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Α Ι Μ Ι Λ Ι Ο Σ  Ω Ζ Ι Ε .

Βαρέως έπένδησε προ μικρού ή γαλλική φιλολογία- εϊς 
τω ν Εξοχωτάτων αυτής αντιπροσώπων, ό διάσημος δραμα
τικός συγγραφείς Αιμίλιος Ώ ζιέ , κατήλδεν είς τον τάφον.

*0  Αιμίλιος Ώ ζ ιέ  έγεννήδη τω 1820 έν τη  χόλει Βα- 
λεντία. *Ητο οκταετής περίπου οτε οί γονείς του Εγκατέ- 
στησαν έν Παρισίοις, καί είσήγαγον αυτόν είς τό Λύκειον 
τού 'Ερρίκου Δ’. Έ ν  αυτώ διήνυσε τά ς σπουδάς αυτού ο 
μέλλων συγγραφευς τοσουτων αριστουργημάτων, άριστα μορ- 
φωδείς. Μετά τήν άποφοίτησίν του, δεκαενεαετής τήν ήλι-. 
χίαν, είσήλδεν ώς υπάλληλος είς 
δικηγορικόν γραφεΐον διότι ή οικο
γένεια του προώριζεν αυτόν είς τό 
δικηγορικόν στάδιον. Ά λλ’ ό νεα
ρός Ώ ζ ιε  Ελαχίστην Εχων συμπά- 
δειαν προς τήν Θέμιδα ήγάπα πα- 
ραφόρως τάς Μούσας, τ ά  δέ όνειρά 
του ήσαν έστραμμένα ουχί προς τό 
κακουργιοδικεΐον άλλά προς τό 
δέατρον. Δι* ό μετά μικρόν έάσας 
χαίρειν καί κώδικας καί δικόγραφα, 
προσηλδεν είς τόν διευδυντήν τού 
„Γαλλικού δεάτρου“ φέρων υπό μά- 
λης Εμμετρον δίπρακτον κωμωδίαν, 
αρχαίας ελληνικής υποδέσεως, τό  
Κώνειον. 'Η  κωμωδία, ήτο πλή- 
ρης χάριτος καί ευ’φυίας, ειρωνική 
άμα καί περιπαδής, άλλ’ ουδέν ήτ· 
τον ή άναγνούσα αυτήν ειδική Επι
τροπή τήν άπέρριψε παμψηφεί. Άλλ’ 
ό Ώ ζ ιέ  δέν άπεδαρρύνδη, χροσ- 
ήγαγε δέ τό  χειρόγραφόν του είς 
τό  ,,Ώδεΐον“ ενδα το. Κώ νειον  έγέ- 
νετο δεκτόν. Ά λλά καί τού ’Ωδείου

Κ Λ Ε Ι Ω . Τ Ο Μ Ο Ι  Ε  .
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΩΖΙΕ.

6 διευδυντής Ελαχίστας Ελπίδας Εστήριζεν Επί το Εργον νεα
ρού καί αγνώστου συγγραφέως. Παρά πασαν όμως προσ
δοκίαν, τό κοινόν ίδία δέ οί παριστάμενοι λόγιοι, έχειροκρό- 
τησαν φρενητιωδώς τήν άβράν καί χαριεστάτην κωμωδίαν. 
Ή  Επιτυχία υπήρξεν Εκτακτος. 'Ο  Ώ ζ ιέ  άγνωστος πρό τινων 
ώρών κατέστη δ ιά  μιας διάσημος.

Τότε πλέον, καί τής οίκογενείας του συναινούσης, άφω- 
σιώδη όλοψυχως είς τήν δραματικήν τέχνην. Τό δεύτερον 
αύτού εργον, κωμωδία τρίπρακτος, συγχρόνου παρισινής υπο

δέσεως, άπέτυχεν Επί τή ς σκηνής· 
άλλ* Εκ τή ς πτώσεως Εκείνης άνη- 
γέρδη μετά μικρόν ό Ώ ζιέ  δ ιά  τής 
Τυχοδιώκτιδος (Aventurière) Ενός 
τών αρίστων αυτού Εργων. Μετά 
εν Ετος Επί τής πρώτης σκηνής τής 
Γαλλίας, τής Γ αλλικής χω μψδίας, 
παρεστάδη ή Γαβριέλλα  ώραΐον καί 
ήδικόν δράμα άνυψούν τόν συζυγι
κόν βίον, τήν αγνότητα τής οικο
γενειακής Εστίας, δ ι’ ό υπό τής 
φιλοψόγου καί Εκλυτου πως κοινω
νίας τών χρόνων Εκείνων Επεκλήδη 
σαρκαστικώς: „ποιητής τή ς όμο- 
νοίας τών ανδρογύνων“.

Έ κ τ ο τε  ήρχισε σύντονος καί 
γόνιμος Εργασία πλουτίσασα δ ι’ αρι
στουργημάτων τήν γαλλικήν φιλο
λογίαν, καί τήν φιλολογίαν άμα όλων 
τών έδνών, δ ιότι τ ά  Εργα του παρ- 
ιστάνονται μεταπεφρασμένακαί δαυ- 
μάζονται πανταχού.

'Ο  Αιμίλιος Ώ ζ ιέ , πλήν του 
Μολιέρου, οδ Εδαυμαζε τήν μεγα- 
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λοφυΐαν καί όν προσεπάθει νά λάβη τύπον καί υπογραμ
μήν, ήγάπα και τον γλυκότατον ποιητήν Άνδρέαν Σενιέ, τον 
"Ελληνα έκ μητρός καί έμπεφορημένον τή ς αρχαίας ελλη
νικής ποιήσεως' ή Μοΰσα του ποιητοΰ τών Α ρχ α ίω ν  π ο ιη 
μά τω ν  καί τω ν Ε ιδυλλίω ν  έπέδρασε προφανώς έπί τής έμ- 
πνεόσεως του Ώ ζιέ· διότι πλήν του Κ ώ νειου  έποίησε καί 
τον Α υ λ ψ ψ ,  ύπόθεσιν εχοντα είλημμένην έκ του αρχαίου 
ελληνικού βίου, καί την "Σαπφώ, μελόδραμα υπό του Γκουνώ 
μελοποιηθέν.

Ά λλα  τήν φήμην αυτοί καθιέρωσαν προ πάντων τα  
έργα δ ι’ ών άνεκίνει μεγάλα κοινωνικά ζητήματα  τής συγ
χρόνου του έποχής, το Πράσινον ίμά τιον  έν πεζω λόγω, ή 
Α ν δ ία  λί& ος, έν συνεργασία μετά του Σανδώ, ό Γαμβρός  
το ν  -κυρίου Π οαριέ. Άλη&εϊς δε καταιγίδας προυκάλεσαν 
δυο κωμωδίαι αυτοΰ ο ΐ ’Α ν α ιδ ε ίς  καί ιΟ νϊόξ το ΰ  Ζ ιμ π ο α γιέ , 
αμείλικτοι τήν καυστικότητα, άριστοφάνειαι τήν έξαρσιν, έκ 
τής Βευτέρας δέ  ίδίως έφρύαξε καί έξεμάνη δ ίησουητικος 
κλήρος. Ά λλ α  περιώνυμα του Ώ ζιε  έργα είνε „le m ariage 
d’Olympe“, έργον στυγνόν τήν τραγικότητα, ισχυρόν καί 
σκληρόν, άλλ’ δπερ δεν άρέσκει είς το πολύ πλήθος, διότι 
ή κάθαρσις δεν έπέρχεται παρήγορος άνακουφίζουσα τήν 
ψυχήν δ ι’ ήρέμου έλέου, άλλ’ έν ώ οί οφθαλμοί μένουσιν 
αδάκρυτοι βαρέως συσφίγγεται ή καρδία. Έ ν  τοΐς περιβοή- 
τοις Ιργοις του συγκαταλεκτέον καί τον Π αύλον Φ ορεοτιέ, 
καί τον Γκερ'εν καί τό  Μ ίασμα  καί τά ς Lionnes pauvres, 
αίτινες μετεγλωττίσ&ησαν καί είς τήν γλώσσαν ήμών υπό 
τον τίτλον, αί Ά π ο ρ ο ι Ευγενείς.

Τ α έργα αυτοΰ, εϊτε έν&ουσιάζοντα είτε άπαρέσκοντα 
(τοΰθ’ δπερ, έν παρδδφ, δίς μόνον ή τρίς συνέβη), έκίνουν 
τ ά  μέγιστα τό ένδιαφέρον έπί τη  παραστάσει αυτών ή τη 
δημοσιεύσει· ήσαν προϊόντα υπέροχου νοΰ, μεγάλης καί γεν
ναίας έμπνευσεως καί δικαίως ο συγγραφεύς αυτών ¿θεω
ρείτο ώς 6 μέγιστος σύγχρονος δραματικός τής Γαλλίας, 
καί κατ’ ακολουθίαν, των χρόνων ήμών, άφ’ οΰ τό γαλλι
κόν θέατρον ίσταται από δεκάδων ήδη έτών υπεράνω πάν
των των άλλων.

Ή  Γαλλική ’Ακαδημία φόρον έκτιμήσεως έκτίουσα είς 
τήν αξίαν του Ώ ζιέ, έξέλεξεν αυτόν ’Ακαδημαϊκόν, λίαν ένωρίς, 
τριάκοντα καί οκτώ έτών μόλις τήν ηλικίαν όντα. Τ ά  πλεΐ-

στα καί τά  μάλιστα πεφημισμένα τών έργων του συνέγραψεν 
ό Ώ ζιέ  ’Ακαδημαϊκός ών, τ ά  δέ  άριστουργήματά του είς τήν 
αθανασίαν άγοντα τό  όνομά του έπεκύρουν έκ τών προτέ- 
ρων τόν τίτλον του αθανάτου  όν έφερε.

Τό τελευταΐον του Αίμιλίου Ώ ζ ιε  έργον, οί Φ ονρσαμπώ  
παρεστάθη έν θριάμβω τώ  1878, έξήρθη δε και έθαυμασ&η 
ώς Ιξοχον δραμα. Έ κ το τ ε  ό Ώ ζ ιέ  έν τη  ακμή τή ς παρα
γωγικής δυνάμεώς του, παρά τάς προσλιπαρήσεις τών διευ
θυντών τών θεάτρων, παρά τά ς παραινέσεις τών φίλων του, 
παρά τό  μέγα χρηματικόν ποσόν όπερ πάντοτε άπέφερεν 
έκαστον εργον του, έπαυσε γράφων.

Έ ν  τω  προλόγω ον έγραψε μικρόν προ του θανάτου 
του δ ιά  τήν έσχάτως γενομένην νέαν έκδοσιν τών απάντων 
του, ίδού τ ί  γράφει περί τής άποφάσεως ταύτης:

,,Τινές μοί λέγουσιν ότι αποχωρώ λίαν ένωρίς, αλλά 
τουλάχιστον είμαι βέβαιος ότι άποχωρών μετ’ έπιτυχίαν, δ'εν 
άποσύρομαι υπέρ τό  δέον αργά, περί τούτου Β’ ¿μερίμνων 
άπ’ αυτής τής αρχής του σταδίου μου. Ίδού  πώς μέ κατέ- 
λαβεν ό φόβος ουτος τόσον ένωρίς.

„'Ημέραν τινά μετά  τήν παράστασιν του Κ ώνειου  συν- 
διελεγόμην προς διευθυντήν θεάτρου, όστις μοί έζήτει διά 
τήν σκηνήν του τό δεύτερον έργον μου. 'Ο  κλητήρ είσ- 
ήλ&ε τότε καί έφερεν Ιν έπισκεπτήριον είς τόν διευθυντήν.

— ,,Μέ σκοτίζει έπί τέλους! άνέκραξεν είπετε είς τόν 
κύριον αυτόν ότι έχω έργασίαν.“

„'Ο κύριος έκεϊνος ήτο δ Σκρίβ, τό  ζωηρόν καί παρα
γωγόν έκεϊνο πνεΰμα, τό  όποιον έπί τεσσαράκοντα έτη ¿τρο
φοδοτεί τ ά  θέατρα καί ήτο ή πρόνοια τών διευθυντών. Δεν 
άπεχώρησεν έγκαίρως! Καί τήν ήμέραν ¿κείνην ώρκίσ&ην 
ότι δεν θ ά  σκοτίσω κανένα θεατρώνην, καί ¿κράτησα τόν 
λόγον μου- ή φωνή ¿κείνου μένει έναυλος είσέτι είς τά  
ώτά μου.“

Ο Ώ ζιε  από τής έποχής έκείνης έζη ήσυχον καί γα- 
λήνιον βίον· τό  ,δέ πλεΐστον του έτους διήρχετο έν τη 
έπαύλει Κροασσύ, ένθα καί άπέθανε τη  14./26. παρελθόντος 
Οκτωβρίου. Μεγαλοπρεπής έγένετο ή κηδεία του· περί τό 
φέρετρόν του συνήχ&ησαν οί έν τοΤς γράμμασι καί τά ϊς έκι- 
στήμαις καί τα ΐς τέχναις κορυφαίοι τής συγχρόνου Γαλλίας, 
ό Βέ νεκρός του διάσημου άνδρός κατετέθ·η είς τό  Πάνθεον.

Ε Κ  Τ Ο Υ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ  Β Ι Ο Υ .
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝ  ΕΝ ΕΧ ϊΡΟ ΔΑ Ν ΕΙΣΤΗ ΡΙΩ  

ΰπο AP1STOTEAOÏS Π. ΚΟϊΡΤΙΑΟϊ.

'Έ β ά δ ιζον  έν τ ή  Anlage τή ς Έ ίδελβέργης, τή  θαυμα- 
σία έκείνη δενδροστοιχία τών καταπρασίνων καί πλατύφυλ
λων άγριοκαστανεών. ’Εγγύς ύψοΰτο τό γοτδ·ικόν κωδωνο- 
στάσιον του 'Αγίου Πέτρου, οξύ καί τριχαπτοειδές' πέραν 
δέ, κατά  τό άκρον, διεγράφοντο έρυθ'ρωπά τ ά  έρείπια του 
περιωνύμου Schloss. νΕπνεεν άνεμος, τό  δέ δάσος, τό κατά 
μήκος περιβάλλον τήν παρά τόν Νέκκαρ ώραίαν πόλιν, άκρά- 
τητον, έν ύλομανεϊ όργασμώ, άναρριχώμενον είς τ ά  βουνά 
καί κατακρημνιζόμενον είς τάς χαράδρας, έσείδτο όλον, καί 
ένόμιζέ τις ότι ή  φυσις πέριξ συνεκλονεϊτο παρατεταμένως 
υπό σεισμού υποχθονίου.

Κ άτω, παρά τά ς ανθόσπαρτους πρασιάς, παιδία  τινα 
εΤχον σταματήση προ μικρού χαλκού πίδακος, παριστώντος 
μακροπώγωνα γέροντα, έκ τών ίδιοτόπων ¿κείνων νάνων τών 
γερμανικών παραμυθίων, έπεισείοντα έν κωμική όργή χαλ-

κοΰν ¡ξαβδίον κατά προπετοΰς βατράχου, όστις .έκ του χαί- 
νοντος αυτοΰ στόματος, έν μέσω δυο άλλων, έξετόξευε χλευ- 
αστικώς, μετά κακεντρεχείας άγυιόπαιδος, τό υδωρ κατά πρόσ- 
ωπον του μορφάζοντος γεροντίου. Κ αί τά  παιδία έξεκαρδί- 
ζοντο, δεικνύοντα διά τών μικρών χειρών των, μετά  φαιδρών 
κραυγών, τό  κωμικώτατον σύμπλεγμα.

Παρετήρουν μετά προσοχής τήν έκφρασιν τής παιδικής 
έκείνης άγαλλιάσεως, έξ ής έπορφυροΰτο ή μορφή καί άπή- 
στραπτον οί οφθαλμοί τών μικρών θεατών, ότε ό φίλος μου 
Π . . . ό μόνος ευρισκόμενος τότε  χλήν έμοΰ έν Έ ϊδελβέργη 
Έ λλη ν , μ ’ έκτυπησεν έλαφρώς έπί του ώμου.

— Πάμε, μοί είπε.
— Που; έρώτησα.
— Ε ίς τό  Γ β ϋ ιΙ^ Β  (ένεχυροδανειστήριον) άπήντησε.
Τόν παρετήρησα μετά τίνος άνησύχου περιεργίας.
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— Διατί ¿τρόμαξες; προσεϊπε μ ειδ ιώ ν νομίζεις ότι θέλω 
νά δώσω τίποτε ένέχυρον καί σ'ε λέγω νά έλ&ης μαζί μου 
διά νά μοιρασθοΰμε τήν έντροπήν; Κάθ·ε άλλο. Ί δ έ  έδώ!

Καί μοί έδειξε τόν 'Α γγελιοφόρον  τής Έ ίδελβέργης 
«γγέλλοντα ότι τήν ήμέραν ¿κείνην έμελλε νά γείνη έκποίη- 
σις δ ιά  δημοπρασίας τών έν τώ  ένεχυροδανειστηρίω πέραν 
τή ς προθεσμίας άφεθέντων ένεχόρων.

— νΕλα, έξηκολούθησε, δ·ά ευρης ύλην νά ψνχολογήσης.
— Κ αλά έγώ, άλλα σύ τί θά  κάμης;
Τήν έρώτησιν ταύτην άπέτεινα διότι ό Π . . . ήτο ίδιο- 

τύπου χαρακτήρος άνθρωπος. Σίδηρους τήν θέλησιν, ύπ'ερ 
τά ς δώδεκα ώρας τό  ήμερονόκτιον έργαζόμενος, ήτο έγκε- 
κλεισμένος έν τή  έπιστήμη του ώς έντός είρκτής· τοίχος 
ωγκώδης ώρ&οΰτο μεταξύ αύτου καί πάσης άλλης γνώσεως 
ασχέτου προς τά ς είδικάς μελέτας του. Ή  άγνοια αυτοΰ 
περί πολλά άπλούστατα πράγματα ήτο έκπληκτική, ή αδια
φορία του προς οίανδήποτε γνώσιν μή κειμένην έντός τοΰ 
στενού κύκλου όν είχε χαράξη περί τό πνεΰμά του, απίστευ
τος. Έ κ το ς  τής έπιστήμης του ήτο ώς Εχ&ύς έκτος τοΰ 
ύδατος.

— Έ γ ώ ; μοί άπήντησε γελ ώ ν  φυσικά δεν δίδω λεπτόν 
δ ιά  τήν ψυχολογία σου· ήθελα μόνον ν’ αγοράσω εν χρυ- 
σοΰν ωρολόγιον καί υποθέτω ότι θ ά  τό ευρω έκεϊ μισοτιμής.

Διηυ&υνθημεν είς τήν πλατείαν τοΰ Πανεπιστημίου έκεϊ- 
θεν δέ δ ιά  τής μακράς κατά μήκος τοΰ Νέκκαρ, ώς σπον
δυλικής στήλης τής πόλεως, έκτεινομένης H auptstrasse, 
¿φθάσαμεν είς μικρόν ξύλινου οικοδόμημα φέρον έξωθεν επι
γραφήν: Stadtleihhaus.

’Ακούσιον ψύχος ήσθάν&ην έν τ ή  καρδία μου ότε διέ- 
βην τόν ουδόν τοΰ οίκου ¿κείνου. Κυνάριον πεφψ,ωμένον 
υλάκτει όξέως, όρμών κατά τών ποδών μας. Διά στενοΰ 
διαδρόμου είσήλ&ομεν είς προθάλαμον πενθίμως γυμνόν.

