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Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Α Ρ Ε Τ Α Ι Ο Σ .

Ό  από εικοσαετίας περίπου ώς τακτικός καθηγητής 
της χειρουργικής παθολογίας και χειρουργικής κλινικές έν 
τω έν Ά θήναις Έ θνικω  Πανεπιστήμιο* διδάσκων διαπρεπής 
χειρουργός Θεόδωρος ΆρεταΤος έγεννήθη έν Ναυπλίω φθί- 
νοντος του 1829. Τ άς έγκυκλίους αότου σπουδάς διήνυσεν 
έν Άθήναις· μετά τριετή δε έν τω  αυτόθι Πανεπιστήμιο) 
φοίτησιν μετέβη πρός εελειοποίησιν έν έτει 1851 εις Βερο
λίνου, ένθα μετ’ ένδελεχέϊς μελέτας έτυχε λαμπροί* διδα
κτορικού πτυχίου, κατόπιν δέ έπ'ι έν έτος έν Βιέννη καί έτε
ρον έν Παρισίοις διαμείνας πρός 
ευρυτέραν μόρφωσιν τω  1856 κα- 
τή λ θ ε ν ε ϊς  Ε λ λ ά δ α  άριστα κα- 
τηρτισμένος έντη  έπιστήμη. Κα
τόπιν αρίστων πρακτικών εξετά
σεων ένώπιον του’Ιατροσυνεδρίου 
διωρίσθη, συνεπεία τούτων, Ια
τρός ευθύς αμα τη  συστάσει αυ
τής, έν τη  Άστυκλινική τήν 7. Σε
πτεμβρίου 1857. Μετά ζήλου 
έργαζόμενος τά. μάλιστα συν- 
έτεινεν εις τήν έδραίωσιν και 
πρόοδον του φιλανθρωπικού κα'ι 
διδακτικού τούτου ιδρύματος. Έ ν  
έτει 1863 διωρίσθη καθηγητής 
τής καλλιτεχνικής ανατομίας έν 
τη  πολυτεχνική σχολή, ένθα έδί- 
δαξε μέχρι του 1866. Κ ατά  τό 
αυτό δε έτος 1863 έγένετο και 
υφηγητής τής χειρουργικής έν τώ 
Έ θνικω  Πανεπιστημίω καί κατά 
μάρτιον του  1864 προήχ&η εις 
έκτακτον καθηγητήν του αυτου 
μαθήματος όπερ έπι εξαετίαν έδί- ΘΕ01β1*0Σ ΑΡΕΤΑΙΟΣ.

Κ Λ Ε Ι Ω . Τ Ο Μ Ο Σ  £ · .

δαξε γενόμενος κατ’ Οκτώβριον του 1870 τακτικός καθη
γητής τής χειρουργικής παθολογίας και χειρουργικής κλι
νικής. ’Από πολλών δ ’ ήδη έτών διευθύνει τήν χειρουργικήν 
κλινικήν του δημοτ. νοσοκομείου ,,ή ’Ελπίς“ έν ω κα&’ ήμέ- 
ραν διδάσκων έξετέλεσε καί έκτελεΐ πλείστας έγχειρήσεις 
μ ετ’ έξιδιασμένης ευχερείας.

*0 κ. Θ· Άρετάΐος δύναται δικαίως να κλη&ή χειρουρ
γός ολοκλήρου του Πανελληνίου καθόσον πανταχόθεν τής τε 
έλευθέρας και δούλης Ε λ λ ά δ ο ς  ασθενείς προστρέχουσι πρός

αυτόν πολλοί δε πολλάκιξ έκ 
τε  των έπαρχιών του βασιλείου 
καί έκ των δούλων ελληνίδων 
πόλεων μεταπέμπονται αυτόν έξ. 
Αθηνών πρός έκτέλεσιν δύσκο
λων έγχειρήσεων. Έ ν  τη  έξ- 
ασκήσει του φιλάνθρωπου ιατρι
κού έπαγγέλματος άόκνως κατα* 
γινόμενος ουδαμώς υστέρησε νά 
προσφέρηκαίείςτήν θεωρίαν τά ς 
υπηρεσίας αύτοΰ. Κ ατά τά  έτη 
1860 και 1861 διετέλεσεν έκδο
της του περιοδικού συγγράμμα
τος ,,ό ’Ασκληπιός“ ο’ργάνου τής 
έν Άθήναις Ιατρικής Ε τα ιρ ίας, 
καιπολλάς πραγματείας έγραψεν 
οίον ,’Εκ&εσιν του κατάτήν9·Φε- 
βρουαρίου 1858 έν Κορίνθω και 
τοιςπέριξ συμβάντος σεισμού καί 
των συνεπειών αυτοΰ“ έν έτει 
1858, „Περί ήλεκτροκαυστικής 
έφηρμοσμένης είς χειρουργικάς 
έγχειρήσεις“, ,,Ή χειρουργική παρ’ 
Έ λλησιν“, „ΊσχαιμοςΆ γωγή“ έν 
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έτει 1874 καί πλείστας άλλας, τυγχάνει δε μέλος πολλών 
Ιατρικών 'Εταιριών και άλλων φιλολογικών σωματείων.

Μέγιστος τυγχάνει ό σεβασμός ον έμπνέει εις τούς 
μαδητάς-του  και μεγίστη ή αγάπη ης παρ’ αυτοις άπο- 
λούει* τούτων τρανώτατον δεϊγμ ο  έπεδείξαντο οί φοιτη- 
τα ΐ της Ιατρικής έπί τη  ευκαιρία της κατά  μάϊον του 
1887 έορτασδείσης πεντηκονταετηρίδος του ήμετέρου Παν
επιστημίου, έξαιρετικώς τιμήσαντες τον άγαπητ.'ν αύτοΤς 
κχδηγητήν.

Τοιαύτα προσόντα κεκτημένος ό Θ. Άρεταΐος δεν ήδύ- 
νατο η .ν ά  έπισπάσηται την εκτίμησιν και αγάπην των τε 
συναδέλφων του και των κατά καιρούς κυβερνήσεων. Έ ξ- 
ελέγη πρυτανις κατά  τό  ακαδημαϊκόν έτος 1879—1880,

οπότε άναλαμβάνων την αρχήν έξεφώνησε τήν 14. Οκτω
βρίου 1879 τον ώράΐον, κατόπιν δημοσιευδέντα, λόγον του 
,,Περϊ των προόδων τής χειρουργίας κατά τάς τελευταίας 
δεκαετηρίδας“ · διαρκώς εκλέγεται μέλος τής πανεπιστημια
κής Συγκλήτου και διατελεϊ ίατροσύνεδρος άπο τού 1865. 
Έ τιμήδη  δ ιά  τού έλλην. παρασήμου τών ταξιαρχών και 
φέρει κκι παράσημα ξένων Δυνάμεων. Κ α τά  τήν προ δυο ’ 
ετών ΙορτασδεΤσαν πεντακοσιετηρίδα τού έν Βονωνία παν
επιστημίου άπεστάλη υπό τού ήμετέρου ώς αντιπρόσωπος 
αυτού, έπιφορτισδείς συνάμα και τήν Ιπίσκεψιν των έν ’Ιταλία 
πανεπιστημίων έπιστημονικών φροντιστηρίων καί θεραπευτη
ρ ίω ν τά ς  δ έ  έπί τούτων μελετάς του έδημοσίευσε το  παρ
ελθόν έτος έν ίδιαιτέρφ'τεύχει. * *

Ν  Β Α Σ Τ Ι Λ Λ Η  Κ Α Ι  Τ Α  Θ Υ Μ Α Τ Α  Α Υ Τ Η Σ .
ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΕΠ Ι ΤΗ  ΕΚ Α Τ Ο ΣΤ Η  ΕΠ ΕΤΕΙΩ  ΤΗ Σ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΤΙΛΛΗΣ, 14. ΙΟΓΛΙΟΓ 1739.

Οί Παρίσιοι εύρίσκοντο έν πυρετώδει έξάψει. 'Ο  λαός 
είχε περιπέση, δ ιά  τήν παύσιν τού δημοφιλούς υπουργού 
των οικονομικών Νέκκερ τη 13. ’Ιουλίου 1789, είς άληδώς 
νευρικήν ταραχήν, ή δε άπό αιώνων δ ιά  τής άσωτίας, τής 
πλεονεξίας καί τής καταδλιπτιχής διοικήσεως τών Βουρβώ- 
νων συσσωρευ&εΤσα έν τα ϊς ψυχαΐς αναφλεκτική δλη περιέμενε 
τον έλάχιστον σπινδήρα, τήν έλαχίστην αφορμήν, όπως έκραγη. 
Ή  έπανάστασις έκρουε φρικωδώς τάς πϋλας τής Γαλλίας, 
απαιτούσα είσοδον. Κ ατά  τήν αυτήν ήμέραν τή ς παυσεως 
καί έξορίας τού δημοφιλούς Νέκκερ, ό αχαλίνωτος όχλος 
έτράπη προς τήν βίαν, διαρπάσας μίαν άμαξαν πολεμοφο
δίων προωρισμένην δ ια  το στρατόπεδον τών βασιλικών στρα- 
τευμάτων καί έν πλοΐον φορτωμένου μέ πυρίτιδα. Περί τά ς 
30,000 άνδρών ώρμησαν είς τον οίκον τών Απομάχων, ήρ- 
πασαν 28 χιλ ιάδας τουφεκίων, κεκρυμμένων έν τοΐς υπο-. 
γείοις, πολλά τηλεβόλα, μαχαίρας, ξίφη καί άλλα οπλα και 
πολεμοφόδια, άπερ άπήγαγον πά ντα  ώς έν δριάμβω.

Τ ά  άχαλίνωτα στίφη έμαίνοντο καί άπήτοον δώματα 
τού έρεδισμοΰ των. Μία μόνη κραυγή ,,πρός τήν Βαστίλλην“ 
ήρκεσεν όπως άντηχήση βροντωδώς έκ μυριάδων λαρύγγων 
ή  ήχώ  τού έξηρεδισμένου πλήδους ,,πρός τήν Βαστίλλην*. 
Άπό τής έννάτης ώρας π. μ. μέχρι τής δευτέρας μ. μ. έν και 
μόνον σύνδημα ήκούετο άπό περάτων έως περάτων τής πό- 
λεως: ,,είς τήν Βαστίλλην! είς τήν Βαστίλλην!“ ’Εν τώ 
φρουρίω τουτω  έβλεπον πάντες τό  κέντρον καϊ τό  στήριγμα 
τής αυδαιρεσίας καί. τού δεσποτισμού, τήν ένσωμάτωσιν τής 
τυραννίας.

Τήν Βαστίλλην ύπερήσπιζον άνδρείως όγδοήκοντα πε
ρίπου απόμαχοι καί τεσσαράκοντα Ε λ β ετο ί υπό τάς δ ιατα- 
γάς τού φρουράρχου Δελωναί. Τ ά  έξεγηγερμένα πλήδη 
έκραυγαζον διηνεκώς: „"Οπλα καί πυρίτιδα!“ καί έκέλευον 
τον φρούραρχον νά παραδοχή. 'Γπό τήν σκέπην τής λευκής 
σημαίας, ήτις υψώδη έπί τού αναχώματος, οί έν τω  φρου
ρίω έφάνησαν κατ’ άρχάς ένδίδοντες είς τήν άπαίτησιν τών 
πολιορκητών είς διακοσίους άνδρας έπετράπη ή είσοδος είς 
τήν Βαστίλλην, αμέσως όμως μετ’ αυτούς άνειλκύσδη ή γέ
φυρα, καί δύο τηλεβόλα έκπυρσοκροτήσαντα έξήπλωσαν νε
κρούς περί τούς όγδοήκοντα άνδρας. Μετά πολύωρον απελ
πιστικόν αγώνα οί έπαναστάται έπεχείρησαν τήν έφοδον· τά  
τηλεβόλα διέρρηξαν ενιαχού τ ά  τείχη τού φρουρίου, ή πρώτη 
γέφυρα κατερρίφδη, δτε δε έκυριεύδη καί ή δευτέρα, ό Δε-

λωναί παρεδόλη έπί τώ  δρω έλευδέρας άποχωρήσεως. Άλλ’ . 
άμα ώς είσέρρευσαν οί πολιορκηταί είς τήν Βαστίλλην, ο 
φρούραρχος καί τινες τών Ε λβ ετώ ν  καί τών απομάχων ανάρ
παστοι γενόμενοι έφονεύδησαν προδοτικούς υπό τού αδιαλ
λάκτου οχλου. Ή  κεφαλή τού φρουράρχου άποκοπεΐσα έφέ- 
ρετο άνά τάς οδούς έπί λόγχης μ'ε τήν έπιγραφήν: ,,Δελ.ω- 
ναί, φρούραρχος τής Βαστίλλης, άπιστος καί προδότης τού 
λαού“. 'Ο  φονεύς τού φρουράρχου, όνόματι Ερρίκος du Bois, 
έλαβε παρά τού „κυριάρχου“ λαού ώς αμοιβήν τής γενναίας 
του πράξεως τό  παράσημου τού σταυρού τού Α γίου Λου
δοβίκου.

Τ ή  14. ’Ιουλίου 1789 συνετελέσθη ή άλωσις τής Βα
στίλλης, ήτις έπί τέσσαρας σχεδόν αίώνας ένέπνεε φόβον καί 
φρίκην είς πάντας τούς αστούς καί τούς ξένους. ’Αμέσως 
τη  υστεραία τής «λώσεως έγένετο ή έναρξις τής καταστρο
φής τού φοβερού τούτου φρουρίου. Ί ’πο τήν βροντήν τών 
τηλεβόλων πεντήκοντα έργάται ήρχισαν τό έργον τής κατα
στροφής, όπερ καί συνετέλεσαν έν τάχει υπό τάς άνευφημίας 
του άγαλλομένου καί άλλαλάζοντος οχλου.

'Η  οίκοδόμησις τής Βαστίλλης, ήτις εκειτο παρά τή  
πύλη τού 'Αγίου ’Αντωνίου ¿ν ίίαρισίοις, ήρξατο έν Ιτ ε ι 1369 
κατά διαταγήν Καρόλου τού Ε '., έπερατώδη δε μόλις τω 
1383 έπί Καρόλου τού έκτου. Άρχικώς μέν ήτο προωρι- 
σμένη ώς όχύρωμα κατά τών Ά γγλω ν, αμέσως όμως μετά 
τό πέρας τής οίκοδομής νρχισε νά χρησιμεόη ώς πολιτικόν 
δεσμωτήριον. Κ ατά τον 16"“’ καί Π "’ αιώνα τό φρούριον 
τούτο ηυξήδη σημαντικώς, ούτως ώστε τό κύριον οικοδό
μημα άπετέλει σχεδόν τέλειον παραλληλόγραμμον 34 πα
λαιών γαλλικών πήχεων (toises) μήκους καί 18 όμοιων πή- 
χεων πλάτους. Έ ν  έκατέρα τών μεγάλων πλευρών τού φρου
ρίου ύψούντο τέσσαρες γιγαντιαϊοι, πενταόροφοι, ήμιστρόγγυλοι 
πύργοι, συνδεόμενοι πρός τ ά  άνω δ ιά  τίνος τίρράτσα-ρ, έφ’ 
ής ήσαν έστημένα τά  τηλεβόλα, ένω είς τ ά  τείχη αυτής, 
έχοντα πάχος δέκα πσδών, ύπήρχον αί φυλ.ακαί. Αί φοβε- 
ρώταται τών φυλακών τή ς Βαστίλλης ήσαν αί υπόγειοι, είς 
19 ποδών βάδος υπό τό  έδαφος εύρισκόμεναι σκοτειναί, 
υγραί καί προς τάφους όμοιάζουσαι είρκταί, έν αϊς τά  δυ- 
στυχή δύματα έδάπτοντο ζώντα καί παρεδίδοντο είς τόν 
θάνατον ή τήν παραφροσύνην. "Οτε οί έπαναστάται είσ- 
έδυσαν είς τάς υποχδονίους ταύτας τρώγλας, τά  βορβορώδη 
ένδιαιτήματα παντός είδους έρπετών καί είδεχδών ζωυφίων,.
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άνεκάλυψαν μάλιστα καί διάφορα σιδηρά έργαλεΐα, άτινα 
έχρησίμευον ώς βασανιστήρια πρός έπαύξησιν τή ς φρίκης 
τού δεσμωτηρίου τούτου.

Έ κ  τών μυστικών έγγραφων, άτινα άνεκαλύφδησαν 
κατά τήν αλωσιν τής Βαστίλλης, γίνεται καταφανές ότι οί 
πλεΐστοι τών καταδίκων ήσαν δώματα τής τυραννικής ιδιο
τροπίας καί αυθαιρεσίας τών δεσποτών ή  τού φδώνου καί 
τής ζηλοτυπίας ισχυρών αντιπάλων, Πλείονας περί τούτου 
λεπτομερείας έγράψαμεν ήδη έν τ ή  Κλειοΐ (ϊδ. άρ. 9 σ. 130). 
"Εκαστον έκ τών φαύλων γυναίων τών μέγα δυναμένων 
παρά τή  αυλή, έκαστος των κατεχόντων υψηλήν τινα δέσιν 
ήδύνατο αύδαιρέτως νά ναταστρέψη καί τόν ά&ωότατον 
τών άνδρώπων, γράφων άπλου'στατα τό  ονομα τού δύματός 
του έν τινι ανοικτή υπό τού βασιλέως έκ τών προτέρων υπο
γεγραμμένη έπιστολή „lettre de cachet“ καί παραδίδων αυ
τήν είς τήν αστυνομίαν. Αμέσως τό δυστυχές δύμα συν- 
ελαμβάνετο καί ένεκλείετο είς τήν Βαστίλλην, ένδα παρε- 
δ ίδετο  έπί πολλά έτη ή καί έφ’ όρου ζωής είς τάς φριχω- 
δεστάτας σωματικάς καί ήδικά ; βασάνους, ύ ζ  τόν δάνατον 
ή  τήν παραφροσύνην. Τό πρώτον των δωμάτων τού φοβερού 
τούτου δεσμωτηρίου ήτο — ό δεμελιωτής αυτού, όνόματι 
H ugo A ubriot, δικαστής τού εμπορικού σωματείου, δστις τή  
22. ’Απριλίου 1369 έδηχε τόν δεμέλιον λί&ον είς τήν οικο
δομήν τή ς Βαστίλλης. Κηρυχθείς ώς αιρετικός υπό τού 
έπισκόπου τών Παρισίων κατεδικάσδη είς έκκλησιαστικήν 
ποινήν (κανόνα) καί ένεχλείσδ-η έν βαδυτάτη τινί τρώγλη 
τή ς Β αστίλλης, ένδα διήγαγε τό υπόλοιπον τού βίου, τρε
φόμενος μέ άρτον ξηρόν καί μέ ύδωρ. Πρός συμπλήρωσιν 
τού έν τού ένάτω άριδμω τής Κλειούς (τομ. Ε .) δημοσιευ- 
δέντος περί Βαστίλλης άρδρου, χροσδέτομεν ένταύδα ολίγα 
τινά περί τού σπουδαιότατου ¿κείνου μυστηρίου „τής σιδη
ράς προσωπίδος“, δχερ δ ιά  τής άλώσεως τής Βαστίλλης ου- 
δεμίαν έλαβε διασάφησιν καί δ ιατελεΐ μέχρι τού νυν άνεξ- 
ήγητον:

