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Τ Α  Φ Υ Τ Α  ΚΑΙ  0 Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ .
(Κατά τον C arl du  Frei).

"Οτε ή ’Ακαδημία των ’Επιστημών έν Παρισίοις είχε 
λάβει τω 1784 την έντολην νά διερευνήση τό σύστημα τόύ 
Μεσμέρου περί τού ζωϊκού μαγνητισμού, έπρόκειτο νά εύρε- 
θώσι και ν’ άποδειχθώσι κυ
ρίως .δύο πράγματα: 1) άν 
ήτον αληθής ή θεωρία τού 
Μεσμέρου, καθ’ ήν διά τού 
μαγνητισμού ό ανθρώπινος 
οργανισμός εκπέμπει ουσίαν 
τινά, μεταφερομένην καί έπί 
άλλον παρόμοιον οργανισμόν, 
καί 2) τίνες εΐνε αί διά τού 
μαγνητισμού παραγόμεναι έν- 
έργειαι.'

Ή  διδασκαλία τού Με
σμέρου άπερρίφθη καθ’ ολο
κληρίαν. Καί δέν άπηρνή- 
θησαν μέν τάς ένεργείας τού 
μαγνητισμού, τάς άπέδωκαν 
δμως άπλώς είς τήν φαντασίαν 
τού μαγνητιζόμενου. Μετά 
πάροδον ικανού χρόνου ή ’Ακα
δημία ήκύρωσε τήν γνώμην 
της ταύτην καί έν τινι έκτε- 
νείέκθέσει, δημοσιευθείσητώ 
1831, έξήνεγκε μάλιστα καί 
τήν γνώμην, οτι ύπάρχουσι 
πολλαί μαγνητικαί ένέργειαι, 
άποδεικνυόμεναι δλως ώς αν
εξάρτητοι άπό τής άνθρωπί- 
νης φαντασίας καί επομένως 
παραγόμεναι κατ’ ανάγκην Ικ 
τίνος αντικειμενικής αίτιας.

Κ Λ Ε ΙΩ , Τ Ο Μ Ο ί Β .

Καίτοι δμως ή 
νούντων ιατρών 
ταετή μελέτην

Φ ΡΑ Γ Κ ΙΣ Κ Ο Σ Α Ε Φ Ρ Ε Γ Γ Ε Ρ .
'Ο  σύγχρονος έν Μονάχφ ζωγράφο«.

έκθεσις αυτη έγένετο ύπο ένδεκα όμοφρο- 
καί συνετάχθη μετ’ έπιμελείας μετά πεν- 

καί σπουδήν, έν τουτοις τόσον ολίγης προς- 
οχής έκρίθη άξία έκ μέρους 
τών έπιστημόνων, ώςτε δτε 
κατά τά  τελευταία έτη ό 
Δανός Χάνσεν έδιδε τάς μα- 
γνητιστικάς του παραστάσεις, 
οί πολλοί ήρχισαν νά τόν κα- 
τακρίνωσιν ώς απατεώνα καί 
αγύρτην. Μόλις δ ’ άφ’ ου 
σπουδαίοι τινες άνδρες άπε- 
φάνθησαν όμολογούντες τήν 
αλήθειαν τών φαινομένων τοό- 
των, ήρχισαν έπίσης πολλα- 
χόθεν νά γίνωνται έρευναι 
περί τού υπνωτισμού, αΐτινες 
δμως ακόμη δέν εΐνε ίκαναί 
νά μάς παράσχωσιν άρκούντα 
έχέγγυα περί τής δρθότητος 
τών κατ’ αΰτάς έξαχθέντων 
συμπερασμάτων.

Άλλ’ άντί νά παραδεχ- 
θώμεν μαγνητικήν ουσίαν, ο’ρ- 
θότερον .εΐνε νά ύποθέσωμεν 
τήν υπαρξιν μαγνητικού πα
ράγοντος, όςτις, ώς τ  θερμό- 
της καί τό φως, εΐνε ίσως Ιν 
ιδιαίτερον είδος1 κινήσεως τού 
έν τή φύσει ύπάρχοντος καί 
Ιν τό> δργανισμω τού ανθρώ
που τροποποιημένου αίθέρος. 
Θά ήδυνάμεθα δμως ν’ άπο- 
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δείξωμεν την δχαρξιν του μαγνητικου τούτου παράγον
τος, πρώτον έάν υπέπιπτεν εις τάς αίσδήσεις μας, δεύτερον' 
έάν ήτο δυνατόν νά μετενεχδή είς ανόργανα σώματα, έκ- 
δηλουντα δι’ αυτού ώρισμένας Ινεργείας, καί τρίτον έάν 
μετεβιβάζετο εις τοιαύτα οργανικά σώματα, ώςτε νά μή 
ύποδέτωμεν ότι αί ένέργειαί του ήσαν αποτέλεσμα μόνον 
της φαντασίας των μαγνητιζομένων. Καί όσον μέν αφορά 
προς το πρώτον μέρος της άποδείξεως, ό 'Ράϊχενβαχ Ιπεχεί- 
ρησε πολλά πειράματα, καδ’ ά εν τφ σκοτεινφ 9·αλάμω το 
μαγνητικον ^ευστόν γίνεται ορατόν εις τους μαγνητιζόμε
νους ύπνοβάτας, το δεύτερον δέ μέρος δά  πραγματευδώμεν 
αλλαχού, ένταύδα όμως δά  έξετάσωμεν διά βραχέων τό τρί
τον μέρος τής ανωτέρω άποδείξεως. Έ άν κατορδώσωμεν 
ν’ άποδείξωμεν, ότι τό  μαγνητικον ρευστόν δύναται νά με- 
ταδοδή καί εις τά  φυτά, δά  έχωμεν λόγον νά μή καρα- 
δεχδώμεν την φαντασίαν ώς αιτίαν των μαγνητικών ενερ
γειών, διότι συμβαινουσών κατά τον μαγνητισμόν των φυ
τών ώρισμένων τινών Ινεργειών, υποδεικνύεται τοιουτοτρόπως 
ύπάρχουσα μία αντικειμενική αιτία τών μαγνητικών φαινο
μένων, δηλαδή ή άληδής υπαρξις μαγνητικου ¡Εευστού.

Αί κατά τον μαγνητισμόν τών φυτών έκδηλούμεναι 
ένέργειαί άναφέρονται εις τήν αυξησιν αυτών, δύνανται όμως 
νά ήνε πολλαπλαΤ- π. χ. δύνανται μέν νά κωλυδώσιν είς τήν 
άνάπτυξιν των, άλλ’ αντί τούτου νά έχωσι μεγαλείτερα τά 
άνδη καί τους καρπούς, ή νά σμικρυνωνται μέν διά του 
μαγνητισμού τά  άνδη, νά πολλαπλασιάζωνται όμως οΕ σπό
ροι καί νά μεγεδόνεται τό στέλεχος των άνευ σπουδαίας 
άναλόγου αύξήσεώς τών άνδέων καί τών φύλλων των.

.Κ αί αυτός ό Μέσμερος είχε παρατηρήσει, ότι δένδρον 
τι, ύπ’ αυτού μαγνητισδέν, είχε διατηρήσει τά  φύλλα του 
μακρότερον χρόνον καί εΐχεν άνδήσει το έπιόν έαρ ένωρίτε- 
ρον του συνήδους. Κατά τά  πειράματα τού καδηγητου Cle
mens τά  φυτά εΐνε πολύ ευαίσδητα απέναντι του αίδέρος καί 
δύνανται νά χλωροφορμισδώσιν, επομένως δύνανται νά δεχδώσι 
καί τό μαγνητικον ρευστόν. Ό  ίατρός Dugnomi έπεχείρησε 
νά μαγνητίση μίαν ροδακινέαν, ήτις ποτέ δέν εΤχεν άποφέρει 
ωρίμου; -καρπούς, διότι οδτοι προώρως έσήποντο καί κατέ- 
πιπτον τάς πρώτα; ημέρας τού ’Οκτωβρίου. Έ κ  τών πέντε 
καρπών, οίτινες έκρέμαντο από τών κλάδων του δένδρου, Ιξ- 
έλεξεν ό ρηδείς ιατρός ένα καί μόνον καί ήρχισε καδ’ έκάστην 
νά τόν μαγνητίζη έπί είκοσι λεπτά είς διάστημα δύο ¿βδο
μάδων. Έ ν  ω λοιπόν τά  άλλα ροδάκινα, ώς πάντοτε, κατέπε 
σαν, τό μαγνητισδέν έχρωματίσδη μετά οκτώ ήμέρα; ζωηρώς 
καί, άφ’ ου ώρίμασεν, Ιγένετο άντικείμενον κοινού δαυμα- 
σμού ένεκα τής ώραιότητος καί τού μεγέδους του, πάντες 
δέ οί κηπουροί έζήτουν έξ αυτού έμβολάδας. 'Ο  καδηγ. 
Ennemoser Ιπί παρουσία τών φίλων του, τού καδηγ. Esen- 
beck καί τού κηπουρού Sinning, Ιφύτευσεν Ιν Βόννη τη 
2. Μαΐου 1821 φασηόλους, πίσα, βρόμην καί τροπαίολα (Tro- 
paeolnm majas) Ιν τώ αυτψ Ιδάφει, είς μικράν απ’ άλλήλων 
άπόστασιν, ούτως ώςτε εξ έκάστου είδους οί ήμίσεις σπόροι 
Ιποτίζοντο διά συνήδους υδατος, οί δέ άλλοι διά μαγνητι- 
σδέντος. Τή 10. Μάίου τά  πρώτα βλαστήματα άνέδυσαν 
Ικ τού χώματος καί πρώτον τά  μή μαγνητισδέντα μέρη 
τών φασηόλων, τών πίσων καί τής βρόμης, Ιν ω Ικ  τών 
μαγνητισδέντων μόλις μικρά τινα μόνον ίχνη έφαίνοντο. Τή 
9. Μαίου ο αυτός καδηγητής Ιφύτευσε σπόρους τών αυτών 
φυτών, Ιξαιρουμένου τού τροπαιόλου, χωρίς νά τους ποτίση, 
άφ’·. οδ όμως προηγουμένως Ιμαγνήτισεν Ιν μόνον τμήμα 
τού. "σπόρου. Τή 12. Μαίου Ιβλάστησαν άπαντες, άλλ* οί

μή μαγνητισδέντες έφαίνοντο ‘ ταχύτερο ν αυξάνοντες, ,καί Ιν 
ω αί μή μαγνητισδεΐσαι φασήολοι εΐχον ήδη τέσσαρα φύλλα, 
αί μαγνητισδεΐσαι μόλις Ιδείκνυον ίχνη τινά υπεράνω τού 
χώματος. Κατά τήν έποχήν τής άνδήσεως ομοίως τά  μή 
μαγνητισδέντα φυτά προέτρεχον τών άλλων, οί καυλοί καί 
τά  φύλλα των ήσαν μεγαλείτερα, ωχρότερα όμως τών μαγνη- 
τισδεντων. Οότως εβαινον τά  πράγματα μέχρι τής 8. ’Ιου
λίου, άπό δέ τής ημέρας ταύτης άμφότερα τά  είδη τών 
μαγνητισδέντων σπόρων έγιναν ωραιότερα, μεγαλείτερα καί 
απέκτησαν χρώμα ζωηρότερον, τούτο δέ παρετηρήδη πρό 
πάντων είς τήν βρόμην, τάς φασηόλους καί είς τό τροπαί- 
ολον. Κατά τήν Ιποχήν τής ώριμάνσεως τά  μή μαγνητι- 
σδέντα φυτά έφαίνοντο ώςεί σπεύδοντα νά μαρανδώσιν ένε- 
κεν Ιλλείψεως Ισωτερικής δυνάμεως, κα\ οτε τέλος ταύτο- 
χρόνως άφηρέδησαν οί σπόροι, άπεδείχδη οποία καί όπόση 
ήτον ακριβώς ή διαφορά μεταξύ τών δύο είδών. Οί σπόροι 
τών μαγνητισδέντων φυτών ήσαν πολυ τελειότεροι, μεγα- 
λείτεροι καί ιδία βαρύτεροι, Ιν μέρει δέ καί χολυπληδέστε- 
ροι τών μή μαγνητισδέντων.

Τά αυτά αποτελέσματα Ιπετεύχδησαν καί διά πειρα
μάτων, γενομένων Ιν άνδοδοχείοις, μέ τήν διαφοράν ότι !ν- 
ταύδα συνέβησαν πολλά αντιφατικά φαινόμενα, διότι δυς- 
κολος ήτον ή αποφυγή Ιξωτερικών Ιπιδράσεων παρακωλυ- 
ουσών τήν Ιλευδέραν άνάπτυξιν τών φυτών. 'Ο  Ennemoser 
συμπεραίνει Ικ τών ανωτέρω πειραμάτων του τά  έξής: 1) ότι 
ό μαγνητισμός λίαν ύποβοηδεΐ τήν άνάπτυξιν τών φυτών, 
Ιπιβραδύνων τήν ταχεΐαν αυτών βλάστησιν καί ίσχυροποιών 
τά άνδη των, 2) ότι ό κύριος σκοπός τού φυτικού βίου, ό 
σχηματισμός σπόρων, υποστηρίζεται σημαντικώς διά τού 
μαγνητισμού, οότω δέ ή συγκομιδή γίνεται καλλιτέρα καί 
άφδονωτέρα, σπουδαία καί τούτο ωφέλεια δι’ όλους τους 
κλάδους τής γεωργίας.

Κατά τά  μαγνητιστικά πειράματα αί περισσότεραι δυς- 
κολίαι έγκεινται είς τήν Ιξεύρεσιν μεδόδου, καδ’ ήν τά  διά 
τά  πειράματα ώρισμένα φυτά νά μή ύπόκηνται είς διαφό
ρους έξωτερικάς Ιπιδράσεις, οότω δέ νά όρισδή όσον ένεστιν 
ακριβώς τό ποσόν τής Ιπ’ αύτών Ικδηλουμένης ένεργείας 
τού μαγνητισμού. ’Επίσης δέν εΐνε εύκολον νά έξακριβωδή, 
ότι ό Ιν χρήσει σπόρος τών διαφόρων πειραματιζομένων φυ
τών έχει τήν αυτήν αρχικήν ποιότητα. Τήν αβεβαιότητα 
ταύτην δυνάμεδα ν’ άποφύγωμεν, άν έξετάσωμεν, ποικιλο- 
τρόπως τά διάφορα φυτά καδ’ όν χρόνον αναπτύσσονται, 
ότε καί εύκολώτερον δύναται νά εύρεδή ή διαφορά τού 
ποιου των, καί κατά τήν έξέτασιν ταύτην τά  οπισδοδρο- 
μούντα είδη ύποβάλλωμεν είς τήν Ιπενέργειαν τού μαγνη
τισμού, μεδ’ ό προςέχομεν άν φδάσωσιν ή ύπερτερήσωσι 
κατά τήν άνάπτυξιν τά  άλλα καί μήπω μαγνητισδέντα εϊδη. 
Διότι άν καί τό φυτόν χρησιμοποιή τον μαγνητισμόν κυρίως 
πρός μόρφωσιν τού καρπού καί τού σπόρου, έν τούτοις εΐνε 
πολυ πιδανόν τήν περισσεύουσαν τού μαγνητιστού δύναμιν 
νά τήν Ιπωφελήται πρός ταχυτέραν αύτοϋ αυξησιν.

Τοιούτό τ ι  πείραμα άναφέρει καί ό Λαφονταΐνος Ιν 
„L’a r t de magnétiser“. Κηπουρός τις  είχε δύο γεράνια, ών 
τό  μέν πάντοτε Ιχλόαζε, τό δέ Ιμαραίνετο άκαταπαύστως 
καί μόνον εν φύλλον άνέδιδε, τό  όποιον ταχέως Ικιτρίνιζε 
καί κατέπιπτε. Τό άσδενές φυτόν Ιμαγνητίσδη καί Ιποτί- 
σ8·η διά μαγνητισδέντος υδατος. Μετ’ όλίγας ημέρας άνέ- 
δωκε πολυάριδμα φύλλα, μή καταπίπτοντα πλέον, Ιπί τέλους 
έκαλύφδη καδ’ ολοκληρίαν υπό πυκνού φυλλώματος, καί· 
υπερτέρησε του υγιούς γερανίου κατά τήν ταχεΐαν καί .ζωη-
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ράν άνάπτυξιν. Έ τ ι  περιεργώτερον εΐνε το πείραμα, τό 
όποιον ό ίατρός καί άνδοκόμος Picard Ιν S t  Quentin Ιπε- 
χείρησε δι’ Ιμβολάδων Ιπί Ιξ ¡5οδών, ών τάς μέν πέντε 
άφήκε ν’ άναπτυχδώσιν άφ’ εαυτών, τήν εκτην δέ έμαγνή- 
τιζε δίς της ημέρας έπί πέντε λεπτά τής ώρας. Τό πείραμα 
ήρχισε τη 5. ’Απριλίου, τή J0. δέ τού αυτού.μηνό; ή μαγνη- 
τιζομένη ροδή άνέδωκε δύο βλαστούς μήκους ενός ύφεκα- 
τομέτρου, έν ω αί λοιπαί ήρχισαν νά βλαστάνωσι μόλις τή 
2U. ’Απριλίου. Μέχρι της 10. Μαΐου τό μήκος τών δύο βλα
στών ηύξήδη είς τεσσαράκοντα ύφεκατόμετρα, εξ δέ κάλυ
κες έκρέμαντο άπ’ αυτών, Ιν ω τών λοιπών ροδών οί βλα
στοί μόλις εΐχον πέντε έως δέκα ύφεκατομέτρων μήκος καί 
ούδένα κάλυκα. Τή 20. Μαίου τό μαγνητιζόμενον φυτόν 
έξήνδησε καί έφερεν εις τό φώς τής ημέρας εξ ωραία καί 
μεγαλοπρεπή ρόδα, ών τά  φύλλα εΐχον διπλάσιάν τών άλλων 
περιφέρειαν. Άφ’ οδ Ιμαράνδησαν τά  άνδη, Ικλαδεύδη ή 
ροδή, άνέδωκε μηνί Ίουλίω οκτώ νέα ροδα καί μεχρις Αύ
γουστου έφδασεν είς υψος εξήκοντα καί τεσσάρων ύφεκατο
μέτρων. Καί άλλα πειράματα έπεισαν τόν άνδοκόμον τού
τον περί τής διά τού μαγνητισμού ταχυτέρας άναπτυξεως 
τών φυτών, καί τον παρεκίνησαν μάλιστα νά Ιχιχειρήση τόν 
μαγνητισμόν ενός καί μόνου κλάδου φυτού τίνος. Πρός 
τούτο έξέλεξε μέτριόν τινα κλώνον ^οδακινέας, φέροντα τρία 
ροδάκινα, τά  όποια καδ’ έκάστην ήρχισε νά μαγνητίζη έπί 
πέντε λεπτά τής ώρας. Μόλις παρήλδον ολίγαι ήμέραι καί 
Εδού ήρχισαν οί καρποί νά διακρίνωνται τών λοιπών διά τού 
μεγέδους των καί κατήντησαν έπί τέλους νά έχωσι περιφέ
ρειαν μείζονα τών είκοσιτεσσάρων ύφεκατομέτρων, άσυνήδη 
είς τά  ροδάκινα τού τόπου έκείνου. Τά φύλλα καί τά  
πλευρά τού κλάδου τούτου ήσαν σημαντικώς παχύτερα, παρά 
τά  τών λοιπών, ών τά ροδάκινα μόλις εΐχον δεκαπέντε ύφε
κατομέτρων περιφέρειαν καί έβράδυναν νά ώριμάσωσι κατά 
ένα περίπου μάνα.

