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Λ Ο Υ Δ Ο Β Ι Κ Ο Σ  Π Α Σ Τ Ε Ρ .

’Ολίγοι έκ των μεγάλων της έπιστήμης άντρων, οΰς 
τό ίδιον πνεύμα ώδησεν είς σπουδαίας έρευνας καί ανακα
λύψεις, έπέτυχον νά άνοίξωσιν είς την έπιστήμην νέους ορί
ζοντας καί νά άπολαυσωσιν έν- 
ταυτώ διά της έπιτυχοϋς έφαρμο- 
γης των ανακαλύψεων των της 
όφειλομένης αυτοίς λατρείας του 
κοινού. Άμφότερα ταϋτα συνε- 
δυάσδησαν έν τώ προσώπω του 
μεγάλου της Γαλλίας έπιστήμο- 
νος Λουδοβίκου Παστέρ, ου αί με- 
γάλαι έπιστημονικαί ανακαλύψεις, 
καθ·’ Ικάστην έπιτυχώς Ιφαρμο- 
ζόμεναι, προκαλοϋσι δικαίως τον 
θαυμασμόν του κόσμου. Την ει
κόνα του ένδοξου της Γαλλίας 
τέκνου, παρατιθεμένην σήμερον έν 
τη  πρώτη σελίδι του περιοδικού 
τούτου, έκρίναμεν λίαν κατάλλη
λον νά συνοδεύσωμεν με μικράν 
αυτού βιογραφίαν καί νά άνα- 
φέρωμέν τινα περί των μεγά
λων έπιστημονικών του ανακαλύ
ψεων.

Ό  Λουδοβίκος Φραγκίσκος 
Παστέρ, χημικός καί μικροσκόπος, 
έγεννήθη τη  27. Δεκεμβρίου 1822 
Iv Dôle του διαμερίσματος Jura.
Άναγορευ&είς διδάκτωρ κατά το 1848 κατέλαβε το έπομενον 
έτος τήν έδραν της φυσικής έν τω Λυκείω της Dijon. Τω 
1849 διωρίσ8·η καθηγητής της χημείας έν τω Πανεπιστημίω 
του Στρασβούργου καί έκεί&εν μετέβη περί το τέλος του 
1854 είς Lille, όπως διοργάνωση την νεωστί έκεΐ σχηματι-

Χ Λ Ε 1 Ω ,  Τ Ο Μ Ο Σ  & .

σ&είσαν επιστημονικήν σχολήν, τής οποίας καί έγένετο κο- 
σμήτωρ. Τρία έτη μετά ταϋτα μετέβη εις Παρισίους, οπως 
άναλάβη τ ίν  έπιστημονικήν διεύδ·υνσιν τής Ecole Normale,

τον δέ Δεκέμβριον του 1863 προσ- 
εκλή&η ώς καθηγητής της γεω
λογίας, φυσικής καί χημείας είς 
την σχολήν των ωραίων τεχνών. 
Το 1867 διωρίσδη καθηγητής τής 
χημείας έν τή  Σχολή της Σορ- 
βώννης καί έν τω μεταξύ χρόνω 
έγένετο μέλος του ’Ινστιτούτου. 
Κατ’ άρχάς κατέγινεν είς τήν 
σπουδήν καί έξέτασιν των φαινο
μένων τής ζυμώσεως, έν οΐς έγνώ- 
ρισεν ώς αιτίαν του ακανόνιστου 
βρασμού του οίνου, ζύθου καί 
οςους μικροσκοπικους μύκητας, 
προς καταπολέμησιν των . οποίων 
έφεδρε την ακριβώς κεκανονισμέ- 
νην &έρμανσιν, ήτις ήγαγεν είς 
τήν γενικώς αποδεκτόν γενομένην 
μέθοδον, όνομασθεΐσαν κατά το 
όνομά του (Pasteurisation). Εϊτα, 
πρό 20 περίπου έτών, έπεδόθη είς 
τήν έξέτασιν των κολλητικών νο
σημάτων, ών τα  αίτια μετά με
γίστης πι&ανότητος καί σχεδόν 
βεβαιότητος άπέδειξεν ότι εΐνε μι- 

κροσκοπικοί ρ.ύκητες. Άνευρε τά  αίτια νόσων τινών τών' 
μεταξοσκολήκων, αίτινες κατέστρεφον δλην τήν μεταξουρ- 
γίαν τής Ευρώπης, καί τόσον δραστικά καί θεραπευτικά 
μέσα κατ’ αυτών έφεϋρεν, ώστε έκτός άλλων έξαιρετικών 
τιμών, το} έδόθη καί βραβεΤον. 10,000 φράγκων όπό τής
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Αυστριακής Κυβερνήσεως. Ούχ’ ήττον σπουδαία ύπήρξεν 
η των βακτηριδίων άνακάλυψις του ΙΙαστέρ, ήτις νέαν 
εποχήν άφήκεν είς τήν έξερεύνησιν των κολλητικών νο
σημάτων, Κατά τδ έτος 1878 κατέδειξεν, ότι τά  βακτη
ρίδια μόνον μέχρι ωρισμένου Ελαχίστου ορίου θερμοκρασίας 
του αίματος έπενεργούσιν ώς φοβερά θανατηφόρα σπέρματα, 
και Εντεύ9·εν εξηγείται, ότι είς ζώα άνωτέρας θερμοκρα
σίας ή βλαβερά Ιπενέργεια αυτών εκλείπει. Κατά τό 1882 
Εφεύρε τά  θεραπευτικά μέσα τής χολέρας των ορνίθων διά 
του Εμβολιασμού μέ τεχνητώς Εξησθενωμένα σπέρματα της 
νόσου, άτινα εΐνε ωσαύτως βακτηριοειδέϊς μύκητες.

Έ κτος άλλων πολλών ανακαλύψεων, άς παραλείπομεν, 
σπουδαιοτέρα πασών εΤνε ή-κατά τό παρελΟ'δν ετος έφεύρε- 
σίς του του εμβολιασμού προς προφύλαξιν από τής λύσσης. 
'Η  κολλητική όλη, τής οποίας ή φυσις πιθ·ανώτατα εΐνε 
ωσαύτως βακτηριοειδής, δία τής μεταδόσεως αυτής εις σει
ράν τινα ζώων, καί μάλιστα πιθήκων, βαθμηδόν Επί τοσου- 
τον έξασθενοϋται, ώστε μεταδιδομένη διά του Εμβολιασμού 
είς κύνας καί ωσαύτως είς ανθρώπους καθίσταται ακίνδυνος 
καί προφυλάττει συγχρόνως από τής λύσσης ακόμη καί ό'ταν 
ό εμβολιασμός έκτελήται αμέσως ρ.ετά την Επικίνδυνον δήξιν, 
προ τής Εκρήξεως δμως τής άσθενείας.

Ή  τελευταία αυτη μεγάλη άνακάλυψις του Παστέρ τής διά 
του Εμβολιασμού προφυλάξεως από τής λύσσης καί τής μετά

την δήξιν θεραπείας αυτής Εχει καί τοΰτο τό σπουδαίον, ότι 
θέτει νέας βάσεις θεραπευτικού συστήματος των όμοίας φύ- 
σεως νοσημάτων, ών ή θεραπεία καί προφύλαξις καθίσταται 
συνεπεία τής ανωτέρω άνακαλύψεως είς τό μέλλον απλώς 
ζήτημα χρόνου. Δικαίως δθεν έθεωρήθη αυτη ώς ή σπου- 
δαιοτέρα όλων των προηγουμένων του, δούσα μεγάλην ώθη- 
σιν είς την επιστήμην καί προκαλέσασα τον δ·αυμασμόν του 
κόσμου.

Έ ξ  δλων των χωρών τής γής συρρέουσι καθ’ Εκάστην 
άσθ·ενείς είς τό έν Παρισίοις θεραπευτήριόν του, όπου έντός 
μικρού χρονικού διαστήματος θεραπεύονται υπό νοσήματος, 
δπερ μέχρι τού παρελθόντος έτους ¿θεωρείτο ανίατον καί καθ’ 
οδ ή Επιστήμη ούδέν ήδύνατο νά άντιτάξη. ΙΙόσαι Εκατον
τάδες ανθρώπων όφείλουσι την ζωήν αυτών τω έξόχω έπιστη
μόνι άπό του παρελθόντος Ετους! Πόσαι χιλιάδες είς τό 
μέλλον θά  όφείλωσιν αυτήν είςτήν άνακάλυψίν του! 'Οποίαν 
άσπίδα κατά τής φοβέρας τού θανάτου ρομφαίας έφεύρε τό 
μικροσκοπίου αυτού!

Αυτη εΐνε ή αληθής δόξα, προ τής οποίας μετά σεβα
σμού καί ευγνωμοσύνης δέον νά κλίνη τις τό γόνυ. Αλη
θώς οί συμπολίταί του πρέπει νά σεμνύνωνται Ιπί τούτω, 
καί οΰδεμίαν περιττολογίαν λέγουσιν, άποκαλούντες αυτόν 
ευεργέτην τής άνθρωπότητος.

Α Ρ Χ Α Ι Α  Γ Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α .

Αί παντός είδους νοθεύσεις τών τροφίμων καί αί όση- 
μέραι άνακαλυπτόμεναι !ν αύτοίς Ιπιβλαβέσταται μικροσκο- 
πικαί ούσίαι καδ·ιστώσιν άναγκαίαν τήν Επιστημονικήν Ερευ
ναν τών βάσεων τώς μαγειρικής τέχνης καί τήν άνύψωσιν 
αυτής είς αληθή Επιστήμην.

"Οσον αφορά είς τήν τέχνην, δέν εΐνε ανάγκη νά ήνέ 
τις κοιλιόδουλος είτε γαστρίμαργος κατά τήν κοινήν ση
μασίαν τής λέξεως, όπως φροντίζη περί τής παρασκευής 
τών Εδεσμάτων. Ή  τροφή ημών, καί ή άπλουστάτη ακόμη, 
οφείλει όχι μόνον τους ίστους τού σώματος νά συντηρή καί 
άναπληρή, άλλά καί τά  νεύρα καί δι’ αυτών τό πνεύμα νά 
Ενισχύη καί ζωογονή· οδτος δέ εΐνε ακριβώς 6 σκοπός τής 
μαγειρικής τέχνης, τής οποίας ή άνάπτυξις προέβη πάντοτε 
έν αρμονία μετά τής πνευρ.ατικής άναπτύξεως τών λαών.

Μεγάλη άληθ·ώς παρατηρέΐται σχέσίς μεταξύ τής ιδιο
συγκρασίας καί τού χαρακτήρος Εκάστου λαού καί της ίδια- 
ζούσης αύτώ τροφής καί μαγειρικής τέχνης. Απλή, καθαρά 
καί τονική εΐνε ή γερμανική τροφή άπό τού μεσαιώνος μέχρι 
τής αρχής του παρόντος αίώνος καί Εν μέρει μέχρι τής σή
μερον. Ακρα λεπτότης χαρακτηρίζει τήν γαλλικήν μαγει
ρικήν, ώς άνεπτύχθη άπό |τής Εποχής Λουδοβίκου ΙΔ'. 
Πρακτική όλως εΐνε ή βάσις τής αγγλικής μαγειρικής, σκο- 
πούσης τήν θρέψιν καί Ενίσχυσιν τού σώματος. Γλυκεία 
άβρότης διακρίνει τήν ιταλικήν, τραχεία λιτότης τήν ισπα
νικήν. Εγκράτεια, υπό τού θερμού κλίματος Επιβαλλομένη, 
κανονίζει τήν Εκλογήν τής τροφής παρά τοΐς άνατολικοΐς 
λαοΐς.

'Η  στενή αυτη σχέσις της μαγειρικής μετά τών Εθνι
κών ιδιοτήτων Εκαστου λαού καί Εκάστης Εποχής καθιστά 
Ενδιαφέρουσαν καί υπό άλλας Επόψεις τήν Ιστορικήν Εξέτα- 
σιν τής μαγειρικής. Ό  τρόπος, καθ’ άν παρά τοΐς διαφό-

ροις λαοΐς καί κατά τους διαφόρους χρόνους παρεσκευάζετο 
ή τράπεζα, καί ή ποιότης τών Επ’ αυτής τιθεμένων Εδεσμά
των εΐνε, όπως καί αί στολαί, τά  δπλα, αί ψυχαγωγίαι τού 
λαού καί οί χοροί, ίδιάζον χαρακτηριστικόν τού πνεύματος 
εκάστης Εποχής καί Εκάστου λαού. "Οπως δε καί τών λοι
πών σημερινών Επιστημών καί τεχνών ή άνάπτυξις, ουτω 
καί ή τής μαγειρικής, ϊνα καλώς Εννοηθή, δέον νά Εξετα- 
σθή άπό τής Ελληνικής καί ρ'ωμαϊκής άρχαιότητος.

Ή  μαγειρική παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν ήτο άρχικώς 
άπλουστάτη. Οί 'Ομηρικοί ήρωες Ετρέφοντο κυρίως μΕ 
κρέατα καί οίνον. Έ ν τη Ίλ ιάδι τουλάχιστον καί ’Οδύσ
σεια πολύ ολίγα πλήν τούτων φαγητά άναφέρονται. Τά 
λάχανα φαίνονται κατ’ Εκείνους τούς χρόνους άγνωστα. 
Κατά τάς ευωχίας διενέμοντ,ο είς τούς συνδαιτυμόνας παχέα 
τεμάχια τών θυμάτων καί Επίνετο κεκραμένος οίνος, Εξ οδ 
ό Νέστωρ ήξευρε νά κατασκευάζη μΐγμά τ ι διά τής προσθή- 
κης αίγείου τυρού καί μέλιτος, περιεφέρετο δε καί άρτος Εν
τός καλαθιών. Έτρωγον καθήμενοι έκαστος προ ιδιαιτέρας 
μικράς τραπέζης, πάντοτε δμως ή κυρία των τροφή ήτο Εκ 
κρεάτων, ιδίως ήμερων ζώων. Τής θήρας ό σκοπός ήτο 
τότε ή Εξολόθρευσις μάλλον βλαβερών άγρίων ζώων ή ό 
πορίσμός τροφής. Ό  "Ομηρος βεβαίως περιγράφει κυρίως 
τάς ευωχίας τών ηγεμόνων, οΐτινες εΐχον αφθονίαν ποιμνίων. 
Οί ποιμένες ¿θεωρούντο έν τάϊς αύλάΐς σπουδαία πρόσωπα, 
ώς π. χ. ό θειος συβώτης τού Όδυσσέως, ότε ό κύριός του 
υπό τήν μορφήν Επαίτου είσήλθεν είς τον οΐκόν του, άμέσως 
εσπευσε νά σφάξη χοίρον καί παρασκευάση αυτόν διά τον 
ξένον.

Ό  πτωχός λαός, όστις δέν είχε ποίμνια, Ιζη Εκ μέλι
τος καί γάλακτος καί ίσως έτρωγε καί καρπούς, άν καί παρ’ 
‘Ομήρω ουδόλως άναφέρονται. 'Ο  κύκλωψ Ιπινεν είς με-
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γάλην ποσότητα γάλα καί κατεβρόχθιζεν, οσάκις ήδύνατο 
νά Επιτύχη, άνθρώπειον κρέας. Οί θεοί ετρέφοντο με άμ- 
βροσίαν καί νέκταρ καί Ετέρποντο Εκ τής άπό τών θυμάτων 
άνερχομένης κνίσσης. Ή  άπλότης Εκείνη διετηρήθη εν Έ λ- 
λάδι Επί μακρόν χρόνον, ιδίως δε εν Σπάρτη, όπου κατά 
νόμον τού Λυκούργου είς ούδένα Επετρέπετο νά τρώγη έν 
τή  οίκία του, άλλ’ ώφειλεν έκαστος να φέρη είς τά  συσσί
τια  τό άλευρον, τον οΐνον, τά  σύκα καί τό ελαιόν του.

'Ο  μέλας ζωμός, συνιστάμενος Εξ αίματος, άλεύρου καί 
τεμαχίων κρέατος, ήτο περίφημος άλλά καί Επίφοβος συγ
χρόνως είς τούς τήν Σπάρτην Επισκεπτορ,ένους ξένους.

Έ ν  Άθήναις ή μαγειρική τέχνη έλαβε ταχεΐαν άνά- 
πτυξιν ένεκα τού Εξευγενισμ.ού τών ήθ·ών, τής τρυφής καί 
πολυτελείας καί Εν γένει τής 8·εραχε(ας τών Επιστημών καί 
τεχνών. Ήρξαντο, Εκτός τής αρχικής Εκ κρεάτων τροφής, 
ήν διετηρησαν, νά κάμνωσι χρήσιν καί τών λοιπών προϊόν
των τής φύσεως, καί διά τεχνικής αυτών μίξεως καί παρα
σκευής όχι μόνον την λεπτήν αυτών γεύσιν νά ίκανοποιώσιν, 
άλλά καί περί της ίσχυροποιήσεως καί ζωογονήσεως τού σώ
ματος καί τών νεύρων νά φροντίζωσι. Προσέλαβον τούς 
ιχθύς, οιτινες προηγουμένως ήσαν άγνωστοι ώς τροφή, τούς 
καρπούς καί τά  λάχανα, καί τήν μαγειρικήν τέχνην Επραγ- 
ματεύθησαν έ Μίτοικος, Άκτίδης Φιλόξης, Ήγεμών ό Εκ 
Θάσου καί ό Άρχίστρατος, όστις μάλιστα συνέγραψε καί μα
γειρικόν σύγγραμμα Εν ποιητική μορφή.

Παρεγέμιζον τάς όρνιθας, τάς ίνδικάς δρνιδ·ας καί τά  
άρνία. Έγνώριζον πολλούς τρόπους προπαρασκευής των θα
λασσίων καί ποταμείων ίχθύων καί μετεχειρίζοντο πολλά 
καί διάφορα αρτύματα. Κατεσκεύαζον παντοειδείς ζωμούς 
καί Εμβάμματα. Ό  Θεαρίων ήτο περιβόητος διά τήν Εφεύ- 
ρεσιν διαφόρων πλακούντων, καί οί Καππαδόκες ήξευρον νά 
κατασκευάζωσιν Εκ μέλιτος τού Υμηττού. Εξαίρετα καί πο
λύτιμα γλυκίσματα, λευκά ώς τό γάλα καί ήρτυμένα μ'ε 
αναρίθμητα αρωματικά χόρτα.

Ό  λαός έζη βεβαίως ακόμη Εξ άρτου καί Ελαίου, καί 
ό Σωκράτης Εν τοΐς διαλόγοις τού Πλάτωνος ύπολογίζων 
τά  έξοδα τής διατροφής λαμβάνει ύπ’ όψει τάς τιμάς τών 
απλών καί αρχικών τούτων τροφίμων.

Μέ ολην τήν λεπτότητα καί τελειοποίησίν της διετή- 
ρησεν ή ελληνική μαγειρική πάντοτε Ιδανικόν χαρακτήρα. 
Ή  Ελαφρά, τονική καί ζωογόνος τροφή, δι’ ής τό σώμα καθ
ίσταται εύκολος καί πρόθυμος υπηρέτης τού πνεύματος, 
Εθεωρεΐτο ώς μόνος σκοπός τής ελληνικής γαστροσοφίας. 
Τ ά συμπόσια τών Ελλήνων ουδέποτε μετετράπησαν, κατ’ 
αρχήν τουλάχιστον, είς γαστριμάργους πολυφαγίας, άλλ’ 
ήσαν κοινωνικαί συναναστροφαί, Εν αΐς ή 9·εραπεία τής γεύ- 
σεως Εσκόπει μόνον νά παράσχη μεγαλήτερον θέλγητρον είς 
τήν πνευματικήν ηδονήν τής συνδιαλέξεως, καί άν 'Ενίοτε 
παρά ζωηροΐς νεανίαις, ώς π. χ. παρά τω ’Αλκιβιάδη συνέβαι- 
νον κραιπάλαι καί όργια, τούτο ήτο έξαίρεσις, ήτις υπό πάν
των γενικώς Εθεωρεΐτο έπίψογος. Τό συμπόσιον τού Πλά
τωνος ήτο πάντοτε πρότυπον καί κανών είς τάς ευωχίας 
κατά τήν άκμήν τής Ε λλάδος καί τό άττικόν άλας έμενε 
καί Εν τή μαγειρική τό ώραιότερον άρτυμα.

