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A

Έ ν τινιτών προαστείων τής Γαλλικής πόλεως 
Τολώσης, λίαν πρωί νεανίας εικοσαετής περίπου, 
σιτόχρουν εχων τό πρόσωπον καί τούς οφθαλμούς 
ζωηρούς καί σπινθηροβολοϋντας, ε’ξήλθεν έκ τίνος 
οίκίσκου μεταβαίνων εις τά τυπογραφεϊον, ε”νθα 
εργαζόμενος έκέρδαινεν έντίμως διά τοΰ ίδρώτός 
του τά πρός τό ζην.

Είχεν ήδη άπομακρυνθή περί τά πεντήκοντα 
βήματα, καί τό παράθυρον τοΰ οίκίσκου ήκούσθη 
άνοιγόμενον· γηραιάς γυναικός κεφαλή έφάνη 
προκύπτουσα, ταυτοχρόνως δέ αντήχησε καί φω 
νή γεροντική:

— Πασχάλη !
—  'Ορίστε ; άπήντησεν ό νεανίας στρεφό

μενος.
—  "Ελα νά σε χαρώ, καί κάτι ¿λησμόνησα.
Ό  ΓΙασχάλης έστράφη όπίσω. καί έπανελθών

εις τόν οίκίσκον έστάθη πρό τοΰ άνοικτοΰ παρα
θύρου, καί άπλώσας τήν χεϊρα ε"λαβε παρά τής 
γηραιάς άργυροΰν πεντάδραχμου.

—  Είδες έκεϊ, πουλάκι μου, 'κόντεψες νά λη- 
σμονήσγ,ς τόν καφέ μας ! καί το είξερες οτι από 
τά χθες έσώθη. Νά 'πά νά μ ' άγοράσης μιάν οκά 
καφέ καβουρδισμένο, νά κυττάζης όμως νά μήν 
είνε καϊμένος, ξέρεις άπό που θά τόν 'πάρης· από 
τό παντοπωλείο ποΰ είνε έκεϊ 'ς τή γωνιά που 
είνε ό παπαγάλλο; ποΰ φωνάζει: φέρτε άμ !  καί 
κτυπάει μέ τά φτερά του: ' P az ax .la r , π.Ιΰ,γ, 
p a r ! “Ακόυσες, γυιέ μου;

—  Μείνετε ήσυχη, νόννα, άπεκρίθη μετ' αγά
πης ό νεανίας, τό μεσημέρι θά τον ε’χετε.

—  Κύτταξε, γυιέ μου, νά μή σε γελάση ’ς τό 
ζύγι. .  .

—  Μείνετε ήσυχη, καί θά έχω τό νοΰ μου...
Καί ό Πασχάλης άπήλθεν ύπάδων άσμά τι

εγχώριον, καί σπεύδων ινα φθάση πρώτος εις τό 
τυπογραφείου· δεν ήθελε νά φανή ύστερων τήν 
ημέραν ίσα ίσα έκείνην, διότι έμελλε νά στοιχειο- 
θετηθή πολιτικόν τι άρθρον σπουδαιότατο·/, καί 
τ<ρ έφαίνετο οτι μ,ετεϊχε τής συντάξεως τών στοι- 
χειοθετουμένων χειρογράφων, οτε έκτείνοιν τήν 
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χεϊρα έλάμβανεν άπό τής γραμματοθήκης τά 
στοιχεία καί δι' αύτών έστοιχειοθέτει τάς λέξεις, 
ε"πειτα τούς συντελεσθέντας στίχους μετεβίβαζεν 
άπό τοΰ συνθετηρίου εις τόν σελιδοθέτην, έφ’ οΰ 
αί φράσεις έκειντο βαρεΐαι ώς μόλυβδος καί έφαί- 
νοντο λέγουσαι: «Μ ή μας βλέπετε τώρα όπου 
είμεθα ήσυχοι καί ακίνητοι, διότι μας πιέζουν τά  
διάστιχα, άλλ’ αϋριον όμως θά άκούσετε κρότον 
φοβερόν, αύριον θά έκδηλώσωμεν τήν όργήν μας 
καί τήν άγανάκτησιν».

Έν ώ δέ ό νεαρός τυπογράφος άπεμακρύνετο 
τής μάμμης του, ή γηραιά άκτινοβολοΰν έχουσα 
τά πρόσωπον ύπό χαράς καί εύαρεσκείας, παρη- 
κολούθει αύτόν διά τών έξημβλυμένων καί σκαρ- 
δαμυσσόντων αύτής οφθαλμών, περιχαρής διότι 
τον έβλεπε τοσοΰτον εύμορφον καί άκμαϊον.

Κατά τήν αύτήν στιγμήν ανοίγεται ή άπέ- 
ναντι θύρα, καί νεάνις δεκαέξ περίπου έτών έπε- 
φάνη έπί τής φλιάς, καί ϋψωθεϊσα έπί τών ά
κρων τών ποδών έκρέμασεν άνω τής θύρας κλω- 
βίον, έν ώ  έχόρευε καναρίνιον χαριέστατον, χαι- 
ρετίζον τόν άνατέλλοντα ήλιον διά τών ποικιλο)- 
διών τοΰ γλυκυτάτου αύτοΰ άσματος.

Κρεμάσασα τό κλωβίον ή νεάνις άπέστειλεν 
εις τό προσφιλέστατου πτηνόν διά τών ρόδινων 
χειλέων της άσπασμόν, εις όν έκεΐνο άνταπήντη- 
σε διά συριγμών χαρμοσύνοιν, ώς εκφρασιν ευχα
ριστίας καί εύγνωμασύνης.

Έ πειτα διαβάσα τό πλάτος τής όδοΰ ήλθεν 
εις το άπέναντι παράθυρον καί ¿καλημέρισε τήν 
γηραιάν, ήτις δέν ¿ξεκόλλα τούς οφθαλμούς άπό 
τοΰ μακράν ήδη οντος Π ασχάλη.

—  Καλημέρα, κοκκώνα Έλενιώ.
—  Έ  ! καλημέρα σου, κόρη μου· πάλι πρωί 

πρωί!
—  Καθώς πάντοτε.
—  Αληθινά, είσαι άκούρκστη.
—  Τι νά κάμωμεν ; Καί ή υγεία σας ;
—  Δόξα σοι ό Θεός, Μαψία μου.
—  Καί ό Π ασχάλης; έφυγε ;
—  Πάει ’ς τή δουλειά του, κόρη μου, νά, 

κύτταξέ τον έκεϊ πέρα, πέρα νά, 'δέ τον, τώρα 
δά  θά γυρίση τή γωνιά τοΰ δρόμου.

—  Πόσον σας άγαπρί ό Πασχάλης! καί σείς 
δά θά τον άγαπάτε· δέν θέλει ρώτημα.
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—  Έ  ! τί νά κάμωμε, κόρη μου. ούτε εκείνος 
έχει άλλον νά τον άγαπ^, ούτε εγώ. Μά τί καρ
διά πού την έχει, δέν ’ξέρεις, Μαρία ¡/.ου

—  Ά  ! οσο δι’ αύτό, δέν είνε αμφιβολία,
—  Τίμιο παιδί, ψυχή μάλαμμα, παιδί 

δουλειάς, ή  καρδιά του είνε άλλο πράγμα !
—  Αύτό S í  όλοι έχουν νά το λένε !
—  "Α χ ! κόρη μου, χαρά ’ς τηνε που Οά τον 

πάρη !
Ή  Μαρία ήσθάνθη το έρύθημα άναβαϊνον εις 

τάς παρειάς της καί ούδέν άποφανθείσα, έπρο- 
φασίσθη τι καί άπήλθεν, ενώ ή γηραιά έπανε- 
λάμβανε,

—  Είνε μ ά λ α μ μ α ,  Μαρία μου,άκούς, είνε μά- 
λα|Χ|χα !

Β’

Βεβαίως ή  Μαρία ήτο κατά πάντα σύμφωνος 
προς τήν γνώμην της γηραιάς, ούδένα έχουσα 
λόγον νά μη νομίζη τόν νεανίαν εύμορφον καί 
κομψόν ώς νόμισμα στιλπνόν καί άτριβές. Πολ- 
λάκιςδέ διενοήθη ότι δέν ητο καί πράγμ’ αδύνα
τον νά τον λάβη σύζυγον. Ά λ λ ’ οί γονείς όμως 
τής Μαρίας ήθελον αρά γε νά νυμφευθή ή κό
ρη των τον νεανίαν τούτον, τόν μόνην περιου
σίαν ε"χοντα τούς δέκα αύτού δακτύλους, τήν 
επαγωγόν αύτού εύμορφίαν καί τήν άμετάπτωτον 
φαιδρότητα, άλλο δε ούδέν ;

Ό  ΙΙασχάλης δέν ηΰτύχησέ ποτε νά ϊδη ούτε 
τόν πατέρα του ούτε τήν μητέρα· διότι ολίγους 
μήνας μετά τόν γάμον ό σκληρός άνήρ καταλι- 
πών αίφνης τήν νεαράν αύτού γυναίκα έγένετο 
άφαντος. 'Γοσαύτην δέ λύπην ήσθάνθη ή φιλό
τιμος γυνή, ώστε άσθενήσασα άπέθανε μετά Ιν 
έτος, ορφανόν καταλιπούσα τόν μικρόν υιόν της, 
ον είχεν όνομαση ΙΙαοχάλην ώς γεννηθέντα τήν 
ημέραν τού Πάσχα.

Τόν μικρόν Πασχάλην άνέθρεψεν ή γηραιά 
μάμμη του μετά τής άπαραμίλλου εκείνης μερί- 
μνης καί στοργής, ήν δεικνύουσι μόνοι οί γηραιοί 
συγγενείς, ώς αισθανόμενοι τρόπον τινά ότι ολί
γον έτι χρόνον θά ζήσωσι καί θά άγαπώσι, καίδι’ 
αύτό διπλασιάζουσι τάς θωπείας καί τάς ενδεί
ξεις τής αγάπης των.

Ό  ΙΙασχάλης άποφοιτήσαςτού δημοτικού σχο
λείου, καί αλληλοδιδακτικού, δεκαπενταετής, 
είσήχθη ϋπο τής μάμμης του εις τό πρώτον τυ- 
πογραφεΐον τής πόλεως, γενόμενος μετ’ ού πολύ 
δοκιμώτατος στοιχειοθέτης.

Αύτη έν συντόμω ή ιστορία τού ΓΙασχάλη, 
ον ή Μαρία ήγάπα, έκτιμώσα τόν έντιμον αύτού 
χαρακτήρα καί τήν σωματικήν ούχ ήττον εύ
μορφίαν. Ά λ λ ’ οί γονείς αυτής ειχον άλλην γνώ
μην. "Ανθρωποι πένητε; τό κατ’ άρχάς, διά τής 
φιλοπονίας αύτών καί τής τύχης συμβοηθούσης 
έγένοντο κάτοχοι ικανού πλούτου, ώστε τό ονει-

[ ρον αύτών ήτο νά έκδώσωσι τήν κόρην των εις 
I νέον έχοντα περιουσίαν πλούτου μάλλον ή αρε

τής. Καί δή ε’ν τή αυτή συνοικία κατοικεί οίκο- 
I γένεια πλούσια, έχουσα υιόν μονογενή Παύλον 

όνομαζόμενον.
Ό  Παύλος ήτο σχεδόν όμτόλιξ τού ΙΙασχάλη, 

άλλ’ είχεν αποφοίτηση τού γυμνασίου καί ήδη ή
το γοαφεύς παρά τινι δικηγόριρ, ϋφ’ ού έδιδάσκε- 
το τάς πονηριάς, τάς δόλιας τέχνας καί στρεψο
δικίας τού επαγγέλματος. Οί γονείς τής Μαρίας 
τον εϊχοΥ 'ς τΰ 'μάτι, καί τον ε'φαντάζοντο γαμ
βρόν των. Καί ναι μέν δέν είχε τήν εύμορφίαν 
καί τό ανδρικόν παράστημα τού ΙΙασχάλη, άλλ' 
όμως πάσαι αίνεάνιδες τής συνοικίας συνεφώνουν 
ότι ήτο νέος χαρίεις καί κομψός τούς τρόπους,

Τήν μεσημβρίαν έν ώ  οί κώδωνες των εκκλη
σιών έσήμαινον τήν δωδεκάτην, ή Μαρία στηρί- 
ζουσα τούς αγκώνας έπί τού παραθύρου καί βλέ- 
πουσα έξω σύννους, είδε μακρόθεν όμού ερχομέ
νους, ώς ε'κ συνθήματος, τον Πασχάλην καί τόν 
ΙΙαύλον ϊνα γευματίσωσι, τόν μέν έκ τού τυπο
γραφείου, τόν δέ έκ τού γραφείου. Οί δύο νέοι 
ήσαν φίλοι έξ απαλών ονύχων, γεννηθέντες έν τή 
αύτή οΰτως είπείν οικία, άναπτυχθέντες έν τώ 
αύτφ προαστείω καί ε"χοντες κοινάς τάς παιδι
κός διασκεδάσεις καί τά  παιγνίδια. Τής παιδι
κής ηλικίας αί αναμνήσεις δυσκόλως λησμο- 

| νούνται.
Ή  Μαρία βλέπουσα αυτούς ερχομένους παρ 

| άλλήλους, ήδυνήθη νά άντιπαραβάλη αυτούς καί 
ϊδη τάς διαφοράς αύτών. Καί ό μέν ΙΙασχάλης 
ε'χων ύπό μάλης σάκκον χάρτινον, περιέχοντα 
βεβαίως τόν καφέ, έφαίνετο ρωμαλέος, ευκίνητος, 
γελαστός, προσηνής, καί έν τφ  βλέμματι αύτού 
έσπινθηροβόλει ή ειλικρίνεια καί ή καλλονή· δ δέ 
ΙΙαύλος τουναντίον έφαίνετο σοβαρός, σκυθρωπός, 
σχεδόν δυσανασχετών καί περίφροντις.

—  *Ά ! διενοήθη ή Μαρία, ό ΙΙασχάλης είνε 
πολύ εύμορφος ! νοεί, άλλά ό Παύλος είνε «κύριος».

Οί δύο νέοι θλίψαντες τάς χεϊρας άπεχωρίσθη- 
σαν. καί ό τυπογράφος είσελθών εις τόν οίκίσκον 
του, έδωκενείςτήν μάμμην τόν χάρτινον σάκκον, 
ή δέ γραία λαβούσα αυτόν, ήρώτησε μετά τής 
γεροντικής εκείνης επιμονής:

—  Καθώς σου είπα, τόν αγόρασες τουλάχι
στον άπό το . .  . .

—  Ναι, ναι, νόννα μου, άπο το παντοπωλεΐον 
όπου έχει τόν παπαγάλλ.ο· μάλιστα ό πονηρές 6 
παπαγάλλος έκαμνε ραμ π.Ιάν π.1ά>· μέ τά πτε
ρά του.

Γ

Αίφνης ημέραν τινά ίιεδόθη καθ’ όλην τήν 
Γαλλίαν ή είδησις τής κηρύξεως τού πρός τήν 
ΙΙρωσσίαν πολέμου. Έ ν ταίς μεσημβριναίς μάλι
στα έπαρχίαις ή κίνησις ήτο μείζων, ένεκα τής
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νευρικής καί εύερεθίστου ιδιοσυγκρασίας τών κα- 
τοίκων. Πάντες έν §ιπή οφθαλμού εύρέθησαν (ο
πλισμένοι καί πρόθυμοι εις πόλεμον. Πάσα πόλις 
συνώδευσε τούς στρατιώτας αύτής μέχρι τών 
συνόρων άντηχούντος τού έθνικού ύμνου, καί παν- 
ταχού ήκούοντο αί κραυγαί «Εις Βερολίνον ! εις 
Βερολΐνον!», όπου όμως έμελλ.ον μετ’ ολίγον νά 
είσέλθωσι, φεύ ! οί αιχμάλωτοι ήμών τεταπεινω- 
μένοι, άφωπλισμένοι, ήττημέ νοι!

Ό  τε τυπογράφος καί ό γραφεύς κατετάχθησαν 
εις τό πυροβολικόν, καί καθ' έκάστην πρωίαν 
έξησκούντο περί τόν χειρισμόν τού πυροβόλου. Καί 
ό μέν Πασχάλης ευκόλως συνειθίσας εις τον νέον 
τούτον βίον, μίαν μόνην είχε ταραχήν καί λύπην, 
ότι απερχόμενος τής πόλεως θά έγκαταλίπη τήν 
γηραιάν μάμμην, άφ’ ήςτό πρώτον ήδη ε’μελλε 
νά άποχωρισθή^ καί ήν ίσως δέν ήθελε πλέον έ- 
πανίδη. Καί όντως, όταν άπερχώμεθα έγκατα- 
λείποντες όπισθεν ήμών γηραιούς συγγενείς, τις 
δύναται νά βεβαιώση ήμάς ότι ή πνοή των θά 
παραταθή μέχρι τής επανόδου ήμών Ά λ λ ά  
τό πρός τήν Πατρίδα καθήκον έμετρίασε τήν λύ
πην αύτού. Τουναντίον δέ ό Παύλος έτρεμε δια
νοούμενος ότι έμελλε νά έγκαταλίπη την άνά- 
παυσιν καί τήν εύπάθειαν, νά κοιμάται έξω τής 
κλίνης του καί νά φυλάττη τήν νύκτα σκοπός 
έπί τών οχυρωμάτων.

