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Έ λ ιο ς  έαρινός χρυσίζει την άνατείλασαν πρώτην ’Απρι
λίου, ώσεί και αυτή ή φύσις έπροδυμείτο 6-ερρ.ά ν’ άπο- 
στείλη τώ ίσχυρώ τής γης συγχαρητήρια. Έ ν τώ μεγάροι 
του άρχικαγκελαρίου πυρετώδης επικρατεί ή κίνησις. Διότι 
αν αί χανηγυρεις τχς παραμονής έξελίχδησαν διά τάς άγυιάς 
καί τάς πλατείας του Βερολίνου, αί τνς κυρίως έπισήμου 
ημέρας έμελλον νά περιορισδώσι μόνον έντός τών τεσσάρων 
τοίχων του χριγκηπικου μεγάρου, πρό του όχοίου έν τουτοις 
πλήδ'Ος λαού πηγαινοέρχεται, διότι ή αστυνομία εις οόδένα 
έπιτρέχει νά σταδή μονίμως έκεΐ. Καί δικαίως. Διότι τό
σοι εΐνε οί άπολαυσαντες τό προνόμιον νά είσέλδωσιν είς 
τό μέγαρον του Ιορτάζοντος πανίσχυρου άνδρός τη ημέρα 
έκείνη, ώστε διά την έλευδέραν κίνησιν τούτιον μόνον καί 
των αμαξών των, έδει νά ευρυνδή ή οδός κατά τό διπλά- 
σιον. Αρκεί νά φαντασδή τις , ότι είς μίαν μόνην ήμέραν 
έκομίσδησαν είς τό μέγαρον του χρίγκηπος 2322 τηλεγρα
φήματα περιλαμβάνοντα 76,733 λέξεις καί έκτδς τούτων 
2,100 συγχαρητήρια γράμματα! Διότι δεν υπήρξε πόλις 
γερμανική ουδέ αποικία, ήτις δέν έώρτασεν έπισημως καί 
πανδήμως την εορτήν του πρωτουργού τής γερμανικής ενό- 
τητος. Αυταί αί έστεμμέναι κεφαλαί τής Ευρώπης άνε- 
μνήσθησαν τής εορτής του τιμίον μεσίτου  καί έσπευσαν 
νά τω συγχαρώσι δι’ έπιστολών ή τηλεγραφημάτων, καί 
παρά τους λευκοός κραταιοός μονάρχας προσετέδησαν αυθη
μερόν ο βασιλεύς του Σιάμ καί ό Σουλτάνος της Ζανζι- 
βάρης. Καί εΐνε άπίστευτον, αλλά διά τούτο ότι πλειότε- 
ρον άξιον μνείας, ότι εξ όλων των γερμανικών πόλεων, ή 
μόνη μή συγχαρεϊσα αυτόν έπισήμως διά τών αρχών της 
υπήρξε . . . . τό Βερολίνον! Διότι ή πρωτεύουσα του γερ
μανικού κράτους έχει δημοτικόν συμβούλιον άποτελούμενον 
έξ αδιαλλάκτων φιλελευθέρων, φιλοδωρεί δ’ εκάστοτε τό 
κοινοβουλιον με ένα ή δυω κοινωνιστάς, πέντε ή έξ φιλε
λευθέρους καί ουδέ Ινα συντηρητικόν.

’Αλλά δέν έχασε βεβαίως ούτε δέλγητρα ούτε λαμπρό
τητα ή τελετή ένεκα τούτου. Τουναντίον δέ οόδείς δά 
Ισκέπτετο τήν παράλειψιν τούτην, μεδ’ δσας ένδείξεις 
λατρείας άπήλαυσεν ό Βίσμαρκ τή  ήμερα έκείνη, άν μή 
υχηρχον αί χάρτιναι κακαί γλώσσαι, αί έφημερίδες, αΐτινες 
τό παρετήρησαν, τό έσημείωσαν καί τό διελάλησαν άνά 
τήν υφήλιον. Καί άληδώς έπρεπέ τις νά έχη τήν περιέρ
γειαν τών λάλων τούτων πλασμάτων τής άνδρωπίνης κακεν- 
τρεχείας διά νά σημείωση τήν παράλειψιν τών αρχών τής 
πρωτευουσης, όταν τό πρωτεύον του γερμανικού κράτους 
χρόσωπον, ό δαφνοστεφής γέρων Αυτοκράτωρ, έσυρε τά  87 
αυτου έτη καί όλα τά  μέλη τής οικογένειας του μέχρι 
τών αίδουσών του πιστού συμβούλου του.

Εΐχον ήδη άπο πρωίας συγχαρή τον πρίγκηπα πάντές 
οί συγγενείς του, οί αχό του Φρειδερίκου φόν Βίσμαρκ, |  τω 
1859, καταγόμενοι, του καί ώς ίδρυτοΰ τής οικογένειας 
δεωρουμένου· καδ’ όσου καίτοι διαπρεπείς πρόγονοι του’ 
Βίσμαρκ από τής δωδέκατης Ικατονταετηρίδος άναφέρον- 
ται έν έπισήμοίς έγγράφοις, έν τούτοις ή οικογενειακή τάξις 
μέχρις αυτοΐί μόλις έξηκριβώδη. Τώ εΐχον ουτοι έπιδώσει 
λαμπρόν λεύκωμα, περιέχον τας φωτογραφίας όλων τών άπο

του προγόνου τούτου καταγόμενων, οΐτινες „αείποτε, κατά 
τήν έκφρασιν του ίδιου Βίσμαρκ, έσχον τό πλεονέκτημα εν 
παντί καιρω νά υπηρετήσωσι τούς Μαρκγράφους, τούς Ε κλέ
κτορας του Βρανδεμβούργου, τούς βασιλείς τής Πρωσσίας, 
καδώς νυν τον Αυτοκράτορα τής Γερμ.ανίας, πάντοτε μέ τάς 
αυτάς άρχάς τής πίστεως καί της υποταγής“. Εΐχον ήδη 
συγχαρή αυτόν καί τά  μ.έλη τού υπουργικού συμβουλίου καί 
τά  μέλη τού ομοσπονδιακού, οΐς έκτάκτως συνηνώδησαν έπί- 
τηδες έλδόντες οί πρωδυπουργοί όλο>ν τών κρατών τής 
γερμ.ανικής ομοσπονδίας καί είχεν ήδη απαγγείλει ό βαυα- 
ρος υπουργός φόν Λύντζ τήν έπιδεικτικώς έγκάρδιον προσ- 
φώνησίν του, ότε περί ώραν 11 π. μ. άφίκετο είς τό μέγα
ρον τού άρχικαγγελαρίου ό αυτοκράτωρ, άκολουδούμενος 
υπό τού γαμβρού του μεγάλου Δουκος τής Βάδης καί όλων 
τών μελών τού βασιλικού οίκου τής Πρωσσίας.

Έ π ί τη έμφαυίσει του Αυτοκράτορος μετά της υψηλής 
άκολουδίας του έσπευσεν ό πρίγκηψ είς πρού’κάντησίν του 
καί συγκεκινημένος έκυψε νά τω άσχασδή τήν χεϊρα. Αλλ’ 
ό πολιδς μονάρχης, ό σύρων οπισδέν του πάντα τά  μέλη 
μιάς ολοκλήρου δυναστείας είς τον οίκον ενός προ τριακον
ταετίας άσημου ευγενίσκου τής Πομμερανίας, ήγειρε τόν 
άποχειρώμενον νά φιλήση τήν χεΐρά του πιστόν σύμβουλον 
καί άνοίξας τάς άγκάλας του περιεπτύχδη έγκαρδίως αυτόν 
καί τόν ήσπάσδη έχανειλημμένως τρυφερώτατα. ,,νΗτο άλη- 
δώς Ιστορική στιγμή, αναφωνεί ή Βορειογερμανιχη Έ φη- 
μερ'ις ττς  Ισπέρας έκείνης· τό ήσδάνοντο πάντες καί εκα
τομμύρια καρδιών άνά τό γερμανικόν κράτος καί πάντα 
τόν κόσμον δέλουσιν έπίσης τό αίσδανδή“. Ή  συγκίνησις 
τών παρισταμένων πάντων ττον ύψίστη. 'Ο  ενδοξότερος 
μονάρχης τής Ευρώπης, ό υπό τής δείας Προνοίας προορι- 
σδείς νά δρέψη σάς δάφνάς τριών χολέμ.ων καί νά ένώση. 
τήν Γερμανίαν υχό τό σκήχτρόν του, έρρίπτετο είς τάς 
άγκάλας τού άνδρός έκείνου, διά τών συμβουλών τού οποίου 
έλάμπρυνε τό στέμμα διά τής αίγλης τόσων τροπαίων πο
λεμικών καί πολιτικών καί έπέζησε νά δεωρήται κατά τό 
έσχατον αυτού γήρας ή έγγύησις τής ειρήνης τού κόσμου. 
Καί ησπάσδη αυτόν τρις άπο βάδους καρδίας έπί παρουσία 
όλων τών διασημοτήτων τού κράτους του, αφού έπί είκοσι- 
πενταετηρίδα σχεδόν ήσπάσδη όλοψύχως τάς ιδέας καί 
γνώμας του. Μετά φωντς δέ διακοπτομένης υπό της συγκι- 
νησεως τω είπε. „Σάς εΤπον ήδη έχανειλημμένως πόσον 
ευγνωρ.ονώ υρ,ΐν δι’ όσα έχράξατε, άλλ’ ουδέποτε δύναται 
νά λεχδή τούτο άρκούντως, καί διά τούτο είμί ευτυχής, ότι 
έπεφυλάχΟη μοι ή χαρά νά σάς τό εΐπω άπαξ έτι αυτοπροσ
ώπως καί κατά τήν σημερινήν ημέραν“. Λόγοι τοσούτον 
έγκαρδιοι, τοιαυτην ηγεμονικήν ευγνωμοσύνην έκφράζοντες 
δικαίως συνεκίνησ.αν βαδύτατα πάντας καί υπέρ πάντας 
έκείνον, πρός όν άπετείνοντο, όστις άπεκρίδη: „Ουδέποτε 
έγνώρισα μεγαλειτέραν ευτυχίαν έκείνης τού νά υπηρετώ 
τήν Ύμ. Μεγαλειότητα καί τήν χώραν οδτω δέ δέλω έξα- 
κολουδήσει καί κατά τό υπόλοιπον τού βίου μου. ‘Ό ,τι 
έπραξα, ήδυνήδην νά τό χράξω μόνον χάρις τη' εμπιστοσύνη, 
ήν ή 'Υμ. Μεγαλειότης μοί έχάρισε.“

Καί ήδη άπεκαλόφδη ή είκών, ήν ό αυτοκράτωρ από
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κοινού μετα τών λοιπών μελών τής οίκογενείας του έδώ- 
ρησε τω χρίγκηπι έπί τη Ιβδομηκονταετηρίδι του. Είκών 
ώραία τού Αντωνίου φόν Βέρνερ, παριστώσα τήν άνακήρυξιν 
τού βασιλέως Γουλιέλμου είς αυτοκράτορα τής Γερμανίας 
τη 18. Ίανουαρίου 1871 έν Βερσαλλίαις, Έ ν  τώ μέσω τής 
είκόνος τό υπερήφανον παράστημα τού Βίσμαρκ άναγινώ- 
σκοντος τό κοινή υπό τών όμοσχόνδων ηγεμόνων υπογεγραμ- 
μένον έγγραφον τής χροςφοράς τού αυτοκρατορικού στέμμα
τος τώ βασιλεΐ της Πρωσσίας, συγκεντροί άμέσως τά βλέμ
ματα τού δεατού. Έ ργον καλλιτεχνικώτατον καί^δώρον 
πλήρες σημασίας, συνοδευδέν δι έπιστολής έτι σημαντικω- 
τέρας. ,,'Η είς τοιαύτην εορτήν συμμετοχή, γράφει ίδιοχεί- 
ρως έν τή έπιστολή ταύτη πρός τόν βίσμαρκ ό αυτοκράτωρ, 
εΐνε ίδιαιτέρα χαρά δ ι έμέ καί τον οΐκόν μου, καί έπιδυ- 
μούμεν διά  της συναποστελλομένης είκόνος νά έκφράσωμεν 
μετά ποίων αίσδημάτων εΰγνώμονος άναμνήσεως χράττομεν 
τούτο- διότι αυτη άναχαριστα μίαν τών μεγαλειτέρων τής 
ιστορίας τού οίκου τών Χοχενζόλλερν στιγμών, ής αδύνατον 
ν’ άναμνησδή τις χωρίς νά συλλογισδή συγχρόνως καί τάς 
Σάς υπηρεσίας. Σύ άγαπητέ μοι πρίγκηψ, γνωρίζεις πόσον 
δέλει έπιζήσει έν έμοί έν παντί καιρω ή πληρεστάτη έμ.πι- 
στοσόνη, ή είλικρινεστάτη συμπάδεια καί τό δερμότατον 
αΐσδημα ευγνωμοσύνης πρός Σέ. Διά τού τίττοτε λοιπόν 
τούτου. Σοί λέγω ό,τι ουδέποτε άρκούντως συχνά έξέφρασα 
πρός Σέ, καί στοχάζομαι, ότι ή είκών αδτη δέλει φέρει πρό 
τών όφδαλμών καί τών άπωτάτων έτι απογόνων Σου, ότι ό 
Σός αυτοκρατορικός ήγεμών καί 6 οΐκός του εΐχον πλήρη 
συνείδησιν τού τί Σοι όφείλομεν.

Μέ τοιούτους στοχασμούς καί αίσδήματα περαίνω τάς 
γραμμάς ταύτας, ώς 6 υπέρ τόν τάφον έτι Σός ευγνώμων, 
πιστός καί άφωσιωμένος Αυτοκράτωρ καί Βασιλεύς Γουλίέλ-

Αλλ’ έλησμονήσαμεν έκ τών παρισταμένων είς τήν ιστο
ρικήν έκείνην καί μεγαλοπρεπή σκηνήν, καδ’ ήν έν στέμμα 
διπλούν καί κραταιόν έκυπτεν είς τάς άγκάλας ένός άνδρός, 
ό όποιος μέχρι πρό τριών δεκαετηρίδων ώς μόνον άριστεΐον 
εφερεν έν μετάλλιον, όπερ έλαβε, διότι „έχει τήν συνήδειαν 
νά σώζη κάποτε καί τήν ζωήν κανενός άνδ·ρώπουα, καδ’ ήν 
ή ίσχυς τού γένους έστηρίζετο έπί τής άσαλεύτου δυνάμεως 
τής μεγαλοφυΐας, έλησμονήσαμεν τόν Τόραν, τόν άχώριστον 
τού άρχικαγκελαρίου συνοδόν, τόν πιστόν σύντροφόν του, 
όστις έπωνομάσδη ,,ό σκύλος τού Κράτους“. Διότι μά τόν 
κύνα ό Τύρας δεν εΐνε άλλο τ ι ή ό κύων τού πρίγκηποςΐ 
Κόων ένδοξος, διάσημος, όνομαστός, άπεικονισδείς είς γε
λοιογραφίας, είκόνας καί άγαλματίδια, περιφερόμενος άείποτε 
είς τάς στηλας τών έφημερίδων μετά τής αυτής άφελείας, 
μεδ’ ής καί άνά τάς αίδοόσας τού μεγάρου τού κυρίου του, 
μή λησμονηδείς ουδέ νύν κατά τά  γεννέδλια τού πρίγκηχος. 
Διότι έκ τών παντοίων καί απείρων δώρων, άτινα έλαβεν ό 
πρίγκηψ, ουχί ευκαταφρόνητος άριδμός προώρισται τού Τύρα. 
Από τινων ημέρων όλα όσα προσηνέχδησαν τώ  Βίσμαρκ τή 
πρώτη Απριλίου έξετέδησαν έν ταίς αίδούσαις τού μεγάρου 
τώ ν 'Αρχιτεκτόνων έν Βερολίνω, όπου δύναταί τις νά δαυ- 
μάση τήν ποικιλίαν τών δωρηδέντων καί τήν πρωτοτυπίαν 
πολλάκις τών δωρητών. Έ κεΐ λοιπόν εΐδομεν καί ώραιον 
άνάκλιντρον μετά σκεπάσματος δερμού, άφιερωμένον τω 
Τύρα διά τού έξης πιστώς, έφ’ όσον ήν δυνατόν, μεταφρα- 
σδέντος έξαστίχου:

Τύρα, κά&ου φρύνιμα, ήσνχα, καλά,
Μύριζε προσεκτικά πάντα τόν άγέρα,

Κάμε μάτια τέσααρα, κάμε πλειό πολλά,
Φύλαγε τόν πρίγκηπα νύχτα καί ήμέρα·

Κ ί επειδή σέ είδαμε πάντοτε ώ< τώρα 
Άγρνπνον, πιστόν,

Γ ί  αύτό ’σέ χαρίζουμε κοντά ’ς ταλλα δώρα 
Τόν σοφαν αυτόν.

'Ο  Τύρας λοιπόν αυτός ήν τό μόνον έμψυχον όν, όπερ 
έστη τόσον πλησίον τών ένηγκαλισμένων ίσχυρών. Έ ν  σε
βάσμιοι άποστάσει ΐστατο ή οικογένεια τού πρίγκηπος καί 
τά  μ.έλη τού υπουργικού καί όμ.οσπονδιακού συμβουλίου μετά 
τών υπουργών τών διαφόρων γερμανικών κρατών, ών έκα
στος έκόμ.ιζε καί τ’· αύτόγραφα πρός τόν πρίγκηπα συγχα
ρητήρια τού ήγεμόνος του.

Καί όταν μ.ετ όλίγον άνεχώρησεν ό αυτοκράτωρ μετά 
τών πριγκίπων, ήρχισεν ή άκατάπαυστος προσέλευσις έπι- 
τροπών. Καί έπληρούτο ή οικία άνδρών καί δώρων καί 
άπηγγέλλοντο προσφωνήσεις καί ήναγκάζετο ό Βίσμαρκ ν’ 
άπαντά είς όλας καί νά δλίβη δ ι’ όλης τής ημέρας χείρας, 
αυτός ό ουδέποτε παριστάμενος είς τάς έν τη αυλή έορτάς 
καί άποφεύγων νά δέχηται καί τους πρέσβεις αυτούς έτι. 
Αλλά τή  ήμεροι έκείνη έλατρεύετο ώς δεός καί ή οσμή τού 
περί αυτόν καιομένου δυμιάματος, άν μή ή κνίσσα τών δυ- 
σιών ή τό πολύτιμον τών άναδημάτων έκαμνον αυτόν προ
σηνή καί ώς είπεΐν δημ.οτικόν.

