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Είς τάς καιρικάς περιστάσεις τάς οποίας ύπό ύγιεινήν εποψιν διέρχεται άπό τίνος ή 

ήμετερα πόλις, φυσικόν ήτο ν’ άναχθή είς πρυτανεϋον ζήτημα και πάντα τ’ άλλα ύφ’ εαυτό 
διά τής σπουδαιότητός του νά ποιήσηται τό ζήτημα τών νδάτωτ, όποια πίνομεν καί 

τοσούτον μάλλον καθ'όσον ή επιστήμη κατώρθωσε, τούτο τουλάχιστον, νά έπιβάλλη είς τήν 
γενικήν συνείδησιν τήν άναμφίλογον άλλως τε αλήθειαν, ότι ό πρώτιστος νοσογόνος παράγων, 

προαγωγός και φορεύς είναι τό ύδωρ, όταν δεν έκπληροΐ ώρισμένας τινας συνθήκας. “Οταν με 

άλλους λόγους περιέχει ύφ' οίανδήποτε μορφήν όργανικάς ουσίας, στοιχεία ζωικά, τά όποια 
ανέκαθεν μέν ήτο γνωστόν ότι προκαλοϋσι διά τής σήψεως τό μόλυσμα, άπό δεκάδος δέ ετών 

και διά ποιας ώρισμένης μηχανικής εργασίας, απλής, ψηλαφητής, οφθαλμοφανούς· διά τής 

μεσολαβήσεως δήλον ότι τών μικροβίων. Άλλά ενώ τόσον εύοδοϋται τό πράγμα ύπό τήν 

γενικω-.έραν αύτοϋ άντίληψιν, έπεπρωτο παρ’ ήμϊν έν τή πρακτική αύτοϋ εφαρμογή, νά τύχη 
τοιούτων τινων όρων, ώστε παρεστράτησεν άπό τής τόσον ορθής οδού αύτοϋ καί έξήλ,θε τής 

κοίτης του διά νά πλημμυρίση εις χείμαρρον άνοησιών, παραδοξολογιών και λεσχηνείας μω- 

ροτάτης. Ίσως τό πράγμα είναι πολύ φυσικόν άν έξακολουθή νά ίσχύη καί ούδεμίαν νά έπι- 
δέχηται ένστασιν, ή ρήτρα ότι: οί πλείους μωροί. Πρόκειται δήλον ότι άπλούστατα περί τού

του. Έκ τών δύο συστημάτων τής παρ’ ήμΐν ύδρεύσεως, ποιον εγγύτερον έκπληροΐ τάς συν- 
θήκας έκείνας περϊ τών οποίων έλέγομεν πρό μικρού ; ’Εκείνο άρά γε τό όποιον πρό δεκαετίας 

έπήρκει μοναδικώς εις τάς άνάγκας τής πρωτευούσης. ή τό δεύτερον τοϋτο, οπερ άπ' αύτής 
τής έποχής προσετεθη είς τό πρώτον; ΊΙ κοινή γνώμη, δέν είναι μυστήριον δι’ούδένα υπέρ 

τίνος έξήνεγκε τήν άπόφασίν της και διετράνωσε τήν άποκλειστικήν της προτίμησιν ή κοινή
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γνώμη είτε έκουσίως πλανωμένη, είτε έξ άγνοιας προκατειλημμένη. Άλλ' έπιβάλεται κατε- 
πείγουσα ανάγκη νά καθοδηγηθώ αύτή όπως έπανεύρη η και έξ άρχής εύρη τόν ορθόν της 
άληθείας δρόμον. ΊΙ Ιστορία έν πρώτοις, ή μ.ικροβιθλογική έπιστήμη έπειτα καί τόν μή έπι- 

στάμενον θά διδάξ·ρ και τόν πλανώμενον θά επανόρθωση.

Όταν ή μικρά καί τέως ασήμαντος παρά τόν Βόσπορον αποικία τών Μεγαρέων έσχε 
τήν απροσδόκητο? άλλά καί δικαίαν τύχην ν’ άναχθή είς παγκόσμιον περιωπήν γενομένη 

πρωτεύουσα τών Αύγούστων, φυσικόν ητο νά ληφθή άμεσος πρόνοια περί της έπεκτάσεως 
τοΰ ύδρευτικοϋ αύτής συστήματος· τοϋτο άλλως τε μετά της γεφυροδοποιίας ήσαν τά χα

ρακτηριστικότερα σημεία τοΰ πολιτικού κατασκευάσματος τών Ρωμαίων· ήσαν ή ψυχή της 
εσωτερικής διοργανώσεως εκείνης, της πεφωτισμένης καί σοφής, ήτις άντηνάκλα τήν καθα- 

ρωτάτην πρακτικότατα καί νηφαλιότητα αύτών. Αί είδικαί άρχαιολογικαί ερευναι τόσον εύ- 

κόλως προσιταί είς πάντας, μάς άπαλλάττουσιν μακροτέρου λόγου περί της άφεστώσης έ- 
κείνης έποχής, διά νά έλθωμεν είς χρόνους άμε'σως σχετιζομένους πρός τό θέμα μας: Είς χρό

νους, κατά τούς οποίους ή κραταιοτάτη τών Όσμανιδών δυναστεία εξέλεγε αύτήν ταύτην 

τήν πόλιν ώς έδραν τοΰ θρόνου της καί προσέδιδε καινόν καί σφριγηλόν οργασμόν είς τήν βε- 

βαρυμένην ύπό τοΰ χρόνου μεγαλούπολιν. Ό μεγαλοπράγμων Κατακτητής—είς πάντας είναι 
γνωστόν τούτο—όχι μόνον διά συνετής πολιτικής διετήρησεν άπαραμείωτον τόν ύπάρχοντα 

τής πόλεως πληθυσμόν, άλλά πολλώ μάλλον ηύξησεν αύτόν καί τόσον ώστε άμε’σως έγένετο 
κατάδηλος ή άνάγκη, καί περισσότερον κατόπιν, έπαρκεστε'ρας αύτής ύδρεύσεως· έπρόκειτο 

απλώς νά βαδίσωσιν έπί προκεχαραγμένων ιχνών καί υφισταμένων συστημάτων, τουθ*  δπερ 

καί έγένετο. Περί τά έπεκταθέντα δέ καί τελειωθέντα ύδραγωγεία τοΰ Μπαξέ-κιοϊ καί τοΰ 
Βελιγραδιού έποικίσθησαν τά γνωστά πολίσματα έκ τών άποτέρων κτήσεων τοΰ ’Οθωμανι

κού κράτους, προπάντων δέ έκ Σέρβικου πληθυσμού. Ούτος δέ άπέναντι προνομιούχων παρα
χωρήσεων, οιον άσυδοσίας άνέλαβε τήν άντίσταθμον ύποχρέωσιν τής έποπτείας καί πάσης 

σχετικής φροντίδος έπί τών ύδραγωγείων τούτων. Όταν δέ τά δικαιώματα εκείνα περιε- 

στάλησαν, φυσικόν ήτο καί τά καθήκοντα νά λάβωσιν τήν άνάλογον τύχην καί χαλαρό
τερα νά γίνεται ή περί τών ύδάτων φροντίς· άλλως τε ήδη είχε κατατεθν) περιττή όργα- 

νική υλη άπό τόσων ήδη έτών ώς άποθεματικόν κεφάλαιον διότι παρά τό γενικής άποδοχής 
ρητόν οτι: τό ρέον ύδωρ είναι πάντοτε καθαρόν: ή τοπογραφική όμως διάταξις τών πέριξ 

οικήσεων ήτο τοιαύτη ώστε άδύνατον ητο καί νά προφυλαχθώσιν όλοτελώς τά ύδραγωγεία 

άπό τοΰ μολύσματος, τό οποίον έν εί'δει άξιοσεβάστων στρωμάτων έπάχυνε τά τοιχώματα. 

Ότε δέ ύστερώτερον έγκατέστησαν παρά τά μέρη ταϋτα πληθυσμοί τά μάλα κρεοφάγοι τ’ 

άχρηστα περισσεύματα τών σφαγίων των εύρισκον φιλο'ξενον τέρμα τής ύπάρξεώς των είς 
τά ύδατα ταϋτα- καί τήν φιλοξενίαν αύτήν έπλήρωναν διά σημειώδους έπαυξήσεως τής 

μόλυσμα τικότητός των.

1 Ας πλέκωσιν, οσοι ενδιαφέροντα1. διά πολλούς λόγους, τόν πανηγυρικόν τών ύδάτων τοϋ 

ταξιμιοΰ μετά ταϋτα· είναι τόσον εϋκολον όσον καί νά θέτωσιν έν άμφιβόλω τήν διαβεβαίωσιν 

τής επιστήμης ήτις, κατά πρόκλησιν πατρικωτάτης καί φιλολάου αρχής διετυπωσε έπί τοΰ 
ζητήματος τούτου κατηγορηματικότατα τήν άπόφανσίν της: Ί’πό τοιαύτας συνθήκας ύδωρ 

τό όποιον δέν ύποστρ επιμελή κάθαρσιν διά διϊλύσεως (Filtration) δέν δύναται νά διεκδικ-Τ) 
ούτε νά έχρ αξιώσεις υπεροχής έπί ύδατος τό όποιον, υφιστάμενον άλλως τε επαρκή διΰλυσιν, 

καί έκ τής χημικής αύτοϋ συστάσεως έκπληροΐ μέγα μέρος τών αναγκαίων ύγιεινών συνθηκών, 

υπολείπεται δ’ εκείνου κατά μόνον τούτο, οτι έμπεριέχον άνοργάτους ουσίας, μεταλλικά ή άλλα 
στοιχεία ούχί τόσον εύαρεστοϋντα τή γεύσει, χάνει ούτως είπείν τά πρωτεία έν αισθητικό δια

γωνισμό μετά τοΰ ΰδατος τοΰ Ταξιμίου. ’Αλλ’ ή χα.Ι.Ιιτιχνιχη ίι&ΜΧΛς πρέπει εδώ τούλά

χιστον νά ύποχωρή πρό τής ούσίας τοϋ πράγματος καί νά προοδοποιΤ; τοιουτοτρόπως τήν ορθήν 

καί μόνην έπιβαλλομένην λυσιν τοϋ ζητήματος. Καί ακριβώς έχομεν προηγούμενα, έχομεν ιστο

ρικά διδόμενα, δρόμον κεχαραγμένον καί περιστάσεις άναλόγους είς μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα 
τά όποια ύδρεύοντο ύπό παρομοίας συνθήκας. Ό ενδημικός τυφοειδής πυρετός τών Παρισίων ά- 
φορμήν είχε τό ύδωρ τοΰ Σηκουάνα τό όποιον, όπως παν ανεξαιρέτως πόσιμον ύδωρ μή διύλιζο- 

μενον προηγουμένως, έφερεν έν έαυτφ τό νοσογονον σπέρμα υπό τήν μορφήν τοΰ μετέπειτα γνω- 
σθέντος μικροβίου τοϋ H6berf άλλά καί πριν νά γνωσθ-ρ ή άμεσος αιτία αύτη ύπό της έπι- 
στήμης τών τελευταίων ήμερών, ό Παρισινός έγνώριζεν, καί δέν τό ήμφισβήτει, 8τι τό ύδωρ τό 

όποιον θά ήναγκάζετο νά πίγ, θά τοϋ προύξένει κωλικοπόνους καί έν σοβαρωτέρζ περιπτώσει 

