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0 1  Γ Α Μ Ο Ι  Τ Ο

<1)ί αποπειρώμενοι νά περιγράψωσι το  ύπέρλαμπρον κάλ
λος, τήν πολυμερή μεγαλοπρέπειαν των έν Άθήναις εορτών, 
εύρίσκουσιν άψυχους τάς λέξεις, Ωχρούς τά ς έκφράσεις καί 
οίονεί άποτιθέμενοι τόν κάλαμον άνομολογούσιν έξαίσιον, 
αίθέριον, άχερίγραπτον τό θέαμα- δυσπιστούσι προς εαυτούς 
μή τυχόν έγένοντο παίγνια δεξιάς γοητείας, καί άνακηρύτ- 
τουσι τήν πομπήν ώς μαγικήν οπτασίαν.

Αί Άθήναι, αί μικραί και κονιοστεφεϊς, από των παλαι· 
τάτων τής ευκλείας αύτών χρόνων, ουδέποτε εΐδον τοιούτον 
Ικχαγλον μεγαλεΐον ούδ’ άλλη τις  ίσως πόλις τοίί κόσμου 
είδε ταυτοχρόνως έπί τό αυτό τόν αυτοκράτορα του κρα- 
ταιοτάτου των έθνών, δύο αύτοκρατείρας, δύο βασιλείς, δύο 
βασίλισσας, τόν μέλλοντα αυτοκράτορα- του αχανέστατου 
των Κρατών καί τόν μέλλοντα κυρίαρχον της θαλασσοκρα- 
τείρας Άλβιόνος,. μετά σμήνους πριγκίπων καί κριγκιπισσων, 
μεθ’ υπουργών καί αυλαρχών. Ή  τοιαΰτη λαμπηδών των 
στεμμάτων καί των θρόνων περιήπτεν ίδιάζον γόητρον είς 
τό  έ&νοχαρμόσυνον μυστήριον, τό συγκινήσαν τόσον τάς 
Έ λληνικάς καρδίας καί δ ι’ ιερών δακρύων τοσούτους βρέ- 
ξαν οφδαλμους!

Άφ’ ής στιγμής άνεκρούσθη τό εωθινόν ήρχισεν ή κί- 
νησις καί ό θόρυβος έν τη  πόλει, από τής έβδομης δέ ήδη 
ώρας τή ς πρωίας συνέρρεον κατά πυκνάς ομάδας άνδρες καί 
γυναίκες προς τά ς οδούς δι’ ών έμελλε νά διέλθη ή πομπή. 
'Ο ποία τ ις  ήτο ή δ ιά  τό μέλλον θέαμα δίψα δύναταί τις 
νά φαντασθή έκ τούτου,' ότι πολλοί έκ του πλήΟ-ους έ<ρερον 
καί εδώλια καί τραπέζας έκ των οικιών των δπως έπ’ αυτών 
θεω νται- έξώσται Ινψκιάσ&ησαν άντί χιλιάδων δραχμώ ν 
αλλά τ ά  πάντα την ημέραν έκείνην έξελθόντα των ορίων 
τοίί πραγρ.ατικου περιήλ&ον είς τήν δικαιοδοσίαν τού μυθώ
δους: εν άγώγιον άμάξης έστοίχιζεν 300 δραχμ.άς!

Τ ά  στρατιωτικά σώματα κατέλαβον τά ς τεταγμένας 
θέσεις οόχί άνευ αψιμαχιών τινων πρός τό  συμπυκνούμενον 
καί υπερπληρουν τά ς λεωφόρους καί τά ς  οδούς πλήθος. 
’Εξαιρετικήν έντύπωσιν ένεποίει τό άγημα τών πεζοναυτών, 
Ιξ  ήλιοκαών καί ρωμαλέων άνδρών, ετοίμων ν’ άψηφήσωσι 
πάντα κίνδυνον, Ικανών είς παν τόλμημα. ’Α λλά καί ή γρα
φική τών ευζώνων φουστανέλλα έφείλκυε τήν προσοχήν τών 
ξένων, λέγεται δ'ε δτι ο Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας δτε 
κατά πρώτον έπεθεώρησε τον έν τοΤς άνακτέροις έκλεκτόν 
ουλαμόν εύφημότατα έκρινε τό λεβέντικον αυτών παράστημα 
καί τό στρατιωτικόν ήθος.

Αί Ά θήναι ήσαν έξαίσιαι έν τή  Ιορτασίμφ αυτών στολή· 
σπανίας φωταύγειας ατμόσφαιρα περιέβαλλε δ ι’ άμιμήτως 
διαφανούς πέπλου τήν πανηγυρίζουσαν πόλιν, έν τ ή  κυανι- 
ζούση δ ’ αίγλη τού αττικού ουρανού έκυμάτιζον α ί σημαΐαι 
ριπιζόμεναι υπό δροσεράς αύρας.

Τήν ένδεκάτην έκίνησεν έκ τών ανακτόρων ή βασιλική 
πομπή. ’Αδύνατον νά περιγράψη τις  τό  έπιβλητικόν τού 
συνόλου, τήν έξοχον καί έκπληκτικήν έντύπωσιν έκ τών 
χρυσοϋφάντων στολών καί τών άποστιλβόντων παρασήμων 
καί άπαστραχτόντων άδαμάντων άλλ Ιδίως έξ αυτής τής 
προσωπικότητος τών τής πομπής. Τό πλήθος κατ’ άρχάς 
θαμβω&εν έκ τής παρελαυνούσης έκείνης λαμπρότητος έμει- 
νεν άναυδον, αλλά συνελ&όν έξέπεμψεν έν&ουσιωδεστάτας, 
φρενητιώδεις άνευφημίας.

Δύο πρό πάντων πρόσωπα έφείλκυον τά  βλέμματα τού
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πλήθους, ή Σοφία, ή περικαλλής καί αίδήμων μνηστή τού 
διαδόχου, ής τήν γλυκέΐαν φυσιογνωμίαν καθίστα έτι γλυ- 
κυτέραν ή έπ’ αύτής διακεχυμένη συγκίνησις, καί ό Αύτο
κράτωρ τής Γερμανίας έν λευκή στολή καί μέ κράνος άπο- 
στίλβον, τού οποίου άνωθεν τανυσιπτέρυξ αργυρούς αετός 
ήκτινοβόλει μακρόθεν ώς μετέωρον.

’Επί τής Μητροπόλεως έκυμάτιζε τό λάβαρον τού ναού- 
τό  δ ’ έδαφος αύτής ήτο έπεστρωμένον δ ιά  μεγάλων έλλη- 
νικών λευκών ταπήτων μετά κυανών καί έρυθρών ποικιλμά
των. Κ ατά μήκος τού προσκηνίου τού ιερού παρετάχθησαν 
οί ανώτατοι τής εκκλησίας τής Ε λ λ ά δ ο ς  ίεράρχαι, αί δε 
χρυσουφαντοι αυτών αρχιερατικοί στολαί καί αί εκ πολυ
τίμων λίθων άπαστράπτουσαι μίτραι καί τό ήθος αυτών 
τό σεβάσμιον προσέδιδον χαρακτήρα έξοχου κάλλους καί 
ύψους είς τήν ολην είκόνα καί έκίνουν είς ψίθυρον θαυμα
σμού τους ξένους.

'Ο  ναός έβριθε πλήθ·ους. Διπλωμάται, έν οΤς υπερείχε 
δ ιά  τού γιγαντιαίου καί εύρυώμου αυτού σώματος ο κόμης 
Βίσμαρκ, αντιπρόσωποι των ξένων βασιλέων, στόλαρχοι καί 
κύβερνήται πλοίων, βουλευταί καί δήμαρχοι, έν ¿ΐς καί φου- 
στανελλοφόροι μετά χρυσών τσαπραζίων, δέσποιναι έπίσημοι 
περικόμψους καί πολυτελείς έσθ-ήτας ήμφιεσμέναι, ύπερέχου· 
σαι επί γένει έλληνίδες μέ τήν άναδεικνύουσαν γραφικώς 
τό πλαστικόν αυτών κάλλος έθνικήν στολήν, ανέμενον έν τή 
Μητροπόλει τήν βασιλικήν πομπήν.

Ύπό τούς ήχους τού βασιλικού ύμνου είσήλθεν είς τον 
ναόν ή μεγαλοπρεπής συνοδεία. Άφ’ ου κατέλαβον οί ήγε- 
μόνες τά ς θέσεις αυτών, ή Αύτοκράτειρα Φρειδερίκου καί 

.ό  βασιλεύς ημών προέβησαν προς τούς έν τω  μεσφ τού ναού 
(σταμένους Κωνσταντίνον καί Σοφίαν, καί ή μεν Αύτοκρά- 
τειρα έλαβε τήν θυγατέρα της έκ τή ς χειρός ό δε Γεώρ
γιος τόν Κωνσταντίνον, άμφότεροι μετά καταφανούς συγκι- 
νήσεως, καί ώδήγησαν είς τήν. έξέδραν έφ’ ής ϊστατο ό Μη
τροπολίτης· έπί τής έξέδρας, όπισθεν τού αναλογίου έφ’ ού 
ήτο τεθειμένον τό  ίερόν εύαγγέλιον, έκειτο δ περίφημος λίθος 
τού Κανά. ‘Η νύμφη άβρά, συμπαθέστατη, έπεφαίνετο ώς 
λευκή οπτασία. 'Η  έσ&ής αύτής, αληθές αριστοτέχνημα έξ 
άργυροϋφάντου όλοσηρικού, διχαζομένη είς τ ά  πλάγια συν- 
εδέετο δ ι’ άνθέων πορτοκαλλέας καί κοσύμβων. Επί κεφα
λής έφερεν ή Σοφία λευκόν κρήδεμνον μέχρι τών ποδών καθ- 
ικνούμενον. 'Ω ς μόνον δέ πολύτιμον κόσμημα έπί τού στή
θους έπταπλήν σειράν μαργαριτών συνδεομένην δ ι’ αδαμαν
τινών πορπών, καί μέγαν άδάμαντα έπί κεφαλής παρά 
τά  άνθη.

Τό μυστήριον τού γάμου έτελέσθη ύπό τού Μητροπο
λίτου- ή κατανυκτικωτάτη τελετή ένεποίησε βα&υτάτην έν- 
τύπωσιν. Τό ίερόν καί μυστηριώδες τού τόπου, τό παρά
στημα καί 6 τόνος τού ίερουργοϋντος, τό έντός χρυσού καί 
ατμόσφαιρας θυμιάματος άπαστράπτον άδυτον, ή ο'ρρητος 
μελωδία τού χορού, άνύψουν καί μετηρσίουν τά ς ψυχάς. 
Τούς δακτυλίους άντήλλαξεν ή βασίλισσα, άπαραμίλλως 
ωραία έν τή  έθνική αύτής στολή, ωχρά έκ τής συγκινήσεως, 
δακρόουσα έκ τής χαράς.

’Από τή ς 'Α γ ία ς τραπέζης, ήν άπετέλει 6 ίερός τού.Κανα 
λίθος, κεκαλυμμένος δ ιά  κυανής μετάξης άργυροίς κροσσοΐς 
διην&ισμένης, έλαβεν ό Μητροπολίτης τά  στέφανα, ή μάλλον 
βαρέα έκ συμπαγούς χρυσού στέμματα έκ Ρωσσίας έπίτηδες

ΚΛΕΙΩ. 307

άποσταλέντα καί ευλογήσας έδωκεν αυτά πρός ασπασμόν 
είς τούς δύο νυμφίους, ών τήν στιγμήν έκείνην αί χεΐρες 
άσυνειδήτως έν ύπερτάτη συγκινήσει συνέθλιψαν ίσχυρώς 
άλλήλας. Τότε προσήλθεν ό Τσάρεβιτς καί ό Πρίγκιψ Ε ρ 
ρίκος τής Πρωσσίας καί έμπήξαντες άργυράς περόνας συν- 
εκράτουν αυτά υπέρ τά ς κεφαλάς τών νυμφίων, άντικαθίστων 
δ ’ αυτούς έναλλάξ οί δύο υίοί τού πρίγκιπος τής Ούαλλίας 
καί οί ήμέτεροι βασιλόπαιδες Γεώργιος καί Νικόλαος.

Κ ατά  τήν τέλεσιν τού μυστηρίου πολλαί υπήρξαν αί 
στιγμαί καθ’ άς ή σεμνή έκείνη όμήγυρις κατενύγη μέχρι 
δακρύων. Ή  βασίλισσα νΟ λγα καί ή Αύτοκράτειρα Φρει
δερίκου συχνότατα έφερον τό ρινόμακτρον είς τούς οφθαλ
μούς, έν ω οί θεατα ί άπλήστως έβλεπον τήν άρρητον συγ- 
κίνησιν, ούχί άμικτον παιδικής τίνος αμηχανίας, τών δύο 
νεόνυμφων.

Αλλ’ ή συγκίνησις έφ&ασεν είς τό κατακόρυφον οτε ό 
Μητροπολίτης άναφώνησεν έν τή  λειτουργία: „καί υπέρ του 
Διαδόχου Κωνταντίνου καί τής σ υ ζύ γο υ  αυτού Σοφίας“ έν 
ώ τέως έμνημόνευεν αύτής ώς μνηστής. Τό μυστήριον είχε 
πλέον συντελεσθή ένώπιον Θεού καί ανθρώπων. Φρικίασις 
χαράς διέδραμε πάντας· καί αυτός δέ ό χαλύβδινος αύτο
κράτωρ τής Γερμανίας ό έπί ώραν ολην ευθυτενής έρειδό- 
μενος έπί τού ξίφους, κατεκάμφθη ύπό τής συγκινήσεως, δτε 
ήσπάσθη τήν αδελφήν του- εύλόγως δέ ή ,,Άκρόπολις“ περι- 
γράφουσα τόν αδελφικόν ασπασμόν άνεμνήσθη τού ομηρικού 
Έ κτορος άποτι&εμένου τήν περικεφαλαίαν δπως άσπασθή 
τόν Αστυάνακτα.

’Ιδιαιτέρως παρετγιρήθη καί ώς οίωνός άριστος έχαιρε- 
τίσθη δτι καθ’ ήν στιγμήν ό Τσάρεβιτς καί 6 πρίγκιψ Ε ρρ ί
κος έπέθετον έπί τών κεφαλών τών νυμφίων τά  στέμματα, 
ό ήλιος θλώμενος δ ιά  τών χρωματιστών ύάλων τών παρα
θύρων τού ναού περιέλουε δ ιά  γλυκείας, ροδοπορφύρου αίγλης, 
ώς δ ι’ ουρανίου ευλογίας, τά ς κεφαλάς τού λαοφιλούς ζεύγους.

Ούδέν δύναται νά περιγράψη τήν βροντώδη άνευφημίαν, 
δ ι’ ής έν άκρατήτω ένθουσιασμώ έχαιρέτισε τούς νεόνυμφους 
τό  ώς θάλασσα κυματίζον πλήθος δ τ ’ ένεφανίσθησαν είς τά  
Προπύλαια τής Μητροπόλεως συγκρατούμενοι άπό τής χειρός. 
Αί ζητωκραυγαί έξηκολούθησαν δ ι’ δλης τή ς όδού Σταδίου 
καί Αιόλου, δ ι’ ής έπανήλθεν είς τ ’ ανάκτορα ή πομπή· άπό 
τών έξωστών, τών παραθύρων, αί κυρίαι έσειον τά  μανδήλια, 
ερραινον δ ιά  ζαχαρωτών καί άνθέων τήν νυμφικήν άμαξαν, 
καί δ ι’ ¿ρύζης άκόμη, κατά τό έθιμον τού λαού-, δ ιά  νά 
ριζώ οονν  ό γάμος τού διαδόχου καί τής Σοφίας έωρτάσθη 
χαρμοσύνως ύπό πάσης οίκογενείας ώς γάμος τών ιδίων

τέκνων, τό γενικόν δ ’ αίσθημα βεβαίως διηρμήνευε απλοϊκός · 
φουστανελλοφόρος δήμαρχος ψιθυρίζων έν φ άπέμασσε τά  
δάκρυα του: „Νά μας ζήσουν τ ά  παιδιά μας, νά μάς ζήσουν!“

Πολλάκις τό ο’γκούμενον πλήθος διέρρηξε τάς τάξεις 
τών στρατιωτών, τών φυλλασσόντων έλεύθερον τό μέσον 
τών λεωφόρων άπαξ δε ό βασιλεύς άπεμάκρυνε δ ιά  τής 
ιδίας χειρός τούς συνωθουμένους πολίτας· ή πομπή άτάρα- 
κτος, άλλα βραδύτερον τής ώρισμένης ώρας, έπανήλθεν είς 
τ ’ άνακτορα, ένθα έν μέσω μόνον τών βασιλικών συγγενών, 
τών αύλικών, τού Υπουργικού Συμβουλίου έτελέσθη καί δ 
προτεσταντικός γάμος. Περί τήν τετάρτην ώραν μ. μ. τό 
νεόζευκτον ζεύγος δ ι’ ωραίου τεθρίππου άρματος μετέβη 
είς τό  ίδιον μέγαρον τού διαδόχου, μετά μεγάλην άνά 
τήν πόλιν περιστροφήν. Μυριάδες λαού έν έξάλλω ένθου- 
σιασμω άνευφήμουν τούς λαοφιλείς νεόνυμφους. Άκράτητον 
τό  πλήθος συνεπυκνούτο καί έτρεχε δπισθεν τού βασιλικού 
άρματος. Ρόδα , άν&οδέσμαι, μικροί στέφανοι έκ λευκών 
ίων, βροχηδόν έπιπτον έκ τών έξωστών καί τών δωμάτων. 
Τό βασιλικόν ζεύγος βα&έως συγκεκινημένον άντεχαιρέτιζε 
τό  πλήθος, 6 δέ λαός ήτο ευτυχής βλέπων έκ τού σύνεγγυς 
καί άλλεπαλλήλως τά ς γλύκυτάτας μορφάς τού Διαδόχου 
καί τής Σοφίας.

Ούτως έληξεν ή μεγάλη Πανελλήνιος έθνική αότη εορτή 
τών γάμων τού πρώτου Έ λλη νος ορθοδόξου Διαδόχου τού 
Ελληνικού θρόνου έν μέσω τών άπανταχόθεν συρρευσάντων 

Ε λλήνω ν καί ύπό τάς διάπυρους εύχάς σύμπαντος τού Παν
ελληνίου. 'Ο  άναλογιζόμενος ότι κατά τό  πρώτον μέν τέ
ταρτον τού παρόντος αίώνος ή Ε λ λ ά ς  δέν ύφίστατο είσέτι 
ώς Κράτος καί ότι περί τά  μέσα τού τελευταίου τετάρτου 
τού αίώνος τούτου ήξιώθη ν’ άποκτήση Διάδοχον λαβόντα σύ
ζυγον τήν έγγονήν, θυγατέρα καί άδελφήν κραταιών Αυ’το- 
κρατόρων τού ίσχυροτάτου έθνους τής Ευ’ρώπης, θ ’ άναπέμψη 
έκ βάθους καρδίας θερμήν ευχαριστίας προσευχήν πρός τόν 
Πλάστην. ’Ελπίδες, έν μαύραις ώραις άπελπισίας αδύνα
το ι καί ανεκπλήρωτοι φαινόμεναι, εξεπληρώθησαν, τά  ίερα 
όνειρα αίώνων όλων έγειναν πραγματικότης. Τ ά  πυκνά νέφη 
διεσκεδάσθησαν άπό τού στερεώματος τής Ε λ λ ά δ ο ς, καί 
ήλίου χρυσαυγείς ακτίνες περιλούουσι τό μέλλον αύτής. Ή  
έν τω ναώ τής Μητροπόλεως τελεσθεΐσα μεγάλη Πανελλήνιος 
εορτή, ένέχει έξοχον ηθικήν σημασίαν δ ιά  τήν Ε λ λ ά δ α - εΤνε 
σκοπιά έν τή  όδώ τού έθνικού πολιτικού καί καθόλου ιστο
ρικού βίου τού Έ λληνος, άφ’ ής οότος δύναται μεθ’ υπερη
φάνειας νά προσβλέπη είς τό  έγγύς παρελθόν καί ν’ άτε-, 
νίζγι μετά  θάρρους είς τό άχανές μέλλον . . .

