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ΠΕΡΙ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Ολίγοι εΐνε οί μη γνωρίζοντες τον μύ&ον περι τής στά
σεως τών μελών του σώματος κατά του στομάχου, κατά 
τού οκνηρού τούτου τυράννου, χάριν τού οποίου όφείλουσι 
πάντα ταδτα νά έργάζων- 
ται καί νά ταλαιπωρώντας 
έν ω αυτός έν «νέσει τρέφε
ται καί παχύνει,, αλλ’ έκ 
τώναναγνωστών μας ούδείς 
ίσως έφαντάσδη, ότι αυ
τός ο δαιμόνιος Σαιξπή- 
ρος άνέλαβεν Ιν τώ ,,Κο- 
ριολάνω“ του νά υπερά
σπιση τον καταπολεμού- 
μενον δυνάστην καί νά δι- 
καιολογήση δλας του τάς 
αξιώσεις λέγων διά στό
ματος τού στομάχου, „βέ
βαιον εΤνε, συσσωματωμέ
νοι φίλοι μου, ότι έγώ πρώ
τος δέχομαι όλα τά  φα
γητά, τά  όποια σάς τρέ- 
φουσι, δικαίως όμως έχω 
τήν τιμήν ταύτην, Ιπειδή 
εΤμαι ή άποδήκη καί τό 
ταμέίον όλου του σώμα
τος. Φαντασδ-ήτε ότι έγο> 
διά του αίματός σας τα 
στέλλω έως είς τον κόλπον 
τής καρδίας, καί δι’ όλων 
τών γραφείων καί τών 
υπουργείων τού Κράτους 
τού ανθρωπίνου οργανι
σμού μέχρι τής γερουσίας 
τού έγκεφάλου. Εις τήν 
έλαχίστην φλέβα όπως καί
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ΦΡΙΤΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΟΥΛΜΠΑΧ.
Κατά τήν εικόνα όπό τον πατρός τον Φρειδερίκον Κάουλμπαχ.

είς τό ισχυρότερου νεύρον διαμοιράζω παν ό,τι απαιτείται 
πρός διατροφήν καί συντήρησίν του.“

Δέν εΤνε δυνατόν δι’ ολίγων λέξεων νά χαρακτηρισδή
καλλίτερον ή μεγάλη ση- 
μ.ασία τού στομ.άχου έν τή 
οίκονομία τού όλου οργα
νισμού, δεν εΤνε δε ανάγκη 
νά ήνέ τις Λούκουλλος ίνα 
όμολογήση, ότι καί διά 
τον άνδρωπον καί διά πάντα 
ζωικόν οργανισμόν ό στό
μαχος εΐνε τό άναγκαιότα- 
τον όργανον πρός διατή- 
ρησιν τής ζωής. Τά πε
πτικά όργανα καί ίδία ό 
στόμαχος Ιχουσι ττν έντο- 
λήν, τάς ουσίας έξ ών οί- 
κοδομεΐται καί συνίσταται 
τό σώμα νά έξαγάγωσιν 
έκ τών φυτικών καί ζωι
κών τροφών καί νά παρα- 
σκευάσωσιν αύτάς αμιγείς 
καί καδαράς από πάσης 
ξένης καί ανωφελούς προς- 
δήκης. Πρός τόν σκοπόν 
δέ τούτον υπάρχει έν τω 
στομάχω περίεργον χημι
κόν έργαστήριον, έν ώ 
πκσα καταβροχδιζομένη 
τροφή μεταβάλλεται είς 
χυλόν ίκανόν νά μετα- 
φέρη είς τό αίμα τάς πρός 
συντήρησίν του άπαιτουμέ- 
νας ουσίας. Οί μυώνες τού 
στομάχου έργάζονται δρα- 
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στηρίως καί διά των περισταλτικών κινήσεων των έκαστον τε- 
μάχιον τροφής, οσω και μικρόν, φέρουσιν εϊς συνεπαφην προς 
τον βλεννογόνον υμένα των στομαχικών παρειών, Οί πολυπλη
θείς άδενίσκοι του ι μένος τούτου έργάζονται και ούτοι συγ
χρόνως, συναναμιγνόοντες εις τον χυλόν και τό όπ’ αυτών έκ- 
κρινόμεν.ον υγρόν, τον γαστρικόν λεγόμενον χυμόν. Του διαυ
γούς τούτου, άχρόου και όξεΐαν γευσιν εχοντος χυμού κυριώ- 
τερα και δραστικώτερα στοιχεία εΐνε ή πεψίνη και τό υδρο
χλωρικόν οξύ, ών ή σημαντικωτέρα Ιδιότης συνίσταται εϊς 
νά μεταβάλλωσι τό λεύκωμα εϊς ευδιάλυτους και ευπέπτους 
ουσίας. Διαρκούσης τής Ιργασίας του στομάχου μένουσι τά 
στόμια του οισοφάγου και του δωδεκαδακτύλου κεκλεισμένα> 
μόνον δε κατά τάς άναπαυλας καί έντονώτερον συστελλόμε
νου του στομάχου έκκενουται 6 χυλός εις τό λεπτόν εντερον.

Ευνόητον καί παλάιόθεν γνωστόν εΐνε, ότι πάσα μετα
βολή τής ανατομικής υφής τοΰ στομάχου, ήτοι άσθένειαι 
των παρειών του, του υμένος καί των έν αότώ άδενίσκων, 
εμποδίζουσι την πέψιν καί προκαλουσι διαφόρους ταραχάς 
καί άνο>μαλίας, άντικατοπτριζομένας έφ’ όλου του οργανι
σμοί. Ή  αδυναμία των μυώνων συνέπειαν έχει την ανεπαρκή 
κίνησιν των στομαχικών παρειών, όπως τούτο φαίνεται εϊς 
την ευρυνσιν του στομάχου, 6 κατάρρους περικαλύπτει τάς 
τροφάς διά του πλεονάζοντος μύκους, δι’ οδ δυςκόλως δό- 
ναται νά διειςδυση μέχρις αυτών ό γαστρικός χυμός, τό έπί 
τής στομαχικής παρειάς έγκαθήμενον έλκος έπιφέρει έτι 
σπουδαιοτέρας καταστροφάς, άλλα δέ νεοπλάσματα, ώς ό 
καρκίνος, κλείουσι τήν εξοδον του στομάχου καί άποσυνθέ- 
τουσι τό περιεχόμενον αυτου. 'Ο λα ταΰτα τά  φαινόμενα 
πραγματεύεται ή Ιατρική καί τά  έξήγησεν ήδη από πολλου, 
έπ’ έσχατων όμως τών χρόνων άπεδείχθη, ότι υπάρχουσι 
καί άλλαι πεπτικαί άνωμαλίαι, αί οποΐαι δέν προέρχονται έκ 
φθοράς τών ίστών τοΰ στομάχου καί τών έντέρων, άλλ' 
απλώς έκ ταραχών του νευρικοί συστήματος, και αί όποΐαι 
ήνάγκασαν τους ιατρούς νά παραδεχδώσιν, ότι υπάρχουσι 
πολλαί παθήσεις, αΐτινες προκαλουσι τά  αυτά νοσηρά φαι
νόμενα, ά καί αί μεταβολαί τών ίστών του στομάχου.

Αί παθήσεις αυται συμβαίνουσιν ώς έπί τό πολύ έν τώ 
καθόλου νευρικό* συστήματι, προκαλουσι δε τάς πεπτικάς τα
ραχάς διά τής έξασδενήσεως τών εις τον στόμαχον αναγό
μενων νευρικών συρμάτων. Τά νευρικά νου στομάχου νο
σήματα εΐνε έπί μέρους φαινόμενον τής καθόλου νευρικής 
αδυναμίας, ήτις εΐνε άποτέλεσμα ποικίλων μεταβολών τής 
ομαλής τοίί αίματος συστάσεως, ώς τοϊίτο συμβαίνει κατά 
τήν αναιμίαν, τήν χλώρωσιν, κατά πολλάς πυρετώδεις ασθέ
νειας καί έπί τέλους ένεκα έξαντλήσεως του νευρικοί συ
στήματος διά κακής καί έπιβλαβοίς διαίτης. 'Ως έκ τού
του τάς νευρικάς ταύτας παθήσεις ευρίσκομεν προ πάντων 
παρ’ άνθρώποις διανοητικώς έργαζομένοις, έν φ οί άγρόται, 
διερχόμενοι τόν βίον των έν όπαίθρω καί έργαζόμενα μάλ
λον διά τών μυώνων παρά διά τών νεύρων των, σπανίως 
υπόκεινται ου μόνον εϊς τήν νευρικήν το ί στομάχου έξάντ- 
λησιν, άλλα καί έν γένει εϊς πάσαν οίανδήποτε πάθησιν τών 
νεύρων των.

Εις τά  έν λόγω νοσήματα ύπόκεινται κυρίως άνθρωποι 
κληρονομικώς προδιατεθειμένοι εϊς νευρικάς παθήσεις, ή 
ένεκα του έπιτηδεύματός των άποκτήσαντες γενικήν αδυνα
μίαν καί ατονίαν τών νεύρων των, έπομένως ή νεολαία άμ- 
φοτέρων. τών γενών.κατά τήν έφηβικήν προ πάντων ηλικίαν, 
αί άβραίήαί. άναιμικαί γυναίκες, οί άκαταπαύστως διανοη- 
Τΐκώς ασχολούμενοι καί καθιστικόν βίον διάγοντες άνδρες,

φαίνεται δε ότι καί τό αμέτρως καπνίζειν ύποβοηθεΐ τήν 
άνάπτυξιν τών νευρικών παθήσεων τ ο ί στομάχου.

Αί ομαλαί λειτουργίαι τών στομαχικών νεύρων συνίσταν- 
ται είς τήν κίνησιν του οργάνου τούτου, εϊς τήν έκκρισιν 
τών αδένων του καί είς τήν αΐσθησιν. Τριπλή έπομένως δύ- 
ναται νά ήνε καί ή κληρονομική ή έπίκτητος νευρική ανω
μαλία. Οί έπιστημονες εδρον, ότι έρεθαζομένου του πνευμο- 
γαστρικοί νεύρου συμβαίνουσιν ίσχυραί συστολαί τ ο ί πυλω
ροί, διατεμνομένου δέ, έπέρχεται τελεία αναστολή πάσης 
στομαχικής κινήσεως. Άπεδείχθη δ’ έπίσης ότι, διακοπτο- 
μένου του νεύρου τούτου άνωθεν του στομάχου κατά τόν 
λαιμόν έμποδίζεται ό σχηματισμός πεψίνης έν τοί στομάχω 
καί έπομένως έπιβραδύνεται ή πέψις.

Ταΰτα πάντα άπεδείχθησαν διά πειραμάτων έπί ζώων, 
Ιπικυροίνται δέ καθ’ έκάστην διά παρατηρήσεων έπί ανθρώ
πων. Καί τίς δεν γνωρίζει είτε άφ’ εαυτοί, ή παρ’ άλλων 
ανθρώπων άκοΰσας, ότι άπροςδόκητος φόβος προκαλεί γα
στραλγίαν, ότι θλίψις καί μέριμνα έλαττόνει τήν όρεξιν, ότι 
ναυτία ένοχλεΐ την πέψιν, ότι τρόμος καί Ικπληξις έπιφέ- 
ρουσι σφοδράς κινήσεις το ί στομάχου καί τών έντέρων (εμε
τόν καί διάρροιαν); "Οςτις „τρώγει τόν άρτον του μετά δα
κρύων“ κακώς καί τόν χωνεύει, έν ω τό έναντίον συμβαίνει, 
όταν τα  νευρά μας άποδέχωνται ευάρεστους εντυπώσεις. 
Πολύ καλώς έγνώριζον τούτο οί όλας τάς απολαύσεις το ί 
βίου γνωρίζοντες νά έκτιμώσι αρχαίοι 'Ρωμαίοι ίίαί διά 
τούτο καθήμενοι παρά τήν τράπεζαν δεν περιεποιοίτο μόνον 
την κοιλίαν των , αλλά καί όλας τάς- αισθήσεις. Τά άνθη 
καί ή μουσική, 6 οίνος καί ό χορός καί αί τερπναί συνομι- 
λίαι όχι μόνον έπαυξάνουσι τάς κοιλιακάς ορέξεις, αλλά καί 
ευκολόνουσι τήν πέψιν τών πολλών καί ποικίλων φαγητών. 
Ή  φαιδρά παρά τήν τράπεζαν έξαψις ένεργεΐ ώς τις ηλεκ
τρικός σπινθήρ έπί τών πνευμογαστρικών νεύρων, τά  έχοϊα 
μετοχετεύουσιν είς τόν στόμαχον πλεΐον αίμα, έπαυξάνουσι 
τήν έκκριτικήν του δύναμιν καί έπιτείνουσι τάς περι.σταλτι- 
κάς κινήσεις του.

