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Α Π 0 Θ Ν Η Σ Κ 0 Ν Τ Ε Σ  Α Σ Τ Ε Ρ Ε Σ .

Ουδέποτε &α δυνηδ-ή ό άσδενής τού 
νά φαντασδ-ή το φοβερόν ψύχος, τό όποιον 
πανταχόδεν έν τω στερεώ- 
μα τι, όσον καί άν μερικοί 
προςεπάδησαν νά τδ ύπολο- 
γίσωσιν εις εκατοντάδας τι- 
νάς βαδμών υπό τό μηδενι
κόν. ΙΙάντες δα  έγινόμεδα, 
άνευ έλχίδος σωτηρίας, θύ
ματα του ψύχους τούτου, εάν 
η γή δεν εφερεν έφ’ έαυτής 
τον προφυλαχτικόν μανδύαν 
της άτμοσφαίρας, δςτις, όσον 
λεπτός και εύπετής, έν τού- 
τοις την προφυλάσσει αχό της 
είςβολής του θανατηφόρου 
τούτου ψύχους καλλίτερον, 
παρά πάντα καί όσονδήποτε 
παχυν δ·ώρακα. ’Ακριβώς αυτή 
η ευκινησία των μορίων του 
άέρος αποτελεί την προφυλα
χτικήν του δύναμιν, διότι . 
τοιουτοτρόπως δύναται νά έξ- 
ομαλύνη τάς διαφοράς της 
δερμοκρασίαςμεταξυτούήλια- 
κου φωτός καί τής σκιάς, με
ταξύ ημέρας και νυκτός, με
ταξύ των διαφόρων ωρών του 
έτους και των ζωνών, 4ν ω 
άφ’ ετέρου χρησιμεύει και ώς 
ταμεΐον ασφαλές τής άπαξ 
άπορροφηδείσης ηλιακής δερ- 
μότητος, την οποίαν έν ήμέ- 
ραις άνηλίοις και χειμεριναΐς 
άναδίδει προς έμψύχωσιν των Η 30ΦΙΑ.

Κ Λ Ε Ι Ω .  Τ Ο Μ Ο Χ  Β ' .

ανδρωπου νους 
μάς περιβάλλει

επί τή'ς ύφηλίου διαιτωμένων πλασμάτων. 'Η  σελήνη, ή πι
στή αΰτη σύντροφος καί δορυφόρος τ ι ς  γης, κατηνάλωσεν

ήδη από πολλού τό ανήκον 
αυτή μερίδιον του άέρος, άπο- 
λαύσασα ταχέως όλας τας 
ήδονάς καί τάς λύπας του 
βραχέος βίου της, καί διά 
τούτο νεκρά και έρημα φαί
νονται έπί τής έπιφανείας της 
τά  χαραδρώδη όρη, ούτε ίχνος 
καν ζωής παρατηρεΤται έπ’ 
αυτής, ή δέ νάρκη, ή αίωνία 
καί παγκόσμιος, έξέτεινεν έν» 
ταΰδα άμειλίκτως τό κρά
τος της.

Καδώς πάντες γνωρίζο- 
μεν δτι ημέραν τινά δ·’ άπο- 
δάνωμεν, οΰτω  π ρ έπει νά 
ήμεδα πεπεισμένοι, ότι και 
είς ούδένα των αστέρων τού 
ουρανού έχαρίσδη βίος αιώ
νιος καί ατελεύτητος. Τον 
φόρον, όν ή σελήνη άπέτισεν 
ήδη πρός τόν θάνατον, απαι
τεί ό άκαμπτος οδτος άρχων 
καί παρ’ έκαστου των λοι
πών αστέρων, άλλά κατά προ
θεσμίαν άνάλογον πρός τό 
μέγεδος ενός έκάστου. Οΐ- 
κοδεν έννοεΐται,' δτι μέγα τι 
και ογκώδες σώμα δυςκολώ- 
τερον καί βραδύτερον αποδί
δει την έσωτερικήν του θερ
μότητα, παρά σώμά τ ι μικρό- 

Κατα τήν ελαιογραφίαν του Έρμάννου Καουλμπαχ. τερον αυτού, άπεδείχδη δε
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δια φυσικών êpευνών, ότι ό καιρός οδτος τής άποψύξεως 
δεν προβαίνει κατά λόγον άπλοδν προς το μέγεδος, άλλα 
κατά τό τετράγωνον αυτού. Έ άν λοιπόν υχοδέσωμεν εμ- 
προσδέυ μας κειμένας τρεις πεπορακτωμενας σφαίρας κανο- 
νίοο, <3ν ή μεν τρίς, η δε δις εΤνε της τρίτης μεγαλειτέρα, 
κατά το προμνημονευδάν άξίωμα διά νά άχοψυχρανδώσι μέ
χρι του μηδενικού, δά  έχρειάζοντο ή μεν πρώτη εννέα φοράς, 
η δε δεύτερα τέσσαρας φοράς περισσότερον χρόνον, παρά 
την τρίτην, την μικροτέραν πασών.

Τοιούτό τ ι φαινόμενρν παρατηρούμεν πραγματικως και 
έν τφ  ούρανω · ό ήλιος εΤνε άκόμη σφαίρα πεπυρακτωμένη, 
έν ω οί πλανηται, τους οποίους ένεκα των έπανειλημμένων 
φωτεινών κρίσεων των δυνάμε&α νά 0·εωρήσωμεν ως άσδε- 
νεΐς καί γεγηρακ.ότας αστέρας, έκπε'μπουσι, σχεδόν ανεξαι
ρέτως, φως έρυ&ρόν. Το φοβερόν ψύχος του στερεώματος 
περιώρισε την δερμότητά των είς άπλην μόνον έρυδραν 
λάμψιν, έν ω η γή, η σελήνη και οί άλλοι μικρότεροι πλα- 
νήται άπεπάγησαν επί της έπιιρανείας των ολοτελώς.

Αί κηλίδες του ήλιου άποδεικνίουσι καί αυται την έπε- 
νέργειαν του είςδύοντος ψύχους, έπΐ άλλων δέ, πρεσβυτέρων 
την ήλικίαν, απλανών αστέρων διά τής επενεργείας ταύτης 
σχηματίζονται έπί της πυριφλεγούς και ρευστής έπιφανείας 
μεγάλαι πλέουσαι νήσοι έκ λάβας, αϊτινες άποπηγνόμεναι δ’ 
άποτελέσωσιν ηπείρους, διακρινομένας ώς άμαυράς κηλίδας 
έν μέσω τής άκτινοβόλου δαλάσσης τού πυρός. Φαντασδοϊ- 
μεν το σώμα τούτο είς τόσην άφ’ ημών άπόστασιν, ώςτε 
νά φαίνεται μόνον. ώςτι φωτοβόλον σημεΐον, φαντασδώμεν 
προςέτι, ό τ ι. τό σημεΐον τούτο κινείται περί τον άξουά του, 
ώς πάντα τά  λοιπά ουράνια σώματα, τούτου ύποτεδ·έντος 
δά φαίνεται είς ημάς τό φώς κατά ' διαφόρους περιστάσεις 
διάφορον, διότι ότέ μεν δ·ά μας δεικνύη την έπιφάνειαν τών 
πυριφλεγών ωκεανών του, ότέ δέ τήν σκοτίαν των άποπα- 
γεισών ήπείρων του. Άλλ’ ή ήμίρρευστος είςέτι μάζα τών 
τελευταίων τούτων, ένεκα τής στροφής τού άστέρος περί τον 
ίδιον άξονα, κατ’ ανάγκην δ·ά συμπυκνούται άπό τών πόλων 
προς τόν ισημερινόν, ουτω δέ άδιακόπως δά συμβαίνωσι 
μεταστάσεις καί μεταβολαΐ τού σχήματος τών ηπείρων τού
των, αίτινες δ·ά έπιφέρωσι συνεπώς και διαφόρους ανωμαλίας 
κατά τάς φωτεινάς περιόδους τών αστέρων τούτων.

Έ ν  μ.άλλον προβεβηκυία ηλικία ό σκοτεινός δ'ώραξ δα 
έξαπλωδ'ή βαδμηδόν καδ’ δλην τήν έπιφάνειαν καΐ'δά περι- 
καλύψη πανταχόδεν τόν άποναρκούμενον και άποδνήσκοντα 
αστέρα. Τό φώς του άποσβέννυται. ΤΙ αποστολή του Ιξ- 
επληρώδη, ούδέν δέ σημεΐον αναγγέλλει είς τούς έν τώ στε- 
ρεώματι συζώντας τήν υπαρξίν του. Έ χάδη  και έλησμο- 
νήδ·η είς αίώνα τόν άπαντα ό νεαρός οντος αστήρ·

Καί τοιούτοι πάντως άπειράριδ·μοι ύπάρχουσιν. Ε πειδή  
όμως ούδεμία φωτεινή άκτΐς προδίδει τήν υπαρξίν των, διά 
τούτο 6·ά μείνωσιν αίωνίως αγνωοτοι είς τάς άνδ·ρωπίνως 
μύωπας αισθήσεις μας.

Ενίοτε — και τούτο σκανίως συμβαίνει έν,τφ  ούρανω 
— αναδύει αίφνης έν τώ  ζοφερω στερεώματι νέος άστήρ καί 
φωτίζει τήν άπέραντον νύκτα διά τού λαμπρού φωτός του, 
ούχΐ ώς διάττων τις άστήρ μετά σπασμωδίας- ταχότητος 
παρελαύνων Ιμπροσδεν τών άλλων αστέρων, ούχΐ ώς τις άε- 
ρόλιδος, άφανιζόμενος πριν ή προφδήση ν’ άναδόση, άλλ’ 
ώς άληδής άστήρ, μένων έν τή αρχική δ-έσει του καί άπο- 
τελών μ.έρος τού αστερισμού, όπου καί άνεφάνη αίφνιδίως, 
και μάλιστα τόσον αίφνιδίως ώςτε ούδενός άνδφώπου όφδάλ- 
μός κατώρδ-ωσε νά τόν παρατηρήση καδ;' ήν ακριβώς στιγ
μήν τό πρώτον άνέλαμψε. Παρετήρησαν μόνον καί απέδει
ξαν συγχρόνως μετ’ απορίας, ότι καδ’ ώρισμένήν νύκτα 
ήτον ορατός είς τόν κόσμον σύμπαντα, έν ω τήν προηγου- 
μένην ήμέραν άπό της δέσεως έκείνης έχαινεν απέναντι μας 
ή άβυσσος τού κενού.

Έγένετο άρά γε ένταύδα άπροςδόκητός τις δημιουρ
γική πραξις, καδ’ ήν ή ακαταμάχητος τού σύμπαντος δύνα- 
μις, ή γενική τής ύλης έλξις έν μια στιγμή έπλασε κόσμον 
άκτινοβόλον, όςτις κατά τήν συνήθη τών πραγμάτων φοράν 
μετά αιώνας μόνον ήδύνατο νά γεννηδή; — νΟ χΐ' τοιούτό 
τ ι δεν συνέβη, δ ιόπ  αί παρατηρήσεις μας έπΐ τών „νέων 
τούτων αστέρων“ μάς διδάσκουσιν ότι μετά πάροδον ολίγου 
χρόνου ή λάμψις τού άρτι άναφλεγέντος άστέρος έλαττούται 
καί έξαφανίζεται πάλιν είς τό  βαδύ τού στερεώματος σκό
τος. Τά βραχύβια ταύτα φαινόμενα δέν προδίδουσι τήν 
γέννησιν νέων αστέρων και νέων κόσμων, άλλ’ εΐνε η τελευ
ταία ίκμάς τής ζωής, ό τελευταίος σπινδήρ, μεδ’ όν επέρ
χεται ή φοβερά καταστροφή, το τέλος ενός κόσμον.

ΑΙ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  ΤΗΣ  Ι ΑΠΩΝΙΑΣ .

|ίς  καμμίαν ίσως άλλην φάσιν τού βίου 
καί τής άναπτύξεως τών διαφόρων λαών 
τής ύφηλίου έκδηλοΰνται καταφανέστε- 
ρον αί άντιδέσεις, όσον είς τήν πορείαν 
τής άναπτύξεως τού γυναικείου βίου, 
όπως δέ παρά τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς 
της Ευρώπης δεωρεΐται ή γυνή, έν άν- 
τιδέσει προς τάς φιλελευδέρους τάσεις 
τού άνδρός, ώς ή ζώσα ένσάρκωσις τών 
συντηρητικών αρχών, οδτω καί παρ’ άλ- 
λοις, ξένοις καί μεμακρυσμένοις, λαοΐς, 

Ιδία δέ. τοΐς Ίάπωσι, παρετηρήδη ότι αί γυναίκες των, έν 
συνόλω έξεταζόμεναι, μέχρι τής σήμερον παραμένουσιν έπΐ 
τού αυτής βαδμίδος τής άναπτύξεως, έφ’ ής εύρίσκοντο καί 
είς τούς παλαιοτάτους άκόμη χρόνους. ’Ενίοτε συμβαίνει,

εννοείται, γενναιοτέρα τις. και τολμηρά καρδία νά έκφραση 
τόν πόδ·ον, όπως συμμετάσχη τών μεγάλων μεταβολών, άς 
οί νεώτεροι χρόνοι ήνάγκασαν καί αύτό τ ό ’ιαπωνικόν έδ·νος 
νά υποστή, άλλ’ αί παδητικαΐ αύται κινήσεις καί όρμαΐ εΐνε 
τόσον μεμονωμέναι, έκδηλοΰνται μετά τόσης δειλίας, ώςτε 
άχρι τού νύν ουδεμιάς έτυχον προςοχής καί ώς λεπτοί καί 
αφανείς άχυροκάλαμοι έξαφανίζονται είς τό ορμητικόν ρεύμα 
τού σημερινού κοινωνικού βίου. Αί πλεΐσται τών γυναικών 
ουδόλως εύχονται νά έπέλδη μετατροπή τις σπουδαία εις 
τήν κατάστασίν των, ή δέ αρχαία έξις κατέστησεν είς αύ- 
τάς ποδητήν καί προςφιλτ τήν άνευ δικαιωμάτων καί αξιώ
σεων υπαρξίν των, ούδεμίαν δέ άλλην ζωήν άπαιτούσι νά 
διαγάγωσι, παρά εκείνην ήν διήγαγον αί μητέρες καί αί 
χρομήτορές των, εύχαριστούμεναι μόνον, όταν δύνανται νά 
ύπηρετώσι καί νά δ-ερεςπεύωσι τόν άνδρα, καί άποστρεφόμε-
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ναι πάσαν συμμετοχήν είς τάς ασχολίας τού άνδρικού φύ
λου. Αί γυναίκες τών ’Ιαπώνων, τήν σήμερον τουλάχιστον, 
προς πάντα τά  βιωτικά ζητήματα μένουσι ξέναι, άποφεΰ- 
γουσι μετά φόβου οίονδήποτε νεωτερισμόν, ή μετ’ άγανα-