Ε Ω Σ  Π Ο Τ Ε  ΘΑ  Γ Ι Ν Ω Ν Τ Α Ι  Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι ;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ 

ΐΠΟ ΙΩΑΝΝΟϊ ΒΑΧΕΝΧΟΥΖΒΝ.

Τού άνωτέρω ζητήματος τήν λύσιν ποθούμεν πάντες 
καί περιμένομεν άνυπομόνως καί έναγωνίως. Ένατενίσωμεν 
αυτό λοιπόν έκ τού σύνεγγυς καί διατυπώσωμεν άκριβέστε- 
ρον τήν ιδέαν ήμών, έρωτώντες: απέναντι τών υψηλών τού 
σημερινού πολιτισμού τάσεων, άπέναντι τής έπιρροής ήν έξ- 
ασκούσιν έν είρήνη έπί τών ήμετέρων σκέψεων καί πράξεων 
ή θρησκεία, ή έκκλησία καί τό σχολείο·/, δύνανται είσέτι νά 
δικαιολογώσι τούς πολέμους έν τή  συνειδήσει αύτών οί ήγε-

μόνες καί οί τών λαών αντιπρόσωποι, οί έπαγρυπνούντες 
ύπερ τής ευημερίας καί τής ήθικότητος τών έθνών; Μεθ’ 
όλας τάς προόδους τών ήμετέρων χρόνων έν τή  επιστήμη 
καί τή  τέχνη, έν τ ή  θεωρία καί έν τω  πρακτικό) βίω, δια- 
τελουμεν είσέτι παντελώς ανίσχυροι απέναντι τής' άπαρηγό- 
ρου καί άπελπιστικής άληθείας τού άρχαίου Ικείνου ρητού, 
ότι „όταν οί ηγεμόνες έχθαίρωνται πρός άλλήλους, πρέπει 
οί λαοί νά μισώνται καί νά άλληλοκτονώσιν;“ Τ ά  ήμέτερα

39*



308 ΚΛΕΙΩ.

• κοινοβούλια ύπάρχουσι μ.όνον, ίνα έν όνόματι του β ίου  έδνους 
συνεννοούνται μετά του ήγεμόνος περί των αμοιβαίων'δικαιω
μάτων και υποχρεώσεων, καί δεν είναι δυνατόν δ ι’ αυτών, 
πριν ή. ήγεμών τις  άκοπειραδή νά έπιβάλη δ ϊά  τής βίας τήν 
δέλησίν του έπί του άλλου, νά καταστη δυνατή μία συνεν- 
νόησις των λαών πρός άλλήλους, όταν ή διπλωματία κ ά ^ ί-  
τα ι  τό  δή λεγόμενον μ ε  τα  χέρία  σταυρω μένα; Βεβαίως 
είς τό  στέμμα ανήκει τό δικαίωμα τοΰ άποφασίζειν περί πο
λέμου καί περί είρήνης, άλλ’ έπρεπε, νομίζω, εις τούς ήμε- 
τέρους χρόνους των φώτων καί του πολιτισμού νά δημιουρ- 
γηδή  καί Ιδιαιτέρα τις  έφεσις προς τελευταίαν τινά συνεν- 
νόησιν, πρίν ή  οί λαοί συνάπτωνται είς άλληλοσφαγίαν ίνα 
κατόπιν νικώντες ή  ήττημένοι συνομολογώσιν ειρήνην καί 
καταλείπωσιν Ιαυτοΐς άμοιβαΐον μίσος καί Ιχδραν, ήτις προ 
του πολέμου δεν ύφίστατο καί μόλις μετά  πολλάς γενεάς 
δυναται νά Χατευνασδή, ένφ τά  δ ιά  τοσοότου αίματος καί 
τοσούτων χρημάτων 2κ τοΰ πολέμου προσπορισ9·έντα πλεο
νεκτήματα είς ουδεμίαν αναλογίαν ευρίσκονται προς τάς γε- 
νομένας 9·υσίας. Άλλ’ όσην δήποτε υλικήν αξίαν καί άν 
έχωσι τά  πλεονεκτήματα ταΰτα, δόνανται ποτά ν’ άντιση- 
κώσωσι τάς άλλας τοΰ έδνους ζημίας, νά παρηγορήσωσι τήν 
δλϊψιν, νά άρωσι τήν δυστυχίαν καί τήν ά&λιότητα, νά έπ- 
ανορδώσωσιτάς άπωλείας τας εντός τοΰ έδνους; καί δεν είναι 
σήμερον ακατανόητου ότι άνατρέφομεν με μυρίας φροντίδας 
καί δαπάνας τά  ήμέτερα τέκνα συμφώνως πρός τά ς απαι
τήσεις τή ς πολιτείας, τής εκκλησίας καί τοΰ σχολείου, ίνα 
ίδωμεν αυτά μετ’ ολίγον αγόμενα είς τό σφαγείου καί παρα- 
καλώμεν τόν Θεόν υπέρ τής σωτηρίας των προσφιλέστατων 
ήμΐν δντων, δ ιότι ή πατρίς Ικάλεσεν αυτά είς τά  όπλα κατά 
τίνος έχδροΰ, δστις έγεινε τοιοΰτος διότι — έτυχε νά ήνε 
παρών καί ν’ απειλή τά  σύνορά μας, μηδόλως προκληδείς 
μηδέ βλαβείς ΰφ’ ήμών; Καί όμως ούτως έχει: με τάς περί 
διεδνοΰς δικαίου άρχάς μας έπέσαμ ε τόσο έξω, μέ τους πο
λεμικούς εξοπλισμούς μας έττήγαμε τόσο εμπρός, ωστε δεν 
χρειάζονται πλέον πολλά καμώματα, ουτε εΤνε πλέον ανάγκη 
τηρήσεως των πατροπαραδότων τύπων πρός κήρυξιν πολέμου 
—  ώστε ό διοικών τό  δ ιά  των συνόρων είσελαΰνον στρά
τευμα φέρει μεδ* έαυτοΰ τήν κήρυξιν τοΰ πολέμου έν τω 
δυλακίω του! Ό  πόλεμος λοιπόν είνε καδ’ έκάστην ήμέραν 
διεδνές ένδεχόμενον, πιδανόν, αναπόφευκτου σύμβαμα, καί 
ως έχουσι νυν τά  στρατιωτικά δυναται σήμερον ο' μαδητής 
τή ς τρίτης τάξέως τοΰ γυμνασίου νά μεταβή Ικ  τής παρα· 
δόσεως είς τήν οίκίαν μέ τόν Δημοσδένη του, καί νά προσ- 
κληδή αΰριο.ν είς τόν στρατόν ίνα μετά ενός· μηνός στρα
τιωτικά γυμνάσια παραταχδή μ.ετά τοΰ πατρός του έναντίον 
τοΰ έχδροΰ! Έγείναμεν λοιπόν στρατιωτικοί άποικοι, έχον- 
τες τό δπλον πάντοτε πρόχειρον, άπολαύοντες τής ειρήνης, ώς 
οί μαδηταί άπολαύουσι των διακοπών τοΰ σχολείου, πληρώ- 
νοντες τόν μόλις περατωδέννα πόλεμον δ ι’ άκαταπαύστου καί 
πο?,υμόχδου έργασίας πρός Ιπανόρδωσιν των καταστραφέντων, 
πληρώνοντες τόν αείποτε ειιι/.είμενον  πόλεμον εκατομμύρια 
επί εκατομμυρίων καταναλίσκοντες είς στρατιωτικούς έξοπλι- 
σμούς, καί μηδέποτε αναπαυόμενοι αλλά διηνεκώς μοχδοΰν- 
τες καί βασανιζόμενοι ώς οί μύρμηκες τών οποίων α ί φωλεαί 
καδ’ έκάστην άνοικοδόμησιν καταπατοΰνται πάλιν καί κατα- 
στρέφονται!

Γινώσκω κάλλιστα, ότι παν ότι λέγετα ι κατά τοΰ πο
λέμου, κατά τοΰ φοβεροΰ τούτου ιστορικού έδίμου τής αίμα- 
τηράς τών έδνών διαμάχης, λέγετα ι τό δή λεγόμενον εις 
τόν αέρα. Γνωρίζω πρός τούτοις μίαν μόνην μικράν κοι

νότητα, της οποίας ή έσωτερική Ο-έσις εΤν® έτ ι χειρότερα τής 
ήμετέρας δηλ., τήν τών Μανιατών έν Πελοποννήσω, παρά 
τοίς οποίοις ή τοΰ αίματος έκδίκησις καταστρέφει πάντας 
τούς δεσμούς, καί τών οποίων αί οίκίαι είναι φρούρια, έν οίς 
κρύπτονται οί Μανίαται υπό τ ά  παράδυρα καί πυροβολοΰσι 
κατά τών γειτόνων, άμα ώς οδτοι προβάλωσι τάς κεφαλάς 
είς τά  ίδικά των παράδυρα. Ύπό τήν έποψιν ταύτην είνε 
κάπως παρήγορον, ότι κατά τόν προσεχώς ίσως προσδοκώ- 
μενου πόλεμον' δ’ άποδειχδώσιν αδύνατοι α ί περαιτέρω τοι- 
ούτου είδους σφαγαί. 'Ο  πόλεμος 9’ άναγκασδή τρόπον τινα 
νά έπιστρέψη άπρακτος είς τ ά  ίδια! © ά συμβή δηλαδή είς 
ήμας δ,τι συνέβη είς έκεΐνον, όστις ήγόρασε γιγαντιαίαν τινά 
(¡■εριστικήν ατμομηχανήν χωρίς νά εχη αρκετούς έσπαρμένους 
αγρούς, όπως ικανοποίηση τήν έργατικήν της δύναμιν! Είτε 
ορδή είτε έσφαλμένη είνε ή γνώμη τών αίσιοδόξων έκείνων 
φίλων τοΰ πολέμου, οίτινες Ισχυρίζονται ότι ό πόλεμος είνε 
δ ιά  τά  Ιδνη σωτηρία ανάγκη, ώφελιμωτάτη φλεβοτομία, ή 
τών άλλων ¿κείνων οίτινες δεωροΰσιν αναγκαίους τούς πο
λέμους ώς έμποδίζοντας τήν ύκεραύξησιν τοΰ πληδυσμοΰ, 
διότι έκαστος άν9·ρωπος έχει τήν ανόητου Ιπιδυμίαν νά μένη 
προσκεχολλημένος είς τό  πάτριον έδαφος, άντί νά μεταβαίνη 
είς τά  ένδότερα τή ς ’Αφρικής καί νά πίπτη δύμα τοΰ πυρε
τού — τό βέβαιον είνε ότι, καί άν ακόμη ό πληδυσμός έφ’ 
όλης της έπιφανείας τής Ευρώπης συνεχυκνοΰτο έπί τοσου- 
τον ώστε είς έκαστον τετραγωνικόν μέτρου νά κατοική καί 
είς άνδρωχος, δέν δά  ήμεδα έπί τέλους αρκετοί ώστε μέ 
τ ά  σώματά μας νά χορτάσωμεν τήν δρεξιν τής γιγαντιαίας 
ταύτης πολεμικής ατμομηχανής κατά τήν διάρκειαν των 
μέχρι τοΰδε βραχυτάτων στρατειών.

Έ ν  βλέμμα έπί τής άφελείας — άν δύναμαι νά έκ- 
φρασ9·ώ ούτως — μεδ’ ής διεξήχ9·ησαν οί αμέσως προηγού
μενοι, κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν, πόλεμοι δ α  μάς 
δείξη πόσον μεγαλοφυείς άνδρωποι ειμεδα έν συγκρίσει πρός 
τήν προτέραν γενεάν καί πόσην αύταπάρνησιν καί αφιλοκέρ
δειαν έχομεν ήμεΐς, οίτινες έφεύρομεν τό  άνώδυνον καί αναί
μακτου μέσον νά δανατώνωμεν τά  βώδια δ ιά  τοΰ ήλεκτρι- 
σμοΰ, Ινώ διά τόν έαυτόν μας, δ ιά  τ ά  παιδιά μας έφευρέ- 
σκομεν πάντα τά  σκληρότατα μέσα τοΰ δανάτου, άτινα 
δύνανται νά έφευρεδώσι, καί μέχρι τοΰδε έφ9·άσαμεν είς τό 
ένδοξον αποτέλεσμα, είς τήν μεγαλοφυα έφεύρεσιυ, δ ιά  τής 
οποίας τρεις πυροβολισταί δύνανται νά έξολοδρεύσωσιν έντός 
ολίγων πρωτολέπτων τρία ολόκληρα τάγματα.

Δέν εΤνε δίκαιου νά ζηλεύωμεν τά  βώδια; Κ αί διατί 
άρά γε δέν έσκέφδησαν οί μεγαλοφυείς έφευρέταί τοΰ όλέ- 
δρου καί τής καταστροφής νά έφεύρωσι καί δ ι’ ήμάς ήλε- 
κτρικάς συσκευάς, όπως έξαπλώνωμεν δ ι’ ηλεκτρικών κρου
σμάτων έπί στεγνιΖν πεδίων τούς καδ’ ήμών προχωροΰντας 
έχδρούς; Μή πως δέν ϊσχυε μέχρι τοΰδε ή ψευδοηδική αρχή 
έν πολέμω, ότι δήδεν σκοπός αύτοΰ εΤνε νά καδιστώμεν όσον 
τό δυνατόν περισσοτέρους αντιπάλους ανικάνους πρός μάχην; 
καί δυναται άρα ή αρχή αδτη νά δεωρήται ίσχυουσα,ετι καί 
σήμερον, μετά τάς ήδη έφευρεδείσας καταστρεπτικάς μηχ«- 
νάς, ένώ εΤνε πασίγνωστου ήδη ότι καί κατά  τά.πρότερον 
„ανεπαρκή“ μέσα τής σφαγής είς μεγαλητέρας τινάς μάχας 
ύπήρχεν ελλειψις Ιατρικής βοηδείας, ούτως ώστε, άφοΰ κατηο- 
νάζετο ή μανιώδης άπανδρωπία καί βαρβαρότης τής μά
χης, ουτε οί έπίδεσμοι έξήρκουν ούτε οί Ιατροί έπροφδανον 
νά συρράπτωσι τά  μέλη τών τραυματιών ή  ν’ άποκόπτωσι 
δ ιά  τών χειρουργικών έργαλείων έν όλη τη  φιλανδρωπία καί 
αυτών τών έχδρών τούς βραχίονας καί τούς πόδας! Η  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Λ Ο Π Ζ Α  Κ Α Ι Ο Π ΡΙΓΚ Η Ψ  ΓΟ ϊΆ ΙΕΛ Μ Ο Σ.

Κατά τήν έλαιοιραψίαν toCJ Rudol Eichstedt.
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Άνασκοποΰντες τ ά  καδέκαστα των κατά τήν τελευταίαν, 
ώς εΐπομεν, τριακονταετίαν γενομένων πολέμιων βλέπομεν πό
σον οπίσω, έν το ΐς σπαργάνοις, εύρίσκετο είσέτι ή πολεμική 
τέχνη κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον, δτε έμάχοντο με τά  
άρχαι'ότρόπα εκείνα, άπλά καί λεία τηλεβόλα καί πυροβόλα, 
τ ά  έμπροσδογεμή, των οποίων ή γέμισις άπήτει χρονοτριβήν 
τινα έν τη  μάχη. ‘Η  τακτική τοΰ πολέμου ήτο διάφορος, 
ατελέστερα, άλλ’ ήτο καί ένδιαφέρουσα έν τοΐς καδ’ εκαστα, 
δ ιότι παρείχε τήν ευκαιρίαν είς ένα έκαστον ν’ άναπτυςη τήν 
άτομ.ικήν αύτοΰ ανδρείαν καί γενναιότητα.

Μόλις βραδυτερον, κατά τόν ιταλικόν πόλεμον, παρου- 
σιάσδησαν έκ μέρους των Γάλλων τά  όπισδογεμή τετραλι- 
τριαϊα τηλεβόλα απέναντι των λείων αυστριακών καί ένεκαί- 
νισαν νέαν έποχήν έν τή  τέχνη τής ταχείας δανατώσεως. 
Έ νδυμοΰμαι μετά  πόσης περιεργείας καί ενδιαφέροντος παρ- 
ετηροΰμεν κατά  τήν έν Μαγέντα μάχην το μόνον κυριευδέν 
καί με φόλλα περιστεφδέν έκ των όπλων τούτων, περί των 
οποίων είχε γείνη τοσοΰτος λόγος καί των οποίων τήν ένέρ- 
γειαν εΐχομεν άκούση έν αυτή τ ή  μάχη Ιδίοις ώσίν.

Ο ί Αυστριακοί τότε  έμάχοντο μέ τά  παλαια οπλα και 
μεδ’ ικανής ατυχίας υπό ανίκανον διεύδυνσιν. Κ αί ησαν μ.έν 
υπέροχοι των Πρώσσων δ ιά  των τηλεβόλων τω ν, κατα  την 
στρατείαν τοΰ 1866, άλλ’ άφ’ ετέρου έμειονέκτουν πολύ απέ
ναντι των πρωσσικων βελονωτών πυροβόλων.