Κατά τόν Petrus (Etude du magnétisme animal) εΐνε 
άνάγκη νά μαγνητίζονται τά  φυτά άπό τών κάτω πρός τά  
άνω καί ούχί τάνάπαλιν, ήτοι κατά τήν διεύδυνσιν τής φυ
σικής των άναπτυξεως, κατά τόν τρόπον δέ τούτον ό πειρα
ματιστής δύναται νά προςδοκα Ικ  τού πειράματος του 
άγαδ·ά αποτελέσματα.

Έ κ  τών άνωτέρω άποδεικνύεται φανερώς, ότι πράγματι 
υπάρχει μία τις  διαφορά τής άναπτυξεως μεταξύ τών μαγνη- 
τιζομένων καί μή φυτών. Παν μαγνητιζόμενον φυτόν χρη
σιμοποιεί Ιν πρώτοις τό Ιγχεόμενον είς αύτό μαγνητικον 
(ίευστόν Ιπ’ ώφελεία τής σημαντικωτάτης λειτουργίας τού 
ο’ργανισμού του, ήτοι πρός άνάπτυξιν καί σχηματισμόν τών 
άνδέων καί τού σπόρου του καί τούτο μάλιστα Ιπί βλάβη 
τής ταχείας αύξήσεώς του, ήτις δέν έχει τόσην σπουδαιό- 
τητα διά τόν φυτικόν βίον. Κατά παραχλήσιον έπίσης τρό
πον Ιργάζεται καί ή φυσική ιαματική δύναμις έν τώ  ζώντι 
έργανισμώ τών ζφων, τά  όποια δαπανώσι πολυ μεγαλειτέραν 
δύναμιν πρός άναπλήρωσιν καταναλωδέντων μερών, μάλιστα 
δέ όταν τούτα έχωσι πολλήν σπουδαιότητα διά την υχαρξίν 
των. Οότω καί οί σκώληκες, κατά τόν Άββάν Σπαλλαν- 
ζάνην, άναπληρούσι τήν κεφαλήν ένωρίτερον τής ουράς, καί 
είς τους ίχδύς γίνεται ή άναπλήρωσις τών άποκοπέντων πτε
ρυγίων κατά διαδοχήν, καδ’ όσην ταύτα έχουσι σπουδαιό
τητα διά τήν κίνησιν, ήτοι πρώτον άναπληρούται ή. ούρά, 
έπειτα τά  πτερύγια του στήδους καί τής κοιλίας καί τελευ- 
ταΐον τά  νωτιάΐα. Έ ν  η όμως περιπτώσει φυτόν τ ι έχη 
περισσεύοντα μαγνητισμόν μετά τόν πρός σχηματισμόν τού

σπόρου του δαπανηδέντα, τότε χρησιμοποιεί αυτόν καί είς 
τήν όχι τόσον σπουδαίαν Ιπίσπευσιν τής αύξήσεώς τού' σώ
ματός του. . . . . . .

Ό  μαγνητισμός λοιπόν Ιξασκεΐ έπί τά  φυτά τήν αυτήν 
ήν καί Ιπί τόν άνδρωπον' Ιπενέργειαν; δηλαδή ύποβοηδεΐ 
τάς δρεπτικάς των λειτουργίας καί άντενεργεΐ κατά τών 
υπαρχόντων νοσημάτων, Ιντεύδεν δέ κατ’ ανάγκην έπετμι, 
ότι τό φαινόμενον τής δρέψεως παρά τω· άνδρώπω καί τοΐς 
φυτόΐς υπόκειται είς συγγενείς δεμελιώδεις νόμους. Το μα- 
γνητικόν στοιχεΐον τού ανθρώπου άπορροφάται ύπό τού· φυ
τού, δπερ τό διαδέτει πρός ίδίαν του ωφέλειαν,· οφείλει επο
μένως νά έχη καί συγγένειάν τινα πρός τόν φυτικόν μαγνη
τισμόν, τού δποίου τήν δπαρξιν μας προδίδει τό φανόμενον, 
ότι καί τά  φυτά δύνανται μαγνητικώς νά έπιδράσωσιν Ιπί 
τόν άνδρώπινον όργανισμόν. Έντεύδεν συμκεραίνομεν, ώς 
καί αύτός ό Μέσμερος ΰπέδεσεν, ότι ό μαγνητισμός εΐνε γε
νικώς καδ’ όλην τήν φύσιν έξηπλωμένος, καίτοι φαίνεται 
υποκείμενος παρά τώ άνδρώπω είς διαφόρους τροποποιήσεις. 
'Η  συγγένεια αυτη μεταξύ φυτικού καί ζωϊκού μαγνητισμού 
καταφαίνεται καί έκ τής διαφοράς τών Ιπί τού φυτού μα
γνητικών Ιπενεργειών, άν ό μαγνητίζων αυτά άνδρωπος 
τύχη νά ήνε άσδενής. Πολλαί παρατηρήσεις απέδειξαν, ότι 
τά  άνδη μαραίνονται ταχύτέρον έν τοΐς δωματίοις άσδενών 
υποκειμένων, καί άλλαι μάλιστα, οτι καδ’ ολοκληρίαν άπο- 
νεκρούνται διά  τής Ιπαφής καί περιποιήσεως γυναικών έχου- 
σών τά  έμμηνά των.

Έ νεκα τής συγγένειας λοιπόν ταύτης τών φυσικών δυ
νάμεων δέν μάς φαίνεται άπορον, ότι καί ό ηλεκτρισμός, ό 
διελαύνων τό νευρικόν τού άνδρώπου σύστημα, συγκαταριδ- 
μεΐται μεταξύ τών δυνάμεων έκείνων, αΐτινες ύχοβοηδούσι 
τήν άνάπτυξιν τών φυτών, Ό  Σεΐμενς απέδειξε τήν ενέρ
γειαν τού ηλεκτρικού φωτός Ιπί τής αύξήσεώς τών φυτών. 
Διά τού ηλεκτρικού φωτός καί τής συγχρόνου υγρασίας τής 
άτμοσφαίρας δερμοκηπίου τινός κατέστησε χαμοκέρασα εν
τός δύο μηνών ώριμα, σμέουρα, Ιντός. έβδομήκοντα ήμερών 
καί σταφυλάς Ιντός τριών μηνών, οί.,δέ καρποί ουτοι εΐχον 
γεύσιν πολύ καλλιτέραν τής τών ύπό τάς άκτΐνας τού ήλίου 
ώριμασάντων. Καί άλλοι παρατηρηταί Ιπικυρούσι τήν όρ- 
δότητα τών πειραμάτων τούτων, ό δέ Ε83οβ11β3..βοοδί τό 
Ιξαγόμενον τών έρευνών του συγκεφαλαιόνει διά τών έξής 
λέξεων: „’Ηλεκτρικά, γεύματα μετρίας Ιντάσεως, διελαύοντα'' 
έν οίονδήποτε φυτόν άπό τών κάτω πρός.. τά  άνω, έπιταχύ- 
νουσι τήν άνάπτυξιν του καί Ιπαυξάνουσι την. ζωικήν του 
δύναμιν, Ιν ω άπ’ έναντίας τά  άπό τών άνω προς τά  κάτω 
διελαύνοντα τό φυτόν ηλεκτρικά ρεύματα παρακωλύουσι τήν 
αυξησιν αυτού καί Ιλαττόνουσι τήν ζωικήν του. δύναμιν.“ 
Έ τερος φυσιοδίφης, ό βΓΛηάβ»υ, έπεχείρησε παρόμοιον πεί
ραμα, φυτεύσας συγχρόνως δύο φυτά καπνού, ών τό έν μό
νον ύπέβαλεν είς τήν Ιπενέργειαν τού ηλεκτρικού γεύματος. 
Έ ν  ω λοιπόν τό μή ήλεκτριζόμενον φυτόν μετά πάροδον 
δυο μηνών είχε φδάσει είς ύψος έξήκοντα μόνον ύφεκατο
μέτρων, είχε δέκα μόνον φύλλα καί έζόγιζεν ούχί πλέον 
τών εκατόν τεσσαράκοντα γράμμων, τό ήλεκτριζόμενον είς 
τό αύτό διάστημα χρόνου εΐχεν δψος ένός καί ήμέσεως μέ
τρου, δεκατέσσαρα φύλλα καί βάρος 273 γράμμων. Προη
γουμένως καί ό Poggioli είχε κάμει την παρατήρησιν, οτι 
τά  ύπό ίοχρόων φωτεινών άκτίνων φωτιζόμενος καί άνά μέ
σον μαγνητικών έλασμάτων ευρισκόμενα φυτά ταχύτέρον 
αύξάνουσι, τούτο δέ πάλιχ άποδεικνυει τήν συγγένειαν ορ
γανικού καί ανόργανου μαγνητισμού. Έ κ  τούτων πάντων
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άχοδεικνύεται πόσον χεπλανημένη ήτον ή αρχική γνώμη της 
γαλλικής ’Ακαδημίας των Επιστημών, είπούσης ότι τά  φαι
νόμενα του όργανικοϋ μαγνητισμού δέν παράγονται ύποκει- 
μενικώς, άλλ’ απλώς εΤνε προϊόντα της έξηρε&ισμένης φαν
τασίας των μαγνητίζομένων. Αί εις τα  φυτά έκδηλούμεναι 
ένέργειαι του μαγνητισμοί» δεικνύουσιν ηλίου φαεινότερου, 
δτι τό κύριον ένταδδ·α πρόςωπον διαδραματίζει μία αντικει
μενική δύναμις, μεταγγιζόμενη από του μαγνητιστοΰ είς 
τον οργανισμόν του μαγνητιζομένου αντικειμένου. Τό σο
φόν ¿κείνο σωματεϊον έν Παρισίοις, δχερ πολλάκις είχεν 
άναγκασδη ν’ ακύρωση άργότερον χολλάς αποφάνσεις του, 
άς είχε δημοσιεύσει μετά παρακαίρου σπουδής, δεν είχε κα
τορθώσει καί τούς τότε συγχρόνους ν’ άχοτρέψη διά του 
διατάγματος του άπό του νά πιστεύωσιν είς την θεωρίαν

τοϋ Μεσμέρου, διότι καί τότε ακόμη εΐχεν άποδειχδη ή εύ- 
αισθησία τών ζώων απέναντι του μαγνητισμού, διά τούτο 
δέ δτε ó Segur ώμίλει ήμέραν τινά μετά τής βασιλίσσης 
Μαρίας Άντουανέττας περί τοϋ μαγνητισμού — πράγμα γι
νόμενον τότε καδ·’ δλους τούς Παρισίους, — ή βασιλίς είς 
τον έν&ουσιασμόν του άντέταξε τήν ανωτέρω μνημονευδεΐσαν 
άχόφανσιν της Ακαδημίας τών ’Επιστημών, δτι δηλαδή αί 
Ιν λόγω Ιπενέργειαι προέρχονται Ικ  μόνης της έξάψεως τής 
φαντασίας. Ά λλ’ 6 Ségur άπήντησεν είς τήν άντίρρησιν 
τούτην: ,,Μεγαλειοτάτη! ’Επειδή πολλοί κτηνίατροι ¿μα
γνήτισαν ίππους καί έπέτυχον έπ’ αυτών πολλά μαγνητιστικά 
φαινόμενα, ευρίσκομαι είς απορίαν, πότερον νά υποδ-έσω, οί 
ίπποι άρά γε είχον πάρα πολλήν φαντασίαν, ή οί σοφοί ήσαν 
¿στερημένοι αυτής;“

ΠΕΡ Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α Σ  Κ Α Λ Λ ΟΝ Η Σ .
(τέλος).

ΐπό -¡τών ακτών της βορείου Γαλλίας δια- 
πλέομεν ήδη τήν δ-άλασσαν της Μάγχης 
καί αποβιβαζόμενα είς τάς χλοεράς παρα

λίας τής Άλβιόνος, είς τήν χώραν 
των ωραίων λειμώνων καί τών απέ
ραντων φυσικών άνδηρων, δπου αί 
πάντοτε καλώς διατηρούμενοι λεω

φόροι καί τά  καθάρια οικήματα προδίδουσι 
τήν ευπορίαν καί την αυτάρκειαν τών έν αυ- 
τοΐς διαιτωμένων άν&ρώπων. Έ δ ώ  βλέπομεν 
έμπροσθεν μας έργαζομένην δντως ύγια καί 
δραστηρίαν φυλήν.. Είς τάς γυνάϊκας καί τάς 
νεάνιδας παρατηροϋμεν εύστά&ειαν χαρακτη- 

ρος, αποφασιστικότητα καί σθένος ανδρικόν, πρός ο άν- 
ταποκρίνονται τά  μεγάλα μέλη των, ή ευθυτενής κεφαλή 
καί οί ζωηροί καί γλαυκοί οφθαλμοί των. ‘Η μάλλον 
οστεώδης κατασκευή του σώματός των φαίνεται αποστε
ρούσα αύτάς της άπαιτουμένης περί τάς κινήσεις χάριτος, 
άλλ’ ή φύσις ¿δίδαςεν αύτάς νά μεταχειρίζωνται τα  μέλη 
των δεςιώς καί νά έργάζωνται μετά προθυμίας καί καρτε- 
ρικότητος. *0 Καλαίσιος πορθμός χωρίζει δύο ολως διολου 
διαφόρους ¿Ενότητας,— έντεΰδ-εν μέν τούς απογόνους τών 
λατινικών φυλών, έκεί&εν δέ τούς άντιπροςώπους τής γερ
μανικής γενεάς. Αί. κόραι τών άγγλοσαζώνων φερουσι χροιάν 
αύστηράς. παρ&ενικότητος, εΤνε ώραΐαι, εύοσμοι καί διαυγείς 
ώς δροσερά έαρινή πρωία, και διακρίνονται από τών κορασί
δων τών λατινικών φύλων διά του λευκότατου δέρματος, 
τής χρυσής κόμης, τών μεγάλων καί γλαυκών οφθαλμών των.

Ή  συμπεριφορά- τών γυναικών τούτων δέν ε’ίνε τόσον 
αφελής και άπροςποίητος, όσον ή τών γαλλίδων καί Ισπα
νίδω ν δέν έχουσι τήν ζωηρότητα ¿κείνην, τά  εύγλωττα 
¿κείνα κινήματα καί τήν έκφραστικότητα του προςώπου, ήτις 
διακρίνει τάς γυναίκας τών νοτίων λαών. 'Επίσης δέν κα- 
ταθ'έλγει τον θεατήν τύ βάδισμά των, ούδέ κινεί την πε
ριέργειαν του ή στάσις καί τ  κίνησις τών ώμων των. Άλλ’ 
αντί όλων τούτων Ιχουσιν άλλα, μάλλον έσωτερικά, πλεο
νεκτήματα, μίαν ελκυστικήν καί μυστηριώδη ήδύτητα, ήτις 
πληροί τόν ψυχικόν των βίον, καί τούτο κυρίως αποτελεί 
τό διακριτικόν γνώρισμα ττ ς  γερμανίδος άπό τών άλλων 
γυναικών. Την Ιταλίδα, τήν Ισπανίδα καί τήν γαλλίδα κα-

τορ&όνομεν νά γνωρίσωμεν έντός σμικρου, ταχέως έμβα&ύ- 
νομεν είς τον άπλοϋν βίον τής καρδίας των, μετ’ όλίγον 
όμως παύομεν πλέον του νά Ινδιαφερώμε&α περί αύτών. Αί 
γερμανίδες όμως όμοιάζουσι πρός τά  ζοφερά καί απέραντα γερ
μανικά δάση· όσον περισσότερον καί βα&ότερον είςχωροΰμεν 
είς αύτά, άλλας τόσας ανακαλύψεις κάμνομεν, καταγοητευ- 
ούσας τάς αίσθ-ήσεις καί άπο&αμβούσας τά  βλέμματά μας. 
Ή  ψυχή τής γερμανίδος ¿γκρύπτει εκατομμύρια σπόρων, 
οίτινες άναμένουσι τήν πρώτην ευκαιρίαν διά νά γονιμοποιη- 
δώσι καί ν’ άναδώσωσι βλαστούς. Τό άληδές όμως είνε, 
ότι οί καρποί τών βλαστών τούτων πολλάκις δέν εΤνε εύχυ
μοι ούδέ εχουσιν εΰγενέϊς καί καλάς ιδιότητας, καί διά 
τούτο άγνοοόμεν τίνας νά προτιμήσωμεν, τάς γερμανίδας 
με τήν καδεόδαυσαν ψυχήν των, ή τάς ίταλέδας καί ίσπα- 
νίδας μέ τήν πρωτότυπον χάριν καί τό έξωτερικώς τέλειον 
κάλλος τοϋ σώματός των.

