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Αί αίσ&ήσει; εί
ναι αί πόλαι του πνεύ
ματος. Α υται δέχον
ται τάς έντυπώσεις έκ 
του εξωτερικού κόσμ.ου, 
μεταβιβάζουσιν αύτάς 
διά των νεύρων ε!ς τον 
εγκέφαλον, έκει δέ ό 

■ έρεδκσμός των νεόρων, 
καδ·’ όλοις άνεξήγητον 
μέχρι του νυν τρόπον, 
άφικνεΐται εις την ήμε- 
τέραν συνείδησιν, και 
τότε μόλις άντιλαμβα- 
νόρ.ε&·α της εφ’ ημών 
επιδράσεως τών έξωτε- 
ρικών αντικειμένων,του 
Ιρε8·ισμο~ των α ι τ ή 
σεων, και δή κατά τον 
αυτόν τρόπον, καδ·’ όν 
μετεβιβάσ&η είς τον 
Ιγκέφαλον. Αλλ’ οΰχι 
πάντοτε λαμβάνει 6 
έγκέφαλος την έντό- 
πωσιν ούτως, δπως παρ- 
έσχεν αυτήν είς τάς α ι
σθήσεις τό έξωτερικέν 
αντικείμενου. Διότι 
πολλάκι^ τ ά  αίσδητή- 
ρια ήμών .όργανα ευ- 
ρίσκονται έν νοσηρώς 
μεταβεβλημένη κατα- 
στάσει, ο ’χί σπανίως 
δέ, καί έν τη  κανονική

Κ Λ Ε Ι Ω . Τ Ο Μ Ο Σ  £ · .

Η  ΑΪΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ.

καί υγιεΤ?.καταστάσει 
των αισθήσεων, συμ
βαίνει ώστε, Ινεκα τής 
κατασκευής των αί- 
σ&ητηρίων καί ένεκα 
των νόμων, υπό την 
έπίδρασιν τών οποίων 
ταϋτα λειτουργοϋσι, 
μεταβιβάζονταιείςτόν 
Ιγκέφαλον ψευδείς καί 
τη  πραγματικότητι έν- 
αντίαιέντυπώσεις'τότε 
γεννώνται α ί άπάται- 
τών αίσδήσεων.

Ένταυ&α ουδα- 
μώς προτιδέμεδα να 
πραγματευδώμεν ουτε 
τάς διά κατόπτρων, δι
πλών τοίχων καίάλλων 
τεχνητών μέσων παρα- 
γομένας, ουτε τά ς  έκ 
φυσικών φαινομένων, 
οΤον του αντικατοπτρι
σμού και τών τοιου- 
των, προερχομένας τών 
αίσδ'ήσεων άπάτας.Έν· 
ταΰδα σκοποΰμεν νά 
διαλάβωμεν περί έκεί- 
νων μόνων τών απα
τών, αΐτινες παράγον- 
τα ι έν αυτω τώ  αν- 
&ρώπω, έν αυ’τη  τη 
κατασκευή τών αίσ&η- 
τηρίων οργάνων του.
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'Ω ς γνωστόν ύπάρχουσιν άνθρωποι, πάσχοντες μερικήν 
έν σχέσει πρός τινα ή καί προς πάντα τα  χρώματα τυφλό
τη τα , τοϋτ’ έστιν άνθρωποι, οΐτινες δεν δύνανται ν’ άντι- 
ληφθώσίν ώρισμένων τινών η και πάντων των χρωμάτων. 
Αυτή εΐνε νοσηρά κατάστασις των οφθαλμών και επομένως 
δεν ανήκει εις τήν κατηγορίαν των αισθητικών άπατων. 
’Α λλά καί ό έντελώς υγιής οφθαλμός δεν δύναται πάντοτε 
καί έν πάση. περιστάσει να διακρίνη άπ’ άλλήλων τά  χρώ
ματα. Παραδείγματος χάριν, εις τό φως τή ς λυχνίας άδυ- 
νατουμεν νά διακρίνωμεν τό  πράσινον χρώμα από του κυα
νού. *0 λόγος του φαινομένου τούτου εΐνε ό έξης. Έ καστον 
σώμα παρουσιάζεται ήμΐν είς έκεΐνο τό χρώμα, τό όποιον 
αντανακλά. Τ ά  ερυθρά σοίμ.ατα λ. χ. άπορροφώσι πάντα 
τ ά  άλλα χρώματα, έξ ών συνίσταται τό ήλιακόν φως, πλήν 
του έρυθροϋ, όπερ άντανακλώσι· τά  ίοβαφή σώματα άντα- 
νακλώσι μόνον τάς· ίοειδεΐς ακτίνας του ήλίου, άπορροφώσι 
δέ πάσας ,τάς άλλας (Ιρυθράς, κιτρίνας, κυανάς, πρασένας κτλ.) 
’Α λλά  α ί φλόγες των λυχνιών και των κηρίων εΐναι χιτρινο- 
βαφεΐς κάί δεν περιέχουσι σχεδόν καθόλου κυανουν καί πρά
σινον φως, επομένως τά  αντικείμενα ¿κείνα, άτινα μόνον 
κυανουν καί πράσινον χρώμα άντανακλώσι τκ  δε λοιπά χρώ
ματα άπορροφώσι, δηλαδή τά  είς τό φώς του ήλίου κυανά 
και πράσινα φαινόμενα αντικείμενα δέν δύνανται νά φανώσι 
ήμΐν τοιαυτα καί υπο τό φώς τοίν κηρίων και των λυχνιών. 
Περί τούτου βεβαιούμεθα πληρέστατα, έάν έντρίψωμεν τήν 
θρυαλλίδα ενός λύχνου οινοπνεύματος μέ άλας: τότε ή φλόξ 
διαχέει σχεδόν άποκλειστικώς κίτρινον φώς, καί πάντα τά  
μη κιτρινοβαφή καί μή λευκά αντικείμενα φαίνονται ρυπα- 
ρώς φαιά ή καί έντελώς μέλανα, τ ά  δέ πρόσωπα των παρ- 
ισταμένων φαίνονται φρικωδώς πελιδνά, ώσπερ νεκρών.

Ό π ω ς  είς τάς περιστάσεις ,ταύτας ό οφθαλμός δεν 
αντιλαμβάνεται όρθώς του χρώματος των αντικειμένων, καί 
επομένως αί τών αίσθήσεων έντυπώσεις παράγουσι ψευδείς 
αντιλήψεις, ουτω δύναται νά άπατήση ημάς ή όρασις καί 
περί του σχήματος καί περί τοϋ αριθμού τών αντικειμένων. 
Διά πειραμάτων άπεδείχθη τό παράδοξον γεγονός, ότι ύπάρ- 
χουσιν άνθρωποι, οΐτινες ωρισμένα τινά γεωμετρικά σχήματα, 
οΐον τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλους, ως τοιαυτα άδυνατοϋσι 
ν’ άναγνωρίσωσι. Ό τ ι  ύποκείμεθα είς άπατας έν σχέσει 
πρός τον αριθμόν τών αντικειμένων, άποδεικνύεται δ ιά  του 
άπλουστάτου καί λίαν ένδιαφέροντος πειράματος τού μονα
χού Schreiner (1652), όπερ γίνεται ώς έξης: Διά τίνος καρ
φοβελόνης μέτριου πάχους άνοίγομεν είς εν παιγνιόχαρτου 
(τραπουλόχαρτο) δύο όπάς, τών οποίων ή άπ’ άλλήλων άπό- 
στασις νά ήνε μικροτέρα τής διαμέτρου τη ς κόρης τοϋ 
οφθαλμού, ήτοι νά μή ύπερβαίνη τ ά  δύο χιλιοστόμετρα. 
Ε ΐτ α  κρατούντες τό παιγνιόχαρτου προ τού οφθαλμού καί 
παρατηροϋντες δ ιά  τών οπών οΐον δήποτε μικρόν αντικεί
μενου (βελόνην, κάρφος κτλ.) κρατούμενον όπισθεν τού παι- 
γνιοχάρτου είς άπόστασιν πέντε ή έξ Ικατοστομέτρων, 
βλέπομεν τό  αντικείμενου τούτο όιπλονν. Ό σ ω  δέ περισ
σότερον πλησιάζομεν αυτό πρός του οφθαλμόν, τοσοΰτο 
μάλλον απομακρύνονται άπ’ άλλήλων τ ά  δυο είδωλα τού 
αντικειμένου.

Έ τέρ α  οπτική απάτη εΐνε ή έξης: Κρατούμεν τόν δεί
κτην τής δεξιάς χειρός είς άπόστασιν 30 περίπου έκατοστο- 
μέτρων κατ’ ευθείαν απέναντι τής ρινός, όπισθεν δέ έν τή  
αυτή γραμμή καί άποστάσει τόν δείκτην τής άριστεράς 
χειρός· ακολούθως παρατηροϋντες τόν πρώτον δείκτην ατε
νώ ς, βλέπομεν τόν έτερον δ ιπλούν καί άντιστρόφως, άν

παρατηρήσωμεν τόν δείκτην τής άριστεράς χειρός άσκαρδα- 
μυκτεί επί τινας στιγμ.άς, βλέπομεν τον τής δεξιάς διπλούν. 
'Η  άπάτη αυτη παράγεται ώς έξης: Έ καστου αντικείμενου, 
καίτοι τό ειδώλου αυτού σχηματίζεται έν Ικατέρω όφθαλμω, 
βλέπομεν ομως ώς.άπλούν, διότι άμφότερα τ ά  είδωλα παρά- 
γονται είς όμοιας θέσεις επί άμφοτέρων τών αμφιβληστροει
δών χιτώνων, καί επομένως άμφότεραι αί έντυπώσεις ώς 
όμοιαι καί ΐσαι μεταβαίυουσιν είς τόν έγχέφαλον. "Οταν 
όμως, ώς είς το  ανωτέρω πείραμα, προσηλόνωμεν άμφοτέρους 
τούς οφθαλμούς έπί του πλησιεστάτου δακτύλου, τουτου 
μέν τό  εΐδωλον σχηματίζεται έν άμφοτέροις τοΐς όφθαλμοΐς 
έν τω μέσω τού αμφιβληστροειδούς χιτώνος, καί έπομένως 
όράται άπλούν άλλά τού άπωτέρω δακτύλου τό  εΐδωλον 
σχηματίζεται έν μέν τω  δεςιώ όφθαλμω αριστερόθεν, έν δέ 
τφ  άριστερω δεξιόθεν άπό τού μέσου, καί επομένως βλέπο
μεν αύτό διπλοΰν.

Ό μοίω ς ύπόκειται ή όρασις είς άπατας έν σχέσει πρός 
τόν τρόπον τής κινήσεως, πρός τόν λόγον τοίν διαστάσεων 
πρός άλλήλας, καί πρός τήν διεύθυνσιν. Εΐνε γνωστόν είς 
πάντας τούς ταξειδεόσαντας δ ιά  τοϋ σιδηροδρόμου, ότι πολ- 
λάκις ευρισκόμενοι έν άμάξη ήρεμούσης αμαξοστοιχίας καί 
βλέποντες δ ιά  τοϋ παραθύρου έτέραν αμαξοστοιχίαν κινου* 
μένην έπί τών πλησιεστάτο>υ τροχιών, νομίζομ.εν ότι ήμετέρα 
κινείται ή δέ έτέρα ηρεμεί. ’Αντίστροφος ταύτη εΐνε ή άπάτη 
ή περί τήν κίνησιν τής γης. Νομίζομεν δήλα δή ότι ό ήλιος 
κινείται, δ ιότι δέν αίσθανόμεθα τήν περιστροφικήν τοϋ ήμε- 
τέρου πλανήτου κίνησιν. 'Ωσαύτως ίστάμενοι έπί τίνος γέ
φυρας καί παρατηροϋντες τά  ζέοντα δδατα, δυυάμεθα εύκό- 
λ.ως υ’ άπατήσωμεν εαυτούς ύποτιθέντες οτι ήμεΐς μετά 
τής γέφυρας κινούμεθα κατ’ άντίδ·ετον πρός τό ρεύμα φοράν.

’Επί πόσον δόναται υ’ άπατηθή ό. οφθαλμός δ ιά  τινο>ν 
εντυπώσεων, δεικνυουσιν έναργώς καί έτερά τινα παραδείγ
ματα. Μέλας υψηλός πίλος (κυλινδρικός) φαίνεται είς τά  
όμματα ήμών ώς έχων μεγαλήτερον ύψος ή πλάτος. Καί 
όμως άν μετρήσωμεν άμφοτέρας ταύτας τάς διαστάσεις, εύ- 
ρίσκομεν ότι είναι Τσαι είς τούς πλείστους το ιούτους πίλους.

Ά ν σχηματίσωμεν μίαν σειράν στοιχείων καί ψηφίων καί 
διαιρέσωμεν αυτήν είς δύο ακριβώς Ισα μέρη, βλέπομεν ότι 
τό άνω ήμισυ φαίνεται πάντοτε μικρότερου. 'Ωσαύτως, εκ 
δύο ισομεγεθών σχημάτων, διατεμνομένων τοϋ μέν υπό όρι- 
ζοντείων τοϋ δέ υπό καθέτων γραμμών, τό  μέν πρώτον φαί
νεται υψηλότερου τό  δέ δεύτερον πλατύτερου. 'Ωσαύτως, 
έάν άγάγωμεν δυο έντελώς παραλλήλους γραμμάς, εκ του 
μέσου δέ έκατέρας τών γραμμών τούτων πολλάς πλαγίας 
άποκλινούσας άπ’ άλλήλων πρός τα  εξω, βλέπομεν ότι αί 
δυο παράλληλοι γραμμαί στενοϋνται είς τά  άκρα καί ευρύ
νονται είς τό μέσον. Έ ά ν  δέ τάς πλαγίας έκείνας καί άπο- 
κλινούσας γραμμάς διασταυρώσωμεν δ ι’ άλλων πλαγίων αντι
θέτων, αί δύο γραμμαί φαίνονται καί πάλιν παράλληλοι.

Ό τ ι  οί ταχυδακτυλουργοί ποιούνται δαψιλεστάτην χρή- 
σιν τώ ν. εύκολωτάτων τούτων οπτικών άπατων, ουδεμία 
αμφιβολία. Ε ίτε είδότες είτε άγνοοϋντες τους φυσικούς καί 
φυσιολογικούς νόμους, καθ’ οός α ί όπτικαί άπάται παράγον- 
ται, έπ’ αυτών όμως βασίζουσι τά  πλεΐστα τών πειραμάτων 
αυτών. “Ό πω ς άδυνατοϋμεν νά ίδωμεν τήν εκσφενδονίζομε- 
νην σφαίραν έκπυρσοκροτοϋντος τηλεβόλου, δ ιότι ή έν τω 
ήμετέρω όφθαλμω έντύπωσις παρέρχεται μετά  τοσαύτης τα- 
χότητος, ώστε ούδέν εΐδωλον προφθάνει νά σχηματισθη έπί 
τοϋ αμφιβληστροειδούς χιτώνος, οδτως άδυνατοϋμεν, καί τήν. 
μεγίστην προσοχήν καταβάλλοντες, νά παρακολουθήσωμεν τάς
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ταχυτάτας κινήσεις, δ ι’ ών δεινός τ ις  ταχυδακτυλουργός κα
θιστά άφαντα είς τ ά  όμματα ήμών τ ά  ριπτόμενα άντικείμενα.

Ό σ φ  μακρότερον χρόνον έπενεργεΐ έπί τοϋ άμφιβλη- 
στροειδοϋς χιτώνος φωτεινή τ ις  έντύπωσις, τοσούτω έναργέ- 
στερον καί μονιμώτερον έντυποΰται τό εΐδωλον έπ’ αυτού, 
ούτως ώστε καί απομακρυνόμενου άπό τών οφθαλμών ήμών 
τοϋ έξωτερικοϋ άντικειμένου τό εΐδωλον αυτού δέν αφανίζε
ται συγχρόνως άλλά παραμένει είσέτι. ’Εντεύθεν προέρχεται 
ή εξής άπάτη. Έ π ί τού μαυροπίνακος ϊχνογραφοϋμεν διά 
κιμωλίας οΐον δήποτε σχήμα, λευκόν τ ι  σημείου, μικρόν τινα 
σταυρόν, ή κύκλον, ή άστέρα· εΐτα προσηλόνομεν έπ’ αυτού 
τό βλέμμα έπί τινας στιγμάς, λ. χ. έπί ήμισυ πρωτόλεπτον 
τής ώρας, εΐτα στρέφομεν αίφνης τό βλέμμα πρός τήν ορο
φήν η πρός λευκήν τινα πλάκα καί προσηλόνομεν αυτό έπί 
Ινός ώρισμένου σημείου· ένταϋθα βλέπομεν εύκρινώς καί έν 
μείζονι μεγέθει τό εΐδωλον τοϋ έπί τοϋ μαυροπίνακος παρα- 
τηρηθέντος σχήματος.

Τόν νόμον, έφ’ ου βασίζεται ή άπάτη αυτη, έπωφε- 
λουντο πρότερον συχνακις οί πνευματισταί δ ιά  τ ά  άγυρτκιά 
των πειράματα, ότε ήτο είσέτι τοϋ συρμού το λεγόμενον 
„¿ρμΰριον τώ ν  π ν ινμ ά τίυ ν“. Ό  έχτελών τό πείραμα πνευ- 
ματιστής διέτασσε νά τοϋ δέσωσι τάς χεΐρας πρός τά  όπίσω, 
εΐτα δέ ουτω δεδεμένος έχάθητο επί τίνος έδρας έντός τοϋ 
άρμαρίου, τό όποιον προηγουμένως έξήταζον οί θεατα) μετά 
πάσης άκριβείας. 'Η  θύρα τοϋ άρμαρίου εΐχεν οπήν τινα 
20 Ικατοστομέτρων διαμέτρου. Τό άρμάριον έκλείετο Ιρμη- 
τιχώ ς, ό δέ έν αυτω έγκεκλεισμένος πνευματιστής ώφειλεν, 
απαλλασσόμενος πρότερον τών δεσμών του υπό τών πνευ
μάτων, νά  έμφανισθή αίωροόμενος έξωθεν τοϋ παραθύρου. 
Πάντες οί έν τή  αιθούση ευρισκόμενοι έπρεπε νά εξέλθωσιν, 
όπως μή ένοχλήσωσι τ ά  πνεύματα έν τη  έργασία τω ν, καί 
μόνος εΐς θεατής παρέμενεν, όπως έπιβλέπη τόν πνευματι- 
στήν. 'Ο  θεατής ουτος έκαθέζετο έχων τά  νώτα ¿στραμ
μένα πρός τό άρμάριον, προσήλωνε δέ τ ά  βλέμματά του 
άτενώς είς εν ωρισμένον παράθυρου καί δέν άπέστρεφεν 
αυτά, μέχρι τή ς στιγμής, καθ’ ήν τά  πνεύματα δ ι’ ίσχυρών 
κρότων έπέτρεπον αύτω νά Ιγερθή άπό τή ς  θέσεώς του. 
’Επειδή 6 θεατής ουτος ήτο.ήναγκασμένος, κατά ρητήν δ ια 
ταγήν τοϋ πνευματιστοϋ, νά παρκτηρή άτενώς καί άσχαρ- 
δαμυκτεί τό  φωτεινόν παράθυρον έπί ίκανόν χρόνον, τό  ζωη- 
ρότατον φώς τοϋ παραθύρου ένετυποϋτο έπί τοϋ αμφιβλη
στροειδούς χιτώνος του, διά δέ τη ς ατενούς καί άμεταστρέ- 
πτου παρατηρήσεως παρελύοντο οί μυώνες τών οφθαλμών 
του, αυτός δέ ένέπιπτεν είς έλαφράν τινα υπνωτικήν κατά- 
στασιν. Τήν στιγμήν ταύτην επωφελούμενος ό πνευματιστής 
έλυε τ ά  δεσμά τών χειρών του, αΐτιυες ήσαν δεδεμέναι καθ’ 
ον τρόπον αύτός ό ίδιος εΐχεν’ όρίση, ακολούθως έξήγεν έκ 
τοϋ θυλακίου του μικρόν τ ι  τεμάχιον χονδρού χάρτου έχον 
τό σχήμα ανθρώπου, διεπέρα αυτό δ ιά  τής θυρίδος τοϋ άρ- 

. μαρίου καί τό έκίνει προ τών όμμάτων τοϋ έξωθεν καθη- 
μένου θεατού. Μετά τα ϋτα  δ ι’ ίσχυρών κρότων άνήγγελλεν 
ότι έπανήλθεν ήδη είς τήν προτέραν του 9·έσιν, οί θεαταί 
είσήοχοντο είς τήν αίθουσαν, ήνοιγον τό άρμάριον καί ευρι- 
σκον τόν δεσμευμένου πνευματιστήυ έν έκστάσει διατελοϋντα. 
Άλλ’ ό έν τή  αιθούση παραμείνας διεβεβαίου καί ώρκίζετο, 
ότι εΐδε μέ τούς ίδιους του οφθαλμούς τόν πνευματιστήν 
έξωθεν τοϋ φωτεινού παραθύρου αίωρούμενον έπί τινας στιγ- 
μάς καί εΐτα αίφνης άφανισθέντα.

