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Α Λ Φ Ο Ν Σ Ο Σ  Δ Ε  Λ Α Μ Α Ρ Τ Ι Ν Ο Σ .

Ηι εικοστή πρώτη όκτωβρίου συνεπληρώθη εκατον
ταετία άπό τής γεννήσεως τού Λαμαρτίνου, δημο- 
τελεΐς δέ έτελέσθησαν έσχάτως έορταί έπΐ τή εύ- 

καιρία ταύτη έν  τή γενεθλίψ  
πόλει τού ποιητοϋ. Ό  Άλ- 
φόνβος Δέ Λαμαρτΐνος έγεν- 
νήθη έν  τη πόλει τής Γαλ
λίας Mâcon τή 2 ΐ. όκτωβρίου 
1790· .Τα παιδικά του έτη 
δίήγαγεν εν  ενοχική άπομο- 
νώσει έν  τφ  μεγάρψ Milly, 
ένθα μόνον τό γλυκύ όμμα 
τής φιλοστόργου μητρός του 
καί ό λόγος τού Κυρίου διέ
πλασαν καί έμόρφωσαν την 
άθώαν ψυχήν του. Ό  θό
ρυβος τού μεγάλου έκείνου 
συμβάντος, τής γαλλικής έπα- 
ναστάσειυς, προσέβαλε μό
νον μακρόθεν τά ώτά του 
καί συνετάρα£εν αύτόν. 'Ο 
παίς εγεινεν  όνειροπόλος 
καί βεμβαστής καί διετέλεσε 
τοιούτος μέχρι τής ώριμωτέ- 
ρας του ηλικίας, καθ’ δσον 
μάλιστα οί γονείς αύτού άπε- 
μάκρυνον αύτόν άπό τού 
ταραχώδους βίου διά μακρών 
περιηγήσεων εις ϊ,ένας χώρας. Ό  Rousseau, ό Bernardin 
de Saint-Pierre, ό Chateaubriand καί ό Ossian ύπήρ|αν 
οί ¿¿υπνηταί τού πνεύματός του, οί όδηγοί τής φαντα
σίας του, οί παιδαγωγοί τού θρησκευτικού του αισθήμα
τος καί τής καλλιτεχνικής του εύφυΐας. Έδίδα£αν αύ- 

κ λ ε ιο . ΤΟΜΟΣ Σ τ . *■-

τόν νώ ΐ,ητή τόν Θεόν έν  τή φύσει καί τό άπειρον έν 
τή άγάπη καί παρώρμησαν αύτόν εις τά πρώτά του ποι
ητικά δοκίμια. Οϋτω χαρήχθησαν αί «Ποιητικαί μελέ-

ται» (Méditations poétiques), 
αϊτινες έδημοσιεύθησαν τώ 
ι820 καί διήγειραν τόν ϋψι- 
στον θαυμασμόν καί τόν μέ- 
γιστον ■ ένθουσιασμόν, ώς 
άποκαλύψασαι νέον καί τέως 
άγνωστον κόσμον ποιήσεως. 
Ή  άΐδιος ά^ία των περίφη
μων τούτων έλεγείων συνίΓ 
σταται είς τήν φυσικότητα 
καί άλήθειαν των αισθημά
των, εις τό άμεσον καί αυ
τόματον τής έκφράσεως, είς 
τό έγκάρδιον τού ύφους : 
άρεταί, ών έστερείτο τέως 
ή λυρική ποίησις τών Γάλ
λων. Μετά τό πρώτον τούτο 
ποιητικόν δοκίμιον έδημοσί- 
ευσεν ό ΛαμαρτΤνος τώ 1823 
τάς «Νέας μελέτας» (Nou
velles Méditations) τώ δέ 1830 
τάς «Ποιητικός καί θρησκευ
τικός άρμονίας» (Harmonies 
poétiques et religieuses). Έ ν  
τοίς ύμνοις καί ταίς ψδαίς 

της τελευταίας ταύτης, δίτομου συλλογής ή λυρική τού 
Λαμαρτίνου άνήλθεν εις τό ΰψιστον αύτής σημείον- τό 

ετη βραδύτερον δημοσιευθέν ειδυλλιακόν έπος «Jo- 
celyn» άποτελεΐ έν  τή ιστορία τήν τελευταίων μεγάλην 
έπιτυχίαν τού Λαμαρτίνου ώς ποιητοϋ. Ό  «Jocelyn« (ή
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ιστορία τού βίου, του έρωτος καί τών παθών ένός κα
θολικού ίερέως έκ τών χρόνων τής έπαναστάσεως) 
έμελλε ν’ άποτελέση έν  μόνον έπεισόδιον ένός μεγά
λου έπικοΰ ποιήματος τής άνθρωπότητος, όπερ ό Λαμαρ
τΐνος έσχεδίαζε- άλλά μεθ’ δλην τήν επιδοκιμασίαν ής 
έτυχε τό δοκίμιον τούτο, οόδέν άλλο έτελείωσεν ό 
Λαμαρτΐνος έκ τού σχεδιασθέντος έκείνου μεγάλου 
έπους, εν μή εν  μόνον άπόσπασμα, τό ήττονος έπιδοκι- 
μασίας άξιωθέν ποίημα «La chute d’un ange» (Ή  πτώσις 
ένός άγγέλου) (τφ 1838).

Τό δεύτερον ήμισυ τού βίου του άφιέρωσεν ό Λα- 
μαρτίνος σχεδόν όλοσχερώς είς τήν πολιτικήν. Αφού 
περί τό 1820 είσήλθεν εις τήν διπλωματικήν ύπηρεσίαν, 
τψ δέ 1832 μέχρι 1834 περιηγήθη τήν Ανατολήν (τά 
απομνημονεύματα καί τάς έντυπώσεις του έκ τού τα- 
ξειδίου τούτου έξέθηκεν είς τό τετράτομον έργον του 
«Voyage en Orient», 1835), ε ’τα δέ έπί ικανόν χρόνον 
άνήκεν είς τήν συντηρητικήν μερίδα τής βουλής, ήρχισεν

άπό τού 1840 μέχρι τού 1848 να Αναφαίνεται όσημέραι 
σφοδρότερος αντίπαλος τής κυβερνήσεως τού Guizot καί 
τής βασιλείας Λουδοβίκου Φιλίππου. Ή  ύψιπετώς ύπ' αυ
τού γεγραμμένη άλλ’ ήκιστα αξιόπιστος «.'Ιστορία τών Γ ι-  

ρονδίνων» (Histoire des Girondins, 1847) συνετέλεσε πολύ 
είς τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως τού φεβρουαρίου (1848), 
καθ’ ήν ό Λαμαρτΐνος έτέθη έξ αίφνης έπί κεφαλής τής 
δημοκρατικής κινήσεως καί κατέστη ό περιφημότατος άνήρ 
τής Γαλλίας. Μετά τό πραξικόπημα τής 2. δεκεμβρίου 
1852 άπεσύρθη όλοτελώς άπό τής πολιτικής παλαίστρας 
καί έπεδόθη όλοσχερώς είς τήν συγγραφήν βιβλίων, 
ήτις δμως δυστυχώς, ένεκα τής δυσχερούς οικονομικής 
του θέσεως, κατήντησε κοινή καί βεβιασμένη πολυγρα
φία. Εκ τών άναριθμήτων έργων, άτινα μετά μεγάλης 
σπουδής συνέγραφεν κατά τούς τελευταίους έκείνους 
χρόνους, άξιαι ιδιαιτέρας μνείας είναι αί «Confidences». 
Τω 1867 ελαβεν ό Λαμαρτΐνος παρά τού δημοσίου ισόβιον 
σύνταξιν, άπέθανε δέ τή ι. μαρτίου τού έτους if

Π Α Σ  Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Ζ Ε Τ Α Ι  Η Κ Λ Ε Ι Ω .
(Συνέχεια.)

Ο ΙΑΥΤΑΣ έπιβτολάς λαμβάνομεν τρις ή τετράκις 
τής έβδομάδος έκ τών τεσσάρων σημείων τορ 
όρίζοντος, πανταχόθεν δπου ύπάρχουσιν'Ελληνες 

καί. άριθμοΰμεν έν.αύτοΐς συνδρομητάς. Εύτυχώς δέν 
ε ίνε χάσαι τοιαΰται, δέν έμπερικλείουσι πδσαι μομφήν, 
ή παράπονον ή Ανυπομονησίαν, άλλά φέρουσι μεθ’ ¿αυ
τών καί εύαρέστους ειδήσεις, ότέ μέν μίαν ένθάρρυνσιν 
ήθικήν, ότέ δέ κατάλογον δλον όνομάτων, πόρισμα 
δραστηριωτάτης ένεργείας πρός διάδοσιν τής ΚλειοΟς, 
ότέ δέ συνάλλαγμα άντιπροσωπεύον τό άντίτιμον δε- 
κάδος. συνδρομητών, ότέ δέ παρατήρησίν τινα άλλ' οΰχί 
μετ’ όξυχόλου μεμψιμοιρίας έκφραζομένην, άλλ’ άπορ- 
ρέουσαν έξ άγάπης καί. ένδιαφέροντος πρός τό φυλ- 
λον ήμών, τήν οποίαν άσπαζόμεθα Ασμένως, καθ’ ολο
κληρίαν ή έν  μέρει, άν πεισθώμεν δτι είνε συντελεστική 
είς έπίρρωσιν του έργου.