Αί άγγλίδες πρός τήν αρετήν ταύτην τών γερμανίδων 
κέκτηνται περιπλέον καί ευστάθειαν χαρακτήρος καί διαύ
γειαν πνεύματος καί υγίειαν τοϋ τε σώματος καί τού πνεύ
ματος, σπανίαν σχετικώς παρά ταΐς λοιπάίς γυναίξίν. Αύταί 
αί γυναίκες έσκληραγωγήδησαν καί απέκτησαν ανδρικόν σδ·έ- 
νος διά φρονίμου τού σώματος άσκήσεως, δι’ έπιμεμελημέ- 
νης διαίτης καί ακώλυτου άναπτύζεως τών φυσικών των χα
ρισμάτων. Ούδεμίαν βλέπομεν παρ’ αύτάίς ύηλυπρέπειαν, 
ούδεμίαν άβρότητα περί τάς κινήσεις, ούδέ άλλην_τινά δια
στροφήν καί άμετρον έπίτασιν τής φυσικής ευαισθησίας, 
αλλα μάλλον εύρωστίαν καί ζωηρότητα, ήτις όμως πολλά
κις είνε άναμεμιγμένη.καί μέ ποιάν τινα ακαμψίαν καί σκλη
ρότητα. Τά πρύςωπα των άγγλίδων ¿πί τέλους καταντώσιν 
επιμήκη, εΰ&ύγραμμα, άπαδή καί ούτως έξέρχονται τών 
ορίων τοϋ καλού, δ ι’ ήμάς τούλάχιστον τούς εν Ανατολή 
άνατραφέντας.

Αί γυναίκες τής 'Ολλανδίας δέν διαφέρουσι πολύ τών 
άγγλίδων, άλλ’ είνε μάλλον εύσωμοι καί το χρώμα του 
προςώπου των είνε άβρότερον καί βοδινώτερον. ΙΙρός τήν 
φυσικήν εύσαρκίαν των άνταποκρίνεται καί τό υλιστικόν τών 
όρμέμφυτον, — δέλουσιν, έν άλλοις λόγοις, νά ζώσιν έν δα- 
ψιλεία, ουδέποτε ρεμβάζουσιν, ούδ’ εχουσιν ονειροπολήσεις, 
ή μόνη των δέ φροντίς είνε ή οικογένεια, τό έμπόριον καί 
ή ευζωία. 'Η  όλλανδή είνε έν γένει πρότυπον .οίκοδεσποί-
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νης — όπως Φρειδερίκος ό μέγας ήν ο πρώτος τού κράτους 
υπηρέτης, οδτω καί αυτή εΐνε ή πρώτη τού οϊκου θεράπαινα. 
Ή  καλλονή της συνίσταται ε!ς τό άβρότατον καί λευκότα- 
τον δέρμα, είς την εύρωστίαν και αλκήν των τελείως ανε
πτυγμένων μελών της, και είς τήν απλότητα καί ειλικρί
νειαν τής. ψυχής, άντικατοπτριζομένην είς τούς μεγάλους, 
διαυγείς, στρογγυλούς καί γλαυκούς οφθαλμούς της.

’Ακριβώς αντίθετοι προς τάς φιλοπόνους και εύσαρκους 
γυνάίκας της 'Ολλανδίας εΐνε αί κόραι τής Σκανδιναυϊκής 
χερσονήσου καί ίδία τής Σουηδίας. Τό χρώμα των εΐνε 
ύπεράγαν διαυγές, τό ανάστημά των ραδινόν καί εύλύγιστον, 
οί ώμοι συχνάκις συμπεπιεσμένοι, άβρά καί λεπτοφυή τά  
άλλα μέλη, έν ω άφ’ ετέρου τό πνεύμα της έχει ζωηρό
τητα, ευκινησίαν καί ετοιμότητα, δλως ξένην καί άγνωστον 
είς τάς γυναίκας τής ’Αγγλίας, τής 'Ολλανδίας καί τής Γερ
μανίας, ή Ιμφάνισίς των περιβάλλεται, ούτως είπεΤν, υπό 
ποιητικής τίνος αύρας, στερείται όμως τής προςηκούσης βα- 
θύτητος καί δυνάμεως. Τούτο δεικνύει καί ή έξωτερική 
των δψίς, ήτις παρ’ ολην τήν χάριν, τήν διαύγειαν καί τήν 
λεκτοφυΐαν, δέν εΐνε ίκανή νά έμποιήση είς τον παρατηρη
τήν θετικήν τινα έντυπωσιν. Ή  έλλειψις αυτη άναπληρου- 
ται όμως,διά τής χάριτος καί τής ευστροφίας των κινήσεων, 
διά τής πνευματώδους ζωηρότητος καί τής ποιητικής ¿κεί
νης χροιάς, ήτις παρέχει είς τήν σουηδήν έκτακτα καί ακα
ταμάχητα θέλγητρα. Χαρακτηριστικόν εΐνε τό πρόςωπον 
τών γυναικών τούτων, ών οί διαυγείς όφθαλμοί έκπέμπουσι 
φωςφορίζοντας σπιν&ήρας, αδτη όμως ή ιδιορρυθμία του 
έ&νικοΰ των τόπου παραδόξως δεν δεσμεύει τάς αισθήσεις 
τών ξένων, καίτοι πάντες θαυμάζουσι τήν καλλονήν τών 
γυναικών ¡τής Σκανδιναυΐας.

Έ ντάΰθα έπρεπε νά παράσχωμεν όλίγας σημειώσεις.καί 
περί τών γυναικών τής Γερμανίας, ών ανωτέρω έγένετο ήδη 
βραχεία μνεία. Άλλ’ εΐνε προτιμώτερον νά παρέλθωμεν ταύ- 
τας έν σιγή, διότι πολλά ήδη έγράφησαν περί αυτών καί 
οί άναγνι?σταί μας θά  γνωρίζωσιν ίσως τάς παραβολάς καί 
τάς συγκρίσεις, αΐτινες έγιναν υπό διαφόρων μεταξύ γαλλί- 
δων καί γερμανίδων. Πάντες έπήνεσαν καί έξεθείασαν τάς 
συμπατριώτιδας του Γκαΐτε καί άπέδωκαν είς αύτάς προτε
ρήματα, τά  όποια ήμείς δυςτυχώς δεν κατωρθώσαμεν ν’ άνα- 
καλυψώμεν. Αί γερμανίδες εΐνε έν γένει ψυχραί, απαθείς, 
ύπολογίζουσιν ώς έμποροι ή ώς λαχανοπώλαι, εΐνε φλύαροι 
είς τον ύπατον βαθμόν καί τά  σωματικά τω ν  θέλγητρα, 
όσον καί άν ήνε ένίοτε ακαταμάχητα, δεν δόναται νά κρα- 
τήσωσιν αείποτε δέσμιον τόν νουν καί τήν καρδίαν του θαυ
μαστού των. Αξιοθαύμαστος εΐνε ή αφέλεια καί εΰπιστία 
των, άνωτέρα δε παντός έπαίνου ή οικονομία καί ή φειδώ, 
μεθ’ ής ζώσι καί ένδύονται, άποφεύγουσαι πάσαν πολυτέ
λειαν, πάσαν περιττήν δαπάνην καί μή όποκείμεναι, όσον αί 
άλλαι γυναίκες, ε ίς 'τάς διατάξεις του παντοκράτορες συρ
μού. Ό λ ω ς αντίθετοι προς τάς γερμανίδας καί άσπονδοι 
εχθροί των εΐνε αί πολωνίδες, αΐτινες καίτοι κατά τήν συμ
μετρίαν καί τήν αρμονικήν κατασκευήν του σώματός των 
δέν δύνανται νά όνομασθώσιν ώραίαι, έν τούτοις „τρελλαί- 
νουσι“ ’ τους άνδρας καί κινουσι διά τής διαβολικής των 
ώραιότητος τόν φθόνον_ όλων τών άλλων γυναικών· τό 
¿σύμμετρον πρόςωπον μέ τάς προεξεχούσας γνάθους, μέ τά  
ΙρυΘρά καί σφριγώντα χείλη, τήν ώχραν δψιν, τους φαιούς 
καί πολλάκις έρεβώδεις καί ακινήτους όφθαλμους παρέχει 
είς αύτάς δαιμονικήν όντως μαγείαν, είς ήν ούδείς δόναται 
ν’ άντιστή. Όμοιάζουσι προς έρωτύλους δαίμονας, άκορέ-

στως απορροφώντας τήν ψυχήν μας, έχουσι δ ’ ευστροφίαν 
άπερίγραπτον περί τάς κινήσεις, τάς φλόγας τής κολάσεως 
είς τούς οφθαλμούς καί δύναμιν τίγρεων, — έν γένει εΐνε 
γυναίκες πλήρεις Θελγήτρων, υφ’ άς δύνανται νά όποταχ- 
Θώσιν όλαι αί έθνότητες· άλλ’ άφ’ ου όμως άπορροφήσωσι 
τήν ψυχήν μας, ρίπτουσιν ημάς μακράν των ώς λεμόνιον, 
άφ’ ου έξέθλιψαν τόν χυμόν. Έχουσιν υψιπετή, άλλα συγ
χρόνως καί λίαν έγωϊστικήν ψυχήν, έγωΐστικήν καί έν αυτή 
τή  φανατικωτάτη φιλοπατρία των· όσον προθόμως δύνανται 
νά μαρτυρήσωσιν υπέρ μιάς ιδέας καί νά ΘυσιασΘώσι χάριν 
αυτής, άλλο τόσον ευκόλως παραδίδονται είς τήν Ισχάτην 
κουφότητα καί φιληδονίαν. Αί πολωνίδες δύνανται νά Θεω- 
ρηθώσιν όπωςδήποτε ώς περίεργα καί μυστηριώδη αίνίγματα 
του γυναικείου κόσμου τής Ευρώπης.

Μάλλον άμβλείας έχουσι τάς αισθήσεις των αί ρωσσί- 
Βες, εΐνε Θετικώτεραι, δέν όμοιάζουσι προς σφίγγας, ώς αί 
Πολωνίδες, τό πρόςωπον καί ή κατασκευή τού σώματός των 
εΐνε πλατυτέρα, μάλλον όγκηρά, ό νους των έκπέμπει όλι- 
γωτέρας φλογέράς άκτΐνας καί δι’ αυτό ευκόλως δύνανται 
νά διακριθώσιν άπό τών συγγενών των πολωνίδων. Τό 
κάλλος των εΐνε κανονικώτερον, στερείται όμως του ελκυ
στικού έκείνου γοήτρου, τής μαγείας έκείνης, δι’ ής το κάλ
λος τής πολωνίδος δεσμεύει τούς λατρευτός του. Ή  πο- 
λωνίς περιφρονεί τάς οίκιακάς άρετάς, ουδέ γνωρίζει ένίοτε, 
άν ή  οικοδέσποινα όφείλη νά Ιχη καθήκοντα, έν ω ή ρωσ- 
σίς παρίσταται ήμίν ώς Ιργατικωτέρα οικοδέσποινα καί φρο
νιμότερα μήπηρ, τρέφουσα τήν πεχοίθησιν, ότι ό κόσμος 
της συνίσταται είς τούς περί αυτήν καί είς τά  κατά τόν 
ΐδιόν της οίκον.

Άπό τής 'Ρωσσίας, ώς όμοδόξου ήμίν χώρας, δέν εχο- 
μεν σκοπόν ν’ άποπλανηθωμεν είς μακρυνά ταξείδια, ούτε 
έχομεν καιρόν πολόν νά δαπανήσωμεν προς έξέτασιν τών γυ
ναικών τής Σιβηρίας καί ττς  Άσίας. Φρονιμώτερον εΐνε, νο- 
μίζομεν, νά παραβλέψωμεν τό διφορούμενον γένος τών ρου- 
μανίδων, τάς αγνώστους είςέτι γυναίκας τής Βουλγαρίας καί 
νά κατέλ&ωμεν έπί τέλους είς έκείνον τον κόσμον, όπόθεν, 
έάν εΐχομεν ολίγον, καί δίκαιον, έγωΐσμόν, έπρεπε ν’ άρχίσω- 
μεν τήν περιγραφήν μας. Αί καλαί έλληνίδες Θά παράσχω- 
σιν ήμίν συγγνώμην, διότι έφοβήθημεν τάς κινδυνώδεις υφά
λους τής μεροληψίας καί δέν έτολμήσαμεν νά εϊπωμεν ούτε 
καν λέξιν περί αυτών. Ό  γάλλος θεωρεί τάς γαλλίδας ώς 
τάς πρώτας γυναίκας του κόσμου κατά τε τάς σωματικάς 
καί κνευματικάς άρετάς, τό ίδιον κηρύττει και ό άγγλος 
όπέρ τών άγγλίδων, ό ίταλός υπέρ τών ίταλίδων καί ό γερ- 
μανος όπέρ τών γερμανίδων του, φυσικόν επομένως Θά ήτο 
καί ημείς ευθύς έξ αρχής νά είπωμεν, αί έλληνίδες εΐνε τά  
τελειότατα επί γής γυναικεία πλάσματα και σύν τή δηλώ
σει ταότη νά ταίς έγχειρίσωμεν τήν δάφνην της καλλονής. 
Άλλ’ όχι- τό νομίζομεν προτιμώτερον, όσον καί άν ημεθα 
ένθουσιασμένοι υπέρ τών γυναικών τής πατρίδος μας, νά μή 
στέψωμεν άκόμη τήν περικαλλή κεφαλήν των, έως ου πει- 
σθώμεν, ότι έλαβον την άπόφασιν ν’ άποσκορακίσωσι μικρός 
τινας έλλείψεις, τάς -όχοίας ημείς, ώς τυφλώττοντες έκ τής 
προς αύτάς αγάπης καί συμπαθείας, δέν χαρετηρήσαμεν, 
ήκοόσαμεν όμως νά λέγωνται παρ’ άλλων άνΘρώπιΛ». Καί 
νά είπωμεν μέν την αλήθειαν, ημείς μέρος τών νομιζομένων 
τούτων έλλείψεων, τό  Θεωρούμεν μάλλον άναγόμενον είς τό 
πλήθος τών αρετών, τά  όχοίας έκαστη έλληνίς έχει, καί 
αδται εΐνε, ότι έχει πολλήν καρδίαν, αισθάνεται βαθέως 
καί ευκόλως παραδίδεται είς Ρεμβασμούς, πάσχει, με άλλους
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λόγους, τήν ψυχήν, ώς ή δοςτυχής ήμών πατρίς, ής εΐνε ή 
άκραιφνεστέρα άντιπρόςωπος, καί ή ρεμβώδης καί μελαγχο
λική αυτή. ιδιοφυία τής έλληνίδος γυναικός έξασ&ενεί τήν 
δύναμιν τού χαρακτήρος καί τήν παρεμποδίζει νά έπιδείξη 
τάς άλλας της άρετάς, — αυτή ή όπερεκχειλίζουσα αρετή 
καί. ώραιότης τής καρδίας καί του πνεύματος τήν δεσμεύει 
κατά τινα τρόπον καί δέν τήν άφίνει νά φανή είς τόν κό
σμον, καθ’ όν τρόπον παρουσιάζονται αί γείτονες ίταλίδες 
. . . .  Αύτάς τάς έλλείψεις, καδ-ώς εΐπομεν, ημείς τάς 9·εω-

ρούμεν μάλλον άρετάς, τό  μόνον όμως,' όπερ έχομεν νά πα- 
ρατηρήσωμεν ώς χρήζον προςοχής, εΐνε ότι αί έλληνίδες 
πάρα πολύ ολίγον άσκούσι τό σώμά των, πάρα πολύ ολίγον 
έργάζονται διανοητικώς προς ένίσχυσιν του χαρακτήρος καί 
τής διανοίας των, έφ’ όσον δέ τούτο έξακολουθεί νά γίνε
ται, δέν Θά δυνη&ώσι νά καταλάβωσι τήν πρώτην βαθμίδα 
μεταξύ τών άλλων τού κόσμου γυναικών κατά τε τάς άρε
τάς τής ψυχής καί τά  πλεονεκτήματα του σώματος.

Η Ε Π Α Ι Τ Ι Σ .
(σννέχιια).

III.

Τό πράγμα έπηλήθευσε· μόλις τήν επαύριον προ με
σημβρίας ήνοίχ9·η τ  πινακοθήκη καί μεταξύ πολλών άλλων 
είςίλ&ε με τύ σταθερόν έκείνο καί μεγαλοπρεπές βήμά του 
ό Δον Πέτρος, άντιπαρήλθε τήν μακράν τών είκόνων σειράν 
καί διηυθύνθη προς τύ δωμάτιον έκείνο, όπου άνέκειτο ή 
είκών τής γυναικός μέ τόν πτερωτόν πίλον. Έστενοχωρή&η 
ελίγον άμα ίδών κατειλημμένην ήδη τήν προ τής είκόνος 
0'έσιν, ώς μή δυνάμενος μόνος, κατάμονος νά έπεξεργασθή 
αύτήν χαρακτήρα.προς χαρακτήρα, τούθ’ όπερ τόσον εύχα- 
ρίστως ήθελε κάμει. Νέος τις κύριος ΐστατο έμπροσθεν 
αυτής, έπί μακρόν. ήτένιζε καί αυτός την είκόνα έκείνην, κα
τόπιν προυχώρειείς έν της στοάς παρά9·υρον καί έβλεπεν 
έξω τόν δρόμον τών συννέφων, κατόπιν πάλιν ήρχετο προ 
τής είκόνος. Αυτό έπείραξε τόν γέροντα, άλλα . . . .  έπρεπε 
νά όπομείνη.

Προέβαινε λοιπόν κατωτέρω ώςεί Θέλων νά καταγείνη 
μέ άλλας εικόνας, άλλ’ έξ ολοκλήρου κατεχόμενος υπό τής 
ίδ'έας τής πρός τήν είκόνα έκείνην λατρείας του έστρεφε 
κάθε στιγμήν ττν κεφαλήν πρός τό μέρος αυτής, διά νά 
ΐδη άν άκο’μη καί τώρα 'δέν είχε παραμερίσει έπί τέλους ό 
νέος έκεϊνος, άλλ’ αύτός ΐστατο έκεί ώς στύλος βεβυθισμέ- 
νος είς ρεμβασμούς. Ό  Ισπανός εβηχεν έπίτηδες διά νά 
τόν έξυπνίση άχύ τό μακρόν δνειρόν του, άλλ’ έκεϊνος έξη- 
κολοόθει νά όνειροπολή' έπειτα έξυεν ό 'Ισπανός τύ έδαφος 
διά  τού ποδός, άλλ’ ό νέος άπαξ μόνον άχέσπασε τούς 
όφ9·«λμούς άπό τής είκόνος, χεριέφερε τό ώραΐον βλέμμα 
του άορίστως είς τά  πέριξ καί έπί τού γέροντος καί προς- 
ηλώ9·η πάλιν είς τήν Θέαν της είκόνος.