'Ή  άπλή, άτεχνος κα ί χονδροειδής αυτη άγυρτεία φαί
νεται έκ πρώτής όψεως απίστευτος καί αδύνατος είς πάντα

άνθρωπον, καί όμως έν άπλουστάτου πείραμα Ιπιβεβαιοΐ 
αύτήν καί άποδεικνύει πόσον καταπληκτική εΐνε ή άπάτη 
αυτη. Σχηματίζομεν έκ χονδρού χάρτου (ναστόχαρτου) διά 
τής ψαλίδος ανθρώπινόν τ ι  σχήμα 20 περίπου εκατοστόμε
τρων τό  μέγεθος. Ε ΐτα  προσηλωνομεν τ ά  βλέμματα ήμών 
έπί τινα χρόνον είς φωτεινόν τ ι παράθυρον ένώ παρατηροϋ- 
μεν άτενώς τό  ζωηρόν φώς τοϋ παραθύρου, αίσθανόμεθα 
οτι οί οφθαλμοί ήμών ολίγον κατ’ ολίγον άποναρκοϋυται 
καί καθίστανται ακίνητοι. Ό τ α ν  τοιουτοτρόπως Ιπέλθη 
παντελής κόπωσις, έάν λάβωμεν τό χάρτινον ανθρωπάριου 
καί κινήσωμεν αύτό βραδέως πρό τών όμμάτων ήμών, παρα
τηροϋντες είσέτι άτενώς τό παράθυρον, νομίζομεν ότι έξ
ωθεν τοϋ παραθύρου αίωρεΤται ανθρώπινη τ ις  σκιά. Ά ν  δέ 
έκτελέσωμεν τό άπλαύστατον τούτο πείραμα εΐς τινα άμύη- 
τον, δυνάμεθα μετά μεγάλης ευκολίας νά τόν άπατήσωμεν.

Ό π ω ς  τής όράσεως ουτω καί τής άκοής τά ς άπατας 
έγνώριζον οί πνευματισταί νά έκμεταλλεύωνται πρός ίδιον 
όφελος. 'Η  αΐσθησις τής άχοής δύναται μάλιστα πολύ εύ- 
κολώτερον ν’ άπατηθή ή  ή τής όράσεως, εΐνε δέ πασίγνω- 
στον οτι, έχοντες τους οφθαλμούς δεδεμένους, άδυνατοϋμεν 
νά διακρίνωμεν άκριβώς τό  μέρος έκ του οποίου προέρχεται 
ήχός τ ις  ή ψόφος. Έ π ί τής ακουστικής ταύτης απάτης 
έβασίζετο λ. χ. καί το ιη τά μ ίν 'ιν  μουσικήν ιυροΧόγιον τών 
πνευματιστών, τοϋ οποίου μέχρι τών νεωτάτων χρονιάν έγί- 
νετο μεγάλη χρήσις έν ταις πνευματιστικαΐς συνεδριάσ'εσιν. 
Ό  πνευματιστής έκάθητο έν τφ  παρακειμένω σκοτεινοί δω- 
ματίω, όπερ έχωρίζετο άπό τής φωτιζομένης αιθούσης διά 
τίνος παραπετάσματος. Αί χεΐρές του έδέοντΟ καί έσφρα- 
γίζοντο, άφοϋ δέ αύτός περιέπιπτε δήθεν είς κατάστασιν έκ- 
στάσεως, έσβέννυντο τά  φώτα τής αιθούσης, ούτως ώστε οί 
θεαταί έμενον εν τώ  σκότει. Πλησίον τοϋ πνευματιστοϋ 
έχειτο έπί τοϋ εδάφους εν μουσικόν ώρολόγιον. Μετά τινας 
στιγμάς έντονου προσδοκίας ήρχιζαν τά  πνεύματα τό  έργον 
των. Εύκριυως ήκουον οί έν τη  αιθούση τόν τριγμόν τοϋ 
χορδιζόμενου ωρολογίου, εΐτα δέ τούς μελωδικούς αυτού 
ήχους έκ διαφόρων άποστάσεων ώς εί έκινέϊτο δ ιά  μέσου 
τής αιθούσης, ενίοτε μάλιστα ήχούοντο οί ήχοι αυτού προ
ερχόμενοι έξ άλλων μεμακρυσμένων χοίρων, εΐτα έκ πλησιε- 
στέρων άποστάσεων, εΐτα Ικ  τοϋ παρακειμένου δωματίου, 
καί τέλος έξ αύτής τής αιθούσης, έν ή εύρίσκοντο οί θεαταί. 
'Η  άπάτη αδτη έγίνετο ώς εξής: Ά μα ώς έσβέννυντο τά  
φώτα είς αμφοτερα τα  δωμάτια, ό πνευματιστής έλυε τά  
δεσμά τών χειρών του, τοϋθ’ όπερ δ ι’ αύτόν ήτο εύκολώ- 
τατον πράγμα, καί ¿χόρδιζε τό ώρολόγιον αυτός ό ίδιος. 
Ε ΐτα  έλάμβανεν αύτό δ ιά  τής δεξιάς χειρός καί τό περιέ- 
στρεφε κυκλικώς είς τόν αέρα, ούτως ώστε οί ήχοί του 
ήκούοντο κατ’ άρχάς ισχυρότατοι. Έ π ε ιτα  Ιθετεν αύτό 
βραδέως υπό τό φόρεμά του κάτωθεν τοϋ βραχίονας, καί 
άπό στιγμής είς στιγμήν έκάλυπτεν αύτό όλονέν περισσότε
ρον, οδτως ώστε οί ήχοι καθίσταντο όλονέν ασθενέστεροι, 
μέχρις ου έπαυον έντελώς, άναστελλομένου πρός στιγμήν 
τοϋ έλατηρίου. Μετά ταϋτα, άποκαλυπτομένου βαθμηδόν 
τοϋ ώρολογίου, οί ήχοι ακούονται πάλιν, κατ’ άρχάς μέν 
ασθενέστατοι, εΐτα δέ όλονέν ισχυρότεροι, μέχρις ου άναλαμ- 
βάνουσι τέλος τήν αρχικήν αυτών έντασιν. Ο ί έν τω  σκότει 
ευρισκόμενοι νομίζουσιν ότι ή έκάστοτε άσθενεστέρα ή ίσχυ- 
ροτέρα έντασις τών ήχων, προέρχεται έκ τής έκάστοτε μεί- 
ζονος ή έλάσσονος άποστάσεως του ώρολογίου, μετακινου- 
μένου υπο τών „πνευμάτων“.

"Οπως ή όρασις καί ή άκοή οδτω καί ή αΐσθησις τής
29*



228 ΚΛΕΙΩ.

αφής υπόκειται εις άπατας. Τδ όργανον της άφής εΐνε ολό
κληρον τό  έξωτερικόν περικάλυμμά του ήμετέρου σώματος, 
οπερ ώς. γνωστόν συνίοταται έκ της Ιπιδερμίδος και του 
κά-ίωθεν αυτής ευρισκομένου δέρματος. [Ιανταχού, ίδία ό'μως 
ε!ς τά ς  χέϊρας καί τους πόδας, ευρίσκονται μικροσκοπικώς μι
κρά, φασηλοειδή σωμάτια, τά  καλούμενα απτικά σωμάτια, 
άτινα άποτελοΰσι τό κύριον δργανον της άφής. Διά τών 
απτικών θηλών, εν αΤς ευρίσκονται τά  μικροσκοπικά εκείνα 

’ απτικά' σωμάτια, μεταβιβάζονται είς τον έγκέφαλον αί παρα
στάσεις περί του μεγέθους, της μορφής, του βάρους, της 
στερεότητος καί τής θερμοκρασίας τών σωμάτων εκείνων, 
άτινα έρχονται εις άμεσον έπαφήν μετά του δέρματος. Κ ατά 
τα ύτα  ή αΐσδησις της άοής δύναται άντικειμενικώς να διαι- 
ρεθή ¿ν γένει είς την αισθησιν τής θερμοκρασίας, δ ι’ ής ή 
ΙπιΒερμίς διακρίνει τάς διαφοράς τη ς θερμυτητος καί του 
ψύχους, εις την αΐσθησιν τής πιέσεως, ήτις μάς πληροφορεί 
περί του βαθμού τών έν τινι μ.έρει του δέρμ.ατος έπι,τεθει- 
μένων βαρών, αντιστάσεων κτλ. τ'ην αΐσθησιν του τόπου, δ ι’ 
ής άντιλαμβανόμεθα πασών τών έντοπώσεων είς εκείνο ακρι
βώς τδ  μέρος ενθα παράγονται. Ή  αίσ&ησις τής θερμο
κρασίας, τής πιέσεως καί του τόπου είναι είς τά  διάφορα 
μέρη του δέρματος διαφόρως «νεπτυγμέναι, κατά την εκα* 
σταχού αφθονίαν τών απτικών νεύρων. Οότω λ. χ. άπε- 
δείχδη δ ι’ έπί τοϋτο έρευνών, ότι αίοθανόμεδ·α ώς μίαν 
μόνην έντύπωσιν τά ς πιέσεις τών δύο αιχμών ένδς διαβήτου 
τεθειμένων Ιπί μεν τής τελευταίας φάλαγγος τών δακτύλων 
είς απόστασιν 2 χιλιοστομέτρων, έπί δε τής ράχεως τής χει
ρός είς απόστασιν 31 χιλιοστομέτρων, έπί δε των νώτων τού 
σώματος είς απόστασιν 07 χιλιοστομέτρων.

Έ ν  γένει δε ή αίσ&ησις του τόπου εΐνε ή μάλιστα ανε
πτυγμένη άλλα συγχρόνως και ή μάλιστα εύαπάτητος. Περί 
τούτου δύναται νά πεισθή ό αναγνώστης διά τών εξής 
άπλουστάτων καί λίαν γνωστών πειραμάτων. Θέτομεν έπί 
τής τραπέζης μικρόν τ ι σφαιρίδιον έκ μαλακού άρτου, ή

Ιρέβινθον, ή άλλο τ ι σφαιρωτόν σωμάτιον. νΕπειτα, έπιθέ- 
τοντες τον μέσον δάκτυλον έπί τού δείκτου τής χειρός, έγγί- 
ζομεν τδ  έπί τής τραπέζης σφαιρίδιον ούτως ώστε νά ευρί- 
σκεται μεταξύ τών διεσταυρωμένων τούτων δακτύλων καί 
νά εφάπτεται άμφονέρων τών άκρων αότών. Μετα/ινούντες 
ήδη το σφαιρίδιον τήδε κάκεΐσε μετά μέτριας τινδς ταχύ
τη τες , αισ&ανόρ.εδα ότι κυλίομεν δύο σφαιρίδια αντί ενός. 
— Μάλλον ένδιαφέρον εΐνε τό έξης πείραμα: ,.Δένομεν είς 
τινα τούς οφθαλμούς καί τώ  λέγομεν νά καΟ-ίση έπί τής 
καρέκλας, έχων τά  γόνατα πλησίον άλλήλων, καί τά ς χείρας 
επί τών γονάτων. Ακολούθως καθήμε&α καί ημείς απέναντι 
του καί θέτομεν έλαφρώς τά ς ήμετέρας χεΐρας έπί τών χει- 
ρών του. Μετ’ ολίγον σηκόνομεν τάς χειρας ημών πρδς 
στιγμήν καί εΐτα· δέτορ.εν πάλιν τον δείκτην καί τον μέσον 
δάκτυλον τής ήμετέρας δεξιάς Ιπ ί τής δεξιάς χειρδς του 
απέναντι ήμών καδημένου, τούς δέ δύο άλλους δακτύλους 
έπί τής άριστεμας αυτού. Τοιουτοτρόπως κρατούμεν ήδη τάς 
χεΐρας τού παρακαθημένου δ ιά  τών δακτύλων τής δεξιάς 
ήμών χειρός, ή δέ αριστερά ήμών μένει έλευδ·έρα. Εκείνος 
όμως πιστεύει οτι άμφότεραι αί χέϊρες ήμούν κεΐνται έπί τών 
ίδικών του. Έπομένο>ς. άν είπωμεν είς αυτόν ότι δυνάμεθκ 
νά α’φαιρεσωμεν τον πίλον άπδ τής κεφαλής του χωρίς νά 
σηκώσωμεν τάς χεΐρας καί χωρίς νά μετακινηθώμεν έκ τής 
δέσεως ήμών, έκεΐνος δ·ά τό θεώρηση ώς αδύνατον. Ή  
απάτη αυτη δεικνύει συγχρόνως μετά πόσης ευκολίας οί τα
χυδακτυλουργοί, οί πνευματισταί, γόητες καί οί τοιούτοι δύ- 
νανται ν’ άπατώσι τούς εύπιστους δ·εατάς των. Τ ά  ολίγα 
ταύτα παραδείγματα άρκοΰσιν έπί του παρόντος όπως πεί- 
σωσι τούς άναγνώστας ήμών ότι αί αίσθήσεις ώς υποκείμεναι 
είς παντοειδείς άπατας όλίγην εχουσι τήν αξιοπιστίαν καί 
έπομένως αί γνώσεις ήρ.ών θ ά  έστεροΰντο πάσης ασφαλούς 
βάσεως, άν έλλειπε τδ  λογικόν, τδ  όργανον τής άφηρημένης 
διανοήσεως', όπερ δεικνύει ήμΐν τήν μεγίστην διαφοράν με
ταξύ τού φαινομένου καί τού όντος.

Η ΛΙ0ΟΒΟΛΗΣΙΣ ΚΑΙ 0  ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡ&Τ0Μ ΑΡΤΥΡ0Σ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
(Μετά δύο είκόνων υπό Cesare M ariani, έν σελ. 229).

Έ ν  ’Ιταλία όπως καί έν τη  λοιπή Ευρώπη κατά 
τδν παρελδ·όντα αιώνα αί ώραΐαι τέχναι καί ιδία ή ζω· 
.γραφική έκειντο παρημελημέναι. Ό  τελευταίος άξιος λό
γου ζωγράφος τού παρελθόντος αίώνος ήτο I  Πομπήϊος 
Βαττώνης. Άλλ’ άπδ τών μέσων τού παρόντος αίώνος 
συν τη  άνεγέρσει τού ευρωπαϊκού πνεύματος ήρξατο αυθις 

. άκμάξουσα καί έν ’Ιταλία ή ζωγραφική τέχνη. Ή  νέα αυτη 
ακμή έγένετο ίδία καταφανής έν τή  κατά τδ ετος 1883 
διεδ-νεΐ έν Μονάχα* Έκ&έσει, είς ήν καί έξ ’Ιταλίας επέμ- 
φθησαν κλειστά τής ζωγραφικής αριστοτεχνήματα. Παρά
δοξον όμως φαίνεται ότι έκ τών πολυαρίδ·μων τούτων καί 
θαυμάσιων εικόνων, ών αί πλεΐσται παρίστων ώραιοτάτας 
σκηνάς τού ιταλικού βίου έκ τών διαφόρων τάξεων, ολίγι- 
σται καί μετριώταται ήσαν αί έχουσαι ίστορικάς υποθέσεις, 
περί δε τήν έκτέλεσιν θρησκευτικών είκόνων έφαίνετο πάσα 
καλλιτεχνική εμπνευσις παντελώς άποσβεσθεΐσα έν τή  πα· 
τρ ίδ ι του. Γκιόττου, τού Φιέσολε, τού Λεονάρδου, τού Πε- 
ρουγίνου, τού Μιχαήλ ’Αγγέλου καί τού Ραφαήλου. Ούχ 
ήττον όμως ύπάρχουσιν είσέτι, καίπερ σπανιώτατοι, έν ’Ιτα 
λία  ζωγράφοι, δυνάμενοι νά κατανοήσωσι καί νά λύσωσι

μετά θαυμαστής δεινότητος τά  όψιστα τής τέχνης αυτών 
δέματα, εις δ'ε τών σπανιο*τάτων τούτων καλλιτεχνών εΐνε 
καί ó Cesare M ariani έν 'Ρ ώ μη, τού όποιου δύο θρησκευ
τικά! εικόνες παριστώσαι τόν θάνατον τού πρωτομώρτυρο; 
Στεφάνου, δημοσιεύονται σήμερον έν όσον οΐόν τε  πιστότατη 
άναπαραστάσει h  τή  Κλειοΐ.

'Ο  θεατής τών είκόνων. τούτων μετατίθεται κατά  δ,ιά- 
νοιαν είς τούς πρώτους χρόνους τού χριστιανισμού έν ’Ιερου
σαλήμ, τους χρόνους τής διαιρέσεως μεταξύ των κυρίως ’Ιου
δαίων καί τών 'Ελλήνων οπαδών τής διδασκαλίας τού 
Χριστού, τών συγκρούσεων μεταξύ τής περιωρισμένης, σχο
λαστικής, τω γράμμ.ατι τού μωσαϊκού νόμου προσκεκολλη- 
μένης θεωρίας τών Ε βρα ίω ν, καί τής έλευθέρας, γενικής, 
σιίμπασαν τήν άνΟ'ρωπότητα περιλαμβανούσης «ντιλήψεώς 
τών Ελληνιστών Άλλ’ αί θεωρητικαί αυται διχογνωμίαι 
καί έριδες προσελάμβανον καί πρακτικόν χαρακτήρα, δ ιότι
— ώς άναγινώσκομεν έν ταΐς πράξεσι τ ώ ν ’Αποστόλων κεφ. 5
— „έγένετο γογγυσμός τών 'Ελληνιστών πρδς τους Εβραίους, 
ότι παρεδ·εωρούντο έν τή  διακονία τή  καθημερινή αί χήραι 
αυτών“. ΙΤρδς θεραπείαν τής χρείας ταύτης, τή  είσηγήσεί
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των δώδεκα αποστόλων έξελέγησαν υπό του πλήδους των 
μαδητών επτά άνδρες, πλήρεις πνεύματος και σοφίας. Είς 
των άνδρών τούτων εκαλείτο Στέφανος. ,.Στέφανος δέ πλή
ρης .χάριτος και δυνάμεως έποίει τέρατα καί σημεία έν 
τω  λαω.“ Κυρίως όμως αί σοφαί αυτού συζητήσεις καί οί 
διάπυροι λόγοι του έκίνουν τό μίσος καί την άγανάκτησιν 
ού μόνον τών εβραίων Χριστιανών άλλα πολλώ μάλλον 
τών Ιουδαίων αυτών, οίτινες ,,συζητούντες τω  Στεφάνω, ούκ 
ΐσχυον άντιστήναι τη  σοφία και τω  πνεύματι ω έλάλει“. 
Κατηγορηδε'ις έπί βλασφημήσει του μωσαϊκού νόμου ήχδη 
ανάρπαστος υπό του λαού είς τό  συνέδριου. Ή  απολογία 
του, αριστούργημα πολεμικής δειυότητος κατά του έξωτε- 
ρικοϋ ιουδαϊσμού, έξήγειρε την λύσσαν τών Ιν τω συνεδρίω 
καδεζομένων καί του αυτόδι είσορμήσαντος πλήδους, οίτινες 
,,διεπρίοντο τα ΐς καρδίαις αυτών και έβρυχον τούς οδόντας 
έπί τον Στέφανον“. ’Ανάρπαστος γενόμενος υπό του μαινο- 
μένου όχλου έξεβλήδη έξω τής πόλεως καί έλιδοβολήδ/μ 
,,καί οί μάρτυρες άπέδεντο τά  ίμάτια αυτών παρά τούς πό· 
δας νεανίου καλούμενου Σαύλου και έλιδοβόλουν τον Στέ
φανον, έπικαλούμενον καί λέγοντα Κύριε Ίησοΰ, δεξαι τό 
πνεύμά μου. δεις δε τά  γόνατα έκραζε φωνή μεγάλη, Κύριε, 
μή στήσης αύτοΐς ταύτην τήν αμαρτίαν. Καί τούτο είπών 
έκοιμήδη.“ Ουτω έγένετο ό Στέφανος πρώτος μάρτυς τής 
νέας πίστεως.

