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Τ Α  Ο Υ Ρ Α Ν Ι Α  Σ β Μ Α Τ Α  ΚΑΙ  Η ΓΗ.

'Οσάκις όμιλώμεν την σήμερον περί ούρανου καί των 
εν αύτιρ πραγμάτων, οπό την λέξιν „ουρανόν“ έννοουμεν 
κατά τάς περιστάσεις δυο ολως διαφόρους σημασίας. Ό  
ουρανός των πιστών, όπου διατρίβουσιν οί μάκαρες καί όπου 
κατοικεί ό Θεός, εΐνε δλως διάφορος του ούρανου τών αστρο
νόμων. Και υπάρχει μεν ακόμη άπειρον πλήθος ανθρώπων, 
οιτινες, οσάκις προςευχόμενοι στρέφωσι τά  βλέμματά των 
προς τά  άνω, έν γνώσει ή έν άγνοια φαντάζονται την υπέρ 
τάς νεφέλας κρυ- 
σταλλίνην αψίδα 
ώς την χώραν, έφ’ 
ής αναπαύονται αί 
ψυχαί των άγα
μων καί άπολαύ- 
ουσι τήν ευδαι
μονίαν του παρα
δείσου, καί εις ήν 
οί άγγελλοι του 
δανάτου δά  μετα- 
φέρωσί ποτε καί 
την άδάνατον ψυ
χήν του είςετι έπι 
τής γης Ιρποντος 
δνητου, άλλα διά 
τής έπιστημονικής 
έρεύνης από αιώ
νων ήδη άπεδείχ- 
δ η , δτι το κρυ
στάλλινου τούτο 
οικοδόμημα δεν 
εΐνε άλλο, παρά 
μ ία  ά π λ ή  των 
όφδαλμών απάτη.

Κ Α Ε Ι ίί .  ΤΟ Μ Ο Σ V .

Έπεσεν ό είς την δημιουργίαν του Παντοδυνάμου δέτων 
όρια ούτος φραγμός καί άχανής παρίσταται προ των έξ- 
εστηκότων όμμάτων μας 6 ύπό απείρων τό πλήδος καί τό 
μέγεδος σωμάτων πληρούμενος χώρος. 'Ο  ουρανός τών. 
αστρονόμων οΰδεμίαν δέσιν έχει νά δώση είς τον ούράνόν 
τών πιστών, διότι κα\ πέραν ακόμη τών ορίων του νοός'κάί 
τής φαντασίας μας τά  δημιουργήματα πληροΰσιν έν τοπω 
και χρόνω τό σόμπαν, οςτις δ ’ έπιδυμεΐ νά ευρη έν άδάνα-

τον πνεύμα,' ώς 
Üt δημι ουργόν  του 

άπεράντου τούτου 
κόσμου, πρέπει νά 
τό άναζητήση εϊτε 
έντός αυτής της 
δημιουργίας του, 
είτε έξω τώνόρίων 
τού χώρου καί του 
χρόνου.

Άλλοτε άλλως 
εΐχον τά  πράγ
ματα. Είς τούς πα- 
λαιοτάτους χρό
νους, μέχρις ών 
κατώρδωσε νά κα- 
τέλδηπάσαήίστο-. 
ρικη καί γλωσσο- 
λογική έρευνα,  
Θεός του άνδρώ- 
που ήτον ό άκτι- 
νοβολών αίδηρ,  
τό λαμπρόν του 
ούρανου στερέωμα. 

Προ της άστρα- 
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πής καί της βροντής τού κεραυνού, προ του θερμότητα 
και φως, την πηγήν πάσης έπιγείου ευδαιμονίας, ' έκπέμ- 
ποντος στερεώματος έκλινεν έν φόβφ την κεφαλήν 6 άν
θρωπος, έπί μήκιστον δέ χρόνον και ό ήλιος και ή σε
λήνη καί πολλαί άλλαι της φύσεως δυνάμεις ήσαν Θεοί, 
παρ’ ών τό άνθρώπινον γένος έξητεΐτο βοήθειαν έν ταις 
άνάγκαις αυτού καί των οποίων τήν οργήν προςεπάθει 
να καταπραύνη διά θυσιών. "Ενεκα τούτου εύθύς έξ αρχής 
¿κίνησαν τήν προςοχήν των θνητών αί ποικίλαι κινήσεις των 
αστέρων, ή παρατήρησις αυτών ¿θεωρείτο ώς θρησκευτικόν κα
θήκον, έκ δε της ευλαβούς πίστεως, ότι τά  νομιζόμενα ταύτα 
θεία δντα όρίζουσι τάς τΰχας των ανθρώπων, άνεβλάστησεν 
ό πόθος του νά μελετηθή ή τοιάδε ή τοιάδε έπιρροή των 
¿πί τών έπί τής γης καί νά προλέγωνται αί τΰχαι. Έ ν  ταις 
χω'ραις τής δυτικής Άσίας, όπου τήν σήμερον υπό τήν άμμον 
της έρημου ευρίσκονται κεχωσμένα τά  έρείπια αρχαιότατων 
Ιδρών του ανθρωπίνου πολιτισμού, παρά τάς όχθας του Τί- 
γρητος καί του Εΰφράτου φαίνεται, δτι ύπήρξεν ή πρώτη 
εστία τής τέχνης των άστρομάντεων, ήτις έπί χιλιετηρίδας 
ολοκλήρους μέχρι τών νεωτέρων χρόνων σπουδαίως έπέδρα- 
σεν επί τήν άνάπτυξιν όλων τών πεπολιτισμένων έθνών. 
Διότι ή είς τους αστέρας αυτή πίστις παρέμεινε καί διετη- 
ρήθη άπαραμείωτος όχι μόνον καί)·’ ους χρόνους συνεδυάζετο 
πολλαχώς πρός θρησκευτικάς πεποιθήσεις καί προλήψεις, 
•αλλά καί κατ’ αυτόν Ιτι τον μεσαιώνα, δτε μάλιστα υπό 
τό  πρόσχημα καί μ! αξιώσεις Ιπιστήμης απέκτησε δύναμιν, 
έφ' ήν έστηρίζετα δλη ή Ιατρική, ύφ’ ής ώρίζοντο αί απο
φάσεις τών ηγεμόνων καί στρατηγών καί δ ι’ ής μετεβάλ- 
λοντο αί τύχαι όλοκλήρων λαών.

Οί προ. της έφευρέσεως του τηλεσκοπίου μόνοι γνωστοί,
’ πέντε μεγάλοι, πλαντται, ών τάς κινήσεις κατά τόν νόμον 

του. Νεύτωνος έκ τών προτέρων ύπολογίζομεν σήμερον, άπε- 
τέλουν τότε, συν τω ήλίω καί τή  σελήνη, τήν δμάδα τών 
αστέρων, έκ τών διαφόρων κινήσεων τών οποίων καί τών 
στάσεων αυτών πρός τους απλανείς ένόμιζον οί τότε σοφοί, 
•δτι ήδύνατο νά προφητεόσωσι τά  μέλλοντα νά συμβώσι. 
Διά νά προείπωσι π. χ. τάς τύχας ενός ώρισμένου άνθ·ρώπου 
επρεπε. νά ευρωσι τό σημεΐον έκεΤνο έν τω ούρανω, είς δ 
άνέτειλεν 6 ήλιος τήν στιγμήν τής γεννήσεώς του, καί 
τούτο τό σημεΐον ώνόμαζον ώροσκόπιον.

’Από τού σημείου τούτου κατόπιν κατά τινα ώρισμένην 
μέθοδον διηρεΐτο δλος ό άστερόεις ουρανός είς δώδεκα ίσα 
μέρη, !ν τινι δ! πρός ταυτα άνταποκρινομένη ιχνογραφία 
έσημείουν τάς έκάστοτε θέσεις τών οικείων πλανητών. Κατά 
τινας ωρισμένους κανόνας έξήγουν μετέπειτα ττν σχηματι- 
ζομένην εικόνα , καί προέλεγον δ,τι έμελλε νά συμβή. Ουτω 
π. χ. δ Έ ρμης έν τώ  δευτέρω μέρει έσήμαινεν ευτυχίαν έν 
τω έμπορίω, ο ήλιος έν τω πρώτω, σοφίαν καί πολυμά&ειαν, 
ό δε Κρόνος, απεναντίας, άνθρωπον αμελή καί οκνηρόν καί 
ουτω καθεξής έκαστον μέρος είχε καί τήν ιδιαιτέραν του 
σημασίαν. Καθ’ δμοιον έπίσης τρόπον έπροφήτευον καί τάς 
τυχας μιας όλοκλήρου πόλεως ή χώρας, τήν Ικβασιν πολέ
μου ή άλλων έπιχειρήσεων, πρός τούτοις δε  καί αυτό ακόμη 
τό τέλος τοίί κόσμου πολλάκις προεΐπον, <5 δ ! κόσμος μετά 
φόβου καί τρόμου έπίστευσεν είς τούς προφήτας. Καί δχι 
μόνον <5 πολύς καί αμαθής δχλος έδιδε πίστιν είς τάς προ
φητείας ταύτας, άλλα καί πολλοί τών ανεπτυγμένων ηγε
μόνων, καί αυτός ό μέγας τής Άναμορφώσεως έργάτης Με- 
λάγχ&ων, καί πολλοί άλλοι τών σοφών ήσαν ένθερμοι οπα
δοί καί ζηλωταί τής αστρολογίας. Προ εκατόν έτών, έν

έτει 1781, ό ΙΙάπας ειχεν άπαγορεύσει ν’ άναγινώσκωνται 
αί προφητεΐαι του άλλοτε περιωνύμου Νοστραδάμου, δπερ 
σημαίνει δτι μέχρι τής έποχής έκείνης εύλαβώς άνεγινώ- · 
σκέτο τό υπό του Νοστραδάμου ίδιοχείρως γεγραμμένον μυ
στηριώδες βιβλίον.

Τάς προλήψεις, αίτινες από της άστρολογικής έποχής 
παρέμειναν μέχρι τής σήμερον καί τάς αλλας δεισιδαιμο
νίας, τάς οποίας έγέννησεν ή είς τούς κομήτας πίστις, παρ- 
ερχόμε&α ένταϋθ·α έν σιωπή καί μεταβαίνομεν αμέσως είς 
τό άλλο σπουδαϊον ζήτημα περί τής έπιρροής τών ουρανίων 
σωμάτων έπί τής γης, ώς δυνάμε&α νά έννοήσωμεν τήν 
έπιρροήν ταύτην έπί τή  βάσει τών έπιστημονικών ανακα
λύψεων καί γνώσεων τών ήμετέρων χρόνων. Όφείλομεν νά 
όμολογήσωμεν εύθύς έξ αρχής, δτι ή έπιστήμη περί τής 
επιρροής ταύτης δεν γινώσκει πλείω τών όσα γινώσκει πας 
μεμορφωμένος άνθρωπος. "Οτι αχό του ήλίου δεχόμεθά τάς 
άρχικάς πηγάς πάσης ζωής, τό φως καί τήν θερμότητα, 
δτι τό γλυκύ καί ήπιον φώς τής σελήνης φωτίζει τάς νύκτας 
ημών, τό βλέπει καί τό γνωρίζει πας άνθρωπος άνευ συν
δρομής από μέρους τής έπιστήμης. Έπίσης καί δτι ή ελκτική 
δύναμις τών βαρέων όγκων τών ουρανίων σωμάτων αναγκά
ζει ταυτα νά κινώνται είς ώρισμένην φοράν, δτι ό ήλιος μά
λιστα διά τής ελξεως αναγκάζει ττν γην νά στρέφηται περί 
αύτόν καί νά έπιφέρη τήν αλλαγήν τών τεσσάρων ωρών του 
έτους, έν ώ ή άσθενεστέρα Ιλξις τής σελήνης προκαλεΐ με
ταξύ άλλων τήν άμπώτιδα καί τήν παλίρροιαν, δλα ταυτα 
διδάσκονται καί άποδεικνύονται τήν σήμερον έν πασι τοΐς 
σχολείοις τού κόσμου. Ά λλ’ r  σημερινή έπιστήμη υπό χολ- 
λάς επόψεις συνεπλήρωσε καί έχεξέτεινε τάς πάγκοινους ταύ- 
τας γνώσεις. Έ ν τή  παιδική του ηλικία τό ανθρώπινον γέ
νος έλάτρευε καί έσέβετο τόν ήλιον ώς θεότητα, έν τή αν
δρική του ηλικία ό άνθρωπος πρέπει νά τόν θεωρή ώς τήν 
ευεργετικήν πηγήν της θερμότητος καί του φωτός, ώς τήν 
μητέρα δλων τών έπί τής γης έπενεργουσών φυσικών δυνά
μεων καί δλης τής έπ’ αυτής ζωής. Αφ’ δτου ό έξ Αίλ- 
βρόννης ιατρός Μάϊερ έθεμελίωσε τό δόγμα περί τής ένό- 
τητος τών φυσικών δυνάμεων, έμάθομεν δτι καί τό φώς, 
καί τ  θερμότης, καί ό ηλεκτρισμός, καί ό μαγνητισμός, καί 
ή κινητική δύναμις, καί ό ήχος, καί ή χημική συγγένεια δεν 
εΐνε άλλο, παρά διάφοροι μορφαί μιας καί τής αυτής αιτίας, 
καί δτι ή φαινομενική έξάντλησις καί καταστροφή αυτών 
δεν εΐνε άλλο, παρά μεταβολή τής μιας μορφής είς τήν 
άλλην. "Οτι ή πρώτη καί τελευταία πηγή δλων τών έπί 
τής γηΐνης φύσ&ως έπιδρωσών τούτων δυνάμεων, έκτος δλι- 
γίστων έξαιρέσεων, παρέχεται ήμΐν υπό τού ήλίου, 9·ά προς- 
πα&ήσωμεν νά τό έξηγήσωμεν δι’ ολίγων παραδειγμάτων.

Από τής εύρείας έπιφανείας τών ωκεανών ή θερμότης 
τών ηλιακών άκτίνων αίρει τό έξατμιζόμενον υδωρ πρός τά  
υψη, οδτω δέ ή θερμότης μεταμορφουται είς κινητικήν δύ- 
ναμιν, οια έκδηλουται καί κατά τήν πτώσιν τών ψεκάδων 
τής βροχής, καί κατά τόν ρούν τών χειμάρρων καί τών πο
ταμών. Ούτως ό ήλιος αναζωογονεί διά τής έπιφερομένης 
υγρασίας τούς ήμετέρους άγρούς καί παράγει τήν πρός τά  
κάτω διευθυνομένην πίεσιν τού διά τούν ποταμών πρός τήν 
θάλασσαν έπανερχομένου στοιχείου. 'Η  δύναμις, ή ωθούσα 
τούς τροχούς τών μύλων μας, εΐνε μετημφιεσμένη ηλιακή 
θερμότης, οί δε μηχανικοί τών ήμερων μας διανοούνται έπί 
τή βάσει του φαινομένου τούτου νά χρησιμοποιήσωσι τήν 
μέχρι τουδε μάτην δαπανωμένην πιεστικήν δύναμιν τών κα
ταρρακτών καί τών ποταμών πρός κίνησιν ηλεκτρικών μη-
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χανών, εΐτα τήν είς ηλεκτρικόν ρεύμα μεταμορφω&εΐσαν 
ταύτην δύναμιν νά φέρωσιν είς τά  άπομεμακρυσμένα τών 

. άν&ρώπων οικήματα, ένταύθα δε άναλόγως πρός τάς άνάγ- 
κας πάλιν νά καταστήσωσιν αυτήν χρήσιμον τοΐς άν&ρώποις 
ώς ηλεκτρικόν φώς, ώς κινητήρων τών μηχανών δύναμιν 
καί ώς άκάματον τέλος θεράποντα τών απαιτήσεων τού 
ανθρώπου.

Ή  αυτή ήλικιακή θερμότης, ή τό έξατμιζόμενον δδωρ 
αϊρουσα, διαστέλλει, υπό τού γηΐνου έδα’φους έπαναδιδομένη, 
τά  στρώματα τού ατμοσφαιρικού άέρος. Έπίσης δ ’, είς κι
νητήρων δύναμιν μεταβαλλομένη, παράγει τά  γεύματα του 
άέρος, τούς ανέμους καί τάς καταιγίδας, ύφ’ ών ρυθμίζεται 
τό κλίμα, καί γίνεται αίτια τών μεταβολών τού καιρού. Ή  
ωστική τού άνέμ.ου δύναμις, είς ήν ύποχωρούσιν αί πτέρυγες 
τού ανεμομύλου καί ύφ’ ής κολπούνται τά  ίστία τού δια- 
σχίζοντος τά  κύματα πλοίου, εΐνε ηλιακή θερμότης μετα- 
βληθεΐσα είς κίνησιν.

Καταφεύγοντες εν μέσω τού θερινού καύσωνος από τής 
φλογέράς τών αγρών έπιφανείας είς τό βα&ύσκων δάσος, 
άπολαμβάνομεν ενταύθα εύάρεστον καί ευοσμον δρόσον. Τά 
απειροπληθή τών δένδρων φύλλα συνέλαβον άνωθεν τών κε
φαλών μας τάς θερμάς ακτίνας, ό οργανισμός των δε τάς 
μ.ετεποίησεν είς χημικήν δύναμιν. Καί ένταύθα, δπως έν 
τοΐς άγροΐς καί τοΐς κήποις, ή δυ'ναμις αύτη πλάττει τήν 
αόρατον τών ουσιών κυκλοφορίαν, πλάττει καί μορφόνει το 
σώμα τών φυτών. Έ χε ι δ ’ έπίσης τήν ίκανότητα καί τά  
άνθη νά φέρη είς τό φώς της ημέρας, καί τούς στάχεις νά 
καθιστά ώριμους. Ή  προαιώνια έργασία τού ήλίου έπί τής 
γηΐνης έπιφανείας εΐνε έν μέρει έναποθηκευμένη είς τά 
βάθη τής γης ώς ήσυχάζουσα δύναμις, ήν ό άνθρωπος έξά- 
γει από καιρού είς καιρόν έκ τών ανθρακωρυχείων, διά να 
τήν θέση είς ενέργειαν. Τό πυρ, τή  βοηθεία τού οποίου πα- 
ρασκευάζομεν τά  φαγητά μας καί δ ι’ οδ τόν χειμώνα θερ- 
μαίνομεν τούς οίκους μ.ας, ή δύναμις, ή κινούσα τάς άτμο- 
μηχανάς καί βραχύνουσα τάς αποστάσεις, δεν εΐνε άλλο, 
παρά μεταμεμορφωμένη ηλιακή θερμότης.

