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ρο' τίνος εύγενώς πάνυ άπεστάλη ήμ?ν άγγλιστι συντεταγμε'νον και έν Λονδίνω 

τε τυπωμένου φυλλάδιον έκ 56 σελίδων σχήματος 8ου φέρον τον άπλουστατον 

τίτλον τόνδε: Robert College Constantinople· Cataloge, 1893. Ό Κα

τάλογος ούτος τής Ροβερτείου Σχολής είναι, άν μή άπατώμεΟα, ό πρώτος άπο 

τής συστάσεως αύτής τύποι; εις φώς διδόμενος, φέρει αμέσως μετά το έξώφυλλον 

τήν μαγευτικήν εικόνα τοϋ Pofyte.li Χισσάρ, ουτινος έπέ τών ύψωμάτων δια- 

κρίνονται περίοπτα τά κτίρια, ενέχει άκριβεΐς και ίκανζς πληροφορίας περί τών 

κατά τήν σχολήν και κατά κεφάλαια ίδια, και επομένως έχει ούχ'ι κοινόν χαρακτήρα, άλλ’ 
άξίαν τινα έν σχέσει προς τήν Ιστορίαν και τήν ΰπαρξιν τής Σχολής, ητις παρ’ ήμΐν εύφήμως 
δρά και προκόπτει· και δικαίως πρε'πει νά προκόπτγ, διότι και οί διέποντες τυρβάζονται περί 

?ν καί μόνον, τήν άξιοπρεπη συντήρησιν τής Σχολής, οί διδάσκοντες είτε προγέσσορες είναι, 
είτε δόκτορες, ε'ίτε μαγίστορες, είτε άπλοι Ινστρούχτορες, μακράν τ.ίτςς κοινωνικής ή οίασδή- 

ποτε άλλης τύρβης, μή έχοντες νά σκέπτωνται περί τοΰ έπιουσίου ά τε εξασφαλισμένοι, μή στέ- 

νοντες μηδέ ύποπτήσσοντες πρό τών όψιπλούτων και τών εφόρων, άφίνονται ελεύθεροι έν χριστια

νικό) άγάπη πρός τό τίμιον αύτών έργον, νά έπιτελώσι τά καθήκοντα αύτών άνενόχλητοι και 
άνεπηρέαστοι, ινα τάς συνήθεις σιγγιλλιώδεις φράσεις μεταχειρισθώμεν.

Έπι τούτω δέν έθεωρήσαμεν άσκοπο» νά συλλέξωμεν ενταύθα δλίγας τινάς σημειώσεις 
περί τής Σχολής και τών κατ' Αύτήν δίκην χρονογράφου άρυσάμενοι ταύτας έκ τοΰ φυλλαδίου 

όπερ ύπ’ δψιν έχομεν.
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Ιδρυτής τοΰ ΡοΒερτεέου Κολλεγίου ην ο κ. Χριστόφορος Ρ. Ροβέρτος, ερπορος ίχ Νέας 

Ύόρκης· ουτος ανέκαθεν μεγάλως ένδιεφέρετο περί τών λαών τής αύτοκρατορίας, το δέ ενδια

φέρον αύτοϋ τοϋτο έκρατύνθη δτε διαρζοϋντος τοϋ κριμαϊκού πολέμου έπεσκέψατο τήν Κων

σταντινούπολή. Τό γεγονός ότι ούδέν μέχρι τότε ύφίστατο καθίδρυμα Ανωτέρας παιδεύσεως παρ’ 

ήμ-ϊν ένεποίησεν είς αύτόν έντύπωσιν, ώστε τώ 1860 προσεκάλεσε τόν αίδέσιμον κ. Κϋρον 

Άμλϊνον ττν; θεολογίας κλπ. νά συνενωθή αύτώ καί νά προσπαθήση νά έξεύρη τ’ Απαιτού- 

μενα κεφάλαια πρός ΐδρυσιν Κολλεγίου έν Κωνσταντινουπόλει, 8περ νά παράσγι/ τή νεότητι 

άνευ όιαχρίσεως φυλής και θρησκεύματος τήν ευκαιρίαν νά ϊζασφαλίσΐ) εαυτή όρτίαν ["'ρ~ 

φωσιν ίσην προς τήν λαμβανομένην ίν πρώτης τάζεως αμερικανικά Κολλεγίω χαι ίδραζο- 
μένην έπι τών αύτών γενικών αρχών. Έπελθών όμως ό έμφύλιος πόλεμος έν ’Αμερική κατέ- 
στησεν Αδύνατον τοϊς δύο είρημένοις κυρίοις νά προσελκύσωσι καί άλλους είς τό σχέδιον αύτών 

άλλ’ έπί τούτω δέν άπέβαλον τό θάρρος αύτών τούναντίον μάλιστα αύτοί μόνοι άνέλαβον τό 

έργον. Ό κ. Άμλΐνος έπανακάμύας είς Κωνσταντινούπολή καί μή εύρών κατάλληλον εύκαιρίαν 
ίνα προβή είς τήν ΐδρυσιν ίδιου κτιρίου Ανε'ωξε τάς Ούρζς τής Σχολής έν οικία, ένοικίασθείση 

έπί τούτω έν Βεβεκίω κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1863. Καί ιδού νΰν τριακονταετής περίοδος τής 

έκ σμικροΰ μεγάλης καταστάσης Σχολής. Ό Ροβέρτος Αποθανών τώ 1878 κατέλιπεν ύπέρ 

τής Σχολής τό */ δτής ούσίας αύτοϋ, άνερχόμενον είς 400000 δολλάρια περίπου. (I)

(1) 'JEv οολλάριον ούναται 5 φράγκων

Τώ 1864 τό Κολλέγιον περιελήφθη έν τω Πανεπιστημίω τής Νέας Ύόρκης καί έκτοτε 

αποτελεί μέλος αύτοϋ,' ώς άλλα παρόμοια τής Αμερικανικής μεγαλοπόλεως έκπαιδευτικά ιδρύ
ματα. Τώ 1869 Αρθέντων πάντων τών εμποδίων, δι’ίδιου αύτοκρατορζοϋ ΐραόέ έπιδοθέντος 

τή ένταϋθα πρεσβεία τών Ηνωμένων Πολιτειών, Ανεγνωρίζετο· καί τή 4 ’Ιουλίου τοϋ αύτοϋ έτους 
ετίθετο ό ακρογωνιαίος λίθος τοϋ πρώτου διά τό Κολλέγιον τοϋτο κτιρίου έν μεγάλγ πομπή 

παρόντος καί τοΰ Αμερικανού πρεσβευτοϋ κ. Ε. G' Morris έπί τών υψωμάτων τοΰ Ρούμελι 

Χισσαρίου έν τερπνή τοποθεσία τών Ακτών τοϋ Βοσπόρου. Τό κτίριον συντελεσθέν τώ 1871 καί 

έκτοτε λειτουργούν φέρει τό όνομα Hamlin Hall (Αίθουσα Άμλίνου). Μετά τόν θάνατον τοϋ 
Robert καί νέον δεύτερον κτίριον έκτίσθη δαπάνρ τών έν ’Αμερική φίλων τής Σχολής, όπερ 

καί προικισθέν ύπό τών ένδιαφερομένων ύπέρ τής Αναπτύξεως τών λαών τής ’Ανατολής ’Αμερι

κανών ώνομάσθη Science Hall (’Επιστημονική αίθουσα). «Το Κολλέγιον, ώς λέγεται αύτή 
» λέξει, δεν εΐναι έργον ενός μόνου Ατόμου άλλά τών χριστιανών φιλάνθρωπων τών έν ταΐς 

» ΊΙνωμέναις Πολιτείαις καί πρός τούτους ποιείται έκκλησιν διά τά άπαιτούμενα πρός περαι- 
» τέρω αύτοϋ Ανάπτυξιν καί πρόοδον.»

’Εκφράζεται δ’ εύχαριστίας διότι «οί λαοί τής Ανατολής έκ καρδίας Ανταπεκρίναντο είς 

» τάς ύπέρ αύτών συμπάθειας τών Αμερικανών καί παρέχουσι τήν έμπιστοσύνην αύτών είς τό 

» Κολλέγιον. . . Ήν καί ϊσται μίλημα τών διεπόντων τό Κολλέγιον νά συνδυάσωσιν αύτό 
» πρός τάς άνάγκας τοϋ λαοϋ καί νά καταστήσωσιν αύτό, ώς οΐόν τε, πρότυπον χριστιανικού 

» κολλεγίου, κλπ. Ή Σχολή ΰφίσταται Από 30ετίας, καί ή φήμη αύτής βασίζεται νΰν έπί 

» τοϋ χαρακτήρος τών τελειόφοιτων αύτής καί τοϋ έργου, όπερ αύτοί έν τώ κόσμω τελοΰσιν.»
Ή έργασία τής Σχολής τελείται έν ταΐς άνω είρημέναις αίθούσαις. ΊΙ Επιστημονική μά

λιστα αίθουσα ένεκαινίσθη πέρυσι κατά ’Ιούνιον τοϋ 1892 καί περιλαμβάνει τό Μουσεΐον, τήν 
Βιβλιοθήκην καί τό Άναγνωστήριον, τά Εργαστήρια τής Φυσικής καί Χημείας, τά δωμάτ.α 

τών τάξεων τοϋ έπιστημονικοΰ τμήματος, άμα δέ εύρεΐαν καί ώραίαν αίθουσαν διά τάς δημο

σίας τελετάς τοϋ Κολλεγίου.
Ή Βιβλιοθήκη αύτοϋ Αριθμεί ύπέρ τούς 6000 τόμους καί δλονέν πλουτίζεται, αί δέ 

έπιστημονικαί συλλογαί είναι Αληθώς αξιόλογοι, διότι περιστρέφονται είς τήν συλλογήν έντο- 

πίων καί τής αυτοκρατορίας πραγμάτων, ώς ορυκτών, πτηνών κλπ. ιχθύων, έν οίς διά διακο- 

σίων περίπου ειδών Αντιπροσωπεύεται μόνον ό Βόσπορος. (I)
Έν τώ Κολλεγίω διδάσκονται ξέναι γλώσσαι ή αρμένική, ή βουλγαρική, ή γαλλικέ), ή 

γερμανικέ), ή ελληνική, ητις εΐναι ύποχρεωτική διά τούς ορθοδόξους καί προαιρετική διά τούς 

λοιπούς φοιτητάς, ή λατινικέ), καί ή τουρκικέ). "Οπερ δέ, πολλής παρατζρήσεως άξιον έφείλ- 

κυσε τήν ήμετέραν προσοχήν είναι καί ή περί τήν ελληνικήν τέχνην καί Αρχαιολογίαν έμμο
νή καί ιδίως ή διδασκαλία τών μνημείων διά τών καταλλήλων φωτογραφιών καί δι’ επισκέ

ψεων έν τώ Αύτοκρατορικώ Μουσείω. Ένταϋθα τοΰ λόγου γενόμενοι ούχί άσκοπον κρίνομεν νά 

έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τών αρμοδίων καί τών βουλομένων συνιέναι ότι πρέπει καί καθήκον 
έχουσιν οί τά τοιαϋτα μαθήματα έν τοϊς καθ’ ημάς Ανωτέροις σχολείοις διδάσκοντες άπαξ ή 

δϊς τοϋ σχολικού έτους, είμή πλειότερον, κατά τακτάς ήμέρας νά όδηγώσι τούς έχοντας έν τοιού- 
τοις μαθήμασιν άφευκτον άνάγκην έποπτικής διδασκαλίας. Ή σοφή τοϋ Μουσείου διεύθυνσης 

είναι λίαν εύδιάθετος νά παράσχη έλευθέραν τήν είσοδον είς τοιούτους προπαιδευτικούς σκοπούς 

