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Π Ρ Ο Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Έ ξ  -αυτής της έπιγραφής τού άρθρου τούτου άγόμεθα 
αμέσως εις τήν χαρομοίωσιν του περί ου πραγματευόμεθα 
θέμα τος 'πρός τήν Ιατρικήν. Διότι ή πρόγνώσις είτε π ρ ο -  
διάχνω σις  εΐνε και της Ιατρικής Ιπιστήμης όρος. Ο ίατρός 
έκ των παρατηρηθέντων τής νόσου συμπτωμάτων προσπαθεί 
νά όρίση το  είδος του έχικειμένου κακού καί νά όνομάση 
τήν νόσον μέ το όρθόν και άληθές αυτής ονομα. Τότε δε, 
έκ του θησαυρού των πολλών και ποικίλων γνώσεων ο?ς έπο- 
ρίσατο !κ  τε των έπιστημονικών σπουδών του και έκ τής 
πολυχρονίου πείρας έν τή  πρακτική έξασκήσει του έπαγγέλ- 
ματές του, εΐνε συγχρόνως είς θέσιν νά προίδη τήν περαιτέ
ρω άνάπτυξιν καί πορείαν τής νόσου, καί νά γνωρίση, ποια 
μέρη του όλου Οργανισμοί» απειλούνται υπό του μεγίστου 
κινδύνου και τίνι τρόπω ό κίνδυνος οδτος δύναται νά άπο- 
τραπή από του ασθενούς.

Πράγματι ό κακός καιρός δύναται προσφυέστατα νά 
χαραβληθή πρός νόσον του αερώδους περικαλύμματος τής 
γή ς, δ ιότι οόδέν άλλο εΐνε ή κακοκαιρία ει μή διατάραςις 
τή ς ισορροπίας των αερωδών έκείνων ζωικών χυμών του 
ήμετέρου πλανήτου, οιτινες κυκλοφορούσι σφύζοντες περί τό 
σώμα του καί συγχρόνως άποτελουσι δ ι’ ήμάς, τούς πτω 
χούς παρασίτους τής γηΐνης σφαίρας, τον πρώτον καί απα
ραίτητον τή ς ύπάρξεως ορον. Οί άεροσκόποι είτε μετεωρο- 
λόγοι κατανοουσιν όσημέραι σαφέστερον τήν ανάγκην τού 
νά μιμηθώσιν, έν σχέσει πρός έκείνας τά ς „νόσους τού άέ· 
ρος“, τους ιατρούς τώ ν ανθρωπίνων νοσημάτων, οιτινες δεν 
βασανίζουσι πολύν χρόνον τον νουν των παρά τή  κλίνη τού 
αρρώστου όπως έννοήσωσι .τίνι τρόπιο ήδυνή&η νά λάβη 
υπαρξιν ή νόσος ή τίνος ενεκα τά  προσδοκώμενα έπακολου- 
θήματα θ ά  έξελιχθώσιν έκ τών ήδη παρουσιασ&έντων τής 
νόσου σπερμάτων διότι γνωρίζουσιν ήδη από πολλου ότι, 
μέχρις οδ λυ&ώσι τ ά  τελευταία τα ϋτα  προβλήματα του φαι
νομένου της ζωής, όχι μόνον ό νοσηλευόμενος ασθενής, άλλα 
σύμπασα ή πάσχουσα άνθρωπότης θ ά  έξωλοθρεύετο. "Οταν 
τ ις  καταληφ&ή υπό συνεχούς πταρμού, προεικάζει συνήθως, 
ότι ό έσωτερικός έκέϊνος τής ρινός του γαργαλισμός εΐναι 
σημεΤον έπικειμένης καταρροής, άλλα καί ο' άριστος ιατρός 
δεν θ ά  ήδύνατο ευκόλως νά τφ  έξηγήση, πώς κυρίως συμ
βαίνει ώστε ό άνθρωπος έν γένει νά πταρνύηται καί έν ποία 
αμοιβαία σχέσει καί άλληλεπιδράσει εύρίσκεται ό παράδοξος 
έκεΐνος σπασμός,' όν όνομάζομεν πταρμόν, μετά  τή ς προσ- 
σεγγιζούσης καταρροής. Ό τ α ν  δέ ή καταρροή αυτη έπέλ&η. 
μετά  τή ς συνήθους αυτή άκριβείας, τότε  πλέον δέν ένδια* 
φερο'με&α βεβαίως τόσον πολύ νά μάθωμεν, πόθεν ή καταρ
ροή προήλθεν, οσον, τίνι τρόπω νά άπαλλαχθώμεν αυτής 
όσον οΐόν τε  τάχιστα.

Κ αί εΐνε μέν άληδάς ότι ό ιατρός το υ  κα ιροί δηλ. ό 
μετεωρολόγος ουδόλως δύναται νά έμποδίση τήν έπικειμέ- 
νην „του άέρος νόσον“ ούτε νά έξασκήση έπί τη ς άναπτυ- 
ξεως καί πορείας αυτής οΐαν δήποτε έπιρροήν, έν τουτοις 
ομως ή άκριβής έκ τών προτέρων γνώσις τής περαιτέρω πο
ρείας αυτής έχει άναμφιβόλως μεγίστην καί προφανεστάτην 
σπουδαιότητα δ ιά  τούς ανθρώπους, διότι προειδότες τόν 
έχαπειλοΰντα αυτούς κίνδυνον σπεύδουσι νά προφυλάξωσι καί 
άσφαλίσωσιν έγκαίρως τήν ουσίαν καί τήν ζωήν αυτών από 
τής έπικειμένης λύσσης τών, μαινομένων στοιχείων. Πρός 
τόν σκοπόν τούτον απαιτείται πρωτίστως συλλογή όσον τό
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δυνατόν περισσοτέρων μετεωροσκοπικών παρατηρήσεων, αί- 
τινες ώς συμπτώματα νά προσδιορίζωσι τόν έξωτερικόν χα
ρακτήρα τής νόσου έν πάσιν αυτής τοΐς σταδίοις. Τοιαυται 
παρατηρήσεις ήρχισαν πραγματικώς νά γίνωνται εις πολλά 
μέρη τής γής άπό ενός ήδη αίώνος μετά  τής μεγίστης κα- 
νονικότητος, σταθερότητας καί καρτερίας. Εΐνε δε τ ά  μά
λιστα παράδοξον ότι οί μετεωρολόγοι, μεθ’ όλην τήν έκ
τακτον πλησμονήν τού κατά τό διάστημα τούτο συναχθέν- 
τος υλικού έκ παρατηρηθέντων συμπτωμάτων, μόλις κατά 
τούς νεωτάτους χρόνους, ήτοι άπό δεκαπέντε μόλις ετών, 
ήρξαντο νά έπιλαμβάνωται τής πρακτικής έπεξεργασίας του 
υλικού τούτου, πειρώμενοι ν’ άποδείξωσι δ ι’ αριθμών, ότι είς 
ωρισμένην τινά συνδρομήν πολλών τοιούτων συμπτωμάτων 
τοΰ καιρού παρουσιάζονται μετά ώρισμένον χρόνον ιλ. χ. μετά 
είκοσι καί τέσσαρας ώρας) ώρισμένα μετεωρολογικά φαινό
μενα, καί ότι έπομένως έκ τής παρουσίας τών συμπτωμάτων 
δύναται νά προλεχδή ή μέλλουσα πορεία τού καιρού, χωρίς 
διόλου να ήνε γνωστή ή έσωτερική συνάφεια μεταξύ τής 
διαδοχής τών φαινομένων τούτων.

'Η  τάσις αυτη τού έξετάζειν τ ά  γεγονότα μάλλον ή 
τάς άρχικάς αυτών αιτίας κατεδικάζετο υπό τής αρχαίας 
σχολής τών μετεωρολόγων ώς ,,ψηλάφησις έν τώ σκότει“ καί. 
έ&εωρεΐτο άναξία τής αύστηράς έπιστήμης, ήτις τείνει νά 
άνευρη τόν γενικόν νόμον, „τόν μόνιμον καί σταθερόν πόλον 
έν τή  φυγή τών φαινομένων“. Άλλ’ οί αρχαίοι ουτοι σοφο- 
λογιώτατοι ουδόλως έλάμβανον ύπ’ όψει, ότι πάσα έπιστήμη, 
έν τοΐς σπαργάνοις είσέτι διατελούσα, αναγκάζεται νά άρκε· 
σθή είς τοιούτους απλούς έμπειρικούς κανόνας. Τρανώτατον 
τούτου παράδειγμα παρέχει ή αστρονομία, ή αρχαιότατη καί 
τα  μάλιστα ανεπτυγμένη έπιστήμη. Κ ατά τούς παναρχαιο- 
τάτους ήδη χρόνους ήξευρον οί Κινέζοι καί ο ί/Ινδοί νά προ- 
λέγωσι μ ετ’ άποχρώσης άκριβείας τάς έκλείψεις τού ήλίου 
καί τής σελήνης, δ ιότι έν τή  παρελεύσει τών αίώνων σημει* 
οΰντες καί καταγράφοντες τήν Ικάστοτε παρουσίαν τών θαυ
μάσιων τούτων φαινομένων εΐχον παρατηρήση ωρισμένην 
τινά άκρίβειαν καί κανονικότητα, τήν οποίαν κατόπιν μετε- 
χειρίζοντο πρακτικούς είς τούς ύπολογισμου'ς τω ν, χωρίς νά 
έχωσιν ουδέ τήν έλαχίστην ιδέαν περί τής πραγματικής αί-, 
τίας τών έκλείψεων τούτων. Βραδύτερον Ιμαθον κατά τόν 
αυτόν τρόπον νά προσδιορίζωσιν έκ τοΰ προτέρου τάς κινή
σεις τών πλανητών. 'Ο  Κέπλερος κατώρ8·ωσε, τό  μέγα πλή
θος τών πρός τούτο άναγκαίων κανόνων νά συμπεριλάβη είς 
τρεις κυριώδεις κανόνας· αλλά μόνος εΐς Νεύτων ήδυνήθη 
τελευταίος νά δώση τήν γενικήν έξήγησιν πάντων τών φαι
νομένων τούτων δ ιά  τού μεγάλου φυσικού νόμου τής παγ
κοσμίου Ιλξεως.

Έ π ί τετρακισχίλια έτη ήναγκάσθη ή άνδφωπότης νά 
έρευνα καί φροντιδοκοπήται, όπως έξηγήση τήν αίτίαν τών 
ουρανίων φαινομένων άλλ’ ή μετεωρολογία εύρίσκεται είσέτι 
έν τ ή  παιδική αυτής ήλικία, μόλις αριθμούσα εκατόν έτη. 
Ά ν δέ μεθ’ όλα τα ύτα  παραδόξως πως έχει νά έπιδείξη 
πολλάς έπιτυχίας, δυνάμεθα νά υπερηφανευώμεθα δ ιά  τό 
προώρως άναπτυχ&έν πα ιδ ίον ούχ τττο ν  όμως δεν πρέπει 
ποτέ νά λησμονώμεν, ότι έχομεν απέναντι μας μικρόν παι
δίον, τό  όποιον όπωςδήποτε πρέπει διέλ&η τήν ήλικίαν τών 
ανοησιών του, πριν ή άνδρωδή καί μεγαλουργήση.

Ό τ ι  ή νέα αυτη συμπτωματολογία τού καιρού έχει νά
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λύση πολυπλοκώτατον καί δυσχερέστατον πρόβλημα, εΐνε 
εύνύητον. Διότι ακριβώς ένταύ&α, όπου οί πραγματικοί νό
μοι εΐναι άγνωστοι, όφείλομεν πρωτίστως νά άποχωρίσωμεν 
τό καθαρώς τυχαΐον άπό τού κανονικού δ ι’ άπροκαταλήπτου 
καί αυστηρώς συστηματικής έπεξεργασίας όσον οΐόν τε  πλεί- 
στων περιπτώσεων· Ό  πταρμός, ώς γνωστόν, δεν εΐνε πάντοτε 
σημεΐον έπερχομένης καταρροής, δ ιότι δύναται ωσαύτως να 
προέλθη έκ τή ς είς τόν ήλιον άναβλέψεως ή έκ τής είς τήν 
ρίνα εισαγωγής ταμβάκου ή άλλης τινός πταρμικής ουσίας. 
Αυται λοιπόν αί δευτερεύουσαι περιστάσεις όφείλουσι πασαι 
κατά τήν προδιάγνωσιν νά ληφθώσιν ύπ οψει. Ωσαύτως, 
είς τήν πτώσιν τή ς στήλης του υδραργύρου έν τω  βαρομέτρω 
Ιπακολουθεΐ μεν κακοκαιρία ώς έπί τό πλεΐστον, δηλαδή 
κατά *ανόνα, ούχί όμως πάντοτε άνευ έξαιρέσεως. "Οπως 
λοιπόν βεβαιωθή περί τούτου ό μετεωρολόγος οφείλει, απα
ράλλακτα όπως καί ό ιατρός, νά παρακολούθηση πάντα τα  
συμπτώματα μέχρι εύρυτέρων άποστάσεων, έφ οσον ταύτα 
παρουσιάζονται. Πρέπει δηλαδή νά έχη σύγχρονον γνώσιν 
τού βαρομετρικού ύψους, τής 8·ερμοκρασίας, τής διευθΰνσεως 
καί έντάσεως τών ανέμων κτλ. πολλών άπομεμακρυσμένων 
τόπων, τοΰθ’ όπερ κατέστη δυνατόν άφ’ ότου τ ά  διάφορα 
μέρη τή ς γής συνεδέδησαν δ ιά  τηλεγραφικών γραμμών, αί- 
τινες προθύμως έτέδησαν είς τήν διάθεσιν τών μετεωρο
λόγων. Τ ά  καθ’ έκάστην δ ιά  τών έφημερίδων δημοσιευό
μενα περί τού καιρού τηλεγραφήματα καί οί μετεωρολογικοί 
χάρται παριστώσι λοιπόν τήν ιατρικήν έκ&εσιν, έν ή Ικτίθε- 
τα ι ή κατάστασις τής υγείας τής προσφιλούς ήμών μητρός, 
τής γη ς, ή μάλλον τού έξωτερικοϋ αυτής άερώδους περι
καλύμματος ή  δηλούνται τ ά  συμπτώματα τής νόσου, άτινα 
πρό μικρού παρουσιάσθησαν.

Ε ίς τ ά  τελευταία τα ύτα  συμπτώματα άνήκουσιν, ώς 
γνωστόν, κατά πρώτιστον λόγον αί ελάχ ιστο ι α τμοσφαιρι
κοί π ιέσ ε ις , ήτοι τ ά  έλάχιστα ύψη τής βαρομετρικής στή
λης. Ταύτα ώς έπί τό πλεΐστον παρουσιάζονται' έν τώ  
άκροτάτω βορρά ύπεράνω τής αμερικανικής ήπείρου, τού 
άέρος ένταυθα, δ ι’ αγνώστους καί μήπω αρκούντως έξηγη- 
θέντας λόγους, ταχέως άραιουμένου έπί μεγάλης έκτασεως, 
καί δή κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε έν τω μέσοι τής έκτα
σεως έκείνης επικρατεί ή έλαχίστη πίεσις τής ατμόσφαιρας, 
τό  κατώτατον ύψος τής βαρομετρικής στήλης, περί δε το 
κεντρικόν τούτο σημεΐον διατάσσονται συμμετρικώς δακτυ
λιοειδείς εκτάσεις άέρος, τών οποίων ή πυκνότης και επο
μένως ή πίεσις αυξάνει βαθμιαίος έκ τών εσω πρός τ ά  έξω. 
κατ’ εύθυν λόγον πρός τά ς  άπό τού κέντρου αυτών απο
στάσεις. Τό όλον λοιπόν ομοιάζει πρός χωνοειδή οπήν έν 
τή  άτμοσφαίρα. Ή  οπή αυτη δύναται νά παραβληθη πρός 
πληγήν τού άεροίδους περικαλύμματος τού ήμετέρου πλανήτου- 
όπως δε εΐς τινα πληγήν του ήμετέρου σώματος παντες οι 
ζωικοί χυμοί συρρέουσιν όπως Ιατρεύσωσιν αυτήν, ούτω καί 
είς τό άνοιχθίν εκείνο τραύμα τήν ατμόσφαιρας είσορμα 
πανταχόθεν ό περικείμενος αήρ,· καί δή μετα τοσουτω ίσχυ- 
ροτέρας ορμής, όσω ή πληγή εΐνε βαθυτέρα. Εΐνε λοιπόν 
εύνόητον, ότι είς τοιαύτας τή ς ατμόσφαιρας χοάνας ανα
πτύσσονται άνεμοι τοσούτω σφοδρότεροι, οσω μεΐζον εΐνε το 
βάθος ή , έν άλλαις λέξεσιν, όσω έλασσον εΐνε τό βαρομε
τρικόν δψος έν τω κέντρω τής χοάνης (του καλουμένου οί- 
φωνος είτε τυφ ώ νο ς ! [ΟγΗοη]). Γνωστόν ωσαύτως τυγχάνει, 
ότι ό είσορμών άήρ προσλαμβάνει συστροφικήν κίνησιν, καί 
τού φαινομένου τούτου εΐνε ευεξήγητος ό λόγος. Πρός σα- 
φεστέραν όμως αυτού κατάληψιν πρέπει να εχωμεν υπ όψει,

ότι ολόκληρον τό  ανωτέρω περιγραφέν φαινόμενον λαμβάνει 
χώραν έπί ουρανίου σώματος, στρεφομένου περί τόν ίδιον 
άξονα έκ δυσμών πρός άνατολάς. Έπομένως ό υπέρ τόν 
Ισημερινόν τής γής αίωρούμενος άήρ, ΐνα δ ι’ ήμας έπικρατή 
γαλήνη, πρέπει νά κινήται μέ ταχύτητα  463 μέτρων κατά 
δευτερόλεπτον, τοΰτ’ εστι πεντάκις ταχύτερον τοΰ σφοδρο- 
τά ιου  τυφώνος· καί πράγματι ώς σφοδρός τυφών θ ά  ήτο 
είς ήμάς έπαισδητός ό ύπίρ τόν ισημερινόν άήρ, έάν, δια- 
τηρών άμείωτον τήν αρχικήν αυτού ταχύτητα,\μετεφέρετο είς 
τ ά  ήμέτερα πλάτη, έτι δέ μάλλον είς τους χόλους, δ ιότι 
παρ’ ήμΐν ή απόλυτος, ταχύτη; τής περί τόν άξονα περιστρο
φή? τ ή ί γης εΐνε πολλω μικροτέρα ή παρά τω  ίσημερινω, 
έπί δε τών πόλων εΐνε ίση τώ  μηδενί. "Οταν λοιπόν έπί 
τού ήμετέρου ήμισφαιρίου συμβή ή ανωτέρω περιγραφέΐσα 
άραίωσις τής ατμόσφαιρας καί σχηματισ&ή έν αυτή ή χω
νοειδής οπή, τότε ό έκ του βορρά είσορμών είς τήν' χοάνην 
άήρ, θ ά  έχη ταχύτητα  μικροτέραν της τού κέντρου τής χοά
νης, καί έπομένως θ ά  στραφή πρός δυσμάς. Πρός βορρον 
λοιπόν τή ς χοάνης δ·ά πνέωσιν ούχί βόρειοι άλλα βορειανα- 
τολικοί άνεμοι Τουναντίον δέ οί έκ νότου είσδύοντες είς 
τήν χοάνην άνεμοι εχουσι μείζονα ταχύτητα  ή τό  κέντρον, 
καί έπομένως στρέφονται πρός άνατολάς· ένταύ&α λοιπυν 
έπικρατούσι νοτιοδυτικοί άνεμοι. 'Ωσαύτως εύρίσκομεν ότι 
πρός άνατολάς τοΰ κέντρου έπικρατούσι μεσημβρινοί καί 
πρός δυσμάς βόρειοι άνεμοι. Έ κ  τούτου προέρχεται περί 
τό  κέντρον συστροφική κίνησις τού είσορμώντος άέρος, τής 
οποίας κινήσεως ή διεύ&υνσις εΐναι αντίθετος πρός τήν τού 
ωροδείκτου, ένώ οί σίφωνες τού νοτίου ήμισφαιρίου διά τους 
αύτους άκριβώς λόγους έχουσι τήν άντίστροφον κίνησιν. 
Ε π ειδή  τού παρατηρηθέντος τούτου κανόνος, ώς εΐδομεν, 
εύρέθη ή φυσική εξήγησις, δυνάμεδα νά δώσωμεν είς αυτόν 
τόν τίτλον νόμον τώ ν  ανέμω ν, καί όνομάζομεν αυτόν, έκ 
τού ονόματος τού άνακαλυπτου, νόμον του Βοιψ-Β»11οέ.

