
ΕΤΟΣ A’. 11 Δεκεμβρίου 1893.— ΤΕΥΧΟΣ Θ’.

ΡΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ών Πέτρος ό Μέγας έπελάβετο 

τδν ηθών τής εποχής 
συνεβιβάζοντο ποσώς μετά τοϋ κλίματος, ότι at μεταρρυθμίσεις αυται 

τής συγκράσεως λαφόρων λαών κα'ι τών καταχτήσεων πλείστων ξένων

λλοτε ε?χεν έγερθή τό ζήτημα έάν ή Ρωσσία άπετέλει μέρος τής Εύρώπης. Αι

κατερίνη ή Β' έν τή περιπύστφ αύτής « Όύηγία Jia την Επιτροπήν, ήπς έπε- 

γορτίαΰη νά ι-αράζι/ σρε’όιον περί νέου νομικού Κώΰηχος » έπεδοκίμαζε τήν 
ανάγκην τοϋ πεϊσαι τούς δημοσιογράφους τής Ευρώπης, οίτινες ήθελον ν’άπο- 

κλείσωσι τό βασιλείαν αύτής έν Άσία, ότι « ΊΙ Ρωσσία ήν δύναμις ευρωπαϊκή, 
προβάλλουσα ώς άπόδειξιν ότι αί μεταρρυθμίσεις, 

έν Ρωσσία έπήνεγκον αποτέλεσμα έπιτυχεστατον, εναντίον μάλιστα 
εκείνης, άτινα δεν 

έπετεύχθησαν διά 

επαρχιών, και οτι Πέτρος ό Λ' εϊσαγαγών ήθη και έθιμα εύρωπαϊκχ εις λαόν επίσης εύρωπαϊκόν 
άπήντησεν εύκολίας, άς δέν περιέμενεν ο ίδιος έπίσης. »

Ούτε Πέτρος ό Μέγας, ούτε αύτη ή Αικατερίνη ή Β’ έ'σχον τόν χρόνον ή τα μέσα, λεχθήτω 
δέ καϊ τήν άναγκαίαν επιστημονικήν ανάπτυξιν, ?να κρίνωσι περί τής εθνικής συστάσεως τοϋ 

ρωσσικοϋ λαοϋ καϊ περί τών ιστορικών περιστάσεων, αΐ'τινες άλληλοδιαδόχως άπεμάκρυναν 

αύτήν τής Ευρώπης ή ήνεγκον εϊς συνάφειαν μ.ετ’αύτής.

Ούχ’ ήττον ή Αικατερίνη κατά βάθος είχε δίκαιον. Ό ρωσσικός λαός είναι καταγωγής 

εύρωπαϊκής· μελετώμενος έν τοΐς συστατικούς στοιχείοις αύτοϋ καί πρό παντός έν τω έπικρα-
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τοΰντι κυρίως στοιχείω Αποδείκνυται Ανήκων είς τήν σλαβικήν φυλήν, ήτις διήκει μέχρι τοϋ 

κέντρου τής Εύρώπης καί δή μέχρι τών όρέων τής Βοημίας, εφαπτομένη προς τό Δαντζήκ τών 

οχθών τής Βαλτικής. Άλλ’οί λαοί τής φυλής ταύτς έσχον διάφορον προορισμόν, οί μεν, ώς 

ή Βοημία και ή Πολωνία, ύπέστησαν τήν έπίδρζσιν τοΰ γερμανικού πολιτισμού καί τοϋ καθο
λικισμού, αί δέ, ώς ή Σερβία, ή Βουλγαρία και ή Ρωσσία αύτή άνεπτύχθησαν έν τή σχολή τής 

βυζαντιακής ορθοδόξου ’Εκκλησίας, τελέσασαι έπι μακράν ύπό τήν κυριαρχίαν διαφόρων λαών.

Υπάρχει παρά τά σύνορα τής Γαλλίας λαός λατινικός, ός διατέλεσε έπι μακράν ύπό 
ξένην κυριαρχίαν, ήτοι ή 'Ισπανία, άλλ’ ούδείς σκέπτεται να θεωρήσγ αύτήν ώς Αποτελούσαν 

μέρος τής ’Αφρικής και κατατάξγ μεταξύ τών Αφρικανικών λαών. Είνε άληθές οτι ή Ισπα

νία κεχώρισται τής Αφρικανικής ηπείρου διά τοΰ πορθμού τής Γιβραλτάρης, ένώ ή Ρωσσία 
διϊκνεΐται έν ’Ασία μή χωριζομένη αυτής ύφ’ ώρισμένων ακριβώς γεωγραφικών ορίων.

Τό άρχικόν κέντρον τοΰ ρωσσικού κόσμου ήν έν τώ λεκανοπεδίω τοΰ Δνείπερου καί τοΰ 
άνω Βόλγα, πλήν ολίγον κατ’ δλίγον ήλλαξε θέσιν, μετενεχθέν έπί μάλλον πρός τήν ’Ανα

τολήν έφ’ όσον ή Ρωσσία άφωμοίου πρός έαυτήν τούς φιννικούς λαούς, ών φυλαί τινες σπάνια*  

ύφίστανται είσέτι τήν σήμερον, τών πλείστων έξαφανισθεισών όλοσχερώς. ΟΙ πρώτοι Σλαϋοι 
ελαβον τό όνομα και τήν πρωτην διοργάνωσιν αύτών παρά σκανδιναυϊκής φυλής, πλήν 
τό σκανδιναυϊκόν στοιχεΐον, τό είσαχθέν ύπό τών Βαράγγων, άφήκε όλίγιστα ίχνη έν τή δια

νοητική αύτών ζωή. Έδωκεν αύτοΐς τόν οργασμόν πρός έκστρατείας μακρυνάς και παρώρμησε 

τούς Σλαύους τοϋ Κιέβου νά έπιδράμωσιν έπί τοϋ Βυζαντίου, ούχ’ ήττον τό Βυζάντιον έξεδί- 
κησεν εαυτό διά τής έπιβολής έπ’αύτών τής έαυτοϋ θρησκείας καί τής δημιουργίας αλφαβή

του καί φιλολογίας διά τούς έπιδρομεΐς κατά τήν έαυτοϋ εικόνα. Καί ταύτην τήν φοράν τά 

ελληνικά γράμματα έπέδρασαν σφόδρα.

Ό προσηλυτισμός τής Ρωσσίας είς τήν ελληνικήν ορθόδοξον θρησκείαν εινε τό κύριον γε
γονός, οπερ έπέδρασεν έν άρχή έπί τής ηθικής άναπτύξεως τού ρωσσικοϋ λαοϋ κατά τόν με- 
σαίωνα. Οί Νορμανδοί καί οί Φιλανδοί ούδέν συνεισήνεγκον ώς διανοητικόν κληροδότημα είς 

τόν λαόν τούτον. Τό ρωσσικόν άλφάβητον, δπερ έκ πρώτης δψεως φαίνεται ίσως μορφής παρα
δόξου, εινε άπλή αντιγραφή καί ούδέν πλέον τού ελληνικού Αλφαβήτου, έπαυξηθέν διά τής 

προσθήκης γραμμάτων τινών, άτινζ δέν ύπάρχουσιν έν τή ελληνική γλώσσρ. Ή Ρωσσία λα- 
βοΰσα τά βυζαντιακά δόγματα καί παρά τών Βουλγάρων, οιτινες ειχον ήδη παραδεχθή τήν 
ορθόδοξον θρησκείαν, τήν μέχρι τής σήμερον ύφισταμένην σλαβικήν λειτουργίαν, έδημιούργησε 

κατά τόν I'. αιώνα άβυσσον μεταξύ έαυτής καί τής λατινικής Δύσεως, μείνασα ξένη είς τόν 

νεολατινικόν πολιτισμόν, δς -ήν ό σύνδεσμος τών διαφόρων λαών κατά τόν μεσαίωνα.

Μετά τών ορθοδόξων λαών τής ’Ανατολής, ή Ρωσσία άπετέλει έν Εύρώπη όμιλον παρι- 
στώντα ιδιαιτέραν μορφήν πολιτισμού, παραδόσεως πνευματικής ιδιορρύθμου. Εύθύς μετά 

τήν παραδοχήν ύπ’ αύτής τής ορθοδόξου θρησκείας, ήρξατο ’ άπομιμουμένη άπαντα τά 

πνευματικά έργα, ύφ’ ών συνέκειτο ή βυζαντιακή φιλολογία. Παρήγαγε χρονογραφίας, βίους 
αγίων, διδαχάς, άφηγήσεις περιηγήσεων είς τούς άγιους τόπους, κώδηκας νομοθετικούς, 

Αφηγήσεις είς τόν πεζόν λόγον μετεχούσας τής μυθιστορίας,έσθ’ δτε δέ καί τής έποποιίας. Πλήν 

ή φιλολογία αότη δέν είναι αξία περιφρονήσεως- ή μελέτη αύτής Αποβαίνει ένίοτε δύσκολος, ε
πειδή ή σλαβωνική γλώσσα, έν ή είνε γεγραμμένη διαφέρει τά μέγιστα τής σημερινής ρωσσικής 

γλώσσης, Αλλ’ ό ερευνητής, οστις επιθυμεί νά είσδύσρ είς τά απόκρυφα αύτής έξέρχεται άποφέ- 

ρων ίκανοποίησιν Αφειδή τών μόχθων αύτοϋ. Τά χρονικά τού Νέστωρος έπέχουσι τόπον σπουδαιό

τατος ώς καί οί βίοι τών αγίων Βόρις καί Γλιέπ καί τών πατέρων τού Κιέβου- οί βίοι ουτοι 

δύνανται ν’ άντιπαραβληθώσι πρός τούς Αρίστους τών ύπό τών Βολλανδιστών συλλεγέντων. Ή 

διαθήκη Βλαδημίρου τού Μονομάχου εινε άντχξία Καρόλου τοϋ Μάγνου, τό δέ ταξείδιον τού η

γουμένου Δανιήλ εις τούς αγίους τόπους (κατά τόν XII' αιώνα) δείκνυσιν ήμΐν τήν κατά τούς 

χρόνους έκείνους κατάστασιν τής ΙΙαλαιστίνης.
Ή στυγνή αύτη φιλο7.ογία εύρισκεν έν τή άρχεγόνω Ρωσσία πλειοτέρους Αναγνώστας 

παρ’ ότι δύναται τις νά φαντασθή. Οί ήγεμόνες ησαν έν γένει άνδρες λίαν Ανεπτυγμένοι, ϊδρυον 

σχολάς, έσχημάτιζον βιβλιοθήκας καί έποίουν οί ίδιοι μεταφράσεις σπουδαίας καί αί ήγεμονίοες 

διήνυον τόν βίον αύτών άντιγράφουσαι χειρόγραφα. Εύπατρίδαΐ φιλομουσοι κατεγίγνοντο περζ 

τήν σύνταξιν διαφόρων έργων καί πρό παντός ευπατρίδης τις όνόματι Δανιήλ, διέτριβε περί 

τήν σύνταξιν έργων ρητορικών έφαμίλλων τών έργων τών βυζαντίνων ρητόρων ΊΙ ποίησις 

έξωβελίσθη μετ’ αύστηρότητος, έπειδή ένομίζετο λείψανου τοΰ πολυθεϊσμοϋ, ό λαός όμως 

δέν ένόει ν’ άποσχγ αύτής- εναντίον τών απειλών τής Εκκλησίας Αναμέσον πλείστων μετα

βολών καί εισβολών ξένων, ούτος διεφύλαττε τόν θησαυρόν τών βυΛινων ; μακρών επο
ποιιών, έν αι; ζωγραφοϋνται οί μυθώδεις ήρωες Δομπρίνιας Νικιτίς, ΊΙλίας Μουρωμ καί έτεροι, 

αναγόμενοι είς τήν εποχήν Βλαδημίρου, τοϋ λάμποντος ΊΙλίου. (Ακολουθεί)

(Έξ άναγνώσεως). Γρ. II. Ιέχχάβχς.