κτήσεως τόν 
άποδοκιμά- 

ζουσι καί δέ- 
λουσιν ά ντ ΐ 
πάσης δυσίας 
νά διατηρώ- 
σιν άλώβητα 
και άσινή τά  
παλαιάΐκαΐέρ- 
ριζωμένα Ϊ0·ι- 
μα τής φυλής 
τ ω ν . Κ α ί  
πραγματικώς 
τά  πλάσματα 
ταύτα, αδιά
φορου άν άνή- 
κωσιν είς τάς 
άνωτάτας ή 
είς τάς κατω- 
τάτας τάξεις 
τήςκοινωνίας, 
αδιάφορου άν 
ήνε πλούσια ή 
πτωχά, πάν
τοτε στρέφον
ται περί τον 
αυτόν στενόν

κύκλον, έν ω έκπαλαι έκινούντο, οί μόνοι των δέ πόδοη 
όλαι των αί προςπάδειαι συγκεντρούνται είς δύο τιυά, πρώ
τον είς τό ν’ άρέσκωσιν είς τόν άνδρα, και δεύτερον δι’ 
όλων τών δυνάμεών των νά 
έργασ&ώσι καΐ νά μεριανή- 
σωσι περί τής ευεξίας τών 
τέκνων των.

Εΐνε περιττόν πλέον νά 
τονισδή. ότι ή τελευταία αύτη 
ίδιότης τών ίαπωνίδων άπο- 
τελέΐ άληδώς ανεκτίμητου 
προτέρημα τού οικογενειακού 
βίου τών Ιαπώνων, Ή  στοργή 
τοΤν γονέων καί ίδία της μη- 
τρός πρύς τό τέκνον, ή άφο- 
σίωσις τούτου πρός τούς γεν
νήτορας καί ίδία πάλίν πρός 
τήν μητέρα, προκαλεΐ πολλά- 
κις τόν δαυμασμόν καί τήν 
συγκίνησιν τούξένου. Ή  αρετή 
αυτη, ύφ’ όλας της τάς φά
σεις, έξυμνεΐται καί έγκωμιάζεται. έν δημωδεοι διηγήμασι 
καί έν δεατρικαΐς παραστάσεσι, καίτοι δέ άφ’ ίτέρου δέν 
δύναταί τις ν’ άρνηδή τήν πολλάκις έπικρατούσαν ιαπωνικήν ’ 
επιπολαιότητα, ό λαός όμως όπωςδήποτε φαίνεται άληδώς 
έμφορούμευος υπο τής αρετής ταύτης. Ουτω π. χ. μεταξό 
τών μάλλον διαδεδομένων καί προςφιλών φιλολογικών προ
ϊόντων συγκαταλέγεται καί βιβλίον τι, τό όποιον έν είκοσι 
και τέσσαρσι διηγτμασιν έκδειάζει ευγνώμονας υιούς, ποικιλο-

τρόπως έκδηλώσαντας τήν πρός τάς μητέρας τών στοργήν 
καί άφοσίωσιν.

Κατά τά  πρώτα έτη τής ηλικίας των τά  τέκνα τρέ-

ΤΕίΟΠΟΣΙΑ.

ΚΟΜΚΩΣΙΣ ΙΑΠ2ΝΙΑ0Σ,

φονται άχοκλειστικώς ιπο τών μητέρων των, αυτός δέ ο 
τρόπος, καδ’ όν τρέφεται δλον τό εδνος, έπιβάλλει τήν άχο- . 
φυγήν ζωικού γάλακτος, διότι οί ’Ιάπωνες έν γέυει αίσδά-

νονται αποστροφήν πρός τό ' 
είδος τούτο τής τροφής, έπο- 
μένως δέ ουτε γαλακτοφόρα 
ζώα τρέφουσιν. 'Ομοίως δέ 
χάσα’Ιαπωνΐς τό δεωρεΐ απο
τρόπαιου νά έμπιστευδή τό 
τέκνον της είς τροφόν, ήτις 
άλλως εΐνε καί δυςεύρετος, 
επειδή Ικάστη μήτηρ φρον
τίζει περί τού ίδίου της τέ
κνου καί δέν έχει δλην δρε- 
πτικήν, δυν«μένηνι ν’ άντι- 
κατ«στήσ·η τό μητρικόν γάλα. 
Έντεύδεν καδίσταται ευεξή
γητου, διά τί πολλάκις έν ’Ια
πωνία μία μήτηρ δηλάζει το 
τέκνον της μέχρι τού πέμ
πτου έτους, ασήμαντου δέ 

δεωρεΐ τήν έπΐ τρία έτη έκπλήρωσιν τού καδήκοντος τούτου.
Κατά τόν τρόπον τούτον συσφίγγονται άδιαρρήκτως οί 

δεσμοί τής άγάπης καί τής στοργής μεταξύ μητρός καί 
τέκνων, ίδία δέ τών υιών, οί όποιοι άφοσιούνται πρός τάς 
μητέρας των μέχρι, βαδυτα’του γήρατος. Πολλάκις ό υίός 
πρώτιστον τών καδηκόντων 1 του .δεωρεΐ τήν πρός την -μη
τέρα στοργήν, ώς έκ τούτου δέ ούχΐ σπανίως συμβαίνει αί 
πρεσβύτεραι γυναίκες, όχι μόνον νά ζώσι τό λοιπόν τού βίου
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τω ν έν «νέσει καί ευπορία, αλλά  και νά  έξασκώσι μεγάλην 
έπιρροήν έν τω  κύκλω τη ς  οικογένειας των, έν ω η άτεκνος 
σύζυγος έφελκΰει τη ν  χροςοχήν του συζύγου της, μόνον έφ’ 
δ σ ο ν  διατηρούνται 
άπαραμείω τα τά δ έ λ - 
γητρώ  της. Ο ί δ ε
σμοί του γάμου έν 
’Ιαπωνία συνάπτονται 
λίαν ευκόλως, α ί δέ 
μεταξύ τω ν συζύγων 
σχέσεις εΤνε χαλαραί 
τόσον, ώ ςτε ευκόλως 
ό δυςαρεστηδείς σύ
ζυγος νά  δύναται ν ’ 
άποπέμψη τη ν  άτε
κνον σύνευνόν του.
Ή  πολυγαμία , δσον 
καί περιωρισμένη,έπι- 
κρατεΤ δμως είς τάς 
άνωτέρας' καί. εύπο- 
ρωτέρας τάξεις, δπου 
βεβαίως συνυφαίνον- 
τ α ι  χο λ λ α ί ραδιουρ- 
γ ία ι κα ί συμβαίνου- 
σιν έριδες, δ ιά  παντός καταστρέφουσαι την  οικογενειακήν 
γαλήνην καί ευτυχίαν.

Η  τελετή  το ύ  γάμου εΐνε άπλουστάτη, δ ιό τ ι συνίστα- 
τα ι μόνον είς τό  νά  κενώσω- 
σιν από κοινού άμφότεροι οί 
σύζυγοι έν κύπελλον πλήρες 
σάκε, ήτο ι ορυζώδους οίνου, 
τού Ιωνικού ποτού τω ν ’Ια
πώνων. 'I I  πράξις αυτη πρέ
πει νά  τελεσθ-ή μ ε τ ’ έπιση- 
μ ότη τος έμπροσθεν (ορισμέ
νου τινός άριδμού προςκεκλη- 
μένων έν τω  οίκω τού συζύ
γου. Ο ί τόσον εό,κόλως συν- 
απτόμενοι γά μ ο ι, δύνανται 
έπίσης ευκόλως καί νά δια- 
λυδώσιν, υπό τού άνδρός Ιν- 
νοεΐται. Έ ά ν  ή σύζυγος δεν 
τω  άρέσκη πλέον, ευρίσκει 
μίαν οίανδήποτε ασήμαντον 
αφορμήν, δπως την  άποπέμψη.
’Αρκεί δ έ  νά  τη  δ ιατάξη  έγ- 
γράφως, δπως έγκαταλείψ η 
αυτοστιγμεί την  οίκίαν του 
δ ιά  τον καί τον λόγον, χ. 
ένεκα έλλείψεως σεβασμού 
πρός αυτόν, ή  πρός τούς γο 
νείς του. Μ εδ’ υπομονής καί 
άνευ 'παραπόνων έγκαταλεί- 
χ ε ι .τσ άτυχες κα ί αδύνατον 
πλάσ μα  την  έστίαν τη ς  έν 
χάση περιπτώσει προβληματι
κής ευτυχίας του , ένδυέται 
τη ν . στολήν, ήν, τ ή  άφίνει 6 
σύζυγος, υποκλίνεται φΛο- 
■φρό.νως πρό αυτού καί τόν

>

αποχαιρετίζει. Π άντα  τ ά  υπάρχοντά της, κα ί τ ά  τέκνα της 
ακόμη, οφείλει ν ’ άφίση παρά τού συζύγω, καί απέρχεται 
ένα παρηγορητή μ ετά  τω ν όμοιοπαδών τη ς  καταφεόγουσα

εις τ τ ν  π α τ ρ ι κ ή ν  
έστίαν, ή  είς τόν 
οίκον συγγενών καί 
φίλων, καί, έάν ή 
τύχη  τ η  δ ε ιχ δ ή  ευ
μενής, υπανδρεύεται 
έτερον άνδρα.

"Ενεκα τω ν απε
ριορίστων τούτων δ ι
καιωμάτων τού άν
δρός αποδ ίδετα ι φυ- 
σικώς μεγίστη  σπου- 
δα ιότης είς την  ανα
τροφήν τω ν θυ γα τέ
ρων, δ ιά  να  δύνανται 
αυται δ ιά  προτερη
μάτω ν καί ά λ λ ω ν  
άρετών νά προςελ- 
κύωσι πρός εαυτάς 
μονίμως τους άνδρας· 
είς τούτο  καί μόνον 

κυρίως συνίσταται ή  α γω γή  τή ς  νεάνιδος έν ’Ιαπωνία. Πρός 
έπαινον δμως τω ν ίαπωνίδων πρέπει συγχρόνως νά  μνημο- 
νευδή, δτι άδιακόπως φροντίζουσι νά  έχωσι τόν  οΤκόν τω ν

καδάριον καί ευπρεπή. "Ο ςτις 
έκ περιγραφών καί είκόνων 
γνωρίζει τ ά  πρω τογενή καί 
άπλούστατα  οικήματα τω ν 
’Ιαπώνων, εΐνε άδύνατον νά 
φαντασόή πώς τα ύ τα  διακο
σμούνται μ ε τά  τόσης ευπρε- 
πείας καί κομψότητος, κα
τόρθω μ α  όφειλόμενον μόνον 
είς την  καδ·αριότητα καί φι
λοκαλίαν τώ ν γυναικών. Τό 
μόνα σχεδόν οικιακά σκεύη 
εΐνε α ί πλεκτα ί ψίαδοι, α ίκ α -  
λύπτουσαι τό  δάπεδον καί 
κατασκευαζόμεναι έξ είδους 
τινός χόρτου, άποδίδοντος είς 
αυτά  ποιάν τ ινα  ελαστικό
τη τα . ’Ε π ί τώ ν ψιάδων τού
τω ν ανελίσσεται κ α δ ’ έκά- 
στην δλος ό οικογενειακός 
βίος· ούδεμία έδρα υπάρχει, 
ουδεμία τράπεζα, ώς τά ςή μ ε -  
τέρας, ουδεμία κλίνη·, ουδε
μ ία  ίματιοδήκη. Κ α τά  τήν  
ώραν το ύ  γεύματος τ ίδ ε τα ι 
εμπροσδεν ενός έκάστου τώ ν 
οκλάξ έπί τώ ν ψιάδων καδη- 
μένων μελών τή ς  οίκογενείας 
μικρόν καί χαμηλόν τραπέζιον, 
έφ’ ου μ ετά  παραδειγματικής 
φ ιλοκαλίας καί χά ριτος ευρί- 
σκονται κατατεταγμ ένα ι αί 
μικυλαι λοπάδες τώ ν φαγη-
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των. Ή  αυτή κομψοπρέπεια 
έπικρατεΐ κα ί κ α τά  τή ν  τεϊο
ποσίαν, είς ήν εΐνε Ικδεδομέ- 
νοι οί ’Ιάπωνες. "Ο πως δέ 
τρώγόυσι κα ί πίνουσι, ουτω 
καί κοιμώνται, έπί τώ ν αυτών 
ψιάδων· προςεγγιζούσης τής 
νυκτός, έξαπλούται έπ’ αυ
τώ ν παχύ  στρώ μα έκ  βάμ- 
βακος, έφ’ οδ κατακλίνετα ι 
ό δόλων νά  κοιμηδή.