Καί αχό μέσου τού πλήδους τών προσελδουσών έπι- 
τροχών έκλέγοντες δ’ 'άναφέρωμεν μόνον ο’λίγας. Μεταξύ 
δ’ αυτών βεβαίως τήν χρωτίστην δέσιν πρέπει νά καταλάβη 
ή κομίσασα τό άπδ μέρους τού έδνους.δώρον. Οί δημόσιοι 
έρανοι.εΐχον άποφέρει περί τά  τρία καί ήμισυ έκατομμύρ. 
μ.αρκών. Διά τού ποσού τούτου ήγοράσδη τό οικογενειακού 
τού Βίσμαρκ κτήμα καί έξωφλήδησαν αί έπ’ αυτού ύποδή- 
και, τό δέ υπόλοιπον παρεδόδη τώ  Βίσμαρκ είς μετρητά, 
όπως ουτος όρίση τόν κοινωφελή σκοπόν, είς όν δυναται νά 
χρησιμεύση τό ποσόν τούτο, αποτελούν τό έν τρίτον τού 
όλου. Έ  σημασία τής έξωνήσεως τού διά πολλών χεριπε-- 
τειών περιελδόντος είς ξένας χείρας οικογενειακού κτήματος 
τού Βίσμαρκ, διετυπωΟ-η ούτως υπό τού προσφωνήσαντος 
αυτόν κατά τήν έπίδοσιν τών έγγράφων τής διττής τούτης 
τιμητικής πρυςφοράς προέδρου τής έπί τών έράνων έπιτρο- 
πής δουκος 'Ράτιβορ: „'Ως ή 'Υμ. Ύψηλότης συνεβάλετο 
κατά πρώτον λόγον, όπως έπιστραφώσι τή  Γερμανία μερίδες 
τής χώρας της άπωλεσδεΐσαι πρό δύω εκατονταετηρίδων, 
ούτως ήθ·ελήσαμεν καί ημείς νά έπανακτήσωμεν δι’ 'Υμάς 
τήν μερίδα έκείνην τών οικογενειακών 'Υμών κτημάτων, ήτις 
εΐχεν άπωλεσδή έκ τής 'Υμετέρας κυριότητος. Ήγοράσαμεν 
λοιπόν τό ϊενχάουζεν  καί Σάς προσφέρομεν αυτό ώς δώρον“.

Ουχ ήσσονος όμ.ως σημ.ασίας συγχαρητήριος έπίσκεψις 
ύπήρξεν ή έν σώματι γενομένη ύφ’ όλων τών έν ένεργεία 
στρατηγών, είς πεντήκοντα περίπου άριδμουμένων καί έχόν- 
των έπί κεφαλής τόν υπουργόν τών στρατιωτικών καί τόν 
αρχηγόν τής δωρακοφόρου σωματοφυλακής, στρατηγόν φόν 
Πάπε, όστις καί προσεφώνησε τόν πρίγκηπα άπο μέρους τού 
στρατού.

Αλλ’ έκεΐναι έδίως αί έπιτροπαί, αίτινες πάντως πλειό- 
τερον βαρύνουσιν, ώς άπορρέουσαι άπο επιστημονικών σωμα
τείων, έφ’ ών ό πολιτικός όγκος ούδεμίαν ασκεί έπιρροήν, 
ήσαν βεβαίως αί άπο διαφόρων γερμανικών πανεπιστημίων 
κομίζουσαι διπλώματα, άναγορεύοντα τόν πρίγκηπα έχίτιμον 
διδάκτορα, ή τής βερολιναίας Ακαδημίας τών Επιστημών, 
ή τού άρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, ή τής Ακαδημίας τών 
ωραίων Τεχνών καί ή τού βερολιναίου Πανεπιστημίου. Πά-

21*
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σαι αυται έπέδίδον τώ πρίγκηπι. καλλιτεχνικώς έπεξειργα- 
σμένας'· προσαγορεύσεις καί προσεφώνουν λόγους πλήρεις έν
νοιας. Ή  δε τού βερολιναίου-Πανεπιστημίου έπιτροπή προσ- 
εφώνησε τον πρίγκηπα. διά το ύ . πρύτανεως Δέρνβουργ λα
τινιστί! „Δυστυχώς, άντεφώνησεν ό άρχικαγκελάριος, αδύνατο» 
ν' απαντήσω έν ουτω κλασικοΐς λατινικοΤς, διότι εν μέσω 
των .λοιπών .ασχολιών, μου άπώλεσα τα  λατινικά μου.“ Έ ς- 
ακ.ολουδών δε παρωμοίασε τά  πανεπιστήμια.προς τάς Έστυά- 
δας.τάς διατηρ.ούσας ασβεστον τό πυρ του Ιωνικοί» πνεύμα
τος.. ,ΐΟτε ποτέ, εΐπεν άκολούδως, έκαδήμην ε?ς τό δεύτε
ρον .πατωμα -του εδώ Πανεπιστημίου . . . , έν τη φυλακή, 
κ α ί' εΐχον- άπέναν.τί μου τά  ανάκτορα τού Αύτοκράτορος, 
τότε. βεβαίως, δεν -ήδυνάμην νά προμαντεύσω, δτι ήδελον 
ύψωδή ποτε είς. πρώτον θεράποντα Αύτου. "Οσον έξυψώ.έν 
έμαυτω τήν άνάμνησιν ταότην, τόσον πλειότερον έξυψώ καί 
τά  .πανεπιστήμια ο>ς φυτώρια φρονήματος εδνικού.“ -1 
. . Άλλα προς την έκ φοιτητών επιτροπήν τών 1 9  πανε

πιστημίων όΒίσμαρκ ύπήρξεν αίσδηματικο»τατος καί εκλεισε 
την άντιφ.ώνησίν του συγκεκινημένος διά τών εξής λόγων. 
„Είμαι πρόδομος ν’ άποδάνω ευχαρίστως, όταν βλέπω περί 
έμέ τήν νεότητα ταότην“. Καί άληδώς ή ακαδημαϊκή νεό- 
της.. διεχυσεν ίλην τήν φαιδρότατα καί ζωηρότητα αυτής έν 
τω.μεγάρω καί' μετήγγισεν αυτήν είς πάντας τούς έκεΐ. Οί 
γραφικώς .ένδεδυμένοι· φοιτητάί έτριψαν σαλαμάνδραν πρός 
τιμήν-τής κριγκηπίσσης Βίσμαρκ καί έπρωταγωνίστησαν εις 
ηό προς πάντας τούς προσελδόντας παρατεδεν επί ποδός 
άριστον. Αί κατά τούτο προπόσεις υπήρξαν δερμόταται καί 
πόσον ένδρυσιώδεις, ώστε συχνότατα αί ζητωκραυγαί διέσχι- 
ζον-.τούς-τοίχους καί έπλήρουν την οδόν. Τής οίκοδεσποί- 
νης το έγκώμιον τόσον δικαίως καί άληδώς έπλεξεν έν τών 
μελών του ομοσπονδιακού συμβουλίου, ώστε ό πρίγκηψ Βί-

■μαρκ συγκινηδείς ¿πλησίασε λάδρα καί έπέδηκε δύω ηχη
ρότατα .φιλήματα έπί τών παρειών της.: Οί δε.περιϊστάμε- 
•νοι είς την εκρηξιν τής εγκαρδίου τούτης; συζυγικής, αγάπης 
καί έκτιμήσεως λησμονήσαντες. πάσαν έδιμοτυπίαν έξερρά- 
γησαν είς χειροκροτήματα, άναφωνουντες „Εύγε! Ευγε! ;

Ούτω μέχρι τής τρίτης μετά.μεσημβρίαν ώρας έπανη- 
γυρίσδη έν διαχύσει καί. σπονδαϊς ή έπίσημος .ήμερα ακρι
βώς έν τη αυτή αίδούση, έν.ή πρό τινων ετών άπεφασίσδη- 
σαν αί τυχαι τής ’Ανατολής υπό.τού βερολινείου Συνεδρίου. 
Άλλα- μετ’ ολίγον καί τά  έδέσματα έξηντλήδησαν καί ή 
όμήγυρις ήρξατο μικρόν κατά μικρόν άραιουμένη, μέχρις'ου 
πάντες άπηλδον .καί-άπεμ.εινε περί δείλην-μόνος μετά τών 
μελών τής οίκογενείας του ό γίγας πολιτικός. Καδ’ : ήν 
ώραν δ τοσούτων.τιμών πληρωδεΐς καί έν μια ημέρα απο- 
λαύσας άφδόνων ενδείξεων τής λατρείας. του ήγεμόνος καί 
του εδνους του παρεκάδητο πλέον περί τήν .οικογενειακήν 
τράπεζαν, έν τη  πόλει του Βερολίνου οί δερμότεροι τών δ-αυ- 
μαστών του διωργάνουν φωταψίαν από πρωτοβουλίας δλως 
Ιδιωτικής.

Ούτως έώρτασεν ή Γερμανία τήν πεντηκονταετηρίδα 
τής υπηρεσίας καί εβδομηκοστήν Ιπέτειον ημέραν τών γεν- 
νεδλίων του άνδρός, περί ου παγκόσμιον φιλελεύδερον φύλ- 
λον εγραψε πρό τίνος καιρού έν Λονδίνω: „’Από 22 έτών 
ό πρίγκηψ Βίσμαρκ εΐνε ό πρωτεύων Γερμανός έν Γερμανία, 
άπό δε τών τελευταίων 16 έτών εΐνε ό πρωτεύων άνήρ έν 
Ευρώπη, καί έν ούδεμια προγενεστέρα περιόδω τής πλήρους 
μεγαλουργημάτων Ιστορίας αύτου, έλαβέ ποτε ούτως επιβλη
τικήν δέσιν, οίαν σήμερον κατέχει. Έπέζησεν όλο>ν τών αν
τιπάλων του ή κατεσύντριψεν αυτούς, ΐσταται άτρωτος καί 
μόνος εκεί, ως κολοσσός άπομεμονωμένος με ολόκληρον μέ
ρος του κόσμου ώς βάδρον!“

Η Τ Ε Χ Ν Η  ΤΗΣ  Α Ν Α Γ Ν β Σ Ε β Σ .
Κατά τον Ε . Λ Ε Γ Κ Ο ΪΒ Ε ί

. '  ·  -  - II. -

Π ΡΕΠ ΕΙ'Ν ’ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩΜΕΝ ΚΑΘΩΣ ΟΜΓΛΟΤΜΕΝ;

! 0  γνωστός φιλέλλην Σαιν-Μάρκ Γιραρδϊνος συνήνου 
σκεπτικώτατον πνεύμα μετ’ αίσδημάτων άβροτάτων, ήν δ'ε 
τρυφέρώτατός καί ομιλητικώτατος φίλος καί πιστός άμα 
σύμβουλος,. Άχαιτών τήν πληρεστάτην αλήθειαν .καί έλευ- 
δερίάν έ ν . χάση-συζητήσει κατήντα ν’ άρέσκηται καί είς 
σκώμματα, τών άλλων, κατά τού ίδίου μάλιστα διευδυ- 
νόμενα. Προς άνδρωπον λοιπόν τοιούτων. έξοχων προτερη
μάτων. ύπέβάλον τάς ίδέας μου. Άφού μέ ήκουσε μετά πολ
λής ,προςοχής καί σοβαρότητος,- μ.οί είπε: Δύνασαι, φίλε μου, 
νά·'ευφυολογήσης καί νά δείξη,ς.. πνεύμα περί-του δέμ.ατος 
τούτου τόσον πολύ, ώςτε νά προκαλέσης γενικήν τών ίδεών 
σ,ου'-έπικρότησιν,. αλλά σοβαρώς νά διεξαγάγης τό ζήτημα 
δεν δύνασαι.. - Ή  άνάγνωσις δεν εΐνε καμμία-τέχνη · εΐνε φυ- 
σρίή άσκησις ενός φυσικού οργάνου καί ουδεν πλέον’ ύπάρ- 
χουσιν άνδρωποι .καλώς άναγινώσκοντες, απαράλλακτα κα- 
δο>ς ύπάρχουσι-καί .κακώς άναγινώσκοντες· αλλά τό προτέ
ρημα τών πρώτων εΐνε δώρον φυσικόν, εΐνε χάρις, εΐνε ιδί
ωμα έπί τέλους, τέχνη όμως δεν εΐνε. Βεβαίως ή άσκησις 
προς τελειοποίησιν του φυσικου χαρίσματος τούτου δυνατόν

νά-προύπο0·έτη καί τήν όπαρξιν μερικών χρησίμων κανόνων" 
υπό νγαινην  λ. χ. εποψιν νά μήν άναγινώσκωμεν πολυ, κα- 
δώς δεν πρέπει καί πολύ νά όμιλώμεν, ούτε ακόμη καί νά 
τρέχώμεν, ούτε νά τρώγωμεν πάρα πολύ- υπό καλαισθητι
κήν εποψιν νά· μή άναγινοίσκωμεν φωνασκούντες ουτέ πολυ 
ταχέως, διά νά προφδάνωμεν ήμεϊς αύτοί νά έννοώμεν τά 
άναγινωσκόμενα καδ-ώς καί - οί άκούοντες ημάς. Άλλ’ έκτος 
τών κεφαλαιο>δών τούτων κανόνων, οί όποιοι δίν άπαιτου- 
σιν άλλο, είμή ν’ άπομνημονευδώσι. καδ’ ήν στιγμήν καί ,συ- 
νιστώνται, δεν δυνάμεδα νά έφεύρωμεν καί άλλους ακριβείς 
καί σαφείς, έξ έκείνων δηλ. οίτινες άποτελοΰσι τάς αρχας 
μιας τέχνης: ή κατά Σέ -τίχνη τής άναγνώσεως συνίσταται 
έκ του-έξης μόνου άρδρου: ιιρ έ ια ι ν ύναγινώα/Λομι.ν /.κ- 
ν^ωρ διαλιηικν,'1

νΗμην πεπεισμένος ότι αί αποφάνσεις αδται ήσαν εϊλι- 
κρ,ινέσταται όμολογίαι πεποιδήσεων άνΟ·ρώπου σπανίας καλαι- 
σδησίας.' Πάντα δε ταυτα . έδικαιούμην νά ερμηνεύσω ώς 
ίδιον τού όμιλοϋντος ίσχυρισμόν, ότι γνωρίζει καλλίστην 
άνάγνωσιν,. άν καί ούδεμίαν πρός-έκμάθησιν αυτής κατέβαλέ 
ποτε προςοχήν ή προςπάδειαν επομένως δεν εΐνε ανάγκη νά 
έκμάδη τις αυτήν.

Εΐπον λοιπόν αύτω:

ΚΑΛΛΟΝΗ· Είκων Παύλου Τούμ
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' „Μέρος μ-όνον της όλης αλητείας ενυπάρχει είς όσα λέ
γεις και ισχυρίζεσαι- η περί αναγνώσεως συντόμως διατυπω- 
δεΐσα γνώμη Σου βαρύνει δσον καί αί ίδέαι παντός πεφωτι
σμένου καί πρακτικού ανδρώπου περί οίουδήποτε ζητήματος, 
δπερ ουδέποτε έσπούδασεν ή έμελέτησε- παρά πάσαν την 
Επιστημονικήν Σου βαρύτητα αναγκάζεσαι να Εκφράζησαι ώς 
άνδρωπος του κοσμου, μετά πολλής δηλονότι ευφυΐας, αλλά 
καί ίσης περί του πράγματος άγνοιας. — Δεν δέλω ν’ άρ- 
νηδώ, οτι μεγάλη φυσική προδιάδεσις έχει χώραν πρός τέ
λειον άπαγγελτικόν καταρτισμόν, ουδέ δτι ή τέχνη του άνα- 
γινωσκειν εχει σχέσιν τινα προς τάς άλλας Εν γένει τέχνας, 
Εν αΐς παν προς τα  προςω βήμα προϋποδέτει άνάλογον άσκη- 
σιν καί ώρισμένην μάδησιν. Πάντες έχομεν γνωρίμους άν- 
δρώπους άναγινώσκοντας μετ’ ίδιαζούσης χάριτος άνευ χροη- 
γηδείσης άσκήσεως ή συστηματικής σπουδής. Άλλα τό ευα- 
ρέστως άναγινώσκειν δέν σημαίνει καί καλώς άναγινώσκειν.

Δεν δόναταί τις να φέρη ώς σπουδαίαν ένστασιν την 
λαμπράν απαγγελίαν λόγων, ούς αυτός συντάττει. Πάσα Εν 
όμοία περιστάσει τελειότης τής Εκφωνήσεως πρέπει ν’ άπο- 
δοθ-ή είς αυτά του λέγοντος τά  χαρίσματα καί ιδιώματα. 
Κάλλιστόν τ ι λογύδριον διακεκριμένου συγγραφέως δόναται

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛ

Ύπάρχουσιν άπειροι λαοί, άποτελουμενοι Εξ έρπόντων, 
ιπταμένων, νηχομένων, βομβοόντων, άλλομένων καί σκιρτών- 
των τέκνων του Πρωτέως, άλλων μέν Εχόντων δψιν άχαισίαν 
ή χαρίεσσαν, άμαυράν ή φωτεινώς λάμπουσαν, άλλων δέ 
φερόντων στολήν πενιχράν ή χρυσοκέντητον. ΙΙαρά τοις 
λαοΐς τουτοις υφιστανται απο - των καλαιοτάτων χρόνων 
άπαντα τά  είδη του" πολιτεύματος, τά  όποια νομοδέται, 
άναμορφωταί, ευεργέται των εδνών καί άλλοι σωτήρες τής 
άνδρωπυτητος μετ’ άπεριγράπτου μόχδου παρεσκευασαν Εν 
τόϊς μαγικοΐς αυτών μαγειρείοις καί παρέδηκαν κατόπιν είς 
τό ταλαιπωρούμενον γένος του ανδρώπου. Έ κει υπάρχουσι 
μοναρχίαι άνευ σαλιανών νόμων, καί μετά συνοδίας δούλων 
καί ειλώτων, δημοκρατίαι μετά βημάτων καί Εκκλησιών του 
δήμου, όλιγαρχικαί στρατιωτικαί πολιτεΐαι μετά κληρονομι
κών ηγεμόνων καί σκληράς δεσποτείας κτλ.

