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ΛΙ ΤΟΙΧΟΓΓΑΦΙΑΙ
| Μυθιστορία τής xupíx; Ouida ^Louise do la Rainiíe)· 

Μ ετϊρρχ -ις  ’ Αγγέλου  Βλάχου)
Συνέχεια ΐ? ί σ ;λ. 103.

Ό  /.. λόλλυ ; πρό; τήν Αχίόην Σάρτερυ;.

Διατί δέν έρχεσαι εί; τό Δρούμδρες ; Εί
νε όλοι κατηγανακτημένοι. Δεν θά σέ ί- 
δω διόλου, άφού θά μείνω μόνον έδω δεκα
πέντε ημέρα;.

Ή  \αίίη Σάρτερυ; πού; τόν Κ. Χϋλλυ;.

Έν Γλένλοχρη.
Λυπούμαι είλικρινώς, αγαπητέ μου Ερρίκε, 

οτι δεν Οά σε ίδω, άλλα δέν ήμποοώ ν’ απο
φασίσω νά έλθω εί; τό Δρούμ.δρης. "Οταν ύ- 
πεσχέθην νά έλθω, δεν ύπέθετον ότι ό ταλαί- 
πωρο; αυτός Κίγξλυν Οά έστηνε τήν σκηνήν 
του αύτοϋ πλησίον. Ένομιζκ, τουναντίον, ότι 
θά άνενώρ'ει νά κυνηγήσν) ελέφαντας είτε εις τήν 
’Αφρικήν είτε εί'ς τάς ’Ινδίας. Δέν θά έτόλμων 
νά έξέλθωτού κήπου, άπό φόβον νά τόν συναν
τήσω. Μου είνε ανυπόφορο;· ήξεύρω, ώ; ήξεύ- 
ρεις, ότι είνε κάλλιστος νέος, άμεμπτου 
Λιαγωγής έκτο; τών ΓΙαρισίων, όπου τά έθιμα 
έπιτρέπουσιν εις τήν αγγλικήν αρετήν ν ά 
τ ό ρ ί π τ η, ο λ ί γ ο ν  έξω . Ούχ ήττον 
ούδέποτε θά συναινέσω νά τόν νυμφευθώ, 
έστω καί διά νά γείνω μία τών δώδεκα δου- 
κισσών τού Ήνωμ.ένου βασιλείου τή; Μεγάλη; 
Πρβττανία; *αί Ιρλανδίας, πράγμα έν τού
τοι; τό όποιον όλοι οι φίλοι μου κηρύττουν ό- 
μ.οφώνως ώς τό ¡/.όνον άξιο ν τής ζωής. Άρ- 
κοϋμαι εις τήν τύχην μου. Έχω αληθώς σχέ- 
διον νά ύπάγω προσεχώς εις μερικά; έπισκέψεις, 
άλλ’ όχι αμέσως. Ί Ι Έρμ'-όνη είνε εδώ. Φαί
νεται κατενθουσιασμένη μ’ ένα τών γειτό
νων μου, τόν Ίωάννην Έρυερτ, Βάρδελ, οστις 
έπέστρεψε πρό μικρού άπό μακρυνά, πολύ μά
κρυνα ταζείδια εις τό εξωτερικόν. Ά ν άρέσκων- 
ται άμοιβαίως, κανείς δεν Οά έπικοίνη τήν ε- 
νωσίν των, διότι, μολονότι είνε άπλοΰς βαρω- 
νέτος, ή οικογένεια Βάρδελ έχει αρχαιότητα 
πολλών αίωνων.

'Ο ν.. Κόλλυ; πρό; τήν λά δ η ν  Σάρτερυ;.

Τί θά είπή αύτό; Ή Έρμιόνη καί ό Ίωάν- 
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νη; "Ερβερτ; Σύ καί ό άλλος; ώράίον τετρά
γωνον! Ώς παρατηρείς πολύ όρθώς. ούδεί; θά 
έχη, νά εΐπη τό παραμικρόν διά τόν Έρβερτ. 
Ί Ι  ■/.. Κύλλυ; πρό; τήν Ιπίχληρον χήραν Καίρνουραβ.

’Αγαπητή θεία, επιτρέψατε ¡/.οι νά σάς έρω- 
τήσω άν δέν σάς είνε δυνατόν νά πεισητε 
τήν Έσμ.έαν, μολονότι δέν θέλει ν’ άκούση τό 
Δρούμδρης—  νά εκπλήρωσή τάς υποχρεώσει; 
της καί πρός άλλους φίλους; Ή διαγωγή της 
αρχίζει νά φαίνεται πολύ παράδοξος. Άν κατ’ 
ούδένα τρόπον έννοεί νά φύγη από τό Millón, 
τότε στείλατε σείς προσκλήσεις. Προσπαθή
σατε, πρός θεού, νά φέρετε αντιπερισπασμόν 
τινα εις τήν σημερινήν τών πραγμάτων κατά- 
στασιν, έκ πκντός τρόπου. Θά ήρχόμην μόνος, 
άν δέν ήμην ύποχρεωμ.ένος νά εύρέθώ εις 'Ρώ
μην έντός εξήκοντα ώρών.
ΊΙ Ιπίκληρυ; χήρα ΚαίρνουραΟ πρό; τό ν  /.. Κΰλλυ;.

Ούδεί; αισθάνεται περισσοτέραν έμ.ού άγα- 
νάκτησιν διά τάς άξιοθρηνήτους ανοησίας— ή- 
δυνάμην νά τάς ονομάσω καί πολύ σκληρότε- 
ρον— τής έγγονής μου Λαίδης Σάρτεους, άλλ’ 
ούδέν«δύναμαι νά πράξω. Είνε έντελώς ανεξάρ
τητος, καί ήξεύρετε πρό πολλού ποία είνε ή 
ίσχυρογνωμοσύνη της. Ούτε εί; τά Κάους θά 
ύπάγη, ούτε θά έπισκεφθή κανένα τών φίλων 
της. Έχω λόγους νά πιστεύω ότι άν μείνη 
εις Millón, Οά μείνη διότι έξασκεϊ έπ’ αύτής 
οίκτρόν θελγητρον ή συναναστροφή τού Ιταλού 
καλλιτέχνου, τόν οποίον εκρίνατε κατάλληλον νά 
στείλετε έδφ. Δέν έχω, εννοείται, νά τήν μεμ- 
φθώ διά σοβαράν τινα κφροσύνην. Σέβεται 
αρκετά τήν παρουσίαν μου, καί δέν θά μέ κατα- 
στήση, βεβαίως, μάρτυν τοιούτων ασχημιών. 
Συμβαίνουν όμως πράγματα έκρυθμα, καί ή 
μεταξύ αύτών οίκειότης αρχίζει νά μ Οι φαίνεται 
επιλήψιμος· τον παρακαλεΐ τόρα νά γευματίζη 
μάζύ μας! Αύτός έχει τόσον νούν καί 'τόσον 
αίσθημα εύπρεπείας. ώστε ν’ άρνήταω άλλ’ 
εξ αύτοϋ ήμπορείτε νά κρίνετε πού εύρισκόμεθα. 
Τής διδάσκει ιταλικά καί ωδικήν γνωρίζετε 
δέ τίνων άλλων πραγμάτων είνε συνήθως 
αύτά τά πράγματα πρόδρομοι. Δέν σάς ήτο 
βεβαίως δυνατόν νά προίδετε, ότι ή ’Εσμέα 
ήθελε τόσον λησμονηθή. ώστε νά δείξη συμ.πά-
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θεικν πρός ενα νέον, τον όποιον έστείλατε Λιά 
νά ζωγρκφήση την αίθουσάν της· άλλ ουχ 
ήττον είνε πάντοτε λυπηρόν ο Τ'. δέν ¿προτιμή
σατε άνθοωπονώοίμου, ηλικίας καί όψϊω; ο7.ι- 
γώτερον θελκτικής. Ή  κατάστασις αυτή μέ 
ταραττει χκί μέ σκανδαλίζει όσον δέν δύν«(*«ι 
νά σίς έκφράσω. Λέν ήξεύρω κατά γράμμα 
τί νά κάμω. Έξ αρχής εϊχον τό προαίσθημά, 
οτ·. ή παράδοξος αυτή Ιδέα του νά καλέση Ιτα
λόν διά νκζωγρκφήση την αίθουσαν του χορού, 
θά έπέφερε περιπλοκήν δυσάρεβτον. " ¿Vv τήν ερ
γασίαν αυτήν έπεφορτιζοντο καλοί κοσμηματο- 
γράφοι, θά τήν έξετέλουν χωρίς ή Έσμέα νά 
είσέλθϊ] εις τήν αίθουσαν πρίν τελειώσγ. Βε- 
βαιωθ·7|Τε οτι μετεχειρίσθην όλα τα έπιχειρή- 
υ.ατα διάνα τής καταδείξω, πόσον έπι,ήμιοι 
δι’ αυτήν ήδύναντο νά καταντήσωσιν αϊ οίκει- 
ότητέςτης.πρός ξένον άνθρωπον, του όποιου ού- 
δέν άλλο έκ του παρελθόντος γνωρίζετε, ή ¡κώ
νον ότι έζωγράφησε μικρχν τινα πτωχήν καί 
χωρικήν εκκλησίαν. Αναγκάζομαι δέ νά 
'σου ομολογήσω οτι οΰδείς έκ τών λόγων μου 
της εκκμεν εντύπωσιν.Κατ’ άρχάς έγέλασε, καί 
μ’ εΐπεν οτι δεν έβλεπε τί άτοπον είχε τό νά 
αάθη Ιταλικά. Έπειτα, κουρασθεϊσα φαίνεται 
νά υ.’ άκούγ, έπανκλαμβάνουσαν τά ϊδια, μου 
είπε καθαρά, ότι τό Milton-Ernesl είνε ιδική 
της ιδιοκτησία, καί ό πύργος του Sla inos ίδικη 
υ.ου, ώς νά έλεγεν ότι καλά θά εκαανον νά 
έπιστρέψω έκεί. Λεν ήμπορεϊτε, καί σείς καί ό 
Λόρδος Λανδοϋδνος νά παρερ.βήτε ως παρε
πίτροποι;

V. Γ. 'Αδύνατον είνε νά γείνν) σκέψις πε^ 
προσκλήσεως ανθρώπων, εις τούς οποίους ή 
Έσμέα δέν θ’ άπέτεινε καν τόν λόγον' δι,’τι 
υ.ήν άάφιβάλετε οτι δέν Οά τούς όυ.^ή'7'^  αν 
προσκληθώσι χωρίς τήν συγκατάθεσή της.
■() Κ. Χόλλυς π ο»; τήν Ιηί/.ληρον χήραν ΒαίρνονριΟ.

Αγαπητή υ.ου θεία, επταισα, τ’ ομολογώ, 
καί δεν ήμπορώ νά συγχωρήσω τόν εαυτόν μου 
διά τήν ανοησίαν μου. Άλλ’ άφού ή Έσμέα 
ουδέποτε έ'ως τόρα έμεινεν εις Milion πλέον τών 
τριών μηνών του έτους, πώς ήτο δυνατόν νά 
προίδω οτι τά πράγματα Οά έλάμβανον τοι- 
αυτην Τρ0— . Φοβούμαι ότι καί ό Λαν
δοϋδνος Χαΐ έγώ δέν έχομεν άλλην εξουσίαν 
ειμη επί τής διαχειρίσεως τών κτημάτων της. 
Λεν θά ήδυνάμεθα βεβαίως νά τήν έμποδίσω- 
μεν νά καλέση εις γεύμα ένα ζωγράφον, άφοϋ 
καί οί δύο μας δεν διστάζομεν νά καλώμεν 
ζωγράφους εΐ; τήν τράπεζάν μας. Σείς έκλαμ- 
βάνετε τούς ζωγράφους ώς σκουπιστάς τών 
δρόμων άλλ’ αί ίδέαι αΰταί είνε απηρχαιω
μένα'. πλέον σήμερον τό κατ’ έμέ, δέν μέ 
πειράζει διόλου τό νά τόν καλή εις γεύμα- τε
ρατώδες νομίζω τό νά κλώθγ, μαζύ του. 
Εινε Λέ τό πράγμα Ιδίως λυπηρόν διά τόν

] πτωχόν αυτόν νέον, όστις βεβαίως έκ τούτου 
| θά ύποφέρη. Όταν βαρυνθή ν’ άναγινώσκη τόν 

Τάσσον ή νά παίζη μανδολινον, θά λησμόνησα, 
βεβαίως έντό; είκοσιτεσσάρων ώρών καί τήν 
ύπαρξιν αυτήν τού· καθηγητοΰ της, καί θά 

I νοαίση οτι μεγάλη του ευτυχία θά είνε νά λάβη 
' πεντακοσίας λίρας διά τούς κόπους του. Νομίζω 

ούχ ήττον ότι δεν θά εΐχετε πολύ δίκαιον 
! εκλαμβάνουσα έπί τό τραγικώτερον όλην 

αυτήν τήν ύπόθεσιν. Λυπούμαι είλικρινώς.
I σάς ομολογώ, ότι έπάτησα ποτέ εις τό έργα- 

στήριον τού 'Ρέντσου, τό όποιον άλλως δέν 
ήτο καί πολύ εύκολον νά εΰρεθή, διότι πρέπει 
ν’ άναβή τις εκατόν ένενήκοντα πέντε βαθμί
δας κλίμακας ανηφορικής ώς πλοίου άναβάθρα 
καί σκοτεινής ώς κλίβανος.

"II Ιπίκληρο; χήρ* προς τόν Κ. Χόλλυ;.

Γνωρίζο» κάλλιστα, αγαπητέ μου Ερρίκε, 
οτι ό κόσμος σας ό έλαφρός νομίζει περιττήν 
πάσαν κοινωνικήν διάκρισιν καί ονομάζει σχο
λαστικότητα πάσαν σοβαράν σκέψιν. Έν τού- 
τοις, άν 6 λόρδος Λανδοϋδνος καλεΐ ζωγράφους 
εις τό γεύμα, δέν θά έπέτρεπε βέβαια εις 
τάς θυγατέρας του νά τούς νυμφευθώσι Νο
μίζω δέ άναγκαϊον νά σάς εϊπω, ότι δεν μέ 
φαίνεται διόλου αδύνατον νά νυμφευθή αυτόν 
τόν άνθρωπον ή έγγονή μου, πείσμων καί α
νόητος ώς είνε. Ηά ήτο καιρός, νομίζω, νά 
συγκληθή οικογενειακόν συμβούλιον.
"Ο Κ. Χόλλυ; πρό; τήν Ιπίκληρον .χήραν Καίρνουραθ.

Λέν έχομεν εις τήν ’Αγγλίαν οικογενειακά 
συμβούλια- τί νά κάμωμεν, θεέ μου!

‘ II ίιτίκλτ,ρο; χήρα προς τόν  Κ. Χόλλυ;.

Λέν ήμποοεΐτε νά κατορθώσετε νά τόν α
παίτηση ή κυβέρνησίς του; Εις τί άλλο χρη- 
σιμεύουσιν αί περί έκδόσεως συμβάσεις;

Ό  Κ. Χόλλυ; προ; τήν ¿ιτίχληρον χήραν.

"Αν δέν έπραξεν άλλο έγκλημα, έπί τίνι 
λόγω νά ζητηθή ή έκδοσίς του; Ό νυϋς υ.ου 
έσταμάτησεν. Γράφω εις τόν Λανίοϋδνυν. Εί
μαι βέβαιος οτι θά τρέξτι είς Mil Ion.

‘ Η επίκληρο; χήρα πρό; τόν Κ. Χόλλυ;.

Μέ πολλήν μου χαράν θά ίδω τόν λόρδον 
Λανδοϋδνον,καί πιστεύο> ότι ή Λαίδη Σάρτερυς 
δέν θά τολμήσνι νά στρέψη, τά νώτα πρός τόν 
επίτροπόν της. Άλλα μή λησμονείτε, σάς πα
ρακαλώ, οτι δεν μάς εστειλεν αυτός αυτόν τόν 
κύριον.

*0 Αόροο: .\χν3σθ3νο; πρό; τόν Κ. Χόλλυ;.