-»> ΊμετεμψτχωςϊςΊ|·<-
Λέ>· ρπ άρεσα ποτέ ρον νά πιστέψω.

Κόρη ποΰ ρ' αγαπούσες [ΐια φορά,

Πώς τάχα είρπορεί νά ταζειόέψω

Σ’ ά.Ι.Ιο άστρο ρε τον χάρον τά φτερά!

Μά σάν σέ ρένα πά.Ιι, ρανρορράτα, 

Κρνφύρριζες ριά αχτίνα, ρέ χαρά

Έ πίστεψα κ,' είπα «.τ αστέρια νάτα

Ποΰ, ίσως ξαναζήσω ριά φορά». . .

Γεώργιος £Γ. ,Καρβωνιδης

Κωνσταντινούπολή, 27 Αύγουστου 1893.
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κι irwi!»

Το έρύθημα, τδ ροδινόν καί αβρόν τοΰτο μέσον διά -ηΰ όποίου όμιλεΐ έπι 

τών παρειών ή αιδώς, ή συστολή καί ή μετριοφροσύνη είναι άπό τά φαινόμενα 

εκείνα τά άνήκοντα συγχρόνως καί εΐ; τδν φυσιολογικόν καί εί; τδν ψυχολογικόν 

ήμών βίαν· έχει μ’ άλλου; λόγου; διπλήν τήν αφορμήν αύτοϋ. Καί όσον μέν άφορά 

τό λειτουργικόν αύτοϋ μέρος είναι, οπω; ούδε'ι; ά.γνοεΐ, φαινόμενου ούχί κανονικόν, 

παθολογικόν επομένως. 'ϊπάρχουσί τινε; συγκινήσεις αιτινες προξενοΰσιν εί; τήν ζαρ- 
δίαν μα; παροδικήν συγκοπήν προσκαίρω; καί δι’ ολίγον χρόνον αναστέλλεται ή 

λειτουργία αύτής, άλλ’ άναλαμβάνουσα μικρόν κατόπιν τζ,ν ζωτικότητά της έξαποστέλ- 

λει ζωηρότερον καί άφθονώτερον τδ αίμα εΐ; τάς αρτηρία;- οσον δ’ αφόρα τά; ψυχολογικά; 

άφορμάς τοϋ ερυθήματος, δέν έτυχον μέχρι τοΰδε πλήρους καί ικανοποιητική; έξηγήσεω;- ή 
θεωρία τοΰ Δάρβιν δύναται νά θεωρηθη μέχρι τοΰδε ή μάλλον βασιμωτέρα. "Οταν άντιληφθώ- 

μεν ή ύποπτεύσωμεν ότι γίνομε1)’ αντικείμενο·/ έπικρίσεως, μεταφέρομεν τήν προσοχήν μα; 

ύλοκλήρω; καί ίσχυρώ; έφ’ ήμών αύτών καί πρό πάντων επί τοΰ προσώπου μα;- είναι δέ γνω

στόν οτι έφιστώντε; τήν προσοχήν μα; έπί μέρου; τινο; τοΰ σώματο; τροποποιοΰμεν τήν ίδιά- 
ζουσαν αύτοϋ λειτουργίαν αρκεί ν' άναμνησθώμεν ύξυνοΰ τινο; καρπού οπω; αύξήσωμεν αμέ

σως τήν σιελώδη έ'κκρισιν- καί όταν έφιστώμεν τήν προσοχήν ήμών έπι τού προσώπου μα; τά 

διάφορα αύτοϋ αγγεία χαλαροΰνται κατά τδ μάλλον καί ήττον καί πληρούνται τότε αίματος- 

καί είς τό άπλοϋν τοΰτο γεγονός ολω; ανεξάρτητον πολλάκι; τζ,ς ήμετέρα; θελήσεως έγκειται 

τοΰ ερυθήματος ή αιτία- μάλιστα έπειδή διά τή; κληρονομικότζ,το; έπηύξησεν ή εύαισθησία 
τών τριχοειδών αγγείων τοΰ προσώπου έρυθριώμεν σήμερον εύκολώτατα καί πολύ ταχύτερου 

τών σεβασμίων ήμών προγόνων, άποφαίνεται ό πολύς συγγραφεύ; τή; «Έκφράσεως τών 

συγκινήσεων».
At υποθέσεις αύται τοϋ Δαρβίνου ούδέποτ’ έγένοντο ώποδεκταί άνεπιφυλάκτως- έπολε- 

μήθησαν πολλαχώς, ή καί όλως διόλου παρν.μελήθησαν διά να παραχωρήσωσι Θέσιν είς νέας 

κατά τό μάλλον καί ήττον εύτυχεστέρας απόπειρα;. Τούτων νεωτάτη είναι ή τοϋ Καμίλλου 

Μελινάρ εργασία (έν Revue clcs Deux Mondes 1 ’Οκτωβρίου-) άποκλειστιζώς άφιερωμένη 
είς τήν ψυχολογίαν τοΰ ερυθήματος- άν έν τοΐς καθόλου καί αύτή δεν δύναται νά θεωρηθή τε
λειωτική, επειδή προπάντων προσκόπτει είς τά φυσιολογικά διδόμενα ούχ’ ήττον δεν στερείται 

πρωτοτυπίας έν τοΐς έπί μέρου; παρατηρή,σεσι. Ό Κ. Μελινάρ ισχυρίζεται οτι οσάκις έρυθριώ- 

μεν πάντοτε ή ψυχολογική μα; κατάστασι; είναι ή αύτή : Αΐσθανόρεθα οτι β.Ιΐπουτ ir ήρϊν 

ϊχεϊνο τό όχρΐον ζητ&μιν τά χρύ^ω/ieiv καί τόν νόμον τούτον ισχυροποιεί διά της εμπειρικής 
οδού καϊ δια τοΰ πειραματισμού.

Έρυθριώμεν έκ μετριοφροσύνης, έξ αίδοΰς, ενεκα δειλίας, ϊνεκα συγχύσεως. Άκούωμεν 

π. χ_. έπαινον τινά καί έρυθριώμεν τί συμβαίνει: κατά τον Μαλινάρ δ έπαινο; ουτος μάς προ
ξενεί ζωηράν εύχαρίστησιν τήν οποίαν δέν θέλομεν νά παρατηρήσωσι. (Μετριοφροσύνη) — Μια 

κόρη ώκούει έξαφνα λέξιν άπρεπή. Τήν εννοεί, δυσαρεστεΐτκι, προσβάλλεται ενίοτε, ταράσ

σεται οπωσδήποτε πάντοτε- άλλα πρέπει ν' άποκρύψη τήν ταραχήν της ταύτην- δέν πρέπει 

νά γνωρίση τι; ότι εννοεί, καί φοβείται άκριβώ; νά μή συμβζ) τοΰτο. (Αιδώς.)

Ό μαθητή; έρυθρια όταν έξετάζηται διότι, καί αύτό;, φοβείται μή άποζαλυφθ-zj ο,τι 

ζητεί νά κρύψγ,· τό κενόν δηλ. τοΰ νοϋ του, ή αμάθεια του ητις Οά τόν έκθεση εί; τόν περίγελων 

τών άλλων ή εϊ; τιμωρίας.
’Εκείνο; δστι; κατά πρώτον εισέρχεται εΐ; τδν κόσμον, συγκινεΐται έπίση; εύρισκόμενο; 

εΐ; αίθουσαν τινα. Φοβείται άπό τζ κινήματά του, διά τού; λόγου; πού θά είπη. Τό αύτό 

ρζ,τέον προκειμένου καί περί κόρη; ητις συναντά καθ’ όδδν κάποιον γνώριμόν της- αισθάνεται 
προσηλωμένων έπ’ αύτής τήν προσοχήν του, γνωρίζει οτι παρατηρεϊται καί.. . ερυθρά φοβου- 

μένη μή φαν-?) σκαιά καί δειλή. Δειλία).
Τό παιδίον τέλος έρυθρια όταν τύχη νά ψευσθή- διότι φοβείται νά μή φωραθγ, τό ψεύδος 

αύτοϋ (σύγχυσις).
Μετά ταΰτα άφ’ εαυτού δήλον γίνεται οτι άν ό φόβος ουτος είναι ή άληθής αιτία τού 

ερυθήματος, εκείνου άναιρουμένου καϊ τοΰτο θά συνεςελιπεν. Πράγματι, λεγει ό Μελινάρ, αεί; 
πάσα; τάς περιστάσεις, καθ’ ά; ό φόβο; τοΰ ν' ζποζαλυφθγ, τι; δέν ύφίσταται καί τδ ερύθημα 

δέν έχει λόγον ύποστάσεω; τών εραστών τό παράδειγμα είναι αξιοσημείωτου- δέν έρυθριώσε 
πλέον απέναντι άλλήλων καί όμως μεταξύ των τό ζήτζμα εινε περί πραγμάτων διά τά όποια 

συνήθω; έρυθριώμεν διατί λοιπόν τούτο ; διότι δέν φοβούνται πλέον νά φανώσιν όποιοι καί 

πράγματι είναι, ούδέ βιάζουν εαυτού; νζ κρύπτωσι τά αληθή των αισθήματα- ανάγκη προσω- 
πίδο; δέν ύπάρχει δι' ούδέτερον αύτών δέν έχουσιν, άρα, καί τδν φόβον ν’ άποκαλυφθώσι.

Έπίση; μόνο; εύρισκόμενο; τι; δέν έρυθρια οια; δήποτε καί άν φαντάζηται σκηνάς, ίσων 

δή ποτέ παραπτωμάτων καί άν έχ ζ, τήν συνείδησιν, όσα δήποτε γελοία καί άν άνακαλύπτν) 

έπ’ αύτοϋ.
Ό μικρό; παϊ; δέν έρυθρια υπό τήν ηθικήν έννοιαν τή; λέξεω;· καί τούτο διότι πρώτον 

μέν δέν έχει τίποτε νά κρύψη, άλύά πρό πάντων διότι δέν έχει άκόμη τήν ιδέαν τή; κρυψι- 

νοίας- άρχίζει τδ πρώτον νά έρυθρια καθ’ ήν ημέραν βεβαιωθώ οτι έχει συμφέρον νά κρύψη πρά- 
ξίν του τινά, ή νά μήν κάμη γνωστόν εί; τούς άλλου; ο,τι διά τής κεφαλής του διέρχεται.