Α ί γυναίκες τώ ν μεσαίων 
τάξεω ν όφείλουσιν α ί ΐδ ια ι νά 
μαγεφ εύω σι, μόνον δ έ  είς 
τούς οΐ κους τώ ν μεγιστάνων 
καί τώ ν ξένων έπ ιτρέπετα ι ή 
εΐςοδος έμμίσδων μαγείρων, 
έκμανδανόντων τήν  μαγειρι- 
κήν τέχνην έν ευρωπαϊκούς ξε- 
νοδοχείοις. Έ δ ο ς  δ ε  εΐνε νά 
τρώ γη  μόνος ό οικοδεσπότης 
καί διαρκουντος το ύ  φαγη
τού νά υπηρετηται αποκλει
στικούς υπό τ ή ς  συζύγου του, 
ή τ ις  μόνον, άφ’ ου φάγη καί 
ευωχηδή υ άνήρ, οφείλει νά. 
γευματίση  ή νά  δειπνήση, υπη
ρετούμενη, έάν ήνε χλουσία, 
υπό τώ ν δεραχαίνων της.
Ά λ λ ’ έν χάση  περιπτώσει τότε 
μόνον δ ά  ευχαριστηδή  τρώ - 
γουσα, όταν ήνε πεπεισμένη 
δ τ ι δέν έστερήδ·η τινός ό 
άνήρ τη ς  καί εΰχαριστήδη έκ
τ ή ς  προδυμίας της. ’Ε άν έξακολουδήση κατορδούσα τούτο 
διαρκώς καί συγχρόνως δ ιατηρώ ντα ι τ ά  δέλγη τρά  τ η ς , δυ- 
να τα ι νά  έλπίζη  δ τ ι δ ά  μείνη έπί μακρόν υπό τήν  στέγην 
του, αλλά  καί μ ε δ ’ δλα  τα ύ τα  πάντοτε κρέμαται υπέρ τήν

κεφαλήν τη ς το 
ξίφος τού Δαμο- 
κλέους. Α ί γυναί
κες αυτα ι όπως- 
δήποτε ευρίσκον- 
τα ι είς πολύ καλ- 
λιτέραν δέσιν τών 
χολυαρίδμων έκεί- 
νωνομογενώντων, 
α ίτινες δέν υπαν
δρεύονται, άλλά  
άφιεροΰνται είς τό 
δεατρικόν έπάγ- 
γελ μ α  ώς άοιδοί 
ή χορεύτριαι, καί 

. πρός τούτο  άνα- 
 ̂τρ έφ ο ντα ι Ή  
τέχνη τώ ν αοιδών 
συνίσταται κυρίως 
είς τό  νά  κρού- 
ωσι τό  λεγόμενον 

ΚΤΡΙΑ ΚΑβ’ ΟΛΟΝ. Ι ίό το ,  μ έγα  καί

ΙΑΠ8ΝΙΣ Α0ΙΑ05.

δυςκίνητον έγχορδον μουσι
κόν δργανον, κα ί τή ν  μικράν 
τρίχορδον α α μ ίζεν  (έν εί- 
κόν. 6), δ ι ’ ή ς συνήδως συν
οδεύεται τό  άσμα.

Σύν τ η  μουσική καί τω  
παντομιμικώ  χορού άποκτώ- 
σιν α ί νεάνιδες αυτα ι καί 
ιδιαιτέραν τινά  δ ε ξ ι ό τ η τ α  
περί τό  ένδΰεσδαι κομψοπρε- 
πώς καί φιλαρέσκως. Δέν δυ- 
νάμεδα  άληδούς νά ίσχυρι- 
σδώμεν δ τ ι ό ίματισμός των, 
κα τά  τά ς  ήμετέρας τουλά 
χιστον Ιδέας, εΐνε κομψός καί 
έπίχαρις, έχει δμως καί αυτός 
τ ά  π λεονεκτήμ ατά  του , καί 
πρώτον τούτων εΐνε η απο 
τού συρμού ανεξαρτησία του. 
Τ ά  ένδΰματα  τώ ν περιπάτων 
δέν εΐνε διάφορα τώ ν κ α τ’ 
οίκον φερομένων, έξερχόμεναι 
δμο>ς αί ίαπωνίδες φέρουσι 
μ ε γ ά λ α  ξ ύ λ ι ν α  σανδάλια, 
έστερημένα πάσης χάριτος 
καί κομψότητος, πολύ ομως 
προτιμότερα τώ ν κινεζικών 
πεδίλο)ν, δ ι ’ ών στρεβλούσι 
καί παραμορφόνουσι τούς χό - 
δα ς  τω ν αί γυναίκες τ ή ς  Σι
νικής. Ά λ λ ’ ή  κόμμωσις 
αυτών δέν εΐνε ολω ς άκομ
ψος, χάριν δ ’ αυτής κ α τ α 
βά λλοντα ι πολλα ί φροντίδες 

καί υπάρχουσιν ίδιαίτεροι κομμω ταί, γένους θηλυκού, έννοεΐ- 
τα ι, πρός τούς οποίους καταφευγουσι καί αυταί ’α ί τώ ν κα- 
τωτάτο>ν τάξεω ν γυναίκες. Μ εγάλην έπίσης δεξ ιότη τα  απαι
τ ε ί  ή  ψιμμυδίωσις καί τό  βάψιμον τού προςώπου καί τού 
τραχήλου. Ή  έξις 
αΰτη εΐνε γενικώς 
διαδεδομένη,διότι 
σπανίως άπαντα  
τ ις  νεαράν Ιαπω- 
ν ίδα  μή  έχουσαν 
β ε β α μ μ έ ν ο ν  το  
πρόςωπόν τη ς  δ ι ’ 
έρυδρού χρώμα
τος. Ά λ λ ο τε  αί 
υψηλής περιωπής 
κυρίαι, ώς σημεΐον 
τή ς  τάξεώ ς των, 
έφερον έπί τού με
τώ που, αντί τώ ν 
έξυρισμένων όφρυ- 
ων, δύο στρογγύ- 
λ α ς  μελαίνας κη- 
λ ίδα ς , άλλ’ ¿ συρ
μός ουτος παρήλ- 
δεν, ά ν τ  αυτού δέ
έμειναν άλλαιχρω - ΤΡΕΙΣ ΧΑΡΙΤΕΣ ΙΑΠΩΝΙΚΑ!.
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ματιστικαί συνήθειαι, δι’ ών όχι μόνον δεν έξωραίζουσιν αί 
απλοϊκαί Ίαπωνίδες τό πρόςωπόν των, αλλά τό παραμορφό- 
νουσι και τό καθιστώσιν έτι δυςειδέστερον.

Περιττόν εΐνε μετά τά  λεχ8·έντα νά έκταθώμεν περισ
σότερον· είς την περιγραφήν τοΰ έν Ιαπωνία γυναικείου βίου 
καί ν’ άναφέρωμεν όλας τάς έλλείψεις του. Άρκεΐ μόνον 
νά προςθέσωμεν, ότι ή Ίαπωνίς όχι μόνον δέν έχει υπαρξιν,

αξίαν καν νά όνομασθή άνθρωπίνην, αλλά καί στερείται πα- 
σης προστασίας καί υπερασπίσεως των δικαίων της έκ μέ
ρους τοΰν νόμων. Άν δέ μέλλη ποτέ ν’ άνατείλη καί δι’ 
αυτας, τάς διά τόσων αρετών έκ φΰσεως ,πεπροικισμένας, 
ημέρα έλευθερίας καί χειραφετησεως, περί τούτου γινώσκουσι 
καί δύνανται νά προφητεύσωσι μόνον οί πολιτικοί καί οί 
Κυβερνιέται των τυχών τής ’Ιαπωνικής μεγαλοννήσου.

ΕΘΝΟΓΡΑΦΟΣ.

Η Ε Π Α Ι Τ Ι Σ .
(οννί,χεια).

XVIII.

Ό  μηχανικός υπεδέχθη αυτούς προ τής θύρας· αυτές 
ήτο μετριόφρων άνθρωπος, άπη'λαυεν όμως καλλίστης ύπο- 
λήψεως ώς δεξιώτατος τεχνίτης. „’Ακόμη τίποτε δέν ’κά
ματε;“ ήρώτησεν άποτόμως ο Φάλδνερ καί έσκυθρώπασε. 
„"Η αλήθεια εΐνε, ότι ή αυτές ό ανταποκριτής μου ’ςτό Λον- 
δΐνον εΐνε ενας παληάνθρωπος καί τέν πρέπει κρέμασμα, ή 
Έ συ, κυρ ’Αρχιμηχανικέ, θά ξεύρης μόνον κλειδαριαΐς νά 
φκιάνης, όχι όμως καί να στήσης ενα άτμόμυλον, καδ·ώς 
’παινεύτηκες μέ σκοπόν νά με άπατήσης."

Ό  δόςμοιρος άν8·ρωπος έφάνη πολύ στενοχωρημένος Ικ 
τών λόγων τοΰ Βαρώνου- ζωηοόν έρύθημα έβαψε τό πρός- 
ωπον του καί πικροί λόγοι έπλανώντο είς τά  χείλη του, κα- 
τέπνιξεν όμως αυτούς καί προςεπάθησε νά κατανίκηση την 
έξαψιν τής δικαίας άγανακτήσεώς του. ,,Έπιτρέψατέ μοι, 
κύριε Βαρώνε“, άπήντησε μετ’ ολίγον, ,,νά ¿μιλήσω καί έγώ. 
"Οταν μοι δοθή ήριθμημένον σχέδιον μηχανής, έ<ρ’ ού δει
κνύονται μετά πάσης ακρίβειας τό σύνολον τών τροχών καί 
τών ελίκων, μέ πολλήν ευκολίαν δύναρ.αι νά συναρμολογήσω 
αυτά, καί αν ακόμη δέν έβλεπον ποτέ προηγουμένως όμοιον 
μηχανισμόν. Άλλά πρέπει νά με άφήσετε δλως διόλου έλεύ- 
&ερον, καί τότε Σάς υπόσχομαι, ότι όλα θά πάνε καλά- ένω 
τώρα Ε σ ε ί ς ............... “

— ,ΓΑ! έπειδή λοιπόν ολίγον άνακατώ&ηκα καί έγώ 
’ς την δουλειά καί ’Σ ’ ¿βοήθησα, αυτό θέλεις νά ’πής; 
Ό λον  τό σφάλμα έπιρρίπτεις τοΰ λόγου Σου ’ς έμενα; 
Άλλά, βρέ αδελφέ, Έσυ είσαι μηχανικός καί λέγεις, ότι δέν 
είδες ’ς τήν ζωήν Σου τοιαϋτην μηχανήν ακόμη, ένω έγώ 
είδα καί μία, είδα καί δύο καί τρεις, είς τήν Γαλλίαν, 
είς τήν ’Αγγλίαν, καί ξεύρω πολύ καλά, ότι οί μεγαλείτεροι 
έκεΐνοι τροχοί 8·ά βαλθοΰν είς τό μέσον Ικείνου τοΰ κυλίν
δρου καί οι μικρότεροι ολίγον υψηλότερα θά έλθουν . . . .“

— „Θεέ μου! Θεέ μου! Έ  εύγενεία Σας“, υπέλαβεν 
ό ατυχής τεχνίτης, „’πήρατε μηχανήν όλως διαφόρου κατα
σκευής· αυτό φαίνεται, είς τό σχέδιον έ δ ώ ............... “

— „Σχέδιον καί αίωνίως πάλιν'σχέδιον ψάλλεις, αδελφέ, 
ένω δλαις η μηχαναίς τοΰ κόσμου δέν διαφέρουν αναμεταξύ 
τους. Έ γώ  μόνον ήπατήδην από όλα τά  μέρη καί έρριψα 
ένα σωρό χρήματα ’ς τήν θάλασσαν!“

Έ ν τω μεταξύ έπήρεν' ό Φρέβεν τό. σχέδιον είς τάς χεΐ- 
ράς -του καί το έβλεπε. Είδε πόσον άπλοΰς ήτον ό μηχα
νισμός καί ωραίος, καί έβλεπεν ότι άπητεΐτο μόνον ν’ άρμό- 
ζωσιν όί τροχοί καί αί έλικες, καί ήτο κατόπιν ευκολον νά 
στηθή. Ό  ίδιος είχε σπουδάσει άλλοτε Μαθηματικά καί 
Φυσικήν σπουδαίως καί εΐχεν έπισκεφθή έπειτα μετά τοΰ 
φίλου του τά  σπουδαιότερα έργοστάσια τού κόσμου· έπειδή

όμως είχε τήν συνήθειαν ποτέ νά μή όμιλή περί τής ίδίας 
αύτοΰ μαθήσεως, ένομ.ίζετο ύπό τοΰ Φάλδνερ, μέγα, ώς 
γνωστόν, φρονοΰντος επί τή πανδαημοσύνη του, οτι ολίγα ή 
ούδέν έγνώριζεν έκ τής μηχανικής. "Οταν λοιπόν εΐδεν ότι 
ηπειλεΐτο φοβερωτέρα έκρηξις τής άγανακτήσεώς τοΰ φίλου 
του, απηυθύνθη προς τον μηχανικόν, ήρήτησεν αυτόν περί 
των διαφόρων τής μηχανής τεμαχίων, δσα ήσαν έζωγραφι- 
σμένα έπί τοΰ σχεδίου, καί όταν όλα έκεΤνος τά  ευρισκε καί 
εΐδον εϋδ-ύς άμφότεροι πόσον όλα άρμόζουσι προς. άλληλα, 
εΐπϊε προς τόν Φάλδνερ. „Στοιχηματίζω, φίλε μου, ότι διό
λου δέν ήπατήθης άπό κανένα. "Ολα αρμόζουν κατά τά 
γράμματα. Έ δώ  εΐνε αί ελικώσείς δι’ ών συγκοινωνοΰσι τό 
έλαιοτριβεΐον καί τό πιεστήριον. Καί όλα τά  άλλα έτση 
θά  ταιριάζουν.“

—- ,,Ό  Θεός Σάς έστειλεν έδώ!“ ανέκραξε περιχαρής ό 
μηχανικός. „Πώς τό έπετόχατε εύθύς! Έ χετε  δίκαιον τά  
γράμματα όδηγοΰν ώραΐα!“

— ,,'Η μηχανή εΐνε άπλουστάτη“, έξηκολού&ησε λέγων 
ό Φρέβεν, „καί ή πλάνη τοΰ φίλου μου χροήλ8·εν έκ τούτου, 
ότι έχει κατά νοΰν τήν πλοκήν συνθετωτέρων μηχανισμών, 
οί όποιοι βεβαίως έχουσιν όλως διάφορον μορφήν. Ε νθυ
μείσαι αρά γε, Φάλδνερ, ότι είς τό έργοστάσιον τοΰ Σμίθ 
εΐχομεν ίδεΐ έλαιοτριβεΐον όμοιον σχεδόν την κατασκευήν;

'Ο  Βαρώνος κατώρθωσε νά κρύψη την Ικπληξίν του 
ύπό ειρωνικόν μ.ειδίαμα, μ.εθ’ οδ προςέβλεπε ότέ μέν τόν φί
λον του, ότέ δέ τόν μηχανικόν. „Κάμετε δ,τι θέλετε“, είπε 
μ.ετ’ αδιαφορίας· „έγώ την μηχανήν τήν έχω για χαμένην 
θά ήταν βέβαια φρονιμώτερον άν έφερνα κανένα Άγγλον 
μηχανικόν μαζή μέ τήν μηχανήν. Έ λ α  τώρα καί Σύ τώρα, 
κύρ Φρέβεν, νά δοκιμάσης τήν τύχην Σου· μετά δύο-τρεΐς 
ώρας θά έπιστρέψω διά νά Σέ πάρω, καί πιστεύω ώς τότε 
νά χόρτασης άπό μηχανικήν. Σέ ’ξεύρω δά τί αμάθεια Σέ 
δαίρνει ώς προς αυτό τό κεφάλαιον.“ Καί έξήλ8·εν ό Φάλ
δνερ σφυρίζων. Μετ’ ολίγον άνέβη τόν ίππον του καί διηυ- 
8'ύνθη είς τά  ένδότερα τοΰ δάσους.