Έν Milton Ernest.
Φίλτατέ μοι Ερρίκε, ήλθον εδώ ύπό εύλο

γον τινα πρόφασιν, ώς έπεθύμεις. Μά τήν 
ζωήν μου, δέν βλέπω τίήμπορώ νά κάμω. Ή 
γνώμη μου εινε, ό'τι ό φόβος εμώρανε τήν Τά- 
βην. "Αν ή Έσμέα έρωτεύετάι τόν φίλον σου, 
κρύπτεται θαυμάσια Ό νέος χΰτός μ’ άρεσε;
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πολύ. Είνε καλώ: άνατεθραμμένος άνθρωπος 
καί καλλιτέχνη; διακεκριμένος. Φαίνεται ότι 
τής δίδει μαθήματα ωδικής καί μανδολίνου, 
πάντοτε κατά τήν ώραν τού τείου, είς τήν αί
θουσαν τού χορού. Εοιςεΐς τά; πέντε τόν άφίνει 
ήσυχον 'Π Λαίδη Καίρνουραθ είνε έξω φρε- 
νών τής είπον, ότι κατά τήν γνώμην μου τό 
καλλίτερον θά ήτο ν’ άφήσωμεν τήν Έσμέαν 
μόνην. Λέν είνε πλέον παιδίον, καί εκτός τού
του, δέν μ’ αρέσκει νά τολμά τις νά λέγη 
είς γυναίκα ό,τι δέν θά ήδύνατο νά είπ·ρ είς 
ένα άνδρα χωρίς νά έκτεθή είς ραβδισμού;. 
Ή Έσμέα δέν εινε γυνή νά κινδυνεύσγ, τήν 
άξιοπρέπειάν τη;· είνε δε μάλλον του χ*?α- 
κτήρός της νά διασκέδασή μέ τόν νέον αυτόν, 
έφ’ Οσον έχει τό γόητρον τού κενοφανούς, έ
πειτα νά τού στείλγ, μίαν χρηματικήν επιτα
γήν, καί νά μή τόν συλλογισθή πλέον. Είνε 
υπερήφανος ώς οΰδείς· τήν νομίζω δέ ανίκανον 
νά πράξν) τι ανάξιόν της. Καλλίτερον βε
βαίως θά ήτο νά μή τόν κατοικίσουν έντός τού 
πύργου- ήδύνατο νά καταλύσγ είς τό χωρίον. 
Άλλα τέλος πάντων άδιάφορον. Άν ή Έσμέα 
δεν αναχώρηση πρότερον, θά μεταβή είς Κάν- 
ναν. Έπεθύμουν, ώ; επιθυμείς, νά τήν ίδω 
νυμφευομένην τόν ταλαίπωρον Βίκ άλλ’ ούδε- 
μίαν έχει ελπίδα. ‘II Τάββη ισχυρίζεται ότι ό 
φίλος σου είνε τυχοδιώκτης, ραδιούργος, ο- 
νειρευόμενος πώς νά γείνη γαμβρός. Ολα αύτά 
είνε άνοησίαι. Είς έμέ φαίνεται πολύ έντιμος 
νέος. Ουδέποτε δέ συναινεί νά έξέλθγι τού έργα- 
στηρίου του,όσάκι; επιζητεί τούτο ή Έσμέα. 
Συνομιλούν γαλλιστί· μολονότι δέ δεν εννοώ 
πολύ καλά γαλλικά, μοϋ φαίνεται ότι πολύ 
συχνά φιλονεικοϋν. Ή Έρμιόνη εννοεί τί λέ
γουν, άλλα δέν τά επαναλαμβάνει, ή πονηρά. 
Όπως δήποτε νομίζω, ότι πρέπει ν άποφύγω- 
αεν πάσαν άνάμιξιν. Ή Έσμέα δέν υποφέρει 
χαλινόν, ομοιάζει τάς θυγατέρας μου.

Γ. Γ. Ή Τάββη επιμένει είς τόν χαλινόν 
τί ευτυχείς ημέρας θά έζησε μαζύ της ό μα
καρίτης Καίρνουραθ! Καί πώς, άπό τό ύψος 
τού ουρανού, θά μακαρίζγ, τόν εαυτόν του ότ·. 
δεν είνε πλέον είς αυτόν τόν κόσαον! Άλλοί- 
μονον είς αυτόν την ημέραν, καθ’ ήν θά ΰπά- 
γη, νά τόν εύρ·/;!!

Ό  Ιί. Χόλλυ; σρό; τόν λό,νόυν Αανόυυΰνον.

Αγαπητέ μου,σ’ ευχαριστώ μυριάκις. 
Πολύ άνεκούφισες τά πνεΰμά μου. Ή άξιοσέ- 
βαστος χήρα προλέγει πάντοτε γενικήν πυρκαϊ- 
άν, όταν τρ ίβ-/) κανείς £ν φώσφορον έστω άν 
τό τριβή καί άπό τήν άνάποδην. Ό  'Ρέντσος 
είνε άνθρωπο; καλώς άνατεθραμμένος, δέν 
αμφιβάλλω. Οί πλεΐστοι τών ίταλών έχουν άρ- 
χαΐον εύγενές αίμα είς τάς φλέβας των, καί 
όταν άκόμη δέν είνε βέβαιοι περί τής αρχικής 
των καταγωγής. Είμαι συμφωνότατος, οτι

πρέπει ν’ άφήσωμεν πλήρη ελευθερίαν είς τήν 
Έσμέαν.— Συγχώρησέ μου αυτό τό σβύσιμον. 
Έχω νά γράψω έκθεσιν περί τού ποσού τού 
καννάβεως καί άλλων όμοειδών φυτών, τά ό
ποια παράγει ό τόπος. Είνε μάλλον προξενική 
εργασία. Οΰδείς βεβαίως θά τήν άναγνώση 
έν τω Ύπουργείω τών Εξωτερικών θά μείνη 
θαμμένη είς τά αρχεία πεντήκοντα όλα έτη, 
καί κατόπιν θά σταλή είς τά αρχεία χωρίς πο
τέ ν’ άνκγνωσθή.Άλλά τό καθήκον είνε καθή
κον, καί όταν ακόμη τό θερμόμετρον δεικνύη 
43 βαθμούς είς τήν σκιάν.Είνε είκοσιπέντε Αύ
γουστου καί ό δυστυχής φίλος σου εινε είς τήν 
‘Ρώμην. ‘II α’.ωνία πόύ.ι: δέν υπάρχει πλέον. 
Πάντα αφανίζονται. Καταπίπτει είς κόνιν 
ύπό τούς τροχούς τών ίπποσιδηροδρόμων καί 
ενώπιον τών παντοειδών εργολάβων καί νεω- 
τεριστών τής σήμερον. Ούδέν πλέον ιερόν απο
μένει είς τόν σημερινόν αιώνα.

Ό  Ι’ ίνταυ ; τρό ; τόν Λόν ’ Βαν.ϊλΓνυν ΦίρράρΓ,ν.

Ακριβέ καί αγαπητέ μου πάτερ, οί φιλικοί 
σου φόβοι περί τής ησυχίας μου είνε τού λοι
πού περιττοί. II Λαίδη Σάρτερυς άνεχώρησε. 
Λέγεται δέ ότι δέν θά έπανέλθη πρό τής προ
σεχούς άνοίξεως. Πρό δεκαπέντε περίπου ημε
ρών, ήλθεν έδώ είς λόρδος, τού οποίου δέν 
ενθυμούμαι, άλλα καί άν ένθυμούμην δέν θά 
κχτώρθονχ νά γράψω τό όνομα. Είνε είς τών 
παρεπιτρόπων της- τόρα όμως, ότε αυτή είνε 
άνήλιξ,ή εξουσία τών επιτρόπων αυτής περιο
ρίζεται μόνον είς τά κτήματά της. Είς τήν 
Αγγλίαν ή ιδιοκτησία κατέχει πάντοτε τήν 
πρώτην θέσιντόσον καλά τήν υπερασπίζουν καί 
τήν φυλάττουν οί νόμοι διά τούς απογόνους, 

ώστε οΰδείς σχεδόν φαίνεται ότι τήν καρ- 
πούτζι εντελώς.Λέν ισχυρίζομαι έν τούτοι; ότι 
οί περιορισμοί ούτοι τού δικαιώματος τής ιδι
οκτησίας δέν συντελοϋσι είς τό έθνικόν 
μεγαλεϊον. Είμαι πεπεισμένος ότι ή Λαίδη 
Σάρτερυς λυπεϊται οτι άνεχώρησεν. Έφαίνετο 
πολύ ένδιαφερομένη είς τάς μελέτα; τάς 
οποίας τής είχα αρχίσει. ’Εννοεί τόρα, τί ση
μαίνει καλή ώδική μέθοδος. Οϊ πρώην καθη- 
γηταί τη; έπεθύμουν, υποθέτω,πολύ νά φανούν 
αρεστοί εΐ; νεκρά.ν Λαίδην έχουσαν εισόδημα 
πέντε εκατομμυρίων καί δέν έτόλμων νά τής 
έξηγήσωσι, πόσον απαραίτητοι είνε ή ακρί
βεια καί ή ισορροπία κατά τήν χρήσιν τών 
φυσικών της δώρων. Προφανώς έλυπήθη ανα
χωρούσα. Moi τό είπεν ειλικρινέστατα. Αλλά 
δέν ήδύνατο νά άνκβάλν) περισσότερον τήν έκ- 
τέλεσιν τών ύποχρέωσεών της. Αϊ δυστυχείς 
αΰταί υπάρξει; γίνονται θύματα τών ύποσχε- 
σεών των. Ό  λόρδος με τό τόσον παράδοξον 
όνομα δέν είδεν, υποθέτω, εύαρέστως τήν οι
κειότητα τής Λαίδης Σάρτερυς μαζύ μου. Εί
νε άνθρωπο; πολύ ευάρεστος είς τάς σχέσεις
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του.,· "Εχει βλέμμα διορατικόν καί πολλήν λε
πτότητα ύπό επιφάνειαν τραχύτητας καί α
διαφορία;, αΐτινε; Ιδίως χαρακτηρίζουσι του; 
άγγλους· τά; μεταχειρίζονται ώς πρόσχημα, 
ύπό τό όποιον κρύπτουσιν ο,τι Οέλουσιν.

Δεν ήξεύρω, άν δια πειθού; ή χλεύη; 
κατώρθωσε τήν Λαίδην Σάρτερυς νά επίσπευ
ση, κατά ένα μήνα τά; έπισκεψεις, τα; όποιας 
είχεν ύποσχεθή νά κάμγ. "Οπωσδήποτε, άμέ- 
0(.);  ή έμμέσως, έπέτυχεν ο,τι ήθελε, καί 
ούτως άνεχώρησεν αυτή πρό όκτώ ήμερων 
μετά τής μητρός της. Πόβον κενή καί σιω
πηρά είνε ή μεγάλη αυτή κατοικία! Τίποτε 
δέν παραβάλλεται μέ τήν προνοητικήν αγα
θότατα τή: οίκοδεσποίνης μου ώ; τρό; τά; 
διαταγά; τά; όποιας εδωκε διά νά μέ περι- 
ποιήθώσι. Δύναμαι νά ιππεύω ή νά ζευγνύω 
εϊ; την άμαξαν όλου; του; "ίππους κατ’ έκλο- 
γά,ν μου. 1 Ιαρά,γγειλε τού; ανθρώπου; τα,; νά 
μέ ΰπακούωσι καθ' όλα, πράγμα τό όποιον, 
ΰποθέτώ,διόλου δεν του; ευχαριστεί. Μ' έκλαμ- 
βάνουσι, φοβούμαι, ώ; είδος τι κατασκόπου. 
Μόνα, έξαίρεσις είνε ό φίλο; μου ό κηπουρό;. 
Αυτός μ’ εχει εί; μεγάλην ΰπόληψιν, διότι 
άγαπώ τά άνθη καί κάτι γνωρίζω περί αυτών, 
ώς όλοι γενικώ; οί καλλιτέχναι. Είμαι λοι
πόν εδώ μόνος, εντός τοΰ φοβερού τάγματος τών 
υπηρετών, ο'ίτινε; δέν κάμνουν άλλο, μούφ αίνε- 
ται, παρά. νά τρώγουν, νά χασμώνται καί νά 
ενδύώντα.ι. ’Αρχίζω έν τούτοι; νά συνεΐθίζω 
αυτήν την ζωήν, καί άν αΐ βροχεραί ήμέραι 
ήταν όλιγώτεραι δέν Οά είχα κανέν παράπο- 
νον αί πεΰκαι, αί κέδροι, αϊ δρυς καί αί μα- 
κραί έκ φιλλυρών δενδροστοιχίαι πεοιβάλλυυσι 
τούς.τόπου; τούτου; δι’ επιβλητικού τινο; 
καί μεγαλοπρεπούς χαρακτήρος. "Οταν τό φώ; 
δέν ήνε αρκετόν ώστε νά ζωγραφίζω, πηγαίνω 
εί; τόν κήπον μερικαί δορκάδες φαίνονται ότι 
μέ γνωρίζουσι· μία μάλιστα υ.έ πλησιάζει, ό- 
σάκι; μέ βλέπει, άντί νά φεύγη. Την λέγουν 
πολύ γραίαν, άλλ’ είνε χαριτωμένον ζώον. Φο- 
ρεί ακόμη έν άργυρούν περιδέραιον, έπί του 
όποιου ό κόμης, ό’στι; την είχεν εύνοουμένην, 
έχάραξε τό όνομα Ν ε ρ ί ν α, όνομα τή; μητρός 
υ.ου, άν ένθυμήσαι. Μ’ έφάνη διά τούτο οτι 
έπανεύρισκα ένα φίλον επί τή; ξένη; γή;. Έξ 
όσων Ιυ.αΟον ό κόυ.ης αυτός ώνομάζετο "Α- 
λουρεδ. Είχε πολλάκις ταξειδεύσει εί; την ’Ι
ταλίαν, οπού τόν εΐλκυον βεβαίως, ώς λέγουν, 
αί κοσύ.οπολιτιααί του ορέξεις. Δέν ή το περίφη
μος άνθρωπος, άν πιστεύσγ, τις'τά λεγάμενα 
καί 5σα μού διηγήθη ό άρχικηπουρός. Ό 
φίλος υ.ου αυτός εχει μίαν ώραίαν οικίαν εί; | 
τό χωρίον καί ένα 'ίππον, υ.έ τό εισόδημά του I 
δε Οά ήτο πλούσιος ώς Βενετός ή Φλωρεντινό; · 
άρχων. ‘II φλυαρία υ.ου αυτή δέν Οά σου προ- 
: ενήση βεβαίω; -άλλην εύχαρίστησιν. ή ¡/.όνον

| οτι Οά σέ καταστήσγ, μέτοχον τή; ζωής υ.ου. Τί 
I τά θέλεις, σέ τό έςομολογούμαι, ή Λαίδη Σάρ- 
| τερυ; ριού λείπει. Καί πώς άλλέω; ήτο δυ

νατόν νά γείνη ; Μολονότι κατάμονος, δέν ήμ- 
1 πορώ έν τούτοι; νά είπω οτι πλήττω. Δεν 

πλήττω ποτέ, όσάκι; είμ’ ελεύθερο; νά κάμνω 
ο,τι θέλω καί νά αναπνέω ελεύθερον άέρα όταν 

; υ.' έρχεται διάΟεσι;. Είνε αληθές, οτι ό άήρ 
εδώ δεν είνε πολύ φιλόφρων. Φοβούμαι, τ’ ο
μολογώ έν πάσγι ταπεινότητι, μή αποκτήσω 
τήν ευχάριστο ν συνέπειαν τή; πολυτελούς αυτή; 
ζωή;. Έως τόρα δεν είχα ποτέ τάπητα εί; τό 
δωμάτιόν υ.ου' οί τοίχοι του ήσαν γυμνοί, άν 
εγώ ό ίδιο; δέν τούς ¿γέμιζα μέ εικόνα; μου- τά 
έπιπλά υ.ου ήσαν πτωχικά,καί ή τροφή μου πε- 
νιχροτάτη: έν ρόφημα, ολίγο; άρτος, καρποί 
καί μία μικρά φιάλη εγχωρίου οίνου·τόρα. όμως. 
— τόσον εύκολα κακοσυνειΟίζει τις,— μοϋ φαί
νεται φυσικώτατον νά έχω πάντοτε λουτρ άν έ
τοιμον, τά ενδύματα, μου ξεσκονισμένα καί δι
πλωμένα, πάσαν μου ανάγκην προλαμβανο 
μένην, καί τράπεζαν έστρωμένην τρί; τής η
μέρα; δι’ εμέ μόνον τράπεζαν δέ πλήρη από 
άργιλλόπλαστα τή; Κίνας, από αργυρά σκεύη 
τών χρόνων τής βασιλίσσης “Αννας, άπό παν
τός είδους περιζήτητα πράγματα, οίνους γαλ
λικού; . . . εκτός τών γιγαντιαίων υπηρετών, 
οΐτινες περιφέρονται κύκλω μου, χωρίς νά 
κάμνουν περισσότερον θόρυβον άπό ποντίκια. 
ι1Ί ζωή αυτή μού φαίνεται τόρα φυσικωτάτη. 
καί ¿ντρέπομαι άναλόγιζόμενος, οτι Οά αισθαν
θώ τήν στέρησίν της. όταν Οά άναγκασΟώ πά
λιν να φορέσω τόν κλοιόν τής πτωχείας. Ύ- 
περηφανευόμην πρό τινων ετών, πιστεύων ότι 
ήμην φιλόσοφος, ποιητής ευχαριστούμενος εις 
μόνην τήν διανοητικήν τροφήν καί περιφρονών 
τήν καλοοαγίαν. Βλέπω δυστυχώς σήμερον, 
ό); οί περισσότεροι τών δήθεν σοφών, ότι ή πε- 
ριφρόνησίς μου δέν ήτο άλλο ή απειρία. Είνε 
άναντίρρητον οτι εις τό κλίμα μας ζ·7) τις πο
λύ εΰκολώτερον μέ μίαν δράκα δαμάσκηνα καί 
μ’ έν τεμά.χιον άρτου. Πάτωμα χωρίς τάπη
τα δέν φαίνεται τόσον γυμνόν όταν τό κοσμούν 
αί ήλιακαί ακτίνες καί σύρετ’ έπί τού έδάφου; 
Οάλλουσα κληματίς. Δέν είνε καλόν οπωσδή
ποτε νά προσηλούταί τις εις τάς ά π ο λ α ύ- 
σ ε ι ς τ ή ς  Κ α π ύ η ς, όταν γνώρίζ’/ι οτι ή 
επαύριον φέρει έργασίαν, αβεβαιότητα καί πεί
ναν. Ό χι, πίστευσέ με, δέν φοβούμαι ν’ άφή- 
σω τού; τόπου; τούτους, διότι ποθώ, ώ; Οά 
ύποΟέση; ίσως, τήν παρουσίαν μιά; γυναικός. 
"Αλλος λόγος βαρύνει έπ’ εμέ, καί ό λόγος 
οΰτος είνε πολύ όλιγώτερον εύγενής καί πολύ 
ευτελέστερος. Δέν είμαι τόσον στωϊκός, ούτε 
τόσον πνευμ.ατολάτρης, όσον ύπέΟετον, άλλ’ 
είμαι πάντοτε ό ευγνώμων καί άφωσιωμένος 
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ΙΤώ; πηγαίνει ή ζωγραφική; Γράψατέ μου 
καί είπέτε μου τί γίνεσΟε;