„San Pedro! San Jago di ComposteUa!“ ¿ψιθύρισε 
γογγόζων ó γέρων, ,,τί πληκτικός καί εύήθης έρασιτέχνης 
εΐνε αυτός!“ Περίλυπος έγκατέλιπε τό δωμάτιον καί τήν 
πινακοθήκην, διότι ήσθάνετο πάσαν άπόλαυσιν άφαιρεθείσαν 
σήμερον διά τής δυςθυμίας καί άγανακτήσεως. Προτιμότε- 
ρον όμως έάν έμενε, διότι τήν επαύριον y πινακοθήκη ήτο 
κλειστή καί ήν επομένως Αναγκασμένος νά έχη υπομονήν 
έπί τεσσαράκοντα καί οκτώ όλας ώρας μέχρις οδ προςέλθη' 
είς τήν είκόνα, δι’ ήν τόσον εΐχεν ένδιαφέρον. Πριν λοιπόν 
οί κώδωνες τής μητροπόλεως σημάνωσι τήν δωδεκάτην τής 
μεσημβρίας ώραν άνέβαινεν ήδη οδτος μετ’ αξιοπρεπούς 
σπουδής τήν κλίμακα, είςήλθ·εν είς τήν πινακοθήκην, διηυ- 
θόν&η πρός τό γνωστότατον αύτω διαμέρισμα, καί έπέτυ- 
χεν! Ή το ν  ό πρώτος, ήτο μόνος, καί ολομόναχος ήδόνατο 
νά βλέπη. -

. Προςέβλεπεν έπί μακρόν τήν γυναίκα έκείνην διαρκώς 
καί έπλήρου τούς οφθαλμούς του ένίοτε Εν δάκρυ, καταλει- 
βόμενον δι’ έλαφράς τών βλεφαρίδων έπιψαύσεως καί ¿ψι
θύριζε σιγαλώς ,,ώ Λαύρα!“ Αίφνης προςέβαλε λίαν εύκρι- 
νώς τήν ακοήν του στεναγμός, προερχόμενος έκ τών όπισθεν, 
όπου καί έστράφη έκπληκτος ό γέρων καί είδε τόν προχθε
σινόν νεανίαν πάλιν έκεί πλησίον του καί πρός τήν αύτήν 
είκόνα άναβλέποντα. Δυςθυμών διά τήν νέαν ταύτην τών 
ονείρων του διακοπήν κατένευσέ τήν κεφαλήν κατά τρόπον 
τυπικής φιλοφρονήσεως, ό νεανίας άνταπεκρίθη μετά μείζο- 
νος φιλοφρονήσεως, άλλ’ οόδέν ήττον ώ ς-καί ό Ισπανός, 
ύπερηφάνως. Καί τήν φοράν ταύτην Ιπεθύμει ό τελευταίος 
νά περιμείνη μέχρις οδ άπομακρυν9·ή ό περιττός έκεϊνος γεί- 
των, άλλά μάτην ¿δοκίμασε τούτο καί έξεπλάγη ότε μετ’ 
ολίγον είδε τόν νεανίαν λαμβάνοντα κάθισμα καί καθεζό- 
μενον δλίγα προ τής είκόνος βήματα πρός άνετωτέραν, ώς 
έδει, καί ήσυχωτέραν αύτης θέαν.

Ό  αυθάδης!“ έψιθύρισε γογγόζων ό Δον Πέτρος „ίσως 
μάλιστα αύτός θέλει νά χλευάση τήν πολιάν μου κεφαλήν“. 
Καί άφήκε τό δωμάτιον βαρυ9·υμότερος ή προχθές.

Είς τόν προθάλαμον συνήντησε τυχαίως ένα τών Ιδιο
κτητών της πινακοθήκης, όν καί ηόχαρίστησεν έγκαρδίως 
διά τήν παρεχομένην αύτω έκ τής έλευθέρας καί συχνής 
τών είκόνων έπισκέψεως άπόλαυσιν, δεν" ήδυνήθη όμως νά 
κρατηθή καί νά μή παραπονεθή ολίγον διά τόν νεαρόν ¿κεί
νον ταραξίαν. ,,Παρετηρήσατε ίσως, κύριε, είπε, ότι μία  προ 
πάντων έκ τών 'Γμετέρων είκόνων μέ έλκει· υπερβολικόν 
εχω δι’ αύτήν ένδιαφέρον, έχει σημασίαν τινά δ ι’ έμέ τ  εί
κών έκείνη, τήν οποίαν δέν δύναμαι νά Ικφράσω διά λόγων. 
Πάντοτε η’ρχόμην, έφ’ όσον έπετρέπετό μοι άπό μέρους Σας, 
διά νά θεωρώ αύτήν τήν είκόνα καί ήτο ή μόνη μου χαρά 
νά τήν βλέπω ανενόχλητος, διότι τό πλήθος δέν περιδιαβά
ζει έπί μακρόν έκεί κ ά τ ω ............. άλλά, φαντασθήτε, ένας
νέος, ένας κακός άνθρωπος μέ παρεμόνευσε, καί τώρα έρχε
ται πάντοτε οσάκις καί έγώ έρχομαι, καί μένει, καί είς τό 
πεΐσμά μου μένει αυτού όλοκλήρους ώρας πρό τής είκόνος, 
ώ οποία βέβαια διόλου δέν τόν ένδιαφέρει.“

Ό  κύριος όπεμειδίασεν, έννοήσας άναμφιβύλως. ποιον 
όπαινίσσετο ό γέρων ώς δυνάμενον νά ταράξη τήν ησυχίαν 
του, καί εΐπεν ,,ώς πρός τό τελευταίον δέν δύναμαι νά δι
καιώσω τά  παράπονά Σας, διότι, φαίνεται, ή είκών έξ ίσου 
πολύ ένέχει ένδιαφέρον προς τόν νέον έκείνον κύριον, άφου 
δέν εΐνε πρώτη φορά, καθ’ ήν μένει πρό αυτής διαρκώς'*.

— „Πώς τούτο; Ποιος εΐνε λοιπόν αύτός ό άνθρωπος;“
— „Εΐνε κάποιος κύριος Φρέβεν, έχων καί τίτλον εύγε-
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νείας“ .¿ξηκολούδησεν ό κύριος . „και μένει αχό πέντε, | ξ  μη
νών! έδ'ώ,. άίρ! ής.δε .κατά πρώτον είδεν ¿κείνην τήν εικόνα, 
τήν' κύρίάν.δηλν μέ τον πτερωτόν πίλον, τήν όποιαν καί 
‘Υμείς Ιπισκέπτεσδε, δεν έπαυσεν έκτοτε χροςερχόμενος τα- 
κτικώς .κατά.· τήν. ώράγ .ταύτην διά νά δεωρή αυτήν. Λοι
πόν πεί&εσδε τώρα τουλάχιστον, οτι δ ά 'έχη  βέβαια ό άν- 
δρωπρς. ένδιάφέρον. δι5 εικόνισμα, τό όποιον επί τοσουτον 
μακρόν ..χρόνον έπισκέπτεται.“.

— „Θεέ καί Κύριε! Έ ξ  μήνας!“ άνεφώνησεν ό γέρων. 
„Πάρα πολυ σκληρά ήδίκησα τον άνδρωπον καί υ Θεός νά 
με συγχώρηση! "Ισως μάλιστα καί δεν έφέρδην ευγενώς 
προς τον άνδρωπον από τόν δυμόν μου. Καί εΐνε με τί
τλον, είπατε; Εΐνε κρίμα νά λεχδή περί του Δον Πέτρου Δί 
Λιγεζ, ότι αυτός προςηνέχδη άνοικείως πρός ξένον άνθρω
πον. Σάς παρακαλώ, είπατε αύτώ . . ., άλλ5 όχι αφήσατε, 
έγώ πάλιν δά  τόν συναντήσω βέβαια, καί δά  τόν ομιλήσω.

IV.

Τ.Οτε·. τήν. έπαύριον έπίσης προςήλδε καί εδρε τόν Φρέ
βεν προ. ττς  είκόνος έπλησίασεν αυτόν μετά προςηνοΰς ήδους, 
όταν .όμως ό'νέος.π.αρεμέρισεν εις ένδειξιν σεβασμού, διά νά 
παραχώρηση τήν, κάλλιτέραν προ του εικονοστασίου δέσιν 
είς 'τόν .γέροντα, Ικαμεν ουτος φιλόφρονα υπόκλισή πρός 
χαιρετισμόν καί εΐπεν:

....— „’Αν δέν άπατώμαι, Κύριε, πολλάκις ήδη Σάς εϊδον 
ένδιατρίβοντα προ αυτής τής είκόνος!. Φαίνεται νά Σάς 
συμβαίνη τό  ίδιον .με ¿με · έχω καί έγώ πολυ ένδιαφέρον 
δι’ -αυτήν τήν. είκόνα καί ποτέ- δίν χορταίνω νά τήν βλέ- 
πων.“ · · , · . - ■

,'Ο Φρέβεν έξενίσδη από των λόγων τούτων, διότι τήν 
αυτήν έσχε καί αυτός έντόπωσιν |κ  των έπισκέψεων του γέ
ροντας-καί εΐχε,-μάδει ποΐος ήτο καί μετά τόν σκαιόν καί 
ψυχρόν τής χδές χαιρετισμόν δεν άνέμενε τόσον φιλόφρονα 
ομιλίαν άπό μέρους-του γέροντος. .

. :—. „'Ομολογώ, Κύριε“, άπήντησε μετά στιγμιάΐον έν- 
δοιασμόν,. „ότι προ πάσης άλλης ένταυδ-α είκόνος αυτη μ’ 
ελκύει δ ιό τι,.,. . επειδή έχει τ ι ή είκών αυτη, έχει κάτι 
ένδιαφέρον.δι- έμέ.“

,/Οί γέρων ’ ήτένιζε πρός αυτόν δι’ έρωτηματικού τρόπον 
τ ιν ά :υφους,-ώςάν; δηλ. νά μήν ευρισκεν εντελώς έπαρκή τήν 
άπάντήσιν.τούτην,.άλλ’ ό Φρέβεν συνήλδ-εν έν τω μεταξύ 
κοζί ¿ξηκολούδησεν:

.— -.„Εΐνε άληδώ ς.περίεργόν τι 4 άπό τών καλλιτεχνη
μάτων έν γένει, άλλ5 Ιδία ή από τών εικόνων Ιντόπωσις. 
Χίλιοι^έπισκεπται μιας πινακοδήκης είμχορούν νά παρέλδωσι 
πρό-μίάς είκόνος, νά ευρωσιν άπταιστον ττν ζωγραφίαν, νά 
έπιδοκιμάσωσι τούς .τεχνικούς τών χρωμάτων συνδυασμούς, 
άλλ5! ουδόν έπί τέλους νά διΐδωσιν είς τό βάδ-ος του καλλι- 
τεχνήματος σημαντικώτερων τών κοινών τούτων αντιλήψεων, 
Ινώ. είς: τά  ίμματα πάλιν ένός καί μόνου φανερούται βαδυ- 
τέρα τις  σημασία, καί μένει αυτός έκεΐ δέσμιος καί μόλις 
δυνάμεγος. V άποσπάση τ ά . βλέμματα άπό του οράματος 
κ α ί. απέρχεται διά νά. έπανέλδη καί έπαναλάβη έκ νέου τό 
παρατηρητικόν εργον του.

—: ,νίσώς .έχετε δίκαιον, υπέλαβεν ό γέρων σύννους' καί 
πάντοτε.πρός τήν είκόνα άναβλέπων“, αλλά .ν.ομίζω,· ότι 
τούτο, μόνον περί μεγάλων συμπλεγμάτων δυνατόν νά λεχδή, 
χερί.είκόνο»ν;.δηλ.,.έν αΐς ύχετυπώ.δ-η' υψηλή-, τις .παρά- του 
ζωγράφου ιδέα.. . Προ τοιοότων μεγαλόσχημων έργων πολλοί

μίν κατά τό μάλλον. καί ήττον αδιάφοροι παρέρχονται, είς 
ένα- δε ρ.όνον έκδηλούται τ  κυρία του καλλιτεχνήματος.ση
μασία καί ό μόνος ουτος δαυμάζει έν τη έκτελέσει τήν. 
βαδεΐαν. του τεχνίτου διάνοιαν. 5Αλλ5 άρά γε .πρέπει, νά 
φρονή τις τό ίδιον καί περί τοιου'των προτομών;“ ·.

'Ο-νέος ήρυδ-ρίασε καί ,,Διατί όχι;“ ήρώτησε μειδιων. 
„Μήπως τό εύμορφον αύτο πρόςωπον, .τό εύγενες. μέτώχοκ, 
τό σκεπτικόν αυτό βλέμμα, τό έρατεινό.ν τούτο στόμα, όλα 
αυτα δεν επλασε μετα. πολλής βαδυνοίας ό ζωγράφος, ,μή-. 
πως δεν ένέχουσιν ελκυστικόν τι οί χαρακτήρες του προς- 
ώπου τούτου, ώςτε . . .

— „Σάς παρακαλώ!“ εΐπεν ό γέρων Διακόπτων τό Φρέ
βεν καί προςπαδ-ών ώς οΐόν τε άβροφρόνως ν5 άποκροόση 
τήν ιδέαν του- „βέβαια ώραιοτάτη δά  ήτο ή πρό του ζω
γράφου πρωτότυπος γυνή, διότι γνωρίζω, ότι ή οικογένεια 
έχει ωραίας γυναίκας.“

— „Πώς; ποία οικογένεια;“ άνεφώνησεν έκπληκτος ό 
νέος ώςεί άμφιβάλλων περί τής πνευματικής του .γέροντος 
ύγιείας, άν καί ευρισκε .τόσον είς τούς λόγους του ένδιαφέ- 
ρον ,,αύτη δά ή. είκών εΐνε άπλούν τής φαντασίας έργον. 
Κύριέ μου, καί τουλάχιστον δύ.ο, τρεις εκατονταετηρίδας 
παλαιά.“

— „Πιστεύετε λοιπόν καίΣεΤς,έίς αυτόν τόν μύδον;“ είπε 
σιγαλή τή φωνή ό γέρων. „Σάς παρακαλώ, τό πράγμα νά 
μείνη μεταξύ μας, άλλά νομίζω, ότι ώς πρός. τούτο ήπατήτ 
δ-ησαν οί οξυδερκείς τής είκόνος κτήτορες· καλέ, έγώ.γνώ- " 
ρίζω την γυναίκα.“

— „Πρός Θεού! εΐνε άληδές οτι τήν γνωρίζετε; καί 
πού εΐνε τώρα; πώς ονομάζεται;“ ήρώτησεν. ό Φρέβεν .σφο
δρά συγκεκινημένος, ένώ συγχρόνως έλαβε τήν χεΤρα του 
‘Ισπανού. .

— „Έπρεπε νά εΐπω καλλίτερον, ότι. τήν Ιγνώρισα. 
άλλοτε“ άπήντησε μέ τρέμουσαν φωνήν καδ5. ήν στιγμήν 
ύψωσε καί τό υγρόν του' .βλέμμά πρός τήν. είκόνα. ,,Ναί, 
τήν έγνώρισα έν Βαλεντία. προ εΐκοσιν έτώ ν πάρα. πολύς 
καιρός. Εΐνε ή Δόννα Λαύρα Τορτόζη,.αυτή εΐνε“ . ..

— „Εΐκοσιν έτη!“ έπανέλαβεν ό Φρέβεν τεδλιμμένος 
καί κατηφής. „Εΐκοσιν έτη! όχι, τότε δέν. εΐνε, έκείνη, δίν 
εΐνε αύτη.“

— „Δεν εΐνε αυτή;“ υπέλαβε παραφόρώς ό Δόν Πέτρος. 
,Λέν εΐνε έκείνη λέγετε; Καί πιστεύετε λοιπόν ότι ό ;ζωτ 
γράφος έπενόησε τούς χαρακτήρας αυτού τού προςώπου-καί 
δ ι’ άχλής χρωματουργικής ,έπιτηδειότητος έτελείωσε ,τηγ': 
είκόνα; . Δεν δέλω νά αδικήσω τόν τεχνίτην, διότι βεβαίως 
ήτο ίκανώτατος ζωγράφος καί τά  χρώματά του γνήσια καί 
άνδηρά ώς- ό άκμάζων βίος. Αλλά νομίζετε, ότι τοιούτός 
τις τεχνίτης δεν ήδελε δημιουργήσει παρά τούτην δλως 
διάφορον είκόνα; "Οσον καί άν δέν γνωρίζετε-αυτήν τήν 
οικογένειαν Τορτόζη,. δεν παραδέχεσ&ε αρώ γε, ότι αύτη 
εδώ ή γυνή έχει πράγματι συγγενικήν τινα ομοιότητα, .χα
ρακτηριστικά τινα ύπ5 αυτής τής φύσεως καδαρώς έκπεφρα- 
σμένα, τά  όποια όμως μόνον είς πιστόν άπεικόνισμα,' οόδα- 
μώς δέ είς φανταστικός ζωγραφίας δύναται νά άποτυπω- 
δ-ώσιν; Σάς βεβαιώ, κύριε, ότι εΐνε είκών έκ πραγματικού 
πρωτοτύπου ληφδεΐσα, τό όποιον ούδεν. άλλο -εΐνε, είμή αύτη- 
ή Δόννα Λαύρα, ώς εΐδον αύττν πρό εικοσαετίας έν τή 
ώραίή βαλεντία,“ .