"Οπως οί άνδρωποι, οδτω καί τά  έντομα — διότι περί 
αυτών όμιλουμεν — κατοικοΰσιν Εντός κοιλωμάτων καί 
οπών τής γής, ή ζώσιν υπό ύψηλάς στέγας, Εντός εγκατα- 
λελειμμενων φρουρίων, παλαιών οικημάτων, ήρειπωμένων 
ανακτόρων, παραμεληδέντων ναών κτλ. Έ ν  τούτοις ουδόλως 
προτιδεμεδα νά χεριγράψωμεν Ενταύδα που καί πώς οίκούσι 
τα  μικρά ταΰτα οντα, αλλα μόνον δά  εΐπωμεν ολίγα τινά 
χερι τών παρα τ.οίς Εντομοις λίαν διαδεδομένων σωματικών 
ασκήσεων, δηλαδη περί Εκείνων τών κινήσεων τών εντόμων, 
αΐτινες φαίνονται ευχαριστούσαι καί καδηδύνουσαι αυτά.

“Όσον διάφορα καί ποικιλόμορφα εΐνε τά  έντομα, άλλο 
τόσον ποικίλαι εΐνε καί αί κινήσεις των. Μεταξύ αυτών 
ευρίσκομεν εύρωστους παλαιστάς, Επιτηδείους κολυμβητάς, 
Ελαφρούς χορευτάς καί χορεύτριας καί οδτω καδεξής.- Με
ταξύ τών πρώτων παρετηρήδησαν μάλιστα είδη τινά μυρ- 
μήκων, οιτινες, καδ δν καιρόν αναπαύονται Εκ τής Εργασίας 
των, διασκεδάζουσιν άγωνιζόμενοι είς τήν πάλην καί είς τον 
δρόμον. Γάλλος τις φυσιοδίφης διηγείται, δτι εΐδέ ποτε

φυσικό» τώ λόγο» μετ’ άπαραμίλλου τέχνης ν’ άναδείξη ό 
καλός άναγνώστης, άλλ’ ή παρ’ αυτού του γράψαντος απαγ
γελία έσται πάντοτε φυσικιοτέρα, ουδέποτε Εξεζητημένη, καί 
διά ταΰτα πάντοτε ευαρεστοτέρα. Τοΰτο χιλιάκις Εδοκί- 
μασα μετά λόγου καί γνώσεως. Οί κάλλιστοι τών συχρό- 
νων γάλλων συγγραφέων καί ποιητών έν συναναστροφάΐς καί 
δημοσίαις καί άκαδημαϊκάΐς συνελεύσεσι μοί παρέσχον σα- 
φεστάτας αποδείξεις τών πολλαχώς άποσχολησάντων με τού
των προβλημ.άτων, ή παρ’ Εμοΰ προτεινομένη λύσις τών 
οποίων έχει τήν ψήφον παντός γράψαντος δύο γραμμάς καί 
δοκιμάσαντός ποτε νά τάς άπαγγείλη δημ.οσία.

Καί Εκ τούτων συμπεραίνω, δτι δέν πρέπει νά νομίζη 
τις πάντα λόγιον ώς καλώς άναγινώσκοντα, Επειδή τό άκρο- 
ώμενον πλήδος χειροκροτεί τάς ίδέας του- ουδέ πρέπει νά 
λησμονηδή, δτι μεταξύ τών ρητόρων υπάρχουσι Εκλεκταί τι- 
νες Ενίοτε φύσεις, έξοχοι προςωπικότητες, δι’ ους βεβαίως ή 
τέχνη τής αναγνώσεως εΐνε αυτόματός τις άνάπτυξις. Άλλ’ 
οί κοινότεροι άνδρωποι, τό πλήδος, ή πλειονοψηφία Επί τέ
λους τών άνδρώπων πρέπει νά μυηδή είς την τέχνην ταύ- 
την, διά ν’ άναγινώσκη καλώς. Πρός τοΰτο δέ υπάρχουσι 
κανόνες, καί κανόνες απαράβατοι.

>Α ΤΟΙΣ ΕΝΤΟΜΟΙΣ.

δύο μύρμηκας, ών ό εις έφερε τόν έτερον Επί τής ράχεώς 
του, ό δέ ίππευς διά μέν τών έμπροσδίων του κνημών 
Εκράτει ίσχυρώς από του λαιμού τόν φέροντα αυτόν, διά 
δέ τών όπισδίων του κνημών περιέσφιγγε τό σώμά του. 
Εν τουτοις, αν καί δέν δυνάμεδα Εκ τούτου καί μονού του 

παραδείγματος νά χαραδεχδώμεν *τήν ιππευτικήν γνωστήν 
παρά τοις μύρμηξι, αναμφίβολον εΐνε όπωςδήποτε, δτι οί 
μύρμ.ηκες έχουσιν αγώνας.

„'Ημέραν τινά, διηγείται ήμιν αξιόπιστος τις παρα
τηρητής, ό Huber, Επλησίασα τήν φωλεάν δασόβιων μυρ- 
μήκων, ήτις ήτον Εκτεδειμένη είς τάς ήλιακάς ακτίνας καί 
προεφυλάσσετο κατά του βορείου ανέμου. Πολυάριδμοι 
μυρμηκες έτρεχον τήδε κάκεΐσε Επί τής έπιφανείας τής 
φωλεάς καί εφαίνοντο Εντρυφώντες Ευ τή μετρία καί ήπία 
δερμοκρασία. Ουδείς Εξ αυτών Εκινεΐτο δπως έργασδή, δτε 
δέ Εξήτασα εις τ ί άρά γε Ενησχολοΰντο, παρετήρησα τόν ένα 
χλησιάζοντα είς τόν άλλον, τάς κεραίας των κινουμένας 
μετά καταπληκτικής ταχότητος καί Ελαφρώς παιούσας Εν 
τω μεταξύ τάς παρειάς τών άλλων μυρμήκων. Μετά τάς 
προειςαγωγικάς ταύτας χειρονομίας, αίτινες ώμοίαζον μέ 
δωπείας, εΐδον αύτούς κατά ζεύγη άνορδουμένους Επί τών 
οπισδίων σκελών καί άμοιβαίως συλλαμβανομένους είτε από 
ενός σκέλους είτε από μιας κεραίας, αμέσως κατόπιν άπαλ- 
λασσομένους, ΐνα μετά μικρόν Επαναλάβωσι τήν χροςβολήν. 
Έπέπιπτον κατ’ άλλήλων ορμητικούς, περιεπλέκοντο καί 
άμφότεροι κατέπιπτου Εκτάδην, εΐτα οί πεσόντες άνηγείροντο 
ταχέως καί Εξεδικοΰντο, χωρίς Εν τούτοις ουδεμία νά προς- 
γίνηται σπουδαία βλάβη ή τραύμα είς τους Εναντίους, διότι 
δεν Εκράτουν αυτούς μετά τόσης ίσχυρογνωμοσύνης, μεδ’ 
δσης συνειδίζουσι νά προςβάλλωσιν αυτούς κατά τούς άλη- 
δεΐς αυτών αγώνας. ’Άφινον Εκείνους, ους κατά πρώτον 
συνελάμβανον, αμέσως έλευδέρους καί προςεπάδουν άλλους 
να συλλαβωσιν. Εΐδον μάλιστα καί τινας Εξ αυτών τόσον
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ζωηρούς Εν ταΐς άσκήσεσι ταύταις, ώςτε πολλούς Εργάτας 
μύρμηκας κατεδίωκον τόν ένα μετά τόν άλλον καί Επάλαιον 
μετ’ αυτών Επί τινας στιγμάς, τότε δε μόνον Ελάμβανεν 
ή ψευδής μάχη πέρας, δτε οί άτολμώτεροι καί ήττον ζωη
ροί κατώρδουν μετά τήν πτώσιν του αντιπάλου των νά δια- 
φυγωσι καί νά κρυφδώσιν έν τινι τών υπερώων.“

Συνήδως βλέπει τις καί ένα Εκ τών μυρμήκων τούτων 
κρατούντα διά τών όδόντων του έτερον μύρμηκα του αυτού 
γένους καί τής αυτής οίκογενείας, καί τρέχοντα μετά τού 
βάρους τούτου τήδε κάκεΤσε, άφ’ ου δέ τόν βαστάξη Επί 
τινα χρόνον, νά τον άφίνη πάλιν φιλικώς κατά γής άβλαβή.

'Ομοίας διασκεδάσεις ευρίσκομεν καί παρά διαφόροις 
άλλοις Εντομοις. Ούτως οί πηδώντες κάνδαροι ανέπτυξαν 
τό άλμα είς βαδμόν προκαλούντα τήν έκπληξιν ημών, βλέ- 
ποντες δέ τήν Εχιτηδειότητα τών χορευτών καί χορευτριών, 
πρέπει νά όμολογτ.σωμεν, δτι τά  ίπτάμενα φαιδρά ταϋτα 
σμήνη πολύ ύπερέβησαν τόν άνδρωπον καί τά  άλλα επί τού 
ήμετέρου πλανήτου έμψυχα δντα είς τήν ορχηστικήν τέχνην.

Συνηδέστατον παράδειγμα τούτου βλέπομεν είς τούς 
εναερίους χορούς τών κωνώπων καί τών άλλων Εντόμων. Οί 
χοροί ουτοι δέν γίνονται μόνον διαρκούντος τού δέρους. 
αλλά καί κα-ί αυτούς έτι τούς πρώτους τού έαρος μήνας 
καί κατ’ αυτόν προςέτι τόν χειμώνα είς μέρη μή Εκτεδει- 
μένα είς τήν Επιρροήν τ τ ς  χειμερινής ατμόσφαιρας. Τότε 
βλέπει τις αυτούς σμηνηδόν περΐίπταμένους έν τινι γωνία, 
υπό τών άκτίνων τού ηλίου φωτιζομένη, έν οί τό έδαφος 
εΐνε κεκαλυμμένον υπό στρώματος χιόνος. ’Εν τούτοις, δταν 
ή ατμόσφαιρα ήνε δερμή, οί κώνωπες προτιμώσι το τέλος 
της ημέρας, τότε δέ βλέπει τις τά  ζωύφια ταύτα άδιακό- 
πως εξακολουδούντα νά χορεύωσι, μέχρις ου ό όφδαλμός 
δέν δύναται πλέον νά διακρίνη αυτά έν τού άμυδρώ φωτί 
τού δύοντος ήλίου.

Κατά τάς διαχύσεις ταυτας δέον Εν πρώτοις νά δαυ- 
μάσωμεν τήν μεγάλην οξυδέρκειαν τών κωνώπων, εΐτα καί 
την άπαράμιλλον αυτών Ελαφρότητα, ευστροφίαν καί δεξιό
τητα περί τάς κινήσεις, ώςτε διαρκοόσης τής όρχήσεως καί 
παρ’ δλην την ταχύτητα, μεδ’ ής περιπέτονται, νά μή συγ- 
κρούωνται καί πάντοτε νά διαφεύγωσιν άλλήλους.

Τί άρά γε Εκτός τού αίσδήματος Εκείνου τής εΰδυμίας 
καί άπολαύσεως, τού κατέχοντος τά  πρόβατα, δταν ταύτα 
παίζουσι, σκιρτώσι καί διώκωσιν άλληλα έν τοις αγροΐς, δυ- 
ναται νά ωδή τούς κώνωπας είς τούς κατά τόν ανωτέρω εκ- 
τεδέντα τρόπον γινομένους εναερίους χορούς των, άδυνατού- 
μεν Ενταύδα νά το όρίσωμεν, διότι πιδανώς εΐνε άνεξήγητον.

Άλλ’ ούχί μόνον είς τόν αέρα χορεύουσι τά  διάφορα 
τών Εντόμων είδη- τόν δαυμασμόν ημών προκαλούσι καί 
διά τών άλλων αυτών κινήσεων Επί τής έπιφανείας τών 
υδάτων.

Έ νταύδα ανάγονται προ πάντων αί υδροκανδαρίδες καί 
Εκ τούτων πάλιν τό λεγόμενον είδος τών γυρίνων προκαλεΐ 
τόν δαυμασμόν παντός παρατηρητού διά τής Εκτάκτου δε- 
ξιότητος αυτού είς τό όρχέισδαι. Ή  λεία καί όμαλη τών 
υδάτων Επιφάνεια εΐνε τό πεδίον, Εφ’ οδ τό χάριεν τούτο 
ζωυφιον διαρκούντος τού δέρους παρουσιάζεται πρό τών 
δφδαλμών ημών, δταν δ’ Επέλδη τό φδινόπωρον αποχωρεί 
Εξ αυτού, αναπαύεται καδ’ δλον τόν χειμώνα Εντός τής ίλύος 
τού ελώδους πυδμένος, Εξυπνα άμα ώς επέλδη τό έαρ καί 
ανέρχεται είς τήν επιφάνειαν, δπως άρχίση Εκ νέου τάς δερι- 
νας αυτού διασκεδάσεις. Τ ά ζωύφια ταύτα άνά δέκα ή δώ
δεκα συνέρχονται επί τό αυτό παρά την δχδην, ένδα τό

υδωρ Εξαιρέτως ηρεμεί, καί Ενταύδα περιδινουνταί είρηνικώς, 
έκαστον Εντός ίδίου κύκλου καί άνευ φαινομένου τινός σκο
πού από πρωίας μέχρις εσπέρας μετά μεγάλης ζωηρότητος 
καί ταχότητος, αί δέ κινήσεις των Επί τού δδατος εΐνε τό
σον έλαφραί, ώςτε προξενοΰσιν Επί τής Επιφανείας του Ελα
φρούς τινας μόνον καί αμέσως έξαφανιζομένους κύκλους. 
’Ενίοτε αναπαύονται Επί τής Επιφανείας τού δδατος ώςεί Εκ 
τού χορού άποκαμόντα καί δέλοντα ν’ άπολαόσωσι τήν ευ
εργετικήν Επενέργειαν τών ηλιακών άκτίνων, άλλ’ άν τις 
χλησιάση είς αυτά, έν τώ  άμα άνεγείρονται καί άρχίζουσιν 
αδδις τήν προτέραν αυτούν κίνησιν. ’Επειδή δέ εΐνε λίαν 
ευκοινώνητα, σπανίως βλέπει τις αυτά μόνα, άλλά πάντοτε 
είς μεγάλους ομίλους συνηνωμένα. Έ λος τ ι παρέχει συν
ήδως Επαρκή χώρον είς πολλάς τοιαύτας συναναστροφάς, αΐ- 
τινες δμως δέν συνενούνται μετ’ άλλήλων, ουδέ περιέρχονται 
είς Ιριδας, άλλ’ Εκτελούσι τάς κυκλοτερείς κινήσεις των εκά- 
στη Εντός τής ίδίας περιοχής. Έ άν δοκιμάση τις νά συλ- 
λάβη τους γυρίνους διά δικτύου, βυδίζονται μετά ταχότη
τος άστραπής είς τό δδιορ καί διασκορπίζονται υπ αυτο, 
άφ’ οδ δέ παρέλδη ό κίνδυνος, αναφαίνονται πάλιν καί έπα- 
ναλαμβάνουσι τόν κυκλικόν χορόν των.

Πρός τήν κατά τάς κινήσεις ταύτας ταχύτητα τών γυ
ρίνων, άς, ώς φαίνεται, Επιχειρούσιν οδτοι δπως απολαυσωσι 
τήν ζωογόνον Επενέργειαν τών ηλιακών άκτίνων, δυναται 
νά παραβληδή μόνον ή κατάδυσις αυτών καδ’ ήν στιγμήν 
πλησιάση Εχδρός τις. Ή  οξυδέρκεια αυτών εΐνε καταπλη
κτική καί δύναται νά δεωρηδή ώς Εν τών λαμπρότατων καί 
γνωστών τμΐν παραδειγμ.άτων τής δείας Προνοίας.

Τ ά ζώα τής ξηράς δέν έχουσι καλήν δρασιν υπο τό 
υδωρ, ομοίως καί τά  υδρόβια άτελώς βλέπουσιν Εν τή  ατμό
σφαιρα, ζωον δέ τι, τού οποίου ό όφδαλμός δυναται νά 
βλέπη καί Εν τώ ϋδατι καί έν τώ αέρι, ένεκα τής μ.εγάλης 
διαφοράς τών δλαστικών μέσων δέν ήμπορεΐ παρα να εχη 
άτελή όρασιν είς άμφότερα τά  στοιχεία. Άλλ’ ό μικρός 
γυρίνος, ΐνα ήνε άπηλλαγμένος τής άτελείας ταυτης, εχει 
δύο ζεύγη δφδαλμών, ών τό μέν κεΐται είς το ανωτερρν 
τού μετώπου μ-έρος καί χρησιμεύει είς τήν έν τω αέρι ορα- 
σιν, τό δέ ακριβώς κάτωδεν τού πρώτου ζεύγους, άφ ου 
χωρίζεται μ,όνον διά λεπτής τίνος μεμβράνης, καί εΐνε ώρι- 
σμένον νά βλέπη υπό τό όδο»ρ. ’Επειδή δέ τό σώμα τού 
ζιόου μόνον κατά τό ήμισυ εόρίσκεται Εντός τού υδατος, το 
τελευταΐον ζεύγος τών δφδαλμών εΐνε χρησιμωτατον αυτω, 
διότι τό προειδοποιεί τήν προςέγγισιν υδροβίου Εχδροϋ, Εν 
ώ τό πρώτον τώ άναγγέλλει τάς επιβουλάς Εχδρών ζώντων 
Ιξω τού υδατος. Ουχ ήττον άξιοδαύμαστος εΐνε καί η κα
τασκευή τών όπισδίο»ν σκελών, τών ώρισμένων προς νήξιν 
διά τό πλάτος καί τήν Ελαστικότητα αυτών, Εν ω οί πρό- 
σδιοι πόδες χρησιμ.ευουσιν ώς χεΐρες πρός σύλληψιν τής τρο
φής τού ζώου. Συγχρόνως φέρει δύο πτέρυγας, δ ι ών, Εν 
ή περιπτώσει το δδωρ τής γεννετείρας λίμνης κατά τό δέ- 
ρος Εξητμίζετο καί καδίστα άδύνατον τήν αυτόδι διαμονΤ]ν 
του, ευκόλως δύναται νά μεταβή είς άλλο ελος.

