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*0 σεβαστός γέρων, προς την μνήμην του όποιου πάν
τοτε &ά εύγνωμονούσιν οί νεώτεροι "Ελληνες, είχε συγκατα- 
τεδ-η κατά τό τελευτάϊον του βίου του έτος, δτε άνεκινή8·η 
έξ ίδιας αυτού και πάλιν αφορμής 
τό ζήτημα τής παγκοσμίου χρή- 
σεως τής ήμετέρας γλώσσης και 
άντήλλαζε περ'ι τούτου ό παλαιός 
της φαεινής ταυτης Ιδέας είςηγη- 
τής σκέψεις τινάς μετά φίλου τής 
,,Κλειούς“ συνεργάτου, νά παραχώ
ρηση αύτω την άδειαν τής δημο- 
σιεύσεως τής είκόνος του διά του 
φύλλου τούτου. Μετ’ αρχαϊκής ανέ
καθεν γράφων ήμερότητος καί με
τριοφροσύνης αφελείς πάντοτε άν- 
τέτασσεν αντιρρήσεις εις την φιλι
κήν πρότασιν, έπέπρωτο δέ νεκρόν 

προφδ'άση αυτόν ή έκτέλεσιςνα
τής τότε μελετη&είσης υπέρ αυτού 
τιμητικής διαδηλώσεως, ώς αυτός 
άπεκάλει τήν εύγνώμονα μνείαν τής 
ακραιφνούς προς την πατρίδα μας 
συμπα&είας του.

Ό  ΓουσταύοςΈϊχταλ ήτο κρά- 
τιστος ελληνιστής καί μετά πολλής 
αγάπης ένέκυπτε μέχρι τέλους του 
μακροΰ βίου του είς τήν μελέτην 
τής ελληνικής άρχαιότητος. Των μελετών τούτων αγλαοί 
καρποί πρόκεινται είς τούς φιλολογούντας διάφορα περί τής 
Ελληνικής παιδείας καί φιλοσοφίας εργα, άλλα τό συμπα
γέστερου αυτών χαρακτηριστικόν εΤνε ή όντως κοσμοπολΐτις 
τού άνδρός ίδέα περί τής κα&’ ημάς γλώσσης, ήν έδτώρει 
επαρκή και καταλληλοτάτήν προς διε&νή χρήσιν, έν τάϊς

έπιστημονικαΐς βέβαια άνακοινώσεσιν. Ήμεΐς, αποτεινόμενοι 
είς ώρισμένην ’Αναγνωστών τάξιν, δέν εϊμεδ·α ικανοί νά ¿κ- 
φέρωμεν οίανδτποτε περί τού ζητήματος γνώμην καί περιο-

ριζόμεδ·α απλώς νά συστήσωμεν αυ
τήν την ίδέαν ώς φιλόκαλου Ιφευ- 
ρημα τού γαλλικού πνεύματος.

Τό &ερμόν ύπέρ ημών ένδια- 
φέρον τού ανδρός δεν έπεδεικνύετο 
ώς νεκρόν μόνον γράμμα έν βι- 
βλίοις καί Ιπιστημονικάϊς πραγμα- 
τείαις, άλλα κατά πάσαν περίστα- 
σιν καί αφορμήν, διότι 6 εύγενης 
Γάλλος παρηκολού&ει συν τή  φι
λολογική παρ’ ήμϊν κινήσει καί τήν 
πολιτικήν ώς καί τήν κοινωνικήν 
μας πρόοδον. Αυτός εΐνε ό δρα
στήριος ιδρυτής τού έν Παρισίοις 
Συλλόγου προς έμψύχωσιν τών Ε λ 
ληνικών σπουδών και ό αφανής, 
πολλάκις δέ καί ανώνυμος υπέρ ύλι-· 
κωτέρων έ&νικών αναγκών χορηγός. 
Διότι ό Γουσταύος Έ ϊχτα λ  έτυχε 
νά συνδέση τήν νεανικήν δράστη- 
ριο'τητά του μέ τάς πρώτας περί 
πολιτικής άποκαταστάσεως προς- 
πα&είας τής άναγεννωμένης Ε λ λ ά 
δος, καί είς έποχήν, οτε ό φιλελ

ληνισμός ήτο χαρακτηριστικόν αϊσ&ημα πάσης εύγενούς καρ- 
δίας, κατά τάς πρώτας δηλ. δεκαετηρίδας τού αίώνος, έπε- 
σκέφ&η τήν Ε λλά δα , διέτριψεν έπί δύο περίπου έτη παρ’ 
ήμϊν (1833—1835), είργάσδ-η υπό τους τότε κυβερνήτας ώς 
άνώτερος ύπάλληλος, αμίσβος όμως, καί άνεχώρησε. μή εύ- 
ρών τό έδαφος κατάλληλον πρός καλλιεργίαν χρησιμωτάτων

έν Ν εη ο )' 1804, t  έν Π αρισίοις τη  9. Απρώ. 1886.
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σχεδίων, ών την δυνατήν Ιπιτυχίαν Ιματαίωσεν η άντίδρα- 
σις των έκτοτε χρονολογουμένων Ιπειςάκτων πολιτικών 
ήδών.

Άλλ’ έκτοτε δέν έπαυσεν 6 λόγιος Γαλάτης καί μακρό- 
δ·εν νά τρέφη ειλικρινή προς τήν 'Ελλάδα αίσδήματα. Γνω- 
ρίσας τά  πρώτα πολιτικά βήματα ημών ήσδάνετο τό αγνόν 
έκεΤνο καί πολύτιμον Ινδιαφέρον προστάτου, δςτις προηγείται 
εις παροχήν πάσης Ινδαρρύνσεως πρός τόν ευνοούμενου, πρώ

τος δε πάλιν παραβλέπει τά  παραπτώματα του βαδμηδόν 
άνδρίζομένου νεανίου. Καί ώς τοιοϋτος προδυμως πάντοτε 
παρείχε.τάς πατρικάς συμβουλάς του προς τούς πλησιάζοντας 
αυτόν ομογενείς, έτίμα δέ διά τής φιλίας του τους Ιναρετω- 
τέρους τών παρ' ήμίν λογίων, μεθ·’ ών πολλαχώς συνειργά- 
σδη καί διηνεκώς συνεσκέπτετο περ'ι παντός άφορώντος την 
κοινωνικήν μόρφωσιν καί διανοητικήν προκοπήν τής πεφιλη- 
μένης αυτώ Ελλάδος.

ΠΕΡ Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α Σ  Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Σ .

Δέν έχομεν σκοπόν διά του μικρού τούτου δοκιμίου νά 
ίκανοποιήσωμεν δλας τάς απαιτήσεις, αίτινες φυσικώς γεν- 
νώνται άμα ώς άναγνώση τις τόν ανωτέρω τολμηρόν τ ίτ 
λον, ουδέ νά Ιξαντλήσωμεν δέμα, είς ό Ιξαντλείται ή ακά
ματος τών ποιητών φαντασία, άλλ’ εύδύς έξ αρχής ζητού- 
μεν συγγνώμην έκ μέρους τών φίλων άναγνωστριών, άν αί 
παράκατιόν άνδρικαί παρατηρήσεις περί γυναικείας καλλο
νής δεν συμφωνήσωσιν Ιν πάσι πρός τήν ήδη Ισχήματισμέ- 
νην Ιν τώ ζητήματι τούτω γνώμην των. Δεν δά  παρασυρ- 
δώμεν είς ύμνους καί Ιγκώμια, ουδέ δά περιέλ&ωμεν είς 
έκστασιν, χάριν τής χρυσής κόμης,- τών-υγρών,· ή τακερών 
οφθαλμών, τών αβρών ή λεπτοφυών μελών, του ραδινού 
καί εύλυγίστου αναστήματος τής δεΤνα περικαλλούς γυναι- 
κύς, αλλά μάλλον, τόν μανδύαν του περεηγητοΰ περιβεβλη- 
μένοι, δά  έπιχειρήσωμεν νά ζωγραφησωμεν δι’ ¿λίγων γραμ
μών τάς γυναίκας καί τόν βίον των κατά τάς διαφόρους 
χώρας καί κατά τά  διάφορα, έδνη, είς ά άνήκουσι.

Τό ομολογουμεν, δτι πρός τούτο απαιτείται μακρά 
πείρα κοά μελέτη, ειμεδα όμως Ικ τών προτέρων πεπεισμέ
νοι, δτι πόρισμα τής πείρας ταύτης δεν δά ήνε άλλο, παρά 
ή άπόκτησις τής στερράς πεποιδήσεως, δτι Ιν γένει αί γυ
ναίκες εΐνε φύλον ευ’γενέστερον, καλλίτερον καί άγνότερον 
τού ανδρικού. 'Ημείς οί άνδρες, νά είπώμεν τήν άλήδειαν, 
είς ουδεν άξίζομεν — έξαιρουμένων φυσικώς εκείνων, οίτινες 
άναγινώσκουσι τάς γραμμάς ταότας. Αί γυναίκες όλου τού 
πεπολιτισμένου κόσμου Ιμφορούνται υπό αύταπαρνησίας, έπι- 
χεούσης Ιπ’ αύτάς τήν αΐγλην τού ιδεώδους· ή γυνή τού 
ξυλοτόμου τής Νορβηγίας καί η' Ίνδή, ήτις αγοράζεται αντί 
χρήματος υπό τού εύρωπαίου, έχουσι τό κοινόν τούτο τής 
ψυχικής ώραιότητος γνώρισμα, τήν άνεξάντλητον Ιδελο8·υ- 
σίαν καί αυταπάρνησιν, Ινεκεν τής οποίας βεβαίως ταΐς 
έδόδη καί τό γενικόν Ιπίδετον τού ,,ώραίου φύλου“ — διότι 
καλλονή πραγματική είς πολλάς χώρας ούδεμία υπάρχει 

. παρά τάίς γυναιξίν. Αλλά καδώς ό άνδρωπος δέν Ιμπορεΐ 
νά τρέφεται άποκλειστικώς δ ι’ άρτου μόνον, ουτω καί ό 
έραστής τού κάλλους δέν εΤνε δυνατόν ν’ άρκεσδη Ιπί τέ
λους είς μόνον τό κάλλος' τής ψυχής, άλλ’ έπιζητεί νά εύρη 
μετ’ αυτού συνηνωμένην καί τήν σωματικήν εύμορφίαν. 

Τούτο λοιπόν καί ήμεΐς Ιχοντες προ οφδαλμών λαμβάνομεν 
άνά χείρας τήν οδοιπορικήν βακτηρίαν καί περιηγούμεδα 
τάς χώρας πρός ευρεσιν τής καλλονής εκείνης, ήν ή τε καρ- 
δία  καί οί οφθαλμοί δά  στέψωσι διά τ τ ς  δάφνης τής τε- 
λειότητος.

Καί κατά πρώτον μεταβαίνομεν είς τήν χώραν τών 
ονείρων καί τών ήδέων ρεμβασμών. Ή  ’Ιταλία Ιν γένει πα
ρέχει πολλάς ποικιλίας είς τόν Ιπισκεπτόμενον αυτήν ξένον 
διότι ύπάρχουσιν Ιν .αυτή τόποι, δπου παγόνει τις τόν ’Ιού

νιον, καί άλλοι πάλιν, δπου τόν ’Ιανουάριον επικρατεί αφρι
κανική δερμότης. Έκαστη σχεδόν Ιπαρχία κατοικείται πρός 
τούτόις καί ύφ’ ενός -δλως διαφόρου. πρός τούς γείτονας 
λαού. Οί Πεδεμόντιοι διαφέρουσι τών άνδρών τής Τοσκά- 

'νας, οί ‘Ρωμαίοι, τών Νεαπολιτανών καί οί κάτοικοι τής 
Καλαβρίας ούδέν έχουσι τό κοινόν γνώρισμα πρός τους Σι- 
κελοός. "Οπως .δέ οί άνδρες, οδτω καί αί γυναίκες παρέ- 
χουσιν δλως διαφόρους καί ποικίλλοντας τύπους. Ή  Ικ 
Φλωρεντίας νεάνις έχει τά  μέλη λεπτοφυέστατα, τό ανά
στημα ραδινόν καί τό πρόςωπον κίτρινον ώς τό ήλεκτρον 
πνευματώδες καί συμπαδές, ή Νεαπολιτανή έίνε ευλύγιστος 
καί μελαγχροινή, ή 'Ρωμαία συνδέει μετά τής καλλονής καί 
τήν ψυχρότητα αγάλματος έκ μαρμάρου, ή Γενουηνσία εΐνε 
ευκίνητος καί δραστήρια, εν ω ή Λομβαρδή υπερέχει τών 
άλλων κατά ττν δαυμασίαν συμμετρίαν τών άρμονικώς ανε
πτυγμένων μελών καί τών κλασικών χαρακτήρων της, οΐτι- 
νες άποπνέουσιν ήδείαν σοβαρότητα. Τών γυναικών τούτων 
μόνον τό βάδισμα άρκεί νά μάς καταδέλξη, καί κρατεί πραγ- 
ματικώς τάς αίσδήσεις μας δεσμίας Ιπί πολυν χρόνον, έως 
οδ άπαλλαγώμεν τής παροδικής νάρκης. 'Ο  ψυχικός βίος 
τών Ιταλίδων — όμιλούμεν δ ’ Ινταύδα περί τών γυναικών 
του λαού — εΐνε παιδαριώδης· Ιν χρυσούν κόσμημα, εν νέον 
ένδυμα, ή δερμόν φίλημα, πολυφαγία, περίπατοι καί συχνάί 
έπισκέψεις είς τήν εκκλησίαν άποτελοΰσιν δλας τάς άσχολίας 
καί φροντίδας τών γυναικών τούτων. Ή  ώραία των μορφή, 
τό μελαγχροινόν χρώμα, ή ευγένεια τών κινήσεων, οί προ
κλητικοί των τρόποι μάς φαίνονται μετά μικρόν ώς κενόν 
τ ι περικάλυμμα, ύφ’ ό τρέφονται τά  Ιλαττώματα τού χα
ρακτήρας των, ή ώμότης της καρδίας των, ή Ιπιπόλαιος φι- 
ληδονία, 6 ψυχρός υπολογισμός είς δλα τά  πράγματα, άφ’ 
ών δύνανται νά πορισδώσιν ύλικάς ώφελείας. — "Οσοι ξένοι 
συνεδέδησαν πρός ίταλίδας διά γάμου κατά τό πλεΐστον δεν 
υπήρξαν ευτυχείς, διότι ή ίταλίς, συνειδισμένη, ούτως είπείν, 
νά διάγη τόν βίον της Ιπί της οδού, αγνοεί τήν λέξιν „οι
κοκυροσύνη“ · τους τέσσαρας τοίχους τού οικήματος της δεω- 
ρεΐ ώς καταφύγιον μόνον Ιν καιρω ψύχους καί βροχής καί 
ούδέν πλέον. Αί γυναίκες τής Λομβαρδίας καί τών άλλων 
βορειοτέρων τής ’Ιταλίας χωρών εΐνε Ικ  διαμέτρου άντίδετοι 
πρός τάς Νεαπολιτανίδας, μεταξύ δέ τών άκρων τούτων 
άντιδέτων κεΐνται οί διάφοροι βαδμοί τού κάλλους τών 
Ιταλίδων, αί πρώται δέ εΐνε άξιαι νά κληδώσιν αί ώραιό- 
τεραι γυναίκες τής ’Ιταλίας, διότι πρός τά  σωματικά πλεο
νεκτήματα συνενούσι καί ευγένειαν ψυχής, καί ανεπτυγμένα 
αίσδήματα καί πολλήν νοημοσύνην. Αί γυναίκες τών άνω- 
τέρων τάξεων έχουσι τάς εδνικας ταύτας Ιδιορρυδμίας λε- 
πτοτέρας καί σχεδόν αφανείς — τό κάλλος των εΐνε μάλ
λον πνευματοποιημένον, χαρά τό τών αδελφών των εκ τού

ΚΛΕΙΩ. 195

λαού, Ινέχει όμως ώς Ιπί τό πλείστον νοσηραν τινα Ιπί- 
χρωσιν.