Αί τάς κινήσεις του στομάχου έξασθ·ενίζουσαι νευρικαί 
παθήσεις δύνανται ή νά προκαλώσιν έλάττωσιν τής μυϊκής 
ταύτης λειτουργίας καί τοιουτοτρόπως νά έπιβραδύνωσι την 
ομαλήν πέψιν τών τροφών, ή τουναντίον νά έπιφέρωσι σπα
σμωδικήν έπίτασιν τών στομαχικών κινήσεων. Τό τελευ- 
ταΐον τούτο φαινόμενον γίνεται πολλάκις αφορμή νά άκού- 
ωμεν παρά λίαν νευρικοΐς άνθρώποις άκατάπαυστον, ότέ μέν 
ΰπόκωφον, ότέ δέ ηχηρόν, θόρυβον τών συστολών του στο
μάχου καί τών έντέρων. Άλλοτε πάλιν ένεκα νευρικών έξ- 
άψεων συμβαίνουσι τόσον ίσχυραί κινήσεις τών μυϊκών του 
στομάχου παρειών, ώςτε οί έρευγμοί ν’ άκούωνται μακρόθεν 
μετά μεγάλου θορύβου. 'Γπάρχουσι νευρικά άτομα, καί προ 
πάντων κυρίαι, αΐτινες τόσον βασανίζονται υπό τών τοιού- 
των αεριωδών έκρήξεων του στομάχου, ώςτε όχι μόνον αναγ
κάζονται ν’ αποφεύγωσιν έπιμελώς πάσαν συναναστροφήν, 
άλλ’ ουτε νά κοιμηθώσι καν δύνανται έν ησυχία. Καί αυ- 
ταί δέ αί νευρικαί έμέσεις λόγον Ιχουσι πολλάκις τήν τοι- 
άνδε ή- τοιάνδε τροποποίησιν τών στομαχικών κινήσεων, ού
τως ώςτε τό περιεχόμενον του στομάχου νά ώθήται πρός 
τήν έναντίαν διεύθυνσιν. 'Η  τοιαύτη υπέρμετρος ευαισθησία 
τών κινητικών νεύρων γίνεται αφορμή παρά πολλοΐς άνθρώ- 
ποις ν αναμασσώσι τάς τροφάς, τάς οποίας πρό ολίγων 
ωρών κατέπιον, καί τούτο μάλιστα χωρίς νά αίσθ-άνωνται 
ουτε ένόχλησιν ουτε αηδίαν. Τό περίεργον τοΰτο φαινόμε- 
νον του μηρυκασμού, πολλάκις έκ κακής μόνον συνήθειας
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έχον την αρχήν του, παρετηρήθη καί υπό τών αρχαίων ια
τρών, οΐτινες τούς άναμασώντας τάς τροφάς έθεωρουν ως 
έχοντας ομοιότητα πρός τά  κτήνη.

'Γπό τήν έχίδράσιν του νευρικού συστήματος αναπτύσ
σονται έπίσης καί παθήσεις, καθ·’ άς ή έλαττόνεται η εκ- 
κρισις του γαστρικού χυμοΰ, ή τό έκκρινόμενον υγρόν εΐνε 
νοσηρώς μεταβεβλημένον. Τό κατά τινας περιστάσεις κοι
νώς λεγόμενον ,,τρέχονν τά  οάλ>α τον“ δυναται φυσιολογι- 
κώς νά έξηγηθή έκ τής νευρικής έπενεργείας, τής προκα- 
λουσης υπερβολικήν σιάλου έκκρισιν, έν ω αιφνίδιος φόβος 
γ φρίκη δύναται τουναντίον νά τήν διακόψη διά μιας. Το 
φαινόμενον τοΰτο έφηρμόσθη πρακτικώς έν Ινδική καί χρη
σιμεύει, ώς λέγεται, πρός άνακάλυψιν κλεπτών, τούς οποίους 
υποπτεύονται μεταξύ τών υπηρετών. Πρός τοΰτο αναγκά- 
ζουσιν όλους τους υπόπτους θεράποντας νά κρατήσωσιν έπί 
τινα λεπτά όλίγην όρυζαν Ιν τω στόματι, έκεΐνον δέ, ίου 
οποίου ή δρυζα έμεινε σχετικώς ή ξηροτέρα, κηρύττουσιν 
ένοχον, έπειδή ώς έκ του φόβου ένεκα τής συναισθήσεως 
τής ένοχης ήλαττώθη ή έκκρισις του σιάλου του.

Παρόμοιόν τ ι συμβαίνει καί κατά τήν έκκρισιν τοΰ γα- 
στρικοΰ χυμοΰ, όςτις καί κατά ποιόν καί κατά ποσον δυνα- 
ται νά υποστή ποικίλας μεταβολάς ένεκα τής έπενεργείας 
τών νεύρων. Πολλάκις αυξάνεται τό υδροχλωρικόν οξύ τοΰ 
χυμοΰ τούτου καί ώς έκ τούτου έπέρχονται σοβαραί ταραχαί 
τής πέψεως· μάλιστα δέ άνθρωποι διανοητικώς ταλαιπωρού
μενοι τ  υποκείμενοι εϊς σφοδράς συγκινήσεις, συνεχώς αισθά
νονται έν τ<ν στομάχω των νυγμούς, ώςεί προερχόμενους έξ 
έλαφράς καυτηριάσεως δι’ οξέος, ή ναυτίαν καταλήγουσαν 
είς έμετόν. Οί παροξυσμοί ουτοι δύνανται νά συμβώσιν εις 
κενόν καί είς πλήρη στόμαχον, έπαναλαμβάνονται δέ καθ· 
έβδομάδα ή τρίς καί πολλάκις τοΰ μηνός, καί συνοδεύονται 
υπό κεφαλαλγίας καί καρδιακών παλμών, οΐτινες προέρχον
ται έκ τής πιέσεως του όκό τών αερίων έξωγκωμένου στο
μάχου έπί τοΰ μεταξύ αυτοΰ καί τής καρδίας κειμένου δια
φράγματος. ’Εν άντιθέσει όμως πρός πάσαν άλλην οργανι
κήν πάθησιν τοΰ στομάχου αί ταραχαί αυται δύνανται νά 
παρέλθωσι διά τής βελτιώσεως τής διαίτης ή διά μικράς 
έξοχικής έκδρομής. Διαρκουντος δέ του παροξυσμού αρκεί 
εν ποτήριον χλιαροΰ υδατος ή κυάθιον θερμού τεΐου νά έπι- 
φέρη άνακούφισιν διά τής άραιώσεως του γαστρικού οξέος.

Τελευτάΐον δέ καί ή αΐσθησις τοΰ στομάχου όφίσταται 
ποικίλας μεταβολάς διά τών νευρικών ταραχών. Έ φ ’ όσον 
εΐνε υγιής, ό στόμαχος δύο τινά μόνον αισθάνεται, την πεΤ- 
ναν, άφ’ οδ έπί πολύ ουδεμία τω έδόθη τροφή, καί τόν κό
ρον, όταν έχη άρκοΰν υλικόν διά τήν πεπτικήν του έργα- 
σίαν. Έ άν τό νευρικόν σύστημα ήνε ασθενές, δυναται το 
αίσθημα τής πείνης νά μετατραπή εϊς βουλιμίαν, παν όριον 
ύπερβαίνουσαν. Ταύτης οί παροξυσμοί έπέρχονται καθ’ ώρι- 
σμένας ώρας, ένίοτε δέ καί τήν νύκτα, ότε οί βουλιμιώντες 
έγείρονται τοΰ ύπνου καί άκαθ-έκτως όρμώσι κατά παντός 
φαγωσίμου, καταβροχθίζουσι δέ παν τό προςφερόμενον ή 
άρπαζόμενον, έως ου πληρώσωσι τόν στόμαχόν των έντελώς. 
Οί νευρικοί σπανίως πάσχουσι βουλιμίαν, άπ’ έναντίας αυτοί 
συνηθέστερον αισθάνονται αηδίαν πρός τά  φαγητά, ουδέ
ποτε έχουσιν όρεξιν καί τό γεΰμα ή τόν δεΐπνον θεωροΰσιν 
ώς δυςάρεστον έκτέλεσιν απεχθούς καθήκοντος.

Ή  νοσηρά ευαισθησία τών στομαχικών νεύρων έξαγγέλ- 
λεται πρός τούτοις καί διά ποικίλων αισθημάτων άλγους ή 
πιέσεως έπί τής γαστρικής χώρας, διότι όχι μόνον αί όργα- 
νικαί άσθένειαι, αλλά καί αί άνωμαλίαι τοΰ συστήματος τοΰν 
αισθητικών νεύρων δύνανται νά προκαλέσωσι τοιαΰτα οχληρά 
καί ανυπόφορα άλγη. Διά τοΰτο έάν τις έχη σφοδράν γα
στραλγίαν, δέν πρέπει αμέσως νά υποπτεύεται έλκος ή καρ
κίνον του στομάχου, άλλ’ άπλώς, την καί συνηθεστέραν, νευ
ρικήν πάθησιν. Οί τοιοΰτοι ασθενείς αϊσθάνονται ώςεί καιό- 
μενον τόν στόμαχόν των, ένοχλοΰνται υπο σφοδρών καί σπα
σμωδικών κινήσεων αΰτοΰ, καί πιέσεως κατά την χώραν τοΰ 
έπιγαστρίου.

Πάντα ταΰτα πολλάκις δέν εΐνε άλλο παρά συμπτώ
ματα υπερβολικής ευαισθησίας όλου του νευρικού συστήμα
τος καί ύποδηλοΰσιν υποκρυπτομένας μεταβολάς έν τω έγ- 
κεφάλω καί το* νωτιαίο* μυελοί. ’Ενίοτε όμως γεννώνται διά 
μιας καί άπροςδοκήτως, έκ φόβου ή οργής, καί άλλοτε πά
λιν εΐνε έπακολουθήματα της άσθενείας ετέρου τινδς όργά- 
νου. Οΰχί σπανίως λοιπόν συμβαίνει πρόςωπα, έχοντα τοι- 
αύτην τινά ασθένειαν, νά θεωρώνται ώς πάσχοντα τον στό
μαχον καί νά νοσηλεύωνται ώς τοιαΰτα έπί πολλά ετη, έως 
ού ή εστία τοΰ κακού, ή προκαλέσασα τόσας στομ.αχικάς 
αναστατώσεις, ευρεθή κατά τύχην εις άλλο μέλος τοΰ σώ
ματος.

Έ ξ  όλων τούτων έξάγεται, ότι όσον αφορά πρός τήν 
θεραπείαν τών νευρικών του στομάχου παθήσεων δέν δύναν- 
ται νά όρισθώσι γενικοί κανόνες, άπ’ έναντίας δέ έκαστος 
¡ατρός οφείλει νά διερευνήση όλας τάς αίτίας, έξ ών προ
ήλθε μία τις οίαδήποτε νευρική ταραχή. Άλλ’ έπειδή πά
λιν άφ’ ετέρου τά  νευρικά νοσήματα τοΰ στομάχου εΐνε ώς 
έπί τό πλεΐστον σύμπτωμα της γενικής καί πανταχου έξ- 
ηχλωμένης νευροπάθειάς τών χρόνων μας, διά τοΰτο έκτος 
τών Ιατρών καί πάντες οί μεμορφωμένοι άνθρωποι έχουσι 
καθήκον νά έπιτηρώσι μετά προςοχής τάς λειτουργίας τοΰ 
σώματός των καί νά έργάζωνται κατά τής αδυναμίας καί 
τής σαθρότητος τών νεύρων των. Παν ό,τι δύναται νά τα- 
λαιπωρήση καί νά έρεθίση υπέρ τό δέον τά  νεΰρα πρέπει 
νά ήνε άντικείμενον αποστροφής, διότι μόνον ή μεμετρημένη 
έργασία, μ.όνον ή μεμετρημένη άνάπαυσις καί διασκέδασις 
συγκρατεΐ τήν νευρικήν δύναμιν. "Οσον δ’ άφορα πρός τα 
στομαχικά νεΰρα ϊδία, φρόνιμον εΐνε ν’ άνακουφίζωνται όσον 
ένεστιν από τής έργασίας διά τής εϊς πλείονας δόσεις δια
νομής τής ήμερησίας τροφής, ή οποία πρέπει νά ήνε ποικίλη 
καί νά χεριέχη ένίοτε καρυκευτικάς όλας, όταν μάλιστα ήνε 
ήλαττωμένη ή έκκρισις του γαστρικού χυμοΰ. "Οστις όμως, 
καθήμενος είς τόν οΐκόν του καί έκτελών τάς συνήθεις έρ
γασίας, δέν δύναται ν’ απαλλαγή τών ένοχλήσεων του στο
μάχου του, αυτός άς λάβη τόν όδοιπορικον σακκον του και 
άς άπέλθη εϊς τά  δάση, τάς έξοχάς ή παρά την ακτήν τής 
θαλάσσης. Αί νέαι έντυπώσεις θά  ζωογονήσωσι τήν φαν
τασίαν καί τό πνεΰμά του, 6 καθαρός αήρ, ή κίνησις όλων 
τών μυώνων οΰχί ματαίως θά  έξασκήσωσι την ευεργετικήν 
έπιρροήν των έπί τοΰ καθ·όλου νευρικού συστήματος, θά κα- 
ταδαμάσωσι δ ’ ευχερώς καί τά  σκληροτράχηλα στομαχικά 
νεΰρα.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ.
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Θ Η Ρ Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν
όπέ ΕΑΟΥΑΡΔΟΪ Ε Γ Γ Ε Λ .

Έ ν  Ναυπλίιρ.

’Επί τέλους.τά  έχω. όλα έν το} χαρτοφυλάκιο» μου! · Έ πί 
δύο έβδομάδας τά.έδήρευον και μόλις άπαξ κατώρδωσα εν 
και μόνον .νά αγρευσο»' εδώ όμως άνεύρον σύμπαντα τον 
θησαυρόν .καί Αμέσως ένήργησα κατάσχεσιν. Ιπ ’ αυτού.

’Εν. αλλοις λόγοις εύρίσκονται την στιγμήν ταότην έν 
τώ μικρό», χαρτοφυλακίω μου" όλα τά  έπιστολικά δελτάρια 
τής Πελοπόννησου! · Εύμπαντα έννέα τόν-Αριθμόν! Και διά 
νά αγρεύσω τά  έννέα ταϋτα απολωλότα πρόβατα, έδαπάνησα 
δύο εβδομάδας .και έπέκεινα, περιπλανώμενος από ταχυδρο
μείου. είς. ταχυδρομείου. Διασκεδαστικωτάτη Αληθώς 9·ήρα, 
πλήρης αστειότατων έκπλήξεων καί ανέλπιστων γνωριμιών 
— άν καί αί ωραιότεραι ήμέραι του κυνηγίου ήσαν πάντοτε 
καί αί άγάνώτεραι.

