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Δεν πρόκειται να περιβάλωμεν τήν παρατε&ειμένην εί- 
κόνα διά βιογραφικοϋ πλαισίου, ουδέ να χαρακτηρίσωμεν έν 
τάϊς σελίσι,.του οικογενειακού τούτου αναγνώσματος δ ι ολί
γων γραμμών. τήν πασίγνωστου 
φυσιογνωμίαν του πάτρωνος της 
νεωτέρας φιλολογίας μας. Τό 
σχέδιον τούτο μετά πολλών άλ
λων έλπίδων έματαιώ&η άπδ πολ- 
λοΰ, άφοΐί κα&·’ όλον τό χαρελ&όυ 
έτος χολλάκις άχετά&ημευ, αόρι
στον πάντοτε παρέχοντες προθε
σμίαν καί άνάλογον ύπισχνουμε- 
νοι αμοιβήν, πρός αχρωμάτιστους 
λογίους, οσους ένομίσαμεν ικανούς 
νά περισυλλέςωσι βιογραφικάς ση
μειώσεις, και πάντοτε έλάβομεν 
ττν ειλικρινή άπάντησιν, διαφό- 
ρως υπό διαφόρων διατυπω&εΐ- 
σαν, ότι ο ’Αλέξανδρος Ραγχαβής 
ί π ΐ  τον παρόντος δέν βιογρα
φείτα ι, προχείρως τουλάχιστον δέν 
βιογραφείται. Καί πράγματι, άν 
επτά μόνον πόλεις ήριζον περί 
'Ομήρου γενετής, ή δ'ε κριτική 
χάσης χώρας καί έποχής βαρυν- 
8·είσα τάς άφορήτους ταύτας αν
τιποιήσεις, κατώρ&ωσεν ου μόνον
άπατριν από γενεάς εις γενεάν αυτόν νά παραδίδη, αλλά 
καί ανύπαρκτον διά του Ούολφίου του ‘Ομηρικού ν’ άπο- 
δείξη, χιλιαπλάσια εΐνε τά  ειδικά — ως έκφράζονται οί Γερ
μανοί — των γραμμάτων έδάφη, Ιφ’ ών άφτκε τά  φωτεινά 
τής διαβάσεώς τόυ ίχνη ό Ραγκαβής καί ών έκαστον έπι- 
φυλάττει αύτώ άναφαίρετον τήν πρωτοκαθεδρίαν. Καδ·ί-
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Α Λ ΕΒ Α Ν Α ΡΟ ϊ
Πρεσβευτής τοΰ Βοσιλέως

σταται δ ’ άλλως δυςκολον τό εργον του ακριβολόγου βιο
γράφου καί έκ (πολλών μεν άλλων λόγων, πρώτιστα όμως 
έκ τής παρ’ ήμίν άνεπαρκείας τής γραπτής καί συστηματι

κής άποδησαυρίσεώς ποικίλων κοι- 
■ νωνικών, πολιτικών καί φιλολογι
κών φαινομένων.

‘Απλώς λοιπόν τεχνικήν του 
στοιχειοθέτου άπαίτησιν οίκονο- 
μουντες συμπληρούμεν τάς γραμ- 
μας ταύτας, έφ’ όσον μάλιστα ό 
κύριος Ραγκαβής άπήλλαξεν ημάς 
του κόπου τούτου, αυτός πληρώ-
σας τα  επίχειρα τ ή ς ...............πο-
λυμα&είας καί τής πανταχοΰ.πα
ρουσίας του,_ότε τρίς καί τετρά
κις μέχρι τοϋδε γράφων έν συν
εργασία ξένων έξοχοτήτων ,τήν 
ίστορίαν τής Νεοελληνικής φιλο
λογίας ήναγκάζετο άκουσίως νά 
αύτσβιογραφηδ'ή.

’Αντί πάσης δ ’ άλλης χρρνο- 
γραφικής λεπτομερείας, σχετικής 
πρός' τον βίον του άνδρός, &ίγο- 
μεν 2ν καί μόνον, τό έξής ζή
τημα, δικαιολογούν μέν καί έςαί- 
ρον τήν σοφήν αύτου πολυπραγ- 
μοσύνην, ίστορικώς δ ’ αναπόσπα

στου από τής δικαίας έκτιμήσεως τής καδ·’ ημάς έ&νικής άν- 
τιπροςωπείας, τής καδ·όλου πολιτικής καί διπλωματίας, τής 
φιλολογίας, κλασικής καί έλαφράς, τής αρχαιολογίας, καλλι
τεχνίας, ιστοριογραφίας, λεξικογραφίας, ρητορείας, δημοσιο
γραφίας, δραματουργίας, έν αίς πρωταγωνιστεί μετ’ εύα- 
ρίδ·μων άλλων έ κ. Ραγκαβής. Τό δόγμα δηλαδή τής αύστη-

8

Ρ .  ΡΑ Γ Κ Α Β Η Σ .
τ<3ν 'Ελλήνων έν Βερολίνω.



18 ΚΛΕΙΩ.

ρας είδικότητος νεοφώτιστων τινων γερμανομαδών, αιωνίως 
καί ίεροσύλως άναδεματιζόντων έκ του Άδηναϊκοΰ Πανδέου 
τούς μεγάλους του Γένους διδασκάλους, «ν τό άστεΐον τούτο 
δ ι ημάς δόγμα ήν δυνατόν ή απλώς συνέπιπτε νά Ιφαρμοσδή 
κατά τά  πρώτα .της άναγεννήσεως ημών έτη, ή πλησμονή 
σήμερον τών παρ’ ήμΐν άνορδογράφων δεσιδηρών δέν ήδελε 
περιοριστή εις τάς τάξεις μόνων τών ύποτελωνών, υφηγη
τών καί τών τοιουτων, άλλ’ άφευκτως ήδ·ελεν άποτελέσει 

,τήν · συμπαγεστέραν πλειονοψηφίαν τών Άδανάτων της Σι- 
ναίας ’Ακαδημίας, μτπω ευτυχώς έκπολιορκηδείσης υπό τών 
έξ Εσπερίας κατερχομένων διδακτόρων. Τοΰτο καί μόνον 
τό αΧη&ινόν, όσον καί πικρόν συμπέρασμα έξάγει ό μετά 
πόνου παρακολουδών τήν νεωτάτην παρ’ ήμΐν έπιστημονικήν 
μόρφωσιν, ό ακούω ν ή άναγινώσκων τούς νεαρούς, αυτής 
άντιπροςώπους· πάσα δ ’ άλλη υμνολογία τών λογίων τού
των νέων άηδώς αποκαλύπτει τά  παρασκήνια διαφόρων του 
αμοιβαίου δαυμασμοΰ καί συμφέροντος Σχολών ώς καί τήν 
υποχρεωτικήν αλληλεγγύην ποιητών καί γλωσσολόγων έν 
Ευρώπη γνωστών, άλλων τόσων γονίμων είς ασυνάρτητους 
φυλλάδας καλολόγων, αρχαιολόγων, έδνολόγων καί έφεξής 
όμοιοκαταληκτουντων αλόγων. — Αλλ’ ότε ίδρύετο τό Πα
νεπιστήμιο* τον ’Ό&ευνος, καί έδίδασκον οί Ασώπιοι τους 
ολίγους σήμερον έπιζώντας Ιν τη δούλη Έλλώδι σοφούς καί 
άρχαϊκώς έναρέτους διδασκάλους καί βραδύτερου ό Βραΐλας 
Αρμένης έδίδασκεν έν Κέρκυρα την φιλοσοφίαν, καί έγρά- 
φετο τ  'Ιστορία του Ελληνικού Έθνους χάριν τών πολλών 
καί άνευ εικόνων, καί οί έπί τών ’Εξωτερικών υπουργοί εΐχον 
καιρόν νά έξακολουδώσι τακτικώτατα τάς περί ‘Ιστορίας 
τής Καλλιτεχνίας παραδόσεις των, καί οί γηραλέοι Λεξικο
γράφοι υπηρετούν έν τώ ‘Γπουργείω της Παιδείας, καί ό 
Κυπριανός ήρκεϊτο είς γυμνασιακήν έδραν, καί ό Ροΐδης είς 
τόν τίτλον εύνοουμένου του γέροντος Άσωπίου, καί ό Βλάχος 
πρώτος προςήρχετο είς τάς ίστορικάς παραδόσεις ομηλίκου

καδηγητου καί ώμολόγει τήν άκ’ αυτών κάρπωσιν έν βρα- 
βευομένη συγγραφή — τότε δή τότε καί μάλιστα πρότε- 
ρον, εύγενής τις καί δραστηριότατη φιλοδοξία είχε θρυμ
ματίσει . τήν έκτακτον Ικανότητα Ικλεκτών τινων φύσεων 
(καί τούτων ζών άγαλμα είνε ό Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής 
μετ’ όλιγίστων άλλων καί ένός ανωνύμου έξορίστου), αίτινες 
κατ’ αυτόν καί μόνον τόν τρόπον κατώρδωσαν νά έπαρκέ- 
σωσιν είς τάς πρωτίστας καί μάλιστα έπειγούσας πνευματικάς 
του έδνους άνάγκας, έκ διαφόρων καί ξένων πολλάκις αφορ
μών περιβληδεΐσαι τόσον ποικιλόμορφου συγγραφικόν μανδύαν.

Μή τις δ’ έπιχειρήση, φευ! — δλιβεράν τινα παραβο
λήν τών χρόνων έκείνων καί τών άντιπροςωπευόντων αυτούς 
λογίων προς τά  σημερινά ακούσματα, διότι παρά τον κα- 
δηγηττν της Αρχαιολογίας δά  εύρεσή ό έρυδρός άρχαιοκά- 
πηλος, παρά τόν έπαγγελματίαν της ιστορίας ό άνοστος με
ταφραστής γερμανικών είκονογραφημάτωυ καί παρά τόν φι
λόσοφον ό ασύντακτος διατριβογράφος, μέχρις οδ τό αυ
στριακόν τοΰτο μωσαϊκόν συμπεριλάβη τήν είδεχδεστέραν 
μελέτην ϊ π ϊ  τής συγχρόνου ημών φιλολογίας καί γραμμα- 
τοδιδασκαλίας.

Καδώς λοιπόν τ  βιογραφία του Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή 
έξ ανάγκης συγκεφαλαιοΐ ή μάλλον περιλαμβάνει τήν όλην 
Ιστορίαν τής όλης παρ’ ήμΐν όχι μόνον φιλολογικής, αλλά 
καί πάσης άλλης βιωτικής κινήσεως, ουτω καί βάσις της 
ιστορίας ταυτης ανάγκη νά τεδή καί υ συντόμως ύπαινι- 
χδεΐσα ανωτέρω άλήδεια έν άντιδέσει προς τό σημερινόν 
δόγμα τών αστείων αναμορφωτών. Παρέχοντες δε νυν τόν 
λόγον είς τόν ίδιον όμολογοΰμεν ότι λυΧούμεδα, άλλα καί 
δεν μεταμελούμενα, ότι είς τήν μεγαλόφωνου καί άφοβον 
άποκάλυψιν τόσον κρυφίας καί ριψοκινδύνου διά τόν έκστο- 
μίζοντα άληδτίας έδωκεν ευπρόςωπον αφορμήν ή ήμερωτάτη 
τοΰ σοφοΰ καί σεβαστού άνδρός φυσιογνωμία.

Έ ν  Δρέσδη ΟΡΘΟΓΡΑΦΟΣ.
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Τό βιβλιάριον τούτο, πρό τίνος πεμφδέν μοι, Ισχάτως 
μόνον ελαβον άνεσιν να διατρέξω, καί μετά χαράς άνεγνώ- 
ρισα έν τω συγγράφει αυτοΰ άνδρα σπουδαΐον, πολυμαδή, 
καί έχιστημονικώς μελετήσαντα τό περίεργον αντικείμενου, 
περί οδ πραγματεύεται, καί ττν φιλολογίαν αυτοΰ. Έ κ  τής 
αξιανάγνωστου ταυτης έκδέσεως προφανώς άχοδεΐκνυται ότι 
ό υπνωτισμός, όστις υπό πολλών έξελαμβάνετο ώς κουφόνου 
φαντασιοκοπίας αποκύημα, ή τέχνασμα άγυρτίας βαναύσου, 
έστίν έξ έναυτίας βέβαιον φαινόμενον φυσιολογικόν, πολλά 
διδάσκον, καί πλείονα δυνάμενον έτι νά.διδάξη περί τοΰ 
νευρικοΰ όργανισμου' καί τών τοΰ. έγκεφάλου ένεργειών.

Καί ό συγγραφεύς αυτός Ικτίδησιν ότι, ότε πρώτον 
τοιαυται παρατηρήσεις είλκυσαν την προσοχήν, πολλών μεν 
έκίνησαν τήν δυσπιστίαν καί τούς χλευασμούς, τών δ’ 
άναγκασδέντων να πιστεύσωσι διήγειραν την Ικπληξιν, καί 
προδκάλεσαν άντιφατικάς, ου. σπανίως καί ουχί πάντοτε 
πιδανας έξηγήσεις. Προσέτι δ ’ οί θαυματοποιοί Ιδράξαντο

τοΰ φαινομένου, καί μετά πλείονος τ  έλάσσονος δεξιότητος 
έξεμεταλλευοντο αυτό χρός ϊδιον όφελος.

Ούτως έν Παρισίοις παρευρέδην εγώ αυτός είς πολυάν- 
δρωπον συνεδρίασιν, έν ή υπνωτίζουν καί υπνωτιζόμενος 
διάφορα έξετέλουν πειράματα, καί έν άλλοις ό πρώτος 
έλαβε παρά τινων τών παρόντων έπιστολάς κεκλεισμένας, 
έ&ηκεν αυτάς άλληλοδιαδόχως έπί τοΰ στομάχου τοΰ δευ
τέρου, καί οδτος κοιμώμενος έλεγε πόδεν ήν ή έπιστολή 
καί περί τίνος έπραγματευετο. ’Επειδή όμως οί δίδοντες 
τάς έπιστολάς μοί ήσαν άγνωστοι, καί υπόνοια έδυνατο νά 
μοί υπεισέλδ·η, ότι ήσαν ίσως οίκεΐοι καί σύντροφοι τών τά  
πειράματα έκτελούντων, έδωκα καί έγώ τελευταίος μίαν 
έπιστολήν έκ τοΰ κόλπου μου. ‘Ο υπνωτίζων κατ’ άρχάς 
έφάνη μή άκούσας ότι τω ττν  έδιδον· άλλ’ έπειδη έπέμεινα, 
τήν έλαβεν, ήξεύρων, υποδέτω, καί τίς είμαι. Είς τοΰτο 
καν άπέδωκα οτι, άφ’ οδ άπέδηκε τήν έπιστολήν είς τοΰ 
υπνωτιζομένου τόν στόμαχον .κλίνας καί τό στόμα είς τό
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ους αυτοΰ, άπεφάνδη ουτος ότι ή έπιστολή ήν έξ Άδηνών, 
περί πολιτικών πραγματευόμενη, όπερ ήν διπλασίως ανα
κριβές, διότι προήρχετ.ο έξ Αμερικής, αμέτοχος χάσης πο
λιτικής.

Α λλοτε πάλιν, έν Ουασιγκτώνι, ήλδεν υπνωτιστής, 
όστις έν δεατροειδεΐ πάραπήγματι άπεκοίμιζεν άσδενεΐς, 
λέγοντας, έπί τή  προσκλήσει του, την φυσιν τής άσδ·ενείας 
των καί τόν τρόπον, δ ι οδ δά  έδεραπεόοντο. Μέγας ήν ό 
άριδμος τών έπί είσιτηρίοις συρρεόντων, τών μέν έκ χεριερ- 
γείας, τών δ ’ έπ5 έλπίδι ίάσεως. "Οτε δέ καί αυτός κατ- 
ετάχδην μεταξύ τών πρώτων, εΐδον ότι ο υπνωτιστής έκά- 
λεσέ τινας έκ τών δεατών, καί πληρώσας δι’ αυτών ά 
εΤχεν έτοιμα εδώλια, έξετέλεσεν έπ’ αυτών τό πείραμα. 
"Οτε δε προσήλδον καί άλλοι εκ τών άνυπομόνως περι- 
μενόντων έπ’ έλπίδι νά λάβωσι τόν χρησμόν τοΰ Ασκλη- 
πιάδου, έρρέ&η αυτοΐς οτι καιρός καί τόπος δεν έμεινε δ ι’ 
αυτούς κατά τήν ημέραν Ικείνην, διότι, κατά τό δίκαιον, 
προτιμώνται οί προκαταλαβόντες. ‘Ως δε καί τότε όπώ- 
πτευσα καί μετά ταΰτα εμαδον, οί προκαταλαβόντες καί 
πρώτοι δήδεν έμφανισδ·έντες ήσαν πάντοτε οί μυστικοί σύν
τροφοι τοΰ υχνωτιστοΰ' ώστε, άν καλώς ένδυμώμαι, ή 
αστυνομία έκρινε μέχρι τέλους καδήκον νά έπεμβή.