Ή  νέα διεύθονσις τή ς μετεωρολογικής έπιστήμης, ήν έκ 
παραβολής πρός τή ν  Ιατρικήν ώνομάσαμεν συμπτωματολο
γίαν τού καιρού καί τής όποιας εΐς έκ τών περιφανεστάτων 
άντιπροσώποιν εΐνε καί ό διευθυντής τού έν Άμβούργω γερ
μανικού ναυτικού μετεωροσκίου Δρ. φαν Βέββερ, κατώρ&ωσεν 
ήδη νά έξακρικώση, ότι οί σίφωνες, οιτινες ουδέποτε περιορί
ζονται έν τω  τόπω τή ς γενέσεως αυτών άλλα μετακινούνται 
άνά τό ήμέτερον ήμισφοάριον πάντοτε πρός άνατολάς, τρέ
πονται όλως ώρισμένας οδούς κατά τήν εαυτών πορείαν. Ό  
φαν Βέββερ διακρίνει πέντε τοιαύτας κυριώδεις οδούς, γνω- 
ρίζοντες δέ ταύτας δυνάμεθα πολλάκις μετά βεβαιότητας 
νά προείπωμεν τόν μέλλοντα δρόμον ένός σίφωνος, άρκεΐ 
μόνον νά ήνε ήμΐν 'γνωστός ό τόπος τής γενέσεώς του. 
’Α λλά τό  άποτέλεσμα τούτο εχει προφανώς τήν μεγίστην 
σημασίαν καί σπουδαιότητα δ ιά  τήν πρόγνωσιν τού καιρού' 
έν ώρισμένω τινί τόπω. Έ ά ν  εϋρωμεν λόγου χάριν ότι έπερ- 
χόμενός τ ις  σίφων θ ά  τραπή πιδ·ανώς τήν Ιχομένην ήμέραν 
πρός βορραν ημών, τότε  κατά τόν νόμον τών ανέμων δυνα- 
μεδ α νά χροσδοκώμεν νοτιοδυτικούς ή τό πολυ δυτικους 
ανέμους, τών όποίων τήν έντασιν μετρούμεν κατά τό βάθος τής 
βαρομετρικής στήλης καί τήν άφ’ ήμών άπόστασιν τού κέντρου. 
Έ ά ν τό κέντρον διέλθη άνωθεν τού τόπου έν ω εύρισκό- 
μεθα, τότε. έχομεν κ α τ’ άρχάς μ’εν σφοδροτάτους μεσημβρι
νούς άνέμους νά. περιμένωμεν,. εΐτα δέ όλεθρίαν νηνεμίαν, 
όταν τό κέντρον τοΰ άνεμοστροβίλου ϊσταται άκριβώς υπε- 
ράνω ή μ ώ ν δ ιότι ένταυθα οί άνεμοι συγκρούονται χαντα- 
χόθεν πρός άλλήλους καί μόνον πρός τά  άνω δύνανται νά
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Βιαφύγωσι. Τό προς τά  άνω συνωθ·ούμενον βεΰμα τού αβρός 
έρχεται είς δψη, ένθα ή άτμασφάϊρα βΐνε ψυχροτέρα · ένταύθα 
ο αήρ ένεκα τή ς ταχείας άποψύξεως δεν δύναται πλέον νά 
συγκρατήση υδατώδες αυτού στοιχεΐον μέλανα νέφη σχη
ματίζονται καί αρχίζει νά πίπτη ραγδαία βροχή, ένιρ αίφνης 
¿γείρεται Ισχυρός βορράς, άμα ως ό σίφων τραπή προς άνα- 
τολάς. "Ηδη λοιπόν κατοΛοούμεν, πώς πάντα τά  φαινόμενα 
τα ύτα  δύνανται νά κρολεχθώσιν ές έκείνου του νόμου, ο»σαύ- 
τως δε καί δ ια τί ή πτώσις του βαρομέτρου συνεπάγεται συν
ήθως κακοκαιρίαν- διότΙ ή στήλη του υδραργύρου εν τω 
βαρομέτρω δεικνύει ήμ~ν, ώς γνωστόν, πόσος αήρ εκάστοτε 
ευρίσκεται υπεράνω ήμών. "Οταν ό υδράργυρος κατέρχηται, 
δεικνύει ότι υπεράνω ήμών έν τη  ατμόσφαιρα έσχηματίσθη 
οπή, ήτις βαίνει αυξανόμενη' έπέρχεται λοιπόν κατά  τ ά  ανω
τέρω τυφών, καί περιμένομεν νότιον άνεμον.

Ενίοτε βεβαίως δυνάμεθα ν’ άπατη&ώμεν υπό τήν έποψιν 
ταύτην, δ ιότι ή ατμοσφαιρική πίεσις δύναται ¿κτάκτως πως 
νά έλαττω θή δ ιά  τοπικών έπιδράσεων; Μόνα τ ά  περί και
ρού τηλεγραφήματα δύνανται ¿ν τη  περιπτώσει τούτη νά 
δώσωσιν ήμίν αύθεντικάς πληροφορίας, δ ιότι άναγγέλλουσιν 
ήμίν άπό μακρών αποστάσεων τά ,γνω ρίσματα του σίφωνος 
καί τήν πορείαν αυτού, Ινώ άφ’ ετέρου τό βαρόμετρον έπι- 
κυροΐ τά ς αγγελίας ταύτας καί βέβαιοί ήμας περί τής προσ- 
πελάσεως τού κέντρου του σίφωνος.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν δυνάμεθα σήμερον, ¿χί τη  βάσει 
των πολλαπλών ¿κείνων παρατηρήσεων νά γνωρίοωμεν μίαν 
ή καί δύο ήμέρας χρότερον τήν μέλλουσαν κατάστασιν τήν 
ήμετέρας άτμοσφαίρας Ιπ ί αρκούντως έκτεταμένων χωρών, 
«ί δέ περί τού καιρού προφητεΐαι ήμών πραγματοποιούνται 
είς τάς πλείστας περιπτώτας, άν καί περί του κυρίου „αι
τίου“ των προμαντευομένων φαινομένων δεν έχομεν πάντοτε 
σαφή καί κα&αράν γνώσιν. Διά τους αυτούς λόγους της

Ν Η Π \ Û  Μ

"Οντως είναι προσοχής μεγίστης άξιον, δτι πάντα τά  
φιλοσοφικά πνεύματα, τά  ασχολούμενα περί τ ά  πλουτολο- 
γικά ζητήματα  καί τήν ήθικήν των λαών τού τε  παρόντος 
καί μέλλοντος, σπανιώτατα συμφωνοϋσι περί των μέσων τής 
θεραπείας τής’ όσημέραι αύξανούσης οικονομικής δυσχερείας 
τού  κοινωνικού βίου έν τη  εΰρυτάτη τή ς λέξεως σημασία, 
πάντως.όμω ς ώς προσφορώτερον καί δραστηριώτερον φάρμα- 
κον νομίζεται .τού οικογενειακού βίου ή άνακούφισίς τε  καί 
Ινίσχυσις.

’Εν τοίς-πρώτοις, οίτινες αναγκαιότατα τή ς άνακουφί- 
σεως ταύτης. χρήζουσι, λογιστέοι οί κακοδαιμονούντες έγγα
μοι καί μάλιστα οί πολυμελούς οικογένειας προστάται, οί 
έργατικοί .των μεγάλων βιομηχανικών πόλεων, ών ό ήμερή- 
σιος μισθός καθόλου, μεθ’ δλην τήν συνετήν οικονομίαν, ου’- 
δαμως έπαρκεΓ τα ίς πρώταις αυτών άνάγκαις. Πρόδηλον 
«ρα ότι καί ή γυνή ¿ργαζομένη δύναταί πως τά  έλλείποντα 
νά άναπλη’ρώση. Τό συμπέρασμα τούτο, έπιβαλλόμενον καί 
ύπ’ αυτής .τής φύσεως ,τών πραγμάτων, είναι τόσον αληθές, 
ώστε ούδεμία θεωρία ουδέ ρητορική δεινότης, ο ’δέν αίσθημα 
δύναται νά άναιρέση. "Ινα καταστήση τήν έργασίαν των 
μητέρων δυνατήν, ίδρυσε δημοτικός τ ις  Σύμβουλος ¿ν Παρι- 
σίοις ¿ν έτει 3860 τ ά  άσυλα των νηπίων (asyles d’enfants) 
τανύν πραγματικά Σχολεία (Ecoles materielles) καλούμενα. 
Τ ά  σχολεία τα ύτα , καίτοι ¿ν τοϊς ύστερον χρόνοις ¿πολλά- .

συγκριτικής συμπτωματολογίας ήδυνάμε&α κάλλιστα νά συμ- 
περιλάβωμεν είς τον κύκλον των ήμετέρων παρατηρήσεων κα* 
τόν άρχάΐον ήμών μάντιν , τον κηπάίον βάτραχον, ή καί τούς 
τύλους τού ποδός, τούς κοινώς καλουμένους κάλλους, οίτινες 
ως γνωστόν έχουσι παραδόξως λεπτήν ευαισθησίαν είς τάς 
μεταβολάς τού καιρού.

Δέν θ ά  ήτο άτοπον νά έξετάσωμεν, εί ,δυνατόν, στατι- 
στικώς καί δ ι’ αριθμών, εις πόσάς περιπτώσεις ό κάλλος 
έπιτυγχάνει ¿ν τά ϊς προφητείαις του καί είς πόσας αποτυγ
χάνει. Έξήγησιν τοσούτο παραδόξων σχέσεων δέν δυνάμεθα 
βεβαίως ν’ άπαιτήσωμεν, όπως καί πολλά άλλα αποτελέ
σματα τής πρακτικής μετεωρολογίας άδυνατοϋμεν έπί τού 
παρόντος τουλάχιστον νά έξηγήσωμεν. "Ο τι όμως μέρη τινά 
τού ζωικού οργανισμού είναι λίαν ευαίσθητα είς τήν ατμοσφαι
ρικήν υγρασίαν άποδεικνύει, έκτος άλλων πολλών, καί τό 
τρίχινον ύγρόμετρον, έργαλεΐον, όπερ είς τούς μετεωρολόγους 
παρέχει σπουδαίας υπηρεσίας δ ιά  μόνης τής έκτακτου ευαι
σθησίας τής άνθρωπίνης τριχός είς τήν υγρασίαν τού άέρος. 
Πριν ή όμως πιστευσωμεν σπουδαίως είς τάς προφητείας των 
βατράχων, των κάλλων καί τών τοιούτων, όφείλομεν νά συλ- 
λέξωμεν όσον οιόν τε  πλείστας περιπτώσεις έπιτυχίας καί 
πραγματοποιήσεως τών προφητειών τούτων, τούτ’ Ισ τι ν’ 
άποδείξωμεν στατιστικώς, Si αριθμώ ν, τήν αξιοπιστίαν 
αυτών.

Γνωρίζομεν λοιπόν τήν σήμερον τοσούτο μόνον μέτά 
βεβοαότητος, ό τ ι ή  έπιστήμη δύναται νά προαγγείλη τήν 
μέλλουσαν κατάστασιν τή ς ατμόσφαιρας ήτοι τον καιρόν 
μόνον δύο τό πολύ ήμέρας έκ τών προτέρων, καί τούτο ούχί 
πάντοτε μετά πληρέστατης βεβαιότητος. Επομένως αί περί 
καιρόυ προφητείαι δ ι’ Ιν ολόκληρον έτος, τάς οποίας άνα- 
γινώσκομεν είς τ ά  ήμερολόγια καί τούς καζαμίας, είναι κα
θαρά αγυρτεία.

 :—  ■ ·

Α Σ Υ Λ Α .

πλασιάσθησαν, δ ίν  είναι όμως ικανά νά δεχθώσι τά  δηλω- 
θέντα νήπια, τρανώτατον μαρτύριον τής χρησιμότητας καί 
άναγκαιότητός αυτών. Ο ί μή ποτε ίδόντες τοιαύτα Ιδρύ
ματα , αδύνατον νά κατανοήσωσι μετά τίνος τελείας τών 
πραγμάτων γνώσεως καί έπιστήμης ίδρύ&ησαν, οποία ή ακρι
βής έποπτεία, όποία δέ καί ή τών αρμοδίων μέριμνά τε  καί 
προθυμία νά άπεργάσωνται ώς otóv τε  καλά κάγα&ά τά  
υπό τών γονέων πιστευ&έντα αότοίς νήπια·

"Ινα δυνηθώσιν οί άναγνώσται ήμών νά κρίνωσι περί τού 
αναγκαίου τών σχολείων τούτων εν Παρισίοις, θά  πειρα- 
δ'ώμεν νά παράσχωμεν πιστήν εικόνα αυτού περιγράφοντες 
ακριβώς τήν έργασίαν καί ο,τι σχετικόν προς ταύτα.

Τ ά  είρημένα σχολεία είναι ίσόγάια, άποτελουμενα έκ 
δύο αί&ουσών, ων ή μέν πρώτη ή καί μείζων, έν ή  κυρίως 
τ ά  νήπια παιδεύονται, είναι εστιατόριον άμα καί ίματιο&ήκη, 
έν χειμώνος δ ί  καί ύετού ώρα δύνανται τά  νήπια νά παίζω- 
σιν έν αύτη. "Η ταύτη παρακειμένη είναι όμοία τα ίς των 
σχολείων αίθούσαις έν γένει, λείπουσι μόνον τά  γραφεία, ώς 
πάντη τοΐς νηπίοις άχρηστα. Τ ά  χθαμαλώ τατα 6·ρονία 
είναι ουτω βαθμηδόν τεθειμένα, ώστε ή διδάσκαλος νά 
έπισκοπτ πάντα. Μέγα προσέχουσιν αυται τη  συνήθει έν 
Γαλλία στάσει των καθημένων νηπίων, άπερ δέον νά έχωσι 
τάς χεϊρας συνδεδεμένας όπισθεν καί τά  στήθη προτετα
μένα.

Ν Ϊ Μ Φ Η  Ε Λ Λ Η Ν 1 Σ .
Είκών ύπό ’ Ιωσήφ 2enisek.
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Παρά τη  διευδυνούση το  Σχολεΐον υπάρχει ή διδά
σκαλος καί ή ύποδιδάσκαλος, πλήν τούτων δέ και ή έπι- 
μελήτρια, ής κύριον Ιργον ή των νηπίων έπιμέλεια. 'Ο  ιατρός 
δστις τυγχάνει ών 6 ιδρυτής, έξετάζει δ ίς τη ς έβδομάδος 
άπαντα τ ά  νήπια καί άπομακρύνέι πάραυτα τ ά  τυχδν νο- 
σούντα νόσον τινά. Ή  διδάσκαλος ή σπουδάζουσα, ως αί 
των λοιπών Σχολείων, έπί μακρόν ίνα τύχη τού καταλλήλου 
πτυχίου δέον νά έχη, έκτος τή ς μακράς σπουδής καί άσκή- 
σεως, ήδος ευχαρι καί μειλίχιον, ή  να άγαπαται ύπδ των 
νηπίων δ ιότι άλλως αδύνατον νά κατανοήση τά ς άνάγκας 
τω ν μικρών τούτων καί άντικαταστήση την απούσαν μητέρα. 
Τ ά  σχολεία άρχονται τού μεν δέρους περί την 7 ;/2 τού δέ 
χειμωνος περι τήν 8 π. Μ. Τ ά  νήπια προσάγονται υπό των 
γονέων ή συγγενών καί χωρίζονται κατά τό γένος. Περί 
τήν 9 γίνεται έπιδεώρησις πρός έλεγχον τή ς κα&αριότητος. 
Τ ά  μή καδαρά λούει ή έπιμελήτρια καί πάλιν, άλλ’ οί γονείς, 
οίτινες προσάγουσι τ ά  νήπια ακάθαρτα έπιτιμωνται υπό τής 
διδασκάλου. Τ α  σχολεία διήρηνται εΖς τρείς τά ξεις,-τή ν  
πρώτην τάξιν άποτελούσι τά έχο ν τα  ήλικίαν 57*— 67* ¿των 
τήν δευτέραν τά  4 —5'/» καί τήν τρίτην τ ά  172—4. παι
δεύονται δέ μέχρι τής 1 1 7 ,  π· Μ. λογιζομένης καί τής 
έξ ενός τετάρτου διακοπής ενεκα αναψυχής καί των 
άλλων αναγκών των νηπίων. Ή  πρώτη καί δευτέρα τάξις 
παιδεύεται διά τής έποπτικής ή αίσδητοποιού καλουμένης 
μεδοδου- ωσαύτως δέ παίζοντα διδάσκονται τά ς «ρχ«ς τής 
άναγνώσεως καί γραφής. Τό μέλημα καί ή προσοχή αυτών 
¿γείρεται καί παραμένει μέχρι τέλους δ ιά  διηγημάτων οίκο- 
δομητικων αναλογών τη  διανοία των μικρών (περί κυρίως 
διδασκαλίας οΰδείς λόγος). Έ ν  τη  τελευταία σχολική οϊρα 
ασκούνται περί τήν μουσικήν αδοντα ευχερή άσματα. Τής 
τρίτης τάξεως τά  νήπια άγουσιν οί διδάσκαλοι είς τόν 
κήπον, ευδίας ουσης, ίνα παίζοντα άσκώσι τ ά  εαυτών σώ
ματα. Μετά το  πέρας τής π. Μ. διδασκαλίας παράλαμβά- 
νονται υπό των γονέων ή συγγενών' τά  παρ’ αύτοΐς έσδίοντα, 
άλλ’ ό άριδμός αυτών είναι έλάχιστος, διότι κοινή ώμολό- 
γητα ι ώς άρίστη ή έν τω σχολείω δ ία ιτα  καί έπιμέλεια. 
Έ κ το ς  λοιπόν τή ς πνευματικής τροφής παρατίδεται αύτοΐς 
τήν μεσημβρίαν άρίστη τράπεζα παρασκευαζομένου τού φα
γητού έν τό*ς ύπογείοις μαγειρείοις, άπερ ανάλογα τω  έκά- 
στοτε πλήδει τών δεικνουντων είναι καδαρώτατα ενεκα τής 
μεγίστης έπιμελείας καί τού συνεχούς καί αυστηρού ¿λέγχου. 
Εν τοίς τοίχοις τού Ιστιατορίου κρέμανται προχειρότατα 