Τίς δέν είδε πολλάκις τάς χρυσαλλίδας άνά δύο, ανά 
τρεις ή καί πλειοτέρας νά καταδιώκωσιν άλλήλας περΐίπτα- 
μεναι; Καί δά Ιχωμεν άρά γε άδικον, άν τας καταδιώξεις 
ταύτας χαρακτηρίσωμεν ώς άψψ.αχίας; Αί κοιναί λευκαί 
χρυσαλλίδες εΐνε λίαν φιλέριδες καί ίσχυρογνωμόνως απο- 
διώκουσι πάντοτε Εκ τής γειτονίας των πάντα ξένον Επι
σκέπτην. Βλέπομεν την μίαν κατόπιν της άλλης όψουμένην 

| είς τόν άέρα καί έτοιμον» είς πάλην, εως δτου άγρυπνόν τι
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πτηνόν παρατηρήση, συλλάβη,κάΐ καταβροχίΗση αατάς. Έπί·* 
σης ζηλότυπος καί έριστικός εινε καί ό μικρός κυανους!άρ- 
γος,' ον όλοι γινώσκουίΐ καί &αυμ.άζουσιν. "Οταν ευρίσκηται 
ε!ς την ακμήν τ η ς . δυνάμεώς του ούδείς των όμοίων του 
δυνοεται ατιμωρητεί νά τον άντικρύση η νά πλησιάτη ε!ς ¿ν- 
&ος, έφ’ οδ αυτός κά&ηται. 'ίπάρχει όμως καί έτερόν τι 
είδος χρυσαλλίδων, ο πυραυστης,' ές ίσου ωραΐον, άλλ’ έρι-· 
στικώτερον τοΰ προηγουμένου, τό όποιον κάθεται ομοίως επί 
των αυτών ,άν&έων. 'Οσάκις .τά μικρά ταΰτα πλάσματα Ιλ- 
&·ωσι πλησίον άλλήλων, βλέπει τις αυτά αμέσως έπιτι&έμενα. 
κατ- αλληλων και τυπτόμενα άμοιβαίως διά των πτερύγων, 
έως δτου τό εν έγκαταλίπη τδ πεδίον του άγωνος, με9’ ο 
ό νικητής 9·ριαμβευτικως έπανακάμπτει είς την &έσιν, ήν εΐ- 
χεν αφήσει. Έ άν πάλιν ο έχδρός πλησιάση, άνανεοΰται αδ- 
9·ις ό άγων, έκτος εάν νέφος τ ι κάλυψη τόν ήλιον ή πνεΰση 
ψυχρός άνεμος, οτε καταπαύει ό ζήλος των και διακόπτε
ται. ή.πάλη,

’Εν τουτοις αί άψιμαχίαι αδται των χρυσαλλίδων δεν

προκαλοϋνται· πάντοτε- έκ ζηλοτυπίας: ή άλλης τινός-πρδς 
έριδα αφορμής, άλλα μάλλον έκ ζωηρας ευ&υμίας καί άγά- 
πης προς τό. παίζειν. ΓΙάντες βλέπομεν αύτάς ότε μεν πετώ- 
σας ύψηλά,. ότέ δέ κατερχομένας κα&ττως, .άλλοτε κλιμακη- 
δδν περιϊπταμένας κύκλω άλλήλων, καθ·’ όν τρόπον 'και αί 
νεαραί γαλαΐ ή τά  κυνάρια σκιρτωσι καί διώκουσιν άλληλα. 
Έ άν αί έν λόγω κινήσεις προήρχοντο έκ φ&όνου καί ζηλο
τυπίας, αί χρυσαλλίδες ό·ά ήγωνίζοντο πάντοτε άνά δυο, &ά 
έμονομάχουν δηλαδή,, άλλ’ έν τουτοις ούχι σπανίως βλέπο
μεν τρεις ή καί πλειοτέρας.χρυσαλλίδας μαχομένας καί έκά- 
στην έξ αυτών έπιτι&εμένην κατά τής· άλλης χωρίς ομως νά 
κατενέγκη κατ αυτής άλη&η κτυπήματα.

Όμοιους αγώνας, παιδιάς κτλ. δυνάμε&α νά παρατηρή- 
σωμεν καί είς πολλά άλλα έντομα, έτι αφανέστερα τώνχρυ- 
σαλλίδων καί των μυρμήκων,. περί τούτων δέ, ώς και:περί 
άλλων άξιοσημειώτων. φαινομένων τοΰ βίου των ¿ντόμων, 
θέλομεν εϊπγι τά  δέοντα ές άλλοτε.

ΙΧΝΕΥΜ2Ν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΙΤΩΝ.
(οννέχεια).

Δία πολλής «αί εμβρΛ-ους μελέτης κατώρΰωσαν ν’ άποδείξωσιν, 
8τι τά 'σφαιρίδια  ταΰτα των χονδριτών συνίστανται ε« μικρών ραβδίων, 
κιονίσκων ή ' έλασματίών, τά όπόΐα άκτινοειδώς εκπέμπονται εκ τίνος 
σημείου μή.;κειμένθυ έν;τω  κέντρφ· άλλ’ έγγΟς τ?ς περιφερείας τοΰ ψο«ι- 
δονς -σφαφίου. Εύρέβησαν. βεβαίως καί σφαιρία,. εν οΤς ώφΰησαν 
πολλά τριαΰτα άκτινόβόλα σημεία, — γενικώς όμως .ταΰτα ήσαν πολύ 
σπάνια. 'Έ ν  _ τουτοις. εν τη . εκκεντρική ,ταύτη διατάξει των στοιχείων 
παρετηρήδη ή μεγίστη ποικιλία εις την διάπλασιν αυτών τούτων, διότι 
σφαιρΐά-τινά, καί ιδία τά ελάχιστα, έφαίνοντο άποτελοόμενα καδ’ όλο- 
κληρίαν.έκ.’. κονιομόρφου ύλης, ήν ουδέ τά  ισχυρότατα μικροσκόπια ήδυ- 

. .. νηδησαν .ν’ άναλύσωαι, άλλα
πάλιν έδείκνυον ελαφρός τινας 

.ραβδώσεις, Ιν ω ούκ ¿λίγα 
άπετελοΰντο κυρίως έκ σχετι- 
κώς παχέων κιονίσκων, ή ήμε- 
τέρα δε είκών (Σχήμ. 1) δει
κνύει έν διατομή λεπτόν φύλ- 
λον χονδρίτου έκ Κνυαχινύας, 
ένδα παρίστανται αί άκτινο- 
ειδώς έκπεμπόμεναι ράβδοι καί 
οί παντάχόδεν τό φυ'λλον περι- 
βάλλοντες κρύσταλλοι.,

Σπανίως τά  ραβδία ή έλα- 
σμάτια ταΰτα εΤνε άπλδί καί 
ίσου πάχους άπό τοΰ, σημείου, 
έπόδεν προεκπέμπονται, μέχρι 
της'περιφερείας, άλλ’ ώς έπί 
τό πλέίστον φαίνονται διακλα- 

. . ,δούμενα εις ¿ξείας γωγίας καί
πολλαπλασιαζόμενα καδ’ ήλας τάς διευθύνσεις, εως οδ φδάσωσιν είς την έπιφά- 
νειαν Υοΰ σφαιρίου, οϊσάν πάντοτε σχεδόν ανώμαλον, καί αμέσως δ.ιακρινβ- 
μένην-.άπό’ Άγς περικύκλούσης αυτήν κρυσταλλώδους ή κονωρτώδους μάζης, 
ήτις πληροί το ύ ς. μ ίτα |ϊ των διαφόρων, σφάιρίων διακόνους χώρούς. 
Πολλάοιις. ,'ένβτή_περιβολξ τούτη,· φαίνονται - μεταλλικά καί υπό τό . μικρο
σκόπιο« ένεκα, της-άπολύτου άδιαφανείας των. σκοτεινά φαινόμενα λέπη, 
άφ’ ώ ν1 εκτείνονται άνά μέσον των έλασματίων προεκβολαί, ούτως ώςτε 
ταΰτα' φαίνονται· πέρικαλυπτόμενά ύπ.ό λεπτότατης καί μελαίνης τινός υλης. 
Αυτά τά ελασμάτια συνίστανται Ιξ  ¿ρυκτοΰ, χρώματος υδατώδους ή  κιτρι
νωπού, βυςκόλως διαλυόμενου.καί Ιντός,ζεόντων άκόμη καί πυκνών οξέων. 
Ή  επιφάνεια δμως' της,διαυγούς ταύτής δλης ουδέποτε εΐνε ομαλή,, άλλά 
τραχέία,..πορώδης .κφί.διεσηαμμένη, τά . δ’ .έλασμάτια πολλαχοΰ έγκαρσίως 
διεσπασμένα· είς όλα 2μως ταΰτα τά διάκενα, τάς όπάς καί τάς άνωμαλίας

ϊχ«μ· ι:

είςχωρεΤ ή σκοτεινή τής περιφερείας ύλη. Έ νεκα  λοιπόν της ίδιορρύδμου 
ταύτης κατατάξεως των στοιχείων έκαστου σφαιρίου αί εικόνες, άς κατά 
τήν διατομήν καί λεπτυνσιν αυτών άπολαμβάνομεν, εινε πάντοτε διάφοροι. 
Ούτω π. χ. έάν διατάμωμεν μόνον τήν περιφέρειαν, συναπόκοπώσι δέ 
μόνον αί τελευταΤαι αίχμαΐ των λεπτών άκρων τών έλασματίφν, &α ίδωμεν

W m m ^

πρό ημών μικρούς μόνον καί γωνιώδεις χώρους, έάν δε διατάμωμεν σφαι- 
ρίον τι έγκαρσίως εγγύς τοΰ σημείου της ακτινοβολήσεως, βλέπομεν μεγα- 
λείτέρα καί κρυσταλλοειδή σχήματα. Έ ά ν  δέ ή διατομή συμπεση μετά 
τής έπιφανέιας τής ακτινοβολίας, τότε φαίνεται τό δλον οΤον. δεικνύει ή 
παρατι&εμένη είκών τοΰ νοιιϊΙΙέ (Σχήμ. 2).

Ή  λεπτότης δμως καί ι" διά φλοιού περιβολή τών έλασματίων προ-
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καλεΐ καί αλλα φαινόμενα. ’Επειδή δεν εΤνε δυνατόν νά χατασκευασ&ώσι 
τά φύλλα τόσον λεπτά, ώ<τε νά περιλαμβάνωαιν !ν μόνον ατρώμα Ραβδίων, 
δια τούτο τά κάτωθεν κείμενα παράγουαι σκιά? καί σκοτεινά? λωρίδα?, 
αιτινε? τόσον μάλλον δόνανται νά έκληφΰώσιν <5? όχετοί, κενοί χοίροι καί 
πόροι εντο? των ραβδίων ευρισκόμενοι, καί»’ όσον καί ό φακό? του 
μικροσκοπίου δεικνύει εύκρινω? μίαν μόνον οριζόντιον επιφάνειαν. Έ πειτα  
έκαστον ακιδωτόν ή  γωνιώδε? καί διαφανέ? σώμα, ΰπο σκοτεινού φλοιού 
περιβαλλόμενον, φαίνεται ΰπό τό μικροσκόπιον κυκλοτερε?, διότι αί υπό 
τού φλοιού παραγόμεναι σκιαί βαθμηδόν Ιςασύενουσι καί αφανίζονται 
πρό? το μέσ ον ουτω τό δωδεκάεδρον φαίνεται ώ? σφαίρα, τό εξάπλευρον 
πρίσμα ώ? κύλινδρος. Εί? τον άγύμναστον φυσαλί? τι? άέρο? φαίνεται 
υπο τό μικροσκόπιον ενεκα τη? διαφόρου όλάσεω? του φωτό? καί κατά 
τά? διαφόρου? δέσει? του φακού ότι μεν ώ? κυκλική γραμμή', ότι δέ ώ? 
παχυ? τι? και οπήν εν τω μέσω φέρων δακτύλιο? καί άλλοτε ώ? στερεό? 
μαργαρίτη?. Μεταξύ, τών χόνδρων τούτων δμω? πάντοτε εις όλου? τού?

μετεωρολίδου? εό- 
ρίσκονται πολλα
πλά!1 όμάδε? γω
νιωδών καί ωραίων 
κρυστάλλων, οίτι- 
νε? έν τούτοι? πάν
τοτε εΤνε διερρω- 
γότε?, συντεδλα- 
σμένοι καί κεχα- 
ραδρωμένοι.’Επει- 
δή δέ χαρακτηρί- 
ζουσιτούςκρυστάλ- 
λου? τούτου? ώ? 
σπανιωτάτου?, πα- 
ραδέτομεν ένταυδα 
δύο εικόνα? αυτών, 
ών ή μεν πρώτη

(Σχ. 3) παριστάνει πολλού? συνηνωμένου? επί το αύτό, ή  δέ (Σχ. 4) ενα 
μόνον έξ εκείνων, οΐτινε? μετά των μετεωρολίδων κατέπεσαν τώ  1866 εν 
Ούγγαρία.

Έπισκοπούντε? τόν διάφορον τούτον σχηματισμόν τών άερολίδων, 
δέν δυναμεδα ν’ άμφιβάλλωμεν, ότι ό τρόπο? τη? μορφώσει.»? αυτών δέν 

εινε ει? καί μόνο?. Διότι όπω? σίδηροί τινε? όγκοι 
συνετάκησαν εΙ? ρευστήν λάβαν, ούτω καί άλλοι με- 
τωρΐται σίδηροι, λίαν όμοιάζοντε? το~? όγκοι? τού
τοι?, δυνατόν νά έαχηματίσδησαν κατά τόν αυτόν 
τρόπον- Ιξ άλλου όμω? πολλοί κρυσταλλώδει? άερό- 
λιδοι, περιεχοντε? έξαιρέτω? τά αύτά όρυκτά, ά καί 
πολλαί λάβαι, φαίνεται μάλλον ότι διεκρίδησαν έξ 
εμπύρων ρευστών μιγμάτων, καδ’ όσον εί? πολλού? 
εξ αυτών διά τού μικροσκοπίου παρετηρήδησαν 
πράγματι τεμάχια, τό πρότερον εν ρευστή καταστά- 
σει διατελέσαντα.

Τ ’ ανωτέρω λαμπρώ? άπεδείχδησαν διά τών 
πειραμάτων το~ D aubree, 8?τι? συντη'ξα? διάφορα 
όρυκτά μετά μεταλλικοί» σιδήρου παρήγαγεν ουσία?, 
αιτινε? έν μέρει μέν ή  σαν όμοιαι πρό? τόν μετεω

ρίτην σίδηρον, έν μέρει δέ ήσαν όλω? άδιάκριτοι άπό τών κρυσταλλωδών 
μερών τών άερολίδων. Τ ά  σχήματα του Βειδμανστέττεν, ά έπ’ έσχατων 
έδεώρησαν ώ? φυτά, έδείχδησαν καί εί? τά? τοιαύτα? τεχνητώ? παραχδεί
σα? μάζα?, ί  δέ Κα'ρολο? V ogt υπέβαλε πρό τινο? ττ( Άκαδημίφ τών Πα-

ρισίων πραγματείαν τινά, 
έν ή  άποδεικνυ'ει ότι τά 
τεχνητά κατασκευάσματα 
του D aubree ουδόλως δύ- 
ναταί τι? νά διακρίνη άπό 
τών φυσικών κρυστάλλων 
τών μετεωριτών τή? Κνυ- 

ι αχινύα? καί τών άλλων 
άερολίδων. Έ ν  τοΤς έξ 

Σ/.ημ· 5. άερολίδων τη? Κνυαχινύα?
παρασκευάσμασιν οίσωροί 

τών κρυστάλλων, ών ειίκόλω? δύναταί τι? νά παρατηρήση τά? γωνία?, τήν 
διπλήν τών άκτίνων δλϊσιν κτλ. άποτελουσι πλέον του ένό? τρίτου τή? όλη? 
μάζη?. Έ ν  τούτοι? άχρι τοίίδε έναπελείπετο μόνον ή πειραματική έξήγησι? 
της ιδιορρύθμου διατάξεω? τών στοιχείων έν to~? σφαιριδίοι? τών συνήδων 
άερολίδων ή  χονδριτών. Ό  D au b ree  εΤχεν. έξενέγκει τήν γνώμην, ότι τά

Σχημ- !

Σχημ. Λ.

σφαιρίδια ταύτα έσχηματίσδησαν τή  έπενεργεία συστολή? έν τή ατμόσφαιρα, 
έν ή  κατεκυλινδουντο, όπω? καί οι έσωτερικώ? ραβδωτοί κόκκοι τη? χα· 
λαζη?. Ο Στανίσλαο? M eunier ενεκολπώδη τήν ιδέαν ταύτην, καί εν τινι 
πεπυρακτωμένω σωλήνι εΐ?ήγαγεν εί? αεριώδη κατάστασιν όλα τά χη
μικά στοιχεία, τά άπαιτούμενα πρό? σχηματισμόν του ένστατιτου, όρυκτοΰ 
έξ ου κυρίως άποτελουνται τά έλασμάτια. Κατά τό πεί
ραμα τούτο έσχηματίσδη επί τών παρειών του σωλτώος -¡¡, 
λευκόν καδίζημα, ελαφρότατον καί άβρόν καί έχον καδ’ 
ολοκληρίαν τήν όψιν πάχνη?. Κατόπιν καί δ έν τω  Π α
νεπιστήμιο» τή? Γενεύης καδηγ. Grabe, 6 γνωστό? έφευ- 
ρετής του τεχνητού χρώματος τού έρυδροδάνου, έπανέλαβε 
τό πείραμα, καί τό αποτέλεσμα αύτου ήν οΤον παρίστα- 
ται εν τάϊς δύο παρατεδειμέναι? είκόσιν (Σχ. δ  καί 6), έν 
ω εν τα~? δύο έπομέναι? (Σχ. 7 καί 8) παρίστανται έλα
σμάτια έξ άερολίδων τη? Κνυαχινύα?, άφαιρεδέντα διά 
της χρήσεω? ισχυρών οξέων εν μέρος τού φλοιού αυτών.
Έξαιρουμένου τού σκοτεινού τούτου φλοιού, τού περικα- 
λύπτοντος εν το~? μετεωρολίδοις τά έλασμάτια, οί κρύ
σταλλο ουτοι οί σχηματισδέντε? έν άτμοσφαίρα, περιε- 
χούστι λίαν δερμού? ύδατώδεις ατμούς, όμοιάζουσι τόσον 
πρό? τούς τών σφαιριδίων έν τοΤς μετεωρίται?, όσον καί 
τά ώά πρό? άλληλα.

Ούδεμία αμφιβολία δύναται νά ύπάρχη πλέον, ότι 
οί όροι, όφ’ où? σχηματίζεται ή τεχνητή αυτη πάχνη, 
πρέπει νά ήνε όμοιοι πρό? εκείνους, ύφ’ où? έσχηματί
σδησαν οι συνήδεις χονδρΤται.