Έγκαταλείπομεν ηδη τήν Ιταλίαν καί Ιπισκεπτόμεδα 
την χώραν τών φλογερών οΐνων καί τών ασμάτων, τήν 
'Ισπανίαν. Έ νταύδα τ ό . κάλλος τών γυναικών έχει πρωτο
τυπίαν τινά καί διαφέρει πολύ τού τών Ιταλίδων καί Γαλ- 
λίδων. ‘Η ίσπανίς τών τάξεων τού λαού έχει μάλλον ευ- 
ρωστον καί άδρόν τό σώμα, τό δέ πρόςωπόν της διακρίνεται 
διά τού χαμηλού καί πλατέος μετώπου, τών μελανών καί 
ώςεί σκιαζομένων όφδαλμών, τής εύδείας, ώς Ιπί τό πολύ, 
καί πρός τά  κάτω ευρυνόμενης ρινός, τής ίσχυράς σιαγόνος 
καί τών σφριγώντων χειλέων της. 'Η  ίσπανίς εΐνε σοβαρω- 
τέρα καί περιπαδεστέρα τής Ιταλίδος. 'Ο  έρως καί τό μι
σός της έξ ίσου υπερβαίνει παν οριον, διότι δύναται άφ’ 
ένός ν’ άγαπήση τινά πιστώς καί χάριν αυτού ν’ άποδάνη 
Ιν ανάγκη, άλλ’ άφ’ έτέρου ή' παραμικρά αφορμή αρκεί νά 
μετατρέψη τόν φλογερόν της έρωτα είς άκάδεκτον καί δα- 
νατηφόρον μίσος. Ό  χαρακτήρ τής ίσπανίδος εΐνε δλως 
άπροςδιόριστος· εΐνε τίγρις καί άρνίον συγχρόνως, έχει ηρωι
κήν εύτολμίαν καί ύποβάλλεται ήλιδίως είς τήν δουλείαν, 
εργάζεται άντί δέκα άλλων καί. Ιν τούτοις εΐνε οκνηρά καί 
νωχελής κατά τάς διαφόρους περιστάσεις. Τό φαινόμενον 
τούτο εΐνε άποτετυπωμένον καί Ιπί τής έξωτερικής της 
όψεως, παρέχον ε?ς αυτήν μυστηριώδη καί αΐνιγματώδη τινά 
χαρακτήρα, ού παντελώς στερείται ή Ιταλίς.

Καδώς δε η'- τελευταία αυτη, όυτω καί ή ίσπανίς εΐνε 
διδασκάλισσα τού βαδίσματος καί άληδής ενσάρκωσις τής 
χάριτος περί τάς κινήσεις, έχει δέ πρός τούτοις αδτη 
καί Ιν Ιδιαίτερον είδος φιλαρεσκείας περί ττν  στάσιν τών 
ώμων της, όταν έξέρχηται ε?ς τόν περίπατον καί κινή αυ
τούς ίδιορρύδμως καί χαριέντως ύπό τήν μαντίλλαν. Έ ν 
τή οΙκία της βεβαίως έξαφανίζεται πάν ίχνος ποιήσεως, 
πάσα ρωμαντική χροιά — μάς Ινδυμίζει δ ’ Ινταύδα τ 
ώραία Άνδαλουσιανή τήν γαλήν Ιξηπλωμενην απέναντι τού 
ήλίου. ’Οκνηρία, αδιαφορία, νωχέλεια — τέρατα ένεδρεύ- 
οντα εις τά  ρ.ύχια τής καρδίας τής 'Ισπανίδος — τήν κα- 
τέχουσι διηνεκώς καί τήν καδιστώσιν ικανήν πρός πάν άλλο, 
παρά. πρός δίεύ&υνσιν οίκου καί ανατροφήν τέκνων. Γενι
κώς ολίγα έμαδεν, έτι δ ’ όλιγώτερα γνωρίζει Ιξ όσων έμαδε, 
καί όλίγιστα έννοεί έκ τών χρεών καί τών καδηκόντων τής 
οίκοδεσποίνης. Τό πολύ πολυ κατορδόνει νά πλέξη τρί- 
χαπτα, νά βράση ολίγην σοκολάταν, .ή να παραγεμίση διά 
κρέατος εν κρόμμυον, άφ’ έτέρου δέ αί έκκλησιαστικαί επι
σκέψεις τόσον άπορροφώσι τόν λοιπόν βίον της, ώςτε μόλις 
κατορδόνει Ινίοτε νά δειχδή είς τούς περιπάτους, καί τάς 
ταυρομαχίας καί νά Ιπιδείξη άόριστά τινα αίσδήματα φλο
γέράς φιλοπατρίας.

Έξακολουδούμεν ήδη τήν οδοιπορίαν μας ύπεράνω τών 
τεραστίων καί βραχωδών Πυρηναίων, όπου συναντώμεν ούχί 
μεν ώραίας, μελαγχροινάς όμως καί ίσχνάς γυναίκας μέ οστε
ώδη πρόςωπα, φανατικά βλέμματα καί νευρώδη σώματα, καί 
κατερχόμεδα είς τά  εύδαλή πεδία ττς  νοτίου Γαλλίας.

Τά Πυρηναία εΐνε στεντ σειρά ορέων καί διά νά τα
----------- -<κί§£-5
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Ή  γηραιά ’Ανατολή δεν εΐνε ό μόνος τόπος, οπού τρέ
φονται οί άγύρται καί όπου οί ύποπτα Ιπαγγέλμ.ατα πολ- 
λάκις μετερχόμενοι ψευδοϊατροί εύρίσκουσιν έδαφος, έφ’ ου

διαβώμεν, δέν χρειαζόμεδα πολύν χρόνον., έν τούτοις όμως 
πόσον διαφέρουσιν άπ’ άλλήλων ,αί γυναίκες ένδεν καί έν- 

-δεν αυτών! Έ ν Γαλλία νομίζομεν, ότι εύρισκόμεδα έν χώρα 
ήτις δύο ολοκλήρους αιώνας Ιπροόδευσεν είς τόν πολιτισμόν 
περισσότερον τής 'Ισπανίας. Πόσον εΐνε άλλοΤος ό κόσμος 
κατά την πνευματικήν αυτού άνάπτυξιν! Πόσον ζωηρά 
βλέμματα ρίπτουσι γύρω των Ιδώ αί γυναίκες! Καί πόσην 
νοημοσύνην καί ευφυΐαν Ινέχουσι τά  βλέμματά των ταύτα! 
Καί ναι μ'εν συμμέτρως ώραίαι δεν δύνανται νά κληδώσι 
καί αί γυναίκες της Βαϊόνης, τής Τολώσης, τού Μομπελλιέ- 
ρου καί τής Νίμης, διότι τό σώμά των εΐνε μάλλον κομ
ψόν, παρά ίΰμέγεδες καί ^ωμαλέον, ή χροιά των εΐνε πάρα 
πολύ μελαμβαφής, γενικώς όμως οί μεγάλοι Των καί ήδυ- 
παδεΐς οφδαλμοί προδίδούσι ψυχήν φλογέράν, εδτολμον καί 
πλήρη εύγενών αίσδημάτων, ή ρίς των εΐνε λεπτή, τό μέ- 
τωπον υψηλόν καί το στόμα άξιέραστον καί εύγλωττον, καί 
όταν άκομη δ ίν  όμιλή. Αί γυναίκες Ιδώ Ινδύονται κομψο- 
πρεπώς καί καδαρίως, παρ’ όλην δε τήν σπουδήν καί έμφυ
τον ταχύτητα αί κινήσεις των εχουσι πολλήν χάριν, προδί- 
δουσι μίαν εύάρεστον καί λεπτήν φιλαρέσκειαν, είς δε τήν 
συναναστροφήν πάσαι αί γυναίκες, αί καί είς τάς κατωτάτας 
μάλιστα τάξεις τού λαού άνήκουσαι, εΐνε έτοιμόλογοι καί 
ευφυείς· ουδέποτε στενοχωρούσι τόν ακροατήν, εΐνε πλήρεις 
πρωτοτύπων Ιδεών, σφριγώσης ζωής καί συγχρόνως συνεταί 
καί μετριύφρονες.

Έ φ’ όσον προχωρούμεν πρός βορράν, άπαντώμεν όλονέν 
ήρεμωτέρας, μάλλον πρακτικάς, φιλοπόνους καί οίκονόμους 
τάς γαλλίδας. Ή  χροιά τού προςώπου των γίνεται βα&μη- 
δόν λευκοτέρα, τά  μέλη στρογγυλότερα καί εύσαρκώτερα 
καί μεγαλοπρεπεστερον τό άνάστημα. Νοημοσύνην διαβλέ- 
πομεν είς όλα τά  πρόςωπα, τό καδαρόν καί οΰχΐ λίαν υψη
λόν μέτωπον μαρτυρεί σύννοιαν καί τά  σφριγώντα χείλη 
φαίνονται δορυφόροι της ευγλωττίας καί Ιρασμιότητος τών 
δχλκτικωτάτων τούτων πλασμάτων. Ή  ρίς άμβλύνεται σμι- 
κρόν καί ή βοστρυχώδης κόμη γίνεται σπανιωτέρα, οί οφδαλ
μοί έχουσιν έκφρασιν ίταμότητος καί ποιας τίνος, Ιπιτρα- 
πήτω ήμίν ή λέξις, άναιδείας, άλλα ή Ιδιότης αύτη τού αΐ- 
σδητηρίου τούτου ¿ργάνου δέν μάς δίδει τό δικαίωμα νά 
τάς ύποδέσωμεν όλιγώτερον έναρέτους. Υπάρχει καί παρ’ 
ήμίν, τοίς Άνατολίταις, διαδεδομένη ή πρόληψις, ότι όλαι 
γενικώς αί γαλλίδες εΐνε Ιπιπόλαιοι καί διεφδαρμέναι. Ού- 
δέν τούτου ψευδέστερον. Άπ’ Ιναντίας μάλιστα, όλοι οί 
πραγματικώς γνωρίσαντες τόν βίον τών γάλλων χωρικών 
όμολογοΰσιν, ότι αί γυνάικές των εΐνε πισταί καί ενάρετοι 
είς τον ύπατον βαδμόν, ώς σύζυγοι δέ εΐνε άξιοδαύμαστοι 
διά τήν άφοσίωσιν καί αύτακάρνησίν των χάριν τής ευτυχίας 
τής οικογενειακής έστίας. Οί Παρίσιοι δεν εΐνε όλη ή Γαλ
λία, πάν δ ’ ό,τι Ικεί κακόν καί Ιφδαρμένον έκφόεται δέν 
άποτελεϊ τόν κανόνα, άλλα μάλλον τήν έξαίρεσιν, ής μέγα 
μέρος άντιπροςωπεύεται ύπό γυναικών όρμωμένων Ικ τού 
εξωτερικού, όχου ένεκα τού κακού των ονόματος δέν δύ- 
νανται πλέον νά ζήσωσι.

(έπειαί ανρέχιιβ.)

:α ι  η  φ ι λ ο π ο ς ι α .

τά  άγυρτεύματά των ν άναδίδωσι μυριοπλασίους καρπούς έκ’ 
ώφελείοι τού βαλαντίου των καί Ιπί βλάβη άνεπανορδώτω 
των εύπιστων καί πολλάκις. άμαδών άσδενών των. Καί
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αυτή ή σοφή λεγομένη Ευρώπη,. τό δέ περιεργωτερον καί 
αότή ή σοφωτάτη Γερμανία, όπου οΰδείς κάτοικος υπάρχει 
μ.ή -τυχών άρκούσης παιδεόσεως, όπως διακρίνη τήν αληθή 
έπιστήμην τής άγυρτείας, θερμαίνει καί ζωογονεί είς τούς 
κόλπους της, δαπάναις των άκλουστέρων, πολυαρίθμους τοι- 
ουτους Ιατροφιλοσόφους, υποσχόμενους διά μαγικών φαρμά
κων και πανακείων μυστηριωδών απαλλαγήν από πάσης 
νόσου και χάσης μαλαχίας, ίδιοι δε από του πάθους τής φι- 
λοποσίας. Καθώς πολλά των κακήν έχοντων φήμην νοση
μάτων, ¿κείνων δηλαδή ών ή θεραπεία συνδέεται προς δυς- 
κολίας και στερήσεις έκ μέρους του ασθενούς καί ών ή ΐασις 
πάντοτε εΐνε αμφίβολος ή απαιτεί πολλου χρόνου δαπάνην 
καί υπομονήν όπερβαίνουσαν τό συνηθες μέτρον,' οδτω καί 
ή φιλοποσία παρέχει είς τούς ψευδοϊατρους πάντα τά  έχέγ- 
γυα πρός έπιτυχή έφαρμογήν των άγυρτειών καί των ψευ
δών των υποσχέσεων. Έ ν  έκάστη έφημερίδι ευρίσκει τις 
απειραρίθμους αγγελίας υπό τούς εξής ώς έγγιστα τόπους: 
„’Αδάπανος θεραπεία.της φιλοποσίας“ — „Πώς θεραπεύονται 
οί φιλοπόται“ — ,’Ασφαλής ΐασις τής οίνοφλυγίας“ κλπ.

'Ως δε μανθάνομεν εκ τίνος βιβλίου περί των ψευδο- 
επιστημόνων τούτων τό έπάγγελμά των τούτο άποφέρει είς 
τους χλείστους έξ αυτών Ιτησίως υπέρογκα κέρδη, εις μά
λιστα, λέγεται έν αυτώ, έκέρδησεν εντός έτους. υπέρ τάς 
850,000 φράγκων!

Τά μυθώδη ταυτα είςοδήματα δεν πρέπει ν’ άπορώμεν 
άν έχωσιν οί άνθρωποι ουτοι, οί διά τόσης δεξιότητος πε- 
προικισμένοι είς τό νά προςελκύωσι καί νά έκμεταλλεόωνται 
τούς έχοντας ανάγκην βοήθειας, άρκεΤ μόνον την συμπερι
φοράν καί τήν διαγωγήν των νά παραβάλωμεν πρός τήν 

,τών ευσυνείδητων και αυστηρών ίατρών. Αν άνθρωπός τις, 
έκδοτος .είς τό πάθος τής μέθης, ζητήση συμβουλήν τινα 
ιατρικήν παρά τίνος τών τελευταίων τούτων, θά  λάβη μέν 
παρ’ αυτού έλπίδας πρός βελτίωσιν του πάθους, ουχί όμως 
καί τήν βεβαίωσιν περί έντελούς ίάσεως, ήτις έξαρτάται ούχΐ 
έκ τών Ιατρικών συνταγών και προτροπών, άλλα έκ μόνης 
της στερράς θελήσεως, τού χαρακτήρος τού πάσχοντος καί έξ 
άλλων περιστάσεων, είς άς οδτος υπόκειται. "Ολως διάφο
ρος εΐνε ή έν τοιαύτη περιστάσει διαγωγή του ψευδοϊατρού. 
Ή  όπόσχεσις ότι θεραπεύει δωρεάν καί ασφαλώς, ή αΐτησις 
μικρού τίνος μόνον χρηματικού ποσού διά τά  φάρμακα, ή 
άπλή καί οΰχί μακροχρόνιος δίαιτα, ή αυστηρά έχεμύθεια 
καί μυστικότης καί ή έντελής ΐασις χωρίς μάλιστα νά τό 
γνωρίζη καν ό πάσχων, όλα ταυτα τά  άγαθά προςελκύουσι 
τούς έχοντας ανάγκην καί πρό πάντων τούς συγγενείς καί 
τάς γυναίκας τών χασχόντων. Φοβεραί καί φρίκην έμποι- 
ούσαι περιγραφαί τών άπαισίων συνεπειών του πάθους άναγ- 
κάζουσι τούς δυςτυχεΐς είς ευπείθειαν καί έθελοθυσίαν, πο
λυπληθείς αποδείξεις καί πιστοποιητικά έκ μέρους δήθεν 
ίαδ'έντων μαρτυρούσι τήν καλήν έκβασιν τής θεραπευτικής 
των μεθόδου, τούτο δε άρκεΐ είς τό νά πεισθώσιν οί πά- 
σχοντες, όπως χάριν δοκιμής υποβληθώσιν είς αυτήν, ήτις 
ένίοτε έπί τινα χρόνον έφαρμόζεται καλώς καί παρέχει αφορ
μήν νά δοθώσι νέα πιστοποιητικά. Αλλ’ αί άποτυχίαι καί 
οί υποτροπιασμοί άχοκρύπτονται, διότι ούδείς θέλει νά όμο- 
λογήση, ότι έξ ίδίας ένοχης άπέτυχε, ετι δέ περισσότερον 
δεν θέλει ν,ά καταστήση τούτο δημοσία γνωστόν. Ε κτός 
τούτου οί πονηροί ουτοι άνθρωποι έχουσι καί τό θράσος είς 
τάς δι’ ιατρικών έκφράσεων καί όρων παραγεμισμένας αγγε

λίας των ν’ άναφέρωσιν ολόκληρον στρατιάν νοσωδών μετα
βολών τών οργάνων κτλ., νά άπαριθμώσιν οϋκ όλίγας ανιά
τους συνεχείας έρριζωμένης ή πολύ αργά όποβληθείσης είς 
θεραπείαν φιλοποσίας, ώςτε σπανίως ή μάλλον ουδέποτε δύ- 
ναταί τις νά τοός καταδικάση, οτι δεν έτήρησαν τήν υπό- 
σχεσίν των!