Ή  στιγμ.ή, καδ’ η“ν ό Στέφανος καιρίως βληδείς κάμπτει 
τά  γόνατα, παρίσταται έν τη πρώτη είκόνι του ήμετέρου 
καλλιτέχνου. ‘Ο  νεανίας Σαύλος (ό βραδύτερου Απόστολος 
Παύλος) δστις ,,ην συνευδοκών τη  αναιρέσει τού Στεφάνου“ 
καί κατά τον έν έκείνη τη  ήμέρα γενόμενον μέγαν διωγμόν 
Ιπ ί τήν εκκλησίαν τήν έν Ίεροσολύμοις ,,έλυμαίνετο τήν έκ-

κλησίαν, κατά  τούς οίκους εϊσπορευόμενος, σύρων τε  άνδρας. 
καί γυναίκας καί παραδιδοός είς φυλακήν“, ίσταται έν τω 
μέσο) τής είκόνος, δπισδεν τού Στεφάνου, δεωρών καί πα- 
ροτρύνων τ ά  λυσσαλέα πλήδη. Προς τ ’ αριστερά τού πρω- 
τομάρτυρος φαίνονται οί λιδοβολούντες, έν όλη αυτών τή  
δηριωδία, κατά διάφορα σχήματα καί στάσεις. Είς άμφό- 
τερα τ ά  άκρα τής είκόνος διακρίνονταί μακράν άποροι καί 
ανίσχυροι όμιλοι έλλήνωυ χριστιανών.

Ώ ς  αναγκαίου, τής δλίψεως πραϋντικόν πέρας τής άνω 
παρισταμένής φοβέρας σκηνής φαίνεται έν τη  δευτέρα είκόνι 
ή „ κ η δ ε ία  τ ο ύ  π ρ ω τ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς  Σ τ ε φ ά ν ο υ “. Κατ’ άντί- 
δεσιν πρός τήν δηριώδη μανίαν τού φανατικού πλήδους τής 
πρώτης είκόνος, παρίσταται ένταύδα τό  βαδυ, άλλ’ ήρεμου 
ήδη καί άτάραχον' πένδος τών ευσεβών καί τ ή  δεία  βουλή 
ύποτεταγμένων Χριστιανών, άνδρών, γυναικών καί παιδιών, 
έκ τής έν Ίεροσολύμοις χριστιανικής κοινότητος, κηδευόντων 
τό άγιον σώμα τού πρωτομάρτυρος. ,,Συνεκόμισαν δε  τον Στέ
φανον άνδρες ευλαβείς καί έποίησαν κοπετόν μέγαν έπ’ αυτώ.“

Τό μ.αρτύριου τού άγίου Στεφάνου Ιλήφδη χολλάκις 
καί πρότερον ύπό πολλών διάσημων ζωγράφων ως υπόδεσις 
καλλιτεχνικής παραστάσεως. Έ κ  τών άρχαιοτέρων είκόνων 
άναφέρομεν ένταυδα τήν ύπό τού Ραφαήλ έν τώ  Βατικανω, 
τήν λαμπράν εικόνα τού Giulio Eomano έν τή  έκκλησία τού 
άγίου Στεφάνου έν Γενούη, τήν ύπό τού Cigoli έν Φλωρεντία. 
Μεγαλητέρους κύκλους είκόνων έκ τού βίου τού άγίου Σ τε
φάνου ,έδημ.ιούργησαν καί ó Fiesole καί Masolino. Έ κ  τών 
νεωτερων είκόνων άξία μνείας εΐνε ή ύπό τού Schraudolph 
έν τω μητροπολιτικω ναω έν Speier. Μεταξύ τών λαμπρών 
τούτων αρχαιότερων καί νεωτέρων είκόνων αί τού Cesare 
M ariani κατέχουσι διαπρεπεστάτην δέσιν.

Η Δ Ι 2 Ρ Υ Ξ  Τ Η Σ  Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ
ύπ6 τοΰ Δρ. Έ Δ Ο ΪΑ Ρ Δ Ο Ϊ Ε Γ Γ Ε Α .

Α ν ήτο φρόνιμον, ή πρωτεύουσα τού νεαρού βασιλείου 
τής Ε λ λ ά δ ο ς  νά ίδρυδή έν τη  δέσει τών αρχαίων Αθηνών, 
χολλάκις πρότερον συνεζητήδη καί οίς έπί τό  πλεΐστον ήμ- 
φισβητήδη. Α λλά τούς φόβους τούτους περί του έναντίου 
ήφάνισε παντελώς ή έκτάκτως ταχεία άνάπτυξις καί προ
κοπή τών νέων Α δηνών, ουχ ήκιστα δέ καί ή ακμή είς ήν 
προήχδη τό έπίνειον αυτών, 6 Πειραιεύς: Αί Ά δήναι μετά 
τού Πειραιώς τείνουσιν όσημέραι ταχύτερον νά καταστώσι 
πραγματικώς ού μόνον ή πρωτεύουσα τής Ε λ λ ά δ ο ς  καί 
σύμπαντος τού „Ελληνισμού“ άλλά καί νά προαχδώσιν είς 
τήν τάξιν τών ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων.

Α λλ’ ούχ ήττον έπαισδητώς αναστέλλει καί παρακωλύει 
τήν προαγωγήν ταύτην ή μεγάλη τών Αδηνών άπόστασις 
από τών κέντρων καί Ιστίων τής δυτικής Ευρώπης, 5σω δέ 
μάλλον τό δαλάσσιον έμπόριον μεταξύ τής Ισπερίας καί τής 
ανατολικής Ευρώπης ή καί μεταξύ Εύροίπης καί τών δυτι
κών μερών της Ασίας έκλέγει ώς σημεΐον διασταυρώσεως 
τόυ Πειραιά, τοσούτω μάλλον έπαισδητή καθίσταται είς τήν 
κατά δάλασσαν συγκοινωνίαν ή μα'κρά αύτη άπόστασις τού 
έξαιρέτου Ιλληνικού λιμένος, δστις γίνεται προσιτός μόλις 
μετά  μακρόν καί οχληρόν, πολλάκις δέ καί κινδυνώδη περί 

-τήν πελοποννησιακήν χερσόνησον περίπλουν τών έκ δυσμών 
έκεϊσε καταπλεόντων πλοίων.

"Ενεκα τής ακαταλλήλου ταυτης δέσεως τού Πειραιώς,

έγένοντο καί κατ’ αυτήν τήν αρχαιότητα άπόπειραι πρός 
συντόμευσιν τής έκεϊσε δαλασσίας οδού, άν δέ ρίψωμεν εν 
μ.όνον βλέμμα έπί τού γεωγραφικού χάρτου, βεβαιούμεδα 
οτι πρός τούτο ούδέν άλλο απαιτείται εί μή ή διόρυξις τού 
στενού ϊσδμού, δ ι’ ου ή βόρειος Ε λ λ ά ς  ένούται μετά  τής 
Πελοποννήσου. Ά λλά πρός Ικτέλεσιν του σχεδίου τούτου 
δέν έξήρκούν οί πόροι τής πόλεως τών Αδηνών, τής μόνης 
πρός τοιαύτα πανελλήνια έργα κεκλημένης δυνάμεως, ενεκα 
δέ τού πολιτικού διαμελισμού τής αρχαίας Ε λ λ ά δ ο ς  είς 
πολλά ανεξάρτητα καί πρός 'άλληλα ζηλοτύπως διακείμενα 
κράτη καί κρατίδια ήτο παντελώς αδύνατος ή κοινή πάν
των τών Ε λλήνω ν συμμετοχή καί σύμπραξις είς εργον, έξ 
ου κατά πρώτιστον λόγον δά  ωφελούντο κυρίως αί Αδήναι.

Μόλις μετά πολλά έτη, δτε ή 'Ρώμη έξέτεινε καί έπί 
τής Ε λ λ ά δ ο ς  τόν κατακτητικόν αυτής βραχίονα, ή διόρυξις 
τού ίσδμού τής Κορίνδου κατέστη απαραίτητος πολιτική 
ανάγκη, διότι έφαίνετο μέλλουσα νά παράσχη τήν εύδεΐαν - 
καί συντομωτάτην οδόν, δ ι’ ής ή ’Ιταλία  δά  συνεδέετο πρός 
τήν Ε λ λ ά δ α  καί τά ς έτι άπωτέρω κειμένας, έν τη  δυτική 
Ασία, 'Ρωμαϊκάς έπαρχίας. Κ ατ’ ουσίαν λοιπόν ήσαν λόγοι 
στρατιωτικής ασφαλείας σύμπαντος τού 'Ρωμαϊκού κράτους 
οί παρακινήσαντες τόν φαυλότατον τών 'Ρωμαίων αύτοκρα- 
τόρων ν’ άποφασίση καί νά έπιληφδή ταχέως τού μεγάλου 
έργου.
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Έξακισχίλιοι ’Ιουδαίοι έργάται ύπό τήν διεύδυνσιν άνω- 
τέρων μηχανικών ήρξαντο έπί Νέρωνος τής διορύξεως τού 
κορινδιακού ίσδμού. Κ ατά  πρώτον οιρυξαν κατά διαστή
ματα χιλίων περίπου ποδών πολλάς καί βαδείας όπάς είς 
τό έδαφος, όπως βεβαιωδώσι περί τής φύσεως καί τού είδους 
τών πετρωμάτων, δ ι’ ών έμελλον νά είσδύσωσιν είς τό βά- 
δος. Α ί όπαί αυται διετηρήδησαν σχεδόν πάσαι μέχρι τής 
σήμερον έν καλή καταστάσει καί δεικνύουσιν έναργούς τήν 
γραμμήν, ήν έξέλεξαν πρός κατασκευήν τής διοίρυγος οί τού 
Νέρωνος μηχανικοί. Οί μηχανικοί ούτοι εΤχον έξετάση καί 
μελετήση τοσούτον έμβριδώς τό είδος τών πετρωμάτων, τάς 
προεξοχάς τού έδάφους καί τ ά  δαλάσσια ρεύματα, ώστε καί 
σήμερον έτι, μετά χίλια καί οκτακόσια έτη, ή νυν εταιρεία 
πρός διόρυξ ν τού ίσδμού, μετά πολλάς καί μακροχρονίους 
έρεύνας καί καταμετρήσεις, άνεγνώρισεν ώς τό  άριστον καί 
άσφαλέστατον πάντων ν’ άκολουδήση άπλούς τήν άρχαίαν 
γραμμήν τού νερώνειου τής διώρυγος σχεδίου.

'Ο  Νέρων ήναγκάσδη νά διακόψη τό μέγα τούτο έργον 
αμέσως μετά τήν εναρξιν αυτού, δ ιότι έν ’Ιταλία ύπήρχον 
υποδέσεις μάλλον κατεπείγουσαι· έκτοτε δέ έμεινε τό  σχέ- 
διον έγκαταλελειμμένον μέχρι τών άρχών τής όγδοης δε- 
καετηρίδος τού παρόντος αίώνος. 'Η  Ε λ λ ά ς  καί π ίσ α ι έν 
γένει αί μετά τής 'Ε λλάδος είς έμπορικάς σχέσεις εύρισκό- 
μεναι χώραι δ ά  όφείλωσι χάριτας δ ιά  τήν περάτωσιν τού 
κολοσσιαίου έργου είς τόν στρατηγόν Στέφανον Τύρρ. Τόν 
άνδρα τούτον κατεδίκασαν πρό Ινός καί τεσσαράκοντα 
έτών είς δάνατον, ώς λαβόντα μέρος είς τήν ουγγρικήν 
έπανάστάσιν, άλλά δέν ήδυνήδησαν νά τόν άπαγχονίσωσι, 
διότι δέν τόν εΤχον. Έ ν  ’Ιταλία ό διαπρεπής αξιωματικός 
έτυχεν εύμενεστάτης υποδοχής, παρά δέ τω βασιλεϊ Βίκτωρι 
Έμανουήλ προήχδη είς τόν βαδμόν στρατηγού καί προσ
ωπικού ύπασπιστού τού βασιλέως. Προϊόντος τού χρόνου 
κατηυναύσδη μέν, άλλά δέν άπεσβέσδη τό έπαναστατικόν 
αυτού πύρ. Έξηκολού8·ησε καί είς τό μέλλον νά Ιπανα- 
στατη ώς πρότερον, άλλά δέν άπέβλεπε πλέον είς πολιτικάς 
άνατροπάς, άλλ’ είς είρηνικάς αναστατώσεις τή ς μεγάλης 
τών λαών συγκοινωνίας, αυται δέ αί τελευτάϊαι έστέφδησαν 
υπό λαμχροτέρας έχιτυχίας ή τά  πρότερα αύτοΰ έπαναστα- 
τικά άνδραγαδήματα. Κ α τ’ άρχάς έστρεψε τήν προσοχήν 
αύτού πρός τήν διώρυγα τού Παναμά· επειδή όμως δέν 
κατώρδωσε νά έκπορίση τ ά  τεράστια χρηματικά κεφάλαια, 
ήναγκάσδη μετά λύπης ν’ άποστή τή ς γιγαντιαίας τούτης 
έπιχειρήσεως, καί έπεδόδη μετά διπλάσιάς ένεργείας καίδρα- 
στηριότητος είς τήν έκτέλεσιν τή ς κορινδιακής διώρυγος.

Κ α τ’ άρχάς συνέστησεν ό στρατηγός Τυρρ τή  βοηδεία 
Γάλλων κεφαλαιούχων μίαν ,,Διεδνή Ε τα ιρ ία ν δ ιά  τήν διώ
ρυγα τής Κορίνδου“, τ . έ. μετοχικήν εταιρίαν, παρέχουσαν 
τά προς κατασκευήν τής διώρυγος άπαιτούμενα χρήματα, τό 
ούκ ευκαταφρόνητου ποσόν τών 35 Ικατομμυρίων φράγκων. 
Ή  Ιταιρία αυτη συνεφώνησε δ ιά  συμβολαίου μετ’ άλλης 
τινός εταιρίας, ήτις ύπεχρεούτο άντί τού ποσού τώ ν 24 εκα
τομμυρίων φράγκων νά κατασκευάση έντός 8 έτών καί παρα- 
δώση έτοιμον δ ια  τήν συγκοινωνίαν τήν διώρυγά, έννοεϊται 
πάντοτε υπό τής έπιβλέψιν τής πρώτης έταιρίας, έχοόσης 
τό δικαίωμα νά έπαγρυπνή όπως αί έργασίαι γίνωνται κα
λώς καί έν ανάγκη ν’ άπαιτη βελτιώσεις. 'Η  τελετή τής 
ένάρξεως τών εργασιών Ιτελέσδη τη  10. ’Απριλίου τού έτους 
1882, έπί παρουσία συμπάσης τής αυλής, τών υπουργών καί 
πολυαρίδμων προσκεκλημένων ξένων τού βασιλέως τόίν Ε λ λ ή 
νων Γεωργίου λα.βόντος τήν σκαπάνην καί όρύξαντος τήν

πρώτην όρυχήν. Ή  ήμετέρα είκών παριστά έκ τού βορείου 
μερου όρωμένην τήν διώρυγα κο:δ’ όλον αυτής τό μήκος, 
δεικνύει δέ συγχρόνως καί τά  σπουδαιότατα σημεία αύτής 
τή ς διώρυγος καί τών περίχωρων.

'Η  Ιργασία δέν εΐνε εύκολος, μεδ’ όλην τήν φαινομένην 
ταπεινότητα τής ράχεως, ήτις μέλλει νά διορυχδή καδ’ όλον 
αύτής τό εύρος άπό τής μιας μέχρι τής Ιτέρας δαλάσσης. 
Από τής κορυφής τού.Άκροκορίνδου όρώμενος ό ίσδμός φαί- · 
νεται ταπεινός καί ασήμαντος ώς μεδορία λωρίς γειτνιαζόν- 
των άγρών, δυσκόλως δέ δύναταί τις νά πιστεύση, άναγι- 
νώσκων οτι πρός άνώρυξιν καί τής άβαδεστάτης γραμμής 
τής διώρυγος πρέπει νά διατρυπηδή τό έδαφος μέχρις 78 μέ
τρων. Α λλ’ έκτος τών δυσχερείων τούτων, άς παρουσιάζει 
τό σημαντικόν υψος του έδάφους, άπαντά ή έργασία καί 
τά ς έκ τών πετρωμάτων δυσκολίας, καί δή. έπί Ικανού μή
κους τής γραμμής. Ο ί γεωλόγοι δά  χαρώσι μεγάλως, όταν 
ή εταιρία τής διώρυγος δημοσίευση ποτέ τόν ώραϊον της 
„γεωλογικόν χάρτην τού ίσδμού!“ 'Η  φύσις έχόρευσεν έν τού 
στενώ τούτω χοίροι άληδώς καταχδόνιον χορόν καί συνεσώ- 
ρευσεν ίσχυρώς δονουμένη φύρδην μίγδην πάντα τ ά  υπαρκτά 
είδη τών πετρωμάτων. 'Η  χώρα αυτη εΐνε άληδινόν προϊόν 
τών σεισμών, έάν δέ μέλλη ποτέ νά άπειλήση τήν διώρυγα 
σοβαρός τ ις  κίνδυνος, ό κίνδυνος ουτος δ ά  προέλδη έκ τών 
εγκάτων τής γής. Καί νύν έτι βρέμουσι καί συνταράσσονται 
οί μυχοί αύτής δίς τού μηνός κατά μέσον όρον, άλλ’ αί συν- 
ήδεις αυται καί έλαφραί δονήσεις δέν έμποιοϋσιν ένταυδα 
μείζονα φόβον καί ταραχήν ή αλλαχού αί σφοδραί καταιγίδες.

Τό μεγιστον βάδος, μέχρι τού οποίου τό  έδαφος πρέπει 
νά διατρυπηδή κατά τήν χαραχδεΐσαν γραμμήν, εΐνε, οίς 
προείπομεν, 78 μέτρα ύπό τό  μεγιστον υψος τής ράχεως 
παρά τα ΐς όχδαις τής διώρυγος.

Αλλ’ ή δέσις αυτη ακριβώς, έν τφ  μέσω του ίσδμού 
εύρισκομένη, συνίσταται δυστυχώς έκ στερεών πετρωμάτων, 
τών οποίων ή διάρρηξις απαιτεί έκατομμύρια έπί εκατομ
μυρίων, αί δέ δυσχέρειαι αυται ακριβώς έπήνεγκον νεωστί 
σοβαράν διατάραξιν, έτι δέ καί παντελή άπό καιρού είς και
ρόν διακοπήν τών εργασιών. Τ ά  στερεά πετρώματα άποτε- 
λούσιν έν γένει τό ήμισυ σχεδόν τού όλου όγκου τής διώ
ρυγος, έκτεινόμενα μέχρι 3 χιλιομέτρων μήκους, ένω τό όλον 
μήκος τής διώρυγος άπό δαλάσσης είς δάλασσαν εΐνε 6350 μέ
τρων. Τ Ι πρός σχηματισμόν τή ς διώρυγος έξαχδησομένη έκ 
τού έδάφους μάζα τών πετρωμάτων καί χωματωδών στρω
μάτων υπολογίζεται έν στρογγύλω άριδμω είς 9 εκατομμύρια 
κυβικών μέτρων! Τό βάδος τής διώρυγος μετά  τήν άποπε- 
ράτωσιν αύτής δ ά  εΐνε 8 μέτρων, ούτως ώστε δά  δύνανται 
νά διαπλέωσιν αυτήν καί τά  μέγιστα πλοία. ’Επειδή δέ 
πρός τούτοις ή γέφυρα, δΓ  ής διέρχεται ή σιδηροδρομική 
γραμμή Πειραιώς καί Πατρών, εΰρίσκεται είς ύψος 80 μέ
τρων υπεράνω τή ς έπιφανείας τών ύδάτων τής διοίρυγος, ό 
ύπό τήν γέφυραν διάπλους δ ά  εΐνε δυνατός είς παν ίστιοφό- 
ρον πλοΐον, καί τό έχον ετι τόν μεγιστον ίστόν τής ύφηλίου.