Καί τώ  όντι μεν κατά Λαφονταΐνον, όν δικαίως παρα- 
τίδησιν ό Α· Φουστάνος: le monde a  jamais manqué de 
charlatans (από τοΰ κόσμ’ ουδέποτε δεν έλειψαν άγόρται)· 
άλλ’ άν οδτοι βλάπτωσι τήν άλήδειαν, παραχοιοΰντες αυτήν 
βαναύσως ή έπιδεξίως καί αυξάνοντες τήν πρός αυτήν δυ
σπιστίαν, δεν έξαλείφουσιν όμως, ή δεν πρέπει νά έξαλείφω- 
σιν αυτήν διά τους σπουδαίους έρευνητάς, έστω καί άν φαί
νονται τινα τών συμπτωμάτων αυτής παράδοξα καί ήμΐν 
δυσεξήγητα.

Τών έν τω προκειμένω φυλλαδίω έκτιδεμένων πολλά 
καί ή προδυμοτάτη ευπιστία δ·’ άπέκρουεν, άν δεν έστηρίζοντο 
είς μαρτυρίας, παρατηρήσεις καί έρεύνας άνδρών σπουδαίων 
καί πεπαιδευμένων ώς ό συγγραφεύς αυτοΰ καί οί φυσιοδί- 
φαι, έξ ών άρυεται. "Οτι έρείδοντες έπί έδρας τήν μασχά
λην υπνωτισδ'έντος καταληπτικού (Σ. 18) δυνάμεδα νά δ·έ- 
σωμεν άπαν το σώμα αυτοΰ πλαγίως παρά τούς κανόνας 
της βαρυτητος' ότι άν δέσωμ.εν τους δακτύλους αυτοΰ 
παρά τά  χείλη του ώς ϊνα πέμψη φίλημα (Σ. 19), τό στόμα 
διαστέλλεται είς μειδίαμα· ότι τό ήμισυ τοΰ προσώπου 
αυτοΰ διαγελά καί τό έτερον ήμισυ φαίνεται κατηφες άν 
είς εκάτερον άντίδετα δείκνυνται ή λέγονται (Σ. 27)· ότι 
δι’ ήμετέρας βεβαιώσεως δυνάμεδ·α νά πείσωμεν τόν υπνο
βάτην ότι οί παριστάμενοί είσι δένδρα είς ά ν’ άναρριχηδή 
(Σ. 43), ή «ίδουσα λίμνη είς ήν νά κολύμβηση, ή κινίνη 
ζάχαρις καί τ’ άνάπαλιν, είσί φαινόρ.ενα τά  πλεΐστα πιστευτά 
μόνον άν τά  ίδωμεν, ή διά τό κΰρος τών έρευνησάντων 
καί έγγυωμένων αυτά. Διότι δ’ άγύρται πολλάκις μιμούν
ται καί παραποιοΰσιν αυτά, τοΰτο, έλπίζομεν, δεν δέλει 
άποτρέψει από τής αότών έξακριβώσεως άνδρας νοήμονας 
καί σοφούς, έν οΐς καί τόν ήμέτερον κ. Φουστάνον, δεωρουν- 
τας ταΰτα ουχί ώς παίγνια, άλλ’ ώς έπιρρίπτοντα φως είς 
τόν φυσιολογικόν τοΰ άνδρώπου οργανισμόν, καί συντελοΰντα 
είς καταρτισμόν ορδής φιλοσοφικής Θεωρίας.

Αλλ’ ό,τι περί τοΰ πρώτου μέρους τοΰ φυλλαδίου τοΰ 
κ. Φουστάνου λέγομεν, δεν δυνάμε&α νά εϊπωμεν καί περί 
τοΰ δευτέρου, καί λυπούμεδα ότι παρήχδη είς αυτοΰ τήν 
προσδήκην, διότι έν έκείνω [χεν έκ περιουσίας έξέδηκεν ό,τι 
έξ ίδίας ή έξ άλλων σπουδής καί πείρας έγίνωσκεν, έν

τουτω δέ νομίζει ότι δικαιούται ν’ άρνηδή ώς άνυπόστατον 
ό,τι ό Ιδιος δέν έξηκρίβωσεν ουδ’ είς άλλων κάν σπουδαίας 
μελετάς οφείλει.

Τό ότι ύπάρχουσίν υπνωτισμού φαινόμενα, τοΰτο οΰδ’ 
ώς συνέπειαν έχει ουδ’ άποδείκνύει ότι δέν δύνανταί νά 
όπάρχωσιν έκτος αύτών καί άλλα μή ομοίως Ιξηγοόμενα· 
τουναντίον μάλιστα.

Κατά τόν συγγραφέα (Σ. 4), ό υπνωτισμός έστιν νπνος 
νευρικός, καδ’ ον τό άτομον δεν κοιμάται, διατηρουμένων 
πάντων τών αντανακλαστικών καί αυτομάτων φαινομένων 
τοΰ νευρικόν συστήματος. "Ηδη ό όρισμος „ύπνου ατόμου 
μή κοιμωμένου,“ καί υπνου „νευρικοΰ“ νεύρων διατηροΰντων 
τάς αυτομάτους αυτών ένέργείας έχει τ ι τό προβληματικόν 

,καί δυσεξήγητον καδ’ εαυτό, ώστε νά χρησιμευη ώς μόνη 
βάσις δεωρίας οίουδήποτε φυσιολογικού φαινομένου, πλτν 
τοΰ ότι καί αυτή τοΰ 07τνου ή έξτγησις δέν φαίνεται πάσης 
δυσκολίας άπηλλαγμένη.

Έ κ  τής πραγματείας όμως, τν  έχω απ’ δψιν, ουδόλως 
δυναται ό αναγνώστης· νά συμπεράνη, καί έτι όλιγώτερον 
νά πεισδ’ή, οτι ουδέν μαγνητικόν ρευστόν ποτε ύπήρξεν ή 
υπάρχει (Σ. 87), όταν γινώσκη μετά δετικότητος ότι υπάρ
χει κάν μαγνητική τις δύναμις, φέρ’ είπεΐν ή έλκουσα τόν 
σίδηρον πρός τόν μαγνήτην. Αν δ’ τ  δυναμις, αυτη ρευ
στόν ή  ή τ ι άλλο, έστί ζήτημα είς υποδέσεις αναπεπταμένου, 
αϊς νομίζομεν ότι έλλείπουσιν έτι αί αποδείξεις, ώστε νά 
κηρυχδώσι μετά πεποιδήσεως ώς μιορίαι (Σ. 90).

Λέγων ό συντάκτης τοΰ φυλλαδίου (Σ. 112), ότι σήμε
ρον διελύδη τό περί αυτομάτου κινήσεως τών τραπεζών 
όνειρον, άπαταται ουχ τττον ή ό έν τή  Κ λειοϊ (1885, 
Σ. 212) γράψας ότι ,,τά αυτοκίνητα τραπέζια κτλ. καί τά 
τοιαΰτα τερατουργήματα... κατεδικάσ9·ησαν άπό πολλοΰ“· 
διότι πάντες οί κατά το μάλλον ή ήττον τόν λεγόμενον 

. πνευματισμόν ώς άλήδ·ειαν παραδεχόμενοι, δεωροΰσι το φαι- 
νόμενον τοΰτο ώς τό στοιχειωδέστατου καί τό μάλλον 
άναμφισβήτητον. Καί είσιν οδτοι οόχί. ολίγοι, διότι εις 
85 άριδμοΰνται αί ύπ’ αυτών τακτικώς έκδιδόμεναι είδικαί 
εφημερίδες έν Ευρώπη καί ’Αμερική.

‘Ως δέ πρός τόν Φαραδαίην (Σ. 113), όστις μόνον έξε- 
τάση άπροκαταλήπτως τό  υπ’ αυτοΰ έπινοηδέν μηχάνημα,

. δέλει ίδεΐ αυτό άποδεικνύον ότι' αί τράπεζαι κινούνται μέν 
βεβαίως δ ι’ έξωτερικής ένεργείας, ουχί όμως καί άναγκαίως 
διά τής τών μυώνων πιέσεως. Ό  ήμέτερος Στροΰμβος κατ’ 
άρχάς καί έκεΐνος έχλευασεν έν ιδία πραγματεία τό φαινό
μενου τοΰτο, καί έξήγηοεν αυτό ώς πιέσεως άποτέλεσμα. 
Αλλά μετά ταΰτα, καί άφ’ ου έγνώσδη τοΰ Φαραδαίη 
τό μηχάνημα, έν τή  Φυσική του άνεγνώρισεν οτι ηπα- 
τήδη τοΰτο πρεσβεύσας. Έ γώ  δ’ έκ ' χιλιάκις έπαναλη- 
φ&έντων πειραμάτων έπιμένω λέγων ότι, όσον καί άν υπό 
τινων δυσπιστεΐται, ή τράπεζα όμως κινείται- β ρυΓ βι 

■ mιlι)ve.
Μία τών αίτιων τής ανενδότου ταυτης άρνήσεως φαι

νομένου ούτως ευεξελέγκτου καί άναμφισβητήτου έστί σόγ- 
χυσις Ιδεών, ν-αδ’ όσον οί μέν άρνοΰνται ό,τι οί άλλοι, η 
κάν πλεΐστοι τών άλλων δέν δίίσχυρίζονται, τήν αυτόματόν 
κίνησίν, ήτοι ττν αιτίαν όμοΰ μετά τοΰ φαινομένου, έν ώ 
οδτοι, δηλαδή οί απροκατάληπτοι μεταξύ αύτών, υπέρ τής 
βεβαιότητος τοΰ φαινομένου μόνον διατείνονται, περί τής 
αιτίας τό πολύ είς υποδέσεις περιοριζόμενοι, καί διϊσχυριζό- 
μενοι, οΰχί ότι ή κίνησίς έστιν αυτόματος, άλλά μόνον, ως 
έκαστος μή δέλων ν’ αύταπατάται ευκόλως δύναται να

8"
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πεισδη, ..ότι δέν. είναι" άποτέλεσμα εκούσιας ή άκουσίας 
πιέσεώς· των μυώνων: ■ -

Δέν ήξεύρο» έξ Ιδίας πείρας άν έπίπασις κρητίδος είς 
τάς χειρας ή . τήν τράπεζαν (Σ. 113) κωλύη καί κατά πόσον 
ταύτης τήν.κίνησιν, καί έν περιπτώσει κα&’ αν τοοτο ούτως 
έχει, άγνοω την αίτίαν. Άλλ’ έν τη 
Κ λειοϊ ( ] 885, Σ. 22) ήδη είπον οτι κα- 
λυφθτισαν τήν" τράπεζαν ύπ’ ελαφρού 
υφάσματος είδον ουχ ίττον  στρεφό
μενη ν, ούτε οπό τ τ ς  φαντασίας άπα- 
τηθτίς, ουτε ύπ’ έμπείροιν καί επιτη
δείων απαταιώνων, ως. Ικλαμβάνει ό 
συγγραφεύς .(Προσημ.), άλλ’ αυτός’με- 
τέχων τού πειράματος καί δίδων αΰτω 
πάσαν τήν προσοχήν μου. Άλλως παι
δαριώδες &« ήτον καί δεν 9·ά ήξιζε 
τον κόπον νά κατατρίβω καιρόν περί 
τα  τοίαυτα. ·

Έν. γένει, κατ’ έμέ καν,· ό,τι δέν 
έδυνή&η ή δεν ή&έλησέ τις νά εξακρί
βωση'.δικαιούται· νά τό.&εωρή ώς άνα- 
πόδεικτον δι’ αυτόν καί αμφίβολον, οόχί όμως καί ώς βε- 
βαίαν απόρροιαν πλάνης των άλλων ή τής φαντασίας αυτών 
(Προσημ.). Οί ευφανταστότεροι των ποιητών 8·α ήσαν τότε 
οί πρώτοι πνευματισταί.

Ουδέ κατ’ Ιλάχιστόν έστιν ακριβές (Σ. 98, σημ.) ότι
„¿δημοσίευσα 
ώς νκάζχο  ι- 
τα  θαυμάσια 
φ α ινό μενα ,  
δια την έπα- 
λή9·ευσιν των 
οποίων ή ύπ’ 
εμού’ έξέλεγ- 
ξιςύπήρξεδει- 
λή, άσθ-ενής 
καί λίαν κε- 
ριωρισμένη.“ 
Έ ξ  έναντίας 
¿δημοσίευσα.

α,.ωζυπάρ· 
χοντα μόνον 
ο σ α έπανει- 
ληρ.μένως, τι- 
νά εκατοντά- 
κις έπανέλα- 
βον,μετ άκρι- 
βεστάτων πα
ρατηρήσεων, 

άποκίειουσών 
δι έμέ πάσαν 
αμφιβολίαν.

.β·. ώς πιΟ-ανότητος στοιχεία εχοντα, άλλα τινά των 
φαινομένων, ών εγώ μεν- αυτός μάρτυς δέν ¿γενόμην, άλλα 
περί <5ν ήκουσα. υπό περιστάσεις ών ό συνδυασμός, καί 
παρ’ άτόμωιί ών έ χαρακτηρ σπουδαίας μοι παρεΐχον έγγυ- 
ήσεις.

γ '. „Άλλα δέ καί πλέΐστα πειράματα εις ά παρευρέ&ην, 
καίτοι υπό πολλών. δαυμαζόμενα, δέν με διέφυγον όντα 
άγυρτικά καί ταχυδακτυλουργικά!

Εΐκ. 1. Χέϊρεί δεδεμεναι και ¿σφραγισμένα'..

Ε ικ. 2. Ό  Βελλίνη? προίδεδεμενορ εις έδραν.

δ”. Περί πολλών δέ, ών δέν εύρέ&ην είς δέσιν νά έλέγξω 
τήν άλή&ειαν ή το ψευδός, εμεινα έφεκτικός, μή φρονών 
ότι δικαιούμαι ουτε νά παραδεχθώ αυτά, άφ’ ου δέν τά 
έξήλεγξα, ουδέ νά τ ’ άρνη&ώ διά μόνον τον λόγον, ότι δέν 
τα  ¿μελέτησα ή δέν τά  εννοώ.

Μεταξύ των της πρώτης κατηγο
ρίας φαινομένων εΐσί καί τινα, ά είδον 
έκτελούμενα, μεταξύ των της δευτέρας, 
ά ήκουσα διηγούμενα ύπό του γνωστού 
Home. Άν αυτόν δικαίως ή αδίκως 
κατεδίωξεν ό όχλος τής Φλωρεντίας 
(Σ. 93. 99), ¿ν ώ καί μετά τήν κατα- 
δίωξιν ταυτην έξηκολοΰθ-ησεν υπό πλεί- 
στων τιστευόμενος καί έν Ά γγλί^ καί 
έν Γαλλία, τό αγνοώ, καί μοί είναι 
¿διάφορον. Πρό διετίας μοί ελεγεν ή 
κόμησσα Όρλώφ ότι ό Home εΐχεν Ιπ’ 
έσχατων καταντήσει, ώς έκ των πει
ραμάτων είς ά έπεδίδετο, είς έντελτ 
νευρικήν έξάντλησιν, ώστε τδυνάτει νά 
περιπατήση μή στηριζόμενος ύπό δύο» 

άνδρώπων. Άλλα καί αυτόχρημα αγύρτην άν τόν ύποδέ- 
σωμεν, ή άγυρτεία του ούδέν ήν πρός έμέ, διότι τά  σκεύη, 
ά  είδον έν Παρισίοις {Κλειώ, 1885, Σ. 23. 24) αΐωρούμενα 
η αυτώ προσερχόμενα δέν ήσαν „έν α19·ούσαις μέ πάσας τάς 
υπέρ τής επιτυχίας τού πειράματος εύνοϊκάς συνδήκας“ 
(Φουστ.Σ.99),
άλλ' έξ έναν
τίας τοιαυται, 
ώ σ τ ε  ο ύ δ ’ 
ίχνος αμφι
βολίας περί  
τής γνησιό- 
τητοςτώνπει- 
ραμάτων έπέ- 
τρεπον.