Ά λλ’ ό Φρέβεν διέταξεν- εύθύς ν’ άποσυντεθη πάν ό,τι 
συνηρμολογή&η κατά τάς αύθαιρέτους υποδείξεις του Βα- 
ρώνου. Διετάχδησαν οί αριθμοί καί τά  γράμματα, καί είς 
ταΰτα ασχολούμενος ό Φρέβεν έγίνετο βαθμηδόν φαιδρότε
ρος, διότι διεσκεδάζοντο τά  νέφη άπό τοΰ νοΰ του καί ύπο* 
μειδιών παρετήρει τήν εύχαρίστησιν τών έργατών καί τοΰ 
μηχανικού, όςτις μέ προφανή χαράν συνειργάζετο αύτώ, ώς 
καί οί λοιποί άνθρωποι τοΰ Φάλδνερ ένόμιζον πλέον αυτόν 
καί έσέβοντο ώς αρχιτεχνίτην τής μηχανικής. Χαράς καί 
ζωής έπληρώθη τό μικρόν εκείνο έργαστήριον, έν τω όποίω 
προ τής μεσημβρίας ήκούοντο μόνον αί προσταγαί καί αί 
βλασφημίαι τοΰ Βαρώνου άφ’ ενός καί αί παρακλήσεις καί
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αντιρρήσεις τοΰ τεχνίτου άφ’ ετέρου. "Ολα έτακτοποιήθη- 
σαν ταχέως, καί όταν κατά τό εσπέρας έπέστρεψεν ό Φάλ
δνερ έκ τοΰ δάσους διά νά παραλάβη τόν ξένον του έθαύ- 
μασε μέν διά τάς προόδους τής έργασίας, κατώρθωσεν όμως ■ 
νά κρύψη καί πάλιν τήν έπί τούτω χαράν του. Εκείνος 
ένόμιζεν, ότι τά  πάντα θά εύρη είς φοβεράν ανατροπήν καί 
σύγχυσιν,. άλλ’ ό μηχανικός ένεχείρισεν αύτοΰ αμέσως το 
σχέδιον, έπραξε δέ τοΰτο προδίδων την εύχαρίστησίν του, 
καί ώδήγησε τόν κύριόν του πρός τό μέρος τοΰ κυλίνδρου, 
καί έκεΐ ποιούμενος χρήσιν ότέ μέν τής ζωγραφίας, ότέ δέ 
τών προ αύτοΰ τεμαχίων τής μηχανής, άνέπτυξεν αύτοΰ μεθ·’ 
υπερήφανου χαράς ο,τι μέχρι της ώρας έκείνης έτελείωσαν. 
„Καί άν ετση έξακολουθήση ή εργασία“, προςέθετο ό τεχνί
της, „καί άν μάλιστα ό εύγενής έδώ κύριος θελήση νά πα- 
ραστατήση τόσον ωραία καί αύριον τό προ»ΐ, Σάς έγγυώμαι, 
ότι μέχρι τοΰ τέλους αυτής τής έβδομάδος όλα θά  τελει
ώσουν.“

— ,,Κουταμάραις!1' ήτον όλη ή άπάντησις τοΰ Βαρώ
νου, όςτις έδωκεν όπίσω τό σχέδιον· ο Φρέβεν δέν κατώρ
θωσε νά έννοήση, άν όνειδισμοί ή ευχαριστήρια ήσαν οί υπό
κωφοι γογγυσμοί, όσους έψιθύριζεν ό φίλος του καθ’ όλην 
τήν μέχρι τής οίκίας πορείαν.

Καί όμως αύτή ή επιτυχής πρόοδος τής μηχανικής έρ
γασίας, ίσως δέ καί ή λαμπρά προςδοκία έπί τήν ισπανικήν 
τοΰ Δον Πέτρου κληρονομιάν διέδ·εσαν τόν Βαρώνον φαιδρό- 
τερον κατά τάς αμέσως προςεχεΐς ημέρας. Ό  Φρέβεν δέν 
ήμέλησε νά γράψη εύθύς πρός τόν Ισπανόν καί έδωκε τήν 
ύπόσχεσίν του πρός τόν Φάλδνερ, ότι 8·ά παραμείνη παρ’ 
αύτω μέχρις οδ φθάση άπάντησις είς τήν έπιστολήν του. 
Άνθρωπινώτερα έπίσης έφέρετο καί πρός τη ν ’Ιωσηφίναν, είς 

ήν καί έπέτρεψεν — καί τοΰτο βέβαια έντρεπόμενος μάλλον, 
τόν ξένον ή ύποχωρών πρό τής συζύγου του — να έλατ- 
τώση τάς οίκιακάς ασχολίας της καί νά καταγίνεται είς τήν 
άνάγνωσιν τών άρεσκόντων αύτή βιβλίων μετά τοΰ Φρέβεν, 
ή νά έξέρχεται, άν θέλη, πρό μεσημβρίας μετ’ αύτοΰ είς 
περίπατον. Ή  ταλαίπωρος γυνή εύθύς άνεζωογονήδη κατα 
τάς όλίγας ταύτας ημέρας, ώς έφάνη. Τό βάδισμά της 
εγεινε στα8·ερώτερον, ή αίγλη σιωπηλής χαράς έκοκκίνισέ 
τάς παρειάς της καί όταν ένίοτε γλυκύ τ ι μειδίαμα έπεκά- 
θητο είς τά  χείλη της καί έσχηματίζοντο τόσοι τριγύρω μι
κροί λακκίσκοι, ό Φρέβεν ώμολόγει καθ’ εαυτόν ότι σπανίως 
είδε τόσον ώραίαν γυναίκα, διότι πράγματι περιήρχετο είς 
σύγχυσιν ό νους του έπί τή θέα αύτοΰ τοΰ όντος, ώςεί 
έλάμβανε πρό αύτοΰ σάρκα προςφιλής τις όπτασία, ώςεί άνε- 
γεννώντο έξαλειφθεΐσαί τινες αναμνήσεις του, καί ώςεί ή 
φωνή της μάλιστα, όταν έπρόδιδεν εσωτερικήν συγκίνησιν, 
δέν ήτο διόλου αύτοΰ ξένη καί δέν είχε τήν ακούσει διά \

-------------«Μ*«

ΕΙ Σ Ξ
Είσαι, λέει ό κόσμος, άπό ξένη χώρα 
Κι’ έσχισες γιά  νάλ8·ης θάλασσα πλατειά,
Κι’ είσαι ακόμα ξένη, μόλις ήλθες τώρα,
Καί για σένα ή γή μας εΐνε ξενητειά.

Κ ι’ όμως ’ςτήν καρδιά μου κάτι τ ι συμβαίνει,
Μά καλά νά νοιώσω τ ’ εΐνε δέν ’μπορώ,
Πώς ένω οί άλλοι σε θαρρούνε ξένη,
Έ γώ  διόλου ξένη νά μή σέ θαρρώ,

πρώτην φοράν. Σπανιώτατα έβλεπε κατά τάς ήμέρας έκείνας 
ο Φρέβεν τό  άντίγραφον τής προςφιλοΰς έκείνης είκόνος, ήν 
άλλοτε έπί τοσοΰτον έθεώρει, καί όταν κατα συμπτωσιν 
ένίοτε περιήρχετο είς τάς χεΐράς του τό παλαιόν έκεΐνο έν- 
θόμιον καί έβλεπεν είς τους οφθαλμούς τής αγνώστου ερω
μένης του, συνεστέλλετο ώςεί η’σθάνετο κλονισμόν τινα η 
λήθην τής προτέρας πρός αυτήν άφοσιώσεως. „Καί εΐνε 
τάχα αμαρτία“, έλεγε τότε καθ·’ εαυτόν, ,,νά καταστήσω 
εύαρεστοτέρας πρός τό ταλαίπωρον τοΰτο πλάσμα τάς όλί
γας ήμέρας τής ένταΰθα διαμονής μου; Καί πόσον εΐνε 
ευκολον νά χαροποιήση τις τό έράσμιον τοΰτο ον, νά το 
κάμη εύδύς εύτυχέστερον! Ή  άνάγνωσις ωραίου τινός βιβλίου, 
ή άπλή συνομιλία, μικρές τις περίπατος είς τάς χροςφιλεστέ- 
ρας αύτή δενδροστοιχίας — ιδού ό,τι χρειάζεται διά νά φαι- 
δρυν&ή. Όποιον παράδεισον ήδόνατο νά έχη ό Φάλδνερ έν- 
τός τοΰ οίκου του, έάν καί σπανίως έτι παρείχε καί συνεμε- 
ρίζετο τάς μικράς ταυτας απολαύσεις τής γυναικόςτου!“ 

'Η  αλήθεια εΐνε όμως, ότι ο Φρέβεν, ηυχαριστεΐτο κο
λακευόμενος έκ τής φανεράς πρός αύτόν άφοσιώσεως τής 
’Ιωσηφίνας, όσον καί άν δέν ώμολόγει τοΰτο ό ίδιος καί 
πρός τόν έαυτόν του. Έκαστη πρωία καί εσπέρα ήτο μικρά 
τις πανήγυρις. "Οταν τό πρωί κατήρχετο είς το πρόγευμα, 
όλα ήσαν έτοιμα μετά χάσης κομψότητος καί εύπρεπείας. 
Καί ότέ μέν έκάθηντο έν τή μεγάλη αί8·ούση, ό8·εν έξετεί- 
νετο μεγαλοπρεπής τής χέριξ φύσεως θέα, ότέ δέ έπί τοΰ 
έξώστου, οθεν έφαίνετο ωραία τοΰ άγροτικοΰ βίου είκών, τό 
λαρ.πρόν δηλ. θέαμα τών άνά τοός αμπελώνας έργατών. Ή  
μετρία άπόστασις ύπεβοήθει την όρασιν χωρίς νά τα- 
ράττη τήν ακοήν πρός διαρκή άπόλαυσιν τοΰ θεάματος κατά 
τήν πρωϊνήν έκείνην ώραν. Άλλοτε πάλιν έξέλεγεν ή ’Ιωση
φίνα άναδενδράδα τινά έν τω κήπω, καί έκεΐ, όπου ό πέριξ 
κόσμος άπεκλείετο υπό πολυφύλλινν καί πυκνών πλατάνων, 
είςεχώρουν μόνον ή πρωινή δρόσος καί αί πρώται τοΰ ηλίου 
ακτίνες. Έ κεΐ κατήρχετο τήν πρωίαν ή ’Ιωσηφίνα καί περι
χαρής έδεξιοΰτο τόν εύγενή φίλον της, καί όταν αυτός έχά- 
νετο θεωρών αυτήν σιωπηλός, έκείνη ήξευρε νά εύρη πάν
τοτε κατάλληλον αφορμήν ομιλίας, νά διηγηδη τοΰτο ή 
έκεΐνο καί διά σπανίας δεξιότητος νά περιβάλλη μέ χάριν 
παν ό,τι έλεγε. Καί όταν κατόπιν έτακτοποίει έπιμελώς τά  
σκεύη, καί τω προςέφερε τό πρόχειρον πάντοτε βιβλίον, καί 
έλάμβανεν είς χεΐρας τήν έργασίαν της, τήν οποίαν σπανίως 
άφινε κατά μέρος, καί έκάθητο απέναντι του καί έκρέματο 
έκ τών χειλέων του, διότι αυτός πάντοτε άνεγίνωσκε μεγαλο- 
φώνως, τότε ό Φρέβεν'έπεθύμει όλον τόν κόσμον νά λησμο- 
νήση πρό αυτής τής γυναικός καί ούχί σπανίως έφαντάζετο τήν 
ευδαιμονίαν τοΰ συζυγικοΰ βίου, όταν ο Θεός ένώση δύο ψυχάς. 

[ύ,'χ τοΰ  γ(ζ·μανιχο>~.] ( ΐ π α α ι  ονί'ΐζχεια.)

ΕΝΗΝ.
Κι’ όχι μόνον τοΰτο — έχω μιάν έλπίδα,
Κι’ ίσως καμμιά ’μέρα έβγη αληθινή:- 
Πώς ή ’ςτή δική μου γαλανή πατρίδα, 
νΗτε ’ςτή ’δική σου γή τη μακρυνή,

Θέ νά μάς ένώση κάτι τι ώς τόσο 
Κι’ όπου καί άν ’πάγω, κι’ όπου καί άν πας, 
Δίχως νά τό νοιώσης, δίχως νά τό νοιώσω 
Θέ νά σέ λατρεύω καί 0·ά μ’ αγαπάς.