Ό Λέων Ρίντοος προ: τόν Αόν Έ/.«ϊλίνόν Φερράρι-,ν. 
Πρέπει νά σού έμπιστευΟώ, αγαπητέ μου 

πάτερ, έν πράγμα, τό οποίον έχω βάρος εί; 
τήν καρδίαν μου περισσότερον παρ’ ο,τι δύνα
μαι νά σού έκφράσω. “Οταν μάΟη; περί τίνος 
πρόκειται, Οά σού φανή, πιθανώς, ότι ή ηθι
κή μου ακτάστασις είνε όλω; διόλου αδικαιο
λόγητος. Μάθε έν -ρώτοις, οτι ή Λαίδη Σάρ- 
τερυς αναχωρούσα μ' ένεπιστεύΟη τά κλειδιά 
τής βιβλιοθήκης καί μέ έδωκε τήν άδειαν νά. 
μεταχειρισΟώ όλα τά περί τέχνης συγγράμματα 
καί ολας τάς παλαιάς εικονογραφίας οσα; πε
ριέχει. "Αν πιότεύσ·/) τις τά λεγάμενα, ή οι
κογένεια έν γένει δέν διεκρίνετο διά τήν δια
νοητικήν της μ.όρφωσιν, έκτός τού τελευταίου 
κόμητος Άλουρεδ, εκείνου, τόν οποίον ε κληρο- 
νόμησεν ή μήτηρ τής Λαίδης Σάρτερυς. ’Ητο 
φιλοτέχνη-ς, καί εις άΰτόν οφείλονται δλαι αί 
καλλιτεχνικαί συλλογαί, ίσαι εΰρίσκονται έδώ. 
’Επί πολύ έδίστασα νά δεχθώ τήν προσφοράν 
τή; Λαίδης Σάρτερυς, άλλα τοσοϋτον έπέμεινε ¡ 
καί τόσον έφαίνετο επιθυμούσα νά υ.ου δώση 
τό δείγμα αύτά τής εμπιστοσύνης της, ώστε 
Οά ήτο άτοπον άν εγώ έπέμενον άρνούμενος, 
μολονότι Οά έπροτίμων ν’ άποφύγώ τόσον με
γάλη ν ευθύνην. 'Τποπτεύω οτι ό σοβαρός άρ- 
χιτρίκλινος Κ. Λάνδων πνέει μένεα εναντίον 
μου διά τήν έδώ Οέσιν μου. Αφού λοιπόν ένέ- 
δονκα, εύρον εις τήν βιβλιοθήκην ύλην πρός 
μακράν καί ένδιάφέρουσαν έργασίαν, ήτις μ' 
απασχολεί κατά τάς βροχερά; ημέρας, τόσον 
άφθονους εις χυτόν τόν τόπον. Αί Ιχνογραοίαι, 
έργα μεγάλων ζωγράφων ώς έπί τό πλεΐστον, 
είνε σωρευμέναι χωρίς καμμίαν τάξιν χρονολο
γικήν ή είδογραφικήν. Μικρογραφία·, καί νο- 
μισματόσημα κεϊνται ανάμικτα εις τούς σύρ- 
τας. 'Ολόκληρος συλλογή εικονογραφιών αρ
χετύπων, τών πλείστων ιταλικών, τοιαύτην 
τύχην έλαβεν, ώς άν ήτο σωρός εικόνων κομ
μένων άπό κάμμίαν είκονογραφικήν εφημερίδα. 
Κρατώ πάντοτε επάνω μου τό κλειδίον τής 
βιβλιοθήκης· τούτο δέ κινεί εις φοβεράν εναν
τίον μου άγανάκτησιν τόν σοβαρόν Λάνδων. 
Με θεωρεί ώς προσωπικόν του εχθρόν. Έν μέ- 
σφ τού χάου; εκείνου, ούτινος πάντα σχεδόν 
τά στοιχεία έ'χουσιν άληθή καλλιτεχνικήν ά- 
ςίαν, εΰρίσκονται σχεδιογραφήματα αξιόλογα, 
έργα τού τελευταίου κόμητος “Αλουρεδ, άπο- 
θανόντος πρό τριάκοντα ετών.

Άν δεν κατήγετο εκ μεγάλου γένους, θά έ- 
γίνετο βεβαίως διάσημος ζωγράφος. Μεταξύ 
τών σχεδιογραφημ.άτων αύτών, τά όποια είνε 
ώς έπί τό πολύ σπουδαί έκ φύσεως, υπάρχει έν

παριστάνον νέαν ρωμαίαν, τής όποιας τά χα
ρακτηριστικά έχουσι περίεργον ομοιότητα μέ 
τά χαρακτηριστικά τής μ,ητρός μου. Οόδεμία 
λέξις εϊνε γραμμένη υποκάτω τής είκόνός. "Ε
πειτα, εις άλλο χαρτοφυλάκιον, εύρον άλλα: 
τοεί: σπούδάς, κατά τό αυτό πρότυπον. Π 
υ.ία παριστά ,όλόσοιμον νέαν κόρην, φέρουσαν 
υδρίαν έπί τή: κεφαλής, (θά είπής, ότι είνε α
πλή σύμπτωσις, όμοιότη: τυχαία, ό έθνικός 
τύπος καί οΰδέν πλέον, καί θά έχη: δίκαιον.
Δέν υ.έ κάυ.νει: τήν νάρίν. σύ ό κάλλιστος και 4 4 ,» , ,  > | αγαπητότατος των φίλων υ.ου να μου γραφή;
ο,τι γνωρίζει;, ο,τι ενθυμείσαι περί τή; μη- 
τρος' μου; Ή έθνικότη; τού πατρό; μου έγνώ- 
σθη ποτέ; Λάβε τήν ααλωσύνην νά μού απάν
τησης ταχέω; καί δία μακρών.
Ό Λδν Έχ·«λΤνο; Φερράρη; "ρό; τόν λίόντα Ρίντσυν 

Απαντώ, αγαπητέ μου υιέ, διά πρώτρυ 
ταχυδρομείου εί; τήν επιστολήν σου,τήν-οποίαν 
έλαβα σήμερον άλλά δέν έχω τί περισσότερον 
νά σού εΐπω παρ' όσα γνωρίζεις. Ή μήτηρ σου 
ήτο πολύ γνωστή εί; τούς ανθρώπους τών 
βουνών μα;' ήτο κόρη τού βουκολου Ευάρεστου 
Ρέντσου. Ε ί; ξένος, τόν όποιον οί άνθρωποι 
τού τόπου έξελάυ.βα.νον ώς καλλιτέχνην, ηλθε 
κ' έμεινεν έδώ μερικά; εβδομάδας. ΊΙ Νερίνα 
Ρέντσου άνεχιόρησε μαζύ του, ή δε απουσία 
της διήρκεσεν έν έτος. Κατ' αυτό το διάστη
μα ό Ρέντσος έφονεύθη ύπό ταύρου, εις τόν ό
ποιον έρριπτε τήν θηλειάν. “Οταν έπέστρεψεν 
ή Νερίνα, δέν είπεν εις κανένα πόθεν ήρ- 
χετο. Ό πατήρ της Ρέντσος τής είχεν αφήσει 
μικράν περιουσίαν. Μετ’ ολίγους μήνα; εγέννη- 
σε σέ, τόν οποίον έβάπτισα καί κατέγραψα 
ύπό τό όνομα Λέων Ρ έ ν τ σ ο ς .  Σού εύω- 
κα τό όνομα Λέων, έκ τής επωνυμίας τής μι
κρά; μου εκκλησίας, καί τό έπώνυμον Ρέντσος, 
τό οποίον εφερεν ο πάππος σου. Οταν εγεινες 
επτά ετών έχασες τήν μητέρα σου, ήτις ειχε 
τότε είκοσιεπτά ετών ηλικία ν. Ουδέποτε, όταν 
έξωμολογεΐτο ή άλλοτε, μού ύπέόειςε πώς είχε 
ζήσει κατά τήν απουσίαν της, ούτε πού είχε 
διαμείνει, ούτε τίνος κοινωνικής τάεεως άν
θρωπος ήτο ό πατήρ σου'ήτο χαριτωμενον πλά- 
συ.α ύπό πάσαν έποψιν, καί ί>έν εστερεΐτο ορθόν 
νούν. Άλλά άφ’ ής ημέρας έγεννήθη;, ουδέπο
τε μ’ έφάνη οτι άπέλαυεν εντελώς τών δια
νοητικών της δυνάμεων. "Ισως λύπη μεγάλη 
είχε ταράξει τό λογικόν της, ϊσως καί ή σφοδρά 
συγκίνησις τήν οποίαν τής έπροξένησεν ο Οά- 

ί νχτος τού πάππο.ΰ σου, τόν οποίον εμαθεν αι- 
' φνιδίως άπό ενά βοσκόν. "Οπωσδήποτε ποτέ 
ί μου δέν κατώρθωσα νά τή; άποσπάσω μιαν 
1 "λέξίν περί τή; καταγωγής σου. Έσυμπέρανα. 
| ότι θά τήν είχεν έγκαταλ ι̂'ψει έξαφνα ό ερα

στής της, όστις καί αυτός θά ήγνόει ίσω; οτι 
ή τον έγκυος. Δέν είνε αδύνατον νά ήτο αυτό;



‘ύγενής· oí ολίγοι άνθρωποι, ol-όποιοι τον 
είδον έδώ, τόν λέγουν vero signore. Άλλ’ εινε 
αληθές ότι λέγουν τό ίδιον Si* ο «τους ¿ξοδεύουν. 
Λύτά μόνον ήυ.πορώ νά σέ πληροφορήσω, α
γαπητέ μου, καί άληθώς /.ατά πνεύμα υιέ. 
Άν ¿γνώριζα περισσότεροι, δέν Οά έδίσταζον 
νά σου τά γράψω. ’Αλλά δυστυχώς ή μήτηρ 
σου ούδέποτε μ,οΰ έξεμυστηρεύθη. "Ισιο; ήγάπα 
τόσον πολύ τόν έραστήν της, ώστε δέν ήθε- 
λε νά όμ.ιλήση περί αύτοΰ· καί κατά τούτο εϊ- 
χεν άδικον άλλ’ εκτός αύτοΰ, ώ; σοΰ προέ- 
λεγον, τό πνεύμα. της μ’ έφάνη πάντοτε τα- 
ραγμένον άφ’ ή; ημέρας μάς επανήλθε. Σ’ έ- 
λάτρευεν αν δέ είχε 'ζήσει εως οτου νά ήδύνα- 
σο νά τήν έννοήσης, καί αν Ιδίως προέβλεπεν 
ότι ¿κινδύνευε ν’ άποθάνη αίφνιδίως έκ καρ- ¡ 
διακοΰ νοσήματος, ίσως Οά σοΰ άπεκάλυπτε ; 
τήν άλήθειαν.

ΙΙαράδυξον άληθώς μοΰ φαίνεται ν’ άνεκά- ι 

λυψες εικόνα όμοιάζουσαν τής μητρός σου,εις 
αγγλικήν οικίαν καί τόσον μακράν απ' ¿δω. | 
'Αλλά πρέπει όμως νά σοΰ εΐπω, άγαπητέ μου ¡ 
Λέων, ότι αΐ παιδικαί αναμνήσεις είνε πολύ 
άπιστον πράγμα,έστω καί περί μητρική; μορ
φής. "Επειτα ό κλασικός τύπος τοΰ προσώπου 
σου καί τοΰ προσώπου της δέν εινε σπάνιος 
εις τόν τόπον ¡¿ας, ιδίως εις τά απόκεντρα 
μέρη, οπού τό αίμα διετηρήθη καθαρόν καί 
άαιγές άπό τών χρόνων τοΰ Αίνείου.

(Έτιτ» νννίχηκ).

ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
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Έν το σΥ,αερινω κατακλυσαω των ανακα
λύψεων καί εφευρέσεων ύπάρχουσιν ετι πνεύ
ματα υ.7) ίκανώς υπό τ·?,ς επιστήμης έφωδια- 
σμένα, άτινα μάτην καταναλίσκονται άναζη- 
τοΰντα αντικείμενα καταδεδικασμένα ΰπό τής : 
κληΟοΰς έπιστήμης ώς αδύνατον νά πραγματο- 
ποιηΟώσιν οία π. χ. ό τ ε τ ρ α γ ω ν ι σ μ ό ς  
τ ο ΰ  κ ύ κ λ ο υ καί τό ά ε ι κ ί ν η τ ο ν.

Καί ή Ελλάς, καθ’ όσον ένΟυμούμεθα, άπό 
καιροΰ εις καιρόν παρέχει τά θύματα αυτής 
εις την ερευνάν τής λύσεως άμφοτέρων των 

ι ζητημάτων αυτών. 'Ιδού δέ ότι έσχάτως πά- 
' λιν είς έτερος έν Γαλλία έκ των περιχώρων 

τοΰ Λυών διακηρύττει την άνακάλυψιν τέλος 
τοΰ ά ε ι κ ι ν ή τ ο υ αύτοΰ, τοΰ ένεργοΰντος 
άνευ μηχανισμοΰ πολύπλοκου ούδε ύγροΰ τίνος 
οίουδήποτε, έν ώ καιρώ οί άλλοι πάντες κα

ί ταγίνονται νά τελειοποιήσωσι τάς ήδη ΰπαρ- 
χούσας μηχανάς καί πολλαπλασιάσωσι τάς 
πηγάς τής παραγωγής τών μηχανικών δυνά
μεων.

Δυστυχώς, ώς έννοεϊται, καί ή διακήρυςις 
αϋτη είναι άδελφή τών μέχρι τοΰδε γενομένων 
προηγουμένων διακηρύξεων καί δέν είναι ή ί -  
νειρον ετι ή πραγματοποίησές της.

** #
Δέν έχει όμως ουτω σπουδαιοτάτη Ttç έ

σχάτως άνακάλυψις κι ν η τ η ρ ί ο υ μ η χ α
ν ή ς ΰπό τίνος φαρμακοποιού έν Aix-la- Cha
pelle τής ΙΙρωσσίας όνόματι Ilonigmann, οσ- 
τις διά τής θαυμαστής αύτοΰ έφευρέσεως κα- 
τορΟοϊ περίπου τό ά ε ι κ ί ν η τον  τοΰτο, ΰπό 
τινα εποψιν, καθ’ όσον ή κινητήριος αϋτη μη
χανή τίθεται είς ένέργειαν άνευ πυρός διαρκούς 
ή ηλεκτρισμού- απαξ δέ τεθεϊσα είς ένέργειαν 
αύτή καθ’ έαυτήν είτα παράγει δυνάμεις δι
ατηρούσα: άμοιβαίως την λειτουργίαν τής μη- 
χανής.

Είναι αληθώς θαυμάσιος καί εύφυεστάτη ή έ- 
φεύρεσις, ήτις— κατά τόν ΙΙρύτανιν τοΰ πολυ
τεχνικού IΙανεπιστημίου τής Aix, IMullner ό- 
μιλήσαντα περί αύτής πρό τίνος έν τώ Πανε- 
πιστημίω τούτω— προώρισται νά καταβάλγ. 
τάς άλλας μηχανάς τάς κινουμένας διά τοΰ 
κτμοΰ ή συμπεπυκνωμένου άέρος ή ηλιακών 
άκτίνων ή ηλεκτρισμού !

'II υ.ηχανή αϋτη ήδη πολλάκις περιήλθε 
τάς όοούς τής πολεως ταύτης έλκύουσα τόν 
θαυμασμόν καί περιέργειαν τών κατοίκων, ατε 
κινουμένη άνευ καταφανούς κινητήρος καί πα- 
ρέχουσα. τό μυστηριώδες θέαμα μηχανισμού, ού 
ή δύναμις είναι άόρατος.

Μάλιστα, ιδού άναγγέλλεται ήδη, ότι ή έ- 
φεύοεσις αϋτη έφηρμόσθη είς τινας γραμμάς τρο- 
χιοορόμων (tramways) έν Γερμανία ώς καί έ- 
πί τίνος μικρού άτμοπλοίου δ-.ασχίζοντος τά 
ϋδατα τοΰ ποταμού Sprée τοΰ διαβρέχοντοςτήν 
πόλιν τοΰ Βερολίνου.

