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ΟΤΙ Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΟΥΔΟΛΩΣ ΚΑΘΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΥΒΡΙΝ.*
τ ί σημαίνει το παράβολον βήμά των; Φρικτα μυωπιάζουν
αν αυτοί δεν το είδον εισέτι και έχουν χρείαν να τοΐς το
είπωσι. Σημαίνει δτι δεν ανέχονται ν’ ακούσωσι την υβριν 
προφερομένην, ουδ’ αν ώσιν ένοχοι αυτής. Πρηψίρομένη  
δεν τοΐς εΤνε ανεκτή· αν όμως δεν επροφέρετο, δα  ανεί- 
χοντο το να υπάρχωσιν επονείδιστοι εν τη ιδέα του κόσμου, 
εν αγνοία η εν γνώσει αυτών, και δεν δα ησδάνοντο την

ανάγκην τοΰ να ρίψωσιν εις 
ουδένα το χειρόκτιον. Ήκου- 
σαν προιρερόμενον το όνειδος 
των παρ’ ένος αδυροστόμου 
κατα προσώπου των, και εδαι- 
μονίσδησαν — Πρέπει τώρα 
να σε σκοτώσω η να με 
σκοτώσης, έστω και αν ό 
δάνατος- επισφραγίση, αντι 
τοΰ να καδάρη την προ'ς με 
υβριν.

Διότι αν μόνοι οί τίμιοι 
και χρηστοί ηγανάκτουν ακοιί- 
οντες υβριν τινα, ίσως ή μο
νομαχία επιστευετο ώς από- 
δειξις τής αδικίας και τής 
συκοφαντίας· αλλ’ οί ένοχοι 
μάλιστα εξάπτονται’ περισ
σότερον και οργοΰν πρός το 
αίμα, μωρώς. ελπίζοντεί ότι 
δι’ αυτοΰ δα  κατασιγάσωσι 
.τας γλώσσας και δα  ανοικο- 
δομηδωσιν εν ταΤς διανοίαις· 
— πλάνη οικτρά, αφοΰ αί 
γλώσσαι λέγουν, αί %έ διά- 
νοιαι μερμηρίζουν κάί μετα

*) Κατά τήν επιθυμίαν το ΐ συγγραφεω« Ιτηρήσάμεν εν τξ δημοσιεύσει τό ¿ρ&ογραφικόν τη« διατριβή«. _ 'Από τινο« χρο'νου ο' κ. Σκυλίσση« 
δέν σημείο? ττν ψιλήν καί τήν βαρεΤαν, ώ« σημέϊα περιττά, δηλονμενα εκ ττ« απουσία« των. Σ . Δ.
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‘Ο παραλογισμος ότι ή μονομαχία καδαίρει την υβριν 
κατέστη καταφανής, αφότου ουδεις πλέον πιστεύει εις την 
επιφοίτησιν τής δείας δίκης μεταξύ μονομαχοόντων. Κατα 
την Εκκλησίαν, ό βαπτιζόμενος αποδυεται τον παλαιόν άν- 
δρωπον, αλλα κατα ποιον δόγμα ό άτιμος η ό ¿βριζόμενος 
μεταβάλλεται δια τοΰ σιδήρου και τοΰ πυρος εις τίμιον η 
ανυβριστον; Απορίας άξιον ότι, ενώ αί σημεριναι κοινωνίαι 
επιμένουν εν τη πεποιδήσει 
ότι ό άδικος εΐνε ουχ ήττον' 
άτιμος,· έτι και αν εμονομά- 
χησε προς απόδειξιν δήδεν 
τοΰ εναντίου, πάλιν υπάρχουν 
άνδρωποι προτείνοντες και δε
χόμενοι την μονομαχίαν ώς 
καδαρτήριον απο πάσης αυ- 
τοΰν κηλίδος. Τ ί πλέον δέ- 
λουν ν’ αποδείξωσι; Ποιον 
ελπίζουν να απατήσωσιν; Η 
αυτοί εΐνε παιδία μωρά, η 
τον κόσμον δεωροΰν ώς τοι- 
Όυτον. Το όνειδος δεν εΐνε 
τύφων δαλάσσιος αποσκεδα- 
ζό'μενος δ ι’ ενος πυροβολι
σμού- οταν .‘ίο  όνειδος έχη 
όπόστασίν τινα, όλοι τοΰ Διος 
οί κεραυνοί δεν το 'απόσκε- 
Βάζουν όταν δεν έχη, ,,καδά- 
ριος ουρανος αστραπας δεν φο
βείται·“ και μόνον ,,όςτις αν 
έχη μυΐαν εις το σκιάδιόν του 
σκιάζεται.“

Ή  νομίζουν οί μονομα- 
χοΰντες ότι ό κόσμος δεν νοεί
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τη? οίανδήποτε έκβασιν τής μονομαχίας ό,τι και πριν έλεγον 
και εμερμήριζον.

Η  Κλυταιμνήστρα δεν όπέφερε ν’ ακούη τας αδεμι- 
τουργίας της- απο στόματος της Ηλέκτ'ρας. — „Λαλούν τα 
έργα σου, όχι εγώ·“ τη αχεκρίνετο ή Ηλεκτρα· „εκ των 
έργων γεννώνται οί λόγοι.“

Σ υ  t o i  λ έ γ ε ι ς  ν ι ν ,  ο υ κ  ε γ ώ ·  σ υ  γ α ρ  π ο ι ε ί ς  

τ ο ε ρ γ ο ν ·  τ ά  δ ’  έ ρ γ α  τ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς  ε δ ρ ί β κ ε τ α ι “

Και . λοιπόν, αφοϋ το κοινον φρόνημα-δεν μετατρέπεταΐ 
δια  μιας ανθρωποκτονίας, διατί γίνεται ή ανθρωποκτονία; 
Δια τους κοόφους και χάσκακας, τους πλεονάζοντας δυστυ
χώς εν τη καλη κοινωνία μάλλον η εν χάση ύποδεεστέρα, 
νόάς έρμαφροδίτους, οιτινες δεν αξίζουν την θυσίαν μι~ς 
ζωής, όχι χρηστές, αλλ’ ουδε της φαυλότατης;

Μήπως λανδάνομαι ότι αί πλεΐσται των μονομαχιών 
λαμβάνουν την αφορμήν έκ φιλονεικιών, οία ή περι όνου 
σκιάς έν τοΐς Αβδηρίτα ις; Και μήπως ψεύδομαι ότι εν 
αυταϊς ουδεν άλλο πρόκειται ν’ αποδειχδη, η ότι, καδως οί 
έσχατοι των κακοποιών, ουτω και αυτοί οί έχοντες αξιώσεις 
αρίστων δεν δείλιοϋν απέναντι του δανάτου, έστω και δια 
χούψια καρύδια;

— Δεν. ’ξεύρεις τ ι λές! — λέγει αιφνιδίως ό Α.
Είσαι ένας ανόητος! — αποκρίνεται 0 Β.

— Μα λοιπον είσαι ένας ουτιδανός.
— Εγω ουτιδανός; Λάβε λοιπόν! . . .
Έ ν  ράπισμα, και την επαύριον μονομαχία· μάρτυρες, 

κουμπουρια, σπαδια, μαχαίρια, ιατροί να ράψωσιν ό,τι απο 
καλώς συνερραμμένου μέλλει εις τα  καΧα χαίΧούμενα να εξ- 
ηλωδη. — Μόνον μαμμής δεν έχουν οί γεννάδαι χρείαν 
όπως διολισδήσωσιν εις το σκότος του ταρτάρου, καδως δτε 
διωλίσδησαν εις το φως της ζωής.

Εδώ  τώρα και ό κοινος αυτός νους έκρινε μεταξύ τών 
δυο αλεκτρυονων. Αν ο αυ&αδιασας μέχρι Ραπίσματος, ήτοι 
ό μεταβας απο τών λόγων εις έργα, ήνε·ό ρωμαλεώτερος, 
ήδη κατεδικάσ&η παμψήφει ώς σκαιός· και άνανδρος δε μά
λιστα, καδ& μεταχειριστείς αντι λόγου την ρώμην αυτού 

. κατ’ ασδενεστέρου. Και άρα τίς ή χρεία τών όπλων; Ή δη 
εκεραύνωσε τον αδικητην ό ηδικημένος, μόνον ατενίσας προς 
αυτόν αταράχως και έπειτα στρέψας τα  νώτα δια παντός, 
ως προς βαναυσον τών τριόδων υφ’ οδ συναντήσεις εκακο- 
ποιήδη. Οί τοιουτοι φεύγονται η εγκαλουνται ενώπιον δι
καστηρίου, επειδή άλλως δα εξισουτό τις εξάπαντος μεδ·’ 
ένος βαναυσου, μονομαχών μετ’ αυτού, αν μάλιστα, κατα 
το  σύνηδες και κωμικώτατον, συνδιηλλάττοντο έπειτα αμ- 
φότεροι, μη αχοβάσης δανασίμου τής μονομαχίας, και bras 
dessus,, bras dessous απήρχοντο να συνεστιασ&ώσι — μα
καρόνια ίσως, ώς συμβολικά μακροδυμίας.

Αλλ’ αν ό ασθενέστερος ετόλμησε πρώτος να επιτεδη ; 
— Αί! τότε Ô ^ωμαλεώτερος, καίτοι δυνάμενος ν’ αντικατα- 
φέρη εις αμοιβήν του Ραπίσματος ένα γρόνδον κοκκαλο&ραυ- 
στην, γελά οικτείρων το μειρακιώδες'&ράσος. Οϋτω τοΰλά- 
χίστον ό μολοσσος ατρεμεΤ προς το κυνάριον το περι αύτον 
ύλακτουν η και δακνάζον τον πόδα του. Την ευγενή σε- 
μνοπρέπειαν ταΰτην του ζώου δέλομεν να μη έχη ό άν- 

. δρωπος;
Περι δε τών ισόπαλων, ουτοι, αν καταδεχ&ώσι να έλ- 

δωσιν εκεί αμέσως εις συμπλοκήν, ιδου εμονομάχησαν αλλ’ 
αείποτε επαινετώτερος δα  ήνε ό μηδόλως ταραττόμενος 
απέναντι ανθρώπου όςτις, λιποτάκτης του λόγου, κατέφυγεν 
ε?ς τών αλόγων τα  εγχειρήματα.

Εν.γένει, επι μονομαχιών, ό κατερχόμενος εις την δύ- 
ναμιν τών χειρών η την αλογίαν τών όπλων ήδη απέδειξεν 
ότι και ήττήδη εις τους λόγους, και εφοβήδη να προκαλέση 
τον εναντίον του εις εξηγήσεις ενώπιον κριτηρίου, τουτέστιν 
ενώπιον τής κοινωνίας.

Γινώσκω ότι ουτω πως κρίνων εκλαμβάνομαι ύπο τών 
δ·ιάσωτων τής δι’ όπλων μονομαχίας ώς ερχόμενος εκ ,τών 
αντιπόδων. Τους ακούω να μ ’ ερωτώσιν, — E t le point 
d’honneur donc?

ΑΙ.έχομεν τα γαλλικά· πάλιν τα  γαλλικά· τα  γαλλαί· 
ζικα, καδως έλεγεν επι το. οξυμωρότερον, μακαρία του ή 
μνήμη, § εμβριδ-ης συγγραφευς του „Le turban et la tiare“ 
Κυριάκος ό Λαμπρΰλος. Αυτα τα  γαλλαίζικα μας εφούν- 
τωσαν τον νουν. Le point d’honneur! Ό  δείνα και έ 
δείνα, στρατηγοί, βουλευταί, γερουσιασταί, υπουργοί μονο
μαχούν εν Γαλλία προφρόνως, τώρα δε συ έρχεσαι να ψέξης 
και τους τοιουτους άνδρας ώς κακώς πράττοντας;

Πώς όχι; αφοϋ και αυτοί οί Γάλλοι καταρώνται το εν 
λόγω έ&Ίμόν των ώς κληρονομιάν βαρβάρων καιρών, αχδό- 
μενοι ότι δεν δύνανται πλέον να το αποφύγώσιν, επειδή 
έβαλε, δυστυχώς, εις την κοινωνίαν των ρίζας βαρείας και 
ώς αί τού καρκίνου αναπόσπαστους. Σημειωτέον δε ότι οί 
Γάλλοι δεν το δέλουν ώς ιδικόν των. Εχω ύπ’ όψιν πρόσ
φατον σύγγραμμα γαλλικόν, ένδα αναγινώσκω επι του προ- 
κειμένου τάδε- „Εκ των ολεδριωτάτων εδίμων άτινα ό γερ- 
μανισμος ένεκέντρισεν εις ήμάς εϊνε. το τής μονομαχίας, 
έδ-ιμον πολλω μάλλον ολέθριου και οικτρόν, επειδή εκρά- 
τησε μέχρι τών ήμερων ημών, ενώ παν άλλο τιμαριωτικόν 
προ πολλου ήδη περιήλδ-εν εις λήδ-ην.“ *)

Τ ί δεν έκαμον οί κατα καιρούς βασιλείς τής Γαλλίας 
όπως εκριζώσωσι το παράλογον έδ-ιμον! Προέβησαν μέχρι 
του ν απαγγείλωσι και θάνατον καΐα τών μονομαχούντων 
και τών μαρτύρων των αυτών μέχρι δε και σήμερον οί νό
μοι καταγινώσκουν εις τους' μονομαχοϋντας ποινάς, αλλ’ επι 
ματαίω- ενω, και μόνον όταν μάδη τις πόδεν το εξάμβλωμα 
τοϋτο παρήχδη, βλέπει ότι δεν υπάρχει πλέον ό λόγος δ ι’ 
ον εξετρώδη, και ιδου εν συντόμω ή ίστορία του.

Ό τ ε  οί βόρειοι τής Ευρώπης λαοι ησπάσδησαν την χρι
στιανικήν δρησκείαν, εξήγουν ώς μοιράϊον παν ό,τι συνέβαινεν 
εις τον άνδρωπον, καδως και οί μωαμεδ·ανοι ακολούδως· και 
λοιπον έδοξεν εις αυτούς, ότι ό δάκτυλος τής δείας πρό
νοιας ενεφανίζετο εν ταΐς περιπετείαις του ανδρωπίνου βίου, 
και επομένως ότι αδύνατον ήτο ν’ ανεχδή ό Θεός εν τη 
δικαιοσύνη του την απώλειαν του αδικηδέντος. Εξεδηλούτο 
δε ή δεία νέμεσις δια του σιδήρου η τού πυρός, δια του 
υδατος η τού αναλελυμένου μιολύβδου, δια τού σταυρού η 
παντος άλλου στρεβλωτηρίου οργάνου. Εντεύδεν ή δικα-' 
στικη λεγομένη μονομαχία (duel judiciaire) τελουμένη κατα 
τον ακόλουδον τρόπον,

Ο τόπος .ένδα επρόκειτο να γίνη περιωρίζετο υπο σχοι
νιών, άτινα εις ουδένα επετρέπετο να ϋπερβή. Παρα το 
περίφραγμα τοϋτο ηγείρετο ή πυρά, η αγχόνη, οπου έμελλε 
να καή η να κρεμασδη ό ήττηδησόμενος. Εκέϊ πλησίον 
ετίδεντο και δυο έδρανα μελανείμονα όπου εκάδηντο οί μο- 
νομαχήσοντες διαρκοόντων τών προοιμίων τής μάχης· ήσαν 
δε τα  προοίμια ταϋτα διδαχαι και ίεροτελεστίαι. Οί αδλη-

*1 Le duel fut une des plus fatales inoculations du germanisme, 
d’autant plus fatale, d’autaut plus malheureuse, qu’elle a subsisté 
jusqu’à nos jours, taudisque toutes les autres coutumes féodales sont 
depuis longtemps oubliées. Ch. Triarte.
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ται ώμνυον επι τοϋ Ευαγγελίου ότι δεν έφερον επάνω , των 
ούτε μάγεια, ούτε βασκάνια, ούτε φίλτρα κτλ. και τούτο 
ενώ προηγουμένως εγίνετο λεπτομερής έρευνα εις τα  φορέ
ματα και το σώμά των. 'Ωσαύτως εξητάζοντο και τα  όπλα 
των, μετροόμενα μή ήσαν άνισα, και μετα ταϋτα εδίδετο 
το σύνδημα τής ενάρξεως ύπο αξιωματικού, εκφωνοϋντος 
,,Αφετε τους αγαδους αδλητας να προβώσι.“

Ητο ρητούς απηγορευμένον είς τους περιεστωτας, επι 
ποινάΐς αυστηραΤς, το να όμιλήσωσιν η να βήξωσιν η να 
πτύσωσιν η να πταρμισδώσιν η οτιδήποτε δυνάμενον να ανχ- 
κόψη τους μονομάχους' ώστε ή δικαστική μονομαχία εδεω- 
ρεΐτο ώς πειστήριο; ενώπιον κριτηρίου απόδειξις' αυτόχρημα 
φώρασις τοϋ ενόχου. 'Ο  κατήγορος έρριπτε χαμαί προς τον 
■κατηγορούμενον το χειρόκτιόν του η ό,τι άλλο, ως ενέχυρον 
η ώς πίστωμα τής προκλήσεώς του, και αφοϋ ό κατηγορού
μενος έκυπτε και το ανελάμβανεν ή μάχη καδίστατο ανα
πόφευκτος.

Το παράδοξον εΐνε οτι και ή Εκκλησία εις τας χώρας 
εκείνας ανείχετο το απάνδρωπον έδιμον, επι μάκρους δε αι
ώνας τόση υπήρχε παρα τοΐς έτι βαρβάροις λαοΐς εκείνοις 
χεποίδησις περι τής επιφοιτήσεως τής δείας δίκης εν τάΐς 
μονομαχίαις, ώστε κατήρχοντο εις την παλαίστραν και οί 
κληρικοί· ότε δε απηγορεύδη δια νόμου εις τούτους το να 
μιαίνωνται δ ι’ αίματος, άτε ιερωμένοι, αντικαδίστων άλλους 
αδλητας ώς αντιπροσώπους των, τους champions καλουμέ- 
νους, ήτοι προμάχους η αλεξήτορας. “Ησαν δε οί αλεξήτο- 
ρες ουτοι άνδρες βάραδροι, παλαισται εξ επαγγέλματος, 
μιαιφόνοι, φαυλόβιοι τοϋ σχοινιού και τοϋ παλουκιού, το δη 
λεγόμενον, — και εκ τών τοιούτων ?ΐχε το δικαίωμα να εκ- 
λέγη πασα γυνη και πας ανήλιξ η γέρων, κληρικός η δικα
στής, ώς υπέρμαχον η συνήγορόν του, avoué καλουμενον. 
Και υπομονή αν αυτα τα  υποκείμενα ανελάμβανον τας ξένας 
έριδας ύπερ τής αληδείας και τού δικαίου, αλλ’ όχι1 εμά- 
χοντο αντι μισδοϋ.

Ή σαν δ ’ ουχ ήττον αξιοπερίεργοι και αί μεταξύ αλεξη- 
τόρων μονομαχίαι. Εισήρχοντο αμφότεροι ο ί. αντίπαλοι απο 
πρωίας εις το στάδιον (en lice), έχοντες την κόμην καλώς 
κουρευμένην, και συνοδευόμενοι έκαστος υπο τοϋ πάτρονός 
του (son parrain)· και πρώτον διεμαρτύροντο ότι εΐχον το 
δίκαιον ύπερ αυτών" βαδμηδον δέ, οπως δυμωδώσι και εξ- 
ερεδισδώσι, προέβαινον εις την διαπασών τών εσχάτων ύβρεων, 
έως ου συνεπλέκοντο. Τοϋ ήττηδέντος απεκόπτετο έπειτα 
ή δεξιά χείρ, η και αυτός απηγχονίζετο κατα τον ποινικον 
νόμον· αλλ’ όμως και ό νικητης εδυσφημεΐτο πάντοτε κα
δως ό ήττηδείς, διότι ό κόσμος εβδελύττετο αμφοτέρους, 
καδως σήμερον τους δημίους· ενώ, τουναντίον, τους άνευ 
χρηματικής αντιμισδίας ύπερμαχοϋντας τού ασδενοϋς, τοϋ 
ανήλικος, του γέροντος και τής γυναικος ετίμα τα  μέγιστα 
ώς ίππότας αξιαγάστους κτλ., εξ ου και ο ίπποτισμος, δστις 
όμως εκτραπεις εις γυναικαρέσκειαν και κομπασμόν, και δια- 
κωμωδηδεις εν τού προσώπω τού Δον Κιχώτου, έπεσε τέλος 
υπο τον κοινον γέλωτα. Αλλα και ήττωμενοι οί ιπποτικώς 
μονομαχοϋντες εις ουδεμίαν υπέκειντο τιμωρίαν, επειδή τών 
μισδωτών αί ρ'ηδέϊσαι αυστηραι ποιναι εκρίνοντο'ώς έπάναγ- 
κεις, μόνον όπως αυτοί μη χροδίδωσι τον πάτρονά των, δω
ροδοκούμενοι υπο τοϋ εναντίου του.