τρυβλία κοχλιάρια καί περούνια, έν τα ίς δήχαις τα ίς έν τω 
τοίχω φυλάττονται τ ά  λάχανα καί τό  κρέας. Τ ά  δειπνή- 
σοντα έν τω  σχολείω νήπια λαμβάνουσι τό  πρωί άντί δέκα 
λεπτών, τελουμένων ύπ’ αυτών ή υπό τών συγγενών, σήμα 
ορειχαλκινον ποικιλοχρόω ταινία έξαρτώμ.ενον έκ τού τρα
χήλου αυτών ίνα μή ευκόλως άπόλλυται καί Ινα δυνατός 
γίνεται ό έλεγχος τών αναγκαίων μερίδων. Τ ά  πάντη 
άπορα λαμβάνουσιν ωσαύτως τοιαύτα σήματα, άλλα τό 
άργύριον καταβάλλει ή διοικούσα τά  φιλανθρωπικά ιδρύ
ματα έπιτροπεία, τών νηπίων άγνοούντων ολως τούτο καί 
νομιζόντων ότι οί γονείς ή συγγενείς των κατέβαλον τό 
πρός τούτο άργύριον. Τό άπλούστατον άλλά τονωτικώτατον 
γεύμα συνίσταται έκ τού δικαίως παρά τοίς Γάλλοις άγα- 
πητού ζωμού μετά  λαχάνων έκ κρέατος, έκ τού άρτου, υν 
μεδ  εαυτών φέρουσι καί έξ οίνου όν πίνουσιν ίίδατι πρότερην. 
κραδέντα. Τοίς νηπίοις τής τρίτης τάξεως δίδονται μόνον

κοχλιάρια, ίνα μή καταρρυπαίνουσιν έαυτά. Τό έργον τούτο 
νά διδάσκωσι τ ά  νήπια πρός τοίς άλλοις καί πώς πρέπει 
νά τρώγωσιν είναι δυσχερέστατον, έν τοότοις άγρυπνοι καί 
άκάματοι αί διδάσκαλοι έφορώσι τ ά  πιστευδέντα αυταϊς 
παιδία. Μετά τούτο άπονίπτει ή έπιμελήτρια τά ς χείρας 
καί τό πρόσωπον τών τυχόν άκαδάρτων γενομένων καί άφίεν- 
τα ι πάντα έλεύδερα νά παίξωσιν έν τω  κήπο». Περί τήν 
2. μ. Μ. άρχονται πάλιν τά  μαδήματα καί λήγουσι περί 
τήν 4. Έ ν  τώ  δέρει αί διδάσκαλοι κοιμίζουσι τ ά  μικρά 
εάν ώσι καταπεπονημένα. Αί άλλαι τάξεις μετά βραχείαν 
διδασκαλίαν άγονται είς τόν κήπον, όστις αντηχεί ισχυρό
τα τα  ένεκα τού πλήδους καί τής ζωηρότητος καί εύδυμίας 
τών παιζόντων. Περί τήν 4. μ. Μ. τά  μεν πρεσβυτέρα τού
των έλευδερα ήδη άφιίμενα πορεύονται οίκαδε, ένω τ ί  
νεώτερα χαραμένουσιν έν τω σχολείω, εως ου οί γονείς η 
οίκεΐοι έλδόντες παραλάβωσι τα ύτα , οπερ όμως δέον νά 
γένηται μέχρι τής 6. μ. Μ. Τ ά  σχολεία συντηρούνται τό 
μεν δαπάνη τής πόλεως τό  δε έκ τών υπό τών έσδιόντων 
νηπίων καταβαλλομένων τό δε καί έξ έράνων τών άδροι- 
ζομένων έν τα ίς δημοσίαις τελεταΐς. Πιδανώτατον όμως 
είναι ότι μετ’ ού πολύ ή πόλις αναλαμβάνει τήν άμισδί 
διατροφήν τών νηπίων πρός μεγάλην χαράν καί ευτυχίαν των 
πενεστέρων μαδητων, οίτινες μόνον έν τω σχολείω γεύονται 
τοιαύτης τονωτικής έκ κρέατος τροφής. 'Η  διοικητική τών 
σχολείων έπιτροπεία δις τού έτους άπονέμει ώρισμένω άριδμα 
πενήτων μαδητων υποδήματα καί ίμάτια , ή τινι συμπράτ- 
τουσι γενναιότατα καί αί εΰγενέσταται δεσποινίδες καί κυρίαι 
άμιλλωμεναι νά προάγωσιν ώς οΐόν τε  μάλλον τά  υπό τήν 
έποπτείαν των σχολεία. Έ ν  τή  άπονομή τών βραβείων 
καλούνται καί αδται καί καταλαμβάνουσι τά ς παρεχορ.ένας 
αΰταίς τιμητικω τάτας δέσεις. Ή  άπονομή τών βραβείων 
τοίς έπιμελεστάτοις καί εύπειδεστάτοις έκ τών πρεσβυτέρων 
νηπίων γίγνεται έν τω τέλει έκάστου εξαμήνου, τοίς δέ 
νεωτέροις δίδονται δώρα είκόνες καί ρινόμακτρα, άναγ- 
καιύτατα αύτοΐς μάλιστα έν ώρα χειμωνος, καί άλλα τώ 
κα δ’ ήμέραν βίω χρήσιμα.

'Ο  κυριώτατος τών Σχολείων τούτων σκοπός είναι τό  μέν 
ή άνακοόφισις τή ς μητρός έκ τού έπιπονωτάτου αυτής έργου., 
το δε νά διδάξωσι τ ά  νήπια δ ιά  φιλοστόργου αγωγής νά 
έρώνται τού σχολείου, νά άναπτύξωσι τάς διανοητικάς των 
δυνάμεις βαδμηδόν, ώστε νάδυνανται βραδύτεροννά άντιλαμ- 
βάνωνται τής έν τοίς άνωτέροις σχολείοις διδασκαλίας, νά 
έμβάλωσιν αύτοΐς τόν έρωτα πρός τό άγαδόν καί τήν άπο- 
στροφήν καί βδελυγμίαν τού κακού, νά διδάξωσιν όποια 
καί πηλίκα τά  πρός τους γονείς καί τήν πατρίδα καθή
κοντα αυτών, όταν γένωνται άνδρες. "Ινα δυνηδή όμως ή 
διδάσκαλος νά περάνη τό δυσχερές τούτο έργον, περί πλεί- 
στου ποιείται τήν πρός αυτήν αγάπην τών νηπίων, ών τήν 
απούσαν καί έργαζομ.ένην μητέρα άντικαδίστησιν · ώσαύτως 
τήν άγάπην έκείνων τών ταλαίπωρων καί άξίων οίκτου νη
πίων, ών οί γονείς κατ’ άνάγκην, ένεκα τού κα δ’ ήμέραν 
περί υπάρξεως άγώνος, ολως άμελούσι καί άπερ έν τή  νεα- 
ρωτάτη αυτών ήλικία αίσδάνονται ότι λογίζονται άχδη 
αρουρης. Προς δε έκείνων άπερ ουδέποτε έπειράδησαν, 
δπερ ή άκακος αυτών καρδία τά  μέγιστα ποδεί, τών δω- 
πειών γνησίας καί φιλοστόργου μητρός. Ούτως ουδείς τού
του υπάρχει τή ς φιλανδρωπίας προορισμός υψηλότερος καί 
ίερώτερος. ' Κ,
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Ό  Άδριανος δυσηρεστεΐτο ένίοτε έκ τής υπερβολικής 
μετριοφροσύνης καί έκ τού περιωρισμένου βίου τού οικογε
νειακού του φίλου — άλλ’ όμως ήγάπα αυτόν, δ ιότι -ήτο 
αδύνατον νά μή άγαπήση τις  τόσον ειλικρινή καί έξαίρετον 
άνδρωπον. ’Εννοείται ότι είς τόν Άδριανόν ό άνδρωπος ου- 
τος έφαίνετο κοινός, καδημερινύς, πεζός, άνίκανος νά μεταρ- 
σιωδη είς όψηλάς καί αίδερίους σφαίρας. 'Οσάκις 6 καπε
τάν Βιλέτσκι ήρχετο είς τήν οικίαν, ό Άδριανος ήναγκάζετο 
νά έγκατάλείπη τά  ουράνια όψη, να κατέρχηται έπί τής 
γης καί νά βαδίζη μ ετ’ αυτού σιωπηλός έπί τού πραγμα
τικού έδάφους· ήτο παντελώς αδύνατον νά άνυψώση αύτόν 
μέχρι τού ουρανού, υπεράνω τών νεφελών. 'Η  κυρία Κλαρα, 
ήτις από πολλοΰ έξωκείωμένη πρός τά ς ίδέας καί τάς τά 
σεις τού Βιλέτσκι, έγνώριζεν αυτόν καλλίτερον, προσεπά- 
δει έπανειλημμένως νά πείση τόν υίόν, ότι ό Βιλέτσκι ήτο 
άξιος περισσοτέρας έκτιμήσεως καί έπιεικεστέρας κρίσεως, 
άλλ’ ό Άδριανος έμειδία καί έπέμενεν είς τήν Ιδίαν του 
γνώμην.

"Οτε λοιπόν ό ίατρός άπεφάνδη ότι είναι άνάγκη τα- 
ξειδίου είς τό  έξωτερικόν, ή δυστυχής μήτηρ έσκέφδη αμέσως 
τόν φίλον της Βιλέτσκι ώς τόν μόνον άνδρωπον, όστις ήδυ- 
νατο νά άπαλλάξη αυτήν τών φροντίδων καί τής άνησυχίας, 
νά άσφαλίση αυτήν από ζημίας, καί νά παράσχη αύτη τήν 
άπαιτουμένην ήσυχίαν δ ιά  τό ταξείδιον, είς το  οποίον περι
δεής καί περίλυπος παρεσκευάζετο. Έ πεμψ ε λοιπόν πρός άνα- 
ζήτησιν τού καπετάν Βιλέτσκι, όστις καί άφίκετο παρ αυτη 
άνευ αναβολής. Ε ίς όλίγας λέξεις έξέδηκεν αότώ μετά τρε- 
μούσης φωνής τήν δυσχερή δέσιν της, προσατενίζουσα αυτόν 
με ικετευτικά βλέμματα- καί σφίγγουσα τήν δεξιάν του άνε- 
φώνησε:

— Επαναπαύομαι είς υμάς, φίλε μου! Δεν δ ά  μάς 
έγκαταλείψετε! Δεν δά  μοί άποποιηδήτε:

'Ο  Βιλέτσκι έκλινε τήν κεφαλήν σιωπών.
— Σάς παραδίδω τ ά  πάντα, κάμετε με τό  κτήμα, ό,τι 

αγαπάτε. Δεν είμπορώ ν’ άφήσω τόν Άδριανόν ν’ άναχω- 
ρήση μόνος, πρέπει νά τόν συνοδεύσω.

Δάκρυα άνέβλυσαν είς τούς όφδαλμούς της. Ό  Βι- 
λέτσκι ιστατο άπορων καί τεδλιμμένος καί δεν έτόλμα νά 
δώση άπάντησιν. Μετά τινα σκέψιν ήρχισεν έπί τέλους μέ 
άδόνατον φωνήν:

— ,,β ά  ήμην πολύ ευτυχής νά σάς υπηρετήσω- γνωρί
ζετε βεβαίως, ότι δ ι’ έμέ δ ίν  υπάρχει μεγαλητέρα ευτυχία, 
παρά νά σάς εΤμαι ωφέλιμος- άλλά δ α  δυνηδω αρα γε να 
υπερνικήσω παν κώλυμα; δ ά  δυνηδώ νά τό κατορδώσω;“

— ,Ά χ! είσδε προσεκτικός καί περιεσκεμμένος, έχετε 
χρυσήν καρδίαν, πολλήν πείραν καί πρός τουτοις άρκετήν 
άγάπην πρός ήμάς“ προσέδηκεν ή χήρα — ,,τί χρειάζεται 
περισσότερον

' Ή  ευάρεστος όμως αυτη κολακεία δεν έπειδεν είσέτι 
τόν καπετάν Βιλέτσκι, όστις ήσπάσδη τήν χεΐρά της, άνε- 
στέναξε βαδέως καί καδίσας πλησίον της παρά τό  άνάκλιν- 
τρον ήρχισε με άσδενή φωνήν:

— ,,Ευγενής μου προστάτις . . . άπό πολλοΰ ήδη βα
ρύνει τήν καρδίαν μου . . . έπεδύμουν πάντοτε, άλλά δεν 
έτόλμων νά σάς ομιλήσω περί τή ς λεπτής τούτης υποδέ-

σεως. Πρόκειται περί τού άγαπητού μας Άδριανού. Παρα
τηρώ αύτόν άπό μακράν, καί ίσως δεν βλέπω καλώς, άλλά 
μοί φαίνεται — σας παρακαλώ νά μέ συγχωρήσητε,. μοί 
φαίνεται — ότι είς τόν Άδριανόν ήδύνατο νά βλάψη τό 
ταξείδιον.. Έ κ  τή ς ποιήσεως μόνης δεν δύναταί τ ις  νά ζήση.“

Άλλ’ αίφνης διεκόπη- ή κυρία Κλάρα έρριψεν έπ αυτού 
σοβαρόν βλέμμα, όπερ τόν ένέβαλεν είς σύγχυσιν- άπέμαξε 
τόν ίδρωτα άπό τού προσώπου του καί υπερνικών τήν τα- 
ραχήν του προσέδηκεν:

„Επειδή άπαξ ήρχισα, πρέπει νά τελειώσω, καί νά-έκ- 
φρασδώ σαφώς. Έ χ ω  τήν άκλόνητον πεποίδησιν, ότι ο 
Άδριανος εΤνε έκτακτον πνεύμα.

— „Μεγαλοφυΐα! μεγαλοφυΐα!“ είπεν ή μήτηρ διορδούσα 
αυτόν μέ όφος πλήρες μομφής.

— „Έ στω μεγαλοφυΐα“, είπεν ό καπετάν Βιλέτσκι ευ- 
πειδώς — ,,άρκεί, εχει ευφυΐαν, έπιστημονικάς γνώσεις καί 
δ ά  γείνη, άν δέλη, μέγας ποιητής- Ιν τούτοις όμως καί ο 
ποιητής πρέπει νά ζήση! 'Η  μεγαλοφυΐα αδτη φονεύει καί 
αύτόν καί σάς, πριν ή είσαγάγη ήμάς είς νέαν ζωήν.

— ,7Α, φίλε μου!“ διέκοψεν αύτόν ή Κλάρα μετά  ζωη
ρότητος — „αρμόζει, νά δέσω τήν μικράν, τήν μηδαμινήν 
μου δυσίαν έπί τής αυτής πλάστιγγος μέ τήν άποκάλυψιν 
τού πνεύματος, τής μεγαλοφυΐας; 'Ο  Άδριανος είνε άκαμ
πτος, δέν φείδεται ούδέ του έαυτού του, Ιργάζεται, άγωνί- 
ζεται, καταστρέφει τήν υγείαν του, τήν ζωήν του, καί έγω, 
ή μήτηρ, νά μή δυσιάσω τίποτε; — άχ, είμαι έτοίμη δ ι
αύτόν νά δυσιάσω καί αυτήν τήν ζωήν μ ο υ .............  Είναι
άδύναέον νά  τόν άναχαιτίση τ ις , αίσδάνεται εαυτόν προ- 
ωρισμένον άνωδεν . . . .  ούδέν μέσον δύναται να τον αχο
στρέψη έκ τού δρόμου, είς τόν οποίον είσήλδεν . . . .  Ε ίδε 
νά έκπληρωδή ή έπιβεβλημένη αότω αποστολή! . . . .  Έ ν  
μόνον μέσον υπάρχει, νά τόν προφυλάξωμεν: νά τόν βοηδώ- 
μεν, όπως φδάση ταχύτερον είς τόν σκοπόν του . . . .“

Συνέστρεψε τά ς χείρας καί οί οφδαλμοί της έπληρώδη- 
σαν δακρύων. 'Ο  Βιλέτσκι παρετήρει αυτήν σιωπών . . .

— „Δέν τόν γνωρίζεις όπως έγώ, άγαπητέ μοι φίλε“ 
προσέδηκεν ή χήρα, „καί δέν πιστεύεις είς αυτόν!“

— „Πώς; απεναντίας, πιστεύω! πιστεύω!“ άπήντησεν ο 
Βιλέτσκι — „λυπούμαι μόνον δ ι’ αύτόν καί δ ιά  σάς.“ '

'— ,ΓΟχι, όχι“ είπεν ή Κλάρα, άπομάσσουσα τ ά  δάκρυα, 
„δέν τόν γνωρίζετε, δέν είξεΰρετε, τ ί  λαμπρόν μέλλον τόν 
περιμένει. Ά ν δ ιά  παιδικής φιλαυτίας, δ ι’ άπιστίας, δ ιά  τών 
δισταγμών μου τω  ήμην έμπόδιον, δ ά  το έδεώρουν ως κα
κούργημα. ΕΤνε κακούργημα νά φονεύση τις άνδρωπον, πόσω 
μάλλον τό  πνεύμα, τήν μεγαλοφυίαν ή τις φωτίζει τήν αν· 
δρωπότητα!“

'Ο  καπετάν Βιλέτσκι εΐδεν, ότι ήτο αδύνατον να μετα- 
πείση τήν χήραν καί δ ιά  τούτο δέν έπέμεινε περισσότερόν, 
άλλ’ ήρχισε νά πληροφορήται περί τών λεπτομερειών τής 
υπηρεσίας, ήν έκείνη έζήτει παρ’ αυτού. Ή  μήτηρ, ήτις ήτο 
όλως άφωσιωμένη είς τόν .υίόν, άπήτησεν άπροκαλυπτως παρα 
τού φίλου τήν δυσίαν τού χρόνου καί τού κόπου του.' Έ ξ- 
έφρασε- δέ τήν έπιδυμίαν της μετά παιδικής άφελείας, ως 
έάν είχε δικαίωμα πρός τούτο. 'Ο  Βιλέτσκι έδεώρησε τό 
πράγμα ώς φυσικήν άπαίτησιν τής φιλίας. “Ωφειλεν αμέσως
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την έπομένην ήμέραν νά βυδ·ισδ·ή είς τούς λογαριασμούς, 
νά άναλάβη την διεύ&υνσιν καί διαχείρισήν συμφώνως προς 
τό καταστατικόν, νά έξετάση, νά σημείωση καί νά κάμη 
όλας τά ς αναγκαίας προπαρασκεοάς, όπως άναδεχ&ή τό  έπι· 
βαλλόμενον αύτώ βάρος έπί των ώμων τοο . . . .  Δεν άν- 
τέστη πλέον καί έδ·εώρησεν ώς αγενές νά λάβη δφος σπουδαίον.