έν ήμέρα ή ώρα τακτή- άλλά φωνή βοώντος έν τή έρήμω- Αζούουσι μόνον οί ξένοι καί οί έπή- 
λυδες, διότι ούτοι ζαί μόνοι φαίνεται είναι Ικανοί νά νοώσι τά έργα τών Αρχαίων, αύτοί δέ νά 

τιμώσι καί νά έπισκέπτωνται αύτά.
Έν τω Καταλόγω τούτω δημοσιεύονται καί τά ονόματα τών τε διδαξάντων μέχρι τοΰδε 

καί διδασκόντων καθηγητών καί διδασκάλων, οϊς Ακολουθεί ή άρίθμησις κατ’ όνομα τών τε- 
λειοφητζ,σάντων Από τοΰ 1868 καθ’έκαστον έτος. ’Ιδιαιτέρα έγζύζλιος είχε δικπεμφθή πρός 

τούτους, δι’ 7ε,ς έζητοΰντο παρά τής διευθύνσεως τής Σχολής α') ή νΰν διαμονή αύτών β") ή ση

μερινή ένασχόλησις καί έργασία αύτών }·') μετά, τήν έκ τής Σχολής Αποφοίτησιν αύτών έν 
ποίαις σχολαϊς έξηκολούθησαν τάς σπουδάς αύτών καί τίνων βαθμών καί τίτλων ήξιώθησαν 

καί <Τ) τίνα ύπηρεσίαν παιδευτικήν, πολιτικήν, οικονομικήν, στρατιωτικήν κλπ. έκτοτε κζτέ- 

χουσι. Σχεδόν πάντες έκτος όλιγίστων εξαιρέσεων Απάντησαν κατά καθήκον, δόντες έκαστος 

τάς ζητουμενας πληροφορίας. ΊΙ Σχολή θερμάς έπί τή προθυμία αύτών ταύτρ Απονέμει εύχα- 
ριστίας καί δράττεται τής εύκαιρίας νά διαπέμψν; αύτοΐς θερμάς εύχάς καί εύλογίας, «'Έκα- 

» στος, φέρεται έν τω Καταλόγω (σελ. 29), ας Αναμιμνήσκεται ότι ήμεΐς ένταϋθα Ανζμιμνη- 

» σζόμεθα αύτών, καί ότι τό Κολλί-μον παρακολουθεί τρ σταδιοδρομία αύτών μετά πίστεως 

» αγάπης καί ύπερηφανίας (conlidence, affection and pride)»-
Κατά τήν στατιστικήν, άπό τοϋ 1863—1893 έφοίτησαν έν τή Σχολή 5149 μαθη-.αί, 

ών οι 274 Απεφοίτησαν. Εφέτος έν τή Σχολή φοιτώσι 203.
Εκείνο δ' όπερ παρετηρήσαμεν έν τή Απαριθμήσει τών τελειόφοιτων όλων -.ών ετών 

(1868—1893) είναι τούτο ότι τό βουλγαρικόν στοιχεϊον ύπερπλεονάζει, καί ότι οί έν Βούλγα
ρέ θέσεις κατέχοντες καί ύπουργοί ζαί γραμματείς ύπουργείων κλπ. γενόμενοι τό εύ ζήν τή 

Ροβερτείω Σχοΰ.ή ύφείλουσιν.

£Β. 7^ι·ΣΤΑΚΙΔΗΣ·

(1) Ί'π’ άρ ι 100 παρίσταται δ ιχθύ; Hippoglossus gigas.
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ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΓ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

"νηαρξις, φύβες καί εδεότητες τών θεών.

(Συτέχειατ lite τείχος Ε'.)

ΊΙ Αναλογία τής άνθρωπίνης ζωής εινε ή κυοφόρος πηγή, έξ ής παρήχθησαν πλεΐσται έξ 

αύτδν, φέρουσαι μορφήν Ανθρωπίνην, άνθρωπίνας ορέξεις, έπιθυμίας και πάθη, περιβαλλόμεναι 
ταύτοχρόνως κατά τό [/.άλλον και ήττον ύπό θεϊκών ιδιοτήτων και συνδεόμεναι μεταξύ άλλή- 
λων διά τδν σχέσεων τοϋ Ανθρωπίνου βίου καί τής ύπερτάτης θεότητος. Δέν είνε καλόν ό 

άνθρωπος ή ό θεός νά γ, μόνος- ούτω και δ Ζεύς πρέπει νά έχη την σύζυγον καί τά τέκνα αύτοϋ 
(θυγατέρας καί υιούς) μετέχοντα της ρύσεως αύτοϋ καί έχοντα ίδια τέκνα άφιστάμενα πλειο- 

τερω της τελειότητος τοΰ πρώτου πατρός αύτδν. Είνε άναξ, διό οφείλει νά έχη τήν αύλήν, τούς 

αγγέλους καί τούς ύπουργούς αύτοϋ, εί καί ταϋτα πάντα παρίστανται όλιγώτερον κατά τά 
ήθη των Ανθρώπων έν τδ Αΐσχύλω ή παρά τδ Όμήρω. Έκ τδν αψυχίων τοϋ όμ,ηρικοϋ συμπο

σίου», πρός ά δ πατήρ τής ελληνικής τραγωδίας άφομοιοΐ μετ’ αιδημοσύνης τά έργα αύτοϋ, 
ούδεμίαν τδν τραγικοκωμικών καί σχεδόν γελοίων σκηνδν τοϋ Όλυμπου, πρός άς οί άναγνδ- 

σται τής Ίλιάδος καί τής Όδυσσείας Αποροϋσιν εί όρείλουσι νά διαρραγδσιν είς γέλωτα ή κλαύ- 

σωσι, παριστά ήμΐν. 'Όταν οι θεοί παριστδνται ώς δρδντα πρόσωπα ή σκηνή τίθεται έπί τής γής 

καί ούτοι φαίνονται ώς οί άμεσοι πράκτορες καί ορατοί Αντιπρόσωποι τοϋ Αοράτου κράτους τοϋ 
Διός, επειδή δέ τό βασίλειον αύτοϋ είναι εύρύτατον,ούτος δέν φέρει κατά συνέπειαν όλον τό άχθος 
τής Αμέσου διοικήσεως, οί Αδελφοί αύτοϋ άρχουσιν έπί τής θαλάσσης καί τοΰ ύποχθονίου κόσμου 

καί τά τέκνα μετά τών ιδίων τέκνων, έφ’ έκάστης έπαρχίας μεταξύ τδν Ανθρώπων, ό Ζεύς 

όμως έχει τήν γενικήν έποπτείαν έπί τοΰ σύμπαντος κόσμου έκ τοϋ ύψους τοϋ θρόνου αύτοϋ. 
Οί χαρακτήρες τών διαφόρων κατωτέρων θεοτήτων δέον Αναμφιλέκτως ν’ Ανταποκρίνωντάι 

πρός τά καθήκοντα αύτδν, άτινα βεβαίως είνε πλεΐστα Αναλόγως τδν τμημάτων τοΰ θείου 

κράτους. Δέον νά ύπάρχωσι θεοί τής θαλάσσης καί θεοί τής ξηρός, θεοί τδν δασών καί θεοί 
τδν Αγρών, θεοί τοϋ πολέμου καί θεοί τδν διαφόρων ειρηνικών επαγγελμάτων. Δέον νά ύπάρχη 

θεός τής εμπορίας, θεά τής γεωργίας, θεά τών έπιστημ.ών καί τών τεχνών, θεός μουσικής καί 

προφητικής έμπνεύσεως. Δέον νά ύπάρχη ιδία θεός τοΰ πολέμου, θεά τοϋ έρωτος, θεοί καί θεαϊ 
τών ηδονών καί τών διαφόρων παθών.

θά ήτο δέ λίαν Ασυμβίβαστον μετά τής Αγαθότατος αύτοϋ, έάν πάσαι αί ύπουργεΐαι 

έξετελοϋντο ύπ’ αύτοϋ, ώς θά ήτο Ασυμβίβαστον καί μετά τής ύψίστης εξουσίας αύτοϋ έάν 

ουτοι έπαυον ύποβαλλόμενοι είς τόν έαυτοΰ έλεγχον είτε ένήργουν Ανεξαρτήτως άνευ ούδεμιάς 

σχέσεως πρός αύτόν. "Απασαι αΐ Ανθρώπιναι Αρεταί καί άπαντα τά ηθικά στοιχεία έν τή ψυχή 

τοΰ ανθρώπου, άτεναι εινε απόρροια καί είκών τών θείων ιδιοτήτων λαμβάνουσι μορφήν συγ- 
κρατεστέραν διά τρόπου φυσικωτέρου καί προφανούς, περιβαλλόμενα! έξουσίαν καί ΐσχύν άνθρω- 

πίνην. Ή Δίκη, ή Θε'μις, ή ΝέμεεΛς, αί Ευμενίδες καί αί Μοϊραι δέν είναι άφηρημέναι ίδέαι 

ούτε Απλά προσωποποιήματα, Αλλ’ Αληθή Θεία όντα καί φοβεραί πραγματικότητες πρός τούς 

Απογόνους καί τούς συγχρόνους τοϋ Αισχύλου. Τό Κράτος και ή Βία έτι φέρονται έπι τής 
σκηνής έν τώ Προμηθεΐ καί όρώνται έν τη έξελίξει τής Οεοποιήσεως, ό τρόπος δ’ ούτος εξελισ

σόμενος τόσω προφανώς ώσανεί πρό τών όφθαλμών ημών, άγει ημάς είς τό συνειδεναι τίνι τρόπω 

ή γόνιμος φαντασία των Αρχαίων Ελλήνων, ήτις ούχί μόνον περιέβαλλε και έκόσμει, αλλα και 
έζωογόνει παν ότι έθιγε, ωκισε βαθμηδόν τόν ούρανόν, τήν γήν, και τόν αδην δια τών Απειρα

ρίθμων θεοτήτων τοϋ Αθηναϊκού Πανθέου. (1)

Αί τελευταΐαι αυται θεότητες είνε αί κατ’ εξοχήν θεότητες τής ελληνικής τραγωδίας. 

•Εξαιρούμενων τών θαλασσίων νυμφών, τών Αποτελουσδν τόν χορόν έν τφ Προμηθεΐ, ούδέν όρδ- 

μ.εν έν τοϊς εύρυτέροις έργοις τοϋ Αισχύλου περί τών θεών τοϋ έζω ύλικοϋ κόσμου. Αλλ οί 
θεοί ουτοι τοϋ ήθικοϋ σύμπαντος, οϊτινες έδρεύουσι παρά τώ θρόνω τοϋ Διός, είτε έν τφ 

κόσμω τών πνευμάτων, καί ου τό σκήπτρον είνε ή συνείδησις καί έπαρχία ή ψυχή τοϋ Ανθρώπου, 

είνε αί άρχουσαι δυνάμεις έν τώ βασιλείω τής τραγωδίας. Ή θεμις, Ουγατηρ τοϋ ούρανοϋ 

καί τής γής καί θεά τοϋ νόμου καί τής τάξεως έν άμφοτέροις τοϊς κόσμοις, σύντροφος τοϋ 
Διός καί πάρεδρος των συμβουλίων αύτοϋ, άρχέγονος προφήτις καί φωνή τοϋ θεοϋ τψ Αν- 
Ορώπω, δίδωσιν εύθείας συμβουλάς, προστατεύει τούς ένδεεϊς καί Απροστατεύτους ένισχύουσα 

τήν αρμονίαν τοϋ σύμπαντος (Προμ. 18,509 : Εύμ. 2. Ίκετ. ο58. . . κτλ. . .)