Τοιαϋται αί τής μονομαχίας αρχαί. Τφίστανται αδται 
σήμερον; Πιστεύει τις σήμερον εις την επιφοίτησιν τής δείας 
δίκης μεταξύ μονομαχούντων; Σήμερον;'. . . εγω κολυ φο
βούμαι μη οί μονομαχοϋντες σήμερον δεν πιστεύουν ουδ εις

την υπαρξιν ένος Θεού. Όπωςδήποτε, δα  ήτο φαινόμενον 
κατα τας δυσμας τοϋ ΙΘ’. αιώνος άνδρωπος πιστευων εις το 
δεοκριτικον της μονομαχίας.

Και άρα, αφοϋ επαύσαμεν εις τοϋτο πιστεύοντες, και 
αφοϋ, όπωςδήποτε αν αποβή ή μονομαχία, ή περι έκαστου 
τών μονομαχησάντων ιδέα τής παρ’ ήμΐν κοινωνίας δεν μετα
βάλλεται, τί μένει; Κομπαστική τις επίδειξίς αληδώς κενή, 
καί, ώς τοιαυτη, ανοίκειος εις σπουδαίους ανδρώπους. Τοϋτο 
συναισδάνονται όλοι, και προτείνοντες και δεχόμενοι. Συν- 
αισδάνονται ότι πρόκειται απλώς περι κινδυνώδους τίνος 
ολισδήματος, εφ’ οδ όταν ευρεδή τις δεν καταδέχεται πλέον 
να τείνη την χεΐρα όπως κρατηδή. ' Παρ’ ήμΐν δέ, προς οίς 
έως χδες το εν λόγω έδιμον ύκήρχε κάντη οδνεΐον, πάντη 
ξένον, εΐνε αυτόχρημα πιδηκισμός, ο°ν ώφειλε πας άνδρωπος, 
σεβόμενος τα  πατρώα και εαυτόν, ν’ αποφευγη, ώς αποφεύ- 
γομεν σήμερον την αμπελοτρώγα (Phylloxéra), και- να κατα- 
πολεμή ώς βροτολοιγόν τινα νόσον.

Και ταύτην λοιπον την. νόσον δέλουν να εγκεντρίσωσιν 
εις την Ε λλά δα  τα  κοϋφα πνεύματα, ενώ μέχρι τής ανορ- 
δώσεως ήμών ώς έδνους ήμεδ·α όλως καδαροι και απηλ- 
λαγμένοι αυτής; Ω βοη τής μοίρας μας! Εξελεγχόμεδα 
ώς ό πιδηκικώτατος τών λαών τής υφηλίου- εις τα  χείριστα 
τοϋ ευρωπαϊσμού ασμενέστατοι, φυγαίχμαι δε προ τών αυτού 
αρετών, τών δυσχερών εν τη κράξει.

Συνήδως δικαιολογούνται μόνοι οί στρατιωτικοί, ώς 
ηναγκασμένοι εν τω σταδίω των να μη αποφεύγωσι τον πει
ρασμόν τής μονομαχίας. Αλλα διατΐ παρα τοΐς Α γγλος 
δεν συμβαίνουν μονομαχίαι, οότε μεταξύ στρατιωτικών; Αν 
δίδεται δε εις έκαστον έδνος να έχη ίδια έδιμα και ίδιον 
τρόπον τοϋ κρίνειν τα πράγματα, μήπως οί'Ελληνες είμεδα 
Γάλλοι η Γερμανοί κληρονομήσαντες το μονομαχεΐον εκ 
παραδόσεως; Μη δεν πρέπει να-έχωμεν ίδια-έδιμα και ίδιον 
τρόπον κρίσεως και ήμεΐς; Εις ήμάς δεν λείπουν παραδείγ
ματα, αρχάΐά τε και νεώτερα στρατιωτικών κεριδόξων μη 
ελδόντων εις μονομαχίαν δια  προσωπικούς λόγους. Παρα
λείπω τα  αρχαία, τον Αχιλλέα καδυβρισδέντα υπο τοϋ Αγα- 
μέμνονος και όρμηδέντα μεν κατα την στιγμήν εκείνην ύπό 
τοϋ δυμοϋ ν’ ανασπάση απο τοϋ κολεοϋ το ξίφος, αλλα κρα- 
τηδέντα υπο τής Αδηνας, τουτέστιν υπο τής συνέσεως, και 
αρκεσδ-έντα εις δβρεις αντι ύβρεων. Απεχώρησεν έπειτα κε- 
χολωμένος εις την σκηνήν του, όπου κατέπιε την χολήν, και 
δεν έστειλεν εις τον Αγαμέμνονα, Αχιλλευ.ς αυτός, ούτε μάρ
τυρας, ούτε χειρόκτια. Παρατρέχω δε και το πασίγνωστον 
λόγιον τοϋ Θεμιστοκλέους προς τον Ευρυβιάδην εγείραντα 
κατ’ αυτοϋ την ^άβδον, — Δείρε με, αλλα δέλησε και να 
με ακούσης. ,,Πάταξον μέν, άκουσον δέ.“

~Ησαν η δεν ήσαν στρατιωτικοί εκείνοι οί άνδρες;
Μία ζωη γενναίου και φιλοτίμου στρατιωτικού εΐνε πο

λυτιμότατη ενίοτε. Ή  τού δυστυχούς Βοΰρβαχη, τοϋ πρό 
τινων ετών αδίκως. και παραλόγως έξαπλωδέντος εις το 
χώμα λόγω μονομαχίας, τοιαυτη ελέγετο ουσα. Υπήγε και 
την κχτέστρεψεν οιός τις βλάξ. Τίς οΐδεν, αν εκείνος έζη 
και ετύγχανεν εκ τών εις Κούτραν, τίς οΐδεν αν εκεί δα 
συνέβαινεν ό,τι οικτρον είχε συμβή; Δέν αμφιβάλλω ότι 
πολλοί τών εκεί ατιμασάντων τα  ελληνικά όπλα εΐνε εκ.τών 
ευδάκτων εκείνων οιτινες ακρατήτως δα  εμονομάχουν χάριν ψευ- 
δοφιλοτιμίας τίνος προσβληδείσης επι δωμάτων η καφεψείων, 
ενώ οί ήρωϊκοι πρόμαχοι και πρωταδληται τοϋ ίερου αγώνος, 
ακοΰοντες πρότασιν μονομαχίας, ύχερφρόνως δ’ απεκρίνοντο 
εις τον προτείνοντα, — Άμε να χαδής, καληοσαράβαλο!
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• Ιδού λοιπον ·κ«ι οί· νεώτεροι ήμων υπογραμμοί. ·' 
:.”Ω στε έχομεν και πρέπει νά έχωμεν και ήμεις ώς έ&νος 

ίδια . π α ρ α δε ίγμ α τα  και ιδ ίας κρίσεις περί τούτο« η εκείνοι) 
το ν  πράγματος:· α φ ο ύ -δε '.ή  κά&·’ ήμας' κοινωνία· απόστρέφε- 
τ α ι  ικαιόαποδοκιμάζέι, .ευτυχώ ς,,μέχρι ’σήμερον ο,τι ή  γαλ- 
λ ικ ή .κ ά ώ ε ί τ ις  άλλη  επιβάλλουν κ α ι επιδοκιμάζουν, καδ-ως 
οί Γ ά λ λ ο ι/κ α ι 'άκΟντες ύπείκουν εις ' την  πρόληψιν τη ς  κοι
νωνίας . τών,' · ουτω και οί παρ’- ήμϊν~ ζηλεΰοντες τ α  αλλότρια 
ανεξαιρέτως,.1 οφείλουν και άκοντες να  μη παρεκκλίνωσιν απο 
τώ ννδ ο γμ ά τω ν-τή ς  ελληνικήςκο ινω νίας,. δ τ ι -— „Κ αθάριος 
ουρ«νός:·αστραπας'δεν· φοβείται“ , :κα ι ,ΓΟςτις αν έχη μυίαν 
εις 'ίο -  σ κ ιά δ ι,'α υ τό ς, σκιάζέται.“··'.

Κ αι δυνάτα ία ρά  *fs ·νά ονόμαβθγί μονομαχία ή μετα 
πυροβόλων ΐδπλών άντίκρισις δύο .υπεναντίων; Τι δηλοί μο
νομαχώ:; '. Μάχομαι μόνος-προς μόνον. Αλλ’ ΐνα είχω ότι 
μάχομαι,·' χρεία ' ν α ' κατέλ&ώ εις αγώνα. Μάχεται αλη&ώς 
ό συνάπτων μετα του ύπεναντίου μάχην, δια  των χειρών, δια 
ράβδόυ,· δι’ .ακοντίου, δια-λόγχης, μαχαίρας, ξίφους η σπά- 
9·ης>·' Πόδες,' χεΐρες, κεφαλή, αίμα, νεύρα, χολή, όμματα, 
πάντα τά&τά εμβαίνουν εις κίνησιν. Τότε κα&ίπταται ή 
Ενυώ-μεταξυ αυτών και εφορεύει βλοσυρά και δεινή. ■ Οφδάλ- 
μοφανως -εκεί; έκαστος βλέπει·αυτήν όντως άπλετον· — εδώ 
αρμόζεινή·λέξΐς; άπλετος, — δηλαδη απλησίαστον, δια το 
φδβερον και' φρικώδες του &εάματος. ■ Αλλα μάχεται άρα

γε και ί) τοποθετούμενος εις απόστασιν απο του υπεναντίου 
οΐός τις' πάσσαλος τηλεγραφικός, και τούς μεν πόδας, το 
σώμα κάί τήν κεφαλήν αυτήν έχει εις ακινησίαν, μόνήν δε 
την δεξιάν χεΐρα εκτείνει' εν ηρεμία φέρουσαν πυροβόλον τι 
όργανον, ουτινος πρόκειται'να κινη&ή το σκανδάλη&·ρον εν 
στιγμή τινι χροσυμπεφωνημένή κατά ανδ·ρώπου ηρεμουντΟς: 
Τοιουτω τρόπω απόλλυται και αυτός ό τής μάχης αυθεντι
κός χάρακτήρ.. "Οση ή αταραξία των βρεν&υομένων εν αυτή 
υπεναντίων, τόσην εξελέγχει ωμότητα και - βαρβαρότητα. 
Διότι λείπει, διότι δεν τελεταρχεϊ ή Ενυώ- πάσα δε αν&μω-, 
ποκτονία ,τελουμένη εν απουσία τής αδελφής ταύτη'ς του 
Άρεως, · λέγεται μιαιφονία καί όχι μάχη, όχι μονομαχία. 
Τούτο και ό κοινότατος νους καταλαμβάνει.

. Ούτως η άλλως, δεν κά9·άίρει' παρ’ ήμϊν ή μονομαχία 
την. ύβριν τόσον αρκεί· όχι δε μόνον δεν τήν ’κα&αίρει, 
άλλα και το να φέρη. τις, Έ λλην ων, ούλην εκ μονομαχίας 
εΐνε στίγμα δηλωτικόν, αν όχι ατιμίας εξελεγχΟ-είσης, αλλα 
κινδυνώδους χαρακτηρος η, τουλάχιστον, κουφονοίας· — έκ
τος αν προεκλή&η ύπ’ αλλοτρίου εν ξένη κοινωνία, και. το 
έπα&ε γενόμενος ίκων άκων θύμα των εκείνης προλήψεων. 
Εκεί, ανυπέρδ-ετος ή ανάγκη· εκεί πρόκειται πλέον, όχι άπλώς 
περι προσωπικής,_ αλλα περι εΒνικής φιλοτιμίας. Τότε, 
μάλιστα.

Μάλιστα, αλλα μόνον τότε.
I. ΙΣΙΔ2ΡΙΔΗΙ ΣΚΥΛΙΣΣΗΣ.

A I  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι  Ε Ο Ρ Τ Α Ι
•S T .I  Σ Π ΪΡ Η 2 Ν 0 Σ  Π ΑΓΑΝ ΕΑ Η .

: ; · .  Έ ν  Άδήναις τήν .21. ’Οκτωβρίου 1888.

.Διπλήν Ιώρτάσαμεν άρτι οί απανταχού "Ελληνες Εορτήν. 
Εις .τόνέ&νικόν.' βίον ανάγονται άμφότεραι. Άλλ’ ή μεν 
εύοιόνώςςχεριεσίράφη .άκοκλειστι.κώς.είς τόν πολιτικόν βίον, 
ή δέ. άίσίως έξέτυλίχ&η περί. τήν. παραγωγικήν καί τήν.βιο
μηχανικήν ,κίνησινί τής χώρας, ής 'τήν εϋέλπιδα Ήώ,: Ιχ’ αί- 
σίοις αύγάζουσάν, .έχαιρετίσαμεν έν τη ένάρξει τής'Δ '.Ό λυμ- 
πιάδος.'καί .τής .’Ολυμπιακής'Έκδέσεως.: 'Η  χρονογραφία, ή 
ιστορία,· .ο,.ήμερήσισς πολιτικός .τύπος.κάί ύ άλλος περιοδι
κός, . όρμώμενος άπό τής άφετήρϊας τής.είκισιπενταετόΰς βα
σιλείας του ήγεμόνός^:&ά έρευνήση,'έλπίζω,' μετζεύσυνειδήτου 
μελέτης.καί.διηκριβώμένής1 προσοχής,,τά κατά .τό' χρονικόν 
τούτο . διάστημα ,καδ·: :ό, διά παντοίων περισπασμών διελ- 
&ού.σα,. είσήλθεν ή Ελλάς, υπό' τήν δίεύΟ-υνσιν του Γεωργίου, 
εις ,ώρισμένον-ήδη' στάδιον,· όπερ, .παρά πάσας τάς τυχόν 
ελλείψεις αύτού, όμόλογεΐτάι .όμως άγα&όν. · ’Εμβριθής 
-έ ρ ευ να .τού: ,τέ? άρτου τού' αϊώνος,. όπερ ,διήλθεν άφ’ ·ήμών) 
πιθαν.ώτώτα.·-.θ·ά.καταλήξη εις συμπέρασμα ευμενές ύπίρ τού 
Γεωργίου.,:’Εάν δεν έγενετο ο,τάήτό ίσως.δυνατόν νά γίνη, 
έπετεύχ&ησαν όμως μεγάλακαί θετικά ωφελήματα,, άντικρυς 
.δέ :παραλό'γο?μός ,θ·ά·ήτο, καί άρνησις στοιχειώδους δίκαιο- 

' σύνης,-,άν.μή .¿κήρυσσε το ότι, εις;τήν. έπίτευξιν τών -ώφε- 
λειών:άς ·ί§£»ις.θυσ(αις παρεσκεύασεν ό τόπος, είργάσ8·η, καί · 
είργάσ&ή'.'έκ&βμω;,-διά των κραταιών'.αυτου - σχέσεων, ό 
όξυνούστατος..¿στεμμένος ήγέτης- τού Πάν-ελληνίου, Νεανί
σκον., μόλις,: ουδέ. καν: τής πρώτης 1 νεότητος τούςτούλους 
Ιχοντα πΙς ,τήν .μορφήν, ιέδέχ&ημεν. Αυτόν" οί έν&οοσιωντες . 
.πάί 'αποιραρτερόΰντες "Ελληνες. Αί μεγάλαι παραδόσεις τής 
α ρ γ ία ς  ’Αθηναϊκής δημοκρατίας δέν ϊσχυσαν ουδέ κατά τήν 
μετάπολίτευσιν τού 62, όπως δέν εΐχον ίσχύσει ούδέ κατά

τήν μεγάλην Ιπανάστασιν, νά άποσβέσωσιν άπό τής καρδίας 
τού λαού τό γόητρον τής βασιλείας, όπερ έ&άλλε καλλιερ- 
γούμένον υπό τής αναμνήσεως ίσως τού καταλυ9·έντος Κρά-, 
τους, ισως Ικ τής συνειδήσεως τής συμφυούς έν τη βασιλεία 
προκοπής τής χώρας, ώς αυτη άντελαμβάνετο υπό τού δη
μοκρατικού Ικείνου λαού, ίσως εξ άλλου τινός λόγου. Θυελ
λώδεις υπήρξαν τού νέου ήγεμόνος αί άπαρχαί. Έπέστησαν 
στιγμαί ·κα&·’ άς ένομίσαμεν ότι ό άρτιπαγής δρόνος ¿κιν
δύνευε νά διαλυθη. Καίτοι καταχειμαζ&μένη έντούτοις ή 
χώρα- ηύτΰχησε νά διαπλεύση, σχεδόν άκινδύνως, τάς δεινάς 
τού κομματισμού καί τής πολιτικής Συμχληγάδας, καί ήδη. 
υπό -οίριον πνεύμα ορώσα κολπούμενα τά  ίστία αυτής, σχίζει 
τό πέλαγος τού πολιτικού βίου ευελπις καί έγκαρτερούσα. 
‘Η Πρόνοια γνωρίζει έάν ή κατρίς ημών 8·ά φί)·άση ποτέ καί 
πότε είς τόν λιμένα όστις είναι τών έ&νών ό σκοπός.· Άλλ’ 
οταν διά τύχης καί συμπτώσεως δ·αυμασίας σω9·ή τις άπό 
τάς κυματοπλήγας πέτρας, τάς κυανάς καί επίφοβους Συμ- 
πληγάδας, ίσως έπιτρέπεται νά έλπίζη ότι 9·ά δρέψη ταχέως 
τό χρυσούν· δέρας, τό δέρας τούτο τής ευνομίας, τής τά- 
ξεως, τής έλευ&·ερίας, τής Έ9·νικής άναπτύξεως έν παντί, τής 
έμπορίας,· τής δόξης καί τής ά χ μ ή ς ................... . ..