Αλλως είχε τό πράγμα παρά τοΐς 'Ρωμαίοις, οιτινες 
καταλιπόντες τήν άρχικώς τραχεϊαν καί πολεμικήν τού βίου 
των άπλότητα, ήρξαντο δουλικώς νά μιμούνται τά  ήθη τώ ν; 
ύποδουλωθέντων πολιτικώς Ελλήνων, χωρίς έν τούτοις νά 
έχωσι τήν παραμικράν ευαισθησίαν διά τάς εύγενεΐς καί 
ίδανικάς απολαύσεις τών Ελληνικών συμποσίων.

Οί 'Ρωμαίοι κάτα τήν πτώσιν τής δημοκρατίας καί επί 
τής δεσποτείας τών Καισάρων έλαβον ώς βάσιν τήν ελλη
νικήν μαγειρικήν, άλλά καί Ενταυ’θα Εφάνη ότέ μεν γελοία 
ότε δέ φρικώδης ή μανία τού μεγαλείου, ήτις είχε κατα
λάβει τούς δέσποτας τού κόσμου, ωθούσα αυτούς μέχρι παρα
φροσύνης είς παν τό γιγαντιάΐον καί τερατώδες. Ή  μαγει
ρική, τήν οποίαν εΐχον παραλάβει, Εξηχρειώθη δι’ άνοήτου 
σπατάλης. Έξέλεγον τά  παραδοξότερα πράγματα πρός τρο
φήν των, μόνον καί μόνον διότι ήσαν βαρυτιμότατα καί 
δυσποριστότατα. Εντεύθεν προήλθεν υπέρμετρος γαστρι
μαργία. Έβάρυνον τό* στόμαχόν των μέ αναρίθμητα φα
γητά καί ποτά καί προέβησαν είς τοσούτο παραφροσύνης, 
ώστε μετά τό πέρας Εκάστης ευωχίας μετεχειρίζοντο Εμε
τικά μέσα, όπως δυνηθώσιν εκ νέου ν’ άρχίσωσι τό φαγη- 
τόν. Έμιμούντο άφ’ ενός τήν ελληνικήν μαγειρικήν, άλλ’ 
άφ’ ετέρου προσέθετον τάς μάλλον απίστευτους αηδίας, καί 
τό άττικόν άλας δεν εχρησίμευε πλέον ως άρτυμα.

Αί ρωμαϊκαί εύωχίαι ώμοίαζον Επίσης ολίγον μέ τά 
ελληνικά συμπόσια, ώς οί άγριοι τών ξιφομάχων άγώνες μέ 
τήν εύγενή πάλην τών 'Ελλήνων Εν τω έν Άθτναις Σταδίω 
καί Εν Όλυμπίοις. ’Αντί τών εύγενών άοιδών, οιτινες άπό 
τών ομηρικών ήδη χρόνων προσελαμβάνοντο είς τά  Ελληνικά 
συμπόσια, προσήρχοντο είς τάς ρωμαϊκάς ευωχίας βωμολόχοι 
καί άβραί, κακοήθεις χορεύτριαι, όπως είς τά  χαλαρωθΈντα 
νεύρα τών υπό αηδέστατων απολαύσεων καταβληθέντων συν
δαιτυμόνων παράσχωσι νέα θέλγητρα.

Κατά τους πρώτους χρόνους τής μανίας ταυτης διετή- 
ρησε κάπως η ρωμαϊκή γαστρονομία εύγενή τινα χαρακτήρα. 
Ή  ανόητος σπατάλη Εφαίνετο τουλάχιστον έξωτερικώς υπη
ρετούσα λεπτάς καί εύγενεΐς άπολαύσεις, διότι οί 'Ρωμαίοι 
Εξετίμων είσέτι τήν ελληνικήν καλαισθησίαν καί μόρφωσιν, 
καί δεν εΐχον Εκπέσει ακόμη είς τήν παντελή κυνικήν αναι
σθησίαν τών χρόνων τών αύτοκρατόρων. 'Ο  περίφημος δια 
τήν παροιμιώδη σπαταλην του Λούκουλλος εΐχεν άρκουσαν 
μόρφωσιν καί είς σπουδαίας υποθέσεις- ώς στρατηγός έδειξε 
μεγάλην ικανότητα, καί Εν αυτή δέ τή σπατάλη του έμεινε 
πιστός είς τήν καλαισθησίαν. Εΐχεν Εν τω μεγάρω του δια
φόρους αίδ'ούσας άφιερωμένας εκάστην είς ώρισμένον θεόν. 
Δι’ εκάστην τών αιθουσών τούτων ήσαν ιδιαίτεροι μάγειροι 
είς τή ν  Εξουσίαν του καί τά  δείπνα ώρίζοντο Εκ τών προ- 
τέρων δ ι’ Εκάστην ημέραν έν διαφόρω αιθούση. "Οτε ό 
Κικέρων καί ό Πομπήϊος τον Επέσκεφθησαν, διέταξε νά έτοι- 
μασθή έν τή αίθ'ούση τού ’Απόλλωνος γεύμα, τού όποίου 
τήν πολυτέλειαν καί λαμπρότητα ουδέ κάν νά φαντασθώμεν 
δυνάμεθα σήμερον. Αί αΐθουσαι αυται ήσαν κεκοσμημέναι 
μέ ολα τά  άντικείμενα τής τέχνης, όσα άνεφέροντο είς τήν 
μυθολογίαν Εκάστου θεού, όσάκις δέ ή συνδιάλεξις έπαυεν, 
άπήγγελλον ώρισμένοι άναγνώσται ποιήματα πρός τιμήν 
τού 9·εού τούτου. Ό  Λούκουλλος αυτός ήτο Εγκρατής. 'Η  
υπέρμετρος αύτού είς τήν μαγειρικήν σπατάλη ήτο απλή 
πολυτέλεια πρός ίκανοποίησιν τής ματαιοδοξίας του. Ή γάπα 
κυρίως λεπτά καί άπλά φαγητά καί μετά ιδιαιτέρου ζήλου 
επεμελεΐτο τής καλλιέργειας τών εύγενών καρποφόρων δέν
δρων. Είς αυτόν οφείλει ή δυτική Ευρώπη τά  κεράσια, 
διότι αύτός πρώτος μετέφερεν Εκ τής Άσίας είς τήν Ευρώ
πην τά  δένδρα ταύτα, τών οποίων τούς έξαιρέτους καρπούς 
είχε γνωρίσει έν τή κατα τού Μιθριδάτου Εκστρατεία του- 
άλλως τε τήν αγάπην ταύτην πρός τά  κεράσια εΐχον καί 
άλλοι Επίσημοι άνδρες, ώς ό Ποτεμκίν, ό ευνοούμενος τής 
αύτοκρατείρας Αικατερίνης; όστις Εντός οίκίσκων ύελίνων
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έκαλλιέργει δια τήν τράπεζαν του έξαίρετα κεράσια, ό δέ 
άλλως λίαν φειδωλός βασιλεύς Φριδερΐκος ό μέγας ¿πλή
ρωνε προς τον αυλικόν κηπουρόν του κατά μήνα Ιανουάριον 
δι’ έκαστον κεράσιον εν τάλληρον, το όποιον κατ’ ¿κείνους 
τούς χρόνους εΤχεν αξίαν τριπλκσίαν τουλάχιστον της του 
σημερινού ταλλήρου. Οί μάγειροι κατά τούς 'Ρωμαϊκούς χρό- 
νους κάτεϊχον ίδιάζουσαν έξαιρετικήν δέσιν και δεν συγκα- 
τεριδμούντο μεταξύ των λοιπών οικιακών υπηρετών. Έπλη- 
ρόνοντο λίαν άδρώς και δ ι’ έκάστην νέαν γαστρονομικήν 
έφεύρεσίν των άντημείβοντο δι εξαιρετικών τιμών. Ό  Μάρ
κος ’Αντώνιος έδωρήσατο είς τόν μάγειρον τής Κλεοπάτρας 
ολόκληρον πόλιν με όλας τάς προςόδους αυτής προς αντα
μοιβήν των γαστρονομικών εφευρέσεων του. Έ π ϊ του αυτο- 
κράτορος Τραϊανού ήτο περίφημος ό Άπίκιος δια τήν μα
γειρικήν του τέχνην και τάς έκτάκτως μεγάλας έν αυτή 
δαπάνας· έφευρεν ιδιαίτερα πλακούντια καϊ έμβάμματα και 
έγίνωσκε τήν σήμερον άγνωστον τέχνην του διατηρεΐν νωπά 
έπϊ πολύν χρόνον τά  όστρείδια. Έ πεμπε προς τόν αύτοκρά- 
τορα Τραϊανόν είς τό στρατόπεδόν του, δτε ουτος έπολέμει 
κατά των Πάρδων, καδ’ Ικάστην ημέραν όστρείδια, άτινα 
έφδανον έκεϊ τόσον νωπά ώσεϊ εΐχον άλιευδή κατ’ έκείνην 
άκριβώς τήν στιγμήν, καί περιεποίησαν αΰτω τήν εύνοιαν 
του αυτοκράτορος. ΙΤρός κατασκευήν έμβαμμάτων διαφόρων 
φαγητών ¿δαπάνησε χρηματικόν ποσδν ίσοδυναμούν πρός
5.625.000 σημερινών φράγκων, καί ηυτοκτόνησε διά δηλη
τηρίου, ώς υπελόγισεν ότι ή περιουσία αυτού έμειώδη είς
225.000 φράγκα, ποσόν δι’ ου. δεν ήδυνατο νά συντηρητή. 
Έ ν  όλη όμως τή παραφροσύνη του ταΰτη εΤχεν όμολογου- 
μένως καλαισ&ησίαν είς τήν κατασκευήν των φαγητών του, 
άτινα διέκρινε ίδιάζουσα λεπτότης. Μετ’ ου πολύ όμως κατ
έστη ή μαγειρική δούλη απλώς τής άγριωτέρας καί μάλ
λον παραφόρου γαστριμαργίας, καδ·’ ήν ήμιλλώντο τίς νά 
υπερακοντίσει τόν άλλον κατά τάς μάλλον αποτροπαίους πα
ραφοράς, καί ουτω άνευ ίδιας άπολαόσεως κατεσπαταλώντο 
τά  είσοδήρ.ατα ολοκλήρων έπαρχιών. Ό  αυτοκράτωρ Βι- 
τέλλιος είς γεύμα δοδέν τω άδελφώ αυτου μεταξύ άπειρα- 
ρί&μων άλλων εδεσμάτων παρέδηκεν 7000 πτηνά καί

2000 ίχδϊς. Ό  υίός του Αίνοβάρβου παρακαδήσας περί τό 
λυκαυγές είς τήν τράπεζαν διέμεινε μέχρι τής επομένης 
πρωίας μετά των άλλων συνδαιτυμόνων, ¿κ δέ τής κατά 
τό γεύμα τούτο κτηνώδους του πολυφαγίας καί κραιπάλης 
κατέστη έπϊ μακρόν χρόνον ανίκανος δια πάσαν άλλην τρο
φήν. Ό  Κλαύδιος ¿δήλωσε δημοσία ότι προυτίμα πινάκιον 
μυκήτων πάσης δόξης στρατηγικής, ό δέ Τιβέριος κατηνά- 
λωσε πολύν χρόνον έπϊ τής νήσου Capri άποκλειστικώς είς 
ανόητα άσκοπα γεύματα. Ό  Τέτας συνείδιζεν έν τοϊς συμ- 
ποσίοις του νά τρώγη τά  διάφορα φαγητά κατά τοιαύτην 
τάξιν, ώστε έκ τών αρκτικών γραμμάτων- τής ονομασίας 
τών φαγητών νά συμπληροΰται όλον τό άλφάβητον. Ό  αυ
τοκράτωρ Δομιτιανός παρουσιάσδη ποτέ είς τήν συνεδριά- 
ζουσαν σύγκλητον, τής οποίας αί σκέψεις καί τά  βουλεύ
ματα άπέβλεπον σύμπασαν σχεδόν τήν οικουμένην, καί μετά 
μακρόν καϊ επίσημον λόγον όπέβαλεν αυτή πρός σοζήτησιν 
και άπόφασιν τό ζήτημα περί του καταλληλότερου έμβάμ- 
ματος (σάλτσας), δ ι’ ου ήδύνατο νά παρασκευασδή μέγας 
ίχδύς, σταλείς αυτω κατά τήν ημέραν έκείνην. Μετά μα
κράν καί σπουδαίαν συζήτησιν ή σύγκλητος άπεφάνδη υπέρ 
τίνος γνωστού τότε έμ.βάμματος, έφευρεδέντος υπό του Άπι- 
κίου, συνεχάχδη δέ αόδ·ωρεϊ καί ψήφισμα τής συγκλήτου 
καδ’ όλους τούς τύπους, δπερ ό αυτοκράτωρ έπισήμως έκύ- 
ρωσε ώς νά έπρόκειτο περί προσαρτήσεως είς τό κράτος 
έπαρχίας τινός.

Τ ά ανωτέρω σχεδόν απίστευτα γεγονότα άποδεικνύου- 
σιν ότι, όπως είς τό κράτος καί τήν κοινωνίαν έν.γένει τής 
'Ρώμης έπϊ τής έποχής τών αύτοκρατόρων, οΰτω καί είς 
τήν μαγειρικήν εΐχεν είσδόσει ή μανία του νά έπιδιώκωσι 
πάν τερατώδες, άπίστευτον καί αδύνατον. Καί ή ανόητος, 
αΰτη μαγειρική έξηφανίσδη χωρίς ουδέ ίχνος νά άφηση σύν 
τή καταστροφή τού ρωμαϊκού κράτους, ήν έπήνεγκεν ή είσ- 
βολή τών βαρβάρων. Κατά τόν μεσαιώνα ήρξατο πάλιν έκ 
νέου ή μαγειρική νά άναφαίνηται καί μετά πολλάς αποπλα
νήσεις, περί ών ίσως άλλοτε δά  χραγματευδώμεν, έφδασεν 
είς ό σημεΐον εύρίσκεται σήμερον, διατελοΰσα δυστυχώς είσ- 
έτι λίαν ατελής.

Σ Π Α Τ Α Λ Η  ΚΑΙ  Χ Ρ Ε Η  ΤΩΝ ΝΕΩΝ.

Πολλάκις ήκουσα γονείς νά παραπονώνται, ότι οί υίοί 
των, ένω έν τω σχολείω κατά τήν μικράν αύτών ήλικίαν, 
ήσαν πάντοτε άγαδοί καί έπφ.ελεΐς, έλάμβανον πολύ καλούς 
βαδμούς είς τά  μαδήματα των, καί έδείκνυον λαμπράν συμ
περιφοράν καί χρηστήν διαγωγήν, κατά τήν πανεπιστημια
κήν αυτών φοίτησιν έγίνοντο σπάταλοι καί έκαμνον χρέη 
έπϊ χρεών. "Οσον λυπηρά καί άν εΐνε ή δέσις τών γονέων, 
άναγχαζομένων νά υποβάλλωνται είς χαντοίας στερήσεις όπως 
έπαρκέσωσιν είς τάς δαπάνας τού σπατάλου φοιτητού, δέν 
δύναμαι όμως απέναντι τοιοότων παραπόνων νά χαταστείλω 
έλαφρόν τ ι μειδίαμα, χροερχόμενον ούχϊ βεβαίως έξ έπιχαι- 
•ρεκακίας, άλλ’ έκ τής φύσεως του άνδρωπίνου οργανισμού, 
ήτις μάς αναγκάζει νά γελώμεν οσάκις βλέπομεν ή άκούο- 
μεν άτοπόν τ ι  καί άλογον, οσάκις παραδείγματος χάριν βλέ- 
πομεν άνδρώπους περψ.ένοντας αποτελέσματα άνευ προϋπαρ- 
χόντων αίτιων, ή έλπίζοντας νά δερίσωσιν δ τι δέν έσπειραν.

Τό νά ρυδμίζη τις τά έξοδά του άναλόγως πρός τά  
μέσα του, χωρίς νά λαμβάνη ανάγκην ξένης βοηδείας, εΐνε

μεγάλη τέχνη, την οποίαν πολύ ολίγοι γνωρίζουσι τελείως, 
πολλοί δέ ή ουδέποτε ή μόλις μετά μακράν έν τω βίω αλ
γεινήν πεϊραν κατορδόνουσι νά μάδωσιν.

Είνε πολύ εσφαλμένη καί άδικος ή συνήδης δοξασία, 
ότι πάντες, όσοι βυδίζονται είς χρέη, εινε κουφοί καί άσω
τοι άνδρωποι.

Ή  σπατάλη κατά μέγα μέρος προέρχεται έκ δύο αί
τιων: έκ της ανικανότητος καί απειρίας έν τή  διαχειρίσει 
χρημάτων καί έξ ¿σφαλμένων ίδεών περί εόγενείας καί κα
λής αγωγής. . Πολλοί άνδρωποι έπιδυμοϋσι νά είναι οικονό
μοι, προςπαδούσιν έκ παντός τρόπου νά περιορίσωσι τά  έξοδά 
των καί τά  περιορίζουσιν ένίοτε — άλλ’ άνευ ωφελίμου απο
τελέσματος. Οίκονομούσιν άφ’ ενός καί σχαταλώσιν άφ’ 
ετέρου, χωρίς καδόλου νά συναισδάνωνται τ ί πράττουσι, 
διότι έκ τής μικράς αύτών ηλικίας ουδέποτε έλαβον τήν 
άναγκαίαν αγωγήν υπό τήν έποψιν της άληδούς οικονομίας.

Οί πλεϊστοι τών γονέων νομίζουσιν, δτι έκτελοϋσιν αρ
κούντως τό καδήκόν των όσον άφορα τήν οικονομίαν, έάν
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συνιστώσιν εις τά  τέκν* των την αναγκαίκν προσοχήν καί 
Επιμέλειαν προς διατήρησιυ των ένδυμάτων, έάν έπιπλήττω- 
σιν ή τεμωρώσιν αυτά διά μικρόν τ ι Ιξοδον ή μετά σπου
δαίου καί συγκινητικού ύφους «ναφέρωσι τάς στερήσεις, είς 
άς ή οικογένεια των υποβάλλεται. Έ κ  τούτου συμβαίνει 
φυσικό) τώ λόγω, ότι εις τάς μικράς κεφαλάς των παιδίων 
ή Εδεα της οικονομίας παρίσταται ■ με σκοτεινά χρώματα, 
ώς θλιβερά ανάγκη προερχομένη έκ τής έλλείψεως χρημά
των, καί έπομένως γενναται έν αΰτοΤς ό συλλογισμός ότι 
τό ώραιότερον πράγμα του κόσμου εΐνε νά εχη τις πολλά 
χρήματα. Ένω απ’ έναντίας τό πρώτον και θεμελιώδες 
πάσης αγωγής είναι, νά έμπνέεται εϊς τό παιδίον κλίσις καί 
αγάπη προς τό άντικείμενον τής διδασκαλίας, και έντευδεν 
χρός την οικονομίαν.