'Ο  Άδριανός, όστις τό πλεΤστον μέρος τή ς ή μέρας διήρ- 
χετο μεταξύ των βιβλίων τοο, κεκυφώ ς-παρά 'τη  τραπέζη 
και αναγινώσκων; ή περιπλανωμενος έν τοΤς χεριχώροις, ή 
ήσυχάζων.έπί του ανακλίντρου έν τω δωματίω του — . είς 
τό  οποίον ουδενί έπετρέπετο άνευ της άδειας του νά είσ- 
έλ&η — ό Άδριανός έχαφέτιζε τον Βιλέτσκι ψυχρώς, έψι- 
Οδριζεν εΤδός τ ι ευχαριστίας καί, άφηρημένος ως πάντοτε, 
-ούδεμ.ίαν πλέον προσοχήν έδιδεν είς τον ξένον. Τό δαιμό- 
νιον πνεύμα· κα&ίστα αυτόν πράγματι τύραννον, ένίοτε μεν 
καί δ ια  τόν εαυτόν του, πάντοτε όμως δ ιά  τούς περιστοι- 
χοϋντας αυτόν, άκόμη δέ καί δ ίά  την μητέρα του. Έ λ εγε  
καδ·’ Ιαυτόν μετά  του Έμερσον ότι, όστις αισθάνεται έν 
έαυτω ίσχυρόν πνεύμα καί Ιχει μέγαν προορισμόν τού βίου, 
κτά τα ι τό  δικαίωμα του απω^εΐν άφ’ εαυτού άνευ σεβασμού 
καί διακρίσεώς πάντα άνθρωπον.ή πράγμα, έμποδίζον καί 
παρενοχλούν αυτόν έν τ ή  προόδω καί ' αναπτύξει το υ .. Έ ν  
τη  οΙκία έκαστος ώφειλε νά συμμορφώνηται- προς τήν θέ- 
λησίν του- αυτός διέτασσε σιωπήν, ώριζε τήν ώραν τού φα
γητού· οί άλλοι ώφειλον νά φροντίζωσι δ ι’ αυτόν, καί νά 
περιπατώσιν άκροποδητεί. Πάντα τα υτα  έφαίνοντο είς αύτόν 
φυσικά, δ ιότι έγίνοντο δ ιά  τήν μεγαλοφυίαν, ούχί δ ι5 αύτόν.

'Η  μήτηρ ετρεμεν άναλογιζομένη ότι, όσα έν τη  έξοχή 
καί έν τ ή  ίδία οίκογενεία ήσαν εύκολα, έν τω έξωτερικω θά 
άπέβαινον όχι μόνον· δύσκολα αλλά καί ακατόρθωτα. Ή  
ίδέα μόνη Ινέβαλλεν· αυτήν είς· φοβεράν ταραχήν. Προέβλε- 
πεν δ τ ι τό ταξείδιον .κατά τάς απαιτήσεις καί άνάγκας τού 
Άδριανού θ ά  ήτο κατά πολύ δαπανηρότερον καί άπείρως 
κοπιωδέστερον. Ά λλα  είς τ ί  αί μητέρες καί αί μητρικαί 
καρδίαι δέν είναι ίκαναί; 'Ο  ποιητής, οστις κατ’ άρχάς 
συνεπεία ίσως στιγμιαίας άπαθείας δεν έδείκνυε. μεγάλην 
έπιθυμίαν δ ιά  τό  ταξείδιον, άνεφλέχθη μετά τινας ήμέρας 
υπό τού διακαούς πόθου νά ίδη  καί γνωρίση τόν κόσμον. 
Έ λ π ιζ ε  νά. λάβη νέας έντυπώσεις, νέας Ιμπνεύσεις- ήθελε 
νά άναζήση, -νά .άνανεασθή, και άπένεμε μαντικήν δύναμιν 
έίς τήν μητέρα,· δ ιότι αυτή έμάντευσε, τ.ί ήτο άπαραιτήτως 
αναγκαΤον δ ιά  τό ιιν ιν μ ά  του, διότι περί τού σώματός του 
ουδέποτε, είχε τήν έλαχίστην φροντίδα. Ε ντα ύ θ α  πρέπει νά 
άναφέρωμεν, ότι μεταξύ των θυμάτων άτινα προσήγοντο είς 
τόν βωμόν τή ς μεγαλοφυϊας, υπήρχε καί έν, τό  όποιον υπό 
του ποιητο.ύ εΤχεν άφοσιωθή είς τόν δαίμονα  μετά ψύχρας 
σκληρότητος.

Μία έξαδέλφη τής κυρίας Κλάρας, ή σύντροφος τής 
παιδικής ήλικίας.καί ή άρίστη-φίλη της, ή κυρία Δρεβέτσκα, 
ήτις κατωκει έν τή  γειτονία είχε μίαν 9·υγατέρα, ήτις ήτο 
κατά τινα Ιτη  νεωτέρα τού Άδριανού. ΈΙ 'Ελένη ήτο ώραι.ό- 
τατον καί χαριέστατον κοράσιον. Έ πα ιζον καί ηύξήθη- 
σαν μαζή. Ό  Άδριανός, πρίν ή καταληφ&ή ,ύχο τού δαί- 
μονος τής ποιήσεως, συνέλαβεν έρωτα προς τήν 'Ε λ έν η ν  ή 
κόρη τόν ήγάπά κατ’ άρχάς . μεν ώς αδελφόν, εΐτα δε ώς 
τό  Ιδανικόν των παρ&ενικών ό νε ίρ ω ντη ς .' Οί πρώτοι , στί
χοι, ή πρώτη έξέγερσις τού δαίμονος, εΤχον έμπνευσθή έκ 
των γαλανών οφθαλμών τή ς Ε λένης. ‘Ο διακαής έρως διε- 
τέλεσεν αύξανόμενος μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν ό Άδριανός 
ήσθάνθη έν έαυτω τήν ποιητικήν μεγαλοφυίαν καί συνέλαβε

τήν άπόφασιν νά γείνη μέγας ποιητής. Ή  μονομανία αυτη 
άπέσπασεν αυτόν άπό τής ωραίας'Ελένης. Έ λ ε γ ε  καθ’ έαύ- 
τ ό ν , . ότι έν τη  ευτυχία του θά  ήτο εις έκ τών κοινών αν
θρώπων, ότι ή ευτυχία θ ά  τόν έξήντλει, ένώ τό δαιμόνιον 
πνεύμα, όπως άποκαλυφ&ή, έχει ανάγκην πασών τών δυνά
μεων του, αυτός δέ ούδέν δικαίωμα είχε νά τω  αφάιρέση 
οίανδήποτε έκ τών δυνάμεων τούτων . . . Καί δεν έξεφρά- 
ζετο μεν περί τούτου ένώπιον τής 'Ελένης, άλλ’ όμως καθί
στατο όσημέραι ψυχρότερος καί ήρχισε νά τήν άποφεύγη. 
Ε π ειδή  έπείσθη ότι, όσάκις έπλησίαζε πρός αυτήν, καδ·ί· 
στατο μαλακώτερος καί ασθενέστερος —: ήρχισε μετά  προσ-· 
°χήξ να άποφεύγη πασαν μετ’ αυτής συνάντησιν. 'Η  μήτηρ 
τού Άδριανού, ήτις έπεθύμει μ.έν τό συνοικέσιον τούτο αλλά 
δέν έτόλμα ούτε νά προτρέψη τόν υιόν της ούτε έν γένει 
νά έμιλήση έλευ&έρως μετ’ αύτού περί τής ύποθέσεως ταύ- 
της, παρετήρει τ ά  διατρέχοντα πόρ^ωΟ-εν μετά συγκινήσεως.

‘Η  Ε λ ένη , ήτις έβλεπεν έαυτήν παραμελουμένην, υπέ
μενε μετά  σιωπηλής υπερηφάνειας, χωρίς νά δεικνύη είς ού- 
δέν'α, ότι υποφέρει. 'Ο  έρως αύτής ήτο τόσον ισχυρός, ώστε 
ένέπνεεν είς ιέύτήν υπομονήν καί καρτερίαν. Έ λ ε γ ε  καδ·’ 
εαυτήν ήσύχως: ,,ή αυτός ή ούδείς άλλος!“ Θλιψις καί σο- 
βαρότης έφαίνοντο επί τού προσώπου της έζωγραφημέναι- 
ούτε έπεβάλλετο δχληρώς τω Άδριανώ, ούτε άπέφεογεν αύ
τόν. Έ βλεπον άλλήλους σπανίως καί όσάκις συνηντώντο, 
ό ποιητής έφαίνετο αισθανόμενος ώσεί τύψεις τής συνειδή- 
σεως, ήτο αισθηματικός, έβυθίζετο είς τό  τραγικόν άλγος 
τού προορισμού του, ώμίλει μετ’ αύτής περί αδιαφορών πραγ
μάτων, ένίοτε περί ποιήσεως, άλλ’ ουδέποτε· περί έρωτος. Αί 
μ.ητερες παρετήρουν αυτούς μακρόθεν καί Ιστέναζον. Άφού 
ώρίσθησαν ήδη καί άπεφασίσδησαν τά  περί τού ταξειδίου, 
ή κυρία Κλάρα έγραψε περί τούτου πρός τήν φίλην της 
Μετά δύο ήμέρας ήλδεν ή Κυρία Δρεβέτσκα πρός έπίσκεψιν. 
Ό  Άδριανός, οστις είχε τήν προαίσ&ησιν, ότι ή Ε λένη  θά  
ήρχετο μετά τής μητρός, έδραμε πρός τήν κλίμακα καί 
έβεβαιώθη, ότι ή θεία  ήρχετο μόνη. 'Η  Ε λένη  είχε μείνη 
έν τ ή  οίκία προφασιζομένη αδιαθεσίαν. 'Η  απουσία αύτής 
προύξένησεν είς τόν Άδριανον περισσοτέραν λύπην ή όσην 
αύτός ό ίδιος προσεδόκα. Κατηφής καί συνωφρυωμένος, 
μόλις ολίγας λέξεις ψιθυρϊσας μετέβη είς τό δωμάτιόν του, 
όπου ένεκλείσθη .καί δέν έφάνη πλέον.

Αί δύο φίλαι συνδιελέχδ·ησαν ψιθυρίζουσαι έπί τινας 
ώρας, εκλαυσαν μαζή καί μόλις τό  εσπέρας άνεχώρησεν ή 
κυρία Δρεβέτσκα. Αμέσως μετά τήν άναχώρησιν αύτής έξ- 
ήλθεν ό Άδριανός έκ τής κρύπτης του, σκυθρωπός, σιωπη
λός καί πάσχων έκ κεφαλαλγίας. Μέ ύλίγάς διακεκομμένας 
λέξεις έδήλωσεν ότι θ·ά ήτο καλόν καί άρμόζον, πρό τής 
άναχωρήσεώς των νά μεταβώσι πρός έπίσκεψιν παρά τ ή  9·εία. 
"Οπως πάντοτε, ούτω καί τώρα ή δέλησις τού υίού ήτο διά 
τήν μητέρα-νόμος ίερός καί απαραβίαστος. Τ ό  ονομα της 
'Ελένης ούδόλως άνέφερεν ό ποιητής· ήδύνατό τ ις  όμως δ ι
καίως νά συλλάβη περί αύτού τήν ιδέαν, ότι, άν καί-αύτός 
ό ίδιος δέν ή&ελε νά άγαπά, έν τούτοις.όμως δ έν  δ·ά ήνεί- 
χετο ποτέ, νά μή τόν άγαπώσιν άλλοι. Τήν τρίτην ήμέραν 
ύπέμνησε καί πάλιν τήν σκοπουμένην έπίσκεψιν· ή  μήτηρ 
ήτο πάντοτε έτοιμη καί τοιουτοτρόπως έξεκίνησαν άμέσως, 
άν καί ό καιρός ήτο ύγρότατος. Κ ατά τήν διάρκειαν τής 
διαβάσεως έκά&ητο ό Άδριανός έν τή  άμάξη ,βεβυθ·ισμένος 
είς σκέψεις· δ ίς ή τρίς έξήγαγε ταραχωδώς έκ τού &υλακίου 
τό  μολυβδοκόνδυλον, δπερ πάντοτε έφερε με&’ έαυτού, καί 
ήρξατο νά γράφη· Κ ατά  τοιοΰτον τρόπον έδημιούργει πάν-

Ζ
<3
α

*  I
2  3

ιΰ
Β *

Β ί
Ο  %
ζ  Μ

34
^  Ί
Η  η  
Ε

ξ
Ε-«Μ
U



26 ΚΛΕΙΩ.

τοτε, πολλάκις δέ μάλιστα, ΰπό-χεριστάσεις δλως διόλου πε
ζά ? , είχε στιγμάς ποιητικής έμπνεΰσεως καί έν&ουσιασμού, 
αίτινες ήρχοντο καί ήφανίζοντο αμέσως ως άστραπαί. "Οτε 
άφίκοντο είς. Ζαλέσι· παρά 'τή  8-εία, ή Ε λ έν η  δεν η το πα
ρούσα έν τή  αί&ούση τή ς υποδοχής, μάλιστα δέ έβράδυνε 
πολύ νά παρουσιασ&ή, καί ή βραδύτηςαυτη ¿λύπησε καιρίως 
τον Άδριανόν. 'Η  &εία έρωτη&εΐ«« περί της &υγατρός άπε- 
κρί&η, δτι ή 'Ελένη εμελλε νά έμφανισ9·ή έντος ολίγου. Το 
δυστυχές κοράσίον προσεπά&ει νά «νακτήση τας έκλιπούσας 
δυνάμεις, νά άναλάβη &άρρος, καί νά καταπραΰνη την ενδό
μυχον αυτής τα ρα χή ν  — Έ π ί τέλους είσήλ8·ε μετά τινα 
ώραν έχουσα τρεμον καί σχεδόν φαιδρόν τό περικαλλές πρόσ- 
ωπον, άνευ τή ς  ελάχιστης ταραχής ί  συγχύσεως, κα ί ¿χαι
ρέτισε τον Άδριανόν μετά της προτέρας οίκειότητος, ώς άν 
εί οόδέν είχε νά'.τώ μεμφ&·ή. Κ ατά  την στιγμήν ταότην ή 
'Ελένη οδσα κυρία εαυτής ήτο άνωτέρα του ποιητοΰ, δστις 
προέδιδεν ου «μικράν ταραχήν,, ήν όμως μετ’ ου πολύ ν.α- 
τώρ&ωσε νά καταπνίξη, αισχον&είς ¿πί" τη  αδυναμία του.

Ή  έσπέρα μετά την βροχεράν ήμέραν ήτο ωραιότατη· 
Α ί άπειράρι&μοι σταγόνες έπί των φύλλων τών δένδρων, έπί 
τώ ν βότανών καί τών, άν&έων, φωτιζόμεναι ύπό του ήλιου 
ελαμπον ώς «δάμαντες. 'Γπηρχέ τ ι τό νεανικόν καί τό  ευ- 
8·υμον έν τη  υπό της ουρανίας δρόσου· άναζωογονη&είση 
φύσει. Έξήλ&ον εις τον ανοικτόν έξώστην όπως άναπνευ- 
σωσι δροσερόν αέρα. Ή  Ελένη Ιμειδία καί προσεπά&ει να 
φαίνεται αδιάφορος.

,,Είνε λοιπόν άποφασισμένον“ είπε πρός τον Άδριανόν, 
„μάς φεύγετε καί μάς άφίνετε μόνους; Διά πόσον καιρόν;“

1 ,,Τίς οΐδε;“ άπήντησεν ό Άδριανός μελαγχολικώς, ώς νά 
υπετάσσετο είς άναπόδραστον ανάγκην. „Τό ταξείδιον άπε- 
φασίσ&η αίφνηδίως· κατ’ άρχάς δεν ήσ&ανόμην οΰδεμίαν 
όρεξιν πρός τούτο. Τώρα όμως άφήκα άχαλίνωτον την φαν
τασίαν μου καί δεν είξεύρω πλέον πού νά σταματήσω . · . 
εις ’Ιταλίαν! Άλλ’ όμως τούτο δέν αρκεί· διψώ νά ίδω  τήν 
Ανατολήν — τήν κοιτίδα· ή Ανατολή εΐνε απέραντος, άπό 

χιλιάδων έτών κατηρειπωμένος κα ί κατεχωσμένος κόσμος. 
Τή άλη&εία, ή μήτηρ μου εΐνε άγγελος· ή καρδία της προ
αισθάνεται πάντοτε καί προμαντεύει τίνος εχω ανάγκην. 
Αυτή πρώτη κατενόησεν. ότι δέν πρέπει νά μένω κεκλεισμέ- 
νος, νά  αμβλύνωμαι κα ί νά  καταναλίσκωμαι μέ τά ς  Ιδίας
σ κέψ εις  Άναχωροΰμεν λοιπόν.“ Ή  Ε λένη  ήκροατο
μετά  φαινομενικής αδιαφορίας.

— „Αυτό δύναται νά διαρκέση έπί έτη;“ προσέ&ηκε 
ψυχρώς.

„’Επί έτη ; Δεν ήξεύρω!“ άπεκρί&η ό ποιητής, έχων ύπ’ 
όψιν μόνον τόν έαυτόν του. — ,,Πι&ανόν! κατ’ άρχάς είς 
'Ελβετίαν! ’Εν Ε λ β ετ ία  τ ά  όρη καί αί λίμναι άποπνέουσι 
ποίησιν, ό αήρ εΐνε κεκορεσμένος χοιήσεως, οί λειμώνες εύ- 
ωδιάζουσιυ έξ αυτής. Έ π ε ιτα  ή ’Ιταλία! «ίώνες αναμνήσεων, 
έρειπίων, όστέων τών νεκρών ¿κείνων, οίτινες είναι ζωντανό- 
τεροι τών πατούντων έπί της κόνεώς των. Έ π ί τέλους δε 
ή Α νατολή, ή ’Ιερουσαλήμ, ή Νινεβή, ή Βαβυλών, ή Παλ- 
μύρα . . . δεν τά ς άρι&μώ!“

Έ σφόγγισε τό υγρόν μέτωπόν του καί προσήλωσε τό 
βλέμμα, είς τους γαλανούς οφθαλμούς τή ς  Ε λένη ς. Ή  νεά- 
νις έμενε σιωπηλή — ό δε ποιητής έξηκολού&ησεν;

„Τό ταξείδιον τούτο ήτο κρυφία καί υπολαν&άνουσα 
τής ψυχής μου ανάγκη. Ουδέποτε ώμίλησα περί τής ανάγ
κης τα ύτης, άν κ α ί ένόσουν έξ αυτής, άλλ’ ούδεμίαν είχον 
σαφή συνείδησιν τού καταβιβρώσκοντός με πό&ου.

