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Ή  πρώ-τη αρχή τή ς  ναυτιλ ίας είναι αδύνατον νά  όρι- 
σθή ιστορικώς· δυνάμε&α δ'ε νά  παραδεχ&ώμεν ό τι οί άν
θρωποι πανταχού , ένθα  τό  πρώτον ήλθον είς άμεσον συν
άφειαν μετά  τ ή ς  θαλάσσης, τώ ν ποταμώ ν καί τώ ν λιμνών, 
άπεπειράθησαν νά υπερπηδήσωσι τ ά  φυσικά τα ΰ τα  κωλύματα 
τή ς  έλευθέρας αυτών συγκοινωνίας. Λ αβόντες ισως αφορμήν 
έκ τίνος κορμού δένδρο.υ ή άλλου τινός ξύλου έπιπολάζοντο; 
έπί τώ ν  ύδάτω ν, προέβησαν 
είς τή ν  κατασκευήν άπλου- 
στάτης έκ πολλών ξύλων συν- 
ισταμένης σ χεδ ίας, πρός με- 
τακίνησιν τή ς  οποίας με- 
τεχεφ ίσθησαν μακρόν τινα  
κλάδον ή  κάμακα , κ α ί το ι
ουτοτρόπως κατεσκευάσθη τό  
πρώ τονκατάθάλασσανοχημα, 
άνευ άλλων βοηθητικώ ν μ έ
σων καί Εργαλείων, έν σχή- 
ματι άπλουστάτης σχεδίας.

'Η  κατασκευή λέμβων . 
καί πλοιαρίων εΐνε μεταγενε- 
στέρας περιόδου έφεύρεσις, 
προϋποθέτει δ έ  τή ν  υπαρξιν 
Εργαλείων καί προτύπου- τό  
πρότυπον τούτο εΐνε ό κάτο ι
κος τώ ν ύδάτων, 6 ίχθύς. Έ ν  
τη  κατασκευή δ η λα δ ή  τώ ν 
πλοιαρίων οί άνθρωποι άπέ- 
μιμήθησαν δ ιά  τ ή ς  τέχνης 
τό  σ χήμα  καί τ ά  κ ινητικά  
όργανα του ιχθ ύο ς, κατα - 
σκευάσαντες τό  πρόσθιον καί 
οπίσθιον μέρος το ύ  πλοιαρίου
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αιχμηρόν καί άντικαταστήσαντες τ ά  μέν π λ ά γ ια  τού ίχθυος 
πτερύγια  δ ιά  παραλλήλων κωπών τ ά  δ έ  πτερύγια  τ ή ς  ουράς 
δ ιά  το ύ  πηδαλίου.

"Ο τι ό ίχθύς έχρησίμευσεν ώς πρότυπον Εν τη  ναυπη· 
γήσει τώ ν πρώτων λέμβων είναι γεγονός άποδεδειγμένον· 
Ο ί Κ ινέζοι μ ά λ ισ τα  θεωρουσι κα ί σήμερον έ τ ι τό  πλοιον 
οίς έμψυχον όν, άπονέμοντες αύτω δυνάμεις, είς έμψυχα μό

νον ίδιαζούσας. Ο υτω  λόγου 
χάριν παν σινικόν πλοιον έχει 
έπί τή ς  πρώρας δύο έζωγρα- 
φημένους οφθαλμούς, δ ι ’ ών 
υποτίθετα ι ό τι βλέπει κα ί ευ
ρίσκει αυτό τόν δρόμον του, 
ουδείς δ έ  Σ ίνης ναυτικός Επι
χειρεί πλοΰν δ ιά  πλοίου, στε- 
ρουμένου τώ ν έζωγραφημένων 
τούτω ν οφθαλμών. Κ α ι οί 
ήμέτεροι ναυτικοί ωσαύτως · 
τά ς  είς τήν πρώραν τού 
πλοίου όπάς, δ ι’ ών όλισθαί- 
νουσιν α ί τή ς  άγκύρας άλύσεις, 
όνομάζουσιν οχ>ονς (occhio =  
οφθαλμός), ο ίδέ Γερμανοί K lü 
sen (== A ugen )- ή  ονομασία 
αυτη σ χετίζετα ι π ιθανώ ς καί 
πρός τήν  έκ τώ ν αρχαιότα
τω ν χρόνων μέχρι τ ή ς  σήμε
ρον ύφισταμένην παρά τοΤς Σί- 
ναις δεισιδαιμονίαν, ότι αίόπαί 
αδτα ι είναι αληθείς οφθαλμοί, 
δ ι ’ ών τό  πλοιον βλέπει.

Τ ό σχήμα του Ιχθύος 
Η  Α ΡΧ ΙΙΟ ϊΚ ΙΣΣΑ  ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΪΣΤΡΙΑΣ. ήδύναντο οί πρώτοι ουτοιναυ-
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πηγοί νά δώσωσιν ευκόλως είς τον κορμόν του δένδρου, κοι- 
λαίνοντες αυτόν και άποξύνοντες είς τ ά  άκρα. Ο ί Αίγόπτιοι 
καί οί Φοίνικες κατεσκεύαζον τούς λέμβους- των όπως και 
οί σήμερον Ιν δ ο ί καί οί Μαύροι τά  κανά  τω ν, εμπροσδεν 
καί οπισδεν αιχμηρά, υποκάτωδεν έπίπεδα καί τά  άνω χείλη 
εν τω  μέσω ολίγον τ ι  προς τά  έσω κεκαμμένα.

Έ νεκ α  του στενοί χώρου, όν παρεΐχον τ ά  έξ ενός κορ
μ ο ί δένδρου ξυλουργούμενα πλοιάρια, έσκέφδησαν βραδύτε- 
ρον οί ναυπηγοί ουτοι νά κατασκευάσωσιν εύρυχωρότερα 
πλοία έκ πολλών μερών συνιστάμενα. Τ ά  μέρη ταυτα ήσαν 
ή τρόπ.ις, τά  πλευρά καί ή εξωτερική διά σανίδων έπίστρω- 
σις Αί πρόσδιαι καί όπίσδιαι τοΰ πλοίου παρειαί κατε- 
σκευάζοντο ύψηλότεραι των λοιπών μερών του πλοίου, ίνα 
άκοκροόωσι τήν έν έναντίω άνέμω είσόρμησιν των κυμάτων. 
'Η  Ιν τω πλοίω έναρμογή του καταστρώματος είναι τελειο- 
ποίησις μεταγενεστέρας έποχής. 'Ο  τρόπος οδτος τη ς ναυ
πηγίας διετηρήδη κατ’ ουσίαν μέχρι των ήμετέρων χρόνων, 
έλαχίστας λαβών ουσιώδεις τροποποιήσεις· άν δέ τά  πορτο
γαλλικά έκεΐνα πλοία του Κολόμβου, αί χαραβέλλαι, κατά 
τό  έξωτερικόν αυτών σχήμα διαφέρουσι τών σημερινών τα 
χυδρομικών άτμοπλοίων τοσοΰτον, όσον τά  σινικά τ ά  κα
λούμενα Τζόν-Λοι άπόκλίνουσιν από τών σημερινών δώρηκτών, 
έν συνόλω όμως οί σκελετοί πάντων τούτων τών πλοίων 
έχουσι μεγίστην προς «λλήλους ομοιότητα. Ε ίς τινας μά
λιστα δαλάσσας διεσώδη μέχρι τής σήμερον ό αρχαίος τύ
πος τών πλοίων, ώς λ. χ . έν τω  έλληνικώ άρχιπελάγει, ένδα 
ο παναρχαιος τών πλοίων τόπος από τών ήρωϊκών χρόνων 
διετηρήδη μέχρι τών ήμερων ήμών.

Κ α τ’ άρχάς περιωρίζετο, ως είκός, ή ναυτιλία είς τούς 
ποταμούς καί τάς παραλίας, διότι οί ναυτιλλόμενσι δέν άπε- 
τόλμων ν’ άπομακρυνδώσιν από τής ακτής, φοβούμενοι μή
πως άποπλανη&ώσιν άπό τή ς ορδής διευδύνσεως καί περιέλ- 
δωσιν είς παντελή, αμηχανίαν καί απορίαν περί τή ς δέσεως,

. έν ή  εύρίσκοντο. Παραθαλάσσιόν τ ι δένδρον ή βράχος 
έδείκνυεν είς τούς άκτοπλοοΰντας τήν διεύδυνσιν ήν ωφειλον 
ν’ άκολουό'ήσωσι κατά τον πλούν αυτών, τ ά  ακρωτήρια όπε- 
δείκνυον αΰτοίς. τούς πλησίον ευρισκομένους σκοπέλους, ή δε 
μακρα πείρα έδίδασκεν αύ'τους, ποίοι ησαν οί Ιπικρατοΰντες 
άνεμοι καί τ ά  θαλάσσια ρεύματα κατά τάς διαφόρους ώρας 
του έτους καί τής ήμέρας. Καί εγίνωσκον μεν οί αρχαίοι 
τόν ζωδιακόν κύκλον, παρετήρουν δέ πρός τούτοις τήν μέν 
ήμέραν τόν ήλιον τήν δέ νύκτα τούς αστέρας καί κατά τήν 
δέσιν αυτών διηύδυνον τόν πλοΰν των. Άλλ’ οί παράγοντες 
ουτοι, ώς εΐχε τότε  ή αστρονομία, παρείχον τόσον όλίγην 
ασφάλειαν, ώστε ουδόλως φαίνεται ήμΐν θαυμαστόν ότι κατά 
τούς χρόνους του τρωϊκοΰ πολέμου τό μικρόν ταξείδιον άπό 
τής Ε λ λ ά δ ο ς μέχρι τής Μικράς Άσίας έδεωρεΐτο ώς υπερ- 
άνδρωπον κατόρδωμα, τό  οποίον άνευ τής βοηδείας τών 
&εών δεν ήδύνατο νά έκτελεσδη.

Ή  αρχική τριήρης, ή κινουμένη δ ιά  μόνων τών έρετ- 
μών, δεν ήδύνατο, ώς ειπομεν, νά έπιχειρήση μακρόν πλοΰν 
άπομακρυνομένη άπό τών ακτών είς τό ανοικτόν πέλαγος’ 
πρός τοΰτο έπρεπε νά χρησιμοποιηδή άλλη κινητική δόνα- 
μις, άπαλλάσσουσα τόν άνδρωπον άπό τής διηνεκούς καί 
έπιμόχδου κωπηλασίας καί κινούσα τό πλοΐον μετά μείζονος 
ταχύτητος. Ή  δόναμις αυτη ευρέδη έν τω  αέρι τω  πλη- 
ροΰντι τ ά  ιστία. Τήν πρώτην αφορμήν προς έξαρτυσμόν 
του πλοίου δ ι’ ίστίων Ιδωκε κατά τόν μΰδον ό ναυτίλος, 
τό μαλάκιαν έκεΐνο, δπερ έν καλοκαιρία μεταχειρίζεται τό 
ποικιλόχρουν πτερύγιόν .του ώς άναπε/ιταμένον ίστίον καί

φέρεται έπί τών κυματίων της δαλάσσης κατά  τήν διεύ- 
δυνσιν του ανέμου ώς μικρόν πλοιάριον. Ή τ τ ο ν  πιδανή 
άλλά ποιητικωτέρα εΤνε ή παράδοσις του άλιέως έκείνου, 
τοΰ διηγούμενου περί τίνος νύμφης, ήτις ώδουρ.ένη υπό του 
πληροΰντος τον άναπεπταμένον πέπλον της άέροί έφέρετ.ο 
όλισδαίνουσα έπί τών κυμάτων.

Ή δ η  κατά τούς χρόνους τών Φοινίκων ή ναυπηγική 
τέχνη ήτο αρκούντως ανεπτυγμένη, ώστε νά κατασκευάζων- 
τα ι πλοία διά μέν τήν ποταμοπλοΐαν έχοντα έπίπεδον πυδ- 
μένα, δ ιά  δέ τήν δαλασσοπλοΐαν βαδυτέραν βάσιν μετ’ έξ- 
εχουσης τρόπιδος. Τ ά  φοινικικά ταυτα πλοία εΐχον ώσαύτως 
πάντα τά  άπαιτούμενα έξαρτύματα τών ίστίων. Ά λλ’ οί 
Φοίνικες οδτοι δέν προώδευσαν έν τη  ναυτιλία έπί τοσοΰτον, 
ώστε νά έπωφελώνται καί τους μή ευνοϊκούς άνεμους, άλλ’ 
άνεπετάννυον μέν τά  ίστία, οσάκις έπνεεν ούριος άνεμος, 
συνέστελλον δέ αυτά καί ήγκυροβόλουν άμα ώς ό. άνεμος 
έγίνετο έναντίος, έπερχομένης δέ νηνεμίας, έξηκολούδουν τόν 
πλοΰν δ ιά  τής κωπηλασίας.

Μόλις μετά πολλούς αιώνας, δτε πλέον μεγάλοι στόλοι 
έκάλυπτον τά ς δαλάσσας, ό Δόγης τής Γενούης A ndrea 
D oria (1468 μέχρι 1560) κατώρδωσε νά έπιφέρη τοιαύτην 
βελτίωσιν είς τον έξαρτυσμόν τών πλοίων, ώστε νά ήναι 
δυνατή ή λοξοπλόησις έν έναντίω άνέμω. Άλλ’ ό έναντίον 
τοΰ ανέμου πλους ιστιοφόρων πλοίων έδεωρείτο έπ’ ίσης 
αδύνατον πράγμα ώς καί ό πρός τό  άναντες ροΰς του υδα- 
τος, καί δ ιά  τοΰτο ό ευφυής άνήρ έδεωρήδη ώς γόης καί 
άπατεών, όπως καί ό σύγχρονος αύτώ Μάρκος Πόλος (Mareo 
Polo), δστις έκιστρέψας Ικ  του είς τήν ανατολικήν Άσίαν 
ταξειδίου του διηγείτο πολλά περί τής μεγάλης άναπτύξεως 
τή ς ναυτιλίας έν τα ϊς Ίνδίαις. Ό  τολμηρός οδτος περιηγη
τή ς διεβεβαίου ώσαυτως, ότι παρά τοίς Κινέζοις ή μαγνη- 
τική βελόνη ήτο άπό πολλών αιώνων έν χρήσει ώς βοήδημα 
τής ναυτιλίας.

’Εκτός τής βελτιώσεως τοΰ έξαρτυσμοΰ τών ίστίων, 
προήγαγε τήν ναυτιλίαν έν τοάς εόρωπαϊκαΐς δαλάσσαις αμέ
σως είς μεγίστην τελειότητα ή έφεύρεσις τήςπυξίδος. Πόνε, 
που καί υπό τίνος έν Ευρώπη έφευρέδη ή πυξίς, είνε άδηλον. 
Συνήδ'ως αποδίδεται ή τιμή αυτη τής έφευρεσεως είς τούς 
’Ιταλούς, οίτινες έν έτει 1302 εδηκαν τήν μαγνητικήν βε
λόνην έπί τίνος αιχμής καί διήρεσαν τόν δίσκον τής πυξί- 
δος είς οκτώ ΐσα διαμερίσματα. Οί Γάλλοι τουναντίον 
ισχυρίζονται ότι ή ίδιότης τής μαγνητικής βελόνης τοΰ τρέ- 
πεσδαι πρός βορράν, ήτο ήδη γνωστή κατά τόν 12'"’ αίώνα, 
δτε υπηρχεν έν Γαλλία όμοιόν τ ι τή  πυξίδι έργαλεΐον ο’νο- 
μαζόμενον m arinette.

Πρός καταμέτρησιν τής ταχύτητος τοΰ πλοίου χρησι
μεύει τό γνωστόν έργαλείον τό όνομαζόμενον Logg, εκ του 
ονόματος τοΰ περί τά  τέλη τοΰ 17°1' αίώνος έφευρόντος αυτό 
Ά γγλου Logg.

Σπουδαιοτάτη έν τη  ναυτιλία εΐν® ή γνώσις τών δα- 
λασσίων γευμάτων, πρό πάντων πλησίον τής ξηρας καί έν 
τα ίς στενάϊς δαλάσσαις. ’Εν τω πορδμω π. χ. τοΰ Γιβραλ
τάρ τρέχει καδ’ έκαστον έτος ρεΰμα είς τήν μεσόγειον 9·ά· 
λασσαν έχον ταχύτητα έως 10 μιλίων, ούτως ώστε τά  
ίστιοφόρα πλοία, μόνον δταν πνέη ίσχυρός ανατολικός άνε
μος, δυνανται νά έκπλεύσωσιν είς τόν Ατλαντικόν ωκεανόν, 
πολλάκις δέ αναγκάζονται έπί ολοκλήρους ¿βδομάδας, ήγκυ- 
ροβολημένα προ τοΰ Γιβραλτάρ, νά περιμένωσι τοιοΰτον ευ
νοϊκόν άνεμον. Τήν αυτήν σπουδαιότητα διά τήν ναυτιλίαν 
Ιχουσι καί ο ί . έτησίαι, οίτινες πν'έουσι καδ’ εκάστην ώραν
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τοΰ έτους μεταξύ τών τροπικών έν άμφοτέροις τοΐς ήμισφαι- 
ρέοις. Ο ί έτησίαι προέρχονται έκ τούτου, δτι ό υπεράνω 
τών τροπικών αήρ δερμαινόμενος υπό τοΰ ήλιου άραιοΰται 
καί ανέρχεται είς υψηλότερα στρώματα, ό δέ υπέρ τούς πό
λους ψυχρός άήρ εισορμά είς τόν άραιωδέντα τοΰτον χώρον 
καί παράγει διηνεκές ρεΰμα έπί τε  τοΰ βορείου καί νοτίου 
ημισφαιρίου. Καί ό νόμος τών άνέμων, όν περιεγράψαμεν 
έν τοΰ „περί προγνώσεων τοΰ καιροΰ“ άρδρω (άρ. 2 σελ. 18) 
έχει μεγίστην σπουδαιότητα διά τούς ναυτιλλομένους, άφ’ 
δτου δέ έγένετο γνωστός ό νόμος ουτος, ό άριδμός τών

κατ’ έτος έν τη  δαλάσση συμβαινόντων δυστυχημάτων ήλατ- 
τώ δη σημαντικώς.

Νέα'περίοδος έν τη  ιστορία τής ναυτιλίας ήρξατο δια 
τής έφευρέσεως τών ατμομηχανών καί τής χρήσεως αυτών 
πρός κίνησιν τών πλοίων, ήδη δέ  με τήν μεγάλην καί σχε
δόν έντελώς ανεξάρτητον άπό τοΰ ανέμου ταχύτητά του 
τό  άτμόπλοιον ευρίσκει μετά καταπληκτικής ασφαλείας τον 
δρόμον του άνά τάς άχανεϊς καί απέραντους έκτασεις του 
ωκεανού καί μέτά ολοκλήρων μηνών πλοΰν εισέρχεται είς 
¿κείνον ακριβώς τόν λιμένα, είς όν άπ’ άρχής διηυδυνετο.

Τ Α  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α  Δ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Ε Ρ Γ Α Τ Α Σ  Ε Ν  Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ω .
Ε Κ  T O r ΗΜ ΕΡΟΛ ΟΓΙΟ! ΕΝΟΣ ΠΤΩΧΟ! ΕΡΓΑ ΤΟ Ϊ.

Ή  κατάστασις τών πτωχών καί άδλίων έν Λονδίνω, 
τή  πρωτοπόλει τοΰ κόσμου, τή  μητροπόλει τών άντιδέσεων, 
τή  έδρα τοΰ Πλούτου καί τής Πενίας, πολλάκις υπό πολ
λών περιεγράφη, άλλ’ αί πλεΐσται τών περιγραφών τούτων 
αγουσιν ήμας είς τά  καταγώ για έκεΐνα τής ήδικής έξαχρει- 
ώσεως, τών οποίων ένταΰδα οΰδεμίαν μνείαν ποιοόμεδα. Αί 
έπόμεναι σημειώσεις έγράφησαν υπό τίνος τιμίου έργάτου, 
όστις ευρέδη έπί τινα χρόνον Ιν Λονδίνω άνευ έργασίας, 
άνήλωσενέντός ολίγου τά  μικρά αυτοΰ χρηματικά μέσα καί, 
έπειδή έν τ ή  πόλει ταύτη δέν ύπάρχουσιν άσυλα διά τούς 
αστέγους, δ ιήλδε τά ς δεκατέσσαρας νύκτας τής δεκαεπταη- 
μέρου έν Λονδίνω διαμονής του περιπλανώμενος άνά. τάς 
οδούς τής μεγαλουπόλεως. Τρεις νύκτας μόνον διήλδεν έν 
τοΐς καλουμένοις ,,ξενοδοχείοις τών έργατών“, άτινα ευρί- 
σχονται Ιν  ταΤς πενεστάταις καί πολυανδρωποτάταις όδοΐς τοΰ 
Λονδίνου. Περί τούτων γράφει ό έν λόγω έργάτης τά  εξής.

