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ΕΤΟΣ Α'. —13 Νοεμβρίου 4893.— ΤΕΤΧΟΣ Ζ'.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

'Ί’ηαρξες, φΰαος καί ιδιότητες τών θεών.

(Συνέχειαν έιΰ τείχος Ε'.)

ΕίσγΆος έν τη παραστάσει τών θεών καί ιδία τοϋ υπέρτατου θείου δντος, πολλάκις 

διαφωνεί πρδς εαυτόν. Έν τώ Προμηθεΐ Δεσμώτη φαίνεται έκφέρων περί θεότητος 
ιδέας άνθρωπομορφιστικάς, έξ εκείνων αιτινες παραμορφοδσι τζς ποιήσεις τοϋ Όμβ

ρου και τοϋ “Ησιόδου. 'Ο Ζευς τής τραγωδίας ταύτης εινε αυθαίρετος, καταπιέζει 

τους κατωτέρους θεούς καί συντελεί εις τδν καταστροφήν δυστυχών θνητών 
άσελγης, άδικος και σκληρός πρδς τά θύματα τών ορέξεων και τής άπα- 

ρεσκείας αύτοϋ, άρχει έπι τοΰ σύμπαντος ώς άνομος θεότης. Πλην άτο-
πον βεβαίως θζ ητο έάν ταϋτα πάντα έξελαμβάνοντο ώς αισθήματα διατρεφόμενκ πρδς την 

θεότητα ύπδ τοϋ ποιητοϋ, ώς δέν δυνάμεθα νά συναγάγωμεν συμπεράσματα περί τής θεολογίας 

τοϋ Μίλτωνος έκ τών στασιαστικών λήρων τοϋ Σατανκ έν τώ ’Λπολεσθέντι Παραδείσφ, ούτε 
περί της διδασκαλίας τής Βίβλου, έκ τοϋ στόματος τών άνόμων έν τη Πεντάτευχοι καί τώ βι- 

βλίφ τοΰ ’Ιώβ.

Ό χαρακτήρ τοϋ ύψίστου θείου δντος, ώς έν γένει παρίσταται έν ταΐς λοιπαϊς τραγωδίαις 

καί κυμ'ως διά τών έπιθέτων, δΓ ών ό χορδς απευθύνεται πρδς αύτό, εινε ανάλογος κατά 

μέγαν βαθμόν πρδς τάς ημε τέρας περί τοϋ άληθοϋς Θεοϋ ιδέας. Είνε ύ παγκόσμιος πατήρ, 
πατήρ θεών τε άνδρών τε, παναίτιος ^Σγχγ.. 1485), παντόπτης, πανεργέτης (αύτόθ. καί
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Ίζέτ. 139), ,τάχοηφος, .τα^-αραϊζ/ς (Ίκέτ. 813), διαζιεος, δζ.κζ/ο>ε,ρος’(Άγαμ. 525), ζί./?/Λ/<· 

(Προμ. 1031).

Ψευδηγορεΐν γχρ ούκ έπίστατχι στόμα 
τό Δϊον, άλλά παν επχ τελεί.

«χχΰς (Ίκέτ. 650), .-γοζζγζεζζ/ς (αύτόθ. 139), ιδία θεό; τών ικετών καί τών ξένων, τέλειον, 

υψιστον δν, βασιλεύς βασιλέων κ.τ.λ........... ώς έν τη έπικλήσει (Ίκέτ. 522

άναξ άνάκτων, μχχα’ρων 
μχκάρτατε, και τελείων 
τελειότατων κράτος, όλβιε Ζεΰ.

Τοιοϋτοι εινέ τινες τών τίτλων, ού; συνήθως Αποδίδουσιν εις τον Δία και οιτινες εινε έκ 
διαμέτρου αντίθετοι πρδς τήν Ασέλγειαν και ωμότατα, κακίαι, ά; h ίϊλΎ,'Λπη μυθολογία απο

δίδει εί; τον θεόν τούτον και άς υπαινίσσεται ό Αισχύλος ούχι μόνον έν τώ Προμηθεΐ, άλλ,’ έν 
τφ ίδίω χορώ, 6ς άρχεται δια τής Ανωτέρω υψηλής έπικλήσεως, άρα συμπεραίνεται οτι ή 

ψηλαφητή Ασυνέπεια κύτη έπικυροϊ τήν περί Αρχική; ζποκαλύψεως Ιδέαν. Βεβαίως τά Αληθώς 

θεία ταϋτα επίθετα παρήχθζ,σαν έν Αρχή έξ ύψηλοτέρα; και καθαρωτέρας πηγής καί ούχι έκ 
τών διεφθαρμένων καί φθοροποιών μύθων τών περιβαλόντων ώς πέδαι τά λείψανα τής αρχική; 

Αλήθειας, άτινα άφίκοντο πλέοντα βαθμηδόν μέχρι; ημών διά τοϋ αχανούς πόντου τών αιώνων.

ΊΙ γενική δμοιο'της, ζ, έμφαινομένη ύπό τών ιδιοτήτων τούτων μεταξύ τοϋ υπέρτατου δντος 
πής ελληνικής τραγωδίας καί τών εβραϊκών Γραφών προσκταται ιδιαιτέραν έπίρρωσιν έκ 

τής συνεχούς έπανζλήψεως, ώς κατωτέρω όφθήσεται, τή; ρήσεως οτι ό θεός είνε έκδικητής, 
έκδικών Ανομίας γονέων έπί τά τέκνα, ούδέποτε έγκαταλείπων άτιμώρητον τόν ένοχον, ούτινος 

ή μυστηριώδης πρόνοια είνε άβυσσος δυσθεώρητος καί πρό τή; Ακζτασχέτου ισχύος τοΰ οποίου, 

οί ούρανοΐ καί ϊ. γ7> rpiy.wm, θεοί δέ καί άνθρωποι οΰδεμίαν σζ,μασίαν έχουσιν ένώπιόν αύτοϋ.

Ώς ό Μωϋσής έρωτα τό όνομα τοΰ 'Γψίστου, δ; Αποστέλλει αύτόν ινα έλευθερώση τόν 
Ισραήλ,1 ούτω καί ύ χορός τών Άργείων γερουσιαστών έν τώ ’Λγαμέμνονι (160 Αμφιβάλλει 
διά ποιου ονόματος νά έπικαλεσθζ, τό υψιστον ον.

1) ΕΤχσν πρίηγηΟή αί βασιλεϊαι τΛ-Ούρανκ! καί του Κρόνου, ή τοϋ Διό; ήν ή τρίτη.

Σ11Μ. — Έν τή προηγούμενη συνεχεία κατά λάΟο; παρελείφΟη να λεχΟζ, οτι εινε κατχ μετχφρχσιν ε’κ 

τ,ΰ ‘Αγγλικού.

Ζεύ;, όστι; ποτ’ έστίν, εί τόο’ αύ
τώ φίλον κεκλημενω 
τοϋτό νιν προσεννέπω,

Συμφώνως πρός τάς Αρχαίας ταύτας τάσεις τών έβραίων καί τών έλλήνων, τ, μάλλον τοϋ 

Σημιτικού καί Ίαφεθικοϋ πνεύματος, ό Παύλος ευρίσκει έν ’.Αθήνα·.; βωμόν Αφιερωμένο·? α: Τώ 
Αγνώστφ θεώ», ούσιωδώς προσεπιρρωννύων τζ,ν μέθοδον, δι’ζ,ς ερμηνεύομε·? τά; ομοιότητας ταύ

τας είπών τοϊς Αθηναίοι; : « θν ούν άγνοοϋντε; εύσεβεϊτε, τούτον έγώ καταγγέλλω ύμΐν » 
(Πράξ. τών Άποστ. XVII, 23 .

Ούχ" $ττον δεν δυνάμεθα νά θέσωμεν τάς γνώσεις καί τάς παραδόσεις τοΰ Αισχύλου έπί 
της ιδίας βαθμίδος μετά τζ,ς Αποκαλύψεως, ένεκα τών ποταπών καί αναξίων, εξευτελιστικών

1) Έξοδ. Κεφ. Γ'. έοάφ. 13—14. Καί είπε Μωϋσή; πρό; τον θεόν, ιδού εγώ έξελεύσομαι πρδς τοΰ; 
υιούς Ισραήλ καί έρώ προ; αυτού;, ό Θεό; τών πζτε'ρων ημών άπεσταλκε με πρό; όμϊ;· ε’ρωτησουσί με, τί 
όνομα αύτώ ; τί ερώ προ; αύτωΰ;; Καί ειπεν ό Θεό; πρδ; Μωϋσήν λε'γων, έγώ είμαι ό Ών· καί εΤπεν. Οΰτω; 
έρεϊ; τοΤ; υίοϊ; ’Ισραήλ, ό "Ών άπεσταλκε με πρό; όμϊ;. (Προσθήκη του μεταφρ). 

καί Ανήθικων Αντιλήψεων περί τής θεότητος, άς συγκεραννύει, έν ταΐς άριστα·.; μάλιστα τρα- 
γωδίαι; αύτοϋ, μετά τών άλζ,θώ; θείων και μεγαλοπρεπών τίτλων, ους Αποδίδει είς τό ύπε'ρ- 

τατον δν ώς έπί παραδείγματι τάς μετά τής γυναικός αύτοϋ έριδας, τούς έρωτα; αύτοϋ μετά 
τών ·|·υναικών καί τών θυγατέρων τών Ανθρώπων (‘Ικέτ. 162—174 .. .) του; δολους και τα; 

άπατας, δι’ ών

(Πέρσ. 93.)

κολακεύει τού; δυστήνου; θνητού;, παρέλκων α'ύτους είς την καταστροφήν

οολόμητιν δ’ άπαταν Οε,ϋ 
τί; άνήρ Ονατο; άλΰξει ;

•ή Αόρατος θεότζ,ς τοϋ Αίσχυλ,είου πανθέου, Οί λοιποί θεοί, ώς ό Απόλλων, ή 
’.Αθήνα, ό Ερμής, ό "Ηφαιστος.. . έμφανίζονται ώς πρόσωπα τοϋ δράματος καί λαμβάνουσι 
μέρος έν τώ δι ’λόγω, ό Ζεύς, ούδέποτε. Κατά τάς πρό Αμνημονεύτων χρόνων παραδόσεις τοϋ 

λαού, πρός ους Αναφέρονται αί σκζ,ναι αύται, ουτοι έβάδιζον έπί τής γζ,ς έν άνθρωπίνη μορφ·η 

ζαμβάνοντες Απ’ εύθείας μέρος έν ταΐς ύποθέσεσι τών Ανθρώπων, ό Ζεύς όμως άρχει έπι τοΰ 
σύμπαντος κόσμου καθήμενο; έπί τοϋ θρόνου αύτοϋ, εί δέ κατέρχζ,ται έπί τής γης. πράττει 

τοϋτο μεταμορφούμενος μετά μεγάλης αύστζρότζ,τος και μάλα δυσδιακρίτως, ώς εν τινι μύθω, 
δν άκούομεν έκ τών ytikiwt τών υποκριτών, είτε κατέρχεται έπιδεικνύμεν ς τζ,ν φοβέραν αύτοϋ 

ίσχύν δι’αστραπών και σεισμών, δι’ων καταβάλλει τόν Προμηθέα. Καί κληθώ;, ώ; ό Μυλλερος πα- 
ρετήρζ,σεν ακριβώς έν ταΐς σπουδαία·.; περί Ευμενιδών πραγματεία·.; αύτοϋ,«Παρ’ΑΙσχύλω, ώς καί 

παρ’ άπασι τοϊς βαθέων αισθημάτων άνδράσι μεταξύ τών 'Ελλήνων, άπο τών Αρχαιότατων 
χρόνων, ό Ζεύς εινε ό μόνος πραγματικός θεός έν τή ύψίστζ, έννοια της λέξεω; λαμβανομενος.