Είςτήνδέυ- 
τέραν κατη
γορίαν έπιμέ- 
νωτάττωνκαί 
όσα·ήκουσα 

■ περί της άρ- 
σεως αυτού 
τού Home είς 
τά  ύψη (Κλ.,
1885, Σ. 40),
άποκρούων 
τή.ν π ά ν τ η  
άνυπόστατον 
έξήγησιν (Φ.
Σ. 98), ότι ή 
περί αυτής εί-
πούσά μοι κυρία ήν υστερική, ττο ι βλέπουσα δ,τι δέν υπήρ- 
χεν ή διηγουμένη ό,τι δέν είδεν,· ή ότι ,,πονηρώς εδφυολο- 
γούσα έψεύδετο.“ Ή  χήρα τού υπουργού των Ναυτικών ήν 
μία των σεβαστότατων κυριών των Παρισίων, άπολαύουσα γε
νικής ύπολήψεως, ύγιής τό τε σώμα καί τόν νουν, καί ούχί 
ουτω χυδαίας ανατροφής, ώστε, κατά πρώτον συναντώσα με 
έν τη κοινωνία, νά μ’ είπη βάναυσα ψεύδη, έκλαμβάνουσα 
ότι εύφυολογεΤ. Περιεργότατον δ ότι, χωρίς νά ήξεύρη άν

Είκ. 3. Άπαλλαγέ αύτοΰ άνεν βλάβην των έσφραγ. σχοινιών.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΡβΣΙΣ ΤΩΝ ΛΑΦΪΡΩΝ.
. Είκών του| Μουρίλλου.
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καί τίνα εΐχον μετά του Home συνδιάλεξιν, συνέπιπτε νά 
έφευρη καί μοί διηγηθη’ ακριβώς καί μεθ’ όλων των λεπτο
μερειών του το αυτό ψευδός, ό έκεΐνος μοί διηγή&η. Τούτο 
άληδ-ώς θά ήν πάντων των θαυμάτων τό θαυμαστότερον.

Δέν πρέπει δέ νά παραλείψω ότι κατ’ αότάς Ιτ ι άνήρ 
σπουδαίος και ήκιστα υστερικός μ’ έβεβαίου δτι έγνώρισεν 
άνθρωπον όστις, δτε διετέλει έν υπνοβατική καταστάσεε, 
ήωρεΐτο πολλάκις είς τον «έρα. ’Επειδή όμως ουτε τό 
φαινόμενου αυτός εΐδον, ουτε εις τά  περί υπνωτισμού συνέ- 
πεσε ποτε νά έγκόψω, κατατάττω την διαβεβαίωσιν ταυτην 
είς τήν τελευταίαν, την των αμφιβόλων κατηγορίαν, παρα- 
τηρων μόνον δτι άν εύρεδ·ή έχομένη αλήθειας, ώς φαίνεται 
έγγυώμενος ό χαρακτήρ του διηγηδ·έντος, εις τούς τόν 
υπνωτισμόν Ιδία σπουδάσαντας θέλει ανήκει νά μας σαφη- 
νίσωσι πως συνέβαινε νά αίρεται είς τόν αέρα ό Home.

Είς τήν πρώτην κατηγορίαν τάττω  καί τά  πειράματα 
εύρέσεως αντικειμένων καί αριθμών, τά  γενόμενα παρουσία 
μου υπό διαφόρων καί μάλιστα του Κουμβερλάνδ δ ι’ έπι- 
σημοτάτων ατόμων, έν οΤς ό υπουργός των έξωτερικών 
¡Άτσφέλδ, ό πρώτος υπασπιστής του Αυτοκρώτορος, πρίγκηψ 
Έ ατζιβίλλ, καί ό Αΰτοκράτωρ αυτός. Είς τάς περί των 
φαινομένων τούτων εξηγήσεις τού Κουμβερλάνδ (Φ. Σ. J15) 
έλαχίστην αποδίδω σπουδαιότητα, ουχί πλείονα ή όσην δ·’ 
άπέδιδον είς έκαστον μή Ιπαγγελλόμενον τόν φιλόσοφον, 
όστις δέ, ¿πειδή αισθάνεται, ένθυμεΐται, φαντάζεται, άξιοι 
νά μοί έξηγτση φυσιολογικως τ ί έστίν αϊσθησις, μννμη ή 
φαντασία.

Τόσω δ’ έφεκτικός είμί έπί των παραδόξων καί μέχρι 
πρό μικρού άγνωστων τούτων φαινομένων, καί τόσον όλίγον 
πρόδομος νά πιστεύω τά μτ αμφιβολίας ανώτερα, ώστε είς 
τήν τετάρτην κατηγορίαν των είς δισταγμούς έμβαλλόντων 
με.εΐχον κατατάξει καί τά  πειράματα, περί ών έμνημόνευσα 
έν.τω Ά πόλλω νι τού Πειραιώς (1885, Σ. 354), εί καί εΐδον 
αότα υπό οιωνούς σχεδόν πάντα δισταγμόν αποκλείοντας. 
Ό  Μεσάζων, ώς έκέϊ εΐπον, εΤχε στερεώς προσδεδ·ή είς 
έδραν, καί όμως μετ’ ολίγον είς τά  δεσμά του εύρέδησαν 
έμπεπαρμένα(!) δακτυλίδια δοδεντα υπό τ ί ς  όμηγυρεως, τ 
αυτός άνέστη, λυθείς των δεσμών.

Είς τό πείραμα τούτο 8·ά ένδιατρίψω όλίγον μακρό- 
τερον, ΐνα καταδείξω πώς γίνονται πολλάκις καί τίνα βα
ρύτητα έχουσίν αί περί των τοιούτων κρίσεις. ’Εννοείται, 
δτι αυτό αμέσως υπό τινων κατηγγέλθη ώς ταχυδακτυ- 
λούργημα. ’Εν τώ γερμανικφ περιοδικφ Garfcenlanbe (ΧΧΧΠΙ, 
3. Σ. 43) εκτίθεται 6 τρόπος, καθ’ ον Bellini τις έλέγχει 
τήν άγυρτίαν ταύτην. Είς τήν έδραν καθήμενος ό ίδιος, 
προσηλοΰται, ώς φαίνεται 4ν Είκόνι ] . Αί χεΐρες αυτού είσι 
δεδεμέναι οπίσω τών νώτων του, ώς έν .Είκόνι 2 '  αλλά

μετ’ όλίγον, υπό τό παραπέτασμα το κρυπτόν αότόν έγείρε- 
ται λυτός καί έλεύθερος, ώς έν Είκόνι 3.

’Ιδού δέ τίνα δίδει έξήγησιν. 'Ο ταν τόν δέσωσι, λέγει, 
έντείνει τούς μυώνας τών χειρών του, ώστε αί χεϊρες 
όγκοΰνται· μετά ταΰτα δέ χαλαρών αυτούς, κα&ίστησι τάς 
χειρας τόσω λεπτοτέρας, ώστε δύνανται ν’ άποσυρ&ώσι τών 
έπί των έξογκωθεισών περιδεδέντων σχοινίων, καί τούτου 
απαξ γενομένου, τά  λοιπά πάντα δεν έχουσι. δυσκολίαγ.

Άλλ’ δστις μόνον έχει χέιρας δύναται νά είπή άν κατά 
τόν αρμόν τής χειρός καί τούς βραχίονας ύπάρχωσι μυώνες 
τοιούτοι, ώστε ή διαφορά τής διαστολής καί συστολής αυτών, 
νά έπιτρέπη τνν χεΐρα νά έξέλ&η τών δεσμών αυτής, δπερ 
δ·ά ήν πολύτιμος ίδιότης διά τούς έν φυλακαΐς δέσμιους.

Τό δλως φαντασιώδες τής τοιαυτης έρμηνείας συνόρων 
καί αυτός ό Βελλίνης, προστίδησι καί άλλην, δευτέραν διά 
τούς οξυδερκέστερους, δτι έχει όπίσω του κεκρυμμένην ψα- 
λίδα, δ ι’ ής τέμνει τά  δεσμά του, καί έπειτα κρύπτει έπι- 
τηδείως τά  τετμημένα άκρα.

Τόν κύριον τούτον εΐδον είς τό δεάτρον, δπου τάς 
πνευματιστικάς έξηγησεις του έδιδεν είς τό δημόσιον έπί 
είσιτηρίοις. Τήν πρώτην τών δύω ερμηνειών έκρινεν ό 
ίδιος τότε όρδότερον ν’ αποσιώπηση. Έπέδειξεν όμως τήν 
δευτέραν, ήν καί ώς μόνην παρέστησεν. Αί χείρές του 
εΐχον δεδτ δι’ νφάαματος, ώς φαίνεται καί έν τή είκόνι 2, 
καί τούτο έκοψε διά ψαλίδος παρά τω άρμφ τής μιας 
χειρός, τά  δέ κοπέντα άκρα έκρυψεν έπιδεξίως έντός τών 
πτυχών τού υφάσματος, καί ουτω μετά ταύτα ή μία χειρ 
έλυσε τήν άλλην καί τά  λοιπά μέλη.

Τούτο έστιν ευνοητότατον, καί μόνον παράδοξον πώς 
ύφίστανται άνθρωποι 'ίκανώς ευήδ-εις, ώστε ν’ άπατώνται 
υπό τόσον άπλών τεχνασμάτων.

Αλλ’ έγώ τό αυτό πείραμα εΐδον δίς, ή μάλλον τρίς, 
καί αί χεΐρες δέν έδένοντο δι’ υφάσματος έχοντος πτυχάς, 
είς άς νά κρόπτωνται τά  τμηδ·έντα άκρα, άλλ’ απλώς διά 
δ'ώμιγγος (σπάγγου)· Έ δεσα  δ ’ έγώ αυτός δ ι’ ιδιαιτέρου 
τεμαχίου έκάστην των χειρών, έκαστον τών βραχιόνων,: 
έκαστον τών ποδών, καί τό σώμα, καί τών τεμαχίων πάν
των τούτων τά  άκρα έσφράγισα διά βουλοκηρίου καί τής 
έμής σφραγΐδος έπί τής έδρας, ουοης τής πρώτης τυχούσης, 
ήν έλάβόμεν έκ τού δωματίου' καί καλώς ήρευνήσαμεν καί 
έγώ καί οί μετ’ έμοΰ, πάντες γνώριμοί μου. Έ θελον νά 
ίδώ τόν Βελλίνην, ή άλλον ταχυδακτυλουργόν δεθέντα υπό 
τάς αότάς περιστάσεις, καί δμως κατορ8·ούντα νά ..λύθή, 
καί τότε προθύμως &ά κατέταττον δσα εΐδον μετά τών 
τερατουργημάτων της άγυρτείας· άλλ’ οΰδ’ ώς βέβαια θέλω 
νά τά  παραδεχθώ, διότι δέν έδοκίμασα καί αυτά μετά τών 
έπαγγελλομένων ττν άποκάλυψιν τής τερατουργίας.

[8 π εια ι τό  τ ίλ β ζ .)

Κ Α Τ Α  Τ ΟΝ  Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Ν  Α Ι Ω Ν Α .
(οννέχαα).

Α υτί εΐνε ή μία δψις. . ·
Ουχ ήττον καταπληκτική εΐνε ή άλλη. Τήν έγραψεν 

ό πρό τίνος τελευτήσας μέγας φαντασιοκόπος, δστις έκα- 
λέΐτο Ούγκώ. Άφορα δέ τ ή ν . τάξιν τού κοινωνικού- καθε
στώτος. Ή  είκών εΐνε ώραία, ώς δλαι αί αφαιρέσεις τού 
ποιητού. Δια τών μελετητικών αυτού’ οφθαλμών, ους όμως 
αντί νά ένισχυουν θαμβούσιν αί διόπτραί τού ιδεώδους, βλέ-

πει τήν Ευρώπην κατ’ άρχάς, έν τώ εικοστού αίώνι, καί τήν 
Άνδ·ρωπότητα έπειτα έν τοΐς άκολοόθοις, έν έθνος, ένα 
λαόν, μίαν οικογένειαν. Ουδείς τών προγεγενημένων φραγ
μών. Ένότης γλώσσης, όμοιότης νομίσματος, ταότότης μέ
τρων, κοινότης μεσημβρινού, ίσότης κωδικός. Άντί παντός 
άγώνος, ή παγκόσμια αδελφότης· άντί χάσης χιέσεως, τό 
απόλυτον δίκαιον· άντί πάσης διοικήσεως, ή Ελευθερία.
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Ούτε άλύσσεις μεταξύ τών γεφυρών, ούτε σύνορα μεταξύ 
τών λαών, ουτε ίσθμοί μεταξύ τών ωκεανών, ούτε προλή
ψεις μεταξύ τών ψυχών. 'Εκαστος κατέχων τήν θέσιν του · 
ΰπό τόν ήλιον. Ή  Ιδιοκτησία, έπί τή βάσει τού αίωνίου 
νομίμου, μή καταργουμένη, άλλ’ άποκαθισταμένη κοινωνι- 
στική · κανείς άνευ τού αγρού του, τής οικίας του, τού άέρος 
του. Ή  ’Αγάπη έλευθέρα καί ίερά ώς ή Σκέψις. Κατηργη- 
μένη ή δουλεία, κατηργημένη ή πενία, κατηργημένοι οί στρα
τοί. Ουδείς θά  φροντίζη τότε περί τής υπεροχής τής κω
νικής σφαίρας έπί τής στρογγυλής καί τής κυλινδρικής έπί 
τής κωνικής. Τίς θά ένδ·υμήται τά  ονόματα τών Σασσεπώ, 
ή τών Γκρα; Ή  πυρΐτις καί ή δυναμιτις θά  χρησιμοποι- 
ωνται μόνον προς διάτρησιν τών συρρίγων άνά μέσον τών 
ορέων καί τών θαλασσών. 'Η  Ειρήνη υποβοηθούσα τήν κοι
νήν ευτυχίαν. Ή  αποκοπή μιας γέφυρας καί μιας κεφαλής 
έξ ισου αδύνατα πράγματα. Καί συμφώνως προς δλα ταύτα 
θέλει έπιφανή εν τω κόσμω γενεά μεγάλη καί παράδοξος, 
έπίσης έκπληττομένη όταν άκούη δτι άλλοτε έπολέμουν 
'Ρώσσοι προς Άγγλους καί Γάλλοι πρός Γερμανούς, δσον δτι 
ήτο ανέφικτος ή διάβασις τού ’Ατλαντικού δι’ αεροστάτου.

Πρός τάς προφητείας δέ ταυτας τού πρό μικρού άπαλ- 
λάξαντος έπί τέλους διά τού θανάτου του τήν γήν τού 
υπερφυσικού βάρους τής μεγαλοφυΐας τού Γαλάτου Ήσάίου, 
πολύ βεβαίως δύσκολον θά ήτο νά άντείπη τις, αφού μά
λιστα τό προφητικόν αυτού χάρισμα ̂ έπιστοποιήθη πολλάκις, 
ώς έπί τής ύπο&έσεως τού μικρού Ναπολέοντος, υπό τών 
γεγονότων· άν καί παρά τήν μαρτυρίαν αυτού θά  έπετρέ- 
πετο ίσως ν’ αμφιβάλλη τις όλίγον άν πράγματι ο Ιπερχό- 
μενος αίών θά  περιφρονή τάς μεταξύ κυλινδρικών καί κω
νικών σφαιρών διαφοράς έκ τών καθ’ υπερβολήν φιλειρηνι
κών αυτού ορμών καί δχι διότι πιθανώς θά  έχη έπινοήσει 
τινά κάτά πολύ τελειοτέραν καί τών δύο- άν δλα τά  μέχρι 
τούδε τουλάχιστον διδόμενα δέν παρεχουσι τον φόβον δτι 
ώς οί παρελθόντες συνάδελφοί του έφερον συλλήβδην τό 
όνομα Λόγος, αυτός καί μόνος δέν θά φέρη τό όνομα Πρά- 
ξις, ή άν μή, άντί τού άπολύτου Δικαίου, δπερ ευαγγελίζε
ται ό ποιητής, δέν πλανάται έπί τού κόσμου άνακυκώσα 
αυτόν υπό τήν φλογέράν της πνοήν καί συσπώσα τους γι- 
γαντιαίους γρόν&ους της ή Δύναμις. Άλλά καί της υψηλής 
ταύτης φαντασμηγορίας υποτιθέμενης αληθούς, πάλιν ουτε 
τ τ ς  μιας ουτε τής άλλης άπόψεως ή ίδιορρυδ·μία καί ή πα- 
ραδοξότης θά  δύναται ν’ άμιλληθή πρός τήν τ τ ς  μεταρ- 
ρυθμίσεως τού Ιδιωτικού βίου.