Αί πολεμικαί ειδήσεις ήρχοντο δυσάρεστοι. 
Διαταγή δ ' εστάλη νά έκκινήση ό έν Τολώση 
σταθμεύων στρατός. Ή το  Κυριακή πρωΐ, καί ό 
Παύλος μεταβαίνων εις τό γυμνάσιον, διήρχετο 
πρό τού οίκίσκου τής μάμμης τού ΙΙασχάλη. Ή  
γηραιά ΐστατο έπί τής φλιάς τής Ούρας, Ίδοΰσα 
τόν Παύλον έκάλεσεν αύτόν :

—  Έ  ! κύριε Παύλο, πηγαίνετε 'ς τό γυ
μνάσιο ;

—  Μάλιστα, καί άργησα καί ολίγον.
—  Αλήθεια, ό Πασχάλης μου είνε φευγά- 

τος τώρα καί μισή ώρα. Μού κάνεις τη χάρε, 
παιδί μου, νά του δώσης αύτόν τόν τηλέγραφον; 
ότι μού τον έφερεν ό διανομέας.

—  Μετά χαράς, είπεν 6 Παύλος καί έτεινε 
τήν χεϊρα νά λάβη τό τηλεγράφημα. Ά λ λ ’ αί
φνης ή γηραιά, ώς μεταβάλλουσα γνώμην είπε :

—  Νά σου 'πώ, κύριε Παύλο, ό γυιός μου δέν 
έχει μυστικά, δέν μου κάνεις τή χάρι νά μου 
το διαβάτης ; ’Εγώ ή καϊμένη δέν είξέρω νά 
διαβάσω· ’ς τόν καιρό μου δέν έμαθαίναμε γράμ
ματα, αχ ! δέν ήταν τότε όπως σήμερα! Έ λ α  
νά χαρής ό τι αγαπάς, διάβασέ μου το νά ησυ
χάσω, δέν είξέρεις πώς είνε ή καρδιά μου.

Ό  Παύλος σχίσας τόν φάκελον άνέγνιο τά  
έπόμενα:

ΈκΠαρισίων, Μήν 7, ημέρα 17, ώρα 4 π. μ. 
άριθμ.924, λέξεις 34 .

Ελένη Βωρέπα. Τολώσαν.

Πασχάλης καταταχθήτω πρώτον τάγμα α
κροβολιστών Άλγερίνων, μένων εκτός κινδύνου, 
έν Αλγερία έως τέλους πολέμου. Αριθμός κατα - 
τακτέων λίαν περιωρισμένος, σπευσάτω. Στρα
τηγός Πουρσέ, διοικητής Αλγερίας προστατεύσει 
αύτόν φιλική συστάσει μου. Φυλάξατε μυστικόν.

ΙΙαρβιάλ.
—  Π αρβιάλ! ΙΙαρβιάλ ! έψιθύρισεν ή γη

ραιό καί έκ τής συγκινήσεως έτρεμον αί ρυτί
δες τού προσώπου της, οπερ έγένετο λευκότερου 
τής ποδιάς της.

—  Μάλιστα· ή ύπογραφή είνε ΙΙαρβιάλ, εί
πεν ό Παύλος αδυνατών νά μαντεύση τό αίτιον 
τής συγκινήσεως τής γραίας.

  Εύχαριστώ, εύχαριστώ I είπεν εκείνη, καί
ό νέος άπήλθεν εις το γυμνάσιόν του.

Δέν άνεκάλυψε μέν τήν αιτίαν τής αίφνιδίου 
ώχρότητος καί τής άνεξηγήτου ταραχής τής 
γηραιάς, άλλ’ ομω; ένόησε κάλλιστα τήν έν
νοιαν τού τηλεγραφήματος. Ή το προδηλότατον 
ότι ό Πασχάλης είχε φίλον έν Παρισίοις ύποδει- 
κνύοντα αύτώ πώ; νά άποφύγη τά  δεινά καί 
τόν κίνδυνον τού πολέμου, έγκαθιστάμενος ασφα
λώς έν Αλγερία άντί νά έκθέση τό σώμά του 
εις τάς βολάς τών σφαιρών καί τάς οβίδας τών 

[ ΙΙρώσσων. Τό πράγμα ήτο άπλούστατον, νά 
καταταχθή δήλον ότι εις τούς άκροβολιστάς. 
«Κ ύτταξ’ ίκεΐ!, διενοήθη έν τέλει ό Παύλος, αύ- 
τοί οί ’ξυπόλυτοι έχουν φίλους παντού I ακατα
νόητα πράγματα!».

Πορευόμενος εις τό γυμνάσιον διενοήθη τι ά- 
παίσιον. «Δ ιατί τάχα νά μή ύπάγω νά κατα
ταχθώ έγώ πριν εϊπω τίποτε εις τον Πασχάλην; 
Τό τηλεγράφημα, λέγει ρητώς «Αριθμός κατα- 
τακτέων λίαν περιωρισμένος». Καί πού είξεύρω 
έγώάν θά ύπάρχη θέσις καί δι' εμέ άφ’ ού κατα
ταχθή πρώτα ό Πασχάλης; Ό  δεσπότης πρώτα 

| εύλόγησε τά  γένεια του. Τί θέλω τί γυρευω ;
Άντί νά ύπάγω εις τόν στρατώνα, δέν πηγαίνω 

[ καλλίτερα εις τό στρατολογικόν γραφείον νά 
| κάμω τή δουλειά μου;»

Καί άμ’ ε"πος άμ’ έ’ργον.
—  Ά  ! ά !  ! ά !1!, παλληκαρά μου, άνεφώνη- 

σεν ό γηραιός αξιωματικός μετά περιφρονήσεως 
μορφάζων, άμ' άκούσας τήν αίτησιν τού νέου περί 
κατατάξεώς του εις τούς άκροβολιστάς τής Α λ 
γερίας. Δέν μ ’ άρέσει ή άπόφασίς σου.

—  'Ορίστε ; ήρώτησεν ό νέος ύποκρινόμενος 
ότι δέν ένόησε.

—  Ναι, ναι, ναί, έπέμεενε λέγων ό άξιωματι- 
κός. Θ ά 'πιγς νά ’ξαπλώσης τήν άρίδά σου άπο- 
κάτω άπό τής πορτοκαλιές τής Αλγερίας, ήσυ- 
•χος, ήσυχος καί έξησφαλισμένος . .  . Έκεΐ βέβαια 
δέν φθάνει ή σφαίρα τών έχθρών. Γιά νά σου εί- 
πώ, παλληκαρά μου 1 Είνε άκόμη τρεις θέσεις
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κεναί, ώστε είμπορεϊς νά ¿χου προμηθεύσης τρεις 
άκόμη παλληκαράδες σαν καί σένα.

Ό  Παύλος ούδέν είπεν, άλλ’ ένδομύχως ήσθά- 
νετο άνακούφισιν, άναλογιζόμενος ότι ύπαρχε θε- 
σις καί Six τόν φίλον του, δυνάμενον ήδη να 
ώφεληθή έκτης συμβουλής του τηλεγραφήματος. 
Υπέγραψε παρευθύς, καί σπεύσας ανήγγειλε πρός 
τούς γονείς του τα  ευαγγέλια, εκείνοι δέ ε'κλαυ- 
σαν ύπό χαράς.

Έν τούτοις ή γηραιά μάμμη τού Πασχάλη 
έξηκολούθει ψιθυρίζουσα : ΙΙαρβιάλ! Παρβιάλ !

Από εικοσαετίας δεν είχεν άκούση τό όνομα 
τοϋτο του πατρόςτού Πασχάλη, του άθλιου εκείνου 
τοϋοίκτρώς εγκαταλιπόντος τήν κόρην της. Ούτος 
άνελθών κατά μικρόν εις τα  ανώτατα υπουργή
ματα, ένεθυμεϊτο, ώς εϊδομεν, τόν υιόν του, καί 
έν τή ώρα του κινδύνου ύπεδείκνυεν αύτώ τόν 
τρόπον τού ν’ άποφύγη τόν πόλεμον, νομίζων οτι 
οΰτω ιρερόμενος άπέτινε την πρός τόν υιόν του 
οφειλήν.

Ό  ΙΙασχάλης έπανελθών Ικ των γυμνασίων 
εΰρε την γηραιόιν όπου τήν είχεν άφήση ό Παύ
λος μετά την άνάγνωσιν τού τηλεγραφήματος, 
καί έχουσαν ετι αυτό έν χερσί.

—  Κύτταξε τί σού στέλλει ό . . .  πατέρας σου.
Ο ΙΙασχάλης άναγνούς τό τηλεγράφημα, συ-

νέπτυξεν αύτό άγανακτών καί το έρριψεν εις τήν 
έστίαν.

—  Νά ’πας ς τό Αλγέρι σού λέγει; ήρώτη- 
σεν ή γραία:

—  Τί κάθεσθε καί μου λέτε, νόννα μου, νά πά 
νά κρυφθώ 'ς τήν Αφρικήν, έν ώ  εδώ εις τήν 
πατρίδα πολεμούν τάδέλφια μου ; Αύτό δά 
πλέον είνε λιποταξία. Σείς, νόννα μου, ποια εΐν’ ή 
γνώμη σ α ς ;

—  Ν ά κάμης, γυιέ μου, ό τι σου λέγει ή 
συνείδησίς σου, νά κάμης τό χρέος σου.

Ο νέος ώρμησε πρός τήν γηραιάν αύτού μάμ- 
μην καί την κατησπάσθη έναγκαλισθείς αυτήν. 
ΙΙολλήν δέ ώραν έμειναν ούτως ένηγκαλισμένοι.

—  Νά μου ζήσετε, νόννα μου,έτσι σας θέλω, 
νόννα μου, είπεν ό νέος.

Μετ' όλίγας ώρας ό ΙΙασχάλης συνήντησε τόν 
Παύλον άπεκδυθέντα ήδη τήν στρατιωτικήν 
στολήν.

—  Έ  ! καπετάν Πασχάλη, τώ  είπεν ό Παύ
λος φαιδρότατος, είμαστε λοιπόν γιά νάμαστε 
γιά τό Άλτζέρι; Καί 'πότε, νάχομε καλό ρώτημα;

—  Δέν μου λές, σιόρ Παύλο, τί λόγια ειν' 
αύτά ; Αύτά τά  λέγουν οί δειλοί, είπεν απλώς ό 
Πασχάλης πρός τόν Παύλον, όστις καί άπήλθεν 
οΰδέν είπών, ώς κεραυνόπληκτος.

Δ ’
Τήν έπιούσαν ό μέν Παύλος άπήρχετο διά 

Μασσαλίας εις ’Αλγερίαν, ό δέ έν Τολώση στρα
τός πορευόμενος εις τά  πεδία των μαχών, έστρα·

τωνίζετο ήδη έν Βελφόρτη. ’Ε ν ώ  δέ δ Παύλος 
ε"κρυπτε τήν δειλίαν του έντός τής βράχας τών 
Άλγερίνων ακροβολιστών, οί συμπολΐται αύτού 
υπερεμάχοντο τής Βελφόρτης ήρωϊκώς, έπιχει- 
ρούντες συχνάς έξόδους έναντίον τών πολεμίων.
Ημέραν τινά τού μηνός Δεκεμ.βρίου προσεταχθη 

ή ολιγάριθμος φρουρά νά έξορμήση κατά τών νε- 
ωστί έγερθέντων εχθρικών προχωμάτων, καί εί 
δυνατόν κατεδάφιση αύτά. Οι πυροβοληταί ¿ζή
τησαν νά τους έπιτραπή νά έξέλθωσιν ώς άπλοι 
πεζοί, και ή δράξ αυτή τών άτρομή-ων κατα- 
βαίνει εις την πεδιάδα καί προσβάλλει τά κατά 
την είσοδον τού χωρίου οχυρώματα. Πέντε καί 
εϊκοσιν ανδρείοι πίπτουσι νεκρό·, έν οίς καί δ 
σημαιοφόρος. Έτερός τις στρατιώτης, πυροβολη
τής, λαμβάνει τήν καταπεσούσαν σημαίαν.

—  Στρατιώτα, κράτει τήν σημαίαν, αναφω
νεί δ αξιωματικός, καί μή την άφήσης έκ τών 
χειρών σου, άν δέν πέσης καί σύ. Ή  τιμή τού 
συντάγματος είνε έν τή σημ.αία· μή λοιπόν την 
παραίτηση; πριν πέσης νεκρός.

—  Θά κάμω τό καθήκον μου, αναφωνεί δ 
στρατιώτης, καί ώς βέλος δρμ$ εις τήν έφοδον.

II σημαία αναρριπιζόμενη ύπό τού βορρά, 
καί φρίσσουσα ώς έάν έζωογονεΐτο ύπό ίδιας τίνός 
ζωής, φαίνεται αναφωνούσα καί αύτή, διά τών 
αλλεπαλλήλων παφλασμών τών συγκρουομένων 
πτυχών της: «'Εμπρός, άείποτ' έμπρός !»

Ό  σημαιοφόρος όρμά νά στήση τό τρίχρουν 
δάκος έπί δδοφράγματος φράσσοντος τήν είσοδον 
τού χωρίου. Αναπήδα έπί τών τροχών άμαξίου 
τινός, καί έκτείνων τήν έλευθέραν χεϊρα προσπα
θεί νά στηριχθή κρατούμενος άπό τού πλαγιο- 
τμήτου χείλους τού οδοφράγματος, καί είν’ έτοι
μος νά άναρριχηθή· άλλ ’ αίφνης δέκα δάκτυλοι 
ισχυροί ώς σιδηρά λαβίς άρπάζουσι τήν χεΐρά 
του καί τον άνασύρουσι. "Οπισθεν τού οδοφράγ
ματος ήσαν κεκρυμμένοι πολέμιοι, οϊτινες ήδύ- 
ναντο μέν νά φονεύσωσι τόν τολμητίαν, άλλά 
τότε ή σημαία θά έπιπτε κατά γής, καί θά την 
έλάμβανεν έτερος στρατιώτης, έν ώ αύτοί έπε- 
θύμουν νά γίνωσι κύριοι τής σημαίας. Πάντων 
τών ήμετέρων τά  βλέμματα είνε προσηλωμένα 
έπί τού σημαιοφόρου, ούδείς τολμά νά πυροβολή- 
ση κατά τών σιδηρών δακτύλων, οϊτινες έν τού- 
τοις έξακολουθούσιν άνασύροντες τήν συλληφθεί- 
σαν χεΐρα..

Στρατιώτης τις σπεύδων λέγει τώ  σημαι
οφόρο) :

—  Ά φες μ.θυ τήν σημαίαν.
—  Ό χ ι, θά την άφήσω όταν πέσω νεκρός· 

τοιαύτην έχω έντολήν.
Καί οί δέκα δάκτυλοι έξηκολούθουν άνασύ

ροντες αύτόν. Τότε δέ καί αύτός φωνεΐ πρός τόν 
κάτωθεν στρατιώτην, δεικνύων διά νεύματος πέ- 
λεκυν πρό τών ποδών του κατακείμενον :
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—  ΙΙάρ’ έκείνον έκεί τόν πέλεκυν.
Ό  στρατιώτης ύπήκουσε.
—  Τώρα κόψε μου τό χέρι, καί θά μείνη εις 

χεΐράς των τό χέρι μου, άλλά τήν σημαίαν δέν 
θά μου την πάρουν.

Ό  στρατιώτης ένδοιάζει τρέμων ύπο τής συγ- 
κινήσεως. Ούχ ήττον όμως άναπηδφ έπί τού τρο
χού τού άυ.αξίου, ύψοΐ τόν πέλεκυν και κατκ- 
φέρων μετά μεγάλης δυνάμεως άποιόπτει την 
άκρχν χεϊρχ άπό τού καρπού, καί οι μέν ποκι- 
μιοι γίνονται κύριοι τής άποκοπείσης χειρός, δ 
δέ Πασχάλης,— διότι δ Πασχάλης ήτο δ ατρό
μητος σημαιοφόρος —  απαλλαγείς τών σιδηρών 
δακτύλων, άνασείει τόν πήχυν ε'ρημον τής χει
ρός, καί σπεύδων πρός τόν διοικητήν του, παρα- 
διδει αύτώ σώαν τήν έμπεπιστευμένην αύτώ ση
μαίαν.

Σημειωθείς έν τή άναφοριγ τής ημέρας, έκο- 
σμήθη τή αύτή ήμέρ? διά τού παρασήμου, 
ένεκα τής περιφανεστάτης αύτού πράξεως.

Ε ''

Έν τώ οίκίσκω τής μάμμης τού Πασχάλη ε- 
πεκοάτει κατήφεια καί λύπη βαθύτατη. Αι έκ 
Βελφόρτης ειδήσεις ήρχοντο άραιότεραι καί μετ’ 
ού πολύ έπαυσαν.