Καίτοι δέ κατά τό πνεΰμα τή; Αρχαίας θεολογίας « ούτος εινε θεός ταχθείς και Ανεστζκως 

έκ κζταστάσεω; Ανωμάλου κατά τήν τρίτζ,ν 1 μόλις περίοδον τζς έξελίξεως τής φύσεως, ούχ 
ίττον κατά τόν χρόνον ετι περί ού όμιλοΰμεν, φαίνεται ών τό πνεΰμα τό διαπνεον και κυβερνών 

τόν σύμπαντα κόσμον.

Ό Ζευς είνε

Ώς έν τοΐ; έπιθέτοις τοϊς Αποδιδομένοις αύτώ νομίζομεν ότι παρατζ,ροϋμεν τά λείψανα 

άρχεγόνου άποκαλύψεως, οΰτω καί έν τζ, Απείρω αύτοϋ ύπεροχή έπί τών άλλων θεών ορώμεν 
τόν Αρχικόν μονοθεϊσμόν, ενίοτε διαφαινόμενον μεταξύ τών νεφών τή; πλάνη; και τής δεισιδαι

μονίας τοϋ πολυθεϊσμοΰ. »
Έκτο; τοΰ ύψιστου καί παγκοσμίου πατρό;, ζ, ελληνική μυθολογία παραδέχεται άπειρον 

άμθμό·/ κατωτέρων θεοτήτων, αίτινε; ύπείκουσιν εί; τζ,ν ύψίστζν αύτοϋ Αρχήν, ούσαι οι άγγε
λοι τή; βουλή; καί λ.ειτουργ·οί τής παγκοσμίου προνοία; αύτοϋ. Ουτοι έν ταΐς τραγωδίαις τοϋ 

Αισχύλου φαίνονται ύπό τζ,ν πραγματικωτάτζ,ν καί πρακτικωτάτζ,ν ϋψιν ποτέ μέν ώς άμεσα 

πρόσωπα έν τώ δράματι, ποτέ δέ ώς Αντικείμενα φόβου ζ έμπιστοσύνζ,ς, ικεσίας η Αρ8; παρά 
τοϊς θν-ζ,τοΐς, έσθ’ ότε καί ώς δρώσαι θεότητες τοϋ κάτω τούτου κόσμου- νομίζομεν δέ ότι ορώ

μεν τόν πρό τών όφθαλμών ήμών παρελαύνοντα είσέτι τρόπον, δι’ ού αυται προηχθησαν είς τόσω 
πραγματικήν ϋπαρξιν. (’Axo.lovfiei.)

(‘Εκ το» ΆγΓ.Ιικον.) ΓΡ· βΠ- ,ΚΑΚΑΒΑΕ.
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Κ ΜΕΓΑΛΟΦΥ[Α\ TilJj

Ό Χομπρόζος— ό Cesar Lombroso — είναι άπο τίνος καιρού πολύ τή; μόδα;· ό 

Ιταλό; φυσιολόγο; έχει φήμήν φοβερού έπιστήμονος, μέ κύρος, μέ αύθεντίαν, μέ πρωτοτυπίαν 
Ιδεών ή όποία παρα πολύ ολίγον σέβεται τάς γζραιά; μα; προλήύει;- άλλα προ πάντων εύρί- 

σκετζι εί; τό στοιχείο? του όταν έξζ.γεϊ, μέ όλα τά τρομερά εφόδια τή; σοβζρωτάτη; τών επι
στημών, κάτι ζητήματα τόσον ζπλα — πού μά; φαίνονται δηλαδή τόσον απλά — ώστε ποτέ 

δέν έρχεται είς τόν νοΰν μα; νά τά έξηγήσωμεν. Τήν τελευταίζν αύτζ,ν φοράν οί καρποί τοΰ 
δένδρου τούτου τή; γνώσεω;, τά ξυνόμηλα τοΰ Λομπρόζου, είναι όλίγον σκανδαλιστικά διά 

τούς εραστά; τούλάχιστον και τάς γυναίκας, δηλ. διά τά τέσσάρα τέταρτα τη; .. . ’Ανθρωπο

λογίας. ’Ακούσατε, ποιηταί, και φρίξατε ! πού νά είξευρεν ό δυστυχή; μα; ό Παράσχος όταν 
έγραφε τον φλογερόν εκείνον στίχον : «Είναι το γΐ-Ιηρα τροφή πύρινη τής χαρύΐας. ..» πώς 

ευρίσκετο τίσον κοντά και τόσον μακρυά συγχρόνως από τζ,ν αλήθειαν ! έ! ναί· τό φίλημα 
είναι, ή μάλλον ήτο, τροφή όχι δυστυχώ; πύρινη, όχι δυστυχώ; τή; καρδία;· άλλ’ άπλού- 

στατα και πεζότατα τοΰ χυδαίου αύτοϋ σάκκου τόν όποιον όνομάζομεν στόμαχον. ΊΙ Άρρή 

τοΰ Φί.Ιήρατος—ούτως επιγράφεται τό έν άπό τά τελευταία άρθρα τοΰ Λομπρόζου—άνάγεται 

εί; τήν κατάστασιν έκείνζ,ν τοΰ άνθρώπου τών πρώτων ήμερών κατά τζ,ν οποίαν ή άσχημάτ.στο; 
άκόμη Εϋα παρεϊχεν τήν τροφήν εί; τού; υιού; τη; μέ τόν χηνωδέστερον τρόπον, τούτέστι μέ τά 

χείλη τζ,ς. Άλλ’ είναι αύτζ, μία ολόκληρος Ιστορία γεμάτη άπό λεπτεπίλεπτου; παρατηρήσεις, 
δυσχωνεύτου επιστημοσύνης, τήν όποιαν σήμερον παρακάμπτομεν διά νά έπιληφΟώμεν τοΰ άλλου 

τελευταίου θέματος τοΰ σοφού ΐταλοΰ, όχι όλιγώτερον ενδιαφέροντος, οχι όλιγώτερον τρυφερού, 
όχι όλιγώτερον δυσκόλου. ΊΙ θέσι; τοΰ ζητήματος δημοσιευθέντο; έν τή Revue des Revues 

τών Παρισίων έχει ώ; εξής : Λί γ-υναΐκε; δύνζν-.ζι νά έπιδείξωσιν ικανότητα καί τάλαντου είς 
κάθε είδος, μεγαλοφυίαν όμως είς όνΰΐ'ν, ούδέποτε : ό ρωμαίο; φυσιολόγος θεωρεί τήν θέσιν 

του, όπως τήν προβάλλει, διδόμενον άνεπίδεκτον άυ.φισβητήσεως, πράγμα άποδεδειγμένον 
ύπό τή; καθημερινή; καί αιωνίου πείρας. Φυσικώ; κατόπιν αυτής τζ,ς κατηγορηματική; δια- 

τυπώσεως υπολείπεται νά έξετασθώσιν αί άφορμαί, τά αίτια αύτής τή; καταστάσεω;. ΊΙ επί
δρασες τών κοινωνικών συνθηκών, ή άγνοια καί ή αμάθεια είς τήν οποίαν συνήθως κρατοΰμεν 

τήν -γυναίκα, τά εμπόδια τά όποια προβάλλομεν είς τόν δρόμον της όταν θέλη νά έξέλθρ αύ

τής, όλα ταϋτα παρουσιάζονται εύθύς έξ άρχής είς τόν νοΰν έκείνου οστις έπιπολαίω; καί γυ-, 

ναικαρέσκω; θέλει νά έξηγήση τό πράγμα. Αύτά πραγματικώς τά έπιχειρήματα καί τά όπλα 
μετεχειρίσθησαν αί Πζρισινζί γυναίκες, αί μεγάλαι άντιπρόσωποι τοΰ ωραίου φύλου, όσζι πλή

ρεις άγανακτήσεω; έθεώρησαν καθήκόν των ν’ άντικρούσωσι τάς προσβολάς ταύτας. Καί ό δει

νό; άγγλο; φιλόσοφος Stuart Mill διά τοΰ περιφήμου του βιβλίου: Assujettissemcnl des 
Femmes (γαλλική μετάφρασι; τοΰ Caz.ellesj ύπεστήριξεν μετά τόσης δυνάμεως άλλοτε καί 
διά τών ιδίων σχεδόν επιχειρημάτων ότι ή ύποδεεστέρζ κατάστασις τή; γυναικό; δέν είναι 

νόρος φυβιχος είναι τάζις φύσεως, χ).Χ είναι fa’ari άποτέλεσμα μοιραίων κληρονομικών 
λόγων, τών όποιων θύματα είναι αί γυναίκες· καί ότι δύο ή τριών το πολύ αιώνων μόρφωσις κα
λώς διευθυνομένη καί ελευθέριο; θ' άρκέσζ, διά ν' αποκτήσουν πλήρη ισότητα άν οχι ύπεροχήν 

έπί τών άνδρών.

Άγιαι καί θαυμαστζί όλ’ αύταί αί ενστάσεις, άλλά τάς προεϊδεν δ απαίσιος ό Λομπρό- 

ζος, άλλά τά; έπολέμησε έξ όλων τών σημείων μέ κάτι διαβολικού; καί άπροσδοκήτου; ά.ντι- 
λόγους, αληθινά μοναδική; όξύτητος. Είναι, λέγει, βέβαιον ότι δέν υπάρχουν άνδρες, πού 

παίζουν πιάνο, τόσαι έκατοστύες, οσαι χιλιάδες γυναικών. Ό άριθμό; τών ζωγράφων γυναι
κών είς τήν I). Αμερικήν ΰπερέβη κατά πολύ τόν τών άνδρών, καί ό άριθμό; τών δοκτορισσών 
πλησιάζει τέ; τρεις χιλιάδες. Ό 3ρόο.ος λοιπόν τές είναι άνοικτός· πού είναι όμως ό Μόζαρτ 

μέ τά ζουπόν, ποΰ είναι ό Κώχ ή ό Παστέρ μέ τον κορσέ, πού είναι ό Δελακρουά ή ό Μεσσονιέ 

μέ τό κρινολίνο! πού είναι τέλος πάντων ή γυναικεία μεγαλοφυΐα είς αύτά τούλάχιστον τά 

είδη οπού εύρίσκονται ύπό τού; αυτούς όρους μέ τόν άνδρα! Δέν είμαι έγώ βέβαια, άναγνώ- 

στρια, πού Ο’ άπαντήσω είς αύτήν τήν έρώτήσιν. Ό ίδιος άλλως τε άρθρογοάφος είναι ήναγκα- 

σμ.ένος νά όμολογήσγ, οτι κατά τήν διάρκειαν τών αιώνων έφάνησαν μερικαί γυναίκες πού 

πραγματικώς έπλησίζσαν εί; τά σύνορα τής μεγαλοφυΐα;· άλλά μ.ή προεξοφλήσετε τήν χαράν 

σας... Μέ τον διασκεδαστικώτερον τρόπον εξέρχεται άπό τήν φαινομενικήν ταύτην άντίφασιν. 

αύταί λέγει αί -γυναίκες ήσαν — άνδρες .'!
ΊΙ Γεωργία Elliot; οψι; άνδρική. κεφαλή ύπερμεγέθης, κόμη άτακτος, μύτη χονδρή, 

χείλη παχέα, μύσταξ εύπερίγραφος, σιαγόνες ογκώδεις, πρόσωπόν έπίμ.ηκε; ώσπερ άλόγου. . .
ΊΙ Γεωργία Σάνδη : άνδρική, άνδρικωτάτη φωνή· φέρει έξ ένστικτου προτιμήσεω; άνδρι- 

κήν ενδυμασίαν ή Κα Stael όύι; άνδρική· όλαι σχεδόν αί μεγαλοφυείς γυναίκες τή; ’Αγ

γλίας καί τή; Αμερικής, αί διακριθεϊσαι έπ’ έσχάτων, ειχον άνδρικά χαρακτηριστικά' ολαι 
σχεδόν έχουν τήν κάτω σιαγόνα άνδρική; κατασκευής, πράγμ-α τό όποιον διά τάς μεγάλα; 

τραγωδού;, τήν Σάρραν Βερνάρ καί τήν Duze τό είχε καί πριν διαπιστώσει ένα; άλλος Ιταλός.

