τότε περί τάς 7,000 τόμων, ών τό περιεχόμενον άνεφέρετο σχε
δόν άποκλειστικώς είς τόν μέγαν ττς  ’Αγγλίας ποιητήν. Μετά νεου ζήλου 
ήρχισαν έκτοτε νά συλλέγωσι νέα συγγράμματα, καθ’ ά δέ μαν&ανομεν 
τδη  τό ποσόν αύτών ύπερέβη τούς 6,500 τόμων, εξ ών θόο μάν εινε γε- 
γραμμένοι εβράίστί, 42 ούγγριστί, 62 σκανδιναυϊστί, 62 βωσσιστί, 85 ολλαν- 
διστί, 147 ίταλιστί, 492 γαλλιστί καί 1847 γερμανιστί. Τά εργα^του 
Σαιξπήρου είς 228 διαφόρους Ικδόσεις άποτελούσι μόνα των σειράν, αριθ
μούσαν πλείονας τών 3,870 τομών.  ̂ ,

Κατά τάς στατιστικός πληροφορίας τήν πόλιν τού Βερολίνου επεσκε- 
φθησαν διαρκούντος τού ’Ιουνίου περί τάς ‘29,000 ξένων, οιτινες απαντες 
κατέλυσαν είς δημόσια ξενοδοχεία.

Έ ν  τινι λόγω του εσχάτως δ εν Βερολίνω καθηγητής Μενδελ 
ανέπτυξε τό περί π α ρη ιο& ήοιωι>, όπταβιώ ι· καί «χαιιτασιοπληζίώι· 
θέμα, εξήγησε δέ τούς τρεϊς τούτους όρους διά τού εξής παραδείγματος 
„"Οταν κάθημαι ενταύθα όλως ήσυχος καί δέν συλλογίζωμαι όλως διόλου 
τούς αγγέλους, αίφνης όμως πιστεύσω ό'τι βλέπω έμπροσθεν μου άγγελον 
έχοντα σαρκα καί 
¿στδ, τούτο εΐνε 
π α ^ α ί ο 9 η ο ΐ ζ .
"Οταν όμως άκα- 
ταπαύστως ασχο
λούμαι είς θρη
σκευτικά ζητήμα
τα καί Ιν τω φα
νατισμόν μου ιδο> 
πρό εμού αγγελι
κήν τννα εμφάνι- 
σιν, τούτο εΐνε 
¿πτασία. Άπ’ Ιναν-

τίας δέ όταν πιστεύσω, ότι εις εξ ύμών εΐνε πεπροικισμενος.μέ ολας τάς 
άρετάς ενός αγγέλου, βλέπω δηλαδή „άγγελον“ Ιν «ύτω, τούτο εΐνε καθαρά
φαντασιοπληξία!“

Πριν ή  σήμερον άρχίσω πάλιν τάς συνήθεις πλέον καταστασας συρ- 
μολογίας μου, έχω μεγάλην όρεξιν νά Σοι διαβιβάσω δηλητηριώδεις τινάς 
πλν.οοφοοίας, τάς οποίας £ν θέλης τάς καρυκεύω καί μέ όλίγον συρμικόν