* *

Ή  έπιδρομή τών πρακτικώς έφαρμοζομένων φυσικών 
έπιστημών μόνον τό άσυλον τής οικίας εΐχε μέχρι τούδε σε- 
βασθή. νΗδη καί αυτής ύπερεπηδήθη ό ίερός ουδός καί ή 
έπανάστασις μανιωδώς έκδιώκει καί θύει έπί τοϋ βωμού τής 
προόδου καί τό τελευταΤον ΐχνος τ τ ς  ποιτσεως τής Ιστίας. 
Πολιτικαί άνατροπαί, αιματηροί πόλεμοι, φυλετικαί διαμάχαι,· 
θρησκευτικαί μεταβολαί, κοινωνικοί σπαραγμοί ήλθον καί 
παρτλ&ον άνακαινίζοντες τού κόσμου τήν όψιν, σαλεύοντες 
πάντα τά  καθεστώτα, μεταβάλλοντες καί τούς φυσικούς καί 
τούς ηθικούς δρους τής ύπάρξεως, άποχωρίζοντες λαούς, συμ- 
μιγνύντες έθνη, καταθάπτοντες παλαιάς προλήψεις, άποκα- 
λυπτοντες καινάς άρχάς. Άλλ’ από τού βάθους τών αίώ-' 
νων καί άπο τού τύμβου τής λήθης, δστις περικαλύπτει τούς 
ανθρώπους καί τά  πράγματα τών παρεληλυ&ότων καιρών, 
τίς μεταρρύθμισις δέν ήδύνατο νά πρόκυψη είς άντιμετώ-

πισιν τ ή ς . τερατώδους ταύτης σιγηλής Ιπαναστάσεως, ής 
δπλα εΐνε βελόναι καί έλατήρια καί κομβία καί δακτύλιοι 
καί κρίκοι; Το όνομα τού έφευρετού τού ηλεκτρικού αότού 
βουτύρου, δπερ άπηξίωσαν νά μεταδώσωσι κάν είς τόν κο- 
σμον αί έφημερίδες, πρέπει νά διαφυλαχθή είς ττν  μνήμην 
τών έπερχομένων γενεών. Έγκαινίζει νέαν, πρωτοφαντ έπο- 
χήν τής παγκοσμίου ιστορίας. Ό ,τιδήποτε καί άν συμβή 
καί έν τώ  άπωτάτω έτι μέλλοντι, ό ανώνυμος ουτος θά  εΐνε 
ό αόρατος αίτιος καί ό ακούσιος έργάτης καί έ-ιά ττν κεφα
λήν αότού πρέπει νά πέσωσιν αί τυχόν εόλογίαι r  κατάραι.

Διότι αυτη r  καθ’ Ιαυτήν ασήμαντος ίσως έφεύρεσις, 
άναμφιβόλως δέν δύναται νά εΐνε ή ή πρώτη αφετηρία ανεξ
άντλητου σειράς άλλων όμοιας φύσεως, ών, άν μή ώρισμέ- 
νος σκοπός, άλλά προφανές βεβαίως αποτέλεσμα άσυνειδή- 
τως μέλλει νά έπέλθη ή έντελής μετατροπή τού ανθρωπί
νου χαρακτήρος.

Έ κτος της σωματικής καί διανοητικής διαπλάσεως, τν 
ριζικώς θά  παραμόρφωση ή έπέμβασις αυτη τής ’Επιστήμης 
είς τά  τού μαγειρείου, συμφώνως μάλιστα πρός τάς όμοια- 
ληθεστάτας νεωτέρας ύλιστικάς θεωρίας περί τής έπιρροής 
της διαίτης έφ’ όλων τών δυνάμεων τού χρωμένου αυτή 
άτόμου, εΐνε γνωστόν Ιδία πόσω τό νευρικόν σύστημα, έν ώ 
κυρίως εδρεύει καί έξ οδ απορρέει ή ζωή, ύπόκειται είς ευ
κινησίαν ή στασιμότητα, ένίσχυσιν r  ευπάθειαν, Ιξέγερσιν η 
νάρκην άναλόγως τού τόπου, τού χρόνου καί δλων τών έξω- 
τερικών έπιδράσεων έν γένει. Διά τήν έξ" όλοκλήρου Ιπο- 
μένως άλλοίωσιν, ττ ις  προαγγέλλεται υπό τών τοιούτου εί
δους ανακαλύψεων, καί τήν άνακαίνισιν τής ατμόσφαιρας, 
έν ή άναγκαίως κινείται πρός έκτέλεσιν τών καθημερινών 
αότού αναγκών ό άνθρωπος, ευνόητον καθίσταται δτι θ’ 
άπαιτηται έπίσης βαθεΐα έξ αυτής άπορρέουσα άλλοίωσις 
καί άνακαίνισις τού νευρικού συστήματος, τού ύπό τοιούτους 
δρους ζώντος, ώστε να δύναται ν’ άνεχθή τούτους καί συν- 
οικειωθή πρός έκείνην.

Έ π ί τη' βάσει τούτων φαντάζεσθε λοιπόν όποιος δυνα- 
ται νά εΐνε ό χαρακτήρ ανθρώπου έξυπνώντος καθ’ έκάστην 
πρωίαν μόνου έν τφ  δωματίω του δι’ ηλεκτρικού ώρολογίου 
έγείροντος αότόν οίανδήποτε ώραν θέλη, έπί κλίνης, ήν ετοι
μάζει διά νά κοιμηθή καί διευθετεί άφυπνιζόμενος διά τής 
άπλής πιέσεως τών καταλλήλων έλατηρίων εκατέρωθεν, εύ- 
ρίσκοντος έτοιμα τά  προς κόμμωσίν του διά τής άπλής συ- 
στροφής τών δεόντων κομβίων έπί τών τοίχων τού νιπτήρες 
του καί έπειτα άφου τελειώση πάντα ταύτα παρασκευάζον- 
τος τού ίδίου άνευ κόπου καί τό πρόγευμά του διά τού 
απλού χορδισμοΰ της ηλεκτρικής ταύτης τού βουτύρου ή 
τού καφφέ ή τής παραγωγής οίουδήποτε άλλου έδωδίμου 
μηχανής καί δλων τών λοιπών διαβολικών συσκευών του; 
Συνήθης ιδιοσυγκρασία βεβαίως δέν θά άντέϊχεν είς τοιαύ- 
την τελείως τεχνητήν καί πυρετωδώς μονότονον ζωήν. Άν
θρωπος τού δεκάτου έννάτου αίώνος θά εΐνε είς θέσιν- νά 
ύποφέρη τήν τοιαυτην έξαφάνισιν δλων έκείνων τών μικρών 
ένοχλήσεων, αίτινες άποτελούσι τά  τρία τέταρτα'ίσως της 
ήμετέρας ύπάρξεως καί δι’ ών κυρίως γίνεται ήμΐν αισθητή 
ή ήδονή τής ζωής, ώς διά τών ύπερνικωμένων έμποδίων καί 
τών καταβαλλομένων αγώνων καί τών παροδικών θλίψεων 
γίνεται αίσθητή τ  τδοντ του έρωτος; Θά τδύνατο νά έν- 
νοήση καί ν’ άνεχθή είς τοιούτον βαθμόν καθισταμένην δυ
νατήν τήν άπομόνωσιν καί τήν δ ι έαυτού μόνου έκπλήρω- 
σιν ουτω πασών, τών θελήσεων του; θα  τδύνατο νά ύπο- 
μείνη ττν  τοιαυτην έκμηδένισιν χάσης άφορμής άγανακτή-
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σεως δι’ Ιπιδυμίαν . μγ ' ίκανοποιουμένην, διά δυσκολίαν 
άνακύπ^ϋσαν-αίφνης έν ω δέν την περιμένετε, δι’ όρεξιν 
μή κόρεννυμένην άνευ της. προσφυγής είς 'τ τν  βοήθειαν 
αλλού;·' Πως' δά  ύφίστατο την άναγκαίως τότε έξάλειψιν 
του χρησιμωτάτου των υπηρετών γένους, απαραίτητου πα
ράγοντος, προς καταπολέμησιν της δλίψεως των κυρίων, δι-

δάσκΟντος δέ συγχρόνως κ«ί πολίτικης.φιλοσοφίας άναγκαι- 
ότατον μάδημ* ότι ουδέποτε δά  εΐνε έντελώς δυνατή η 
απόλυτος δημοκρατική Εσότης, διότι κάλλιστα -άνδρωπος εί- 
κόσαέτης δύναται νά ύπηρετήται υπό πεντηκοντόύΐοΟς·' θε
ράποντος;

(Unezai το  τέλος.) Μ ΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗΙ.

ΤΟ NEflTATON ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΠΛΟΙΟΝ.

Προ ολίγων έτί μηνών περιεγράφη είς διάφορα περιο
δικά καί Ιφημερίδας τό υποβρύχιον πλοϊον του σουηδοΰ 
Νόρδεμφ'ελδ καί έδεωρή8-η μεταξύ των πολλών άλλων αν
ταγωνιστών του ως τό κάλλιστον και τελειότατου πάντων. 
Έ ν  τω μεταξύ όμως γάλλος τις μηχανικός, ό 0. (άοχιδθί, 
έφεϋρεν έν άλλο τοιουτον πολυ ύπέρτερον του σουηδικού 
έφευρήμάτος. Εΐνε δέ άνώτερον του υποβρυχίου του Νόρ- 
δεμφέλδ κυρίως κατά δύο τινά· πρώτον ότι έν αύτώ τό 
πυρ καί ή λίαν. οχληρά καπνοδόχη άντικαδίσταται διά του 
ηλεκτρισμού καί δεύτερον ότι δύο. δοχεία πλήρη ατμοσφαι
ρικού άέρος συμπεπιεσμένου διά 50 ατμοσφαιρών καθτστώσι

τό του Νόρδεμφέλδ είς την έπιφάνειαν του υδατος προεκ- 
βάλλον αυτής μόνον κατά την εν τή ήμετέρα είκόνι υπο- 
δεικνυομένην Wasserlinie. Είς τήν πρώτην διαταγήν του 
πλοιάρχου ό ναύτης έν πρώτοις δέτει αμέσως είς συγκοινω
νίαν ήλεκτρικήν τάς έν τω κατά τήν πρώραν δαλάμω εύ- 
ρισκομένας συστοιχίας προς τήν δυναμομηχανήν (Motor), ήτις 
εν τώ άμα αρχίζει περιστρεφόμενη νά στρέφη καί τον έλικα 
S‘, δ ι’ οδ κινείται τό όλον σκάφος. Οί άναγνώσται ημών 
ίσως παρατηρήσωσι την απουσίαν πηδαλίου· αλλά τό έργον 
αυτού αναλαμβάνει αυτός ό ελιξ, όςτις μετακινείται ευκό
λως πρός δεξιά ή πρός αριστερά διά μ.έσου τινός τροχού,

Τ4 υποβρύχιου τορπιλλοβόλον τού Γάλλου C. Goubet.

δυνατήν οχτάωρον υπό. τήν έπιφάνειαν τής δαλάσσης δια
τριβήν είς τό πλήρωμα αυτού.

Δι- ολίγων .8-ά έξηγίσωμεν ένταύδα είς τόν φίλον ανα
γνώστην-τον-μηχανισμόν τού μόνον πέντε μέτρων μήκος 
εχοντός πλοιαρίου τούτου, άπέχοντες όμως νά περιγράψωμ.εν 
μέρη -τινά τής παρατιδεμένης είκόνος, ίνα μή παραπολύ έκτεί- 
νωμεν τόν. λόγον είς πράγματα σχετικώς έπουσιώδη καί δευ- 
τερευούσης σπουδαιότητας. .

.Μέλλοντος του απαίσιου, έφευρήμάτος του Γουβέ ν’ άπο- 
πλεύσή, κατέρχεται ό. πλοίαρχος αύτου καί ό πηδαλιούχος 
ό καί μηχανικός , είς .-τήν. κοιλίαν τού διά τού δολίσκου &, 
κλειομένού μετά .τούτό- πάλιν τόσον Ιρμητικώς, ώςτε νά ήνε 
Αδιαπέραστος .καί/είς: τόν αέρα .καί είς τό δδωρ. Ό  δολί- 
-σκος οδτος .φέρει έπτά όπτικάς όπάς έκ λίαν χονδρής ύαλου, 
ών ;ή μία μάλιστα βλέπει καί πρός τά  άνω διά νά δύναται 
τό πλήρωμα νά στρέφη τά  βλέμματα πρός άπάσας τάς διευ- 
δύνσεις. Κατ’ άρχάς τόπλοιάριον φυσικώς πλέει όπως καί

έφ’ οδ ό πηδαλιούχος έν τη είκόνι φαίνεται έπιδέσας τήν 
δεξιάν αυτού χεΐρα.

“Άμα ως τό πλοιάριον φδάση. είς άχόστασιν βολής από 
τού έχδρικού Ο-ωρηκτοΰ, ό πηδαλιούχος έν πρώτοις ανοίγει 
στρόφιγγα τινα έπιτρέπουσαν τήν από των αεριούχων δοχείων 
έξοδον τού συμπεπιεσμένου ατμοσφαιρικού άέρος διά τού 
σωλήνος Κ, έξικνουμένου είς τά  άνω μέχρι τού μικρού' δο
λίσκου ήτοι έγγύτατα των αναπνευστικών οργάνων τού πλη
ρώματος. Συγχρόνως καί ό πλοίαρχος περιστρέφει τήν στρό
φιγγα Ρ , δ ι’ ής είςρέει τό δαλάσσιον ΰδωρ είς τά  κατώ- 
,τερα τής τρόπιδος δοχεία 1ι, έν ω τανάπαλιν διά του μο
χλού γ , όν κρατεί διά  τής άριστεράς χειρός, δέτει είς κίνη- 
σιν τήν αντλίαν ο καί δι’ · αυτής έξωδεΐ αδδις τό είςρεύσαν 
ύδωρ. Τοιουτοτρόπως ό πλοίαρχος εΐνε κύριος άνά πάσαν 
στιγμτν καί' άκαριαίως νά καταβυδίζη ή ν’ άναβιβάξη τό 
σκάφος είς τήν έπιφάνειαν, έν φ ό ναύτης συμφώνως πρός 
τάς διαταγάς του πηδαλιουχεΐ αυτό καί τόν πλούν αυτού

Γ Π Α Ι Θ Ρ Ο Σ  Κ Τ Β Ε Ι Α .
Είχώυ του Μουρίλίου,
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βραδύνει η επιταχύνει £?σ<ραλωζ και άπλούστατα, &έτων είξ 
άμοιβαίαν συγκοινωνίαν χερισσοτέρας η ϋλιγωτέρας ηλεκτρι
κά? συστοιχίας. *Αν τό ύποβρύχιον πλοΐον άπαντήση κα&·’ 
ύδον καλώδια, φέροντα είς υποβρυχίους υπονόμους, ευκολώ- 
τατα δύναται ν’ άποκόψη και νά καταστρέψη αυτά διά της 
εμπροσ&εν αυτού προεκβαλλούσης · καί υπό ηλεκτρικής λυ
χνίας φωτιζομένης μαχαίρας, ην ό πλοίαρχος δύναται νά 
μεταχειρισ&η διά του μοχλοί Τ.

Ά ς φαντασδ·ωμεν ήδη δτι τό σκάφος εφδ·ασε κάτω&εν 
έχδ·ρικοϋ τίνος πλοίου. *0 πλοίαρχος διατάσσει αμέσως νά 
δοδ·ή αύτω τοιαύτη τις υπό την τρόπιδα του πολεμικού 
σκάφους διεύ&υνσις, ώςτε ή κρατηροειδής καί εις τά  όπισθ·εν 
κείμενη τορπίλλη νά προςβάλη αυτήν κατ’ ευ&εΐαν. Ή  τορ- 
πίλλη ανέρχεται άφ’ έαυτής καί προςκολλαται είς τον κορ
μόν του πλοίου διά των φαινομένων όδόντων της — αλλά 
πως τούτο ίδίως γίνεται ό έφευρετης τό άπεσιωπησε. ’Αμέ
σως μετά τούτο τό ύποβρύχιον όπισ&οχωρεϊ, πάντοτε ομως 
διατελοίίν εις συγκοινωνίαν μετά των Ικρηκτικων όλων διά 
του έκτυλισσομένου σύρματος, καί δο&είσης της διαταγής 
ύπό του πλοιάρχου μεταδίδεται το πυρ άκαριαίως διά του 
ήλεκτρισμου.

‘Υπολείπεται ήμεν ήδη ή περιγραφή εργαλείων τινιίν, 
τά  όποια δεν άνεφέραμεν είςέτι. Καί έν πρώτοις άξια ση- 
μειώσεως εΐνε τά  δοχεία Α καί ό φακός Α μεταξύ των δυο 
ναυτικών. Διά του φακοΰ τούτου καί των προς αυτήν συν- 
δεομένων μηχανημάτων διενεργεΤται ή όσον οΐόν τε ταχεία

Η Δ Υ Σ Τ Y
(ά ιήγημα.)

V.
— Τ ί άλλοιώτικο; άνθρωποί εΐνε αυτό;; είπα στραφεί; πρός τόν 

Φουστώφ, καθήσανΐα ήδη έπί τοΰ τορνευηκου τον εδωλίου. Κατάγεται 
άλήθεια από τό εξωτερικόν; Τ ά  ρωσσικά τά £¡AtXcf μέ τόσην ευχέρειαν.. . .

— Ν αί, εινε ξένο«, άλλ’ έγκατεστά&η εις τήν 'Ρωσσίαν πρό τριά
κοντα ετών. Τω 1802 τόν έφερε μαζή του ε ΐ; ξένος πρίγκηψ . . . .  ύπό 
τήν ιδιότητα γραμματέως ή  μάλλον θαλαμηπόλου. Έ χ ε ις  δ ίκαιον ίμ ιλέΐ 
πραγματικώ; πολύ εύχερώ; τά ρωσσικά.

— ’Αλλά μέ άπελέκηται;, δλω; διόλου άκτένισται; εκφράσεις, προς- 
έ&ηκα.