. — ..„Αγαπητέ μοι,, κύριε“, άχήντησεν. αύτω- ρ Φρέβεν,. 
,,υπάρχουσιν ομοιότητες,. όντως απατηλοί όμοιότητες. Πολ
λάκις νομίζομεν, ότι ό δείνα, ον συνηντήσαμεν καί μεδ’ ρυ
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ώμιλήσαμεν εΐνε ό γνωστός έκεΐνος .φίλος μας, όταν δε ξε
νιζόμενοι πως έκ της παλαιωθείσης περιβολνς του έρωτή- 
σωμεν άν εΐνε αυτός ¿κείνος η άρά γε άμεσος αυτού συγ
γενής, δέν δύςκολευόμεθα νά πυιτεύσωμεν, ότι δλως ξένος 
πρός ημάς υπάρχει ό μεθ’ ου συνδιαλεγόμεθα. 'Ομολογώ 
έπίσης, δτι ή είκών αυτη δύναται νά έχη φυσικά του γένους 
χαρακτηριστικά και ότι ομοιάζει μέ την αξιέραστου Δόννα 
Λαύραν, άλλ’ ή είκών αυτή εΐνε παλαιοτάτη και έξ δσων 
τουλάχιστον δικαιούται τις νά συμπεράνη έκ των αρχείων 
τού οίκου καί άλλων έπισήμων μαρτυριών, άνέκεΐτο πρό 
εκατόν καί πεντήκοντα έτών έν τη ’Εκκλησία τής 'Αγ. Μαγ- 
δαληνής έν τη πόλει Κ., δπου πάλιν εΐχεν άφιερωθή τυ-

χαίως, χωρίς όμως νά παραγγελ&ή εις ζωγράφον, Ιξ ου πά
λιν εικάζεται, δτι κατά πάσαν -εύλογον πιθανότητα εγράφη 
υπό του γερμανοΰ ζωγράφου Λουκά Κράναχ.“

,,Αΐ, αφού εΐνε έτση, έγώ δεν ξεύρω τ ί έπαθαν τ ά ’μά
τια μου“ άνεφώνησεν έν έξάψει ό Δον Πέτρος καί έλαβε 
τον πΐλόν του. „Αυτό εΐνε σατανική γοητεία καί θέλει ίσως 
ακόμη μίαν φοράν κατ’ αυτήν την γεροντικήν ηλικίαν μου 
νά με βυθίση διά τής είκόυος ταύτης εις τήν παλαιάν δυς- 
θυμίαν καί μελαγχολίαν.“ Δάκρυα άνέβλυσαν εις τους 
οφθαλμούς του γέροντος, δρομαίως καί διά παραπαιόντων 
βημάτων καταλιπόυτος τήν πινακοθήκην.

[ Έ χ  τ ο ν  γ ε ( ι / ι α ϊ ι χ ο ν . ]  ( ε π ι τ α ι  ο ν ν έ χ ε ι α . )

ΠΕΡΙ  ΜΟΡ ΦΙ ΟΜΑ Ν Ι Α Σ .

Είς τόν γαλακτώδη χυμόν, τον όποΤον έμπεριέχουσιν 
αί χλωραί σπερμοδ-ήκαι καί οί καυλοί του μήκωνος, εύρί- 
σκεται καί μία ουσία ρητινώδης, την οποίαν άπολαμβάνομεν 
άποξηραίνοντες τόν χυμόν τούτον καί άποκαλούμεν ίίπιον, 
έν τών δραστικωτέρων δηλητηρίων καί συγχρόνως έυ των 
σπουδαιότερων ιαματικών φαρμάκων. Έ ν  ω σόμπας ό πε- 
πολιτισμένος κόσμος από αιώνων ήδη τό γνωρίζει καί τό 
μεταχειρίζεται υπό τάς δύο του ταύτας ίδιότητας, ήτοι ώς 
δηλητηριον άφ’ ένός, καί ώς θεραπευτικόν μέσον άφ’ έτέ- 
ρου* αί χώραι τής ’Ανατολής καί τής κεντρικής Ασίας τό 
θεωρούσι. καί ώς μέσον άπολαυσεως, του οποίου τ  υπέρμε
τρος κατανάλωσις απορροφά υπέρογκα ποσά χρημάτων καί 
αποτελεί σπουδαίου έμπορικόν παράγοντα. Καί είς τήν Ευ
ρώπην, ίδία δέ είς τάς παραθ-αλασσίους αυτής πόλεις, ώς 
π. χ. είς τό ΛονδΤνον, μετεδόθη ή χρήσις του οπίου ώς πο
τού, ένταύθα δέ είς Ιδιαίτερα ,,όπιοπωλεΐα“ συνέρχονται 
άθ-ρόοι κάντες όσοι διατρίψαντες έν ’Ινδική ή έν ταΐς άλλαις 
χώραις τής Ασίας απέκτησαν τήν έξιν του νά μεθ-ύσκωνται 
δι’ αυτού. Οί είς τήν άπόλαυσιν του ναρκωτικού τούτου 
δηλητηρίου παραδεδομένοι Ανατολΐται καπνίζουσι τά  οπιουχα 
καταπότια διά μέσου πήλινων καπνοσυρίγγων, μόλις δ ’ αρχί- 
σωσι τό κάπνισμα, καταλαμβάνει τάς αισθήσεις των ευάρε
στός τις έξέγερσις, ήν διαδέχεται μετά μικρόν ρεμβώδης 
ύπνος, έξ ου ¿γείρονται μετά κεφαλαλγίας, Χεκμηκότων νεύ
ρων καί μεθ’ δλων τών συμπαρομαρτούντων τή  καρηβαρία 
ενοχλήσεων, άΐτινες έξακολουθητικώς έπιτείνονται έως οδ 
νέα δόσις του δηλητηρίου άποδιώξη πάλιν έπί βραχύν χρό
νον τάς δυςαρέστους ταύτας καί θλιβεράς συνεπείας.

Χάρις είς τάς προόδους του πολιτισμού του νεωτέρου 
κόσμου κατορθώθη νά είςαχθή είς όλας τάς κοινωνικάς τά
ξεις τής τε Ευρώπης καί τής ’Αμερικής ή χρήσις άλλου τί
νος,. Ικ του δπίου κερδαινομένου, μέσου, τό όποιον όσον ώφε- 
λιμώτέρον, άλλο τόσον εΐνε καί κινδυνωδέστερου καί έν βρα- 
χυτέρω χρόνω προκαλεί τάς αύτάς μέ τό όπιον ένεργείας. 
Ή  μορφίνη, τό δραστικώτατον τούτο στοιχεΐον του όπίου, 
γνωστόν παρά τοίς ίατροΐς ώς ευεργετικόν. μέσον είς διαφό
ρους άλγεινάς άσ&ενείας, ως καθησυχαστικόν τών νεύρων, 
ώς θεραπευτικόν φάρμακον πρώτης τάξεως, άνευ του όποιου 
δέν δόναται νά ύπαρξη ό ιατρός, κατηντησεν από τίνος χρό
νου φοβερά μάστιξ τής κοινωνίας μας καί βαθμηδόν μετε- 
τρά-πη από σωτηρίου είς όλέθριον του ανθρωπίνου Οργανι
σμού φάρμακον. Άρχικως ή μορφίνη έχει μορφήν κρυσταλ- 
λοειδοΰς λευκής κόνεως, σχετικώς, έλαφράς, πικρότατης τήν

γεύσιν, διαλυτής έν τώ υδατι καί τώ οίνοπνεύματι. Τούτου 
ενεκεν εινε ευπεπτοτέρά- του οπίου, έπειδή δέ διαλύεται ευ
κόλως έν τω δδατι, εΐνε κατάλληλος καί είς ύποδορείους 
ενέσεις, είς τόν τρόπον δέ τούτον τής χρήσεως αυτής ακρι
βώς γίνονται καί αί μεγαλείτεραι καταχρήσεις, ών συνέπεια 
εΐνε ή μορφιομανία. Αίτία τούτου εΐνε, ότι ούδείς άλλος 
τρόπος τής χρήσεως τής μορφίνης υπάρχει τόσον ταχέως καί 
ασφαλώς ένεργών, ώςτε έντός ¿λίγων λεπτών μετά ττν 
πρώτην ένεσιν οί πάσχοντες νά τρέφωσιν απόλυτον έμπιστο- 
σύνην είς τό φάρμακον. Ή  ένεσις γίνεται διά τίνος μικράς 
σύριγγος περιεχούσης έν γρα’μμον, ή καί όλιγώτερον, μορφί
νης. Ή  σύριγξ αδτη φέρει είς τό άκρον αυτής βελονοειδή 
σωλήνα, έμπηγνυόμενον υπό τό δέρμα καί έκχέοντα ένταύθα 
τό ναρκωτικόν υγρόν. Ή  ταχεία καί βεβαία ένέργεια τής 
ένέσεως δελεάζει πραγματικώς πολύ τούς ύποφέροντας πολ
λούς πόνους, διότι νομίζουσιν, ότι έπί τέλους ηύτύχησαν να 
ευρωσι μέσον, δ ι’ οI  ν’ άπαλλάσσωνται τών άλγηδόνων των, 
ή νά λησμονώσιν αύτάς τουλάχιστον έπί τινας ώρας. Τάς 
έλαφροτέρας καί συνεχεία της ένέσεως προερχομένας ένοχλή- 
σεις, ώς ναυτίαν καί έμετόν, δέν τάς λαμβάνουσιν οί ασθε
νείς όπ’ όψιν απέναντι τής μαγικής ένεργείας τού ρευστού, 
τάς λησμονοϋσι ταχέως καί μετά έπανειλημμένην χρήσιν 
απαλλάσσονται καί τούτων. ’Εντεύθεν έξηγεΐται, διά τί 
διαρκοϋντος τού αρχικού πάθους πάντοτε έπιζητεΐται ή έπα- 
νάληψις τής σωστικής ένέσεως, ό δέ ασθενής μόλις δύναται 
νά συγκράτηση τήν υπομονήν του καί μετά πόθου αναμένει 
τήν ώραν τής ένέσεως, άγνοών δέ είςέτι τάς κακάς συνε
πείας τής καταχρήσεως τής μορφίνης καί έπιθυμών νά ευ
χαρίστηση τάς αίσθήσεις του, έπαυξάνει τάς δόσεις τού δη
λητηρίου καί έν ή περιπτώσει ακόμη ήρχισαν νά περιορίζων- 
ται αί έκ τού νοσήματος του άλγηδόνες. Αφ’ ου δέ άπαξ 
γνωρίση τάς δελεαστικάς απολαύσεις τής έκ τής μορφίνης 
μέθης, εΐνε αδύνατον πλέον, έκτός έάν εχη έκτάκτως ίσχυ- 
ράν θέλησιν, ν’ απαλλαγή τών δεσμών τού δηλητηρίου πρίν 
ή ύποστή όλας τάς βασάνους καί τάς έξ αύτοΰ όδύνας. Πε
ρίεργον καί δαιμονικήν τω ίν τ ι Ιδιότητα έχει τό φάρμακον 
τούτο, απαιτούν τήν διαδοχικήν. καί συχνήν αύξησιν τών 
δόσεων του. Διδόμενον είς ανεπαρκείς ποσότητας προκα- 
λεί τήν χειριστήν καί όδυνηροτάτην κατάστασιν, τήν κάτά- 
πτωσιν καί έλεεινότητα τού τε σώματος καί τού πνεύμα
τος, μελαγχολίαν, παραληρήματα, ύπέρμετρον έξερεθισμόν 
τών νεύρων, έν ω έπαρκείς, Ιδία δέ αύξουσαι, αυτού δόσεις 
ως διά μαγικής ράβδου έξαφανίζουσιν όλας ταύτας τάς ένο-
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χλήσεις, έπιφέρουσιν ευθυμίαν καί φαιδρότητα, προκαλούσιν 
έν τώ σώματι τό αίσθημα τής ευεξίας καί τής αλκής καί 
άχοδιώκουσιν όλας τάς φροντίδας καί τάς λύπαμ Διά τούτο 
ό καθαυτό μορφιομανής μεταχειρίζεται τό προςφιλές μέσον 
ούχί, καθάπερ πιστεύεται, διά νά παράσχη είς τό ταλαιπω- 
ρούμενον σώμά του ησυχίαν καί ύπνον, αλλά κυρίως διά ν’ 
απαλλαγή τών όχληροτάτων συνεπειών αυτής τής μορφίνης, 
απαράλλακτα όπως καί ό έκδοτος είς τήν μέθην έξακολουθεί 
συνεχώς καί άκαταπαύστως νά πίνη, διά νά μή περιέλθη είς 
την κατάστασιν τής καρηβαρίας καί τής ίεωλοκρασίας. Η 
καθ’ έξιν κατάχρησις τής μορφίνης έχει πολλάς όμοιότητας 
πρός τήν τών οινοπνευματωδών ποτών, μέ τήν διαφοράν 
όμως ότι τό μέν οινόπνευμα εΐνε μεθυστικόν μέσον τών κα
τωτέρων τάξεων, Ιν φ ή μορφίνη λάθρα έπιφέρει μεγίστας 
καταστροφάς είς τάς άνωτέρας καί μάλλον άνεπτυγμένας 
τάξεις της κοινωνίας, ώς αίτία ατελεύτητου ναυτίας, αϋπνίας, 
νευρασθενείας καί φρενοβλαβείας;

Καί πραγματικώς ούδείς σχεδόν μορφιομανής δύναται 
νά διαφύγη τάς ολέθριας ταύτας συνεπείας, άν δέν τραπή 
έγκαέρως τήν έναντίαν οδόν καί δέν άποφασίση νά λυτρωθή 
τού θανατηφόρου τούτου έφιάλτου. Αλλά πόσον εΐνε δύς- 
κολον νά έπιτευχθή τούτο! Απίστευτα σχεδόν εΐνε τά  μέσα, 
είς ά τά  δυςτυχή θύματα της μορφίνης καταφεύγουσι πρός 
άπόκτησιν τού απαραιτήτου δηλητηρίου, καί άνωτέρα πάσης 
περιγραφής ή άθλιότης τής καταστάσεώς των, όταν έπί τέ
λους άναγκασθώσι νά καταφύγωσιν είς τόν ίατρόν, παρ’ οδ 
προςδοκώσι καί έλπίζουσι σωτηρίαν καί λύτρωσιν άπό τών 
άνηκέστων δεινών των. 'Γπάρχουσι πολλοί μορφιομανεΐς κα- 
ταναλίσκοντες τρία γράμμα μορφίνης καθ’ Ικάστην, οίτινες 
έπί .τέλους αναγκαζόμενοι νά ύποβληθώσιν είς Ιατρικήν θε
ραπείαν, ή μή εύρίσκοντες ησυχίαν καί αναψυχήν έκ τών 
άνηκέστων αυτών βασάνων, αύτοκτονούσιν, έπίσης δέ καί 
πολλαί κυρίαι τών άνωτέρων τάξεων γίνονται εκούσια θύ
ματα τού πάθους των καί άποθνήσκουσιν άπροςδοκήτως

μόνον καί μόνον έκ καταχρήσεως τού θανατηφόρου δηλη
τηρίου. Τά έκ τού δηλητηριασμού έπί τού σώματος παρα
τηρούμενα φαινόμενα εΐνε σπασμοί καί τρομώδεις κινήσεις 
τών μυώνων, παραλύσεις τού σφριγκτήρος τής ουροδόχου κύ- 
στεως καί τού άπηυθυσμένου έντερου, παντοειδείς νευραλγίαι, 
αναιμική και καχεκτική όψις τού δέρματος, πρό πάντων του 
προςώπου καί τών κοίλων καί ήμαυρωμένων ύφθαλμών. Αί 
σημαντικοί αυται διαταράξεις τής θρέψεως συνοδεύονται 
πάντοτε καί υπό άλλων τοπικών παθολογικών μεταβολών, 
παραγομένων είς τά  μέρη έ κείνα τού σώματος, όπου γίνον
ται αί ενέσεις, είς τούς βραχίονας, τό στήθος, τούς μηρούς 
κτλ. καλυπτομένους έντός βραχέος χρόνου υπό απείρων φυ
ματίων καί φλυκταινών καί πυορροουσών πληγών, αίτίνες 
καί ελκη αλγεινά παράγουσι καί πάσαν τών μερών ¿κείνων 
κίνησιν έμποδίζουσι.

Κατά τοιούτόν τινα τρόπον βαίνουσιν οί ατυχείς ή πρός 
τόν βέβαιον καί αναπόφευκτου θάνατον έν μέσω σπαραγμών 
καί οδύνης, ή πρός τό φρενοκομείου, ή άλλο τ ι παρόμοιον 
καθίδρυμα, δπου ή θεραπευτική τέχνη αγωνίζεται ν’ άπαλ- 
λάξη αυτούς τών ολέθριων συνεπειών τού πάθους των. 
'Γπάρχουσι δυο τρόποι, καθ’ ούς οί ιατροί προςπαθοϋσι ν’ 
άποσυνειθίσωσι τούς τοιούτους ασθενείς τής χρήσεως τής 
μορφίνης, καί κατά μέν τόν ενα άποστερούσιν αύτους τής 
δηλητηριώδους ουσίας διά μιας, κατά δέ τόν έτερον, τόν 
καί συνηθέστερον, βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον άρχίζοντες 
συγχρόνως, αντί δ ι’ ένέσεων, έσωτερικώς νά δίδωσιν είς αύ- 
τούς τό φάρμακον, ή ν’ άναμιγνύωσιν είς αυτό καί άλλας 
όπιούχους ούσίας, τό βρωμιούχον κάλιον κτλ. Ή  τοιαυτη 
θεραπεία δέν δύναται φυσικώς κατ’ άλλον τρόπον νά γίνη, 
παρά μέ τήν πλήρη συγκατάθεσιν τού πάσχοντος, πάντοτε 
δ ’ αποτυγχάνει καί ναυαγεί, άν ουτος δέν σχηματίση τήν 
άμετάκλητον άπόφασιν νά υποτάσσεται τυφλώς είς όλας τάς 
προςταγάς τού νοσηλεύοντος αυτόν Ιατρού.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ.

Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ.
Τι3 φιλτάτω μοι Δ. Κ. Β * * *.

”Ω! μάτην τήν εικόνα της ζητείς νά χαραστήσω 
Καί τήν ώραίαν της ψυχήν νά σοί φωτογραφήσω. 
Τό πυρ, ή αίγλη, ό αιθήρ είπέ μοι, ζωγραφεϊται; 
Είς λέξεις καί είς χρώματα τό τέλειον μετρεΐται;

Είς παραδείσου έκστασιν ιδανικού βυθίσου 
Καί πλάσε τήν εικόνα της μόνον έν τή  ψυχή σου.

Τήν γοητείαν μουσικής είς λέξεις μή ζητήσης 
Έ άν μή έκ τού μέλους της ό ίδιος μεθύσης.
Θά έννοήση τόν θεόν ποτέ ή αΐσθησίς σου,
Έ ά ν  δέν φέρης τόν θεόν αυτόν έν τή  ψυχή σου;

Καί εΐν’ έκείνη, πίστευσον, μεγάλη ώς θεότης, 
Τελεία ώς τό αγαθόν, ώς ή ίδανικότης.

Δέν φέρει τόπον γυναικός έκ τού συνήθους βίου" 
Εΐνε θεότης, έμπλεως φωτός καί μυστηρίου,
'Ως ύπνοβάτις τής Έ δέμ, θαρρείς, άπεκοιμήθη 
Καί άφυπνίσθ’ είς τήν ζωήν κ’ έδώ «πεπλανη’θη.

'Ω ς όασιν εύφρόσυνον, ώς άστρον τής Προνοίας 
Έ ν  μέσω τής κοινωνικής τήν εΐδον έρημίας.