Ή  άλλη έπαγγελία, ότι ή νοσηλεία θά  γίνη άποτελεσμα- 
τικώς· χωρίς μάλιστα νά τό γνωρίζη, ουδέ νά τό θ·έλη κάν 
ό φιλοπότης, δεν πρέπει νά έξηγηθή κατά λέξιν. Αυτό θά 
ήτον έντελώς αδύνατον,· άφ’ ου ό πάσχων εΐνε ήναγκασμένος 
νά λάβη συνήθως λίαν πικρά καταπότια. Απ’ έναντίας μά
λιστα οί έπιχειρούντες νά θεραπεύσωσι φιλοπότην τινά έν 
άγνοια του καταφεόγουσι πρός τινα τών καλών του φίλων, 
όςτις ,,σοβαρώς καί είλικρινώς“ τον συμβουλεύει.νά πίη τό 
διδόμενον φάρμακον λέγων, ότι εΐνε καλόν κατά τίνος άλλου 
νοσήματος, „πράγματος ουχί σπανίου είς τούς έκδοτους είς 
τήν μέθηγ“. Περί του θεραπευτικού τούτου τρόπου μάλιστα 
έγράφησαν καί έδημοσιεύθησαν πολλά βιβλία, έν δ ’ έκ τού
των, έν ω υπάρχει περιγραφή τών κακών συνεπειών καί τής 
ασφαλούς ίάσεως τών νοσημάτων τούτων, φέρει τον εξής 
τίτλον: ,,'Οδηγίαι πρός χρήσιν τών από τού 1870 περίφημων 
ριζικών φαρμάκων, δ.ι’ ών τή  βοήθεια τού Θεού πολλοί άν
θρωποι ανέκτησαν τήν υγιείαν των.“

Τά πλευστά τών νομιζομ.ένων τούτων άντιμεθυστικών 
μέσων, τά  όποια έχουσιν έντολήν ν’ άπαλλάξωσι τόν πά- 
σχοντα ουχί μόνον άπό τών συνεπειών της νόσου του, αλλα 
καί νά τόν άφαιρέσωσι πάσαν όρεξιν καί έπιθυμίαν τού πί- 
νειν είς τό έξης, συντίθενται έκ τής λίαν πίκρας ρίζης τής 
γεντιανής, ήτις δίδεται έν εΐδει κόνεως έντδς του τε'ΐου ή 
έν μορφή καταποτίο>ν. Τό βότανον τούτο εΐνε έφθηνότατον 
καί πωλούμενον άποφέρει μέγα κέρδος είς τούς άγόρτας. Η 
γεντιανή φυσικώς δέν έχει τήν ικανότητα νά έξασκήση τάς 
ένεργείας, άς υπόσχονται οί δόλιοι οδτοι ψευδεπιστήμονες, 
τουλάχιστον όμως δέν εΐνε τόσον βλαβερόν καί έπικίνδυνον, 
όσον τά  πλεΐστα τών άλλων μυστηριωδών φαρμάκων, άτινα 
συνοδεύονται ώς έπί τό πολύ υπό ναυτίας καί έμετού, συχ- 
νάκις καυτηριάζουσι τάς παρειάς του στομάχου καί έξασθε- 
νούσι τήν καρδιακήν ένέργειαν.

'Η  φιλοποσία δέν πρέπει νά θεωρήται ώς κακός τις δαί
μων, όν ν’ άποδιώξωμεν τού θύματος δι’ έξορκισμών ή νά 
δ'ανατώσωμεν έν αυτώ διά ίατρικών φαρμάκων, άλλ’ ό φι- 
λοπότης εΐνε άνθρωπος ασθενής, όςτις απαράλλακτα ώς καί 
οί άλλοι άσθ·ενεΐς πρέπει νά θεραπευθη συμφώνως πρός τάς 
άτομικάς του σχέσεις, άναλόγως πρός τά  αίτια τού πάθους 
καί τάς συνεχείας, άς έπροκάλεσε τούτο έπ’ αυτού, τούτου 
δ ’ ένεκεν μόνον ό είδήμων δύναται νά τόν θεραχεόση όρ- 
9·ώς καί άναμαρτήτώς, άφ’ οδ πρότερον ακριβώς μελετήση 
μίαν έκάστην περίπτωσιν καί γνωρίση καλώς τόν ατομικόν 
τού πάσχοντος χαρακτήρα. Αλλ’ έκτος τούτου δέν πρέπει 
νά λησμονώμεν, ότι ή φιλοποσία συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών νοσημάτων εκείνων, άφ’ ών οί άνθρωποι καλλίτερον 
καί εύκολώτερον εΐνε νά προφυλάσσωνται, οόχί δέ καί νά 
θεραπεύωνται παροδικώς, διότι οί έξ αυτής τού τε σώματος 
καί τού πνεύματος κίνδυνοι εΐνε πλευστοί καί μεγάλοι, ή 
θεραπεία της εΐνε δυςκολωτάτη, έπισφαλής καί άβεβαία, 
απαιτεί δ ’ έκτος τής ιατρικής πείρας καί ηθικήν διαπαιδα
γώγησή, δ ι’ ής ό πάσχων σύν τώ  χρόνω νά έθισθή είς τήν 
έγκράτειαν, τήν τάξιν καί τήν φιλεργίαν.
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Είς την σπουδαιότητα καί έξωτερικήν μεγαλοπρέπειαν 
τής καλλιτεχνικής ταύτης Έκθέσεως καί εορτής έπέθηκε 
τήν κορωνίδα καί γεγονός τ ι, ιστορικήν έχον τήν σημασίαν 
καί προκαλέσαν αδθις σφοδράς έκρήξεις θαυμασμού καί χαράς 
έκ μέρους τών Γερμανών. 'Ο  Αύτοκράτωρ της Γερμανίας, 
ώς πάτρων καί προστάτης τής Έκθέσεως, ό πρίγκηψ διά
δοχος, ώς έπίτιμος πρόεδρος αυτής, καί ό έπί τσς παιδείας 
υπουργός, 6 ακάματος καί νουνεχής φόν Γκόσλερ Ινεφανί- 
σθησαν τή 23. Μαΐου έν μεγάλη πομπή·, όπως παραστώσιν 
είς τήν έπίσημον έναρξιν τής εορτής. Έ ν  το~ς έναρκτηρίοις 
λόγοις τών δύο έπισημοτάτων άντιπροςώπων τής γερμανικής 
αύτοκρατορικής οίκογενείας λαμπρώς διεφαίνετο έπικρατούσα 
ή άνάμνησις του μεγάλου ίδρυτού τών έν Βερολίνω καλλι
τεχνικών έκθέσεων, σόν τή  άναμνήσει δέ ταύτη έξέφρασαν 
συγχρόνως καί τήν χαράν, οτι εΐχον τήν ευτυχίαν μετά πά
ροδον ένός όλοκλήρου αίώνος νά θέσωσι μνημέϊον άξιον 
τού έργου τού μεγάλου ήγεμόνος καί τό έπ’ αυ’τοϊς νά συν- 
τελέσωσιν είς τήν άνάπτυξιν τής καλλιτεχνίας έν Βερολίνω. 
Καθ’ όλα τά  φαινόμενα, ό Αύτοκράτωρ ελαβεν ένεργόν μέ
ρος είς τούς έναρκτηρίους λόγους έκ στιγμιαίας παρορμήσεως 
τής ψυχής του, οί λόγοι του όμως ούχ ήττον μεγάλην έν- 
τύπωσιν έπροξένησαν είς· τούς άκροατάς του.

Μεγαλοπρεπέστατη ύπήρξεν ή γενομένη είς τόν Αότο- 
κράτορα υποδοχή, ότε παρά τό πλευρόν τής άρχιδουκίσσης 
τής Βάδης ένεφανίσθη είς τήν μεγάλην αίθουσαν τού κτι
ρίου τής Έκθέσεως. Έ κτος τού πρίγκηπος διαδόχου καί 
τής συζύγου του καί τών πριγκηπισσών Βικτωρίας, Λουΐζης 
καί Μαργαρίτας, έκτος τού πρίγκηπος διαδόχου τού Σάξεν- 
Μάϊνιγκεν μετά τής συζύγου του καί τής πριγκηπίσσης 
Χόενζόλλερν άνέμενον τον Αύτοκράτορα έν τή  στοά οί άν- 
τιπρόςωχοι τής Αυστροουγγαρίας, τής Αγγλίας, τής 'Ρωσ- 
σίας, του Βελγίου καί τής 'Ισπανίας, τό προεδρεΐον του 
Γερμανικού Κοινοβουλίου καί τής πρωσσικής Βουλής, οί 
ανώτατοι λειτουργοί τού κράτους, οί άντιπρόςωποι τής πό- 
λεως καί οί επισημότεροι θεράποντες τής τέχνης καί τής 
έπιστήμης, οΐτινες μονίμως διατρίβουσιν έν τή  γερμανική 
πρωτευούση.

Καί πρώτος, άμα άφικομένου τού γηραιού Μονάρχου, 
έλαβε τόν λόγον ό διάδοχος του θρόνου καί έκφράσας πρώ
τον τήν ευγνωμοσύνην του έπί τή ευμενεία, μεθ’ ής όγηραιός 
πατήρ του άπεδέχθη τήν προστασίαν τής έπιχειρήσεως, εύ- 
φήμως έμνημόνευσε κατόπιν καί τόν πρώτον τών βερολι- 
ναίων καλλιτεχνικών έκθέσεων ιδρυτήν καί πάτρωνα, τόν 
μέγαν Φρειδερίκον. „Καί ή Έ κθεσις τής Ακαδημίας τών 
Τεχνών είπε, ής τά  έγκαίνια υπό τήν ευμενή τής 'Γμ. Με- 
γαλειότητος προστασίαν γίνονται σήμερον, άπήλαυσε τήν 
βασιλικήν χάριν καί είς προηγουμένους χρόνους. Είνε ή 
αυτή, ήτις προ εκατόν έτών ίδρυθη υπό τού ένδόξου Φρει
δερίκου τού μεγάλου- αυτήν έορτάζομεν σήμερον καί τούτο 
ποιούντες έχομεν τήν συναίσθησιν, ότι ό σπόρος, όν έσπει- 
ρεν έ μέγας έκεΤνος μονάρχης, πολλαπλασίους άπέφερε τούς 
καρπούς. Έ άν δέ Εκείνος τήν τέχνην τής χώρας, μή άρ- 
κούμενος είς τήν τότε άσήμαντον πρόοδόν της, παρώρμησεν 
είς τύ να δίδη άπό καιρού είς καιρόν καί είς έ αυτήν καί 
εϊς ολόκληρον τό έθνος λόγον τών πράξεων καί προςπαθειών 
της, ή 'Γμετέρ. Αύτοκρατορική καί βασιλική Μεγαλειότης

δυναται μετ’ ευαρεσκείας καί ένδομύχου χαράς ν’ άποβλέψη 
πρός τά  έργα, τά  όποια οί καλλιτέχναι τών σημερινών χρό
νων προςφέρουσιν ένταύθ·α ώς καρπόν τής φιλοπονίας καί 
φιλοτιμίας των.“ 'Γπερεξυμνησε δέ ό πρίγκηψ τήν βόρειον 
τέχνην, ότι αυτή κατώρθωσε νά οίκειοποιηθή τήν άρχαΐον 
ελληνικόν ρυθμόν εν τε τή αρχιτεκτονική καί τή πλαστική 
καί τή  ζωγραφική. ,,Οί λόγοι τού Βίγκελμαν έγένοντο έργα 
διά τού δανού Τορβάλδσεν, τού Κάρστενς καί τού Σίνκελ· 
οί δημιουργικοί οδτοι καλλιτέχναι πρότυπον εΐχον τήν αθά
νατον τέχνην τών Ελλήνων.“

Μετά τόν πρίγκηπα διάδοχον ώμίλησεν ό έπί τής παι
δείας υπουργός καί έκθέσας έν συντόμω τήν' ιστορίαν τής 
Έκθέσεως ηύχαρίστησεν έπί τέλει θερμώς τούς έξ Αυστρίας 
καί ’Αγγλίας καλλιτέχνας διά τήν πρόθυμον αυτών συμμετο
χήν είς τήν Έκδ·εσιν, περιέχουσαν 3000 είκόνας άποσταλείσας 
υπό 2000· έκθττών. Μετά τούτο έδήλωσεν ό Γκόσλερ, ότι έν 
όνόμ.ατι τού Αύτοκράτορος κηρύττει τήν έναρξιν τής Έ κ
θέσεως, τότε δε ό γηραιός μονάρχης, έγερθ·είς καί σφίγξας 
τήν χεΐρα τού υπουργού, εΐπε τά  έξης:

„Έ πί άλλου παρά τό σύνηθες Ιδάφους τελουμεν σήμε
ρον τά  μνημόσυνα τού μεγάλου βασιλέως, υπό τήν αιγίδα 
τού οποίου πρό εκατόν έτών ήνεώχθη ή πρώτη τών ακαδη
μαϊκών καλλιτεχνικών εκθέσεων. Καί ενταύθα προβάλλει 
έμπροσθεν μας ή φωτοβόλος είκών τού μεγάλου βασιλέως, 
δςτις μετ’ όξυδερκείας καί νοημοσύνης πάντοτε διέγνω τ ί 
ήδύνατο νά συντελέση είς ωφέλειαν καί πρόοδον της πατρί- 
δος. Παν δ,τι σήμερον θαυμάζομεν ώς μέγα καί αγαθόν 
έν τή ήμετέρα χώρα εΐνε έπωκοδομημένον έπί τών βάσεων, 
τάς οποίας ¿κείνος έθεσε- πανταχού, οπού καί άν έτεινεν 
Εκείνος τήν χεΐρα, έγεννήθη καί εν έργον, άξιον νά προ- 
καλέση τήν ευγνωμοσύνην τών μεταγενεστέρων. Αισθάνο
μαι μεγάλην χαράν, οτι ή πανηγυρική αυτή Έ κθεσις παρέ
χει ευκαιρίαν καί έν τουτω νά θαυμάσωμεν τόν μέγαν βα
σιλέα καί νά έκφράσωμεν είς τήν μνήμην του τήν ευγνωμο
σύνην, ής εΐνε άξιος ένώπιον όλου τού κόσμου.“

Από τής ημέρας ταύτης, καθ·’ ήν ή Αύτοκρατορική εύ
νοια ηυλόγησε τήν έπιτυχίαν τού έργου τής’Ακαδημίας, ό 
σύλλογος τών έν Βερολίνω καλλιτεχνών άπεφάσισε νά τε- 
λέση κατά μήνα Ίου'νιον μίαν μεγαλοπρεπή έορτήν. Μετά 
πολλούς άγώνας καί πέρισσοτέρας άναβολάς τή  25. ’Ιουνίου 
έτελέσθη καί ή μοναδική είς τό εΐδός της „'Ελληνική αυτη 
εορτή“, καθ’ ήν έντός ολίγων ώρών ώς διά μαγείας έδείχθη 
δλη ή μεγαλοπρέπεια καί λαμπρότης τού βίου τής φιλοπο- 
λέμου καί φιλοτέχνου Ελλάδος. Είς όλα τά  μέρη, δθεν 
έπρόκειτο νά διέλθη ή πομπή, εΐχον στηθή πολυάριθμα θρα
νία καί εΐχον έγερθή υψηλά παραπήγματα, όπου διά νά κα- 
ταλάβη τις μίαν στενήν θέσιν έπρεπε ν’ άποτίση 35—40 φρ.! 
Μέχρι τής πέμπτης ώρας μ. μ. τής 25. ’Ιουνίου άπασαι αί 
θέσεις έΐχον καταληφθή, ούτως ώςτε καί αυτός ό δήμαρχος 
τού Βερολίνου Φόρκεμπεκ ήναγκάσθη ν’ άρκεσθή είς μίαν 
θέσιν έπί τών βαθμίδων τού ναού τής Περγάμου, όπόθεν 
όρθιος μόλις ήδύνατο νά βλέπη τήν χαρελευσομένην λαμ- 
πράν συνοδίαν. "Ολος ό απειροπληθής κόσμος ήρχισε νά 
κινήται, άμα ώς άκριβώς τή  6 μ. μ. Ιπεφάνη ό πρίγκηψ 
διάδοχος μετά τής συζύγου καί τών υπασπιστών του, διότι 
μετά μικρόν ένεφανίσθη έπί τού θυσιαστηρίου τού ναού ό
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κήρυξ και μεγαλοφώνως άνήγγειλεν εις τό δημόσιον τό 
πρόγραμμα της έορτής: „Αί σάλπιγγες άφυπνούσι την αρ
χαιότητα καί τό παρελθόν λαμβάνει α3θις έμχροσθεν υμών 
ζωήν. Προ δύο χιλιάδων έτών άνέτελλον ήμέραι ευτυχίας 
διά  την Πέργαμον. Βάρβαροι ήπείλουν τό κράτος καί την 
χώραν, ό δε βασιλεύς αύτής έπάταξεν αυτούς διά ρωμαλέας 
χειρός. Ή δη  έπανακάμπτει νικηφόρος είς την πρωτεύουσαν, 
οί δέ υπήκοοί του υποδέχονται αυτόν έν θριάμβω άλλαλά- 
ζοντές. Ό  ήρως Άτταλος μετά τής στρατιάς του προςέρ- 
χεται είς τον βωμόν, 'ένα τελέση θυσίας είς τους θεούς.“

’Ήχοι σαλπίγγων άγγέλλουσιν ήδη την προςέγγισιν του 
ήγεμόνος, προπορευομένης πομπής έκ 1500 καί έπέκεινα αν
θρώπων. Καί έν πρώτοις έπεφάνη μεγαλοπρεπώς βραδυπο- 
ρών ο Άρειος Πάγος, τούτον ήκολού&ουν μουσικοί μετά όρει- 
χαλκίνων σαλπίγγων καί αρχαιοπρεπών τυμπάνων. Εϊτα ένε- 
φανίσ&η 6 όχλος, συγκείμενος Ιξ 100 περίπου· άνδρών, γυ
ναικών, παρθένων καί παιδίων. Μετά τούτους ήρχετο μία
σειρά μαχητών, συρόντων απειραρίθμους αιχμαλώτους, οΤον 
ΙΙαρθους, ’Ινδούς, Σύρους και άλλους άγριους λαούς της
Νουβίας. ’Οπισθεν τούτων έβάδιζον οί φέροντες τά  τρόπαια,
οί αυλισταί, άμαξαι μετά βαρυτίμων σκευών καί άλλων λα
φύρων, περικυκλούμέναι ύπό απείρου όχλου κραυγάζοντος, 
άναφωνοΰντος καί αδοντος. ΕΓτα τειχεσιπλήκται και σφεν- 
δονισται καί τοξόται πολυπληθείς, πάλιν άμαξαι, τρόπαια- 
σφάγια &ύματα, αμνοί, ονόν κάμηλοι, αιχμάλωτοι ηγεμόνες, 
σωματοφύλακες, ίέρειαι και χορεύτριαι, πάϊδες καί κόραι 
μετά. έπιχρύσων κανών και άν&έων, δαδούχοι, άθληταί, αιχ
μάλωτοι βασιλίδες έφ’ ίππων ή καμήλων κα&ημεναι, μία 
αρχαία άμαξα έκ ξύλου κυπαρίσσου, σύρομένη ύπό βοών και 
πάλιν όχλος άλλαλάζων. .