Ή  Μαρία χαίρουσα καί άγαλλοαένη επί τή 
ανδρεία τού νεαρού τυπογράφου, αγανακτούσα δε 
κατά τού γραφέως ένεκα τής ανανδρίας αυτού, 
ήρχετο καθ’ έκάστην εις τόν οίκίσκον καί άνεγί- 
νωσκε τάς έφημερίδα; εις έπήκοον τής αγαθής 
μάμμης τού Πασχάλη, καί έπί ώρας συνδιελέ- 
γοντο περί τού άτ.όντος νέου, ώστε ή προς αλλη- 
λας αγάπη έγένετο οότως ένθερμοτέρα· διότι ή 
Μαρία τον ήγάπα ές όλης ψυχής καί καρδίας 
καί δίν το άπέκρυπτεν ήδη. Ί Ι  δέ γηραιά μάμ
μη έπαρηγορείτο διανοουμένη ότι καί δ ίόιχός 
Γης— έάν έπανήρχετο— θά ευρισκε γυναίκα χα- 
ριεστάτην καί σφόδρα άγαπώσαν.

Ά λ λ ά  φεύ 1 δ πόλεμος έξηκολούθει, αί ήτται 
έπήρχοντο άλλεπάλληλοι, ειδήσεις δέν ήρχοντο. 
Ή  δύσμοιρος μάμμη έτήκετο, αί δυνάμεις αύτής 
ημέρα τή ήμερα έζέλειπον, καί πρωίαν τινά τά 
βλέφαρα' αύτής ίκυρτώθησαν, ώχρότης κηρίου πε- 
ρ·εχύθη επί τού προσώπου της, ώς την ωχρότητα 
τήν δίδουσαν εις 'τούς θνήσκοντας τό μεγαλείον 
μαρμάρινου δμοιώματος.

  'Αγάπα τον, κόρη μου, τόν καϊμένον τόν
Ιΐασ/αληνμου, είπεν ή θνήσκουσα, καί μετά τάς 
·, ;ξ=ις ταύτας— α'ίτινες ήσαν καί αί τελευταίαι 
— δ θάνατος έσφράγισε τά χείλη της.

  Αύτόν καί μόνον θ’ άγαπώ έψιΟύρισεν ή
νεάνις, καί ή μάμμη έσβέσθη ήρεμα, δακρύσασα 
μ.όνον διότι δέν ήδυνήθη νά ιδη πρ·ν απέλθη, το 
τήίνον σ-πεο έλ»τ5'>ε

Τής ειρήνης ύπογραφείσης, έπανήλθεν πρώ
τος δ Παύλος έξ ’Αλγερίας καί ίκχμάρωνεν έν τψ 
περιπάτψ έπιδεικνύων τήν πλατείαν έρυθράν ζώ 
νην του καί τήν ώραίαν γλαυκόχρουν βράχατ. 
Ά νευ αναβολής έζήτησε τήν Μαρίαν παρά τών 
γονέων της, άλλ’ ή νεανις άπεποιήθη ^ητώς δη- 
λώσασα εις τούς οικείους αύτής ότι άμετάθετον 
έχει άπόφασιν νά ύπανδρευθή τόν άνδρεΐον ση
μαιοφόρον, όστις είχε μηνύση ότι όσον ούπω 
έρχεται.

Ή  έπάνοδος τών πυροβολητών έγένετο έν 
πομπή καί παρατάξει. Πάντες οί κάτοικοι συ- 
νελθόντες έν τφ  σταθμω τού σιδηροδρόμου, ύ- 
πεδέξαντο τούς ανδρείους έπευφημούντες. Εν τώ 
μέσω τών άλλων στρατιωτών έβάδιζεν δ Πα
σχάλης, ύψωμένην ε”χων τήν ήκρωτηριασμένην 
χεϊρα καί διά τής δεξιάς κρατών τήν σημαίαν 
κατεσπαραγμένην ύπό τών σφαιρών. Πάντες η- 
σαν συγκεκ.νημένοι καί έδάκρυον, εχοντες τά  
βλέμματα προσηλωμένα έπί τού ένδοξου παρα
σήμου τού κοσμούντος τό στήθος τού ανδρείου 
συμπολίτου των.

*
* *

Μετά ένα μήνα ή Μαρία καί δ Πασχάλης 
έτέλεσαν τούς γάμους των, καί εύθύς μετίβησαν 
εις τό κοιμ.ητήριον εις έπίσκιψιν τής γηραιάς 
μάμμης, τής γενναίας έκείνης πρεσβύτιδος. Περί 
τόν μαρμάρινον σταυρόν τού τάφου έφύοντο ϊα 
εύοσμότατα. 'Ο ήλιος έδυεν ε’ις τόν δρίζοντα 
καί σιωπή άκρα έπεκράτει έν τώ ίερώ έκείνω 
χώρω. Ό  Πασχάλης δέν ήδυνήθη νά κράτηση 
τά  δάκρυα. Ή  Μαρία άπεμάκρυνεν αύτόν έκεΐ- 
θεν, ίνα διασκεδάση τάς λυπηράς αύτού ανα
μνήσεις· δι·ρχομ.ένη δέ πρό τού μ.αυσωλείου έν
δοξου τινός στρατηγού ύπέρ Πατρίδος πεσόντος, 
ή νεαρά σύζυγος άνέγνω χρυσοϊς γράμμασιν έγ- 
γεγλυμμένα έπί τού μέλανος μαρμάρου τάδε:

Τόν έρωτα τόν ακραιφνή κρατύνει 
τού ήρωος τό δάκρυ.

[ Έ κ  τή« Γ ιίλ ιχ τ ,ς ] .
Π. I. Φ ε ρ μ π ο ς .

 - β - ι -ο + β · ----------- —
Ό  Βάλτερ Σκώτ τόσον είχε συνειθίση εις τήν 

εργασίαν, ώστε μόλις άναλαόών άπο βαρυτάτςν ασθέ
νειαν καί μόλις δυνάμενος νά κρατή τήν γραφίδα ήρ- 
χισε γράσων πάλιν. Μάτην σϊ ιατροί συνεβοΰλευον 
αύτώ νά παύση εργαζόμενος. —  Νά μή έργάζωμαι; 
είπεν ήμέραν τινά εις τον ιατρόν τ:υ· ε’ νε το ίδιον 
ώς νά βάλη τις τήν έψάνην τοΰ καρέ επάνω εις το 
πυρ καί να τής είπη «Μή βράζης». Ποοσέθετο δέ' 
« Ά ν  μείνω άργός, θά παραφρονήσω.»
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Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ

ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ TO Y 
ΑΝΘΡΏ ΠΟΥ

Ε Κ  Τ Η Σ  Ι Δ Ι Α Σ  Α Ι Τ Ο Τ  Γ Ρ Α Φ Η Σ

’Εάν ζητήσωμεν να έξιχνιάσωμεν πόθεν επη- 
γασεν ή άρχή^ της τέχνης, Si' ής ¿κ του είδους 
της γραφής ανθρώπου τινός διαγιγνώσκεται 6 
ίδιος αύτοΰ χαρακτήρ, ήτοι τής καλούμενης γς,α- 
φο.ΙογΙαι;, μεταφερόμεθα εις αυτήν την αρχήν 
τής ιστορίας τής γραφής ε'ν γένει. Καί έν πρώ- 
τοις είνε φανερόν ότι δεν δυνάμεθα ν’ άναζητή- 
σωμεν τάς άρχάς τής γραφολογίας κατα τούς 
χρονους καθ'οϋς τά μεμονωμένα σημεία τής γρα
φής έχαράσσοντο επί λίθων ή μετάλλων καί 
έχρησίμευον κυρίως πρός δήλωσιν των διά των 
μνημείων σημαινομένων ιστοριών, 3τε ακριβώς ή 
ώρισμένη μορφή ε’ξηρτάτο άπό τής ποιότητος 
του υλικού καί τής μεγάλης η μικράς έπιτηδειό- 
τητος του χαράκτου ή λιθοξόου. Αΐ τοιαΰται 
¿πιγραραί, ως εικος, ουδόλως παρεϊχον αφορμήν 
εις παρατήρησιν των ατομικών ιδιοτήτων τής 
γραφής, ε’κτός τών περιστάσεων καθ’ άς αύται 
δεν έχρησίμευον πλ.έονεί; παράστασιν γεγονότων ή 
ονομάτων έπί τών μνημείων, ή εις πλήρωσιν αι
σθητικών λόγων, άλλά, όπως συνέβη εις χοόνους 
πολλώ μεταγενεστέρους καί λίαν προηγμέ
νους εις τόν πολιτισμόν, εις ταχείαν εις τό κοι- 
νον άνακοίνωσιν ώρισμένων ημερησίων γεγονότων, 
η εις πλήρωσιν τής στιγμιαίας τών πολλών περιέρ
γειας, όπως τά  καλούμενα gra fitti έν ΙΙομπηίίκ. 
Τοιαΰται έπιγραφαι είνε ανάλογοι πρός τήν συ
νήθη πλαγίαν γραφήν.

Ά μ α  τής τελευταίας ταύτης γραφής έν τή 
ιστορία άναφανείσης, τούτέστιν άμα οί άνθρωποι 
ήρξαντο γράφοντες έπί μαλακής ουσίας, οίον λι
νών υφασμάτων, δέρματος, ή παπύρου, άνκφαί- 
νονται καί οί ιδιωτισμοί περί τόν χαρακτήρα τών 
γραφόντων. Ά λ λ α  καί έπί τής περιόδου ταύτης 
ανάγκη να διακρίνωμεν δύο τινα. Έφ’ όσον δηλ. 
ή γραφή ήτο κτήμα αποκλειστικόν τάξεώς τίνος 
ιύρισμένης ανθρώπων καί έφ’ όσον ούδέν έτερον 
μέσον υπήρχε πρός μεταβίβασιν καί πολλαπλα
σιασμόν τού γραπτού λόγου, απαραίτητον δέ προ
σόν τής γραφής ήτο ή ώραιότης αυτής καί τό 
εΰανάγνωστον, έπί τοσοΰτον ή γραφή ήτο μάλ
λον όμ.οιομορφος, καίτοι δι’ αύτής παρείχετο μεί- 
ζων αφορμή πρός τήν ατομικήν τών γραφόντων 
ιδιορρυθμίαν ή διά τής κυρίας τών μνημείων γρα
φής. Ένεκα τού λόγου δέ τούτου αί παλαιότα- 
ται επί τού παπύρου γραφαί καί τά μεσαιωνικά 
χειρόγραφα τών μοναχών ύποδεικνύουσι μάλλον 
τά γενικόν πνεύμα τής όλης τάξεως τών γραφόν- 
τοιν παρά το ατομικόν έκάστου γραφέως, εις τινας 
δέ περιστάσεις άντιπροσωπεύουσι καί αυτό τό 
πνεύμα τών χρόνων καί ττν σύγχρονον τοοπήν

τής τέχνης. Ή  γραφή έπομένως κατά τάς χρο- 
νικάς ταύτας περιόδους αποτελεί μέρος τής ζω 
γραφικής,καί κατά συνέπειαν πολύ όρθώς γίνεται 
λόγος περί καρολινικής, ¿ωμανικής καί γοτθικής 
γραφής. Ά λ λ α  δέν δυνάμεθα νά είπωμεν τό αύτό 
καί περί τών χρόνων καθ’ ούς ή γραφή είχε κα- 
ταστή κτήμα πάγκοινον, καί, όπως εις τήν ακ
μήν τών Ελληνικών καί ρο>μα'ίκών χρόνων, δέν 
έχρησίμευεν άποκλειστικώς μόνον πρός δημοσίους 
άνάγκας, ε'τι δέ μάλλον τών χρόνων καθ' οϋς ή 
τυπογραφική αντικατέστησε τήν γραφήν εις έργα 
εκτενή και προωρισμενα διά την δημοσίευσιν, ότε 
ό γραπτές λόγος, περιορισθείς άποκλειστικώς εις 
τάς ίδιωτικάς άνάγκας, έλαβε μεγίστην διαδο- 
τιν, όπως π. χ. κατά τούς χρόνους τής άναγεν- 
νήσεως καί τών ανθρωπιστών. Έξαιρούντες λοι
πόν ίχνη τινά τής γραφολογίας, άνευρισκόμενα 
εις τήν αρχαιότητα, δυνάμεθα νά είπωμεν οτι 
την αρχήν αύτής εύρίσκομεν έπί τών χρόνων 
τούτων καί οτι ή γραφολογία είνε κυρίως όψιμον 
άνθος τών χρόνων τής άναγεννήσεως.

Καίπερ ή διαφορά τής γραφής έκάστου ατό
μου παρετηρήθη καί ύπό τών λεπταίσθητων αρ
χαίων Ελλήνων, οίτι;ες έξ αύτής έξήγαγον καί 
συμπεράσματα, δέν δυνάμεθα όμως νά είπωμεν 
μ.ετά βεβαιότητος ότι αί ίδέαι αύτών περί γρα
φής καί χειρογράφων έ'χουσι γραφολογικήν σημα
σίαν. Πρώτος ό Σουετώνιος άναγραφει παρατή- 
ρησιν έχουσαν καθαρώς γραφολογικήν έννοιαν. 
Ούτος δηλ. όμιλών περί τού Αύγούστου, λέγει ότι 
όταν ούτος έγραφε ποιήματα, ών οί στίχοι ήσαν 
μακροί και δέν περιελκμβάνοντο εις ρ.ίαν καί μό
νην γραμμήν έκαστος, δέν ήρχιζεν άπό άλλης 
γραμμής, άλλ’ έγραφε τό περισσεΰον τού στίχου 
ύπο τό ακρον τού πρώτου καί διά γραμμής κεκαμ- 
μένης ΰπεδείκνυε ότι τό τμήμα τούτο ανήκει εις 
τονπροηγούμενον στίχον πρός τούτοις δέ έγραφε 
τα ; λέςει; ηνωμένας μετ άλλήλων καί στενότα
τα  συμπεπυκνωμένας. Ά λ λ ' δ Σουετώνιος δέν έ
δωσε καί τόν λόγον τής παρατηρήσεοις ταύτης, 
όν οί νεώτεροι γραφολόγοι έξηγούσιν ώς έξής: τό μέν 
επαλλήλως γράφειν τούς στίχους καί τό προσθέ- 
τειν υπ αύτούς λέξεις υποδεικνύει πνεύμα οικο
νομικόν, τό δέ συνδέειν αύτάς πυκνώς,πνεύμα εις 
μέγαν βαθμόν λογικόν καί πρακτικόν. Τά σημεία 
λοιπόν τής γραφής έπιβεβαιούσιν ό,τι είνε γνω
στόν έκ τής ιστορίας περί τού Αύγούστου.

Μετα τον Σουετώνιον παρέρχονται πολλοί 
αιώνες μέχρις ού άπαντήσωμεν νέαν τινά γραφο
λογικήν παρατήρησιν. Ακαταλληλότατος δέ χρό
νος προς άνάπτυξιν αύτής ήτο ή έχθρά τού 
πολιτισμού μετανάστευσις τών έθνών καί δ 
πτωχότατος εί; γραπτά έργα μέσος αιών. Κατά 
τούς χρόνους όμως τής άναγεννήσεως ού μόνον 
άπαντώμεν τήν ροπήν εις γραφολογικάς παρατή
σεις ώς δείγμα χρόνων καθ' ου; τό γράφειν ήτο
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λίαν διαδεδομένον, άλλ’ άνευρίσκομεν καί τάς 
πρώτας περί τής τέχνης ταύτης συγγραφας.

Μετά βιβλιάριον ούχί τόσω γνωστόν, έκδοθέν κα
τά τάς άρχάς τής θ ’ έκατονταετηρίδος καί φέρον 
τόν τίτλον P rosperi A ld orisci ideograph ia , 
έξεδόθη έν έτει 1622 τομίδιόν τι εις τέταρτον 
ύπό τού γνωστού έκ Βολωνίας ιατρού καί καθη- 
γητού G am illo Baldo, φέρον τήν έπιγραφήν 
«T rattato com m e d e  una lcttera  m isciva 
si cogn oscato  la natura e qualitá del scrit- 
lore. (Έγ·χειρίδιον περί τού πώς δύναταί τι; να 
διαγνώση τήνφύσιν καί τόν χαρακτήρα τού γρά- 
τοντος έκ μιας καί μόνης έπιστολής). Τού έργου 
τούτου έξεδόθη έν Βολωνία καί μετάφοασις εις τό 
λατινικόν έν έτει 1664, καί κατά συνέπειαν δ 
συγγραφεύς έσκέφθη καί περί διαδόσεως τού έργου 
αύτού καί πέραν τού ιταλικού κοινού. Ιίόσον με- 
τεδόθη τό έργον, οπερ άλλως δι’ ολίγων σημείων 
γραφής έζήτει νά χαρακτηρίση τόν γράφοντα, δυ- 
σκόλως δυναμεθα σήμερον νά είπωμεν. Φαίνεται 
όμως πιθανόν ότι έκτοτε ήρξατο συνεχής τις πα- 
ράδοσις καί προσπάθεια πρός πρακτικήν χρησι- 
μοποίησιν τής έπιχειρήσεως τού Gam illo Baldo, 
ίδιωςέν Γαλλία, μέχρι τού τέλους τής παρελθούσης 
έκατονταετηρίδος χωρίς όμως νά δημοσιευθή και 
έργον τι έπί τού άντικειμένου τούτου ή νά σχη- 
ματισθή τέλειόν τι σύστημα γραφολογίας.