„Τό οικοδόμημα, πρό τοΰ οποίου ίστάμην, διεκρίνετο 
άπό τών περιβαλλόντων αυτό έλεεινών οίκίσκων διά τοΰ 
μείζονος μεγέδους του καί τής βελτίονος διατηρήσεώς του. 
ΙΙρός τό μέρος τής όδοΰ φέρει μέ μεγάλα έρυδρά γράμματα 
τήν επιγραφήν: „St. Simon’s Chambres“, καί ύπό τήν έπι- 
γραφήν ταότην μέ μικρότερα γράμματα τάς λέξεις; „W ork
m an’s Home“ (κατοικία τοΰ έργάτου). Γπερδεν τής δύρας 
κρέμαται φανός, έπί τών υέλων τοΰ οποίου είναι γεγραμμέ- 
ναι αί λέξεις: „κρεβάτια χωριστά πρός 4<1 (d σημαίνει ιτίννα, 
τό  1/ ,2 τοΰ σελινιού), καί έπί τινων είς τ ά  παράδυρα έκτε- 
δειμενων πινάκων μέ χρυσά γράμματα: „χωριστά κρεβάτια 
πρός 4 καί 6 d. τήν νύκτα' 2 καί 2 ’/.2 σελίνια τήν ¿βδο
μάδα“. Τό συνολον παρεΐχεν αρκούντως ευάρεστον καί έλ- 
κυστικήν οψιν καί ό άπειρος νέηλυς, οΐος ήμην έγω, ήδύνατο 
νά έκλάβη τόν κεκονιαμένον τοΰτον τάφον ώς καλόν τ ι 
ξενοδοχεΐον. Τό γραφεΐον τοΰ ιδιοκτήτου ή τού έπιμελητοΰ

• τοΰ καταστήματος εύρίσκεται άριστερόδεν τής είσόδου, ή 
δ ί  έσωτερική δύρα, ήτις ανοίγεται υπό τίνος δυρωροΰ, παρ
έχει έλευδέραν τήν είσοδον είς ¿κείνους μόνον, οίτινες ήδη 
έν τω γραφείω ήγόρασαν εισ ιτήρ ια  ν/τνον.

' ’Εκ τοΰ προδόμου εισέρχεται ό ξένος είς ύπερμέγεδές 
τ ι  μαγειρείου, κατέχον ολόκληρον τόν κάτω χώρον του οικο
δομήματος (δπερ έν συνόλω δυναται νά φιλοξενήση υπέρ 
τούς- 400 ξένους). ’Ενταΰδα — έν άτμοσφαίρα τοσοΰτον 
ζοφερά καί δυσώδει, ώστε κατά τά ς πρώτας στιγμας .ουτε 
τ ό  βλέμμα δύναται νά τήν διάσχιση, ούτε ή ρίς νά τήν 
ύποφέρη — παρετήρησα, άφοΰ άνέλαβον. τήν δύναμιν τής 
αναπνοής καί ήρχισά πως δ ιά  μέσου τών πυκνών νεφών τοΰ

• δυσώδους καπνοΰ νά διακρίνω τ ά  άντικείμενα, παρετήρησ«,

λέγω, πολυαρίδμους ομίλους άνδρων, έσδιόντων, πινόντων, 
καπνιζόντων, βλασφημούντων καί διαλεγομένων. Τινές έξ 
αυτών διεσκέδαζον τόν καιρόν των, ώς βραδύτερον άντελή- 
φδην χωρήσας πλησιέστερον, διηγούμενοι ίστορίας καί ανέκ
δοτα  ούχί τοΰ άρίστου, ώς έννοεΐται, είδους· άλλοι δέ επαι- 
ζον δ,όμινο (διότι τά  χαρτοπαίγνια ένταΰδα, ώς λίαν έρε- 
διστικά, άπαγορευονται), έρίζοντες καί διαμαχόμενοι. Οί 
ήσυχώτεροι έψυχαγωγοΰντο παίζοντες άδώας παιδιας· άλλοι 
πάλιν ήσαν βεβυδισμένοι είς τό  υπό τό όνομα „Οοάι!&ηϊ“ *) 
γνωστόν καί μάλιστα παρά τοΐς άμαξηλάταις αγαπητόν 
παιγνίδιον, προσπαδοΰντες νά κερδήσωσι τόν ζΰδον των δ ια  
τή ς άνακαλύψεως κεκρυμμένου τινός σκούφου. Επειδή ή 
παρουσία μου ουδέ τήν έλαχίστην προσοχήν έφείλκυσε τών 
παραδόξων πελατών, ήδυνήδην ήσυχως καί άνέτως να παρα
τηρήσω τό μέρος, ένδα εύρισκόμην, καί τούς έν αυτώ συν
τρόφους. Σχεδόν ολόκληρος ό απέναντι τής είσόδου τοίχος 
εΐναι κατειλημμένος ύπό μικρών, διά τής κλειδός κλειομένων 
σκευοδηκών καί κιβωτών, αΐτινες όμως, έπειδή ένταΰδα δέν 
υπάρχει πράγμα άξιον νά κλειδωδή, ουδέν άλλο περιέχουσίν 
ή ευτελή τινα σκευή έκ λευκοπάφύλου (τενεκέ), πήλινα τη
γάνια, καί άλλα άγγεΐα, τά  όποια οί ξένοι άφοΰ μεταχειρι- 
σδώσι πρός σκευασίαν τών έδεσμάτων των οφειλουσι πάν
τοτε νά άποδιδωσιν είς τόν μάγειρον. Ε κ τ ό ς  τούτων εύρί- 
σκονται είς τήν διάδεσιν τών πελατών καί οί μεγάλοι 
λέβητες, οίτινες κρέμανται υπεράνω τοΰ πυρός προσηρτημένοι 
δ ιά  άλυσεων είς τόν τοίχον, δ ιά  νά μή „κάμουν πτερά“, δη 
λαδή νά μή κλαπώσίν. „Διότι πρέπει νά ’ξεύρης“ μοί έλεγε 
γέρων τις  πελάτης, δστις ήσχολεΐτο είς τήν σκευασίαν τοΰ 
τεΐου του, ,,δτι έδώ μέσα δέν υπάρχει πράμμα, τοσο βαρυ 
καί τόσο ζεστό, που νά τό κάνουν Άϊ-Γιάννη. Νομίζει κά- 
νείς πώς έχει ακόμα ’στήν τζέπη του ή ’στό χέρι του εν« 
κουτί σπίρτα, ποΰ τώρα λίγο τ ’ αγόρασε, καί δεν είξέρη 
πώς έκάμανε φτερά μόλις έμπήκε ’δω-μέσα.“

Καί αύταί αί πυράγραι καί τ ά  συνδαυλιστηρια εΐναι 
άλυσίδετα, άφ’ ενός μέν βπως μή ,,σφιγχδώσι“ δηλαδή κλα- 
7 τώσι (σφίγγω  εΐναι ό τεχνικός δρος έπί κλοπής λαβίδων, 
πυραγρών καί τών τοιούτων), άφ’ έτέρου δε  δπως μή χρη- 
σιμεύσωσιν ώς δπλα είς ένδεχομένΟυς διαπληκτισμους.

„’Αν δέλης νά βράσης τίποτα, βράσε το δλο διά μιας 
καί μένε δρδός στή δέσι σου, διότι άν πας και καδίσης μια

*. Τό Ο οίάειη παίζεται βυνή&ως ύπό !ς  άν&ρώπων, άποτελούντων 
8ύο μερίδας, κα&ημένας έναντι άλλήλών. Ώριβμένον τ ι καί εκ τβν προ- 
τέρων «ημειω&ΐν νόμισμα εύρίσκεται εις τάς έπί της τραπέζης κειμενας 
χεΐρας τής μιας μερίδος, ή δέ άντίδετος μερίς όφείλει να μαντευση, εις 
ποίαν χεΤρα τό νόμισμα εύρίσκεται.
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σ τιγμ ή ,-σ ο υ  κλέφτου νε- τ ο  μισό . πρίν' ετοίμάσης τό  αλλο 
μισό.“ μοί έλεγε νεανίας τ ις  οόλό&ριξ,. όστις Ινόησε ότι 
ήμην νέηλϋς· κα ί τήν  ¿ρβότητα τη ς  συμβουλής του νεανίου 
έπεκόρωσεν αμέσως. ή  απροσεξία γέροντός .τίνος, οστις' εΤχεν 
άποσ.τρέψη πρός στιγμήν τ μ  β λ έ μ μ α τ α . άπό τή ς  προχόης 
το ϋ  τείου του· „Ποιος μου ’πήρε τό  τσά'ί μου;“ είπε κλαυΟ-- 
μυρίζων. ,”Ε να  δευτερόλεφτο εστρηψα τό  ’μ ά τ ι μου ' από 
τ ό  ποτήρι κα ί τώ ρα  είναι γ ιομάτο  νερό!“ Β ροντώ δης καγ
χασμός τω ν. περΜα&ημένων ήτο  ή μόνη άπάντησις.

"Οταν τ ις  έκ των εισερχομένων πελατών 9·έλή νά πίη 
τέίον, λαμβάνει αμέσως έκ τή ς σκευοθήκης άγγεΐόν τ ι  έκ 
λευκοπαφύλου, έκπλύνεί αυτό δ ιά  ζέοντος υΒατος, έξάγει 
έκ του Φυλακίου δυο χάρτινα χωνία πλήρη τεΐου και ζαχά- 
ρεως, τ ά  όποια προ μικρού ήγόρασεν αντί δύο πεννώ ν  παρά 
τώ  πλησιεστάτω παντοπώλη, καί παρασκευάζει τό ποτόν 
του, άκολουΦως έξάγει έκ του ετέρου θυλακίου τον ,,έκ του 
ίχ&υΟπωλείου φασιανόν του“ τόν καλοόμενον ωσαύτως ,,δυ- 
όφΦαλμσν μπιφστεκιον“ τοϋτ’ έστι μίαν καπνιστήν qéyxar, 
Φέτει αυτήν πλησίον του πυρός διά νά τήν πυρώση, έπειτα 
τήν φέρει μ ετά  τοϋ τεϊου είς το τραπέζιον, έςάγει έκ του 
Φυλακίου τεμάχιον άρτου καί αρχίζει τήν ευωχίαν του. 
"Ο ςτις Φέλει καί γάλα είς τό τέίόν του, τό φέρει μεδ’ έαυ- 
του Ιντός μικράς φιάλης, συνήΦως όμως τό  γά λα  Φεωρεΐται 
ως περιττή πολυτέλεια. 'Ο  ξενοδόχος πωλεί μόνον ζϋΦον 
καί (¡¡αχήν-

’Επειδή τό  ξενοδοχείων τοϋτο εύρίσκεται πλησίον των 
π ρ ο ς . έκφορτωσιν καί έπιδιόρΦωσιν των πλοίων ώρισμένων 
τόπων, δ ιά  τούτο καί ή πελατεία του συνίσταται κατά τό 
μέγιστ'ον μέρος έκ τή ς τάξεως των έκεί ασχολούμενων έρΑ 
γατοίν, ήτις είνε ή βαναυσοτάτη άλλ’ ουχί καί ή πασών 
δυστυχεστάτη τάξις των έκ τής έργασίας των χειρών των 
άποζώντων κατοίκων του Λονδίνου. Οί έργάται ούτοι κερ- 
δίζουσιν,. όσάκις έχουσιν αφΦόνως έργασίαν, 15 εως 1G σε
λίνια τήν ήμέραν, είς Βυστυχεστέρους όμως καιροός μόλις 
τοσαύτας névvac, α ί.δ έ  ίσχναί αγελάδες καταβιβρώσκουσι 
συνή&ως σάς Χαχείας μέχρις αυτών τών τριχών. 'Ωσαύτως 
καί ή  .„άλειψίς των χειρών“, τοϋτ’ έστιν ή δωροδοκία, ήτις 
δ ιά  τους έργάτας τούτους είναι τό  απαραίτητον μέσον προς 
άπόκτησιν τής εύνοιας τών έπιστατών, άφαιρεΐ ίκανώτατον 
μέρος του κέρδους των,, ούτως ώστε όταν έπέλΦωσιν οί „ανά
ποδοι' καιροί.“ ό έργάτης Φεωρεί έαυτόν ευτυχή καί ευδαί- 
μονα ΐά ν  εΰρη στέγην Ιν τοιοότω καταλύματι, οϊον τό 
„St. Simoü’s Chambres“, όπου νά κλίνη τήν κεφαλήν. Έ τ ε 
ρον μέγα, έπίσης μέρος τής πελατείας του ξενοδοχείου τού
του αποτέλουσιν ,,οί πραμματευτάδες τής κόφας“, οί περι- 
πλανώμενοι έκέΐνοι πραγματευταί παντός είδους καί πόσης 
άποχρώμεως, · οίτινες έλαστικωτάτην έχοντες τήν συνείδησιν 
καί άπιστεότως ευστροφον καί κοπτεράν τήν γλώσσαν, λίαν 
Ιπικερδώς πολλάκις χρηματοπαιαυσι τ α  πενιχρά τω ν κεφά
λαια. ,'.Τίνές άγοράζουσι τά  έλεεινά των εμπορεύματα λίάν 
πρωί έν τοΤς ίχΦυοπωλείοις, περιφέρουσιν αυτά κατόπιν έν 
τοίς πανδοχείοις. ΙνΦα οί καπνιστοί ίχΦυς καί τ ά  οστρακό
δερμα' ζώα ευρίσκουσι -τήν καλητέραν έκπώλησιν, καί τά  
υπολέιφ&έντα τών τοιούτων έμπορευμάτων των πωλοϋσιν έν 
τοΤς κάτωτάτοις καπηλείοις. Ά λλο ι πάλιν εμπορεύονται μέ 
λεμόνια, μήλα. άχια, σταφυλάς, πορτοκάλια, κάρυα καί τά  
παραπλήσια, τ ά  όποια άγοράζουσιν — ώς επί τό  πλείστον 
βεβλαμμένα ή σεσηπότα — αντί όλιγίστων χρημάτων έν 
τοίς οπωροπωλείοις (η μάλλον έπί τών πλοίων, τά  όποια 
έρχονται φορτωμένα μέ καρπούς), έπειτα τυλίσσουσιν έκάστην

οπώραν είς .τεμάχιον λεπτότατου· χάρτου .ούτως .ώστε'νά φαί
νεται τό  ήκιστα βεβλαμμένον τοϋ_καρποϋ μέρος, καί τρέ- 
χουσι προς τους σιδηροδρομικούς σταΦμοός ή τάς. γωνίας 
τώ ν μάλιστα συχναζομένων όδών, ένΦα οί άγορασταί δεν . 
εόκΛιροϋσι νά παρατηρήσωσι μετά προσοχής τά  'ψ οννία  των.

Ε ίς τους μικρεμπόρους .τούτους, μεταξύ τών οποίων καί 
ό ,,ξυλάν&ρωπος“, δηλαδή ό χωλητής φωσφόρων διαδραμα
τίζει σπουδάΐον μέρος, προστί&ενται καί οί ,,κροταλίαι“, 
τοϋτ’- έστιν οί ’ υπηρέτου. τή ς ^«κλάμας, οίτινες περιφέρονται 
είς. τά ζ κεντρικωτάτας όδους του Λονδίνου έπιδεικνύοντες 
παντός είδους αγγελίας είτε έκ μακρών ξύλων έξηρτημένας 
είτε γεγραμμένας έπί πινάκων, κρεμαμένων έμπροσθεν καί 
δπισΦεν, δηλ. έπί τοϋ στήΦους καί τής ράχεως. Έ ν  τώ  ξε
νοδοχείο* τούτω τών έργατών αντιπροσωπεύεται ωσαύτως καί 
ή τάξις τών δειλαίων έκείνων, οίτινες άπό ήμέρας είς ημέραν 
χροσπα&οδσι νά παρατείνωσι τον γυμνόν καί άβίωτον βίον 
τω ν, συνυπνιρετοΰντες ώς έκτακτοι βοηθοί έν τόϊς'καπηλείοις 
καί ζυ8·οπωλείοις, κα&αρίζοντες παρά&υρα, έκτελουντες δια
φόρους μικράς έργασίας ώς άγγελιαφόροι, ένίοτε δε άλλά 
πολυ σπανίως καί ώς στιγμιαίοι ιπποκόμοι. Άπό καιροί* είς 
καιρόν δύναταί τ ις  μάλιστα .νά ίδη μεταξύ τών πελατών 
του καταστήματος τούτου καί άργόν τινα ναύτην, οστις 
άφου ,,εσπειρε τό  άγριο βρώμί του“, άφοΰ δηλαδή έσπατά- 
λησεν άσώτως τούς καρπούς τών κόπων του, έλαόνεται είς 
τό  μέρος τοϋτο υπό εναντίου άνεμου φερόμενος.

Μεταξύ τών πελατών ευρίσκονται. πολλάκις καί παντός 
είδους χειροτέχναι, ένίοτε μάλιστα ίκανώτατοι τεχνίται, οΐ- 
τινες 9·ά ήδύναντο νά πορίζωνται άφό·όνως καί δαψιλώς τά  
αναγκαία του βίου, άν δέν εΤχον συνει&ίση ,,νά καμπυλώνωσι 
τόν άγκώνά των“, τοΰτ’ έστι νά παράδίδωνται είς τήν φιλο- - 
ποσίαν. Οί άνΟ-ρωποι ουτοι καταντώσι δ ιά  τής πολυποσίας 
σύν τω  χρόνω είς τοσαΰτην απορίαν καί ένδειαν, ώστε αναγ
κάζονται νά προσφεόγωσιν είς τοιαδτα καταλύματα, οΐον τό 
ένταυθ·α περιγραφόμενον, τό δε χείριστον — καί Ινταυ&α 
κυρίως συνίσταται ή κατάρα των — ευρίσκουσι προϊόντος 
τοϋ χρόνου τοσαυτην ευχαρίστησιν καί ήδονήν είς τόν άνή- 
συχον καί έκλυτον τούτον βίον, ώστε δεν δόνανται πλέον 
νά υποφέρωσι τόν ήρεμον οικογενειακόν βίον. Οιίχ ήττον 
όμως οί δυστυχείς ουτοι καταλαμβάνονται άπό καιρού είς 
καιρόν όπό στιγμιαίας αηδίας πρός τήν παραλυσίαν, ταύτην, 
άποφεύγουσιν έπί τινα χρόνον τά  με&υστικά ποτά; ένδυον- 
τα ι μετά τίνος έπιμελείας καί αξιοπρέπειας καί έπανέρχονται· 
είς τόν τακτικόν καί φρόνιμον βίον. Τοϋτο όμως δέν διαρ- 
κεί έπί μακρόν. Φίλος τις, ο°ν κατά  τύχην συνήντησαν κα9’ 
όδόν, παρακινεί αυτούς νά συμπίωσιν ,,έν μόνον ποτήριον“, 
όποκύπτουσιν είς τόν πειρασμόν καί μετ’ ου πολό ευρίσκονται 
άνεπαισ&·ήτως είς τήν προτέραν αυτών έλεεινήν κατάστασιν.

Έ π ί τή  &έα τών πέριξ μου σκηνών καταληφ&είς υπό 
αηδίας- και βδελυγμού άπήλδ·ον βαρύδ·υμος είς τά  άνω δώ 
ματα, κρατών έν τή  χειρί τό ε ί ο π ή ρ ι ο ν  τ ο ν  ν ; η ·ο ν ,  όπως 
αναζητήσω ·,,τήν μόνην αναψυχήν καί άνακουφισιν- παντός 
δεινού, τον ύπνον“. Τριάκοντα καί.όκτώ  κλίναι ευρίσκοντο 

-έν τώ  μέχρις ασφυξίας υπό μεμολισμένων αναθυμιάσεων καί 
δυσωδιών κεκορεσμένο* χώρω, δστις ουδέ διά το ήμυσι του 
.άρι&μοϋ τούτου τών κλινών είχεν ικανόν μέγεβ-ος. . Τ ά  πε- 
πληρωμένα μαλλοϋ στρώματα ώμοίαζον πρός σάκκους πλή
ρεις καρύων, τ ά  δέ  μελανόχροα μάλλινα έφαπλώματα κακί
στων παντελώς αδύνατον τήν λυσιν του ζητήματος, άν 
έπλυ&ησάν ποτε καδ·’ ό'λον τό  διάστημα τής υπάρξεώς των 
ή  όχι. Ένταϋδ*α έπικρατεί γενικώς τό  έδ-ιμον, οσάκις έκ-

Η  Τ Ι Τ Α Ν Ι Α  Κ Α Ι  Ο Σ Τ Η Μ Ω Ν .
τής είκονογραφικής πολυτελούς Ικδόσεως τής κωμωδίας ,,Ονειρον &ερνής νυκτός“ τοϋ Σαιξπήρου.

Μετάφρασις υπό A. W . τ .  Schlege!.
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δύεταί τις, νά συμπτύσση τ ά  ένδΰματά του και νά τά  τοπο
θετή  υπό τό  προσκεφάλαιον, τοΰθ’ δπερ βεβαίως δεν συμβαίνει 
πρός άνύψωσιν τοΰ χροσκεφαλαίου, άλλα μόνον και μόνον διά 
νά μή „κάμουν φτερά“, τοΰτ’ εστι διά νά μή κλαπώσιν.