— Βέβαια, όλως διόλου άφύσικα, ’Αλλά τί νά γίνη, έτση εΐνε ολοι 
αϋτοί οί έκρωσσισθέντε; Γερμανοί.

— Άλλ’ αύτός δεν είπε ότι εΐνε Τσέχος;
— Δέν ήξεύρω — πολύ πιθανόν. Με τήν γυναΐκά του όμιλέ?

γερμανικά. ,
— Διά τ ί όμως καυχαται ότι εΐνε άπόμαχος του 1812; 'Γπηρέτησε 

μήπως είς τήν έθνοφυλακήν;
— 'Ρ ά τ ; καί εθνοφυλακή! "Οταν έκάη ή  Μόσχα, αυτό; εμεινεν είς 

τήν πόλιν καί έχασεν δ,τι είχε . . . .  αυτό εΐνε όλη του f  ύπηρεσία.
— Καί διά τ ί εμεινεν είς Μόσχαν;
Ο Φουστώφ εξηκολου'θΐι νά τορνεύη.
— Ό  θεός πλέον ’ξέρει διά τί! Ή κουσα ότι τάχα αυτός ητο εις 

τών κατασκόπων μας. Άλλ’ αύτά ίσως ήνε χαμένα λόγ,ια μόνον. Τό βέ
βαιον. εΐνε ότι έλαβε παρά τής κυβερνάσεως άποζημίωσιν δ ιά  τάς άπω- 
λείας του.

— Φερει στρατιωτικόν μανδύαν, — μήπως εΐνε δημόσιος υπάλληλος;
—  Ν αί, υπάλληλος εΐνε, διδάσκαλος είς τό σώμα τών Εύελπίδων. 

Φέρει πρός τοότοις καί τόν τίτλον αύλικοΰ σύμβουλου.
—  Τ ί εινε ή γυνάικά του;
— Μία Γερμανίς από εδώ —. «όρη άλλαντοποιοΰ ή  κρεωπώλου, 

νομίζω.
— Πηγαίνεις συχνά είς τήν οικογένειαν του;

έλάττωσις ή αίξησις του δδατος έν τοΐς δύο δοχέίοις. Τοι
ουτοτρόπως λοιπόν το βάρος εΐνε ότέ μεν έμπροσ&εν, ότέ 
δέ όπισ&εν μεγαλείτερον καί ούτως ή κίνησις του πλοίου 
εΐνε πάντοτε ομαλή. Ή  αντλία ά χρησιμεύει είς κάδ·αρσιν 
του άναπνευσδ-έντος άέρος διά χλωριούχου καί νιτρουχου κα
λιού. Τό έκ μολύβδου δέ βάρος X έπέχει τόπον Ιρματος 
καί ¿μποδίζει τήν Ιλικοειδη κίνησιν του δλου σκάφους. ‘Ο 
έφευρετης όμως έφρόντισεν όπως τό βάρος του πλοίου δύ- 
ναται καί έκ των έντός αύτου νά έλαττω9·ή καί μάλιστα 
έν ή περιπτώσει αί άντλίαι παύσωσιν αίφνης λειτουργουσαι. 
Το σκάφος τότε αφ εαυτοί! ανέρχεται είς τήν επιφάνειαν 
της &αλάσσης.

Ή  ηλεκτρική αύτου δύναμ.ις εΐνε τοσαότη, ώςτε νά 
έξαρκή επί δεκατέσσαρας ώρας νά κινή τό σκάφος τούτο 
μετά ταχύτητος πέντε κόμβων (ήτοι 9 περίπου χιλιομέτρων) 
άνά πάσαν ώραν. Εΐνε δε ό Γουβε έτι μάλλον άξιος έπαί- 
νου διά τήν Ιφεύρεσιν αύτοΰ ταύτην, κα&ότι δι’ αυτής σκο
πεί ού μόνον τήν καταστροφήν των έχ&ρικών πλοίων, άλλα 
πρός τούτοις έπιδιώκει καί ειρηνικούς σκοπούς. Διά του 
έφευρήματος αύτου 9·ά διευκόλυνσή σπουδαίως ή ερευνά 
του πυ&μένος τής &αλάσσης καί συγχρόνως &’ άντικατα- 
στήση τά  άλλως λίαν άδύνατα σωστικά πλοία πρός διάσω- 
σιν των ναυαγών. Αυτό τούλάχιστον εΐνε παρήγορον, καβ·’ 
ήν έποχήν πάντες φιλοτιμοΰνται νά συνειςφέρωσιν ώς οΐόν 
τε δραστικώτερα φάρμακα πρός όλε&ρον των όμοιων των.

« *

( I Σ Μ Ε Ν Η.
(συνέχεια.)

— Πολύ συχνά!·
— ’Μπορεί κανείς έκε~ νά διασκέδαση;
—  Έ τσ η  «’ ετση.
— Έ χ ε ι  π α ιδ ιά ;
— Ναί. Άπό τήν γερμανίδα τέσσαρα καί από τόν πρώτη του γυ- 

νάϊκα ενα υιόν καί μίαν θυγατέρα.
— Καί τ ί  ηλικίαν έχει ή μεγάλη του κόρη ;
—  Η λικίαν είκοσιπέντε ετών επάνω κάτω.
Ό ργισε νά μοι φαίνεται, ότι ό Φουστώφ έτι χαμηλότερου έκυπτεν 

επί τοΰ τορνευτηρίου του καί ότι ό τροχός αύτοΰ ταχύτερον ΙκινεΤτο καί 
έτριζεν ύπό τάς ρυθμικά; ώθήσει; του ποδός του.

— Ε ΐνε ωραία;
— Αυτό έξαρτάται από τό γούστο. Έ χ ε ι περίεργον, τή άληθεία, 

μορφήν . . . .  όλα μάλιστα επάνω της . . . . έν συντόμω . . . .  εΐνε έν 
γένει δν πολύ αξιοπερίεργου.

— Άχά! έσκέφθην κατ’ ίδιαν, εν ω ό Φουστώφ έξηκολού&ει τήν ερ
γασίαν του μετά εκτάκτου ζήλου, μή άπαντήσας μάλιστα εις τήν έπομένην 
έρώτησίν μου παρά μόνον διά του (όοίζου τοΰ τροχού του.

— Αυτό τό „αξιοπερίεργου δν“· εγώ πρέπει νά τό γνωρίσω, εΐπον 
άποφασιστικΰς κατ’ έμαυτόν.

VI.
Η μ έρας τινάς μετα ταυτα μετέβην τό εσπέρας μετά του Φουστώφ 

είς totf 'Ράτς. Κατώκει εν τινι ξυλίνη οικία περικυκλουμένή ύπό μιας 
μεγάλης αύλής καί ένός κήπου έν τινι λοξοί δρομίσκω πλησίον τοί3 βουλε
βάρτου Πρετσιστένκα. Μάς ύπεδέχθη δ 'Ρ ά τς είς τόν προθάλαμον, μάς 
¿χαιρέτησε 3ια του παραδόξου του εκείνου ήχηροΐί γέλωτος καί θορύβου 
καί αμέσως μας ώδήγησεν είς τό δωμάτιον τής υποδοχής, όπου με πα- 
ρουσίασεν εις τινα εύσαρκου καί υπό σιενοχώρου ενδύματος περισφιγγομέ- 
νην κυρίαν, τήν γυνάικά του Έλεονώραν.

'Η  Έλεονώρα θά διεκρίθη ίσως έν τή πρώτη της νεότητι δ ι’ εκείνου, 
δπερ οί Γάλλοι, άγνοω διά τ ί ,  άποκαλούσι „διαβολικήν ωραιότητα“, δη
λαδή διά  δροσεροί καί εύρωστου εξωτερικού. Τότε όμως. ότε έγώ πρώ-
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την φοράν τήν εΐδον, μ’ ένεθύμισεν άκουσίως σεβάσμιον τμήμα βοείου 
κρέατος, τό όποιον ό κρεωπώλης πρό ολίγου έναπέθηκεν επί καθαρός μαρ
μάρινης τραπέζης. Δέν μεταχειρίζομαι τήν λέξιν ,,καθαρας“  άνευ σκοπού, 
διότι όχι μόνον ή  οικοδέσποινα έφαίνετο πρότυπον καθαριότητος, αλλά καί 
όλα τά περί αυτήν έν τ /  οικία έλαμπον καί αληθώς άπήστραπτον έκ τής 
καθαριότητος. "Ολα εΐχον σφογγαρισθη καί πλυθη διά σάπωνος. Ή  μη
χανή του τε'ου επί τής κυκλοτερούς τραπέζης έσπινθηροβόλει ώς οί αστέ
ρες έπί του εσπερινοί ουρανού. Τά παραπετάσματα το ν  παραθύρων καί 
τά τραπεζομάνδηλα εκολπούντο άπό το πολύ άμυλου. Τό ίδιον συνέβαινε 
καί είς τά φορέματα καί υποκάμισα τών τεσσάρων μικρών τέκνων τοίί 
κυρίου 'Ρ ά τς  —  κοντών, εύρωστων καί ευτραφών πλασμάτων, άτινα ¿συν
ήθως ώμοίαζον πρός τήν μητέρα των καί διεκρίνοντο διά σκληρών καί 
βαναύσων προςώπων, μικρών πλοκάμων κατά τούς κροτάφους καί ερυθρών, 
πρεμνωδών δακτύλων. Κ αί τά τέσσαρα ειχον βϊνας όλίγον τ ι συμπεπιε· 
σμενας, μεγάλα καί σχεδόν έξωδημένα χείλη καί πολύ μικρούς λευκόφαι
ους όφθαλμούς.

— ’Εδώ  σας παρουσιάζω τήν σωματοφυλακήν μου! έφώνησεν ό κύ
ριος 'Ρα 'τς, θέτων τήν βαρεϊαν χεΤρά του διαδοχικώς έπί τών κεφαλών 
τών τέκνων του. Νίκος, νΟλγα, Σάσκα καί Μάσκα! Αύτός εδώ 'εΐνε 
ςκτώ, αύτή έπτά , εκείνη τεσσάρων καί άύτή εδώ ακριβώς δύο ετών — 
χάχαχά! Καθώς βλέπετε ή γυναίκα μου καί έγώ δέν ήμεθα τεμπέληδες!

Ετση δέν εΐνε, Έλεονώρα;
— Πάντοτε φλυαρείς, καΰμένε, τέτοιαις άνοησίαις, άπήντησεν αότη 

γογγύζουσα καί έστρεψεν άλλου τό πρόςωπον.
— Καί ’ς  όλους της αύτούς τούς φωνακλάδες έδωκεν όνόματα καθ·’ 

εαυτό βωσσικά, έξηκολού&ησεν γ κύριος ‘Ράτς. Έ χ ε ι  σκοπό μάλιστα καί 
καί νά τούς μεταβάπτιση κατά τό έλληνικόν δόγμα . . . .  πραγματικώς. 
Που νά πάρ’ ή  οργή, έγινεν ή γυναίκα μου όλως διόλου σλάβα, άν καί 
κατάγεται άπό γερμανικόν αίμα. Ε ίσαι σλάβα, Έλεονώρα;

Ή  Έλεονώρα εθύμωσε.
— Ε ίμ α ι κυρία αύλοσυμβούλου καί έπομένως Ρωσσίς· πήγαινε σύ υά 

λέγης ό,τι θέλεις . . . .
—  Ν αί, καί εΐνε πραγματικώς έκτακτο πραγμα πόσον άγαπα τήν 

'Ρωσσίαν! έξηκολούθησεν ό Δαμιανός καί ώς σεισμός εβρόντα εκείνο τό 
άπαίσιο'ν του χάχαχά!

— Αϊ καί τί ’βγαίνει άπό τούτο; υπέλαβεν ή Έλεονώρα. Βέβαια 
καί άγαπώ τήν 'Ρωσσίαν, διότι ποίί άλλου θά  ’μπορούσα νά πάρω τίτλον 
εύγενείας; Κ α ί όχι μόνον έγώ, άλλά τώρα καί τά τέκνα μου εΐνε ευγενή. 
Νίκο, κάθησε ήσυχα με τά πόδια σου!

—  Έ λ α , ησύχασε, πουλάκι μου! Που εΐνε όμως αύτός ό εύγενής 
Βίκτωρ; Χωρίς άμφιβολίαν πάλιν γυρνά εδώ κ’ έκεΐ. Θά πέση βέβαια 
έκ νέου είς τά  χέρια τού έπιθεωρητου, καί αύτός πιστεύω νά μή τόν 
άφήση έτση νά γλυστρήση. Τ ί σουλατσαδόρος εΐνε αύτός ό Βίκτωρ!

— Δέν ήμπορώ νά διατάσσω τόν Βίκτορα, Δαμιανέ· τό γνωρίζεις 
τώρα πολύ καλά, εΐπεν όργίλως ή Έλεονώρα.

Έ ρριφ α  τά βλέμματά μου πρός τόν Φουστώφ, ώςεί θέλων έπί τέ
λους νά μάθω παρ’ αύτοΰ, τίς λόγος τόν ήνάγκαζε νά έπισκέπτεται μίαν 
τοιαύτην οικογένειαν. Τήν ιδίαν όμως στιγμήν είςήλθεν είς τό δωμάτιον 
μελανείμων νεάνις ύψηλοΰ αναστήματος. Έ ΐτον ή  μεγαλειτέρα θυγάτηρ 
τοΰ κυρίου 'Ρ ά τς , τό ,,άξιοπερίεργον έκέίύο όν“, περί ου μοί εΐχεν ομι
λήσει ό Φουστώφ.

Τώρα δά  ήξευρον πλέον διά τ ί δ φίλος μου έπεσκέπτετο τόσον συχνά 
τήν οικογένειαν ταύτην.

VII.

Έν&υμοίμαι νά όμιλή που ό Σαιξπήρος περί „λευκής τίνος περιστε
ράς έν μέοφ αγέλης μαύρων κοράκων“ . Όμοίαν έντύπωσιν μοί εκαμε 
καί ή  έμφάνισις τής νεάνιδος ταύτης. Μεταξύ αύτής καί τοΰ περί αύτήν 
κόσμου πολύ ολίγα ήσαν τά κοινά. Ώ ςάν νά μοι έφαίνετο ότι καί. αύτή 
ή  ιδία άμφέβαλλε περί τοΰ τόπου της καί' κρυφίως ήπόρει, πώς ήλθε καί 
έπεσεν εδώ. Ό λ α  τά μέλη τής οικογένειας τοΰ κυρίου 'Ρ ά τς  ήσαν αύ- 
τάρκη καί απλοϊκά, συνήθη πλάσματα τής φύσεως. Άλλά τα ύ τη ς  το 
ώραίον, καίτοι έν τή  άρχή τοΰ μαρασμοΰ ευρισκόμενον, πρόςωπον εφερε 
τόν τύπον της μελαγχολίας, τής ύπερηφανείας καί έσωτερικής τίνος όδύνης. 
’Εκείνοι, κοινοί όλως άνθρωποι, έφέροντο τραχέως καί βαναύσως μάλιστα, 
άλλ’ άπλοϊκώς. Ε ίς τήν όλην όμως καί άριστοκρατικήν όφιν τής κόρης 
ταύτης άπ’ εναντίας διεφαίνετο αλγεινή τις ταραχή. Ε ίς  τήν εξωτερικήν 
αύτής μορφήν ούδέν ίχνος έφαίνετο τής είς τό γερμανικόν φΰλον ίδιαζού- 
σης Ικείνης άρμονίας, μάλλον ένε&ύμιζεν αότη τάς θυγατέρας τών μεσημ
βρινών κλιμάτων. Κόμη εκτάκτως πυκνή καί μέλαινα, στερουμένη όμως 
πάσης στιλπνδτητος, κοίλοι, έμοίως μελάνες καί αμαυροί, άλλ’ ώραϊοι 
οφθαλμοί, μέτωπον στενόν καί κυρτόν, γρυπή ρίς, ύπόχλωρος ώχρότης τοΰ 
άβροΰ δέρματος, μελαγχολική τις, τρόπον τινά τραγική εκφρασις ύποφαι- 
νομένη περί τά  λεπτοφυή χείλη καί έπί τών όλίγον ισχνών παρειών, μία 
άπροςδιόριστος σπουδτ καί συγχρόνως άδεξιότης είς τάς κινήσεις της, καλ
λονή άνευ χάριτος — — έν ’Ιταλία όλα αύτά δέν θά μοι έφαίνοντα άσυ- 
νήθη, άλλ’ έν Μόσχα, έν τή ,,ταταρική αύτή 'Ρ ώ μη“ , είς τό βουλεβάρτον 
Πρετσιστένκα εν τοιοΰτον φαινο'μενον πολύ μ’ έξέπληττε.