Άλλα μή νομίση τις, ότι τό ταχυδρομικόν τής Ε λ λ ά 
δος σύστημα εΤνέ βάρβαρον, Ιπειδή δεν βρίθει έπιστολικιίΐν 
δελταρίων. Τούτο εΐνε μάλλον μία των ευεξήγητων Ιδιορ
ρυθμιών. τής. νεοελληνικής συγκοινωνίας, ή οποία φαίνεται 
εις ,τόν αλλοδαπόν κωμική, ίσως δε καί οχληρά ένίοτε' έν 
γένει όμως τά  ελληνικά ταχυδρομεία δεν. εΐνε τόσον κακώς 
διωργανωμένα, όσον ήθελέ τις υποδέσει έκ τής έλλείψεως 
των γραμματοδελτίων.

Καί. έν Έ λλάδι βεβαίως υπάρχουσι τοιαυτα, τριπλά μά
λιστα τό εΐδος: πεντάλεπτα διά την έντός μιας καί τής αυ
τής Ιλληνικής πόλεως. συγκοινωνίαν, δεκάλεπτα, διά την 
από πόλεως‘εις πόλιν καί τέλος έπίσης δεκάλεπτα, διά τό 
εξωτερικόν, ταυτά φέροντα την γνωστήν έλληνογαλλικήν 
έπιγραφήν.

Έν.τούτοις υπάρχουσιν έν Ελλάδι πολλοί διά νόμων 
έπιβεβλημένοι έκπολιτιστικοί νεωτερισμοί, οί όποιοι ετυχεν 
άλλοτε νά :έφαρμοσ8·ώσιν, ,άλλ’ ούδείς δύναταί ποτε νά ήνε 
βέβαιος, ότι.θά .τούς ευρη ακριβώς όταν θά έχη τήν μεγί- 
στην.’ αυτών ανάγκην. Μεταξύ των έλληνικών τούτων νεω
τερισμών.,. οί όποϊοι ένομο8·ετήθησ«ν μεν; σπανίως όμως 
υπάρχουσιν έν τη πραγματικότητι, συγκαταλέγονται καί τα 
Ιπιστολιμάία δελτάρια.

•’Από .τή ς ’Ιθάκης ήδη ήρχισεν ή στενοχωρία, διότι έν 
τφ  έκεί ταχυδρομείο» ευρέσκοντο μόνον έπτά γραμματοδέλ- 
τια  τιου 5 .λεπτών, ,ουδέν .δε των 10, ό δε κύριος διευθυν
τής ,το.υ. ίδ·«κησίού ταχυδρομείου μέ διεβεβαίωσεν, ότι τά 
Ιπτά ταύτα έπιστολικά δελτάρια από τεσσάρων έτών. έκειντο 
εκεί έν;τινι γωνία, χωρίς παρ’ ούδενός νά ζητηδ'ώσι. Ούδείς 
’Ιθακήσιος έσκέφθη ποτέ νά στείλη δελτάρια είς τό έξωτε- 
ρικόν, έν γένει δέ, προςέδήκεν, έπικρατεί η συνή8·εια καί ή 
παραμικρα είδησις νά' κοινοποιήται διά τακτικής καί «κε
ραίας επιστολής!

Ά ύ τή .ε ΐυ εή  αληθής αίτια τής γενικής έν Έ λλάδι έλ- 
λείψεω,ς έπιστολικών. δελτίων. Ό  Έ λλην εΐνε . ό περιεργώ- 
τερος άνθρωπος τής ,ύφηλίου, σπανιώτατα δ ’ αποφασίζει να 
χαράξη οίανδήποτε άνακοίνωσιν έπί ανοικτού φύλλου χάρτου, 
διότι, κάλλιστα γινώσκει ότι, πριν. ή. φθάση. τούτο είς χείράς 
του, εκατοντάκις θ ’ άναγνωσθή απ’ αρχής μέχρι τέλους υφ’ 
όλων των ταχυδρομικών υπαλλήλων, των υπηρετών καί των 
άλλων συνοικούντο»ν αύτω γνωρίμων. Ή  υπαρξις έπιστολι- 
κών δελταρίων εΐνε γνωστή είς πάντα "Ελληνα, άλλ’ ούδε- 
μίαν ποιείται ούδέ είς τό μέλλον θά  ποιήση αυτών χρήσιν. 
Πόσον δ ’ εύεργετικώς επιδρά έπί του έπιστολιμαίου υφους

εν Έ λλάδι ή προς τήν διά δελταρίων αλληλογραφίαν’απο
στροφή αδτη, δέν εΐνε ανάγκη νά έξετασθη ένταύθα.

Τά ολίγα έξ Ιθάκης δελτάρια κατηνάλωσα έντός ολί
γου, διο'τι κατά τοιαύτην τινά ασυνήθη περιήγησιν πας τις 
φιλοτφ,είται νά προξενήση μικράν εύχαρίστησιν είς τους οΐ- 
κοι μείναντας φίλους διά τής αποστολής δελταρίου, φέρον- 
τος κλασικά σήματα καί έπιγραφάς. "Η διοίκησις των τα
χυδρομείων, καδ'ώς καί πάσαι σχεδόν αί λοιπαί αρχαί.τής 
Ελλάδος, δημοσιεύει τάς έπισήμους της Ανακοινώσεις έν 
λίαν αρχαΐζοντι ίδιώματι, εχει δ ’ , επομένως τήν ήμίσειαν 
σχεδόν πλευράν των δελταρίων κεκαλυμμένην δι’ οδηγιών, 
γεγραμμένων μετ’ αληθώς ξενοφωντείου υφους. Τούτο δεν 
βλάπτει πολύ, έπειδή μόνον αί λίαν μεμορφωμεναι τάξεις 
μεταχειρίζονται ένίοτε τά  δελτάρια, ό κατώτερος όμως λαός 
βεβαίως δεν 9·ά ένόει ποτε τά  τεχνητά τούτα ελληνικά, τά  
όποια καί αυτοί οί μάλλον πεπαιδευμένοι ουδέποτε,, ουτε 
κατ’ οίκον ουτε έν τάϊς συναναστροφαΐς, όμιλούσι.

Μόλις πατήσας τό έδαφος τής Πελοπόννησου έσπευσα 
αμέσως είς τό έν Κατακώλω ταχυδρομείου, διά νά προμη- 
θευθώ δελτάρια καί γραμματόσημα. Έ κ  τού έν ’Ιθάκη 
έπειςοδίου εΐχέ μοι έπέλδει ή ιδέα, ότι καλώς 8·ά Ιπραττον, 
εγκαίρως χρομηδευόμενος άρκούσαν ποσότητα δελταρίων διά 
τήν άνά τήν Πελοπόννησον οδοιπορίαν μου, διότι ,,τίς υ»ΐδε, 
«ν δά ευρω Ιν τοις χωρίοις τοιαυτα!'“ Άλλα τίς να τό πί- 
στευση; ως προς τούτο ούδεμία έπικρατεί έν Πελοποννήσω 
διαφορά μεταξύ χωρίων καί κωμοπόλεων.!

"Οτε εΐχον άποβιβασδή, το ταχυδρομείον του Κατακώ- 
λου ήν κεκλεισμένον έπειδή δ ’ αμέσως ανεχώρει ό σιδηρό
δρομος, δεν κατώρδωσα νά μάθω, άν η μικρά πολίχνη τής 
δυτικής ακτής τής Πελοποννήσου εΐχεν υπό την κατοχήν 
της Ιν επιστολικόν δελτάριον. Θά ήτο θαύμα, τή άληδεία, 
έάν είχε τοιούτον, διότι τό Κατάκωλον αριθμεί μόλις: 300 
—400 ψυχάς, έξ αυτών δε ούδεμία μέχρι τούδε έσυλλογί- 
σδη, ότι δεν εΐνε ανάγκη νά γράψη τις Ιπιστολην όπως με- 
ταδώση γραπτήν τινα πληροφορίαν.

Έ ν  Πΰργω όμως ήρχισαν τά  βάσανα! Ή  πόλις αυτη, 
έχουσα υπέρ τάς 7000 δραστηρίων κατοίκων, εΐνε τό κυριώ- 
τερον έμπορεΐον τής έξ όλου τού δυτικού Μωρέ« έξαγομέ- 
νης κορινθιακής σταφίδος, έχει μάλιστα έν καδάριον καί 
αναπαυτικόν ξενοδοχείον καί απειροπληθή εύπρόςωπα καφε
νεία. Άλλά στερείται έπιστολικών δελταρίων! Γραμματό
σημα ευρίσκω όσα άν θέλω καί διά νά ευχαριστήσω τον 
υπάλληλον τού ταχυδρομείου, ζητώ παρ’ αύτου αντί 3 φράγκ. 
10 γραμματόσημα πρός 20, καί 20 πρός πέντε λεπτά.

'Υπό τάς σημερινά; έν Έ λλάδι περιστάσεις δέν εΐνε 
ευκολον πράγμα ή διεκπεραίωσις τής μικράς ταύτης ταχυ
δρομικής δοσοληψίας. Καί έν πρώτοι; άναζητεί ό υπάλλη
λος τά, ως φαίνεται, έκτοπισδέντα φύλλα τών γραμματο
σήμων · μετ’ έλίγον όμως τά  ευρίσκει. Κατόπιν ζητεί, ν’ 
«νεύρη μίαν ψαλίδα διά ν’ αποχόφΐ] τόν αίτηδέν ποσόν 
τών 'γραμματοσήμων. Ή  διεύδυνσις τών έλληνικών ταχυ
δρομείων εΐνε δηλαδή ή μόνη έν Ευρώπη, ή οποία θεωρεί 
όλως διόλου ανάξιον κόπου τό νά διατρυπήση τά  γραμμα
τόσημα, Αποσποίμενα ουτω μετ’ εύκολίας καί ταχύτητος. 
”Οχι, πρέπει τις Ιν έκαστον, γραμματόσημον νά κόπτη διά 
τής ψαλίδος ή βιαίως νά τό αποσπά, κατά τόν τελευταίον 
δέ τούτον τρόπον σχίζονται πολλάκις τά  γραμματόσημα

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α  Κ Α Λ Λ Ο Ν Η .
Είκών ύπό 'Ροβέρτον Β β-,εώ ιΙ^.
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είς δύο. Αδιάφορον εΤνε Επίσης είς την διεύΦυνσιν των ελ
ληνικόν ταχυδρομείων αν οί ταχυδρομικοί υπάλληλοι χάνουσι 
μάτην τον χρόνον των, διότι ή ,,απώλεια του χρόνου“ δεν 
σημαίνει μέγα τ ι έν τάΐς χώραις της ’Ανατολής, οπου Επι
κρατεί ή αρχή ότι δέν πρέπει τις μίαν υπόΦεσιν ν’ άνα- 
βάλη μόνον μέχρι της αυριον — άφ’ ου αυτή Επιδέχεται 
καί μέχρι της μεΦαύριον αναβολήν! — Πρίν ή σοί έγχει- 
ρίση Ιν καί μόνον γραμ.ματόσημον 6 ελλην ταχυδρομ.ικός 
υπάλληλος οφείλει νά λάβη είς χεΤρας ττν ψαλίδα καί νά 
κάμη δύο ή τρεις ψαλιδισμούς.

Ή δη  έρχεται το ζήτημα της πληρωμής. Διά νά μοί 
άποδώση τό υπόλοιπον ενός χαρτίνου δεκαφράγκου, λαμ
βάνει ό αυτός πάλιν υπάλληλος τήν ψαλίδα άνά μέσον των 
δακτύλων καί διχοτομεί τό γραμμάτιον είς τό μέσον. Κατά 
τον άπλούν τούτον τρόπον τά  ελληνικά τραπεζικά γραμ
μάτια τέμνονται είς δύο τεμάχια, ών έκάτερον φέρει αξίαν 
τού ήμίσεως. Μετά τούτο αρχίζει νά κροταλίζη καί νά 
κινή τάς χειρας έντός καλάθου γέμοντος χαλκών νομισμά
των, διότι έχει νά μοι άποδώση δύο άκόμ.η φράγκα. Αφ’ 
δτου ΕπεβλήΦη ή .αναγκαστική κυκλοφορία Εξηφανίσ&η από 
της άγορας ου μόνον ό χρυσός, άλλα καί αυτά τα  μικρό
τερα αργυρά νομίσματα. Κάτω των 5 φράγκων τά  πάντα 
πληρόνονται είς χαλκόν, απέναντι των δύο μου λοιπόν 
φράγκων λαμβάνω τεσσαράκοντα χαλκά πεντάλεπτα, δι’ 
ών ,έπεβάρυνα μέχρις ασφυξίας τά  Φυλάκιά μου.

Ή δη  έχω γραμματόσημα πλείώ τού δέοντος· δελτάρια 1

όμως δέν εύρίσκονται ούτε έν Πύργω. Ή  απορία μου έφΦα- 
σεν είς το έπακρον. Καί πως νά μή άπορήση άνΦρωπος 
Ερχόμενος έκ χοίρας, οπου τά  ταχυδρομεία εΤνε πρότυπα 
τελειότητος, καί μή δυνάμενος πλέον ούτε κάν νά φαντασΦή 
βίον άνευ επιστολικών δελταρίων; . . . .  Κατ’ άρχάς ύπο- 
πτεύομάι, ότι ό υπάλληλος δέν Εννοεί τά  ελληνικά μ.ου καί 
δια νά τον βοηφήσω, τώ Επιδεικνύω τό τελευτάϊον Εναπο- 
λειφΦέν μοι δελτάριον λέγων: Τοιαύτα πράγματα Φέλω. 
Μ’ ένόησε πολύ καλά, άλλά σείων τήν κεφαλήν ρ.οί απο
κρίνεται: Καταλαμβάνω, άλλά δέν εΤνε . . . . .  Αδυνατώ 
Εντελώς νά τό πιστεύσω, μία πόλις καί εν σημαντικόν 
ταχυδρομείων να μή έχη ούτε εν δελτάριον! Πραγματικούς 
δχι; Τότε 6 ταχυδρόμος, ηλικιωμένος καί μειλίχιος Ιλλην, 
υψόνει τάς πυκνάς όφρύς του καί τήν κεφαλήν, τό έντο- 
νωτατον τούτο παρ’ Έλλησιν αρνητικόν σημεΐον.