' ‘Ως πρός τους έργάτας, ή Ιταιρία ήναγκάσδη νά τούς 
περισσυλλέξη έκ διαφόρων μερών, καδότι οί Έ λλη νες καλ- 
λιεργούσι μέν έν ίδρώτι τού προσώπου των τούς πετρώδεις 
αυτών άμ,πελώνας καί τούς αγρούς, άλλ’ είς τοιαότας έργα- 
σίας, οΤον όδοστρωσίας, ορύξεις υπονόμων, κατασκευάς διω
ρύγων καί τ ά  παραπλήσια, δέν έχουσι τήν άπαιτουμένην Ικα
νότητα καί καρτερίαν.

Έ κ το ς  ολίγων, οίτινες Ιργάζονται είς τά  υδατα, οί 
λοιποί ίδαγενεΐς "Ελληνες είναι ιατροί, φαρμακοποιοί, βοη-
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δοί τοΰ νοσοκομείου, έπιστάται κ τ .τ ., ένώ οί κυρίως έργάται 
τής διώρυγος είναι ξένοι. Έ κ  τούτων οί πρώτοι καί σπου
δαιότατοι, οί διατρυπώντες τό έδαφος και άνατινάσσοντες 
δ ι’ έκρήκτικών ύλών τά  πετρώματα, είναι οί Μαυροβούνιο^ 
υψηλοί τό ανάστημα, ραδινοί· τό σώμα καί συγχρόνως ισχυ
ρότατοι τούς μυώνας άνδρες μέ ευρύτατους ωμούς, δύο τρί
των σχεδόν το.ιϊ μέτρου πλάτους, καί αστραγάλους Ισχυρούς 
ως τά  σφυρά ίππων. Κατά τάς Ιπανειλημμένας δ ιά  του 
Ίσ&μοΰ οδοιπορίας μου, κατελαμβανόμην υπό φρίκης βλέ- 
πων αυτούς είς τάς υψηλάς καί άποκρήμνους της διώρυγος 
πλευράς ίσταμ.ένους |π ί μικροτάτων προεξεχουσών πετρών καί 
χειριζομένους τήν ακιδωτήν σκαλίδα ή τήν θρυαλλίδα πρύς 
άνάφλεξιν των έκρηκτικών υλών. Οί άνΟ-ρωποι ουτοι άνα- 
τινάσσουσιν αυτόχρημα τό έδαφος υπό τούς πόδας αυτών, 
καί μόνον έν έσχατη ανάγκη κρατούνται από τίνος οχοινίου,

Ίσδμου εΐνε ίύαυμάσιον. 'Ο  ιατρός τής εταιρίας με διεβε- 
βαίωσεν δτι είς ούδέν άλλο μέρος της Ε λ λ ά δ ο ς , έξ όσων 
έγνωρισε, παρουσιάζονται τόσον ολ'ίγαι νόσοι, ιδία κολλητικαί, 
δσον έκεΐ ακριβώς παρά τό ,,πιτυίνον άλσος τού Ποσειδώνος“. 
Τό έπί πολλά έτη διαρκώς παρατηρηδ-έν φαινόμένον, ότι 
ουδέποτε σχεδόν ουδεμία νόσος τών πνευμόνων καί έν γένει 
ουδεμία απολύτως χρονία νόσος παρουσιάσθη έπί τού Ίσθ·μού, 
παρεκίνησε τον στρατηγόν Τύρρ νά έξετάση μετά σπουδαιό- 
τητος τό σχέδιον τής ίδρΰσεως ,,άεροδεραπευτικού καταστή
ματος“ έπί τού ύψίστου σημείου τού ίσδ'μ.ού,

’Από τεσσάρων ήδη έτών διέρχεται· δ ιά  τού ίσθ·μοΰό 
σιδηρόδρομος από Πειραιώς — δ ι’ Άδηνών, Έλευάινος, Με
γάρων — είς Κόριν&ον καί έντεύύεν προσωτέρω πρός δυσμάς 
μεν είς Πάτρας πρός νότον δέ είς Ναύπλιον. Ή  εταιρία τής 
διώρυγος πιστεύει ότι &ά δυνη&η νά υποστή νικηφόρως τόν

Η  ΔΙΩΡΥΞ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΙΣΘΜΟΥ.
Κόλπο«, τή «  Αιγίνη«. b .  Ν έα  πόλι« Ίσ & μ ια . ε .  ’ Ε ρ ε ίπ ια  ΐή «  ά ρ χα ω «  πόλεω « ν1σ&μια. . ό . Άκροκόριν&ο«. ί .  Ν εα  Κόριν&ο«. β. Σ τόμ ιον  τή< 
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•τό όποιον προηγουμένως έξαρτωσι στερεώς από τών ύπερ- 
κειμένων βράχων, δ ιά  σιδηράς τίνος άρπάγης.

Κ αί οί Ιτ α λ ο ί έργάται δύνανται νά όρόξωσιν υπονόμους 
πρός διάρρηξιν τών πετρωμάτων, άλλ’ ή κυρία αυ’τών εργα
σία συνίστατάι έν τη  τοιχοποιία καί έν τή  στρώσει οδών, 
έφ’ ών εΐτα προσαρμόζονται αί σιδηραΐ τροχιαί τών πολυ
αρίθμων σιδηροδρομικών γραμμών, αίτινες απαιτούνται πρός 
μετακόμισιν τών δίαρρηγνυμένων πετρών καί άνασκαπτομέ- 
νων χωμάτων.

Ο ί πράγματι έν τη  γη  έργαζόμενοι, όι α’νασκάπτοντες 
το έδαφος καί μετακομίζοντες δ ί’ άμ.αξών τ ά  χώματα, είναι 
.Αρμένιοι. 'Η  μεγίστη τών άνδρώπων τούτων άπόλαυσις εΐνε 
να άνασκαλίζωσι τούς βαδυτάτους μυχούς τή ς γης, ένδα καί 
μετά τό  πέρας τής έργασίας των προτιμώσι νά χαραμένωσιν 
αντί νά έξέρχωνται είς τό φως τού ήλίου. Έ νω  οί ’Ιταλοί 
ίδρύουσιν ευάερα έκ ξύλο>ν παραπήγματα, οί δέ Μαυροβοΰ- 
νιοι οίκούσιν είς εΐδός τ ι  έκ λίδων καί ξύλων άποτελουμένων 
καλυβών, οί ’Αρμένιοι όρύσσουσι βαΟ-είας όπάς έντος τού 
έδάφους, ώς έπί τό  πλεΐστον χαρά τινα κλιτόν, καί διάγου- 
σιν.έκεΤ· ώς ασπάλακες. 'Υπό υγιεινήν εποψιν τό κλίμα τού

συναγωνισμόν κάί πρός αύτήν τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν 
Πατρών-Κορίνδου-Άδηνών. Τό χρονικόν διάστημα, όπερ δυ’- 
ναται νά οίκονομήση· τό δ ιά  τού σιδηροδρόμ.ου ταξείδιον 
από Πατρών.είς Ά δήνας έν σχέσει πρός .τόν διά τής δ ιώ 
ρυγος διάπλουν, εΐνε 3 ή τό πολύ 4  ωρών, χάριν δέ τής 
σχετικώς μικράς ταύτης οικονομίας τού χρόνου ουδέποτε βε
βαίως δ;ά προτιμηδή ή δαπανηρά μεταφόρτωσες· τών εμπο
ρευμάτων άπό τοΰ πλοίου είς τόν σιδηρόδρομον. Ά λλά καί 
οί έπιβάται είς τά ς πλείστας περιπτώσεις &ά προτψ.ώσι νά 
παραμένωσιν έν ήσυχία καί ανέσει έν τω πλοίω δ ι’ ου άφί- 
κοντο μέχρι Πατρών, έντεΰδεν δέ νά έξακολουδώσ.ι τόν πλοΰν 
αύτών διά τού δαυμασίου κορινθιακού κόλπου, ,δεώμενοι τον 
Παρνασσόν, τόν Κιδαιρώνα καί τήν Κυλίνην, μέχρι Κορίνδου 
ή καί περαιτέρω διά τής διώρυγος είς τόν Σαρωνικόν κόλ
πον ·μέχρι Πειραιώς,, παραπλέοντες τήν Σαλαμίνα καί τήν 
Αίγινάν. 'Ο  κορινθιακός κόλπος ώς πρός τό δψος τών παρά 
ταΤς όχδαις έκτυλισσομένων τής φόσεως καλλονών εΐνε ενά- 
μιλλος πρός τάς πλείστας λ ίμναςτήςΈ λβετίας, πλήνδέ τούτου 
καί τό  όνομα αυτό τού Παρνασσού άλλως ήχεΐ είς τά ς άκοάς 
τών κλασσικής παιδεΰσεως τυχόντων ή το Ουρι-Ρόδστοκ,

Ε Υ Ρ Ε  Τ Η Ν  Θ Υ Ρ Α Ν  Κ Λ Ε Ι Σ Μ Ε Ν Η Ν !
Είκων υπ’ο του κα'ίηγ. Κ. ύΟΓάεη,
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Κ αί ύπό άλλας επόψεις οί υπολογισμοί τής έταιρίας 
τη ς διώρυγος περί τήν άπότισιν των τόκων του κεφαλαίου 
καί κάλυψιν των έξόδων βασίζονται έπί ασφαλέστατης, βά- 
σεως. 'Ο  έμχορικός στόλος τη ς 'Ε λ λ ά δ ο ς  εΐνε καί σήμερον 
ήδη εϊς των σπουδαιότατων του κόσμου — γεγονός, το 
¿ποΤον οΰδαμως είσέτι ετυχε τής ορδής έκτψ.ήσεως — ή δε 
εταιρία τη ς διώρυγος έπιστηρίζει όρδώς τά ς έλπίδας αυτής 
εις μέγαν άριδμόν πλοίων ξένης σημαίας, άτινα διευδυνό- 
μενα πρός τους λιμένας τής ’Ανατολής δ ά  προτιμώσι κατ’ 
ανάγκην τήν συντομωτάτην οδόν, τον δ ιά  τής διώρυγος 
διάπλουν. 'Ο  αΰστροουγγαρικός Λόϋδ έδήλωσεν ήδη ότι έν 
τω  μέλλοντι προδύμως δ·’ άποστέλλη διά τή ς διώρυγος του 
ίσδμού τή ς Κορίνδου τά  εις Κωνσταντινούπολιν, τους λιμέ
νας τή ς Μικράς Ασίας καί του Ευξείνου πόντου διουδυνό- 
μενα πλοία του’ τό αυτό δε δ ’ άναγκασδ-ώσι νά πράξωσι, 
διά τον συναγωνισμόν εί μή δ ι’ άλλο τι, καί αί λοιπαί έται- 
ρίαι, των Α γγλω ν, των Ιτα λώ ν, τών Γάλλων. 'Οριζομένων 
των δικαιωμάτων τού διάπλου είς εν φράγκον τό πολύ κατά 
τόννον, τά  ρ.εγαλήτερα προ πάντων πλοία καί ίδία τ ά  ατμό
πλοια δ ά  προτιμώσιν έξ άπαντος τού μακρού, οχληρού, δα 
πανηρού καί κινδυνώδους περί τά  τρία μεσημβρινά τής Πε
λοπόννησου ακρωτήρια περίπλου τον κατά μίαν ήμέραν συν- 
τομώτερον καί από χάσης τρικυμίας ασφαλή διά τής διώρυγος 
διάπλουν. Τ ά  μ'εν ταχυδρομικά καί τά  δ ιά  τούς έπιβάτας 
ατμόπλοια δ ά  άναγκάζωνται νά πράττωσι τούτο χάριν αυτών 
τώ ν επιβατών, τ ά  δέ μεγάλα έμπορικά πλοία χάριν τών 
ναυκλήρων καί τών ναυλωτών.

Πλήν του προμνημονευδέντος κινδύνου τού εκ τών σει
σμών, οΰδείς άλλος φόβος υπάρχει δ ιά  τήν διώρυγα τής 
Κορίνδου, αφού μάλιστα αί πλευραί τής διώρυγος, έτειχί- 
σδισαν διά πελεκητών πετρωμάτων, ούτως ώστε δ ιά  τού 
δαπανηρού μεν άλλ’ ασφαλούς τούτου μέσου ή κατάχωσις 
τής κοίτης τής διώρυγος ύπό καταρρεούσης άμμου, ώς συμ
βαίνει ακαταπαύστως έν τή  διώρυγι του Σουέζ, καδίσταται 
αδύνατος. Τό δαλάσσιον βεϋμα είς άμφότερα τ ά  στόμια 
τής διώρυγος εΐνε τοσούτο ήρεμον, ώστε εις εκάστοτε βυδο- 
κόρος (Bagger) δ ά  έξαρκή προς έκκάδαρσιν τής κοίτης από 
τή ς τυχόν καρασυρομένης άμμου.

Καί αί λοιπαί μετά την άποπεράτωσιν τής διώρυγος 
δαπάναι δ ά  εΤναι μικραί καί δά  περιορίζωνται κυρίως είς τά

τής διοικήσεως. Έ ν  έκατέρω στομίω τής διώρυγος δά 
ύπάρχη γραφείον, εν ω δ ά  έξετάζωνται τ ά  έγγραφα τών 
πλοίων καί δ ά  είσπράττονται τ α  προς διάπλουν διαγώγια 
τέλη. Θά χρειασδή πρός τούτοις καί μικρός τις άριδμός 
φρουρών, όπως ταχδώ σι κατά μήκος τής διοίρυγος· αλλά 
τών δαπανηρών ¿κείνων λιμένων, οΤοι έν τή  διώρυγι τού 
Σουέζ ενεκα τού μήκους αυτής καδίστανται αναγκαίοι, ού- 
δεμίαν έχει ανάγκην ή διώρυξ τής Κορίνδου. ’Επειδή τό 
μέγιστον χρονικόν διάστημα, όπερ οίκονομουσι τ α  ατμόπλοια 
διαπλέοντα τήν διώρυγα τής Κορίνδου, δεν υπερβαίνει τήν 
μίαν ήμέραν, ή υπηρεσία πρέπει νά λαμβάνη χώραν ήμέρας 
καί νυκτός, ινα μή τό  ήμισυ τής έπιδιωκομένης οικονομίας 
τού χρόνου άπόλλυται ένεκα τής νυκτερινής παύσεως τής 
υπηρεσίας. ‘Ο διάπλους λοιπόν δ ά  έξακολουδή καί κατά 
τάς ώρας τής νυκτός, καί δή φωταγωγουμένης τής διώρυγος 
δ ι’ ήλεκτρικού φωτός" πρός τόν σκοπόν δε τούτον εΐνε ιδρυ
μένος παρά τό χείλος τή ς διώρυγος ό πύργος (ό σημειού- 
μενος έν τή  ήμετέρα είκόνι δ ιά  τού Κ.).

Καίτοι αί έργασίαι κατά τό  τελευταΐον έαρ διεκόπησαν 
ένεκα έλλείψεως μέσων, δικαιοόμεδα όμως νά πιστεόικμεν 
ότι ή διακοπή αυτη ήτο μόνον παροδική" ούδεμία δέ αμφι
βολία, ότι ή νέα αυτη δαλασσία οδός περί τά  τέλη τής 
παρούσης ή  τάς άρχάς τής προσεχούς δεκαετηρίδος δ ά  είναι 
μία τών μάλιστα καί συχνότατα διαπλεομένων πάσης τής 
μεσημβρινής Ευρώπης, καδότι δά  εΐνε ή συντομωτάτη οδός 
μεταξύ τής Μεσογείου δαλάσσης άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου 
τού Ελληνικού αρχιπελάγους καί τού Εύξείνου πόντου. Διά 
τήν Ε λ λ ά δ α  ή διώρυξ έχει τήν έξης προ πάντων σπουδαιο- 
τη τα  ότι καδιστα τήν Ε λληνικήν πρωτεύουσαν κατά μίαν 
ήμέραν Ιγγυτέραν τή  κατά δάλασσαν συγκοινωνία. Τό συγ
γνωστόν έκείνο λάδος, ότι πρό 60 καί έπέκεινα ετών έξ· 
ελέγησαν αί Άδήναι άντί τών Πατρών ή τής Κορίν8·ου ώς 
πρωτεύουσα τής 'Ελλάδος, δά  έπανορδωδή μόλις μετά τήν 
άποπεράτωσιν τής κορινδιακής διώρυγος. 'Η  δέ πόλις τών 
Άδηνών, ήτις καί σήμερον ήδη άριδμεί υπέρ τάς 100,000 κα
τοίκων, καί πρό πάντων ό λιμήν τού Πειραιώς, έχοντος ήδη 
περί τά ς 25,000 κατοίκων, δ ά  καταλάβωσι μετά τήν άπο- 
περάτωσιν τής διώρυγος τοιαύτην δέσιν έν τή  εμπορική συγ
κοινωνία, ώστε δά  ύπερβώσι καί αυτούς τούς λαμπρότατους 
χρόνους τού αρχαίου αυτών μεγαλείου.

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

(αννέχεια.)

Εν τοσούτφ παρήρχετο ταχέως ή δερινή νύξ, καί ήτο 
ήδη  περί τό  μεσονύκτιον ότε ό Άδριανός έντελώς έξηντλη- 
μένος ύπό τού καμάτου άνέπεσεν έπί τού ανακλίντρου, χωρίς 
νά τακτοποιήση τά  διεσπαρμένα φύλλα, έκλεισε τούς όφδαλ- 
μούς καί έβυδίσδη είς δπνον ή  έκστασιν. 'Ο  καδηγητής 
έπωφεληδείς τήν στιγμήν ταύτην έπήρεν ήσύχως τήν λυχνίαν 
απο τή ς τραπέζης καί μετέφερεν αυτήν είς απωτέραν τινά 
σκοτεινήν γωνίαν. Ε ΐτα  ενευσε τώ  Μαριάνω, καί άμφότεροι 
βαδίζοντες ακροποδητί μετέβησαν είς τό παρακείμενον δω- 
μάτιον, χωρίς νά άνταλλάξωσιν ουδέ λέξιν,. καί έκάδισαν 
παρά τήν δύραν ώτακουστούντες. Έ ν  τή  αίδούση, έν ή 
έκοιμάτο ό Άδριανο'ς, έπεκράτει κατ’ άρχάς βαδεΐα σιγή, 
εΐτα δέ ήκούσδη ή δυσχερής αναπνοή τού κοιμωμένου . . .