!Από μικράς ηλικίας πρέπει νά συνει&ίζη τό παιδίον νά 
διαχειρίζηται ώρισμένον χρηματικόν ποσόν, διδόμενον εΕς 
αυτό παρά των γονέων καδ·’ εβδομάδα ή κατά μήνα όπως 
άγοράζη παιγνίδια. Τοιουτοτρόπως Οά μάδ-η έντός ολίγου 
χρόνου μετά μικράν, δυσάρεστον ίσως, πείράν ττν θεμελιώδη 
αρχήν πάσης άν&ρωπίνης οικονομίας, τοϋτ’ εστι νά προσπο- 
ρίζηται όσον τό δυνατόν περισσότερα πράγματα με έλαχί- 
στην δαπάνην. 0 ά  μάδ-η νά προτιμά του εύδ·ραύστου τό 
μόνιμον καί διαρκές, &ά φροντίζη περί τής διατηρήσεως τών 
παιγνιδίων του, βλέπον ότι πάσα οικονομία παρέχει αΰτώ τά  
μέσα, προς αγοράν άλλων πραγμάτων, καί 9·ά συνειΟίση ένω- 
ρίς νά κανονίζη καί μετριάζη τάς έπιδ·υμίας του. Είναι κα
λόν ενίοτε νά άφίνωσιν οί γονείς τά  παιδία των νά υπο- 
πίπτωσιν είς μικρά χρέη.· Αί φροντίδες, αίτινες βασανίζουσι 
τήν τρυφεράν καρδίαν του παιδός, είναι έξαίρετον παιδαγω
γικόν μέσον. 'Ο  πατήρ οφείλει νά δανείζη είς τά, παιδία 
του τό όφειλόμενον ποσόν, προς άπότισιν του οποίου δίν 
έξαρκει τό καδ·’ Ιβδομάδα ή κατά μήνα παρεχόμενου αύτοΐς 
χρηματικόν ποσόν, καί κατόπιν νά τοΐς τό άφαιρή ολίγον 
κατ’ όλίγον. Τοιουτοτρόπως θ·ά συνδε&ή εΕς τδν νουν του 
παιδός με τήν έννοιαν τής όφειλής ή έννοια τών έπακολου- 
δούντων αυτή περιορισμών καί στερήσεων, τό όποιον δεν 
συμβαίνει, ώς γνωστόν, είς τον συνήδη οφειλέτην, όστις ου
δόν άλλο σκέπτεται ή πώς νά σωδ-ή δανειζόμενος καί απαλ
λαγή άπό στιγμιαίας αμηχανίας. Περιττόν είναι νά προ- 
σδέσωμεν, οτι ό πατήρ οφείλει νά έπιβλέπη παν βήμα του 
παιδός έν τφ  δυσχερεΤ ζητήματι τής διαχειρίσεως τών χρη
μάτων. Πρέπει νά· συνδιασκέπτηται μετ’ αυτού, ποίαι έκ 
τών έπιδυμιών του είναι ευλογοι καί άξιαι νά έκπληρωδώσι, 
καί ποια πράγματα είναι περιττά καί ανωφελή.

Δεν πρέπει νά τώ έπιτρέπη ποτό νά συνάπτη δάνεια με 
ξένους. Ταυτα πάντα κατορ&όνει ό πατήρ εύκολώτατα, 
συνιστών είς τό τέκνον του έκ νεαράς ηλικίας νά κρατή 
κατάστιχον. Ουτω μανδάνει τό  παιδίον τήν τέχνην του νά 
βλέπη έν οίαδήποτε στιγμή μό εν βλέμμα τήν κατάστασιν 
του ταμείου του. Άπό καιρού είς καιρόν βλέπει ποια πράγ
ματα, έξ όσων ήγόρασε, ήσαν περιττά καί άσκοπα, καί ποια 
αναγκαία καί ωφέλιμα, τό δε σπουδαιότατον πάντων, μαν
θάνει πόσον μεγάλα ποσά άπό λεπτού είς λεπτόν έξαφανί- 
ζονται έκ των ταμείων.

Μόλις τό παιδίον έξασκηδή καί κάμη άρκετάς προόδους 
έν τή  διαχειρίσει τών μικρών τούτων, ποσών, δύνανται οί 
γονείς νά τώ  έμπιστεύωνται μεγαλήτερα ποσά καί άλλα 
είδη έξόδων. 'Ορίζουσιυ αύτω κατά έξαμηνίαν προς αγοράν 
βιβλίων καί τών χρός γραφήν αναγκαίων χρηματικόν τ ι πο
σόν,. όχι πολύ μικρόν, διά νά εΐμχορή νά έξοικονομή υπό

λοιπόν τι. Κατά τήν περίοδον ταότην όφείλουσιν οί γονείς 
νά τό συμβουλεύωσιν, άλλ’ ούχί νά περιορίζωσι την έκλογήν 
του, πρό πάντων δε όφείλουσι νά καταπνίγωσιν έν αύτω τον 
φόβον μεγάλης δαπάνης, όταν αδτη είναι εύλογωτέρα καί 
άναγκαιοτέρα τής μικράς. Έ άν  όμως δ'εν ύχακουση είς τάς 
συνετάς συμβουλάς των, πρέπει νά τό άφίνωσι, χωρίς έπι- 
πλήξεις ή μομφάς, νά αίσδανδή μόνον του τάς συνεχείας 
τής άνοήτου πράξεώς του.

Ό λίγον κατ’ όλίγον δύνανται οί γονείς νά προσδιορί- 
ζωσιν είς τον υίόν των μεγαλήτερα ποσά δια τάς λοιχάς 
του άνάγκας καί ουτω νά εύρύνωσι τόν κύκλον τής διοική- 
σεώς του, άρχόμενοι άπό τών πρός ύπόδεσίν του αναγκαίων 
καί καταλήγοντες είς τά  έξοδα τής όλης ενδυμασίας του.

Έ άν κατά τόν τρόπον τούτον προβαίνη ό πατήρ έν τή 
άγωγή του υίου του, δά  καταστήση αυτόν έν ηλικία δέκα 
οκτώ εως δέκα έννέα έτών ανεξάρτητον είς χρηματικός υπο
δέσεις καί ίκανόν νά έκτιμα καί υπόλογίζη μόνος τά  μέσα 
του, να σκέπτηται κατά τίνα τρόπον δύναται νά τά  αύξηση, 
καί νά προτιμά τό άναγκαίον καί διαρκές του περιττού καί 
έφημέρου, προσέτι δε καί νά έκτιμα όρδώς τήν αξίαν τών 
χρημάτων, χωρίς ουτε νά δαμβο'νεται άπό μεγάλα ποσά 
ούτε νά περιφρονή τά  μικρά.

Τά περισσεύματα, άτινα προκύπτουσιν έκ τοιαότης οι
κονομίας, δύνανται νά χρησιμοποιηδώσιν είτε πρός σχημα
τισμόν κεφαλαίου τινός είτε ώς μέσα πρός έπίτευξιν άλλων 
σκοπών. Ό  υιός έπιδυμεί ίσως νά κάμη μικρόν τ ι ταξεί- 
διον. 'Ο  πατήρ πρέπει νά ύπολογίση τά  έξοδα του ταξει- 
δίου — όχι πολύ περιωρισμένα — καί νά συσκεφδ·ή μετά 
του υίοΰ του, κατά τίνα τρόπον δύναται νά έξοικονομήση 
τό άναγκαίον πρός τούτο ποσόν. Έ άν τό περίσσευμα ήδη 
ύπάρχη, κατανοεί έ νέος τήν ωφέλειαν του διπλασίως. Ό  
πατήρ δύναται, νά εΐπη πρός αυτόν: „Έάν μέχρις ώρισμένου 
χρόνου έξοικονομήσης τό ήμισυ του ποσού τούτου, είμπορώ 
νά σοί δωρήσω τό ετερον ήμισυ.“ Ωσαύτως εΐνε καλόν νά 
ύπομιμνήσκηται ό υιός, ότι διά πολυχρονίου οικονομίας δύ- 
ναται νά άποκτήση τά  μέσα μακροτέρας διαρκείας τών 
σπουδών του έν τφ  πανεπιστημείω ή διαμονής του έν τή 
αλλοδαπή. Έπαναλαμβάνομεν δτι ή οίκονομία ούδεν άλλο 
εΐνε παρά ή λεπτή έκείνη τέχνη, δι’ ής σκεπτόμενοι καί ύπο- 
λογίζοντες κατορδόνομεν όσον Ινεστι ώφελιμώτερα πράγματα 
ν’ άποκτήσωμεν, νά έξασφαλίσωμεν είς εαυτούς χρησίμους 
άπολαύσεις, δυςαρεσκείας ν’ άποφύγωμεν καί νά κερδήσωμεν 
τήν υλικήν έκείνην ανεξαρτησίαν, ήτις εΐνε άπαραίτητος 
πρός έπιδίωξιν ύψηλοτέρων καί άίίλοτέρων σκοπών. Ά ν χά- 
ριν σπουδαιοτέρων έπιχειρήσεων άναγκασδώμέν ποτε πλειό- 
τερα του συνήδους νά δαχανήσωμεν, πάλιν δίν πρέπει νά 
λησμονώμεν, ότι καί ένταΰδα πρέπει όσον τό δυνατόν νά 
χεριορίσωμεν τήν δαπάνην καί νά κατορδώσωμεν, ώςτε Ιν 
μέρος αυτής νά χερισώσωμεν διά μελλούσας απροόπτους 
άνάγκας.

Έ ν  τοίς τοιούτοις ζητήμασιν αρνητική δέον νά ήνε ή 
συμπεριφορά της μητρός, ήτις οφείλει νά μή διασταυρόνη 
τάς προςπαδείας του συζύγου έχιστέλλουσα κρυφίως χρήματα 
ε,ίς τό τέκνον της καί άνατρέπουσα την πρώτην άρχήν χά
σης ομοιομόρφου καί έπιμελούς άγωγής.

„’Αλλά διά τής άγωγής ταύτης, ίσως έρωτήσωσί τινες, 
δίν δά  μορφωδώσιν άρά γε άνδρες μικροπρεπούς πλεονεκ- 
τούντες άκριβώς καδ’ ήν ηλικίαν ή καρδία των επρεπε ν’ 
άναπτυχδή έπί τό ίδανικώτερον;“ Νομίζομεν όχι- διότι ή 
τοιαύτη άγωγή κύριόν της σκοπόν εχει νά καταστήση τόν
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παιδαγωγούμενον έλεύδερον καί ίκανόν τά  διά τής φειδοϋς 
αποκτώμενα μέσα νά μεταχεφισδή προς έπιδίωξιν ύψηλοτέ
ρων σκοπών, καί διότι ή τοιαύτη αγωγή προϋποτίδησιν ενα 
άλλον όρον, άνευ του οποίου όλα τά  παιδαγωγικά συστή
ματα άποδεικνύονται μηδαμινά, τό παράδειγμα. Είς τ ί δΰ- 
ναται νά ώφελήση ή ανατροφή, όταν τό παιδίον δεν βλέπη 
έν αυτή τή  οίκογενεία του πώς ύχερπηδώνται άνά πάσαν 
στιγμήν τά  διάφορα κοινωνικά προςκόμματα, όταν δίν βλέπη 
τήν μητέρα του τά  πάντα καλώς οικονομούσαν καί παντού 
έπιχέουσαν τήν „μητρικήν της χάριν καί μεγαλοπρέπειαν“, 
όταν άκούη, ότι ό πατήρ του δεωρεί αξιοπρεπές καδ’ έκα
στον Ιτος νά δίδη τόσους χορούς καί τόσας εσπερίδας καί 
βεγχέραις χάριν τών οποίων έπιβάλλονται, ούτως είπειν, τυ- 
ραννικώς είς τήν οικογένειαν αί μεγαλείτεραι στερήσεις, άφαι- 
ρουνται αί δυγατέρες τήν προίκα των καί έν γένει τό μέλ
λον τής οικογένειας καταστρέφεται; Έ ν τοιαύτη περιπτώσει 
άναμφιβόλως ο παΤς δικαιούται καί τήν φειδώ νά βδελύσσε- 
ται καί τήν φιλοξενίαν νά δεωρή βλαβερόν καί έπιζήμιον 
κοινωνικόν δεινόν. Άναντιρρήτως πολλαί χιλιάδες οικογε
νειών δ·ά ήσαν πολύ εΰτυχέστεραι, άν παρημέλουν όλίγον 
τάς λεγομένας κοινωνικός υποχρεώσεις των καί έπεδίδοντο 
μάλλον είς τήν έκπλήρωσιν τών πρός τά  τέκνα των καδη- 
κόντων, άν διέκοπτον τάς περιοδικός των ευωχίας καί έπρο- 
τίμων νά εχωσι τόν καδημερινόν των άρτον άφδονώτερον 
καί δαψιλέστερον, δ ι’ ου σύμπασα ή οικογένεια καί ύγιέστε- 
ρον αίμα δ ’ απόκτηση, καί εύρωστοτέρους μυώνας καί ισχυ
ρότερα νεύρα. Ουδόλως δε εΐνε άπορον, άν πάντα ταυτα 
βλέπων ό παΐς ούδίν άλλο δεωρή τήν οικονομίαν παρά ώς 
μίαν στέρησιν τών αναγκαίων πρός άπόκτησιν τών περιττών,

Η Δ Υ Σ Τ Υ
(δ ιή γημα .)

XVIII.

Ή  άνάγνωσις τοϋ τετραδίου είχε με ταράξει κατά τοιοϋτόν τινα τρό
πον, ή έντύπωσις, ήν είχε μο'ί εμποιήσει ή  έπίσκεψις τής Σουσσάνας, ητο 
το'σον μεγάλη, ώςτε δλην τήν νύκτα δεν έκοιμήδην καί τή Ιπαύριον ήγε'ρ- 
δην λίαν ενωρίς καί δ ι’ ΐδιαιτε'ρου ταχυδρόμου εστειλα επιστολήν πρός τόν 
Φουστώφ, έν ή  τόν έξώρκιζον όσον τό δυνατόν ταχύτερον νά έπιστρέψη 
εις Μο'σχαν, διότι ή απουσία του ήδύνατο νά ê/η  τάς χειρίστας συνεπείας. 
Τ ώ  εδιδον επίσης νά έννοήση δτι συνδιελέχδην μετά τής Σουσσάνας χα\ 
οτι αύτή μοί ένεπιστεύδη !ν τετράδων. Ά φ ’ Ου έστειλα την επιστολήν 
έπέστρεψα οίκαδε καί δλην τήν ήμεραν δ ίν  έξήλδον καί άδιακδπως άνε- 
λογιζόμην τ ί  ήδύνατο έκεΤ εις τήν οικογένειαν του κυρίου 'Ρ ά τς νά συμ- 
βαί/η. 'Ο  ίδιος νά υπάγω εκεί, δεν ήδυνάμην νά τό αποφασίσω. Παρ- 
ετήρουν δμως δτι ή δεία μου εύρίσκετο ύπό τό κράτος διαρκούς ταραχής 
καί άνά πΚσαν ώραν κατεκαπνίζετο. Ή  έπίσκεψις μιδς άγνωστου κυρίας 
καί μάλιστα εις τόσω προκεχωρηκυϊαν ώραν δέν εμεινεν άγνωστος είς αυ
τήν. Ή  φαντασία της λοιπόν άμεσως έπλασε μίαν χαίνουσαν άβυσσον, 
παρά τό χείλος τής όποιας εγώ ίστάμην έτοιμος άνά πδσαν στιγμήν νά 
κατακρημνισ&ώ. Έξακολουδητικώς έστε'ναζε καί παρεπονεΤτο κατ’ ιδίαν 
καί άπήγγελλε χαμηλοφώνως γαλλικά άποφδέγματα, τά  όποια εΐχεν άπο- 
στη&ίσει έκ τίνος χειρογράφου βιβλιαρίου, φέροντος τίτλον „ E x tra its  de 
lec tu res“. Κ αί τώ  εσπέρας έκειτο έπί της τραπέζης μου τό έργον τού 
de Gerando καί μάλιστα άνεφγμένον είς τό κεφάλαιον „Περί των κατα
στρεπτικών συνεπειών τών πα'υών“ . Τό σύγγραμμα τούτο κατά διαταγήν 
φυσικώς της δείας μου τό είχε φέρει εις τό δωμάτιδν μου μία τών γε- 
ροντοτέρων φιληνάδων της. Αύτή ητο μία  πολύ αΕσδηματική καί ρωμαν- 
τική μάλιστα, άλλ’ ήδη παραπολύ ώριμος παρδένος, τήν όμοίαν ήμέίς με
ταξύ μας τήν άπεκαλοδμεν ,,Σωσσίτζαν“ καί τοδτο διά τήν έκτακτον αύτης 
Ομοιότητα πρός |ν  δμώνυμον κυνάριον.

"Ολην τήν επομένην ήμέραν διτλδον έν μεγάλη στενοχώρια, καρα- 
δοκών μη'πως έλδη ό Φουστώφ, η  μήπως στείλη επιστολήν, ή μήπως

παρά ώς !ν χοταχόν ¡χέσου έσχατης υποκρισίας καί πτω- 
χαλαζωνείας, άφ’ οδ οί περί αυτόν την ενδειαν καί την 
πτωχείαν προζπα&Όδσι νά παλύψωσι διά λαμ.πρότητος καί 
αίγλης.

Πρό πάντων οί νέοι, άμ.α οίς έπέλ&η ό καιρός καθ·’ όν 
δέον μ,όνοι των ν’ άντιμ,ετωχίσωσι τάς κοινωνικός περιστά
σεις, δέν εχοοσι τήν άπαιτουμ,ένην ικανότητα πρός διαχείρισιν 
τών χρημάτων. ’Ασήμαντα καδ·’ έαυτά ποσά χρυσίου τοΤς 
φαίνονται ώς έπί τό πολύ ανεξάντλητα καί διά  τούτο τά  
καταδαπανώσιν άσπλάγχνως εως ου άπομείνωσι με κενάς 
τάς χεΐρας. Καί τούτο διότι άγνοούσι πώς νά ύπολογίσωσι, 
πώς νά μετρήσωσι καί πώς νά έξοικονομήσωσι τάς πρώτας 
των άνάγκας άποφεύγοντες τά  περιττά καί πρός τό παρόν 
όλως άχρηστα δί’ αυτούς πράγματα. Τούντεύθτν καί δέν 
βραδύνουσι νά κάμωσι τό πρώτον χρέος, δπερ. άκολουδτϊ καί 
δεύτερον, καί τρίτον, καί τέταρτον, καί μετ’ ού πολύ νά 
ήνε παραδεδόμένοι είς τήν διάκρισιν τού τυχόντος τοκο
γλύφου.

Ά λλ’ έπί τού παρόντος άρκοΰσι ταύτα. Ό  Ιχων οφθαλ
μούς βλέπει, δτι ένταύδ-α δύο τινά εΐνε αναγκαία· πρώτον 
ή τέχνη τού διά μικρών μέσων έξοικονομεΐν τάς άνάγκας, 
καί δεύτερον ή στα&ερά δάλησις, δπως άποφεύγωμεν πάσας 
τάς έκ τών κακών ημών εξεων άπορρεούσας δαπάνας καί 
νά περιορίζωμεν τάς μόνον τόν έγωϊσμόν ημών καί τήν πρός 
τό κατ’ έπίφασιν κλίσιν δτραχευούσας ορέξεις. Άλλα διά 
νά φ&·άσωμεν είς τόν σκοπόν τούτον, Ιχομεν πρωτίστως 
ανάγκην καλής αγωγής καί παιδεύσεως, σκοπουσης νά βελ- 
τιώση κυρίως τήν εκ&εσμον ταυτην κατάστασιν τών κοινω
νικών ημών σχέσεων.

( I Σ Μ Ε Ν Η.
(συνέχεια.)

τέλος λάβω ειδήσεις πσρά της οικογένειας του . . . άν καί άκριβώς έκ 
του μέρους τούτου τοιοδτό τ ι δεν ήδυνάμην νά περιμένω. Πολύ φυσικώ- 
τερον δά ήδύνατο νά προδποδέση ή Σουσσάνα, δτι εγώ ήδελον τ ίν  επι- 
σκεφδή. Άλλ’ έγώ δέν εΐχον τήν γενναιότητα νά τ ίν  έπανίδω χωρίς νά 
έχω προηγουμένως συνομιλήσει μετά ιο3  Φουστώφ. Άνεπόλησα πάλιν εΕς 
τήν μνήμην μου δλας τάς εκφράσεις, άς εΐχον μετοχειρισδή έν τη έπι- 
στολή . . . καδώς μοί έφαίνετο δλαι ήσαν άρκετά νευρώδεις καί αύστηραι 
. . . .  Τε'λος τό εσπέρας ένεφανίσδη καί δ Φουστώφ,

XIX.
Είςηλδεν εΕς τό δωμάτιόν μου μέ τό ιδιάξον εις αυτόν ταχύ έκεΤνο, 

άλλ’ δχι έσπευσμένον βήμα. Τό πρόςωπόν του έδείκνυε μεγάλην ωχρό
τητα καί ίχνη καμάτου έκ του ταξειδίου, καδώς επίσης καί τήν εκφρασιν 
του αναποφασίστου, τής περιεργείας, τής δυςαρεσκείας . . . .  αισδηματων, 

■τά' όποΤα κατά τήν συνήδη τών πραγμάτων πορείαν ήσαν εις αυτόν δλως 
ξένα. "Ωρμησα πρός αυτόν, τόν ήσπάσδην, τώ  ηύχαρίστησα εκ καρδιας 
δτι συνεπεία ττ ς  επιστολής μου έσπευσε νά έλδη, τ ^  άφηγήδην δι’ ¿λί
γων λέξεων τήν συνδιάλεξίν μου μετά τής Σουσσάνας καί τώ  ενεχείρισα 
τό τετράδιόν της.