Έ ν  τω μεταξύ τα  τετραλιτριαΐα γαλλικα τηλεβόλα, 
τά  όποια καί ή Πρωσσία (άν δεν άπατώμαι, άπό τοΰ έτους 
1851) ήρχισε νά μελετά καί νά σπουδάζη, εΐχον αντικατα· 
στήση καί έντελώς σχεδόν παραγκωνίση τό  παλαιόν καί 
άρχαιότροπον σύστημα των λείων τηλεβόλων. Νέα συστή
ματα ήρχισαν νά έφευρίσκωνται είς δλα τ ά  κράτη τής Ευ
ρώπης' τ ά  όπισδογεμή πυροβόλα εΐχον ήδη καί παρά τή  
Μεντάνα ,,&αυματουργήση“, τό δε εφεύρημα τοΰ Chassepôt 
είσήχδη είς δλον τον γαλλικόν στρατόν καί έφάνη τοσοΰτον 
ύπέροχον των γερμανικών βελονωτών έν Ιτε ι 1870 καί 1871, 
ώστε μόνον ό καλλίτερος καί ασφαλέστερος χειρισμός των 
τελευταίων τούτων καί ή υπεροχή τοΰ γερμανικού πυροβο
λικού έ-rt δε καί των πολιορκητικών αυτών τηλεβόλων ήδυ- 
νήδη νά έπανορ&ώση τό  έκ της δυσαναλογίας ταύτης μειο
νέκτημα τοΰ γερμανικού στρατού. Ναπολέων ό τρίτος, δστις 
κ α τ’ έξοχήν έσπούδαζε τ ά  τοΰ πυροβολικού, μάς έφερεν εύ- 
δύ ς περί τά ς άρχάς τοΰ πολέμου έκείνου, τή  2. αυγούστου 
παρά τω  Saarbrücken νέον είδος τηλεβόλου, τό  μιδροβόλον 
(Mitrailleuse) του όποίου τό  πρότυπον είχε παίξη τό ρολον 
του ώς „νεκρικόν όργανον“ κατά τήν έν Παβία μάχην, δεν 
έσχεν όμως μεγαλητέραν έπιτυχίαν ή Φραγκίσκος ό πρώτος 
έν τή  μάχη ταύτη. Ποια δέ, άπ’ έναντίας, δαύματα κατώρ- 
δωσαν αί άρεταί τοΰ γερμανικού πυροβολικού κατά  τούς 
αγώνας έκείνους έν τω  κρεουργεΐν καί διαμελίζειν ανθρώ
πινα σώματα, περί τούτου μαρτυρεί, ως έν παραδείγματι, ή 
έν πλήρει μεσημβρία αίφνηδία έπιδρομή κατά των γαλλικών

στρατοπέδων παρά τφ  ßeaum ont, ένδα ολόκληροι δεκαδαρ- 
χία ι στρατιωτών καδημένων περί τούς λέβητας καί τά ς γα
βάθας των, κατεξεσχίσ&ησαν υπό τών σφαιρών.

Έ κ το τ ε  μάς έφύλαξεν ό Θεός άπό νέου πολέμου, ήμεις 
όμως έφροντίσαμεν δ ιά  τόν πόλεμου, καί ούχί όλιγώτερον 
ήμών έφρόντισαν περί αυτού οί γείτονες. Τεράστια ποσά 
έδυσιάσδησαν εκατέρωθεν προς κατασκευήν τοΰ άρίστου πυ
ροβόλου, καί αφού τέλος πάντων κατωρδώδη ή έφεύρεσις 
αύτοΰ, άφοΰ κατεσκευάσδ-ησαν εκατομμύρια πυροβόλων τοΰ 
νέου τούτου συστήματος, άπερρίφ&ησαν πάντα ταΰτα, διότι 
έφευρέδη άλλο τελειότερου- άλλ’ ουδέ τούτο ήτο τό Ιδεώ
δες, διότι έν τω μεταξύ υπερτερήδη υπό άλλου καλητέρου, 
ήδη δε λέγεται ότι εΐνε έτοιμον άλλο πάλιν νέον πρότυπον 
τοΰ τελειότατου τών μέχρι τοΰδε κατασκευασ&έντων. Πλήν 
τούτων, Ιφευρέδησαν τηλεβόλα, δυνάμενα νά διατρυπήσωσι 
παν 8-ωρηκτόν, έπειτα δε πάλιν κατεσκευάσ&ησαν δωρηκτά, 
μή δυνάμε&α νά διατρυπηδώσιν υπό ουδενςς τηλεβόλου. 
Τό τέρας τών τηλεβόλων, τό  όποιον επεμψεν ό Κρούπ έν 
έτει 1867 εις τήν έν Παρισίοις παγκόσμιον Έ κδεσ ιν , ήτο 
άδυρμα έν συγκρίσει πρός τά  άλλα, τά  βραδυτερον κατα- 
σκευασδέντα. Τό άριστον τών πρός τούτο έφευρεδέντων 
υλικών άπερρίφδη πάλιν έκ νέου καί παρηγκωνίσδη ύπο 
άλλων τελειοτέρων Ιφευρημάτων, άλλ’ ουδέ τα ΰτα  πάντα 
ήσαν αρκετά, διότι δέν είχεν έφευρεδ-ή είσέτι τό  άσφαλέ- 
στατον μέσον, τό δυνάμενον δ ιά  μιας έκπυροβολήσεως νά 
πέμπη είς τόν άλλον κόσμον ολόκληρα τά γμ α τα ' τό αυτό 
δε συνέβη καί μέ τ ά  βαστακτά πυροβόλα, μέχρις ου έπί τέ
λους κατεσκευάσδη μετά πολλά καί μακροχρόνια πειράμ.ατα 
τό  καλοόμενον M agazingewehr, τοΰ όποίου τό  υπόδειγμα 
έπρομήδ-ευσεν έν έτει 1870 είς τόν δυτικόν γαλλικόν στρα
τόν τό αμερικανικόν Ιργοστάσιον Spencer, καί Ιν έκ τών 
οποίων όπλων έχω μάλιστα καί έγώ έν τή  ίδία μου συλλογή.

Καί ταΰτα μέν περί τών πυροβόλων όπλων έν γένει· τί 
δέ νά εΐπωμεν περί τών διαφόρων είδών τής πυρίτιδος καί 
τών έκρηκτικών έν γένει ύλών! ήδη δέν έπροκειτο πλέον 
περί της πυροβολήσεως καί τή ς δραστικής αυτής ένεργείας, 
δέν έπρόκειτο πλέον περί τών δεδοκιμασμενων γρανατώ ν  μέ 
τά  διά σφαιρών γεμίσματα των, τών οποίων ή ένέργεια δέν 
ήτο εύκατοφρόνητος · ήδη παρεσκευάζετο ροβωρΐτις, μελανΐ- 
τις, δυναμΐτις, καί ημείς δέ καί οί γείτονες ήμών πάντες 
έφευρίσκομεν και έδοκιμάζομεν έν βαδυτάτω μυστηρίω άλλας 
έτι φοβερωτέρας υλας — απέναντι των όποίων αί έκρήξεις 
τών ηφαιστείων όρέων ήσαν πυροτεχνήματα τοΰ aaloviov  
— διά  νά υποσχάπτωμεν καί καταστρέφωμεν έν βραχυτάτω 
χρόνο* ολόκληρα φρούρια, δ ιά  νά έξολοδρεύωμεν συντομίας 
χάριν όλόκληρα συντάγματα, δ ιά  νά γεμίζωμεν τά ς άκτας 
τής Μεσογείου, τής Βορείου καί τής Βαλτικής δ-αλάσσης μέ 
τορπιλλοφόρα πλοιάρια καί ν’ άνατινάζωμεν δ ι’ αυτών τούς 
έχδρικούς στόλους είς τόν αέρα.

( e m ta i  τ ύ  τέλος.)

   ■ '

Τ Ο  Π Ι Κ Ρ Ο Ν  Φ Ρ Ε Α Ρ
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ.

Έ ν  τινι μικρά πλατεία, είς ήν απολήγει μ ία  τών ζω- έκ τοΰ όποίου ή οδός είχε λάβη τήν ονομασίαν της: ,,δρό-
γραφικωτάτων οδών τοΰ Τολέδου, υπήρχε μέχρι πρό ολίγου μος ’ςτό πικροπήγαδο“.
χρόνου λίδινόν τ ι  φρέαρ, κεκαλυμμένον μέ πρασίνας σανίδας, "Αμα ώς έφδασα είς Τολέδον, τό όνομα τούτο προσείλ-
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κυσεν ιδιαζόντως τήν προσοχήν μου. "Οδεν μετέβαινον συχ- 
νάκις είς τό μέρος έκείνο καί προσεπάδουν νά έξερευνήσω τό 
μυστήριον, όπερ περιεβάλ^,ετο κατά πάσαν πιδ-ανότητα άπό 
άρχαίων χρόνων καί τό μνημείον τούτο. Βεβαίως δά  συν
έβη θλιβερόν τ ι  σύμβαμα παρά τω  τακρψ  τούτω φρέατι, 
έλεγον κατ’ έμαυτόν έξ άπαντος έλαβε χώραν έδώ τραγι
κόν τ ι  δραμα καί κύριος οΐδε πόσα δάκρυα πικρά έχύδησαν 
καί συνεμίχδησαν μετά  τών ύδάτων αύτοΰ. — ‘Εσπέραν 
τινά, υπό τό φέγγος, τής σελήνης, έκαδήμην έπί τοΰ χείλους 
τοΰ φρέατος καί διελογιζόμην, ποιος άρά γε δά  ήδύνατο νά 
μοί διηγηδή τήν ίστορίαν τοΰ φρέατος τούτου καί νά μοί 
λύση τό αίνιγμα, όπερ άπησχόλει τοσοΰτον ζωηρώς τήν φαν
τασίαν μου- ότε αίφνης εΐδον δ ιά  τή ς όδοΰ έρχομένην πρός 
τήν μικράν. πλατείαν γραιάν τινα , κρατούσαν έν τή  χειρί 
φανόν. ’Αλλ’ άμα ώς ή γραία μέ παρετήρησεν, άπεμακρύνδη 
κατεσπευσμένη καί τοσοΰτον έντρομος, ώστε ό φανός έξέπε- 
σεν έκ τή ς χειρός της.

Τήν άκόλουδον όμως έσπέραν ένεφανίσδη πάλιν κατά 
τήν αυτήν ώραν καί πλησιάσασα πρός με δαρραλέα μοί διη- 
γήδη τό  αίτιον τοΰ χδεσινοΰ αυτής φόβου.

,’Οταν σας είδα έξαφνα καλέ μου κύριε, έδώ ’ς αυτό 
τό μέρος πού καδότουνε πρώτα έκείνος ό άλλος“, ήρχισεν 
ή γραία νά λέγη“, έφοβήδηκα μήπως ’ξαναφανή κ’ έκείνη.“

„Δέν σας έννοώ . . . .  ποΤοι είναι αυτοί, περί τών όποίων 
όμιλεΐτε;“

— „Εκείνος πού έρχότουνε τόν παλαιόν καιρό κάδε 
βράδι κ’ έκαδότανε ’ς αυτά τά  πεζούλια, ήταν ένα καλό καί 
ώμορφο παλληκάρι' κ ’ έκείνη ήταν ώμορφη καί χαριτωμένη 
κόρη . . . έδώ ’ς αυτό τό  μέρος που κάδωμαι, έστεκότουνε 
καί τόν περίμενε τοΰ κάκου . . .“

— „Γνωρίζετε τήν ίστορίαν αυτήν; είμπορεΤτε νά μοΰ 
τήν διηγηδήτε;“ ήρώτησα τήν γραίαν μετά ζωηρότατου εν
διαφέροντος.

—  „Μάλιστα, καλέ μου κύριε! ευχαρίστως. Προτήτερα, 
’ςτά  νειάτά μου, τήν ήξευραν όλοι ’ςτό Τολέδο. Ά λλα τώρα 
μέ τ ά  νέα λησμονοΰνται τά  χαληά. Σήμερα δέν τήν ξεύρει 
σχεδόν κανείς.“

Ή  γραία έκάδισε πλησίον μου καί μοί διηγήδη τό 
συμβεβηκός, έκ τοΰ όποίου τό  φρέαρ καί ή οδός ελαβον 
τήν ονομασίαν των:

‘Η πόλις τοΰ Τολέδου κατά  τόν μεσαιώνα κατωκεΐτο 
υπό ’Ιουδαίων, Χριστιανών καί Μαύρων, εξ ών οί τελευταίοι 
ουτοι υπερίσχυον σημαντικώς, ένω οί Χριστιανοί πρό πάντων 
έζων πιεζόμενοι καί μισούμενοι υπό τών άλλοδρήσκων . . . . 
Πλησίον τής μικράς έκείνης πλατείας υπήρχε κατά τόν δέ- 
κατον αιώνα μεγαλοπρεπής οικία ενός τών πλουσιωτάτων 
Μαύρων τής πόλεως. ‘Ο  Μαύρος -ουτΟς έξετιμάτο μεγάλως 
υπό τών όμοδρήσκων του ένεκα τής ευ’γενοΰς αυτού κατα
γωγής καί τοΰ μεγάλου του πλούτου, άλλ’ ό τυφλός αύτοΰ 
δρησκευτικός φανατισμός και έ τραχύς καί άγριος χαρακτήρ 
του καδίστα αυτόν δυσπροσήγορον καί μισάνδρωπον. "Ολη 
του ή άγάπη, όλη του ή στοργή καί ή τρυφερότης συνεκεν- 
τροΰτο είς έν μόνον πλάσμα έπί τής γης, είς τήν μονογενή 
του δυγατέρα Γαλιάναν, ήτις ήτο ωραιότατη δεκαεξαέτις 
κόρη, φέρουσα είς τούς οφδαλμούς τό  γλαυκόν χρώμα τοΰ 
ουρανού καί είς τ ά  ρόδινα της χείλη τό μειδίαμα τών 
αγγέλων.

‘Η  Γαλιάνα ήτο αξία τής απείρου αγάπης τοΰ πατρός 
αυτής Ίουσσούφ, τοΰ οποίου ό μόνος πόδος καί ό μόνος 
σκοπός τοΰ βίου ήτο ή ευτυχία αύτής. Άπολέσασα λίαν

ένωρίς τήν μητέρα καί άνατραφεΐσα υπό τήν φιλόστοργον 
περίδαλψιν καί έπίβλεψιν τοΰ πατρός αυτής, ούδέν άλλο αί- 
σδημα έγνώριζεν ή άδώα κόρη εί μή τήν πρός τόν πατέρα 
αγάπην.

Άλλ’ έπί τέλους έπήλδ-εν ή ώρα, καδ’ τν  καί άλλαι 
χορδαί έν τη  καρδία της έπρεπε κατ’ ανάγκην νά κρου- 
σδώσι καί νά ήχήσωσιν άρμονικώς . . . .  νΗτο ωραιότατη 
τοΰ Μαϊου εσπέρα, καδ) ήν τό ήπιον φως τοΰ δύοντος ήλίου 
έχρωμάτιζεν έρυδρόν τόν ορίζοντα, μακρόδεν δέ ή αύρα τοΰ 
ζέφυρου έφερεν έπί τών πτερύγων της τήν φωνήν τοΰ Μόυ- 
εζζίνου, καλοΰντος είς προσευχήν τους πιστούς, καί τά  κε
λαδήματα τών πτηνών, άτινα είς τούς άνδηρούς κλώνας τών 
δένδρων άνεζήτουν τήν νυκτερινήν άνάπαυσιν. ‘Η  νεαρά Γα- 
λιάνα έκάδητο είς τό παράδυρον καί ήτένιζεν άφτ,ρημένη 
πρός τήν όδόν. Ή  έν τ ή  όδω έρημία, ή βεμβώδης μ.ε- 
λαγχολία κατά τό έσπερινόν σκιόφως, οί μαχρόδεν ελαφρώς 
ήχοΰντες φδόγγοι τή ς ζωής, έγέννων έν τ ή  καρδία της τόν 
άγνωστον έκεΐνον πόδον, τόν ίδιάζοντα είς τήν νεότητα, τόν 
άνεξήγητον έκεΐνον καί αόριστον πόδ-ον, όστις καδιστά τήν 
ψυχήν έκτάκτως εύαίσδητον είς έξωτερικάς έντυπώσεις. Έ ν  
τω  πόδφ τούτω βεβυδισμένη καί ρεμβάζουσα έστρεφε τά  
βλέμματα έτέ μέν πρός τό άνατέλλον άστρον- τής Ισπέρας, 
ότέ δέ πρός τήν αείποτε σκοτεινοτέραν καδισταμένην όδόν 
καί είς τά  πέριξ. Αίφνης ήκουσε βήματα έν τή  όδω, καί 
ανεξήγητος τ ις  ταραχή κατέλαβε τήν καρδίαν της. Άκου- 
σίως έπλησίασε τήν κεφαλήν πρός τάς κιγκλίδας τοΰ παρα- 
δ-ύρου καί είδε νεανίαν τινά, όστις τήν στιγμήν έκείνην διέ- 
βαινε πλησίον τής οίκίας. Νέος, εύγενής, ώς έφαίνετο. έξ 
όλων του τών κινήσεων, καί έκτάκτως ωραίος, προσείλκυσε 
τήν προσοχήν αύτής έντελώς, δτε δέ έστρεψε πρός αυτήν 
τους μεγάλους μέλανας όφδαλμους του ή Γαλλιάνα έγινε 
καταπόρφυρος καί έχαμήλωσε τά  βλέμματά της. Πλέον ή 
άπαξ έπανέλαβεν έ νεανίας τήν διάβασίν του πλησίον τής 
οίκίας, πλέον ή άπαξ ή Γαλλιάνα ήκολούδησεν αυτόν μέ 
τους όφδ-αλμούς καί έπανειλημμένως συνηντήδησαν · έν τφ  
έπερχομένω σκότει τ ά  άκτινοβολοΰντα βλέμματά των . . .

Τό σκότος, τής νυκτός έπυκνώδη καί άπέκρυψε τήν 
μορφήν τοΰ νεανίου άπό τών βλεμμάτων τής Γαλιάνας, ήτις 
ήδη ένέπεσεν αΰδις είς άλλου είδους ρεμβασμούς, είς ολως 
διαφόρους ονειροπολήσεις. Ένόμιζεν ότι ήκουε γλυκεΐάν τινα 
φωνήν προσψιδυρίζουσαν αύτη ανήκουστα μυστήρια, καί ή φωνή 
τής άηδόνος, ό. δροΰς τών σειομένων φύλλων, καί ήδεΐα 
οσμή τών άνδέων εΐχον ήδη δ ι’ αύτήν άλλην, πρώην άγνω
στον μαγείαν.

Εσπέραν τινά — δυο μήνας μετά ταΰτα — ό γηραιός 
πατήρ τής Γαλιάνας έκάδητο μέ κεκλιμένην τήν κεφαλήν 
έπί τοΰ κορανίου του, ζητών ν’ άντλήση έξ αύτοΰ παρηγο- 
ρίαν έν τοάς δεινάΐς μερίμναις, υφ’ ών κατετρύχετο. Άπό 
τίνος χρόνου είχε παρατηρήση ανεξήγητα τινα φαινόμενα είς 
τήν δυγατέρα του, παράδοξόν τινα μεταβολήν, ήτις άνησύχει 
καί έβασάνιζε τήν πατρικήν του καρδίαν. Ή  άδώα καί ευ- 
δυμος κόρη, ήτις άλλοτε ήτο έντελώς άφωσιωμένη είς τόν 
πατέρα της καί ήσδάνετο όλην αύτής τήν εύτυχίαν έν τή  
μετ’ αύτοΰ συναναστροφή, έμενεν ήδη συχνάκις μακράν αύ
τοΰ καί διήρχετο άνευ προφανούς λόγου μακράς ώρας κε- 
κλεισμένη έν τω δωματίω της. ‘Οσάκις ό πατήρ προσεπάδει 
νά τήν κρατήση πλησίον του καί έζήτει είς τούς όφδαλμους 
αύτής ώς είς διαυγές κάτοπτρον νά έξερευνήση τό  μυστήριόν 
της, ή Γαλιάνα άπέφευγε πάντοτε τό  έταστικόν βλέμμα τοΰ
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πατρός τεταραγμένη. Το πρώην ευθυμον καί φαιδρόν κορά- 
σιον είχε μεταβληθή είς σκυθρωπήν και σύννουν νεάνιδα . . . 
‘Ο δυστυχής γέρων έβυθίζετο τεθλιμμένος είς παντός είδους 
εικασίας καί υποδέσεις, όπως άνευρη τά  αίτια τής ,αίφνη- 
δίας ταύτης μεταβολής, καί κατελαμβάνετο υπό αορίστων 
φόβων. Κ ατά  την εσπέραν έκείνην διεκόπη είς τά ς σκέψεις 
του ταΰτας δ ιά  τής έπισκέψεως ενός αρχαίου, παιδικού του 
φίλου, δστις έφερε τήν λυπηράν έξήγησιν του άπασχολούντος 
αυτόν ζητήματος.