τόν άνοικτίρμονα τυφοειδή· τό έγνώριζε καί δέν έπινεν ύδωρ, είμή συγκερασμένον μετ’ οίνου 
είτε μετά διαφόρων άλλων οξέων είτε καί ζακχαρωμένον μέχρις ου δι’ υπέρογκου δαπάνης καί 
τελειότατης κατασκευής διϋλυστήρων έπετεύχθη, καί τοϋτο έν μέρει, άπο ενδημικού νοσήματος 

νά κρού·ρ πλέον σποραδικώς τάς θύρας τών Παρισινών ό δυσώνυμος πυρετός. Κατά ταϋτα καί 
παρ’ ήμΐν ή θέσις τοϋ ζητήματος είναι άπλή λίαν. *Αν  είς τήν άδίδακτον καί άμαθή ή δια- 

στρεφομένην φαντασίαν τών πολλών έξετοπίσθη όπως δέν έπρεπεν τό ζήτημα, έχομεν όμως 

Άνακτα νηφαλιώτατον μετά θαυμαστής διαύγειας καθορώντα ποϋ έν παντί έγκειται ή τών 

λαών Του εύπραγία· καί έν τρ υψηλή Αύτοϋ περινοία διέταξεν έμβριθεΐς επιστήμονας, ίνα 
άπαξ έτι έξακριβώσωσι τήν ποσιμότητα τών διαφόρων ύδάτων της πρωτευούσης. Δυνάμεθα 

όμως νά έπαναλάβωμεν ήδη άμερολήπτως καί μετά παρρησίας, ότι τά ύδατα τών Δέρκων 

είναι τά μόνα άτινα έν ώρα επιδημίας παρουσιάζουσι τά σπουδαιότερα έχέγγυα απαλλαγής 
μικροβίων, ώς έκ τών επιστημονικών συνθηκών τής διοχετεύσεως καί τοϋ διϊλυσμοΰ αύτών.

14 ’Οκτωβρίου 1893.
Θ. Δ. Φαληρετς

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Π. ΚΑΚΑΒΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

ΠηγαΙ τών θρησκευτικών δοξασιών.

(Συνέχειαν ίδέ τεϋχος Γ')

Τό κύριον ζήτημα, οπερ κατά φυσικόν λόγον εγείρεται έκ τής μελέτης τοϋ θέματος τού
του, εινε ποία ήτο ή πηγή τών πηγών, έξ ής οί σκεπτισταί καί οί ευσεβείς, οίτινες έζων πρό 

τής άνατολής τής άποκαλύψεως, ήρύοντο τάς θρησκευτικάς πεποιθήσεις αύτών καί ποία ή 

αυθεντία, έφ’ ής αύται ήδράζοντο.
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'Π γονιμωτάτη τών πηγών τούτων εινε ή παράδοσι;, παράδοσι;,ητ.; λαμβάνει έν 
τούτοι; τήν Αρχήν αύτής, συνωδά τρ κοινρ γνώμη., έξ άρχεγόνου Αποκαλύψεω; ή άμεσου 

κοινωνία; μετχ τοΰ θεοΰ. Οί Αρχαίοι έλαβον τζ; θρησκευτικά; πεποιθήσεις καί τού; 

κανόνα;, ήτοι τήν θρησκείαν τή; οικογένεια; και τή; πολιτεία; ώ; κληρονομιάν παρά 
τών πατέρων αύτών, οϊτινε; ίδίω τώ τρόπφ ειχον λάβ·ρ τήν ζληρονομίαν ταύτην παρά 
τών ιδίων πατέρων, μεταβιβασθεΐσαν διαδοχικώ; ώ; κτήμα εί; τά; οικογένεια; των, ώ; τό 

αίμα έν ταΐ; φλεψίν έκ τών πρώτων γεννητόρων αύτών. Διετήρουν τά; πεποιθήσεις ταύτα; 
ούχΐ έξ άπλή; τυφλής εύπιστία;· έπείθοντο εΐ; μακράν σειράν προγόνων Αμαθών ώ; εαυτούς- 

ώστε $ άλυσις αύτη τών παραδόσεων διεσώζετο άνευ ούδεμιας έτέρα; έπιρρώσεω;. 'Γπε- 
στήριζον δ’ οτι αί παραδόσεις αυται δέν έπήγαζον έξ Απλής Ανθρωπίνης έπινοία;· αί Ανώτατα 

καί τά πρώτα φέρουσαι κοινωνικά! τάξει;, οί αντιπρόσωποι τη; σοφία;, τη; Αγαθότητας και 

τη; εύγενου; καταγωγή; Ανήγον την θρησκείαν καί τήν καταγωγήν αύτών μέχρι τών θεών λ 
μέχ?1 2 1’ ανθρώπων, οϊτινε; έβάδιζον μετά τών θεών καί ώμίλουν μετ’ αύτών πρόσωπον προ; 

πρόσωπον, ώ; οί πρώτοι πρόγονοι ημών καί οί πατριάρχαι τής Παλαια; Γραφή;. ΊΙ γεν.κότης 
τη; πεποιθήσεω; ταύτη; ήδύνατο νά πιστωθ'ρ άφ’ έαυτή; κατά μέγα μέρο; ώ; έμφυτο; δοξα

σία, έάν δέν έπεκυροΰτο διαρρήδην δι’ άποζαλύψεω;· καίτοι δέ πλεΐσται τών δεισιδαιμονιών, 

τά έπιζώντα ταΰτα λείψανα τών αρχαιότατων χρόνων, εινε έφθαρμέναι καί σφαλεραί διατη

ρούμενα! άπό κοινού παρά τοΐ; διάφοροι; είδωλολάτραις λαοί;, έχουσιν ούχ’ ήτταν Αρκετήν έν 

γένει όμοιότητα κατά την μορφήν καί τήν ούσίαν προ; τά; παραδόσει; ταύτα;, δικαιολογού

σαν την πίστιν οτι αύται προέρχονται Αρχήθεν έκ τή; ιδία; πηγής καί έξ άρχεγόνου Αποκα
λύψεω; ή Αμέσου κοινωνία; μετά τοΰ ούρανοΰ:

(1) Keble, Οίμωγαί τής -ρύσεως

(2) < πείΟεσΟαι δέ ουτω; αεί χρή τοΐ; παλαιοί; τε καί ιεροί; λόγοι;, οΐ δή μηνύαυσιν ήμΐν αθάνατον 
ψυχήν είναι. »

(1) Κατά τον Liddell κα’ι Scott ώνομάσΟη Λοξίας ένεκα τοϋ ουσνοή,του τών χρησμών αύτοϋ.
(2) ’Ιωάννης 7 — 16, 8 — 28.
(3) Πλούταρχος, περί τών εκλελοιπότων χρησττ,ρίων.

Τοιαΰται σκέψεις, ναυάγιον τοΰ Παραδείσου, 
ύπεβκσταζον άναμέσον πλείστων θλιβερών αιώνων, 

ο,τι καλόν και σοφόν διεσωζετο, 
οιά τών βάρδων ή τών μύθων. (1)

Προκειμένου περί μελλούση; τιμωρία; ιδία, οί ϊλληνε; ποιηταί καί οί φιλόσοφοι δι’ έθου; 
εχουσι να έπικαλώνται την παράδοσιν. Ό Πλάτων συνηθω; περιγράφει την μέλλουσαν ζωήν 
υπο την μορφήν μύθου, ώ; ό ίδιο; ομολογεί τούτο, ένώ Αλλαχού φροντίζει νά Αγγέλλη οτι τά 

ύπ’ αυτού λεγόμενα δέν εινε πλέον Αλλά .Ιόγοι (Γοργία; 523), ών την Αλήθειαν πράγματι

Αγνοεί καί ού; πιστεύει ώ; Αληθεΐ; έπιμένων οτι πρέπει νά πιστεύωνται ύφ’ απάντων (2). Διά 
τού; θεού; έπίση; λέγει (Τίμ.αιο;, 40, D) οτι «το θέμα είναι Ανώτερον -ημών καί οτι δφείλο- 
μεν νά πιστεύωμεν τού; δμιλήσαντα; περί τούτου προ ήμών, οιτινε;, ώ; έλεγον, οντε; γόνοι τών 

θεών, εγίνωσζον Αναμφιβόλω; τού; πατέρας αύτών, 80εν δέν πρέπει νά διασύρωμεν την πρό; 

αύτου; ύφειλομένην πίστιν δμίλοΰντες, ουτω; είπεΐν, περί πραγμάτων Αναφερομένών εί; την 
οικογένειαν αύτών. » Ουτω; ό Αισχύλο; όμιλών περί μεγάλη; τινό; αλήθεια; σχετιζομένης 

μετά τοΰ Αοράτου κόσμου είτε περί μεγάλου νόμου τής θεία; ΙΙρονοία;, Αποκαλεϊ αύτόν .Ιύγον

(Ίκ. 230 Έύμεν. 4...... )η μΰ0οχ-(Χοηφ. 312....... ) συνοδεύων αύτόν πάντοτε διά τοϋ χ/ρωο·,

ΐριγΐρωτ, πα.Ιαίγατος (αύτόθ. Άγαμ. 750), δΓ ών καταφανή; γίνεται ή Αρχαιότη; και ή 

ίερότη; αύτοϋ.
Σχεδόν συγγενή πρό; αύτά; τά; ιερά; παραδόσει; εινε τά παλαιά και εί; άπαντα τον 

κόσμον διαδεδομένα Αξιώματα τη; σοφία;, τή; Αρετής καί τής εύσεβείας, άτινα Αναπαριστώσι 

την φωνήν '.-.ύ Ανθρωπίνου γένους, όντα έπίση; φωνή Θεοΰ.
Οί χρησμοί Αποτελοΰσιν έτέραν πηγήν τών θρησκευτικών γνώσεων καί ιδία χρησιμεύουσιν 

ώ; οδηγοί έν τή έκπληρώσει τοϋ θρησκευτικού καθήκοντος, πρό; ό δ Αισχύλο; συνηθω; ποιείται 

ύπαινιγμού;, δι’ εκφράσεων μάλιστα μεστών βαθυτάταυ σεβασμού. Ουτω δ Ίναχο;, πατήρ τη; 
Ίου;, πέμψας Αλλεπαλλώλω; πρεσβεία; εί; την Πυθίαν (έν Δελφοί;) καί εί; Δωδώνην, ?να 

μάθη τί όφείλει νά πράξη, η εϊπρ οπω; Αρέσγ, τοΐ; θεοί; λαμβάνει « Απαντήσει; διφορουμένα;, 

συγκε’μένα; έκ λέξεων δυσνοήτων » (Προμηθεύ; Δεσμώτη;, GGO.......). Αλλ έπί τελ.ους κατορ-
θοΐ νά λάβγ, σαφή καί καθαράν Απάντησιν έπιτάσσουσαν νά έκδιώξη την θυγατέρα έκ τοΰ 
οίκου καί τη; χώρα; αύτοϋ, οπω; πλανηθή, εξόριστο; εί; χώρα; μεμακρυσμένα; ύπό~ τόν όρον 

φοβερού έπιτιμίου, ύποχρεοΰντα αύτόν νά ύπακούση ευθύ; εί καί Ακουσίως. Ό Ζευς εινε ή Αρ
χική πηγη τών χρησμών. Οί χρησμοί κοινοποιούνται έν τούτοι; ώ; έπί τό πλεϊστον διά τοΰ 

’Απόλλωνος, υιού τοΰ Διό; καί προφήτου (Εύμ. 1 8), λαμβάνοντε; τό έπώνυμον Λοξίου, έκ τοΰ 

προφητικού ύπουργηματο; αύτοϋ, όντο; ουτω; είπεΐν ό Λόγος τοϋ Διό; (1) καί ό; Από τοϋ προ