Έ ν  έτει 1689 ήχδη  είς τήν Βαστίλλην έκ τής νήσου 
τής 'Αγίας Μαργαρίτας εύγενής τ ις  δεσμώτης, είς τόν όποιον 
αμέσως παρεχωρήδη μία έκ τών πολυτελεστάτων καί κομ
ψότατα ηύτρεπισμένων αί&ουσών τού φρουρίου. Έ ντα ύδα  
άχήλαυε πλείστων περιποιήσεων καί άμεμπτου υπηρεσίας. 
'Ο  δεσμώτης οδτος ήτο υψηλού άναστήματος, εΐχεν ώραιο- 
τάτην φωνήν, έψαλλεν ωραιότατα άσματα πρός τήν κιδάραν, 
ουδέποτε συνδιελέγετο μετ’ άλλων, καί είχε πάντοτε κεκα- 
λυμμένον τό  πρύσωπόν του δ ιά  προσωπίδος. Ουτος ήτο ό 
περίφημος ,,άνήρ μέ τήν σιδηράν προσωπίδα“. 'Ο  μυστηριώ
δης ουτος άνδρωπος α’πησχόλει έπί πολλας δεκαετηρίδας 
συμπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον δ ιά  τού μυστηρίου 
μεδ* ου περιεβάλλετο, έγράφησαν δέ  περί αυτού πλεϊστα 
όσα συγγράμματα καί ή τυχη αυτού έχρησίμευσεν ώς υπό
δεσις πλείστων μυδιστοριών καί δραμάτων — άλλ’ Ου’δείς 
μέχρι τής σήμερον κατώρδ&ισε ν’ ανασηκωση τόν μυστηριώδη

πέπλον, υφ’ ου καλύπτεται ή προσωπικύτης αυτού. Έ κ  τών 
καταλόγων, οίτινες άνεκαλύφδησαν μ ετά  τήν άλωσιν τής 
Βαστίλλης, είχον άποχωρίση βιαίως καί άφανίση Ιν φύλλον, 
όπερ κατά πάσαν πιδανότητα διελάμβανε περί τού άνδρός 
τούτου. 'Ο λλανδοί συγγραφείς τού παρελδόντος αίώνος ίσχυ- 
ρίζονται ότι ό προσωπιδοφόρος ουτος δεσμώτης ήτο' εύγενής 
τ ις  ξένος νεανίας, δ·αλαμηπόλος καί ευνοούμενος τής βασι- 
λίσσης Άννης καί πατήρ Λουδοβίκου τού δεκάτου έκτου. 
Ό  ’Ιησουίτης Griffet, όστις έπί εννέα έτη έχρημάτισε πνευ- 
μ.ατικός έν τή  Βαστίλλή, υπέδετεν ότι ό δεσμώτης ήτο φυ
σικός υιός τού Λουδοβίκου ιδ'. καί τής Lavaliere, δούξ τής 
Vermandois, όστις Ιδωκεν έν ράπισμα εις τόν υιόν τού βα- 
σιλέως καί δ ιά  τούτο κατεδικάσδη είς ισόβιον φυλάκισιν. 
Ό  St. Mihel φέρει τήν τύχην τού δυστυχούς τούτου είς 
συνάφειαν μετά  τίνος μυστικού γάμου τή ς  βασιλίσσης Ά ννης 
μέ τόν Μαζαρϊνον, άλλοι δέ πάλιν υποστηρίζουσι τήν γνώ
μην ότι ό προσωπιδοφόρος δεσμώτης ήτο δίδυμος αδελφός 
Λουδοβίκου ιδ’., άνατραφείς κρυφίως υπο Λουδοβίκου' ιγ’. 
καί φυλακισθ-εις υπό Λουδοβίκου ιδ'. Κ α τά  τους νεωτάτους 
χρόνους επικρατεί ή γνώμη ότι ό άνήρ μέ τήν σιδηράν προσ
ωπίδα ήτο ό M attioli, ό υπουργός τού δουκός Καρόλου Φερ- 
δινάνδου τής Μαντούας. 'Ο  M attioli εΐχεν ύποσχεδή έν έτει 
1678 είς τόν Λουδοβίκον ιδ'., ότι δά  προδώση τό φρούριον 
Casalu είς τήν Γαλλίαν, έλαβε δέ διά τήν ,ΰπόσχεσίν του 
ταύτην παρά τού Λουδοβίκου έκτος άλλων πολυτίμων δώ
ρων καί 100,OCO ταλλήρων, άλλ’ έπρόδωσε τό μυστικόν εις 
τήν Σαβοΐαν, 'Ισπανίαν καί Αυστρίαν. 'Ο  βασιλεύς τής Γαλ
λίας προσείλκυσεν αυτόν διά πανουργίας μέχρι τών γαλλικών 
συνόρων καί τή  2. μαΐου 1679 τόν έφυλάκισε. Τέλος άνα- 
φέρομεν καί τήν ύπόδεσιν τού Γάλλου συγγραφέως Th. Jung , 
καδ’ Υ°ν ό δεσμώτης μέ τήν σιδηράν προσωπίδα ήτο ό Λο- 
δαρίγγιος ίππο'της τή ς Herm oises, όστις υ'πήρξεν αρχηγός 
συνωμοσίας, διοργανωδείσης έν 'Ο λλανδία κατά τού Λουδο
βίκου ιδ". Διερχόμενος έκ Παρισίων συνελήφδη παρά τή  
Peronne τή  29. Μαρτίου 1673, περιεβλήδη δέ αμέσως διά 
τοσουτου μυστηρίου, χαΒ·ότι εΐχεν ώ ς συνενόχους τόν πρίγ
κιπα τής Κονδέας, τόν κόμητα τού Beauvais καί άλλα έπί- 
σημα πρόσωπα . . .' Άλλ’ όστις δήποτε καί αν ήτο ό δε
σμώτης ουτος, ή σιδηρά αυτού προσωπίς έκαλεϊτο μέν κοι
νώς ,. σιδηρά“ πράγματι όμως ήτο έκ βελούδου, ήτο δέ 
ύποχρειομένος έπί ποινή δανάτου νά τήν φορή πάντοτε. Ό  
δεσμώτης ουτος άπέδανε τη  19. Νοεμβρίου 1703 μετά βρα- 
χεΐαν νόσον καί ένεγράφη υπό τό  όνομα M archiali έν τω 
ληξιαρχιχω βιβλίο» τών άποβι&»σε<«ν, τή  δέ υστεραία τού δα- 
νάτου του έτάφη, αφού πρότερον τό  πρόσωπόν του κατε- 
κόπη δ ιά  μαχαιρών όπως καταστή αγνώριστου. 'Ωσαύτως 
έξηρευνήδ-ησαν ακριβέστατα πάντα τά  μέρη τής κατοικίας, 
οί τοίχοι άπεξέσδησαν καί αί σανίδες άπεσπάσδησαν, όπως 
έξαλειφδή παντελούς πάσα ένδεχομένη έγγραφος περί αυτού 
μαρτυρία.

Ε Ν  Τ Η  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α
ύπΐ Λ. Τ2ΕΧΩΦ.

„Άπό τού Γρηγόριεφ έστειλαν κ α ί ’πήραν τό  βιβλίο- ό 
γραμματοκομιστής έφερε τάς έφημερίδας καί δύο γράμματα. 
A  propos, ήδελα  νά σάς παρακαλέσω, Ευγένιε Πέτροβιτς, 
νά έπιστήσετε τήν προσοχήν σας είς τον Σέργιον. Σήμερα 
καί προνδές παρετήρησα ότι καπνίζει καί μόλις ήρχισα νά

τόν έπιπλήσσω διά  τούτο, έκλεισε τ ’ αυτιά του μέ τά  χέρια, 
όπως κάνει πάντα, καί άρχισε νά τραγουδή δυνατά, δ ιά  νά 
μή άκούση τίποτε.“

'Ο  εισαγγελείς Ευγένιος Πέτροβιτς Βυκόβσκυ, δστίς 
αόλις έκείνην τήν στιγμήν, έπέστρεφεν είς τόν οίκον του έκ
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τοΰ δικαστηρίου, ήκουσε γελών την άνωτέρω αγγελίαν της 
γαλλίδος παιδαγωγού του τέκνου του.

„ 'Ο Σ εργ ιος καπνίζει; Φαντάσου αυτό το  παιδάριο με 
Ινα τσιγαρέττο ’ς το στόμα! Ποσών ¿των εΐνε ακριβώς;“

*— „ Ε κ τα  ¿των“, απήντησεν ή παιδαγωγός. „Σείς ίσως 
δεν ευρίσκετε ορδήν την γνώμην μου, αλλ’ έγώ νομίζω ο η  
εις τήν ηλικίαν του τέκνου σας τό  κάπνισμα εΐνε πολύ βλα
βερά καί κακή συνήδεια, καί τάς κακάς συνηδείας πρέπει 
νά προσπαδώμεν εΰδύς έξ άρχής νά ¿κριζόνωμεν.“

„Έ χετε  δίκαιον, ή γνώμη σας εΐνε όρδοτάτη. ’Αλλά 
που ευρίσκει τον καπνόν;“

,,Τόν ’παίρνει από το τραπέζι σας.“
, Έ τ ®ιΙ Τ ότε λοιπόν, στείλετε τον έδώ προς έμέ.“ 
*Ότε άπηλδεν ή παιδαγωγός, ό Βυκόβσκυ ¿κάδισεν είς 

την πολτρώναν του, ε/λεισε του; οφδαλμούς καί ήρχισε νά 
σκέπτηται. Ανευ άλλης τινός α ιτίας, έφαντάζετο τόν Σέρ
γιόν του κρατούντα είς το  στόμα πηχυαΐόν τ ι  σιγαρέτπον, 
καί'περιβαλλόμενον υπό νεφελών καπνού, ή δε είκών αϋτη 
προύκάλεσε μειδίαμά τ ι έπί του προσώπου του.

’A 9* έτέρου δε το σοβαρόν καί περίφροντι πρόσωπον τής 
παιδαγω γοί Ιπανέφερεν είς τήν μνήμην του αρχαίους, πρό 
πολλοΰ λησμονηδέντας χρόνους, οτε το κάπνισμα έν τώ  σχο- 
λείω και ¿ν τω  πατρικά, οΐκω ένέπνεεν είς τούς γονείς καί 
τούς διδασκάλους παράδοξόν τινα  και άκατανόητον φρίκην!

Ναί ήτο πράγματι φρίκη! Οί παΐδες έτόπτοντο ανη
λεώς, άπεπέμποντο έκ του γυμνασίου, καί τοιουτοτρόπως ό 
βίος των ολος έλαμβανε διάφορον τροπήν — καί όμως ούτε 
οί διδάσκαλοι ουτε οί γονείς έγνώριζον, εις τ ί  κυρίως συν- 
ίστατο ή βλάβη ή τό έγκλημα του καπνίζειν. Καί συνετώ- 
τατο ι ετι άνδρωποι κατεπολέμουν τό Ιλά ττω κα τούτο μέ 
~ χ  φοβερώτάτα μέσα. Ό  Ευγένιος Πέτροβιτς ¿νεδυμήδη 
τον διευδυντήν του γυμνασίου, είς τό  όποιον ¿φοίτα, οστις 
οσάκις συνήντα μαδητήν τινα καπνίζοντα Ιγίνετο κάτωχρος 
υπό οργής, συνεκάλει όλους τούς καδηγητώς, καί άπέπεμπε 
τόν ένοχον εκ τοΰ γυμνασίου. Έ νεδυμήδη πρός τούτους 
τινάς των αρχαίων συμμαδητών του, οίτινες διά τό  έγκλημα 
τοΰτο ήναγκάσδησαν νά έγκαταλίπωσι δ ιά  παντός τό  γυμνά· 
σιον καί τά  γράμματα, συλλογισδείς S i τον μετέπειτα βίον 
των κατέληγεν είς τό συμπέρασμά ότι ή ποινή πολλάκις γί
νετα ι παραίτιος πλειόνων δεινών ή τό έγκλημα αυτό. Καί 
πολλαί άλλ,αι σκέψεις καί αναμνήσεις έπλανωντο έν τη  κεκ- 
μηκυΐα καί ήδη άναπαυομένη κεφαλή τοΰ Ευγενίου Πέτρο- 
βιτς. Έ ρχοντα ι κύριος οΐδε πόδεν, καί αφανίζονται πάλιν 
αμέσως. Κινούνται τρόπον τινα έπί τής Ιπιφανείας τοΰ 
πνεύματός του καί δέν δύνανται νά είσδΰσωσιν είς τό  βάδος 
αυτοΰ. Δι’ άνδρώπους οίτινες έπί πολλάς ώρας διαρκώς, 
Ινίοτε δε καί καδ ' όλην τήν ήμέραν είναι ήναγκασμένοι νά 
σκέπτωνται περί όνος καί του αυτου αντικειμένου, τοιαΰται 
έλεύδεραι οίκογενειακαί σκέψεις είναι πολυτέλεια.

* *Aj

Ή τ ο  ή έννάτη ώρα τής εσπέρας. Ε πά νω  ε?ς το δεύτε
ρον πάτωμα περιεπάτει τ ις  έν τιυ δωματίω, έτι δέ ανωτέρω 
είς τό τρίτον πάτωμα ήσκεΐτό τ ις  είς τό κλειδοκύμβαλον.

Κ α ί Ικ  των παρακειμένων δωματίων ήκούοντο « ί φωναί 
της παιδαγωγού καί τού Σέργιου.

„Votre pèro vobs appelle, allez v ite '“ έκραξε μέ ό|υ- 
τάτην φωνήν ώς τρομάσμένον ορνεον ή ' παιδαγωγός ,,γλή- 
γορα, συΰ λέγω.“

„Κ αί τ ί  νά του  είπώ;“ έσκέπτετο έν τοσούτω ό Ευγένιος

Πέτροβιτς. Μόλις όμως είχε συναδροίση τάς- σκέψεις του, 
ότε ό Σέργιος, επταετές παιδίον, είσήλδε σκιρτών είς τό  δω
ματίου. *Ητο ωχρός, ισχνός, αδύνατος καί μόνον από τα 
ενδύματα ήδύνατό τ ις  νά έννοήση ότι ήτο παΐς· δλαι του 
αί κινήσεις ήσαν κορασιο.δεις, όπώς καί τό πρόσωπον του, 
ή κέμη του, τά  βλέμματά του.

„Καλή ’σπέρα, πατέρα!“ είπε καί έκάδισεν έπί τών γο
νάτων τοΰ πατρός του καί τόν έφίλησε ταχέως είς τόν λαι
μόν. ,,Μέ ¿κάλεσες;“

„Μια στιγμή, Σέργιε“ εΤπ&ν ό είσαγγελεύς, καδίζων τόν 
παΐδα πλησίον του ,,πρό τού νά φιληδοΰμε, πρέπει νά πούμε 
δυο λόγια φρόνιμα . . . Ε ίμαι δυμωμένος μαζή σου καί δέν 
σε αγαπώ . . . Σου τό  λέγω: Δέν σέ αγαπώ καί δεν εΤσαι 
παιδί μου,“

'Ο  Σέργιος παρετήρησε τόν πατέρα του μετ’ έκπλήξεως, 
¿πλάνησε τό βλέμμα του άνά τήν τράπεζαν καί ύψωσε τούς 
ώμους.

„Τ ί σοΰ έκαμα;“ ήρώτησεν έν άδωότητι. „Σήμερα δεν 
ήμουνα καδόλου ’στήν κάμαρά σου καί δέν εγγιξα τίποτε“ 

„Τώρα λίγο μου ελεγε ή  Ναταλία Σερένοβνα πώς κα
πνίζεις . . . Εΐνε άλήδεία πώς καπνίζεις;“

„Ναί, μιά φορά ¿κάπνισα . . . εΐνε άλήδεία . . .“ 
„Βλέπεις; Τώρα λες καί ψέμματα“ εΐπεν 6 είσαγγελεύς 

υχογελών, καί προσπαδών νά κρύψη τό  μειδίαμά του. ,,'Η 
Ν αταλία Σεμένοβνα σε εΐδε δυό φορές ποΰ Iκάπνιζες. Έ κ α 
μες λοιπόν τρία ¿γκλήματα: κα7ΐνίζεις, ’παίρνεις ξένον καπνό 
καί λες καί ψέμματα. Τρία εγκλήματα;“

,?Α ναί, άλήδεία!“ εΐπεν ο Σέργιος, αναμνησδείς άκρι· 
βέστερον. „Άλήδεία, ¿κάπνισα δυό φορές, σήμερα καί προ- 
τήτερα.“

„Βλέπεις λοιπόν; δύο φορές, όίχι μία! . . . Ε ίμαι πολύ, 
πολύ δυμωμένος μαζή σου. Πρώτα ήσουνε καλό παιδί καί 
τώρα είσαι άταχτο.“

„Ναί, Ιγεινες άταχτο παιδί“, έξηκολοΰδησε. ,,Δέν το 
’περίμενα από σέ. Πρώτο άπ’ όλα δέν εχεις τό. δικαίωμα 
νά ψάχνης ’σέ ξένα τραπέζια καί νά ’παίρνης καπνό, που δέν 
είναι ’δικός σου. Κ άδε άνδρωπος εχει τό δικαίωμα, μόνον 
τά  ’δικά του πράγματα νά μεταχειρίζεται, όταν όμως παίρνη 
ξένα πράμματα, τότε  . . . τότε  . . .  δέν είναι καλός άν
δρωπος (Δεν πρέπει βεβαίως νά τώ  εΐπω τό ορδόν όνομα, 
εσκέφδη καδ’ έαυτόν ό Ευγένιος Πέτροβιτς)· παραδείγματος 
χάριν, ή Ναταλία Σεμένοβνα Ιχει εν’ άρμάρι γεμάτο ένδύ- 
ματα.' Αυτό το άρμάρι εΐνε δικό της καί δεν έχουμε ουτε 
έγώ ουτε συ τό  δικαίωμα νά τό  έγγίζουμε, δ ιό τ ι δέν εΐνε 
’δικό μας. „Δέν εΐν’ έτσι; ’Εσύ έχεις τ ά  αλογάκια σου καί 
τές εικόνες σου . . . ’Εγώ δέν σου τ ά  ’παίρνω . ; . Ή & ελα 
κ’ έγώ νά τά  εχω . . . .  άλλά εΐναι 'δ ικά  σου πρά[ψατα, 
δχι δικά μου.“

,,’Πάρε τα, πατέρα, άν δέλης“ εΐπεν ό Σέργιος. ,,Μή σε 
μέλη. πατέρα, πάρε τα! Αυτό τό κίτρινο σκυλάκι ποΰ στέ
κεται έδώ στο τραπέζι σου εΐνε δικό μου, ά λ λ ά ’μπορείς νά 
τό πάρης, ά δέλης . . .“

,Λέν με καταλαβαίνεις, πα ιδ ί μου“, εΐπεν ό Βυκόβσκυ. 
,,Αύτό τό σκυλάκι, μοΰ τό ’χάρισες καί τώρα έγεινε δικό 
μου, καί ’μπορώ νά τό κάμω ό,τι δ έλ ω ' καπνό όμως έγώ 
δέν σου ¿χάρισα! 'Ο  καπνός εΐνε δικός μου. (Βλέπω ότι 
δέν τω εξήγησα τό πράγμα καλώς, εΐπε καδ’ εαυτόν ·ό είσ
αγγελεύς.). Ά ν δέλω νά καπνίσω ξένον καπνό, πρέπει πρώτα 
νά ζητήσω τήν άδεια.“

Ά τημελήτω ς συγκολλών έκάστην πρότασιν μετά τής
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επομένης και μιμούμενος την παιδικήν γλώσσαν προσεπάδει 
ό Βυκόβσκυ νά έξηγήση είζ τον υίόν τοο τήν έννοιαν τής 
ιδιοκτησίας. 'Ο  Σέργιος παρετήρει ατενώς τό  πρόσωπον του 
πατρός του καί ήκροατο (διότι καδ’ εκάστην έσπέραν ήγάπα 
να διαλέγηται μετά του πατρός του), είτα έστηρίχΟη έπί 
του άκρου τής τραπέζης και προσητένιζε τά ¿π’ αυτής αντι
κείμενα. Τό βλέμμα του προσηλώδη είς μικρόν τ ι  ληκύδιον 
περιέχον αραβικόν κόμμι.“

„Πατέρα, από τ ί γίνεται αυτή ή κόλλα;“ ήρώτησεν 
αίφνης, λαμβάνουν άνά χε~ρ«ς τό ληκύδιον.

'Ο  Βυκόβσκυ επήρε τό ληκύδιον έκ των χειρών τού 
παιδός, έδηκεν αυτυ είς τήν προτέραν του δέσιν καί έξηκο- 
λ,οόδησε'.