Ό  Lavater, Ελβετός ίερεύς καί ήθογνώ- 
στης διάσημο:, χωρίς πιθανώς νά έχη γνώσιν τών 
άθορύβων τούτων παρατηρήσεων, ήρξατο μό
νος σπουδάζων τάς γραφάς τών διαφόρων άν- 
θρώπων καί συγκρίνο)ν αύτάς πρός τήν φυσιογνω
μίαν αύτών. Εις τάς παρατηρήσεις του δέ ταύ
τας ¿βάδιζε κατά σχέδιον ώρισμένον, τά  δέ 
συμπεράσματά του ήσαν εκπληκτικά. Έπιθεωρών 
ακριβέστατα τάς ποικίλας κάμ.ψεις καί κινήσεις 
όσας έκτελεί ή χειρ καί οί δάκτυλοι έν τώ 
γράφειν, παρετήοει έπιμελώς τά ουσιώδη και 
τυχαία συστατικ.ά τών στοιχείων τού άλφαβή- 
του, τήν μορφήν αύτών καί στρογγυλ.ότητα, το 
ύψος καί πλάτος, τήν θέσιν αυτών καί τήν σύν- 
δεσιν· πρός τούτοις δέ τά κενά τά  μεταξύ στοι
χείων καί γραμμών, τήν κάθετον ή λοξήν άμ- 
φοτέρων διεύθυνσιν, τήν καθαριότητα καί τήν 
διαφαινομένην εύκολέαν ή δυσχέρειαν περι την 
γραφήν τών γραμμάτων. Ά λ λ  δ Lavater, έπε- 
ξεργασθείς τάς παρατηρήσεις του μάλλον θεωρη- 
τικώς καί άπό άπόψεως στηριζομένη; μ-άλλον εις 
τό γενικόν αίσθημα δέν ήδυνήθη νά έςαγάγη 
καί άκλονήτους νόμους. Τούτο δέ ήτο καί δ λό
γος δι’ ον δ G oethe δέν είσεχώρησε βαθύτερον 
εις τήν σπουδήν τού ίδιάζοντος τών διαφόρων 
γραφών, καίτοι συνεισέφερε καί ουτο; συμβολήν 
εις τό έργον τού Lavater καί έδειξε μένα ένδι- 
αφέρον εις τά ; παρατηρήσεις αυτού, e Οτι ή 
γραφή» λέγει δ G oethe «έχει σχέσιν στενήν

πρός τό άντιληπτικόν τού άνθρώπου καί τον χα
ρακτήρα αύτού καί ότι έξ αύτής δυνάμεθα νά 
λάβωμεν έστω καί άμυδράν ιδέαν τί είνε άν
θρωπός τις, τί πράττει καί πώ; αισθάνεται, είνε 
γεγονός άναμφισβήτητον, όπως επίσης είνε κα
τάδηλον, ότι έχει στενήν σχέσιν πρός τήν άτο - 
μικότητα προσώπου τινός ού μόνον ή μορφή αύ
τού καί οί χαρακτήρες τού προσώπου, άλλά καί 
οί μορφασμοί καί δ τόνος τής φωνής καί αί κινή
σεις τού σώματος. Καί ήδύνατο μέν τις έπί τού 
θέυ.ατος τούτου νά ε'.σέλθη εις λεπτομέρειας, 
άλλά τούτο ήθελεν είνε αδύνατον κατά μεθοδικήν 
άλληλουχίαν καί συνειρμόν. . . .  ’Επειδή όμως 
τό πράγμα είνε λίαν πολύπλοκου καί επειδή κυ
μαίνεται τις έν άμ,φιβολία πού νά προσδέση τόν 
Άριάδνειον μίτον δι’ ού θά δδηγηθώμεν εις τόν 
λαβύρινθον τούτον, ένεκα τούτου μόνον όλίγα 
τινά δύναταί τις νά είπη χωρίς νά έκταθή λίαν 
υ.ακοάν.» Ή το δέ λίαν φυσικόν νά διακινηθή 
ζωηρώς τό ενδιαφέρον περί τής γραφή; έν χρό
νοι; καθ’ ους ή άλληλογραφία διασήμων καί μή 
άνδρών έλαβε τοιαύτην έκτασιν καί σπουδαιό- 
τητα. Ά λλά  δέν έγένοντο συγχρόνως καί προ
σπάθεια’. πρός σπουδήν τής γραφολογίας, τούλά- 
χιστον μεταξύ τών λογιών εν Γερμανία.

Τό διαφέρον πρός έξιχνίασιν τού χαρακτήρος 
τού άνθρώπου έκ τής γραφής ύπήρξε ζωηρόν καί 
άμεσον έν Γαλλία κατά τάς άρχάς τής παρού- 
σης έκατονταετηρίδος. Μεταξύ δέ άλλων πολ
λών μνημονεύομεν ενταύθα τής εν έτει 1812 έκ- 
δόσεως βιβλίου ύπ’ άγνώστου τινός, έπιγραφομέ- 
νου L ’ art de juger du caractère  des hom 
m es par leur é cr itu re , (P a r is  εί; δ «  ) μετά
12 χαλκογραφιών, έν φ δι’ έλλογου συγκριτι
κής "καλαισθησίας έφέοοντο παραλληλισμοί τών 
ιστορικών χαρακτήρων πρός τά  χειρόγραφα αύ
τών. Μετά τό βιβλίον δέ τούτο κυρίως ή Γεωρ- 

I  για Σάνδη ριφθεΐσα εις τήν σπουδήν καί σύγκρισιν 
τών χειρογράφων πρός ίδιαν εύαρέσκειαν καί 
χωρίς νά δημοσιεύση τι, μάλλον αυτομάτως καί 
εις ούδέν σύστημα στηριζομένη, ούτε έ'χουσα άλ
λο τι ύπ’ οψιν της, έφθασεν εις συμπεράσματα 
έκπληκτικώτατα, κατ' ούδέν ύπολειπόμινκ ώ ; 
ποός τήν ορθότητα καί τήν λεπτήν αϊσθησιν τών 
τού Λαβάτερ. Κατά τόν χύτόν όμως χρόνον ένη- 
σχολήθη μετ' αύτής έπί τού αύτού θέματος καί 
άββάς τις, Φλανδρίνος καλούμενος, όρμηθείς πι
θανώς έκ τινοιν παραδόσεων τής τάξεως τών κλη
ρικών, καθόσον οί Τησουίται πρός έπίτευξιν -οών 
σκοπών αύτών μετεχειρίζοντο είδός τι κριτικής 
π:ός διάγνωσιν τών χειρογράφων, στηριζομένη; 
έπί τινων ώρισμ-ένων σχημάτων. Παρά τώΦλαν- 
δρίνω λοιπόν τούτω εύρίσκομ.εν άφ' ένος μ.έν τας 
έκβλαστήσει; τών παραδόσεων τών άναγομένων 
μέχρι τού πρό μικρού μνησθέντος ΚαμίλλουΒάλ- 
δου, άφ' έτέρου δέ σαφείς καί εύδια·. νώστους τάς
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άρχάς επιστημονικής συστηματοποιήσεις της 
γραφολογίας. Ο Φλανδρΐνος κατώρθωσε νά δρίσνι 
σειράν σπουδαίων Ιδιωτισμών τής γραφής, έξ 
αυτών δέ νά έξαγάγη συμ,περχσματα, έχων ήδη 
παρά τών προτέρων έτοίμην έτέραν σειράν τυπι
κών σημείων εκ τών σπουδαιότερων, οία τά  ση
μεία τής ευαισθησίας, του δεσποτισμού, του συ
νειρμού τών ιδεών, τής κουφότητος, τής δειλίας, 
του ευφάνταστου, τής ¿οπής πράς τάξιν, τής 
φιλαργυρίας, τής σπατάλης, τής πλήρους αξιώ
σεων ματαιοδοξίας, τής μικρολογίας, τής άπλό- 
τητος. Επί τών βάσεων δέ τούτων στηριχθείς 
καί δ ύπό τού Φλανδρίνου παρορμηθείς προσωπικός 
αυτού φίλο; άββας Μισσόν .(M ichon) κατέστη 
διάσημος ένεκα τών διάφορων αύτού εργασιών 
εις τό είδος τούτο, καθόσον καί το σύστημα ε’πε- 
ξειργάσθη καί επεξετεινε, καί διά διαφόρων δη 
μοσιογραφικών εργασιών προσπαθήσας νά παρα- 
στήση, κατέδειξε τήν ορθότητα αύτού δι’ εύ- 
ρείας πρακτική; εφαρμ.ογής τών άρχών τής 
γραφολογίας. "Ωστε πρώτος δστις έθ’εμελίωσε 
αληθές καί ορθόν σύστημα κριτικής τών χαρα
κτήρων τής γραφής θεωρητέος δ άββάς Μισ
τόν, ούτινος ένεκα τούτου είνε μεγίστη ή ύπόληψις 
έντοϊς γραφολόγοις.

Κ ατά τάς άρχάς τής παρούσης έκατονταετη- 
ριδος το διαφέρον τού κοινού ώς πρός τήν γραφο
λογίαν διηγέρθη καί εν Γερμανία, ε"νθα καί πρότε- 
ρον ειχον έκδοθή ε’ν διάφοροι; περιοδικοί; συγ- 
γράμμασι ασήμαντοι τινες πρόδρομοι διατριβαί. 
Διηγερθη δέ τό διαφέρον διά τών δημοσιευμά
των τού Σάξονος Άδόλφου Henze, οστις προ τής 
έμφανίσεως έτι τού Μισσόν έδημοσίευσε χιλιά- 
δας κριτικών συγκρίσεων χειρογράφων. Ό  δια- 
φέρων ούτος άνήρ καί ώ ; άπαράμμιλλο; δικαστι
κός γραφογ/ωστης ώφελιμώτατος, έκρινεν έν τή 
«Εικονογραφημένη έφημερίδι τής Λειψίας»περί τάς
70,000  γραφάς, ένεκα τούτου δέ μεγάλη ύ- 
πήρςεν ή εντύπωσες ήν παρήγαγε διά τών δη
μοσιευμάτων τούτων. Ό τα ν  δέ δ Μισσόν είργά- 
>.ετο εις επεξεργασίαν τού συστήματος του, με- 
τέβη προ; αυτόν έκ Παρισίων όπως λάβη πλη
ροφορίας περί τής μεθόδου καί διδαχθγ, πολλά. 
Ο Henze παρέπεμψεν αυτόν εις τό έν ε”τει 
1863 έκδοθέν ε”ργον του «Ή  χειρογραφομαν- 
τική ητοι, διδασκαλία τής σημασίας τής γρα
φής». Τό βιβλίον τούτο, καίτοι περιέχον 300 σε
λίδας καί 1000 περίπου πανομοιότυπα γραφών, 
δέν δύναται νά χρησιμεύση εις τίποτε, καί αυτός 
δε δ Μισσον ουδόλως ήδυνήθη νά ώφεληθή 
έ ; αύτού. II τέχνη επομένως τού H enze συνε- 
τάφη μετ’ αύτού άμα άποθανόντος.

Ως αίτιον τής δυσαναλογίας ταύτης μεταξύ 
αποτελεσματικής πράξεως, άγούσης εί: λαμπρά 
αποτελέσματα, καί ανεπαρκούς θεωρίας θεω- 
ρητέον τό ότι δ Henze εις τάς κρίσεις του ώ δη -

γεϊτο μάλλον έκ τού αισθήματος καί έξ έμφυ
του τινός ιδιοφυίας, καθ’ όσον δέν έ’κρινεν έξ ώ - 
ρισμένων σημείων, άλλά κατά τήν γενικήν αϊ- 
σθησιν καί έντύπωσιν ήν προύξένει αύτώ τό χει
ρόγραφον. Οταν λοιπόν ούτος γράφη έν τώ  βι- 
βλίιρ του ότι ή δείνα γραφή είνε ίδιοτρόπου τί
νος, ή άλλη έτέρου εύαισθήτου, ή άλλη φυλαρ- 
γύρου, ή άλλη φιλέριδος κ.τ.λ., χωρίς νά δ- 
ρίζη καί τά  ώρισμένα σημεία άφ’ ών δδηγεϊ- 
ται εις τό συμπέρασμα τούτο, τούτο δεικνύει 
ότι δ llen ze  φύσεε είχεν όσον ούδείς άλλος λίαν 
εύαίσθητον διακριτικότητα. Εις ταύτην δέ τήν 
ελλειψιν τού H enze προστίθεται καί έτέρα τις 
πολλω μ,είζων, οτι δηλ. ούτος ένίοτε έκ μικρο- 
τάτου μόνο/ αριθμού, έκ τριών μόλις ή τεσσά
ρων γραπτών χαρακτήρων ή ίδιοτροπιιών γρα
φής τίνος ήδύνατο νά κάμη διάγνωσιν, πολλω δέ 
άπεϊχε να καταδείξη ώ ; έν φωτογραφική είκόνι 
τόν όλον χαρακτήρα ανθρώπου τινός, όπως κατά 
τό σύστημα τού Μισσόν. Αί έλλείψεις αύται τού 
H enze, ώς είκός, δέν ειχον παρατηρηθή πο
σώς πρό τής έμφανίσεως τού Μισσόν, τοσούτιρ 
μάλλον καθ' όσον εκείνος έζήτει νά συγκάλυψη 
ταύτας διά γλώσσης πομπώδους, ήτις συχνό
τατα μέν επιτυγχάνει καί ύποβοηθεΐ τό αίσθημα, 
άλλοτε όμως μάλλον συγχέει ένεκα τής παρα- 
δοςότητος αυτής. Οϋτω π. χ. ύπό δείγμα χει 
ρογράφου τίνος επιστολής άνεγινώσκομεν: «μ α 
κροσκελής αδιαφορία» ή «ήχος αύλού έκ πτηνα- 
ρίου τρίζοντος, καθημένου παρά τάς όχθας όύα- 
κος βρίθοντο; εκ μυωσοτίδων.» Επιτυχής είνε 
6 έξής χαρακτηρισμός «Γραφή ανδρική μέ γυ- 
ναικεϊαν διάθεσιν καί γλώσσαν έν ήμέρρι έορτα- 
σίμω» καί ή έξής. «Ή  γραφή αϋτη; Ήχοι 
πιφύρου, δροσόνωπος ώς άρτιφυής χλόη καί έρα- 
σμ.ία ως σπινθήρες πυγολαμπίδων, αΐτινες μό
νον κατά τά ; έαρινάς ημέρας δύνανται νά άπο- 
λαύωσι τής ύπάρςεως, Τρυφερός ίμερος, γλυκεία ι 
ελπίδες. Φυσιογνωμία νυμφίου, ούτινος τό στόμ-α 
κατεπονήθη έκ τού διηνεκούς μειδιάματος..— » 

Ό  Μισσόν ήκολούθησεν δλως άλλην διεύθυν- 
σιν, βαδίσας δδόν καθαρώς λογικήν καί θείς πρό 
αύτού ώς βάσιν τό έξής ζήτημα: Δύνανται ώ- 
ρισμέναι ιδιότητες τού ανθρώπου νά κατο- 
πτρισθώσιν έν τή γραφή καί δύνανται αί αύ- 
ται ιδιότητες εις διαφόρους άνθρώπους νά άπο- 
τυπούνται έν ταίς γραφαϊς αύτών διά τών αύ- 
τών αμεταβλήτων σημείων; Άπαντήσας εις τήν 
ερώτησιν ταύτην καταφατικώς, έζήτησε διά 
τής συγκρίσεως καί παραβολής χιλιάδων χειρο
γράφων, προσώπων γνωστών εις αύτόν ή εις άλ
λους, ν άνεύρη τά ίδιάζοντα σημεία, άτινα άνα- 
λογούσι προ; τάς έκάστοτε ιδιότητας, έπί τού
των δέ άνήγειρε τό οικοδόμημά του. "Ενεκα 
τούτου τό σύστημα αύτού καθώς καί τά σημεία 
άτινα έν μέρει παρέλαβεν ούτος παρά τού
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Φλανδρίνου, είνε διδακτικώτατα καί μόνον άπο 
τούτου δΰναταί τις νά εϊπη, ότι ή γραφολογία 
ώς πάσα άλλη επιστήμη έγένετο διδακτή. 
Ένεκα τούτου έν Γαλλία ύπάρχουσι χιλιάδες 
γραφολόγων, ή δέ γραφολογία είνε πράγμα πασί- 
γνωστον καί έν γενική χρήσει, ιδίως δέ εις την 
αριστοκρατικήν κοινωνίαν τής βορείου Γαλλίας. 
Τό αύτο δυνάμεθα νά είπωμεν καί περί τής γαλ
λική; ’Ελβετίας, ένώ ή γραφολογία έν Γερμανία 
μόλις πρό μικρού ήρξατο νά κινή τό διαφέρον. 
Χαρακτηριστικώτατον δέ τής διαδόσεως τής γρα
φολογίας έν Γαλλία είναι ότι ό Φίγαρο τής 26 
Σεπτεμβρίου 1885, ήτοι τής παραμονής τών 
έκλογών, έδημοσί-υσεν έν φιλολογικώ αύτού πα- 
ραρτήματι τάς ύπογραφάς όλων τών ύποψηφίων 
βουλευτών καί κρίσεις έπί τού χαρακτήρος τού
των, στηριζομένας έπί τής ύπογραφής έκάστου 
καί άλλων γραπτών σημείων. Έν γένει δέ δυ
νάμεθα νά είπωμεν περί τής γραφολογίας τού 
Μισσόν ότι έάν αϋτη δέν περιείχε τι τό ορθόν 
δέν ήθελεν εύρει τοιαύτην διάδοσίν κατά τά  15 
έτη τής ύπάρξεώς της.