Ή  εναρξις τής έκ&έσεως, ύφ’ άς έτελέσδ-η περιστάσεις,' 
καί μέ τά  έξαγύμενα άτινα Ιδωκεν, ύπήρξεν ή άφωνοτέρα 
άλλα καί ή μάλλον εύγλωττος συνηγορία τής έσχάτης εί- 
κοσιχενταετηρίδος καί τών αλμάτων άτινα, έν τω δρόμο» 
τής σκοπίμου υλικής έργασίας, έπετέλεσεν 6 τόπος. : Είς 
τους-συζητοϋντας περί του. ποίον είναι το ¿¿ρΐιηον ε&νος 
τής Α νατολής  δυνάμε&·α άπτοήτως ν’ άπαντήσωμεν οί Έ λ λ η 
νες: έλ&ετε, κύριοι, νά ίδητε τήν εκ&εσίν μας καί αν εΤσ&ε 
δίκαιοι &ά όμολογήσητε ,άνυποκρίτως ποΤον είναι τό πρώτον Είκών κατ’ χτί έλαωχραφίαν του E . Ravel.
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έ&νος τής ’Ανατολής. Τιμήν είς τήν ταλαιπωρη&εΐσαν χώ
ραν, τιμήν είς τήν βασιλείαν πέριποιεΐ ή έκ&εσις, υπερηφά- 
νως δέ Ινδεικνύομεν αυτήν οί Έλληνες, διότι εΤναι τών χει- 
ρών ήμών Ιργον, και. διότι παρεσκευάσαμεν τοιαύτην τήν 
χώραν, και τήν προφέγγουσαν βιομηχανίαν της, έν μέσφ 
φρικτών &υελλών, έκτακτων πολιτικών περιστάσεων, έπανειλ- 
λημμένων. έγγυτάτων έΧιστρατειών, δαπανών κολοσσιαίων, 
καί έξοπλισμών μεγίστων, άφαιρεσάντων έπι μακρόν χρόνον 
τήν έργασίαν αχό τήν βιομήχανον χειρα, τρεψάντων είς διά
φορον εύγενέστατόν δρόμον του έ&νους τήν ορμήν, καί άπαι- 
τησάντών χρήμα, χρήμα πολύ, όπερ ύπερηφάνως και ευγενώς 
κατέβαλε και καταβάλλει άνελλιπώς ό φιλότιμος λαός 
τής Ελλάδος. 'Η  έκ&εσίς μας είναι τό αψευδές κάτοπτρον 
έν φ απροκάλυπτος.παρελαύνει ή ,νεωτάτη Ε λ λ ά ς, καί τό 

■ μέσον δ ι’ οδ όρ&ώς καί δικαίως δυναται νά έκτιμη&η ό 
λαες οίτος, καί ο δρόμος όν, υπό δεινών άνακοπτόμενος κω
λυμάτων καί απροόπτων, διήνυσεν ό ελληνικός λαός. Ά ς 
μάς δείξωσιν έ&νος τι ,οΐον δήποτε τής ’Ανατολής άναγεν- 
νη&έν όφ’ άς περιστάσεις άνεγεννή&η ή Ε λλάς, βιώσαν ύφ’ 
ους όρους έβίωσεν, διαπράξαν όσα έπετέλεσεν, καί &ϋσαν όσα 
έ&υσεν, άς μας δείςωσιν άλλο έ&νος έν τη ’Ανατολή δπερ, 
άφού συνέλεξε τήν.τέφραν των χωρίων καί των αγρών, ήγει- 
ρεν είς, τό κα&ήμαγμένον έδαφος κομψάς πόλεις καί πολί- 
χνας, έκάλυψε με' φυτείας άπεράντους έκτάσεις, ήνοιξε λιμέ
νας καί ηυξησε τον προϋπολογισμόν αότοί καί τήν έτησίαν

• έξαγωγήν καί εισαγωγήν εις αριθμόν, δστις, μνημονευόμενος 
είς'τήν έποχήν το ί Κυβερνήτου, καί κατά τήν ακμήν έτι

' τής . βασιλείας τ ο ί νΟ&ωνος, άναμφισβητήτως &ά έκρίνετο ώς 
φαντασιοπληξία. Βιομηχανία, ειδη άλλα ποικίλα χειροτεχνι- 

- «ή?- γεωργία, αμπελουργία, αντιπροσωπεύονται έπαρκέστατα 
έν τη έκ&έσει. Τό τμήμα των μηχανών κινεί τήν υπερηφά
νειαν καί τήν έν&ουσιώδη έκπληξιν του Έλληνος έπισκέπτου. 
Βρέμουσι τά  σιδηρά έμβολα σφαδάζοντα υπό τήν άδυσώ*

• πητόν χίεσιν του μεγασ&ενούς άτμού. Κινούνται αί μηχα- 
. ναί'έντ.ός του τμήματος τής αί&ούσης, στρέφονται οί τροχοί,

. ΰψόίνται, "καταπίπτουσι, βυθίζονται καί αναφαίνονται πάλιν 
τά  κίνητρά, καί τήν -εικόνα έκείνην τής ζωής καί τής σφρι- 
γώσης .έργασίας, ήν αντιπροσωπεύει ή ατμοκίνητος δύναμις, 
οξύνει· πλειότερον τό  ύπερήφανον αίσ&ημα ότι αί μηχαναί 
«υται είσίν Ελληνικής χώρας καί χεφός δημιούργημα. "Οπου, 
προ' ολίγων μόλις ένιαυτών, νοσηρά Ιλη έξετείνοντο είς τά 
πέρίξ του Πειραιώς, έργοστάσια άκμάζουσι σήμερον, καί τών 
εργοστασίων τούτων καρποί ευοίωνοι είναι αί μηχαναί, άί έν 
Πειραιεΐ κατασκευαζόμεναι, καί συνεχώς άποστελλόμεναι είς 
ιδρυόμενα έν τη χώρα καί έν τη Ανατολή κλωστήρια, καί 
άλλα καταστήματα χειροτεχνίας καί παραγωγής. Χαίροντες 

;&ά μά&ωσιν οί απανταχού τού κόσμου συμπολιται ήμών, ότι 
καί άτμοπλοίων μηχανάς πλήρεις παρασκευάζει καί προμη- 
&εύεν ό Πειραιεύς. Καί έντούτοις ή Ε λλά ς μόλις άρι&μεΐ 
όλιγίστων. ένιαυτών'πολιτικήν υπαρξιν! Καί πώς.διέρρευσεν
ό χρόνος αυ’τόςΤ  .

'Η  υφαντουργία, ή νηματουργία, έξόχως δέ καί πρωτί- 
στως ή-ταπητουργία αντιπροσωπεύονται &αυμασίως έν τη έκ- 
&έσει. Έ ϊδρν ξένους ειδήμονας, κυρίολέκτικώς άπο&αυμά- 

. ζοντας τά  λεία καί ούλα υφάσματα μικρών τινων έργοστα- 
σίων ύπό γυναικών διευ&υνομένων, καί άτινα άναντφρήτως 
δύνάνται νά κίνήσωσι τήν έπίμονον προσοχήν του μεγαλη- 
τέρου έργοστασίου του Λυών, τών Βρυξελλών, τής Λειψίας 
ή άλλής οίασδήποτε βιομηχανικής πόλεως.- Νομίζει τις, δτι 
τά -υφάσματα ¿κείνα άτινα δι’ 'άέρος ύφαν&έντα έλεγον οί

ήμέτεροι-αρχαίοι συγγραφείς, άνέζησαν υπό τήν κερκίδα καί 
τό πλήκτρον αύτοδιδάκτου γυναικός, ουδέποτε έξελ&ουσης 

• του Πειραιώς καί τών Καλαμών. Οί τάπητές μας είναι δ,τι 
τέλειον καί σπάνιον έν τή ίδιοφυΐα αυτού. Ποικίλοι, πολύ
χρωμοι, ανεξίτηλοι, με αρμονικήν τήν σύν&εσιν. τών σχημά
των καί τών χρωμάτων, μαλλωτοί ή τραχεΤς ουλοι ή λείοι, 
πεπύκνωμένοι ή αβροί οί ήμέτεροι τάπητες είναι άναντφρή- 

. τως Ιν τών.περιεργοτέρων καί τών μάλλον ουσιωδών έκ&ε- 
μάτων τής έκ&έσεως. ’Εκπλήσσει τών Ελληνικών μαρμάρων 
6 πλοϋτος, καί αί άλλαι υρυκταί ΰλαι, ή ξυλεία, ό τρόπος 
καί τό είδος τής έργασίας αυτών. Έχομεν δέρματα, ή κα
τεργασία τών όποιων μικρόν υπολείπεται τής Γαλλικής. 
Έχομεν έπιπλα άτινα ου μόνον δεν υπολείπονται άλλ’ ύπερ- 
τεροϋσι τών Ευρωπαϊκών. 'Η  έταφία του άπ’ Ά&ηνών είς 
Πειραιά σιδηροδρόμου έξέ&ηκε βαγόνιον προωρισμένον διά 
τήν βασιλικήν υπηρεσίαν, όπερ είναι αριστούργημα τέχνης, 
κομψότητας, έλαφρότητος, στερεότητος, καί άναπ'αυσεως. ..Δέν 
δύναμαι νά έννοήσω τ ί πλειότερον'δυναται νά καρασκευάση 
το τελειοτερον Ευρωπαϊκόν έργοστάσιον. 'Γπάρχει έν τη έκ- 
&έσει λέμβος τις, υπό του έν Πειραιεΐ κατασκευαστού έκτε- 
&εΐσα, ήτις άριστα δύναται νά έκτε&ή.καί νά μνημονευ&ή 
εόφήμως.είς οίανδήποτε ευρωπαϊκήν έκ&εσιν ναυτικών ειδών. 
Χαίρων ενατενίζει τις τάς πυραμίδας τών διαφόρων Ε λλη 
νικών οίνων, αίτινες ύψουνται είς τό  μέγαρον τής έκδ-έσεως. 
Ποιος πλοϋτος, καί ποιον μέλλον ασφαλές διά τούς οίνους 
μας! Ένοεΐται δτι γραμμάς απλώς σύρω, μή δυνάμενος 
ουτε άπαντα νά ένδείξω, ούτε άπαντα νά περίλάβο), ούτε 
περί πάντων νά λαλήσω. Ούχί περιγραφήν άλλα μνείαν 
ατελή τής έκ&έσεως ποιούμαι, άφίνων είς. τον κα&ημερινόν 
τύπον νά πράξη αυτός, ώς ελπίζω, τά  περαιτέρω. Ά ρτι έπα- 
νελ&ών άπό τής έκ&έσεως, μόλις άνοιχ&είσης, συλλέγω τάς 
ά&ρόας έντυπώσεις, συγκεχυμένας έτι καί άκατατάκτους, καί 
ταύτας μεταδίδωμι υμΐν. Τό τμήμα τών καλών τεχνών χά
ρις είς τους τιμώντας έν Ευρώπη τό Ελληνικόν όνομα καλλι- 
τέχνας έμπνέει τήν έλπίδα, δτι είς τήν πατρίδα τής τέχνης 
καί τού καλοϋ &ά άνατείλωσι πάλιν τοϋ αρχαίου κλέους αί 
λαμπραί ήμέραϊ. Λυπούμαι διότι, άποσχών τής μ.νείας ονο
μάτων, δεν δύναμαι νά μνημονεύσω Ιδιαιτέρως τών καλλι
τεχνών οίτινες έτίμησαν μέ τά  έργα των τό τμήμα τούτο 
τής έκ&έσεως. Άλλ’ ή γραφική, καίτοι ύποσκάζουσα έτι 
παρ’ ήμΐν, άνδρούται όσημέραι,. καί Ικ  τών πρώτων έτι βη
μάτων βλέπει τις ποία δύναμις καί πρωτοτυπία κα&εύδει 
υπο τους πίνακας ούς άπλήστως έ&εωρήσαμεν πρό μικρού. 
Μνημονεύω ιδιαιτέρως -του άγα&ού φαινομένου δτι πολλαί 
δέσποιναι καί δεσποινίδες έν Ά&ήναις καί έν ταΐς άνά τήν 
Ευρώπην καί αλλαχού Έλληνικαΐς ,άποικίαις οίκούσαι,. έξ- 
έ&ηκαν πίνακας καί υδατογραφίας άποπνεαύσας δλην τήν 
άβράν χάριν τής χεφός ήτις τάς .έχάραξε, καί τής ψυχής 
ήτις τάς ύπηγόρευσε. Καίτοι ύποδεεστέρως τής γραφικής, 
ίκανώς οΰχ’ ήττον αντιπροσωπεύεται έν τή- έκ&έσει καί, ή 
γλυπτική. Είναι δέ άξιον παρατηρήσεως, δτι τά  πλεϊστα 
τών προπλασμάτων στρέφονται περί τόν Βύρωνα. 'Ο  γύψος' 
έκεϊνος καί ό έγγλυφος λέ&ος ήχεΐ ώς ευγνώμων φωνή, καί 
κραυγή &αυμασμοϋ -ύπέρ τού έξοχου άνδρός, τό ευρύ μέτω- 
πον του οποίου στέφει ή. μεγαλοφυΐα καί του αίσ&ήματος ή 
ευγένεια.

, Δεν γνωρίζω ποια αίσ&ήματα δυνανται. νά καταλάβωσι 
τόν &εωρούντα τήν έκ&εσιν. Έ γώ  έξεπλάγην, καί έν'έ&νίκή 
λελογισμένη- υπερηφάνεια, έξερχόμενος τής αί&ούσης, ηυλό- 
γουν τους γενναίους ίδρυτάς τών ’Ολυμπιάδων, τούς σχόν-
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τας τήν έμπνευσιν ουτω ευρεΐαν δσω καί τήν καρδίαν τήν 
&ερμάνασαν φιλόπατρι στή&ος. Πώς νά μή παραμυ&η&η τις 
άπό των συγχρόνων παρισπασμών, ένατενίζων τό στάδιον 
έκεΐνο, δπου διαρκώς περήρχοντο εύγλωττοι έν τη σιωπή αυ
τών αί τέχναι, ή βιομηχανία, ή γεωργία; ’Εάν τις  "Ελλην 
έσχε ποτέ τήν άνανδρον λιποψυχίαν νά άποκαρτερήση περί 
τής τύχης καί τού μέλλοντος τής πατρίδος του, άς έλ&η 
Ιδώ. Θά τόν όδηγήσωμεν είς τό Ζ άππειον, καί &ά δείξω- 
μεν αυτω της πατρίδος του τήν λαν&άνουσαν, άλλ’ ασφαλή 
έργασίαν. Τό έ&νος ζή. Γενναιοψύχως δέ φέρον πασαν τυ

χόν ατυχίαν, καί Ιξ αυτού άρυόμενον τήν δόναμιν να μά
χεται καί νά έργάζεται, χωρεΐ άποφασιστικώς, υπό τήν ση
μαίαν ίεράς πεποι&ήσεως, υπό τήν αϊγλην άκτινοβ.όλου, μο
ναδικού, άνεσπέρου παρελ&όντος, χωρεΐ ¿ιατρός. Τούτο, είναι 
τό σύν&.ημά του. ’Εάν οί προπορευόμινόι πέσωσιν, ορ&ιοι 
&ά ΐστανται. έτοιμοι ,νά συνεχίσωσι τήν έργασίαν, οί κα
τόπιν έρχόμενοι. Πλήρες - ζωής - ενότητος καί έλπίδος τό 
Ελληνικόν έ&νος ¿γείρεται, καί έπισκοποϋν εύφροσυνως τό 
παρόν αυτοί,' ψι&υρίζει μετ’ έλπίδος καί πεποι&ήσεως:

Τάχ ανοίον ί'σετ’ ομεινον-

Η Π Α Ρ Α  Τ Η  Ν Ρ 0 Δ Ω Ν Ι Α Ν  Φ Ρ Ο Υ Ρ Α
ίσιορικον διήγημα ύπέ Π - ΕΓΓΕΛΧΑΡΑ.

- - (τέ^ος.)

Τοιουτοτρόπως έμειναν είς τούς έραστάς μόνον τέσσαρες 
βραχεΐαι εβδομάδες, δπως άνταλλάξωσι τούς δρκους καί τάς 
διαβεβαιώσεις αμεταβλήτου έρωτος καί αίωνίας πίστεως· 
άκολού&ως είσήλ&εν. ή Αλεξάνδρα Θεοδωρόβνα είς τήν νέαν 
&έσιν της παρά τή  αυλή τής Αύτοκρατείρας. Ευρομεν ήδη 
αυτήν Ιν Τσάρσκοιε Σελό καί υπολείπεται τώρα νά έξηγή- 
σωμεν πώς ήλ&εν έκεΐ ό Γρηγόρεβιτς Ούκαζίμ.

Άφ’ ότου άπεχωρίσ&η άπο τής έρωμένης του ό νεαρός 
αξιωματικός έσκέπτετο διηνεκώς καί έμελέτα τίνι τρόπο) νά 
συντόμευση τήν διάρκειαν του χωρισμού τούτου, κα&> δσυν 
μάλιστα ή άνάρρωσίς του κατά τήν έν τη έξοχή διαμονήν 
έβαινε ταχέως έπί τά  πρόσω. Ό  Γρηγόρεβιτς έγνώριζε κα
λώς διά ποίας οδοί ήδύνατο νά άφιχ&η είς τόν σκοπόν του 
καί τήν έκπλήρωσιν τών πό&ων του - μετεχειρίσ&η ώς μέσον 
τόν πατέρα του δπώς κάμη τά  αναγκαία διαβήματα, καί ή 
ένέργεια του πατρός του έλαβεν ήδη μετά τούς πρώτους 
&ερινούς μήνας τήν πο&ουμένην έπιτυχίαν, τουτ’ έστι τήν 
μετά&εσιν. το ί Γρηγόρεβιτς έκ τ ο ί καυκασίου συντάγματος 
είς τήν σωματοφυλακήν. Κατ’ άρχάς βεβαίως έμενεν έν'Πε- 
τρουπόλει πλησίον του Τσάρου, άλλα διά τής άσ&ενείας ενός 
φίλου του, λοχαγού τής φρουράς έκ τού- έν Τσάρσκοιε Σελό 
φρουρούντος αποσπάσματος, ήρ&η καί τό τελευταΐον έμπό- 
διον- ό Γρηγόρεβιτς έλαβε τήν &έσιν το ί άσ&ενήσαντος λο
χαγο ί καί τοιουτοτρόπως εύρέ&η πάλιν πλησίον της .έρω
μένης του.

Ή  πρώτη απόπειρα, τήν όποιαν έκαμεν έν τώ &ερινω 
παλατίω, όπως ιδη τήν έρωμένην του, δέν ύπήρξεν έπιτυχής, 
διότι δ ι’ αυτής έφείλκυσε τήν προσοχήν τής αύτοκρατείρας 
καί.τοιουτοτρόπως ήγαγεν έαοτόν είς άμήχανον &έσιν, ήτις 
άπό ήμέρας είς ήμέραν μάλλον άπεμάκρυνεν αυτόν άπό τής 
έπιτυχίας τ ο ί κυρίου σχεδίου του. Ή  αυτοκράτειρα, μόλις 
τόν έγνώρισεν, ήρχισε νά έπιδαψιλεόη αυτω πάσαν αυτής 
τήν χάριν καί εύνοιαν, νά τόν κράτη ‘πλησίον της είς δλας 
τάς εορτάς καί πανηγόρεις, τάς οποίας έγνώριζε νά.παρα- 
σκευάζη μετ’ έκτακτου έπιτηδειότητος, κα ί·τό  χείριστον 
πάντων, δέν εΐχεν άπατη&ή έν τή ύπο&έσει της, ότι είς τό 
ώραΐον σώμα τού νεανίου κατωκει καί ωραία ψυχή. Αί ομι- 
λίαι του ήσαν ένδιαφέρουσαι καί έμαρτύρουν όξύ παρατηρη
τικόν, -βα&είας καί έκτεταμένας γνώσεις, καί τό σπουδαιό- 
τερον. συνεμερίζετο τήν άγάπην τής αύτοκρατείρας πρός τάς 
ίδέας τοΐν μεγάλων τής Γαλλίας φιλοσόφων. Ή  αύτοκρά- 
τειρα έδωκεν είς αυτόν μετ’ ου πολύ τήν &έσιν ιδιωτικού 
αυτής γραμματέως.

Συχνάκις έβλεπεν ήδη ό Γρηγόρεβιτς τήν έρωμένην του 
Αλεξάνδραν, άλλ’ ουδέποτε κατώρ&ωνε, με&’ δλας τάς προσ- 
πα&είας του, νά άνταλλάξη μετ’ αΰτής έν. ήσυχία ολίγος 
λέξεις. Μετά μεγάλης τέχνης καί έπιδεξιότητος Ιγνώριζεν 
ή Αίκατερίνα νά κα&ιστά αδύνατον πάσαν κατά μόνας συν- 
έντευξιν τών δύο έραστών. Ουχί άνευ λόγου έφοβεΐτσ ή 
αυτοκράτειρα έκ τοιαύτης συνεντεύξεως τήν ματαίωσιν τών 
σκοπών της, διότι άνευ πολλής δυσκολίας κατώρ&ωσε νά 
μά&η ακριβώς καί μετά βεβαιότητος παν ότι άπ’ αρχής εϊχεν 
ύποπτεύση περί τών έρωτικων σχέσεων τών δύο νέων. Διά 
τούτο έλαβε τήν στερεάν άπόφασιν, κατά πρώτην ευκαιρίαν 
νά πέμψη τήν-νεάνιδα όπίσω πρός τόν πατέρα'της καί τοίτ 
ουτοτρόπως νά καταστήση αδύνατον τήν έξακολού&ησιν τών 
έρωτικων σχέσεων μεταξύ το ί ευνοουμένου της, τόν όποιον 
έπε&ύμει νά βλέπη διαρκώς έν τή &έσει του ώς Ιδιωτικόν 
γραμματέα της, καί τής δεσποινίδος ’Αλεξάνδρας Θεαδω- 
ρόβνας, αγάμου κυρίας τής τιμής.