Κανείς δέν μπορεί ν’ άρνζ,θή, ότι ό Αομπρόζο; έχαρακώθη άπρόσβλητο; όπισθεν αύτοϋ τοΰ 

σοφιστικού καταφυγίου. Τοΰ πετάτε έξαφνα κατά πρόσωπόν καμμιάν περίφημου -γυναίκα ;— 
δζ,λ. όνομα γυναικό; περιφήμου, θέλω νά πώ — άμέσω; σάς τήν έπιστρέφει δίκην τοπιοΰ κατά 

κεφαλή; άφοΰ μεταβάλλη ταχυδακτυλουργ-ικώ; τό γένος της.
Άνζκεφαλαίωσι; τοϋ ζητήματος : φνσιχος νόρος είναι ότι αί γυναίκες ούδαμώς, ούδέ

ποτε είναι επιδεκτικά5. μεγαλοφυΐα;.— Δεν θζ μέ θεωρήσουν βέβαια υποχρεωμένο·/αί άβραί 
άναγνώστριαί μου, νά τά; ζητήσω συγγνώμην δι' έγκλημα καθοσιώσεω; τό όποιον δέν δεέ- 

πραξα έγώ' καί άν έξαφνα ώ; άπλοΰ; χρονογράφο; υιοθετώ τόσον λεπτόν δι’ αύτά; ζήτημα, 

τό κάμνω επειδή είμαι βέβαιο; ότι οί νόμοι τη; καρδία; των δέν είναι τόσον αύστηροί προ; 

τού; κλεπταποδόχου; τοΰ είδου; μου, όσον οί νόμοι τοΰ ί σχήμου φύλου πρό; τού; αληθινού; 
τοιούτους· έγ-ώ μάλιστα προχωρώ καί περαιτέρω. Ό μέγας ποντίφηξ τή; Αγίας "Εδρας, όταν 

άπέθνησκε ό Ρενάν, άντί ώς έπερίμεναν οί άγαν πιστοί νά τοΰ ύποδείξν) τήν πρός τήν κόλασιν 

άγουσαν, διεκήρυξεν τ'.ν αιρετικήν εκείνην γλώσσαν άπλούστατα απεσταλμένου τοΰ θεοΰ- 

όπως, άναιρουμένζ,ς τής πεπλανημένη; έτεροδοξίας του, άναλάμ.ψη φαεινότερου τής πίστεω; 
ή άλήθεια. Νομίζω ότι αύτή ή ύπόμνησις εί; τήν τόσον άνάλο-γον περίστασίν μας, έμοΰ μέν 
μαρτυρεί τό άνοπισθόβουλον τών προθέσεων, ύμάς δέ τά; ένδιαφερομένα; προκαλεΐ εί; τήν δια- 

©ώτισιν τοΰ ζητζ.ματο;· ή Ηρώ μα; θά διευκολύνει τον αγώνα σας, δημοσιεύουσα τά; πρό; αύ
τήν έπιστολάς, οσαι τούλάχιστον δέν θά διακυβεύουσ·. τήν γ-υναικείαν μεγαλοφυίαν ή καί 

άπλώ; . . . εύφυίαν.

3ό.· Η- ^Τακτής.
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'Λ φέρονται τη άοελμχη φίλη οεσπ-Λυνη ϊ. Ε.

Ό ελεεινός αυτός καιρός, ό όποιος καί τήν σελήνην άπέκρυψε έντός των σκοτεινών σαβά

νων του, έματαίωσε τήν νυκτερινήν θζλασσίαν έκδρομήν.
"Ολοι έσκυθρώπασαν- προπάντων όμως ό διοργανωτής τών έκδρομών, άνήρ μεσήλιξ με 

κεφαλήν μεγαλοπρεπή, φωτιζομέν/.ν άπό κυανούς βαθεϊς όφθαλμούς.

Περιήρχετο άπό ομίλου είς όμιλον, προσπαθών νά ζωογόνηση τήν συνδιάλεξιν κζι νζ 
θερμάνη τά ψυχρανθέντα πνεύματα.

Ή άνέλπιστος κακοκαιρία ητο σφάλμα τοϋ καιρού, άλλ' ό κύριος Λέων προσεπάθει νά 
διόρθωση τό σφάλμα τούτο.

Μερικοί έκ τών κυρίων, ήρχισαν νζ στρέφουν βλέμματα πολύ στοργινζ πρό; τήν τρά
πεζαν τών παιγνιόχαρτων.

Οί νεώτεροι, έσχημάτισαν κύκλον περί τζς κυρίας και ήρχισεν ή συνδιάλεξες, κατ’ άρχάς 
μέ λέξεις όλιγοσυλλάβους, ένισχυομένας άνιαρώς κατόπιν ζωφάς και άνημμένζς.

ΊΙ φιλαρέσκεια ήτο τό θέμα, περί τό όποιον έπλέκετο τό άργυρούν δίκτυον τής συν- 
διαλέξεως.

— Γυνή χωρίς φιλαρέσκειαν, είναι άκομψος- έλεγε κύριος πολύ φιλάρεσκος, ρίπτων βλέμ

ματα είς κυρίαν παρακαθημένην, ή όποία κατεκρίνετο ώς πολύ άφελής περί τόν ιματισμόν.
— Μά καί άνήρ φιλάρεσκος, πολύ αηδής- ειπεν εκείνη, άνταποδιδουσα τό ράπισμα.

Ό κ. Λέων έπενέβη καί τζ μελισταγή χείλη του, έπανέφερον τήν ειρήνην.

— ΊΙ φιλαρέσκεια είναι έμφυτος, είπε μία γραία κυρία, κομψευομε'νη άκόμη.
— Έγώ είμαι τής ιδέας ότι διδάσκεται μ.ετά προσοχής ίεράς, ώς μάθημα άπολύτως 

άναγκαϊον άπό τάς τρυφεράς μητέρας. Ό μεσαίων μάλιστα ύψωσε τήν φιλαρέσκειαν είς τήν 

πεμωπ-ήν επιστήμης.
Ό κ. Λέων έπενέβη καί πάλιν :

— Δέ» γνωρίζω, ειπεν, άν ή φιλαρέσκεια ύπάρχει συνάμα, ή άν διδάσκηται- δέν εξε
τάζω δέ άν δφελγ, ή βλάπτη, αλλά γνωρίζω οτι είναι δύναμις.

— Δυναμίτις! !!
— Δέν τήν εξετάζω ώς όπλον τήν δύναμιν αύτήν. θά σας διηγηθώ μ.ίαν ιστορίαν, τήν 

οποίαν είδον είς τόν βίον μου καί θά έννοήσητε ποιου είδους δύναμιν εννοώ.

ΊΙκούσθη θόρυβος κινούμενων καθεκλών .... τύ άκροατήριον συνεσφίγγετο διά νά άκούση 

καλλίτερον.
— Έγνωρισα δύο άδελφάς διδύμους- ησαν καλλιτεχνήματα τοΰ θεού. Τελειοτέραν καλ

λονήν δέν συνάντησα άκόμη, άν καί τό άκροατήριόν μου άποτελεϊται άπό καλλονάς διαφόρων 

τύπων.

ΊΙγαπώντο καί ώς ά.δελ.φαί δίδυμοι πολύ, άλλα καί ώς πανομοιότυπα άλλήλων, ακόμη 

περισσότερον. Ό χρόνος προσέθετε νέας χάριτας καί τύ κάτοπτρον έδείκνυε τήν καλλιτεχνικήν 

μορφήν των καθ' ημέραν μέ νέαν λάμψιν.
ΊΙ Σοφία τόσω πολύ ήγάπα τήν καλλονήν της, ώστε ένώ έκτένιζε τήν μακράν κόμην της, 

έλησμονεϊτο πρό τού κατόπτρου καί τήν άφύπνιζον πολλάκις μετά δυσκολίας, άπό τής έκστά- 

σεως εκείνης.
Ποτέ ό συρμός δέν τάς παρέσυρεν είς τζς γελοίας ιδιοτροπίας του, έκεΤναι ένεδύοντο κατά 

τήν ίδικήν των ζαλλαισθησίαν- έκ τών ιδιοτροπιών τού Πρωτέως συρμού λαμβάνουσαι μόνον 

όσα συνεφώνουν μέ τζς κλίσεις των.
Είς τάς συναναστροφής, ή μία έθώπευε τήν άλλην καί παρετηροΰντο ώς νά κατω- 

πτρίζοντο.
*— θ'άγζ—ήσουν ποτέ !!! έσκεπτόμην, διότι πάντοτε φοβούμαι γυναίκα αΰτάρεσκον.

ΊΙ Σοφία -ήγάπησεν έπί τέλους μεταξύ τών τόσων θαυμαστών της — μεταξύ τών οποίων 

συγκατελεγόμην καί έγώ, μέ 20 έτη όλιγώτερα — ενα νέον περιηγητήν ταξειδεύοντα έντός 

πολυτελούς θαλαμηγού.
Άλλοι ειπον ότι ήγάπησε τήν θαλαμηγόν, άλλοι τά ταξείδια, δια τών οποίων Οά καθί

στατο γνωστότερα ή καλλονή της καί άλλοι τέλος, άνθρωπινώτερα σκεπτόμενοι, άπεφάσισαν 

νά ψιθυρίσουν πολύ σιγά α ότι πιθανόν νζ ήγάπησε τόν περιηγητήν. »
ΙΙοτέ ή νυμφική έσθ-ής, ή όποία καί τάς άσχημους ώραίζει, δέν έστόλισε νύμφην ώραιο- 

τέραν.
ΊΙ παράνυμφος, δέν άπέσπα τούς οφθαλμούς άπό τήν άδελφήν της.

— Λαί, κ’ έγώ τοιαύτη νύμφη θά γείνω, έλεγε, μ,ειδιώσα θριαμβευτικώς. 

Άπεφασίσθη μία μακρά γαμήλιος περιοδεία.
ΊΙ Ελένη έλυπήθη διά τόν χωρισμόν, άλλα θά ήρχετο τόσον ύγρήγωρα ή άδελφή της, 

ώστε παρηγορ-ήθη.
Μετ’ όλίγας ήμέρας, τηλεγράφημα άνήγγειλε « τήν καταβύθισιν τής θαλαμηγού κατόπιν 

συγκρούσεως καί ότι έσώθη ό υποπλοίαρχος καί είς ναύτης μ.όνον. Ό σύζυγος τής Σοφίας, 

•ήρώτησεν άν έσώθη ή σύζυγός του καί λαβών άπάντησιν άρνητικήν έρρίφθη πάλιν είς τά κύματα.»

ΊΙτο φοβερόν τό κτύπημα, διά τήν δυστυχή Ελένην. Δέν έτρωγε, δέν έκοιμάτο. . . . 

μίαν -ημέραν τήν είδον είς τό παράθυρου ώχράν καί άτημέλητον ώμοίαζε φάσμα έαυτης.

Τό ζήτημα τής ήμέρας ήτο ή κατάστασις τής Ελένης. Έλζσμόνησαν τήν άτυχή νεκράν 

καί όλοι έσκέπτοντο καί έθλίβοντο διά τήν ζώσαν.