',,Τίς οΐδε!“ παρετήρησεν ή Ε λ ένη  „ίσως έπί τών έρει
πίων τής Παλμύρας ¿γείρεται χάλιν έν τη  καρδία σας ό 
πό&ος πρός τό  μεμονωμένου καί ήσυχον χωρίον μας'.“

'Ο  Άδριανός παρετήρει μακράν σκυ&ρωπός καί σύννους. 
,Ά ! καί αυτό εΐνε δυνατόν“, άπήντησε μέ σιγαλήν φω

νήν. „'Ο χό&ος εΐνε ανίατος νόσος τής άνθφωπότητος, ήτις 
τείνει πάντοτε πρός τ ά  εμπρός καί ίμως πάντοτε έχει τ ί  τό 
άνέφικτον πρό αυτής, ή ήσυχία — εΐνε ό &άνατος.“

„ Έ ξ  αυτού ήδύνατό τ ις  νά  συμπεράνη“, — Ιψι&όρίσεν 
ή Ε λένη , „ότι καί ή ευτυχία — .εΐνε ό θάνατος!“

Άμφότεροι έσιώπων. Ή  Ε λένη  ΐστατο ακριβώς απέ
ναντι ενός δοχείου μυρσίνης, έδρεψεν άσυνειδήτως τά  στρυφνά 
της φύλλα καί ήρχισε νά τά  κόπτη μέ τους χιονολεύκους 
όδόντας της.

„Ναι“ προσέ&ηκεν ό Άδριανός σκεπτικός, „βεβαίως 9·ά 
πο&ήσω τήν πατρίδα μου άν τήν έγκαταλίπω, άλλ’ άφού 
πρότερον κορεσ&ώ καί ύπερκορεσ&ώ τής μεγαλοπρεπούς &έας 
τού ωκεανού, των όρέων, τών βαράθρων, τών έρήμων, τα  
όποΐα πο&εΐ διακαώς ή ψυχή μου . . . .  Γνωρίζω πάντα ταΰτα 
έκ διηγήσεων, εΐδον αυτά διά τού πνευματικού οφθαλμού 
μου, μοί είναι γνωστά Ιξ  εικόνων, περιγραφών — δ ιά  τής 
δτωρίας του πνεύματος· οποία ηδονή, οποία ευφροσύνη, τάς 
φανταστικά? ταύτας εικόνας νά συγκρίνη τ ις  μετά τής πραγ- 
ματικότητος, τήν δύναμιν τής φαντασίας ν’ άντιπαραβάλλη 
πρός τήν παντοδυναμίαν τής φύσεως! . . .“

'Η  Ε λένη  ήκροατο μετά προσοχής· αί χεΐρες αυτής 
ετρεμον έλαφρώς, ένώ τό πρόσωπόν της έφαίνετο μειδιών.

— „Δέν μέ ζηλεύετε δ ιά  τό ταξεΤδι τούτο;“ ήρώτησεν 
ό Άδριανός.

,,Έ γώ ; ώ , όχι!“ άπεκρίδη καταβιβάζουσα τό  βλέμμα. 
„Αί άνάγκαι κ«ί τ ά  ιδιώματα τών άν&ρώπων είναι διάφορα. 
Ο ί αετοί ίπτανται υψηλά, οί στρου&οί φωλεύουσιν υπό τήν 
στέγην. Αίσ&άνομαι έμαυτήν ώς στρου&όν καί — μένω ευ
χαριστημένη υπό τήν άχυρίνην σκέπην μου.“

'Ο  Άδριανός έρριψεν έπ’ αυτής βλέμμα συμπονητικόν. 
,ΓΑλλως τε“ προσέ&ηκεν ή 'Ελένη μετά σπουδής ,,μέ τήν 

βοήθειαν τού Θεού &’ άξιω&ώμεν νά ίδωμεν τήν έπάνοδόν 
σας — έλπίζω δά  ότι έπί τέλους 9·ά ¿πιστρέψετε; — Ώ  
τότε  δά , είμαι βεβαία, ότι &ά μοι περιγράψετε όσα εΐδετε 
τοσούτον ζωηρώς, ώστε &ά κατορ&ώσω νά τ ά  φαντασ&ώ 
μετά τής αυτής ζωηρότητος ως νά ήμην ¿κει παρούσα.“

Ο  Αδριανός Ικολακεύ&η ίσως Ικ  τών λόγων τούτων 
της Ε λένης καί τό βλέμμα του ήμαυρώδη.

„Έ ν τούτοις“ άνεφώνησε συγκεκινημένος, „μέ όλην μου 
τήν δρεξιν δ ιά  τό ταξεϊδι, δέν ήλπιζα ποτέ ότι ό αποχωρι
σμός από τής· μεμονωμένης γωνίας, έν ή  ζώμεν, δ·ά μοί 
προύξένει το.σαύτην λύπην.“

, Οί δφδαλμοί τής Ε λένη ς ήστραψαν.
— ,,Άλη&ώς;“ ήρώτησε μετά ζωηρότητος. „Μόλις εΐνε 

πιστευτόν. — Διότι, έξάδελφε, είτε έδώ εΐσ&ε είτε αλλα
χού, ζήτε πάντοτε τόσον μεμονωμένος καί άπησχολημένος 
μέ τά ς Ιδίας σκέψεις, ώστε όλος ό άλλος κόσμος, ό οποίος 
σάς περιστοιχίζει, έξ άπαντος δ·ά σας είναι σχεδόν ¿διάφορος.

,,Ούδαμώς;“ άπήντησεν ο ποιητής, ωσαύτως ζωηρός γι
νόμενος, ,,'Τπάρχουσι δυστυχείς χαρακτήρες, φύσεις, κράσεις 
(όνομάσατέ τους όπως δ·έλετε, ό έδικός μου εΐνε τοιούτος) 
— οίτινες, παρά τήν δώλησίν των, είναι ήναγκασμένοι νά 
ύκοκόπτωσιν είς άνωτέραν τ ινά  ¿ν αΰτόϊς ¿γκεκλεισμένην 
δύναμιν. Τ ί ωφελείται ό άλυσίδετος αιχμάλωτος μέ τό να σεέη 
ματαίως τάς άλύσεις του; ’Εγώ είμαι τοιούτος αιχμάλωτος.“
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Έπήλ&ε μικρά παύσις. 'Η  Ε λένη  έφαίνετο βεβυ&ισμένη 
είς σκέψεις, εΐτα ύπέλαβεν:

,,Τπάρχουσι χρυσοί άλύσεις, αίτινες δέν δύνανται νά λυ- 
θ·ώσιν, άλλ’ ύπάρχουσι καί σιδηραί, τάς οποίας ή Ισχυρά δ·έ· 
λησις δύναται νά δφαύση.“

'Ο  Άδριανός έβλεπεν έπί μακρόν χρόνον είς τόν κήπον. 
Ε ις μάτην ή Ε λένη  περιέμενε παρ’ αυτού άπάντησιν Ιπί 
τέλους έδωκεν είς τήν συνδιάλεξιν διάφορον στροφήν.

,ΓΩ, δ ιά  σάς, έξάδελφε, &ά εΐνε τό ταξεΐδι άληδ·ινή 
ποίησις, τούτο εΐνε βέβαιον άλλά δ ιά  τήν πτωχήν δ·είαν, 
ήτις άγαπα τόν έξοχαόν βίον καί έχει άνάγκην ησυχίας καί 
εΐνε τόσον ε ίς σάς «φωσιωμόνη . . .

'Ο  Άδριανός ήρυ&ρίασεν· ήσ&άνετο έαυτόν κατηγορού
μενον.

,,'Η μήτηρ πρό πάντων έπεδώμει τό  ταξείδιον τούτο“, 
άπήντησε ξηρώς καί ολίγον άποτόμως. Αυτή ή Ιδία προσ- 
εφέρδ·η καί μέ παρεκάλεσε νά ταξειδεύση μαζή μου. Έ γώ  
είμπορουσα νά αναχωρήσω καί μόνος, διότι δέν είμαι πλέον 
παιδί. Ά λλά ή μήτηρ εΐνε καί αυτή περίεργος, καί το  τα- 
ξείδι θ·ά είναι δ ι’ αυτήν διασκέδασις, όχι &·υσία, είμαι βέ·

βαιος. Δέν απαιτώ ούδεμίαν &·υσίαν καί δέν τήν δέχομαι 
από κανένα.“

Έ ν  τη  τ ε  ταραγμένη φωνή τού  Άδριανού διαβλέπουσα 
μομφήν ή 'Ελένη ούδεμίαν έδωκεν άπάντησιν.

„Πότε άναχωρείτε;“ . ήρώτησεν απλώς.
,'Οσον ουπω“ άπεκρί&η ό Άδριανός πραϋνόμενος. „Έ λ- 

ύομεν νά σάς άποχαιρετίσωμεν, καί σάς παρακαλώ, αγαπητή 
μου έξαδέλφη, νά έν9·υμήσθ·ε τόν πτωχόν έξόριστον.“

,ΓΑ!“ έφώνησεν ή Ε λένη  μετά τίνος μειδιάματος, προ- 
δίδοντος ένδόμυχον άλγος, καί άνδυποκλινομένη τώ  Άδριανώ. 
,,Εΐσ&·ε πολύ εύγενής καί φιλόφρων! Άλλ’ ό έξόριστος δέν 
εΐνε πτωχός, καί ή εκούσια έξορία "ούδενα οίκτον κινεί. Απ’ 
έναντίας ήμεΐς πρέπει νά σάς παρακαλέσωμεν, μεταξύ τών 
μεγαλοπρεπών είκόνων τή ς ’Ιταλικής καί Ανατολικής φύσεως 
νά μάς Ιν&·υμήσ9·ε — έστω καί δ ιά  τήν άντίδ·εσιν!“ - 

Ό  Άδριανός ήτοιμάζετο, χωρίς νά ήξεύρη καί αύτός 
δ ιατί, νά άσπασ&ή τήν χείρα τής Ελένης, ήν έκράτει, άλλ’ 
ή έρυ9·ριώσα κόρη άπέσυρεν αύτήν μετά σπουδής.

συνέχεια.)
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Ένταύδ·α ουδόλως προτι9·έμε&·α νά πραγματευ&ώμεν 
τό  σπουδαιότατον καί δυσχερέστατου συγχρόνως . ζήτημα 
τής καταγωγής τών ήμετέρων κατοικίδιων ζώων, δηλαδή 
νά έξετάσωμεν, έκ ποίων άγριων ζώων τά  κατοικίδια έλ- 
κουσι τήν καταγωγήν των, τού οποίου ζητήματος ή λύσις 
μόνον κατ’ έλάχιστον μέρος ήδυνή&η μέχρι τούδε νά δο9·ή 
υπό τής έπιστήμης, ούτε σκοπούμεν νά έξηγήσωμεν τοίς 
ήμετέροις άναγνώσταις, πόδ·εν καί πώς προέρχονται αί δ ιά 
φοροι και ποικιλώταται φυλαί των ήμετέρων κατοικίδιων 
ζώων, εί καί τού δευτέρου τούτου ζητήματος ή λύσις, ΰπο- 
βοη&Όυμένη δ ιά  πειραμάτων έν τ ή  εκτροφή καί αγωγή τών 
ζώων, καθίσταται πολλού εύκολωτέρα τή ς τού πρώτου. Έ ν- 
ταϋθ·α περιοριζόμεθ·α μόνον είς τό  νά έξηγήσωμεν διά βρα
χέων τό έν τή  ήμετέρα είκόνι παριστάμενον φαινόμενον τής 
παραδόξου κατά  τό μέγε9·ος τών ζιόων διαφοράς. 'Η  έξή- 
γησις τού φαινομένου τούτου εΐνε εύκολωτάτη κα&ότι, ώς 
έξ άσφαλούς καί βεβαίας πείρας γινώσκομεν, έ τρόπος τής 
άνατροφής καί θεραπείας τών ζώων άφ’ ενός, καί ό τόπος 
καί τό  κλίμα άφ’ έτέρου, έξασκούσι τήν μεγίστην καί 
ούσιωδεστάτην έπίδρασιν Ιπ ί τής σωματικής άναπτύξεως 
τών ζώων.

Οδτω π. χ. οί δύο έπί τής ήμετέρας είκόνος παριστά- 
μενοι όνοι δεικνυ'ουσι παραδοξοτάτην διαφοράν μεγέ&Όυς· 
όταν όμως μάδ·ωμεν ότι ό μεγαλήτερος εΐνε έκ τής 'Ισπα
νίας, ό δ έ  μικρότερος έκ τή ς νήσου Ceylon, ή διαφορά αυτη 
τού μεγε&ους φαίνεται ήμίν ευεξήγητος. 'Ο λ α  τ ά  είδη τών 
αγρίων όνων είναι κάτοικοι τών στεππών, τών ξηρών όρο
πεδίων τής Άσίας καί Αφρικής. Κ λίμα λοιπόν καυματηρόν 
καί υγρόν, οΐον τό  τή ς νήσου Ceylon, δέν εΐναι τό υπό τής 
φύσεως όρισ&έν είς τ ά  ζώα τα ύτα , καί όπως ό Ευρωπαίος 
τών βορείων χωρών δέν ευδοκιμεί έν τή  σωματική αύτοΰ 
αναπτύξει έν τα ΐς &ερμαΐς Ίνδίαις, ουτω καί ό όνος, ήναγ- 
κασμένος νά ζή είς κλίμα διάφορον ¿κείνου, είς ό ή  φύσις 
έταξεν αύτόν, διακωλύεται ολίγον κατ’ ολίγον έν τή  αυξήσει

καί αναπτύξει του. Τουναντίον δέ αί χώραι τής Ανατολής 
όμοιάζουσι κατά τό κλίμα των, όπερ ώς έπί τό πλεΐστον 
εΐνε ξηρόν, μάλλον πρός τήν αρχικήν τού όνου πατρίδα· έκ 
τούτου δέ δύναται ωσαύτως νά έξηγη&ή τό πολλάκις ση
μαντικόν υψος πολλών όνων τής Αίγυπτου, τής μικράς 
Άσίας καί τών λοιπών ανατολικών χωρών, προσέτι δέ καί 
τής 'Ισπανίας, είς ήν επί τής κυριαρχίας τών Μαύρων είσήχ&η 
καί ό όνος μετά τών λοιπών κατοικίδιων ζιόων, τής Ανα
τολής καί τή ς οποίας τό κλίμα εΐναι, ώς γνωστόν, προσφο- 

- ρώτατον είς τήν άνάπτυξιν τού φοίνικος καί άλλων ανατο
λικών φυτών. Εαν είς τά ς Ιπιδράσεις ταύτας τού κλίματος 
προσ&έσωμεν καί τ ά  της έκτροφής καί 9·εραχείας τών όνων, 
εύρίσκομεν εύεξήγητον τήν του μεγε&ους αυτών διαφοράν.

Ό  έν τή  ήμετέρα είκόνι παριστάμενος μικρός όνος εχει 
φυσικόν δψος 0,81 τού μέτρου, ό δέ  μέγας 1,51 μέτρα..

Έ κ  τών αύτών καί όμοιων λόγων έξηγεΐται καί ή έκ
τακτος ποικιλία όσον άφορα τό μέγε9·ος τών ίππων, μέ τήν 
διαφοράν ότι ένταϋ&α έπιδρά ετι περισσότερον ή σκόπιμος 
βούλησις του άν&ρώπου είς τό  νά αύξήση όσον τό δυνατόν 
περισσότερον τό υψος καί την ικανότητα τών χρησιμωτάτων 
τούτων ζώων. Ε ΐναι γνωστόν · ότι όλα τά  κατοικίδια ζώα 
έξαγριοόμενα προσεγγίζουσι, κατά τά ς έπερχομένας αύτών 
γενεάς, είς τόν άρχιχόν τύπον της καταγω γής των, έπειδή 
δέ ό άρχικός τύπος τού ίππου ήτο πολύ μικρότερος τού 
παρόντος, επεται ότι τά  ζώα ταύτα δ ιά  μόνης τής σκοπί- 
μου αγωγής καί 9-εραπείας άφίκοντο είς τό  παρόν αύτών 
μέγε&ος. Τό α’ποτέλεσμα τούτο τή ς σκοπίμου ίπποτροφίας 
παρατηρεΐται ίδία είς τά ς άγγλικάς καί φλανδρικάς τών 
ίππων φυλάς, ώς π. χ. είς τούς αγγλικούς ίππους Carthorse, 
έκ τών οποίων τινές άφικνούνται πολλάκις είς δψος 1,90 
μέχρι 1,94 μέτρων. 'Ο· έπί τής ήμετέρας είκόνος παριστά- 
μένος μέγας ίππος κατάγεται έξ ’Ιρλανδίας έκ τή ς φυλής 
τώ ν καλούμενων ίππων Suffolk, οίτινες άφικνούνται είς υψος 
1,75 τού μέτρου κατά μέσον όρον, καί έχει δψος 1,82 μέτρων.
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Περίεργον φαινόμενον μεταξύ των ίππων χαρουσιάζουσι 
δ ιά  την μικρότητα των τά  ιππάρια τά  καλούμενα Pony. 
Ή  σμικρότης αύτών δύναται κάλλιστα νά έξηγη&ή, ώς και 
ή των όναρίων ανωτέρω, 1« τή ς ένδιαιτήσεως αύτων είς 
κλίματα μή ευνοϊκά πρός την «νάπτυξίν των. Τά μικρό
τ α τα  ponies εΐναι 
τά  των νήσων 
Shetland, Ιν&α τδ 
κλίμα εΐναι τραχύ 
και ή βλάστησις 
σπανία και έν γέ- 
νει το Ιδαφος ακρι
βώς άντί&ετον τού 
τη ς αρχικής των 
ίππων πατρίδος 
δηλ. των ψυχρό? 
τέρων όρ&πεδίων 
τής Άσίας. Τδ 
ίππάριον δμως, το 
έν τή  ήμετέρα ει- . 
κόνι παριστάμε- 
νον, δέν ανήκει εις 
τήν φυλήν ταύτην 
των ponies, άλλ’ 
εΐναι κυρίως νάι-  
νος, καταγόμενος 
μεν έκ γονέων 
τελείας σωματι
κής άναχτύξεως, 
άλλα κ α τ ' Ιξαί- 
ρεσιν ύστερήσας 
έν τη  αυξήσει του.
Διά τούτο έλλεί- 
πουσιν αύτω ή 
χονδρά κεφαλή, ή 
πυκνή καί φουν
τω τή χαίτη καί 
τ «  λεπτά σκέλη,) 
τά  χαρακτηριστι
κ ά  του pony, του
ναντίον δε τάσυμ- 
πεπυκνωμένα καί 
άδρομερή μέλη 
χαρακτηρίζουσιν 

αυτό ώς καί τούς 
λοιπούς νάννους.
’Ενταύθα ήδύνα- 
τό  τιςνάύπο&έση, 
ότι έκ τοίοΰτων 
τυχαίων νάννων 
πι&ανδν νά κατά
γοντα ι .ολόκληροι 
φυλαί μικρών κα
τοικίδιων ζώων καί επομένως καί ή φυλή των ιππαρίων 
ponies, άλλ’ ή εικασία αυτη εΐνε άτοπος, κα&ότι τοιαϋται 
άπδ τω ν αρχαιότατων χρόνων σποράδην άναφαίνόμευαι ίδιο- 
τροπίαι τήςφύσεως, ώς ή των νάννων καί γιγάντων, ουδέποτε 
άπεδείχδησαν διαρκώς κληρονομικαί ούτε παρά τοΤς άνδ-ρώ- 
ποις ούτε παρά τοΐς λοιποΐς ζώοις.

