
Τ ό μ ο ς  Κ .  
ΑΡΙΘΜ. 40.

Ζ ν ν ό ς ο μ ή ,  ά ^ χ ν μ ό ν η  ¿ n ó  I .  'ία ν ο ο α ν ίο α  ng ti 1.  Ί ο ν λ ίο υ  ί ν ά ο τ ύ ν  t r o v f ,  ί ξ ά μ η ν ο ^  μ ό ν ο ν  ΕΤΟΣ Β*.
• a l  «poalijfWf.'n: Π α ν τα χ ο ν  φ#<τ». XQ- 10 β μ ό ^ ν .  8. t g  1 5 /2 7 .  A v y O Í O t O V  1 8 8 6 .

0 Λ Ε Ο Ν Α Ρ Δ Ο Σ  ΒΙΓΚΙΟΣ.

'Ο  Λεονάρδος Βίγκιος, ό προ τού 'Ραφαήλ μέγιστος 
της άνδρωπότητος ζωγράφος, φαίνεται συνενών Ιν έαυτώ 
δλας τάς Ιδιορρυδμίας τού χαρακτήρας της έποχής τοο. 
*ΐπο  τών συγχρόνων του Ιδεωρεΐτο ώς τό μάλλον άξιοδαύ- 
μαστον δαύμα τού πλήρους θαυμάτων αίώνός του. ’Οξύς 
τόν χαρακτήρα καί ευκίνητος τον νοϋν ¿ν τή  νεανική του 
ηλικία, άνήρ γενόμενος έτράπη 
είς τήν μελέτην τών έπιστη- 
μών, οδτως ώςτε έν τή  πρε- 
σβυτική του ηλικία τόν βλέ- 
πομεν Ιμπροσδέν μας ώς τό 
Ιδεώδες πρότυπον σοφού, δςτις 
μετά παραγωγικής δυνάμεως 
συνήνου έν εαυτω καί έπιστή- 
μην καί καλλιτεχνίαν.

Ό  Βίγκιος δέν ήτο μό
νον γλύπτης καί ζωγράφος, 
άλλα καί μέγας μαθηματι
κός καί ό δεξιώτερος μηχα
νικός τών χρόνων του. Δέν 
ήτο μόνον άρχιτέκτων πρώ
της τάξεως, αλλά καί ευφάν
ταστος ποιητής καί στιχουρ- 
γός, έξ ύπογυίου αύτοσχεδιά- 
ζων τάς ύψηλοτέρας υποδέ
σεις. Έ ν  τή τέχνη τού αύ- 
τοσχεδίως στιχουργειν 6 Λεο
νάρδος ύπ’ ουδενός τών συμ
πατριωτών του ύπερηκοντί- 
σδη, ούτως ώςτε καί έν τή 
αυλή τού δουκός τού Μιλά
νου ή άγαστοτέρα τών απο
λαύσεων ήτο ν’ άκούωσιν αύ-,
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τόν άπαγγέλλοντα τούς αυτοσχεδίους στίχους του καί συγ
χρόνως κρουοντα τήν περιώνυμον βάρβιτόν του.

Έ κ  τών χειρογράφων του μανδάνομεν, δτι τό  μεγαλο
φυές τούτο έγκυκλοπαΐδικόν πνεύμα πολλά ειχε λύσει τών 
μεγαλεντέρων προβλημάτων καί πολλάς εΐχεν έπινοήσει έφευ- 
ρέσεις, αίτινες, μετά πάροδον πολλού χρόνου έπαναληφδεΤσαι

ύπ’ άλλων, συνετέλεσαν είς 
τήν άναμόρφωσιν δλων τών 
έπιστημονικών δεωριών τών 
προηγουμένων χρόνων. Έ κ  
τών αυτών έπίσης χειρογρά
φων άποδεικνύεται, ότι ό Λεο
νάρδος Βίγκιος δσον άφορα 
πρός τό ηλιακόν ήμών σύ
στημα εΐπεν ακριβώς τά  αυ
τά , ά  κατόπιν έδίδαξεν ό 
Γαλιλαίης, ό Κέπλερος, ό Κα- 
στέλλης καί άλλοι έπίσημοι 
γενόμενοι αστρονόμοι. Τό σύ
στημα τού Κοπερνίκου, τό 

• όποιον οδτος πρώτην φοράν 
έπαρουσίασεν είς τόν κόσμον 
έν ετει 1543 έν τώ έργω του
, ,Β β  Ο Γ δ ΐ ι ιη ι  ο β Ι β β Η π ιη  Γβ-

Υοΐυίίοηίδοδ“, έβδομήκοντα 
ετη χρότερον τό είχε φαντα- 
σδή καί πλάσει ό νούς τού 
Λεονάρδου, δςτις παρίσΐαται 
ήμΐν ώς μεγαλοφυής προφή
της καί είς αυτά τά  γεωλο
γικά ζητήματα, τά ' όποια έξ- 
ηκριβώδησαν έπί τό ευκρινέ- 
στερον διά τών έπ’ έσχατων 
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των χρόνων γενομένων ανακαλύψεων. Καθ’ ήν Εποχήν η 
φαντασία μόνον ώδήγει καί εχειραγώγει πάσας τάς προς 
τήν φύσίν άνάγομένας Επιστήμας καί τήν φιλοσοφίαν αυτός 
ήν ό πρώτος Εφαρμοστής του αξιώματος τού Βάκωνος, ότι 
δηλαδή μόνον ή παρατήρησις καί ή πείρα δύναται να μάς 
βοηθήση είς την σπουδήν καί γνώσιν των πραγμάτων τής 
φυσεως.

'Ο  Λεονάρδος Εγενντθη τώ 1452 Εν Βίντση, κωμοπόλει 
κείμενη Εγγύς τής Φλωρεντίας Επί τής κατωτέρας κοιλάδος 
του ποταμού Άρνου. 'Ο  πατήρ αυτού, Επίσημος καί εύπο
ρος νομομαθής τής Φλωρεντίας, Εγκαίρως διείδε τά  Εκτακτα 
φυσικά προςόντα του υίού του καί Επεμψεν αυτόν ως μα
θητήν είς τούς Επισημοτέρους διδασκάλους τής τότε άκμα- 
ζούσης Φλωρεντίας.. ΠαΤς ήδη ών δ Λεονάρδος εΤχε μεγά- 
λην κλίσιν πρός τά  μα&ηματικά καί τήν Μουσικήν, καί διά 
των μαθηματικών αυτού γνώσεινν ενόει έκ νεαρωτάτης ήδη 
ηλικίας τούς νόμους τής μουσικής αρμονίας καί απέκτησε 
τόσην Επιτηδειότητα περί τό βαρβιτίζειν, ώςτε δεν τω ήρκει 
πλέον τό τότε Εν χρήσει σχήμα τής βαρβίτου. Εφεύρε λοι
πόν ό νεαρός καλλιτέχνης ίδίάν λύραν καί Επ’ αυτής Επαιζε 
τάς ιδίας του συνθέσεις.

Άλλα μετ’ όλίγον αντί των μουσικών ασχολιών Επρο- 
τίμησε νά ζωγραφή καί νά πλάττη πρότυπα Εκ πηλού καί 
κηρού. Έ ν τή  τέχνη δε ταότη απέκτησε μετά μικρόν τό
σην δεξιότητα, ώςτε δ πατήρ ,του Εζήτησε τάς συμβουλάς 
τού Άνδρέου Βεροκκίου (1432— 1488), γλύπτου καί ζωγρά
φου έκ των τότε διακρινομένων. 'Ο  Εμπειρος ουτος άνήρ 
κατενόησεν, δτι ή κλίσις τού παιδός πρός τήν γλυπτικήν 
καί ζωγραφικήν ύπερέβαινε τήν πρός τήν μουσικήν αγάπην 
καί παρέλαβεν αυτόν, καίτοι νεαρώτατον είςέτι όντα, ώς μα
θητήν παρ’ Εαυτψ.

Μέχρι της Εφηβικής του ηλικίας ό Λεονάρδος άνέπτυ- 
ξεν ακαταπόνητου Επιμέλειαν ασχολούμενος εναλλάξ ότέ μεν 
είς τά  μαθηματικά καί τήν αστρονομίαν, ότέ δε μελετών 
τάς Ενεργείας τού φωτός καί τής σκιάς, τήν μουσικήν καί 
τήν βοτανικήν, τήν ιστορίαν, τήν ανατομίαν καί τήν αρχι
τεκτονικήν. "Οτι δε ή μαγεία, ήν έξήσκουν Επ’ αυτόν αί 
Επιστήμαι καί αί τέχναι, δέν ήδυνήθη ν’ αποξένωση τον φι
λομαθή καί ευαίσθητου νεανίαν από τού πραγματικού βίου, 
άποδεικνύουσι δυο μεγαλεπήβολα σχέδια χρονολογούμενα 
από τής νεανικής του ηλικίας.

Ή  Εκκλησία τού αγίου Λαυρέντιου είχε, κατά τήν εκ- 
φρασιν αυτού τού Λεονάρδου, ,,γεννηθή άνευ ποδών“. Τά 
θεμέλια τής Εκκλησίας ταυτης ήσαν πολύ χαμηλά καί ήπεί- 
λουν νά συμπαράσύρωσιν είς πτώσιν άπαν τό Επ’ αυτών στη- 
ριζόμενον οικοδόμημα. 'Ο  Λεονάρδος λοιπόν Επενόησε σχέ
διον, καδ·’ δ  διά μοχλών ν’ ανύψωση όλην τήν Εκκλησίαν 
καί νά θέση αυτήν Επί άναλόγως υψηλών καί στερεών θε
μελίων. ’Επί αίώνας όλοκλήρους έθεώρησαν τό σχέδιον 
τούτο ώς αποκύημα νοσηράς φαντασίας, εως οδ οί Άγγλοι 
πρό εξηκονταετίας περίπου Επραξαν τό αυτό, άνυψώσαντές, 
συμφώνως πρός τάς άρχάς τού Λεονάρδου, τόν υπερμεγέθη 
φάρον τής Σουνδερλάνδης καί τοποθετήσαντες αυτόν είς 
άλλην άπομεμακρυσμένην της αρχικής καί καταλληλοτέραν 
θέσιν. Τό δεύτερον δε σχέδιον Εκ τών νεανικών χρόνων 
*ού ήμετέρου καλλιτέχνου ήν νά μεταβάλη τόν ποταμόν 
Άρνον είς πλωτήν, διώρυγα μέχρι της πόλεως Πίσης. Τό 
σχέδιον τούτο Επράγματοποιήθη δύο περίπου αίώνας βρα-; . 
δύτερον. ' .

'Η  μεγαλειτέρα ηδονή τού ήμετέρου καλλιτέχνου ήτον

όμως νά αντιγραφή τάς καλλονάς τής φύσεως, συγχρόνως 
δέ καί νά πλάττη πρότυπα κεφαλών έκ πηλού, τά  οποία κα
τόπιν "να προφυλάξη άπό τής άποξηράνσεως Εκάλυπτε διά 
λεπτών υφασμάτων βεβρεγμένων διά γυψίνου δδατος. Τάς 
εικόνας του Εσχεδίαζε συχνάκις Επί λίαν λεπτού υφάσματος 
ή Επί χάρτου, ότε καί ανέπτυσσε τόσην αβρότητα, καθαριό
τητα καί δύναμιν είς τάς χαρασσομένας γραμμάς, ώςτε οί 
σύγχρονοί του, απαντες θαυμάζοντες αυτόν, ελεγον, ότι οΰ- 
δείς ζωγράφος θά ήδύνατό ποτε ν’ άναδειχθή κατά τούτο 
ανώτερος του.

Καί χωρίς νά Εμβαθύνη τις πολύ είς τήν έξέτασιν καί 
μελέτην τών πολλαπλών Εργων τού Λεονάρδου Βιγκίου, διά 
τής μόνης αυτών άπαριθμήσεως πείθεται, ότι ή φυσική του, 
κλίσις πρός τήν ζωγραφικήν ήτο μεγαλειτέρα τής προς τήν 
πλαστικήν ροπής, καί όμως, ώς πολλάκις παρετηρήθη καί 
είς πολλούς άλλους μεγαλοφυείς καλλιτέχνας, αύτός.ουτος 
ό ζωγράφος τήν έλαχίστην άπένεμε προςοχήν καί αξίαν 
άκριβώς είς τήν τέχνην Εκείνην, Εν ή ήτον Εκ φύσεως διά 
τών Επιφθονωτέρων χαρισμάτων πεπροικισμένος.

Μετά φλογερού ζήλου κατεγίνετο άδιακόπως μελετών 
τάς χολεμικάς τέχνας. Έστρεψε τά  βλέμματά του λοιπόν 
πρός τόν μεγαλεπηβολώτατον τών τότε ηγεμόνων της ’Ιτα
λίας, τόν Λουδοβίκον Σφόρτσαν, όςτις είχε ποιήσει έκποδών 
τόν ανήλικον ανεψιόν του, δούκα Ίωάννην Γαλεάσον, υίόν 
τού έν Ετει 1476 δολοφονηθέντος τυράννου Μαρία Σφόρτσα, 
Επί τω δολίω σκοπώ τού ν’ άναρριχηθή αυτός είς τόν χη- 
ρεύοντα θρόνον τού δουκάτου τών Μεδιολάνων.

’Εναντίον τού Λουδοβίκου Σφόρτσα ζοφερά Εχθρότητος 
νέφη ήγέρθησαν Εν Γαλλία, τό περιστατικόν δε τούτο Επω- 
φελήθη δ Λεονάρδος, ίνα προςφέρη τω δουκί τάς υπηρεσίας 
του. Τω Εγραψε λοιπόν Ιν μεταξύ τών χειρογράφων τού 
άνευρεθέν υπόμνημα, Εν ω προςπαθεΐ νά τω άποδείξη, ότι 
αυτός — ό Λεονάρδος — ώς πρός τήν αξίαν εΐνε ίσος πρός 
μυριάδας μαχητών. Λέγει πρός τοίς άλλοις, ότι εΤνε ικα
νός νά κατασκευάση κινητάς γεφύρας, μή δυναμένας νά κα- 
ταστραφώσιν υπό τού Εχθρικού πυρός, άλλα μάλλον έχούσας 
τήν ιδιότητα δυνάμει ιδιαιτέρας τινός μηχανής ν’ άνατινά- 
ξωσιν είς τόν άέρα πάσαν Εχ9·ρικήν γέφυραν, αναφέρει προς- 
έτι καί τήν έφεύρεσιν ενός πυροβόλου καί άλλων βροτολοι- 
γών μηχανημάτων, είς τό τέλος δε καί ώς έν παρόδω προς- 
θέτει, ότι Εχει καί γνώσεις τής αρχιτεκτονικής καί ζωγρα
φικής καί υπόσχεται νά κατασκευάση κολοσσιαΐον ορειχάλκινον 
άγαλμα τού ισχυρού Φραγκίσκου Α'. Σφόρτσα πρός μνήμην 
αιώνιον τού ονόματος τού μεγάλου πολεμιστού καί όλου τού 
Ενδόξου οίκου του. Περί δε τής προςφιλούς του μουσικής 
δ Λεονάρδος ουδέ τήν έλαχίστην μνείαν κάμνει εν τω ύπο- 
μνήματί του.

'Ο  Λουδοβίκος, φαίνεται, όλίγην άπέδωκε σημασίαν είς 
τάς πολεμικάς Εφευρέσεις τού Λεονάρδου, εδέχθη δέ μόνον 
τήν περί κατασκευής τού κολοσσιαίου αγάλματος τού Φραγ
κίσκου πρότασίν του, διότι προςεκάλεσε τον καλλιτέχνην είς 
τήν αυλήν, του έν Μιλάνω καί τόν διέταξε ν’ άρχίση τάς 
προκαταρκτικάς εργασίας διά τόν όρειχάλκινον ανδριάντα. 
Λέγεται ότι ό Λεονάρδος 16 όλόκληρα Ετη είργάσθη είς τό 
Εργον τούτο, τό οποίον όμως εΐνε βέβαιον, ότι κατεστράφη 
υπο τών γαλλικών σφαιρών τώ 1499, καθ’ ο“ν χρόνον οί 
Γάλλοι Επολιόρκουν τό Μιλάνον.

Το κυριοίτερον όμως εργον' ιού Λεονάρδου όχι μόνον 
καθ ολην του τήν Εν Μεδιολάνοις διατριβήν, αλλά καί καθ’ 
άά&νΐα τόν καλλιτεχνικόν βίον τόύ εΐνε ό 'περίφημος καί
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πασίγνωστος „Μυστικός Δεϊπνος“. Ό  καλλιτέχνης παριστά
νει διά τής γραφίδος του άκριβώς τήν στιγμήν, καθ’ ήν ό 
’Ιησούς λέγει: , ‘Α μήν λέγω ιμ ϊν ,  οτι εις εξ υμών παρα- 
όώσει με“· Οί λόγοι ουτοι άποτελούσι τήν όπόδ-εσιν τής 
είκόνος. Εν ή παρουσιάζονται αί κινήσεις τών αποστόλων 
διάφοροι, συμφώνως πρός τον χαρακτήρα των. Ή  διακό- 
σμησις τής είκόνος εΐνε άπλή, ή δέ διάταξις τών προςώπων 
γίνεται άφ’ έαυτής ώς Εκ τών Εσωτερικών αισθημάτων Εκά- 
στης μορφής προερχόμενη.

Έ ν  ετει 1515 ό Λεονάρδος, προςκληθείς υπό τού Καρ
διναλίου tie’ Medici, μ.ετέβη είς 'Ρώμην, οπού Λέων ό Γ. 
εΐχεν άναβή τόν παπικόν θρόνον, συμπαρέλαβε δέ μεθ’ εαυ
τού καί τινας τών μαδ-ητών, όθεν εικάζεται ότι είχε σκο 
τλ ί νά έγκατασταθ·ή, ή τουλάχιστον Επί μακρόν χρόνον νά 
διατρίψη Εν τή πρωτευοόση τού Πάπα. Ε νταύθα Εφθασεν 
άκριβώς καθ’ όν χρόνον ό νεαρός 'Ραφαήλ καί ό Μιχαήλ 
Άγγελος ήμΛλώντο τίς νά ύπερτερήση τού ετέρου κατά 
τήν παραγωγήν τών λαμπρότερων τού ώραιοτέρου πνεύματος 
προϊόντων. Π-ολύ πιδ-ανο’ν, ότι καί ό Λεονάρδος Ελαβε παρά 
τού Πάπα τήν Εντολήν νά ζωγραφήση εικόνα τινά, άλ.λ’ ου
τος, άπ’ Εναντίας, ήρκέσθη μόνον είς τό νά κάμνη μελέτας 
περί χρωμ.άτων, νά λόη μαθηματικά προβλήματα καί νά 
Επεξεργάζεται τάς πραγματείας καί διατριβάς του περί τής 
πτήσεως καί αεροπορίας, περί ών άλλοτε, Εν προηγούμενοι; 
τής ,,Κλειονς“ τευχεσιν, εχομεν ομιλήσει τά  δέοντα.