Έσηκώθην άπό τήν θεσιν μου, «μα είςήλθεν είς τό δωμάτιον. Έ ρ -  
ριφεν Ιν ταχύ, δρομαΐον βλέμμα επάνω μου, ¿ταπείνωσε τάς μελαίνας 
βλεφαρίδας της καί έκάθησε πλησίον τοΰ παραθύρου. Έστράφην νά ιδω 
τόν Φουστώφ, άλλ’ ό φίλος μου μοί είχε στρέψει τά νώτα καί κατ’ εκεί
νην τήν στιγμήν έλάμβανε κυά&ιον τείου άπο τών έξωγκωμένων χειρών 
της Έλεονώρας. Προςέτι παρετήρησα τώρα ότι συγχρόνως μέ τήν εϊςοδον 
τής παρθένου έλαφρόν ρεΰμα -φυσικοΰ ψύχους έξηπλοΰτο είς τόν κύκλον 
μας . . .  .

— Τ ί άλλου είδους άγαλμα εΐνε πάλιν αύτή! έσκέφθην κατ’ ιδίαν.

[ K a tù -  τ ο ν (íttttai συνέχεια.)

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.

Έ ν  τώ  προηγουμένω τεύχει τής ,,Κλειοΰς“  εΐπομεν χάριν τών ανα- 
γνωστριών ολίγα τινά περί τών νεωτέρων προόδων, όσαι έγιναν πρ ίς άνα-

κούφισιν καί εύκολίαν τών έργα- 
ζομένων μέ ραπτομηχανάς. Ή δ η  
έπιτραπήτω ήμίν ν’ άποταθώμεν 
αυθις άποκλειστικώς πρός τάς φί
λος έλληνίδας άναγνωστμίας τοΰ 
ήμετέρου φύλλου περί θέματος, 
κυρίως αύτάς άφορώντος. Τήν 
προςοχήν αύτών θέλομεν νά επι- 
στήσωμεν έπί τίνος ενδιαφέρον
τος καί ώφελίμου νεωτερισμοΰ 
περί τά γυναικώα χειροτεχνή
ματα, όςτις έχει τό  σπουδάίον 
προτέρημα νά μή προξενη βλά
βην είς το ΐς  οφθαλμούς καί νά 

μή έξαντλ^ τά νεΰρα. Γερμανίς τ ι ;  πεπαιδευμένη έφεΰρε μικρόν τ ι καί 
κομψοπρεπές σχεδόν μηχάνημα, δι’ ού πασα γυναικεία χειρ δυναται

νά ύφάνη ποικίλα τό πλάτος ύφάσματα οπως έξ αύτών κατόπιν κατα- 
σκευάση παντοειδή χρήσιμα πράγματα, οΐον καλύμματα, τάπητας, προς- 
κεφάλαια, ύποκάμισα, πίλους τοΰ ταξειδίου κτλ. Πάσα οικοδέσποινα 
δύναται κατ’ αρέσκειαν νά ύφάνη μέταξαν, βάμβακα, έριον παντός εί
δους καί νά έργασθη διά της χειροκινήτου μηχανής της χωρίς ποτε νά 
κουρασθη καί νά καταληφθη ύπό στενοχώρια;. Π ώ ; πρέπει να κάμνη 
χρήσιν τή ; ύφαντική; μηχανής, δύναται νά μά&η βλέπουσα τήν παρατι- 
θεμένην εικόνα ήμώ ν, διότι περιεκτικωτέρα τις περιγραφή αύτής ήθελε 
μάς παρασύρει εις παραπολλάς λεπτομερείας, άλλως περιττός- άρκούμεθα 
όμως νά σημειώσωμεν ότι ή μέν έκμάθησις1 τής χρήσεως τής υφαντικής 
μηχανής εΐνε εύκολωτάτη, ή δέ τιμή αύτής λίαν μικρά. Έ κ  τούτων 
πάλιν βλέπομεν πόσον έν τη πεπολιτισμένη Εύρώπη καί αύταί αί γυνάί· 
κες εργάζονται καί ασχολούνται είς ο’ικιακά; εργασίας καί προςπαθοΰσι να 
Ιφεύρωσι καί αύταί καλλίτερόν τινα καί ώφελιμώτερον τρόπον πρό; άνά- 
πτυξιν τή ;  κατ’ οίκον τών γυναικών φιλεργία;. Αύτοί εδώ έχουσι παρα- 
γωγικωτάτην βιομηχανίαν καί έν τούτοι; μηχανώνται νέου; τρόπου; αύτο- 
συντηρησία;, ήμείς δέ τών πάντων στερούμενοι μυθιστορήματα μόνον εχο- 
μεν καιρόν ν ¿ναγινώσκωμεν.
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Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η .

Ιχει την μικράν ιστορίαν της καί η είκών 
τού έξοχωτάτου κ. Αλεξάνδρου Ραγκαβή. 
Σκοπών δηλ. ό ’Εκδότης του φυλλου 
τούτου νά καταστήση γνωστοτέραν είς 
τούς όμογενέϊς μας την φυσιογνωμίαν 
τού σεβαστού άνδρός, του όποιου διε
ξοδικήν και έπομένως άχρηστον διά την 
Κλειώ  βιογραφίαν προδυμως είχεν αρ
χίσει σοβαρός έν Κων]πόλει δημοσιο
γράφος, άπετάδη προς τον ίδιον πρός 
έξαίτησιν του τελευταίου φωτογραφή

ματος του. Ό  κ. Ραγκαβής μόνον έν άντίτυπον παρισινής 
φωτογραφίας του Ιτυχε νά Ιχη, καί τούτο ήδϋνατο έπί έπι-

φωτογραφία μου καί ό καδρέπτης δεν ήσαν έπομένως πρό
χειρα. Πρέπει δμως r  εύχομαι τουλάχιστον νά ομοιάζω 
πρός τό καλλιτέχνημα τοΰ Roth.“ Ταυτα ως άντιφάρμακον 
κατά της ενπροζώτιου αφορμής.

— ’Ανεκτίμητους δησαυρούς έγκλείει ή Πινακοθήκη τού 
Μονάχου, πρωτευουσης τής Βαυαρίας, ής ή καδολική Αυλή, 
κατά την γνωστήν πατροπαράδοτον συνήθειαν, ιδιαζόντως 
θεραπεύει τάς τέχνας. Αί πέντε είκόνες τού Μουρίλλου, 
παιδίων ομίλους παριστάνουσαι, είνε άπόκτημα μοναδικόν, 
ως χαρακτηρίζουσαι προςφυέστατα ,τάν χορείαν της άναπτό- 
ξεως του καλλιτέχνου. 'Ο  βίος του μεγίστου τούτου των 
'Ισπανών ζωγράφου εΤνε, ως και ό τού Κορρεγίου, εν των 
παραδοξοτέριον αινιγμάτων τής ιστορίας τής καλλιτεχνίας,

ιρ

'ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ. Εΐκών τού Kray.

στροφή μόνον νά δανείση είς τδν ξυλογραφον, διότι dev 
φροντίζει, έγραφε, κά πολλάπλαοιάζΐ] τας sluóvag τον. 
Ή .φωτογραφία Ιπεστράφη έγχαίρως, ότε δε ό άριστος των 
ένταδδα ξυλογράφων κ. Roth Ιστειλεν ήμίν τό πρώτον καί 
τελευταΐον δοκίμιον τού . σχεδιογραφήματός του διεβιβάσα- 

* μεν αυτό; είς Βερολΐνον είς τον δυνάμενον προς τό διπλούν 
νά παραβάλη αύτο πρωτότυπον. ‘Ο πρωτότυπος άπήντησε 
περίπου τά  εξής· ,,καδ’ ήν στιγμήν Ιλαβον την έπιστολήν 

. Σας.έΐχον ήδη τόν Ινα πόδα έπί της σιδηροδρομικής άμά- 
ξης ίπειγόμενος νά έπιστρέψω είς Ά&τνάς. Ή  μοναδική

διότι καδ’ όλοντόν βίον και μάλιστα τόν χρόνον, καδ’ ον 
ύποτί&εται ότι προςεπά&ει νά λάβη προκαταρκτικήν τίνα 
μόρφωσιν, έκτος διετούς έν Μαδρίτη ούχί πολυάσχολου δια
τριβής, ουδέποτε σχεδόν έξήλδε τής πόλεως Σεβίλλης, έν 
ή άνέτειλε μετά ττς  πρώτης αυγής τού έτους 1618. Έ ν 
τη πρωτευούση τής 'Ισπανίας είδε βεβαίως τότε καί έδαύ- 
μασε τά  αριστουργήματα του Ροΰβενς καί τού Τισιανού ώς 
καί τά  τού κατ’ έκείνους τούς χρόνους κορυφαίου των 'Ισπα
νών ζωγράφων Βελασκέζ, άλλ’ οίαδήποτε προςοικείωσις πρός 
τά  τέλεια ταύτα έργα των δαιμόνιων έκείνων καλλιτεχνών
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δεν αρκεί, νά έξηγτση την παίδευσιν τού ήμετέρου καλλι
τέχνου, δςτις δεν φαίνεται έπιπόλαιος γνώστης γενικών τι- 
νών διδαγμάτων, άλλ’ απαράμιλλος δημιουργός ολως ιδιαι
τέρου καλλιτεχνικού είδους. Έντεύδεν ό Μουρίλλος εΤνε 
πραγματική απόρροια τής μεγάλης έκεΤνης κατά ΓκαΤτε αλη
τείας, ότι: ,,’Εν τω κρύπτω μορφούται ή μεγαλοφυΐα“.

Τά αποτελέσματα τής ίδιορρύδμου ταύτης τού Μουρίλ
λου άναπτόξεως βλέπομεν άμέσως καταφανή είς τάς εικόνας 
του τάς προκειμένας, τΛς δποίας ολας συνέλεξε, φαίνεται, 
έν τάίς όδοΤς της Σεβίλλης. Έ ν  αύταις φαίνεται όλη ή 
ποίησις των κατωτάτων τάξεων τοΰ λαού, όπως μόνη τ  με
σημβρία γνωρίζει καί καθιστά αυτήν δυνατήν, ένδα τεμά-

πούς τής φύσεως· όλως γυμνή παρίσταται ήμΐν ή φύσις 
μετά τόσης άληδείας καί τόσον μαγευτικής χάριτος, όσην 
μόνον άδάνατος καλλιτέχνης ήδυνατο διά  τού χρωστήρες 
του ν’ άποδώση. Ούτε καν Ιχνος ίδανικότητος δυνατοί τις 
ν’ άνακαλύψη είς τούς πειναλέους μικρούς άρπαγαξ, ών τά 
μέλη, ώς καί τά  ράκη, καλύπτονται υπό ρύπους. Είς τήν 
εικόνα ταότην δύναταί τις  ακόμη νά διΐδη . τήν έπιρροτν 
τού μεγάλου συμπατριώτου τοΰ Μουρίλλου, τού τότε περιω
νύμου Σπανιολέτου, δςτις εζησε μεν πολλά έτη έν Νεαπόλει, 
αλλά τάς είκόνας του Ιστελλεν είς Σεβίλλαν καί Μαδρίτην, 
Ινδα μέγάλως δά  έπενηργησαν έπί τού πνεύματος τού είς- 
έτι νεαρού Μουρίλλου.

ΤΟ ΕΚ ΠΑΓΟΓ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ.

χιον πέπονος ή πομπότας  δύναται να έξαρκέση είς τροφήν 
δΓ όλης τής ήμέρας καί τήν. δίψαν δυνάμεδα να σβέσωμεν 
είς τήν. πρώτην τυχοϋσαν κρήνην. Είς τήν μίαν των εικό
νων μας βλέπομεν ότι τά  ένδυματα των δύο τραμπονχων 
δεν τοΐς έστοίχισαν πολλά έξοδα, καί ότι έξ αυτών ό εΤς 
μεν έλαφυραγώγησεν έκ τού γειτονικού κήπου τόν πέπονα, 
ό δ ’ έτερος τόν κάλαδον μετά των σταφυλών. νΗδη ήλδεν 
ή στιγμή της ανταλλαγής· ό ιδιόκτητης τού πέπονος έδω- 
κεν είς τόν φίλον του έν τεμάχιον αυτού, αναμένει δε τώρα 
τήν πληρωμήν αύτού έκ τού σταφυλοφόρου καλάδου έκεί- 
νου. Άλλ’ οδτος φαίνεται παραπολυ βυθισμένος είς τήν Ιδίαν 
άπόλαυσιν καί δέν Ιχει καιρόν ν’ άνταποκρι8·ή άμέσως είς 
τάς εύχάς τού άλλου. Έ ξ  έναντίας τω ρίπτει έκ τού πλα
γίου έν βλέμμα, ώςάν νά ϊ8·ελε νά τώ  εϊπη ότι τό μικρόν 
τεμάχιον πέπονος δεν τό ευρίσκει άνάλογον καί άντάξιον 
των λαμπρών αυτού σταφυλών. Άπαραμίλλως ζωγραφεΤται 
καί είς άμφοτέρους ή ήδονή, μεδ·’ ής τρώγουσι τούς καρ-

Είς ττν  τελείαν της άκμνν βλέπομεν κατόπιν τήν τέχνην 
τού Μουρίλλου έν τη μετά δέκα ή δεκαπέντε έτη γραφείση 
είκόνι του ,,οΐ χνβισταί“. Έ ν  αυτή μετά τής μεγαλειτέρας 
του τέχνης είς τάς γραμμάς αναπτύσσει συγχρόνως καί μα
γείαν τινά τού περιβάλλοντος τούς μικρούς φωτός καί άέρος, 
μαγείαν τινά είς τον χρωματισμόν, τό δαυμάσιον έκεΐνο καί 
διαφανές φαιόν χρώμα, είς 6 ούδείς έκ των μετέπειτα ήδυ- 
νή&η νά τόν ύπερβή. Παν Ιχνος τκς προτέρας ευκρινείας 
των χαρακτήρων έξηφανίσδ·η· τά  πάντα δέ φαίνονται ώςεί 
βυδιζόμενα είς μαγικόν φώς. Συγχρόνως r  έκφρασις εΤνε 
έπίσης άληδής. ΙΙώς δ Ιμπροσδεν κα&άιμενος πάίς απορεί 
έπί τη ευτυχία τού δριάμβεόοντος άντιπάλου του, μετα πό
σης άπαδείας ο πλησίον του ίστάμενος μικρός τραμπούκος 
καταλύει τόν άρτον του, όλα ταυτα παρίστανται πρύ τών 
οφθαλμών μας μετά δαυμαστής τέχνης, ήτις καί είς αυτά 
ακόμη τά  βάκη δυναται νά έπιχύση ποιητικόν τ ι  δέλγητρον..

Πρέπει τις καδ’ Ινα οίονδτποτε τρόπον, είτε διά' ΐθύ ,
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χρωσ-τηροζ, είτε διά της γραφίδος, είτε καί διά του ξίφους 
νά κατακτήοη τδ-ν κόσρ,ον, η νά ρ,ή φροντίζη κα&όλου περί 
αύτοΰ, διά νά -pjve τελείως ευδαίμων μεταξύ Διογένους και 
’Αλεξάνδρου δεν υπάρχουν^ μεσάζουσκι βα&μίδες . . . ot μι
κροί βμως ήμων κοσμοπολΐται άνερριχή&ησαν ηδη ένταΰ&κ 
έίς τό δψος τοΰ πρώτου.

Δυςτυχώς ο - μεγαλοφυής καλλιτέχνης ήναγκάσδ-η έξ 
έαυτου νά λάβη πείραν της ά<τταΟ·είας πάσης επιγείου ευ
τυχίας. "Οτε εtχε φ8·άσει.είς τό υψος τής δόξης του καί 
εν ω μόλις άπετελείονε μίαν μεγάλην εικόνα του „τούς γά- 
μους τής Αγίας Αικατερίνης“4 εν τη  έκκλησία- τών .Κάδίκων 
έν έτει 1686, ήρκεσεν έλαφρον στραβοπάτημα νά καταρρίψη 

• αυτόν του Ικριώματος καί να 8·έση αίφνίδιον τέρμα εις τον 
ένδοξον αυτού βίον. Διά τον Μουρίλλον αυτός ήτον 6 μό
νος τρόπος διά νά πέση από τόν κολοφώνα τής δόξης του.

— Η είκών του.Kray, κα'ι τούτου έκ τής Σχολής του 
Μονάχου, παρίστησιν έν των ποιητικωτέρων σικελικών Ι9·ί- 
μων, καδ·’ ό αί γυναίκες των ναυτιλλομενων διάγουσι. τό 
πλέιστον τής ημέρας

Παρά ύΊνα πολυφλοίσβοιο Ο-αλάσσης, 
ώςεί ποδούσαι την άμεσωτάτην γειτονείαν τής ύγρας οδού, 
όπου περιπλανάται δ προςφιλής σύζυγος. Έ κει άποκοιμί- 
ζουσι μετά καθημερινόν έν ταΐς 8·εριναΐς ώραις λουτρόν 
καί τά  μικρά των, τά  όποια βαυκαλίζει ό φλοίσβος των 
μδάτων. Εικόνα ουτω νοούμενης εις τά  μέρη έκεΐνα μητρι
κής ευδαιμονίας παρέχει τό. καλλιτέχνημα του γερμανου ζω
γράφου.