Διά τής βίας είςάγομεν τήν αιχμάλωτον τού φωτός 
ακτίνα είς τον σκοτεινόν θάλαμον τού φωτογράφου, μετα- 
ποιούντες αύτήν ουτω είς χημικήν δύναμιν, ίνα χαράξη τάς 
εικόνας μας καί έξυπηρετήση τήν επιστήμην ομοίως δέ τήν 
μ$ταχειριζόμεθ·α καί χάριν άλλων σκοπών καί τέλος ημείς 
αυτοί, τά  ίδια ημών σώματα καί αΰταί άκόμη αί πνευμα- 
τικαί ημών δυνάμεις προάγονται, ζωογονούνται καί άκμά- 
ζουσιν ύπό τό θάλπος τού λαμπρού τής ημέρας βλεφάρου.

Ή  αυτή έπίσης δύναμις, ή τα  πάντα γεννώσα, εΐνε συγ
χρόνως αίτια τής φθοράς, τής καταστροφής καί τού θανάτου. 
Τό αύτό ηλιακόν φώς, είς ο χρεωστούμεν τήν πυκνήν πόαν 
τών λειμώνων καί τά  μεγαλοπρεπή τών άνθέων χρώματα, 
λευκαίνει τά  χρώματα τών μεμαραμένων οργανικών υλών. 
'Η  φλογερά θερμότης τού ήλίου άφαιρεΐ ολοκλήρους χώρας 
τήν ζωηφόρον υγρασίαν καί τάς μετατρέπει είς αγόνους έρη
μους· μετ’ ¿κατασχέτου δυνάμεως καταστρέφει ή λαΐλαψ 
τά  έργ« των ανθρώπων καί τά  κύματα τών ύδάτων κατα- 
πλημμυρούσι τούς καλλιεργημένους άγρούς. ,,Διότι τά  στοι
χεία άποστρέφονται τά  έργα της άνθρωπίνης χειρός.“ Ή  
αυτή ευεργετική καί καταστρεπτική δύναμις σύν τή έλξει 
τού ήλίου καί τής σελήνης, βαθμηδόν έλαττουμένη, θά  κα- 
ταστρέψη ποτέ καί θά  έκμηδενίση πάσαν έπί τού πλανήτου 
μας ζωήν.

Ή  καταστροφή αυτη δέν μάς τρομάζει, ούδ’ έπιχειρού-

μεν νά τήν έξετάσωμεν ένταύθα, διότι τόσον απέχει ήμών, 
ώςτε ούδ’ αυτή ή φαντασία μας δόναται νά μέτρηση τά  
έτη, άτινα πρέπει νά παρέλθωσι μέχρι της στιγμής έκείνης. 
'Ω ς τέκνα όμως τού παρόντος έπιθυμούμεν νά μάθωμεν έκ
τος τών ανωτέρω τίνας άλλας έπιδράσεις εδρεν ή έπιστήμη 
έξασκουμένας ύπο τούν αστέρων έφ’ ημών αυτών.

Οί πλεΐστοι συνει&ίζουν κυρίως τήν είς τό έρώτημα 
τούτο άπάντησιν νά ζητώσιν έν τη μετεωρολογία. 'Ο  και
ρός εΐνε τόσον σπουδαίος παράγων τού βίου μας, ώςτε καθ’ 
ημέραν ό άνθρωπος λαμβάνει αφορμήν νά σκέπτεται περί 
αύτού καί να έπιθυμή νά γνωρίση τούς όρους, άφ’ ών έξ- 
αρτώνται τά  ευμετάβλητα του φαινόμενα. "Οτι καί ένταύθα 
τό μέγα κεντρικόν σώμα τού πλανητικού μας συστήματος 
ορίζει τας κανονικώς συμβαινούσας γενικάς μεταβολάς του 
καιρού, τάς ώρας τού έτους, δέν έχομεν άνάγκην νά τό άπο- 
δείξωμεν, άλλ’ αί έπιδράσεις αύταί τού ήλίου, ώς ή θερμό
της τού θέρους καί τό ψύχος τού χειμώνος, δέν εΐνε έκεΐνο 
τό πράγμα* τό όποιον έννοούμεν μεταχειριζόμενοι τήν λέξιν 
καιρόν. ’Επίσης δέ καί ότι ή ηλιακή θερμότης εΐνε αίτία 
τής φοράς τών ανέμων, της έξατμίσεως τού υδατος καί τής 
πιπτούσης βροχής, δέν μάς αρκεί, "να τήν θεωρήσωμεν ώς 
αιτίαν τών άνωμάλων καί τόσον ίδιοτρόπων μεταβολών τών 
φαινομένων τούτων, ά έν συνόλω συνειθίζομεν ν’ άποκαλώ- 
μεν καιρόν. Καί ό παλαιός καί ό νέος κόσμος τών μετα
βολών αυτού υπευθύνους έθεώρουν τα  ουράνια σώματα καί 
ίδία τόν πιστόν τής γής δορυφόρον, την σελήνην. Καί τήν 
σήμερον άκόμη πολλάκις ακούει τις νά λέγωσιν, ότι ό και
ρός μεταβάλλεται συγχρόνως μέ τήν νέαν σελήνην, άλλα 
ούδείς τών ισχυρισμών περί έπιρροής τής σελήνης Ιπί τού 
καιρού δόναται νά έρείδηται έπί θετικών βάσεων, άφ’ οδ 
άκριβεΐς άριθμητικαί παραβολαί καί καταμετρήσεις απέδει
ξαν τό έσφαλμένον αύτών, αν καί ή νεωτέρα έπιστήμη δέν 
δυναται καθ’ όλοκληρίαν ν’ άρνηθή τό δυνατόν τοιαύτης 
τίνος έπιδρασεως. Τοιαύτην τινα φαίνεται δτι εΐνε ίκανή 
νά έξασκήση ή σεληνη ένεκα τής πρός τήν γην έγγότητός 
της. Γνωρίζομεν ότι καί παρ’ ολην της τήν σμικρότητα, 
έν τούτοις ώς ή πλησιεστέρα ήμών γείτων έλκει σπουδαίως 
τόν ήμέτερον πλανήτην, γνωρίζομεν έπίσης τό πρός ημάς 
έκπεμπόμενον φώς της καί δέν άγνοούμεν, ότι τό φώς δύ- 
ναται διαφοροτρόπως νά επίδραση έπί τήν αδξησιν καί άνά- 
πτυξιν τών φυτών. ’Απ’ έναντίας ή θερμότης της, ή μέχρις 
ημών έξικνουμένη, εΐνε τόσον μικρά, ώςτε μόλις κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους καί διά τών τελείων τής σημερινής τέχνης 
μέσων κατωρθώ&η νά έξακριβω&ή άφανές τι μόνον αύτής 
ίχνος, άλλ’ έν τούτοις δέν εΐνε ίσως άδύνατον, ότι μείζων 
τις θερμότης έξωτερικεύεται είς τ ’ ανώτερα τής ατμόσφαι
ρας στρώματα, ακριβώς δ ’ έπειδή αί θερμαί της άκτΐνες 
ένταύθα τρόπον τινά δαπανώνται, διά τούτο καί δέν φθάνει 
μέχρις ήμών άξιονόμαστόν τ ι αύτών κλάσμα.

Τό δυνατόν όμως απέχει πολύ τού πραγματικού, καί 
τό πραγματικώς ύπαρχον άποδεικνυει μόνον ή παρατήρησις 
καί ή πείρα, ήτις ναί μέν μάς λέγει, ότι επενεργεί πως ή 
σελήνη έπί τής γής, άλλ’ αί μικραί αύταί έπενέργειαι δέν 
ύποπίπτουσιν είς τάς αισθήσεις μας καί καλύπτονται τέλεον 
ύπό τών έπιδράσεων τού ήλίου. Μία απλή σκέψις περί της 
έπιδρασεως τής νέας σελήνης άρκεΐ έκ τών προτέρων νά μάς 
καταστήση πλέον ή δυςπίστους πρός τό φαινόμενου τούτο. 
Αί διάφοροι φάσεις, ώς ή πανσέληνος, τό πρώτον τέταρτον 
κτλ. συμβαίνουσι κατά τόν αύτόν χρόνον δι’ όλους τούς κα
τοίκους, της γής·' έάν πραγματικώς αί φάσεις αυται έπέδρων

23*
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•έπί ιού καιρού', οδτος ωφειλεν εις τούς διαφόρους τόπους και 
χώρας νά όποστή την αυτήν- καί άχαράλλακτον μεταβολήν, 
"Οτι πράγματι τοιουτό τι καί συμβαίνει, ούδείς άνθρωπος, 
χιστεύομεν, δά  Εσχυρισδή.

Δέν πρέπει νά δαυμάζωμεν, άν ό λαός μέχρι τής σήμε
ρον ακόμη αποδίδει είς την άγαδήν σελήνην ιδιότητας καΊ 
ένεργείας, αιτινες ουτε προς το μέγεθος ουτε προς την φύ- 
σιν της συμφωνούσιν, άφ’ οδ μόλις έπ’ έσχατων διά της 
έρεόνης έπείσδημεν, ότι τό τόσον έξυμνούμενον τούτο ουρά
νιον σώμα, ή φίλη των ποιητών και των έραστών σελήνη, 
υπάρχει είς τό στερέωμα χωρίς το παράπαν νά λαμβάνη 
μέρος είς την ευτυχίαν ή κακοδαιμονίαν τωΥ κατοίκων της 
υφηλίου. Ουδέν άλλο οδσα, παρά γυμνή μόνον καί έρημος 
καί διακεκαυμένη σφαίρα, ανίκανος έπί της ίδίας αυτής του
λάχιστον. έπιφανείας νά διαδρέψη έμψυχα όντα, κατακυλιν- 
δεΤται έν αίωνία αδρανεί« περί την γην, καδώς δέ αί ακτί
νες του άσδενούς φωτός της ώχριάζουσι πρό τής λάμψεως 
του ήλιου, ουτω καί άπασαι αυτής αί έπίλοιποι δυνάμεις 
εινε ελάχισται καί μηδαμιναί έν συγκρίσει πρός τάς ένερ
γείας του κολοσσιαίου κέντρου του ήμετέρου πλανητικού 
συστήματος. .

Ά λλα καί αυτή υ μεγαλοπρεπής λάμψις του ήλίου δέν 
εΐνε τέλεον διαυγής καί κα&αρά, καί αυτός ό ήλιος έχει τάς 
κηλίδας του; διά νά ίδωμεν δε αΰτάς χρέιαζόμε&α έν άπλούν 
αστρονομικόν τηλεσκόπιον καί ένίοτε μάλιστα οίτε κάν τού
του έχομεν ανάγκην, διότι προςλαμβάνουσι τοσαύτας δια
στάσεις·, ώςτε νά φαίνωνται καί είς αυτόν τον άοπλον 
οφθαλμόν. Αύταί καί μόναι αί ήλιακαί κηλίδες έπενεργού- 
σιν έπί τήν.γήν πλει.ότερον, παρ’ οσον άπας ό όγκος τής σε
λήνης. Είς τον δι’ άμαυρας ύάλου Ιξωπλισμένον όφδαλμόν 

• φαίνονται έν τώ  τηλεσκοπίω ώς σκοτειναί καί έν άντι&έσει 
πρός τ ίν  λοιπήν' φωτεινήν έπιφάνειαν τού ήλίου σχεδόν ώς 
μέλαιναι δέσεις σχήματος όλως διόλου άκανονίστου. Τάς 
βλέπομεν παραγομένας, βαδμηδόν μεταβαλλομένας καί πά
λιν έςαφάνιζομένας, ένίοτε πολλαπλασιαζομένας, άλλοτε δέ 
έλαττουμένας καί τέλος όλως έκλειπούσας. Διαρκείς λοιπόν 
καί συστηματικοί παρατηρήσεις απέδειξαν, ότι ή άστάδεια 
αδτη τού πλήδους των ηλιακών κηλίδων επαναλαμβάνεται 
κανονικώς κατά ώρισμένα χρονικά διαστήματα, ήτοι άνά 
παν ενδέκατον έτος αυξάνεται καί μειούται έναλλάξ ο 
άριδμός.· των; κηλίδων. Περί της αίτίας τού φαινομένου τού
του ή έπιστήμη δεν ήδυνήδη ακόμη νά μας διαφώτιση 
έπαρκώς, εδρεν .όμως, ότι τούτο συνδέεται πρός τινα έπίγεια 
φαινόμενα, συμβαίνοντα κατά τήν αυτήν τού χρόνου περίο
δον. Έ ν  των. φαινομένων τούτων εΤνε τό βόρειον σέλας, 
συχνότερό.ν άναφαινόμενον καδ’ όν χρόνον πολλαπλασιάζον- 
ται καί αί κηλίδες, καί τό ένάντίον. "Ετερον φαινόμενον 
εΐνε αί κυμάνσεις. τής μαγνητικής βελόνης, έπειδή δέ αυται, 
ώς καί τό βόρειον σέλας, αίτίαν έχουσι τον γήϊνον μαγνη
τισμόν,· δυνάμεδα νά εΐπώμεν, ότι ή περίοδος των ήλιακών 
κηλίδων εΤνε αίτια τής αντιστοίχου περιόδου των μεταβο
λών τού.μαγνητισμού τής γής. Εύνόητον εΐνε, ότι αί τε- 
λευτάϊαΐ'αυται δέν. μένουσιν άνευ 'έπιρροής έπί άλλων φαι
νομένων τής έπιγείου φύσεως, ών ή έξέτασις αποτελεί ένα 
τών μελλόντων σκοπών τής έπιστημης. ’Ολίγοιτέρας γνώ
σεις έχομεν περί τής σχέσεως τών ήλιακών κηλίδων πρός 
ττν  κατάστασιν: τού καιρού. Τινές τών παρατηρητών διί- 
σχυρίζονται, :δτι-;καδ’ .ο.υς ένιαυτούς πολλαπλασιάζονται αί 
κηλίδες έχομεν 'Λχ> · δέρος ξηρόν καί δερμόν, καδ’ ούς δέ 
έλαττόνονται, ψυχρόν καί υγρόν, άλλοι δε πάλιν λέγουσιν,

ότι παρόμοιόν τ ι συμβαίνει καδ’ όσον αφορά πρός τήν συχνό
τητα τών δυελλών, τών ανεμοστροβίλων, τών σιφώνων, καί 
άλλων μετεωρολογικών φαινομένων. Καί ναί μέν αί δεωρίαι 
αδται έχουσιν ανάγκην ακόμη νά έπικυρωδώσι καί υπό άλλων 
μακρών καί συνεχών παρατηρήσεων, άλλ’ έν τούτοις γνωρί- 
ζομεν τουλάχιστον μετά βεβαιότητος, ότι ή περίοδος τών 
ήλιακών αχτίνων έςασκεΐ έπίδρασιν έπί τών φαινομένων τής 
γηΐνης φύσεως. Ά ς μή μεμφώμεδα τήν σημερινήν έπιστή- 
μην, ότι δεν ένεβάδυνεν είςέτι είς τήν έξέτασιν τών φυσικών 
τούτων νόμων. Έ π ί ολοκλήρους χιλιετηρίδας τό άνδρώπινον 
γένος έπλανάτο τήδε κάκεΐσε έν τα~ς φυσικαΐς έπιστήμαις, 
ουδέν δέ σχεδόν έπραξε πρός έξακρίβωσιν τών πραγματικών 
καί άληδών τής φύσεως νόμων. Μόλις από τινων Ικατον- 
ταετηρίδων χρονολογείται ή άφύπνωσις τής φυσικής έπιστή- 
μης, έξ δτου καί πρώτον ήρχισαν οί άνδρωποι πραγματικώς 
νά παρατηρώσι καί νά έρευνώσιν. Έ κτοτε ή άνδρωπότης 
όλονέν ταχύτερον προβαίνει είς τήν γνώσίν τής φύσεως· ότι 
δέ πάλιν απέχει μακράν τού σκοπού, ότι βλέπει καδ’ εχά- 
στην πρό εαυτής άναφαινόμενα νέα καί πάντοτε νέα ζητή
ματα, καί ότι πάντοτε ευρύνεται ή άποψις πρός άγνωστα 
είςέτι αντικείμενα τής άνδρωπίνης σπουδής, ούδείς, νομίζο- 
μεν, δά  τήν κατηγορήση διά τούτο. Τό μόνον καί άληδώς 
έξαίσιον δέλγητρον τού άλλως τόσον ευτελούς άνδρωπίνου 
βίου έγκειται ακριβώς έν τώ χάριν μαδήσεως άγώνι, έν τή 
πάλη υπέρ τής άληδείας, έν τη έξυπηρετήσει τού ωραίου 
κάί τού καλού καί έν τή  πρός τον πλησίον αγάπη.