Έ π ί τέλους κατώρθωσα νά κλίνω την κεκμηκυΐαν κε
φαλήν μου και ήλχιζον, Ιπειδή ήμην έξηντλημένος μέχρι
8-ανάτου, ότι &ά ήδυνάμην ν’ αποκοιμηθώ, άλλ’ ή έλπίς μου 
αυτη έψεύσθη σκληρότατα. 'Η  φοβερά συναυλία, ήν οί κ α 
μωμένοι λωκοδυται έξετέλουν διά των ρωΟ'ώνων τω ν, οί 
έκάστοτε παρουσιαζόμενοι καί τά ς κλίνας των θορυβωδώς 
άναζητοΰντες χελάται, ή τρομερά όχλοβοή έν τω  κάτω μα- 
γειρείω καί ό φόβος τών νυκτερινών κλεπτών άφηρουν από 
των βεβαρυμένων βλεφάρων μου τον πολυπόθητον δπνον, 
και πυρέσσων, πάντα τ ά  μέλη του σώματος μου αλγών, υπό 
ζοφερών σκέψεων κατατρυχόμενος καί υπό του κορκορυγοΰν- 
τος στομάχου μου βασανιζόμενος, έκείμην έπί μακρόν μετά 
τήν άπίσβεσιν τών λύχνων έγρηγορώς, ότε δέ έπί τέλους 
ήρχισα νά άποκοιμώμαι, άφυπνίσ&ην έντρομος υπό τίνος με
θυσμένου, οστις έπεσεν επί τής κλίνης μου καί με τά ς φο- 
βερωτάτας βλασφημίας ήρχισε νά μέ διαβεβαιοι, ότι δεν τό 
έκαμε με κακήν πρόθεσιν.

”Ε τι άθλιώτερα ευρον τά  δ ι’ 'οίκογενείας καταλύματα, 
τ ά  όποια πάντα ευρίσκονται είς έκείνας τά ς έλεεινάς καί 
άπηλπισμένας, πολυαν&ρωχοτάτας οδούς του Λονδίνου, Ιν αΐς 
βασιλεύουσιν ό βόρβορος, ή ακαθαρσία καί ή άθλιότης έπί το- 
σοΰτον, ώστε μία αβλαβής, μή χαρτοκόλλητος ύαλος παραθύ
ρου θεωρείται ώς σημεΐον έκτακτου καί σπανίας πολυτελείας.

„Κ αλά κρεβάτια 4 <!., δ ιά  δύο πρόσωπα Ο <1.“ Τήν 
επιγραφήν ταύτην άνέγνων είς έλεεινήν τινα γωνιαίαν οίκίαν, 
είς τήν οποίαν είσήλθον. Ε ντα ύ θ α  ή έξώθυρα ήγε κ α τ ’ 
ευθείαν είς τό  οίκητήριον καί μαγειρεΐον συγχρόνως; έν ω 
πυκνότατα καί αδιαπέραστα νέφη καπνού, δυσώδεις αναθυ
μιάσεις υγρών υποδημάτων, διάφοροι ύσμαί κρομμύων, τυρου 
καί καπνιστών ίχθυων ένουνται καί άποτελοΰσι δυσδιάκριτον 
καί δυσπερίγραπτον ατμόσφαιραν, δ ιά  μέσου τη ς οποίας αντ
ήχησαν είς τά  ώ τά μου θορυβώδεις καί συγκεχυμέναι φωναί. 
Μόλις μετά περέλευσιν ίκανοΰ χρόνου κατώρθωσα όλίγον 
κ α τ’ ο’λίγον, έν τω ευρυχώρω τούτο» δωματίω, όπερ ώμοίαζε 
πρός καταγώγιον καταχθονίων δαιμόνων, νά διακρίνω πως 
άπ’ άλλήλων τ ά  αντικείμενα καί τά ς ανθρωπίνους μορφάς. 
Προ τή ς ύπερμεγέθους καμίνου έκάθητο κεκυφός καί υπό 
του γήρατος καί τής δυστυχίας καταβεβλημένου γύναιον με 
πρόσωπον μαγίσσης, καί έκάπνιζε διά βραχείας τινός καπνο- 
σόριγγος. Κ αθ’ όλην ίσως τήν ήμέραν ταύτην ούδέν άλλο 
έφαγε ή  ,,τό πρόγευμα του νοσοκομείου“, όπερ δηλοΐ, έσφ ιγξε  
ΰννατω τερα τα ξ  ίτερ ί την κοιλίαν τα ιν ία ς τον περ ίζω μα · 
τό ζ  τη ς , έγέμισε τήν καπνοσύριγγά τη ς μέ απ οτσ ίγαρα  τοΰ 
δρόμου καί προσητένιζε τό  πυρ με ακινήτους οφθαλμούς, 
ώσεί νεναρκωμένη καί αναίσθητος. Παρ’ αυτή έκάθητο 
¿τέρα κατεσκληκυΐα γυνή, βεβυθισμένη είς τήν απελπιστικήν 
έργασίαν τής συρραφής κατεσχισμένων καί κατερρ«κωμένων 
ένδυμάτων." ΙΙαρά τινι μεγάλη τραπέζη έκάθηντο γυναίκες 
καί άνδρες, οιτινες κατεβρόχθιζον τό φαγητόν των, συν- 
ιστάμενον έξ „ιρλανδικών βερυκόκκων“ δηλαδή γεωμήλων 
(πατάτες) καί ,,διοφθάλμων μ π ιφ σ τεχ ίω ν “ (ρέγκες). Πλη
σίον τούτων έκάθητο έτερος όμιλος άνδρών καί γυναικών, 
οιτινες έπότιζον τούς „μαργαρίτας των“ δηλαδή τους οδόν- 
τας των μέ Ιν ποτήριον ζύθου, περιφερόμενου κατά σειράν 
άπο τοΰ ένός είς τόν άλλον. Τινες ,,άσαποννιατοι ’Αμερι

κανοί“, όπως καλούνται έν τοΤς καταγωγίοις τούτοις οί 
Μαΰροι, καί τινες „κατραμωμένοι ψήκτραι“ τοΰτ’ έστι μιγά- 
δες εϊτε μικτογενεΐς μελαγχροινοΰ χρώματος έκάθηντο. όκλα- 
δόν έπί τοΰ πατώματος, έρείδοντες τάς κεφαλάς πρός τόν 
τοίχον, όλίγω δέ περαιτέρω έλεεινά τινα γύναια ήσχολοΰντο 
περί τήν διάταξιν τών ευτελών έμπορευμάτων, άτινα έμελ- 
λον νά πωλήσωσι τήν έπομένην πρωίαν.

Τ ά  δυστυχή ταΰτα όντα, τά  όποια ένεκα τής ήλικίας, 
της νόσου, τής δυστυχίας είναι ασθενέστερα ή ώστε νά πο- 
ρίζωνται τ ά  πρός το ζην δ ι’ έπιπόνου καί τακτικής έργα- 
σίας, είναι οί μάλιστα αξιοθρήνητοι χελάται τών καταστη
μάτων τούτων. Τ ά  παραπαίοντα βήματα τών πλείστων έξ 
αυτών, το  φθισικον χρώμα τών παρειών, δ ύλακόεις βήξ, ό 
διασείων τά  κάτισχνα ταΰτα σώματα, διηγοΰνται σπαραξι
κάρδιους Ιστορίας. Τινές έκ τών δυνατωτέρων' γυναικών 
ευρίσκουσι μικράς τινας έργασίας έν τοΐς ίχθυοπωλείοις, 
παρά τοΐς ρακοσυλλέκταις κτλ., ή περιφέρονται πωλοΰσαι 
λάχανα, ή άλλάντας καί τ ά  το ια ίτα , έπί τέλους δε ή έν
δεια, τό  ψΰχος καί αί παραμελουμεναι νόσοι αποκόπτουσι 
τήν οίκτράν ζωήν των. „Τό ξύλ.ινο έπανωφόρι“, ώς έν τοΐς 
κυ'κλοις τούτοις όνομάζεται μετά σκληρας ειρωνείας τό νε- 
κροκράββατον, είναι τό μόνον άσυλου, έν ω τ ά  δυστυχή 
ταΰτα οντα έλπίζουσι τήν άπολύτρωσιν τών δεινών των.

Τό μέρος τοΰ υπνου έν τοΐς μικτοΐς τούτοις ξενοδο- 
χείοις είναι έτι φρικωδέστερον ή έν τοΐς ξενοδοχείοις τών 
ανδρών. Ή  έπιπολαιοτάτη καί κατ’ έπίφασιν ευπρέπεια δ ια 
τηρείται μόνου έπί τοσοΰτον, καθ’ όσον οί σύζυγοι έχουσιν 
ιδιαίτερα μικρότατα δωμάτια, καί τ ά  φυλά έν γένει άπ’ 
άλλήλων χωρίζονται, άλλ’ οί κοιτώνες έυταΰθα είναι κολλώ 
μάλλον πεπληρωμένοι ανθρώπων καί μεμολυσμένοι, καρέ- 
χουσι δέ τοΐς ξενιζομένοις μόλις καί μετά δυσχερείας τά  
απολύτως αναγκαία πρός πλύσιν τών χειρών κα ί τοΰ προσ
ώπου κατά τήν πρωίαν καί φέρουσι τ ά  σπέρματα τοΰ θα
νάτου, άτινα οί δυστυχείς ουτοι σχεδόν ανεξαιρέτως έχουσιν 
έν έαυτοΐς, είς ταχυτάτην άνάπτυξιν.

Ουτοι δέ όί άστεγοι, ανυπόδητοι, Ρακένδυτοι, λιμώτ- 
τοντες άνθρωποι άμφοτέρων τών φύλων έμφοροΰνται σύμ- 
παντες υπό Ινός καί τοΰ αύτοΰ συναισθήματος τής άπε- 
χθείας καί του βδελυγμοΰ πρός παν ότι άναμιμνήσκει τήν 
δημοσίαν πτωχοκομίαυ, ήτις έν ’Α γγλία πράγματι έξασκεΐται 
συστηματικως κατά τρόπον έμποιουντα φόβον καί έμπνέοντα 
τήν άποθάρρυνσιν. Νά έπαιτήσωσιν οί δυστυχείς ουτοι ούτε 
θέλουσι οΰτε δύνανται, προτιμώσι δέ νά κρύπτωσι μετ’ απελ
πιστικής αγωνίας τάς σωματικάς καί ψυχικάς των άλγηδό- 
νας καί ν’ άποθάνωσιν έν τινι γωνία, ή νά έπικαλεσθώσι 
τήν υποκριτικήν καί άσπλαγχνον „δημοσίαν εύσπλαγχνίαν“.

Είς όλα ταΰτα τά  „ξενοδοχεία τών τεσσάρων π εινώ ν"  
ευρίσκονται καί άνθρωποι, οιτινες έκαμαν ήδη γνωριμίαν μέ 
„τόν μΰλον“ (δηλ. τήν φυλακήν) ή , ώς έκφράζονται Ιν τη 
είκονικωτάτη των γλώσση οί άνθρωποι τής τάξεως ταύτης, 
,,έβαπτίσθησαν υπό δώδεκα αναδοχών“ τοΰτ’ Ισ η , κατεδι- 
κάσθησαν υπό τοΰ δικαστηρίου· έν γένει όμως βλέπομεν εν
τα ύθα  πρό τών έμμάτων ημών καταπληκτικώς μέγα τό 
πλήθος τιμιωτάτων έργατών, οΐτινες άν Ιβλεπον άνατέλλου- 
σαν μίαν καί μόνην ήμέραν ευτυχίας, θά  έξήρχοντο έκ τής 
σωματικώς καί ηθικώς ϊηλητηριαζούσης ατμόσφαιρας, ύπό 
τήν έπίδρασιν τής οποίας άκατασχέτως βυθίζονται βαθύτε
ρου οσημέραι, μέχρις ου συγκαλυφθώσιν υπό τοΰ πυκνοΰ 
βορβόρου τής μεγαλουπόλεως.
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ΣΙΓ Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  Μ ΕΛΕΤΗ.

Μ ετά τούς γενομένους Ιν ΓΙέστη, Βρυξέλλαις, Σπά καί 
Τουρίνω περί κάλλους αγώνας πρόκειται ήδη νά τελεσθώσι 
καί νέοι τοιοΰτοι αγώνες Ιν Νικαία καί έν Παρισίοις, φαί
νεται δέ ότι θ ά  έξακολουθήση έπί τινα είσέτι χρόνον ό νεώ- 
τατος ουτος „συρμός“, μέχρις οδ τό  δημόσιον λάβη πληρε- 
στάτην τήν πεποίθησιν περί τοΰ άνοήτου καί παιδαριώδους 
τών τοιούτων αγώνων. Διεδόθη μάλιστα έσχάτως έξ ’Αμε
ρικής ή είδησις ότι έν Νέα 'Γόρκη πρόκειται νά τελεσθή 
προσεχώς, χάριν ποικιλίας, κατ’ άντίθεσιν πρός τους αγώνας 
περί καλλονής, νέος άγων δυσμορφίας, καθ’ όν ή ασχημό
τα τη  τών διαγωνισθησομένων γυναικών θ ά  λάβη βραβείου 
£000 δολλαρίων, ή δέ είκών αυτής θ ά  δημοσιευθή είς δλας 
τά ς είκονογραφικάς έφημερίδας.

Ά ν τό  πράγμα έλαμβάνετό ποτε υπό σπουδαίαν έποψιν, 
έπρεπε κατά πρώτιστον λόγον νά έξετασθή τό  ζήτημα: 
κατά ποίας θεωρίας, κατά ποίους κανόνας, κατά  ποίας άρχάς 
οί κριταί θά  όρίσωσι τό κάλλος καί θ ά  κρίνωσι περί αύτοΰ. 
Υ πάρχει δέ έν γένει μόνιμος καί σταθερά, παρά πάσι τ ο ΐς ' 
λαοΐς καί τοΐς έθνεσιν άποδεκτή περί κάλλους ίδέα;

'Ο  πρώτος περί καλλονής' αγών, έξ όσων γνωρίζομεν, 
εΤνε βεβαίως ό έπί τοΰ όρους τής νΙδης τελεσθείς, ό πασ ί-. 
γνωστός μΰθος περί της κρίσεως τοΰ Πάριδος. ’Α λλά καί 
τό τε , ώς φαίνεται, ύπήρχέν ή έλλειψις τοιούτου σταθερού 
τή ς καλλονής κανόνος, δ ιότι βλέπομεν ότι εκάστη τών θεών 
προσεπάθει νά δωροδοκήση καί διαφθείρη υπέρ έαυτής τον 
ώς κριτήν έκλεγέντα ποιμένα.

Έρευνώντες τά  καλολογικά τών νεωτέρων συγγράμματα 
βεβαιούμεθα αμέσως ότι ή έξήγησις τής Εδέας τοΰ καλοΰ 
παρέχει κλειστά πράγματα τοΐς φιλοσόφοις, καθότι άλλος 
άλλην έξήγησιν καί άλλον ορισμόν τοΰ καλοΰ παρέχεται (ώς 
π. χ .: τό  καλόν εΐνε ή ιδέα έν τη  έμφανίσει. Τό καλόν εΐνε 
ή συγχώνευσις καί σύντηξις τοΰ πραγματικού κ α ί. τοΰ ιδα
νικού. Τό καλόν εΤνε ό τύπος τής σκοπιμότητος παντός 
αντικειμένου, καθ’ όσον οδτος παρουσιάζεται άνευ τής ίδέας 
αύτοΰ τοΰ σκοπού κτλ.) ΙΙάντες δέ οί ορισμοί καί αί Ιξ- 
ηγήσεις αυται, όπως γείνωσι καταληπταί, χρήζουσιν έτι μεί- 
ζονος καί δυσχερεστέρας έξηγήσεως ή αυτή ή ίδέα τοΰ κα
λοΰ, ής τήν έξήγησιν σκοποΰσι.

’Εάν δέ, μεταβαίνοντες έκ τής θεωρίας είς τήν πράξιν, 
συμβουλευθ'ώμεν τοός συγχρόνους ήμών καλλιτέχνας, ποιη- 
τάς καί συγγραφείς, ούδέν μάλλον άνόομεν Ιν τη  καταλήψει 
τής ίδέας τοΰ καλοΰ. Διότι ή νεωτάτη σχολή τών ζωγρά
φων ούδέν άλλο αναγνωρίζει πλέον ή το ειδεχθές καί άπο- 
τρόπαιον ώς άξιον νά ζωγραφηθή, μετά τών ζωγράφων δέ 
συμβαδίζουσιν έν τή  αύτή τάσει πρός τό  αισχρόν καί δύσμορ- 
φον καί οί συνάδελφοι αύτών έν τή  φιλολογία, οί μυθιστο
ριογραφώ τής καλουμένης πραγματικής σχολής. Πανταχοΰ 

' θριαμβεύει τήν σήμερον τό λόγιον τών μαγισσών τοΰ Μάκ- 
β ε θ : ,,'Ωραΐον εΐνε τό  άσχημον, άσχημον τό ώραΐον“. Νομίζει 
τ ις , ότι πάσαι τών ήμετέρων καλλιτεχνών α ί προσπάθειαι 
τείνουσι πρός μόνον τόν σκοπόν τοΰ νά έξαφανίσωσιν απο 
τής γης παν ίχνος τοΰ καλοΰ κα ί’ώραίου, άπελπιζόμενοι δέ 
έκ τοΰ παρόντος στρεφόμεθα πρός τό  παρελθόν όπως άνα- 
καλύψωμεν τ ά  χαρακτηριστικά τοΰ καλοΰ γνωρίσματα.

Έ ν  τε τή  καλλιτεχνία καί έν τω  βίω οί αρχαίοι "Ελλη
νες πρό πάντο»ν έγνώριζον νά πραγματοποιώσι τό - Ιδεώδες

τοΰ καλοΰ, καί δ ιά  τοΰτο τ ά  ϊρ γα  τής τέχνης των θ ά  μέ- 
νωσιν αιωνίως ώς απαράμιλλα τοΰ καλοΰ πρότυπα. Εκ -ίων 
Ε λλήνω ν φιλοσόφων ό Αριστοτέλης ισχυρίζεται ότι τό κάλ
λος είναι ώφελιμ.ώτερον άπό όλα τ ά  συστατικά γράμματα 
τοΰ κόσμου, άλλ’ ό Σωκράτης θεωρεί τήν καλλονήν ως έπί 
βραχό διαρκοΰσαν τυραννίαν, ό δέ Θεόφραστος ώς σιωπηλήν 
απάτην. Έ κ  τών Ελλήνων ποιητών δυνάμεθα νά συναρμο- 
λ.ογήσωμεν δ ιά  τής φαντασίας ίδεώδη τινα τύπον τής γυ
ναικείας καλλονής, άλλ’ ό τύπος οδτος εΐνε παρά πολύ γε
νικός καί αόριστος, έκ δέ τών κοσμητικών έπιθέτων, ξαν- 
ίίός, γλαν/.όμματος, βοώ πις, χαλλιπάρειος, λεοχιολενος και 
τών τοιούτων ούδεμίαν ώρισμένην ατομικήν ίδέαν τοΰ γυ
ναικείου κάλλους δυνάμεθα νά λάβωμεν. Πολλω άκριβέστε- 
ρον καί καταληπτότερον δεικνΰουσιν ήμΐν τόν ίδεώδη τύπον 
τής γυναικείας καλλονής παρά τοΐς Έ λλη σ ι τά  μέχρι τοΰδε 
διασωθέντα αριστουργήματα τής αρχαίας ελληνικής γλυπτι
κής. Άλλ’ ή ’Αφροδίτη τής Μήλου, τήν όποίαν πάντες θαυ- 
μάζομεν, τ ίς  οΐδε άν, λαμβάνουσα ζωήν καί παρουσιαζομένη 
εις τινα τών νεωτέρων περί κάλλους αγώνων, θ ά  έλάμβανε 
τό πρώτον βραβεΐον; Ίσω ς ή καλλονή της διά τήν σημε
ρινήν καλαισθησίαν θ ά  έφαίνετο ολίγον τ ι  ψυχρά καί ίδία 
τό μέτωπόν της παρά πολύ χαμηλόν.

Κ αί οί 'Ρωμαίοι ήκολούθουν έν γένει τό ίπό  τών Ε λ 
λήνων όρισθέν Ιδεώδες, έστεροΰντο όμως τής λεπτής έκείνης 
πρός τήν αρμονικήν ϊσομετρίαν ευαισθησίας, τής χαρακτη- 
ριζούσης τήν έλληνικήν καλαισθησίαν, όπως καί τ ά  σώματα 
έν γένει τών 'Ρωμαίων ήσαν ήττον ισόμετρα καί μάλλον 
άδρομερή ή τά  τών Ελλήνων.