Απάτη τών αισθήσεων μ.ας είνε ή αλήθεια ότι τά  οι
κοδομήματα λαμβάνουσι τήν έκφρασιν τών έν αυτοΐς αισθη
μάτων καί συγκινήσεων; ότι δ ιά  μέσου τών στοών νοσοκο
μείου ό άήρ είνε βαρύς ώς έκ συμπεπυκνωμένων στεναγμών 
καί κραυγών άλγους, ότι ή προσευχή γενεών όλων καί αίώ- 
νων περιίπταται έν τω ναώ άδιόρατον πέπλον ίερότητος έφα- 
πλοΰσα έπί τή ς άγιας τραπέζης καί τών εικονισμάτων; ότι 
ή στυγνή μεμψιμοιρία χείσμονος γεροντοκόρης καθιστά σκυ
θρωπούς καί αυτούς τά ς τοίχους τοΰ δωματίου τη ς , έν ω 
τό  φαιδρόν δωμάτιον υεάνιδος, ορ&άνοικτον είς τον ήλιον, 
ως ή ψυχή τής ένοίκου του είς τήν ζωήν καί τήν έλπίδα, 
μειδιά καί τραγωδέ“;

Αυτά διενοούμην ότε είσήλθον είς τήν αίθουσαν τοΰ 
ένεχυροδανειστηρίου, αίθουσαν άδυσωπήτως θλιβεράν. Τοί
χο ι άσβεστόχριστοι καί ρυπαροί, δάπεδον ξύλινον πεπαλαιω
μένου, παράθυρα πάγγυμνα, καί είς τό  βάθος ξύλινον κιγ- 
κλιδωτόν, όπισθεν τοΰ οποίου έκάθηντο άνθρωποί τινες. Ό  
κλωβός έκεϊνος διηρεϊτο είς τρία τμήματα. Ε ίς τό  ταμεϊον 
(Kasse) είς τό έπί τής παραλαβής τών ένεχόρων (Piänder- 
annahme) καί είς τό  έπί τής παραδόσεως (Pfänderabgabe).

Η  αίθουσα ήτο πλήρης· πέριξ περιφράγματος έκ πλα
τειών σανίδων έν σχήματι II έκάθηντο γυναίκες πτωχαί, χω- 
ρικαί ήλιοκαεΐς με χεϊρας τυλώδεις καί τραχύ τ ι είς τό ήθ·ός, 
δπερ δίδει είς τήν μορφήν καί τό σώμα τών χειρωνάκτων ή 
αδιάλειπτος υπέρ τοΰ άρτου πάλη· παρά τό ταμεϊον, έκτός 
τοΰ σανιδωτοΰ περιφράγματος, ίσταντο χρυσοχόοι τινες καί έπι- 
πλοπώλαι- τό  μελάγχρουν τής φυσιογνωμίας, ή γριπή ρίς, τό 
σημιτικόν τής μορφής, τό  πιναρόν τών ένδυμάτων, προ πάν

των δέ τό βλέμμα έκεϊνο τό άρπακτικόν, έντός τοΰ οποίου 
σοι φαίνεται ότι βλέπεις ρικνουμένους γαμψούς όνυχας , γυ- 
πός, έμαρτόρουν οτι ήσαν Έβραϊοι· εΐχον προσδράμη ώς οί 
θώες όταν όσφρανθώσι ψοφίμιον. Αίφνης ό ψίθυρος τών 
φωνών κατέπαυσε· τ ά  βλέμματα πάντα προσηλώθησαν είς 
τήν ανοιχ&εϊσαν έν τω  μέσω τοΰ ξυλίνου κιγκλιδώματος 
θυρίδα· κρότος σφυρίου ήκούσ&η· ή δημοπρασία ήρχισε.

Έ σ ω θεν τοΰ σανιδωτοΰ I I . . ., υπάλληλος τοΰ ένεχυρο- 
δανειστηρίου, έλαβεν έκ τής θυρίδος ωρολόγιον έκ νικελίου 
καί, άνακηρόξας τήν τιμήν του, περιεδείκνυεν αυτό· μετά 
μικράν πλειοδοσίαν, κατεκυρώθη άντί τεσσάρων μαρκών εις 
τινα , όστις άπέθηκε τό άντίτιμον έπί χροταθέντος αυτώ 
κασσιτέρινού δίσκου. Άλλ’ ή αίθουσα ήτο ψυχρά καί αδιά
φορος· δέν είχεν έλθη ακόμη ή ώρα τοΰ νευρικοΰ πυρετού' 
μηχανικώς, άνευ άγώνος, μετ’ άσήμαντον υπερθεματισμόν, 
κατεκυρώ&ησαν άλλεπαλλήλως δυο έπάργυρα ώρολόγια, έν 
περίγλυφον ποτήριον ζύθου, ζεύγος αργυρών κομβίων.

— Τρία χρυσά ωρολόγια- διακόσιες μάρκες! άνεφώνη- 
σεν ό υπάλληλος.

Διά μιας ή θερμοκρασία τής αίθουσης άνέβη· οί βρα
χίονες τών Εβραίω ν χρυσοχόων καί κοσμηματοπωλών έξετά- 
θησαν άνυπομόνως προς τήν περιέχουσαν αυτά θ ή κ η ν  ήρ- 
πασεν αυτήν ό έγγύτερος, τήν τνοιξε, έξέβαλεν έκ τή ς βε
λούδινης κοίτης των τ ά  ώρολόγια, περιειργάσ&η μέ όξυδερκές 
καί ασφαλές βλέμμα Ιμπειροπράγμονος τήν αθάμβωτον αυ
τών λάμψιν, τήν κατεργασίαν, καί τόν μηχανισμόν των, 
έζύγισεν έκαστον δ ιά  τής χειρός καί ήμικλείων τούς οφθαλ
μούς, μετά προσπεποιημένης αδιαφορίας, ώς μέλλων δήθεν 
νά μή συναγωνισ&ή, ¿ψιθύρισε μετά πονηριάς, ώς είς εαυτόν 
αποτεινόμενος.

— Αί! τ ’ αξίζουν!
Καί έτεινε τά  ώρολόγια είς τούς άλλους, οίτινες, κατά 

τόν χρόνον τοΰτον κύπτοντες περί αυτόν με λάμπον βλέμμα, 
άνέτεινον έπανειλημμένως τά ς χεϊρας αλλά κατεβίβαζον αυ- 
τάς έν σπασμωδική ανυπομονησία βλέποντες ’ ότι έκεϊνος δεν 
είχε περατοίση τήν έξετασιν.

— Διακόσιες πέντε! είπε φωνή τις.
— Διακόσιες δέκα πέντε! προσεϊπεν αμέσως άλλη.
— Είκοσι πέντε!
— Σαράντα!
— Πενήντα!
Σιωπή έπεκράτησεν έπί τινα λεπτά.
— Zum ersten! άνεφώνησε μετά ψαλμωδικής φωνής ό 

έπί τής κατακυρώσεως ανώτερος υπάλληλος.
— Διακόσιες όγδοήντα! εΤπεν έντόνως ό πρώτος περι- 

εργασθείς τά  ώρολόγια βλέπων οτι τό σύστημα τής αδια
φορίας δεν έπετύγχανε.

Πάντων τά  βλέμματα έστράφησαν προς αυτόν.
— Διακόσιες όγδοήντα πέντε! εΐπεν ό τελευταΐον ύπερ- 

θεματίσας.
— Τριακόσιες! άνεφώνησεν ουτος.
Σιωπή πάλιν.
— Zum ersten! έπανέλαβεν έσωθεν τής θυρίδος ή 

φωνή, zum zweiten, zum! . . . .  καί έστη άποτόμως, καί ό 
έπίσημος ήχος τοΰ σφυρίου έκροόσθη μέλλων νά κατακυρώση.

— Τριακόσιες πέντε! άνεφώνησεν ό Ιτερος τών πλείο- 
δοτούντων μέ φωνήν παλλομένην έκ πείσματος, περιάγων 
βλέμμα θριάμβου.

Βλέμμα οργής, βλέμμα μίσους σχεδόν έξηκόντισεν υπό 
τα ς διόπτρας του κατά τοΰ αντιπάλου του ό πρώτος 'Εβραίος.
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— Τριακόσιες έπτά! άντεφώνησε δριμέως, έκτείνων τήν 
χεΐρα όπως λάβη τά  ωρολόγια.

— ίΟ κτώ! άπήντησεν-ό άλλος χειρονομών έν έξάψει 
καί άτενίζων αυτόν ασκαρδαμυκτεί ώσεί τώ  έρριπτεν υβριν 
κατά πρόσωπον.

— Δέκα!
Τώρα πλέον εΐχον σταύη κατ’ έναντι άλλήλιον μετρού- 

μενοι απειλητικούς δ ιά  του βλέμματος, προκαλουντες άλλή- 
λους, ώς σκύλοι· τρίζοντες τους όδόντας, έτοιμοι νά κατα- 
σπαραχθώσι λυσσωδώς. Ό  εΤς είχε γείνη κατακόκκινος, αί 
φλέβες του λαιμού και του μετώπου του εΐχον έξογκοίδη, 
ό έτερος κάτωχρος ώς νεκρός' άλλ’ άμφότεροι ετρεμον, άμ- 
φοτερων ή αναπνοή εΐχε καταστή άσ&ματική, άμφοτέρων τό 
στήθος ¿πνευστία ώς φυσητήρ.

— Zorn ersten, απήγγειλε ψαλμωδών ό ΙπΙ τής κατα- 
κυρώσεως υπάλληλος, προδήλως ανυπόμονων, zum zweiten, 
zum  . . .

— Δέκα καί πενήντα! έκραόγασεν άποφασιστικώς ό 
αντίπαλος.

— Τριακόσιες δώδεκα! άνεφώνησεν ό πρώτος, με τό
νον άν&ρώπου έκκενοΰντος έν έσχατη στιγμή άμυνης και 
την τελευταίαν σφαίραν του πολύκροτου αότου όπως σω&ή.

‘Ο άλλος, έξαντλη&είς Ικ  του άγώνος, έμεινεν άναυδος'

δέν ¿τόλμα νά προχωρήση περαιτέρω' τ ά  κίτρινα χείλη του 
έκινήθ-ησαν σπασμωδικώς, ή χειρ του άνετώθη μετά νευρικού 
τρόμου, ή φωνή του όμως έμεινεν ¿στραγγαλισμένη έν τω 
λάρυγγι του· και δτε, μετά τό τελευταίου zum, ¿κρουσδη 
ήχηρώς καί ¿πισήμως τό σφυρίον, έν μέσω βα&είας σιγής, 
δέν ¿ξεστόμισε πλέον τίποτε, άλλ’ ήκούσ&η τό βαρύ καί τε
λεσίδικον, τό ανέκκλητον ώς άπόφασις του πεπρωμένου:

— . . .  dritten!
'Ο  Ε βρα ίος ήρπασε τ ά  τρία ωρολόγια καί περιειργάσθη 

αυτά έκ νέου, Ιπ ί μακρόν εΐτα έλαβε δ ιά  τών ^ικνών δακτύ
λων του έκ ¡5υπαρου χαρτοφυλακίου τρία χαρτονομίσματα 
τών έκατό μαρκών, εν χρυσοϋν δεκάμαρκον καί δύο αργυρά 
μάρκα, καί άπέ&ηκεν αυτά έπί του δίσκου, έν ω υπάλληλός, 
τ ις  ένδοθεν του κιγκλιδώματος ¿σημείου τό  ονομα αΰτοϋ 
καί τήν κατοικίαν.

Ε ις υπέρτατου βαθ-μόν εΐχον κινήση τό ένδιαφέρον μου 
ή πάλη ¿κείνη ή λυσσαλέα δύο θελήσεων άγριων, τό αγω
νιώδες καί βραχνόν τών φωνών, τό  σκληρόν καί οίονεί χα
λύβδινου τών βλεμμάτων διασταυρουμένων ο»ς λεπίδων, τό 
θ-έαμα ανθρώπων, έν οΐς ή ψυχή έβρυχατο καί ¿παράδερνε 
ώς τίγρις έν κλωβω, έχουσα πείναν άγρίαν, πείναν άκόρεστον 
χρήματος, ώς ή τίγρις σαρκός αίμασσούσης.

Αλλ ήδη ή σκηνή έμελλε νά μεταβλητή.
(«ierαι ιύ  τέίος.)

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 Τ Ο  ΜΕΛΛΟΝ 

Π ΙΟ  IS A N N O Ï 15Α Χ ΕΝ Χ Ο ΪΣΕΝ .
(τέλος.)

Βεβαίως, εΐνε μέγα τ ι καί ύψηλον νά άποΟ-νήσκη τις 
ύπερ πατρίδος.είς έντιμον αγώνα, άλλα πολύ μεΐζον καί υψη
λότερου ήτο τό υπερ πατρίδος μάχεσ8·αι καί άποδ·νήσκειν κατ’ 
¿κείνους τούς χρόνους, ότε ό άοιδός έν τώ πεδίω , κρατών 
τό ξίφος έν τώ  βραχίονι, έκρουε τάς χορδάς της λύρας του 
δ ιά  τών καθγιμαγμένων χειρών Ιν τη  φρουρά τής σημαίας· 
υψηλότερου ή  νυν, ότε καί έν ειρήνη έτι ό περί ΰπάρξεως 
αγών πληγώνει ημάς καΟ·’ έκάστην με βέλη φαρμακερά! 
Διότι σήμερον δεν υπάρχει πλέον έντιμος αγών άν&·ρώπων 
πρός άν&ρώπους, άλλ’ άπηλπισμένη πρόσκρουσις άν&ρώπων 
πρδς βροτολοιγούς μ.ηχανάς, μηχανάς έξερευγομένας κατα
στροφήν καί πανωλεθρίαν, μηχανάς διά τά ς  οποίας τό  αν
θρώπινον υλικόν εΐνε, μά  τήν άλήδειαν, πάρα πολύ πολύτι
μον, λογιζομένης καί τής ή&ικής αξίας, ήτις ένυπάρχει, πλήν 
τών οστών καί τών κρεάτων, έν έκαστο» άν9·ρώπω: τής άγω- 
ϊ ή ί ,  τη ς μορφώσεως, τών γνώσεων, τή ς υ’ϊκής ή πατρικής 
στοργής κτλ. κτλ.

Τήν έποχήν έκείνην, ότε ή τέχνη τής κατασκευής τών 
πολεμικών όπλων καί πολεμεφοδίων εύρίσκετο, ώς ανωτέρω 
εΐπον, είσέτι έν τοίς σπαργάυοις, έζήτουν οί άνθρωποι όπως 
δήποτε νά Βιατηρήσωσιν άν&ρωπινωτέρας τοϋ διεθ-νοϋς δ ι
καίου άρχάς, εί καί άνευ αποτελέσματος έν τή  αίρ.ατηρα 
πρακτική. Γενικήν άγανάκτησιν διήγειρεν είς άπαντα τον 
πεπολιτισμένον κόσμον ή εΐδησις, ότι κατά τον έν ταίς χαρα- 
δουναβίοις ήγεμονίαις ¡ίωσσοτουρκικόν πόλεμον (τό 1854) οί 
τουρκοι Βασιβοζουκοι άπέχοψαν τά ς κεφαλάς νεκρών καί έξ- 
ήρτησαν αυτάς ώς τρόπαια από τών Ιφιππίων των. Έν&υ- 
μουμαι ακόμη είς πόσην αμηχανίαν περιήλ&εν όσ υνταγμα -

τάρχης Γράχ, ό διοικητής τής Σιλιστρίας μετά τόν &·άνατον 
του Μουσσά πασσά, δτε οί 'Ρώσσοι άπήτησαν διά κηρύκων 
τόν νεκρόν ενός τών στρατηγών των. 'Ο  Γράχ ήσχύνετο 
νά παραδώση τό  πτώμα, δ ιότι έ νεκρός εΐχεν εύρε&ή άνευ 
κεφαλής. 'Οποίος βανδαλισμός κατά τών νεκρών ! οποία 
βαρβαρότης καί άπαν&ρωπία! Ναί, άλλά τότε  οί νεκροί 
εΐχον τουλάχιστον τά ς κεφαλάς τω ν, ένώ τήν σήμερον μία 
έκπυρσοκρότησις διασκορπίζει καί κεφαλάς καί σκέλη καί 
βραχίονας, καί μάλιστα κατά σωρούς, είς όλους τούς άνέμ.ους.

Ό μ ο ια ι ειδήσεις διεδίδοντο καί κατά  τόν ίταλοαυστρια- 
κόν πόλεμον. Έ λέγετο  τότε  ότι οί αυστριακοί άκροβολι-. 
σταί εΐχον τήν συνήθειαν νά διατρυπώσι διά τής λόγχης 
τούς νεκρούς έξηπλωμένους Ζουάβους. ,,’Αποτρόπαιον!“ άνέ- 
κραζον πάντες. Τό άληθάς όμως εΐνε ότι οί Ζουάβοι εΐχον 
τήν πονηράν συνή&ειαν νά προσποιούνται χά τ άρέσΜ ίαν 
τους νεκρούς εΐτα δε έξαίφνης άνιστάμενοι νά διατρυπώσι 
δ ιά  τής λόγχης τά  νώτα τών άποχωρούντων Αυστριακών. 
Ή  αυτή φήμη, ξαναζίΟ τα/ιένη, διεδίδετο καί βραδύτερον 
κατά τούς άγγλοαιγυπτιακούς αγώνας. Αί γαλλικαί έφημε- 
ρίδες ήτιώντο κατά τόν Ιταλικόν έκεϊνον πόλεμου πρός τόϊς 
άλλοις καί τινα Αυστριακόν διοικητήν, ως &ελήσαντα νά 
στρατολογήση καί ωραίας γυναίκας (belle donne) έν τινι 
πόλει της Λομελλίνας. ,,Φρικώδες!“ Ή  άλή&εια όμως εΐνε 
ή έξης: οτι ό αρχίατρος έζήτησε νά ευρη δ ιά  το περιφορη- 
τόν νοσοκομείου μαυικόν στρύχνον (Belladonna).

Ή  γενική άγανάκτησις έξηγείρετο τότε, ώς καί σήμε
ρον έτι, δ ι’ ειδήσεων περί της πρός τούς τραυματίας σκλη- 
ρότητος. Άλλ’ ή  αίσδ*ηματικότης ένταϋδ·α εΐνε άτοπος·

Ε Ο Ρ Τ Η  Ε Ν  Π Ο Μ Π Η ΙΑ ,
Είκών ύ π ί D iana Coomans, 

β  φωτογραφία «αρα τοΐ« Ad. B rau n  & Comp, in  D örnach im  Elsas?.
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εΐνε δέ  ευτύχημα ότι οί πλεΐστοι σχεδόν άγνοούσι, πόσα _ 
πράγματα συμβαίνουν είς τούς πολέμους καί τά ς μάχας! 
à la  guerre comme à la  guerre!