Άμφότεροι .οί έρασταί έπασχον δεινώς Ινεκα τής άτερ- 
ποίς ταύτης άπ’ άλλήλων άπομονώσεως, άλλα πολύ περισ
σότερον το ί Γρηγόρεβιτς έπασχεν ή Αλεξάνδρα Θεοδωρόβνα. 
Έ βλεπε τόν έρωμένον της άνερχόμενον μετ’ ευκολίας τήν 
κλίμακα τής αυτοκρατορικής χάριτος καί ευνοίας μέχρι, τής 
κορυφής, καί ή παιδική της καρδία έβασανίζετο υπό τών 
δεινότερων φόβων καί σκέψεων. Ό  έρως της ν το . πολύ 
υψηλός καί άγιος ή ώστε νά κατέλ&η μέχρι τού αίσ&ήματος 
μικροπρεπούς ζηλοτυπίας, άλλα βα&εΐα &λΐψις έπλήρου τήν 
καρδίαν αυτής, συλλογιζομένης πόσον ευκόλως ήδύνατο νά 
άπολέση διά  ?ιαντός έκεΐνον, είς τόν όποιον άνήκεν δλη,της 
ή υπαρξις. ’Εκείνος, δστις ήδη άνέβη είς τοσοϋτον δψος, δέν 
&ά έλησμόνει άρά γε έντός ολίγου τήν μικράν ’Αλεξάνδραν;

'Γπό τοιάύτας περιστάσεις δέν είναι &αυμαστον άν. ή 
έν Τσάρσκοιε Σελό διαδο&εΐσα είδησις περί τής προσεχούς 
άφίξεως τού Τσάρου πρός- έπίσκεψιν τής συζύγου του,- έχαι- 
ρετίσ&η υπό τής Αλεξάνδρας ©>ς χαρμόσυνον γεγονός. Ίσως 
τώρα έν τή ταραχή, τήν όποιαν, συνή&ως προύξένει πάντοτε 
ή παρουσία τού αύτοκράτορος, &ά εδρισκε.μίαν κατάλληλον 
στιγμήν νά όμιλήση έλευ&έρώς πρός τόν έρωμένον 'της καί 
νά τω έκφραση πάν οτι έπίεζε καί έστενεχώρει τήν καρ
δίαν της.

3 ·

'Ο  αυτοκράτωρ· τής ‘Ρωσσίας Πέτρος Γ '. ουδέποτε έπε- 
σκέπτετο τήν σύζυγόν του άνευ ώρισμένου τινός . σκοποί'
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■ · τούτο' ¿γνώριζε καλώς ή:αύ.τοκράτειρα καί συνεπέρανεν.αμέ
σως-.τον σκοπόν: της έπισκέψεως,. μόλις,ηχούσε .την. είδησιν 
περί ,τήςλέπικειμένης άφίξεώς τού. Παν 8,τ ι . συνέβαιν.εν' έν 
Τσάρβκόίε.-Σελό, έμάνθανεν 6 Τσάρος έν Πετρουπολει μετά- 
τοσαθτης. ακρίβειας, ως νά εύρίσκετο ό ίδιος έκεΐ παρά τη 
αύτοκρατέίρα. ·_■'.. . ;

/Η ρχετό.έξ άπαντος ένεκα. τού νέου εύνοουμενου της 
αύτοκρατείρας- Ή  πρώτιστη λοιπόν ανάγκη ήτο. νά έμπο- 
δισθίβ.πάσά τοίν δύο άνδροΤν συνάντησις. 'Η  αύτοκράτειρα 
έσκέφθη έπί τινας. στιγμάς. τίνι τρόπω ήδύνάτο νά κατορ- 
θώση τούτο, .καί ακολούθως έγραψεν. ίδιοχείρως φιλοφρονε- 
στάτην έπιστολήν προς τον κόμητα Κερασχίν, γνωστοποι
ούσα.αύτω ότι.εΐνε έλεύθερος. νά λάβη όπίσω την θυγατέρα 
του, είς’ τήν οποίαν προφανώς ή περαιτέρω έν τη αύλή δια
μονή'.καί 6 έκ ταυτης περιορισμός δέν άρεσαν πλέον.

Ό  κόμης Ούκαζίμ διετάχθη νά.μεταβή είς τό κτήμα, 
τού κόμητος Κερασχίν όπως έγχειρίση αύτω αυτοπροσώπως 
την έπιστολήν ταύτην φροντίζών συγχρόνως νά παραστήση 

-τό πράγμα ουτώ πως ώστε νά θεωρήθη υπό του κόμητος 
- Κερασχίν..' ώς νέα ένδειξις τής πρός αυτόν εύνοιας τής αύτο- 
κρατέίρας. · - _ . ■ .  '

Τοιουτοτρόπως, ή αύτοκράτειρα ,κατώρθωνε συγχρόνως 
δύο σκοπούς της: πρώτον άπεμάκρυνε το ν . εύνοούμενόν της 
κατά'-την διάρκειαν τής έπισκέψεως 'τού. συζύγου της καί 
δεύτερον καθίστα αδύνατον πάσαν -κατά μόνας· συνέντευξιν 
των δόο 'έραστών κατά τόν αυτόν, χρόνον. :

Ό  Γρηγόρεβιτς Ούκαζίμ -ήναγκάζετο .τοιουτοτρόπως ν’ 
άναχω'ρήση,;χωρΙς-νά-ϊδη-τήν Ιρωμένην. του καί όμιλήση 
μετ’ 'αυτής.· Δύ'ο ήμέρας μετά τήν άναχώρησίν του, άφίκετο 
ό Τσάρος είς-τό' Τσάρσ'κοΐε-Σελό.

Τήνακριβή όμως έκτέλεσιν τής διαταγής τής αύτοκρα- 
τείρας έμπόδισε τυχάΐόν τ ι περιστατικόν. "Οτε δηλαδή "έ 
Ο ύκαζίμ .έφθάσενείς.τδ κτήμα τού .κόμητος Κερασχίν, ου- 
'τος εΐχεν τδη  άναχωρήση. από το~ κτήματός τόυ χωρίς νά 
εΐπη είς'κανένα'είς: ποιον-μέρος μετέβαίνεν. Τί λοιπόν νά 
πράξη ό κόμης Ούκαζίμ; .Νά-μείνη έπί μίαν εβδομάδα είς 
τήν έξορίαν ταύτην μεταξύ των υπηρετών καί'νά:περιμένη 
τήν όλώς άβεβάίαν καί αόριστον Ιπάνοδον τού κόμητος; ου
δέποτε!’ 'Ο  πόθος πρός τήν έρωμένην-διηγέρθη έν αύτω ετι 
σφοδρότερος, ,άφού μάλιστα έγνώριζεν ότι έζήτουν νά τόν 
χωρίσωσιν άπ’ αυτής. -Έ λαβε λοιπόν αμέσως'τήν άπόφασιν 
νά έπιστρέψη' πρός τήν άύτοκράτειραν καί τήν άπόφασιν' του' 
ταύτην · έξετέλεσεν . αμέσως. -

Τήν-Ισπέραν τής τέταρτης'ημέρας από τής άναχωρή- 
σέώς του· έπανηλθεν ό Γρηγόρεβιτς Ό ύκάζίμ είς τό Τσάρ- 
σκοιε-Σελό. - .’Αμέσως έπόρεύθη, κάτά τό καθήκον του, πρός 
τόν έν'.ένεργείά στρατηγόν καί έδήλώσε τήν έπάνοδόν τόυ;

. Ακολούθως μετέβη είς τό άνάκτορον, έλπίζων ότι θά  εύρη 
έκεΤ εύκαφίαν, νά ίδη'τήν ’Αλεξάνδραν καί όμιλήση μετ’ αυτής.

..Μ ετά  ήμίσειαν ώραν ελαβεν ό Τσάρος, τήν έσπερινήν 
αναφοράν:'·του· Ιν ένεργεία στρατηγού. Τό βλέμμα τού μο
νάρχου ¿πλανήθη νωχελώς έπί τόύ προσενεχθέντος αύτω κα- 

. ταλόγρύ" : άλλ’ αίφνης ό οφθαλμός τού ήστραψεν’ άπαισίως,: 
ότε άνέγνωσε,.τό όνομα του κόμητος Ούκαζίμ. .' , .

„Κίύττα ’δω5ι πατερούλη“, εΐπε πλησιάζων κατά έν βήμα 
πρός τόν στρατηγόν. „Τό πουλάκι, που ήλθαμε νά ίδούμε 
κάί τό'όποιον ή έξυπνη εΐχεν άπομακρύνη, έξανάπεσε ’στά 
δίχτυα!- Μήπως αυτός.δ λοχαγός Ούκαζίμ σου έγύρίσε τά  
μυαλά όπως ε ίς τή ν  γυναίκα μου;“

Ή  ευθεία αότη έρώτησις ένέβαλε τόν στρατηγόν έπί 
στιγμήν είς φοβέραν αμηχανίαν.
·. . „Μίλησε χωρίς φόβο, πατερούλη“ έξηκολούθησεν ό Τσά
ρος, „Δεν. σε ακούει-έδώ κανείς άλλος παρά έκείνος, είς τόν 
οποίον ή καρδιά σου δεν πρέπει νά έχει τίποτε απόκρυφο.“

• ,,Εΐνε ό νέος .γραμματεύς τής αύτοκρατείρας, Μεγαλειό- 
τατε, καί ό,τι κάνει ή αύτοκράτειρα, είναι καλά καωμένο“ 
άπήντησεν ό στρατηγός.

„Πρόσεξε καλά ’ς.αύτό πού σού λέγω, πατερούλη“ άν- 
ταπήντησεν ο  Τσάρος, πλήσιάζων εγγύτατα πρός τόν στρα
τηγόν. ,ΓΕχω σκοπό νά καταστρέψω όλον τόν αισθηματικόν 
ένθουσιασμόν αύτών των δύο ωραίων ψυχών. Αύριον τό 
πρωί είς τάς δέκα έγκαταλείπω τό Τσάρσκοιε-Σελό. Είς 
τάς -δώδεκα έπιστρέφω, όταν θά είναι ακριβώς .μαξή. Είς 
τάς δώδεκα ακριβώς θά θέσης ένα φρουρόν, μέ τό όπλον 
του γεμισμένου διά σφαίρας, έμπρός είς τήν ροδωνιάν, ή 
όποία είναι αντίκρυ είς τά  παράθυρα τού κοιτώνος τής α,ύτο- 
κρατείρας. Έ ν α  δεύτερον φρουρόν θ'έτεις είς τόν διάδρομον, 
όστις άγει πρός τάς αύτοκρατορικάς αίθουσας. Μήν άφήσης 
κανένα νά διαβή, έως οτου έλθω έγώ · θά  έλθω ακριβώς τήν 
ώρίσμένην ώραν. Συ δέ, πατερούλη, σε συμβουλεύω νά φυλάς 
τή γλωσσά σου. Κινδυνεύει τό κεφάλι σου, άν φλυαρήσης!“

4. .
Τήν έπομένην πρωίαν κατά τήν δεκάτην ώραν άνεχώ- 

ρησε πράγματι ό αύτοκράτωρ.
•'Η ένδεκάτη ήτο ή ώρα τής δημοσίας άκροάσεως παρα 

τη  αύτοκρατείρα. Άν καί είχε δοθή ρητή διαταγή, νά άφί- 
νωσιν έλευθέραν τήν είσοδον είς τόν κόμητα Ούκαζίμ κατά 
πάσαν ώραν τής ήμέρας, έν τούτοις όμως ό κόμης ουδέποτε 
σχεδόν, έκαμνε χρήσιν τού άπονεμηθέντος αύτω προνομίου. 
0 5 τω καί σήμερον περιέμενεν.εως οτου νά έλθη ή σειρά του 
καί ήτο εις έκ .των; τελευταίων είσελθόντων παρά τή  αύτο
κρατείρα. *Ητο ολίγον προ τής δωδέκατης'ώρας.

Ή  υποδοχή ήτο, ώς είκός, έκτάκτως φιλοφρονητική. 
'Ο  κόμης έξέθηκε λεπτομερώς τά  περί τής άποτυχουσης 
αποστολής καί είπα, παρατηρήσας τήν φιλόφρονα διάθεσιν 
τής αύτοκρατείρας, έξηκολούθησε μετά βραχύν'. δισταγμόν: 
,,Ή ημέρα, Μεγαλειοτάτη, καθ’ ήν έκαμα τό πρώτον βήμα 
πρός τό .Τσάρσκοιε'-Σελδ ήτο δι’ έμε άπαισία. Πρέπει νά 
τό ομολογήσω, Μεγαλειοτάτη, άν καί δίν είμαι άγνωμων 
καί αί απειράριθμοι ένδείξεις τής χάριτος καί έπιεικείας, τάς · 
όπόίας ή 'Γμέτέρα Μεγαλειότης έπεσώρευσεν έπ’ έμού βαρύ- 
νουσιν έπί τής ψυχής'μου . . Πρέπει νά κ ά μ ω ’έξομολο- 
γήσεις, Μεγαλειοτάτη, έξομολογήσεις ...

,,Ποίας ομολογίας δυναται νά κάμη δ κόμης Ούκαζίμ 
είς τήν αύτοκράτειράν του!“ ήρώτησεν ή Αίκατερίνα μετά 
θαυμασμού. - -

,',Εύδοκήσατε, Μεγαλειοτάτη, νά μέ άκούσητε.
„Καί ό 'κίνδυνος ’ ακόμη του νά φανώ είς τά  ομματα 

τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος ανάξιος τοσοότων ευεργεσιών, 
δεν θά μέ άποτρέψη'άπό τού νά ομολογήσω . . .“

Έρρίφθη γονυπετής πρό τής αύτοκρατείρας.
,Αγαπώ την, Μεγαλειοτάτη, άγαπώ ,1 “
„Σιώπα, σιώπα δυστυχή! Μήπως παρεφρονήσατε-;“ έφώ- 

ναξεν ή αύτοκράτειρα δλως τεταραγμένη,1 μέ άνατεταμένην 
τήν χεΐρα έπιβάλλουσα σιωπήν. ,,Θέλώ νά —“

Ή  όμιλία της διέκόπη' υπό τριών άλλεπαλλήλων κτύ
πων είς· τήν θύραν τού κοιτώνος, οίτινες έσήμαινον ότι ή 
κυρία τής τιμής έπεθύμει νά είσέλθη.
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33*5 ΚΛΕΙΩ.

“Ο κόμης άνωρδώδη ταχέως, άλλ’ .ή αμέσως είσεί,δοΰσα 
Αλεξάνδρα Θεοδωρόβνα έπρόφ&ασε νά τον ΐδή είσέτι γονυ

πετή προ τής αότοκρατείρας.
Τό κοράσιον έγεινε κάτώχρον ως λυγισμένον κρίνον, 

αλλά μέ καδ-αράν φωνήν άνήγγειλεν ότι ,,ή Αυτοΰ Μεγα
λειότης, ο Τσάρος, έφδασε προ μικρού εις Τσάρσκοιε-Σελό 
καί Ιντος ολίγου δά έίσέλθγ) παρά τή Αυτής Μεγαλειότητι.“ 

,,Ά, τον'«&·λιον!“ έφώναξεν ή αυτοκράτειρα, „έρχεται 
δ ι’ έμέ και διά Σας., κόμη! πρέπει νά αναχωρήσετε, πρίν 
έλδηΐ. Αυτό εΤναι πείραμα διά νά μιας συλλαβή μαζή. ’Αν 
σας εύρη έδώ πλησίον μου, δ-ά είναι ή δυστυχία σας. Φύγετε!“ 

Ό  κόμης ήδελε νά έξέλδ·η τής αίδούσης διά τής συν- 
ήδους όδοϋ, άλλ’ ή κυρία τής τιμής τον έκράτησεν.

,,'Ο διάδρομος είναι κατειλημμένος“ εΐπεν ή νεάνις ,,νά 
έξέλ&ητε δ ι’ αυτοΰ εΐνε αδύνατον.“

ς,Πηδήσατε αχό τό  παράδύρον, κόμης“ έφώναξεν ή αυτο- 
κράτειρα, „Εΐνε 2ν μόνον πάτωμα μέχρι τοΰ έδάφους, και 
σεϊς εΐσδε λίαν ευκίνητος- τό έδαφος τοΰ λειμωνος εΐναι μα
λακόν καί δά  σας προφυλάξη άπό πάσαν βλάβην!"

Έυπειδώς εσπευσεν ό κόμης πρός τό παράδύρον, αλλά 
μετά τής αυτής ,ταχύτητος ώπισδοχώρησεν.

„Με συνέλαβον, Μεγαλαιοτάτη“ έψέλλισεν ,,εΤς φρουρός 
ίσταται προ των παραθύρων."

• Κ ατά την στιγμήν ταύτην ήκούσδησαν τά  βήματα του , 
Τσάρου καί τής συνοδείας .του έν τώ προδαλάμω- ή αυτο- 
κράτειρα Ιλαβεν έν σιωπή τήν χειρα τοΰ κόμητος και ώδη- 
σεν αυτόν είς σκοτεινόν τ ι  παρακείμενον δωμάτιον, τό όποιον 
ήνέωξε και έκλεισε πάλιν ίδιοχείρως.

Μόλις έπρόφδασε νά προχωρήση δύο βήματα πρός τό 
μέσον τής αίδούσης, ότε ό αυτοκράτωρ παρουσιάσδη είς τήν 
β'ύραν.

„Πώς“, έφωναξέν' ή αυτοκράτειρα με τήν έκφρασιν δαυ- 
μασίως προσπεποιημένης έκπλήξεως, ,,ή 'ϊμετέρα  Μεγαλειό- 
της έπιστρέφετε πρός έμέ, ένω μόλις πρό ολίγου εϊχετέ ανα
χώρηση; Αυτό μάλιστα και εΐνε ταχεία καί ευτυχής μετα
βολή αυτοκρατορικών αποφάσεων.“

„Σήμερον ή ευφυής σου προσποίησις δεν σέ ωφελεί 
_ τίποφε, Αίκατερίνα Αλεςίεβ’να“ εΐπεν ό Τσάρος σκυδρωπός 

καί σ.υνωφρυωμένΟς ,,παράδοσε τον εΰνοούμενόν σου, τόν όποιον 
κρατείς έδώ, κρυμμένον. Ήξεύρω δτι είναι έδώ καί δέλω νά 
τον ίδω.“ . - ·■. ■ - *

£Η  'ϊμετέρα  Μεγαλειότης εύρίσκεται, ως συνήδως, έν 
τή  απάτη“ άπήντησε ψυχρώς ή αυτοκράτειρα; „Αυτή είναι 
πάλιν μία άπό τάς ιδιοτροπίας σας. «ί όποΐαι αρχίζουν νά 
μόΰ γίνωνται. βαρεταί καί αηδείς. Με τήν δέλησίν μου καί 
έν γνίύσει μου δεν υπάρχει κανείς έδω είς τάς αίδοΰσας μου.“

. 'Η  επομένη- στιγμή άπέδειξεν αυτήν ψευδομένην. Έ κ  
του παρακειμένου δωματίου ήκούοδη ευκρινώς κατά τήν έπι- 
κρατόΰσαν βαδεΐαν σιγήν ό ψόφος καταπεσόντος τινός αντι
κειμένου.

Βλέμμα δριάμβου ήστραψεν έκ των όφδαλμών του 
Τσάρου. -

¿Ας άνΟιχδή τό δωμάτιον καί ας' γείνη έρευνα“ .εΤπεν 
έ αυτοκράτωρ. Αλλά πρίν είσέτι κινηδή τις έκ των παρι· 
σταμίνων, ,Ιπέσεν ή κάτωχρος κυρία τής τιμής Αλεξάνδρα 
- Θεοδωρόβνα, γονυπετής πρό των ποδών τής αότοκρατείρας.