Έ νω  δ ιά  τή ς ίπποτροφίας σκοπεΐται καί έπιδιώκεται ή

όσον οΐόν τε μέίζων «νάπτυξις των δυνάμεων καί τής ίκα- 
νότητος τού ίππου, ή βουτροφία επιζητεί τήν κτήσιν όσον 
τδ  δυνατόν' μεγαλητέρας έν βραχυτάτω χρόνω ποσόεητος 
κρέατος. "Οσον άφορα τήν Ιδιότητα, περί ής πραγματευό
μ ενα  ένταοδα, δηλαδή τό μεγεδ-ος, οι βόες των ανατο

λικών χωρών τής 
Ευ’ρώπης έχουσι 
το μέγιστον ύψος, 
ενίοτε μέχρι 1,88 
μέτρων. Ή  αρχι
κή αύτών πατρίς 
είναι τ ά  μεσημ
βρινά μέρη τής 
‘Ρωσσίας, άπδ 
πολλού όμως εί- 
σήχδησανείςΟύγ- 
γαρίαν καί ’Ιτα 
λίαν, κα ί έκ  τή ς 
τελευταίας ταύ- 

χώρας, έ κ τ ή ς . 
ρωμανικής καλού
μενης φυλής, κ α 
τάγετα ι καί 6 έπί 
τής ήμε τέρα ς εί κ ό
νος παριστώμενος 
γιγαντιαΤος βούς, 
όστις έχει φυσικόν 
υψος 1,88 μέτρων. 
Έ τ ι  υψηλότεροι 
τούτου βόες σπα- 
νίως ίσως ευρί- 
σκονται, δ ιότι καί 
οί δευτέρου μεγέ- 
&ους βόξς τή ς δυ
τικής Νορμανδίας 
έν Γαλλία  μόλις 
άφικνούνται μέχρι 
1,8 Ομέτρωνύψους, 
οί δε υψηλότατοι 
Ε λβ ετικ ο ί μέχρι 
1,80 μέτρων. Π α 
ράδοξος πως έχει 
κα ί ή  Γ  αλλίμ μίαν 
έκ των μικρότα
τω ν βοείων φυλών,
1· μόνου μέτρου 
υψους, έν τ ή  έπαρ- 
χία  Βρετ«ννί«.Έτι 
μικρότερος τούτων 
εΐναι 6 έν τώ  μέσω 
τή ς ήμετέραςείκό- 
νος παριστώμενος 
νάννος Zebu.

Τό είδος τούτο των Ινδικώ ν βοών μέ τούς καμηλοει- 
δε~ς ύβους, των καλούμενων ζεβου, εΐναι ύπδ πολλάς έπόψεις 
τδ  παραδοξότατον καί μάλιστα δυσεςήγητον. Τούς βόας 
τούτους γνωρίζομεν έξ αρχαίων Ινδικών καί αιγυπτιακών 
εικόνων καί περιγραφών ώς τά  πανάρχαια κατοικίδια ζώα 
ίτούύ·’ όπερ συνηγορεί τώ  Cuvier, παραδεχόμενοι τον βουν 
Zebu ώς τον αρχικόν τύπον έξ ου κατάγονται οί λοιποί
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βόες έν γενει)· έκ τίνος δέ Ιδιαιτέρας φυλής των Zebu, δια- 
τηρουμένης είσέτι μόνον έν Άβησσινΐα καί καλουμένης 
αύγγα , έξελέγετο μάλιστα καί ό ιερός ταύρος Άπις. Ιδ ία  
παράδοξοι εΐναι οί Zebus ένεκα τή ς έκτακτου αύτών ποικι
λίας έν τώ  σχηματισμω καί τώ  μεγέ&ει των κεράτων, 
έν τώ  χρωματισμφ, προ πάντων δέ έν τ ώ  υψει του σώμα
τός των. ‘Ο  Zebu τή ς ήμετέρας είκόνος έχει ύψος 0,78 του 
μέτρου, κατάγεται δέ έκ της νήσου Ceylon. ’Εν τ η  νήσω. 
ταύτη οί Zebus, ένεκα τή ς έκτακτου αύτών ταχύτητος καί 
καρτερίας έν, τώ τρέχειν, χρησιμεύουσιν εις τό νά σύρωσι 
δίτροχα αμάξια, ώς παρ’ ήμίν οί ίπποι.·

Διά τή ς συντόμου τούτης έξηγήσεως τής ήμετέρας εί
κόνος ή&ελήσαμεν νά ύποδείξωμεν τήν έκτάκτως μεγάλην 
δύναμιν καί έπιρροήν, ήν ή άν&ρωπίνη βούλησις, τή  βοη&εία 
τού κλίματος, έξασκεϊ έπί τής άναπτύξεως τών ζώων. Αί 
δέ περί τούς όρους τής επιδράσεως ταυτης έρευναι, έκτος 
τής έπιστημονικής αύτών σημασίας, έχουσι καί τήν πρακτι
κήν σπουδαιότητα ότι παρέχουσι το ΐς κτηνοτρόφοις όσημέραι 
πλείονα μέσα πρός έπιδίωξιν καί Ιπιτυχίαν ώρισμένων σκο
πών ,δι’ ασφαλούς καί λελογισμένης μεθόδου. Ό τ ι  δέ τό 
ζήτημα τής προαγωγής τή ς κτηνοτροφίας εΐνε ζωτικώτατον, 
ούδείς τήν σήμερον άρνεΐται.

1. Η  Α Ρ Χ 1 Δ Ο Τ Κ ΙΣ Σ Α  Μ Α Ρ ΙΑ  Β Α Λ Ε Ρ ΙΑ  Κ Α Ι Ο 
Μ Ν Η Σ Τ Η Ρ  Α Ϊ Τ Η Σ ,  Ο Α Ρ Χ ΙΔ Ο Τ Ξ  Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ Κ Ο Σ  
Σ Δ Λ Β Α Τ Ω Ρ . Ή  Άρχιδουκισσα Μαρία Βαλερία, ή νεωτάτη 
&υγάτηρ τού αυτοκράτορος τής Αυστρίας, γεννηδ-εϊσα τη  
11 άπριλίου 1808 έν τώ  εν Ofen αύλικω μεγάρω, άγει ήδη 
τδ  εικοστόν πρώτον έτος τής ήλικίας αυτής, Παιδαγωγός 
καί διδάσκαλος τή ς νεαρας ήγεμονόπαιδος ύπήρξεν ό έπί- 
σκοπος Ronay έκ τής Ουγγαρίας, έν ή  ή άρχιδουκισσα 
έγεννή&η. Τ π δ  τήν σοφήν καί πεφωτισμένην έπίβλεψιν καί 
κα&οδηγίαν τού άγαδ·ωτάτου καί πνευματώδους τούτου 
έπισκόπου άνέπτυξεν ή νεαρά ήγεμονίς έν πληρέστατη αρ
μονία τάς πνευματικάς αυτής δυνάμεις καί ήίΗκάς άρετάς,. 
καί διά τούτο πάντοτε μετά συγκινητικής ευγνωμοσύνης καί 
άφοσιώσεως αναφέρει ή  νυν άρχιδουκισσα τδ  όνομα τού 
πρώην αυτής διδασκάλου- πάντοτε δέ, οσάκις ταξειδεύουσα 
διέρχεται έστω καί έπί όλίγας στιγμάς δ ιά  τού Πρεσβούρ- 
γου, ένθ·α διατρίβει ό γηραλέος καί σεβαστός αυτής δ ιδά 
σκαλος, φροντίζει πρωτίστως νά προσκαλέση αυτόν εις τον 
σιδηροδρομικόν σταδ-μόν, όπως τόν ίδη  καί συνδιαλεχ&η 
μετ’ αυτού. 'Η  Άρχιδουκισσα έδημοσίευσε καί τινα ποιη- 
μάτια, έξ ών δεν δύναταί τ ις  βεβαίως νά έξαγάγη συμπε
ράσματα καί κρίσεις περί όλης τής δυνάμεως καί τής εύρύ- 
τητος τού ποιητικού αυτής πνεύματος, άτινα όμως μαρτυ- 
ροΰσι λεπτήν ευαισθησίαν πρός τό  έκλεκτον τής φράσεως 
καί τήν μετρικήν άρμονίαν. Έ ν  τώ  πρώτω αυτής ποιητικώ 
δοκιμίω έξυμνεΤ δ ί έν&ουσιωδεστάτων στροφών τόν κατ' 
Ιξοχήν αγαπητόν αυτή ποιητήν Scheffel. Έ ν  Ιτέρφ τινί 
ποιήματι άπευ&ύνει πρός τόν υψιστον &ερμοτάτας καί έγκαρ- 
δ ιωτάτας εύχάς υπέρ τή ς μητρός αύτής, έπιχειρησάσης ¿ιψο- 
κίνδυνόν τινα έπί τών όρέων έκδρομήν. Διά τρίτου τινός 
ποιήματος προσκαλεΐ τόν πατέρα αύτής, τόν αύτοκράτορα, 
όπως έν ψυχική ήρεμία άπολαύση τής μεγαλοπρεπούς γαλή
νης της φύσεως έν τώ  έξοχικω μεγάρω Offenste καί άπο- 
&έση έπί όλίγας στιγμάς τό  βαρύ φορτίον τοΰ αύτοκρατορι- 
κού στέμματος. Έ κ το ς  τών ποιημάτων τούτων ή νεαρά 

,ποιήτρια συνέγραψε καί μικράν τινα κωμωδίαν, ήν όμως δέν 
έδημοσίευσεν είσέτι. Περί τής άγα&ότητος καί φιλανθρω
πίας τής άρχιδουκίσσης άναφέρομεν τό  έξής μόνον παρά
δειγμα: Μετά τήν φοβέραν καταστροφήν τού R ingtheater 
έζήτησε τήν άδειαν νά άναλάβη &έσιν μητρός παρά τ ι ν ί . 
όρφανφ παιδίψ. Ή  άδεια τη  έδόδη, καί σήμερον είσέτι ή

υψηλή προστατις έποπτεύει καί παρακολου&έϊ μετά μητρικής 
όντως στοργής τά ς σπουδάς καί τά ς προόδους τού ύπ’ αύ
τής προστατευομένου ορφανού. Προ ολίγων μηνών έγνώρισε 
κατά τύχην μικρόν τινα παΤδα κλειδοκυμβαλίστήν, όστις, 
ώς συνή&ως συμβαίνει, ήτο τοσούτον εύφυής όσον καί πτω
χός. Έ  άρχιδουκισσα παρέλαβε τόν πάϊδα υπό τήν προ
στασίαν τη ς , ήρε τ ά  οικονομικά έμπόδια άναλαβούσα έπί 
ίδίοις άναλώμασι τήν έν τή  μουσική' μόρφωσιν καί τελειο- 
ποίησιν τού ευφυούς παιδός, άλλ’ άπηγόρευσεν αύτώ αύστη- 
ρώς νά παρουσιασ&ή έκ νέου είς τό  δημόσιον, πρίν ή  γείνη 
τέλειος μουσικός. — Ό  μνηστήρ αύτής, 6 άρχιδούξ Φραγ
κίσκος Σαλβάτωρ έγεννήδη τή- 21 αύγούστου 1866 έν Βιέννη, 
καταγόμενος έκ τού τοσκανικού κλάδου τών Άψβούργων 
Λοδ'«ριγγίων. Ώ ς  γνωστόν ή Τοσκάνα περιήλ&·ε τό  1737 
είς τόν Φραγκίσκον Στέφανον τής Λο&αριγγίας (βραδύτερον 
αύτοκράτορα Φραγκίσκον Α'.),. σύζυγον τή ς Μαρίας Θηρεσίας· 
ο ΐτος Ικληροδότησεν αυτήν τω  δευτέρω υίω του Λεοπόλδφ, 
όν αυδτς διεδέχ&η ό ετερος υίός, άρχιδούξ Φερδινάνδος Γ.', 
είς τήν διοίκησιν τού μεγάλου δουκάτου. Έ τ ι  καί νυν οί 
απόγονοι τούτου αίσ&άνονται έαυτούς. υπό τινα εποψιν ώς 
ίταλούς, ή δέ όμιλουμένη γλώσσα έν τα ΐς οίκογενείαις τα ύ-' 
τα ις τού αυστριακού αι’τοκρατορικού οίκου εΐνε η ιταλική. 
Ο ί γονείς τού υψηλού μνηστήρος, ό άρχιδούξ Κάρολος Σαλ
βάτωρ καί ή άρχιδουκισσα Μαρία Ίμμακουλάτα, άγουσιν 
ήδη ήρεμον καί άπράγμονα, Ιδιωτικόν βίον. — ‘Ο γαμβρός 
τού αυτοκράτορος τής Αυστρίας έχει κομψόν καί εύμηκες 
τό παράστημα, τό δέ πρόσωπόν του έχει τήν χροιάν τών 
μεσημβρινών κλιμάτων, εΐναι σοβαρός καί σκεπτικός, παρα
τηρητικός καί όλιγόλογος. Εΐναι προσέτι έξοχος ίππαστής 
καί όμιλεΐ μετά τής αύτής εύχερείας άμφοτέρας τάς γλώσσας, 
τήν τε ιταλικήν καί γερμανικήν, φοιτά δέ είσέτι είς τήν 
στρατιωτικήν σχολήν, έν&α μετά 9·ερμοτάτου ζήλου καί έκ- 
τάκτου εύφυίας καταγίνεται περί τά ς δυσχερεστάτας καί 
εύρυτάτας σπουδάς του.

2. ΝΓΜΦΗ ΕΑΛΗΝΙΣ. Είκών κατά τήν έλαιογραφίαν 
τού  ’Ιωσήφ Ζ β α ϊίβ ί (έν σελ. 21).

ό. ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΝΝΟΙ ΜΕΤΑΞΙ* ΤΩΝ ΖΩΩΝ. 
Είκών μετά σχετικού άρ&·ου κατά τήν πρωτότυπον ιχνογρα
φίαν τού Η . Γθυίβιηαηη (έν σελ. 25).

4. ΟΛΑ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ. Είκών υπό κατά τήν έλαιο
γραφίαν τής κ. Μαρίας Ιύηηχ (έν σελ. 28).
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Η  ολική δύναμις τών επί της γής εν ενεργείς άτμομηχανών εΐνε, 
κατα τούς ύπολογισμούς τοϋ πρωοσικοϋ στατιστικού γραφείου, ισοδύναμος 
με 46 εκατομμυρίων ίππων δυναμιν. ’Επειδή δέ ενός ίππου δύναμις ίσο- 
δυναμεΤ με τήν δυναμιν 21 άνδρών, έξάγεται ότι αί άτμομηχαναί όλης τής 
γης έκτελοϋσι τήν εργασίαν 1000 εκατομμυρίων ήτοι ένός διβεκατομμυ- 
ρίου ανθρώπων. Άλλ’ & άριθμός των κατοίκων τής γης υπολογίζεται εις 
l ' /ε διοεκατομμύρια, εξ ών μόνον τό τρίτον, δηλ. ήμιου διοεκατομμϋριον, 
άποτελοϋσιν αί εργατικαί τάξεις. Ούτως ώστε ό ατμός έκτελεΐ το τριπλά
σιον της ίλικής των άνθρώπων εργατικής δυνχ'μεως.

Έ ν  τξ  Νέα Ζηλανδία οί κό«κλοι έπλη&ύνθησαν έπί τοοοΰτον, ώστε 
κατέστησαν αληθής μάστιξ τοϋ τόπου, καταστρέφουσα τα προϊόντα τής 
γεωργίας καί έπιφέρουσα μεγίστην βλάβην. Πρός έξολό&ρευσιν των ζώων 
τούτων συλλέγει ή εκέΐ κυβέρνησις μεγάλα στίφη ΐκτίδων άντί πολλών χρη
μάτων. Έ κάστη ίκτις αγοράζεται ήδη άντί 10 φράγκων υπό τής κυβερ- 
νησεως, εχουσι δέ συλλεχ&ή μέχρι τοΰδε 10,000 έκ τών αίμοβόρων τούτων 
ζωίίφιων, ατινα άποτελοϋσι τόν στρατόν τής κυβερνήσεως της Νέας Ζη
λανδίας έν πολεμώ κατά των κονίκλων. 'ϊπά ρχει μεγίστη ελπίς ότι εντός 
ολίγων ετών τά στρατεύματα των ίκτίδων θα  νικήσωσι τά άπειράριθμα 
στίφη τών κονίκλων.

Π α ρα γω γή  ά χ α ιε ρ γ ά σ το ν  χά λυ β ο ς . ’Οποίαν έκπληκτικήν έπίδο- 
σιν έλαβεν ή χαλυβουργική βιομηχανία, μαρτυρεί τό γεγονός, ότι έν έτει 
1887. ή παραγωγή άκατεργάστου χάλυβος άνήλ&εν εις 33,806,800 στατήρας 
εκατόλλιτρα', άπέναντι 24,618,420 στατήρων παραγωγής του προηγηθέντος 

έτους. Έ κ  του ποσοΰ τούτου άναλογουσιν εις:

Μεγάλην Βρεταννίαν . 
Η νω μένας Πολιτείας .
Γ α λ λ ί α ν ......................
Γερμανίαν (περίπου) . 
Βέλγιον (περίπου) . 

'Ρωσσίαν . . . . .  
Αυστροουγγαρίαν . .
Σ ο υ η δ ία ν .......................

19,622,080 απέναντι 13,983,000 
6,441,880 „  4,370,460
1,676,120 „ 1,799,100
2.220.000 „ 1,900,000

140.000 „  106,000
1.400.000 „ 1,300,000

680.000 „  720,000
447,200 „  534,860.

Ή  Μεγάλη Βρεττανία λοιπόν έχει τήν μερίδα του λεοντος εν τή παρ
αγωγή του χάλυβος.

Ό  ¿Γησίιυς «ι/«λ<σ*όμίνος χφιχτός π ρ ό ς  π λή ρ ω σ ιν  κ ο ίλω ν  ύ0όι>· 
τω ν  έν τή Βορείω ’Αμερική, τή εστία τής όδοντοϊατρικής, ύπελογίσθη υπό 
τοϋ ’Αμερικανοί ΐατροΰ Δρ. Φάρρερ εις ήμυσι έκατομμόριον δολλαρίων. Άν 
ή κατάστασις αυτη έξακολουθήση, μετά τριακόσια έτη σόμπας ό νυν έν 
ταΐς ‘Ηνωμέναις Πολιτείαις κυκλοφορών χρυσός θά  εύρίσκεται έν τοΐς κοί- 
λοις των όδόντων. Ό  Δρ. Φάρρερ ΰπελόγισε προσέτι ότι έν ταΐς Ή νω μέ- 
ναις Πολιτείαις καθ’ έκαστον έτος Ιναρμόζονται τρία εκατομμύρια τεχνη
τών ¿δόντων καί ότι εξ 80 άνθρωπων είς μόνος Ιχει ¿δόντας υγιείς.