'Ω ς  έν παραδείγματι αναφέρω το  εξής: νΗ το , νομίζω, 
κατά  τήν μάχην έν R oniggràtz, καθ’ ήν εις έκ των ήμετέ· 
ρων τηλεβολοστοιχιαρχών. (Batteriechef) δστις έβιάζετο να 
προχωρήση μ'ε τα  τηλεβόλα του, έφώναζεν είς τους έμπρο
σθεν του έξηπλωμένους καί καλύπτοντας τήν οδόν τραυμα
τίας: „Παιδιά, κλείσετε τ ά  ’μάτια σας, δ ιότι πρέπει νά πε
ράσω Ιπάνώ&έ σας!“ — Ποσάκις ήκουσα έγώ αυτός τους 
Ιατρούς καί κατά τήν διάρκειαν- μεγάλης τίνος μάχης και 
μετά τήν μάχην αυτήν φωνάζοντας εις τούς τραυματίας, οϊ· 
τινες ¿ζητούντο τήν βοήδειάν των: „Δεν ’μποροΰμεν νά δώ- 
σωμεν καμμίαν βοήθειαν! λείπουν Ιπίδεσμοι!“ Ποσάκις έγώ 
αυτός, μ ετά  τήν λήξιν τού άγώνος διελαόνων ανά το  χε- 
δίον τής μάχης, προσέκρουσα έπί διεσκορπισμένων καί άνευ 
τίνος βοηδείας έχί του έδάφους έξηπλωμένων τραυματιών, 
καί πόσον, τεράστια πλήθη τοιοΰτων άπηλχισμένων τραυμα
τιών ευρέδησαν παραδείγματος χάριν τή  υστεραία τή ς έν 
Κ ένιγγραιτς μάχης, οΐτινες εΤχον καταφυγή είς μεμακρυσμέ- 
νους αγρούς, καί κατά το  πλεΐστον μέρος, ως άγριμαΐα ζώα 
πληγωδέντα καί ζητούντα σωτηρίαν έν τά ϊς τρώγλαις των, 
έτελευτησαν; Κ αί τέλος: τίς ήδυνήδη ν’ άριδμήση κατά 
τήν τριήμερον χαρά τη  ’Ορλεάνη μάχην καί μετ’ αυτήν, 
ιδία δε κατά τήν εσπέραν τής δευτέρας ήμέρας παρά τω 
Loigny, τό πλήδος των δυστυχών έκείνων, οΐτινες έν τ ή  δρι- 
μυτάτη καί παγετώδει νυκτί εΐχον παγώση είς τό αΐμά των, 
δ ι’ έλλειψιν έπαρκούς βοηδείας;

Τ ις  δύναται, απέναντι των γεγονότων τούτων, έν περι- 
πτώσει προσεχούς πολέμου — άπό τού οποίου ό Θεός νά 
μας φυλάξη — τίς, έρωτω, δύναται νά φροντίση περί τοι- 
αυτης έπαρκούς βοηδείας; Δέν άρνούμαι ότι τ ά  νεωστί 
έφευρεδέντα αντισηπτικά προς έπίδεσιν μέσα έχουσιν άνεκτί- 
μητον άξίαν. δ ιά  τούς τραυματίας, ως προφυλάσσοντα άπό 
τού έκ τω ν πληγών πυρετού καί έμποδίζοντα τήν έμπύωσιν, 
άλλά πού δά  ευρωμεν τούς ίατρούς καί τούς βοηδούς αυ
τών, ποδεν δ ά  λάβωμεν του’ς νοσοκόμους καί τούς μετακο- 
μιστάς των τραυματιών, τούς μέλλοντας νά συγκομίσωσι 
τούς αιμοσταγείς καρπούς, ούς έθ-έρισαν έν βραχυτάτω χρόνο* 
τά  φλογερά των πυροβόλων στόματα καί των τελειότατων 
ήμών τηλεβόλων αί πανώλεδροι έκρήξεις; ο^οδ^μάλιστα, 
κατά τον νεώτατον στρατιωτικόν νόμον δυο γενεαί μέλ- 
λουσι ν’ άχδωσιν άπ’ ευθείας ένώπιον τού έχδρου καί θ·ά 
όπλοφορώσι πάντες μέχρι τού τεσσαρακοστού πέμπτου έτους 
τή ς ηλικίας των, ούτως ώστε είς μάτην θ’ άναζητή έδελον- 
τάς ό Ερυθρός Σταυρός; Άλλ’ όσον έντελής καί άν γείνη 
ή όσημέραι άναπτυσσομένη καί τελειοποιούμενη διοργάνωσις 
τού ’Ερυθρού Σταυρού, δά  έλλείπουσι καί τα  πρός μετακό- 
μ ιίιν  πάντων των δυστυχών τραυματιών μέσα- ό άριδμός 
των τραυματιζόμενων, άν μάλιστα είσαχδή είς πάντα τά  
ετοιμοπόλεμα έδνη ή όλεδρία έφεύρεσις τού Maxime, δά 
αυξηδή άνυπολογίστως, ούτως ώστε αί άπώλειαι ανθρώπων 
(αίτινες δεν έχουσι πάντοτε μεγάλην ροπήν έν τη  κρίσει των 
μαχών) δ ά  είναι καί παρ’-'αυτοΐς τοΐς νικηταίς τερά σ τιο ι. . .
·, Έ ντα ύ δα  προβάλλεται οίονεί άφ’ εαυτού καί τό  έξής 
έρώτημα: γνωρ'ίζομεν ήδη τήν ποσοτικήν ένέργειαν των νεω- 
τάτων ήμών πυροβόλων καί τηλεβόλων καί έχομεν αρά γε 
Ιδέαν τινά περί τής ποιότητος των τραυματισμών; Κ ατά 
πάσαν πιδανότητα δ ά  μεριμνήσωσι λίαν συντόνως καί σπου- 
δαίως πάσαι αί μεγάλαι δυνάμεις, καί αυτή ή μέχρι τούδε

άφροντις καί αμέριμνος ’Α γγλία, νά  παρασκευάσωσιν Ιαυταίς 
εκατομμύρια πυροβόλων τού νεωτάτού συστήματος, καί προ 
πάντων ν’ άποφασίσωσιν όριστικώς περί τή ς νέας τω ν πυρο
βόλων ολκής (calibre), έφ’ ής έγένοντο ήδη υπό τής ’Ακα
δημίας τών ιατρών έν Γαλλία τοσούτον „ευάρεστα καί παρ
ηγόρα“ πειράματα έν σχέσει πρός τόχ πληγωτικόν χαρακτήρα 
τών πυροβόλων τού συστήματος Lebel. Είναι τη  άληδεία 
λίαν ευάρεστος  καί ηαρήγορης  ή  εϊδησις, ότι ή μικρά βολή 
τού νέου τούτου πυροβόλου προτιμά νά διατρυπά τά  όστα 
παρά νά τ ά  κατασυντρίβη είς δρύμματα, μολονότι έχει συγ
χρόνως καί το άσχημον έλάττωμα νά καταλείπη έν τάΐς 
όπαίς τών οστών τήν μεταλλικήν αυτού κεριβολήν· όπως 
δήποτε όμως, εί καί ή στενότερα πληγή δ ά  παρέχη είς τους 
χειρούργους περισσότερα πράγματα, τό  μικρόν αυτο κοκκα- 
λοτρυττητηριον  τών όκτώ χιλιοστομέτρων είναι προτιμητέοι 
τού χοχχαλο& ρανσίον  των ένδεκα χιλιοστομέτρων, ώς dvotv 
χαχοίν το  μ η  χείρον. Ε ίς κόρακας λοιπόν αί σφαΐραι αί 
κατασυντρίβουσαι τά  οστά! Α ν κατά  τόν τελευταίου πόλε
μον αί σφάΐραι τών πυροβόλων Chassepot ιπταντο ένίοτε το
σούτον πυκναί, ώστε οί αξιωματικοί άκουσίως έκάλυπτον το 
πρόσωπον μέ τους βραχίονας, ώς άν εί κατεκλύζοντο υπό 
βροχής έρεβίνδων, κατά τόν προσεχή όμως πόλεμον ολό
κληρα τά γμ α τα  καί συντάγματα δ ά  διατρυπώνται ώς κό
σκινα δ ιά  τώ ν μικρών μολυβδίνων καταποτίων, άτινα βρο
χηδόν δ ά  έκσφενδονίζωνται έκ τών νεωτάτων καί τελειότα
των ήμών πυροβόλων, περί δε της λοιπής θραύσεως καί 
πανωλεθρίας δ ά  φροντίσωσι τ ά  νεώτατα ήμών τηλεβόλα, αί 
νεώταται ήμών έκρηκτικαί ύλαι καί παν ό,τι έκπληκτικώτε- 
ρον καί μεγαλοφυέστερον δ ά  έχη έφευρεδή μέχρις έκείνου 
τόυ χρόνου. 'Οποία αίμοβό,ρα άνδρωποφάγων οργιά δ ά  είναι 
έκείνα έν τώ μέλλοντι πολίμω, τά  οποία έν ειρήνη αδυνατεί 
νά φαντασδή άνευ φρίκης ό νους τού ανθρώπου! — άλλα 
. . πρός τ ί γεννώνται τοσούτσι άνθρωποι καί πρός τίνα σκο
πόν οίκοδομούνται υπό τής Ειρήνης τοσούτον λαμπραί καί 
μεγαλοπρεπείς οίκοδομαί, εί μή ίνα καταστρέφωνται υπό τού 
Πολέμου ;

Πόσον διάφορος ήτο ό πόλεμος κατ’ εκείνους τους χρό
νους, ότε ή πολεμική τέχνη δέν είχε φδάση είσέτι είς τοσου- 
τον βαθμόν τελειότητος! 'Η  πρός άλλήλους προσπέλασις τών 
αντιπάλων εΐχέ τ ι  το ποιητικόν, ή διάλυσις τών ταγμάτων 
πρός άκροβολισμόν, ή συμπλοκή τών μαχομένων καθ’ έκάστους, 
άκολουδουμένη άπό τών έπικουρικών στρατευμάτων, εΐχέ τι 
τό έξόχως δραματικόν. Σήμερον δέ τ ά  στρατεύματα αμέ
σως δά  κατακλύζονται υπό πύρινης βροχής καί ολόκληρα 
συντάγματα δ ά  εΐναι μικρόν έμβρωμα δ ιά  τό  μυδροβόλον 
τού συστήματος Maxime — χωρίς νά μνημονεύσωμεν έκείνα, 
όσα μέλλουσιν είσέτι νά έφευρεδώσι.

Τ ό μόνον παρήγορον, δπερ περιείχεν ή ήδη  μνημονευ- 
θχίσα τών Γάλλων ιατρών έκδεσις περί τών αρετών τού 
νεωτάτου πυροβόλου τού Lebel, ήτο ότι είς τό έξης, άν καί 
δ ά  υπάρχη μεγαλήτερος κίνδυνος, δέν δά  γίνεται όμως έπί 
τών πεδίων τής μάχης τοσούτος κρότος, ώς πρότερ-ον. — Ώ ς 
άν νά έκαμναν, βλέπεις, τά  νέα μας τηλεβόλα πάρα πολόν 
θόρυβον! — Κ αθ’ όν χρόνον έγράφομεν τά ς γραμμάς ταύτας, 
έλάβομεν τήν είδησιν περί τή ς έφευρέσεως τής μή καπνιζοό- 
σης καί μή κροτούσης πυρίτιδος — άγγελίαν ή τ ις  άν έπι- 
βεβαιωδή πρέπει νά χαιρετισδη χαρμοσύνως υπό τού πεπο- 
λιτισμένου κόσμου, διότι έν αυτή έγκειται πιθανώς ή αρχή 
τού τέλους τών πολέμων. Φ αντάσδητε: μάχην άνευ τινός 
κρότου! Ή  σιωπή, ή βαδυτάτη τού θανάτου σιγή δ’ άπο-

ΚΛΕΙΩ. 327

τελή είς τό εξής τήν βάσιν τή ς στρατηγικής, καί αυτά δέ 
τα τηλεβόλα δ ά  τεδώσιν έπί τροχών έλαστικού κόμμεως, 
ή διεξαγωγή πολέμου θ ά  εΐνε φρικώδες παιγνίδιον τυ· 
φλομυίας, αθόρυβος περισκόπησις καί άκρόασις, αί μάχαι δά  
διεξάγωνται εν βαδυτάτη σιγή ώς αί δολοφονίαι . . .

Βεβαίως καί παρά τοΐς άρχαίοις έγίνοντο αί μάχαι χω
ρίς βροντάς τηλεβόλων καί κρότους τουφεκίων, άλλα καί 
άνευ τών φονικών έργαλείων τής σήμερον! Δέν διστάζω νά 
διισχυρισδ-ώ οτι καί τού άνδρειοτάτου ήρωος δ ά  τρέμη ή 
χαρδία καί δ ά  παραλόωνται τ ά  νεύρα καί οί βραχίονες έν 
μεγάλη τινί συμπλοκή ή μάχη, όταν ή έφεύρεσις τού Βερ- 
τόλδου Σχβάρτς δέν δ ’ άναπεταννύη πλέον τόν έλεήμονα 
καί ευεργετικόν πέπλον τη ς έπί τών μυριάδων φόνων, ούς 
διαπράττουσιν έν μια στιγμή δύο ή καί πλείονες λαοί ύπεί- 
κοντες είς ανάγκην υπό τών χριστιανικών νόμων καταδικα- 
ζομένην, καί ότι ό στρατιώτης, βλέπων περί εαυτόν τούς 
εταίρους πίπτοντας αγεληδόν, άνευ των νεφών τού καπνού, 
ανευ τού κρότου τών ίδιων καί τών άλλοτρίων άνδραγαδη- 
μχτων, καί άνευ τή ς έντεΰδεν προξενουμένης μέθης καί έν- 
δουσιώδους ταραχής, δ’ άποναρκούται, καί άν δέν άπαυδήση 
μκχόμενος, αλλά θ ά  όποκύψη είς τούς νόμους τής φύσεως.

Κ αί «ύτή ή φύσις μάς καθιστά υποφερτόν ένα τών με
γίστων αυτής κινδύνων, κατά τού οποίου είμεδα παντελώς 
ανίσχυροι, τή ν  θύελλαν. Α ς  φαντασδώμεν δτι μαίνονται 
κερί ημάς καί υπεράνω ήμών καταιγίδες καί δύελλαι, οί δέ 
κεραυνοί ένσκήπτουσι πλησίον ήμών πανταχόθ·εν άψοφητεί, 
άνευ πατάγου: ή περιδεής καρδία τού ανθρώπου δέν δά  ήσδά- 
νετο τότε  πολύ μεγαλήτερον φόβον, ή όταν έν τω μεταξύ 
«κούωνται κρουόμενα καί τής Βροντής τά  έρίγδουπα τύμπανα;*)

— "Οσω τελειότερα καί μάλλον ευμεταχείριστα καί εύ- 
¡ιετακόμιστα τοσούτω φοβερώτερα καί καταστρεπτικώτερα 
είναι τά  πολεμικά μας όπλα, τοσουτω ταχυτερον έπιτελούσι 
τήν αίματηράν. αυτών λειτουργίαν.

Μόνον ό άνθρωπος αυτός, μέ τ ά  άναγκαΐά του έν τή  
«ακκοπήρα, μέ τ ά  έπί τού  σώματος βάρη μένει είσέτι έν τή  
καλαιδ καταστάσει, έν τή  προτέρα βαρυκινησία, εί-καί έγέ
νοντο προσπάδειαι πρός άρσιν τού κακού τούτου- άλλα καί 
κερί τούτου δ ά  ληφδώσι συντονώτερκ μέτρα, διότι πρός τ ί 
ή βαρεία αποσκευή έν τφ  Ιξοπλισμώ τού στρατιώτου, άφού 
κροσλαμβάνονται συγχρόνως πάντα τ ά  δυνατά μέσα πρός 
όσον οΐόν τε  τάχιστον αυτού όλεθρον; Ε ίδε ή καταχθόνιος 
¡ιηχανή τού Maxime νά έπιδείξη. όλην αυτής τήν περιβόητον 
τελειότητα, είδε μάλιστα νά φανή Ι τ ι  δραστικωτέρα ή όσον 
όπισχνείται! δ ιότι τότε  θ·ά ληφδή τέλος πάντων φροντίς καί 
κερί-τής έξοικονομήσεως τού ανθρωπίνου υλικού, δ ά  δοδή  
άλλη διευδυνσις είς τήν κατωτέραν καί άνωτέραν τακτικήν, 
είς τήν στρατηγικήν- διότι, άφού ή καταστρεπτική δύναμις 
τών όπλων ηϋξήθ-η καί αυξάνεται τοσούτον τεραστίως, δ·ά 
έκέλδη τέλος ή  ανάγκη όπως έλαττωδή ή ευστοχία αυτών, 
«ν πάντα τά  Ιδνη συμβαδίσωσιν έν τ ή  τελειοποιήσει ταυτη 
τών όπλων, τούδ’ δπερ εΤνε πιθ·ανώτατον· άλλα καί πάλιν 
όά μένη τό  ζήτημα, τίνος τα  όπλα δ ά  είναι τ ά  άριστα υπό 
τήν έποψιν τού υλικού καί τή ς ολκής. Άλοίμ.ονον είς τόν 
αντίπαλον, οστις έν καιρω ειρήνης ήπατήδη έν τ ή  έκτιμήσει 
τών αρετών το ύ  όπλου του!

*) Σημ. Μετ. Ή  νέα αδτη χημ ικ ι)  πνρΤτις δέν εΤνε ίν τύ ,ΰ ς  απηλ- 
I«γμένη καπνού καί κρότον άλλ’ έκαστη έκπυρσοκρότησι; εΐνε άσ'ύενεστέρα 
ΐ] δια «υνήδοοι πυρίτιδο< καί αναπτύσσει ¿λίγιστον, λεπτότατον, διαφανή, 
μόνον έκ τού σύνεγγυς ορατόν, εύκόλως καί εν νηνεμία Ιτι διασκεδαννυ- 
μίνον καί άφανιζόμενον κα πνόν , ούχί α τμόν.

Κ αί ή όχυρωτική τέχνη δά  ¿ποστή μεγάλας καΐ πολ- 
λά ς μεταβολάς, πρός τούτο δέ μάλιστα ήρξαντο ήδη αί 
άναγκαΐαι προκαταρκτικαί έργασίαι- τά  φρούρια δ ά  περιβάλ- 
λωνται μέχρι πέραν τής εφικτής διαστάσεως τών έχδρικών 
βολών υπό ύπεργείου καί υπογείου ζώνης δυναμίτιδος- όταν 
δέ έφευρεδή καί τό πηδάλιον του αεροστάτου (τούδ’ δπερ 
μέχρι τούδε απέχει πολύ άπό τών ήμερων ήμών), τότε οι τε 
πολιορκούντες καί οί πολυορκουμενοι δ ά  έχωσι τά  έναέρια 
τορπιλλοφόρα των, υπό μηδενός τηλεβόλου δυνάμενα νά 
προσβληθώσιν, όταν άπό τού δψους 9·ά καταχέωσι τάς έκτι- 
νασσομένας έκρηκτικάς των δλας. ’Α λλά καί άνευ τούτου, 
θ’ άναγκάζωνται τ ά  ήμέτερα στρατεύματα νά περιπατώσιν, 
ούτως είπεΐν, άκροποδητεί, δ ιότι δ ά  βαδίζωσιν έπί έκρηκτι- 
κών υλών, καί αυτή δέ ή υπηρεσία τών προσκόπων δ ά  Ιχη 
μεγαλητέρας δυσκολίας ή μέχρι τούδε, τού δέ ιππικού τό 
κυριώτατον καθήκον δ ά  εΐνε ίσως τό προσκοπεύειν καί κατα- 
διώκειν.

. Πάντα λοιπόν τ ά  φοβερά τής καταστροφής έργαλεΤα, 
άτινα έξ άμίλλης έφευρέδησαν καί έφευρίσκονται είσέτι, δέν 
δ ά  καταστήσωσι μέν αδύνατον τόν πόλεμον έν τώ  μέλλοντι, 
δ ά  παράσχωσιν όμως αϋτώ τόν χαρακτήρα μηχανής, καί νο
μίζω ότι μετά  τόν προσεχή πόλεμον δ ’ άναγνωρισδή τέλος 
πάντων ή άνάγκη τής όπως δήποτε έξοικονομήσεως τού αν
θρωπίνου υλικού, δ ιότι έπί τέλους τό  υλικόν τούτο ώς τροφή 
μηχανών είνε πάρα πολύ εύγενές καί πολύτιμον.