Μέχρι τούδε ώμιλήσαμεν μόνον περί τών δύο ουρανίων 
σωμάτων, τού ήλίου καί τής σελήνης, τά  όποΤα ή έπιστήμη'- 
μάς υποδεικνύει ώς έξασκούντα όπωςδήποτε έπιρροήν τινα 
έπί τήν γην. "Εχουσιν άρά γε, έρωτώμεν ήδη έν τέλει, καί 
τά  λοιπά σώματα, Εδία δέ ή μεγάλη στρατιά τών απλανών 
αστέρων φυσικήν τινα δύναμιν, έξικνουμένην άπό τών ακα
ταμέτρητων εκείνων αποστάσεων μέχρι τής γής καί συμμε- 
τέχουσαν είς τάς τύχας τών κατοίκων τής ύφηλίου; Βε
βαίως μυριάδες ήλίων εΐνε οί εκεί έπάνω σπινδηροβολούντες 
αστέρες, έκαστος πηγή άνεξαντλήτων φυσικών δυνάμεων, 
άλλ’ οδτοι τόσον άπέχουσιν ήμών, ώςτε καί αύτής τής τολ- 
μηροτάτης φαντασίας αί πτέρυγες παραλύονται, άμα ώς δε- 
λήση νά διάσχιση τάς αποστάσεις ταύτας δια τής πτήσεως 
τής διανοίας. Ή  ήμέτερος ήλιος απέχει τής γής 20 εκα
τομμύρια μιλίων. Διά νά κάμωμεν δοκιμήν ούχί νά παρα- 
στήσωμεν τήν άπόστασιν ταύτην, άλλα νά ύποδείξωμεν τό 
αδύνατον τής τοιαότης παραστάσεως, παρατηρούμεν, ότι μία 
άτμομηχανή, έχουσα 15 μέτρων ταχύτητα κατά δευτερό- 
λεπτον, δά  έχρειάζετο 313 όλόκληρα έτη όπως διατρέξη 
τον δρόμον τούτον. Γνωρίζομεν τό λοιπόν 10 έως 15 απλα
νείς άστέρας, τόσον έγγυς ήμών κειμένους, ώςτε ήδυνήδημεν 
ώς έγγιστα νά ύπολογίσωμεν τήν άπόστασιν των- καί ο μέν 
έχει άπόστασιν 200,000 φοράς μεγαλειτέραν τής τού ήλίου 
από τής γής, ό δέ 400,000 φοράς, ήτοι άπέχει ήμών 
8,000,000,000,000 μίλια. Διά τόν μέγαν άριδμόν τών λοι
πών απλανών άστέρων πρέπει νά ύποδέσωμεν πολυ μεγαλει- 
τέρας αποστάσεις, ούτως ώςτε, οσάκις ήδη ύψώμεν τά  βλέμ
ματά μας πρός τόν ουρανόν, δυνάμεδα νά εΐπωμεν, ότι ή 
φωτεινή άκτίς, ή άπό τίνος τών άστέρων του μέχρι τού 
δφδαλμοϋ μας φδάνουσα, ίσως άνεχώρησεν έκεΐ&εν πρό εκα
τόν καί πρό χιλίων έτών, άν καί τό φως έντός μιας στιγ
μής δύναται έπτάκις νά διατρέξη όλην τήν περιφέρειαν τού 
ήμετέρου πλανήτου. "Οπως άρα πάντες οί μακρυνοί έκεΐνοι 
ήλιοι καί είς τά  ίσχυρότατα τών αστρονομικών τηλεσκοπίων

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΓ.
Ε κ  τ ή ί  έν Β ερολίνφ  κα λλ ιτεχν ικο ί έκίλέσεω?.
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φαίνονται ως μικρά φωτεινά στίγματα, μόλις δυνάμενα νά 
μετρηδώσιν, οδτω και η έπί την γην έπίδρασίς των δεν δύ- 
ναται, παρά νά καταλήγη έίς τό μηδέν. Άπαντα όμού τά  
άπειροπληδή ταύτα σώματα ίσως έπιδρώσιν έφ’ ημών διά 
του φωτός, της ελξεως'καί των άλλων δυνάμεων, καί έάν 
ΐσταντο συμπεπυκνωμένα εν τη αυτή δέσει του ουρανοί», δά 
ήδυνάμεδα βεβαίως νά υπολογίσωμεν την ενέργειαν των, 
άλλ’ όπως εΤνε ήδη διεσπαρμένα καδ’ ολην την εκτασιν 
του ουρανου καί κατά την βραχεΐαν διάρκειαν του βίου ένός 
άνδρώπου ακίνητα σχεδόν έν τή  αύτή δέσει παραμένοντα, 
ούδέν σημείον χαρέχουσιν ήμϊν τής όχοιαςδήποτε ένεργείας 
των. Άλλοις έχει βεβαίως τό πράγμα, όταν ,στρέψωμεν τά

βλέμματά μας προς τήν αιωνιότητα, κατά τούς νόμους της 
όποιας κα'ι οί απλανείς μεταβάλλονται, καί αυτοί κινούνται 
μετ’ ανυπολογίστου ταχυτητος, σχεδόν αοράτου είς τόν με- 
μακρυσμένον του άνδρώπου οφδαλμόν. 'Ο  ήμέτερος ήλιος 
καί συν αυτφ παντες οί πλανήται καί οί κομήται του συ
στήματος του κινούνται έν τω σύμπαντι, άλλοι δε ήλιοι 
σπεόδουσιν είς χρού’χάντησιν αυτών, ή έξαφανίζονται είς τάς 
αχανείς καί αοράτους αποστάσεις. Τίνας όμως μεταβολάς 
τού σημερινού μας κόσμου χροεσχεδίασεν ή παντοδύναμος 
δημιουργός δύναμις ως έπακολουδημα των κινήσεων τού
των, ό άσδεύής όφδαλμός τού άνδρωπίνου γένους εΐνε αδύ
νατον νά προ'ίδη.

Κ Υ Ν Ε Σ  Α Λ Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι .

ΕΤνε πασίγνωστον, ότι ό κΰων εΐνε έν των χρησιμωτέ- 
ρων, ϊσως τό χρησιμώτατον πάντων των κατοικίδιων ζώων 
καί ότι έχει τόσην νοημοσύνην, ώςτε είς πολλάς καί διαφό
ρους εργασίας νά δΰναται νά βοηδή, ενίοτε δέ καί ν’ άντι- 
καδιστα τόν άνδρωπον. Άπίστευτον όμως δά  φανή είς τους 
πλείστόυς, ότι μεταξύ των κυνών υπάρχει καί γένος τ ι, τό 
όποιον χάριν άλιείας έξέοχεται είς τό ανοικτόν πέλαγος. 
Καί όμως τό πράγμα έχει οδτω, διότι τάς πληροφορίας, άς 
παραδέτομεν κατωτέρω, ήρυσδημεν εκ τίνος έκδέσεως αύ- 
τόπτου μάρτυρος, έχοντος πάντα τά  προςόντα τής αξιοπιστίας

Είς τάς άκτάς τής βορείου Ουαλίας απέναντι της ’Ιρ
λανδίας κείται ό κόλπος τού Colwyn, εχων πλάτος πέντε 
περίπου αγγλικών μιλίων καί μήκος ούχί όλιγώτερον των 
εξ. Έ π ί τής άκροτάτης δυτικής έσχατιάς τού κόλπου τού- 
του, σχηματιζομένης υπό στενής καί άμμώδους λωρίδος γης, 
εύρίσκεται παράδοξόν τ ι οικοδόμημα, παραπλήσιον προς πρό
χωμα ή προκυμαίαν, έντός τής δαλάσσης έκτισμένην. ‘Ομοι
άζει μάλλον πρός ύπερμεγέδη καί ευρεΐαν υννιν, άνοιγομένην 
προς άνατολάς ήτοι πρός τήν διεύδυνσιν τού κόλπου, τό δε 
κοίλον αυτής τμήμα, κείμενον έν τή δαλάσση, φέρει έπί 
τής έξωτάτης αυτού δέσεως άνοιγμα στενόν καί κιγκλιδω- 
τόν, ούτως ώςτε πάντα τά  ζφα τά  άπαξ είς τό έσωτερικδν 
τού χώρου παραπλανηδέντα δεν δυνανται πλέον νά διεκφύ- 
γωσιν. Τό πρόχωμα τούτο, τό οποίον οί Ά γγλοι όνομάζου- 
fftv a wear, δεμελιούται έπί λίδων μεγάλων έπ’ άλλήλους 
τεδειμένων καί υπερέχει τής έπιφανείας τής δαλάσσης, όσ.ον 
εΤνε καί τό βάδος αυτής κατά τό μέρος έκείνο. Είς τήν 
έξωτάτην λοιπόν αυτού πλευράν, έκεΐ όπου καί τό πρός τήν 
δάλασσαν άνοιγμα, εΤνε ύψηλότατον τό πρόχωμα, ταπεινού- 
ται δε βαδμηδόν πρός τό μέρος τής ξηράς. Ού μακράν 
τού κτίσματος τούτου κείται τό χωρίον Llaudvillo, οίκούμε- 
νον υπό εύαρίδμων άλιέων, οΐτινες εΐνε καί ίδιοκτήται τού 
προχώματος, ίσως δέ καί έφευρέται τού τρόπου τούτου τής 
άλιείας, διότι ούδαμού ήκουσδη μέχρι τού νύν, ότι τήν 
τέχνην των άλιέων δυνανται νά τήν έξασκήσωσι καί κύνες.

Κατά τόν καιρόν της παλίρροιας τό υδωρ κατακαλύπτει 
τήν ξηράν, μετ’ αυτής δε καί τό πρόχωμα, παν δε δ,τι συν- 
αποφέρει μεδ’ εαυτής έκ τού έξω πέλαγους, οΐον ίχδύς, καρ
κίνους, δαλάσσια φύκη κτλ. μένει, έπελδούσης τής άμπώ- 
τιδος, κεκλεισμένον έντός των τοίχων τού προχώματος καί 
περιπίπτει είς αίώνιον αιχμαλωσίαν. Τό είδος τούτο τής 
άλιείας εΐνε πάντοτε λίαν έπικερδες καί γόνιμον, άν καί δέν

εΐνε πάντοτε πολλή καί σπουδαία ή υπό των ύδάτων άκό- 
πως είς τούς άλιέϊς χροςφερομένη άγρα. Ή  κυρίως αλιεία 
αρχίζει, άφ’ ής στιγμής τό υδωρ παύση ύψούμενον. Οί 
άλιείς προςέρχονται με τά  δίκτυα καί τοός νοήμονας κύνας 
των καί είςέρχονται πάντες είς τό έντός τού προχώματος 
υδωρ, όπου άν ήνε τούτο άβαδές, συλλέγουσι δ ’ ένταύδα 
άνευ πολλής δυςκολίας παν δ,τι έγκατέλειψεν ή παλίρροια 
μ.όνον είς τήν τύχην του, ήτοι ίχδύς, άστακούς, όστρείδια, 
κτένια καί τά  παρόμοια. Οί κύνες συνοδεύουσι τούς κυρίους 
των καί προπορευόμενοι αυτών άνιχνεύουσι τούς έν·τώ υδατι 
ίχδύς, απαράλλακτα όπως ίχνηλατούσι τά  δηράματα οί κυν
ηγετικοί έξάδελφοί των, καί άνευρόντες αυτούς προςκαλούσι 
δι’ όλακών τούς κυρίους των, διά νά τούς συλλέξωσιν, ή 
συλλαμβάνουσιν αυτούς οί ίδιοι καί τούς φέρουσι είς τάς 
πρός συλλογήν των ίχδύων ώρισμένας κοφίνους. Ουδέποτε 
συμβαίνει κύων τις τά  δήξη ή νά βλάψη τόν άγρευόμενον 
ίχδύν, δςτις συλλαμβανόμενος υπό τού διώκτου του από τού 
τραχήλου μάτην άγωνίζεται ν’ απαλλαγή των όδόντων του. 
Τό γένος των κυνών τούτων έχει τάς τρίχας μακράς, τό 
χρώμα μέλαν καί λευκόν, καί τό σώμα μικρότερον τού συν- 
ήδους παρ’ ήμιν γένους των δηρευτικών κυνών. Ή  κυρία 
υπηρεσία αυτών όμως δέν συνίσταται είς τό νά έξάγωσι τής 
ίλύος τούς αιχμαλώτους ίχδύς, άλλ’ ένεργόν μέρος λαμβά- 
νουσι κυρίως, άφ’ ου τό δδωρ έξέρρευσε καδ’ ολοκληρίαν καί 
τό έντός τού προχώματος έδαφος εμεινεν δλως γυμνόν. ‘Η 
δάλασσα άφήκεν έντός αυτού παντοειδτ δαλάσσια φύκη είς 
μεγάλας ποσότητας καί έντός αυτών, έχόντων πολλάκις 
ύψος άνω των τεσσάρων, πέντε καί εξ χοδών, ευρίσκονται 
περιωρισμένοι ώς έπί τό χλείστον οί μεγαλείτεροι καί πα
χύτεροι ίχδύς. Τάς φυτικάς ταύτας σωρείας χρέος έχουσιν 
οί κύνες ν’ άνασκάψωσι καί νά έξαγάγωσιν έξ αυτών όλους 
τούς ίχδδς, τούς οποίους ή προςάγουσιν οί ίδιοι είς τούς 
κυρίους των ή δι’ υλακών προςκαλούσι τούτους νά έλδωσιν 
είς τό μέρος τής άνασκαφής. Άγρεύονται δέ ένταύδα συν- 
ήδως βέγγαι καί λαμπροί άττακεΐς, ών τινες έχουσι μήκος 
δυο ποδών καί βάρος ούχί κατώτερον τών τεσσάρων καί 
πέντε οκάδων, τούς μεγάλους δέ τούτους ίχδύς συλλαμβά- 
νουσι κατά προτίμησιν οί κύνες καί φέρουσιν αότούς πρός 
τούς κυρίους των χωρίς ποτέ νά έγκαταλείψωσιν είς τό μέ
σον τής όδού την άγραν των, διότι ήτο πάρα πολύ βαρεία, 
ή διότι έσφάδαζεν έν αγωνία υπό τούς όδόντας των.
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Κ Α Κ Ο Η Θ Ε Ι Α .

Κατά τινα ώραίαν έαρινήν πρω ίαν................
— νΩ! εύγενής Άναγνώστρια, μή νομίσητε ότι είμαι 

ολίγον ήσκημένος είς τήν τέχνην τού γράφειν, καδ’ ήν μά
λιστα έποχήν τοσαύτη παρέχεται πρός τούτο ευκαιρία καί 
άνεσις. "Ισως απαιτείτε ν’ άρχίσω μεγαλοπρεπώς καί ποιη- 
τικώς. Τούτο αποφεύγω πάντοτε, όσάκις προ πάντων ό λό
γος πρόκειται περί φυσικών καλλονών καί πρός τούτο έχω 
διπλήν πρόφασιν, άφ’ ένός δηλ. ότι τό ζήτημα εΐνε άπο 
πολλού Ιξηντλημένον, καί άφ’ έτέρου διότι παραδέχομαι, ότι 
δεν πάσχετε τούς όφδαλμούς, τούς δαιμονιωτέρους αυτούς 
ζωγράφους. Άλλως τε σήμερον μ’ ένδιαφέρει μόνον ό άν- 
δρωπος καί αί αίώνιαι μεταβολαί τής ψυχής του. Μή δεω- 
ρήσητε λοιπόν τήν περιγραφικήν άφασίαν μου ως άδεξίαν 
υπεκφυγήν προφανούς ήττης μου, διότι είμαι έτοιμος νά 
Σάς ένδυμίσω τόν μέγαν Σαίξπηρ — δςτις όμως, έν πα
ρόδιο λεχδήτω — δεν δά έστενοχωρεΤτο ποτέ διά τό πνεύμα 
του, νομίζω —, όςτις άντί πάσης άλλης διακοσμήσεως τών 
σκηνών έκρέμα έπί τού τοίχου μικράν πλάκα, έφ’ ής έγραφε 
κατά τας περιστάσεις ,,δδός έν Λονδίνω“ „παράκτιον δάσος“ 
καί τά  παρόμοια. Τό αυτό έπραξα καί εγώ, άρχίσας την 
συντομωτάτην διήγησίν μου διά τετριμμένης φράσεως καί 
εύδυς μετέβην είς τήν μακράν ταύτην παρέκβασιν διά νά 
λάβητε καιρόν, δέτουσα την φαντασίαν Σας είς ζωηράν κί- 
νησιν, νά συμπληρώσητε ώραίαν τής φύσεως εικόνα μ'ε όλας 
τάς καλλονάς καί τήν λαμπρότητα Ιαρινής πρωίας.

— Τό έκάματε; Σάς ευχαριστώ, καί προχωρώ.
Κατά τινα λοιπόν ώραίαν εαρινήν πρωίαν νεανίας τις

περιεπάτει είς κεντρικήν όδόν τής πόλεω ς................
— νΗδελα νά Σάς έρωτήσω άν ήσδε αυστηρά ως πρός 

τήν μυδιστοριογραφικήν ονοματοδεσίαν, έγω όμως προτιμώ 
νά πληρώ τά  τοιαύτα κενά δι’ αποσιωπητικών, καί ούχί 
κατά τάς παραλογωτέρας όρέξεις μου νά στέλλω τάς φιλή
συχους άναγνωστρίας είς μακρυνά ταξείδια. Άν όμως έχετε 
έναντίαν γνώμην, έγώ είμαι πρόδυμος νά διακόψω τό ποιη
τικόν μου τούτο δοκίμιον, διότι δέν ανέχομαι τάς Βιακοπάς 
καί τάς άντιρρήσεις τών άλλων, άρέσκομαι δέ είς μικράς, 
ώς βλέπετε, παρεκβάσεις, μόνον καί μόνον διά τήν οικονο
μίαν τού χρόνου καί πρός ένίσχυσιν τών πιδανοτήτων τής 
διηγήσεώς μου. ’Εγώ δέν δύναμαι αμέσως καί είς τάς πρώ- 
τας γραμμάς νά τελειώσω σφετερισμόν κληρονομιάς ή τήν 
ζωήν ύπηρετρίας. Έεύρετε, τά  τραγικά έρχονται πάντοτε 
είς τό τέλος καί μέ τήν υπομονήν.

Αύτός λοιπόν ό νέος έκράτει άλεξιβρόχιον είς τήν χείρα, 
περιέστρεφε δ’ αύτό ταχέως καί παραφόρως είς τόν αέρα.

Τ ί πράγματα όμως συμβαίνουν κατά τοιαύτας έαρινάς 
πρωίας’ Δίκην τεραστίου μαγνήτου άνέλκει τό έαρ έκ τών 
βαδυτάτων μυχών τής καρδίας μας πάντα γλυκόν πόδον, 
πάν αόριστον αισδημα, πάσαν ορμήν καί κλίσιν, ανεκλάλη
τος συγκίνησις καί ταραχή καταλαμβάνει τον άνδρωπον, 
άγνοούμεν δέ κατά τήν έναλλαγήν τόσων ποικίλων αίσδη- 
μάτων άν εΐμεδα δυςτυχέΐς ή ευτυχείς. "Ολοι λέγουν, ότι 
τά  περισσότερα καί ωραιότερα έαρινά άσματα στιχουργούν- 
τα ι κατά τόν χειμώνα καί παρά την εστίαν.. Αύτός όμως 
ό ισχυρισμός σχολαστικών γραμματολόγων εΐνε κατ’ έμέ 
άβάσιμος. . Έ ξ  ίδίας πείρας τουλάχιστον δύναμαι νά Σάς 
διαβεβαιώσω, ότι κατά τάς έαρινάς πρωίας πολλά ποιήματα 
κατασκευάζονται. Άλλο ζήτημα εΐνε τώρα τό τής ποιότη-.

τος, διότι ό κόσμος ολίγον φροντίζει σήμερον περί αύτής 
καί μάλιστα είς τά  φιλολογικά είδη. "Οταν αύτή ή φύσις 
παρουσιάζεται ώς δεΐόν τι ποίημα, ώς εύηχον καί μελωδικόν 
άσμα, τότε ή ταλαίπωρος τού άνδρώπου ψυχή καταλαμβά
νεται υπό άκατασχέτου λυρικής ορμής. Εκείνος ό όποιος 
αίσδάνεται τόν δεόν είς τό στήδός του, αρπάζει . . . . τό 
μολυβδοκόνδυλον καί προςπαδεί νά κάμη στίχους, άλλος 
πάλιν αγωνίζεται κατ’ άλλον τρόπον ν’ άπαλλαχδή τής 
συγκινήσεώς του. Έ άν δέ κατά τύχην κρατή άλεξιβρόχιον 
είς τήν χειρα, ώδείται ύπό τής μυστηριώδους έκείνης έσω- 
τερικής ορμής νά περιστρέφη αύτό μετ’ έμπνευσμένης τα- 
χύτητος ώς τροχόν είς τόν αέρα. Διά νά έπιχειρήση μά
λιστα τό τελευταίον τούτο μετά μανιώδους ταχυτητος, δέν 
εΐνε απόλυτος ανάγκη νά ήνε πολύ μεγάλος ό έσωτερικός 
πόδος, τόν όποιον διεγείρει, ώς έλεγον ανωτέρω, ή καλλονή 
τής έαρινής πρωίας· τοιαύτα άλεξιβρόχια κινούνται άφ’ εαυ
τών εις τήν παλάμην νέου άνδρός, καί μάλιστα άν τύχη 
ουτος πανεπιστημιακής παιδεύσεως.