*Λν λάβώμεν ύπ’ δψιν τού- πτωχού; τώ πνεύματι, τού; ήλιθίους, καί παρ’ αύτοϊ; ό φό
βος τοΰ ν’ άποκαλυφθώσιν έπίση; δέν ύφίσταται, εύρίσκεται έκτο; τού κύκλου τής νοητικής 
των ίκανότητο;- ό βλάξ, ύ άληθής βλάξ δέν έρυθρια. Άντιστρόφως πειραματιζόμενοι πρέπει νά 

καταντήσωμεν εϊ; τδ αύτό άποτέλεσμα, άν όρθώς έχει ή θέσι;- άμα λοιπόν ώ; προζαλέσωμεν 

άποτόμω; τήν έξ ύποθέσεως άφορμήν ταύτην τοΰ ερυθήματος, πρέπει καί τούτο νά παρακολού
θηση άμέσως. Καί πράγματι τοΰτο καί συμβαίνει. . . 'Ο ϊ/χιστα αγνός, ό ρα.Ι.Ιον χαχνπο- 
πτος, ύ ό.Ιιγώτιρον χΰμος ίαυτοΰ Οά (ίναι χαι ό περισσότερον ίρυθρι&ν, διότι πάντοτε θάχη 

πολλά ν' άποκρύψη, θά ζν.τγ πάντοτε ν’ άποζρυβή, καί θά είναι ολίγον Ικανός να τό κατορθώση 

Ή άπό.Ιυτος, άφ’ ετέρου, άθωότι/ς, ζ/ π.Ιήρης (ρ.τιστοσύνη χιά V τεΑεία ίαυτοΰ χυριοτης χαι 
χατοχη είναι όσον οίον τε ύλιγώτερον υποκείμενοι εΐ; τό έρύθημα ή μέν διότι ούδέν έχει νά 

κρύψ'η, ή τρίτη διότι είναι βέβαια ότι θ’ άποκρυβη.» Πρδς ταΰτα συνεπώς άν αί γυναίκες εύκο- 

λώτερ-.ν έρυθριώσι τούτο προέρχεται διότι έχουσι καί πλείονα τών άνδρών φόβον ν άποκαλυ

φθώσι. Ί’πόζεινται ύποχρεωτικώ; εί; μεγαλυτέραν έπιφυλακτικότητα, εί; περισσοτέραν περί- 

βλέιΐιν, άφοΰ κατά τήν γενικήν κρίσιν καί ιδέαν ύπάρχουσι τόσα πολλά πράγματα τά όποια 

πρέπει ν’ άγνοώσι ή να μήν έννοώσι.
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Έρυθριώμεν συνηθέστερον καί περισσότερον ενώπιον τοΰ δημοσίου, διότι όσον περισσοτέρους 

μάρτυρας Εχομεν το’σον μεγαλύτερος υπάρχει ό φόβος ν’ άναγνώσωσι έν ήμΐν.

Οί γέροντες έπίσζ,ς έρυθριώσιν όλίγον. Έν πρώτοις διότι έχουσιν όλιγώτερα ν’ άποκρύ- 

ψωσι, λέγει δ συγγραφεύς· δέν έχουσιν πλέον έκείνου τοΰ είδους επιθυμίας τάς όποιας δεν τολμά 

τις νά δμολογήση, ούτε έκ τών δειλών εκείνων πόθων οιτ.νες συνήθως Επωάζονται παρά τοϊς 
νέοις- ούδ’ επέρχεται είς αύτούς ή ίδέα νά θέλουν νά φανούν άλλως παρ’ ότι είναι.

Τζ,ν θέσιν ταύτην ένισχύουν προσέτι καί τά παρά τοϊς τυφλοϊς παρατηρούμενα· έπρεπε 

πράγματι κατά τ>,ν θεωρίαν, ταύτην νά έρυθριώσιν όλιγώτερον, διότι ή ιδέα ότι παρατζ,ροΰν- 
ται, ότι τούς β.1επονσι, δέν είναι εις αύτούς φυσική· έπίσζ,ς δφείλουν νκ έρυθριώσιν όλιγώτερον 

ένώπιον άλλων τυφλών. Και τό οχι όλιγώτερον σπουδαϊον είναι ότι δφείλουσιν καί αύτοί οπωσ
δήποτε νά έρυθριώσι έστω καί ένώπιον άλλων τυφλών· πάντοτε πρέπει νά φοβώνται την άπο- 

κάλυψιν τών μυχιαιτάτων αύτών σκέψεων διότι δέν άπειλεϊ τό βλέμμα μόνον τά μυστικά μας, 

άλλ’ έπίσζ,ς καί προπάντων τό πνεΰμα.
Αύτή εΐναι έν κεφαλαίοις ή θέσις τοΰ Κ. Μελινάρ. "Οταν όμως έξαφνα έρυθριώμεν, χωρίς 

νά θέλομεν, χωρίς νά έχωμεν τίποτε νά κρύψωμεν, ένώπιον προσώπων όλως διόλου άδιαφόρων 

ή καί κατωτέρων μας, τί συμβαίνει; Τί έχει νά κρύψη καί έρυθρια παρθένος είς τζν όποιαν 
άδιαφόρως κάμνομεν λόγον περί τών αστέρων π. χ. περί τής δευτέρας παρουσίας, ή περί τής 

ύγιείας τοΰ μικρού τζ,ς άδελφού άδιαθετοϋντος; δέν έχει λοιπόν αύτζ ζ πτωχό κόρζ, τόσζ,ν 

άγνότητα— άφοϋ έρυθρι?.— όσην ό γέρων εις τάς αθώας παρειάς τού οποίου ούδέποτ’ έπανθεΤ 
τό έρύθημα Λύτάς τάς έρωτά,σεις προβάλλει ό Dr. de Neuville έν κριτική συνόψει τής Οέσεως 

τού Μελινάρ· άλλά προφανώς αί ένστάσεις αύταί δέν είναι διόλου βάσιμοι· διότι τήν μέν περί- 

πτωσιν τής παρθένου τζ,ς έρυθριώσζ,ς διά τό τίποτε εύκολώτερον μιάς άλλζς δυνάμεθα νά τήν 

σχετίσωμεν πρός κληρονομικούς λόγους η σειράν άλλων συμπτώσεων αϊτινες χαρακτ/ρίζουσι 
πρόσωπά τινα διά μείζονος δειλίας καί συστολής. Ούτως ώστε καί ένώπιον πολλάκις κατωτέ

ρων των, είτε κοινωνικώς είτε υπό τήν έποψιν τής άναπτύξεως, νά ταράσσωνται καί νά έρυ
θριώσι. "Οσον άφορα τούς γέροντας ... ώ οί γέροντες! οί χρόνοι τούς οποίους φέρουσιν έπί τής 

ράχεώς των θα τούς κατέστησαν εντελώς κυρίους τοΰ εαυτού των, η έν τγ μάλλον σοβαρωτέρα 
περιστάσει, όταν δηλ. τό γήρας δέν έπέλθζι μόνον, θά έξέπεσεν άπό τοΰ στενοτέρου όλοέν γι

νομένου κύκλου τής πνευματικής των ικανότατος ή ίδέα τής κρυψινοίας· απαράλλακτα δήλ. 
όπως έλλείπει καί είς τά νήπια περί ών ανωτέρω εϊπομεν.

I. ΚΓ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

7/ ΦΛόλογική ‘Ηχώ εέσερ^ορέ»·)/ όσον οΰπο> είς τ//»· δευ^έραχ περίοδο»· 
τί/C σταδιοδρομίας της δη.Ι. είς την έβδομαδιαίαν αυτής εκδοσιν, .-ταραχα.Ζεί 
τους κ. κ. συνδρομητάς αύτής ν άττοστεί^ωσι τάς συνδρομής αύτώ)·.

II 8ΑΤ0ΙΕ0Ι ΤΕ! ΪΕΛΕΚΕ! Εί.Ι ΤΟΤ Α?Ε2Ε.

Ό διάσημο; γάλλος κριτικό; JillCS Lcmaitre συνεχίζων την σειράν τών βεατριχών Εντυπώσεων 
του, έξέδοτο κατ’ αυτά; νέον αύτών τόμον εκ τοΰ δποίου άποσπώμεν χάριν τών αναγνωστών τής Φι,Ιο.Ιογιχης 

‘/Ιχοΐζ την εξής χαριεστάτην σελίδα :
Δέν δυνάμεθα νά έφεύρωμεν εί μή ό,τι διά τής αίσθήσεως καί πείρας άντελήφθζμεν καί 

έμάθομεν, άντιλαμβανόμεθα δέ καί μανθάνομεν μόνον ο,τι όπάρχει έν τζ, γή. Τό παλαιόν 

άξίωμα : ούδέν έν τφ νώ ο μή πρότερον έν τώ αίσθήσει : είναι λοιπόν ό τοίχος έκεϊνος τής 

φυλακής, οστις αιωνίως θά περιορίζγ τήν νόησίν μας.
Έάν δέν δυνάμεθα νκ φαντασθώμεν ούτε μίαν θέσιν ούτ’ Αρχιτεκτονικήν τινα μορφήν, 

ούτε ένδυμασίαν ήτις δέν εΐναι γήϊνος, τούτο προέρχεται έκ τού ότι εΐμεθ’ Ανίκανοι νά συλλά- 

βωμεν διά τής διανοίας άλλον κόσμον έκτος τοϋ ήμετέρου. Ό Κάμιλλος Φλαμμαριών, δ λυρικός 

άστρονόμος, δέν έ πέτυχε καί αύτός νά διεξαγάγη τοιοΰτον έγχείρζμα άν καί ύπεοανθρώπως 

έπελήφθζ άύτσϋ έν τή Ουρανία. Μάς δεικνύει ήλιον κυανούν, ήλιον πράσινον, ήλιον πορτοζαλ- 
λόχρουν Άλλα τά χρώματα ταϋτα τά βλέπουσιν οί ανθρώπινοι όφθαλμοί κατά τήν προβολήν 

τοΰ ηλιακού φάσματος, καί διά τών βεγγαλικών πυρών δυνάμεθα νά δζμιουργήσωμεν τοποθεσίας 
κυανάς,’πρασίνους, έρυθράς- άλλά τά χρώματα άτινα εύρίσκονται πέραν τοϋ ίόχρου Οά κα- 

τορθώση νά μάς τά άποκαλύψζ, ό Κ. Φλαμμαριών;
Οί κάτοικοι πλανήτου τίνος τόν όποιον περιγράφει έχουσι πτέρυγας ζαί δέν εχουσι μη- 

Ρ'-'λ-, είναι όμοιοι πρός μεγάλας Νύμφας καί άναδίδουσιν ιπτάμενοι ήδυτάτην μουσικήν, α Οί 

όφθαλμοί των εΐναι τελειότεροι τών κάλλίστων τηλεσκοπίων μας. Φρίσσει τό νευρικόν αύτών 

σύστημα κατά τήν διάβασιν κομήτου τινός καί Αντιλαμβάνονται ήλεκτρικώς πραγμάτων, 
άτινκ ούδέποτε θζ γνωρίσωμεν έπί τής γης. » Εκτός τούτου είναι « άνδρόγυνοι »· έκεΐ τά 

φυτά ούτε δένδρα είναι ούτε άνθη- τί είναι λοιπόν; άνυψούσιν εύθρυπτους καυλούς είς φαντα

στικά ύψη, και άποτερματίζοντα είς κύμβας όμοιας πρός λείρια. — Είς άλλον τινα πλανήτην 
οί κάτοικοι άντιλαμβάνονται τών φυσικοχημικών λειτουργιών, αϊτινες τελούνται είς τά έσώ- 
τατα τών σωμάτων αύτών. ’Αλλαχού δύνανται ν’ άνταλλάσσουν πρός άλλήλους τά σώματά 
των. Άλλου είναι πεπροικισμένοι καί δι’ «Εκτης αίσθήσεως», δυνάμει τής οποίας έξωτερι- 

κεύουσι την σκέψιν αύτών άνευ μεσολαβήσεως τού λόγου καί «δύνανται ν’ άναγινώσκωσιν έπί 
τίνος όργάνου, τό όποιον κατέχει περίπου τήν .θέσιν τού ήμετέρου μετώπου,»—’Αλλαχού έκδη- 

λοΰσι τά αισθήματα αύτών δια τού χρώματος τών σωμάτων των, δίκην πυγολαμπίδων τε

λειότατης κατασκευής· « τό ισχυρόν φύλον λάμπει διά φλογός έρυθράς κατά τό μάλλον ή 

ήττον διάπυρου, τό δ’ ώραϊον φύλον δια φλογός ύποκυάνου, ένίοτε ώχρας». 'Αλλαχού. ... 