*» *
’Ιδού δέ είς τί συνίσταται ό μηχανισμός 

ούτος.
Πρό πολλοΰ είς την έπιστήμην είναι γνω

στόν, ότι αί αλατούχοι διαλύσεις βράζουσιν είς

Ε ϊ  τ  ι Α

θερμοκρασίαν πολύ άνωτεραν εκείνης, εις ήν 
βράζει τό άπλοΰν ϋδωρ, ήτοι άνω τών 400 
βαθμών. Άλλ’ είναι γνωστόν έπίσης, ότι είσ- 
άγοντες είς τάς άλατούχους ταύτας διαλύσεις 
ατμούς άπλοΰ ϋδατος— οϊτινες βεβαίως έσχη- 
ματίσθησαν είς ί03° θερμοκρασίαν— δυνάμεθα 
νά ύψώσωμεν την θερμοκρασίαν βαθμηδόν τών 
διαλύσεων αύτών είς τον βαθμόν τής βράσεώς 
των, ήτοι είς πολύ ΰψηλοτέραν θερμοκρασίαν 
τού άτμοΰ αύτοΰ, τών 100  βαθμών.

Ό  άτμός εισερχόμενος έντός τής αλατούχου 
διαλύβεως συμπυκνούται άπολύων την θερμο
κρασίαν του- τής έργασίας δέ ταύτης έςακο- 
λουθούσης έπίτινα χρόνον, φθάνει στιγμή, καθ’ 
ήν ή άπολυομένη θερμότης τοΰ άτμοΰ θερμαί
νει τήν διάλυσιν μέχρι τής βράσεώς της.

** #
Τήν προεισαγωγήν ταύτην έκ τής φυσικής 

ένομίσαμεν άναγκαίαν νά ποιήσωμεν ένταΰθα, 
όπως καταστήσωμεν όσον το δυνατόν καταλη
πτόν πρός πάντας τούς άναγναιστας τον μη
χανισμόν τής έφευρέσεως ταύτης, διότι ό ευφυής 
έπιστήμ-ων έφευρέτης έπί τών δεδομένων τού
των τής φυσικής έστηρίχθη είς τήν κατασκευήν 
τής κινητήριου μηχανής του, ήτοι έπί τής δΓ 
ατμών ϋδατος θερμάνσεως μέχρι βράσεώς δια- 
λύσεώς τίνος.

Ί Ι  μηχανή αϋτη συνίσταται έκ δύο κυλίν
δρων, ένάς έσωτερικοΰ καί ετέρου έξωτερικοΰ. 
Έπί τού έσωτερικοΰ κυλίνδρου τίθεται διά— 
λυσις καυστικού νάτρου (σόδας), ήτις βράζει 
είς 190*' περίπου έπί δέ τοΰ περιβάλλοντος έ- 
ςωτερικού κυλίνδρου τίθεται ϋδωρ άπλοΰν ού 
ό άτμός τίθησιν είς άένναον σχεδόν ενέργειαν 
τήν μηχανήν ολόκληρον ώς εξής:

Κατά πρώτον θερμαίνεται τεχνητώς μέχρι 
βράσεώς τό ϋδωρ, ό’περ άπολύει άτμούς ο'ίτι- 
νες διά καταλλήλων σωλήνων φέρονται έν τώ 
κυλίνδρω, ενθα ύπάρχει ή διάλυσις τοΰ καυ
στικού νάτρου. Ί Ι διάλυσις αϋτη θερμαίνεται 
ολίγον κατ’ ολίγον διά τής άπολυομένης Οερ- 
μότητος τών έν αύτή συμπυκνουμένων ύδ α
τμών μέχρι τής βράσεω; αύτής,ήτοι μέχρι πε
ρίπου 490 βαθμών.

Απαξ έπιτευχθέντος τούτου πάσα τεχνητή 
Οέρμανσις τοΰ ϋδατος παύει, καθ’ ότι αϋτη 
πλέον τελείται ΰπ’ αύτής ταύτης τής μηχα
νής άμοιβαίως,κατά τόνδε τόν τρόπον:

Διά. τής βράσεώς τής νατριούχου διαλύσε- 
ως έπιτυγχάνεται θερμοκρασία υψηλή 190" ή- 
τις πάσα όέν είναι αναγκαία είς τήν κίνησιν 
τής μηχανής. Επομένως μέρος μ.έν τής θερμο
κρασίας ταύτης μετατρέπεται είς δύναμιν δια
τηρούσαν τήν λειτουργίαν τής κινητήριου μη
χανής, τό δ’ έτερον μέρος χρησιμοποιείται είς 
τήν διατήρησιν τής βράσεώς τού άπλοΰ ϋδα-

τος, οπερ παρέχει τούς αναγκαίους πάλιν ά- 
τμούς τούς διατηροΰντας τήν είς 490° βράσιν 
τής νατριούχου διαλύσεως. _

Οϋτω λοιπόν ή μηχανή αϋτη παράγει άφ 
έαυτής, κατ’ έπίνοιαν θαυμάσιον, τήν θερμότη
τα τήν άναγκαιοΰσαν διά τήν κίνησίν της καί 
τάς βράσει; αμα τών ΰγρών της. Είναι, οϋτω; 
είπεϊν, τό αιώνιον πΰρ, οπερ ένεργεΐ ένταΰθα. 
καί θά ήτο ϊσως ή μηχανή αϋτη τό ονειρευθέν 
α ε ι κ ί ν η τ ο  ν,ά.ν μή άτυχώς ήραιοΰτο ή 
νατριοΰχος διάλυσις ΰπό τών έν αύτή προσ
τιθεμένων βαθμηδόν συμπυκνουμένων ΰ δ ατμών, 
καί άν μή τό άπλοΰν ϋδωρ δεν έξηντλεϊτο διά 
τών άτμών, ούς παρέχει είς τήν νατριοΰχον 
διάλυσιν !

Ούχ ήττον, όπως ποτ’ άν ή, ή μηχανή αϋ
τη παρέχει 5 συνεχών ώρών έργασίαν διά 500 
χιλιογοάμμων καυστικού νάτρου. Μετά τήν 
παρέλευσιν τοΰ χρόνου τούτου μόνον ή διάλυ- 
σις πρέπει ν’ άναθερμαίνηται καί ό λέβης πρέ
πει νά έφοδιάζηται διά νέου καυστικού νά
τρου.

*
¥ «

Κατά τόν άνωτέρω μνημονευθέντα ΙΙρύτανιν 
Milliner ή κινητήριος αϋτη μηχανή τοΰ 11ο- 
Iiigmann έσται ή ισχυρά άντίπαλος τής έν τή 
γενέσει τη; ετι εΰρισκομενη; ηλεκτρικής κο- 
ν η τη ρ ίου μηχανής, διότι έχει τό μέγα πλεο
νέκτημα τούτο, ότι αΐ ήλεκτρικαί μηχαναί,ώ; 
σήμερον κατασκευάζονται, εχουσιν ανάγκην νά 

I προμηθεύωνται συχνάκις έκ τίνος κεντρικού 
' σταθμού τήν δύναμιν αύτών, ένώ ή νέα κινη- 
I τήριος μηχανή τού Hoiiigmann φέρει αύτή ή 
| ιδία άφ’ έαυτής τήν πηγήν τών δυνάμεών της. 

Απαξ θερμ.;ανθεϊσα δέν έχει πλέον ούδενός ά- 
νάγκην. Δέν δίδει δέ πρός τούτοι; ούτε καπνόν 
ούτε μετά κρότου διεκφεύγοντα άτμόν, ώ; αί 
σημεριναί ΰπάρχουσαι άτμομηχαναί, καί επο
μένως δύναται νά χρησιμεύση θαυμασίως είς 

I τάς έν ταϊς μεγαλοπόλεσι συγκοινωνίας.
*♦ *

Έμνήσθημεν άνωτέρω τών διά τής συγκεν- 
| τρώσεως τών ηλιακών άκτίνων κινητηρίων μη

χανών. Το ζήτημα τούτο όμως δέν έλύθη ετι 
ΰπό πρακτικήν έποψιν, άν καί πολλά έξοχα 
πνεύματα έπί μακρόν έπασχολ?,.

Πάσα θερμότης έστί δύναμις χρησιμοποιή- 
1 σιμός. Είναι φυσικόν λοιπόν, ότι τό άνθρώπι- 

νον πνεύμα πρό έτών πολλών έζήτησε νά χρη- 
σιμοποιήση τήν θερμότητα τού ήλίου, ήτις 
κατά τούς ΰπολογισμού; τών φυσικών καί α
στρονόμων μόλις είναι καταληπτή. ’Αρκεί μό
νον ν' άναφέρωμεν τον ΰπολογισμόν τού Pouil- 
lel, καθ’ ον έκαστο; τετραγωνικός πού; μόνον 
έκ τής έπιφανείας τοΰ ήλίου παρέχει δύναμιν 
θερμογόνον 7 χιλιάδων 'ίππων ! 'Οποία γιγάν-
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τειος πηγή Οερμότητος, καί οΐζ δύνζμις «/.·/)— 
χανική !

*

¥ *
Έκ τής άρχαιότητος προσεπάθησαν να πε- | 

ρισυλλέξωσι καί χρησιμ-οποιήσωσι τήν άνεξάν- 
τλητον τκύτην πηγήν τής /¡λιακές Οερμότη- 
τος, κχί είναι γνωστόν, οτι ό διάσημο; Έ λ- 
λην φυσικομαθηματικός Αρχιμήδης κζτώρ- 
Οωσε νά πυρπολήσ·/) τόν τάς Συρακούσας πο- 
λιορκοϋντα εχθρικόν ρωμαϊκόν στόλον διά κα
τόπτρων, δε’ ών συνεκέντρου τάς ήλιακάς 
ακτίνας εις κοινήν εστίαν ζνζπτύσσου- 
σαν θερμοκρασίαν ικανήν ν’ άνζφλέξη τα 
ξύλινα σκάφη.

Δι’ έπανκλήψεως δέ του αΰτοϋ πειράματος 
τοϋ Άρχιμήδους ο αλεξανδρινός φιλόσοφος 
ΙΙρόκλος, καθά Ιστορεί ό βυζαντινός ιστορικός 
τού ιβ' αΐώνος Ζωνκράς, έπυρπόλησεν έν τώ 
Βοσπόρω τόν πολιορκοϋντα τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν στόλον τοϋ Σκύθου στρατηγού Οΰϊ- 
ταλίνου.

Λέγεται μάλιστα, ότι καί πρό τοϋ Άρχι
μήδους ή αιγυπτιακή θρησκεία η δη έγνώριζε 
τήν φυσικήν ταύτην ιδιότητα των κοίλων 
κατόπτρων, δι’ ών αί ίέρειαι, αΐ τεταγμέναι 
εις τήν υπηρεσίαν τοϋ ΐεροϋ πυρός, κατώρθουν 
ν' άπολκμβάνωσιν αυτό διά τής ¿νκφλέςεως 
καυσίμων υλών.

*
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Ουχ ήττον τά ιστορικά ταϋτα γεγονότα 
επί μακρόν έθεωρήθησαν ώς μύθοι καί αδύνα
τα, καί μόνον πρώτος ό Γερμανός φυσικός 
Κ Ϊ Π · Ι ι ρ γ  τόν Γζ' αιώνα απέδειξε διά πειραμά
των τό δυνατόν αύτών. ΕΙτα δέ επίσης απέ
δειξε τούτο καί ό μέγας Γάλλος φυσιοδίφης 
Βυφφών, όστις διά καταλλήλως ποποθετηθέν- 
των κοίλων κατόπτρων άνέφλεξε ξύλα εις ά- 
πόστασιν 200 ποδών καί ετηξεν άργυρον εις 
κπόστασιν 120 καί μόλυβδον εις άπόστασιν
50 ποδών.

Μετ’ ολίγον δε τώ 1767 ό διάσημος Ελ
βετός φυσικός ΏαιιςβιΐΓΐ! κατεσκεύασε μηχάνη
μα, δι' ού έσκόπει νά περισυλλέξγ καί χρησι- 
μοποιήση διά τής ΰάλου τήν ήλιακήν θερμό
τητα. Τό μηχάνημα τούτο, ό'περ έπωνομά- 
σθη ϋπο τού ίδίου ή λ ι ο θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ον, 
συνίστατο έκ 5  ΰελίνων κιβωτίων εμβαλλομέ- 
νων τών μέν εντός των δέ καί κεχωρισμένων υπό 
διαστημ,άτων ή θαλάμων, ένθα ήδύναντο νά 
μετρήσωσι διά θερμομέτρων τήν θερμοκρασίαν. 
Διά τοϋ ευφυούς μηχανήματος όμως τούτου 
δέν κατωρθώθη νά έπιτευχθή θερμοκρασία μ.ε- 
γαλειτέρα τών 80 ίίαθμών.

Έκ τούτου όμως ώρμήθη έτερος ό ΙίιιοαΓίβ 
μικρόν κατόπιν καί κατεσκεύασε τήν καλουμέ- 
νην ή λ ι α κ ή ν  χ ύ τ ρ α ν ,  ήτις μικρόν τοϋ

' προηγουμένου μηχανήματος διαφέρει, δι’ ή? 
όμως κατωρθώθη ή έπίτευξις θερμύτητος ικα
νής διά τήν έψησιν χόρτων καί κρέατος εντός 
τής κεντρικής θήκης.

’Αλλά καί πάλιν δέν ή το δυνατόν νά λυθή 
τό ζήτημα κατά τρόπον πρακτικόν διά τοϋ 
νέου τούτου μηχανήματος. Λΐ έπ’ αΰτοϋ μελέ- 
ται έξηκολούθησαν ενδελεχώς καί πρό τινων 
ετών ό Γάλλος Μ ιυοίιοί κατώρθωσε διά μη- 
χανημάτων, όσον πολυπλ.όκων τόσον καί ευ
φυών, νά π ρ ο σ ε γ γ ί σ η λ ί α ν εις τήν λύσιν 
τοϋ ζητήματος αΰτοϋ τελειοποίησα; τό κνω- 
τερω μ,ηχάνημα, όπερ οϋτω τελειότερον έξετέ- 
Οη καί έλειτούργει κατά τήν έν ΙΙαρισίοις τε- 
λευταίαν διεθνή εκθεσιν ΰπό τήν επωνυμίαν η
λ ι α κ ό ς  δ υ ν α μ ο π α ρ α γ ω γ ό ς (μι·- 
η έ π ι Ι β ι ΐ Γ  Χοΐβϊπ1) τ ο ύ  Μ ο ιι «5 Ιι ιι  I.

Μέχρι τοϋ σημείου λοιπόν τούτου εϋρηται 
σήμερον καί ή λύσις τοϋ ζητήματος τής χρη
σιμοποιήσεων τών ηλιακών άκτίνων εις τήν 
παραγωγήν κινητήριου δυνάμεώς.

* *
"Απασαι αΰται αί λαμπραί, άλλά πολύμο

χθοι έρευναι, ώς [Ιλέπομεν, πρός ένα καί μόνον 
κύριον σκοπόν άποβλέπουσι: π ώ ς ν ά έ π ι- 
τ  ε'υ χ θ ή μ η γ  α ν ι κ ή δ ύ ν α μ. ι ς δ ι'
ή τ τ ο ν  τ ι μ. ί ο υ υ λ ι κ ο ύ  κ α ί  δ ι ά
μ η χ α ν η μ ά τ ω ν μ. ή δ α π α ν η ρ ώ ν
κ α ί  ό σ ο ν ο ί ό ν τ ε ά π λ ώ ν,

Δέν υπάρχει, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, μηχα
νικός ή μ-ηχανουργός, όστις νά μή προσεπάθη- 
σε νά Ιπιτύχν) οπωσδήποτε τάς ανωτέρω συν- 
θήκας· εκ τούτου δέ αί πολυάριθμοι έρευναι 

, καί τά πειράματα τά καθημερινώς γιγνόμ.ενα, 
διά τών όποιων προσπαθεΤται νά χρησιμ.οποιη- 
Οή πάσα δύναμις έν τή φύσει ΰπάρχουσα δι’ 
οίουδήποτε μέσου.

ΛΰταΙ δέ αί άτμομηχαναί όπύσας καί ο
ποίας τροποποιήσεις δέν ΰπέστησαν καί ύφί- 

| στανται καθ’ έκάστην σκοπούσα· τήν οικονο
μίαν, τήν έλάττωσιν τού όγκου αύτών, τού 
βάρόυς, τήν άπομάκρυνσιν τών κινδύνων καί 
πάντων έν γένει τών έλαττωμάτων, άτινα 
παρουσιάζουσιν!

'Ιδίως εις τό κεφάλαιον τής οικονομίας έ- 
πενοήθησαν διάφορα μέσα. έν οίς έν είναι καί 
τό τής παραγωγής τού ατμού, υΰχί δι' α
πλού ΰδατος έξατμ.ίζομ.ένόυ εις 100", άλλά 
δι’ υγρών πτητικών εξατμιζόμενων εις πολύ 
μικροτέραν θερμοκρασίαν.

Οϋτω κατά τήν διεθνή εν ΙΙαρισίοις εκθεσιν 
τού 1867 έλειτούργει ατμομηχανή, ής ό άτμ.ός 
προήρχετο έκ τής έξατμίσεως ΰγροϋ συνιστα- 
μένου έξ άμ.μ.ωνιώδους διαλύσεως. “Εκτοτε δέ 
πλείσται άλλαι ούσίαι κατά τό μ.άλλον καί 
ήττον εύεξάτμ.ιστοι έπίσης έπροτάθησαν ν' άν-
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τικαταστήσωσι τό άπλοϋν ϋδωρ τών άτμ.ο- 
υ.ηχανών. Κατά τόν έν τώ ύπουργείω τής '"λ -  
ομ.ηχανίας εύρισκόμενον πίνακα άνω τών 10 
διπλωμάτων προνομίου έζητήθησαν καί παρε- 
χωρήθησαν δι' άτμ.ομηχανάς ένεργούσας διά. 
τής καθαρά; αμμωνίας, τού ανθρακικού οξέος, 
τού χλωροφορμίου καί μέχρι: αυτής μάλιστα 
τής φοβερά: νιτρογλυκερίνης !