Καί υπό δλως υλικήν Ιποψιν υπολογίζοντες λ. χ. τάς 
δαπάνας τής αγωγής ένός παιδός τών κατωτέρων τάξεων 
είς τρεις έως τέσσαρας χιλιάδας, τήν δέ έπιστημονικήν μόρ· 
φωσιν τών καλητέρων τάξεων είς δέκα εως είκοσι χιλιάδας 
μάρκων μέχρι τής ήλικίας τή ς αυτοτελούς αυτού συντηρή- 
σεως, πειδόμεδα ότι τό ανθρώπινον τούτο υλικόν, μή λαμ- 
βανομένου ύπ’ όψει πρός τό παρόν τού πατριωτικού ζητή
ματος, εΐνε πολυτιμότερον ή ώστε νά θυσιάζεται σωρηδόν 
δ ιά  μηχανικώς περιστρεφόμενων καταστρεπτικών έργαλείων, 
διά τής όσημέραι εύδηνοτέρας γινομένης δυναμίτιδος καί 
άλλων φοβερωτέρων υλών, έν ένί λόγω, δ ι’ όσημέραι τελειο
ποιούμενων πολεμικών μηχανών.

Πρός τα ϋτα  δ ά  μας άντείπωσιν: Ά λλ’ όταν ή πατρίς 
κινδυνεύη, έκαστος έχει τό καθήκον νά τήν υπεράσπιση. — 
Βεβαιότατα, πας άνθρωπος, Ιχων έν έαυτω άνδρωπίνην καρ- 
δίαν, οφείλει νά  θυσιάζεται καί ν’ άποδνήσκη υπέρ πατρίδος 
προδύμως καί γενναίως. Αλλ’, έκτός τού ότι ή  καρδία αΰτη 
ανήκει καί είς άλλους, έρωτώ, τ ί  εΐνε ή γενναιότης ενός αν
θρώπου έναντίον μιας ψύχρας μηχανής; Ή  περί τού πεπρω
μένου διδασκαλία ήτοι ή μοιροδοξία λέγει πρός τόν Τούρ
κον στρατιώτην: ,,άν εχης εκατό κανόνια έμπρός σου καί δέν 
σου εΐνε γραμμένο ν’ άπόδάνης, δέν είμπορούν νά σού κά
μουν τίποτε“ καί μέ τήν πεποίδησιν αυτήν ό Τούρκος στρα- 
τιώτης ’μπαίνει ’ς τή  φωτιά. Α ν πέση, γνωρίζει ότι οί άγγε
λοι φέρουσιν αυτόν είς τόν παράδεισον. Κ αί έπί τέλους: 
ολιγοστεύει ένας άνθ·ρωπος ’ς τή  γή  καί περισσεύει ένας 'ς 
τόν παράδεισο . . . Α λλά τά  υψηλά καθήκοντα, άτινα έπι- 
βάλλει ήμΐν έκ νεαράς ήλικίας ό ήμέτερος πολιτισμός, καί 
πρός έκπλήρωσιν τών όποιων αυξάνει ό πάΐς δ ιά  τοσούτων 
θυσιών τών γονέων καί τοσαύτης ακαμάτου έργασίας, τά  
καθήκοντα ταύτα έκπληροΐ έπί τέλους υπέρ πατρίδος μαχό- 
μενος έναντίον μιας υποχθονίου μηχανής, απέναντι τής οποίας 
μίαν μονήν αρετήν δύναται νά άναπτόξη: νά παρατηρή αυτήν, 
αφειδών τής ίδίας ζωής.

Συγγνώμην διά τήν συγκρισιν, ήτις ίσως φαίνεται χει-
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ροτέρα. η δτι εϊνε:· δ Δον Κ ιχώτος Ιμάχετο πρδς τους άνε- 
μομύλους· πρδς τ ί  3α μαχώμ'εδα ,ήμεΐς Ιν τφ  μέλλοντι; Ό  
πόλεμος, όπως καί όλα τα  άλλα' εις τήν έχοχήν μας, γίνε
τα ι δ ιά  μηχανώ ν καί δ ια τί-νά  μή έχωμεν τουλάχιστον τήν 
ωφέλειαν έκείνην, ήτις πηγάζει έκ'χάσης μηχανικής έργασίας, 
ήτρι νά έξοικονομώμεν τάς.δυνάμεις μας, την ζωήν μας, καί 
νά προφυλάττωμεν τ ά  κόκκαλά μας;'·

Ή  δλιβερά πιδανότης, δτι αί μεγάλαι δυνάμεις δυσκό- 
λως ίσως δ ά  δυνηδώσι ποτέ ν’ άσπασδώσιν άλλο μέσον, 
ασφαλέστερου των συνδηκών, προς διαρκή τήρησιν τή ς εί-

ρήνης, παραδεχόμεναι όμοφώνως τήν εξής μεγάλην παράγρα
φον, δτι „οποίος πρω ταρχίαη , τον κα τα πατούμ ε“, &ά κα- 
δίστα λίαν απελπιστικήν τήν όψιν του μέλλοντος, αν μή ή 
προσεχής πιδανωτάτη· καί αναπόφευκτος σύγκρουσις έμελλε 
ν’ άποδείξη αδύνατον τήν περαιτέρω Ιξακολού&ησιν τοσοϋ- 
τον τεραστίων καί ανήκουστων θ-υσιών. "Οπως βαίνουσι νΰν 
τ ά  πράγματα εΤνε των αδυνάτων νά έςακολου&ήσωσιν: ολό
κληρος ή Ευρώπη δ ά  περιήρχετο είς τήν έπαιτείαν, τδ  δε 
πρώτον έδνος, το μή Ιχον τίποτε πλέον νά φάγη, δ ά  έπε- 
τίδετο  κατά του άλλου, δ ιά  νά καδίση ’ς τό  τραπέζι του!

Η Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α  Τ Η Σ  Φ Ω Ν Η Σ .

Έ ν .τ φ  προηγουμενω άρδρο> τής Κλειούς Ιδημοσιεύσα- 
μεν τήν εικόνα του Έ δ ισ ον  καί του φωνογράφου του, μετά 
συντόμοϋ βιογραφίας του μεγαλοφυούς έφευρέτου καί ολίγων 
περί τής (έφευρέσεως του Ιξηγητικών σημειώσεων. Έ νταύδα  
δ-εωροΰμεν εύκαιρον νά προσδέσωμεν όλίγας τινάς λεπτομε- 
ρείας προς άκριβεστέραν έξήγησιν καί σαφεστέραν κατανόη- 
σιν τής δαυμασίας τούτης έφευρέσεως, ήτις προώρισται κατά 
πάσαν πιθανότητα νά έπενέγκη μεγάλας μεταβολάς έν τω 
βίω των μελλουσών γενεών.

Το σώμα ήμών είνε φθαρτόν, ούδεμία δέ έφεύρεσις δά  
δυνηδή.ποτε νά καταστήση ήμας αθανάτους έν τω κόσμο) 
τούτφ. Ά λλα  δ ιά  τής έφευρέσεως του Έ δ ισ ον  ή φωνή  
ημών κα τέστη  αθάνατος. Προ δέκα ή  δέκα πέντε έτών 
ούδείς δ ά  ήδύνατο ποτέ νά φαντασδή τδ  δαυμα τούτο, τήν 
αθανασίαν, τής άυδρωπίνης φωνής: δτι δηλαδή ό άνθρωπος 
άπο&νήσκων &ά ήδύνατο νά καταλείπη δ ιά  παντός είς τους 
έπιζώντας, ούχί μεταφορικώς, άλλά κυριολεκτικώς ζωντανήν 
τήν φωνήν του.. Ά φ’ δτου όμω ς.το τηλέφωνον ήρχισεν ώς 
δ ι’ απέραντου, τίνος ιστού αράχνης νά περιζωννόη τον κό
σμον, ή άδανασία τής φωνής ττο ι ή διατήρησις τών φθόγ
γων ήμών ήδύνατο κατ’ αρχήν νά Ινυοηδή ώς δυνατή καί 
πραγματοποιήσιμος.

Π ας ρστις ετυχέ ποτε νά. τηλεφωνήση, δηλαδή νά όμι- 
λήση έν τω  τηλεφοίνω, έμαδε βεβαίως δτι τά  δ ιά  τής φω
νής παραγόμενα κύματα του άέρος εμβάλλουσι τεταμένου 
τ ι  δέρμα ή λεπτήν τινα, μεταλλίνην πλάκα είς. τρομώδη κί- 
νησιν, ήτις μεταβιβάζεται περαιτέρω μέχρι του. ώτός τού 
άκροατού καί ακούεται ΰπ’ .αότού απαράλλακτα ώς ήφω νή 
τού  τηλεφωνοϋντος· άλλ’ ή τρομώδης αυτη.κίνησις'τού δερ
μάτινου ή μετάλλινου διαφράγματος έν τω . τηλεφώνω, εϊνε 
στιγμιαία καί παροδική. Λοιπόν — αν . ή αιτία.τών, δονήσεων 
ήδύνατο νά καταστη διαρκής καί μόνιμος, δυναμένη^νά, προ- 
κληδή έν έκαστη στιγμή — τ δ  πρόβλημα δά  ήτο λελυμένον.

Τ δ  μέγα τούτο πρόβλημα έλυσεν ό "Εδισον, ό μέγας 
Αμερικανός έφευρέτης, ,,ό μάγος τού Μοϋνλο-Πάρκ“. .Ή  
μηχανή, ή τις  έκτελεΐ τδ  μέγα τούτο δαύμα, εΤνε.ό νέος 
φωνογράφος.

Δέν εϊνε τώρα ή πρώτη φορά, καδ’ ήν έμφανίζεται ό 
φωνογράφος τού  "Εδισον είς τήν δημοσιότητα. . Ά λλ’ ή 
πρώτη αυτού έμφάνισις προ δωδεκαετίας ητο καδαρά απο
τυχία , ένφ ή. παρούσα είνε ύρίαμβος. Τότε, έν έτει 1877 
καί 1878. έν τη  Έ κδέσει τών Παρισίων ό φωνογράφος προσ- 
είλκυσε μόνον. έπί. τινα .χρόνον τήν γενικήν περιέργειαν, είτα 
δέ, παρελδούσης τής πρώτης έκπλήξεως, εϋρέδη ότι ή βραγχω- 
δώς κρώζουσα έκείνη συσκευή είς ούδ'εν άλλο ήδύνατο νά

χρησιμεύση sí μή ώς άδυρμα τών παιδίων. Κ αί όσον δορυ- 
βωδώς εϊχεν άναγγελδη, τοσούτον άδορύβως ήφανίσδη άκό 
τής έπιφανείας του κοινού ένδιαφέροντος.

Καί όμως ή αρχή Ιφ’ ής βασίζεται ό φωνογράφος ήτο 
καί τότε, έν τή  πρώτη έκείνη συσκευή, καδαρώς καί έντε- 
λώς έκδεδηλωμένη. Ποία εϊνε ή άρχή αυτη;' Πρέπει πρό 
παντός άλλου νά μάδωμεν αυτήν όσον οΐόν τε  σαφέστερου, 
ινα κατανοήσωμεν τήν δαυμασίαν ταύτην μηχανήν. Τδ τη
λέφωνο?, ώς προείπομεν, βασίζεται έκί τού γεγονότος, ότι 
τ ά  διά τή ς φωνής παραγόμενα κύματα τού άέρος δύνανται 
νά μεταδοδώσιν είς δερμάτινου ή μετάλλινόν τ ι  λεπτόν διά
φραγμα μετά τής αυτής ευκολίας, μεδ’ ής μεταδίδονται χκί 
είς τδ τυμπανον τού ήμετέρου ώτός. 'Ο  δε φωνογράφος 
έχει καί τδ  έξής ίδιάζον προτέρημα, ότι οί έρεδισμοί τού 
τεταμένου δέρματος, όπερ άντικαδιστα τό τύμπανου, δ.ύναν- 
τα ι νά παραχ&ώσιν οχι μόνον δ ιά  τής άνδρωπίνης ■ φωνής 
άλλά καί διά καδαρώς μηχανικής ένεργείας, στερουμένης 
παντδς φυσιολογικού στοιχείου. "Ινα σαφέστερου έννοήσωμεν 
τον τρόπον, καδ’ δν ή άρχή έκείνη τού φωνογράφου δύναται 
νά πραγματοποιηδή, προτάσσομεν ένταύδα βραχεΐάν τινα έξ- 
ήγησιν τού παλαιού φωνογράφου του "Εδισον, ώς άπλουστέ- 
ρου καί καταλληλοτέρου πρδς τον σκοπόν τούτον.

'Ο  παλαιός φωνογράφος τού "Εδισον εΤχεν Ιν άνοιγμα, 
είσδεχόμενον αμέσως τήν φωνήν τού όμιλούντος. ’Εντός τοδ 
άνοίγματος υπήρχε διάφραγμα διφδέρινον (τεταμένου δέρμα 
δπως είς τδ  τυμπανον), τό όποιον δ ιά  τή ς φωνής τού .όμι
λούντος έτί&ετο είς τρομώδη κίνησιν. Ε ίς  τδ  όπίσδιον μέ
ρος (έσωτερικόν) τού διαφράγματος ήτο προσκεκολλημένη 
οξεία άκίς· (αιχμηρόν κονδυλίου) ήτις έλάμβανε μέρος είς τήν 
παλμώδη κίνησιν τού διαφράγματος. Μετά τήν ακίδα, καί 
είς άμεσου έπαφήν μετ’ αυτής, ευρίσκετο κυλινδρικού τι 
σώμα περιβαλλόμενου ύπδ λεπτού φύλλου κασσιτέρου (stagnol). 
Τοιουτοτρόπως ή άκίς, κραδαινομένη, ένετύπου καδ’ έκαστου 
παλμόν μάλλον ή ήττον βαδέα ϊχνη (κεντήματα), έπί τοδ 
μαλακού κασσιτέρινού φύλλου, τού περιβάλλοντος τον κύ
λινδρον. 'Ο  κύλινδρος ουτος μετά  τού κοισσιτερίνου αΰτοδ 
περιβλήματος, δέν έμενεν ακίνητος, άλλ’ Ιξετέλει. δυο κινή
σεις, μίαν περιστροφικήν περί τον άξονά του »αί μίαν όρι· 
ζαντίαν, τούδ’ οπερ έγίνετο ώς έξης: Είς· τδ· δεξιόν του 
άκρον ό κύλινδρος έφερε στρόφαλον διά ;τής περιστροφικής 
κινήσεως του στροφάλου τούτου συμπεριεστρέφετο καί ό κύ
λινδρος, συγχρόνως δε ειλκετο πρδς τά  εξω έξ αριστερών 
πρός τά  δεξιά. Τοιουτοτρόπως- τ ά  κεντήματα τής άκίδος 
έπί τού κασσιτέρινού φύλλου έσχημάτιζον ελικοειδή (σπειρο- 
ειδή) γραμμήν.
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Συγκεφαλαιουντες τά  ανωτέρω άς παρατηρήσωμεν συγ- τή ς άκίδος ούτως ώστε να ευρίσκεται είς έπαφήν μετ’ αυ· 
χρόνως τον φωνογράφον λειτουργούντα. 'Ο  άν&ρωχος, δ στις τή ς , ώς πρότερον. Άφού τοιουτοτρόπως ό κύλινδρος άνε* 
ηδ-ελε νά μεταδώση καί διατήρηση τους λόγους του έν τω λάμβανε την αρχικήν του &έσιν, έπανελαμβάνετο απλώς ή 
φωνόγράφω, ¿πλησίαζε προς τό άνοιγμα καί ώμίλει έντός ανωτέρω περιγραφείσα ένέρ^εια: δηλ. ό κύλινδρος περιστρε- 
αυτοϋ (τό άνοιγμα ¿κείνο δυνάμε&α κ α τ ά ' ταυτα νά φαντα- φόμενος καί ελκόμενος προς τ ά  έξω δ ιά  του στροφάλου 
σ&ώμεν ώς το  ¿ξωτερικόν ους του φωνογράφου). Τ ά  υπό ήκολού&ει τόν παλαιόν του δρόμον έξ αριστερών προς τά 
τή ς άν&ρωπίνης φωνής παραγόμενα κύματα του άέρος έ&ε- δεξιά- ή άκίς άκολου&ουσα τ ά  πρότερον έντύπω&έντα ίχνη 
τον εις χαλμώ δη κίνησιν τό  διφ&έρινον διάφραγμα, ήτοι τό Ιπ ί του κασσιτέρινού φύλλου Ιτί&ετο είς παλμώδη κίνησιν, 
τύμπανον του ώτός του φωνογράφου. Τήν παλμώδη ταυτην ήν ήκολού&ει φυσικω τω  λόγω καί τό  διάφραγμα. Επειδή 
κίνησιν του διαφράγματος ήκολού&ει καί ή έχ’ αύτου προσ- δε ή τρομώδης αδτη κίνησις του διαφράγματος ήτο όμοία 
κεκολλημένη άκίς, ήτις κα&’ έκαστον κραδασμόν ένεχάραττε τη  αρχική, τή  παραχ&είση δ ιά  τής άν&ρωπίνης φωνής, διά 
μάλλον ή ήττον βα&έα ίχνη (κεντήματα) ¿πί του κασσιτερί- τούτο παρήγε τούς αρχικούς ¿κείνους φ&όγγους, ούς πρότε* 
νου περιβλήματος τού διηνεκώς. περιστρεφομένου καί άμα ρον είχε δεχ&ή ό φωνογράφος έκ τού στόματος τού άν- 
όριζοντίως μετακινούμενου κυλίνδρου. — Τό κασσιτέρινόν &ρωπου.
τούτο περίβλημα δυνάμε&α νά φαντασ&ώμεν ώς τόν έγκέ- Κ ατ’ αυτόν τόν τρόπον δ πρώτος ¿κεϊνος φωνογράφος
φαλον, ούτως είπείν, τού φωνογράφου. του Εδισον απηγγελλε ποιήματα, χωρία τής γραφής,^ εψαλ-

Τοιουτοτρόπως δ φωνογράφος έδέχετο τούς φ&όγγους λεν άσματα, διηγείτο τήν Ιδίαν του ιστορίαν, καί ¿πήνει τά 
τού δμιλούντος καί ένεχάρασσεν αυτούς άνεξιτήλως έν το) προτερήματα του- τέλος δε άναπαρήγε διαφόρων ζώων^φω- 
έγκεφάλω του. Ά ς ίδωμεν τώρα τίνι τρόπω οί φ&όγγοι οδ- νάς, μάλιστα δέ καί τήν &ορυβώδη σύγχυσιν διαφόρων ήχων 
το ι άναπαρήγοντο υπό τού φωνογράφου, δηλ. τίνι τρόπω τ ά  καί ψόφων, οΤοι ακούονται κατά τήν άφιξιν σιδηροδρομικής 
ίχνη ¿κείνα τ ά  έπί τού κασσιτέρινού φύλλου έντετυπώμένα αμαξοστοιχίας.
ήδύναντο νά μετατραπώσιν είς τούς αρχικούς φ&όγγους τού Άλλ* ή φ&εγγομένη αυτη μηχανή εΐχε καί^ δυσάρεστόν
όμιλήσαντος. τ ι  έλάττωμα: τό μνημονικόν αυτής ήτο άλη&ώς τεράστιον,

’Αφού επαυεν ή ομιλία ¿κ μέρους τού άν&ρώπου, μετε- άλλ’ ή φωνή της ήτο αποτρόπαιος. Ώ μ ίλε ι μέν, άλλα ψελ- 
τοπίζετο κ α τ’ άρχάς δ κύλινδρος ολίγον άπό τής άκίδος, λίζουσα- έκτος δέ τούτου, ή φωνή της ήτο τοσουτον άηδώς 
δ ιά  νά μή δέχηται πλέον άλλας έντυπώσεις παρ’ αυτής Ή - έρρινος καί μεταλλική, ώστε προσέβαλλε δυσαρέστως το ους 
μετατόπισις αδτη τού κυλίνδρου άπό τής άκίδος έγίνετο δ ι’ τού άν&ρώπου. Ή  προφορά τώ ν λέξεων ήτο τοσουτον άσα- 
άπλουστάτου τινός έλατηρίου σταματήσεως. Μ ετά τα υτα  φής, ώστε ενόμιζέ τ ις  δτι τότε μόνον ήδύνατο νά έννοήση 
ο κύλινδρος δ ι’ αντιστρόφου κινήσεως τού στροφάλου επα- τ ά  λεγόμενα, όταν ¿γνώριζεν ¿κ τών προτέρων τ ι  έμελλε 
νήγετο είς τήν προτέραν του &έσιν, καί μετετί&ετο πλησίον νά εΐπη ή μηχανή.