Καί ό ήμέτερος ήρως μέ τό αεικίνητον άλεξιβρόχιον 
ήτο διδάκτωρ καί καταμαγευμένος έκ τής ώραίας έαρινής 
πρωίας. Φαντασδήτε τώρα τήν έργασίαν, είς ήν εΐχεν υπο- 
βληδή τό ατυχές άλεξιβρόχιον του. Έ κ  τών πολλών πε
ριστροφών είχε χαλαρωδή όλίγον ό μηχανισμός καί τούτο 
ήτο πρόςδετος άφορμή, παρακινούσα τόν διδάκτορα νά πε- 
ριστρέφη τό άλεξιβρόχιον του μετ’ αύξούσης πάντοτε άγριό- 
τητος. Συγχρόνως δ ’ έλεγε ,,μά τήν άλήδειαν εΐνε αδύ
νατον νά μή πετάξη αύτή ή όμβρέλλα είς τόν αέρα καί νά 
μή μείνη είς τό χέρι μου μονάχο τό μπαστούνι! Εμπρός 
λοιπόν! Φρρρρ!“ Καί ο2τως έξηκολούδει μετά λυσσώδους 
όρμής τό περιστροφικόν έργον του.

Άλλα πράγματι συνέβη δ,τι δέν έπρεπε νά συμβή, το 
οποίον όμως είς την περίστασιν ταύτην φυσικώτατα ήδύνατο 
νά συμβή καί όπερ έπί τέλους ήδύναντο νά χροΐδωσι καί 
όλιγώτερον νοήμονα όντα. Τό χεριστρεφόμενον δηλ. άλεξι- 
βρόχιον προςέκρουσεν όπισδεν τού νέου είς άπίστευτον έμ- 
πόδιον, όπόδεν ήκούσδη έλαφρά κραυγή καί άμέσως κατόπιν 
δόρυβος καταπεσόντος αντικειμένου. ‘Ο νέος έστη έπί μι
κρόν ώς άπολελιδωμένος, εΐτα έστράφη φρικιών καί εΐδεν 
Ιμβρόντητος τήν καταστροφήν, ής αύτός ήτον ό απαίσιος 
έργάτης. Τό άχροςδόκητο/ αύτό πρόςκομμα ήτο ραδινώ- 
τατον πρόςωπον νεάνιδος, ή κραυγή είχε διαφύγει ζεύγος 
δροσερωτάτων καί ύπό τού άλγους συνεσταλμένων χειλέων' 
καί τό διά τής καταπτώσεως πλαταγήσαν άντικείμενον ήτο 
μέγα καί δια τεραστίου μονογράμματος κεκοσμημένον χαρ- 
τοφυλάκιον.

Ό  άτυχης νεανίας έγινεν ερμαιον βαδυτάτης άπελπισίας 
καί συντριβής, ένω ή νεάνις είχε διά τών χειρών κεκαλυμ- 
μένον τό πρόςωπον έκ τού άλγους, μόλις δέ ό ήμέτερος 
πρώην στροφεός τού άλεξιβροχίου έπρόφδασε νά κάμη τάς 
εξής δύο καδ’ έαυτόν παρατηρήσεις: πρώτον, ότι έσχηματί- 
σδη έρυδρά αμυχή άπό του μετώπου παρά τον δεξιόν όφδαλ- 
μόν μέχρι τής παρειάς, καί δεύτερον, ότι ποτέ δέν έγινε δι’ 
άλεξιβροχίου άλλη μεγαλειτέρα καταστροφή είς τόσον έρά- 
σμιον πρόςωπον. ’Αμέσως λοιπόν έσπευσε νά κατεχοντισδή 
είς ωκεανόν συγγνώμών, εΐπεν ότι έδεώρει εαυτόν ώς το τε- 
ρατωδέστεροήήχί γής πλάσμα — νά κτυπήση τόσον άσχημα, 
τόσον ώραίον πρόςωπον! — πώς δέν ήνοιγεν ή γή νά-τόν
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καταπίη! και έπεσεν είς τά  γόνατα έπί του κατά γης χαρτο
φυλακίου, έρριψε μετ’ ευεξήγητου ορμής μακράν τό ολέδριον 
άλεξιβρόχιον, έλαβε κατόπιν τάς χέΐρας τής άλγούσης και 
διά νά πεισδή ότι. ή πληγή δεν ήτο. θανατηφόρος' ¿τετρα
γώνισε .τούς κύκλους των οφδαλμών του, άνήγειρε κοσμίως 
τό χαρτοφυλάκων καί τό μιαιοφόνον άλεξιβρόχιον και είπε 
μετά συντετριμμένης φωνής:

— .’Ελάτε, κυρία, έπιτρέψατέ μοι νά Σάς συνοδεύσω. 
Μαζεύονται άνδρωποι τριγύρω μας, και ή δα με προςβάλ- 
λουν — και καλά νά μου γείνη, τον άπρόςεκτον! — ή 8·ά 
με άπαγάγη δ αστυνομικός κλητηρ, διότι έγώ είμαι έτοιμος 
νά ομολογήσω, ότι εΤμαι άξιος αγχόνης. Σάς πονει πολύ;

Ή  νεάνις κατένευσε, συγχρόνως έβάδιζε πλησίον του 
καί έκράτει πάντοτε μέ τό ρινόμάκτρον τό προςβληδέν μέ
ρος, τό όποιον πράγματι τή  έπροξένει πολλούς πόνους.

— Έπιτρέψατέ μοι, κυρία, νά Σάς προςφέρω τον βρα
χίονα μου, διότι κλονεισδε. Κυρίως έπρεπε νά Σάς προς
φέρω άμ.αξαν, άλλ’ έν πρώτοις ίσως δέν ήδέλετε μ’ έπι- 
τρέψει νά Σάς συνοδεύσω, καί έγώ έχω σκοπόν νά μή Σάς 
άφήσω πριν με συγχωρήσετε καδ·’ ολοκληρίαν, καί έπειτα 
— άποτρόπαιον, άλλ’ άληδέστατον — από την τρομάρα 
ούδέ λεπτόν έμεινεν είς τά  δυλάκια μου.

Ή  κόρη έγέλασε.
— Μή γελάτε, κυρία, όταν όμιλω περί τόσων τραγι

κών πραγμάτων.· Άλλως τε. δά  έννοήσετε τά  παράδοξα 
αυτά αποτελέσματα του φόβου μου, όταν μάδετε, ότι άσκου- 
μαι είς ποινικάς υποδέσεις, πρό τίνος έτι άναγορευδείς δι- 
δάκτωρ της νορ.ικής. Άλλ’ αυτά δέν δά  Σάς ένδιαφέρουν · 
τό παν εΐνε νά ίατρευ&ήτε, τό παν εΐνε νά έχη τις τήν 
υ'γίειαν του·, ν’ άπολαυη των καλλονών τής φύσεως καί 
. . . . νά βγάζη τά  μάτια του πλαγινού του.

'Ο τε  μέ τήν συνοδείαν του καταβεβλημένου διδάκτο- 
ρος έφδασεν ή πάσχουσα εϊς τήν οίκίαν, ή μήτηρ της έφρι- 
ξεν έπί τή·.δέα τής έπικινδυνου αμυχής, δτε δ ’ ό κοκκινώ- 
τατος διδάκτωρ έξέδηκε μέ συμπτώματα βαδείας συγκινή- 
σεως όλον τό φοβερον συμβάν, ολίγον έλειψε νά γείνη έξω 
φρένων. Τόσον ώραια έξέδηκε τήν ιστορίαν, ώςτε μικρού 
δεΐν Ιπέφερε τήν Ιδίαν καταστροφήν καί είς την μητέρα.

Μετά τούτο αμέσως αποχαιρέτισε τάς κυρίας καί ουτω 
Ιξησφάλισεν. αυτάς, έπί τού παρόντος τουλάχιστον, από παν
τός άλλου δυςτυχήμαΐος, αλλά. δέν έλειψε νά έπανέλδη 
μετά μεσημβρίαν, διά νά· μάδη τήν κατάστασιν τής άσδε- 
νούς. Επίσης έπανήλδε τήν επαύριον καί τάς άκολούδους 
ημέρας — καί τέλος πάντοτε έπαγήρχετο. Ή  πληγή τής 
κόρης δέν ήτο σπουδαία, αλλά δέν έξήρχετο, δ ιότι είχε πρι- 
σδή ή περί τόν όφδαλμον χώρα. 'Ο  διδάκτωρ έξηκολούδει 
νά παρέχη πρός. τό συμπαδές πλάσμα πάσαν έξ ένοχης πε- 
ριποίησιν, τό δε αϊσδημα αφελούς κατ’ άρχάς καί υπερβολι
κής ευσυνειδησίας μετετράπη συν τω χρόνω εϊς ύπολανδά- 
νουσαν πρός τήν κορασίδα κλίσιν. Τά σημερινά έν Ευρώπη 
έδιμα δέν παρακωλύουσι τήν γέννησιν καί αυξησιν τοιούτων· 
αίσδημάτων,',οί δέ έλεύδεροι των'Γερμανών οικογενειακοί 
δεσμοί ύποβοηδούσιν αυτά, έφ’ όσον δέν παρεκκλίνουσι των 
έρίων τής κόσμιότητος. . .

Ό  ήμέτέρο.ς λοιπόν διδάκτωρ έτυχε μίαν ημέραν νά 
εόρεδή ,-μετ«-της κόρης μόνης-καί μακράν τής μητρικής 
έπιτηρήσεως. Ή  ευκαιρία ήτο κατάλληλος καί με τήν νο-, 
μικήν ευκινησίαν του πνεύματός του έχρησιμοποίησε τήν πε- 
ρίστασιν Ιλκυσας τήν νεάνιδα είς φιλολογικήν συζττησιν.

. ... — Γνωρίζετε τους „Τρεις Σωματοφύλακας;“

Ή  νεάνις έζήτησε συγγνώμην καί ώμολόγησεν, ότι ου- 
δεμίαν προςωπικήν γνωριμίαν είχε μετ’ αυτών, διότι άπη- 
σχολημένη πάντοτε μέ τάς οίκιακάς ασχολίας ολίγον είχε 
καιρόν διά. μυδιστορήματα, καί τούτο μεδ’ όλην τήν κλίσιν 
της πρός τήν άνάγνωσιν.

— Ά , είς τούς Τρεις Σωματοφύλακας εΐνε μία ωραία 
σκηνή· δύο κύριοι φιλονεικούν πρός άλλήλους, καί ή φιλο- 
νεικία των λαμβάνει έπί τέλους τοιαύτας διαστάσεις, ώςτε 
ο' εϊς κύριος ραπίζει τον έτερον.

Ή  δραματική αδτη φιλολογία ήρχισε νά κινή το 
ένδιαφέρον τής νέας, ό δέ διδάκτωρ έξηκολούδει μετά 
ζέσεως.

— 'Ο  ραπισδείς φανερόνει ήδη τό μυστικόν, ότι ό τό
σον δανασίμως προςβαλων αυτόν ήτον αδελφός του. Τ ί ίκα- 
νοποίησιν νά λάβη λοιπόν; ή Ιστορία εΐνε απαράμιλλος. 
Προςέξατε καλώς, κυρία.

— Προςέχω.
— 'Ο  ραπισδείς δεικνύει τό πρόςωπόν του καί λέγει 

μόνον τήν λέξιν: Σβήσ’ το!
— Τί δά ’πή αυτό;
— Αυτό δεν ερμηνεύεται μέ λέξεις, άλλ’, ώς ΙννοεΤτε, 

ουδέν άλλο ήδελε νά εΐπη ό προςβεβλημένος, είμή νά έξα- 
λείψη 6 προςβαλων τό στίγμα, τό αίσχος τής προςβολής.

’Ολίγον κατ’ ολίγον ήρχισεν ή κόρη νά έννοή τήν δρα
ματικήν ταύτην φιλολογίαν, ήρυδρίασε, άλλ’ ό διδάκτωρ 
έξηκολούδησε.

—  'Ο  διαπράξας τήν παράνομον πράξιν κύριος κατανοεί 
έπί τέλους τήν αδικίαν, καί έπανορδοΐ.τό παράπτωμα ¿σπα
ζόμενος τήν ραπισδεΤσαν παρειάν. Ή  έπενέργεια εΐνε άπρος- 
δόκητος.

Ή  νεάνις ήλλαξε διάφορα χρώματα, άλλ’ ό διδάκτωρ 
έξηκολούδησε.

— Καί έγώ, κυρία, διέπραξα μεγάλην αδικίαν πιέζου- 
σαν τ ίν  καρδίαν καί τήν συνείδησίν μου, είς υμάς δ ’ άπό- 
κειται νά μ ’ απαλλάξετε τών τύψεων τής συνειδήσεώς μου· 
έπιτρέψατέ μοι λοιπόν νά έπανορδώσω τό σφάλμα μου.

— Πώς έλεγετο ή καταλληλοτάτη έκείνη λέξις; ήρώ- 
τησεν ή κόρη.

— Σβήσ’ το!
— Σβήσ’ το;
Βαδέως έρυδριώσα διέφυγεν ή νεάνις τάς προςπαδείας 

τού ήδη έπιχειρούντος νά έπανορδώση τό αδίκημα διδάκτο- 
ρος καί μέ τρομαγμένον πρόςωπον είπε.

— Ά λλά, κύριε διδάκτόρ, έγώ εΐχον απλώς έρωτησει!
— Καί έγώ ήδέλησα άπλώς ν’ άπαντήσω.
Μετ’ ολίγον έπανήλδεν ή μήτηρ είς τήν οίκίαν, άγνο- 

ούσα βεβαίως τάς ευσυνείδητους προςπαδείας τού διδάκτο- 
ρος πρός έπάνόρδωσιν τού παλαιού αμαρτήματος.

Τήν έπομένην ημέραν είςώρμησεν άλαλάζων ό διδάκτωρ 
είς τό οίκημα τών δυο γυναικών.
- . . — Ζήτω! ζττω! έκαμα τήν τύχην μου! Έ γεινα  δι

καστικός σύμβουλος είς τήν από Α. είς Κ. σιδηροδρομικήν 
γραμμήν.

— Αυτό όμως δέν εΐνε ποινικά υπόδεσις! παρετήρησε 
μεμψιμοίρως ή νεάνις.

— νΩ! τ ί άδώον πλάσμα είσαι! άπήντησεν ό διδάκτωρ 
άτενίζων πρός αυτάν ευδαιμονεστατα. ’Αγνοείς, ότι είς τήν 
έποχήν μας, τήν λεγομένην εποχήν τής αόστηράς είδικότητος, 
άρκεΐ τις να έχη ένα σταδερόν πόρον ζωής καί την αγάπην 
τοιαυτης ψυχής, οίαν έχεις Σύ;

Δ Α Λ Μ Α Τ ΙΣ .
• Κατά ττν εικόνα του Ν. Σίχε\.
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Τά περαιτέρω έννοοΰνται, και εγώ, εύγενής Άναγνώ- 
στρια, περαίνω την άκακον διήγησίν μου. Δ'εν έχω νά ζη
τήσω συγγνώμην παρ’ ούδενός διά τδ  άπροςδόκητον τής 
ιστορίας μου τέλος, άφοΰ έθυσίασα αυτήν, έπιγράψας άφε- 
λέστατον έπειςόδιον διά τής ,,κακοηθείας“. Δεν άρνοΰμαι, 
ότι ή περιστροφή άλεξιβροχίου εΤνε αδιακρισία, άλλ’ έναπό- 
κειται είς τάς περιστροφικάς του άδιακρίτου χεΤρας νά δη-

μιουργήση δ ι’ αυτών τούτων την μέλλουσαν ευδαιμονίαν 
του. Κατορ&ώσας δ ’ έγώ νά νυμφεύσω τον αισθηματικόν 
ήρωα τής διηγήσεώς μου, ούδέν άλλο' βεβαίως έπραξα, είμή 
ν’ άναπαραγάγω έπαγωγδν εικόνα των σήμερον έν Ευρώπη 
Ιπικρατούτων κοινωνικών έθίμων, καί αντί πάσης άλλης 
προς τούτο αμοιβής προτιμώ ευνοϊκόν τής Άναγνωστρίας 
μου μειδίαμα μετά την Σκανώς διδακτικήν άνάγνωσιν του 
διηγηματίου μου.

[Έχ τοΰ γίρμανιχον.] Δ. Ε.

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ.

Ή  πρωτεύουσα τής γερμανικής αυτοκρατορίας ένεδύθη 
κατά τον παρελθόντα μήνα αρχαϊκόν χιτώνα καί υπό τήν 
μεγαλοπρεπή ταύτην έλληνικήν περιβολήν ύπεδέχθη άπειρον 
πλήθος ξένων, έπισκεψαμ.ένων αυτήν, ίνα παραστώσιν είς 
τό λαμπρόν καί έκτακτον καλλιτεχνικόν δ·έαμα, δπερ από 
πολλοΰ χρόνου ό καλλιτεχνικός του Βερολίνου κόσμος πα- 
ρεσκεύασε δ ι’ άτρύτων άγιύνων καί μόχθων. Ή  σκηνή του 
θεάματος κεΐται έπί τής άλλοτε μ.εγάλης καί εύρείας αμ
μώδους πλατείας μεταξύ του στρατώνας των ουλάνων τής 
φρουράς καί τοΰ υπουργείου τής δικαιοσύνης, έπί του αύτοΰ 
γηπέδου, έφ’ ου κατά τά  τελευταία επτά έτη δίς παρεστά- 
θησαν μεγάλα καί σπουδαία δημόσια &εάματα, ή βιομηχα
νική του Βερολίνου έκ&εσις έν έτει 1879 καί ή 'Γγιεινομική 
έκθεσις έν έτει 1882, χωρίς ν’ άναφέρωμεν άλλας μικροτέ- 
ρας έκ&έσεις, αίτινες κατά τό τελευταίον τούτο χρονικόν 
διάστημα υπήρξαν συχνόταται έπί τοΰ αύτοΰ τόπου. Τό 
νέον τοΰτο καί ελκυστικόν δ·έαμα, χάριν τοΰ οποίου έκτίσ&η 
έξεπίτηδες καί ό σήμερον ύπό τής ,,Κλειοΰς“ έν είκόνι πα
ρατιθέμενος ναός τής Περγάμου, καί χλεϊστα άλλα ώςεί διά 
μαγείας από τοΰ έδάφους άνεφόησαν αρχαία μνημεία τής 
αρχιτεκτονικής καί τής γλυπτικής τέχνης, λέγεται ή Πανη
γυρική εκΌ-ΐύΐς τής  βασιλικής Ακαδημίας τών Τεχνών.