'Επειδή πρόκειται περί άτμομ-ηχανών, άς 
άναφέρωμεν έπικαίρως καί τήν θαυμαστήν μα
κροσκοπικήν κινητήριον μηχανήν διά τοϋ πε
πιεσμένου άέρος τού Γάλλ.ου ώρολογοποιοϋ Ca · 
m lt ‘ 1, ήςτινος άπας ό πολυσύνθετος μηχανι
σμός περιλαμ.βάνεται έντός τού κοίλου σφεν
δόνης δακτυλίου κεκαλυμ.μένης ΰπό ύελίνου ή- 
μ.ισφαιρίου.

Ό  μηχανισμός οΰτος τίθεται εις ένέργειαν 
διά τίνος σφαίρας έξ έλαστικού κόμμεως (ca- 
nulchouc), ήτις συγκοινωνεί διά μέσου τοϋ 
δακτυλίου πρό: τήν μηχανήν. ΙΙιέζοντε; τήν 
σφαίραν ώθοδμεν τόν έν αΰτή έμπεριεχόμενον 
άέρα πρό: τόν δακτύλιον καί δι’ αΰτοϋ πρός 
τό κονλον τής σφενδόνης, ένθα εϋρηται ή μη
χανή, ήτις παρευθΰ: άρχεται νά λειτουργή 
Οαυμασίως.

*
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Τούτο ύπομ.ιμνήκει ήμΐν σειράν τοιούτων λε
πτεπίλεπτων εργασιών αντικειμένων μικροσκο- 
πικών δεικνυόντων μ.έχρι πού δύναται νά φθά- 
ση ή ΰπομ.ονή καί ή έπιδεξιότης τού ανθρώπου!

Ουχί πρό πολλοϋ, κατά τόν 'Οκτώβριον τού 
1882-,έγένετο μ.ετά τόσου πατάγου λύγο; παν- 
ταχοϋ έν Εΰρώπτι τού δώρου, όπερ προσέφερεν 
εις τις μανδαρίνος έκ τής Ilnng Kong τής Σι
νικής πρός τόν πρίγκιπα τής Οΰαλλίας καί 
όπερ συνίστατο εις μ.ίαν στροφήν ποιήματος 
συντεθείμ.ένην εις τιμήν τοϋ πρίγκιπος καί 
συν.σταμένην έξ εξήκοντα σινικών λέξεων άπα- 
σών έγγεγραμ.μένων— έννοείτε διά ποίων λε
πτών χαρακτήρων— επί ενός σπέρματος ¿ρύζης 
έπιμ.ελώς τεθειμ.ένου ύπό ϋελον έντός αργυρά: 
θήκης.

*
* .*

Ή Μ π ιε  de Sévigné έν τινι επιστολή αυτής 
(4 Δεκεμβρίου 1673) αναφέρει τό ανέκδοτον 
τούτο:

• Έλεγον πρό τίνος εις τόν δελφΐνα (βασι
λικόν διάδοχον τής Γαλλίας), ότι ϋπήρχεν άν
θρωπός τις έν ΙΙαρισίοις, όστις έφιλοτέχνησεν 
έν αριστούργημα, μικροσκοπικήν άμ,αξαν συρο- 
μ.ένην ύπό 'ψύλλων.' Ό δέ δελφίν στραφείς πρός 
τόν πρίγκιπα δέ Κοντή:

— Τίς λοιπόν, είπε. κατεσκεύασε τους χα
λινούς;

ΤΟ ΜΙ ιν |χ·. 188).

— Αράχνη τις τών περιχώρων, άπήντησεν έ- 
τοίμ.ως ό πρίγκηψ. »

Σήμερον έν τούτοις έν ΙΙαρισίοις τά άμαξίδια 
ταϋτα ιίέν είναι σπάνια, καθ’ όσον αντί 15 7,ε- 
πτών δύναταί τις εις πάσας τά; έζοχικάς έορ- 
τάς κάί πανηγύρεις νά ίδγ ου μόνον άααξίδια 
μ,ικροσκοπικά, άλλά καί μ-ύλους καί διάφορα 
άλλα αντικείμενα κινούμενα ΰπό ψύλλων διε- 
γειρόντων τήν εκπληξιν διά τήν ΰπομ.ονήν καί 
ζήλον, μ.εθ’ ών έργάζονται οί πτωχοί.

Τοιοϋτοι μακρόθυμοι καί επιτήδειοι λε
πτουργοί δέν έλειψαν καί έκ τής άρχαιοτητος. 
Οϋτως, έάν πιστεύσώμεν τόν Αίλιανον, Μυρμη- 
κίδης τις Μιλήσιος καί Καλλικράτης Λακεδαι
μόνιος έποίησαν τέθριππα ΰπό μϋίας καλυπτό
μενα, «καί έν σησάμ.ω δίστιχον έλεγεϊον χρυ
σοί; γράμ-μασιν έπέγοαψαν ! »

ΤΟντως ό Μυρμηκίδης είναι άντάςιος τού ο- 
νόματος αΰτοϋ. Έχρειάζοντο αληθώς μυρμή- 
κειοι χείρες, Οπως έπί σησάμου έπιγράψωσι 
δίστιχον έλεγεϊον !

Έ ν  Πιρι-ΐίοις 20 ' I ïvo vïo îo u  (έ. ν.)1881.
• ·φ

ΜΓΡΜΗΚΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑΙ ΚΑΙ ΣΨΙ1ΚΕΣ
Συνέχει*· V.t σ :λ. 70.

Ε'.

ΊΙΟ ιχ χ  χ ·ν  χο ινω ν ι**  χ’ ίΟ ό μ « :»  τώ ν  μνρμήϊιΐ/ΐν.

«‘Ο Κ. Γ ιγιιΙρ . λέγει, οτι είνε αδύνατος ή 
διατήιησις κοινωνίας τινός άνευ ηθικής συν- 
αισθήσεως. "Αν τοιαϋτα ηθικά αισθήματα δέν 
ΰπήρ/Ον εις πάσαν κοινωνίαν καί παντί άτόμ.ω 
ταύτηί, οί πόθοι, αί επιθυμία·, καί τά πάθη 
ένός έκάστόϋ θά καθίστων αδύνατον τήν έν 
κοινώ ϋπαρξιν. Πραγματική τις ήθική ύφ’ 
οίανδήποτε μορφήν ΰπήρξεν εις πάσας τάς εν 
τώ κόσυ.ψ γεννηθείσα: κοινωνίας.»

Τούτου δεδομ.ένου έκαστος δύναται νά ε
ρώτηση άν οί μύρμηκες στερούνται ηθικής. 
Καί οΰτοι έχουσι πόθους, έπ.θυμίας καί πάθη. 
Αί κοινότητες αΰτών είνε πολλάκις τόσον πο- 
λυάοιθμ.οι, ώστε δύναταί τις νά τά; παρομ,οι- 
άσ·() πρός τό ΓΙεκϊνον ή τό Λονδΐνον. Αί 
υ.υρμηκιαί άφ’ ετέρου δέν είνε τυχαίοι τινε; 
συνεταιρισμοί ανεξαρτήτων άτόμ.ων, ή έται- 
ρϊϊαι πάροδικαί ώς αί τών πτηνών, άλλά κοι
νωνία·. κάλλιστα ώργανωμέναι έν αίς τά μέλη 
εργάζονται έν τελεία αρμονία πρός τό καλόν 
πάντων. ‘Η ΰπάρχουσα αναλογία τών κοινω
νιών τών μυρμήκων πρός τάς τών ανθρώπων 
καθιστά τήν μελέτην αΰτών τα μάλα ένδια- 
αέρουσχν. Έκαστο: βέβαια ποθεί νά μ.άθτ, 
’ 1 1«
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τι περί του χαρακτήρό; των, πω; φαίνεται 
εις χυτούς ό κόσμος, καί εν ποίφ μέτρφ 
δύναταί τις νά άποδώσγ, τούτοι; συνείδησιν 
κκ'ι φρόνησιν.

ΓΙολλοϊ παρατηρηταί άνέφερον παραδείγματα 
άγάπης καί άφοσιώσεωςτών μυρμήκωνδ Forel 
λέγει ότι πάντοτε οί μύρμηκες περιποιούν
ται τού; ελαφρά πληγωμένους ή καί άδιαθε- 
τούντας συντρόφου; των- μεταφέρόυσι δ’ εκτός 
τής μυρμηκιάς καί έγκαταλείπαυσιν εις τον 
θάνατον, όταν εΐνε [ίαρέω; πληγωμένοι ααί 
σπουδαίως άσθενεϊς. Ό  Lalreille διηγείται τ’ 
ακόλουθα, «βέλων να βεβαιωθώ περί τής 
έδρας τής αίσθήσεως τη; όσφρήσεως της τό
σον καταφανούς εί; τού; μύρμηκα;, άπέσπα- 
σα τα; κεραία; τινών έξ αυτών, διότι έν ταύ- 
ται; πιστεύεται ΰφισταμένη ή αϊσΟησι; αΰτη. 
Μετ’ ολίγον παρετήρησα τά ούτως άκρωτη- 
οιασθέντα μικρά ζώα ΰποπεσόντα εις ειδός τι 
μέθη; ή μανίας. Περιεπλανώντο τήδε κάκεΐσε, 
μη άναγνωρίζοντα πλέον τόν δρόμον των. 
Μύρμηκε; τινές ¿πλησίασαν τού; δυστυχεί; 
πάσχοντας, έφερον την γλώσσαν των επί τών 
πληγών των, καί άφησαν επ’ αυτών σταγόνα 
υγρού τίνος. ΙΙαρετήρησα ότι ή φιλεύσπλαγ- 
χνος αΰτη πράξις έπανελήφθη πολλάκις. Συμ
παθή ζώα, όποια μαθήματα δίδετε τοϊ; άν
θρωποι;! »

«Πάντοτε, όταν μύρμηξ τις, λέγει ό Κ. 
Saint-fardeau, συνάντηση πληγωμένον άλ- 
λον μύρμηκα άνεγείργ, τούτον καί μεταφέρει 
εις την μυρμηκιάν. Τό πράγμα είνε αληθές, 
άλλ ώ; εν πάσν) άνθρωπίνρ κοινωνία άπαν- 
τώσιν άσπλαγχνοι καί εύσπλαγχνοι χαρακτή
ρες, οΰτω ΰπάρχουσι καί καλοί καί κακοί 
μύρμηκε;.

Οταν μύρμηξ τις μάχεται, σπανιώτατα οί 
σύντροφοί του προσέρχονται ώ; επίκουροι. 
Φαίνονται μάλλον, εκτός όταν γενικός έπι- 
κρατάι πόλεμος, ουδόλως ενδιαφερόμενοι, 
πολλάκις μάλιστα δεν σταμ.ατώσι μήτε να 
παρατηρήσωσι.

Σειρά πειραμάτων άπέδειξεν ότι οί μύρμηκε; 
σχεδόν ποτε δεν φαίνονται προσέχοντες μηΐέ 
φροντίζοντε; να προστατεύσωσιν όμοίους τ»ν 
ευρισκομένους έν δυσκόλω θέσει. Τό τοιούτον 
όμως δέν εΐνε γενικόν οί καλοί Σαμαρεϊται 
δεν έλλείπουσιν επίσης μεταξύ ιών μυρμήκων.

Οπως γνωσθή, ή φιλία ή συνδέουσα τούς 
μύρμηκα; μιά; καί τής αυτής μυρμηκιάς, έ- 
λαοον, λέγει ό Eubbok, έξ μύρμηκα; F. fnsea, 
κ εκλε'.σα τούτου; εν φιαλιδίψ, οΰτινος τό 
στόμα ήτο π ¿φραγμένου διά λεπτού υφάσμα
τος. Τό ύφασμα ήτο τόσον λεπτόν καί ό ι
στό; τοσον ασθενής, σώτ; ήδύναντο οί μύρμη
κε; να συγκοινωνώσι κάλλιστα διά των κε- I 
ραιών των. ΙΙαρετήρησα τότε άν οί ελεύθεροι

τυγχάνοντες μύρμηκες θά έφρόντιζον καί θά 
ετρεφον τούς αιχμαλώτους. Επειδή όμως τό 
πείραμα δεν έδωκεν ήμίν αποτέλεσμά τι, με- 
τεχειρίσθην κατά τόν αύτόν τρόπον εχθρικά 
τινα είδη. Κατά συνέπειαν εθηκα δύο μύρμη- 
κας ν. fusca εκ τών μυρμηκιών μου εντός φια- 
λιδίου κεκλεισμένου καθώς τό ανωτέρω πεοι- 
γραφέν.’Εν δευτέρω φιαλιδίω έθηκκ δύο μύρμη- 
κας τού αυτού είδους ανήκοντας όμως έτέρα 
τινί μυρμηκιά. Οί ελεύθεροι μύρμηκες ούδολως 
εποόσεςαν εις τούς κεκλεισμένου; φίλους των, 
τούνκντίον ή παρουσία τών έχθρών έξηρέθισεν 
αυτούς τά μέγιστα. Καθ’ όλην τήν ημέραν εις ή 
δύο μύρμηκες έφύλαττον ώ; σκοποί τό φιαλί- 
διον. Έν καιρώ δε νυκτός πλειότεροι τών δώ
δεκα συνηθροίζοντο πέριξ. Μετ’ όλίγας ημέρας 
οί μύρμηκες κατώρθωσαν νά έαφύγωσι τής φιά- 
λης, ευρομεν Οέ τήν πρωίαν τά πτώματα αύ- 
τών· ενώ οί φίλοι έξηκολούθουν μένοντες έν τώ 
φιαλιδίω ούδενό; προσέχοντας εις αυτούς.

Έκ τούτων καί άλλων πειραμάτων 
δεικνύεται ότι παρά τοϊ; ζώοις τούτοι; ε
πικρατεί μάλλον τό μίσος ή ή φιλία.Οί μύρμη
κε; μιά; καί τής αύτής μυρμηκιάς ούδέποτε φι- 
λονεικούσι πρός άλλήλους. Παραδείγματα δέ 
συμπάθειας ααί αγάπης έλλείπούσι πκρ’αύτοΐς.

«Έν μιά τών μυρμηκιών μου έγεννήθη μύρ- 
μηξ άνευ κεραιών. Επειδή δε μέχρι τής επο
χής δεν ετυχε νά "δω όμοίαν περίπτωσιν έπε- 
τήρουν καλώς τούτον. Ουδέποτε έξήρχετο τής 
φωλεάς, τέλος δέ μίαν ημέραν εύρον αύτόν πε- 
ριπλανώμενον έξω. καί άγνοούντα τόν δρόμον 
του. Μύρμηκές τινες τού είδους Lasins flavus 
τόν προσέβαλον. Προσεπάθησα νά τούς διαχω
ρίσω, ό δυστυχής όμως μύρμηξ είτε διότι οί 
εχθροί του ¿πλήγωσαν αύτόν καιρίως, είτε ώ; 
¿κ τής άκουσίας τοαχύτητος μεθ’ ή ; έλαβον 
αύτόν, άπέμεινε κατα/κεκλιμένος καί σχεδόν α
ναίσθητος. Μετά τινα χρόνον εις F. fusca τής 
αύτής μυρμηκιάς διήλθε παρ’ αύτώ' εξήτα- 
σεν ούτος μ.ετά προσοχή; τόν ασθενή, έλαβεν 
αυτόν μετά πόνου καί τόν έφερεν είς τήν μυρ
μηκιάν -οίοσδήποτε μάρτυς τής σκηνής ταύ- 
της δέν ήδύνατο νά μή άποδώσγ εις τόν μύρ
μηκα τούτον αισθήματα φιλευσπλαγχνίας.

"Αλλοτε παρετήρησα εί; μίαν εκ τών μυρ
μηκιών μου τού είδους I'. fus··» δυστυχή μύρ
μηκα κεκλιμένου έπί τών νώτων κκί άδυνα- 
τούντα νά κινηθή. Οί πόδες του έφαίνοντο 
κεκυρτωμένοι καί αί κεραίαί του συνεσπειρω- 
μέναι. Ήτον έντελώς ανίκανος νά διατραφή 
μόνος. Αιά τοτο ¿πετήρουν αύτόν μετά με
γίστη; προσοχής. Πολλάκις ¿δοκίμασα ν’ ά- 
νακαλύψω είς ποϊον μέρος τής μυρμηκιάς εύ- 
ρίσκετο, εκάστοτε όμως οί άλλοι έφερον αύτόν 
είς το σκοτεινότερον ταύτης μέρος. Μίαν η
μέραν έξήλθον ολοι οί μύρμηκες, ίσως νά δρο-
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σισθώσι, μετ’ κυτών δ' έφερον καί τόν ασθενή. 
Έπανελθόντε; είς τήν μυρμηκιάν συναπέφερον 
επίσης αύτόν. Μετ’ όλίγας όμως ημέρας μεθ’ 
όλα; τάς περιποιήσεις τοιν άπέθανε.

θ κ. ί.υΜ>οΙί όπως β^βαιωθή άν οί μύρ
μηκες άναγνωρίζουσι τούς συγκατοίκους των 
διά ιδιαιτέρου τίνος συνθήματος ώς ΰπετίθετο 
ώς πρός τάς μέλισσας, καί θέλων νά ίδη άν 
ούτοι άνεγνώριζον τούς φίλους των άναισθή- 
τους όντας έκαμε τά έξής πειράματα.