„Δεύτερον, καπνίζεις! . . . .  Αυτό εΐνε πολύ άσχημο! 
’Αν έγώ καπνίζω, αυτό δέ σημαίνει ότι καδένας μπορεί νά 
καπνίζη. Έ γ ώ  καπνίζω, άλλα είςευρω ο τι εΐνε άσχημο, καί 
δ ιά  τούτο μαλλόνω τον έαυτό μου και δέν τον αγαπώ . . . 
(έξυπνος παιδαγωγός είμαι τη  άληδεία! είπε καδ’ εαυτόν ο 
Βυκόβσκυ). 'Ο  καπνός εΐνε βλαβερός και οποίος καπνίζει, 
πεδαίνει γρήγορα. ’Αλλά πολύ περισσότερο βλάπτει ό κα
πνός τά  μικρά παιδιά, ’σαν ¿σένα. Έ σύ έχεις αδύνατο στή- 
δος καί δεν εγεινες ακόμη μεγάλος, καί είς τούς αδύνατους 
άνδρώπους ρ καπνός φέρνει πολλές αρρώστιες καί φδίσι. 
Έ δ ώ  π. χ. ο μπάρμπα-Γιάννης άπέ8·ανε από φδίσι. Ά ν δέν 
¿κάπνιζε, δ ά  ήτανε α’κόμη ζωντανός.“

Ό  Σέργιος παρετήρει σκυδ·ρωπός καί σύννους τήν λυχνίαν, 
ήγγισε με τούς δακτύλους τό  αλεξίφωτον κ α ί άνεστέναξε.

,,'Ο μπάρμπα-Γιάννης έπαιζε ώραια βιολί *, είπεν ό παΐς. 
„Τό βιολί του εΐνε τώρα 'ς  του Γρηγόριεφ.“

Ό  Σέργιος έστηρίχδη πάλιν είς τό  άκρον τή ς τραπέζης. 
Περί τίνος άρά γε  ¿σκέπτετο; Τό ωχρόν πρόσωπον του 
προσέλαβε τοιαότην δψιν. ώσεί τ ό  παιδίον ήκροατο ή  παρ- 
ηκολ,ούδει τά ς  ίδίας σκέψεις. ΙΙερίλυποι καί σχεδόν περι
δεείς ήτένιζον οί μεγάλοι, ακίνητοι όφδ·αλμοί του. Έ σκέ- 
πτετο  ίσως περί του δανάτου, όστις πρό μικρού άφήρπασεν 
αυτώ τήν μητέρα καί τον δεΐόν του. 'Ο  Β·άνατος ’παίρνει 
τά ς  μητέρας κα ί τούς δείους μαζή του είς τόν άλλον κό
σμον, καί αφίνει τ α  παιδιά των καί τά  βιολιά των έδώ κάτω. 
Οί πεδαμένοι ζουνε ’σέ κανένα μέρος τού ουρανού κοντά’στά 
άστρα καί κυττάζουν απ’ έκεΐ είς τήν γήν . . . Τ ί άλλο 
νά τού είπώ;“ έσκέφδη ό Ευ’γένιος Πέτροβιτς. Δέν μου δίδει 
ακροασιν.: θεωρεί ώς φαίνεται άσήμαντον τό  πταίσμα του 
καί άναςίας λόγου τά ς αποδείξεις μου. Πώς νά τώ  κατα
στήσω τά  πάντα καταληπτά;

Ό  είσαγγελεύς ήγέρδη καί ήρχισε νά περιπατη ¿ν τώ 
δωματίω ίου.

,,Πρότερον, κατά  τ ά  παιδικά μου έτη , έλυοντο άπλού- 
σ τα τα  τοίαΰτα ζητήματα. Τ ά  παιδία, τά  έποϊα έκάπνιζον, 
έτύπτοντο[ ανηλεώς. Καί τά  μέν δειλά έπαυον τό κάπνισμα, 
τ ά  άνδρει^τερα ομως καί συνε'ώτερα, άφου άπαξ εΐχον δαρή, 
ήρχιζαυ νά φέρωσι τόν καπνόν εντός των υποδημάτων των 
καί έκάπνιζον μόνον είς απόκρυφα μέρη, μέχρις ου ήλικιούντο. 
Τώρα όμως τ ά  ράσα το ύ τα  &εωρο~ντ«ι ώ ς άσκοπα και άνή- 
δικα. Τώρα λέγουσιν οί παιδαγωγοί, δτι το παιδίον πρέπει 
ν’ άκολουδη τ ά  καλά δ ιδά γμ α τα  ούχί έκ φόβου τή ς ποινής 
ούτε χάριν αμοιβής, άλλ’ Ιν γνωσει καί έν συνειδήσει.“

Ταύτα έσκέπτετο ό Ευγένιος Πέτροβιτς Βυκόβσκυ, ό 
δέ υίός τόυ Σέργιος άνεβη ¿ν τοσούτω·· επί τής καδέκλας

καί ήρχισε νά ζωγραφή έπί τή ς τραπέζης. Έ κ ε ΐ έπί τής 
τραπέζης ευρίσκον το πάντοτε έτοιμα δ ιά  τόν Σέργιον ολίγα 
φύλλα χάρτου καί έν κυανούν μολυβδοκόνδυλον.

„Σήμερα ή  μαγείρισσα έκοψε τό  δάχτυλό της“ είπεν 6 
Σέργιος, Ινώ έζωγράφει μίαν οίκίαν. ,,Έφώναζε τόσο δυ
να τά , ώστε έτρέξαμε όλοι ’ς  τό  μαγερειό. Τ ί ανόητη γυ
ναίκα! Ή  Ν αταλία Σεμένοβνα τής έλεγε νά βάλη τό δάχ
τυλό της ’σέ κρύο νερό, καί Ικείνη άρχισε νά τό  βυζαίνη . . . 
Πώς ’μπορεί νά βάνη ’ςτό στόμα της τόσο βρωμερό δάχτυλο! 
Ά λήδει«, πατέρα; αυτό εΐνε αταξία.-'

Έ π ειτα  διηγήδη ό Σέργιος δτι *,τό μεσημέρι έπαιζε ενας 
άνδρωπος τή  μουσική ’ς τήν αυλή, καί τό κορίτσι του έχόρευε.“ 

,ΓΕχει δλως ίδικον του συνειρμόν ιδεών!“ έσκέφδη ό 
Βυκόβσκυ. „Έ χει τόν (δικόν του μικρόν κόσμον κα ί κατά 
τόν ιδιαίτερον αυτού τρόπον τού σκεπτεσδαι έννοεϊ τ ί  είνε 
σπουδαίον καί τ ί  άσήμαντον. Διά νά γείνγ; τ ις  κύριος τής 
προσοχής του καί τής συνειδήσεώς του, πρέπει όχι μόνον νά 
όμιλή μ ετ’ αύτου είς τήν ίδικήν του γλώσσαν, άλλά καί νά 
σκέπτηται κατά τόν ίδικόν του τρόπον. Θ ά μέ είχεν έν- 
νοήση κάλλιστα, άν έδείκνυον αυ’τώ οτι έλυπούμην δ ιά  τόν 
καπνόν μου καί άν ήπείλουν . . . Διά τούτο καί ή  μήτηρ 
εΐνε αναγκαία δ ιά  τήν αγωγήν τού παιδός. Ή  μήτηρ γνω
ρίζει νά αισδάνεται, νά αστειεύεται, νά κλαίη μετά  τού παι- 
δίου. Διά τής λογικής καί δ ιά  τών νουδεσιών ούδέν κατορ- 
δούται- Λοιπόν τώρα, τ ί  άλλο νά τού είπώ ακόμη; τί;“ 

Καί ό Ευγένιος ΙΙέτροβιτς, ο πεπειραμένος νομικός, δστις 
έπί τοσαυτα έτη ήσκέιτο είς τό  νά διαγιγνώσκη τ ά  κρύφια 
τής άνδρωπίνης καρδίας, ήτο ήδη παντελώς ανίκανος, νά 
δώση φρονίμους τινάς νουδεσίας είς τόν επταετή υίόν του, 
καί έγέλα ό ίδιος δ ιά  τήν ανικανότητά του.

,,Άκουσέ με, παιδί μου“, είχεν έπί τέλους. ,,Δός μου 
τόν λόγον τής τιμής σου, ότι δέν 0·ά ξανακαπνίσης πλέον.“ 

„Τό λόγο τής τιμής μου!“ είπεν ό Σέργιος, κύχτων πε
ρισσότερον έπί τού χάρτου καί πιέζων ισχυρότερα τό μολυ
βδοκόνδυλον: „Τό λόγο τή ς τιμής! ’ιμής, μής, ,μής!“

„Που νά καταλάβη αύτός, τ ί  σημαίνει λόγος τής τιμής!“ 
είπε κ«δ’ έαυτόν ο Βυκόβσκυ. „Ε ίμαι κακός παιδαγωγός! 
Ά ν τις έκ των συναδέλφων μου έβλεπε τώρα μέσα εις τήν 
καρδίαν μου, δ·ά μέ ώνόμαζεν άσδενούς χαρακτήρος άνδρω- 
πον. Τοιαύτα ζητήματα λύονται πολύ άπλούστερον έν τώ 
σχολείω καί έν τώ  δικαστηρίφ ή έν τη  ο’κογενεία. Ά ν  ό 
παίς ούτος δέν ήτο υίός μου, άλλά μαδητής μου ή κατηγο
ρούμενός τ ις , δέν δ ά  ήρχόμην είς τήν αμηχανίαν νά ζητώ 
λέξεις καί ιδέας.“

Ό  Ευγένιος Πέτροβιτς έκάδησε παρά τήν τράπεζαν καί 
έλαβεν άνά χεΤρας τήν ζωγραφιάν του υίού του. Έ π ί τού 
χάρτου ήτο ¿σχεδιασμένη μία οίκία μέ πλαγίαν σκεπήν, έχου- 
σαν άνίσους τά ς πλευράς, καί μέ καπνοδόχην, έξ ής άνήρ- 
χοντο νέφη καπνού μέχρι τού άνω άκρου τού φύλλου. Πλη
σίον τής οικίας ίστατο είς στρατιώτης εχων δυο τελείας 
στιγμάς αντί όφδαλμών καί κρατών έπί τού ώμου κεκλιμέ- 
νρν τό πυροβόλον, δπερ ώμοίαζε πράς τό ψηφίον 4.

„“Ενας άνδρωπος δέν ’μπορεί νά ήνε ’ψηλότερος άπό 
Ινα σπίτι!“ είπεν ό Βυκόβσκυ. ,,Κύτταξε ’δώ, παιδί μου: ή 
σκέπασι τού σπιτιού φδάνει ίσ ια  μέ τόν ώμο τού στρατιώτη.“ 

Ό  Σέργιος είρπυσεν έπί τό>ν γονάτων τού πατρός του 
καί ολίγον κατ’ ολίγον έτοποδετήδη άνέτως έπ’ αυτών . . .

„Ν«(, πατέρα“, άπήντησε, παρατηρών τήν ζωγραφίαν, 
„’Α λλά άν κάμω τό  στρατιώτη μικρότερο, δέ δ ά  μπορείς νά 
ΐδής τ ά  ’μάτια του.“
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Ή δύνατό τ ις  νά τώ  απόδειξη τό έναντίον; Έ κ  τών 
καδημερινών παρατηρήσεων έπί τού υίού του είχε σχημα- 
τίση ό είσαγγελεύς τήν πεποίδησιν, ότι τά  παιδία, όπως καί 
οί άγριοι, έχουσιν ίδίας καλλιτεχνικάς ιδέας καί ίδιάζουσαν 
όλως καλαισθησίαν, ακατανόητον είς τούς πρεσβυτέρους καί 
ανεπτυγμένους. Ό  Σέργιος ευρισκε φυσικόν, νά ζωγραφή άν
δρώπους υψηλότερους οίκιών, ίσχυρίζετο δέ, κατά τά ς παιδικάς 
του δεοιρίας, ότι έπρεπε τό γράμμα Λ  νά τυπώνεται πάντοτε 
χιτρινον, τό Μ έρυδρόν, τό  Α  μέλαν καί ουτω καδεξής . . .

'Ο  Σέργιος έρριψεν αίφνης τό φύλλον τού χάρτου καί 
στραφείς ήρχισε νά σπουδάζη τήν γενειάδα τού πατρός του. 
Κατ’ άρχάς έκτένισεν αυτήν δ ιά  τών δακτύλων καί είτα 
έχώρισεν αυ’τήν είς δύο ίσα μέρη ¿στραμμένα προς τας 
παρειάς.

„Τ ώ ρα’μοιάζεις μέ τόν Ίβ ά ν  Στεφάνιτς“, έψι&ύρισε, „’σε 
λίγο δά  ’μοιάζης μ.έ τόν πορτιέρη μας. ΙΙατέρα, γ ιατί οί 
πορτιέρηδες στέκουνται ’ς τήν πόρτα; Π ά  νά διώχνουν 
τούς κλέφτες;“

Ό  Βυκόβσκυ ήσδάνετο ήδη είς τό  κρόσωκόν του τήν 
αναπνοήν τού Σεργίου καί αί τρίχες τού γενείου του ήγγι- 
ζον τάς παρειάς του παιδός. Ή  πατρική καρδία έδερμάνδη 
καί έμαλακύνδη. Ό  Βυκόβσκυ ένόμιζεν ότι όχι μόνον διά 
τών χειρών αλλά δ ι’ όλης του τή ς καρδίας περιέσφιγγε τό 
αγαπητόν τέκνον. Ένατενίζων είς τούς μεγάλους καί μέ- 
λανας όφδ·αλμούς τού παιδός ένόμιζεν ότι βλέπει έν αύτο~ς 
τήν μητέρα, τήν σύζυγον καί παν ό,τι ήγάπα.

„Τώρα δείρέ τον, άν ήσαι καλός!“ είπε καδ·’ έαυτόν . . .
.,Τιμώρει τώρα, άν είμπορής! νΟ χι, όχι δέν εΐμεδα ήμεΐς 
παιδαγωγοί Πρότερον οί ανδρωποι ήσαν άπλούστεροι, έσκέ- 
πτοντο όλιγώτερον καί άπεφάσιζον ταχύτερον. Ημείς καμνο- 
μεν πάρα πολλάς σκέψεις. “Οσοι περισσότερον ανεπτυγμένος 
εΐνε ό άνδρωπος, τόσω περισσότερον σκέπτεται περί όλων 
τών πραγμάτων. Καί τ ά  παραμικρότερα πράγματα έμποι- 
ούσιν αΐσδησιν είς αύτόν καί μάλλον αναποφάσιστος, σχο
λαστικότερος καί δειλότερος είνε είς τάς έπιχειρήσεις του. 
Καί πράγματι, όταν τ ις  άναλογισδή καλώς, πόσον 8-άρρος, 
πόσην πεποίδησιν είς έαυτόν πρέπει νά έχη τις σήμερον, 
όπως γείνη διδάσκαλος, δικαστής, συγγραφεύς! . .

Έ δήμανεν ή δεκάτη ώρα.
„Τώρα, παιδί μου, είνε καιρός νά πας νά κοιμηδης“,

είπεν 6 Βυκόβσκυ. ,,’Σ  τό καλό, παιδί μου.“
,ΓΟχε, πατέρα“, είπεν ό Σέργιος Βυσηρεστημένος. ,‘Η δελα 

νά μείνω άκόμη ’λιγάκι. Πες μου τίποτα, πατέρα. Πές μου 
Ινα παραμϋδι.“

„Καλά. Ά λλά  έπειτα άπό τό παραμύδι — αμέσως ’ςτό 
κρεβάτι.“

# **

Κ α τά  τάς έσπερινάς ώρας τής άνέσεώς του συνείδιζεν 
ό Βυκόβσκυ νά διηγήται παραμύδια είς τόν υίόν του. “Οπως 
έκαστος πολυάσχολος άνδρωπος, ούδένα μύδον, ούδέν άσμα 
έγνώριζεν έκ μνήμης άλλ’ ήναγκάζετο ν’ αύτοσχεδιάζη τά  
πλεΐστα. Συνήδως ήρχιζε τ ά  διηγήματα του κατά τόν εξής 
στερεότυπον τρόπον: ,,Μιά φορά κ 1 έναν καιρό, ’σέ μιά με
γάλη χώρα . . κατόπιν διηγείτο παντός είδους ανοησίας 
καί πολλάκις ήρχετο είς αμηχανίαν, τίνι τρόπω νά περατώση 
τήν διήγησιν.

Τά πάντα, αί εικόνες, τά  πρόσωπα, τά  έπεισόδια έφευ- 
ρίσκοντο έκ τού παραχρήμα, καί ή ήδική διδασκαλία καί 
τό περιεχόρ.ενον τού μόδ·ου «ροέκυπτον άφ’ εαυτών παρά

τήν δέλησιν πολλάκις τού διηγουμένου. Ε ίς τόν Σέργιον 
ήρεσκον καδ’ υπερβολήν τά  αυτοσχέδια τα ύτα  διηγήματα, 
6 δέ είσαγγελεύς εκαμε τήν παρατήρησιν ότι, όσω άπλού
στερον καί άΐεχνώτερον ήτο τό διήγημα, τόσω περισσότερον 
ήρεσκεν είς τόν Σέργιον.

„Τό λοιπόν, άκουε!“ ήρχισε λέγοιν ό Ευγένιος Πέτρο
βιτς Βυκόβσκυ: ,,Μιά φορά κ’ έναν καιρό, ’σέ μιά μεγάλη 
χώρα έζούσε ένας Τσάρος, πολύ γέροντας. Ε ίχε μακρυά καί 
άσπρα γένεια καί Ινα  μεγάλο μουστάκι. Τ ό  λοιπόν, αυτός 
ό Τσάρος έκαδότουνε ’ς ένα γυάλινο παλάτι, που έλαμπε 
ς τον ηλιο ’σαν ένα μεγάλο μεγάλο κομμάτι σίδερο. Αυτό 

τό  παλάτι, παιδί μου, ευρισκότουνε ’ς ένα μεγάλο μεγάλον 
κήπο, γεμάτον άπό πορτοκαλιές, μηλ,ιές, κερασιές, ρόδα καί 
κρΤνα, καί κάΟ·ε λογής πουλιά πού κελαδούσανε . . . .  Καί 
άπό τά  δένδρα ¿κρεμιόντανε γυάλινα κουδούνια, καί όταν 
έφόσαε ό αέρας ¿κουδουνίζανε τόσο γλυκά, πού ¿νόμιζες πώς 
τραγουδούν άγγελοι, ’ξεύρεις, παιδί μου, τ ά  γυάλινα κου
δούνι« κουδουνίζουν καλήτερα άπό τ ά  σιδερένια. Τό λοι
πόν . . . Τ ί άλλο ήταν έκεΐ; Ναί, μέσα ’ς τόν κήπο ήτανε 
ή πειό ώμορφες βρύσες . . . ’Σάν ¿κείνες πού έχει ή δειά 
ή Σοφία . . . Ναί, τέτοιες βρύσες ήτανε ’ς τόν κήπο τού 
Τσάρου, άλλά πολύ μεγαλήτερες καί τό νερό ¿πηδούσε 
’ψηλά ’ψηλά, πειό ψηλά από τ ά  δένδρα·“ 'Ο  Ευγένιος Πέ
τροβιτς έσκέφδη έπί τινας στιγμάς καί είτα έξηκολουδησεν: 
„Αυτός ό γέροντας ό Τσάρος είχε ένα παιδί μονάκριβο, τόσο 
μικρό, ’σάν ¿σε. ’Αλλ’ αυτό τό  παιδί ήταν πολύ φρόνιμο, 
δέν έκλαιε ποτέ, έκοιμωτουνε ¿νωρίς, δεν έγγιζε ποτέ τά  
ξένα πράμματα καί . . . μέ λ ίγα  λόγια, ήτανε πολύ φρόνιμο 
παιδί. Μόνον ενα κακό είχε —■ πού ¿κάπνιζε.“ Ο  Σέργιος 
ήκροατο μετ’ έντεταμένης προσοχής, ακίνητος καί άτενίζων 
άσκαρδαμυκτεί τούς οφδαλμούς του πατρός. ‘Ο είσαγγε
λεύς έξηκολούδησε, σκεπτόμενος συγχρόνως πώς νά τελείωση. 
Αφού έπεμήκυνεν αρκούντως τήν διήγησιν του, Ιπεράτωσεν 
αυτήν ώς εξής:

,,'Ο υιός τού Τσάρου άρρώστησε άπό τό  κάπνισμα καί 
άπέδανε είκοσι χρόνων. 'Ο  καύμένος ό γέρος έμεινε μόνος 
του χωρίς κανένα παιδί καί έπειτα άπέδανε καί αυτός. Η 
χώρα καί τό  παλάτι έμειναν χωρίς Τσάρο. — Έ π ε ιτα  ήλδαν 
οί έχδροί κ’ έκατάστρεψαν τό  παλάτι καί τώρα ούτε κερά
σια γίνουνται ’ς τον κήπο ούτε πορτοκάλια, καί τά  πουλιά 
καί τ ά  κουδούνια έχαδήκανε. . .  Έ τ σ ι  είνε, παιδί μου, έτσι!“ 

Τοιούτο τέλος έφάνη είς αυτόν τόν Ευγένιον Πέτροβιτς 
πολύ ανόητου καί πολύ γελοίου, άλλ’ έπί τού Σεργίου πό 
διήγημα ένεποίησεν ίσχυράν έντΰπωσίν.