Καί έν. μέσοι τού πλήθους τούτου διεκρίνετο μεγαλο
πρεπώς. τό · θριαμβευτικόν άρμα τού βασιλέως Άττάλου, έφ’
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,Ό ςτις κατά τό  έτος 1824 έσύχναζε.τό έσπέρας είς τό 
Ξενοδοχεΐον „τού Βασιλέως τής ’Αγγλίας“, έν Στουττγάρδη, 
ή μετά . μεσημβρίαν έπεριπάτει μεταξύ τής δευτέρας καί 
τρίτης ώρας ύπό τάς δενδροστοιχίας τής παρακειμένης λεω
φόρου, πρέπει νά έν&υμήται ακόμη, έάν βέβαια τό μνημονι- 
κόν του δεν εΐνε πολύ αδύνατον, κάτι μορφάς, αί όποιαι 
τότε προςείλκυον δλων τά  βλέμματα. Ή σαν δύο άνδρες, 
καθ’ όλα διάφοροι των έγχωρίων πελατών τού ξενοδοχείου 
καί τών συνήθων τής. όδού έκείνης περιπατητών, πολύ δε 

• μάλλον; έφαίνοντο άρμόζοντες είς τά  τεχνητά έκεΤνα προς 
αναψυχήν άλση τής Μαδρίτης, είς Καφφενεΐόν τ ι τής Λισ- 
σαβόνος ή της Σεβίλλης. Φαντασ&ήτε ένα ήλικκομένον 
άνθρωπον, ¿ψηλόν, λιπόσαρκον μέ ψαράν κόμην, κοίλους, 
φλογερούς ' καί ύπομέλανας ο’φ8·αλμούς, με ρίνα άποτόμως 
καμπυλομένην καί στόμα λεπτοφυές καί συμπεπιεσμένον. 
Τ.ό; βάδισμά του ήτο βραδύ, ύπερήφανον καί ευθυτενές, έφερε 
δε::περισκελίδας έκ μαύρης μετάξης, ώς καί περικνημίδας· 
μεγάλοι· κόσυμβοι έκόσμουν τά  υποδήματά του καί πλατεΐαι 
πόρπαι'.τούς γονατοδέσμους του. Μακρόν καί λεπτόν ξίφος 

. ϊφερεν είς την ζώνην πλαγίως, πΐλον δέ ύψηλόν, ολίγον τι 
άποκορυφούμενον, πλατύγυρον καί μικρόν τ ι παρακεκλιμένον

ού οδτος όρθιος ίστάμενος έχαιρέτιζε τόν λαόν του; ’Επί 
τού στήθους του ήκτινοβόλει χρυσούς ήλιος, από δέ των 
ώμων του έκυμάτιζε χρυσοποίκιλτος πορφυρόχρους μανδύας. 
Ά μα  έπλησίασεν ή πομπή, λευχείμονες ιερείς κατήλ&ον τάς 
βαθμίδας τού τεμένους, ακολουθούμενοι ύπό ίερειών καί τού 
χορού των άοιδών. Ούτοι έτοποθετήθησαν ύπό την παρά 
τόν οβελίσκον άνεγερ&είσαν θριαμβευτικήν αψίδα, ύπεδέχθη- 
σαν τόν ηγεμόνα δ ι’ ασμάτων, τόν ηυλόγησαν καί άνεμίχ- 
θησαν πάλιν είς τό λοιπόν της πομπής πλήθος. Σαλπί
σματα αντη'χησαν αδ&ις καί κραυγαί τού λαού χαρμόσυνοι 
όταν ό βασιλεύς κατελθών τού άρματος ήρχισε ν’ άναβαίνη 
τάς βαθμίδας τού ναού, καί προςήλδ·εν έμπροσθεν τού βω
μού, ίνα τελέση τάς ευχαριστηρίους θυσίας είς την Άθηνάν.

Ή δη  άπετεινεν ό βασιλεύς προς τόν λαόν μίαν σύντο
μον προςλαλιάν καί μετ’ αυτόν μία- τών ίερειών ύπό τούς 
ήχους της μουσικής έδεήθη προς τήν. θεάν καί έδωκε τό 
σημεΐον πρός έναρξιν τής θυσίας. 'Ιερείς καί λαμπαδηφο- 
ρούσαι ίέρειαι χεριεκυκλωσαν τό  θυσιαστήριον, άφ’ ου δ ’ 6 
άρχιερεύς έπεράτωσε τήν ίεράν τελετήν ήρξαντο χορευουσαι 
αί ίέρειαι, έπιχαρίτως κινούσαί τούς έξ άνθέων στεφάνους 
των καί καταθέσασαι αυτούς τελευταίον έπί τού βωμού. 
Φωναί άλλαλαγμού ήκούσ&ησαν ήδη είς τόν λαόν. διότι ό 
βασιλεύς Άτταλος άπέδωκε τήν έλευθερίαν είς τούς αιχμα
λώτους. Οότως έπερατώθησαν αί θυσίαι καί ήδη ήρχισαν 
οί αγώνες έπί τής πρό τού ναού ανοικτής πλατείας: αθλη
τικοί αγώνες, ξιφισμοί, σταδιοδρΰμιαι, πάλη .καί πυγμή, 
λογχομαχίαι, ίππικοί αγώνες τών διαφόρων ηγεμόνων καί 
στέψις τών νικητών έκ μέρους τού βασιλέως Άττάλου. Έ ν 
τέλει παρεστάθη έπί τών βαθμιδών τού ναού καί μία αρχαία 
παντομίμα  ,,ό γλύπτης τής Τανάγρας*·, άποπνέουσα έλλη- 
νικήν χάριν καί εϊκονίζουσα τάς περιπετείας καί τόν τελικόν 
θρίαμβον τού καλλιτέχνου τής σημερινίς έποχής.

(ϋπεναι τό  τέλος.)

Ι Τ Ι Σ .

πρός τό μέτωπον. Έ άν είς όλα ταύτα προςθέσετε διά τής 
φαντασίας βραχύν καί σχιστόν χιτωνίσκον καί μακρόν έπεν- 
δύτην αντί τού μαύρου φράκου, το όποιον εφερεν ο γέρων, 
θά  έχετε τέλειον ‘Ισπανού τύπον.

Καί ό ύπηρέτης του, δςτις χαρηκολούθει αυτού μέ το 
ίδιον ύπερήφανον βάδισμα, διά  τής πανούργου καί θρασύ
δειλου άμα' δψεως αυτού, τού άλλοκότου καί παρδαλού ιμα
τισμού του, τού 8·αρρετού ήθους του, όταν μάλιστα θεάται 
περί . αυτόν καί πάντα χαίνων προςβλέπει, καί όμως ουδέν 
θαυμάζει, ένθυμίζει τούς ύπηρέτας τών ισπανικών κωμοι- 
διών, πιστούς πάντοτε το~ς κυρίοις των ο>ς σκιάς, πολύ δε 
κατωτέρους αυτών κατά τήν μόρφωσιν, έξ ίσου όμως αγέ
ρωχους καί ύπερτέρους κατά τόν δόλον καί τήν πανουργίαν. 
Αυτός έφερεν ύπό μάλης τό άλεξήλιον καί τόν άδιάβροχον 
έπενδύτην τού κυρίου του έκράτει δε καί άργυράν 8·ήκην με 
σιγάρα καί έναυσμα.

"Ολοι ϊσταντο καί τούς' παρηκολού&ουν διά τών βλεμ
μάτων, οσάκις οί δύο οοτοι έβάδιζον βραδέως διά της δεν
δροστοιχίας. Οί δύο ξένοι δεν ήσαν, είμή ύ Δόν Πέτρος δε 
Σάν Μόντένίο Λιγέζ, αρχιθαλαμηπόλος τού πρίγκιπος Π., δια- 
τρίβοντος κατ’ έκεΐνο τού χρόνου έν Στουττγάρδη, καί Διέ- 
γος, ό ακόλουθός του.

‘Ως συνήθως συμβαίνει, δι’ απλού καί παραμικρού πε-

0  ΑΤΤΑΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΘΓΣΙΑΣ ΤΗ ΑΘΗΝήί.
Εκ τής έν Βερολίνο) καλλιτεχνικής Έκ&έβεως.
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ριστατικού ν’ άποβή τις περίβλεπτο? κ«1 θαυμαστός, οδτω 
καί 6 Φρέβεν, δςτις από ημίθεος ήδη έτους, άφ’ δτου πράγ
ματι διέτριβεν έν Στουττγάρδη, καθ’ έκάστην ακριβώς κατά 
τάς δυο μετά με<τημβρίαν είςήρχετο διά τού ανακτορικοί» 
πυλώνος είς τήν δενδροστοιχίαν, εκαμνε τρίς τον γύρον τη? 
λίμνη? και πεντάκι? διέτρεχε κατά μήκο? την δενδρόφυτον 
λεωφόρον παρερχόμενος τά  λαμπρά των έποχουμένων έγχω- 
ρίων οχήματα, βλέπων τά? ωραία? δεσποινίδας, τό πλήθος 
δημοσίων λειτουργιών, συμβουλών και στρατιωτικών, έξ ών 
ούδείς προςέϊχε προς αυτόν, διότι έφαίνετο ως κοινό? τις 
άνθρωπος ηλικίας είκοσιοκτώ ή τριάκοντα περίπου έτών. 
Άφ’ ή? δμως ημέραν τινά συνηντηθη άπροςδοκήτω? προς 
τον Δον Πέτρον, τον έχαιρέτισε δ ’ οδτο? λίαν φιλοφρονώ? 
και μετ’ οικειότητες δ'ιεπέρασε τον βραχίονα του ei? τόν 
ίδικόν του καί έκαμε μερικού? περιπάτου? μετ’ αύτού άνω 
καί κάτω τής δενδροστοιχίας, έκτοτε όλοι παρετήρουν αυ
τόν λίαν περιέργως καί μετά τίνος υπολήψεως μάλιστα, 
διότι ό αγέρωχος Ισπανός, οςτις άλλως προς οΰδένα των 
έγχωρίων άπέτεινέ ποτε τόν ’λόγον, προςηνέχθη μετά φανε
ρός προς αυτόν έκτιμήσεως.

Αί ωραιόταται δεσποινίδες ευρισκον τώρα πλέον ότι ό 
νέος έκείνος δεν είχε καθόλου άσχημον πρόςωπον, μάλιστα 
εδρισκον εις αυτό κάτι ενδιαφέρον καί έξόχως έπαγωγόν, 
δπερ δεν έβλεπέ τις συχνά είς τάς δενδροστοιχίας· οί ανώ
τεροι υπάλληλοι καί παντοΐοι σύμβουλοι ήρώτων άλλήλους, 
ποιος άρά γε νά ήνε αυτός ό νέος, καί μόνον ολίγοι αξιω
ματικοί ήδυνήθησαν νά τους πληρσφορήσωσιν είπόντες ότι 
τόν εβλεπον ένίοτε είς τό ξενοδοχεΐον του „Μουσείου“ νά 
τρώγη Beefsteaks, δτι κατωκει έν τή όδώ των ’Ανακτόρων 
καί δ-rt ίππευεν ώράϊον του Μεκλεμβοόργου ίππον, είς αυτόν 
τούτον άνήκοντα. Πολλά άκόμη προςέ&ετον έπαινουντες 
τόν έξοχον τούτον ίππον, ό όποιος ήτον τόσον κάλοκαμω- 
μένός, καί τοιουτοτρόπως κατήντων νά ομιλώσιν Ιν γένει 
περί ίππων, τό όποιον βέβαια &ά ήτο πολό διδακτικόν διά 
τούς ακούοντας.

Τόν δέ νεαρόν Φρέβεν εβλεπον εκτοτε πολύ συχνά έν 
συνοδεία τού Δον Πέτρου, τό δέ εσπέρας συνήθως είς τού 
,,Βασιλέως τής ’Αγγλίας“, οπού, καθήμενος ολίγον μακράν 
των λοιπών ξένων παρά τόν ίσπανον φίλον του, ώμίλει μετ’ 
αυτού. Ό  Διέγος ίστατο όπισθεν τού καθίσματος τού κυ
ρίου του καί υπηρέτει συνεχώς άμφοτέρους προςφέρων αύτοΤς 
ισπανικόν οίνον καί σιγάρα. Ούδείς δμως ήδύνατο ίδία νά 
έννοήση, πώς οί δύο αυτοί κύριοι συνηντή&ησαν καί ποίον 
ένδιαφέρον ευρισκεν ό μεν είς τόν δέ. καί άνέπλαττον επί 
τούτω μυρίας τολμηρά? είκασίας, ενώ έπί τέλους τάς καλ- 
λίστας ήδύναντο νά λάβωσι προς τούτο έξηγήσεις παρά τού 
νεαρού έκείνου άν&ρώπου, άν τις ή8·ελε τόν ¿ρωτήσει.

II.
Οί δύο φίλοι συνηντήδησαν τό πρώτον καί άνεγνωρί- 

σδησαν εν τή ωραία πινακοθήκη των αδελφών Β. Β. Οί 
φιλόξενοι ουτοι κύριοι έπέτρεψαν τω νεανία νά επισκέπτεται 
την συλλογήν τών εικόνων των οσάκις ήδελε' ήρχετο δε 
αυτός πάντοτε, οσάκις κατά μεσημβρίαν ήτον ¿λευδέρ» ή 
εϊςοδος. Είτε εβρεχεν είτε έχιόνιζεν, είτε ό καιρός είλκυε 
τούς πάντα? είς τάς ώραιοτέρας Ικδρομάς ¿ν τοΐς πέριξ τής 
πόλεως, αυτός πάντοτε ήρχετο. Πολλάκις έφαίνετο σωματι- 
κώς καταβεβλημένος, πάντοτε δμως ήρχετο. Άστόχως δμως 
ήδελέ τις ύπερτιμήσέι τό καλλιτεχνικόν αίσθημα τού κυρίου 
Φρέβεν, άν τυχόν ένόμιζεν, δτι ήρχετο εκεί προς σπουδήν

ή αντιγραφήν τών μεγαλοπρεπών εικόνων τής παλαιας 'Ο λ
λανδικής σχολής. ’Όχι. ’Εκείνος ήρέμα ¿πλησίαζε προς 
τήν δύραν, ¿χαιρέτιζε σιωπηλώς, διηυδύνετο είς άπομεμα- 
κρυσμένον τ ι δωμάτιον καί ίστατο προ μιΰ$  είκόνος, τήν 
Οποίαν έπί μακρόν έδεάτο· μετά τής αυτής ησυχίας έγκα- 
τέλειπε πάλιν τήν πινακοθήκην. Οί ίδιοκτήται ήσαν λεπτό
τατοι άνθρωποι, ούδ’ έσκέφδησαν βέβαιά ποτε νά τόν έρώ- 
τήσωσι περί τής α’λλοκότου ταότης προτιμήσεώς του πρός 
τήν εικόνα ¿κείνην, δεν διέφυγεν δμως τήν προςοχήν των, 
δτι κατά τήν ¿κ της πινακοθήκης έξοδόν του μόλις ήδύ
νατο νά κρύψη τά  δάκρυα, άτινα άνέβλυζον είς τούς ο’φδαλ- 
μούς του.