Ότε μύρμηκές τινες έκ τών μυρμηκιών του 
περιεπλανώντο έπί τής τραπέζης του έκμυζών- 
τε; μέλι ευρισκόμενον έπ’ αύτής, ¿χλωροφόρ
μισε τέσσαρας έξ αυτών, πρός δέ καί τέσσαρας 
άλλους προερχομένους έκ τής μυρμ,ηκιάς τού 
κήπου του. ’Αφού δέ πάντας ¿χρωμάτισε κα
ταλλήλως πρός εύκολον άναγνώρισιν, ¿τοπο
θέτησε παρά τό μέλι. Έπί τινα χρόνον οί 
μύρμ-ηκες δέν έδωκαν προσοχήν. Μετ’ ολίγον 
οί τέσσαρες φίλοι μύρμηκες έκειντο είσέτι κα- 
τακεκλιμένοι, ένώ οί τέσσαρες ξένοι δέν ύ- | 
πήρχον έκεΐ πλέον. Αύο έξ αυτών είχον ριφθή | 
κάτο>θεν τής τραπέζης έν ή ήτο τό μέλι, καί 
οί δύο άλλοι έξηφανίσθησαν. Έπανέλαβε τό 
πείραμα θέσας πάλιν τέσσαρας ομοφύλους καί 
τέσσαρας ξένους πλησίον είς μέρος ένθα οί 1.3- 
5ΐ'ιΐ5 ΙΊβνιιβ έτρωγον μέλι·— καί πάλιν έβεβαι- 
ώθη ότι οί μύρμηκες άπέροιπτον τού; ξένους 
ουδόλως προσέχοντες είς τούς ομοφύλους των.

ΙΙλεϊστα πειράματα τοιαύτα απέδειξαν ότι 
οί μύρμηκες, τουλάχιστον οί έξετασθέντες, δέν 
φροντίζουσι νά προφυλάξωσι τούς ομοφύλους 
των καταστάντας άναισθήτους.

Έπανελήφθησαν τά πειρά.υ.α.τα. έπί μυρμή- 
κων μεθυσθέντων άπΐώς. Έκ τούτων άπεδεί- 
χθη οτι οί μ.ύρμηκες άναγνωρίζουσι καί τοι 
αναίσθητοι ς κάλλιστα τούς ομοφύλους των, 
διότι έκ 41 ομοφύλων καί 52 ξένων μεθυσμέ
νων μεταφερθέντων έν τή μυρμηκιά, μόνον 9 
ομόφυλοι έορίφθησαν έν τώ ϋδατι, ίσως διότι 
ή αναισθησία των έξελήφθη ώς θάνατος, παν- 
τες δ’ οί ξένοι.

(Έ πετα ·. συνέχεια)

Ν. X. Αποϊτοαιμις

Η ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΣΧΟΛΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

’Αφορμήν λαβόντε; έξ έφημερίδος τινός Ά - 
θηναΐκήςέκφρασθείσης υπέρ τήςσυστάσεως Σχο
λή; πολιτικών επιστημών έν Άθήναις καί ύπο- 
δειξάσης κάπως τάς ώφελείας, αίτινες ήθέλον 
προκύψει έξ αύτής, έκτίθεμεν κατωτέρω σύντο
μον περιγραφήν τής έν Παρισίοις τοιαύτης, 
φρονούντες ότι ένδιαφέρον καθίσταται παν ά-

νάγνωσμα άποβλέπον είς τήν πρόοδον τού όση- 
μέραι καταπληκτικώς χωροΰντος πολιτισμού.

Ή έν Παρισίοις Σχολή τών πολιτικών έπι- 
στηυ.ών διεδέχθη τήν κατά τό ετος 1848 ύπό 
τής Κυβερνήσεω; συσταθεϊσαν «Εθνικήν Σχο
λήν διοικητικών μαθημάτων», έν ή ή έκπαί- 
δευσι; τών άποβλεπάντων εί; δημόσια στάδια 
έγίνετο δημοσίαις δαπάναις. Λυστυχώς διά τού 
μέτρου τούτου ή Κυβέρνησις άνελάμβανεν η
θικήν τινα ΰποχρέωσιν πρός άπαντα; τούς έν 
αύτη εύδοκιμήσαντας, εις ούς ώφειλε νά χο
ρηγήσω κατόπιν δημόσιον τινά θέαν/. Αιτία 
τούτου ή μετά διετίαν διάλυσίς της.

Περί τό 1δ7ΐ έτος έπελήφθησαν τής ιδέα; 
ταύτης ύπό διάφορον όμως δψιν την Εθνικήν 
διεδέχθη ιδιωτική καί δι’ ιδιωτικών δαπανών 
συντηρουμένη Σχολή μή έξαρτωμένη έκ τής 
Κυβερνήσεως, ήτις καί οΰδεμίαν άνελάμβανεν 
ηθικήν ΰποχρέωσιν άπονομής θέσεων τοΐς έξ 
αύτής έξερχομένοις.

Ή πρωτοβουλία τής συστάσεω; τής Σχο
λής ταύτης οφείλεται είς άνδρας διαπρεπείς 
καί ύψηλοτάτας κατέχοντας θέσεις έν τώ Γαλ- 
λικψ κόσμω. ’Άξιος ιδιαιτέρας μνείας έστίν ό 
κ. ΒουΐΗΐ)', μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας 
καί τού ’Ανώτατου Συμβουλίου τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως, όστις καί διευθυντής αύτής 
έτάχθη, μέχριχδέ τής σήμερον, ήτοι έπί δέκα καί 
τρία όλα έτη έπαξίως καί μετ’ άπαραμίλλου 
ίκανότητος διευθύνει αύτήν παρατηρών τάς όση- 
μέραι λαμπρά; προόδους της, αϊτινε; ύπερέβη- 
σαν, βεβαίως, τάς εαυτού ελπίδας.

Είκοσι κκί τρεις έδραι κατέχονται ύπο κα
θηγητών τού Πανεπιστημίου, μελών τής 
Γαλλ. ’Ακαδημίας, τού Κοινοβουλίου καί άνω- 
τέρων τού Κράτους υπαλλήλων, τριακόσιοι θεέ 
καί πλέον μαθ ηταί πληρούσι καθ’ έκαστη·/ τά. 
αίθούσας αύτής, έν οίς διακρίνονται καί άρκε- 
τοί ξένοι, ιδίως Ρωυ.ούνοι, Σέρβοι, ΙΙούλγαροι, 
"Αγγλοι καί τινες Ελληνες.

Σ κ ο π ό ς  τ ή ς  Σ χ ο λ ή ς .  Ή Σχολή 
1 αϋτη τών πολιτικών έπιστημών επιστέφει την 
ί έλευθέραν άνατροφήν τού σπουδαστού διά γνώ

σεων, άς ή μέν έγκυπλοπαιδική παίδευσις ά- 
| δυνατεί νά συμπεριλάβγ, διά τε τό πρόωρον τής 
I ηλικίας τού μαθητου καί τήν πληθώραν τής 
, έγκυκλοπαιδικής ύλης, ή δέ, κατόπιν,έπιστη- 
ί μονική, θίγει μέν τινάς τούτοιν, άλλ’ ή σπουδή 
I των γίνεται ατελής, καθ' όσον άλλος ό σκοπός 
! τής πανεπιστημιακής έκπαιδεύσεως. Τούτων 
| όλων φυσική καί άποδεδειγμένη συνέπεια έστίν 
I ή ούχί έντελής μόρφωσις τού νέου, όστις, μέ 
I ολον τό βάρος τού πτυχίου, συμβαίνει πολλά

κις ν’ άμ.οιρή, γνώσεων κυριώτάτων καί άπα- 
ραιτήτων, άς τινας άποκτγ. μέν κατόπιν δι’ ι
δίας μελέτης, ούδέποτε όμως έπιστημονικώς 
κατηρτισμένης.
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Ή αλήθεια τών ανωτέρω καθίσταται πασί- ' 
δηλος καί αναμφισβήτητος ώ; ττρός τον; σχ.0 ι 
πούντας ν’ άκολουθήσωσι στάδιον εντελώς δι
άφορον τών ¿ν Πάνεπιστημίόις προπαρασκευα- 
ζομένων. 'Επειδή τ, Νομική Σχολή καταρτί
ζει νομικούς οΰχί όμως καί διπλωμάτας ή οι
κονομολόγον;, αναγκαία έθεωρήθη ή σύστασις 
Ιδιαιτέρας Σχολάς συμπληρωτικής, ϊν' ακρι
βώς εΓπώμεν, τή; Νομική;, δΐαφερούση; όμως 1 
ταύτης ώ; ττρός τό μεθοδικόν καί Ιδιαίτερον 
τής έκπαιδεύσεως. Έπάρχουσιν αληθώς επέ
κεινα τή; επιστημονική; ζώνη; γνώσει; τινέ; 
θετικαί καί ακριβείς, αϊτινε; απαιτούνται διά 
την καλήν λειτουργίαν του πολύπλοκου κοι
νωνικού συστήματος· αύται είναι λ. χ. ή δι- ! 
πλωματική ιστορία, αΐ άάχαί εις ά; στηρίζε
ται ή διοικητική οικονομία, ή πλουτολογία, ή 
οίκονομολογία, ή εμπορική καί βιομηχανική 
γεωγραφία, ή στατιστική κ. τ. λ.

Λπασαι αί γνώσεις αύται άπαρτίζουσι μέ
ρος τών πολιτικών επιστημών, δεν αποκτών
ται δέ ή διά μελέτη; μεθοδική; απαραιτήτου 
τοϊς προωρισμένοι; διά τά δημόσια στάδια.

II Σχολή λοιπόν τών πολιτικών επιστημών 
είναι ή γέφυρα ή πρό; τά; δημοσίας θέσεις ά- | 
γουσα καί ή παρέχουσα πολλά; εγγυήσεις τή; 
επί τών θέσεων τούτων ακριβούς καί πεφωτι
σμένη; τών καθηκόντων εκπληρώσεως.

Σκοπος τή; ίδούσεω; εκπαιδευτηρίου τοιού- 
του είναι γενικώ; ή συμπλήρωσι; τή; παιδεύ- 
σεω; τών εκ τών IΙανεπιστημίων ¿'ερχομένων, 
ειδικώς δε ή τών Σχολών τούτων φοίτησί; κα
θίσταται απαραίτητο; δια τού; αποβλέποντας 
εΐ; δημόσιον θέσιν.

Μ ε θ ο δ ι κ ή τ ή ;  δ ι δ, α σ κ α λ ί α ;  δ ι- 
α ι ρ ε σ ι ς. (-)ά ήτο εργον λίαν μακράν το νά 
έξετάση, καί περιγράψγ τι; λεπτομερώς το το- 
σούτω ποικίλον πρόγραμμα τή; Σχολή;, τά; 
τόσα; παραδόσεις, τά; πρακτικά; ασκήσει; καί 
τελο; τό πώ; αποκτάται το τής Σχολή; δί
πλωμα μετά προηγουμένα; δύο εξετάσει; που- 
φορικάς καί έγγραφου;, διά τή; δημοσιεύσει·); 
δύο εναισίμων διατριβών δυναμένων νά φέ- 
ρωσι τον τίτλον επιστημονικής συγγραφής. 
ΙΙρό; τό παρόν παράθέτο’μεν μόνον την διαί- 
ρεσιν τής Σχολής υπό την εποψιν τής διδα
σκαλίας, ές ή; δύναταί τι; εύκόλω; νά κρίνη 
περί τής σπουδαιότητό; της.

Ή έν ΙΙαρισίοι; Σχολή διαιρείται εΐ; τέσ- 
σαρα τμήματα, έκαστον τών οποίων απαρτί
ζει ίδιον καί πλήρες πρόγραμμα μαθηαάτων 
■*οό; προπαρασκευήν τών άποβλεπόντων εις τά 
ε;ή; τεσσαρα δημόσια επαγγέλματα: α) Λ ι- 
π λ ω μ α τ ι κ ό ν, fi\) Σ υ μ β ο ύ λ ι ον Ε 
π ι κ ρ α τ ε ί  ας,  γ'.) Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν καί 
δ'.) ’Ε λ ε γ κ τ ι κ ό ν  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  ν. Ε κ 
τός τούτων ή Σχολή περιλαμβάνει στοιχεία

άνωτέρας παιδεύσεως, άτινα προπαρασκευά- 
ζουσι δι’ υψηλά; εμπορικά; καί τραπεζιτικά; 
θέσεις, οίον διευθυντοϋ τραπεζών, έπιθεωρητοϋ 
σιδηροδρόμων κτλ.

Άναλόγω; του σταδίου εί; ο έκαστος απο
βλέπει ακολουθεί καί τό αντιστοιχούν τμήμα, 
ή δέ χρονική διάρκεια πρό; άπόκτησιν διπλώ
ματος ώρίσθη διετής.

ΙΙαραθέτομεν κατάλογον τών κυριοίτέρων 
μαθημάτων τμημάτων τινών πρό; εΰχερεστέ- 
ραν κατανόησιν τής διαφορά; μεταξύ τών πα
νεπιστημιακών μαθημάτων καί τών τής 
Σχολής:

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ό ν  τ μ ή μ α : Εθνο
γραφία —  Διπλωματική ιστορία —  Ανατολι
κά ζητήματα άπό τού 1856 μέχρι τής σή
μερον —  Διπλωματικά κατορθώματα άπό τού 
1648 μέχρι τού 1789 —  Γεωγραφία οικονο
μική—  Έμπορικαί επίσημοι συνθήκαι —  Διε
θνές καί φυσικόν δίκαιον Εμπορική νομο
θεσία κατά σύγκρισιν μετά Τή; τών άλλων 
Εθνών —  Ιστορία τού σχηματισμού τών πρω
τίστων Ευρωπαϊκών Εθνών κατά τόν Με
σαίωνα κτλ. κτλ.

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν  τ μ ή μ α · Διοικητικός 
οργανισμός διαφόρων Κρατών —  Δημόσια εί- 

| σοδήματα καί φόροι —  Πλουτολογία έν έκ- 
τάσει —  Εμπορική στατιστική —  Συνταγ
ματικόν Δίκαιον —  Κοινοβουλευτική καί νο
μοθετική ιστορία —  ’Αστικόν δίκαιον κατά 
παραβολήν κτλ.

Τ μ ή μ α  ’Ε λ ε γ κ τ ι κ ο ύ  Σ υ ν ε δ ρ ί
ο υ : Οικονομικά συστήματα διαφόρων ’Ε 
θνών —  Δάνεια —  Προϋπολογισμός διαφόρων 
Κρατών —  Λογιστική —  Διπλογραφία κτλ. 
κτλ.

Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν τ ή "ς'Σ χ ο λ ή ς .  Δεν 
δυνάμεθα νά παοαλείψωμεν ονόματα τινά σο
φών μελών τής Σχολής, ών ή [ίαρύτή; είναι 
άνεγνωρισμένη ύφ’ όλου τού έπιστημονικού 
κόσμου. Καί δή τό Δ ι ο ι κ ητ ι κ ό ν Σ υ μ- 
β ο ύ λ ι ο ν σύγκειται έκ δώδεκα μελών, 
πρόεδρο; τών όποιων είναι ό κ. Ε. ΑιιιΙπ·, αν
τιπρόεδρος ό κ. ΜβΙν <!’ ΟίββΙ, διευθυντή; τή; 
Σχολής, ώ; ειπομεν, δ κ. Ε. ΗυιιΙιιιγ, κατόπιν 
δ’ επονται οί κ. κ. ΛΙΓγιίΙ .\mlre μέλος τού 
Συμβουλίου τή; Γαλλική; Τραπέζη;, Ε. 
|{ι·αυ>ίϊι ρ καί II. Τ ·π ι»· ακαδημαϊκοί,. Ρ . Βιι-
11] ιιι ο η I πρώτος πρόεδρο; τού ’Ελεγκτικού συνε
δρίου κτλ.

Ή έ π ι τ ρ ο π ή τ ή ;  τ ε λ ε ; ο π ο ι ή- 
σ ε ω ς σύγκειται έκ τών κ. κ. .\ucuc, Βα- 
γοϊΙγ, <1ΐ354υη, .Ιαικιΐ, 1 .βΓθ )-ΙΚ ·3 ΐιΙϊβ ιι, Ρ ίοο ιι,  
[,ιιοη 8,ιγ, νϊο1-Ί»*ΙοΙ, ν<ιίΐΓγ απάντων με
λών τή; Γαλλ. Ακαδημία;, Βαιΐιΐίη, Ι)ιι ΕΙϋΓ- 
ον, πρώην πληρεξουσίων υπουργών καί τού κ. 
Ι'Ιοτοηί Συμβούλου τή; ’Επικράτειας.
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Οί δε Καθηγηταί— δι’ ου; πάς πρόλογος 
περιττός —  είναι οί εξής: Ε. ΠοιιΙηιγ, !.<■- 
ν385βιΐΓ, Ι)ο· Μ οί ί πατί, ακαδημαϊκό;, Ι-Υιΐπ- 
ΓίΚ'π, 1Ϊ<·π;ιιι 11, Ρ^ιιυηηιΐΒΐι καθηγηταί τού 
Πανεπιστημίου, Ι,«νίΐ88«υΓ ιΐκ ΡΓσιΟϋΓΐ, 
(ϊηΙ>γΪι·Ι Α 'ιχ καί Γ)ι· Ε(·1> ί ιΙ;ινι· δεινό; τού 
Διοικητικού δικαίου νομοδιδάσκαλος, ΛΙιΐΧ. 
ΙΠΙΐιιΙ, Ε. ΟΙιλγηιη.ι  μέλη του Κοινοβουλίου 
καί πλεϊστοι άλλοι τών όποιων παραλείπομεν 
τά ονόματα διά τό ολίγον τού χώρου.