„Έ ρχομαι νά σε λυπήσω μέ μίαν είδησιν, φίλε μ.ου 
Ίουσσουφ“, εΐπεν ό φίλος είσελθών. „’Επί πολύν χρόνον 
έδίσταζον νά ομιλήσω, άλλ’ ή φιλία μ,ε αναγκάζει νά σου 
κάμω μίαν λυπηραν άνακοίνωσιν, ή όποία ίσως είμπορεϊ 
ακόμη νά προλάβη μέγα τ ι  δυστύχημα.“

,,Δι’ Ιμέ;“
„Διά σέ καί δ ιά  τήν θυγατέρα σου.“
,,Τήν θυγατέρα μου; ποιος κίνδυνος είμπορεϊ νά απειλή 

τήν θυγατέρα μου; λέγε.“
„Δεν παρετήρησες, ότι από τίνος χρόνου έχει ύποστη 

μεγάλην μεταβολήν είς όλην της τήν συμπεριφοράν;“
„Λοιπόν τ ί  συμβαίνει;“
—  „ . . . ’Επειδή αγαπώ τήν θυγατέρα σου, ώς ϊδιόν 

μου τέκνον, προσεπάθησα νά μάθω τό αίτιον τής μεταβο
λής αυτής, ήτις και σέ ανησυχεί μεγάλως, θεωρώ δε καθή- 
κόν μου νά σοί ανακοινώσω δ,τι έμαθα, δ ιά  νά λάβης τά  
μέτρα σου . . .“

—  ,,Οί λόγοι σου μ’ εμβάλλουν είς μεγάλην ανησυχίαν. 
Λέγε, τ ί  συμβαίνει;“

— „Πτωχέ μου φίλε! &έλεις νά σου όνομάσω τήν άσθ·έ- 
νειαν, έκ τής οποίας πάσχει ή κόρη σου; — όνομα, τό  όποϊον 
μαγεύει τ ά  ώτα καί διεγείρει καί είς ήμάς ακόμη αισθήματα, 
τ ά  όποϊα από πολλού έ&εωρούμεν έσβεσμένα. — Ή  ασθέ
νεια της όνομάζεται έρως! Ή  Γαλιανα άγαπα , καί διά 
τούτο εΐνε σκυθρωπή καί σύννους.“

Ά ν κεραυνός ένέσκηπτε προ των ποδών του γέροντος 
Ίουσσουφ, δεν θά  προύξένει εις αυτόν ίσχυροτέραν έντύπω- 
σιν ή ή εΐδησις αυτη. ’Ωχρός, καί με ευρέως ήνεωγμένόυς 
οφθαλμούς παρετήρει ό γέρων ατενώς τόν φίλον του. Παν 
άλλο περιέμενε ν’ άκουση ή ότι ή θυγάτηρ του ήδύνατο νά 
άγαπα άλλον τινά .πλήν αυτου. Καί τίνος πράγματος ¿στε
ρείτο πλησίον αυτού ευρισκόμενη; Δεν τήν περιέβαλλε με 
παν δ,τι ή καρδία της ήδύνατο νά έπιθυμήση; Δεν ήτο 
αυτή μόνη τό εϊδωλον τής λατρείας του; Δεν έπεδίωκεν 
όλοψύχως τήν ευτυχίαν τή ς θυγατρός του; . . . Καί όμως 
ό δυστυχής πατήρ, αφού έσκέφθη ολίγον, ήναγκάσθη νά 
όμολογήση ότι αί παρατηρήσεις του φίλου του ήσαν όρθαί 
. . . .  Έ  Γαλιάνα.ήσθάνετο.ήδη κάί άλλο τ ι ,  πλήν τής- 

. προς τόν πατέρα' αγάπης . . . "Ολος ό κόσμος τω εφάνη
• έρημος, άνευ τής αποκλειστικής αγάπης, άνευ τών 8·ωπειών 

τής θυγατρός του . . .
Άλλ’ έπι τέλους ό πατρικός ουτος ¿γωϊσμός ήναγκάσθη 

νά  ύποχωρήση, καί ό γέρων άνυψώσας τήν κεφαλήν είπε προς 
τόν φίλον του:

— „Κ αλά λοιπόν! Ά ν έ άνθρωπος, τόν όποιον ή Γα- 
λιάνα προτιμά του πατρός της, εΐνε καλός καί άξιος, τότε 
θ ά  ένωθώσί ενώπιον του ’Α λλάχ- καί άν ούτος ϊδη  εύμενώς 
τήν θυσίαν μου ταύτην, τότε τ ά  τέκνα τής θυγατρός μου 
8’άποδώσωσιν είς τά ς τελευταίας μου ήμέρας τήν ευτυχίαν, 
τήν οποίαν τώρα υπέρ αυτής θυσιάζω . . .“

Μ ετά τινας στιγμάς βαθείας σιγής, ό φίλος του γέρον-

τος ,'ό  Άμρου, όστις έφαίνετο παλαίων πρός «αυτόν, υπερνι- 
κήσας τέλος τους δισταγμούς του εΐπε πρός τόν Ίουσσουφ.

— „Δεν ήκουσες ακόμη όλην τήν ύπόθεσιν, αγαπητέ μου 
φίλε! Τό δλιβερώτατον πάντων, . . . θά  τό  άκούσης τώρα. 
Παρακάλεσε τόν Α λλάχ, νά σου δώση τήν δυναμιν νά ύπο* 
φέρης αυτό τό  τραύμα, καί νά ύποταχ&ής άγογγύστως είς 
τάς βουλάς του . .

— ,,Οί λόγοι σου μου σπαράσσουν τήν καρδίαν . . . .  
Τ ί φοβερώτερόν δυστύχημα έχεις νά μοί άναγγείλης; Τό 
δυστύχημα του χωρισμού από τής θυγατρός μου δεν εΐνε 
αρκετόν ακόμη; Λέγε γρήγορα . . .“

— „'θ 'ουρανός σοί άρνεΐται τήν ίκανοποίησιν, να &υ- 
σιασθης υπέρ τής θυγατρός σου, ή όποία έπισπαται τήν 
οργήν του Α λλάχ επί τή ς εναγούς κεφαλής τη ς . .“

— ,,Πώς; τόσον ανάξιος λοιπόν, τόσον άθλιος εΐνε ό 
άνήρ, τόν όποιον άγαπα ή θυγάτηρ μου;“

— ,,Εϊνε πλέον ή ανάξιος καί άθλιος, διότι τούς ανα
ξίους καί τούς αθλίους δυναται ό Α λλάχ νά συγχώρηση 
ποτέ, άλλ’ απ’ αύτοΰ του ανθρώπου θ’ άποστρέφεται πάν
τοτε μετά βδελυγμοί . . .“

—  ,Λ έγε λοιπόν, τ ί  άνθρωπος εΐνε αύτο'ς;“
— „Εΐνε χριστιανός!“
Ί ν α  φαντασθή τις  τήν φοβεράν έντύπωσιν, ήν ένεποίη- 

σεν είς .τόν Ίουσσούφ ή εΐδησις αυτη, πρέπει νά γνωρίζη 
πόσον έμπα&ής ήτο ό θρησκευτικός φανατισμός κατά τόν 
μεσαιώνα καί πόσον έχθρικώς διέκειντο πρός άλλήλους οί 
άνήκοντες είς διάφορα θρησκεύματα. Τό φρικωδέστατον 
άκουσμα, ότι ή μονογενής του θυγάτηρ, ήν ήγάπα καί ¿λά
τρευε μετά τοσαύτης στοργής καί τρυφερότήτος, παρεδόθη 
όλοψύχως είς ένα μισητόν καί αποτρόπαιου -Χριστιανόν, καί 
τοιουτοτρόπως έχωρίζετο είς αιώνα τον άπαντα δ ι’ άγεφυ- 
ρώτου χάσματος άπό τοΐί πατρός αυτής — ή εΐδησις αυτη 
¿θανάτωνε τόν Ίουσσουφ έντελώς.

’Επί τινα χρόνον έμεινεν άφωνος, άνευ δακρύων, βεβυ- 
θισμένος είς άπειρον καί άνέκφραστον άλγος- εΐτα δέ υψω- 
σεν άποτόμως τήν κεφαλήν καί έΐπε με φωνήν τραχεϊαν καί 
τρέμουσαν ύπό άγανακτήσεως: „Τό νέφος τού πόνου διασκορ
πίζεται καί άφίνει αίσχος εις τό πρόσωπόν μου καί μανίαν 
είς τ ά  στήθη μου. Είσαι φίλος μου, καί δεν είμπορεΐς νά 
με προσβάλης μέ τίποτε. Είπέ μου δλην τήν αλήθειαν, 
όλα όσα γνωρίζεις περί τής δυστυχούς θυγατρός μου, ή 
όποία άναμφιβόλώς πειράζεται υπό πονηρού τινο.ς πνεύματος. 
Μή φοβηθής νά μού όμολογήσης τήν αλήθειαν καθαράν. 
'Ο  Α λλά χ θ α  μοί δώση τήν δύναμιν νά σε ακούσω καί θά 
με φωτίση νά πράξω τά  δέοντα.“

— ,Έ μ α θ α  τά  εξής; Τήν νύκτα, όταν δλοι κοιμώνται 
καί τ ά  φώτα είναι έσβεσμένα, υπερπήδα τόν φραγμόν τού 
κήπου σου νεανίας τ ις , οπαδός τού Σταυρού, καί κρυπτόμε
νος όπισθεν τών πυκνών δένδρων συναντάται έκέΐ μετά τίνος 
γυναικός. 'Ω ς σκιαί περιφέρονται άμφότεροι έν τω  κήπω, 
άνταλλάσσοντες λόγους έρωτικούς, μέχρις ού φωτισθη ό ορί
ζουν ύπό τών πρώτων άκτίνων τής Ήούς. Τότε αποχωρί
ζονται, άσπαζόμενοι άλλήλους, καί μόνον ή εωθινή αυρα ή 
τό κελάδημα τής άηδόνος έπαναλαμβάνει τούς έρωτικούς 
των λόγους.“

„Αυτό μόνον γνωρίζεις,““. '
,,Δέν γνωρίζω περισσότερον.“
„Σέ ευχαριστώ, Άμρού. Ή  εΐδησίς σου μού ¿πλήγωσε 

τήν καρδίαν, άλλ’ όμως εΐνε καλλίτερον νά γνωρίζη τ ις  τό 
έπικείμενον δυστύχημα παρά νά ζή αμέριμνος καί ήσυχος,
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ένώ ή τιμή του και ή ευτυχία του διατρέχει τον έσχατον 
κίνδυνον. Έ λ δ έ  τώρα νά σοί ανακοινώσω το σχέδιόν 
μου . .

'Ο . ήλιος έκλινεν ήδη προς την δύσιν του, δτε ο Αμρου 
αποχαιρέτισε τον Ίουσοόφ καί απήλθ·εν. Ή  νύς έπήρχετο 
ταχέως· νεφέλαι πυκναί καί μέλαιναι ήγέρδησαν από του 
όρίζοντος καί ¿κάλυψαν τον ουρανόν με παχυλόν, αδιαπέρα- 
στον σκότος. Έ ν  τφ  κήπω ¿βασίλευε σιγή βαθύτατη· οΰδ’ 
ή έλαχίστη άέρος πνοή έσειε τά  φύλλα των δένδρων, καί 
αυτό δε  τό  κελάρυσμα του ρυακος έφαίνετο κατασίγασαν 
ώς δ ιά  μυστηριώδους τινός μαγείας. Αίφνης έφάνη μόλις 
διακρινομένη έν τω σκότει της νυκτός ανδρωπίνη τ ις  σκιά, 
μετά προσοχής κερισκοπήσασα καί εΐτα άδορύβως τραπεΐσα 
προς τό  μέρος του φρέατος, όπερ ευρίσκετο είς τό έσχατον 
άκρον του κήπου καί του οποίου τό  υδωρ έφημίζετο είς τα  
περίχωρα ώς έκτάκτως διαυγές καί ιαματικόν. Ε ίς τό μέρος 
τούτο του κήπου συνηντώντο συνήθως οί δυο έρασταί. — 
Τό σκιερόν φάσμα έσταμάτησε πλησίον του φρέατος καί εΐτα 
μετά  μάκρους δισταγμούς άπεσύρδη δπισδεν του χονδρού 
κορμού παλαιού τίνος δένδρου.

Μετά τινας στιγμάς ήκούσδη έλαφρδς κρότος είς τό 
έτερον άκρον του κήπου, καί έπί του φραγμού άνέκυψεν έτε
ρον φάσμα ανθρώπου, όστις πηδήσας είς τόν κήπον έτράπη 
μέ έλαφρά καί άδύρυβα βήματα πρός τό μ.έρος του φρέατος. 
— Ό  Ίουσσουφ, όστις έμενε κεκρυμμένος όπισδεν του δέν

δρου; αμα ώς είδε πλησιάσαντα τον εραστήν τής δυγατρός 
του, έξώρμησεν έκ τής κρυπτής του μέ λυσσαλέαν κραυγήν, 
έξείλκυσε τό έγχειρίδιόν του καί έβυδισεν αυτό είς τ ά  στή&η 
του νεανίου, όστις έπεσεν αμέσως νεκρός έπί τής χλόης. Κ ατά 
τήν αυτήν σχεδόν στιγμήν ή/.ούσδη ό τριγμός τής άνοιγεί* 
σης δυρας, ό δέ Ίουσσουφ μή δέλων νά φανή είς τ ά  δμματα 
τής δυγατρός του άπεσυρδη πάλιν είς τήν κρύπτην του. Ή  
Γαλιάνα έπλησίασε χαίρουσα ότι έμελλε νά έπανίδη τον αγα
πητόν νεανίαν, ή δε σελήνη ανακύψασα αίφνης Ικ  των νε
φελών έφώτισε τήν τραγικήν σκηνήν. Μέ μίαν σπαραξικάρ
διου κραυγήν, ήτις άντήχησεν είς τά  στήδη του έκδικητικού 
γέροντος, έπεσεν ή Γαλιάνα λιπόδυμος έπί του πτώματος 
του έραστοΰ. 'Ο  Ίουσσουφ έδραμε πρός τήν δυγατερα του, 
άλλ’ αίφνης ώπισδοχ.ώρησε μετά φρίκης: ή νεάνις ήγέρδη 
μέ δολά καί ήμαυρωμένα βλέμματα, παρετήρησεν ατενώς 
τό πρόσωπον του πατρός της καί ήρχισε νά τραγουδή δλι- 
βερόν καί πένδιμον άσμα. 'Η  Γαλλιάνα ήτο παράφρων. 
'Ημέραν τινά διαφυγουσα τήν προσοχήν των φυλασσόντων 
αυτήν υπηρετών έπλησίασε πρός τό μέρος, ένδα είχε συμβή 
ή τραγική έκείνη σκηνή, καί πριν ή προφδάσουν νά τήν συλ- 
λάβωσιν, έρρίφδη είς τό φρέαρ καί άπεπνίγη.

'Η  οίκία κατέπεσε προϊόντος του χρόνου, άλλά τό φρέαρ 
έμεινε καί έλαβεν έκτοτε τήν ονομασίαν, τής οποίας έζήτουν 
καί έμ.αδον παρά τής γραίας τήν δλιβεράν έξήγησιν.

Ε. Ρ .

Ο Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Διήγημα ύπέ 1 . 1 .  K P A S S E B S K X

(οννέχεια.)

Ό  ποιητής εσειε τήν κεφαλήν καί τό  πρόσωπόν του 
έγίνετο όλονέν έρυδρότερον. 'Ο  Σενούτας ίστατο εις τινα 
άπόστασιν, ή δέ μήτηρ συνέστρεφε τάς χείρας . . . Ε ίς τήν 
ανοικτήν δύραν έφάνη τό πρόσωπον τήςΈ λένης, ήτις ήκροάτο 
τήν συνδιάλεξιν καί έμάντευσεν αμέσως περί τίνος έπρόκειτο.