Α λλ’ έκ τής έχιστολογραφίας ταύτης προκύπτει άρι- 
δήλως δτι οί πολλοί τών φίλων ήμών άγνοούσι πώς 
προπαρασκευάζεται καί καταρτίζεται βαθμηδόν ή Κλειώ. 
Φ ευ ’, δέν έξερχεται έκ τού τυπογραφείου έτοιμος, ώς ή 
Παλλάς πάνοπλος έκ τής κεφαλής τού Διός· δέον νά 
κατεργάζηται κατά μικρόν καί έπιμόχθως τόν Ιστόν της 
ώς ή ύφάντρια τών τοίχων είς ήν μετεμορφώθη ύπό τής 
έξοργισθείσης Αθηνάς ή θυγάτηρ του Κολοφωνίου ”Ιδ- 
μωνος, ή υπερήφανος Αράχνη. Τήν μακράν καί περί- 
πλοκον ταύτην έργασίαν θέλομεν άποπειραθή νά  έκθέ- 
σωμεν ένταύθα· θά  παραστήσωμεν πρό τών οφθαλμών 
τών Αναγνωστών ήμών δλην τήν άνέλιξιν τής Κλειούς, 
άπό τής στιγμής καθ’ ήν τό φύλλον εύρίσκεται είσέτι 
δίκην έμβρόου έν  τή κεφαλή τοΰ έκδοτου καί τών συν
τακτών μέχρις έκείνης καθ’ ήν ό διανομεύς έλκύει τόν 
κωδωνίσκον τής οικίας καί παραδίδει αύτό δροσερόν, 
παρθενικόν ύπό τό χάρτινον αύτοϋ περίβλημα.

Καί έν  πρώτοις άς όμιλήσωμεν περί έργασίας τινός 
μακρδς καί πολύπλοκου, ήτις δέν φαίνεται, ούδέ μαν
τεύεται ύπό τών πλείστων Αναγνωστών, άλλ’ ή όποία

έχει σχέσιν πρός πδν περιοδικόν, οΐαν τά θεμέλια πρός 
πδν οικοδόμημα, άτινα,έπίσης δέν φαίνονται: περί τής 
έπιστολογραφίας · Ανεξαρτήτως τής άφορώσης είς τήν 
διαχείρισιν, ήτις ύφ’ ούς δρους έκδίδονται τά ελληνικά 
περιοδικά άποτελεΐ κολοσσιαίαν καί πολλάκις λίαν άνι- 
αράν έργασίαν, ώραι μακραί καταναλίσκονται καθ’ έκά- 
στην είς τό γράφειν καί στέλλειν έπιστολάς. Ό τέ μέν 
πρός ένα δύο, τρεις συνεργάτας έν  Αθήναις ή άλλαχού, 
ότέ δέ πρός δυο τρία τέσσαρα γερμανικά ή άλλα έκ- 
δοτικά καταστήματα περί παραχωρήσεως ξυλογραφικών 
έκμαγείων, ότέ δέ πρός διαφόρους πρός αίτησιν φωτο
γραφιών ή σημειώσεων διά τάς έκάστοτε δημοσιευομένας 
προσωπογραφίας· πολλάκις διά τό έλάχιστον πράγμα, 
τό μάλλον άσήμαντον, απαιτούνται έπανειλημμέναι 
έπιστολαί, ένίοτε μακραί ώς άρθρα άξιούντα νά  ρί- 
ψωσι τό ύπουργεΐον. Α λλά τό πράγμα δέν περιορί
ζεται έως έδώ· ούχί μόνον τό έκπορευόμενον κατανα- 
λίσκει καιρόν άλλά καί τό είσερχόμενον κλείομεν καί 
στέλλομεν πολλάς έπιστολάς, άλλά πόσας άνοίγομεν 
καί άναγινώσκομεν! Δίς ή τρις τής ήμέρας ό διανομεύς 
έρχεται κατάφορτος· άν μεταξύ τών άθλων του Ήρα- 
κλέους δέν άναφέρεταί τι έχον σχέσιν πρός τάς έπι
στολάς, μόνη αιτία ε ίνε δτι ούτε ή γραφή ήτο γνω
στή εις τόν καιρόν του ούτε τό γραμματόσημον· 
άν έξαιρέσωμεν τάς ένδιαφερούσας έπιστολάς, πόσαι 
άλλαι διανύουσιν έκατοντάδας μιλλίων όπως μάς δια- 
τυπώσωσιν μίαν θεωρίαν, όπως μάς διδάξωσι πώς πρέ
πει νά  έκδίδωμεν τό φύλλον ήμών, ή μάς ψιθυρίσώσιν 
έν  παράπονον! . . .

Ιδού έπί παραδείγματι ή έπιστολή τής άξιοτίμου 
δεσποινίδος Αννης Σ. Μ. Βεβαίως ήθέλομεν άπαντήση 
προθύμως είς τήν αϊτησίν της, άλλά τί μάς ήρώτησε; ή 
έρώτησίς της γεγραμμένη έπί τεμαχίου χάρτου, έχοντος 
διαστάσεις φύλλου σιγαροχάρτου, παρέπεσε· άν τουλά
χιστον μεταξύ δλων τών άλλων τά όποια μάς γράφει 
έγραφε καί δύο λέξεις περί τής έρωτήσεώς της! άλλά

ΚΛΕΙΏ. 2 1 1

τίποτε- μετά του έπιστολίου της έχάθη καί ή πιθανότης 
τόΰ νά  πραυνωμεν τήν καθ' ήμών όργήν της. Είς δέ 
τόν «τακτικόν άναγνώστην τού άξιολόγου περιοδικού» 
μας, είς τόν «συνάδελφον του Τάσσου και τού Κ-άμοενς» 
τόν γνωρίζοντα τήν γεύσιν τής δάφνης διότι τήν έμάσ- 
σησεν ό Πήγασός του, τί ν ’ άπαντήσωμεν; πόσοι τοι- 
οϋτοι έρασταί ποιητικής δόξης. φρονούντες δτι ή άνθρω- 
πότης θά πάθη μέγα δυστύχημα άν δέν άκούση τήν μα
γικήν μελωδίαν τής λύρας των, δέν βλέπουσι τήν ώραν 
πότε νά  δημοσιεύσωσι τό στιχάριά των, καί γίνωσι διά 
μιας άθάνατοι! Ή  ποιητική μεγαλοφυιία έχει τι τό 
προφητικόν, ό δέ ποιητής μας όμιλών έν  τή έπιστολή 
του περί καλαθιών είς τά όποια βίπτονται τά χειρόγραφα, 
έβόθιζε τό έμπεπνευσμένον βλέμμα του είς τά σκοτεινά

σεις, καί ήμών ή φιλοτιμία πρός άλλο τείνει Ιδεώδες ·. 
φρονοΰμεν δτι έν  περιοδικόν, ένψ  συμμορφοΰται πρός 
τήν διανοητικήν άνάπτυξιν καί τήν καλαισθησίαν τού 
κοινού είς δ Αποτείνεται, οφείλει νά  γίνηται συγχρόνως 
όδηγός αύτών, καί νά  μή άρκήται είς τό νά συγκρατή 
ή έλκύη τό ύπέρ αύτοΰ ένδιαφέρον διά του άπλουστάτου 
τών μέσων, τής ίκανοποιήσεως τών κατωτέρων διανοη
τικών καί καλαισθητικών άναγκών του Αναγνώστου. Τό 
λεχθέν περί του ποιητοϋ δτι έχει charge d’ames, δτι 
ύπέχει εύθύνην, έφαρμόζεται πληρέστατα είς τό περιο
δ ικ ό ν  έντεΟθεν έξηγείται ή μεγάλη, ή αύστηρά έκλε- 
κτικότης τής Κ λειοΟ ς. άλλ' έντεύθεν προέρχεται καί 
6 μέγας κόπος, δν συνεπάγεται ό τοιούτος τού φύλλου 
καταρτισμός· οικογενειακά, καλλιτεχνικά, έπιστημονικά

• ΑΙΘ ΟΥΣΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.,

βάθη τοϋ μέλλοντος . . . συγχρόνως δμως μάς άφήρει 
καί καιρόν πολύτιμον.