Είς τάς συναναστροφάς, είς τάς οποίας συχνάκις έσυνεί-

θιζε νά προςκαλή όλους τούς φίλους καί γνωρίμους του, ή- 
προςφιλεστέρα τών διασκεδάσεων του ήτο νά Εκπληττη αυτ 
τούς διά τής έπιδείξεως νέων καί υπ’ αυτού έφευρεθέντων 
μηχανικών καί χημικών μηχανημάτων. Έπαρουσίαζε κήρινα 
ζώα μηχανικώς Ιπτάμενα, Εσχεδίαζε μικρά, αύλοΰντα καί 
φθεγγόμενα νευρόσπαστα κλπ. μετ’ ολίγον δέ άφήκε τήν 'Ρώ-. 
μην καί μετέβη είς Φλωρεντίαν. Φραγκίσκος ό Α'. βασι
λεύς τής Γαλλίας, Επισκεφθείς κατ’ Εκείνο τού χρόνου τήν 
άνω ’Ιταλίαν, Εζήτησε νά ίδή καί τόν ήμέτερον καλλιτέχνην, 
καί προςεκάλεσεν αυτόν είς Γαλλίαν, ώς ζωγράφον τ τ ς  αυ
λής αντί Ετησίου μισθού 700 σκούδων (4000 δραχμών ^ter 
ρίπου).

Ό  Λεονάρδος άπηλθεν είς Γαλλίαν τώ 1516, τη  δέ
2. Μαίου J 519, έν μέσω τών προπαρασκευαστικών Εργασιών 
προς κατασκευήν πλωτής διώρυγος Εν Orleannais, ¿πήλθεν. 
ό θάνατός του. - .

Ή  ήμετέρα είκών, ξυλογραφηδ-εΐσα κατά τήν λαμπράν. 
ελαιογραφίαν τού ’Ιουλίου Σράδερ, παριστάνει τήν έπιδ-αγά- 
τιον τού καλλιτέχνου αγωνίαν. Φραγκίσκος ο Α’. κύπτει 
Επί τού άποθνήσκοντος αθανάτου μετά συγκινήσεως καϊ απε
ρίγραπτου δ-λίψεως επί τη άπωλεία τοιούτου άνδρός. Τού 
Λεονάρδου ή καί κατά τόν θάνατον ακόμη ωραία κεφαλή 
ατενίζει μετά σωκρατικής άπαθείας τόν δ·άνατον καί κλίνει 
τόν αυχένα προ τού δρεπάνου του,, άλλά τήν. δάφνην, δι’ 
ής οί σύγχρονοι Επέστεψαν αυτήν, βλέπουσι καί θά  βλέπω- 
σιν οί μεταγενέστεροι αιωνίως χλοεράν καί θάλλουσαν.

ΦΙΛΙΣΤδΡ.

ΠΕΡΙ  ΤΩΝ  Σ Υ Μ Β Ο Λ Ι Κ Ω Ν  ΠΤΗΝΩΝ.

■ίΓ,Γ'ί — «πο αμνημονευτων χρόνων,
άπό τών χρόνων εκεί
νων, καθ’ οΰς ό άνθρω
πος ήρχισε νά αισθάνε
ται τήν ανάγκην τού 
νά προςοικειωθή ττν φύ- 
σιν, νά γνωρίση καί ν 
άπολαύση τάς καλλονάς 
αυτής καί νά δαυμάση 
τά  τέλεια εργάτης, μετά 
του βαθμιαίου σχημα
τισμού τής γλώσσης, δι 
ής Εμελλε νά έκφράση 
τά  διανοήματα καί τά 
αίσθήματά της, κατέ- 

φυγεν ή όλονέν αναπτυσσόμενη καί 
έξημερουμένη άνθρωπότηςκαίείςτά 

άλλα τής φύσεως πλάσματα καί αντικείμενα, καί Εκεϊ όπου 
ή γλωσσά τής ήρνεΐτο νά τη ύπακούση, τά  έλάμβανεν είς 
βοήθειαν Εξεικονίζουσα τάς ίδέας της δ ι’ αυτών. Ούτως 
έγεννήθη ή λεγομένη Συμβολική, άναχθεϊσα τήν σήμερον 
είς ιδιαίτερον Επιστημονικόν κλάδον καί αποτελούσα ενα' 
τών κυριωτέρων παραγόντων τής Εθνολογικής, Εθνογραφικής, 
αρχαιολογικής καί θεολογικής επιστήμης. Δεν εΐνε τού προ- 
κειμένου νά είςέλθωμεν είς τά  καθέκαστα τής άναπτύξεως 
τής Συμβολικής, ουδέ νά παρακολουθήσωμεν εν Εκαστον 
Εθνος, παλαιόν ή νεώτερον, είς τήν οδόν, η°ν έτράπη δανει
ζόμενο/ παρά τής. φύσεως τάς είκόνας τών ζώων της, ή τών 
λίθων της, πρός παράστασιν Ενός οίουδήποτε πράγματος, ή

μιας οίαςδήποτε έννοιας. Άλλαι περιστάσεις καί έμβριθε·? 
στερα τού αντικειμένου μελέτη ίσως μας εχιτρέψωσιν αργό- 
τερον νά Επανέλθωμεν είς τό ζήτημα τούτο καί συστηματι- 
κώτερον νά καταθέσωμεν Ενταύθα τάς ήμετέρας σημειώσεις 
περί τών θηλαστικών, τών ερπετών καί τών άλλων ζώων, 
οσα οί άνδ-ρωποι άπό τών αρχαίων χρόνων μέχρι τής σήμε
ρον μεταχειρίζονται ώς σύμβολα πρός Εξεικόνισιν μιας ίδέας 
των, ή Ενός πράγματος, περιοριζόμεθα δέ τήν σήμερον είς 
τήν σύντομον αναγραφήν μόνον τών συμβολικών πτηνών, 
διότι Εκπαλαι ταύτα. έπροτιμήδ-ησαν υπό τής ανθρώπινης 
φαντασίας, καί έν ταΐς θρησκευτικαΐς παραδόσεσι τών. δια
φόρων Εθνών διαδραματίζουσι τό σπουδαιότερον πρόςωπον.

Πρώτοι πάντων μνημονεύονται οί Αιγύπτιοι ώς δόντες 
είς τάς είκόνας τών πτηνών συμβολικάς έννοιας,, ό αρχαιό
τατος δέ μύδ-ός των άναφέρει τόν φοίνικα, τού οποίου η πα* 
ράδοσις μετεβιβάσθη κατόπιν καί είς τήν μυθολογίαν τών 
Ελλήνων.

'Ο  φοίνιξ τών Αιγυπτίων ήν πτηνόν όλως μυθώδες, νο- 
μιζόμενον ότι είχε μεγάλην δυναμιν καί μορφήν αετού μετα 
πτερών πορφυροβαφών καί Επίχρυσων κατά τά  άκρα. Κατα 
τήν παράδοσιν μόνον εις καί μόνος φοίνιξ υπήρχεν, ου η εστία 
ήν άγνωστος είς τούς άνθρώπους. Έ ζ η  πεντακόσια ολό
κληρα Ετη, μετά παρέλευσιν τών οποίων Εκτιζε φωλεάν Εξ 
ευώδους ξύλου καί ιαματικών βοτάνων, τήν οποίαν κατόπιν 
ήναπτε καί έκαίετο Εν αυτή, άλλ’ έκ τής σποδού άνίπτατο 
πάλιν ,,άναγεννώμενος καί Εζη άλλα πεντακόσια. Ετη, τήν δέ 
σποδόν του μετέφερεν είς τήν ίεράν πόλιν τού Έλίου, όπου 
Εφυλάσσετο έν τω ναώ. Περί τού πτηνού τούτου ό ΑΙλια- 
νός γράφει τά  Εξής: ,,Άνευ δέ λογιστικής οί "φοίνικες συμ-
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βαλεΐν έτών πεντακοσίων ΐσασιν αριθμόν, μαθηταί φύσεως 
της σοφωτάτης όντες, και διά ταύτά τοι μηδέ δακτύλων 

. δεδεημένοι η άλλου τίνος ές έπιστήμην άρι9·μητικής. Υπέρ 
ότου δε ΐσασι τούτο καί εΐδέναι ανάγκη αυτούς, δημώδης 
έστίν 6 λόγος, τον δέ πεντακοσίων έτών χρόνον πληρούμε- 
νον ΐσασιν Αιγυπτίων η τις τ  ούδείς, ολίγοι δέ κομιδή και 
ουτοι των ιερέων, ουτοι γούν προς άλλήλους υπέρ τούτων 
ού ραδίως συμβήναι έχουσιν, άλλ’ οι μέν έρεσχελούσι σφάς 
αυτούς έρίζοντες.ώς ού νυν άλλ’ Ις ύστερον οδε ο θείος 
δρνις άφίξεται η ως Ιχρήν ηκειν ο δέ άλλως εκείνων Ορι
ζόντων άποσημαίνεται δαιμονίως τον καιρόν και πάρεστιν. 
οΐ δέ, Ο'ύειν ανάγκη αυτούς καί όμολογεΐν δτι τόν μέν ήλιον 
έν ταΐς λέσχαις κάταδΰειν άγουσι σχολήν, ούκ ίσασι δέ όσα 
όρνιθες . ί εκείνα δέ, ώ προς τιίΐν θεών, ού σοφά, είδέναι 
πού μέν Αίγυπτός έστι, που δέ καί Ήλιου πόλις, εν9·α αύτω 
πέπρωται ήκειν, καί όπου ποτέ τόν πατέρα καταθέσ9·αι χρή 
καί έν θήκαις τίσι;“ — Δεν δυνάμε9·α νά εΐπωμεν τίς ύπήρ- 
ξεν ή πρώτη καί αρχική - αφορμή της καραδόσεως ταύτης 
τού φοίνικος, ύποθέτομεν δέ μόνον, ότι ίσως είς τούς άρχαιο- 
τάτους χρόνους ύπήρχον ωφέλιμοι αετοί καταδιώκοντες τούς 
όφεις καί τά  άλλα αμφίβια μετά τάς πλημμύρας τού Νεί
λου, ούτω δέ αί άνθρωποι, δόντες είς τόν φοίνικα μορφήν 
αετού, ήθέλησαν νά παραστήσωσι τήν έξ ουρανού δύναμιν 
καί άντίληψιν κατά των βλαβερών της φύσεως στοιχείων. 
Έ κ  τού αρχαίου δέ τούτου μύθου έπίσης παρήχθη καί ή 
σημασία τού φοίνικος ώς συμβόλου τής αίωνίας άναγεννή- 
σεως της ανθρώπινης ψυχής μετά τόν θάνατον τού σώμα
τος, υπό τήν σημασίαν δέ ταύτην έγένετο δεκτός ό φοίνιξ 
καί έν τή Συμβολική τού Χριστιανισμού. Τήν αυτήν έν
νοιαν τής ανανεώσεως έκ γεγηρακότος καί άποναρκουμένου 
σώματος είχε καί ώς έμβλημα τής αυτοκρατορίας τού Βυ
ζαντίου, ήτις άνεγεννήθη Ικ  τού πεπτωκότος δυτικού ρω
μαϊκού Κράτους, ώς ό φοίνιξ έκ τής κόν.εώς του.

Τό δεύτερον μετά τόν φοίνικα ιερόν των Αιγυπτίων 
πτηνόν, ή ΐβις, ανήκει είς τήν πραγματικότητα. Ή  ΐβις εΐνε 
πτηνόν μεγαλόσωμον, έχον γυμνόν τόν τράχηλον καί παχυ 
τό ράμφος. Τά πτερά του εΐνε λευκά καί κατά τά  άκρα 
μέλανα, μέλαν έπίσης έχει καί τό ράμφος καί έρυθρους τούς 
οφθαλμούς· Τό πτηνόν τούτο άνεφάνη είς τήν άρχαίαν Αί
γυπτον, προερχόμενον έκ των μεσογείων τής Αφρικής διαρ- 
κούσης τής πλημμύρας τού .Νείλου, καί κατηφάνισε μέγα 
πλήθος βλαβερών καί ιοβόλων υδροβίων ζώων. Διά τόν λό
γον τούτον- κρτά πάσαν πιθανότητα άνεκηρύχθη υπό των 
ιερέων ή ΐβις. Ιερά, ΐνα μή τήν θηρεύωσιν οί ιθαγενείς, φαί
νεται δέ υπό πάσαν έποψιν αξία τής τιμής ταύτης, διότι 
έχει στάσιν μεγαλοπρεπή καί ύπερήφανον, εΐνε είς τό έπα- 
κρον νοήμων καί εύάγωγος. Έτρέφετο έν τοΐς ναοΤς καί 
μετά θάνατον έταριχεύετο καί έκηδεύετο μετά μεγάλης 
πομπής. ’Εν μιδ καί μόνη πυραμίδι άνευρέθη μέγα πλήδ·ος 
μουμιών ΐβεως. Περί τού ίερού τούτου πτηνού ύπήρχον πολ- 
λαί παραδόσεις καί μϋθ·οι, ό δέ Ηρόδοτος άφηγεΐται, δτι 
εΐχε τήν γενναιότητα ν’ αντεπεξέρχεται νικηφόρος κατά 
δρακόντων καί μεγάλων όφεων. Έ κ  των άλλων συγγραφέων 
τής άρχαιότητος ό Αίλιανός λέγει περί τού πτηνού τούτου 
τά..εξής:1· „Καί ταύτα δέ υπέρ τής Αίγυπτίας ΐβεως προς- 
ακήκοα. ίέρά τής σελήνής ή όρνις έστί. τοσούτων γούν ημε
ρών τά  ωά έκγλύφεν, όσων ή θεός αύξει τε  καί λήγει, τής 
δέ-Αίγύπτου οδποτε-αποδημεί. τό. δέ αίτιον, νοτκοτάτη χω
ρών- άπασώγ'Αίγυπτός έστι, καί ή σελήνη δέ νοτιωτάτη των 
πλ«έΜω£ένώ/ κάστρων πεπίστευται. έκούσα μέν οδν ούκ άν

άποδημήσειεν ή ΐβ ις ' εί δέ τις έπιθέμενος αυτή κατά τό 
καρτερδν έξαγάγοι, ή δέ αμύνεται τόν έπιβουλεύσαντα, ές 
ούδέν αύτω τήν σπουδήν προάγουσα' εαυτήν γάρ άποκτείνει 
λιμω, καί άνόνητον τήν προθυμίαν άποφαίνει τω προειρη- 
μένω. βαδίζει δέ ήσυχή καί κορικώς, καί ούκ άν αυτήν θάτ- 
τον ή βάδην προϊούσαν θεάσαιτό τις. καί τούτων αί μέ- 
λαιναι τούς πτερωτούς όφεις έξ ’Αραβίας ές Αίγυπτον πα- 
ρελθείν ούκ Ιπιτρέπουσι, τ ί ς  γής τής φίλης προπολεμούσαι. 
αί δέ ετεραι τούς έξ Αιθιοπίας κατά τήν τού Νείλου έπί- 
κλυσιν άφικνουμένους άπαντώσαι διαφ9·είρουσιν. ή τί άν έκώ- 
λυσε διά τής έκείνων έπιδημίας τους Αιγυπτίους άπολωλέ- 
ναι;“ Έ ν γένει ή ΐβις έτιμάτο χαρά τοΐς Αίγυπτίοις ώς 
σύμβολον τής γονιμότητος καί ευφορίας καί έθεωρεΐτο Ιδιαι
τέρα πρόστάτις τού γάμου καί τής οικογένειας.

νΙσης τιμής καί λατρείας άπέλαυε παρά τοΐς άρχαίοις 
λαοΐς καί ό πελαργός, άνήκων άλλως είς τήν ομοιογένειαν 
τής ΐβεως καί εχων τήν ωφέλιμον ιδιότητα νά καταδιώκη 
άπηνώς τούς όφεις καί πάντα τά βλαβερά καί βρωμερά 
ζώα. Οί Αιγύπτιοι μάλιστα έτίμων τούς πελαργούς καί 
προςεκύνουν, έπεί τούς πατέρας γηροκομουσιν καί άγουσι διά 
τιμής. ,,Τρέφειν μέν τούς πατέρας οί πελαργοί γεγηρακότας 
καί έθέλουσι καί έμελέτησαν κελεύει δέ αυτούς νομος άν- 
θρωπικός ούδέ εις .τούτο, άλλά αιτία τούτων φύσις, οί αυ
τοί δέ καί τά εαυτών έκγονα φιλουσι' καί τό μαρτύριον, 
όταν 6 τέλειος ένδεής ή  τροφής άπτήσιν Ιτ ι καί άπαλοΤς 
τοΐς νεοττοΐς έν τή καλιά παραθεΐναι, γενομένης αύτω κατά 
τύχην απορίας, ό δέ τήν έαυτου χθιζήν άνεμέσας Ικείνους 
τρέφει.“ Καί ού μόνον άπέδιδον είς αυτόν φιλοστοργίαν 
άξιομίμητον προς τούς γεννήτορας καί πρός τά  τέκνα, άλλά 
καί έθεώρουν ως νοημονέστατον καί ευσεβέστατον ζώον, λαμ- 
βάνο.ν μετά θάνατον είς αμοιβήν τής εύσεβείας του ανθρώ
που μορφήν. Καί μαντικήν δύναμιν άπέδιδον είς τόν πελαρ
γόν, όπως καί είς τήν ΐβιν, δυνάμει δέ τού θείου τούτου 
χαρίσματος προησθάνετο τά  έπισυμβησόμενα ατυχήματα καί 
έγκατέλειπε τούς οίκους, έφ’ ών είχε τήν καλιάν του, οσά
κις ουτοι ήπειλούντο νά γίνωσι παρανάλωμα πυρκαϊών ή 
άλλων καταστροφών, μέχρι δέ της σήμερον ακόμη ό λαός 
θεωρεί τόν πελαργόν ώς μαντικόν πτηνόν καί ύπό των Γερ
μανών μάλιστα νομίζεται ώς σύμβολον της γονιμότητος.

Τήν πρωτίστην όμως θέσιν μεταξύ των συμβολικών πτη
νών των αρχαίων Ελλήνων καί 'Ρωμαίων καταλαμβάνει ο 
αετός. Τό βασιλικόν τούτο πτηνόν, το αίωρουμενον ύπε- 
ράνω πάντων τών λοιπών έναερίων πλασμάτων καί υπερτε
ρούν αυτών κατά τήν αλκήν καί τήν δύναμιν, έτιματο ώς 
συνοδός, υπηρέτης καί- άγγελος τού Διός, τού οποίου τάς 
άστραπάς καί τούς κεραυνούς έκράτει είς τούς όνυχας του 
καί παριστάνεται ύπό τής αρχαίας τέχνης καθήμενον παρά 
τούς πόΒας του. Ό  αετός τού πατρός άνδρών τε Θεών τε 
άρπάζει τόν Γανυμήδην καί φέρει αυτόν είς τήν κορυφήν 
τού Όλυμπου, ΐνα κιρνα ένταύθα μετά τής Ή βη ς τό θειον 
νέκταρ είς τούς αθανάτους. Είς αύτόν έπίσης άνετέθη ή 
φοβερά τιμωρία τού Προμηθέως, ου κατέτρωγε καθ’ εκάστην 
τό ήπαρ, διότι ό Τιτάν οδτος έτόλμησε νά κλέψη το ουρά
νιον πύρ καί μετέδωκεν αυτό είς τούς ανθρώπους.