Ό  Τιβουλλος άδει: „Μέ τόν οφθαλμόν καταμαγεύει ή 
κόρη, Μέ τήν ξανθοβόστρυχον κόμην καί τούς κρινόλευκους 
βραχίονας.“ Κ αί πράγματι ή ξανθή κόμη ήτο καί κατά 
τούς μετέπειτα χρόνους έν 'Ρώμη λίαν αγαπητή καί δ ιά  
τοΰτο είσήγετο σωρηδόν έκ Γερμανίας. Χ ά ρ ι ν δ έ  τής άντι- 
θέσεως ήγάπων οί 'Ρωμαίοι πρός τη  ξανθή κόμη καί μέλα- 
νας οφθαλμούς, μελαίνας (κεχρωματισμένας) όφρΰς καί βλε
φαρίδας· πρός τούτοις δέ μακράν χεΐρα μέ λεπτούς δακτύ
λους καί έπιμεμελημένους όνυχας, κομψούς καί μικρούς πόδας.

Περί τοΰ ιδεώδους τής γυναικείας καλλονής κατά  τόν 
μεσαιώνα διδασκόμεθα μετ’ απόχρωσης άκριβείας έκ τών 
ερωτικών καί ήρωϊκών ασμάτων τής έποχής έκείνης. ,,'Η 
γυνή, ή θέλουσα τότε νά θεωρήται ώς ωραία“, λέγει ό <1. 
έοίΐθ ΐτ, „επρεπε νά εχη μέτριον ανάστημα καί ραδινόν καί 
εύλόγιστον σώμα. Ίσομετρία καί στρογγυλότης τών μελών 
άπητοΰντο αύστηρώς, ίδ ία  δέ εύ9·ύτης τών σκελών, σμικρό- 
της καί στρογγυλότης τώ ν ποδών, λευκαί καί στερεαί σάρ
κες τών βραχιόνων καί τών χειρών, μακρότης καί όμαλότης 
τών δακτύλων, ραδινότης τοΰ λαιμού, πλαστική στερεότης καί 
μετρία στρογγυλότης τοΰ στήθους (κόλπου). Άπο του έρυ- 
θρολευκου προσώπου ώφειλον αί παρειαί νά διακρίνωνται άν- 
θηραί ώς δροσόεντα ρόδα· τό  στόμα έπρεπε νά εΐνε μικρόν, 
στερεώς κλειόμενον καί γλυκύτητα άποπνέον, έκ δέ τών 
κολπουμένων πορφυρών χειλέων νά διαλάμπη ή λευκότης καί 
στιλπνότης τών όδόντων. 'Ο  στρογγυλός πώγων μετά τής 
χιονολεόκου νύμφης του καί οί γελασίνοι τών παρειών ωφει- 
λον νά άνυψώσι τ ά  θέλγητρα τοΰ στόματος. Έ κ  τοΰ εύ- 
ρέος μεταξύ τών όφθαλμών διαστήματος ώφειλεν ή ^ίς νά
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κατέρχηται ευ&εΐα, ούτε πολύ μακρά, ούτε πολύ αίχμηρα 
ούτε πολύ άμβλέΐά .. Σπεναί,. μακραί, δχι πολύ καμπύλχι 
οφρύς, ολίγον τ ι διακρινόμεναι κατά το  χρώμα άπό της· κό
μης , ήσαν λίαν άρεσταί. Ό  οφθαλμός αυτός ιϊφειλε ν α ’ 
εΤνε διαυγής, καδ-άρος-Καί. Εκφραστικός· το αρεστόν χρώμα 
του οφ&αλμού ή  το -το γλαυκόν (γαλανόν), αλλ Ιτ ι  προτι- 
μότερον το υ 'γλ α υ κ ο ί ήτο τό αόριστον ¿κείνο καί μεταβαλ
λόμενο·/.χρώ μα,. οΐον παρατηρεΐται είς τους όφ&αλμούς εί
δους τίνος πτηνών.. Τέλος δ 'εή  ξαν8·ή καί χρυσίζουσα-κόμη, 
ή έλισσομένη δακτυλιοειδώς -περί τους χιονολεόκους κροτά
φους, Ιξετιμχτο  μεγάλως υπό των ειδημόνων·'τής γυναικείας 
καλλονές.“ '

Περί τών προσόντων,- τά  όποια οί άν&ρωποι του 16ον αί-' 
ωνος άπήτουν-παρά της ωραίας γυναικός, - παρέχει ήμΐν ό 
μέγας τή ς καλλονής γνώστης Firenzuola έν τη  πραγματεία 
αυτού „Delia belezza dellè donne“ (περί τή ς γυναικείας καλ
λονής) ίκανάς πληροφορίας. Ουτος προτιμά ως χρώμα τής 
κόμης τό  ήπιον -καί προς το ΰ-πόφαιον άποκλΐνον κίτρινον. 
ή κόμη .αυτή πρέπει νά εΐνε πυκνή,, μακρά καί ουλότριχος, 
τό μέτωπον νά έχη διπλάσιον του ύψους πλάτος, ή έπιδερ- 
μίς νά εΤνε λευκή αλλά νά μή έχη νέκραν λευκότητα,· αί 
όφρυς νά ην.αι- μέλαιναι καί έν τφ  μέσω πυκνόταται, - το 
λευκόν του οφθαλμού νά έχη -ύπόγλαυκόν τινα άπόχρωσίν, 
ή δέ ΐρις του όφ&αλμου νά μή εΐνε- έντελώς μέλαινα. . Καί 
οί γαλανοί καί οί μελαγχροινοί όφ&αλμοί- είναι έπ’ ίσης ωραίοι. 
Τό ους πρέπει νά έχη μέτριον μέγεδ·ος καί νά εΐνε στερεόν.καί 
καλώς προσηρμοσμένον, οί κρόταφοι .νά εΐναι λευκοί, έπίπε- 
δοι καί οΰχί-πολυ·'στενοί. Τό έρυ&ρον χρώμα των,παρειών 
πρέπει νά βαίνη .αόξανόμενον μετά τής στρογγ.υλότητος, ή 
δε ρίς,- έκ τής οποίας έξαρταται ούσιωδώς ή Καλλονή τής 
προτομής-, νά-βαίνη άναλόγως καί Ισομετρως 'έλαττουμένη 
τόν όγκον ¿κ τών κάτω πρός-τά άνω, είς δε τό  μέρος, εν.&·α 
λήγει ό χόνδρος (το τραγανόν),-να-λαμβάνη μικράν τινα καί 
μόλις ¿παισ&ήτήν προεξοχήν χωρίς όμως νά γίνεται γρυπή, 
(διότι ή γρυπή' ρίς. δεν. άρέσκει είς τά ς γυναίκας). Τό· στόμα 
πρέπει να. εΐνε σμικρόν, τ ά  .δέ χείλη νά πρόσαρμόζωντάι-έπ’ 
άλληλα-χαριέντω ς, ουτώς- ώστε άνοιγομένού τυχαίως τού 
στόματος νά. φαίκωνται .μόνον, εξ άνω όδόντες. Ο ί όδόντες 
πρέπει νά 'ε ίνα ι οχι πολυ μικροί-, ισόμετροι, ολίγον τ ι  άπ’ 
άλλήλων κεχωρισμένοι καί νά εχωσι τήν λευκότητα του 
έλεφαντόδαντος· -ό-πώγων στρογγυλός με μικρόν τινα λακ- 
κίσκον (νύμφην); . . .  .

Τοιουτοτρόπως- δυνάμεδα ·νά παρακολου&ήσωμεν -τά 
Ιδεώδη τής γυναικείας-καλλονής, είς -διαφόρους έποχάς καί 
παρα διαφόροις λα'οίς μέχρι .τών ήμερων ημών. Άλλ’ όσω 
ακριβέστερου-έξέταζομεν ουτω τό πράγμα, τοσούτφ σαφέστε- 
βον βέβαιουμέ8·α· ό τ ι- τ ό  κάλλος .εΐναί τ ι  ακατάληπτου καί 
άδυναπον'-να-έρισίλή, συγχρόνως δέ-μανθ-άνομεν-cm έκάστη 
έποχή, έκαστος :λαός, έκαστη φυλή έχει Ιδιαιτέραν -τινά: περί 
καλλονής ίδέάν. · . .

‘Ημεϊς "άγαπώμεν τά  ενμήκη καί βοδινά σώ ματα, ενώ 
οί Τούρκοι -προτψ.ώσι τά  στρογγυλόσχημα- ήμείς &αυμά- 
ζομεν τους λευκ-ούς οδόν.τας,- άλλ’- οί Ιάπωνες- άγαπώσι τούς 
κίτρινους,- ο ί - δ έ ’Ινδοί τους έρυ&ρους. Έ ν  Τογκίνω μάλιστα 
καί έν Σιάμ χρώματίζουσι τούς όδόντας--μ'ε μέλαν χρώμα,- 
διότι το  χρώμα, τούτο 8-εώρεΐται ,έκεί ως. το ωραιότατου' 
δ ιά  τούς ! ¿'δόντας.'- Μόλις ο ί παίδες κάί τά  κοράσια είσέλ- 
8·ωσιν είς-τό-δώδέκατον έτος-τής ήλικίας των, αμέσως υπο
βάλλονται είς τό μαύρισμα τών.οδόντων, λέγουσι δέ υπερη- 
φάνώς: ,,οί- κύνες καί οί έλέφαντες Ιχουσι λευκούς όδόντας,

ήμείς. όμως εϊμε&α άνθρωποι“. Οί Τούρκοι άγαπώσι τήν 
έρυ&ράν κόμην, άλλ’ έν τα ίς Μαριάννεας νήσοις ή λευκή 
κόμη 8·εώρείται ώς ή ωραιότατη. Τ άς ποικιλωτάτας δια
φοράς τής καλαισ&ησίας παρά τοίς διαφόροις λαοίς βλέπο- 
μεν έν σχέσει πρός τήν βινα. Έ ν  Περσίορ θεωρείται ή γρυ
πή, καμπυλωτή ρις ώς ή ωραιότατη, έν 'Ρ ω σσία  προτιμώνται 
αί σιμαί ρίνες, οί δε Μαύροι πιέζουσι τά ς άπαλάς ρίνας τών 
βρεφών, όπως καταστήσωσιν .αύτάς όσον οΐόν τε  πλατυ
τέρας. 'Η  καλλονή τών γυναικών τού Κουμανά έν τη- όμο- 
σπονδειακή δημοκρατία τής Νοτίου ’Αμερικής Βενεζουέλα' 
θτωρεΐται ώς συνισταμένη έν τή  ίσχνότητι τών παρειών; 
τη  μακρότητι τού προσώπου καί τώ  έκτάκτω όγκω - τών 
όσφυων. . · - · · , - ' .

Τοιουτοτρόπως ήδυνάμε&α νά γράψωμεν πλείστας σελί
δάς με παραδοξοτάτας λεπτομέρειας, αί όποίαι πάσαι άπο- 
δεικνόουσιν ότι δεν υφίσταται διεδ'νής, σταδ-ερά κα ί'κανο
νική περί κάλλους ίδέα. Αότό δέ τούτο βλέπομεν ίπιμαρ- , 
τυρούμενον, έάν παραβάλωμεν πρός άλλήλας τ ά ς ’διαφόρους 
έίκόνας τών γυναικών διαφόρων έποχών, αίτινες έ8·εωρούν·το' 
ως άνεγνωρισμέναι -καλλοναί καί έ&αυμάζοντο υπό πάνη^Ψ 
τών έκαστη συγχρόνων. Διά τή ς παραβολής ταότης· άπο·· 
δεικνύεται ό τι-κα ί παρά τώ  αυτώ λαώ έκάστη ■ χρονικ’ή  
περίοδος εΐχεν Ιδιαίτερόν τινα Ιδεώδη τόπον καλλονής/ · · 

Έ ν  Γαλλία λόγου χάριν, ΐνα παραλίπωμεν τούς αρχαίο- . 
τέρους χρόνους, αί καλλοναί τής πρώτης αυτοκρατορίας 
ήσαν-συμπασαι εύρωστοι, σ8·εναραί,’ σπαργώσαι,- τάς- αίσ&ή- 
σεις ήδυπαΟ-ώς 8-έλγουσαι γυναίκες.. Ώ ς- αί βασίλισσαι των 
καλλονών τούτων άναφέρονται · συνή8·ως ή κυρίά Tallien; 
ή δούκισσα τού Bassano, ή κόμ·ησσα Regnault- de Saint- 
Jean-d’Angely, ή κόμησσα Visconti, ή κυρία Recàm ier κα'ί 
ή πριγκίπισσα Borghese· ή τελευταία - αυτή ήτο κατά τήν 
γνώμην πάντων τών είδημόνων ή ώραιότάτη πασών. - Άλλ’·

' ώς εΐπομεν-έξετιμώντο τότε . μεγάλως τά  υψηλά, πολύσαρκα' 
καί σφριγώντα σώματα. Αί κυρίαι τότέ έτ'ρωγον · ,,δί«· νά  · 
κάμουν χρώμα“, ώς συνεί8·ιζον νά λέγωσι. - : n
• · Έ πΙ .τής άποκαταστάσεως τών Βουρβώνων αί' παρά άα-
σιν άνεγνωρισμέναι καλλοναί ήσαν μικρότεραι το-άνάστημα 
καί λεπτοφυέστεραι, ό δέ συρμός προυτίμα έκείνας-, άΐτινες 
ώμοίαζον πρός τά ς μικρογραφίας τών αρχαίων •λειτουργικών' 
βιβλίων έν τή  Δυτική ’Εκκλησία. Έ π ί -ιού Λουδοβίκου 
Φιλίππου τό Ιδεώδες, τού γυναικείου, κάλλους έγινε πάλιν 
παχότερον καί σαρκωδέστερον ώς τόποι τοιαύτης καλλονής 
έμειναν ή -δοόκισσα τού Istrien, ή  κόμησσα- Lehon, ή  -Ααίδη 
Dorsay καί ή δοόκισσα τού Gramont. Περί- τά- τέλή τής 
βασιλείας τού Λουδοβίκου Φιλίππου έδ-όυμάζετο' έν8·οϋσιω*' . 
δώς ¿ .„ jo li minois“ καλούμενος τύπος- τής- γυναικείας καλ
λονής, τού οποίου τό απαράμιλλου πρότυπον-ήτο ή -Madame' 
d e  Vaines, Έ π ί - τής δευτέρας αυτοκρατορίας έ&εωρούν'το' 
ώς αί περικαλέσταται-τών. γυναικών ή Μαρκησία τού GaÜH 
fe t,-ή κόμηίτσα τού Pourtalès και ή δοόκισσα ToS-Mouchy/ 

Πρό ολίγου χρόνου άπήγγειλεν έν. Παρίσίοις ό ’ φυσιό-, 
γνώμων-'Poinoelot ένώπιον πυκνού άκροατηρίου' λόγον,' δι’ ο.υ; 
περιέγραφε· τά  .χαρακτηριστικά κυρίας τινός, κάτοικ.ούσης-έν; 
Äuteuil, ή οποία κατά τήν γνώμην του «νε ή ωραιότερα' 
γυνή τού κόσμου. Κ α τά  τήν περιγραφήν καί τούς-ίδιους' 
λόγους τού Poineelot ή κυρία αυτη έχει καστανόχράυν' κό
μην, σηρϋον εότραπέλου πνεύματος., έν.τοιαύτη αποχρώσεις 
ώστε·:ευρίσκεταί.'έν' τώ  μέσω μεταξύ τής άπαθ-έίας. τώ ν : 
ξανδών καί τής διάπυρου θ·ερμότητος τών μέλαγχροινών. 
Έ χ ε ι  προς- τούτοις υψηλόν μέτωπον,, σημεΐον νοημοσύνης,
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οφθαλμούς τίγρεως, στενήν καί μιχράν ρίνα, μικρότατον πορ- λάχιστον θεωρουμεν τό κάλλος ως αρετήν ίδιάζουσαν κυρίως 
φυρούν σπόμα, έκφράζον θερμότητα αισθημάτων, καί μικρά, είς τήν νεαράν ήλικίαν (άν καί ή λέξις ώ ραιότης αρμόζει
'λεπτοφυή ω τα , μή έχοντα ανάγκην νά  κοσμώ ντο» με άδά- μάλλον είς τά ς ωρίμους καλλονάς).
μαντας.' 'Η  χείρ είναι λευκή, οί ώμοι ροδινοί, ό πούς μικρός "Οπως δήποτε ή καλλονή του σώματος δεν δύναται
καί στρογγυλός, τό βάδισμα οίονεί μετέωρον. Ό  Γάλλος μόνη νά καταστήση τήν γυναίκα θελκτική ν  ύπάρχουσι
φυσιογνώμων προσέθηκεν ότι ή έξαισία αυτη καλλονή είναι κεναί καί ψυχραί καλλοναί αΐτινες υπό καλλιτεχνικήν έποψιν 
υπανδρος, ως καί έν γένει τά  νεαρά καί άωρα κοράσια δεν έπισταμένως έξεταζόμεναι διεγείρουσιν ήρίίν τόν &αυμασμόν,
δόνανται ποτέ νά συγκρι&ώσι κατά  τήν ωραιότητα καί με- έν συνόλω δμως άφίνουσιν ήμάς έν αδιαφορία. Τό έξωτερι-
γαλοπρέπείαν προς τάς έν πλήρει ανθήσει ευρισκομένας έγ- κόν κάλλος του σώματος δεν γέννα ουτε καν τήν αγάπην, 
γάμους γυναίκας. - Αί έξωτερικαί καλλοναί δυνανται νά διεγείρωσι πρόσκαιρον

νΙσως εΐχε δίκαιον ο γνώστης ουτος του γυναικείου έρωτα, είμηορουν, τό δή λεγόμενον, να μ ά ς  γυρίσουν τά
κάλλους, άλλα — ώς λέγει καί -ή παροιμία — ό ένας αγαπά  μυαλά , άλλ’ άληθή, όγκάρδιον κ α ί διαρκή αγάπην ουδέποτε
τήν μητέρα καί ό άλλος τήν θυγατέρα. Οί πλεϊστοι του- ' γεννώσι.

Ο Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Διήγημα ΰπο 1 .1 .  Κ Ρ Α 2 Σ Ε Β Σ Κ Ϊ.

( σ υ ν έ χ ε ι α . )

*0 σοφός διδάσκαλος ¿δίδασκε τον Άδριανόν, ότι ό 
ποιητής τήν σήμερον, δ ιά  νά ΐσ τα ΐα ι είς τό  υψος τής έποχής 
του, οφείλει έκτος τής έμπνεύσεως νά έχη καί ακριβή γνώ- 
σιν ολοκλήρου τής πορείας, ην ό κόσμος έν γένει καί ή ποίη- 
σις Ιδ ία  από τω ν πρώτων «¿τής αρχών μέχρι τή ς σήμερον 
διήνυσέ.

,,'Ο ποιητής ούδένα άλλον πρέπει νά μιμήται“, έλεγεν 
ό γηραιός Σενούτας τώ  μαθητή  το υ , ,,ουχ ήττον όμως 
οφείλει νά γνωρίζη όλους τούς άλλους ποιητάς, καί μάλιστα 
ακριβώς δ ιά  τούτο, διά νά μή έπαναλαμβάνη ψαλέντ« 
άσματα καί νά μή εϊνε ό ποιητής των τεθνεώτων.“

Ε ν τα ύ θ α  όφείλομεν ν’ αφιερώσωμεν όλίγας λέξεις είς 
τον πρώ τον.καί ίσως τον μόνον διδάσκαλον του Άδριανοϋ. 
‘Ο  Σενούτας, κατά τό φαινόμενον άνθ-ρωπος απλούς, έξ 
Ικείνων τούς οποίους ό λαός ονομάζει φιλοσόφους, ήτο σπα- 
νιώτατον πρότυπον ανθρώπου. Συνέδεεν άπέραντον σοφίαν 
μετά τίνος ουδέποτε σβεννυμένης έσωτερικής των αίσ&ημά- 
των θερμότητος, ήτις κα&ίστα γόνιμον τήν σοφίαν ταΰτην. 
'Ω ς αληθής φιλόσοφος εθυσίαζεν ό Σενούτας τά  πάντα είς 
τά ς πνευματικάς απολαύσεις, 'Ο ,τ ι δήποτε κατώρθου νά 
έννοήση, έγίνετο αμέσως άναφαίρετον κτήμά του, καί όμως 
ουδέποτε έπαυε νά μελετά καί σπουδάζη. ΙΙαν νέον έργον, 
άναπέμπον καί ένα μόνον φωτεινόν σπινθήρα, κατενθουσίαζεν 
αυτόν. °0 ,τ ι έκέκτητο, άνήλισκεν είς αγοράν βιβλίων, τά  
δέ λοιπά πάντα ή σαν αύτω αδιάφορα. Έ νώ  είχε κοινόν καί 
άσήμαντον έξωτερικόν, υψηλόν ανάστημα, ίσχυράν κράσιν, 
μεγάλην τετράγωνον κεφαλήν καί χονδρόν λαιμόν, ή  μορφή 
του προσελάμβανεν, οσάκις ώμίλει μετά ζωηρότητος, τοσαύ* 
την βαρύτητα καί σπουδαιότητα καί τοιούτο θέλγητρον, 
ώστε ούδείς ήδύνατο νά μή αίσθανθή τήν έπίδρασίν του. 
Άπό τω ν πεποιθήσεων καί συνηθειών του ουδέποτε άφίστατο 
χάριν των άλλων, διόάι ή αλήθεια υπό πάσας αυτής τάς 
όψεις ήτο  δ ι’ αυτόν δ,τι Ιερόν κα ί άγιον, ή  δ έ  άπάρνησις 
αυτής τω έφαίνετο ώς βεβήλωσις τού ίερού τούτου. Μεθ’ 
ολα τα ύτα  δμως ούδείς ήτο ήπιώτερος τού Σενούτα καί έπι- 
εικέστερος προς τ ά ς ' ανθρωπίνους αποπλανήσεις. 'Οσάκις 
προσεπάθει, νά μεταπείση τινά, προέβαινε μετά  τοσαύτης 
αγάπης, μετά  τοσαύτης έγκαρδιότητος, ώστε έπεσπάτο, άν 
δχι πάντοτε τήν όμογνωμοσύνην, άλλ’ αείποτε τ ά ς  θερμο- 
τά τας συμπα&είας των άκροωμένων. Τον Αδριανόν ήγάπα

ώς ίδιόν του υίόν, καί ουδέποτε ίσως θά  άπεμακρύνετο απ’ 
αυτού, άν δέν ήναγκάζετο υπό τίνος συμβάντος, μεθ’ ου 
συνεδέετο ή  ίδέα τού ίερωτάτου καθήκοντος.