’Επί τής τραπέζης ήδη κείται σωρεία χειρογράφων- 
πραγματεύονται περί παντός κλάδου του έπιστητοϋ, π. χ. 
πώς δύναταί τις νά εύρίσκεται τήν έσπέραν έπί τής γής 
καί νά  έξυπνήση τήν πρωίαν είς τόν ούρανόν (τό θέμα 
τού συγγραφέως δέν έχει καμμίαν σχέσιν πρός τήν αυτο
κτονίαν ή τόν Παράδεισον) περί τής ταμιευτικής θεω
ρίας τών μυών καί τής Αθανασίας τής ψυχής τών μυιών, 
περί τοΰ ποσοΰ τοΰ μαγειρικού άλατος, τό όποιον περι- 
έχουσι τά γυναικεία δάκρυα, περί τών λιπαστικών ιδιο
τήτων τών έν  τοΐς Κοινοβουλίοις ύβρεων, καί περί άλ
λων όμοιων κοινωφελών άντικειμένων · έξάπαντος είνε 
έργα παρεγνωρισμένων λογίων! Ά ν  σκοπός ήμών ήτο 
νά  έκδώσωμεν δπως δπως έν  τεύχος, ήρκει ν ' ώπλώσωμεν 
μέ κλειστούς όφθαλμούς τήν χεϊρα έπί τών χειρογράφων 
τούτων καί νά εΰρωμεν άφθονον, π ρ ω τό τυ π ο ν  ύλην, 
ν  άνακηρυχθώμεν δέ καί προστάται τής φιλολογίας· 
άλλά καί οί άναγνώσται ήμών έχουσιν άλλας άπαιτή-

περιοδικά δύο τριών γλωσσών. πρέπει ν ’ άναδιφηθώσιν 
έπιμελώς, ν' άναγνωσθώσιν Απ’ άρχής μέχρι τέλους καί 
νά  ληφθώσι σημειώσεις ποιον έκ τών άναγινωσκομένων 
είνε άξιον μεταφράσεως, παραφράσεως, περιλήψεως, ή 
άπλής άναγραφής· πλήν τής ύλικής έργασίας τής συν- 
ισταμένης είς τήν χειρόγραφον παραγωγήν τοϋ δημο
σιευόμενου, Απαιτείται μακρά, άνιαρά προπαρασκευα
στική έργασία, άόρατος είς τόν άναγνώστην (καί ό άήρ 
είνε άόρατος έν  τούτοις δμως ύπάρχει) στερουμένη αί- 
σθητής παραστάσεως, έξωτερικοϋ ίχνους, τούτου δ, ένεκα 
οΰδείς, πλήν τών έκ πείρας γινωσκόντωθ τό πράγμα, 
μαντεύει δτι πρός τψ κόπω καί τώ χρόνω τής συγγρα
φής ή μεταφράσεως ή άπανθίσεως μιάς σελίδος έχρει- 
άσθη τόση έπίπονος σκέψις καί έρευνα καί έλεγχος, καί 
δτι ένίοτε γραμμαί τινες δΰνανται ν  άντιπροσωπεύωσι 
έργασίαν ώρών όλοκλήρων.

Μετά τής άφορώσης είς τήν κυρίως σύνταξιν του 
φύλλου έρ γα σ ί^  συμβαδίζει ή καλλιτεχνική, τουτέστι ή 
έκλογή ή προπαρασκευή εικόνων. Α ί έν  τοΐς καλλι-
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τεχνικοΐς ή οίκογενειακοίς περιοδικοΐς δημοσιευόμενοι 
εικόνες είνε ή φωτογραφικά άποτυπώματα μεγάλων ει
κόνων ή πρωτότυποι συνθέσεις. Κ α ί ,τάς πρώτας καί 
τάς δευτέρας κατεργάζεται ή ξυλογραφία όπως δημο- 
σιευθώσιν- ύπό τήν έποψιν ταότην ή ξυλογραφία είνε 
συμπλήρωσις τού έργου τοΰ Γουτεμβέργου· όπως ή τυ
πογραφία διεσκόρπισε άνά τήν ύφήλιον τόν σπόρον τών 
ιδεών τόν έν  τισι μοναστηρίοις ή ίδιωτικαΐς βιβλιοθήκαις 
έγκεκλεισμένον καί έπιμόχθως καί δαπανηρώς μεταβιβα- 
'ξόμενον άπό χειρογράφου είς χειρόγραφον, ούτιυ καί ή 
ξυλογραφία διαδίδει άνά τήν οικουμένην τά ώραΐα έργα 
τής γραφικής καί τής πλαστικής- ή ζωγραφική ύστερε! 
κατά τούτο τής μουσικής καί τής φιλολογίας- εν  μελο
ποίημα δύναται νά μουσουργήται έν  τοίς θεάτροις, έν

γής, ών τήν φήμην τού κάλλους διαιωνίξει ή παρά- 
δοσις.

Ή  ξυλογραφική καί ή έπίκουρος αύτής γαλβανο
πλαστική άναπαράγουσι μετά θαυμαστής σήμερον τελει- 
ότητος τά έν  τοίς μουσείοις, ταίς ίδιωτικαίς. συλλογαίς, 
ή τοίς σπουδαστηρίοις τών καλλιτεχνών γραφικά έργα, 
τά δέ περιοδικά είσάγουσιν αύτά ύπό πάσαν στέγην, 
εύγενεστάτην καλαισθητικήν άπόλαυσιν παρεχοντα είς 
χιλιάδας άναγνωστών καί διαφημ’ίξοντα τά όνόματα τών 
καλλιτεχνών.

Τό μόνον πρός ξυλογραφίαν κατάλληλον ξύλον 
είνε ό πύξος, ένεκα τής όμοιομόρφου συστάσεως αύτού 
παρέχον πανταχόΰ είς τήν σμίλην τού ξυλογράφου τήν 
αύτήν άντίστασιν. Ό λο ν σχεδόν τό πρός τάς Λνύ,γκας

Α ΙΘ Ο Υ Σ Α  Τ Ω Ν  Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Ω Ν  Μ Η Χ Α Ν Ω Ν .

ταίς αίθούσαις, έν  βιβλίον δύναται νά έκτυπωθή είς χι
λιάδας αντιτύπων, δύναται ν ’ άναγινώσκεται πανταχού 
συγχρόνως, ό μουσικός ή ποιητής ή συγγραφεύς αποτεί
νονται είς περιληπτικόν κοινόν, ή δ’ έκ τού έργου των 
άπόλαυσις είνε γενική εί καί άκεραία δι’ έκαστον, όπως 
τό φώς τοΰ ήλίου τό φωτίΐ,ον καί θερμαίνον πάντας, 
χωρίς ή διασκόρπισις αύτη νά σμικρύνη τό μερίδιόν τί
νος- άλλ’ ό· ζωγράφος παράγει έν  μόνον έργον έκά- 
στοτε, άτμητον, άδιαίρετον- άν άναρτηθή έντός μουσείου 
προσέρχονται εύλαβώς οι φιλότεχνοι καί άποθαυμαξου- 
σιν αύτό, άλλά μένει δεδεσμευμένον έν  μις- πόλει, καί 
διά τούς μακράν εύρισκομένους, τούς άμοιροΰντας χρό
νου. ή μέσων όπως διανύσωσι δεκάδας ή έκατοντάδας 
μιλλίων τό καλλιτέχνημα είνε ώς νά  μή ύπάρχη. 
Ό τα ν  όμως άποθησαυρισθή ξηλοτύπως έν  τή σιγηλή 
αιθούση Ιδιωτικής συλλογής,--''τότε δύναται νά  θεω- 
ρηθή ώς έντελώς τεθαμμένον- οί δ' έπαινοι τών 
όλίγων- έπισκεπτομένων αύτά φαίνον^μι ώς Αποτει
νόμενοι είς έργα έξαφαντσθέντα άπό προσώπου τής

τής ξυλογραφίας άπαιτούμενον ποσόν τού πύξου προ
έρχεται έκ τών παραλίων τής Μαύρης θαλάσσης όπου 
τό δένδρον ύψοΰται τανυσίκλαδον καί ήωμαλέον, έχον 
συνήθως περιφέρειαν κορμού δεκαπέντε μέχρις είκοσι 
μέτρων. Τό έργον τού ξυλογράφου συνίσταται είς τό 
ν’ άναπαράγη έπί τής λείας ξύλινης πλακός διά τής 
σμίλης τήν φωτογραφικήν εικόνα καθ' όλα τά φωτεινά 
καί σκιερά αύτής μέρη, βαθύτερον έγχαράττων τά φω
τεινά καί προεξέχοντα, άφίνων τά μέλλοντα ώς μέλανα 
νά φαίνωνται έπί τής είκόνος. Ή  εργασία άϋτη είνε 
κοπιωδέστατη, διότι οί διάφοροι τόνοι καί αί βαθμιαϊαι 
αποχρώσεις τού φωτεινού καί σκιερού είνε λεπτεπίλεπτοι, 
άπαιτοΰσαι μακράν καί συντονωτάτην εργασίαν, πολλά- 
κις δέ δυσδιάκριτοι, είς τόν γυμνόν όφθαλμόν · διά τούτο 
οι ξυλογράφοι μεταχειρίζονται συχνά φακούς.