φητικού τρίποδο; αύτοϋ ουδέποτε χρησμοδοτεί άνευ τή; επιταγή; τοϋ πατρό; καί τών ολυμπίων 

θεών. (Εύμ. G16) (2).
Ό 'Απόλλων Αναμφιβόλω; συνήθως δμιλεΐ διά τών χειλέων τή; έμπεπνευσμένη; ίερεία; αύ

τοϋ, ήτι; εινε φωνή αύτοϋ, ώ; αύτό; τοϋ Διό;, εί καί εί; τά; Εύμενίδα; ό Απόλλων παρί- 
στκται εμφανιζόμενο; αύτοπροσώπω; ώ; έκ τών προσώπων τοϋ δράματος καί συνηγορών διά 

τών ιδίων χειλέων ύπέρ τοϋ Όρέστου. Ό Αισχύλο; ούδέποτε ούδέ καν τήν έλαχίστην φαίνεται 

ύπαινισσόμενο; Αμφιβολίαν περί τή; έμπνεύσεω; τή; ίερεία;. Τούναντίον φαίνεται πιστεύων άπρο- 

καλύπτω; καί μετ’ ειλικρίνεια; εί; τήν θείαν αύθεντίαν τών χρησμών. Τοιοΰτοι ησαν άπαντε; 
οί σοφοί καθ' όλου; τού; Ανθηρού; αιώνα; τή; ιστορία;. *Αν  καί οί χρησμοί οδτοι ησαν 
κατά τό είωθό; δυσνόητοι, διαστρεφόμενοι πολλάκι; ύπέρ κομματικών καί ίδιοτελών 

σκοπών, Απεφαίνοντο ούχ ηττον ύπέρ τή; άληθείζ; ώ; επί τό πλεϊστον καί τοϋ δικαίου. ΊΙ 

Ελλά; καί δ λοιπό; Αρχαίο; κόσμο; έχειραγωγοΰντο ύπ’ αύτών. Τί δέ εμποδίζει ήμ?; Από 

τοϋ νά ύποθέσωμεν οτι διηυθύνοντο σχεδόν καί έδεσπόζοντο ύπό τή; θεία; ΙΙρονοία; καί ότι 
μηδαμώ; έκφερόμενοι ύπό τήν έπίδρασιν κακοποιών πνευμάτων, ώ; ή ιδέα έπεκράτει παρά τοΐ; 

ΙΙατράσι τή; ’Εκκλησία;, ώρίσθησαν τούναντίον, ϊνα χρησιμεύσωσιν ώ; πρόδρομοι παρά τοΐ; 

εθνικοί;, ώ; οί προφήται παρ’ Ιουδαίοι;, τή; χριστιανική; Αποκαλύψεω;; Μετά τής ύποθέσεω; 
ταύτη; συρ.βιβάζεται τό γεγονός, όπερ παρετήρησε καί έξηγήσατο, ώς ήδυνήθη, ό Πλούταρχος, 

ότι οί χρησμοί τών εθνικών ήρξαντο έκλείποντε; άμα τ-ρ ανατολ-ρ τής Αποκαλύψεως ταύτη; 

εί;. τόν κόσμον. (3)
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Κληρώσεις (Επτά έπί Θήβας 55), οιωνοί (αύτόθ. 26) ζαί ί-τερχ σημεία, όνειροι καί οπτα
σία! (Προμ. 646, Πέρσαι 176....... )

Ε83όυσα γαρ ορήν ομμασι λαμπρύνεται,
Έν ήμερα δε μοΐρ’άπρόσκοπος βροτών (Εΰμ. 104—5)· 

ταϋτα πάντα είνε σημεία, δι’ ών αί Θεοί άποκαλύπτουσι τδ μέλλον είτε μεταβιβάζουσι τάς 

βουλάς αύτών τοϊς άνθρώποις.

Οί άρχαϊοι ειχον και τούς προφήτας αύτών επίσης, ώς τδν Κάλχαντα (Άγαμ. 248) τήν 
Κασσάνδραν (αύτόθ. 1073), τόν Άμφιάραον (Θηβ. 568), οδς ό ’Απόλλων εμπνέει άπ’ευθείας, 

άνευ έπεμβάσεως σημείων, οιωνών εϊτε θυσιών, έμφυσών είς αύτούς τδ προφητικόν πνεύμα αύτοϋ, 

οπερ ώς καταιγϊς ταράσσει τδ έξαπτόμενον πνεύμα αύτών είτε κατακλύζει διά πυρδς τά οστά 

αύτών (Άγαμ. 1256, 1215)
Παππαΐ, οίον τδ πυρ επέρχεται δε' μοι· 
δτοτοΤ, Λύχει’ "Απολλον, οϊ εγώ εγώ. 
ίου ιού, ώ ώ κακά 
υπ’ αύ με δεινός όρΟομαντείας πόνος 
στροβεϊ ταράσσων φραμίας. . . .

Ούτω φωνεϊ ή Κασσάνδρα καταλαμβανόμενη ύπδ της μανιώδους δίνης τής έμπνεύσεως 

έπι τή δψει, ώσανει έν κατόπτρω, τών παρελθουσών και μελλουσών συμφορών και εγκλημάτων 

τοϋ οίκου τοϋ Άτρέως. (“Κτ£Γ««

->> ΣΟΝΝΕΤΤΟ
Λ/έ τά έ.Ιαφρά φτερούγια σου όταν φαιδρά έπετοϋσα, 

Ασύντακτη, θεότρελη, χαριτωμένη Μούσα, 

Ε.Ιπίδες είχα στην καρδιά, δρόμο ανοιχτόν εμπρός μου 

. Και πίστη σ'δ.Ιες τις χάρες καί τάγαθά τοϋ κόσμου- 

Μέ πόθους, μονειρα γρυσα, και μ'άναμνήσεις ζοϋσα, 
Δέν είχα .Ιαύρα στήν καρδιά, άκόμα δέν πονοϋσα, 

Δέν μ’έσφιγγαν άπ'τό .Ιαιμό τά βάσανα τοϋ κόσμου, 

Άκόμα δέν εθάμπωναν τά δάκρυα τό φως μου.

Ημουν φαιδρός. — Γιατί οί φαιδροί καμμιά φορά στενάζουν; — 
Δέν ζε'ρω- κι’ομώς έγραφα στίχους σάν νά πονοϋσα'

Τόρα στ ΐι.Ιήθεια ποΰ πονώ γιατί μέ φεύγεις Μοϋσα ;

— Είναι οί στίχοι δάκρυα, ποΰ άπ’ την καρδιά μας στάζουν' 

Καθώς όταν πονι/ς πο.έύ δέν είμπορεΐς νά κ.Ιάψης 

Κι όταν πο.Ιυ αισθάνεσαι δέν είμπορεΐς νά γραψης.

Κατά Ίούνιδν, 1893.

δυπ

— ’Ολίγο τσάι;
Και δύο μεγάλοι οφθαλμοί μ έ παρετήρουν, άξιολάτρευτοι βαθεϊς και γλυκείς, δύο μεγά

λοι οφθαλμοί πρδς τούς δποίους όμοιοι δέν εύρίσκονται βεβαίως είς ολην τήν οικουμένην....
Ό ΙΙρίγκηψ Veit de Cless περιέπάτει έντός τοϋ καπνιστηρίου μ.έ ΰφος τόσον τεταραγμέ- 

νον ώστε ό κόμης Stettin τόν προσητενισε μειδιών <t Σε ηκουσα, τοϋ ειπεν, να μεταχειρίζεσαι 

άναλόγους εκφράσεις τούλάχιστον δέκα φορές.... άπδ τδν παρελθόντα χειμώνα. Είς κάθε όμοίαν 
περίστασιν άνεζάλυπτες είς εκείνην εκτάκτους τελειότητας, άπροσίτους όλως διόλου διά τούς 

λοιπούς τών θνητών και έπί ίξ εβδομάδας κατόπιν, τδ μέγιστον οριον τής κρίσεως, ήσο 

πράγματι εντελώς πεπεισμένος. »
Καί προσέθεσε μέ αβίαστον μειδίαμα : « "Ελα λοιπόν, διηγήσου ! ποία εΐνε αυτή ή νεα 

σου φλ.όξ; »
Ό πρίγκηψ Veit de Cless διέκοψε τδν περίπατόν του καί έστηλώθη άπέναντι τοϋ φίλου 

του, μέ ΰφος έπίσημ.ον, έμπνευσμένον καί σοβαρόν, έν άξιοσημειώτω άντιθέσει πρός τδ εύτρά- 

πελον ήθος τοϋ άλλου.
— Λύτδ τό όποιον λέγεις εινε όλως διόλου παράλογον ! ώς νά ήτο δυνατόν νά παραβληθή 

μέ τά ή επτά κατ’ έτος κεραυνοβόλα κρούσματά μου αύτδ τδ όποιον μ’ έκαμεν νά αισθανθώ 

αυτή. Νά θέλγ, κανείς νά κατατάξη τήν Μαρίαν de Riven μεταξύ τοϋ κοινού σωρού είνε πε

ρισσότερον άπδ παραλογία, εινε Ιεροσυλία.
— Άλλά ποία λοιπόν εινε; ήρώτησεν ό Rex Stettin’ ποία λοιπδν είνε αύτή ή Μαρία 

de Riven ;
— Αλήθεια, έλησμόνησα νά σοϋ τδ είπώ’ γνωρίζεις καλά τήν μητέρα της τήν κόμησαν 

Carola’ όταν ό Carola συνεζεύχθη μετ’ αύτής ήτο χήρα τοϋ de Riven, ’ πρέπει νά τό ένθυ- 
μεϊσαι. Λοιπδν είναι ή κόρη της ή οποία έξήλθεν άπδ τδ οίκοτροφεϊον καί νομίζω ότι Οά τήν 

παρουσιάσουν κατά τδν προσεχή χειμώνα.
Ό Rex Stettin ήτο έκπεπληγμένος: α Πώς σύ Veit de Cless 1 κάθεσαι τώρα κ’ έρω- 

τεύεσαι μέ κορασίδας; μέ μικράς αί δποϊαι δέν παρουσιάσθησαν άκόμη; "Οχι, αύτδ δά είναι 

υπερβολικόν ! δέν τδ περίμενα.... πρέπει πράγματι νά είνε έκτακτος !

— Είνε έκ-τα-κτος ! έπεβεβαίωσεν δ Veit de Cless.
— ’Αλλ’ έπί τέλους έξηγήσου, πώς αύτό, ποϋ ’στήν οργή τήν έξετρύπωσες άφοϋ άκόμη 

δέν πηγαίνει πούπετα ;
— Έάν δέν μέ είχες διακόψρ πρδ δλίγου δια νά είπής έ'να σωρδν άνοησιών.... Οά τδ 

εϊξευρες ήδη- » ύπήρξεν ή φιλοφρονητική άπάντησις’ « ποϋ τήν είδα; λοιπον είς τής μητρός 

της, φυσικώτατα.... Χθες ένώ διηρχόμην άπδ τδ Graben έπήγα νά έπισκεφθώ τήν κόμησαν 

Carola- ήγνόουν όλως διόλου ότι είχε κόρην καί προ πάντων μεγάλήν κόρην ώς αύτήν. ΊΙπό 

ρησα υπερβολικά.... άλλα διηγούμαι κακώς- περίμενε ολίγον.... ’Ιδού...