Ι8ΑΝΝΗΧ ΠΟΛΕΜΗΣ·



328 ΚΛΕΙΩ.

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ι  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ .

[Σ. Σ. Κ. Ό  κ. Ί .  Ί .  Σκυλίσση« ανέπτυξε διά δημοσίου έν τω άδη- 
νάίκω ΣυΧΧόγω ,,Πβρνασσω“ αναγνώσματος περιεργέτατον ζήτημα „περί 
τής ματαιοπονίας εν τω δημοσιογραφεΤν, έν τω τυπογραφεΐν καί έν τ<3 
στοιχειοχυτεΐν“ . Ή  πλήρης χαριτολογιών καί πειστικωτάτη άμα ομιλία 
του ήμετέρου Συνεργάτου δημοσιευδήσεται έν προςεχελ τευχει του καλλίστου 
περιοδικού του Συλλόγου εκείνου, σύντομον δ ί άνακεφαλαίωσιν αυττς, ήν 
ό κ. Σκυλίσσης έδημοσίευσε διά του „Αιώνος“ , καταχωρίζομεν καί ήμεΐς 
χάριν των ’Αναγνωστών της ,,Κλειούς1· ö-εωρουντες τάς „γραφικός προτά
σεις“ ώς καί πασαν άλλην γραπτήν του κ. Σκυλίσση χαριτολογίαν ιδιαζόν
τως πάσιν ενδιαφέρουσας ]

Άλλοι κατα "διαφόρους καιρούς επρότεινον την κατάργη- 
σιν των πνευμάτων και τόνων· εγω δεν συντάττομαι μετα 
τούτων, τουναντίον μάλιστα, εν τη ομιλία μου εις την αί
θουσαν του Συλλόγου Παρνασσόν, εξέφρασα, οτι 5εωρώ την 
τήρησιν του ορθογραφικοί» της γλώσσης ώς επάναγκες, Γνα 
οί επερχόμενοι κα9·οδηγη5ώσιν εις ανάκτησιν τής αρχαίας 
προσωδίας. -Αλλ’ απέδειξα ότι ή ψιλη και ή βαρεία, επειδή, 
χαι .αν λείψωαι, μαρτνροννται νηο  τών ολλιον τόνων, τών 
dtarr/QovfUvojv, δόνανται και να μη σημειώντατ εξ οδ 5α 
ωφεληβή τα  μέγιστα ή τυπογραφική και προ πάντων ή εφη- 
μεριδογραφία, διότι αί κυψέλαι της έλλ. στοιχειοθήκης 5α 
ηλαττούντο απο 114 εις 54 μόνον τουΟ·’ όπερ πολυ 5α ηύ- 
ξανε την" ταχύτητα τής στοιχειοθεσίας.

«."*11 μεταρρύδ·μισις αυτη ουδεν έχει το τολμηρόν άπορον 
μάλιστα εΐνε πώς.δεν εδό5η μέχρι σήμερον προσοχή εις το 
πράγμα τούτο, το άπλούστατον μεν, εις δε τ ’ αποτελέσματα 
σπουδαιότατον την ωφέλειαν.

Δεν προτείνω κατάργησιν, αλλ’ απλήν άρσιν δύο σημείων 
τής γραφής εκ.περισσού τι&εμένων εν.αυτη, αφού ό,τι θέ
λουν να σημάνωσι τα  σημεία τάΰτα σημαίνεται διά τε τής 
απουσίας των. και τής παρουσίας τών άλλων σημείων, τού
των όιατηρονμίνων εν τή  9·έσει των. Το πράγμα εΐνε αναν- 
τίρρητον.. Πασά αντίρρησις, αφ’ έαυτής 9·α ανηρεΐτο ώς αυ
τόχρημα ε9·ελόκακος η σχολαέα.

,,Εφ* όσον (λέγει έ Kühner εν τή αυτού ‘Εκτενεΐ γραμ
ματική της έλληνικής γλώσσης')*) ή ελληνική γλώσσα μόνον 
παρα γνησίων Ελλήνων ώμιλεΐτο’, ανάγκη σημείων τονισμού 
δεν ύπήρχεν ό ορ&.ος τονισμος πάσης συλλαβής έζη εν τή 
αισ&ήσει παντός Έλληνος· ότε όμως ή γλώσσα αυτη δια 
τών Μακεδόνων μετεφυτευ&η και εις ξένους και βαρβάρους 
λαούς, κατα φυσικήν συνέπειαν ή γνησία ελληνικη προφορά 
και ό γνήσιος τονισμος πολλαχώς έξεφυλίσ&ησαν και παν- 
τοίας ύπέστησαν διαφθοράς. Προς θεραπείαν του κακού 
τούτου, Αριστοφάνης ό Βυζάντιος, εις τών περιφημότατων 
αλεξανδρινών γραμματικών, λέγεται ώς επινοήσας.τα σημεία 
δ»* ών επαγιώ9·η και απηλλάγη τής αυθαιρεσίας ό τών λέ
ξεων τονισμος διά τινων γενικών κανόνων, ους αυτός συνέ- 
ταξεν. Αλλα το κυριώτατον έργον περι την διδασκαλίαν των 
τόνων οφείλεται εις τον μα&ητην αυτού, τον περίνουν και 
σοφώτατον αλεξανδρινόν κριτικόν, Αρίσταρχον τον εκ Σαμο- 
5ράκης, περι το έτος 150 προ Χριστού. Οδτος πρώτος εις 
τα  κείμενα τών ύπ’ αυτού εκδο&έντων συγγραφέων, επικών, 
τραγικών, κωμικών τε και λυρικών, εφόδιασε τας λέξεις δια 
σημείων τονισμού, και έ&ηκε τας βάσεις επιστημονικής περι 
τόνων διδασκαλίας.“

Βλέπομεν λοιπόν, ότι χάριν τών ξένων η τών βαρβάρων

*) Μέρος Α'., τεχνολογικόν σελ. 245.

λαών προσετέ&ησαν τα  σημεία τού τονισμού εις τα  ελληνι
κά γράμματα, τα  μέχρι τού δευτέρου αιώνος π. X. ατόνιστα' 
έκτοτε δε οί αντιγράφεις, και εν γένει πάντες οί γράφοντες, 
δεν έλειψαν τού να επισημειώσί τους τόνους και τα  πνεύ
ματα εις παν ό,τι εξεδό&η ακολούθως, και. δια τής τυπο
γραφίας.

Αλλα καιρός να ερωτη&ούμεν όπο τού παρόντος αιώνος, 
ώς αιώνος προόδου και παντοίων, μεγάλων μετά μικρών, 
εφευρέσεων η βελτιώσεων· — Σεις .οί νεώτεροι Έλληνες 
καλώς, μεν εφυλάξατε .και τόνους και .πνεύματα και διφθόγ
γους μέχρι τού νυν, αλλα τούτο μόνον εως σήμερον δεν 
εσκέφ9·ητε, καίτοι άπλούστατον Τα πνεύματα πόσα είναι; — 
Δυο. — Δεν αναγνωρίζετε περισσότερα; — νΟχι. — Τα δύο 
ταύτα ποΐς ονομάζονται; — ΔασεΤα και ψιλή, κα9·ως ανέκα- 
9·εν. — Και πού τί&·εσ5ε την δασεΤαν; — "Οπού αρκτικόν 
φωνήεν δασέως προφερόμενον. — Καίτοι δεν το προφέρετε 
ούτως, αλλα ψιλώς· έστω. ΙΙου δε τί5εσ9·ε την ψιλήν; — 
'Οπου το αρκτικόν φωνήεν δεν δασύνεται. — Αλλα τί πά
σχει; — ΙΙροφέρεται ψιλώς, δηλαδη άνευ δασείας.. — Παρά
δοξον! και δεν αρκεί το να μη φέρη δασεΐαν το ψιλώς προ
φερόμενον αρκτικόν φωνήεν, όπως βλέπετε." ότι εΐνε ψιλόν, 
αλλα σας φαίνεται επάναγκες και ή ,προσ&ήκη τού σημείου 
οπερ ονομάζεται, ψιλή; Φέρει το αρκτικόν φωνήεν δασεΐαν 
η δεν φέρει; Αν φέρη, εΐνε δασύ· αν δεν φερη, .τί άλλο δύ- 
ναται να ήνε ειμη ψιλόν φύσει; Τί δηλοΐ ή λέξις ψιλός; 
ΣυμβουλεύΘ·ητε τους συγγραφείς η το.προχειρότερον τους λε
ξικογράφους. Ψιλός λέγεται ό μη έχων κόμην, ό άτριχος, 
6 ίππος χωρίς εφίππιον, ό στρατιώτης ό μη έχων .όπλον, ό 
μη φορών περικεφαλαίαν. Εν γένει, ψιλός σημαίνει το άνευ, 
το χωρίς. Επομένως καιρός και σείς να ψιλώσετε τών ακαν- 
5ών τας κινάρας, ώς λέγει ό Α&ήναιος.

Και όντως, καιρός ν’ αφαιρέσώμεν την περικεφαλαίαν 
εκείνην απο τής κούτρας τών ψιλών φωνηέντων, και να τ ’ 
αφίσωμεν αλη&ως ψιλα, κα9·ως 5έλουν. Αυτα το 5έλουν· 
έκαστον των ψιλών φωνηέντων κράζει εις πάντα γράφοντα- 
Θέλω να είμαι ψιλόν! δηλαδη, 5έλω να είμαι ράζο! κου- 
τροόλικο 9·έλω να είμαι! τίποτε να μη φορώ. Τί βάλλεις 
αυτήν .την περρούκα επάνω εις το κεφάλι μου; Δεν μου χρη
σιμεύει εις τίποτε. "Εως πότε δεν 5α το εννοείς! 'Ρίψε 
πλέον .εις τας ακαλήφας την μέλαιναν ιδικήν μου φενάκην, 
και ιδού, σεβάσύητι την ξανίΧην εκείνην των δασυνόμενων, 
αφού την 5έλουν αυτά, όπως εκ ταύτης χαρακτηρίζωνται εις 
σάς τους μεταγενεστέρουςΈλληνας, τους όχι βαρβάρους· εμε 
χαρακτηρίζει απλή και μόνη ή ψιλοτης μου. .

Μεταβαινομεν εις τους τόνους. Εχομεν τρεις, οξεΐαν, 
βαρεΐαν και περισπωμένην. Την βαρεΐαν κακίζω βαρέως, την 
οξεΐαν δε και την περισπωμένην σέβομαι, ώς εσεβάσ9·ην και 
την δασεΐαν.

Κα9·ως έν τοΐς πνευμασι, τηρούντες την δασεΐαν μόνην, 
δεν χάνομεν τον τόπον τής ψιλής, αλλα μάλιστα χαρακτη- 
ρίζομεν αυτήν εκ τής απουσίας τής δασείας, ουτω και Ιν 
τοΐς τόνοις, τηρούντες την οξεΐαν και την περισπωμένην δεν 
χάνομεν τον τόπον τής βαρείας, αλλα χαρακτηρίζομεν αυτήν 
εκ τής απουσίας τής οξείας η τής περισπωμένης. Ή  βαρεία 
όταν λείψη 9·ά ήνε μάλιστα αυταγγελτοτέρα της ψιλής. — 
Διατί; — Διότι το μεν αρκτικόν φωνήεν πάσης λέξεως δέχε
ται δασύτητα η ψιλότητα, ή δε τελική πάσης λέξεως συλ-

\
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λαβη ' αείποτε βαρυτονεΐται, αν ή παραλήγουσα η ή προπα
ραλήγουσα δεν φέρωσι κανένα τόνον, η περισπάται, όταν 
αχαιττται περισπωμένη. Δεν εΐνε, δεν εΐνε δε προφανέστατη 
ή ματαιοσπουδία τής βαρυτονίας ιδίως εις τα  βαρυτονούμενα 
μονοσύλλαβα, τον, την, το τους, τας, τά ; τας προδ-έσεις συν,

Ταύτα και άλλα ελάλησα εν τώ Παρνασσψ  διαποικί- 
λας αυτα ΐνα μη φανώσι ξηρα όλως ύπο τού καλού ακρο α- 
τηρίου μου, κα9·ο γραμματικά· έν τέλει δε προσέ&εσα. — 
0 α  εκπλαγήτε- ήλ&εν ή στιγμή. Με5’ όσα αφηγ^9·ην κα ι 
εξήγησα, τολμώ να προβώ εις κανόνας νέους έν τή γραμμα-

Α Ι Α Δ Ε Λ Φ Α Ι .
Κατα ττν ελαιογραφίαν του Αΰγοόατου φόν Κάουλμπαχ.

με, προς, χρό; τους συνδέσμους μεν, δε, καί; τα  επιρρήματα, 
δεν, πλην, ναι, μη, γάρ; τα  μόρια 5α, να κτλ. κτλ. κα&ως 
και πλείστας μονοσυλλάβους και βυρυτονουμένας άλλας λέ- 
ξει«; Δι’ αγάπην Θεού! εις τα  παιδία όταν δίδωμεν να συλ- 
λαβίσωσι, βα, βε, βη, βο, βου, μήπως σημειούμεν επι τούτων 
τόνους; Ανάγκη άρα να τα  βαρύνωμεν; Αλλα μη βλέποντα 
αυτα βαρυτονημένα, μήπως τα  παιδιά δεν τα  προφέρουν ώς 
πρέπει να χροφέρωντάι; Δόνανται άλλως πως ειμη να τα  
βαρυτονώσι;

K A E i a .  T O M O S  Β -.

τική· ότι, — Α'. Παν φωνήεν εν αρχή λέξεως, εαν μη φέρη 
δασεΐαν, εΐνε φύσει ψιλόν, κα5ο ψιλόν δασείας (ταύτο ειπεΐν 
κα&ο άνευ δασείας, και εν άλλοις λόγοις, άνευ κόμης, περ- 
ρου'κας η σκούφου). — Β'. Πάσα λέξις μηδένα φέρουσα τότ 
νον επι τής ληγοόσης, παραληγούσης η χροπαραληγούσης, 
βαρυτονεΐται προφερομένη· προ κόμματος δε η τελείας στιγ
μής η εγκλιτικού μορίου γραφομένη οξύνεται.