Ά λλ ' ή ξυλογραφία άνευ τής εύεργετικής βοήθειας 
τής γαλβανοπλαστικής δέν θά ήδύνατο νά πάράσχη εις 
τήν καλλιτεχνίαν καί έν  γένε ι είς τά γράμματα τόσον 
μεγάλος ύπηρεσίας. ΕΙκών μεγέθους ώς μιάς σελίδος

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜ Μ ΕΝΗ.

Ε Ι κ ώ ν  ύ .τό  Ο υ ο  Ι Δ ι ^ η ί Γ .
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τής Κ λ ε ιο ϋ ς  άπαιτεί τεσσάρων μέχρι πέντε εβδομάδων 
σύντονον έργασίαν ήοκημένου ξυλογράφου. Α λλά  το 
ξύλον τού πύξου δέν 'δύ'νάται ν  άντίσχή είς πλείονας 
τών δεκαπέντε μέχρις είκοσι χιλιάδων έκτυπώσεων, διά 
τά έργα λοιπόν τά δημοσιευόμενα είς πενταπλάσια ή 
δεκαπλάσια άντίτυπα έπρεπε νά  κατασκευασθώσι πέντε 
ή δέκα ξυλογραφήματα άτινα πλήν τού χρόνου, δστις 
είνε χρήμα κατά τό αγγλικόν λόγιον, θ' άπήτουν καί 
σημαντικωτάτην δαπάνην διότι έκάστη τοιαύτη ξυλογρα
φία στοιχίξει περί τά  πεντακόσια ή έξακόσια φράγκα. 
Ά λλ ’ ή γαλβανοπλαστική προσέρχεται θεός έκ μηχανής, 
χρησιμοποιούσα την δυναμοηλεκτρικήν μηχανήν, του- 
τέστιν αότήν έκείνην ήτις παράγει τό ήλεκτρικόν φως. 
Δ έν ένδιατρίβομεν είς τεχνικάς λεπτομέρειας, αίτινες 
καί ξηραί θά  ήσαν, ίσως δέ και διά τό ειδικόν αιτιών 
είς πολλούς τών άναγνωστών ήμών άκατάληπτοι. Αρ
κεί μόνον νά εϊπωμεν ότι τής ξυλογραφίας έντυπου- 
μένης είς κηρόν, άποτελείται πιστότατον έκτόπωμα, έπί 
τής μήτρας δέ ταύτης έφαρμόξεται διά τού ηλεκτρισμού 
στρώμα χαλκού. Τό. οϋτω παραχθέν έκμαγεΐον είνε 
έντελέστατα δμοιον προς τήν ξυλογραφίαν. Ούχί δε 
μόνον έκαστον αύτών δυναται ν ' άντίσχη είς έκατοστύας 
χιλιάδων έκτυπώσεων άνευ βλάβης, άλλά διατηρούμενης 
σώας τής πολυτίμου ξυλογραφικής πλακάς, δύνανται 
πολλά νά κατασκευασθώσι ν  εκμαγεία. Τούτο δέ κ ιί 
συμβαίνει, ή δέ πώλησις έκμαγείων άποτελεί ίδιον 
κλόέον εμπορίου τών μεγάλων έκδοτικών καταστημά
των. Α νευ  τής τοιαότης εύχερείας ή έκδοσις εικονο
γραφημένων περιοδικών καί βιβλίων εις έθνη μή άριθ- 
μοΰντα πολλάς χιλιάδας άναγνωστών θά ήτο αδύνατος, 
ή θ ά  ήτο άτελεστάτη καί στοιχειώδης. ■

Όμιλήσαμεν περί χειρογράφων τών συντακτών καί 
συνεργατών, περί ξυλογραφιών καί έκμαγείων, τώρα 
είνε καιρός νά  όμιλήσωμεν καί περί τού μέρους όπου 
χρησιμοποιούνται ταύτα, όπου συντελεΐται ή αισθητή 
μορφή ύπό τήν όποιαν λαμβάνουσιν οί άναγνώσται ήμών 
τήν Κ λ ε ιώ , περί τού τυπογραφείου.

Τό τυπογραφείον έν ,φ έκτυπούται τό περιοδικόν 
ήμών, άποτελείται έκ πολλών'τμημάτων όπου έργάξον- 
ται πλήθος άνδρών. καί γυναικών. Ή  δημοσιευόμενη

A 1 Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Σ Χ Η Μ Α Τ

n g m n i  τής άσπίδος του· Αχιλλέως, ήν περιγράφει ό 
I"Ομηρος έν  τφ ι8φ βιβλίψ τής Ίλιάδος, ήσαν 

I^ISSal έξωγραφημένάι ή .γή,. ό ούρανόζ καί ή θάλασσα · - 
Ή  γή, κατά τάς τότε έπικρατούσας ιδέας, ήτο στρογ
γυλή καί έπίπεδος, ώς δίσκος, καί περωκλύξετο κύκλω 
ύπό τού ωκεανού. 'Ο ούρανός έστηρίξετο ώς μετάλλι
νος θόλος έπί τών ύψηλών όρέων.. Ή  κορυφή του ήτο 
ύπεράνω τού όρους Όλυμπου,, θά ήδύνατό τις δέ νά τόν 
έγγίση, άν τά όρη Όσσα καί Πήλιον.έπέκέιντο έπ άλ- 
λήλων. Ύπεράνω τού ούρανού τούτου ώχείτο καθ’ έκά- 
στην έν  λαμπούση ώμάξή'ό θεός “Ηλιος καί έπέστρεφε 
κατά τά ® νύκτα είς τήν κατοικίαν του πρός δυσμάς, 
πλέων^τν θαυμασίιρ τινί πλοίψ.

Α λλά προϊόντος τού χρόνου ήρχισε νά εύρύνεται 
ό όρίξων τού Ελληνικού λαού, ή γή έγένετο μέγαλη-

είκών παριστάνει εύρυτάτην αίθουσαν, είς ήν τό φώς 
εισέρχεται άπλετον έκ τών μεγάλω ν παραθύρων, καί 
έν  ή γ ίν ετά ιή  σ τ ο ιχ ε ιο θ ε σ ία . Πάντα ταύτα τά ύψηλά 
καί έπικλινή άναλόγια, τά είς πολλά μικρά τετράπλευρα 
διαιρούμενα, ώς καί οί 6π’ αύτά σύρται, περιέχουσι τυπο
γραφικά στοιχεία. Έ ν  τοιαύταις θήκαις κεϊνται άκίνητα, 
άφυχα τά έκ μολύβδου γράμματα, τά οποία διασκορπί- 
ξουσιν άνά, τήν ύφήλιον καθ’ έκάστην τάς έπιστημονικάς 
έφευρέσεις, τάς ιδέας τών συγγραφέων καί ποιητών, τάς 
σκέψεις τής πολιτικής, παν ότι διανοείται ή πράττει ή 
άνθρωπότης. Αϋτου κοιμώνται τά λεπτά μολόβδινα 
τεμάχια, άτινα συνεγείρουσυ καί συνταράττουσιν ενίοτε 
ολοκλήρους λαύύς, καί τά όποια καθίστανται πολλάκις 
φοβερώτερα τών μολυβδίνων σφαιρών. Έ κ  τών τετρα
γωνιδίων έκείνων είνε δυνατόν νά  σπάση καταιγίς· 
διότι τά  στοιχεία ταύτα συντιθέμενα καί τυπούμενα δύ- 
νανται νά μεταδώσωσιν ώς πυρκάίάν τά έντονώτερα 
αισθήματα τών ψυχών, τόν ένθουσιασμόν, τήν όργήν, 
τήν άγανάκτησιν. Πολλά έθνη, καί τό ίδικόν μας 
πρώτον όλων, πρίν άρπάσουν τό δπλον πρός διεκδίκησιν 
τής ελευθερίας των, έρριψαν έπί ένός τεμαχίου.χάρτου 
τόν πόνον των καί τήν έπίκλησίν των! · . .