Καί δ Cless έξηπλώθη έπί τοϋ σοφά, άπέναντι τοϋ καπνίζοντος φίλου του.
« Εισέρχομαι. — καί τοϋτο μέ έσκότιζεν, ειλικρινέστατα— Είξεύρεις άν κάμνω ήμερησίας 
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έπισζ.έψεις! άλλ’ επ', τέλους έκεΐ έπρεπε. Θζ ητο μεγάλη άγένεια ύστερα άπό τόσα γεύματα ! 
ένόμιζον 0τι θζ πέσω μέσα εί; σωρόν γυναικών, ητο Η Ημ.έρκ καθ’$)ν δέχεται... ξεύρει;, Η Πα

ρασκευή. ...»
Ό Stettin διέκοψε.... « Άλλά σήμερον είναι Παρασκευή και έλεγες....

Ό Cless άνύψωσε τους ώμου;.
— Ακριβώς καθώς λέγεις- άλλ’ ειχον άπατηθ^· συγχέω πάντοτε τάς Ημέρα; και τάς 

ώρας- (το σφάλμα είναι τών Ημεροδεικτών και τών ωρολογίων- ποτέ δέν άποσποΰν τά φύλλα 

τής χθές και τά ώρολόγια έχουν ολως ιδιαίτερον τρόπον νά σταματούν ύπούλως). ’Οπωσδήποτε 

ήτο Πέμπτη. φαίνεται επίσης ότι είς την οικογένειαν Carola είναι ιδιαιτέρως ή καθιερωμένη 
Ημέρα διά τάς οικογενειακά; διαχύσεις- διακρίνω άμυδρώ; συγκεχυμένον σωρόν άπο ξανθά 

μαλλιά καί μαύρα; κνήμας -ητον Ολίγον σκοτεινόν τό δωμάτιον— έπί μίαν στιγμήν ό σωρός 

έμ-εινεν ώς άπολιθωμένος, άκίνητος. "Επειτα διά μιάς έκ τοΰ μέσου εγείρεται τό ύψζ.λόν παρά

στημα της κομήση; Carola- έφαίνετο πολύ έκπεπληγμενη, Η κόμησα, προσέτι δέ και κάπως 
δυσαρεστημένη.

Έννοήσας οτι ύπέπεσα εις μέγα λάθος, έψιθύρισα: « Συγγνώμην, Κόμησα, ένόμζα ότι 
δέχεσθε τάς ΙΙαρασζευάς.

Ή κόμησα έμειδίασεν, έάν εινε δυνατόν νά Ονομασθγ μειδίαμα Η διαστολή τών μυώνων 
τοϋ σοβαρού και ψυχροΰ εκείνου προσώπου.

— Ναέ βέβαια, ή Παρασκευή είναι ή Ημέρα μου, άλλά έχομεν Πέμπτην σήμερα.

— ’Λ ! μυριάκις συγγνώμην, Κύμα, ό άφηρημός μου είναι πράγματι ασυγχώρητος.
Και επιχειρώ άβέβαιον κίνημα ύποχωρησεως.

Άλλά μόλις η πρώτη έκπληξις διεσκεδάσθη, ύπερενίκησεν η φιλόξενος συνήθειά της καί μέ 

προσεκάλεσε χαριέντως νά μένω: «Άφοϋ άπαξ ώρίύτ,τί έδώ, πρίγκηψ, θζ θελήσετε νά 
πάρετε μαζί μας τό τσάϊ;

— Βεβαίως, ύπεκλίθην, άλλά άνησύχω; διηρώτων έμαυτόν, ποΰ θά κατώρθωνα νά 

καθή.σω, έν τώ μέσω τοΰ παιδικού έκείνου κατακλυσμού- παιδιά, παντού παιδιά, έπι όλων 
τών επίπλων καί καταγίς, μικρά καί μεγάλα, όλα μέ όλόξανθα μαλλιά, άπαραλλάκτως κυ- 
ματίζοντα έπί τών ώμων καί όλα έπίσνς μέ μακρας ά.τελευτήτου; κνήμα;, μαύρα; ύπό 

τά; μακράς έκ πικέ έσθήτζς των. (Διατι άρά γε αί μικραί κορασίδες έχουσι πάντοτε κνήίεα; 
άτελευτήτου; ;) Ταυτοχρόνω; ήσθανόμην άσκαρδαμυκτεί προσηλωμένα έπ’ έμοϋ, μ.έ πείσμονα 
καί έντονον άπορίαν, ητις μοΰ έφάνη 0λω; άκατάλληλος, επτά ζεύγη γαλανών δφθαλμών 

όλοστρογγύλων έκ τής έκπλήξεω; (έννοεΐς ότι άργότερα έμαθον τόν άκριβή αριθμόν). Ειχον 

την άνήσυχον αϊσθησιν οτι καθήμενος Οά κατεσύντριβον έξ άπαντος κάποιον. Άλλ’ ό φόβος 
μου ύπήρξε βραχύς. ΊΙ κόμησα ειπεν: «Υπάγετε παιδιά μου πλησίον της διδασκαλίσης σας». 

Καί εύθυς αί ξανθαί κόμαι ηρχισαν νά κυματίζωσιν, αί δεκατέσσαρες κνημαι ταύτοχρόνως 

έκινήθησαν καί τά κοράσια ηφανίσθησαν συνωθούμενα μέ φανεράν προθυμίαν Ηκιστα κολα
κευτικήν δι’ έμέ»?

Ό Rex Stettin έγέλα:
— Άλλά σέ παρακαλώ δέν εννοώ- είναι άρά γε μία άπό αύτάς τάς μικράς μαυροξάνθους, 

διότι μέ φαίνεται οτι αύτά. τά δύο χρώματα ιδίως σέ συνεκίνησαν . . . λοιπόν, ξελόγιασμα 

άνν.λίκου κορασίδος. . . πτωχέ μου φίλε, ποΰ κατηντήσαμε !

— Είσαι άνόητος! έφώνησεν ό πρίγκηψ. Κατόπιν μέ άμίμητον σοβαρότητα έξηκολού- 

θησε : «Σοΰ έλεγα λοιπόν ότι αί μικραί κόραι ώρμησαν πρός την Ουράν καί έζήτουν νά έξέλ- 

Οουν δια μιάς καί αί επτά, τουθ’ όπερ ητο προφανώς άδύνατον. Τότε κάτι έκιν-ηθη οπισθέν 

μου, μέ θροΰν έσθήτος. Καί ηκουσα την Κυρίαν Glirola Η όποία έλεγε : «Είμπορεϊ; νά μείνης, 

Μαρία.» Κατόπιν στρεφόμενη πρός έμέ, μέ αδιόρατο·.· χειρονομίαν συστάσεως:

— ΊΙ πρωτότοκό; μου θυγάτηρ, πρίγκηψ» είπε- κατόπιν στρεφόμενη «Φίλτατον τέκνον, 

θέλει; νζ προσφέρη; τό τσάϊ εί; τόν πρίγκηπα de Cless ’,»
Ήπόρουν πολύ- δέν έφανταζόμην την ύπαρξιν τη; θυγατρός της, καθώς άλλως τε καί 

τών λοιπών επτά.
Δέν έδωκα την έλαχίστην προσοχήν είς την Μαρίαν πρό πάντων κατεχόμενο; ύπό τής 

σκέψεω; νά δώσω πέρα; είς την έπίσκεψίν μου- παρετήρησα μ’ έκπληξιν (ύπόθέσας κατ’ άρχάς 

όγδόην έκδοσιν) οτι δέν είχε τ’ άπαρκίτητα όλόξανθα μαλλιά, ούτε τά; παραπληρωματικά; 
μαύρα; κνήμας, ή τούλάχιστον έάν τάς είχε έκρύβοντο ύπό την έσθήτα, ητις ητο σχεδόν μακρά.

ΊΙσθάνΟζ,ν άόριστόν τινα άνακούφισιν, καθότι έν τγ φαντασία μου όλαι αί μικραί κόραι, 

παροΰσαι καί μέλλουσαι, έλάμβανον αναμεταξύ των τρομακτικήν Ομοιότητα καί άπαράλλα- 

κτον προνομιοΰχον ΰφος όχι εύάρεστον.
Έκάθισα πλησίον της Κομήση; καί ηκουον οπισθέν μου τό κόχλασμα τοΰ ύδατος τό 

όποιον έβραζεν είς την μεγάλην άργυράν χύτραν. Ή συνδιάλεξες δέν είναι εύκολος μέ την Καν 

Carola’ είναι άπελπιστικώ; σοβαρά καί πρέπει ν’ άποσπζ κανείς τάς λέξεις της μίαν μίαν, 

καθώς τού; γαιάνθρακας άπό τό άνθρακωρυχεΐον ό τρόπος είναι μάκρος καί έπίπονος.

Ώμίλησα περί τοΰ μελοδράματος, ώμίλησα περί τών Ιπποδρομίων, δέν είξεύρω τέλος περί 
τίνος ώμίλουν καί Η κόμησα άπό καιρόν είς καιρόν ζοριστώ; κατένευεν μέ κανέν μονοσύλλαβον- 
βεβαίως ητο ένοχλητικώτερον άπό εκείνο τό όποιον θζ συνηντων την Παρασκευήν μέ τάς δώ

δεκα κυρίας έν κύκλω- τούλάχιστον θζ ήδυνάμην νά αναχωρήσω, ένώ τώρα. . . Έσκεπτόμη.ν 

ποιαν πιθανήν διάρκειαν θά ειχεν Η έπίσκεψί; μου καί έλογάριαζα είς ποιον έλάχιστον κλάσμα 
θά ήδυνάμ-ην νά την περιστειλω κοσμίως- έπεξέτεινον την περί Βάγνερ συζήτησιν 'καθότι έκαμα 

τόν σπουδαίαν άνακάλυψιν ότι Η, κόμησα άγαπά τόν Βάγνερ) καί προσεπάθουν νά παρατείνω 

τό ούσιώδες τοϋτο θέμα, πολύτιμον δι’ έκείνου; οί όποιοι δέν έχουν νά είπουν τίποτε μέχρι τοΰ 
έσχάτου ορίου καθ’ ο θά έπεβάλλεσο τό σύνθημα τή; άποχωρήσεω; Ειχον ολως διόλου λησμο- 
νησγ την Μαρίαν δτε μία φωνή μ.’ έκαμε νάσκιρτήσω, καθώς σκιρτώμεν όταν δέν έννοησωμεν 

κάποιον όπισθεν ερχόμενον.

— ’Ολίγο τσάϊ; μ.έ ήρώτησεν.
Ειδον καί έθαμβώθην ! ζ/ι, σέ τό είπα, τίποτε δέν δύναται νά παραβληθώ μέ τού; Οφθαλ

μούς εκείνους τούς μεγάλους εκείνους καστανούς Οφθαλμούς τού; βαθεΐ;, ώ; 0 κόσμος- ποτέ 

δέν είδα πράγμα παρόμοιον μ.έ τού; Οφθαλμούς έκείνους. . .»
Έσιώπησε πρός στιγμών, βυθιζόμενος είς τάς άναμνήσεις του- κατόπιν κινών την κεφα

λήν του : Περιττόν νά δοκιμάσω ! δέν είναι δυνατόν νά σοΰ την περιγράψω, πρέπει νά τήν ίδή; 

διά νά έννοησγς.»

“Οταν άργότερα ό Rex Stettin την ειδεν ένόησε τόν ενθουσιασμόν τοΰ πρίγκηπο; καί τον 

συνεμερίσθη.
Λυγερά, χαρίεσσα μέχρι έντελείας, λεπτή χωρίς νά είναι ισχνή, Η .Μαρία De Riven 

είχε θέλγητρον άπερίγραπτον γραμμά; θελκτικά; καί άκατανίκητον νεότητο; άρωμ.α*  άλλά 
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προ πάντων οί οφθαλμοί της ησαν Αξιοπαρατήρητοι- ειχον ιδιαιτέραν έκφρασιν εμπιστοσύνης 
καί Αθωότζτος καί ταύτοχρόνως βαθύτητα εκτάκτως δελεαστικήν.