Ή  μυ9·ολογική όμως σημασία τού αετού ώς συνοδού 
τού Διός άνεπτύχθη είς μεταγενεστέρους χρόνους, διότι ό' 
Όμηρος π. χ. ύπό τήν έννοιαν ταύτην ούδαμού αναφέρει 
αύτόν. Οί αθάνατοι τής Ίλιάδος. στίχοι, έν οΐς περιγράφε- 
ται ό ύπατος τών αθανάτων είςακούων τών παρακλήσεων 
τής έκδίκησιν · ζητούσης μητρός τού Άχιλλέως Θέτιδος καί
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διά τής κινήσεως των όφρύων του ,,μέγαν έλελίξας 'Όλυμ
πον“, δέν μνημονεύουσι του αετού, τού οποίου άπαξ μόνον 
γίνεται μνεία, καθιπταμένου εκ των κορυφών τής νΙδης καί 
φέροντος ευτυχίαν εις τούς 8·νητούς.

Λί Ιδιότητες καί τα  προτερήματα του αετού, ενεκεν 
τών οποίων ή αρχαία μυθολογία άνυψωσεν αυτόν είς την 
θέσιντοΰ συνοδού τού Διος καί τόν παρέστησεν ως σύμβο- 
λον τής Ισχύος, τής ευψυχίας, τής μεγαλονοίας καί τής βα
σιλικής αρχής, έγιναν αφορμή, δπως καί οί μεταγενέστεροι 
ηγεμόνες καί βασιλείς τών ιστορικών χρόνων έκλέξωσιν αυ
τόν ως σύμβολον καί σήμα έπί τών σημαιών των. Πτολε- 
μαΐοςι ό Σωτήρ κατέστησεν αυτόν άλληγορικόν σύμβολον 
τού αιγυπτιακού βασιλείου, κατά τινα δ ’ άρχαίαν παράδοσιν 
αετός1 έπίσης' άνήγγειλεν είς τόν Ταρκύνιον την άπόφασιν 
τών θεών, καθ’ ήν ή έν 'Ρώμη βασιλική άρχή θά  περιέ- 
πιπτεν είς χειράς του. Οί Έτρούσκοι εΐχον πέμψει προς 
τούς ‘Ρωμαίους μεταξύ άλλων δώρων καί σκήπτρον, φέρον 
αετόν έξ έλεφαντόδοντος, έκτοτε δέ παρέμεινεν ουτος ώς 
σύμβρλον τής ρωμαϊκής δημοκρατίας. Καί οί μετέπειτα 
αύτοήράτορες εΐχον διατηρήσει αυτόν ώς τοιούτον, δτε δε 
Κάρολος., ό μέγας άνεκηρύχθη Αύτοκράτωρ τής ‘Ρώμης, πα- 
ρέλαβέ τόν ρωμαϊκόν άετόν ώς σύμβολον της νέας φραγκο- 
γερμανικής αυτοκρατορίας. Κατά τάς μετά μεγάλης πομ
πής καί παρατάξεως γινομένας κηδείας τών ¡ίωμαίων Αυτο- 
κρατόρων άφινον έκ τών φλογών τής πυράς ν’ άναρδή είς 
τά  όψη εις άετός, διά να παραστήσωσιν άλληγορικώς την 
άποθέωσιν του τεθνεώτος αυτοκράτορος, του οποίου η' ψυχή 
έν μορφή άετού άνίπτατο προς τούς θεούς. 'Η  Αυτοκρα
τορία τού Βυζαντίου είχε τόν δικέφαλον άετο'ν, είς σημεϊον 
ότι μετά τήν κατάλυσιν του δυτικού ρωμαϊκού κράτους έν 
Βυζαντίω συνεχωνεύθησαν άμφότεραι αί ήγεμονίαι του τότε 
γνωστού κόσμου. Οί αετοί τών ρωμαϊκών λεγεώνων έπί 
τής δημοκρατίας κατεσκευάζοντο έξ αργύρου μετά χρυσής 
αστραπής, έπί δέ της Αυτοκρατορίας ήσαν καθ’ ολοκληρίαν 
χρυσοί. Τον δικέφαλον τού Βυζαντίου αετόν παρέλαβον κα
τόπιν οί Αύτοκράτορες τής 'Ρωσσίας, οί όποιοι ώς χροστά- 
τα ι τής Ελληνικής ’Εκκλησίας ήρχισαν κατόπιν να έγείρω- 
σιν άξιώσεις καί έπί της διαδοχής τού βυζαντινού 8·ρόνου. 
Πώς όμως ό δικέφαλος άετός, τό έμβλημα τών σημαιών 
τού γερμανορωμαϊκού κράτους, παρελήφθη υπό τής Αυστρίας, 
ά.γνοούμεν, διότι μεθ’ όλας τάς άχρι τούδε γενομένας έρεύ- 
νας δεν κατωρθώθη ¿κόμη να όρισ&ή ό'χρόνος καί νά ευ- 
ρεθή ή. αιτία, ήτις έπέφερε τήν αλλαγήν ταύτην τού σή
ματος.

‘Ο σημερινός γερμανικός αύτοκρατορικός αετός τού βα
σιλείου τής Πρωσσίας χαρελήφ&η αμέσως έκ τού αρχαίου 
γερμανικού κράτους, διότι κατά πρώτον τό σήμα τούτο είχε

δοθή είς τό τάγμα τών γερμανών ιπποτών, μετά την διά- 
λυσιν δ ’ αυτού μετέπεσεν είς τα  οικόσημα τού δουκάτου 
τής Πρωσσίας καί έπειτα άπεδόθη πάλιν είς τό νέον γερ
μανικόν κράτος.

Ναπολέων ό Α '., όςτις διά ν’ ¿νέλ8·η είς τον θρόνον 
ηκολούδήσε τον αυτόν δρόμον ον καί ή αρχαία ‘Ρώμη, όταν 
μετεβλήδη από δημοκρατίας είς Αυτοκρατορίαν, έξέλεξε 
τόν άετόν ώς έμβλημα τών γαλλικών σημαιών καί έπειτα 
ώς σήμα τής Αυτοκρατορίας του. Το βασίλειον τής Πολω
νίας είχε λευκόν άετόν, τό δε Βρανδεβούργον έρυθρόν καί 
αί 'Ηνωμέναι της ’Αμερικής Πολιτεϊαι έχουσιν έπίσης άετον 
ώς σήμα τής δυνάμεώς των. Έ ν γένει ό άετός, ή κεφαλ.ή 
του, οί όνυχες καί τά  πτερά του έκπαλαι εΐχον μεγάλην αλ- 
ληγορικήν σημασίαν, κατά τον μεσαιώνα δε έπεκράτει η 
συνήθεια, έπίσημα δημόσια έγγραφα νά ύπογράφωσι δια 
γραφίδων έκ πτερών άετού, έπίσης δε καί έν έτει 1871 η 
γαλλογερμανική συνδ·ήκη ύπεγράφη διά τοιαύτης τίνος γρα- 
φίδος έκ πτερού άετού, τού οποίου ή είκών ήτο συγχρόνως 
σήμα τούτε νικητού καί τού νικη&έντος.

Καί μεταξύ τών ¿πισημοτάτων ευρωπαϊκών παρασήμων 
ό άετός καταλαμβάνει λαμπράν θέσιν. Τό άνοίτατον πα- 
ράσημον τής Πρωσσίας φέρει τήν είκόνα μέλανος άετού καί 
πέριξ αυτής τάς λέξεις: „suum euique“. Τό παράσημον τού 
λευκού άετού τού αρχαίου τή ς Πολωνίας βασιλείου δίδεται 
τήν σήμερον υπό τού Τσάρου ώς τρίτον παράσημον τής 
‘Ρωσσικής Αυτοκρατορίας, ό δ ’ έρυθρούς άετός τού Βραν- 
δεβουργου μετά τών λέξεων: „sincere e t constater“ κατα
λαμβάνει τήν δευτέραν δ-έσιν μεταξύ τών πρωσσικών παρα
σήμων.

Μετά τον άετόν καί τά  άλλα κατώτερα άρπακτικά 
όρνεα ένομίζοντο καί νομίζονται ώς σύμβολα τής ισχύος, 
τής ευψυχίας καί τής άρχής, πολλοί δε τών ηγεμόνων καί 
τών κομητών κατά τόν μεσαιώνα εΐχον ίέρακας έζωγραφη- 
μένους έν τοϊς οίκοσήμοις των.

'Η  δέ γλαυξ έκ παλαιοτάτων χρόνων έ&εωρεΐτο ώς 
σύμβολον τής σοφίας καί της προφητικής δυνάμεως, ήτον 
άφιερωμένη είς τήν Παλλάδα ’Αθηνάν καί έν Άθήναις πρό 
πάντων έτιμάτο, τούθ’ ένεκεν καί μέχρι τού νύν έπεκρά- 
τησε τό παροιμιώδες: „γλαύκας έ ς ’Αθήνας φέρειν“, λεγόμε
νον περί περιττών ίδεών καί πραγμάτων πασίγνωστων, Πε
ρίεργον εΐνε έν τοότοις, ότι. μέχρι τής σήμερον διετηρήθη 
ή δεισιδαίμων πρόληψις, ήτις έπεκράτει παρά τώ λαώ καί 
έπί Αίλιανού λέγοντος: ,,ή γλαυξ έπί τινα' σπουδήν ώρμη- 
μένο» άνδρί συνούσα καί έπιστάσα ουκ άγαδ'όν σύμβολον 
φασι“, πολλαχού δε νομίζεται, ότι ή κραυγή τής γλαυκός 
έκ τής στέγης οίκου, όπου διαμένει άσθενών άνθρωπος, 
προδηλοΐ την τού χάσχοντος προςεχή τελευτήν.

ΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.

Ό  διάσημος ιατρός Βαλ&άσαρ Λουδοβίκος Τράλλης, 
όστις έννενηκοντούτης τήν ηλικίαν άπέθανε τώ  1797 έν 
Βρεσλαυΐα, όπου διήγαγε καί τό  πλεΐστον μέρος τού βίου 
του ώς δόκιμος καί πολυμαθής μαδ·ητής του Βοετίιανε, 
έδημοσίευσε κατά τά  τελευταία έτη τού βίου του έν τή 
αυτή πόλει έν μικρόν βιβλιάριον, έν ω κατά τήν ιδίαν του 
διαβεβαίωσιν πιστώ ς  άνεκοίνου τάς διαφόρους του συνδια
λέξεις, άς συνήψε κατά διαφόρους καιρούς πρός έστεμμένας

κεφαλάς. Τό σπανιώτατον τούτο βιβλιάριον περιέχει πολ- 
λάς λίαν άξιοπεριέργους καί ένδιαφεροόσας σημειώσεις, με
ταξύ δ ’ αυτών πρωτεύει ό διάλογος, όν συνήψεν ό συγγρα- 
φεύς πρός Φρειδερίκον τόν μέγαν, τού οποίου αί περιφρο
νητικά! κρίσεις περί της Ιατρικής έπιστήμης καί τών Ιατρών 
καί ή καταφορά του κατά τής γερμανικής γλώσσης, εΐχον 
ερεθίσει τόν γηραιόν Άσκληπιάδην καί εΐχον τόν παρακι
νήσει μάλιστα νά δημοσίευση (τώ 1780) καί έν „γράμμα
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περί της γερμανικής γλώσσης καί φιλολογίας“. Κατά τόν 
βίον του ό Τράλλης διηγείτο πάντοτε μεθ’ υπερηφάνειας 
τά  κατά τόν διάλογον εκείνον, μόλις όμως μετά θάνατον 
του βασιλέως άπεφάσισε νά τόν ,,άντιγράψη κατά λέξιν“ 
καί νά τόν δημοσίευση.

Τό φ&ινόπωρον τού 1757 ό τμέτερος ιατρός είχε προς- 
κληθή παρά τήν κλίνην τού πρίγκηπος Αύγουστου Φερδι- 
νάνδου, προςβληθέντος υπό δεινής πλευρίτιδος. Τά υπ’ 
αυτού ληφδ'έντα μέτρα εΐχον ήδη σώσει τήν κινδυνευουσαν 
ζωήν τού πρίγκηπος, ότε ό Φρειδερίκος μαθών τήν βαρεΐαν 
ασθένειαν τού προςφιλούς αδελφού του έσπευσεν αύτο- 
προςώπως είς Βρεσλαυΐαν. Κατ’ αυτήν τήν πρώτην του 
έπίσκεψιν συνήντησεν έντω θαλάμω τού άσθενούς τόν ιατρόν, 
όν ό ασθενής πρίγκηψ συνέστησεν είς τόν αδελφόν του δια 
τών λέξεων: „Voilà, Sire, le sauveur de nia vie.“ ’Αμέσως 
δ* έπηκολούθησεν ό εξής διάλογος ή μάλλον έξέτασις, 
ήτις φέρει πανταχού τήν σφραγίδα τής άληθείας καί τής 
γνησιο'τητος.

,Λυτός εΐνε λοιπόν ό ίατρός;“ (ό Βασιλεύς ώμίλει ώς 
προς τρίτον πρόςωπον).

,,Ναί, Μεγαλειότατε, καί θεωρώ έμαυτόν λίαν ευτυχή, 
ότι . . . .“

,,Τφ χαρίζω τά  χομπλιμ ίντα , θέλω δε νά μοι είπή 
λίαν. συντόμως, άφ’ οδ ό πρίγκηψ εόρίσκεται καλλίτερα, 
ποία ήτον ή άσ&ένειά του;“

,^Ητο σφοδρός φλεγμονικός πυρετός μέ πόνους κατά 
τό πλευρόν.“

,,Τί έννοεϊ διά  τής λέξεως σφοδρός φλεγμονικός πυρε
τός;“

„Στάσιν τού αίματος είς τά  άκρα τών αρτηριών οργά
νων τινών καί ταχυτέραν κυκλοφορίαν αυτού είς όλα τά 
λοιπά.“

„Καί πού λοιπόν είς τήν παρούσαν περίπτωσιν συνέβη 
αυτή ή στάσις;“

„Είς τους μυώνας μεταξύ τών πλευρών, είς τόν μεσο
πλεύριον λεγόμενον υμένα, πιθανώς δέ καί έπί τής έπιφα- 
νείας τών πνευμόνων.“

„Καί πώς χροςεβλήθη ό πρίγκηψ υπό τής άσθενείας 
ταύτης;

,,Όλίγας ημέρας προηγουμένως ήσθάνετο δύσπνοιαν, 
έκτός δέ τούτου, διοικών μίαν μεραρχίαν, έστάθη προχθές 
τήν νύκτα έπί πολλάς ώρας έντός της χιόνος.“

„Καί τούτο θά ήτον ικανόν νά τώ φέρη μίαν τόσω 
σοβαράν νόσον;“

,,’Ανέπνευσε διαρκώς τόν ψυχρόν άέρα, οδτω δέ είς τά 
συνεσταλμένα άγγεΐα τού πνεόμονος παρεκωλύθη ή έλευ- 
θέρα κυκλοφορία τού αίματος.“

,,Έτση! Καί τ ί  λοιπόν προτίθεται νά κάμη πρός θε
ραπείαν του;“

„Ν’ άραιώσω τό στάσιμον αίμα, νά ευρύνω τους σωλή
νας, νά κατευνάσω τήν οξύτητα τού πυρετού διά νά μή 
έπέλθη έμπύησις.“

„Καί ποια μέσα μετεχειρίσθη
,,Τέσσαρας φλεβοτομίας, κρι&ανόνερον καί λεμονάδαν, 

τέϊον άπό μαλακτικά βότανα, όξυμέλιον καί νίτρον έξωτε- 
ρικώς μαλακτικά καταπλάσματα.“

„Πολύ καλά, προ πάντων όμως αί φλεβοτομίαν ωφέ
λησαν.“

„Μάλιστα, άλλά είς τήν τετάρτην φλεβοτομίαν μέ δυς- ■ 
κολίας συγκατένευσαν.“ - · .

„Περί τούτου νά μή τόν μέλη· όταν τις γνωρίζη τόν 
λόγον, δι’ όν έχιχεφεϊ τ ι,  δέν πρέπει νά μεταπείθεται άπό 
κανένα άνθρωπον· άς φλεβοτομήση λοιπόν καί πέμπτην 
φοράν. ΉΒύνατο όμ.ως νά μεταχειρισθή καί έν άλλο ιατρικόν.“ 

,,Πολυ θά  έλυπουμην, έάν έχω παραλείψει τι.“
,,Στάσου! Oleum — oleum Nenuphar. Ό χ ι!  όχι! 

Oleum Vitrioli, καί αυτό ήδύνατο νά τό δώση.“
„Τό Oleum Vitrioli θά έκαυτηρίαζε τήν γλώσσαν τού 

πρίγκηπος. Έ άν ήτο δυνατόν νά μεταχειρισθώ έν μέσον 
άπό τό βιτριόλιον, τό μόνον κατάλληλον θά  ήτο τό 
Phlegma vitrioli.“

— „Καί τ ί έννοεϊ μέ αΰτο';“
„Εΐνε τό Spiritum Vitrioli μέ πολύ νερόν, καθώς καί 

ή ‘Γμετ. Μεγαλειότης διέταξε νά τό μεταχειρίζονται είς 
τούς πυρετούς’τών στρατιωτών.“

„Έμεινε πάντοτε ήσυχος ό πρίγκηψ;“
„’Ό χι!“ Έ νεκα τής ταχείας ορμής του αίματος δι’ όλου 

του σώματος επομένως δέ καί διά του έγκεφάλου κατ’ 
ανάγκην παρουσιάσδ·ησαν καί παροξυσμοί, οί όποιοι ήσαν 
σφοδρότατοι τήν πέμπτην νύκτα.“

„Καί είχε λοιπόν παραληρήματα, τ ί έλεγε λοιπόν;“' 
„Κατά πρώτον δέν έγνώριζε πολλάκις πού ευρίσκετο, 

έπειτα ένόμιζεν, ότι ολον τό ίππικόν παρήλαυνεν έμπροσθεν 
του καί οί ίπποι ελάκτιζον αυτόν κατά τό στήθος, ίδίως 
δέ εις, τόν όποιον αυτός άπήτει νά έκδιώξωσι.“

„Καί πώς έφέρετο κατά ,τάς περιστάσεις ταύτας;“ 
,ΓΟλοι οί περιεστώτες καί έγώ τώ υπεσχόμεθα, ότι θά 

έκδιώξωμεν όλους τους ίππους καί έξηκολουδούμεν νά &έ- 
τωμεν τά  καταπλάσματα μετά μεγαλειτέρος προθυμίας.“ 

„Αυτά ήσαν όλα; καί τ ί  έλεγε περιπλέον;“
„Δέν ήμπορώ πλέον όλα νά τά  ένθυμηθώ, πάντοτε 

όμως επρόκειτο περί στρατιωτικών υποθέσεων. ’Εκείνο 
όπερ πρό πάντων μέ ανησύχει ήτον, ότι έζήτει τά  υποδή
ματά του διά νά έξέλθη, νομίζων ότι έγώ ήμην ό υπασπι
στής του.“

„Καί τ ί έκαμνεν είς τήν περίστασιν ταύτην;“
„Δέν τώ άντέλεγον καθόλου, άλλά διά νά τόν καθη

συχάσω τόν διεβεβαίουν, ότι τά  πάντα ήσαν έτοιμα πρός 
άναχώρησιν, έλλειπεν όμως μόνον ή διαταγή του βασιλέως, 
καί διά  τούτο έπρεπε νά ήσυχάση ολίγον ακόμη. Διά τών 
λόγων μου τούτων έπείθετο νά σύρη τούς πόδας του είς 
τήν κλίνην καί νά μείνη επ’ ολίγον ήσυχος.“

„Καί καλα έκαμε· δέν πρέπει ν’ άντιλέγη τις είς 
τοιούτους ανθρώπους, πρέπει μόνον νά θωπεύη έπιτηδείως 
τάς φαντασιοπληξίας των' (κρουων έλαφρώς τόν ωμον τού 
ιατρού) πολύ καλά διεξήγαγε τό έργον του- είμαι πολύ 
ευχαριστημένος, άλλά δέν ήμπορεΐ όμως ν’ άρνηθη, ότι 
πας ίατρός πριν ή μάθη νά θεραπεύη άσ&ενεϊς, οφείλει νά 
πληρώση έν νεκροταφεϊον. νΑς μοι είπή λοιπόν, ήτο τό νε- 
κροταφεϊόν του μεγάλο καί τό έχει ήδη γεμίσει;“

„Τό νεκροταφεϊον μου ήτο πολύ μικρόν καί πρό πολ- 
λού ήδη τό Ιγέμισα.“

„Καί πώς έγινε τούτο;“
,,’Εσκέφδ'ην ότι ή ζωή εΐνε τό πολυτιμώτερον κτήμα, 

τό όποιον έχει ό άνδφωπος, καί ότι τό κτήμα τούτο άπαξ 
μόνον χάνεται, οσάκις λοιπόν μοί τό ένεπιστεόοντο καί έγώ 
έβλεπον, ότι ήδύνατο νά-άπολεσθή, έζήτουν πάντοτε τάς 
συμβουλάς γεροντοτέρων καί έμπειροτέρων έμού ιατρών, 
ουτω δέ έάν.ό ασθενής άπέθνησκε, δέν έθάπτετο είς τό 
νεκροταφεϊον μου·“ -



248, ΚΛΕΙΩ.