Τάξις καί έργασία επικρατεί ένταύθα· πληθύς στοι
χειοθετών μέ τό σ υ ν θ ε τ ή ρ ιο ν  άνά χείρας λαμβάνουσι 
μετ' ευκολίας, ήν ή έξις καθιστά έκπληκτικήν, έν  πρός 
έν  τά τυπογραφικά στοιχεία, άφ’ ου δέ στοιχειοθετήσωσι 
γραμμάς τινας μεταφέρουσιν αύιάς έπί πλακός όπου 
έπειτα θά προστεθώσι καί άλλαι όπως άποτελέσωσι σε
λίδας· στοιχειοθέται τινές έχοντες πρό αότών δυσανά
γνωστα χειρόγραφα, μεμψιμοιροΰσι κατά μόνας κατά 
τών κακογράφων, τών εχθρών τούτων τών οφθαλμών· 
άλλοι παρέκει διαλύουσι τάς σελίδας τυπωθέντος έργου, 
άφ’ ου προηγουμένως άλλοι ύπάλληλοι έπλυναν διά πο- 
τάσης καί έκαθάρισαν αύτάς έκ τής μελάνης· τά στοι
χεία έπανευρίσκουσι πάλιν τά οϊκία τω ν· άλλοι έτοι- 
μάξουσι τάς σελίδας έργου μέλλοντος νά τεθή ύπό τά 
πιεστήρια· άλλοι διορθούσι τυπογραφικά δοκίμια. Έ ν  
τή αιθούση ταύτη ή δραστηριότης είνε σιωπηλή. · Α λλά 
τώρα θά μεταβώμεν είς άλλην αίθουσαν, έχουσαν άλ- 
λοίαν φυσιογνωμίαν. (·ε «8«μ ο ανέχεια.)

) Σ  Τ Η Σ  Γ Η Σ  Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ι .

τέρα καί ευρυνόμενων τό όρίων αύτής ήρχισε νά  κατα- 
πίπτη καί τό σύστημα τών θεών. Ό  Αναξαγόρας έδί- 
δασκε.κατά τήν τετάρτην πρό Χριστού έκατονταετηρίδα 
ότι ό ήλιος δέν είνε θεός άλλά πεπυρακπυμένος μετε
ωρίτης λίθος, ούχ ήττον όμως ό φιλόσοφος ούτος ένέ- 
μενεν έν  τή άρχαία πίστει ότι ή γή είνε έπίπεδος καί 
οτρογγύλη ήτοι δισκοειδής, τήν δέ θεωρίαν του τακτήν 
έδίδασκεν εις τούς μαθητάς αύτοΰ, μεταξύ τών όποιων 
εύρίσκοντο καί οί μετέπειτα τοσοΰτον ένδοξοι γενό- 
μενοι άνδρες, ό Περικλής, ό Ευριπίδης καί ό Θουκιδίδης. 
Κ α ί αύτό.ς ό πολλάς χώρας περιηγηθείς 'Ηρόδοτος έθε- 
ώρει τήν γήν ώς δισκοειδή καί ολίγον τι κοίλην πρός 
τό μέρος τής μεσογείου θαλάσσης. 'Ο  δέ ήλιος ήτο 
κατά τήν γνώμην του υποταγής εις τούς άνεμους καί 
ήδύνατο ύπό σφοδρών άνεμοστροβίλων νά  έκτραπη έκ
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τής τροχιάς του έ τ ιδ έ  καί νά έξαφανισθή έντελώς ,άπό 
τού ούρανού.

Α λλ ’ ήδη ήρχισε νά γίνεται ήμερα έ ν  Έλλάδι. “Ηδη 
περί τό έτος 460 πρό Χριστού παρουσιάσθη ό Παρμενί
δης ό έξ Έ λέας μέ τόν ισχυρισμόν ότι ή γή είναι 
σφαίρα καί ούχί δίσκος · διήρει δε αυτήν είς πέντε ξώνας. 
Α λλοι δέ σοφοί έφερον νέας άποδείξεις περί τής όρθό- 
τητος τής γνώμης ταύτης τού Παρμενίδ,ου.

Ό  Αριστοτέλης ύπέδειξε τάς έκλείψεις τής σελήνης 
ώς τήν πρώτην αισθητήν άπόδειξιν τού σφαιρικού σχή
ματος τής γής. ό δέ Πτολεμαίος έπεβεβαίωσε τήν θεω
ρίαν ταότην διά τής παρατηρήσεως ότι έν  άναπεπταμένω 
πελάγει πρώται αί κορυφαί τών έν  ταΐς άκτρ,ϊς άντικει- 
μένων γίνονται όραταί.

Διά τούς φυσιοδίφας καί τούς γεωγράφους ούδε- 
μία πλέον ύπήρχεν άμφιβολία ότι ή γή είνε σφαίρα. 
Άλλ’ ή γνώσις αύτη περιωρίξετο μόνον είς μικρόν τινα 
έκλεκτόν κύκλον σοφών, τό δέ πολύ τού λαού ένέμενεν 
είς τήν άρχαίαν πίστιν· έτι δέ καί εύπαίδευτοι άνδρες, 
ώς ό Τάκιτος, έφαντάξοντο τήν γήν, κατά.τό παρά
δειγμα τού Ηροδότου, ώς δισκοειδή.

Αφού πλέον έγνώσθη τό σχήμα τής γής, ήρχισεν ήδη 
νά ξητήται καί τό μέγεθος αύτής, ένφ δέ οί άλλοι σο
φοί περιωρίξοντο εις άπλάς υποθέσεις καί εικασίας, ό 
Ερατοσθένης έπεχείρησε νά μετρήση τήν γήν καί ούτω 
συνετέλεσε τό μέγιστον φυσικομαθηματικόν κατώρθωμα 
άπάσης τής άρχαιότητος.

Αφού ή γή είνε σφαίρα, έσκέφθη ό Ερατοσθένης, 
ό μέγας βιβλιοθηκάριος τής Αλεξανδρείας, (άκμάσας 
άπό τού 276 έως 196 πρό Χρ.) δέν έχομεν άνάγκην νά 
μετρήσωμεν όλην αύτής τήν περιφέρειαν διά τίνος άλύ- 
σεως, άλλ’ άρκεί νά  καταμετρήσωμεν μίαν μόνην μο ί-. 
ραν τής περιφερείας τής σφαίρας ταύτης, τό δέ εύρεθέν 
μήκος νά  πολλαπλασιάσωμεν έπί τόν άριθμόν 360, ούτω 
δέ εύρίσκοντες όλην τήν περιφέρειαν δυνάμεθα κατόπιν 
εύκόλως νά ύπολογίσωμεν τό μήκος τού άξονος καί τόν 
όλον όγκον αύτής.

Ή  περίφημος άρχαία αιγυπτιακή πόλις Συένη έκειτο 
ύπό τόν τροπικόν κύκλον. Τούτο ήτο άπό πολλοϋ ήδη 
χρόνου γνωστόν, διότι έκεΐ τά άνττκείμενα ούδεμίαν 
σκιάν έρριπτον κατά τήν μεσημβρινήν ώραν τής μακρο- 
τάτης ήμέρας τού έτους, οί δέ Αιγύπτιοι είχον όρύξει 
έν  τή πόλει ταύτη καί φρέαρ, όπερ κατά τήν μεσημβρίαν 
τών τροπών τού ήλιου έφωτίξετο έξ ολοκλήρου.

Ό  ’Ερατοσθένης λοιπόν έμέτρησε κατά ταύτην τήν 
ήμέραν έ ν  Άλεξανδρείςι τό μήκος τής σκιάς, ήν έρριπτε 
κατά τήν μεσημβρίαν πάσσαλός τις καθέτως έν  τή γή 
έμπεπηγμένος, καί ύπελόγισεν έκ τούτου ότι ή άπόστα- 
σις τής Αλεξανδρείας άπό τού τροπικού κύκλου ήτο 
7° 12  (έπτά μοίρας καί δώδεκα έξηκοστά). Α λ λ ’ άφ’ έτέ- 
ρου έκ τών καταμετρήσεων, αίτινες έπανειλημμένως εί
χον γείνη  ύπό τών Αιγυπτίων τελωνών, ήτο άκριβέστατα 
γνιυστή ή είς στάδια άπόστασις τής Αλεξανδρείας άπό 
τής Συένης, ούτω δέ ό Ερατοσθένης ήδυνήθη ευκόλως 
νά ύπολογίση τό μήκος μιάς μοίρας τού μεσημβρινού 
κύκλου, Τό μήκος τούτο εύρέθη Ισον πρός 700 στάδια, 
καί επομένως ή όλη περιφέρεια τής γής 360 φοράς με- 
γαλητέρα, ήτοι 252,000 στάδια. Κατά τά ήμέτερα μέ
τρα τό μήκος τούτο ίσούται πρός 5323 γεωγραφικά μί- 
λια, είνε δέ τφ όντι μεγίστου θαυμασμού ,άξιον τό

άποτέλεσμα. τούτο τής πρώτης καταμετρήσεως τής γής, 
διότι καί σήμερον έτι διδασκόμεθα ότι ή. περιφέρεια τής 
γής παρά τφ ίσημερινφ είναι 5400 μιλίων ή δέ τού με
σημβρινού τής γής 5391 μόάων!