Ή Δίκΐ) περιώνυμος καί νικηφόρος θυγάτκρ τοϋ Διός κα'ι τής θέμιδος ΐσταται έν τή υψί- 

στη βαθμίδι, κρατούσα έν τη μια τδν χειρδν στάθμην δι ής σταθμίζει Αμερολήπτως τον χα

ρακτήρα καί τήν διαγωγήν τών ανθρώπων, έν τη άλλη δέ κρατεί ξίφος, δι ου ταχιον ή βρα- 

διον διαπερα τήν καρδίαν των ένοχων, ένώ ή Αίσα ή Μοίρα καί ή Έρινύς ιστανται έξ Αμφο- 

τέρων τδν πλευρών αύτής, ή πρώτη έχουσα ώς υπούργημα τό σφυρηλατεΐν καί Ακονάν τό ξίφος 

αύτής καί ή έτέρα τοϋ καταστήσαι Ασφαλή τήν έπιβολήν έπαξίας τιμωρίας (Χοηφ. 59.1 4G. 

644—650: Άγαμ. 1535). Ή Νέμεσις συγγενής τό όνομα καί τήν φύσιν πρός τόν Νόμον, εινε 

ή θεά τής Ανταποδόσεως είτε αύτολεξεί τής Απονεμικής δικαιοσύνης, ήτις απονέμει τοϊς Αν- 
θρώποις κατά τά έργα αύτδν, επειδή δέ είνε Αδύνατον τό άποφυγεΐν τάς έπί τδν ένόχων έπι- 

βαλλομένας τιμωρίας φέρει τό όνομα Άδράΰτεια, οί εύλαβούμενοι δ’ αύτήν θεωρούνται νουνεχείς, 

(Προμ. 935).

Αί Έρινύες καί αί Μοΐραι είνε άδελφα'ι (Εύμ. 962) καί οίακοστρόγοι (Προμ. 515) τοϋ 

ήθικοϋ κόσμου. Εινε θυγατέρες τής Νυκτός (Εύμ. 4 16) έχουσαι τήν κατοικίαν αύτδν έν τω 

ζόφφ τοϋ ύποχθονίου κόσμου (ε?νε αί κατά χθονός θεαί, Εύμ. 115...) πλήν τό μέγιστον μέρος 

τής έξουσίας αύτδν έξασκεΐται έν ούρανδ καί έπί τής γής ώς καί έν τώ βασιλείω ΰπο τήν γήν 

(αύτόθ.) Παρίστανται ώς γραΐαι, μελαναί, ώς γοργόνες και Άρπυιαι (καίπερ άνευ πτερύγων) 
— δυσειδείς, μισηταί θεοΐς τε καί άνθρώποις (Εύμ.), άλλ’ εύμενεΐς ώς ή μήτηρ αύτών Νύξ

(1) Ό Πετρών»; λέγει, ότι ήτο εύκολώτερον το βύρεΤν βεδν έν ΆΟηναις ή άνθρωπον, έξο5καί τδ κατεί- 
!ω.1οτ καί τδ ίεισιΛκμονεστεροκ του Παύλου απευθυνόμενου τοϊς ’Αθηναίας ε’ν μεσφ του Άρείου Πάγου 
ζΠράς. XVII)· Οί 'Έλληνες έπίστευον οτι έκαστη χώρα έκε'κτητο τούς Βίους της θεούς, ώς δε δ Φαραώ 
άρνεΐται νά ύπακούση τω Ίεχοβα, διότι είναι θεός των 'Εβραίων καί ούχί των Αιγυπτίων, είπών : « Τίς
έστιν ο5 είσακοόσωμαι τής φωνής ; » ουτω καί ό κήρυζ τών υιών τοΰ Αίγυπτου δέν φοβείται τούς θεούς τοΰ 
Άργους (Ίκε'τ. 890, 919) καίπερ ευλαβούμενος τούς θεούς τοΰ Νείλου (Έςοδ. V. 2).
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(Νύξ φιλία, Άγαμ. 355) πρός τούς Αγαθούς, οϊτινες έκζητοϋσι τήν εύνοιαν αύτών έξ ου καί τδ 

όνομα Ευμενίδες καί τά επίθετα m/irai και fiifporeq, δι ων αί Έρινύες ήσαν γνωσταί, ιδία 

έν ’Λθήναις (Εύμ. 373,992), ούχί μόνον κατ’ έπευφζμισμο'ν, διότι έξευμενιζόμεναι έγένοντο 

Αληθώς προσηνείς και Αγαθαί ώ; ησαν Αξιοσέβαστοι και τρομεραϊ θεότητες. Δικαίως δέ καί 
έπί τή βάσει ύψηλής τίνος θεωρίας αί Έρινύες καί αί Μοΐραι συνήθως θεωρούνται 

ώς σύντροφοι, ύπουργοί καί έκτελεσταΐ τής Δίκης. Αί Μοΐραι εινε δαίμονες όρθονόμοι 

(Εύμ, 9G3) Απονομεΐς δικαιοσύνης, έκπροσωποϋσι δέ τούς Αναλλοιώτους ηθικούς νόμους 

καί τζς άνάγκας τοϋ σύμπαντος, τιμωροϋσαι μετά τών Έανύων καί τής Δίκης τούς 
παοαβάτας διά τιμωρίας άφευκτου. Ούχ’ ήττον μεταξύ αύτών ύπάρχει πολλή τις διαφορά,διότι 

ένώ ή Δίκη σταθμίζει τδν χαρακτήρα καί ποιεί διάκρισιν τών διαφόρων αιτίων, αί Μοΐραι καϊ 

αί Έρινύες τούναντίον ώς δυνάμεις τυφλαί, δύνανται νά ποιώσι διάκρισιν πράξεων μόνον πασί
δηλων, ζητοϋσαι τήν τιμωρίαν τών παραβατών άνευ ούδεμιάς δικαιολογίας.αιτίων ή έκζητήσεως 

περιστάσεων έλαφρυντικών. (άκο.Ιουθεΐ.')

(Έκ τοϋ Αγγλικού).

Γρ. II. Κακά6ας.

^>~ΕΓΚΑΡΤΕΡΗΣ1Γ

ΆνατέΑ.Ιει ή πρώτη Malov,
Εορτή, ήν ή φύσις θεσπίζει

Καί μέ άνθη κι ακτίνας ή.Ιίου
Δι’ αυτήν τόν βωμόν της στο.Ιίζει.

Κ’ή Ιέρει αύτής ΦιΛομήΛα, 
Αγωγός τοϋ φαιδροϋ μυστηρίου,

Κε.ΙαϊδεΙ στά χρυσίζοντα φύ.Ι.Ια, 
Άνατέ.Ι.Ιει ή πρώτη ΜαΙου.

ΆνατέΑΛει ή πρώτη ΜαΙου,
"Ο.Ιοι χαίρουν, τό έαρ γενναται,

Λησμονούν τάς όδύνάς τοϋ βίου
Κ’ είς έ.Ιπίδας τό πνεύμα πΛανάται.

Καί αυτοί, ποΰ έ.Ιπίδας δεν έχονν
Τραγονδοΰν είς τοΰ τάφον τοϋ κρύου 

Τήν όδόν ενώ άσκοπα τρέχουν,
‘Ανατέ.ΙΛει ή πρώτη ΜαΙου.

ΦΤΜΤΒΚΙ ΟΒ «ο

Ούδείς δύναται ν’ άρνηθή τδν καθ' έκάστην καί καταπληκτικός γενομένην έπαύξησιν 
τής φυματιώσεως. Ή κοινότερα καϊ μάλλον διαδεδομένη μορφή αύτής, ή φθίσις τών πνευμό

νων, αριθμεί έν Γαλλία μόνον ύπερ τάς 1 50 χιλιάδας θυμάτων έτησίως καϊ είναι κατά ταΰτα 

μάστιξ πολλφ φοβερωτέρα τής χολε'ρας καί όλων τών μιασματικών νόσων, συλλήβδην λαμβα- 

νομε'νων. Καί δέν περιορίζονται εις τοΰτο καϊ μόνον τ’άποτελέσματα τής φθοροποιού νόσου, 
καθόσον παρακολουθεΐται, κατά τάς έπικρατούσας ιδέας, καί ύπό τής, διά τής κληρονομικό

τητας, μεταδόσεως αύτής. Έκ τούτου προβάλλεται τό ζήτημα: πώς νά συμβιβάσωμεν τούς 

έκ τής φυματιώσεως κινδύνους πρός τό κατ’ εξοχήν κοινωνικόν καθήκον τοϋ γάμου ; οί φθισικοι 
δύνανται νά συνέρ/ωνται εϊς γάμου κοινωνίαν ή πρε'πει νά καταδικάζωνται είς υποχρεωτικήν 

Αγαμίαν ; Ό ιατρός L0OU Petit έπιλαμβανο'μενος επ’ έσχάτων τοϋ σπουδαίου τούτου ζητή

ματος, καταλήγει είς τδ συμπέρασμα ότι ό Αποκλεισμός Από τοϋ γάμου τών φθισικών εΐναι 

πράγμα σκληρόν άμα καί άδικώτατον. Καί ό λο'γος άπλούστατος· ·ή πολυθρύλητος αυτή 
κληρονομικότης δέν είναι καί έντελώς Αποδεδειγμένη- ναι μέν ή ιατρική επιστήμη τήν διακη
ρύττει, και πρό πολλοϋ μάλιστα, ή πείρα όμως τοϋ καθ’ έκάστην βίου συχνάκις τήν διαψεύδει 

φανερότατα καϊ μάς αναγκάζει νά παραδεχθώμεν τδ πιθανόν μόννι καϊ ό'χι τό Αναντιλέκτως 
βέβαιον αύτής. Έπαγόμενος κατόπιν ό έν λόγω ιατρός ικανά παραδείγματα πρός πίστωσιν 

τής γνώμης ταύτης έπιφέρει έπίλέξει τά έξής: «Έπεκτείνοντες κατά βούλζ,σιν τήν παράθεσιν 

αναλογών παραδειγμάτων καταντώμεν πάντοτε εις τό αύτό συμπέρασμα- άν πραγματικώς ύφί- 
σταται οπωσδήποτε ή κληρονομικότης τό βέβαιον είναι ότι ένεργεΐ όλως ίδιοτρόπως και άκα- 

ταλήπτως. Άλλως τε δέν υπάρχει ίσως ούδεμία οικογένεια, άν Αναδράμωμεν εις τδ παρελθόν 

αύτής, ζ,τις νά μή ήρίθμει μεταξύ τών μελών αύτής καί τινα μή υποκύψαντα είς μίαν έξ 

αύτών τών Ασθενειών, αΐτινες κοινώς θεωρούνται κληρονομικαί, δηλ. είς παραφροσύνην, σκίρον 

ή φυματίωσιν. Κα’ι άν θέληση τις ν’ άποκλείση τοϋ γάμου τούς ύποπτους τών τοιούτων νοση
μάτων, θά ήτο Ανάγκη νά καταργήση αύτόν τόν γάμον.