Μεγάλην ίστορικήν ή υπό τήν έποψϊν τής τέχνης ση
μαντικήν άξίαν δεν εΐχεν ή μικρά ¿κείνη είκών, ήτις παρί- 
στανε γυναίκα έν μικτή περιβολή ίσπανίδος καί παλαιάς 
γερμανίδος. Έπίχαρι καί ανθηρόν ' πρόςωπον μέ διαυγείς 
καί έρωτύλους οφθαλμούς, με λεπτοφυές στόμα καί άβράν 
καί στρογγυλήν σιαγόνα προεξείχε ζωηρότατον άπό του βά
θους τής είκόνος. Πλουσία κόμη περιέβαλλε τό ώραίόν της 
μέτωπον καί μικρός πίλος μέ λευκά καί πυκνά πτερά στο
λισμένος τολμηρώς παρέκλινεν έπ’ αυτού. 'Η  μακρά έσθής, 
ήτις μόνον τόν ώραΐον καί αβρόν της τράχηλον άφινεν 
ασκεπή, είχε βαρεΤαν έκ χρυσού παρυφήν καί ¿δείκνυε τήν 
κοσμιότητα καί τήν σημαντικήν καταγωγήν τής γυναικός.

„’Επί τέλους πρέπει νά ήνε έρωτευμένος μέ αυτήν τήν 
είκόνα“ έλεγον πάντες, ,,ώς ρωμαντικός τις ήρως μυθιστο
ρήματος, καί τούτο μετ’ όλιγωτέρων ή πας τις άλλος ελ
πίδων, διότι ή είκών έγράφη πρό τριακοσίων ¿τών καί τό 
πρωτότυπον δεν εύρίσκεται βέβαια πλέον μεταξό τών ζώντων.“

Μετά τινα δμως χρόνον δεν ήτο πλέον ό Φρέβεν ό μο
νός τής είκόνος ¿κείνης λάτρις. Ημέραν τινά ό πρίγκιψ Π. 
έπεσκέφθη μετά τής ακολουθίας του τήν πινακοθήκην, ό δε 
αρχιθαλαμηπόλος αυτού Δον Πέτρος χωρισθείς άπό τού πε- 
ριδιαβάζοντος σμήνους τών θεατών έθεάτο μόνος τάς είκό- 
νας καί περιεπλανατο άπό δωματίου είς δωμάτιον. Άλλ’ 
ώς κεραυνόβλητος έξέβαλε κραυγήν θαυμασμού δταν ¿στα
μάτησε πρό της είκόνος τής γυναικός εκείνης. Ό τ ε  δε μετ’ 
ολίγον ο πρίγκιψ έγκατέλειψε τήν πινακοθήκην ματαίως 
άνεζητείτο υπό τών ακολούθων του ό αρχιθαλαμηπόλος. 
Έ π ί τέλους ευρον αυτόν μέ ¿σταυρωμένα? τάς χείρας, τούς 
φλογερούς οφθαλμούς ήμικεκλεισμένους καί τά  χείλη συμ- 
πεπιεσμένα παρείποτε νά ρεμβάζη πρό τής είκόνος ¿κείνης.

Ύπέμνησαν αύτω δτι ό πρίγκιψ κατέβη ήδη τήν κλί
μακα, άλλ’ ό γέρων έφαίνετο δτι μόνον δι’ Ιν πράγμα εΐχεν 
ένδιαφέρον κατ’ ¿κείνην τήν στιγμήν: ,,πό&εν άρά γε καί 
πώς προήλθεν έκεΐ ή είκών ¿κείνη;“ Τόν διεβεβαίωσαν, ότι 
πρό πολλών εκατονταετηρίδων είχε γραφή ύπό περίφημου 
τινός καλλιτέχνου καί κατά τύχην περιήλθεν είς χείρας τών 
τωρινών ιδιοκτητών της.

„Καλέ όχι!“ ύπέλαβεν έκεΤνος, ,,ή είκών εΐνε νέα, ουτε 
εκατόν ¿τών δέν εΐνε· αλλά πόθεν νομίζετε δτι έλήφθη; 
Σάς ¿ξορκίζω, είπατε μοι πού δύναμαι νά τήν ευρω;“

Ό  άνθρωπος ήτο γέρων καί έφαίνετο σεβάσμιος, καί 
ουδείς επομένως ¿τόλμα νά χαρακτηρίση ώς γελοίαν τήν 
εκρηξιν ταύτην τών αισθημάτων του, δταν δέ ουτος ήκουσε 
καί πάλιν τον αυτόν ίσχυρισμόν,. δτι δηλ. ή είκών ήτο πα- 
λαιά καί πιθανώς ύπό τού Αουκά Κράναχ γεγραμμένη, έσει- 
σεν ένδοιαστικώς τήν κεφαλήν καί είπε θέσας τήν χεΐρα έπί 
τής καρδίας.ώςεί έπιμαρτυρόμενος:

- „Σάς θεωρώ, κύριοι, ώς άξιοτίμους άνδρας. Δέν εΐσ&ε
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πωληταί εικόνων, ουδέ συγκατατίθεσθε βέβαια νά παραχω- 
ρήσητε είς έμέ τήν είκόνα ταύτην αντί αμοιβής, επομένως 
ούδένα έχετε λόγον νά συνιστάτε αυτήν ώς πολ,ύ παλαιάν. 
Άρκεΐ δτι έχετε τήν καλωσύνην νά μοι έπιτρέπητε τήν 
συχνήν τής είκόνος θέαν. Έ ν  τούτοι? πιθανόν νά άπατώ-, 
μαι, αλλά . . . .  γνωρίζω, γνωρίζω τήν γυνάϊκα, ήν παρι
στάνει η είκών ¿κείνη.“

Καί τούτα είπών ¿χαιρέτισε μετά σεβασμού καί έξήλθε.
„’Εάν τω όιντι“, εΐπεν εις τών ιδιοκτητών της πινακο

θήκης, „δέν έγνωρίζομεν ακριβώς ύπό τίνος έγράφη ή είκών 
αυτη, πότε καί πώς περιήλθεν είς τήν κυριότητά μας καί 
έπί πόσον μακρόν χρόνον άνέκειτο προηγουμένως είς άλλην

στοάν, δέν θά ήτον ευκολον ν’ άποφύγωμεν τόν πειρασμόν 
καί νά τά  χάση κανείς μας μέ αυτήν τήν γυναίκα. Μήπως 
καί τον νέον Φρέβεν δέν παρακινεί τάχα τοιαύτη τις άνά- 
μνησις διά νά προςέρχεται καθ’ έκάστην σχεδόν πρό τής 
είκόνος ταυτης, καί τ ί άλλο άρά γε έκαμε ν’ άστράψη άπό 
τών δφθαλμών τού γέροντος τούτου 'Ισπανού το νεανικόν 
έκεΐνο πύρ, δταν οδτος ώμολόγει, δτι γνωρίζει αυτήν τήν 
κυρίαν, ήτις κρέμεται έδώ ¿ν ζωγραφία; Εΐνε παράδοξον, 
άλλ’ άληθές, δτι αί φαντασιοπληξίαι λυμαίνονται καί τάς 
σωφρονεστέρας κεφαλάς, καί στοιχηματίζω δτι ό 'Ισπανός 
αυτός δέν έφυγε σήμερον έντευ&εν άνεπιστρεπτεί.“

(Έχ τον γερμανικόν.] ('¿πεται οννϊχεια).

Τ Ο  Δ Α Ι Μ Ο Ν Ι Ο  Ν.
^Eoft y  dp f t  &fí<¿ μοίρα, παρεπόμενον ίμ ο ι }* 
παίόόζ αρξιίμινυν όαίμόνίύν.

{Χ < /χράτη$ , π α ρ ά  T lX ár. & ttty . 2 .  1 28 .) 
1 s a o ,  p e n s i e r i  i n  l u í  d o r m i r  n o n  p o n  n o ,

< T o r q o * t «  T a s s o . )

Ψυχή μου, εΐπον, πτωχή ψυχή,
ΙΙρδς τί αείποτε τεθλιμμένη;
Έ ν  σοί τίς νόσος ίόν έκχεΐ,
Δριμύ τ ί άλγος άπαύστως στένει;

'Η  γή ναί, οΐμοι, δακρύων γή,
Ό  βίος ουτος πικρά δουλεία,
Τό σκάφος θύελλα οδηγεί 
Καί ήν ομίχλη ή παραλία-

Πλήν μειδιώσι χολλοίς φαιδρά 
’Ονείρων πλήθη έντός τής δίνης,
Πώς σέ ούδέπω ούδ’ άμυδρά 
Άκτίς έφώτισεν ευφροσύνης;

Μή ’ζήτει, φίλε, εΐπεν ¿κείνη,
Τίς μέ πιέζει, τίς μέ βαρύνει μυχία λύπη.
Ε γγύ ς  πεν&ίμους όρο» Ιτέας
Έ ντός της κοίτης τής τελευταίας τό παν εκλείπει-

ψυχή μου, εΐπον, πτωχή ψυχή,
'Ημΐν προσνεύει νεότης μάγος- 
Περα τό έαρ ημών ταχύ,
Καί ό τού γήρως παν φθείρει πάγος.

Άποσκοράκισον πρός μικρόν 
Τήν αίωνίαν σου ά&υμίαν,
Καί είς τό κύπελλον τό πικρόν 
Σταγόνα μέλιτος άφες μίαν.

'Ί δ έ  θωπεύουσα πώς κοσμεί 
Μυρίπνους αδρα φαιδρούς ροδώνας,
Καί πώς είς έρωτας ή οσμή 
’Ωθεί έξαλλους τάς άηδόνας.

Ίδ έ  ή φύσις, κόρη καλή,
Τούς πέπλους ρίπτει τούς χιονώδεις,
Καί ίων στέφανος νύν εύώδης .
'Η  εί&ισμένη αυτής στολή.

Προς τ ’ άλση τάνυσον τα  πτερά 
Καί σύ μετ’ άλλων δπως τρυφήσης,
'Υπό φυλλώματα σκιερά
Είς κρυσταλλίνους αντλούσα βρύσεις.

yH δτε Φοίβη ωχρά φωτός 
‘Απλοί χειμάρρου? είς τάς έκτάσεις,
Καί ώς ό άργυρος 6 χυτός 
Γελά τό πρόσωπον τής θαλάσσης,

Δρομαία σπεύσον τ ’ άφροστεφή 
Φιλούσα μέτωπα των κυμάτων,
Καί καταπνίγουσα έν τρυφή 
Λύτην τήν μνήμην δεινών άφάτων.

Είπε, καί πρόθυμος παραιτώ 
Τής κοινωνίας τήν τρικυμίαν,
Παθών τοσαϋτα, Ιν σοί ζητώ,
Έ ν  ήδη μόνον, τήν ηρεμίαν.

Είπέ, καί φεύγομεν, ακηδείς 
Είς τ ’ άλση τρέχομεν έλευθέρως,
Μετά τού κόσμου δεσμός ούδείς,
Ούδείς ένοί με πόθος ή έρως. .

Φευ, φίλε, είπε, μόνον σου τον οίκτον νύν αιτώ σοι, 
'Η  μοίρα μοί έπεκλωσεν άμύθητον άνίαν,
Μονάζω μάτην τήν πικράν έκφευγων κοινωνίαν,
Καί άχροοι, αμείλικτοι αί ώραί μου πετώσι.

Τόν ήλιον άνίσχοντα όρώ έν άλγηδόνι,
Καί τής ζωής τό άχαρι μέ κατα&ραυει βάρος,
Τό σόμπαν περιβάλλει με ώς νεκρική σινδόνη,
Καί Ά τη  άσπλαγχνος τρυφα πλήγούσά με βαρβάρως.

Τά είδωλα ένέπαίξα τών άλλων, καί πρό χρόνων 
Άπερισκέπτως έθραυσα τά  μείζω καί τ’ άμείνω, 
Σκοτίαν άδιάλυτον ένθάδε βλέπω μόνον,
Καν άτολμον πρός ούρανόν τό βλέμμα κατευθύνω.

Καί δμως μάτην νηπενθές ¿ζήτησα ώς άλλοι 
Είς τής πίκρας, δυσέλπιδος φιάλης τόν πυθμένα, 
’Ολίγον χρόνον μέ κρατεί ψευδόθερμος αγκάλη, 
Κ α ί.δ ι’ έμέ τά  στέργηθρα τού πλήθους πάντα ξένα.

’Αδύνατον, άδύνατον. Τυρβάζει έν ¿μοί τι 
Άνώτερον, άδέσμευτον, άεί πρός τ’ άνω τείνον 
Εκείνο έν έμοί πληγάς μυχίας έξορύττει,
Έκεΐνο μόνον αίτισν χασών μου τών ώδίνων.

ΚΛΕ&Ν ΡΑΓΚΑΒΗΣ,
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ΜΙΑ ΠΑΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΒΟΛΟΥ.

Η ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ HAAS ΕΝ  ΤΩ ΕΡΓΟΣΤΑΣ ΙΩ Τ Ο Ϊ ΓΚΡΟΤΖΩΝ.

Άπό είκοσι καί πλέον ένιαυτών διεξάγεται φοβέρα πάλη 
μετάξι» τηλεβόλου καί δώρακος, έπανειλημμένως δ ' έφάνη, 
ότι επί τέλους το έπιδετικόν δπλον έξήλδε του άγώνος νι
κητής καί άπροςμάχη- 
τος καταστροφεύς πάν
των τω ν αμυντικώ ν 
φραγμών, οΰς ό άνδρω- 
πος έπενόησεν, ίνα στα· 
ματήση τήν άπαισίαν 
του χορείαν. Ό πω ς ό 
δώραξ των ιπποτών του 
μεσαιώνος ήττήδη υπό 
τής σφαίρας της καρα- 
βίνας, ουτω καί οί γι- 
γαντώδεις δώρακες των 
πολεμικών πλοίων καί 
των παραθαλασσίων τη- 
λεβολοστοιχιών Ιφαί- 
νοντο, ότι δεν ήσαν 
ικανοί ν’ άποτελέσωσι 
προτείχισμα άξιον λό
γου κατά των φοβερών 
βολών, α ίτ ιν ε ς  έρρί- 
πτοντο υπό των τερα
στίων τηλεβόλων των 
τελευταίων χρόνων. Καί 
πραγματικώς είς τάς έπί
τουτω έν Spezia γενομένας δακιμάς ουδεμία πλάξ εύρέδη, 
δυναμένη νά ύποστή άνευ βλάβης τάς συνεπείας του βλή
ματος των υπό του Άρμστρογκ κατασκευαζομένων καί γνω
στών έκ τής 43 ΰ 
φεκατομέτρων ολ
κής των τηλεβό
λων, τά  όποια συν- 
ήδως γεμίζονται 
Βιά350χιλιογράμ- 
μων πυρίτιδος καί 
βάλλουσι σφαίραν, 
ζυγίζουσαν. I I 1 ¡2 
στατήρας!

Έ ξ  όλων των 
ευρω παϊκώ ν κυ
βερνήσεων μόνη ή 
τής γείτονος Ι τ α 
λίας έξώπλισέτινα 
τω ν. σκαφών του 
πολεμικού τηςναυ- 
τικοΰ διά τών φο
βερών τούτων κα
ταστρεπτικών μη
χανών, - αυτή δ’ 
έπίσης πρώτη εΤ-.
χεν αποφασίσει νά τάς χρησιμοποιήσω καί προς υπερασπισιν 
των Ιταλικών ακτών. Άλλα τό-σχέδιον τοΰ.το, καθ’ ό τά  
τηλεβόλα εδει νά τοποδετηδώσιν είς ιδιαιτέρους Ιπί τοότω 
πύργους, απεδείχδη, ότι, πραγματοποιούμενον, τότε μόνον 
&ά π'αρεϊχεν όρατάς ώφελείας, όταν τά  προχώματα έδωρα-

κουντο διά πλακών, ικανών ν’ αντιστώσι καί είς τά  βλή
ματα τηλεβόλων τών 100 τόννων.