Οί όφδαλμοί του προσέλαβον αυδις τήν έκφρασιν τής 
μελαγχολίας καί του φόβου. Έ π ί  τινας στιγμάς έμεινε σιω
πηλός, είτα δε είπε μέ ύπόκωφον φωνήν:

„Δέν δ ά  ’ξανακαπνίσω ποτέ μου,“
Άφού άπήλδεν ινα κατακλιδή, δ πατήρ του ήρχισεν έν 

τω  δωματίω νά περιπατώ άδορυβως καί μειδιών.
,,θ ά  είπη τ ις , ότι ή έξωτερική περιβολή, ή ώραιότης 

έπενήργησε — πιδανόν, άλλά τούτο δέν με παρηγορεΐ . . . 
Δ ιατί ή  ήδική καί ή  άλήδεια πρέπει νά δίδω νται ουχί ύπό 
τήν ίδιαν αυτών μορφήν, άλλά κεκαλλωπισμέναι,.περικεκα- 
λυμμέναΐ ύπό χρυσού, μεμιγμέναι μέ ζάχαριν, ώς φάρμακα; 
Αυτά δέν είναι φυσικά, είναι τεχνάσματα . . . απάτη . . .“ 
Εσκέφδη άκολουδως τούς ένορκους, οίτινες δέν δυνανται νά 

μ.ή άπαγγέλωσι „λόγους“, τούς πολλούς ¿κείνους, οίτινες μαν- 
δάνουσι τήν ιστορίαν έκ μυδιστορημάτων, τόν λαον όστις 
μαυδάνει τήυ πρακτικήν φιλοσοφίαν ¿κ μύδων, καί τέλος
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ένε&υμή&η ό τι και αυτός ό ίδ ιο ς απέκτησε πολλήν πείραν 
εκ  μύΰων, δ ιηγημάτω ν, ποιημάτων . . .

„Τό φάρμακον πρέπει νά  ηνε γλυκύ , ή άλή&εια πρέπει 
νά ήνε κεκαλλωπισμένη . . . Ο ύτω ς ή9·έλησεν ό «νδ·ρωπος 
από τω ν  χρόνων τοΰ Ά δ ά μ  . . . .  Ά λ λ ω ς τ ε  . . . . Ίσ ω ς  
τοίίτο  εΤνε και τό  φυσικώτερον. Δεν μας δεικνύει αυτή ή

φύσις την ανάγκην πολλών έξωραϊσμών, πολλών ά π α τω ν ;.. . .“ 
Έκάθ·ησε πάλ'.ν εις τήν έργασίαν του καί αί οικογενειακοί 
φροντίδες άπησχόλουν αυτόν επί μακρόν εισέτι . ·. . . 'Η  
ήχή του κλειδοκύμβαλού εΤχεν ήδη παύση, άλλ’ ό κάτοικος 
τού δευτέρου πατώματος περιεπάτει εισέτι έν τού δωματίω 
του άπό τής μιας ρ-έχρι τής ετέρας γωνίας.

Σ Υ Ζ Υ Γ Ι Κ Ο Σ  Ε Ρ Ω Σ .

Τα όρη χρυσίζει ό ήλιος δόων, 
το κυμα τά ς όχ&ας ήρέμα φιλέι, 
βοή λουομένων άνδρών καί παιδίων 
καί γέλως παρ&ενων τά  ώτα κηλει.

’Εδώ χελιδόνα όρας &·αλασσίαν, 
λευκόπτερος λάρος βυδτζετ’ έκεϊ 
κ’ εξέρχεται φέρων τήν σπαίρουσαν λείαν. 
— Τυράννου καί δούλου είκών γραφική. —

Τήν δ'άλασσαν πλέει μικρόν τ ι  πορδ-μεΐον, 
άνήρ δ ’ ήλικίας τριάκοντ5 έτών, 
νεάνιδα έχων ώραίαν πλησίον, 
τον οϊακα στρέφει του σκάφους κρατών.

Τ άς κώπας έλαυνει. πορ&·μεΰς γηραλέος 
νυστάζων καί μόλις τά ς χεΤρας κινών.
Τήν νέαν άρτίως έστέφδ·η ό νέος 
καί ζεύγος συνήλ&ον ωραίων πτηνών.

Του μέλιτος ήδη διήγον τόν χρόνον.
'Η  σύζυγος, κόρη ξανδ·ή, ραδινή,
Μαΐους ήρί&μει ως είκοσι μόνον, 
ωραία κ’ ένάρετος άμα γυνή.

Ίδοΰ  περιβάλλει τόν άνδρα φιλίως.
Τ ής κόμης της λάμπει χυτός ό χρυσός 
περί τόν λαιμόν του, καί φαίνεται οΤος 
ελίσσεται πέριξ δρυός ό κισσός.

— Ξαν0·ή μ,ου, τη  λέγει εκείνος, &·εώρει· 
ό ήλιος δύει- οποία χροιά
ποικίλλει τά  νέφη, χρυσίζει τά  όρη! 
νικα πλήν την δνσιν ή σή παρειά.

Ξαν0·ή μου, ίδοΰ παμφαής ή σελήνη· 
λαμπρά έκ του όρους όπίσω χο>ρεί· 
όπόσον τό  φως της τήν δύσιν φαιδρύνει! 
Άλλ’ όμως καί αυτη προ σου υστερεί.

Ξαν&ή μου, ίδε τάς έπάνω Ικτάσεις· 
προκύπτει τών άστρο>ν ή όψις δειλή.
Ίδοΰ  κατοπτρίζετ’ έντός τής δ·αλάσσης· 
πλήν συ μ'ε μαγεύεις, ξανδ·ή μου καλή.

Ξαν&ή μου, ίδοΰ τά  ά&·ώα παιδία 
γυμνά κολυμβώντα καί παίζοντ’ έκεΐ·
Ίδοΰ  λουομένων παρθένων χορεία" 
πλήν σΰ ύπ'ερ πάσας, σΰ φώς μου γλυκύ.

Ά ν εΤνε καί άλλη ωραία παρθένος, 
ου μόνον, ξανδ-ή μου, σΰ είσαι έμή 
πρός σέ Εσοβίως &ά είμ’ ηνωμένος· · 
καδ'ήκόν μου είνε αυτό καί τιμή.

— Κ ’ έγώ, φίλτατέ μου, άπήντησ’ εκείνη, 
αξία σου &·έλω ομοίως φανή·
ουδέποτε &έλω τον άνδρα αίσχόνει, 
τ ιμ ία  παρθένος, τιμ ία  γυνή.

Ά&ήνησι, Μάρτιοί 1889.

Ό  σύζυγος τότε τό πρόςωπον κλίνει, 
δτρμώς τής συζύγου τά  χείλη φιλεΐ· 
τό  φίλημα δίδει όπίσω εκείνη.
— *Ω τέρψις νομίμων ερώτων καλή.

Κ. Α. ΔΙΑΛΕΙΣΜΑΙ.

0  Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Διήγημα υπό 1 .1 .  Ι ίΡ Α Σ Σ Ε Β Σ Κ ϊ,

(βννίχαα.)

Μετά τήν συνδιάλεξιν, ήν εσχε μετά τή ς Ά γγλίδος ό 
κόμης' Μαριανος άπέφευγε πασαν ν£αν μετ’ εκείνης συνέν- 
τευξιν, άφου πλέον έπείσ&η ότι καί ή Ά γγλίς ωσαύτως έζή- 
τει .ν’ αποφυγή πασαν αυτου προσέγγισιν. Ουτε άπάντησιν 
ούτε άλλην τινά διαβεβαίωσιν έλαβε παρ’ αυτής 6 κόμης 
Μαριανος. Ά λλ’ ή Μίς 'Ρ όζα  μετ’ έκτάκτοο φιλοπρεπείας 
καί γυναικείας έπιτηδειότητος έζήτει προφανώς νά πλησιάση 
πρός τόν Άδριανόν, ούτως όμως ώστε μηδεμία μεταβολή

νά παρατηρητή έν τή  πρός αυτόν συμπεριφορά της. ‘Ο 
ποιητής άνδίστατο μέν κατ’ άρχάς εις τήν μαγείαν καί τα 
δ·έλγητρα τής Ά γγλίδος, αλλά μετά τινας ήμέρας αί έπί- 
μονοι παραινέσεις καί παρακλήσεις τοΰ κα&ηγητοΰ καί ή 
έπιρροή τής ωραίας νεάνιδος έφαίνοντο ήδη έπιτυχώς έπ’ 
αυτοΐί έπενεργουσαι. 'Ο  Άδριανός όχι μόνον έπαυσε νά άπο- 
φεύγη τήν Ά γγλίδα , άλλα. καί ήρχισε νά τήν άναζητή τρό
πον τινά, άνεπαισ&ήτως . . . ’Ενώπιον τών φίλων, είς τους

Η  Π Γ Ρ Κ Α Ϊ Α  Τ Η Σ  Ρ Ω Μ Η Σ .

Είλών κατά τό εν τή Βερολινείω Έ κδέσει πανόραμα, «χεδιασ&Λσα υπό Ι ί. Hellgrewe. Μετά σχετικήί περιγραφή.
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όποιους ήναγκάζετο παρά την δέλησίν του νά όμολογήση 
τήν αλήθειαν, έδικαιολόγει πως- τήν μεταβολήν ταύτην τής 
συμπεριφοράς του λέγων ότι ήσδάνετο την ανάγκην νά σπου- 
δάση τόν χαρακτήρα καί την ψυχήν τής γυναικός ταύτης. 
,,Ή  Μίς 'Ρ όζα“, έλεγεν, ,,εΐνε δ ι’ Εμέ αίνιγμα, τό  όποΤον 
αδυνατώ νά λύσω.“ Άλλ’ οι πόρρωδεν παρατηρούντες δεα- 
τα ί έβλεπον εύκρινώς, ότι ό μέν Άδριανός υπέκυπτεν είς τα  
θέλγητρα τή ς Ά γγλίδος, ή δέ Ά γγλ ίς , Επιφυλακτική κατ’ 
«ρχάς καί ολίγον τ ι ψυχρά, Εφαίνετο τέλος λησμονούσα Εαυ- 
τήν. 'Ο  υπό των τύπων τή ς κοινωνίας, είς ήν άμφότεροι 
άνήκον, περιοριζόμενος οντος έρως ούδεμίαν μέν ήπείλει Επι
κίνδυνον Ικρηξιν, ήδυνατο όμως νά διαμορφωτή ώς σιωπη
λόν τ ι  δράμα.

'Ο  Άδριανός Εμέδυεν υπό έρωτος, χωρίς νά δέλη ουδ’ 
είς έαυτόν νά τό  όμολογήση. Ή  Μ'ις 'Ρ όζα , είς τόν τρα
γικόν τούτον καί άνευ έλπίδος έρωτα πρός άνθρωπον έτοι- 
μοδάνατον, παρεσύρετο ίπό τή ς ποιήσεως, ής ήτο ή Ιν8·ους 
ίέρεια. Ή μύνετο μέν προδήλως, άλλα καδίστατο όσημ.έραι 
άσδενεστέρα απέναντι τού καταλαμβάνοντος αυτήν «ίσδή- 
ματος. Ε ν ίο τε  Επήρχοντο στιγμαί, καδ’ ας παρεδίδετο είς 
αυτό άνευ άντιστάσεως καί άμΰνης, λησμονούσα Εαυτήν . . . 
'Ο  Άδριανός μετέβαινεν ήδη καδ’ έκάστην ήμέραν είς τό 
ξενοδοχεΐον τού Τραμοντάνα, έκάδητο πάντοτε μετά τό 
δεΐπνόν μέχρι τού Εσπερινού λυκόφωτος Επί τής τεράασας, 
συνδιελέγετο κατά μόνας μετά τή ς Ά γγλίδος καί τέλος, 
υπό ταυτης προτρεπόμενος, έπέστρεφεν οϊκαδε όλος Εξημμέ
νος καί φλεγμαίνων, ούτως ώστε ό έρως, όστις ώφειλε νά 
εΐνε Ιατρικόν φάρμακον, ήπείλει ήδη νά καταστή κινδυνω- 
δέστατον πά&ος.

'Ο  καδηγητής, μετά πολλάς καί ωρίμους σκέψεις, Εδεώ- 
ρησε καδήκόν του, νά γράψη πρός τήν μητέρα τού Άδρια- 
νού. Έ πρα ξε δε τούτο μέ όλας τά ς δυνατάς προφυλάξεις, 
παρέχων είς τήν Επιστολήν του ενδυμόν τινα άπόχρωσιν, 
όπως απόκρυψη τήν ανησυχίαν του- δεν παρέλειψεν όμινς νά 
υποδήλωσή ότι ή κατάστασις τής υγείας τού Άδριανού, καί 
κατά τήν γνώμην αυτού τού ιατρού, εΐχεν ανάγκην Επιμε
λούς δεραπείας καί περιδάλψεως, ίδία δέ τής μητρικής Επα- 
γρυπνήσεως, καδότι ό Άδριανός ουδόλως ήδελε νά υπάκουη 
είς ξένους ανθρώπους, καί επομένως ή παρουσία τής μητρος 
ήτο άπαραιτήτως αναγκαία. 'Ο  κα&ηγητής ήτο πεπεισμένος 
ότι ή  κυρία Κλάρα Εκ τής ολίγον τ ι  συγκεχυμένης καί ασυ
νάρτητου ταυτης Επιστολής δ ά  κατενόει τ ί  ώφειλε νά πράξη 
καί νά  άποφασίση. Περιεμένετο λοιπόν ή άφιξις τής μητρός. 
Έ ν  τούτοις ή κατάστασις τού Άδριανού ουδόλως έβελ- 
τιούτο. 'Ο  ποιητής έπαυσε μέν νά βασανίζεται μέ τό ποίημά 
του, άλλ’ ό έρως πρός τόν όποιον Επάλαιε καί ήγωνίζετο, 
Ενέβαλλεν αυτόν ωσαύτως είς πυρετώδη κατάστασιν άνδ- 
ίστατο μεν καί ήμύνετο καί προσεπάδει νά φύγη, αλλ απο 
ήμέρας είς ήμέραν άναβάλλων τήν κρίσιν τού άγώνος, παρε- 
ΐΜδετο όσημέραι περισσότερον είς τό  κατακυριεύον αυτού 
αίσδημα, ήράτο Εμμανώς, Επέπληττεν Εαυτόν, ήσδάνετο τύ
ψεις τού συνειδότρς διότι, άφου άπαξ ύπέκυψεν είς τό πάδος 
τού έρωτος, δέν Επέστρεφε πρός τήν Ε λένην άλλ’ Εδεσμεόετο 
όσημέραι στενότερον υπό ξένης γυναικός, υπό ενός αίνίγμα- 
τος. Ναί, ή Μίς 'Ρόζα ήτο δ ι’ αυτόν είσέτι άκατάληπτον 
αίνιγμα· Εφαίνετο είς αυτόν κατά διαφόρους στιγμάς το- 
σούτον διάφορος, ώστε ό ποιητής άλλοτε μεν Εδεώρει έαυ
τόν ευτυχή καί εύδαίμονα, άλλοτε δέ κατελαμβάνετο υπό 
απελπισίας. Ε ν ίο τε  περί τήν εσπέραν ήσαν άμφότεροι είς 
τον δπατον βαδμόν τεταραγμένοι καί άπεχωρίζοντο οίονεί

μεδύοντες, άλλά τήν Ιπομένην ήμέραν ή Ά γγλ ίς ήτο Εντε
λώς ψυχρά καί αδιάφορος, ώς άν εί ή. εσπέρα τής προτε
ραίας εΐχεν Εξαλειφδή Εντελώς από τής μνήμης αυτής. Έ ν  
γένει όμως ή σχέσις α ίτη  Εγένετο καί είς τούς άλλους Επαι- 
σδητή, ή δέ κυρία Τρελλάβνεϋ, ήτις άπήλαυε τής Εμπιστο
σύνης τής Ά γγλίδος, Ετόλμησεν Επί τέλους νά κάμη είς αυ
τήν όλίγας παρατηρήσεις.

Εδρισκεν απρεπές ότι ή ωραία, νεαρά, πλούσια, καί ευ» 
φυής Μίς 'Ρ όζα  Εδείκνυεν αναφανδόν τοσαύτην άφοσίωσιν 
είς άνδρωπον άπεγνωσμένον υπό των ίατρών καί έτοιμοδά- 
νατον. Τό δραμα τούτο παρά τά  χείλη τού τάφου Ενέβαλ- 
λεν αυτήν είς ταραχήν, είς άγανάκτησιν, είς απελπισίαν. 
Γνωρίζουσα καλώς τόν χαρακτήρα τής νεάνιδος, προέβλεπεν 
αιώνιον πένδος . . . . . .  Δυναμένη κάλλιον παντός άλλου
νά Εμβαδόνη είς τήν ψυχήν τής νεαρας αυτής φίλης άνε- 
γνώρισε καί Εβεβαιώδη, ότι ή Επί τοσούτον χρόνον Εν αδια
φορία διατελέσασα καρδία της διέτρεχεν ήδη σοβαρώτατον 
κίνδυνον.