(?π{Γα< οι ν ί/ε ια .)
 -------------

Δ Η Μ Ω Δ Ε Ι Σ  Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α ! .

ΑΙ λύπαι κόφτουν γόνατα κ’ οί λογισμοί γερνούνε. ’Από πήτα πού δέν τρώς, τ ί  σέ μέλει κι’ άν καή;
9

Α λ ά τι πάει ’ς τήν άλική καί ξύλα πάει ’ς τό  λόγγο. Άπό τόν κακό τσομπανο βδέλιασαν τ α  πρόβατα.
9

Ά λλοι σπέρνουν καί &ερίζουν κι’ άλλοι τρων καί μακαρίζουν. Άργυρό τό  μίλημα και χρυσό το σώπα.

*  *
Άλλοι τόν δέρνουν δεκοχτώ καί δεν τόν δέρνει δ νους του! Αρχοντιά χωρίς τό  έχει, τύφλα του όπου τήν έχει.

9  *

Α λλού χτυπάει τό νερό κι’ άλλου βροντάει δ μύλος. Β άλ’ τό μάνταλο Τς τήν πόρτα νά κοιμάσαι ξεννοιασμένΟς.

Άμα&ος βρακί Ιφόρει, κά&ε πάτημα τό ’&ώρει. Βάσανα πού έχ’ ή ρόκα ώς πού νά γεμίσ’ τ ’ άδράχτι!
9

Ά ναφ τε τό  λυχνάρι σου πριχοϋ νά σ’ ευρ’ ή νύχτα. Βγάνε πάντα καί μή βάνης καί να Ιδης σωρο πού κάνεις!

Ά ν γειτονέψης μέ κουτσό &ά μά&ης νά κουτσαίνης.
¥

Άν εΐχ’ ή ζούρλια κέρατα &ά φαίνονταν σε δλους.
9

Άν&ρωπος βαρυορροίζικος, άτός του κι’ άπατός του 
Κάνει κακό τής μοίρας του που δεν τό κάνει’ δ έχ&ρός του.

9
Άπό μικρό-κι’ άπό ζουρλό μα&αίνεις τήν άλή&εια.

Γαΐδαρος εΐν’ δ γαϊδαρος καί σαν φΟρή καί σέλλα. 
Γρηά κι’ άν όμορφίζεται δεν γίνεται κοπέλλα.

9

Γεράματα καί φτώχεια πληγές αγιάτρευτες.
9

Για χάρι τού βασιλικού ποτίζεται κ’· ή γλάστρα.
9

Γυναίκα καί χειμωνικό ή τύχη τά  διαλέγει.

ΚΛΕΙΩ. 331

Δανείσου καλοπλήρωνε να σε ξαναδανείσουν.
9

Δεν μέ μέλει πώς γηράζω δσο ζώ τόσο μα&αίνω.

Είς τού &ανάτου τές πληγές- βοτάνια δέν χωρούνε 
Ούτε γιατροί γιατρεύουνε, ούτ’ άγιοι βοη&ούνε.

9
9

Δύσκολα τώχω νά γενή χοίρου τριχιά μετάξι 
Χωριάτης άρχων νά γενή μέ άν&ρωπιά καί τάξι.

Ευχή γονιού αγόραζε καί ’στο βουνό ανέβα.
9

Ή  όμόνοια φτιάνει σπίτι κ’ ή διχόνοια τό χαλάει.
9

Δύο λαγούς σαν κυνηγάς κ’ οί δυό &έ νά σού φύγουν. Κύκκαλα δέν έχει ή γλώσσα κι’ δμως κόκκαλα τσακίζει.
9

ΕΧνε τιμή  νά δίνη τ ις  καί &λ?ψι νά γυρεύη. Κακή πληγή γιατρεύεται κακό όνομα σκοτόνει

0  Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Διήγημα ό«4 1 . 1. Κ Ρ Α Σ Σ Ε Β Σ Κ Ϊ.

(ο ννέχ ιια .)

— , 'Ω ,  αγαπητή μου φίλη“, ήρχισε λέγουσα ή 'Ελένη. 
,,Τί κακή νύκτα ¿περάσαμε!“ καί διηγή&η είς τήν έκπλη- 
κτον καί περιδεή Ά γγλ ίδα  τήν αίφνηδίαν έξαγρίωσιν του 
Άδριανού, τήν δυστροπίαν καί έξέγερσιν αυτού κατά τής 
μητρός, κατά τού γέροντος κα&ηγητού, κατ’ αυτής τής 
Ιδίας, τήν αναλγησίαν αυτού προς τ ά  δάκρυα καί τάς ίκε- 
σίας πάντων, τήν άκατάσχετον καί μανιώδη ορμήν, με&’ ής 
ό δυστυχής ποιητής κατέγραψεν έπί τού χάρτου τήν τελευ- 
ταίαν ωδήν τού ποιήματος του, μέχρις ου πάσαι αί δυνά
μεις αυτού έξηντλή&ησαν καί δ δπνος περιέσφιγξεν αυτόν 
κα&ήμενον . . . .

Ή  Μίς 'Ρ όζα  ήκροάτο μετ’ άπειρου προσοχής, έναλλάξ 
ώχριώσα καί κοκκινίζουσα.

— ,,'Η &εία μέ έστειλε πρός υμάς“, εΐπεν ή Ε λένη  
μετά τήν διήγησίν της, „όπως σάς παρακαλέσω &ερμώς καί 
σάς ¿ξορκίσω, νά μάς έχισκεφ&ήτε σήμερον. Δέν έχομεν 
πλέον καμμίαν δύναμιν έπ’ αυτού- είς ύμας ίσως &ά ύπα- 
κούση, δ ιότι έξασκεΐτε μεγάλην έπιρροήν έπί τής &ελήσεώς 
του . . .  Σώσατε μας, φ ιλ τά τη . . .  φονεύει τόν εαυτόν του!. . . “

Ή  Ε λένη  έξερράγη είς πικρά δάκρυα . . .  Ή  Ά γγλίς 
περιέσφιγγεν αυτήν είς τά ς  άγκάλας της.

— „Θ ά έλ&ω κατά  τήν συνή&η ώραν. Ά ν ήρχόμην 
πρότερον, &ά έπρόδιδον ότι μέ προσεκαλέσατε σεις, καί ότι 
φοβεΐσ&ε . . . Αυτό δέν πρέπει νά τό  είξεύρη.“

'Η  Μίς 'Ρ ό ζα , ήτις δέν ήτο όλιγώτερον ανήσυχος ή ή 
Ε λ έ ν η , ήρχισε νά περιπατή μετ’ αυτής έπί τής τερράτσας 
καί νά πληροφορήται όλας τά ς λεπτομερείας. Περίεργον δέ, 
δτι ή έξεγερσις καί έξαγρίωσις τού Άδριανού ούδεμίαν έντύ- 
πωσιν ένεποίει είς τήν Ά γγλίδα , ήτις έφαίνετο μάλλον ένδιαφε- 
ρομένη νά μά&η τά ς λεπτομερείας τής ολης σκηνής. Άφού 
τοιουτοτρόπως έπί μίαν σχεδόν ώραν συνδιελέχ&ησαν πρός 
άλλήλας αί δύο νεάνιδες, ή 'Ελένη ήναγκάσ&η νά έπιστρέψη 
είς τήν οίκίαν της. Ένταύ&α εδρε τήν &είαν συστρέφουσαν 
τάς χεΐρας υπό απελπισίας, &ρηνοΰσαν καί όδυρομένην.

— ,,Τί κάνει 6 Άδριανός; Τ ί έχει; έσηκώ&η; ¿ξύπνησε;“ 
ήρώτησεν ή Ε λ ένη  περιδεής καί τρέμουσα.

— ,,Έσηκώ&η“, άπήντησεν ή κυρία Κλάρα ταπεινοφώ- 
νως καί σείουσα τήν κεφαλήν· ,,έσηκώ&η, άλλα μόνον δ ιά  
νά βυ&ισ&η είς τ ά  γραψίματά του. Έ δ ιω ξε  τόν κόμητα 
ώργισμένος, ήνάγκασε τόν κα&ηγητήν νά έξέλ&η καί ¿κλεί
δωσε τήν &ύραν . .

'Ολόκληρον τόν προ μεσημβρίας χρόνον διήλ&ον ή μή- 
τηρ καί ή Ε λ ένη  άκροώμεναι παρά τήν &ύραν . . . Περί 
τήν ώραν τού γεύματος ήνοιξεν έπί τέλους ό Άδριανός τήν

&ύραν τού δωματίου του καί έπέτρεψε τήν είσοδον είς τήν 
μητέρα του. Έ τ ο  σιωπηλός καί σύννους, ε ίς .δ έ  τά ς άπευ* 
&υνομένας αύτω ¿ρωτήσεις άπεκρίνετο μετά λακωνικής συν
τομίας, "Ο τε ή Ε λένη  πεποι&υία είς τήν εύνοιαν ής άπή- 
λαυε παρ’ αυτού ¿πλησίασε πρός τόν ποιητήν μειδιώσα, 
οδτος έχαιρέτισεν αυτήν μετά τίνος ψυχρότητας καί άνευ 
τού συνή&ους μειδιάματος. Ή  Ε λένη  έκίνει κατ’ αυτού χα- 
ριεντιζομένη τόν δάκτυλον είς σημεΐον απειλής.

— „ Ε γώ  έπρεπε νά σάς άπειλώ, καί σέ καί τήν μη- 
τέρα“, ήρχισεν δ ποιητής ψυχρώς. „Σεις καί δ κα&ηγητής 
πταίετε ότι δέν ¿τελείωσα χ&ές τήν δεκαετή μου έργασίαν 
. · . Κ αί τώρα! . . . Δέν είξεύρω πλέον.τίποτε- Ισως σή
μερον, ίσως ουδέποτε! 'Η  έμπνευσις δέν παρασουάζεται όταν 
τήν καλέσω- αίσ&άνομαι τάς δυνάμεις μου έντελώς έξηντλη- 
μένας, καί όμως πρέπει νά τελείωση μίαν φοράν . . . Μά
λιστα! όταν τελειω&ή, τότε &’ αρχίσω νά ζώ  . . .“

— ,,Προσφιλέστατε Άδριανέ“, άπήντησεν ή Ε λ ένη  μέ 
γλυκέϊαν φωνήν. „Τήν έμπνευσιν &ά δυνη&ής ν’ άνακαλέσης 
πολυ εύκολώτερον ή ήμεΐς τήν δύναμιν τού νά σέ βλέπωμεν 
πάσχοντα καί βλάπτοντα τήν ίδιάν σου υγείαν . . .“

— „Δέν βλάπτω τήν υγείαν μου, άλλα τήν σώζω“, 
άπήντησεν όΆδριανός,,,&έλω ν’ άπαλλαχ&ώ άπό τοΰόαΐμονος'.“

Τήν στιγμήν ταύτην παρουσιάσ&η ό κόμης Μαριάνος 
καί &έλων ν’ άποστρέψη τήν δμιλίαν άπό τού έρε&ιστικού τού
του &έματος, διηγή&η περί τίνος δυστυχήματος, όπερ είχε 
συμβή είς Ά γγλον τινά έν Α γία  Λουκία. 'Ο  Άδριανός, είς 
τάς ίδιας σκέψεις βεβυ&ισμένος, ούδεμίαν έδιδε προσοχήν είς 
τούς λόγους τού  κο’μητος. Κ ατά  τό  γεύμα δέν Ιφαγε σχε
δόν τίποτε, έπιεν ολίγον οίνον μετά υδατος κεκραμένον, 
έ&ρυμμάτιζεν άφηρημένος τόν άρτον καί δέν ήκουε τά ς ¿ρω
τήσεις τά ς οποίας τώ  άπηύ&υνον. 'Ο  Σενούτας έκά&ητο 
άπέναντί του.

— „Συ πταίεις“, εΤπεν αυτω ό Άδριανός περί τό  τέλος 
τού γεύματος, δεικνύων διά τού δακτύλου τόν γέροντα.

— „’Εγώ ; είς τ ί πταίω:“ εΐπεν ό Σενούτας.
— „Μάλιστα! σύ είσαι δ αίτιος ότι δέν έλαβα πάλιν 

τήν έλευ&ερίαν μου, συ δέν έξετίμησας δρ&ώς ουτε τήν ίδι- 
κήν μου &έσιν ουτε τό κα&ήκόν σου. Έ χα σ α  ίσως τήν πολυ- 
τιμοτέραν στιγμήν τού βίου μου!“

'Ο  δυστυχής Σενούτας έ&λίβετο ούκ ολίγον δ ιά  τήν 
μομφήν ταύτην.

— „Άν έγώ πταίω“, άπήντησεν δ κα&ηγητής τύψας δια 
τής χειρός τό στη&ός του“, τότε έχω κοινόν τό πταίσμα μέ 
όλους, δσοι σέ αγαπούν, . . . μέ τήν μητέρα σου . .
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— ¿Ω φεΛ ες νά με έννοήσης, έπρεπε νά κατανόησης 
τήν απαραίτητον ανάγκην του πνεύματά? μου, έπρεπε νά 
λάβης τδ  μέρος μου . . . ένω συ . .

.Χωρίς νά τελείωση τήν φράσιν του, έστήριξεν ό ποιη
τή ς την κεφαλήν έπί του βραχίονος και ήρχισε μέ σκυθρω
πόν πρόσωπον, έφ’ οδ ήσαν άποτετυπωμένα τ ά  ϊχνη του 
άγωνος τη ς προτεραίας νυκτός, νά κυτάζη έξω δ ιά  του πα
ρακόρου . . . Πάντες έσιώπων* ή θλϊψίς του μετεδόθη είς 
όλους, εξαιρέσει του κόμητος δστις μή θέλων νά λάβη τδ 
πράγμα ύπδ σοβαράν έποψιν προσεπάθει νά διασκέδαση τήν 
λύπην των άλλων μετά τίνος ειρωνείας. Ό  κόμης έγίνωσκεν 
έκ πείρας δτι ό ποιητής πολλάκις δ ιά  τής ειρωνείας ως 
δ ιά  ψυχροί» υδατος βρέχόμενος κατήρχετο άπδ των αίθερείων 
σφαιρών, έν αϊς παραμένων έβλαπτε τόσον πολύ τήν ύγείαν του.

— „’Αγαπητέ μου Άδριανέ“, άνέκραξεν ό Μαριάνος· 
„γνωρίζεις πόσον σε άγαπωμεν· κατάβα μίαν στιγμήν χάριν 
ήμων άπδ τά  αίθέρεια ύψη και περιπάτησε μαζή μας έπι 
τής γής. Σεβόμενα καί τψ.ωμεν τον ποιητήν ως Ιερέα, 
αλλά καί δ Εερεύς απομακρύνεται άπδ του αγίου βήματος 
καί άποθέτει τ ά  ίερά άμφια. Φαίνεται νά εΐσαι άκόμη καί 
σήμερον είς έκστασιν . .

Ό  Αδριανός, χωρίς ν’ άξιώση ούδ’ ένδς βλέμματος τον 
κόμητα, άπήντησε:

— ,,’Επεθύμουν νά εύρίσκωμαι είς έκστασιν* αυτό είνε 
βέβαιον* άλλ’ ή έκστασις έρχεται άπρόσκλητος, καί δέν υπό- 
κειται είς τήν θέλησιν. Απατάσαι. Δέν εύρίσκωμαι είς τήν 
κατάστασιν, τήν οποίαν τόσον διακαώς ποθώ, δ ιά  τοΰτο θλί
βομαι καί πενθώ διά τήν απώλειαν τη ς . . . Ε ίς σε ίσως 
φαίνεται τούτο γελοΐον, διότι κάθε πράγμα έχει μίαν δψιν 
γελοίαν δ ι’ άνθρώπους οί . όποιοι είναι διατεθειμένοι νά τήν 
άναζητωσιν. *Αν ήσο είς τήν θέσιν μου καί είχες χάση τά  
καλήτερα έτη του βίου σου έπιδιώκων ωρισμένον τινά σκο
πόν, τδν όποιον, κατά τήν τελευταίαν στιγμήν έβλεπες ίσως 
άφανιζόμενον, είμαι βεβαιότατος δτι ή άπελπισία σου θά  
ήτο μεγαλητέρα της ίδικής μου.“

Ό  ποιητής έλεγε ταΰτα μετά τίνος άσυνήθους αύτφ, 
ψυχροϋ ήθους, έγκάρδιον άλγος έκφράζοντος, ούτως ώστε ό 
Μαριάνος δ'εν ήδυνατο ούτε κάν νά ευρη μίαν άστείαν λέξιν, 
δπως έξαλείψη τήν έντύπωσιν των λόγων τούτων. Διά τοΰτο 
έμεινε σιωπηλός. 'Ο  Αδριανός έκλινε βραδέως τήν κεφαλήν 
προς τδ  άνάκλιντρον, έστήριξεν αυτήν έπι του βραχίονος καί 
έβυθίσθη ,είς βα&είας σκέψεις. Έπλησίαζεν ήδη ή περιπό
θητος στιγμή. καθ’ ήν συνήθως ήρχετο ή Α γγλ ίς πρδς έπί- 
σκεψιν. 'Η  Ε λ έ ν η  παρετήρει μετ’ ανυπομονησίας καί μετά 
τίνος φόβου δ ιά  του παραθύρου. Πάντες έμειναν έν τη  αι
θούση έλπίζοντες δτι ή άφιξις τής Α γγλίδος έμελλε ν’ άπο- 
σπάση τδν Άδριανόν άπό των θλιβερών του διαλογισμών 
καί άπδ τής σιωπής, ήτις ήτο πάντοτε δυσοίωνον σημεΐον. 
Έ ν  τή  γενική σιγή ήκουσδη έπί τέλους ό θρους τή ς έσ&ή- 
τος καί τδ  βραδύ βάδισμα τη ς Α γγλίδος, ήτις κρατούσα έν 
τή  χειρί τδ  λεύκωμα ήνέωξε τήν θύραν καί προσποιουμένη 
δτι αγνοεί παντελώς τήν ένταΰ&α έπικρατοΰσαν κατάστασιν 
των πραγμάτων ¿χαιρέτισε με τήν ευηχον καί ανοικτήν φω
νήν της πρώτον μ ίν  τήν μητέρα εΐτα δε τδν υίόν. Ό  Άδρια- 
νός, μόλις ¿γερθείς, έθιξε με τά  άκρα των δακτύλων του 
τήν προταθεϊσαν αύτω χείρα τής δεσποινίδος 'Ρ όζας καί εΐτα 
πάλιν άνέπεσεν έπί τοΰ ανακλίντρου άτονοςκαί καταβεβλημένος.