’Εάν εκ τών παρατηρήσεων τούτων, τών μικροσκο- 
πικών ευρημάτων καί τών άλλων έξαγομένων της πειρα
ματική? έρεύνης δελήσωμεν έν γένει νά Ιξηγτσωμεν 
τόν σχηματισμόν τών μετεωριτών, δά κατέλδωμεν εί? τό συμπέρασμα, 
ότι αί μάζαι τού σιδήρου εΤνε τεμάχια ουρανίων σωμάτων, αιτινε? άμέ-· 
σως άπεσπάσδησαν καί έξεσφενδονίσδησαν, καί ότι τά στοιχεία τών συν
ήδων μετεωρολίδων, τών χονδριτών, περιεστροβιλίσδησαν έν λίαν δερμή 
ατμόσφαιρα καί συνεκολλήδησαν έν αιίτή. Ουτω δέ δυνάμεδα νά παρα- 
δεχδώμεν, ότι τά σώματα τούτα έπΐ πολύν χρόνον περιεπλανήδησαν έν 
τώ  σύμπαντι, εως δτου επί τέλους περιεπεσαν εις τήν σφαϊραν τής Ιλ- 
ξεως τού ήμετέρου πλανήτου καί καταπίπτοντες έπ ί τής έπιφανείας του 
ύπέστησαν έν τή άτμοσφαίρα έπιπόλαιόν τινα τήξιν, εί? ήν όφείλεται ή 
επίσκληρος λεπίς, ήν έχουσιν άπαντε? οί ακέραιοι μετεωρΤται.

’Αν δέ καί πλεΤσται όσαι λεπτομέρειαι ήσαν άνεξήγητοι, καί αί δεω- 
ρηηκαί γνώμαι περί τη? άρχή? τών μετεωριτών, τής σχέσεως αυτών πρό? 
τά διάφορα σώματα τού ούρανοΰ καί ιδία πρός τήν γήν καί περί τών σχη
ματισμών αυτών πολλάκις άντέφασκον πρό? άλλήλα?, έν τούτοι? ήδύναντο 
όπωςδήποτε ν’ άρκεσδώσιν εί? τά μέχρι τούδε κερδηδέντα άποτελέσματα 
καί ν’ άναμείνωσιν, έως ότου δι’ έμβριδεστέρων χημικών, όρυκτολογικών 
καί μικροσκοπικών ερευνών καί διά τής μείζονο? έξαπλώ- 
σεως τή? πειραματικής έρεύνη? έν τή  γεωλογία καί όρυ- 
κτολογία λυδώσι καί τά λοιπά σκοτεινά καί περίπλοκα ζη
τήματα.

Αΐφνης όμως άπροςδόκητο? άστραπή διετάραξε τήν 
ησυχίαν τού έπιστημονικοΰ κόσμου καί 
έπεισεν αυτόν, ότι μέχρι τής στιγμής 
ταύτης έκάδευδε βαδέως ή έπλανατο 
εν ζοφερά σκοτία. Ουτω τουλάχιστον 
δύναταί τις νά χαρακτηρίση τήν έπε- 
νέργειαν τής καινής διδασκαλίας περί 
τών άερολίδων.

Ευφυής τι? γάλλος συγγραφεύ? 
ισχυρίζετό ποτε, οτι ή δημοσιογρα
φική ίκανότης τού P roudhon ήδύνατο νά παραβληδή πρό? τήν διαγωγήν 
άνδρώπου, όςτις έν πλήρει νυκτΐ πυροβολέι καδ’ όδόν καί έπειτα, όταν οί 
κάτοικοι έντρομοι έγερδώσι τής κλίνη? καί άνοίξαντες τά παράδυρα έρωτή- 
σωσι ,,τί συμβαίνει;“ ρίπτει κατά κεφαλής αύτών τερατολογήματά τινα 
καί εξαφανίζεται αύδωρεί εί? τήν πλησιεστάτην της οδού γωνίαν. —  ,,Μπούμ! 
Ή  ιδιοκτησία εΤνε κλοπή! ΠολΤται, ή ευημερία σας έξαρτάται έκ τή? πα
ραδοχή? του αξιώματος τούτου- όςτις δέν παραδέχεται τούτο είνε προδό
τη? τής Πατρίδο?!“

Ούτως έχαρακτήρισεν ό έν Γενεύη διάσημος καδηγητής Κάρολος Vogt 
την νεαν περί μετεωριτών δεωρίαν καί έν τινι σπουδαία αυτού διατριβή 
δριμΰ? άντεπεξήλδε κατά τού Ό δω νος H abn καί τού Έρνέστου Κάππ, οί 
όποΤοι έδεώρησαν τους άερολίδους ώς πίλημά τι ζώων, ιδιαίτερον κόσμον, 
ίστόν, οδ οί βρόχοι ήσαν έμψυχα όντα! Ό  μετεωρίτη? σίδηρο? κατ’ αύτούς
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δέν εΤνε άλλο ή  συμπίλημά τι μονοκυτταρωδών φυτών, ό δέ μή πιστεύων 
εί? τούτο έπίεσε μέν, ώς ό D aubree, έτηξε, ανέλυσε καί ύπελόγισεν, άλλα
5’Εν   ειδεν. Έ ν  τώ συγγράμματι αύτού, τφ  δημοσιευδέντι τώ  1880 ύπέ
τόν τίτλον ,,οί Μετεωρίται {Χονόρΐτα,ι)“, ό D r. Hahn λέγει, ότι αί μέχρι 
τούδε γενόμεναι έρευναι, εξαιρούμενων τών τού Γκύμπελ, Ινεκα τής άνακρι- 
βείας περί τήν παρατήρησιν καί τής έπί άπλών καί κενών ύποδεσεων στη- 
ριζομένης έσφαλμένης έξηγήσεως ούδόλως δύνανται νά δεωρηδώσιν ώς επι
στημονική έξακρίβωσις.

Άπό τής έποχής ταύτης ήρξατο ή διαμάχη αύτού καί τού όμοφρο- 
νούντος αύτώ Έρνέστου Κάππ κατά τών άντιδοξούντων και προ πάντων 
κατά τού Καρόλου V ogt, έπί τή  βάσει τών έρευνών τού όποιου έγράφη- 
σαν τ’ άνωτέρω ολίγα περί τού σχηματισμού τών μετεωριτών. Εν τού
τοι? μή όντε? τό παράπαν προκατειλημμένοι υπέρ τή? μιάς ή τη? άλλης 
δεωρίας δέλομεν έκδέσει έν το~? έξης διά βραχέων τά? παρατηρήσεις του 
H abn, αιτινε? έγένοντο, ώς καί αί τού ζωολο'γου τή? Γενεύης, επι μετεω
ρολίδων τή? Κνυαχινύα?. {¡π ετα ί τό  τέλος).

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ
υπό

I .  Τ Ο ΪΡ Γ Ε Ν ΙΕ * .
(συνέχεια!.

X I
Ούτως έκαδη'μεδα έπί έν τέταρτον τής ώρας σιωπηλοί 

απέναντι άλλήλων. Ε χ ε  στρέψει τό βλέμμα τοι» αλλαχού, 
άλλ’ εγώ τόν παρετήρουν καί εΐδον δτι ή κόμη του υπέρ 
τό μέτωπον Ιβοστρυχουτο κατά παράδοξον τρόπον, δπερ 
κατά τόν ισχυρισμόν στρατιωτικού τίνος Ιατρού, είς οδ τάς 
χέΐρας άπέδανον άναρίδμητοι τραυματίαι, μάς δίδει νά έν- 
νοήσωμεν, δτι ό έγκέφαλος εΤνε δερμός καί ξηρός...........

Καί πάλιν μοι έπήλδεν ή Ιδέα, δτι πράγματι έπί τού 
άνδρώπου τούτου πολλάς πληγάς δά  κατήνεγκεν ή χειρ της 
ειμαρμένης, καί δτι οί συνάδελφοί του οΰχί αδίκως τόν απε- 
κάλουν ,,άνδρωπον τού πεπρωμένου“. Καί έν τουτοις έσω- 
τερικώς τόν κατεδίκαζον.

— Ευτελούς οίκογενείας! διενοουμην, ελα τώρα καί συ, 
αριστοκράτη!

— νΙσως με καταδικάζης, 'Ρίεδελ! ήρχισεν αίφνης ό
Τεγλέφ, ώςανεί είχε μαντεύσει τάς ιδέας μ ο υ ..................Κ
έμένα σφίγγεται πολύ ή καρδιά μου, αλλά τί νά κάμω;

Έσττριξε ττν  σιαγόνα έπί τής χειρός καί ήρχισε νά 
τρώγη τούς πλατείς όνυχας των βραχέων, έρυδρών καί πα- 
χέων δακτύλων του.

— Κατά την ιδέαν μου, Ή λία , πρέπει πρώτον νά βε- 
βαιωδής, άν ή προαίσδησίς σου εΐνε άληδής . . . νΙσως ή 
έρωμένη σου ηνε υγιής καί φαιδρά.

(Πρέπει άρά γε νά τω εΐπω τήν πάσαν άλήδειαν δσον 
αφορά τόν κρότον; έσκέφδην αίφνιδίως. . . .  οχι, — αργοτερον.)

  Ουδέ μίαν φοράν μοι ίγραψεν άφ’ δτου εύρισκόμεδα
έδώ,'παρετηρησε.

— Αυτό δέν σημαίνει τίποτε, Ήλία.
Ά λλ’ αυτός εκαμεν. αρνητικήν χειρονομίαν καί είπεν;
 ’Ό χι, δέν εύρίσκεται πλέον μεταξύ τών ζώντων, μέ

προςεκάλεσεν . . . .  Αίφνης εστρεψε τό πρόςωπον προς τό 
παράδυρον.

— Νά πάλιν χτυπά κάποιος.
Άκουσίως έμειδίασα.
— Ό χ ι, μέ συγχωρεΤς, Ήλία- αυτήν τήν φοράν εΐνε τά 

νεΰρά σου. Βλέπεις αρχίζει νά φέγγη. Μετά δέκα λεπτά 
ανατέλλει ό ήλιος , . . . εΐνε σχεδόν ή τέταρτη  ώρα τής 
πρωίας, καί τήν ημέραν δέν παρουσιάζονται τά  φάσματα.

Ό  Τεγλέφ έρριψεν έπ’ έμου ζοφερόν βλέμμα, έψιδυρισε 
•διά τών δδόντων „καλήν νύκτα“, κατεκλίδη έπί τού δρανίου 
καί μοι έστρεψε τά  νώτα.

Κατεκλίδην καί έγώ επίσης, καί ώς ένδυμούμαι, πριν η’ 
άποκοιμηδώ έσκεπτόμην περί τού πράγματος . . . .  Ό λ ο ι 
οδτοι οί ύπαινιγμ-οί σου Τεγλέφ δέν έσήμαινον άλλο ή δτι

..............αυτοκτονώ! Τί αηδία! Πρός τί πρώτον ' τοιαϋται
πομπώδεις φράσεις! 'Ο  ίδιος άρνεΐτάι νά την νυμφέυδή . . . .  
τήν άφήκε ’ςτά κρύα τού λουτρού, καί νά σου τωρα δέλει 
ν’ αύτοχειριασδή! Δέν υπάρχει άληδώς μεγάλειτέρα. βλα
κεία! Αυτός δέν ’μπορεί πλέον νά'ζήση'χωρίς μελοδραμα
τικήν ζάλην!

Μέ τάς Ιδέας ταύτας έβυδίσδην είς βαδύν ύπνον,'.καί 
δτε ήνοιξα πάλιν τούς οφδαλμούς, ό ήλιος είχε διατρέξει 
μέγα μέρος τής τροχιάς του,, άλλ’ ό Τεγλέφ δέν υπήρχε 
πλέον έντός τής καλύβης...........

Ό  υπηρέτης του μοι είπεν δτι άπηλδεν είς την πόλιν.

ΧΠ.

Κατετρυχόμην υπό καματηράς ανίας δλην τήν ημέραν. 
Ό  Τεγλέφ δέν έπέστρεψεν ούτε τό γεύμα, ούτε το εσπέρας, 
δέν ήδελον δέ καί ν’ αναμένω μακρότερον τόν αδελφόν μου. 
Ό τ ε  έπήλδεν ή νύξ, έξηπλώθ-η πάλιν πυκντ ομίχλη, έτι 
πυκνοτέρα τής χδεσινής. Κατεκλίδην αρκετά ενωρίς.

Κρότος τις υπό τό παράδυρον μ’ έξύπνησε..
Ή μην έκπληκτος.
Ό  κρότος έπανελήφδη, αλλά τόσον φυσικός, τόσον ευ

κρινής, ώςτε δέν τ’δυνάμην πλέον ν’ αμφιβαλλω περί τής 
πραγματικότητος. Ήγέρδην, ήνοιξα το παραδυρον καί εΐδον 
τον Τεγλέφ. 'Ιστατο ακίνητος, εντελώς είς τόν μανδύαν 
του περιτετυλιγμένος καί έχων συμπεπιεσμένον είς.τό μέτω- 
πον τόν πΓ/.όν του.

— Ή λία! ανέκραξα, έσυ είσαι; Δέν σ’ έπερίμενα πλέον. 
Έ λ α  μέσα· ή μήπως ήνε ή δύρα κλειστή;

Ό  Τεγλέφ έσεισεν αρνητικούς τήν κεφαλήν.
— Λεν δέλω νά κοιμηδώ άπό τώρα, είπεν ύποκώφως, 

ήδελ.α μόνον νά σε παρακαλ.έσω νά δώσης αυριον τήν έπι- 
στολήν ταύτην είς τόν διοικητήν τής πυροβολαρχίας.

Καί μοι ένεχείρισε μέγαν καί διά πέντε σφραγίδων 
έσφραγισμένον φάκελλον. Έ ξ  απορίας δέν εΐξευρον τι νά 
είπω,' έν τούτοις έλαβον τόν φάκελλον μηχανικώς. ’Αμέσως 
ό Τεγλέφ άπεσύρδη είς τό μέσον τ τ ς  όδού.

— >'τάσου, στάσου λοιπόν! άνεφώνησα . . . .  πού;.ώρα 
καλή; Μήπως ήλδες διά νά φύγης πάλιν αμέσως; Καί τί 
γράμμα είνε αύτό; '

— Δέν είνε τίποτε- μοί υπόσχεσαι νά τό παραδώσης 
είς τήν διευδυνσίν του; ύπέλαβεν ό Τεγλεφ και απεμακρυνδη.

Εΐχεν ήμιαφανισδτ ήδη έντός τής όμίχλης.
— Μοί τό υπόσχεσαι!
— Τό υπόσχομαι. . . άλλά πρώτα . . . .
Ό  Τεγλέφ απεμακρΰνοτο όλονέν . . . , καί ήδη Ιφαίνετο

μόνον ώς τις έπιμήκης μελανή κηλίς.
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— 'Γγίαινε! ήχησεν είς τα-ώτά μου η φωνήτου, ύγίαινε 
καί ένθυμοΰ ένίοτε τον φίλον σου . . . καί μή λησμονάς τόν 
Συμεών . . . .

Καί τ  κηλίς ήδη έξηφανίσθη.
Αυτό πλέον δεν ηδυνάμην νά τό υποφέρω.
— νΕλα και σύ μέ τά  μεγάλα σου λόγια! έσκέφθην, 

αιωνίως, θέλεις νά κάμης έντύπωσιν! Έ ν  τούτοις αμέσως 
ηρχισα νά στενοχωρούμαι . . . .  ακούσιος φόβος μου συν- 
έσφιγγε τό στήθος. Έφόρεσα τον μανδύαν μου καί έτρεξα έξω.

ΧΙΠ.

Άλλα χου νά διευθυνθώ; Ή  ομίχλη με περιέβαλλε 
πανταχόθεν. Είς άπόστασιν πέντε εως εξ βημάτων ήδυνατό 
τις  νά διακρίνη ολίγον, άλλά περαιτέρω συνεπυκνουτο αυτη 
ως μαλακόν λευκόν τείχος. ’Ετράπην πρός τά  δεξιά και 
ήκολοϋθησα τλν πρός τό χωρίον άγουσαν οδόν, τό όποιον 
έτελείωνεν εδώ- ή οίκία ημών ήτον ή προτελευταία.

Έκεΐθεν έξετείνετο έρημος αγρός, έφ’ οδ τηδε κάκεΐσε 
ευρίσκοντο μικροί θάμνοι. ’Οπισθεν αυτού και είς άπόστα- 

• σιν πέντε λεπτών της ώρας από του χωρίου εύρίσκετο μι
κρόν δάσος, δι’ ου διήρχετο ό αυτός ρύαξ, δςτις έρρεε πέριξ 
του χωρίου. 'Ο λα τά  μέρη ταυτα μοί ήσαν γνωστά, διότι 
συχνάκις τά  εΐχον ίδεί την ημέραν, άλλά τώρα ουδεν τδυ- 
νάμην νά διακρίνω, καί μόνον εκ τη ς  μχγαλειτέρας πυκνό- 
τητος καί λευκότητος της ομίχλης, ηδυνάμην νά μαντεύσω, 
που έβυθίζετο τό έδαφος καί έκειτο ό ρυαξ. Ή  σελήνη 
έφαίνετο είς τον ουρανόν ώς ώχρά κηλίς, τό φως της όμως 
δεν είχε την δυναμιν, ώς καί την πρόηγουμένην νύκτα, νά 
διαπεράση το άτμώδες καί παχύ παραπέτασμα της όμίχλης.

Προυχώρησα είς τον αγρόν καί ήκροαζόμην άλλ’ ου- 
δαμόθεν ούδ’ ό έλάχιστος θόρυβος. Μόνον αί μπεκάτσαι 
έσυριζον άπό καιρού είς καιρόν.

— Τεγλέφ! έφώνησα, Ή λία  Τεγλέφ!
'Η  φωνή μου άπεσβέσθη περί έμέ άνευ ήχους, ώςανεί ή 

. όμίχλη τήν έκώλυε να είςδόση περαιτέρω.
• — Τεγλέφ! έπανέλαβον.

Ούδείς άπεκρίθη.
1 Προύχώρησα κατ’ ευθείαν. Δίς προςέκρουσα είς φραγ- 

•μόυς, άπαξ ¿κινδυνέυσα νά κρημνισθώ έντός τάφρου καί τέ
λος ;ολίγον έλειψε νά πέσω έπί ενός κατά γης έξηπλωμένου 
ίππου . . . .