άλλα ποιον τό μέγα Ενδιαφέρον όλων αύτών ;
“Ολα ταϋτα σημαίνουσι κεφαλαιωδώς οτι: ’Αλλού που τά δένδρα είναι κυανά ή ερυθρά, 

καί μεγαλύτερα τών ήμετέρων, άλλ’ έπί τέλους είναι δένδρα. Άλλου οί άνθρωποι έχουσι πτέ

ρυγας καθώς τά έντομα καί τά πτηνά ήμών αί αισθήσεις είναι λεπτότεροι ζ. ισχυρότεροι, 
άλλά καί αύταί άκόμζ είναι αισθήσεις όπως αί ίδικαί μας- ή Εκτη έκείνη αισθζ,σις, ήτες έγ- 

γράφει τζς σκέψεις έπί τοΰ μετώπου, μαρτυρεί μόνον παρ’ έκείνοις οιτινες γνωρίζουσι νά τάς 
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ά.ναγινώσζ.ωσιν, ϊκτατόν τινα άνάπτυςιν τή; όράσεω; ή τής άφής. Έν σύντομοι πάντα ταϋτα 
άλ.λαχοΰ είναι καλύτερα ή παρ’ ήμϊν, άλλά κατά βάθος είναι όμοια πρό; τζ ήμέτερζ.

Είναι όμως καί καλύτερα πράγματ.; αύτό τδ «καλύτερα», τό όποιον άορίστως διορώμεν, 
εϊμεθα Ικανοί νζ τδ άντιληφθώμεν; ό Sully l’rudhomme έξώζειλεν περιφανώς, όσον άφορά 
τδ κεφαλαίου τούτο, έν τώ ποιήματ. αύτοϋ «ή Εύτυχία», ποίημα όπερ αποπνέει τόσην βαθεΤαν 

μελαγχολίαν. Τό δνειρον τοϋ «καλυτέρου» συνέλαβεν τό καθ' εαυτόν καί ό Φλαμμαριών καί τό 
ένεθρόνισεν έπί τοΰ πλανήτου τοϋ "Αρεω;. Οί κάτοικοι αύτοϋ είναι σοφώτεροι ήμών δ'.εξερεύνη- 

σαν μεγαλύτερου μέρος τοϋ σύμπζντο;· κατόρθωσαν, έπί παραδείγματι, διά τής τηλεφωτο

γραφία; νζ εχωσι λεπτομερή άπεικάσματα τών συμβαινόντων εί; του; άλλου; πλανήτα; τοϋ 

ηλιακού συστήματος. Κατά τί είναι ευτυχέστεροι άφοϋ έν πάσα, περιπτώσει δέν ήδυνήθησαν νζ 

έφίκωνται τή; καθολικής γνώσεω; ;» ό Ρενάν ύπζρξεν εύτυχέστερο; τοϋ φιλοσόφου Κομφου- 

κίου, ή ό Φλαμμαριών τοΰ άστρονόμου Πτολεμαίου ;—Παρά τοϊς Άρείοις « ή φύσις φαίνεται 

ύπείκουσα τή σκέψει- ό άρχιτέκτων άνεγείρων οίζοδομ.ήν τινα, ή ό μηχανικός ό μεταβάλλων 

τήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους δέν προσκόπτει όπως ενταύθα εις ύλικζς δυσκολίας.» Δυστυχείς 

θνητοί, οιτινες άγνοοϋσι τάς δυσκολίας ! άγνοοϋσι «τζν όξεϊαν εφεσιν τοΰ πλουτισμού, τήν 

πολιτικήν φιλοδοξίαν καί τόν έρωτα» — άνθρωποι άξιολύπητοι, οίτινε; άγνοοϋσι τζ πάθη !— 

Παρ’ εκείνοι; τδ θήλυ φΰλον είναι ύπέρτερον τοΰ ετέρου, καί αί γυναίκες «κυβερνώσι καί διαρ- 
ρυθμίζουσι τόν κόσμον» — άξιοι οΐκτιρμοΰ, άληθώς, τοιοΰτοι άνδρες.

''Ολα ταϋτα τά φαντασιοκοπήματα ούδέν παρουσιάζουσι τό ύπεράνθρωπον, τείνοντα είτε 

νά. τελειοποιήσωσι, νοητώς τά. ανθρώπινα, είτε νά. θεωρήσωσι ταϋτα έκ τής αντιθέτου αύτών ο- 
ύεως. 'Οπωσδήποτε, έγώ δέν ευρίσκω καί τόσον Ουμήρ-η τήν άνθρωπότητα έκείν/,ν, ήτις σύγ- 

κειται άποκλειστικώ; έκ φιλοσόφων καί μελών της ’Ακαδημίας τών Έπιστ.μό.ν ή τοϋ Γρα
φείου τών καταμετρήσεων, Υμείς δέ;

Είναι τούλάχιστον ώραιότεροι ήμών οί κάτοικοι τοΰ Άρεως ;—είναι ελαφρότεροι- δέν τρώ- 
γουσι, έπειδή «αύτή ή περιέχουσα άτμόσφζιρα είναι θρεπτική»- έχουσι βραχίονας, κνήμας 

καί. . .. πτέρυγας—άλλ’ άφοϋ δέν τρώγουσι, στερούνται στομάχου κ’ έντοσθίων : λοιπόν δέν 
έχουσιν, ή σχεδόν δέν έχουσιν, ούτε κορμόν ούτε Οοιρακα. Καί έπειδή καί τδ μυϊκόν αύτών σύ

στημα πρέπει νζ είναι τελειότερου τοΰ ήμετέρου, ή μ.’ άλλου; λόγου;, άπλούστερον καί ή,ττονος 

έκτάσεως, άπομένουσιν ά.πλαΐ κεφαλαί έπί δύο πτερύγων καί μετά, τεσσάρων μακρών άσάρκων 

βραχιόνων τους φαντάζεσθε; σάς φαίνεται νά είναι καί πολύ νόστιμοι;

’Αναντίρρητο·; είναι ότι συνειθίσαμεν καί άνιάτως τάς ευτελείς καί βαρείας μορφάς τών 

έή.εεινών σωμάτων μας, αϊτινες περιβάλλουσιν, ώς ένδύματα, Οργανα στοιχειώδη καί χονδροει
δέστερα, καί οτι άνώτερός τι; τρόπο; ύπάρξεως Οά. περιεϊγεν είς άχρηστίαν αύτά. Διά τής 

παρόδου τασούτων αιώνων ζί μορφαί αύται προκαλοΰσι τον θαυμασμόν ημών ένεκα τής τελείας 

αύτών προσαρμογή; καί έπαρκείας προ; τδν τρόπον τοϋ βίου, δι’ όν προωρίσθημεν, άτελή βε
βαίως άλλά. καί τόν μόνον έπί τέλους, δν γινώσκομεν, καί ή προσαρμογή αύτη Οά είναι πάν

τοτε δι’ ημάς ή καλλονή.

Τδ βέβαιον είναι οτι συνδιάζοντε; τδν ήμέτερον Οργανισμόν πρός τδν οργανισμόν ζώων 

καί φυτών τινων, καί φανταζόμενοι τάς αισθήσεις καί ιδιότητας ήμών έφικνου.υ ένας τοΰ έσχα
του βαθμού τελειότητος, δυνάμεΟα νά συλλάβωμεν μορφάς ζώσας -ηττον ΰποκειμένας είς τάς 

άνάγκας τοϋ σώματος εΐ; τδ όποιον εύρισκόμεθα αιχμάλωτοι. ’ Αλλά τά.; ονειρευτά; ταύτας 
μορφάς δέν τάς άγαπώμεν, δέν τάς έπιΟυμώμεν. Κατά βάθος οί άνθρωποι, διά τών όποιων ή 

φαντασία μας κατοικίζει τού; άλλου; πλανήτα;, μά; όμοιάζουσι- άν οί κάτοικοι τών άλλων 
κόσμων διαφέρουν ούσιωδώς ήμών, δέν έχομεν ούτε δυνάμ.εθα νά έχωμεν τήν έλαχίστην έπιθυ- 

μίαν νά τού; γνωρίσωμεν. Καί έτι πλέον : δέν τούς φθονώμεν. Ούδέποτε είδος τι έφθόνησε τό 
σχήμα άλλου είδους. Ό φρΰνος εύρίσκει εαυτόν κάλλιστα όπως είναι. Καί έν τώ αύτώ εϊδει 

ούδέποτε άτομόν τι ά.ρκεΐ νζ μ ή είναι διεστρεβλωμίνον ή ατελέστατου έφθόνησε τό δέρμα 

άλλου άτόμου. Καί ή φυσική αύτη έκαστου δντος αύταρέσκεια τής ιδίας μορφή; καί ή εί; αύ

τήν έμμονή αύτοϋ αποτελεί θεμελιώδη συνθήκην τή; παγκοσμίου ζωή;. *Λν  τήν άνθρωπότητα 
έτάρασσεν πράγματι σοβαρώ; καί σπουδαίως ή ιδέα τή; καλλονής τών Άρείων, ούδεμία πλέον 

θά ύπολείπετο εύχαρίστησις τή; ζωή;. Ή βαθεΐα ημών άμεριυ.νησία έν σχε'σει πρδς τήν ύποτιθε- 

μένην ζωήν τών άλλων πλανητών, άποτελεΐ μέρος τοϋ ένστικτου τής συντηρήσει»; τής Γής μας.

Λ γ.

------------------------------------------------------

iTTTMg ΘΝΗΤΗ-.

— - -------

Τά φώτα ώχρίασαν- οί ξένοι πρό μικρού έγκατέλιπον τήν μυροβόλον αίθουσαν, άπα- 

στράπτουσαν έκ τοΰ πλούτου. Αλησμόνητο; έσπερίς. Πόσων ύπνου; θά έπεσκέπτοντο ώ; τρο
μακτικοί έφιάλται ή ώ; παρήγοροι άγγελοι, τά διάφορα τή; χορευτική; έσπερίδο; επεισόδια !

ΙΙόσαι σύζυγοι έποτίσθήσαν δηλητήριου! πόσοι σύζυγοι άύινθον ! πο'σαι χόρχι έμ.εθύσθη- 

σαν άπδ χαριτολογίας καί ένόμισαν ότι βλέπουν μίαν πτυχήν τοϋ σκοτεινού τοΰ μέλ/.οντο; 

πέπλου σαλευομέν/ν καί διανοίγουσαν ορίζοντα; εύτυχία; !
Αί χορευτικά·, εσπερίδες, όπου ή καλλονή βασιλεύει τήν άληθή καί θριαμβευτικήν αύτής 

βασιλείαν, αί δίδ’ουσαι θέμα εί; τού; άργού; κενολόγου; πλούσιον, πόσα κρύπτουσι σκοτεινά 

μυστήρια ύπό το ζστραπηβόλον περικάλυμμά των !
ΊΙ οικοδέσποινα, γυνή νέα καί ωραία, κρατεί μεταξύ τώ/ χειροκτ.οφο'ρων δακτύλων της 

τηλεγράφημα καί τό βλέπει μ.έ βλέμμα σκοτεινόν, άπηλπισμενον.
Αύτή λυπημένη! όλοι τήν έμ.ακάρισαν ήτο ή οικοδέσποινα τοΰ οίκου τούτου κάί εί; εν 

νεΰμά της προσέτρεξεν άθρόα όλζ ή περιλαμπή; τοΰ Πέρα κοινωνία. Τά βαλάντια τών συζύγων 

έτέθησαν είς τήν διάθεσιν τών ραπτριών καί τών ζοσμζματοπολών καί τδ χρήμα έκυκλοφόρησεν 

άφθονου. Αί έργατ.καί χεϊρες έτέθησαν εΐ; κίνησιν.
Εις εν νεύμα τζ;—« ώ; άλλο; Ζεύ; »—ή περικαλλή; αύτη Δέσποινα, συνεκίνησε ζαί 

έζλόνισε τό Πέρα ολόκληρον.
Ό σύζυγό; της, ό ωραιότερο; άνήρ τής έσπερίδο;, βηματίζει έντός τής αιθούσης, ήμι- 

ζλείων τούς δφθαλμούς, ώς νζ έπόθει νζ συγζρατ/,σν) διά τών μακρών βλεφαρίδων του, φεύ- 

γουσαν άνάμνησιν.
Ουδέ προσέχω·/ είς τήν σύζυγόν του. ή οποία έρμαιου έσχάτη; απελπισίας, τδν προσβλέ

πει μέ πικρίαν.
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ένδυμασίας τοϋ χοροϋ, τάς 

I δυστυχισμένη ή άδελφίτσα

Ό αδελφός του, νέος φαιδρός καί άμέριμ.νος, ατθρωποΓ. τοΰ παρόντος, όπως τόν άποκαλεΐ 
ό άδελφός του. ψιθυρίζων μεταξύ τών όδόντων υ.ί>Λ; τι καί έύρίσκων τζ,ν σιγήν παρατεινο- 

μένζ,ν, λέγει:

— Απόψε, ή άνεγνωρισμένζ, βασίλισσα εινε ή κ. Βέρβη, άλλ’ έγώ προτιμώ εκείνην τζ,ν 
ξανθούλαν τήν δροσεράν, χωρίς νά κρύψω ότι ή χάρις καί ή καλλονή τής άγαπζ,τής νύμφης 

μου πολύ πάρε τηρά,Ο ησαν, όπως πάντοτε.
Ή οικοδέσποινα ύψωσε τούς ώμου; της μέ άδιαφορίαν, ό οικοδεσπότης έρριψεν ίν βλέμμα 

ΰπερηφανον έπι τοϋ άδελ.φοϋ του και έβήμάτισε ταχύτερον.