— „’Ε δώ  έπικρατεΐ σήμερον, ώς φαίνεται, σιωπή καί κα
κοδιαθεσία;“ παρετήρησεν ή Άγγλίς.

— ,,Είνε εύνόητον“, άπήντησεν ό κόμης, „δτι συμμορ·:

φούμεθα πρδς τήν διά&εσίν του. ■— Σήμερον εΐνε πολυ αδύ
νατος“, χροσέθηκε δεικνόων τδν Αδριανόν.

— ,,Πό&εν προήλ&εν ή άδυναμία αυτη;“ ήρώτησεν ή 
Μίς ‘Ρόζα.

Ή  Ε λ ένη  άνέλαβε νά δώση τήν έξήγησιν.
— ,,Δέν εΐνε δύσκολον νά τδ  έννοήσετε“, είπε. „Δεν 

μας ήκουε καθόλου, είργάσθη δλην τήν νόκτά καί σήμερον 
έχει κεφαλόπονον . .

'Η  Μίς 'Ρ ό ζα  έστρεψε πρδς αύτδν τά  βλέμματά της 
πλήρη μομφής, άλλ’ έκεϊνος, χωρίς ουτε κάν νά τήν κυτ- 
τάξη, άπήντησε με αδιαφορίαν:

— „Είμαι καταδικασμένος νά μή έννοοϋμαι υπ’ ¿κεί
νων, τους οποίους άγαπώ έκ βάθους καρδίας. ’Εκείνο τδ 
όποιον δ ι’ έμε είνε ό δψιστος σκοπός του βίου μου, θεωρέϊ- 
τα ι όπδ τούτων ώς παιγνίδιον . . . Έ τ σ ι  είνε . . . .  κατά 
τήν γνώμην των έγώ είμαι ό ένοχος, ένω πραγματικώς ή 
μήτηρ μου, ό καθηγητής, δλοι διέπραξαν ιεροσυλίαν, έμπο- 
δίσαντές με νά έπωφελη&ώ τήν πολυτιμοτάτην τοΰ βίου μου 
στιγμήν . . .  'Ο  σκοπός μου δεν έπετεύχθη . . . αί δυνά
μεις μου έξηντλήθησαν . .

Ταΰτα είπών άνέτεινε τούς βραχίονας έν άπελπισία.
— ,,Αί στιγμαί τή ς έμπνεύσεως έπανέρχονται“, παρετή

ρησεν αύτω ή Μίς 'Ρόζα.
Ό  ’Αδριανός έμειδίασε πικρόν μειδίαμα . . .  καί χωρίς 

νά τήν προσατενίση, έκάθητο σκυθρωπός καί σύννους. Ή  
μήτηρ καί .πάντες οί χαριστάμενοι προσήλωσαν τ ά  βλέμματά 
των έπί τή ς ’Α γγλίδος, καθικετεύοντες αυτήν έν σιωπή, ν’ 
άποσπάση τδν ασθενή άπδ τω ν θλιβερών του σκέψεων. 'Η  
Μίς ‘Ρόζα έκάθησεν είς τήν συνήθη θέσιν της, άντικρύ τοΰ 
Αδριανοΰ.

— ,,Προσφιλέστατέ μ.οε ποιητά!“ είπε μετά  φαιδρότη- 
τος. „Μή με τιμωρήτε δ ιά  ξένα πταίσματα. Έ ρχομ α ι μέ 
χαιρετισμούς τής θαλάσσης καί τοΰ Ιταλικού ούρανοΰ, σείς 
δέ με ύποδέχεσθε ώς ένοχλητικδν έπισκέπτην . . .  'Ο  ποιη
τικός έν&ουσιασμδς έπανέρχεται μετά  τής υγείας καί των 
σωματικών δυνάμεων* πρέπει λοιπόν προ παντός άλλου νά 
φροντίζετε περί τή ς άναρρώσεώς σας. Σείς μόνος πταίετε, 
δ ιότι είσ&ε ανυπόμονος . . μάλιστα δε καί Ιδιότροπος.“

'Γπό τής μομφής ταύτης ώς φαίνεται συγκινη&είς δψω- 
σεν ό ποιητής τήν κεφαλήν καί προσήλωσε τούς μέλανας 
οφθαλμούς του είς τήν Ά γγλ ίδα  μετά τοσαύτης έκφράσεως 
άλγους καί βα&έος αίσ&ήματος, ώστε ή Μ ίς 'Ρ ό ζα  ύπό τοΰ 
διαπεραστικού βλέμματός του συνεταράχθη. 'Ο  ποιητής έφάνη 
αύτη άπδ τής χθες δλως μεταβλη&είς, δλως διάφορος. Μέχρι 
τής χ&ές έπροθυμείτο τουλάχιστον νά φαίνεται έξωτερικώς 
φαιδρός, ώμίλει περί τοΰ μέλλοντος καί έπίστευεν είς αύτό, 
ήδη δέ τδ  βλέμμα του ήτο παγετώδες καί ατενές, έκφράζον 
άχελχισίαν καί θάνατον. Κ αθ’ ήν στιγμήν ήτο έτοιμος ν’ 
άπαντήση πρδς τήν Ά γγλ ίδα , τδ  βλέμμα του έστράφη τυ- 
χαίως πρδς τήν μητέρα καί τ ά  ήδη άνοιχ&έντα χείλη του 
έκλείσ&ησαν αυ&ις.

„’Ας όμιλήσωμεν μετά σπουδαιότητος“, άπήντησεν είτα 
βραδέως. „Θά τμην άξιος αυτών τών μομφών σας, έάν . . .  
έάν ή κατάστασις τής υγείας μου ήτο πράγματι τοιαύτη, 
ώστε νά έλπίζω καλλιτέρευσιν, εύνοϊκήν τινα μεταβολήν. 
Δεν όμιλώ ευχαρίστως περί τούτου καί δέν δύναμαι νά τδ 
πιστεύσω άνευ έγκαρδίου άλγους, άλλά, δστις εύρίσκεται είς 
τήν ήλικίαν μου καί είνε τόσον άρρωστος όσον έγώ , . . . . 
αυτός“,· έξηκολούθησε μετά  τίνος δισταγμού, „δεν δόναται 
βεβαίως νά έλπίζη ταχείαν άνάρρωσιν.“
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Έ μεινεν έπί τινας στιγμάς σιωπηλός καί εΐτα Ιξηκο- 
λούθησε μετά πικρού μειδιάματος:

— „Παρευρέθητέ ποτε , Δεσποινίς, έν τή> έργαστηρίω 
άγαλματοποιοΰ τίνος, καθ’ ήν ακριβώς ώραν έσχεδίαζεν έκ 
πηλοΰ τδ  πρότυπον τοΰ έργου του; Δέν αμφιβάλλω ποσώς 
περί τούτου! ΕΕξεύρετε λοιπόν δτι τδ  πρότυπον μή ύγραι- 
νόμενον άποξηραίνεται καί διαρρήγνυται, ούτως ώστε εΐνε 
άδύνατον νά χροσκολλη&ή έπ’ αύτοΰ νέα άργιλλος. . Τδ 
αυτό συμβαίνει καί είς τδ  ποίημα . . . Κ αί έπί τη  υποθέ
σει ότι θ ’ άναρρώσω, τοΰθ’ δπερ δ ι’ έμε εΐνε λίαν άμφίβολον, 
τδ  ποίημα έξ άπαντος θ ά  άποξηραν&ή καί δεν θά  κατορ
θώσω νά προσκολλήσω είς αυτό τδ  τέλος.“

Έσιώχησεν έπί τινας στιγμάς, μή δυνάμενος ν’ άνα- 
πνεύση, κατελήφ&η ύπδ βηχός, έπειτα δέ έξηκολούθησε με» 
ήθος άτάραχον, άλλά φοβερόν δ ιά  τούς τεταραγμένους 
άκροατάς ένεκα τη ς άσπλάγχνου ψυχρότητος του:

„Τώρα πρόκειται νά λυ&ή έν ζήτημα, τδ  όποιον έγώ 
προβάλλω μετά κτηνώδους κυνισμοΰ, τδ  όποιον δμως — τδ

λέγω καθαρά — πρέπει άπαξ δ ιά  παντός νά διασαφηνισθή 
καί λυθή όριστικώς. Είνε δέ άπλούστατα τδ  εξής: Τ ί είνε 
καλήτερον: ν ’ άποθάνω έγώ ή  τδ  π ο ίη μ ά  μου;“

'Η  μήτηρ άνέπεμψε κατά τούς λόγους τούτους ίσχυ- 
ράν κραυγήν καί έξερράγη είς δάκρυα. Ή  Ε λένη  ώρμησε 
πρδς τδν όμιλοΰντα ώς άν ήθελε νά τω κλείση τδ  στόμα 
δ ιά  τής χειρός τη ς , ή δέ Μίς 'Ρ όζα  ύψωνε τούς ώμους 
άνυπομόνοΰσα. Ο ί λυγμοί καί τά  δάκρυα τή ς μητρδς 
ουδόλως συνετάρα'ξαν τδν ποιητήν, δστις έξηκολούθησε 
ψυχρώς: ^

— „Αλλως είνε πολύ δυνατόν, άκαιράς τ ις  θεραπεία νά 
με θανατώση όμοΰ μετά τοΰ ποιήματος, καί τότε  καταστρε- 
φόμεθα όμοΰ. Νά τδ  φέρω δμως πάντοτε έντδς τοΰ στή
θους μου καί νά βασανίζωμαι ύπδ τοΰ δαίμονος τούτου τής 
ποιήσεως, είνε μαρτύριον, τοΰ οποίου τά  αποτελέσματα βλέ
πετε είς έμέ. Δ ιατί δέν με άφίνετε, δ ι’ ένδς απελπιστικού 
άγωνος νά διαρρήξω τά  δεσμά, καί νά προσπαθήσω έστω 
καί με τδν έσχατον κίνδυνον ν’ απαλλαγώ άπδ τοΰ δαίμονος;“

(έπειαι οννέχα«·)

1. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΩΖΙΕ, μετά βιογραφίας (έν σελ. 321).
2. Ε Ο ΡΤ Η  ΕΝ  ΠΟΜΠΗΙΔ. Είκών ύπδ D iana Coo- 

m ans (έν σελ. 325). 'Η  πρδ 130 περίπου έτών άρξαμένη 
άνασκαφή τών συντεθαμένων πόλεων Πομπηίας, Ηρακλείου 
καί Σταβιών, αίτινες ώς γνωστόν κατεχώσθησαν ύπδ τής 
φοβέρας έκρήξεως τοΰ Ούεσουβίου έπί τοΰ αύτοκράτορος 
Τίτου (70—81 μ. X.), προ πάντων δμως ή τής Πομπηίας 
υπήρξε σπουδαιοτάτη ού μόνον δ ιά  τούς αρχαιολόγους άλλά 
καί δ ιά  τούς καλλιτέχνας τών καθ’ ήμάς χρόνων, Γδίεφ δέ 
δ ιά  τους ζωγράφους. — Έ ν  τη  ήμετέρα είκόνι παρουσιάζει 
ήμΐν ή καλλιτέχνις D iana Coomans δύο χαριεστάτας νεάνι- 
δας έκ Πομπηίας, αίτινες κά&ηνται έν τω έξώστη τής οίκίας 
καί καρατηροΰσι τήν κάτω έν τ ή  όδω παρελαύνουσαν εορ
ταστικήν πομπήν. 'Ολόκληρος ή πόλις φαίνεται δτι εύρί- 
σκεται έν ζωηρότατη, χαρμοσύνω κινήσει- τά  παράθυρα τών 
απέναντι οίκιών, αί στοαί καί οί Ιξώσται είναι πλήρεις αν
θρώπων συμπεπυκνωμένων, ιδία δέ γυναικών, αίτινες ρίπτου- 
σιν άνθη είς τούς παρελαύνοντας. Κ άτω , έν τ ή  πομπή, 
υπερέχει ή μορφή ¿στεμμένης παρθένου, φερομένης πανηγυ- 
ρικώς ύπδ δούλων έπί φορείου καί συνοδευομένης ύπδ άλλων 
έπ’ ίσης ωραίων παρθένων, μία έκ τών οποίων κρατεί άνα- 
τεταμένην ριπίδα ύπερ τήν κεφαλήν της. Α ί δύο έπί τοΰ 
έξώστου νεάνιδες άποτελοΰσι χαριεστάτην άντί&εσιν. Ή  
ξανθή, περιβεβλημένη έλαφράν, θερινήν έσθήτα κρατεί έν 
τη  αριστερά κάνιστρον πλήρες άνθοδεσμών, τά ς οποίας ρίπτει 
μέ τήν δεξιάν .είς τούς παρελαύνοντας* ή δε  άλλη, ή με- 
λαγχροινή, καθημένη είς τδ  άκρον τοΰ έξώστου έπί μαλα-· 
κής δοράς άρκτου, φαίνεται αδιαφορούσα δ ιά  τούς θεούς 
καί τους λατρευτά? αύτών, καί συγκεντροΰσα μάλλον δλην 
αυτής τήν προσοχήν είς ανδρικόν τ ι  πρόσωπον, δπερ ύψώνει 
τούς οφθαλμούς πρδς αυτήν· ¿νώ δέ πιέζει μετά φαινομένης 
άφελείας τήν άσθοδέσμην πρδς τήν παρειάν τη ς , φαίνεται

περιμένουσα τήν κατάλληλον στιγμήν, δπως δ ι’ εύστοχου 
βολής έπιτύχη τδν τολμηρόν έκείνον.

3. ΡΩΜΟΓΝΟΙ Χ Ω ΡΙΚ Ο Ι Χ Ο ΡΕΓΟ Ν ΤΕΣ ΤΗ Ν  HOR A. 
Ξυλογραφία κατά τινα φωτογραφίαν (έν σελ. 329). Ο ί άνα- 
γνώσται ήμων έν&υμοΰνται ίσως τήν έν τφ  Γ λ  τόμφ  τής 
Κλειους δημοσιευ&είσαν είχόνα τοΰ έν 'Ρουμανία βασιλ. με
γάρου Σινάια, κειμένου έν μαγευτικωτάτη θέσει έν τω  όμω- 
νύμω μοναστηρίω. Έ κ ε ΐ πλησίον τοΰ Σινάΐα λαμβάνει χώ
ραν ή έν τ ή  σημερινή είκόνι παριστωμένη σκηνή ‘Ρωμοόνων 
χωρικών χορευόντων τδν έθνικδν χορόν των, όστις εΐνε ό 
μάλιστα διαδεδομένος έν 'Ρουμανία καί γνωστότατος ύπδ 
τδ  δνομα hora.

Ο ί χωρικοί, οίτινες άπδ της μεσημβρίας ήδη έκειντο 
κατά ομίλους έπί τή ς χλόης γελώντες καί συνδιαλεγόμενοι, 
άμα ώς εΐδον έμφανισ&έντας δύο ’Αθιγγάνους μουσικούς μέ 
τ ά  βιολία των, ήγέρ&ησαν καί περικυκλώσαντες αυτούς ήρ- 
χισαν νά χορεύωσι τήν hora. ’Ολίγον κατ’ ολίγον προσ
έρχονται έκ τών χεριχώρων γυναίκες, νεάνιδες, κοράσια καί 
λαμβάνουσι μέρος είς τδν χορόν. ‘Ο  χορός οδτος, δ ιά  τάς 
ταχείας καί ζωηράς κινήσεις του, εΐνε τόσον αρεστός είς 
τούς εύαισθήτους καί εύκόλως ένθουσιαζομένους 'Ρωμούνους, 
ώστε Ινίοτε, είς ώρισμένας τινάς περιστάσεις, λαμβάνουσι 
μέρος είς αύτδν πάντες οί παρατυχόντες, οίαςδήποτε κοινω- 
κής τάξεως καί άν ώσι, χωρικοί, ποιμένες, άστοί, στρατιώ- 
τα ι, ένίότε καί άξιωματικοί, κυρίαι τών άνωτάτων τάξεων, 
μικρά παιδία καί κοράσια, καί πάντες όρχοΰνται όλονίν τα- 
χότερον, αείποτε ζωηρότερον, ώς μαινόμενοι, μέχρις ου ό 
ήλιος κρυφθη όπισθεν τώ ν ορέων.

Τότε εύρεΐαι σκιαί καλύπτουσι τά  δάση καί τάς 
πεδιάδας, καί έπί τής πρδ μικροΰ τοσουτον ζωηρας καί 
ποικίλης σκηνής Ιξαπλόνει ή νύξ τήν ρεμβώδη αύτής 
ησυχίαν.



β34 ΚΛΕΙΩ.

Αυτη εΐνε η  πρώτη ελληνική υπογραφή τη ; πριγκιπίσση; Σοφία;, ήν 
εδηχεν εις τή ν . ληξιαρχικήν πραξιν των γόμων τη ;. Ή  υπογραφή αυτη 
τή ; μελλούση; βασιλίσση; τη ; '  Ελλάδος Ικφαίνει ίυδεν μεν τά  άβρά καί 
εύγενή αίσδήματα αΰτης, Ινδεν δέ εύστάδειάν τινα καί άποφασιστικότητα, 
η τ ι; εΤνε τό συμπλήρωμα τη ; άγαδότητος, διότι δίδει ε ί; τήν ψυχήν το 
σδένο; πρό; έκτέλεσιν των ευ γενών άποφάσεών τη;.

Τό φ ϋ χ ο ς  έν  Σ ιβ η ρ ία . Περί τη ; φοβέρα; δριμύτητο; του Ιν Σι- 
βηρία ψύχου; δύναταί τ ι ;  νά συλλάβη άμυδράν τινα ιδέαν εκ των έξη; 
γεγονότων: Τριπλή σισύρα (γούνα) έκ δέρματος τάραντο; (renne) δύναται 
μόλι; νά προφυλάξη το αΤμα άπό τη ; πήξεως. Ο ί Ικπνεόμενοι υδατώδεις 
ατμοί πήγνυνται αυτοστιγμεί καί μεταβάλλονται ε ι; λεπτά κρύσταλλα πά
γου, άτινα διά τ ? ;  πρό; άλληλα τριβή; παράγουσιν εν τω  αέρι διηνεκή 
τριγμόν, παρεμφερή προ; τον δρούν ξηρών φύλλων πατουμένων ενίοτε δέ 
καί προ; τον κρότον χονδροί» μεταξωτού ύφάσματο; σχιζόμενου. 'Ολόκλη
ρο; ή συνοδεία των ταξειδευόντων περικαλύπτεται βιηνεκω; υπό πυκνή; 
καί κυάνόχρου νεφέλη;, παραγομένη; διά τη ;  αναπνοή; τών άνδρώπων καί 
των ζώων. Ό  βραδέω; διά του παγετώδους άέρο; ιπτάμενο; κόραξ κατα
λείπει όπισδεν του λεπτήν τινα καί νηματοειδή άτμώδη ταινίαν. Αί όπλαί 
των ίππων βήγνυνται ύπό του ψύχου; ή  δέ άναπνοή παρα το~; ζωοΤ; καθ
ίσταται δυσχερή; ώ ; Ικ  τού πλησίων τών ρωδώνων σχηματιζομένου πάγου. 
Καί αυτά τά ζφ α  τών ίπερβορείο>ν κλιμάτων, οί τάρανδοι ήτοι ίππέλα- 
φοι, καταφεύγουσιν ε ί; τά  δάση άπω; προφυλαχδώσιν άπό τού ψύχου; καί 
συνωστίζονται ¿πω ; δερμανδώνσι δ ιά  τή ; μετ’ άλλήλων προστριβή;. Οί 
κορμοί τών δένδρων ρήγνυνται ώσαύτω; ύπό του φοβερού ψύχου; καί από 
τβ ν  βράχων άποσπωνται καί κυλίονται πρό; τά ; κοιλάδα; ύπερμεγέδει; 
όγκοι πετρών.