Ο  κόμης Ιξήλδεν ήσύχως τού δωματίου οπως κατακλιδή, 
ό δέ καδηγητής μόνος άπεφάσισε νά μείνη είς τήν δέσιν 
του μέχρι της πρωίας άγρυπνων. Τό υπόλοιπον τής νυκτός 
παρήλδεν έν ησυχία και μόνον δίς ή τρις ήκούσδησαν Ικ  τής 
παρακειμένης αίδούσης βαδε~ς στεναγμοί. Ό  καδηγητής 
είσήλδεν άψοφητί όπως βεβαιωδή άν ήτο ανάγκη τής παρ
ουσίας του παρά τώ  άσδενει, άλλ’ ό Αδριανός μόνον πρός 
στιγμήν ήνέωξε τούς βεβαρημένους όφδαλμους, καί πάλιν 
έκλεισε τ ά  κεκμηκότα βλέφαρα. 'Γπέφωσκεν ήδη ή ήμέρα, 
οτε ο Αδριανός άνεταράχδη καί προσεπάδησε νά έγερδή 
όπως μεταβή είς τήν κλίνην του, άλλ’ έπειδή δέν ήδόνατο 
μόνος νά κινηδή ένεκα τής πολλής αδυναμίας, έλαβεν αυτόν 
6 Σενουτας άπό τού βραχίονος, ώδήγησεν αυτόν σιωπηλές
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είς τήν κλίνην, τόν έξέδυσε καί τόν έβοήδησε νά κατακλιδή, 
όπως άλλοτε συνείδιζε νά κατακλίνη δ ιά  τής βίας τό  δύσ- 
τροπον παιδίον. Οί όφδαλμοί τού γέροντος έπληρώδησαν 
δακρύων, παρατηρούντος τό νεαρόν τούτο άνδος τοσούτον 
προώρως μαρανδέν καί άποξηρανδέν . . . Τό δωμάτιον του 
Σενούτα συνείχετο αμέσως πρός τό  τού Αδριανού" όδεν ό 
γέρων ήνέωξε τήν δύραν καί έκάδισε, χωρίς νά έκδυδή, είς 
τόν κλιντήρα, όπως έν ανάγκη είναι έτοιμος νά τρέξη πρός 
βοήδειαν τού άσδενούς. Ή  ήμερα εΐχεν ήδη προχωρήση, 
ότε ό δόκτωρ Σαλικέττης καί ό κόμης Μαριάνος αφύπνισαν 
αυτόν είσελδόντες άδορύβως είς τό  δωμάτιόν του. Ό  ια
τρός έμφροντις έδώπευε τήν μακράν, λευκήν του κόμην. "Ινα 
μή διαταράξωσι τόν δπνον τού άσδενούς, μετέβησαν είς με- 
μακρυσμένον τ ι  δωμάτιον πρός κοινήν συνδιάσκεψιν περί τής 
καταστάσεως τού ’Αδριανού. Ό  καδηγητής καί ό κόμης 
άφηγήδησαν είς τόν ίατρόν τά  κατά τήν απουσίαν του παρ- 
ουσιασδέντα συμπτώματα τής νόσου, ό δέ ίατρός έσιώπα 
βεβυδισμένός είς σκέψεις.

— „Είς αυτά δέν έχω καμμίαν ίσχυν“, είπε μετά τινας 
στιγμάς. ,,Αι δ ιαταγαί μου δέν έτηρήδησαν . . . .“

Ό  κόμης ώμίλει „περί τίνος μυδιστορήματος, τό όποΤον 
έξ ανάγκης έπρεπε νά χειροτέρευση τήν κατάστασιν τού 
άσδενούς . . . .  έλεγεν ότι τό  αΤμά του ήλδεν είς βρασμόν 
καί ότι όταν τ ις  φονεόη τόν έαυτόν του δέν δύναται νά 
εδρη καμμίαν βοή8·ειαν άπό τούς ιατρούς . . .“

Κ α τά  τήν στιγμήν ταύτην είσήλδεν είς τό δωμάτιον 
μετά σπουδής ή οικοδέσποινα καί εΐπεν είς τόν ίατρόν οτι 
ό άσδ·ενής έπιδυμεΐ νά τώ όμιλήση. Ευρον τόν Άδριανόν 
καθ-ήμενον εν τη  κλίνη καί φορούντά μόνον τόν χιτώνα, 
ούτως ώστε ήδυνήδησαν νά βεβαιωδώσι περί τής φοβέρας 
αύτού ίσχνότητος. Τό πρόσωπόν του ήτο κίτρινον ώς κηρός 
ή δέ αχτένιστος καί τεταραγμένη κόμη του παρέιχεν αύτφ 
φοβέραν τινα έκφρασή. Έ ν  τούτοις ό άσδενής ήδελε νά 
φανή ήσυχος καί ατάραχος καί προσέλαβεν δλως σπου- 
δαίαν καί σοβαράν όψιν.

— ,,'Η δέσις μου εΐνε δεινή, έξοχώτατε“, ήρχισε νά 
λέγη μέ διακοπτομένην φωνήν. „Καταλαβαίνω . . . δέλετε 
νά μού απαντήσετε ότι εγώ μόνος είμαι ή αίτια, άλλ’ αυτό 
τό ’ξεύρω. Δέν πρόκειται όμως περί τούτου, τ ίς  εΐνε ό αί
τιος, άλλα τίνι τρόπω, άντί πάσης δυσίας, νά παραταδή 
ολίγον ή ζωή μου . . . .  Δέν είμαι ακόμη έτοιμος . . . .
Θέλω νά ΐδω την μητέρα μου, έχω νά τελειώσω μίαν Ιργα-
σίαν, τό έργον ολοκλήρου τού βίου μου . . . .  Ά ν μείνη
τό έργον τούτο, τό ρίπτω είς το πύρ.“

'Ο  ίατρός, συνει8·ισμένος νά μή όμολογή ποτέ είς τόν 
άσδενή τόν επικείμενον κίνδυνον τής ζωής, προσεπάδησε νά 
μειδιάση.

— ,,Αΐ! αΐ! τ ί  εΐν’ αυτά πάλιν;“ άνεφώνησε μετά φαι- 
δρότητος. „Δέν υπάρχει καδόλου κίνδυνος! Μόνον πρέπει 
νά φυλάττεσδε, καί πρό πάντων νά διασκεδάζετε αύτάς τάς 
ίδέας . .

Έ λ α β ε  την χεΐρα τού άσδενούς. Ο  σφυγμός του έπαλλε 
μετ έκτακτου ταχυτητος.

— „Δέν εΐνε τίποτε σοβαρόν, αγαπητέ μου κύριε“, προσ* 
έδηκεν ο ίατρός. ,,Άναψυκτικόν τ ι  ποτόν καί ήσυχίαν. ΙΙρό 
παντός άλλου ήσυχίαν.“

— „Δέν είμαι πα ιδ ί“, άπήντησεν ό ποιητής ανήσυχος, 
„αισθάνομαι έντός· μου ότι ή ζωή μου φεύγει. Δέν δύνασ8·ε 
διά τής πειδοϋς νά μοί δώσετε τήν υγείαν. Δότε μοι μόνον 
Ιν μέσον, 3 ι ’ οδ νά παραταδή τό· μικρόν υπόλοιπον τής ζωής

μου. Αυτό τό αίμα, τό όποϊον φεύγει έκ τών έντοσδίων 
μου, αυτό σταματήσατε!“

Ωμίλει μετά τοσαύτης σφοδρότητος, ώστε ό αμήχανων 
Σαλικέττης δέν ήδύνατο νά ευρη άμέσως τήν άπάντησιν.

—  „Δέν έχει μεγάλην σοβαρότητα“, Ιψέλλισεν έπί τέ
λους. „Σάς λέγω μόνον ότι τό  αίμα δέν πρέπει νά έρεδί- 
ζεται. Πρέπει νά μένετε καθασμένος, νά ησυχάζετε καί νά 
μή γράφετε . . . μάλιστα, νά μή γράφετε καδόλου!“

'Ο  ’Αδριανός ύψωσε τούς ώμους μετά σπασμωδικής κι- 
νήσεως, χωρίς νά δώση καμμίαν άπάντησιν.

— „Θά σάς διατάξω έν φάρμακον“, εΐπεν ό Σαλικέττης, 
,,άλλά πρό παντός άλλου σάς συνιστώ ήσυχίαν. Δέν πρέπει 
νά έξέρχεσδε . . .“

'Ο  ποιητής άνέπεσεν έπί τού ανακλίντρου, έστήριξεν 
έπ’ αύτού τήν χειρ* καί Ιμεινεν έπί τινας στιγμάς ακίνητος, 
βεβυδισμένός είς σκέψεις. Ό  Σαλικέττης έγραψε τήν συν
ταγήν, ό δέ ’Αδριανός προσητένισε τούς φίλους του, καί εΐτα 
στραφείς πρός τόν καδ·ηγητήν έψιδύρισεν:

— ,,Άφήσατέ με μίαν στιγμήν μόνον μέ τόν ίατρόν, 
σάς παρακαλώ.“

— ,,Οί φίλοι ύπήκουσαν" ότε δέ ό Σαλικέττης κρατούν 
τήν συνταγήν έτοίμην έσηκώδη άπό τής τραπέζης, ευρε τον 
Αδριανόν μελαγχολικώς μειδιώντα καί προσκαλούντα αύτόν 
δ ιά  νεύματος:

— „Έξοχώτατε!“ εΐπεν ό Αδριανός ταπεινή τη  φωνή. 
,.Δότε μοι πρότερον τήν χεΐρά σας, όπως τήν δλίψω. 'Ή σδε 
πάντοτε καλός πρός έμέ . . . μέ γνωρίζετε ήδη ολίγον . . . 
δέν είμαι μικρό παιδί. Θέλω νά μάδω καδαρά τήν άλήδειαν.“

Ταύτα λέγων έδηκεν ό ’Αδριανός, πρός ένίσχυσιν τρό
πον τινά τής παρακλήσεώς του, είς τήν χειρα τού ιατρού 
ένα κύλινδρον χρυσών νομισμάτων, τόν οποίον ό Σαλικέττης 
ουδόλως έδίστασε νά δεχδή.

— ,,Ούδείς δ ά  μάδη  ουδέ τό παραμικρόν έξ όσων δ α ’ 
μού είπητε“, έξηκολούδησεν ό ’Αδριανός. ,,Έ στε μόνον είλι- 
κρινής . . . Έ χ α σ α  πολύ αίμα" ή αίμοπτυσία έξακολουδεΐ 
άπό πολλού ήδη χρόνου, αλλά δέν σάς τό  ώμολόγησα. Τ ί 
νομίζετε; Α άβετε τόν σφυγμόν μου καί έξετάσατέ με έπι- 
σταμένως. Δύναται είσέτι νά παραταδή Ιπ ί μακρόν ή 
ζωή μου;“

Ταύτα λέγων παρετήρησε μέ έταστικόν καί ατενές 
βλέμμα τόν ίατρόν είς τούς όφδαλμούς, καί ώς άν εί άνε- 
γίνωκεν εν αύτοΐς τήν πρόδεσιν τού Ιατρού, προσέδηκε μετ’ 
αγωνίας:

— „Θέλω τήν άλήδειαν. Δέν πρόκειται περί έμού, 
άλλα περί πράγματος τό όποιον έχει μεγαλητέραν άξίαν καί 
σπουδαιότητα ή  ή ζωή ενός άνδρώπου. Πρέπει νά μάδω 
την άλήδειαν.“

'Ο  .Σαλικέττης έφαίνετο άγωνιζόμενος πρός εαυτόν" έπί 
τινας στιγμάς έμεινε σιωπηλός καί συννους.

— ,,'Ο ίατρός δέν εΐνε, δέν δύναται νά ήνε προφήτης. 
Έ κα σ τος έξ ήμών εΐδεν έκατοντάκις ψευδομένους τούς υπο
λογισμούς του. ’Απαιτείτε παρ’ έμού άδύνατα πράγματα. 
Δόνασδε κατά πάσαν στιγμήν νά φονεύσητε τόν Ιαυτόν σας, 
άν έξακολουδήσετε τήν αυτήν δίαιταν, άλλ’ έπ’ Ισης δύνασδε 
καί νά ζήσετε καί . . .“

— „’Ιατρέ! μέ ραντίζετε μέ τόν αγιασμόν, τον όποιον 
μεταχειρίζεσδε είς όλους . . . Αυτό δέν φέρει κανέν άπο- 
τέλεσμα. Τό έπαναλαμβάνω: πρόκειται περί πράγματος 
άνωτέρου τής ζωής μου. Τό ποίημά μου εΐνε άτελείωτον 
Α ς  μοί έφερε τόν δάνατον, φδάνει μόνον τό τέλος νά ήνε!
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το κύκνειον άσμα μου!- Ούδεμία δύναμις εις τον κόσμον 
είμχορεΐ νά μέ άναχαιτίση. Κ αί άν μοί Ελέγετε ότι 8·ά 
ζήσω άπαρνοόμενος το  ποίημά μου, θά  Επροτίμων τον θά
νατον. Με θεωρείτε ώς παράφρονα! Εστω!“

•Ταοτα είπών έσφιγξε στερεώς τόν βραχίονα του Εκ- 
πλήκτου ίατρού καί δεν τόν άφινε πλέον.

— „Θέλω την αλήθειαν. Λέγετε!“
— „Σας δίδω  τον λόγον μου ως τίμιος άνθρωπος“, 

άπήντησεν ό Σαλικέττης. ,,δτι δεν δύναμαι να προσδιορίσω 
καμμίαν προθ·έσμίαν. Περί τούτου όμως δύναμαι νά ορκι
στώ , ότι μ'ε την Εργασίαν συντομεύετε τήν ζωήν σας.“

’Επί τινας στιγμάς έπεκράτησε σιγή. 'Ο  Άδριανός ήτο 
σκεπτικός καί ελεγεν οίονεί μονολογων.

„Μία ωδή δεν εΐνε τελειωμένη, καί ακόμη μία ωδή λεί
πει Εντελώς. Τήν έχω Εν τη  κεφαλή μου, τήν αισθάνομαι 
πτερυγίζουσαν καί βομβούσαν ώς όχληράν μυΐαν, τήν οποίαν 
αδυνατώ νά συλλάβω. Μίαν ήμέραν, δύο ήμέρας αληθούς 
Ενθουσιασμού άν εχω, τήν τελειώνω. Ακολούθως πρέπει νά 
διεξέλθω τό δλον καί νά τό  τακτοποιήσω, έπειτα . . .  Άν 
είχον δύο, άν ενα μόνον μήνα εΐχον καιρόν, καί άν υμείς, 
Εξοχώτατε, είχετε τήν καλωσύνην, τήν γενναιότητα, τήν ευ- 
σπλαγχνίαν νά μοί δώσετε ιατρικόν τ ι φάρμακον, τό όποιον 
νά ένισχύη τά ς δυνάμεις χωρίς νά καταστρέφη έν έμοί τήν 
έμπνευσιν . . . .  Θ ά υπάρχουν βεβαίως τοιαϋτα φάρμακα, 
τοιαυτα μέσα. Καί τότε — άς γείνη τό  θέλημα τού Θεού!“

—  ,,Παραφέρεσθε ύπό του πυρετόν!“ άπήντησεν 6 Σαλι- 
κέττης ψυχρώς καί ήγέρθη συνωφρυωμένος. „Λαμβάνετε 
αυτά τά  οποία σάς διορίζω· περισσότερον δεν δύναμαι νά 
πράξω. Ή  ησυχία εΐνε ό πρώτιστος καί αναγκαιότατος 
όρος .

‘Ο ποιητής εΐδεν ότι δεν ήδύνατο νά κατορδ·ώση τίποτε 
παρά τω  Ιατρω, τό  πρόσωπόν του Ιγεινε κατηφές, καί Εσιώ- 

-πησε. 'Γπεκλίθησαν άμοιβαίως μακρόθεν. Άλλ’ 6 ιατρός 
¿πλησίασε πάλιν πρδς τόν Άδριανόν.

— „Έ χετε οίκτον πρός τόν εαυτόν σας, προς τήν μητέρα 
σας“, τω είπε, „καί ό υγιέστατος άνθρωπος γίνεται αυτο- 
κτόνος, όταν μεταχειρίζεται τήν ζωήν του κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον.“

‘Ο καθηγητής ήκουσεν έξωθεν βήματα έν τω  δωμα- 
τίω , έρριψεν Εν βλέμμα δ ιά  τής ήμικλείστου θύρας καί 
είσήλθε.

— „Παρακαλώ νά πέμψετε άν8·ρωπον είς τό φαρμακείου“, 
προσέθηκεν ό ιατρός, ,,αυριον τό  πρωί 8·ά Επανέλθω, όπως 
ΐδω  τά  άποτελέσματα του ιατρικού. Έ ν  χάση χεριπτώσει 
δεν πρέπει νά έξέλθητε.“

Ούτως έτελείωσεν ή ιατρική Επίσκεψις, μεθ’ ό ό Άδρια- 
νός ήρχισεν αμέσως νά ένδύεται μετά  σπουδής, εί καί μία 
ζωηροτέρα κίνησις διέκοψε τήν αναπνοήν του. Ό  καθηγη
τής προσεπάθει παντοιοτρόπως νά τόν έμποδίση. 'Ο  κόμης 
έν τοσοότω είχε συνοδεύση τόν ιατρόν μέχρι τής άμάξης του.

,,Τί πρέπει νά πράξωμεν“1 ήρώτησεν αυτόν.
'Ο  Σαλικέττης άνέσπασε τούς ώμους.
,Α μφιβάλλω , άν θ ά  σάς Επιτρέψη νά πράςητε τίποτε 

δ ι’ αυτόν“, άπήντε τω  Μαριάνω „Προσπαθείτε, όσον τό 
δυνατόν, νά τόν ήσυχάζετε.“

,,Ή  θέσις του εΐνε δεινή, δεινότατη, καί δύναται νά 
δεινωθή ετι περισσότερον· μία στιγμή δύναται νά τόν φο- 
νεόση . . .“

Ό  Ιατρός δ ιά  τίνος χειρονομίας ύπεδήλωσεν, ότι ούδε- 
μίαν βοήθειαν ήδύνατο πλέον νά παράσχη, εΐτα δε έπέβη

τής άμάξης του καί άνεχώρησε. 'Η  θέσις ήτο πράγματι 
απελπιστική. Ό  Σενούτας δεν άπεμακρόνετο ουδέ βήμα 
από τού μαθητου του, αλλά μεθ’ όλας τά ς παρακλήσεις 
καί Ικεσίας τού γέροντος ό Άδριανός δέν έπαυε τήν Εργα
σίαν, άλλ’ έπινε τέϊον πρός πλείονα Ερεθισμόν των νεύρων 
του καί εβυθίζετο είς τήν γραφήν. 'Ο  κόμης προσεπάθησεν 
επανειλημμένος νά τω  έμιλήση άλλ’ είς μ ά τη ν  οΰδεμίαν 
άπάντησιν ήδύνατο νά προκαλέση παρ’ αυτού. Διά τούτο 
Εγκατέλιπεν αυτόν δυσηρεστημένος καί μετέβη πρός Ιδίαν 
του παρηγοριάν είς τό  ξενοδοχείου τού Τραμοντάνα όπως 
προγευματίση. 'Η  Μίς 'Ρ ό ζα  έκάθητο ήδη παρά τη  τρα- 
πέζη, ώχρα καί άφηρημένη. "Ο τε είδε τόν κόμητα μόνον, 
έφρικίασεν.

„Πού είναι οί σύντροφοί σας;“ ήρώτησε περιδεής.
,,'Ο Άδριανός- εΐνε — πολύ άρρωστος“, άπήντησεν ό 

κόμης. ,,'Ο ιατρός τω άπηγόρευσε νά Εξέλθη. Διήλθομεν 
τήν παρελθ-οΰσαν νύκτα Εν αϋπνία.“

Ταύτα λέγων παρετήρει μετά προσοχής τήν άκροωμένην 
υεάνιδα, τής οποίας τό πρόσωπον Εγένετο ωχρόν ως το  μάρ- 
μαρον. 'Η  Μίς 'Ρ ό ζα  Επί μακρόν εμεινεν άναυδος. 'Ο  κόμης 
Εκάθισεν είς μικράν άπ’ αυτής άπόστασιν, μή δυνάμενος 
μήτε θέλων ν’ άποκρύψη τό κατακυριεύον αυτού αίσθημα, 
τήν βαθυτάτην λύπην ήτις τόν κατέβαλλεν. 'Η  Ά γγλίς 
άπέστρεψεν άπ’ αυτού πρός στιγμήν τό  πρόσωπον, οπως απο- 
κρύψη τήν Εντύπωσιν τής θλιβεράς ταύτης είδήσεως. Ό  
Μαριανος δεν έκινείτο άπο τής θ·έσεώς του..

— ,,'Η χθεσινή εσπέρα“, είπε χαμηλοφώνως, „φαίνεται 
ότι τόν έβλαψεν. Έπέστρεψεν είς το  δωμάτιόν του τεταραγ- 
μένος καί προσεβλήθη έπανειλημμένως ύπό αίμοπτυσίας. .