Ό νέος εξακολούθησε τήν εύθυμον φλυαρίαν του, ή οπΆχ δέν έθέρμαινε τούς δύο άζ.ροα- 

τώς του, όπως δέν έθέρμαινε τήν άπε’ραντον αίθουσαν τό πϋρ τής εστίας.

Ειπεν όλίγα άκόμη ζαι άπεσύρθη.
Οί δύο σύζυγοι έμειναν μονοί.

Τότε ο σύζυγος έφάνη στενοχωρούμενος και ήθέλησε ν’ αποσυρθζ, κωφεύων εις τούς λυγμούς, 
οί όποιοι έξέσχιζον τό στήθος τής συζύγου του.

’Εκείνη ήγέρθζ,· τό τηλεγράφημα όιλίσθησεν έκ τών χείρον της έπί τοϋ τάπητος.
Έπλησίασε τόν σύζυγόν της τρέμουσα καιήγγισε τήν χεΐρά. του.

— Θέλεις τίποτε,, αγαπητή μου: ειπεν εκείνος, διαλόγου παγερας αδιαφορίας.
— Έροίζε, έχω νά σοϋ ζητήσω μίαν χάριν.

— Λέγε.. . .

— Μοϋ χρεωστεϊς άπόψε πολλά. ... Ύπό τάς διαφόρους 
όποιας μετάλλαξα, έκρυψα τήν ζ.ύπζ,ν, ή όποία μέ κατέτρωγε. Ί 

μου ! πώς ήγάπα τον σύζυγόν της ! πώς τόν ήγάπα ! ! .. .

Ήρχισε νά κλαίη. . ..
Ό σύζυγος άρχισε νά δειζ.νύη τήν άν.πομονζ,σίαν του.

— Έκείνζ, πρό ενός πτώματος συζύγου, τόν όποιον έλάτρευε καί ό όποιος τήν ύπερή- 

γάπα ! . . . Καί έγώ. . . . έγώ. . .. ύποδεχομένη χορεύτριας και χορευτάς μειδιώσα.
Ποία εινε ή δυστυχεστέρα ! Ύπέφερεν έκείνζ, πρό ενός πτώματος τά μαρτύρια, τά ανή

κουστα βασανιστήρια τής ζηλοτυπίας ; Έγώ. Ερρίκε, πονώ- υποφέρω. ... το έβλεπα ολοφά

νερα· τζ,ν αγαπάς αύτήν τήν γυναίκα.. . . τζ,ν αγαπάς τόσω πολύ. . . . ώστε δέν ευρίσκεις, έκ 

τής μέθης τοϋ έρωτος, ο οποίος σέ παρασύρει, τήν δύναμιν νά κρύψζς τάς έντυπώσεις σου. Τήν 
άγαπάς, όπως με ήγαπας. Τό έβλεπα. Τά θυμιάματα, τά όποια έζαίοντο διά τήν καλλονήν 
της, ίδικάν σου φιλοτιμίαν έκολάκευον. Ό σύζυγός τζ,ς δέν έβλεπε τίποτε· ήτο τόσω εύτυχής 

πλησίον τζ,ς ίδικής του φίλης· άλλά τό ίδικόν μου βλέμμα, σέ παρηκολούθει έπίμονον, πιστόν, 

άγρυπνον. Τήν ζηλεύεις, όπως σέ ζηλεύω ύποφέρεις καί σύ τά ’.δικά μου μαρτύρια. . . . Δέν έχεις 
άδικον νά τήν ζηλεύζ,ς. . . .

Ό Ερρίκος όπισΟοχώρζ.σεν ολίγα βήματα καί σκυθρωπός, έψιθύρισε μέ χείλη ύποτρέμοντα.

— Αύτό είχες νά μοϋ πής ;

— Όχι, ειπεν έκείνζ, ριπτομένη έπί έδρας καί κλαίουσα.
— Λοιπόν;

— Θέλω νά μ’ έπιτρέψ-ζ,ς νά ύπάγω πλ.ν,σίον τής αδελφής μου. ...
— Πήγαινε.. . .I

— Νά κλαύσωμεν ή μία διά τον νεκρόν σύζυγόν της καί ή άλλη διά τόν ζώντα.· θέλω 

νά καταλάβω ποία ύποφέρει περισσότερον.
— Λϋριον άναχωρεϊς, άν θελης, είπε, καί άπεσύρθη χωρίς νά διαμαρτυρηθ/j.

Έκείνζ, έκλαυσε πικρώς.
• »

*
τόν μυθώδη ένθουσιωδώς καί οί άναγνώσται έμ.α- 

τον διωργάνωσε. θ’ άφήση εποχήν διά τζ,ν πρω- 
Λί εφημερίδες ώμίλζ,σαν διά τόν χορόν 

κάρισαν τήν ευτυχή θνητήν, ή "όποία

τεύουσάν μας.

ΑΛΕ3ΛΧΑΡΑ IIΑΠΛΑΟΠΟΓΑΟΤ

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΥ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ARDEL (Συνέχ. σελ. 122 ζ.έ.)

— Έδιαβάσετε αύτό τό άρθρον:. . . Ή άστυνομία καταδιώκει έκείνους πού γράφουν 

βιβλία άνήθικα, καί αφήνει ανενόχλητους είς τό έργον των έκείνους πού αγωνίζονται νά έκρι- 

ζώσουν άπό τήν καρδίαν τών συμπολιτών των κάθε πίστιν, κάθε ελπίδα, κάθε πλάσμα τής 

φαντασίας. Μ’αύτο είναι άνόητον. . . τί λέγω; κακούργημα- ναί, κακούργημα- οί τοιοϋτοι 

συγγραφείς αξίζουν νά κρεμασθοϋν !
Έγνώριζα τό άρθρον περί τοΰ όποιου έπρόκειτο· είναι λεπτόν, πικρόν, καί άπατηλόν μέ 

τήν όξεϊαν άλλά ζαί φειδωλήν του είρωνίαν, καί πραγματ.κώς παρουσιάζει μέ τόν δζκτ.κώτερον 
τρόπον τό μάταιον ζαί κοϋφον παντός ό,τι είναι ανθρώπινον. Άλλά μπορώ νά καταδικάσω 

τά γραφομενά -.ου; δέν έγραψα κ’ έγώ όμοια κι’ άπαράλλακτα. άν καί ύπ’ άλλην μορφήν, καί 

μέ τό ίδιον συμπέρασμα, τήν τελείαν δηλ. Απελπισίαν;
— Σάς βεβαιώνω λαμπρόν επάγγελμα τό δικό σας. τών ψυχολόγών, είναι τό συμ.πέρα- 

σμα. τής Κας de Gl’OUvillc, μέ τό αύτό πάντοτε παρωργισμένον ύφος. Καί πέτα μακράν τζ,ς 
άδιαφόρως τό περιοδικόν πού έδιάβαζε· έπειτα, ένώ μ.έ κοίταζε μέ κακιωμένα μάτια μοϋ λέγει:

— Ξέρετε πώς εϊσθε φοβερά ένοχος αύτήν τήν στιγμήν, σεις, ό Ροβέρτος Νωρζ.ς ; είσθε 

υπεύθυνος Λά τό ναυάγιον τών άρραβώνων τοϋ ’Ερρίκου Διγπάϋ μέ τή μικρή μουάπλούσματα

Αίλιαν.
ΙΙρός τί εκείνη ή εσωτερική

• ήρώτων μεγαλοφώνως :
— Ποία παράδοξος μομφή !

— Πώς; κ’ έρωτάτε πώς

ανατριχίλα ή όποία μοϋ έπέρασεν όλο τό σώμα έξαφνα, ένώ

Μοϋ επιτρέπετε, προσφιλής κυρία, νά σάς έρωτήσω, πώς αύτό ; 

κατορθώσετε νά έπιτύχετε ένα τόσον εύτυχές αποτέλεσμα ; 
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άπλούστατα, επειδή μ.έ τήν δόξαν σας μέ τήν διασζμότητά. σας, χάρις εις τό παντοτεινόν 
ενδιαφέρον πού έδείχνετε δια τήν μ’ιςς Λίλιαν, έπεσκιάσετε ολω; διόλου τον δυστυχισμένον τόν 

Διγπάΰ. . . Ό κακόμοιρος δέν είχε πλέον δυνάμεις ν’ άνταγωνισθη μαζί σας καϊ μάλιστα ενώ
πιον όφθαλμών γυναικό; τόσον Ανεπτυγμένης όπως ή Λίλιαν καί όμως τής ήτον άφοσιωμένος 

όλοψύχως ... και Οά τήν έκαμνεν εύτυχή, όσον ήτο δυνατόν . .. ήτο δ καλύτερος άνθρωπος 

καϊ τόρα Απελπισμένος!
Έβιάσθην νά κάμω μίαν έξήγησιν τοϋ πράγματος σχεδόν Ανυπόμονον.

— Μή λυπεΐσθε κατ’ αύτόν τόν τρόπον τήν Αποτυχίαν τοΰ σχεδιαζόμενου συνοικεσίου. .. 
ό ’Ερρίκος Διγπάΰ ύπό πνευματικήν έποψιν ήτο σωστό μηδενικό- δέν θ’ Αργούσε νά. φανη Ανού

σιος, Ανυπόφορος είς τήν μίςς Λίλιαν χάρις είς τόν καλήν του φύσιν θά παρηγορηθη γρήγορα, 
σάς τό βεβαιώνω.

— Θά. παρηγορηθη, χωρίς άλλο- και δίχως μάλιστα νά βγάλγ, (όπως θά έκάνετε στή 
θε'σι του) κανένα βιβλίο, 2 φρ. 75, νά διεκτραγωδώ τά ερωτικά του πάθη. Βέβαια δέν ήτανε 

ξεφτέρι... σ’ αύ-.ό συμφωνώ μαζί σας, άλλα πιθανώτατα θά ήρκεϊτο μ’ αύτόν άν δέν έρχού- 

σασθε νά έπεμβήτε χωρίς νά τό θέλετε, τ’ όμολογώ κι’ αύτό, διότι βέβαια δέν εϊχετε καμμίαν 

άλλην πρόθεσιν παρά μόνον τήν εύχαρίστησίν σας ώς ψυχολόγου. ’Αγαπητέ μ.ου διδάσκαλε, 

σείς καί οί όμοιοί σας εϊσθε άπλούστατα ψυχο . . . κλέφτες. . . Ξέρετε τόρα τί σάς μένει μόνον 
νά. κάμ.ετε; νά νυμφευθήτε τήν Λίλιαν.