Δεν εχει Φρύνης θέλγητρα, κάλλος θαμβούν δέν εχει, 
Ούδ’ έπί άρματος χρυσού διφρηλατοΰσα τρέχει,
Δέν εχει όνομα βαρύ, άδάμαντας, χρυσίον,
Κοινωνικήν έπίδειξιν καί ολβιον τόν βίον.

Προγεγραμμένη της χαράς, μάρτυς όμού καί θύμα, 
Βλέπει τόν κόσμον ζοφερόν καί έρημον ώς μνήμα.

Καί όμως πόσον έξοχος εΐν’ έν τή συμφορά της 
Καί πόσον, πόσον προςφιλή μ’ εΐνε τά  δάκρυα της! 
Καί ουδεμίαν κάν άράν! καί τό ήδύ της στόμα 
Αγάπης εύαγγέλιον μέ φαίνεται άκόμα.

νΩ! μή με εΐπης άφρονα, άλλα ποθώ τόν βίον.
Νά διαμοιρασθώ μ’ αυτήν παλαίων καί δακρύων . . .

'Λ&ήντ|3ΐ, 1886. KQN. «. ΣΚΟΚΟΣ.,
28 *
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Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΈΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ.
(εέλος).

Μετά τό πέρας τής μικράς ταύτης αρχαϊκής θεατρικής 
παραστάσεως άπεχώρησε τού ναού ό βασιλεύς Άτταλος, ακο
λουθούμενος υπό της πολυαρίθμου του συνοδίας, ήρχισε δε 
ή μεγαλοπρεπής δημοτελής έορτή και αί θυσίαι έν τψ ναού 
του Διονύσου, πρό της είςόδου τής εύρυχώρου πλατείας.

Κατά την περίστασιν τούτην κατώρθωσαν οί τε&αμβω- 
μένοι έκ τής λάμψεως θεαται νά ίδωσιν έκ του πλησίον και 
ν’ άπο&αυμάσωσι τήν ποικιλίαν καί την έντεχνον κατα
σκευήν των αρχαϊκών 
ιματισμών. Πολλοί 
των νεαρωτέρων καλ
λιτεχνών εΐχον έπί 
ολοκλήρους ¿βδομά
δας μελετήσει καί 
σπουδάσει τήν αρ
χαιολογίαν, ίνα οσον 
ένεστιν ακριβώς καί 
πιστως άναπαραγά- 
γωσι τάς στολάς καϊ 
τά  ένδυματα των πα
ρελθόντων αιώνων.
Οί Οδηγοί των δια
φόρων τμημάτων της 
πομπής εΐχον άναγ- 
κασθή έπί πολλάς 
ημέρας νά παραμε- 
λήσωσι τό έπάγ- 
γελμα καί πάσαν 
άλλην έργασίαν των, 
όπω ς κατορθώσωσι 
ν’ άνταποκρι&ώσινευ- 
συνειδήτως ε ίς  τ ά ' 
έπιβεβλημένα αυτοϊς 
καθήκοντα. Τά κο
σμήματα, οί δακτύ
λιοι, τά  ένώτια, τά  
ψέλια, οί θύλακοι, αί 
¡5άβδοι, τά  καλύμ
ματα τήςκεφαλής,τά 
σανδάλια κτλ. κατεσκευάσ&ησαν μετ’ έπιμελείας, ακρίβειας καί 
στερεότητος, παντός έπαίνου άνωτέρας. Προς τό ¿σπέρας, δτε 
ήρχισε νά δύη 6 ήλιος, τό θέαμα είχε καταστή λαμπρότατον. 
Ζωηρώς ήκτινοβόλει ή κεφαλή τής Θεάς Νίκης από του 
θριαμβευτικού άρματος του Άττάλου καί τά  ποικίλα χρώ
ματα των άκτίνων του Ισπερινου ήλιου άντανεκλωντο είς 
τάς απειραρίθμους Ιπωμίδας των αξιωματικών, είς τά  κο
σμήματα των κυριών καί είς τάς διόπτρας του θεωμένου 
κόσμου. Εϊνε δυ’ςκολον εν γένει νά περιγραφή ή δ ψ ις  τής 
εορτής κατ’ έκείνην τήν εσπέραν. Φαντάσθητε ένα άπέραν- 
τον κήπον καί έντός αυτού πίδακα φωτιζόμενου υπό λαμ
πρού ηλεκτρικού φωτός, κύκλω τού πίδακος τούτου εύρεϊαν 
λίμνην, περιβαλλομένην πανταχόθεν ύπό μυρίων φεγγοβο- 
λουσών ηλεκτρικών λυχνιών, μεγάλους ναούς καταυγαζομέ- 
νους ότέ μεν ύπό έρυ&ρού, ότε δε ύπό πρασινοχρόου μαγι
κού φωτός, άνά μέσον τών κλάδων τών δένδρων ύποκεκρυμ- 
μένα χιονόλευκα αγάλματα, είδωλα, απομιμήσεις τής τέχνης,

βωμούς, μικρά θυσιαστήρια καί έγγύς αυτών παραπήγματα 
έστολισμένα φαντασιωδώς, βεβαμμένα άλλοκότως καί φέ- 
ροντα ελληνικός έπιγραφάς, έντός αυτών πωλητάς έκ Νου- 
βίας, Περσίας καί αρχαίας Ελλάδος, απειραρίθμους λυχνί- 
σκους, φωτίζοντας πανταχόθεν εϊτε έν μικρόν θέατρον, είτε 
έν παράπηγμα, όπου άνθρωποι ένδεδυμένοι αρχαϊκήν στολήν 
ήδον καί παρεΐχον μουσικάς συναυλίας δ ι’ αρχαίων ελληνι
κών μουσικών οργάνων. Άνά παν βήμα άπήντα τις κήρυκας

καί έ γ κ ω μ ια σ τ ά ς , 
έστολισμέυους δ ιά  
μαργαριτών, πτερών 
καί διφ&ερών, πλά- 
νητας μουσικούς θιά
σους, στρατόπεδαδιά 
τούς μαχητάς μετά 
σκηνών καί φρουρίων, 
έπειτα πάλιν παρα
πήγματα κεκοσμη- 
μένα διά περσικών 
καί ινδικών υφασμά
των. Π α ν τα χό θ εν  
ήκούοντοφωναί,κραυ- 
γαί, άσματα, σαλπί
σματα καί θόρυβος 
όρχουμένων. Είς τάς 
διαφόρους παρόδους 
τού κήπου ευρισκέ 
τις πλήθος ανθρώ
πων, μεταξύ δ ’ αυ- 
τώντούςκαλλιτέχνας 
καί τάς συζύγουςτων, 
ένδεδυμένους ώ ςΈ λ- 
ληνας μαχητάς, ίε- 
ρείας, άνθοστεφεΤς 
παρθένους καί πο- 
λιούς σ τρ α τη γ ο ύ ς , 
ύπερηφάνως φέρον
τας τήν περικεφα
λαίαν των. Έ ν  τοϊς 

έστιατορίοις καί καφενείοις συνωστίζετο έπίσης άπειρον πλή
θος θορυβοΰντων, όρχουμένων, άδόντων καί γελώντων ξέ
νων, μόλις δέ ήτο δυνατόν είς τόν όφ&αλμόν τού ανθρώ
που νά περιλάβη όλας ταύτας τάς έντυπώσεις χωρίς ν’ άπο- 
κάμη καί νά έξαντλη&ή. Αί αισθήσεις τού θεωμένου έτα- 
ράσσοντο καί δέν ήδύναντο νά λειτουργησωσι πλέον, έκ τής 
τόσης λάμψεως, έκ τών τόσων χρωμάτων, τών τόνων καί ει
κόνων, αίτινες άνά παν βήμα έντός ασυνήθους πλαισίου πα- 
ρίσταντο. 'Ο  κόσμος μετέβαινεν άπό ενός είς άλλο θέαμα, 
καθ’ οδόν δέ οί έν τοϊς παραπήγμασι πωληταί έσταμάτων 
τούς παρερχομένους καί έφώνουν αυτοϊς πάση δυνάμει: Στο
λίδια! Στολίδια! Ταχυδρομικά δελτάρια άπό τήν Πέργα
μον! Ελαίας! Ελαίας! ’Αγοράσατε άνθη! ‘Οδηγούς της 
Περγάμου! Άνθοδόχας, μαργαρίτας, ένώτια, ψέλια, ελλη
νικά ποτά κτλ. — Έ κεϊ ήδύνατο νά ϊδη τις έπίσης καί τόν 
δούρειον ίππον, δι’ οδ οί Αχαιοί είςΐλ&ον είς τά  τείχη τ τ ς  
Τρωάδος, ελληνικόν θηριοτροφειον καί άλλα είδη αρχαϊκών

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΙΩΝ.
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διασκεδάσεων, όπου έπεκράτει ακράτητος ευθυμία καί ζωη- 
ρότης. Καί αυτό ακόμη τό βασίλειον τού Πλούτωνος καί 
τήν χώραν τών άφωνων πνευμάτων, τόν ζοφερόν "^.δην, δεν 
παρέλειψαν νά παραστήσωσι καί νά έκθέσωσι τά  άδυτα αυ
τού είς τήν διάκρισιν τού είςορμώντος φαιδρού πλήθους. Μίαν 
τών μικρότερων λιμνών τού άπεράντου κήπου εΤχον μετασχη
ματίσει δι’ υψηλών 
καί άποκρήμνων βρά
χων έν σκληρού χάρ
του είς τόν ποταμόν 
Στύγα. - 'Ο  Χάρων 
μετά τής λέμβου του 
ίστατο παρά την όχ
θην, έκάλυπτε τήν 
κεφαλήν τών έπιθυ- 
μούντων νάκατέλ&ω- 
σιν είς τάς υποχθο
νίους χώρας δι’ ενός 
ύποφαίου πέπλου καί 
α ντ ί - είκοσαλέπτου 
αμοιβής τόν διεπόρ- 
θμευεν είς τήν άντί- 
περαν όχθην. ’Εδώ 
ύπήρχεν εΤς τεχνητός 
τρικέφαλος Κέρβε
ρος, φυλάττων τήν 
εΤςοδον καί πρού'παν- 
τών τούς προςερχο- 
μένους διά φλογών 
καί καπνού, έκ τού 
στόματος του άνα- 
θρώσκοντος. ’Εγγύς 
τού άβλαβούς τούτου 
τέρατος έφερεν ή σκο
τεινή όδός είς τι στε
νόν καί έρεβώδες άντρον, όπόθεν διά στενών έν.τοΐς τοίχοις 
αυτού βωγμών ήδύνατο ό περίεργος νά ϊδη τά  απειράριθμα 
πλήθη τών ιπταμένων ψυχών τών τεθνεώτων. Μετά βραχεΐαν 
περιήγησιν έν τω σκοτεινοτάτω τούτω σπηλαίω έφθανε τις 
τέλος είς ετερον μικρόν άντρον, όπου δύο ευσπλαγχνοι καί 
παρθενικαί ,,σκιαί“ έκίρνων τοϊς διψώσι περιηγητάϊς τό πο- 
τόν τής „Λήθης“ έντός αρχαϊκών κυπέλλων, Α λλ’ οςτις 
Ιπινε τό δδωρ τούτο τής Λήθης, δπερ είχεν ευωδίαν καί 
γεΰσιν έξαιρέτου καί φλογερού οίνου, ίσως άφινε προς στιγ
μήν κατά μέρος όλας τάς φροντίδας καί τάς λύπας τού

ΕΝ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΩ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ.

καθημερινού του βίου, δέν έλησμόνει ομως, ουδε θά  λησμο- 
νήση ποτέ ττν ημέραν τής λαμπροτάτης ταύτης εορτής τών 
άντιπροςώπων τής γερμανικής καλλιτεχνίας. Χιλιάδες αν
θρώπων, φιλοπόνων καί «καμάτων έν τοϊς γράμμασι καί ταΐς 
τέχναις, συνειργάσ&ησαν μετά ζήλου πρός πραγματοποίησιν 
αύτής, ή εκτέλεσις τής έπιχειρήσεως άπήτησε δαπάνας υπέ

ρογκους — άλλά καί 
ή έπιτυχία α ύ τή ς  
υπερηκόντισε καί τάς 
τολμηροτάτας προς- 
δοκίας. Τό Βερολϊ- 
νον καί μετ’ αύτού 
σόμπασα ή Γερμανία 
ουδέποτε θά λησμο- 
νήση τάς ημέρας ταύ- 
τας — θά  τάς ένθυ- 
μήται δ ί  και καθ’ 
ήν Ιποχήν ίσως αί 
περιστάσεις έπιτρέ- 
ψωσιν αύτω πάλιν ν’ 
απόλαυση καί νά εύ- 
φραν&ή έπί τοϊς ερ- 
γοις τής είρήνης, τής 
τέχνης καί της έπι- 
στήμης. Καθήκον 
ήμών έθεωρήσαμεν 
νά παράσχωμεν κά
πως έκτενεστέραν πε
ριγραφήν τής έν Βε
ρολίνο) καλλιτεχνι
κής Έκθέσεως, καί 
ίδία τής ημέρας, καθ’ 
ήν έπετελέσ&η ή λε- 
γομ. έλληνική έορτή, 
νά έπισυνάψωμεν δέ 

είς τας περιγραφικάς σημειώσεις μας καί όλίγας έπεξηγημα- 
τικάς είκόνας, διότι, νομίζομεν, διά τού τρόπου τούτου παρέ- 
χομεν είς τούς άναγνώστας μας καί αδ&ις αφορμήν νά πει- 
σθώσιν, ότι έφ’ όσον τά  έθνη άνατρέχουσιν είς τήν αθάνα
τον ελληνικήν αρχαιότητα, έφ’ όσον πεφώνται καί αγωνί
ζονται νά μορφώσωσιν ¿αυτά, λαμβάνοντα ώς πρότυπον καί 
υπογραμμόν τούς ευκλεείς ήμών προγόνους, έπί τοσούτον 
δυνανται νά ήνε βέβαια, ότι προςπελάζουσιν άλη&ώς είς την 
τελειότητα καί ότι γίνονται άξια νά καταλάβωσι διαπρεπή 
καί έπίζηλον θέσιν έν τώ πολιτισμέ τού σημερινού κόσμου.

1. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΕΦ ΡΕΓΓΕΡ. Ό  διάσημο; οέτο; τον Μονάχον 
καλλιτέχνη cÎvs ο δημοτικώτερο; πάντων τών συγχρο'νων γερμανών καλλι
τεχνών, "Ο μηροί τή ς  ζω γρ α φ ικ ή ς  άποκαλοόμενο;, ώ ; παραστη'σα; τω 
οντι διά τον χρωστήρο; αφελέστατα τον ποιητικόν έν το ϊ; άγρολρ βίον τών 
πατριωτών του, έν έξ άλλον μετ’ άπαραμίλλου χάριτος έτελείωσεν έργα 
μεγαλώνυμα, οΐα ή περίφημο; Π α να γία  του. Διαμένει έν Μονάχω άπο- 
λαυ'ων τή< προςηκουση; έκτιμήσεω; παρά τη αύτό&ι φιλοτεχνώ κοινωνίφ 
καί περιστοιχιζόμενο; υπό τρνφερωτάτη; οικογένεια;. Ο ί έκεϊ διαβιώσαν-

τε ; ένίκιμοννται τήν έπαυλιν τον όντω; ολβίου καλλιτέχνου, υπό όψηλών 
και πυκνών δένδρων περικυκλουμένην καί άναδίδουσαν άπό τών μικρών 
παρα&υρων ή  τά ; γλυκεία; φωνά; τών τέκνων του ή  τά ; ωραία; κεφαλά; 
τών εικόνων του.

2. ΤΪΡΟΛΤΣ. Τό εϊδορ δέ, ε ί; 8 μ ε ϊ’ έπιτυχία;, έπεδό&η ό γερ- 
μανό; καλλιτέχνη; εΐνε ή  τοϊ» τυρολικοΰ βίου εποποιία, καί εΤνε άπειρά- 
ρι&μα τά έργα, ε ΐ; ά  άπετύπωσε ττν  χάριν καί την άφέλειάν του. Οδτω; 
ή  ήμετέρα είκών παρέχει τήν ένδυμασίαν καί τήν γλυκυτάτην ίψ ιν κορα-
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σίδορ τών μερών εκείνων, όλη 8ε ή θαυμαστή επιτυχία τού Δεφρεγγέρ 
συνίσταται εί? το φυσικώτατον μειδίαμα τήρ κόρη? καί τό σκωπτικόν πωρ 
ήδός τηρ, τά δν'ο ταύτα γνωρίσματα τών Τυρολίδων.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΠΤΗΝ Α Ε Π Ι ΤΟΓ ΦΑΡΟΓ ΤΟΓ ΚΟΓΕΧΑΦΕΝ. 
Διά του σχεδιογραφήματορ του'του (εν σελ. 219) ό Φερδ. Λίνδνερ ήδέλησε 
νά παραστηαη τήν τύχην τών άτυχων εκείνων πτηνών, τά όποια φεύγοντα 
τό ψύχος των βορειότερων κλιμάτων κατά τάρ νύκτα? του φδινοπώρου 
διε'ρχονται αγεληδόν τήν Βόρειον δάλασσαν κατευδυνόμενα πρόρ νότον. 
Είρ τού? μεγάλουρ φάρου? των γερμανικών παραλίων, καί πρό πάντων είρ 
τόν τοΕΓ λιμενορ Κουξχάφεν, συμβαίνει Ιπανειλημμένωρ καδ’ έκαστον έτος 
περίεργον φαινόμενον. Ό ρτι?  περιδιαβάζει τήν νύκτα, είρ τινα άπόστασιν 
άπό τών φάρων τούτων, παρατηρεί, ότι τά φώρ των από καιρού είρ και
ρόν Ιπιοκιάζεται υπό πυκνού νέφους, τό όποιον εκ του πλησίον όρώμενον 
8έν εινε αλλο, παρά πυκνόν σμήνορ πτηνών, ιπταμένων περί τό φώρ του

φάρου άπαράλλακτα όπως κατά τάρ δερινάρ τήρ Άνατολήρ εσπέρα? άπει- 
ράριδμα έντομα περικυκλοΰσι τό φώρ τών Ιν  τοϊρ δωματίοιρ μα? λυχνιών.