'Ολόκληρος έκατονταετηρίς παρήλ&εν, άφ’ οτου κατά 
πρώτην φοράν έν Βερολίνω ή ’Ακαδημία των Τεχνών έσχε- 
δίασε καί ήνοιξε τάς πύλας τής πρώτης Καλλιτεχνικής Έ κ- 
θέσεως είς το δημόσιον τής τότε πρωσσικής μόνον πρωτευ- 
ούσης, κατα δέ τά  εκατόν ταΰτα έτη μυριάκις συνεταράχ8·η- 
σαν καί διεσείσ&ησαν μέχρι βαθέων αΣ τύχαι καί τά  πράγ
ματα τής τε Πρωσσίας καί δλης τάς Γερμανίας, ύχέστη 
δέ βιζικάς μεταβολάς καί ή ίψις των, καί τό πολίτευμά 
των, καί ή πολιτική, κοινωνική, οικονομολογική καί καλλι
τεχνική των κατάστασις. Άλλά καθώς σύμπασα ή άναστη- 
λωθεϊσα γερμανική Αυτοκρατορία, καθώς ή Πρωσσία καί 
Ιδίως ή πρωτεύουσα αυτής, ουτω καί ή βερολιναία ’Ακαδη
μία των Τεχνών εΐνε είς θέσιν ν’ άτενίζη πρός τήν πλήρη 
ταραχών καί μετατροπών παρελθοΰσαν Ικατονταετηρίδα 
ούχί μετ’ άλγους καί μελαγχολίας, άλλά μεθ’ ύπερηφανείας 
καί θάρρους, άφ’ ου αί άνατροπαί έκείναι έπήνεγκον έπί.τέ
λους τήν ένωσιν τής Πρωσσίας καί τής άλλης Γερμανίας 
καί συνετέλεσαν είς τό ν’ απόκτηση καί ή χώρα καί ή πρω
τεύουσα αυτής μεγαλεϊον καί δύναμιν καί δόξαν, όσην ούδ’ 
ή τολμηροτέρα φαντασία τών τότε χρόνων ώνειροπόλησεν, 
έξήσκησαν δέ ευ’εργετικήν έπιρροήν καί έπί την άνάπτυξιν 
καί πρόοδον τής ήδη πανδήμως εορταζούσης καλλιτεχνικής 
’Ακαδημίας.

Σμικραί καί αφανείς ήσαν αί άρχαί τοΰ καθιδρύματος

τούτου, έγένοντο δέ καθ’ ου“ς χρόνους έβασίλευεν έν Πρωσ
σία Φρειδερίκος ό Α'. Ό  'Ολλανδός Τερβέστεν, ζωγράφος 
τοΰ φιλομούσου καί φιλοκάλου τούτου βασιλέως, δντος τότε 
έκλέκτορος, έπρότεινεν έν έτει 1694 τω κυρίω του, τούς έν 
Βερολίνω έργαζομένους καλλιτέχνας νά συνάθροιση καί δ ι’ 
αυτών ν’ άπαρτίση ’Ακαδημίαν τών καλών Τεχνών κατά τό 
πρότυπον τής ήδη έν 'Ρώμη καί Παρισίοις ϋχαρχούσης τοι- 
αύτης. 'Η  πρότασις έγένετο εύμενώς αποδεκτή καί μετά 
τάς προκαταρκτικές έργασίας έτελέσθησαν τη  1. ’Ιουλίου 
1699 τά  έγκαίνια τοΰ νέου καδτδρύματος έπί παρουσία δλης 
τής πρωσσικής αυλής. Άλλά τό δημιούργημα τοΰτο τοΰ 
Φρειδερίκου Αλ δέν έμελλε ν’ άκμάση έπί μακρόν, διότι 
μετ’ ολίγον άνέβη τον θρόνον Φρειδερίκος Γουλιέλμος ό Αλ 
καί ή φιλαργυρία καί άπέχ&εια πρός πάσαν πολυδάπανον 
τέχνην τοΰ διαδόχου του τούτου προπαρεσκεύαζεν είς αυτό 
οίκτρόν τό τέλος.· Καί όχι-μόνον διέκοψε πάσας τάς τέως 
υπό τοΰ βασιλικοΰ ταμείου διδομένας χορηγίας πρός συντή- 
ρησιν τής ’Ακαδημίας, άλλά μάλιστα άπήτησε παρά τών 
καθηγητών νά πληρόνωσιν είς τό βασιλικόν ταμεΐον οί ϊδιοι 
καί έξ ίδιων τό έτήσιον ένοίκιον διά τό κτίριον τής ’Ακα
δημίας. Ή  είς τον βασιλικόν θρόνον άνάβασις Φρειδερίκου 
τοΰ Βλ ΰπέσχετο είς τήν ’Ακαδημίαν νέαν ζωήν καί δύνα- 
μιν καί πραγματικώς άφ’ ού έξησφάλισεν ό ήγεμών ουτος 
τους πόρους της καί έν τώ προςώπω τοΰ γάλλου ζωγράφου 
le Sueur τή έδωκεν άξιον καί ικανόν Διευθυντήν, περί τά 
τέλη τοΰ βίου του είδε καί τήν πρώτην έν τή πρωτευοΰση 
του έκθεσιν καλλιτεχνικών έργων, ποιη&έντων υπό τών με
λών τής ύπ’ αύτοΰ άναδημιουργηθείσης Ακαδημίας.

Περί. τά  τέλη τοΰ Μαΐου τοΰ 1786 έγένετο ή έναρξις 
τής έκ&έσεως έπί παρουσία τής βασιλίσσης, τοΰ πρίγκηπος 
διαδόχου καί τής πριγκηπίσσης τής Πρωσσίας, καί απάντων 
τών λοιπών μελών τής ηγεμονικής οικογένειας, οΰς ύχε- 
δέχ&η ό τότε πρωθυπουργός καί υπουργός έπί τοΰ πολέμου 
έπί κεφαλής τών ακαδημαϊκών, συστήσας είς τούς έπισήμους 
έπισκέπτας άπασαν τήν σπουδάζουσαν ακαδημαϊκήν νεολαίαν.

Μετά τόν θάνατον τοΰ μεγάλου καί σοφού ήγεμ.όνος 
ή Ακαδημία τών Τεχνών έξηκολουθησε νά προάγηται καί 
νά άκμάζη υπό τήν αίγίδα τοΰ διαδόχου του, άλλά κατά 
τά  μετά ταΰτα έπελ&όντα έτη τής δουλείας καί τής έν 
Γερμανία γαλλικής κυριαρχίας ύπέστη καί αυτη τήν κοινήν 
τύχην καί προςέλαβε γαλλικόν χαρακτήρα, άναγκασθεΤσα 
κατά τά  πρώτα έτη τού παρόντος αίώνος καί τους κατα
λόγους της ακόμη νά δημοσιεύη είς γαλλικήν γλώσσαν. 
Μετά τήν παρέλευσιν τών ατυχών έκείνων χρόνων τά  πράγ
ματα της ’Ακαδημίας Ιβελτιώ&ησαν συν τώ  χρόνω σημαν- 
τικώς, καί τό καθίδρυμα διηνεκώς έμεγαλΰνετο καί άπό τοΰ
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1870 άνήλθεν είς τόσην περιωπήν, ώςτε ν’ άποτελή τό κυ- 
ριώτερον κέντρον τής έν Γερμανία καλλιτεχνικής κινήσεως. 
Ηνα διατρανω&ή δέ ό εθνικός ουτος χαρακτηρ τής Ακαδη
μίας διωργανώθη έπί τό μεγαλοπρεπέστερον ή τελευταία 
Έ κθεσις, καθ’ ήν τά  έργα τών διασημοτέρων τής Γερμα
νίας ζωγράφων έξετέθησαν είς τήν κοινήν θέαν, παρεστάθη- 
σαν δέ συγχρόνως έν τοΰ εύρεΐ πεδίω, όπου καί τό κτίριον 
τής Έκθέσεως, καί άλλα καλλιτεχνικά δ·εάματα, καί άνη- 
γέρ&ησαν μνημεία, ύποδεικνύοντα πόσον έμελέτησαν καί πό
σον ένεβά&υναν οί απόγονοι τών Τευτόνων είς τόν βίον τών 
αρχαίων τής ’Ανατολής έθνών, ίΒία δέ τών διδασκάλων των 
Ελλήνων. Καί ένταΰθα μέν, έν τή  μια γο>νία της εύρυ- 
χώρου πλατείας, ήτις διά τό πλήθος τών προηγουμένως 
λίαν πολυπληθών ζυθοπωλείων ονομάζεται „υγρόν τρίγω
νον“, άνηγέρθησαν δλως πρωτότυπα οικοδομήματα, ών τό 
έν δέν διαφέρει κατά την οψιν καί τό σχήμα αρχαίων ναών 
τής Αίγυπτου, τό δέ άναμιμνήσκει είς ήμας άρχάΐον έλλη- 
νικόν τέμενος, καί περιέχει εικόνας έκ τής αρχαίας Περγά
μου κατά τήν άκμήν της έπί τής δυναστείας τοΰ Αττάλου. 
Τό μέτωπον τοΰ οικοδομήματος τούτου διεσκευάσ&η κατά 
τό πρότυπον τοΰ άνατολικοΰ προστόου τοΰ έν ’Ολυμπία 
ναοΰ τοΰ Διός, φέρει δέ καί παραπλήσιου αέτωμα. Ζωγρά
φοι επίσημοι μετέβησαν έπί τόπου καί έμελέτησαν τήν φύσιν 
τής περί τήν άρχαίαν Πέργαμον χώρας, τή βοηθεία δέ τών 
μελετών των έζωγράφησαν τήν έν τω ναώ τής Περγάμου 
μεγάλην ήμικυκλικήν είκόνα, έφ’ ής παριστάνονται έναργώς 
οί λόφοι έκείνοι καί αΣ πεδιάδες κατά τήν δευτέραν προ 
Χριστού έκατονταετηρίδα, κεκαλυμμένοι ύπό ναών, ανακτό
ρων, βωμών, θεάτρων, ιδιωτικών οίκιών καί περιτειχισμάτων.

Αρχικώς τ ’Ακαδημία είχε τήν πρόθεσιν νά δώση είς 
τήν πανηγυρικήν Έκθεσιν έπίσημον διεθνή χαρακτήρα, άλλ’

ή γερμανική Κυβέρνησις ήρνήθη νά άναλάβη τήν ύποχρέω- 
σιν, όπως μεσολάβηση είς τήν πρόςκλησιν καί τών άλλων 
δυνάμεων πρός συμμετοχήν είς „Παγκόσμιον Καλλιτεχνικήν 
Έ κθεσιν“, καί ή Γερουσία τναγκάσθη ν’ απόρριψη τήν αί- 
τησιν τής ’Ακαδημαϊκής Συγκλήτου. Μεθ’ όλα ταΰτα όμως 
προςεκλήθησαν οί διάφοροι καλλιτέχναι τών ξένων χωρών 
ίδιωτικώς διά τίνος έπί τούτω έξαποσταλέντος άντιπρος- 
ώπου, όπως συμμετάσχωσι καί ουτοι είς τήν Έκθεσιν, άν 
καί έντός ώρισμένων τινών ορίων. ΟΣ γάλλοι καλλιτέχναι 
άπέρριψαν τήν πρότασιν καί τήν πρόςκλησιν όριστικώς, οί 
άγγλοι όμως καί οΣ βέλγοι καί οί όλλανδοί καί οί σουηδοί 
καί οί Σσπανοί καί οί ρώσσοι καί οί ίταλοί καί οί αυστρια
κοί προθύμως άπεδέχθησαν αυτήν. ΟΣ έγχώριοι καί Ιδία 
οί καλλιτέχναι τοΰ Βερολίνου δυςηρεστήθησαν, διότι έδόθη 
είς αύτοΰς τόπος μόνον διά 300 εικόνας μέτριου μεγέθους, 
άλλ’ άν λάβη τις ύπ’ δψιν τό πλήθος τών έκτε&ειμένων 
αντικειμένων καί έκείνων, όσα έκαστος εΤχε σκοπόν νά έκ- 
θέση, έπρεπεν, όπως ίκανοχοιηθ'ώσιν όλων αί απαιτήσεις, νά 
έχη διπλασίαν τήν έκτασιν τό ύπερμέγεθες τής Έκθέσεως 
οικοδόμημα. Τήν φοράν ταύτην τό δημόσιον εΐδεν εργα 
Ιξοχα ούχί μόνον τής ζωγραφικής, τής γλυπτικής, τής αρ
χιτεκτονικής καί τών άλλων αναπαραγωγικών τεχνών, οιον 
τής φωτογραφικής, τής λιθογραφικής, τής ξυλ’ογραφικής κτλ., 
άλλά καί αξιοθαύμαστα κατορθώματα τής διακοσμητικής 
ταπητουργίας καί τών τοιούτων. Εκ τών ζώντων δέ τού
των μνημείων πείθεται πάς τις, δτι ή καλλιτεχνία έν Γερ
μανία κατά τους τελευταίους χρόνους ού μόνον τεραστίως 
έπροόδευσεν, άλλά ότι δύναται καί τελεσφόρως ν’ άνταγω- 
νισθή πρός τήν καλλιτεχνίαν οίουδήποτε άλλου μεγάλου καί 
πεπολιτισμένου λαοΰ.

(επιιαι το τ(λος.)

Π Ρ Ο Ο Δ Ο Ι  Τ Η Σ  Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α Σ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ .

Κατά τά  τελευταία έτη τοΰ βίου του ό πέρυσιν άπο- 
θαυών περιφανής φυσιοδίφης τής Γαλλίας Milne-Edwards 
έπρόφθασε νά δρέψη καί τόν όστατον τής δάφνης κλάδον, 
δι’ ου ή έπιστήμη έπέστεψε τήν σοφήν κεφαλήν του, καί 
νά κινήση τόν φθόνον το~ν άλλο>ν έθνών πρός τήν Γαλλίαν, 
την φιλόστοργου μητέρα τόσων ένδοξων καί μεγαλουργών 
τέκνων. Τ ή ίδια του πρωτοβουλία καί συμβουλή ή Γαλλική 
δημοκρατία έξαχέστειλε πολλά του πολεμικού της ναυτικοΰ 
σκάφη είς κατακτήσεις, σπουδαιοτέρας καί πολύ ήμερωτέρας 
έκείνων, δ ι’ ών ύχοδουλοΰνται τά  έθνη καί ύφ’ άς στενάζει 
ή άνθ'ρωχοτης, διότι δ ι αυτών έπεδιώκετο ή έξέτασις τό
πων, είς ούς ούδείς θνητός τέως είχεν είςχωρήσει καί τούς 
όποιους άπό άμνημονεύτων χρόνων ή μυθολογία τών λαών 
τής ύφηλίου καί ή φαντασία τών ποιητών παρίστανευ ώς 
γέμοντας τεράτων καί θαυμασίων πλασμάτων τής δημιουρ
γίας. Ό  ήμέτερος Milne-Edwards έτέθη έπί κεφαλής τών 
έκδρομών τούτων καί έπιβαίνων του τροχοφόρου ,,le Tra
vailleur“ διηυλάκωσεν έπαυειλημμένως έν έτει 1880, 1881 
καί 1882 τόν κόλπον τής Βισκα'ίας, εν μέρος της Μεσογείου 
θαλάσσης καί τόν Ατλαντικόν ωκεανόν άπό τών άκτών τής 
Γαλλίας μέχρι τών Καναρίων νήσων. Πανταχοΰ ερριπτε τά 
δίκτυά του καί εκάστοτε έξήγεν έκ τών μυχών τοΰ πόντου 
ανεκτίμητους θησαυρούς, πρωτοφανή καί τέως δλως άγνω
στα εϊδη ζώων. Έ  επιτυχία τών έρευνών του είχεν ύπερβή

πάντων τάς προςδοκίας καί ή Γαλλική Κυβέρνησις άνεν- 
δοιάστως παρεσχε καί κατά τό επόμενον έτος 1883 είς τόν 
μέγαν φυσιοδίφην καί τούς φίλους του όλα τά  δυνατά μέσα, 
όπως παρασκευάσωσι καί έπιχειρήσωσι νέαν καί μεγαλειτέραν 
τών προηγουμένων έκδρομήν.

'Γπό τήν διά&εσιν τών σοφών άνδρών έτέθη τό έξαί- 
ρετον έλικοκίνητον Γ1\1Ϊ3ΠΜΐη, έξωπλισμένον δι’ όλων τών 
συσκευών καί μηχανημάτων, όσα έθεωρήθησαν αναγκαία 
πρός τήν έξέτασιν καί βολιδοσκόπησιν τοΰ αχανούς βάθους 
τοΰ ώκεανοΰ. Αντί τών παλαιών έκ καννάβεως σχοινιών, 
δ ι’ ών άνελκονται τά  καταβυθιζόμενα δίκτυα, έτέθησαν είς 
χρήσιν ίσχυρά καί ευλύγιστα χαλύβδινα καλώδια, δυνάμενα 
νά έγείρωσι βάρος 4500 χιλιόγραμμων περίπου, άτμομηχα- 
ναί άνέλαβον τό έργον τών άνθρωπίνων χειρών καί κατε- 
σκευάσ&ησαν Ιδιαίτερα έργαλεΐα πρός βολιδοσκόπησιν καί 
καταμέτρησιν τής θερμοκρασίας τοΰ θαλασσίου πυθμένος, 
τόν όποιον άπό τοΰ καταστρώματος άλλη πάλιν, ήλεκτρο- 
δυναμική μηχανή, έφώτιζε τή  βοηθεία πολλών έδισωνείων 
λυχνιών.

Ούτως έξηρτυμένον, άνήχθη τό άτμόπλοιον είς τό πέ
λαγος τή  1. ’Ιουνίου 1883, καί τήν φοράν ταύτην διηυθύνθη 
πρώτον πρός τάς θαλάσσας τών αφρικανικών άκτών μέχρι 
τής Σενεγάλης, έπειτα δέ πρός τό αρχιπέλαγος τών Κανα
ρίων καί τών Άζορών νήσων. Τρεις μήνας διήρκεσεν ό πε-

24*
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ρίπλους καί τά  αποτελέσματα. αύτοΰ πάλιν ήσαν ανώτερα 
χάσης χροςΒοκίας.