Μέχρι τίνος σημείου είχε προβή ή πρός τήν Ά γγλίδα  
σχέσις τού Άδριανού, δέν ήδύνατο νά όρίση μετ’ ακρίβειας 
ούδ’ αυτός ό Μαριανος, ό οξυδερκέστατος ουτος παρατηρη
τής καί τής άνδρωπίνης καρδίας ό βαδύτατος γνώστης, όστις 
ίσχυρίζετο ότι α? είκασίαι του πάντοτε σχεδόν άπεδεικνύοντο 
ύρδαί διά των γεγονότων, ακριβώς διότι είς τούς συνδυα
σμούς αυτού έδετε πάντοτε ώς βάσιν τήν Ελαττωματικήν 
όψιν τού άνδρωπίνου χαρακτήρος. Νά Ερωτήση περί τούτου 
τόν ποιητήν,, δ α  ήτο περιττόν καί μάταιον, δ ιότι ό Αδριανός 
είς ούδένα Ενεπιστευετο τά  αίσδήματά του. 'Ο  ποιητής Εφαί
νετο όσημέραι σα>οδρότερον παρασυρόμενος υπό τής Ά γγλίδος, 
κατενδουσιασμένος Εκ τού πνεύματος, Εκ των περί καλλιτεχ
νίας ίδεών, Εκ τού χαρακτήρος, Εκ των άναριδμήτων αρετών 
αυτής, άλλ’ Εκ των Επαίνων τούτων ούδέν είσέτι ώρισμένον 
συμπέρασμα ήδυνατο νά Εξαχδή. Ε ν ίο τε  Ελυπεΐτο ότι ή 
Ά γγλ ίς δέν ήτο Πολωνίς, άλλοτε πάλιν Εδυσανασχέτει Επί 
τη  ίδία αυτού φύσει, λυπούμενος ότι δέν Εγεννήδη ώς εις Εκ 
των συνήδων καί πεζών εκείνων άνδρώπων, οΐτινες άνευ τύ
ψεων συνειδοτος Επιδιώκουσι μόνον τήν ευτυχίαν των. Τό 
ποίημα είχε λησμονηδή ολίγον. 'Ο  καδηγητής Εφρόντιζε 
νά Εμποδίζη πάσαν τού Άδριανού Επάνοδον είς τήν ποίησιν, 
Ιτ ι δέ καί πάσαν σχετικήν πρός τό  ποίημα ομιλίαν. Καί 
όμως ούδεμία ήμέρα παρήρχετο, χωρίς νά Εκδηλώση ό Άδρια- 
νός σφοδράν τινα Επιδυμίαν Επιστροφής πρός τά ς προτέρας 
συνηδείας, πρός τήν όνειροπόλησιν καί τήν ποιητικήν δη 
μιουργίαν. Οί φίλοι του έξέλεγον Εξ Επίτηδες δέματα συν- 
διαλέξεως, μηδεμίαν σχέσιν έχοντα πρός τήν ποίησιν καί τήν 
καλλιτεχνίαν οσάκις δέ ό ποιητής μεδ’ όλα ταύτα παρεσύ
ρετο είς ζητήματα  περί ποιήσεως καί τέχνης, άπέσπων αυτόν 
οί φίλοι του σχεδόν δ ιά  τής βίας άπό των Ερεδιστικών τού
των ζητημάτων. 'Ο  κόμης Μαριανος ήτο ανεξάντλητος Εν 
τή  διηγήσει αστείων ανεκδότων καί εΰφυολογιοΤν, ακάματος 
δέ είς τό νά περισυλλέγη καί περικοσμή δ ιά  τής ίδίας φαν
τασίας τά ς Εν τή  χόλει κυκλοφορούσας καδ’ ημέραν φήμας, 
φλυαρίας καί σπερμολογίας. 'Ο  κόμης καί ό καδηγητής 
περιέμενον άνυπομόνως τήν άφιξιν τής μητρός τού Άδρια- 
νού· ήσδάνοντο ότι τά  μέσα, άτινα μέχρι τούδε εΐχον μετα- 
χειρισδή πρός διασκέδασιν τού άσδενούς, έμελλον μετ’ οΰ 
πολύ νά Εξαντληδώσιν. *0 Σενοότας δέ ήρχισε νά φοβήται 
μήπως ό πρός τήν Ά γγλ ίδα  έρως τού ποιητού μεταβληδή 
Επί τέλους είς τραγικόν τ ι δράμα.

'Εσπέραν τινά μετά τό δέϊπνον Εκάδητο ό Άδριανός,
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κατά τό σόνηδες, πλησίον τής Ά γγλίδος καί συνδιελέγετο 
μετ’ αυτής Επί πολλάς ώρας μετ’ Εκτάκτου καί όλως άσυ- 
νήδους ζωηρότητος καί παραφοράς. 'Ο  Σενούτας καί ό κό
μης, ΐνα μή παρενοχλήσωσι τούς συνδιαλεγομένους, έμειναν 
μεμακρυσμένοι εις τινα άπ’ αυτών άπόστασιν καί προσεπά- 
δουν Εκ μόνης τής Εκφράσεως, ήν προσελάμβανον εκάστοτε 
τά  πρόσωπα των διαλεγομένων, νά μαντεύσωσι τήν σχέσιν 
των δύο τούτων υπάρξεων, αΐτινες υπό τοσοΰτω παραδόξους 
περιστάσεις έτυχε νά γνωρίσωσιν άλλήλας. Τήν Εσπέραν 
ταύτην ό ποιητής ήτο Επιχεφηματικώτερος καί τολμηρότε
ρος τού συνήδους· δίς ή τρίς έλαβε τήν χεΐρα τής νεάνιδος, 
Εκράτησεν αυτήν στερεώς, Εχώρει πλησιέστερον, ώμίλει με
γαλοφώνως καί Εν γένει Εφαίνετο υπό τού πάδους παραφε- 
ρόμενος. 'Η  Ά γγλ ίς Εφαίνετο καδησυχάζουσα, πραίνουσα 
αύτόν καί συμπάσχουσα. Δίς ή τρίς έφερεν άκουσίως τήν 
χεΐρα πρός τό μέρος τής καρδίας. Καδ’ ήν στιγμήν ή ζωη- 
ρότης τής συνδιαλέξεως Εφάνη κορυφωδείσα, ήγέρδη αίφνης 
ή Ά γγλ ίς  καί προσειπούσα τω  ποιητή ταχέως όλίγας λέξεις, 
Ισφιγξεν αύτω τήν χεΐρα καί άπήλδε μετά μιείζονος σπου
δής, ή  άλλοτε πρότερον. 'Ο  Άδριανός έμεινεν ώσεί Εμβρόν
τητος, μετ’ ' ολίγον όμως Εγερδείς ήρχισε νά περιπατή, καί 
τέλος Εκάδισε πάλιν εις τινα άπόστασιν Επί τής καδέκλας 
σκυδρωπός καί συννους. Κ ατά  τήν στιγμήν ταύτην Εκ τού 
πρός τήν τεράοοαν  παραδύρου τού δωματίου, Εν ω κατώκει 
ή Μίς ‘Ρόζα, ήκουσδησαν ήχοι κλειδοκύμβαλού. Πάντες 
ένόησαν τίς  ήτο ό παίζων. Έ ν  άσμα τού Μένδελσον-Βαρ- 
δόλδυ ήχησε τοσούτο πένδιμον καί μελαγχολικόν, τοσούτον 
Εγκάρδιον άλγος καί δλΐψιν Εκφράζον, ώστε καί αυτός ό 
Μαριανος ήσδάνδη βαδυτάτην συγκίνησιν. 'Ο  Άδριανός 
ύψωσε τήν κεφαλήν άκροώμενος, καί ότε άπήχησαν οί τε 
λευταίοι ήχοι, έπέστρεψεν ώς μεδόων είς τήν κατοικίαν του, 
λησμονήσας τούς φίλους. 'Ο  καδηγητής καί ό κόμης Επρό- 
φδασαν αύτόν έν τώ  πορτοκαλεώνι, όν έμελλε νά διαβή. 
'Ο  ποιητής έπορεύετο συρόμενος, βεβυδισμένος είς σκέψεις 
καί τοσούτον άφηρημένος, ώστε ούτε κάν μετεστράφη, ότε 
ήκουσε τήν φωνήν των φίλων του. Ό  Μαριανος ώμίλησε 
πρός αυτόν χαριεντιζόμενος άλλ’ ούδεμίαν Ιλαβεν άπάντησιν. 
"Οτε έφδασαν είς τήν έπαυλιν, ό ποιητής ώμολόγησε τω κα- 
δηγητή · ότι ήσδάνετο έαυτόν άσδενή. 'Η  φωνή του ήτο 
υπόκωφος καί βραγχνή. Άπέμαξε τόν ίδρωτα άπό τού με
τώπου του καί προσεπάδησε νά μειδιάση, άλλά τό ωχρόν 
πρόσωπόν του έφαίνετο τεταραγμένον. "Οτε άνέβησαν τάς 
όλίγας βαδμίδας τής μικράς κλίμακος, ήτις άπό τής όδοϋ 
ήγε πρός τό  μεσαΐον δώμα, ό Άδριανός Εσταμάτησεν αίφνης, 
ήρχισε νά βήχη σφοδρώς, έστηρίχδη πρός τόν τοίχον, έφερε 
τό μανδήλιόν του πρός τό  στόμα καί εΐτα άπεμάκρυνεν αυτό 
διάβροχον όπό αίματος.

— ,,Εΐνε μάταιον“, είπε μετά δυσκολίας προφέρων τας 
λέξεις, „πρός τ ί  νά άπατώ εμαυτόν; είμαι άρρωστος, πολύ 
άρρωστος. Έ πάλαιον πρός τήν νόσον ταύτην καί προσεπά- 
δουν νά τήν κατανικήσω μέ τήν δύναμιν τής νεότητος καί 
τής δελήσεως, άλλ’ ή νόσος ύπερίσχυσεν . . .“

Ό  Σενοότας προσεψιδυρισεν αυτω όλίγας λέξεις παρ- 
ηγόρους, Εστήριξεν αύτόν μέ τόν βραχίονα του καί τόν ώδή- 
γησεν είς τό. δωμάτιον.

— „Αυτή εΐνε ή δευτέρα φορά σήμερον“, εΐπεν ό Άδρια- 
νός, ,,αίσδάνομαι πολλήν αδυναμίαν, Ελλείπει ό αήρ είς τό 
στήδός μου, δέν δύναμαι νά- άναπνεύσω . . .“

νΕδωκαν αυτω άναψυκτικόν τ ι  ποτόν υπό τού ίατρού 
διαταχδέν, Εκάδισαν αυτόν Επί τού ανακλίντρου, καί πάντες

ήσχολούντο περί τόν άσδενή, όστις ήτο σχεδόν λιπόδυ- 
μος. Έ π ί μακρόν Επεκράτει βαδεία σιγή· αίφνης ό ποιη
τή ς συντείνας τά ς δυνάμεις άνεσηκώδη καί εΐπεν, οίονεί μο- 
νολογών:

,ΓΟλ’ αυτά προέρχονται άπό τόν άνόητον, άσκοπ.ον, ίε- 
ρόσυλον, άσυλλόγιστον έρωτα . . . νά παίζη κανείς μέ τήν 
καρδίαν! . . .  ή  τιμωρία πρέπει νά εΐνε φοβερά . . .“

Καί πάλιν άναπεσων Επί του ανακλίντρου,
,Έ γκατέλιπον τήν προδιαγεγραμμένην καί άνωδεν προ- 

ωρισμένην οδόν“, προσέδηκε βραδέως, ,,οί καρποί ολοκλήρου 
τού βίου μου δυνανται τώρα νά άπολεσδώσιν . . . .  νΟχι, 
όχι! Πρέπει νά Εξέλδω τής λαβυρινδώδους ταύτης όδού, 
ή τις  είς ουδέν άγει· πρέπει νά Επιστρέψω είς τήν Εργασίαν! 
Ά ν  μοι εΐνε πεπρωμένον νά άποδάνω τώρα, άς μείνη τ ο ύ - . 
λάχιφτον Εν μνημείον τού βίου μου, μαρτυρούν περί Εκείνου 
όπερ Ιζησεν Εν τοΐς στέρνοις τουτοις, Εν τή  κεφαλή τα ΰ τη . . .  
"Ο,τι ό Θεός έν αυτή έναπέδηκεν, Εγώ δέ έπιμελώς Εδερά- 
πευσα καί περιέδαλψα . . .“

— ,,ΠροσφιλΕστατέ μοι Άδριανέ“, άνεφώνησεν ό καδη
γητής διακόπτων τόν ποιητήν, „δέν εΐνε τώρα καιρός νά 
σκέπτεσαι καί νά όμιλής περί τοιοότων πραγμάτων. Δέν 
πιστεύω δτι σέ άπειλεΐ τοιούτος κίνδυνος, άλλ’ έχεις μόνον 
ανάγκην άναπαύσεως. Άπόβαλε τάς φαντασιοκοπίόιςταύτας...“

— „Δέν είναι φαντασιοκοπίας“, άνεφώνησεν ό Άδριανός, 
„δέν είναι όνεφαΐα φαντάσματα, άλλ’ εΐνε ή φρικωδεστάτη 
χραγματικότης. Α?σδ·άνομαι τόν δάνατον Επικείμενον, καί 
τό  ποίημά μου δέν εΐνε τελειωμένον. Πρέπει νά δυσιάσω τά  
πάντα υπέρ αυτού.“

— ,ΙΙρό παντός άλλου πρέπει νά έχης πρός τούτο τάς 
σωματικάς δυνάμεις“, εΐπεν ο Μαριανος. „Έ ν τοσούτο πυ- 
ρετώδει καταστάσες εΐσαι πρός παν ανίκανος!“

„Είμαι ίκανός ν’ άφήσω έτι μίαν τελευταίαν, καταπλη
κτικήν άχελπισμού κραυγήν“, άνέκραξεν ό ποιητής, „αποτε
λούσαν τό τέρμα τών πράξεων τής άνδρωπότητος· χάσαι αί 
τύχαι τής άνδρωπότητος δυνανται νά έκφρασδώσιν έν τή  
κραυγή ταύτη . . .  'Ο  βίος ήμών, ό βίος τής άνδρωπότη
τος, εΐνε ή άτραπός ή άγουσα είς τήν Ερεβώδη άβυσσον. 
Παρά τήν κρηπίδα τής αβύσσου ήχεΐ βροντωδώς τό  άσμα 
τού άπελπισμού· δ ά  εΐνε τό  τέρμα τού ποιήματος καί τής 
ζωής μου.“

Μετά πυρετώδους ταραχής ήρξατο ήδη ό Άδριανός ζη
τών τήν κλείδα, ήν έφερε πάντοτε μεδ’ Εαυτού, όπως άνοιξη 
τήν δήκην καί έξαγάγη τ ά  έν αυτή φυλασσόμενα φύλλα, τά  
όποια άπό πολλού χρόνου δέν εΐχε πλέον έγγίση. Ε ίς μάτη.ν 
ό καδηγητής Ελάμβανεν αύτόν άπο τού βραχίονος καί προσ- 
επάδει δ ιά  παρακλήσεων καί [κέσιών νά τόν καδησυχάση· 
είς μάτην ό Μαριανος έξήντλει τά  λογικά του Επιχειρήματα. 
'Ο  Άδριανός ούδεμίαν έδιδεν άπάντησιν, άλλ’ άνεδίφα τά  
φύλλα τού χάρτου καί κρατών τό μανδήλιόν είς τό στόμα 
του, έβυδίσδη είς τήν άνάγνωσιν αυτών. Άπό καιρού είς 
καιρόν έφερε τήν χεΐρα πρός τό  στήδος καί πρός τήν κε
φαλήν, άλλά οί πόνοι δέν ΐσχυον νά τόν άποσπάσωσιν άπό 
τής άναγνώσεως. Διετρεξε δ ιά  τού βλέμματος τ ά  πυκνό
τα τα  μέ μελάνην καί μολυβδοκόνδυλον γεγραμμένα λυτά 
φόλλα, έδετεν αύτά κατά  μέρος, τ ά  άνεδίφα αδδις καί εΐτα 
έβυδίζετο είς σκέψεις. Ή  δέα  τού άσδενούς τούτου, χυρέσ- 
σοντος νεανίου, όστις εναγωνίως προσεπάδει νά συναδροίση 
έν τή  κεφαλή τά ς σκέψεις του καί δ ιά  τή ς Εργασίας κατέ- 
φερεν είς έαυτόν τό τέλευταΐον κτύπημα τού δανάτου, τό 
δέαμα τούτο ήτο τόσω φοβερόν, ώστε ό Σενούτας ήναγκά-
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σθη ν’ άποστρέψη -το βλέμμα και ν’ αποσυρθη είς τό παρά· 
θυρον, αδυνατών νά συγκρατήση τό  έγχάρδίον άλγος του. 
'Ο  γηραλέος καθηγητής δέν ήθελε ν’ άπομαχρυνθή, άλλα 

δέν εΐχε' καί την δυναμιν νά ύποφέρη πλέον τό  σπαραξικάρ
διο ν θέαμα. ”0  ψυχρότερος Μαριανος έκάθητο είς μιχράν 
τινα από του Άδριανοδ άπόστασιν και περιέμενε τήν κατάλ
ληλον ευκαιρίαν όπως άποτρέψη τον ασθενή από της έργα-

σίας, καί δώση είς τά ς σκέψεις αυτού διάφορον τροπήν. 
Έδοκίμασε δίς ή τρις νά τώ όμίλήση, άλλ’ είς μάτην. 'Ο  
ποιητής ύψωσε τήν κεφαλήν, ήτένισεν έπί τινάς στιγμάς τον 
κόμ-ητα και έβυθίσθη πάλιν είς τήν άνάγνωσιν, χωρίς νά 
προφέρη ουδέ λέξιν. 'Ο  κόμης έστειλε δ ιά  τον ίατρόν, άλλα 
μεθ’ δλην τήν δυνατήν σπουδήν μόλις τήν επιούσαν πρωίαν 
ήδυναντο νά περιμένωσι τήν άφιξίν του.

( ίπ ε τ α ι  συνέχεια.)

01 Δ Υ Ο  Μ Ι Κ Ρ Ο Ι  Ε Γ Κ Α Τ Α Λ Ε Λ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ι .

’Σ τον κήπο του Λουξεμβούργου ¿περπατούσαν δυό 
παιδιά πιασμένα από τό χέρι. Τό ενα θά  ήτο ίσως επτά 
χρόνων, τό δέ άλλο πέντε. ’Επειδή ήσαν βρεγμένα από τή 
βροχή, ¿περπατούσαν ’ς τούς δενδροφότους δρόμους προς τό 
μέρος του ήλιου. 'Ο  μεγαλήτερος ωδηγοϋσε τόν μικρότε
ρου· καί τά  δύο ήσαν κουρελλιασμένα καί αχνά· ώμοίαζαν 
μέ άγρια πουλιά. 'Ο  μικρότερος έλεγε: „πεινώ“.

'Ο  μ.εγαλήτερος, μέ ολίγον προστατευτικόν υφος, ¿κρα
τούσε τόν μικρότερον μέ τό αριστερό χέρι, ένω μέ τό  δεξί 
έβαστοϋσε ένα ραβδάκι. ·

Είχε βρέξη τήν νύκτα, ακόμη δέ καί τό  πρωΐ ’λιγάκι. 
Ά λλά  τόν ’Ιούνιον μήνα δέν λογαριάζει κανείς τές βροχές. 
Μόλις νοιώθει κανείς μίαν ώρα μετά τή  βροχή, ότι ή ωραία 
αυτή καί ξανθή ήμερα εκλαψε. Ή  γή  τό  καλοκαίρι ξηραί
νεται τόσο γρήγορα, όσο τό μάγουλο ένός παιδιού . . .

Τ ά  δύο μικρά έγκαταλελειμένα εΐχον φθάση κ ο ντά ’σέ 
μ ιά  μεγάλη τεχνητή λίμνη κ’ ¿ζητούσαν νά κρυφθούν ¿στέ
κονταν όπίσω άπό τό καλύβι των κύκνων . . .

Τήν αυτή στιγμή μέ τ ά  παιδιά, Ινα  άλλο ζευγάρι 
¿πλησίαζε ’ς τήν λίμνη. Έ ν α ς  άνθρωπος πενήντα ¿των 
¿κρατούσε από τό  χέρι ένα άνθρωπον εξ ¿των. Βέβαια θά  
ήταν ο πατέρας μέ τό υίό του. 'Ο  άνθρωπος τών έξ ετών 
¿κρατούσε ’ς τό  χέρι του ένα μεγάλο κουλλούρι.

Τ ά  δυό μικρά φτωχά, άμα είδαν νά έρχεται αυτός ο 
„κύριος“ ¿κρύφτηκαν ακόμη περισσότερο.

Ό  'πατέρας καί ό υίός ¿σταμάτησαν κοντά ’ς τή  λίμνη, 
όπου έπαιζαν οί κύκνοι. Αυτός ό κύριος φαίνεται νά είχε 
μεγάλην αγάπη καί συμπάθεια’ς τούς κύκνους· τούς ώμοίαζε 
μάλιστα ’ς τό  περπάτημα.

Τή στιγμή ¿κείνη έτυχε νά κολυμπούν οί κύκνοι, καί 
’ς τό  κολύμπι, πού εινε τό φυσικό τους τα λέντο , ήσαν 
ωραιότατοι . . .

Ώ ς  τόσο, ό υίός ¿δάγκασε τό κουλλούρί του, τό έφτυσε 
πάλιν άπό τό στόμα, καί άρχισε μέ μ.ίας νά χλαιη.

— Γιατί κλάΐς; ¿ρώτησε ό πατέρας.
- -  Δέν πεινάω' άλλο, εΐπε ό υίός.
— Δέ χρειάζεται δά  νά πείνας, γ ιά  να φας ένα κουλλούρι.

— Τό κουλλούρί μου δέ μ’ αρέσει. Εΐνε παληό.
— Δέν το θέλεις;
— Ό χ ι.
— Ρίψε το ’ς τούς κύκνους.
Τό παιδί δέν ήξερε τ ί  νά κάμη. Πώς δέν ήθελε νά 

φάγη τό κουλλούρί του, δέν ήταν αρκετή αιτία για  νά τό 
ρίψη ’ς τούς κύκνους.