„Αυτό έγινε πολύ, σωστά, αλλά θέλω νά τώ εΐπω, δτι 
φίονδήποτε έπάγγελμα. καί άν έχη δ άνθρωπος, είς την 
αρχήν κάμνει σφάλματα. Σοφός όμως άνθρωπος εΐνε ¿κεί
νος, δςτις μόνον μίαν φοράν περιπίπτει εις τοιούτο σφάλμα, 
καί έξ'αύτού διδάσκεται πως ν’ άποφύγη δέκα άλλα’ πλέον 
τούτου δεν δύνατα ίτις ν’ άπαιτήση. — Καί πού λοιπόν 
¿σπούδασε;“ · ·.

„Πρώτον είς Λειψίαν επί τρία ετη, καί κατόπιν εις 
Χάλλ.ην, δχου.εΐχον διδάσκαλον τον διάσημον Χόφμαν, 
δςτις έχει θεραπεύσει από υδρωπα τον μακαρίτην πατέρα 
της Ύμετ. Μεγαλειότητος.“

„Είχε λοιπόν πολό μεγάλον διδάσκαλον, καί έάν δεν 
έμάνθανβν δ,τι γνωρίζει, τό σφάλμα θά ήτο ίδικόν του.“ 

Καί ούτως έπερατώθη ή συνδιάλεξις. ‘Ο βασιλεύς 
άπεχαιρέτησε τροφερώς τόν ασθενή και απερχόμενος ειπε 
πρός τόν Τράλλην:· „Adieu! .Καλόν εΐνε όμως νά κάμη 
ακόμη· μίαν φλεβοτομίαν.“ Άλλ’ ό άσθενής πρίγκηψ μει- 
διων καί μετ’ άσθενούς φωνής εΐπεν· „’Αγαπητέ μου δόκ- 
τωρ, ίατρευσατέ με δλως διόλου κατά την ίδικήν σας μέ
θοδόν.“

Η ΕΠ
* ' (σν»>

■VII

— „Κρίνετε τά  πράγματα πολύ αυστηρώς, Σάς βεβαιώ“( 
υκέλαβεν ό Φρέβεν ερυθριών “είς τούς λόγους Σας έν μό
νον μέρος τής αλήθειας .υπάρχει. 'Ο  θείος του έρωτος σπιν- 
θήρ, δςτις καίων μεταδίδεται είς τήν καρδίαν, ή ιερά τού 
ερωτος έκστασις, ' είς ήν.μία μόνη τού χρόνου στιγμή αρκεί 
νά περιέλθωμεν; δέν.εΐνέ τι φαντασιώδες, ουδέ απατηλόν, 
έγώ δέ πέποιθα είς τήν ουρανίαν αυτού προέλευσιν.“

— „’Εννοώ τί θέλετε νά ’π ήτε '“ εΐπεν ό Δον Πέτρος· 
„εΐνε όντως ωραία αύττ ή στιγμή τού βίου, άλλ’ ως έπί τό 
πλεΐστον πηγάζει Ικ πίκρας άπάτης. ’Ακούσατε τήν συν
έχειαν. τής· Ιστορίας μου. Δεν μ’ Ιγοήτευεν, ώς εΐπον, ούτε 
μ ’, ¿κώλυε συνήθης τις περιορισμός, καί όμως ήγάπων έμ- 
μανώς ως οί νεαροί τής πατρίδος μου ίππόται. Μόνον κώ
λυμα. ήδύνατο νά ύπαρξη ή καρδία αυτής τής Λαύρας, άλλ’ 
οί όφθαλμοί της πολλάκις μοι ώμολόγησαν ότι ευ’χαρίστως 
συ.νήντων τούς ίδικούς μου. ."Ολα τά  από μέρους μου μικρά 
.¿κείνα δείγματα τής αβροφροσύνης, τά  όποια συνήθως άπο- 
νέμονται· ύπό τοίν άνδρών κατά τάς περιστάσεις ταυτας, 
εΰμενώς άπεδέχετο ή Λαύρα, καί μετά πάροδον ολίγων μη
νών Ιπέτρεψέ μοι νά τη έκφράσώ τόν τρωτά μου. Οί δέ 
γονείς της άπό πολλού ¿νόησαν τό πράγμα καί 6 θείός μου 
εδωκέ μοι τήν συγκατάθεσίν του, χροςθείς μάλιστα, δτι

' εΐχεν ήδη άποταθή αυτός πρός τόν βασιλέα έξαιτούμενος 
άντί των υπηρεσιών, άς παρέσχον .¿ν τω στρατω,. τόν είς 
ταγματάρχην προβιβασμόν μου. Μέ παρεκίνησε δέ, ευθύς 
άμα λάβω τόν προβιβασμόν μου τούτον, νά ¿ξομολογηθώ 
καί είς τόν πατέρα μου τόν πρός τήν ¿ξαδέλφην μου έρωτα 
καί νά ζητήσω ττ'ν συναίνεσίν του διά τά  περαιτέρω. Τούτο 

' όπεσχέθην είς τόν θειόν μου έπισήμως. Άλλοίμονον! διατί 
νά κάμω αυτό τό σφάλμα; Μήπως ήτο δύςκολον νά έν- 
θυμηθώ τότε, οτι πάντοτε βάσκανός τις δαίμων ένεδρεύει 
τρν άνθρωπον καί ότι αυτός παρέχει ήμΐν την ευτυχίαν ώς 
τ ι ώραϊον άθυρμα, τό όποΤον αίφνης ό ίδιος θά  θρυμματίση;“

Φρειδερίκος ό μέγας πολλάκις έλεγε κατόπιν, δτι δεν 
έγνώριζεν ρτι έν Βρεσλαυία ύπήρχεν εΐς τόσον καλός καί 
φρόνιμος ιατρός. Μετά πολλά δέ έτη, δτε τώ άνηγγέλθη 
ό θάνατος τού πρίγκηπος Χάτσφελδ, μαθών δτι οδτος 
ένοσηλεύθη υπό του Ιατρού Τράλλου, εΐπεν: „αυτός βεβαίως 
δέν θά  τόν άφινε ν’ άποθάνη, ¿άν ύπήρχεν έλπίς νά σωθή.“ 

'Ο 'Τράλλης ήτον άνήρ φιλελευθέρων αίσθημάτων, άνε- 
μιγνύετο δέ καί είς πολλάς φιλολογικάς διαμάχας, οΐον 
πρός τόν γάλλον La Mettrie ίσχυρισθέντα ότι τ  ιατρική 
ύποβοηθεΤ τόν αθεϊσμόν καί τόν υλισμόν, καί πρός τόν 
Λέσσιγκ γράψας κατά τού Νάθαν δίτομον, άλλ’ άσημον 
βιβλίον. Κατηγορεί δέ τόν συγγραφέα Νάθαν τού σοφού, 
πρώτον δτι δέν εΐνε χριστιανός καί δεύτερον, δτι δέν γνω
ρίζει νά γράφη τήν γερμανικήν. Περί τού βιβλίου τούτου 
ό Λέσσιγκ γράφει τη  12. Δεκεμβρίου 1719 πρός τόν έν 
Βρεσλαυία διατρέβοντα αδελφόν του Κάρολον: ,,ΓΙρό τινων 
ημερών Ιλαβον τό βιβλίον τού ιατρού Τράλλου. Πώς Σοι 
φαίνεται; Τί λέγουσι περί αυτού έν Βρεσλαυία; Μόνον τό 
βαθύ γήρας σώζει τόν άνδρα άπό τον έπικίνδυνον χορόν, 
τον οποίον άλλως τθελον τόν αναγκάσει νά χορεύση.“

Φ ΙΛΙΣΤ ίΡ .

1 Τ I Σ.
f ia ) .

„Ευθύς άμα διευθετήθησαν ουτω τά  πράγματα διά τής 
Ιξασφαλίσεως τής ευτυχίας μου, έγνωρίσθην μεθ’ ενός λο
χαγού ¿ξ 'Ελβετίας, τον οποίον ήγάπησα πολύ καί καθ’ 
έκάστην προςεκάλουν είς τήν οίκίαν τού θείου μου. Ή τον 
ωραίος καί ξανθός νεανίας μέ διαυγείς, γαλανούς οφθαλμούς, 
λευκότατος τήν δψιν καί ροδοκόκκινος τάς παρειάς. Έφαί- 
νετο πολύ λεπτοφυής καί Ιπομένως ακατάλληλος διά τήν 
στρατιωτικήν δίαιταν, αλλά διάσημα πολεμικά ανδραγαθή
ματα, τά  οποία νεώτερος κατώρθωσε, διέψευδον τήν έκ 
πρώτης δψεως ίδέαν ταυ'την των γνωρίμων του. Άχέσπα δέ 
πάντων τήν προςοχήν ή παρουσία αυτού τού νέου έν χώρα, 
δπου ό ήλιος μαυρίζει όλων τά  πρόςωπα, δπου υπό μαύρην 
κόμην μαύροι άστράπτουσιν όφθαλμοί' καί όταν αυτός ώμί- 
λει περί των χιονοσκεπών ορέων καί τού αιωνίου ψύχους της 
πατρίδος του, όλοι προςείχον μεθ’ ήδονής είς τούς λόγους 
του καί πολλαί γυναίκες έδοκίμαζον νά τήξωσι διά των 
βλεμμάτων αυτών καί τόν πάγον της καρδίας του.“

„Πρωίαν τινά μ’ έπεσκέφθη εις φίλος, δςτις εΐχεν ήδη 
γνώσιν τού πρός τήν Λαύραν έρωτός μου, καί μ’ έδωκε διά 
παντοίων μυστηριωδών πως λόγων νά έννοήσω, δτι ή έπρεπε 
νά προςέχω τ  νά νυμφευθώ τήν έξαδέλφην μου πρίν ή λάβω 
το διάταγμα τού προβιβασμού μου, διότι πιθανόν νά συν- 
έβαινον έν τώ  μεταξύ πολλά δυςάρεστα δ ι’ έμέ πράγματα. 
Έμεινα έμβρόντητος· έξήτασα λεπτομερέστερον τόν φίλον 
μου καί έπί τέλους κατώρθωσα νά μάθω, δτι ή Δόννα Λαύρα 
εΐχεν ενίοτε συνεντεύξεις μετά τίνος άνδρός παρά τινι ύπαν- 
δρευμένη φίλη της. Ό  κύριος οδτος είςέδυε κρυφίως είς 
τήν οίκίαν περικεκαλυμμένος μέ μανδύαν.. Ηύχαρίστησα τόν 
φίλον μου καί εχωρίσθημεν. Τίποτε δεν έπίστευσα κατ’ 
άρχάς έξ όλων τούτων, άλλ’ ίχνος τ ι ζηλοτυπίας καί δυς- 
πιστίας παρέμεινεν έν. τή . καρδία μου έκ τών ανακοινώσεων 
τούτων. Ή ρχισα νά σκέπτωμαι άναλογιζόμενος τήν πρός 
έμέ έν γένει συμπεριφοράν τής Λαύρας καί εδρον. αυτήν 
α’ναλλοίωτον μέχρι.τής στιγμής έκείνης· ή Λαύρα ήτο πάν
τοτε έρασμία καί προςηνής πρός έμέ ώς καί πρίν, άνταπεκρί- Ν Ο Τ Ι Ο Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Α  Κ Ο Λ Ϊ Β Ρ Ι Α

K a tà  τήν εικόνα toí> X. Γκέριγκ.
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. νέτο δέ πάντοτε εις τάς άδώας ένδείξεις τής αγάπης μου- 
; !άλλά δεν ήργησα κατά μικρόν ν’ άνακαλύψω ίκανην είς τάς 
^σχέσεις μας χλιαρότητα.“
! ,,Άμφιβολίαι Βειναί μ ' έβασάνιζον· ό φίλος μ’ έπεσκέ- 

-ίφδη καί πάλιν, Βι’ όριστικωτέρων είδήσεων υποδαυλίσας αυ
τήν τήν φοράν τό πύρ τής ζηλοτυπίας μου. Έ π ί τέλους 
ίάπεφάσισα νά παρακολουδήσω μετά χάσης προςοχής τά βή· 
'ματα τής έρωμένης μου. Συνήθως έγευματίζομεν όλοι ¿μου, 
·Βηλ. à δεΐός μου, ή δεία, ή ΙξαΒέλφη μου και εγώ, το Βέ 
•εσπέρας τής. ημέρας, καδ’ ήν ό φίλος μου Βιά δευτέραν 
ίτοτε φ,όράν'.εΐχέ με καταστήση προςεκτικόν, έτυχε νά έρω- 

ήτήση ή θ·εία μου τήν Λαύραν αν δά  τήν έκαμνε συντροφιά 
•τήν νύκτα είς τον έξώστην, όπου έμενεν ολίγον έκείνη κατά 
τά ς  .μεταδορπίους ώρας.“

■ ,,'Η Λαύρα άπήντησεν, .ότι είχεν ήΒη υποσχεδή είς τήν 
■φίλην της μίαν έπίσκεψιν. ΙΙρέπει δρ.ως έγώ άκουσίως νά 
ερριψα έπ’ αυτήν διαπεραστικόν τ ι βλέμμα κατ’ ¿κείνην 
τήν στιγμήν, .διότι κατεβίβασε τους όφδάλμούς καί εγεινε 
καταπόρφυρος. Μίαν περίπου ώραν πρίν έπέλδη ή νύξ έπη γεν 
είς τής φίλης της, όταν Β’ ένύκτωσεν ύπειςέδυσα και έγώ είς 
τήν οίκίαν εκείνην και χαρεφόλαττον. Λυσσώδης ζηλοτυπία 
με κατέλαβε όταν είδον προςερχόμενον μακρόδεν και κρυ
φίως είςχωρουντα Βιά τής αυτής δύρας ένα υψηλόν καί κε- 
καλυμμένον άνθρωπον. Έπροχώρησα καί έλαβον δέσιν πρό 
της δύρας ταύτης, προς ήν έπλησίασε τό φάσμα έκεΐνο, δέ- 
λον νά μέ παρωδήση ήσύχως καί νά Βιέλδη. Άλλ’ ¿κρά
τησα αυτό από τού ένδύματος καί είπον: Ό ςτ ις  καί άν 
ήσαι, κύριε, Σέ δεωρώ αυτήν τήν στιγμήν ως έντιμον άν- 
δρωπον καί Σ’ ¿ξορκίζω είς τήν τιμήν Σου νά μοι Βώσης 
λόγον αυτοί» του διαβήματος Σου!“
; „Αντί ν’ άπαντήση είς ταύτα, έφάνη κατ’ άρχάς ώς 
υπο τρόμου κατειλημμένος, συνήλδεν όμως ευδύς κατόπιν 
*αί άπεκρίδη άντερωτών: καί τί σημαίνει τούτο;“

,,Δύνασδε νά με Βιαβεβαιωσετε ¿πί λόγω τιμής, ότι 
ούχί χάριν της Δόννας Λαύρας Τορτόζη είςέρχεσδε άπόψε 
έΒώ;“

„Καί τις έχει τό δράσος ν’ άπαιτή έξηγήσεις περί οί- 
ρυδήποτε διαβήματος μου;“ άνέκραξεν ¿κείνος μέ βαδεΐαν, 
άλλα πλαστήν φωνήν. Έ κ  τής προφοράς του είχον ήδη 
Ιννοήσει, ότι άφευκτος ήτο ξένος. ΆμυΒρά τις προαίσδησις 
Ιγεννήδη ¿ν τή  καρδία μου; Ό  λοχαγός de San Montanjo 
έχει αυτήν ' τήν  τόλμην!“ άπεκρίδην έγώ καί άπέσπασα 
βιαίως, χωρίς' νά περιμένη · τοιούτό τ ι,  τόν μανδύαν άπό · 
του προςώπου του............... ήτον ο φίλος μου, ο' Ελβετός.“

,ΓΙστατο πρό έμού ώς κατάδικος μή Βυνάμενος ουτε 
λέξιν νά προφέρη. Ά λλ’ έκράτουν ήδη ¿γώ γυμνόν το ξί
φος μου καί άφωνος Ιξ  οργής υπέδειξα αύτω νά κάμη τό 
ίδιον. „Ουδέν έχω όπλον μετ’ ¿μου ¿κτός του έγχειριΒίου 
τούτου“ άπήντησεν έκεϊνος. Έσκεπτόμην ήδη νά περάσω 
άνευ ούδενός δισταγμού τό ξϊφός μου Βιά του σώματός του, 
άλλ’ όταν εΤδον αυτόν ούτως ακίνητον καί τά  πάντα λα- 
βόντα πρό όφδαλμών, δεν ήμπόρεσα νά κάμω αυτό το άπο- 
τρόπαιον πράγμα. Ή μην δέ άκόμη τόσον ατάραχος, ώςτε 
yà τόν. τάξω προδεσμίαν μέχρι τής έπαύριον πρωίας, ότε 
ώφειλε νά έλδη προ των πυλών της πόλεως Βιά νά μοι 
δώση ίκανοποίησιν. Έ ν  τώ μεταξύ είχον λάβει δέσιν προ 
(τής δύράς καί δεν παρεμέρισα διά νά έξέλδη, 'είμή άφού 
έλαβόν τόν λόγον του.“

„’Επί μακρον Ιτ ι παρέμεινα έκεΤ φρουρών, ότε τέλος ει- 
δον νά πλησιάση καί ό φορητός τής Λαύρας δίφρος, έφ’ οδ