Ώ ς  φαίνεται καί έκ τού ονόματος του, ό Σενούτας 
άνήκεν είς παλαιάν τινα οίκογένειαν, τής οποίας εις κλάδος 
είχε καταντήση είς παντελή πενίαν. Είς έξάδελφός του, τόν 
όποιον ό Σενούτας ολίγον έγνώριζε καί έκ  τή ς  έλεημοσύνης 
τού οποίου δεν ήθελε νά έξαρταται, εΐχε σημαντικώτατα 
κτήματα έν τη  'Ρωσσική Πολωνία. 'Ο  Σενούτας προσεκλήθη 
πολλάκις υπό τού έξαδέλφου του, οστις προσεπάθ·ει νό τόν 
κράτηση παρ’ έαυτω, άλλ’ ό φιλόσοφος ¿πεθύμει νά  ήναι 
παντελώς ανεξάρτητος καί ελεύθερος', καί δεν ήνείχετο νά 
ζή ώς αργός παράσιτος. Αίφνης δμως ό έξάδελφος ούτος 
περιέπεσεν είς βαρέϊαν νόσον, άπέθανε μετ’ ού πολύ καί κα- 
τίλιπε τήν σύζυγον καί μικράν τινα θυγατέρα, άς Ιν τή  
διαθήκη του θερμότατα συνίστα είς τήν αγάπην καί προ
στασίαν τού γηραιού Σενούτα. Ουτος λοιπόν ήναγκάσθη 
νά έγκαταλίπη τον Άδριανόν, δπως εκπλήρωσή τό  άνατεθέν 
αύτω καθήκον καί άναλάβη θέσιν πατρός έν τη  όρφανι- 
σθείση οίκογενεία. 'Ο  Άδριανός δέν ήξευρε πλέον, τ ί  άπέ- 
γείνεν ό διδάσκαλός του. Κ α τ’ άρχάς έλαβε παρ’ αυτού 
γράμματα, κατόπιν δμως, έπειδή παρέλειψε δίς ή τρις νά 
άπαντήση, έσιώπησε καί ό Σενούτας έντελώς. Τοιουτοτρό- 
πως έπί μακρόν χρόνον διετέλεσαν έν αμοιβαία άγνοια έκα- 
τερος περί τού ετέρου. 'Ο  ποιητής δμως πάντοτε ήγάπα 
μετά τήν μητέρα του μάλιστα τόν διδάσκαλόν του καί έπό- 
θει νά τόν έπανίδη. ’Ησ&άνετο συχνάκις τήν έλλειψίν του- 
ήσθάνετο τό υψος τού τοσούτον απλού καί μετά τοσαύτης 
μετριοφροσύνης παρουσιαζομένου πνεύματος, τού οποίου ή 
δψις έξικνεΐτο είς τηλικαύτας αποστάσεις . . . 'Ο  Άδριανός 
εΐχε μάθη παρ’ αύτού μ ετ’ απληστίας πλεϊστα δσα πράγ
ματα καί επειδή ήτο φιλομαθέστατος καί άντελαμβάνετο 
ευκόλως, χωρίς νά έμβαθύνη παρά πολυ βα&έως, διήνυσε 
ταχέως άπέραντον διάστημα.

Ό π ω ς έκαστος άνθρωπος, κατεχόμενος υπό τίνος μονο
μανίας, έζήτει ό Άδριανός είς τά ς σπουδάς του κυρίως νά 
μάθη ακριβώς τους όρους καί τά ς περιστάσεις, ύφ’’ άς οί 
χοιηταί γεννώνται, αναπτύσσονται, καί αποκαλύπτονται είς 
τόν κόσμον ήθελε νά έμβαθύνη είς τό  μυστήριον τή ς φύ- 
σεως. Άλλ’ αί σπουδαί αυτού υπό τήν έποψιν ταύτην έμει
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ναν άνέυ αποτελέσματος. Ευρε μόνον οτι οί ποιηταί όπως 
καί ή ποίησις, συνεχεία θαυμασίου τινός καί άνεξερευνήτου 
νόμου της φύσεως, γεννώνται ακριβώς έκεΐ, ένθα ούδείς έδι- 
καιούτο νά προσδοκά τήν έμφάνισίν των. Ήνάγκάσ&η λοι
πόν νά παραδεχθη δτι οί ποιηταί είναι μάλλον οί μυστικοί 
άγγελοι ύπερκοσμίας τίνος δυνάμεως, ή τ ά  αποτελέσματα 
καθαρώς έγκοσμίων καί άνθροιπίνων όρων. 'Η  Ιδέα αυτη 
έπέρρωσε καί ένίσχυσεν αύτόν έν τ ή  συναισθήσει τής Ιδίας 
αυτού ποιητικής αποστολής. Ηκουεν ευ’κρινώς έν εαυτώ τήν 
φωνήν τού δαιμονίον, λέγουσαν: , ’,Εγείρον  καί π ερ ιπ ά τα ,  
χ α τά λ ιπ ε  τά  πά ντα ! Ε ίσα ι χεχλημίνος!“ — Ουδόλως 
έσκόπει νά άντιταχθή  είς τήν προσταγήν τα ύ τη ν  προσεπά- 
θει μόνον νά εξερεύνηση, νά καταν&ήση τά  κατάλληλα μέσα 
πρός έκπλήρωσιν τή ς αποστολής του ταυτης. 'Η  νεαρά 
φαντασία των λαών δπως καί τών ανθρώπων φαντάζεται τό 
μεγαλεϊον σύχί ώ ς τή ν  έν σμιχροι τελειότητα , άλλ’ ώ ς γ ι- 
γαντιαΐόν τ ι  καί' είς τά ς διαστάσεις του τεράστιον μέγεθος. 
Ό  Άδριανός λοιπόν έλεγε καθ’ εαυτόν δτι, δ ιά  νά ήνέ τις 
μέγας ποιητής, πρέπει νά  δημιουργήση μέγα καί έκτεταμέ- 
νον ποίημα, οΐα τ ά  ινδικά έκεΐνα ποιήματα, των οποίων τά  
άσματα άρι&μούνται κατά εκατοντάδας αί δε στροφαί κατά 
δεκάδας μυριάδων. Ό μοίω ς καί ό Λαμαρτινος, δτε les Mé
dita tions τ φ  άπεκάλυψαν δτι ήτο ποιητής, έσκέφθη νά γείνη 
ό γ ίγας της ποιήσεως, ό δημιουργός έκατόγχειρος αριστουρ
γήματος, δπερ βραδύτερον άπενεκρώ&η έν τή  κεφαλή του. 
'Ο  Άδριανός είχεν άναμφιρρήστως δώρον ποιητικόν, μάλιστα 
δέ καί σπινθήρα τινα μεγαλοφυίας· πάσαι δε α ί περιστάσεις 
συνετέλουν, όπως ό σπινθήρ ούτος αόξηθή μέχρι λαμπρότατης 
φλογός. Συμφορώτατον μάλιστα ήτο είς τόν μέλλοντα ποιη
τή ν , ότι, τείνων πάντοτε πρός τήν τελειότητα, άπε'κρυπτε 
τά  κατ’ άρχάς άωρα ποιητικά του δοκίμια· είς ούδένα άπε- 
καλύπτετο δ ι’ αποσπασμάτων, άλλ’ ατάραχος καί πεποιθώς 
έφ’ έαυτον έχώρει πάντοτε πρός τ ά  εμπρός, διηνεκούς έκ 
τή ς  έμπνεύσεως μεθυσκόμενος καί άνυψών αυτήν είς ύψηλο- 
τέρας'όσημέραι δυνάμεις. Τ ότε ήτο ή έποχή, καθ’ ήν ή 
βυρώνειος ποίησις εΐχε κυριεύση ολόκληρον τόν φιλολογικόν 
κόσμον. Καί οί προγενέστεροι ποιηταί ήσαν γνωστοί τω 
Άδριανφ, άλλ’ αί ωδαί αδται τού Βύρωνος, έν άίς τό υπο
κειμενικόν αίσθημα έξεφλέγετο θ ερμόν καί τό πνεύμα τής 
έποχής ζωντανόν έξεδηλοΰτο, έσχον ίσχυράν καί θαυμασίαν 
δύναμιν έπί τή ς νεαράς τού Άδριανοϋ ψυχής. Ά λλ’ ή  έπί- 
δρασις αυτη τού Βύρωνος ένήργει έν τω  νεαρώ ποιητή άσυν- 
ειδήτως, έν άγνοια καί παρά τήν θέλησιν αύτού. Ούτε 
είς εαυτόν ήδΰνατο νά όμολογήση τήν όπόστασιν τοιαύτης 
έπιδράσεως. Τό μέγα  ποίημα τού  Άδριανοϋ έμελλε, κατά 
τήν ίδέαν του, νά ύπερτερήση μεγάλως τού Ά γγλου άοιδού. 
’Εν τφ -ποιήματι τούτω ήθελεν ό Άδριανός νά ψάλη ολό
κληρον τήν ανθρωπότητα μεθ’ όλων αύτής των πράξεων καί 
κατυρθ·ωμάτων, καί δεν άνελογίζετο, ότι ό ήλιος έν μια 
σταγόνι υδατος αντανακλάται ολόκληρος, ένώ ή λάμψις αύ
τού είς τά ς απεράντους τού ωκεανού έκτάσεις ούδ’ άμυδρώς 
άντιλάμπει. Το κολοσσιαΐον σχέδιον άπήτει κολοσσιαίας θυ
σίας. Ό  ποιητής ήτο πρός πάντα προθυμότατος. Εΐδομεν 
ότι, καίπερ ύπεραγαπών τήν μητέρα, έθεώρει καί μετεχειρί- 
ζετο αυτήν ώς ταπεινήν ύπηρέτιδα. Τ ά  οικονομικά τής οι
κογένειας, ή  καθημερινή κατάστασις, ή  ιδ ία  του θέσις έν 
τώ  πραγματικω κόσμω, τό μέλλον του υπό πρακτικήν έπο
ψιν, τ ά  πάντα τώ  ήσαν αδιάφορα: Τήν άγάπην τη ς Ε λένης 
ώς καί πάντα τά  άλλα έν τω  καθ’ ήμέραν βίω προσήνεγκεν 
ώς θυσίαν είς τόν δαίμονα. Περί τη ς ΰπάρξεώς του έφρόν-

τιζε μόνον έπί τοσούτον, έφ’ όσον έφαίνετο αύτω αναγκαία 
ή συντήρησις αύτής προς ωρίμανσιν των ποθουμένων καρπών. 
Έ θεώ ρει εαυτόν τρόπον τινά ώς δοχεΓον, εξ ου έμελλε νά 
ρεύση είς τόν κόσμον τό νέκταρ των αθανάτων. Κ αί κατ’ 
άρχάς μεν έφέρετο ούτως, αγόμενος υπό τίνος αορίστου αί- 
σθήματος, βραδύτερον δμως ένήργει συστηματικώς, κατά 
υπολογισμούς, καί παρεφόλαττεν εαυτόν περιδεώς καί ένα- 
γωνίως, δπως μή άποκλίνη ούδέ κατ’ έλάχιστον άπό τής 
πρός τόν σκοπόν του κατ’ εϋθ'εΐαν άγούσης όδού.

Ε ν ίο τε  κατελαμβάνετο υπό φλογερού πόθου πρός τόν 
βίον καί τά ς ήδονάς αύτού — τό αίμα, ή ιδιοσυγκρασία, 
ετι δε καί αυτή ή έκ τής έργασίας καί τής έντάσεως των 
πνευματικών δυνάμεων προερχόμενη έξάντλησις, άπήτουν 
αξιωματικούς τ ά  δίκαιά των. Ό  Άδριανός ήσθάνετο εαυ
τόν κατά τό άνθος τής ήλικίας του έξησθενωμένον καί συγ
χρόνως έύερέθιστον. Ή  διηνεκής περί τάς ίδιας σκέψεις 
ένασχόλησις έφαίνετο ώς εΐδός τ ι  είδωλολατρείας. Διά τόν 
Άδριανόν ούδέν υπήρχε πολυτιμότερον καί τιμαλφέστερον 
τής πηγής, έξ ής άνέβλυζεν ή ποίησις. Άλλ’ ή πηγή αυτη, 
ή  πρότερον μετ’ «κατασχέτου όρμής καί σφοδρότητος άνα- 
πιδόουσα — έστείρευεν ένίοτε. Ό  ποιητής ήσθάνετο εαυ
τόν άποψυχόμενον, αδιάθετον, καί ΐνα εΐπωμεν άπροκαλύπτως 
τήν άλήθειαν, ανίκανον είς όλα. Κ ατά  τάς στιγμάς ταύτας 
τού κόρου καί τής αδυναμίας, καθ’ άς αυτός έαυτόν παρε- 
γνώριζε, κατελαμβάνετο ύπό παντελούς άπελπισμοΰ. Ανυ
πόμονος, τρομ.ασμένος, κατέφευγε μ.ετά σπουδής πρός πάντα 
τ ά  διεγερτικά τή ς ζωής φάρμακα, άτικα έπιταχύνουσι μεν 
τήν κυκλοφορίαν τού αΐματος καί παρέχουσιν είς τό σώμα 
στιγμιαίαν τινά καί φαινομενικήν έλαστικότητα, άλλ’ έπί 
του πνεύματος, έπί τή ς  μυστηριώδους καί ανεξερεύνητου πη
γής τού ένΘ·ουσιασμού ουδόλως έπενεργούσιν. Κ αί έν τη  πα- 
τρίδι πολλάκις εΐχεν δ Άδριανός τοιαύτας άπελπιστικάς ήμέ- 
ρας παντελούς αδυναμίας καί άνικανότητος. "Οτε το  πρώτον 
ή μήτηρ υ'πέμνησε το  σχέδιον τού  ταξειδίου, ό Άδριανός 
ήσπάσθη αύτό μετά  προθυμίας, προϋποθέτων ότι αί νέαι 
εντυπώσεις έμελλον νά παράσχωσιν αύτω νέας έμπνεύσεις 
καί δυνάμεις.· Καί κατ’ άρχάς μεν δέν ήπατατο έν τάΐς 
προσδοκίαις· του: αί διασκεδάσεις, αί έντυπώσεις τού ταξει- 
δίου, ή ζωγραφική φύσις, ο' αήρ, ή αλλαγή τής διαίτης 
άνενέαζον αύτόν. ’Ησθάνετο έν έαυτω περισσοτέρας δυνά
μεις καί έπωφελή&η ταύτας, δπως ένδυση με στίχους τήν 
ποίησιν, ήν αί άγνωστοι χώραι άπήστραπτον. ’Εγραψε λοι
πόν πολλά κατά τήν έν Ε λ β ετ ία  διαμονήν του, καί έν 
’Ιταλία  έξηκολου&ει νά γράφη άκαταπαύστως. Μετά τινα 
όμως χρόνον αί έντυπώσεις κατέστησαν άσθενέστεραι, ή θέα 
τών διαφόρων τοπείων, οί άνθρωποι, τά  πάντα εΐχον άπο- 
λέση τήν προτέραν αύτών έπενέργειαν. Ό  Άδριανός έγίνετο 
πάντοτε ψυχρότερος, άναισθητότερος διά τόν έξωτερικόν 
κόσμον — ήσθάνετο στενοχωρίαν καί άνίαν. Έφοβεΐτο τήν 
ήσυχίαν, παρουσιάζοντο είς τό πνεύμα του ποικίλα καί παν
τοειδή μέσα, όπως άνακαλέση τήν άφανισ&έϊσαν ζωηρότητα 
τής νεότητος· δέν εΐξευρε ποιον έξ αύτών νά λάβη πρώτον. 
‘Ο  έρως ■— είτε τό αόριστον έκέινο αίσθημα πρός τήν μίς 
Ρόζα δπερ πράγματι άχησχόλει μεγάλως τόν νεαρόν ποιη
τήν — εΐχεν ήλεκτρίση αύτόν μόνον δ ιά  βραχύν τινα χρό
νον, ήδη δέ άπώθ·ει καί άπέκρουεν αύτόν . . . Τό ποίημα 
δέν ήτο τελειωμένον! Τό είς τήν ανατολήν ταξείδιον ήθελε 
νά έπιχειρήση μόνον καί μόνον ώς διεγερτικόν τή ς φαντα
σίας φάρμακον. Έ ν  τ ή  φοβέρα ταΰτη απορία καί άβεβαιό- 
τη τ ι περί τού πρακτέου ευρεν αύτόν ή άφιξις τού κόμητος
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Μαριάνου και άνήγεφε τάς πεπτωνυίας αυτού ζωίκάς δυνά- Ή  έκδρομή είς το  Καστελλαμάρε άνήγειρεν εν αΰτψ τήν
μεις. Ό  Μαριάνος ήλ9·εν είς τήν ώραν τής αμφιβολίας ώς προ πολλού άφανισ9·εΐσαν φαιδρότητα και ευθυμίαν'ή δε
οπό τής &είας προνοίας πεμφ9·είς, ό δε ποιητής είχε με- κυρία Κόστα, ή οποία καί κατά τήν παρουσίαν τή ς μητρός
γάλην κλίσιν είς τό νά πιστεύη ότι όψηλοτέρα τις  δύναμις έβλεπε τόν ποιητήν ώς επί τό  πλεΐστον σκυ&ρωπόν καί κα-
έξήπλου υπεράνω του τά ς προστατευτικά; αυτής πτέρυγας, τηφή, έχαιρεν ήδη βλέπουσα αυτόν ζωηρόν καί εό9·υμον.

________  (ίπετα« συνέχεια.)

Τ ά  παιδιά σας — τ ί  χαρά - 
όταν πρώτο περπατήσουν, 
καί, γιά πρώτη του? φορά, 
κάτι τ ι 8ά σ2ς ζητήσουν.

Μήν τόύί παίρνετε μοσκαϊρ, 
κούκλα;?, ψεύτικα στολίδια,
κασετίνας, μουσικοί?
κι’ άλλα φράγκικα παιγνίδια.

Τ Α  Ε Λ Λ Η Ν Ο Π Α Ι Δ Α .

Μήν τού? παίρνετε χαρτιά 
και μελάνια, καί κοντύλια . . . 
άλλο σδ{ ζητεί ή ματιά 
καί τά ρόδινο του? χείλια!

Τ δ ν  Ελλήνων τά παιδιά 
οταν πρωτοπερπατήσουν, 
νηυίΐΚνυν άνδρική καρδιά 
κι οπλα δελουν νά κρατήσουν!

Κι’ ό πατέρα? που χοοεΐ 
στρατιώται? ν’ άναστήση 
τουιρεκάκι καί σπαδί 
’?τά παιδιά του 5? χαρίστ, . . .

Τά ποιδιά που περπατούν 
με όλύρδο το κεφάλι, 
τ ’ άρματά του? σάν κρατούν, 
άνδρε? γίνονται μεγάλοι . . .

ΔΗΜ. ΚΟΚΚΟΣ.

Σ Ε Ρ Β Ι Κ Α Ι  Ε Κ Π Λ Η Ξ Ε Ι Σ .