Οί περισσότεροι των άν&ρώπων εχουσιν εν γενει τάς 
μάλλον άλλοκότους και παραδόξους ιδέας περί τοΰ βά&ους 
των ωκεανών, έχομένως νομ.ίζομεν, ότι δέν είνε περιττόν, άν 
πρώτον έξηγήσωμεν εις τους ημετέρους άναγνώστας τά  βά9·η 
της θαλάσσης και επειτα τοΐς δωσωμεν νά έννοήσωσι τάς 
δυςκολίας, καδ·’ ών έχει ν’ άντιπαλαίση πασα του δ·αλασ· 
σίου πυδ·μένος ερευνά.

Δεν εΤνε ευκολον, τη άλη&εία, νά παραστηση τις εις 
τον νουν του, πώς οί φυσιοδίφαι εξητασαν βώδ·ος 6000 μέ
τρων, η πως κατώρ&ωσαν νά ρίψωσι δίκτυα είς βάδ·ος 4000 
—5000 μέτρων, διότι τό μέγεδος των άρι8·μών τούτων

άπαιτεΤ μεγάλην δόσιν φαν
τασίας διά νά έξεικονισδ·η. 
'Ρίψατε τά  βλέμματα είς την 
σκιαγραφίαν, την προίτην των 
ένταύθ-α παρατιδ-εμένων είκό- 
νων, καί θ·ά κατανοήσατε 
πάντες την σημασίαν των 
άριδ·μών τούτων. Δεςιόδ·εν, 
είς την άκραν τοΰ σκιαγρα
φήματος ύψοΰται όρος, έχον 
υψος άνω των χιλίων μέτρων, 
τό δέ ύψος τοΰ ορούς τούτου 
φαίνεται μηδαμινόν έν συγ- 
κρίσει προς τό υποδεικνυόμε
νου βάδ'Ος τή ς  8·αλάσσης 
(6265 μέτρων), είς ό έφδ·ασεν 
ή βολίς τοΰ ,/Γαλισμάν“ υπό 
τήν 25° βορείου πλάτους, ή 
ύψίστη δε των πυραμίδων τη ς1 
γης των Φαραώ δέν ήδύνατο. 
άλλως νά ζωγραφηθ·ή Ιν τη 
είκόνι μας, παρά δ ι’ ένός 
μικροσκοπικοΰ στίγματος με
ταξύ τοΰ όρους καί τοΰ άτ- 
μοπλοίου.

’Αλλά ζητήσατε τήν έπικουρίαν τής φαντασίας Σας, 
φίλοι Άναγνώσται, καί κατέλ&ετε μεδ’ ημών είς τά  αχανή 
ταΰτα βάδηΐ Έ νταυδα  δ ίν  στροβιλίξουσι τά  άγρια τής 
Χαρύβδεως ρεύματα, ως έψαλλεν ό ποιητής, ούδε μάς φο- 
βίζουσιν άφρόεντα καί ουρανομήκη κύματα. Αίωνία γαλήνη 
βασιλεύει έν τοΤς κόλποις τοΰ ώκεανοΰ, ή δέ φοβερά δύνα- 
μις των υπό τής καταιγίδος μαστιγουμένων κυμάτων δέν 
δύναται νά είςδύση μέχρις αυτών, διότι εΐνε ήδη κατεδραυ- 
σμένη πριν ή ύπερβή τά  150 μέτρα υπό τήν επιφάνειαν της 
δαλάσσης. Καί αύτη δέ ή ζωογόνος τοΰ φωτός δύναμις 
δέν Ιξικνεΐται περαιτέρω, το ύπύχλωρον καί πορφυροβαφές 
χρώμα υποχωρεί πρό τής βαδυτάτης σκοτίας καί είς βάδος 
ούχί μεγαλείτερον τών 50 μέτρων δλαι αί φωτογραφικαί 
πλάκες μένουσιν αμετάβλητοι. Έ ν ταις κοιλάσι τοΰ δ·α· 
λασσίου πυδμένος καί ή δερμοκρασία μένει αιωνίως ή αυτή, 
διότι έν αύταΐς έκμηδενίζεται ή πάλη μεταξύ τών δερμο- 
τέρων καί ψυχρότερων ρευμάτων, κατά φυσικόν δέ λόγον 
κατέρχονται είς τον πυδμένα τά  είδικώς βαρύτερα τοΰ υδα- 
τος στρώματα, δηλαδή τά  έχοντα δερμοκρασίαν 4° Κελ- 
σίου, καί διά τοΰτο είς όλα τά  σημαντικά τής δαλάσσης 
βάδη έπικρατει ή αύτη ψυχρά δερμοκρασία. 'Γπό τάς ασυ
νήθεις καί περιέργους ταύτας συνδήκας προβληματική βε

βαίως αποβαίνει ή άνάπτυξις καί διατήρησις έμψυχων ίντων, 
έτι δέ προβληματικωτέρα φαίνεται είς ημάς, άν ύχολογίσω- 
μεν καί τήν τεραστίαν χίεσιν, ήν έξασκοΰσιν έχ’ αύτών τά  
ύδατα, διότι καί είς χιλίων μόνον μέτρων βάδος έπί τής

ΜΑΚΡΟΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.
(άγρευδεις είς βάδος 4500 μέτρων.)

έπιφανείας Ινός τετραγωνικοΰ ύφεκατομετρου βαρύνει στήλη 
δδατος, ίσοβαρής πρός Ικατόν χιλιόγραμμα.

Διά τον λόγον τοΰτον βλέπομεν, ότι τό φυτικόν βασί- 
λειον έντελώς έξαφανίζεται είς βάδος διακοσίων πεντήκοντα 
μέτρων υπό τήν έπιφάνειαν τής δαλάσσης, προηγουμένως δ ’ 
ένόμιζον οί άνδρωποι, ότι καί διά τό ζωϊκόν βασίλειον στενά 
ύπάρχουσιν εκεί κάτω τά  όρια. Έ ν  τούτους .όμως τά  δίκτυα 
τών ήμετέρων φυσιοδιφών άνείλκυσαν έκ βάδους 4000 καί 
5000 μέτρο>ν άπειράριδμα ζώα καί πλεΐστα τέως όλως 
άγνωστα είδη αυτών.

Καί έν πρώτοις εύρέδησαν ίχδΰς, περιεργωτάτην τήν 
μορφήν καί τό σώμα έχοντες. Πολλοί έξ αύτών έχουσιν

MEA ΑΝ ΚΗΤΟΣ TOY Johnson.
(άγρευδέν είς βάδος 4000 μέτρ.)

¿φ8·αλμούς, τό δέ σώμά των κατακαλύπτεται υπό φωτοβό
λων καί φωσφοριζουσών κηλίδων, έξ οδ καί φανοί έπωνο- 
μασδησαν, διότι διά τοΰ άμυδροΰ φωτός τοΰ σώματός των 
φωτίζουσι τά  διαβήματα τών κατοίκων τοΰ αίωνίου σκό
τους. Άλλοι πάλιν ίχδΰς εΐνε έντελώς τυφλοί, αντί όφδαλ- 
μών δέ εχουσιν ίδιόρρυδμα απτικά όργανα, παρά τισι δ ’ 
έκ τούτων παρετηρτδη, ότι ύπεράνω τοΰ στόματος φέρουσι 
τέλειον άληδώς δάκτυλον, δ ι’ οδ συλλαμβάνουσι την τρο
φήν. Αί ήμέτεραι είκόνες παριστάνουσι δύο έκ τών πολλών 
είδών, τον περιέργως κατεσκευασμένον Μακρόονρον τής 
Αυστραλίας, άγρευδέντα είς βάδος 4500 μέτρων, καί τό 
έτι παραδοξώτερον Μ έλαν -Λητός τοΰ (ΓοΙιηΒοη. ‘Τπό τό

Τ ό υπό τοΰ ,,Ταλισμάν“ . βολιδοσκο- 
πηδέν δαλάσσιον βάδος Ιν ουγκρίσει 
πρός τό υψος τον όρους B rocken 
(1000 μέτρ.) καί τής πυραμίδας του 

Χέοπος.
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ύπερμέγεδες στόμα τοΰ ίχδύος τούτου κεΐται δύλακος προς 
υποδοχήν τής τροφής, Ιχων μέγεδος τριπλάσιόν όλου τοΰ 
λοιποΰ σώματος.

Μεταξύ τών σπογγοειδών εύρέδησαν καί σπάνιά τινα είδη, 
ων ό ψαμμώδης σκελετός φαίνεται ώςεί διελαυνόμενος υπό 
άπειροπληδών νημάτων ασβεστίου ή λεχτοτάτης ύάλου. 'Η

τετάρτη καί τε
λευταία τών εικό
νων μας παριστά
νει μία νΟλτηνίαν, 
άνελκυσδέΐσαν έκ
βάδους 5000 μέ
τρων. Έχ* αύτης 
βλέπομεν τό στό- 
μιον (οδοιιΐιιιιι) έξ· 
ωχλισμένον δ ιά  
π ο λ λώ ν  τριχοει
δών οργάνων, φε- 
ρόντων τό δαλάσ- 
σιον ύδωρ είς τούς 
έσωτερικούς τοΰ 
ζώου σωλήνας, ΐνα 
μετ’ αύτοΰ είςέλ- 
δωσι καί τά  είς 
τροφήν τοΰ ζωι
κού τούτου οργα
νισμού χρησιμεύ- 
οντα δ  ρ ε π τ  ι κ  ά 
στοιχεία.

Έ τ ι  δαυμα- 
σιώτερα εΐνε τά 
όρυκτολογικά ευ

ρήματα έπί τοΰ πυδμένος τής νοτίου δαλάσσης. Πάντες έξ- 
επλάγησαν ίδόντες, ότι είς άπόστασιν 700 δαλασσίων μιλίων 
από τών ευρωπαϊκών ακτών μετά τών άλλων δαλασσίων τερά- 
τωκ άνειλκύσδησαν καί λίδοι, άλλοι μέν λείοι, άλλοι δ* Ιχον- 
τες τόσον παραδόξους ραβδώσεις, ώςτε νά καταντά άπίστευ-

OATHNIA TOY Carpenter.
(άγρευδεΐσα εις βάδος 500 μέτρων.)

τον, ότι αί ¡όαβδώσεις αυται ήσαν προϊόν της έπενεργείας τών 
δαλασσίων γευμάτων.. Ήναγκάσδησαν λοιπόν νά παραδεχ- 
δώσι τήν λογικωτέραν καί φυσικωτέραν ύπόδεσιν, ότι είς 
χαλαιοτάτους χρόνους όρη πάγων μετέφερον ένταΰδα τούς 
λίδους τούτους, ότι άπέσπασαν αύτούς από τών κρυσταλ
λωδών κορυφών τών όρέων τής Ευρώπης, άφ* ών καί αύτοί 
οί πάγοι άπεσπάσδησαν, όταν δέ τά  κρυσταλλώδη ταΰτα 
όρη έτάκησαν Ινταΰδα, έν τώ Άτλαντικώ ώκεανώ, οί λίδοι 
έβυδίσδησαν είς τόν πυδμένα. Μετά πάροδον χιλιάδων έτών 
ό άνδρωπος έξήγαγεν αύτούς έκ τής αβύσσου καί έπί της 
άγραφου καί νέκρας έπιφανείας των άναγινώσκει μετά δαυ- 
μασμοΰ Ιν μικρόν τεμ.άχιον τής ιστορίας τής ύφηλίου καί 
τοΰ βίου αύτής κατά τήν προαιώνιον έποχήν τών πάγων.

Μετά τό πέρας τής εύτυχοΰς έκδρομής οί συμμετα- 
σχόντες αυτής σοφοί άνδρες αμέσως έπελήφδησαν τής έπι- 
στημονικής κατατάξεως τών εύρεδέντων είδών, άφ’ ου δέ 
άπεπεράτωσαν καί τό έργον των τοΰτο, συνέλαβον την άπό- 
φασιν νά έχιδείξωσι τάς σπουδαιοτάτας συλλογάς των έν 
ιδιαιτέρα έκδέσει καί είς τό δημόσιον. Καί έπιτυχία πλήρης 
έστεψε τήν σπανίαν ταύτην εκδεσιν τών είς τά  βάδη τών 
ωκεανών διαιτωμένων πλασμάτων. Έ κ  μετριοφροσύνης οί 
κοσμήτορες τής έκδέσεως έξέλεξαν μίαν τών μικρών αίδου- 
σών τοΰ έν Παρισίοις Μουσείου τής Φυσικής 'Ιστορίας, άλλ’ 
οί κάτοικοι τών Παρισίων καί της λοιπής Γαλλίας, οί έπι- 
στήμονες τών γειτόνων έδνών καί τοΰ λοιπού πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου, άδρόοι συνέρρευσαν πρός έχίσκεψιν αυτής, , καί 
τό χλήδος το>ν καδημερινών έπισκεχτών ήν τοσοΰτον, ώςτε 
ώρας ολοκλήρους ήναγκάζετό τις ν’ άναμένη πρό τής δύρας, 
έως οδ κατορδώση νά είςέλδη έντος τοΰ βωμοΰ της έχι- 
στήμης.

Ά λ λ ’ οί γά λ λο ι έπιστήμονες καί ίδ ία  ό η γέτη ς αύτών 
Μ ϋ ιιβ -Ε ^ Δ π Ιδ  δέν εΐχον άρκεσδή είς μόνα τ ά  κατορθώ- 
μ α τα  τα ΰ τα , έσκόπουν δέ μ ε τ ’ ολίγον νά  έπιχειρήσωσι νέαν 
έκδρομήν, ότε τό  έπιόν έτος ό δά να τος άφήρπασεν έκ ΐο ΰ  
μέσου αύτών τόν σοφόν τω ν οδηγόν, τοΰ οποίου όμως οί 
δ ιά δοχο ι έν τ ή  έπιστήμη είδε μ ετ’ ίσης έπιτυχίας νά  συνεχί- 
σωσι τ ό  τόσον καρποφόρον έργον του. Δρ. Ν .Βρ.

Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η .

— Περιττή βεβαίως εΐνε πασα ερμηνευτική απόπειρα της „Πρώτης 
δοκιμής“, ήν 6 ίταλός καλλιτέχνης del T o rre  μετ’ άπαραμίλλου χάριτος 
έξεικόνισεν έν λαμπρ2 ελαιογραφία. Τους ήρωας τοίί προχείρου εις πασαν 
μνήμην καί κα&ημερινου τούτου Ιπειςοδίου έλαβεν ί  ζωγράφος έκ της 
ιδίας χώρας, άλλ’ ή κοσμοπολΤτις γραφίς του επέ&εσεν εις τήν κεφαλήν 
του ετέρου συντρόφου ίπωςοΰν ανατολικόν κάλυμμα καί ούτω έχομεν δυ'ο, 
δραπέτας πι&ανάίς έκ τοΰ ένοριακοΰ σχολείου, έκ διαφόρων χωρών, άλλ’ 
όμοιους ώς πρός τά ελευ&έρια ήδη άγυιόπαιδας, δοκιμάζοντας διά πρώ· 
την φοράν τό κάπνισμα. Τό μέρος εΐνε άπάκεντρον καί ή εκλογή αύτοΓ 
δέν εΐνε τυχαία, άλλά μετά στρατηγικής αγνώστου είς τους ήλικιωμένους 
γενομένη, τά άβάκια καί τά λοιπά σχολικά έφόδια έρρίφ&ησαν κατά γης, 
παρ’ αυτά δ’ έκάδισαν οί αμέριμνοι πειραματισταί. “Αγνωστον εΐνε βέ
βαια πόδεν καί πώς έγεινεν ή προμήθεια τοΰ υλικοΰ, άλλ’ ίσως προέρχον
ται έκ τής πατρικής σιγαροδηκης. 'Οπωςδήποτε τό εργον ήδη πρού- 
χώρησεν άρκότά, έπιδοκιμαστικόν δέ μειδίαμα τοΰ ενός έν&αρρυ'νει τόν 
άλλον, μετ’ εύνοήτου χαράς προςμειδιώντα πρός τό κοινόν κατόρδωμα. 
’Αν δεν φωραΰώσιν όμως εγκαίρως υπό τών γονέων ή δέν αΐσδανδώσι 
την πικρίαν καί τήν βλάβην τοΰ πειράματος, δέν ΰά παρέλδη πολύς χρό
νος, εως οδ ή μικρά άνοησία καταντη'ση πάδος, άνώτερον φυσικής ανάγκης 
καί διαρκές δηλητη'ριον κατά τοΰ σώματος τών αφελών δοκιμαστών.

—  ’Εκ τών δύο άλλων τοΰ παρόντος φυλλαδίου εικόνων, τήν μέν έκ 
της έν Βερολίνφ καλλιτεχνικής έκδέσεως ειλημμένην καί παριστάνουσαν 
τόν ναόν τής Περγάμου πραγματευόμενα έν ιδιαντέρω ά ρδρ φ ,,τή ν  δέ 
άλλην συνοδεύομεν διά τής άκολου'δου βραχείας ερμηνείας. Ό ς  παρ’ ήμΐν 
αΐ άδιγγανίδες άοιδοί, ουτω καί ένταΰδα καί μάλιστα κατά τά  νοτιώτερα 
τής Γερμανίας μέρη περιφέρονται ώραιόταται έκ Δαλματίας έπαίτιδες, ολο
μόναχοι καί μετά συγκινητικής όντως μελαγχολίας άσκοΰσαι τό άχαρι 
επάγγελμά των. ’Από πόλεως είς πόλιν καί άπό χωρίου εις χωρίον περι- 
πλανώμεναι κερδίζουσι τόν έπιοόσιον άρτον άντί λιγυφδόγγου άσματος, 
ώπερ άκολουδεϊ μονότονος άλλά περιπαδεστάτη μουσική. Μακρά μηλωτή 
προφυλάττει αύτάς από τών οικιών τής κακοκαιρίας χρησιμεύουσα συγχρό
νως ώς εφάπλωμα έν τή πενιχρ3 κλίντι των κατά πασαν τοΰ έτους ώραν. 
Ή  καλλιτεχνική αύτών έπιδεξιότης συνίσταται εις τόν κάλλιστα ήσκημένον 
χειρισμόν άλλοκότου τινός χορδοσύριγγος όμοίας πρός κιδάραν καί λευκά 
έχοΰσης άμα πλήκτρα παρά τάς χορδάς. Τ ά  πλήκτρα ταΰτα συνέχονται 
διά μακροΰ ελατηρίου, συνάπτοντος αυτά πρός περιστροφικόν κύλινδρον, 
τοΰ όποιου οί έ|έχοντες ίδόντες ρυδμίζουσι τούς ήχους τών χορδών. Διά 
τοιούτου επίκτητου εφοδίου καί τής φυσικής αύτών είς τό ασμα χάριτος 
διατρέχουσιν αί Δαλμάτιδες άοιδοί τήν μεσην Εόρώπην, προερχόμενοι συν- 
ήδως έκ τών ανατολικών της Άδριατικής παραλίων.
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ΠΟΙ Κ Ι ΛΑ .