« Όμως, άν άρνηθώμεν τήν κληρονομικότητα τής φυματιώσεως, πρέπει ούχ ήττον νά 

παραδεχθώμεν ότι ύπό γονέων προσβεβλημένων έξ αύτής μεταδίδεται είς τά τέκνα ποιά τις 
προδιάθεσις πρός τάς τοιαύτας άσθενείας- άλλά βεβαίως άβυσσος ολόκληρος χωρίζει τήν Ασθέ

νειαν αύτήν καθ’ έαυτήν Από τήν απλήν προδιάθεσιν. ΊΙ κλζρονομικότης θά ήτο μοιραΐον καϊ 

Αναπόφευκτον κακόν, ένφ είναι εΰκολον κατά τό μάλλον καί ήττον νά καταπολεμηθώ ή προ- 
διάθεσις διά καλώς νοούμενης καί εφαρμοζόμενης υγιεινής- Αλλά ό κίνδυνος τής φθίσεως έγκει

ται κυρίως είς τήν κολλητικότητα αύτής. » ΊΙ κολλητικότης αύτη τής φθίσεως άποδειχθεΐσα 

τό πρώτον ύπό τοϋ γάλλου ιατρού Villcmin (1865) διεπιστώθη διά σειράς όλης μεταγενε

στέρων παρατηρήσεων, μέχρις ου 18 ϊτη βραδύτερον άνεκαλύφθη καϊ ή Αφορμή αύτής υπό τοϋ 
Κώχ, τό γνωστόν δηλ. μικρό’βιον ή bacillus’ τό παράδοξον δ’ είναι ότι άγριοι λαοί, έξ ένστι
κτου, προηγήθησαν τής έπιστήμης είς τήν άνακάλυύιν ταύτην διότι οί Τοπάζαι ίνδοί, κατά 

τόν Crevaux, άποφεύγουσιν, ώς πανώλην, τούς ξένους οιτινες βζ.χουσιν, καί άπέχουσι μάλι
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στα νά έγγίζωσι τά πράγματα τά όποια μεταχειρίζονται. 'Οπωσδήποτε t εκα τής βραδείας 

πορείας τής νόσου και τής δυσκόλου αύτής διαγνώσεως κατά τά πρώτα στάδιά τζς, είναι 
δυσκολώτατον ν’ άποδειχθ-ρ τό πράγμα- και ό μόνος μέχρι τούδε βέβαιος θεωρούμενος τρόπος 

τής μεταδόσεως τής φυματιώσεως δύναται νά Οεωρηθρ ό διά τζ,ς στενής έπαφής και τής διαρ

κούς συμβιώσεως- καί αυτή δέ γίνεται ούχι άλλως πως (ούτε δηλ. διά γείτνιάσεως μόνης των 

φθισικών, ούτε διά τών Ιδρώτων των, ούτε διά τζς έκπνοής αύτών) άλλά. . . διά τών πτυέλων 

των. . . άλλά καί ό μόνος ουτος πραγματικός εχθρός καταπολεμείται διά τών έπιβαλλομένων 
ύπό τής άντισηψίας και της καθαριότητος με'σων.

Τών μέσων τούτων τά στοιχειωδέστερα είναι ή χρήσις αιθούσης εύρείας και καλώς άερι- 
ζομένης, μετά τοίχων γυμνών και άνευ ούδενός τάπητος (έν τοϊς όποίοις συνήθως έμφωλεύουσι 

κατ’ άναριθμ.ήτους λεγεώνας τά μικρόβια, τό πάτωμα τής οποίας πρέπει νά είναι πυκνώς 

βερνικωμένου όπως έμφράσσητχι και ό ελάχιστος τοϋ ξύλου πόρος. Διά τοιούτου πατώματος, 
πλυνομένου παρ’ ήμέραν δι’ άντισηπτ.κής διαλύσεως επιτυγχάνεται τό άκρότατον οριον τζς 

καθαριότητος. Έκτος τούτων δέον τά παράθυρα νά μένωσιν άνοικτά και κατά τάς ψυχρο- 

τέρας έτι ημέρας, νά γίνηται άλλαγή τοϋ δωματίου τούλάχιστον κατά δεκαπενθημερίαν και 
χρζσις πτυελοδοχείων εύκόλως άποκαθαιρομένων και πεμεχόντων Αντισηπτικήν τινα διάλυσιν.

Διά τής αύστηράς έφαρμ-ηής τών μέτρων τούτων άπαλλάττονται οΐ Ασθενείς τζς Ανά

γκης νά μεταβαίνουσιν είς τάς πόλεις τάς μεσημβρινής, διά τών πολυτελών σιδηροδρομικών 
αμαξών τών οποίων τά ΤΜ'/ίν. επιστρώματα τών τοίχων περιέχουσιν θησαυρούς. μικροβίων έκ 

τών ασθενών τούς δποίους διαδοχικώς πριν μετεκόμισαν, και νά κοιμώνται εις ξενοδοχεία άτινα 
έπίσης διατηρούσε πλουσίας τάς άναμ,νήσεις τών άσθενών οϊτινες προκατώκζσαν.

Άφοϋ λοιπόν ή φθίσις και έν γένει ή φυματίωσις δέν είναι κληρονομική, άλλά μόνον κολ
λητική είναι σκληρόν και άνωφελές συγχρόνως νά παρεμβάλλει τις προσκόμματα εις τόν γάμον 

άνθρώπων, ύγειών μέν καθ’ εαυτούς άλλ’ έχόντων τό δυστύχημα νά ύπόκειται ύπό τ/,ν . .. πρό- 
ληψιν τής κληρονομ.ικότητος.

Άλλο τό ζήτημα άν δ ύποψήφιος γάμου είναι δ ίδιος φθισικός. Λαμβανομένων ύπ*  όψιν 
τών κινδύνων τής κολλζττκότητος δέον ν’ άποτρέπωνται οί τοιοϋτοι γάμο·., μάλιστα — καλόν 

θά ητο — καί διά νόμ.ου ν’ άπαγορεύωνται.

♦
* *

(εντύπωσες έξ ελαιογραφίας).

Έν ώ ό άδελφάκος της — ένα τρελλό χαριτωμένο διαβολάκι — σκαρφαλωμένο στο δι

πλανό παραθύρι, παίζει μέ φούσκαις 'ποϋ κάνει μ’ ένχ καλάμι τό όποιον βουτά σέ παχεχά σα- 
πουνάδα, αύτη, ’ποϋ μόλις βγήκε άπ’τό λουτρό, μέ μόνο τό λεπτότατο άπό ώμο μετάξι ποκα- 

μισάκιτης —σχεδόν γυμνή ’πες άκόμα, —’ξαπλωμένη σ’ ένα πλατύ κόκκινο μεντέρε, κρατεί 
ένα ζαρίφικο καθρεφτάκο τοϋ χεριού καί δέ χορταίνει κυτάζοντας με'σα τό σπαρταριστό 

κορμί της, τό γιομάτο ήδυπάθεια προσωπάκι της.

Καί βλέπει, καί βλέπει, καί βλέπει ... καί δέ χορταίνει τ/,ς δυό της γαλαναίς φωτιαίς, 

’ποϋ ‘μοιάζουν ’στο χρώμα τή φωτιά τοΰ άναμμένου κονιάκ. . . καί μισοαισθάνεται αύτη ή 
ίδια της στυλετιαίς ’ποϋ τραβά ’στά καϋμένα τά παλλικάρια ’ποϋ τν,ς ρ-.υφοϋν μέ τό,ν τρελλή 

ηδονή ’ποϋ ρουφά τή μορφίνα ό μορφινομανής, μ.’ όλο ’ποϋ ξέρει πώς αύτη θά τόν σκοτώσρ.

Καί βλέπει, καί βλέπει . . . τά χειλάκια της εκείνα τά παχουλά, τά αίματοβρεμμένα, 

ποΰ μοιάζουν νωποπλυμμένα σέ κρυσταλλένια βρύση κεράσια τ’Άπριλιοϋ. .. τά χειλάκια 
εκείνα ’ποϋ φαίνονται νά ζητούν ένα τρελλό, παράφορο, άτελείωτο φιλί. .. καί νοιώθει μέσα 

της τον πόνο τών παλλζκαριών ’ποϋ τούς τό άρνειέται, άπό τον πόνο ’ποϋ αισθάνεται αύτη ή 

ίδια ’ποϋ δέν μπορεί νά κολλήσρ τά δικά της χείλια άπάνου στά χείλια τοϋ... καθρέφτη, νά 

τά καταρουφήσρ. .’ .
Καί βλέπει. . . 'κείνον τόν λαιμό, ’ποϋ λές κι’έφτειάστηκε άπό δροσιά τοϋ γιασεμιού κρυ

σταλλωμένη . . . δίχως κανένα στόλισμα, ό'ξ’ άπό μιά μαργιόλα καστανή έλήτσα δίπλ’ άπό τό 

λακκάκι του.. . καί βλέπει τό μπράτσο της, ποϋ έχει τοϋ-λαιμού της τό χρώμα καί φαίνεται 
σάν τζελατίνα κρέμας χυμένη ’σέ καλοϋπι μαγικού χεριού. . . καί Ανατριχιάζει.. . άγκαλιά- 

ζοντας τό λαιμό της μ.' αύτό, βυθισμένη 'στη πλέον ηδονική έκστασι . . . καί φαντάζεται πώς 

άλλο χέρι Αγκαλιάζει τό λαιμό 'ποϋ βλέπει. .. καί μισοκλεΐ τά μάτια ναρκωμένη άπό τήν 

αιθέρια έκείνη α'ίσθησι 'ποϋ δοκιμάζει ’στό λαιμ.ό καί 'στο _ .πράτσο της ’κεΐ ’ποϋ γλυκοαγγί- 

ζουνε,... καί μισανοίγει τά χείλια της μέ τό κεφάλι γυρμένο ’πίσω . .. καί σοΰ φαίνεται πώς 
μέσ’ ’στο γλυκό εκείνο στοματάκι άπ’ όπου μόλις προβαίνουν ή άκραις τών δοντιών της, είναι 

κρυμμένη αύτη ή ήδυπάθεια, ζωντανή . . . σπαρταριστή !. ..
Τό δροσερό τ ·ς σώμα ντούρο καί απαλό ταυτοχρόνους, κουλουριάζεται ’σά φεΐδι έν ώ αύτή 

παρατηρεί Αλλάζοντας στάσι στόν καθρεφτάκο της . . . τό-χρυσό της καθρεφτάκο .. . έν φ τό 

μικρό χυτό της ποδαράκι παίζει μ’ ένα βισινί χρυσοκέντητο βελουδένιο πασούμι, μπαίνοντας 

καί βγαίνοντας όπως μπαίνει καί βγαίνει μικρό σπουργίτι άπό τή φωλήτσα του.
Καί Απορεί ‘ποϋ ’βρήκε όλ’ αύτά τά τόσο σκανδαλιστικα θέλγητρα ή φύσις γιά νά τά 

χαρίσρ σ’ αύτήν μόνο σ’ αύτήν όλα .. . ολα ... Καί:
— Άχ ! τί ώμορφη 'ποϋ είμαι, ψιθυρρίζει . .. καμμιά 'λλη δέν ’γεννήθηκε ποτέ έτσι 

ώμορφη . .. καμμιά ’λλη δέν είναι ’στον κόσμο σάν κι’ εμένα . . . άχ ! γιατί νά μήν είμαι παιδί, 

νά ’χω ερωμένη μου έκείνη ’ποϋ Οά ήταν έγώ ;!. ..
Καί ’κεΐ ποϋ είναι χωσμένη μέσ’ ’στό δνειροπόλημα σύσσωμη . . . ‘κεΐ 'πού πλέει ’στο 

πέλαγος τής τρελλής φαντασίας 'πού τή γέννα ή θέα της, Απαράλλαχτα μέ τό Νάρκισσο. .. 
νά σου άξαφνα καί περνά 'μπρός της, καί σταματά, μεταξύ τών ματιών της καί τοϋ καθρέφτη, 
κάτι στρογγυλ.ό, κάτι άπαλό, Αλαφρό, εύθραυστο, Αόρατο σχεδόν, σάν άράχνινο κρύσταλλο, 
γιομάτο άπό φανταστικά. ούράνια χρώματα . .. νά σου καί κάνει ένα—δυό Αλαφρειά Αβέβαια 

σκιρτήματα ’μπρός-—-’πίσω... άπάνω—κάτω, χαριτωμένα σαν τά πρώτα σκιρτήματα καλο
θρεμμένου μπεμπέ ... καί στέκεται ύστερα 'λίγο ’κεΐ σάν νά καθρεφτίζεται κι’ αύτό, σάν νά 

καμαρώνεται κι’ αύτό, σάν νά λέει κι' αύτό «άχ ! τί ώμορφο’πού είμαι ! τί ώμορφο »... Ξυπνά 
ή κόρη άπό τό όνειρο άλλ’ ώς ποϋ νά καλανοίξρ τής πρασινογάλαναις φωτιαίς της νά ’δή 

καλά . . . ένώ τής φάνηκε πώς έκλεψε γιά μιά στιγμή καί σ’ αύτό τό Αλλόκοτο, τό μυστη
ριώδες, Αντικείμενο μέσα, άλλη μιά άλαφρειά, άβέβαιη, αόριστη ζουγραφειά ’δική της, ένα άλα

φρό πτ! ... καί πάει. . . έσπασε. . . χάθηκε . .. ’σβύστηκε άπό ’μπρός της.. . έγεινε άφαντο. ..
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Ήτανε μιά σαπουνόφουσκα, άπό ’ζείναις ’ποϋ ’κάνε παίζοντας ό άδερφάκος της, μιά σα

πουνόφουσκα φιλάρεσκη και φαντασμένη, ’ποϋ σαν είδε τήν άδερφή της έτσι ώμορφη. . . ώμορ- 

φώτερη άπό ’φτήν, έσκασε άπό ζήλεια άλλα καί ’πήγε νά σπάσν) 'μπρός της γιά νά τής 'θύ

μηση ΠΩΣ ΣΠΑΝΟΥΝ II ΦΟΥΣΚΑΙΣ!...