— θά ζήση ; δινρωτώντο όλοι φρίσσοντες.
— Δέν πιστεύω- έλεγον οί άλλοι άπηλπισμένο'..
Τά άνθη τού παλκωνιού της έμαράνθησαν. Δέν έξ-ήρχετο πλέον νά τά ποτίση μέ τάς φαν

ταστικής πρωϊνάς έσθήτάς της. Έποτιζε καί έδρόσιζε τά άνθη καί έφλόγιζεν έκείνους, οί 

οποίοι δέν ήθελον νά χάσουν τήν μαγικήν όπτασίαν.
ΊΙ έξαδέλφη μου ητο στενή τών δύο αδελφών φίλ.η, άλλα άν καί έπεσκέπτετο συνεχώς 

τήν Ελένην, σπανιότατα όμως ώμίλει περί αύτής.
Μετά ένα μήνα εϊς τον περίπατον μετ' έκπλήξεως είδον όλοι τήν Ελένην στηριζομένην 
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έπι τοϋ βραχίονος τοϋ πατρός της. Ώραίαν έντός τής πένθιμου έσθήτός της, ροδόχρουν, μέ τήν 

συμμετρικήν εύσαρκίαν της, νά χαιρετά μειδιώσα τούς φίλους καί τζς φίλας της.

Έμειναν όλοι έκπληκτοι καί έγώ οστις τήν είδον ώχραν ώς πτώμα, περισσότερον έκπλη

κτος τών άλλων.
ΊΙρωτησα τήν ίξαδέλφην μου, ή όποία είπε μέ θρησκευτικόν σεβασμόν :

— Τήν έσωσεν ή φιλαρέσκεια. Πρε'πει νά ήξεύρης ότι είναι δύναμις επιβλητική ή φιλα- 

ρεσκεια. Δέν ήκουε τάς παρακλήσεις τοϋ γέροντος πατρός της, οΰτε τάς παρηγορητικάς τής 
φιλίας λέξεις. . . . τίποτε. ... δέν έτρωγεν ούτε έκοιμάτο. . . . ούτε ήθελε νά λάβη τά φάρ

μακα τοϋ ίατροϋ- έπεζήτει τόν θάνατον. Είχε στιγμάς παραφροσύνης, συνωμίλει μετά τής 

νεκρός μεγαλοφώνως καί όταν συνήρχετο, έπεκαλεϊτο τόν θάνατον, 6 όποιος Οά τήν έσωζεν 
άπό τά βάσανα τής ζωής.

Μίαν ήμέρχν έπλησίασε τό κάτοπτρον, παρεμέρισε τόν μαϋρον πέπλον, οστις τον έκά- 
λυπτε κατά διαταγήν της καί είδε τήν φθοράν τής καλλονής της.

Έμειδίασε παραδόξως καί έζήτησε νά φάγη, έδε'χθη τά ιατρικά καί έκτοτε δεν είπε 

λε'ξιν διά τήν νέκραν.

— Ν’ άποθάνω τό εννοώ μοϋ είπε μίαν ήμε'ραν, αλλά νά χάσω θεληματικές τήν καλ

λονήν μου. ... είναι Ιεροσυλία.
Τήν βαθεΐαν θλίψιν της, μόνον ή φιλαρέσκεια ήδυνήθη νά τήν επούλωση. Είναι λοιπόν 

δύναμις ή όχι; ήρώτησεν ή έξαδέλφη μου.

Τήν ιδίαν έρώτησιν σάς αποτείνω : είναι δύναμις ή όχι ;

— Ναί, αύτή ή άνθρωπίνη αδυναμία, πολλάκις καθίσταται καί δύναμις- είπε μία έκ 

τών κυριών.
— Δύναμις ! ! ! βέβαια, καί δύναμις μάλιστα ευεργετική.

— Άγγελος παρήγορος !!

— Δαίμων καταστρεπτικός. . . . ειπεν είς σύζυγος, τοϋ όποίου τά θυλάκια πολλάκις 
ήλάφρυνε ή ΰύνα/ιις αύτη τής συζύγου του.

— Πταίομεν ημείς; τοιαύτας μάς θέλετε, άπήντησεν ή χαριεστάτη, άληθώς, σύζυγός 
του- ή φιλαρέσκειά μας, ίν αμυντικόν όπλον, εναντίον τής Απιστίας σας.

— Καί μία δύναμις ! αύτό δέν θέλω νά τό λησμονήτε, ειπεν ύ κομψευόμενος κύριος.

ΛΛΕΧΧΛΡΑΛ 1ΙΛΙΙΑΑΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΊΌΐ

ΜΓΘΕΤΟΡΙΛ ARDEL (Συνέχ. σελ. 91 κ. έ.)

21 Μαΐου.
Καθώς προέβλεπα ή λαίδυ Evans καί ή ανεψιά της παρευρίσκοντο είς τό περί ου ό λόγος 

garden-party- "Οταν εΐσήλθα είς τό σαλόνι τής Κας de Grouville εύρέθην είς τό μέσον 

πολυαρίθμου συντροφιάς- έξω έπί τοϋ άμμοστρώτου ανδήρου έπαίζετο τό απαραίτητον παι
γνίδι tennis-

Έχρεωστοϋσα νά παίξω τό μέρος μου ώς άνθρωπος περιβεβλημένο; μίαν οίανδήποτε επι

σημότητα καί τό έπραξα έν συνειδήσει καί μέ άφθονον διάχυσιν χαιρετισμών, μειδιαμάτων, 

φιλοφρονήσεων. ’Λφέθην είς τήν διάθεσιν τής Κας de Grouville νά μέ συστήση είς πλείστας 

γυναίκας τύπων καί ήλικιών ποικίλων, αί όποΐαι τό έθεώρ -.σαν καθήκον των νά μοϋ δμιλή- 
σουν διά τό τελευταίου μου μυθιστόρημα : καθήκον άπό τό όποιον προθυμότατα θά τάς άπήλ- 
λασσον... Μόνη ή λαίδη Evans, εύτυχώς, δένέθεώρησεν απαραίτητον νά έκχυθή είς οίαδήποτε 

συγχαρητήρια, καί έδοκίμασα μαζί τζς τήν ζωηρόν εύχαρίστησιν νά ομιλώ μέ γυναίκα άνω- 

τέρας πράγματ. κατασκευής. Πρώτην φοράν, άφ’ οτου εύρισκόμεθα ύπό τήν αύτήν στέγην, 

έλαβα τήν εύκαιρίαν ν’ ανταλλάξω μετ’ αύτής λόγους όχι πλέον ώς συνήθως απλής πολιτι
κής, καί τήν είδα νά έξέρχεται τής μελαγχολικής καί ολίγον αγέρωχου έπιφυλάξεώς της μέ 

τήν οποίαν οπλίζεται συνήθως, ίσως διά νά προφυλαχθγ, καί άποκρούση τήν αδιακρισίαν ή 

περιέργειαν ν’ άναξέση πληγήν άρχαίαν ύπουλον.

’Ενώ ώμίλουν μετ’ αύτής έζήτων συγχρόνως διά τοϋ βλέμματος τήν μίςς Λίλιαν τήν 

οποίαν δέν έβλεπα είς τό σαλόνι- έξαφνα τήν παρατηρώ. Έστέκετο πλησίον είς τό πορτοπαρά- 
θυρον τοϋ άνδήρου, φέρουσα ανοικτόν φόρεμα, χρώματος χλωμού περουζέ- μεγάλη άπό κρέπ 

τραχηλιά τοϋ αύτοϋ χρώματος άνεδείκνυε λεπτότατον τράχηλον καί λαιμόν, καί τό πλήρες 

φώς έλουεν άφειδώς τήν ώραίαν της σιτόχρουν επιδερμίδα.

Τήν στιγμήν έκείνην έγέλα πρός κάποιον, πού δέν έβλεπα, μέ τό άπροσποίητον μικρός 
κορασίδος γέλιο, τό όποιον διήνοιγεν τά χείλη της έξ ολοκλήρου καί άπεκάλυπτε σειράν άμι- 

μήτων ύδόντων. "Επειτα είσήλθεν συνοδευομένη άπό τήν Αχώριστου της Enid, έπήρεν άπό 

τό τραπέζι ένα παγωτόν καί έμεινεν όρθία διά νά τό φάγη, ώς νά μήν ήσθάνετο ποτέ τήν Ανάγκην 

άναπαύσεως τό εύγραμμον καί νεαρόν της σώμα. Ένώ δέ έκανε τήν έπιθεώρησιν τοϋ σαλονιού, 

μέ μίαν εκπληκτικήν ζωηρότητα έκφράσεως είς τήν δψιν, μ’ έπήρεν ή άκρη τοϋ ματιού της. 
’Ακολούθως έστράφη καί ήρχισε νά όμιλή μ’ ένα μεγαλόσωμον καί ώραΐον νέον είκοσιτεσσάρων 

ώς είκοσιπέντε έτών, τόν Ερρίκον Διγπάϋ, ξανθόν, ρωμαλέου. ευσαρκον, καί θερμόν, ώς 

φαίνεται, θαυμαστήν της.
Τότε, έπειδή στην ώραν έπερνοϋσε ή Κα de Grouville τήν έσταμάτησα καί τής έζή- 

τησα νά μέ παρουσίαση είς τήν μίςς Evans- καί εκείνη μέ κατεντρεχή καί εύθυμου έκφρασιν 

επαναλαμβάνει;
— Είς τήν μίςς Evans I Περίφημα ... τό θέλγητρον ώστε έξασκεΐται καί έπί σοϋ; 

Δέν σ’ άδικώ διότι επιθυμείς νά γνωρίσης τήν μικρή μου φίλη άλλως ή έξ όψεως. . . Είναι άξιο— 

λάτρευτος καί άξίζει νά προσελκύσν) τήν προσοχήν σου ώς ψυχολόγου.

Καί χωρίς νά περιμένη περισσότερον έπροχώρησε πρός τήν μίςς Λίλιαν καί τής ειπεν, μέ 

τόν απότομον εκείνον τρόπον της, μειδιώσα :
— Μικρή μου, σοϋ παρουσιάζω τον συγγραφέα πολλών βιβλίων φμκωδώς ωραίων... 

Κάμε τον ότι θέλεις, καί γλήγορα, διότι στήν στιγμή θά γ-υρίσω νά σέ πάρω.
Καί κατόπιν αύτής τής δηλώσεως μας άφησε μόνους. ΊΙ μίςς Λίλιαν άπήντησε διά κινή- 

σεως τής κεφαλής, ύρθή καί ίσια πάντοτε, μέ τήν άγέρωχον έκείνην Αξιοπρέπειαν, ή όποία 

κάμνει τόσον όξεΤαν άντίθεσιν μέ τήν άκραν νεότητα τής λυγερής αύτής κορασίδος.

’Ελαφρού μειδίαμα ήνθησεν επί τών χειλέων της.
— Εεύρετε, κύριε, όμιλεΐ περί τών έργων σας ή Κα Crouvillc μέ τρόπον ιδιαίτερον ό 
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οποίος μου κινεί τζ,ν περιέργειαν νά τά γνωρίσω άλλως ζ, έξ ονόματος- κζι μέχρι τοΰδε δέν τά 
είδα άκόμζ στό χέρι μου.

— Διότι δέν αξίζουν νά τά πιάσετε, άπζ.ντζσα μ.' fary τ/,ν ειλικρίνειαν κζι πραγματι

κό»; τ/.ν στιγμήν έκείνζ,ν θά προτιμούσα καλύτερα νά καύσω κάμποσα άπ’ αύτζ παρά νζ 
βλέπω τού; διαυγείς έκείνους όφθαλμού; τ-ζ,ς κορασίδα; έστω και νζ τζ διατρέχουν.