Θά φανή βεβαίως Απίστευτον σήμερον, ότε βρίθει ό κόσμος έξοχω- 
τάτων Ασκληπιαδών και σοβαρωτάτων υγειονομικών συμβούλων καί ιατρι
κών συμβουλίων, Αλλ’ εινε αληθέστατου, κατά τά αψευδή ιστορικά Αρχεία, 
τά όποια είς πείσμα τών πανεπιστημίων διηγούνται, ότι ή έξάσκησις του 
ιατρικού επαγγέλματος μέχρι τέλους τής 17. έκατονταετηρίδος εις τά μάλ
λον πεπολιτισμενα τής Ευρώπης κέντρα ήτό τ ι γελοιωδέστατον. Οί ιατροί 
τών χρόνων εκείνων έσϋχναζον έφιπποι η  εφ’ άμάξης εις τάς εμπορικά« 
πανηγύρεις, εφωδιασμένοι δ ι’ αύτοκρατοριχων προνομίων, παρεχόντων αυ
τ ή ς  το δικαίωμα νά κατασκηνωσι μετά των άλλων μεταπρατών εν τή ς  
πλατείαις ώς παθολόγοι, όδοντοϊατροί, κηλοδέται καί ενί λόγω ώς ιαματι
κοί φωστήρες πάσης νόσου καί μαλακίας. Φαίνεται όμως ότι αί επιστη
μονικοί γνώσεις καί αί διαρκείς αυτών επιτυχίαι δεν έπήρκουν είς δελεα
σμόν τού σκληροτράχηλου τότε κόσμου καί πρός τούτο έπενο'ησαν οί έξο- 
•χώτατοι τήν χρήσιν βωμολόχων καί γελωτοποιών, οίτινες οΰ μόνον άντι- 
καθίστων τά καθήκοντα τών καθ’ ημάς φαρμακοποιών, αλλά προςείλκυον 
δι’ Αστειοτήτων καί τά πλή&η, τοσούτον όμως έξετραχηλίζοντο εν τή ελ
κυστική εξασκάσει του επαγγέλματος των, εις τόσον αχώνευτους αισχρολο
γίας Αφέθησαν, ενεκα ζήλου καί μερίμνης υπέρ τών συμφερόντων τών μι- 
σδοδοτούντων αυτούς ιατρών, ώςτε πολλαχου αί άρχαί, ιδίως δ’ ένταΰθα, 
έν Λειψία, ήναγκάσθησαν νά εκδώσωσι διαταγάς απαγορευούσας τοΐς Ασκλη- 
πιάδαις τήν χρήσιν τοιούτων κερδοσκοπικών όργάνο>ν. Τούτο εδείνωσε τα 
πράγματα, διότι οί επί μικρόν Απρακτήσαντες ιατροί Απεφάσισαν αυτοί ν 
άναλάβωσι τό προςωπεΐον τού γελωτοποιοί! καί πολλοί έκ τών εόδοκιμη- 
σάντων είς τό ήκιστα επιστημονικόν τούτο εΤδος της μαθήσεως κατώρ- 
δωσαν ν’ αποκτήσωσι μεγάλην βαθμηδόν πελατείαν, καταγοητευμένην ούχί 
τόσον διά τήν άποτελεσματικότητα τών ιατρικών συμβουλών των, οσον 
διά τήν ετοιμότητα τών βωμολοχιών καί τήν ποικιλίαν τών μορφασμών 
του ιατρού των. Σήμερον τά πράγματα μετεβλήδησαν επαισδητώς πρός 
βλάβην τών ιατροσοφίων καί τών αγυρτών, οί δε πρίν βωμολόχοι χαρακτη
ρίζονται δι’ αξιοπρεπούς βραχυλογίας καί τούς μορφασμούς άντικατέστησε 
στυγνή σοβαρότης.

« β«

Καίπερ τελειοτάτην έχοντες γλώσσαν οί Γερμανοί καί δαυμαβίως 
Ιπαρκοΰσαν διά τής άκόπου παρα&εσεως είς Ικφρασιν πάσης έννοιας συν
δέσου, Ιν τούτοις δεν παύονται πλουτίζοντες αύττν διά νέων κομψών 
έκφράσεων, οόδ’ άμελούσι τήν κάδαρσιν αυτής άπό ξενισμών, οΰς ιστο
ρική ανάγκη παρειςήγαγεν εις γενικήν χρήσιν. Παντοΐα εκδίδονται περιο
δικά, ά&ορύβως διά σεμνών καί άληδινών λογίων εξυπηρετούντο τό ανα
μορφωτικόν τούτο έργον, είς τήν πρακτικήν τελείωσιν τού όποιου συνεις- 
φέρουσι τά φώτά των καί δημόσιοι πολλάκις λειτουργοί, όσοι βέβαια έτυ- 
χον Ιξαιρέτου παιδείας, πράγμα όχι σπάνιον ένταύδα. Ούτως άφ’ ενός ό 
πολύς Στέφανος, ό Διευδυντής τών Αύτοκρατορικών καί τελειότατων τού 
κόσμου Ταχυδρομείων, πρό πολλού επέβαλε τήν καδιέρωσιν καδαρώς γερ
μανικού λεξιλογίου έν τη ύπηρεσία τού είδους του, ό ίδιος παραφράσας 
μετά παροιμιώδους φιλοκαλίας καί σοφίας τούς γαλλικούς όρους, άφ’ ετέ
ρου δε 6 μέγας λεξικογράφος Δανιήλ Σάνδερς προτείνει τώρα την γενικήν 
παραδοχήν αρτίου λεξιλογίου διά τάς μαδηματικάς έπιστήμας, είς τόν κα
ταρτισμόν τού όποιου δέν αίσχόνεται νά δμολογήση ότι αφιέρωσε πολλάς 
δεκάδας τού μακροΰ καί ένδόξου παρά λογίοις βίου του. Καί χωρίς νά 
γελάση, άλλα σπουδαιολογών προτρέπει πολλούς ομογενής καί έμοτίμους 
του ν άναλάβωσι τόν εκγερμανισμόν τής μαγειρικής ονοματοθεσίας, ύπι- 
σχνήται δ  αυτούς άμετρον έκ τού έργου ηδονήν, ιδανικωτέραν βέβαια 
τής υλικής έκείνης τών γαστρίμαργων καί δόξαν άφδιτον μετά τής ευλο
γίας τού ίδίου καί τών συμπατριωτών του, οί όποΤοι δεν χωνεύουσι πλέον 
φαγητά μέ γαλλικά όνόματα.

« . *

Τ ώ  βελγικώ 'ϊπουργείω πρόκειται ήδη μετά πολυχρόνιον μελέτην έκ- 
πονη&έν σχεδιον πρός κατασκευήν σιδηροδρόμου Ιντός της πρωτευούσης 
Βρυξελλών. Τό έργον άνελαβον οί μεγάλοι έπιχειρηματίαι ’Αδελφοί Φισε-

φέτ, οίτινες καί έζήτησαν τήν απονομήν του προνομίου παρά τού οικείου 
'ϊπουργείου. Κατά τό επιδοδέν σχεδιον ή σιδηροδρομική αδτη γραμμή 
συνδέει ού μόνον τά κυριώτερα τής έντός πόλεως μέρη αλλά καί τήν πό- 
λιν πρός πάντα τά περίχωρα, έχει δέ μήκος 17 χιλ. μέτρων, έξ ών τά 
7,800 κατασκευασδνίσονται είς υπογείους διόδους, καί δά  διακλαδούται 
πρός 14 σταδμούς. Ό  σιδηρόδρομος δά  διατεδη άποκλειστικώς πρός με- 
ταβίβασιν επιβατών, ΰποχρεούνται δέ οί εργολάβοι νά παραδώσωσι τήν 
γραμμήν είς κοινήν χρήσιν τρία έτη μετά τήν παραχώρησιν τού περί κα
τασκευής προνομίου άντί τής καταδέσεως είκοσιν εκατομμυρίων φράγκων. 
Οί Ίπουργοί τών οικονομικών καί τών Δημοσίων έργων, λίαν εύνοϊκώς 
όπέρ τής έπιχειρήσεως διατεδειμένοι, άνέδηκαν τήν Ιξέτασιν καί ταχίστην 
έγκρισιν τού σχεδίου .είς ειδικήν επιτροπήν.

* ·•
Αί ίταλικαΐ εφημερίδες διηγούνται όλως μυδιστορικόν τ ι γεγονός περί 

συλλήψεως μυστηριώδους τινός προςώπου, τό όποιον ενδυμίζει αχώνευτους 
τινάς ήρωας τής ρωμαντικής σχολής. 'Ο  έν λόγω κύριος περιεφέρετο Ιν 
Μιλάνω καί έρωτώμενος έλεγεν, ότι έπηγγέλλετο άλλοτε τόν ώρολογοποιόν έν 
Νεαπόλει. Ό  άεργος βίος του έφείλκυσε τήν προςοχήν τής ’Αστυνομίας, ή 
όποία δεν έδίστασε νά τόν φυλακίση, ζητήσασα συγχρόνως έκ Νεαπόλεως 
πληροφορίας περί τού πρώην ώρολογοποιού. Αί ερευναι συμπάσης τής ιτα
λικής αστυνομίας άπεβησαν μάταιαι, ί  δέ φυλακισμένος έπέμενεν είς τήν 
πρώτην κατάδεσίν του περί τής έκ Νεαπόλεως προελεύσεώς του, διαμαρ- 
τυρόμενος ευπρεπέστατα κατά τής αδίκου προςωποκρατήσεώς του. Διά
φορα τής αστυνομίας πρόςωπα άπετάδησαν πρός αυτόν κατά διαφόρους 
εύρωπαϊκάς γλώσσας, άπήντα 8’ αυτός άριστα προφέρων εκτός τής ιταλι
κής, τήν γαλλικήν, τήν γερμανικήν, τήν ρωσσικήν, τήν ισπανικήν καί τίς 
οΤδε πόσας άλλας γλώσσας, άν, εννοείται, οί ίταλοί άστυνόμοι ήσαν γλωσ
σομαθέστεροι. Έ π ί  τέλους δ Διευδυντής τής ’Αστυνομίας, όςτις πολλάκις 
ελαβε πείραν τών εύγενεστάτων τού δεσμώτου τρόπων, διέταξε τήν Από- 
λυσίν του, έ δέ μυστηριώδης άνδρωπος εύχαριστησας αύτώ φιλοφρόνως 
προςέδηκε μετά μειδιάματος πλήρους ειρωνείας: καί διά βίου άν μ’ έκρα- 
τεΐτε εδώ , Σδς διαβεβαιώ, ότι τίποτε περισσότερον δεν δά  εμανδάνετε.“

* *#
— Δεν εινε άναξιοπερίεργον νά μάδη τις τό επάγγελμα τών διαφό

ρων μελών, έξ <3ν άπαρτίζεται τό γαλλικόν κοινοβούλιον. Κατ’ ¿σφαλείς 
πληροφορίας 36 εινε ιατροί, 135 δικηγόροι, 28 γεωπόνοι, 18 μηχανικοί, 
28 δικασταί, 6 φαρμακοποιοί, 40 δημοσιογράφοι, 8  τραπεζΐται, 20 διδά
σκαλοι, 20 πρώην αξιωματικοί, 3 κληρικοί, 8  διπλωμάται, Ο έργάται, 
70 βιομήχανοι καί έμποροι. Ε κατόν περίπου βουλευταί εΤνε μεγάλοι γαι
οκτήμονες καί επομένως άνευ επαγγέλματος. Ή  Έδνοσυνέλευσις του 1871 
Απετελήτο εκ 2 πριγκίπων, 7 δουκών, 30 μαρκησίων, 52 κομήτων, 17 ύπο- 
κομήτων, 17 βαρώνων καί 97 άπλών ευπατριδών, έκ δέ τών άλλων άστών 
ήσαν έν αύτή 63 κτηματίαι, 155 δικηγόροι, 48  βιομήχανοι, 45 στρατηγοί 
καί άνώτεροι Αξιωματικοί, 14 αξιωματικοί τού ναυτικού, 95 δικάσταί, 
25 βιομήχανοι, 23 ιατροί, 21 καδηγηταί, 16 μεγάλοι έμποροι, 5 τραπεζΐ- 
ται, 2 φαρμακοποιοί, 1 αρχιεπίσκοπος, 1 ίερευ'ς, 1 διαμαρτυρόμενος πρε- 
σβύτερος, 1 ξυλουργός καί μερικοί ακόμη δημοσιογράφοι καί λόγιοι.

* *

— Τό νεώτατον εφεύρημα τού Αεικινήτου τών ’Αμερικανών νοΰ εΤνε 
οί χάρτινοι στηδόδεσμοι, καί τό παράδοξον τούτο προϊόν δέν πρέπει νά 
μας έκ.πλήττη, ζώντας είς έποχήν, καδ’ ήν κινδυνεύομεν τά πάντα νά 
εχωμεν εκ χάρτου, οιον τροχούς άμαξών, βυτία, σιδηροδρομικά« τροχιάς, 
οικίας ολοκλήρους καί τά παρόμοια. Εινε δύςκολον όμως αί κομψευόμεναι 
τής εποχής μας νά συγκατατεδώσιν είς τήν χρήσιν χάρτινου στηδοδέσμου, 
προβλέποντες δέ τούτο οί πολύτροποι ’Αμερικανοί δέν έλειψαν νά διακω- 
δωνίσωσι τά  πλεονεκτήματα τής Αλλοκότου έφευρέσεώς των άδρώς έξαγο- 
ράσαντες πρός τούτο τά κυριώτερα τής Γαλλίας συρμικά όργανα, τά όποία 
8έν παύουσιν από τίνος έξαίροντα τά προςόντα τού νέου Αμερικανικού βιο- 
μηχανήματος.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α  Κ Α Ι  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν .

-  ΕΤς έκ  τώ ν  κρατίστω ν γερμ ανώ ν φιλολόγων έδημοσίευσε χάριν 
τώ ν  πολλών περίεργους π ε ρ ί τού ιδ ιω τικού  τώ ν  αρχαίω ν βίου πληροφορίας,

κρίνει πρός τά πράγματα τής έποχής μας. Μεταξύ άλλων διηγείται λίαν 
ενδιαφέροντα καί περί τής Αμοιβής τών ήδοποιών κατά τούς χρόνους τού

■άς, έπί τή  βάσει τής πανταχού πλέον σήμερον παρούσης στατιστικής, συγ- Κικέρωνος. Έ κ  τού λόγου, τόν όποϊον έξεφώνησεν ό μέγας οδτος ρήτωρ

ΚΛΕΙΩ. 191

ϋπερασπίζων ένα φίλον του, τόν ήδοποιόν δηλ. Ρόσκιον, καταφαίνεται ού 
μόνον ότι αί κοινωνικαί προλήψεις, τάς οποίας οί παλαιότεροι Ρω μ ήο ι 
έτρεφον κατά τού γένους τών υποκριτών, έξέλιπον παντελώς κατά τόν και
ρόν τού Κικέρωνος, άλλά καί ότι οί μισδοί τών άσκούντων τό περίβλεπτον 
ήδη τούτο επάγγελμα ήσαν γενναιότατοι. Ό  Κικέρων λέγει έν τφ  προ- 
μνησδέντι λόγω, οτι ό Ρα'σκιος άπεποιήδη νά λάβη Ιξ  έκατομμυρίων σε- 
στερτίων άμοιβήν απέναντι συμπεφωνημένης έπί δεκαετίαν διδασκαλίας 
Από τής σκηνής, ήτις δέν έχωρίζετο κατά τούς μακαρίους έκείνους χρόνους 
άπδ τών ίερωτε'ρων τής δρησκείας βωμών. Ό  ρήτωρ δέν Αρυεΐται την 
σημαντικότητα τής προςφορας ταύτης, ίοοδυναμούσης τούλάχιστον πρός εν 
έκατομμύριον σημερινών δραχμών, επομένως πρός 100 χιλ. δραχμών ετή
σιον μισδόν. ΕΤνε Αληδές ότι ό Πλίνιος (VII, 30) Αναφέρει που, ποσόν 
μικρότερον ώς ειιαυσίαν άμοιβήν τού διασήμου Ροσκίου, άλλ' ό Μακρό
βιος όρίζει αύτήν (II, 10) πολλω μεγαλειτεραν, ήτοι χιλίας περίπου δραχ- 
μάς καδ’ εκάστην, όχι παράστασιν, προςδέτει, αλλ’ ήμέραν. Καί δέν εΤνε 
μοναδικόν τό απίστευτον τούτο παράδειγμα τής έλευδεριότητος καί φιλο- 
μουσίας τής Αρχαίας κοινωνίας. Ό  αύτός Μακρόβιος ίστορεϊ, ότι ί  ήδο- 
ποιός Αίσωπος κατέλιπε τώ υίώ αυτού κληρονομιάν έκ τεσσάρων περίπου 
εκατομμυρίων σημερινών δραχμών, τάς όποιας διά μόνης τής ύποκριτικής 
τέχνης του εξοικονόμησεν, όταν δέ τις αναλογισδή ότι άνέκαδεν, καί τότε 
ώς καί σ/μερον δηλ., ήκιστα χαρακτηρίζονται οί ήδοποιοί έπί οικονομία, 
ευκόλως συμπεραίνει, ότι ή μετά δάνατον του μακαρίου τούτου Αισώπου 
ύπολειφδεϊσα ουσία εινε λείψανον πολλώ σημαντικωτέρου κεφαλαίου, τού 
όποιου τήν κτήσιν ουδέ νά όνειρευδώσι δικαιούνται οί εύδαιμονέστεροι 
ύποκριταί καί αοιδοί τών ημερών μας.