Αλλά τούτο δέν αρκεί πρός ήσυχίαν μου. Τό άνή- 
κουστον τούτο έν τη ιστορία τών νεωτέρων ταχυδρομείων 
φαινόμενον πρέπει νά Εξιχνιάσω μέχρι τών άρχικών αυτού 
αίτίοιν. Έπτοημένος ολίγον Ερωτώ πάλιν τον πραον γέ
ροντα, στρέφοντα τ  3η νέον σ,γαρετον εμπροσ&εν τού ανοι
κτού αυτού καταστίχου: ,,Άλ.λ’ είς τήν Ε λλ ά δα  υπάρχουσι 
βεβαίως δελτάρια, διά τί Εδι.7 όχι;“ — ,,Ναί, μοί αποκρίνε
ται, καί ημείς εΐχομεν άλλοτε, εΤνε όμως κάμποσος καιρός 
τώρα καί κανείς δέν τά  ζητεί. Ίσως εύρίσκονται μερικά 
είς τό Ταμέϊον.“

{’ίπ ε τ α ι  α νν έ /ε ια .)

— ------

Η ΕΠΑΙΤΙΣ .
{σννέχεισ. I

XIX.

Ούδέν ήττον καί αυτή ή Εκλογή τών βιβλίων, τά 
όποια ή ’Ιωσηφίνα έπρότεινε πρός κοινήν άνάγνωσιν, συν- 
ετέλεσεν όπως ό Φρέβεν Εκτιμήση τήν λεπτήν τής γυ- 
ναικός ταύτης μόρφωσιν. Προςήρχετο μέν αυτός πολλάκις 
ώς ερμηνευτικός Επίκουρος, έξηγών ποιητικάς τινας μετα
φοράς τού άναγινωσκομένου συγγραφέως, άξιοΦαύμαστος ήν 
όμως ή ταχύ της, μεΦ’ τς  άντελαμβάνετο ή Ίωσ-ηφίνα τά  
πάντα, καί ή λεπτότης Εκείνη τού πνεύματός της, εύκολώτατα 
προςοικειουμένου πρός το ίδιάζον έκάστου συγγραφέως όφος 
καί τρόπον τινά μαντεύοντος παν ό,τι έχρηζε λεπτομερούς 
άναπτύξεως.

— „'Ολόκληρος κόσμος ίδεών υπάρχει Εν τω βιβλίω 
τούτω“ έλεγεν ήμέραν τινά ή ’Ιωσηφίνα περί ενός αριστουρ
γήματος τής γερμανικής φιλολογίας.“ „Παν άνΦρώπινον 
αίσΦημα άναλύεται ΕνταύΦα μαγικούς, χωρίς ό μέγας ποιη
τής νά περιγράφη αυτό, άλλ’ Ενώ δ ι’ άπλών υπαινιγμών 
συμπλέκει τό νήμα τής διηγήσεως καί ούτω άποκαλύπτει 
προ τών όφΦαλμών μας τήν άνΦρωπίνην ψυχήν.“

— -,Τοιούτον τω όντι έγκειται μυστήριον είς τό λαμ
πρόν, τούτο εργον“, ύπέλαβεν. ό Φρέβεν. Ούδέν άλλο μοι 
εΤνε άπεχΦέστερον, καί ομολογώ τούτο άδιστάκτως, είμ.ή ή 
προφανής Εκείνη συγγραφέων τινών προςπάΦεια, όπως φανε· 
ρώσωσιν είς τούς άναγνώστας των κάν ό,τι ό ήρως τής 
διηγήσεως των ήσΦάνΦη ή Ιτυχε νά σκεφΦή. 'Ο  δεξιός 
συγγραφεύς ουδέποτε τρέπεται τήν τετριμμένην ταύτην 
οδόν, κατορΦοί δέ Επί τοσοΰτον νά κινήση τήν συμπάΦειαν

τού άναγνώστου, ώςτε οδτος νά άποτελέση μέρος τής μυ- 
Φιστορικής δράσεως, συζών τρόπον τινά καί συμπαΦαινόμενος 
μέ τούς ήρωας τής διηγήσεως.“

— „ΕΤνε όντως παράδοξον“ , χαρετήρησε καί ή Ιωση
φίνα“, πώς τό νήμα τής άφηγήσεως, ό σκελετός τού έργου, 
κατά τήν τεχνικήν έκφρασιν, είς άλλους μέν συγγραφείς 
βαρύνει πλείον ή αύττ ή τεχνική επεξεργασία, παρ’ άλλοις 
δέ φαίνεταί τ ι δευτερεύον καί άσήμαντον, Ενώ ή τού συγ
γραφέως περιγραφική δεινότης συναρπάζει τάς ψυχάς μας.“

— ,,Ω , βέβαια“, εΤπεν ό Φρέβεν, ,,ο ποιητής εΤνε πάν
τοτε καί μέγας μουσικός, ανεξαρτήτως τού οργάνου, όπερ 
μεταχειρίζεται πρός έκφρασιν τού πάΦους του. Κατά τύ
χην ή Εκ προμελέτης λαμβάνει τετριμμενον τ ι καί παλαιόν 
καί πασίγνωστον Φέμα· άλλ’ Ενώ κρατεί τον ήχον τού πα
λαιού άσματος, τοιαότην διά τών υψηλών ίδεών του δίδει 
έκφρασιν είς τό πάΦος του, ώςτε ήμεϊς, οί άκροαταίτου έξ- 
ιστάμεΦα, καί όλως λησμονούντες τήν ύκόΦεσιν προςέχομεν

. είς τάς μελωδικωτάτας παραλλαγάς τής συνΦέσεώς του καί 
ουτω διά τής κλίμακος τών τόνων καριστάμεΦα ως Εν' 
ονείρφ είς τό Φέαμα άνεωγμένων ουρανών, Ενώ πράγματι 
κοιτόμεΦα Επί πολλώ ξηροτέρου Εδάφους ή ό ’Ιακώβ Εκείνος.“

— „Παιδαγωγικήν όντως αποδίδω αξίαν είς τά  τοι
αύτα τών συγγραφέων χροςόντα,“ ύπέλαβεν ή Ίωσ-ηφίνα, 
όσάκις μάλιστα δέν άμελούσι νά δώσωσιν έξιλεαστικύν είς 
τήν άφήγησιν τέρμα καί νά Επουλώσωσι τάς πληγάς τού 
συμπαΦούς άναγνώστου. Τούτο μάλιστα εΤνε πολλάκις σω
τήριον διά τους εύαισΦήτους τών αναγνωστών, απαραίτητον 
δέ πάντοτε διά τάς άναγνωστρίας. ’Εν τω ζητήματι μά-
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λίστα τού έρωτος τό έμόν φυλον άναγκη να παρίσταται 
πολλοί καρτερικώτερον' τού άνδρός, διότι, κατ εμην γνώ
μην, ουδέποτε ό άνήρ δύναται νά άγαπήση Επί μακρόν άν 
δέν άνταγαπηΦή.“

— „Πιστεύετε πράγματι είς τούτο;“ ήρώτησεν ό Φρέ
βεν μέ μελαγχολικόν μειδίαμα.“ Πόσον ολίγον γνωρίζετε 
λοιπόν τούς άνδρας, πόσον ο’λίγον Εκτιμάτε αυτούς, διά νά 
νομίζετε ότι ημείς στερούμεΦα τής γενναιότητος Εκείνης, 
ήτις καΦιστά ημάς ικανούς νά άγαπώμεν πιστώς καΦ’ δλον 
τον βραχύτατον άλλως τούτον βίον, καί χωρίς άκόμη ν’ άν- 
ταγαπώμεΦα!“

— „Τούτο μόνον είς τάς γυναίκας νομίζω δυνατόν,“ 
ύπέλαβεν ή ωραία γυνή.“ "Ο έρως τού μή άνταγαπωμένου 
εΤνε τό έσχατον τών δυςτυχημάτων, άλλ’ άφ’ Ετέρου αί γυ
ναίκες ΕπλάσΦησαν νά ύποφέρωσιν άγογγόστως καί σιωπηλώς 
τοιαύτην δυςτυχίαν, ούδαμώς δέ οί ανδρες. Ο ανήρ τοι- 
ούτον τής ψυχής βάρος εΰΦύς άμα Φελήση δυναται καί νά 
τό άπορρίψη άφ’ εαυτού- άλλως δέν 9·’ άργήση νά γείνη 
Φύμα άσυγγνώστου καρτερίας.“

  „Δέν παραδέχομαι τίποτε από αυτά . . . .  ίδοό Εγο>
άγαπών καί μή άνταγαπώμενος,“ εΤπεν ό Φρέβεν ταπεινών 
τά  βλέμματά του.

— „’Αγαπάτε!“ άνέκραξεν ή ’Ιωσηφίνα μέ περίεργον 
όφος, όπερ ήνάγκασε τόν Φρέβεν νά ύψωση μετ’ άπορίας 
τούς όφΦαλμοΰς του. Καί όταν συνηντήφησαν τά  βλέμματά 
των, Εχαμήλωσεν Εκείνη τά  όμματα καί βαΦυ ΕρύΦημα 
Εκάλυψεν Επί στιγμήν μόνον το πρόσωπόν της.

„Βέβαια,“ είπε τότε ό Φρέβεν, πολύ δυσκολευφείς νά 
λάβη άστέϊόν τ ι όφος,“ ή περίπτωσις μάλιστα, τήν οποίαν 
προ μικρού άνεφέρατε συμβαίνει ακριβώς είς Εμέ, καί αγαπώ 
άκόμη, ίσως η'σύχως, άλλ’ ούχί όλιγώτερον Ενδομύχως ή 
κατά τάς πρώτας τού έρωτός μου ημέρας, άγαπώ μάλιστα 
άνευ σχεδόν Ελπίδος, διότι τ  Ερωμένη μου ούδέν γνωρίζει 
περί τού έρωτός μου, καί όμως, όπως βλέπετε, ή Φλΐψις δέν 
μ’ ΕΦανάτωσεν άκόμη.“

— „Καί εΤνε άρά γε επιτετραμμένον,“ ήρώτησεν Εκείνη 
μέ οικειότητά τινα, άλλά καί μέ τρέμουσαν φωνήν, ώς ό 
Φρέβεν παρετήρησεν,“ εΤνε Επιτετραμμένον νά μάΦωμεν ποία 
εΐνε αυτή ή ευτυχής Φνητή;“

— ,ΓΑχ, αυτό εΤνε ϊσα-Τσα τό δυςτύχημά μου, διότι 
δέν γνωρίζω ποία εΤνε, πού διαμε'νει, καί όμως τήν άγαπώ. 
Τώρα βέβαια δικαιοΰσΦε νά με Εκλάβητε ώς δεύτερον Δόν 
Κιχώτον, διότι δέν Εντρέπομαι νά ομολογήσω ότι άπαξ, καί 
τούτο Εν τάχει, έτυχε νά τήν ϊδω, οτι ολίγα μόνον μέρη του 
προςώπου της δύναμαι νά ΕνΦυμηΦώ, καί όμως γυρνώ όλον 
τόν κόσμον, διά νά τήν ευρω, διότι δέν ’μπορώ νά ησυχάσω 
είς τήν πατρίδα μου.“

— ,,’Αλλόκοτον πράγμα,“ παρετήρησεν ή Ιωσηφίνα, Εν ο) 
προςέβλεπεν αυτόν συλλογισμένη, „περίεργον πράγμα αυτό- 
ή άλήΦεια εΤνε ότι ’μπορώ νά φαντασΦώ μίαν τοιαύτην 
περίπτωσιν, άλλά Σάς βεβαιώ, Κύριε Φρέβεν, μέ αυτόν τόν 
ερωτώ Σας άποτελέϊτε μίαν σπανιωτάτην Εξαίρεσιν- καί δέν 
’ξεύρετε άν άνταγαπάσΦε, Εάν ό κόρη Σάς εΤνε πιστή;

— „Τίποτε από όλα αυτά δέν γνωρίζω,“ ύπέλαβεν 
Εκείνος με σοβαρότητα καί κεκρυμμένην οδύνην,“ ούδέν 
γνωρίζω είμή, ότι Φά ήμην. Εάν ήδυνάμην νά ονομάσω τήν 
κόρην Εκείνην ίδικήν μου, ευτυχής, καί πολυ καλλίτερα 
μάλιστα γνωρίζω, ότι πρέπει διά παντός νά παραιτηΦώ 
από αυτήν τήν μονομανίαν μου, καί ότι ουδέποτε Φά ευ
τυχήσω.“

Αν καί διά πρώτην ϊσως ταύτην φοράν ΕξεφράσΦη περί 
τού αίσΦήματός του ό Φρέβεν, ισχυρότατος όμως είςέδυσε 
κατά τήν στιγμήν ταύτην ο πόνος τής άναμνήσεως είς τήν 
καρδίαν του καί άσυνήφης τις μελαγχολία κατέλαβεν αυτόν. 
Καί ώςεί μή δυνάμενος νά άντιστή είς τά  πικρά ταύτα 
αίσΦήματα ΕσηκώΦη δρΦιος, ΕξήλΦε μετά σπουδής Εκ τής 
άναδενδράδας καί διηυ&ύνΦη πρός τήν επαυλιν τού φίλου 
του. Α λλ' ή ’Ιωσηφίνα τόν παρηκολούΦησε μέ βλέμματα 
απείρου αγάπης, δάκρυα άνέβρυον από τών συσπωμένων 
βλεφαρίδων της καί όταν ταύτα ώς πηγή τις κατέβρεξαν 
τάς χεΤράς της, Εξύπνισαν τήν ώραίαν γυναίκα από τών 
ονείρων της. Καί κατησχυμένη, ώςεί κατελήφΦη διαπράτ- 
τουσα άμάρτημώτι έν παραβύστω, ήρυΦρίασε καί Επίεσε 
διά τού μανδηλίου της τούς προδοτικούς ύφΦαλμούς της.