καί άνέβη· παρηκολούδησα βραδυπορών μέχρι τ ι ς  οικίας· 
Αί βάσανοι τής ζηλοτυπίας δεν μ’ άφήκαν ουδέ στιγμήν ν’ 
άποκοιμηδώ έν τη κλίνη μου, καί ώς έκ τούτου εύδύς 
ήκουσα, όταν κατά τό μεσονύκτιον έπλησίασαν τήν δύρΐιν 
μου κάτι βήματα. Μετ’ ολίγον έκρουσέ τις· έκπληκτος 
έτυλίχδην τόν προτυχόντα μανδύαν μου καί ήνοιξα- ήτον 
ή γραία υπηρέτρια τής Λαύρας, καί μοι ένεχείρισε μίαν 
έπιστολήν, μεδ’ ο άπήλδεν έν σπουδή.“

,,Ό  Θεός νά Σάς φυλάξη, κύριε, άπό μίαν τοιαύτην 
έπιστολήν. Έ ν  αυτή ώμολόγει ή Λαύρα, οτι άπό πολλοί» 
εΐχεν αγαπήσει τόν έλβετόν φίλον μου, ότε μάλιστα διόλου 
δεν μ ’ έγνώριζεν ακόμη, καί ότι φοβουμένη τήν οργήν τής 
μητρός της, μισούσης πάντας τους ξένους έν γένει, τόν άπέ- 
τρεπε πάντοτε νά ζητήση έπιοήμως τήν χε~ρά της. "Οτι 
επίσης εις τάς άπειλάς τής δείας μου ύπείκουσα έδέχδη 
άκουσίως τάς προτάσεις μου. Άνελάμβανεν αυτί όλον τό 
βάρος -του προς έμέ αδικήματος, ώρκίζετο μέ-τους φρικτο- 
τέρους όρκους, ότι ¿"Ελβετός πολλάκις ήδέλησε νά μοι έξ- 
ομολογηδή τά  πάντα, καί ότι μόνον διά τών ικεσιών της 
καί του φόβου, μήπως περιορισδή έντελώς πάσα τής κόρης 
έλευδερία παρεχείδετο καί δέν άνεκοίνου τίποτε χρός έμέ. 
'Γπηνίσσετο φοβερόν τ ι μυστικόν, τό οποίον ήδύνατο νά κη- 
λιΒώση τήν ύπόληψιν τής οίκογενείας της, έάν έγώ αυτός 
δέν συνήργουν είς την φυγήν της μετά του έλβετοϋ αξιω
ματικού. Μ’ έξώρκιζε ν’ άπόσχω τής προς τόν αντεραστήν 
μου εριδος, διότι, άν αυτός έφονεύετο, ούδέν άπέμενε δι’ 
αυτήν, τ ψ  ανζυγόν τον, είμή ν’ αύτοκτονήση. Έπέραινε 
δέ τήν έπιστολήν έπικαλουμένη τ ίν  γενναιοφροσύνην μου 
καί ομολογούσα οτι αιωνίως δά  μ’ έκτιμά, άλλα νά με 
άγαπήση Βέν ήδύνατο.“

„Παραδέχεσδε βέβαια, ότι τοιαύτη τις έπιστολτ σβύνει 
ώς ψυχρόν όδωρ πάσαν Ιρωτικίν φλόγα, έμού Βέ καί τήν 
οργήν κατηύνασε. Ά λλ’ έδεώρουν παραβλάπτον τήν ακε
ραιότητα τής τιμής μου τό ότι ηπατήδην, καί διά τούτο 
ένεφανίσδην κατά τήν ώρισμένην ώραν είς τά  προπύλαια. 
'Ο  λοχαγός συνησδάνετο βαδέως πόσον μέ προςέβαλεν, άν 
δέ καί πολύ καλλίτερος έμού ξιφομάχος ήτο, Ιν τούτοις μό
νον ή^υνετο καί Βέν πταίει αυτός διόλου άν έγώ έχωσα τήν 
χειρά μου,'έΒώ μεταξύ του άντίχειρος καί του δείκτου, είς 
τήν αιχμήν τού ξίφους του, είς τρόπον ώςτε νά μήν ήμαι 
πλέον είς δέσιν νά μονομαχήσω. Τώ Ιδωκα, καδ’ ήν στιγ
μήν έπέδεον τό τραύμά μου, τήν έπιστολήν της Λαύρας. 
Άνέγνω αυτήν καί με παρεκάλει δερμώς νά τόν συγχωρήσω, 
τό όποιον καί έκαμα βαρύλυπος.“

„’Εδώ τελειόνει, φίλτατε Φρέβεν, ή ιστορία τού έρω
τός μου, διότι πέντε κατόπιν ημέρας η Δόννα Λαύρα έγει- 
νεν άφαντος μετά τον Ελβετού.“

— „Καί τούτο έγεινε μέ τήν ίδικήν Σας βοήδειαν;“ 
ήρώτησεν ό Φρέβεν.

— „Τούς έβοήδησα όσον ήδυνάμην. Έλυπήδη βέβαια 
καί ή δεία μου μεγάλως, άλλ’ αφού τά  πράγματα είχον 
προχωρήσει τόσον, τοιοό'το τέλος ήτο καί τό προτιμότερον, 
διότι καλλίτερα, ότι Βέν είδε ποτέ πλέον τήν δυγατέρα της, 
παρά νά έδυςφημίζετο τό όνομά της.“

— ,,ΕΤσδε τώ δντι γενναίος καί εΰγενής άνδρωπος! 
Πόσον μεγάλην δυσίαν όπέστητε! Άληδώς ήτο σκληρά'δο- 
κιμασία!“

— ,ΤΗτο τοιαυτη“ άπεκρίδη ο γέρων κατηφής άμα καί 
(ΐ.ειδιών. „Κατ’ άρχάς ένόμιζον, ότι ποτέ δέν δ ά  έπουλωδή 
αυτή ή πληγή, άλλα ό χρόνος εΐνε παντοδύναμος, φίλε μου!
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Δέν τάν έπανεΐδον έκτοτε, ουδέν ήκουσα περί αυτής, άπαξ 
δέ μόνον έτυχε-ν’ άναγνώσω είς τάς έφημερίδας τό όνομα 
του έλβετου άντεραστου μου, ό οποίος ώς συνταγματάρχης 
ήνδραγάδησε καί πάλιν, καί κατά τινα Ικστρατείαν τού Με
γάλου Ναπολέοντος άντέταξεν έν τινι μάχη τήν έσχάτην 
κατά τών πολεμίων άντίστασιν. Άν αυτός πράγματι ήτον, 
άν ζή άκόμη ή Λαύρα, αυτό δέν τό ’ξεύρω.“

,ΓΟταν όμως ήλδον είς τήν πόλιν ταύτην καί επεσκέ- 
φδην τήν πινακοδήκην καί όστερον άπό είκοσι μακρά έτη 
εΐδον τήν Λαύραν μου, Ιτση, όπως ήτο κατά τήν νεότητά
της, τότε ήνοιξαν εύδύς πάλιν αί παλαιαι πληγαί κ α ί ...........
τό ’ξεόρετε Βά πολύ καλά, τήν έπισκέπτομαι καδ’ εκάστην.“

ν ιπ .
Μετά χάσης περί τους τύπους άκριβείας καί άξιοπρε- 

πείας, ώς ήρμοζε τούτο είς άρχιδαλαμηχόλον ένός χρίγκιπος, 
είς άνδρα άπό παλαιού και εύγενοΰς καταγόμενον οίκου, 
έξεδεσεν 6 Δον Πέτρος τήν ίστορίαν του. "Οταν έτελείω- 
σεν, εχιεν ολίγον οίνον, έψαυσε Βιά της χειρός τό μέτωπον 
καί τόν πώγωνα, υπεγείρων συγχρόνως καί τόν ^ϊλόν του, 
καί εΤπε προς τόν παρακαδήμενον νεανίαν:

— ,ΓΟ,τι είς ¿λίγους μέχρι τούΒε άνδρώπους ένεπιστεύ- 
δην, διηγήδην ΒιεξοΒικώς προς υμάς, Δον Φρέβεν, καί τούτο 
ουχί Βιά νά Σάς δελεάσω, όπως μετ’ ίσης άνταμείψητέ με 
εμπιστοσύνης, άν καί τό μυστικόν Σας ήδελε ταφή έν τή  
καρδία μου, άν καί τόσην έχω ανυπομονησίαν νά μάδω πό- 
δεν προέρχεται καί μέχρι τίνος βαδμου φδάνει τό προς τήν 
γυναίκα έκείνην ένδιαφέρον Σας . . . ., αλλά δέν πρέπει είς 
γέροντας ή περιέργεια, καί άς μή Σάς βιάσω.“

Ο Φρέβεν ευχαρίστησε τόν γέροντα διά τήν έμπιστευ- 
τικήν άνακοίνωσιν. „Ευχαρίστως, προςέδηκε μειδιών, δά 
Σάς προςφέρω καί έγώ χρός ΒιασκέΒασιν τό μικρόν μου μυ- 
διστόρημα, διότι δέν αποβλέπει τά  ιδιαίτερα καμμιάς γυ- 
ναικός, καί τελειόνει μάλιστα εκεί, όπου άλλοι συνήδως άρ- 
χίζουν τους έρωτάς των.. Ά λλ’ έπιτρέψατέ μοι ν’ αναβάλω 
τήν Βιήγηιπν μέχρι τής.α ίρ ιον, διότι πέρασε βέβαια απόψε 
ή ώρα.“

— ,ΓΟπως ευαρεστεϊσδε“ ύπέλαβεν ό Δόν, σφιγγών τήν 
χεΐρά του. „Έγώ είμαι ικανός νά έκτιμήσω τήν έμπιστο- 
σΰνην Σας.“

Καί ούτως άπεχωρίσδησαν. 'Ο  'Ισπανός συνώδευσε φι- 
λοφρόνως τόν νεανίαν μέχρι τής δύρας του προ9·αλάμου καί 
ό Διέγος τόν έφεξε μέχρι ·τοϋ δρόμου.

Τήν έπαύριον έπήγεν ό Φρέβεν κατά τό σύνηδες είς 
τήν πινακοδήκην· έστη έπί μακρόν πρό τής είκόνος καί είχε 
τώ δντι τόν νουν του κατ’ έκείνην τήν ημέραν περισσότε
ρον είς τον γέροντα φίλον του παρά είς τήν έζωγραφισμένην

Β Ι Ω Τ Ι Κ Α  Π ΑΙ

ι.
Άναγίνωσκε συχνά καί έπανειλημμένως τά  παραγγέλ

ματα ταΰτα, έντυπωσον αυτά είς τήν μνήμην σου καί λάβε 
τήν σταδεράν άπο'φασιν νά ^υδμίσης κατ’ αυτά τήν πορείαν 
τού βραχέος βίου Σου.

2.

Θρησκείαν έχε τήν τών φρονίμων άνδρώπων. Πίστευε 
πάντοτε είς τήν μεγάλην καί τά  πάντα πληρούσαν ψυχη'ν, 
ής τό σώμα ήμεΤς καλούμεν κόσμον, πίστευε είς ττν  δείαν

γυναίκα. Άλλα . . περιέμενεν υπέρ τήν μίαν ώραν καί 6 
γέρων Βέν ήρχετο. Ακριβώς κατά τήν δευτέραν μετά με
σημβρίαν ώραν έπήγεν είς τάς δενδροστοιχίας, διέτρεξε τάς 
περί τήν λίμνην ατραπούς» κατώπτευσε διά του μικρού τη
λεσκοπίου του τήν μακράν δενδροστοιχίαν, άλλ’ ουδαμοϋ 
έφαίνετο ή σεβασμία τού γέροντος φίλου του μορφή. Μά- 
την άνεζήτει τάς μαύρας καί λέπτάς περισκελίδας, τόν ακι
δωτόν έκεΐνον πίλον, μάτην· έζτ,τει τά  παρδαλά τού Διέγου 
ένδύματα μέ τό άλεξίβροχον καί τόν άδιάβροχον έπενδύτην 
τίποτε Βέν έφαίνετο. „Νά ήνε άρά γε άρρωστος;“ ήρώτα 
μόνος του καί· άκουσίως Βιηύδυνε τά  βήματά του πρός 
την πλατείαν τών Ανακτόρων, έκείδεν είς τό ξενοδοχείον 
του ,,Βασιλέως τής Αγγλίας“ δ ιά .νά  έπισκεφδή τόν Δόν 
Πέτρον.

— „Τ’ αφεντικά έφυγαν“ άπεκρίδη 6 δυρωρός είς την 
έρώτησιν του Φρέβεν. ,,Χδές τό βράδυ έλαβεν ό πρίγκιψ 
τηλεγραφήματα καί σήμερον τό  πρωί άνεχώρησεν ή 'Γψη- 
λότης του μετά της άκολουδίας. 'Ο  δέ άρχιδαλαμηπόλος 
του άφήκε δι’ υμάς έν έπισκεπτήριον.“

Μετά πόδου καί ορμής έλαβεν είς χείράς του τό τε- 
λευταίον τούτο φιλικόν ένδύμημα, έπί τού οποίου μόνον τό 
όνομα καί τούς τίτλους τού φίλου του άνέγνωσεν ό Φρέβεν. 
Άδυμος έβαλλεν είς τό δυλάκιόν του τόν ψυχρόν τούτον 
αποχαιρετισμόν, ότε παρετήρησεν αίφνης έπί τοό ¿πισδίου 
μέρους καί άλλας τινάς λέξεις γεγραμμένας μέ μολυβδοκόν
δυλον. Άνέγνωσε: ,,Ύγίάινετε, αγαπητέ Δόν Φρέβεν- μέ" 
χρεωστείτε όμως την Βιήγησιν τής Ιστορίας Σας· χαιρετί
σματα καί φιλήματα πρός την Δόνναν Λαύραν."

Ό  Φρέβεν έμειδίασε διά τήν παραγγελίαν του γέρόν- 
τος, όταν όμως τήν επαύριον έστη πρό τής είκόνος, ήτο πα- 
ρείποτε περίλυπος, διότι χάσμα έβλεπεν είς τόν βίον του 
διά  τής απουσίας του Δόν Πέτρου. Πόσον ώράϊά καί ευχά
ριστα διήγε μετά τοδ καλού έκείνου γέροντος· άπό μακρου 
χρόνου Βέν είχε συζήσει έν τοιαυτη στενή φιλία μετ’ άλλου 
άνδρώπου καί τώρα συνησδάνετο βαδέως ότι ουδείς υπάρχει 
δυςτυχέστερος τού άφίλου καί άπέλπιδος. Καί άν Βέν ήτο 
αυτή ή είκών, ή όχοία τόν έκράτει εκεί μέ την παράδοξον - 
μαγείαν της, πρό πολλοί» ήδη ήδελεν έγκαταλείψει αυττν 
τήν πόλιν, ή οποία άλλως ουδέν εΤχε Βι’ αυτόν δέλγητρον. 
Ό τα ν  Βέ ημέραν τινά οί ευγενεις τής πινακοθήκης ίδιοκτή- 
ται έδειξαν αυτω καί κατόπιν έχάρισαν έν λιδογραφημένον 
τής προςφιλούς έκείνης είκόνος άντίγραφον, έδέχδη αυτό ό 
Φρέβεν ώς σημείον τής ειμαρμένης, άπεχαιρέτησε το πρω
τότυπον, έκρυψεν έπιμελώς τό άντίγραφον καί άφησε τήν 
πόλιν έκείνην μέ τήν ιδίαν ησυχίαν καδώς καί , όταν εΤχε 
φδάσει έκεΤ κατά πρώτον.

ί ’Εκ το ν  γερ μ α ν ικ ό ν .) { 'έπετα ι ο νν ίχ ε ια .)

Προ'νοιαν, ής τήν παρουσίαν τρανώς Σοι άπέδειξαν άπαντα 
τα  περιστατικά τής ζωής Σου.

3.
Άπόφευγε τήν άπιστίαν καί τούς ταύτην διδάσκοντας 

απίστους. Διότι δέν εΐνε δυνατόν, ουδέ νοητόν έπίσης, ότι 
ό άνδρώπινός Σου νούς δά  κατώρδου ποτέ νά κατανόηση 
την δεότητα καί τήν άρχικήν τών όντων δημιουργίαν, άφ 
ου Σύ βλέπεις έν ρόνον έλάχιστον μόριον τού σύμπαντος 
καί τουτου μόλις αντιλαμβάνεσαι έξωτερικώς διά τών αϊ- 
σδήσεών Σου. Είς τήν ουσίαν τής φύσεως, λέγει μέγας τις 
σοφός, ούδέν πλασμένον πνεύμα δύναται νά έμρατεόση.

(επ ετα ι βννέχεια.)
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Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ι Σ  ΚΑΙ  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ .

Έ ν  τινι των προηγουμένων τευχών της ,,Κλειους“ έγέ- 
νετο λόγος περί τοΰ παγκόσμιον φημην άχολαύοντος εργο
στασίου τοΰ Γκρούζων έν Βουκάω, παρά τό Μαγδεβοΰργον, 
τοΰ οποίου προ πάντων είς τους στρατιωτικούς κύκλους 
θαυμάζονται οί άτρωτοι σχεδόν θωρηκτοι πύργοι. νΗδη 
τό  αυτό πάλιν κατάστημα έφευρε καί έδωρησεν είς τά  
φιλοπόλεμα έ9·νη έν καινοκρεπέστατον καί όλως ιδιόρ
ρυθμον όχυρωματικόν καί αμυντικόν μέσον, τοΰ οποίου

ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΟΝ ΤΗΛΕΒΟΛΟΝ TOT ΓΚΡΟΪΖΟΝ.

«ί παρατι&έμεναι είκόνες δίδουσιν αρκούντως ευκρινή έ |-  
ήγησιν.

Οί άναγνώσταί μας γνωρίζουσιν, ότι κατα τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους ή πολεμική καί στρατηγική τέχνη καί δεξιότης 
συνίσταται κυρίως είς τήν ταχεΐαν κατασκευήν οχυρωματι
κών τάφρων, όπόθεν τό έπιτιθεμενον ή άμυνόμενον πεζικόν 
να διευ&ύνη τό πυρ του κατά των έχθ-ρικών τάξεων, χωρίς 
νά ήνε έκτεθειμένον είς τάς έξ έκείνου βολάς.

Τό κινητόν λοιπόν καί κατάφρακτον τηλεβόλον τοΰ 
Γκρούζων Ιχει σκοπόν, άν μη ν’ άντικαταστήση, πάντως 
ομως σημαντικώς νά ύποστηρίζη τό πυρ τοΰ πεζικού.

Η πρώτη των εικόνων μας παριστάνει σιδηροΰν κύλιν
δρον, Ιπιστεγαζόμενον ύπό θολοειδούς καλύμματος, στρε
φόμενου περί τον άξονα του. 'Η  βόλος όμως αυτη φέρει

Τ Ο  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

Τις κυρίως ίφενρε πρώ τος το τηλέφωνον, ’Επί πο- 
λυν χρόνον ένομίζετο οΰ μόνον έν ’Αμερική, αλλά καί έν 
αυτή τή Γερμανία, ότι 6 πρώτος έφευρών τον μηχανισμόν 
τοΰ τηλεφώνου ήν 6 έκ Βοστώνης καθηγητής Α. Ο. Ββΐΐ, 
δςτις έν βραχεΤ απέκτησε τήν δόξαν οτι ου μο'νον ηύτυ'χησε 
νά έφευ'ρη ώφελιμώτατον είς τήν άν&ρωπότητα μηχάνημα, 
αλλά καί δτι κατώρθ-ωσε νά τό παραδώση είς τήν κοινήν 
χρήσιν σχεδόν τέλειον, ούτως ώςτε άνευ πολλών τροπο
ποιήσεων ως έν θριάμβω, τρόπον τινά, νά γίνη παραδεκτόν 
πανταχοΰ τής οικουμένης. Άλλ’ οί Γερμανοί, νομίζοντες

καί άνοιγμα, όπόθεν προεκβάλλει ό σωλήν περιστρόφου πυ
ροβόλου, τηλεβόλου δηλαδή, τό οποίον άφ’ εαυτοΰ δυνατοί 
νά γεμισ&ή έπανειλημμένως καί μετ’ απίστευτου ταχύτητος 
νά έκσφενδονίση αληθή χάλαζαν εύμεγέθων σφαιρών.