— ,,Άδριανέ! αγαπητέ αδελφέ μου“, άνεφώνησε μ.ακρό- 
δεν, μή τολμώσα νά πλησιάση· „είσαι άσπλαγχνος πρός τήν 
μητέρα σου καί είς όλους, όσοι σέ άγαπώσι! Α γαπάς το 
ποίημά σου περισσότερον από όλους μας!“

'Ο  ποιητής ύψωσε τήν κεφαλήν.
— „Μή με έρεδίζετε“, άνέχραξεν „'Ελένη, μητέρα, αυ

τήν τήν στιγμήν είμαι κωφός, δέν σάς ακούω, δεν σάς βλέπω, 
δεν σάς γνωρίζω!“

Ταϋτα είπών έξέτεινεν έπιτακτικώς τήν χεΐρα δεικνύων 
πρός τήν δύραν· πάντες έμειναν έκπληκτοι ή δέ μήτηρ έξ- 
ερράγη είς σφοδρούς λυγμούς. Ά λλά καί αυτά τά  δάκρυα 
τής μητρός δέν ΐσχυον νά τόν κάμψωσιν· ό ποιητής έλαβε 
τήν γραφίδα, ήρπασε μετά σφοδρότητος εν φΰλλον χάρτου, 
έκλινε τήν κεφαλήν καί ήρχισε νά γράφη. Ε ίς τόν κλαυδμον 
τής μητρός καί τή ς Ε λένη ς έμεινεν εντελώς ανάλγητος, ού- 
δένα έβλεπεν, ούδέν ήκουεν, ή δέ γραφίς ώλίσδαινεν ακατά
σχετος έπί του χάρτου .. . . Ή  άπηλπισμένη μήτηρ έξήλδε 
μετά τής 'Ελένης άψοφητεί έκ του δωματίου, κρατούσα τό 
όδώνιον προ των όφδαλμών της καί καταστέλλουσα βαδυν 
στεναγμόν. Έ ν  τω  δωματίω του Άδριανοΰ ύπελείφδη μόνος 
δ καδηγητής, όστις έξηντλημένος κατέπεσεν έπί τίνος δρα- 
νίου καί έμεινε βωβός μ.άρτυς τής ¿κατασχέτου ταύτης του 
ποιητου ταραχής. 'Ο  Άδριανός έγραφεν, από καιρού είς και

ρόν διέκοπτε τήν γραφήν, συνήδροιζε τά ς ιδέας του, έζήτει 
λέξιν τινά, καί πάλιν ένέκυπτε μετά σπουδής καί ή γραφίς 
έτρεχεν ολισδαίνουσα έπί τού χάρτου. Ο ί οφδαλμοί του 
έκαιον αγρίως, τ ά  χείλη του έτρεμον, το  μέτωπόν του δτε 
μέν έρρυτιδούτο συνοφρυοΰμενον δτέ δέ πάλιν έφαιδρύνετο, 
μειδίαμα δε ή απειλητική τ ις  έκφρασις έπλανάτο έπί τού 
προσώπου του, όπερ διετέλει έν διηνεκεΐ κινήσει ώς δαλάσ- 
σιον κύμα- Τέλος έξέπεσεν ή γραφίς έκ τής χεφός του, καί 
έξηντλημένος έρρίφδη έπί τού ανακλίντρου, χωρίς νά ρίψη 
έν βλέμμα πρός τον καδηγητήν, τόν όποιον έφαίνετο λησμο- 
νήσας. Έ κλεισε τά  βλέφαρα, τό  δέ στήδός του ώγκούτο 
ταχέως καί σφοδρώς. 'Ο  Σενούτας έπλησίασε πρός αυτόν, 
φέρων κατευναστικόν τ ι ποτόν, υπό τού ιατρού διωρισμένον. 
'Ο  Άδριανός άπέκρουσεν αυτό έλαφρώς, έσεισε τήν κεφαλήν 
καί έμεινε μέ κεκλεισμ,ένους τους οφθαλμούς, έπί του ανα
κλίντρου έρειδόμενος. Έπανελάμβανε δέ μόνον δ ιά  τής 
χειρός τό πρότερον δοδέν είς τόν καδηγητήν νεύμα όπως 
άπομακρυνδή. ‘Ο  καδηγητής ήναγκάσδη νά ύπακούση είς 
τήν σιωπηράν ταύτην διαταγήν. 'Η  μήτηρ, ή 'Ελένη, δ Σε
νούτας, πάντες ϊσταντο δπισδεν τής δύρας ώτακουστούντες 
καί φυλάσσοντες. Έφοβούντο σφοδράν τινα προσβολήν τής 
νόσου. 'Ο  Άδριανός δέν έκοιμάτο, καί δ έλάχιστος δέ δό- 
ρυβος προΰξένει είς αυτόν νευρικήν τινα σπασμωδικήν κίνησιν. 
Δίς ή τρις προσεπάδησε νά έγερδή καί πλανών έπί τής τρα- 
πέζης τήν χεΤρα έζήτει νά εύρη τήν γραφίδα, άλλ’ δ βρα- 
χίων του κατέπιπτεν έκ τή ς πολλής αδυναμίας . . . .  Οί 
δπισδεν τή ς δύρας ίστάμενοι σιωπηλοί μάρτυρες τής πάλης 
ταύτης πρός τόν δαίμονα  εΐχον δάκρυα είς τους όφδαλμούς.
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Ή  μήτηρ προσηύχετο έξαιτουμένη υπέρ τού υίοϋ σωτήριόν 
τινα ύπνον. Ό  καδηγητής, είς τόν όποιον δ Άδριανός ώμο- 
λόγησεν ότι έπιεν όλίγας σταγόνας οπίου, ήλπιζεν ωσαύτως, 
ότι μετά τήν πυρετώδη ταραχήν δά  παρουσιάζετο ευεργε
τικός τ ις  ύπνος. Π ράγματι έλαφρά τις  αναπνοή έμαρτύρει 
ότι ό άσδενής απεκοιμήδη. 'Ο  Σενούτας είσήλδεν άδορύ- 
βως είς τό δωμάτιον καί κατώρδωσε ν’ άπομακρύνη τόν 
καιόμενον λύχνον χωρίς νά έξυπνίση τόν άσδενή, καί νά έξ- 
έλδη πάλιν έκ τού δωματίου . . .  Ή  δύρα έκλείσθη, ή δέ 
έτι ένδακρυς μήτηρ μετά τής Ε λένης ύπεστρεψεν είς τόν 
κοιτώνα της ολίγον προ τής χαραυγής. Ό  πιστός Σενούτας 
έξήλδε καί έκάδισεν είς τόν έξώστην.

10.
Ο Άδριανός έκοιμήδη έπί μακρότερον χρόνον τού συν- 

ήδους· άφ’ ής στιγμής άνέπεσεν έπί τού ανακλίντρου ουδό
λως σχεδόν έκινήδη, άφυπνίσδη δέ μόλις περί τήν πρωίαν. 
Ό  καθηγητής ήκουσεν αυτόν βήχοντα ίσχυρώς καί είσήλδε 
μετά σπουδής είς τό  δωμάτιον το υ - δ Άδριανός έφαίνετο 
λησμονήσας έντελώς τά  συμβάντα τής προτεραίας εσπέρας· 
Ή ρώτησε τ ί  ώρα εΐνε, παρεπονείτο ότι είχε κεφαλαλγίανι 
μόλις δέ βραδύτερον ότε έρριψεν έν βλέμμα έπί των έσκορ- 
πισμένων χαρτίων, έσιώπησεν αμέσως καί έγινε κατηφής. 'Ο  
Σενούτας ¿φοβείτο, νά αναμνήση αύτω τ ά  συμβάντα τής

χδεσινής έσπέρας, και ήρχισε νά όμίλή περί ¿διαφόρων πραγ
μάτων, μέχρις ου ό Άδριανός έζήτησεν αίφνης νά άνοίξωσι 
τά  παράδυρα όπως είσέλδη φώς· Έ κράτει έν τη  χεφ ί τά  
γεγραμμένα φύλλα τού χάρτου καί έφαίνετο ούδέν άλλο 
σκεπτόμενος ή περί τού ποιήματος. Πριν ή έτι έξυπνήση 
ό Άδριανός, ή Ε λένη  τής οποίας τό πρόσωπον έφερε προ- 
φανή ίχνη τής αϋπνίας καί των φροντίδων τή ς παρελδοϋσης 
νυκτός, έσπευσε πρός τήν φίλην της Ά γγλίδα . Αυτή καί ή 
μήτηρ έφοβούντο μήπως ή πρός τήν εργασίαν όρεξις τού 
Άδριανοΰ δ ά  παρετείνετο έπί πολλάς ημέρας. Άμφότεραι 
εΐδον ότι ούδεμίαν έπιρροήν πλέον ήδυναντο νά έξασκήσωσιν 
4π’ αυτού. Η  Ε λένη  έσπευσε λοιπόν προς τήν Ά γγλίδα  
όπως τήν παρακαλέση νά κάμη καί πάλιν χρήσιν τής δύνα- 
μεως ήν εΐχεν έπί τού Άδριανοΰ. 'Η  Μις 'Ρ όζα  έκάδητο 
ήδη έπί τής τερράτσας, άτενίζουσα πρός τήν δάλασσαν, 
άλλά μέ όφδαλμούς οιτινες ούδέν έβλεπον, άνακεκλιμένη 
έπί τής έδρας ώς τό  άγαλμα τής Άγριππίνης έν τω Μου· 
σείω Borbónico, καί βεβυδισμένη είς σκέψεις. Έφαίνετο 
καταβαλλομένη υπό τό βάρος πασών των σκέψεων, των φό
βων καί των πόδων τού γυναικείου φύλου. Ό τ ε  ή 'Ελένη 
ταχέως πλησιάσασα περιεπτύχδη αυτήν έξ δπισδεν ή Ά γγλίς 
συνεταράχδη καί παρήλθ·ε πολύς χρόνος μέχρις ου συνέλδη 
είς εαυτήν έκ τού κόσμου των ονειροπολήσεων, έν ω ήτο 
βεβυδισμένη.

(Inreraí avvéxeta.)

4 » » - ------------

Θ Ω Μ Α Σ  Ε Δ Ι Σ Ο Ν .

Κατάμεστος πλήδους ητο ή αίθουσα του Μ ουσείου  τής 
Έ ϊδελβέργης έν ή τόν παρελδόντα Σεπτέμβριον συνήλδε τό 
Συνέδριον των γερμανών φυσιοδιφών καί ιατρών. Α ί πολιαί 
καί φαλακραί, ώς έπί το πολύ, κεφαλαί έκεΐναι έκάμπτοντο, 
δ ά  έλεγέ τ ις , υπό τό  βάρος τής σοφίας. Περιφανείς καί 
περιώνυμοι άνδρες ήσαν εκεί, δ Βίρχιο, δ Χ έλμχολτς καί 
άλλοι, αντιπροσωπεύοντες τδ  κατακόρυφον σημείον είς 6 
άνήχδη ή σύγχρονος έπιστήμη. Ά λλά πάντες μετά τίνος 
πυρετώδους ενδιαφέροντος παρετήρουν ωχρόν τινα άνδρα, 
έξυρισμένην έχοντα τήν μορφήν, μέλαιναν δέ καί πυκνήν φέ- 
ροντα κόμην, έν τινι γωνία τής πρώτης σειράς καδήμενον. 
Από τής περιδεοΰσης τήν αίδουσαν στοάς, ή τις  είχε μετα- 
βληδή είς δεωρεϊον, πολλαί χέϊρες έδείκνυον τόν άνδρωπον 
έκείνον, καί πολλαί κεφαλαί ανδρών καί γυναικών έκυπτον 
όπως τόν ίδωσι, καί ήκούοντο φωναί δαυμασμού:

— νΩ! Αυτός εΐνε ό Έ δισον!
Έ κέϊνος έκέϊ ήτο ό Έ δ ισ ο ν , ου τό δνομα διαπλεϋσαν 

δαλάσσας καί ωκεανούς διεφημίσδη ¿νά τήν ύφήλιον. ’Εκεί
νος έκεί ό σιγηλός καί συνεσταλμένος ήτο δ τολμηρός δ α 
μαστής τού ήλεκτρισμοϋ, δ μεγαλοφυής έφευρέτης τού φωνο
γράφου, τού άεροφώνου, τού μεγάφωνου, τού μικροφώνου, 
τού φωνομέτρου καί τόσων άλλων δαυμασίων έφευρέσεων, 
ό δ ιά  τού μεγαλοπράγμονος νοϋ του άρπάσας Ικ  τής φύσεως 
τ ’ απόκρυφα, ατινα έπί χιλιετηρίδας δλας ούδ’ υπώπτευε 
καν ή  άνδρωπότης.

Έ ν  τοΰτοις δ άνήρ ουτος, δ πρό τινων μηνών ώς κατα- 
κτητής έλδών είς τήν Ευρώπην, δ ανήρ οδ τδ  ονομα περιε- 
βόμβει μετά θαυμασμού έπί εβδομάδας όλας, ίσχυρότερον 
παντός άλλου, Ιν τη  Παγκοσμίω Έ κδέσει τών Παρισίων, ό 
βασιλικών τιμών άξιωδείς, εΐνε αυτόχρημα εαυτού δημιούρ- 

. γη μα , άνυψωδείς καί γιγαντωδείς έν τη  έπιστήμη καί τή

έφευρέσει άνευ συστηματικής προπαιδεύσεως, άνευ ύποστηρί- 
ξεως, άλλά μόνον καί μόνον διότι υπό τό μέτωπόν του έφερε 
τήν μεγαλοφυίαν, καί έν τω  στήδει αύτού άκαταπόνητον 
φιλοπονίαν.

Ό  νϋν εκατομμυριούχος Έ δισον έγεννήδη τή  10. Φε
βρουάριου 1847 έν Ό χ ιο  τής Αμερικής, υπό πενιχροτάτην 
στέγην. Ε ίς ούδέν σχολείον έφοίτησε, τά ς δέ στοιχειωδε- 
στάτας γνώσεις τή ς άναγνώσεως καί γραφής έδίδαξεν αυτώ 
ή μήτηρ του. Τό παιδικόν αύτού μέτωπόν λίαν ένωρίς 
έσκίασαν αί μέριμναι, καδ’ ήν δ ’ ηλικίαν άλλα παιδία έν- 
τρυφώσιν είς τάς μητρικάς δωπείας αυτός ήναγκάσδη υπό 
της «τεράμνου ανάγκης ν’ αρχίση τόν σκληρόν περί ύπάρξεως 
αγώνα. Ή  πρόωρος ¿κείνη πάλη δέν συνέτριψε τόν Έ δισον, 
αλλ’ ένέτεινε καί ¿κράτυνε τον χαρακτήρα του, είς τούς δυσχε
ρείς δ ’ ¿κείνους χρόνους οφείλει ό μέγας ’Αμερικανός τήν 
άκατάβλητον αυτού δυναμιν καί έπιμονήν πρός τήν έργασίαν 
καί τήν ολιγάρκειαν, αίτινες μέχρι τού νυν χαρακτηρίζουσι 
τόν βίον του. Δεκαετής, ήτο ήδη έφημεριδοπώλης έν τω 
σιδηροδρομικοί σταδμώ τής μικράς γενεδλίου του χώρας, 
δωδεκαετής δέ μόλις ΐδρυσεν έφημερίδα, έν ή έδημοσίευεν 
ειδήσεις ένδιαφερούσας ιδία τούς ταξειδιώτας. Τήν έφημε
ρίδα ταυτην έστοιχειοδετει διά παλαιών στοιχείων καί έξ- 
ετύπου δ ιά  παλαιού πιεστηρίου, άτινα εΐχεν άγοράση έν μι
κρά τιμή, εντός φορτηγού άμάξης τή ς σιδηροδρομικής αμα
ξοστοιχίας, καί έν τούτοις ή έφημερίς αυτη μεδ’ όλην τήν 
πτωχίαν της καί τόν μικροσκοπικόν έκδότην της περιείχεν 
ένίοτε τά ς νεωτάτας καί σπουδαιοτάτας ειδήσεις έκ τού με
ταξύ Βορείων καί Νοτίων Αμερικανών πολέμου. 'Ο  Έ δισ ον 
συγχρόνως ήσχολεΐτο περί τήν φυσικήν καί τήν χημείαν, άλλ 
ήμέραν τινα έκτελών πείραμά τ ι  ένέβαλε πύρ είς τήν άμα
ξαν καί τότε ή διεύδυνσις τόν άπεδίωξε. Μετ’ ολίγον
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βλέπομεν αυτόν τηλεγραφητήν εν Πορτ-Ουράν, ενδα συν- 
επλήρωσεν έν πολλοί; τάς μελέτα; του, βραδύτερον δε παρά 
μεγάλη τηλεγραφική εταιρία.

Ά λλα  το  πνεύμα αυτού τό άκοί- 
μητον εΐχεν ήδη έπινοήση Εφευρέ
σεις τινάς· δοός δε  τήν παραίτησίν 
του όΈ δισ ον ιδρυσεν έν Μένλο-πάρκ 
τό  περιώνυμον καταστάν έργαστή- 
ριον αυτού, έκ τού οποίου Εξήλδον 
αί δαυμάσιαι αύτού Επινοήσεις. Προ 
μικρού δε άφεις την κατοικίαν ¿κεί
νην ιδρυσεν ευρύ Εργοστάσιου έν 
Ό ρά νζη , εν ei υπο τάς διαταγάς 
αυτού Εργάζονται εκατοντάδες Επι
στημόνων και λεγεώνες εργατών.
Ή  νέα αυτου κατοικία περιγράφε- 
τα ι ώς πραγμάτωσις μαγικού όνεί- 
ρου, ώς ζωοποίησις παραμυδίου τ ί
νος της Χ αλιμάς- ή ανεξάντλητος 
έφευρετικότης του διεκόσμησε την 
οίκίαν έκείνην δ ιά  μηχανημάτων Εκ
πληκτικών. 'Ω ς μέγας τ ις  ποιητής 
ασχολούμενος είς Εκτενές έργον γρά
φει έν τώ  μεταξύ καί μικρόν τι 
αοννέτην ερρυδμον καί έναρμόνιον, 
ουτω και ό Έ δ ισ ον  μεταξύ των με
γάλων του Εφευρέσεων Επινοεί μη
χανήματα όπως τώ  παρατίδεται ή 
τροφή του έν 
τήΐ σπουδα- 
στηρίω του 
άνευ άνδρω- 
πίνης μέσο* 
λαβήσεως, 

οίονεί διά 
μαγείας, μη
χανήματα 

προς σόλλη- 
ψιν τών κλε
πτών. Ο ί α
στεϊσμοί του 
Σαίκσπηρεΐ- 
νε ποιήματα 
καί οί αστεϊ
σμοί του 
Έ δ ισ ον  εΐνε 
Εφευρέσεις.

Άλλ’ έκ 
πασών τών 
Εφευρέσεων 

του νΕδισον 
ή μάλιστα 

διαφημι- 
σδεϊσα εΐνε 
ό φωνογρά
φος, ον μετ’ αλαλαγμών δαυμασμου ¿χαιρέτισε καί ή έν 
Παρισίοις ’Α καδημία τών Επιστημών, κατά δέ  τήν έν Βε· 
ρολίνω βραχεΐαν του Έ δισ ον διατριβήν ό πολύς Dubois- 
Reymond έχαρακτήρισεν ώς αυτόχρημα &αυμάσιον (gerade
zu bewundernswert).

'Ο  φοινογράφος δεν έγένετο δ ια  μιας ώς Εχει σήμερον. 
'Ο  Έ δ ισ ον  έφεύρεν αυτόν προ δώδεκα ή δέκα πέντε Ετών, 
άλλ’ ό φωνογράφος Εκείνος ήτο πολλώ ατελέστερος, οίονεϊ

έμβρυον του νυν. Κ αί εΐργάζετο 
μεν εν τώ  μεταξύ 6 Έ δ ισ ο ν  δπως 
καταστήση τό ήλεκτρικόν φώς πρα- 
κτικώς χρησιμώτερον, οίκονομικοί- 
τερον καί άσφαλέστερον, άλλ’ είρ- 
γάζετο συγχρόνως άκαταπονήτως 
καί είς τον φωνογράφον, κατα μι
κρόν καί έπιμόχδως τελειοποιών 
αυτόν, άντικαθιστών τό Εκ ψευδαρ
γύρου περίβλημα του κυλίνδρου διά 
κηρίνου καί πολλάς αλλας έπιφέρων 
μεταβολάς.

Ό  φωνογράφος ώς Εχει τανϋν 
σύγκειται εξ όρειχαλκίνου κυλίν
δρου Επικειμένου κεντρικού άξονος, 
ον κινεί κεριστροφικώς ταχύτατα 
ήλεκτρικόν κινητήριον. Τον κύλιν
δρον τούτον περιβάλλει κήρινος κοΐ- 
λος σωλήν, προσδεχόμενος τά ς ήχη- 
ράς δονήσεις. 'Υπέρ τον κύλινδρον 
εύρίσκεται εΐδος κέρατος, είς ου το 
βάδος υπάρχει λεπτότατον μετάλ
λινου διάφραγμα φέρον όξέϊαν ακίδα 
Εφαπτομένην τού κηρίνου κυλίνδρου. 
Άνω τού διαφράγματος ανοίγεται 

κωνοειδές 
| )  ακουστικόν 

κέραςένισχύ- 
ον τήν φω
νήν καί καθ
ιστώ ν έντο- 
νωτέρας τάς 
δονήσεις αυ
τής. Ό τ α ν  
τις  όμιλή Εν
τός τού κω
νοειδούς α 

κουστικού 
κέρατος ήχη- 
τικακύματα 
δονοΰσι το 
διάφραγμα 
καί μ ετ’ αυ
τού τήν ακί
δα· αυτη δέ 
διερχεταιέπί 
τού κηρίνου 

κυλίνδρου 
έντυπούσα 
κοιλώματα 
μαλλονήήτ- 
τον βαδέα.