— Μήν είσαι τόσο σκληρός. Πρέπει νά λυπάσαι καί 
τ ά  καϋμένα τά  ζώα.

Είπε ό πατέρας κ’ ¿πήρε τό κουλλούρι άπό τ ά  χέρια 
τού παιδιού καί τώριψε ’ς τή  λίμ.νη.

Τό κουλλούρι έπεσε κοντά ’ς τήν όχθη τής λίμνης . . .
— Πάμε σπίτι! εΐπεν ό πατέρας . . .
'Ω ς τόσο, μαζή μέ τόν κύκνο, ¿πλησίασαν καί τ ά  δόο 

φτωχά παιδιά ’ς τό  κουλλούρι, τό όποιον έπλεε ¿πάνω ’ς τό 
νερό. 'Ο  μικρότερος ¿κύτταζε τό  κουλλούρι καί ό μεγαλή
τερος ¿παρατηρούσε τόν άνθρωπον πού έφευγε μαζή μέ τό 
παιδί του.

"Αμα ο πατέρας καί δ υίός ¿κρύφτηκαν όπίσω άπό τά  
δένδρα καί δέν ¿φαίνονταν πλέον, τό μεγαλήτερο παιδί 
έπεσε τάπίστομα ’ς τή  στρογγυλή άκρη τή ς λίμνης, καί 
πιασμένος, σφιχτά μέ τό  αριστερό του χέρι, κοντά νά πέση 
’ς τό νερό, άπλωσε μέ τό  δεξί του χέρι τό  ραβδί πρός τό 
κουλλούρι. Ο ί κύκνοι βλέποντας τον εχθρό εχούμηξαν κατ’ 
¿πάνω του καί μέ τά  στήθια των έκαμαν κύματα, ωφέλιμα 
’ς τόν μικρόν ψαρά. "Ενα άπό ¿κείνα τά  μ.αλακά, συγκεν- 
τρικά κυματάκια έσπρωξεν έλαφρά τό κουλλούρι πρός τό 
(όαβδΐ τού παιδιού. Κοντά νά φθάσουν οί κύκνοι, τό παιδί 
μέ ενα δυνατό κίνημα έπιασε τό  κουλλούρι μέ τήν άκρη τού 
ραβδιού, τό έβγαλεν έξω, ¿τρόμαξε τούς κύκνους κ ’ ¿σηκώ
θηκε. "Επειτα έκοψε τό κουλλούρι ’σέ δυό κομ,μάτια, ένα με
γάλο κ ’ ένα μικρό, ¿κράτησε τό μικρό δ ιά  τόν εαυτό του, 
Ιδωκε τό  μεγάλο ’ς τό  μ,ικρότερον αδελφό του καί τού εΐπε: 

,,κόλληΰέ το  αυτό ς το  το υφ έκ ι οον·“*)
|Έ·/. το55 -¡aUiKoiJ.) Victor Hugo.

·) Colle-toi ç a  dans le  fusil =  φάγε το, κατάπιε το.

Η Π Υ Ρ Κ Α Ι Α  Τ Η Σ  Ρ Q Μ Η Σ.
{μ ετά  εικόνω ν.)

’Από τεσσάρων περίπου Ιτών ύψούται έν τώ  άνδήρω τής 
έγχο>ρίου Έκθέσεως έν τη συνοικία M oabit ¿ν Βερολίνω με
γαλοπρεπές καί έπιβλητικόν, προς α’ρχαΐον ναόν προσομοιά- 
ζον. οικοδόμημα, τού οποίου τό μέτωπον κατεσκευάσθη κατ 
άπομ.ίμησιν τής ανατολικής προσόψεως τού θαυμάσιου ναού 
τού Ολυμπίου Διός. Κολοσσιαία καί εύρυτάτη, ¿κ πολλών 
βαθμιδών συνισταμένη κλϊμαξ, ωσαύτως κατ’ άπομίμησιν

τής πρός τόν βωμόν τού Διός έν Περγάμω ανιοόσης γιγαν- 
γαντιαίας κλίμακος κατασκευασθεισα, ανάγει πρός τήν είσ
οδον τού οίκοδομήματος, ¿ν ω κατά  τ ά  δύο προτελευταία 
θέρη έξετείνετο προ τών ομμάτων τών θεατών τό μεγαλο
πρεπές πανόραμα τού ΙΙεργάμου. — Κ ατά τό  παρελθόν θέ
ρος (1888) ή πόλις τών Ά τταλιδών άντικατεστάθη δ ιά  τής 
πόλεως τού Νέρωνος, τής κοσμοκρατείρας .'Ρώμης έπί τής

ΚΛΕΙΩ. 221

έποχής τών αύτοκρατόρων. Ά λλ’ ούχί καταυγαζομένη ύπό 
του λαμπρού, γλαυκού ουρανού, ουτε περιβεβλημένη τήν 
αΐγλην χαρμοσύνου εορτής ώς τό Πέργαμον κεΐται προ τών 
ο’μμάτων ήμών ή κοσμοκράτειρα πόλις: "Ηδη βλέπομεν αυ
τήν περί τό  έωθινόν λυκόφως άπαισίας νυκτός, νυκτός καθ’ 
η“ν ή πόλις καί τά  περίχωρα μέχρι μακροτάτων αποστάσεων 
έχολύμβων είς άπέραντα πελάγη φοβερωτάτου φωτός, περί 
τήν έξοδον μιας τών φρικαλέων ¿κείνων νυκτών καθ’ άς 
έμαίνετο ή μεγάλη, ή έπί έξ καί αμέσως μετά τα ύτα  έπί 
έτερα τρία ήμερονύκτια διαρκέσασα πυρκαϊά, ή έκραγεΐσα τή
10.’Ιουλίου 64 μ. X. καί άποτεφρώσασα τήν ύπερήφανον'Ρώ
μην μέ τά  άπαστράπτοντα αυτής μαρμάρινα οικοδομήματα.

. "Οταν ό έπισκέπτης τού νέου τούτου πανοράματος διέλθη 
τήν στενήν καί σκοτεινήν είσοδον, τό βλέμμα αυτού βυθί
ζεται εν τω  μέσω ωκεανού φλογών: στήλαι πυρός περικυ- 
κλοόμεναι υπό σπινθηροβολουντων στροβίλων καί νεφελών 
καπνού συμπαρασυρουσών πυρίνας γλώσσας φέρονται ύπό 
σφοδρού ανέμου μαστιζόμεναι άνά τήν έπτάλοφον πόλιν κα- 
λύπτουσαι αυτήν δ ιά  θαλάσσης φλογών. Ή  θέσις τού θεα
τού εΐνε υψίπεδόν τ ι  ένός οικοδομήματος Ιδρυμένου έπί τής 
μικροτέρας στρογγυλωτής κορυφής τού παλατίνου λόφου- 
δεξιά, .έπί τής ύψίστης κορυφής τού παλατίνου, ύψούνται τά  
κυτοκρατοριχά μέγαρα τού Νέρωνος μέ τούς τετραγώνους 
αυτών θολωτούς πύργους· λαμπραί καί μεγαλοπρεπείς στοαί 
πλήρεις ανθρώπων, μικροί καί μεγάλοι ναοί μέ γιγαντιαίας 
κλίμακας, ή αύτοκρατορική βιβλιοθήκη καί πολλά μεγάλα 
οικοδομήματα άχλούνται άνά τόν λόφον, ένω προ αυτών 
ύψούνται άγερώχως υπερμεγέθεις στήλαι μετ’ ¿πικειμένων 
αγαλμάτων καί οβελίσκοι. Έ π ί τή ς στέγης ένός προστόου, 
στηριζομένου ύπό τριών Καρυατιδών άπειχασμένων πρός τάς 
τού έν Ά θήναις Έρεχθείου Καρυάτιδας παρθένους, ΐσταται 
ό Νέρων, έχων τήν δεξιάν χείρα έλαφρώς έστηριγμένην έπί 
τού κιονωτοΰ κιγκλιδώματος, έν έπιτετηδευμένω σχήματι 
καί στάσει, καί παρατηρών τό  κυματίζον άνά τήν πόλιν πυρ. 
Ποίαι άρά γε  σκέψεις πληροϋσι τον εγκέφαλον τού θηρίου 

. τούτου, τού άλλοτε τοσούτον ευγενους καί ήπιου νεανίου, 
νύν δέ τοσούσον σκληρού, θηριώδους, αιμοδιψούς τυράννου, 
πλανώντος ήδη τ ά  βλέμματα άνά τήν φλεγομένην πόλιν 
. . . ποίαι άρά γε  σκέψεις κ α τέχ ^ σ ι τόν νοσούντα έγκέφα- 
λόν του; Φοβείται ίσως, μήπως θεωρηθή ύπό τού όχλου 
αυτός, ό αύτοκράτωρ, ώς έμπρηστής τής 'Ρώμης, καίπερ χη- 
ρυ'ξας ώς ένοχους τού έμπρησμοϋ τούς ύπό πάντων τών

'Ρωμαίων μ.ισουμένους χριστιανούς, οίτινες κατά διαταγήν του 
συλλαμβάνονται ήδη καί άπάγονται δέσμιοι έκεί ¿πάνω, διά 
τής μεγάλης κλίμακος, πρός τ ’ αριστερά τού τυράννου, ΐνα 
βραδύτερον πρός τέρψιν τού πληροϋντος τάς όδούς συρφετού 
άλειφθώσι μέ πίσσαν καί κατά τα. νυκτερινά όργια τού μαι- 
νομένου .όχλου άναφθώσιν ώς ζωντανοί πυρσοί καί άποτε- 
φρωθώσιν ήρέμα καί βραδέως; Ή  παρατηρεί μεθ’ ήδονής 
τήν πυριφλεγή π ό λ ιν ,. χαίρων ότι μ ετ’ ού πολύ θά  όνομα- 
σθη „δεύτερος Ιδρυτής τής 'Ρώμης;“ Διέταξε πράγματι 
αυτός νά θέσωσι πυρ είς δλας τάς γωνίας τής πόλεως, μόνον 
όπως άνοικοδομήση' αυτήν ώραιοτέραν καί απορρίπτει ήδη, 
έν συνειδήσει τού ίδίου κακουργήματος, τήν αιτίαν είς τούς 
χριστιανούς, δ ιά  „πολιτικούς λόγους“, όπως έξολοθρεόση 
¿κείνους παρά τών οποίων ¿φοβείτο τόν ίδιον όλεθρον; — . 
τ ίς  οΐδε! — Α παθής καί άτάραχος παρατηρεί τά ς όδους·χαί 
τάς πλατείας κεκαλυμμένας ύπό σωρών καιομένων 'Ρωμαίων, 
μεθ’ ήδονής ακούει τάς άπελπιστικάς κραυγάς χιλιάδων αν
θρώπων πνιγομένων είς τά ς φλόγας, κρημνιζομένων άπό τών 
παραθύρων ύψηλοτάτων οίκιών,.όπω ς διαφύγωσι τον διά 
πυρός θάνατον . . . μετ’ ευχαριστήσεως βλέπει τό φρικαλέον 
θέαμα τής φοβέρας καταστροφής δυο περίπου έκατομμυρίων 
ανθρώπων . . .  Ή  παράφρων, όστις δέν έννοεί τό  φρικώδες 
τού θεάματος άλλ’ έν τη  ήλιθιότητι αυτού αίσθάνεται βλα
κώδη χαράν καί άπόλαυσιν είς τόν βρασμόν τής πυρίνης θ α 
λάσσης καί τόν πάταγον τών κρημνιζομένων οίκιων, ή κα
κούργος μέ σιδηροϋν μέτωπον καί λιθίνην καρδίαν!

Τό μέρος τή ς μεγαλοπρεπούς είκόνος, ένθα βλέπομεν 
ίστάμενον τόν Νέρωνα, φαίνεται ήμίν ώς τό έπιβλητικώτα- 
τον. Σήμερον δέν γνωρίζομεν πλέον πώς ήσαν τά  παλάτια 
έπί τού παλατίνου πρό τής πυρκαϊάς· καί τό  κενόν τούτο 
τών αρχαιολογικών ήμών γνώσεων έπωφελήθησαν ευφυέ
στατα οί καλλιτέχναι όπως καλύψωσι τόν λόφον μέ μέγα 
πλήδ-ος οικοδομημάτων, στηλών καί αγαλμάτων, έν οΐς συν- 
ενούνται πάντα τ ά  στοιχεία τής ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής 
τής έποχής τών Καισάρων είς θαυμασιώτατον σύμπλεγμα 
μεγάρων καί ναών. Έ ξ  όλων τών λεπτομερειών τής θαυ
μάσιας ταυτης είκόνος, τών οποίων τήν περιγραφήν ενταύθα 
παραλείπομεν, φαίνεται ότι οί καλλιτέχναι ήναγκάσθησαν νά 
κάμωσι φιλολογικάς καί άρχαιολογικάς μελέτας έπί τών· 
πηγών αυτών, όπως οΰ μόνον τών έρασιτεχνών προκαλέσωσι 
τόν θαυμασμόν άλλά καί τών αρχαιολόγων τ ά  όμματα ίκα- 
νοποιήσωσιν.

1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α ΡΕΤΑ ΙΟ Σ, μετά βιογραφίας (έν σε- 
λίδι 209).

2. καί 3. Η  Ι1ΪΡΚ Α ΪΑ  ΤΗ Σ ΡΩΜΗΣ, είκών κατά τό 
•έν τη Βερολινείφ έκθέσει πανόραμα, σχεδιασθείσα ύπό R. Hell- 
grewe. Μετά σχετικής περιγραφής. Περιγράψαντες ήδη ανω
τέρω δ ιά  μακροτέρων τ ά  περί τών εικόνων τούτων έν σ. 213 
καί σ. 217 περιοριζόμεθα ένταυδ·α είς τό  νά άναφέρωμεν μό
νον τά  ονόματα τών διάσημων καλλιτεχνών, οίτινες έν βρα-

χυτάτω διαστήματι μετά καταπληκτικής ταχύτητος καί έξ
οχου άμα επιτυχίας κατώρθωσαν υά δημιουργήσωσιν έν έκ 
τών λαμπρότατων θαυμασίων τής Γερμανικής πρωτευοόσης, 
τό πανόραμα τής 'Ρώμης έπί τής έποχής τού Νέρωνος. Οί 
καλλιτέχναι ουτοι εΐναι οί αδελφοί Μαξιμος καί Γεώργιος 
Κ ώ χ, οί μετ’ αυτών συνεργασθέντες ζωγράφοι Rudolph 
Hellgrewe, W ilhelm  H ergarth , Gaza M irkowsky καί Kolm ar 
Schmidt, καί ό άρχιτέκτων O tto Schnitze.
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Ό  μ έ γ ισ τ ο ς  ά δό μ ας το ν  κόσ μο ν ,  έκ τών κατειργασμένων τουλά
χιστον, εύρίσκεται ήδη μεταξύ των δαυμάτων της Ι ι  Παρισίοις παγκοσμίου 
έκδέσεως, ώνομάσδη δέ έσχάτως „Im peria l“  ύπό του πρίγκιπος της Ουα
λίας. 'Ο  αδάμα; ουτος εύρέδη τώ  1885 εν τη νοτίω ’Αφρική καί μετε- 
κομίσδη εις Άμστελόδαμον, ένδχ πρός κατεργασίαν αύτοΰ οί άδαμαντο- 
γλυφοί είργάσδησαν Ιπ ί 18 μήνας. Ή  αξία του ,,αύτοκρατορικοΰ“  άδά- 
μαντος δύναται μόνον κατά προσέγγισιν νά όρισδή. ’Επειδή δ άδαμας 
„R egent“ (πρότερον δ μέγιστος των γνωστήν άδαμαντων), έχων βάρος 
136 καρατίων, έξετιμήδη 12,000,000 φράγκων, δ „Im perial“ , δστις έχει 
βάρος 180 καρατίων δύναται κατ’ άναλογίαν νά έκτιμηδή εις 16 σχεδόν 
εκατομμύρια (1515/,,).

Ό  π λ η θ υ σ μ ό ς  τή ς  Ε υρώ πης, έγένετο έν διαστηματι 88 έτών άκρι- 
βώς διπλάσιος. Ή  Ευρώπη εΤχεν:

ΐΜ Λ ίομμ . x a io tx w v .

εν έτει 1830   175
„ 1830   216
„ 1860   289
„ 1880 . . . i .........................................331
„  1888   350.

Ό  διάσημος Ίταλδς μουσουργός D onizetti έπεσκέ-ρδη ποτέ φρενο- 
κομεϊόν τ ι εν Παρισίοις, έταράχδη δέ τοσοΰτον επί τή &έα των αύτόδι 
φρενοβλαβών ώστε ηρχισε νά τρέμη καδ’ όλα αύτοΰ τά μέλη, μέχρις ου 
κατέπεσε λιπόψυχων έπι τοϋ εδάφους. 'Ο  διευδυντής τοϋ φρενοκομείου 
έγραψε κατ’ εκείνην την ημέραν έν τφ  ήμερολογίο* του: ,,Ό  D onizetti 
δά  τελευτηση κατά πάσαν πι&ανότητα εν τινι φρενοκομεία)“ . Ή  προφη
τεία  αυτη τοϋ πεπειραμένου διευδυντοΰ Ιπραγματοποιήδη. Ό  Donizetti 
άπέδανε τη 8. ’Απριλίου 1847 εν τφ  φρενοκομεία) έν Bergamo.

Ιο υ δ α ίο ς  δο νξ  τή ς Ν ά ξο ν  χ α ΐ τή ς  'Άνδρον. Ε ις δλίγους ίσως 
εΤνε γνωστόν, ξτι κατά τόν 16»» αιώνα ύπηρχεν ’Ιουδαίος τις, όνόματι Δόν 
’Ιωσήφ Μικουέζ, 8οόξ της Νάξου καί της ’Ανδρου. Ή  ,,μυδιστοριογρα- 
φική έφημερΐς“  άναφέρει περί του θουκδς τούτου τά εξής: Ό  Αόν ’Ιωσήφ 
M iquez, Ίουδάΐος, έξορισδείς έκ Πορτογαλλίας υπό της ίερας έξετάσεως, 
κατέφυγεν είς Κωνσταντινοόποΐιν, ενδα κατώρδωσε νά προσέλκυση έφ’ 
εαυτόν την εύνοιαν καί τήν αγάπην τοϋ Σουλτάνου Σελΐμ Γ '. επί τοσοϋτον, 
ώστε άνηγορεύδη υπ’ αύτοΰ έν έτει 1567 δούξ της Νάξου. "Οτε δε βρα
δύτερου δ Σελΐμ επωφελούμενος τών συνετών συμβουλών του ’Ιουδαίου 
δουκός κατώρδωσε ν’ άφαιρέση άπό των Βενετών τό βασίλειον τής Κύ
πρου, ήδέλησε μάλιστα ν’ αναγόρευση τόν σοφόν αντοϋ σύμβουλον βασιλέα 
της νήσου ταύτης· άλλ’ ό Μικουέζ άπέκρουσε φρονίμως τήν τιμήν ταύτην 
καί διετέλεσε καδ’ δλον τόν βίον δούξ τών νήσων Νάξου καί Άνδρου. 
Συνέγραψε μάλιστα καί βιβλίον τ ι έν εβραϊκή γλώσση, έν ω ονομάζει έαυ- 
τδν ’Ιωσήφ Νάσσι τ. ε. ,,πρίγκηπα“ . Ό  Στέφανος G erlacb , όστις ήτο 
κατά τούς χρόνους Ικείνους ίεροκήρυξ παρά τή αΰτοκρατορική πρεσβεία 
εν Κωνσταντινουπόλει, έγνώρισε τόν δούκα προσωπικούς καί ποιείται συχνά- 
κις μνείαν αύτου έν τοΐς εαυτοί συγγράμμασιν.