Νά νυμφευθώ τήν Λίλιαν Evons! Έκοίταζα καλά καλά τζ,ν Καν de Grouville, ενώ 
κατακλυσμός αιφνίδιων σκέψεων έτάραζε τόν νοϋν μου, καϊ ήμουν έτοιμος ν’ Αναιρέσω τούς 

λόγους της. ’Αλλά θά ϋπέθετέ τις ότι έπερίμε-.εν Ακριβώς διά νά. μοϋ ρίψη, τούς λόγους αύτούς 

τήν στιγμήν πού ητο άδύν-,τον νά τούς συζητήσωμεν, επειδή είσήρχοντο τότε έπισκέπται. 

Έπερίμενα μερικήν ώραν μέ τήν ελπίδα ότι θά ευρισκα κατόπιν εύκαιρίαν νά τήν εξετάσω περί 

τοΰ έλατ-ζρίου τό όποιον τήν ωθεί νά μοΰ μιλήσγ κατ’ αύτόν τόν τρόπον Αλλ’ ενόησα ότι έπε- 

θύμουν πράγμ’ Αδύνατον. Καϊ έπειτα δέν θά τής έκανεν έντύπωσιν ή σπουδαιότης τήν όποιαν 
θ’ Απέδιδον είς λέξιν τυχαίως ίσως ριφθεϊσαν Από στόμα τό όποιον τόσα καί τόσα λέγει άσκόπως;

Έπιστρέφων εί; το ξενοδοχεΐον παρετήρησα τζ,ν μάς Λίλιαν ύπό τήν σκιάδα τοΰ ανδή
ρου, μ’ ένα βιβλίον άνοικτόν έπϊ τών γονάτων της, ένώ τά. δάκτυλά τη; έμάδουν, μέ ΰφο; Αφγ,- 

ρημ,ένον, τά’πέταλα άνθους τίνος καϊ τό βλέμμα της έχάνετο Απλανές πρός τό μέρος τή; λί
μνης. Εί; τόν ήχον τών βημάτων μου, έγύρισα τήν κεφαλήν κα’ι συνάντησα το βαθύ τη; βλέμμα, 

τό όποιον έφώτισεν αιφνίδια λάμψις, ένώ έπί τών χειλέων της έπήνθισε το γοητευτικώτερον 
μειδίαμα χαιρετισμού δι’ έμέ. . . Τότε, Αποτόμως μοΰ έπέρασ’ Από τόν νοΰν ή ιδέα φλογερά, ώς 

νά. μ’ έγγιζεν φωτιά, οτι έπρεπε νά πάγω νά πιάσω τά μικρά εκείνα χέρια μέσα στά δικά μου 

καϊ νά φανερώσω εί; τήν νεαρά.ν κόρην τϊ είμποροϋσε νά είναι δι’ έμένα. . .
“Ενα; άλλος, ό όποιο; δέν θά ήτο ψυχολόγο;, δέν θά είμ.ποροΰσε βέβαια είς τήν θέσιν μ.ου 

ν’ Αντισταθή εί; τήν σφοδράν έκείνην ώθησιν ή όποία πιθανόν νά τόν ώδήγει, καϊ διά. τής 

βίας, εί; τήν εύτυχίαν. . . Έγώ δέν είμ.πορούσα νά τό κάμω. Έχαιρέτησα Απλώς τήν μϊςς 

Λίλιαν κ’ έπέρασα.Γ 

επανέρχεται πάτοτε ένοχλητική, καϊ—διατϊ νά τό κρύψω, —Ανιαρά όπω; τά γλυκύτατα 

εκείνα άλλ’ Απραγματοποίητα όνειρα ;
Καϊ όμως. .. ό’χι, δέν δύναμαι νά εϊπω οτι τό δυνατόν τοΰ πράγματος, πού τόσον έξα- 

φνικά έρρίφθη είς τό μέσον, είναι 8λως διόλου κάτι τι δι’ έμέ : μόνος ένα; Απροσδόκητος λόγος 

τοϋ έδωκε σάρκα’ εις τ’ Αποκρυφώτερα όμως βάθη τή; ψυχής μου ειχεν ήδη γεννηθή καϊ ύφί- 

στατο νεφελώδε; καϊ Αόριστον.
Έχω 0μ.ω; τό δικαίωμα, ό πωρωμένος έγώ, δ Απογοητευμένος, έγώ τοΰ όποίου είναι ή 

ψυχή ϊως θανάτου περίλυπο; καϊ άπηυδισμ.ένη, νά θέλω νά κάμω κτήμά μου αύτό τό πλάσμα 

τό όποιον δλόκληρον Αποπνέει τόν πόθον καϊ τήν χαράν τής ζωής; Καί θά ήμην άρα γε ικα

νό; νά διακρίνω μήπως καϊ αύτήν άκόμη τήν ώραν μ’ έλκει πρός αύτήν ή συνήθεια μόνον 
τής τέχνης μ.ου έπειδή Ακριβώς είναι Αποκάλυψες δι’ έμέ ή κόρη αύτή ; θά είναι Αρκετά δυ

νατή ώστε νζ μ.έ κάμη νά λησμονήσφ τήν άσπλαχνου περιέργειαν τοΰ ψυχολόγου ; Ώμίλησα 
πολύ καταφρονητικώ; περί τοΰ Ερρίκου Διγπάΰ’ ίσως όμ.ω; θζ ήτο χιλιάδες φορές εύτυχε- 

στέρα μαζί του παρά μ.’ έμέ καϊ άν ακόμη τής αφιέρωνε ό,τι καλόν μοΰ έχει ύπολειφθή. . .

Πρό μιά; ώρα; ήδη έκάθητο, όπως συχνά τά βράδυα, εί; τό πιάνο, εί; τό μικρό σαλόνι 
τής λαίδυ Evans, όπου δέν είχα τ-ήν έλευθερίαν νά τ-ήν παρακολουθήσω έπειδή έπϊ τέλους 

τής ήμουν 8λως διόλου ξένος’ καί διατρέχων τόν μακρόν διάδρομον πού είναι κάτω άπό τά πα

ράθυρά της τήν ήκουον ώθούμ.ενος Από άκατάσχετον πόθον νά μεταβώ νά τήν συναντήσω. Καί 

ή ώραία της φωνή έφθανε παθητική είς τά ώτα μου μέ άμίμητον γλυκύτητα καϊ έκφρασιν.
Ένεκ’ αρα γε τοΰ γοήτρου τό όποιον έξήσκει έπ’ έμοΰ, Αναγεννώνται πάλιν έξαφνικά τά 

παλαίά μ.ου όνειροπολήματα τής οικογενειακής εύτυχίας, τοιαύτα οπω; τά έπλαττον πρό δέκα 

όλοκλήρων έτών, όταν ήλπιζα καϊ έγώ νά έχω τον θησαυρόν έκεΐνον τών ταπεινοτέρων θνητών, 
μίαν οίκογενιακήν εστίαν, όταν ήγάπων το’σον Α.νοήτω; τήν Ισαβέλλαν ; Καϊ σκέπτομαι οτι 
Οά είναι εύτυχία αιθέριο; ν’ Αρχίσω νέον βίον, πλησίον τοΰ παιδιού τούτου μεταβληΟέντος είς 

γυναίκα, νέαν υπαρξιν τής όποία; θά είναι αύτη ή ψυχή· ν’ Αφοσιωθώ ολόκληρο; είς αύτήν 
νά ζώ εϊ; Ατμόσφαιραν τρυφερότητας- νά λησμονώ παρά τό πλευρόν τη; τά; πυρετώδεις, τά; 
χαμένα;, τάς κακάς ώρας τοΰ παρελθόντος, καϊ να μ-.ταβληθώ έξ ολοκλήρου διά νά ταιριάζω 

καλύτερα μ’ αύτήν. . .
Αύτά έσκεπτόμην. . . καϊ μόνον δέν ήξευρα άν δέν έδέχετο τήν αιτησίν μου όπως καί τοϋ 

Διγπάΰ, μονάχα μ.’ tv μειδίαμα έπιείκείας δια τήν τρέλαν μου, πού μ’ έκαμε νά ελπίσω, έστω 

καϊ έπϊ μικρόν, τοιαύτην εύτυχίαν. ..
Είς μόνος λόγος ήρκεσε : «έξ αιτίας σας Απέρριψε τήν αϊτησιν τοΰ ’Ερρίκου Διγπάΰ» όπως 

μέ καταλάβη δ πειρασμός, οξύς καϊ έπίμονος, νζ ζητώ ν’ Α.ναγνώσω είς τούς δφθαλμούς της, 

τούς κυανού; τη; δφθαλμού;, τού; όποίου; δέν Αποστρέφει άπό τού; ίδικού; μου, καϊ ν’ άνακα- 
λύψω μέσα των τό μυστικόν τών σκέψεων τη;, νά μάθω άν δέν τή; είμαι άπλούστατα Αδιά

φορο; μέ τόν όποιον μόνον άρέσκεται νά όμιλη. Διά τή; παρατηρήσεω; θά κατορθώσω βέβαια 

ν’ Ανατάμω τήν ψυχολογικήν τη; κατάστκσιν Αλλά δέν θέλω νά είμαι κατά τήν ιδέαν τη;, 

ψυχοκλέφτης.. .

Διατϊ ή Κα de Grouville μοϋ έρριψεν τόσον Αποτόμ.ως είς τήν ψυχήν μου αύτήν τήν 
σκέψιν τήν όποιαν ποτέ δέν θά έτολ.μοΰσα ό ίδιος νά διατυπώσω, καϊ ή όποία άπό το'τε μοϋ

(Έπεται συνέχεια)
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Α Ν ^Λ.Ε ΚΈΑ

Η ΓΜΤΟΠΟΛΙΣ ΕΝ ΣΟΥΗΔΙΑ
Διδασκαλία αύτής κα·, εργασία.

Ή Γαλακτοπώλες κόρη έν Σουηδία είναι εμπειρό
τατη εν τή τέχνη αύτής. Δύναται νά μεταχειρίζηται 
άμφότερα, τήν τε κεφαλήν και τζς χεϊρας, καί είναι 
κάλλιστα έξησκημένη είς όλους τ>ύς τρόπους τοΰ επαγ
γέλματος αύτής. ’Εργάζεται και ή εργασία αύτζ,ς 
έχει βάσιν τήν επιστήμην έχει πάντοτε παρ’εζυτή 
ουρολόγων πλάστιγγα κα'ι θερμόμετρου κα'ι γνωρίζει 
ακριβέστατα ’τίνι τρόπω-νά παζίλλη τήν μέθοδον αυ
τής άναλόγως τής εζάστοτε ατμοσφαιρική; μεταβολής. 
Δύναται νά δοκιμάζη τήν παχύτητα, αραιότητα τοϋ 
γάλακτος διά γαλαζτομέτρου, νζ έξάγη αφρόγαλα 
(καϊμάκι) . διά πάγου, γνωρίζει άπειρα τεχνάσματα 
πρός καθαρισμόν· κα'ι αισθάνεται ζωηρότατα τήν 
σπουδαιότητα τής αρωματικής τοϋ βουτύρου οσμής. 
Είναι πράγματι λίαν πεπειραμένη έργάτις, έργάτις 
άνατραφεΐσα μετά πλείστης όση; φροντίδος καί τίνος 
δαπάνης πρδς τδ επάγγελμα αυτής. Φυσικώς άρα τδ 
βούτυρον, όπερ αυτή παράγει είναι πάντοτε άρίστης 
ποιότητος διότι, ε’ν τή κατασκευή αύτοϋ τδ παν γίνε
ται κατά ηανόνα τδ δε στοιχείου τής τύχης ήτα τδ 
εκ τύχης συμβαΐνον — σπουδαιότατος παρ’ ήμϊν πα
ράγων — είναι παντελώς άγνωστον- γινώσκει δηλαδή 
ε’κ των προτέρων τδ αποτέλεσμα τή; εργασίας τών 
χειρών αύτής. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ τελευταίου 
καύσων.ς πολλοί άγγλ*κ  χωρικοί υπέστησαν σπου
δαίας ζημίας μή δυνηθε’ντες νά πωλήσωσι τδ βούτυρον 
αύτών. Τδ βούτυρον αύτών - δεν ήδύνατο νά χρησί
μευα-^· καί ουδόλως θαυμαστόν, διότι ώς έπί τό πλεϊ- 
στον ζατεσκευάσθη ύπό γαλαζτοπωλίδων ούχί επιστη
μόνων, αι'τινες έκ.τελοΰσι τδ έργου αύτών πάντοτε 
κατά τον αύτδν τρόπον είτε όταν τδ θερμόμετρου εύρί- 
σκεται έν τώ μηδενί ή είς τόν ένενήκοντζ βαθμόν. 
Έν Σουηδία ή παίδευσες τών γζλακ.τοπωλίδων έξα- 
σκεΤται ΰπδ τήν άμεσον έπιτήρησιν τοΰ κράτους. Ού
δέποτε ύπάρχουσιν όλιγώτερα τών 52 κορασίων, ά'τινα 
τακτικότατα εκπαιδεύονται τή κοινή δαπάνη πρδς 
γαλακτοποιίαν. Έκ τούτων 40 είσάγονται παρά'τής 
κυβερνήσεω; ώς τρόφιμοι εσωτερικαί εις σταβμοίη γα- 
λακτοποιΐάς, τά δε λοιπά διατηρούνται ώς έλεύθεραι 
μαθήτριαι είς σχολεία τής γαλακτοποιΐας. Σταθμός 
τοΰ γαλακτοποιείου είναι απλώς μεγα ιδιωτικόν ή εται