(Έ π ε τ α ι συνέχει»).
Ξ ε ν ο φ α ν η ε .

-W H -

ΛΟΓΙΟΙ ΚΑΙ ΛΑΟΣ

ΙΙρό τής Ελληνικής Έπαναστάσεω; τά γράμ
ματα έδίδασκον εις τούς ύποδούλους Ελληνας 
οί didaoxu.loi του Γένους. Έ κ τής ιστορίας δέ 
γινώσκομεν όποϊοί τενες ησαν ούτοι, Οερμουργότα- 
τοι καί ακαταπόνητοι άνδρες, άγωνιζόμενοινά δη- 
μιουργήσωσιν 'Ελλάδα έν ταίς καρδίαις μέχρι; σύ . 
έπέλθη ή κατάλληλος ώρα νά δημιουργήσωσιν 
έλευθέραν Πατρίδα έπί τού δεδουλωμένου έδά- 
φους. Τίς δέν ένθυμείται τήν χαρακτηριστικωτά- 
την έκείνην εισφοράν τού Γεωργίου Γεννάδιου τώ 
1826 έν Ναυπλίω οπότε κενώσας ύπέρ τού άγώ - 
νος τό ισχνόν αύτού βαλάντιον είχεν άνακράξη:

—  ’ Ιδού ο,τι έχω, τό προσφέρω εύχαρίστως! 
άλλ’ ούχί, έψεύσθην, δέν προσέφερον είσέτι τό παν. 
"Εχω καί άλλο τι νά προσφέρω, καί προσφέρω 
έμαυτόν. Τίς θέλει νά μέ ένοικιαση ώς διδάσκα
λον τών τέκνων του επι τέσσαρα ολα έ τη ; άς 
καταβάλη όσον θέλει ώς τίμημα ή ώς ένοίκιον 
τών διδασκαλικών κόπων μου καί άμ,εσως τον 
ακολουθώ».

Ά λ λ ’ ό τελειότατος τύπος τού Έλληνος λο- 
γίου τών χρόνων έκείνων είνε ό Κοραής. Το κα- 
χεκτικόν γερόντιον όπερ έκυπτε νυχθημερόν πρό 
τών κειμένων τών έλλήνων συγγραφέων διεφλέ- 
γετο ΰπ’ αληθούς λατρείας πρός τήν Πατρίδα. 
Ί Ι  χιών τής κεφαλής δέν ε'σβεσεν ούδαμώς τό 
πύρ τής καρδίας-δέν είχε δέ πλάση κενόν εϊ5ω- 
λον πατρίδος έκ φρασειδίων αρχαίων πρό τού δ-
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ποιου νά γονυκλιτή ώς πολλοί μετ’ αύτόν^ περιο- 
ρίζοντες πάσαν τήν πρός την Ελλάδα αγάπην 
των εΐς τόν άγονον θαυμασμόν λέξεών τινων. Ο 
Κοραής τήν αληθή Έ λ λ ά ΐα  ήγάπα, τήν "Ελ
λάδα ήτις έπρεπε ν’ άναβιώση, δια τούτο δέ 
δέν ήρκεϊτο έκδιδούς, σχολιάζων καί προσιτού; 
καθιστών τούς Έλληνας συγγραφείς, άλλά διά 
τών ’Επιστολών αύτού καί τών Προλεγομένων 
ύπεξέκαιε τό φρόνημα, άνερρίπιζε τόν ένθουσιασμόν 
τών απανταχού Έλλήνων. Ο άνηρ οστις ειπε : 
«Ό τα ν  δ λόγος ήναι περί πατρίδος ό,τι μού λεί
πει άπό τήν κεφαλήν τό άποπληρόνει^ ή καρδία», 
δ άνήρ όστις έκπνέων άνεφώνει τήν λέξιν Πατρίς, 
οϋτω πάντως θά είργάζετο ύπέρ τού Γένους.

Πόσον απότομος είνε ή μετάβασις άπό τών 
άνδρών έκείνων, ών ή μεγάλη τού νού άνάπτυξις 
δέν καθίστα ατροφικήν τήν καρδίαν, εις τούς σή
μερον λογίους, καθηγητάς ή επιστήμονας!.. . 
Ό π ω ς κατά τόν ζοφερόν μεσαίωνα οί χωροδεσπό- 
ται έντός τών ογκωδών των πύργων έγκλειόμενοι 
έθεώρουν απαθώς ύπό τά  παράθυρά των τούς δου
λοπαροίκους ¿ακενδύτους καί λιμώττοντας,δμοίως 
οί σήμερον τών γραμμάτων ή τής έπιστήμης τι- 
μαριώται απροσπέλαστοι καί διά τείχους άπό του 
λαού κεχωρισμένοι ούτε ψυχία καν ρίπτουσι προς 
αύτόν άπό τής πλούσιας τραπεζης. Γο τα/.αίπω- 
ρον πλήθος έχει ανάγκην αρωγής, έχει ανάγκην 
προστασίας, άλλ’ οί αύθένται άπαςιούσι να με- 
ριμνήσωσι περί αύτού, οί αύθένται θεώνται άτα- 
ράχως τήν οίκτρότητά του ! . .  .

Ά λ λ ’ όπως αύξάνει ή ευθύνη τών αξιωματι
κών όσον ανώτερος είνε δ βαθμός των, δεν αύξά 
νει άρά γε καί ή εύθύνη τών λογιών οσον υψηλό 
τερον άπό τών κάτω στρωμάτων άνέλθωσι διά 
τού πνεύματος ; Ά ν  είνε καθήκον φιλανθρωπίας 
ή συμπάθεια εις άνάπηρόν τινα παρερχόμενον, άν 
είνε καθήκον νά σπεύση τις εις βοήθειαν τυφλού 
6ν άπειλεί άμαξα, άπό ρυτήρος έλαύνουσα δέν ε
πιβάλλεται ‘ ώς καθήκον ή περί τής άναπτύξεως 
καί μορφώσεως τού λαού μέριμνα τών λογιών;^ 

ΙΙοίοι λοιπόν άν μή ούτοι θά έπιδράσωσιν έπί 
τής τύχης τού έθνους των ; Ποιοι άλλοι θά φω- 
τισωσι καί θά παιδαγωγήσωσιν αύτό ; Ο Χρίστο;

1 έξέφρασε τήν γνώμην του περί τών κρυπτόντων 
τόν λύχνον ύπό τό μόδιον. Τί θά έλεγεν άρά γε 
περί τών συρόντων τήν σοφίαν αύτών νυχθημερόν 
εις τά  καφενεία καί τά ζαχαροπλαστεία ; Τό λοι- 
πον έθνος έργάζεται καί μοχθεί- παλαιει εν τώ 
πελάγει κατά τής τρικυμίας καί έν τοίς άγροΐς 
κατά τού αυχμηρού έδάφους, ύλοτομεΐ ή σφυρη
λατεί, άποτελεΐ τήν βιομηχανίαν καί τό έμπό- 
ριον τής χώρας, άλλ’ ούτοι τί πράττουσιν ύπέρ 
τού όλου έθνους ; νομίζουσιν ικανόν τό ότι διδά- 
σκουσιν όλίγας ώρας τής έβδομάδος ;
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Καθήκον αύτών έχουσι νά δείξωσι διά του πα- 
ραδείγρατος ότι -ή παίδευσι; καθιστά ρεγαλό- 
φρονας τού; ρύστας αύτής. Καθήκον αυτών είνε 
ν' άνυψώσωσι το φρόνηρατούέθνου;, να φωτίσω- 
σι καί διδάξωσι τό πλήθος, να ποδηγετήσωσι 
την σύγχρονον γενεάν επί ρεγάλα έργα, να ήλεκ* 
τρίσωσι τούς νεναρκωρένους, να έρβάλωσιν εί; 
τα  στήθη των άτόλρων πίστιν περί του μέλλοντος 
τής 'Ελλάδος, ν’ άναδειχθώσιν επίλεκτοι σημαιο
φόροι τής δόξης καί του ρεγαλείου αυτής.

Εύτυχή τά  ε'θνη τα τυχόντα τοιούτων άντρων!
Καί ρόνον τό γεγονός, ότι ήδυνήθησαν να πα-
ραγάγωσιν έκ των σπλάγχνων των άποστόλουςτής
εθνικής των άποκαστάσεως, ή  κοινωνικής άνα-
πλάσεως, άποδεικνύει οτι τα έ’θνη ταϋτά είσι |
προωρισρένα να ζήσωσι ύπό την ζωογόνον πνοήν
τού ένθουτιασρού τω ν  ό λαός άνίσταται, ώς ό έκ
χοός Ά δ ά ρ , ύπό τήν δηριουργικήν πνοήν τού 
ΙΙλάστου.

Πού εΐνε τά  κατάλληλα παρ’ ήρϊν βιβλία 
πρός ρόρφωσιν καί άνάπτυξιν τού λαού ; ’Αλλα
χού οί ρέγιστοι ενίοτε των συγγραφέων προθύρως 
παραιτούντε; τα  καλλιτεχνικά ή φιλοσοφικά αύ
τών ίνδάλρατα έρβάπτουσι τήν γραφίδα των 
εις τήν ρελάνην των πρακτικών καί κοινωφελών 
ζητηράτων. Ό  ρέγας Γκιζώ, ό συγγραφεύς τής 
ιστορίας τού πολιτισρού, συνίγραψε καί ιστορίαν 
τού έθνους του επίτηδες διά τούς έγγόνου; του 
καί κατ ’ ακολουθίαν δι' όλους τού; γαλλόπαιδας 
ή τόν λαόν όστις κατά τήν άνάπτυςιν είνε παι
δί ον b περιώνυμος ιστορικό; H enri M artin , ό 
ρέχρι τών τελευταίων ήρερών τού ένδοξου βίου 
του πολιός καί ενθουσιώδη; πρόεδρο; τού «Συν- 
δέσρου τών Γάλλων πατριωτών» συνειργάζετο 
καί εις Βι6.1ί<ιθήχη>· τινά τού Jaoô ,ό’Αρπού «υνέ- 
γραψε την 'Λ.Ιφά6τ\τοΥ τον Εργάτου. ’Αλλά ρό
νον οί Γάλλοι εργάζονται έκθύρως εί; διάδοσιν 
παρά τω  λαω υγιών άρχών; οί Γερρανοί, οί 'Ελ
βετοί, οί Ά γγλοι, οί 'Ρώσσοι; 'Ιδού τί έλεγεν b 
ρέγιστος τών Ί ’ώσσων συγγραφέων Τολστόϊ περί 
τών τοιούτων βιβλίων :

«Τ ά  έκατορρύρια τών γινωσκόντων άνάγνω- 
σιν ’Ρώσσων ρένουσι πρό ήρών ρέ άνοικτόν στό
μα ώ ς νεαροί πελαργοί καί ρας λέγουσι :— Κύ
ριοι συγγραφείς ρας ^ίψατε εί; τόστόρα ρ α ; δ ια 
νοητικήν τροφήν αξίαν καί ύρών καί ήρών.—  
Πρέπει ν’ άπαντήσωρεν εις τήν έπίκλησιν ταύ- 
την τής δίκαια; καί άγαθής ψυχής τού αφελούς 
καί έντίρου ρωσσικού λαού. ’Εγώ πολύ έσκέφθην 
περί τούτου καί άπεφάσισα να έπιχειρήσω τι κα
τά τάς δυνάρει; ρου.»

Τοιαύτην άρά γε έπίκλησιν δεν αποτείνει καί 
ό ταλαίπωρο; ελληνικός λαός; άλλα ποιο; τόν 
ακούει ;

Έ ν Γερρανία οί ρέγιστοι πολλάκι; καθηγη- 
ταί περιφανών πανεπιστημίων πλήν τού έπιττη-

ρονικού πρός τού; φοιτητάς δέν θεωρούσι ϋ- 
βριν κατά τής έπιστηρονικής αύτών αύθεν- 
τείας νά διδάξωσιν έπί τό χπλούστερον καί έρ- 
γάτας ή  οικογένειας.

Έν 'Ελβετία δέ όπου ή παίδευσις εΐνε υπο
χρεωτική ρέχρι τού δέκατου έκτου έτους, υπο
χρεωτική εΐνε εις τούς νέους καί ή άκρόασις ρ α -  
θηράτων ύπό καθηγητών πανεπιστημίων δ ιδα - 
σκορένων έν αίθούσαις τού δηραρχείου. Οί εί; 
ταύτα ιροιτώντες λαρβάνουσι ραλίστα καί πτυ- 
χίον τιοπερ χρησιμεύει αύτοΓς ότε κατά τό ει
κοστόν έτος κατατάσσονται εις τόν στρατόν οί 
άροιρούντες τοιούτου πτυχίου ύποχρεούνται ν’  ά- 
κροασθώσι τά  ώρισρένα ραθήρατα κατά τόν 
χρόνον τή ; έν τω  στρατω θητείας των.

Πλήν τών έν τοϊς σύλλογοι; άναγνωσράτων, 
ών άλλος ό προορισρός, καί τινων αποπειρών, τί 
σκόπιρον καί έθνωφελές έπεχειρήθη ποτέ παρ’ 
ήρϊν ; πότε χρήσιροι καί πρακτικαί γνώσεις έ- 
διδάχθησαν συστηρατικώς εις τόν έλληνικόν 
λαόν ; Ποιοι τών ρεγαλοσχήρων ήρών λογιών 
καί έπιστηρόνων κκτήλθον τού ύψους αύτών 
καί ε'νεφκνίσθησαν εις τούς πολλούς; Ψεύ! ο 
καρπός τού δένδρου τής γνώσεως είνε άπηγορευ- 
ρένο; εί; τό λαόν ήρών. Αί έπιστηρονικαί άλή- 
θειαι,αί κοινωνικαί άλήθειαι, τά  έκπολιτιστικά 
διδάγρατα, ό'σα ήρερόνουν τά ήθη, καί διαλύουν 
τό σκότος τής συνειδήσεως, όσα ρίπτουν ρακράν 
τής ψυχή; τήν ιδέαν τού φόνου καί ρακρόν τής 
χειρός του τό φονικόν όργανον,οσα σφυρηλατούσε 
τούς χαρακτήρας, όσα άναδεικνύουσι τούς πολί- 
τ α ; ικανού; νά παύσωσιν έρποντες περί τά  χ α - 
ραίζηλα καί ν' άνέλθωσι ρέχρι τών γενικών 
συμφερόντων ενιαίας ΙΙατρίδος, ταύτα πάντα είσί 
καί θά ρείνωσιν έπί πολύ άγνωστα εί; τόν έλ
ληνικόν λαόν διότι παρά τό εύαγγελικόν ρη
τόν χρούετιιι χα'ι ίνοιγήσετηι οϊαν σοφήν θύραν 
καί αν κρούσν) ό λαός. αΰτη θά ρέντρ κεκλει- 
σρένη.

*

’Ανάγκη απόλυτος νά φωτισθώσι παρ’ ήρϊν 
οί πολλοί. Είρεθα συνταγρατικόν Κράτος καί 
Κυρίαρχος είνε ύ λαός. Ούτος πέρπει τους 
βουλευτής εις τό κοινοβούλιο·; κάί ρίπτει καί ανα
βιβάζει τού; κυβερνήσεις . .  . Ά λ λ ’όπω; κατεβλ. ή
θη ρεγίστη φροντίς περί τής αγωγής τού δια
δόχου τού ελληνικού θρόνου, διατί δέν κατεβλή- 
θη ούδ' ή έλαχίστη περί τής αγωγής τού λαού, 
τού όποιου ή άγαπη αποτελεί τήν ίσχύν τού ά- 
νάσσοντος; Έν κρισίροις πάλιν περιστάσεσιν θά 
έρωτηθή ή γνώρη τών πολλών, οϊτινες αποτε
λούσε κατά πλειοψηφίαν τό έθνος. 'Αλλά ποιαν 
γνώμην θά έςενέγκωαιν οΰτοι; έλήφθη ποτέ φροντίς 
περί ¡υορφώσεως παρά τω λαω  γνώρης υγιούς καί 
πεφωτισμένης: Ί'αύτα λέγορεν ούχί έκ περι- 
φρονήσ-ο); ά λ λ ' ξ  άγάττη; πρός τόν έλληνικόν
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λαόν. Βεβαίως δέ άγαπώρεν αύτόν περισσότερον | 
τών δηροκόπων έκείνων οΐτινες άνά τό στόρα τό 
όνορα τού λαού ρετά πορπωδών λέξεων συρπε- 
φυρρένον φέροντες ούδέν ούδέποτε έπραξαν ύπέρ | 
αύτού. “Αν πράγρατι άγαπώσιν ούτοι τόν λαόν 
χάριν τού λαού αύτού καί ούχί έαυτών χάριν, ας 
τό άποδείξωσιν έρπράκτως. Πρός τούτο δέ αρ
κεί νά συντελέσωσι εις τό νά παύσν) ύπάρχον τό I 
ρέγα χάσρα, όπερ έστήρικται άναρέσον αύτών 
καί τού λαού.