Γ. ΑΖΑΡΑΚΗΣ.

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΥ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ARDEL (Συνέχ. σελ. 404 κ.έ.)

’Αλλά, έπί τέλους, δέν είναι καί μεγάλη άξία της τό ότι δέν μεταχειρίζεται τά συνήθει 

τεχνάσματα τών άλλων γυναικών διά νά προσέλκυση. Είναι πολύ ελκυστικό ώστε νέ άρέσκη 

χωρίς νά νό έπιδιώκ-η, άπύ μόνην την δύναμιν τών θέλγητρων της τά όποια δέν έχουν μέν ούδέν 
τό μεθυστικόν ή προκλητικόν άλλ’ είναι άπεναντίας, κατευναστικά, ούτως είπεΐν, ένεκα της 

παρθενικότητός της. Προκαλώ τόν τολμηρότερον άνθρωπον ν’ άπευθύνη είς τήν μϊσς Αίλιαν 
λέξιν θαυμασμού ολίγον ζωηροτεραν. 'Υπάρχει είς τό εκφραστικόν της μάτι τοιαύτη άκτινο- 

βολία άγνότητος ή όποία εξάπαντος Οά συγχίση κάθε αύθάδη.

Κ’ έγώ τϋ ζηλεύω καμμιά φορά, αύτό τό παιδί, όταν τό βλέπω νά παΟκίνεται άπό 
ζωηράν συγζίνησιν, όταν υπερασπίζεται καμμίαν ίδε'αν, πού τοϋ είναι προσφιλής, ή δμιλεΐ διά 

κανένα ποιητήν ή μουσικόν έργον ποΰ άγαπα... Τό ζηλεύω όταν άκούω τό χαριτωμένο του 

γέλιο και όταν βεβαιώνομαι πόσον τό ενδιαφέρει ή ζωή. ,

10 ’Ιουνίου.
Αύτή τή στιγμή, ενώ έγώ γράφω, παίζουν κάτω άπό τά παράθυρα μου ζωηροτάτην 

παρτίδα tennis. ’Ολίγον άν σηκώσω τήν κεφαλήν μου βλέπω και τά ελάχιστα κινήματα 

τών παικτών μπορώ νά παρατηρώ τάς ξηρός άλλ’ άκριβεΤς χειρονομίας της μίςς Knid, καί 

τά κτηπήματα τής στέκας της, άξειοσημειώτου εύστοχίας. Διακρίνω επίσης τήν μορφήν 
άλλης νεαρός κόρης, μίαν ξανθήν, παχεΐαν κόμην άτάκτως σγουρήν κάτω άπό τό μάλλινον 

κάλλυμά της, καί άπό μόνα; τάς θέσεις ποϋ πέρνει κατά τάς περιστάσεις καταλαβαίνω 

ποΤαι εντυπώσεις κινούν διαδοχικώς τήν μίςς Αίλιαν
Όλη ή Αγγλική νεολαία τοϋ ξενοδοχείου — γένους Αρσενικού και θηλυκού — έμαζεύθη 

εις τό tennis-ground· άνθρωποι εύκίνητοι και γεμάτοι καί μ" όλην τη μαλακήν άνεσιν πού 
δίδουν οί φκνελέν.ες φορεσιές. Αί πεμπέτειαι τοϋ παιγνιδιού τούς Οερμένουν, διότι είναι πρό 

πάντων άνθρωποι της ένεργείας, έχουν τόν νοϋν υγιή καί Ισχυρόν όπως καί τά σώματα. 
Δέν είναι καθόλου ρεμβώδεις, απογοητευμένοι καί σκεπτικισταί αύτοί οί νέοι και τούς ζηλεύω 

μ’όλην τήν καρδιά μου, τήν όποιαν αισθάνομαι τόσο βαριά ώς νκ έσήκωνε τό βάρος πολλών 
προηγουμένων υπάρξεων. Καί ποϋ κατήντησα έπί τέλους μέ τήν άνυπόμονον αύτήν δίψαν 

τής ά-.αλύσεως; ... νκ καταστρέψω έξ ολοκλήρου τήν Ικανότητα πάσης τελείας χαράς 
καί άπολαύσεως. Έμελέτησα, έσυζήτησα, έξήτασα μ’ όφθαλμούς μύωπος (τούς οποίους δέν 

διαφεύγουν αί έλάχισται λεπτομέρειαι) πράγματα καλά καί ώ αία· είσέδυσα είς τό βάθος τής 

ούσίας των· καί άπό τότε δέν μπορώ πλέον νά αισθανθώ ούτε ν’ άπολαύσω θέλγητρα, τών 

οποίων γνωρίζω τήν άφορμήν.

Σήμερον ή τύχη ρίπτει είς τόν δρόμον μου πλάσμα πολύ έπαγωγόν, άξιον ν’ άγαπηθί) 

τρελλά, έστω κι’ άπό άνθρωπον πεπωρωμένον σάν κι’ έμένα. Μπορώ νά δώσω ακριβή λογα

ριασμόν τοϋ τί μοϋ συμβαίνει. "Ενας άλλος θ’ άπεφάσιζε, θά έσχίζετο, νά κκτακτήση αύτόν 

τόν θησαυρόν, τήν δροσερόν καί αγνήν ψυχήν xafrff'rou. . . , άλλά έγώ. . .. έγώ είμαι μαθη
τής της ψυχολογίας, ή μόνη μου έργασία είναι νά παρατηρώ, καθ’ δλας τάς εκδηλώσεις του, 

τό θέλγητρον πού έχει, άνθους μόλις άνοιγομένου- άνατέμνω τήν ήθικήν της ύπόστασιν, τήν 
ζωντανήν καί φρίσσουσαν, πού μ’ ενδιαφέρει, μ’ ελκύει καί μέ ξεκουράζη- καί δέν μπορώ, καθώς 

Οά τό εκανεν άλλος σοφώτερος, νά τήν λατρεύω απλώς καί νά είμαι εύτυχής δι’ έκείνης.

Ένώ άκούω έκεΐνο τό ώραϊον καί άμέριμνο γέλιο της οί οφθαλμοί μου, άκουσίως, προση- 
λοϋνται έπί τών φύλλων πού έμουντζούρωνα, καί μόνη της ήλθεν είς τόν νοΰν μου, ή παραβο

λή μου μέ τόν άνόητον εκείνον ό όποιος, παγωμένος άπό τό κρΰο έμενε θεληματικώς μακριά 
άπό τήν φωτιά πού θά τόν έζωογόνει.

Μά τότε πετώ όλ’ αύτά τ’ ανωφελή ορνιθοσκαλίσματα, τάς σελίδας τοΰ νέου μου έργου, 

δσας έγραψα σήμερα τό πρωί.. . . καί καταβαίνω καί έγώ εις τό tennis-ground.

18 ’Ιουνίου.

Σήμερα, Κυριακή, τό Vevey είναι μεταβεβλημένον είς νεκρούπολιν όλα τά καταστή
ματα άνεξαιρέτως κλειστά. Τά μικροσκοπικά του τράμβαϋ θά ξεχειλίζουν μετ’ ολίγον άπό τούς 

έπιβάτας· άλλά κατά τάς πρωτας αύτάς ώρας τής πρωίας διέρχονται κενά. ΑΙ γυναίκες — 

καθώς καί οΐ άνδρες — πού διασχίζουν τάς οδούς δέν έβγήκαν διά περίπατον μεταβαίνουν 

εύλαβώς είς τάς εκκλησίας των, διά νά εκπληρώσουν τά θρησκευτικά των χρέη, τά όποια 

αύστηρώς φυλάττονται είς τάς προτεσταντικάς χώρας.
Διερχόμενος έξω άπό τήν καθολικήν εκκλησίαν, ένθυμοϋμαι οτι ή λαίδη Evans καί ή 

άνεψιά της ένεκα τής Ιρλανδικής των καταγωγής, δέν θ’ άνήκον βέβαια εϊς τό άγγλικανικόν 

δόγμα. Αισθάνομαι τήν επιθυμίαν νά είσέλθω καί ν’ άναμιχθώ μέ τό πλήθος τών πιστών· καί 
εισέρχομαι, οχι όμως, δυστυχώς, ωθούμενος άπό θρησκευτικόν ένδιαφέρον, άλλά παρασυρόμενος 

άπό μυστικόν πόθον (τοϋ όποίου έχω πλήρη συνείδησιν) νά είσδύσω περισσότερον, βαθύτερον, είς 

τήν φλογέράν ψυχήν τής μικρός μου φίλης· κατά τά φαινόμενα πιστεύει- άλλά πραγματικώς;...
ΊΙ Ατμόσφαιρα είναι ζεστή καί άπό τά δλάνοικτα παράθυρα φαίνονται οΐ κλάδοι τών 

δένδρων μέ τό θαυμάσιον πράσινον χρώμα των. Κάτω άπό τούς θόλους κυματίζει έλαφρόν άρω

μα θυμιάματος, καί ψαλμωδίαι θαυμασταί Αναβαίνουν. Δέν άργησα ν’Ανακχλύψω τήν ξανθήν 

κεφαλήν τής μίςς Αίλιαν.. .. Κρύπτομαι Ανάμεσα είς τό πλήθος τών-παρεσταμένων, καί, 
μ’ όλην τήν πεαφρόνησιν πού αισθάνομαι έναντίον τοϋ έαυτοΰ μου έπειδή ήλθα νά τήν μελετήσω 

ώς καί είς τήν προσευχήν της άκόμη, εξακολουθώ όμως νά μένω. Άλλως τε ή προφύλαξίς μου 

αύτή νά μή παρατηρηθώ ήτον περιττή· ούτε καν περνά άπό τήν ιδέαν της νά παρατηρήσγ
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ποιοι βρίσκονται γύρω της· τά χείλη είναι, ούτως είπεΐν, ένδομύχως σοβαρά καί ή τόσον εκφρα

στικά φυσιογνωμία της παίρνει τό σοβαρόν ύφος Ανθρώπου, ποΰ συγκετρώνεται ολόκληρος μές 
τόν εαυτόν του. Έπί τινα λεπτά, μέ τήν κεφαλήν υψωμένη-/ παρατηρεί τό άγιον δισκοπότη- 

ρον ποΰ λάμπει έπί τοϋ βωμού- τό γαλανό τζς μάτι έχει εκείνη τή βαθιά έκφρασι ποΰ παρετή- 
ρησα καί όταν όμιλ-ρ διά ζητήματα π’ Αγαπά πολύ.