άλας. Έ λ α , μή τρομάζης! Με όσην περιέργειαν εγώ άνέγνων Ισχάτως 
τάς άποκαλύψεις σπουδαιοτάτου τινός Άσκληπιάδου τών Παρισιων, μέ 
άλλην τόσην ύπομονήν πρέπει καί Σύ ν’ άκούσης τάς χαριτολογίας μου, 
προςπαθούσα συγχρόνως νά Ιξαγάγης Ιξ αύτών παν ο,τι ίσως θά  συνετε- 
λει είς περισσοτέραν άνά- 
πτυξιν τού ίκανώς ήδη διά 
τών Επιστολών μου άνα- 
πτυχ&έντος πνεύματός Σου.
Κατά τάς διαφόρους ηλικίας 
της ή  úya9i¡  άνθρωπότης 
δεικνύει, όπως καί ιδιότροπα 
τινα όντα τού φύλου μας, 
αδυναμίας τινάς ανεξήγη
τους πρός τινα πράγματα, 
επομένως υπήρξαν καί Ιπο 
χα ί, καθ’ άς δ κόσμος 
ήγάπα καί Ιπροτίμα ώρι- 
σμένα τινά δηλητήρια* άλλ’ 
όμως τώρα ή λεγομένή, 
κατά τόν άθάνατον Ούγώ, 
φ ν χ ή  το ν  κόσμου, οι κα
λοί Παρίσιοι, όχι μόνον 
δεικνύουν προτίμησιν πρός 
ώρισ|λένα τινά δηλητήρια, 
άλλά καί κατέστησαν αύτά 
σωστήν μ ό δ α ν ,  απαράλλα
κτα όπως καί τά διάφορα 
είδη τών τριχάπτων, τών 
πίλων, τών ομβρελλών, τών 
λαιμοδετών, τών λαιμητό
μων, μέ συμπάθειΟ . . . 
κτλ. Ό  ιατρός R egnard, 
γνωστός είς όλους τούς Πα- 
ρισίους διά τό πλήθος τών 
ασθενών του, τό όποιον καθ· 
ημέραν αυξάνεται, ύπέβαλεν 
Ισχάτως περίεργον έκθεσιν 
είς τήν „Έ πισ ιημοΐ'ΐκή ι·
Ε τ α ιρ ία ν “ τών Παρισίων  ̂ ^
Ιν τω  άμφιθεάτρο) τής Σορβώννης. Τό πολυπληθές τού πολυάσχολου ια
τρού ακροατήριου κατελήφθη ύπό φρίκης, όταν ήκουσε τό περιεχόμενον τής 
εκθέσεώς του καί ουδέ κόκκον πίστεως πραγματικώς ήθελε τω χαρασχη, 
εάν δ απαίσιος αγορητής δέν ώχυρούτο όπισθεν ¿φθαλμοφανών καί αναν
τίρρητων άποδείξεων. _ ν

Διότι επί τής μεγάλης τραπέζης τού αμφιθεάτρου είχε 
τοποθετήσει μεγάλην καί πλουσίαν συλλογήν κομψοτάτών θη
κών κοσμημάτων Ιξ ορειχάλκου, ζάμβυκος (σενίέφιή. αργύρου, 
χρυσού κτλ. ούτως ώςτε άν ήσο Ικεΐ θά' ¿νόμιζες, ότι εύρισκεσο 

. . Ιντδς καταστήματος κοσμηματοπώλου. ^
Έ ν  τούτοις μάντευσον τώρα τί νά περιεΐχον αρά γε όλα 

ταύτα τά μικρά κυτία . . . ούδέν άλλο παρά ^ολόκληρον δρ- 
μαθόν μικρών συριγγών δι δπιον, όλαι δέ αί θήκαι ανεξαιρέ-

• ■ ’ τω ς Ιγκρυ'πτουσιν ώραιοτάτουςκαί βααρυτίμουςσιφωνίσκους, ών
■ ■■■ ■' ή άξία πολλάκις ύπερβαίνει καί τό ποσόν των 350 φράγκων.

Άλλά τίς μεταχειρίζεται τά πολύτιμα ταύτα ΙργαλεΤα;
: Ε κ τών λεγομένων τού D r. R egnard  εξάγεται, ότι οί βαθύ