Ύπό τό στέγασμα κά&ηται έ πυροβολητής, είςερχό- 
μενος είς τό άλλως λίαν στενόχωρον τοΰτο οίκημά του 
διά τίνος μικράς 9·ύρας, ορατής είς τήν έτέραν των ένταΰδα 
παρατεθειμένων είκόνων. Ή  τε 9·όλος καί τό τηλεβόλον

ΤΑΦΡΟΣ ΜΕΤΑ OÛPHKTÛN ΤΗΛΕΒΟΛΩΝ.

δυνανται ευκόλως να στραφώσι κυκλοτερώς καθ’ δλας τάς 
διευ9·όνσεις.

’Αλλά τό μάλλον άξιοπερίεργον τοΰ δλου τούτου έφευ- 
ρήματος έγκειται κυρίως είς τον τρόπον τής μετακομίσεως 
αύτοΰ. Ό  πύργος καί τό τηλεβόλον στηρίζεται, πάντοτε 
έπί δύο τροχών καί έπ’ αυτών σύρεται εύχερώς είς τάς 
οχυρωματικός τάφρους, οπου τόν άφίνουν, καθώς Ιχει, όπι
σθεν των προχωμάτων, διά νά μή φαίνεται είς τούς Ιχθρούς 
ούδε νά παρέχη μεγάλην έπιφάνειαν είς τό πυρ των. Αν 
ή 9'έσις έκείνη άποδειχθή, δτι εΐνε ακατάλληλος πρός ύπε- 
ράσπισιν, ή άν έπιστή ανάγκη νά έγερθώσιν αλλαχού όχυ- 
ρωματικαί γραμμαί, οί πύργοι σύρονται άπλούστατα έπί 
των τροχών καί μεταφέρονται άνευ πολλών προπαρασκευών 
είς τόν τόπον της νέας των ένεργείας.

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο  Ν.

ίσως δτι παν άγα&όν έπινόημα δεν εΐνε δυνατόν παρα έκ 
τής πατρίδος των νά προέλ9·η, διατείνονται οτι αδίκως 
άπονέμεται ή τιμή τής „πρωτοτόκιας“ είς τόν Bell, διότι 
προ πολλοΰ ήδη, λέγουσι, γερμανός τήν πατρίδα μηχανι
κός εΐχεν έπινοήσει καί κατασκευάσει παρομοίαν συσκευήν. 
Καί χραγματικώς τό ένταΰθα έκδιδόμενον οίκογενειακόν 
περιοδικόν „Gartenlaube“ είχε τώ 1863 δημοσιεύσει τήν 
καί υφ’ ημών Ινταΰθα παρατιθεμένην εικόνα τοΰ πρώτου 
τηλεφώνου, συνοδευομένην καί ύπό ιδιαιτέρου άρθρου, φέρον- 
τος τίτλον „ο μουσικός τηλέγραφ ος“ ’Εν τή είςαγωγή
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τής περιγραφής ταύτης ό συγγραφεύς εξηγεί τόν τρόπον, 
καθ’ όν τή βοηθεία τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος ,,δχι μόνον 
διάφορα μέλη καί άσματα, αλλά καί ολόκληροι μουσικαί 
συναυλίαι καί λόγοι ρητορικοί“ δύνανται νά μετενεχ9·ώσιν

είς μακρυνούς τόπους, 
β κατόπιν δε λέγει, δτι

„κύριός τις, όνόματι 
'Ράϊς, απέδειξε πρώ
τος διά πειραμάτων 
τό δυνατόν τής λύ- 
σεως τοΰ προβλήμα
τος τούτου. Κατώρ- 
9·ωσε νά κατασκευά- 

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΤΟΤΨΙΛ. ΡΑΙΣ. ση μηχανήν, ήν όνο-
Κατά ξυλογράφημα του έτους 1863. ' ¿ ¿ ζ £1 τΥ1λ έ φ ω νον Χαί

διά τής οποίας κα
θίσταται δυνατή ή αναπαραγωγή τόνων είς μακράς απο
στάσεις. Άφ’ οδ κατά ’Οκτώβριον ήδη τοΰ έτους ] 861 έπε- 
χείρησεν έν Φραγκφούρτη έμπροσθεν πολυπληθούς άκροατη- 
ρίου πειράματα, διά τοΰ είςέτι απλού τήν κατασκευήν καί 
άτέχνου μηχανήματος του καί έπείσθη, δτι αί προςπάθειαί 
του έστέφ9·ησαν ύπό σχετικής έπιτυχίας, τή  4* Ιουλίου τοΰ 
έτους 1863 έπανέλαβε τά  πειράματα, άφ’ ου ούσιωδώς έβελ-

τίωσε τό επινόημά του, έν τή  αυτή πόλει έμπροσθεν τών 
μελών τοΰ Συλλόγου τών Φυσικών ’Επιστημών.“

Φαίνεται δμως δτι κατά τούς χρόνους Ικείνους δεν 
έδόθη μεγάλη προςοχτ είς τάς προςπα&είας τοΰ 'Ράϊς, ούδε 
εΐχον έκτιμη&ή δεόντως τά  έξαγόμενα τών πειραμάτων του, 
άφ’ οδ μετά πάροδον εΐκοσιν ενιαυτών έγένετο ανάγκη νά 
παρέλθη είς μέσον καί δεύτερος τοΰ τηλεφώνου εφευρέτης, 
ό άμερικανός Bell. Κατά τούς τελευταίους χρόνους καί έν 
αυτή ακόμη τή  Αμερική εύρέθησαν άνθρωποι ίσχυρισ&έντες, 
δτι έγνώριζον άλλους προ τοΰ Bell ήδη έφευρόντας τό  τη- 
λέφωνον, οί περισσότεροι δμως αντίζηλοι τής δόξης του 
έπικαλοΰνται τό έν λόγω άρθρον τοΰ περιοδικού „Garten
laube“ καί λέγουσιν, δτι έπειδή τό φύλλον τοΰτο έχει παγ
κόσμιον φήμην καί εΐνε πανταχοΰ διαδεδομένον, αδύνατον 
νά μή περιίλθεν είς γνώσιν τοΰ Bell καί τό έν ταΐς στή- 
λαις του τώ 1863 δημοσιευ&εν περί τοΰ τηλεφώνου άρθρον.. 
"Οπως καί άν Ιχη δμως το πράγμα, βέβαιον εΐνε δτι είς 
τόν Bell μόνον οφείλεται ή σημερινή τελειότης τοΰ τηλε
φώνου καί ημείς νομίζομεν, δτι, άφ’ οδ αυτός έδείχθη Ικα
νός ξένον άθυρμα νά μεταμόρφωση είς ζωτικώτατον παρά
γοντα τής σημερινής συγκοινωνίας, δίκαιον καίπρέπον εΐνε 
ν’ άπονέμηται είς αυτόν άμέριστος ή όφείλομένη τιμή.

1. ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΙΛΟΤΓ, σελ. 241. Ή  διά σοβαρών αναμνήσεων 
συνδεδεμένη πρός ήμ?ς Βαυαρία πολλάς όντως ύπέστη κατά τό έτος τοΰτο 
άπωλειας εν τε τή  πολιτεία καί τοϊς γράμμασι καί έν τή τέχνη. Ό  προς- 
φιλέστερος τεχνίτης τοΰ Μονάχου, 5- το φαεινόν τής καλλιτεχνικής κινήσεως 
κέντρον άποτελών Πιλότυ, άπέδανεν αίφνης, υπό χρονίου καταβληδεις νο
σήματος, τή 9/21. ’Ιουλίου. Ό  διάσημος ζωγράφος άνΰκεν είς τάς εύδαί- 
μονας έκείνας φύσεις, αίτινες, διά σπανίων δωρημάτων πεπροικισμέναι, 
ευκόλως άφομοιοΰνται πρός τήν τελειότητα, ίν  αί σύγχρονοι πρόοδοι τής 
χώρας των άπαιτοΰσι καί μετά ττς αύτης εύκαμψίας άναρριχώνται είς 
υπέροχα πρότυπα τής κλασικής εποχής. Ευρε δέ ό Πιλότυ πρό τριακον
ταετίας, ότε τελειοποιηθείς έν Παρισίοις έπέστρεψεν είς τήν γενέδλιον, τήν 
μεγάλην τοΰ'Μονάχου καλλιτεχνικήν σχολήν είς ουσιώδη παρακμτν τ  μάλ
λον είς νοσηρόν έκφυλισμόν, διότι ή πολλω βραδύτερον έν τή γαλλική φι
λολογία άσχημονήσασα πραγματική σχολτ ώργίαζεν ?8η πανταχοΰ έν τή 
τέχνη. Άλλ’ αύτός μετά τόλμης όντως μεγαλοφυοΰς έτελείωσε καί μετ’ 
άπαραμίλλου πρωτοτυπίας έδημιούργησεν ιδιαίτερον ούτως είπεΤν σύστημα 
ιδεών καί τάσεων ττς  νεωτέρας γερμανικής καλλιτεχνίας. Άπό τοΰ ταπει- 
νοΰ κατ’ σρχάς εργαστηρίου του προήλ&ον 'θαυμαστά όντως καλλιτεχνή
ματα, οτε δέ βραδύτερον προέστη τής ’Ακαδημίας τών τεχνών ταχέως έγέ
νετο ο διδάσκαλος μεταξύ τών συγχρόνων του. 'Ο  περιπαδέστατος φύσει 
χαρακτήρ του διαφαίνεται καί είς τά έργα έκεϊνα, ών ή υπόδεσις εΐνε αρ
χαϊκή, δλην δέ σειράν τοιούτων αριστουργημάτων παρτγαγε μετά τ ίν  έν Ρώμη 
πρόςφατον διαμονήν του. ’Αλλά τήν έξοχον αύτοΰ έν τή  γερμανική τέχνη 
δέσιν δφείλει κυρίως ό Πιλότυ ούχί τόσον είς τήν άναμφισβέτητον μεταξύ 
τών συγχρόνων του πρωτοκαθεδρίαν, ίσον είς τάς διδασκαλικάς αύτοΰ έκ- 
δουλεύσεις, διότι ό ήμέτερος καλλιτέχνης ΐτον ίκανώτατος διδάσκαλος. Ό  
Αέμβαχ, ό Δεφρεγέρ, ό Μάκαρτ καί πλεϊστοι τών ενδοξότερων καδ’ ήμας 
ζωγράφων ελάτρευον το'ν Πιλότυ ώς τόν εύεργετικώτατον τών διδασκάλων, 
όλη δέ φάλαγξ νεαρωτέρων τής τέχνης επισημοτήτων έναβρύνεται έπί τή 
διδασκαλία του. Ή μ ε ϊς  έν πρώτη ευκαιρία δά  δημοσιεύσωμεν διά τής 
,,Κλειοΰς“ τινά έκ τών καλλίστων έργων τοΰ αθανάτου καλλιτέχνου, Τνα 
γνωρίσωσιν οι άναγνώσταί αύτής τά αριστουργήματα τοΰ διδασκάλου, ώς 
άπεδαόμασαν μέχρι τοΰδε πολλά τών άξιωτέρων αύτοΰ μαδητών έργα.

2. ΑΙ Τ Ε Λ Ε Π Ά ΙΑ Ι ΣΤΙΓΜΑΙ ΤΟΓ ΑΕΟΝΑΡΔΟΪ Β1ΓΚΙΟΓ, κατά 
τήν έλαιογραφίαν τοΰ ’Ιουλίου Σράδερ, έν σελ. 245.

3. ΝΟΤΙΟΑΜΕΡΙΚΑ ΚΟΛΪΒΡΙΑ, έν σελ. 249. Ολην της τήν με
γαλοπρέπειαν καί τόν ΰαυμάσιον πλούτον τών χρωμάτων της η  φυσις φαί
νεται δαπανώσα πρός στολισμόν τών άνδέων, νομίζει δέ τις είς τάς ήμε- 
τέρας χώρας, ότι έν συγκρίσει πρύς τήν φιλοστοργίαν, μεδ’ ής περιποιείται 
καί δωπεύει τά άδώα άνδη, πρός τά λοιπά τέκνα της, τά μέλη του-ζώϊ- 
κοΰ βασιλείου, απονέμει άστοργίαν ¿σπλάγχνου μητρυιάς. Τοΰ κανόνος 
τούτου άναμφιβόλως έξαίρεσιν άποτελεΐ έ πτερωτός κόσμος τών τροπικών 
χωρών τοΰ νέου κόσμου, όςτις έπλούτισε τούς εύρωπαϊκούς ζωολογικούς 
κήπους διά τών δαυμασιωτέρων δρνιδολογικων δησαυρών. Οί ήμέτεροι 
πρόγονοι ούτε νά φαντασδώσι καν ήδύναντο πόσον άνεξάντλητος εινε ό 
πλούτος τών χρωμάτων καί τών κοσμητικών βαψών, δ ι’ ών εΐνε πεπροι- 
κισμένα τά φιλάρεσκα ταΰτα καί έναέρια τέκνα τών δερμοτέρων κλιμάτων 
τοΰ ήμετέρου πλανήτου. Τότε άπασαι αί γνώσεις τοΰ λαοΰ περί τοΰ κάλ
λους τών παρ’ ήμϊν σπανίων πτηνών περιωρίζοντο μόνον είς τόν ταώ, τόν 
ψιττακόν, το' παραδείσιον πτηνόν, δαΰμα δέ μέγα έδεωρεΐτο άν ήκούετό 
που, ότι δνητός τις ηύτόχησεν ίδίοις όφδαλμοΐς νά ίθη καί νά δαυμάση 
εν κολύβριον. Καί τήν σήμερον άκόμη παρ’ όλας τάς προςπαδειας, αιτι- 
νες άδιακόπως καταβάλλονται πρός έξάπλωσιν οσον οΐόν τε· πλειοτέρων 
ύρνιδολογικών γνώσεων είς τάς τάξεις τοΰ λαοΰ, όλίγιστοι εΐνε, παρ’ ήμϊν 
τούλάχιστον, οί δυνάμενοι νά καυχηδώσιν, ότι άπήλαυσάν ποτε δεαμα, 
οΐον παρέχεται ύπό τής έν τώ παρόντι φύλλω δημοσιευόμενης εικόνος. 
Άτυχώς δέν ητο δυνατόν έπί τής εικόνος ταυτης νά προςτεδώσι καί τά 
είς έν έκαστον τών πτηνών τούτων ίδιάζοντα χρώματα, είς ών την ποικι
λίαν καί ζωηρότητα συγκεντροΰται απασα ή μαγεία τής δέας των, ουδέ 
τολμώμεν τήν διά τών χρωμάτων παράστασιν ν’ άντικαταστήσωμεν διά 
τής άπλής αύτών έν τή πινακοδήκη ταύτη περιγραφής, επικαλούμενοι ώς 
συναρωγόν καί τήν φαντασίαν τών άναγνωστών μας, έπειδή εινε αδύνατον 
διά τοΰ τρόπου τούτου νά καταπονήσωμεν τό πνεΰμά των, ματαιως καί 
άηδώς άργολογοΰντες. Ε ίς  τούς τυχόν όμως βουλομένους νά μάδωσι πλειό- 
τερα περί τών διαφέρων τών κολυβρίων ειδών ουνιστώμεν τά έξαίρετα 
καί δόκιμα έργα τοΰ A udubon, Gosse καί Gould.

4. καί 5. ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΟΝ ΤΗΛΕΒΟΛΟΝ Τ Ο Ϊ ΓΚΡΟΓΖΩΝ καί 
ΤΑΦΡΟΣ ΜΕΤΑ ΘΩΡΗΚΤΩΝ ΤΗΛΕΒΟΛΩΝ, έν σελ. 252.

6. ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ TOT ΦΙΛ. ΡΑ ΙΣ, κατά ζυλογράφημα τον 
έτους 1863, έν σελ. 258.
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Τ ά σύκα τή« Χίου και τών Καλαμών εΐνε περίφημα, άγνοοϋμεν 
όμω« αν καλλιεργώνται μετά τόση« έπιμελεία«, μεδ’ όση« τά του Σορρέν- 
του έν Ιταλία. Μεταξύ άλλων υπάρχει έκεΐ καί γένο< τ ι  σύκων, τά όποία, 
επειδή ώριμάζουσιν όλίγον αργά, βρέχονται δ ι’ ελαίου, ίνα έπιταχυνδή ή 
ώρίμανσί« των. "Οπερ καί γίνεται πραγματικών Τ ά  σύκα ταύτα λέγον
ται F ich i d i p rem u ra  (σνκα τή ς  β ίας). Έ π ιο χ ο π ιχ ά  σ ν χα  (Fichi del 
VesCQTo) όνομάζονται τά εχοντα πολύ άρωμα καί χρώμα λειρίου, ώ« τά 
περιπόδια τών αρχιερέων. Τ ά  τρ ιχνμ ιώ δη · σύκα (Fichí tem pestini) έχουσι 
τήν ιδιότητα ν’ άνδίστανται εί« τά{ δυέλλα« καί ττν κακοκαιρίαν καί διά 
τούτο διατηρούνται μέχρι των μέσων τού χειμώνο«. Τ ά  χ ο ίρ ε ια  οϋχα  
(Ficlii di m ajale) εΤνε έαωδεν λευκά ώ« τά κρέας τών χοίρων, διατηρούν
ται όλίγα« μόνον ημέρα« καί ρίπτονται κατόπιν έμπροσδεν των χοίρων. 
Τ ά  μεγαλείτερα πάντων εΐνε τά λεγόμενα Ficlli m olignaní, τά όποια 
Ιπειδή έχουσι τό χρώμα των καλογηρικών βάσων ονομάζονται καί Fichi 
cappuciu i. Τ ά  ποιητικιάτερα όμω« τών ώραίων τούτων όπωρικών εΤνε 
τά λεγόμενα ε ιρ η ν ικ ά  σΒχα  (Fichi pacelli). „Con questi fauno pace 
g l’innam orat’, quando i  banno pizzicat’“ (Δι’ αύτών συνδιαλλάττενται 
oí ερωτο'ληπτοι, δηλαδή τά τρωγουτιν όσάχι« έρίσωσι πρό« άλλήλου«).

Κατά τ ίν  διάσημον γεωγράφον Δανιήλ οί μεγαλείτεροι ποταμοί επί 
τού ήμετέρου πλανήτου εΐνε οί εξής: Ό  Μισσισιπή« μετά τού παραποτά
μου Μισσουρή έχων 7275 χιλιομ. μήχο«, ό Νείλο« έχων 6450, ό Άμαζό- 
νιο«, 6420, δ Άμούρ, 4700, á Χοάγκο«, 4440, ό Λένα« έχων 4200, ό Λα- 
πλάτα«, 3700, δ Βδλγα« έχων S688 χιλιομέτρων μήκος, δ Κόγκο«, 3600, 
6 Νίγρη«, 3550, δ Ευφράτη«, 2900, ό Δοόναβι«, 2888. Ό  'Pfvo« δέ έχει 
μόνον 1295 χιλιομ. μήκο«, δ Άλβι« 1165, δ Ούϊστούλα« 1050 καί δ ’Οδε· 
ρο« 1005.