Κλίνω την κεφαλήν και φιλώ τας χέΐρας τών παρ’ ήμΐν 
εριτίμων γραμματολόγων, αλλα το προφανές τής ορ5ότητος
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τοΰ λόγου ουτω με κ«8·ic-τχ προπετή ενώπιον αυτών των 
κυρίων μου.

Ομολογώ, ότι τόσον προφανές ήτο το πραγμα τοΰτο, 
ώστε συστέλλομαι πως αναγγέλλων αυτο ώς τι μέχρι τοΰδε 
απαρατήρητον· αλλ’ ουδεις δ·’ αρνηδ·^ ότι πολλάκις συμβαί
νει, εις πράγματα κείμενα προ των οφ&αλμών ημών, να 
απροσεκτώμεν δλως διόλου δι’ αυτο τούτο, διότι συνειδίσα- 
μεν να τα  βλέπωμεν απαντώντα κατα πασαν στιγμήν. Πολ
λάκις εζήτησα τα  δίοπτρά μου, ενώ ευρίσκοντό επι τής μύ
της μου. Εικάζω ότι τοΰτο &α συνέβη και εις άλλους· επι 
δε του προκειμένου, τόσον απλοΰν φαίνεται το πράγμα, ώστε 
δια την φαινομένην απλότητά του ίσως ε&εωρήδη πάντοτε 
ώς ανάξιον προσοχής, καί δια τοΰτο παρωράδη εως σήμερον, 

Αλλ’ η Ιλάττωσις των 60 κυψελών είς την τυπογραφι
κήν στοιχειοθήκην των τονουμένων εΐνε πράγμα σπουδαιό
τατου. Και διατί λοιπον ν’ αναβλη&ή εις αυριον ό,τι δύνα- 
ται αμέσως να γίνη; Ή  τυπογραφία, μάλιστα δε ή εφημε-

ριδογραφία, ώς απαιτούσα την ταχίστην στοιχειοδετησιν, τα 
μέγιστα δ·α ωφεληδ-ώσι. Δεν 9·α το κάμουν σήμερον; Κρίμα! 
δ·α το κάμωσιν αύριον.

Ταΰτα, είπα, καί επαναλαμβάνω υμΤν εν συντόμω. 'Η 
ομιλία μου δα εκδοδ·ή ακέραιος έν τω πρόσεχε“ περιοδικό» 
τοΰ Ϊ Ι ά ρ ν α σ ο ο ν .

Την παρούσαν γράφω, ώς παρατηρείτε, επόμενος εις τους 
ανωτέρω δύο κανόνας. Ποίαν διαφοραν κακήν βλέπετε; Συ
στήσατε, παρακαλώ, εις τους τυπογράφους να μη βάλώσι 
τονους οπου δεν έχω, ουδε να μεταβάλωσι τους υπάρχοντας.

60 κυψέλαι ολιγώτερον εις την στοιχειοθήκην των το
νουμένων!! τόσαι τους αρκοΰν τα  δε ψιλούμενα πάντοτε 
ψιλά, τα  δασυνόμενα πάντοτε δασέα, τα  περισπώμενα πάν
τοτε περισπώμενα, τα  οξυτονούμενα πάντοτε οξύτονα, τα 
βαρυνόμενα πάντοτε βαρυτονούμενα, και εγω πάντοτε υμέ- 
τερος, καίτοι άνευ πλέον τοΰ σημείου της ψιλής εις τα  δύο 
μου I. I.

I. ΙΣΙΔδΡΙΔΗΣ ΣΚΥΛΙΣΣΗΣ.

Ι Δ Ι Ω Μ Α Τ Α  Μ Ε Γ Α Λ Ω Ν  Μ Ο Υ Σ Ο Υ Ρ Γ Ω Ν .
( Περί τών ( ίδιωμάτων διαφόρων επισήμων καί μεγαλοφυών .Ανδρών 
εγράφησαν καί έδημοσιεύδ^σαν πλέϊστα όσα ανέκδοτα, τοιαΰτα δέ συλλέ- 
ξαντες καί ή^ιέίς εκ τής ιστορίας τής Μουσικής, παραδέτομεν ένταΰδα 
πρός ίκανοποιησιν της «εριεργείας τών Αναγνωστών ημών.

Ό  Μ ό ζα ρ τ  συνέδετε τά άδάνατα εργα του.κατακείμενος εντός κλίνης.
"Ο Ώ β Ι ρ  ειργάζετο έφιππος. Μόνον δταν Ικάδητο επί τών νώτων 

άληδοΰς ίππου, Ανέβαινε συγχρόνως καί τόν μουσικόν Πήγασον καί άνί- 
πτατο μετ^ αυτου εις ύψηλοτερας σφαίρας, έπόδεν ερριπτε τάς ώραιοτά- 
τας μελωδίας, τά ευωδέστατα άνδη τής μουσικής του φαντασίας, επί τής 
πεζής καί Αγόνου γής.

'Ο  Μ ά ϊερ β έερ ,  ό δαυμάσιος εκείνος μελοποιός, έκάδητο επί ώρας 
όλοκλήρους πρό τοΰ κλειδοκύμβαλού, έδοκίμαζεν, έκρουε τά πλήκτρα καί 
έκατοντάκις εδιόρδονε καί έτροποποίει τάς συνδέσεις του, Ιως ο3 Ιπ ί τέ
λους Ανεύρισκε τό ποδοόμενον είδος τής μελωδίας, τήν όποιαν καί Αμέ
σως έγραφεν επί τοΰ χόρτου. 1

'Ο  Σ η ο ν τ ίν η ς ,  ό ποιητής τοΰ ,,Φερθινάνδου Κόρτες“ , οσάκις εμε- 
λοποίει, εύρίσκετο περικυκλωμένος ΰ«ό πολυαρίδμων επιστημονικών βιβλίων, 
ων ή άνάγνωσις τώ εφαίνετο συντελεστική εις τό εΐδος τής εργασίας του.

Ό  "Ε κτω ρ  Berlioz, ό μεγαλοφυής καί υψιπετής μουσικός τής Γαλ
λίας, εποίησε τά λαμπρότερα τών φανταστικών έργων του, όταν ή σύζυγός 
του (μία τών διασημοτέρων ηδοποιών τής ’Αγγλίας! τόν παρέσυρεν είς άκρά- 
τητον ένδουσιασμόν διά τής απαγγελίας τών ώραιοτέρων χωρίων τών δρα
μάτων τοΰ Σαιξπηρου.

'Ο  ¡¡(ΧΧίνης ήδύνατο νά έφεύρη τούς γλυκεϊς τόνου τής μουσικής 
του, μόνον όταν έκάδητο έντός δαλάμου, εΐωδιάζοντος | |  Ανδεων καί κε- 
κοσμημε'νου δι’ ώραίων εικόνων καί Αγαλμάτων. Τύ ιδίωμα τοΰτο είχε 
καί ό γερμανός μουσουργός 'Ρ ιχάρδος Η ά γνερ .

Ό  Chopin, δ έμβριδής^καί μελαγχολικός μελοποιός, όσάχις ό ουρα
νός ήχον αιδριος καί ό ήλιος έξέπεμπε τάς φωτοβόλους καί δερμάς Ακτίνας 
του, εποίειζωηράς καί περιπαδεϊς συμφωνίας, όσάκις δε ό καιρός ήτο με
λαγχολικός κατά τάς ημέρας τοΰ φδινοπώρου, ότε Ακούει τις μόνον τόν δο- 
ρυβον τών Από τών δένδρων καταπιπτόντων φύλλων, έγραφε τάς μελαγχο- 
λικωτάτας τών συνδέσεων του.

Ο Ρηοαινης,^  ό φαιδρός ουτος οπαδός το 3 ’Επικούρου, οςτις μόνος 
του επορεύετο_ εις τήν Αγοράν πρός Αναζήτησιν τών εκλεκτότερων Ιδεσμά- 
των τής τραπέζης του, ενεπνέετο ότε μέν υπό λουκουλλείων γευμάτων καί 
Αφρίζοντας καμπανίτου, ότέ δέ υπό ώραίων καί πολυτελώς ένδεδυμένων 
γυναικών |ν  φαιδρδ καί εύτραπέλφ συνομιλία.

,Ό  Ηαΐόνγ, 0 ποιητής τ?ς ,,Ίουδαίας“  ήδύνατο νά εργασδή μόνον όταν 
εις το^πλευρόν^ του εσύριζε μικρός λέβης τεΐου, πλήρης ζέοντος ΰδατος.

Εάν επαυεν^ή μονότονος βοή τοΰ κοχλάζοντος ϋδατος καί τοΰ διεκφεύ- 
γοντος Ατμοΰ, επαυε συγχρόνως κινούμενη καί ή  φαντασία τοΰ διδα
σκάλου.

Ο Λ ο ΐδ ο β ίχ ο ς  Σ π ω ρ  εΤχεν, ώς αυτός ουτος Αφηγεϊται έν τή  Αυ
τοβιογραφία του, τάς καλλίστας εμπνεύσεις, όσάκις έκρήγνυντο πυρκαϊαΐ 
και συνέβαινον^άλλα παρόμοια άπευκτάϊα. Γενομένης ποτέ πλημμύρας έν 
Βιέννη, καδ’ ην τό ίδω ρ εΤχεν είςρεύσει μέχρι τής δευτέρας όροφής τής 
οίκιας του, ητον Αδύνατον νά τόν πείσωσι νά εγκατάλειψη τό έν τη τρίτη 
οροφή ευρισκόμενον οίκημά^του,^ έπειδή διά της δέας τοΰ συνωδουμένου 
ρεύματος τών ύδάτων τώ  εΐχεν έπέλδει ή έμπνευσις μιας τών ωραιότερων 
συμφωνιών του, τήν όποιαν έπρεπεν αμέσως νά γράψη επί τοΰ χάρτου. 
Μεγάλη λύπη^επίσης έκέντα ζωηρώς τήν φαντασίαν του, ούτω δέ προς- 
ϊΠΊζοντος τοΰ 'θανάτου τής πεφιλημένης συζύγου του, γλυκύτατοι καί άρ- 
μονικωταται μελωδίαι διη'ρχοντο διά της κεφαλής του, τάς όποίας Αμέ
σως, παρά τήν κλίνην τής Αποδνησκοο'σης, έκάδησε καί έγραψε.

Ιω άννης Σ τρ ά ο ν ς  τέλος, μεδ’ ου και περατόνομεν τόν κατά
λογον τών ιδιωμάτων μεγάλων μουσουργών, γράφει τάς εμπνεύσεις του 
Οπου αν τύχη, καδ’ όδόν ή έν τοϊς καφφενείοις, Ιπ ί μικρών φύλλων χάρ
του, τά όποια κατόπιν ρίπτει έντός ώρισαένου τινός ερμαρίου τοΰ γραφείου 
του. Οταν λοιπόν επειτα έχη σκοπόν νά συναρμολόγηση τούς διαφόρους 
αριδμους και τό υλικόν τών συνδέσεών του δέν εξαρκή, ¿ναδιφέϊ τά έρριμ- 
μενα ταΰτα φύλλα καί έξ αυτών εκλέγει τά προςφορώτερα πρός συμπλή- 
ρο>σιν ^τών υπαρχόντων κενών. Έ κ  τοΰ τρόπου όμως τούτου τής συνδε- 
σεως εξηγείται, διά τ ί πολλάκις αί συμφωνίαι τοΰ μουσουργού τούτου εΤνε 
ολως διόλου Ασυνάρτητοι καί ασύντακτοι.

1. Η ΣΟΦΙΑ (έν σελ. 321). Τό ελληνικόν τοΰτο όνομα 
έδωκεν εις τήν ωραίαν εΙκόνα του ό διαπρεπής ζωγράφος 
Έρμαννος Κάουλβαχ. έν ή άπετύπωσε τήν μελαγχολίαν καί 
τήν χάριν περικαλλούς κόρης της πατρίδος του. Ή  νεανις 
ανήκει είς τήν τάξιν των ευπατριδών των παρελ&όντο>ν αι
ώνων καί φέρει πέπλον καί στέφανον γαμήλιον.