, Ρ  β ^ λ ε υ ς  τής Σερβίας Μιλανος, ό τέταρτος ήγεμών άλλο ακούεται εί μή ότι σκοπεί νά έπιχειρήση ά9·ώας είς
. ν^οναστειας (λβρένοβιτς, παρέσχε κατά  τήν είκοσι τήν ’Ανατολήν περιηγήσεις καί νά διαγάγη βραδυτερον άπράγ-

- « « ,  διαρκεσασαν αυτού βασιλείαν οόκ ολίγας έκ- μονα ιδιωτικόν βίον, έν τούτοις ομως δόσκόλως δύναταί τις
πλήξεις, αλλ ή_ μεγίστη των εκπλήξεων τούτων εΐνε ή άχο- νά πιστεύση ότι έπεράτωσεν ήδη εντελώς καί δ ιά  παντός
τελούσα^συγχρόνως και το — προσωρινόν τουλάχιστον — τό πολιτικόν αυτού στάδιον. Έ ν  τώ  συντάγματι έπεψύλα-
περας5 της βασιλείας «υ- ξεν' έκ υ τ~ ^ βασ(λε^  Μι.
του. απηαιΓ/ιτιιτΛ/ντΛσ ίν  τ-λ _ .  .. 1του, άποφασίσαντος, έν τή  
ακμή τής ανδρικής αυτού 
ηλικίας καί έν τώ μέσωπερι- 
όδου μεστής πολλαπλών 
τεκμηρίων έξόχουένεργείας 
καίδραστηριότητος,νά ύπο- 
γράψητή 6-Μαρτίου αίφνης 
τήν παραίτησίν του κα\ νά 
0 έση το  βασιλικόν τής Σερ
βίας στέμμα έπί τή ς νεα- 
ράς κεφαλής του μόλις δε- 
κατριετοΰς υίου του. "Ετι 
]χείζονα έκπληξιν ή ή πρά- 
ζις αυτή κα&·’ έαυτήν έμ- 
ποιεΐ ό καιρός, ον έξελέ- 
ξατο διά τό διάβηματούτο.
"Ο τι ό βασιλεύς Μιλανος 
απο ίκανοΰ. ήδη χρόνου έσκόπει νά κατά
θεση το  στέμμα, έπανειλημμένως έλέχίλη 
κατά τ ά  τελευταία ταύτα ετη, μετά δε 
τήν άτυχή κατά τής Βουλγαρίας έκστρα- 
τείαν μόλις καί μετά  βίας αποτραπείς υπό 
τών περιστοιχιζόντων αυτόν άπέσχε τής 
αμέσου έκτελέσεως του σκοπουμένου περί 
παραιτήσεως σχεδίου του. Άλλ’ έξ έκείνου 
του χρόνου τοσούτον έκτακτον ένέργειαν 
καί δραστηριότητα άνέπτυξεν έν τε  τη' εξ
ωτερική πολιτική, έν ή έπεδίωκε τήν όσον 
οίόν τ ε  έδραιοτέραν έμπέδωσιν τών πρός 
τήν Αυστροουγγαρίαν φιλικών σχέσεων τής 
χώρας του, καί έν τή  όπο&έσει του διαζυ
γίου από τή ς ρωσσόφρονος συζύγου του, 
τοσαύτην δε δύναμιν καί δραστικότητα έπε- 
δείξατο έν τφ  πρό τινων εβδομάδων ύπ’ 
αύτού τού ίδιου συνταχδ-έντι νέω συντάγ-

ΜΙΛΑΝΟΣ. ΝΑβΑΑΙΑ.

ΑΛ Ε8ΑΝΔΡΟ Σ.

λάνος τοσούτον εόρεΐαν 
έπιρροήν έπί τής αγωγής 
του υίού του, ώστε ουδό
λως αποκλείεται καί ή μέλ- 
λουσα αΰτου έπίδρασις επί 
τής κυβερνήσεως τής πρώην 
χώρας του. Πολλώ μάλ
λον δικαιούται τ ις  νά χι- 
στεύση ότι ό βασιλεύς Μι- 
λανος ήίίέλησε διά τής 
άσυνή9·ους ταύτης όδοίί νά 
διεκφύγη παρούσας δυσχε- 
ρείας ή οτι άπεφάσισε μετά 
σπουδαιότητος καί τελειω- 
τικώς ν’ άποσυρβή είς τόν 
ιδιωτικόν βίον. Καί άλλος 
ποτέ ήγεμιύν έκ του γέ

νους ’Οβρένοβιτς, 6 9·εΐος του Μιλάνου, ό 
ήγεμών Μιχαήλ, παρητήύη, ουχί έκουσίως, 
τού σέρβικου στέμματος, καί αυθ-ις έ&ηκεν 
αυτο έπί τής κεφαλής του μετά παρέλευσιν 
ολίγων ενιαυτών. Του Μιλάνου ή βασιλεία, 
μή λογιζομένων ένίων αποτυχιών, έγένετο 
έν συνόλω πρόξενος τή  χώρα πλειύνων άγα- 
&-ών και μειζόνων προόδων, ή ώστε ό πα
ραιτούμενος βασιλεύς νά στερήται ικανού 
αρι&μου φίλων καί πιστών όπαδών, ετοί
μων έν πάση ευκαιρία νά π«ρουσιασ&·ώσιν 
υπέρ αυτού, άμα ώς φανή έπερχομένη ή κα
τάλληλος στιγμή. Έ π ί  του παρόντος ή 
διεζευγμένη του Μιλάνου σύζυγος, ή βασί
λισσα Να&·αλία, 9·υγάτηρ τού Τώσσου συν
ταγματάρχου Κέσχκο. &·ά καταβάλη πάσαν 
δυνατήν ένέργειαν καί προσπκδ-ειαν, όπως 
έπανακάμψη είς Σερβίαν καί έξασφαλίση«· ν . Α , ■ έπανακαμψη εις Σερϋιαν και έξασφαλίση

ματι, ωστε κατα τα ς πρώτας στιγμας ουδεις επιστευε μετα  έαυτή ου μόνον τήν άπολεσθ·εΐσαν επιρροήν επί τού υιού καί
σποοδαιοτητος είς^ την ολως αίφνηδιαν καί κατά τ ά  φαινό- τής άγωγής αυτού άλλα καί έπί τής κυβερνήσεως τής νώ·
μενα άνευ ουδεμιας εξωτερικής αναγκης έπελ&ούσαν χαραί- ρας. Οί φυσικοί αυτής αντίπαλοι έν τή  τάσει ταύτη Ισον-
τησίν του. Ακόμη δε καί τωρα,_ενω ο τέως βασιλεύς Μι- _ τα ι οί τρεις όπό του βασιλέως Μιλάνου έκλεγέντες καί 
,,α̂ ° 5 ,ω/ οσ*ν . Υ1δϊ1. τ ι!> υι'!* τ ?°· τ<9 νέώ βασιλε"! τή ς Σερβίας διά τήν διάρκειαν τή« ανγιλικότγιτοί τού 'άνσ ,ϊί,,^
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'Ρωσσίαν ή τήν Αυστροουγγαρίαν, ουδαμώς ομως &ά 9·ε· 
λήσωσι νά μερίσωσι τήν ίσχύν αυτών μετά  τής βασιλίσσης 
Ναθ·αλίας. ι ,

Ό  βασιλεύς ’Αλέξανδρος έγεννήδη τή  14. Αύγουστού 
1876· έπειδή δέ έ νεαρός βασιλεύς μόλις αρχομένου του δε- 
κάτου ογδόου έτους τής ήλικίας του γίνεται ένήλιχος, __ή 
&έλησις τών αντιβασιλέων &ά όρίζη είσέτι έπί πλέον τών 
πέντε έτών τά ς τόχας τή ς χώρας. Ό  σπουδαιότατος των 
τριών αντιβασιλέων, ό Ιωάννης 'Ρ ίσ τιτς, έχρημάτισεν ήδη 
καί άλλοτε άντιβασιλεός, ότε ό βασιλεύς Μιλανος^ άνήλθ·εν 
έπί τού θ-ρόνου τής Σερβίας άνήλικος. ’Ηδη άγει ό^'Ρίστιτς 
τό πεντηκοστόν όγδοον έτος τής ήλικίας του, ©σπούδασε δέ 
έν Βιέννη, έν 'Αιδελβέργη καί έν Παρισίοις καί κατόπιν είσ- 
ήλ&·εν είς τό πολιτικόν στάδιον έν Σερβία. Κ αίτοι συχνάκις 
έφαίνετο μεταβάλλων τους σκοπούς του, πάντοτε ομως 
¿γνώρισε νά διατηρήση τήν έπιρροήν του. Κ ατά τόν τελευ- 
ταΐον χρόνον πρό τής παραιτήσεως τού βασιλέως Μιλάνου

έδεικνύετο τοσοΰτω ρωσσοφρονέστερος, βσο> ίσχυροτέρα έφαί· 
νετο ή πρός τήν Αυστροουγγαρίαν· του βασιλέως κλίσις. 'Η  
έκ τούτου όρ.ως έξαγωγή συμπερασμάτων περί τής μελλου- 
σης διευδώνσεως, κα&’ ήν ό 'Ρ ίστιτς σκοπεί νά ίΒώνη το 
σκάφος τής πολιτείας, &·α ήτο άτοπος ώς έκ τοΰ χαρακτή- 
ρος αυτού τού άντιβασιλέως. Ό  δεύτερος τών άντιβασι- 
λέων, ό ’Ιωάννης Βελιμάρκοβιτς, υπήρξε κατά τήν άνηλικό- 
τητα  τού βασιλέως Μιλάνου υπουργός τών στρατιωτικών, 
ήδη δέ εΐνε στενότατος φίλος τού 'Ρ ίστιτς. 'Ο  τρίτος άντι- 
βασιλεύς, ό στρατηγός ΐίρότιτς, εΐνε ό έμπιστευτικός_φίλος 
τού βασιλέως Μιλάνου, είς αυτόν δέ άνετέ&η κατά τό  παρ
ελθόν έτος ή έντολή, νά έπαναγάγη τόν τότε διάδοχον 
’Αλέξανδρον άπό τής βασιλίσσης Να9·αλίας πρός τόν πατέρα 
του Μιλάνον. Ό  Πρότιτς εΐνε θερμότατος όπέρμαχος τής 
μετά τής Αυστροουγγαρίας συμβαδίσεο>ς τής Σερβίας. Ποία 
έπιρροή έν τή  άντιβασιλεία &α υπερίσχυση, εΐνε έπί τού πα
ρόντος άδηλον.

] . Η ΑΡΧΙΔΟΓΚΙΣΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΣΤΡΙΑΣ 
ίέν σελ. 65). ‘Ο  αίφνίδιος καί τραγικός δ·άνατος τού δ ια 
δόχου τής Αυστρίας 'Ροδόλφου, όσην δήποτε δ-λΐψιν καί 
οδύνην προυξένησεν είς σύμπασαν τήν Αυστροουγγρικήν μο
ναρχίαν, ουδένα όμως άλλον έπληξε καιριώτερον καί άλγει- 
νότερον ή τήν σύζυγον αυτού, τήν άρχιδοόκισσαν Στεφανίαν. 
'Η  χαριτόβριτος δευτερότοκος δ·υγάτηρ του βασιλέως τών 
Βέλγων Λεοπόλδου Β '. καί τής βασιλίσσης Μαρίας Ένριέτ- 
τας, ή άρχιδούκισσα Στεφανία, γεννη&τίσα τη  21. Μαΐου 
1864, ήτο είσέτι τρυφερόν, μόλις δεκαεξαετές κοράσιον δτε 
έμνηστεύδ-η μετά του άρχιδουκός 'Ροδόλφου καί δέν εΐχεν 
είσέτι συμπληρώση τό  δέκατον έβδομον τής ήλικίας της 
έτος, ότε έτελέσ&ησαν μετά μεγάλης πομπής έν Βιέννη οί 
γάμοι των .τή  10. Μαΐου 1881. Ή  νεαρά άρχιδούκισσα συν- 
ώδευε τόν σύζυγον αυτής είς όλας τάς μακράς αΰτου περι
ηγήσεις, συμμετείχε δέ πάντοτε μετά ζωηροτάτου ένδιαφέ- 
ροντος των πνευματικών φιλολογικών έργασιών του μουσο
τραφούς συζύγου. Τ ή  2. Σεπτεμβρίου 1883 έγεννή8·η «υ’τοΐς 
9·υγάτριον, ή άρχιδούκισσα Ε λισάβετ, ήτις ήδη πεν&εΐ μετά 
τής μητρός, τής μόλις είκοσιπενταετούς χήρας, έπί τή  άνη- 
κέστω συμφορά τή  καταστρεψάση έν άκαρεΐ τοσαύτα όνειρα 
χρυσά καί τοσαύτας γλυκείας έλπίδας.

2. Η ΤΙΤΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο  ΣΤΗΜΩΝ (έν σελ. 69):  Μία 
τών γνωστότατων καί μάλιστα ευφαντάστων νεανικών κω
μωδιών τού μεγάλου Σαιξπήρου, τό ,ΓΟνειρον 6-ερινής νυκτός“ 
έξεδό9·η πρό τίνος έν πολυτελέστατη γερμανική έκδόσει μετά 
λαμπροτάτων καί άριστα έξειργασμένων χρωμοτυπικών ει
κόνων, αϊτινες παριστώσι ζωντανάς πρό τών όμμάτων τού 
αναγνώστου τάς κυριωτέρας σκηνάς τού Σαιξπηρείου ποιή
ματος μετά καλλιτεχνικής φαντασίας, όντως άξίας τής τού 
μεγίστου τών ποιητ >ν. Έ νταύύα  παρέχομεν έν ξυλογραφία 
τοΐς ήμετέροις άναγνασταις έκείνην έκ τών εικόνων της έν 
λόγω έκδόσεως, ήτις φαίνεται τά  μάλιστα χαρακτηριστική 
τού ολου ποιήματος. Τό ,ΓΟνειρον 9·ερινής νυκτός“ είναι έν 
πάσι παρωδία, ούτως είπείν, τού ,,'Ρωμαίου καί Ιουλίας“, 
ευφυέστατη καί άστειοτάτη περίσκωψις τού έρωτος κατ’ 
άντίδ-εσιν πρός' τήν τραγικήν αυτού έξόμνησιν έν τώ  δρά- 
ματι τού „Ρωμαίου“. Ο ποιητής έν τή  κωμωδία ταυτη 
άποδεικνυει ότι ό ερως δ ιά  του έξωραϊστικού αυτού πρίσμα

τος παρέχει καί είς το ασχημότατον και είδεχ9·έστατον όν 
άκαταμαχητα θέλγητρα, αποδεικνύει δέ τούτο δ ιά  τού άκα- 
τασχέτου έρωτος τής περικαλεστάτης καί 9·ελκτικωτάτης
9-εας Τιτανίας πρός τον γαίόουφο-κέφαλον υφαντήν Στήμονα, 
όστις ένώ είς τούς συντρόφους του έμποιεΐ φρίκην διά τής 
τερατώδους μορφής του, είς τήν έρωτόληπτον 8·εάν φαίνεται 
ώς τό Ιδεώδες τής άνδρικής καλλονής.

3. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΣ. Κ ατά τήν έλαιογραφίαν τού 
6 ·  ΟΙιίβΓΪοί (έν σελ. 73). "Οπως αί πλαγγόνες είτε χονχλαι 
διά τά  μικρά κοράσια εΐνε ή μόνη κατάλληλος καί τή  φύσει 
τών μελλουσών μητέρων τ ά  μάλιστα άρμόζουσα παιδιά, 
οΰτω καί δ ιά  τούς πάϊδας ύπάρχουσι διάφορα παιγνίδια, 
άρμόζοντα μόνον είς τάς φυσικάς τάσεις τών άρρένων καί 
ου μόνον τέρποντα καί ψυχαγωγούντα τήν φιλοπαίγμονα αυ
τών φύσιν αλλά καί παιδαγωγούντα έπί τό άνδρικώτερον 
τάς άπαλάς αύτών ψυχάς καί μεγίστην έξασκούντα έπιρροήν 
έπί τού μέλλοντος των. Τοιαύτα διασκεδαστικά καί π«ι- 
δαγω γικά μέσα δ ιά  τούς μικρούς πάϊδας είναι, έκτος άλλων 
πολλών, καί οί μικροί ξύλινοι είτε μετάλλινοι στρατιώται, 
μέ τούς οποίους παίζει ή μάλλον σπουδάζει ό μικρός ήρως 
έπί τή ς ήμετέρας είκόνος. Ό  μικρός οδτος πολεμιστής, τόν 
όποιον βλέπομεν μετά  τοσαύτης σοβαρότητος έν ηρωική όν
τως 9-έσει καί περιβολή έτοιμαζόμενον νά έκπυροβολήση 
τό τηλεβόλον αυτού κατά τών παρατεταγμένων έχ9·ρικών 
στρατευμάτων, τ ίς  οΐδε αν ήμέραν τινά δέν άναδειχ&ή μέγας 
ήρως, ή διάσημος στρατηγός καί μεγαλουργήση έν τω στα- 
δίφ, όπερ έξ απαλών ονυχών φαίνεται άσπαζόμενος; Τοι- 
αότη σκέψις καί ελπίς φαίνεται διαφαιδρύνουσα τό  σοβαρόν 
πρόσωπον τής συνετής μητρός, ήτις παρακολουθεί μετά προ
φανούς ένδιαφέροντος τ ά  κινήματα τού νεαρού πολεμιστού, 
τού προσελκυοντος τήν προσοχήν καί τό  ένδιαφέρον πάντων 
τών περιισταμένων, έξαιρουμένης μόνης τής γαλής, ήτις ευ
ρίσκει μακαρίαν άπόλαυσιν προστριβομένη πρός τον πόδα 
τής κα9·έδρας. ‘Ο μικρός ουτος ήρως φαίνεται ότι, έν καιρω 
ειρήνης, καλλιεργεί καί τήν ζωγραφικήν τέχνην, ώς μαρτυρεί 
ή έπί τού τοίχου προσωπογραφία, δεξιά τή  ήμετέρας είκόνος.

4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Τ Η Σ  ΣΕΡΒΙΑΣ (έν σε-
λίδι'76).
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Έ ν  μ ά 9 η μ α  το ν  Γ ά ρρ ικ .
συνανεστρέφετο πολύ κατά τήν εν Παρισίοι; διαμονήν του μετά 

του Γάλλου ηθοποιού Ρΐ'βνίΙΙί, δν έξετίμα μεγάλως. Κατά τινα εφ’ ίππου 
έκδρομην, ήν οί συνάδελφοι οδτοι έπεχείρησαν ημέραν τινά ε ί; τά περί
χωρα των Παρισίων, έπήλθεν εί; τόν Ρ κ ν ϊΗ β  ή ιδέα να παραστήση τόν 
μεδυοντα, δν έμιμήθη πράγματι λίαν έπιτυχώς. ,,’ Ελησμονήσατε όμως 
κατι τί, φιλε μου“, εΤπεν ό G arrik  ,,παρελείψατε κάτι τ ί ούσιωδέστατον.“ 
— „ Τ ί παρε'λειψα,“  ήρώτησεν δ ΡτβνίΙΙβ. — ,,Μετεχειρίσθητε πολλήν 
τέχνην και όλιγην φυσικότητα. Παρατηρήσατε π ώ ; θά  μιμηδω έγώ γνή
σιον Αγγλον μεθυσμένον, έπιστρέφοντα έφιππον εί{ τον ο?κόν του.“  Ταΰτα 
ειπων ηρχιοεν άμεσω; δ G arrik νά ταλαντεύηται επί τού ίππου, άπώ· 
λεσε τον πίλον του, έχασε τού; άναβολεΤ;, έτυψε τδν ίππον, τδν ¿κέντρισε, 
εθραυσε τό μαστίγιον, έρριψε κατά γή ; τά ; χειρίδα; του, καί έπί τέλου; 
φθάνει ασθμαινων καί αγωνιών προ; τά τείχη ένδ; περιβόλου. ’Ενταύθα 
βιάζει τον ίππον του νά τρέξη εναντίον του τείχου;. Ό  ίππο ; μαίνεται, 
άνορθούται Ιπ ί τούν όπισθίων ποδών καί,ρ ίπτει κατά γη ; τόν άναβάτην 
του. Ό  ΡΓένίΙΙβ έκτο; εαυτού άρχίζει νά φωνάζη. Άλλ’ δ φόβο; του 
εκορυφώδη δτε εΤδεν ότι δ G arrik  ε ί; όλα; τά ; έρωτήσει; ούδεμίαν έδι- 
δεν απάντησιν, άλλ’ έξέπεμπεν άναρθρους. άκαταλήπτου; φθόγγους. Ό  
Ρΐ'ένίΐΐβ φωνάζει καί πάλιν προ; βοήθειαν. Τότε έπί τέλου; δ ΟείΓΓΐΙ; 
άνεσχίρτησε γελων καί τω  είπε: „βλέπετε, φίλτατε μοι; Αυτό δ-ά ’πη 
φυσιχάτη; εν τη τέχνη.“

Σ τ α τ ισ τ ικ ά .  Έ φ ’ 4’λη; τη ; οικουμένη; ύπάρχουσι 3064 ζώσαι 
γλωσσαι καί υπέρ τά χίλια διάφορα θρησκεύματα. Ό  αριθμό; των άν- 
δρών είναι σχεδδν ίσο; τω αριθμώ των γυναικών. Ή  κατά μέσον όρον 
ήλικία εινε 33 ετη. Τδ εν τέταρτον του πληδυσμού τη ;  γη ; αποθνήσκει 
πρό τή ; συμπληρώσει·»; τού δέκατου έβδδμου έτους τ ή ;  ηλικία;. Έ κ  
1000, ανθρώπων ε ι; μόνο; άφικνεΐται ε ί; ήλικίαν 100 ετών, καί μόνον 6 
ε ί;  ηλικίαν 65 ετών. Ύπάρχουσιν έπί τή ; γη ; ΰπέρ τδ έν χιλιεκατομμύ- 
ριον ανθρώπων. Έ |  αυτών άποθνήσκουσι 35,214,200 κατ’ έτο;, 96,480 
καθ’ ημέραν, 4030 καί? έκάστην ώραν, 67 καί-’ έκαστον πρωτόλεπτον χαΐ 
1 καθ’ έκαστον δευτερόλεπτον. Τούναντίον γεννώνται 86,792,000 καθ’ 
έκαστον έτο;, 100,800 καθ’ έχάστην ημέραν, 4200 καθ’ έκάστην ώραν και 
70 καθ’ έκαστον πρωτόλεπτον. Ο ί έγγαμοι εΤναι μακροβιώτεροι τών αγά
μων, καί οι εγκρατεΐ; καί φιλόπονοι τών άσώτων καί δκνηρών. Ωσαύτως 
παρατηρειται μείζων μακροβιότη; ε ί; τά πεπολιτισμένα έθνη ή ε ί; τά 
απολίτιστα. Μεγαλόσωμοι άνθρωποι εΤναι κατά κανόνα μακροβιώτεροι 
των μικρόσωμων. Θάνατοι γυναικών εΤναι σπανιώτεροι ή  άνδρών πρδ του 
πεντηκοστού τή ; ήλικία; έτου;, μετά τούτο όμως συχνότεροι. Ό  αριθμό; 
τών εγγάμων έχει λόγον πρό; τόν αριθμόν τών άγαμων ώ ; 7 5 : 1000 Οί 
γεννωμενοι κατά τό έαρ είναι ίαχυροτέρα; κράσεω; ή οί γεννώμενοι κατά 
τα ; λοιπά; ώρας τού ετου;, Ή  γέννησι; καί ό θάνατο; εΤναι συχνότεροι 
κατά την νόκτα ή κατα τήν ημέραν. Έ κ  τού άρρενο; πληθυσμού μόνον 
τό έν τέταρτον έχει τήν ικανότητα τού όπλοφορέίν καί ύπηρετεΐν εν τώ 
στρατώ.