Έπροχώρησε πρός τό παράδυρον, πρός τό ίδιον παράδυρον παρά τό 
όποιον είχε καδήσει πρό δύο ημερών ή  Σουσσάνα καί ήρχισε ν’ άναγι- 
νώσκη χωρίς ουδέ μίαν λέξιν ν’ άποτεΐνη πρός εμέ. Άπεσύρδην αμέσως 
είς τήν άλλην γωνίαν του δωματίου καί έδοκίμασα ν’ άναγνώσω βίβλων 
τι. ’Αλλά πρέπει νά δμολογήσω δτι καδ’ δλον τόν καιρόν Ιβλεπον άνωδεν 
της άκρας του βιβλίου τόν άναγινώσκοντα Φουστώφ.

•Κατ’ άρχάς άνεγίνωσκεν άρκετά ήσύχως. Ήρκέϊτο μόνον να· τρίβη 
καί νά περιστρέφη διά τής άριστερϊς χειρός τήν άκραν τοϋ μικροδ αυτού 
μύστακος. Ε ΐτα  δμως κατεβίβασε ττ'ν χέϊρα, έκλινε πρός τά έμπρός καί 
δέν έκινεΤτο πλέον. Ο ί ¿φδαλμοί του διέτρεχον αστραπηδόν τάς γραμμάς· 
τό στόμα τον εΐχεν άνοιχδη όλίγον. Άφ’ ου άνέγνωσε μέχρι τέλους τό 
τετράδων, τό.εστρεψεν έκ το3 άλλου μέρους, τό παρετ/ρησε πανταχόδεν,
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συνωφρυώδη, ήρχισεν έκ νέου νά άναγκώσκη καί τδ διέτρεξεν έκ δευτέ
ρου απ’ άρχής μέχρι τέλους. Τότε ήνωρδώδη. έδηχε το τεύχος εις τό δυ- 
λάκιόν του και προέβη προς τήν δυ'ραν, έστράφη όμως πάλιν ¿πίσω καί 
έμεινεν ίστάμενος Ιν  τώ  μέσω τού δωμ-ατίου.

— Λοιπόν τ ί προτίδεσαι νά κάμης; ήρχισα χωρίς να περιμένω τί 
ήδελεν αυτές είπεΤ.

—■ Τήν ήδίκησα, ειπεν 6 Φουστώφ ύποκώφως. Έφέρδην άνοήτως 
. .  . άσυγγνώστώς, δογκιχωτιχώς. Έπίστευσα είς αυτόν . . .  τόν Βίκτωρα.

— Πως! άνέκραξα. Ε ις  αυτόν τον ίδιον Βίκτωρα, τόν όποΤον συ 
τόσον περιφρονεΐς; Κ αί τ ί ήμπο'ρεσεν αύτός νά σοί εΐπη;

Ό  Φουστώφ έσταυ'ρωσε τάς χεΐρας καί ύπεχώρησεν ¿λίγον. Τό εβλε- 
πον ο τι ήσχύνετο.

— Έ νδυμίίσαι, είπε μετά τίνος στενοχώριας, ότι αυτές ό Βίκτωρ 
. . . άνέφερε περί μιας συντάξεως. Ή  άπαισία αυτή λέξις μοί έκάδησεν 
εις τό κεφάλι. Έ ξ  αυτής προήλδον όλα ταυτα. Τ ώ  έζήτη'σα εξηγήσεις 
. . .  καί τότε αότός μοί εΤπε . . . .

— Λοιπόν; . . .
— Μοί εϊπεν ότι δ γέρων έκίινος . . . πώς ονομάζεται τέλος; . . .  

έκόίνος ο Κολτόβσκης έδωκεν εις τήν Σουσσάναν αύτήν τήν σύνταξιν, διότι 
. . . .  διά τδν άπλούστατον λόγον . . . νά . . . τέλος ώς αμοιβήν.

Συνέκρουσα τάς χεΤρας.
— Καί αυτό τό έπίστευσες! άνεφώνησα.
'Ό  Φουστώφ έκρέμασε τήν κεφαλήν επί τού στήδους.
— Ν αί, τό έπίστευσα . . . Διηγήδη προςέτι ότι αυτή καί μέ τδν 

νέον . . .  . Έ νί.λόγω  ή  συμπεριφορά μου εΤνε άδικαιολόγητοςΐ
—  Καί ανεχώρησες διά νά διακόψης πάσαν σχέσιν;
—  Μάλιστα· αυτό εΐνε τό καλλίτερον μέσον . . .  εις τοιαύτας περι

στάσεις. Έ φέρδην άνοήτως . . . .  ήλιδίως, γελοίως, προςέδηκε.
Έσιωπησαμεν άμφότεροι. Καί οι δύο ήσδανόμε&α ότι ί  έτερος έξ 

ημών εντρέπετο. Δι’ εμέ όμως τό πραγμα ήτο κάπως εύκολώτερον δέν 
εντρεπόμην τουλάχιστον διά τόν εαυτόν μου.

XX.
— θ ά  Ισπανόν τώρα τά κόκκαλα αυτού τού Βίκτωρος, εΤπεν δ Φου

στώφ τρίζων τούς ¿δόντας του, αν δεν ήμην ήναγκασμένος νά ομολογήσω 
οτι εγώ ό Ιδιος είμαι ένοχος. Τώρα εννοώ πρός τίνα σκοπόν ένηργήδη 
όλη αυτή r  κακοήδεια· διά τού γάμου της Σουσσάνας δά  Ιχανον τήν συν. 
ταξίν των . . . . οί πρόςτυχοι παληάνδ-ρωποι!

Τόν ελαβον άπό τής χειρός.
—  ’Αλέξανδρε, τόν ήρώτησα· έπήγες νά τήν ιδης;
—  "Οχι, διότι άμα έφτασα άμέσως ηλδον πρός σέ. Αυριον δά 

ύπάγω ΙκεΤ . . . .  αυριον τό πρωί. Αυτό δά μού τό πληρώσουν πολύ 
ακριβά.

— Κ αί σύ . . . βέβαια τήν αγαπάς, Αλέξανδρε;
'Η  έρώτησίς μου αΰτη έφάνη ότι προςέβαλε τόν Φουστώφ.

• —  ’Εννοείται καί τήν αγαπώ. Τήν έχω μέσα ’ςτήν καρδιά μου.
— ΕΤνε λαμπρό, χαριτωμένο κορίτσι..............

Ό  Φουστώφ εκρουσεν άνυπομόνως τόν πόδα.
—  Αΐ 8 ά  καί τ ί  λοιπόν μέ 'θεωρείς: νΗμην έτοιμος νά τήν

συζευχδώ καί είμαι καί τώρα ακόμη. Έσκέφδην ήδη περί τού πράγμα
τος ώρίμως, άν καί αυτή εΤνε μεγαλειτέρα μου κατά τήν ηλικίαν.

Τήν στιγμήν αυτήν μοί έφάνη ώςάν μία ώχρα γυναικεία μορφή στη- 
ρίζουσα τήν κεφαλήν Ιπ ί τών χειρών της νά έκάδητο έμπροσδεν τού πα- 
ραδύρου. Τ ά  κηρία ειχον καή μέχρι τέλους καί σκότος έπεκράτει εις τό 
δωμάτιον. Έφρικίασα καί προςη'λωσα τά βλέμματά μου πρός τό μέρος 
εκείνο καί φυσικώς τίποτε δεν ύπηρχεν εις τό παράδυρον, αλλά παράδοξόν 
τι αισδημα, κράμά τ ι  φρίκης, μελαγχολίας καί δλίψεως εΤχέ με καταλάβει.

— ’Αλέξανδρε! εΤπον εν στιγμιαία έξάψει· σέ παρακαλώ, σέ έξορκίζι» 
νά τρέξης άμέσως είς τού 'Ράτς, νά μή τό άναβαλης μέχρι τής αυριον! 
Μία εσωτερική φωνή μοί λέγει, ότι εΤνε άνάγκη άπαραίτητος σήμερον νά 
ιδης την Σουσσαναν!

'Ο  Φουστώφ έκίνησε τούς ώμους.
— “Έλα τώρα καί σύ τ ί  έχεις; Ή  ώρα πλέον εΤνε ένδεκα καί είς 

-τού 'Ρ ά τς  όλοι δά  κοιμώνται.
—  Δέν πειράζει . . . πρός θεού , πήγαινε! "Εχω μίαν προαίσδησιν 

. . · . .  σέ παρακαλώ, άκουσέ με! Πήγαινε άμέσως, πάρε μίαν άμαξαν . . .  .
—  Τρελλός είσαι! άπήντησεν άπαδώς έ Φουστώφ. Διά τ ί ν ά  υπάγω 

τώρα; ’’Αυριον τό πρωί δά ήμαι έκεί κ « ί όλα τά πράγματα εξηγούνται.
— Συλλογίσου όμως, ’Αλέξανδρε, 2τι άνέφερε τόν δάνατον . . . .  ελε- 

γεν ότι δέν δά  τήν έπανεύρης μεταξύ τών ζώντων . . . .  Κ αί άν έβλε
πες τό πρόςωπόν της! Σκέφδητι, λάβε ύπ’ ίψ ιν πδν 5,τι τήν τ’νάγκασεν, 
ώςτε ν’ άποφασίστι νά έπισκεφδή έμέ . . . .

—  Αυτή εΤνε έκκεντρικόν πλάσμα, εϊπεν ό Φουστώφ έπανακτήσας 
κατά τά φαινόμενα πασάν του τήν αταραξίαν. "Ολαι αί νεάνιδες έτστι 
εΐνε . .  . δν. δέν ύπερενίκησαν άκόμη τά πρώτα κρούσματα. Σέ διαβεβαιώ 
οτι αυριον όλα δά έπανέλδουν είς τήν τάξιν. "Εως τότε ύγίαινε. Ε ίμαι 
κουρασμένος καί σύ δ Ιδιος νυστάζεις.

Έ λαβ ε τόν πίλον του καί έγκατέλειψε το δωμάτιόν μου.
— 'Μοί ύπόσχεσαι όμως ότι άμέσως δά έλδης εδώ καί δά  μοί διη- 

γηδης τά πάντα; έφώνησα κατο'πιν του.
— Σοί τό υπόσχομαι . . . .  Καλήν νύκτα!
Έ πεσ α  είς τήν κλίνην, άλλ’ ή καρδία μου ήτο πλήρης ταραχής καί 

οργής κατά τού φίλου μου. Μόλις μετά πολλήν ώραν μέ κατέλαβεν δ 
ύπνος καί είς τό ςνειρόν μου ειδον ότι μετά της Σουσσάνας περιεπλανώ- 
μην εντός υπογείων καί ύγρών παρόδων καί κατηρχόμην μετ’ αυτής στε
νάς καί κατωφερείς κλίμακας, καί δλονέν βαδύτερον κατεβαίνομεν, άν καί 
ήδέλομεν νά φδάσωμεν πάλιν πρός τά άνω είς τόν άέρα καί καδ’ 8λον 
τό διάστημα τούτο ήκούομέν τινα κατόπιν μας, προςκαλούντα ήμας μετά 
μονοτόνου καί παραπονετικής φωνής.

XXI.

Μία χειρ μέ συνέλαβεν άπό τού ώμου καί μ’ έσεισεν έπανειλημμί- 
νως. ΈΙνοιξα τούς οφδαλμούς καί ε’ς τό άμυδρόν φώς τής νυκτερινής μου 
λυχνίας ειδον, ότι εμπροσδέν μου ίστατο δ Φουστώφ. Έφρικίασα. Ό  
φίλος μου έκλονίζετο. Τό πρόςωπόν του ήτο κίτρινον, σχεδόν εϊχε τό 
χρώμα τής ξανδής κόμης του. Τ ά  χείλη του έκρέμαντο πρός τά  κάτω 
καί οί τεδολωμενοι ¿φδαλμοί του εβλεπον άπλανώς είς τό κενόν. Πού 
εϊχε μείνει τό αιωνίως εύπροςήγορον καί φιλόφρον βλέμμα των; Εϊχον 
ενα έξάδελφον όςτις εξ επιληψίας είχε καταντήσει ήλίδιος . . . τήν στιγ
μήν αυτήν δ Φουστώφ ώμοίαζε πρός τόν έξάδελφόν μου έκίΤνον.

Ήνωρδώδην.
— Τ ί συνέβη; θ ε έ  μου, τ ί  έχεις;
Δεν μοί άπήντησε.
—  Μά τί εγινε λοιπόν, Φουστώφ; 'Ομίλησον επί τέλους! 'Η  Σουσ- 

σάνα; . . . .
Ό  Φουστώφ έφρικίασε.
— Αύτή . . . .  ηρχισε μέ βραχνήν φωνήν καί έσιώπησε πάλιν.
— Αυτή τ ί  έχει; Τήν είδες;
Οί ¿φδαλμοί του εΐχον ατενώς προςηλωδή έπ’ εμού.
— Αυτή δέν υπάρχει πλέον.
—  Π ώ ς δέν υπάρχει πλέον . . .;
— Δέν υπάρχει πλέον. ΕΤνε νεκρά!
Οί ¿φδαλμοί του πάλιν προςέβλεπον άπλανώς είς τό κενόν.
— Ναί νεκρά! Τ ό μεσονύκτιον άπέδανε.
— Τό μεσονύκτιον! Καί τώρα εΤνε; . . . .
— Τώρα εΐνε ή ¿γδόη τής πρωίας. Μέ ειδοποίησαν. Αυριον μέλλει 

νά κηδευδη.
Ήρπασίχ βιαίως τήν χεΐρά του.
— Μήπως παραλαλξς, ’Αλέξανδρε; Έ χ ε ις  τά  λογικά σου;
— ’Εντελώς μάλιστα, άπεκρίδη. "Αμα τό έμαδα, ήλδον άμέσως εδώ.
Ή  καρδία μου ήμασσε καί Ικ  τής ¿δύνης τό στηδός μου συνεσφίγ-

γετο μέχρις ασφυξίας, όπως τούτο συνήδως συμβαίνει δσάκις πειδώμεδα, 
ότι έτελέσδη δυςτύχημά τι χωρίς νά δυνάμεδα νά τό αποτρέψωμεν.

— θεέ  μου, δεέ μου! Νεκρά! Νεκρά! έπανελάμβανον. Πώς εΐνε 
δυνατόν! Καί Ιτση αίφνιδίως! Ή  μήπως αρά γε ηυτοκτονησε;

— Δέν τό ’ξεύρω, δέν τό ’ξεόρω, επανέλαβε καί δ Φουστώφ. Τ ί
ποτε δέν ’ξεύρω. Μοί εΤπον μόνον ότι περί τό μεσονύκτιον άπεβίωσε. 
Καί αύριον δά  γίνη ή κηδεία.

— Περί τό μεσονύκτιον! διενοτδην. Χδές λοιπόν τό εσπέρας έζη 
άκόμη, ότε μοί έφάνη είς τό παράδυρον, ότε τόν έξώρκιζον νά τρέξη είς 
τήν οικίαν της . . . .

— Χδές τό εσπέρας έζη άκόμη, ότε έπρεπε νά υπάγω πρός τόν 
κύριον Δαμιανόν 'Ράτς, εϊπεν δ Φουστώφ ώςάν νά έμάντευσε τάς ιδέας μου.

— Πόσον τήν παρενόησεν, εξηκολουδησα έγα σκεπτόμενος κατ’ 
ίδίαν. Πόσον τήν παρενοη'σαμεν καί οι δυο ημείς! Τήν εδεώρει ώς εν 
έκκεντρικόν πλάσμα . . . έλεγεν οτι δλαι αί νεάνιδες έτση εΐνε . . , Καί
τήν ιδίαν ίσως στιγμήν τά χείλη της . . . .  Εϊνέ ποτε δυνατόν ν’ άγαπα
τις κάνένα καί τόσον νά μή τόν γνωρίζη;

’Ακίνητος ίστατο ό Φουστώφ πρό τής κλίνης μου μέ κρεμαμένους
βραχίονας καί ώς είς δάνατον καταδεδικασμένος.

X X II.

Ταχέως ένεδυδην,
— Τ ί σκέπτεσαι, ’Αλέξανδρε, νά πράξής; τόν ήρώτησα.

Ο ΚΟΡΕΓΣ TOT ΧΩΡΙΟΓ. 
Είκών τού Έλληνος καλλιτέχνου Ν. Γύζη.
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Me ήτενιαε μ ! άμφιβάλλοντα βλέμματα ώςάν νά τπόρει διά τήν 
2λως ίίκαιρον εριάτηοίν μου. Καί πραγματικοί τ ί ήδΰνατό τις πλέον νά 
πράξ-j;

Έ ν  π ά η ι περιπτώσει όμως ¿φ ίΰχΐί νά ύπάγ·){ εκεί, άρχισα λέγων. 
Πρέπει όπωςδήποτε νά μάθης πώς τοϊίτο υυνέβη. Ίσ ω ς  διεπράχθη και 
κανέν κακούργημα. ’Οφείλομεν παρά τοιούτων άνθρώπων τά πάντα νά 
περιμενωμεν . . . .  "Ολη f  υπόθεαις πρέπει νά φαν$ρω&ϊ[. Άναλογίσθητι 
τ ί εμπεριέχει τ ί  τετράδιόν τη ί: έν η περιπτωοει ύπκνδρευθώ διακόπτεται 
η  σύνταξις, έν ω άν άποθάνω μ ετα β α ίν ε ι  είς τον κύριον 'Ράτς. "Οποιο 
καί άν έχη .το πραγμα βΰ όφείλεις νά τη άποδαίση« τ ά ί τελευταίας τιμάς, 
οφείλεις επί τέλους νά τήν άποχαιρετήοης!

Καί ώς καλόγνωμος πατήρ, ώς μεγαλείτερος αδελφός ήρχιοα νά συμ
βουλεύω τον Φουστώφ. Έ ν  μέβφ όλης τής φρίκης, τής θλίψεως καί τής 
ταραχής άφυπνίσθη αίφνης εν έμοί αυτόματόν τ ι αίσθημα υπεροχής, ΰπέρ 
τόν Φουστώφ —  είτε διότι τόν έβλεπον εμπροσθέν μου καταβεβλημένου, 
τεταπεινωμένον καί έκμηδενιομένον από τήν συναίσθησιν τής ιδίας του 
ενοχής, ειτε διότι ό ¿νθρωπος, άν τύχη άπαξ καί προςβληθξ ύπό τίνος 
δυςτυχήματος, χάνει τήν ύπόληψίν του παρά τοΐς ίμοίοις του, οί όποιοι 
κατόπιν πάντοτε πρόχειρον εχουσι τήν καταδικαστικήν άπόφασιν: „Είσαι 
Ιπ ί τέλους ελεεινός άνθρωπος, άφ’ ου δεν είχες τήν δύναμιν ν’ άποφύγης 
τοιοΒτό τι!“  —  έν συντομω δ Φουοτώφ μοί έφαίνετο σχεδόν ώς παιδίον 
καί άφ’ ενός, μέν ήσδανόμην εγκάρδιον πρός αύτδν συμπάθειαν, άφ’ ετέ
ρου δ’ ένόμιζον-οτι απαραίτητος ε?νε ή αύστηρότης. Διά τοΰτο τω προς- 
έφερα μέν τήν χεΤρά μου, άλλ’ ετεινα αύτήν ιός ¿κ π ερ ιω π ή ς  πρός αυ
τόν. Φ«ν, μόνον ή συμπάσχουσα τής γυναικός καρδία εΤνε ικανή νά συλ- 
λυπηόή τόν πάσχοντα πλησίον της, χωρίς συγχρόνως νά ρίπτη πρός αύτδν 
λοξά βϊέμματα!