2. Είκόνες Ίαπωνίδων γυναικών (έν σελ. 323 — 325).
3. ΑΙ ΑΔΕΛΦΑΙ (έν σελ. 331). Ή  χαρίεσσα αυτη εί- 

■κών εΐνε εργον του συγγενούς τοΰ ανωτέρω καί έπιφανοΰς 
διευδυντοΰ της έν Μοναχω ’Ακαδημίας Φρίτς Αύγουστου φόν

Κάουλμπαχ, του οποίου έν τώ προςεχεΐ άριδ·μώ παρα&έτο- 
μεν τήν εικόνα, συνοδευομε'νην υπό συντόμου σκιαγραφίας 
τοΰ βίου του. Ή  προκειμένη είκών συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών χαριεστέρων καί πρός τόν οικογενειακόν βίον άναφερο- 
μένων δημιουργημάτων τοΰ τεχνίτου. Βεβυ&ισμέναί είς γλυ
κείας ονειροπολήσεις κά&ηνται παρ’ άλλήλας δύο μικραί 
καί καλλίκομοι άδελφαί, ων ή πρεσβυτέρα-κρατεί άνά μέ
σον τών χεφών της μεγάλην δέσμην άν&έων, τά  όποια πας 
βεβαίως εύχεται νά σκορπίση καί ή ευμενής τύχη είς τήν 
διά τοΰ βίου οδόν τών έρασμ.ίων τούτων πλασμ.άτων.
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Πρό μικρού έξεδόδη έν Λονδίνω κοινοβουλευτική τις Κυανή Βίβλος, 
έν ή  περιέχονται διάφοροι έκδέσεις περί τού εμπορίου τής ’Αγγλίας. Ό  
σπουδαιότερος πελάτης τής μεγαλοννήσου εΐνε ή ’Αμερική, όπως καί τό 
έναντίον πάλιν έξ όλων τών ευρωπαϊκών κρατών ή ’Αγγλία αγοράζει τά 
πλεΐστα Αμερικανικά προϊόντα. Έ ν  έτει 1885 ή ’Αγγλία ήγόρασε παρά 
τών Η νω μένω ν Πολιτειών έμπορεύματα Αξίας 86,478,813 λιρών στερλι
νών, Ιπώλησε δ’ είς αύτάς κυρίως βιομηχανικά προϊόντα Αξίαςν31,094,813 
λιρών στερλινών. Ή  μεγάλη αυτη διαφορά μεταξύ εΐςαγωγής καί εξαγωγής 
προέρχεται έκ τοΰ ότι έν ’Αμερική ύπάρχουσι κατατεδειμένα μεγάλα 
Αγγλικά κεφάλαια. Συγκρινόμενον πρός τό έτος 1883, τό εμπόριον τοΰ 
παρελδόντος έτους ΰπέστη μείωσιν 12,000,000 λιρών στερλινών εις τήν 
είςαγωγήν καί 5,000,000 εις τήν έξαγωγήν, καί τοΰτο διότι άπό τίνος 
ήρχισε νά εισάγηται είς ’Αγγλίαν πολύς σίτος έξ ’Ινδικής. Έ ν  τώ  πρός 
τήν Ίνδικτν έμπορίω παρετηρήίη έπίσης έλάττωσις 7,000,000 έν συγκρίσει 
πρός τό 1883, καί 3,000,000 λιρών στερλινών έν συγκρίσει πρός τό 1880. 
Ή  εισαγωγή άνήλδεν είς 31,882,665 λίρ. στερλ. ή  θέ εξαγωγή είς 
30,878,700. Έ κ  Γερμανίας ήγόρασεν ή  ’Αγγλία έμπορεύματα αξίας 
23,069,163 λιρών στερλ. ήτοι σχεδόν 5,000,000 ολιγώτερον παρά κατά τό 
1883, έπώλησε δέ είς αυτήν αντικείμενα άξίας 27,009,830 λίρ. στερλιν. 
Ή  Γαλλία είςήγαγεν είς ’Αγγλίαν έμπορεύματα άξίας 35,709,787 λιρών 
στερλ, έξήγαγε δ’ έξ αυτής μόνον άντΐ 22,020,350 λιρών στερλινών.

Ή  χρησιμότης τών μεγάλων εν ταϊς εύρωπαϊκαϊς πρωτευούσαις βι- 
βλιοδηκών καταφαίνεται Ικ  τής πληδύος τών δανειζόμενων βιβλίων, οταν 
δέ τις λάβη ύπ’ όψιν τό μεγα πλήδος δευτερευόντων εν Βερολίνο) τοιού- 
των αναγνωστηρίων, ατινα κυρίως παρέχουσι βιβλία γενικού ενδιαφέροντος, 
δύναται νά εκτίμηση τό ποσόν τής επιστημονικής εργασίας τών Γερμανών, 
οΤτινες κατά τάς διακοσίας έβδομήκοντα πέντε εργασίμους ημέρας τοΰ 
φδίνοντος τούτου έτους έζήτησαν καί έλαβον παρά τής Βασιλικής Βιβλιο- 
δήκης έργα καδαρώς επιστημονικά, σπάνια καί επομένως δυςπόριστα τόΐς 
ϊδιώταις 58,259. Έ τερα ι 27,537 τοιούτων βιβλίων έζητήδησαν έν τώ 
Άναγνωστηρίω καί 45,578 ούχί καδαρώς επιστημονικά. Ε ίς  άλλας ττς 
Γερμανίας πόλεις άπέστειλεν ή αυτή Βιβλιοδήκη 1496 τόμους καί 96 χει
ρόγραφα. Έ κ  τών τελευταίων τούτων εδανείσδησαν έντός τού Βερολί
νου 931.

Τό μέγιστον τού κόσμου Αστεροσκοπείου, τό τού Λήκ εν Καλιφορ- 
νια, περατωδήσεται κατά τό προςεχές, ώς έλπίζεται, έτος. Ίδρυττς αυ
τού εΐνε ό ομώνυμος ’Αμερικανός Jam es L ick εκατομμυριούχος τής Πενν- 
συλβανίας, δςτις Απέδανεν ήδη, αφού διέδεσε τέσσαρα περίπου εκατομμύ
ρια πρός Ανέγερσιν τού οικοδομήματος έν τή  ίδία αύτού πατρίδι. Ώ ς  
όρον τοΰ γενναίου κληροδοτήματος άπητησεν ό χορηγός όπως τό άστερο- 
σκοπέϊον τούτο υπερβή πάντα τά προϋπάρχοντα,κατά τε τό μεγεδος και 
τ ίν  τεχνικήν έντέλειαν. Κεϊται λοιπόν 4,400 πόδας υπέρ τήν επιφάνειαν 
ττ ς  δαλάσσης επί Αποτόμου βράχου, τήν κατασκευήν δ’ αύτοΰ Ανέλαβε 
καί διεξάγει άγ·γλος μηχανικός, όςτις και μόνος έτόλμησε τούτο, άποσυρ- 
δέντων πάντων τών Αλλοεδνών, όσοι προςεκλήδησαν είς διαγωνισμόν. Ά μα 
τελειωδησόμενον δά παραδοδή τό Άστεροσκοπεϊον τοΰτο είς τήν Σύγκλητον 
τού Πανεπιστημίου τής Καλιφορνίας, ήτις καί δά φροντίση περί τής εξευ- 
ρέσεως όνομαστού Διευδυντού. ’Αλλά τό έργον τού Λήκ εΐνε παγκόσμιον 
κτήμα, καί ώς έκ τούτου πάντα τά πεπολιτισμένα έδνη σκοπούσι ν’ απο- 
στείλωσι τούς άρίστους αυτών Αστρονόμους είς Καλιφορνίαν πρός Ιξακρί- 
βωσιν πολλών παρατηρήσεων. Άπό τοϋδε ή Σύγκλητος τού αύτόδι Πανε
πιστημίου Ιδήλωσεν, ότι προδύμως παρέχει είς ξένους παρατηρητάς τήν 
χρήσιν τού ’Αστεροσκοπείου καδ’ ώριομβνας τοΰ ημερονυκτίου ώρας.

Ώ ς  τετελεσμένου γεγονός Αγγέλεται έκ Βορείου ’Αμερικής είς τάς 
γερμανικάς εφημερίδας ή έφεύρεσις τυπογραφικής μηχανύς, μελλούσης νά 
καταδικάση είς αίωνίαν απεργίαν τούς Απανταχού τής οικουμένης στοιχειο- 
δέτας. Ή  μηχανή αυτη εΐνε ού μόνον στοιχειοδετική, Αλλά συγχρόνως 
παρασκευάζει καί τάς πρός στερεοτυπίαν πλάκας. Ό  εφευρέτης Αντί χά 
σης περί τού μηχανήματος έξηγη'σεως πρός τό δημόσιον έφρόντισε νά έπι- 
τύχη τό προνόμιον τής διαρκούς καρπώσεως τού έφευρήματός του παρά 
ταϊς πλείσταις εύρωπαϊκαϊς χώραις. Άντί ενός όλου εκατομμυρίου αγγλι

κών λιρών εΐνε πρόδυμος να εκποίηση το προνόμιον τούτο. Δείγματα τυ
πογραφικά τής στοιχειοδετική? καί στεροτυπικής αμα τούτης μηχανής εξ- 
ετέδησαν τδη  είς κοινήν δέαν καί κρίνονται όπό τών ίδόντων ώ ς εξαίρετα.

Λ ια ο κ εδ α ο τιχό ς  νέος, ’Αλιτήριος μάγκας όδηγεϊται υπό τού κλη- 
τήρος ενώπιον τού Διευδυντού τής ’Αστυνομίας, όςτις σκυδρωπός καί μέ 
έξηγριωμένα βλέμματα διατρέχει μερικά έγγραφα Ό  μάγκας αρχίζει μετ’ 
ολίγον να ψάλλη φαιδρότατου Ασμα τοΰ δρόμου. — „Πώς τολμάς Ιδώ  νά 
τραγουδής, ’Εσύ;“ — „Νά Σας ’πώ , ξεύρετε, Σας είδα έτση χωρίς διά- 
δεσι, καί δέλησα νά Σας κάμω νά γελάσετε ολίγο.

Κατά πρόςκλησιν τού Πάπα μεταβαίνει ό διάσημος τής εποχής με
λοποιός Γκουνώ έκ Παρισίων είς Ρώμην διά νά τονίση τούς εκκλησιαστι
κούς ύμνους, τούς όποιους εστιχούργησεν ή Άγιότης του. Η  δρησκευ- 
τική ποίησις τού Ποντίφικος δαυμάζεται κυρίως υπό τοΰ ίδιου, νομίζοντος 
μάλιστα, ότι μόνον ή σοβαρότης τών άτυχων στίχων του παρακωλύει τόν 
κοινόν ύπερ αύτών δαυμασμόν καί ότι ή  μελοποίησις αύτων δά διευκο- 
λύνη τήν Αβίαστον τού έμπορεύμιατος είςαγωγήν είς δλας τάς καδολικάς 
Εκκλησίας. Ό  Πάπας Λέων ό 1Γ '. εΐνε τολμηρός νεωτεριστής <ός πρός 
τό ζήτημα τής ^εκκλησιαστικής μουσικής, ούχί δέ πρό πολλοΰ εδοκίμασε 
νά υποβάλη ίδικούς του στίχους είς τήν ώραίαν εκείνην A rie τού Φάουστ 
εν τή σκηνή τής Εκκλησίας, παρήτησεν όμως βραδύτερου τά πραγμα, φο- 
βηδείς τήν δικαίαν κατακραυγήν τών συντηρητικών.

Περί τού έσχάτως έκδοδέντος βιβλίου τού Έ δ ο υ ά ρ δ ο υ  Έ γ γ ε λ  
,,ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΑΡΙΝΑΙ HM EPAI“ , τό όποϊον κατέστη γνωστόν ήδη είς 
τόν ελληνικόν κόσμον διά τής σοβαρωτάτης αύτοΰ άναλύσεως έν τή  „Νέα 
Η μ έρ α “ , ή έν Βιέννη έκδιδομένη ,,Είκονογραφική Έ φημερίς“ έγραψε 
τήν εξής σύντομον μέν, αλλά λίαν χαρακτηριστικήν κρίσιν: „Τά βιβλιον 
τοΰτο κέκτηται πάντα τά προςόντα ν’ αποτελέση εποχήν. Παρόμοιον σύγ
γραμμα αληδώς άπό πολλού δέν άνεφάνη έν -τη νεωτέρα γερμανική φιλο
λογία, μάλιστα δέ περί 'Ελλάδος, περί ής υπό έδνογραφικήν καί ιστορικήν 
έποψιν τόσαι ύπάρχουσι διατριβαί, ώςτε δέν εΐνε δυνατόν νεώτερον τ ι νά 
λεχδή περί αύτης. Όπωςδήποτε ό Έ γγελ  Ανατρέπει καδ’ ολοκληρίαν το 
τέως επικράτησαν σύστημα τών περί Ελλάδος ερευνών καί στασιάζει κατα 
τής σοφίας των σχολαστικών καδηγητών, οΐτινες μέχρι τοΰ νΰν έδεώρουν 
τήν Ε λλάδα ώς ιδίαν ιδιοκτησίαν, Άποδεικνύει ότι πασαι αί κακαί φή- 
μαι, τάς όποίας ουτοι διέδο>καν περί Ελλάδος καί τών κατοίκων της, προ
έρχονται ή έκ τής έυτελοΰς άγνοιας τής χώρας, ή  έσχηματίσδησαυ εξεπί
τηδες καί έκ προμελέτης. Πρό παντός θέ ό Έ γγελ  καταπολεμεί τήν γνώ
μην, ότι οί σημερινοί Έλληνες εΐνε Σλαύοι, έπειτα δέ άποδεικνύει, ότι ή 
έν τοϊς εύρωπαϊκσϊς σχολείοις διδασκόμενη προφορά της αρχαίας ελληνικής 
εΐνε άηδής καί έσφαλμένη. Πρός υποστηριξιν δέ τής γνώμης του φέρει 
μετ’ Απαράμιλλου εύφΰίας τοσούτους λόγους, ώςτε εΐνε Αδύνατον νά μή 
συνταχδή τις πρός αύτόν. ©αττον ή  βράδιον δά όμολογησωσι τοΰτο καί 
οί γερμανοί Σχολάρχαι καί καδηγτ,ταί. Έ ν  γένει τό έργον εΐνε πλούσιος 
καί Ανεξάντλητος δησαυρός διά πάντα δέλοντα ν’ αύξηση τάς γνώσεις του 
περί 'Ελλάδος καί τών εύφυών κατοίκων της. Κ αί δέν κινεί τόν δαυμα
σμόν τοΰ αναγνώστου μόνον 8ta τής σοβαρότητος καί τής έμβριδείας, μεδ 
ής εΐνε συντεταγμένου. Αλλά καί διά τοΰ κάλλους γλώσσης, οιαν σπανίως 
άπαντώμεν είς τοιούτου είδους συγγράμματα.“

Καί οί ’Ιταλοί δέν δεωροΰσι τήν άπαλλοτρίωσιν έδνικών κειμηλίων 
ώς μεγάλην αμαρτίαν. Ουτω αγγέλλεται εκ Γενούης, ότι ό έκεΐ διατρι
βών πρίγκιψ διάδοχος τοΰ γερμανικού δρόνου δέν εδυςκολευδη ν ' από
κτηση πρωτότυπον εικόνα τοΰ Ραφαήλ εξαγοράσας αυτήν Αντί μικροΰ σχε- 
τικώς ποσοΰ παρ’ εύπατρίδου, τήν πινακοδήκην τοΰ όποιου εξαιρετικώς 
έδαύμαζεν. Αί γερμανικαί εφημερίδες έξαίρουσι τήν Αξίαν τοΰ πολυτίμου 
όντως καλλιτεχνήματος καί τό μέγα καοόρδωμα τοΰ φιλοτέχνου διαδόχου.