πλουτοι καί άγαν αριστοκρατικοί τών Παρισίων, οι ¿ποιοι δέν 
αισθάνονται πλέον ουτε Ιν τοίς θεάτροις ουτε Ιν τοις χαρτοπαι- 
κτείοις ούτε Ιν τάίς ίπποδρομίαις ούτε είς τά άλλα των παν
τοειδή όργια τάς Ιξαντληθείσας πλέον Ικείνας συγκινήσεις, 
ών έχουσιν ανάγκην τά παραλυ&έντα καί κατακοπεντα νεύρά 
των, καταφεύγουσι πρός τάς δηλητηριοφόρους ταυτας σύριγγας, 
όπως παράσχωσιν είς τό πνεΰμά των ζωήν καί ελαστικότητα, 
είς τούς μυώνας των νέαν δύναμιν, φαιδρότητα δέ καί εύ&υ- 
μίαν Ιν γένει είς τάς αισθήσεις των. Έ π ί  τή βάσει ίμω ς 
πολλών πειραμάτων καί άπειρων παραδειγμάτων άπέδειξεν ο 

εμβριθής ιατρός, ότι ή μορφιομανία. κατά τά τελευταία _ ετη προςέλαβε 
τρομακτικός διαστάσεις, ιδία είς τάς άνωτέρας τής κοινωνίας τάξεις.

Ο ί κύριοι, επισκεπτόμενοι τάς λεσχας, λαμβάνουσι μεθ εαυτών μορ
φίνην, αί δέ άριστοκράτιδες κυρίαι, είς τά θεωρεία* περιγράφει δέ κατα
λεπτώς τά  συμπτώματα, δι’ ών διακρίνονται οί τοιούτοι νευροπαθεΤς, τήν 
στάσιν τω ν, τόν τρόπον, των τού όμιλεΐν. τήν έκφρασιν τών οφθαλμών
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των κτλ. Πολλοί τών ακροατών τού Πΐ§ηαΓΐ1 εόρέθησαν υποκείμενοι εις 
τό πάθος τούτο, εινε δε λίαν λυπηρόν, δτι ένεκα της ευκολίας, μεθ’ ής 
δύναται ν' άγορασθή εν Παρισίοις όσονδτποτε ποσόν μορφίνης, ή χρήσις 
αυτής δλονέν έξ- 
απλούται, ούτως 
ώςτε κατέστη 
πλέον αληθής μά- · 
στιξ της κοινω
νίας. —'Η  πρώτη 
συρμική εικών 
εΤνε υπόδειγμα 
απλού καί ελα
φρού ενδύματος 
διά κοράσια ηλι
κίας 6—8  ετών, 
συνισταται δε είς 
τάς οικονόμους 
έκείνας μητέρας, 
αΐτινες αντί .ασή
μαντου δαπάνης 
κατορθοΰσι με 
κάτι τρίχαπτα, 
μ'εκάτι περισσεύ
ματα παλαιών 
ταινιών νά κα- 
ταρτίζωσι μίαν 
έλαφράν καί χιο
νώδη ένδυμασίαν 
διά τους μικρούς . 
αγγέλους των. 'Ο 
νέος πάλιν ουτος 
τέϊλος εΐνε αξιο
σύστατος μόνον 
διά τήν εΰθηνίαν 
καί τήν ωραιό
τητά του, διότι 
ή ψίαθος πωλεί
τα ι χωριστά καί 
•ό εκλογή χρωμά
των εΤνε - πλου- 
σιωτάτη. Ό  γύ
ρος περιβάλλεται 
με τούλλι του αύ- 
του χρώματος, 
πρασίνου συνή
θω ς, καί παρυ- 
φαίνεται δλος ό 
σίϊλος διά λεπτής 
μεταξίνηςμουσε- 
λίνης μετά ροδο- 
χρόων άνθυλλίων 
καί ταινίας εκ 
μουαρέ. Έλεγες, 
δτι εινε εποχή 
τών έλληνικών 
γάμων καί έπε- 
θύμεις άπαξ τού- 
λάχιστον υπό
δειγμα γαμήλιου ενδύματος καί διά τά ς νύμφας καί διά τάς παρανύμ- 
φους, της κουμπάραις μέ άλλα λόγια. ’Ιδού συρμική άπαίτησις, ήν έκ· 
πληρούσα μετά χαρας καί πολλών άναμνήσεων, δ ίν  δύναμαι νά συνδέσω 
μετά οικονομικών θεωριών, διότι έκαστος δικαιούται νά έξοδεύσή όσα θέ- 
λει, όταν έχη άπόφασιν . . . .  άπαξ μόνον νά νυμφευθή. —  Ε ν  τούτοις