Κατά τά« νεωτάτα« στατιστικά« έκδέσε« οί κάτοικοι τή« άπεράντου 
ρωσσική« Αιϋτοκρατορια« άνερχονται εί« 92,800,000. Έ ξ  αύτών 74,000,000 
άντκουο',ν εί« ττν εΰρωπαϊκτν 'Ρωσσίαν καί τήν Πολωνίαν 2,000,000 οί- 
κοΰβιν έν Φιλλανδίφ, 6,000,000 έν ταΤ« χώρα« τού Καυκάσου, 4,500,000, 
έν Σιβηρία καί τέλο« υπέρ τά 6,000,000 έν τα"« κεντρικά”« χώραι« τη« 
Άσίας.

’Ε κ τής παροιμιώδου« των αρχαίων Ίσπανών εδγενεία« περί τού« 
τρόπου« οί νεώτεροι κάτοικοι τη< Ίβηρική« χερσοντσου φαίνεται ότι ουδέ 
κατά εν ιώτα δέλουσι νά παρεκκλίνωσι, τούτο δε παρατηρεΤται πρδ πάν
των ει« τον ισπανικόν τύπον, ο«τι< καδ’ όλα« τά« περιστάσεις προςπαδεΐ 
και κατορύόνει ττν  μάλλον δυςάρεστον άλήΒειαν νά συγκάλυψη διά τού 
πέπλου ττ< μειλιχιδτητο« καί ε ν γ ε ν ι ία ς .  Ουτω π. χ. ισπανικόν τι περιο-

δικδν „ L a  palm era ' de C adis“  ανήγγειλε προ τινο« τδν προ«εχή απαγχο
νισμόν ενός διαβοττου κακούργου διά των έξη« λέξεων: ,,Ό  δον 'Ερρίκο« 
Π ίνο, δ γνωστό« συμπολίτη« μα«, τού δποίου τ  οικογένεια δικαίω« συγ
καταλέγεται μεταξύ των έντιμοτέρων τη« ήμετέρα« πδλεω«, δέλει άπαγχο- 
νισδή σήμερον μετά μεσημβρίαν όπδ τού επιτηδείου καί δεδοκιμασμένου 
δημίου μα«. Ε’μεδα πεπεισμένοι, ότι 5 γενναίο« πολίτη« των Καδίκων δά 
έγκαταλίπη τά εγκόσμια μέ τήν μεγαλειτέραν άξιοπρέπειαν καί χαίρομεν 
έπί τούτΐι» έκ τού προτέρου.“

Κατά διαφόρου« έπιση'μου« πληροφορία« ή δνησιμότη« εν τάϊ« πλεί- 
σται« τού κόσμου πρωτεύουσα« κατά τό παρελδόν έτο« εΐχεν ώ« έξη«: 
’Εν Καλκούτα 2 6 , έν Βομβάη 29 , έν Μαδρά« 35, έν Παρισίοι« 24 , .έν 
Γενεύη 22 , εν Βρυξέλλαι« 30 , έν Άμστελοδάμω 23, έν 'Ροττερδάμη 25, 
έν Χάγη 22, έν Κοπεγχάγη 20 , έν Στοκχόλμη 80 , έν Χριστιανία 20, έν 
Πετρουπόλει 36 , έν Βερολίνφ 26 , έν Αμβούργο» 23 , έν Δρέσδη 24 , έν 
βρεσλαυΐα 22, έν Μονάχω 30ί έν Βιέννη 24, έν Πέστη 35, έν 'Ρώ μη  29, 
έν Νεαπόλει 26, έν Τουρίνφ 19 , έν Βενετία 26 , έν Λισβώνι 34, έν Νέα 
Ίόρκη 24, έν Φιλαδελφία καί Βαλτιμόρη 17.

*Εν καί μόνον άντίτυπον τού καταλόγου τού βρετανικού Μουσείου εν 
Λονδίνφ, τόν όποΤον ή διεύδυνσις τή{ Λονδινείου βιβλιοθήκη« ήρχισεν ήδη 
νά εκδίδη, 6ά τιμδται άντί πέντε χιλιάδων φράγκων! Ή  εκτύπωσι« ολο
κλήρου τού καταλόγου δ’ άποπερατωύη έντδ« τεσσαρακονταετία«, διότι 
ένεκα οικονομικών λόγων οί διακόσιοι μεγάλοι καί όγκώδεις τόμοι δά έκ- 
δίδωνται βαθμηδόν άνά 4—6 καδ’ έκαστον έτο«. Ό  κατάλογο« δά περι- 
λαμβάνη 3 εκατομμύρια τίτλων βιβλίων, μόνη δε ή στοιχειοδετησί« του 5’ 
άπαιτήση δαπάνην 2  έχατομμυρίων φράγκων περίπου.

'Ο  κύριο«: Σεβαστή μοι κυρία, δά  μοι έπιτρέφητε ίσο»«, νά λάβω 
τήν τιμήν, νά άξιο»δ'ώ, νά . . . .  — Ή  Κυρία: Σδ« εννοώ, κύριε, δέλετε 
νά μέ κάμετε μητέρα Σα«, πενδεράν Σα« . . .  — 'Ο  Κύριο«: Ν α ί, άλλα 
. . . εγώ δά ήμουν ευχαριστημένο« καί μόνην τήν χζΓρα τη« δυγατρό« 
Σα« άν μ’ έδίθετε.

Έ ν  τώ  σιδηροδρομικό» σταδμώ. Βρέχει ραγδαιότατα καί τά ΰδατα 
κατέκλυσαν τήν στοάν τοδ σταδμοϋ, τη« δέ έτοιμη« πρό« άναχώρησιν αμα
ξοστοιχία« ή τρίτη δέσι«, αί άποτελούσαι δηλ. αύτήν άμαξαι εύρίσκονται 
πολλά μέτρα μακράν τή< στοα«. Ταξειδιώτη« τι« πλησιάζει τόν σταδμάρ- 
χην καί έρ&ιτα αυτόν: Μέ ποιον τραίνο ’μπορο» νά ταξειδευ'σω άπό εδώ 
έω« . . . .  τήν τρίτην δέσιν;

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Έξεδόδησαν καί άπεστάλησαν πρό« την Διεύδυνσιν τή« ,,Κλειού«“ 
τά έξη« βιβλία:

— ,,’Ανδών, ήτοι συλλογή παιδικών διαλόγων καί δραματίων, μύδων 
έμμετρων, παιδικών άσματίων, παιδικών ποιημάτων, διαφόρων 'άλλων 
ποιημάτων, αποσπασμάτων εκ διαφόρων επικών καί λυρικών ποιημάτων 
καί εμμέτρων δραμάτων καί τραγωδιών. 'Γπό Ν . Α. Ίωαννίδου καί Κ. 
Ν. Μαρκοπούλου. Έ ν  Κωνσταντινόυπόλει, τύποι« Α. Κορομηλα καί υιού, 
1886·“  Σελ. κ '. καί 466. Κεντρική άποδήκη παρά τοί« Βιβλιοπώλαι« 
κ . κ. ’Αδελφοί« Δεπάστα. Τό βιβλίον εΐνε κυρίω« προωρισμενον διά τήν 
σπουδάζουσαν νεολαίαν, άλλά τοιαύτη πλη'ρη« συλλογή δύναται νά χρησι- 
μεύση εί« πασαν άλλην ηλικίαν ώ« τερπνόν άνάγνωσμα.

— „Φιλική ’Ανδοδέσμη. 'ϊπ ό  Θεμιστοκλέου« Μ. Παρασκευοπούλου. 
Έ ν  Κωνσταντ|πόλει, τύποι« Α . Μαξούρη, 1886.“  Σελ. ί .  καί 192, έν 
αΐ« παρατίδένται αρχαία καί νεώτερα ελληνικά κείμενα περί „φιλία«·.1.

—  „Ράκη καί Σάρωδρον, μυδιστόρημα πρωτότυπον, 'ϊπ ό  Κ . Σ. 
Πέρβελη, έν Όδησσήί, τύποι« Ν. Χρυσογέλον καί Σ“«, 1886.“  Έ ξεδόδη 
τό Β '. καί Τ ',  τεύχο«, εύρίσκεται δέ καί τό Δ ', ύπό τά πιεστήρια.

—  „ 0  πρακτικό« βίο« τού έμπόρου καί τού διαχειριστού, συγγραφή 
πρωτότυπο« Ξενοφ. Δ. Ζύγουρα. Έκδοσχ« δευτέρα, Έ ν  Αδτ'να«, τύπο«

A . Ν. Τρίμη. 1886.“  ώ{ πάντα τά  βιβλία τού γνωστού συγγραφέω«, καί 
τούτο αποβλέπει εί« πρακτικόν σκοπόν.

— ,,’Ιωνικαί Νύκτε«, ύπό Δημητρίου Στάη μέρο« πρώτον, Ποιήματα, 
τεύχο« α '., Φδινοπωρινά σύννεφα, Λευκάνδεμα, πρώτοι σπινδηρε«. Άδή- 
νησίϊ 1886.“  Σελ. 64.

—  „Βίαιο« γάμο«, διήγημα πρωτότυπον, ύπό ’Αγγελική« Ί .  Φάχρη, 
Βουκουρέστιον, τυπογραφέίον „Σύλλογοι“ , 1886.“  Σελ. γ '. και 205.

„Σατωβριάνδου (έκ τών αριστουργημάτων του) ή Άτάλα, μυδιστορία 
μεταφρασδείσα έκ τού γαλλικού. Έ κδίδοται δαπάνη καί φροντίδι Γ. 
Ε . Δημητριάδου. Έ ν  Πυ'ργφ, έκ τού τυπογρ. τη« ,,Ήλεία«“ , 1886.“ 
Σελ. 142.

„Πρόγραμμα τών κατά τό τριακοστόν σχολικόν έτο« 1886—1887 
διδαχδηοομένων μαδημάτων έν τώ  έν Γαλαζίφ Έλληνικώ Έ κπαιδευτη- 
ρίω, τω ύπό ’Αναστασίου Ν . Βενιέρη διευδυνομένω. Έ ν  Γαλαζίφ, τύπο« 
Ί.*Νεβουνέλλη, 1886.“  Σελ. 36.

,,'Ο μύδο« τού Προμηδέω«“  καί ,.ό Αγωνιστή« τού 1821“ δύο όλι- 
γοσέλιδα τεύχη, περιέχοντα άνατυπώσε« τών ομωνύμων άρδρων του κ. 
Σπυρ. Κ. Παγανέλη, έν τή ,,'Εβδομάδι“  (έν Αδήνα«). Ή  αύτή χάρι« 
καί 5 ένδουσιασμό«, δ«τι« χαρακτηρίζει τά« σκοπίμου« πάντοτε συκιγρα-
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φία« τού ευγενού« τη« ,,Κλειού«“ συνεργάτου εΐνε διακεχυμένη καί ε«  τά 
μικρά ταύτα έργα.

— „Δικηγορικό« Σύλλογο« Αδηνών. Περιοδικόν έν τέλει έκάστου 
μηνό< έκδιδόμενον καί περιέχον τά πρακτικά τού Συλλόγου, διατριβάΐ νο
μικά«, τήν νομολογίαν τών άνωτέρων δικαστηρίων καί αγγελία« άφορώσα«

ε «  τήν απονομήν τή« δικαιοσύνη«. Έ ν  Άδήναι«, έκ τού τυπογραφείου 
τη« Ένωσεω«, 1886.“  „Έξεδόδησαν έκ τού δευτέρου τόμου όκτώ μέχρι 
τούδε φυλλάδια. Άπευδουτέον διά τ ίν  κτήσιν τού χρησίμου καί πρακτι
κού τούτου έργου πρό« τόν έν Α δήνα« Βιβλιοπώλην κ. Κάρολον Βίλμπεργ.

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

Κατά τό τελευταίον τούτο δεκαπενδήμερον, καδ’ ό άπεφάσισαν ν’ 
άποχωρήσωσι τή« εξοχική« των διαμονή« καί αί μάλλον πείσμονε« οπα
δοί τού άγροτικού βίου, γίνονται αί προπαρασκευαί καί αί διάφοροι προ
καταρκτικοί άπόπειραι περί τήν εκλογήν καί τήν διάταξιν τών κατά τόν 
προ«εχτ χειμώνα μελλουσών νά  έπικρατήσωσι συρμιχών καινοτομιών. Δια 
τούτο διαρκούση« τή« μεταβατική« ταύτη« περιόδου δέν εινε δυνατόν νά 
εύρωμεν εις τά ένδύματα τών ένταύδα κυριών έν ια ΐό ν  τινα χαρακτήρα, 
άλλά μάλλον παρατηρούμεν επικρατούσαν μίαν σύγχυσιν καί ταραχήν, ανά- 
λογον πρό« τά« όρέξει« ταύτη« ή  έκείνη« τή« κομψευομένης, προερχομένην 
έκ τών στιγμιαίων τη« ιδιοτροπιών. Τ ίν  αυτήν σύγχυσιν, ήν βλεπομεν 
επικρατούσαν εί« τό κόφιμον, εύρίσκομεν έπίση« καί περί τήν έκλογήν 
καί κατάταξιν τών χρωμάτων τού ιματισμού. Ά ν αί γυναΐκε« άπεφάσιζον, 
πριν ή παραδώσωσι τά υφάσματα εί« χε~ρας τών ραπτριών, νά εξετασω- 
σιν όλίγον καί τίνα ενέργειαν έξασκούσι τά ύπ’ αυτών έκλεγόμενα χρώ
ματα, τό κέρδο« δά  ήτο διπλούν, διότι και οι οφδαλμοι των βλεπόντων 
καί δαυμαζόντων αυτά« δέν δά έταλαιπωρούντο ματαιω«, και αυται δα 
έπαρουσιάζοντο εί« τού« περιπάτου« καί εί« τά« αίδούσα« τών δεατρων 
καί τών μουσικών συναυλιών μετά μεγαλειτέρα« χάριτο« καί μεγαλοπρε- 
πεία«. Ε ίδε λοιπόν α ί φιλάρεσκοι δυγατέρε« τή< Εύα« νά λάβωσιν ύπό 
σκουδαίαν όψιν τά« έξή« όλίγα« γραμμά« περί τή« ένεργεία« τών καδ’ 
εκαστα χρωμάτων καί νά δελήσωσι ν’ άπαλλάξωσι τού« ανδρα« άπο 
πολλών, φρίκην έμποιούντων, δεαμάτων. Κ αί έν πρώτο« νομίζομεν, ότι 
πρέπει νά εΐπωμεν όλίγα τινά περί τού έρυδρού χρώματοί, ω« τά μάλιστα 
διαδεδομένου εί< τά« γυναικεία« ενδυμασία«. Ή  ενέργεια αύτού επί τον 
άνδρώπινον όφδαλμόν εΐνε διπλή, έφ’ όρον εΐνε ή μάλλον α ν ο ιχ τό ν , ή 
μάλλον βαδύ. Τ ό ανοικτόν έρυδρόν υποδεικνύει χάριν καί έρασμιότητα 
καί αρμόζει ίδίω« εί« τά« νεάνιδα«, έν ώ τό βαδύ έρυδρόν εΐνε σημίΤον 
σοβαρότητο« καί βασιλική« αξιοπρέπεια«, ιδιάζει δ ’ έπομένω« εί< τά« 
μάλλον προβεβηκυΐαν έχούσα« τήν ηλικίαν κυρία«. Τήν αυτήν γνώμην 
είχε καί έ Γκάϊτε λέγων ότι: „όπου επικρατεί τό χρώμα τούτο, εκεϊ καί 
ή συναναστροφή εΐνε πάντοτε σοβαρά καί μεγαλοπρεπή«“. 'Η  αύτή διά- 
κρισι« παρατηρΛται καί εί{ τό κυανοΰν καί έν γένει ει« ολα τά  απλα 
χρώματα, ότι δηλαδί τό μέν ανοικτόν εΐνε πρό«φορον δια τάς νεάνιδα«, 
τό δέ βαδύ αρμόζει εί« τά« πρεσβυτέρα« κυρία«. Τό άνοικτόν κυανούν 
προκαλεΐ αίσδήματα γλυκέων χόδων καί βεμβώδου« μελαγχολία«, έν ω 
τό βαδύ, κλινον μάλλον πρό« τό μέλαν χρώμα, εμποιεί δλιβεράν καί μύλ- 
λον ψυχράν έντύπωσιν. Καδώ« όμω« τό κυανοΰν χρώμα μεταβαίνει άμέ- 
σω« προ« τό μέλαν, οϋτω καί τό κίτρινον, τό έκ διαμέτρου άντίδετον τού 
κυανού, έχει τήν στενοτάτην πρό« τό φώ< συγγένειαν, διά τούτο ή  δεα 
του εΐνε μάλλον εύχάριστο« καί γλυκεία εί« τά« αίσδήσε« μα« (ίδέτε τδν 
έν τώ  βαλαντίω Σα« χρυσόν!). Περί τού χρώματο« τούτου ό Γκάϊτε λέ
γει ότι ,,τέρπονται οί όφδαλμοί, τό στήδο« ευρύνεται καί φαιδρότη« κατα
λαμβάνει τήν ψυχήι, άμέσω« έξ αύτού δερμαινομένην“ .

Πρέπει όμω« νά ηνε οσον τό δυνατόν γνήσιον καί καδαρόν, διότι 
τό χρώμα τούτο εΐνε τό εύαισδητότατον πάντων, εύαισδητότερον άκόμη 
καί αυτού τού λευκού. Έ κ  τού κίτρινου καί κυανού χρώματο« παράγεται 
τό πράσινον, τό όποιον ίνομα'ζουσι καί χρώμα τή« φύσεω«. Ε «  τήν 
χρήσιν αότού πρέπει νά καταβάλλεται μεγάλη χροίοχή, διότι εκ τού άλ
λου χρώματο« πρό< δ συνδυάζεται, Ιξαρταται νά προκαλέση εύάρεστον η 
δυ«άρεστον αίσδημα, αυτό δέ καδ’ εαυτό εμποιεί έντύπωσιν άπλότητο« 
καί άφελεία«. Φυσικόν εΐνε ότι τό  μέλαν έμποιεΐ ζοφεράν, τό δέ λευκόν 
χρώμα φαιδρόν έντύπωσιν, διότι άμφότερα κυρίω« δέν εΐνε χρώματα,

αλλά παριστάνουσιν ή έλλειψιν, ή Λαρουσίαν φωτό«. Διά τούτο καί τό 
μέλαν παρ’ όλοι« το«  λαοί« δεωρεϊται ώ« χρώμα πένδου«. Μεταξύ όμω« 
τών προμνημονευδέντων χρωμάτων δέν άνεφέραμεν καί τά παραγόμενα 
εκ τή« καταλλήλου καί έπιτηδεία« αυτών άναμίξεω« πρό« άλληλα. Τό 
μίγμα τού ερυδρού καί κίτρινου παράγει τό έρυδρυκίτρινον, φλογερόν τούτο 
καί ήδυπαδέ« χρώμα, εμποιούν εί« τού« βλέποντα« έντύπωσιν περιπαδεία«, 
τό δέ έρυδροκύανον ή τό χρώμα τού λειρίου δέν εΐνε μέν αυτό καδ’ εαυτό 
νεκρόν, άλλά στερείται πάση< δερμή«, ούτως είπεΤν, φαιδρότητο«.