Ό Rex εΰρισκεν οτι δεν έζαμνεν ύπερβολάς ό πρίγκηψ όταν έλεγεν οτι είς τον κόσμον 
δεν εύρίσκοντο όμοιοι άλλοι μ’ αύτούς.

*
* *

Ή κόμησα Carola ητο ύπερβολικά εύχαριστημένζ διά τδν Αφηρζμόν εκείνον τοΰ πρί- 

γκζ,πος de Cless.
Μολονότι ή κόρη τζ,ς δεν ειχεν Ακόμη τήν νενομισμ.ένην ήλικίαν των δε’κα οκτώ ετών— 

στιγμή έπικαίρως στρατηγική κατά τήν όποιαν παρουσιάζουσι τάς νεάνιδας είς τδν κόσμον 
διά νά τάς εύρουν σύζυγον (δ όποιος άλλως ώς έπί τδ πλεϊστον τάς καθιστά δυστυχείς κατό

πιν) έσκέφθη ότι θά ητο καλδν νά κάμν) έξαίρεσιν τοΰ κανόνος καί νά δδηγήσν) ηδη τήν Μα

ρίαν είς τδν χορόν.
Ή δεσποινίς de Riven δεν είχε προϊκα, τοΰ πατρός της Αποθανόντος κατεστραμμένου 

οίκονομικώς. "Οσον διά τδν μητρυιόν τζς, τδν κόμητα Carola, μόλις ειχεν ικανά — άν καί 

ητο ύπέρπλουτος — διά νά σκεφθ-ρ χωρίς μεγάλην στονοχωρίαν τάς προίκας τάς οποίας θ' Α- 

πζ,τει Αργότερα ή πρέπουσα Αποκατάστασις όλων των ίδικών του θυγατέρων, αί δποΐαι έζων 

ώς πρδς τδ παρόν, επτά τδν Αριθμόν, καί όλων εκείνων αιτινες ενδεχόμενον νά ζ,ρχοντο — καθ’ 
ότι ή συνέχεια δέν έφαίνετο Ακόμη περί τδ τέλος της.

■Όθεν ένώ διά τάς μικράς Carola ή καλή μήτηρ δέν έφοβεΐτο παρά μόνον τήν εκλογήν 

καταλλήλων γαμβρών, διά τήν χωρίς προίκα κόρην της έπρεπε νά σκέπτεται έάν Οά εύρεθ-ρ 
κανείς νά τήν ζητήσρ. Καί ή εύκαιρία παρουσιάζετο θαυμασία καί Απροσδόκητος, τοιαύτην 
οιαν δέν έτόλμα νά τήν φαντασθώ, ούτε είς τά τολμηρότερα μητρικά όνειρα της. Πράγματι 

ήτο έκτακτος τύχη- πρωτότοκος υίδς τοΰ γηραιοΰ πρίγκηπος de Cless, 0στις ειχεν εκατομμύ
ρια καί μόνον ένα υίδν άκόμα. ’Η τον Ανέλπιστον.

Ούτως ώστε, οτε τήν πέμπτην, μετά τδ άξιομνημόνευτον έκεϊνο τσάϊ, ύ πρίγκηψ έζήτησε 
τήν άδειαν νά έπανέλθη ή κόμησα Carola έθαψε είς τά μυχιαίτατα τής καρδίας της τήν 

παράλογον ταύτην έλπίδα, ητις τήν κατέλαβεν αίφνης ώς Ασθένεια.

Άλλ*  ότε τήν Παρασκευήν, κατά τήν επίσημόν της ήμερον, παρουσιάσθη ό πρίγκηψ 

de Cless, ελαβεν αύτήν τήν φοράν τήν βεβαιότητα προσεχούς της επιτυχίας καί έθαάμ- 
βευε σκεπτομένη οτι θά έχ-ρ τοιοΰτον γαμβρόν, τδ ιδεώδες τών γαμβρών, τδν φοίνικα τοΰτον 

τών μητέρων. Καί διά πρώτζ.ν φοράν ή Μαρία παρευρέθη είς τήν ύποδοχήν τής μητρός της, 
διότι άν καί ή μήτηρ της δέν έτόλμα πολύ νά τδ πιστεύσγ, έπρεπε ούχ’ ήττον νά μή κατα

ληφθώ Απαράσκευος.
Τήν πρωίαν ή κ. Carola είπε πρδς τήν κόρην της : «Σήμερον θά υποδέχεσαι μετ’ έμοΰ, 

είσαι πλέον Αρκετά μεγάλη.» Ή Μαρία ούδέν Αντείπε διότι ειχεν Αορίστους έλπίδας είς τήν 

κεφαλήν.
ΊΙ κόμησα Carola είχε παραγγείλη διά τήν θυγατέρα της έκείνην τήν εβδομάδα νέον 

κομψόν φόρεμα στενόν Από φαιδν ύφασμα μέ χρυσήν λεπτήν ζώνην περί τήν ύσφύν, τδ όποιον 
τής ήρμοζε Οαυμασίως. Εκείνην τήν ήμέραν έπανήρχισε δίς ή τρις τήν κόμωσίν της, τήν όποιαν 

εύρισκε πάντοτε πολύ παιδικήν καί όταν έπέρανε τόν στολισμόν της, ή μήτηρ τζς ήλθε, ώς 

έκ τύχης, νά τήν έπιθεωρήση.
Ή Μαρία έσκέπτετο τδν πρίγκηπα καθ’ όλην τήν εβδομάδα : τδν εύρισκε ώραιότατον- 

καί έκτος τούτου είχε τόσον άξιολάτρευτον τρόπον νά χαιρετά καί νά στρίβη τδν μύστακά του. 

’Επειδή ειχεν ύποσχεθή νά έπανέλ.θρ έκαραδόκει τήν έπίσκεψίν του. Δέν έσκέπτετο ώς ή μήτηρ 
της ένδεχόμενον γάμον, διότι ήτο πολύ απλοϊκή καί πολύ παιδί Αλλ’ ήλπιζεν νά τον ίόρ διότι 

απλώς τής ήρεσεν ύπερβολικά.

Αύτήν ταύτην τήν Παρασκευήν ό πρίγκηψ de Cless τάς έπεσκέφθη- ύπήρχον τέσσαρες 
κυρίαι είς τήν αίθουσαν : ησαν ολαι γραΐαι καί άσχημοι- Αλλ’ ή μήτηρ ειπεν εύθύς όπως καί 

τήν πρώτζ,ν φοράν Αλλά μέ άλλον σκοπόν μόνον :

«Μαρία θέλεις νά προσφέργ,ς τδ τσάι είς τδν πρίγκηπα de Cless 1»

Τά τοϋ τεΐου εύρίσκοντο είς τδ παρακείμενον δωμάτιον. ΊΙ Μαρία ήγέρθη διά νά ύπα- 

κούσ-ρ.
Προ τοΰ ν’ Αναχωρήσρ δ πρίγκηψ έκαμε τήν παρατήρζ,σιν οτι ήτο πράγματι μέγα άδικον, 

νά μή συχνάζ-ρ ή δεσποινίς de Riven είς τάς συναναστροφής-—βεβαίως ήτο πολύ νέα —Αλλ’ 
ύπήρχον προηγούμενα. Ούτως ή "Ιρμα Καλιάση, ή έςαδέλφη του. παρουσιάσθη δεζαεξαέτις 

καί ένυμφεύθ-η τδ ίδιον έτος.

ΊΙ κόμησα Carola εύρεν εύοίωνον τήν ρήτραν ταύτην καί ειπεν 0τι Οά σκεφθώσιν.

Κατόπιν, τήν έπομένην εβδομάδα ή κόμ.ησα Lutzow-έδιδε τδν πρώτον χορόν τοΰ έτους 

εις-ίάς φίλας τής θυγατρός της: ή Δεσποινίς de Riven προσεκλήθη καί παρουσιάσθη.

ΠαρήγγεΑαν έπίτηδες διά τήν επίσημον ταύτην περίστασιν είς τδν καλύτερον ράπτην 

τής πόλεως, θελκτικόν φόρεμα λευκόν μέ άργυράν ζώνην εις τήν μεσζ,ν, άπλούστατα.

Ή Μαρία de Riven έσήμείωσε τήν πρώτην έμφάνισίν της μ.έ φρενητιώδη επιτυχίαν καί 

Ανεκζρύχθη ή ώραία τής έποχής.

’Εκείνην λοιπόν τήν εσπέραν εις τής κ. Lutzow, Ζ Μαρία έχόρευσε τρίς μετά τοΰ πρίγκη

πος de Cless καί περιπλέον καί τό κοτιλλιόν.

Είς τάς έπομένας εσπερίδας τό αύτό συνέβη, ούτως ώστε πριν παρέλθ/) μήν, όλος ό κόσμος 

έλεγεν ότι δ πρίγκηψ de Cless νυμφεύεται μέ τήν δεσποσύνην de Riven.

Καί ή φήμη αύτη έφθασεν είς τάς Ακοάς τοΰ γηραιοΰ πρίγκηπος. Δέν έξήρχετο ποτέ καί 
δέν έβλεπε κανένα πάσχων έξ Αρθρίτιδος καί φύσει δυστρόπου χαρακτήρας- Αλλ’ αί δυσάρεστοι 

ειδήσεις φθάνουν έκτάκτως -fftrpux είς τούς Αμέσως ενδιαφερομένους. Ό γέρων πρίγκηψ de Cless 

ώργίσθη ύπερβολικά : έτρεφε διά τδν υίόν του μεγάλην φιλοδοξίαν (τδ κάτω κάτω μίαν Αρχι- 
δούκισαν) καί δέν έννόει συνθηκολογίας έπί τοΰ θέματος τούτου. "Οθεν δέν ήνείχετο λόγος καν 

νά γίνεται περί τοΰ συνοικεσίου τούτου.

Προσεκάλεσε λοιπόν τόν υίόν του καί τοΰ έκοινοποίησεν άνευ προοιμίων οτι άν έννο-ρ νά 
έπιμένρ είς τάς γελοίας αύτάς Αξιώσεις θά μεταβιβάσ-ρ τά δικαιώματα τής πρωτοτόκιας είς 

τον μικρότερον αδελφόν του.

Ό υίδς έταπείνωσε τήν κεφαλήν καί δέν Απάντησε Αλλ’ έξηκολούθίι νά χ/ρεό-ρ μετά τής 

Μαρίας de Riven καινά πηγαίνρ νά τήν βλέπζ, κατά τάς ήμέρας τής ύποδοχής τής μητρός της.
Τοΰτο έξηκολούθησεν έπί τρεϊς ήμέρας. Ό Stettin ήκουε καθ’ έκάστην τάς εκμυστηρεύσεις 

του φίλου του: έμαθεν έναλλάξ ότι είχε τούς ώραιοτέρους όδόντας τοΰ κόσμου, τάς μ.ικροτερας 

χεϊρας, έπίσης, καί παιδικόν γέλωτα, οστις είναι επίσης τρόπόν τινα φωνή μικροΰ πτηνού.
Δι’ ολ’ αύτά τά εξωτερικά προτερήματα ό Rex- ήδύνατο νά βεβαιωθώ ίδίοις όμμασι 
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έκεΤνο όμως τό οποίον δέν ήδύνατο παρά μόνον νά μαντεύσρ, ήτο ο ερω; ό αυξανόμενος είς τήν 

νεαρωτάτην εκείνην παιδικήν καρδίαν.