ρικόν γαλακτοπωλείου, ό'περ είναι διοργανωμένον συ- 
νωοά ταΐς υποδείςεσι ειδικού τμήματος τοΰ υπουργείου 
τής Γεωργίας, καί εργάζεται ύπό επίσημον έπιθεώρη- 
σιν. Ό διευθυντής έκαστου σταθμοΰ αναλαμβάνει νά 
παράσχη τροφήν,κατοικίαν καί διδασκαλίαν έν τή γα- 

, λακτοποιίχ δι’ ώρισμένον αριθμόν κορασίων αντί τού
των δ'ε λαμβάνει παρά τοϋ κράτους αμοιβήν 2 1 λιρών 
στερλινών κατ’ έτος δι’ έκαστον κοράσιον. "Εκαστος 
σταθμός γαλακτοποιείου διατελεϊ ύπό τήν έπιτήρησιν 
τοπικής έπιτροπής, ή; μελ.η έπιτηροΰσι τά κοράσια 
τζΰτζ, προσέχουσιν ί’ναήέν τώ σταθμώ μεταχείρησι; 
ζαί διαμονή αύτών είναι καλή, καί εΐδοποιώσι το 
Γεωργικ'ν Γραφεϊον, ε” τι ελάττωμα τυχ'ν άνακαλύ- 
ψωσίν έν τή καθόλου διατάξει. Έπίσης δ’ επιθεωρη
τής τής Κυβερνήσεώς επισκέπτεται ενίοτε τ' γαλα
κτοπωλείου ίνα ΐοη τδν τρόπον τής διδασκαλίας τών 
μαθητριών. ’Επιμένει ινα οεικνύωνται αύτοΐς αί νεό
τερα·. καί μάλλον επιστημονικά': μέθοδοι τοΰ έργάζεσθαι. 
καί έπασχυλεΐ αύτός είς τ'ν τρόπον τής χρήσεως τών 
καλλίστων μηχανών. Έάν δ’ ουτος δέν εύχαριστηθή 
έκ τής διοιζήσεως τοΰ στάθμου ή τής έν αύτώ διδα
σκαλίας αποσύρει πάραυτα τά κοράσια.

"Οπως γένηται δεκτή εις σταθμόν γαλακτοπωλείου 
κόρη τις δέον νά έχη συαπεπληρωμένον τδ είκοσόν έτος, 
νά είναι ίσχυρϊς κράσεως ζαί καλοΰ χαρακτήρος. 
Πρέπει νά δύναται ν’ άναγινώσζη ζαί νά γράφη, νά 
γνωρίζη δε τούλάχιστον τάς τέσσαρας αριθμητικά; 
πράξεις ζαίτά δεκαδικά κλάσματα. Πρέπει έπίσης νά 
ήναι επιτήδεια εΐ; τδ άμέλγειν καί πρέπει νά προπα- 
ρασκευασθή ‘ίνα οιέλθη ολόκληρον τήν σειράν τής 
διδασκαλίας, δήλα δή ίνα μένη έν τώ σταθμώ έπί 3ύο 
έτη- κατά τό διάστημα τοϋτο άφ’ ου βεβαίως πρώτον 
γένηται δεκτή, λαμβάνει κατοικίαν καί τροφήν έλευ- 
θέρας πρός τούτοι; δέ 2 λίρ. καί 15 σελίνια έτησίως 
δι’ ενδύματα. Κατέχει θέσιν υπηρέτριας, δέν ένασχο- 
λεΐται όμως εις τδ άμέλγειν ή εις κανέν είδος εργασίας 
άλλά μόνον εί; τήν γαλακτοποιίαν. Έάν ή καθόλου 
διαγωγή αύτής καί ό τρόπος άπαρέσζη απομακρύνεται 
τής τε διδασκαλίας καί τής σχολής άλλά τοϋτο πάν
τοτε τή συγκαταθέσε· τής εγχωρίου έπιτροπής καί 
τών έπιθεωρητών. Πρός τή πρακτική παιδεύσει, ήν 
τά κοράσια λαμβάνουσι παρά τοΰ οιευθυντοΰ, διδάσκον
ται καί ιδιαίτερα μαθήματα παρά διδασκάλων στελ- 
λομένων έκ μέρους τοΰ Γεωργικού Γραφείου άπδ στάθ
μου εΐ; σταθμόν.

Έν τοϊς εξής ευρηται δ κατάλογος τών μαθημάτων 
άτινζ διδάσκονται τά κοράσια έν τώ σταθμώ κατά τδ 

πρώτον έτος. Ταϋτα είναι «γενική έπιθεώρησις τών 
διατάξεων τοΰ γαλακτοπωλείου καί πάντων τών είς 
αύτό άνηκόντων καθαρά διατήρησις τοΰ γαλακτοπω
λείου καί όλων τών προσαρτημάτων αύτιΰ· φροντίς 
περί τής μηχανής, άμα δε καί έξις περί τήν άπο- 
σύνθεσιν ζαί άνασύνθεσιν αύτής-"σκευασία τοΰ γά
λακτος δία πάγου- σκευασία άλμυροΰ βουτύρου 
τοιαύτη; ποιότητος, οια είναι κατάλληλος πρδς εξα
γωγήν, καί τυροΰ έκ γάλακτος έξαφμσθέντο;- ζράτη- 
σις καί διαχείρησις τών λογαριασμών κατά τήν έν τώ 
γαλακτοπσ.είφ επικρατούσαν μέθοδον· κλπ. Κατά δε 
τό δεύτερον έτος ή διδασκαλία περιλαμβάνει. — «Τήν 
κατασκευήν τυροΰ έξ ολοκλήρου ή καί κατά το ήμισυ 
έκ γάλακτος — τουτεστι άφαιρεθέντο; τοΰ ήμίσεως 
άφρογάλακτο; — καί τήν κατασκευήν βουτύρου. Κτή- 
σιν εύχερείας του κρίνειν τήν ποιότητα ήτά χαρακτη
ριστικά τοΰ γάλακτος ή άλλης οϊασδήποτε παραγω
γής τοΰ γαλακτοπωλείου ώς πρδς τήν γεΰσιν τήν θεω
ρίαν κλπ. Κράτησιν άπλών λογαριασμών κατά τήν 
παρά τοΰ Γεωργικού Γραφείου προδιαγεγραμένην δια- 
τυπωσιν, καί συλλογήν σημειώσεων περί κατασκευή} 
βουτύρου καί τυροΰ κατά τάς τή μαθήτρια διδασκο- 
μένζς μεθόδους· κλπ. Τζ σχολεία συνδέονται μετά 
μεγάλων γαλακτοπωλείων οί δε διευθυντζί τών γα
λακτοπωλείων τούτων, οίτνες είναι καί έπιτηρηταί 
τών σχολείων θεωρούνται δπεύθυνοι εις τδ Γραφεϊον 
τής Γεωργίας διά τήν τελευταίζν παίδευσιν τών κορα
σίων είς όλα τά είδη τής γαλακτοποιΐας. Πρδς ταΐς 
μαθητρίαις, αίτνες λαμβάνονται δωρεάν, έκαστη 
σχολή έχει καί μεγάλον άριθμδν μαθητριών έπί διδά- 
κτροις διότι πολλοί τών γεωργών στέλλουσι τάς θυγα
τέρας αύτών έκεΐ πρός τεχνικήν παίδευσιν όταν αυται 
περάνωσι τάς σπουδάς αύτών έν τοϊς τακτικοί; σχο- 
λείοις. Πρδς τούτοις άπασαι αί επιτόπιοι γεωργιζζί 
έταιρεΤαι, ών ύπάρχουσιν 26 έν Σουηδία ένδιαφέρον- 
ται έν τή τεχνική άγωγή τών γαλακτοπώλ-ίοων. ΤΙ 
Εταιρία Oslcrgotland /. πληρώνει τήν δαπά
νην εξ κορασίων πρός διδασκαλίαν τής κατασκευή; τοΰ 
βουτύρου έπί επιστημονικών βάσεων. "Ετι δέ, πλη
ρώνει τήν δαπάνην περιερχο;χένου συμβούλου τής γζ- 
λακτοποιΐας ού έργον είναι, νά παρέχη βοήθειαν εις 
τά κοράσια μετά τήν άπό τΰ,ς σχολής αποχώρηση 
αύτών, διατηρών αύτά ενήμερα τών μάλλον δεοοκι- 
μασμένων μεθόδων τοΰ έργάζεσθαι. Τοιουτοτρόπως ή 
χώρα έχει πεπζιδευμένας τελειόφοιτου; μετά ενδεικτι
κών, καί μεμορφωμένα; έν γένει γαλακτοπώλιδας, 
άκόμη οε καί εί; μικρά; έπαύλεις ή κατασκευή τοΰ 
βουτύρου είναι εί; τά; χεϊίας έργατίδων έξ έπαγγέλ- 
ματος, Τό φυσικόν αποτέλεσμα τή; διζτάξεω; ταύτη; 

είναι ότι κατά τά τελευταία δύο έτη τδ Σουηδικόν 
βούτυρον όλονέν έβελτιοϋτο, κατά τήν ποιότητα νϋν 
δέ δύναται ν’ άμΰλάται πρό; τό άγγλικ'ν έν αύταϊς 
ταΐς ά-,γλικαϊ; άγοραϊς. Τδ Σουηδικόν βούτυρον εί
ναι καί καλλίτερου καί ευθυνότερον ή τδ ’Αγγλικόν, τδ 
δέ σπουδαιότερου διατηρεί τήν γεΰσιν καί τήν πήξιν 
αύτοϋ ευσταθή περισσότερον χρόνον ή τό’Αγγλικόν. ΤΙ 
υπεροχή αύτη έν τή ποιότητι τοΰ βουτύρου, όπερ ή 
Σουηδία εξάγει είναι τοσούτω μαλ,λον άξιοσημείωτο; 
καθότι ή χώρα αύτη δέν είναι χώρα βοσκής ούτε ύπό 
τήν έπνάιν τοΰ κλίματος ούτε ύπό τήν έπ-,-iiv τοΰ 
έδάφου; αύτής. Έν τοϊς ορεινοί; τόποι; τή; χώρα; 
οϋδόλω; ύπάρχουσι βοσκαί ώ; έκ τούτου αί αγελάδες 
δέον νά περιορίζωνται εί; σταύλου; σχεδόν καθ’ όλον 
τό έτο;. Καί έν ταΐς πεδιάσι δ’ αύταϊς, μόνον έπί 
εννέα μήνας δυνατ'ν νζ μένωσιν αί αγελάδες ώς έκ 
τής δριμύτητο; τοΰ κλίματος. Τούτο κατά συνέπειαν 
υποβάλλει εϊ; βαρεϊαν δαπάνην τούς γεωργού; κα ι 
κτηνοτρόφρυς, άτε τής έν τώ σταύλω διατροφής ούσης 
δαπανηρ-7; έν Σουηδία, ένθα ή προμήθεια τής τών 
ζώων τροφής είναι περιωρισμένη. Καί όμω; τδ βού
τυρον παράγεται εκεί δι’ όλιγωτέρων έςόδων ή έν ’Αγ
γλία, τούθ’ ό’περ τρανότατα άποδεικνύει τό ορθόν τή; 
διοργανώσεω; τών γαλακτοποιείων έπί έπιστη[χονικών 
βάσεων.