Β ρ α χ έα  α π ο μ νη μ ο νεύμ α τα . Ούδεί; ποτε εγραψε τά  απομνημο
νεύματά του μετά τοσαύτη; συντομία; ώ ; ό κόμη; Θεόδωρο; Ροστοπσχίν, 
0 διοικητή; τή ; Μόσχα; καί αυτουργό; τή ;  μεγάλη; πυρκαϊα; τη ; πόλεω; 
ταύτη; έν Ιτει 1812. Ή  συγγραφή άπομνημονευμάτων ε ΐ; πολλοΰ; καί 
όγκώδει; τόμου; εΤνε καί εν τή συγχρόνω ημών φιλολογία τοσούτον σύν- 
ηδε; φαινόμενου, ώστε λίαν άλλόκοτο; καί παράδοξο; φαίνεται ή συντομία 
αδτη τών άπομνημονευμάτων τού Ροστοπσχίν, άτινα χάριν περιεργεία; πα· 
ραδέτομεν ενταύδα: , ,Κ ε φ ά λ α ιο ν  π ρ ώ το ν : Ή  γέννη α ίς  μ ο ν .  Έ ν  ετει 
1763 τή 23. μαρτίου κατέλιπον τό σκότο; καί εΤδον τό φ ώ ; τού κόσμου. 
Μέ εμέτρησαν, με εζύγισαν καί μέ εβάπτισαν. Έγεννήδην, χωρί; νά εί- 
ξεύρω πρό; τίνα σκοπόν. Καί οί γονείς μου ηύχαρίστησαν τώ  θεώ , χωρί; 
νά είξεύρουν δ ιά  ποίαν αιτίαν. —  Κ ε φ ά λ α ιο ν  δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Ή  α γω γή  
μ ο ν . Μέ Ιδίδαξαν παντό; είδους πράγματα καί παντδ; είδους γλώσσα;. 
Άλλοι μέν μέ εδεώρουν ώ ; σοφόν, άλλοι δέ ώ ; άνόητον. Ή  κεφαλή μου 
ήτο άτακτοποίητο; βιβλιοδηκη, τή ; δποία; ούδ’ εγώ 0 ίδ ιο ; είχα πάντοτε τό 
κλειδί. — Κ ε φ ά λ α ιο ν  τ ρ ίτ ο ν :  Τ ά  πά& η μ ο ν .  Κατ’ άρχά; εβασανί- 
σδην άπό τού; δασκάλου; μου, επειτα δέ άπό τού; ύποδηματοποιού; μου, 
οί όποιοι μοί κατεσκεύαζον υποδήματα μή άρμόζοντα εί; τού; πόδα; μου. 
Έ κ τό ; τούτων, μέ εβασάνισαν αί γυναίκες, ή φιλοδοξία, οί ρευματισμοί 
καί α ί άναμνήσει; μου. Κ ε φ ά λ α ιο ν  τ έ τ α ρ το ν . Α ί σ τερ ή ρ ε ις  μον . 
Τ ρέί; μεγάλαι κακίαι τή ;  άνδρωπίνη; φύσεω;, ή  προ; τήν κλοπήν κλίσι;, 
ή  λαιμαργία καί ή  όπερηφάνεια μοί ήσαν μόνον εξ ακοή; γνωσταί, καί 
επομένως τά ; εστερήδην πάντοτε. Κ ε φ ά λ α ιο ν  π έ μ π τ ο ν .  ’Α ξ ιο π ερ ίε ρ 
γ ο ι  έποχα Ι. Κατά τό τριακοστόν ετο; τή ;  ηλικία; μου παρήτησα τόν 
χορόν, κατά τό τεσσαρακοστόν ετο; τόν έρωτα, κατά τό πεντηκοστόν τήν 
δημοσίαν γνώμην. Κατά τό εξηκοστόν ετο; παρήτησα τό σκέπτεσδαι καί 
εγεινα άληδινό; σοφό; ή Ιγωϊστή;, τό όποιον είνε Ιν καί τό αυτό. — Κ ε -  
φ ά λ α ιο ν  ίκ τ ο ν :  'β  χα ρ α κ τή ρ  μον . Ή μ η ν  ΐσχυρογνώνων ώ ; ¡ήμίονος, 
ιδιότροπο; ώ ; φιλάρεσκου γύναιον, φαιδρό; ώ ; παιδίον, όκνηρό; ώ ; άρκτό-

μυ;,' δραστήριο; ώ ; ό Βοναπάρτε, καί πάντα τάϋτα κατά τήν έκάστοτε 
αρέσκειάν μου. — Κ ε φ ά λ α ιο ν  έ β δ ο μ ο ν . Τ ί  ήμην κα ί τ ί  ε ίμποροΰοα  
νά  ήμ α ι. νΗμην εύαίσδητο; ε ΐ; ττ,ν φιλίαν καί τήν εμπιστοσύνην, καί αν 
έγεννώμην κατά τόν χρυσούν αιώνα, δά  ημην ίσως καδ’ όλα άγαδώτατος 
άνδρωπο;. —  Κ ε φ ά λ α ιο ν  ό γδ ο ο ν : Α ί ά ρχα ί μ ο ν . Ουδέποτε άνεμί- 
χδην ε ί; ξένα; υποδέσει; περί συνοικεσίων, ούδέποτε ε ί; ούδενα συνέστησα 
μάγειρον ή ΐατρο'ν, καί επομένως ούδέποτε Ιπεβουλεύδην τήν ζωτ'ν τίνος. 
— Κ ε φ ά λ α ιο ν  ε ν ν α τ ο ν :  Τ ί  ή γά π η ο α . Ή γάπω ν τά ;  μικρά; συνανα- 
στροφά; καί τού; περιπάτου; ε ί; τά δάση. Εΐχον άκούσιόν τινα λατρείαν - 
πρό; τόν ήλιον, ή δε δύσι; αυτού μοί προύξένει πάντοτε λύπην καί δυσ- 
δυμίαν. Έ κ  των χρωμάτων ήγάπων τό γλαυκόν (γαλάζιο), εκ των φαγη
τών τό βραστόν βωδινόν, Ικ  τών ποτών τό δροσερόν υδωρ, Ιν  δέ τφ 
δεάτρω ήγάπων τά ; κωμωδία; καί τού; μίμους. Έ κ  τών άνδρών και 
γυναικών ήγάπων τού; έχοντας άνοικτά; καί εκφραστικά; φυσιογνωμίας. 
Οί κυφοί (καμπούριδες) άμφοτέρων τών φύλων «Τχον δι’ Ιμέ δέλγητρόν 
τ ι ,  τό όποιον ούδέποτε εΐμπόρεσα νά εξηγήσω. — Κ ε φ ά λ α ιο ν  δ έκ α - 
το ν : Τ Ι ά π εο τρ εψ ό μ η ν . ΕΤχον πάντοτε άποστροφήν πρό; τού; ανόη
τους, πρό; τού; όκνηρού; καί πρό; τά ; ραδιούργου; γυνά&ια;. Ώσαύτω; 
έβδελυβσόμην πδν τό επιτετηδευμένον. Εΐχον συμπάδειαν καί οίκτον προ; 
τού; Ιζωγραφημένου; άνδρα; καί πρό; τά εψιμμυδιωμένα; γυναίκα;. Έ σ ι- 
χαινόμην δέ τ ο ΐ ;  ποντικούς, τά βοζόλια, τήν μεταφυσικήν, τό ριτσινόλαδον, 
τού; λυσσαλέου; κύνα; καί τήν δικαστικήν εξουσίαν.·— Τ ε λ ε υ τ α ίο ν  κε· 
φ ά λ α ιο ν . Περιμένω τόν δάνατον ίνευ φόβου καί. άνευ ανυπομονησίας. 
Ό  μέχρι τούδε βίο; μου όμοιάζει πρό; μελόδραμα, εν τώ  όποίη* διεδρα- 
μάτισα έναλλάξ τό μερο; τού ήρωο;, τού τυράννου, τού έραστού, του φιλό
στοργου πατρός, άλλ’ ούδέποτε του ραδιούργου.“  — Ό  κόμη; Θεόδωρο; 
'Ροστοπσχίν άπέδανε τή 30. ίανουαρίου 1826 Ιν Μόσχα.

Έπίόρααις τής μουσικής έ π ΐ  ενός λίοντος. Ό  Γάλλο; συνταγ
ματάρχη; D’Allain διηγέϊτο τό εξής άληδέστατον, κατά τά ; ιδία ; του δια
βεβαιώσεις, γεγονός: ΕΤ; σαλπιγκτή; Ικ  τη ; Λεγεώνο; τών Ξένων μετέβη 
μεδ’ ενός δεκανέω; τού συντάγματος του ε ΐ; τινα κοιλάδα, άπέχουσαν δύο 
ώρα; περίπου άπό τη ; όδού τού B lidah Ιν  ’Αλγερία. 8πιρ; δόκιμάση νέον 
τι ίργανον, δπερ εΐχεν άγοράση πρό ¿λίγου χρόνου. Φδάσαντε; εί; τήν 
ύπό υψηλών όρέων περικυκλουμένην κοιλάδα, Ικάδισαν Ιπ ί τινο; πέτρας 
διά νά προγευματίσωσιν. Αίφνης εΤδον ε ί; τό ετερον μέρος τη ; κοιλάδο; 
ενα λέοντα Ιρχόμενον κατ’ αύτών. Άλλα όπλα δέν εΐχον πρό; υπεράσπισίν 
των εί μή τά ξίφη των, πασα δέ όπισδοχώρησι; ήτο άδύνατο; διότι ό 
λέων μέ ¿λίγα πηδήματα δά  τού; εφδανε. Ό  σαλπιστή; δέν .εχασε τήν 
ετοιμότητα τού πνεύματος άλλα άρπάσα; τήν σάλπιγγά του ήρχισε νά παιζη 
Ιν μουσικόν τεμάχιον. Ό  λέων αμέσως ¿σταμάτησε καί κατακλιδεί; 
ήκροατο μετά προφανούς εύχάριστήσεω; τού; μελωδικού; ήχους. Έ ν  τω 
μεταξύ χρόνη», καδ’ 0ν ό σαλπιστή; διεσκέδαζε τόν λέοντα διά τή ; μου
σική; του, άπεμακρύνδη ό δεκανεύ; πρό; άναζήτησιν βοηδεία; καί μετά 
ήμίσειαν ώραν Ιπανήλδε μέ πλήδο; στρατιωτών. Ό  τολμηρό; μουσικό; 
μόλι; ήδύνατο είσέτι νά Ιξαγάγη άσδενεΤ; τινα; ήχου; Ικ  τού όργάνου του. 
Ό  λέων αμα ώ ; είδε τό πλήδο; τών άνδρώπων ήγέρδη καί άπομακρυν- 
δ ει; βραδέως καί ήσύχω; Ιγένετο άφαντο; ε ί; τά δάση.

Γ ά  & νματα τή ς  »αλάοσης. Κατά τά Ισχάτω; Ιν  ’Αγγλία δήμο- 
σιευδέντα άποτελέσματα τή ; στατιστική; τών εν τή δαλάσση δυστυχούντων 
ναυτιλλομένων, Ιπνίγησαν Ιντό; 10 Ιτων 30,000 άνδρωποι. Ό  μέγιστο; 
άριδμό; τών δυμάτων ήτοι 3512 ανήκει ε ί; τό ετο; 1882, ό δέ ελάχιστος, 
ήτοι 2071 δυμάτων ε ί; τό ετο; 1888.

Ή  Ιοχνς τή ς  φ α ντα σ ία ς . Έ ν  τή ιατρική κλινική τή ; Έρλάγγη; 
εύρίσκεται άπό πολλοΰ χρόνου εΤ; άσδενή;, δστις δέν δύναται ποτέ ν’ άπο- 
κοιμηδή τήν νύκτα, εκτός άν λάβη προηγουμένως υπνωτικόν τ ι φάρμακον. 
’Αλλά τό φάρμακον τούτο, δπερ οί ιατροί τφ  συνιστώσιν ώ ; δραστικώτατον 
κατά τη ; αϋπνίας, ούδέν άλλο εΐνε ή δύο γραμμάρια λευκή; ζαχάρεως, 
τήν όποιαν 0 άσδενή; λαμβάνει μέ τήν πεποίδησιν, ήν εμπνέουσιν αύτω 
αί διαβεβαιώσεις τών ιατρών, καί ούτως αποκοιμάται.
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Οι ο π α α μ ο ί τω ν  β ρεφ ώ ν . ΤρεΤ; νοσοι τών παιδίων Ιμπνέουσι 
τόν πλεΐστον φόβον καί τρόμον ε ί; τά ; μητέρας: ή διφδερΐτις, ή μη- 
νιγγίτις, και οί σπασμοί. Ή  τρίτη αυτη νόσο; τών σπασμών, εχουσα 
οψιν φοβερωτέραν, δέν εΤνε όλιγώτερον επικίνδυνο; καί σοβαρά τών δύο 
πρώτων, ΐδία δέ διά τά ; συνεπεία; αυτή; καί τά ίχνη άτινα συνηδω; 
καταλείπει.

Ώ ;  επί τό πλευστόν, η προσβολή τή ; νόσου ταύτη; παρουσιάζεται 
αίφνηδίω; καί άποτόμως. Ε νίο τε  δμως, άλλά πολύ σπανιώτερον, προ
αναγγέλλεται ύπό τινων σημείων, οίονεί προδρόμων τη ; νόσου. Τοιαύτα 
φαινόμενα, προμηνυοντα τήν Ιπικειμένην προσβολήν τού βρέφους ύπό τών 
σπασμών, εΤνε τά εξής: ή ανυπομονησία καί ανησυχία, ή  ταραχή, τό εύ· 
ερέδιστον καί οργίλον, ή αϋπνία ή  0 ελαφρό; καί ύπό αίφνηδίων άνεγέρ- 
σεων καί άνασκιρτήσεων διακοπτόμενο; ύπνος, τό άλλόκοτον καί άσυνήδη 
λάμψιν α’παστράπτον βλέμμα.

Έ ξ  αίφνης, καδ’ ήν στιγμήν ούδόλω; ύποπτεύομεν τόν επικείμενον 
κίνδυνον, πολλάκι; δέ Ινώ  τό παιδίον παίζει καί γελα, εκπέμπει ¿ξεΐαν 
κραυγήν καί πίπτει άναίσδητον. Ο ί οφδαλμοΐ αύτού καδίστανται άτενόις, 
Ικφράζοντε; τήν φρίκην, μετ’ ολίγον δέ οί βολβοί περιστρέφονται εν τόΐς 
κοιλώμασι τών ¿φδαλμών, άνωδούμενοι δι’ άτάκτων κινήσεων καί διευ- 
δυνόμενοι ύπό τά άνω βλέφαρα, εΐτα δέ πάλιν καδίστανται ατενείς καί 
ακίνητοι καί τέλος, μετ’ ού πολύ, καταλαμβάνονται ύπό σπασμωδικών τι
ναγμών κινούμενοι ότέ μέν πρό; τά δεξιά ότέ δέ πρό; τοριστερά τών κοι
λωμάτων. — Τό σώμα τού παιδιού άνατρέπεται πρό; τά  όπίσω, τά μέλη 
του τεντόνονται καί γίνονται άκαμπτα, εΤτα δέ λογίζονται καί τείνονται 
εναλλάξ κατά βραχύτατα χρονικά διαστήματα. Κ αί αυτό τό στηδο; προσ
βάλλεται ύπό τών σπασμών, δψούμενον καί ταπεινούμενον βιαίω; ύπό σφο
δρών τιναγμών. Τό πρόσωπον καδίσταται πελιδνόν· οί συσπώμενοι καί 
κατά διαφόρου; διευδύνεις διασειόμενοι μυωνε; τού προσώπου παρέχουσιν 
ε ι; τήν φυσιογνωμίαν τρομακτικήν όψιν, πρό πάντων όταν καλυπτομένη; 
τη ;  εριδο; ύπό τού άνω βλεφάρου φαίνεται μόνον το λευκόν μέρος τού 
οφδαλμού· α ί συμβολαΐ τών χειλέων Ιλκόμεναι πρό; τά  εξω δίδουσιν εί; 
τό πρόσωπον τήν μορφαστικήν εκφρασιν σαρδωνικού γέλωτος. Συγχρόνω; 
δέ, Ιπ ί τών βιαίω; κινουμένων χειλέων, εκρέουσιν ύγρά γλοιώδη άφρίζοντα 
ή ελαφρώς βεβαμμένα 8ι’ αίματος.

Κατά τ ίν  προσβολήν τή ; νόσου, τό παιδίον διατελέί Ιν παντελεΤ 
άναισδησία Ιν  σχίσει πρό; τά  περί αύτό συμβαίνοντα. Ά μ α  ιό ; παύσωσιν 
οί σπασμικοί τιναγμοί, τό παιδίον περιπίπτει ε ΐ; ύπνον επανορδούντα τά ; 
έξαντληδείσα; δυνάμει; του, πολλάκι; ύμω; αναφαίνονται καί πάλιν νέαι 
προσβολαϊ καί διαδέχονται άλλήλα; κατά βραχέα διαστήματα — ενίοτε 
μάλιστα, άλλά σπανιώτατα, Ιπ ί τινα; ημέρα; Ιφεξή; — εΐτα δέ παρέρ
χονται Ιντελώ; καί άνεπιστρεπτεί. — Πολλάκι; οί σπασμοί δέν εκτείνονται 
!φ ’ όλου τού σώματος άλλά περιορίζονται ε ί; τό ήμισυ μόνον τού σώμα- \ 
το; ή  καί ε ί; ολίγου; μυώνας. Έ ν  τή τελευταία ταύτη περιπτώσει, προσ
βάλλεται συνήδω; μόνον τό πρόσωπον, ενίοτε δέ μόνον τά βλέφαρα, ή  οί 
βολβοί των ¿φδαλμών, ή  οί μυώνες τών παρειών, ή  τ  κάτω σιαγών ή  αί 
συμβολαΐ τών χειλέων.

Τέλος, τό παιδίον δύναται νά προσβλπδή ύπέ σπασμών, μή έκδη- 
λουμένων δι’ ίξωτερικών σημείων: έν τή περιπτώσει ταύτη λέγομεν, ότι 
οί σπασμοί είναι εσωτερικοί, διότι γίνονται Ιν τώ  εσωτερικό» τού σώματος· 
ή ώχρότη; τού προσώπου, το παράδοξον βλέμμα, καί ή πελιδνότη; τών 
χειλέων είναι τά μόνα σχεδόν σημόία, δ ι’ ων δυνάμεδα νά είκάσωμεν τήν 
εσωτερικήν προσβολήν τη ; νόσου.

"Οταν παρέλδη ή  προσβολή, τό παιδίον άναλαμβάνει τήν υγείαν του 
εν γένει, ό λ ΐ  ούχί εντελώ; καί οταδερως· διότι πολλάκι; βλέπομεν ότι δια
δέχονται τού; σπασμού; μερικαί (τοπικαί) παραλυσίαι, συνεπαγόμενοι τό ν  
αλλοιθ-ω ρισμόν, τ ό  σ τρ α β ο λ α ίμ ια σ μ α , τό  σ τρ α β ό π ό ό ια σ μ α ,  καί τήν 
απώλειαν αίσδήσεών τινων.