Ό Γενικό; Γραμματεύ; τή; Σχολή; κύριο; 
Ε. ΟιιΐίΓΚ* καί ό Βιβλιοθηκάριο; κ. I,. ΡυιΓι- 
.ίλπ) συμπληρούσι τόν κατάλογον τούτον τού 
προσωπικού.

Αί κατά τά δέκα καί τρία έτη πρόοδοι τή; 
Σχολή; ύπερέβησαν όλων τά; ελπίδα;. Βεω- 
ρούμεν ματαιοπονίαν νά έπιμείνωμεν εί; τό ζή
τημα τούτο- σημειούμεν μόνον ότι εκ τών 
πολλών έξελθόντων καί διαγωνισθέντων κατό
πιν διά τά; θέσει; δι' άς ή Σχολή προπαρα
σκευάζει , ά π α ν τ ε ;  έπετυχον μεταξύ τών 
πρώτων καί διωρίσθησαν εί; δημοσία; θέσει;, 
τούτο δ’ έξηγεί τήν καταπληκτικήν τήςΣχολή; 
φήμην, ήν άναγνωρίσαντα τά γείτονα κράτη—  
Γερμανία, 'Ιταλία καί Βέλγιον —  ίδρύουσι 
μετ’ ού πολύ παρομοία; Σχολά; έπί τών αυ
τών τή; έν ΙΙαρισίοι; Σχολή; [¿άσεων.

Ούδεμία αμφιβολία ότι τοιούτου είδους α
νώτατα έκπκιδευτήρια ίδρυθήσονται εί; άπαν
τα τά πεπολιτισμένα κράτη πρό; μόρφωσιν 
δημοσίων λειτουργών, άνευ τών οποίων ούδέ- 
ποτε "Εθνος τι δύναται νά προκόψν).

Π χοία ιο : 10 Ίχ νου χρ ίο υ  18X4

Γ ΜΛΧΤ/ΛΙ!ΙΜ)Ϊ.

II ΝΙΙΣΟΣ ΕΛΕΝΗ,

Ή περιώνυμο; νήσος 'Ελένη ή τά νυν 
Μ α κ ρ ό ν η σ ο ς, Μ α κ ρ ο ν ή σ ι, ή 
Μ ά κ ρ η καλούμενη ό>; έκ τού σχήματος, 
όπερ ή φύσις, ή ό χρόνος έδωκεν αύτή,, ή 
χ θ α μ α λ ή  (1) αΰτη καί επιμήκης, πετρώ
δης ώ; τό πλεϊστον, νήσος εσχε τό άρχαϊον 
αυτής όνομα έκ τής παραδόσεως, ότι ένταύθα 
ή Ελένη τού Μενελάου άπέβη ήτοι κατά 
τήν έκ Σπάρτης απαγωγήν, ή κατά τήν έκ 
Τροίας επάνοδον. Τήν δ’ έπωνυμίαν Μά κ ρ ι ς 
έλαβε διά τό σχήμα αυτής. Ό  Στράβων 
ταύτην φαίνεται, ότι έννοεϊ μνημονεύων τόν 
ομηρικόν στίχον έν Ίλιάδ. I'. 445.

νήσω 51 !ν Κρανάη ίία.
Εντεύθεν δήλον, ότι ώνομάσθη Ελένη ή 

νήσος, επειδή ό ΙΙάρις φεύγων έκ Λακεδαίμο-

Π Ο ^Ατι τοΟ ΟψηλοιάΜ'·) αντής / ιιιρίου ΰψον|χίνον 281 
¡ιί-ρχ  5 -ίρ  τήν Ιπ.φίνειαν τή ; Οχλάαση;.

νος προσωρμίσθη αυτόθι μετά τή; Ελένης. 
Τής αυτής γνώμης έχονται καί ό Ευριπίδη;
Έλέν. ς-, 167'i-167ö).

_■ . . αή Πχρ:; Υήμειέ σε.
ύρουρόν πχρ’  ά/.τή τετχιχενν,ν νήτον λέγω,
' Ελένη τό  λοιπόν έν βροτοΤ; /.ιχλόιετχ·.
έ τε ί κλοπχ; σ'χ; έχ 8<5;χών έίέ ίχ το .

Στέφανο; ό Βυζάντιο; »Ελένη νήσο; Α ττι
κή; ο ■ Έκαταϊο; Ευρώπη «έκεϊ άποβήναί φασ·. 
τήνΈλένην μετά την άλωσιν Ίλίου. 'Εκαλεί
το δέ Μ ά κ ρ ι ;  διά τό μήκος» καί ό Γίομ- 
πώνιος Μέλα; (II, 7 , 1Ü; καί άλλοι συγγρα
φείς. Τούναντίον δέ τινες, εις οΰ; συγκατα
λέγεται καί ό Παυσανίας, έννοούσι τήν νή
σον τήν έν τώ Λακωνικφ κόλπω τήν κατέ
ναντι τού Γυθείου Κρανάην νήσον, εί; ήν ό 
ΙΙάρις έκ τής Λακεδαίμονος φεύγων πρώτον 
ήγαγε τήν Ελένην. Εις δέ τήν πετρώδη τήν 
πρό τής Αττικής κειμένην νήσον έπεβη ή 
'Ελένη μετά τήν άλωσιν τού Ίλίου έπιστρέ- 

j φουσα, καί έκ τούτου έπωνομάσθη. Ούτως ό 
I Παυσανίας. Ή δε τής Αττικής Κρανάη ήτο 

έπί Στράβωνος ακατοίκητο;, κατά δέ τόν 
Άρτεμίδωρον »πρόκειται δε τής παραλίας 
ταύτης πρό μέν τού Βορίκου καί τού Σουνίου 
νήσος Ελένη, τραχεία καί έρημος, παραμή- 

; κη; όσον εξήκοντα σταδίου; τό μήκος· άπό 
ταύτης γάρ, φησιν, αί καλούμενα·. Κυκλάδες 
είσιν· ονομάζει δέΚέω τήν έγγυτάτην τνί Έ - 
λένφ καί μετά ταύτην Κύθνον καί Σέριφον καί 
Μήλον καί Σίφνον κ. έ .». Ό  δ' ένωρίς καί έπί 
ζημία τής επιστήμης άρπαγείς Βουρσιανό; 
άποφαίνεται έν τώ ίδίω φιλοπονήματι (ίι·ο- 
·«raplii«· von Griechenland (I. Β. ρ. 3.01») 
»ότι καί έν τή, άρχαιότητι καί νύν δέν κατω- 
κεϊτο διαρκώς, άλλα μόνον έν θέρει υπό ποι- 
αένων αετά τών ποιυ.νών αυτών, ΰπέρ ιόν καί 
πολλαχού τής νήσου ανωρυχθησαν πηγαι υδα- 
των». IΙλήν άλλ’ όμως πρός τήν εποψιν ταύ- 
την τού Βουρσιανού καί άλλων πρό αυτού 
διαφωνούμε·/ τελεον καί δή διϊσχυριζόμεθα. 
ότι ή νήσο; Ελένη ή κείμενη μεταξύ τή; ατ
τική; παραλία; καί τής καταντικρύ νήσου 
Κέω καί- έκτεινομένη παραλλήλω; τή; ανα
τολική; ακτή; τού Βορικού (Γαϊδουρόμανδρας, 
μέχρι τού Σουνίου καί έχουσα περίμετρον περί 
τά μίλια κατωκεΐτο "διά τού; έξή; λόγου;· 
ά) διότι καταδείκνυνται ετι καί νύν έρείπια 
επτά αρχαίων χωρίων έπί τή άκτ?, τής βο
ρειοδυτικής πλευράς, μάλιστα δ' έπί τών λει
ψάνων ενός τών χωρίων αύτών είσιν όρατά. ι
κανά κρηπιδώματα ΰπερμεγέθου; γιγαντιαίου 
κτιρίου, έχοντας σχήμα τετράγωνον καί παρ'

! αΰτώ συντρίμματα μαρμάρου λευκού. ’Αλλά 
τά πύ,εΐστα τών ερειπίων αυτών, ώ; ε’.κός, 
καλύπτονται ύπύ χωμάτων. Κατά τήν ήμετέ- 
ραν εικοτολογίαν έκεϊ που έκειτο ναός αρχαίος 
ί̂σως τής Άρτέμιδος), έφ’ ού τοϊς έρειπίοι;
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έκτίσθη ναίσκος τιμ.ώμ.ενος ΰπό το όνομα του 
άγιου Γεωργίου. Εντός δέ του μικρού αύτόύ 
ναού κεϊνται δύο σκληροί λίθοι έχόντβς άρ- 
χαίας γλυφάς, σώζονται δέ καί τινκ ΰπο- 
λείμματα κιόνων μαρμάρου· β') διότι πάλιν έπί 
άλλου λόφου άρχαίου έπ’ ίσης χωρίου, 
ο—ου άνωκοδομήθη νκός τής Θεοτόκου, άνευ- 
ρέθησαν θεμέλια κρχκίου οικοδομήματος- γ ) 
ί5ιότι έκ των περισωθέντων τοίχων τών οίκο- 
δομών, έκ του ρυθμού τ?,; τέχνης καί έκ πολ- 
λών πηλίνων αγγείων άσφαλώς ο τον συνάγε- 
τκι, ότι ή περί ής 6 λόγος νήσος ήτο κατω- 
κημένη πολλούς αιώνας πρό Χριστού κκί μετά 
Χοιστόν. Σημειωτέου δ’ ότι εν τισι των έπι- 
θαλασσίων αρχαίων χωρίων κι εις τά; τρικυ
μίας εκτεθειμένα·. οΐκίκι, κί ΰπό χωμάτων κε- 
καλυμμέναι καί ήρειπωμέναι καταστρέφοντα-, 
όπερ ούδέ τό παράπαν θαυμαστόν, άφ’ ού 
πρώτον ό χρόνος κατεσύν τρίψε τούς έμπροσθεν 
βράχους καί συμπαρέσυρεν εις την θάλασσαν. 
Ο ρ ο ς  ή ν η β ο ς o i  8 έ ν έ χ ε  ι, ή 

λόφους τινάς καί δειράδα (ή ρκχιν) απ’ άρ
κτου πρός μεσημβρίαν, -/¡τις δίκην ράχεως αε- 
γκλου ιχθύος ά τεκκί τν',ς όλης νήσου προσο- 
μοίας πρός μέγαν ίχθύν κατά τό μέσον α
ποκλίνει εις ί$ύο πλευράς βορειοδυτικήν κκί 
άνατολικομεσημβρινήν. ‘II δ’ ΰψηλοτέρα το
ποθεσία τής νήσου καλείται Τ ρ υ π ·/) τ ά, 
διότι έκεί υπάρχει βράχος, ού έντός Οόλος ¡ 
φυτική δικπερώτα τον βράχον εΐ ανατολών ι 
επί δυτυ.άς. Ή θέσις κϋτη εύλόγως δύνκτκι 
νά ονομασθή κ ά τ ο π τ ο ν  χ ω ρ £ ο ν· έπειδή 
αύτόθεν όοώνται κπατκ ή αττική ακτή, 
οί λιμένες καί όρμοι, ή Σουνιάς άκρα i 
αέχρι του Μαραθώνος καί τινκ όρη τν',ς Α τ
τικής, πεδία καί δάση, ποός τούτοις μέρος 
τής Εύβοίας καί τινες τών Κυκλάδων νήσων. 
’Από δέ τής αττικής ακτής χωρίζεται ή νη- 
τίς Ελένη δια πορθμού 3 μιλίων, όττις έχει : 
ικανόν βάθος κκί εις τον πλούν μεγάλων τκκ- 
φών. Έντός όμως του πορθμού τούτου κεϊντκι 
δύο ύφαλοι επί ττ, βορειοδυτική παραλία τής 
νήτου. Ίττέον, οτ·. πάτα ή επιφάνεια τής νή- 
του μή τ υ υ. π ε ρ ·. λ α υ. β κ ν ο υ. ε ν ν, ς, ώς είκός, τής 
ράχεως είναι ώς τό πλεΐττον όακλή καί έχει 
γεωργησίμους γαίκς πρός ευφορίαν μάλιστα τών 
δημητριακών καρπών παρεκτός τούτου τό έ
δαφος είναι προσφυές εις δενδροφυτείαν κκί άμ- 
πελοφυτείαν. Ύπάρχουσι δε καί δρυυ.οί συνι- 
στάμενοι είς άγριελ.κίας, σχίνους καί διαφό
ρους άλλους θάμνους. Φύεται δέ καί βοτάνη, 
ή γνωστή ύπό την επωνυμίαν έλαφόχορτον κκί 
έλάφόσκορδον (Cynura erecta) πιθανώς τό ά- 
π ό κ υ ν ο ν του Διοσκορίδου κατά τόν έπαΐ- 
οντκ πεεί τών τοιούτων κ. Χελδράϊχ, κκί χλόη 
είς φοροήν πάντων τών έπί τής νήσον κτη- 
νών.— 'Γ δ ά τ ω ν π · / ι γ α ί  ύπάρχουσιν ένια-

χού πρός χρήσιν τών αυτόθι ένδιαιτωμένων 
ποιμένων καί τών κτηνών. ΑΙ δ’ είς χρήσιν 
αύται πηγαί είναι αί εξής. Πάγ ι ε  ς, Ά  γ ρ ι 
λ ι ο ύ, Ά  σ κ έ λ ε ς, Μ υ λ ο π ο τ ά  υ. ο υ, 
Ά  λ υ. υ ρ ο π η γ ά δ ο υ κκί του Μ κ υ ρ ι 2 
το Πηγάδι.— Α ι « ί  ν ο ς μέν στερείται ή 
νήσος, εχει δ’ όρμους, ών ό ασφαλέστερος κεΤ- 
ται έπί τή άνατολικομεσημβρινή πλευρά έπο- 
νομαζόμ.νος Γ ε ρ ο λ ι α ν ι ό ν γ, ς. Έπί δε 
τής κύτής πλευράς κεϊντκι κκί ό του Μαυριά 
κκί ' Αλμυροπηγάδου κκί έπί τή δυσμική πλευ
ρά του μεσημβρινού ακρωτηρίου ό καλούμενος 
Ά  γ κ κ λ ι σ τ ρ ο ς. Μνημονευτέον, ότι έν 
μέσω τών ορμών Ι’ερολιμνιόνου καί Μαυριά παρά 
τους βράχους του κίγιαλοΰ, όπου συγκρούον
ται τ ά. κύματα, κκί κάτωθεν τής θέσεως Κα- 
ταξυλιάς υπάρχει φ υ σ ι κ ό ν σ π ή λ α ι ο ν 
σ τ α  λ κ κ τ ι  κ ώ ν ποικιλόσχημων, λευκών 
καθαρών καί λαμπρών κκί ΰπό πάσαν εποψιν 
λόγου άξίων. Κατ’ έξοχήν δέ θέας άξιοί εί- 
σιν οι έν τώ σπηλαίω αύτώ έκ σταλακτικών 
κκτεσκευασυ.ένοι δύο κίονες, ών κί άκραι κα- 
Οορώνται έτι κκί νυν έν τφ σπτ,λα.ίω άνωθεν 
κκί κάτωθεν, διότι άλιεΐς υ.ή δυννιθέντες νάρ- 
πάσωσιν άαφοτέρους συνέτριψαν καί ¡κετεκόαι- 
σκν τά στερεώτερα τευ.κχγ,. Του σπηλαίου τού
του ή εκτασις ίσοΰται πρός τό υ.έγεΟος εύρυ- 
χώρου δωματίου οικίας.

Πε ρ ί  τών έ ν τ ώ ν ή σ ω κ τ  ςν ώ ν. 
Τά μάλιστα άξιον περιεργείκ; συμβαίνει 
έπί τών αρσενικών προβάτων, άτινκ ήτοι 
έκ του χόρτου, ή έκ του ύδκτός καθίσταν
ται άγονα, έν ώ τά λοιπά τών ζιόων, 
ήγουν βόες, ϊπποι, όνοι, χοίροι κκί αίγες είς 
ούδεμίκν βλάβην υποκείμενοι πολλκπλκσιάζου- 
σι τό γένος.Στ,μειωτέον, ότι είς τήν νήσον ταύ- 
την ένσκήπτει νόσος προσβάλλουσκ τά πρόβα
τα, ής ή αιτία ούπω ήκριβώΟη. Τό πρόβατον 
δήλκ δή άμα προσβληΟέν ΰπό τής νόσου κα- 
τέχετκι ΰπό κεφαλαλγίας κκί είτα άνκισΟητοϋν 
αποθνήσκει ύπό τής κυλινδήσεως, ή τής πεί- 
νης.— Η η ρ £ ο ν ούδέν υπάρχει έν τή νήσψ, 
ή μυς κνάριΟμοι, ών ένεκα εξαναγκάζονται οί 
ποιμένες νά κτίζωσι δοχεία 'τυρύτρυπες) πρός 
άποταμίευσιν έν αυτοϊς του τυρού καί τών 
άλλων τροφίμων. Κατασκευάζονσι δέ αύτά 
ώδε· εύρισκουσιν έπί βράχου σπήλκιον ακέραιον 
έσωτερικώς. καί εςωΟεν κτίζουσι τοίχον μετά 
σχιστών πετρών, προσκρμοζοντες αύτάς ούτως, 
ώστε ούδέ μυϊα ήμπορεϊ νά είσδύσνι, έπειτα ά- 
φίνουσιν οπήν όπως δΓ αυτής είσερχωνται οί 
άνθρωποι, καί ταύτην έπιτηδείως έμφράττουσι 
διά πέτρας, ώστε εΰρίσκονται έν ασφαλεία πάν
τα τά έν αύτοίς τρόφιμα. II δέ κατασκευή 

1 γίνεται τοιαύτη, ώστε τώ κατέναντι όρώντι 
| τά δοχεία αύτά φαίνονται ώς βράχοι.— Οίκο- 

γένειαι μέν δεν ένδιατρίβουσιν έν τή νήσω,
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αλλά μόνον ποιμένες, οΐτινες βόσκοντες τά ε
αυτών κτήνη κατοικούσιν έν σπηλαίοις καί έν 
άγροτικοΐς οίκίσκοις.