¿Έγώ -εΤμάι -ή ένοχος, Μεγαλειοτάτη“ 'εΐπεν ή νεάνις 
μεγαλοφώνως; „'Ο κόμης Ουκαζίμ, ό έρωμένος μου, με 
έπεσκεφ&η έδώ,' ότε' ή 'ϊμετέρα  Μεγαλειότης πρό μικρού έπέ- 
στρεψεν αίφνηδίως καί άπρΟσδοκήτως έκ τής αίδούσης τών

ακροάσεων. Δια νά μή συλληφδώ μετά τοΰ έρωμένου μου, 
δεν εύρηκα άλλο μέσον παρά νά τόν κρύψω είς αυτό τό 
δωμάτιον.“ ..

,,Σέ συγχωρώ, κορίτσι μου“ άπήντησεν ή -αυτοκράτειρα, 
άναλαβοΰσα ταχέως τήν συνήθ-η αταραξίαν. ,,ΙΙαρακάλεσε 
τόν Τσάρον, νά σέ συγχωρήση ωσαύτως.“ Ανήγειρε τήν γο· 
νυπετοΰσαν.

„Φέρετε έδώ τόν κόμητα“, έξηκολούδησεν..
Ή  Αλεξάνδρα Θεοδωρόβνα έπορεύδη πρός τό παρακεί

μενον δωμάτιον, ήνέωξε τήν δύραν καί άφήκε τόν κόμητα 
Οΰκαζίμ νά είσέλδη είς τήν αΐδουσαν. 'Ο  Τσάρος έρριψεν 
άγριον βλέμμα έτη του νεάνίου καί τής έρυδριώσης νεάνιδος 
καί εΐτα στραφείς πρός τήν αυτοκράτειρ«ν είπε σκωπτικως: 
,,’Εδείξατε πρό ολίγου τόσαύτην γενναιότητα καί καλωσύνην 
πρός τό νεαρόν τοΰτο ζεΰγος, Αίκατερίνα Αλεξίγεβνα, ώστε 
είς αυτήν τήν κωμωδίαν τών έκπλήξεων δ ίν  μοΰ μένει άλλο 
παρά νά φανώ καί . έγώ έπιεικής καί. γενναίος. Ή  τιμή τής 
νεάνιδος ταυτης έχει έκτεδή έπικινδύνως καί δίν υπάρχει 
άλλο μέσον πρός έπάνόρδωσιν αυτής έί μή ή άμεσος σό- 
ζευξις της νεάνιδος μετά τοΰ νεανίου, τόν όποιον είχε κρύψη 
έδώ. 'Ο  γάμος ουτος τών δύο έραστών πρέπει νά έκτελε- 
σδή άμέφώς. Δότε μοι τήν χείρά σας, Αίκατερίνα Άλεξίεβνα, 
καί συνοδεύσάτέ μας όλους είς τήν έκκλησίαν. Α ς προσ- 
κληδή αμέσως ό ίερευς νά τούς στεφάνωση.“

Κατά τής' διαταγής ταυτης' του Τσάρου ούδεμία έν- 
στασις ήδόνατο νά έγερ&ή έξ οΰδενός μέρους- έξετελέσδ-η 
λοιπόν παραχρήμα.

'Ο  Πέτρος Γ '. εν' τη  περιστάσει ταότη δ ε ν ' άφήκε τ ί
ποτε ήμιτελές. Τό νεαρόν ζεύγος συνώδευσεν αυτόν κατά τό 
άπόγευμα είς Πετροόπολιν, όπου ό αυτοκράτωρ έλαβε μεδ·’ 
εαυτοΰ καί τόν έν ένεργεία στρατηγόν, διά νά μή άφήση 
καμμίαν ευκαιρίαν Ικδικήσεως ρίς τήν αυτοκράτειραν.

'Ο  κόμης Ουκαζίμ έλαβε μετά τιόας εβδομάδας την 
παραίτησίν τού άπό τής στρατιωτικής υπηρεσίας καί άπε- 
σύρ&η μετά τής νεαράς συζύγου του είς τό χτήμα τοΰ πεν- 
8·εροΰ του έν&α έζησεν έπί πολλά ετη έν χλήρει οικογε
νειακή ευτυχία καί ευδαιμονία.

Ή  Αίκατερίνα Αλεξίεβνά ουδέποτε ήδυνήΟη νά λησμο- 
νήση τό πανούργημα τοΰτο τοΰ συζύγου της, τό όποιον 
συνετέλεσε μεγάλως είς τό νά έπαυξήση τό πρός' αυτόν μί
σος της καί τήν παρακινήση νά λάβη μέρος είς τήν γενο- 
μένην τη 9. ’Ιουλίου 1762 συνωμοσίαν, δ ι’ ής ό Τσάρος Πέ
τρος Γ '. έξεδ'ρονίσδη.

Η Αίκατερίνα Β'. άνέβη είς τον αύτοκρατορικόν δφόνόν 
τής 'Ρωσσίας, τόν οποίον κατέσχεν έπί τριάκοντα καί τ'έσσαρα 
ετή μετα· τόν 8·άνατον τοΰ συζύγου της. 'Η  αυτοκράτειρα 
αυτή εΐνε μία έκ τών σπουδαιότερων-γυναικών τής ιστορίας.

_ Υπολείπεται ήμίν ήδη, είς τό τέλος τής μικρας ταότης 
διηγήσεως νά έπανέλδ·ωμεν είς' τό έπεισόδιον έκεΐνο, έκ 
τοΰ οποίου έλάβομεν τήν έπιγραφήν τοΰ όλου διηγήματος.

"Οτε ό αυτοκράτωρ κατέλιτεε τάς αίδ·όύσας τής συζύγου 
του, ό έν τ<ί> διαδρόμω τοποθ-ετηδ-είς φρουρός άπελύθη κατά 
διαταγήν τοΰ αυτοκράτορος, ό άλλος όμως φρουρός, όστις 
ίστατο απέναντι τών παραδύρων τής αύτοκρατείρας παρά ' 
τήν ροδωνιάν, έλησμονήδη Ιντελώς, καί έπειδή έ έν ένεργεία 
στρατηγός είχε μεταβή μετά τοΰ αυτοκράτορος έίς Πετρού- 
Χολιν, ό φρομρός έκείνος έμείνεν είς.τήν δέσιν του.

Διηγοΰνταή. δέ ότι έμενεν είσέτι έν τή δέσει του ό παρά

ΚΛΕΙΩ. 337

τήν ¡ίάδωνιάν σκοπός, δτε ό έν ετει 1799 υποστράτηγος καί . κήπους παρετήρησε τόν άσκοπον έκείνον σκοπόν, καί εδωκε 
διευδυντής τοΰ σώματος τών εύελπέδων διορισδείς Φρειδε- τήν πρώτην αφορμήν οπως έξετασδή το πράγμα καί άπο- 
ρίκος Μαξιμιλιανός φόν Κλίγγερ, φίλος τοΰ Γκαΐτε, ήλδεν λυδη έπί τέλους ό φρουρός, όστις έπί τεσσαράκοντα σχεδόν 
είς τό Τσάρσκοπ-Σελό καί έπισκεφδείς τους αυτοκρατορικοός έτη έφόλαττεν ολίγα ρόδα.

Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ε Ι Α  ΕΠΙ  Υ Ψ Η Λ Ω Ν  O PE fiN .

'Η  ατμόσφαιρα καλύπτει τήν έπιφάνειαν τοΰ ήμετέρου νόμων τής ατμοσφαιρικής πιέσεως έχει τήν μεγίστην σπου-
πλανήτου έν ει’δει απέραντου, συνεχοΰς ώκεανοΰ, ημείς δέ οί δαιότητα διά τήν κατανόησιν τής όλης κυκλοφορίας τής
άνδρωποι ζώμεν έπί τοΰ πυδμένος τής άμετρήτου ταυτης ατμόσφαιρας περί τήν γ ή ν  ίδία δ ί  διά τήν πρόγνωσιν τοΰ
αερώδους δαλάσσης. Περί των συμβαινόντων έπί τών άνω- καιρού μόνον διά  τής σπουδής ταυτης δυνάμεδα. νά εδρωμεν
τάτων καί ύψιστων στρωμάτων του ατμοσφαιρικού ώκεανοΰ σύν τώ χρόνω καλητέραν καί άσφαλεστέραν βάσιν. "Ενεκα
ουδέν απολύτως γνωρίζομεν, τά  δέ φαινόμενα, τά  οποία έν τούτου ο ι ’Αμερικανοί πρό πολλών έτών άνήγειραν έπί όψη-
τφ  συνόλω αυτών άποτελουσι τόν χαιρ/,ν, παρουσιάζονται λών όρέων μετεωροσκοπεία καί ίδρυσαν έκτος'πολλών άλλων
έίς όψη, μή ύπερβαίνοντα ποτέ τό 1 '/2 γερμανικόν μίλιον. καί έπί τοΰ όρους τοΰ Ούασιγκτώνος έν New-Hampshire
’Επί τών άνωτάτων τούτων τής άτμοσφαίρας στρωμάτων καί έπί τής κορυφής τοΰ όρους Pikes Peak έν Κ°λοράδω,
αίωροΰνται τά  έλαφρά έκείνα πτεροειδή νέφη, τά  οποία έχοντος ΰψος 4340 μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας τήςδαλασ-
1:1.......~----- -r - σης, μονίμουςδεωροΰνται ως 
οί προάγγελοι 
τών βροχών καί 
καταιγίδων. Τά 

-νέφηταΰτασυν- 
ίστανται έκ λε
πτότατων κρυ- 
σταλλιδίωνπά- 
γου,σχηματιζο- 
μένωνέκτώνπη- 
γνυμένων άνα- 
δυμιάσεων τόΰ 
δδατος. Είς 
πολύ κατώτερα· 
στρώματα, τών 
οποίων τό υψος 
άπό τοΰ Εδά
φους δέν υπερ
βαίνει τά  3500 
μέτρ.,ευρίσκον- 
ταιαίσυσσωρεα- 
μέναι νεφέλαι, 
αίτινες. φαίνον
τα ι είς τόν ορί
ζοντα ώς'άπο- 
μεμακρυσμένα 
χιονοσκεπήορη, 
καί «ί μελανί- 
ζουσαι νεφελώ
δεις στοιβάδες 
αίτινες καλύ-
πτουσι μελαγ- ν
χολικώς τόν ορίζοντα έν ώρα βροχής. Εΐναι φανερόν, δτι αί νε- ουδενόςυψηλοτέρου σημείου περιοριζομένη. Δια δημοσίας συν-
φέλαι αδται καί τά  αίτια του σχηματισμού αυτών καί τής βρο- εισφοράς συνελέχδησαν τά  μέσα πρός ίδρυσιν μικρού τίνος οί·
χής λίαν άτελώς δόνανται νά έξετασδώσι διά παρατηρήσεων κίσκου μέ τά  άναγκαιότατα μετεωρολογικά έργαλεΐα έπί τής
γινομένων άπό τής έπιφανείας τής γής. Καί εΐναι μέν άληδές κορυφής τοΰ όρους. Ό  στρατηγός ΝΒΐιδουίγ, συνοδευόμενος ·
ότι διά τής ακαμάτου αυτών έπιμονής κατώρδωσαν οί μετεω- υπό-τίνος βοηδοΟ, έγκατεστάδη κατά τό  δέςος τοΰ '1874 έν
ρολόγοι νά έξαγάγωσι καί διά  μόνων τών συνήδων άπό τοΰ τώ οίκίσκω έπί τής κορυφής τοΰ Ρϊο όα Μί«1ϊ ως παρατηρητής,
έδάφους τής γής παρατηρήσεων σπουδαία συμπεράσματα περί Μετ’ ου πολύ έφάνη ότι τό^ μέρος ητο ακατοίκητον Ινεκα
τών συμβαινόντων έπί τών άνωτέρων τής άτμοσφαίρας στρω- τής έπί τοΰ φοβερού τούτου υψους έπικρατουσης κακοκαιρίας
μάτων, έν τούτοις όμως μεγίστην σπουδαιότητα διά τήν πρό- καί τή Ιΐ.-Δεκεμβρίου του αυτοΰ έτους μεγάλοι όγκοι πάγου
οδον τής Ιπιστήμης εχουσιν αί μετεωρολογικαί παρατηρή- κατέστρεψαν τά  παράδυρα τοΰ όίκίσκου.^ Μέσα προς έπιδιόρ-
σεις αί γινόμεν'αι * ' -'•5—α —α —,τ.. ..-.-.-ί  Φ·-μ — ϊ·-!·*ί,τνγι„—γ. ?.ν«·Τ ?.πάνί.» ααί έποιίΛνωί
κατορδουται διά
καί δεύτερον διά ...........  , .  ... - . . . . . .   ̂ , . .
κορυφών όψηλοτάτων όρέων. Δια τών αεροστάτων έγένοντο γωσι τον δάνατον, ήναγκασδησαν οι παρατηρηταί να Ιπι-

' ήδη πράγματι σπουδαίαι παρατηρήσεις, Ικ τών οποίων έξ- χειρήσωσιν έν τώ μέσω τοΰ χειμώνος την^φρικαλέαν απο τοΰ
ήχδη ότι ή δερμότης τοΰ άέρος έλαττοΰται κατ’ ευδύν λό- υρους κατάβασιν, ήτις καί έπέτυχεν,^άφοΰ.άμφότεροι οί δυσ-
γον πρός τό όψος του άτμοσφαιρίκου στρώματος άπο τοΰ, τυχείς έπι 16 δλας ωρας περιεπλανώντο είς τας παγετώδεις
έδάφους, άλλά περί τής ατμοσφαιρικής πιέσεως έν τοΐς άνω- έρήμους τοΰ όρους μέ διηνεκή κίνδυνον τής. ζωής των. Τό
τάτοις στρώμασι τής άτμοσφαίρας ουδείς νόμος κατωρδώδη άκόλουδον όμως ,δέρος έπανήλδον άμφότεροι είς τήν δέσιν
ν’ ,άνακαλυφδή διά τοΰ αεροστάτου. Άλλ’ ή σπουδή τών των έπί'τοΰ όρους καί παρετήρουν άπό ώρας είς ώραν καί:

• 4α·

ΜΕ ΓΕίΙΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ε Π Ι Τ Ο ϊ P IC  1)Γ M IDI.

μετεωροσκοπι - 
κους σταδμούς, 
έν οΐς γίνονται 
νυχδημερόνπα- 
ρατηρήσεις.,

Ο ί Γάλλοι
συνέλαβονκατά 
πρώτον, έν έτει 
1870 τό σχέ- 
διον τής ίδρύ- 

' σεως μετεωρο
σκοπείου έπί 
τοΰ όρους Pie 
du Midi, έχον
τος όψος 2877 
μέτρ. Τό όρος 
τοΰτο όψοΰται 

. οόχίμακράντής 
πόλεως Bagné- 
res de Bigorre 
έν τοίς Πυρη- 
ναίοις ώς υπερ- 
μεγέδης, έντε- 
λώς άπομεμο- 
νωμένοςπετζώ- 
'δης όγκος, από 
τήςκορυφήςτου 
οποίου ή δέ« 

■ εΐναι άπέραντος 
καί παντελώς 
έλευδέρα', -ύπό
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άπό ήμέρας είς ήμέραν τά  μετεωρολογικά έργαλεΐά των 
άλλα τ ο ν . ’Οκτώβριον έκαλόφθη το οίκημα οπό μιας 
χιονοστιβάδας καί έπήλθεν έκ νέου ή διακοπή των παρα
τηρήσεων.

Έ ν  τουτοις ό στρατηγός Nansouty δεν άπώλεσε το 
θάρρος, άλλα συνέλεξε τη βοήθεια των φίλων της Επιστή
μης το άναγκαιον ποσόν πρός άνίδρυσιν νέου μετεωροσκο
πείου, το όποιον την. φοράν τούτην συνεδέθη τηλεγραφικώς 
μετά τής πόλεως Bagnères de Bigorre. 'Η  ήμετέρα είκών 
(έν σελίδι 337) παριστα τό μετεωροσκοπεΐον τούτο κατά τινα 
Ιχνογραφίαν του περιφήμου αεροναύτου Tisaandier, δστις τό 
έπεσκέφ^η έν έτει 1379.

Άφου ίδρόθη ο μετεωρολογικός σταθμός έπί του P ic . 
du Midi καί ή σπουδαιότης αύτοΰ κατεδείχθη καί άνεγνω- 
ρίσθη παρά πάντων, άπεφασίσθη ακολούθως έν Γαλλία, νά·

μικράς δέ αποστάσεις φαίνονται αί κορυφαί μικροτέρων ύρέων, 
ενώ άπωτέρω είς τό  ' βάθος τής εικόνος βλέπομεν τά  όρη 
Pic de Sancy καί Plomb de Cantal (έχοντα δψος 1886 μέ
τρων έκάτερον) άνακυπτοντα έκ του νεφελώδους στρώματος 
έν σχήματι νήσων υψουμένων έκ τής έπιφανείας τής:θαλάσ- 
σης. 'Η  επιφάνεια του νεφελώδους τούτου στρώματος είναι 
όμαλή και έπίπεδος, δταν δε πνέη σφοδρός άνεμος, ομοιάζει 
έντελώς πρός τεταραγμένην θάλασσαν. Εΐναι δέ περίεργον 
ότι μεθ’ ολην τήν σφοδρότητα του ανέμου ή επιφάνεια αδτη 
διατηρεί έν συνόλω τό αυτό δψος.

’Εν Αυστρία υφίσταται μετεωροσκοπεΐον πρώτης τάξεως 
έπί τής- κορυφής του Obir είς δψος 2U44 μέτρων άπό τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης. Τό μετεωροσκοπεΐον τούτο, άπό 
τού οποίου έγίνοντο παρατηρήσεις ήδη άπό του έτους 1846, 
ήρχισε νά λαμβάνη μογάλην σπουδαιότητα διά  τήν έπιστή-

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ TÓT ΟΡΟΥΣ ΡΠΥ DE DOME.

ίδρυθή καί, έτερον μετεωροσκοπεΐον έπι άλλου καταλλήλου 
όρους. 'Ως τοιουτον Ιφαίνετο Ιδία τό όρος Puy de Dôme 
παρά,τω Clermont, και έπί τοΰ όρους τούτου έκτίσθη με 
δαπάνην 100,000 φράγκων άπο του 1873 μέχρι του 1878 
σρερεύν, όλόλιθον οικοδόμημα. Τό κυρίως μετεωροσκοπεΐον 
συνίσταμαι έξ Ινός στρογγυλού πύργου, υψουμένου έπι τής 
κορυφής του όρους1 δεκαπέντε μέτρα κατωτέρω εΤναι έκτι- 
σμένή ή. οικία, συνδεομένή μετά του πύργου , δ ι’ υπογείου 
σήραγγος (Tunnel), . 'r i  .θέα άπό του μετεωροσκοπείου είναι 
έν γένεέ: μεγαλοπρεπής, μοναδική ôjj-ως είναι, όταν λευκά 
νέφη ̂ κάλόπτουσι. τήν γήν καί άποκρυπτουσιν αυτήν άπό των 
θαμάτων; του. παρατηρητοΰ’ έν τη περιπτώσει ταύτη ο οφθαλ
μός δεν βλέπει, αλλο εί μή άπέραντον ωκεανόν, άπό τής έπι
φανείας τουj όποίρ.υ. προεξέχουσιν ώς νήσοι αί κορυφαί των 
γειτνιαζόντών ορέών.