Τό γνωρίζω τόρα, τό παιδί αύτό Αγαπά καί πιστεύει. Είναι χίλιες φορές φρονιμώτερο 

άπό ημάς τοΰς άλλους ποΰ φιλοσοφοϋμεν, ποΰ καταστρέφομεν δηλαδή άκατάπαυστα τάς πε

ποιθήσεις μας πριν Ακόμα ριζωθούν, καί κα.ταντοϋμεν ελεεινά ναυάγια, τά όποια κυλίονται έ3ω 

κ’ έκεΐ Ασκόπως, ζ παρασύρονται άπό τήν παλίρροιαν της Αβεβαιότητος καί των Αμ.φιβολιών 
μας άπό τή φουσκοθαλασσιά τής ψυχής μας. Είναι πάντοτε επικίνδυνον νά πλησιάζωμεν τό 

ξύλον τής γνώσεως. .. . Μακάριοι έκεΐνοι πού δέν τό γνωρίζουν και δέν θεωρούν τόν νοϋν των 

προωρισμε'νον διά τόν θρόνον τοΰ Θεοΰ.

’Εκείνο τό βράδυ, μόλις ειχεν άποψάλει η μ.ίς» Λίλιαν καί είχα Ακόμη εις τ’ αύτχά μου 
μέσα τζ,ν μοναδικήν τζς φωνήν, ένθυμήθηκα την μουσικήν ποΰ ζκουσα τό πρωί είς την έκκλη- 

σίαν καί ιχχμ.κ λόγον δι’ αύτήν είς τήν μυλαίδυ Evans’ Ζ μις» Λίλιαν έκάθζ,το Ακόμη στό 

πιάνο καί έπαιζε μέ σουρδίνα μίαν γλυκυτάτην μελωδίαν, διεκόπζ άμα μέ ήκουσε καί μ’ έρώ- 

τζσεν:
— Εισθε λοιπόν τό πρωί είς τήν λειτουργίαν ; πολύ λαμπρά !
Έφαίνετο παραξενευθεΐσα άπ’ αύτό καθώς τό έφανέρωνεν ή έκφρασις των φωτερών της 

δφθαλμών. Φανερόν πώς μ’ έξελάμβανε, καί δικαίως, ώς άπιστον. Καί έξαφνα όταν ζκουσα 

άπό τά χείλη τζς, τά όποια δέν έγνώριζαν τό ψεϋμα, έκεΐνο τό α πολύ λαμπρά » θερμότατου 

καί συμπαθέστατον, μ.οϋ ήλθεν εύθΰς ή ιδέα, όξεΐα ώς τυψις συνειδότος, οτι τήν έγελοϋσα. 

Έπίστευεν οτι αίσθημα θρησκευτικόν μ.’ έ'φερεν είς έκείνην τήν εκκλησίαν, ένώ έγώ έμπήκα 
απλώς ώς ερασιτέχνης, ώς Αδιάφορος, ώς περίεργος μέ μόνον τόν σκοπόν όπως εξακολουθήσω 

τήν άνζ,λεζ μου άνάλυσιν, τής δποίας -ητον εκείνη τό υποκείμενον. . . .

Καί τότε ώρκίσθζ,ν ότ. Απ’ έδώ κ’ εμπρός δέν θά έζήτουν να μάθω άπό τήν ψυχήν της πε
ρισσότερον άφ’ ότι θά μ’ άφινε νά ίδώ έλευίέρως.

28 Ιουνίου.

Μά τήν Αλήθειαν είναι παράξενο ζώον δ άνθρωπος. . . . Δέν αγνοώ οτι ό ’Ερρίκος Διγπάΰ 
— ζ κυρία de Grouville δέν μ.’ άφησε δηλ. νά τό Αγνοώ— διατρέφει τάς ζωζροτέρας προ

θέσεις γάμου μετά της μίςς Λίλιαν . . . Δέν έχω τίποτε άλλο νά είπώ παρά νά τοΰς εύχζθώ, 
έν περιπ,τώσει επιτυχίας τών σχεδίων του, μακράν περίοδον πάσζ,ς εύτυχίας- ούδόλως Ανησυχώ 
άπό τήν άπάντζ,σιν ποΰ θά δώσρ ή « μικρά μου φίλη » καθ’ ήν ημέραν θά τής ύποβάλν) δ 

Διγπάΰ τήν αΐτζ,σίν του’ είναι φανερόν πώς τήν Αγαπά- άλλως τε έπιδεικνύει τό αίσθημά του 

μέ τήν συγκινητικήν άφέλειαν τών νέων είναι, έκτος τούτου, ώραΐος καί καλός νέος, άπό 
καλήν οικογένειαν, μ’ έξαίρετον ψυχήν (είμαι βέβαιος) καί μέ πνευματικήν Ανάπτυξιν άρκετά 

μ.ετρίαν. . . .
ΊΙ μίςς Λίλιαν δέν έφαίνετο καθόλου νά τοΰ δίδζ, μεγαλυτέραν προσοχήν άπό τούς άλλους· 

Καί [ί 8λον οτι -ήτο Αγγλίς δέν έφλίρτραρε καθόλου ούδέ μ.’ αύτόν ούδέ μ.έ κανένα άλλον. Έγώ 

είμαι γοητευμένος, χωρίς νά τολμώ νά τό όμολογήσω ούδ’ είς τόν εαυτόν μου, διότι γέλα μέ 

τάς αισθηματικής φράσεις πού τής πουλεϊ. Γελά μέ τρόπον σκωπτικόν καί λεπτόν, χωρίς καμ- 

μίαν ύπόνοιαν κακίας. Είμαι γοητευμένος έπειδή, όταν συνδιαλεγόμεθα μαζί, δέν φαίνεται 

καθόλου β.αζομένη νά διακόψ-/) αύτάς τάς συνδιαλέξεις μας, κατά τάς όποιας δ λόγος της απο

καλύπτει πάντοτε τοΰς αληθινούς της διαλογισμούς.
Χθές τό βράδυ όμως έχάσαμε τήν συνδιάλεξιν. Χορευτική έσπερίς ώργανίσθη είς τό ξενο

δοχεΐον καί ή μίςς Λίλιαν διεσκέδαζεν ώς κορασίς, λίαν έπζ,σχολημένη νά όρνιθοσκαλίζη δνό- 

ματα είς τό καρνέ της, μ.έ οφθαλμούς σπινθηροβόλους, στόμα γελαστόν, ροδινόν φλόγισμα είς 

τά μάγουλα, καί μέ τά πυρρόχρυσα μαλλιά της πού ζφριζαν γύρω είς τόν τράχηλον καί τό 
μέτωπόν της. Πρώτην φοράν τήν έβλεπα ντεκολτέ καί οί ώμοι της μ’ 8λην τήν χάριν τής δρο- 

σεροτέρας νεότητος έξήρχοντο μέσ’ άπό τόν άρμονικόν άφρόν ταντέλλας καί τουλλίων.
“Εξαφνα τήν βλέπω νά κάθεται Ακριβώς κάτω άπό ίνα πολυέλαιον τοΰ όποίου τό φώς 

ολόκληρον έχυνετο έπί τοΰ ξανθού έκείνου μετεώρου. Άπό πίσω της ο Διγπάΰ τής ώμιλοΰσεν 
τόσον σκυμμένος ώστε τό πρόσωπον του ηγγιζε τά λεπτά μαλλιά τών κροτάφων της. Έπί τοϋ 

προσώπου του έζωγραφίζετο μιά τέτοια έκφρασις ίκανοποιζσεως, ποΰ εκαμεν ν’ Ανατριχιάσει 

μέσα μου κάτι τι μαύρο πράγμα, καί μ.’ έσπρωξε χωρίς νά τό συλλογιστώ, άποτόμως, έμπρός 

της διά νά τής Απευθύνω παράκλησιν τήν οποίαν πρό πολλοϋ καιρού δέν είχα κάμγ.

— Δέν Οά μοϋ παραχωρήσετε δλίγους γύρους βάλς;
Καί επειδή είναι γεγραμμένον « αίτήσεσθε καί δοθήσεται ύμΐν », ή αίτησίς μου πράγματι 

δέν άπερρίφθζ· καί, τό ομολογώ μ’ εντροπήν μου, έδοκίμασα τότε άνάλογον εύχαρίστησιν 
μ’ έκείνην πού θά έδοκίμαζα άν έβλεπα τόν έξαίρετον Διγπάΰ ν’ άναχωρ/j μόνος καί διά πάντα 

είς τά έσχατα βάθη τής ’Αγγλίας του....
Δέν είχα δίκαιον νά λέγω πώς ό άνθρωπος είναι παράδοξον ζώον ;

5 ’Ιουλίου.

Έπήλθεν άραγε καμμχά έξήγησις μεταξύ τής μίςς Λίλιαν καί τοϋ Διγπάΰ ; ό τελευταίος 
ουτος ανήγγειλε δι’ αύριον τήν άναχώρησίν του καί δέν έφάνη καθόλου είς τό τραπέζι τοϋ ξε

νοδοχείου. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ δείπνου ·ή μίςς Λίλιαν ειχεν πυρετώδη έξαψιν είς τούς 
οφθαλμούς καί -ητο παρά ποτέ σοβαρωτέρα. Ενωρίς Ανέβηκε είς τό διαμέρισμα τής λαίδυ 

Evans, ή όποία έφαίνετο Απασχολημένη καί περίλυπος· Αλλά ή συμπεριφορά τής θείας καί 
ανεψιάς ειχον πάντοτε τήν αύτήν τρυφερότητα. Γνωρίζω είς τήν Γαλλία μητέρας καί θείας αί 
δποΐαι δέν θ’ άφηναν κατ’ αύτόν τόν τρόπον νά τάς διαφύγτ) ύποψήφιος μ.έ τόσα προσόντα 

όπως ό Διγπάΰ καί μάλιστα ύπό τήν εποψιν τής υλικής καταστάσεως. ’Αλλά η μίςς Λίλιαν, 

ώς Άγγλίς, άφέθη όλως διόλου ελεύθερα νά διαθέσρ τόν εαυτόν τζ,ς.

8 Ιουλίου.

Μεταβάς είς τής Κας de Grouville τήν ευρίσκω βυθυσμένην εις τήν άνάγνωσιν ενός 

περιοδικού, καί είς μεγάλην προφανώς νευρικήν διατάραξιν, εξαιρετικός εύρίσκεται μοναχή της. 
(ειν’_ ή αλήθεια πώς είναι άκόμει ύπερβολικά πρωί. ΜόΛις μέείδε καί Αρχίζει, ένφ μ.οϋ έδειχνε 

τά φύλλα πού έδιάβαζε, μέ τήν συνειθισμένην τζ,ς σφοδρότητα.