Ό  ά ρ ι9 μ ό ς  τώ ν  τρ ιχ ώ ν  π λ ο ύ σ ια ς  κόμης. Αί εόμενέΐ; ήμών 
άναγνώστριαι ούδέποτε ίσως έσκέφθησαν νά ίπολογίσωσι, πόσα; τρίχα; 
πρέπει νά εχωσιν έπί τή ; κεφαλή;, όπω; έχωσι πλουσίαν κόμην. Τήν 
λισιν τού προβλήματος τούτου δφείλουσιν αί ώρα?αι ήμών άναγνώστριαι 
ε ι; τά ; έπιμελεΤ; παρατηρήσει; καί τά έπιτυχή πειράματα φιλοπόνου τινό; 
Άγγλου. Κατά τά ; παρατηρήσει; τού Άγγλου τούτου, άπαιτούνται εξή
κοντα τρίχες συνήθους πάχους κατά μέσον όρον όπω; καλύψωσι τήν έπι- 
φάνειαν ένό; τετραγωνικού έκατοστομέτρου· άλλ’ δ μέσο; ουτο; όρο; δια
φέρει έκάστοτε λίαν σημαντιχώ; κατά τό χρώμα τών τριχών. Οδτω λ. χ. 
ή κεφαλή ξανθότριχο; κυρία; καλύπτεται ύπό 140,000 τριχών περίπου, 
ενώ αί έχουσαι καστανόχρουν κόμην άρκούνται ε ί; 109,000 τρίχα; περί
που· διά τά ; έχούσα; μέλαιναν κόμην άπαιτούνται πρό; κάλυψιν τή ; κε
φαλή; περί τά ; 102,000 τριχών, ενώ ε ί; τά ; πυρρότριχα; (ερυθροκόμου;) 
κυρία; άρκούσι μόνον 88,000 τριχών. Ε ί;  ταύτα προσθετέον ότι αί τρίχες 
γυναικός, έχούση; πλουσίαν καί μέτριου μήκους κόμη*, τιθέμεναι κατ’ εό-

θεΤαν γραμμήν αποτελουσι μήκος 65 μέχρι; 80 καί αί ξανθαί μάλιστα μέ
χρι; 110 χιλιομέτρων περίπου.

’Εν τή έπαρχία τή ; Γαλλία; Βρεταννία υπάρχει τό έξή; παράδοξον 
εθιμον. “Οταν τδ νυμφικόν ζεύγος εύλογηθη ύπό τού ίερέως, δ νυμφίο; 
στρέφεται πρό; τήν νύμφην καί καταφέρει αυτή ισχυρότατου ράπισμα, λέ- 
γων συγχρόνως: ,,Ίδόύ τ ί συμβαίνει, όταν μέ δυσαρεστή;“, εΐτα δέ άσπα- 
ζόμενο; αύτήν προσθέτει: „καί ίδού, όταν μέ ευχάριστή;“ . "Οτε Βρεταν- 
νό; τις, νυμφευθεί; χωρικήν τινα Γερμανίδα, έδωκεν αύτή τδ νενομισμένον 
ράπισμα, ή εύρωστο; χωρική, άγνοούσα τδ έθιμον τούτο,· α’νταπέδωκεν 
αυ’τ ΰ  άμέσω; τόν κόλαφον, χωρίς νά περιμείνη τό φίλημα.

Λ ιμ ό ς  ¿ν τ ή  Σ ιν ικ ή  (Κίνα). Αί τελευταίοι ειδήσεις Ικ  τού Βασι
λείου τού Μέσου παρέχουσι φρικώδη εικόνα τή ; έπικρατούση; έκέϊ δυστυ
χίας. Ά νδρε;, γυναίκες, καί πάίδες, άστεγοι, γυμνοί καί πειναλέοι περι- 
πλανώνται έν τή χώρα, καταβιβρώσκοντες τού; καρπού; τη ; γή ; όπου καί 
άν τραπώσιν· ένεκα τών καταστροφών, ά ; έπιφέρουσιν ε ί; τά ; κώμα;, 
όνομάζονται ,,κωμοβόροι“. Ό  άριθμό; αύτών εΤνε τοσοΰτος, ώστε ή έκ- 
τέλεσι; βιαίων μέτρων κατά τή ; λυμαινομένη; τήν χώραν ταύτη; μάστιγος 
εΤνε αδύνατος.

Έ ν  K asan διεξήχθη πρό τινο; παραδοξοτάτη δίκη έπί φόνψ, ήτι; 
μετά βραχεΐαν διαδικασίαν ενώπιον τού κακουργοδικείου έληξε διά τή ; 
άθωώσεω; τού κατηγορουμένου. Ό  φονεύ; ήτο παΤ; ένδεκαετής, μόνη δέ 
μάρτυ; ή μικρά, μόλις πενταετή; αυτού άδελφή· δ φονευθεί; ήτο άνήρ 
τεσσαρακοντούτης, ¿ωμαλέο; και υψηλού αναστήματος. Ουτο; επωφελη
θεί; τόν καιρόν, καθ’ Sv δ γείτων του μετέβη ε ί; τήν πόλιν πρό; άγοράν 
τροφίμων, ,ένεδύθη δέρμα τράγου καί μετημφιεσμένο; ώ ; διάβολο; έπή- 
δησε διά τού παραθύρου ε ί; τήν οικίαν τού άπόντο; γείτονος. τήν φυλασ- 
σομένην ΰπδ μόνων τών δύο μικρών παιδίων, άτινα περιδεή καί έντρομα 
έκρύβησαν ε ΐ; τήν άντικειμένην γωνίαν. Άλλ’ δ τραγόμορφο; διάβολο; 
ήχολούθησεν αυτά Ιρπων τετραποδητεί χαί διατάσσων τόν χαΐδα  μέ ύπο- 
κωφον φωνήν νά τή! δείξη τό μέρος, ένθα ό πατέρ των έκρυπτε τά χρή
ματά του, άλλως ήπείλει ότι θά κατεβρόχθιζεν αυτόν καί τήν μικράν του 
αδελφήν αύτοστιγμεί. Ό  π α ΐ; έδειξεν αότώ μέ τρέμουσαν χείρα την ει; 
τό ύπόγειον άγουσαν κλίμακα, ήν δ διάβολο; άμέσω; ήρχισε νά καταβαίνη. 
Μόλις όμως ό πα~; ειδε τό φοβερόν φάσμα στρέφον τά νώτα καί κατερ- 
χόμενον, ήρπασεν άνδρείω; τό τουφέκιον τού πατρός, έκλεισε τού; όφθαλ- 
μοό; καί έπυροβόλησεν. Ίπόκωφος πάταγο; ήχούσθη έν τώ  ύπογείφ, 
επηκολουθησε βαθεΤα σιγή. Τ ά  παιδία έκλεισαν τήν θύραν, έθηκαν πρδ 
αυτή; άγγεΤόν τι ηγιασμένου υδατο;, ίνα μή δ διάβολο; έπιστρέψη, καί 
έκρύβησαν άμέσω; όπισθεν τή ; θερμάστρας. Έ π ί  έξ δλοκίήρου; ώρα; 
έμειναν έν τή θέσει ταύτη τά περιδεή μειράκια..· °Οτε έπανήλθεν δ πατήρ 
έκ τή ; άγορδ; καί ήκουσε τήν διήγησιν τών τέκνων του, κατέβη ε ί; τδ 
υπόγειον, ενθα ευρεν έξηπλωμένον έπί τού εδάφους, ά ντί'τού  διαβόλου, 
τον γείτονα του νεκρόν.

J a n â v a t  ο ικοδομής μ ε γ ά λ ω ν  κ τ ιρ ίω ν .  Ίσ ω ς θά  φανή ένδια- 
φέρουσα ε ί; πολλούς τών ήμετέρων αναγνωστών ή σύγκρισι; τών δαπανών 
πρό; οίκοδόμηοιν μεγάλων τινών εκ τών νεωτέρων κτιρίων. Τό νέον εν 
[Ιαρισίοι; Δημαρχειον (Hôtel de  Ville) έστοίχισε 40 εκατομμύρια φράγκων, 
τό έν Βιέννη Δημαρχείου (RathbauS) 32 '/ä έκατομμ. φράγκων, τό νέον έν 
Παρισίοι; Ταχυδρομεΐον Si·/* έκατομμ. Τό έν Λονδίνο» Δικαστήριον 
22’/ä έκατομμ., τό έν Βιέννη νέον Δικαστήριον 20 έκατομμ , τό έν Βρυ- 
ξέλλαι; δ'καστήριον 40 έκατομμ. Τό μελοδραματικόν θέατρον τή ; Βιέννη; 
έστοίχισε 15 έκατομμ., ένω αί δαπάναι τή ; οικοδομή; τού νέου έν Ιίαρι- 
σίοι; μελοδραματικού θεάτρου άνήλθον εί; 40 έκατομμ. Τό οικοδόμημα 
τού βρεταννικού υπουργείου τών εξωτερικών έστοίχισε 135/ι έκατομμ., τό 
νέον γερμανικόν βουλευτήριον έν Βερολίνο» 37*/3 εκατομμύρια. Πάντα 
δμω; ταύτα τά οικοδομήματα μεγάλα»; υπερτερεί τό μεγαλοπρεπέστατον 
κτίριον τού αγγλικού κοινοβουλίου έν Λονδίνο», τό όποιον έστοίχισεν ΰπέρ 
τά 50 εκατομμύρια φράγκων.

Ό  διασημότατο; Άγγλο; ήθοποιο;
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Ή  ο ικ ία  το ν  Ρ αφαήλον, ήτι; κατά τήν ιδίαν μαρτυρίαν αυτού τού 
αριστοτέχνου ώκοδομήθη έν 'Ρώ μη  ΰπό τού B raban te , ¿θεωρείτο μέχρι 
τούδε ώ ; από πολλοΰ ήδη χρόνου άφανισθεΤσα, εσχάτως δμω; άνευρέθη 
τυχαία»;, κατά τινα; έν τοΐ; άρχείοι; τού Βατικανού γενομένα; έρευνας, 
έγγραφόν τι εξ ου καταφαίνεται άνευ τή ; έλαχίστη; άμφιβολίας, ότι ή 
οίκία αδτη τού 'Ραφαήλου ΰφίοταται είσέτι, καί δή παρά τή πλατεία 
Scossacavalli. Δυστυχώ; όμως όλη έκείνη ή συνοικία, έν η εύρίσκεται 
καί ή οίκία τού Ραφαήλου, πρόκειται προσεχώς νά κατεδαφισθη, ¿λίγη δέ 
έλπί; υπάρχει ότι θά φεισθώσι τή ; οίκία; τού ένδοξοτάτου τών καλλι- 
τεχνών.

Β ο τα ν ικ ο ί κήπ ο ι.  Τό κηπουρικόν περιοδικόν „T h e  G ardeners 
Chronicles αναγράφει, ότι εφ’ όλη; τή ; γή ; ύπάρχουσιν έπί τού παρόν
τος 197 βοτανικοί κήποι. Τ ού; πλείοτου; έξ αύτών εχει ή Γερμανία, 
δηλαδή 34 ' αί βρεταννικαί άποικίαι εχουσιν 27 βοτανικού; κήπους, ή 
Γαλλία μετά τών αποικιών τη ; 25 , ή ’Ιταλία 23 , ή 'Ρωσσία μετά τη; 
Ιιβιρίας 17, ή  Αυστροουγγαρία 13 , ή Μεγάλη Βρεταννία μετά τή ; ’Ιρλαν
δία ; 12“ ή Σκανδιναυΐα (Σουηδία καί Νορβηγία) 7 , τό Βέλγιον, ή 'Ολλαν
δία, ή 'Ισπανία, α ί Ή νωμέναι ΠολιτεΤαι τή ;  Β. ’Αμερική; άνά 5, ή  ΓΙορ- 
τογαλλία καί ή  Ε λβ ετία  άνά 4 , ή Δανία κ α ί ή 'Ρουμανία άνά 2, ή Βρα- 
σιλία, ή Χιλή, ή  Γουατεμάλα, ή  Αίγυπτος, ή  ’Ιαπωνία, τό Περού, ή 
Σερβία καί ή Έ λλά; άνά 1 βοτανικόν κήπον.

Ν έα  έφ ιύ ρ ε ο ις .  'Ρώσσό; τ ι; ονόματι Πετνικώβ έφεύρεν έσχάτω; 
νέον εΐδο; τηλεγράφου, λειτουργούντο; διά τού φωτός, ον ώνόμασε φ ω το
λόγον . Ό  φωτοτηλέγραφο; ουτο; έχει τόν σκοπόν νά διαβιβάζη διά τού 
φωτός συνθήματα μόνον έν κα»ρφ νυκτός, καί δή οότω; ώστε τά φωτεινά 
ταΰτα συνθήματα νά γίνωνται ορατά μόνον κατά μίαν εχάστοτε ώρισμενην 
γραμμήν. Διά πειραμάτων, γενομένων παρά τή πόλει K ronstad t, άπε- 
δείχθη ή έφεύρεσι; επιτυχή; έπί τού παρόντος δ ι’ αποστάσεις 38. χιλιομέ
τρω ν ή έφεΰρεσι; αυτη δύναται ίσι·»; νά έχη μεγάλην άξίαν καί χρησιμό
τητα έν πολέμω. _________

Τό μ ί γ ιο τ ο ν  τη λ εσ χ ό π ιο ν  τ ο ν  κ ό σ μ ο ν  δέν είνε πλέον τό τού 
άστεροσκοπίου Λ ίκχ, περί ου- άλλοτε Ιγράψαμεν έν τή Κλειόϊ, διότι ηδη 
πρόκειται νά κατασκευασθή έν Ούασιγκτώνι έτερον πολλώ τούτου μεΐζον 
τηλεσκόπιον, τού οποίου οί φακοί έχουσι διάμετρον πέντε ποδών, ένφ οι 
φαχοί τού τηλεσκοπείου τού Λίκκ έν Καλιφορνία. έχουσι μόνον τριών πο
δών διάμετρον. Πρό; κατασκευήν τού γιγαντιαίου τούτου τηλεσκοπίου εν 
Ούασιγκτώνι έψηφίσθησαν ήδη παρά τή ; κυβερνήσεω; κατά πρότασιν τού 
βουλιυτού B u tle r έκ τού T ennesseé 1,000,000 δολλάρια.

'Α όάμας  241 '/ι κα ρ α τίω ν  β ά ρ ο ν ς  εύρέθη έν τω μεταλλείο» Jagers- 
fonteiu. Ό  άδάμα; ουτο; έχει έπίμηκε; σχήμα, τό δέ χρώμά του εΤνε 
καθαρόν λευκόν κλΐνον πρό; το ύπόγλαυκον. Ή  αξία του ύπολογιζεται 
εί; 400,000 μάρκα. Ό  πολύτιμο; ουτο; λίθος, καίτοι διά τή ; έπεξεργα- 
σία; θά  έλαττωθή τό βάρος, θά  εΐνε όμως ε ϊ; έκ των μεγίστων μέχρι 
τούδε γνωστών άδαμάντων. Τό αύτό περίπου βάρος (δηλ. 255ι/1 καρα-

τίων) είχεν έν άκατεργάστω καταστάσει καί ο αδάμα; „S ildstern“ (μεσημ
βρινό; άστήρ', οστι; ομω; μετά τήν κατεργασίαν έζύγιζε μόλις 125'/a κα
ράτια._______________________ _________

Γ α λ λ ικ ή  μ ιτ ά φ ρ α α ις  το ν  Ταλμονό. Έδημοσιεύθη ήδη ό ενδέ
κατο; καί τελευταίο; τόμο; τή ; Γαλλική; μεταφράσεω; τού Ταλμοΰδ, 
τυπωθείση; άναλώμασι τή ; γαλλική; κυβερνήσεω;. Μεταφραστή; εινε ο 
σοφός βιβλιοθηκάριο; τή ; έν ΙΙαρισίοι; εθνική; βιβλιοθήκη; Δρ. M. Schwab. 
Πρό; φιλοπόνησιν τού σπουδαιότατου καί δυσκολωτάτου τούτου μεταφρα
στικού έργου, όπερ μέχρι τούδε ¿θεωρεΤτο άκατόρθωτον, κατηγάλωσεν ό 
σοφό; μεταφραστή; είκοσι έτη τού βίου του. Ή  πλήρη; αυεη μεταφρασι; 
τού Ταλμούδ καθτστ? προσιτόν ε ί; τού; επιστήμονα; εν έκ τών άξιολογω- 
τάτων καί σπουδαιότατων δημιουργημάτων τού ανθρωπίνου πνεύματος, 
όπερ μέχρι τούδε εί; ύλιγίστου; μόνον καθίστατο δι’ άτρύτων πόνων καί 
μόχθων εφικτόν. _________

Ή  ρα πτο μηχα νή  δέν είνε, ώ ; ύπό πολλών εσφαλμένο»; θεωρίϊται, 
αμερικανική άλλα γαλλική έφεύρεσι;. Πτωχό; τ ι ;  |5άπτη; ονόματι Β. 
T him onier έν S t. E tienne κατεσκεύασεν έν έτει 1830 τήν πρώτην ραπτο- 
μηχανήν, ή τ ι;, ούδόλω; διαφέρουσα κατ’ ούσίαν τών σημερινών ραπτο
μηχανών, άπόκειται ήδη έν τώ  έν Παρισίοι; βιομηχανική μουσείφ (Con
servato ire des a r ts  e t  métiers). Ό  έφευρέτη; άπέθανε τό 1856 εν 
μεγάλη πενία, _________