Περαίνοντες τήν παρούσαν περιγραφήν προσ
τιθέμεθα, ότι ένταύθα εύδοκιμεϊ μάλιστα ή μ ε- 
λ ι σ σ ο κ ο μ ί α .  διά τήν αφθονίαν τών άνΟέων 
τών θάμνων θύμου, θύμβρας, κουνούκλας (*) 
έρείαης, έτι δέ καί τών άνΟέων τών άγριελαιών 
καί διά τήν παντελή ελλειψιν τών καταστρε
πτικών τών μελισσών σφηκών.

Τοσαύτα έξ αυτοψίας περί τής αρχαίας καί 
νυν καταστάσεως τής νήσου Ελένης, τά νυν 
Μακρονήσου, έν ή οί διαμ.ένοντες ποιμένες Κεϊ- 
οι άπολαύουσιν άκρα: υγείας διά τό εύκραές 
κλίμα, καί οπού ήδύναντο άνέτως νά διατρί- 
βωσι δισχίλιοι ένοικοι ασχολούμενοι είς τήν 
γεωργίαν, άμπελοφυτείαν καί δενδροφυτείαν.

Ί·.ν Λευχάο·. /.ατϊ ’ Ιανουάριόν 1884.

Ν. Π κ τ ι ί ι ς  

ΑΑΗΗΗΣ μ ε τ ρ ιο φ ρ ο ς γ ν η

Ό Φραγκλίνος ΰπήοξεν, ώς γνωστόν, ό 
εφευρέτης τού άλεξικεραύνου, καί είς τών 
ένδοςότατα άγωνισΟέντων ύττέρ τής άπελευ- 
Οερώσεως τών Ηνωμένων Πολιτειών άπό τής 
έζουσίας τής ’Αγγλίας. Ό  διάσημος Γάλλος 
Turgot Οέλων νά έγκωμιάση τόν μέγαν Α 
μερικανόν έπί τούτοις έποίησε τόν επόμενον 
λατινικόν στίχον ϊνα γραφή ΰπό τήν προ
τομήν του:

Erijiuii corlo íulnico 5Ci'plrmni|uc Uro mi i s
τουτέστιν

’ A ç ijp îia jtv  άπό τοΟ ούρανοΟ τόν κεραυνόν, τό  ~- 
τρον άπό τώ ν  τυράννων.

Τόν στίχον τούτον ό Turgot έποίησε κατ’ 
άπομίμησιν άλλου λατινικού στίχου τού καρδι
ναλίου Πολινιάκ, άλλ’ οπωσδήποτε οί πάντες 
έπεκρότησαν αύτόν ώς λίαν πρωτότυπον καί 
έκφραστικώτατον. Ό  Φραγκλίνος μόνος τόν 
έπέκρινε. Ί Ι αύστηρά αύτού λογική δέν ήνεί- 
χετο ούδέν άπάδον πρός αύτήν, ούτε τούς έ- 
παίνους αύτούς τούς όποιους τώ άπηύθυνον. 
ΙΙρίν ή άποδεχΟή άνέτεμνεν αύτούς μετά τής 
συνήθους αύτώ λεπτολογίας. Τόν λατινικόν 
στίχον τού Turgot ό ποιητής Félix Nogarel 
ήΟέλησε νά μετα.φέρη είς γαλλικήν γλώσσαν. | 
μεταφράσας δ’ αύτόν οϋτω.

Il ûle au ciel la foudre cl le »ce|ilrc an Ijrans, > 
άπέστειλεν αμέσως είς τόν Φοαγκλϊνον τήν 
μετάφρασιν μετά τριών σελίδων έγκωμιαστι- 
κών σχολίων. Είς ταύτα έλαβε παρά του 
Φραγκλίνου τήν εξής άπάντησιν:

» Κ ύ ρ ι ε,
»Έλαβον τήν έπιστολήν, εν ή άφου μέ

( * )  K o  υ ν ο ύ α λ  α, ΐιάφορα ι ϊ ίη  Κ ιοτοϋ /.»τα θεό- 
Çpanov.

κατακλύζετε μέ χείμαρρον ολον φιλοφρονη- 
αάτων έμποιούντων μοι όδυνηράν α.ΓσΟησιν, 
διότι οΰδαμώς δύναμαι νά φαντασΟώ ότι έγε- 
νόμην ποτέ άξιος αύτών, ζητείτε τήν γνώμην 
μου περί τής μεταφράσεως λατινικού τίνος 
στίχου. Λέν είμαι αρκούντως κάτοχος τού 
πνεύματος κκί τής λεπτότητας τής έξαιρέτου 
γλώσσης σας, ώστε νά τολμήσω νά άποφανΟώ 
γνώμην περί τής ποιητικής αξίας, ήτις έ ν- 
δ έ χ ε τ α ι  νά ΰπάρχη, είς τόν στίχον τού
τον. 'Οφείλω μόνον νά έπιστήσω τήν προσο
χήν σας είς δύο άνακριβείας ύπκοχούσας έν 
τώ ποωτοτύπω στίχω: ΜεΟ’ όλα τά έπί τού 
ηλεκτρισμού πειράματά μου ό κεραυνός εξα
κολουθεί έτι καί νύν νά πίπτ/ι πρό τών πο- 
δών μας, ώς πρός δέ τόν τύραννον δύναμαι 
νά σάς βεβαιώσω ότι· οί έργασΟέντες ϊνα τού 
άποσπάσωμεν άπό τών χειρών τό σκήπτρον 
ήριΟμούμεΟα ΰπέρ τό έκατομμύριον.

• ΒΕΝΙΑΗΕ1Ν ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ·

ΔΑΝΕΙΟΝ 1ΙΝΕΓΜΛ

’Αγαθός επαρχιώτης εισέρχεται είς μουσεΐόν 
τι σπανίων πραγμάτων, έν ώ πρός τοίς άλ- 
λοις βλέπει ΰπό ΰελίνην θήκην δύο κρανία, 
τό εν μεγάλον καί τό άλλο μικρόν, άποτεινό- 
μ.ενος δέ πρός τόν ξεναγούντα αύτόν έρωτά:

1 Ιοίων ανθρώπων νά ήσαν άρά γε αύτά τά 
δύο κρανία;

— 'Γό μεγαλείτερον, άπαντα ό όδηγός του. 
είνε τού μεγάλου Καρόλου.

-  Καί τό μικρότερον; . . .
— Είνε τού ίδιου, όταν ήτον παιδί !

* *
• Πλούσιος κτηματίας προσεκάλεσε ποτέ τόν 

Λαφονταϊνον είς γεύμα, πεποιθώς ότι ό τόσον 
χαρίεις καί εύφυής συγγραφεύς ήθελε βεβαίως 
διασκεδάσει τήν όμήγυριν διά τής ομιλίας του. 
Ό  Λαφονταίνος έφαγε καλώς, δέν είπε λέξιν, 
καί αμέσως κατόπιν έσηκώθη νά άναχωρήση 
λέγων ότι μεταβαίνει είς τήν Άκαδημ.ίαν. 
Άλλ’ ό οικοδεσπότης τώ παρατηρεί ότι δέν 
ήτο καιρός ακόμη.— «Τό γνωρίζω, άπεκρίθη 
ό Λαφονταίνος· καί διά τούτο θά πιάσω τον 
μακρύτεοον δρόμον διά νά μ,εταβώ έως έκεϊ.»

ΑΑΗΘΕΙΑΙ

Ό πάντα δυνάμ.ενος νά ΰπομείνη δύναται 
καί τά πάντα νά τολμήση.

Μέγα πλεονέκτημα δέν εςνε ή ζωηρότης τού 
πνεύματος, άν μη συνυπάρχη καί ή εύβου- 
λία. Ί Ι τελειότης τού ώρολογίου δέν συνίστα- 
ταΐ είς τό νά βαίνη ταχέως, άλλ’ είς τό νά 
κινήται κανονικώς.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Άπέθανε πρό τίνος έν τή αμερικανική πο
λιτεία τής Μιχιγκάνης γραία μαύρη, περί τής 
όποίας ή «Έφημερίς των Συζητήσεων» παρέ
χει τάς έπομένα; περιέργους πληροφορία;·

Ώνομάζετο Sojourner Truth. ΊΙτο άγνω- 
στος ή ηλιαία της, άλλ’ -/¡το βέβαιον ότι ή το | 
ΰ περ εκ α τ ο ν τού της. Γεννηθεϊσα ίου λα, έχειρα- ; 
φετήΟη τώ 1817 καί έλαβε το όνομα Sojour
ner Truth κατά διαταγήν του Θεού, ώ: έπί- 
στευεν.

Ό  κλήρος των μεθοδιστών έκπλαγείς έκ 
τής έκτακτου καί φυσικής τής δούλης ευγλωτ
τίας έπεμψεν αυτήν ώς ιεραπόστολον παρά 
τοϊς μαύροι;- άλλ’ έγκατέλιπε μετ’ ολίγον τήν 
θρησκευτικήν έκείνην αΐρεσιν διά τήν των χι- 
λιαστών λεγομένων, οι'τινες ένόμιζον έπικεί- 
μενον τό τέρμα τοΰ κόσμου. Άλλ’ ίδούσα 
ότι μεθ’ ολας τάς προρρήσεις αϋτών ή γή έξη- 
κολούθει στρεφομένη περί τόν άξονα της. ά- 
φωσιώθη ψυχή καί σώματι εις τήν ιδέαν τής 
καταργήσεως τής δουλείας, ής παρέμεινε μία 
τών θερμότατων καί εύγλωττοτάτων αποστό
λων άχρι τής ή αέρας τής χειραφετήσεων των 
δούλων.

’Επί μακρά έτη ή Sojourner Truth διέτρεξε 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί»’ ολας αυτών τάς 
διευθύνσεις, κηρύττουσα τήν καταργησιν τής 
δουλείας εις πολυπληθείς αγορεύσεις, αΐτινες 
πάντοτε βαθυτάτην ένεποίουν εις τούς άκροω- 
μένους έντύπωσιν.

Λϊ αυτοσχέδιοι αυτής αγορεύσεις ήσαν αρι
στουργήματα δημώδους καί περιπαθούς εύ- 
γλωττίας. ΙΙτο υψηλή, ευθυτενής, οΐ όφθαλ- 
υ.οί αυτής άπήστοαπτον ώ: λυκκίνης, όταν*Χ* . · £  t _ ‘ ι ο - νο r, οςε·.* αυτΤις <ρωνγ, εν τταοφητι*/.ω οιστρω 
έξηκόντιζε τά αναθέματα της κατά τής δου
λείας, συνεκίνει. έπειΟεν ακκταμαχήτως.

Μετά τήν άνακήρυξ'-ν τής χειραφετήσεων ή 
γηραιά Sojourner Truth παρουσιάσθη εις τόν 
πρόεδρον Λίγκολν καί ήξιώθη τών συγχαρητη
ρίων του. Τούτο ϋπήρξεν ή ενδοξότερα τού βίου 
αυτής άνάμνησις. Άνεμιμνήσκετο εντελών τών 
πρώτων πειραμάτων τού άτμοπλοίου Φ ο υ λ- 
τ ω ν ο ς· είχον δ’ έντυπωθή έν τή μνήμη αυ
τής ένεκα τής οργής τών ‘Ολλανδών κατα- 
κραυγαζόντων κατά τής διαβολικής ταύτης 
έφευρέσεως, Ικανής μόνον νά φοβίζη τούς ιχθύς 
καί έκδιώκη αυτούς τού ποταμίου.

Ή  Sojourner Truth κατέλειπε μικράν ακί
νητον περιουσίαν κληροδοτήσασκ αύτήν εις τάς 
θυγατέρας της

Προ δεκαέξ περίπου έτών 
εν Ρώμνι μεγάλοι σωροί

| χαίου μαρμάρου. ‘Η περίεργος άνκκκλυψις ό- 
• φείλετκι εις τον επιφανή αρχαιολόγον Πισκόν- 

την, όστις τοιαύτην παρεϊχεν έξήγησιν τού 
πράγματος: Άπό τής Ρώμης μέχρι τής θα
λάσσην εκτείνεται συνεχής σωρεία σπανιωτά- 
των καί πολυτιμότατων λελαξευμένων όγκων 
μαρμάρου καί αλαβάστρου. Τήν αξίαν τών 
όγκων τούτων, υπό λεπτοτάτου στρώματος 
γής κεκαλυμμένων μόλις, υπολογίζω εις 
πολλά εκατομμύρια φράγκων. ‘Π έξήγησις πε
ρί τής προελεύσεως αυτών είναι άπλουστάτη. 
Τά μάρμαρα τών διαφόρων έν Ρώμνι οικοδο
μών προήρχοντο Ιδίγ. έπί τών αύτοκρατόρων 
έκ τών λατομιών τής ’Αφρικής, εις τάς οποίας 
ύπεχρεούντο νά έργάζωνται οί καταδικαζόμε
νοι εις καταναγκαστικά έργα έν μεταλλείοις 
ίmi nielalla). Τ,στέλλοντο δέ τά μάρμαοα λε- 
λαξευμένα καί έτοιμα εις Ρώμην καί έςεφορ- 
τώνοντο εις το Έμπορείον, όπόθεν παρελάμ- 
βανον οί αρχιτέκτονες δημοσίων οικοδομημά
των όσα έχρειάζοντο. Άλλα καί οσάκις αί οι
κοδομικά! έργασίαι διεκόπτοντο, τά μάρμαρα 
έξηκολούθουν νάποστέλλλωνται τακτικώς, δι
ότι οι κατάδικοι ώφειλον νά έργάζωνται, ά- 
διάφορον άν εις ούδέν ¿χρησίμευε τό προϊόν τής 
εργασίας αϋτών. Ότε δέ ύπερεπληρώθη τό 
Έμπορεΐον, τά μάρμαρα έξεφορτώνοντο πλη
σίον, μέχρις ότου απασα ή όχθη, μέχρι τού 
λιμένος τής Ρώμης τής Οστίας κατελήφθη 
ύπό όγκων μαρμάρου. Σύν τώ χρόνω δέ άπό 
τής πτώσεως τής Ρώμης καί τής επιδρομής 
τών βαρβάρων τά μάρμαρα έκαλύφθησαν ύπό 
χώματος, καί ένεκα τής ίδιας βαρύτητος έ- 
βυθίσΟησαν μικρόν εις τό έδαφος. "Εκτοτι έ
μειναν παντελώς άγνωστα, καί δυνάμεθα νά 
προσθεσωμεν ότι ήτο τούτο δυστύχημα, διότι 
αν εγίνωσκον τήν ύπαρξιν αύτών οί απειρό
καλοι πάπα', καί εύπατρίδαι τών μέσων χρό
νων, δεν θά κατέστρεφον τά παλαιά μνημεία 
καί τά λείψανα τής τέχνης πρός πορισμόν οι
κοδομικής ύλης. Ή άνασκαφή ήν έποιήσατο ο 
Πισκόντης άπέδειξεν όρθάς τάς εικασίας του. 
άλλ' ούδεμία έγένετο χρήσις τών μαρμάρων, 
μόνον δ’ άπό καιρού εις καιρόν ό ΙΙάπα; ΙΤίος 
ό Η . έδώρει εξ αϋτών εις έκκλησίας πρός κα
τασκευήν άγιων τραπεζών καί διακόσμησιν αυ
τών. Νΰν όμως ή Ιταλική Κυβέρνησις άπεφά- 
σισενά χρησιυ.οποιήσγ, τό άπροσδόκητον καί πα
ράδοξον κληροδότημα τοΰ παλαιού ρωμαϊκού 
κράτους εις τό σημερινόν βασίλε-,ον τής Ιτα
λίας.

ΙΙλουσία τις Άγγλίς, όνόματι Στάπλϊ- 
των Ιϊρέδερτων, άποθανυύσα κατ’ αύτάς έν 
Λιβερπόλει, κατέστησε διά διαθήκης άληρο- 
νόμ.ον τής .̂ίς δέκα εκατομμύρια φράγκων 
άνερχομένης περιουσίας της τόν Πάπαν.

A 0 H N H II— ΤΤΠ Ο ΙΣ  ΑΤΤΙΚΟΥ Μ Ο ΥΣΕΙΟ Υ.

ά νεκ αλύφθησα.ν 
βα ρ υ τι μ ο τά του άρ-