(Έπεται συνέχεια)
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.Ήουσικύν ου?.— Είς τούς όργασηκώτερον άπό 
τίνος κινουμένου; μουσικού; ή μούσικοφίλου; πληθυ
σμούς της πόλεώ; μας, δεν Οι είναι άκαιρος -ή ύπό- 
ζειςις σπουδαίου τίνος ύπομνήματος τοΰ κ. Lionel 
Dauriac ύποβληθέντο; οό προ πολλοΰ είς την ’Ακα
δημίαν τών ηθικών κα'ι πολιτικών επιστημών τή; 
Γαλλίας, ύπδ τδν τίτλον : Περί τοϋ μουσιχοϋ ωτο’ς. 
ΨνχοΑογία τοϋ μονσιχοϋ. Δέν είναι άγνωστον είς 
οΰδένα fin ό δρος: μουσιχός, προσιδιάζει είς πλείστας 
κα'ι διαφορωτάτα; αποχρώσεις τοϋ γενικού σημαινομέ- 
νου, είς τδν εκτελεστήν π- χ. είς τδν έρασιτέχνην, 
είς τδν συνθέτην κτλ. Αί μεταξύ τούτων ουσιαστικά! 
διάφορά! κα! τά κοινά σημεία καθ' S είναι δυνατδν 
ενίοτε νά συμπίπτωσιν, άποτελοϋσι τήν θέσιν τοϋ κ. 
Δωριάκ. ‘Εκείνος οστις λέγει «εκτελεστής» δεν λέγει 
άναγκαίω; κα! πάντοτε «μουσικός». Ό εκτελεστής 
μόριον μόνον μουσικοΰ αισθήματος δύναται νά έχη, 
κα! ή έργασία του είναι απλώς μηχανική, κατά τδ 
μάλλον ή ήττον δεξιά', παρέχουσα είς αύτδν τδν τί
τλον virtuose δμα φθάνη εις το έπακρον τή; τελειό- 
τητος. ’Αληθής μουσικά; είναι έκεϊνος οστις άγαπα, 
κα'ι εννοεί τήν μουσικήν, κα'ι εΤν’ ικανός άφοϋ ύπο- 
στή, ώς συναισθήματα πάσας τάς συγκινήσεις τής 
αισθητικής μουσικής, νά τάς άναλύση συγχρόνως· αυ
τός είναι δ όρισμδ; τοϋ amateur, άνωθεν τοΰ δποίου 
κεϊται ό χριτιχός- τ',ν πρώτον χαρακτηρίζει κυρίως 
τί ένστικτον κα'ι ιδιαιτέρα τι; προδιάθεσι; ή ίκανότης- 
ένώ δ κριτικός προσκταται τήν ανυπέρβλητον αύτοϋ 
έντέλειαν έν τή ιεραρχία τής μουσική; διά τής μ·.ρ- 
φώσεως, τής σπουδής κα! τής μελέτης των μεγάλων 
προτύπων τής τέχνης

ΊΙ μουσική ίκανότης έξήρτηται έκ τοΰ ώτός, τής 
μνήμης, τής πνευματικής άναπτύξεως, τής καλαι
σθησίας, κα! αίσ^ηματικότητος. Και ή μέν μόρφωσις 
τοΰ έκτελεστοΰ τελείται βαθμιαίως· ένώ αί χαρα
κτηριστικά! ιδιότητες τοϋ καθ’ αύτδ μουσικοΰ γεννών- 
ται αυτομάτως.

Εντή μουσική αί ιδιότητες τοϋ ώτός είναι σχεδόν 
άποκλειστικώ; φυσιολογικοί' έξαρτώνται δηλ. έκ τής 
ακουστικής ψυχολογίας, τής Tonpsycliologie, 
όπως ώνο'μασε τήν επιστήμην ταύτην δ έκ Μονάχου 
ίορυτης αυτής Stempf, Έκ τών ιδιοτήτων τούτων 
άλλαι μεν είναι φυσικά! και έγκεινται εί; τήν άναγνώ- 
ρισιν τών ήχων ύπό τήν τριπλήν αύτών μορφήν, τδ 
&δος, τήν έντασιν και τδ χρώμα, άλλαι' δέ είναι 
έπίκτητοι- τδ προφανέστερου σημεΤον μουσικής κλή- 

σεω; εΐναι ή έν τ.νι συνηχήσει οιάκρισις τόνου τινο; 
έχοντο; μείζονα έντασιν τών άλλων.

Το συμπέρασμα τοϋ κ. Δωριάκ είναι δτι αί ιδιό
τητες αυται τοϋ ώτός, δλω; άνεξάρτητοι τής άνα
πτύξεως τής μουσικής μορφώσεως. εΤναι τάξεως υπο
δεέστερα; τής καλαισθησίας κα'ι τής φαντασίας, αί’τι- 
νε; μόνοι γεννώσι τδν τέλειον μουσικόν.

ιζο’Εκλογική ρεκλάμα. —Άπέθανε πρδ μικροΰ έν 
Γενούτ; ιταλδς βουλευτής, ό Luigi Farina τοΰ δποίου 
αί εκλογικά! έκκεντρικότητες άφήκαν έποχήν είς τά 
χρονικά τοΰ ϊταλικοΰ κοινοβουλίου. Τήν παραμονήν 
τών εκλογών τοΰ 1876 ένώ έβρεχε κρουνηο'ν ό 
L. Farina έμοίρασε άπειρον αριθμόν όμβρελλών εί; 
τούς εκλογείς. Είς μίαν άλλην έζλογικήν περίοδον 
περιήγεν είς τάς όδοΰς πόλεώς τίνος παχύτατου και 
μοναδική; άναπτύξεως χοΤρον φέροντα προσηρμοσμέ- 
νην είς τήν ουράν του τήν εξής δήλωσιν : «“Οσο·, θά 
ψηφίσουν ύπερ τοΰ Φαρίνα θά φάγουν απ' αύτδν τδν 
χοίρον». Κα! έξελέγη δ έκκεντρικ'ς υποψήφιος κα! 
κατά τάς δύο περιστάσεις.

οί άριστερΰχειρες----Διατί τινεςτών άνθρώπων
είναι άριστερόχειρες, είναι ζήτημα άπλουστάτην μεν 
έχον τήν θέσιν, ούχ! όμως έπίση; ευκολον κα'ι τήν 
λύσ-.ν.

Όπως έξηγηθή έν πρώτοι; διατί ολοι σχεδόν οί άν
θρωποι είμεθα δεξιόχειρος, έξηνέχθησαν θεωρίαι κατά 
τδ μάλλον κα'ι ήττον πειστικά! κά! άποδεικτικαί. Τδ 
σώμα, είπον, τοΰ άνθρώπου, κατά τήν έσωτερικήν 
αύτοϋ διασκευήν, δεν είναι διόλου συμμετρικόν, επειδή 
ό δεξιός πνεύμων είναι ογκωδέστερος τοΰ άριστεροΰ" 
καθ’ fiv χρόνον έκτελεϊται ή εισπνοή διά τών πνευμό-, 
νων, ταλαντεύεται άπδ τδ δεξιόν μέρος τδ ήπαρ, ού
τως ώστε τδ ζέντρον τής βαρύτη.τος εύρίσκεται τότε 
άνωθεν τοΰ δεξιοϋ ποοός. Τά έντόσθια δεξιόθεν τής υ.έ- 
erA ϊΡ^μμή; ζυγίζουν μίαν κα! ήμίσειαν σχεδόν λί- 
τραν περιπλέον άπδ τά έντόσθια τά κείμενα πρδ; τ’ 
αριστερά τής γραιεμής ταύτης. ΊΙ τοιαύτη διασκευή 
προσδίδουσα μηχανικήν ηνα υπεροχήν κα! εί; τδν δε
ξιόν βραχίονα πρδς οίανδήποτε έργασίαν κα'ι είς τδν 
δεξιόν ωμόν όπως ύποβαστάζη βάρος τι μας έξηγεΤ 
έπίσης διατί,παθητικώς,ούτως-ίπεϊν, σηκώνομεν μετά 
μεγαλύτερα; εύκολίας βάρη έπ! τοϋ άριστεροΰ ώμου· 
έπειδή δηλ. έν τή περιπτώσει ταυτη κλίνομεν πρδς 
τά εμπρός διά νά φέρωμεν τδ κέντρου τοϋ βάρους έπ! 
τοϋ δεξιοϋ μέρους, τδ όποιον είναι κα'ι τδ ίσχυρώτερον. 
Άλλως τε παρετηοήθη οτι ό αριστερό; τοϋ έγκεφάλου 
λοβδς ε ivat αδρότερος κα! μάλλον πλούσιος είς αίματο- 

φόρα αγγεία παρά ό δεξιός, κα'ι ότι έκεϊνο; έγκαρ- 
σίως.ενεργών ρυθμίζει τήν κίνησιν τών μυών τοΰ δε
ξιού βραχίονος κα'ι τής δεξιά; χειρός.

"Ερχεται άκολούθως ή θεωρία τοϋ ξίφους κα'ι τής 
ασπίδας, ητις υποστηρίζει οτι ό άνθρωπο; φύσει προώ- 
ρισται διά νά μάχεται· έπειδή δε ή καρδία, τδ κατ’ 
εξοχήν όργανον τής ζωής, εύρίσκεται πρδς τ’ αρι
στερά, έπιβάλλεται πρδ πάντων αυτήν νά υπερασπί
ζεται ό άνθρωπος διά τής άσπίδο; φερομένης ύπό τής 
άριστερϊ: χειρός, ένώ κατ’ άνάγκην τοϋ μένει ή δεξιά 
πρός χειρισμόν τοϋ ξίφους. Πρδς ταϋτα βεβαίως άντι- 
στρατεύεται δι’ ίσχυροΰ έπιχειρήματος ή θεωρία της 
τροφού- άφοϋ δηλ. αύτη συνηθέστερον, σχεδόν πάν
τοτε, σηκώνει τδ μωρόν διά τοϋ άριστεροΰ βραχίονος 
κα'ι τοιουτοτρόπως παρέχεται είς αύτδ ένωρίτερα περισ
σότερα ελευθερία νά μεταχειρίζεται τήν άριστεράν 
χεΐρα, έπρεπεν δ άνθρωπο; νά γίνεται άριστερόχειο. 
Φαίνεται ό’μω; — κα! αύτδ είναι τδ πιθανώτερον — 
οτι κα! έπ'ι τοΰ ζητήματος τούτου έξήσκησε τδ τυραν
νικόν αύτοϋ κράτος ό συρμό; κα'ι ή συνήθεια, έξασφα- 
λίσαντες τήν άποκλειστικήν προτίμησιν εί; τήν δεξιάν 
ΖΛΡ“·

'Ότι τοϋτο είναι άληθ'ε; μαρτυρεΤται ύπό τοϋ με
γάλου σχετικώς άριθμοϋ τών άριστεροχείρων οί’τινε; 
ύπάρχουσι πανταχοϋ. "Επειτα εις πολλά; περιστάσεις 
ή αριστερά άποοεικνύεται ανώτερα τής δεξιάς χειρός. 
Ή αριστερά χειρ τοΰ βιολιστοϋ ήτις τόσον ζωντανά 
κα'ι τόσον λεπτεπιλέπτως έγγίζει εί; τδ άρμόδιον ση
μεΤον τά; χοροάς τοΰ οργάνου είναι βεβαίως άσυγκρϊ- 
τως ίκανωτέρα τής δεξιάς, ητις περιορίζεται νά κινή 
τδ τόξου. ΊΙ άριστερά χειρ ητις κρατεϊ τούς χαλινού; 
κα! όδηγεΤ τήν άμαξαν είς τούς πολυάνθρωπου; δρό
μους έμφαίνει άναμφιβόλω; πλείονα εύχέρειαν κα! εύ- 
καμψίαν της δεξιάς, ή όποία κρατεί απλώς τήν μά
στιγα. Κα! τόσα; έν γένει έξαιρέσει; κα! αύτο! οί δεξιό- 
χειρε; κάμνουν τοϋ κανόνος αύτοϋ τής προτιμήσει»;, 
αϊτινε; άποδεικνύουν δτι ό κανών αύτ'ς δεν στηρίζεται 
έπ’ ούοενδς πραγματικοΰ δεδομένου κα'ι λόγου. Κα! 
δμως άνέρχεται, πρέπει νά τδ δμολογή,σωμεν, κα'ι χά
νεται είς τά βάθη τής άπωτάτης άρχαιότήτος· τδ 
πραγμα μαρτυροϋσι αί χονδροειδείς παραστάσεις 
κα'ι αύτής τή; λιθική; περιόδου έπίση; προφανώς όπως 
κα! αί άπεικονίσει; κα'ι τά γλυπτά έργα τής Αίγυ
πτου, Ασσυρίας, Έτρουρίας, ’Ελλάδος κα! Ρώμης. 
Άλλά παρ’ δλην τήν χλεύην κα! τδν περίγελον, τδν 
όποιον κατεσκέδασαν έπ'ι παντός άόεξίου κα! σχαιοϋ 
πασαι αί γλώσσαι κα'ι αί φιλολογίαι, άρχα'αί τε κα! 
νεώτεραι ούχ’ ήττον ύπήρξεν κα! υπάρχει πάντοτε 
ση[ααντικδ; αριθμός άριστεροχείρων διακεκριμμένων εί; 