'Ελαφρά ροδίνη φλόγα έπέρασε άπό τζ μάγουλά τζ,ς ζαί μέ τόν άνεπαίσθζ,τον αγγλικόν 

τόνον τη; μοϋ άπζ,ντζ,σε νοστιμότατα :

— Πρέπει λοιπόν νκ επιφυλαχθώ άργότερα 8ταν γζ,ράσω λ νυμφευθώ. Έν τφ μεταξύ 

ευχαριστούμαι μέ τί,ν γνωριμίαν σας, επειδή πολλάκι; νικούσα νζ λέγουν τό όνομά σας καί 
έπειδζ, πολύ επιθυμώ νά γνωρίζω επίσημους άνδρας.

Και αύτό έλέχθ-ζ, άπλούστατα, χωρίς σκιάν φιλοφροσύνης, ένω έκοπτε κομμάτι παγωτού 
καί το έφερεν εί; τό παιδικόν στόμα τζ;- δέν διεμαρτυρζ,θζ.ν καθόλου κατζ τών λόγων τζς, 
άλλ’ έπιθυμών ν’ άποφύγω συνδιάλεξιν τζ,ς όποία; ύποκείμενον ήμουν έγώ -ζ,ρώτησα, άσκόπως, 

τζ,ν μις; Αίλιαν:

— Σας Αρέσει τό Vevey",
— Μάλιστα, μάλιστα . . . γιατί όχι;. . . ’ Κλλ’ άκόμα περισσότερον θά μ’ άρεσε άν δέν 

εΰρισκα τόσα τράμβαϋ, ηλεκτρικά φώτα, έμπορικά καταστήματα καί τά παρόμοια.

— ’Αλήθεια; Τότε δέν έκτιμάτε ό,τι συνειθίζουν νά ονομάζουν «τά εύεργετζ,ματα τοϋ 

πολιτισμού» ;

ΊΙρχισε νά γελά.

— "Οχι όσον έπρεπε- άλλ' έγώ είμαι άγρια καθώς ισχυρίζεται ζ Enid" ευρίσκω βεβαίως 
θαυμαστά τά ’έργα ζαί τάς Ανακαλύψεις τών όμοίων μου- Αγαπώ όμως παρά κάθε τι εκείνο 

πού είναι ώραΐο χωρίς νά έγγιχθ-7)· έδώ, ευτυχώς, άν υπάρχουν τράμβαϋ ύπάρχει όμως ζ λίμνη, 
δύσις ήλιου, χ'.όνες, ρόδα ευωδέστατα. . . Καί έξ άλλου τζ όρη δέν είναι πολύ ύψηλζ, κζι 

τοιουτοτρόπως υ.οΰ φαίνονται όλιγώτερον ερεθιστικά.

— ’Ερεθιστικά;

— Μάλιστα, έρεθιστικά- Ανυψώνονται, διά νζ εμποδίζουν τζ,ν θέαν τό βέβαιον είναι ότι 
καί τά βουνά παίζουν τό μέρος των άλλα πλακώνουν μέ τό μέγεθός των τού; δυστυχείς άν

θρώπου;, πού φαίνονται μακροσκοπικοί έμπρός των!. .. τά πολύ ύψηλ.ά βουνά μού φέρνουν 
πνιγμόν, καί μοϋ προξενούν τζν παιδικέ,ν επιθυμίαν νζ απλώσω τάς χείρα; μου διά νά τ’ Απο

μακρύνω . .. Αγαπώ τόσον τζ,ν Απεριόριστον έκτασιν! άναμφιβόλω; επειδή έμεγάλωσα κοντά 

στζ,ν παραλίαν τ7,ς θαλάσσης τζ,ν οποίαν λατρεύω ώς αληθινήν φίλην.

— "θΖι ά.ληθεστέραν καί καλυτέραν άπό έμενα, ίφώναξεν άπ’ ύπ'σω αίφνης η μί;; Enid 
Ζ όποία ζρχετο ν' Αναμιχθγ, εί; τήν συνδιάλεξιν ζαί νά διακόψ/) τήν μ,ίςς Αίλιαν, ένω αύτζ, εύ- 

ρίσκετο εί; τήν άποκάλ.υψιν τών όρέξεών τζ,ς.

Τόν ερχομόν της έπηκολούθησεν ευθύ; ζαί ό τή; Κας Crouvillc, ή όποία επέθεσε τήν με
γάλζ ν καί ώραίαν τζ; χεϊ ζ έπί τζ,ς ξανθή; κεφαλή; τζ,ς μις; Evans.

— Μικρά μου κόρζ, έγνωρίσθζτε μέ τόν φίλον μα; Χωρζ; ό όποιος ήθελε νά σας 
τον συστήσω- θά τόν έπανεύρετε τό βράδυ εί; τό ξενοδοχεΐον τώρα απαιτώ νά έλθετε νά παί
ξετε ύλίγην μουσικήν.

Τί τάλαντου έχει λοιπον αυτό το παιδίον, ώστε ή Κα Cruuvillc τζ,ς όποία; τό γούστο 

ω; έπειδζ, ή μουσικά, όσον καί ολίγον 

Αλλά παρατζρών ψυχρώ; καί άμ,ερο- 

βαθμόν ανάλογου τών φυσικών των

δέν ζ,το πλέον ζ, ιδία- δέν ζτο πλέον 

ζτο γυναίκα, ζ,το προπάντων καλλιτέχνι;. Τό γαλανό τη; μάτι ελαμπε 
τήν γραμμήν τών βλεφαρίδων της- τό νεανικόν διά— 

οΰ προσώπου τζ.ς έλάμβανε βαρείαν περιπάθειαν, ν/νΛ κάτι τι άπό τήν συνζθζ έκ-

είναι τόσον δύσκολου, νά το έπιδ.ιζνύει εί; τό σαλόνι της, τόσον φημισμένο·/ διά τά; μοναδικας 

μουσικά; συναυλία; πού δίδει;
ΊΙ μί;ς Αίλιαν έκάθισεν είς τό πιάνο, έβγαλε τά μακρά τζς γάντια, τά έρριψε πλάγι τζ; 

σ’ ένα τραπέζι, καί έμειδίασε πρό; ον 'Ερρίκον Δίγπαύ όστις- τζ. επήρεν άπο κάτω, που είχαν 

πέση. Έπειτα άρχισε νά τραγουδ-Jj.
"ΙΙκουσα μεγάλα; Αοιδού; στη ζωή μ.ου, έθαύμασζ φωνά; κρυστάλλινα; άλλα δέν ήκουσα 

άλλην, ώ; αύτής τζς κορασίδα;, πού νά είναι τόσον ικανή νά κατακτά τάς ψυχά;, νά τάς 

σφίγγη, καί νά τά; παρασύρη εις μέσον τον παράδεισον τοϋ 'Ονείρου. Τό κοντράλτο, το όποιον 

παρέτεινε πολύ, μέ σοβαρού; μεγαλοπρεπείς τόνου;, ηχηρού; καί θερμούς, ΐσω; μέ τήν άσκησιν 
καί τά έτη θά κερδήσζ, εύκπμψίαν καί μκλακότητα, άλλά δέν έχει νά κερδήση πλέον τίποτε 

8σον άφορζ τζ,ν δύναμ.ιν τζ,ς έκφράσεως. Διότι έχει έμφυτον αύτο το ϋψ/.λ.ον δώρον το οποίον 

δέν άποκτάται.
Ένόμισζ κατ’ άρχάς ότι τν.ν έκρινα τοιουτοτρότ 

καλζ ζαί νζ είναι, επιδρά επ' έμοϋ ώς γοζ,τεία μαγικέ, 

λζ,πτως γυ ω μου, έβεβαιώθζ,ν οτι όλοι οί άκροαταί, είς 
προδιαθ έσεων, ύφίσταντο τζ,ν αύτ,',ν έπίδρασιν.

Ή μις; Αίλιαν έφ*  όσον τό ασμζ τζ; έςζκολούθει 

παιδί, ούτε κοράσι;, 
σοβαρόν καί βαθύτατου κάτω άπό τζ,ν λεπ· 

γραμμα 
κεντμκ'/,ν καί ζωζράν του χάριν καί άπέκτζ τέλο; τζ,ν αΰστ -ράν κανονικότατα άρχαίου μαρμάρου.

“Οταν έπαυσεν ζ μ.ί;; Αίλιαν, ζ,το λευκζ, καί τά χείλζ τζ; έτρεμαν- προσζρχοντο νά τζ,ν 

συγχαρούν, καί μετά tv μόλις δευτερόλεπτο·/ -ζ,κουσα έκ νέου τόν παιδικόν τζς γέλωτα. Και 
έγώ έπλζσίασα καί ζ,ρχίσαμεν νκ όμιλώμεν περί μουσικέ/’.; μέχρι; ότου ύ ώραίο; Διγπάϋ ζ.λθεν 
νά τζ; ζζ,τζση τζ,ν χάριν νά τζ,ν έχει σύντροφον εί; τό νέον, πού διωργάνιζε, παιγνιδιού 

tennis court.
“Οταν έφυγα άπό τζ,ς Κας de Crouvillc, εόρίσκετο είς τΐ.ν έξαψιν τοϋ παιγνιδιού γελα

στά, ζωζρά, χαμτωμένζ, μέ τ/,ν στέκα εί; τό χέρι- καί άπζλθον γο-ζ,τευμένο;, ύπο τ/,ν ιδιό

τητά μ.ου ώ; ύυχολόγ-ου, έπειδζ έκ πρώτζς ούεω; ενύζ,σα οτι ζ μ.ις; Αιλ-.ζν όεν ζ,το άπό τά 
τυχόντα πρόσωπα- γοζ,τευμένος έπίσζ,ς ότι θά είχα κομύωτάτζ.ν «πεταλλ-.ύδζ» νά σπουδάσω...

27. Μαίου.

ΙΙοίας θλιβερά; -ζ, πικρά; σκέύει; διεγείρουν λοιπόν ενίοτε εί; τό πνεύμα τζ; λαίδυ Evans 

μερικοί λ.όγοι τού; όποιου; εκστομίζει ζ, Ανεψιά τζ;. II ό δύο ώρών ύπό τί,ν σκιάόζ 
καθζμενοι έφλυαροϋμεν άνζμένοντε; τον κώδωνα τοΰ --εύματο;. Ή μις; Αίλιαν τυχαιω; έφερε 
τόν λόγον έπί τζ; παιδικά,; τζς λλικίας, έκ τζ; όποια; διηγείτο διάφορα επεισόδια μετά τη; 

ζωτικό .ζτο; έκείνζ; ζ οποία εί; κάθε τι τ/,ν συνοδεύει- καί αί άναμ.νζσεις έξελίσσοντο τό φύρ- 

δζ,ν μ.ίγδζ,ν, κατά τύχ ζ,ν, αί μέν προκαλούμεναι ύπό τών δέ, κατά τρόπον -ρραφικον καί παρά 
προσδοκίαν ενίοτε, τοϋθ' όπερ καθιστά τόσον έγγικτικζ; καί τά; έλαχίστα; διζγζσει; τ. ;· 

τό όνομα τζς μζτρός τζς έπανζρχετο κάθε στιγμ',ν έπί τών χειλέων τζς.
Αί'φνζς έπρόφερε καί τ' όνομα του πατρός τζ,ς περί τοϋ όποιου, γενικώς, όμιλεΐ σπανιώ- 

τατα, καί τον όποιον ούτε καν ενθυμείται, μοΰ έλ.εγεν μίαν ημέραν, έπειδζ, τόν έχασε·/ όταν



108 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΗΧΩ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΗΧΩ I 09

ητο πολύ μ'χρό παιδί άκόμη. . . Κατά τύχην έστρεψα έζείνην τήν στιγμήν τούς οφθαλμούς 

μου προ; τήν λαίδυ Evans- τό κερί δέν θχ είχε ώχρότερον χρώμα άπό τό πρόσωπόν τζ,ς, τό 

στόμά τζς είχε λάβζ, σχηματισμόν καταφρονητικόν καί πικρόν, καί δλον τη; τό ΰψηλόν σώμ.α 
ειχεν ανορθωθώ μέ είδος ύπερηφάνου κινήματος. Άλλά, χωρίς άλλο, ζκί ή ιδία γ,σθάνθζ, 

αίφνιδίως τήν άπροσδόζητον μεταμόρφωσίν τζς. Διά μικρά; τίνος κινήσεω; έφερε τήν χεΤρα 

τζς πρός τό μέτωπον, ώς διά νά άποδιώξγ, ενοχλητικήν σζέψιν, καί έπανήλθεν εις τήν συνήθη 
τήν άδιάφορον γαλήνην μεγάλη; κυρίας. Έκ νέου οί γλυκείς ζαί περίλυποι ύφθαλμοί της προ- 

σηλώθησαν μετά μεγάλης τρυφερότητας έπί τής μίςς Λίλιαν.