Ή  ήμετέρα είκών έν σελίδι. 338 παριστα λίαν έπιτυχώς 
τό. μεγαλοπρεπέστατου τούτο φαινόμενον τής συννεφώσεως. 
Ε ίς τό πρόσθιον . μέρος τής εΙκόνος βλέπομεν τήν κορυφήν 

■ του P uy.de Dôme καί έπ’ αυτής τσ  μετεωροσκοπεΐον είς

μην .μόλις άπό του έτους 1878, άφ’ ότου μάλιστα ό διευ
θυντής Hain έκ Βιέννης, ό κορυφαίος των νυν μετεωρολόγων, 
έφωδίασε τον έπι του Obir σταδ·μόν με αυτομάτως λειτουρ- 
γοΰντα έργα λεία. Διά των έργαλείων τούτων σημειοϋνται 
αυτομάτως άπό ώρας είς ώραν ή ατμοσφαιρική πίεσις, ή θερ
μοκρασία, ή διεύθυνσις και ή έντασις του ανέμου, καί ή διάρ
κεια τής υπέρ τον ορίζοντα παρουσίας τοΰ ήλίου, τοΰ παρα
τηρήσου περιοριζομένού μόνον είς τό νά παρατηρή τάς ση
μειώσεις ταυτας των έργαλείων και νά προσεχή όπως μή 
διαταραχθή ή κανονική λειτουργία των συσκευών.

Καί έτερον μετεωροσκοπεΐον άπέκτησεν έσχάτως (τό 
1886), ή Αυστρία έπι του όρους. Sohnenbliek, έχοντος δψος' 
3103 μέτρων. Ή άνίδρυσις του υψηλότατου τουτου των έν 
Ευρώπη μετεωροσκοπείων οφείλεται είς τήν άκάματον ένέρ- 
γειαν και δραστηριότητα του ’Ιγνατίου Rojacher, οστις κα- 
τώρ&ωσε νά δπερνικήση όλος τάς δυσκολίας καί τά  φοβερά 
έμπόδια, άτινα παρουσίαζε τό φοβερόν καί δυσκρόσιτον 
έκεΐνο δψος. Έ ν  τω μετεωροσκοπείφ τουτω του Sonnen
blick τό μέγιστον ψύχος κατα τήν 9. Φεβρουάριου 1887 ήτο
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— 32° Κ. ή δέ μεγίστη θερμότης τη 5. Ίανουαρίου ήτο
— 6,2° Κ. Ή  μέση θερμοκρασία των θερινών μηνών ήτο 
+  0,3°' Κ. (του Ιουνίου — 1,4υ, του ’Ιουλίου ·+· 1,2", τοΰ 
Αύγουστου +  1,0° Κ.)

Έ ν  Ε λβετία  υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός έπί τοΰ 
όρους βδηίάδ είς δψος 2500 μέτρων. Ο υψηλότατος μετεω
ρολογικός σταθμός έν Γερμανία εύρίσκεται άπό τοΰ έτους 
1883 έπί τοΰ όρους 'ΐνβηάβΐδίΐίη. Έ ν τέλει σημειοΰμ.εν

τους κυριωτέρους μετεωρολογικούς σταθμούς τής Ευρώπης 
κάτά τήν τάξιν τοΰ υψους έκαστου άπό της έπιφανείας'τής 
θαλάσσης: Sonnenblick 3103 μέτρα, Αίτνα 2900 μέτρα, Pic 
du Midi. 2877 μέτρα, Säntis 2500 μέτρα, Monte Cimone 
2162 μέτρα, Hochobir 2044 μέτρα, Mont Ventrux 1960 μέ
τρα, Wendelstein 1860 μέτρα, Schafberg 1776 μέτρα, Pic 
l’A ignaM 567 μέτρα, Puy du Dome 1463 μέτρα, Ben Nevis 

' (έν ■ Σκωττία) 1418 μέτρα, Brocken 1141 μέτρα.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (έν σελ. 327);  'Ο  νέος 
πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πολιτειών τής βορείου ’Αμερικής 
Βενιαμίν Άρρισον, ό εικοστός τρίτος πρόεδρος άπό τής ίδρύ- 
σεως τής δημοκρατίας, έγεννήθη τή 20. Αύγουστου 1833 
έν τη πόλει North Bend, κειμένη εις ολίγων μιλιών άπό- 
στασιν άπό τοΰ Cincinnati έν Ohio, υίός τοΰ Ίωάννου Σκώττ 
Άρρισον. 'Ο  πρόπαππός αύτοΰ ήτο εις έκ τών άνδρών ¿κεί
νων, οΐτινες υπέγραψαν τό πρωτότυπον κείμενον τής κηρυ- 
ξεως τής ανεξαρτησίας· ό πάππος αύτοΰ ήτο ό έννατος πρό
εδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών καί άχεθάνεν έν έτει 1841. 
Τάς πρ.ώτ«ς αύτοΰ σχουδάς άποπερατώσας ό Βενιαμίν Άρρι- 
σον έν τη χατρίδι αύτοΰ είσήλθε δεκαχενταετής είς τό παν- 
επίστήμιον τής ’Οξφόρδης έν Ohio, έπόθεν μετά τριετίαν 
εύδοκίμους ύποστάς έξετάσεις μετέβη είς Κινκιννάτον. Ε ν 
ταύθα άφιερώθη άποκλειστικώς είς τήν σπουδήν τής νομικής 
έπιστήμης καί.βραδύτερον είς τήν ¿ξάσκησιν τοΰ δικηγορι
κού έχαγγέλματος, όχερ έξελέξατο ώς βιοποριστικόν μέσον. 
Μόλις έλαβε τό δικαίωμα τοΰ έξασκεΐν τό δικηγορικόν έπάγ- 
γελμα, μή εχων τήν απαιτουμένην ήλικίαν μήτε τά  άπαι- 
τούμενα μέσα άλλά μόνον είς τάς .ίδίας του δυνάμεις στη- 
ριζόμενος άπεφάσισε νά νυμφευθή, δτε δέ ένήλιξ γενόμενος 
προσεκτήσατο .τό δικαίωαα τής ψήφου του άμερικανοΰ πολί
του ήν ήδη ό Άρρισον οικογενειάρχης. 'Κ ατα τό αύτό έτος 
μετώκησεν ό νεαρός δικηγόρος .είς ’Ινδιανόπολιν, ένθα καί 
ζή μέχρι· τής σήμερον. Έ π ί μακρον χρόνον έζη .ό Άρρισον 
μετα της οίκογενείας του έν μετρία οίκονομικώς .και περν 
ωρισμένη θέσει, άλλά μετ’ ού πολύ ανέπτυξε τοσαύτας άρε- : 
τάς καί'τοσοΰτον έκτακτον Ικανότητα, ώστε έν βραχυτάτω 
χρόνω έκτήσατο μεγάλην φήμην καί περίβλεπτον θέσιν με-, 
ταξύ τώ ν. δικηχόρων. "Οτε- έξερράγη ό έμφόλιος πόλεμός,' 
συνέλεξε καθ’ υποκίνησιν τοΰ διοικητοΰ Morton ένα λόχον καί 
έκστρατεύσας μετ αύτοΰ προήχθη τάχιστα άπό άνθυπολο- 
χαγοΰ [Λε̂ ρι συνταγματάρχου, χωρίς όμως νά τύχη τής^εύ- 
καιρίας ν ,άντιμετρηθη προς τον εχθρόν. Μόλις τή  23. Ία- 
νουαρίου 1865 διέπρεψεν εν τινι συμπλοκή παρά τω Rasacea 
έπί τοσοΰτον, ώστε ο στρατηγός Hooker προήγαγεν αύτόν 
είς υποστράτηγον. · Τό έξωτερικόν τοΰ Αρρισον ήτο ήκιστα 
πολεμικόν καί άρειμάνειόν, δ ι ό καί προύκάλει συχνάκις τάς 
ειρωνείας τών συναδέλφων του. Έ χω ν εύρυτάτους ώμους, 
ισχυρούς βραχίονας, βραχύν λαιμόν καί βραχέα σκέλη, κατά 

.τα  άλλα δ ί μικρός καί λεπτός έφαίνετο έπί τοΰ μεγάλου 
ίππου του ώς μικρόν παιδίον. Άφ’ ετέρου όμως άχήλαυε 
παρά τοΐς στρατιωτάις αύτοΰ πλήρους έμπιστοσύνης. Τάς 
έν τή  στρατηγική έλλείψεις του άνεπλήρωνε διά σπανίας 
όξυδερκείας έν τη  δυσκολωτάτη ένίοτε τέχνη τής προνομής. 
Μετά τό πέρας τοΰ πολέμου έπιστρέψας αβλαβής· είς Ίνδια- 
νόπολιν έπανέλαβε τό δικηγορικόν έργον. Μέχρι τοΰ 1868 
διετέλεσε κυβερνητικός εισηγητής τών αποφάσεων τοΰ άνω-, 
τάτου δικαστηρίου της Ίνδιανής πολιτείας, γενόμενος έν τφ 
μεταξύ μέγας πολιτικός, έξασκών σπουδαιοτάτην Ιπιρροήν 
επί του κόμματός του, τοΰθ’ δπερ κατεδείχθη τω 1876, δτέ 
προύτάθη υποψήφιος διοικητής, άφοΰ ¿ διοικητής Orth άπε-

σύρθη τοΰ έκλογικοΰ άγωνος. Καί ήττήθη ¡ιέν έν τ υ ' άντά’- 
γωνισμώ 'τουτω ό Βενιαμίν Άρρισον, έκτότε ομω? έμεινεν ώς 
ο έπιφανέστατός αρχηγός το ΰ . κόμματός · του καί τφ  Ί8 8 0  
έξελέγ'ή γερουσιαστής τής ομοσπονδίας. Τό 1886 δμώς,.'τόϊ 
κόμματος αύτοΰ ήττηθέντος έν ταΐς βουλευτικαΐς έκλογάΐς', 
άπώλεσε τήν έδραν .έν τη γερουσία, έν ή διεκρίθη ως οξυ- 
νοϋστατος διαλεκτικός καί δεξιώτατας' βήτωρ.·

% Ο ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ. Είκών κάτά τήν έλαιο- 
γραφίαν τοΰ C. Ravel (έν σελ. 331), ‘ „Ποιος θά  τελείωσή 
αυτήν τήν είκόνα, δταν έγώ άπό&άνω; Τίς θά  δυνη&ή να 
συλλάβη τήν αύτήν ακριβώς ίδέαν καί τήν αύτήν έμπνευσιν, 
υφ’ ής έγώ έμφορσΰμαι, ώστε ν’ αποπεράτωση τό ήμιτελές 
μου έργον; Άλλοι δυνανται νά έκτελέσωσιν άλλα έργα, Ισως 
καλήτερα καί τελειότερα, ούχί δμως νά συμπληρώσωσι τό 
άτελές δημιούργημα-ξένης φαντασίας! νΟχί, δεν ;θά ,άπο- 
θάνω, εΐνε αδύνατον ν’ άποθάνω, πρίν ή  τελειώσω τό έργον 
μου.“ — Νομίζει τις ότι άναγινώσκει τάς'σκέψεις ταύτας 
έπί τοΰ προσώπου τοΰ ασθενούς καλλιτέχνου, προσατενίζον.- 
τος με αλαμπή καί τεθλιμμένα όμματα τό ατελές αύτοΰ 
δημιούργημα, έπί τοΰ οποίου τοσοΰτον χρόνον είργάαθη μετ’ 
ακαμάτου ζήλου καί έν&ουσυκσμοΰ,.μέχρις οδ ή έπελθοΰσα 
νόσος παρέλυσεν άύτοΰ τάς δυνάμεις . . . Έ ν τουτοις ύπάρ- 
χει-είσέτι ελπίς άναρρώσεως. Ή  περιδεής σύζυγος δεν θά 
γείνη ακόμη χήρα, όύδέ τό πάίζον κοράσιον θά  jAoiv-/; ορ
φανόν, άν εΐνε πράγματι' ύρθή ή "είκασία ήμων οτι ο δη·· 

'μιουργός τής λαμπράς τούτης είκόνος, ό C. Ravel, έζωγρά- 
φησέν ένταυθα πραγματικόν τι έπεισόδιον έκ τής · ίδίας. πεί- 

"ρας, έκ. τοΰ ίδιου του βίου. ; , . .. . ..

3, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΓΓΚΡΟΓΣΙΝ. Είκών υπό WiUy 
Stower (έν σελ. 335). Τό εύκομψον ταχυδρομικόν άτμό- 
πλοιον έξέπλευσεν ήδη του στομίου τοΰ Ταμέσιος, διευ&υ- 
νόμενον πρός νότον. 'Ο  καιρός ήτο μέχρι τινός ωραίος, αλλ 
αίφνης έπέρχεται απροσδόκητος μεταβολή, δ άνεμος έξασθε- 
νοΰται, καί μελανόλευκον τείχος έγείρεται περικαλΰπτον παν- 
ταχόθεν τό πλοΐον ώς πέπλος πυκνότατος. Έλήφθησαν ήδη 
όλα τά  αναγκαία προφυλαχτικά μέσα, ή ταχύτης τοΰ πλοίου 
ήλαττώθη σημαντικώς, άλλ’ ό κίνδυνος εΐναι μέγας διότι ή 
ομίχλη όλονέν συμπ'υκνοΰται.

Αίφνης ακούονται διά · μέσου τής ομίχλης έπιτακτικάί 
'κραυγαί, αί εκατέρωθεν διδόμεναι διαταγαί τών πλοιάρχων 
δέν προφθ'άνόυσι νά έκτελεσθώσιν . . .  ή σύγκρουσις Ιπήλθε 
καί το πλοΐον αρχίζει ήδη νά βυθίζεται βραδέως. Κραυγαί 
άπελπισμοΰ άντηχοΰσι πανταχό&εν έκ τών ύδάτων καί σβέν- 
νυνται έν.τω πατάγω καί τφ  βρασμφ τών κυμάτων. "Ηδη 
τό παν ηρεμεί, καί μόνον τά  υπό τών κυμάτων έλαυνόμενα 
συντρίμματα, ών εχονται άπρίξ ανθρώπινοι μορφαί, μαρτϋ- 
ροΰσι περί τής φοβέρας καταστροφής. 'Ο  έτερος ώκεάνείος 
κολοσσός, δ . έχων τον πρόσθιον ιστόν τεθ·ραυσμένον. καί βε- 
βλαμμένας τάς .προσθίους παρειάς, καταβιβάζει τάς λέμβους 
πρός σωτηρίαν όσον οΐον τε περισσοτέρων θυμάτων, όπως 
έξακολουθήση ώς τάχιστα τόν δρόμον τού είς τον πλησιέ- 
στάτον σωτήριον λιμένα-



MO ΚΛΕΙΩ.

Τό μέγιοτον οικοδόμημα τον χόομον. Γράφουσνν έκ Νέας'Γόρκη; 
ε ί; τήν ,,έφημερίδα τή; Φραγκφούρτη;“. Έ ν ' Μιννεαπόλει, Minnesota, 
ηρχισεν ήδη ή οίκοδομή ενός κτιρίου, απέναντι τού οποίου τά κολοσσιαία 
δωδεκαώφορα ξενοδοχεία τη; Νε’α; ’ϊόρκη; δ« φαίνονται ώ; μικραΐ καλύβαι. 
Διά τού νέου τούτου οικοδομήματος δημιουργέίται έν Αμερική νε'ον άρχι- 
τεκτονική; σύστημα, παρέχον περισσοτέρου ασφάλειαν από πυρκαϊών καί 
κλοπών, μεγαλητέραν στερεότητα τών οικοδομών, καί άπαιτούν όλιγώτερα 
χρηματικά μέσα. Προνομιούχο; εφευρέτη; τού συστήματος τούτου εΤνε 6 
μήχανικό; L. S. Buffington. Τό οικοδόμημα τούτο, όπερ δύναται έπα- 
ξ ίω ; νά ¿νομασδή γιγάντειον έργον, ομοιάζει μέ υπερμεγέθη πύργον έχει 
'28  πατώματα, εί; τά όποια άνέρχονται ο! άνθρωποι ούχί διά κλιμάκων 
αλλά διά 12 ατμοκίνητων άναβαδρών, έκάστητών οποίων ¿μοιάζει προ; 
μικράν άιδουσαν, έχει ιδιαίτερον Ιπιστάτην κάί κινεΤται πρό; τά άνω με 
την κανονικότητα σιδηροδρομική; αμαξοστοιχία;. Τό μήκος καί πλάτος 
τού οικοδομήματος εΤναι · σχετικά?; μικρόν (80 ποδών) ένψ τό ύψος άπό 
τη; βάσεω; μέχρι του 28»ν πατώματος ανέρχεται εί; 350 πόδα;. Τό οικο
δόμημα περιέχει 728 μεγάλα; αίθουσας, αίτινε; βλέπουσι πδσαι πρό; τά 
έξω- δηλ. πρό; τό μερο; τών ¿δών καί φωτίζονται έκ τών έξωθεν όπίσδια 
δωμάτια δεν υπάρχουσιν. Έ ν  τφ μέσω τού οικοδομήματος άνέρχονται 
ελικοειδώς από τού έδάφου; μέχρι τής στέγη; δύο σιδηραϊ κλίμακες — 
άπω; χρησιμεάωνται έν περιπτώσει βλάβη; των ατμοκίνητων άναβαδρών. 
1Η στέγη έϊναι έξ ύάλου καί πέμπει πρό; τά κάτω άπλετον φώς. Τ ί 

• οικοδόμημα εΤνε τετράγωνον, ή δέ στέγη αιχμηρά καί' περιβάλλεται ύπό 
τεσσάρων μικρών, πυ'ργων. Ξυλον δέν ύπάρχει έν ίλη τή οίκοδομή είμή 
μονον μ ;  τά ; δύρα; καί τά πλαίσια τών παραθύρων ό σκελετό; τη ; οικο
δομή; είναι σιδηρού;· τό λοιπόν υλικόν συ'μπαν έκ λίδων καί ύέλων. Αί 
άναβάδραι άνέρχονται .έντό; ένό; πρωτολέπτου από τού εδάφους μέχρι τοΰ 

. 28°“ πατώματος. Άλλως τε ό ευτυχή; άρχιτέκτων ισχυρίζεται ίτ ι ί  αήρ 
,,εκέί επάνω“ είνβι ίχ ι μόνον υγιεινό; αλλά καί εύδηνός, διότι κατά τό 
σύστημά* του δΰναταί τ ι; νά κτίζη επί του αυτού οίκοπέδου άπειρου; οι
κία;, τήν μίαν έπί τή ; άλλης, μέχρι τών νεφελων(!!!)

Οί διοικονντες τήν άν&ρωπόττ/τα. Σόμπα; δ πληδυσμό; τοϋ 
Πεπολιτισμένου κόσμου, υπολογιζόμενο; εί; 1440 εκατομμύρια, κυβερνδίται 
υπό .12 άύτοκρατόρων, 65 βασιλέων, 47 ηγεμόνων, 17 σουλτάνων, 12 Χάν, 
6  μεγάλων δΟυκών, Ο δουκών, 1 άντιβασιλέως, 1 Νιζάμ, 1 Ραντσά, 
1 Ιμάν, 1 Βέη καί 28 προέδρων. Ό  μέγα; άριδμό; των αρχηγών άγριων 
φυλών δέν ήδυνήδη φυσική)‘τ ΰ  λόγιρ νά έξακριβωδή.