Προρελκυόμενα υπό του φωτόρ καί κατόπιν υπό τών ζωηρών ακτι
νών του άποτυφλούμενα, όρμώσι τά πτηνά μετ’ άκαδέκτου δυνάμεωρ κατά 
τών ύαλίνων πλακών, κατασυντρίβοντα τοιουτοτρόπωρ τάρ κεφαλάρ ή τάρ 
πτέρυγά? των. Οι φύλακερ τών φα'ρων έξερχόμενοι κατόπιν του 'θαλαμί
σκου των. συλλέγουσι τά άκούσια ταύτα δύματα τής άπερισκεψίαρ καί άν- 
ταμείβουσιν εαυτούρ διά τόν μονότονον βίον των, ψήνοντερ τό κρέαρ των 
επί εσχάραρ ή παρασκευάζοντερ αύτό έκαστορ κατά τό μέτρον τών μαγει
ρικών του γνώσεων.

4. Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΙΩ Ν , εκ τή? εν Βερολίνω [καλλιτεχνική? 
Έκδέσεωρ, σελ. 220.

5. ΕΝ  ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΩ ΤΟΓ ΠΔΟΤΤΩΝΟΣ, έκ τηρ εν -Βερολίνω 
καλλιτεχνική? Έκδέσεωρ, σελ. 221.

Ή  γνωστή έφημερίς „G azette  de F ran ce“ αφορμήν λαμβάνουσα 
έκ τηρ περιοδεία?, ήν κατά ’Ιούλιον επεχείρησεν ό πρόεδρο? τήρ Γαλλική? 
δημοκρατία?, κάμνει τόν εξής ύπολογισμόν, τόν οποίον συνιστώμεν είρ τήν 
περιέργειαν τών φιλομαδών άναγνωστών μαρ. „’Επί τή άπιδάνω υπο
δέσει, λέγει ή εν λόγω έφημερίς, ότι ό κύριος Γκρεβύ δά Υποχρεωδή νά 
πληρώση τήν έν τη σιδηροδρομική άμα|οστοιχία δέσιν του, δά έχη τά 
άκέλουδα οδοιπορικά έξοδα:

άπό Παρισίων μέχρι D i jo n .......................... 38 φράγκ. καί 80 έκατ.
„ D ijon μέχρι D o l e    5 „ „ 80 „
„  Dole μέχρι M ont-sous-Vaudrey 2 „ „  70 „

διά νά έπανακάμψη πάλιν είρ Παρ
47 φράγκ. καί 30 έκατ. 

ίσιους 47 „  „ 30 „
εν συνόλφ 94 φράγκ. καί 00 έκατ.

Άλλ’ ό κύριος ’Ιούλιος ΓκρεβΟ λαμβάνει ένιαυσίωρ άπό τού ταμείου- 
του Κράτους 300,000 φράγκων ώρ έξοδα οδοιποριών καί περιηγήσεων 
Καί όμως ό πρώτος άνήρ τηρ Γαλλίας ούδέποτε ταξειδεύει. Ε πομένως 
καδ’ Ικασΐον έτος έκ τού είροδήματορ τούτου έχει τήν ικανότητα νά οίκο- 
νομή σωστά? 299 χιλιάδας S05 φράγκα καί 40 εκατοστά. ’Εάν δέ πολ- 
λαπλασιάσωμεν τό ποσόν τούτο μέ τόν άριδμόν τών Ιτών, καδ’ ά ύπηρξεν 
άρχηγός του έν Γαλλία πολιτεύματος, εόρίσκομεν ότι ό σεβαστός γέρων 
συνελεξεν ήσύχωρ καί ανευ επικινδύνων Επιχειρήσεων τό ύπέρογκον ποσόν 
τών 5,389,297 φράγκων καί 20 εκατοστών.“

Κατά τιναρ πληροφορίας δημοσιευδείσαρ εν τινι γερμανική στρατιω
τική  περιοδικώ τό σώμα των άξιωματικών τοίί ιταλικού ναυτικού άποτε- 
λέϊται επ ί τοίί παρόντος εξ 8 αντιναύαρχον» (58—59 έτών ηλικίας κατά 
μέσον δρον), εκ 16 υποναυάρχων (55 έτών ήλικίαρ κατά μέσον όρον ό 
νεώτατορ δέ εχει ήλικίαν 49 έτών), έκ 37 διοικητών δωρηκτών πλοίων 
της γραμμής, έκ 48 διοικητών φρεγαττών, έκ 40 διοικητών κορβετών, έκ 
235 άντιπλοιάρχων, καί έξ 155 υποπλοιάρχων. Τό έπιτελείον τού ναυτικού 
συνισταται εκ δύο άντιναυάρχων ώρ γενικών έπιδεωρητών, έκ 3 Υποναυ
άρχων, 6 πλοιάρχων, 6 άρχιμηχανικών, 18 μηχανικών πρώτη? καί 10 δευ- 
τέρας κλάσεωρ. Τό μέγα τούτο πλήδορ τών άξιωματικών έν τώ ίταλικφ 
ναυτικφ εινε φυσική συνέπεια τηρ άκαμάτου δραστηριότητος, μεδ’ ήρ άπό 
δεκαετίας ή ιταλική κυβερνησιξ εργάζιται πρόρ άνάπτυξιν τών κατά δά- 
λασσαν δυνάμεών τηρ, Τό σώμα τών μηχανικών άποτελέίται έκ δύο άρ· 
χιμηχανικών, Ιξ 8 μηχανικών έχόντων βαδμόν πλοιάρχου καί 82 άλλων 
κατωτέρων Υπαλλήλων. Τ ά  σώμα τών ιατρών του ναυτικού σογκροτούσιν 
118 ιατροί δλων τών βαδμών, άπό τού ναυάρχου μέχρι τού βοηδοΟ. Έ ν  
τή ναυτική Σχολή τού Λιβόρνου εΥρίσκονται 205 μαδηταί, έν δε τή  Σχολή 
τών μηχανικών έν Βενετία διδάσκονται επ ί τού παρόντος 153 νέοι. Κατά 
τόν προϋπολογισμόν τού έτους 1885—1886 ό άριδμός τών ναυτικών δυ
νάμεων τήρ ’Ιταλίας εκτός τών άνωτέρω μνημονευδέντων άξιωματικών, 
συμποάούται είρ 11,800 άνδρας.

Έ ν  τέλει τού έτους 1884 οΐ σιδηρόδρομοι όλης τηρ Υφηλίου εϊχον 
έκτασιν 468,108 χιλιομέτρων, έξ (Sv ή μεν Εύρώπη είχε τάρ 189,487, ά

'Αμερική τά? 239,468, ί  Άσία ταρ 20,539, ή ’Αφρική τάρ 6,561 καί τ 
Αυστραλία τάρ Επίλοιπου? 12,053.

Καί τό μέν πλέγμα τών ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων κατά τάρ δια
φόρους χώρα? εΤχεν ώρ έξη?:

Χ ιΧ ιι> μ ίζ (> .  ¿ » Π Ο Ο τττ ρ . 10 χ ά .
[μΧ, Χεετ,

1. Γερμανία:
Π ρ ω σ σ ία -.............................. 21,680 6,™ 7,»
Β α υ α ρ ί α .............................. 5,068 6„ 9,0
Σ α ξ ω ν ί α ................................. 2,216 14,8 7,δ
Β υρτεμβέργη  1,560 8* 7,„
Β ά δ η ...................................  1,329 δ,8 8*
’Αλσατία καί Λοραίνη . . . .  1,300 9,„ 8,3
Λοιπαί χώραι τήρ Γερμανίας . 3,667 0,β 7„

36,720 0„ 8„

2. Αυστροουγγαρία  21,850 3,5 5,0
3. ’Αγγλία καί ’Ιρλανδία . . . .  80,370 8,(ι
4. Γ α λ λ ία .................................. . 31,200 5,0 8 „
5. 'Ρ ω σ σ ί α ..............................  25,750 0,5 3;1
6. Ι τ α λ ί α .................................... 10,120 3 „  3„
7. Βέλγιον.......................................4,310 14„ 7,8
8. Κάτω Χ ώ ρ α ι............................2,650 7,δ 6,3
9. 'Ε λ β ε τ ί α ..............................  2,790 6,δ 9 ,8

10. ' Ι σ π α ν ί α ..................................8,281 1,α 5;0
11. Π ορτογαλλ ία .................................  1,520 1„ 3„
12. Δ α ν ί α ...................................  1,900 4«, 9,0
13. Ν ο ρ β η γ ία ..............................  1,562 0,5 8.»
14. Σ ο υ η δ ί α ..............................  6,600 1,3 14,„
15. Σ ε ρ β ία .................................... 240 — —
16. 'Ρ ο υ μ α ν ία ..............................  1,605 1,3 3,0
17. Ε Λ Λ Α Σ .............................. 175 -  -
18. Τουρκία, ευρωπαϊκή . . . .  1,765 — —

Έ κ  τούτων εξάγεται, ότι τήν μεγαλειτέραν άνάπτυξιν έν σχέσει πρόρ 
τήν εκτασιν τήρ χώρας Υπέστησαν οί σιδηρόδρομοι έν Σαξωνία καί έν 
Βελγίω, κατόπιν 8έ πυκνότατοι εινε οί σιδηρόδρομοι έν ’Αγγλία, έν ’Αλσα
τία , έν Βάδη, έν Βυρτεμβέργη, έν ταϊρ Κάτω Χώραιρ, έν Ε λβετία , εν 
Βαυαρία καί έν Πρωσσία.

Έ ν  δέ τή ’Αμερική αί Ή νω μέναι Πολιτέϊαι μόναι έχουσι σιδηρο
δρόμους έκτάοεωρ 201,735 χιλιομέτρων, κατόπιν έρχεται ό Καναδάς μετά
15.000, τό Μεξικόν, μετά 5,200, ή κεντρική ’Αμερική, αί Άντίλλαι, ή Κο- 
λουμβία καί ή  Βενεζουέλα μετά 2,210, ή  Βραζιλία μετά 6,116, η ’Αργεν
τινή δημοκρατία μετά 4,100, ή Παραγουα'η μετά 72 μόνον χιλιομέτρων, 
ή Ούρουγουάη μετά 470, ή Χιλή μετά 1,850, τό Περού μετά 2,600 καί 
τέλος ή Βολιβία μετά 66 χιλιομέτρων.

Αί δαπάναι πρόρ στρώσιν τών εν Εύρώπη μόνον σιδηροδρομικών 
γραμμών, Υπελογίσδησαν είρ 70,520, 750,900 δραχμών. Καί ή  μέν Γερ
μανία έδαπάνησε 12,085,150,000, ή δέ Αύστρία 6,370,850,000, ή ’Αγγλία
20.020.520.000, ή Γαλλία 11,130,672.000, τ  'Ρωσσία 6,020,150,000, ή
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Ιτα λ ία  2'!., περίπου διρεκατομμύρια δραχμών κτλ. Έ ν  συνόλιρ τέλος πάν
των τά κεφάλαια τά κατατεδέντα πρόρ στρώσιν όλων τών έπί γήρ σιδηρο
δρόμων Υπελογίσδησαν είρ 125 διρεκατομμύρια δραχμών.

Ό  άξιος τών Γάλλων άρμοστήρ έν Τογκίνω Παύλος Βερτ, ό διάση
μος φυσιολόγος καί πολιτικός, φυσιοδίφης άμα καί Υπουργός, αμείλικτος 
δέ τού κλήρου διώκτης, ανοίγει εύρύτατον στάδιον ένεργεία? είρ τούρ άξε
νους εκείνους τόπους. Τήν κατάλληλον αυτού εκλογήν ώρ διοικητού τήρ 
άπεράντου έκείνηρ γαλλικής αποικίας, προ διετία? προραρτηδείσηρ τή μη- 
τροπόλει, μαρτυρεί σύν τοΤρ άλλοι? καί ή  έν σχεδίφ μελετηδεϊσα, προ?· 
εχέστατα δέ διοργανουμένη ιδρυστρ Τογκινικήρ ’Ακαδημίας, τήρ οποίας 
πρακτικόν μέλημα έσται ή  συναγωγή καί διατήρησιρ παντός, ό,τι ανάγεται 
ίστορικώς εις τό Τογκΐνον, καί ή βαδμιαία ήμέρωσιρ τού λαού διά τηρ 
εξαπλώσει,)? στοιχειώδους τινόρ παιδεύσεωρ, δυναμενηρ νά προετοιμαση 
τούς ίκανωτέρουρ εις τήν κατάληψιν έπιστημονικών βιβλίων, καταλλήλως 
είρ τήν άνναμητικήν γλώσσαν άπό τούδε μεταφραζόμενων. Έ κ το ς δε τού 
άναμορφωτρκού τούτου έργου, τό όποίον ή πρακτική τού σοφού εκείνου 
άνδρόρ διάνοια Ιπιτυχώρ δ ά  τελείωση, μελεταται καί ή  γαλλική μετάφρα- 
σιρ πάντων τών έπισάμων έγγραφων, όσα, είρ διαφόρους γλώσσας συντε
ταγμένα, σχετίζονται πρός τήν πολιτείαν τήρ αποικίας ώρ καί ή ίδρυσιρ

δημοσίων βιβλιοδηκών έν τάϊρ σημαντικωτέραιρ πόλεσι καί μία ΈδνΙκή 
τών άγριων εκείνων Βιβλιοδήκη έν Χανοΐ, εδρα τήρ ’Ακαδημίας καί τού 
ρέκτου άρμοστοΰ.

Ή  ταχύτηρ τή? αιίξήσεωρ τών τριχών ποικίλλει. Ό  πώγων αύ· 
ξάνει κατ’ ετορ δ '/ε  δακτύλους, ώρτε ¿γδοηκοντούτηρ γέρων τακτικώρ πε- 
ρικόπτ&ιν τόν πώγωνά του μέχρι τήρ εποχής ταύτης τού βίου εδυσιασε 
τρίχας έχούσαρ 33 ποδών μήκος. “Οτι ή ανδρική κόμη δέν εχει τήν αυ
τήν καί ή  γυναικεία πρός αύξησιν ιδιοφυίαν άποδεικνύεται καί έκ τούτου, 
ότι τό δέρμα τήρ γυναικείας κεφαλής φέρει πυκνότατον πιμελωδών ιστών 
πλέγμα. Περί τήρ πτώσεως τών γυναικείων τριχών δύναταί τις νά λαβη 
τά κατάλληλα μέτρα ένδυμούμενορ τόν έξήρ άλάνδαστον κανόνα: Έ φ ’ όσον 
έν μόνον τέταρτον τών πεσουσών τριχών δέν έφδασε τό μήκος 6 δακτύ
λων, ή πτώσιρ εΤνε όμαλή καί άκίνδυνορ έτι, δ ’ άναπληρωδώσι δέ τά 
κενά δι’ άλλων άφεύκτωρ άναφυησομένων τριχών. Ό τα ν  όμως πλεΐον τού 
ένόρ τετάρτου ή αί ήμίσειαι τών άποβαλλομένων τριχών εΤνε λίαν βρα- 
χεϊα ι, τούτο εΤνε σημϊίδν νοσηραρ άπωλείαρ, διότι αί τρίχες θέν έχουσ. 
τότε αρκετήν δύναμιν πρός τελείαν αύξησιν καί ανάγκη νά ληφδώσι μετά 
προςοχής τό κατάλληλα μέτρα πρόρ αποφυγήν ταχείας καί τελείας φαλα- 
κρότητος.

ET? τών συνεργατών τού έν Λονδίνω έκδιδομένου ιατρικού περιοδι
κού „M edical P ress“ διηγείται, ότι διατριβών έσχάτωρ έν Παρισίοιρ επε- 
σκέφδη καί μίαν κλινικήν, όπου εΥρίσκετο μία άσδενήρ, ήτιρ, ερωτηδεϊσα 
ποιον Ιπάγγελμα μετέρχεται, άπεκρίδη ότι έκκαδαίρει όστδ άνδρώποιν συν- 
αρμολογούμενα κατόπιν είρ σκελετούς πρόρ χρήσιν τών έπιδιδομένων εις 
ανατομικά? μελέτα?. Ό  ανταποκριτής, γενόμενορ περίεργος, έζήτησε καί 
άλλα? πληροφορίας παρά τής άσδενούρ ταύτης, δούσηρ αύτώ καί τήν διεύ- 
δυνσιν τού εργοστασίου των σκελετών, έν <3 προηγουμένως είργάζετο. Τή 
επαύριον ό άγγλορ έπεσκέφδη τό κατάστημα τούτο, κείμενον έν τη πε- 
διάδι τού S t. D enis καί έχον ευ’ρείας διαστάσεις. Έ ν  τή  μεγαλειτέρα 
τών αίδουσών του εΥρίσκονται δύο σειραί λεβήτων, άφ’ ών άναδρώσκουσιν 
άτμοΐ άναδίδοντερ όσμήν, άνυπόφορον καί είρ αύτούρ του’? συνειδισμένουρ 
είρ τήν' άτμοσφαϊραν τών άνατομικων αίδουσών. · Έ ν  τοϊρ λέβησι τούτοι? 
βράζονται τά όστα καί απαλλάσσονται τών τενόντων των. Ή  δυρκολω- 
τέρα έργασία συνισταται είρ τήν έξάρδρωσιν τών όστών τηρ κεφαλής, διά 
νά έπιτευχδή δέ τούτο, καί μάλιστα είρ τά κρανία των παιδιών καί τών 
νεαρών Υποκειμένων, άπαιτώται ή κοιλότηρ τού κρανίου νά πληρωδή διά 
ξηρών πίσων καδυγραινομένων δ ι’ Υδατος, διά νά Ιξογκωδώσι καί νά διαρ- 
ρήξοισιν άνευ βλάβης τών ¿στών καί τάρ λεπτότερα? ραφάς. Πολλοί λέ
βητες εινε ώρισμένοι δ ι ' ¿στα ζώων, έξ ων κατόπιν κατασκευάζονται σκε
λετοί χάριν φυσικοεπιστημονικών μελετών, σημαντικό)? έφδηνότεροι τών 
άνδρωπίνων καί άποτελούντες σπουδαΐον παράγοντα τού εξαγωγικού εμπο
ρίου των Παρισίων. Έ κ  τών λεβήτων έξαγόμενα τά όστδ τοποδετούνται 
έπί τραπεζών, όπου έπιμελώρ άποκαδαίρανται άφ’ όλων τών παραρτημά
των των, οΐον τενόντων, ιστών κτλ. Οί τήν έργασίαν ταύτην έκτελοΰντερ 
έργάται πληρόνονται άδρώρ, μάλιστα δέ όσοι Ιχουσι νά προπαρασκευάσωσι 
μικρούς σκελετούς, οΤον βατράχων, σαυρών κτλ. Τό λΐπο? τό επιπλέον έν