XX.
Ή  πρόρρησις τού μηχανικού ΕπηλήΦευσε καί κατά τάς 

τελευταίας τής έβδομάδος ημέρας εΤχον στηΦή τά μηχανή
ματα τού άτμομύλου. 'Ο  δέ Βαρώνος, ό τοσον περίλυπος 
κατ’ άρχάς, όταν Ιγεινε καί Επέτυχεν ή πριύτη δοκιμή,· 
άπέλυσεν έν τή  χαρά τής καρδίας του τόν μηχανικόν καί 
τούς βοηΦούς του μετά πολλών. δώρων καί προςεκάλεσε 
διά τήν Κυριακήν όλους τούς γείτονάς του, διά νά κάμη 
τά  Εγκαίνια τού [ούλου του μέ μικράν τινα εορτήν. "Οσον 
όμο>ς ευτυχής καί εύΦυμος ήτο κατά τήν πανηγυρικήν Εκεί
νην ήμέραν, μ$Φ’ όσης φαιδρότητος καί ευφροσύνης καί άν 
έδέχετο τούς πολυαρίΦμους φίλους του, Εν τούτοις δέν διέ
φυγε τό παρατηρητικόν τού Φρέβεν όμμα ή πρός τήν σύ
ζυγόν του συμπεριφορά, πώς δηλ. τήν έβασάνιζε μέ χιλιάδας 
παραγγελιών καί διαταγών καί πώς Εκείνη δέν κατώρΦου 
μέ τίποτε νά τόν εύχαριστήση. Καί πότε έπρεπε αυτί να 
εύρεΦη είς τό μαγειρεΐον, διά νά παρακινή τούς ύπηρέτα; 
δια  τήν Εργασίαν καί νά τούς βοηφή, πότε πάλιν αύτός 
εόρισκεν εν σφάλμα είς τόν καλλωπισμόν της, πότε 
πάλιν ’πήγαινε νά πεΦάνη από άνυπομονησίαν, όταν αύτή 
δέν κατώρφωνε νά πετάξη καταβαίνουσα τήν κλίμακα διά 
νά ύποδεχΦή μετ’ αύτού παρά τήν εΤςοδον τούς προςκεκλη- 
μένους,. άλλοτε πάλιν ήφελε νά βάλη την τράπεζαν είς αύ* 
τήν ή είς Εκείνην τήν Φέσιν, άλλοτε τΦελεν είς τον κτπον 
καί άλλοτε Επάνω είς τήν μεγάλην αίΦουσαν νά προςφέρουν 
οί υ'πηρέται τόν καφέν μετά τό γεύμα. Μέ αγγελικήν υπο
μονήν καί άνεξικακίαν ήνείχετο όλα αύτά τά  άδικα πράγ
ματα ή ’Ιωσηφίνα, καί.τούτο ακριβώς δέν ήδύνατο νά Εξη- 
γήση ό Φρέβεν. Ή τον ή ταλαίπωρος πανταχοΰ παρούσα, 
δι’ όλα έφρόντιζε καί κατώρΦου μάλιστα νά εύρίσκη εύκαι- 
ρίαν καί νά πλησιάζη έρωτώσα τόν φιλοξενουμενον Φρέβεν, 
διατί άκριβώς σήμερον έφαίνετο τόσον άΦυμος καί παρακι
νούσα αύτόν νά συμμερισΦή τήν γενικήν τής ημέρας Εκείνης 
χαράν.

Τούς πάντας εγοήτευεν ή ώραιότης καί ή φιλοφροσύνη 
τής οίκοδεσποίνης· οί άνδρες Εμακάριζον τόν Βαρώνον Επί 
τή  ευτυχία του καί Φησαυρόν ώνόμαζον τήν δέσποιναν του 
οίκου του, πολλαί δ ’ Επίσης γυναίκες έκ τών ηλικιωμένων 
έξέφραζον αύτώ άπροκαλ.ύπτως τόν Φαυμασμόν των διά τά  
σπάνια της συζύγου του προτερήματα, τήν νοήμονα είς όλα 
Επιτήρησιν καί τήν τάξιν τής τόσω νέας γυναικός. „Βλέ
πεις,“ ΕψιΦυρισε τότε καί ό Βαρώνος είς τό οός τού Φρέβεν, 
βλέπεις έγω μέ τήν πειΦαρχία, πού έχω μέσ’ ’ς τό σπίτι 
μου, βλέπεις πώς άπορέϊ καί Φαυμάζει ό κόσμος; Σήμερα, 
άλήΦεια, είμαι καΦ’ όλα ευχαριστημένος μέ τήν γυναίκα
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μου, αλλά, βρέ αδελφέ, άν έγώ ’ς τα  κρυφά δεν Ιτρεχα 
παντού διά νά την βοηθήσω, που θά  ευρίσκουνταν τώρα ή 
ΰπόληψις τής νοικοκυροσύνης της; Ά ς εΤνε δά! έτση κουτσά 
στραβά θά  χαμέ- έγώ πάντοτε τώλεγα, κάτι θά  γείνη μ.’ 
αυτήν τήν γυναίκα.“ 'Η  γενική ευθυμία καί 6 οίνος έξ- 
ή’πτον όλονεν τον Φάλδνερ, και πρώτος αυτός έδωκε τό 
σύνθημα, τόν έμιμήθησαν δ’ ευθύς καί μερικοί γείτονές 
του, και ήρχισαν οι αστεϊσμοί ¿κείνοι και οί υπαινιγμοί, οί 
οί όποιοι προςβάλλουσι κάθε σεμνόν οδς.

Μετά μικράν ανάπαυλαν έξέδραμον πάντες όμου εϊς τό 
δάσος καί Ιχεσκέφθησαν τόν άτμόμυλον κα'ι έκεΐ δ ι’ αστεϊ
σμών καί γελώτων ένεκαίνισαν αυτόν πρεπόντως, όταν δέ 
κατόπιν έπέστρεψαν ΰπερεθαύμασαν έκ νέου τάς προετοι
μασίας τής φιλοκάλου οίκοδεσχοίνης, ή οποία έφρόντισε νά 
παράσχη τοϊς ξένοις μετά τήν εκδρομήν αναπαυτικήν δια
τριβήν έκ τω κήπφ. Είχε τολμήσει αυτήν τήν φοράν ή 
’Ιωσηφίνα νά διατάξη τήν ταχεΐαν άνέγερσιν ευρυχώρου 
άναδενδράδος· παρέθεσε δ ’ έν αυτή έπί τραπεζών παντοϊα 
διά τους ξένους αναψυκτικά· όλα έγειναν κατά τάς υ'παγο- 
ρεΰσεις της και οί έπι τοΰτω θερμοί έπαινοι τών ξένων έθαυ- 
ματούργησαν, δεν έφουρκίσθη δηλ. παρά πάσαν προςδοκίαν 
διόλου ό Βαρώνος, διότι έξερριζώθησαν ολίγα τινά μικρά 
δενδρύλλια έκ του δάσους του καί έχρησιμοποιήθησαν προς 
άνέγερσιν σκιάδος καί διότι δεν συνεμορφώθησαν οί υπη- 
ρέται μέ τάς διαταγάς του ίδίου, είπόντος, όταν έφευγεν, 
νά κατασκευασθή άπλή τις σκηνή έκ σανίδων καί ταπήτων. 
Έφίλησε λοιπόν <5 Βαρώνος τήν γυναϊκά του έπί του μετοί- 
που καί τήν ευχαρίστησε διά τάς άπροςδοκήτους προετοι
μασίας της.

"Ολοι έκά&ισαν κατά διαφόρους σειράς. Οί άνδρες 
έκένουν άδιακόπως ποτήρια του παλαιού καί λαμπροί* οίνου 
τού οικοδεσπότου καί ταχέως κατέλαβε πάλιν τήν συνανα
στροφήν γενική ευθυμία. "Ηρχισαν τά  συνήθη έκεΐνα έν 
τοιουτοις κόκλοις παιγνίδια, έγελάσθη δέ καί 6 Φρέβεν υπό 
του παρακα&ημένου καί άνετέ&η είς τήν ’Ιωσηφίναν νά όρίση 
τό είδος τής τιμωρίας του. Αϋτη διέταξεν αυτού νά διη- 
γηθή μίαν αληέέη έκ του βίου του ιστορίαν. "Ολοι έπεδοκί- 
μασαν την έκλογήν τής ευφυούς γυναικός, ό Βαρώνος μά
λιστα δεν έχασε καιρόν καί ήρχισε νά χειροκροτή τήν έξ- 
υπνον σύζυγόν του, όταν δε ό Φρέβεν έξέφρασε τους δι
σταγμούς του καί έβυθίσθη είς σκέψεις, ό Φάλδνερ άνέ- 
κραξεν: „Μήπως περιμένεις έγώ νά διηγηθώ τίποτε από 
τόν βίον Σου, τήν ξυντ λόγου χάριν ιστορίαν τής εκαί- 
τιδος;“

Ό  Φρέβεν ήρυθρίασε καί έρριψεν άποδοκιμαστικόν πρός 
τόν φίλον του βλέμμα· άλλ’ οί συνδαιτυμόνες, οϊτινες πι
θανώς χεριέμενον αστεΐόν τι έν τή  ίστορία ταυτη μυστικόν, 
ανεφωνησαν πάντες μια φωνή: „Τήν ιστορίαν τής κόρης,
τήν ιστορίαν τής Έ χαίτιδος!“ Ίσως διά νά άποφύγη ό 
Φρέβεν τήν ακριτομυθίαν του φίλου του, ον έξετραχήλισεν 
όλως διόλου πλέον ό οίνος, συγκατετέ&η νά διηγηθή τήν 
ποθουμένην Ιστορίαν τότε ο' Βαρώνος όπεσχέΟ-η αυθορ- 
μήτως πρός τούς ξένους του, ότι ευθύς άμα ό <πηγηθησό- 
μενος παρεκκλίνη καί μικρόν τής αλήθειας, αυτός θά  προς- 
θέση τά  αναγκαία σχόλια, διότι καί αυτός ττο παρών κατά 
τά  συμβάντα.

[Έκ τον γερμανικόν.] (εηεται συνέχεια.)

Β Ι Ω Τ Ι Κ Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α .
(συνέχεια).

12.
Ό  αγαθής δεν ωφελεί τούς άλλους μόνον διά λόγων 

καί έργων. Ό  βίος του μάλλον ομοιάζει πρός έν καρπο- 
φόρον καί βα&υσκιον δένδρον, τό όποϊον παρέχει άνάπαυσιν 
καί άσυλον είς πάντα παροδίτην καί τό οποίον αφιλοκερδώς 
καί αυτομάτως έγκατασπείρει βλαστούς είς τά  πέριξ του, έξ 
ών βλαστάνουσι καί άν&ούσιν όμοια αυτή* δένδρα.

13.

Άνάθες παν ό,τι πράττεις είς τήν θείαν Πρόνοιαν καί 
είς σεαυτόν. Ταϋτα τά  δυο στοιχεία, συνηνωμένα, πανταχό- 
θεν δύνανται νά Σε σώσωσι καί είς πάσάν Σου έπιχείρησιν 
Σέ ένθαρρύνουσι.

14.
Κινδυνεύων ένεκα δυςτυχήματος νά περιέλθης είς απελ

πισίαν, άνδρίζου, διότι έχεις θείαν τήν καταγωγήν καί τήν 
φυσιν. Τί δόναται νά κατασυντρίψη τόν έχοντα τήν θέλη- 
σιν έλευθέραν καί είς ουδένα όποτεταγμένην;

15.

Προςπάθει, ώς λέγει ό σοφός Σενέκας, νά χροςελκύσης 
τήν χροςοχήν έπί σεαυτόν διά τίνος καλής πράξεως.

16.
Άλλα μή καταναλίσκης μονομερώς τάς προςπαθείας 

Σου. νΕχε θετικούς σκοπούς καί ένδιαφέρον περί όλων τών 
έπιστημών, διότι ή έπιστήμη εΐνε μόνον μία.

17.

’Αδιάκοπος εργασία καί καθημερινή παραττρησις σεαυ- 
τού καί τών νόμων τού Θεού έστωσαν τό σύνθημά Σου.

18.

Άπόλαυε όμως όσης άναπαόσεως έχεις ανάγκην, .άλλ’ 
όχι πλείονος, άν δέν θέλης νά έχης ως αμοιβήν δυςάρεστον 
κατόπιν αίσθημα.

19.

Δεν πρέπει έπίσης νά έξαναγκάζης σεαυτόν είς έργασίαν 
μή έπιβεβλημένην ώς καθήκον, μίσει όμως άφ’ έτέρου τήν 
αναβολήν, τήν οποίαν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν κλέπτριαν 
τού χρόνου.

20.

Είς τάς μελέτας καί τά  αναγνώσματα Σου αγάπα τήν 
ποικιλίαν. 'Ο  ολίγα διά μιας άναγινώσκων μανθάνει πε
ρισσότερα τού πολλά άναγινώσκοντος.

21.
Άπόφευγε τήν πολλήν καί ταχείαν άνάγνωσιν. Άνα- 

γίνωσκε τρόπον τινά μετά περισκέψεως, άφινε συχνά τό βι- 
βλίον κατά μέρος, καί έξέταζε κατά νουν τό άναγνωσθέν.

(επεται συνέχεια.)
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Η Λ Η Σ Τ Ε Ι Α  Π Α Ρ Α  ΤΟΙΣ  ΖΟΟΙΣ.