Οί μεταγενέστεροι προσεπάθησαν Λολλαχφς νά 
σμικρύνωσι καί άμαυρώσωσι τήν δόξαν τού σοφού βι
βλιοθηκάριου τής Αλεξανδρείας, ίσχυρισθέντες ότι τό 
έπιτυχές τούτο άποτέλεσμα τής όπ’ αΰτοϋ γενομένης 
καταμετρήσεως τής γής έπετεύχθη διά σειράς όλης έσφαλ- 
μένων παρατηρήσεων, προέβησαν δέ μάλιστα έτι περαι
τέρω καί έξέφρασαν τήν ύπόνοιαν, ότι τό περίφημον 
εκείνο φρέαρ τής Συένης είχεν όρυχθή ύπό τών Α ιγυ
πτίων μετά τινα ύπ’ αύτών γενομένην καταμέτρησιν 
τής γής καί ότι ό Ερατοσθένης είχεν ήδη μάθη τάάπο- 
τελέσματα τής καταμετρήσεως ¿κείνης. Α λ λ ’ ο ί ισχυ
ρισμοί ούτοι είναι έντελώς άβάσιμοι.

Ό  Ερατοσθένης δέν περιωρίσθη είς τά άποτελέ- 
σματα τής άνωτέρω. έκτεθείσης έρεύνης, άλλ’ έκ τού 
σχήματος τής γής έξήγαγεν όλως νέα καί θαυμαστά 
συμπεράσματα. Ό  σοφός ούτος "Έλλην, ήδη κατά τόν 
δεύτερον αιώνα πρό Χριστού, παρέστησεν ώς δυνατόν 
καί κατορθώσιμον τόν έκ τής Ισπανίας είς τήν Ασίαν 
πλοϋν κατά δυτικήν διεύθυνσιν, έξέφρασε δέ τούτο κατά 
τοιοΰτον τρόπον ώστε τή άληθεφ. ύπερτέρησε πάντας 
τούς διαδόχους του, μηδ’ αύτοΰ τού Κολόμβου εξαιρού
μενου. Ό  ’Ερατοσθένης έκήρυξεν ότι δύναταί τις πολύ 
καλά νά πλεύση άπό τής Ισπανίας είς τάς Ινδίας, ώς 
μόνην δέ δυσκολίαν παρέστησε τήν μεγάλην έκτασιν 
τού Ατλαντικού ώκεανού, διότι ή κατοικουμένη γή κα
λύπτει μόνον τό έν  τρίτον τής μεταξύ έκτάσεως. «Κα- 
τοικουμένην γήν» προσθέτει ό Ερατοσθένης «καλούμεν 
έκείνην τήν ήπειρον ήν ημείς κατοικοϋμεν καί γινώ- 
σκομεν. Ούχ ήττον όμως είνε δυνατόν νά ύπάρχη καί 
άλλη ή καί πολλαί άλλαι κατοικήσιμοι ήπειροι έκτός 
τών γνωστών ήμϊν ήπείρων.»

Τής αύτής πεποιθήσεως ήτο καί ό γεωγράφος Στρά
βων, δστις όμως προσέθετεν ότι άν  ύπάρχη καί άλλη 
ήπειρος θά  κατοικήται ίσως ύπό όντων διαφόρων ή οί 
άνθρωποι.

Α λλά πάντα τά ζητήματα ταύτα, τά άφορώντα τό 
σχήμα τής γής, θέν  έλόθησαν όριστικώς έ ν  τή άρχαιό- 
τητι. ’Εναντίον τής σχολής τού Έρατοσθένους καί τού 
Στράβωνος, οίτινες έθεώρουν τάς ήπείρους ώς νήσους 
έν  τφ ώκεανφ, ίστατο ή σχολή τού Πτολεμαίου, ήτις 
παρίστα τάς άκτάς τής Ασίας καί τής ’Αφρικής μακρό- 
τατα πρός άνατολάς έκτεινομένας τόν δέ ωκεανόν μι- 
κρότατον.

Α λλ ’ έν  τφ μεταξύ ό άρχαΐοζ πολιτισμός ήφανίσθη, 
βάρβαρα έθνη έγκαθιδρύθησαν μεταξύ τών ήττηθέντων 
φύλων καί βραδύτερον διά τού χριστιανισμού ή άνθρω
πότης άνήρχετο έπιμόχθως είς ύψηλοτέραν τινά βαθμίδα 
ήθικής καί κοινωνικής άναπτύξεως. Οί χρόνοι έκείνοι 
ήσαν σκοτεινοί διά τήν έπιστήμην έν  γένε ι καί Ιδία: διά 
τήν φυσικήν επιστήμην. Ή  σοφία τών έθνικών φιλο
σόφων άπηγορεύετο καί άπερρίπτετο καί ή θεωρία δέ 
περί τού σφαιρικού σχήματος τής γής άνηρείτο ώς παρά
λογος, τοΰθ’ όπερ ήτο τοσούτψ εύκολώτερον, καθ’ όσον 
ή θεωρία αύτη ούδέποτε έγένετο κοινόν κτήμα τού 
λαού. ,αΟύδείς φρόνιμος άνθρωπος δυναται νά πιστεύση 
ότι ύπάρχουστν άντίποδες, έλεγε μετά χλευασμού ό
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Φιρμιανός Λακτάντιος, διόη πώς είνε δυνατόν άνθρω
ποι νά  περιπατώσιν, δπως αί μυίαι εις τούς τοίχους καί 
εις τήν όροφήν, εχοντες χάς κεφαλάς χρός τά κάτω; ή 
πώς είνε δυνατόν νά πίπτη έκ τών κάτω προς τά άνω 
βροχή καί χιών;»

Έ ν ψ  οί Πυθαγόρειοι έθεώρουν την γην ώς έχουσαν 
σφαιρικόν Οχημα μόνον διά τόν λόγον ότι ή σφαίρα 
είνε τό τελειότατον σχήμα τών υλικών σωμάτων — έν 
δέ τψ σύμπαντι, δπερ αυτός πρώτος ώνόμαοεν κόσμον, 
τά πάντα τείνουΟι πρός μίαν άρμονικήν τελειότητα, οί 
κατά τάς άρχάς τού μεσαιώνος σοφοί ήσπάσθησαν δλως 
διάφορον σχήμα ώς πρότυπον τού παγκοσμίου αύτών 
οικοδομήματος. Τό σχήμα τής κιβωτού τών Ισραηλιτών 
έφαίνετο αύτυίς ώς τό τελειότατον πάντων τών σχημά
των καί οϋτω κατά τήν κιβωτόν τού Νώε περιεγράφη 
καί τό σχήμα τού κόσμου.

Ή  γή έγεινε τετράπλευρος, εχουσα 40 °  σταθμών 
μήκος καί 200 σταθμών πλάτος, ό .δέ ούρανός μετά τού 
ήλιου, τής σελήνης καί τών άναριθμήτων άστέρων έν- 
εκλείσθησαν έντός τετραέδρου κιβωτίου! Ή  πενιχρότατη 
αυτή περί τού σύμπαντος θεωρία, ήν ήδύνατό ποτε νά 
έπινοήση ό άνθρώπινος νούς, δέν ήρεσε φυσικψ τφ λόγψ 
ούδ’ εις αύτήν τήν τότε έποχήν, καί ή άρχαία έκείνη 
γνώμη περί τού δισκοειδούς σχήματος τής γής διετέ- 
λεσεν ¿πικρατούσα παρά τφ λαφ. Ή  γνώμη αύτη, δτι 
ή γή είνε στρογγυλή καί έπίπεδος ώς δίσκος, ήτο άπό 
άρχαιοτάτων χρόνων τοσοΰτον έρρφωμένη παρά τφ 
λαφ, ώστε ούδ' αύτοί οί φιλόσοφοι τής άρχαιότητος οί 
κηρύ^αντες τό σφαιρικόν σχήμα τής γής ήδυνήθησαν νά 
καταστήσωσι τάς νέας αύτών θεωρίας κοινόν κτήμα 
τού λαού.

Ά λλ ’ αί θεωρίαι αΰται τών Ε λ λήνω ν καί τών Ρω
μαίων έρευνητών δέν περιέπεσον εις παντελή λήθην 
άλλά διεσώθησαν ήμϊν — διά τών Αράβων. Οί Άραβες 
παρέλαβον καί διέσωσαν ήμϊν τήν κληρονομιάν τής άρ- 
χαίας έλληνικής γνώσεως καί έπιστήμης. Έ ν  έτει 8 ΐ3, 
βραχύ πρό τού θανάτου Καρόλου τού μεγάλου, τά 
έργα τού Πτολεμαίου μετεφράσθησαν είς τήν άραβικήν 
γλώσσαν ύπό τόν άραβικόν τίτλον Άλμαγγεστ κατά 
διαταγήν τού καλίφου Μαμόύν. Παρά τοϊς σοφοίς τών 
Αράβων ούδεμία πλέον έπεκράτει άμφιβολία δτι ή γή 
έχει σφαιρικόν σχήμα· ό δέ Αλβουφέδας έδίδασκεν ήδη: 
«'Εάν δύο άνθρωποι, άναχωρήσαντες έκ τού αύτού ση
μείου καί κατευθυνόμενοι ό μέν πρός άνατολάς ό δέ 
πρός δυσμάς, περιοδεύσωσι τήν γήν καί συναντηθώσιν 
είς τό σημεΐον τής άναχωρήσεώς των, τότε ό μέν πρώ
τος θά προτρέχη κατά μίαν ήμέραν ό δέ έτερος θά 
ύστερή κατά μίαν ήμέραν τού ήμερολογίου.»