■ Άλλ’ δ Φουοτώφ Ιξηκολοΰθει νά με άτενίζη διά των άπεσβεσμένων 
καί ήλλοιωμένων δφθαλμών του —  ή έξουσία μου έπ’ αύτδν δέν είχε 
προφανώς έξασκήσει έπιρροήν τινα — καί εις τήν επανειλημμένην έρώ- 
τησίν μου; ,,βά  ύπάγης λοιπόν έκεΤ;“ άπήντα «τερεοτόπως: ,,νΟ χι, δέν 
πηγαίνω!1·

— Π ώ ς εινε τούτο δυνατόν, σέ παρακαλώ! Δέν θέλεις λοιπόν νά 
τό μά&ης ό ίδιος: Δέν θέλεις νά πληροφορηθής πως συνέβη; “ίσως άφήκε 
καμμίαν επιστολήν . . . έγγραφόν τι . . , σέ παρακαλώ!

"Ο Φουστώφ έσεισε τήν κεφαλήν.
—  Δέν ήμπορώ νά υπάγω, εΤπε μετά κόπου. Δι’ αύτδ ακριβώς 

ήλθον εδώ διά νά σέ παρακαλέσω . . . .  άντ’ εμοΒ , . . . ’Αλλά δέν 
ήμπορώ . . . .  δέν ήμπορώ . . . .

Έ κάθησε παρά τήν τράπεζαν έχάλυψε τό πρόςωπόν του δι’ άμφο- 
τερών των χειρών καί ήρχισε πικρώς νά κλαίη.

—  Ά χ , αχ! Ι&ρήνει· άχ δυςτυχής . . . .  καϋμένη Σουσσάνα . . . .  
Πόσον σ’ άγ . . . πόσον σ’ άγαποΰσα . . . άχ, άχ!

Ίστάμην πλησίον του καί έν τούτοις οφείλω νά είπω, ότι οί άνευ 
αμφιβολίας ειλικρινείς α ϊτο ί λυγμοί ούτε τήν παραμικροτέραν συμπάθειαν 
μου εΤχον κινήσει. Ήπόρουν μόνον πώς δ Φουστώφ ήδύνατο νά κλαίη 
το ιο υ το τρ ό π ω ς,  καί μοί εφαίνετο, ώςάν τώ ρ α  νά ήννόουν πόσον μηδα
μινός, πόσον μικρόνους ήτο, καί πόσον εγώ εις τήν θέσιν του όλως διόλου 
διαφόρως ήθελον φερθη. Ά ν  ό Φουστώφ έμενεν ήρεμος, ίσως ηθελον ϊόν 
βδελυχ&ή, ίσως ήθελε μοί φανή απεχθής, άλλά δέν θά έχανεν όμως από 
τήν έκτίμησίν μου τίποτε . . . .  θά  έτήρει τό γόητρόν του, θά  ήτο δόν 
Ζουάν καί θά  έμενε πάλιν δόν Ζούάν!

Πολύ αργά είς τόν βίον — καί μόλις' μετά πολλάς δοκιμασίας — 
μανθάνει ό άνθρωπος να συμπάσχη μετά τοδ πραγματικώς δυςτυχήσαν- 
τος ή πάσχοντος αδελφού του καί νά τείνη πρός αύτόν κατά τόν πρέποντα
τρόπον επίκουρον χ ε ΐρ α ................μέ ταπεινοφροσύνην δηλαδή καί μέ κα-
θαράν συναίσθησιν τοΒ φυσικού, του άναποφεύκτου σχεδόν τής ενοχής καί 
χωρίς έν τώ κρυπτή» νά άγάλλεται διά τήν ϊδικήν του άρετήν καί δύναμιν.

XXIII.
. Μετά θάρρους καί μεγάλου ζη'λου παρεκίνησα τόν Φουστώφ νά 

ύπάγη επί τέλους ε’ς τού 'Ράτς. "Οταν όμως περί τήν δωδεκάτην ώραν 
δ ίδιος· έβάδιζον πρός τό ίδιον μέρος (δ Φουστώφ κατ’ ούδένα τρόπον 
ήθελε νά πεισθή νά μέ συνοδεύση, άλλά μέ παρεκάλεσε μόνον νά τώ  διη- 
γηθδ  όλα καταλεπτώς), όταν είς τήν γωνίαν της όδού εφάνη πρό τών όμ- 
μάτων μου ή οικία καί εΐς εν τών δωματίων παρετήρησα τήν άμυδράν 
λάμψιν νεκρικής λαμπάδος, κατελήφθην τότε διά μιας ύπό μεγάλης στε
νοχώριας καί έπόθουν νά επιστρέφω όπίσω . . . .  Άλλ’ ύπερενΐκησα τον 
εαυτόν μου καί ε’ςήλθον εις τόν προθάλαμον. Ή το  πλήρης καπνού θυ
μιάματος καί όσμής κηρίων.- Ε ίς τινα γωνίαν Τστατο τό ερυθροβαφές καί 
δ ι ' άργυροχρόων κροσσών έστολισμένον στέγασμα τού φερέτρου. Έ κ  τίνος 
8έ τών παρακειμένων δωματίων, τού εστιατορίου, ήκούετο ό μονότονος

μινυρισμός τού νεωκόρου, όμοιος πρός βόμβον περιίπταμένης μελίσσης. Ε ίς 
τήν θύραν δέ εφάνη τό νυσταλέον πρόςωπον τής υπηρέτριας.

— Έ ρχεσθε βέβαια διά νά τήν άποχαιρετήσετε; έμουρμούρισε χα- 
μηλοφώνως, δεικνόουσά μοι τήν θύραν τού εστιατορίου.

Είςήλθον. Τό φερετρον εκειτο έστραμ-μένον πρός τήν θύραν. 'Η  
μέλαινα κόμη τ?ς Σουσσάνας συγκρατουμένη ύπό λευκής ταινίας καί έξα- 
πλουμένη Ιπ ί τών προεκβαλλόντων θυσάνων τού προςκεφαλαίου, έφάνη 
κατά πρώτον είς τους όφθαλμούς μου. Έπροχώρησα πλαγίως, έκαμα τόν 
σταυρόν μου, ύπεκλίθην εδαφιαίως καί ήγειρα τά βλέμματα . . . .  Θεέ 
μου! Όποιον θέαμα λυπηρόν!

'Η  ταλαίπωρος! Κ αί αύτός 6 θάνατος άκόμη δέν ε^χε δείξει πρός 
αύττν συμπάθειαν τινα. Περί χάριτος ούτε καν νά άναφέρω θέλω τι, 
άλλ’ άκόμη δέν τη είχε δώσει εκείνην τούλάχιστον τήν έκφρασιν τής ει
ρήνης, τής συγκινητικής εκείνης καί διαλλακτικής γαλήνης, τήν οποίαν 
τόσον συχνά παρατηρούμεν είς τά χαρακτηριστικά τών θανόντων. Τής 
Σουσσάνας τό μικρόν, μελαγχροινόν καί σχεδόν ύπόμελαν πρόςωπον μ’ 
ενεθυμιζε τάς'παναρχαίας εικόνας τών άγίων — καί ποίαν έκφρασιν εΤχεν ή 
μορφή αδτη; Έκφρασιν ώςάν νά είχε'θελήσει νά έκπέμψη απελπιστικήν 
κραυγήν, καί εν τώ μεταξύ άπέθανε χωρίς νά κατορθώση νά έκβάλη τών χει- 
λέων της τήν σπαρακ-ακήν ταύτην φωνήν. Κ αι αύταί έτι αί μεταξύ τών 
όφρύων της πτυχαί δέν εΐχον άφαιρεθή καί είς τήν αγωνίαν τού θανάτου 
οί δάκτυλοί της εΐχον συγκυρτωθή. Άκουσίως άπέστρεφα τά βλέμματά 
μου, άλλά μετά τινας στιγμάς έβίασα τόν εαυτόν μου νά τήν παρατηρήσω 
πάλιν, επί μακρόν καί προςεκτικώς νά τήν ατενίσω. Οίκτος έπλήρωσε 
τήν κάρδίαν μου. Άλλ’ όχι μόνον οίκτος. ,,Αύτή ή κόρη άπέθανε βίαιον 
θάνατον, εΐπον κατ’ ιδίαν μετά πεποιθήσεως· αυτό δεν επιδέχεται αμ
φιβολίαν.“

Έ ν  ω ίστάμην τοιουτοτρόπως καί παρετήρουν τήν νεκράν ο νεωκό- 
ρος, όςτις κατά τήν είςοδόν μου εΐχεν έγείρει ολίγον τήν φωνήν καί είχε 
προφέρει φθόγγους τννάς εύκρινώς, μετέπεσε πάλιν εΐς τόν ποότερον βόμ
βον του άναμιγνύοιν πολλαχού καί διαφόρου μεγέθους χασμήματα, 'Γπε- 
κλίθην δευτέραν φοράν έδαφιαίως καί μίτέβην είς τόν.προθάλαμον. ’Ε π ί 
τού ούδού μέ άνέμενεν ήδη ό κύριος ‘Ράτς ένδεδυμένος τόν ποικιλόχρουν 
βουχαρικόν κοιτωνίτην του. Μοί έκαμε νεύμα διά τής χειρός νά τον πλη
σιάσω καί μέ ώδήγησεν είς τό γραφέϊόν του — ολίγον έλλειψε νά είπω — 
είς τήν ληστρικήν φωλεάν του. Διότι τό σκοτεινόν καί στενόν τούτο γρα- 
φεϊον, τό. όποιον ήτο πλήρες όξείας όσμής καπνού, παρεκίνει τό πνεύμα 
άκουσίως νά τό παραβάλη πρός φωλεάν ληστών τ  σαρκοφάγων ζωων.

XXIV.

— Διάσχισις τής καρδίας! Διάρρηξις αυτών τών περικαλυμμάτων,
αύτών τών μικρών ύμένων, αυτών τών μεμβρανώ ν.....................’ξεύρετε,
αυτών τών μεμβρανών ήρχισε λέγων έ κύριος "Ράτς αμα ώς εκλεί-
σθη ή θύρα. Τ ί δυςτύχημα! Χθές τό εσπέρας άκόμη τίποτε δέν είχε. 
Έ ξαφνα όμως . . . .  ρρρράτς! ’Ξεσχίσθηκαν! καί όλα έτση Ιτελείωσαν. 
Τώρα ’μπορίϊ κανείς νά ’πη „Σήμερα ’ ςάν άνθος δροσερός, αύριο έξαφνα 
νεκρός!“  Βέβαια αυτό επρεπε καί νά τό περιμένη κάνένας· καί εγώ τό 
επερίμενα πάντοτε. "Οταν ήμεθα άκόμη είς τό Ταμπώφ ό ιατρός Γαλιμ- 
βο'φσκης, Βικέντιος Καζιμήρος Γαλιμβόφσκης . . . .  θά  έχετε βέβαια άκού- 
σει περί αύτού· διαπρεπής νοσολόγος, προςωπικότης, σοφία πρώτης τά ξεω ς .. .

— Τ ό όνομα αυτό άκούω σήμερον πρώτην φοράν, παρετήρησα.
— Έ σ τω , άδιάφορον. Αύτός λοιπόν, εξηκολούθησεν 6 κύριος ’Ράτς 

κατ’ άρχάς χαμηλοφώνως, έπειτα όμως ύψόνων ¿λονέν τήν φωνήν του καί 
πρός Ικπληξίν μου μέ καθαρώς γερμανικήν προφοράν" αύτός λοιπόν πάν
τοτε μοί ελεγε: Προςέξατε κύριε Δαμιανέ 'Ράτς! Προςέξατε αγαπητέ μου
φίλε! Ή  θετή σας κόρη έχει όργανικόν τι νόσημα τής κ αρδ ία ς..............
μίαν καρδιακήν υπερτροφίαν! Καί άπό τό παραμικρόν σφάλμα ’μπορεί 
νά συμβή δυςτύχημα! Πρό πάντων πρέπει ν’ άποφευ'γωνται μεγάλοι ερε
θισμοί . . . .  πρέπει νά γίνη μία ενέργεια ’ςτόν νού . . . .  — Άλλά σδς
παρακαλώ, εΐνέ ποτε δυνατόν ’ςέ νέα κορίτσ ια  ’ςτόν νου νά γίνη
ενέργεια! X . . . . χ  . . . . χ ά !

’Ολίγον έλλειψε κατά τήν παλαιάν συνήθειαν ό κύριος 'Ρ ά τς νά 
Ικραγη είς θορυβώδη γέλωτα, άλλ’ έπρόφθασεν εγκαίρως νά σκεφθή καί 
νά μεταβάλη τόν άρξάμενον γέλωτα είς βήχα.

Καί αύτά τά ελεγεν 6 κύριος 'Ρ ά τς! Μ εθ’ όλα όσα εγώ περί αύτοΰ 
ήκουσα! Έ ν  τούτοις τό εθεώρησα καθήκον μου νά τόν ερωτήσω, άν προς- 
εκλήθη ιατρός.

— ’Εννοείται, άπήντησε θορυβωδώς· έχω —  δύο έχω προςκαλέσει 
άλλά τά πάντα πλέον ήσαν ,,τελειωμένα“ . Καί φαντασθήτε· ενόμιζε κά
νεις ότι καί οί δύο τά  είπανε προηγουμένως. „Καρδιακή διάρρηξις!“  εΐπεν 
ό πρώτος. „Διάρρηξις της καρδίας!" ί"  δεύτερος. Μετεχειρίσθησαν τέν
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ιδίαν λέξιν. Έπρότειναν νά κάμουν νεκροψίαν· σεΤς όμως εννοείτε . . . 
εγώ αύτό δέν ’μπορούσα νά τό επιτρέψω.

— Καί αύριον γίνεται ή κηδεία; ήρώτησα.
— Μάλιστα αύριον· αύριον θάπτομεν τό κακόμοιρο περιστεράκι μας! 

"Αμα κτυπήση ένδεκα ή ώρα, τό λείψανό της θά  σηκωθή άπό τό σπήτι 
. . . .  άπ’ εδώ θά  τό υπάγουν είς τήν Ικκλησίαν τού αγίου Νικολάου τού 
Π ετε ινο π ϋό α ρ ο ν  . . . .  τήν ’ξεύρετε; Τ ί άλλοιώτικα εΐνε αύτά τά ονό
ματα τών ρωσσικών σας Ικκλησιών! ©ά μ8ς τιμήσητε βέβαια διά τής
παρουσίας σας; Δέν είμεθα μέν άκόμη παλαιοί γνώριμοι, ά λλά ..............
τολμώ νά είπω . . . .  6 άξιέραστος ύμών χαρακτηρ, τά εξοχα ύμών αι
σθήματα --------

Έσπευσα νά νευσω διά τής κεφαλής είς σημεΤον ότι ήμην τής αύ- 
τής ιδέας.

—  Έ τσ η  εΐνε! είπε μετά στόνου ό κύριος'Ράτς· αύτό’μοιάζει, κα
θώς συνειθίζουν νά λέγουν, κεραυνό άπό γαλάζιο ούρανό!

— Καί ή Σουσσάνα δέν ειπέ τι, δέν άφήκέ τ ι πρό τού θανάτου της;
• — Τίποτε! Ούτε τό ελάχιστον! Ούτε ενα κομματάκι χαρτί! Καί

φανταοθήτ«· όταν μ’ Ιφώναξαν, όταν μ’ εξύπνησαν νά τρέξω ’ς αύτήν 
. . . .  φαντασθύτε σείς ένα τέτοιο πραγμα! . . . .  ήτανε πλέον παγωμένη! 
Αύτό πολύ μού έκοψε τήν καρδιά· όλους μας κατεβύθισεν είς βαθεΤαν 
λύπην. Καί δ ’Αλέξανδρος Φουστώφ επίσης θά  λυπηθη πολύ όταν τό μάθη
..............πρός τό παρόν δεν εΐνε είς Μόσχαν;

— Διά τινας ημέρας πραγματικώς δέν ήτον !$ώ  . . . .  ήρχισα λέγων.
— Ό  Βίκτωρ θυμόνει, διότι τό έλκηθρο πολύ αργεί νά ετοιμασθη, 

μέ διέκοφεν είςελθούσα ή  υπηρέτρια — αύτή Iκείνη, τήν δποίαν συνήν- 
τησα· είς τόν προθάλαμον είςερχόμενος. Το είςέη νυσταλέον πρόςωπόν 
της μοί επροξέννησεν ήδη μεγάλην Ιντυπωσιν, διότι είχε καί τήν έκφρασιν 
εκείνην θρασείας άγροικίας, ττν δποίαν παρατηρούμεν είς τούς ύπηρέτας, 
δσάκις ουτοι γνωρίζουσιν ότι οί κύριοί των εξαρτώνται άπ’ αύτών καί δέν 
θά  τολμήσωσιν ούτε νά τούς τιμωρήσωσιν ούτε νά τούς επιπλήξωσι.

— Αμέσως, αμέσως, έσπευσε ν’ άπαντήση ό κύριος'Ράτς. Έλεο-
νώρα! Λενόρα! Αενάκι! Λάβετε, παρακαλώ, τόν κόπον νά παρου-
σιασθήτε!

[£στά ,  ό,- Τοϊ^'/'κιφ.) { ίπ ε ΐ ί ΐ ι  ο νν εχ ε ια .)

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ.

Άπο άμ,νημονευτων χρόνων κατείχετο 6 άνθ·ρωπος υπό 
τήζ σφοδραζ έπι&υμίας του νά δ·ρκό(Τγ) τά  φυσικά δεσμ.ά· 
άτινα κατέχουσιν αυτόν Βέσμιον έπι της γης ταυτης, καί 
αίωρουμενος είς τόν αίδ·έρ« νά κινήται έλευδ·έρως υπεράνω 
όρέων καί κοιλάδων ΰπο τόν γλαυκόν ουρανόν. 'Ο  πόδος 
οδτος φαίνεται, ούτως είπεΐν, Ιγκατοπτριζιρ,ενος έν τη ρ.υ- 
δ·θλογία πάντων των λαων, ών ή φαντασία έδημιοΰργησεν 
άνδ·ρώχινα ή υπεράνδ·ρωχα όντα πτερωτά, &εούς ή ηρωας 
φερομ,ένους έπί πτερύγων ανέμων. Έ κ  της έμφυτου ταύτης 
έπι&υμίας, ήτις αιωνίως δ-ά ύπάρχη έν τη καρδία τού άν- 
δφώπου, εξηγούνται καί αί τοσάκις άπό χιλιετηρίδων ήδη 
έπαναληφδχΐσαι προσπάδ·ειαι πρός ευρεσιν μέσου της διά των 
αέρων πορείας, προσπάδ·ειαι, ών ή αποτυχία ουδέποτε δ·α 
άπο&αρρυνη τό άνδ·ρώπινον πνεύμα έν τή  τολμηρά αυτού 
έπιχειρήσει.

Διά τούτο προσεπά&ησαν κατ’ άρχάς νά μφ.η&·ώσι τήν 
πτήσιν τών πτηνών. 'Ο  'Ελληνικός μυδ-ος παριστα τόν πο- 
λυμήχανον Δαίδαλον κατασκευάζοντα πτέρυγας καί άφιπτά- 
μ.ενον μετά τού δυστυχούς υίού του ’Ικάρου έκ τής αίχμα- 
λωφίαφ τού ζηλοτύπου Μίυωος. 'Ο  Ταραντϊνος Άρχύτας λέ
γεται ότι κατεσκεύασε ξυλίνην περιστεράν, είς ήν προσεπά&ει 
νά έμφυσηση ζωήν. Έ ν τή ελληνική καί ρωμαϊκή άρχαιό- 
τητι, κατά τόν. μεσαιώνα, καί έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις πολ- 
λάκις έπανελήφ&ησαν αί άπόπειραι αδται, άλλ’ άνευ σπου
δαίου τινός αποτελέσματος.