Ό  περί υπάρξεως άγων φαίνεται στενώς συνδεδεμένος τής γης καί ουδαμού δύνανται νά ευρωσι σωτηρίαν, έπειδή
πρός τάς λειτουργίας καί τούς νόμους τούς διέποντας τόν ό αίμοβόρος δήμιός των, έχων σώμα ίσον σχεδόν το μέγε-
παγκόσμιον βίον, ό δε άγων οδτος, έν ω κυρίως πρόκειται θος πρός το ίδικόν των, κατορθόνει νά είςχωρηση καί μέχρι
περί τ ή ' διατροφής καί συντηρήσεως του ατόμου, γεννά τό τής στενότατης φωλεάς των. Φωνεύει δ’ε πρώτον η ίκτις

νΓ .  ■' „ ι * ταθυματατης,α ίσ θ η μ α  της * * · -

IK T IS  ΤΡΟΦΟΛΟΤΟΪ2Α ΤΑ ΝΕΟΓΝΑ THS.

α ρ π α γ ή ς  είς 
πάντα τά  έπί 
τής υφηλίου 
δ ι α  β ι ο ύ ν τ α  
πλάσματα.Άπό 
τών μεγάλων 
σαρκοβόρων  
θ η λ α σ τ ι κ ώ ν  
καί τών άρπα- 
κτικών όρνέων 
μέχρι τών μα
λακίων καί τών 
ακτινωτών ζω
υφίων τής θα
λάσσης δυνά
μεθα νά πα'ρα- 
τηρήσωμεν έπι- 
κρατούν τό όρ- 
μέμφυτον τού
το α ίσθημ α .
Άλλ’ έν τάϊς 
προκειμέναι ς  
ημών παρατη-
ρήσεσι περιοριζόμε&α μόνον είς τάς δυο πρώτας μνημονευ- 
θείσας τάξεις τού ζωικού βασιλείου, έπειδή εν αυταις εκ- 
δηλούται καταφανέστατα τό φαινόμενον τούτο.

Έ κ τών θηλα
στικών άρπακτικώ- 
τατον εΐνε ή ίκτίς.
Αυτη σώμα έχουσα 
νάννου, άλλα θάρρος 
καί γενναιότητα γί· 
γαντος, άπηνώς κα
ταδιώκει όλα τά  μι
κρότερα ζώα, πτε
ρωτά καί τετράποδα, 
υδρόβια καί Ιρπετά' 
ό λαγφός, ό κόνι- 
κλος, ό μυωξός μεθ’ 
όλων τών πρώτων καί 
δευτέρων έξαδελφων 
των, δ καρκίνος καί 
ό Ιχθύς τών λιμναίων 
υδάτων, ό βάτραχος 
καί ή έχιδνα, ακόμη 
δε καί αυτή ή μη- 
λολόνθη καί ή χρυ-
σαλλίς εΐνε αντικείμενα τής άρπακτικής καί αιμοχαρούς 
ορμής του ευκινητοτάτου καί πονηρού τούτου ζώου.

Ή  μικρά λεγομένη ίκτίς θηρεύει τό έαρ ή διαρκοϋντος 
τού θέρους προ πάντων τούς άρουραίους μϋς. Οί δυςτυχέϊς 
οδτοι καταδιώκονται υπ’ αυτής ανηλεώς απο οπής είς οπτν

ΕΡΜ ΙΝ ΕΑ  ΙΚ Τ Ι2  ΣΪΑΑΑΜΒΑΝΟΪΣΑ ΛΑΓίΙΟΝ.

δάκνουσα αυτά 
κατά τόν τρά
χηλον καί, άφ’ 
οδ απορρόφηση 
τόν έγκέφαλόν 
των, τά φέρει 
κατόπιν προς 
τά  νεογνά της, 
τά  όποια έξερ- 
χόμενα τ ώ ν  
τρωγλών των 
υπο δ έχ ο ν τ α ι  
χαρμοσύνως  

τήν ευπρόςδε- 
κτον άγραν.

Ίπερτέρα 
ταύτ-ης κατά 
τήν απληστίαν 
καί κατά τήν 
δεξιότητα,μεθ 
ής συλλαμβά
νει τά  θηρά
ματα της, εΐνε

ή λεγομένη ερμινέα ή μεγάλη ίκτίς. Έ ν αυτή ένσαρκού- 
ται ή δολιότης καί ή μοχθηρία τού όφεως καί τού κροκο
δείλου. Τό Ικτάκτως ευλυγιστον καί ραδινόν σώμα της

δόναται νά διειςδόση 
καί διά της άφανε- 
στέρας ρωγμής ή σχι- 
σμάδος πτηνοτρο
φείου τινός, όπου έν- 
τός σμικρού πάντα 
τά  άτυχή πτηνά γί
νονται λεία τών αί- 
μοβόρων της διαθέ
σεων. Έ κτος τού
του καί τά  πτηνά 
καταδιώκει άναρρι- 
χωμένη ταχέως καί 
άθορυβως έπί τών 
δένδρων, επίτώνκλά- 
δων τών οποίων κα- 
θημενα ταύτα κοι- 
μώνται ή εχουσιν 
αλλαχού έστραμμέ- 
νην τήν προςοχήν, 
προςέτι δε καί είς 

τήν καταδίωξιν υδροβίων ζώων αρέσκεται και μετά πολλής 
έπιτυχίας κατορθόνει νά άγρεύη αυτά, έπειδή δεν εΐνε ευ
καταφρόνητος ή πρός τό νήχεσθαι έμφυτος αυτής ίκανότης.

Άλλά τό ζωγραφικώτερον καί περιδργώτερον θέαμα πα- 
ηένει -ή κατά λανωών θήρα της, καθ’ ψ  ή διολισθαίνει
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λά&ρα είς αυτήν την φωλεάν του θύματος, δπου και το δο
λοφονεί σύν γυναιξΐ και τέκνοις, η κάθ·ηται εν Ινέδρα, ανα- 
μένουτα τον πορευόμενον τήν συνή&η οδόν του λαγωόν, δτε 
και δι’ ενός άλματος Ιπιπίπτει κατ’ αΰτου και -ροςπαθ'εΐ 
διά του πρώτου δήγματος νά διατάμη τήν φλέβα του λαι
μού του. Τήν σκηνήν ταυτην παριστάνει και ή δευτέρα 
των παρατεθειμένων εΙκόνων μας· ό ατυχής λαγωός, Κρη
νών και ¿δυρόμ.ενος, εξακολουθεί μανιωδώς νά τρέχη φέρων 
ίπ\ του τραχήλου του τον μικρόν καί δολοφόνον αναβάτην, 
άλλα μετ’ ολίγον <χί δυνάμεις του τον εγκαταλείπουσι, τό 
αΐμά του απερροφή&η έκ τής αίμασσούσης πληγής υπό του 
άκορέστου εχθρού, έξηντλημ.ένος δε καί ημιθανής έ'ξαπλου- 
ται επί του έδάφους, διά νά παραδώση εριστικώς τό πνεΰμά

του υπό τους όνυχας του διώκτου του, οςτις έξακολουθεϊ 
να έκμυζα τό αΤμα έκ των φλεβών του τραχήλου καί έν 
τή μέΟ·η της φονικής του απληστίας οόδε τήν προςέγγισιν 
ανθρώπων δύναται νά αίσ&ανθήί, ώςτε έν τοιαΰταις περιστά- 
σεσιν ευκόλως οί κυνηγοί δΰνανται νά τόν φονεΰσίυσιν. Ή  
έρμινέα -ίκτίς εχει έν γένει κοινήν προς τα  συγγενή αυτή 
ζώα, τά  κοινώς λεγόμενα χ ο ν ν ά δ ια ,  τήν ιδιότητα νά με&ύ- 
σκεται έντελώς διά τής έκμυζήσεως του αίματος από των 
φλεβών τής λείας της. Ζάλη ακατανίκητος καί καταλή- 
γουσα είς ύπνον καταλαμβάνει τόν αίμοβόρον θηρευτήν ουχί 
σπανίως έπ’ αΰτοΰ ακόμη του πεδίου τών ανδραγαθημάτων 
του, ή έν μικρά έξ αυτοΰ άποστάσει, ούτως ώςτε δΰναταί 
τις άκόπως νά τόν συλλαβή.

1. ΦΡΙΤΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  ΦΟΝ ΚΑΟΓΛΜΠΑΧ (έν
σελ. 333). Ό  ευγενής ουτος γόνος ενδόξου ζωγράφων οίκο- 
γενείας διωρίσ&η πρό τίνος υπό του άντιβασιλέως τής Βαυα
ρίας Λουϊτπόλδου Διευθ υντής τής έν Μονάχω ■ Ακαδημίας 
τών καλών τεχνών, αντί του πρό τινων μηνών αποθανόντος 
Ιΐιλοτυ, τον όποιον κατεστήσαμεν ήδη γνωστόν είς τούς 
άναγνώστας μας.

Δεκαοκταετης ένεγράφη τώ 1868 είς τήν υπό του Κρέ- 
λιγκ διευ&υνομένην έν Νυρεμβέργη Σχολήν τών Τεχνών καί 
υπό τάς οδηγίας του καΟ-ηγ. 'Ράουπ παρέσχε τά  πρώτα 
δείγματα τής περί τό ζωγραφεΐν ευφυΐας καί δεινότητάς του. 
Έ λθών κατόπιν εις Μονάχον δεν είςήλθεν είς τήν Ακαδη
μίαν, ής έγένετο πρό ολίγου οίακοστρόφος, άλλ’ έτελειο- 
ποίησεν, ίδιωτεόων, τήν ζωγραφικήν τε'χνην του κατά τά  9·αυ- 
μασιώτερα πρότυπα τών παλαιών καί τών νέων ζωγράφων 
καί απέκτησε μετ’ ου πολυ, άφ’ οδ μάλιστα έπανειλημμέ- 
νως έσπούδασε καί έν ΙΙαρισίοις, φήμ.ην έπιδεξίου ζωγράφου 
γυναικείων προςώπων καί χαρακτήρων. Νοήμων καί συνετός 
εΐνε ό ζωγράφος έκεΐνος, όςτις μή έχων φαντασίαν ευκίνη
τον καί έφευρετικήν, έπιδίδεται κατ’ έξοχήν είς τήν καλ
λιέργειαν τής μάλλον καρποφόρου καί ευγενοΰς υπα&έσεως 
έν τή τέχνη του, ήτοι του γυναικείου κάλλους. Έ  ώραιό- 
της τής γυναικός εΤνε πάντοτε νικηφόρος, καί έν τό» βίω 
καί έν τώ ερωτι, καί έν τη τέχνη. Είς τούτο περιωρίσ&η 
καί ό ήμέτερος καλλιτέχνης, παρήγαγε δέ σειράν γυναικείων 
εικονισμάτων, τά  όποια δεσμευουσι τόν φιλότεχνον θεατήν 
δια τής αρμονίας, τής λεπτότητος τών χαρακτήρων καί διά 
του έπιμεμελημένου καί κομψού χρωματισμού των. Λέγου- 
σιν ότι ώς έπί τό  πολύ αί ώράΐαι του Κάουλμπαχ φαίνον
ται ψυχραί, άπα&εις καί, ούτως είπεΐν, άγριαι ώς αί ήρωΐδες 
τής γερμανικής μυθολογίας, αρκούμεναι μόνον είς τό νά φο- 
ρώσι λαμπρά καί πολυτελή ενδύματα, αλλά τό κυριώτερον 
προτέρημά τών πλείστων ύπ’ αύτου ζωγραφουμένων γυναι
κών εΤνε, ότι τάς παριστάνει βεβυ&ισμένας είς σοβαράς σκέ
ψεις, τ  διατελούσας υπό τό κράτος θρησκευτικής κατανύ- 
ξεως, χωρίς νά συνάπτωσι φιλαρέσκους σχέσεις προς τόν &εώ- 
μενον καί διά του μειδιάματος των ν’ .άποκτώσι την εύ

νοιαν καί τήν υ'περ αυτών κρίσυ του. — ’Εν γένει ό ήμέ
τερος καλλιτέχνης, περί τών έργων του οποίου δεν δυνά- 
μ.εθα νά εϊπωμεν ένταυθ·α πλειότερα, περιορίζεται είς στε
νόν κύκλον ένεργείας, παν ό,τι όμως παράγει, εΐνε τέλειον 
είς τό εΐδός του, ενεκα δέ τούτου οί Γερμανοί έλπίζουσιν 
ότι γενόμενος ήδη Διευθυντής του σπουδαιοτέρου τής χώρας 
των φυτωρίου τών ώραίων Τεχνών, καρποφόρως καί άποτε- 
λεσματικώς θ·’ άγωνισθ·ή, όπως μή μεταφυτευθ-ώσι καί έν- 
τευθεν του 'Ρήνου αί άπό τίνος έν Γαλλία έπικρατοΰσαι 
τάσεις, αΐτινες κατέστησαν έκεΐ τήν ζωγραφικήν δούλην του 
χυδαίου, του αγροίκου καί του δυςειδοϋς.

2. ΓΓΝΑ1ΚΕΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗ (έν σελ. 337). Ό  περιώ
νυμος ζωγράφος 'Ροβέρτος ΒβγεοίιΐΕ^ κατέστησεν άληθως 
αθ·άνατον το όνομ.ά του διά τών ώραίων γυναικείων μορ
φών, έφ’ ών έπειράθη καί κατόρθωσε τά  έπιχύση δλας τάς 
χάριτας καί τα  θ·έλγητρα, τά  περικοσμοϋντα τό ώραΐον φϋ- 
λον. Πρό πάντων δέ διεκρέθη ό ήμέτερος καλλιτέχνης περί 
τήν παράστασιν γυναικείων χαρακτήρων έκ του παρελθόντος 
αίώνος, καί μάλιστα έκ τής έρωτύλου καί μελαγχολικής 
έποχής του Βερθέρου, ότε πάντα τά  ωραία πνεύματα τής 
Γερμανίας ενθουσιώδη άπένεμον λατρείαν προς τόν άρχαιον 
ελληνικόν βίον, αί δέ σύγχρονοι γυναίκες, παρασυρόμεναι 
υπό του γενικού ρεύμ.ατος, ήθέλησαν καί αύταί νά μιμηθώσι 
τάς αρχαίας ελληνίδας, υίοθ-ετοϋσαι τους περί τό ένδύεσθαι 
τρόπους των. Τά έργα τού Β β χ εο ΐι^  εΐνε πολλά, πάντα 
όμως στρέφονται περί Ιν καί τό αυτό θέμα, τήν παράστα- 
σιν του γυναικείου κάλλους υπό ποικίλας μ.ορφάς καί τύπους.