Διπλούν τινα σκοπόν προπίνεται ό φωνογράφος, Ενδεν 
μέν νά είσδέχηται τήν Εντόπωσιν τή ς φωνής, έτέρωδεν δ ί 
ν’ άναπαράγη τήν φωνήν κατά  τήν Εντόπωσιν Εκείνην.

Μεγίστη άνομολογεϊται ή χρησιμότης τού φωνογράφου, 
Εν πρώτοις δ ί  φαίνεται ότι μέλλει ν’ άντικαταστήση τούς

ΘΩΜΑΣ Ε4ΪΣΟΝ.
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στενογράφους, άποδησαυρίζων μετά τών λέξεων καί τήν φω
νήν τών άγορευόντων.

Ά λλα καί πρός ίδιαν χρήσιν φαίνεται προωρισμένος. 
Ρήτωρ τις  δύναται ν’ άποστείλη πολλαχού τον λόγον αυτού 
Ευτετυπωμένον Επί του κηρίνου κυλίνδρου. Διά τή ς έξόχου 
Εφευρέσεως τού ’ Εδισον δύναται νά παρίσταται συγχρόνως 
πολλαχού καί ν’ άγορεύη Ενώπιον χιλιάδων ακροατών, αφα
νής αυτός καί καδήμενος Εν τω  σπουδαστηρίω του.

Έ ν  τω Εν Έϊδελβέργη σννεδρίω τών φυσιοδιφών ό αντι
πρόσωπος τού Έ δισον Βάγκεμαν έξηγών προς τον μέγαν 
δούκα τής Βάδης τον μηχανισμόν τού φωνογράφου (άνέλαβε 
δέ τούτο ό Βάγκεμαν δ ιότι ό Έ δ ισ ον  πλήν τής μητρικής 
γλώσσης ούδεμίαν άλλην γινώσκει) είπε δεικνύων κήρινόν 
τινα κύλινδρον

— Ε δώ  εΐνε ή φωνή τού ΒίσμαρκΙ 
Καί ό μέγας δούξ καί πάντες Εκυψαν μετά περιεργίας 

νά ίδωσι τό  λευκόν Εκείνο πραγμα τό φυλάττον καί άνα- 
παράγον, κατά βούλησιν τού κινούντο; τόν κύλινδρον, τήν 
φωνήν τού μεγάλου άνδρός τής Γερμανίας.

Πράγματι, ώς μέχρι τούδε διαφυλάττονται ώς πολύτιμα 
κειμήλια τ ’ αότόγραφα Επιφανών άνδρών ή προσφιλών προσ
ώπων, τού λοιπού δ ά  εΐνε δυνατόν νά διατηρώμεν αυτήν τήν 
φωνήν, οίονεί ζώσαν πνοήν τού στόματος τών μεγάλων ή 
αγαπητών όντων άτινα «φήρπασεν ό τάφος. Χάρις είς τον 
Έ δ ισ ον  τό μνήμα δεν δ ά  παραλαμβάνη πλέον καθ’ ολο
κληρίαν τούς ζήσαντας. Κ αί δ ά  ίδρυδώσι τότε δημόσια 
μουσεϊα, καί οίκογενειακα ετι, περιλαμβάνοντα τοιούτους 
πολυτίμους κυλίνδρους! . . .  Κ.

1. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΙ Η  ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΛ ΣΟΦΙΑ ΤΗ Σ ΠΡΩΣΣΙΑΣ ίσελ. 305).

2. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΙ Ο  Ι1ΡΙΓΚΗΨ ΓΟΥ- 
Λ1ΕΛΜΟΣ. Κ ατά  τήν Ελαιογραφίαν τού Rudolf E ichstedt 
(Εν σελ. 309). (νΙδ . α’ρ. 3, Ετος Ε ’., σελ. 41 καί 45.)

3. Τ Ο  ΜΕΓΑΡΟΝ Φ ΡΕΙΔΡΙΧΣΚΡΟΝ ΚΑΙ ΤΑ  ΙΙΑ- 
ΛΑΤΙΑ „COMMUNS“ ΠΑΡΑ Τ Η  ΠΟΤΣΔΑΜΗ (έν σελ. 313). 
Τό μεγαλοπρεπές Εκείνο οίκοδόμημα τών πρωσσικών Βερσα- 
λιών, Εν 6ΐ έγεννήδη ή μέλλουσα ήμών βασίλισσα, ή A. A. Υ. 
πριγκίπισσα Σοφία, γνωρίζομεν σήμερον τοΐς ήμετέροις άνα- 
γνώσταις Εν τή  είκόνι ταύτη. Το μέγαρον Φρείδριχςκρον. 
οπερ άρχικώς Εκαλείτο „Νέον μέγαρον Φρειδερίκου τού Με
γάλου“ εΐτα δέ μέχρι πρό ολίγων Ετών ώνομάζετο άπλώς 
,,Νέον παλάτιον“, εΐνε το  λαμπρόν καί περιφανές Εκείνο οίκο
δόμημα, τό  όποιον Φρειδερίκος ό Μέγας μετά  τήν Εν Ούβερ- 
τουπόλει (Hubertsburg) είρήνην Εν Ετει J 763 μέχρι 1769 
άνήγειρεν ίνα δείξη είς τόν κόσμον, κατά μεν τους ίδιους του 
ειρωνικούς λόγους, ότι ¿κράτησε τό  τελευταίου λεπτόν Εν τώ 
δυλακίω του, πράγματι δέ δπως παράσχη Εργασίαν καί 
τροφήν είς τους έκ τής υπηρεσίας άπολυδέντας στρατιώτας. 
Έ κ εϊ Εγείρεται υπερήφανες τό  Εργον τού άρχιτέκτονος 
B rüning κατα τό πρότυπον τού περιφήμ.ου παλλαδίου- έκεϊ Εκ
τείνονται πλείονες τών διακοσίων μεγαλοπρεπέστατων αίδου- 
σών καί πολυτελέστατων δωμάτων υπό το βασιλικόν στέμμα, 
δπερ βαστάζουσιν αί τρεϊς Χάριτες Επί τού 8·όλου υπεράνω 
τού αετώματος, Ενώ παρά τη  έτέρα τού κτιρίου πλευρά υπε
ράνω τού κυρίου δριγκού ό πρωσσικός άετός άναπεταννύει 
τάς ίσχυράς αυτού πτέρυγας. TtvE; τών μεμυημένων ^ίσχυ- 
ρίσδησαν, δ τ ι α ί τρεϊς Χάριτες ούδέν άλλο παριστώσι κυρίως 
εί μή τά ς τρεϊς Εχδράς του μεγάλου Φρειδερίκου, τήν Μαρίαν 
Θηρεσίαν την Αυστριακήν, τήν αυτοκράτειραν τής Ρωσσίας 
’Ελισάβετ καί την Μαρκησίαν Πομπαδούρ, συμβολικώς δε 
σημαίνει τό  σύμπλεγμα Εκεϊνο δτι πάσαι α ί προσχάδ·ειαι τών 
τριών τούτων γυναικών Εχρησίμευσαν μόνον είς το νά εδραι- 
ώσωσιν ετι στερρότερον τό  πρωσσικόν βασιλικόν στέμμα.

'Ο λ η  ή μεγαλοπρέπεια τού ρυδμού (ιοχοχο (τής Εποχής 
Λουδοβίκου ΙΕ'.) απαστράπτει Εξ όλων τών μερών τού κτι
ρίου. Τό οίκοδόμημα τούτο Εχει 322 παράθυρα, δ ι  ών καθ
ίστανται πανταχόδεν περίοπτα τά  μαγευτικά περίχωρα τής 
Ποτςδάμης. Τ ά  πρόσγεια δώ ματα καί αί πτέρυγες τού κτι
ρίου περικοσμούνται εξωδεν υπό 425 μαρμαρίνων αγαλμά
των, Ενφ εύρύταται αψίδες αιμασιών, σφαιροειδείς άκακίαι, 
όελοσκεπεϊς πορτοκαλλεώνες καί μαρμάρινοι έρμαϊ άποτε- 
λούσι τούς Εκ τού κήπου άγοντας διαδρόμους. Ό π ισ δεν  τού 
μεγάρου Εκτείνεται τό  στρατιωτικόν πεδίον καί παρ’ αύτφ 
όψούνται τά  δύο Ιδιόρρυθμα οικοδομήματα με τά ς ευρείας 
καί περικαμπεϊς λι&ίνας κλίμακας, άτινα παρίστανται είς τό 
άνω μέρος τής ήμετέρας είκόνος, καί τά  όποϊα ώνομάσδησαν 
„Communs“ (κατά τό  πρότυπον τών ομωνύμων κτιρίων τού 
έν Βερσαλίαις μεγάρου), έχρησίμευον δέ άλλοτε &ίς κατοι- 
κίαι τών αΰλικών ιπποτών. — Ό  μέγας πρόδομος (vestibule) 
Εκ σιλεσιακού μαρμάρου, ή δ ι’ όστρεΐνων τεχνουργημάτων 
κεκοσμημένη αιδουσα καί ή μαρμαρίνη στοά, αί πομπικαί 
αιδουσαι τού Μεγάλου τής Πρωσσίας βασιλέοις, αί αιδουσαι 
των ξένων κτλ. κτλ . τ ά  πάντα εΐνε πλήρη πολυτιμοτάτων 
Επίπλων, σπανιωτάτων κειμηλίων, δαυμασιωτάτων αριστοτε
χνημάτων τή ς γλυπτικής καί της ζοιγραφικής, τιμαλφεστά- 
των μνημείων καί αναμνήσεων. Είσέτι ευρίσκονται Επί δρο- 
νίων Εστημέναι προσωπογραφίαι, ώς λ  χ. ή είκών τού αΰτο- 
κράτορος ’Ιωσήφ καί ή τής Εκλεκτείρας τής Σαξωνίας Μα
ρίας ’Αντωνίας; 'Οσάκις ό μέγας Φρειδερίκος ήδελε νά έν
δειξη ιδιαιτέραν τιμήν είς τούς φίλους του, δεν άφινε τάς 
εικόνας των άνηρτημενας είς τόν τοίχον, άλλ’ ίστανεν αύτάς 
Επί δρονίων έν τη  αίδούση τή ς υποδοχής.

Άδυνατούμεν νά είσαγάγωμεν δ ιά  τή ς γραφΐδος τούς 
άναγνώστας ήμών είς τά  Ενδότερα δώ ματα του 8·αυμασίου 
τούτου μεγάρου, Εν οΐς απαστράπτει πάσα ή καλλονή καί 
ή μεγαλοπρέπεια τής τέχνης καί του πλούτου, Ενώ άφ’ ετέ
ρου περί τών Εξωτερικών τού κτιρίου καλλονών όμιλεϊ ή 
ήμετέρα είκών εύγλωττότερον χάσης περιγραφής.
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Ο ι ν ν μ φ ιχ ο ι σ τέφ ανο ι. Ο ί στέφανοι δ ι’ ών έστέφθησαν 5 διά
δοχοί και ή  πριγκήπισσα τής Πρωσσίας Σοφία, τά  στέμματα μάλλον είσί 
βασιλικά δώρα τών αύτοκρατόρων της Ρωσσίαί άπαστράπτοντα εκ χρυσού, 
■πολυτίμων καί εύγενών λίθ-ων, επί κορυφής φέρουσι σφαίραν καί έπ’ αύ
τής ύψούται σταυρός συνειρμολογημένος έκ πολυτίμων λίθων, Τ ά  στέμ
ματα ταύτα επί οστράκου της Έρυθράς θαλάσσης φέρουσι τάς έξης εικόνας 
έξειργασμένας μετά πολλής λεπτότητος καί ¿ξιδιασμένης τέχνης,

.Το στέμμα του διαδόχου, έμπροσθεν φέρει τήν εικόνα του ’Ιησού 
τξ  δεξιά εύλογούντος τή δ’ άριστερα χρατούντος τήν σφαίραν του κόσμου 
καί τό σκήπτρον τίξς: αιωνίου αύτού βασιλείας, δεξιά φέρει τήν εικόνα της 
Θεοτόκου καί αριστερά τήν του Προδρόμου σχηματιζόντων ουτω βυζαν- 
τιάμορφον, ¿πίσω δέ του στέμματος είκονίζεται δ φύλαξ άγγελος διά συνε
πτυγμένων χειρών προσευχόμενος.

Τό στέμμα της νύμφης έμπροσθεν φέρει τήν είκόνα τής Θεοτόκου 
άνεωγμένας έχούσης τάς χείρας αυτής, έν μέσω δ ’ αυτής έν κύκλω είκο- 
νίζεται δ πάϊς ’Ιησούς ευλογών· δεξιά του στέμματος είκονίζεται ή  αγία 
Ε λένη  κρατούσα μέγαν Σταυρόν καί φέρουσα σεέμμα, άριστερά δ βασι
λεύς Μέγας Κωνσταντίνος φέρων τό αύτοκρατορικόν αυτού στέμμα, καί 
τή μέν δεξιά κρατεί μικρόν Σταυρόν, τήν δ’ αριστερόν αυτού έχει επί τού 
στήθους, ¿πίσω δέ ώς έν τ $  στέμματι τού διάδοχου είκονίζεται δ φύλαξ 
άγγελος διά συνεπτυγμένων χειρών προσευχόμενος.

Οι δακτύλιοι είσίν άπλούστατοι έκ καθαρωτάτου χρυσίου καί έπί μεν 
του δακτυλίου, δν δ διάδοχος προσέφερε τή όψηλή νύμφη, είσί γεγραμμένα 
„Κωνσταντίνος, τή 16. ¿κτωβρίου 1889“ , επί δέ τού δακτυλίου, δν ή πριγκή- 
πισσα Σοφία προσέφερε τώ  ύψηλφ μνηστήρι- „Σοφία, 15. δκτωβρίου 1889“.

Αί τού γάμου λαμπάδες, έξ εκτάκτως καθαρού κηρίου κατεσκευα-, 
σμέναι κατά διαταγήν τής βασιλίσσης τσαν μικρού μάλλον μεγέθους καί 
άπολύτως άπλαΐ. Ν. Κ.

Τό έμ π ό ρ ιο ν  το ν  έλεφ α ντόδοντος. Ό  μέγιστος τού κόσμου έμ
πορος καί έργοοτασιάρχης ελεφάντινων τεχνουργημάτων εινε 6 εν Άμβούργω 
Heinrich Ad. M eyer, δστις έχει ιδίας έμπορικάς αποικίας καί κυνηγετικός 
κα ραβά να ς  έ ν ’Αφρική προς θήρευσιν ελεφάντων, καί πολλά εργοστάσια 
έν Αμβούργω πρδς τεχνουργικήν κατεργασίαν τού έλεφαντόδοντος.

Λίαν ένδιαφέρουσαι είναι αί λεπτομέρειαι τάς δποίας μανθάνομεν έκ 
των υπό τού M eyer έκτεθέντων έν τ ή ’Εκθέσει τού'Αμβούργου έλεφαν- 
τίνων εμπορευμάτων: Κατ’ έτος φονεύονται μόνον έν ’Αφρική περί τάς
65,000 ελεφάντων, καί κατά μέσον όρον πωλοΰνται 850,000 χιλιόγραμμα 
ακατέργαστου έλεφαντόδοντος, αξίας άνωτέρας των 17 εκατομμυρίων μάρ
κων, καθ’ έκαστον ετος, μή συνυπολογισμένου τού ποσού τό όποΤον κρα- 
τούσι δ ι’ έαυτούς οί ηγεμόνες των Μαύρων τη ; ’Αφρικής. Διότι οί κύριοι 
ουτοι έκτιμώσι μεγάλως τον ελεφαντόδοντα καί κρατοΰσι δ ι’ εαυτούς τούς 
μεγαλητέρους καί καλλιτέρους ¿δόντας. Τ ά  850,000 χιλιόγραμμα τού έλε
φαντόδοντος έρχονται μόνον έκ τής δυτικής καί άνατολικής ακτής τής Άφρι- 
κ?ς. — Οί ινδικοί έλέφαντες ένεκα tß v  προτέρων καταδιώξεων ώλιγόστευ- 
σαν έπί τοαούτον, ώστε οί ΰπολειπόμενοι τιθασσοί καί κατοικίδιοι έχουσι 
πάρα πολύ μεγάλην αξίαν ή ιόστε νά φονειίωνται μόνον καί μόνον διά τούε 
¿δόντας των. 'Ολόκληροι αί Ίνδ ία ι μετά τής Κεϋλώνος καί τής Σουμά- 
τρας παρέχουσι κατ’ έτος μόλις 20,000 χιλιόγραμμα έλεφαντόδοντος. — 
Περί τής μεγάλης ζητήσεως τού έλεφαντόδοντος μαρτυρεί τό γεγονός ότι 
ό M eyer διωργάνωσε μεγάλος καί πολυδαπάνους έκδρομάς εις Σιβιρίαν 
πρός έξέτασιν τβ ν  έκε~ άνορυχθέντων όδόντων προκατακλυσμιαίων ελεφάν
των. Άλλ’ οί ιίπό χιλιετηρίδων έν τιρ σιβηρικω πάγω κεκρυμμένοι ουτοι 
οδόντες των παχυδέρμων προγόνων των σημερινών έλεφάντων δεν άντα- 
πεκρίνοντο πλέον πρός τάς άνάγκας των παρόντων χρόνων.

Παντός είδους ελεφάντινα αντικείμενα μεταχειρίζεται σήμερον ό πε· 
πολιτισμένος κόσμος έν Ευρώπη καί έν Αμερική: πλάκας ψηκτρών, κτένια, 
λαβάς μαχαιριών, ριπιδίων, ράβδων, σφαίρας τού σφαιριστηρίου, ταμβακο- 
θήκας κτλ. κτλ., έκτος των απείρων τεχνουργημάτων τής λεπτουργίας. Ου 
μόνον δέ έν Ευρώπη καί ’Αμερική, αλλά καί έν τάϊς Ίνδία ις και έν τη 
Σινική ή  χρήσις τού έλεφαντόδοντος πρός κατασκευήν παντός είδους εργα
λείων καί κοσμημάτων εΤνε λίαν διαδεδομένη. — Ό  έν Άμβούργω έργο-

πρός 14 Ιως 80 μάρκα έκάστην. 'Ο  M eyer έχει καί ιδιαίτερον εργοστα- 
σιον πρός κατασκευήν ελεφάντινων πλήκτρων τού κλειδοκύμβαλού, του'» 
όπερ ούδόλως εΤνε θαυμαστόν, άφοϋ κατ’ έτος έν Ευρώπη καί ’Αμερική 
κατασκευάζονται κατά μέσον όρον 200,000 κλειδοκύμβαλων. Λίαν ενδια
φέρουσα καί διδακτική εΤνε ή κατά τά διάφορα μέρη τού κόσμου σχεσις 
τής κατεργασίας τού έλεφαντόδοντος: Ή  Γαλλία αγοράζει τάς περισσοτέρας 
σφαίρας τού μ π ιλ λ ιά ρ δ ο ν ,  ή ’Αμερική τά περισσότερα πλήκτρα τού κλει- 
δοκυμβάλου, ή  ’Αγγλία τάς περισσότερα; λαβάς τβ ν  μαχαιριών, καί r  Γερ
μανία τά περισσότερα κτένια.