Ό  άνωτέρω μνημονευθείς καλίφης Μαμούν διέταζε 
τούς άστρονόμους του νά καταμετρήσωσιν έν  τό|ον ήτοι 
έν  μέρος τής περιφερείας τής γής έν  τή χεδιάδι τού 
Ταδμόρ καί οϋτω νά βεβαιωθώσι κατά πόσον είνε άκριβή 
τά άποτελέσματα τής ύπό τού ’Ερατοσθένης γενομένης 
καταμετρήσεως, ήτις ήτο ή μόνη μέχρι τών χρόνων 
έκείνων. Οί Άραβες λοιπόν άστρονόμοι εύρον τό ΙΙί6ο 
τής περιφερείας τής γής ίσον πρός 5Φ/4 άραβικά μίλια. Τό 
μήκος ¿ξ|ός άραβικού μιλίου τής έποχής έκείνης δέν 
δυνάμέθα σήμερον νά  ύπολογίσωμεν επακριβώς. Γι- 
νώσκομεν μόνον δτι έν  τοιοΰτο μίλιον είχε 400 μαύ
ρους πήχεις, τό δέ τελευταϊον τούτο μέτρον ώνομάσθη

οϋτω, διότι ό βραχίων ένός μαύρου Ευνούχου έλαμβά- 
νετε ώς μετρική μονάς τού μήκους. Γινώσκομεν πρός 
τούτοις, δτι ό μαύρος πήχυς ύποδιηρείτο είς όκτώ πυγμάς, 
ή πυγμή είς τέσσαρας δακτύλους, τό δέ πάχος ένός δα
κτύλου ίσοϋτο πρός έ£ κόκκους κριθής, ό δέ κόκκος τής 
κριθής πρός ένξ τρίχας ήμιόνου. Κατά τά δεδομένα λοι
πόν ταύτα ολόκληρος ή περιφέρεια τής γής θά ίσοΰτο 
πρός 2<5ο ο  έκατομμύρια δακτύλων. ’ Εάν λοιπόν παρα- 
δεχθώμεν τό κατά μέσον δρον πάχος τού δακτύλου ίσον 
πρός ιό  χιλιοστά τού μέτρου, εύρίσκομεν δτι ή περι
φέρεια τής γής κατά τήν άραβικήν έκείνην καταμέτρησιν. 
εύρέθη ίση πρός 4ΐ»6θΟ σημερινά χιλιόμετρα, ένφ κατά . 
τάς σημερινάς' καταμετρήσεις ή περιφέρεια ένός μεσημ- ; 
βρινού εύρίσκεται ίση πρός 40,003 χιλιόμετρα.

Ύ πό πολλών πολλαχώς ήμφισβητήθη ή άλήθεια τής ! 
ύπό τού Μαμούν γενομένης καταμετρήσεως τής γής. 
Πολλοί δηλαδή ίσχυρίσθησαν δτι ό Μαμούν διέταζε μέν : 
τούς έαυτοϋ άστρονόμους νά θίαταμετρήσωσι τήν περι
φέρειαν τής γής, άλλ' ούτοι τόν ήπάτησαν, παραλαβόν- 
τες άπλώς τά άποτελέσματα τής ύπό τού Έρατοσθένους 
γενομένης καταμετρήσεως καί έπιδεί|αντες αύτά ώς έ|α- 
γόμενα ίδιας έρεύνης.

’Ο λίγον κατ’ ολίγον ήρχισε καί έν  τφ χριστιανικφ 
κόσμιρ τής Δύσεως νά  έγείρεται έκ τού λήθαργου τό : 
πνεύμα τής έπιστήμης. Τά έργα τών Αράβων ήρχισαν 
νά  μεταφράί,ιυνται είς τήν λατινικήν γλώσσαν καί οϋτω 
έγίνετο έμμέσως γνωστή καί διεδίδετο ή άρχαία έλλη- 
νική έπιστήμη. Ά λλ’ ή διάδοσις αύτη τών έλληνικών 
φώτων συνετελεϊτο μετά μεγάλης βραδύτητος, διότι αί 
γλωσσικοί γνώσεις ήσαν τότε λίαν περιωρισμέναι. ’Ακόμη 
τφ 1267 ό ’Ρόγερ Βάκων περεπονείτο δτι έν  τφ λατι- 
νικφ χριστιανισμφ δέν ύπάρχουσιν ούδέ τέσσαρες έπι- 
στήμονες σπουδάσαντες τήν ελληνικήν, τήν έβραϊκήν 
καί τήν άραβικήν γραμματικήν. Καί πόσον σπάνια, πό
σον δυσεύρετα ήσαν τά συγγράμματα τών Ελλήνω ν 
καί τών 'Ρωμαίων συγγραφέων, τά όποια σήμερον άντί 
όλίγ·ων κερματίων πορφόμεθα έκ παντός βιβλιοπωλείου!
Ό  αύτός σοφός, ό Βάκων, ήναγκάίετο έπί ε'ίκοσιν δλα 
έτη νά  £ητή, εως δτου εύρεν έπί τέλους τά συγγράμ
ματα τού βωμαίου φιλοσόφου Σενέκα.

Κατά τούς χρόνους τής άναγεννήσεως τών έπιστη- 
μών ήτο ήδη γνωστή καί άποδεδειγμένη οϋ μόνον διά 
τούς έπιστήμονας άλλά καί διά πάντας τούς όπωσούν 
εύπαιδεότους ή θεωρία περί τού σφαιρικού σχήματος 
τής γής.- Καί ό Δάντε ήδη έκθέτει έν  τή 34 φόή τής 
«Κολάσεως» τό διά τού κέντρου τής γής τα^είδιον είς 
τούς Αντίποδας, ό δέ οδηγός αύτού ό Βιργίλιος τφ 
λέγει : >

Ε  se’ or sotto l'emisperio giunto 
Ch’è contraposto a quel che la gran secca 
Coverchia, e sotto il cui colmo consunto 
Fu l’tiom che naque e visse senza pecca:
Tu hai i piedi in su picciola spera 
Che l’altra faccia fa della Giudecca.
Qui è da man, quando di là è sera.

Τώρα έφθασες ύπό τό ήμισφαίριον, τό άντικείμενον 
πρός, εκείνο όπερ καλύπτεται ύπό τής μεγάλης §ηράς 
καί ύπό τό κορύφωμα τού όποίου άπέθανεν ό άνθρωπος 
ό γεννηθείς καί έήσας άνευ αμαρτίας. Πατείς τούς πό- 
δας έπί μικράς σφαίρας ήτις αποτελεί τήν άλλην δψιν 
τής Ίουδέκκας. ’Εδώ είνε πρωΐα, δταν εκεί έσπέρα.
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Ά λλ' ένφ μέχρις έκείνου τού χρόνου τό ζήτημα 
περί του οχήματος καν τού μεγέθους τής γής είχε κα
θαρές έπιστημονικόν ένδιαφέρον, μετ’ ού πολύ έπήλθεν 
ό χρόνος καθ’ όν ή γνώσις τού μεγέθους τής γηίνης 
σφαίρας Ιλαβε τήν μεγίστην πρακτικήν σπουδαιότητα. 
Έ ν  τφ μικρφ ναυτικφ λαφ τών Πορτογάλων έγεννήθη 
άκατάσχετος όρμή πρός δράσιν καί ένέργειαν· οί Πορ
τογάλοι έπεδόθησαν είς άνακαλύφεις νέων χωρών καί 
προσεπάθουν διά μακρών άκαμάτων καί συνεπών άγώ- 
νω ν νά  άνακαλύψωσι τήν πρός τάς ’Ινδίας άγουσαν θα
λασσίων όδόν. Έζήτουν δέ τήν όδόν ταύτην κατ’ άνα- 
τολικήν διεύθυνσιν, ένφ ό Κολόμβος παρουσιάσθη μέ 
τό σχέδιον νά φθάση κατά δυτικήν διεύθυνσιν, διαπλέων 
τον άτλαντικόν ώκεανόν κατά πλάτος, είς τήν άνατο- 
λικήν άκτήν τής Ασίας.