Ή ζορασίς αύτη φαίνεται νά κατέχη μυστικόν διά τοΰ οποίου προσελκύει τήν συμπάθειαν 

καί τήν στοργήν πάντων ή μίστρες Bessy, ή πρώην παραμάννα της, έτρεφε δι’ αύτήν όχι 

μόνον συμπάθειαν τρυφερά; άλλά συγκινητικήν λατρείαν τοιαύτην ώστε δέν έπρεπε ποτέ ή 
θεία καί ή ανεψιά νά τύχη νά τή; δώσουν διαφορετικά; διαταγής διά τό αύτό πράγμα- ή 

μίστρες Bessy, χωρίς νά διαστάσζ, (πολύ τό φοβούμαι) θά ικανοποιεί μόνον τήν θέλησιν τής 

μίςς Λίλιαν

5. ’Ιουνίου.

Διατΐ νά μήν τό Αναγνωρίσω καί νά τό ομολογήσω έν πάσρ ειλικρινείς, άφοϋ μάλιστα ή 
φιλαυτία έξ ολοκλήρου είναι ικανοποιημένη έκ τής διορατιζότητο'ς μου ;

ΊΙ μΐίί Λίλιαν «ή μικρά μου φίλη Λίλιαν» καθώ; έλεγεν ή κυρία Νότερστωφ μ’ ένδια- 

φέρει πραγματικώς καί περισσότερον μάλλον άφόσον προέβλεπόν πρός χάριν της σκέπτομαι νά 

μή εγκαταλείπω τό Λ evey· Μ’ ενδιαφέρει, επειδή, μ δλην τήν νεότητά της, κατέχει ήδη, 

έν τή μικρά της σφαίρα, προσωπικότητα ίδιαν καταπληκτικήν δέν είναι καθόλου χυμένη είς 
τόν αυτόν τύπον με τ’ άλλα κοράσια τής τάξεώς της· καί τοϋτο προέρχεται έξ άπαντος επειδή 

έμεγάλωσεν μεμονωμένη έξ αυτομάτου άναπτύξεω; της φύσεώς της ήτις είναι μοναδικώ; πλού
σια- τό βεβαιώνομαι άπό ήμερα; εΐ; ήμέραν καθόσον τήν γνωρίζω περισσότερον, καί 
συνδιαλεγόμεθα όμοϋ έπί μακρότερον καί μοϋ έπιτρέπει νά είσδύσω εί; τά έσώτερα τή; σκέψεώ; 

άν καί έκτάκτω; ζηλοτυπεΐ τά μυστήριά της πρό; πείσμα τή; μεγάλη; τη; ελευθεριότητας. Ή 

κ. Dfl Crouville, εί; τήν οποίαν ώμίλουν περί αύτής, μοϋ ειπεν οτι άνετράφη μεμονωμένοι;, 
καί ότι ή λαίδυ Evans φοβούμενη πασαν κοσμικήν σχέσιν, έζη πάντοτε έκτό; μηνών τινων 

πού έ ταξίδευαν εις τό έξωτερικόν έν τώ άποχωρητηρίω έν Κϋworth.

Είναι τοϋτο άρα γε Αποτέλεσμα τή; μυστηριώδους φροντίδας έκείνης. τήν δποίαν δέν 
είναι δυνατόν νά ξεχάση καί περί τής όποια; δέν μοϋ είναι επιτετραμμένου νά εξετάσω διόλου, 

έστω καί τήν Καν de Gl’OUvillc;

Συμπεραίνω οτι κατά τόν χρόνον της μαθητικής της ήλιζίας ή μίς; Λίλιαν ειχεν συλ
λογήν άφθονον διαφορωτάτων παιδαγωγών καί καθηγητών διότι περί πάντων είναι ενήμερος- 

άλλ’ απ’ όλην τήν πνευματικήν τροφήν ή οποία τόσον αφειδώς τής ειχεν έπιδαψιλευθή, δέν 

παρέλαβεν παρ’ δ,τι προσειλκυε τήν φλογέράν καί θερμήν ψυχήν της. Καί τοιουτοτρόπως έσχη- 

μάτισε επί πολλών φιλολογικών, καλλιτεχνικών ζαί ηθικών ζητημάτων γνώμας ίδικάς της, 
εύθυκρισίας καταπληκτικής, πρωτοτύπους καί ειλικρινείς.

Αισθάνεται πάν δ,τι σκέπτεται καί λέγει μέ μίαν έ'ντασιν καί διαύγειαν αίτινες άποτε- 

λοϋσιν αληθινήν άπόλαυσιν διά τό τεταραγμένον πνεΰμ.ά μου. "Ο,τι θαυμάζει τό θαυμάζει βαθέως 

καί μετά πάθους, μέ πάσαν ειλικρίνειαν.

Τό αυστηρά; κανονικότητας διάγραμμα τών καστανών της φρυδιών, τών γελαστών της 

χειλέων, τοϋ λεπτοκαμωμένου πηγουνιού της, δέν με γέλα καθόλου- μαρτυρεί λανθάνουσαν 

ενεργητικότητα ένεκα τής οποίας θά ήτον ικανή νά θυσιασθν) χάριν καθήκοντος, καλώς έννοου- 

υ.ένου. Εΐμποροϋσε βεβαίως ν’ άπκτηθη καμ.μ.ιά φορά, ακριβώς ένεκα τής ζωηρά; της φύσεω; 

άλλά θά τό έκαμνεν άδόλως, πάρα πολύ ειλικρινή; ώστε νκ μήν άποζρύψ’ρ τήν πλάνην άν 

έτύχαινε νά τήν έννοήση κ’ ή ιδία.
Άλλ’ ή άληθής τζ; πρωτοτυπία έγκειται εί; τήν παντελή έλλειψιν φυλαρεσκεία; παρ’ 

αύτ-ρ, ήτις προέρχεται άπό τόν έρωτα τή; ειλικρίνεια; καί άπό τήν βαθεΐαν άντίληψιν πού έχει 
σχηματίσει περί τής γυναικείας Αξιοπρέπειας- ειχεν έγερθή σπουδαία συζήτησι; περί τοΰ ζητή

ματος Ακριβώς τούτου τή; φιλαρεσκείας, χθες, κατά τήν διάρκειαν τοϋ Five θ’ clock τή; 

λα δυ Evans- ή μίς; Enid xacl «ί νεαραί συμπατριώτισσαί τη;, δσαι ήσαν παροΰσαι, ΰπεστή- 
ριζον έπιμόνως καί μετά παραδόξου ειλικρίνειας τό υπερβολικόν φλιρτάρισμα- καί διά νά ’ποϋμεν 

τό δίκαιον ή μίς Enid εφαρμόζει πληρέστατα καί εΐ; τό πρακτικόν μέρο; τά; άρχάς της : τό 
γνωρίζει πολύ καλά ό Αρσενικός πληθυσμός τοϋ ξενοδοχείου. Απ’ εναντίας ή μίς Λίλιαν έξα- 
νίσταται κατά τών λίαν . . . ελευθερίων Αρχών τή; φίλης της’ καί μεταχειρίζεται πρό; τοϋτο 

μικρά;, κομμένα; φράσεις πλήρεις αποστροφής καί περιφρονήσεως εναντίον όλων τών στριφογυ- 
ρισμάτων τής γυναικείας ματαιότητας. Τί θά έλεγεν άν τήν ήκουαν, ή Κα Δεβιάν, καί τόσες 

άλλες; (επεται συνεχεία).

->> ΤΟ ΦΤΕΡΝΙΣΜΑ <<-

"Οταν φτερνίζεται κανείς τοϋ Λένε : Σε θυμάται!

Κ' εκείνος που φτερνίζεται απόκρυφα π.Ιανάται

Κ’ είς όνειρα βυθίζεται... ■

Θαρρεί πώς τήν αγάπη του κρατεί στήν άγκαΛιά του 

Καί χαίρει ό ταΛαίπωρος καί τρέμει ή καρδιά του 

Καί.... και ζαναφτερνίζεται.

"Οταν κ'έγώ συχνα-συχνά φτερνίζομαι σάν ό.Ιοι 

θαρρείς πώς τό κεφάΛι μου τό παίρνουν οί διαβύΛοι 

Καί Λες μοϋ κόβεται ή πνοή....

".\χ! ή καρδιά μου 'ς όνειρα άΛΛόκοτα πΐανάται 

Γιατί τό ζεύρω, παρενθυς έκείνη μέ θυμάται, 

Έκείνη — ή καταρροή!

’Αθήνα·..

5^-Λεξ. <Κ. ^Περδικιδης.
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TO ΑΡΤΟΔΕΝΔΡΟΝ

Τύ «pro'JerJpoi· είναιέντών σπουδαιότερων φυτών 
των χρησιμευόντων εις τροφήν τών λαών τής διακε
καυμένη; ζώνης κκϊ ίδίω; τών παρά τόν Ισημερινόν 
κειμένων νήσων τοΰ τε Μεγάλου ωκεανού καϊ του Νο
τίου ’Ασιατικού ΓΙολυνήσου Πέλαγους — ί'νκ και βγω 
μεταχειριστώ τόν όρον τούτον : Έν ταύτα·.; ιδιαζόντως 
φύεται και αυξάνει. Δέυ καταφεύγει τι; εϊ; φυσικήν 
ιστορίαν χαϊ φυτολογίαν ι'να γράψη είςτίνα οικογένειαν 
τ.ϋ φυτικού βασιλείου τύ apro'JerSpor ανήκει ή κοι
νότερου τό ώω/ιοάει-όροι-, οπερ έξ άνχγνώσεως, και 
ιδίως Γεωγραφίας τελευταίως εκδ .θείσης έπρεπε να 
μάθω, τουλάχιστον τήν σημασίαν αύτοϋ- ουδέ θέλω 
νά φυλλολογήσω εί; Αΐξικι'ι Έγκνχ.1οπαιόικα τοΰ 
Pierer ή τ.ϋ Meyer, ατινχ Ζχουσι καϊ χρωματι
στόν πίνακα εϊκονίζοντα τούτο (Tai': NuhriingS- 
pflanzeii) χαι συναφή αύτώ φυτά, άλλ’ έξ ετέρων 
διηγημάτων καϊ άναγνωσμάτων γερμανικών γρηστο- 
ιιαθειΆτ άπάνθίζω τά κατωτέρω περ'ι του χρησιμω- 
τάτου τούτου φυτοϋ, οπερ καϊ arlocarptis (άρτό- 
χαρπος)λατινιστίκαϊBrodbauiu γερμανιστϊλέγεται.