— Τεγλέφ! Τεγλέφ!
Αίφνης ήκουσα όπισθέν μου καί είς όλίγην άπόστασιν 

ασθενή φωνήν.
— ’Εδώ είμαι . . . . τ ί θέλεις;
Αμέσως έστράφην όπίσω.
Προ έμσύ ίστάτο ό Τεγλέφ μέ κρεμαμένους βραχίονας 

καί άσκεπής. Τό πρόςωπόν του ήτον ώχρότατον, άλλ’ οί 
όφθαλμοί του ήσαν ζωηρότεροι καί μεγαλείτεροι τού συν
ήθους· . . . .  άνέπνεε βαθέως καί μετά δυςκολίας διά  των ημί
κλειστων χειλέων.

.— Δόξα σοι ό Θεός, άνεφώνησα αυακουφισθείς καί ήρ- 
πασα άμφοτέρας τάς χεΐράς του . . . .  Δόξα σοι ό Θεός! 
Είχον άπελπισθή πλέον νά σ’ ευρω . . . .  Άλλά δεν ’ντρέ- 
•πεσαι ετση νά με τρομάζης; Πώς σου κατέβηκεν αυτή ή 
Ιδέα, Ή λία;

— Τ ί θέλεις λοιπόν; έχανέλαβε.
— Θέλω . . . .  πρώτα θέλω να γυρίσης μαζή μου είς 

τό σπητι, καί έπειτα θέλω, όχι, απαιτώ νά μ’ έξηγήσης, 
ώς φίλον σου, τ ί σημαίνει αυτή ή διαγωγή σου καί η έπι-

στολη είς τόν διοικητήν! Μήπως σοΰ συνέβη τ ι απρόοπτον 
έν Γίετρουπόλει;

— Είς Πετρουπολιν ευρον ό,τι έπερίμενα, άπεκρίθη χω
ρίς ν.ά κινηθή έκ της θέσεώς του.

— Δηλαδή . . . .  θέλεις νά ’π ή ς . . . .  οτι εκείνη ή γνω
στή . . .  ή Μ αρία...........

Ηυτοκτόνησε, προςέθηκε ταχέως καί σαρκαστικώς· 
προχθές την έθαψαν. Δέν άφήκε δι’ έμέ ουδέ μίαν γραμ
μήν, ουδέ μίαν λέξιν. Έδηλητηριάσθη.

'Ο  Τεγλέφ είπε τους φρικτούς τούτους λόγους διά μιας 
καί χωρίς ακόμη νά κινηθή έκ τής θέσεώς του.

Συνέκρουσα τάς χεΤρας.
— Είνε δυνατόν! Τ ί δυςτυχία! Λοιπόν τό προαίσθημά 

σου έξεπληρώθη! — άλλ’ αυτό είνε φοβερόν!
νΗμην άλως διόλου τεταραγμένος καί ¿σιώπησα. 'Ο  

Τεγλέφ έσταόρωσεν τσόχως τας χεΤρας μετά θριαμβευτικού 
τίνος μορφασμού.

— Άλλά, ηρχισα πάλιν, διά τ ί στεκόμεθα έδώ; Πάμε 
’ςτό σπήτι.

— Μάλιστα, πάμε, είπεν ό Τεγλέφ, πώς όμως θά  βρούμε 
’ςτήν ομίχλη τόν δρόμο;

— Είς τ ά  παράθυρα της καλυβης μας υπάρχει φως, 
’μπορούμε νά όδηγηθώμεν άπό αυτό.

— Πήγαινε έμπρός, έγώ ακολουθώ.
Έστράφημεν πρός την οίκίαν. Έπορευόμεδ·α έπί πέντε 

λεπτά χωρίς νά ίδωμεν τό φώς, τό όποιον ήθελεν είσθαι 
οδηγός μας. Τέλος έφάνησαν προ ημών δυο έρυθραΤ κηλΐ- 
δες. Ό  Τεγλέφ μέ ήκολούθει μέ μεμετρημένα βήματα. 
Ή  μην πολύ ανυπόμονος νά φθάσω όσον τό δυνατόν ταχυ- 
τερον είς τήν οίκίαν, διά νά μάθω δλας τας λεπτομερείας 
του άτυχους ταξειδίου του. Άπορων δ ι’ όλα, όσα μοι είπε, 
καί καταληφθείς υπό μετανοίας καί δυςειδαίμονος φόβου τφ 
ώμολόγησα καθ’ οδόν, ότι έγώ ήμην ό αυτουργός του μυ
στηριώδους κρότου τής προηγηθείσης εσπέρας. Πόσον τρα
γικήν τροπήν είχε λάβει ή άστειότης αυτη! 'Ο  Τεγλέφ πα- 
ρετήρησε μόνον ότι περί τούτου δέν έπρόκειτο τώρα, ότι 
άλλο τ ι ώδήγησε την χέίρά μου, καί τούτο άποδεικνόει μό
νον, πόσον ολίγον τόν γνωρίζω. 'Η  φωνή του ήχει παρα- 
δόξως καί ύμοιομόρφως. ,Άλλά, προςέθηκε, θ ά  με μάθης. 
Είδον ότι χθές έμειδίας, δτε σοί ώμίλουν περί τής δυνά- 
μεως τής βουλτσεως. Θά με μάθης καί θά Ινθυμηθής τους 
λόγους μου.

Ή  πρώτη καλόβη τού χωρίου παρέστη προ ημών ώς
ζοφερόν φάσμα έντός τής όμίχλης, έπειτα άνέδυσεν ή δευ-
τέρα, τό οίκημα ημών, καί ό κυων μου ήρχισε νά ύλακτή, 
έπειδή φαίνεται ώσφράνθη τήν Ιγγύτητά μου.

Έκρουσα είς το παράθυρου.
— Συμεών! αί, Συμεών, άνοιξέ μας γλήγορα!
‘Ο Συμεών ήνοιξε καί έξήλθεν είς τόν ουδόν.
— ’Έλα, Ή λία, εΐπον καί έστράφην . . . .
Άλλ’ ουδέν ίχνος έφαίνετο άπό τόν Ήλίαν. Ό  Τεγλέφ 

είχεν έξαφανισθή ώςανεί είχεν τον καταπίει ή γή.
’Εμβρόντητος είςήλθον μόνος, είς τήν καλύβην.

XIV.

Τήν .πρώτην κατάπληξίν μου διεδέχθη οργή έναντίον 
του Τεγλέφ καί έμου αύτου.

— Ό  αφέντης σου είνε τρελλός! εΐπον αίφνης είς τόν 
Συμεών, άκούς, σωστός τρελλός! Πρώτα φεύγει εις τήν Πε- 
τροόπολιν, έπειτα έρχεται ’πίσω καί τρέχει έδώ κ’ εκεί ’ςτά
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χωράφια. Τόν ζητώ, τέλος τόν ευρίσκω, τόν φέρνω έως τήν 
πόρτα — καί νά σου τον πάλιν φεύγει! Σέ τέτοια νύχτα 
νά μένη έξω! δέν υπάρχει, μά τήν αλήθειαν, καλλίτερος και
ρός διά περίπατον!

— Άμά έγώ πάλιν, δια τ ί τόν άφησα νά γλυστρήση 
έτση άπό τά  χέρια μου μέσα! εΐπον όργΐλως κατ’ έμαυτόν.

*0 Συμεών με έβλεπε σιωπών ώςεί ήθελε νά μοι είπη 
τι, ήρκείτο όμως, όπως ήτο συνήθεια παρα τοίς τότε υπη- 
ρέταις, νά περιχατή μόνον έδώ κ’ Ικεί άσκόπως.

— Πότε άνεχώρησεν είς την πόλιν; ήρώτησα αυστηρώς·
— ’Στης εξ τό πρωί.
— Καί έφαίνετο λυπημένος, άφηρημένος;
Ό  Συμεών κατεβίβασε τούς όφθαλμοός.
— Τό αφεντικό μοι» είνε άλλοιώτικος άνθρωπος, ήρ- 

χισε, ’μπορεί κανείς νά τον καταλάβη; . . . .  'Ο ταν έφυγε 
γιά την πόλιν πήρε καί τήν καινούρια στολή του καί έκαμε 
καί φριζοϋρα.

— Τί; έκαμε φριζούρα;
— Μάλιστα, των μαλλιών του μαθές . . . .  έγώ ό ίδιος 

έζέστανα τό σίδερο.
Τη αλήθεια δέν άνέμενα τοιουτο τι.
— Γνωρίζεις κάποια δεσποσύνη; έξηκολσΰθησα, φίλην 

του αφεντικού σου, όνομαζομένην Μαρίαν;
— Καί πώς νά μή γνωρίζω γιά τήν Μαρίαν Ανυπόδη

του; ’Ωμορφο κορίτσι!
— Τήν έρωτεόθη ό κύριός σου, αυτήν τήν Μαρίαν . . . 

καί τά  λοιπά;
'Ο  Συμεών ¿στέναξε.
— Νά αυτό τό κορίτσι θά  τόν καταστρέψη, γιατί τήν 

αγαπά ’ςάν τρελλός καί νά τήν χάρη δέν ’μπορεί, καί νά μή 
τήν πάρη, — καί αυτό του είνε ανυπόφορο. Καί όλα αυτά γί
νονται, διότι έχει άδύνατο χαρακτήρα, άλήθεια,πολύτην αγαπά.

— Καί αυτή λοιπόν είνε — πολύ ωραία; η’ρώτησα πε
ριέργως.

'Ο  Συμεών έγινε σοβαρός.
— Τ ’ αφεντικά τό άρέζουνε Ιτση.
— Καί κατά τήν Ιδέαν σου πώς είνε;
— Γιά έναν ’ςάν κ’ έμένα — δέν ταιριάζει δλως διόλου.
— Καί δ ιά  τ ί λοιπόν;
— Είνε λιγνή πάρα πολυ.
—. Καί άν άπέθνησκε, πιστεύεις ότι ό Ή λίας ήθελε 

ζκσει άνευ αυτής;
'Ο  Συμεών ¿στέναξε πάλιν.
— Γιά αυτό τ ί ’μπορώ ’γώ νά ’χώ , γι’ αυτό ’μπορούν 

μόνον τ ’ αφεντικά νά κρίνουν . . . . .  αλήθεια άλλοιώτικος άν
θρωπος είνε ό άφεντικός μου.

Έ λαβον άνά χέϊρας τήν μεγάλην καί όγκώδη Ιπιστο-
λήν του Τεγλέφ καί περιέστρεφον αυτήν.............. Ευσυνει-
δήτως είχε παραθέσει όλους τους τίτλους του διοικητοΰ. 
’Επάνω είς τήν άριστεραν γωνίαν ήτο γεγραμμένη ή λέξις 
,,κατεπείγον“ μέ δυο γραμμάς υποκάτωθεν.

— Άκουσε, Συμεών, έχω φόβους διά τον .κύριόν σου. 
Νομίζω ότι έχει κακούς σκοπούς. Ή  ούτως ή άλλως πρέπει 
νά τόν ευρό»μεν.

— Πολύ καλά.
— Βέβαια έξω είνε τόση ομίχλη, ώςτε μόλις δύναταί 

τις νά ϊδη τόν δάκτυλόν του. Άδιάφορον όμως, άς δοκι- 
μάσωμεν. Ά ς θέσωμεν φώς είς τό παράθυρον, καί άς λά- 
βωμεν δυο φανούς μαζή μας.

— Πολύ καλά, Ιπανέλαβεν ό Συμεών.
Έτοποθέτησε τούς δύο φανούς καί έξήλθομεν πάλιν έξω.

XV.
Είνε αδύνατον νά διηγηθώ ποσάκις άπεπλανήθημεν, 

ποσάκις άπώλεσεν ό είς τόν άλλον! 01 φανοί είς ούδέν 
ώφέλουν, ήτον αδύνατον να διαφωτίσωσι τήν λευκήν, καί σχε
δόν φωτεινήν ομίχλην, ήτις μάς περιεκόκλου. ’Επανειλημ- 
μένως άπωλέσαμεν άλλήλους, καίτοι άδιακόπως έφωνάζομεν: 
„Τεγλέφ, Ή λία  Τεγλέφ!“

Ή  ομίχλη τόσον μάς είχε συνταράξει, ώςτε ώς έν όνείρω 
περιεπλανώμεθα τηδε κάκείσε. Μετ’ όλίγον έγείναμεν δλως 
διόλου βραγχνοί, διότι ή υγρασία είςέδυσε μέχρι του στη-, 
θους. Μεθ’ όλα ταύτα κατωρθώσαμεν χάρις είς τους έπί 
του παραθύρου τεθειμένους φανούς ν’ άνεύρωμεν πάλιν την 
καλύβην, άφ’ ού έματαιώθη καθ’ ολοκληρίαν ή κοινή αυτη 
αναζήτησις. Έίπειδή δέ ήμπόδιζε μόνον ό είς τόν άλλον, 
άπεφασίσαμεν νά έξέλθωμεν είς άναζήτησιν, έκαστος έγκα- 
ταλελειμμένος είς τάς ιδίας δυνάμεις. 'Ο  Συμεών έτράπη . 
πρός άριστεράν, έγώ δέ πρός δεξιάν καί μετά μικρόν δέν 
ηδυνάμην ν’ ακούσω τήν φωνήν του. Moi έφαίνετο ότι ή 
ομίχλη είχεν είςδυσει καί έντός τής κεφαλής μου καί διά 
τούτο έτρεχον τήδε κάκείσε άδιακόπως ώς παράφρων φωνών 
„Τεγλέφ, Τεγλέφ!“

— Έ δώ , άπεκρίδ·η αίφνης φωνή τις.
νΩ πόσον ήμην ευτυχής! Ταχέως ώρμησα πρός τό μέ

ρος, δθεν ήκουσα έρχομένην τήν φωνήν . . . .  ανθρώπινος 
μορφή άνέδυσε προ έμού άορίστως ώςπερ μελανόν σημεΐον 
. . . .  έδραμον πρός αυτήν . . . .  τέλος!

Αντί όμως του Τεγλέφ ευρον . άλλον τινά αξιωματικόν 
τής αότής πυροβολαρχίας ονομαζόμενου Δελεπνέφ.

— Σείς λοιπόν μοι άπεκρίθητε; ήρώτησα.
— Καί σείς μ’ ¿φωνάξατε; έρώτησε καί αυτός.
— νΟχι, έγώ έφώναξα Τεγλέφ.
— Τεγλέφ; Μόλις πρό ολίγου τον είδον. Τί χαμένη 

νύκτα! Χάνει κανείς καί τόν δρόμον τού ’σπητιού του!
^  Εΐδετε τόν Τεγλέφ; Καί πού διηυθόνετο;
— Πρός τά  έκεϊ νομίζω, καί μοι έδειξεν αόριστόν τινα 

διεύθυνσιν. Τώρα τίποτε δέν ’μπορεί τις νά ίδή, π. χ. ’ξεύ- 
ρετε πού κεΐται τό χωρίον; Μία μόνον έλπίς μάς μένει, — 
έάν όλακτήση κύων τις. Τ ί βλακώδης νύξ! Έπιτρέψατέ 
μοι ν’ άνάψω τό σιγάρρον μου . . . .  νομίζω ότι μέ τό σι- 
γάρρο θαόρω εύκολώτερα τόν δρόμον., .

Έ ξ  όσων παρετήρησα, ένόησα ότι ό άξιωματικος εύρί
σκετο είς λίαν φαίδραν διάθεσιν.

— Δέν σάς είπε τίποτε ό Τεγλέφ;
—■ Βέβαια! Έ γώ  του λέω·. Κάλή μέρα, συνάδελφε! 

καί αυτός μου αποκρίνεται: ‘Γγίαινε, συνάδελφε! . . . κάί διά 
τ ί  ύγίαινε; — βέβαια, ύγίαινε, μου άπεκρίθη, διότι άμέσως 
θα  καπνίσω τά  μυαλά μ ο υ  τ ί αστείος άνθρωπος!

'Η  αναπνοή μου διεκόπη.
— Πώς, σάς είπεν ότι θά  . . .  ·
— Ά ς  τον τόν χαμένο! είπεν ό αξιωματικός καί άπε- 

μακρύνθη. Μόλις εΐχον συνέλθει έκ τής ταραχής, είς ήν 
μ’ ένέβαλον οί λόγοι του αξιωματικού, καί ήκουσα ευκρι
νούς νά κράζηται τό όνομά μου. Άνεγνώρισα τήν φωνήν του 
Συμεών.

. Άπεκρίθην . . . .  καί αυτός μ’ ¿πλησίασε.
(ëntteu τό τέλος).
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Ε;

^πέθάνεν ο ευγενέστερο« επιζών τής Ε λλάδος φίλο«, 5 
άμισθος ήμών προστάτης, ό ένθουσιωδέστερος τη« ση
μαίας και τοίί Κανάρη μ α ί φάλτηί, ό μέγας τη« Γαλ· 
λίας ποιητή« Βίκτωρ Ούγώ. Καθ’ ήν στιγμήν γράφω 

τήν π ά ρ ο δ έ  μου ίπασα  ή  Γαλλία καί πα» 
λόγιος τής γης μας κάτοικος αισθάνεται το 
μέγεθος της άπωλείας.

"ίτως ουδέποτε δ  θάνατος άντιπροςώπου 
τών γραμμάτων κατίσχυσε τόσον πάση« περί 

ί\παν άλλον διατριβή«, δσον ί  αιφνίδια εκλειψις του φαει- 
ψ  νοτερού τών χρόνων ήμών άστέρο«, του μεγάλου τής Γαλ

λία« ποιητοΰ, του ενθουσιώδους καί εύγενους φιλέλληνος 
Βίκτωρο« Ούγώ. 'Ολόκληρον έθνος γονυπετεΐ νΰν άπαρα- 
μύθητον πρό τοΰ νεκρού γεροντος, ο στις από παίδων Ιπ ί 
εξήκοντα ήδη  ετη διά οπανίας ποιητική« δυνάμεω« ήρ* 
μήνευσε πασαν θλΐψιν ή  ευφροσύνην τη« ιδία« πατρίδος 

ή  κ α ί ίλη« τή« άνθρωπότητο«. Ιίάση« δ’ άποχρώσεω« δημοσιογραφικά 
φύλλα μεταδίδουσι λεπτομερεστάτα« είδήσει« περί τη« έφ’ ίλην ήδη ¿βδο
μάδα παρασκευαζόμενη« κηδεία«. Καί έν αυτή ττ Γερμανία, ήν ό μέγα< 
ποιητή« διά φοβερών άρών επίκραν« πρό δεκαπενταετία«, λησμονηθείς επ ί 
στιγμήν ό Γάλλο« λατρεύεται 6 σκηπτούχο« Ποιητή«.