Τό "περιώνυμον έργοστάσιον του Γκρουσων έν Βουκάω
παρά τό Μαγδεβοΰργον, 
είχε δηλώσει, ότι προ- 
δύμως άνελάμβανε την 
κατασκευήν το ιο ύ τω ν  
θωράκων, συμφώνως δε 
προς τήν δήλωσιν ταυ- 
την ή ιταλική κυβέρνη- 
σις άνέδηκε διά συμβο
λαίου είς τό είρημένον 
κατάστημα τήν κατα
σκευήν δύοπροτειχισμά- 
των έν τώ λιμένι της 
Spezia, άφ’ ου πρώτον 
τρίς δοκιμαστή ή στε- 
ρεότης καί τό σδένος 
μιας δωρακοειδοΰς πλα- 
κός έκ του αυτοΰ !ρ- 
γοστασίου.

Τό παρελθόν έτος 
εΐχεν ετοιμασδή ήδη ή 
πρός δοκιμήν αυτη πλάξ^ 
ζυγίζουσα βάρος 88,000 
χιλιόγραμμων. Τήνβλέ- 
πομεν έν τή  πρώτη τών 

είκόνων μας, είς ήν κατάστασιν ήτον έν τοϊς καταστήμασι 
του Γκρουσων, πριν ή φορτωδή. Αποτελεί δε μόνον έν 
τμήμα του δωρηκτοΰ πύργου, όστις δά συνίσταται έκ πεν-

τεκαίδεκα όμοιων

ΤΗΛΕΒΟΛΟΝ ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ ΤΩΝ ΪΟΟ ΤΟΝΝΩΝ.

ρακών.
Πρός μετα

φοράν του βαρέος 
τούτου όγκου άπό 
τών όχδών του 
Άλβιος είς· τάς 
άκτάςτής’Ιταλίας 
ήναγκάσδησαν νά 
κατασκευάσωσιν 

Ιδιαιτέραν μετα
φορικήν ά μ α ξαν  
μέ δώδεκα άξο
νας, ήτις καί τώ 
όντι άνευ τινός 
απευκταίου έπεις- 
οδίου μετεβίβασε 
τό τεράστιον βά
ρος διά τής σή- 
ραγγος του Γο- 
δάρδου είς ’Ιτα
λίαν. Ένταΰδα

έτοποδετήδη ή πλάξ έγγυς τής ακτής έντός βραχώδους 
τινός κοιλώματος, όπου καί έστερεώδη διά μέσου δυο άλλων 
χυτών πλακών βάρους 42,000 μέχρι 45,000 χιλιόγραμμων. 
Έ κτος δε τούτου κατεσκευάσδη προςετι άνωδεν καί πρό τής 
πλακός σκέπη έκ ξύλων, άφέδη δ ’ έλεύδερον μό/ον Ιν μέ
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ρος, όπόδεν δά  διήρχετο καί τό βλήμα. — Το τηλεβόλον 
έτοποδετήδη επί του πάκτωνος „Valente“. 'Η  δευτέρα 
τών είκόνων μας παρέχει ήμϊν τήν όψιν του κολοσσού, έγγυς 
του οποίου εύρίσκεται καί Ιν μικρότερον τηλεβόλον όλκής 
15 μόνον ύφεκατομέτρων. 'Η  άπόστασις άπό του στομίου - 
του τηλεβόλου καί πλακός ήν μόνον 133 μέτρων, κατά δέ 
τήν δοκιμήν έπλήρωσαν τό τηλεβόλον έξαιρετικώς διά 375 χι
λιόγραμμων πρισματικής πυρίτιδος, έν <5 ως βλήμματα 
έχρησίμευσαν Ιστομωμέναι χαλύβδινοι μύδροι τοΰ Κρούπ, 
βάρους 1000 χιλιόγραμμων.

’Επί του τόπου λοιπόν τής σκοποβολής έν Spezia συν- 
ηδροίσδησαν οί άντιπρόςωποι τών σπουδαιοτέρων έργοστα- 
σίων του πολεμικού υλικού, καί πολλοί βουλευταί τών ευ
ρωπαϊκών, αμερικανικών καί ασιατικών κρατών, ίνα παρα- 
στώσι μάρτυρες τής γιγαντώδους μονομαχίας μεταξύ τηλε
βόλου καί δώρακος. Αί δαπάναι τοΰ μεγάλου τούτου 
στρατιωτικού δεάματος συνεποσώδησαν είς ήμισυ περίπου 
έκατομμύριον φράγκων.

Τ ή 20. ’Απριλίου ή δάλασσα ήτο ήρεμος, μόλις δ ’ έκι- 
νεϊτο ό μέγας πάκτων „Valente“ έπί τών ήρεμούντων κυ
μάτων. Περί τήν έννάτην πρωινήν ώραν πολυάριδμοι λέμ
βοι έφερον όλους τούς συμμετέχοντας τής δοκιμής είς τον 
τόπον τής σκοποβολής. Δύο ώρας διήρκεσεν η πλήρωσις 
του τηλεβόλου καί ή άποπεράτωσις τής κατασκευής τής 
πρό τοΰ δώρακος σκέπης. Μετά τούτο άπεμακρύνδησαν 
άπαντες οί δεαταί είς άπόστασιν 300 μέτρων άπό τής πλα
κός. Τή 107·3 προ μεσημβρίας άντήχησεν ό πρώτος κανο- 
νοβολισμός, καί έν τώ άμα νέφος καπνού έκάλυψε τον πά
κτωνα, τεμάχια ξύλων άνετινάχδησαν είς τον αέρα, τεμάχια 
τής υπό τής πιέσεως τοΰ άέρος διασπασδείσης ξυλίνης άπο- 
βάδρας, ήτις συνέδεε τον πάκτωνα πρός τήν ξηράν.

Ό λ ο ι έσπευσαν ήδη πρός τον δώρακα καί άπέσυραν εν 
μέρος τής πρό αυτοΰ ξυλίνης σκέπης, χροωρισμένης νά έμ- 
ποδίση τήν διασποράν τών συντριμμάτων. Οί πλεΐστοι τών 
ειδημόνων ήσαν έκ τών προτέρων πεπεισμένοι, ότι δά  ευρι-

σκον τήν πλάκα κατασυντετριμμένην, άλλ’ άντί τούτου ευ- 
ρον αυτήν έντελώς άβλαβή, έν ώ τό 1000 χιλιόγραμμα ζυ- 
γίζον βλήμα είχε διαλυδή είς μυρία τεμάχια. 'Η  βολτ 
εΐχεν άφήσει έπί τής πλακός μικράν τινα μόνον έμπίεσιν, 
άφ’ ής προεξέβαλλον πέντε ραβδωταί ρωγμαί. Μόνον ή μία 
έκ τούτων έξικνεΐτο μέχρι τοΰ τελευταίου στρώματος τής 
πλακός ώς λεπτή τις καί τριχοειδής γραμμή Άφ’ οδ πάλιν 
Ιπηνορδώδη ή ξυλίνη στέγη καί ή άποβάδρα, έγινε τή  
24. Απριλίου ή δευτέρα βολή. Καί έκ ταΰτης ή βλάβη 
υπήρξεν ασήμαντος, διότι ή πλάξ είς τήν έσωτερικήν. της 
πλευράν έμεινε πάλιν ανέπαφος, άντέστη δε γενναίως καί 
ήρωικώς καί είς τήν άλκήν τοΰ τρίτου βλήματος.

Ή  δοκιμή εΐχεν άποπερατωδή άποδείξασα, ότι ή πλάξ 
καί μετά τάς τρεις ταύτας προςβολάς έκέκτητο τήν ικανό
τητα ν’ άντιστή άνευ βλάβης καί είς τετάρτην βολήν. Τό 
άποτέλεσμα τούτο φαίνεται έτι μάλλον καταπληκτικόν, άν 
έξετσσωμεν έγγύτερον καί άκριβέστερον τάς δ'έσεις, ος προς- 
έβαλον τά  τρία βλήματα, διότι τό δεύτερον καί τρίτον άφί- 
στατο τοΰ πρώτου κατά 85 μόνον ύφεκατόμετρα, τ  δέ με
ταξύ καί τών τριών έπιφάνεια ίσούται πρός 35 τετραγων. 
ύφεκατόμετρα, έν φ ή πλάξ εΐχεν έάιφάνειαν, έκτεδειμένην 
είς τάς βολάς, ΐσην πρός 12,5 τετραγωνικά μέτρα. ’Επειδή 
δέ δέν εΐνε δυνατόν νά παραδεχδώμεν, ότι έν καιρω άγώ- 
νος καί πάλης σπουδαίας μία " καί ή αυτή πλάξ δά  προς- 
βληδ'ή τρεϊς φοράς μετά τόσης δυνάμεως, δέν άμφιβάλλο- 
μεν, ότι περιτείχισμα έξωπλισμένον διά τοιούτων πλακών 
δύναται ν’ άντιστή τελεσφόρος εις πάσαν οίανδήποτε προς- 
βολήν διά τών μεγίστων σημερινών τηλεβόλων. Ή  Ιταλική 
κυβέρνησις αμέσως προςεκάλεσε τό γερμανικόν έργοστάσιον 
νά περιτειχίση διά τοιούτων δωράκων τόν όρμον τής Spezia 
καί ήδη αί έργασίαι βαίνουσι πρός τά  πρόσω μετά ταχύ- 
τητος καί σπουδής, ούτως ώςτε μετά παρέλευσιν ού πολλού 
χρόνου τό Ιταλικόν βασίλειον δά  έχη Ιν όλως διόλου άπρός- 
βλητον φρούριον.

1. ΓΟΓΣΤΑΓΟΣ ΕΙΧΤΑΛ. Έ κ  παρισινής φωτογρα
φίας, σελ. 193.

2. Η  ΚΟΛΓΜΒΗΤΙΚΗ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ. Γνωστός καί 
έξ άλλων καλλιτεχνικών αυτοΰ έργων είς τούς ήμετέρους 
Άναγνοίστας ό έξοχος ζωγράφος τοΰ χαριεστάτου τούτου 
έργου έξέλεξεν, ώς πάντοτε, ώραιοτάτην σκηνήν τοΰ ποιητι- 

•κοΰ τών ’Ιταλών τής Βενετίας βίου, Ινδα ό κ. Κράϋ διέμει- 
νεν έπί μακρόν καί υπό τόν ώράίον έκεΐνον ουρανόν έμόρ- 
φωσε τήν ποιητικήν φαντασίαν του. Ωραία τοΰ μεσημβρινού 
κλίματος μήτηρ δίδει είς τούς δύο εύμορφοτάτους υίούς της, 
ωραίους ώς έρωτιδεΐς τής μυδολογίας μας, τά  πρώτα τής

κολυμβητικής μαδήματα. Του άπλουστάτου τούτου κατα 
τήν ύπόδεσιν εικονίσματος, τοΰ οποίου την γοητείαν ερμη
νεύει μόνη ή διαρκής αυτού δέα, δέν ήτον εύκολον νά με- 
ταδοδή αμείωτος ή χάρις καί ή λεπτότης διά τού τυχόντος 
τεχνίτου έν τή  ξυλογραφική έπεξεργασία, πράγματι δέ αυ
τός ό καλλιτέχνης άνέδεσεν αυτήν είς τόν πρώτον τής Γερ
μανίας ξυλογράφον, τόν περίφημον W eber, τοΰ οποίου ή 
φήμη καί- ή αξία Ισοφαρίζει πρός τά  ίδια χαρίσματα τών 
κορυφαίων τής έποχής μας ζωγράφων.

3. Ο ΑΤΤΑΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Θ ϊΣΙΑ Σ ΤΗ ΑΘΗΝ/^. 
»-Έκ τής Ιν Βερολίνω καλλιτεχνικής Έκδέσεως, σελ. 199.
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Τέσσαρα έγχορδα μουσικά όργανα, άπαντα ύπό του «τριωνύμου S tra 
d ivarius κατασκευασδέντα, «ποτελούσι μέρος της κληρονομιάς ένός πλου
σίου γάλλου φίλου της τέχνης, πρδ ¿λίγου χρόνου μεταστάντος έκ τών επι
γείων. Το εν βιολίον χρονολογείται άπό του Στους 1737, ότε καί ό Στρα- 
τιβάριος εκείνος άπεβίωσεν, είνε 8ε τό τελευταίον βιολίον, όπερ κατεσκευ'ασε 
και 6 ίδιος έδωκεν αοτώ το όνομα „κύκνειον ασμα“ . Ό  άποβιώσας 
ιδιοκτήτης αΰτου τό εΤχεν αγοράσει αντί 17,000 φράγκων. Τό δεύτερον 
βιολίον φέρει ο5ς χρονολογίαν τό έτος 1704 καί ήγοράσδη αντί 12,700 φρ. 
Τ ό βαδυχορδον (βιόλα) εΤνε από του 1728 καί έχει ά|ίαν 19,000 φράγκ., 
τό τέταρτον δέ καί τελευταίον ίργανον, Cello, χρονολογείται από τού 1696 
καί εχει αξίαν 17,500 φράγκων.

*  *
9

Ή  κυβερνησις τής Αυστρίας έπέστειλεν εις δλα τα ταχυδρομικά γρα- 
φεΤα της αύστροουγγρικής μοναρχίας έγκύκλιον, δ ι’ ής ¿«αγορεύεται ή είς 
τό κράτος εΐςαγωγή 196 Ιφημερίδων απέναντι 186 κατά τό παρελδόν έτος 
1886. Καί δικαστική μέν σποφάσει άπηγορεύδησαν τής κυκλοφορίας 
7 εφημερίδες, <3ν 3 γερμανικαί καί 4 ίταλικαί, αΐ 8ε λοιπαί άπασαι άπε- 
κλείσδησαν ένεκα λόγων πολιτικών. Σχεδόν τό τρίτον έξ αύτών, ήτοι 
54 εφημ. γράφονται ίταλιστί καί έκδίδονται 'έν 'Ρω'μη, Μιλάνω, Τουρινω, 
Βενετία ώς όργανα της I ta tia  irreden ta . Έ τερ α ι 42 εφημερίδες δημο
σιεύονται εις γλώσσαν γερμανικήν, 18 δε αύτών έκδίδονται έν αυτή τή 
Βούδα-Πέστη. Έ κ  τών οΰγγρικών εφημερίδων ουδεμία είνε άπηγορευ- 
μένη, δέ τών τσεχικών δμως φύλλων, περί τα 20 τόν άρι'Ομόν καί tSv τά 
πλείστα έν Χικάγιρ τής ’Αμερικής έκδίδονται, προςέτι δέ καί δώδεκα πο
λωνικών, δέν επιτρέπεται ή  έν Αυστρία κυκλοφορία.

« ·•
Έ ν  μεγάλη Βρεταννία Ιδημοσιεόδησαν πέρυσι 525 νέα βιβλία ¿λιγώ- 

τερον των κατά τό προπαρελδόν έτος 1884 έκδοδέντων, ήτοι 4307 αντί 
4832. Νειύτεραι εκδόσεις βιβλίων Ιγένοντο έν ετει 1885 1333 άντί 1541 
του έτους 1884, επομένως έν συνόλω νέα βιβλία καί νέαι έκδόσεις 5640. 
Έ κ  τούτων 847 βιβλία πραγματεύονται δεολογικά ζητήματα, 652 έχουσι 
μάλλον παιδαγωγικήν καί φιλολογικήν ουσίαν, χάριν της νεολαίας έγράφη- 
σαν 813, είς τόν βωμόν της ,έλαφρας λεγομένης φιλολογίας κατετέδησαν 
695 διανοητικά προϊόντα, τη δέμιδι έδεράπευσαν μόνον 129, είς τήν πο
λιτικήν οικονομίαν καί τό έμπόριον άφιερώδησαν 253, ή φιλοκαλία καί ή 
τυπογραφική τέχνη συνειργάσδησαν Τνα παραγάγωσι 373, καλλιτεχνικά καί 
εικονογραφημένα συγγράμματα, χάριν τών περιηγήσεων κτλ. έγράφησαν 
239, ίστορικως καί βιογραφικως κτλ. σπουδαίαν ύλην έχοντα εΤνε 431, είς 
τήν ποίησιν καί τό δραμα προςηνέχδησαν 164, επετηρίδες κτλ. έγράφησαν 
187, διατριβαί, μονογραφίαι κτλ. 220 καί τέλος ετερα 2 4 0 .διαφόρου καί 
ποικίλης ύλης συγγράμματα.

*  «•
’Από έτους είς έτος αυξάνεται τό πλήθος των είς ’Αμερικήν πρός εδ- 

ρεσιν πόρου ζωής μεταναστευόντων Εύρωπαίων, ή Γερμανία δέ εΤνε κυ
ρίως ή χώρα έκείνη, ήτις άδυνατεί, να 'θρέψη τά φιλόπονα καί εργατικά 
αυτής τέκνα. Ό  άριδμός τών κατά τό παρελδόν έτος 1885 είς Νέαν 
’ϊόρκην άποβιβασδέντων μεταναστών ανέρχεται είς 280,745, απέναντι 
319,485 κατά τό 1884. Μικρά βεβαίως ή διαφορά, καί υπάρχει φόβος 
μή  άρχίση πάλιν έπίτασις του κακού, άφ’ ου ή  κοινωνική καί οικονομική 
ενταύδα κατάστασις βαίνει διηνεκώς πορείαν έπί τά χείρω.