. Έ ν  Meiningen έλαβε χώραν εσχάτως ή λίαν ένδιαφέρουσα έκδεσι; 
τών. έφημερίδων ίλων των μερών τού κόσμου, έν -α ΐ; έδημοσιεύδησαν 
άρδρα,ή ποιήματα σχετικά πρό; τόν δάνατον του αύτοκράτορο; τή ; Γερμα
νία; Γουλιέλμου του Α'. Έ ν  συνόλω έξετέδησαν 250 έφημερίδε; γεγραμμέ- 
ναι εί; 54 διαφόρου; γλώσσα;, έξ ,ών άναφέρομεν μόνον τά; έξή; γνωστο- 
τέρας: άρχαίαν έλληνικη'ν, νέαν ελληνικήν, αλβανικήν λατινικήν, ιταλικήν, 
ρωμουνικήν, ρωμανικήν, γαλλικήν, ισπανικήν, πορτογαλλικήν γερμανικήν, 
χυδαίαν γερμανικήν (Plattdeutsch), σουηδικήν, δανικήν, ισλανδικήν, ¿λλαν- 
δίκην, άγγλικήν· ρωσσικήν, πολωνικήν, βουλγαρικήν, σερβικήν, ρουτενικήν, 
λεττικήν, λιτταυϊκήν, βεντικήν, τσεχικήν, σλοβενικήν, κροατικήν καί άλλα; 
σλαβικά; γλώσσα;· φινλανδικήν, μαγυαρικήν (ουγγρικήν), τουρκικήν, άρμε- 
νικήν, αραβικήν, εβραϊκήν, περσικήν, κινεζικήν, ιαπωνικήν, ινδικήν και 
διαφόρου; άλλα; γλώσσας. 'Η  συλλογή αυτη δ’ άποτεδή έν τη βασιλ. βι
βλιοθήκη τού Βερολίνου.·

"Οτε ό ποιητή; Ααμαρτϊνο; μετά τήν έπανάστασικ τοΐί Φεβρουάριου 
του ετου; 1848 εγένέτο ύπουργό; τών Εξωτερικών, είχε μείνη χρεώστη; 
2000 φράγκων εϊ{. τόν εκδότην τη; ,,Έπιδεωρήσεω; τών δυο κόσμων“. 
Ό  Buloz,^δ εκδότη; του περιοδικού τούτου, έπεσκέφδη ημέραν τινά τόν 
Λαμαρΐϊνον έν τφ. γραφείω του, ένδα έτυχε λίαν έγκαρδίου ύποδοχής. "Ότε 
0BulOz ήτοιμάζετο νά. αναχώρηση, ,,άλήδεια“ τή! λέγει δ ΛαμαρτΤνο; „γνω
ρίζετε, δτί σα; χρεωστώ.2000 φράγκα;“  καί συγχρόνως ήνέωξε τό συρ- 
τάριον τού γραφείου του, έξήγαγε δύο τραπεζικά γραμμάτια τών 1000 φρ.

„Πολύ καλά“ άπήντησεν ¿ Buloz ,,μοΓ 
χρεωστεΤτε βεβαίως 2000 φράγκα, άλλ’ έάν άγαπατε νά έξοφλήσετε τόν 
λογαριασμόν, σας, επιτρέψατε μοι νά σα; ΰπενδυμίσω' ότι έν μέρος τού 
ποσού τούεου ανήκει ει; ύμδ;.“ . ,,Διατί;“ ηρώτησεν ο ΛαμαρτΤνο;. — 
,,ΛησμονέΤτε τήν μασσαλιώτιδα τή ; ε?ρήνης“ .άπήντησεν δ Buloz — ,,Μπά! 
Διά δύο' σελίδα; στίχων . . .  δεν άξίζει τόν κόπο“ άπεκρίδη ό ποιητής. 
Ό  Buloz ίμω ; έπέμεινε λέγων „Μέ συγχωρεΤτε, Κύριε υπουργέ, οί στίχοι 

-τού Ααμαρτίνου πληρόνονται πάντοτε, καί ή ,,Έπιδεώρησις“ εχει σκοπόν 
νά πλήρώση δι’ αύτού; οΐανδήποτε τιμήν δρίσετε σείς.“  — ,,Α; είναι“ 
άπήντησεν δ ΛαμαρτΤνο; ,,άλλά πιστεύσατέ μοι ίτ ι tÔ πράττω μόνον καί 
μόνον διά νά σα; ευχαριστήσω.“ Ταίίτα λέγων έπήρεν δπίσω τά δύο γραμ
μάτια καί τά έκλείδωσεν έπιμελώ; εί; τό συρτάριον. Δύο χιλιάδα; φράγκων 
διά δι'ο σελίδα; στίχων! ______

Πώς  πρέπει νά βράζωμεν τό ίέδοιρ ; ,,άπλούστατον“ δά εΐπη ή 
ευμενή; άναγνώστρια ,,δέτομεν τό όδωρ έντό; άγγείου έπί του πυρό; καί 
τό άφίνομεν έκ$Τ, έω; δτου νά βράση.“ Ά ;  άκούσωμεν όμως τί λέγει περί 
τούτου καί δ-κύριο; Κάρολο; Δελμόνικος, ό ιδρυτή; τοΰ περιφήμου ξενο
δοχείου έν Νέφ'ίόρκη. „Πολύ ολίγοι άνθρωποι ήξεύρουσι τήν τέχνην-νά 
βράζωσι τό ύδωρ, δπω; πρέπει. Τό ύδωρ, όταν μάλιστα είναι προωρι- 
•σμένον διά καφφέν, τε'ϊον ή άλλο τι τοιούτο ποτόν, πρέπει ?ά εΐναι καλόν 
καί καδαρο’ν, νά τίδεται έντό; καδαρού καί όλίγον τι δερμασμένου λέβητο; 
καί νά βράζεται άμέσω; καί ταχέως. Οί πλείστοι όμως άφίνουσι τό ύδωρ 
νά βράζη καί νά κοχλάζη καί νά άτμίζη έπί πολύν χρόνον, Ιω ; ότου τό 
καλήτερον μέρος αύτοΒ Ιξατμίζεται καί μένουσι μόνον τίτανός, σίδηρο; καί 
άλλα μεταλλικά ή ζωΤκά συστατικά. Τοιούτον ύδωρ εΤναι πάντοτε επι
βλαβές εί; τήν υγείαν, καί δι1 αύτοΰ-εΐναι αδύνατον νά. παρασκευασδη 
ποτόν υγιεινόν καί εύάρεατον τήν όσμήν καί τήν γεΰσιν.“

Τό η ίν&ος ¿V Κορέα. ’Ô  διερχόμενο; τά; οδού; τών πόλεων έν 
Κορέφ, συναντά κατά πδν σχεδόν βήμα άνδρώπου; ένδεδυμένου; άπό κε- 

,φαλή; μέχρι ποδών με κίτρινα έκ χονδρού καραβοπάνου ενδύματα, με 
κίτρινου; ύπερμεγέδίι; άχυρίνου; πίλου; ή μδλλον ευρύτατα άχύρινα κάνι
στρα έπί τη ; κεφαλή;, καί κρύπτοντας τό πρόσωπον μέ εύρέα τεμάχια 
κίτρινου πανίου, τό δποΤον κρατούσιν εμπροσδέν των προσηρμοσμενον ει; 
ράβδους. Οί άνδρωποι οδτοι Ιχουσι πένδο; · (τό χρώμα τού πενδους εν 
Κορέα εΤναι τό κίτρινον, ιδ. Κλειώ, έτος Δ'., άρ. 14 τελευταία σελίδι). Έ ν  
ετει 1882 ’ιαπωνικό; t t ;  περιηγητής, ίστι; ειχεν άποβιβασδή εί; τήν βο
ρειοδυτικήν άκτήν τή; Κορέας, εδρεν όλους τού; κατοίκους, μή εξαιρούμενων 
τών δημοσίων υπαλλήλων οϊτινε; συνήδω; φοροΰσιν ένδύματα κυανού χρώ
ματος, ένδεδυμένου; με τήν άνωτέρω περιγραφεΐσαν πένδιμον ένδυμασίαν, 
καί πενδοΰντα; διά τόν δάνατον τή; βασιλίσση; των, τήν δποίαν ένόμιζον 
δολοφονηδεΐσαν υπό τού πενδέρού τη; Ταϊον-Κούν. Τό πένδο; επί τώ 
δανάτφ τη; βασιλίσση; διαρκεΤ έπί Ιν έτος,., διά δε τόν δάνατον τόν γο
νέων τρία έτη. Γέρων τ ι; «κ Κορέα;, έρωτηδεί; διατί έμεινεν άγαμο;, 
διηγήδη τό εξής: ,,Οί γονεΤ; μου,, ίπω ; καί έγώ, εΤχον τήν επιθυμίαν νά 
νυμφευδώ, καί άφου έπί τέλους ευρέδη ή κατάλληλο; νύμφη, εγειναν oí 
άρραβωνέ; μάς. Μετ’ ¿λίγα; ημέρα; άπέδανεν δ μέλλων πενδερό; μου 
καί ένεκα τούτου άνεβλήδη ό γάμο; μα; έπί τρία ετη. Μόλις ειχε τε- 
λειώση τό πένδο; μα ;, άπέδανεν ό πατήρ μου καί ούτω ήναγκάσδημεν 
ένεκα τού νέου πένδου; νά άναβάλωμεν τόν -γάμον μα; έπί νέαν τριετίαν. 
Μετά ταύτα άπέδανεν ή μήτηρ τή; μνηστή; μου καί μετά τήν παρέλευσιν 
τοΰ νενομισμένου πένδου; άπέδανεν ή έδική μου μήτηρ. Τοιουτοτρόπως 
παρήλδεν όλόκληρο; δωδεκαετία. νΗδη έτοιμαζόμεδά νά έορτάσωμεν τού; 
γάμου; μας, δτε αίφνης ή  μνηστή μου ήσδένησε βαρέως, καί δέν μοί ήτο 
έπιτετραμμένον ούτε κάν νά τήν ιδω. 'Ο  αδελφό; τη; όμως ένέδωκεν 
έπί τέλους ε ί; τά ; παρακλήσεις μου καί μοί έπέτρεψε νά τήν Ιπισκεφδώ, 
λέγων: “άν καί δέν εΐσδε στεφανωμένοι, ,δά σ ϊ;  δεωρήσω έν τούτοι; τήν 
φοράν ταύτην ώ ; συζύγους. Πήγαινε μέσα νά τήν ίδης!”  Μόλις είσήλδον 
εί; τήν οίκίαν, ή μνηστή μου έξέπνευσεν. Ό  δάνατό; τη ; μοί προύξένησε 
τοσαύτην. λύπην ώστε άπεφάσισα νά μείνω άγαμο; καί τώρα πλέον είναι 
πολύ άργά, ώστε νά μεταβάλω τήν άπόφασίν μου.“

W ·

καί τά Ιθηκεν έπί του γραφείου.
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Έ ν  τώ φιλολογικώ περίοδικω „Centralblatt“ άνέγνωμεν έκτενη επί- 
κρισιν τού πρό μικρού έκδοδέντο; ύπό τοΰ κ. Γρηγορίου Βερναρδάκη, γυ
μνασιάρχου Μυτιλήνης, πρώτου τόμου τών , ’Ηδικών“ τού Πλουτάρχου, καί 
μετά χαρδ; παρετηρήσαμεν, οτι τά έργα τών ήμετέρων λογίων έπισταμένή; 
άξιουνται1 προσοχή; παρά τών έν Ευρώπη σοφών. Έ ν  τή έπικρίσει ταύτη 
έπαινεΤται δερμώ; δ κ. Βερναρδάκη; „λίαν γνωστός, ώ ; λέγει ό επικριτής, 
τώ φιλολογική! κόσμιρ καί δι’ άλλων έργων περί Στράβωνος, Πλουτάρ
χου κτλ.“  ώ ; παρασκευάσα; έκδοσιν τών ,,Ήδικών“ άνταξίαν τή; καδ’ 
ήμαί κριτική; επιστήμης. Ή  έκδοσι; του τόμου τούτου άποδεικνύει, ώ; 
ό επικριτή; παρατηρεί, δτι-δ κ. Βερναρδάκη; εΤνε.βαδύ; γνώστη; τού γλωσ
σικού ιδιώματος τού Χαιρωνέω; φιλοσόφου, ύπερτερε? δέ ώ; πρό; τδ οξύ
νουν τών πολλών διορδώσεων καί εικασιών τήν ύπό τοΰ Hercher έκδοσιν 
τών ,,Ήδικών“ όστι; συχνάκι; μεταπίπτει εί; λίαν τολμηρά; διορδώσει; 
καί μεταβολάς. Συνεπιφέρων δέ έλαφρά; τινα; αντιρρήσεις, ώ; λ. χ. ότι 
δέν έπρεπεν.δ Βερναρδάκη; νά παραπέμπη εί; τόν M ullah, άλλά μάλλον 
εί; τόν Rose, Beitz (έκδόντα; αποσπάσματα του Άριστοτέλου;) εί; τον 
Bynauter, όπερ όμως καί πάλιν δεωρεϊ συγγνωστόν, διότι „in. Mytilene 
die neuere philologische L itteratur nicht sehr reichhaltig vertreten 
sein kann“ εύχεται όπως δ κ. Βερναρδάκη; προβή ώ ; τάχιστα ί ί ;  τήν έκ- 
δοσιν καί τού δευτέρου τόμου, όστι; μετά μεγάλων προσδοκιών άναμένεται.

Ή  ψιυτοχράψησις των όοτέριυν κάμνει μεγάλα; προόδους. Έ ν  
Παρισίοι; κατεσκευάσδη χάρτη; τών π'ειάδων, περιέχων αστέρα; 18- με- 
γέδους, οίτινε; μέ τά ισχυρότατα τηλεσκόπια δέν δύνανται νά όφδώσιν. 
Έ π ί Τή; φωτογραφία; φαίνονται δμιχλώδει; κηλίδε; μέ παράδοξα σχή
ματα, τών όποιων ή δπαρξι; ουδέ υπό τού άρίστου τηλεσκοπίου ήδύνατο 
νά βεβαιωδή.

Έ ν τώ έν Λ ιβτρπούλη ,,θεάτρψ τον Σα ιξηήρον"  έγένετο ή 
έναρξι; τών παραστάσεων. Τό δέατρον τούτο, ώ ; δεικνύει τό όνομά του, 
εΐνε άποκλειστικώ; διά τήν παράστασιν τών Σαιξπηρείων δραμάτων προ- 
ωρισμένον.

■ Περ'ι τον δηλητηρίου τής ¿ράχνης (φαλαγγίου) έγένοντο εσχάτως 
άξιόλογοί Ιρευναι ύπό τού καδηγητού Brieger. Δύο έν' 'Ρωσσία ώ; δη- 
λητηριώδει; θεωρούμενοι άρσχναι (Pbalanchium καί Trochosa) άπε.δεί- 
χδησαν στερούμενοι παντελώς δηλητηρίου, ενώ τρίτη τ ι; αράχνη (Cara 
Curt) εύρέδη περιέχουσα δραστικώτατον δηλητήριον, ούτως ώστε ό φόβος, 
τόν όποιον έμπνέει τό ζωίφιον τούτο εί; τού; κατοίκου; τή; μεσημβρινή; 
Έωσσίας, εΐνε πληρέστατα δεδικαιολογημένος. Τό δηλητήριον, όπερ εύρί- 
σκεται εί; όλα τά μέρη μέχρι; αύτών τών ώών τή; άράχνη; τάυτη;, δερ- 
μαινόμενον μέχρι; 60® Κελσίου ή μιγνυόμίνον μετά οινοπνεύματος άπόλ- 
λυσι τήν,βλαβεράν αύτού έπενέργειαν ωσαύτως εΐσαγόμενον εί; τόν στό
μαχον ούδεμίαν βλάβην έπιφέρει, ένό» άν είσαχθή κατ’ εύδεΐαν εί; τό άΐμα 
έχει τοσαύτην δραστικότητα ώστε εν τριακοστόν τού χιλιοστημορίου τού 
γραμμαρίου (‘/aoonu Yp.i έπί ένό; χιλιόγραμμου σωματικού βάρους άρκέί 
όπως έπιφέρει τόν δάνατον οίουδήποτε.δερμοαίμου δηλαστικού ζώου. "Ωστε 
τό δηλητήριον τούτο έξισούται κατά τήν δραστικότητα πρό; τό δηλητήριον 
τών όφεων. _________·

Π ιρ Ι  τον πώ ς ίπενεργονοιν  οί ΰαΰμο ϊ έ π ί τών  ζώα»»· έγένοντο 
νεωστί λίαν ένδιαφέρουσαι παρατηρήσεις. Κύνες, ίπποι, βόε; καί τάλλά 
κατοικίδια ζώα καταλαμβάνονται, πριν ή επέλθη δ σεισμός, ύπό προφα
νούς φόβου καί ταραχής, καδ’ ήν προσπαδοΰσιν άλλα μέν νά έξέλδωσιν έκ 
τών σταύλων των, άλλα δέ νά διαρρήξωσι τά; άλύσει; των, όπώ; ,δια- 
φύγωσι τόν επικείμενον κίνδυνον. Οι ’Ιάπωνες πσρετήρησαν . μάλιστα ότι 
καί οί άσπάλακε; εκδηλοΰσι, πρό τού σεισμού, τόν φόβον των διά συντο- 
νωτέρα; άνασκαφή; τού εδάφους. ’Ιχθύες, οίτινε; άλλά; διαμένουσιν εί; 
τά βάδη τή; θαλάσσης, άνέρχονται εί; τήν έπιφάνειαν, μεγάλα σμήνη θα
λασσίων πτηνών ίπτανται πρό; τδ μέρος τή; ξηρας, κύνες -κάί γαλαΤ τρέ- 
χουσιν όπως άποφύγωσι τό έπαπειλούμενον μέρος του εδάφους.'· Τά ,ση-

ται σεισμός, δύνανται ώσαύτω; νά χρησιμεύσωτιν ώ; προγνωστικά σημεία 
τών σεισμών.

yΟντως ηγεμονικόν δώρον έδωρήσατο τη πόλει Stratford-on-Avon, 
τή πατρίδι τού Σαιξπήρου, δ λόρδο; Ronald Gower, ίδρύσα; δι’ ίδιων 
εξόδων μεγαλοπρεπέστατον μνημείον τού κορυφαίου τών ποιητών παρά τή 
οίκίφ, έν η δ ποιητή; έγεννήδη. Έ π ί  βάθρου, έχονιο; υψο; 16 πσδών, 
ύψού.ται τό όρειχάλκινον άγαλμα τού Σαιξπήρου εί; φυσικόν μέγεθος. Ό  
ποιητή; παρισταται καδήμενο; καί βλέπων σύννου; πρό; τήν έκκλησίαν, 
έν ή αναπαύονται τά δστα του.. Αί τέσσαρε; προεξέχουσαι· γωνίαι του 
μνημείου κοσμούνται ύπό τεσσάρων έκ τών κυριωτέρων προσώπων τών 
Σαιξπηρείων δραμάτων: δ'Αμλέτο;, καδήμενο;, παρατηρεί σκεπτικό; τό 
κρανίον τού Yorik, ένώ έν τή έτέρφ γωνίφ ή γελόεσσα μορφή τού Φαλ- 
στάφφ, ώσαύτω; καδημένου καί κρατούντο; έν ΐή  άριστερδ! χειρί φιάλην 
καί τήν δεξιάν ύφούντο; πρό; τόν ούρανόν, αποτελεί χαριεστάτην άντί- 
δεσιν. Ε ί; τά ; δύο άλλα; γωνία; παρίστανται έν όρδία στάσει ή υπνοβα
τούσα Λαίδη Μάκβεδ καί δ πρίγκηψ-Heinz, δέτων έπί τήν κεφαλήν του 
τό διάδημα του πατρό; αύτου.

Ό  Παστέρ έξέφρασεν ,έσχάτω; έν τή ’Ακαδημία τών ’Επιστημών 
τήν γνώμην, ότι ή περί τών μικροοργανισμών θεωρία, ήτι; μέχρι τούδε 
όνομάζεται βακτηριδιολογία (Bacteorologie) ήδύνατο κάλλιον νά δνομασδή 
μικροβιολογία (Mtcrobie1, καθότι ή νέα αύτη θεωρία άσχολείται έν ,γένει 
μέ τά μικρόβια, πολλά δέ έξ αυτών, ώ ; π. χ. τά μικρόβια τοΰ διαλείπον- 
το; πυρετού, δεν έχουσι τδ σχήμα βακτηριδίου.