Π αράδοξον ά μ ν ν τ ιχ ύ ν  μέσον. "Οτι α ί μέλισσαι δύνανται καλώς 
νά χρησιμοποιηθώσιν έν πολέμω, άπέδειξεν ό άββάς τοϋ Μύγχσταΐναχ πλη
σίον τής N eustad t παρά τόν ποταμόν Aiscb. Ό  ρηθείς άββας κατά τόν 
πόλεμον τών χωρικών έν Γερμανία έν έτει 1522 κατώρθωσε νά απόκρουση 
τούς έφορμώντας πρός έκπολιόρκησιν τής πόλεως χωρικούς, συμβουλεύσας 
τους πολιορκουμένους νά έκσφενδονίζωσι κατά τών πολιορκητών πολυάριθμα 
σμήνη μελισσών. Όμοιοτρόπως έπί τοϋ τριακονταετούς πολέμου έν τινι 
εφόδιρ τών Σουηδών κατά τής πόλεως Κίσσιγγεν, οί πολιορκούμενοι έκ- 
οφενδονίζοντες σίμβλους μελισσών κατά τών έπιφερομένων έχ&ρών ήνάγ- 
κασαν αυτούς ν’ άπόσχωσι τής εφόδου. Τό παράδοξον τοϋτο άμυντικόν 
μέσον μετεχειρίσθησαν ωσαύτως καί οί Βουργοϋνδοι κατά τών Ε λβετώ ν 
έν τώ  καλουμένω πολέμω τοϋ Pontarlier.

Π ρός δ ο κ ιμ α σ ία ν  τή ς  π ο ιό τη τα ς  το ν  χαλ.ον χ α φ έ . 1) Ο ί κόκκοι 
καλοϋ καφέ είναι σκληροί καί βαρείς καί βυθίζονται ευκόλως είς τό υδωρ. 
Οί μένοντες έπί τής έπιφανείας τοϋ υδατος είναι κακής ποιότητος. 2ι Τοϋ 
καλοϋ καφέ οί κόκκοι δέν άπορροφώσιν υδωρ κα" μένουσι σκληροί καί 
στερεοί. 3) Περί τοϋ φυσικοΰ ή τεχνητού χρώματος τοϋ καφέ βεβαιού- 
με&α, θέτοντες τούς κόκκους είς θερμόν υδωρ καί ταράσσοντες αυτούς 
ΐσχυρώς. Ά ν  είναι χρωματισμένοι, τό χρώμα άποπλύνεται καί μεταβαίνει 
εις τό υδωρ, τότε δε δυνάμεθα περαιτέρω νά έξετάσωμεν τάς συστατικάς 
ϋλας τοϋ χρώματος. 4) ’Αν ό καφές έβράχη ύπό τής θαλάσσης καί έβλάβη, 
οι κόκκοι συγκολλώντας καί άναδίδουσι δυοάρεστον όσμην. Έ κτος τούτου, 
άναγνωρίζομεν τόν θαλασσόβρεκτον καφέν, θέτοντες τούς κόκκους είς κα
θαρόν καί ψυχρόν υδωρ. Ά ν τό υδωρ προσλάβη άλμυράν γεϋσιν, ό καφές 
εινε βεβλαμμένος ύπό τής θαλάσσης καί άπορρίψιμος.

Σ τ α τ ια τ ιχ ά .  Κατά τό έτος 1887 έδημοσιεύθησαν έν Γερμανίφ 
7856 βιβλία άτινα άπτνεγκον 11,300,00 φράγκων έν Γαλλίφ 3880 βιβλία,
7,600,000 φράγκων · εν Άγγλίφ 3124 βιβλία, 6,000,000 φράγκων · έν ’Ιταλία 
2649 βιβλία, 8,540,000 φράγκων· έν 'Ισπανία 1012 βιβλία, 1,740,000 
φράγκων.

Π ο ια  φ α γη τά  ή γ ά π ω ν  ο ι μ ε γ ά λ ο ι  άνδρες. Κάρολος ό μέγας 
ύπερηγάπα τό οπτόν κρέας, ιδία δέ τό άγριμαΐον, ένω Ó Τορκουατος 
Τάσσος ήτο μέγας φίλος τών γλυκισμάτων, βραστόν καρπών, ζαχαρωτών 
καί τών τοιοότων, έτρωγε δέ καί τήν σαλάταν ακόμη ζαχαρωμένην. Ό  
Μελάγχθων κατά τήν νεότητά του προετίμα παντός .φαγητού τήν έκ κρι- 
θής σοϋπαν, πολλάκις δέ έν Τυβίγγη, έν&α έσπούδαζεν, έδιδε ολόκληρον 
μερίδα κρέατος δ ι Ιν πινάκιον κρίθινης σούπας. ’Ερρίκος ό τέταρτος τής 
Γαλλίας ήτο μέγας φίλος τών όστρέων, τών όποιων πολλάκις έκαμνε κατά- 
χρησιν, καί τών πεπόνων, ενώ Κάρολος ό έβδομος τής Σουηδίας προύτίμα 
τεμάχιον άρτου ξηροϋ μετά βουτύρου παντός άλλου έδέσματος. Φρειδε
ρίκος δ μέγας, Ναπολέων ό μέγας καί ό Βολταΐρος ήσαν άκόρεστοι καφέ- 
πόται, έκ δέ τών εδεσμάτων δπερηγάπα ό μέγας Φρειδερίκος τόν έκ 
φρυκτής κρι&ής πλακοϋντα. Ό  Λέσσιγγ ήγάπα καθ’ υπερβολήν τήν 
φακήν, ενώ ό Κλόπστοκ ήγάπα έμπα&ώς γλυκίσματα, οταφυλάς, άττακέα 
(σαλομόν) τεταριχευμένον κρέας καί πίσα (πιζέλια). Τοϋ Κάντιου τά έξ- 
αιρέτως άγαπητά έδέσματα ήσαν χυλός έκ φακής, pudding, όσπρια, πόδες 
χοίρου, καί ξηροί καρποί. Ό  Σχίλλερ ήγάπα πολύ τό χ ο ιρ ο μ έρ ι,  ενώ ό 
W ieland  τά γλυκίσματα. Ό  M attison ήγάπα καθ’ υπερβολήν τά όσπρια 
(πρό πάντων ρ ε β ίθ ια  καί ξηρά φ α σούλια ) καί ταριχευτόν χοίρινον κρέας.

Σ π ο υ δ α ία  δ ιά  τή ν  >α ν ιιλ ία ν  έφ εύ ρ εσ ις  Ιγένετο έσχάτως υπό 
τοϋ ’Αμερικανού Η . Β . Cox έν Ούάσιγκτιον. Ή  έφεύρεσις αυτη συνίστα- 
ται είς τινα συσκευήν, ύπ’ αυτού τοϋ Cox ονομασθεΐσαν resonophon (έκ 
τού resonare  καί φωνή«, δ ι’ ής καθίσταται δυνατή ή έν άνοικτω πελάγει 
εν ώρφ ομίχλης τηλεφωνική συνδιάλεξις καί συνεννόησις μεταξύ δύο άπ’ 
αλλήλων μεμακρυσμένων πλοίων. Δύναται δηλαδά διά τής συσκευής ταύ· 
της νά διαβιβασ&ή μέχρις άποστάσεως 7 χιλιομέτρων οίαδήποτε συνδιά- 
λεξις, άνευ άλλου συνδετικού μέσου ή  τοϋ ατμοσφαιρικού άέρος Καί ό 
άαθενέστατος ήχος ή ψόφος (ώς π. χ. το τ ϊ χ  τ α χ  τοϋ ωρολογίου) γίνεται 
ακουστός μέχρις άποστάσεως 120 μέτρων. Ό  εφευρέτης, μέχρις ου απο
περάτωση καί κάμη τήν πρώτην πρακτικήν δοκιμήν της έφευρέσεώς του, 
διέμεινεν επί τέσσαρας μήνας έν τή θαλάσση έπί τίνος πρός τόν σκοπόν 
τούτον είς τήν διάθεσίν του τε&είσης άτμοθαλαμηγοΰ. Πρός κατασκευήν 
τοϋ θαλασσίου τούτου τηλεφώνου 6 έφευρέτης έλαβεν ώς βάσιν τόν φυσι
κόν της ακουστικής νόμον τών καλούμενων συμπαθητικών παλμών. Πρός 
εμπορικήν έκμετάλλευσιν της έφευρέσεώς ταυ'της τοϋ Cox ίδρύθη ήδη έν 
Νέα Ίόρκη εταιρεία μέ κεφάλαιον δύο έκατομμυρίων δολλαρίων, τής 
οποίας όμως ή ενέργεια περιορίζεται έπί τοϋ παρόντος μόνον έν τη Βορείω 
’Αμερική.
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Π αράδοξοι σ υ μ π τώ σ ε ις .  Οί Πυθαγόρειοι άπέδιδον, ώς γνωστόν, 
είς τούς αριθμούς καί τούς συνδυασμούς αύτών συμβολικήν τινα δυναμιν 
καί σημασίαν, έξερχομένην τοϋ κύκλου τών συνήθων άριθμητικών άπο- 
τελεσμάτων καί πλησιάζουσαν είς τό μυστηριώδες και άκατάληπτον. Ή  
συμβολική αυτη τών άρι&μών διετηρήθη καθ’ όλον τόν μεσαιώνα καί τινα 
ίχνη αυτής διατηρούνται έτι και νυν παρά τφ  λαώ, όσης ώρισμένους τινάς 
άριθμούς θεωρεί .απαίσιους, άλλους δέ πά/tv αισίους. Ουτω π. χ. εις 
πολλά μέρη ό αριθμός επτά θεωρείται απαίσιος, διο'τι εόρό&η ότι ύπάρ- 
χουσιν Ιπ τ ά ’θανάσιμα άμαρτήματα, ένω απεναντίας έν τη άρχαιύτητι ο 
αριθμός επτά έθεωρεΐτο άγιος καί ευτυχίας πρόξενος παρά τε τοΐς άρχαιοις 
Αίγυπτίοις καί παρά τοΐς Ίουδαίοις, βραδύτερον δέ καί έν τή χριστιανική 
εκκλησία' διότι επτά πλανήται κατεΐχον τόν .¿στρολογικόν ούρανόν, επτα 
ήμέραι άπετέλουν τήν εβδομάδα τής δημιουργίας καί ή έβδομη ημέρα 
ήτο αγία. Παρά τοΐςΈλλησιν ό άρι&μός επτά ήτο ιερός τφ  Άπόλλωνι, η 
δέ καθολική εκκλησία έχει επτά μυστήρια καί διαιρεί τήν ημέραν εις 
έπτά κανονικάς ώρας. Ό  άριθμός 13 θεωρείται τήν σήμερον ώς απαίσιος 
έν πάση συναναστροφή, διότι έπί του δεκάτου τρίτου πίπτει η καταρα 
τοϋ ’Ιούδα, ένω έξ έναντίας ό άριθμός 3 θεωρείται α ς  αίσιος καί άγιος 
άριθμός έν τη Χριστιανική Εκκλησία, ώς καί πρότερον παρά τοΐς Πυθα
γόρειό ις.

Ε κ τό ς  όμως τής συμβολικής ταύτης σημασίας εζητήθησαν εν τοΐς 
άριθμοΐς τών έτών βαθύτεραι σχέσεις πρός γεγονότα ιστορικά καί πολλάκις 
εύρέθησαν λίαν παράδοξοι καί άξιοπερίεργοι συμπτώσεις. Όνομαζομεν 
ταύτας συμπτώσεις, διότι ούδείς βεβαίως, όσον δήποτε καί αν κλίνη εις 
τήν πίστιν μυσηκών επιδράσεων, δύναται νά περαδεχ.θή τήν υπαρξιν οιας 
δήποτε σχέσεως αιτίου καί αίτιατου μεταξύ άρι&μών καί γεγονότων, "Οπως 
δήποτε όμως αί συμπτώσεις αύται είναι αξιοπερίεργοι, καί άναφερομεν 
ενταύθα όλίγα παραδείγματα τών άριθμητικών τούτων συνδυασμών εν 
σχέσει πρός ιστορικά γεγονότα εκ τής νεωτέρας ιστορίας. Τό εξής παρά
δειγμα έκ τής νεωτέρας γαλλικής ιστορίας παρέχει διά τών αύτών άριθ
μητικών συνδυασμών τά αύτά άποτελέσματα διά τον Λουδοβίκον Φίλιππον 
καί διά τον Αύτοκράτορα Ναπολέοντα Γ.'

Ό  Λουδοβίκος Φίλιππος έγεννή&η τό 1773 άνήλθε δέ έπί τον γαλ
λικόν θρόνον έν έτει 1880.' Έ ά ν  είς τόν αριθμόν 1830 προσθεσωμεν τό 

' άθροισμα τών ψηφίων του άρι&μοϋ 1773 11 7-f- 7 3  =  181 ευρισκομεν
τό 1848, δηλ· τό τέλος τής βασιλείας αύτοϋ. Έ ά ν  πάλιν είς τόν αυτόν 
άριθμόν 1830 προσθέσωμεν τό άθροισμα τών ψηφίων τοϋ άριθμοϋ 1782 
(έτος τής γεννήσεως τής συζύγου του), εύρίσκομεν πάλιν τόν αύτόν άριθμον 
1848 (τέλος της βασιλείας του). Έ ά ν  έκ νέου είς τόν άριθμόν 1830 προ
σθέσωμεν τό άθροισμα τών ψηφίων του 1809 (έτος τών γάμων του), εύρί
σκομεν καί πάλιν τόν αύτόν άπαίσιον άριθμόν 1848.

Τό αυτό άκριβώς άποτέλεσμα εύρίσκομεν δΓ όμοιων συνδυασμών 
καί διά τόν Ναπολέοντα Γ .,  μέ την διαφοράν ότι ένταϋ&α εξάγεται ούχί 
τό έτος τής πτώσεως του, άλλά τό τελευτοίΐον έτος τής βασιλείας τίυ 
(1869). Ναπολέων ό τρίτος άνήλθεν έπί τοϋ γαλλικού αύτοκρατορικοϋ 
θρόνου τό 1852. Έ ά ν  είς τόν άριθμόν τούτον προσθέσωμεν τό. άθροισμα 
τών ψηφίων τοϋ άριθμοϋ 1808 (έτους τής γεννήσεώ: του) εύρίσκομεν 
(1 8 5 2 -^ -1 4 -8 + 0  +  8) =  1869, τό τελευταΐον έτος τής βασιλείας του. 
Ωσαύτως είς τό έτος τής έπί τόν θρόνον άναβάσεώς του 1852 προσθέ- 
τοντες τό άθροισμα τών ψηφίων τοϋ άρι&μοϋ 1829, (έτους της γεννήσεως 
τής συζύγου του, τής Αύτοκρατείρας Ευγενίας,) εύρίσκομεν τό αύτό άπο
τέλεσμα, δηλ. τό τελευτάΐον έτος της βασιλείας του. Καί τέλος εις τον 
αύτόν άριθμόν 1852 προσθέτοντες τό άθροισμα τών ψηφίων τοϋ 1853 
(έτους τών γάμων του) εύρίσκομεν τόν αύτόν άριθμόν 1869. Και εις

πολλά άλλα παραδείγματα, έκ τε τής άρχαίας καί νέας ιστορίας, έφαρμί- 
ζοντες τοιούτους συνδυασμούς εύρίσκομεν παράδοξα τη άληθεία άποτελε- 
σματα. Άλλ’ όσον δήποτε παράδοξα καί εκπληκτικά είναι τά τοιαϋτα 
άποτελέσματα, δέν δυνάμεθα βεβαίως νά τά θεωρήσωμεν άλλως η ω; 
παραδόξους συμπτώσεις, διότι ούδεμία δύναται νά ύπαρξη εσωτερική 
συνάφεια μεταξύ άρι&μών καί γεγονότων.

Επειδή έσχάτως πολύς έγένετο λογος έν τη Ελληνική βουλή περί 
τής άμαθίας τοϋ κλήρου κάΐ τής καθόλου άμελείας τής θρησκείας καί 
παιδείας, τής βάσεως ταύτης και εύημερίας παντός λαού και μολιστα 
ύπ’ εκείνων, οίτινες πρό τριών σχεδόν έτών έψηφίσαντο τήν κατάργησιν 
τών ιερών μαθημάτων έκ τών γυμνασίων καί τών θέσεων τών ιεροκηρυ
κών έν ταΐς έπαρχίαις, παρατιθε'μεθα ένταϋθα τμήματα άρβρου τίνος τής 
βορειογερμανικής Έ φημερίδος, έπιγραφόμενα ,Εκκλησία  καί σχολέΐον“ 
Τνα καταδειχ&ή πώς εργάζονται οί πρακτικοί καί προνοητικοί Γερμανοί 
πρός όσον οΤέν τε τελειοτέραν τής Εκκλησίας καί τών Σχολείων προα
γωγήν, μή έννοοϋντες νά πραγματεύωνται τά ΰψκστα καί ζωτικώτατα τών 
ζητημάτων έν κοινοβουλίοις παιδιας μόνον ένεκα.