'Γποθέτω ίτ ι  πλείστας κατά τά« ημέρας ταύτας άνέγνωσσς τοΰ πονη- 
του βιογραφία«, φοβούμενη δέ άσχοπον περιττολογίαν περιορίζομαι εις τήν 
άνακοίνωσιν ¿λίγων τννών περί του θανάτου αύτοΰ ειδήσεων, αιτινες άφθο- 
νοΰοιν Ιν πάση πάση« γη« έφημερίδι. Καί πρώτον ό εν Παρισίοις Σ ύ λ 
λ ο γ ο ς  τδ» ’ λοβίω ν προςεκάλεσε δ ιά  λαμπροΟ άρθρου του ’Ιουλίου Κλα- 
ρετή τού« Γάλλους πρό« εθνικόν έρανον ύπέρ μνημείου τοΰ Ούγώ. Έ ν  τή 

• Γερουσία άπεφασίσθη ίπ ω ς τό θρονίον, εφ’ οδ εκάθητο ό Ούγώ έν τή αι
θούση των Συναδριάσεων, μείνη πάντοτε κενόν έν τιμητική κ α ί περιθεάτιχ 
θέσει πρό« αίωνίαν άνάμνησιν. "Ολα τά χειρόγραφα των έργων, άτινα 
έδημοσιεύθησαν ώ ς καί τών ανεκδότων κληροδοτούνται δ ιά  τής διαθήκη« 
τοΰ ποιητοΰ τή  ’Εθνική βιβλιοθήκη τη« Γαλλία«. Εύρίσκοντα δέ ταΰτα 
εντός μεγάλου ερμαρίου έν τώ  κυιτώνι τοΰ ποιητοΰ, όςτις έφερε πάντοτε 
μεθ’ εαυτοΰ τήν κλείδα. Ό  μέγα« τών χρόνων ήμών Συγγραφεύ« καί φί
λος τοΰ ποιητοΰ Ρενάν εγραψεν μεταξύ άλλων Ιν  τή  έφημερίδι τών Συζη
τήσεων τά  εξής: Οί ιερείς δέν θά  παρακολουθήσωσι τήν κηδείαν τοΰ Ούγώ.
Αν ίμο)« Ιγώ ειχον δικαίωμα νά φέρω ρα'σον καί έπιτραχήλιον, άδιοίφορον 
διά ποιαν θρησκείαν, καί με προςεκάίουν νά ώ πω  τό  „τελευταίου χάϊρε“  
πρός τοιοΰτον αθάνατον, ήθελον ρίψει θυμίαμα εις τά« φλόγας καί προς- 
φωνήσει ώ« ίξ η ς ι „’Αδελφοί κ α ί άδελφαί, άποτείνατε πρό« τόν ουρανόν 
τά« θερμότατα« προςευχάς Σα«, ύπέρ τών άνδρών έκείνων, ών τό ούράνιον 
χάρισμα, δ ί  οδ μαντεύουσι τά« θεία« βουλά«, καθιστά περιττήν τήν εκ- 
φώνησιν κοινών ψαλμωδιών“. Ό  Αρσένιο« Ούσαί έν τή αυτή έφημερίδι 
εγραψεν: Ή  φωτοβόλο« ψυχή άπέπτη. Δέν ύπέστη τά« προςβολά«, άλλά 
τό φίλημα των ετών, καί διά τοΰτο ούχί τό γήρας, άλλά σύμπτωαίς τις 
εφόνευσεν αύτόν. Ανευ τη« συμπτώσεως ταύτης ήδύνατο νά ζήση πολλά 
άκόμη έτη δ ιά  τήν Ευρώπην, ή« ήτο δ  θαυμασμός, κ α ί δ ιά  τήν Γαλλίαν,
? ί  ήτο ή τιμή“,

Ό  Βίκτωρ Ούγώ πάντοτε ετηρησε τήν ιδέαν περί τη« ύπάρξεω« του 
Θεοΰ, άλλ’ ίσως άγνοή«, ότι ή  θρησκευτική αύτοΰ πεποίθησι« αυτη πολ- 
λάκις έγένετο αφορμή σκωμμάτων έκ μέρους των στενοτάτων φίλων του. 
Ούτως ημέραν τινά είςήλθεν εις τήν αίθουσαν του όλω< κατάβρογας ό 
άθεο« πράκτωρ τοΰ θεάτρου 8θθοβΙοβ«Γ άναφωνών ,,Εάν ύπήρχε Θεό«, 
ήθελεν 5ρά γε επιτρέψει νά βραχώ τόσον·,“ είς ταΰτα δ’ άπτ'ντηοεν δ 
Βίκτωρ Ούγώ άπαθώς ,,Ιάν όμως δέν ύπηρχε Θεό«, θά ευρισκες 2ρά γε 
κατόπιν εδώ  τόσον καλήν πυράν;“  \

Ό  ποιητή« συνείθιζε νά δέχηταιι μέν λίαν ευχαρίστως έπισκέψεκ, 
άλλά νά μή άποδίδη αύτάς ποτέ. *Οτιε λοιπόν μετά τό 1848 έπρόκειτο 
νά γίνή Ικλογή προέδρου της Δημοκρατία«, ήλθεν ημέραν τινά προς αύτόν 
έ  'Ιερώνυμος Ναπολέων καί τφ  εΤπεν —  ,,Ό  Ιξάδελφός μου Λουδοβίκο« 
σδ« έπεσκέφθη έσχάτω«, άλλά δέν σας εδρε κατ’ ο ίκον δέν θά  τόν άντε- 
πισκεφθήτε;“ —  „"Οχι· άλλως τε γνωρίζετε, ότι έγώ έν γένει ούδένα έπι- 
σκέπτομαι.“  Μετά τινα. καιρόν ό  Ούγώ μετιρκησε, κ α ί δτε αυτό« δ  ίδιο« 
ήσχολέΐτο περί τήν κατάταξιν τών έπίπλων έν τω νέω του οίκήματι, 
ήνοίχθη άίφνη« ή  θύρα καί έπεφάνη ό Λουδοβίκο« Ναπολέων, λέγων ,,Είς- 
ήλθον ένταΰθα δια τή« βία«“ · Πράγματι δε ί  ποιητή« είχε διατάξει τόν 
ύπηρέτην του είς ούδένα νά έπιτρέψη τάν εϊ«οδον, άλλ’ ό Ναπολέων κατ’

- ΕΣΠΕΡΙΑΣ.

ούδένα τρόπον ήθέλησε να  ύποχωρηση. Κ,ατήλθε λοιπόν δ Ούγώ τή« κλί- 
μακο«, έφ’ ή« άνελθών προςεπάθει ν’ άναρτήση έπί τοΰ τοίχου είκόνα τινά, 
καί έν $  στενό« τι« αύτοΰ φίλος, παρών, ήτοιμάζετο ν  άποσυρθή, — „Μεί
νατε, άνέκραξεν δ ποιητή«, δέν έχω μυστικά.“  "Επειδή δέ ούδέν κάθισμα 
ύπήρχεν, ήναγκάσθησαν νά καθήσωσιν έπί κιβωτίων.“ — Κύριε Βίκτορ 
Ούγώ, είπεν ό Βοναπάρτη«, ύμεΐ« είσθε καλό« πρό« εμέ, άλλ’ επειδή μ’ 
έσυκοφάντησαν, χρεωστώ νά σας δώσω έξηγήσει«.“ Καί τότε δ υποψή
φιος πρόεδροί συνήψε μετά τοΰ Ούγώ τόν διάλογον εκείνον, δν ουτος έδη- 
μοσίευσεν έν τή „'Ιστορία ενός εγκλήματος“. Διεβεβαίου δ’ Ιν αύτήί δ Να
πολέων περί των τίμιων του προθέσεων, ήρνΛτο πάν παράνομον σχέδιον, — 
αλλά τά πράγματα απέδειξαν αύτόν άργότερον ψεύστην, μακρά δέ έξορία 
έδίδαξε τόν Ούγώ νά μή δίδη πίστιν είς βοναπαρτικάς ύποσχε'σεις . . . .  
Οτε κατόπιν ή Αύτοκράτειρα Εύγενία άνεγίνωσκε τά „C hâtim ents“ , έρρι- 
ψεν οργίλως μακράν της τό βιβλίον καί ηρώτησε, ,,Τ ί λοιπόν έπράξαμεν 
κατά τούτου τοΰ Κυρίου Ούγώ;“ · Τήν ερώτησιν ταύτην μαθών εν τή έξ
ορία του ό Ούγώ, άπήντησί ,,Τ ί κατ’ Ιμοΰ έπραξαν; . . . Τήν 2»»· Δε
κεμβρίου“ .

Δραματικύς τις ποιητή« συνδιελέγετό ποτε εν βρυξελλαι« μετά τοΰ 
συγγραφέως της „Παναγίας τών Παρισίων“  περί τών άλλων έργων τοΰ τε
λευταίου, καί έχαρακτήρισεν ώς παρακεκινδυνευμένον τύλμημα, νά θέληση 
νά διαιώνιση έν τοί« ,,’Αθλίοι«“ του τήν περιβύητον εκείνην λέξιν τοΰ Καμ- 
βρών κατά τήν μάχην τοΰ Βατερλώ. ,,Ήδυνάμην νά πράξω τοΰτο, ύπέ- 
λαβεν δ Ούγώ, είς εργον, φέρον τόν τίτλον ,,οί Αθλιοι“, διότι άκόμη καί 
αύτη ή  λέξις αύτη εΤν« μία τών ο’κτρών καί άθλιων τής γαλλική« γλώσση«.“ 

’Αγαπά« τά λείρια; Κ αί τί« άρά γε δέν ήθελεν αγαπήσει αύτά, ΐταν 
εν πλήρει ακμή άπαστράπτουσιν καί τά εύώδη, λευκά f  ύποκύανα ανθύλ
λιά των ύψοΰσιν ύπέρ τόν χλοερόν τάπητα τών άγρών; Τό λείριον εΤνε έν 
τοΤ« κήποι« εΤ{ τών πρώτων στολισμών τοΰ έαρος καί έξασχεΛ εκτάκτως 
εύάρεστον έντύπωσιν έπί τών όφθαλμών καί τών οσφραντικών ημών όργά- 
νων. Δέν είνε άπορον άρα, άν πρό πάντων έν Γαλλία τό άνθο« τοΰτο 
ήνε λίαν προςφιλε«; διότι οί Γάλλοι — άρρενές τε καί θήλεκ — όπερτε- 
ροΰσιν, ώς οί ίδιοι ισχυρίζονται, όλων τών άλλων εθών Ιν τί) αισθήσει τοΰ 
χαρίεντος καί κομψοΰ. 'Ομοίως δέν πρέπει προςέτι νά θαυμάζη τι«, δτι 
σχεδόν ολοι οι πίλοι τών γαλλίδων κατά τήν εαρινήν Ιποχήν εΤνε κεκαλυμ- 
μόνοι δ ι’ άνθέων πασχαλιάς, τήν οποίαν συμβολικώς λέγουσι „πρώτον 
έρωτα“. Τον „πρώτον έρωτα“ συνοδεύει έπειτα πολλάκι« τό πολυγόνατον 
άνθος τοΰ Μαΐου, τά όποιον παρά τω  λαιγ έχει τήν σηιεασίαν τής Ε π ι
στροφή« τή« ευτυχία«“. Τ ό γνωρίζει? καί συ', φιλτάτη μου, δτι τά  άνθη 
καί οί δφθαλμοί, καίτοι άφωνοι, δύνανται νά Ικφράσωσι πανταχου ίδέας 
καί αισθήματα, επομένως δέν εΤνε άρά γε καλλίτερον, αν δ στολισμό« τών 
πίλων μα« έκτό« τη« κομψότητο« αύτοΰ εχη νόημά τι καί σημασίαν;

Γνωστόν Σοι εινε, ότι τά  χρώματα τών υφασμάτων διά γυναικίία 
Ινδύματα πάντοτε ύπηρξαν σπουδαΐον άντικείμενον, περί 2 συνεκρούσθησαν 
πολλαί γνώμαι καί αίσθητικαί Ιντυπώσει«. Έ ν  τ ΰ  π ιψ ό .τ ι π . χ. μέγας 
γίνεται λόγος περί τοΰ χρώματος crèm e, έν τούτοι« όφείλω συγχρόνως νά 
δμολογήσω, δτι άγνοώ όποΤόν τι crèm e δια τή« λέξεως ταύτης έννοεΤται. 
'Οπωςθήποτε καθ’ δλα τά φαινόμενα τό χρώμα τοΰτο θά έπισκιάσθη μετ’ 
¿λόγον διά τοΰ „fraise“  καί τοΰ „bleu  é lectrique“ ήτοι τοΓ χρώματος 
της φ φ ά ο νλα ς  καί τοΰ κυανοΰ τής αστραπής. Άλλά πόσον πεζά φαίνον
ται τά ονόματα ταΰτα απέναντι τών χαρακτηρισμών, οδ« Ιδιδον εις τά 
δ ιά  γυναικέϊα ενδύματα υφάσματα επ ί Λουδοβίκου τοΰ ΙΔλ Κ αί αύτό 
«κόμη τό ήπατόχρουν ,,ά έξω ργιΟ μ ίνο ς Β ίο μ α ρ χ  (B ism arck en  colère)“ 
δέν δυναται ν’ άντιπαραβληθή πρός τά  πρό δύο εκατονταετηρίδων χρώ
ματα. Κατά τόν δοκιμώτατον περί τούς συρμού« συγγραφέα κ. d ’Aubigné, 
κατά τάν έποχήν τοΰ Μολιέρου, τοΰ συρμού ήσαν χρώματα, φέροντα ¿νά
ματα ώ« τά έξης: ,,δ άποθνήσκων πίθηκο«“, ,,δ ’Ιούδα«“ , ,,δ άπωλεσθεί« 
χρόνο«“, ,,ή χήρα“, ,,δ γελών πίθηκο«“ , ,,ή χάρις“, ,,ό άσθενή« Ισπανό«“, 
,,τό θανάσιμον αμάρτημα“, ,,ή  πίνθοΰσ» φίλη“, ,,δ Ιξ  Ιρωτο« πασχών" 
κτλ. κτλ. Άτυχώ« δ εύφυής δ’ Ώ βινέ παρέλειψε νά περιγράψη ήμίν τά« 
διαφόρους άποχρώσεις αύτών, ώςτε |io.; έμειναν μόνον τά  παράξενα ταδτα 
όνόματα. Κατά τήν έποχήν έκείνην τά προϊόντα τοΰ συρμοΰ ήσαν ίσως 
τερατωδεστερα τών σημερινών, δ,τι δέ συνέβαινε μετά τών μεταξωτών καί 
Ιριούχων υφασμάτων καί τών χρωμάτων αυτών, τό αύτό έγίνετο καί ώς 
πρός τά απειράριθμα είδη τών τριχάπτων, διότι τότε ούχΐ μόνον αί κυρίαι 
είχον αύτών άνάγκην, άλλά.καί οί καθολικοί ίερεϊς κατά τάς διαφόρους 
ίεροτελεσιίας, ώςτε καί τό έξ αυτών κέρδος τών εμπορευόμενων δέν ήτο 
εύκαταφρδνητον.
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Πέντε δλόκληρα συρμικά υποδείγματα δύναμαι νά Σοι παραθέσω σή
μερον, άπαντα άντιπροςωπεύοντα τούς κομψωτέρους καί μάλλον διαδεδο
μένου« συρμού« τή« εποχή« ταύτης. Καί εν πρώτοι« ίδέ τήν εξ άριστε- 
ρών πρώτην είκόνα, άποθαύμασον τήν χάριν αύτη« καί· τήν εύπρέπειαν. 
'Ο  ιματισμός ούτο< συνίσταται έκ λεπτού, φαιοΰ έριούχου ύφάσματο«, έν 
ώ τό άμέσω« παρ’ αύτην ύπόδειγμα παρίστησιν ιματισμόν διά νεάνιδα« 
16—17 έτών. 'Η  έξ αριστερών τρίτη είκών Σοι δίδει έννοιαν ιματισμού, 
οΤος εΤνε συνήθη« κατά τάς εί« τήν πόλιν εξόδου«. Τό μεταξύ αύτη« καί 
τη« τελευταία« είκόνος ύπόδειγμα ένδυμασίας έκ M ohair είνε κατάλληλον 
διά νέας κόρα«, 14— 16 έτών ηλικίαν έχούσα«, ή δέ πέμπτη και τελευταία 
είκών παριστάνει καί αύτή ένδυμα διά τ ίν  πόλιν έξ άχυροχρόου Voile 
à  jo u r.

'Ω ς πρός τό σχήμα τών ιματισμών τοΰ περιπάτου καινοφανές και 
έπικρατέστατον είνε άδιαφιλονεικήτως πλέον τό τοΰ α γρ ο τ ικ ο ύ  λεγομένου 
έπανωφορίου. 'Η  ροπή τοΰ απλοϊκού καί πτυχώδου« τούτου ίματίου πρό« 
τό κρινολίνου γίνεται καθ’ έκάστην έπαισθητοτέρα, δύςκολον δ'ε μοί φαίνε
ται νά ίσχυρισθώ περί αύτοΰ, δτι είνε άπλή παροδική ιδιοτροπία της 
γυναικείας ματαιότητο«.