(Έκ τοΰ Άγγλικοΰ.).

EPMtONH. Λ.ΑΖΑ.ΡΙΔΟΥ.

ΤΙ φωτογραφία τών χρωμάτων ήυέρα τή ήμερα 
νέα; προσκτϊται κατακτήσεις. Συνεχίζων τά περι
σπούδαστα αυτοΰ πιεράματα, ό γάλλος καθηγητής κ. 
G. Lippman κατώρθωσε νά παρουσίαση εΐ; τήν 
«Γαλλικήν εταιρίαν τή: φυσικής»έσχάτω; τάς τελευ
ταία; φωτογραφίας, τάς όποιας έπέτυχον διά ταΰ συ
στήματος του’ οί κύριοι LuiuiiVre. Έκτ'ς τών Οαυ- 
μασίως επιτυχών τοποθεσιών, παρουσίασε·/, επίσης τά; 
πρώτα; φυσικώς χρωματισμένας φωτογραφίας άνθρώ- 
πων, δηλ. τά; εικόνας μιας νεάνιδος, ένδ; -αξιωματι
κόν, τοΰ οποίου τά σήματα άναπαρίστανται μέ ίλην 
τήν μεταλλικήν των λάμώιν, καί έ/ος χημικού περι- 
στοιχου;αένου άπδ φιάλα; πλήρεις διαλύσεων διαφόρων 
χρωμάτων άριστα έπίσης διακρινομένων μέ όλα; τάς 
λεπτεπίλεπτους χρωματικά; διαφοράς. Έπί τών δια
φόρων τούτων πλακών τά χρώματα τής σα;κ ς απο
δίδονται μέ μεγάλην ακρίβειαν καί γλυκότητα καθώς 
καί αί διακυμάνσεις τοΰ φωτδ; μέ ό'λην των τήν ζωη
ρότητα, τόν πλούτον καί τήν άκρίβειαν.

Τά αποτελέσματα ταϋτα είναι βεβαίως θαυμάσια, 
άλλά δέν δύνανται νά Οεωρηθώσιν άκόμη η ως πείρα-
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ματα σπουδαστηρίου ΊΙ μέθοδος δέν είναι είσέτι ώρι
μος δια πρακτικήν έφαρμογήν, καθ’ ότι αί σκευασίαι 
δεν διατηρούνται έπί πολύ κα'ι ή επιτυχία των δεν 
είναι πάντοτε ή αύτή.

Πρδ πάντων δέ πρε'πει νά λάβωσιν ύπ’ ήψιν δτι α{ 
χρωματισμέναι φωτογραφία! δεν επιτυγχάνονται παρά 
μόνον έπι τής υελίνη; πλακάς και διά νά την διακρί- 
νωμεν, πρε'πει νά τήν τοποθετήσωμεν καταλλήλως 
πρδ τών οφθαλμών μας ή, έν σκοτεινώ δωματίω, νά 
ρίψωμεν, έπι καταλλήλου επιπέδου διά μαγικού φανού 
τδ άπεικόνισμα. Ν.

txr. Μαρτίνος 6 Κρούσιος, καθηγητής τοϋ ΙΣΤ' 
αϊώνος έν Γερμανία δ μεθ" όλων σχεδόν τών ήμετέρων 
συγχρονιζόντων αύτώ πατριαρχών, μητροπολιτών 
άνωτέρων κληρικών τε κα’ι λαϊκών έν συνεχεΤ αλλη
λογραφία διατελών,δέν παρέλιπεν έπι τή εύκαιρία τών 
γάμων Θεοδοσίου τοΰ Ζυγομολϊ, πρωτονοταρίου της 
Μεγάλης ’Εκκλησίας, μετά τής Etprfnn Μοσχινης 
νά συγχαρή αύτώ δι’ έπιστολής καί νά εύχηθή ειρή
νην παρά τοϋ είρηνενσαντος τδ>· χόαμον σωτηρος
(I).  Ό Κρούσιος έλαβε τδ βάρος νά πέμψη σύναμα 
και έπιστολήν είς τήν νεόνυμφου κα’ι μικρόν όωξίόιον, 
ά'μα δέ λαμβάνων άφορμήν έκ τής μικρας ηλικία; αύ
τής νά γράψτ) περ’ι τών όε'κα ή.Ιικ-.ων των Γερμανί- 
ίων γερμανιστί νά είκονίσγι αύτά; καί κατά τδ σύ
στημα αύτοϋ υποκάτω, νά πα^αθέσ·/] δέ κα’ι τήν αε- 
τάφρασιν. Τό τε γερμανιστί κείμενον και ή μετάφρα- 
σις εδημοσιεύθησαν ήδη έν τή Γερερμανογραΐχία, 
(σελ. 222) Παρατιθέμεθα όμως τήν μετάφρασιν ώδε 
άντιγράψαντες έκ χειρογράφων τοϋ μακαρίτου καθη- 
γητοϋ ώζπ.ΐηρεστεραν τοσούτω περισσότερον,καθόσον 
και τδ βιβλίον σπανιώτατον εΐναι κα’ι παρ’ ήμϊν τοϊς 
έν Κωνσταντιν,υπόλει δέν εύρ'σκεται· ά'μα δέ κα'ι τά 
λόγια κα'ι ή σημασία τών λέξεων καταλληλότατα 
είναι καθ’ ήμας γε κριτάς :

Δεκαέτις, νινιοφρονήτρια ■
Είκοσαετις, χοροπηόήτρια.
Τριακονταετις, μεγα.1αυχήτρια ■ 
Τεσσαρακονταέτις, τεχνοιρροντίστρια. 
ΙΙεντηκονταέτις, οΐκοτηρήτρια ■ 
Έξηκονταέτις, χρ ημα τοΜ·ήτρια. 
Έβδομηκονταέτις, 0εομαστεί-τρια ■ 
’Ογδοηκονταετές, βαχτροπορεΰτρια ■ 
Έννενηκονταέτις, πονοδακρΐ-τρια ■ 
Έκατονταέτις, τνμβοδντρια·

Μετά ταϋτα υπογράφει ούτωσί:

« Μαρτίνος Κρούσιος, Τυβίγγη, αφοθ', αγαθή τύχ;ρ 
κα'. εύφροσύνω ψυχή, ώς φιλέλλην χριστιανός. 

______________ Β. Μ.

(1) •'Ορα Germanogr : (1585 έν Βασιλεία) σελ. 
231 .ΊΙ Ειρήνη, ής τδ ονομα παρε'χει τώ Κρουσίω τδ 
λογοπαικτεΐν, ήτο Ιόε'τις· οί γάμο ι έτελέσθήσαν τώ 
Αύγούστω 1579.

«ο Μουσική συναυλία.— Εξαιρετικής σημασίας 
γεγονός, διά τδν μουσικόν κόσμον κα'ι τδ μουσόφιλου 
κοινόν τής πόλεώς μας, πρόκειται ν’ άποτελέση ή 
συναυλία τών αδελφών Romano, δοθησομένη ένταΤς 
αίθούσαις τής Soeieta Operaja τήν εσπέραν τοϋ 
προσεχούς Σαββάτου 18/30 τρέχοντος' κα'ι ένε'χει τδ 
πράγμα τοσοϋτον μάλλον μείζονα σπουδαιότητα, καθ’ 
όσον παρά πάσαν τήν έγνωσμένην υπεροχήν τών δι- 
δόντων τήν συναυλίαν άδελφών πρώτην ταύτην φο
ράν παρουσιάζονται ένώπιον τοϋ δημοσίου, όπως πα- 
ράσχωσιν αύτώ ύπέρ παν μέτρον μοναδικήν κα’ι ποθη
τήν πανδαισίαν- Πολλάκις μέχρι τοΰδε οί φιλόμουσοι 
κύκλοι τής πόλεώς μας έλαβαν άφορμήν νά χειρο- 
κροτήσωσι μαθητές τών κ. κ. Romano- καιρός 
ήδη ν’ άποθαυμάσωσι και τούς ιϊίους. Και τοϋ λόγου 
γεν,μένου περί μαθητών δέν είναι ακαιρον νά δπομνή- 
σωμεν, όπως άλλως τε δέν άγνοοϋσιν οί διά τήν μου
σικήν ήρών κίνησιν ενδιαφερόμενοι, ότι πολλοί τών 
μαθητών τοϋ κ. Στρατφδρδ Ρομάνου διακρί/ονται ήδη 
έν τή 'Εσπερία, ένθα μεταβάντες πρδς συμπλήρωσιν 
τών μουσικών των σπουδών έγένοντο δεκτοί εις τάς 
άνωτέρα; τάξεις τών έκεΐ Conservatoire.

Τδ πρόγραμμα τής συναυλίας, έκτελεσθησομένης 
τή συμπράξει τοϋ κ. Arnold Schmiid, παρουσιά
ζεται πυκνόν, στιβαρδν και προκλητικώτατον, άνα- 
γράφον τεμάχια πρωτάκουστα διά τήν πόλιν μας καί 
κυειώτατον συστατικόν τ’ ονομα τοΰ Brahms τοϋ 
εφάμιλλου τούτου τών Bach Χαί Beethowen.

ΓΝΩΜΑΙ
— Αί γυναίκες κατέχουσιν έν τή συνδιαλέξει τήν 

θέσιν τών ελαφρών εκείνων πτύλων,τά όποια τίθενται 
είς τά κιβώτια, τά όποία έμπεριέχουσιν αντικείμενα 
έκ πορσελάνης. ούδεμία δίδεται είς αύτά προσοχή, 
άλλ’ άν άφαιρεθώσι, τδ παν κατασυντρίβεται.

Μ1»® Neeker.
— Οί ιατρό' όμοιάζουσι τούς αχθοφόρους, οί όποιοι 

γνωρίζουσι καλώς όλας τά; οδούς, άλλ’ άγνοοϋσι τί 
συμβαίνει έντός τών οικιών. Dr Antoine Petit.

— Μετά τήν εύχαρίστησιν νά έχητις βιβλία, 
ούδέν υπάρχει γλυκύτερου ή νά δμιλή περί αύτών.

Ch. Nodier.
— 'Όταν τις δμιλή πρδς κωφόν τώ άναμιμνήσκει 

τδ ελάττωμά του όταν δέ προ; τυφλόν, τοϋ κάμνει νά 
τδ λησμονήσ;;. Ndp. Lemercier.

— Ό παραοιδόρεενο; εις τήν όρμήν τής όργή; του, 
συ/νάκις έκοικεΐ έφ’ εαυτού τδ σφάλμα τοΰ άλλου. 

Swift.