Άπό καιρού είς καιρόν ή ,,Κλειώ“ θά δημοσιεύη τάς 
καλλίστας μορφάς έκ τών γυναικείων άπεικονισμάτων του 
καλλιτέχνου τούτου, τά  όποια συλλεγέντα έπ’ έσχάτων 
έδημοσιεύθησαν καί ιδιαιτέρως έν φωτογραφίαις μεγάλου 
σχήματος, άποτελούσαις μέγαν καί ογκώδη τόμον. Μεγά- 
λως έπίσης έπέτυχεν ό ζωγράφος ουτος καί είς τήν παρά- 
στασιν τών γυναικείων ένδυμασιών κατά τήν μεσαιωνικήν 
έποχήν καί κατά τους μετέπειτα χρόνους ττς  Άναγενντσεως, 
άποκτήσας είς τό είδος τοΰτο ειδικότητα έκτακτον.
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Περί του εσχάτως έν Φραγκφούρτη τελευτέσαντος περιβόητου τραπε
ζίτου Ρότσχιλδ διηγούνται τά εξης άληδινά ανέκδοτα. Ε ίς  φίλον εκατομ
μυριούχου αλλά καί παράφορον έν τώ χρηματιστήριο) παίκτην εδωκε τήν 
έξης άξιομνημόνευτον συμβουλήν: „Το χρηματιστήριου πρέπει να τό δεω- 
ρής, φίλε μου, ώς δεξαμενήν ψυχρότατου υδατος, δπου σκοπεύεις να κα- 
μης λουτρόν. Μεδ’ όσης ταχύτητας εΐνε ανάγκη να βουτήξης, μετά το'σης 
έρμης πρέπει καί νά έςέλδης. 'Η  παραμικρά αργοπορία “μπορεί να Σε 
κάμη ν’ άπο&άνης γυ μ ν ό ς ."  —  Άλλοτε πάλιν κατά λαμπρότατον συμπό- 
σιον, είς δ προςεκλή&ησαν καί παρεκάδηντο επισημότατοι ξένοι εδειξε τήν 
άξιοδαύμαστον ετοιμότητα του πνεύματός του. Κατά τό διάστημα δηλ. 
τής ευωχίας έρρίφδη διά  του παραδύρου έξωδεν υπό κακούργου τινός καί 
έπεσεν είς τούς πύδας του ξενίζοντος τραπεζίτου ογκώδης λίδος, έφ’ ου 
υπήρχε γεγραμμένον: ,,τ μίαν λίραν ή τήν ζωήν Σου“ . Ό  Ρότσχιλδ χο>ρίς 
νά χάση καιρόν έγραψεν έπί τού προςτυχόντος χαρτιού: „καλλίτερα μίαν 
λίραν“ καί περιτυλίξας είς αυτί μίαν άγγλικη'ν τό ερριψεν άπό τού παρα- 
δύρου. Οί τεταραγμένοι συνδαιτυμόνες του δεν έδυςκολεύόησαν νά συν- 
έλδωσι καί ν’ άναλάβωσι τον προτέραν εύδυμίαν μετά τοιαύτην εΰφυα 
τού τραπεζίτου άπάντησιν προς δολοφόνον απειλήν.

. Πρό πολλών έτων είχε συστηδή έν Ρυίμη εταιρία τις πρός περί&αλ- 
ψιν τού s&vtxoC δράματος, προΐστατο δ’ αύτης διαρκώς ό πρίγκιψ B or
ghese, πλείστους έκ της αριστοκρατίας λογάδας υπέρ τού φιλομούσου σω
ματείου προςηλυτίσας. Λί δραστη'ριαι ένέργειαι τών εταίρων τούτων πρό 
μικρού ¿καρποφόρησαν, ή δέ Ρώμη άπε'κτησε λαμπρότατον μνημεΐον της 
ίδιοιτικής πρωτοβουλίας, ήτοι δέατρον τού Έ δνικού Δράματος, δπερ δύ- 
νανται νά φδονησωσι καί αυτοί οί Παρίσιοι. Ό  άρχιτέκτων I /A z u rr i  
ΰπερεπαίνεΐται υπό τού παγκοσμίου τύπου ώς τελειώσας αξιον τής εποχής 
καί τής Ίταλικτς προ>τευούση< οικοδόμημα.

“Εν τών πλουσιωτέρ&ιν εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τής ύφηλίου εΐνε 
τό έν Βερολίνο) Joachim thalsche Βασιλικόν γυμνάσιον. Ό  γυμνασιάρχης 
αυτού εΐνε πραγματικός ήγεμών, διότι άπειράριδμοι γαϊαι άνά πδσαν τήν 
Γερμανίαν καί ίδια έν ΙΙρωσσία άνήκουσι τώ  Καταστηματι, ου προιστα- 
τα ι. ’Οκτώ χιλιάδας καί 944 αγρούς καί κήπους εκμεταλλεύεται καί ενοι-

κιάζει ή διαχειριζομένη τήν μυδώδη γυμνασιακήν περιουσίαν επιτροπή, 
δάση δε απέραντα καί μύλοι καί έπαύλεις άποτελουσιν ίδιον σύστημα 
έπικαρπίας. Δέκα καί επτά χωρίοίν οί έπί τών οίκοδομών φόροι ειςπράτ- 
τονται έπίσης υπέρ τού Γυμνασίου. — Τ άς στατιστικάς ταύτας πληροφο
ρίας παρέ&εσε γερμανική τις έφημερΐς έν τέλει σπουδαίου άρ&ρου, εν ω 
πραγματεύεται καί δικαίως έξαίρει τούς διανοητικούς καρπούς τού άκμά- 
ζοντος εκείνου πνευματικού φυτωρίου.

Ά ϋ φ η λ ί/ς  η λη ρο φ ηρ ία . Ό  δυρωρός τού Αρχαιολογικού Μουσείου 
πρός τινα έπαρχιω'την: ,,Κύριε, τήν όμβρελα Σας πρέπει νά την άφήσετε 
έδώ καί νά τήν /άβητε όταν καταβήτε διά νά έξελδητε.“ — Ό  Ε π α ρ 
χιώτης: „Κ αί πώς αυτό;“ — Ό  δυρωρός: „Διότι μέσα ςτό Μουσείο δεν 
βρέχει.“  _________

Ο ύά ίίς χηΐ'ύ ιν  α ν ιν  ¿ξαιρίαειιις. ' Η  Κυρία: „Εΐνε αληδές, οιι 
οί έν πολέμω αίχμάλ&ιτοι δεν μακροβιούσιν, ως ανεγίνωσκον έν σπουδαία 
τινί στατιστική;“ — Ό  Κύριος: ,,Πιδανόν, άλλ’ εγώ γνωρίζω πλείστους 
γηραλέους συζύγους.“

Ά φ ίλ ί ,α  χητηγο(ιηνμί:νον. Ό  δικαστής: „Πώς έκλεψες λοιπόν 
τό ιόρολόγι;“ — Ό  λωποδύτης: „ Ά ν ’μπορής ευρέ το πώς'τό κατώρδωσα, 
κύρ δικασττ . . . .“

Ό  δικαστής πρός άνδρα, οςτις έδειρε τήν σύζυγόν του κατ’ οίκον 
καί προςεκλήδη ν’ άπολογηδή έπί παρουσία'της έγκαλούσης: „Κ αί τό με- 
γαλείτερον σφάλμα νά εκαμνεν ή γυναΤκά Σου, πάλιν δεν είχες τό δικαί
ωμα νά τήν κτυπήσης· μόνος 6 νόμος διά τών δικαστών δικαιούται νά 
τιμωρή. — Ό  σύζυγος: ,,Ά, έτση; τότε λοιπόν Σε παρακαλώ, κύρ δικα
στή, νά τάν δείρης τού λόγου Σου αλύπητα.“

Ό  διδάσκαλος: ,Π οιον άπό όλα τά ζώα, Νίκο, προςκολλαται μέ 
περισσό τέραν άφοσίωσιν είς τόν άνδρωπον;“ — Ό  Νίκος: ,,Ή  βδέλλα, 
δάσκαλε I“

ΠΕΡΙ ΕΝΑΕΡΙ&Ν ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ.
{<τννΙχ(ΐα.)

Ή  πρώτη αύτη καί έπιτυχτς δόκιμά διήγειρε τόσον έν&ουσιασμόν, 
ώςτε έντός ¿λίγου δ ι’ εκουσίων συνειςφορών συνελέγησαν υπέρ τάς 10,000 
λιρών πρός έπιχείρησιν καί άλλων πειραμάτων. Τ ή  είςηγήσει τής έν ΙΙαρισίοις 
’Ακαδημίας οί αδελφοί R o bert καί ό κα&ηγ. Charles έπεχείρησαν τήν κατα
σκευήν νέου άεροπύρου, συνισταμένου έκ μετάξινου υφάσματος ήλειμμένου 
έσωδεν δώ αραβικού κόμμεοις. Ό ρδώ ς δέ έκτιμήσαντες τούς επικρα- 
τούντας φυσικούς νόμους καί πολλά τεχνικά προςκόμματα ύπερνικήσαντες, 
έπλήρωσαν τό άεροπόρον τούτο ούχί δ ι’ άπλού άέρος, άλ).’ υδρογόνου. Ή  
επιτυχία ύπερέβη τάς προςδοκίας, δώ τι έντός όλίγων λεπτών εφ&ασε τό 
μηχάνημά των μέχρις ύψους 1200 μετρ. καί έξηφανίσδη έντός τών νεφών. 
Δυςτυχώς περιείχε πάρα πολύ ποσόν υδρογόνου, ώςτε μετά μίαν ώραν διερ- 
ρα'γη καί κατέπεσε παρά ΓηνGonesse. Οί προςδραμόντεςχωρωοί.ένόμισαν, 
οτι τό τέρας ήν δ διάβολος καί έπιτεδέντες κατ’ αυτού έξέσχισαν αύτό είς 
μυρία τεμάχια, τά οποία έπί τέλους έδεσαν είς τήν ούράν ίππου καί περιέ- 
φερον έπί ώρας πολλάς είς τά περίχωρα. Διά νά μή έπαναληφδώσιν είς 
τό μέλλον τοιαύται επιδέσεις τών χωρικών κατά τών διαβολικών έργων 
τής επιστήμης, ή γαλλική Κυβέρνησις ήναγκάσδη τότε νά έκδώση προκή- 
ρυξιν, έν η έξέδετεν είς τόν λαόν ττν  φύσιν τών πειραμάτων καί τάς 
ώφελείας, τάς όποιας έδύνατο είς τό μέλλον νά παράσχη ή άεροπορία.

Ταχέως καί μετά πυρετώδους σπουδής έπανελαμβάνοντο ήδη τά 
πειράματα άλλα μέν κατά τό σύστημα τών Μογκολφιέρων 8ιά δερμού

άέρος, άλλα δέ κατά τό σύστημα τού Κο1>βΓΐ3-01ΐ3Γ)ε3 δι’ υδρογόνου. 
Άλλά δέν πσρήλδε πολύς καιρός, καί ή  διαφορά αύτη μεταξύ των δύο 
συστημάτων έξηφανίσδη, διότι καί οί μέν καί οί δέ εναλλάξ επεχείρουν 
τά πειράματα των άνευ διακρίσεως καί κατ’ άμφότερα τά  συστήματα.

Τά πρώτα έμψυχα ϊντα, τά όποια έπεχείρησαν νά ταξειδεύσωσι δια 
τών ανέμων, ήσαν εις κριός, μία όρνις καί μία νήσσα. Οι ακούσιοι ουτοι 
άεροναύτεκ, τούς οποίους ό Στέφανος Μογκολφιέρος κατά τι εν τή αυλή 
τών Βερσαλλιών τώ  1783 γενόμενον πείραμα ετοποδέτησεν έν τινι κάτω- 
δ·εν τού άεροπόρου κρεμαμένω καλάδω, κατήλδον υγιείς καί άκέραιοι πάλιν 
επί τού έδάφους τής γης, ή εύτυχτς δέ αύτη επάνοδός των οιήγειρεν είς 
πολλούς τόν πόδον νά έπιχειρήσωσι καί α ϊτο ί τοιούτον ταξείδιον, γάλλος 
δέ τις ευπατρίδης, όνόματι Pilft.tr© (1β ΕοζίβΓ, κατώρδωσε νά πείση 
Μογκολφιέρον τόν νεώτερον νά κατασκευάση ιδιαίτερον άεροπόρον, φερον 
καί σκάφος δπου νά κάδηνται άνδρωποι. Μετά τάς προπαρασκευαστικός 
δοκιμάς έπρόκειτο ν’ άφεδή τό άεροπόρον έλεύδερον, δ βασιλεύς ομως διέ- 
ταξεν ένεκα τής αβεβαιότητες τού αποτελέσματος νά έπιβιβασδώσι κατα 
ττν πρώτην άνάβασιν δύο είς δάνατον «αταδεδικασμένοι κακούργοι. Τοτε 
ό φιλόδοξος Ρ ί Ι ί ι ΐ Γ θ ,  έχων σύντροφον καί τόν ,μαρκήσιον ά Ά τ^ηά ββ , 
έδήλωσεν δτι έν τώ πειράματι τούτω πρόκειται περί έπιστημονικης τιμής, 
τ ς  ουδέποτε καί ουδαμού πρέπει νά συμμετάσχωσιν έγκληματίαι. Ο 
βασιλεύς συγκατένευσεν έπί τέλους, έδωκε τήν άδειαν είς τούς δύο ευπα-
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τρίδας να έμβωσιν εϊ< το σκάφος καί τό ταξείδιον έγένετο άνευ βλάβης 
των αεροναυτών, καίτοι κατά την κάδοδον τό άεροπόρον κατεστράφη.