Ή  προδιάγνωσι; λοιπόν τή ; νόσου ταύτη; των παιδίων εΐνε σπου- 
δαιοτάτη, άφ’ ίνό ; μέν διά τά ; συνεπεία; τή ; προσβολή; τά ;  παραμενοό- 
σα; καί μετά τήν ΐασιν τού παιδίου, τούδ’ όπερ καί τό συνηδέστατον, άφ’ 
ετερου δέ καί διότι ή σφοδρά καί εκτάκτως βιαία. προσβολή δύναται νά

επιφέρη ενίοτε ,τόν δα'νατον. Τό τελευταΤον τούτο συμβαίνει σπανιώτατα, 
πολλάκι; δέ εΐδομεν παιδία μετά τινα ίσχυράν τή ; νόσου προσβολήν θεω
ρούμενα ώ ; νεκρά καί όμως επανερχόμενα ε ΐ; τήν ζωήν ώ ; εκ δαύματο;· 

Εν τη δεραπεια τή ; νόσου ταύτη;,. τών σπασμών, ¿φείλομεν πρωτί- 
τίστω; να εξερευνώμεν καί καταπολεμώμεν τά άρχικά αίτια τή ; προσβο
λής, άτινα είναι πολλά καί διάφορα.

Πρώτον εΐνε ή κληρονομ ικό  της. Ό  B onchut άναφέρει οικογένειαν 
τινα συνισταμένην Ικ  δέκα άνδρώπων, οίτινε; πάντε; εΐχον σπασμού; Ιν 
τή παιδική ηλικία’ ε ΐ;  εξ αυτών ητο έγγαμο; καί τά δέκα αύτοδ τέκνα, 
εξαιρέσει ένό; μόνου, προσεβάλλοντο ώσαύτω; ύπό σπασμών.

Δέν δεωρούμεν σπουδαίαν τήν επίδρασιν τού γυναικείου φύλου, τή ; 
νευρική; ιδιοσυγκρασίας, ζωηρά; ύπερευαισδησία; τών μητέρων. Τ ά  αίτια 
ταύτα φαίνονται ήμΤν λίαν προβληματικά. Τουναντίον δέ μεγάλην εχουσι 
σπουδαιότητα ώρισμένα τινά τυχαία αίτια, ω ; λ. χ. ή ύδοντο 'φ νια , ήτι; 
συχνότατα συνεπάγεται τήν προσβολήν τη ; νόσου, και ή δπαρξι; σκωλήκων 
(Ιλμίνδων) εν το ϊ; Ιντέροι; του πάιδίου· οί σπασμοί πράγματι παύουσιν 
άμα ώ ; οί όδόντε; τρυπήσωσι τά ούλα ή  όταν οί σκώληκε; εκκενωδώσι.

Ή  όνοπίορία  (τό κακοστομάχιασμα) εΐνε ώσαύτω; συχνότατον αίτιον 
τό>ν σπασμώ ν ή  δυσπεψία αυτη προέρχεται Ικ  τή ;  μεγάλη; ποσότητο; ή 
τη ; κακή; ποιότητο; τών τροφών, μή άναλόγου προ; τά ; πεπτικά; λειτουρ
γία ; τού μικρού παιδίου, ώ ; X χ. οί χυλοί (πανάδες κτΧ), τά λάχανα, τά 
κρέατα, τά διδόμενα ε ί; τό δηλάζον ετι βρέφος.

Τέλος, οί σπασμοί προέρχονται πολλάκι; εκ παντδ; είδους τοπικών 
βεδισμών καί δυσαρέστων εντυπώσεων, ε ί; τά ;  όποια; ιδιαζόντως εφιστώ- 
μεν τήν προσοχήν τών μητέρων: τοιούτοι Ιρεδισμοί είναι τά κεντήματα, 
τά καύματα, αί πληγαί παντό; είδους, ό ερεδισμό; ό προξενούμενο; ύπό 
β εζ ιχ α το ρ ίω ν ,  συναπισμών κτλ., ή ξένων σωματίων είσδυόντων ε ίςτό  ου; 
τού παιδίου κτλ. — Ό  T rousseau διηγόΓται ότι προσεκλήδη ποτέ μετά 
τού B lache παρά τώ  παιδίω Ινό; ξένου ύπουργού. Τό παιδίον τούτο είχε 
καταληφδή ύπό σπασμών άπό τινων ώρών· οί ιατροί διώρισαν λουτρόν, 
άλλ’ οί σπασμοί εξηκολούδουν, ότε αίφνης ό B lache άφαιρέσα; τό κάλυμμα 
άπό τή ; κεφαλή; τού παιδίου παρετήρησε μικρόν τεμάχιον νήματος Ιπ ί 
τού κρανίου· ζητη'σα; ν’ άφαιρέση τό νήμα Ιξείλκυσε μακράν βελόνην, ήτι; 
ήτο βαδέω; ίμπεπηγμένη ε ί; τόν εγκέφαλον τού μικρού άρρώστου. Ο! 
σπασμοί έπαυσαν αμέσως.

"Οταν λοιπόν τό παιδίον καταληφδή ύπό σπασμών, πρέπει άμέσω; 
νά Ιξετάζωμεν μη'πω; εχη πληγήν τινα, ή κέντημα, ή καύμα ή  άλλον τινά 
τοπικόν έρεδισμόν· μία κατάλληλο; δεραπεία δύναται νά Ιμποδίση τήν 
έπανάληψιν τή ; προσβολής.

Ά μα ώ ; παρουσιασδώσιν οί σπασμοί, πρέπει άμέσω; νά ξ εσ φ ίγγω -  
μ ε ν  τά ενδύματα τού παιδίου, επειτα νά τό Ικδύωμεν Ιντελώ; καί τέλος 
νά τό δέτωμεν ε ί; μεγάλην τινά κλίνην, όπω; τό προφυλάξωμεν άπό κτυ- 
πήματα καί μωλωπισμούς. Συγχρόνω; δέ άνοίγομεν τά ; δύρα; καί τά 
παράδυρά διά νά είσέλδη καδαρό; άήρ ε ί; τό δωμάτιον. Μετά τούτο, 
κάμνομεν ε ΐ; τό παιδίον εν κλύσμα (κλυστήρι) συνιστάμενον Ιξ ένό; ποτη
ριού ύδατο; χλιαρού ε ί; τό οποίον προσδέτομεν μικράν ποσότητα δαλασ- 
σιου αλατο; (μία μικρή φουκτα αλάτι) ή δύο τρία μεγάλα κοχλιάρια (τή; 
σούπα;) ελαίου. Ά μ α  ώ ; ενεργήση τό κλύσμα, τό παιδίον άνακουφίζεται.

Μετά ταύτα προσπαδούμεν νά άνοίξωμεν τό στόμα τού παιδίου καί 
νά γαργαλίσωμεν Ιλαφρώ; τόν σταφυλίτην μέ τόν δάκτυλον ή μέ άλλο τι 
ελαφρόν άντικείμενον, όπω ; προκαλέσωμεν Ιμετόν καί ελαφρύνωμεν τόν 
στόμαχον τού παιδίου άπό τά ; τροφά;, τά ; όποία; δέν ήδυνήδη νά χώ
νευση καί αί όποΐαι, ώ ; εΐπομεν, είναι συχνοτάτη αιτία τών σπασμών.

Έ α ν , μεδ’ όλα ταύτα, οί σπασμοί Ιξακολουδώσε, χύνομεν αίδέρα επί 
ίνό; μανδηλίου καί παρέχομεν αυτόν ε{; τό παιδίον όπω; τόν άναπνεύση 
άφδόνως. *Αν δέ καί πάλιν ή προσβολή επαναληφδη, δέτομεν άμέσω; τό 
παιδίον ε ι; χλιαρόν λουτρόν, τό όποϊον πρέπει νά φροντίζωμεν εύδύ; Ιξ 
αρχή; νά έτοιμάζωμεν. "Οταν τό παιδίον συνέλδη ε ί; εαυτό, το σφογγί· 
ζομεν ταχέως καί τό  δέτομεν ε ί; τήν κλίνην. Έ ν  περιπτώσει Ιπαναλή- 
ψεω; τών σπασμών, επαναλαμβάνομεν τό λουτρόν. Ό  ιατρό; Ju le s  Simon 
συμβουλεύει νά προσδέτομεν ε ί; τό λουτρόν ¿λίγον άλευρον σινάπεως.
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Π 8 Σ  Π Ρ Ε Π Ε Ι  N A  Α Ν Α Π Ν Ε Ω Μ Ε Ν ;

■ Πλευστοί άνδρωηοι έχουσι την κόχήν συνήδειαν νά άναπνέωσι διά 
του στόματος, τούδ’ όπερ εινε επιβλαβέστατου καί συγχρόνως άσχημότατον. 
Καί περί μ'ίν τη« βλαβηί καί των κινδύνων, ΐίς  ου; έκτίδενται οί διά του 
στόματο; άναπνέοντε;, και άλλοτε έγράψαμεν εν τή Κλειού (άρ. 6, σελ. 86) 
και νυν δεωρούμεν εύκαιρον, εν άρχή τού χειμωνος, νά έπαναλάβωμεν τά ; 
συμβουλά; εκείνα;. "Οτι δέ το κεκλεισμενον στόμα, μέ τά έλαφρδ; καί 
άβιάστω; συναπτόμενα χείλη, παρέχει εί; το «ρόσωπον 'ώραιοτέραν καί 
ε ύ φ ν ιO xiçav  έκφρασιν ή τά ανοικτόν καί χαίνον, νομίζομεν 5τι καί αυτοί 
οί χάοκοντε; δ ά  όμολογήσωσι. — Δεν δυνάμεδα βεβαίω; νά ίσχυρισδωμεν 
ότι τόάνόικτόν στόμα με τά κρεμάμενα χείλη μαρτυρεί πάντοτε καί άφυίαν, 
γνωρίζομεν όμω ; μετά βεβαιάτητο; ότι νοσήματα τινα τη ; (5ινός, έμφράσ- 
σοντα καί έμποδίζοντα .τήν διά. τού όργάνου τούτου έλευδέραν. εισπνοήν 
του άέρο;, έχουσι τοσαύτην Ιπίδρασιν επί τού πνεύματος, ώστε πολλά παι- 
δ ία  τά  όποια ¿π! ολοκλήρου; μήνα; δέν ήδάναντο νά μάδωσιν ουδέ τά 
πρωτά γράμματα τη ; άλφαβήτου, άμα ώ ; άπηλλάγησαν διά τινος.χειρουρ- 
γική; έγχειρίσεω; άπό τη ; νόσου τή ; ρ ινί;, ήρχισαν άμέσω; νά έκμανδά- 
νωσι καί τά  άπλούστερα καί τά δυσκολότερα μαδήματα μετά μεγάλη; εύ- 
κολία^ — Άλλ’ οί πλε'στοι τβν διά τού στόματο; είσπνεόντων προσέλαβον 
ΐσ ω ; τήν συνήδειαν ταύτην εκ τινο; παροδικού κατάρρου καί διατηρουσιν 
αυτήν διά παντό; τού βίου, ένβ εϊνε εύκολο!τατον νά τήν άποβάλωσιν. Ό  
εχων ίσχυράν δέλησιν δύναται μάλιστα καί κατ’ αύτόν τον κατάρρουν νά 
είσπνέη διά τη ; όινό;. Ώ ;  παράδειγμα τούτου άναφερομεν τήν μαρτυ
ρίαν ένό; τδν  μεγίστων τη ; Γερμανία; φιλοσόφων, τού Καντίου. Ουτος 
διηγίϊται ήμΤν τό έξης: ,,Πρό τινων έτδν προσεβαλλόμην συχνάκι; ύπό 
κατάρρου καί βηχό;- άμφότερα δε τά Ινοχλήματα ταύτα μοί ήταν τοσούτω 
μδλλον δυσάρεστα, καδ’ όσον με κατελάμβανον ένιοτε κατά τήν ώραν του 
δπνου. Οίονεί αγανακτούν επί τη διαταράξει ταύτη τού νυκτερινού μου 
δπνου άπεφάοισα, ώ ; προ; τόν κατάρρουν, παντί σδένει νά εισπνέω τόν 
αέρα διά τη ; βινό; εχων τά χείλη ερμητικού; κεκλεισμένα: καί πράγματι 
κατώρδωσα, κατ’ άρχά; μέν μετά τινο; συριγμοϋ, έπειτα όμως, επειδή 
έπέμενον σταδερδ; έν τη άποφάσει μου, αείποτε ευχερέστερου καί δα- 
φιλέστερον νά ροφδ διά τη ; ρινό; τόν άέρα, μεδ’ δ καί άπεκόιμώμην 
«αραχρήμα.“

"Η  εξαίρετο; αυτη συνήδεια τού άναπνέειν διά τή ; ρινο’ί,  μέ τά χείλη 
έντελω; συγκεκλεισμένα, έχει τήν μεγίστην υγιεινήν σπουδαιότητα. Πρώτον 
μέν διότι ό αήρ, όταν ηναι ψυχρό;, διερχόμενο; διά των λεπτΟτάτων καί

πολυκαμπεστάτων τή ; ρινό; όχετδν, θερμαίνεται καί έπομένω; δεν άπο- 
ψύχει τά  λοιπά όργανα δι’ ών εΐσέτι διαρρέει μέχρι; Ου φδάση ε ι; τού; 
πνεύμονα;· διά τούτο ε ί; όλα; μέν τά ; περιστάσει;, πρό πάντων όμω; όταν 
εξερχώμεδα έκ δερμου τινο; χοίρου, πρέπει νά εχωμεν τό στόμα κεκλει· 
σμένον καί ν’ άναπνέωμεν μόνον διά τή ;  ρινό;. Δεύτερον δέ καί σπου
δαιότατου προτέρημα τη ; συνηδεία; · ταύτη; εΐνε ότι ό αήρ διερχόμενο; δια 
τή ; ρινό; καδαρίζεταί'έντελω; καί άφικνελται ε ί; τού; πνεύμονα; άπηλ- 
λαγμένο; πάση; έπιβλαβοΰ; ούσία;. Μόνον έν τή  έξοχή, έπί τ δ ν  υψηλών 
όρέων καί ε ί; τό ανοικτόν πέλαγο; ό άήρ εΤνε καδαρό;, ένψ ε ί; όλα τά 
άλλα μέρη καί προ πάντων εντό; τβ ν  πόλεων εινε μεμιγμένο; μέ κονιν, 
μέ μόρια άνδράκων καί μέ πολλά; άλλα; όργανίκά; καί άνοργάνού; 5λ«<, 
αϊτινε; εινε λίαν βλαβεροί ε ί; τού;· πνεύμονα;. Πρό; Ιντελή καδαρισμόν 
τού άέρο; τούτου ούδεμία μηχανή δύναται νά γίνη τελειότερα τή ; ανδρω- 
πίνη; βινο’; .  Ή  ¡5ί; δεν εΤνε μόνον τό όργανον τή ; όσφρήσεω; αλλά χρη
σιμεύει πρώτιστα καί μάλιστα ε ί; τήν^άναπνοήν. Πρό; τόν σπουδαιότατου 
τούτον σκοπόν άνιαποκρίνεται δαυμασίω; ή  -έσωτερικη αότή; διασκευή, 
περί ή ;  πλείονα ευρίσκει ό αναγνώστη; έν τω μνημονευδέντι άρδρω (σ. 86 . 
Τρίτον προτέρημα τού διά τη ; βινό; άναπνέειν εΤνε οτι δ άήρ κατά τόν 
μακρόν αύτοϋ £ούν διά των πολυπλόκων καί λαβυρινθωδών τή ; ρινό;.όχε
τβ ν  προσλαμβάνει παρά τή ; βλεννογόνου μεμβράνη; τό άπαιτούμενον πο- 
σόν ύδατώδου; άτμού, ούτω; ώστε ούδεμίαν πλέον ύγρασίαν άφαιρεΤ από 
τή ; κοιλότητο; τού στόματο; καί άπό τού λάρυγγο;. Έ ν β  άπ’ εναντία; 
όταν είσπνέωμεν διά τού στόματο;, ό άήρ προσλαμβάνει έκ των δργάνων 
τούτων τήν άναγκαίαν αύτβ ύγρασίαν καί τοιουτοτρόπω; άποξηραίνει αύτά 
καί προξενεί διηνεκή έρεδισμόν καί βτχα.

„Πρέπει λοιπόν νά άναπνέο>μεν διά τής ρινό;, Ιχοντε; τό στόμα κε- 
κλεισμένον.“  Τήν συμβουλήν ταύτην έδεωρήσαμεν εύκαιρον νά δώσωμεν 
το ϊ; ήμετέροι; άναγνώσται; διά τόν χειμβνα, δτε τά κρυολογήματα (κα- 
ταρροαί, περιπνευμονίαι κ.τ.τ.) εΤναι συνηδέστερα ή κατά τό δέρο;. "Οταν 
έξερχώμεδα έκ δερμού τινο; δωματίου ε ί; τόν ψυχρόν άέρα, πρέπει βε
βαίω; νά λαμβάνωμεν καί τά λοιπά συνήδη προφυλαχτικά μέτρα κατά παν
τό ; κρυολογήματος, αλλά τό πρώτιστον καί σπουδαιότατου εΤναι νά κλείο>- 
μεν τό στόμα καί ν’ άναπνέωμεν διά τή ; ρινός. Άλλ’ έκ τδν  ανωτέρω 
έκτεδέντων καταφαίνεται ότι τό πάντων άριστον εΤνε νά συνεδίζωμεν καί 
ήμα; αυτού; καί ίδια τά τέκνα ημών άπό τή ; τρυφερά; αυτών ηλικία; νά 
άναπνέωσι πανταχοΒ καί πάντοτε μέ τό στόμα «κλεισμένου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Αιμίλιο; Ώ ζ ιέ , μετά προσωπογραφία;. — Έ κ  τού γερμανικού βίου. Δημοπρασία έν ένεχυροδανειστηρίω ύπό Άριστ. Π. 
Κουρτίδου. — Έ ω ;  πότε δα γίνωνται πόλεμοι; παρατηρήσει; δ ιά  τό με’λλον ύπό.’Ιωαννου Βαχενχουζεν ιτε’λο;). —  "Η Άδανασία τή ; φωνή«. — Δημώ
δεις παροιμίαι. —  Ό  Δαίμων. Διήγημα ύπό I. I. Κρασσέβσκυ (συνέχεια). — ΐίινακοδήκη, ητοι έομηνεία τβ ν  εικόνων. — Ποίκιλα. ( 'Η  'Ελληνική 
υπογραφή τή ; πριγκιπίσση; Σοφία;. —  Τό ψϋχό; έν Σιβηρία. — Βραχέα απομνημονεύματα. —  Έ πιδρασι; τή ; μουσική; έπί ένό; λέοντο;. —  Τ ά  δώ
ματα τ τ ;  δοιλάσση;. — . Ή  ισχύ; τή ; φαντασία«.)— Ε πισ τήμ η  καί Καλλιτεχνία. (Οί σπασμοί των βρεφβν.) —  Π δ ;  πρέπει νά άναπνέωμεν. — Μικρά 
Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Αιμίλιο; Ώ ζ ιέ , μετά βιογραφία; (έν σελ. 321). — Ε ο ρτή  έν Πομπηία. Ε ίκών ύπό D iana Coomans (έν σελ. 325). — 
'Ρωμούνοι χωρικοί χορεύοντε; τήν hora . Ξυλογραφία εκ φωτογραφία; (έν σελ. 329).
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