δταν μεθαύριον έπανέλθω είς τά πρδ εκατονταετίας περί τήν κόμμωση- 
τεχνάσματα τών έμοίων μα ς, θε’λεις πεισθή δτι πρό τής ήμερος του γά
μου /  κόμη πολύ συνετέλει ένταύθα πρές άγραν τών νυμφίων.

’Αλλά σήμερον 
άνάγκη νά άρκε- 
σθής είς μόνην 
τήν ερμηνείαν 
τής είκόνος του 
Ραφαήλ, συγκε- 
φαλαιούσης τήν 
ιστορίαν τήςπρώ- 
της χριστιανικής 
σημαίας,ώςαυτη 
έκτίθεταιύπότού 
έδγικού ήμών 
'Ιστορικού, καί 
κατά σύμπτωσιν 
ερμηνευτοϋ σχε
τικούκαλλιτεχνή
ματος. Έοτενο- 
χωρημένη έδώ, 
μόλις ανασαίνω 
υπό τήν επήρειαν 
τών κυνικων καυ
μάτων, άτινακατ 
ούδέν Απολείπον
ται ενταύθα τών 
ήμετέρων, είμή 
κατά τήν έντα- 
σίν των.

Έ π ρ επ ε  τώρα 
νά έχω γερμανι
κήν ανοχήν διά 
νά επαινέσω τόν 
μουσουργόν Β ά -  
γνε@, ον δέν εν- 
νοούσιν ουτε οι 
ομογενείς του, 
ίλην τήν ποίησιν 
τής Γραφής διά 
τάς Κ έ δ ρ ο υ ς  
το ΰ  Λ ιβ ά νο υ ,  
ολην τήν παιδι
κήν τρυφερότητα 
διά τόν Π ρο στά 
τη ν  ‘Ά γ γ ε λ ο ν  
καί πλήθος Άρ- 
χαιολογικώνγνώ- 
σεων διά τόν 

"Ε λληνα  σανδα- 
λ ο π ο ι ό ν ή του
λάχιστο ν αντί 
τούτων όλίγον τό
πον δπως ερμη
νεύσω αυτά, ενώ 
τώρα μόλις προ- 
φθανω νά ύπο- 
γραφώ

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.—  Πρός τούς άξιοτίμους Συνεργάτας τής 
Συναδέλφου 'Ε βδομάδας, είς Αθήνας. Τόν έν  Ρ ιυμ ο νν ίη  μ ισ ελλη ν ισ μ ό ν  
νά ζητήτε καί είς τά αυτόθι προξενεία μας. Ε νό ς  τών ύπαλλήλων τούτων τό 
όνομα θά δημοσιεύσωμεν αν Ιξακολουθηση κατακρατών χρήμα τής Ι ίλ ε ιο νς .

. ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. —  Γλωσσικαί παρατηρήσεις υπό Ε . Λ. Ροίδου,— 'Ο  μύθος του Άδελβέρτου, εκ τών τού 01ΐ8ΐηί85θ (τέλος). — Απριλιά
τικη νύκτα, υπό Ίωάννου Πολέμη. —  Τ ( λάβαρον και ό θρίαμβος του Κωνσταντίνου, ύπό Κ . Παπαρρηγοπούλου, (είκών Ραφαήλ εν σελ. 233). —  Δούναι 
καί λαβεϊν Ιν τφ  οΐκω. —  ’Αστρονομικοί περίπατοι. Ή  Ον/ίτηρ τ ί , ι  ΐ 'ι ) ς  (τέλος), ό  'Ά φ χ  (επιφάνεια αυτού είκών έν σελ. 286). —  Καρμέλα ύπό Εάυιοηάβ
ά β  Α ί ο ί σ ΐ δ  ( Δ ι ή γ η μ α  ■— -  σ υ ν ε χ ε ί α ) .  .—  Έ π ί σ τ ο λ α ί  Ι ξ  ' Ε σ π ε ρ ί α ς .  Ή  α ν α χ ώ ρ η ο ις  τ ο ν  Λ .  Ρ .  Ρ σ χ χ α { !ή ,  —  ν >  Ι χ χ ίφ α Χ ο ζ  τ α υ  Β .  Ο ν γ χ ά  χ α ί  ο ί  φ ν σ ι ό ΐ φ α ι .  —  ‘Μ Χ ι χ τ ρ , χ ή  ρ α 
π τ ο μ η χ α ν ή .  —  Φ ω τ -γ ρ α φ ι*  μ η χ α ν ή  χ ά ρ ιν  τ ά ν  ά σ τ ιρ ο σ χ ο π / ίω ν .  —  Ή  ί ν  Β ιρ μ ίΥ χ ά μ η  ο α ιξ π η ρ ΐ ίο ς  —  Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  τ ο ν  Β ιρ α Ι ίν ο ν .  —  ϊ ί ί , - ,  π £ θ ς / ? ά λ λ »  ( ί χ ο υ τ ύ ο ς  τ ο ύ ς  ά χ ί Ό ί ΐ -
τ ά ς  τ ο ν  ό χ α ·9 ί)γ . Μ ί τ ύ ι κ .  —  ΛηΧ*γτ*}ΐ>ινσ4ΐς π ΐη ρ ο φ ο ρ ία ι  π ι ρ /  χ α χ ώ ν  Ά α(·ι9 ι> ύ>  £ £ ί« « ν . —  Τ ά  Ο α ψ ρ ο ν  η α κ ί ι χ ό ν  ϊ 'ρ δ υ μ α  χ α ι  6  ‘/ ν τ σ ι χ ε ϊ ο ς  π ΐΧ ο ς  { Υ π ο δ ε ίγ μ α τ α  ** οεΧ . 2 8 9 )  κ α ί  »; γ α μ ί ~  

ά ν α β ο Χ ή  (σ ε λ .  2 4 0 ) .  —  Ι ίν τ ρ α η ν ο ν τ ο ι  * 1  χ 'χόΡ δς τ ο ν  Β ά γ ν ι ρ  { ο * Χ . ' ί ' Ά ) > τ ώ ν  Κ (δ ζ > & *  τ ο ν  Λ ιρ ά ν ο ν  < β ίΧ .  2 3 8 ) ,  τ ο ν  "Κ ΙΧ η νο ς  Σ ο ψ ό α λ ο π ο ίσ ν  (β < λ . 2 8 2 )  χ σ ,ί  τ ο ν  π ρ ο σ τ ά τ ο υ  ’Λ γ γ /Χ ο ν  
[ σ ί Χ .  2 2 9 ) .  λ ί ι χ ^ ά  ί ίΧ Χ η λ ο γ ρ α φ ι α ,

Ε κδότης Π . Δ. Ζ ϊΓ Ο Υ Ρ Η Σ .
7 ν * τ ο » (  Β ί τ  Α  ϋ β τ π & η η ,  / ρ  Μ * φ ί ? .  —  Χ ά ρ τ η ς  ¡ μ  τ η ς  Ν β η ο  Ρ & ρ 4 ο τ η » α ι ιη Γ ΐ ϊ« ί ι ιτ  $ψ Σ τ ρ α σ β ο ύ ρ γ ε .  —  Μ ί Χ ά ν η  Ρ γ ο ;  Α  8 β η ίη 5 , \ ν  Μ ιψ / ψ .