’Αλλά πεπρωμένον ήν είς τον φιλόδοξον τολμητίαν νά πληροί τη μετ’ 
όλίγον διά τής ζωής του τήν τόσον ¿ιψοκινδύνως άποκτηδεϊσαν επιστη
μονικήν τιμήν, διότι αυτό? ην ό πρώτο? φονευδείς κατά τινα άεροναυτι- 
κήν πορείαν, καδ’ ήν τό μέν αεροπόρον έγένετο παρανάλωμα τοΰ πυρός, 
οί δ’ έν αύτώ καδήμενοι κατέπεσον εξ δψους ΙΟΟΟ μέτρων καί επέκεινα. 
Διά ν’ άποφύγωσιν, ή τουλάχιστον νά μετριάσωσι, τόν κίνδυνον τούτον κατά 
τά μέλλοντα πειράματα, κατε σκεύασαν άμέσωί μετά το άπευκταιον τούτο 
τό άλεξίπτωτον, τη  βοηδεία τοΰ οποίου νά δόνανται οί καταπίπτΟντες να 
σώζωσι τήν ζωήν των. . .

Ό π ω ς  εν Γαλλία οΰτω μετ’ όλίγον άρχισαν καί εν ’Ιταλία μετά ζή
λου νά έπιχειρώσι αεροναυτικά πειράματα, κατά τήν εποχήν δέ ταύτην ό 
Γάλλος B lanchard  καί οί ’Ιταλοί Z am beccari. καί L u n ard i έφημίζοντο 
οις οί επισημότεροι των αεροναυτών καί συνετέλεσαν πολύ είς τήν διά- 
δοσιν των περί τής καινοφανούς έφευρέσεως γνώσεων. 'Ο L u n ard i μά
λιστα παρέσχε τη 15. Σεπτεμβρίου 1784 πρώτην φοράν είς τούς Άγγλους 
τό δέαμα άεροναυτικής εκδρομής, διότι κατά τήν ημέραν ταύτην, περί 
τήν 2. ώραν καί D λεπτά μ. μ. άνήλδε παρά rrv  πόλιν F lirsb u rg  είς τά 
ύψη επιβαίνων τοΰ άπιοέιδοΰς αεροπόρου καί κατηλδεν 20 λεπτά μετά 
τήν i" !"  ώραν επί τίνος λειμώοος παρά rrv  H ertfordshire.

Ό  γάλλος B lanchard  πρώτος επίσης έπειράδη νά έφεύρη μηχανήν 
προς πηδαλιουχησιν τοΰ άεροπόρου, άλλ’ αί προςπάδειαί του άπέτυχον 
όλοτελώς, οπωσδήποτε όμως άξιος δαυμασμοΰ εΐνε ο τολμηρός ουτος αερο
ναύτης, καδ’ όσον τη 7. Ίανουαρίου 1785 συνοδευομενος υπό τοΰ διδάκ- 
τορος Jeffriea άντλδεν άπό των άγγλικών άχτών είς τά ύψη καί μετά 
τρίωρον κινδυνώδη αεροδρομίαν διέβη τόν πορδμόν τοΰ Καλαϊ καί άπε- 
βιβάσδη σώος καί αβλαβής επί της γαλλικής παραλίας.

Έ κ  Γαλλίας ο B lanchard μετέβη είς Γερμανίαν καί διά των αερο
ναυτικών εκδρομών του έκίνησε πάντων τήν δαυμασμόν καί τήν εκπληξιν 
έν Φραγκφούρτη, Λειψία, Νυρεμβέργη καί'Αμβούργω. Περί τής έν Νυρεμ- 
βέργη τή  12. Νοεμβρίου 1787 γενομένης αεροναυτικές πορείας του αί 
εφημερίδες τοΰ καιροΰ εκείνου έγραψαν μακροσκελή εγκώμια καί άρδρα 
πλτίρη επαίνων, τό δεασάμενον δε τήν άνοδόν του πλτδος ιοΰ  λαοΰ μετά τήν 
εκ τών νεφών κατάβασιν τοΰ ριψοκίνδυνου άνδρός τόν ήγειρεν έπί τών 
ώμων καί μετέφερεν ώς έν δριάμβω είς τό οίκημά του.

Αί έπιχειρήσεις τοΰ B lanchard  όμως προςελάμβανον όσημέραι 
χαρακτήρα (¡εχλάμας, καί διά τοΰτο βλέπομεν ότι κατά τάς άρχάς τοΰ 
παρόντος αίώνος ναί μεν συχνάκις έπανελαμβάνοντο α ί αεροναυτικοί άπό- 
πειραι, ούδεμία όμως κατεβάλλετο συγχρόνως φροντίς καί μέριμνα περί 
τάν επιστημονικήν έξέτασιν καί έφαρμογτν τής όλης έφευρέσεως.

Καί άπεδείκνυον μέν τά επανειλημμένα ταΰτα καί παράτολμα πει
ράματα, ότι διά τοΰ άεροπόρου τδύνατο νά διατρέξη τις μεγάλας άπο- 
στάσεις, όσημέραι όμως ερριζοβόλει αφ’ ετέρου ή  πεποίδησις,'ότι χάριν 
μεταφορικών καί άλλων ταχυδρομικών σκοπών ουδέποτε τό αεροπόρον δά 
ήδυ'νατο νά ληφδη υπό σπουδαίαν έποψιν, εκτός εάν κατορδοΰτο νά τω 
δοδη κατά τήν πορείαν μία ώρισμένη διεύδυνσις, δηλαδτ νά έφευρεδή καί 
δι’ αύτό πήδάλιον δμοιον πρός τό διευδύνον τά  έπί τής δαλάσσης κινού
μενα πλοία.

Άφ’ ου πάντα τά πρός τό ζήτημα τοΰτο σχετιζόμενα πειράματα 
άπέτυχον οίκτβώς,- άρχισαν οί άνδρωπδι περί τά μέσα τοΰ παρόντος άίώνος 
νά δυςπιστώσι πρός τήν νέαν εφεύρεσιν καί νά μή προςέχωσι τό παράπαν 
εις αύττν, βαδμήδόν δέ ή χρησις τών άεροκινήτων περιωρίσδη· μόνον είς 
έπιστημονικούς σκοπούς καί πειράματά τινα πρός χρησιμοποίησιν αυτών 
έν καιροί πολέμου. Καί όσον μέν άφορδ πρός τούς έπιστημονικούς σκο
πούς ιδιαιτέρας μνείας ίξ ια ι εΐνε αί έκδρομαί τοΰ G laisher,. διευδυντοΰ 
τ ο ΰ ’Αστεροσκοπείου έν Greenwich, άναρδέντος μέχρις ύψους 11,377 μέ
τρων, επεινα αί αναβάσεις τών αστρονόμων Φλαμμαριώνος, Γαστών 
Τισσανδιέ καί τοΰ Fonvielle , οΐτινες τοιουτοτρόπως κατώρδωσαν πολλάς- 
καί σημαντικωτάτας πληροφορίας νά μας μεταδώσωσι περί διαφόρων 
άτμοσφαιριχών φαινομένων. Ε ίς  πολεμικούς δέ'σκοπούς έχρησιμοποιήδη 
τό αεροκίνητον πρώτον εν τή μάχη τοΰ F leu ru a , άργότερον δέ παρέσχε 
πολλάς υπηρεσίας διαρκούσης τής πολιορκίας τοΰ Charleroi.

Ο ί Αυστριακοί έδοκίμασάν έν ετει 1844, άναβαίνοντες έπί άερο- 
κινήτων, νά βομβαρδίσωσι τήν πόλιν τής Βενετίας, άλλ’ ή  φορά τοΰ ανέ
μου παρέσυρεν αυτούς καί ολίγου δεϊν έβομβοβόλουν τό ίδιον αυτών ,στρα- 
τόπεδον, επίσης καί ή  αποστολή τών άεροναυτών G odard  καί N adard, 
οι’ς Ναπολέων ό Γ '.  εΐχεν έξαποστείλει μετά τοΰ γαλλικού στρατοΰ τώ 
1859 κατά τήν ιταλικήν εκστρατείαν, ούδόλως ηύδοκίμησεν, έν ώ κατά 
τόν εμφύλιον τών Βορειοαμερικανών πόλεμον λαμπρώς κατεδείχδησαν αί 
άρεταί τοΰ άεροκινήτου, ιδία δέ τη βοηδεία αύτοΰ κατώρδωσεν ό στρα
τηγός M ac Cicllan νά κυριεύση ττν 'Ρ ιχμόνδην έν έτει 1862. Ά φ’ ότου 
κατά τόν γαλλογερμανικόν πόλεμον έπανελήφδησαν τά  μετ’ αύτοΰ πειρά
ματα, π8σαι αί στρατιωτικαί δυνάμεις προςήλωσαν τήν προςοχήν των έπί 
τής έφαρμογής τοΰ άεροκινήτου έν καιρω πολέμου', καδ’ όλα δέ τά  φαι
νόμενα δέν απέχει πλέον μακράν ήμών ό καιρός εκείνος, κα8·’ όν, όπως 
κατά γήν καί κατά δάλασσαν, οότώ καί έπί πτερύγων ανέμων δά  άλλη- 
λοκτονώνται καί δά καταστρέφωσιν άλληλα τά διάφορα γένη τών άνδρώ- 
πων, έν ώ άφ’ ετέρου ή στρατηγική καί πολεμικά επιστήμη δά  άσχολήται 
καί ισως δά'κατορδώση νά έφεύρη άεροκίνητα τορπιλλοβόλα επί σκοπώ 
άμύνης κατά των έπιδέσεων τών έχδρικών αεροστάτων.

( ΐπ ε τα ι  το  τέλος.)

.ιτ<8* Τήν έν Ανατολική Ρωμυλίη έπιστασιαν τοΰ ήμετέρου φύλλου 
είδοποιοΰμεν ότι άνέλαβεν δ έν Άγχιάλω άξιότιμος κ. ’Αναστάσιος Μέγας.

κ . Β, Β. εις Άδριανούπολιν. Τήν παραγγελίαν Σας έσημειώσαμεν. — 
κ. Ε . Ρ .  είς ’Οδησσόν. Ούδέν έχομεν νά άπαντήσω|ΐεν, — κκ. Τ . Γ . Κ. 
καί Συντρ. είς Κέρκυραν. Έλήφδησαν καί Σας εύχαριστοΰμεν. Τόν χάρ
την δ ’ άποστείλωμεν άμα ώς περιέλδη είς χείράς μας. — κκ. Άδ. Μ. είς 
Δεδέαγατς. Ή  παραγγελία Σας έξετελέσδη. Σας εύχαριστοΰμεν διά τάς 
ένεργείας Σας. — κ. Σ. Δ. είς Κεμπίν·ελ-Κόμ. Έλήφδη. Ά μα ώς έτοι-

δά  παραδώσωμεν τό ζητούμενον είς τό· ταχυδρομεΤον. — χ . Κ . X. 
Π . εις -Κερασοΰντα.' ’Απορουμεν πώς δέν τούς ελάβετε. — κ. Ν. θ .  εις 
Πριατίνην... Τό άντίτιμον, έλλιπές όμως, έλήφδη. —  κκ. X. Π . Λ.· καί Η. 
Σ . είς .'Ηράκλειον. Τ ά  δηλωδέντα έσημειώσαμεν. — κ. Κ . Δ. Σ. εις Πε- 
στην,. Μ, Μ. είς Μελιτόπολιν. Έ λήφδη καί Σδς εύχαριστοΰμεν. — κ. Ν. 
Δ. Λ. είς Βελιγράδιον. Τ ά  έσημειώσαμεν. — κ. Κ. Φ. Σκ. είς Άδήνας. 
Έλήφδησαν πάντα. Άναμένομεν δέ καί τών λοιπών τήν αποστολήν. — κ. 
Γ . Δ. είς Πύργον. Πριν ή  άναγνωσδη δέν δυνάμεδα άπαντώντες νά Σδς 
ϋποσχεδώμέν τι.

HEPIEXOM ENA. Περί νευρικών τοΰ στομάχου παδήσεων ύπό Άσκληπιάδου. — Θήρα ελληνικών.γραμματοδελτίων υπό ΈδουάρδουΈγγελ. 
—  Ή  Έ π α ίτ ις  (Διήγημα — συνέχεια). — Βιωτικά παραγγέλματα (συνέχεια). — Ή  ληστεία παρά τοΤς ζοίοις (μετά δυ'ο εικόνων). — Πινακοδήκη, 
ήτοι.ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (’Ανέκδοτα περί 'Ρότσχιλδ. —· Έ δνικόν δεατρον έν 'Ρώ μ η . — Τ ό πλουσιώτατον γυμνάσιον τής ΰφηλίου. — 
Δύο-τρία άστείά'. — Περί έναερίων ταχυδρομείων (συνέχεια). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Φρίτς Αύγουστος Κάουλμπαχ, κατά τήν ύπό τοΰ πατρός του Φρειδερ. Κάουλμπαχ εικόνα (έν σελ, 338). — Γυναικεία 
Καλλονή, είκών ύπό 'Ροβέρτου Beyschlag (έν σελ. 337). —  Ίκ τ ίς  τροφοδοτούσα τά νεογνά της· έρμινςα ίκτίς συλλαμβάνουσα λαγωόν (εικόνες δύο εν 
σελ. 341).

Ε κδότη ς Π . Α. Ζ ϊΓ Θ Γ Ρ Η Σ .
T v t t o i t  B ä r  & BûrrtiiiD D , }ν  Μ ι ν ί ψ .  —  Χ ό ς τ η ξ  / *  tÇ *  H e u e  P a p i e i n m n o f a e t a r ,  it- F re y  A  S e n in ? .  h  J a i f l ? .