"Οτε τέλος ή Μίς 'Ρ όζα  έστρεψε πρός αυτόν βραδέως 
τό ωχρόν πρόσωπόν της, ό Μαριανος παρετήρησε δάκρυα είς 
τούς όφθ·αλμούς της, τά  όποια ή Ά γγλ ίς δ'εν προσεπάθησε 
νά κρύψη. Τά δάκρυα ταύτα ήσαν ή μόνη άπάντησις είς 
τήν παρατήρησιν τού κόμητος. Μετά τινας στιγμάς προσ- 
ητένισε τήν κυρίαν Τρελλάβνεϋ, ήγέρθη άπο τού καθίσματος 
της, αποχαιρέτισε τόν κόμητα δ ι’ ελαφράς ύποκλίσεως τής 
κεφαλής καί άπήλθε ταχέως.

Ό  Άδριανός καθ’ δλην τήν πρωίαν ουδόλως άνέφερε 
τήν Ά γγλ ίδα , ούτε ήρώτησε περί αυ’τής. Βεβυθισμένος έν 
τη  μελέτη των ποιημάτων του , άνεδίφα τ ά  γεγραμμένα 
φύλλα, άνεζήτει μικρά Εξ αυτών άποσπάσματα, τά  όποια 
Ενεθυμείτο, διεξήρχετο αυτά, καί μηδεμίαν παρέχων προσ- 
οχήν μηδέ άποκρινόμενος είς τάς παρατηρήσεις του γέροντος 
καδηγητού έξηκολούθει μετά ζήλου τήν Εργασίαν του. Ή  
θέα αυτού Ενεποίει φρίκην Τό πρόσωπόν του ήτο φλογι- 
σμένον ύπό τού πυρετού, οί όφδ·αλμοί του ήσαν Ερυθροί, αί 
χείρές του έτρεμον, Επνίγετο ύπό τής δύσπνοιας καί τού συν
εχούς βηχός. ’Ενίοτε ήρπαζε ταχέως τό  Επί τής τραπέζης 
ποτήριον, έπινε μετ’ άχληστίας Εκ τού αναψυκτικού ποτού 
καί κατευνάζων τόν βήχά του άνελάμβανεν άμέσως τήν Ερ
γασίαν. Περί τήν μεσημβρίαν εζήτησε νά φάγ·η, Ελπίζων 
ότι δ ιά  τού φαγητού θ’ άνελάμβανε τάς δυνάμεις, χωρίς 
όμως νά αισθάνεται ουδέ τήν έλαχίστην όρεξιν. Ό τ ε  έφε
ραν αύτφ τό  φαγητόν, ήγέρθη άπο τού τραπεζίου καί λα
βών από τού βραχίονος τόν καθηγητήν.

,,Πίστευσέ μου“, εΐπεν, άφωσιωμένος είς τήν Εργασίαν του. 
, ’Αναγινώσκω τώρα, όσα έγραψα . . . . πίστευσέ μου, είναι 
ώραΤα, ύψηλά, Ενθουσιώδη άσματα!! Μή νομίσης ότι όμιλεΐ 
ή φιλαυτία δ ιά  τού στόματός μου, δχι. Εΐνε τώρα πολύς 
καιρός, άφ’ ότου τ ά  έγραψα, τά  συνέθεσα, ούτως ώστε δό-
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ναμαι νά τά  κρίνω ώς ξένα έργα! 'Γπάρχουν είς αυτά 
οίραιότητες τά ς οποίας καί Εγώ αύτός θαυμάζω καί Εκπλήτ
τομαι, πώς έξέρρευσαν εκ τού πνεύματός μου! . . . Ά λλά 
τ ί εΐνε ό άνθρωπος ώς άτομον; Ή  άπόρροια τού πνεύματος 
των αιώνων, ό καρπός τής Εργασίας καί των παθών μυριά
δων Ετών . . . Φαντάσου τό  άνθρώπινον στήθος ώς κρα
τήρα ενός ηφαιστείου, έκ τού οποίου άναπέμπονται στηλαι 
πυρός έκ των Εγκάτων τής γης προερχόμεναι. Ή μεΐς ούδέν 
άλλο ειμεθα εί μή τ ά  ήφαίστεια των ιδεών καί τού πνεύ
ματος τής άνθρωπότητος. Έ κα σ τος ποιητής Εμπεριέχει Εν

Εαυτώ σύμπασαν τήν ανθρωπότητα . . . .  Έ ν  τούτοις τό 
ποίημα πρέπει Εξ άπαντος νά περατωθή, έστω καί με τήν 
έσχάτην, δολοφόνον καταβολήν τών δυνάμεων μου . . . Τό 
ασμα τούτο πρέπει άπο τού ύψους τού παρόντος νά Εκτείνη 
τό  βλέμμα μέχρι τών άπεράντων αποστάσεων τών αίώνων.

Ο ποιητής πρέπει νά εΐνε μάντις, προφήτης καί συγχρόνως 
τέκνον τής Εποχής του . . . Ά λλά τήν στιγμήν Εκείνην τής 
έμπνεύσεως! ΠοΤος μου τήν δίδει; Θ ά έδιδα δ ι’ αυτήν καί 
τήν τελευταίαν ρανίδα τού αίματός μου . . .“

(Ι’π ίτο α  συνέχεια.)

1. Η  Α ΓΓΟ Κ ΡΑ ΤΕΙΡΑ  ΤΗ Σ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΤΗ Σ. Κ ατά  φωτογραφίαν τού Selle καί Kniitze 
Εν Ποτςδάμη (Εν σελ. 225). Τ π ό  πέντε χαριεστάτων παιδι
κών μορφών ώς δ ιά  πλαισίου περιβαλλομένη κάθηται ή ευ
τυχής μήτηρ έν άφάτω οικογενειακή ευδαιμονία. Εΐνε ή 
αΰτοκράτειρα τών Γερμανών Αΰγούστα Βικτωρία' μετά τών 
εαυτής τέκνων. Αριστερόθεν άπο τή ς μητρός ίσταται ό πρε- 
σβυτατος υιός, ό διάδοχος τού αύτοκρατορικού θρόνου Φρει
δερίκος Γουλιέλμος, γεννηθείς τη  6. μαΐου 1882, δεξιόθεν 
δέ ό δεύτερος τήν ήλικίαν, Έ ιτ ε λ  Φρειδερίκος, γεννηθείς 
τ ή  7. ίουλίου 1883, στηρίζων τον δεξιόν βραχίονα Επί τού 
ώμου τής μητρός, τήν δέ άριστεράν χεΤρα επί του ώμου 
τού μικροτέρου άδελφού του Αύγουστου Γουλιέλμου, γεννη- 
ΘΕντος τη  29. ίανουαρίου 1887, ενω κατέναντι τούτου παρά 
τή  έτέρα πλευρά τής μητρός κάθητα ι ό τρίτος τήν ήλικίαν, 
Άδαλβέρτος, γεννηθείς τη  14. ίουλίου 1884. Τόν νεώτατον 
τών πριγκήπων, νΟσκαρ, γεννηθέντα τη  27. ίουλίου 1888, 
κρατεί ή μήτηρ επί τών γονάτων, άτενίζουσα αυτόν μέ τήν 
γλυκυτάτην εκφρασιν μητρικής στοργής καί τρυφερότητος.

2. Η  ΛΙΘΟΒΟΛΗΣ1Σ Κ ΑΙ Η  ΚΗΔΕΙΑ ΤΟ Γ Ι1ΡΩΤΟ- 
ΜΑΡΤΓΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓ. Κ ατά τήν πρωτότυπον Ελαιο
γραφίαν τού καθ. Cesare M ariani, μετ’ άρθρου (Εν σελ. 229).

3. Η  ΔΙΩΡΓΞ ΤΟ Γ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΓ ΙΣΘΜΟΓ, μετά 
σχετικού άρθρου (Εν σελ. 232).

4. Ε Γ ΡΕ  ΤΗ Ν  ΘΓΡΑΝ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΝ! Είκών ύπό 
τού καθηγ. Ε . Jo rdan  (Εν σελ. 233). Κοράσιον κατακεκλι- 
μένον προ κεκλεισμένης θύρας! Τοιούτος εΐνε ό συνειρμός 
τών ίδεών, ή έξις τού προσεγγίζειν τά  άπαξ συσχετισθέντα 
ώστ’ Εκ πρώτης Εντυπωσεως νομίζει τις ότι πρόκειται περί 
μικράς Επαίτιδος, μικράς ναυαγού τή ς ζωής, ητις π εν τά ρ 
φανη κατά  τήν δημώδη εκφρασιν, καί παντέρημος, έστρυ- 
μώ χθη, παγεράυ τινα χειμερινήν νύκτα, παρά τήν θόραν 
πλουσίου μεγάρου, καί άποκαρωθεΐσα ύπό τού ψύχους Εκ
πνέει Εν ω ενδοθεν τού θερμού καί πολυτελούς μελάθρου 
ήχούσι γέλωτες καί φωναί χαράς, θορυβεί άλαζών ή ευτυχία.

Άλλ’ όχι· ό καλλιτέχνης δέν ήθέλησε νά παραστήση 
τήν μελοδραματικήν ταυτην — άλλά τόσον συχνά σπαρακ- 
τικώς πραγματικήν — σελίδα του κοινωνικού βίου- ή αρμο
νία τού συνόλου τή ς είκόνος — περίτεχνος Εν τοΐς αέρεσιν 
αρμονία — τό  καταδεικνύει- άπο υδρορροής τινός δεν κρέ- 
μανται κρύσταλλα- ή όδός, αί βαθμίδες,, ό όρίζων δέν εΐνε 
χιονοσκεπή- τήν θεωμένην φύσιν δέν διαπνέει παγετώδης 
ριπή βορρά Εμποιούσα συναίσθημα ρίγους· ή μικρά κόρη δέν

εΐνε ρακένδυτος" οί πόδες δέν εΐνε γυμνοί, μελανιασμένοι, 
κοκκαλωμένοί" ούδεμία σκελετώδης ίσχνότης Επί τής μορ
φής· τό  κατακεκλιμμένον αβρόν σώμα δέν τρέμει, δέν συν- 
ταράσσεται ύπ’ όδυνηρού σπασμού' ή κοιμωμένη κόρη δέν 
θά  Εξυπνήση είς τόν άλλον κόσμον, δέν έχει καμμίαν σχέσιν 
πρός τήν μικράν Φωσφοροπώλιδα τού Άνδερσεν.

Άλλ’ ουδέ τό  φρουρούν τόν ύπνον της κυνάριον Ενθυ
μίζει τά  Ελεεινά και βασανισμένα εκείνα ζώα τά  όποια παρ
ιστάνει ό Δοστογέβσκη έν τοΐς μυθιστορήμασί του, καί τών 
οποίων τό  ρυπαρόν καί αραιόν, οίονεί καταρρέον, τρίχωμα, 
οί Εσβεσμένοι οφθαλμοί ή άθλιότης ή εκδεικνυμένη έκ τών 
καταβιβασμένων ώτων καί τής μαζευμένης ουράς, μαρτυρούσι 
μακράν καί όδυνηράν τραγωδίαν πείνης καί στερήσεων.

Ά ν προσεκτικώς έξετάσωμεν τήν είκόνα βλέπομεν ότι 
άλλη εΐνε ή έμπνευσις τού καλλιτέχνου, έμπνευσις άβροτέρα, 
καλλιτεχνικωτέρα, δ ιότι δέν ζητεί νά συναρπάση ήμάς έκ 
τής καρδίας, δέν ζητεί νά λάβη ερμηνέα τής είκόνος τον 
έμφυή ήμΐν πρός πάσαν δυστυχίαν οΐκτον, άλλά μάς άφίνει 
νά κρίνωμεν τό  καλλιτέχνημα αυτό καθ’ εαυτό, ανεξαρτή
τω ς πάσης φιλανθρωπικής Επιδράσεως.

Ο  πατήρ εΐνε είς τό δάσος, καί ή μικρά χωρική, συν- 
οδευομένη ύπό τού άγρυπνου καί άφωσιωμένου Πιστού Εκό- 
μισεν είς αυτόν τό φ α γη τόν  κατά τήν Επιστροφήν, έκυνή- 
·|ησεν από άνθους είς άνδ·ος πεταλούδας, καί ό δρόμος δέ 
ητο μακρός, καί Εκουράσθη· φ8·άσασα είς τήν οίκίαν εδρε 
τήν θΰραν κλεισμένην ό αδελφός της ήτο τόσας ήμέρας 
ασθενής, εύρίσκεται τώρα είς άνάρρωσιν, καί ό Εατρός παρ- 
ήγγειλεν είς τήν μ.ητέρα νά όδηγήση είς μικρόν περίπατον 
τόν ωχρόν υιόν της, ν άναπνευση καθαρόν, ςωογόνον άέρα 
τό καύ'μένο τό  παιδί. Ή  μικρά κόρη άφήκε τό καλάθ ι της 
χαμαί, έκάθησεν Επί τής μιας βάθμΐδος τής ξυλίνης κλίμα- 
κός των· σιγά σιγά ή κεφαλή της ήρχισε νά βαρόνη, καί 
την άκουμβησεν Επί τής άλλης βάθμΐδος· γλυκύς ύπνος 
ήρχισε νά θωπεύη άπαλά τ ά  βλέφαρά της, καί έκλεισε τά  
ματάκια της. Εΐνε γνωστόν πόσον εύκολα άποκοιμώνται τά  
παιδία, προ πάντων τ ά  μικρά, άτινα πολλάκις τήν Εσπέραν 
Εν ίο ψελλίζουσι χαριέντως Εν τή  μητρική αγκάλη, προφέ- 
ροντα ^μίαν φράσιν δέν χροφθάνουν να τήν αποτελειώσουν, 
δ ιότι ο ύπνος κλείει δ ιά  μιας τό  μικρόν στόμα των, καί 
τρομάζει τόσον τότε ή πρωτόπειρος μήτηρ. Κ οιμάται ήσυχα 
ή μικρά Επί τής ξυλίνης κλίμακος, ώς Επί στρώματος έκ 
πτίλων· τ ί έχει ν’ άνησυχήση; Τό πολύ πολυ δ ια  τό κα- 
λάθ·ι της· άλλ’ αυτό τό φυλάττει άγρύπνως ·ό Πιστός, έ 
καλός καί άφωσιωμένος. Κ.
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ποτέ γλωσσολόγος δά  ώνειρεύετο ότι ή λέξις αυτή σημαίνει ψ α λ ίδ ι.  Προ
Υ π ε ρ β ο λ ικ ο ί  καύσω νες π α ρ ελθ ό ντω ν  αιώ νω ν. Έ ν  ετει 627 

μετά Χριστόν καύσων ήτο τοσοΰτος, ώστε πασαι α ί πηγαι τών δδάτων 
έστείρευσαν και οί άνδρωποι απέδνησκον υπό δίψης. Κατά τό 879 μ. X. 
ούδεϊς ήδυνατο, Ινεκα του υπερβολικού καύσωνος, νά έργασδη έν ϋπαίδρω 
και ¡δία Ιν τοΤς άγροΤς, διότι προσεβάλλετο αμέσως ύπό αποπληξίας η 
άστροβολίας. Έ ν  Ιτει 993 μ. X. τά δένδρα καί τά φυτά έν τοΤς άγροΤς 
έκάησαν αυτόχρημα ώς υπό πυρός. Ό  καύσων του έτους ΙΟΟΟ μ. X. ήτο 
ιδία εις τήν Γαλλίαν καταστρεπτικός' οί ποταμοί άπεξηράνδησαν καί η 
δυσωδία τών έν αύτοΐς νεκρών ίχδύων έφερε τήν πανοίλην. Ό  καύσων 
του έτους 1024 άπεξήρανεν έν Άλσατίφ καί Λοδαριγγία τούς ποταμούς καί 
τά  φρέατα. Έ ν  ετει 1132 άπεξηράνδη ό 'Ρήνος, τώ 1152 ο' καύσων ητο 
έπ’ ίσης υπερβολικός, το! δέ 1227 άπέδανον πλεΤστοι άνδρωποι καί ζώα 
ύπό τοΰ καύσωνος. Έ ν  ετει 1303 ήδύνατό τις νά διαβή άβρόχοις ποσί 
τόν Δούναβιν καί τόν 'Ρήνον, τ§  δέ 1394 έν Γαλλία τόν Σηκουα'ναν καί 
L oire . Τ ψ  1556 καδ’ ϊλην τήν Ευρώπην Ιπεκράτησε παντελής ξηρασία. 
Τ ώ  1614 άπεξηράνδησαν έν Γαλλία Ιτι δ'ε καί έν Ε λβετία  τά φρέατα καί 
αί μικρότεραι λίμναι. Ούχί μικρότεροι ήσαν οί καύσωνες τών ετών 1646, 
1676 καί 1701. Έ ν  έτεϊ 1715 έπεκράτησε παντελής άνυδρία από τοΰ 
μαρτίου μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου, ούτως ώστε τά φυτά έκάησαν οί ποτα
μοί άπεξηράνδησαν καί δ καύσων άνήλδε μέχρι 40 βαδμών 'Ρεωμύρου. 
Ε κτά κ τω ς μεγα'λοι ήσαν οί καύσωνες των έτων 1724, 1746, 1756. 1811 

καί 1815.

Π αράδοξος δ ίκη  διεξάγεται ήδη έν Νέα 'Τόρκη. Το έν τή πόλει 
ταύτη έργοστάσιον O iya^i-tto jr  τοΰ „Dube & son“ συνειδίζει άνέκαδεν 
νά περικοσμή τά μικρά κιβώτια τών σιγαρέττων του με εικόνας περιφη'μων 
έπί καλλονή γυναικών. Μία έκ των καλλονών τούτων, ή Άμερικανίς ήδο- 
ποιός δεσποινίς G ra d e  W ad e , ισχυρίζεται ήδη ότι πολλά των κιβωτίων 
έκείνων φέρουσι καί τήν ιδίαν αυτής εικόνα, ούτως όμως ώστε μόνον ή 
κεφαλή τής είκόνος άνήκει εις αυτήν, ένώ τά λοιπά μέλη τοΰ σώματος 
εΤναι κατά φαντασίαν αύδαιρέτως έζωγραφημένα· αλλά καί ή στολή ή 
περιβάλλουσα τ ί  λοιπόν σώμα δέν εΤναι ή συνήδης γυναικεία στολή, άλλ’ 
ώσαύτως κατά φαντασίαν έπί τδ απρεπέστερου έζωγραφημένη. Ή  δε
σποινίς W ade απαιτεί ήδη άποζημίωσιν 10,000 δολλαρίων παρά τοΰ ρη- 
δέντος εργοστασιάρχου διά τήν προσαφδεΐσαν αύτή ΰβριν „διότι έζωγρά- 
φησαν τήν κεφαλήν αύτής έπί άπρεπούς σώματος καί έπειτα προσεκόλλησαν 
τό όλον, ώς νά ήτο φωτογραφική είκών, έπί κιβωτίων σιγαρέττων καί έξ- 
έδηκαν αύτήν εις τήν δημοσιότητα“ . Ό  συνήγορος τοΰ εμπορικού οίκου 
„D uke & son“ ισχυρίζεται τουναντίον οτι ή  είκών τής δεσποινίδος W ade 
δέν εύρίσκεται καδόλου μεταξύ τών εικόνων αίτινες κοσμοΰσι τά  κιβώτια 
τών σιγαρέττων. 'Η  δίκη αύτη εινε λίαν ένδιαφέρουσα, καδότι αί έν λόγφ 
εικόνες εΤναι πολυάριδμοι καί παριστώσι πλείστας όσας γνωστάς καλλονα'ς, 
μεταξύ τών όποιων καί τάς διασημοτάτας’Αγγλίδας κ α ί’Αμερικανίδας ήδο- 
ποιούς. ’Αν δέ δ οΤκος Duke καταδικασδη είς τήν άπότισιν τής άποζη- 
μιώσεως, είναι πιδανώτατον οτι Τ.ασαι αί πολυάριδμοι γυναίκες, των όποιων 
α ί εικόνες φέρονται έπί τών κιβωτίων τών σιγαρέττων, δά  κινήσωσι κατά 
τοΰ οικου τουτου όμοιας άγωγάς.