„Ή  ήθική μόρφωσις καί άνάπτυξις λαού τίνος Ιξήρτηται πρώτον εκ 
τής θρησκείας καί είτα έκ τοϋ όργανισμοϋ τών σχολείων. Ό  Γερμανικός 
λαός έπεμελήθη πλεΐστον τής θρησκείας, πας δέ αμερόληπτος κριτής έξε- 
τάσας τήν ιστορίαν τοϋ Γερμανικού λαού έν ταΐς τελευταίαις δεκαετηρισιν 
άδιστάκτως θά δμολογήση τοϋτο. Αί ύλιστικαί περί τοϋ κόσμου θεωρίαι 
αίτινες ένωθεΐσαι τή Δαρβινείω έφαίνοντο μέλλουσαι νά Ιξαπλωθώσι παν- 
ταχοϋ, μικρόν κατά μικρόν έξέλιπόν, ή  όρθότερον είπέΐν οί επιστήμονες 
ήδυνή&ησαν παραλαβόνιίς ό, τι ένεΐχεν αυτη αληθές, 7  άποδείξωσιν έτι 
άπαξ τήν περί ύπαρξεως τοϋ Θεοΰ αλήθειαν, όπερ είναι ή  πραγματική 
πρόοδος πάσης επιστήμης. Τ ό θρησκευτικόν αίσθημα διά τών υλιστικών 
τούτων θεωριών άντί νά έλαττω&ή ή  έκλίπη έγένετο βαθύτερον. Ή  άνά- 
πτυξις τοϋ λαού δέον νά έδράζηται έπί τής θρησκείας. Τήν μεγάλην 
ταυ'την άλήθειαν κατιδοϋσα ή Γερμανία προύνόησεν έγκαίρως περί τού 
καταλλήλου όργανισμοϋ τών σχολείων. Οί καρποί δέν έβράδυναν νά φα· 
νώσι. Καί έν τούτοις ούδαμώς άρκεΐται τοΐς παροϋσι. Κατά τό παρελ
θόν έτος ήγέρθη πάλιν νέα τάσις πρός τελειότερον οργανισμόν τών Σχο
λείων τής άνωτέρας έκπαιδειίσεως. Καί εΤναι μέν αληθές ότι ΙπικρατεΤ 
τάσις τις πρός τάς πρακτικάς λεγομένας. έπιστήμας, έξ ής καί ό άχαρις 
πρός τάς άρχαίας γλώσσας πόλεμος, δύναται τις όμως νά έλπίζη ότι αυτη, 
άποβαλοϋσα παν άτοπον καί άδικαιολόγητον, θά  συντέλεση είς την προ
αγωγήν τής εθνικής μορφώσεως. "Οπως δη'ποτε λίαν κινδυνώδες φαίνεται 
νά έπιδιώκη τις, ένεκα θεωρητικών μόνον λόγων, νέον τών σχολείων όρ- 
γανισμόν, διαρρηγνύς πάντα μετά τοϋ παρελθόντος ιστορικόν δεσμόν. Ή  
άξίωσις τών ταϋτα φρονούντων δύναται νά ή  δικαία, άλλ’ ούδείς άγνοέΐ 
ότι παρί ήμΐν τοΐς Γερμανοΐς ή παίδευσις καθόλου διττή τυγχάνει, θεω
ρητική καί πρακτική, καί ότι άμφότεραι, πόρρω τοϋ νά ώσι πολέμιοι 
προς .άλλήλας, άγωνίζονται νά παρα'σχωσι τω λαώ ότι άριοτον καί υψιστον.“

Έ ν  Μιννεαπόλει (τών Η νω μένω ν Πολιτειών) γίνεται ήδη ή  απόπειρα 
πρός χρησιμοποίησή' της δυνάμεως τοϋ άνεμου έν τώ  ήλεκτρικώ φωτισμώ. 
Πρός τόν σκοπόν τούτον κατασκευάζεται υψηλός πύργος έπί τής κορυφής 
τοϋ οποίου θά  τεθη συσκευή τις άναπτύσσουσα ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ 
άνεμου ενέργειαν δέκα "ππων δυνάμεως καί κινούσα δυναμομηχανην, τής 
οποίας τό £εϋμα θά χρησιμεύη πρός πλήρωσιν τών έπισωρευτών (Accu- 
m ulatoren).

m -

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

Έ ν  Θεσσαλονίκη ήρξατο άπό πρώτης ίανουαρίου 1889 έκδιδόμενον 
κατά δεκαπενθημερίαν τό ομώνυμον τώ  μεγίστφ τής άρχαιότητος φιλο- 
σόφω περιοδικόν σύγγραμμα „Α ΡΙΣΤΟ ΤΕΛ Η Σ“. Ό  πρώτος ήδη εκδε- 
δομένος άρι&μός τοϋ περιοδικού τούτου περιέχει άρθρα διδακτικά καί 
άξιανάγνωστα, έν γλώσση γλαφυρα γεγραμμένα καί έπί άρκουντως καλού

χάρτου εκτετυπωμένα. Τ ό άξιόλογον τοϋτά περιοδικόν, όπερ προώρισται 
μέγα κενόν ν'ά πληρώση παρά τη έκεΐ κοινωνία, εΐνε άξιον πάσης συστά- 
σεως καί θερμότατης ένθαρρύνσεως.

Συνδρομή έτησία πανταχοϋ λίρα ό&ωμ. ήμίσεια. ’Εκδότης ύπεύ.- 
θυνος Γ. Παπαγεωργίου.
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ΤΟ ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΕΪνε εύνιίητον, ότι ή  πρώτη γαλλική δημοκρατία h  τη τάσει αύτής 
εις τό νά εξαφανίση παν ίχνος του παρελδόντος, δέν Εφείσδη ουδέ της 
αρχαίας χρονολογίας. "Οπως λοιπόν κατήργησε τήν δρησκειαν, ούτως αντι
κατέστησε καί το χριστιανικόν έτος διά νέας χρονολογικές εποχής, άρχο- 
μένης άπο της 22 σεπτεμβρίου τού 1792, δηλ. άπό της ημέρας τής ίδρύ- 
σεως τής δημοκρατίας. '  Η  καινοτομία αδτη δέν Επέπρωτο να διαρκέση 
Επί μακρον χρόνον, τούδ’ όπερ δέν εΤνε- ίσως λυπηρόν, καθότι ή „νέα 
φραγκική 'χρονολογία'* ώς οπό πολλών ώνομάζετα, καί υπό όλως άλλοίας 
περιστάσεις τών Επακολουδησασών δυσκόλως δά Ετύγχανε γενικής απο
δοχής καί παγκοσμίου ισχύος. Λυπηρόν όμως είναι τη άληδεία βτι μετά 
τοίν άπορριπτέων κακιών. συναπεβλήδη καί δ ύγιής τού πράγματος πυρήν.

"Οτι τό ήμέτεροκ ήμερολόγιον χρήζει βελτίονος διάιρέσεως, όλίγιστοι 
τήν σήμερον άρνούνται' επανειλημμε'νως δέ Εγένοντο προτάσεις βελτιώσεως, 
αΐτινες όμως εμειναν ¿καρποί. Ή  άνάγκη τής μεταρρυδμίσεως τού ήμε- 
ρολογιού δέν καθίσταται εις τούς πολλούς καταδλιπτικώς Επαισδητή καί 
διά τοίίτο 'δ  λαός ήκιστα φροντίζει περί της ίκανοποιήσεως αυτής. Ή  
χριστιανική τού πολιτισμού περίοδος εδημιούργησε μέν νέαν χρονολογίαν, 
άλλα διά τό ημερολόγιου — Εξαιρούμενης τής ασήμαντου γρηγοριανής διορ- 
δώσεως, ήτις . όμως δέν ετυχε πανταχού αποδοχής — ούδέν άπολύτως 
επραξεν. Ή  υπό Αιγυπτίων ¿στρολόγων Επινοηδεΐσα εκείνη δεωρία των 
πλανητών ορίζει ετι καί νυν τόν άριδμον των ημερών τής έβδομάδος· ή 
όπό τού 'Ρωμόλου γενομε’νη διαίρεσις του έτους είς δέκα μήνας καί ή εις 
τούτους υπό του Νουμδ Πομπιλίου γενομένη προσθήκη ετέρων δύο μηνών, 
ή  διατήρησες των ύνομάτων του σεπτεμβρίου (εβδόμου), δκτωβρίου (όγδοου), 
νοεμβρίου (Εννάτου), δεκεμβρίου (δέκατου). Ενώ τήν σήμερον δ μάρτιος δέν 
είνε πλέον δ πρώτος άλλ’ δ τρίτος μην τού έτους καί επομένως δ σεπ· 
τέμβριος εΐνε δ έννατος, δ όκτώβριος δ δέκατος κτλ. πάντα ταύτα μαρ
τυρούσα υπερβολικήν καί ύπέρμετρον συντηρητικότητα. —

Τη 24 νοεμβρίου 1793 ή Εδνική συνέλευσις εν Παρισίοις εγκατέστησε 
νέαν χρονολογικήν Εποχήν, ήτις ώφειλε νά ΐσχύη άπό τής 22 σεπτεμβρίου 
τού προηγηδέντος έτους. Έ τέ δ η  λοιπόν ώς άρχή τού έτους ή  φδινοπωρινή 
ισημερία, καί ουτω ή 22 σεπτεμβρίου 1792 ώρίσδη ώς ή πρώτη ημέρα 
του πρώτου έτους της δημοκρατίας. Τό έτος διηρέδη εις δώδεκα μήνας 
εκ τριάκοντα ήμερων, ή ήμέρα εις δέκα ώρας, ή  ώρα είς εκατόν πρωτό- 
λεπτα, τό πρωτόλεπτον εις εκατόν δευτερόλεπτα. Μετά τήν πάροδον τών 
δώδεκα μήνών ήριδμούντο, πρός συμπλήρωσιν του έτους, ουμπληρωματικαί 
ήμέραι (jou rs com plém entaires), καί δή πέντε προσετίδεντο εις τό κοινόν 
έτος καί Ιξ  είς τό Εμβδλιμον είτε δίσεκτον, δπερ έπανήρχετο καθ? έκάστην 
τετραετίαν ενίοτε όμως ήδύνατο καί τό πέμπτον έτος νά γίνη Εμβδλιμον.

Οί μήνες ώνομάζοντο ώς Εξής: 1) V endém iaire (μήν του τρυγετού, 
τρ υ γη τή ς), 2) B rum aire  (μήν της ομίχλης), 3) F rim aire  (μόν τής πάχ

νης), 4) Nivose ίμήν τής χιόνος', 5) Pluviôse (μήν τής βροχής), 6) V en
tôse (μήν τών άνεμων', 7) G erm inal (μήν της βλαστήσεως), 8) F loréal 
(μήν τής άνδήσεως), 9) P ra iria l (μήν τών λειμώνων), 10) M essidor (μήν 
του α’μητου είτε δερισμου, θ ε ρ ισ τή ς ) ,  11) Therm idor (δερμερεών), 
12) F ru c tid o r (μήν τών άπωρών).

"Εκαστος μήν διηρέϊτο είς δέκα ?σα διαστήματα εκ δέκα ήμερών, 
τούτ’ έστιν είς δέκα δεχήμερα (décades'. Αι ήμέραι έκαστου δεχημέρου 
ώνομάζοντο κατά τάξιν ώς εξής: P rim idi, Duodi, T rid i, Q iiartidi, Quin- 
tid i, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Decadi. Ή  τελευταία αυτή ήμερα 
του δεχημέρου ήτο ήμέρα άναπαύσεως. Αί πέντε ή  Ιξ συμπληρωματικό.! 
ήμέραι τού έτους ήσαν ώσαυτως εορτάσιμοι, καί ή μέν πρώτη έωρτάζετο 
ώς F ê te  de la  vertu  (εορτή τής άρετής), ή δεύτέρα δέ ώς F ê te  du  génie 
(Εορτή τής μεγαλοφυΐας', ή  τρίτη ήτο αφιερωμένη είς τήν Εργασίαν (Fête 
du travail), ή πέμπτη είς τήν Δημοσίαν Γνώμην (F ête  de l ’opinion) καί 
τέλος ή  έκτη, ήτις μόνον είς τά  εμβόλιμα έτη προσετίδετο, ήτο ή Εορτή 
τών σφίδρα δημοκρατικών (F ête  de la  Sansculottide) είτε τής έπανα- 
στάσεως. Ί Ι  περίοδος άπό τού ενός μέχρι τοΰ Ετέρου Εμβολίμσυ έτους 
εκαλεϊτο F ranciade. Καί παύτα μέν τυγχάνουσιν ίσως τοΤς πλείστοις 
γνωστά' όλιγώτερον όμως γνωσταί είς τούς πολλούς είναι αί ιδιαίτεροι 
¿νομασίαι τών ημερών αί άντικαταστησασαι τά ονόματα των άγίων, τούς 
όποιους η' γαλλική δημοκρατία δέν ήδύνατο συνεπώς νά άνεχδη. ’Αντί τών 
όνομάτων τών άγίων έτέδησαν όνόματα χρησίμων φυτών, καρπών, άνδεων, 
δένδρων κτλ. Έ κάσ τη  πέμπτη ήμέρα έφερε τό όνομα ζώου. Εκαστη δέ
κατη (ήμέρα άναπαύσεως) τό όνομα οίκειακοΰ ή  γεωργικού εργαλείου. 
Οδτω π . χ. ή  πρώτη τού μηνός ώνομάζετο σταφυλή (raisin), ή  δευτέρα 
κρόκος (safran), ή τρίτη καστανόν (Châtaigne), ή τέταρτη κολχικόν, ο*ι>- 
λ ο β ό ια ν ο ν  (colchique), .ή πέμπτη ίππος (cheval), ή  εκτη βαλσαμίνη (bal
sam ine), κτλ., ή δεκάτη κάδος (cuve), ή Ενδέκατη γεώμηλον (pomme de 
te rre l, κτλ , ή δεκάτη Εβδομη κολοκύνδη (citronille) . . .  ή δεκάτη Εννάτη 
ήλιοτρόπιον (tournesol) ή  εικοστή ληνός (pressoir) . . , ή  είκοστή Εννάτη 
κριδή (orge), ή  τριακοστή βαρέλλι (tonneau).

Ε ίς  τάς άνωτέρω πληροφορίας δυνάμεδα είσέτι νά προσδέτωμεν ότι 
τά  έτη I I I ,  V II, X I ήσαν δίσεκτα, καί οΰτω είπομεν παν ό,τι ήδύνατο 
νά λεχδή εν συντόμω περί του δημοκρατικού καλανδαρίου τής Γαλλίας. Τό 
καλανδάριον τούτο δέν επέπρωτο νά ζήση επί μακρόν, έπέζησεν όμως τής 
δημοκρατίας, εί καί Επί βραχύν χρόνον. Διά ψηφίσματος τής γερουσίας τή 
9  σεπτεμβρίου 1805 διετάχδη υπό τού Ναπολέοντος ή  κατάργησις τού 
δημοκρατικού καλανδαρίου, καί τή  31 δεκεμβρίου τού αύτοΰ έτους (10 Νί- 
vose XIV) αμέσως μετά τον τελευτάΤον ήχον τού μεσονυκτίου έπανήλδεν 
είς τήν προτέραν του ίσχύν το γρηγοριανόν ήμερολόγιον.

_  _ - Tout άξιοτίμοις συνδξομηταϊς τοίς αίτή- 
σασΐ” τόν 23 άριδμ. τού πάρ. έτους είτε άπ’ ευ- 
δείας είτε δ ιά  τών κ. άνταποκριτων μας, γνω- 
οτοποιούμεν, ότι ουτος συμπεριλάμβάνεται εν τω 
24 άριδμ. όστις είναι διπλούς. M r. le  prof. Ϋ . 
à  Sees (F ran ce ! C’e st le  No. 6  que nous avons 
envoyé à  M r. le  p rof. G. L e  No. 1 de  cette  
année  vous le  recev ras d e  nouveau. ·/.

. I. B . είς Ρόδον. Έλήφδησαν καί άπεστάλησαν. 
— κ. Μ. Δ. 2. είς Άγκυραν. Σ5ς εύχαριστούμεν 
διά τάς τόσον καλάς πρός; τό ήμέτερον εργον δια
δόσεις σας. —  κ. Ν . Ν. είς Φολέστιον. Συ μπερι- 
λαμβάνετοη Εν τω  24 άριδμ. όπερ καί Επί της προ- 
μετωπίδος τού φύλλου φαίνεται. —  κ. Ν. Π. είς 
Γαλάζιον. ©ά προςπαδήσωμεν. —  κ. Γ . Κ . είς

Χίον. Έστάλησαν επιστολή μας προηγηδη. — κ. 
Κ . Δ. Κ. είς Προύσσαν. Σας Εγράψαμεν. —  κ. 
Ν . Σ. είς Μιτγαμάρ. Σ8ς εύχαριστοώμεν διά τάς 
φιλικός ημών ένεργείας. — κ. Σ . Μ. είς Σέβα- 
στουπολιν, Γ.- Α.· εις Τάλλαν, Κ. Ν, Σ. καί Κ. Κ. 
είς- Μασσαλίαν, Ν, Π . Λ. είς Νικολαΐεφ. Έ λήφ- 
δησαν ,κα ί-σας εύχαριστούμεν. ·— κ. Α. Μ. είς 
Άλγιαλον. Άπεστάληοαν. — κ. Γ . Γ . είς Σαμα- 
νοόδ ' Έλήφδησαν'κάί σίς'εύχαριστουμεν ή  απο
στολή δά γείνη κάτ? αύτάς. — κ. Κ. Ν. Κ. είς 
Βάρναν. Ένέγράψαμεν - καί σας .εύχαριστούμεν 
τό τίμημα ελήφδη. — π. Δ. Κ. είς ’Αλεξάνδρειαν. 
Έ ά ν  δέν ελάβετε τα  πρό τίνος αιτηδέντα δύο 
τεύχη γράψατέ μας διά νά σας άποσταλώσιν 
άλλα. — κ. Ε .'Κ . είς'Άλεξάνδρειαν. Τό εν άπε-

στάλη διά τά άλλα μανδάνετε εκ τη ς σημερινής 
αλληλογραφίας. — κ. Τ . Δ. Κ . είς Ρεδυμνον. 
Έσημειώσαμεν καί σδς εύχαριστούμεν. — κ. Ν. 
Α. Κ. είς Σινω'πην. Άπεστάλησαν, — κ. Π . Μ. 
είς Άμισόν. Σας εύχαριστούμεν. —  κ. Γ . Α. Α. 
είς ’Αρμαβήριον. Τά Επισκεπτήρια μεδ’ όλος τάς 
ερεύνας μας δέν ηδυνήδημεν νά άνακαλύψωμεν.
— H errn  P rof. Π . Μ. είς Piaeenza. D as ge
wünschte BUcherverzcicbniss haben  w ir Ihnen  
zugeschickt. —  κ. I .  M. είς Λευκωσίαν Περίερ
γος σύμπτωσις. —  κ. θ .  X. είς Βώλον, Ε . 0 .  
είς Σουέζ. Έληφδησαν καί σας εύχαριστούμεν.
— Mm. CI. M. ä  Sm yrne. Τ ό περικάλυμμα 
άπεστάλη.

 ̂ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Προγνώσεις τού καιρού. — Νηπίων άσυλα ύπό Κ . — *0 Δαίμων. Διήγημα υπό I. I. Κρασσέβσκυ (συνέχεια). — Γ ί
γαντες καί νάννοι μεταξύ τών ζώων ,μετά σχετικής είκόνος. — Πινακοδήκη, ήτοι Ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. ( Ή  ολική δύναμις τών επί τής 
γής Εν Ενεργεία άτμομηχανών. — Οί κόνικλοι Εν τή Νέα Ζηλανδία, — Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβος. — Ό  ετησίως άναλισκόμενος χρυσός πρός 
πλήρωσιν κοίλων όδόντων. — Παράδοξον άμυντικόν μέσον, —  Προς δοκιμασίαν τής ποιότητος τού καλού καφέ. —  Στατιστικά. — ΙΙούα φαγητά ήγά- 
πων οί μεγάλοι άνδρες. — Σπουδαία διά τήν ναυτιλίαν εφεΰρεσις.) .— Ε πισ τήμ η  καί Καλλιτεχνία. (Παράδοξοι συμπτώσεις. — Εκκλησία καί σχολεΤον. 
— Χρησιμοποίησες τού άνέμου εν τώ  ηλεκτρική) φω τισμφ) — Βιβλιοθήκη: —  Τό καλάνδριον τής γαλλικής δημοκρατίας — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.  ̂ 'Η  άρχιδούκισσα Μαρία Βάλερία καί ό μνηστήρ αυτής άρχιδούξ Φραγκίσκος Σαλβάτωρ (εν σελ. 17). — Νύμφη Έλληνίς 
(Εν σελ; 21). —  Γίγαντες καί νάννοι μεταξύ των ζώων (εν σελ. 25). —  'Ολα χιονισμένα (Εν σελ. 28).

’Εκδότης H . 1 . Ζ ΪΓ Ο Γ Ρ Η ς !
TXm oti  B&r &  H e rm sn o , / ν  — Χ ά ς τη ς  ί*  N eue  P a p ierraa n n fa c tu r i v  2τ$α<ήίον$γ&, — MeXAvy F re y  &  S ee in g , >v J n t y i f .