ΣΕΙΣΜΟΙ
Τ Α  ΙΙΦ Α ΙΪΤ Ε ΙΩ Α Η  Φ Α ΙΝ Ο Μ ΕΝ Α  ΚΑ Ι 

6 ύ ρ γ α ν ισ μ ό ς  τ ή ς  γ ή ς

[
[Ευνέχεια χι>1 τέλος- !ΐε προηγονμ.νον φύ).)ον. ]

Ή  χυχλοφορ!» τών υπογείων ύδάτων χοί ο ί δ ι' χυτών 
«υιτελοϋμεναι χημιχαι ίπεζιργοβίοι ίν τοΓς χόλποις τον 
όργανιβμοΰ τής γ η ς.— 'Επιρροή τών χτμιχών χυτών επεξ
εργασιών ίπ ! τής γενέσεως τών σεισμών χα'ι επί τής παρα
γωγής διαφόρων ήφαιστειωδών φαινομένων — "ϊ'λα ι έξαχον. 
τιζόμιναι εχ τών ηφαιστείων.— Ίχβ ϋ ς έξερινγόμενοι εξ ηφαι
στειωδών κρατήρων χα'ι Οπόγεια ιχθυοτροφεία.—  Αυτοφυείς 
ττ,γα': βερμών ύδάτων.— Ειχών έν σμιχρώ τής άχαταπαύστον 
χινήαεως τής γιγνομένης έν τοΓς χόλποις του γηίνου οργα
νισμού.— Ό  φλοιός τής γής εν διηνεχεΓ πβλμώδει χεαδα· 
σμώ.— Τ ά  έχ τής χινήσεως τούτης ίν τής έγχάτοις τής γής 
αίτια τών σεισμών.— Ή  αδυναμία τού ανθρώπου νά γνώ
ρισα; άχριδώς άπαντα τ4  αϊτια ταϋτα. — 'Αναχάλυψις οργά
νων ποοε-.δοποιούντων πιδβνώς τάς σεισμιχάς δονήσεις.

Τά ύπόγεια ϋδατα, δυνάρεθα νά εϊπωρεν,ότι 
άποτελούσι τό αίρα τού στερεού όργανισρού τής 
γής, κυκλοφορούντα δέ πανταχού σχεδόν διά 
τών πολυαρίθρων ^ωγρών καί υπογείων οχετών 
ή διηθούρενα διά τών διαχωρητών στοιβάδων 
τού φλοιού συντελούσιν εί; ρυρίας έπεξεργασία; 
έν τοϊς κόλποι; τή; γής, χηρικάς άντιδράσεις, 
συνθέσει; καί άποσυνθέσεις τών έν αύτοΐς παν
τοίων χηρικών ούσιών.

Έκ τών χηρικών δ ’ αύτών επεξεργασιών, αΐ- 
τινες τελούνται τή έπενεργεία ού ρόνον τών ύ- 
δάτων άλλά καί τής υψηλής κεντρικής θερρό- 
τητος, προκύπτουσι νέαι συνθέσεις, ένώ άλλαι 
χηρικαί ούσίαι διαλύονται εις τά διάφορα στοι
χεία αύτών, ώς έκ τού όποιου απολύονται έλεύ- 
θερα εις τά βαθεα ταύτα στρώρατα τού φλοιού 
διάφορα άέρια καί ίδια άνθρακικόν, ύδροθειωρέ- 
νον, ώς καί άλλα οξέα ισχυρά.

Τά άέρια δέ ταύτα άθροιζόρενα εις ρεγάλα; 
ποσότητα; καί συρπιεζόρενα ρεγάλω; είσδύουσιν 
εις τούς βράχους, οϋ; πολλάκις διαρρηγνύουσιν, 
διηθούνται διά τών ήθροειδών στρωράτων, καί 
πληρούσι τάς διαφόρους ^ωγράςκαί τάς ύπαρχού- 
σαςείς τά βάθη κοιλότητα;. "Οτανδρω; τά άέρια

ταύτα καί οί άτροί συσσωρεύωνται εις υπερβο
λικήν ποσότητα, ποιούσιν εύρυτέρας όοιγράς καί 
διαρρήξεις τών άνοιθεν στερεών στοιβάδων, καί 
ύπεγείρουσι πολλαχού τό έδαφος ζητούντα έλευ- 
θέραν πρός τά έ1;ω διέξοδον, τούθ’ όπερ έπιτυγ- 
χάνουσι διά διαφόρων έπί τής έπιφανείας τής 
γής σχηρατιζορένων σχισρών καί οπών, δι' ών 
έξέρχονται εϊτε ώς άπλα άέρια είτε συνηνωρένα 
ρεθ’ ϋδάτων, άτινα καθ' όδόν συναντώσιν.

"Απαντα δέ τά φαινόρενα ταύτα γίνονται 
πολλάκις αισθητά εις τήν έπιφάνειαν τής γής 
διά σεισρικών κλονισρών. Έκ τής αίτιας δ ' αύ
τών παράγονται καί διάφορα άλλα ηφαιστειώδη 
φαινόρενα σχέσιν στενήν έχοντα πρό; τά  σει- 
σρικά.

Οϋτοι; άναφέρεται, ότι εις πολλούς σεισρού; 
συνέβησαν ρωγραί καί έξήλθον άτροί καί άέρια 
διάφορα, τά  όποϊα βεβαίως δέν προήρχοντο έκ 
τής κεντρικής κοιλότητος της γής, άλλ’ έκ τών 
βαθυτέρων ρόνον στρωράτων τού φλοιού δυνάρει 
τών άνοίθι περιγραφεισών ποικίλων χηρικών έ- 
πεξεργασιών τή έπιδοάσει τού κυκλοφορούντο; 
ϋδατος καί τής κεντρικής θερρότητος.

Τοιαύται ρεγάλαι £ωγραί άναφέρονται καί 
έν τω σεισρώ τής Καλαβρίας καί έν τφ  νεω- 
τέρω τής 'Ισπανίας, άφ' ών έξήρχοντο άτροί 
καί άνθρακικόν άέριον. Τοιαύται ^ωγραί έγένοντο 
καί κατά. τόν τελευταϊον καταστρεπτικόν σει- 
σρόν τής Καρλεστών έν Άρερική. Παρά τήν 
Σωρερβίλλην τό έδαφος κατά τόν σεισμόν έσχί- 
σθη πολλαχού, πηγαί ζέοντος ϋδατος άνέβλυ- 
σαν εις ΰψος '20— 30 ποδών, άργιλλώδης δέ 
βόρβορο; άποπνέων όσρήν θείου διεχέετο έπί τού 
πέριξ έδάφους.

Ά π α ν τα  τά φαινόμενα ταύτα άποτελούσιν 
έν σρικρώ ηφαίστεια, ών ή δύναρις καί ή ένέρ- 
γεια είνε έλλιπής καί περιωρισρένη.

Ούτως είσίν ηφαίστεια, άτινα έκ τού κρατή- 
ρος αύτών έξακοντίζουσι ρόνον άέρια, τά όποϊα 
συνήθως όντα ισχυρά όξέα καί διερχόρενα διά 
τών τιτανωδών βράχων διαβιβρώσκουσι καί δια- 
λύουσιν αύτούς εί; κόνιν, ήτι; άναριγνυορένη 
ρεθ’ υπογείων ύδάτων άποτελεϊ πολλάκις ρεγί— 
στα ; ράζας ρευστού καί καίοντος βορβόρου δια- 
χυνορένου πέριξ τού ηφαιστειώδους κρατήρος.

Τοιαύτης φύσεως ηφαίστεια ύπάοχουσιν ήδη 
έν ένεργεία έν τή νήσω ’Ιάβα. Εις ηφαίστεια δέ 
τής Περουβίας έν τή  Νοτίω Άρερική ρετά τών 
βορβορωδών αύτών ύδάτων τών έξερευγορένων 
ε”κ τινων κρατήρων υπάρχει καί σρίνος νεκρών 
ιχθύων, τοσούτο ραλίστα, ώστε οί ιχθύς διαχυ- 
νόρενοι εις τάς πέριξ εκτάσεις προξενούσι ρεγά
λας ιπιδηρίας ένεκα τής σήψεο); καί άποσυνθί- 
σεως αύτών.

Ο! φοονούντες, ότι τά ηφαίστεια προέρχονται
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έκ τού κέντρου της γης δέν θα διισχυρισθώσι 
βεβχιχ, ότι έν τώ  διχπύοω καί ζίοντι έκ τής 
ύπερβολικής θερμότητος ρευστώ κεντρικφ στρώ- | 
μχτι του φλοιού ή φύσι; ε’ σχε τήν μοναδικήν | 
πρόνοιαν να διχτηρή καί ίδια ιχθυοτροφεία άν- I 
τέχοντα εις την εκεί υψηλήν θερμοκρασίαν τήν | 
εις χιλιάδας βαθμού; λογιζομένην! Το νοθότερον , 
αρα είνε να υπόθεση, τις, ότι μετά των άποορο- 
φωμένων έκτης επιφάνειας τής γης ύπατων πα- 
ρεσΰρθη καί μέγα ποσόν μικρών ιχθύων, όσοι ή- 
δύναντο να διέλθωσι διά τών υπογείων ^ωγμών, 
οίτινες βαθύτερον φονευθέντε; έκ της υπογείου 
θερμότητος, είτα παρ-σύρθησανκαί έξηκιντίσθη- 
σαν πρός τα  ε"ξω γινόμενης τής ήφαιστειυίδους 
έαρήξεως.

Έν ’Ισλανδία δέ πολλαχού ύπάρχουσιν ηφαι
στειώδεις κρατήρες, άφ' ών κατά διαλείμματα 
έξακοντιζεται μετά μεγάλου πατάγου ϋδωρ ζέον 
διά μέσου πυκνής άτμώδους ομίχλης· μία τοι- 
αύτη δέ ηφαιστειώδη; πηγή έξακοντίζει τό ζέον 
ϋδωρ εις 50  μέτρων ΰψος !

Πανταχού, όπου τό ε'δαφος τής γής δεικνύει 
ίχνη καταφανή καί βέβαια παλαιών ηφαιστείων 
σήμερον ώ ; έπί τό πλεϊστον άναβρύουσι πηγαί 
θερμών ϋδάτων.

Βεβαίως έν ταϊς χώραις ταύταις, ένθα πρό 
πολλών αιώνων έσίγησαν αί βίχιαι εκρήξεις, δέν 
έπαυσαν καθ' ολοκληρίαν έν τοίς έγκάτοις τής 
γής έξακολουθούσαι, εις άσθενέστερον βαθμό', αί 
ηφαιστειώδεις έπεξεργασίαι, έκδηλούμεναι δΓ 
άσθενών ηφαιστειωδών αναθυμιάσεων. Έξηντλή- 
θησαν έκεϊ έν τοϊς κόλποις τής γής ούτως είπεϊν 
αί ΰλαι αί παρέχουσαι τροφήν είςίσχυράς ηφαι
στειώδεις εκρήξεις, άντ' αύτώ / δέ άναβρύουσιν 
ϋδατα θερμά άναλόγως τής βκθύτητο;, έξ ής 
προέρχονται, μετά μεγάλου ποσού διαφόρων 
αερίων,

Ή  ύπαρξις τών θερμών αυτών ύδάτων δει
κνύει, ότι εις τά  υπόγεια στρώματα δέν έπαυ- 
σαν νά τελούνται αί περιγραιρεΐσαι διάφοροι χη- 
μικαί έπεξεργασίαι. Τά ύδχτα έξχκολουθοϋσι 
νά είσδυωσι διά τών υπογείων ρωγμών, άλλά 
φθάνοντα μέχρι βάθους τίνος μόνον άναστρέφον- 
ται αύθις πρός τήν έπιφάνειαν μη φέροντα ή τήν 
θερμοκρασίαν τού βάθους εις ο είσέδυσαν καί δι
άφορα άέρια, άτινα έκεϊ συνήντησαν, πρός δε 
καί διαφόρους έν διαλύσει χημικάς ουσίας, άς 
καθ’ οδόν παρέσυραν.

Ούτως, άναλόγως τών εΰδιαλύτων χημικών 
συστατικών τών στοιβάδων διά αέσου τών όποιων 
διέρχονται τά  Οδχτα ταύτα κατά τήν υπόγειον 
πορείαν των, είσί αλκαλικά, διττανθρακικά,θειικά. 
χλωριούχα, νατρίουχα, σιδηρούχα, θειούχα, τ ι -  
τανού-χα, μαγνησιούχα, κλπ.

Ύπό τήν φαινομενικήν νεκρικήν αδράνειαν άοα 
τής έπιφανείας τής γής έγκρύπτεται κίνησις ά - 
κατάπαυστος, κίνησις άπειρος, ής έπεχειρήσαμεν 
νά δώσωμεν έν σμικρώ έλαχίστην ιδέαν.

’Αδιάλειπτος στερεοποίησις ουσιών εις τάς 
κεντρικάς στοιβάδας τού φλοιού καί συρρίκνωσις 
τών επικειμένων στοιβάδων αυτού έκ τής συγ- 
κεντρικής συστολής του· εύρεϊα καί άφθονος ύπό- 
γειος όοή καί κυκλοφορία τών ύδάτων· σύντη- 
ξις καί διάλυσις καί κατατριβή διαφόρων ου
σιών· παντοειδείς χημικαί έπεξεργασίχι συνθέ
σεων καί αποσυνθέσεων άνάπτυξι; παντοίων 
άτμών καί αερίων κυκλοφορούντων διά σχισμών 
καί βωγμών· ιδού έν συνάψει αί κυριώτεραι λει- 
τουργίαι, ά ;  περικλείει ό θαυμάσιος οΰτος οργα
νισμός τής γής, ϊνα παραλείψωμεν τήν σπουδαι- 
οτάτην έφ' όλων αυτών έπίδρασιν τού έν αφθονία 
άναπτυσσομένου μαγνητικού καί ηλεκτρικού ρευ
στού, Ϊνα παρατρέξωμεν καί τήν επιρροήν τών 
ποικίλων ατμοσφαιρικών φαινομένων, καί τέλος 
ϊνα άποσιωπήσωμεν άπασαν τήν καταπληκτικήν 
καί έν αφθονία τελουμένην έν τε τί, έπιφανείγ. 
καί τοϊς διαφόροις στρώμασι τής γής κίνησιν τής 
ζωής I

"Α ξαντα δέ ταύτα τά  φαινόμενα, άπασκ 
αύτη ή ζωηρά καί αέναος κίνησις φέρει παν- 
τοίας αλλοιώσεις καί τροποποιήσεις καί μετακι
νήσεις εις τον φλοιόν τής γής, τών όποιων ό 
έπί τής επιφάνειας τής γής ζών άνθρωπος μό
νον τά  αποτελέσματα αισθάνεται εϊτε ώς σει
σμικούς κραδασμούς, εϊτε ώς ηφαίστεια, εϊτε ώ ; 
θερμάς πηγάς, εϊτε ώς καθιζήσεις ή ανυψώσεις 
τού εδάφους καί αναδύσεις νήσων έκ τών μέσων 
τού ’Ωκεανού.

Έ κ τούτων πάντων βλέπομεν, οτι αί ίδέαι 
τών πολ.λών περί τής απολύτου ακινησίας καί 
σταθερότητος τού φλοιού τής γής καί περί τού 
ο τι οί σεισμοί είσίν έκτακτα φαινόμενα τυχαίως 
διαταράττοντα τήν σταθεράν καί διαρκή ταύτην 
ισορροπίαν τών στρωμάτ&>ν τής γής, είσίν έ- 
σφαλμέναι καί μόνον έκ τής απατηλής έπιφα
νείας τών πραγμάτων άπορρέουσαι.

Τουναντίον, έξ όσων συντόμως έξέθεμεν έν τοίς 
ανωτέρω, παρα—ηρούμεν, ότι ό φλοιός τής γής 

1 συνιστάμενος έκ παχέων στερεών στρωμάτων ά -  
διαλείπτως ϋπόκειται εις έσωτερικάς εντάσεις, 
κατά διαφόρου; διευθύνσεις, εις πιέσεις διαφόρου 

| είίους καί εις τήν έπήρειαν ποικίλων ισχυρών 
ί δυνάμεων, αϊτινες έκδηλοΰνται αενάως δι' ά 

πειρου πλήθους μικρών δονήσεων, δι’ ανεπαίσθη
των κυματισμών καί τρόμων καί μετακινήσεων, 
δΓ άκαταπαύστων έσωτερικών σπαραγμών καί 
διαρρήξεων τών έ^κάτων τής γής. “Απασα δ ' 
αύτη ή  αδιάλειπτος έργασία καί κίνησις δια- 

I φεύγει κατά τό πλεϊστον τάς αισθήσεις ημών.
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διότι συνήθως δέν άντιλαμβανόμεθα αυτήν, ή 
όταν είνε κατά διαλείμματα αρκετά ισχυρά καί 
έντονος καί παράγει ισχυρούς κραδασμούς έν | 
εϊδει σεισμικών κλ,ονισμών.

Ή  έπιστήμη όμως σήμερον, ήτις άπό τινων 
έτών έπελήφθη σπουδαίο>ς τής έρεύνης τών γηί- 
v g j v  αύτών φαινομένων, άνεκαλυψε διάφορα όργα
να λίαν ευαίσθητα, δΓ ών κατορθοϊ ν’ ανακαλύ
πτει καί τάς λεπτοτέρας καί άσθενεστέρας τρο
μώδεις δονήσεις τού φλοιού τής γής καί νά φέρη 
έκ τών εγκάτων τής γής μέχρι τού ανθρωπίνου 
ώτός πάντα ήχον ή θόρυβον ή κρότον έκεϊ πα- 
ραγόμενον.