• **
Έ π ί  τού ήμετέρου πλανήτου υπάρχει καί λαός, μή δυνάμενος νά με- 

τρήση άνω των δύο. Τό έδνάριον τούτο εϊνε οί Βοτοκούδοι, ίνδοιή φυλή 
κατοικούσα έν Βρασιλία μεταξύ δύο ετερωνύμων Ρίων, έχει δέ πραγματι
κ έ ς  δύο άριδμητικά ¿νόματα, ήτοι τήν λέξιν μ ο χ ε ίν α μ  πρός έκφρασιν, 
τού άριδμου bvèç καί τήν λέξιν μ ο ν χ ο ν  διά πάντα άλλον άριδμόν άνω 
τού ένός. 'Αλγεβραν ύψηλήν καί λογαρίθμους δέν ώνειρευδησαν βέβαια οί 
αύτάρκεις οϊτοι άντίποδες, δ ά  φδονώσιν δμως τά  παιδία μας τούς μικρούς

Βοτοκουδους, μαντεύοντα τήν απλότητα τής αριθμητικής των προπαιδείας, 
δ ι’ ήν τοσάκις αύτά ξυλίζονται κατά τό μάδημα της αριθμητικής.

« *•

Παραδέτομεν ενταύδα όλίγας σημειώσεις περί των τριχών τού αν
θρώπου. Άγγλος τις, όνόματι Έ ρασμος Βίλσων, έπαγγελλόμενος δέ, Ιξ 
ανίας πιδανώς, τήν στατιστικήν άργολογίαν, έμέτρησε τήν διάμετρον μιας 
τρίχες τής άνδρωπίνης κόμης καί εύρεν αύτήν ίσην πρός τό 4CH>iv μέρος 
τού δακτύλου. Τετρακόσιαι λοιπόν τρίχες παρ’ άλλήλας τιδεμεναι ήδελον 
περιλάβει τόν χώρον ενός δακτύλου. Συνήδως .όλοι παραδεχόμενα ότι ί  
άνήρ είνε συμπαγέστερος καί τραχύτερος της γυναικος κατά τό σώμα· ό,τι 
αφορά δμως τάς τρίχας ή ίδέα αυτη εΐνε δλως έσφαλμένη. Ή  ανδρική 
δρίξ εΐνε κατά μέσον όρον πολύ λεπτότερα τής γυναικείας, καίπερ άδια- 
κόπως κειρομένη. Ιίερίεργον εινε πόσον τό χρώμα σημαίνει ώς πρός την 
διάμετρον μιας τριχός· αί ξαν'Οαί καί ύπόφαιοι τρίχες εΐνε αί λεπτότατοι 
πασών, παχυταται αί μέλαιναι, μέτριαι δέ αί έρυδραΐ καί αί καστανόχροοι. 
Ό  αυτός Άγγλος Έρασμος εδρεν τόν μέσον δρον τού πλήδους τών τριχών 
της κεφαλής, αίτινες εΐνε 120,000. Καί τό ποσόν δμως των τριχών Ιξ- 
αρταται άπό τού χρώματός των. Έ φ ’ ένός τετραγωνικού δακτύλου εύρί- 
σκονται έπί τής κεφαλής μας ξανδαί μέν τρίχες 728, μελαγχροιναί δέ 638, 
αλλά μαυραι μόνον 585. Ό λ α  ταύτα βέβαια κατά προςέγγισιν. Εανδή 
λοιπόν κυρία ύπερτερεί τής μελαγχροινής καί κατά τήν λεπτότητα καί κατα 
τήν ποσότητα τών τριχών, έχουσα νά περιποιηδη καδ’ έκάστην τρίχας μή
κους 140,000 μέτρων.

• * ι «

Καί δμως ή στατιστική διδάσκει, δτι αί μελαγχροιναί υπανδρεύονται 
κατά έν τρίτον περισσότερον τών ξανδών. Έ ξ  εκατόν μελανοκόμων υπαν
δρεύονται αί 79 , Ινώ έξ ίσαρίδμων ξανδοκόμων κατά με'σον δρον μόνον 
αί 55. — "Οτι α ί ¿φρύς καί αί βλεφαρίδες έτέδησαν ύπό της φύσεως έκεί 
όπου εύρίσκονται μέ σκοπόν, ούδείς τό άρνόίται, ¿λίγοι δμως γνωρίζουσιν 
δτι ή κόμη εΐνε σπουδαίος παράγων διά τήν υγίειαν τού σώματος. Αί 
τρίχες εΐνε, κατά τήν έκφρασιν τής φυσικής, κακές τής δερμότητος αγω
γός, ρυδμίζουσιν επομένως την 'θερμοκρασίαν τής κεφαλής καί παρεμποδί- 
ζουσι πασαν ύπερβολικήν δέρμανσιν ή άπόψυξιν αυτής. Τήν αξίαν αύτών 
ώς πρός τήν καλλονήν καί εύπρέπειαν τού σώματος έκτιμώσιν άμφότερα 
τά φύλα ώς λείψανα χαρακτηριστικά γενικού τριχώματος, δπερ ίφερον ώς 
δοράν οί παλαιότατοι ημών προπάτορες. Εΐνε δέ άποδεδειγμένον, δτι 
έκάστή δρίξ φέρει κατά την ρίζαν ένα ή καί πλειοτέρους άδενίσκους, έκ- 
κρίνοντας λιπαρόν τι ύγρόν. Διά τού μέσου τούτου ή  φύοις παρέχει τό 
ίδιόν της ελαιον καί ουδεμία υ π έ χ ε ι  άνάγκη άλλου τινός τεχνητού, ύπό 
τών εφημερίδων έξυμνουμένου καί καταστρέφοντος τό ύγιές τής κεφαλής 
τρίχωμα. Ή  χρήσις τών ελαίων καί τών αρωμάτων εΐνε βλαβερωτάτη, 
διότι δχι μόνον δ άνδρωπος, αλλά καί i  φύσις καταντά οκνηρά, δταν βλέπη 
τά κόδήκοντά της έκτελούμενα ύπό αύτοκλήτων αντικαταστατών. Οί φέ- 
ροντες βραχόιαν τήν κόμην όφείλουσι καδ’ εκάστην νά πλύνωσι τήν κεφα
λήν διά ψυχρού μόνον δδατος, σπανίως δέ νά μεταχειρίζωνται σάπωνα, 
δςτις συνήδως προκαλεΐ ύπέρμετρον Ιρεδισμόν τών κατά τάς ρίζας τών 
τριχών άδενίσκων.

• Κ
9

Ό  γνωστός ζωγράφος Βερεσάγιν, δςτις κατ’ αύτάς διήλδεν έκ Βε
ρολίνου, έτυχε νά εύρεδη έν Λονδίνω καδ’ ήν εποχήν συνέβαινον αί εκεί 
ταραχαϊ τών εργατών καί συνέλαβε τήν τολμηράν ιδέαν νά τάς ζωγραφήση. 
Ό  καλλιτεχνικός κόσμος αναμένει μετά πολλοϋ ενδιαφέροντος τήν έκτελε- 
σιν τού μεγαλεπηβόλου σχεδίου τού έξοχου ζωγράφου, δςτις ώς έξης έξε- 
φράσδη περί τού απαίσιου εκείνου δράματος. ,,Ουδέποτε εΐδον άνδρώπινα 
πλάσματα τόσον πειναλέα, έξουδενημένα, κακώς ένδεδυμένα καί φρικωδώς 
ελεεινά. Ή  γλώσσα εΐνε ανίκανος νά παραστήση τήν έντύπωσιν, ήν έπρο- 
ξένησεν έπ’ Ιμέ τό δέαμα όχλου τόσον άδλίου καί ύπό ταλαιπωριών τόσον 
άποδηριωδέντος. Ίδω μεν  τ ί δύναται ό χρωστήρ νά παραστήση.“
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ.

Έ φ ’ όσον ή παρ’ ήμΐν στοιχειωδέστατη βιομηχανική πρόοδος δέν 
έπαρκε“  πρός τελείωσιν καλλιτεχνικών έν γένει προϊόντων, πολλών άξιοι 
έπαίνων τυγχάνουσιν οί έν ευρωπαϊκοΐς κεντροις όλιγαριδμοι εκείνοι ομο- 
γενίϊς, οΐτινες διά μυρίων δυσιών καί φιλοτιμίας αγαστής συντελούσι μα- 
κρόδεν είς τήν μόρφωσιν καλλιτεχνικής τίνος παρ’ ήμϊν αγωγής. Ε ις  έκ 
τούτων καί ό έν Λειψία κ. Ί .  Δ. Νερα'ντζης έξεδωκεν άπό έτους άρξάμε- 
νος καί προ τίνος συμπληρώσας πλήρη σειράν’λαμπρών λιδογραφικών ει
κόνων είς μέγα σχήμα (43, 55 έκατοστ. τού μέτρου), πασών προςωπογρα- 
φιών τού ’Αγώνες καί συγχρόνων έξεχουσών έκ τών καδ’ ήμας προςωπι- 
κοτη'των. Τ ά  λιδογραφήματα τού κ. Νεράντζη άνδαμιλλώνται πρός τά 
τελειότερα τών εγχωρίων προϊόντων τού είδους, πρός σύστασιν δ’ αύτών 
καταληπτήν ύπό τών ήμετέρων αρκεί νά άναφέρωμεν, δτι κατ’ ούδέν ύπο- 
λείπονται άλλ’ ύπερτερούσι μάλιστα τών εντελεστέρων φωτογραφημάτων. 
Έ κ  τής εδνικής ταύτης συλλογής άποσπώμεν τάς εξής εικόνας: Γεώρ
γιος Α '., βασιλεύς τώ ν Έ λ λ ., Ό λ γα  ή Βασίλισσα, Χαρίλαος Τρικούπης, 
Θεόδωρος Δηλιγιάννης, Μάρκος Βότσαρης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ό δυσ- 
σεύς Άνδρούτσος, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Κ . Κανάρης, Α .'ϊψηλάντης, 
Ίωάν. Καποδίστριας, Ό δ ω ν  Α'. Βασιλεύς τών Ελλήνω ν, Αμαλία ή  Βασί
λισσα, Άλέξ. Μαυροκορδάτος, Α. Μιαούλης, Κ. Τζαβέλας, Κωνσταντίνος ό 
Διάδοχος, Θεόδωρος Γρίβας, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Κωνστ. Μεταξας, 
Χατζή Χρηστός κτλ.

'Εκαστη τών εικόνων τούτων πωλείται αντί ενός μόνον φράγκου, 
προπληρωτέου, άμα δέ τή  παραλαβή τού ασήμαντου τούτου αντιτίμου άπο- 
στέλλεται έντεύδεν ή είκών έλευδερα ταχυδρομικών τελών, ίσχυουσι δ’ έν 
γένει διά τά χρηματικά έμβάσματα αί αΰταί καί διά τήν ,,Κλειώ“  ευκο- 
λίαι, έν τή τελευταία σελίδι τού εξωφύλλου άναγεγραμμέναι. Πιστεύομεν 
ή  συλλογή αυτη ν’ άντικαταστήση τάς Ιν  ’Ανατολή άνηρτημένας δημοσία 
τε καί κατ’ οίκον γελοιογραφίας, τά απαίσια εκείνα εικονίσματα τών προς- 
φιλεστέρων καί σεβασμιωτέρων τού έδνους προςώπων καί πάσης φιλοκα
λίας έξαμβλωτικά.

Καδώς έπ’ έσχάτοιν ήρχισαν πάλιν να γίνωνται ποικ&αι καί σημαν- 
τικαί μεταβολαί είς τά διάφορα τών οπλών συστήματα, ουτω καί τά διά
φορα πυριτιδοποιία άκαμάτως κατέγειναν, όπως παρασκευάσωσι νέον, τε
λειότερου, φονικώτερον δηλ. είδος πυρίτιδος: Τ ά  πειράματα, τά όποια
έγένοντο όπύ τού Έργοστασιάρχου Εο«\νβί1, έστέφδησαν υπό έπιτυχίας. 
Τ ά  πλεονεκτήματα τής νέας πυρίτιδος έν σχέσει πρός τήν τού γερμανικού

ταχύτης, ή  σπουδαία έλλάττωσις τού παραγομένου καπνού ώς καί τού αναγ
καίου ποσού πρός πληρωσιν τού όπλου. Τήν μεγίστην όμως σπουδαιότητα 
ενέχει τό άλλο τής πυρίτιδος προςόν, ότι δέν επενεργεί έπί τών παρειών 
τού σωλήνος, ουδέ δερμαίνει αύτόν ύπέρ τό δέον καί με'χρι διαρρήξεως. 
Τό ζήτημα εΐνε τώρα, δν ή  νεωστί έφευρεδεϊσα βροτολοιγός κόνις άντε'-
χει είς τήν έπενέργειαν τής άτμοσφαίρας, καί έπί πόσον χρόνον.

• *•
Άπό τίνος γίνεται σπουδαία σκέψις έν Βιέννη όπως ευρυνδή τό έν 

τη πόλει έκείνη ’Ανατολικόν Μουσείον καί μεταβληδή είς „Γενικόν αυστρια
κόν μουσίίόν τού Ε μπορίου“ . Κύριος σκοπός τής ίδρύσεως τοιούτου Κα
ταστήματος εσται ή διαφώτυπς τών εν τη Αυτοκρατορία βιομηχάνων καί 
έμπόρων περί τής πορείας τών εργασιών, συναλλαγών καί έν γένει πάσης 
εμπορικής ύποδέσεως έν ξέναις χώραις καί ή  διευκόλυνσις τής πρός αύ- 
τάς συναφείας καί επικοινωνίας. Τό μουσείον τούτο δ ά  παρέχη τά μέσα 
πρός σπουδήν τού πρακτικού καί στατιστικού μέρους της παγκοσμίου εμ
πορικής κινήσεως, ύποδεικνύον άμα ποια εΐνε τά αλλαχού σπάνια καί πε
ριζήτητα εμπορικά άντικείμενα καί ύπό τίνας όρους δύνανται έ κ ίί οί αύ- 
στριακοί βιομτ'χανοι νά έπιχειρήσωσιν οίονδήποτε συμφέροντα ανταγωνι
σμόν. Ή  Διεύδυνσις αυτού δά συνεννοήται διαρκώς πρός τά απανταχού 
αυστριακά προξενεία καί δά  έχη έπίσημον χαρακτήρα, κύριον δ’ αυτής 
μέλημα εσται ή δημιουργία κέντρου, όδεν δΓ έμπειρου υπηρεσίας δά  πα- 
ρέχωνται αί άσφαλέσταται καί βασιμώταται πληροφορίαι περί τού παγκο
σμίου εμπορίου καί τής βιομηχανίας.

« *«I
Ή  άνάπτυξις τής γαλλικής βιομηχανίας έν τή τέχνη φαίνεται, ότι 

κατά τά τελευταία ετη σημαντικώς ύπελείφδη κατά τήν παραγωγήν καί 
τήν ζωτικότητα τής όμοιας βιομηχανίας άλλων τής Ε ιρώ πης χωρών.. ’Ακρι
βώς περί τού ζητήματος τούτου έγράφησαν έσχάτως ούκ ¿λίγα έν τινι έκ- 
δέσει, άπευδυνδείση πρός τόν υπουργόν τών καλών τεχνών τής Γαλλίας. 
Ό  είςηγητής διαιρεί τήν άπό τού 1880 μέχρι τού 1885 γενομε'νην εξαγω
γήν είς δύο μέρη καί συμπεραίνει, ότι πρδ πάντων ή γερμανική καί ή 
αυστριακή καλλιτεχνική βιομηχανία άνεδείχδησαν άπό τίνος έπικίνδυνοι 
τής γαλλικής άντίπαλοι. Ή  επίσημος γαλλική έκδεσις επιλέγει, ότι οί εν
διαφερόμενοι δέν πρέπει πλέον νά χάνωσι καιρόν καί άπαιτεί, όπως ή 
Γαλλία βαδίση έπί τά ίχνη της Γερμανίας καί καταβάλη μείζονα προς- 
οχήν είς τήν καλλιτεχνικήν άνάπτυξιν καί μόρφωσιν τών εργατών, διά νά 
προφυλαχδη εις τών σπουδαιότερων τής βιομηχανίας κλάδων άπό άναπο- 
δράστου καί έντελοϋς παραγκωνισμού.