Έπί τέλους μίαν ήμέραν, ό Cless έξεμυστηρεύθη είς τόν φίλον του οτι πλέον δέν ύπήρχεν 
Αμφιβολία. ή μικρά τόν ήγάπα : τοϋ τό ώμολόγησεν.

Και ό ίδιος έπί τρεις μήνας ήτο υπερβολικά ερωτευμένος.

("Επεται τό τε'.Ιοι;.)

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΓ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ARDEL (Συνέχ. σελ. 59 κ. έ.)

'Γόρα έξημέρωσεν ύλοτελώς καί μπορώ καλύτερα νά ίδώ τές δύο ξένες ή μάλλον τήν 

μίαν άπό αυτές, τήν πλέον ήλικιωμένην ποΰ είναι κατάντικρύ μου· πενήντα ετών περίπου 
μ’ ένα διακριτικόν afya γυναικός άπό οικογένειαν- τό δέρμα έχει χρωματισμούς λευκοϋ κηροϋ 

κλίνοντος είς τό ξανθωπόν τά στακτόχρωμά της μαλλιά στραμμένα είς κανονικά πλεξούδια. 

Έλαφροκοιμά.τ’ άκόμη, ίσιο τό κορμί, Οαυμάσιον μ' εκείνες τές φανταχτερές καί γεμάτες γραμ
μές του. Τά χαρακτηριστικά της, τόρα που Αναπαύεται, έχουν μία μοναδικήν έκφρασι λύπης- 
βαθειά ζαρωματιά χαράζει τό μέτωπό της καί φαίνεται νά προέρχεται άπό κάποια παντοτεινή 
έννοια. Εξάπαντος αύτή ή γυναίκα πρέπει νά σηκών/) τό βάρος δοκιμασίας — άρχαίας πιθα

νόν— πού τόν έχει πληγώσγ, κατάκαρδα.

Άπό την κόρην, πού τήν συνοδεύει, δέν μπορώ νά διακρίνω παρά ένα κομψότατον 
λεπτόν σχήμα, μόλις διακρινόμενον μέσα στον άφροειδή σωρόν τής μαύρης ταντέλλας, κάτι 
ξανθούς πλοκάμους, μια μικρήν ίσια μύτη, χείλη άληθινά μωροΰ ολόδροσα, καί ματόκλαδα 

πού έρριπταν σκιάν επάνω στά διάφανα μάγουλά της.... '

Μόλις είχα παύσγ νά δρνιθοσκαλίζω αύτάς τάς σημειώσεις, όταν έσήκωσα τήν κεφαλή 
μου καί παρατήρησα ότι ή νέα συνοδοιπόρος μου δέν κοιμάται πλέον εϊχε ρίξ-ρ όπίσω τό κα- 

πουσόν της καί τά μαλλιά της έφάνηκαν μ’ ένα χρώμα νεκρών φύλλων πολύ φωτερό, πού 

έκανε κομψήν άντίθεσι μέ τό βαθύ σταχτερό τών φρυδιών της. Τόρα. μ’ εξέταζε καί εκείνη- μέ 
κάποιο Αγέρωχο στά χείλη, καί μέ μιά ξάστερη τόλμη στά μάτια, τά όποια έφαίνετο πώς 

έγέμιζεν ή ίρις των ολόκληρα, μιά βαθυγάλαζη ίρις.
Άφοϋ είδε πώς δέν έγραφα πλέον, έγύμσε, έσκούπισε τό γυαλί τοΰ παραθύρου μ.’ ένα 

μικροσκοπικό μαντίλι, άκούμπισ’ επάνω τήν κεφαλή της καί παρατηρεί μέ προσήλωσιν τά 
δροσοποτισμένα λειβάδια, τούς χαμηλούς λόφους τοϋ δρίζοντος πού έξεχώριζαν μέσ’ άπό τήν 

καταχνιά. . . Ήτο μοναδική ή τοπογραφία σ’ αύτήν τήν πρωινήν ώραν ό ούρανός φαίνεται 
χλωμός ακόμη, άμυδροΰ άδιορίστου χρώματος- κομμάτια σύννεφα σέρνονται όκνά στά σύλ- 

γογγα πλάγια μαύρα άπό τά έλατα, καί τά κιόσκια πού φανερώνουν τήν προσέγγισιν τής ελβε
τικής χώρας άνυύοϋνται όμοια μέ σπίτια κουκλών είς τάς οχθας τών διαυγέστατων ρυακίων. 

βλέπω άπό τό πλάγι μόνον τήν μικρήν μου άγνωστην — γιατί «μικρήν» ; . . είναι μάλλον 

μεγάλη Απεναντίας — άλλά τό γαλανό της μάτι, πολύ ανοικτό κάτω άπό τήν ολίγον προε- 
ξέχουσαν καμάρα τοΰ φρυδιού, μ.έ διδάσκει οτι Απολαμβάνει μ.έ καταπληκτικόν βάθος τά θέλ

γητρα τής εξοχής τής χρυσωμένης πλέον άπό τόν ήλιον.
"Επειτα, έξαφνικά, ή θέα ενός σταθμοΰ, πού έπεράσαμε χωρίς νά σταθούμε τήν έκαμε νά 

συνέλθρ Από τό βύθισμά τνς. Κοιτάζει τό ρωλόγί της, καί Ανοίγει τόν ταξιδιωτικόν σάκκον της- 

καί μέ μίαν ευκολίαν έντελή, ώς νά ήτο μόνη της μέσ’ στήν κάμαρά της, βγάζει ένα μικρό 

καθρέφτη καί τόν κρεμνά άπό τό επάνω μέρος κατάντικρύ της. "Επειτα, μ.έ μερικά κινήματα 
τών οποίων ή ταχύτης θά έξάφνιζε τήν ώραία μου έξαδέλφη Δεβιάν, άποκατέστησε τήν άρμο 
νίαν είς τόν ξανθόν καί αδρόν σωρόν τής κόμης της, καί έσκουφώθηκε μέ τό μικρό της τόκ ποΰ 
είχε άφήσν) άπό τήν νύχτα είς τό δίκτυ καί πάντα μέ τήν ίδια γρηγοράδα, σφαλά τόν πολύ

τιμον σάκκο μέ τούς χρησίμους θησαυρούς πού έμπεριέκλειε.
— Λίλιαν, είσαι ξυπνή λοιπόν ! . . . πλησιάζομεν ;

— Μάλιστα, aunt Katie- σέ είκοσι πέντε λεπτά θά είμεθα στο ΙΙονταλιέ. . .
Καί ή μίς Λίλιαν, άφοϋ είναι τοϋτο τόναμά της, σηκώνεται καί δίνει δύο ή τρία ζεστά 

καί θωπευτικά φιλήματα εϊς τό μελαγχολικόν της πρόσωπον τοΰ δποίου ή έκφρασις γίνεται 
πολύ τρυφερή ένώ τήν παρατηρεί- κατόπι, σέ μιάν έρώτησι εκείνης, Αρχίζει νά διατρέχει τον 

‘Οδηγόν, τόν παντοτεινόν ‘Οδηγόν, οστις έκειτο πλησίον της καί φαίνεται νά τήν διασκεδάζει 

ο,τι διαβάζει.. . Φαντάζομαι πώς πρέπει να βρίσκγ σέ κάθε τι Αφορμήν ενδιαφέροντος. "Εχει 

μέσά της ένα πλημμύρισμα ζωής πού εκπλήττει καί κινεί τήν περιέργειαν νά παρακολουθώ 

κανείς τάς εκδηλώσεις αύτής τής δραστημότητος ηθικής συνάμα καί φυσικής. . .
Μίαν ή δύο φορές διακόπτει τήν άνάγνωσίν της καί παρατηρεί πρός τήν θείαν της- φαί

νεται νά νοιώθρ πώς τήν εξετάζω, τόσον Αδιακρίτως ώστε καί *γώ  δοκιμάζω κόπον νά τόκάνω- 

καί πλησιάζουν ολίγο τά δυό της φρύδια καί δίνουν μίαν ενέργειαν πού δέν τήν περιμένεις είς 
τό πρόσωπον τής κορασίδος. Τά χείλη, πού γίνονται σχεδόν Αγέρωχα, μισανοίγουν ώς διά 

ν’ άφήσουν λέξιν διαμαρτυρίας κατά τής αύθαδίας αύτοϋ τοΰ ξένου πού προσηλώνει επάνω της 

τήν προσοχήν του. . . "Επειτα, άποτόμως, στρέφει τήν κεφαλή της.
Άλλως τε, ιδού τό Πονταλιέ- χωρίς άλλο όπως καί γώ ή μίς Λίλιαν καί ή θεία της διευ

θύνονται πρός τήν Λωζάνην διότι καί αυτές επίσης καταιβαίνουν ν’ Αλλάζουν τραίνο.
Άπό τόν ζωηρόν άέρα τής πρωίας πού φέρνει μέ τήν δροσιά του Αρκετό ρίγος, πολλές 

ταξιδιώτισσες μαζεμένες στον σταθμόν δέν φαίνονται διόλου εύπρόσωποι. Τά μαλ.λιά των είναι 
όπως λάχη, πλεγμένα καί τά μάτια των τριγυρισμένα Από μαυράδι πολύ φανερό μές στή 

χλωμάδα τών κουρασμένων προσώπων των. ΊΙ μίς Λίλιαν είναι θαμβωτική. Ή όψις της φωτι

σμένη τόρα άπό τ’ άνοικτόν φώς έχει εϋχροιαν μοναδικής άβρότητος, Αληθινόν γαλάκτωμα 
πού λαμπρύνεται είς τά μάγουλα άπό ρόδινον άντιφώτισμα. Μέ τό γρήγορον καί έλαφρόν βήμα 

τών καλώς δποδημένων μικρών της ποδών, διατρέχει τήν προκυμαίαν άκολουθουμένη άπό 

είδος γηραιάς παραμάννας ή θαλαμηπόλου.
Πρός στιγμήν μοϋ έπήλθεν ή ιδέα νά παρηκολουθήσω τό παιδίον τούτο, όπου καί έπή- 

γαινε. άφοϋ, έπί τέλους, τίποτε δέν με ύπεχρέωνε να διευθυνθώ εις τό λ cvey ίσως Οά μοϋ 

παρείχε άντικείμενον άξιον σπουδής-—θά ήτο πράγματι διασκεδαστικόν νά τήν παρατηρή 
κανείς νά ζή. . . ‘Υποχρεωτικός ύπάλληλος ήλθεν νά μέ είδοποιήσ-ρ ότι έφθασεν ή ώρα ν’ άναβώ 

είς τόν ήσυχον ελβετικόν σιδηροδρομίσκον οστις θά μάς μετεβίβαζεν άπό εκεί- έπειτα
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peptti βήματα διζ νζ φΟζσω το διαμέρισμα 8~θυ βλέπω νχ κατευθύνωνται οί νυκτερινοί συνο

δοιπόροι μου' Αλλζ συναντώ τού; οφθαλμούς τής μις Λίλιαν, οϊτινε; φαίνονται νζ μοϋ λέγουν 

ότι ύπώπτευσαν τήν πρόθεσίν μου. Εξάπαντος δέν φαίνεται εύχαριστημένη έζ τούτου, καθόσον 
δύναμαι νά κρίνω έκ τοϋ ελαφρού σουφρώμαος τδν καστανών τζ; φρυδιών. . . Καί Ανακαλού

μενο; μ’ αύτό τό βωβόν μέσον εί; τού; αυστηρού; κανόνας τζ,ς διακρίσεω;, παραιτούμαι άπό 

την κοϋφον επιθυμίαν μου. Καί μόνος, αύτήν τήν φοράν, εί; τό βαγόνι μου, τακτοποιώ τάς 
σημειώσει; μου αύτά;. Εί; την Λωζάνην είχα τό εύτύχζιμζ νά παρατηρήσω έπί της προκυ

μαίας την μι; Λίλιαν, όρθίαν έμπρό; σ’ένα σωρόν Αποσκευών τών οποίων έφαίνετο ίδιοκτήτις.
Διατί δέν έμεινα, έπί τέλους, εί; την Λωζάνην οπω; έσχεδίαζα \ Ίσως αύτη h ’λγγ'/ίς, 

τήν δποίαν έρριψεν η τύχη στό δρόμο μου, ν’ Απέβαινε δι έμέ ή Σάντα-Μαρία, κατά την φράσιν 

της Κας de Viannc.