Ούτω καί αί έλάχισται καί άνεπαίσθητοι τρο- 
μιόδεις κραδασμοί τού φλοιού τής γής ανακαλύ
πτονται διά διαφόρων οργάνων, διά τού μιχρο- 
σεισμογράψου R o ss i, τού τρομοσεισμογράφου 
B ertolli, τού σεισμιχοϋ μεχρορώνου R ossi, τού 
άχονστήρος (auscultateur) M eigna, κλπ.

Διά τών ευαίσθητων καί ευφυών αύτών ορ
γάνων άπεδείχθη, ότι ό φλοιός τής γής εύρηται 
εις άέναον κραδασμόν καί κίνησιν. ΤΙ διά τών 
οργάνων αύτών έπισταμένη έξετασις κατά τήν 
τελευταίαν δεκαετίαν ύπό διαφόρων διακεκρι
μένων Ιταλών σεισμολόγων άπέδειξεν, ότι τό ε”. 
δαφος άπάσης τής ’Ιταλικής χερσονήσου εύρηται 
εις διαρκή τρομώδη κατάστασιν. Αί άσθενέστα- 
ται όμως καί ανεπαίσθητοι αύται δονήσεις κατά 
περιόδους γίνονται ίσχυρότεραι, ιδίως κατά τήν 
εποχήν τών ισημεριών τού φθινοπώρου καί τής 
άνοίξεως, ίίτε καί άποβαίνουσιν άληθεϊς σεισμι- 
καί διασείσεις συμπίπτουσαι μάλιστα καί μετά 
έκλύσεως μεγάλης ποσότητας αερίων έκ τών δι
αφόρων σχισμών καί οπών τής γής καί μετά 
αιφνίδιων βαρομετρικών μεταβολών έπί τής έπι
φανείας αύτής.

Ό  έπιφανής δέ Ιταλός σεισμολόγος Rossi διά 
τού σιισμιχον μιχροφώνου ή ενδογενούς άχου- 
ιτηχοΰ οργάνου (auscu ltateur etidogAne,) ώς 
άποκαλεϊ αύτό, αποκαλύπτει πληθύν παντοίων 
ύπογεϊθ)ν ήχων μεταδιδόμενων έν εϊδει ψόφων, 
κρότων, βρόμων, κριγμών, συριγμών, εκρήξεων 
πυροβόλων, ήχων μεταλλικών όμοιων πρός ήχους 
κωδώνων, κλπ. άτινα πάντα έπίσης παριστώσιν ] 
όποια καί όπόση πρέπει νά είνε ή έν τοϊς έγκά- I 
τιις τής γής συντελουμένη άέναος έργαοία καί 
κίνησις !

Δέν εϊνε έπομένως άπλά τά  αίτια τά παρά
γοντα τούς σεισμούς, άλλά πολλαπλά καί εγ— 
κεινται έν τή φύσει καί τή άκαταπαύστω παν- 
τοειδεϊ λειτουργία αυτού τού οργανισμού τής j 
γής, οΰ άσθενεστάτην καί λίαν άμυδράν εικόνα 
έπεχειρήσαμεν νά δώσωμεν ανωτέρω. Οί σεισμό · 
λόγοι οί έκζητοϋντες εις έν μόνον αίτιον τήν γέ- |

νεσιν τών σεισμών καί προσπαθούντες νά έξηγή- 
σωσιν αυτούς αποκλειστικώς προσκολλώμενοι 
εις μίαν μόνην θεωρητικήν ιδέαν, δεν λαμβά- 
νουσιν αρκούντως ύπ’ δψιν ιά  πολλαπλά φαινό
μενα καί τάς απειροπληθείς καί παντοειδείς επεξ
εργασίας, αϊτινες τελούνται αενάως έν τώ πο- 
λυσυνθέτω γιγαντώδει καί θαυμαστώ όργανισμώ, 
όνπερ καλούμεν γήν! Οί σεισμολόγοι οΰτοι τιθέ - 
μενοι έν περιωοισμένω πεδίω έπιστημονικής έριύ- 
νης καί προσηλούμενοι έπί μιάς έσφαλμένης πολ- 

| λάκις θεωρητικής Ιδέας, νομίζουσιν, δτιδύνανται 
έκ ταύτης νά πρειδωσι καί προείπωσι συμβησο· 
μένους σεισμούς. Πλήν αί μέχρε σήμερον προρ
ρήσεις των, έκτος σπανιωτάτων τινών έπιτυχών 
συμπτώσεων, απέδειξαν τό μάταιον καί φρούδον 
τής έλπίδος των.

Διά ταύτα φρονούμεν, ότι εις τόν άνθρωπον 
αείποτε έσται απολύτως αδύνατον νά πρι^'η ή 
προλάβγ τούς σεισμούς, ή νά γνωρίση έπακριβώ: 
καί λεπτομερώς άπαντα τά αίτια αύτών, διότι 
ουδέποτε έσται εις θέσιν νά γνωρίσή λεπτομερώς 
τά  έν τοϊς έγκάτοις τής γής συμβαίνοντα έκά - 
στην στιγμήν, τούθ’ οπερ υπερβαίνει παν μέτρον 
τών διανοητικών καί φυσικών δυνάμεων του.

"Ισως ανακαλύψει έργαλεΐχ δεικνύοντα έπ’ 
όλίγα δευτερόλεπτα ταχύτερον τάς δονήσεις τών 
σεισμών. “Ισως ανακαλύψει ν α̂  όργανα δεικνύ- 
οντα τήν έν τοϊς κόλποις τής γής πίεσιν καί τά- 
σιν τών αερίων καί άτμών καί προειδοποιούντα 
έπικειμένας διαρρήξεις τού φλοιού καί διασείσεις 
αύτού. Τοιαύτα όρρανα άτελή είσέτι είσίν έν 
χρήσει είς τινα τών ηφαιστείων δεικνύοντα τήν 
πίεσιν τών έντός αύτών άερίο>ν καί άτμών, ήτις 
άμα ώς αυξάνει μέχρι τινός βαθμού προσημαίνει 
τήν έγγίζουσαν ε'κρηξιν τού ηφαιστειώδους κρα- 
τήρος.

’ E y  Σ ΰ ρ ω ,  χ α ζ ά  S e . T r / f t C p i o r ,  l  t $ C .

Ι ο .  Φ ο ύ σ τ α  νο ε .

01 ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ 

Τ Η Σ  ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
χ χ τ Α  τ χ ς  π ρ ύ ς  τ ή ν  Γ ε ρ ο υ σ ί α ν  ί χ Ο έ σ ε ι ς  

τ ο ϋ  χ ό μ η τ ο ς  Γ υ ί λ φ ο ρ δ .

ΙΑ ’
Α ρ . Α θανάσιος Π ο λ ί τ η ς .

Ούτε αί ύποχρεώσεις τού κοινού πρό; τόν έκ 
Λευκάδος ’Αθανάσιον ΙΙολίτην διά τόν οργανισμόν 
τών κατωτέρων σχολείων, οϋτε ή πρός αυτόν φι
λία μου ήθελον μέ παρακινήσ-η νά συστήσω αυ
τόν διά την έδραν τής χημείας, ούδέ ήθελον 
πράξη τούτο, έάν δέν ήμην πεπεισμένος περί τού 
ζήλου μεθ’ ού έσπούδασεν έν ΓΙαυία καί ΙΙαρι-
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σϊοις τήν επιστήμην ταύτην, ήν καί ήδη Ιξακο- 1 
λουθεί καλλιεργών κατά τάς ώρα; τής σχολής 
του. Ούτος δηλοϊ ότι eive έτοιμος νά άρχίση τα ; 
παραδόσεις του κατά τόν προσεχή Νοέμβριον.

( Έ χ ί ι σ ι ς  τής 31 Μα(ου 1823).

Οίύπό του Δρ. Πολίτου συνταχθίντες πίνακες 
διά τα αλληλοδιδακτικά σχολεία είσίν άριστοι 
καί χρησιμεύουσι προς έκπαίδευσιν τής τε ορθο
δόξου καί τής των διαμαρτυρομένων νεολαίας, 
άνευ ταραχής των πνευματικών πατέρων. ’Επει
δή όλίγιστα μέρη τής αγίας Γραφής παρενεβλή- 
θησαν, ένόμιζον ότι δέν ήθελον σκανδαλισθή οί 
καθολικοί, άλλα τουναντίον ειδον ότι περιελή- 
φθησαν εις τον κατάλογον των απαγορευμένων βι
βλίων τής ’ Ρώμης(n e ir  ind ice  spu rgatorio  d i 
R om a.)

\ Έ χ β ι ο ι ς ...................................................)

IB

Λρ. ϊ τ α μ α τ ί λ ο ς  ΙΙυ λ α ρ ιν ά ς .

ΙΙερί των γνώσεων τής πειραματικής φυσικής 
του Δρ. ΙΙυλαρινοΰ Ικ Κεφαλληνία; έπληροφο- 
ρήΟην προ τεσσάρων ετών, ε'ν Μεδιολάνοις ευρι
σκόμενος, παρ’ ένός τών πρώτων συγχρόνων λο
γιών του έλληνικοΰ γένους (ίσως τού Μουστοξύ- 
δου), ύστερον δέ καί έβεβαιώθην ύπό τών πιστο
ποιητικών τών προϊσταμένων του. Μετ’ ολίγον 
επεμψα αυτόν εις Παρισίους, όπου έζηκολούθησε 
καταγινόμενος εις τάς σπουδάς του. ’Εάν ή Κυ- 
βερνησις παραδέχεται την πρότασίν μου, νά λά- 
βη αυτός τήν έδραν τής επιστήμης ταύτης, Οά 
ήδύνατονά άρχίση τάς παραδόσεις του κατά τόν 
προσεχή Νοέμβριον, έκτος έάν αϊ πολλαί προετοι
μασία'. καί ή άπόκτησις τών εργαλείων τών ά- 
ναγκαιούντων εις την επιστήμην ταύτην άναγ- 
κάσωσιν αυτόν νά άναβάλη την έναρςιν μέχρι 
του προσεχούς έτους.

( 'E x tca ic  τής 31 Μαρτίου 1823)

Ι Γ  καί ΙΔ ’

Λρ. I .  Γ εν ν α τά ς  x a l  X . Λ ελ β ιν ιώ τη ς.

Διά την πρακτικήν ερμηνείαν τών νόμων τολ
μώ νά συστήσο) τόν Δρ. I. Γεννατάν, όστις είνε 
τόσον γνωστός τή A . Τ . καί τή Γερουσία, ώστε 
θέλω περιορισθή εις τό νά έκφράσω μόνον τήν 
γνώμην, ότι ή πλήρωσι; τής έδρας ταύτης ϋπό 
τού διακεκριμένου τούτου νομομαθούς θά παρά- 
σχη μεγίστην ωφέλειαν τή ήμετέρα ακαδημία.

Δύναμαι νά βεβαιώσω τύ αύτό, συνιστών τόν 
κ. Ν. Δελβινιώτην διά τήν θεωρίαν τής επιστή
μης ταύτης, ήτις θά ήρμοζεν έπί τού παρόντος 
νά διαιρεθή εις τού; δύο τούτους κλάδους.

( Έ κ β ι σ ι ς  τ ή ς  3 1  Μ α ρ τ ί ο υ  1 8 2 3 . )

ΙΕ'
Ι ω ά ν ν η ς  Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς .

Διά τήν σπουδήν τής αρχαίας καί νέας μουσικής, 
τής εκκλησιαστικής καί λαϊκής, έπεμψα πρό 
τεσσάρων ετών, εις Νεάπολιν τον Ίεροδιάκονον 
Ίωάννην Άριστείδην εξ Ίωαννίνων. Καί περί 
μέν τών γνώσεων αύτοΰ ώς πρό; τήν θεωρίαν τής 
ένδιαφερούσης ταύτης επιστήμης μοί έγγυήθησαν 
άλλοι, περί δέ τών γνώσεών του τής αρχαίας 
ελληνικής γλώσσης καί περί τού ζήλου του εις 
τόν ίδιον αύτού κλάδον ύπόσχομαι εγώ. Έγραψα 
ήδη αύτφ όπως έτοιμασθή νά έλθη ενταύθα πρό 
τού Νοεμ.βρίου, έάν ή  Κυβέρνησες έγκρίνη τόν διο
ρισμόν του.

(Έ κ β ισ κ  τής 31 Μαρτίου 1823).

ΐ ς "  καί ΙΖ’
Ί ε ρ ε ύ ς  Ά ν δ ρ έ α ς  Ίδ ρ ω μ ,ϊν ο ς  

δημόσιος διδάσκαλος τώυ ίλληνικών καί 

Α θ α ν ά σ ιο ς  Π ο λ ίτ η ς .

’Οφείλω νά όμολογήσω ότι κατ’ έμήν τουλάχι
στον γνώμην τά  45 τάλληρα, άτινα κατά μήνα 
ούτος λαμβάνει μ,ικράν ωφέλειαν προξενούσε.Άλλ’ 
επειδή μετ’ ολίγον Οά ίδρυθή ή ’Ακαδημία καί 
θά καταστή αναγκαίος σεβάσμιός τις κληρικός 
όχι μόνον -ρός τέλεσιν τών ιεροτελεστιών κατά 
τά ; έορτασίμους ημέρας, αλλά καί διά νά άνα- 
λάβηρ τήν πνευματικήν έπιμέλειαν τών πολλών 
νέων, οΐτινες θά ε’ λθωσιν ίνταύθα.. . . δ ι ά  τόσω 

1 ένδιαφέρουσαν έργασίαν ούδείς άλλος δι’ εύσέβειαν, 
παιδείαν καί γλυκύτητα χαρακτήρος είνε καταλ
ληλότερος τού καλού ίερέως Άνδρέου.

Ό  βοηθός αύτού Πολίτης ( ’Αθανάσιος, Κερκυ- 
ραϊος καί μητροπολίτης Κερκύρας βραδύτερον) ά- 
πέκτησεν ύπό τήν διδασκαλίαν τού Δρ. Φιλητά 
τόσω έντελή γνώσιν τής ελληνικής, ώστε προ
τείνω νά διορισθή διευθυντής τού πρωτεύοντος 
σχολείου Κερκύρας πρός εισαγωγήν τού νέου συ
στήματος άντί τού Π. Ίδρωμένου, υιού τού ίερέ
ως, όστις θά ήδύνατο νά διορισθή γραμματεύς 
τής ’Ακαδημίας.

(Έ κΟ ισις τής 31 Μ αρτίου 1 8 2 3 .)

Το ηθικόν ενασκεί μεγάλην έπίδρασιν έπί του φυ
σικοί. «Είχεν έπισκήψη σηπεδονώδης πυρετός, γρά
φει ο Γκαϊτε εν τινι επιστολή, φοβεράν ποιων περί 
εμέ Οραΰσιν, έκινδΰνευο/ δε μεγάλως νά προοβληθώ 
κ' έγο>, άλλ’ ήϊυνήθην ν’ άποφύγω τόν κίνδυνον διά 
μόνης τής δυνάμεως σταθερας θελήσειυς. Είνε αδύ
νατον νά φαντασθή τις ποιαν δόναμιν έχει ή θελησις 
εν τοιαύτη περιστάσει. Ό  φόβος είνε κατάστασις ά- 

> νάνδρου αδυναμίας παρέχουσα ημάς άνευ άμύνης εις 
] νάς προσβολάς του έχθρο3».Καί ό Καρτεσιοςδέ βε
ι δαιοΤ οτι άπηλλάγη κατά τήν νεότητά του σοβαρού 
! παθήματος τρεπων τήν φαντασίαν αύτοΰ έπί φαιδρά 
: αντικείμενα.

Ε Σ Τ Ι Α 719

Ο ΣΟΥΠΕΡΑΤΠΡ ISUPERATOR)
ή τ ο ι  ύ  α λ ε ξ ίπ υ ρ ο ς  χ ά ρ τ η ς .

Τήν 29 (17) ’Απριλίου παρελθόντος έτουί 
έγένετο έν τφ  παρά τήν Βιέννην κειμένω Λ ί- 
σιγγ (L iesing) ένώπιον έπ-τροπής διορισθείσης 
ύπό τού ύπουργού τού εμπορίου καί συγκροτου- 
μένης έκ πολυαρίθμων υπαλλήλων δημοσίων καί 
αντιπροσώπων ιδιωτικών εταιριών, καί ένοίπιον 
εκλεκτού κοινού πείραμ,α μ,εγίστου ένδιαφέροντος. 
Προϋκειτο νά δοκιμασθώσιν αϊ έσχάτως έν τώ 
εί; τούς πρίγκηπας Τούρν-Τάξις(ΤΐΐΓη-ΤαχΪ8) ά- 
νήκοντι εργοστασίου αμιάντου κατασκευασθεΐσαι 
πυρίμαχοι πλάκες αί άποκληθεϊσαι Superator.