τοϊρ λέβησιν έξαφρίζεται μετά μεγάλης έπιμελείαρ καί συλλέγεται έντόρ 
ιδιαιτέρων δοχείων, τ ί  δ’ έξ αύτού γίνεται, δέν κατώρδωσε νά μάδη ό ήμέ- 
τερορ άνταποκριτήρ. ’Αφ’ ου τά όστα, μικρά τε καί μεγάλα, καλώς βρα- 
σδώσι καί καδαρισδώσι, λευκαίνονται κατόπιν έκτιδέμενα είτε είρ τήν έπί- 
δρασιν τού χλωρίου, είτε είρ τάρ ήλιακάρ άκτϊναρ. Μετεπειτα μεταφέρον- 
ται είρ ιδιαίτερον έργαστήριον, όπου κατατάσσονται καί συναρμόζονται 
πρόρ άλληλα δι’ όρειχαλκίνων έλασματιων. Τό τελευταϊον τούτο είδος τήρ 
εργασίας προαπαιτεί έμβριδεϊρ γνώσεις τήρ οστεολογίας καί ούχί εύκατα- 
φρόνητον καλλιτεχνικόν αΐσδημα, διότι εινε ανάγκη |κ  πολλών όμοιομόρ- 
φων όστών νά έκλέγωνται πάντοτε έκεϊνα, τά όποια δύνανται νά άποτε- 
λέσωσι Ινα τέλειον σκελετόν, άνη'κονεα ε’ρ Ιν καί τό αυτό Υποκείμενον. 
Έκλέγουσιν έν γένει μόνον τά κάλλιστα καί κανονικώτατα έξ αύτών, τά 
δέ λοιπά πωλοΰσιν είρ σπουδαστάς, έχοντας ανάγκην όστών τινων μονον 
καί χάριν οικονομίας μή δυναμένουρ ν’ άγοράσωσιν Ινα όλόκληρον σκελε
τόν. ’Αξιοπερίεργον εΤνε, ότι ή άξια ενός οίουδήποτε σκελετού Ιξαρταται 
άπό τού γένους, είί δ άνήκει, διότι δ γυναικείος σκελετός εινε κατά εί
κοσι τοϊρ εκατόν άκριβώτερορ τού άνδρικού, έχοντορ κατά τάλλα τήν αυ
τήν ποιότητα πρόρ τόν γυναικεΐον. Ομοίως δέ καί οί σκελετοί τών παι
διών εινε άκριβώτεροι. τών σκελετών ηλικιωμένων άνδρώπων. Έ ν  ταϊρ 
άποδήκαις τού έργοστασίου υπάρχουσιν έκτεδειμένοι σκελετοί παιδιών άπο 
τού ελάχιστου μεγέδουρ, τριών Ιωρ τεσσάρων δακτύλων, μέχρι? Υφους ενός 
μέτρου. Ό σον δ’ αφορά τό ζήτημα περί τού μέρους, όπόδεν προέρχονται 
τά  δστά ταύτα, δ ήμέτερος ανταποκριτής λέγει, ότι πηγή αύτών εινε τα 
νοσοκομεία, αί ¿νατομικαί αΐδουσαι καί αί φυλακαί. "Οπως δήποτε πα- 
ρετηρήδη, ότι ζητούνται πάντοτε περισσότερα όστα παρ’ όσα Υπάρχουσιν, 
Υπάρχει δηλαδή έλλειφις αύτών καί ή βιομηχανία αδτη τών Παρισίων λέ
γεται, ότι εΤνε μία τών άκμαιοτάτων καί έπικερδεστάτων.

Η Σ Υ Ρ Μ Ι Κ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ .

“Ήρχισαν πάλιν, αμα τή μεταβολή τού καιρού, ν’ άναφαίνωνται τά 
πρώτα κινήματα της γυναικείας φαντασίας καί α ί πρώται δηλώσεις αύτηρ 
περί τών άνατροπών, άρ μέλλει νά προκαλέση κατά τό προρεχέρ φδινόπω- 
ρον. Έ π ί  τού παρόντος δέν έχομεν άλλο νά παρατηρήσωμεν, παρά έκεϊνο 
τό όποϊον εΐπομεν ήδη καί πρό δεκαπέντε ήμερών, οτι δηλαδή αί κυρίαι 
έξακολουδητικώρ καί έπιμόνωρ αγωνίζονται ν’ άπομιμηδώσιν έν πασι τούς 
άνδρας. Περί τής συρμομανίαρ, ήτιρ κατέλαβε τούρ νέους τήρ εποχής μας, 
όλα τά γαλλικά φύλλα γράφουσι σατύραρ πολλά?, περιγράφουσι δέ τούς

σημερινούς κομψε*υομένουρ <Υρ έξήρ χωρίς τό παράπαν νά παρασύρωνται 
είρ απίστευτους ύπερβολάρ. Έ καστο? ξένος, όςτιρ δέλει νά φαίνεται chic 
έν Παρισίοιρ, όφείλει νά δέση τήν κεφαλήν του έντόρ πίλου, έχοντορ Υψος 
τούλάχιστον 3/4 τού μέτρου, πλατύτατου γύρον καί στιλπνότητα λίπους. Τό 
κάλυμμα τούτο τήρ άτυχούς κεφαλής πρέπει νά καλύπτη ού μόνον ταύτην, 
αλλά καί ολον τό μέτωπον καί, εί δυνατόν, νά έπιοκιάζη καί αύτό τό 
πρόρωπον. Κάτωδεν δέ τό περιλαίμιου πρέπει καί αύτό νά φδάνη μέχρι 
τήρ σιαγόνορ, διότι πδίν περιλαίμιον έχον Υφος όλιγώτερον τών 12 Υφεκα-
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τομέτρων εΤνε ικανόν έκ τών προτέρων νά καταστρέψη τ ίν  φήμην καί 
τήν ύπόληψιν καί το όνομα ένός κομψευομένου νεανίου της σημερινής κοι

νωνίας. Άφ’ ετέρου δμως δεν κατα
βάλλεται τόση φροντίς -κερί της ύπάρ- 
ξεως του υποκαμίσου, διό™ είς λαι
μοδέτης γιγαντιαίων διαστάσεων έξα- 
πλόνει πάντοτε τάς προστατευτικός 
πτέρυγάς του ύπεράνω τού στοιχείου 
τούτου της ανδρικής ενδυμασίας. 
Πάντα τά λοιπά ¿ντικείμενα, τάάπο- 
τελουντα τον ιματισμόν, πρέπει να 
ξνε 2 ο ον ένεστι στενά καί νά φαίνων- 
ται οίς συνεσφιγμένα, ό επενδυτής 
δφείλεινά κομβόνεται σφιγκτά μέχρι 
του λαιμοδέτου, δύναται δέ νά ήνε 
βραχύτερος r  μακρότερος, κατ’ αρέ
σκειαν του φέροντος, καί όταν ηνε 
πολύ βραχυ'ς, τότε κάτωθεν αυτού 
βλέπει τις πονηρώς προεκβάλλοντα 
τά χείλη τού υπενδύτου. Αι πε- 
ρισκελίδες δέον νά ξνε καί αύταί 
στεναί, καί τά  υποδήματα εις όξύ 
άπολήγοντα, ώς αί παροιμιωδώς στε
ναί λέμβοι των έν Κωνσταντινουπό- 
λει πορθμέων. Ό  αριστερός οφθαλ
μός ¿φείλει πάντοτε καί πανταχού νά 
παρίσταται είς τό φως τί^ς ημέρας, 
εις τούς περιπάτους, εις τά δημόσια 
θεάματα κτλ. εξωπλισμένος δ ι’ ενός 
M onocle, άλλοίμονον δ’ εις τόν 
άτυχη έκεΐνον νεανίαν, δςτις ήθελε 
τολμήσει νά παρουσιασθή είς τό δη
μόσιον ανευ τοιούτου προςθέτου μο· 

νοφθαλμικόύ όργάνου. "Εκαστος επίσης εΤνε ύποχρεωμένος νά ιρέρη καί 
μίαν1 ράβδον, ή οποία όμως δέν πρέπει πλέον νά εχη τά φιλάρεσκον

εκείνο μέγεθος καί είδος, ύφ’ δ τήν έβλέπομεν εις τάς χείβας των κομ- 
ψευομένων τών προηγουμένων έτών, άλλα νά ήνε αληθινή μ α γχο ν ρ α ,  
επίφοβων διαστάσεων, έφ’ ής εν τούτοις δέν συνειθίζουν νά στηρϊζων· 
ται, διύτι είνε πάρα πολύ βραχεΤα, άλλα μάλλον κρατοϋσιν αυτήν 
ύψηλά καί περιπατοΰντες κινούσιν αύτήν διά των δακιύλων. Καί τοιαύτα 
μέν εινε τά αποτελέσματα της συρμικής φοράς των πραγμάτων παρά το'ίς 
άνδράσιν, όσον δ’ άφορο πρός τάς γυνάίκας, παρατηρουμεν, δτι αυταί επι
δίδονται όλονέν μετά ιδιαιτέρας προςοχής εις διαφόρους συρμικάς μεταρ
ρυθμίσεις, πανταχού δ’ έπιζητοΰσι νά εδρωσιν άφορμήν πρός καινοπρεπε- 
στέραν διαρρύθμισιν του ιματισμού των. Ούτως αί" άνασκαφαί τού Schlie- 
u ianu δέν υπήρξαν σπουδαίοι μο'νον διά τήν καλλιτεχνίαν καί τήν έπιστή- 
μην, αλλά καί είς τήν βιομηχανίαν των γερμανικών συρμών, φαίνεται, θά 
έπιφέρωσιν άγαθάς μεταβολάς καί τροποποιήσεις. Τό Κεντρικόν φύλλον 
τής Βιομηχανίας των υφασμάτων, εν των σπουδαιότερων οργάνων τής γερ
μανικής βιομηχανίας, εφιστδ τήν προςοχήν των διαφόρων εργοστασιαρχών 
είς. τήν κατασκευήν νέων ειδών έριούχων καί μεταξωτών υφασμάτων επί 
τη βάσει προτύπων, ειλημμένων έκ τών άνασκαφών τού Schliem ann. Τό 
ειδικόν τούτο φύλλον γράφει πρός τοΐς άλλοις, δτι εν τοΐς ύπό του γερμα- 
νού αρχαιοδίφου ¿νορυχθεΤσιν άντικειμένοις εύρεθησαν καί ιστοί καλώς δια
τηρούμενοι καί κινουντες ήμας είς θαυμασμόν διά των ωραίων καί κομ
ψών σχημάτων κάί σχεδιογραφημάτων, άτινα χατακαλύπτουσι τήν έπιφά- 
vctáv των. Καί ταύτας μέν τάς συμβουλάς του γερμανικού φύλλου δέν 
άμφιβάλλομεν, δτι θά  λάβωσιν δπ’ αψτν a l  σημεριναί κομψευομεναι κυ- 
ρίαι, επί τού παρόντος δμως φαίνεται, δτι μεθ’ δλας τάς προςπαθείας των 
διαφόρων εργατών τού συρμού πολύ θ ’ άργτ'ση νά έλθη ή εποχή, καθ 
ήν αί σημεριναί γυναλκες θά  συγκατατεθωσι νά φέρωσι γενικώς τήν άρ- 
χαίαν ελληνικήν έσθήτα, τόν πε'πλον καί τόν απλού» χιτώνα. Ή  ενταύθα 
παρατιθεμέυη είκών π. χ. δεικνύει, δτι πάλιν έπιστρέφομεν ή μάλλον μέ- 
νομεν είς τά ίδ ια , διότι έκτος απλών καί αφανών τινων μεταβολών, η 
ένδυμασία αύτη εΤνε άπαραλλάκτως ή αύτή, ήτις ήτο καί πέρυσι τού συρ
μού έν τούς περιπάτοις. Νά δώσωμεν ενταύθα καί επεξηγηματικός αυτής 
σημειώσεις, δέν είνε άνάγκη, ουδέ έχομεν δρεξι» δ ι’ αυτών νά ζαλίσω|ΐεν 
τήν κεφαλήν των φίλων άναγνωστριων, αιτινες διά τής νοημοσύνης των 
καί μόνης αμέσως θά έννο/σωσι περί τίνος πρόκειται.

Κ. Κ. Δ. Σ. είς Πέστην. ’Εστάλη. — κ. 2 . Ι ί. Β. είς Φιλιππούπολιν. 
Ή  άποστολή εντεύθεν γίνεται, ώς συνήθως, τακτικώτατα. — κ. Τ . Μ. είς 
Λευκωσίαν. Έ λήφθη καί Σας εύχαριστούμεν, λίαν δε προσεχώς άποστα- 
λήσονται τά αίτηθέντα. — κ. Α. Κ. Π . είς Λεμισσόν. Σδς εύχαριστούμεν 
διά τάς δοθείσας ήμΐν φιλικάς οδηγίας. — κ. Α. Ζ . είς Άδριανούπολιν. 
Έ λάβομεν καί Σάς εύχαριστούμεν. Περισσότερα προςεχώς δι’ επιστολής. 
— κ. Γ . Κ. είς Κίον. Έλήφθησαν καί Σας εύχαριστούμεν. — κ. Α. Κ. 
είς ’Αθήνας. Τό δέμα έλήφθη καί Σας εύχαριστούμεν, λίαν δέ προσεχώς 
άποστέλλονται καί τά αίτηθέντα. — κ. Φ. Λ. Σ. είς Σμύρνην. Άναμένο- 
μεν. Τ ά  αίτηθέντα θά  λάβητε αύτόθεν. — κ. Γ . Ρ . είς Βραΐλαν. Έ λά- 
βομεν, ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν ιμ ΐν  τά αίτηθέντα. — κ. 3 . Δ. Ζ. 
είς ’Αθήνας. Σάς εύχαριστούμεν διά τάς φιλικάς υμών διαθέσεις. — κ. 
Γ . Π . Μ. είς Σύρον. Έ λήφθη καί Σάς εύχαριστούμεν. Τήν παραγγελίαν 
Σας δυστυχώς μεθ’ δλην μας τήν σπουδήν μόλις προςεχώς θά δυνηθώ- 
μεν νά έκτελέσωμεν. — κκ. Ν. Β . είς Βαλτσίκ, Δ. I. Ζ . είς Παρισίους. 
'Ε χ ε ι καλώς. — κ. Β. Γ. είς Γένουαν. Δικαίως εγραφεν ή „Ή μερα“ πρό 
•τινων εβδομάδων τάς παρατηρήσεις έκείνας περί των παρ’ ήμΐν καί παρά

τοΐς ξε'νοις εθνικών δωρεών καί ευεργετημάτων. Μεταξύ άλλων έχομεν 
καί ημείς νά άναφέρωμεν, δτι βιβλιοπώλης τις, πέρυσιν άποθανών ενταύθα, 
Ικληροδότησεν εις τήν πόλιν τής Λειψίας 5 εκατομμύρια μάρκων, έτερος 
δέ τις, ’Ανώνυμος, χάριν ευ’εργετικών σκοπών έδώρησεν είς τήν 7τατρίδα 
του Σαλτσβέδελ, μίαν κωμόπολιν πλησίον τού 'Αμβούργου, 120,000 δραχμών, 
ταΰτα δέ πάντα γίνονται άνευ κρότου, άνευ κωδωνοκρουσιών καί θυμιαμά
των διά τήν μεγαλοψυχίαν των αληθών τούτων τής πατρίδος τέκνων. — 
κ. Θ. Μ. είς Μεσημβρίαν. Τό νέον βιβλίον τού Τισσώ, περί ου έρωτατε 
φέρει τίτλον ,,de T aris Δ B erlin“. Φαίνεται δ’ έν αύτώ οτι δ συγγρα- 
φεύς τού ,,Ταξειδίου είς την χώραν τών διςεκατομμυρίων“  απέκτησε κατά 
τά τελευταία Ιτη εύνοΤκωτέραν ίδέαν περί τών Γερμανών. Πολύ άξιανά- 
γνωστον εινε τό έργον τούτο. — κ. I. Ζ. είς Δαμασκόν. "Οτι οι ’Αμερι
κανοί είνε άνθρωποι τών μεγάλων επιχειρήσεων, είνε γνωστόν. ’Εσχάτως 
τό δημοτικόν τυπογρσφεΐον τής Βασιγκτώνος ήρχισε νά έκτυπόνη μίαν 
ιστορίαν τού εμφυλίου πολέμου, μέλλουσαν ν’ άποτελεσθή εξ 80 τόμων, 
<5ν έκαστος θά εχη 1000 σελίδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Τ ά  φυτά^καί ό μαγνητισμός, κατά τόν C arl du  Prel. — ΪΙερί γυναικεία; καλλονής (τέλος). — Ί ΐΈ π α ν η ς  (Διήγημα 
—  συνέχεια). — Περί μορφωμανίας υπό Άσκληπιάδου. — 'Η  είκών της. Ποίημα ύπό Κων, ψ . Ικόκου. — Ή  πανηγυρική έκθεσις τών τεχνών έν 
Βερολίνω, μετά δύο εικόνων (τέλος). — Πινακοθήκη, ητοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ιίοικίλα. (Τά έξοδα ένός ταξειδίου τού Ιουλίου Γρεβύ καί αί 
κατ’ έτος οίκονομίαι του. —  Οί αξιωματικοί τού ναυτικού τής Ιταλίας. — Αί σιδηροδρομικά) γραμμαί όλων τών κρατών τής ύφηλίου. — Ε κπολιτι
στικοί προςπάθειαι τού έν Τογκίνφ γάλλου άρμοστού. — Ποικιλία τ ί ς  άναπτύξεως τών τριχών). — Ε πισ τήμ η . (ΙΙώς καί πού παρασκευάζονται έν 
Παρισίοις ανθρώπινοι σκελετοί). — Ή  συρμική κατάστασις, μετά μιας εΐκόνος. — Μικρά Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Φραγκίσκος Δεφρεγγέρ, προςωπογραφία έν σελ. 209. — Τυρολίς, είκών του Φραγκίσκου Δε^ρεγγέρ ιέν σελ. 213). — Μετα
βατικά πτηνά επί τού φάρου τού λιμένος Κουξχάφεν, έν σελ. 217. — Χορός ίερειών. Έ ν  τώ βασιλείω τού ΓΙλούτωνος, έκ της έν Βερολίνω καλλιτεχνι
κής Έ κθέσεως δύο εικόνες έν σελ. 220 καί 221. .· * ‘
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