— Ή  άλλοτε λαμπρότης καί μεγαλοπρέπεια τής ρωσ- 
σικής μοναρχίας παρά τάς δχ&ας τοΰ Ν έβα,.τά  έκ πάγου 
ανάκτορα τής αΰτοκρατείρας Αικατερίνης τής Β \ ενδ·α τ 
Μεσσαλίνα αυτη τού βορρά ετέλει τά  οργιά αυτής, έπανα- 
λαμβάνονται τήν σήμερον μετά πλείονος μεγαλοπρεπείας 
έν τω κόσμω των καθημερινών δαυμάτων, τή  Αμερική. 
Χάριν των Άποκρέω μέλλει έκεί ν’ άνεγερ&ή τό πρωτο-

τυπώτατον κτίριον των νεωτέρων χρόνων υπό των κατοί
κων τού Αγίου Παύλου, πόλεως των 'Ηνωμένων Πολιτειών. 
Τό σχέδιον .αύτου έδό&ή υπό ^ινος Σκώττου, Χουτιχσων 
λεγομένου .καί γνωίτού διά τόν έν&ουσιασμόν αυτού πρός 
παν, ό,τι έχει σχέσιν πρός τόν πάγον καί τήν έκ πάγου αρ
χιτεκτονικήν. Τό πρώτον αυτού σχεδίασμα εΐχεν άπορριφδή 
υπό τών κατοίκων του αγίου Παύλου, μόλις δε τό δεύτερον 
έ&εωρή&η ύπ’ αυτών αρκούντως ώραΐον καί μεγαλοπρεπές, 
καί τούτο έχρησίμευσεν ώς βάσις τού διά τής ήμετέρας 
είκόνος παριστανομένου οικοδομήματος, τού έπιβλητικωτά- 
του καί δαυμασιωτάτου πάντων οσα μέχρι · τούδε εΐδεν 
ή γή τής Αμερικής. 'Η  μαγεία τού έκ παχέος κρυστάλλου 
ύψηλοτάτου έκείνου κτιρίου, τού οποίου οί τοίχοι υπό τοΰ 
έσωτερικού άργυροχρόου ηλεκτρικού φωτός πανταχόδεν κα- 
ταυγάζονται καί τού οποίου τά  σχήματα έν τή φανταστική 
αυτών λαμπρότητι άποκτώσιν Ιν δλως Ιδιαίτερον δέλγητρον 
έν μέσω τής σκοτεινής τοΰ χειμώνο.ς νυκτός, δυςκόλως βέ
βαια δύναται ν’ άποδοδή δι’ οίαςδήποτε είκόνος όσον τε
λεία καί άν υποτεδή αυτη. Τό όλον οικοδόμημα δά έχη 
εύρος άπέραντον, ό μέγιστος δ’ αυτού πύργος, περικυκλού- 
μενος υπό τεσσάρων μικρότερων, δά έχη ύψος 130 ποδών. 
Ανωδεν δ’ αυτού είς υψος 150 ποδών δ ’ άναπετασδή ή 
σημαία τών 'Ηνωμένων πολιτειών. Είς τό έσωτερικόν του 
μεγάρου, είς ό είςέρχεται ό κόσμος διά τίνος γοτδικής 
αψιδωτής πόλης, εύρίσκονται λαμπραί στοαί, ών οί τοίχοι 
φαίνονται ώςεί σπινδηροβολούντες είς τό άργυρόχρουν ηλεκ
τρικόν φώς. Αί στοαί αυται δά χρησιμοποιηδώσυν είς πα
γοδρομίας καί διαφόρους άλλας επί τού πάγου διασκεδάσεις, 
εν ω αί κυρίως άποκριάτικαι εορταί δά γίνωσιν έντός αυτού 
τοΰ μεγάρου. Ούτω λοιπόν οί ευτυχείς Αμερικανοί βλέπου- 
σιν ίδίοις ομμασι πραγματοποιούμενα έκεΐνα τά  όποια ημείς 
οί παλαιοί άνδρωποι τό πολύ ήκούσαμεν συμβαίνοντα μόνον 
είς τά  ιταραμνί/ια, (ίς  τον βίον μας όο η ιό ο κ ίν  τά 
έφαντάσΟημεν.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
Τ Τ ΙΚ Ο Ν  Η Μ ΕΡΟ Λ Ο ΓΙΟ Ν
τοΰ Ε ΙΡΙΙΝ Α ΙΟ Ϊ ΑΣΩΠΙΟΪ. 
1886. “Ε ιο ς  (Ιχ ο ο ιό ν .  'Όλην 
τήν άκμτν της εικοσαετούς 
αύτοΰ ήλικίας εχει τί εργον 
τοΰ εύφυοΰς λογογράφου καί 

κατά το έτος τοΰτο, έκ σελίδων αυ
τήν τήν φοράν 550 καί 34 τυπογραφι
κών φύλλων, ών τά πλεΐστα μαρτυ- 
ροΰσι τήν άκαταπόνητον τοΰ Εκδότου 
γονιμότητα. Δεν χωρεΐ τ  στενή αυτή 
Β ιβ λ ιο θ ή κ η  εύρεΐαν άνάλυσιν ή  απλήν 
κάν άναγραφήν των άρδρων τοΰ όγκώ- 
δους τούτου τύμου, όπου τόσον άπρος- 

δο'κητος περί γυναικών καί π α ντο υ φ λώ ν  λόγος 
a- ^ π ς ^  καί τόσον άσπλαγχνος ¿ξόφ ληο ις  π α λ α ιο ί  λο- 

γα ρ ιαα μοϋ . Π8σαν άλλην πρός περιττόν τοΰ 
Άττικοΰ Ημερολογίου έπαινον χρονοτριβήν ας 

άντικαταστηστι ή 'θερμή άπό. μέρους ,ήμών πρός πάντα 
φίλον της Κ λτιο ϋ ς  σύστασις καί παρακίνησις, όπως 
αντί πέντε μόνον δραχμών άποκτήση τό λαμπρόν τοΰτο 
βιβλίον.

28. Σ ΪΝ Ο Ψ ΙΣ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Γ Ρ Α Μ 
Μ ΑΤΟΛΟΓΙΑΣ από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 

της άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, ύπό.Κ. ΕΪΣΤΑΘΟΠΟΪΛΟΓ, καδ- 
ηγητόΰ εν τή Εύαγγελλική Σχολή τής Σμύρνης. Έ κδοσις δεύτερα έπηυ-

Ιημενη. Έ ν  Άδήναις 1885. σελ. δ ', καί 252. —  'Ω ς βραχεΐαν, άλλά πε
ριεκτικήν σύστασιν τής χρησιμότητος τοΰ βιβλίου τούτου, γεγραμμένοο διά 
γυμνασιακούς μαδητάς, προςιτοΰ δέ καί είς πάντα λόγιον, έπαναλαμβάνο- 
μεν τήν ώραίαν ίδέαν σοφοΰ Ι ’ερμανοΰ, οδ τό κΰρος επικαλείται καί ό 
Συγγραφεύς έν τή προμετωπίδι τής Γραμματολογίας. „"Οσον κάν εΤνε πα
ράδοξον, ¿λίγοι, νομίζω, 5’ άντείπωσί μοι διϊσχυρισδέντι, ότι τά  αριστουρ
γήματα τών απομεμακρυσμένων εκείνων προγόνων ημών καί πρώτων δι
δασκάλων, τά έπη τοΰ ΌμήρΟυ, τούς διαλόγους τοΰ' Πλάτωνος, τάς δη- 
μηγορίας-τοΰ Δημοσδένους καί τά αγάλματα τοΰ Φειδίου, εάν διαμφισβη- 
τηδή αύτοΐς δ στέφανος, ουδόν τών ένδοξοτα'των προϊόντων τών μεταγε
νεστέρων καί μαδητών αυτών ήδυνήδη νά ύπερβάλη.“  (Max M üller, Νέα 
Μαδήματα, τόμ. Β '., σελ. 14). - -

29. Ο ΡΦ Α Ν Ο Σ, πρωτότυπος μυ&ιστορική τραγωδία είς μέρη τέσ- 
σαρα, υπό ΧΑΡΑΛ. Κ. ΜΑΝΔΡΟΪ. Έ ν  Άδήναις 1886. Σελ. ζ '.  καί 76. 
Ό  γνωστός έκ τοΰ Έ γ χ α ρ ιό ίο ν  τή ς  ’Ε μ π ο ρ ικ ή ς  α λλη λο γρ α φ ία ς  καί 
εύπαίδευτος συγγραφείς τοΰ έμμ.έτρου καί πρωτοτύπου τούτου δράματος 
λέγει εν τώ  προλόγφ τοΰ προκειμένου έργου τά  εξής χαρακτηριστικότατα: 
,,Καταπιεζόμενος ίπ ό  άνυπερβλήτου στενοχώριας καί διά νά άποφύγω τήν 
ανίαν καί τήν πειρασμοπείραξιν έπειρώμην πολλάκις έν ταΐς ώραις τής 
σχολής μου νά ευρω άδώαν τινά’ Ινασχόλήσιν, μή άπαιτοΰσαν τήν ύπέρ- 
βασιν τών τεσσάρων τοίχων τοΰ δωματίου μου. Ώ ςτε  εάν δέν εΤχον άνάγ- 
κην σαφέστερος τινός έξηγήσεως τής αρχής τοΰ πονηματίου τούτου, δά 
ήδυνάμην νά περιορίσω ίλην την φλυαρίαν μου έν τοΐς δυσί τοότοις 
στίχοις:

¿Myfjatpa τους otigow  to  ντους iv  <ϋ$ο«ς τ»}ς ρον,
Μ ό ν ο ν  ό ι ά  ν * ά π ο φ ν γ ν *  τ η ν  ¿ ν ί α ν  μ ο ν . “

ΚΛΕΙΩ. 31

Π 1 Σ Τ  Ο Λ Α  I Ε Ξ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .

Δεν εινε φρό
νιμον νά προτρέ- 

Γχωμεν τών γεγο
νότων , τά όποια 
άλλως ο ό δ έ π ο τ ε  
εκαρπώδημεν, φιλ- 
τάτη μου, καί διά 
τοΰτο σήμερονάπο- 
φεύγω νά σχολιάσω 
ένταΰδα τά περί 
τής έδνικής ημών 
ύποδεσεως δυςάρε- 
στα α κ ο ύ σ μ α τα . 
Καί τούς συρμούς 
σήμερον καταργώ 
καί άντί τούτων 
Σοί συνιστώ τήν 
ευκολον καί όλιγο- 
δάπανον έκ λευ

κών τριχάπτων κατασκευήν τών παρατεδειμε'νων επικαλυμμάτων κατά τά 
παρατιδέμενα ώράϊα ύποδείγματα.

ΙΙολλαί-καταβάλλονται προςπάδειαι πρός ιδρυσιν ’Ανατολικής .’Ακαδη
μίας Ιν Βερολίνω. Τάς ένεργείας ταύτας έπιδοκιμάζουσιν όλα τά γερμανικά 
φύλλα, καδ’ ότι τό ίδρυμα τοΰτο δά παράσχη Ιν  τφ  μέλλοντι πολλάς πρα
κτικός ώφελείας είς τό γερμανικόν κράτος καί τούς έν τ ή ’Ανατολή ζώντας 
υπηκόους του διά  τ ι ς  μορφώσεως άντιπροςώπων καλώς έπισταμένων τάς 
άνατολικάς γλώσσας. Μέχρι τοΰδε όσοι νέοι μετά τήν άποπεράτωσιν τών 
πανεπιστημιακών σπουδών έστελλοντο ώς διερμηνείς είς τι γερμανικόν προ- 
ξενεΐον Ιν ’Ανατολή περιήρχοντο καδ εκαστην εις μεγάλην αμηχανίαν, καδ’ 
ότι έγίνωσκον μέν δεωρητικώς τήν ’Αραβικήν καί Περσικήν γλώσσαν, ού- 
δόλως όμως ήδύναντο καί πρακτικώς νά χρησιμοποιήσωσι τάς γλωσσικάς 
των ταύτας γνώσεις. 'Οσάκις λοιπόν ήτον άνάγκη νά ύπερασπισδώσι τά 
συμφέροντα γερμανοΰ τίνος υπηκόου παρά τή  τοπική αστυνομία ή έμπρο- 
σδεν τοΰ δικαστηρίου, ήτον άδύνατον εντελώς νά καταστώσι καταληπτοί 
είς τούς οικείους υπαλλήλους τής τουρκικής ή αιγυπτιακής αρχής. Έ π ΐ 
τό κωμικοτραγικώτερον έτρέπετο πολλάκις τ  σχέσις αυτη μεταξύ τών γερ·

μανών διερμη-
,  ̂  νεων καί τών

ανατολικών άρ· 
χών, καδότι ούχί 
σπανίως οί πρώ
τοι Ιφαίνοντο. έν 
τή α ρ α β ικ ή  ή 
τουρκική γλώσση 

επιστημονικώς 
μ δ λ λ ο ν  μεμορ- 
φωμένοι καί ότι 
τήν μόρφωσινκαϊ 
βαδεΐαν αύτών 
άνατολικήν παί- 
δευσιν δεν ήδύ
ναντο δεόντως ν’

οναπτύξωσι μόνον καί μόνον διότι έστεροΰντο πάσης πρακτικής περί τό 
όμιλεΐν άσκήσεως. Έ ν  πάση περιπτώοει βέβαιον εΐνε ότι όσον άφορή 
πρός τόν δεωρητικήν τών άνατολικών γλωσσών γνώσιν την πρώτην δέσιν 
κατέχει τό σώμα τών γερμανών διερμηνέων, ώς τοΰτο καδ’ εκάστην άπο- 
δεικνύεται έκ τών διατριβών καί δημοσιεύσεων αύτών έν έπιστημονικοΐς 
περιοδικοΐς περί τών άνατολικών γλωσσών.

Σύν τή επιστημονική λοιπόν μορφώσει δά διδάσκη ή μέλλουσα ’Ακα
δημία καί τήν πρακτικήν ταύτης χρησιμοποίησιν, όπως τοΰτο γίνεται καί 
έν τή βιενναία ’Ανατολική ’Ακαδημία, κατά τό πρότυπον τής όποιας δά 
ΐδρυδή καί τό βερολίνειον καδίδρυμα. 'Η  βιενναία ’Ακαδημία όμολογου- 
μένως εΐνε μία τών λαμπρότερων προπαιδευτικών σχολών διά τόν διπλω
ματικόν καί προξενικόν κλάδον καδ’ όλην τήν Αυστροουγγαρίαν. ’Εκτός 
τών νομικών καί διοικητικών επιστημών διδάσκονται έν αυτή κυρίως ή 
γαλλική, ή αγγλική, ή ιταλική, ή τουρκική, ή άραβική ·καί ή περσική, έν
τός δέ τοΰ καταστήματος διατρίβουσιν άτομα άνήκοντα είς τάς χώρας, 
ών αί γλώσσαι διδάσκονται καί άναστρέφονται άδιαλείπτως μετά τών μα-

δητών. Μεταξύ τών, εί δυνατόν είπεΐν, πρακτικών τούτων καδηνητων 
εύρίσκονται ενίοτε άνδρες λίαν σπουδαίοι καί έμβριδεΐς. Ουτω π. χ. περί 
τό 1870 διέτριβεν έν τή βιενναία ’Ακαδημία 5 προύχων της Ιερουσαλήμ 
Ίουσούφ Ζια έφφένδης ελ-Χάλιδι, άπόγονος μεγάλου αραβικού οίκου, καί 
έπειτα τόσον διακριδείς ώς 
ηγέτης της άντιπολιτεύσεως 
έν τώ  πρώτω τουρκικώ Κοι
νοβούλιο).

Άναμφισβητήτως δ βα
σιλεύς τών Βέλγων άπηδα- 
νάτισε τό όνομά του δ ί  έρ
γων ειρηνικών καί μεγάλων 
έξ ίδιας πρωτοβουλίας πάν
τοτε γενομένων. Τήν πρω- 
την όμως ευγνωμοσύνην 
¿φείλει αύτώ ή έπιστημη, 
υπέρ ής κατ’ έτος ύπέρογκα 
ποσά δαπανώ. Ούτω π. χ. 
ώρισεν άρτίως ποσόν έξ 
25,000 φράγκων, άτινα μέλ- 
λουσι νά δοδώσιν ώς γέρας 
έΐς τό καλλίτερον βιβλίον,
όπερ μέχρι του 1889 μέλλει νά γραφή περί τών προόδων τοΰ ηλεκ
τρισμού ώς κινητικής δυνάμεως καί ο!ς φωτιστικού μέσου, περί τών 
γινομένων ή δυναμένων νά γίνωσι χρήσεων αύτοΰ καί περί τών επιστη
μονικών ώφελειών, άς φαίνεται ό ηλεκ
τρισμός κεκλημένος νά παράσχη εις το 
άνδρώπινον γένος. Τούς 'Ελλανοδίκας 
δά έκλέξτι αύτός ¿ βέλγος άναξ, ό άρι- 
δμός δ’ αύτών δέν δά  ύπερβαίνη τούς 7, 
ών 3 βέλγοι καί 4  αλλοδαποί.