Η ΣΥΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.
Άφ’ ου ό κόσμος όλος, και μάλιστα ό πλέον εύπαδής απέναντι τών 

άτελευτήτων μεταβολών καί πραξικοπημάτων τού άηττήτου Συρμού, έγκα- 
τέλιπε τήν άχλΟν τών πόλεων καί κατέφυγεν ή είς ¿ρεινά καί ευάερα μέρη 
τής μεσογείου, ή είς δροσεράς καί πλήρεις δερινών διασκεδάσεων πολίχνας, 
έπήλδε κατά φυσικδν'λόγον μία ανάπαυλα, άλλως αναγκαία, είς τήν άδιά- 
κοπον καί άκαταπόνητον σπουδήν τών άναριδμήτων συρμικών φύλλων, μεδ’ 
ής άνά πασαν εβδομάδα ή  δεκαπενδημερίαν έδημοσίευον δλας τάς ιδιο
τροπίας τής δείνα ή δείνα άριστοκράτιδος δεσποίνης. Τήν σήμερον ιδιαί
τεροι συρμικοί άνταποκριταί άνέλαβον τό έργον τών χειμερινών εν ταΐς 
πόλεσι μο ό ιο τρ& ν  καί σπουδάζουσι νά δώσωσι χρώμα καί ζωήν είς τά 
άλλως νύν ξηρά συρμικά όργανα δι’ όσον ένεστιν έκτενών καί λεπτομερών 
έκδέσεων τού συρμικού έν τοίς λουτροίς βίοο καί τών άλλων νεωτερισμών, 
οίτινες εικάζεται οτι δά  μεταδέσωσι προςεχώς τόν δρόνον των άπό τής 
εξοχής έντός τών τειχών τών πόλεων. Καί πρώτον οί ¿ξυδερκεΐς οΐτοι 
συρμικοί κατάσκοποι παρετήρησαν, ότι αί κυρίαι ήρχισαν νά μή άρέσκων- 
ται πλέον είς τάς τέως έν χρησει ύμβ (ύ ·λλα ξ ,  ήρχισαν νά τάς περιφρο- 
νώσι καί νά μή ύποφέρωσι τήν άκαμπτον αύτών άντίστασιν είς όλας τάς 
άποπειρας πρός άνατροπήν τού πολιτεύματος καί τών νόμων, ύφ’ οδς ύπη- 
ρετούσι τήν άνδρώπινον καί μάλιστα τήν γυναικείαν αδυναμίαν. Ή  συρ
μομανής φαντασία κατώρδωσε πραγματικδς νά επινόηση καινοφανείς τινας

υ μ β ρ ελ λ ιχ ο υ ξ  τύπους, τούς ¿ποιους πειραται νά καταστήση δυςδιακρίτους 
άπό τών τέως συνήδων διά τής άμετρου έπισωρεύσεως έπ ' αύτών πλεί- 
στων καί καδ’ ύπερβολτν ζωηρών καί άλλοκότων χρωμάτων, τά όποια 
τήδε κάκεΐσε ποικίλλονται, άναλόγως πρός τάς μάλλον ή ηττον ευφαντά
στους ¿ρέξεις ταύτης ή εκείνης τής δεσποίνης, δ ι’ άλλοκότων ζωγραφιών, 
καί όλως πρωτοτύπων κοσμημάτων. Τ ά  φαινόμενα ταύτα άναμιμνήσκουσιν 
είς τόν επισκεφδέντα τήν ’Ιαπωνίαν, ή άναγνώσαντα διαφόρους έκδέσεις 
περιηγητών περί τού εκεΐ βίου τών γυναικών, ιδιοτροπίας, αίτινες μόνον 
πέραν τής Κιτρίνης δαλάσσης δυνανται έπί τινα χρόνον νά χωνευδώσι, δέν 
εΐνε δυνατόν δέ νά ριζοβολη'σωσιν είς τάς δερμοκεφάλους γυναίκας τού πε- 
πολιτισμένού τής Εόρώπης κόσμου. Τοιαύτας ίαπωνικάς ομβρέλλας βλέ· 
πομεν νά φέρωσιν αί κυρίαι είς τους περιπάτους τών παραδαλασσίων καί 
ιαματικών λουτρών καί τών άλλών εξοχικών πόλεων, όπου τό αφρόγαλα 
τής εόρωπαϊκής άριστοκρατίας μεταβαίνει άνά πύν δέρος ούχί πρός άνα- 
ψυχήν καί βελτίωσιν τού υπό τών χειμερινών εξάψεων εξηντλημένου καί 
κεκμηκότος νευρικού του συστήματος, άλλά μάλλον χάριν ποικιλίας καί 
άλλαγής τών διασκεδάσεων του, ‘Η  δερινή δέρμη πρός τοότοις φαίνεται, 
άτι παρεκίνησε όχι μόνον τάς αβροδίαιτους κυρίας νά μεταμορφώσωσιν 
έπί τό ίαπωνικώτερον ή κινεζικώτερον τάς ομβρέλλας των, άλλά καί άγγλί- 
δας τινάς, έμπειρους δεραπαίνας τού Συρμού, ν’ άνατρεξωσιν είς πολύ πα-
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λαιάν έποχήν πρός έφεύρεσιν, ή  μάλλον πρός άνάστασιν, είδους τινόί ιμα
τισμοί», τό όποιον αύταί μεν όνομαζουσιν ,,άγαλματυδες“ , ή μ ίϊς  δέ άπο- 
ροομίν πω« νά το χαρακτηρίσω μεν. 'Η  λέξις α γα λ μ α  α ρχιΐ εκ των προ· 
τέρων νά μας πείση, ότι ένταυδα δεν πρόκειται περί άλλον τινός, παρά 
περί άναστάσεως ελληνικοί» τίνος ίματίου, καί διά τοϋτο ήμεΤς, ώς Ιλληνες, 
χάριτας όφείλομεν τούλάχιστον νά όμολογήσωμεν τάΐς ραπτριαις της βασι-

λίσσης Βικτωρίας Νίκολο, αιτινες 
συνελαβον πρώται τήν έλληνοπρεπή 
ταύτην συρμικήν άπόφασιν. Αί π ε
ρίφημοι αδται τοϋ Λονδίνου μ ο 6 ί· 
ΰτρ α ι  διά της υπ’ αυτών ε’ςηγου- 
μενης καινοπρεπούς, ή  μόΟλον άρ- 
χαιοπρεπους, στολής δέλουν νά πα
ραστήσουν πώ ς είς τάς ύλιστικωτά- 
τας ημέρας μοις αί κομψευόμεναι 
καί άληδώς περικαλλείς γυναίκες δ«ί- 
νοτνται νά ένδύσωσι τα αβρά των 
μέλη διά στολές άφ’ ενός μεν όμοιο- 
τάτης π ρ ίς  έκείνην, δ ι’ ής αί άρ- 
χάίαι Έλληνίδες έπειρώντο νά μτ 
καλύπτωσι καί)·’ όλοκληρίαν τά αί- 
δερι θέλγητρά των, αφ’ ετέρου 
δε μή παρεκκλινούσης από τήν 
επικρατούσαν συρμικήν καλαισδη- 
σίαν, ήτις παραδόξως αρχίζει άπό 
τίνος νά καταδικάζη εις άειφυγίαν 
πασαν τάσιν πρός εκκεντρικότητα. 
Μεδ’ όλα ταϋτα όμως, άς μή πλα- 
νώμεδα' άς μή νομίζωμεν, ότι Μ  
συγκατατεδώσιν αί φιλάρεσκοι γαλ- 
λιδες καί ιδία αί σεμνότυφοι άγγλί- 
δες νά φορέσωσιν ό,τι ένεδύοντο μεδ’ 
¿πλότητος καί αφελείας καί ¿μιμη
τού χάριτος αί περικαλλείς κόραι 
των άδανάτων προγόνων μας. ’Απ’ 
εναντίας, όσον αφορά είς τόν ιμα

τισμόν, πλησιάζει νά πραγματοπόιηδη τό λο'γιον τοϋ Ξέρξου, άναφωνη- 
σαντος εν τινι τό5ν κρισιμωτέρων στιγμών του βίου του ,,α ί μεν γυναί
κες έγιναν άνδρες, οί δέ άνδρες γυναίκες!“  Αί γυναίκες ήρχισαν νά φέ· |

ρωσιν ανδρικά ένδύματα, οί δε άνδρες όλονέν έκδηλύνονται καί.άχοχαυ- 
νοϋνται. Τό πραγμα όμως 8έν γίνεται διά μιάς καί εξ απροόπτου, ώς 
ήδελεν εύδύς εξ αρχής ύποδέσει ό εύπιστος καί άφελής άναγνωστης, άλλά 
βαδμηδόν καί κατ’ όλίγον. Καί έν πρωτοις ή άρχή έγένετο άπό των πε- 
ριστηδίων, τά  όποία αι φιλαρεσκοίτεραι των γυναικών ουτε καν καταδέ
χονται νά τά “δωσιν, αν δέν όμοιάζωσι καδ’ όλοκληρίαν πρός τά των άν- 
δρών. Αί πλείσται αυτών μάλιστα παραγχέλλουσιν είς τούς ράπτας των 
λευκά μέν y tX èx ia  διά τάς έπισκέψεις, χρωματιστά δέ καί μεταξωτα 
διά τάς λοιπός ημέρας καί χρυσοϋφαντα διά τάς κυριακάς καί τάς επι
σήμους εορτάς.

Έ ν  ω δ’ άφ’ ενός αί γυνάίκες οίκειοποιοϋνται τά ανδρικά περιστή- 
δια καί περιλαίμια, άφ’ ετέρου βλέπομεν τούς σημερινούς κομψευομένους 
νεανίας μή έννοοΐίντας ν’ άφήσωσι τήν γυναικείαν φιλαρέσκειαν, μεδ’ ής 
ένδύονται. Ε ίς τούς Παρισίους μα’λιστα λέγεται; ότι τόν προςεχή χειμώνα 
κατά τάς επισήμους επισκέψεις καί τάς συναναστροφάς οί νέοι δά φορωσι 
μεταξωτά ενδύματα. *Οταν πέρυσιν οί ν η ΐρ χ ο μ ψ ιν ό μ ίν ο ι  ουτοι ειχον 
παραδεχδη τόν νεωτερισμόν του νά κοσμώσι τάς χειρίδας καί τά περι
λαίμια των μαύρων φράχοιν  των μέ σειράν ίων καί κρίνων, καί αύταί αί 
άβρότεραι καί αίσδηματικοίτεραι τών κυριών έν Παρισίοις εΤχον είπεΤ, ότι 
ή ανδρικά νεολαία κινδυνεύει νά "εκδηλυνδη ύπέρ τό δέον, αλλά τ ί  δά εί- 
πωσιν όμως τώρα, βλέπουσαι τούς νέους νά περιφέρωνται εντός λεπτο- 
φυεστάτων μεταξωτών ύφασμάτων καί νά στολίζωνται διά τών μάλλον 
εκλεκτών τριχάπτων; Άλλ’ άς άφήσωμεν τάς ύπερβολικάς ταύτας ιδιοτρο
πίας, ά φ ' ών εύχόμεδα αί έλληνίδες γυναίκες νά ήνε πάντοτε άπηλλαγμέ- 
ναι, καί άς ΰποδείξωμεν ενταϋδα τήν κυριωτέραν συρμικήν μεταρρύδμισιν 
της έποχής ταύτης. Πολύ ώραΤον καί σύν τη μεγάλη του άπλότητι πολ- 
λήν τήν κομψοπρέπειαν έχον ένδυμα διά τάς δερινάς ημέρας εΤνε τό ύπό 
τής σημερινής συρμικής ημών- είκόνος παριστανόμενον, όπερ άποτελέϊται 
έξ έριούχου υφάσματος é tam ine, εχοντος χρώμα λευκοκίτρινον ή  ΰπέρυ- 
δρον καί παρυφασμένου διά ποικιλοχρόων γα λο νϊω ν  έκ κασιμιρίου. Ί π ε -  
ράνω της μεταξωτής εσδήτος εξαπλούται πλατύ καί εΰρείας έχον τάς πτυ- 
χάς V olant έξ é tam ine, από δέ του αριστερού ισχίου κατέρχονται δύο 
πλατεΤαι λωρίδες έκ κασιμιρίου μέχρι τής άκρας τής έσδίτος, αιτινες τρό
πον τινά συνδέουσι τό πρόσδιον καί όπίσδιον μέρος αυτής. Τ άς λοιπάς 
λεπτομερείας δεικνύει ή μικρά ημών είκών, δά  συμπλήρωσή δέ δ όξυ- 
δερκής όφδαλμός τών άναγνωστριών μας, πρός τάς οποίας ύποσχόμεδα 
εγκαίρως νά μεταδώσωμεν καί αλλας, μάλλον ένδιαφερούσας καί περιέρ
γους, συρμικάς πληροφορίας.

Κ . κ. Τ . Γ . Κ . καί Συντρ. εις Κέρκυραν. Ευχχριστοϋμεν. Έκτελοϋμεν 
τήν παραγγελίαν Σας. Προςεχώς καί επιστολήν. — κ. Α. Γ . Α. ε ίς ’Αρμα- 
βήριον. Έ λή φ δη , προηγηδείσης επιστολής. — H errn  C. Β. in  Athen. 
E inverstanden . Ih r  gefl. A uftrag  wird ausgefiihrt. — κ. Π . Σ. είς 
’Αλεξάνδρειαν, ©ά πράξωμεν τά δέοντα. — κ. Α. Κ . είς Άδήνας. Κατά 

τήν παραγγελίαν Σας άπεστάλη ήδη τό ζητούμενον. —  κ. Α. Γ. Μ. είς 
ΦΛιππούπολιν. Έ λήφδη. Προςεχώς δά σας γράψωμεν. — κ. Κ. Θ. Ζ. 
είς Βηρυττόν. Σας συνιστώμεν τό κατάστημα τοϋ ενταϋδα κ. I. Α. Νε- 
ράντζη, τό όποιον αναλαμβάνει καί εκτελεΤ τοιαύτας εργασίας μετά πάσης 
τδς δυνατής φιλοκαλίας καί άκριβείας. Περί του τήν ελληνικήν φιλοπονίαν

καί νοημοσύνην τιμώντος καδιδρύματος τούτου γράφομεν σημειώσεις τινάς 
έν το?ς ,,Ποικίλοις“ τοϋ παρόντος φυλλαδίου. — Έ & νοΧ όγφ  είς Μασσα
λίαν. Oí Γάλλοι πίνουν περισσότερον οΤνον παρ’ όσον οί Γερμανοί ζϋδον. 
Έ ν  Γαλλία ή  Ιτησία κατανάλωσις οϊνου εΤνε 108 λιτραι κατά κεφαλη'ν, 
έν ώ έν Γερμανία ή του ζύδου μόλις υπερβαίνει τάς 85 λίτρας. — κ. I. 
Η. είς Βιτώλια. Σχεδόν ¿δυνατόν. Τ ή ς λεγομ. γραφολογίας τό ζήτημα 
εΤνε άνεξάντλητον, ύπά τάς παρούσας 8έ περιστάσεις ακατάλληλος ή έξέ- 
τασις αύτοϋ έν τω ήμετέρω περιοδικώ. Οί Γερμανοί καί τ ί  δέμα τοϋτο 
έμελέτησαν επισταμένως, καί πολλά τών περιοδικών των δημοσιεύουσιν έκά- 
στοτε άξισλόγους γραφολογικάς πραγματείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Γουσταϋος Έ ϊχταλ . —  ΙΙερΐ γυναικείας καλλονής. — Οί ψευδοϊατροί καί ή φιλοποσία. — Ή  πανηγυρική έκδεσις τών 
τεχνών έν Βερολίνω (συνέχεια). —  Ή  ΈπαΤτις (Διήγημα). — Τό δαιμόνιον, ποίημα ϋπό Κλέωνος 'Ραγκαβη. — Μία πάλη μεταξύ δώρακος καί τη
λεβόλου, μετά δύο εικόνων. — Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (Βαρύτιμα μουσικά όργανα. — Μέτρα Αυστρίας κατά τών εφη
μερίδων. —  Τ ά  βιβλία έν ’Αγγλία. —  Οί μετανάσται τής Γερμανίας. — Ααός άνευ άριδμητικής. — Περί χρώματος καί ποιου τών τριχών τής κεφα
λής. Ό  ρώσσος ζωγράφος Βερεσάγιν). — Βιομηχανία καί έμπόριον. (Τό έν Λειψία Ελληνικόν πολυχρωμολιδογραφεΤον τοϋ I. Δ. Νεράντζη. — Τε- 
λειότης πυρίτιδος. — Τό έν Βιέννη Κεντρικόν μουσεΤον τοϋ ’Εμπορίου. —  Όπισδοδρόμησις τής γαλλικής βιομηχανίας). — 'Η  συρμιχή κατάστασις, 
μετά είκόνος. — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΓΙΚΗ. Γουσταΰος “Εϊχταλ, εκ παρισινής φωτογραφίας (έν σελ. 193). — Ή  κολυμβητική έν Βενετία, είκών του κ. Γ . Κράΰ (έν 
σελ. 196— 197)..— 'Ο  "Ατταλος προςφέρων δυσίας τή ’ΑδηνΚ. Έ κ  τής έν Βερολίνω καλλιτεχνικής Έκδέσεως (έν σελ. 201).
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