Γ εννα ιό της  τ ον Μ ο ν ιεσ χ ίο ν .  Ό  διάσημος 'συγγραφεύς του πνεύ
μ α το ς  τώ ν  νόμω ν  Κάρολος de S econdât, B aron de la  B rède e t de 
M ontesquieu (1689—1755) ήτο λίαν εύσπλαγχνο.ς καί άγαθοεργός, προσ- 
επάθει δέ τοσούτον ίπιμελως νά κρύπτη τήν άρετήν του ταύτην, ώστε 
μόλις μετά ιόν 'θάνατόν του κατά σύμπτωσιν άνεκαλύφθησάν τινες ε* των 
γενναίων του πράξεων, έκ τβ ν  οποίων ή εξής εΤνε λίαν χαρακτηριστική καί 
'θαυμασμού αξία: ’Από καιρού είς καιρόν έπεσκε'πτετο ό M ontesquieu μιαν 
των άδελφβν του κατοικούσαν έν Μασσαλία. Κατά τινα κυριακήν περί τό 
εσπέρας, ένω περιεπάτει παρά τω  λιμένι τής Μασσαλίας, παρεκλήθη ύπο 
τίνος νεαρού λεμβούχου νά έπιβή τής λέμβου καί νά εξέλθη μετ’ αυτού 
εις τό πέλαγος χάριν διασκεδάσεως. Ό  M ontesquieu παρεδέχθη, ά)/ά 
μετ’ ού πολύ παρετήρησεν ότι ό νέος δέν ήτο ήσκημένος εις τήν κωπη
λασίαν καί τόν ηρώτησε περί τούτου. 'Ο  νεανίας άπεκρίθη ότι δέν ητο 
εξ έπαγγέλματος ναύτης, άλλά υπηρέτης παρά τινι χρυσοχόω καί ότι μόνον 
τάς κυριακάς είργάζετο ώς λεμβούχος διά νά κερδήση όλίγα χρήματα καί 
μέ τήν βοήδειαν τής μητρός του, ή όποία ώσφύτως είργάζετο δλας τάς 
ήμέρας, νά έξαγοράση τόν πατέρα του, όστις είχε συλληφδή υπό Άλγερίών 
πειρατών καί έζη έν τη δουλεία έν Τετουάνη,

Ό  Μοντέσκιος συνεκινήδη εκ τής διηγήσεως τού νεανίου, έζήτησεν 
άκριβεστέρας πληροφορίας περί τής οικογένειας του καί περί τού ονόματος 
τού πατρός του, ωσαύτως δέ καί τού κυρίου είς 0ν άνήκεν ό πατήρ του 
έν Τετουάνη, ότε δέ άπέβη πάλιν είς τήν ξηράν, ένεχείρισεν είς τόν νεα
νίαν τό βαλάντιόν του, όπερ περιείχε δέκα εξ χρυσά λουδοβίκια. — Μετά 
δύο σχεδόν μήνας ό αιχμάλωτος πατήρ έπέστρεψεν έλεύδερος είς τήν οίκο- 
γένειάν του έν Μασσαλία καί έδαύμασε μαδών ότι ώφείλε τήν ελευθερίαν 
του ούχί είς τούς ίδικούς του, ώς ένόμιζεν, άλλ’ είς ξένον καί άγνωστον 
ευεργέτην. Άλλά μεγίστη ήτο ή έκπληξίς του, ότε άμα τή άφίξει του 
έλαβε διά τού ταχυδρομείου καί ενδύματα νέα καί χρηματικόν ποσόν 50 λου- 
δοβικίων, χωρίς νά γνωρίζη πόδεν τά  δωρα ταύτα προήρχοντο.

Ό  υιός του ένεδυμήδη άμε'σως τόν άγνωστον εκείνον κύριον, δστις 
τω εΤχε δώση τά δεκαέξ λουδοβίκια, καί προσεπάδει εκτοτε νά τόν εια- 
νεύρη, άλλά μεδ’ δλας τάς αναζητήσεις του ιιόλις μετά δύο έτη τόν συν- 
ήντησεν έν τη όδω καί τόν καθτκέτευσε νά έπιτρέψη είς τήν οικογένειαν 
του, όπως έκφράση τήν ευγνωμοσύνην της είς τόν μέγαν της ευεργέτην. 
Άλλ’ ό M ontesquieu προσεποιήδη ότι δέν είξευρε τίποτε καί άναμιχδείς 
είς τό πλήθος έγινεν άφαντος.

Μόλις μετά τόν δάνατόν του ευρέθη μεταξύ των εγγράφων του καί 
μία σημείωσις μαρτυρούσα ότι τό ποσόν τβν 7500 φράγκων άπεστάλη εις 
τινα Άγγλον τραπεζίτην είς Cadix. Έ π ί  τή βάσει ταύτη γενομένων Ιρευ- 
νων άνεκαλύφδη ότι ό M ontesquieu επλήρωσε τά λύτρα καί τόν ναύλον 
τού έξαγορασδέντος μέχρι Μασσαλίας, έτι δέ καί τά άνω μνημονευδέντα 
δωρα, ώς έπεβεβαιοΰτο διά τής διηγήσεως τής οίκογενείας τού σωδέντος.

Οί γ εω φ ά γο ι.  'ϊπά ρχει έν ’Αμερική φυλή τις αύτοχ&ένων, ή των 
’Οττομάχων καλούμενη, ήτις εΐνε φύσει γεωφάγος. Ή  γ η , τήν οποίαν 
οί άγριοι ουτοι τρώγουσι μετά μεγάλης ¿ρέξεως, εΤνε λιπώδης καί κιτρι
νωπή, ώς ή άργιλλώδης έκείνη έξ ής κατασκευάζονται τά άγγεία. Δέν τρώ- 
γουσιν όμως τήν γήν έν τή φυσική αύτής καταστάσει, άλλά κατασκευή- 
ζουσιν έξ αύτής δίπυρα τά όποια ψήνουσιν είς-τόν φούρνον καί τρώγουσι 
κατόπιν βεβρεγμένα δι’ υδατος, απαράλλακτα όπως οί άλλοι άνδρωποι τά 
έκ σίτου δίπυρα.
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Τό έν  Ά χ ο ν ϊσ γρ ά ν ψ  (Aachen) Μ ονσεΙον  τώ ν  ‘Ε φ ημερ ίδω ν  σκο- 
πευ'ει νά περισυλλέξη πάντα τά  έπί τή εύκαφία των γόμων τού Διαδόχου 
τής 'Ελλάδος καί τής πριγκιπίσσης Σοφίας γραφέντα άρδρα, ποιήματα κτλ. 
έν τε τω περιοδικό» καί τώ  ήμερησίιρ τύπω καί νά φυλάξη αύτά έν τω 
χαρτοφυλακίω των Χοεντζολλερν ώς πολύτιμον ιστορικόν υλικόν διά τούς 
μέλλοντας έρευνητάς. ’Απευθύνει λοιπόν τήν παράκλησιν είς πάσας τάς 
γερμανικός καί έλληνικάς εφημερίδας καί περιοδικά, ιδία δέ είς τόν αθη
ναϊκόν τύπον, όπως πέμψωσι πάντα τά σχετικά πρός τούς γόμους φυλ
λάδια εις τό ρηδέν Μουσεϊον τω ν’Εφημερίδων έν ’Ακου'ίσγράνω (Zeitungs
m useum  in  Aachen).

Π όσον μ ιχ ρ α  ε ίνα ι τ ά  ά ιο μ α ;  ’Από χηλιετηρίδων ήδη γίνεται 
λόγος περί άτόμων. Ή  παραδοχή ελάχιστων καί άδιαιρέτων σωματίων, 
άποτελούντων τό δριον τού διαιρέτου τής όλης, εΤνε μία τβ ν  άρχαιοτάτων 
έπιστημονικών υποθέσεων Ό  πρβτος δεμελιωτής τής περί άτόμων δεω- 
ρίας ήτο , ώς γνωστόν, ό „πάντοτε γελών“ φιλόσοφος Δημόκριτος, δστις 
διήγειρε τόν θαυμασμόν καί τήν έκπληξιν των συγχρόνων του διά τβν τολ
μηρών αύτού δεωρημάτων. Ό Έ λ λ η ν  ουτος φιλόσοφος ίσχυρίζετο ότι ούδέν 
υπάρχει πλήν των άτόμων καί τού κενού χώρου, πάντα δέ τά άλλα είναι 
μόνον νοητά καί στερούνται πραγματικής ύπάρξεως, καί ότι τά άτομα 
ταύτα είναι άπειρα τόν άριθμόν καί άπείρως διάφορα τό σχήμα, κατά δέ 
τήν αίωνίαν αύτβν πρός τά  κάτω κίνησιν έν τω  άπείρω χώρω τά μεγα- 
λττερα καί ταχύτερον πίπτοντα άτομα συγκρούονται πρός τά μικρότερα, 
καί αί έντεύδεν προκύπτουσαι πλάγιαι κινήσεις είναι ή αρχή τού σχημα
τισμού τωλ κόσμων. — ’Από των χρόνων τού Δημοκρίτου μέχρι της σήμε
ρον ή φυσική επιστήμη έκαμεν άνυπολογίστους προόδους, άλλ’ ή περί άτό
μων δεωρία δέν έπαλαιώθη ώς πολλά άλλα φιλοσοφικά συστήματα. Καί 
ή σημερινή έπισττμη παραδέχεται τά άτομα, τά σμικρότατα εκείνα τεμάχια 
τής ύλης, άτινα δέν δύνανται πλέον νά διαιρε&ωσι. Κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους εγένοντο μάλιστα πειράματα πρός ύπολογισμόν τού μεγέθους των 
άτόμων τούτων.

Συνήθως, έν τω  κοινφ βίω, δμιλοΰμεν περί άτόμων καί μορίων αδια
κρίτως, εννοούντες μικρά τινα σωμάτια λ. χ. τά μόρια του κονιορτού, τά 
όποια βλέπομεν αίωρούμενα έν τ β  δωματίω είς τάς δεσμίδας των ήλιακβν 
αχτίνων κτλ. Άλλά τά μικρότατα ταύτα μόρια τού κονιορτού είναι κο
λοσσιαία τό μεγεθος συγκρινόμενα πρός τά άτομα τής ύλης, άτινα παρα
δέχεται ή επιστήμη. "Οπως λάβωμεν άμυδράν τινα ιδέαν περί τής εκ
πληκτικής σμικρότητος των άτόμων, άναφέρομεν τό έξης παράδειγμα:

’Ας λάβωμεν τήν κεφαλήν μιας καρφοβελόνης, έχουσαν διάμετρον δύο 
χιλιοστημορίων τού με’τρου. Πόσα άτομα περιέχονται έν αύτή; — Ή  
άπόκρισις, τήν οποίαν μάς δίδουσιν οί φυσιοδΤφαι, εκφραζομένη διά ψη
φίων, εΐνε

8 ,000 ,000 ,000 ,000,000,000,000 .
Δια να δυνηθωμεν να φαντασθωμεκ τόν άριθμδν τούτον καλήτερον, 

ας ύποθέσωμεν ότι καθ’ έκαστον δευτερόλεπτον τής ώρας άφαιρουμεν |ξ  
αύτού εν δισεκατομμύριον, τούτ’ εστι χίλια εκατομμύρια. Ας ύποθέ
σωμεν δηλαδΐ ότι έκ τού ποσού τών μεταλλικών άτόμων, άτινα περιέχει 
ή κεφαλή τής καρφοβελόνης, άφαιρούμεν καθ’ έκαστον δευτερόλεπτον 
1,000,000,000 άτομα.

Έ π ί  πόσον χρόνον θά διαρκέση ή άφαίρεσι; αύτη κατά χιλ'.εκατομ
μύρια, μέχρις ου έξαντληθή Ο αριθμός εκείνος: έπί 253,678 έτη! Έ κ  τού
του δύναταί τις νά συλλαβή άμυδράν τινα ιδίαν περί τής εκπληκτικής 
σμικρότητος των άτόμων τής ύλης.

σχέσει πρός τους άνθρακας, διότι εΐνε λίαν ευμεταχείριστος, κατέχει μ ι
κρότατου σχετικως χώρον, καίεται βραδέως καί εΐνε άσφαλής άπδ τού κιν
δύνου της εκρήξεως.

Π ερ ί  τή ς }/ΧιχΙας τώ ν  π τη ν ώ ν  παρέχει τό „Bulletin de la  so
ciété d ’acclim atation" τάς έξής ανακοινώσεις: Ό  τροχίλος (τρυποκάρυδο) 
ζή τρία έτη, ή  κίχλα καί ή κατοικίδιος όρνις 10 έτη, 0 έρυ&ρίας (πετρί
της), ό κορυδαλός καί ό κόσυφος 12 έτη, ή  άηδών 18 έτη, ή  περιστερά 
καί ό σπίνος (ό φιλόλινος) 20 έως 23 έτη , ό πράσινος οπίνος (άσάραντος) 
ο γερανός καί ό ταώς (παγώνι) 24 ετη, ό χήν καί ό πελεκάν 25 ετη, ό 
ερωδιός καί ό ψιττακός 60 έτη, ό άετός, 6 κόραξ, δ κύκνος καί ή  κορώνη 
(κουρούνα) 100 έτη καί έπέκεινα. Άναλόγως όμως πρός τό σωματικόν μέ
γεθος αύτβν, ό ερυ&ρίας, ό κορυδαλός, ό κόσυφος, ή άηδών, ό σπίνος καί 
τά κανάρια (καναρίνια) είναι τά μακροβιώτατα πτηνά.

Ά νενρ εο ις  εέχόνος το ν  Λ εο νά ρ δο ν  Β ιγ χ ίο ν .  Έ ν  τη παλαιδ. π ι
νακοθήκη τού Μονάχου έξετέθη εσχάτως είκών τις πολυτιμότατη καί τέως 
άγνωστος τού περίφημου ζωγράφου Leonardo d a  Vinci. Ενδιαφέρουσα 
εΐνε ή ιστορία τής άνευρέσεως αύτής. Πρό ¿λίγου χρόνου ήγοράσ&η ή έν 
λόγιρ είκών αντί 22 μάρκων κατα' τινα δημοπρασίαν έν μικρά τινι πόλει 
τής μεσημβρινής Γερμανίας· ό άγοραστής μετεπώλησεν ήδη αυτήν άντί 
μεγάλου τιμήματος είς τήν πινακοθήκην τού Μονάχου. Ή  είκών αδτη, 
ού μόνον ένεκα τής πραγματικής αύτής άξίας άλλά καί διά τήν έκτακτον 
σπανιότητα τών έργων τού Βιγκίου, εΐνε άνεκτίμητος' παριστα δέ τήν Π α
ναγίαν μετά του παιδιού ’Ιησού έν τινι δωματίω , διά τού παραθύρου τού 
οποίου φαίνεται όρεινόν τ ι τοπεΤον. Ή  Παναγία παρίσταται μέχρι τών γο
νάτων έζωγραφημένη είς μέγεθος όλίγον τ ι μικρότερου τού φυσικού. Ή  
εικών αύτη της Παναγίας εινε εν Ικ  τών πρώτων έργων τού περίφημου 
άριστοτέχνου καί στερείται των γνωρισμάτων εκείνων τβν έκ τής περιόδου 
τής τελειότητος· προσέτι δέ μερη τιυά τής είκόνος άναγνωρίζονται υπό των 
ειδημόνων ώς ζωγραφη&έντα ούχί ύ π ’ αύτού τού Λεονάρδου άλλ’ υπό τής 
χειρός τού συμμαθητού αύτού Lorenzo di CredL

Έ φ ε ν ρ ε ο ΐζ  v io v  ί ίε ρ μ α ν η χ ο ν  μ ία ο ν ,  χρησιμωτάτου καί σχετικως' 
εύθηνού, Ιγένετο εσχάτως υπό τού Γάλλου χημικού Άλφόνσου Δε Μιλλε- 
φλέρ: Ό  χημικός ουτος κατώρ&ωσε νά παρασκευάση τό πετρελαίου έν στερεά 
καταστάσει, παρέχων αύτω τό σχήμα μικρβν έξαέδρων λίθων (τούβλων).
Τό ουτω στερεοποιηθέν πετρέλαιον δύναται μέν εύκόλως νά κοπή διά μαχαι
ριού, άλλ’ εχει συγχρόνως ικανήν στερεότητα ώστε νά άνθίσταται είς πάσαν 
πίεσιν. Ή  ύλη αυτη ώς μέσον θερμάνσεως έχει μεγάλην ύπεροχήν έν

—--------------éoe

Ό  άγγλος έπιστήμων κ. D rysdale άνακοινων είς τό έν Παρισίοις 
συνέδριου τής υγιεινής περί τής έπιδρα'σεως τής ύπερβολικής γονιμότητος 
έπί τής διαρκείας τής ζωής παρά ταις πενομέναις οίκογενείαις έπρότεινεν 
όπως αί κυβερνήσεις προνοήσωσι περί τούτου έπιβάλλουσαι διά νόμου πρό
στιμου χρηματικόν είς τούς γονείς τούς αποκτώντας πλείονα των τεσσα’- 
ρων τέκνων.

Π ύσο νς π α λ μ ο ύ ς  xa&‘ '¿χαατον π ρ ω τό λ ε π το ν  έχ ε ι ό ο ψ νγμ ό ς  
τού  υ γ ιο ν ς  ά νθρω πον ·, Έ π ί  τού πλήθους τών παλμών έξασκεΐ πρω- 
τίστως μεγάλην επιρροήν ή ηλικία. Τό νςγνόν παιδίον έχει κατά μέσον 
όρον ούχί όλιγωτέρους των 140 παλμών κατά πρωτόλεπτον, δηλαδή τοσού- 
τους, όσοι μόνον εν σφοοροτάτφ πυρετβ παρουσιάζονται παρά τοΤί ήλικιω- 
μενοις. Μέχρι τού δεκάτου εβδόμου έτους τής ηλικίας ό άρι&μός τών 
παλμών έλαττούται μέχρι των 80. Είς τήν ανδρικήν ηλικίαν κυμαίνεται 
μεταξύ τών 75 καί 70 μέχρις ου τέλος είς τήν γεροντικήν ήλιχίαν κατέρ
χεται μέχρι τών 60 καί 50 παλμών. Ε κ τό ς  όμως τής ηλικίας ΰπάρχουσι 
καί άλλαι περιστάσεις ςπιδρώσαι έπί τού άριθμού τβν παλμών, ώς λ. χ. 
ή ώρα τής ήμέρας, διότι τήν πρωίαν δ άριθμός τών παλμών εΐνε μεγα- 
λείτερος παρά τό άπόγευμα. 'Ωσαύτως ή υψηλή θερμοκρασία, ή τροφή καί 
ή πόσις επενεργούσι έπιταχυντικώς έπί τού σφυγμού. Τό αύτό ισχύει καί 
περί τής κινήσεως, διότι καί ή άπλή μετάβασις έκ τής καθεστικής θέ- 
σεως είς τήν όρθίαν στάσιν έπαυξάνει τόν άρι&μόν των παλμών. Πλήν 
τούτων εχουσι μεγάλην δύναμιν είς τό νά έπιταχύνωσι τόν σφυγμόν αί ψυ- 
χικαί ταραχαί. Καί αύτό τό μέγεθος τού σώματος ήτοι τό άνάστημα έχει 
μεγάλην έπίδρασιν έπί τού άριθμού τών παλμών, διότι κατά κανόνα οί 
μικρόσωμοι άνθρωποι έχουσι ταχύτερον τόν σφυγμόν ή  οί μεγαλόσωμοι. 
Τέλος έπί τής ταχύτητος τού σφυγμού επιδρά τό ύψος τού τόπου έν ώ εύ- 
ρισκόμεθα, διότι δ άρι&μός των παλμών αύξάνει καθ’ όσον άναβαίνομεν 
είς υψηλότερα μέρη ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης.