1 4 Μαίου

Εϊξευρα Οτι είς το ξενοδοχεΐον οπού κατέβηκα, έκάΟητο ό Νότερστωφ, ρώσσο; συγγρα- 

φεύς, τόν όποιον δέν είχα έπανιδγ, άφότου ό γάμος του, ώς φαίνεται, τόν είχε καρφώστ) εις 

Μόσχαν. Καί διά νά έπωφεληθώ την άνέλπιστον ταύτην προσέγγισιν έδιάλεξα ώς οίκημα τό 

μεγαλόρρυθμον εκείνο καραβανσεράϊ, πλούσιον καί τετριμμένον, βπου έπανευρίσκω τήν λαμπράν 
κοσμοπολίτιδα κοινωνίαν την όποιαν τόσες καί τόσες φορές συνάντησα είς τά; άνά τόν 

κόσμον περιπλανήσεις μου.
"Οταν, έντός οκτώ -ημερών, οί Νο'τερστωφ θ’ ivx/apfo<yjv, Οά έγκατασταΟώ καί ’γώ είς 

πραγματικόν οίκοτροφεΐον ελβετικόν, ήσυχώτζτον καί άπηλλαγμένον άπό τήν ανούσιον 

εκείνην πολυτέλειαν, οίκοτροφεΐον όπου οί άνδρες θέν Οά είναι άνθρωποι τοΰ κλούπ, καί αί 
γυναίκες δέν θά φέρουν αριστοκρατικά ονόματα, ούτε θά είναι φιλάρεσκοι, ή πνιγμέναι — 

όπως συχνότατα συμβαίνει — μές στους κανόνας τής πανηγυρικής έττικε'τας, ή όποία εξα

φανίζει την άτομ.ικότητά των.

Είς τό σπίτι, πού θά ζητήσω νά ευρώ, θ’ απαντήσω γυναικεία πλάσματα άπείρως τα

πεινότερα, ώς πρός την κοινωνικήν Οέσιν, άλλ’ οπού πιθανώς 0’ άνακαλύψω «χαρακτήρας» 
ύπάρχουν μεταξύ αύτών πολλαϊ πτωχαί κόρα·, δίχως home, αί όποϊαι παρακυλοΰν άπό 

ξενοδοχείου είς ξενοδοχείου, έως οτου τάς εγκαταλείπουν αί δυνάμεις των καί τάς βιάσει 
•ή άνάγκ-η νά εύρουν σταθερόν άσυλον διά ν’ άποθάνουν έκεΐ, όπως έζησαν κατά τό μάλλον ή 

ήττον καλώς. Άλλ’ αύτη ή άνάγκη, ητις παντού τάς παρακολουθώ, νά ζοϋν μόναι, καί μόνον 
είς τόν εαυτόν των στηριζόμεναι καί έλπίζουσαι προσδίδει είς αύτάς εΰτο7.μίαν καί άνεξαρ- 

τησίαν φρονημάτων καί διαγωγής, πού κινούν αληθινά τό ενδιαφέρον.
Ούδέν όμως τό τοιούτον καί είς τό μεγαλοπρεπές μας ξενοδοχεΐον : κοινωνία ανθρώπων 

γενναιότατα εύνοζ,θε'ντων άπό την τύχην πλεΐστοι φέρουν ονόματα γνωστά, ένδοξα προσέτι, 
άν καί ξενικά- ολίγοι ή καί διόλου Γάλλοι- μερικαί γερμανικαί οίκογένειαι, άρκετοί ρώσσοι, 
καί προπάντων πολυάριθμος αγγλική καί αμερικανική παροικία. "Οσον άφορα τάς τάξεις 
τών νεανίδων δέν αντιπροσωπεύονται καί τόσον καλά. Μόλις έκ της άσημάντου όλομελείας 
των διακμ'νεται -η μίςς Enid Lyton, δχι μέν κομψή, άλλ’ ευφυούς καί περιέργου φυσιο
γνωμίας, κόρη πατρός ρωμαλεωτάτου καί μητρός διαφανούς σχεδόν. ’Εν συνόλω -ή uicpEnid 
δέν άξίζει, κατ’ επιφάνειαν τουλάχιστον, οσον ή πατριώτισά της μ’ιςς Λίλιαν. ΊΙ τελευταία 
αύτη ηξιζε πραγματικώς νά κάμω πρός χάριν της μιδς ήμέρας σταθμόν είς Λωζάννην, διά 
νά μήν την ευρώ άκολούθως επίσης άσήμαντον καί τετριμμένων οσον καί ή πλειονοψηφία τών 
συνηλιζιωτών της. (’Enetai αυνίχιια.)

-ζζ> Γνωστός Αόρατος άστήρ.— *0  X. Camille 
Hamarion είς «Ορον δημοσιευθέν έν γαλλίζω φύλλω 
μάς άποδεικνύει άπας έτι οτι ή πραγματεκότης υπερ
τερεί πολλάκι; παν ότι ή φαντασία δύναται νά συλ- 
λάβγι φανταστικόν καί θαυμάσιου.

Ό περίφημος αστρονόμο; μας γνωρίζει τ’ αποτε
λέσματα μιας τών απροόπτων αύτοϋ αποκαλύψεων, 
ητις απωθεί διά μιας εΐ; καταπληκτικά; αποστάσεις 
τόν ορίζοντα τών γνώσεων ήμών. Πρόκειται περί 
άστε'ρος τόν όποιον δέ/ είδον καί κατά πάσαν πιθα
νότητα δέν θά ίσωσε ποτέ'. Ούχ ήττον δ αιώνιος αό
ρατος ουτος άστήρ κατεμετρήθη, έζυγίσθη, χυμικώς 
άνελύθη μετά μαθηματική; ακρίβεια; καί ασφαλείας. 
Ιδού μία δμολογουμένω; παράδοξος ανακάλυψε; ! *Ως  
φαίνεται, υπάρχει άστήρ ονομαζόμενος Μενκαλινάν, 
οστι; λάμπει ούχί μακράν τοΰ λευκοΰ Καπελλα. 
Εΐ; τοΰτον συνδέεται ό άστήρ περί ού μάς όμιλε? δ 
κ. Φλαμαριόν. Φοβούμενοι ν’ άποπλανηθώμεν εΐ; τού; 
παραζαλίζοντας τούτους άριθμούς. δώσωμεν τόν λόγον 
εϊ; τόν συγγραφέα τής Ουρανία; :

« Οί δίδυμοι οξτοι άστε'ρες, λέγει, στρέφονται δ εί; 
περί τόν έτερον μέ καταπληκτικήν ταχύτητα. 240 
χιλιαμετρων κατά τό δευτερόλεπτον καί ή περιστρο
φή αύτών συμπληροϋται είς τε'σσαρας ήμέρας ή δέ 
άκτ’ι; τή; διαγραφομε'νη; περιφερεία; άριθμεϊ 13 
εκατομμύρια χιλιαμετρων. Άπό τήν ταχύτητα ταύ
την ζυγιζόμενο; δ διπλού; ουτο; ήλιο; εινε οκτακό
σια; χιλιάδα; φορά; μεγαλήτερο; τή; γής. Ή άπό- 
στασις αύτοϋ εΤνε τε'σσαρα εκατομμύρια φορά; μεγα- 
λητε'ρα τή; άπρστάσεω; τοΰ ήλίου άπό τή; γής. 
448,000 δισεκατομμύρια λευγών. Διά νά διακρίνη 
τι; αύτόν διπλοΰν χρειάζεται τελεσκόπιον έςακοσίων 
με'τρων μήκους.

Πάντα τ’ Αποτελέσματα ταΰτα είναι φανταστικά! 
Ανακάλυψες άστε'ρος, τόν δποΤον άδύνατον νά ίδωμεν 
καταμε'τρησις τή; άκατανοητου αύτοϋ ταχύτητα; 
240 χιλιαμετρων τό δευτερόλεπτον, ή εξακρίβωσες 
τοΰ βάρους του. Πρέπει δέ νά προσθέσω, έσω; ύπέρ 
πάντα ταΰτα, οτι οιά νά φθάση μέχρι; ημών άπό 
τοΰ σημείου εκείνου τοΰ ούρανοΰ φωτεινή άκτίς, ή; 
ή άνάλυσις μας ανακαλύπτει πάσας ταύτα; τάς ά- 
ληθείας, έχασεν ούχί όλιγώτερον τών G3 ετών- ώστε 
άτενίζοντες τήν στιγμήν ταύτην προ; τον αστέρα ε
κείνον βλέπομεν τά έν αύτώ πρό 63 ετών συμβάν
τα. Καί έάν έκτοτε έπήλθε καταστροφή έν αύτώ δέν 
δυνάμεθα νά τό ήξεύρωμεν.

Μάς μένει πλέον νά προσθέσωμεν άλλο εις τήν 
εύφράδειαν ταύτην τών αριθμών ή ότι δ πτωχός η
μών ύφήλιος πλανήτης είναι νησίδων, μικρόν καί 
άφανές νησίδιον έν τώ άπεράντω ούρανίω ώκεανώ.

Ν.
ωο Φιλόσοφος ιατρός ειπεν οτι τό σφίξημον τοΰ 

στηθόδεσμου είναι μέγα διά τήν ανθρωπότητα εύερ- 
γε'τημα, διότι φονεύει τάς κούφους καί άνοήτου; νέα; 
αϊ’τινες διά τοΰ μέσου τούτου θέλουσι νά φανώσιν ώ- 
ραΤαι καί άφήνει νά άναπτυχθώσι καί νά γίνωσε γυ
ναίκες μόνον αί εύ φρονοΰσαι αι'τινες τό άποφεύγουσι.