Π α ιδική  ά ντίλη ψ ιζ . Ή  μικρά Ε λένη έρωτα τόν μικρότερον Νί
κον: „Γιατί ?ρά γε ή καμη'λα νά ήνε έτση καμπούρα;“  — Ό  Νίκος: 
„Θά έπεσε, φαίνεται, καμμιά φορά άπ’ τήν Αγκαλιά της μητέρας της, 
δταν ήτανε μωρό,“
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ΠΕΡΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ.
(συνέχεια).

’Αλλά καί άν έπιτύχωσι πάντα τά μέλλοντα σχέδια πρός διοργάνωσιν 
κανονική; ταχυδρομική; διά περιστερών συγκοινωνία;, τό κέρδο; διά τήν 
άνδρωπάτητα δά ήνε πάντοτε περιωρισμένον εί; μόνην την ταχεΤαν διαβί- 
βασιν ¿λιγίστων άνπκειμένων, ήτοι λέξεων μόνον, δικαίω; λοιπόν τείνει από 
τινο; σόμπα; 6 πεπολιτισμένο; κο'σμο; τήν προςοχήν του πρό; εν άλλο με
ταφορικόν του μέλλοντο; μέσον, ήτοι ιό αεροπόρον, τό ¿ποιον υπόσχεται, 
μετά πι8·ανότητο; τουλάχιστον, πλείω τή ; περιστερά;.

?Εν ε τε ι. 1874, μικρόν πρό τή ;  ίδρύσεω; του διεδνοΰς ταχυδρομικοί» 
συνδέσμου ό διευδυντή; των αύτοκρατορικών τη ; Γερμανία; ταχυδρομείων, 
διδάκτωρ Στέφανο;, έν τινι λόγω του „περί παγκοσμίων ταχυδρομείων καί 
αεροπορία;“ έξέδηκε τήν χατάστασιν τη ; τελευταία;, ένδιατρίψα; δέ πρό 
πάντων ε ί; τό ζήτημα περί τη ; πιδανή; χρησιμοποιήσεω; του αεροπόρου 
ε’;  ταχυδρομικού; σκοπού';, έδωκεν αφορμήν νά κινηδή εκ νέου καί έν 
Γερμανία τό ενδιαφέρον περί του μεταφορικού τούτου μέσου των μελλου- 
σών γενεών.

Τό πρώτον άποτέλεσμα τοΰ. λόγου τούτου ήτον, ότι έντό; σμικροΰ 
τά κυβερνητικά γραφεία επολιορκήδησαν ύπό εφευρετών προτεινόντων διά
φορα καί παντοΐα σχέδια, τά  όποια ουδόλως βέβαια έβλαψαν τό περί άεοο- 
πλοΐα; ζήτημα, απεναντίας μάλιστα συνετέλεσαν ε ί; τό νά διευκρινισδή 
καί έπιστημονικώ; ν’ άποδειχδή, ότι ή ε ί; μεταφορικού; καί ταχυδρομι
κού; σκοπού; χρησιμοποίησή του άεροπόρου έξαρταται έκ τή ; λόσεω; του 
περί πηδαλιουχήσεω; αύτοΰ προβλήματος, καί ότι πάλιν ή λύσι; αότη δύ- 
ναται νά έπιτευχδή μόνον διά τη ; έφευρέσεω; ισχυρότατη; καί εν ταύτώ 
ελαφρότατη; δυναμική; μηχανή;.

Κατά τά ; τελευταία; ειδήσεις περί των κατά τήν άεροπλοίαν προ
όδων φαίνεται, ότι ε ί; τού; Γάλλου; έναπόκειταί ή οριστική λύσι; των 
σπουδαιοτάτων τούτων προβλημάτων, καί ότι χάρις ε ί; τά άκαταπαύστω; 
καί μετά πολλτ; επιτυχία; επαναλαμβανόμενα πειράματά των δεν άπέχει 
πλέον πολύ άφ ’ ήμών δ χρόνος, καδ’ δν οί. αίδέριοι ωκεανοί δά διασχί- 
ζωνται υπό εναερίων ταχυδρομικών καί μεταφορικών σκαφών.

Οπως οι πρώτοι επί τή ; γη; άνδρωποι τόν δάλασσαν, ουτω καί οί 
πατερε; ημών ενόμιζον τήν ατμόσφαιραν ο»; τό τελευταΐον καί άνυπέρβα- 
τον όριον τ η ;  κινησεω; των σωμάτων, έω; ου οί άδελφοί Μογγολφιέροι 
διά των στοιχειωδών άεροπλοϊκών πειραμάτων των άπέδειξαν τή 5. ’Ιου
νίου 1783, ότι υπάρχει καί μέσον τι, τή βοηδείατοΰ οποίου ό άνδρωπος 
δά  ήδύνατο νά διασχίζη άκινδύνω; τόν αέρα. Καί εΤχον μέν υποδέσει 
παρόμοια ε ί; ετι παλαιοτέρου; χρόνου; ¿ίλλοι έξοχοι νόες, ώ ; ό Λεονάρδο; 
Βίγκιος, άργότερον δε ό ίησουΐτη; Φραγκίσκο; Σάνα; έν τινι συγγράμματί 
του, δημοσιευδεντι τώ  1670, άπέδειξε πώς, μετά τήν εφεύρεσιν τη ; άε" 
ραντλίας, δύναταί τ ι; ν’ αίωρηόή ε ί; τόν αίδέρα τή  βοηδεία δοχείων ελα
φρών καί κενών, άλλ’ εν τή άλλως ο’ρδή δεωρία του εΤχε λησμονήσει όλω;

διόλου ότι ύπάρχει καί εξωτερική του άέρο; πίεσις. Περί πασών των 
δεωριών .τούτων καί περί τών διαφόρων κατά καιρού; γενομενων δοκιμίων 
πρό; εφεύρεσιν τελείου άεροπύρου, τ  τουλάχιστον δυναμένου ν’ άνταπο- 
κριδή εις τινα; τών σύν τώ  πολιτισμω αναπτυσσόμενων κοινωνικών απαι
τήσεων έγράψαμεν άλλοτε διά μακρών έν τοϊ; ύπ’ άριδμ. 32 καί 33 τεύ- 
χεσι τή ; ,,Κλειους“.

Ή  ύπό του Cavendish έν έτει 1776 γενομένη άνακάλυψις τοΰ υδρο
γόνου, του ελαφρότερου τών άεριομόρφων στοιχείων, τό κατ’ άρχά; δέν 
προςείλκυσε τήν προςοχήν τών άσχολουμένων ε ί; τά τή ; αεροπορίας, άφ’ 
ου ¿λίγα έτη βραδύτερον ό πάτερ Βαρδολομαΐο; Λαυρέντιο; ΓουζμδΙννο; 
ε ι; τά πειράματά του πάλιν μετεχειρίσδη δερμόν άέρα, άλλ’ οΰχί ύδρο- 
γόνον. Κατεσκεύασε μέγαν κάλαδον έπεστρωμένον διά χάρτου, κάτωδεν 
8ε τοΰ εύρέο; στομίου του ήναψε πυράν, ή  οποία έδέρμανε τόν έντό; του 
καλάδου άέρα καί κατέστησεν αύτόν έλαφρότερον τών πέριξ ατμοσφαιρι
κών στρωμάτων. Τ ή  8. Αύγουστου 1769 άνήλδεν 6 εφευρέτη; ουτο; εί; 
τά ύψη έν Λισσαβώνι εμπροσδεν τή ; βασιλική; οίκογενεία; καί μεγάλου 
πλήδου; λαοΰ, άλλά τό άεροπόρον του παρεσύρδη ύπό τοΰ ρεύματος τοΰ 
άέρος κατά τίνος προεκβολής τής στέγης τοΰ παρακειμένου παλατιού καί 
άνετράπη καταρρίψαν έπί τοΰ εδάφους τόν τολμητίαν άββαν. .Ή  άτυχης 
αδτη εκβασις τοΰ πειράματος, οί ατομικοί τοΰ έπιχειρήσαντος αυτό έχδροί 
καί αί όλως άκριτοι κ-αί ανόητοι άπόπειραι ευφαντάστων τινων ψευδοεφευ
ρετών πρός εφαρμογήν τή ; μδέας τοΰ Γουζμάννου επί τερατωδών σχε
δίων, κατέστησαν τήν ίλην ΰπόδεσιν γελοίαν μάλλον παρά αξίαν μελέτης, 
ώς έκ τούτου όλω; καινοφανές Ιδεωρήδη τό πείραμα τών αδελφών Μογγολ- 
φιερων, τό άποΤον ώς έκ τής επιτυχίας του καί τοΰ τρόπου, καδ’ δν διεξ- 
ήχδη , ούχί άδίκω ; νομίζεται ώς ή πρώτη άρχή τή ; άεροπλοίας.

Ό  Στέφανο; καί ό ’Ιωσήφ Μογκολφιέροι, υίοί πλουσίου χαρτοποιοΰ 
έν Άννονάΰ, η’σχολοΰντο κατά τά ; φυσικό; μελέτα; των καί περί τ ίν  λύσιν 
τοΰ ζητήματος τή ; άεροπλοίας, μετά πολλά δε πειράματα έν σμικρώ, διεκτ- 
ρυξαν δημοσία, ότι εμελλον τή  5. ’Ιουνίου 1783 νά έπιχειρήσωσι καί μίαν 
μεγαλειτέραν δοκιμήν, Τό ύπ’ αυτών κατασκευασδέν μέγα άεροπόρον εΤχε 
σχήμα σφαιροειδές καί συνίστατο έξ υφάσματος, έπεστρωμένου έσωδεν 
διά χάρτου. Στηριζόμενοι έπί τών μέχρι; εκείνη; τή ; στιγμή; γενομενων 
πειραμάτων τω ν, οί έφευρέται παρεδέχδησαν ότι διά τοΰ καπνοΰ ήδύνατο 
τό μηχάνημά των ν’ άρδή ε ί;-τά  ύψη, ώ ; καυστικήν δέ ύλην μετεχειρί- 
σδησαν άχυρον καί έριον. - Διά τή ; δερμάνσεω; τοΰ έν τώ  άεροπόρω ευρι
σκομένου άέρο; δαυγκώδη τοΰτο καί ήρχισεν εν μέσφ τών ζητωκραυγών 
του παρισταμένου λαοΰ ν’ άνέρχεται μεγαλοπρεπώ; μέχρι; ύψους 300 μέ
τρων. Βαδμηδόν ό άήρ έψυχράνδη πάλιν καί τό μηχάνημα καττλδεν 
έντό; 10 λεπτών άνευ· βλάβη; τινό; έπί τή ; γ ? ς  ε ί; τινα' πλησιόχωρου 
άμπελον.

( ε π ε τβ ι σ ν ν έχ α α .)
*:<■*---------------

Πρό; τού; νέου; τή ; ,,Κλειους“ συνδρομητά; Ιπαναλαμβάνο- 
μεν λέγοντες, ότι, επειδή ή εκδοσι; τοΰ ήμετέρου φύλλου κατά τό Β '. έτος 
ήρχισεν Ικπροδέσμως, διά τοΰτο καί ή  έκδοσι; τών καδ’ εκαστα τευχών 
δά γίνεται έπί τινα είςέτι χρόνον βραδύτερον τ? ; ώρισμένη; ημερομηνίας.

κ. Τ . Π . Κ. ε ί; Άλεξανδρόφσκα. Τακτικώ; άποστέλλονται, άπορου- 
μεν δέ π ώ ; δέν τά λαμβάνετε. — κ. κ. Δ. Π . υίούς, ε ί; Γιούργεβον. 
Έλτφδησαν καί Σας εύχαριστοΰμεν. Ε ί;  Άργοστόλιον δ’ έπίση; τακτι

κώ ; άποστέλλονται. — κ. Δ. X. ε ί; Πύργον. Σ α ; εύχαριστοΰμεν. — Βιβλ. 
Κ . Παν. ε ί; Κων|πολιν. Θά λάβητε τά αίτηδέντα παρά τοΰ αύτόδι επι
στάτου -μας. — «. Ζ . Α. Ζ. εί; Βιϊώλια. Έλήφδησαν καί έν πρώτη εύ- 
καιρίφ δά Σα; μεταδώσωμεν πληροφορίας. — κ. Ζ . Δ. Σ. εί; Θεσσαλονί
κην. Προσεχώς δα  Σ α ; άπαντήσωμεν δι’ επιστολής. — κ. Ν . Ζ . ει; 
Άδριανούπολιν. Ήκούσαμεν μέν ότι διατρίβει ένταΰδα, άλλά δεν συνεδέ- 
σαμεν μέχρι τοΰδε σχέσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Άποδνήσκοντε; αστέρες. — Αί γυναίκες τή ; ’Ιαπωνία; (μετά όκτώ εικόνων) ύπό Έδνογράφου. — Ή  Έ π ά ϊτ ι;  (Διή
γημα — συνέχεια! — Ε ι;  ξένην. Ποίημα ύπό Ίωάννου Πολέμη! — Γραφικαΐ προτάσεις ύπό Ί .  Ίσιδωρίδου Σκυλίσση. —  Ιδ ιώ μ α τα  μεγάλων μου
σουργών. — Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων). —  Ποικίλα. (Τό έξαγωγικάν καί εΐςαγωγικόν τη ; ’Αγγλία; έμπόριον. — Ή  βασιλική έν Βερο
λίνο* βιβλιοδη'κη. — Τό μεγιστον άστεροσκοπεΐον. — Καινοφανής τυπογραφική μηχανή. — 'Ο  Γκουνώ καί δ Πάπα;. — Τό περί Ε λλάδος έργον τοΰ 
Έ γγελ.) — Περί εναερίων ταχυδρομείων (συνέχεια). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

_ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Η  Σοφία, κατά τήν εικόνα του Έ ρ μ . Καουλμπαχ (έν σελ. .821), — Ό κτώ  εικόνες Εαπωνίδων (έν σελ. 323—325). —  Αί 
άδελφαί, κατά τήν ελαιογραφίαν τοΰ Αύγούστου' Καουλμπαχ (έν σελ. 329).
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