» «9

’Εκ Παρισίων προήλδεν είδησις, καδ’ ήν ό έπιφανής μουσουργός 
Μασσενέ ασχολεΐται εις τήν τελείωσιν νέου μελοδράματος, φέροντος τό 
πλήρες γοητείας όνομα τού ,,Βερδέρου“ τού συγκινητικού έκείνου έπεις- 
οδίου αυτής τής ζωής τού όλυμπίου Γκαϊτε. Έκαστον τού Αγγελλόμενου 
τούτου μελοδράματος πρόςωπον είςάγεται δ ι’ ιδιαιτέρας χαρακτηριστικής 
μελωδίας, δά λείπωσι δέ παντελώς αί διωδίαι, αί τριφδίαι καί Ιν γένει 
πδν χορικόν μέλος. Τ ά  διάφορα δηλ. τού μελοδράματος πρόςωπα ούδέ- 
ποτε δά  ψάλλωσιν όμού, αλλά μόνον αφού τό έν Αποπεράτωση ήδη τό 
άσμα του, Αμέσως δ’ Αρχίζη τό ετερον πρόςωπον τό ίδιον μέλος. Τό κεί
μενον τού ΓκαΤτε, ούτινος ύπάρχουσιν όντως κλασικοί μεταφράσεις έν τή 
γαλλική γλώσση, διεσκεύασεν είς εμμελείς στίχους ό κ. Μιλλιέ.

* *
9

— Κατά τάς τελευταίας ενιαυσίους έξετάσεις τού Ιν Παρισίοις ώδείου 
τό πρώτον έπί κλειδοκυμβαλισμώ βραβείου έλαβε νεαρός εκ Βουδαπέστης

μα&ητής, τό δεύτερον δ έ . είς τήν Αρπαν έλαβε νεαρώτατον κοράσιον, 
μόλις δεκαετές, ή μικρά Ρενιέ, ής αί μικροσκοπικαί χήρες καί τό 
βραχύτατον Ανάστημα μόλις έφδανον τάς χορδάς τού πελωρίου όργάνου, 
οπερ ανέδιδε τούς μαγευτικωτέρους τόνους. Ο ί είδτ'μονες προλέγουσιν 
ότι ή Αριστεύσασα κορασίς όπισχνεΐται έκτακτον μέλλον καί δεν δ ’ 
αργήση νά καταταχδή μεταξύ τών διασημοτέρων τής εποχής μας μου
σουργών.

4 **

— Ό  Φραγκίσκος Κοππέ, ό προςφιλής τών Γάλλων λυρικός ποιητής, 
ετοιμάζει νέον δρδμα, τού όποίου ή ύπόδεσις διαδραματίζεται έν τή χερ
σόνησό) τού Αίμου. Τό φιλολογικόν τούτο μνημεΐον δεν δ’ αφίνη βέβαια 
Αμνημόνευτα τά έσχάτως παρ’ ήμϊν διαδραματισδέντα γεγονότα. 'Ο  τύ
πος δέν τολμά νά προμαντεύση τήν υφήν καί τήν λύσιν τού δραματικού 
τούτου έργου.

*  **

— ’Εν τ ή ς  Ήνωμε'ναις Πολιτείαις καί έν Καναδα ύπαρχουσι είς 
25 πόλεις, έχούσας υπέρ τάς 100 χιλ. κατοίκους, 144 δέατρα καί αίδουσαι 
μουσικών συναυλιών. Έ ν  ταΤς δύο ταύταις μεγίσταις χώραις τής βορείου 
’Αμερικής ύπάρχουσιν έν συνόλω τοιαύτα ιδρύματα ύπέρ τά 3250, καί εις 
τά  τε'μένη ταϋτα τών Μουσών λειτουργούσιν εναλλάξ 400— 500 πλανήτες 
δίασοι καί 100 μονίμως εγκατεστημένοι, έκ τούτων δέ πάλιν 50 άντιπρος- 
ωπεύουσι τό μελόδραμα, σοβαρόν καί έλαφρόν. Τ ά  δέατρα τών Ή νω μ. 
Πολιτειών είςέπραξαν κατά τό τελευταΤον έτος έν συνόλω 250 εκατομ. 
δραχμών.

V *
* ,

— Έ ν  τή Πινακοθήκη τής ’Ακαδημίας τών Τεχνών έν Μιλάνω 
ανηρτήδη έσχάτως πρός κοινήν δέαν μία τών περιφημότερων εικόνων τού 
Αδανάτου Τιντορέττου, παριστάνουσα „τήν Ανακομιδήν τών λειψάνων τού 
άγ. Μάρκου έξ Αλεξάνδρειάς“ .

*  S
*

Έ ν  Λονδίνω εσχηματίσδη βαγνερικός τις σύλλογος έχων σκοπόν τήν 
μουσικήν τού Βάγνερ νά καταστήση δημοτικήν καί νά παρέχη μουσικά« 
συναυλίας έπί λίαν έφδηνοΤς είςιτηρίοις, τούτων δέ τών συναυλιών τό μέν 
πρώτον μέρος ν’ Αποτελήται έκ βαγνερικών συνδέσεων, τό δέ δεύτερον εξ 
Αγγλικών μόνον.

AI  Μ Η Χ Α Ν Α Ι  EN  Τ &  Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ε Ι Ο .

Έπανειλημβ-ένωζ εγράψαμεν Ιν τοίίς στήλαιζ ταυταΐζ 
περί■ του έφευρετικού πνεύματος των ’Αμερικανών, έπγινέσα- 
μεν τήν ακάματον των Γερμανών φιλοπονίαν καί παρε&Ι- 
σαμεν εικόνας διαφόρων οίκιακων μηχανών καί έργαλείων, 
έφευρε&έντων υπό των δύο τούτων Ι&νων καί Ιχόντων σκο
πόν νά άντικαδ-ιστώσι τάς γυναικείας χεΐρας είς τήν έκτέ- 
λεσιν των κατ’ οίκον Ιργασιων. ’Αναρίθμητοι Ιπενοή&ησαν 
κατά τά  τελευταία ετη πλυντικαί καί σ</ογγιστιχα) μηχα- 
ναί, ¿χλααστίΥΜ  έργαλεΤα καί πλέϊστα άλλα της ραπτικής 
καί τής μαγειρικής μηχανήματα, ων τά  όνόματα εινε αδύ
νατον νά μεταφρασ&ωσιν είς τήν ελληνικήν γλώσσαν. ’Αλλ’ 
Ιν τούτοις Ι |  όσων γινώσκομεν ούδείς γερμ.ανός ή άμερικα- 
νός μάγειρος διενοή&·η μέχρι τοϋδε ν’ άχοκλείση όλοτελώς 
τάς άν&ρωπίνους χειρας άπδ των Ιργασιων του μαγειρείου, 
περιπλέον δε καί τά  διάφορα μαγειρικά Ιργαλεΐα νά κινή 
τή άμέσω Ινεργεία δυναμοηλεκτρικων μηχανών. Τοιουτό 
τ ι άνέλαβε νά πραγματοποίηση ό Παρισιανός ξενοδόχος Μαρ- 
γερύ, εινε δε άξιος πολλών Ιπαίνων, ούχί διότι εϊμε&α εν-

&ερμοι οπαδοί πάσης μηχανικής Ιργασίας, άλλά διότι, ώς 
Ιν τοΐς κατωτέρω &ά ίδωμεν, διά του τρόπου τούτου Ιπι- 
τυγχάνεται περισσότερα κα^αριότης είς τά  διάφορα (μαγει
ρικά σκεύη, τήν οποίαν συνήθ-ως μάτην άναζητή τις είς τα  
μαγειρεία τών διαφόρων ευρωπαϊκών ξενοδοχείων.

'Ο  ξενοδόχος ουτος εΤνε ιδιοκτήτης μεγάλου τινός 
Εστιατορίου, όπου κα&εκάστην χιλιάδες πεινώντων καί δι- 
ψώντων Παρισιανών καταφεύγουσιν, ίνα κατασιγάσωσι τα  
δύο ταυτα όχληρο’τατα τών αισθημάτων. Ευκολον δ ί  εΐνε 
νά έννοήση τι.ς, οτι μόνον τό μαγειρεΐόν του άχασχολέΐ ούκ 
ολίγους ύπηρέτας, ών άλλοι μεν άδιακόπως κα&αρίζουσιν 
όσπρια καί λαχανικά παντοειδή, άλλοι δε Ικλεπίζουσι γεώ
μηλα, άλλοι κατα&ρύπτουσιν οστά, ουράς καρκίνων κτλ. έν 
ω αλλαχού καταγίνονται είς τό ν’ άποπλύνωσι τά  πινάκια 
καί τά  ποτήρια, είς τό νά κα&αρίσώσι τά  μαχαίρια καί τά 
περόνια καί τάς έκκενω&είσας φιάλας. ΟΤκο9·εν έννοεΐται 
Ιπίσης, ότι εν τοιούτω μεγάλω κατάστήματι τά  πάντα δέν 
γίνονται πάντοτε Ιν τάξει, δτι τό δαπανώμενον υλικόν εΤνε
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δυζυπολόγισπον' καί τα  κατ’ έτος καταδ·ραυόμ^να αγγεία 
άποτελουσιν εις τον προϋπολογισμόν του ξενοδόχου όλόκλη- 
ρον κεφάλαίον. '
• '  Έ π ί τέλους κ«ί αυτός 6 καλός κάγαδ·ός Μαργερυ έβα- 
ρυν&η υφιστάμενος τάς αδίκους ταότας άπωλείας και ήρχισε 
νά σκέπτεται, πως νά έπιφέρη ρ',ζικάς μεταβολάς καί με
ταρρυθμίσεις εις την μικράν του έπικράτειαν. Δεν έσκέφδη 
πολυ καί ίδου μια των ήμερων το τάγμα των Ιργατων του 
εΐδεν έν.τω υπογείωστρε- 
φομένας δυο μηχανάς, αί- 
τινες δ ι’ ιμάντων η καί 
ηλεκτρικωνρευμάτωνσυν- 
εκοινώνουν προς πολυα
ρίθμους άλλας μηχανάς, 
άντιπροςωπευοΰσαςετιπο* 
λυαρι&μοτόρας μαγειρίσ- 
σας. ’Εκεί έν τη γωνία 
έργάζεται διηνεκως μία 
μικρά συσκευτ κατα&ρυ- 
χτουσα Ιν τ ό ς  ολίγου  
πάντα τά  διδόμενα αυτή 
οστά, δλίγον άπωτέρω 
στρέφεται άφ’ εαυτοί» εις 
ήθ·μός, είς όν οί Δάμωνες 
του Μαργερύ όφείλου© 
τά λαμπρά όμβάμματα 
καί καρυκεύματα των φα
γητών του. Έ ν  άλλω 
τινί δωματίω βλέπομεν
έπίσης διά  του αερίου κινουμενον Ιν φρυγετρον (καβουρντι
στηριού) του καφέ, έν δε τω κυρίως μαγειρείω πολυαρίθμους 
¿βέλους, μετά μεγίστης κανονικότητος καί εύρυ&μίας χερι- 
στρεφομένους έπί τής έσχάρας.

’Αλλά πολύ πλέον αξιοπερίεργοι εΐνε αί διάφοροι άπολυ- 
μαντικαί καί πλυντικαί μηχαναί, καί ιδία εκείνη έξ αυτών, 
ής τήν εικόνα παρα&έτομεν ένταυ&α. Αυτή εΐνε ίκανή διά 
μιας νά πλυνη καί νά κα&αρίση μεδ·’ δλης τής δυνατής έν- 
τελείας οκτώ πιάτα . Είς έργάτης δέτει είς την μηχανήν 
τό άκά&αρτον δοχέΐον, τό όποιον ύπ’ αυτής βυ&ίζεται άμέ-

Π Λ ΪΝ Τ ΙΚ Η
(διά τά

σως έντός ζέοντος υδατος, δχου παραμένει έπ’ ¿λίγα λεπτά 
τής ώρας καί σείεται σφοδρώς διά ν’ ' άποσπασδώσι τά  έπ’ 
αύτου προςκεκολλημένα λιπαρά του φαγητού λείψανα. Κα
τόπιν τό πιάτον μεταφέρεται υπό τής μηχανής είς άλλο 
μέρος, δπου ίδιαίτεραι ψήκτραι τρίβουσιν αυτό κανταχόδεν 
καί έπί τέλους έμβυδίζεται είς άδιακόπως άνανεούμενον ψυ
χρόν υδωρ, δπου καί τελείως απαλλάσσεται πάσης άκαδ·αρ- 
σίας. 'Ο  ίδιος έργάτης τό εξάγει τότε τής μηχανής διά

τής άριστεράς χοίρος καί 
τό δέτει μετά των άλ
λων, των καδ·αρών, είς 
την αυτήν σειράν πρός 
άποστάλαξιν. Ή  μηχανή 
πλύνει καδ·’ έκάστην 4000 
πιάτα καί έχει τό μέγα 
καί άνεκτίμητον προτέ
ρημα, δτι τό υδωρ της 
εΐνε πάντοτε καδαρόν καί 
δτι ουδέποτε δραύει τά 
είς αυτήν Ιμπεπιστευμένα 
σκεύη.

Έπίσης δ'ε καί ή έν 
τω αύτω καταστήματι 
ύπάρχουσα μηχανή πρός 
καθαρισμόν καί πλυσιν 
των φιαλών εΐνε ου μόνον 
αυτή καδ’ έαυτήν αξιο
περίεργος, αλλά καί εΐνε 
αξία αναγραφής ένταυδα, 

διότι κινείται υπό μικράς τίνος δυναμοηλεκτρικής συσκευής. 
’Εντός ενός λεπτού αί φιάλαι στρέφονται 300 φοράς έν τή 
μηχανή ταύτη, δπερ δηλοΐ, δτι έκαστον σημεΐον των πα
ρειών των, διαμενουσών έν τή  μηχανη 36 μόνον δευτερό
λεπτα, έρχεται είς επαφήν πρός τάς ψήκτρας 180 φοράς! *Αν 
καί τούτο ακόμη δεν άρκή, δεν πρέπει πλέον νά έλπίζωμεν, 
δτι εΐνε δυνατόν ποτε νά καδαρισδώσιν οίαιδήποτε φιάλαι. 
■'Η πλυσις γίνεται διά νέου πάντοτε δδατος, δύο δέ άνδρες 
καί εις παΐς. δύνανται, τή  βοηδεία τής μηχανής ταύτης, νά 
καδαρίζωσι 400 φιάλας άνά πάσαν ώραν.

Μ Η Χ Α Ν Η .
πιάτα.)

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. —  κ. Κ. Γ . εις Γαλάζιον. Έλάβομεν 
ύπό σημείωσιν καί Μ  πράξωμεν κατά τάς οδηγίας υμών. — κ. Ν. Λ. I. 
εϊς Σμύρνην. Δίς ήδη έστάλησαν οί αίτηδέντες άριδμοί, οδς κατ’ επιθυ
μίαν Σας &ά άποστείλωμεν προσεχώς έκ νέου. — κκ. Κ . Δ. Σ. εΐς.Πέστην,
I. Κ . Τ ζ . είς Καβάλλαν, Σ. Π . είς Μαριούπολιν, Σ, Λ. είς Κωνσταντινού- 
πολιν. Έλήφδησαν καί Σας εύχαριστοΰμεν. — κ. Κ. Φ. Σ. είς ’Αδήνας. 
Έλάβομεν καί Σας εΰχαριστοΰμεν διά τάς ευμενείς υμών δια&έσεις. Ή  
έντολή του αυτόδι κ. Α. Κ. δια έκτελεσδή οσον οδπω. — κ ..Π . Ν, Π . είς 
Πάτρας. Σας εύχαριστοδμεν διά τήν εύμεντ ύμών μέριμναν. — κ. Γ. Το.

είς Πάτρας. Έλη'φδη καί Σας ευχαριστοΰμεν. Έπιστολτ Ιπεται. — κ. 
Α. Μ. είς Μεσημβρίαν, Γ . A. Α. είς Άρμαβη'ριον. Άναμένομεν άπάντησιν. 
— κ. Δ. Φ. είς Νέαν ’Γορκην. Σας συνιστώμεν ν’ άναγνώσητε τό υπό τον 
Δρυμών βιβλίον „ la  F ran ce  ju ive“ . θ ά  ίδήτε δέ, δτι ο συγγραφεύς εξάντ
λησε πάσαν πηγήν, δι’ ής δύναται ν’ απόδειξη, καί άποδεικνύει πραγμα
τικές, δτι ο ί ’Ιουδαίοι κέκτηνται μεγίστην επιρροήν έν Γαλλία. 'Ο  ευρω
παϊκός κόσμος ολόκληρος αίσδάνεται, δτι τήν σημερινήν της κοινωνίας ή'ο-ι- 
κήν παραλυσίαν έπέφερε τό ιουδαϊκόν στοιχεϊον. Τήν γνώμην ταότην έχει 
ό ρηδείς Δρυμών, συμμερίζονται δέ καί οί πλεϊστοι τών Γερμανών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. —  Τ ά  οόράνια σώματα καί ά Γή. — Κύνες αλιευτικοί. — Κακοήδεια (κατά το γερμανικόν). —  Ή  πανηγυρική έκδεσις 
τών τεχνών έν Βερολίνο» (μετά είκόνος). — Πρόοδοι τής νεωτέρας ’Επιστήμης (μετά τεσσάρων εικόνων). — Ποικίλα. (Τό ιατρικόν επάγγελμα κατα 
τούς παρελδόντας αιώνας. — Ή  έκκάδαρσις τής γερμανικής γλώσσης. — Σιδηρόδρομος έν Βρυξέλλαις. — Πολύγλωσσος ώρολογοποιός, — Οί γάλλοι 
βουλευταί κατά επαγγέλματα. —  Κ αί στηθόδεσμοι έκ χάρτου). —  Καλλιτεχνία καί δέατρον. (Μισδοί των ήδοποιων τής αρχαίας 'Ρώμης. —  Περίερ
γον μελόδραμα. — Μία νεαρωτάτη καλλιτέχνις. — Νέον δραμα τοΟ Κοππέ. —  Πόσα δέατρα ύπάρχουσιν έν ταΐς Ή νωμέναις Πολιτείαις. —  Μία είκών 
τ ο ' Τιντορέττου. —  Συ'λλογος βαγνερικτς έν Λονδίνο»). — Μηχαναί έν το  μαγειρείο» (μετά είκόνος). —  Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. 'Π  πρώτη δοκιμή, κατά ττν  ελαιογραφίαν τοο G. del T o rre  ιέν σελ. 177). —  Ό  ναός τής Περγάμου, κατά σχεδιογρά
φημα του Τοϋερκάουφ (εν σελ. 181). —  Δαλματίς κατά τήν έλαιογραφίαν του Σίχελ (έν σελ. 185).

’Εκδότης Π . Λ. Ζ ΪΓ Ο Γ Ρ Η Σ .
Τ ύ π ο *  B ä r  & H e r m a n n ,  h  Μ ι φ ί $ .  —  Χ ά^τηζ b  r f c  N e n e  P a p U m a n n f a c t u r  b  Σχραβ^ονςγω. — ΑίιΧάνη F x e j  A  S en in g , b  Μ ι φ ί * .