320 ΚΛΕΙΩ.

Ο  Κ Ε Φ Α Λ Ο Π Ο Ν Ο Σ .  '

Ή  κεφαλαλγία ειτε κεφαλόπονο« εινε συνυδέστατον και τοσούτω 
μδλλον δυσάρεστου ενόχλημα, καδ’ όσον ούτε όπο τών περιστοιχιζόντων 
τήν πάσχοντα ούτε υπό too ιατρού αύτοΰ δεοιρέϊται ίεςιον too ενδιαφέρον- 
τ0ί  ,καί τη« μερίμνης έκείνη«, η« άξιοϊνται τά λοιπά νοσήματα. Κ αί όμως 
το ενόχλημα τούτο, όπερ καταλαμβάνει τό εύγενέστατον καί πολύτιμότατον 
πάντων των ήμετέρων οργάνων, καί έπερ καδιστδ δολεράν τήν πηγήν τών 
ύψιστων ήμβν ηδονών καί εύγενεστάτων άπολαύσεων, εΤνε, εΐπερ τ ι καί 
άλλο, άξιον τη« συντονωτάτης προσοχή« καί τοΰ πλείστου ημών ενδιαφέ
ροντος. Άλλο»; τ ε , ή θεραπεία τη« κεφαλαλγία« δεν εΐνε πλέον τοσοΰτον 
δυσχερή«, ώ« πρότερον, άψ’ ότου γινυίσκομεν ότι ή νόσο« αδτη δέν έχει 
πάντοτε μίαν καί τήν αυτήν μορφήν αλλά περιλαμβάνει διαφόρου« τόπου«, 
εκ διαφόρων αιτιών προερχόμενου«.

’Αλλ’ έν ταί« όλίγαι« ταύται« γραμμαΐς δεν προτιδέμεδα νά συστή- 
σωμεν απλώς τά ιατρικά μέσα πρό« θεραπείαν τής κεφαλαλγία«, καδ’ όσον 
εκ των τοιουτων συμβουλών προέρχονται μάλλον παρεννοήσει« καί κατα- 
χρη'σει« ή  πραγματική ώφέλεια, αλλά σκοπονειεν νά γνωρίσωμεν τοΐς άνα- 
γνωσται« ημών τά αίτια τοΰ ένοχλητικοΰ τουτου νοσήματο« καί νά ύπο- 
δειξωμεν τά μέσα πρό« άποφυγήν αυτών, τοΰδ’ όπερ δεωροΰμεν άσφαλέ- 
στερον καί ώφελιμωτερον.

(· Εί« τά συνηδέστατα αίτια τή« κεφαλαλγία« άνήκουσιν ή  χλώρωσι« 
και η  άναιμία. Αί νόσοι αδται, σπάνιοίτατα διαγιγνωσκόμενοι, πλειστακι« 
δε παρεννοούμεναι _ένεκα τη« άπατηλή« έρυδρότητος τών παρειών, ήτι« 
προξενεΐται ύπό του εύρεδίστου νευρικοί! συστήματος, κυμαίνονται όσον 
άφορα τήν θεραπείαν αύτών μεταξύ Σκύλλα« και Χαρύβδεω«: Άλλοι μέν 
νομίζουσιν ότι ασφαλέστατα άπαλλάσσονται τη« χλωριήσεω« ή αναιμία«, 
καταπίνοντε« σιδηρούχα φάρμακα ΰπο οίαν δήποτε μορφήν καί εί« όσην 
δήποτε ποσότητα! άλλοι 8έ πάλιν άποδοκιμάζουσι κατ’ άρχήν καί άπορρι- 
πτουσι τήν διά σιδήρου θεραπείαν, ώ< φδείρουσαν τού« ¿δέντα« καί άλλα« 
παρεμ^ερεΐ« βλάβα« έπιφέρουσαν. ’Επειδή άμφότέραι α ί γνώμαι αδται 
είναι επ ίση« ψευδέϊ« καί άπατηλαί, ή  δεραπεία, ώ« εϊκόί, άποτυτγάνει.
Η  χλώρωσι« καί ή άναιμία δεν εκδηλούνται πάντοτε διά τής ώχροτητο« 

του προσώπου, διότι πολλάκις, ώ{ άνωτέρω ύπεδηλώδη, δ χλωρωτικός καί 
δ αναιμο« δύναται νά έχη ερυδρά« τά« παοειά«. Τ ά  παντοτεινά όμω« 
συμπτώματα τής χλωρώσεως καί άναιμία« είναι ή άδυναιαία, ή εόκδλω« 
έπερχομέντ) κόπωσι«, ό καρδιακό« παλμός, ή δύσπνοια έν εκάστη τοΰ σώ
ματος κινήσει. Ό ταν  τά συμπτώματα ταΰτα δεν άφανίζωνται διά τών 
κατωτέρω^ ύποδειχδησομένων μέτρων εΐνε άναγκαία ή ιατρική συμβουλή.

Έ τέρ α  τής κεφαλαλγία« αιτία εινε ή νευρασδενία, ήτοι ή έξασδένωσις 
τών νεύρων, ή μάστιξ αδτη τών ήμετέρων χρόνων, ή συχνότατα μέν κλη
ρονομικός μεταδιδομένη, συχνότατα δέ προερχόμενη έξ ύπερβολική« τοΰ 
πνεύματος ίργασίας καί^καταπονήσεως, έξ άγρυπνία«, έκ διαρκών ψυχικών 
ταραχών, _ καί έν γε'νει εκ τή« άτακτου καί ακανόνιστου διαιτης. Αδίκω« 
ή  νευροπάδεια δεωρόίται ώ« έπακολούδημα της πολυτελείας καί τοΰ αβρο
δίαιτου βίου· διότι ή νόσος αυτη πολλάκι« βασιλεύει καί εν τή πενιχρά 
τοΰ χωρικοΰ καλύβι} καί έν τάί« ελεεινοί« τών έργατών κατοικίαι«, καί^ 
ίσον μάλιστα τά  προμνημονευδέντα αίτια τή« νόσου έπιρρωννύονται διά 
τή« πενία« καί της άνεπαρκοΰς τροφή«. Τ ά  σπουδαιότερα σημεία τής νευ- 
ρασδενείας είναι το εύερέδιστον, ή άδυναμία, ή άποχαύνωσις, ή  άδυμία, ή  πρό« 
την συνήδη έργασίαν άποστροφή, ή ύποχονδριακή καί μελαγχολική διάδεσι«.

'Η  άναιμία καί ή  χλώρωσι« συνοδεύονται σχεδόν τακτικώ« ύπό τινων 
διαταράξεων, οΐον κακοστομαχία« καί δυσκοιλιότητος, αϊτινε; καί μόναι, 
αύταί καδ’ εαυτάς, δύνανται νά προξενήσωσι κεφαλαλγίαν εί« άλλως ύγιεΐς 
ανδρώπους. Πρό πάντων ή  δυσκοιλιότης συνοδεύεται τοσοΰτον συχνά ύπό 
κεφαλαλγία«, ώστε οί κατασκευασταί λαπακτικών φαρμάκων κατά της δυσ
κοιλιότητες (οίον M orrisonpillen, B rands Schweizerpillen κ.τ.τ.) εί« τά« 
ρ εκ λά μ α ς  των έξαίρουσι πρό πάντων τήν ιαματικήν δύναμιν τών φαρμά-

κων τούτων κατά τής κεφαλαλγία«.^ Οτι εχουσι πράγματι τήν δύναμιν 
ταύτην, εινε άναμφισβήτητον, καί αν τά φαρμακα ταΰτα ιάτρευον μονον 
τήν δυσκοιλιότητα, χωρίς νά έπιφέρωσιν άλλα« εί< τον όργανισμδν βλάβα«, 
ούδείς ιατρός δ«  τά κατεδίκαζε. Δυστυχώς όμως, έκτό«  ̂τοΰ ότι δέν <ρέ- 
ρουσι ριζικήν τοΰ κακοΰ δεραπειαν, έρεδίζουσι καί το έντερον καί ουτω 
δύνανται έν τή αρχή πλείστων μή εγκαίρως διαγνωσδεισών νόσων νά επι- 
φέρωσι σοβαραν. βλάβην. Ν

Ό μοίαν τινά κατάπτωσιν τών σωματικών λειτουργιών διαβλεπομεν 
έν τή άνεπαρκέϊ τοΰ αίματος κυκλοφορία, ύφ’ ή« πάσχουσι συνηδέστατα 
οί καδεστικόν βίον διάγοντε«. Έ κ  τής σμικρα« καί άνεπαρκοΰς κινησεως 
τοΰ σώματος γίνεται ά ξ ε ν η ς  ή κυκλοφορία του αίματος, ή 8έ έξασδένωσι« 
αύτη-έκδηλοΰται άλλοτε μέν διά κεφαλαλγία«, σκοτοδινιών, βόμβου^τών 
ώτων, βάρους της κεφαλή«, διωχκωμένου (φουσκαλιασμένου) προσώπου, 
βαρέος ύπνου ή άύ'πνίας, άλλοτε δε διά ρίγου« τών ποδών καί τών χειρδν, 
εξοιδήσεως καί άδυναμία« τών σκελών, εύρύνσεω« τών αρτηριών, κνησμοί 
ή μυρμηκιάσεως καί ευκόλως έπερχομένης ναρκώσεωί τών μελών. _ Πάντα 
τά ενοχλήματα ταΰτα δίδουσι πολλάκι« αφορμήν είς  ̂ υποχονδριακάς δια
δόσεις και φόβους, ευτυχώς όμως άφανίζονται ταχέως αμα ώς ένδυνα· 
μωδή διά λελογισμένης διαίτη« ή κυκλοφορία τοΰ αιματο«· πρό« τοΰτο ?έ 
άπολύτω« αναγκαία είνε ή τακτική καί κανονική του σώματο« κίνησ.ς εί; 
τόν καδαρόν αέρα.

Πρό« ριζικήν δεραπείαν τής κεφαλαλγίας καί .τών ρυμπαρομαρτουν- 
των αυτή ενοχλημάτων είνε άναγκαία, πλήν τής καταπολεμήσει«« τών αρχι
κών αιτίων (τή{ αναιμίας, χλωρώσεως, νευρασδενείας κτλ.), τακτική καί 
σκόπιμο« δίαιτα, τή« όποιας τά ουσιωδέστατα στοιχεία είναι έν κεφαλαίο» 
τά έ£ή«: Ό  άσδενής όφείλει νά κατακλίνεται ένωρι^ (περί τήν 10 ώραν 
τή« εσπέρα«) έν δωματίω εύαερο» καί καδαρώ: 0 εντελή« αερισμό« τοΰ 
κοιτώνο« είναι όρος απαραίτητο«. 'Η  αμέσως πρό τοΰ ύπνου σνάγνωσκ 
απαγορεύεται. Περί τήν εκτην ή τήν εβδόμην ώραν τή« πρωία« ό άσδε- 
νής πρέπει νά πίνη Ιν ποτήριον δερμοΰ δδατο« ι1/« ?<>>{ ‘/* τή« λίτρα«), 
άν όμω« έχη κλίσιν πρό« δυσκοιλιότητα, τότε άντΐ δερμοΰ πρέπει^νά πίνη 
ΐσην ποσότητα ψυχροΰ ΰδατο«. ’Αμέσως μετά τοΰτο όφείλει νά εγείρεται 
έκ τής κλίνη« τάχιστα καί νά έπιχειρή μικρόν τινα περίπατον^ έν καδαρώ 
άέρι μέ βήμα νοργόν. Ό  περίπατο« οδτος, κατ’ άρχά ;̂ μέν, άν ό πάσχων 
είνε αδύνατος, έπί τινά μόνον πρωτύλεπτα διαρκών, είτα δέ όσι^μίραι αυ
ξανόμενο«, δύναται έπί τέλους νά παρατείνεται μέχρι« ήμισεία« η  καί μιας 
δ ια«. Συντελεστικώταται ώσαύτω; είναι αί μέτριοι γυμναστικοί άσκησε«, 
αϊτινε« όμω« καί διά μόνου τοΰ περιπάτου δύνανται ν’ άντικατασταδώοιν. 
Μετά τόν περίπατον πρέπει ό πάσχων νά πίνη καί έτερον ποτήριον δερ
μοΰ δδατο«, μεδ’ ό δύναται ήσύχως νά επιχείρηση τήν συνήδή έργασίαν 
του. Ψυχρά ποτά καί φαγητά επιτρέπονται μίλι« μίαν ώραν μετά τόν 
περίπατον, ή καί βραδύτερον. Δεύτε_ρος περίπατο«^ μετά μεσημβρίαν εινε 
ώφέλιμος, πρό πάντων όμως τό έσπερα« πρό τοΰ ύπνου είνε ωφελιρωτάτη 
¿λίγη σωματική άσκησις. Αί σωματικοί ασκήσει« οόδέποτε πρεπει νά 
παρατείνωνται μέχρι καμάτου καί καταπονήσεως. — Ά ν ή  δίαιτα αυτη, 
έπι τινα« τούλάχιστον εβδομάδα« έφα^μοζομένη', δέν ίσχύση ν’ άπαλλάξη 
τόν πάσχοντα άπό τών προμνημονευδεντων ένοχλημάτων, τότε εινε αναγ
καία ή ιατρική.βοήδεια.

Τό αναγκαιότατου πάντων εν τη κεφαλαλγία, καδ’ όν χρόνον πάσχη 
τι« υπ’ αύτη«, είνε ή  ησυχία. Άλλως τε , ούδέν ώρισμένον μέσον δυνά· 
μεδα νά συστήσωμεν. Άλλον μέν ώφελοΰσι τά ψυχρά, άλλον δέ τά δερμά 
καταπλάσματα· ό μέν εύρίσκει άνακούφισιν πίνων |ν  ποτήριον οίνου, ό δέ 
λαμ^άνων εν μικρόν κοχλιάριον μαγειρικού άλατος· ικανήν δέ, εί καί στιγ- 
μιαιαν, ώφέλειαν παρέχουσι καί τά γνωστά φάρμακα (κινίνη, κοφεΐνη, 
βρογκάλων κτλ.), ετι δε καί τά νεώτερα ιάντιπυρίνη, φενακετίνη κτλ) τών 
όποιων όμως ή χρήσι« δέν είνε όλως άκίνδυνος.

-»es«

κ. Ε . Β. έν Ν έα ’Εφέσω. Ε ίμεδα πρόδυμοι. 
—  κ. Ν. Δ. Β . εις Zimnicea. Άπεστάλησαν. — 
κ. Δ. Δ. εί«’Αλεξάνδρειαν. Θά δώσωμεν νέας δια- 
ταγός. — κκ. Π . Σ. εί« ’Αλεξάνδρειαν, Π. Γ. Μ. 
εις Σύρον, 1. X. Μ. εί« Φιλιππούπολιν, Σ. Μ. είς 
Σεβαστούπολιν. Έλήφδησαν. —  κ. Π. X. καί 
Συντρ. εί« Γαλάζιον. Ε ίμεδα σύμφωνοι μέ τό 
νεον είσαχδησόμενον σύστημα μας καί εύχόμεδα

όπως ασπασδώσιν αυτό καί άλλοι πρό« στερέωσιν 
τοΰ τύπου. — κ. I. Ζ . εις Βατούμ. Σ5ς εγράψα- 
μεν. — κ. Ά δ . Ζ . Μ. είς Μοναστηριού. Άναμένο· 
μεν. — κ. Λ. Ζ. αύτόδι. Σδ«_ εύχαριστοΰμεν. — 
κ. Δ. Φ. είς Σμύρνην. Τήν ύποδειχδεΤσαν ύμΐν 
νέαν αύτόδι φίλην τή{ Κλειοΰ« μας ένεγράψαμεν 
καί σδ« εύχαριστοΰμεν. Τό τίμημα έλη'φδή. — 
κ. Ο. είς Κορυτσδ. Δέν δυνάμεδα δυστυχώ; νά

συμμορφωδώμεν πρό« τήν έπιδυμίαν σας. Η  προ
αποστολή άν όχι έτησία« τούλάχιστον μιας έξαμή- 
νου συνδρομή« είναι απαραίτητο«. νΊ ο  σύστημσ 
τοΰτο εχουσιν όλα νά πεπολιησμένα έδνη καί παρ’ 
αύτοΤς ό τύπος εύημερεΤ. — κ. Ν . Μ. ε ίς ’Αδήνας. 
Έλήφδησαν μέσον των έν Βιέννη. — κ. Άδ. Δ. 

καί ένταΰδα κ. I .  Δ. Μ. Σ δ ; εύχαριστοΰμεν,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οί γάμοι τοΰ Διαδόχου. — Έ ω ς  πότε δά  γίνωνται πόλεμοι; παρατηρήσεις διά το μέλλον ύπό Ίωάννου Βαχενχουζεν. 
— Τό πικρόν φρέαρ, ισπανική παράδοσις ύπό Ε . Ρ . —  Ό  Δαίμων. Διήγημα ύπό I. I. Κράσσέβσκυ (συνέχειαί. -  Θ ω μδς 'Ε δισον, μετά προσωπο
γραφία«. — Πινακοδήκη, ήτοι Ιρμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα (Οί νυμφικοί στέφανοι. — Τό έμκόριον τοΰ ελεφαντόδοντο«. —  Γενναιότη« του 
Μοντεσκίου. — Οί γεωφάγοι.) — Επιστήμη καί Καλλιτεχνία. (Τό έν Άκουϊσγράνω Μουσεΐον των ’Εφημερίδων. — Πόσον μικρά είναι τά άτομα; — 
Έφεύρεσι« νέου δερριανικοΰ μέσου. —  Περί τή« ηλικία« τών πτηνών. — Άνεύρεσις είκόνος του Λεονάρδου Βιγκίου. —  Πρότασι« τόΰ D rysdaie. — 
Πόσου« παλμούς καδ’ έκαστον πρωτόλεπτον Ιχει ο σφυγμός τοΰ· ύγιοΰς άνδρώπου ;) — Ό  κεφαλόπονος.— Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. 'Ο  Διάδοχο« τής 'Ελλάδος Κωνσταντίνο« καί ή  πριγκίπισσα Σοφία τή« Πρωσσία« (έν σελ. 305). — Ή  Βασίλισσα Λουίϊ* 
καί ό πρίγκηψ Γουλιέλμος. Είκών ύπό R udolf E ich sted t (έν σελ. 309). — Τό μέγαρον Φρείδριχςκρον καί τά  παλάτια „Communs“ έν Ποτσδάμη (έ* 
σελ. 313). —- θω μάς νΕδισον μετά τοΰ φωνογράφου του.

" "  Έ κδοτη« Π .  Δ. Ζ ΤΓΟ ΤΡΗ Σ.
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