τά; τέχνας άκριβώς κα'ι τά έπαγγέλματα, τά"όποια 
άπαιτοΰσι ίδιάζουσαν ικανότητα τών χειρών. Ό 
διάσημος άγγλος μυθιστοριογράφο; Κάρολος Ρήδε κα- 
τέστρωσεν άτελεότητον κατάλογον ένδοξων άριστε
ροχείρων.

wn ΊΙ Revue de Cliimie industrielle, δημο
σιεύει περίεργον δσον κα! άπλοΰν τρόπον τεχνικής 
παλαιώσεως τών διαφόρων ποτών, δστις έξάπαντος 
θ’ άπελπίση τούς έραστάς τών άρχαίων οίνων κα! άλ
λων ποτών. Έγκειται δ’ ουτος εί; σννδυασμένην 
έφαρμογήν ώρισμένης τινο; θερμότητας, 60ο ή 70ο 
έπι δέκα ή δώδεκα ώρας, ητις κατόπιν έβδομαδιαίας 
ησυχίας μεταβάλλει έξ ολοκλήρου τδ ποτόν προσδί
δουσα εί; αύτδ όλου; τούς χαρακτήρα; κα'ι τήν καλήν 
γεϋσιντών παλαιοτάτων κα'ιτιμιωτάτων τοΰ είδους του.

czn Ένώ ή έγχρωμο; φωτογραφία εύρίσκεται είς 
τά; παραμονά; τή; οριστικής αύτής έπιτυχίας. έγ- 
καινίζεται συγχρόνως έτερον είδος φωτογραφικής έφαρ- 
μογής ούχ’ ήττον σπουδαϊον. Πρόκειται δηλονότι περ'ι 
τής συγχρόνου άπεικονίσεως τοϋ αύτοϋ προσώπου θεω
ρούμενου έκ διαφόρων απόψεων χωρίς νά εΤναι άνά- 
γκη νά τοποθετηθή τοϋτο πρδ τή; μηχανή; περισ
σότερον άπδ μίαν φοράν. ’Αρκεί νά καθηση εί; άπό- 
στασίν τινα άπδ δύο κατόπτρων συγκεκλιμένων πρδ; 
αλληλα ύπδγωνίαν 45ο.Τδ νέου τοϋτο ε’δοςτή; φωτο
γραφία; πρόκαται νά παράσχη σπουοαιοτάτας ύπηρε- 
σίας είς τά; άνθρωπομετρικάς έργασία; συγχρόνως δ! 
νά προσδώσ·Γ| μείζονα ακρίβειαν είς τά; έθνογραφικά; 
μελέτα;.

czo Χορτοφαγία έν Ρωσσία — Ή Ρωσσική «Εβδο
μαδιαία» έπιθεώρησι; ισχυρίζεται ότι ύπδ τήν έπίδρα- 
σιν τοΰ κόμητος Τόλστοι, τοϋ μοναδικοΰ χορτοφάγου, 
ό άριθμό; τών χορτοφάγων αύξάνει καθ’ έκάστην. Τδ 
δι περιεργότερον fin ή έπίδρασις αΐίτη έπεξετάθη μέχρι 
τής Σαμαρκάνδης, ένθα οί πλεϊστοι τών κατοίκων, 
προεξαρχούσης τή; τοπική; άρχής, άπέχονται παντός 
κρέατος. Αί γυναίκες αίτινες τδ μέχρι τοϋδε άπετάσ- 
σοντο τή τοιαύτη καινοτομία προσεχώρησαν όριστικώ; 
εί; αύτήν· κα'ι ουτω νΰν ύφίστανται άκογένειαι ολό
κληροι έπ! τής τραπέζη; τών οποίων ουδόλως παρου
σιάζεται τδ κρέας·

Συγχρόνως δμως ή Viestnik levropy δημοσιεύει 
μελέτην τοϋ Β. Σβατλόβσκυ περ! τοϋ « ζητημμτο; 
τήςθρέψεως», διά τοΰ οποίου πολεμεΤ τήν αποκλει
στικήν χορτοφαγίαν. Ό άρθρογράφος στηριζόμενος έπ! 
τής αύθεντίας διάσημων ιατρικών έπισημοτήτων, 
άποδεικνύει fin οί φυτοφάγοι ύποκύπτουσι τέλος εί; 
στομαχικά; άσθενεία; ή καταντώσιν άλκοολικοί.
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irn Νέον Χαί διαρκούςχρησιμότητος άντιμιασματικδν 
καί αντισηπτικόν τί xapGoAlriov προώρισται νά παρά- 
σχη μεγάλας έκδουλεύσεις. Τής αύτής περίπου (ρύσεως 
μέ τδ φανιχδν όξύ έχει εύαρεστοτέραν δσμήν και εύθη- 
νότερα αγοράζεται. Έκτος οί τούτου ένώ τδ φανικδν 
δξυ ρυπαίνει τά αντικείμενα, τδ καρβολίνιον απεναν
τίας χρησιμεύει ώς βαφή προσδίδουσα εις τά ξύλα και 
τά χονορόπανα χρώμα καρυδιάς. Πρί πάντων δε διά 
την ξυλικήν τών εις υγρά μέρη οικοδομών είναι ευερ
γετικόν καθ’ οτι όχι μόνον εισχωρούν εις τάς ινας τών 
ξύλων καταστρέφει ε’ν αύτοΐς πάντα ζωικόν οργανι
σμόν, άλλά κα'ι καθιστά αύτά αδιάβροχα και τά προ- 
φυλάττει άπί τούς μύκητας κα'ι άπδ όλα τά φθοροποιά 
και επικίνδυνα παράσιτα. Είναι δέ υγρόν κα'ι δεν έχει 
άνάγκην θερμάνσεως πρό τής χρήσεως, ούτως ώστε 
πας τις δύναται με απλήν ψήκτραν νά βάφη τάς κιγ- 
κλίδας του τά παραπήγματα καίέάν θέλη τά πατώματα 
τής οικίας του πρό πάντων οι τό έξωτερικόν της.

BtMIIQKMXIA

—Ό έν’Αθήναις λόγιος φίλος κ. I. Καρακατσάνης 
δ. φ. γνωστός κα'ι έκ πολλών αύτοϋ πονημάτων φιλο
λογικών ιδίως δ’ έκ τών καλλίστων αύτοϋ Όρθογρα- 
tpixtir Άσχησεωχ έξεδωχεν άρτίως έκ τοϋ Σοφοκλέους 
τόν Αίαηα Μαατιγοφόρον έν ίδίιρ κομψώ τεύχει 208 
σελ. 8ον. Ό συγγραφείς τέμνει νέαν οδόν έν τή έκδό- 
σει ταύτη, ήτοι έναντι τοΰ κειμένου παρέβαλε πάλιν 
αύτό τό κείμενον άλλά τοϋτο έν τή φυσική σειρά κα'ι 
πλοκή τών λέξεων, κα’ι ύπ· άμφότερα κάτω έν έκά- 
-στη σελίδι έν συνεχεία τήν είς τήν καθωμιλημένην 
παράφρασιν αύτών’ Ούτω φρονεί ό συγγραφείς, ίσως 
κα'ι ούχ'ι άσκόπως Οτι είναι δυνατόν εις τους"μελετών
τας τά αθάνατα τών αρχαίων έργα νά συσχετίζωσι 
τήν άρχαίαν γλώσσαν πρ'.ς τήν νεωτέραν, νά κατα- 
νοώσιν εύχερώς τάς υφισταμένας μεταξύ αύτών διαφο
ράς καί τέλος ν’ απαλλάσσονται ίσως καί τοΰ φόρτου 
τών σχολίων καί σχολιάσεων προς κατανοησιν τοΰ 
συγγραφέως. Τοϋτο όρθώς πράγματι έχει διά τούς 
πολλούς, διά τόν λαόν, διά τδν φιλομαθή ούχί όμως 
καί διά τδν είοιχώς φιλόλογον κα'ι περί τά μύχια τής 
φιλολογίας άσχολούμενον· έπί τούτω ίερμάς άπονέμομεν 
τώ συγγράφει συγχαρητικάς εύχάς.’Αλλ' ή παράφρασες 
αύτη ήήέξήγησις είναι καλή, εϊναι κατάλληλος πρδς 
τδν σκοπόν, ου ο πονήσας στοχάζεται ; Ή άπάντησις 
άπήτει καί έξέτασιν πολλήν καί χρόνον πολύν καί 
χώρον πολύν, δπερ δεν έχομεν ύπό τήν διάθεσιν ημών. 
Λέγομεν όμως οτι δέν ε ιναι έκ τών κοινών, αποδίδει 

πιστώς τήν έννοιαν καί εύμοιρεΐ πολλών προσόντων 
έφ*  ω καί ε'βραβεύθη έν τή Δη Όλυμπιάδι.

Τδ βιβλίον έχει κείμενον, άνάλυσιν τοΰ δρίματος, 
φυσικήν σειράν τών λέξεων καί παράφρασιν καί τιμά- 
ται δραχμ. 2,50

£Β· 9L. ‘jM?

Παρακχλοϋνται οί άναγνώσται τής Φί.ΙοΑογιχηι; 
‘Ηχοϋι; ν’ αποστείλωσιν όσον τάχιον τήν περί τών 
έν τώ ΣΤ', τεύχει ποιητικών έπιφυλλωων γνώμην 
αύτών καθ’ ότι τδ αποτέλεσμα δημοσιευΟύσεται έν τώ 
Θ', τεύχει.

ΣΚ.ΕΨΕΙΕ

— Πόσα καλά πράγματα αποθνήσκουν καθ’ έκά
στην είς τά ώτα τών άνοήτων ! Fontenelle.

— Μικρά τις επιτυχής δοκιμή παρακινεί νά άπο- 
τολμήση τις καί άλλα : ιδού τίνι τρόπω έκτίσίη 
δ κόσμος- Grimm.

— Ή ύβρις είναι ώς δ Θεός : όλοι οί άνθρωποι εί
ναι ίσοι ένώπιόν της, δεν υπάρχει ούτε μέγας υβριστής 
ούτε μικρός ύβριζόμενος. Cloude Tillier.

— ’Εν παντί πράγματι ή διάρκεια τής είς αύτδ 
άφοσιώσεώς μας είναι ανάλογος τών φροντίδων τών 
κόπων καί τών επιθυμιών τάς οποίας μας προξενεί.

II. de Balzac.
— Πρδς ούδέν τών όσων δύναται τις νά μάθη πρέ

πει νά μένη ξένος. F. V. Raspail.
— Μόνον όμιλών τις όσον τδ δυνατόν ελάχιστα δύ

ναται νά έλπίση οτι θά είπη μερικάς άληθείας.
Th. Barriers.

— Τδ νά ζωγραφίζη τις τδν άνθρωπον έν τω θεά-' 
τριρ έκ τών μυθιστοριών είναι τδ αύτδ ώς νά μετα- 
φράζη έκ μεταφράσεω; βιβλίων ούτινος αδυνατεί νά 
άναγνώση τδ πρωτότυπον. G. Μ. Vai lour.

— ’Αληθώς ελευθέριος είναι εκείνος οστις δύναται 
νά υποφέρη τούς μή τοιούτους. G. Μ. VallOUr.

— Μόνον οί έργάται γνωρίζουσι τήν αξίαν τοΰ χρό
νου : τδν πληρώνονται πάντοτε. Voltaire.

— Αί παραδοξολογία: τών δψηλών προσώπων κα
θίστανται τδ έντευκτήριον τής έπερχομένης γενεάς.

X. Doudan.
— 'Π κρίσις διαφωτίζει, ή πρόληψις καθοδηγεί.

G. Μ. Valtour.
— Ό κύων δ όποιος νομίζει ότι στρέφει τδ ’ψητό 

άγνοεϊ ότι τδ ’ψητό τδν στρέφει. Galliani.