Μ ηχα ν ική  έξω τερ ίχ ενο ις  τή ς  α νθ ρ ώ π ινη ς  θ ελήαεω ς. Αί πλει- 
σται τών προαιρετικών ήμών κινήσεων έκτελοδνται ώς γνωστόν μηχανικώς, 
ύπείκουσαι τρόπον τινά άσυνειδήτως εΐς τήν ήμετέραν δέλησιν. Τρανώτατα 
άποδεικνύεται τούτο διά τοϋ εξής άπλουστάτου και λίαν διασκεδαστικοϋ 
πειράματος. Γρα'φομεν έπΐ της τραπέζης η  έπί τεμαχίου χάρτου κύκλον 
τινά μετρίου μεγέδους. Διά τοϋ κέντρου τοϋ κύκλου τούτου αγομεν όλίγας 
τινάς διαμέτρους. Άκολού&ως έξαρτώμεν άπό του άκρου ενός τεμαχίου 
νήματος δακτύλιόν τινα ή άλλο τι μικρόν άντικείμενον. Λαμβάνομεν τό 
έτερον άκρον τοϋ νήματος καί κρατοϋμεν αυτό μέ τά άκρα τών δύο δα
κτύλων, τοϋ άντίχειρος καί τοϋ δείκτου, ούτως ώστε ό δακτύλιος νά εύρί- 
σκεται μετέωρος καί ακίνητος ύπεράνω τοϋ κέντρου τοϋ κύκλου εις μικρόν 
άπ’ αύτοϋ άπόστασιν. Ό  βραχίων ήμών στηρίζεται ελαφρώς έπί της τρα
πέζης, ούτως ώστε ή χειρ νά εΰρίσκεται είς ελευδέραν καί άβίαστον δέσιν.

-------------

Έ ν ώ  τοιουτοτρόπως ό δακτύλιος κρέμαται ύπέρ τό κέντρον τοϋ κύκλου 
άκίνητος, προσηλώνομεν αίφνης ίλην ημών τήν προσοχήν εις μίαν οιαν- 
δι-ποτε διάμετρον καί συγκεντροΰμεν τήν δέλησιν ήμώ ν, ΐνα ό δακτύλιος 
κινηδή κατά τήν γραμμήν εκείνην (τήν διάμετρον) ήν παρατηροϋμεν ατενώς. 
Πράγματι μετά μίαν στιγμήν, χωρίς νά κινήσωμεν εξεπίτηδες τήν χείρα, 
βλέπομεν τόν δακτύλιον κινούμενον κατ’ δρχάς μέν άσδενώς εΐτα δε ίλονέν 
ίσχυρότερον κατά τήν διεύδυνσιν εκείνην ακριβώς, τήν ¿ποιαν δέλομεν. Εαν 
αίφνης στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών είς άλλην τινά διάμετρον καί δε- 
λήσωμεν ΐνα- 0 δακτύλιος κινηδή κατά ταύτην τήν διεύδυνσιν, βλέπομεν 
αυτόν όλίγον κατ’ δλίγον συμμορφούμενον πρός τήν δέλησιν ήμών ταυτην, 
μέχρις ο2 έπί τέλους αρχίζει νά κινηται ισχυρότατα καί-άκριβέστατα κατά 
τήν διεύδυνσιν τής δευτέρας ταύτης διαμέτρου. Διά νά έπιτυγχάνη πάν
τοτε τό πείραμα τοϋτο, πρέπει, ώς προείπομεν, νά κρατώμεν τό άνω άκρον 
τοϋ νήματος μέ τά άκρα καί εί δυνατόν μέ τους όνυχας τών δύο πρώτων 
δακτύλων, δηλ. τοϋ άντίχειρος καί τοϋ δείκτου, δ δέ δακτύλιος νά κρε- 
μαται άκριβώς είς τό κέντρον τοϋ κύκλου. 'Εκτος δέ τούτου πρεπει νά 
συγκεντρώνωμεν ίλην ήμών τόν προσοχήν είς τήν διεύδυνσιν εκείνην, ην 
δέλωμεν ν’ άκολουδήση ο δακτύλιος. Ί π ό  τάς συνδήκας ταύτας δύναται 
δ δακτύλιος νά κινηται όχι μόνον καδ’ οιανδήποτε διάμετρον δελομεν, άλλά 
καί κυκλικώς, κατά τέν περιφέρειαν τού' κύκλου.

Α ί α π ο σ τά σ εις  τώ ν  αστέρω ν. "Οπως καταστήση καταληπτός τας 
έκπληκτικάς αποστάσεις τών αστέρων ή ,,’Εφημερίς τοϋ ούρανοϋ“  μετα
χειρίζεται τήν εξής εικόνα: Ά ς  φαντασδώμεν, λέγει, γίγαντά τινα τοσούτω 
τεραστίου μεγέδους, ώστε ό βραχίων αύτοΰ νά φδάνη άπό της γης μέχρι 
τοϋ ήλίου. Ά ν  ό γίγας ουτος έκτεινη τόν βραχίονα καί έγγίση τήν πυρίνην 
σφάϊραν τοϋ ήλίου, δά αίσδανδή τό άλγος τοϋ καύματος μόλις μετά 157 ετη, 
καδότι γνωρίζομεν ότι αί εντυπώσεις κινούνται έν τφ  άνδρωπίνφ σώματι 
μέ ταχύτητα 31 μέτρων κατά δευτερόλεπτον. Ά ν  ό γίγας μετά τά  157 ετη 
άμα αίσδανδείς τήν άλγηδόνα έξέπεμπε κραυγήν τινα, ή κραυγή αύτη δά 
ήκούετο είς τόν ήλιον μόλις μετά 13 έτη, καδότι δ ήχος κινείται μέ τα
χύτητα 340 μέτρων κατά δευτερόλεπτον. Ά ν  8έ ή χειρ τοϋ γίγαντος 
ήπτετο τοϋ πλησιεστάτου άπλανοϋς άστέρος, τοϋ α  του κενταύρου, ό γίγας 
δά ήσδάνετο τήν έκ τής καύσεως άλγηδόνα μόλις μετά 60 εκατομμύρια ετη,

Σ τα τ ισ τ ικ ά , π ε ρ ί  τώ ν  εν  'Ε λ β ετ ία  ξενοδοχείω ν. Έ ν  Ε λβετία  
ύπάρχουσι 1000 περίπου ξενοδοχεία, άτινα περιέχουσιν έν συνόλω 58,000 κλί- 
νας. Ό  άριδμός τών έν αυτοί? υπηρετών άνέρχεται είς 16,000. Τ ό έτη- 
σιον εισόδημα τών ξενοδοχείων τούτων ουμποσοϋται είς 42,400,000 φράγκ. 
(ήτοι περισσότερον τοϋ προϋπολογισμού ολοκλήρου τής Ελβετίας), ενώ τα 
έξοδα αότών άνέρχονται είς 28,800.000 φρ. Περί τής τεραστίας κατανα- 
λώσίως τών ξενοδοχείων τούτων μαρτυροϋσιν οί εξή'ς άριδμοί: Κατα τό 
παρελδόν έτος έξωθεύδησαν; δ ι’ οΤνον 2,800,000 φράγκων, διά πουλερικά 
1,740,000 φρ., δι’ ίχδύας 1,000,000 φρ., διά λάχανα 800,000 φρ-, διά 
καφέν 480,000 φρ., διά ζάχαριν 400,000 φρ., διά τέϊον 192,000 φρ., δι’ 
έλαιον 160,000 φράγκων. ’Εκτός τών είσαχδέντων τούτων κατηναλώδησαν 
συγχρόνως καί εγχώρια προϊόντα αξίας 18,000,000 φράγκων.

Τ ό  μ υ σ τ ικ ό ν  το ν  βασ ιλέω ς. “Οτε ό Βερναδο'ττος έγένετο βασι
λεύς τής Σουηδίας, περιέπεσεν είς νόσον καί ώφειλε κατά τήν γνώμην τών 
ιατρών νά φλεβοτομηδή είς τόν βραχίονα. Έ π ί  μακρόν χρόνον ό βασιλεύς 
άπεποιείτο έπιμόνως νά ύποβληδή είς τήν φλεβοτομίαν, έπί τέλους όμως 
ένέδωκεν είς τάς προτροπάς καί παραινέσεις τών ιατρών, άλλά διέταξε 
πάντας τούς παρισταμενους νά έξέλδωσι, πλήν τοϋ βασιλικού άρχιάτρου. 
Τοϋτον ήνάγκασε πρότερον νά ορκισδή ότι ουδέποτε έν όσω ζή  δά  προ- 
8ώση τό μυστικόν του, καί εΤτα έγύμνωσε τόν βραχίονα. Ό  ιατρός ειδεν 
έπί τοϋ βραχίονος τοϋ βασιλέως έστιγμένην μικραν τινα εικόνα με τήν επι
γραφήν: „Θάνατος είς τους βασιλείς!“ Ή  είκών αύτη ήτο άνάμνησις έκ 
τών χρόνων τής έπαναστάσεως καί τών νεανικών ήμερων τοϋ Βερναδόττου, 
δτε ό μονάρχης ουτος ήτο είσέτι στρατιώτης κατά τήν γαλλικήν επανά- 
στασιν. Ό  ιατρός έπρόδωσε τό μυστικόν τοϋτο πολλά ετη μετα τον δ υ 
νατόν τοϋ βασιλέως.
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Σ π ο υ δ α ιό τα το υ  δ ια γώ νισ μ α  προύτάδη υπό τής όλλανδικής εται
ρείας τών επιστημών έν H arlem  διά τήν 1. ίχνουαρίου 1890 Διά του 
διαγωνίσματος τούτου „ζητείται έπί ακριβών πειραμάτων βασιζόμενη κρι
τική σύνοψις πάντων τών ειδών τών βακτηριδίων, άτινα περιέχει τό πό
σιμον οδωρ πρό καί μετά τήν διύλισιν αύτοϋ δ·.’ άμμου, προσέτι δέ τών 
μεδόδων, δ ι’ ων τά είδη ταϋτα δύνανται ν’ άναγνωρισδώσι.“  Τά περί 
τούτου ουγγράμματα πρέπει νά γραφώσι διά λατινικών χαρακτήρων έν γερ
μανική, γαλλική ή ίλλανδική γλώσση καί ν’ άποσταλώσι πρός τόν γραμ
ματέα τής εταιρείας, καδηγ. J .  Bosscha εν Harlem . Τό άδλον συνίσταται 
είς χρυσοϋν παράσημον ή είς χρηματικόν ποσόν 300 ολλανδικών φιορινίων, 
κατά τήν εκλογήν τοϋ συγγραφέως.

Ρ υνή  άα ια νολόγος. Έ ν  τή 'Ακαδημία τών ανατολικών γλωσσών 
έν Παρισίοις ύπέστη μετά λαμπρας επιτυχίας τάς διδακτορικός αυτής εξ
ετάσεις εν τή περσική καί τουρκική γλώσση καί φιλολογία ή δεσποινίς 
Β. P a lbo tie r, ήτις, ώς άναγγέλλουσι τά παρισιανά φύλλα, εΤνε ή πρώτη 
γυνή ή άσχοληδείσα περί τήν σπουδήν τών ^υσκολωτάτων τούτων γλωσ
σών και περατώσασα αυτήν τοσοΰτον έπιτυχώς. Ε ίς τάς εξετάσεις παρήσαν 
πολλοί σοφοί καδηγηταί καί πολλά μέλη τής ’Ακαδημίας.

Α σ τερ ο σ κ ο π ε ίο υ  δ ιά  τό ν  λαόν. Έ ν  Βερολίνω ίδρύδη καί παρ- 
εδόδη ήδη είς κοινήν χρήσιν τό δημόσιον άστεροσκοπείον „Ουρανία“ . 
Σκοπός τοϋ ιδρύματος τούτου είνε ή όσον οΐόν τε εύρυτάτη παρά τώ λαφ 
διόδους αστρονομικών γνώσεων, έφ’ δσον αδται δύνανται να γίνωσι κατα
ληπτοί εις το ίς  πολλούς. Έ ν  άλλαις λέξεσι, τό άστεροσκοπείον τοϋτο παρ- 
εχει εις τούς πολλούς πρός γνώσιν καί κατάληψιν τών ουρανίων φαινομέ
νων τας αυτάς ευκολίας, άς οί βοτανικοί καί ζωολογικοί κήποι πρός γνώστ» 
τής βοτανικής καί τής ζωολογίας.

Ό  ζνθ ο ς  εΐνε εν έκ τών υγιεινότατων συγχρόνως δέ καί τών άρχαιο- 
τάτων ποτών. ’Ολίγα τινά περί της ιστορίας αύτοϋ έγραψαμεν άλλοτε έν τή 
Κλειοΐ Iιδ. τομ.Δ '. σ. 110,260), ένταϋδα δέ προσδέτομεν παρατηρήσεις τινάς 
περι τών υγιεινών ιδιοτήτων τοϋ σημερινοϋ ζύδου: Ό  καλός ζυδος εινε Ιν 
εκ τών δρεπτικωτατων ποτών, διό καί λίαν προσφυώς ώνομάσδη ύπό τινων 
ά ρτος ρ ευστός. Ή  ιξώδης ύλη τοΓ αλεύρου, τό σάκχαρι, τά  άλατα, τό 
οινόπνευμα καί τά λοιπά συστατικά τοϋ ζύδου καδιστώσι τό ποτόν τοϋτο 
τελείαν τροφήν, άνάλογον πρός τό γάλα καί πρ ίς τό ώόν τής όρνιδος. — 
Ό  ζϋδος π α χ ύ ν ε ι , καί υπό τήν εποψιν ταύτην εΤνε πολύ άνώτερος καί 
τοϋ άρίστου οίνου, όστις καταλείπει είς τό σώμα μόλις 23 γραμμάρια στε
ρεών ουσιών άνά λίτραν, Ινώ άπ’ εναντίας ό καλός ζϋδος άφίνει 40 έως 
60 γραμμάρια στερεών ουσιών τής άρίστης συνδέσεως. Ίσ ω ς δέ καί ή 
μεγάλη ποσότης τοϋ ύδατος, ήν περιέχει ό ζϋδος, παρέχει είς τό ποτόν 
τοϋτο τήν εξοχον ιδιότητα τοϋ παχύνειν τούς ζυδοποτοϋντας. Έ κ  τούτου 
εξηγείται ή πρός τήν πολυσαρκίαν ροπή τών λαών έκείνων, είς τούς οποίους 
ό ζϋδος χρησιμεύει ώς τό σύνηδις καί καδημερινόν ποτόν, π  χ. είς τούς 
Φλαμανδούς, 'Ολλανδούς, Γερμανούς κτλ. — Ώ ς  πρός τήν έπενέργειαν τοϋ 
ζύδου επί τών πνευματικών δυνάμεων, ή έπίδρασις αυτη εΐνε ελάχιστη, 
καδότι ό ζϋδος στερείται τών αίδέρων έκείνων τοϋ οίνου οίτινες έμβάλ- 
λουσιν ένίοτε είς ζωηρότατον κραδασμόν τά εγκεφαλικά ήμών κύτταρα. 
,,‘Η πατρίς τοϋ ζύδου, λέγει ό Μ. Hasson, ήδυνη'δη νά γέννηση τόν Γκαΐτε, 
τόν συγγραφέα τοϋ Φαύστου καί τοϋ Βερδέρου, όστις ώδησε τοσούτους 
δυστυχείς πρός τήν αυτοκτονίαν ουδέποτε όμως δά ΐδη  γεννώμενον ποιη
τήν οΐος B erauger.“  Ά ν  είς ταϋτα προσδέσωμεν ότι οί ζυδοπόται εΐναι 
συνήδως καί μεγάλοι καπνισταί, καδότι ή  γευσις τοϋ σιγάρου συμφωνεί 
κάλλιστα πρός τήν του ζύδου, δυνάμεδα ευκόλως νά έννοήσωμεν διατί ή 
υπερβολική χρήσις τοϋ ζύδου επιφέρει βραδύνοιαν καί δυσκινησίαν τοϋ 
πνεύματος, αμαυροϋσα καί τήν ζωηροτάτην φαντασίαν καί άποχαυνοϋσα 
τήν ένέργειαν καί ευστροφίαν του πνεύματος.

Ε ίς  ταϋτα προσδετέον ότι ή χρήσις τών ισχυρών ζύδων δύναται νά συν- 
τελέση καί πρός γένεσιν τής άρδρίτιδος· τέλος δέ ώς μία τών.αιτιών, αιτινες 
προδιαδετουσι πρός τόν διαβήτην, δεωρείται καί ή κατάχρηοις τοϋ ζύδου.

Μεδ’ όλα ταϋτα όμως ό καλός ζϋδος, μετά μετριότητος πινόμενος,

εΐνε έξαίρετον, άναψυκτικόν, πραυ’ντικόν, δρεπτικώτατον ποτόν, τό όποιον 
μάλιστα Ινεκα τών καλών αύτοΰ ιδιοτήτων προσελήφδη ύπό τών ιατρών 
καί έν τη δεραπευτική. ΙΙράγματι, ό ζϋδος δέν εΐνε μόνον άπλοϋν πο- 
τόν, δέν εΐνε μόνον τροφή, άλλά καί ιατρικόν φάρμακον» τό όποιον είς 
ώρισμένας τινάς περιπτώσεις δύναται νά φέρη εξαίρετα αποτελέσματα.

Πρό πάντων μεταχειρίζονται τόν ζϋδον ώς ώφελιμώτατον καί δρα- 
στικώτατον φάρμακον εΐς τινας νόσους τοϋ στομάχου, εις δυσπεψίαν και 
γαστραλγίας. Στόμαχοί τινες άδύνατοι, εξησδενωμενοι, αδυνατοϋντςς να 
ύποφέρωσι τόν οίνον, τόν έκ κρέατος ζωμόν, καί αύτό τό γάλα, δέχονται 
ευκόλως τόν ζϋδον· καί τό ποτόν τοϋτο, τό όποιον άρέσκει είς τόν άσδενή 
διά τό χρώμα καί τήν γεϋσίν του, πέπτεται εύκόλως καί επενεργεί ταχέως 
καί εύεργετικώς έφ ’ όλου τοϋ όργανισμοϋ.

Ό  ζϋδος εΐνε ώσαύτως ώφελιμώτατος είς τούς πάσχοντας ύπό αναι
μίας, είς τούς χοιραδικούς, καί είς αυτούς τούς φδισικούς· 8tá τής πραϋν
τικής αύτοΰ ίδιοτητος επενεργεί ώσαύτως λίαν ώφελίμως είς τούς νευροπαδείς 
καί εύερεδίστους. Άξιος πάσης συστάσεως εΐνε ώσαύτως 6 ζϋδος είς τούς 
έν άναρρώσει εύρισκομένους, τών όποιων ό στόμαχος εΐνε είσέτι άδύνατος.

Τελευτώντες συνιστώμεν τόν ζϋδον είς τάς τροφούς καί τάς μητέρας, 
αΐτινες δέν παράγουσιν ικανόν ποσόν γάλακτος πρός δρέψιν τών νεογνών. 
Έ ν  τή περιπτώσει ταύτη ό ζϋδος εΐνε πολυτιμότατον διεγερτικόν μέσον 
τή ; τών μαστών έκκρίσεως.

Ν έον if-vtúv. Παρά τή Κασπία δαλάσση φύεται φυτόν τι, υπο τών 
εγχωρίων ,,κανκψ “ όνομαζόμενον, τοϋ όποιου τό σύνηδες ύψος εΐνε 10 πο- 
δών τό δέ πάχος 2 —3 έκατοστομέτρων. Δι’ επιμελών ερευνών άνεκα- 
λύφδη ότι τό δερινόν τοϋτο φυτόν, τυγχάνον τής δεούσης καλλιέργειας και 
τεχνικής κατεργασίας, παρέχει υλικόν εξαίρετον διά τήν υφαντικήν. Τό 
υλικόν τοϋτο εΐνε μαλακόν, ελαστικόν, μεταξοειδές, καί τό έξ αύτοΰ στρε- 
φόμενον νήμα εΐνε άδιάρρηκτον. Τ ό εκ τοϋ φυτου τούτου εξαγόμενον 
ύλικόν δύναται πρός τούτοις νά λευκανδή διά χημικών μέσων. Τ ά  έκ τοϋ 
χιχνάψ  κατασκευαζόμενα υφάσματα, άφοϋ λευκανδώσι, δύνανται νά χρω- 
ματισδώσι μέ οίονδήποτε χρώμα. Ίδ ίφ  καταλληλότατα εινε τά υφχσματα 
ταϋτα πρός κατασκευήν σάκκων καί σχοινιών, καδότι τό ύλικόν εΐνε εύδη· 
νόν καί συγχρόνως λίαν δυσδιάρρηκτον, ελαφρότερον μέν άλλά πολυ ισχύ- 
ρότερον τής καννάβεως. Ή  άνακάλυψις τών ιδιοτήτων τοϋ νέου τούτου 
καί χρησιμωτάτου φυτοϋ εΐνε σπουδαιότατη διά τήν 'Ρωσσίαν, ήτις εισ
άγει έξ άλλων χωρών ύπέρ τά πεντήκοντα εκατομμύρια σάκκων κατ’ ετος.