Τό πείραμα έξετελέσθη ώς έξης. ’Εγγύς τού 
έργοστασίου έπάγησαν δύω άπλά ξύλινα παρα
πήγματα εις ένός και ήμίσεος μέτρου άπ’ άλ- 
λήλων άπόστασιν καί έστήθη μεταξύ αυτών πα
ραπέτασμα άλεξιπύρου χάρτου πλάτους εξ μέ
τρων καί ΰψους πέντε. .Τό μέν τών παραπηγμά
των τούτων ήν προωρισμίνον διά τά  μέλη τής 
έπιτροπής, τό δέ διά τό πείραμα. Έν τφ  τελευ
ταίοι τούτω έτοποθετήθη κιβώτιον ξύλινον έσω
θεν καί έξωθεν δι’ άλεξιπύρου χάρτου έπενδε- 
δυμένον, έν ώ έτέθησαν πλείστα έγγραφα βιβλία 
κτλ. καί μικρά κίστη έπισης δι’ άλεξιπύρου 
χάρτου έπενδεδυμένη, έν ή πλήν άλλων έτέθη
σαν έν θερμόυετρον καί τινα πρόσφατα ώ ά . Τό 
τε κιβώτιον καί ή έν αύτφ κίστη έκαλύφθησαν 
καθολοκληρίαν ύπό ^υκανισμάτων ξύλων, άτινα 
ώς καί ολόκληρον τό άποπειρατήριον παράπηγμα 
έβράχησαν διά πετρελαίου καί ήλείφθησαν διά 
κατράμης. Μετά ταύτα τεθέντος τού πυρός αί 
φλόγες έξώρμησαν βιαίως καί προσέκρουσαν 
έπί τού έξ άλεξιπύρου χάρτου παραπετάσματος 
άνευ αποτελέσματος, διότι τόσον ανεπαίσθητο; 
ην ή ϋψωσις τής θερμοκρασίας έν τφ  διά τήν έ- 
πιτροπήν προωρισμένω παραπήγματι, ώστε ή- 
δύνατό τις νά διαμείνη έν αύτφ άνενοχλήτως 
καί ασφαλώς.

Μετά δέκα περίπου λεπτά όλόκληρον τό έμ- 
πρησθέν παράπηγμα έγένετο π ορανάλωμα τού 
πυρός καί άπετεφρώθη καθολοκληρίαν. Έ νφ δέ 
τό πυρόμετρον έδείκνυε θερμοκρασίαν 930 βαθ
μών, τό κιβώτιον καί ή κίστη διετηρήθησαν 
έντελώς άθικτα. Ή  έπιτροπή άνοίξασα τό κι
βώτιον έβεβαιώθη, ότι τά  έν αύτφ έγγραφα καί 
βιβλία ούδ’ έλάχιστον ίχνος τής έπιδράσεως τού 
πυρός έδείκνυον ώρολόγιον δέ χρυσούν τεθέν έν 
τφ  κιβωτίω όλίγας στιγμάς πριν ή τεθή τό πύρ 
έξηκολούθει άπροσκόπτως τήν κανονικήν αυτού 
πορείαν, καί τά έν τή κίστη δέ ώά διετηρήθη- 
σαν πρόσφατα χωρίς ή θερμοκρασία αύτών νά 
ύψωθή ανωτέρω τής τών άρτιτόκων.

Ή  επιτυχία τού πειράματος έκίνησε τόν γε
νικόν τών μελών τής έπιτροπής καί τών παρόν

των θαυμασμόν καί άπέδειξεν ότι ό χάρτης ούτος 
είνε τό άπλούστατον καί εύωνότατον μέσον πρός 
άπομόνωσιν τού πυρός. Επειδή δέ έν παραπέ
τασμα έχον τάς ανωτέρω σημειωθείσας διαστάσεις 
κατά τά  πολλάκις έπαναληφθέντα πειράματα 
δύναται νά στηθή έντός τριών μόνον λεπτών, 
επεται ότι εν περιπτώσει έκρήξεως πυρκαϊας 
έντός αποθηκών ξυλείας κτλ. δυναμεθα άπομο- 
νούντες τά ύπό τού πυρος μήπω προσβληθέντα 
αντικείμενα νά προφυλάξωμεν αύτά έντελώς άπό 
τής πυρκαϊάς.

Ό  άλεςίπυρος ούτος χάρτης άποτελεϊται έκ 
μάζης λίαν ευκάμπτου καί συμπτύσσεται εύκόλω: 
χωρίς νά διαρρηγνύηται,κατασκευάζονται δέ τε
μάχια αύτού παντός μήκους καί πλάτους· δύνα- 
ται άρα νά χρησιμεύση πρός προφύλαξιν π ά - 
σης εύπρήστου ουσίας, οίαι ή ξυλεία τών οίκιών 
καί πάήτα τά  έκ ξύλου μέρη αύτών κτλ. ’Ε
πειδή δέ ό αλεξίπυρος χάρτης αντέχει τά μέγι
στα εις τήν υγρασίαν καί τάς ατμοσφαιρικά; με- 
ταβολάς, προφυλάττει ταΰτοχρόνως τά  ξύλα ά
πό τής σήψεως. Μετά τά  άνωτέρω οίκοθεν έν- 
νοεϊται ότι διά τής έφαρμογής τής νέας ταύτης 
έφευρεσεως ού μόνον τάς οικίας και πλεΐστα άλ
λα αντικείμενα δυνάμεθα νά προφυλάξωμεν άπό 
τού πυρός, άλλα καί πάντα τά  δημόσια άρχεϊα, 
καί ταύτα διά δαπάνης σχετικής έλαχίστης, κα
θόσον ή άξια ένός τετραγωνικού μέτρου τοιούτου 
χάρτου εινε μόνον ένός φλωρινίου καί έςήκοντα 
έκατοστών ήτοι δραχμών τριών καί ήμισείας.

Ν. Χ λο ρ ο ε

Ίίπιβίω ρητής τών δασών.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Έ ν τή αύλή του Πεκίνου παρετέθη τήν 4 τοΰ 
προπαρελθόντος μηνός τό πρώτον διπλωματικόν 
γεΰμα, δπερ παρετέθη ποτέ άφότου τά ευρωπαϊκά 
κράτη αντιπροσωπεύονται διά πρεσβευτών παρ αυτή. 
Τό επίσημον τούτο γεγονός, ώ ; είκός, επί ημέρας ήτο 

1 τό αποκλειστικόν άντικείμενον της μερίμνης πάντων 
[ τών εν τοΐς άνακτόροις, διότι οί αΰλικοί έφοβοΰντο 

μή δεν δεχθώσι μετά τής δεοόσης λαμπρότητος τούς 
επισήμους δαιτυμόνας. Ευτυχώς οί φόβοι των άπε- 
δείχθησαν άβάσιμοι. Τήν 2 μ. μ . άφίκοντο εν με
γάλη στολή πάντες οί ξένοι διπλωμάται, είσήχθησαν 
δ’ άμέσω; εις τήν αίΌουσαν έν ή ήν παρατεθειμένου 
τό γεΰμα. Αυτόθι άνέμενον οί υπουργοί μετα τοΰ 
άρχαιοπαραδότου πτεροΰ ταώ καί τών άλλων εμβλη
μάτων τοΰ αξιώματος αύτών. Ή  τοποθετησις τών δαι- 
τυμόνων είχε πρότερον διά μακρών συζητηθή έν τή 
αύλή. Ό  πατήρ τοΰ αύτοκράτορος, ό πρίγκηψ Τσουν 
έκάθητο εις τό άκρον τής τραπέζης, αποβλέπων πρός 
δυσμάς. Οί ξένοι διπλωμάται εκάθηντο δεξιόθεν 
αύτοΰ, κατά σειράν άρχαιότητος, απέναντι δέ τούτων 

I Ιλαβον θέσιν τά μέλη τής κυβερνήσεως. Εις χωρι-
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σεάς τραπέζας παρεκάθησαν οί γραμματείς, οί ακό
λουθοι καί οί διερμηνείς των πρεσβειών Μαθηταί τον 
λυκείου τοϋ Πεκίνου, δμιλοϋντες τήν αγγλικήν καί 
τήν γαλλικήν ίσταντο avi efr όπισθεν έκαστον δαι- 
τυμόνος, ϊνα χρησιμεύωσιν αύτοϊς ώς διερμηνείς. 
"Αμα ώς οί δαιτυμόνες έκάθησαν πέριξ τής τραπέ,'ης ο 
πρίγκηψ Τσοΰν έγερθείς έφερε πρόποσιν ΰπέρ των 
κρατών καί τώ ι αρχηγών αϊτών, ων οί αντιπρόσωποι 
ήσαν παρόντες. Ό  πρύτανις τοϋ δίπλωμα ιικοϋ σώ
ματος άνταπέδωκε το φιλοφρόνημα, κενώσας το κύ- 
πελλον εί; υγείαν τοϋ αύτοκράτορος καί τής αύτο- 
κρατείρας τής Κίνας. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ γεύ
ματος ό πρίγκηψ Τσούν παρεκάλεσε τούς συνοαιτυμό- 
¡αόνας του νά ϊιατυπώσωσιν έκαστος σκέψιν τινα. εί; 
άνάμνησιν τής πρώτης ταύτη; ή;υέρας, καθ' ί/ι ή 
αύλή τοϋ Πεκίνου είστία έπισήμως τους αντιπροσώ
που; πάντων των παρ’ αότή αντιπροσωπευόμενων 
κρατών. Ό  πρεσοευ-ής τή; Γερμαν'ας ελαβεν ώς 
θέμα τήν αγάπην ήν τρέφει ό γερμανικός λαός προς 
τόν γηραιόν αϋτοκράτορα. Ό  πρεσβευτής τής Ρωσ- 
σία« ώμίλησε περί τών αγαθών τής ειρήνης καί άλ
λοι περί άλλων. Συνέβη δε καί τι μικρόν έπεισό- 
διον. Ό  πρεσόευτή; τή; Γερμανίας είχε λησμονήσει 
το ριπίοιον αύτοϋ εν τώ φορείω, δι’ ού προσήλθεν είς 
τα ανάκτορα. Ό  πρίγκηψ προοήνεγκεν αύτω το ίοι- 
κόν του. Ό  πρεσβευτής ειπεν οτι έάν το ελάμβανε 
δεν θά τό απέδιδε πλέον. Ο πρίγκηψ δε μειδιών τώ 
είπε: « — Δέχομαι τους ορούς σας, λάβετέ το».

Τά επόμενα άναγινώσκομεν εν εφημερίδι τής Σύ
ρου περί τής μεταναστεύσεως τών κατοίκων τών Κυ
κλάδων : «Κατά το έτος 1885 άνεχώρησαν έκ τών 
νήσων τοϋ νομοΰ Κυκλάδων είς τήν αλλοδαπήν, διά 
διαβατηρίων εκδοθέντων υπό τής νομαρχίας, 517 εξ 
ών 15 οϊκογενειακώς, 211 μετά μελών τινων τής 
οικογένειας των καί 219 μόνοι" μεταξύ τών τόπων 
τής αποδημίας τήν πρώτη - τάξιν κατέχει ή ’Αλεξάν
δρεια, κατά δεύτερον λόγον ή 'Οδησσός καί άλλα 
μέρη τή; 'Ρωσίας, οίον το Ταίγάνιον, τρίτον ή Σμύρ
νη, τέταρτον ή Κωνσταντινούπολή κλπ. Αιτία τής 
εντεύθεν αποδημίας τών πλείστων είνε τό άφορον τής 
γής τών πλείστων μικρών νήσων τών Κυκλάδων, έ
νεκα τοϋ οποίου καταφεύγουοιν ιδίως οί τής εργατι
κής τάξεως είς τό εξωτερικόν πρός ανεύρεσιν εργα
σίας" ή άποδημία εινε είς μεγαλείτερον βαθμόν ανε
πτυγμένη εν ταϊς νήσοις Σερίφου, Μυκόνου, Φολε
γάνδρου, Σίκινου καί λοιπαΐς μικραίς νήσοις. Οί άπο- 
δημοϋντες προτιμώσι τά άνω μνησθέντα μέρη άντί 
τών επαρχιών τοϋ κράτους, διότι εκεί εόρίσκονται και 
άλλοι συνεπαρχιώται καί συγγενείς των, παρ’ ών 
συμβοηθοΰνται. Τό ρεύμα τοϋτο τής είς τήν αλλοδα
πήν αποδημίας τών κατοίκων τών νήσων, οϊτινες ήδϋ- 
ναντο νά εύρίσκωσιν επίσης εργασίας έν άλλαις επαρ- 
χίαις τοϋ κράτους, αδύνατον ν’ άναχαιτισθή, ένεκα 
τών έκτεθέντων λόγων" τό παρήγορον μόνον είνε, οτι 
έν τή ξένη ούτε μονίμως εγκαθίστανται, έκτος ολίγων, 
ούτε τόν έθνισμόν των άποβάλλουσιν».

Έ ν  τινι παρεκκλησίω τής κώμης Λαγανα τής 
Ζακύνθου υπήρχε, χρησίμεύων ώς ιερά τράπεζα, καλ- 
λιτεχνικώτατος θρόνος, μετά γλυφών ωραίων, Ιργον

τοϋ 14ου αίώνος, κατά πάσαν πιθανότητα άποστελ- 
λόμενος εις Κωνσταντινούπολή διά πλοίου, οπερ έ- 
ναυάγησε πρός τήν παραλίαν τοϋ Λαγανα. Εικάζε
ται δέ τούτο έκ τών δύο εύρυπτερύγων αετών, ούς 
εχει b θρόνος έμπροσθεν καί οϊτινες θεωρούνται ώς 
αύτοκρατορικά εμβλήματα. Τον θρόνον τούτον ή οι
κογένεια Γαι'τα Φωσκάρδη είς ήν ανήκε τ; παρεκ- 
κλήσιον, έδωρήσατο είς τόν έν Ζακό/θω μητροπολί- 
τικόν ναόν, ί'να χρησιμεύση ώς θρόνος τοϋ άρχιερέως.

"Αγγλος τις ϋπελόγισε τό χρήμα, δπερ έδαπάνη- 
σεν ή ’Αγγλία κατά τούς διαφόρους ούτής πολέμους 
άπό τοϋ 1793 μέχρι τοΰ 1815. Τό χρήμα τοϋτο 
ανάγεται είς τό ποοόν τών 2,040,000,000 λιρών 
στερλινών! "Οπως δέ γείνη καταληπτόν τό μέγεθος 
τοΰ ποσοΰ τούτου έφαντάσθη τό ολον είς χρυσόν. 
Έάν τά χρήματα ταϋτα ήσαν δγκσς χρυσού, θα ειχον 
τό βάρος 14,400 τόννων, καί πρός μετακόμισιν αύ
τοϋ θά έχρειάζοντο 4,800 δίιπποι άμαξαι. Υποτιθε
μένου δ’: οτι μία οΰγκία χρυσού γίνεται νήμα έχον 
μήκος χιλίους πόδας, διά τοϋ ποσοΰ τούτου ήθελε 
κατασκευασθή νήμα χρυσού, δπερ θά έζύκλου τήν 
γήν.

Χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ι ς  τ ώ ν κ υ ν ώ ν  έ ν  τή 
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή  τ έ χ ν η .  Μέχρι τοϋδε έκ τών 
ζώων εν -ή πολεμική τέχνη έγένετο χρήσις τής πε
ριστεράς, ής τίνος σπουδαιότατα! είνε αί ύπηρεσίαι. 
Ό  πιστός φίλος τοϋ άνθρώ-.ου, δ κύων, ήρξατο ήδη 
ν ’ άκολουθή τήν πρόοδον. Κατάτά τελευταία γυμνά
σια τών Γερμανών έν Αλσατία κύνες εντεταλμένοι 
νά μεταδίδωσι διαφόρους έπιστολάς έξετέλεσαν μετά 
ταχύτητας καί εύουίας τό Ιργον αυτών. Οί κύνες ών 
έγένετο χρήσις είνε είδος ποιμενικών κυνών . 'Όταν 
δέ δεν γίνεται χρήσις τών κυνών ώς άγγελιοφόρων, 
συνοδεύουσιν ούτοι τούς προσκόπους ή καί τούς σκο
πούς προλαμβάνοντες διά τών κραυγών των πάντα 
κίνδυνον.

Εν Βορείω ’Αμερική έφευρίθη μηχανή τυπογρα
φική στερεοτυποϋσα ευθύς τάς τυπογραφικάς πλάκας 
μετά τήν τοποθέτησιν τών στοιχείων. Ό  έφευρέτης 
πωλεΤ τό προνάμιόν του αντί ένός εκατομμυρίυυ λιρών 
στερλινών.

Δ ι κ α σ τ ή  ς.— Καί άν σοϋ Ιπταισεν ή γυναζκά σου, 
πσλιν δέν ήδύνασο νά τήν δείρης. Τό δικαίωμα τής 
τιμωρίας τό έχει μόνον ό δικαστής.

Κ α τ ηγ ο ρ ο ύ με ν ο ς. — Τότε δείρ’ την τοϋ λό
γου σου, κυρ δικαστή. . .

— Δέν γνωρίζετε, δεσποινίς, άφ’ δτου σας έγνώρισα 
αισθάνομαι μέγα βάρος είς τήν καρδίαν μου.

— Χαίρω πολύ, Κύριε Π. διότι είς τό έξής δέν θά 
είσθε τόσον ελαφρός.

Μ ο ν ό λ ο γ ο ς  σπο  υδασ τοϋ. —  Λένε πώς τα 
τηλεγραφήματα πηγαίνουν γρήγορα. . .Προ 4 εβδο
μάδων έτηλεγράφησα γ;ά 200 δραχμάς ’ς τόν πατέ- 

1 ρα μ.£υ χαι αγ.ζ\χα ςιπ^ντησίν. . .
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