Κατά πληροφορίας αύδεντικάς εκ 
λίαν αξιόπιστων πηγών οί έν ετει 1860 
έν τοίς έργοστασίοις τοΰ Κρούπ άσχο- 
λούμενοι έργάται συνεποσοΰντο είς 1764.
Μέχρι τοΰ έτους 1870 ό άριδμός οδτος 
έξαπλασιάσδη σχεδόν καί άνηλδεν εις 
τό ποσόν τών 7064. Σήμερον δέ όλοι 
οί Ιν  τοΐς περιωνύμοις τούτοις έργοστα
σίοις έργάται συμποσοΰνται είς20,000 πε
ρίπου, ώςτε συναριδμουμένων τών γυ
ναικών καί παιδίων, άτινα άπό τών- ερ
γατών τούτων έξαρτώνται, εις 65,381 
ανέρχονται αί ψυχαί αί υπό τών κατα
στημάτων τούτων διατρεφόμεναι, έξ 
αύτών δέ 29,00 κατοικοΰσιν έν τοΐς ύπ’ 
αύτοΰ τοΰ -Κρούπ οίκοδομηδεΐσιν Ιργα- 
τικόίς ένδιαιτήμασι. Τό τεράστιον τοΰτο 
τώ Óvri ιδιωτικόν κράτος χωρίζεται είς 
όκτώ διαμερίσματα, προςέτι εχει ύπό 
τήν διάδεσίν του τρία άνδρακωρυχεία 
έν Έ σση καί Βόχουμ, επειτα 547 με
ταλλουργεία έν διαφόροις της Γερμανι
κές Αύτοκρατορίας χώραις, ετερα ούκ 
¿λίγα τοιαΰτα παρά τό Βιλβάον εν 
'  Ισπανία, καί άπέραντον έκτασιν γης 
πρός δοκιμήν τών έν αύτώ κατασκευα- 
ζομένων βαρέων τηλεβόλων. 'Ο  άριδ
μός τών Ιν  τοΐς καταστήμασι του 
Κρούπ άδιακόπως εργαζομένων ατμο
λεβήτων ανέρχεται είς .439, ή· δέ δι’
όλων τών μηχανών αύτών παραγομένη δύναμις εΐνε ίση πρός δύναμιν 
185 χιλιάδων ίππων.

Τ ί  νεώτατον τετρα'πρακτον δραμα τοΰ ’Αλεξάνδρου Δουμα- υίοΰ „D e
nise“ παρεστάδη εν τώ δεάτρω „Residenz“  τοΰ Βερολίνου καί έτυχεν εκ
τάκτου επιδοκιμασίας, ιδία δέ μετά τήν τρίτην αύτοΰ πρδξιν πεντάκις 
τρδη ή  αυλαία καί τά  χειροκροτήματα τών δεατρών Ινόμιζέ τις ότι δέν 
δά  εΐχον τέλος. ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ. ,



Μ ΚΛΕίΩ.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α .

Ολοι άποδίδουσι τήν έφεύρεσιν τών γραμματοσήμων είς τον Γάλλον 
¥6145*67, οςτις, ώς διηγούνται αύδεντικά αρχεία, ουνέστησε την χρήσιν αυ
τών πρώτον διά τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν τής πόλεοΚ των Παριβίων. 
Άλλ’ ώς ημείς συνειδίζομεν πασαν των νεωτέρων χρόνων άνακάλυψιν νά 
δεωρώμεν ώς κληροδότημα της προγονικής σοφίας καί πάντα V άνάγωμεν 
εις ελληνικήν άρχήν, οί Γάλλοι, ιπποτικώτεροι ημών, προτιμώαι τάς κυρίας 
των εις τοιαΰτα ζητήματα και χειροτονοΰαιν αυτάς ώς είςηγητριας πόσης 
φιλολογικής καί τεχνικής καινοτομίοις. 'Ωραία ξανδή κόμη, ολίγοι καλόγη- 
ροι άντιπράττοντες εις εφαρμογήν φιλελευθέρων ίδεών, εύνοια αύλική καί 
έρωτικαί περιπετειαι, αυτά εΐνε τό προοίμιον της έμψανίσεως ώραίας τινός 
καί πρό πάντων μεγαλοφυοΰς δουκίβσης, ήτις δίδει συνήδως ώδησιν εις 
την μηχανήν τοΰ γαλλικού πολιτισμού κατά τάς δυο τελευταίας εκατονταε
τηρίδας.

Ή  κυρία λοιπόν Άννα Γενοβε'φα ή Βουρβωνίς, ή  άλλως Δούκισσα 
Λογκεβίλ Ικαμε τέρατα καί- σημεία πριν ύπάγη είς μοναστη'ριον, εντός τοΰ

όποιου άπέδανε τόν Απρίλιον 
τοΰ 1679 καί φυλάττεται μέ
χρι σήμερον ή  καρδία της, 
έξηγνισμε'νη δι’ έγκαιρου με
τάνοιας. Κατά τήν εποχήν 
τής άκμής τοΰ κάλλους της είχε 
δημοσιευδή παράδοξον τιμο
λόγιου των ταχυδρομικών τε
λών, τά όποια δεν εσκόπουν 
τήν αμοιβήν τής υπηρεσίας, 
αλλά τόν πλουτισμόν ιώ ν γνώ
σεων τοΰ τότε παντοδυνάμου 
Καρδιναλίου Μαζαρίνου, νο- 
μοδετησαντος τήν από μέρους 
τών αστών εξομολόγησιν του 
περιεχομένου πάσης επιστο
λής, τήν όποιαν παρεδιδον αύ- 
τοπροςώπως εις ταχυδρομι
κούς ύπαλλήλους, τους έξομο- 

λογητάς δηλ. Έχόγγυζον οί πολΐται, έψιδύριζον οί αύλικοί, παρεπονείτο 
καί 5 άνήλικος βασιλεύς, ήναγκασμένος νά εμπιστεύεται τάς έρωτικάς ανοη
σίας του εις άκριτομύδους κόλακας.

Έ τυ χεν  όμως νά λάβη, ώς άμοιβήν άλλων σπουδαίων είς τήν πολι
τείαν υπηρεσιών του, τόν καινοφανή τίτλον Διευδυντοΰ τών Ταχυδρομείων 
ό κύριος Φουκέ, επίδοξος τότε διάδοχος τών εραστών τής κυρίας Λογκεβίλ, 
η  όποία δέν ήνείχετο τήν άνίερον παραβίασιν τών επιστολών. Αυτή λοι
πόν ΰπέδειξεν είς τόν δραστήριον καί έρωτόληπτον Φουκέ τήν χρήσιν είδοίις, 
τοΰ πρώτου είδους τών γραμματοσήμων, φερόντων σφραγίδα ή ομοίωμα 
τοΰ βασιλέως καί αντί άναλόγου τιμήματος διατιδεμένων πρός χρήσιν τοΰ 
δημοσίου. Καί τότε συνεστήδησαν τακτικά εγχώρια ταχυδρομεία καί γραμ
ματοκιβώτια, καί οί ταχυδρομικοί ύπάλληλοι, άντί ν’ άποστηδίζωσι τά μυ
στικά τοΰ κόσμου ήρχισαν νά είςπράττωσι χρήματα. Φαίνεται ότι ΐσην 
αγάπην «τρεφον πρός ταΰτα οί ρασοφόροι τής εποχής ¿κείνης, καί συγκα· 
τετεδη ό Καρδινάλιος είς τήν λειτουργίαν τοΰ προςοδοφόρου τούτου ταχυ
δρομικού συστήματος.

Τό γεγονός ύμνησαν και οί σύγχρονοι ποιηταί, έκ τεσσάρων δέ τα
χυδρομικών στροφών ποίημα του ΙνΟΐινβΙ σώζεται ώς μνημεΐον ιδιαιτέρας 
φιλολογικής Σχολής. Ευχής έργου εΐνε νά συστηδή καί παρ’ ήμίν τοιαύτη 
πρός βελτίωσιν τή ς άδλίας ταχυδρομικής υπηρεσίας, οί δέ σημερινοί στι- 
χουργοί νά τύχωσι τής ευλογίας τών δμογενών ώς φλογεροί στηλιτευταί 
τών άνοσιουργούντων παρ’ ήμίν ταχυδρόμων. Έστωσαν δέ βέβαιοι δτι εξ 
ισου επαινετικαί αναλύσεις τών νεοελληνικών στίχων δά δημοσιεύωνται εν 
γερμανικοΤς περιοδικούς ώς καί στμερον, ότε όμως καί κακιζόμεδα ώς έξο- 
δεύοντες διά μεσαιωνικόν ταχυδρομικόν σύστημα.

Νεώτεραι τών ήμερων τούτων είς τόν άδόρυβον καί ειρηνικόν κόσμον 
τών Συλλογέων γραμματοσήμων εΐνε αί εξής τρεϊς καινοτομίαι. Ή  άλλοτε 
Ν ήβος τώ ν  Γ ά λ λ ω ν  νΰν δέ τοΰ Μ α νρ ιχ ίο ν  επονομαζόμενη καί είς τήν 
κυριαρχίαν τής βαοιλίσσης Βικτωρίας υπαγόμενη εχει 
ιδιαίτερα άπό_ τίνος γραμματόσημα ομοιά πρός τό 
παρετεδειμένον όμοίωμα. Εΐνε τριών αξιών, ήτοι 2 , 0HBBSH§BS1lC 
14, 15 εκατ. τοΰ γαλλικού φράγκου, νομίσματος οι- 
κειοτέρου είς τούς ϊδαγενείς έκ τής άλλοτε γαλλικής 
κατοχής. Ή  κτήσις αυτών εΐνε δυςκολωτάτη.

Ή  Κουνδιναμάρκα, νομός ιδιαίτερος τής νοτι- 
αμερικκνικής δημοκρατίας Νέας Γρενάδας έξέδωκε 
νέα εικοσάλεπτα καί κόκκινα δεκάλεπτα γραμματό
σημα. Άξιον παρατηρήσεως εΐνε, δτι είς τά μικρότατα εκείνα κρατείδια 
φροντίζουσι περί τελειότατης χρωμολιδογραφικής έπεξεργασίας τών γραμ

ματοσήμων, τά όποϊα δέν ξεδω- 
ρίζουν μετά τριήμερον πλοΰν, ώς 
τά ελληνικά. Άλλά περί τοΰ ζη
τήματος τούτου προςεχώς.

Ή  δέ άχανής χώρα τοΰ 
Μονακώ (του Μ ονοΙχον  κατά 
Πτολεμαίον, ώς διϊσχυρίζεται δ 
κ. Σκυλίσσης, μελλων νά δημο
σίευση διά τής Κ λτιο νς  ώραίαν 

π ε ρ ί  χ α ρ το π α ιγν ίο υ  διατριβήν) κατά τούς τελευταίους τοΰ 1885 μήνας 
Ιξέδωκεν είς κυκλοφορίαν πλουσίαν σειράν γραμματοσήμων λευκών καί πο
λύχρωμων. Φέρουσι δέ ταΰτα τήν πρδτομήν τοΰ Ήγεμόνος Καρόλου τοΰ 
Γ '. ,  κυρίου τότε τής απέραντου ¿κείνης επικράτειας, καί εχυυσιν άξίας 1, 
2, 5, 10, 15, 25, 40, 75 λεπτών, ενός καί 5 φράγκων.

Αξιοσημείωτοι εΐνε αί τύχαι καί αί περιπλανήσεις μιάς επιστολής, 
ήτις επί 5>/s έτη ύπήρξε καδ’ ίδόν καί έπεστράφη πάλιν είς τόν άποστεί- 
λαντά αυτήν. Τη 20. ’Ιουλίου 1880 ή  διεύδυνσις τής ,,Έφημερίδος τής 
Φραγκφούρτης“  έπέδωκεν είς τό ταχυδρομείου τήν Ιπιστολήν ταυτην διά 
νά φδάση είς Άγιον Δομίγκον πλησίον τοΰ 'Ρ ίου  Ίανειρου, τή δέ 12. Ια
νουάριου 1880 ή αυτή επιστολή έπεστράφη είς τήν Διεόδυνσιν ώς μή εύ- 
ρεδέντος τοΰ ανδρώπου, δι’ δν ήτον ώρισμένη.

Δύο εύγενεστάτων φίλων, τοΰ φιλοτίμου νέου Δ. I. Στα- 
ματοπούλου, άποδανόντος μετά τρίμηνον στρατιωτικήν ύπη- 
ρεσίαν εν Χαλκίδι καί τοΰ πάντοτε νεάζοντος εύπατρίδου 
Γεωργίου Παράσχου, άποδανόντος μετά όκτάμηνον διαδεσι- 
μότητα εν ’Αδήναις, δά δημοσίευση ή πενδοΰσα Λ’λ ί ιώ  μνη
μόσυνου, άξιον τής λευκής ψυχής των καί τής μαύρης τύ
χης των.
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ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — κ. Εύ. Ο. είς Σουέζ. Έλή^δησαν 
μετά τριπλοΰν έκείδεν δρόμον, θ ά  Σας γράψωμεν. -  κ . Ί .  Τσ. ε ις ’Αλε- 
χάνδρειαν. Έστάλησαν καί ήσυχα'σατε. Η μείς όμως δέν δυνάμεδα νά 
ήσυχάσωμεν. —  κ. Γ . Ζ . είς Φιλιππούπολιν. Περίεργον πράγμα νά μήν 
απαντήσετε! — κ. Κ. Γ . είς Γαλάζιου. ’Εντός δέματος. — κ. Δ. I .  είς 
Κωνίπολιν. Τό δελταρίου έλήφδη. Τ ά  σώματα άπεστάλησαν. — κ. Π. 
είς Μαριου'πολιν. Τώρα δά τά έλάβετε. Σας εύχαριστοΰμεν δερμώς. — 
κ. A. Τ . είς Μυτιλήνην. Διά τήν ευγενή φροντίδα καί πάλιν Σας εύχαρι- 
στοΰμεν. — Ε ρ η μ ίτη ν ,  είς Άννόβερον. D er Constantin! — κ. Π . ΙΤρ. 
είς Πάτρας. Συγγνώμην διά τήν ένόχλησιν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — ^Ευπρόςωπος άφορμή, υπό Όρδονράφου. — Περί 'ϊπνωτισμοΰ, υπό Άλεξ. Ρ. Ραγκαβή, μετά τριών εικόνων. —  Κατά 
τόν^ εικοστόν αιώνα (συνεχεία), ύπό'^Μιχαήλ Μητσάκη. — Τό νεωτατον ύποβρύχιον πλοίον, μετά είκόνος. —  Ή  δυςτυχισμένη (συνέχειαΐ, κατά τόν 
Ιβσ.ν Τουργενιεφ. — Χειροκίνητος υφαντική μηχανή, μετά είκόνος. — Πινακοδήκη ήτοι έρμηνεία τών .εικόνων. — Βιβλιοδηκη. — Έπιστολαί Ιξ 

,Εσπερίας. — ^Πολιτικόν καί συρμικόν φίμωτρον. —  Τδρυσις ’Ανατολικής ’Ακαδημίας έν Βερολίνο). — Διαγώνισμα τοΰ βασιλέως τών Βέλγων. — Τό 
εργοστάσιου τοΰ Κρούπ. — Νέον δράμα τοΰ Δουμσ. — ΤρόΓς συρμικαί εικόνες. — Γραμματόσήμα — Ή  έφευρέτρια τών γραμματοσήμων. —1 Και- 
νοτομιαι τρέΐς, μετά τεσσάρων εικόνων. — Νεκρολογία. —  Μ ικρά’Αλληλογραφία . . . . . .

, ,, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. ’Αλέξανδρος Ρ . Ραγκαβής (σελ. 17)1 — Διανομή καί βρώσις των λαφύρων. Είκών τοΰ Μουρίλλου (σελ. 21). — "Γπαιδρος
κυβεία, εικών τοΰ αύτοΰ (σελ. 25). —  ’Στό περιγιάλι, είκών τοΰ K ray  (σελ. 28’. — Τ ό έκ Πάγου ανάκτορου (σελ. 29).

Έ κδοτης Π .  Δ. Ζ ϊΤ Ο Τ Ρ Η Σ .
Τ ν π ο ί ζ  Β & τ  k  H e r r n  a r m ,  h  Μ ι φ ί φ ,  —  Χ ά ρ τ η *  N ô o e  P a p i  e r m a n n  f a c t o r  Ι ν ^ Σ τ ρ ν σ β ο ν ρ γ φ .  —  Μ ίΧ ά ψ η  f n y  k  S e n i n g ,  l v  Μ*φί<ί>