Τό 5λον σχήμα τοΰ άρτοδένδρου είναι κομψόν καϊ 
ώραίον, ούδέν δε ίσο»; έκ τών ιδιχών μας δασικών δέν
δρων δύναται νά παραβληθή πρδς αυτό- φθάνει συνή
θως εΐ; S'io; 12—18 μέτρων καϊ έχει τήν μεγάλην 
καϊ πυκνήν κορυφήν αύτοϋ έστολισμένην με τδ ωραιό
τερου πράσινον φύλλωμα, τά δε φύλλα περ'ι τδν 1 J4 
πόδα μακρά καϊ 10— 1 2 δακτύλου; πλατέα. Ό έξο- 
χώτερο; ό'μω; στολισμός καϊ τδ οώρον τοΰ δένδρου είναι 
ό μέγα; αύτοϋ καρπός, στρογγυλός χαι μυελώδης, 
έχων τοσοΰτον όγκον όσον άνθρωπίνη κεφαλή καϊ βά
ρος μέχρι 2 οκάδων. Πολύ ώριμος, ή ώμος ήτοι άψη
τος ό καρπός <·>ς κόπτεται σπανίω; τρώγεται καϊ έχει 
γεΰσιν ολίγον δυσάρεστου. καθαρισθεϊ; ομω; καϊ μετά 
ταΰτα ·!κηθεϊ; έχει γεΰσιν άρτου έκ σίτου, καϊ αποτε
λεί τήν κυρίαν τροφήν τών ιθαγενών- Τδν συνήθη τρό
πον τοΰ νά γίνη ύ άρτόκαρπος εδώδιμο; περιγράφει ό 
G. Forster (1) διά τών επομένων λέξεων : δρέπει τις 
τούς καρπού; πρδ τής τελείας αύτών ώριμάνσεως καϊ 
μ,ετά τήν άπομάκρύνσιν τοΰ φλοιού αύτών θέτει χύ
του; εΐ; λιθόστρωτου λάκκον καϊ καλύπτει αυτού; μέ

(I) Συγγρχφεύς τής παρελθούσης έκατονταετηρίδο; 
εϊδικώτερον έργον περ’ι άρτοδένδρου έκδούς τώ 17 84 
έν Κασπέλη. 

σωρόν φύλλων καϊ πετρών μέχας ού μεταβώσιν εΐ; 
όξείαν ζύμωσιν ή βράσιν. Έκ τή; πρ μηθεία; ταύτη; 
λαμβάνει τι; καθ' έκάστην τόσον όσον χρειάζεται, κά
μει έξ αύτοϋ μεγάλου; βώλους, περιτυλίσσει αύτούς 
εϊ; φύλλα, χαϊ ψήνει αύτού; έπϊ πετρών, αϊ'τινε; προη
γουμένως έπυραχτώθησαν. Έπϊ εβδομάδας διατηρούν
ται αύτχι αί μϊζαι τοΰ άρτου καϊ εινχιάκόμη καϊ εί; 
όοκπορίας πολύ καλή τροφή. Άκόμη χαϊ διαρκούντων 
τών 2 — 4 μηνών, ότε τδ άρτόδενδρον δέν φέρει καρ
πούς, δ κάτοικο; τών νήσων τής Νοτίου θαλάσση; ζή 
έχ τής προμήθειας ταύτη;. Τδ δε πλέον τδ φυτόν 
τοΰτο τή; τροφή; άποφέρει τοσουτον καρπόν, ώστε, 
τρ.α δένδρα άρκοϋσι κατά τούς περιηγητές καϊ φυτο- 
Λογου; νά διαθρέψωσιν άνθρωπον έπι 8 μήνα; πληεβ- 
στατχ. Καϊ αυτός δ μέγας Cook έπαινε' μεγάλο»; 
τδ δένδρου τοΰτο λόγων. «Έάν φυτεύση τι; έν τοΐς 
τόποι; τούτοι; 10 μόνον δένδρα κκθ’ολον αύτοϋ τόνβίον 
έκπληροί τ', καθήκον του καϊ πρός ίδιον εαυτόν καϊ 
πρό; τό ανθρώπινον γένος πλουσιοπάροχους, ή οσον έκ- 
πληροΐ τ.ΰτο κάτοικος τής ήμετέρα; ζώνης, ί'στις 
καθ’ ίλην του τήν ζωήν διαρκοΰυτο; τοΰ ψύχους τοΰ 
χειμώνος ήροτρίασε, κατά τήν θερινήν θερμότητα έθέ- 
ρισε καϊ έπρομ.ήθευσεν ούχϊ μόν.ν μέ άρτον τήν νϋν 
οικογένειαν αύτοϋ αλλά οειδωλώ; οικονόμησε καϊ με
τρητά χρήματα διά τά τέκνα αύτοϋ·.

Πρ'; τούτοι; δέν πρέπει νά πκρε'λθω έν σιγή οτί ΰ 
καρπ’ς ετέρου είδους άρτοδένδρου τρώγεται καϊ βρα
στός, καϊ ί’π οί σπόροι αύτοϋ τρώγονται ίψημένοι, Βει 
τά άρρενα αύτοϋ άνθη παρέχουσιν είδος τι ί-σκιι; ώει 
ό φλοΓ; τοϋ δένδρου χρησιμοποιείται προς υφαντικήν 
φορεμάτων ιδίως έν τή Πολυνησία, Βει τά φύλλα χρη-· 
σιμοπκοϋνται δίκην ψιάθων, ώς ημείς σήμερον έχομεν 
τά φύλλα τής συκής ή τής αμπέλου δίκην τρυβλίων 
έν τή έξοχή, έ’π τό ξύλον αύτοϋ χρησιμοποιείται εί; 
τήν οικοδομικήν κκϊ τήν ναυπηγίαν έλαφρών πλοια
ρίων καϊ τέλος ότι καϊ διά τήν βαφικήν κκϊ τήν ία- 
τρικήκ χρησιμώτατον.

Έάν τάς ούτως άτελώ; σκιαγραφηθείσα; ιδιότητα; 
τοΰ άρτοδέντρου άριθμήστ, τι;, είναι δυνατόν νά μή 
αναγνώριση έν αύτώ πλούσιον δώρον τοΰ θεοΰ ;

EPI»tO«R AAZAPt&OY.

Ραφλέαια Σχαδενδέργια. — Τδ μεγα.ίειτε- 
por γτωσεοι· άνθος. — Τό άνθος τούτο, τό οποίον οί 
ιθαγενείς όνομάζουσι Μπόο εύρίσκεται έπϊ τών κλιτύων 
τοϋ ηφαιστείου "Λπο εί; τάς νήσου; «Ι’ιλιππίνας. 
Άνθολόγοι Γερμανοί έν επιστημονική περιηγήσει 

άπήντησαν αύτό είς δύο χιλιάδων πεντακοσίων ποδών 
ύ'ψο; άπό τήν επιφάνειαν τή; θαλάσσης. Ό διδάκτωρ 
’Αλέξανδρος Σχάνδενβεργ δέν ήθελε νά πιστεύση τούς 
οφθαλμού; ΐου ό'τε κατ’ άρχάς είδε τού; κάλυκα; τοϋ 
γιγαντιχίου τούτου άνθους. Περισσότερον έθέλχθη όταν 
ειδεν αύτό τό άνθος εΐ; τήν τελειότητά του μέ διάμετ
ρον ενός μέτρου. Κατόρθωσαν νά ζυγίσωσιν αύτό και 
εύρου ότι ειχεν ένδεκα χιλιόγραμμα βάρο;·

Επειδή δ’ ήτο αδύνατον νά μετενεχθιι είς Εύρώπην 
χωρίς νά μαρανθή ήρκέσθησαν νά τό φιυτογρκφή- 
σουν κκϊ νά συμπαραλάδουν αρκετά ξυρά φύλλα. ΤΙ 
φωτογραφία καϊ τά φύλλα έστάλησαν εί; τόν βοτανι
κόν κήπον τοΰ Breslow. όπου τό άνθος άνεγνωρίσθη 
άνήκον είς τήν ιδίαν οικογένειαν τή; ραφλέσια;, ήτι; 
παρετηρήθη έν Σουμάτρα τό πρώτον ύπό τοΰ άγγλου 
διοικητοϋ Στάμφορδ Ι’αφλέσσωρ, όστι; τώ είχε 
δώσει τό όνομά του.

Πώ; θά έζηλεύετο ή άναγνώστρεά μα; εκείνη ητις 
θά τό έφερεν εί; ένα τών οτροσεχών χορών επι τή; 
κεφαλής,

«σ ΐΗθηκοι Σοφοί. Σπουδαιότατη καϊ σοβαρά τή; 
’Αγγλική; πρωτευούτη; εφημερϊ; Τά Ί/μιρήσια λ’ια 
άφηγεϊται ό'τι ύπάρχει έν Κίνα γένος Πιθήκων το 
οποίον ήξεύρει νά κατασκευάζη κεραμικά σκεύη ώ; 
καϊ είδος οίνου άπό μοΰρα καϊ άλλα; οπώρας. Πρέπει 
νά δεχθώμεν τήν είδησιν μέ επιφυλάξει; τινάς καϊ ίσως 
νά κατατάξωμεν τού; έν λόγω πιθήκους μέ εκείνους 
περί τών όποιων ό Stanley καϊ ό Jephson ειπον 
οτι διατηροΰσι πΰρ τό όποιον ύπέκλεψαν άπό τούς 
ιθαγενείς και παίζουν τύμπανα καϊ ταΰτα κλοπιμαία.

tzz. Θερμοκρασία τοϋ άρτου- Είναι πολύ ενδια
φέρον νά ήξεύρωμεν τήν θερμοκρασίαν εί; τήν οποίαν 
οθάνει ό άρτος, διότι μέ κάποιαν πιθανότητα κατηγό
ρησαν αυτόν ώ; φορεΐον επικινδύνων μικροβίων έμπε- 
ριεχομένων εί; τό ύδωρ τό όποιον χρησιμεύει διά τήν 
ζύμην· αί έρευναι τοΰ κ. Balaml άποδεικνύουσιν ότι 
ή θερμοκρασία τής ψύχας, ένώ ψήνεται ανέρχεται εί; 
400 μέχρε 102 βαθμών, ή θερμοκρασία τοϋ έξω είναι 
πολύ ύψηλοτέρα- ώστε ή διά τοΰ άρτου διάδοσί; επι
δημία; καθίσταται αδύνατο;, καθ’ότι εί; 100 βαθ;Λθύ;, 
έν μέσω υγρόν, κάθε παθογενέ; μικρό€ιον καταστρέ- 
φεται.

«« Ηλεκτρικός φωτισμός. Ή αυτοματική οια— 
νομή τοϋ ήλεκτρικοϋ φωτισμού εφαρμόζεται εί; τά; 
άμάξας τοϋ ύπογείου σιδηροδρό;Αου τοΰ Λονδίνου. Κάθε 
ταξειδιώτη; είσάγων μίαν πε'νναν (20 παραδ.) εί; έπι 
τούτω όπ·ήν θά έχη φωτισμόν οιά νά άναγνώση έπϊ 
ή;υίσειαν ώραν.

Ό καφέ; έμπεριέχει Α' αλατχ χρήσιμα διά

τήν θρέψιν. Β' αρωματικά στοιχεία εύνοϊκω; ε’πενερ- 
γοϋντα έπϊ τή; πέψεως. Γ'αρκετήν ποσότητα πα- 
χαίων υλών καϊ Δ'άζωτούχου; υλας. 100 γραμμά
ρια καφέ ζεματισμένου εί; ω'αν λίτραν ΰόατο;. εμπε
ριέχει 20 γραμμάρια θρεψίμου ίίλης ουτιυς ώστε δυ- 
νάμεθα νά συμπεράνωμεν οτι ό καφέ; είναι ποτον με
γάλης θρεπτική; άξια;.

Παρετηρήθη ότι οί άνεπαρκώς τρεφόμενοι διατη- 
ροϋνται έν ύ·μία καϊ παρέχουσι περισσοτέραν εργασίαν, 
αμα προστεθή εί; τήν τροφήν των αρκετή
δόσι; καφέ. -Όλ ι οί ταξειδιώται γνωρίζουσιν άριστά 
τάς θρεπτικά; ιδιότητάς του.