Μόλις περί το τέλος τού παρελθόντος αίώνος ήρξαντο 
νά μεταβο λλωνται ριζικώς αί μέχρι τότε επικρατούσαι περί 
της πτήσεως θ·εωρίαι έπί τή  βάσει έκπληκτικής τίνος 
έφευρέσεως. Οί αδελφοί Montgolfier, χαρτοποιοί έν Anno- 
nay, συνέλαβον τό σχέδιον νά κατασκευάσωσι τεχνητάς νε- 
φέλας, καί πρός τούτο κατά Νοέμβριον τού 1782 έπλήρω- 
σαν δ·ερμού ατμοσφαιρικού άέρος κενήν σφαίραν έκ χάρ
του, ήτις πρός μεγάλην των χαράν ήρξατο αμέσως άνερ- 
χομένη είς άρκετόν δψος. Τή 19. Σεπτεμβρίου 1783 έξετέ- 
λεσαν έν τή  γαλλική αυλή ένώπιον μεγάλου πλή&ους αν- 
δφώπων δεύτερον πείραμα, τού οποίου ή έπιτυχία Ιδηκεν 
όλως νέας βάσεις είς τήν αεροστατικήν. Ή  άρχή, έφ’ ής 
βασίζεται ή έφεύρεσις αδτη τών αδελφών Montgolfier ήτο 
ήδη γνωστή καί κατ’ έκείνους τούς χρόνους. 'Ο  φυσικός 
νόμος, καδ·’ όν αντικείμενα, έλαφρότερα τού άτμοσφαιρικού 
άέρος, κατ’ ανάγκην άνυψοϋνται ήτο έπίσης γνωστός είς τούς

φυσικούς, ώς ό νόμος, δυνάμει τού οποίου τεμάχιον ξόλου 
βυδασθάν είς τόν πυδ·μένα αγγείου πλήρους δδατος ανέρχε
ται είς τήν έπιφάνειαν, μόλις άφεδ·ή έλεύδ-ερον. Εΐχον γείνη 
μάλιστα καί είς προηγούμενους χρόνους διάφοροι προτάσεις 
πρός κατασκευήν τοιούτων αεροστάτων καί άναφέρομεν μό
νον, ότι κατά τό Ιτος 1775 ό Δομινικανός μοναχός Galien 
έν Avignon είχε συλλάβει τό. σχέδιον νά κατασκευάση με
γάλην έκ λεπτού ξύλου κιβωτόν καί πληρώσει αύτήν έλα- 
φρού ατμοσφαιρικού άέρος έκ τών ύψηλοτέρων καί έπομένως 
άραιοτέρων της ατμόσφαιρας στρωμάτων, όπως μεταχειρισδή 
αύτήν πρός μεταβίβασιν ολοκλήρων στρατών. ’Ακόμη κατα 
τό Ιτος 1783 ύπερέβη τήν έφεύρεσιν τών αδελφών Mont
golfier έτέρα έφεύρεσις τού φυσικού Charles, όστις κατε
σκεύασε μεγάλην σφαίραν έκ μεταξωτού υφάσματος, δι’ ου 
δεν ήδύνατο νά είσδύση έξωδεν ό ατμοσφαιρικός άήρ, έπλή- 
ρωσεν αύτήν έλαφροϋ αερίου καί κροσήρτησεν είς αύτήν διά 
τού είσέτι έν. χρήσει δικτύου λέμβον. Μετ’ ού πολύ έβε- 
βαιώδησαν, ότι τό άερόστατον ήδύνατο μεν νά άνέρχηται 
είς άρκετόν δψος καί νά καταβαίνη κατόπιν είς τό έδαφος, 
άλλά, παντελώς άδύνατον νά κυβερνηδή, ήτο άπλούν καί- 
γνιον τών ανέμων παρασυρόμενον ύπό τής έλαχίστης πνοής, 
καί ούτως ή σπουδαιότης τής έφευρέσεο»ς ταύτης καδ Ικα- 
στην έσμικρύνετο είς τά  δμματα τών έπιστημόνων, μέχρις 
ου έπί τέλους έδεωρήδη έπί πολύν χρόνον αυτόχρημα οκι- 
σδ·οχώρησις έν τή αεροναυτική. Ύπό τοιαύτας περιστάσεις 
άνεφάνησαν νέοι έφευρέται, οί οποίοι είς τά  σχέδιά των οότε 
ττν  πτήσιν τών πτηνών ούτε τό σφαιρικόν άερόστατον έλάμ- 
βανον ύπ’ όψιν, άλλά προσεπά&ουν κατά φυσικους νόμους 
νά κατασκευάσωσι μηχανήν κινουμένην ύπό φυσικής ή  μηχα
νικής δυνάμεως.

Ή  νέα αδτη σχολή έλαβε δύο διευδύνσεις: οί οπαδοί 
τής μιας συνίστων τήν χρήσιν στερεών, κεκλιμένων Ιπιπε- 
δων, άτινα κατ’ εύδεΐαν γραμμήν κινούμενα, Ιμελλον νά 
άναβιβάζωσι τό αεροπόρον πλοϋον. οί οπαδοί της ίτέρας 
έζήτουν νά έφαρμόσωσι καί ε ίς ' την αεροναυτικήν τήν έν 
τή  δαλασσοπορία μετά μεγάλης επιτυχίας έφαρμοσδεΐσαν 
άρχήν τής ελικος.

Έ π ί τής πρώτης δεωρίας τών κεκλιμένων έπιπέδων βα
σίζεται καί ή άπλουστάτη έκ χάρτου μηχανή, ήτις χρησι
μεύει ώς παιγνίδιον είς τά  παιδία, ή καλουμένη κοινώς άε- 
τός. Έ νώ  ή κεφαλή τής μηχανής τούτης κινείται διά τού

' 18*
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άέρος με οίρισμένην ταχύτητα και υπό ώρισμένην γωνίαν 
(σχηματιζομένην Εκ του νήματος καί του εδάφους), συμπιέ
ζεται ό αετός καί Εμποδίζεται διά της άντιστάσεως του 
άέρος ή πτώσις αυτού. Έ  άντίδρασις αϋτη παράγεται ευ* 
κ'ολωτερον, όταν κινώμεν τον αετόν Εναντίον του άνεμου, 
καί Εκ τούτου Εξηγείται διατί ο αετός άνυψουται πάντοτε 
Εναντίον τής του ανέμου φοράς· 
δύναται δε φυσικώς ν αναρδ·ή 
καί κατά την φοράν του ανέ
μου, Επί τη προϋποδΈσει όμως 
ότι ή ίδια του ταχύτης δ·ά ήν 
μείζων τής του ανέμου.

Τό Επί τη βάσει του αξιώ
ματος τούτου κατασκευασδέν 
πρώτον σχέδιον  Εδημοσιεύδη 
υπό του Χένσων εν Ιτει 1843.
Τό άεροπόρον τούτο, οιον φαί
νεται Εν τη πρώτη τών εικό
νων μας, άπελόετο άπό τής κορυφής κεκλιμένου τινός Επι
πέδου καί, Επ’ αυτού κατακυλινδουμενον, προςέκτα ταχύτητα 
Ικανήν νά τό κράτηση Επί τινκ χρόνον μετέωρον είς τον 
άέρα. Ά λλ’ ή προς τόν αέρα τριβή κατ’ ανάγκην ήλάτ- 
τονε τήν ταχύτητα καί επέφερε μετ’ όλίγον τήν πτώσιν 
του μηχανήματος, τούτο δέ ΐνα άπο- 
φυγη, προςήρτησεν ό Χένσων επ’ αυ
τόν μικρόν άτμοκινητήρα, ώδούντα τάς 
δύο Ιλικοκινήτους πτέρυγας τής μηχα
νής. Έ ν  τή  αγγλική ,,Έφημερίδι τών 
Τεχνών καί ’Επιστημών“ σύγχρονός τις 
του Χένσων Εδημοσίευσε την εξής πε
ριγραφήν του μηχανήματος τούτου:

,,Ή συσκευή άποτελέίται Εκ κιβω
τού, περιλαμβανούσης τά  Εμπορεύματα, 
τούς Επιβάτας, τάς μηχανάς κτλ. καί 
έκατέρωδεν συνδεομένης προς ξύλινον 
όρδ 'Ο γώ νιον ίκρίον Επεστρωμένον υπό με
τάξινου υφάσματος. Τά ξύλινα ταυτα 
σκέλη Εκτείνονται αμφοτέρωθεν τής 
κιβωτού απαράλλακτα όπως καί «ί άνα- 
πεπταμέναι πτέρυγες πτηνού, μέ τήν 
διαφοράν όμως ότι μένουσιν ακίνητα. 
νΟπισδεν τών πτερύγων κεΤνται δυο 
κάδ·ετοι ριπιδιοειδεΐς τροχοί, Επέχοντες 
δέσιν Ελίκων καί κινούμενοι Εν τώ αέρι 
δίκην ανεμομύλου. ’Επί τού δπισδεν 
της κιβωτού ευρισκομένου άξονας εΐνε 
Επίσης προςηρτημένον έτερον τρίγωνον ξύλινον σκέλος, εχον 
μορφήν ούρας πτηνού καί Επεστρωμένον Επίσης υπό μετάξινου 
υφάσματος. Κάτω&εν τής οόρας ευρίσκεται τό πηδάλιον 
τής μηχανής καί τέλος άνά μέσον τών δύο Επί τής κιβω
τού ιστών ευρίσκεται άναπεπταμένον εν μικρόν ίστίον.“

Καί άλλα Εγένοντο δοκίμια ανάλογα πρός τό τού Χέν
σων, άλλ’ άπεδείχδη μετά πολλά πειράματα, ότι ούτε Επί 
9·ετικών βάσεων εστηρίζοντο ούτε παρεΤχον τήν άπαιτουμέ- 
νην ασφάλειαν είς τούς περί τά  τοιαύτα ζητήματα ασχο
λούμενους.

Άλλα τάς μεγαλειτέρας Επιτυχίας Εν τοϊς πειράμασί 
των είδον οί οπαδοί τής Εναερίου έλικος, ής τήν καταλλη- 
λίαν πρακτικώς απέδειξε πρώτος ό Γεώργιος Cayley εν έτει 
3796. ’Εν τώ σπουδαίφ συγγράμματι τού Pettigrew. „Περί

τής άπό τόπου είς τόπον κινήσεως τών ζώων μετά σημειώ
σεων περί τής αεροπλοΐας“ ευρίσκεται καί σύνοψίς τις τής 
διατριβής τού Cayley, έν ή περιγράφει ττν  υπ’ αυτού Εφευ- 
ρεδ'έϊσαν μηχανήν, ής καί ήμεις σήμερον παρέχομεν τήν 
εικόνα.

„’Επειδή πολλοί τών αναγνωστών μου, γράφει ό συγ- 
γραφεός, δα  εύχαριστηδώσι μαν- 
δ'άνοντες πώς μία μηχανή δύ- 
ναται νά υψωδή είς τόν άέρα 
διά μηχανικών μέσων, διά τούτο 
δ·ά περιγράψω Ενταύθα εν τοι- 
ούτον Εργαλεΐον, δπερ πας ο 
βουλόμενος δύναται νά κατα- 
σκευάση Εντός ολίγων λεπτών.

Τό a  καί b εΤνε δυο φελ
λοί, είς εκάτερον τών οποίων 
τέσσαρα πτερά Εγκολλώνται ολί
γον λοξώς καί είς Εναντίαν άπ’ 

άλλήλων διεύδυνσιν. Άπό τού φελλού a  κατέρχεται ρομ
βοειδής ράβδος άπολήγουσα είς έξεΐαν αιχμήν, είςχωρού- 
σαν είς τήν όπήν τού τόξου, τού άνωδ·εν τού φελλού b ευ
ρισκομένου. Τό τόξον δένεται κατόπιν άμφοτέρωδεν πρός 
τό άνώτερον άκρον τής ¡Ράβδου καί ή μικρά μηχανή κα- 

τηρτίσ&·η. Τό σχοινίον δύναται κατό
πιν νά περιελιχδη διά  της αντιστρόφου 
περιστροφής τών ελίκων, μετά δέ τούτο 
ή Ελαστικότης τού τόξου, έχοντας τά  
άκρα πρός τ ’ άνω Εστραμμένα, άνε- 
λίσσει αυτό πάλιν.“

Ή  Ενέργεια τής Εναερίου Ελικος 
δέν διαφέρει παντάπασι τής τών άτμο- 
κινήτων ελίκων τών πλοίων, διότι άμα 
ώς ή έλιξ τεδή είς κίνησιν έν τώ υδατι 
έξασκεΐ πίεσιν κατά τού υδατος, τούτο 
δέ πάλιν πιέζει τό σώμα τού πλοίου 
καί τό ώδεΐ πρός τά  πρόσω. Κινουμέ- 
νης επομένως τής έλικος έν τώ αέρι, 
οδτος, πιεζόμενος ύπ’ αυτής, πιέζει τήν 
Εφ' ής ή ελιξ εΐνε προςηρτημένη μηχα
νήν καί ώδεί αυτήν καδέτως ή όρι- 
ζοντείως. Δέν έχομεν ανάγκην νά πα- 
ρατηρήσωμεν, ότι ή Εναέριος έλιξ πρέ
πει νά κατασκευάζηται άλλως παρά 
τήν εν τώ υδατι κινουμένην.

Ή  ίδέα τής δι’ Ελίκων κινητο- 
ποιήσεως τών αεροστάτων ευρε πρό 

πάντων Εν Γαλλία ένδ'Ουσιώδεις οπαδούς, ένδα περί τό έτος 
1860 ό Nadar, ό Pontin d’Ameeourt καί ό de la Lan
delle κατεσκεύασαν μηχανήματα, αίωρούμενα είς τά  όψη 
καί δυνάμενα νά βαστάσωσι καί ού μικρά βάρη. Διά τών 
μικρών τούτων δοκιμίων ένδαρρυνδέντες ¿σχέδιασαν οί κύ
ριοι ουτοι Επί τού χάρτου μεγαλοπρεπεστάτας μηχανάς, ών 
αί μεν πρός τά  ανω πτερυγοειδείς έλικες Επρόκειτο νά νψώ- 
σωσι τό άερόστατον, αί δ ’ Εγκαρσίως κείμεναι, νά τό κινή- 
σωσι πρός τά  Εμπρός.

‘Ως αξίαν τω οντι περιεργίας παραδέτομεν Ενταύδα 
χάριν τών Αναγνωστών μας τήν εικόνα ενός τών τοιούτων 
άεροκινήτων. Αί διά τών γραμμάτων m, n, ο, ρ, q, r, s, t 
σημειοόμεν,αι έλικες σκοπόν έχουσιν Ενταύδα ν’ άνυψώσωσιτήν 
δλην μηχανήν, ή δέ κάτωδ·εν τού γράμ. t  εύρισκομένη κινεί αΰ-

Μηχανή ιπτάμενη τοί* Χένσων.

Ή  Εναέριοί ελιξ τού Cayiey.
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τήν όριζοντείως. Άπαντα τά  πειράματα ταύτα απέδειξαν 
άφ’ Ενός' μέν ότι δέν εΐνε πάντη αδύνατος ή κατασκευή 
μιας οίαςδήτινος, τελείας όμως, πτητικής μηχανής, άφ’ Ετέ
ρου δ ’ Επίσης ότι πολύ άπέχο- 
μεν ακόμη τής χρησίμου πραγ- 
ματοποιήσεως τού σκοπουμέ- 
νου, Εφ’ όσον τά  είς χείρας 
ημών μέσα εΐνε έως τήν σή
μερον άτελή καί άπρόςφορα.

Έ ν  τω μεταξύ κατά τόν 
γαλλογερμανικόν πόλεμον πά
λιν άνερριπίσδη ή παλαιά ζέ- 
σις πρός τελειοποίησιν τού αε
ροστάτου. Κατά την πολιορ
κίαν τών Παρισίων 66 άερο- 
πόρα, συναχοφέροντα 160 Επι- 
βάτας καί 3,000,000 Επιστολών 
Εγκατέλειψαν τήν χολιορκου- 
μένην μητρόπολιν, 361 δέ πε- 
ριστεραί, άς οί άεροναύται εΐχον 
Εξαγάγειτής αιχμαλωσίας, Επέ
στρεψαν πάλιν είς τήν πόλιν, 
κομίζουσαι ειδήσεις Εκ τών 
Επαρχιών. Τό γεγονός τούτο 
Επέσπασεν αυδις την προςοχήν 
τών στρατιωτικών άρχών όλων 
τών χωρών καί έχρησίμευσεν ώς αφορμή ινα τεδή Εκ νέου 
τό παραμεληδέν ζήτημα επί τού τάπητος. Οί πολυπλη- 
δείς ήδη άναδύοντες Εφευρέται πολλαπλών αερο
στάτων όρμώνται άπό τής αρχής, ότι δέον διά 
τών ελίκων ή τών πτερύγων νά δοδη είς το αερο- 
κίνητον Ιδία ταχύτης, ισχυρίζονται δέ ότι, άφ’ 
ου ή ταχύτης τού άνέμου μόνον Επί 26 ημέρας 
τού Ενιαυτού εΐνε μεγαλειτέρα πέντε μέτρων κατά 
δευτερόλεπτον, άερόστατον, έχον ίδίαν ταχύτητα 
5—8 μέτρων, δύναται νά κινήται κατ’ αυτής τής 
φοράς τού άνέμου καδ’ όλην τήν διάρκειαν τού 
έτους, Εξαιρουμένων τό πολυ 8 μόνον ημερών.

Τό σπουδαιότερον τών καί πηδάλιον Εχόν- 
των τούτων άεροκινήτων εΐνε τό υπό τού Ελβετού 
Χένλαϊν Εφευρεδέν. Τό μηχάνημα τούτο, ού την 
εικόνα καί ημείς παραδέτομεν, έχει σχήμα ωοει
δές, μήκος 50 μέτρων καί διάμετρον 10 περίπου 
Μεταξύ τής σκάφης καί τής σφαίρας υπάρχει πλαίσιον,

άεριοκινήτου μηχανής. *Η μηχανή αυτη απορροφά αέριον 
Εκ τής σφαίρας, αναμιγνύει αυτό μετ’ άτμοσφαιρικού άέ* 
ρος, τό δέ μίγμα τούτο άνάπτεται δι’ ηλεκτρικού σπινδή-

ρος, παραγομένου υπό μιάς μι- 
κράς ηλεκτρομηχανής. Ήέκρη- 
ξις τού άερίου παρέχει είς τήν 
μηχανήν τήν ικανότητα νά κι- 
νηδ·ή μετά δυνάμεως 3 —4 ίπ
πων. Τά Επί τής είκόνος γράμ
ματα η —η καί 3—3 σημαί- 
νουσιν Ετέρας τινάς μηχανάς, 
δι’ ών σκοπείται ή διαρρύδμι- 
σις τών λοιπών λειτουργιών 
τού μηχανισμού.

Τοιούτον άεροκίνητον έχων 
υπό τήν διάδεσίν του, άνήλ- 
δεν ό Γυρυγ άθ Τόιηθ Εν έτει 
1872 άπό τών Βιννεννών είς 
τά  υψη. Ίδίαν κίνησιν είχε 
τό άερόστατον τούτο μόνον 
2,82 μέτρων, Εν ω ή ταχύτης 
τού άνέμου ήτον άνωτέρα τών 
16 μέτρ. κατά δευτερόλεπτον. 
‘Γπό τοιαύτας περιστάσεις τώ 
κατέστη αδύνατον ν’ άνταγω- 
νισδή πρός τό ρεύμα τού άέρος, 

κατώρδωσεν δρ.ως νά διασταύρωση αυτό υπό γωνίαν 12°· 
Τούτο τό περιστατικόν άποδεικνύει, ότι τό άεροκίνητον 

εΐνε Επιδεκτ ικόν μεγαλειτέρας τελειοποιήσεως, 
ημείς δέ περατούντες Ενταύδ·α τ ά ς  ήμετέρας 
σημειώσεις προτιδεμε9·α τάς πρός τελειοποίησιν 
τού άεροστάτου προςπαδ·είας νά Εκδ'έσωμεν Εν 
προςεχεϊ άρδ·ρω συναρμολογούντες συγχρόνως καί 
τινας σημειώσεις περί τών κατά πολύ παλαιο- 
τέρους χρόνους γενομένων άεροναυτικών πειρα
μάτων.