Φωτογραφίαι τον γαλαζίον. Ό  άντιναύαρχο; Mouchez, διευ
θυντή; τοΰ έν Παρισίοι; άστεροσκοπείου, ύπέβαλεν έσχάτω; εί; τήν 'Ακα
δημίαν τών Επιστημών έξαίρετον έκτύπωμά μιδ; φωτογραφία; ένό; μέ
ρους τού γαλαζίου, γενομε'νης διά τής υπό τοΰ αστρονόμου Henry καί τού 
Gauthier κατασκευασδείση; φωτογραφική; συσκευής. Διά τινο; μεγεθυν
τικού φακού (παριστώντο; τά άντικείμενα εί; μέγεθος 20 εω; 80 φορα; 
μεγαλήτερον τού πραγματικού) καθίστανται ευκρινέστατα ορατοί έπί τή; 
φωτογραφία; πεντακισχίλιοι καί επέκεινα αστέρες. Διά τοΰ αποτελέσματος 
τούτου αίρεται πδσα αμφιβολία περί τού ότι είναι δυνατόν νά φωτογρα- 
φηδώσι πόντε; οί αστέρες, άκόμη καί εκείνοι, οίτινε; μόλις διά τών ισχυ
ρότατων τηλεσκοπίων καθίστανται όρατοί. Ό π ω ; φωτογραφηδώσιν αί 
41,000 μοίραι τής έπιφανεία; τοΰ ουρανίου δόλου, δά άπητοΰντο 6000 Τσαι 
πλάκες. Έ ξ  ή ¿κτώ τό πολύ έν καταλλήλω δέσει κείμενα αστεροσκοπεία 
δά ήδύναντο έντό; μικροτέρου τών Ιξ έτών χρονικού διαστήματος .νά κα- 
ταρτίσωσι πληρέστατον άστρονομικόν χάρτην τού ουρανίου δόλου, περιέχοντα 
υπέρ τά 20 εκατομμύρια αστέρων μέχρι τοΰ 15. μεγέθους. Τό εργον τούτο 
δά ήτο σπουδαιότατον κληροδότημα εί; τού; αστρονόμου; τού μέλλοντος 
περί τής καταστάσεω; τού ουρανού κατά τόν 19. αιώνα.

Κατάδνΰις τον γαλλικού έδάφονς. Λίαν παράδοξον φαινόμενόν 
παρατηρεϊται ήδη έν Τ a llia .  Άπό τού έτους 1888 γίνεται ύπό τού γαλλι
κού μηχανικού σώματος ,,'.'ψιμέτρησι;“ τής έπιφανεία; δλοκλήρου τη; χώρας. 
Τά αποτελέσματα τής εργασία; ταύτη; καταδεικνύουσιν ήδη; ότι τό έδαφος 
τη ; Γαλλία; άπό έτους εί; έτος-έπί μδλλον καί μάλλον καταδύεται άπό 
νότου πρό; βοράν. Έ νώ  δηλαδή έν ϊή  μεσημβρινή άκτή ή έπιφάνεια τοΰ 
έδάφου; ούδεμίαν ύπέστη μεταβολήν,, ή μεταξύ Μασσαλία; καί Lille χωρα,

. εί; εκτασιν 820 χιλιομέτρων, έβυδίσδη σημαντικώτατα, δηλ. κατά 8 εκα
τοστόμετρα κατ’ έτος. Άξιοπαρατήρητον δέ εΐναι τό γεγονός, ότι ή κατά- 
δυσι; αυτη tou έδάφου; κατά τήν πρό;. τά βορειοανατολικά μέρη διεύδυν- 
σιν εΐναι τρί; ισχυρότερα ή κατά τήν εύδείάν διεύθυνσιν άπό νότου πρό; 
βορρδν. Κατά τήν πρώτην γραμμήν ή κατάδυσι; έΐναι 1 χιλιοστόμετρο/ ' 
έπί 27 χιλιόμετρων, κατά δέ -τήν δευτέραν 1 χιλιοστόμετρον έπί 10 χιλιο
μέτρων. Άν ή κατάδυσι; αυτή τού έδάφου; Ιξακολουδήση, τά βόρεια μέρη 
τή; Γαλλία; δύνανται νά προσδοκώσιν έντό; ολίγων αιώνων δυστύχημά τι 
όμοιον μέ έκείνο, τό δποίον περί τά τέλη τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνο; συνέβη 
ε ί; τά ; Κάτω Χώρας.μεία λοιπόν ταύτα, δΓ ών τά ζώα έκδηλούσι τόν φόβον των όταν έπίκη-
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Ο A P T O S  HMfiN Ο Ε Π ί ό YSIOS.
"Οσον δήποτε πολλα-πλαΥ καί ποικίλοι είναι αί πηγαί τήε τροφής, «5 

μέχρι τοΰδε Ιξευρεδεΐσαι ύπό τοΰ άνδρώπου, Εξ όλων όμως τήν σπουδαιο- 
τάτην βημασ/αν tv τη διαδρέψει το“ μεγάλου πλήδους παντός λαοΰ εσχε 
πάντοτε καί εχει αναντιρρήτως ό καδημερωός άρτος. "Εν λοιπόν Εκ των 
σπουδαιοτάτων καί ζωτικωτάτων ζητημάτων όφείλει νά ήναι καί τό περί 
σκευασιας καλοΰ, τοΰτ’ εστιν υγιεινοί» καί 'θρεπτικοί άρτου.

Έ κ  του ζητήματος τούτου Εξαρτδται ή γενική κατάστασις'τήί υγείας 
καί ή ικανότης παντός λαοΰ πολύ περισσότερον ή όσον κοινώς οί άνδρωποι 
φαντάζονται.

Εΐνε δΕ λίαν παράδοξον ότι οί άνδρωποι των ήμετέρων χρόνων, οί 
τα πάντα διερευνώντες καί εξετάζόντες καί διά των έμβριδώ» αύτών Επι
στημονικών γνώσεων πανταχοΰ εύρίσκοντες τό ¿ρδόν καί τό ωφέλιμον, ακρι
βώς ε ίςτό  ζωτικώτατον τοΰτο περί του ,,Επιουσίου άρτου“ ζήτημα δει- 
κνύουσι τήν,μεγίστην άμέλίιαν καί τήν μάλλον άσύγγνωστον ¿κηδείαν. Ή  
ανόητος τασίς τοΰ συρμοΰ των ήμετέρων.χρόνων, του νά εκτιμώμεν όλα 
τά πράγματά κατά τήν ,.ώραίαν εξωτερικήν όψιν", Επεξετάδη δυστυχώς 

.και Επ'. τοΰ άρτου. Οί άνδρωποι σόμερον άπαιτοΰσι πρό παντός τρυφε
ρόν χα ΐ λενχόν  άρτον καί λησμονοΰσιν Εντελώς, ότι ό άρτος δεν χρησι
μεύει πρός „πολυτέλειαν“ ' αλλά πρός &ρέφιν. Πιδανόν ίσως νά Επικρατή 
ή.γνώμη ότι ό λευκότατος άρτος είναι καί ό δρεπτικώτατος. Ή  δοξασία 
5μώς αδτη εΐναι <"λως ¿σφαλμένη.

Μόλις Εσχάτως ήρχισαν νά δίδωσι περισσοτέρων προσοχήν καί εις τό 
ζήτημα τοΰτό καί ν’ άναγνωρίζωσι τήν άλήδειαν, ότι τά ουσιωδέστατα καί 
δρεπτικώτατα συστατικά τοΰ σίτου Ελλείπουσιν Εντελώς εκ των Εκλεκτών 
αλεύρων, όπως σήμερον κατασκευάζονται, καί μένουσι μεταξύ τών πιτύρων.· 
Τά λευκά καί Εκλεκτά άλευρα, εις τήν κατασκευήν τών όποιων καταβάλ
λεται σήμερον τοσαύτη φροντίς καί επιμέλεια όπως μή συναναμιχδή ούδε 
τό Ελάχιστον τεμάχιον πιτύρου, στερούνται πάσης σχεδόν δρεπτικής αξίας.

' Μέχρι τοΰδε ή έλ'ειψις άμυλούχου ουσίας ΕδεωρεΤτο ώς τό κυριώ- 
τάτον Ελάττωμα τών Εκλεκτών τούτων αλεύρων, τώρα όμως άποδεικνύεται 
ότι Ελλείπουσιν Εξ αυτών όλα τά μεταλλικά άλατα καί ιδία ή φωσφορική 
τίτανος; τής όποιας τό άνδρώπινον σώμα εχει απόλυτον ανάγκην πρός σχη
ματισμόν καί δρϊψιν τών όστέων, καί ή ελλειφις αύτη καδιστα λίαν αμφί
βολον τήν δρεπτικήν άξίαν τών «ιούτων ¿λεύρων.

Έ ν  τινι τών τελευταίων συνεδριάσεων τοΰ βρεττανικοΰ συλλο'γου τής 
υγιεινής ί  Λρ. William W allace, πρόεδρος τοΰ φΛοσοφικοΰ συλλόγου έν 
Glasgow, ώμίλησε περί τής δρεπτικής αξίας διαφόρων είδών αλεύρων καί 
κατέληξεν είς τό συμπέρασμα ότι ή κατάστασις τών πλείστων Εν το~ς περι- 
χώροις τής Γλασκόβης αναπήρων παίδων όφείλεται εΐς τήν ανεπαρκή τρο
φήν, ιδία δΕ τό αίτιον της συχνάκις Εκεί παρουσιαζομένης ραχίτιδος (τής 
κάλουμένης Αγγλικής νόσου) είναι ή εν ταΤς τροφαΤς ελλειψις μεταλλικών 
ίλάτων. Ό  William W allace, άναλύσας τήν πλευράν Ενός Εκ ραχίτιδος

άποδανόντος παιδίου ευρε μόνον 20,6 το~ς εκατόν μεταλλικά άλατα Ενώ Εν 
τή πλευρά άλλου ύγιοΰς παιδίου, φονευδέντος υπό τών τροχών αμάξης, 
περιειχοντο 64 τοΤς Εκατόν μεταλλικά άλατα. Βέναι υλαι δεν ευρέδησαν 
εν τή πλευρά τοΰ ραχιτικού παιδίου. καί Επομένως ούδεμία υπάρχει άμφι- 
βολία ότι ή νόσος προήλδεν Εκ τής άνεπαρκοΰί ποσότητος φωσφορικής τι- 
τάνου καί άλλων μεταλλικών αλάτων.

'Έ ξ  όλων τών ουσιών, αίτινες χρησιμεύουσιν ώς τροφή τών .πεπολι- 
τισμένων λαών, ούδεμία εΐναι τόσον πολύ καί εις τόσον μεγάλας ποσότητας 
διαδεδομένη ώς τό σιτάλευρο», καί όμως ούδεμία άλλη ούσία περιεχει τοσον 
όλίγην ποσότητα μεταλλικών άλάτων, ώς τό,λευκόν καί Εκλεκτόν σιτάλευρον.

'Ο λρ. Wallace ισχυρίζεται ότι εΐνε τώρα πλέον καιρός νά Εμποδι- 
σδη ή περαιτέρω διάδοσις τών λευκών καί Εκλεκτών αλεύρων, αν ό λαός 
δέλη να σώστ) τήν υγείαν του, ’Εκφράζει δε τήν λύπην του ότι αι εργα
τικοί τάξεις έν Σκωττία καί ίδίως εν ταΤς μεγάλαις πόλεσι τής χώρας τού
της, καταναλίσκουσιν όσημέραι όλίγώτερον άλευρον βρομίου καί. ότι ή Εδνική 
αοΰηπα όπό άλέυρον βρομίου  όλονέν Εξαφανίζεται εκ τής σκωττικής 
μαγειρικής.’ Ή  οοτππα  αύτη εδωκεν εΐς τόν σκωττικόν λαόν τήν ίδιάζου- 
σαν αύτώ δύναμιν καί σωματικήν ρώμην, ενώ τώρα. τά δσημεράι μεγαλητε- 
ραν διάδοσιν εύρίσκοντα Εκλεκτά άλευρα καταστρέφουσι τήν ύγείαν τοΰλαοΰ.

Οί εν τή συνεδριάσει παρευρεδέντες ιατροί συνεφώνησαν Εν γένει με 
τήν γνώμην τοΰ Δρ. Wallace καί άνεγνώρισαν όμοφώνως ως ορδάς καί 
ύπό υγιεινήν εποφιν- ώφελιμωτάτας τάς προσπαδείας τής Bread-Reform- 
Ligue αίτινες τείνόυσιν εΐς τό νά εΐσαγάγωσΓ καί διαδοσωσί τήν χρήσιν 
άρεου, όσον τό δυνατόν μεγαλητέραν ποσότητα πιτύρων περιεχοντος.

Μέχρι τοΰδε τό ιδεώδες, πρός το όποιον ετεινεν ή τέχνη τών μυλω- 
δρών καί άρτοποιών, ήδύνατο νά. συγκεφαλαίωσή εν τώ εξής τύπω: Εχ  
τών χόχχων τοΰ σίτον νά χάταοχενασΟή αλενρον, όσον τό δυνα
τόν περισσότερον άπηλλαγμένον πιτύριον, χ α ΐ π ίτνρα, 'όσον τό δν- 
νατόν περισσότερον άπηλλαγμίνα άλεύρον. Ό  τύπος ουτος, όστις βασί
ζεται εΐς καδαράς, Επουσιώδεις Εξωτερικότητας καί παραμελεί εντελώς τήν 
ουσίαν τοΰ πράγματος, εΐνε λίαν χαρακτηριστικός καί δεικνύει Εναργώς τήν 
Επιπόλαιον διεύδυνσιν τοΰ πνεύματος τής Εποχής μας, ύπό τής οποίας ή 
„ωραία Εξωτερική καί απατηλή όψις“ προτιμαται τής εσωτερικής άξίας.

Όρδώς λοιπόν δυνάμεδα νά όρίσωμεν τό ιδεώδες, πρός τό όποΤον 
όφείλει' νά τείνη ή τέχνη τής άρτοποΐας, διά τοΰ Εξής τύπ&υ: Έ χ  τών 
κόκκων τον σίτοι» νά κατασκ«>«ζίτκε άλινρον, περιέχον ¿ν έαντφ 
πάντα τά Ορεπτιχά σνατατιχά τοΰ σίτον. 'Ό  db άρτος νά ηναι εν- 
χνμος χ α ΐ ενπεπτος χ α ΐ — κατά τελευταΐον λόγον — με τάς ιδιότητας 
ταύτας νά συνδέη, εί δυνατόν, καί τήν καλήν όψιν.

'Π  „ωραία όψις“ λοιπόν εΐνε τό επουσιωδέστα'τον έν τώ ούσιωδε- 
στάτφ καί σπουδαιοτάτω τούτω δρεπτικώ μέσω τοΰ άνδρωπίνου σώματος. 
Τό χυριαιδέστατον εΐνε χα ΐ μένει πάντοτε ή ίίρ τπ ιιχ η  αξία.

/  κ. Κ. X. Π. εΐς Κερασσοΰντα. Έλύφδησαν 
καί -σας εύχαριστοΰμεν. — κ. Δ. Η. Α. εις Βιδί- 
vtov. ’ Ελη'φδησαν τάς εικόνας όμως λυπούμεδα 
ότι δεν δυνάμεδα^ νά σάς άποστειλωμεν άνευ της 
προαποστολής του τιμήματος. — κ°· Ε . Φ. εις 

- Σμύρνην. Τά αιτηδέντα τεύχη άπέστάλησαν. — 
H errn Κ. Β. εΐς Athen. W ir bitten nochmals 
um die Zusendung der bestellten Fhotogra- 
jibien..—..κ . L Κ .,Τζ. εΐς Εαβάλλαν. Σδς Εγρά- 
φάμεν. — κ. Ε , Δ. Κ.- εΐς Προΰσσαν. Έλήφδησαν

καί «“ς εύχαριστοΰμεν. ■»- κ. Π . X. εΐς Γαλάζιον. 
"Ολα άπέστάλησαν. — κ. Γ. Κ. εΐς Κίον. θά 
συμμόρφωδώμεν πρός τήν Επιδυμίίεν σας. — κ Ν. 
Ε.-Μπ. είς Ζαγαζήκ. Έλήφδησαν καί σας εύχα- 
ριστοΰμεν. — κ. L Ζ. εΐς Βατούμ. Σδς Εγράψα- 
μεν; — κκ. Γ, θ . είς Σεβαστούπολιν,·Κ. À. εΐς 
Βάκοΰ, Σ. καί Ε . είς Βάνδην, I. Γ. εΐς Τάνταν. 
Έλήφδησαν καί σας εύχαριστοΰμεν. — κ. Β .'Β , 
εΐς.Άδριανούπολιν. Έλήφδησαν καί τά τεύχη άπε- 
στάλησαν αμέσως, άποροΰμεν όμως πώς δεν Ελά

βατε εΐςέτι τόν Γ '.  τόμον. .Τά „αριστουργήματα 
τής Νεωτέρας Τέχνης“ δ λ  λάβητε κατ’ άύτάς. — 
κ. I. X. είς BueiloS Ayres. Καί ή δευτέρα σας 
Ελήφδη, τό δΕ κιβώτιον υπ’ άρ. 59 άπεστάλη ύμ“ν 
μέσον Χαμβούργου. — κ. Φ. Α. Σ. είς Σμύρνην. 
Έ λ ή φ δ η σ α ν .κ .  Ξ. Π. είς Πόπ. Τά αιτηδέντα 
ηεύχη, άπέστάλησαν ύμΐν αμέσως ελυπήδημεν 
όμως σφόδρα διά τά γραφόμίνά σας. — κ. I. Κ. Δ. 
είς Ταϊγάνιον. Τήν ταχίστην δά συμμόρφωδώμεν 
πρός τήν Επιδυμίαν σας.

. ;  '  . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.^ "Οτι ή μονομαχία ουδόλως καδαίρε τήν υβριν'-όπδ“Ί .  Ίσιδωρίδόυ Σκυλίσση. — Αί Εν Έλλάδι Εορταί ύπό Σπυρίδωνος
Παγανέλη..— ίΗ»παρά τήν ροδωνιάν φρουρά. 'Ιστορικόν διήγημα ύπό Π . Έγγελχαρδ (τίλος).. — Μετεωροσκοπεία Επί ύψηλών ορέων μετά σχετικών 
εικόνων..—  Πςνακοδήκη, ήτοι Ερμηνεία τών εικόνων, — Ποικίλα. (Τό μέγιστον οικοδόμημα.τοΰ »κόσμου. — Οί διοικοΰντες τήν άνδρώποτητα. — 
Έκδεσις Εφημερίδων Εν Meiningrn. 'Ο  ποιητής ΛάμαρτΤνος κ α ί.ί Εκδότης του. — Πώς άρέπει νά βράζωμεν τό υδωρ; — Τό πξνδος Εν Κορέα.)

- — ’̂ πιστήμη καί‘Καλλιτεχνία. (Βέναι επικρίσεις επί τών ',,Ήδικών“ τοΰ Πλουτάρχου ύπό Γρηγ. Βερναρδάκη. — Ή  φωτογράφησις τών αστέρων, — . 
Τό εν Αιβερπούλη ,,θέατρον. τοΰ Σαιξπήρου“. — Ιίερί τοΰ δηλητηρίου τής ίάράχνης.- — Περί τοΰ πώς Επενεργοΰσιν οί σεισμοί Επί τών ζώων. — Δώρον 
τοΰ Λόρδου Ronald .Gower τή πατζίδι τοΰ Σαιξπήρου . Ό  Παστερ περί μικροοργανισμών. — Φωτογραφία τοΰ γαλαζίου. — Κατάδυσις τοΰ γαλλι- 
ν.οΰ^εδάφους. — Ο &τος ημών ί  επιούσιος, — Μικρά’Αλληλογραφία. ( .

\ I '  ' ΠίΝΑΚΟθΠΚΠ. Βενιαμίν"Αρρίσον, ό νέος πρόεδρος της αμερικανικής Συμπολιτείας (Εν ^ελ. 327).— Ό  άρρωστος, ζωγράφος. Είκώνκατά- 
. τήν ελαιογραφίαν τοΰ E. Ravet (Εν σελ. 311). — Μετά τήν σύγκροΟσίν.’’ Έ ατά ττν. πρωτότυπον' ιχνογραφίαν τοΰ Willy Stöwer (εν σελ. 335). — Με
τεωρολογικός σταδμός Επί τοΰ Pic du Midi καί τοΰ όρους Euy d e  D5me. (Εν σελ.-837 καί έν σελ. 338).

Tvaott Bar & Hermann, b  Μ ιψ ί^.
Εκδότης Π . Α. ΖΪΤΟΤΡΗ Σ.
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