01 β ο λ α π νκ ια τα ί,  οί όπαδοί τής ύπό τοΰ Δρ. Σλάΰερ έφευρεδείσης 
τεχνητής παγκοσμίου γλώσσης βολαπύκ, δά ύπερηφανευδωσιν οΰκ ολίγον 
άκούοντες ότι καί ή  περικαλλής βασίλισσα τής Ιταλίας ώμοσεν ήδη επί 
τής σημαίας των καί παρεδόδη μετά ζήλου είς τήν σπουδήν καί έκμά- 
δησιν τοΰ γλωσσικού αυτών κατασκευάσματος. Ή  βασίλισσα ένεγράφη ήδη 
καί μεταξύ τών συνδρομητών τής έν Μεδιολάνοις βολαπυκιστί έκδιδομένης 
έφημερίδος, την οποίαν μάλιστα κατώρδωσεν ήδη καί νά άναγινώσκη ευ- 
χερώς. Έ π ί  τή ευκαιρία τούτη, ίνα ΐδωσιν οί ήμέτεροι αναγνώσται, οι 
μή άσχοληδέντες περί τήν γλώσσαν ταύτην, τίνι τρόπο» κατασκευάζονται 
έν τώ γλωσσικό» έργαστηρίω του Δρ. Σλάΰερ αί λέξεις, παραδέτομεν έν- 
ταΰδα τήν μαρτυρίαν ενός πρώην μέν βολαπυκιστοΰ είτα δέ έφευρέτου νέας 
τινός ,,διεδνοΰς γλώσσης“  (liiiguo in te rn ad a ) , τοΰ κ. Έ ϊνστεϊν. Ουτος 
λέγει τά εξής: ,,Ποίαν μέδοδον έν γένει άκολουδεΤ ό Σλάΰερ έν τή κατα
σκευή τών λέξεων του, άρκοΰμαι νά δείξω δ ι’ όνος μόνου παραδείγματος,

τριών ετών δέν ύπηρχον ψαλίδες έν τφ  βολαπυκικώ βασιλείς. Επειδή 
όμως έτυχε νά χρειασδώ άκριβώς τό έργαλεΐον τοΰτο, άπετάδην πρός τόν 
μέγαν διδάσκαλον έν Κωνσταντία, μετά τινας δέ ημέρας έλαβον παρ’ αύτοΰ 
τήν ζητηδείσαν πληροφορίαν: τό ψαλίδι ονομάζεται jim ! 'Η  κατασκευή 
τής λέξεως ταύτης, ώς καί πολλών άλλων λέξεων έκ τοΰ λεξικού τοΰ Σλάΰερ, 
μοί ήτο έπί μακρόν χρόνον άκατανόητος. Έ π ί  τέλους όμως κατώρδωσα 
νά συλλάβω τον διδάσκαλον είς τάς κρύφιας οδούς του. Ό τ ι  πρός κατα
σκευήν νέας τινός λέξεως κατέφευγε πάντοτε κατά προτίμησιν εις την 
αγγλικήν καί γαλλικήν, σπανιώτατα δέ είς ττν  μητρικήν του γλώσσαν τήν 
γερμανικήν, μοί ήτο άπό πολλοΰ γνωστόν. ’Αλλά τό άγγλικόν sd sso rs. 
όπως καί τό γαλλικό d seau x  δέν ήδύνατο νά μεταχειρισδη· διότι 6 Σλάΰερ 
έκλέξας άνέκαδεν τό S  ώς σημεΤον τοΰ πληδυντικοΰ, άπέκλεισεν εαυτφ τήν 
όδον πρός χιλιάδας -λέξεων · διά τοΰτο δεν δύναται νά μεταχειρισδή λέξιν, 
λήγουσαν είς συριστικόν τ ι σύμφωνον (? είς φωνήεν). ’Αλλά καί τό άπλοΰν. 
γερμανικόν Scbeer ήτο δι’ αυτόν άχρηστον, έξ αιτίας του τελικού r ,  τό 
όποιον ό Σλάΰερ έδυσίασεν είς τούς Κινέζους έπί τοΰ βωμοΰ τής κοσμο- 
πολιτικής αύτοΰ δεωρίας. θ ά  είχομεν λοιπόν έξ άπαντος τήν λέξιν. je! 
ώς δηλωτικήν της ψαλίδος, δν μή ί  λέξις αυτη είχε κατασκευασδή πρό 
πολλοΰ ώς σημαντική τής „ σκέπης“  (γερμ. Schutz). Ε ίς τοιαύτας άμηχα- 
νίας τ ί πράττει δ Σλάΰερ; στρέφεται πρός τό άμέσως. επόμενον φωνήεν 
καί κατασκευάζει τήν λέξιν j i l '  άλλά δυστυχώς καί αυτη εύρίσκεται άπο 
πολλοΰ έν τφ  λεξική» του Σλάΰερ ώς δηλωτικά τής ,,γυναικός“. Ε μ π ρ ό ς  
λοιπόν μετά δάρρους! Ό  Σλάΰερ προσφεύγει ήδη πρός τόν πλησιεστατον 
γείτονα τοΰ ), τό m , καί ουτω τό j ii  εγεινε jim . Ουτω άρκεΤ άπό του 
ύψηλοΰ πρός τό γελοΐον εν μόνον βήμα. ’Από τής στιγμής εκείνης, διά 
τοΰ γλωσσικοΰ τούτου τεχνάσματος, τό ψ α λίδ ι ονομάζεται jim  άπό περά- 
των έως περάτων της οικουμένης, πανταχοΰ Ινδα δ ήλιος φωτίζει ένα βο- 
λαπυκιστήν.“ Μετά τό δείγμα τοΰτο έκ τοΰ έργαστηρίου τών βολαπυκι- 
στών, πας άνδρωπος, έχων καί τήν έλαχίστην ιδέαν περί τών φυσικών 
νόμων τών διεπόντων τήν γλώσσαν, τήν μυστηριώδη ταύτην έκδήλωσιν τοΰ 
άνδρωπίνου πνευματικού καί σωματικοΰ ¿ργανισμοΰ, δαυμάζει καί εκπλήτ
τεται βλέπων ότι εύρίσκονται εΐσέτι άνδρωποι ευπαίδευτοι’ ασχολούμενοι 
μετά σπουδαιότητος καί ζήλου περί τοιούτου είδους Ιφευρήματα.

Π ρ ο φ υ λα χτικ ό ν  μ έσ ο ν  άπο τη ς  διά  μυκ ή τω ν  δηλητηριάσεω ς. 
Οί μύκητες είτε άμανΤται (’μανιτάρια) είναι ώς γνωστόν δρεπτικωτάτη φυ
τική τροφή, έπειδή όμως μεταξύ αυτών ύπάρχουσι καί πολλοί δηλητηριώ
δεις, οίτινες δυσκολώτατα δύνανται νά διακριδωσιν άπό τών μή τοιούτων, 
πολλοί άνδρωποι φρονίμως σκεπτόμενοι άπέχονται εντελώς της έπικινδύνου 
ταύτης τροφής. Έ ν  Γερμανία αί δι’ άμανιτών δηλητηριάσεις είναι συχνό- 
ταται, έσχάτως δέ μάλιστα έν Μονάχο» μία δλόκληρος οικογένεια συνιστα- 
μένη έξ όκτώ προσώπων Ιδηλητηριάσδη διά τοιούτων μυκήτων καί άπε- 
δανε μέ όδυνηρότατον δάνατον. Κ αί όμως υπάρχει άπλούστατον καί άσφα- 
λέστατον μέσον, δ ι’ ου δυνάμεδα νά προφυλαχδώμεν άπό τοΰ κίνδυνου της 
δηλητηριάσεως. Τό μέσον τοΰτο συνίσταται εις τό νά χύνω μ εν  το  π ρ ώ το  
νερό, είς τό όποιον έβρασαν οί άμανίται. Τ ό προφυλαχτικόν τοΰτο μέσον 
εΐνε ίσως είς τούς πλείστους γνωστόν, άλλά πολλοί μυκητοφάγοι νομίζουσιν 
ότι διά τής έκχύσευ,ς τοΰ πρώτου ΰδατος παραβλάπτεται ή  ελαττοΰται ή 
αρωματική γεΰσις τοΰ φυτοΰ τούτου. Έ ν ώ  άκριβώς τό εναντίον συμβαίνει· 
διότι πασαι αί άκαδαρσίαι καί ή  χωματώδης όσμή τών άμανιτών άφανί- 
ζονται, ή  δέ άρωματώδης αυτών γεΰσις οΰ μόνον δέν έλαττοΰται άλλά καί 
επιτείνεται, τό δέ σπουδαιότατον πάσα δανατηφόρος δηλητηρίασις καδίστα- 
ται αδύνατος. Ε ίς  τά  νότια μέρη τής Σουηδίας καί έν Φινλανδία τό μέσον 
τοΰτο εΐνε άπό πολλοΰ γνωστόν καί εφαρμόζεται πάντοτε. Οι μύκητες 
καί οί άμανΤται ένεκα τής καλής των γεύσεως, τής δρεπτικής των άξίας 
καί τής ευδηνίας των είς πολλά μέρη τής Ευρώπης είναι ούσιωδεστάτη 
τροφή τοΰ λαοΰ, ήτις τότε μόνον δά γενικευδή όταν εδρεδώσιν ασφαλέ
στατα προφυλαχτικά μέσα άπό τ?ς έξ αυτών δηλητηριάσεως. Τ ό δέ 
άσφαλέστατον καί άπλούστατον τών μέχρι τοΰδε γνωστών μέσων εινε τό 
άνωτέρω υποδειχδέν.
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Ή  π τή ο ις  ιώ ν  δ ια β α τικώ ν  π τηνώ ν . Έ ν  τινι πραγματεία, έν τοΤς 
άρχείοις τής έν Πετρουπόλει αότοκρατορικής Ακαδημίας έκτυπωδείση, 
ασχολεΤται ο φισιοδίφης Α. φ. Μίδδενδορφ περί τούς δρόμους καί τάς 
γραμμάς, άς α’κολουδοΰσι τά διαβατικά πτηνά κατά τήν άφιξίν των είς 
βόρεια μέρη. Πασαι αυται αί γραμμαί της όφίξεών των είς 'Ρωσσίαν 
συμπίπτουσιν εις τήν βορειοτάτην άκραν τής Σιβηρίας, παρά τώ  άκρωτη- 
ρίφ Ταΐμούρα (Σφιάτοϊ). ,,’Αλλ’ άκριβώς εις τό μέρος τούτο“ , λέγει ό 
Μίδδενδορφ, „εύρίσκεται ή εδρα τοΰ μαγνητικοΰ πόλου· αν δέ λάβωμεν 
ύπ’ ίψ ε ι ότι καί έν τή Βορείω ’Αμερική α ί γραμμαί, καδ’ άς διευδύνονται 
πρός βορραν τά πτηνά, φαίνονται συγκλίνουσαι ώσαύτως πρός τόν μαγνη- 
τικόν πόλον, άγόμεδα είς τήν πιδανωτάτην εικασίαν ότι τά πτηνά ταΰτα, 
τά δποΤα ώς γνωστόν μετά καταπληκτικής ακρίβειας καί ασφαλείας άκο- 
λουδοΰσι κατά τάς μακροτάτας αύτών πορείας τήν εύδεΤαν όδόν χωρίς 
ποσώς ν’ αποπλανώνται ουτε ύπο τών άνεμων ουτε υπό τοΰ σκότους καί 
τής ομίχλης καί της τρικυμίας, εχουσι διηνεκώς συνείδησιν τής διευδύνσεως 
τοΰ μαγνητικοΰ πόλου καί κατά ταύτην κανονίζουσι τήν πτησιν αύτών. 
'Ο πω ς λοιπόν οί δαλασσοπόροι τή μαγνητική βελόνη ουτω καί οί ,,άερο- 
πόροι ουτοι“  χρώνται τώ  έσωτέρικω αύτών μαγνητικω αίσδήματι, όπερ 
κατά πασαν πιδανότητα εύρίσκεται είς στενοτάτην συνάφειαν μετά τών 
γαλβανομαγνητικών ρευμάτων, τά όποΤα είνε άποδεδειγμένον ήδη ότι κυ- 
κλοφοροΰσιν εν τώ  σώματι καί ίδία έν τοΤς κινητηρίοις όργάνοις τών πτηνών 
τούτων. Καδ ον δε τρόπον οι ναυτικοί, οσάκις αναγκάζονται ν’ άποκλί- 
νωσι τής ευδειας όδοΰ, ποιούνται χρήοιν της ναυτικής πυξίδος πρός κατα· 
μέτρησιν τής εκάστοτε άποκλίσεως καί έπανόρδωσιν τής εύδυπλο'ίας, οότω 
καί τά πτηνά ταΰτα, οσάκις άναγκασδώσιν υπό διαφόρων περιστάσεων νά 
παρεκκλίνωσιν άπό τής ευδυτάτης αύτών πρός τόν μαγνητικόν πόλον διευ-

δύνσεως, γνωρίζουσι κάλλιστα πότε καί κατα πόσον απέκλιναν, καί κατα 
τήν έμφυτον αύτών πυξίδα επανορδοΰσι καί κανονίζουσι τήν διά τών αέρων 
πορείαν των.

ά ια τή ρ η ο ις  φ ο ιώ ν  διά  χημ ικ ώ ν  μ ίο ω ν .  Ό  έν Μονάχη» καδη- 
γητής H iendlm ayer έφεΰρε σπουδαιοτάτην καί διά τους μή επιστημονι
κούς κύκλους Ιτι λίαν ένδιαφέρουσαν μέδοδον τοΰ διατηρεΤν τά φυτά διά 
χημικής όδοΰ τοσοΰτον εντελώς, ώστε τό χρώμα, τό σχήμα, καί εν γένει 
ή  φυσική αυτών ίψ ις νά μένη άπαράβλαπτος. Καί τά λεπτότατα μέρη 
τών φυτών διατηρούνται διά τή ς μεδόδου ταύτης, ώς αν t i  τά φυτά ήσαν 
είσετι ζωντανά.

Σ υ λ λ ο γ ή  ίθ ν ιχ ώ ν  νμ νω ν . Ό  καδηγητής Jo h n  P . Sousa, διευ- 
δυντής τοΰ υπό τό όνομα „Ναυτικός Σύνδεσμος“ γνωστού μουσικοΰ σώ
ματος τοΰ έν Ούασιγκτώνι σταδμεύοντος‘Αμερικάνικου ναυτικοδ, άσχολεΤται 
άπό πολλών ήδη ετών περί τήν συλλογήν τών έδνικών ύμνων πάντων τών 
μερών τοΰ κόσμου. Τούς έδνικούς τούτους ύμνους σκοπεύει νά δημοσίευση 
έν πολυτελέστατο» τόμω. Ή  συλλογή έντός ολίγου διαστήματος δά είναι 
τελεία, διότι ελλείπουσιν εΐσέτι μόνον οί Ιδνικοί ύμνοι της Κορέας, τοΰ 
Χαΰτι καί του Λιχτενστάιν.

Ό  'Ά γ γ λ ο ς  π ο ιη τή ς  Λ όρδος Τέννναον  έώρτασεν έσχάτως τήν 
όγδοηκοστήν επέτειον τών γενεδλίων του Ιν τή έπαύλει αύτοΰ έν Aldworth, 
Ινδα είχεν άποσυρδή άναρρώσας έκ δεινής νόσου. νΗδη ή κατάστασις της 
υγείας του έβελτιώδη έπί τοσοΰτον, ώστε έπιχειρεΤ καδ  Ικάστην ¡ιακρους 
περιπάτους καί έκδρομάς.

--------------- Wt*---------------

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ πρός χρήσιν τής 

Σ Τ ', τάξεως τών ’Αστικών Σχολείων καί Παρδεναγωγείων κατά τάς άρχάς 
της νεωτέρας „Παιδαγωγικής διδασκαλίας“  υπό A. Ε . ΜΕΓΑ, διδασκάλου 
έκ Σιατίστης τής Μακεδονίας. Έ ν  Λειψία 1888. — Τό εργον τοΰτο έκ 
σελ. Α '. -  ΙΣ Τ '. -j- 182 άποτελούμενον, έπί καλού δέ χάρτου έκτετυπωμένον 
καί μετά 19 καλλιτεχνικών εικόνων κεκοσμημένον περιέχει τό όλον 27 μα
δήματα, ών τά τρία τελευταΤα τό μέρος άποτελοΰντα είναι γενική τοΰ 
όλου άνακεφαλαίωσις καί συμπλήρωσις. Καί έν τή διατάξει πάντων τών 
μαδημάτων τοΰ βιβλίου του'του καί έν τοΤς καδ’ έκαστον αύτών διαφαί- 
νεται ή  παιδαγωγική αρχή τής „επαγωγής άπό τών καδ’ έκαστον έπί τά 
καδ’ όλου καί τών γνωρίμων έπί τά  άγνωστα“ , „άπό τών εγγύς είς τά 
μακράν“  καί „άπό τών αίσδητών είς τά ύπέρ τήν αίσδησιν“  κτλ. Κατά 
ταΰτα λοιπον εν εκάστο» μαδήματι προτάσσεται ό κατα τούς παιδαγωγούς 
καλούμενος „σκοπός τοΰ - μαδήματος“, τούτω δ ’ Ιπεται λογική σειρά πέντε 
„παιδαγωγικών βαδμίδων“ περιεχουσών πλήρη καί τελείαν τοΰ μαδήματος 
άνάπτυξιν· (Α'. παρατήρησιν τών έν ούρανώ φαινομένων ή προπαρασκευήν, 
Β'. άφήγησιν ή προσαγωγήν τοΰ νέου μαδήματος, Γ '. ερωτήσεις συγκεφα- 
λαιωτικάς πρός επεξεργασίαν τοΰ διδαχδέντος, Δ', τήν |κ  τούτων έξαγο- 
μένην συστηματοποίησιν τοΰ μαδήματος καί Ε '. σύγκρισιν διαφόρων φαι
νομένων ή έξέλεγξιν προλήψεων καί δεισιδαιμονιών τοΰ λαοΰ καί έν γένει 
έξέγερσίν τινα τοΰ συναισδηματικοΰ τών παίδων φρονήματος ύποβοηδου- 
μένην πολλαχοΰ καί ύπό μικρών ποιημάτων καταλλήλως έκλελεγμένων έκ 
τοΰ ,,Σύμπαντος“  ο’ξιολόγου συγγράμματος τοΰ μακαρίτου I. Μ.'Ραπτάρχου).
Η  „ψυχολογική αυτη κατάταξις τής διδακτικής υλης“, όπερ είναι ή πρώτη 

άρετή παντός διδακτικοΰ βιβλίου, καί ή μετά πολλής φιλοκαλίας γενομένη 
έκτύπωσις τοΰ έργου τούτου καδιστώσιν αυτό χρησιμώτατον πρός διδασκα
λίαν παίδων. Ταΰτα δέ τοσούτφ μάλλον Ιδει νά τηρηδώσιν έν τώ μαδή- 
ματι τής ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, ίσω  λίαν προληπτικά! τυγχάνουσι περί αύτης 
αί δοξασίαι πολλών παρ’ ήμΤν διδασκάλων οίτινες καί έκ μόνης τής Ιπι- 
γραφης τοΰ βιβλίου τούτου έξανϊστάμενοι δά  δεωρήσωσιν αύτό ώς άδί- 
δακτόν τ ι τοΐς παισίν, άγνοουντες ίσως ότι έκαστον μάδημα εχει καίίδιόν

τι πρόγραμμα καί όρια άναπτύξεως καί ότι ή ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ουσα συμ
πλήρωμα τής όλης Γεωγραφίας είναι μάδημα τερπνότατον καί διδακτικώ- 
τατον είς παίδας άποφοιτώντας τών ’Αστικών ή Ελληνικών καλούμενων 
Σχολείων, ώς έξηγοΰ» φαινόμενα μεδ’ ών έκ νηπιακής ηλικίας είναι ουτοι 
έξωκειωμένοϊ μετά περιεργίας καί δαυμασμοΰ άποβλέποντες πολλάκις είς 
τόν κυανοΰν τοΰ ούρανοΰ δόλον.