Ό καφέ; καταπραίνει την πείναν καϊ υποστηρίζει 
κκϊ αυξάνει τά; δυνάμει; — ό’ταν βεβαίως τίποτε έν 
τή κράσει καϊ τή υγεία δέν απαγορεύει τήν χρησιν του.

* Δόσι; καφέ με γάλα έμπεριέχει ίξάκι; περισσότε
ρα; στερεά; ύλκ; καϊ τρις περισσότερα; άζωτούχου; 
καϊ άπο αύτόν τόν ζωμόν τοϋ κρέατ,ς.

Καταρροή καί αυτοκτονία — Γίαρετηοήθη 
ότι κατά τήν έπιδη,υάαν τή; γρίππη; τοϋ 1889-90, 
ό'τι ό αριθμός τών αύκτονιών έπαισθητώ; ηυξη- 
σεν εί; τά ιφοσβαλλάοενα μέρη, ιδία δέ έν Παρι- 
σίοις όπου ή αύξησι; άνήλθεν είς 25 0/0. ΤΙ παρα
τήρησές αυτή έπανελήφθη καί τ',ν τελευταίου Απρί
λιον ότε έπανήλθεν ή έπιδηαία. Αί αΰτοκτονίαι ευθύ; 
άνήλθον είς 39, ένώ τον προηγούμεν.ν μήνα ήσαν 
αόνον 15. Ό μέσο; όρο; των αύτοκτονιών είναι 
διά τού; Παρισινού; ’Απριλίου; 21. "Οθεν παρατη- 
ροϋμεν ότι ύπό τήν έπιρροιαν τής νόσου ταύτης ό 
άριθμό; σχεδόν έόιπλασιάσθη. "Αλλως τε καϊ αί ασθέ
νεια! τοϋ νοός ηυξησαν κατ’ αναλογίαν.

--λ Τά αγγλικά ταχυδρομεία δέν κάμουν διανοαήν 
τά; Κυριακάς. Άνχμφιβόλως τό μέτρον τοΰτο εϊναι 
φιλάνθρωπον καϊ συμφέρει δια τού; ταχυδρομικού; 
ύπαλλήλου;. Μολονότι δέ θίγει μέχρι ηνό; τά συμφέ- 
ροντα τών ιδιωτών έγένετο δεκτόν ώ; έκ τοϋ βαθέω; 

I έρριζομένου θρησκευπ.κοϋ αισθήματος.
Τό Βέλγιον έπιθυμοΰν ν' άκολουθήση τό αγγλικόν 

έθιμον χωρίς νά προσκρούση εί; τά; ’συνήθεια; τοϋ 
τόπου έξέδοικε γραμματόστμα μέ λορίδα φέρουσαν τήν 
φράσιν : « Μήέπιδυθήτω τήν Κυριακήν ». "Οταν ό 

-έπιστέλλων δεν θέλει νά ύποβληθή -ή επιστολή του 
εί; άργοπορία; άποκόπτει τήν ρηθεϊσαν λορίδα, καϊ 
φαίνεται όι; βέβαιον οτι 90 0/0 δέν θά λαμβάνιυσι 
τήν ένοχλητικήν ταύτην πρόνπαν.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Μεταξύ τών πολλών κχϊ καλών βιβλίων, άτενα 
| πρό ολίγου ^ήλθον είς φώ; έκ τών περιωνύμων κατα

στημάτων τοΰ έν Λειψία Teubner άξε*  ιδία; προσο
χή; κα'ι σ·υστάσεω; είναι- «ΤΙ κατ’ εκλογήν έκδοσις 
τ7,ς ’.-Ιπιόάσεω; τοϋ Ξενοφωντον κκϊ τών Έ.Ι.Ιηπ- 
κΖ>· αύτοϋ· προςχρήσιν τών σχολείων ύπό Fr: Gu
stav Soroi ή Γραμματιχη τΐ/c Έ.Μϊ)χικϋϋ; 

ι Γ.ί.όσσης ύπό τοϋ κ. I’lile. τή συμπράξει δύο έτέ-
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ρων λογίων τών χ. Α· Prockscb καί Buettner— 
Wobsl έν ίν,έχδόσειίσελ. 210). Όλίγαι λέξεις περί 
τών βιβλίων τούτων καί μάλιστα περί τοΰ πρώτου 
πρέπει νά λεχθώσιν έν τή Ήχοι γίμν τών φίλων καί 
αναγνωστών.

Κα) της μεν έκδόσεω; τοΰ £«>-οφω»-τος έχομε/ 
μόνον τό πρώτον μέρος δπ*  σψν, διότι τδ Β' έτι εδρί- 
σχεται έν χερσί τών στοιχειοθετών. Τδ κομψόν τοϋτο 
τεύχος τδ δπ’ όψιν ημών περιέχει τεμάχια τά άριστα 
και διδαχτικώτερα έκ τών ·ί πρώτων βιβλίων της Μι·α- 
ί««·«ως μετά μεγίστης επιμελείας και άχριβείας και 
δι*  ωραιότατων και καθαρωτάτων στοιχείων τετυπω- 
με'να έν είδει χρηστομάθεια;- τά τεμάχια ταϋτα δεν 
ε·ναι είκή κα’ι ό>; έτυχεν έρριμμένα άνευ συνειρμού και 
συνδέσεω; άλλά τουναντίον ό συγγραφευ; κατά τά 
παιδαγωγικώς παραδεδεγμένα έλαβεν δπ ’ όψιν τδ περιε- 
χόμενον αυτών την εσωτερικήν σχέσιν κα'ι τδ ένδιαφε- 
ρον τδ έν τή ιαελέτη τούτων βαθμηδόν έπαυξάνον, 
έπλούτισε τδ κείμενον δι’ ολίγων πάνυ καταλλήλων 
εικόνων κατά τδ αμερικανικόν σύστημα (πρβλ. Άνά- 
βασιν ύπδ Kelsey καί Zenos έν Βοστώνη 1892) 
τών μαχών, και πρδς ευκολίαν τών τε μαθητών καί 
διδασκάλων πρδ έκάστου κεφαλαίου ή έκάστης § πα- 
ρέθηκε και εύσύνοπτον σύνοψιν τοΰ τε περιεχομένου 
τοΰ κειμένου κα'. τής έννοιας αύτοϋ, γερμανιστί εννοεί
ται. "Ινα δε ό συγγραφευ; τήν εκδοσιν αυτοΰ χρησι- 
μωτέραν και άκοπωτέραν άά τούς πολλά γινώσκοντας 
γερμανόπαιδας καταστήση έπισυνήψεν έν τώ τέλει 
τοΰ τεύχους παράρτημα ολιγοσέλιδου (σελ. 161 — 178) 
περί τών Στρατιωτικά»· των ΈΛΛήνων, ένώ πολλαί 
εικόνες έξ άρχαιολογικώυ κειμένων παρελήφθησαν 
πρδς καλλιτέραν άντίληψιν τών διδασκόμενων, άμα δε 
Λεξικόν τών κυρίων ονομάτων (σ. 179— 197) κα) 
έν τελεί χάρτην της ’Ληαίασεως, όμοιου τοϊς έν άλ- 
λαις έκδόσεσιν.

Βάσιν τοΰ κειμένου της έκδόσεω; ταύτης προεστή- 
σατο εαυτώ ό συγγραφευ; τήν τοΰ Hug κυρίως, 
κατά δεύτερον δε λόγον τήν τοΰ Weidner και τήν 
τοΰ Rehdontz· Περί Vollbrecht ούδείς λόγος.

Προς διευκόλυνσιν δε πάσης ερμηνείας είτε γραμ
ματικής είτε συντακτικής κλπ., ό συγγραφευ; συνήρ- 
μοσενέτεροντεΰχιςιδιαίτερον, όμοιου όμως τότε σχήμα 
καί τδ είδος, δεύτερον, (Xenophons Anabasis Β. 
I—IV Kommentar, ένώ γίνονται αί παραπομ- 
παί εις τάς άναλόγους § § τοΰ έν τώ τεύχει τού- 
τω έπισυυημμένου εύσυυόπτου ξενοφωυτείου συντα
κτικού.

Τδ βιβλίου κα'ι τδ έν καί τδ έτερον θερμώς σννιστώ- 
μεν εις τήν άπόκτησιν μαθητών τε καί διδασκάλων.

Τιμαται έκαστον άντίτυπον κομψότατα δεδεμένον 
άντί 1 1 /j μάρκας.

— Δύο λέξεις περί τής Γραμματικής άρκοΰσι καί 
ούχί πολλαί. Ή Γραμματική αυτή είναι ώς άριστα 
κατηρτισμενη καί βαθμολογικώς ούχί διά πολλοΰ 
φόρτου κανόνων καί εξαιρέσεων βαίνει πρδς τδν σκο
πόν αυτή; : έξ αυτής τής αλφαβήτου άπλούστατα 
καί μεθοδικώτατα κατά § § μετά παραδειγμάτων 
ειλημμένων επίτηδες έκ γνωμικών καί αποφθεγμάτων 
διά τδ συντακτικόν μέρος καί τήν περί ρήματος διδα
σκαλίαν. Έν σελ. 188—194 προστίθενται καί δλίγα 
έκ τής ομηρικής καί ήροδοτείου Γραμματικής ούχί 
φορτικά άλλά κατάλληλα κα'ι έν τέλει κατάλογος 
ελληνικός, γερμανικό; και λατινικός. Άξια συστάσεως.

£Β· 5^. ?ν£.

— Τινέ; έπί τοσοΰτον άπομανθάνουσς να έχωσιν 
ιδίαν γνώμην ώστε έπί τέλους δεν τολμώσι νά αίσθά- 
νωνται ψΰχος ούτε ζέστην πρίν συμβουλευθώσι τδ θερ
μόμετρου. Paul Courty.

— Ούδεμίαν γραμμήν έγραψα μή φανταζόμενος ότι 
βλέπω αύτήν τυπωμένην. Ουτω κοιμώμαι καλώς.

Washington.
— Δεν θά ήτο μέγα κακόν νά άγαπα τις δλίγον 

περισσότερον τάς γυναίκας έν γίνει ! Ό αληθής κίνδυ
νος έγκειται εις τοϋτο Srt έπί τέλους καταντά τις νά 
προτιμήσ-ρ μίαν. Ρ. J. Stahl.

— Γνωρίζω καλώς ότι είναι αδύνατον νά είμαι τέ
λειος· θέλω μόνον νά εκλέξω τά έλαττώματά μου.

Armand du Mesnil.
— Πολλάκι; ή άκηδεία έκλαμβάνεται ώς υπο

μονή. Cardinal de Relz,
— Οί οκνηροί έχουν πάντοτε ορεξιν νά κάμουν 

κάτι τι. Vauvenargues.

Λαμβάνομετ τήν εύχαρίστησιν ν' άγγεί- 

Λωμεν οτι ή «ΦιΛοΛογιχή Ήχώ» άρχεται 
προσεχώς έχδίδουσα rear πρωτότυπον μυθι

στορίαν τής δοχίμου διηγηματογράφου χαι 
Λόγιας δεσποινίδας ΆΛεζάνδρας Παπαδο- 

ποΰΛου υπο τον τΐτΛον «.θύματα χαι Δή

μιος» ής ή αποδεδειγμένη . ήδη περί τά 

τοιαϋτα ίχανότης προσειΛχύοατο άπο ποΛΛοϋ 
τήν προσοχήν τοϋ δημοσίου καθόΛου χα'ι Ιδία 

τών αναγνωστών τοϋ περιοδικού ημών, οϋτι- 

νος τυγχάνει τακτική συνεργάτης.