Έ ν  τώ  έν Βρυξέλλαις πανεπιστημίω σπουδάζουσιν επί τοϋ παρόντος 
21 νεάνιδες, έγγεγραμμεναι εν τώ μητρωω ώς φοιτη’τριαι. Έ ξ  αυτών αι 
7 σπουδάζουσι φυσικάς έπιστήμας, 3 ιατρικήν, 10 φαρμακευτικήν καί μία 
μόνη φιλοσοφίαν. Ούδεμία γυνή σπουδάζει τήν νομικήν έπιστήμην, διότι 
κατ’ άπόφασιν τών βελγικών δικαστηρίων δέν έπιτρέπεται είς τάς γυναίκας 
ή έξάσκησις τοϋ δικηγορικού επαγγέλματος.

Ε ρ α β εΙο ν  τρ ιά κ ο ν τα  χ ιλ ιά δ ω ν  φ ρά γκω ν.  Ή  έν Μαδρίτη διο- 
ρισδείσα έπιτροπή διά τάς προπαρασκευάς τής προσεχώς έορτασδησομένης 
τετρακοσιετηρίδος άπό τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής εδετο έπι τοϋ πα
ρόντος βραβείον τριάκοντα χιλιάδων φράγκων προωρισμένον διά τό άριστον 
ίσ^ρικόν έργον τό πραγματευόμενον έν πεζφ  λόγω τό έορτασδησόμενον 
γεγονός. Ή  έν Μαδρίτη ιστορική ’Ακαδημία δέχεται τά έργα τών διαγω- 
νιζομένων περί τοϋ βραβείου μέχρι τή ;  1. ίανουαρίου 1892. Τ ά  έυγα 
ταϋτα πρέπει νά γραφώσιν έν ίσπχνική ή πορτογαλλική, άγγλική ή γερμα
νική, γαλλική ή ιταλική γλώσση.

Ά π ο λ ελ ιθ ω μ έν α  σώ μ α τα  άν& ρώπων  άνευρέδησαν έν τινι λατο- 
μείιρ μαρμάρου έν Νέα Μεσημβρινή Ούαλία (της Αυστραλίας). Τά σώματα 
ταϋτα, άτινα τίς οΐδεν έπί πόσους αιώνας διετηρήδησαν έν τοίς πετρώμασιν 
άκέραια καί άδιάφδορα, μετεκομίσδησαν είς Σίδνεύ’ όπως έξετασδώσιν ύπό 
τών άρμοδίων επιστημόνων. Ή  σπουδαιοτάτη αότη άνακάλυψις δά προσ- 
ελκύση κατά πασαν πιδανότητα τό μέγιστον ενδιαφέρον τών ευρυτάτων 
επιστημονικών κύκλων.
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Ι Α Τ Ρ Ι Κ A I  Π Ρ Ο Α Η Ψ Ε Ϊ Σ .

• Καί ο! Ιατροί εχουσι τάς προλη'ψεις των. ’Αλλά περί του θέματος 
τουτου ας μή ζητή ένταύθα δ άναγνώστης μακράς εξηγήσεις αιτινες άλλως
εινε καί περιττά! καθότι ούδείς άληθής ιατρός θεωρέ! έαυτόν άλάνθαστον. 
Διά τούτο ^προτιιαώμεν ν’ άντεπεξέλθωμεν ενταύθα κατά τινων προλήψεων, 
αϊτινες υπό μή ιατρών πορί Ιατρικών ζητημάτων μετά τοσούτω μείζονος 
^εΐόαιοτητος^ υποστηρίζονται, οσω μικρότερα εινε ή πραγματική πείρα του 
εκάστοτε ρήτορος. Πόσον δέ αμφίβολος εινε ή όρθότης των τοιούτων Ισχύ-, 
ρισμων, δυναμέθα εκ τουτου και μονού να βυμπεράνωμεν, δτι οι πρός 

' άλλήλους άντιφρονούντες εν ώρισμένω τινί ζητήματι συνιστώσιν άκριβώς 
τό εναντίον ώς τό μόνον σωτήριον — τοΰθ’ δπερ άποδεικνύει σαφώς ότι 

.ή αλήθεια ευρίσκεται έν τώ  με'σω.
Τοιοΰτό τ ι συμβαίνει λόγου χάριν προκειμενόυ περί του ζητήματος 

„αν πρέπη νά «φίνωμεν άνοτκτά τά παράθυρα δταν κοιμώμεθα“ . 'Ο  μέν 
θαυμάζει οτι δεν άποθνήσκουσιν ύπό άσφυςίος ή δηλητηριάσεως πάντες 
οσοι κοιμώνται ον κεκλεισμένοις δωματίοις· δ δέ εκπλήττεται δτι δεν θε
ρίζονται υπό φοβερωτάτων Ρευματισμών πάντες οί κοιμο'μενοι υπό άνοικτά 
παράθυρα. Έ τ ι  μεγαλητέρα είνε ή  διαφωνία προκειμενου περί το Ο ζητή
ματος τών ένδυμάτων^ ’Αλλοι μέν Ισχυρίζονται δτι ,,τά μάλλινα“  ενδύματα 
ειναν τά  υγιεινότατα, άλλοι δέ ύπερασπιζουσι τά  „βαμβακερά“  ώς τά  μόνα 

'άλεξιτήρια πάσης νόσου καί πόσης μαλαχίας. Τό δέ χαρακτηριστικότατου

Ϊνώρισμα τού φανατισμού τών προκατειλημμένων τούτων άνθρώπων εΤνε 
τι ουδέποτε περιορίζονται μόνον εις το νά έπαινώσι καί συνιστώσιν εις 

τους άλλους τάς Ιδίας αυτών ουνηθείας, άλλα καί διακηρύττουσ: πϊσαν 
άλλην δίαιταν ώς βλαβερόν καί επικίνδυνον.

Ομοιόν τ ι συμβαίνει καί μέ τούς „φυτοφάνους“ , περί της θεωρίας 
τών όποιων δέν γράφομεν πλέον ευχαρίστως, άφ οτου τό ζήτημα τούτο ήρ- 
χισαν πολλαχώς νά πραγματεύωνται καί γυναίκες, τών όποιων τό θάρρος 
μάλλον η ή κρίσις καί αί γνώσεις έμποιούσιν ήμΐν θαυμασμόν. ’Επειδή 
Ομως τά γυναικεία εκείνα συγγράμματα τά συνιστώντα ήμΐν την φυτοφα
γίαν δέν είναι ισως εΕς πόντος τούς άναγνώστας τών γραμμών τούτων 
γνωστά καί επομένως πολλοί ίσως άγνοούσι τήν κουφότητα καί κενότητα 
τών έπιχειρημάτων έκείνων, άρκούμεθα εις τό νά έξάρωμεν ένταύθα 
διαρρήδην, δτι καί τήν μονομερή εκείνην σύστασιν τής φυτοφαγίας 
θεωρούμεν ώς όλεθρίαν ^πρόληψιν. ’Αλλά καί περί τού ζητήματος ,,άν 
πρέπη νά πινωμεν δταν ειμεθα ίδρωμένοι“  Ιπικρατεΐ ή μεγίστη διχογνωμία 
καί σύγχυσις. Έ π ί αιώνας δλους εθεωρεΐτο ή έν τή  περιπτώσει τούτη 
ψυχροποσία ώς αιτία τών δεινοτα'των νόσων καί έμπο'δίζετο διά της βίας 
ό ύπο τής δίψης κατατρυχόμενος στρατιώτης του νά σβέση τήν δίψαν του 
παρά τή μετά τοσαύτας ταλαιπωρίας άνακαλυφθείση |π ί  τέλους πηγή. 
’Αλλ’ άπό δύο ήδη δεκαετηρίδων ήρχισάν τινες νά ίσχυρίζωνται δτι ακρι
βώς ή ελλειψιγ τών υγρών εν τώ  σώματι εΤνε αίτια τών χαλεπωτατων 
νόσων καί έπομένως πρεπει νά πίνωμεν δσον τό δυνατόν περισσότερον καί 
συχνότερον. — Που ευρίσκεται ή όλήθεια;

Ε ίς  ολα ταυτα καί εις πολλά δμοια ζητήματα τό ορθόν καί αληθές 
ευρίσκεται εν τή μέση όδώ. Έ ν  γένει εΤνε καλόν, δταν ειμεθα ίσχυρώς

θερμασμένοι, νά πίνωμεν τοσοΰτον, δσον άρχει πρός άναπλήρωσιν τής ισχυ- 
ρδς διά τών πόρων καί τών πνευμόνων εξατμίσεως τοΰ υδατος. Δεν πρέ
πει δέ να περιμένωμεν, μέχρις ου έπελθη παντελής εξάντλησις, ο ιτε νά 
πίνωμεν πολύ ψυχρά ποτά, ούτε νά πίνωμεν πάρα πολύ διά ^  >Εό 
•^ενει δε το να ροφβμεν δια μιας, απνευστί, πλήρες ποτηριού υδατος η 
άλλου τινός ποτού εΤνε πάντοτε βλαβερόν, προσέτι δέ καί άπρεπες. 'Ωσαύ
τω ς εΐνε καλόν, μετά τήν πόσιν ψυχρότερου τινός άναψυκτικου ποτού νά 
έξακολουθώμεν επί τινα χρόνον τήν χίνησιν τού σώματος ήμών. Τουναν
τίον δέ ή διδασκαλία εκείνη, καθ’ ήν τά ψυχρά ποτάδέν  βλάπτουσιν, δταν 
πρό αυτών πίνωμεν ισχυρόν τ ι οινοπνευματώδες ποτόν, εΤνε Ιν 1« τών άνα- 
,ριθμήτων έκείνων πανουργημάτων, δ ι’ ών ό δαίμων του οινοπνεύματος 
προσπαθεί νά προσηλυτίζη όσημέραι περισσοτέρους όπαδούς καί περισσό
τερα δύματα-

Ώ ς  πρός τό ζήτημα τής τροφής, τό δρθότατον καί ύγιεινότατον διά 
τόν άνθρωπον εινε ή μίξις τής εκ κρεάτων καί φυτών τροπής. Ο ι άσθε- 
νέίς δύνανται, έν ανάγκη, κατά συμβουλήν του ιατρού ν’ άποκλίνωσι τού 
κανόνος τούτου. Τ ά  βρέφη, δταν έλλείπη αύτοΐ| ή  φυσική -τροφή, ήτοι 
τό γάλα τής μητρός, πρέπει κατά τούς πρώτους εξ μήνας από τής γεννη- 
σεως αυτών νά τρέφωνται μόνον μέ γάλα καί ύδωρ, ουδεποτε δε νά λαμ- 
βάνωσιν άνευ Ιδιαιτέρας Ιατρικής συμβουλής άλευρώδη τροφήν, έτι δέ καί 
μέχρι της συμπληρώσεως του δευτέρου έτους τής ηλικίας των πρεπει να 
ζώσι κατά τό πλεΐστον έκ γάλακτος.

"Οσον άφορϊ τό ζήτημα τού ύπνου υπό τά ήνεωγμένα παράθυρα, 
έκαστος δφείλει νά άκολουθή τήν συμφωνοτάτην πρός τήν ιδιοσυγκρασίαν 
του δίαιταν. Ό  κανονικώς ανεπτυγμένος άνθρωπος επιθυμεί φυσικώ τώ 
λόγω, δπως κατά τάς ώρας τής ημέρας, ου'τω καί κατά τάς ώρας τής 
νυκτός τήν έν καθαρώ αέρι διαμονήν. ’Αν άναλογισθώμεν, δτι όλίγιστοι 
άνθρωποι διαμένουσι ‘κατά τήν ημέραν έν τω αύτό5 χώρω έπί τοσοΰτον 

ρόνον διαρκώς, δσον οί πλεΤστοι κατά τήν νύκτα" άν λά^ωμεν ΰπ’ 2ι|>ει 
τ ι κατά τήν ημέραν μέν αί θύραι καί τά παράθυρα δέν μένουσιν επί 

μακρόν κεκλεισμένα καί δτι τό ηλιακόν φως επιδρά πρός καθαρισμόν τού 
άέρος, ένώ άπ’ έναντίας έν καιρώ νυκτός τά θύο ταΰτα μέσα πρός βελ- 
τίωσιν καί άνανέωσιν τού ατμοσφαιρικού άέρος ελλείπουσιν δν πρός τού· 
τοις άναμνησθώμεν, δτι καί 0 κοιμώμενος διαφθείρει διηνεκώς τόν περι
βάλλοντα αύτόν αέρα διά τής έκπνοής άνθρακικού όξέος καί άλλ.ων δηλη
τηριωδών ουσιών, έρχίμεθα είς τό συμπέρασμα, τό όποιον άλλως καί ή 
ρίς ήμών επιβεβαιοΐ κατά τήν πρωινήν έπίσκεψιν κοιτώνός τίνος, δτι δη
λαδή ή άνανέωσις τού άέρος εν τοϊς δωματίοις τού ύπνου εινε σωτήριος. 
Ε π ε ιδ ή  δέ αί πλεΤσται ήμών κατοιχίαι στερούνται τεχνητών πρός ανα- 
νέωσιν τού άέρος συσκευών, ούδέν άλλο μέσον ύπολείπεται ήμΤν ει μή νά 
άνοίγωμεν ή τάς θύρας τών παρακειμένων δωματίων ή , εν ελλείψει τοι
ούτων, τά παράθυρα αύτοΰ τοΰ κοιτώνος. Πρός άποφυγήν δέ κρυολογη
μάτων, Ρευματισμών καί άλλων τοιούτων νοσημάτων, εινε καλόν νά άφί- 
νωμεν ανοικτά τά άνω φύλλα τών παραθύρων, "ουτω δέ καί ή ανανέωοις 
τού άέρος γίνεται καλλίτερον καί ταχύτερον.

(έ* ΐο ν  γερμ α ν ίχο ϋ .)

_  ’Επειδή μέχρι τούδε όλίγιστοι έκ τών 
κ. συνδρομητών και ανταποκριτών μας άνταπεχρί- 
θησαν εις τήν τελευταίαν μας παράκλησιν πρός 
αποστολήν τών συνδρομών, άναγκαζόμεθα καί πά 
λιν νά ύπενθυμίσωμεν τούς καθύστερούντας, δπως 
μή άναβάλωσιν έπί μακρότερον τήν άποστολήν αύ- 
τών. Ή  καθυστέρησις αδτη καί ή  περί τήν πλη
ρωμήν δυστροπία όχι μόνον ήμδς στενοχωρουσι 
Κλλά καί πολλούς καλούς τής Κλειούς μας φίλους 
οΊτινες πάνυ εύγενώς άνέλαβον νά άντιπροσωπεύ- 
σωσι τό εθνικόν ήμών Ιργον δοσηρέστησαν.

κ. Α. Α. Α. είς Ρουίτσούκιον. Έλήφθησαν καί 
σας εύχαριστούμεν. — κ. Α, Α. Τσ. είς Κωνστάντ- 
σαν. ’Ελάβομεν ύπό σημείωσίν.,—  κκ. Σ. Κ. είς 
Κάϊρον, Κ. X. Π. εις Κερασσοΰντα. Έλήφθησαν 
καί σάς εύχαριστούμεν. — κ. Λ Φ. Λ. είς Αλεξάν

δρειαν. Ή  τελευταία σας έλήφθη έκ Βιέννης καί 
σας εύχαριστούμεν διά τά έν αύτη. — κ. Γ. Ρ . είς 
Μιτυλήνην. Έσημειώσαμεν, — κ. Α. Μ. είς’Αγχία- 
λον. ’Επιστολήν μας θά  έχετε. — κ«* Μ. Ζ. 
είς Κωνστάντσαν. Έλήφθησαν. — κ. Θ. Π . είς 
Crimpoia. ’ΑκόμΊ δέν εφθασαν καί διά τούτο 
έρευνήσατε. —  κ. Κ. Ν. εις Κέρκυρα. Χαίρομεν 
δτι συμμερίζεσθε τάς ιδέας καί τά φρονήματα 
μας. Τοιαύτης πρωτοτύπου ύλης, μηουημένης  
καί ξα ναμαα ο ιιμ ίνης  πρωτοτυπίας, εχομεν με- 
γίστην άφθονίαν, δλίκληρά δέματα. ’Αλλά πριν ή 
δημοσιεύσωμεν αυτήν, όφείλομεν πρότερονν άλλά- 
ξωμεν τ '  δνομα τού περιοδικού μας καί νά ο’νο- 
ξίάσωμίν αυτό ,,Χωνευτήριον“  ή „’Αποθήκην“ ή 
επί τό αξιοπρεπέστερου „Θησαυρόν“ ή „ Π α ν
δέκτας·1. ü l i  ucceili d i prim o volo, έξ ών όλίγι-

στοι μέν άετιδεΐς οί δέ πλεΤστοι στρουθοί καί 
στρουθοκάμηλοι, πρέπει μέν βεβαίως νά ένθαρ- 
ρύνωνται καί πε^ιθάλπωνται, αλλά προς τούτο 
υπάρχουσιν ήδη αρκετά ευεργετικά ιδρύματα με
γαλόσχημα καί μεγαλώνυμα. — κ. Κ. Ν. είς Κε- 
φαλλ. Τό περιοδικόν έκεΤνο σεμνύνεται Τσως καί 
κομπάζει έπ ί γνησίως ελληνική πρωτοσυπίφ· είς 
ήμδς δ^ιως. οΙτινες άνατρεχομεν εις τά πρώτας 
πηγάς εξ ων άπορρέουσι τά θολερά εκείνα ρυά
κια , ή τοιαύτη πρωτοτυπία καί ϊΧΧηνιχόΓης 
εμποιεί τό αύτό συναίσθημα, ώς δταν βλέπωμεν 
τούς τσαρονράάες  νά φορούν ν ε ρ ό χ τ ’α καί mo
nocles, ή δταν άκου'ωμεν τούς ρινοφθόγγους ψάλ- 
τας τής βυζαντ.νής μουσικής ψάλλοντας unisono 
τό „C asta  diva“  καί τό „M ira N orm a“ .

τών εικόνων. — Ποικίλα. ( Ό  μέγιστος άδάμας· τού κόσμου. —  Ό  πληθυσμός της Ευρώπης. — Ό  διάσημος ’Ιταλός μουσουργός D ouizetti. — ’Ιου
δαίος δούξ -της Νάξου καί τής Ανδρου. — Μηχανική εξωτερίκευσις τής άνθρυ>πίνης θελήοεως. — Αί αποστάσεις τών αστέρων. — Στατιστικά, περί 
τών εν Ε λβ ετία  ξενοδοχείων. — Τ ό μυστικόν τοΰ βασιλεως.) — ’Επιστήμη, καί Καλλιτεχνία. (Σπουδαιότατον διαγώνισμα. — Γυντ άσιανολόγος. — 
ΆστεροσχοπίΓον διά τόν λαόν. — Ό  ζύθος. — Νέον φυτόν. — Φοιτητριαι έν τω εν Βρυξέλλαις Πανεπιστημίω. —  ΒραβεΤον τριάκοντα χιλιάδων φράγ- 

’ κων. — Απολίλιθωμένα σώματα άνθρώπων.) — Ίατρικαί προλήψεις. — Μικρά’Αλληλογραφία.
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Θεόδωρος ’ΑρεταΤος, μετά σχετικής βιογραφίας (έν σελ. 209). — 'Η  πυρκαϊά της'Ρ ώ μ ης εις 2 εικόνας ύπό R . Heilgrewe 

(έν σελ. 213 καί 217).
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