Έ κ  τών άνωτέρω εξάγεται τίνα χρώματα δέον νά προτιμώσιν αί 
νεάνιδε« καί τίνα αί πρεσβόιιδε«, δέν έλέχδη όμω« άκόμη καί πώ{ πρε- 
πει νά συνδέωνται πρό« άλληλα τά διάφορα χρώματα. Τό άπλούν 
χρώμα παράγει εί« τόν όφδαλμόν τόν πόδοκ τ?« ποικιλία« καί άλλαγή«, 
διότι μία καί ή  αύτή διαρκή« έντύπωσις καδίσταται έπί τέλους νεκρά. 
Έχοντε« όμω« γνώμονα τά« άνωτέρω σημειώσει«, εύκόλω« δυνάμεδα νά 
εύρωμεν καί τόν τρόπον, καδ’ δν έπί τό άρμονικώτερον συνδυάζονται αί 
διάφοροι άποχρώσει« εί< τά ένδύματά μα«, τά .όποΤα εν συνόλω πρέπει 
νά προκαλώσιν εύάρεστον έντύπωσιν. Έ κ  τών προτέρων λοιπόν λέγομεν, 
ότι τά άντίδετα χρώματα συνδυαζόμενα πάντοτε εύαρεστούσι τ ίν  ορασιν 
τού δεωμένου. Τ ό κυανούν εχει ώ« έκ διαμέτρου άντίδετον τό κίτρινον, 
δ δέ συνδυασμό« άμφοτέρων τούτων εΐνε μαγευτικό«, καί μάλιστα άν τό 
κυανούν έχη φωτεινά« μάλλον τά« άποχρώσο« του. Τό πράσινον καί τό 
έρυδρρύν χρώμα εινε άντίδετα πρό« άλληλα καί παρεχουσιν όψιν υποφερ
τήν, άλλά δέν δύνανται νά δέλξωσι τά« αίσδήσε« μα«. Οί κάτοικοι τών 
νοτιωτέρων κλιμάτων έχουσι φυσικη'ν τινα κλίσιν πρό« τόν συνδυασμόν 
τού έρυδρού καί κίτρινου χρώματο«, ο«τι« καί αρμονικό« εΐνε καί μεγαλο
πρεπή« καί πρόξενε”  φαίδραν έντύπωσιν. Άλλά διά νά μή έκταδώμεν 
ε’« άσκεπον πολυλογίαν, έπαναλαμβάνομεν ότι Ικαστο« δύναται μόνο« νά 
έξεύρη τόν άρμονικώτερον συνδυασμόν τών διαφόρων χρωμάτων, όταν δέν 
λησμονή τήν άρχήν, ότι πρέπει νά έκλέγη χρώματα άρμόζοντα πρό« άλ
ληλα κατά τόν χαρακτήρα των. Πρό παντό« όμω« δέον αύστηρώ« ν’ άπο- 
φεόγωνται τά συγγενή πρύ« άλληλα χρώματα, ώ« τό κίτρινον καί ερυδρο- 
κίτρινον, τό έρυδρόν καί κροκοβαφέ«, τό κυανούν καί έρυδροκύανον τό 
πράσινον καί τό κίτρινον, τό κυανοΰν καί τό πράσινον, τό όποΤον, ώ« λέ
γει καί ό Γκάϊτε, οί άρχάϊοι Γερμανοί ώνόμαζον καί χρώμα τών γελωτο
ποιών. Αλλά διά τή« καταλλήλου συναρμογή« φωτεινών καί σκοτεινών 
χρωμάτων παράγονται πολλαί χρωματιστικαί άποχρώσει«, ών ή  έπενέργεια 
καδίσταται ετι μάλλον τερπνή καί ευχάριστο« διά τού συνδυασμού πρό« 
τό λευκόν, ή προ«λαμβάνει αύστηρόν καί ζοφερόν χαρακτήρα διά τή« 
άναμίξεω« μετά τού μελανό«.

Έ π ί  τή βάσει λοιπόν τών αρχών τούτων πρέπει καί αί ήμέτεραι 
γυναΐκε« νά κατασκευάζωσι τά διάφορα ένδύματά των, προρπαδούσαι πάν
τοτε διά τη« αρμονική« κατατάξεω« τών έπ’ αυτών χρωμάτων νά παρέ- 
χωσι καί μίαν εύάρεστον άπόλαυσιν εί« τού« όφδαλμού« τών δαυμαστών 
των, καί όχι νά περιέρχωνται τά« έδού« καί τά« πλατεία« φέρουσαι ερυ- 
δραν β λ ο ϋ ζα ν ,  κυανήν έσδητα μετά πρασινοβαφού« παρυφή« καί κίτρινα 
χειρόκτια. Ώ «  γνώμων πρέπει νά λαμβάνεται ή έπί τη« ψυχή« ένέργεια 
τών χρωμάτων, ών έκαστον φέρει καί ένα ιδιαίτερον χαρακτήρα και επο- 
μένω« προκαλε”  εί« τόν άνδρωπον καί μίαν ιδιαιτέραν διάδεσιν, ώ«τε ούχΐ 
άδίκω« έλέχδη ποτέ περί ένό« Γάλλου, ότι: „il p ré ten d ait que  son ton 
de  conversation avec M adam e é ta it changé depuis q u ’elle ava it changé' 
e u  cram oisi le m euble de son cab inet, qu i é ta it bleu!

Γ Ρ Α Μ Μ Α

Πιος δ ια νέμ ο ν τα ι α ί έπ ιο το λ α ί έν  α λ ία ις  χώρα««; Έ ν  τώ 
προηγούμενο» φυλλαδίω (σελ. 240) έξεδέσαμεν σύντομο»« τόν τρόπον, καδ’ 
δν έν Γερμανία,-Γαλίία.καΐ^ίγγλίφ. διανέμονται αί έπιστολαί, συνεχιζομεν 
δέ σήμερον τά« βραχεία« περί το”  περιέργου τούτου ζητήματο« σημείω
σε«. Έ κ  τών ήδη σημειωδέντων ού μόνον οί φιλόκαλοι γραμματοσήμων

Τ Ο Σ Η Μ Α.

σύλλογε”«, άλλά καί πα« τι« μακράν τών οικείων καί φίλων άποδημήσα« 
καί τακτικήν πρό« αυτού« έχων άλληλογραφίαν ή ένεκα έμπορικών υπο- 
δέσεων μέ διάφορα εμπορικά κέντρα άλληλογραφών, πείδεται, ότι έν ’Ανα
τολή δέν έπετεύχδη έτι όπωρούν άνεκτή τών ταχυδρομείων υπηρεσία, ,Τά 
έμπόριον καί έ τύπο«, πράγματα ούχί άπρακτουντα παρ’ ημ~ν, τόν κυριώ-
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τατον τής προκοπής αύτων όρον διακινδυνεύουσιν έν τή έλλιπεΐ τούτη παρ’ 
ήμΐν ταχυδρομική οργανώσει, ό,τι δε αλλαχού εΤνε αδύνατον νά συμβή 
καί θεωρείται ώς αποτρόπαιος σπανιότης όταν συμβή, τούτο εις τά μερη 
μας εΐνε φυσική συνέπεια των πραγμάτων και γενόμενον μύνον διαμαρ
τυρήσεις της άκάκου δημοσιογραφίας προκαλεΐ. Έ ν 'Ε λ λ ά δ ι παρατηρεΐται 
βεβαίως ίκανή πρόοδος, αλλά μόνον οί εν Γερμανία διαβιώσαντες δύναν- 
ται νά άπαριθμήσωσι τά πλεονεκτήματα, ών απολαύει τό ενταύθα δημό
σιον ώς εκ της πεφωτισμένης καί πάντοτε άγρυπνούσης ταχυδρομικής Διευ- 
θύνσεως. 'Η  μορφωσις τελείων του είδους ύπαλλήλων εινε τ β  2ντι περι
φανέστατου γνώρισμα τής γερμανικής ήμερώσεως, θά εκπλαγή δέ καί ο 
λογίώτερος καί πρακτικώτερος Άνατίλίτης βλέπων πως διά πενιχρας μι
σθοδοσίας εργάζονται ανενδότως καί έπιστημονικως τοιουτοι ανώτεροι καί 
κατώτεροι λειτουργοί.

. Οί αεικίνητοι καί εΰρετικώτατοι 'Αμερικανοί πολύ υπολείπονται των 
Ευρωπαίων κατά τήν ταχύτητα καί τήν άλλην διευκόλυνσιν της διανομής 
των επιστολών, διότι, φαίνεται, ή ευφυΐα καί όλα συλλήβδην τά  πνευμα
τικά προςόντα εΤνε ίσα τ β  μηδενί, όταν δι’ αυτων έπιζητβμεν νά άντι- 
καταστήσωμεν τήν ευταξίαν, τήν καρτερίαν καί τήν ανελλιπή του καθή
κοντος έκπλήρωσιν, πράγματι δέ στρατιωτική πειθαρχία εΐνε ή βάσις τής 
έν Γερμανία ταχυδρομικής υπηρεσίας. Έ ν  ’Αμερική λοιπόν επικρατεί το 
σύστημα έκφωνήσεως των διευθύνσεων των επιστολών πρό τβν παραθύ
ρων τής κατοικίας του παραλη'πτου, εις τάς μεγάλας δέ πόλεις των Η ν ω 
μένων Πολιτειών αί γυναίκες ώς επί τό πλεΐστον καιροφυλακούσιν ε’ς τά 
παράθυρα καθ’ ώρισμένας ττς ημέρας ώρας τούς διανομείς, οίτινες δια- 
τρέχουσι τάς όδούς καί διά συρίκτρας γνωστοποιούσι τήν παρουσίαν των. 
Τότε όλαι καί όλοι οί κάτοικοι τβ ν  οικιών ώτακουστούσι καί μετά παλ
μών άναμένουσι τήν έκφώνησιν του ίδίου ονόματος, οπεύδουσι δέ εις τόν 
δρόμον οί εύτυχήσαντες. Ή  μέθοδος αυτη ούσιωδως βέβαια παραβλάπτει 
τό απόρρητον τής επιστολογραφίας, διότι όλη ή  γειτονεία εινε πάντοτε ενή
μερος της παραλαβής έκάστης επιστολής, όπερ πολλάκις έχει τις λόγους νά 
,τηρή μυστικόν ή τούλάχιστον ούχί πασίγνωστου. ’Εν ταΤς μικροτέραις πό- 
•λεσιν υπάρχει όλως διάφορος τρόπος τής παραλαβής των Ιπιστολμΐν, οί 
•πλέϊστοι δηλ. τβ ν  κατοίκων έχουσιν ιδιαίτερα γραμματοκιβώτια έν αυτί! 
τ β  Τ αχυδρομείς, τού όποιου οί υπάλληλοι ρίπτουσιν ε’ς αυτά, κατά τάς 
έπιγεγραμμένας διευθύνσεις, τάς επιστολάς, λαμβανομένας κατόπιν ΐδιοχεί- 
ρως ύπό τού κλειδοκράτορος ιδιοκτήτου. Ε ις άλλας πάλιν πόλεις έκδίδε- 
ταιιίδ,αιτέρα. τού οικείου ταχυδρομικού Τμήματος έφημερίς, έν ή  δημο
σιεύονται αί διευθύνσεις τβ ν  καθ’ έκάστην πρωίαν καί εσπέραν παραμε- 
ναυσων έπιστολων, τάς όποιας παραλαμβάνουσιν έκείθεν οί ένδιαφερόμενοι. 
Αλλ’ αί άμερικανικαί αδται πρωτοτυπίαι μαρτυρούσι μέν τό πολυμήχανου 
των κατοίκων τού νέου κόσμου, δέν έπαρκούσιν όμως εις τ ίν  πρακτικήν 
χρησιμοποίησιν τού χρόνου, 8ν μάλιστα σκοπεί επιστημονικβς νά οίκονο- 
μήση ή  ταχυδρομική υπηρεσία. Έ ν  ’Ιαπωνία, τή  ασιατική ταντη Άγγλίφ,

ομοεον εΐςήχθη σύστημα 6Γ άμερικανού διοργανωτού καί πολλαχού δέ τής 
Ευρώπης εγένοντο άπόπειραι τοιαύτης ταχυδρομικής λειτουργίας, άλλ’ άπέ- 
τυχεν εν τε τή  Ε λβετία  καί ταΐς Κάτω Χώραις προτιμηθέντος του γερ
μανικού όργανισμοΰ.

Τοιαύτη εινε λοιπόν ή μέθοδος τής διανομής των έπιστολων κατά 
τάς διαφόρους χώρας. Προκειμένου περί τβν καθ’ ήμας, εΐνε δίκαιον νά 
παρατηρήσωμεν ενταύθα, ότι δέν δικαιούμεθα επί τού παρόντος νά εχω- 
μεν μείζονας α’παιτήσεις, διότι ούτε ή μεγάλη μισθοδοσία ούτε ή είςαγωγή 
τελειότατου συστήματος συντελεί τόσον εις τήν άπταιστον λειτουργίαν τβν 
ταχυδρομείων, όσον αύτή ή μόρφωσις τής κοινωνίας, ήτις παρέχει εις τήν 
πολιτείαν τά μέλη της πρός μισθοφόρον υπηρεσίαν καί κατόπιν, άναλόγως 
τής ποιότητος τού ¿ργάνου, τό όποιον παρέδωκεν εις τήν δημοσίαν υπη
ρεσίαν, δικαιούται νά έπιβάλλη ιά ς  απαιτήσεις της. Ταύτα, δ ιά  νά μη- 
νομισθή, ότι έκθειάζοντες τά τών ξένων καταφρονουμεν τά ήμέτερα ώς 
συστηματικοί τινες άπαισιόδοξοι.

Άλλλ’ εκείνο πάλιν τό νευρόσπαστον ’Αφγανι
στάν, τό περίφημον κατά τά τελευταία ετη ως 
μεταίχμιον τής άγγλορρωσσικής εν Ασια επικρα- 
τήσεως, ήρχισε νά χρωματίζη από τίνος τά κυκλο
τερή γραμματόσημά του, καί κατά τό παρατεθει
μένου υπόδειγμα κυκλοφορονσι τώρα εννέα παρ
δαλά χρώματα κατά τρεις διαφο'ρους αξίας.

.Έ ν  Βελγίω πρό τε
τραετίας εΐςήχθη νέον εί

δος, κατά τό παρατιθέμενον υπόδειγμα, γραμμα
τοσήμων, προωρισμένων διά τήν τηλεγραφικήν 
υπηρεσίαν. Τό κομψότατου τούτο πολυγωνικόν 
γραμματόσημου επιτίθεται έν εΐδει σφραγΐδος επί 
τού σημείου τής επαφής των λυιρίδων τού τηλε
γραφικού φακέλλου, επειδή όμως δέν εΐνε συχνή 
ή από πόλεως εις πόλιν διαβίβασις τοιούτων φακέλλων, διά τούτο σπανίως 
περιέρχονται τά γραμματο'σημα ταύτα εις χεΐρας των συλλογέων, οίτινες 

μετ’ άθυμίας βλέπουσι πάντοτε κενήν τήν εις τά λευ
κώματα των υποδεικνυομένην θέσιν.

Τ ά  παρ’ ήμΐν ,,είςπρακτέα“  ταχυδρομικά τέλη 
λέγονται γαλλιστί „ à  percevoir“, τά έν Αίγύπτω δέ 
πρός τούτον τόν σκοπόν έκδεδομένα γραμματόσημα 
κυκλοφορούσιν από τίνος καί άνευ των οπισθίων ύδρο- 
γραφιβν (ημισελήνου καί αστερίσκου', αΐτινες εΐνε μέν 

κάλλιστα κατά τβ ν  παραχαρακτβν φυλακτήρια, αλλά καί όλως άσκοποι 
διά τοιούτου είδους γραμματόσημα, ών ή χρήσις γίνεται άποκλειστικβς 
ύπό μόνης τής ταχυδρομικής υπαλληλίας.

_  _  Πρός τούς νέους της ,,Κλειούς“  συνδρομητάς επαναλαμβάνο
υ ν  Χεγοντες, ότι, έπεεδή ή έκδοσις το ϊ ^μετέρου φύλλου κατά τό Β '. έτος 
ηρχισεν έκπρόθέσμως, διά τούτο καί ή εκδοσις τβν καθ’ ίκαστα τευχών 
θά  γίνεται επί τινα ειςέτι χρόνον βραδύτερου τής βρισμένης ημερομηνίας. 
¿Ifcr TóTf έν Αίγύπτω άξιοτίμοις^κ. κ. Συνδρομηταΐς τής ,,Κλειούς“  άγγέλ- 
λομεν. ότι: ή αύτόθι έπιστασία άνετέθη τ β  εν ’Αλεξάνδρειά κ. Γεωργίω 
Τσαγκαρρυσιάνω, φιλοτιμώ άνεψιω τού πολλάς παρασχόντος τ β  φύλλω 
τούτω έκδουλεύσεις f  Ίωάννου Τσαγκαρουσιάνου.

κ. Γ . A. -λ. εις Άρμαβήριον. Φάκελλος μετά μερικών βιβλίων εστάλη 
ύμΤν, δέν θά' λείψωμεν βέ νά Σάς δώσωμεν εγκαίρως καί τάς αίτηθείσας 
πληροφορίας. — κ. Ν..Δ. Λ ,.εις Βελιγραδιού. Εσημειώσαμεν καί Σάς- ει’- 
χαριστούμεν. —  κ. Γ . M. X. εις Βατούμ. ’Εσημειώσαμεν καί ώς βλέπετε

συνεμορφώθημεν. — κ. Θ. Β . εις Κωνσταντινούπολιν. Τ ά  αΐτη&έντα φυλ- 
λάδια άπεσταλησαν. — κ. κ. θ .  Εύστρ., θ .  Z ., Ν  & Γ . Α. καί Συντρ., Γ. 
Μ., Τίούς Κ . Β. εις Τεργέστην. ^’Ελάβομ -ν καί Σάς εύχαριστούμεν. — κ. 
Ε . Σ. είς K ronstadt, κ. Γ . Ζ . εις Sadagora. κ. Γ. Ζ . εις Μόναχον. Έ λή- 
φθησαν καί Σάς ευχαριστούμε·;. —  κα. Ε . Κ. είς Βροσθένιον. Προσεχώς 
λαμβάνετε. —  κ. Γ. I I .  Μ. εις Σύρον. Έλήφθησαν.^ Ή  παραγγελία Σας 
κατά τάς δοθείσας ήμΤν υποσχέσεις διεκπεραιούται έντός δύο-τριβν ήμε- 
ρβν. — κ. Ί .  Β. εις ’Αθήνας. Σάς εύχαριστούμεν καί πάλιν. Επιστολή 
μας ακολουθεί — -κ. Μ. Μ. είς ’Αθήνας. Σας είμεθα λίαν υπόχρεοι διά 
τάς εύγενεΐς ύμβν διαθέσεις. —  κ. Σ. Π . είς ’Αθήνας. Δι’ επιστολής μας 
θέλομεν γνωρίσει ύμΐν τό οΐτιον. —  κ. A. Ε . Μ. είς Άγχίαλον. Ή  επι
στολή Σας έλήφθη καί λίαν προσεχώς λαμβάνετε τά αίτηθέντα.
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