Ά ν σκοπός τής τών παίδων άγωγης είναι ή  άληδής καί ώς οίόν τε 
τελεία τοΰ νοΰ καί τής καρδίας αύτών άνάπτυξις, βέβαιον δ’ είναι ότι „Οί 
ουρανοί διηγούνται δόξαν θεοΰ“ καί ότι πολλών πολλάκις κακών αϊτιαι 
γίνονται αί παρά τοΰ λαω προλήψεις καί δεισιδαιμονίας βιβλίον έπ’ ασφα
λών παιδαγωγικών αρχών στηριζόμενον (ών κυριώτατοι παρ’ ήμΤν διερ
μηνείς ούτως εϊπεΤν είναι τά  έν τοΤς „προλεγομένοις“  τοΰ βιβλίου τούτου 
μνημονευόμενα συγγράμματα τοΰ L indner, F ra e lid i, Πετρίδου, Βρατσάνου, 
Παπαμάρκου καί Σακελλαροπούλου), καί συντεταγμένου έπί τή βάσει δοκί
μων κοσμογραφικών συγγραμμάτων (τοΰ L alande, F lam m ario n ,'Ραπτάρ- 
χου καί άλλων) είναι, νομίζομεν, άξιον εύμενοΰς «υσιάσεως πρός διδασκα
λίαν έν τοΤς καδ’ ήμας Σχολείοις καί πρός ιδίαν μελέτην παντός φίλου 
τών δαυμασίων τοΰ άστερόεντος ούρανοΰ. Πρός τοΰτο δέ λίαν συντελεί 
καί το σμικρόν της τιμής τοΰ έργου τούτου, όπερ 6 '/4 χρυσών γροσίων 
τιμώμενον δύναται νά γείνη κτήμα καί τοΰ πένητος μαδητοΰ καί παντός 
φιλομαδοΰς· καί τοΰτο διότι έκ πείρας άπεδείχδη ότι τό διά πάϊδας δ ι
δακτικόν βιβλίον πρός τοής άλλαις άρετάις δέον νά εχη καί τό ευωνον, άν 
πως εχη τήν άξίωσιν ότι δύναται νά είσέλδη διά τών στενών πυλών τών 
παρ’ ήμΤν Σχολείων καί φανή χρήσιμον πρός τήν διανοητικήν τών παίδων 
διάπλασιν. A. fi.

ΐ .  Γ . Διά πασαν αίτησιν άπευδυντέον έν Κωνσταντινουπόλει πρός 
τούς βιβλίοπω'λας κ κ .’Αδελφούς Δεπάστα (M essieurs D epasta frè re s , li
b ra ire s , C onstan tinop le-G alata, rue_ M achmoudié No. 13); έν Θεσσα
λονίκη πρός τούς βιβλιοπώλας κκ. Βικόπουλον καί Άντωνιάδην (M essieurs 
Vicopoulos e t  A ntoniadés, lib ra ires , Salonique) καί έν Άδήναις πρός 
τούς κκ. ’Αδελφούς Σ.' Κ. Βλαστού, βιβλιοπώλας (Athènes-Grèce).
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¡ Τ Ε Χ Ν Π Τ  A I  Π Α Ρ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ι Σ  T O T  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ .

Ε κ τινορ λόγου, δν προ πολλού ήδη απήγγειλε περί τού θέματος ! 
τούτου δ καθηγητηρ Ρουδόλφος Βίρχωβ Ιν τινι συνεδρία των φυσιοδιφών, 
ιίποσπώμεν ένταύθα τά εξής.

Αί τεχνηταί παραμορφώσεις του συίματος δεν προέρχονται πάντοτε 
έκ καλαισθητικών αποπλανήσεων άλλ’ «Τναι πολλάκιρ άποτελέσματα δια
φόρων περιστατικών ή  έθίμων, ούδεμίαν σχέσιν έχόντων πρδ? τήν καλαι
σθησίαν. Οδτω λόγου χάριν ίππαοτικοί τινερ λαοι τηρ Νοτίου Αμερικής 
κατά τάρ μακρύς αυτών ίοοιπορίαρ καί άπό τόπου εις τόπον μεταναστεύ
σεις, δενουβιν επί σανίδων τά μικρά παιδία καί τά βρέφη, όπως μή τα- 
ράσσωνταιΊκ τής μεγάίης των ίππων ταχύτητορ, εντεύθεν δέ προέρχεται 
ή άποπλάτυνσις τού ύπισθίου μέρους του κρανίου τών τρυφερών παιδιών. 
'Η  παραμόρφωσις αδτη, ήτις άρχικώς ήτο όλωρ άπροβούλευτορ και άπρο- 
αιρετός, καθίσταται προϊόντος του χρόνου τοσούτον κοινή καί συνήθης ωστε 
τά τυχόν κανονικώρ αναπτυσσόιιενα κρανία θεωρούνται παρά τοΐς λαοΐρ 
τούτοι? ώρ δύσμορφα καί τερατώδη, Ιντεύθεν δέ προέρχεται τδ Ιθιμον τής 
διά τεχνητών μέσων άποπλατύνσεωρ των κρανίων άμα τη γεννήσει τών 
παίδων. Παρά τισιν άλλοι? λαοϊς τδ Ιθιμον τούτο του παραμορφούν καί 
διαστρέφειν τδ φυσικόν^ σχήμα τού κρανίου προήλθεν ούχί απροαιρέτως έκ 
τυχαίων περιστατικών άλλ’ εκ προλήψεων έξ επίτηδερ, διότι ένόμιζον ότι 
τδ εξωτερικόν σχήμα του κρανίου έχει μεγάλην επιρροήν επί τδν  πνευμα
τικών κάι ήθιχών δυνάμεων του ανθρώπου. Οΰτω λ. χ. οί αρχαίοι κάτοι
κοι τού Περού, απαράλλακτα όπως οί νεώτεροι φρενολόγοι, είχον τήν πε- 
ποίθησνν ότι αί διάφοροι προεξοχαί τού κρανίου ήσαν α ί εδραι των δια
φόρων πνευματικών ή  ηθικών αρετών, καί διά τούτο παρά τοΤρ προύχουσιν 
αυτών προσεπάθουν νά δίδωσι περισσοτέραν άνάπτυξιν είρ τάρ άρετάς ταύ- 
ταρ διά τήρ τεχνητής μεγε&ύνσεωρ τών εις αύτάς άντιστοιχούντων μερών
τού κρανίου. Διά τούτο τά εν τοίς άρχαίοιρ τάφοιρ του Περού άνευρισκό- 
μενα κρανία εΤναι τερατωδώρ παραμεμορφωμένα «αί διάστροφα. Αλλωρ 
τε μετρία τιρ άποπλάτυνσις τού ύπισθίου μέρους τού κρανίου απαντάται 
καί Ιν Εύρώπη είρ πολλούς, προερχομένη εκ τού ότι κατά τήν τρυφεράν 
των ηλικίαν εκειντο επί μακρον ύπτιοι. Ή  συμπίεσιρ ομως αδτη θέν εΐνε 
επικίνδυνος, διότι συμπιεζομένου Ινδς μέρους του κρανίου όγκούται τδ πλη- 
σιέστερον αυτού μέρος καί επομένως ή όνάπτυξις τού εγκεφάλου δεν παρα
βλάπτεται. Δυστυχώς δεν δυνάμε&α νά είπωμεν τδ αύτο 'κα ί περί τών 
λοιπών μελών τού σώματος, π . χ. τών ποδών. Ή  διά  τής παραμορφώσει·)? 
επερχομένη βλάβι; είρ τήν άνάπτυξιν τών μελών τούτων εΐνε ανεπανόρθω
τος. Καί εινε μέν άληθες ότι έν Ευρώπη ή στρέβλωσιρ καί διαστροφή 
τών ποδών δέν προίβη είρ τοσουτον βαθμόν, δσον έν Σινική· οδχ ήττον 
όμως δ τελευτάίορ συρμό? τών υποδηματοποιών τείνει είρ τδ νά καταστήση 
τον πόδα εΤδο’ρ τ ι αιχμηρού εργαλείου, αί δέ έκ τήρ τάσεωρ ταύτης προ- 
ελ&ούσαι |όλάβαι μόλις διά μακρδρ καί συνεχούς όρ&οστατικήρ διαίτηρ θά 
ήδύναντο ισωρ νά έπανορ&ωθυίσιν. Ο ί υποδηματοποιοί όμως έν περιπτώσει 
μεταβολής τού συρμού θά  άπήτουν ϊσωρ όπως καί 5 πούρ μεταβληθή 
αίφνηδίωρ καί πλατυν&ή, Τοιάύται αίφνήδιοι μεταβολαί τού σχήματος 
τών υποδημάτων εγίνοντο καί εις προηγουμένου? χρόνους. Τδ μνημείου 
λ. χ. τού Λεονάρδου Βιγκίου εν Μεδιολάνοιρ δεικνύει τον μέν διδάσκαλον 
αυτόν φορούντα ευρύχωρα καί πλατέα, τούς δέ παρά τού βάθρω μαθητάρ

αυτού φορούνταρ αιχμηρά υποδήματα, Ωσαύτως παρά τη πόλει Mainz 
άνευρέ&η ποτέ άρχάίόν τ ι έργοστάσιον ύποδηματοποιών εκ τών'Ρωμαϊκών 
χρόνοιν περιέχον ευρέα καί αιχμηρα ύποδήματα. Βεβαίως οί πόδες τών 
ανθρώπων εκ φύσεωρ δέν ¡v/t πάντερ όμοιοι, αλλά τοσουτον μεγαλαρ δια
φορά? δέν δυνάμεθα νά Ιξηγήσωμεν άλλοι? ή ώρ προερχομένας έκ τεχνη
τών παραμορφώσεων. Σήμερον δέ ό νεώτατο? συρμός τών αιχμηρών υπο- 
δημάτοιν, παρακωλύων τήν φυσικήν καί ελευθέραν άνάπτυξιν τών ποδών, 
τείνει εις τα νά μας άφαιρέση τήν ικανότητα τού περιπατεϊν ελεύθεροι;, 
έκαστος δέ υίφειλε κατά τδ εαυτού μέρος ν’ άντεπεξέρχεται κατά τής άνοή- 
του καί επικινδύνου ταύτης τάσεωρ. Τδ ότι οί παραμεμορφωριένοι «όδες 
ύπάρχουσι παρά το ίς  π λ ι ίο τ ο ις  άν&ρώποις οδδόλως σημαίνει ότι ή παρα
μόρφωσές δέν εΐνε κατακριτέα καί άπορριπτέα. Ούδέν παιδίον γεννδται 
με τοιούτουρ πόδαρ, οϊους όφείλομεν κατά τήν γνώμην τών σημερινών ήμών 
υποδηματοποιών νά έχωμεν, ούδείρ δέ άνθρωπος έκ τών φυσικών εκείνων 
λαών, οιτινερ περιπατούσιν ανυπόδητοι, έχει πόδαρ αιχμηρούς καί διεστραμ
μένους ώς ημείς. Άλλ’ 6 τύπος καί τδ σχήμα τού ποδός, προς τδοποίον 
πρέπει νά τείνωμεν, εινε ακριβώς ό τούν παιδίων ή τών κατά φύσιν ζών- 
των έκείνων λαών. Πλανώνται οί νομίζοντερ ότι πρδς άρσιν τού κακού 
τούτου αρκεί νά διδαχ&ώσιν οί υποδηματοποιοί τάρ φυσικάς, άπαιτήσεις 
τού ποδός. Ό  υποδηματοποιό? συμμορφοΰται πάντοτε πρδς την θέλησιν 
τού κοινού. Διά τούτο ή πρδς βελτίωσιν ώ θησιί πρέπει· νά δοθή ύπδ τού 
δημοσίου. Δέν αρκεί όμως νά μεταβλη&ωσι μόνον τά  υποδήματα, αλλά 
και αί περικνημίδες (κάλτσαι) χρήζουσι μεταρρυθμίσεωρ.. Έ ν  όσω φορού- 
μεν τάρ συνήθεις αιχμηρός, συμμετρικωρ έσχηματισμένας ποδοκνημίδαρ, 
ούδέποτε δ πουρ ούδε έντδρ τών άριστων υποδημάτων δύναται νά λάβη
τ ό  φ υ σ ικ ό ν  « υ τ ο ν  < τχ η μ α .

Τάρ μεγίσταρ καί σοβαρωτάταρ βλάβαρ άρ έπιφέρει ή διά τών στη
θόδεσμων συμπίεσιρ καί παραμόρφωσις τού θωρακορ δέν δυνάμε&α έν- 
τπύτα νά πραγματευθώμεν διεξοδικώρ. Τοσοΰτο μόνον παρατηρούμεν εν
ταύθα ότι ό θώραξ τού ιδεώδους τήρ καλλονής, της Μεδικαίαρ Αφροδίτης, 
έχει έκ διαμέτρου άντί&ετον σχήμα τώ τών σημερινών δεσποινών. Ό  μέν 
θώραξ τήρ’Αφροδίτης βαίνει στενούμενος πρδς τά άνω, δ δέ τών ήμετερων 
κυριών πρδς τά κάτω. Τδ ιδεώδες πρδς τδ όποιον τείνουσιν αι σημερινοί 
γυναίκες με τούς στηθόδεσμους των εΐναι τδ σχήμα τδν  εντόμων. "Οταν 
έν τη Ανατολή, ένθα ούτε στη&οδέσμη ούτε ζώνη έπηρεάζουσι τδ σχήμα 
καί τήν φυσικήν άνάπτυξιν τού σώματος, ή επί άρχαίων άγίων εικόνων 
παρατηρώμεν γυναικείας μορφάς, άπορούμεν πώς αι σημερινοί γυναίκες 
δεν θέλουσι νά Ιπανέλθωσιν εις τήν φυσικήν μορφήν καί τδ φυσικόν των 
σχήμα, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον δέν πρόκειται μόνον περί τού άληθώς 
ωραίου, φυσικου σχήματος, αλλά πολλώ μάλλον περί της ¡χεγάλης βλάβης 
ην επιφέρει ή διά τών στηθοδέσμων σύσφυγξιρ εΐρ τά καίρια εσωτερικά 
όργανα τού σώματος. Ή  επί τών όργάνων τούτων, τού ήπατορ, τού στο
μάχου, τών εντέρων κτλ. ασκούμενη πίεσις, καί αν μή απειλή πάντοτε 
άμεσωρ τήν ζωήν, φέρει όμως σοβαρωτάτας διαταράξεις τών λειτουργιών 
τών μερών τούτων. Ά ν  δέ πασα μεταβολή τού συρμού είρ τάρ γυναίκας 
εινε σήμερον αδύνατος, όφείλομεν τούλαχιστον νά προφυλάξωμεν εγκαίρως 
τά νεαρά κοράσια από τού ύποδειχ&έντορ κινδύνου.

κ. Κ. Λ. είς ’Αθήνας. Τό ποίν& ρόνα  διαφέρει 
πως τής όρα χονμής  καί τού χα η ινο ΰ  καί όμοιά- 
ζει μάλλον πρόρ τό ά ιιμ ό η λ ο ιο ν ,  καθ’ όσον τό 
μέν ου της δραχρνμήρ άνεπτύχθη φυσικώρ με
ταξύ τών δυσπροφέρτων συμφώνων χ μ  όπως είρ 
τδ λατινικόν d rachum a ( =  drachma), Afciimena 
( = ’Αλκμήνη), ένώ άπ’ εναντίας τδ πρώτον έσχη- 
ματίσ&η μέν ίσως παρά τω  λαδ η ο λ η ρ ώ ν α  έκ 
τού π ο λ τρ ό ν α  κατά τδν αύτόν φθογγολογικόν νό
μον καθ’ όν καί τδ δρα^ονμή , άλ),ά ύπδ τών νέων 
Ελλήνων συγγραφέων εξ άμα&είας έξελήφθη ώρ 
ελληνική λέξιρ σύνθετος έκ τού π ο λ ν ς  καί Ι)ρό- 
νο (, ένώ ούδέν άλλο εινε εί μή τό ιταλικόν ροΐ-

tro n a , δπερ κυρίως σημαίνει ή υχνηρά  (γαλλ. 
poltronne). Ώ ρ  πρδς τήν σημασίαν παράβαλε τδ 
γερμανικόν Faulenzerstuhl. Τό πα>ν&ρύνα θά 
είχε δι’ ήμαρ περισσότερον ενδιαφέρον, αν προ- 
ήρχετο έκ τής Ε τυμολογίας το ν  λαοϋ, άλλα ώρ 
βλεπετε προέρχεται εκ τήρ ετυμολογίας άμα&ών 
λογιωτάτων. Ή  ορθή γραφή εινε π ο λτρ ώ ν α  η 
π ο λ ιτρ ώ να . — κ. Ν. είρ Κυδωνίαρ. Δέν δυνά- 
μεθα νά σας ύποσχε&ώμεν, καθόσον ενεκα τών 
πολλών μας άσχολιών δύναται ή άπάντησίρ μας 
ν’ άναβλη&ή. — κ. Μ. Μ. είρ Μελιτούπολιν. Έ λή- 
φθησαν καί τά τεύχη άπεστάλησαν άμεσωρ-πρδς 
τδν ύποδειχθενεα ήμϊν νέον τής Κλειούρ μας φίλον

σας ευχαριστούμε·; δέ θερμώς διά τάρ συνεχείς 
πρδς τήν Κλειώ μας εόγενείρ εκδουλεύσεις. — 
κ. Λ. Κ. είρ Βώλον. Δ ιί  τους νέους συνδρομητάρ 
σας αί αίτηθεΐσαι 3 σειραί έστάλησαν άμέσωρ. — 
κκ. Σ. καί Κ. είρ Ξάνθην. Ένεγράψαμεν άπεστά
λησαν καί σας εύχαριστούμεν διά τήν φιλικήν φρον
τίδα. — κ. Γ. Κ. ειρ’Οδησσόν. Έλη'φθήσαν καί Σάς 
εύχαριστούμεν. — κκ. Π. Κ. καί Συντρ. είρ Σμύρνην. 
Έλήφθησαν. — κ. Π. Μ. είρ Αμισόν. ’Ελάβομεν 
ύπδ σημείωσιν καί σας εύχαριστούμεν θερμότατα. 
— κ. I. Γ, είρ Κάϊρον. Σδρ έγράψαμεν. Περιέργω. 
Μέχρι τούδε ή Κλειώ μας άποστέλλεται εις 214 διά
φορα τήρ ύφηλίου μέρη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Αί άπάται τών ήμετέρων αισθήσεων, φυσιολογικόν σκιαγράφημα. :— 'Η  λιθοβόλησις καί ό ενταφιασμός τού πρωτομάρ- 
τυρορ Στεφάνου __(μετά δύο_ εικόνων ύπδ Cesare M ariani). — 'Η  δ ιώ υ ξ  τής Κορίνθου. (μέτα είκόνορ) υπό Δρ. Έ δ .  Έ γγελ. — Ό  Δαίμων. Διήγημα 
ύπό 1 .1. Κρασσέβσκυ (συνέχεια). — ΙΙινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία1 των εικόνων. — Οοίκίλα.· ('ϊπέρβολικοί καύσωνες παρελθόντων αιώνων. — Παράδοξος 
δίκη. — Οί βολαπυκισταί. — Προφυλαχτικόν μέσον άπδ της διά μυκήτων δηλητηρίάσεω?.):—: Ε πισ τήμ η  καί Καλλιτεχνία. ( Ή  πτήσιρ τών διαβατι
κών πτηνών. — Διατήρησιρ φυτών διά χημικών μέσων. —  Συλλογή εθνικών ύμνων.·— 'Ο  Αγγλος ποιητής Λόρδος Τέννυσον.) — Βιβλιοθήκη. — Τεχνη- 
ταί παραμορφώσεις τού σώματος. — Μικρά Αλληλογραφία. . · ·

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ή  αύτοκράτειρα τήρ Γερμανίας μετά τών τέκνων.της (έν σέλ. 225). — Ή  λιθοβόλησις καί ή κηδεία τού πρωτομάρτυρας 
Στεφάνου ύπό Cesare M ariani (έν σελ. 229). — Ή  διώρυξ τού κορινθιακού Ίσ&μού, · μετά σχετικοί άρθρου (Ιν σελ. 232). — Ευρε τήν θύραν κλει
σμένων. Εικών ύπό τού καθηγ. R  Jo rd an  (έν σελ. 233).
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