Τό π ρ ώ το ν  β ιβ λ ίο ν .  Έ σ χάτω ; άνευρεύθη έν τή» με-
μεγάρω του C arl o f Hopetoun έν τινι άπό πολλού χρόνου κεκλεισμένιρ 
συρταρίω μία ύπό τού G utenberg τυπωθεϊσα βίβλο; τή ; άγία; Γραφής. 
Ή  βίβλο; αύτη εΤνε τό πρώτον ύπό τών εφευρετών τή ; τυπογραφία; μέ . 
κινητά στοιχεϊα τυπωθέν βιβλίον. Τό όλον έργον συνίσταται εκ δύο τό
μων, δεδεμένων μέ χονδρόν μόσχειον δέρμα, ών ίκάτερο; φέρει τήν έπι- 
γραφήν: „B iblia Sacra  L atin a  e Versione e t  enm  P raefa tione  S. Hie- 
ro n y m i E rs te  A usgabe de r Bibel“, εΐνε τυπωμένον μέ μεγάλα στοιχεία, 
α ί δέ σελίδες δέν εΐναι ήριθμημέναι. Ή  στερεότη; τού χάρτου, ή χαθα- 
ρότη; τή ;  γραφή; καί ή  κανονικότη; τού τύπου είναι άπαράμιλλοι, φαίνεται 
δέ θαυμαστόν ότι οί έφευρέται κατώρθωσαν άμέσω; νά προαγαγωσι την 
τυπογραφίαν εί; τοσαύτην τελειότητα. Ή  βίβλο; αυτη ήγοράσθη ύπό τού 
Q u a ritc h , τού πρώτου Άγγλου βιβλιοπώλου άρχαίων εκδόσεων, αντί
50,000 φράγκων, μικρού σχετικώ; ποσού, διότι δύο άλλα άντίτυπα τή ; 
σπανιωτάτης- ταύτη; έκδόσεω; ήγοράσθησαν πρό πολλών ετών αντί 66,250 
καί 97,500 φράγκων. _________

‘Ε ρ μ η ν ε ία  μ εξ ικ α ν ικ ϊο ν  ιερ ο γλυ φ ικ ώ ν .  Ό  σοφό; αρχαιολόγο; 
Διονύσιο; Άβαδιανό; έν Μεξικώ κατώρθωσεν, ώ ; άναγινώσκομεν έν τη 
έφημερίδι „D iario“, νά έρμηνεύση πρώτο; πάντα τά έπί τού «r<5rf*<yo¿ 
κ α λανόα ρ ίυν  γεγραμμένα ιερογλυφικά, άτινα μέχρι τούδε υπο τυδενο; 
αρχαιολόγου ήδύναντο νά έξηγηθώσι. Τό ύπουργέίον τών δημοσίων έργων 
διέταξε τήν διά τού τύπου δημοοίευσιν τών μελετών τού σοφού άρχαιο- 
λόγου Ιν γαλλική καί ισπανική γλώσση.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

Έ ξεδόθη ύφ’ ύμών καί ή  είκών τού ΒΑΣ1ΛΕΩΣ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ ί Α'. 
μετά τή ; ΒΑΣΙΑ1ΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ καί τιμδται φρ. χρ. 2'/a- ’Απ’ ευθείας 
άποστέλλονται κατ’ έκλογήν Ικ  τών εικόνων τού ΒΑΣΙΛΕΩΣ μετά τή ; 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ, τού ΔΙΑΔΟΧΟΪ μετά τή ; Μ ΝΗΣΤΗΣ Τ Ο Ϊ καί ΧΑΡΙΛ. 
Τ ΡΙΚ Ο ϊΠ Η  τό όλιγώτερον 5 άντίτυπα διά φρ. χρ. 12'/8· Οί επιθυμούν- 
τε ; μόνον τά ; 3 άνω. εικόνας, είτε 3 κατ’ έκλογήν παρακαλοΰνται νά συν- 
αποστέλλωσι καί 0,50 Cent, περιπλέον διά τά ταχυδρομικά. ΤρεΤ; εικόνες 
άποστέλλονται πανταχού διά φρ. χρ. 8 ήτοι ρουβλ. 4. Τήν άνωτερω νέαν 
εικόνα μετά τών προεκδοθεισών συνιστώμεν θερμώς πρό; του; άξιοτίμου; 
άναγνώστα; ήμών ώ ; λαμπρότατον δώρον τού Πάσχα.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΓ ΕΛΑ. ΛΑΟΤ, ύπο 3ενοφ. Δ. Ζύγουρα καθ. έν 
Άθήναις. Τόμος τρίτο; Μαρτίου 1889. 'Η  προαγωγή ήτοι περί των μέ
σων διά τών όποιων π 2 ; άνθρωπο; προάγεται.

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΓΚΓΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ. Τόμος Α. Φυλλ. 5. Άθήνησι 
Μπάρτ καί Χίρστ, έκδόται.

ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΪΜ Α, εφημερί; τού Στρατού καί τού Ναυτικού, έκδι- 
δοται κατά κυριακήν, έν Άθήναις, έτο; Α'. Συνδρομή διά τό εξωτερικόν 
φρ χρ. 12. Διευθυντή; 'Ηρακλή; Α. ΣΤΑΤΡΟΓ.

ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΣ, ήτοι έρανιστή; διαφόρων γνωμών καί ιστοριών. Έ κ - 
δίδοται άπαξ τού μηνό; ύπό Ζωσιμα Έσφιγμενίτου έν Βώλω. "Ε το ; Κ .



bO ΚΛΕΙΩ.

ESÛTEPIKA ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝΨΪΧΙΚΩΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ.
Λ ύ π η .  ΤΑ έπαισδητότερον γνώρισμα εν τ95 φυσιολογία καί τή φυσιο

γνωμία τής λύπης είτε 8-λίψεως εϊναι ή παραλυτική· αύτής έπενέργεια επί 
τών έκ της ήμετέρας βόυλήσεως" έξαρτωμένων κινητικών όργάνων. Ό  
τεθλιμμένο« βαδίζει βραδέως, συρόμενος, μέ νωχελώς κρεμαμενους τους 
βραχίονας· ή  φωνή του εΐνε άσδενής καί υπόκωφος· προτιμά δε νά κά- 
δηται, βεβυδισμένος εις σκέψεις καί σιωπηλές. Ό  σ,ύχήν εινε κεκλι
μένος, ή  κεφαλή κρέμαται, τό πρόσωπόν του επιμηκύνεται καί στενούται. 
’Εκτός τής ατονίας ταύτης πάντων των τή ήμετέρφ βουλήσει ύποκειμένων 
κινητκίδν Αργάνων παρατηρόΐται καί ίδιάζον τ ι φαινέμενον εις τούς άνε- 
ξαρτήτως από τής ήμετέρας βουλήσεως κινούμενους μυώνας των αίματη- 
φόρων. αγγείων. Ο ί μυς οδτοι συστέλλονται, τό αΤμα έκπιέζεται έκ τών 
λεπτοτέρων αγγείων, οί ιστοί καί τά όργανα τού σώματος-καταλαμβάνον
ται υπό ολιγαιμίας. Αι άμεσοι τούτου συνέπειαι είναι .ώχρότης, ισχνότης 
καί κατάπτωσις τών παρειών, ρίγος, καί δυσκολία τής άναδερμάνσεως του 
σώματος.' Καί -τά εσωτερικά όργανα είναι ολιγέαιμά, τό στόμα αποξηραί
νεται, ή γλωσσά γίνεται γλοιώδης, καί επέρχεται δυσχέρεια περί τήν ανα
πνοήν ώς έξ ελλείψεως τρόπον τινά ικανού άέρος, έχδηλου'μένη διά  βα- 
δειών, μακρών εισπνοών καί στεναγμών. Ή  ελλειψις τού αίματος έν τώ 
έγκε’φρλφ έκδηλούται Αι άδρανείας τού πνεύματος, άδιαδεσίας προς πνευ
ματικήν εργασζαν καί αϋπνίας. Ή  έπϊ μακρόν διαρκούσα λύπη επιφέρει 
ταχέως · τό γήρας. Τ ά  σωματικά λοιπόν φαινό[ΐενα τά  συνοδεύοντα τήν 
λύπην, δυνάμεδα νά δεωρήσωμεν ώς προερχόμενα σύμπαντα εκ της πτρα- 
λυ'σεως των κατά βούλησιν κινούμενων μυώνων καί σπασμωδικής τίνος 
καταστάσεως των στενούντων τά αγγεία μυώνων.

Ή  χα ρ ά  αποτελεί έν τή συνειδήσει του λαού τό άντίδετον τής λύπης
καί πρα'γματι ή έξέτασις των φυσιολογικών εκδηλώσεων τής χαρας έπι-
κυροί τήν άμεσον ταύτην τού λαού άντίληψιν. Αί κυριώταται φυσιολογι
κοί τής χαράς εκφάνσεις εϊναι άνύψωσις καί έντασις τής λειτουργίας τών
«ατά βούλησιν κινούμενων όργάνων καί εΰρυνσις τών λεπτών καί λεπτο-
τάτων αιματηφόρων αγγείων. Ό  περιχαρής ,,αίσδάνεται εαυτόν ελαφρόν“ , 
κινέίται ταχέως καί ζωηρώς, .ποιεί ίσχυράς χειρονομίας, όμιλεΤ μεγαλο
φώνως, καί τό άσμα καί δ αλαλαγμός είναι αί έκδηλώσεις της ακουσίου 
ορμής τών μυώνων του λάρυγγος και τών πνευμόνων πρός έντονον ενέρ
γειαν. Ο ί όφδαλμοί σπινδηροβολούσι, αί παρειαί γίνονται έρυδραί, τό

σώμα δερμαίνεται, αί πνευματικοί δυνάμεις εργάζονται ταχέως, καί έν 
γένει ή ένέργεια τού σώματος καί τού πνεύματος είναι έντονος.

Ό  τρόμος ήτοι ή αίφνηδία κατάπληξις είναι συγγενής τή  λύπη καί 
παρέχει τά αυτά εξωτερικά γνωρίσματα, με τήν διαφοράν ότι τά  φαινό- . 
μενα ταύτα παρουσιάζονται εξαίφνης καί εις ύψηλότερον βαδμόν ή παρά - 
τή λύπη, προσέτι δέ επέρχεται ώς νέον γνώρισμα του. τρόμου ή νοσηρά 
συστολή ου μόνον τών μυώνων τών αιματηφόρων άγγείων, ώς παρά τη 
λύπη, άλλά καί τών λοιπών όργανικών μυώνων. Ή  νοσηρά κατάστασις 
τών μή κατά βούλησιν κινουμένων μυώνων έπεκτείνεται είς ολους τους 
μυώνας τού τρ ο μ α α μ ίν ο ν ,  ενώ παρά τώ  λυπουμένω περιορίζεται εις 
τινας μόνον έξ αύτών. Τ Ι παράλυσις τών μυώνων τών. φωνητικών οργά
νων καδιστά δύσκολον ή καί αδύνατον τήν άρδρωσιν καί προφοράν λέξεαν, 
οι όφδαλμοί τού καταπλαγέντος Ινεκα τής παραλύσεως τών- συγκλειόντων 
αυτούς μυώνων είναι μεγάλοι,' ευρέως ήνεωγμένοι, ακίνητοι καί ατενείς. 
Ό  υπό αιφνηδίου φόβου καταληφδείς δύναται νά κρημνισδη παράλυτος 
επί τού Ιδάφόυς. Τ ό αΐφνηδίως άποσυρόμενον άπό τού δέρματος αΤμα 
επιφέρει ώχρίασιν καί ρίγος „το αίμα παγώνει“, ίσως δε εκ τής αΐφνηδίως 
έπερχομένης ταύτης αναιμίας τού δέρματος προέρχεται ένίρτε ή ταχεία 
λεύκανσις τών τριχών τού καταπλησσομένου. Ε ις  πολλούς άνδρώπους ό 
αιφνήδιος τρόμος προξενεί ιδιάζον τ ι δριμύ καί καυστικόν άλγος, ιδία επί 
τής γλώσσης, συνοδευόμενον ύπό „στενοχώριας“ καί συσφίγξεώ; τού λά
ρυγγος. Έ ξ  όλων των ψυχικών ταραχών ό τρόμος επιφέρει τάς περισσό
τερός νόσους, έπιληψίαν, πνευματικός διαταράξεις, νευροπαδείας, Ινίοτε δε 
καί τόν αίφνήδιον δάνατον,

'Ο ρ γ ή ' μ α ν ία .  'Η  οργή έχει ώς κοινόν μετά τής χαράς γνώρισμα 
τήν ευρυνσιν τών λεπτών αιματηφόρων άγγείων, καί τήν ηύξημένην τού 
αίματος εισροήν πρός τό δέρμα. Άλλά τά φαινόμενα ταύτα είναι παρά 
τφ  ώργασμένω πολλω ισχυρότερα καί βιαιότερα ή παρά τώ  χαίροντι· ιδιαί
τερον δέ χαρακτηριστικόν τής οργής είναι ή εύρυνσις τών μεγάλων φλεβών, 
προερχόμενη ίσως έκ τής άκανονίστου καί βιαίας άναπνοής τού όργιζο- 
μένου. Κοινόν ώσαύτως γνώρισμα τής χαρας καί τής Αργής εϊνε ή  σύν
τονος ενέργεια τών μυώνων καί ή όρμή πρός ίσχυράς καί ταχείας κινή
σεις, άλλά τό γνώρισμα τούτο παρουσιάζεται ωσαύτως εις ύψηλότερον βαδ- 
μόν παρά τω ώογισμένω ί  παρά τω χαίροντι.

κ. Ν. Α. έν ’Αδηναις. Εις τούτο δεν είμεδα 
διόλου ύπεύδυνοι. Αί οτατιστικαΐ άποδείξεις δέν 
εχουσι πάντοτε απόλυτον κύρος καί αύδεντίαν. ’Αν 
λ  χ. διπλασιοζομένης τής καταναλώσεως πνευμα
τωδών ποτών διπλασιάζηται καί 5 άριδμός- τών 
κακουργημάτων εν τινι χώρα, δύναται τούτο κά· 
λίστα νά είνε — παράδοξος μόν άλλά καδαρά — 
σύμπτωσις. "Όπως βεβαιωδωμεν πληρέστατα, αν 
πράγματι ύπάρχη σχέσις τις αίτιου καί αίτιατού 
μεταξύ τών δύο τούτων φαινομένων, πρέπει νά 
κάμωμεν καί άλλας, όχι μόνον στατιστικός, έρευ
νας. "Ωστε ή στατιστική εις τοιαύτας περιπτώσεις 
ή  παρέχει ή |«ν  άφορμην πρός^ άκριβεστεοαν τού 
άληδοΰς αίτιου έξέτασιν καί έρευναν η  επικυροί 
τά άποτελέσματα τών γενομένων ήδη ερευνών. — 
Μαδητή γυμνασίου έν Άδήναις. 'Ε ν  τώ  υποδει- 
χδέντι ήμίν χωρίω του Κικέρωνος δύναοΐόε τό μεν 
reciper&  (causam ) νά έξηγήσητε διά τού ήμετέ- 
ρου ά να ό έχο μ α ι , τό δέ suscipere διά τού Ανα
λα μβάνω . Η  διαφορά προφανής: άναδεχόμεδα 
τό προσφερόμενον. (βάρος, καθήκον, όποχρέωσινκτλ.)

προκληδέντες είτε παρακληδέντες (ώς ό Κικέρων 
ύπό τών Σικελών), άναλαμβάνομεν δέ αύδορμήτως 
(απρόκλητοι). — κ. Κ. Ο. εν ’Αλεξάνδρειά. Ή  λέξις 
jo u r  ΐτ. g iorno παράγεται έκ τού λατ. dinrnuro 
(tempus). — κ  A. Μ. ε ίς ’Αγχίαλον. Έ λήφδη καί 
μας ήρεσε. — κ. I. Α. εις Μάλγαρα. Τάς εικόνας 
δά έχητε κατ’ αυτάς. — κ. Ν. X. εις Θεσσαλονί
κην. θ ά  σδς γράψωμεν. — κ. Λ. Δ. εις ’Αλεξάν
δρειαν. Μέ τήν πρώτην ευκαιρίαν δά εχητί τάς 
άναμενομένας πληροφορίας. Τούς νέους συνδρο· 
μητάς ένεγράψαμεν και δά συμμορφωδώμεν πρός 
τάς ίδηγίας σας. κ. ’Ανταποκριτή. Ουδόλως άνη- 
συχούμεν. — κ.- Α. Γ. εις Βραΐλαν. Άπεστάλη. — 
κ. Π . Μ. εις βραΐλαν. Αί εικόνες άπεστάλησαν, 
τά δέ τεύχη δα άποστέλλονται είς τό εξής άπ' 
εύδείας. — κ. Α. Κ. εις 'Ιεροσόλυμα. Προσεχώς 
δά  σάς γράψωμεν. — κ. Θ. X. εις Βώλον. Έ λά- 
βομεν ύπό σημείωσιν,’ τά περικαλύμματα άπεστά
λησαν. — κ. ©. Β. εΐς Κωνστ|πολιν. Ειμεδα σύμ
φωνοι. — κ. Ν  Σ. εΐς Μιτγαμάρ. Μας συγχω- 
ρήτε διότι ένεκα πολλών ασχολιών μας δέν σδς έγρά-

ψαμεν εγκαίρως. — κ. I Κ. Τζ. είς Καβάλλαν. 
Έλύφδη και σάς εύχαριστούμεν, δέν δά βραδύ- 
νωμεν δέ νά συμμορφωδώμεν καί πρός τήν άλλην 
έπιδυμιαν σας. — κ. Ε. Δ. είς Σμύρνην. Ό  Δ', τό
μος άπεστάλη. — κ. Α. Π . καί Α. Ε . ΓΙ. εί; 
Καιρόν. Έγράψαμεν αμέσως όπως Ιπιδοδωσιν 
ΰμιν τά τεύχη. Μας συγχωρέίτε διά τήν ̂ παρα
δρομήν ταύτην ήτις έγεινεν ύπό τών αύτόδι. — 
κ. ί -. Γ. είς Σαμανούδ. Οί τόμοι άπεστάλησαν 
μέσον ’Αλεξάνδρειάς, τά δέ τεύχη λαμβάνουσιν οι. 
δύο νέοι αύτόδι συνδρομηται μετά τού άριδμοΰ 
τούτου. · Σας ευχαριστούμεν. — κ. θ .  Π. εις Σλά- 
τινα Σδς ενεγράψαμεν καί τα τεύχη απεστάλη- 
σαν. — κ. Β. Β. εις Τ . Μαγορέλλον. Άπεστάλησαν 
πρός τον αύτόδι κ. Ν I. — κ. Ν. Β. εΐς Βαλτζίκ. 
Ένεγράψαμεν. — κ. Π. Δ Β. είς Νίκλαν. Τό τί
μημα έλήφδη, οί 4 τόμοι άπεστάλησαν μέσον 
Αλεξανδρείας. — κ. Ε Μ. είς Ροστόβιον. Έ λ ά - 

βομεν καί σας ευχαριστούμεν, τά -άπολεσδέντα 
τεύχη δ ’ άποσταλώσιν ύμΤν έκ νέου..— κ. θ .  Π. 
είς Βάρναν. Τόν Δ'. Τόμον δά λάβετε προςεχώς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ’Ολίγα περί τής ναυτιλίας. —  1 α  ξενοδοχεία διά τούς έργάτας έν AovSívcp, εκ τού ήμερολογίου ένός πτωχού εργάτου, 
—  Αγώνες' κάλλους καί τό ιδεώδες τής γυναικείας ώραιότητος. (Συγκριτική μελέτη). — Ό  Δαίμων. Διήγημα ύπό I. I. Κρασσέβσκυ (συνέχεια!. — 
Τ ά  έλληνόπαιδα. Ποίημα ύπό Δημ. Κόκκου. —  Σερβικαί έκπλήξεις (μετά τριών εικόνων!. — ΙΙινακοδήκη, ήτοι έρμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. 
(‘Εν μάδημα τού Γάρρικ. — Στατιστικά. — Ό  άριδμός τών τριχών πλου,σίας κόμης. —  Παράδοξον έδιμον, — Λιμός έν Σινική. — ΙΙαραδοξοτάτη 
δίκη. — Δαπάνα: οικοδομής μεγάλων κτιρίων1, — ’Επιστήμη καί Καλλιτεχνία. (Τ Ι  οικία τού'Ραφαήλου. — Βοτανικοί κήποι. — Νέα εφευρεσις. — 
Το μεγιστον τηλεσκόπιου τού κόσμου. — Άδάμας 2411/* καρατ. βάρους. — Γαλλική μετάφρασή τού 'Γαλμούδ. — 'Εφευρέτης τής ραπτομηχανής. — 
Τό πρώτον τυπωδέν βιβλίον. — Ερμηνεία  μεξικανικών ιερογλυφικών.) — Βιβλιοδήκη. — Έξοιτερικά γνωρίσματα τών ψυχικών συγκινήσεων. — 
Μικρά Αλληλογραφία. _

. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ή  άρχιδούκισσα Στεφανία τής Αυστρίας (έν σελ. C51. — Ή  Τιτανία καί Α Στήμων. Μετάφρασ.ις ύπό A. W ..v . Schlegel 
(έν σελ. 6 9 ) .— Ό  μικρός "Ηρως, Είκών ύπο ö .  Chierici (έν σελ. 73). — Ό  Βασιλεύς τής Σερβίας Μιλάνος Α’. ,  ή βασίλισσα Ναδαλία, Α βασιλεύς 
Αλέξανδρος Α'. (έν σελ. 76).

Ε κδότη ς Π . Δ. Ζ ΪΓ Ο ΪΡ Η Σ .
Τ ν α ο ΐζ  B a r &  H erm ann , i t  h  <ί,ς N ene  P ap ierm n n n fa tn r h  Xrçaofiovçyto. — F re y  & S e a ir g ,  Ip  Μ ίψ ίφ .