Διατών ολίγων τούτων, άτινα άνωτέρωειπομεν 
καί όσα μέλλομεν Εν τώ προςεχεί της ,,Κλειούς“ 
τεύχει νά προςδέσωμεν, δέν Εξηντλήσαμεν βεβαίως 
τό περί ου ό λόγος δέμα, άλλ’ απλώς μόνον 
ήδελήσαμεν όσον τό δυνατόν εύλήχτως καί συν- 
οπτικώς νά παράσχωμεν είς τους ήμετέρους άνα- 

γνώστας συστηματικήν εκδεσιν τών μέχρι τούδε γενομέ
νων άεροναυτικών πειραμάτων, διακοσμούντες συγχρόνως

t w r  S m o d f v . )

[λέτρων.
Εφ’ I

ού στηρίζεται τό πηδάλιον καί δπερ πρός τούτοις χρησι
μεύει διά τεσσάρων αντηρίδων (ν) νά συνδέη σκάφην τε καί 
σφαίραν. Ή  όπισδεν τής σκάφης Εναέριος έλιξ κινείται δι

τήν ήμετέραν περιγραφήν καί διά τών οικείων Επεξηγημα
τικών είκόνοιν.

ίί'π β τα ι τό  τέλος.)



142 ΚΛΕΙΩ.

Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η .

— Έ διοδέντες οι ήμέτεροι Άναγνώστάι άπαξ είς τά λεπτότερα τε
χνουργήματα της γερμανικές ξυλογραφίας δ’ άπορτσωσι πιθανώς διά την 
έκλογήν επεξεργασίας, καδ’ ήν δημοσιεύομίν σήμερον έτερον χαριέστατον 
έργον του ομογενούς Καλλιτέχνου Ν. Γύζη. Προλαμβάνοντες όμως τοιαύ- 
την εσπευσμένην κρίσιν διαβεβαιούμεν αύτούς, ότι ή αναπαραγωγή έκαστου 
εικονίσματος ύπδ τών ξυλογραφικών εργαστηρίων δέν γίνεται ένταυδα κατά 
τάς εμπνεύσεις ή την ιδιοτροπίαν τού τυχόντος Ιργάτου, άλλ’ ύπδ τήν έπί- 
βλεψιν καί τήν επιστασίαν αύτόΒ του Καλλιτέχνου, οδ ή γνώμη, το' κύρος 
καί τά προνόμια εΤνε σεβαστά καί αναφαίρετα. Ό  δέ ’Ανατολίτης Κ ον· 
ρ ιν ς  του κ. Γύζη ούδέν άπώλεσεν έκ της φυσικότητος καί της άλλης πρω
τοτυπίας του, απ’ εναντίας μάλιστα διά τών άδρων του τεχνίτου γραμμών 
άναδεικνόεται ή αφέλεια καί τ  άπλότης του άπλουστάτου όντως έπειςοδίου. 
Ή  υπόδεσις βεβαίως εΐνε ειλημμένη έκ τούν μερών μας, καί έν τφ  παρα- 
πήγματι του κουρέως της ενορίας ή  καί όλου τού χωρίου κουρεύεται, κατα 
τήν εαρινήν άναμφιβόλως τοΐί έτους ώραν, ό προςελδών ή  μάλλον έςαναγ- 
καστικώς παραπεμφδείς άγυιόπαις, τού όποιου ή αύξηδέισα κόμη ύπερ- 
βάσα ηδη τδν τρα'χηλον έφ&ασεν εις τδ άπροχώρητον. 'Η  εντασις της 
προςοχής καί ττ ς  δεξιάτητος του καλού γέροντος εΤνε πλέον εις τό κατα- 
κόρυφον, επιμαρτυρούσι δέ τδ κρίσιμον τής ώρας καί οί μορφασμοί τού 
μικρού, ίςτις παρέκαμφεν ήδη τδν άριστερδν πόδα διά του καδίσματος 
ώςεί έτοιμος ν’ άμυνδη κατά πάσης λοξοδρομίας τής ψαλίδος. Τ ά  επι
κίνδυνα στενά του αντιστοίχου ώτδς διηυλακώδησαν εύτυχώς άντί ¿λίγων 
αμυχών ύπδ του φονικώς εύμεγέδους όργάνου, πάσα δέ σκέψις τοΐί άνυ- 
πομόνου δύματος συγκεντρουται νύν εις τήν χρονικτν άναμετρησιν του έπι- 
λοίπου της έγχειρήσεως μέρους. Τ ίς  έξ ήμών δέν έδοκίμασεν άπαξ ή

πολλάκις τ ίν  άπερίγραπτον στενοχώριαν τής άλλως ευεργετικής ταύτης 
κομμώσεως, καί τήν ανακούφισιν, ήτις επέρχεται μετά τήν κουράν τής 
γυμνωδείσης πλέον κεφαλής καί του έλευδερωδέντος σώματος;

— Ό  περί ύπάρξεως αγών δέν ελαχεν ώς κλήρος απηνής εις μόνους 
τούς ήλικιωμένους, άλλ’ ή φύοις ένέβαλεν εις αύτδν καί πάσαν ηλικίαν ώς 
καί τάξιν έμψυχων. Μία των περιεργοτέρων έκδηλώσεων της διαρκούς 
έγρηγόρσεως τού ένστικτου καταφαίνεται έν τή πάλη τής ζωής, ή  δέ χρή- 
σις τής βίας, τής δυνάμεως τού ισχυρότερου, τής εντόνου διαμαρτυρήσεως 
— φράσεις άπαίσιοι του καί)·’ ήμέραν βίου — ώς φράσις εΤνε βεβαίως 
άγνωστος εις τά ζώα, άλλ’ ούχί καί ώς πράγμα. Ή  έκφραστικωτάτη 
ελαιογραφία τού ΓΓβςεΚβγ ερμηνεύει δι’ αστείου παραδείγματος τήν γνω
στήν ταύτην δεωρίαν. Λαίμαργον κυνάριον άγωνίζεται διά τής βίας ν’ άπο- 
σπάση τδ μυζοβάλανον άπδ τού στόματος βρέφους, τδ όποιον πρδς ώρας 
κατέδεσεν έκέι ή  μήτηρ ύπδ τδ δάλπος τού ήλιου καί άπεμακρύνδη. Ό  
άγών εΤνε πεισματώδης, αμφίβολος δέ ή έκβασις αυτού, αφού είς τδ επι
κουρικόν σώμα τών δύο άλλων κυναρίων έσπευσε τδ νήπιον νά χρησιμο
ποίηση τδ βαρύ πυροβολικόν, τήν δυνατήν δηλ. καί συχνήν άνατίναξιν τών 
ποδών του. Μέ ύφος άδλο&έτου, ούχί αμερόληπτου δυςτυχώς ούδ’ οπα
δούς, παρακολου&ούσι τήν πάλην οί κυνικοί γονεΤς ένδαρρύνοντες'τούς σκύ- 
λακας δ ι’ υλακών καί όμοιων άδεμίτων παρακελεύσεων. Έ ν  τούτοις ή  
τύχη τού πολέμου φαίνιται ευνοούσα τδ βρέφος, εις δ ένέπνευσε καί τδ 
μόνον σωτήριον μέσον, ήτοι τδν δυνατώτατον κλαυύμηρισμόν. ’Εννοείται, 
ότι τοιούτον πολεμιστήριον σάλπισμα αντηχεί λίαν αποτελεσματικό« είς τδ 
φιλόστοργαν τής έκεΐ που παραμενούσης μητρδς ο5ς, καί ότι ή δύναμις 
τής ισχυροτερας αποβαίνει σκληρά τιμωρός της κυνικής άναιδείας.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  ΚΑΙ  ΘΕΑΤ Ρ ΟΝ .

Εύγενής γόνος τής αύτοκρατορικής οικογένειας τής Γερμανίας, ο' 
πρίγκηψ Γεώργιος, έώρτασεν εσχάτως τήν έξηκονταετηρίδα τών γεννεδλίων 
του. Γίδς τού πρίγκηπος Φρειδερίκου, πρεσβυτέρου άνεψιού τού βασιλέως 
Φρειδερίκου Γοιιλιέλμου Γ '.  διήγαγε τά πρώτα έτη τής νεανικής του ηλι
κίας παρά τάς μαγευτικάς όχδας τού 'Ρήνου καί βραδυ'τερον τήν ζωηράν 
αυτού άγάπην πρδς τήν τέχνην καί την φιλολογίαν ανέπτυξε περιηγούμενος 
τήν ’Αγγλίαν, Γαλλίαν καί ’ Ιταλίαν. Τ ά  δραματικά αυτού ποιήματα, άτινα 
κατά καιρούς εδημοσίευσεν ύπδ τδ ψευδώνυμον G. Conrad καί τών οποίων 
,,ή Φαίδρα“  μάλιστα ούχί μικρδς έτυχεν επιδοκιμασίας, συνελέχδησαν καί 
εδημοσιεύδησαν είς τέοσαρας τόμους.

* «»
’Επίσημός τις εύρωπαΤος γνώστης τής εσωτερικής καταστάσεως τού 

Σινικού κράτους, 6 D r. L egge ίσχυρίσδη, ότι έν ή περιπτώσει όμαλώς 
εξακολουδήση προοδεύουσα ή συγκοινωνία του Εύρωπαϊκού κόσμου προς 
τήν χώραν εκείνην, έν ετει 1900 δά ύπάρχωσιν έν τη Σινική Αύτοκρα- 
τορία περί τά 100 εκατομμύρια χριστιανών.

*  **
Κατ’ αύτας πρόκειται νά έκδοδη καί άλλη συμπληρωματική συλλογή' 

ανεκδότων επιστολών τού Γκάϊτε έκ τών αρχείων τής Βεϊμάρης, τδ γεγο
νός δέ τούτο παρακινεί ήμάς νά παρενδέσωμεν Ινταύδα χάριν τών άνα- 
γνωστών της ,,Κλειούς“  όλίγας σημειώσεις περί τής άλληλογραφίας τού 
μεγάλου ποιητού τής Γερμανίας. Μέχρι τούδε έδημοσιεύδ-ησαν έν συνόλω 
7,500 επιστολαί τού ΓκαΤτε. Έ κ  τούτων αί 850 χρονολογούνται άπδ τής 
νεαράς τού ποιητού ηλικίας καί διευθύνονται πρδς τήν Φρειδερίκην Βέζερ, 
Σοφίαν Λαρός, ’Ιωάνναν Φάλμερ, προς τδν Σάλτσμαν, τήν οικογένειαν Κέστ- 
νερ καί τήν κέμησσαν Στόλβεργ. ’Επιστολαί, είς τη'ν άνδρικήν ηλικίαν τού 
ποιητού-άνήκουσαι μέχρι τής έξ ’Ιταλίας επανόδου του, ύπελογίσδησαν καί 
έδημοσιεύδ-ι,σαν μέχρι τούδε 2,200 τδν άριδμόν. Έ κ  τούτων όμως τά 
δύο τρίτα τουλάχιστον άνάγονται είς τήν κυρίαν Στάϊν, τδ δέ υπόλοιπον 
ποσόν, σχετικώς έλάχιστον, περιέχει τήν άλλην καί λίαν σπουδαίαν άλλη- 
λογραφίαν τού ποιητού. Κατά τήν τρίτην περίοδον, έξικνουμένην μέχρι 
τού δανάτου τού Σίλλερ, έγράφησαν 170*0 επιστολαί ήτοι περί τάς εκατόν 
καδ’ έκαστον έτος. Έ κ  τούτων αί τετρακόσιοι άπαρτίζουσι μόνην τήν 
πρδς τδν ποιητήν Σίλλερ άλληλογραφίαν. Αί πλέΐσται όμως έπιστολαί έγρά
φησαν κατά τήν τετάρτην καί τελευταίαν περίοδον μέχρι του δανάτου τού

Γκαίτε καί συμποσούνται είς 2250, απασαι Ικδεδομέναι. — “Ή δη αγγέλ
λεται, ότι προςεχώς δά έκδοδη καί ετερα συλλογή, περιέχουσα έτέρας 
2000 επιστολών άνεκδότων, ώςτε συναριδμουμένων τούτων πρδς τάς ήδη 
έκδεδομένας εύρίσκομεν, ότι ή αλληλογραφία τού ποιητού τού Φάουστ άπο- 
τελέϊται έκ 1 0 ,0 0 0  έπιστολών!!

« »*
Ή  εφορία τού Βρεττανικού Μουσείου άνέδεσεν είς τήν έπιστασίαν τού 

οίκείου ’Αναγνωστηρίου την σύνταξιν καταλόγου πάντων τών βιβλίων, όσα 
άπδ τού 1880 εδωρηδησαν ή ήγοράσδησαν, μετ’ ού πολύ δέ διανέμεται 
καί πωλείται τδ τελειωδέν τούτο έργον, ο3 παρόμοιον κατά τδν όγκον καί 
τήν άκριβεστάτην είς κλάδους καί είδη διαίρεσιν δέν έχει νά επίδειξη ή 
βιβλιονομική φιλολογία. Γνωστόν, 8τι άπδ τών πρώτων ήμερων τής εφο
ρίας τού κ. Έ .  Δ. Ροίδου εν τη Έ δν ικ ή  μας Βιβλιοδήκη έλήφ&η ύπ’ όψιν 
καί ήρχισεν έκτελούμενον καί παρ’ ήμίν τδ σωτήριον τούτο εργον, πρδ 
τριετίας δέ εΤχε δημοσιευδη όγκώδης κατάλογος τού δεολογικού τμήματος 
καί έξακολουδούσι καταρτιζόμενοι καί οί τών λοιπών.

* **
Τδ μελόδραμα τού μουσουργού Νέσλερ ,,δ Σαλπιγκτής τού Σέκιγκεν“ 

παρεστάδη μέχρι τούδε είς όλα τά δέατρα τής Γερμανίας καί άπέκτησεν 
εν βραχεί χρόνω μεγάλην δημοτικο'τητα, διότι ή υπόδεσις του εΐνε καδα- 
ρώς έδνική διά  τους Γερμανούς καί ποιητής αύτής ητον ό έξοχώτερος των 
νεωτέρων τής Γερμανίας ποιητών, ό πρδ ¿λίγων μηνών άποδανών ’Ιωσήφ
Βίκτωρ φδν Σέφελ. Μόνον έν βασιλικόν δέατρον, τδ τού Μονάχου, δέν
παρέστησε τδ δημοφιλές τούτο μελόδραμα μέχρι τούδε, λέγεται δέ ότι 
αιτία τούτου εΤνε ή εξής: "Οτι έ  μελοποιδς ήτον όλιγώτερον γνωστός, είχε 
προςφέρει είς τήν διεύδυνσιν τού έν λόγω δεάτρου !ν  νέον έργον του. Μετ’ 
όλίγον έλαβεν ¿πίσω τά χειρόγραφα, συγχρόνως δέ καί τήν παρατήρησιν, 
ότι τδ δέατρον δέν ήτο είς δέσιν νά δεχδή είς τήν σκηνήν του τά μελο
δράματα όλων τών γερμανών μουσουργών. Ό  Νέσλερ έκών άκων άπε- 
δέχδη τήν λίαν σύντομον καί έκφραστικήν ταύτην άρνησιν καί έξηκολού- 
δησεν Ιργαζόμενος καί δεμελιών τδ προςεχές ένδοξον στάδιόν του. Μετά 
παρέλευσιν ¿λίγων έτών πραγματικώς ή δόξα του έβαπτίσδη διά τού ,,Σαλ- 
πιγκτού τού Σέκιγκεν“ καί άπαντα τά γερμανικά δέατρα εσπευσαν νά ζη
τήσω « παρά τού μελοποιού τδ δικαίωμα τής παραστάσεως. Έ λ δ ε ν  έπο- 
μένως ή  σειρά καί είς τδ έν λόγω μεγαλώνυμον καδίδρυμα, τού όπόίου
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ή διευδυντής μάτην επί μακρδν άναμείνας τήν προςφοράν τού τεχνίτου, 
ήναγκάσδη επί τέλους ό ίδιος ν’ άποταδή πρδς αυτόν. Άλλ’ ό Νέσλερ, 
μή λησμονη'σας τήν παλαιάν άποποίησιν,' ;άπεκρίδή έύφύώς, ? « ' δέν ητο 
είς δέσιν νά παρέχη είς όλα τά γερμανικά δέατρα τδ δικαίωμα τής παρα
στάσεως τών. έργων το υ .; '  ·

* ..

Έ ν  ίταλίκφ τινι δεάτρω συνέβη τδ εξής δυςάρεστον .’άπροςδίκητόν, 
χαρακτηρίζον μέχρι τινδς τάς σήμερον πανταχού έπικρατούοας ιδέας τής 
έπιφυλακτικωΐάτής συντηρητικότητο?.- ■ Τδ γεγονός διεδραματίσδη έν αύτη 
τή-.Ρώμη; έίιί τής; διασημοτέρας σκηνής. Περίφημός τις η’δοποιδς εκ Τερ
γέστης «φιλοξενείτο.κατά.τήν παράστασιν έκείνην καί εΤχεν άναλάβει τδ 
προ’ςω,ποΊ'·. τής πρωταγωνίστριας. Εύδύς κατά τήν πρώτην επί τής σκηνής 
έμφάνίσίν της εχειροκροττδη παταγωδώς, προςήρχετο δέ νά λάβη μετά 
τών συνόδων χαριεστάτων ύποκλίσεων μέγαν στέφανον, προςενεχδέντα πι- 
δανδς ύπδ τού Διευδυντού τού δεάτρου, ότε.δρομαΤοι έφώρμησαν άπδ 
τών -παρασκηνίων άγριώτατοι αστυνομικοί κλητήρες καί ήρπασαν άπδ τών 
,άβρών τ?ς ήδοποιού χειρών το'ν κάλλιστον έκέίνον στέφανον. Οί δεαταί

έξεμάνησαν διαμαρτυρόμενοι 8ι* ορυγμών, ποδοκροτημάτων καί συριγμών, 
κατέπεσε 8’ ωχρά καί άναίσδητος έπί τού εδάφους ή δυςτυχής υποκρί- 
τρια. —  ’Αλλά διάτί όλα ταΟτα; Διότι ή  ήδοποιός ήν Τεργεσταία Ίταλίς, 
καί ή Τεργέστη υπό τήν Αύστρίαν εΤνε άφορμή πολλής έχδρας άπδ μέρους 
τών παλαιών καί φυσικών αύτής κτητόρων Ιταλώ ν κατά τών Αύστριακών, 
καί ό προςενεχδείς στέφανος -ην περιδεδεμένος διά μαύρων ταινιών και 
επομένως εξεδη'λου διά μυριοστήν φοράν αίσδήματα, τά όποια δά  δυςηρε- 
στουν τδν έν τώ  βασιλικό» δεωρείω παριστάμενον πρεσβευτήν τής Αυστρίας.

Τήν παρακμήν τής παρισινής ζωηρότητας δεικνύει μεταξύ πολλών 
άλλων άπροςδοκήτων συμπτωμάτων καί ή διαρκής κατά τήν εποχην ταυ- 
την ανάπαυλα τών πλείστων δεάτρων, χωρίς έπαισδητώς ν’ αύξηση ή προς- 
έλευσις είς τάλλα, άτινα δημοσία χορηγία άντέχουσιν Ιπ ί τού παρόντος εις 
τήν άδιαφορίαν τού τέως φιλοδεάμονος εκείνου κοινού. Μόνον τδ ,,Μεγα 
δέατρον τών Μελοδραμάτων, καί τδ „Γαλλικόν 2·έατρον“ μετά πέντε η 
1ξ άλλων ένδυμίζουσί πως τδν παλαιάν δεατρικήν κίνησιν της γαλλικής 
πρωτευούσης.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

Ό  βίος τών γνωστότερων καί επισημότερων εκατομμυριούχων τών 
ήμερων μας έχει ώς έπί τδ πολύ τδ κοινόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα, 
ότι κατ’ αύτδν προηγήδη πολλή. εργασία καί κατεβλήδησαν άληδώς υπερ
άνθρωποι κόποι δια νά συναδροισδώσι τόσα πλούτη, τά όποίά έπηύξησεν 
'άργότερον ή  φειδώ καί ή  οικονομία.