ωο Ή άκνηρία,— Καλή είδησις 3ιά τούς μαθη- 
τάς—δριστικώ; έχαρακτηρίσθη ώ; άσθενεια. Ή νε'α 
ιατρική ήτις έχει τάσιν νά έπιλαμβάνηται πασών 
τών νοητικών ανωμαλιών κατατάσσουσα αϋτάς με
ταξύ τών οργανικών ή φυσιολογικών παρα;αορφώσεων 
καταλέγει ήδη καί τήν οκνηρίαν είς τάς διαταράξεις 
τή; θρε'ψεως. ΊΙ οκνηρία, πράγματι, είναι αληθές 
σύμπτωμα έπιφαινόμενον ενίοτε άποτόμως παρ’ άν
θρωποι; δραστήριοι; άλλοτε, κατά 'τάς άρχάς τή; 
λευκουρίας, Διαβήτου, Αταξία; καί διαφόρων νοη
τικών παθήσεων. Είναι χαρακτηριστικόν σημεΤον 
τΐ,ς νευρασθενείας καί τό άπό τούτου μικρόν άπολεί- 
πεται δ’πω; άποφανθή τις οτι οί οκνηροί είναι νευ
ρασθενικοί έν τίρ πρώτω σταδίω τή; νόσου. Ύπέρ 
τή; παθολογική; ταύτης άφορμής τής δκνηριας συνη
γορεί καί τοΰτο: ότι οί προδιατεθειμένοι είς τού; 
ρευματισμούς, οί άρθριτικοί, ό’πι»; λέγουσι οί ιατροί 
άνθρωποι συντ,θο/ς δραστήριοι κατά τήν ή;αέραν καί 
τήν εσπέραν, δυσκολεύονται μεγάλω; ν’ άρχίσωσιν 
τό πρωί εργασίαν, «δρισκόμενοι είσέτι ύπό τήν έπ-ή- 
ρειαν τής νυκτερινή; χαλαρώσει»; τή; θρέψεω;, τοϋθ’ 
ό'περ είναι άκριβώς τό χαρακτηριστικόν τή; ιδιοσυγ
κρασία; των.

Τό μέτρου κα! τό χελιόγραμμον έπ’ 
έσχατων έγε'νοντο Αποδεκτά ώ; θεμελιώδεις μονάδες 
καταμετρήσεως έν τώ Ύδρσγραφικώ καί Γεωλογικώ 
τμήματε τών Ηνωμένων Πολιτειών,

«« οί κύνες τοΰ πολέμου έλαβον τό πρώτον, 
ούτως είπεΐν βάπτισμα τοΰ πυράς κατά τά τελευταία 
μεγάλκ γυμνάσια τοΰ γερμανικοΰ στρατοΰ. ΊΙ 15η 
ίλη τοΰ ελαφρού ιππικού ειχεν μεθ’ έαυτής πέντε 
κύνα; προωρισμένο-υς διά τήν ταχυδρομικήν συγκοι
νωνία/ τής εμπροσθοφυλακή; μετά τοΰ κυρίου σώμα
τος τοΰ στρατοΰ. "Εν πρό πάντων έκ τών ζωων τού
των διεκρίθη, οιανύσαν έντός επτά λεπτών δί; την 
άπόστασιν επτά χιλιομέτρων.
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ΊΙ στρατιωτική έκπαίδευσ.ς τών φίλων τούτων 
του ανθρώπου φαίνεται δυσχερέστατη· αρχίζουν νά 
διδάσκουν αυτούς νά μένωσιν άφωνοι· έπειτα πρέπει 
να ούνανται νά διαχρίνωσι τ’ν εχθρόν άπδ τδν φίλον. 
Έκτος τούτου ό κύων τοϋ πολέμου πρέπει νά ε ίναι 
θήλυς, διότι οί άρρενες έχουσι ν έρριζωμένην ε'ρωτο- 
τροπίαν ήκιστα συμβιβαζομένην μετά των στρατιω
τικών καθηκόντων. Το δυσχολώτερον τέλος μέρος τοΰ 
πράγματος είναι νά έξοικειωθώσι τά ζώα προς τάς 
εκπυρσοκροτήσεις των οπλών και των τηλεβόλων, 
άλλά ή ύπομονή κα'ι επίμονη ύπερνικώσιν όλας τάς 
δυσκολίας ταύτας. Μεταξύ ο’ όλων τίΰν κυνών ιδία 
διακρίνεται ό Σκωτικός ποιμενικδς κύων διά την ά- 
κραν άν.χνευτικήν του ικανότητα κα'ι τήν άφοσίωσιν 
κα'ι χρίνεται διά τοϋτο ώς ό καταλληλότερος κύων 
τοϋ πολέμου.

ιζζϊ Άποροΰμεν πολλάκις και διερωτώμεθα ποϋ οί 
φίλοι μας κατόρθωσαν νά ευρουν τά προτερήματα 
των ό’σον διά τά ελαττώματα αυτών, μας φαίνεται 
φυσικιότατον νά τά έχουν.

ω-s Κλεητομανία.— Άστεΐον κα'ι εϋφυέστατον 
έπεισόδιον συνέβη πρ·δ μικροϋ είς διάσημον φρενολόγον 
τοϋ Παλέρμου. Νεαρός κα'ι κομψότατος κύριος, ονο
μαζόμενος μαρκήσιος Τρόππι, τδν ε’πεσκέφθη ήμέραν 
τινα καί τοϋ ε'νεπιστευθη τά έξης· « Ένυμφεύθην 
πρό τενων μηνών· ή δέ σύζυγός μου κατέχεται άπδ 
κλεπτομανίαν χρόνιαν κα'ι αθεράπευτο·/, ύπό τήν 
επήρειαν τής οποίας κλέπτες παν ότι κατορθώσει 
είς τα καταστήματα; είς τάς οικίας όπου συχνάζει, 
κα'ι είς τήν ίδικήν της άκόμη οικίαν· τδ άληθές εινα( 
ότι συνερχόμενη είς έαυτήν κατόπιν σπεύδει ν’ άπο- 
δώστ( το προϊόν τών κλοπών της. r Ό μαρκήσιος έζή- 
τησε κατόπιν τήν συγκατάθεσιν τοϋ ιατροΰ νά όδη- 
γήσ-η παρ’ αύτώ τήν γυναίκα του πριν τήν ε'μπι- 
στευθή όριστ.κώς είς τάς φροντίδας του, κα'ι τήν έπο- 
με’νην πράγματι τδ ζεϋγος έπεσκέπτετο τδν φρενολό
γον, έκπληκτου διά τδ κάλλος κα'ι τήν χάριν τής 
νεαρας μαρκησίας. ’Εκείνη δέ έπεοείκνυε τρόπους 
εντελέστατης γυναικός τοϋ δψηλοϋ κόσμου, δέν διέ- 
φυγεν όμως τδν πεπειραμένου οφθαλμόν τοϋ καθηγη- 
τοϋ 0τ·. καθ’ ήν στιγμήν ένόμιζεν ότι δέν παρατη- 
ρεϊται άφήρεσε φωτογραφίαν μετά πλαισίου πολυτε
λέστατου κα'ι δι’άοαμάντων κεκοσμημένου (δωρον έπι- 
σημου άσθενοΰς) xx't ϊν χαριέστατον άγαλμάτιον.’Επί- 
σης παρετήρησεν ότι καθ’ήν στιγμήν έςήρχοντο τοϋ 
ύπεξήρεσεν έπιτηδείως καρφίδα λαιμοδέτου μεγάλης 
άςίας. « Δύνασθε κα'ι μόνος σας νά έννοήσητε πόσον 
σοβαρά είναι ή περίπτωσις τής δύστυχούς μου γυναι- 
κός, ο ε'ψιθύρυσεν είς τδ ους τοϋ ιατροΰ μ’ άπελπισμέ-

νην φωνήν ό νέος· « Οά σας επιστρέφω ύττερώτερα τά 
πράγματά σας. » Ό ιατρός έπερίμενε κα'ι περιμένει 
άκόμη· χωρίς όμως νά τοΰ υπολείπεται σκιά αμφι
βολίας οτι έπεσε θύμα μηχανοραφίας εύφυεστάτου 
συνδυασμόν. (Ν. W. Tagblntl.)

ΜΕΓΛΛΙΙ ΚΩΜΩΑΟΣ.—Ί'πδ τδν τίτλον τούτον 
ήρξατο δημοσιευόμενο·/ ε’ν τώ «'.Λναταλ’.κώ ’Αστέρι» 
άπδ τοϋ παρελθόντος σαββάτου νέον έργον τής δεσποι- 
νίδος Αλεξάνδρας Παπαδοπουλου. "Οστις μετ’ ίνδια- 
φέροντος παρακολουθεί τήν έξέλιξιν τοϋ ταλάντου τής 
λογίας συνεργάτιδός μας, ευθύς άπδ τών πρώτων γραμ
μών τής Μεγάλης Κωμιρδοϋ Οά όσφρανθή ότι πρό
κειται περί έργου μέ αξιώσεις περισσοτέρας, άφ’ όσας 
ήδύναντο νά έχωσι τά πάρεργα τής γονίμου διηγη- 
ματογράφου’ άλλως τε δέν είναι το πρώτον διά τοΰ 
οποίου προσκταται δικαιώματα έπι τοΰ τίτλου τού
του, κα'ιδέν είναι ανεπαρκή τά διδόμενα έπι τών ο
ποίων στηριζομένη ή άπροσωπόληπτος κριτική θ’ ά- 
ναγάγη είς τήν προσήκουσα·/ περιωπήν τήν καλλι
τεχνικήν ιδιοφυίαν. Τδ έργον τοϋτο 0’ άποτολμήση 
προσεχώς ή «Φιλολογική Ήχώ· δι’ ίδίου άρθρου· 
ότι χωρ'ις τόνον ουδέ φόβον ύπερβολής δυνάμεθα άπδ 
τόρα νά εϊπωμεν, είναι οτι ή δεσποινίς Παπαδοπού- 
λου παρουσιάζεται άπδ ημέρας εις ήμέραν ώς ό γνη- 
σιιότερος και ακραιφνέστερος τύπος τοΰ δημιουργικού 
πνεύματος τ7_ς πόλεώς μας, διά τδν άπλουστατον ί
σως λόγον ότι είναι τδ μόνον τοιοϋτον, τδ όποιον αυ
τομάτως, καθώς οί άληθςνόέ καλλιτέχναι, έζήτησε 
τ',ν δρόμον του έχεΤ οπού έπρεπε νά τδν εύρη.

Άποτυποϋσα. όσον δύναται, είς έκάστην σελίδα 
τήν ρ'·ι·γ·?,ι· (ώς ό κριτικός όρος τήν ονομάζει) τής 
καθ’ ήμϊς κοινωνίας, ή επέτυχε·/ είς τήν αντικειμε
νικήν άπόδοσιν τοϋ πρωτοτύπου, — κα'ι τότε ό ίστο- 
ριαγράφος τοΰ μέλλοντος Οά έχη τά κάλλιστα δοκί
μια πρδς άνασυστασιν (reSlauralion) τής ψυχής 
ταύτης — ή άπέτυχεν, άμαυρώσασκ τήν ακρίβειαν 
τής είκόνος διά τής άφειοοϋς άναμίξεως τής ιδίας 
όποκειμεν.κότητος, - καί τότε δ ψυχολόγος κριτικός 
θά εύρη αν οχι πλέον εις τδ έργον καθ’ έαυτδ άλλ· είς 
τήν έργάτιδα. μοναδικόν συγκέρασμα άβρότητος, ευ
πάθειάς κα'ι προπάντων δέ διακριτής άντιλήψεως, 
ήτις χωρ'ις ν’ άμβλυωπή άλλ’ απεναντίας παθαινο- 
μένη κατά βάθος άπδ τδ χαΛον κα'ι το κακόν έν τή 
κοινωνία, περιβάλλει κα'ι τά δύο μέ ένα πέπλον παι
γνιώδους, χαριτωμένης κα'ι ειρωνικής αδιαφορίας. 
"Οπως κα'ι άν έχη τδ πρϊγμα, τδ δημόσιον, τδ κοινόν 
τής δεσποινίδας Παππαδοπούλου — διότι έχει τοιοϋτον 
ίδικόν της — θά ύποχρεωθή μέ νέους δεσμούς ενδια
φέροντος κα'ι συμπάθειας πρός τήν καλλιτέχνιδα τής 
Μεγάλης Κωμωδοϋ.