Κ αί ταΰτα μέν περί τοΰ ίδικοΰ μα« φύλου. Έ λθω μεν τώρα καί εί« 
τούς άνδρας, οί δποϊοι έπρεπε νά ηνε εις ήμΰς πρότυπον φρονιμάδας και 
δδηγοί εί« τόν πλήρη άκανθών τούτον βίον. “Av ερώτησης εμέ, θά  Σοι 
είπω ÔTt καί αύτοί έγιναν παρανάλωμα τής ματαιότητο«, καί περί τούτου 
εΤμαι καθ’ όλοκληρίαν πεπεισμένη, άφ’ ου καί αύτοί οί σχετικώς άπλού- 
στεροι καί άπεριττότεροι νέοι τή« Γερμανίας κατηντησαν αιχμάλωτοι πλέον 
νά σύρωνται όπισθεν τοΰ άρματος τοΰ γαλλικοΰ Συρμοΰ καί νά έπισύρωσι 
τήν περιφρόνησή/ καί τά« πικρά« επιπλήξεις τοΰ διαδόχου τοΰ γερμανικού 
θρόνου, δςτις, έχθρό« ών συστηματικό« παντός γαλατικού νεωτερισμού, 
έσχάτω« εν τινι εκθέσει τοΰ Βερολίνου πικρούς λόγους έξέφερε κατά τών 
άνδρικών συρμών, οίτινε? έν μέρει μέν προέρχονται κατ’ εύθεϊαν έκ Πα
ρισίων, εν μέρει δέ δημιουργοΰνται ύπό τής επιπολαιότηιος τοΰ ενταύθα 
άρρενος φύλου. Καί πράγματι άν οί νέοι, οί είςαγαγόντες εί« Γερμανίαν 
τόν έρυθρόν λαιμοδέτην, τά ανδρικά ψέλλια, τά  ριπίδια κτλ. ήκουον τούς 
δηκτικούς λόγου« του καί έβλεπον τήν περιφρόνησιν, μεθ’ ή« 6 εύγενής τώ 
όντι πρίγκηψ ώμίλει περί τοΰ πιθηκισμοΰ τούτου προς παν ο,τι έκ Γαλ
λίας κατάγεται, ουδέποτε θά  έτόλμων έπιδεικτιώντες νά παρουσιάζωνται 
έν άλλοκότω περιβολή εί« σεμνά« καί ανεπτυγμένα« συναναστροφά« έπί 
τή! σκοπώ, όπως δ ι αυτή« έπιβληθώσιν έν αύτα“«.

Έ ν  τινι τών προηγουμένων μου επιστολών, γράφουσά Σοι περί τής 
κομμώσεως τών προγόνων μας, έλεγον δτι κανών παρ’ αύτοϊς ήτο νά κεί- 
ρωσι τήν κόμην. ’Εξαιρέσεις τοΰ κανόνος τούτου βεβαίως ύπήρχον, ήδύνατο δέ 
ν’ άνεύρη τι« αυτά« μεταξύ τών κομψευομένων έκείνων νεανιών, οί όποιοι, 
μή διαφέροντε« κατά τοΰτο τών σημερινών, προςεπάθουν νά προςελκύσωσι 
τήν προςοχήν τών άλλων διά τή« ενδυμασίας καί τ?υ καλλωπισμού των, 
ώς παρ. χάριν μεταξύ άλλων καί περί τοΰ Άλκιβιάδου διηγούνται, δτι πε- 
ριεπάτει εις τούς δρόμου«, εχων τήν κόμην μακράν καί ε ίί πυκνού« πλο- 
κα'μους μέχρι τών ώμων καταπίπτουσαν. Έ κτος αύτοΰ καί πολλοί Φιλό
σοφοι προςεπάθουν 3Γ όμοία« κομμώσεως να διατηρήσωσι τήν άνάμνησιν 
εί« τού« παλαιού« έκείνου« καί άφελεστερους χρόνου«.

Μετ’ ίση« προςοχής καί φροντίδος έπεμελεϊτο δ άρχαϊος Έλλην καί 
τόν πώγωνά του. Τό κουρεΐον μετά τοΰ φλυάρου ιδιοκτήτου του ήτον ήδη 
κατά τήν αρχαιότητα ού .μόνον ό τόπο«, εν ω συνηθροίζοντο άπαντες, δσοι 
Ιπεκαλουντο τήν τέχνην τοΰ κουρέως, δπως καταστησωσι κομψήν τήν κό
μην καί τόν ποίγωνά των, ξυρισθώσι, καθαρίσωσι τού« όνυχας καί άπομα- 
κρύνωσιν άπό τοΰ δέρματός των διάφορα ειδεχθή έξοιδήματα καί έξαγά- 
γωσιν άπ’ αύτοΰ τά« περιττά« τρίχα«, άλλ’, ώς καί ό Πλούταρχος έν τινι 
χωρίιυ τών συγγραμμάτων του χαρακτηρίζει αύτό, τό κουρεΐον ήτο τό άνευ 
οίνου συμπόσιον, έν ώ έλέγοντο καί συνεζητοΰντο δλα τά  νέα της πόλεως 
καί τά πολιτικά πράγματα τοΰ καιρού εκείνου.

Άπό ττς  Ιποχ?« τού μεγάλου ’Αλεξάνδρου έπαυσεν ό συρμό« τοΰ νά 
φέρωσι πώγωνα βαθύν καί δασυ'ν, άν καί πολλαί πολιτεΐαι έπί πολύ άντέ- 
στησαν εί« τόν νεωτερισμόν τοΰτον. Ό  συρμό« ουτος έγεννήθη, καθ’ α 
διηγούνται, έκ τοΰ έξη« έπει«οδίου. Έ ν  τη παρά τά Αρβηλα μάχη εΐχον 
φονευθή πολλοί Μακεδόνε«, διότι οί Πέρσαι συλλαμβάνοντες αυτού« άπό 
τών μακρών πωγώνων έρριπτον κατά γης- τοΰτο ίδών .δ μέγας εκείνος 
ήρως τή« αρχαιότητα«, δ ’Αλέξανδρος, διέταξεν άμέσως διαρκούση« έτι τή« 
μάχης ν’ άποκοπώσιν οί πώγωνες όλων τών στρατιωτών του

Περί τή« αμοιβής, ί ν  0 Γκαΐτε άπέναντι τών έργων του έλαβεν 
παρά τοΰ έκδότου Κόττα, έπικρατοΰσιν δλως έσφαλμεναι γνώμαι. Διά 
τή« ,,’Εφημερίδος 1?« γηρμανική« βιβλιεμπόρια«“ μανθόνομεν, δτι αύτό« 
μέν ό Γκαΐτε έλαβε περί τά« 250,000 φράγκ. οί δέ κληρονόμοι του περί 
τά« 500,000 φράγκων, ήτοι έν συνόλω Ιν έκατομμύριον φράγκων περίπου. 
Ή  πλάνη, δτι ό μέγας ποιητή« δι’ άπαντα τά  έργα του έλαβεν έν συνόλω

μόνον περί τάς 500,000 φράγκ., προήλθεν έκ τ?ς άλληλογραφίας μεταξύ 
Σχιλλέρου καί Κόττα, ένθα εύρίσκεται Ιπισυνημμένος λογισμός τις κλειό
μενο« είς τό έτο« τής τελευτής τοΰ ποιητοΰ.

Έ ν  τώ  ζωολογικω κήπω τή« Δρέσδης συνελήφθη εσχάτως ύπηρέτη« 
καταστηματό« τίνος καί παρεδόθη είς τήν αστυνομίαν, διότι ερριψεν εί« 
τό στόμα τοΰ ρινόκερω κυτίον πλήρες φωςφορικών πυρείων. Τ ό ζφον 
κατέπιε τά πυρεία χωρίς νά αίσθανθή βλαβεράν τινα ένέργειαν, μόνον δ’ 
άμέσω« μετά τήν κατάποσιν εδειξεν άκόρεστον δίψαν.

Έ ν  έτει 1870 ύπήρχον έν ’Ιταλία 50 τράπεζαι τοΰ λαοΰ, άλλά μέχρι 
τέλους του 1883 ηύξήθησαν α ιτα ι εί« 250, έξ <5ν 80 ύπάρχουσιν έν ταΐ« 
νοτίαις έπαρχίαις. Ή  περιουσία των τραπεζών τούτων κατά τό 1870 
συνεποσοΰτο εί« 15 εκατομμύρια, ήδη δέ είς 63 έκατομμύρια, έν ώ τα 
κατατεθειμένα κεφάλαια άπο 63 άνήλθον εί< 261 “/3 έκατομ. φράγκων. 
Ε ίς τήν σύστασιν τοιούτων καί πρό« άμοιβαίαν ύποστήριξιν ώρισμένων 
τραπεζών λαμβάνουσι μέρος μικροί βιομήχανοι, μικρέμποροι καί μικροί 
κτηματίαι.

Περί τής άναπτύξεως τών σιδηροδρόμων τής γή ΐ άπό τοΰ 1879 
μέχρι τοΰ 1883 μανθάνομεν έκ τών νεωστί ύπύ του 'Γπουργείου τών δη
μοσίων έργων τής Γερμανίας έκδοθέντων άρχείων τά άκόλουθα. Τό μήκος 
τών σιδηροδρόμων τής ΰφηλίου άπό τοΰ τέλους τοΰ 1879 μέχρι τέλου« τοΰ 
1883 ηύξη’θη κατά 92,168 χιλιόμετρα, ήτοι έκτείνεται έκ συνόλφ έπί 
412,199 χιλιόμετρα. Έ κ  τούτων 182,913 άνήκουσιν είς τήν Ευρώπην, 
224,454 εί« τήν Αμερικήν, 18,632 εί« τήν Άσίαν, 5,666 ε ί; τήν Αφρικήν 
καί 10,534 εί« τήν Αύστραλίαν. ’Εν συγκρίσει πρό“« τό έτος 1879 ή μεγί
στη έπαύξησις έγένετο έν ’Αμερική διά 65,335 χιλιομέτρων, εΤτα έν Εύρώπη 
διά 18,233, έν,Άσία διά 3,856, έν Αυστραλία διά 3,609 καί τέλος έν ’Αφρική 
διά 1,166 χιλιαμέτρων. Έ κ  τών ευρωπαϊκών κρατών ή  Γερμανία έχει τό 
μέγιστον σιδηροδρομικόν πλέγμα έκ τάσεως 35,810 χιλιομέτρων, εΤτα ή 
Μεγάλη Βρεταννία 29,890, 4. Γαλλία 29,688, ή 'Ρωσσία 25,121, ή Αύστρο- 
ουγγαρία 20,598, ή ’Ιταλία 9,450, ή Ισπανία  8,251, ή  Σουηδία 6,400, τό 
Βέλγιον 4,269. Ή  άπό τοΰ 1879 αύξησις εΤνε λίαν δια'φορος, διότι έν 
μέν τή Έ λλάδι ίσοδυναμεΐ πρός 100ο/ο, έν Νορβηγία 51°/0, έν Πορτογαλλίφ 
37°/,, έν Γαλλία 17% , έν 'Ισπανία 15®/«, έν Δανία 1 4 % , έν δέ τη" Γερ
μανία μόλις 8®/0, έν Βελγίω 6 %  καί έν 'Αγγλία 4®/0. Τό Βέλγιον εχει 
έν τούτοι« τό πυκνότατον σιδηροδρομικόν δίκτυον, διότι έν τή  χώρα ταύτη 
έπί επιφάνειας 100 χιλιομέτρων ύπάρχουσι σιδηροδρομικοί γραμμαί 14 χι- 
λιομέτρ. Έ ν  συγκρίσει δέ πρό; τόν πληθυσμόν ή  Σουηδία έχει πλείονας 
σιδηροδρόμους παρ’ δλα τά λοιπά τής Εύρώπης κράτη, καθότι έπί 10,000 
κατοίκων άναλογοΰσιν έκεΐ 14 χιλιόμ. έν Γερμανία δέ καί Γαλλία μόνον 
7 χιλιόμ. Τό σύνολον τών κεφαλαίων, δι’ ιλου« τούς σιδηροδρόμου« τής 
γης υπολογίζεται ύπέρ τά 95 διςεκατομμύρια μαρκών.

Τάς δύο τοΰ παρόντος φυλλαδίου εικόνας,τήν άληθινήν τοΰ περιω
νύμου Τούμαν Κ αλλονήν  καί τήν λαμπράν τη« άρχαία« Ρώμης Ά π π ία ν  
όάόν, ής τήν σημερινήν κατάστασιν μετά μελαγχολικοΰ τινο« έπειςοδίου 
γνωρίζεις ήδη, άφίνω εί« τήν σιωπηλήν κρίσιν Σου. Τόν χώρον τής περί 
τούτων ένταΰθα πολυλογίας μου κατέχει ή  όπισθεν ματαιοτάτων διαστά
σεων συρμική είκών, ήν άλλως — όφείλει« έπί τέλου« νά τό όμολογη'σης 
— αντί πάση« θυσίας προτιμά

τ  αιωνίως Σή

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — κ. Ο. Φ. είς Π όρτ-Σαϊτ. "Εχετε 
επιστολήν μας. — κ. Α. X. Φ. είς Βελιγράδιον. Περιμένομεν άπάντησνν, 
καί εύθύς θά έκτελεσθώσιν αί παραγγελίαι. — κ. Α. Κ. είς ’Ιωάννινα. 
Περί τής παραγγελίας νά συνεννόηθήτε μετά τών αύτόθι κ. κ. Δ. Κ . καί 
Ιίώ ν. — κ. Ε . Β. Π . ε ίί Ναύπλιον. Τό αϊτηθέν άπεστάλη. Τ ό άντίτι- 
μον κατεβλήθη πρό πολλοΰ έν Άθήναις. Εύχαριστοΰμεν θερμώς. — κ. Α. 
Κ. είς Βακαΐον. Πρός πάντα« άπεστάλησαν. Παρακαλοΰμεν κατά τόν 
γνωστόν τρόπον νά ένεργήσητε. — κ. Α. Ε . είς βιτώλια. Άπεστάλησαν. 
Α μα τή  πρώτη ευκαιρία Σάς γράφομεν. — κ. Στ. Κ . εί« Νικολάίεφ. Έ ν -  
τεΰθεν ποτέ δέν γίνεται λάθος έκ τής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Γνωστό- 
τάτων έφημερίδων γραφέία πολλάκι« δέν άνευρίσκονται έκεΐ. Άποστέλ- 
λονται έν τούτοι« καί πάλιν. —  χ . Π . Σ. είς ’Αλεξάνδρειαν. "Οπως λέ
γετε. — κ. Τ . Κ . εί< Δρέσδην. Άπεστάλη. — κ. Δ. Γ . Σ. είς ’Αθήνα«. 
Έπιστολαί δύο καί φάκελλος ήσφαλισμένος έλήφθησαν. Ό δηγίαι λεπτο
μερείς επονται. Μετά τοΰ παρόντος λαμβάνει καί ό κ, Ί .  Β. επιστολήν, 

κ. Α. Ν . Ρ . εί{ Βερολΐνον. "Ηρκει τό εν. ’
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ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. — Βίκτωρ Ούγώ (εικών 1ν «ελ. 161). —  Αί πρό? τιμήν του Βίσμαρκ έορταί έν Βερολίνω υπό ’Αριοτείδου Ν. Ρούκη (τέ
λος). — 'Η  τέχνη τής Άναγνώσεως, κατά τόν Ε . Λεγκουβέ. II. //¡./»η »’ ¿χαγ,νώοχι*μι* *α#ώ$ ύμάοίμ·?; —  Ή  γυμναστική παρά τοΤς έντόμοις ύπό 
'Ιχνευμονος. — Περί τού» σχηματισμού των μετεωριτών (μετά 8  σχημάτων εν σελ. 169 καί 170). — 'Ο  άν&ρωπος του πεπρωμένου, διήγημα Ίβάν 
Τουργένιεφ (συνέχίία ). —  Επίστολαΐ Εσπερία?. θ ά .α τ ο ς  τοΰ Βι'αιιαρις θίγω (ίι’χύν «ιΐιοΰ !*  α ίλ .  Ι β ί ) .  —  Ε ίό '·ο ί> ;  νοΰ ·0α»<ίΓου οντού «αί 7ώ α  ά π ο ν ιμ η & ί* '  
σ ω ν  τ ί  μ ί γ ν ί κ ι  π ο ι η τ ΐ ι  ι ψ ΰ * .  —  Ό  ‘Ε ρ ρ .  Ρ ί ν α .  χ α ΐ  ό  ί ί ρ σ .  Ο ί ϋ α Ι  ί ρ  τ ρ  Έ γ ·  τ ώ ν  Ζ ν ζ η τ ι ίό ιν ρ .  — Ό  Β ίκ τ ω ρ  θ ί γ ω  «α^  6 Ε 9 ίο ρ  φ ί ί ο ς  τ ο ν  —  Ό  Γ'Γ,α, χ+ ! ό  Ν α α ο Μ ω *  I  μ ιχ ρ ί · ; .  — 
' Μ  ίο τ ο ρ ιχ ή  τ ο ν  Κ α μ π ή ν  ά π ό χρ ίΟ ο ί.  —  Ή  / λ ύ σ σ α  τ& ν  ά ν Φ ίω ν  ί π ϊ  τ ώ ν  π ίλ ω ν .  —  Χ ρ ώ μ α τ α  τ ω ν  ΰ φ α β μ ΰ χ ω ν :  —  7 α  π  ¿ ν τε  ο ν ρ μ ιχ α  ί> Λ ο$ίίγμ& χα (¿ ν  σ/λ> 1 7 6 ). —  Σ χ ή μ α  ίμ α τ α /μ ώ ν  
τ ο ν  η ο ρ * Λ 4 * ο ν , —  'Ο  α ν τ σ χ ρ , Ώ ρίγ% ίψ  τ ή ?  Ή ρ μ α σ ω ς  κ α ί  ο ί ^ ?τρ α ,τ^ )α β μ /κ 6 ΐ τώ κ  ¿νιΤρώ* σ υ ρ μ ο ί. —  Κόμ>} - * α ι  α ώ γ ω ιν  ι ώ ν  π ρ ο γ ό ν ω ν  μ ν $ .  —  Ά μ ο ι β η  τ ω ν  ί χ δ ο τ ώ ν  τ ο ν  Ι ' χ α ϊ ΐ ί .  —  
4 ί ψ α  φ ν ό χ ο ρ ω ,  —  7 ^ ί π « ζ α ί  τ ο ν  λ α ο ν  ¿ν  ϊτ α Χ ίρ . —  ΐ4 ν ά Λ τ ν £ ις  χ ώ ν  β ι$ ηρ ο ό ρ ό μ ζ* ν  τ ή ς  / ή ς .  —  Ή  Κ α λ λ ο ν ή  τ ο ν  Τ ο ν μ α ν  (σ<1. 164) κ α ί  ή  Λ α ρ ά  τ ή ν  ¿ ρ χ α ϊα ν  Ρ ώ μ χ ν  ο ύ ο ^ ^ α π ί σ  (σ ίλ . 1 69). — Μιχρά ΧΐΧηΙογραφίΛ,

’Εκδότη? . II. Λ. Ζ ΪΓ 0 ΪΡ Η 5 .
7ΐ*«ε Βλτ & Ηβποεοη, ¡ν Μωρίρ. — Χάρτης ¡« ι ίε  Νβοβ ΡερίβηιωυοΙικΛιιε,6· ΐν^ασί)οά«·^. — α;««Ιμ) Ρκγ & δτηίο?, ί» Λ ι ^ .