'Ο  έν έτει'18(ό9'άποδανών" πλούσιος άγγλαμερικανδς Γεα’ργιος P ea
body , Ιπίσήμοξ-καταστάς διά τά φιλανδρωπικά του αίσδήματα καί τήν 
-γενναιοδωρίαν1 του-πρδς τούς ενδεείς της ’Αμερικής ειχεν ειπεΐ ποτε εν 
τινι.προςλαλια του πρδς τούς πάϊδας ενός ύπ’ αύτού συντηρουμένου σχο
λείου. ,,Ό  καδεΐς άπδ σας δύναται νά γίνη όσον είμαι έγώ πλούσιος!“ 
Ή  έξήγησις τών λόγο>ν τούτων δέν δύναται νά γίνη κατά λεξιν διά τον 
άπλοΰν λόγον, ότι έφ’ όλης τής γης δέν υπάρχει τόσον χρήμα, ώςτε εκα- 
στοςνίνδροιπος νά δύναται νά ηνε πλούσιος, φυσικώς δέ πρεπει οί πλεϊ- 
στοι των δνητών νά ήνε πτωχόί, διά- νά γείνωσιν οί εύτυχέστεροι αύτών 
πλούσιοι. . ’Εάν πάντα τά έπί τού πλανήτου μας ύπάρχοντα χρήματα διε- 
νέμόντο έξ Τσου είς όλους τούς άνδρώπους, έκαστον άτομον δέν δά  ελάμ- 
βανε πλέον τών 3000 φράγκων, ώςτε διά νά' ύπάρχωσιν ¿λίγοι τινές, 
έχοντες 'εκατομμυρίων περιουσίαν, προΰποτίδεται ότι πολλαί χιλιάδες άτο- 
μων αναγκάζονται νά μή εχωσιν ούδ’ ¿βολόν.

Τούς υπάρχοντας εκατομμυριούχους ύπελόγισαν είς 700 περίπου τδν 
άριδμόν, έξ ών 200 μέν ζώσιν έν ’Αγγλία, 100 έν ’Αμερική, 100 έν Γερ
μανία , 80 έν Γαλλία, 50 έν 'Ρω σσία , 50 εν ’Ινδική καί 125 έν τάΐς λοι- 
παΤς τής ύφηλίου χώραις.

Ζώντων τών Κροίσων τούτων εΐνε πολύ δύςκολον νά μάδη τις τδ 
άληδές μέγε&ος τού πλούτου των, διότι οί περί αυτούς μεγαλοποιούσιν 
αύτδν συνήδως, αυτοί δε οί ίδιοι ώς έπί τδ πολύ δέν δύνανται νά τδν 
δρίσωσιν άκριβώς ένεκα τών διαφόρων κυμάνσεων καί ταραχών έν τοίς 
χρηματιστηρίοις καί τάϊς άγοραΐς.

Αί πλεΐσται τών περιουσιών τούτων έσχηματίσδησαν μετά τήν είς- 
αγωγήν τού άτμού έν τη'βιομηχανία καί τη συγκοινωνία, ¿λιγαι άπεκτη- 
δησαν διά χρηματιστικών επιχειρήσεων, έτι ¿λιγώτεραι διά τού έμπορίου 
καί τής καταδέσεως κεφαλαίων πρδς άγοράν γαιών.

Οί πλεΤστοι τών μεγαλειτέρων έκατομμυριούχων έγένοντο τοιούτοι 
κατά τά  τελευτάϊα 40 έτη έν ’Αγγλία καί ’Αμερική διά τών σιδηροδρόμων 
καί τών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ό  Ja y  Gould (1300 εκατομμ. 
φράγκων) διά τής στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών, ο Βανδερμπίλτ 
(άποδ. τω 1885 μέ περιουσίαν ενός διςεκατομμ. καί 200 εκατομμυρίων 
φράγκων) έγένετο πλούσιος διά τών άτμοπλοίων, ό ’Ιρλανδός M ackey 
(1200 εκατομμ. φράγκ.) διά τής εύρέσεως χρυσωρυχείων εν Καλιφορνία. 
Ο ί'Ρ ότσ ιλδ  διά χρηματιστικών επιχειρήσεων, ό ,,άργυρούς βασιλεύς“ τής 
Νεβάδας Jones (μέ 500 έκατομ. φράγκ. περιουσίαν) διά τής έκμεταλλεύ- 
σεως πλουσίων άργυρωρυχείων, ό δούξ τού Ούεστμίνστερ (400 εκατομμ. 
φράγκ.) διά της πωλήσεως γαιών καί οικοπέδων έν Λονδίνω, ό Ούΐλλιαμ 
S tew art (220 έκατομμύρ. φράγκ.) διά του έμπορίου τών έριούχων, ó Jam es 
G ordon B ennet (μέ περιουσίαν 160 εκατομμυρίων φράγκ) διά μιας έφη- 
μερίδος — ώς φαίνεται τί βιβλιεμπόρια έν Αμερική ακμάζει καί άνδεΐ, 
άφ’ ου καί ό πρό τινων μηνών άποδανών βιβλιοπώλης L ipp inco tt εγκα- 
τέλιπε περιουσίαν 40 έκατομμ. φράγκων. 'Ο  δούξ τού S u therland  καί

ό τού N orthum berland  απέκτησαν την ύπέρογκον περιουσίαν των άνω 
τών 150 εκατομμυρίων φράγκ. διά τών βελτιώσεων καί τών μεταρρυδμι- 
σεων, άς έπέφερον είς τά άπεραντα αύτών κτήματα.

Έ ν  καί μόνον ποτήριον οίνου, λέγεται ότι υπηρξεν ικανόν νά μετα
βολή άρδην τήν ιστορίαν τής Γαλλίας έπί !ν τέταρτον αίώνος. Ό  Λου
δοβίκος Φίλιππος, βασιλεύς τής Γαλλίας, εΐχεν ενα υιόν, τδν’ δούκα τής 
Αύρηλίας, όςτις έμελλε νά διαδεχδή αύτδν εις τδν δρόνον τδν γαλλικόν. 
'Ο  δούξ ουτος έπινε πάντοτε ώρισμένον άριδμόν ποτηρίων οίνου, ήρκει δέ 
μόνον Ιν καί μόνον περιπλέον τού συνήδους νά πίη, διά νά ζαλισδή καί 
νά γίνη όλως εκτός εαυτού έκ τής μέδης. Τδν ήμέραν της έκ ϋαρισίων 
αποδημίας του, όπως έπισκεφδη σύνταγμά τι Ιπαρχιακόν, επρογευμάτισε 
μετά τών φίλων του, έλησμόνησεν όμως ν’ άριδμήση τά ποτήρια καί ού
τως επιε περισσότερα τού συνήδους. "Οτε ήδέλησε νά έπιβή τής άμάξης, 
οί ίπποι διά τών άτακτων κινήσεών του έξεφοβίσδησαν καί ήρχισαν αφη- 
νιάσαντες νά καλπάζωσι πάση δυνάμει. Έ ν  πάση άλλη καταστάσει καί 
νηφάλιος διατελών ό .δούξ ευκόλως δά  κατόρδου νά έκπηδήση τής άμά
ξης, ήδη όμως έχασε τήν ισορροπίαν,‘κατέπεσεν επί τού λιδοστρώτου και 
βαρέως πληγώδεΐς' απέδανε μετ’ ολίγον. ΈκεΤνο λοιπόν τδ εν ποτήριον 
οίνου έκρήμνισε τήν μερίδα τών Αύρηλιανών καί έγένετο άφορμή νά χά- 
σωσι ττν  έκ 400 έκατομ. φράγκων περιουσίαν των καί άπαντες να εξο- 
ρισδώσι.

‘Ο Ί ’β ά ρ ο ί χ α ΐ  ό  ρ ά π τη ς τ ο ν ,  τοιούτον νδύνατό -ης νά δώση 
τίτλον είς τ ι μικρόν Ιπειςόδιον, τδ όποιον άπό τίνος χρόνου διηγούνται εν 
Ιίετρουπόλει καί τδ όποιον έχει τδ προτέρημα νά ήνε άληδές. 'Η  υπόδε
σις έχει ώς εξής: Ό  Τσάρος παρήγγειλε πρό τίνος ζεύγος νέων στρατιω
τικών περισκελίδων παρά τινι μεγάλω ράπτη της αυλής, όρμωμένω έξ 
’Ιταλίας καί ουτινος τδ κατάστημα εΐνε εν έκ τών μεγαλειτέρων τής πό- 
λεως. Ώ ς  γνωστόν ό Τσάρος εΐνε πολύ οικονόμος καί έχει τήν συνήδειαν 
νά- Ιξελέγχη μετά προςοχής όλα τά Ιδιαίτερα του έξοδα. Έ ζήτησε λοιπόν 
παρά τού ράπτου του τδν λογαριασμόν διά τάς περισκελίδας καί βλεπει 
πραγματικώς Ιν τερατώδες ποσδν σημειωμένον άπέναντι αύτών. ’Αμέσως 
προςκαλέΐ τδν υπασπιστήν του καί έρωτά αύτδν πόσα πληρώνει είς τδν 
ίδιον ράπτην δ ιά  τάς αύτάς περισκελίδας. Ή  τιμή εΐνε πολύ μικροτέρα. 
Ό  Τσάρος καταλαμβάνεται ύπδ μεγάλης οργής, άποστέλλει τήν υπασπι
στήν πρδς τδν ράπτην μέ τήν διαταγήν άμέσως ν’ αφαίρεση άπδ τού κα
ταστήματος του τδν αύτοκρατορικδν άετόν. 'Ο  μωρός ’Ιταλός ομως, οςτις 
ίσως δέν δά όφίστατο τίποτε, άν άμέσως έσπευδε νά ζητήση ουγγνώμην, 
άνήνέχδη κατά κακήν, φαίνεται, συμβουλήν καλού τίνος φίλου πρδς τδ 
ύπουργεΐον τής αυλής, διαμφισβητών τδ δικαίωμα τού Τσάρου τού ν’ άφαι- 
ρέση άπδ τού καταστήματος του τδν άετόν, έπειδή δέν έγινεν αύτοκρατο- 
ρικδς προμηθευτής ύπό τού νΰν μοναρχούντος, άλλ’ ύπδ τού προκατόχου 
του. Συνέπεια τούτου ήτο διαταγή πρδς υπερορίαν, ήτις άμέσως δά έκ- 
τελεσδη σμα ώς ό ήδη άσδενών ράπτης άναλάβη άπδ τής νόσου του.
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ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ „ΚΛΕΙΟΥΣ“.

Κατωτέρω εκτίθενται καί πάλιν οί ήδη άναγεγραμ- 
[χένοι οροί (έν φυλλαδ. 25, σελ. 11 του Β'. -τόμ,ου) διά την 
κτησιν των περικαλυμμάτων της Κλειονς, προτάσσομεν δ 
ενταύθα σύντομον περιγραφικήν σύστασιν του καλλιτεχνή
ματος των Καταστημάτων Max 
Banmbach & Comp, κατά τό 
παρατεθειμένου πιστόν του ¿ξώ
φυλλου άπεικόυισμα. Ή  Διευ- 
θυνσις του περιοδικού τουτου ου- 
δεμιάς έφείσ&η . 0-υσίας, όπως 
καταστήση έφάμιλλον τής καλ
λιτεχνικής τ ε λ ε ι ό τ η τ ο ς  τής 
Κλειονς και την -έξωτερικήν αυ
τής περιβολήν, ου μόνον μή 
υστερούσαν πλέον των όμοιων 
γερμανικών, άλλά και σπανίζου- 
σαν επί του παρόντος ένταυδ·α, 
όπου και κατά πρώτον ,προήχθη 
από τίνος ή χρωμολιθογραφική, 
άπό διετίας ρ.όλις έφαρμοζομένη 
καί είς τήν βιβλιοδετικήν. Χρυ
σοποίκιλτου καί πολύχρωμου τό 
άπεικόνισμα τούτο Ιπί οΰρανο- 
χρόου υφάσματος άναδεικνυεται 
πλήρες ζωής καί χάριτος. Ή  
πορφύρα τής ιστορικής Μοόσης, 
οί κίωνες, τά  άλληγορικά σή- 
ματα, τό παραπέτασμα, τά  άνθη, 
αί απόψεις του κλασικού καί 
συγχρόνου άμα έδάφους συμφύ- 
ρονται είς Ιπιτυχεστάτην των 
χρωμάτων αρμονίαν. Τό γνωστόν τής Κλειονς έξώφυλλον 
δεν παρεδΐθη είς τάς χεΤρας του τυχόντος τεχνίτου προς 
διάταξιν τής χρωμογραφίας, άλλ’ ό περίφημος σχεδιαστής 
αυτου έπεστάτησεν είς τήν συμπυκνωσιν καί τήν είς εν ανα
γωγήν των προςόντων επτά ¿μου σχεδίων, διαγωνισ&έντωυ 
κατά τά  ένταυθα έντιμα καί προοδευτικά έθιμα. — Καί 
ιός τοιουτον τό περικάλυμμα τούτο καθιστά τό ήμέτερον 
φύλλου προςφυέστατον στόλισμα παντός φιλοκάλου ελληνι-

κου οικου, όπου πρότερον καί νυν ίσως ξέναι φαντασιοπλη- 
ξίαι δεν έμόρφουν, άλλ’ έσκότιζον τό καλλιτεχνικόν αίσθημα. 
'Ο  πρώτος τής Κλειονς τόμος, δεδεμένος διά του πολύ
χρωμου τουτου περικαλύμματος καί ολόχρυσος παρέχει νυν

ως έν καλειδοσκοπίω καί πάντα 
τόν έσωτερικόν αυτοΰ πλούτον 
είς εικόνας λαμπρός καί δλην 
οικογενειακήν, άποστέλλεται δ ’ 
έλευθερος ταχυδρομικών, μόνου 
του άσημάντου τελωνίου λογι- 
ζομένου είς βάρος του προς ον 
άποστέλλεται, άντί τής προκα
ταβολής τριάκοντα (30) φράγκων 
χρυσών, μόνον δε τό περικά
λυμμα διά τούς έχοντας ήδη 
τά  περυσινά φυλλάδιαάντίφράγκ. 
χρυσών 1% (6).

Οί αίτουντες καί προαιτή- 
σαντες ήδη τόν περυσινόν τό
μον, χωρίς νά συναποστείλωσι 
καί τό άναγραφόμενονάντίτιμον, 
δέν θά  δυςαρεστη&ωσι βεβαίως 
διότι δεν άνταπεκρί&ημεν προς 
τήν έπιθυμίαν των. Αί τρέχου- 
σαι πρός Ικδοσιν τής Κλειονς 
μεγάλαι δαπάναι δέν παρέχου- 
σιν ήμίν τήν άναγκαίαν άνεσιν 
καί τόσω καλήν θέλησιν, ώςτε 
ν αποστέλλωμεν είς τά  τέσ- 
σαρα σημεία του όρίζοντος άντί 
βαρύτατων ταχυδρομικών τελών 

τόμους, ων το άντίτιμον μ.ή προϋπάρχον δεν διευκολύνει 
τήν επίπονον όσον καί πολυέξοδου διεκπεραίωσιν. Πρός απο
φυγήν παντός ατυχήματος προΰτίμησεν ή Διεύ&υνσις ν ' άπο- 
στέλλη τά  δεδεμένα σώματα ησφαλιομένα, υφισταμένη καί 
τό πρός&ετου τούτο των άσφαλίστρων βάρος. Καθίσταται δέ 
γνωστόν τής φίλοις τής Κλειονς, ότι κατά τόν νόμον γίνον
ται αί μεγάλαι αυται άποστολαί διά τής βραδείας ταχυδρο
μικής όδοϋ.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — χ. Ν. Ε . Β . είς Τούλτσαν. Ελάβο- 
μεν, εύχαριστοδμεν καί Σας ένεγράψαμεν. — κ. I, Δ. Το. είς 'Αλεξάνδρειαν. 
Τά αίτηδέχτα λαμβάνετε εντός ¿λίγου Λιά τάς φροντίδας Σας έκφράζο- 
μεν'ΓμΤν τάς ευχαριστίας μας. — κ. Ί .  Τ ζ . είς Καβάλλαν. Πολύ καλά, 
άλλ’ ήμείς έξακολουδοϊϊμεν νά άναμένωμεν. — κ. κ. Άδ. Δ. είς Κων[ποληο 
’Αμέσως έστάλησαν 'ϊμ ΐν  τά  αϊτηδέντα. Εύχαριοτουμεν πολύ. — κ. κ. Σ. 
καί Κ . είς Εάνίίην. Ε ίμεδα  σύμφωνοι καί σπεύδομεν νά εκφράσωμεν τάς 
δερμάς ήμβν ευχαριστίας διά τάς προςπαδείας σας. —  κ. Θ. Β . είς Κων
σταντινούπολή. Άναμένομεν καί τήν δευτέραν Ί μ ω ν  επιστολήν, μεδ’ .ήν 
δά παράσχωμενΎμΐν δετικός καί ώρισμένας πληροφορίας. — κ. Ν .Π .  είς

Τούλτσαν. ’Εντός βραχέος 'ό ί έκτελεσδή ή 'ΐμ ετέρα  παραγγελία. Τό 
άντίτιμον έλήφδη καί Σας ευχαριστούμε1/. — κ. Γ . Κ . είς Πάτρας. Τήν 
επιστολήν Σας έλάβομεν εύχαριστοΰντες διά τάς παρεχομένας ήμΐν οδηγίας. 
— κ. Γ. Β . είς Νάξον. Τό όξυγόνον άνεκάλυψεν ό φαρμακοποιός καί χη
μικός Κάρολος Σέελε, γεννηθείς τω 1742 εν Στραλσούνδη. Άπέ&ανεν ακρι
βώς πρό 200 ετάίν. ’Εκτός τον οξυγόνου ή επιστήμη όφείλει είς αυτόν 
τήν άνακάλυψιν καί πολλών άλλων όξέων, ώς καί τής γλυκερίνης, ήτις επί 
πολύ ώνομάζετο καί γλ ν χ ό  το ν  Σ ί ε λ ε  εν Γερμανία. Προςέτι 6 αυτός 
είίρε τό μαγγανικον, τό χλωρικόν, τό μολυβδαινικόν, τό άρσενικόν καί τό 
εν το~ς όστέοις εύρισκόμενον φωςφορικόν όξύ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Λουδοβίκος Παστέρ ίμετά είκόνος). — ’Αρχαία Γαστρονομία. — Σπατάλη καί χρέη τδ ν  νέων. — Ή  δυςτυχισμένη 
(συνεχεία), κατά; τόν Ίβά ν  Τουργένιεφ. —· ’Αρχή καί άνάπτυξις της όεροναυτικής (μετά τεσσάρων είκο'νων έν σελ. 140 καί 141). — Πινακοθήκη, ήτοι 
ερμηνεία των εικόνων. — Ε πισ τήμ η  καί δέατρον. — Ποικίλα. . (Πόσους βαδυπλούτους τρέφει ή ΰφήλιος. — Τίνα τροπήν έπέφερεν είς τήν ιστορίαν 
της Γαλλίας εν καί μόνον ποτήριον οίνου. — Π β ς ερίζει ί  Τσάρος πρός τόν ράπτην του). — Περικαλύμματα καί δεδεμένοι τόμοι της „Κλειοΰς“ . — 
Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ό  περί ύπάρξεως αγών. ’Ελαιογραφία του κ. F reeskay  (Ιν σελ. 133'. — Ό  κουρεύς του χωρίου. Είκών του Ιλληνος 
καλλιτέχνου Ν. Γύζη (έν σελ. 137).
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