Ό  Κολόμβος ούδεμίαν γνώσιν είχε τών προφητικών 
ιδεών τού Έρατοσθένους περί νέων ήπείρων, άλλ' ήτο 
θερμότατος οπαδός τής πτολεμαϊκής σχολής. _Πέραν 
τού άτλαντικού ώκεανού έκειντο, κατά τήν γνώμην του, 
τά κράτη Κατάϊ καί Κιπαγγού, ή Κ ίνα  καί ή 'Ιαπωνία, 
τήν δέ άπόστασιν μεταξύ τής Ισπανίας καί τής ’ Ιαπω
νίας ένόμιζε πολλψ μικροτέραν, περισσότερον ή κατά 
τό ήμισυ μικροτέραν, άφ’ όσον είνε πραγματικώς. Ή  
πεπλανημένη αϋτη ύπόθεσις ένεθάρρυνεν αύτόν έν  τή 
άποφάσει του· διότι ή μικροτέρα άπόστασις παρίστα αύτφ 
καί τόν κίνδυνον μικρότερον. Ό  Κολόμβος άπέθανεν, 
ώς γνωστόν, μέ τήν πεποίθησιν δτιάνεκάλυφ ε τήν άνα- 
τολικήν άκτήν τής Άσίας.

Ή  έποχή τών άνακαλύφεων ήγαγε φυσικφτφ λόγψ 
είς τήν τελευταίαν οριστικήν καί βεβαίαν άπόδειζιν περί 
τού σφαιρικού σχήματος τής γής. Ή  άπόδειζις αυτή, 
ή τρανωτάτη πασών, ήτο ό περίπλους τής γηΐνης σφαί
ρας. *0 κόσμος είχε διαμοιρασθή μεταζύ τών Ίσπανώύ 
καί τών Πορτογάλων, άλλ’ ή θέσις ένίων χωρών δέν 
εΐχεν είσέτι άκριβώς όρισθή· περί τής θέσεως λ. χ. τών 
άρωματοφόρων νήσων, τών Μολούκκων, άν αύται άνή- 
κουσιν είς τό μέρος τών Ισπανών ή τών Πορτογάλων, 
άνεφύη σφοδρά άμφισβήτησις. Ό  μέγιστος ναυτικός

όλων τών αιώνων, ό Φερδινάνδος Magelhàes, άπεφάσισε 
νά πλεύση πρός αΰτάς διά τής δυτικής όδού. Τή 20. 
σεπτεμβρίου 15 19  άπέπλευσεν έκ τού λιμένος San Lucar 
de Barrameda, όπως περιπλεύση τήν Νότιον Α μερικήν 
άνεκάλυφε τήν φερώνυμον αύτφ θαλασσίαν όδόν καί 
διέπλευσε πρώτος τόν Ειρηνικόν Ώ κεανόν, περί τής 
έκτάσεως τού οποίου οί τότε ναυτικοί ούδεμίαν είχον 
ιδέαν. Δυστυχώς έπεσεν έν  τφ άγώνι κατά τών ιθα
γενώ ν τής νήσου Ματάν. Ά λλ ' ό Σεβαστιανός del Cano 
έπεράτωσεν εότυχώς τον πρώτον περίπλουν τής γής καί 
τή 6. σεπτεμβρίου 1522 είσωρμίσθη αύθις είς τόν λιμένα 
τού San Lucar τό πλοΐον «Victoria», τό μόνον περισω- 
θέν  έκ τών έ£ πλοίων, ύφ ών άπετελείτο ό μικρός 
στόλος. Μόγον δεκαοκτώ άνδρες, ■ καί ούτοι κατά τό 
πλεΐστον άσ^Φ%ίς, ύπελείφθησαν έκ τού μεγάλου πλή-, 
θους τών άποπλευσάντων. Οί θαλασσοπόροι ήθέλησαν 
άμέσως νά  βεβαιωθώ'σι,. άν  κατά τόν πλοΰν έτήρησαν 
όρθώς τούς λογαριασμούς των. Ήρώτησαν λοιπόν ποία 
ήμερα ήτο, οί δέ Πορτογάλοι·- άπέκρίθησαν «Πέμπτη». 

-.«Τούτο μάς έζέπληζενμεγάλως» διηγείται· ό Πιγαφέττας, 
ό Ιστοριογράφος τού πρώτου περίπλου τής. γής, «διότι 
ήμεΐς εΐχομεν τετάρτην. Έ γ ώ  δέ, επειδή καθ' όλον 
τόν πλοΰν έμεινα ύγιής, έσημείωνα όλας τάς ήμέρας 
έν  τφ ήμερολογίφ μου μετά πάσης άκριβείας. Βραδυ- 
τερον μόλις έμάθομεν, ότι ή διαφορά αύτη τών ημερών 
προέρχεται πάντοτε, όταν τις περιπλεύση τήν γήν έ| 
άνατολών πρός δυσμάς. Έ ν  τή περιπτώσει ταύτη προ
τρέχει τις μίαν ήμέραν εκείνων ο'ίτινες μένουσιν έν  τή 
αύτή 4 έσει.» Έ ν  τή ισπανική αόλή μόνος ό ένετός 
πρέσβυς Contarini ήζευρε νά έζηγήση τήν έλλειφιν ταό- 
την τής μιας ήμέρας, πάντες δέ οί άλλοι έπίστευον κατ' 
άρχάς ότι προήρχετο έκ πλάνης τινός τών θαλασσοπό
ρων. Βραδύτερον συνεφωνήθη, όπως ή πολιτική ήμέρα 
άρχίζη είς τά άνατολικά όρια τής' άσιατίκής ήπείρου, 
ούτως ώστε οί Ισπανοί έν  ταίς Φιλιππίναις είχον σάβ- 
βατον, ότε οί Πορτογάλοι έν  τφ πλησιοχώρω Μακάο 
έώρταζον κυριακήν. Ή  άνωμαλία αύτη διήρκεσεν είς 
τάς Φιλιππίνας νήσους άκόμη μέ-χρι τού έτους 1844·

(Έ π ετα ι το τέλος.) '

Ε Α Ρ Ι Ν Α  Κ Υ Μ Α Τ Α .
Μυθιστόρημα ύπό IB A N  Τ Ο ϊΡ Γ Ε Ν ΙΕ Φ .

(Συνέχεια,)

Κ ατά τά γεύμα ό-Σανίν  έκάθητο μέ έπισημότητα ώ ; γαμβρός 
πλησίον τής.Τζέμμας. Ή  κυρία Έ λεονώ ρα έξηκολούθησε τάς πρα
κτικός αυτής συζητήσεις. Ό  ΑΙμίλιος καθ’ δλον τό διάστημα δέν 
έπαυσε ν ά  γέλα. καί ¿βίαζε τόν Σανίν  ν ά  τόν πάρη μαζή του είς 
Έωσσίαν. Συνεφωνήθη όριστικώς, Ινα ό ΣανΙν άναχωρήση ,έντός 
δύο εβδομάδων. Μόνος. ό Π ανταλεόνε έδείκνυε τοσοΰτο σκυθρωπήν 
δψ ιν, ώστε καί αύτή ή κυρία' Έ λεονώ ρα ήναγκάσθη ν ά  τδν ψέξη.

«K ai ήτο άκόμη καί μάρτυρας είς τή μονομαχία» προσέθηκεν 
ή κυρία Έλεονώρα.

Ό  Π ανταλεόνε έρριψεν-είς. αύτήν μόνον πλαγίως έν βλέμμα 
KO.i έμ ξ ίχ^  σιωπηλός.

'Η Τ ζέ μ μ α  έτήρ.ει σχεδόν άδιάκοπον σιγήν, άλλά τδ πρόσωπόν 
της ούδέποτεείχεν ώραιοτέραν καί εύδαιμονεστέραν έκφρασιν ή σή
μερον. Μετά τδ φαγητόν έκάλεσε τόν ΣανΙν πρός στιγμήν έξω είς 
τόν κήπον, έσταμάτησε πλησίον τού αΰτού έκείνου θρανίου, όπου

πρό τριών ήμερων έκάθητο έκλέγουσα τά κεράσια, καί είπε πρός 
αύτόν:

«Δημήτρι, δέν πρέπει νά  σου κακοφανή· άλλά έπεθύμουν καί 
πάλιν νά  σόΰ υπενθυμίσω, ότι δέν πρέπει νά  θεωρής άκόμη δεσμευ- 
μένον τόν έαυτόν σόυ· είσαι άκόμη έλεύθερος . . .»

Ό  Σ α νΙν  δέν τήν άφησε νά  τελείωση τήν όμιλίαν της.
Ή  Τζέμμα άπέστρεψε τό πρόσωπον.
“Κ α ί αύτό που λέγει ή μητέρα — ένθυμείσαι;. — όσον άφορςί 

τήν διαφοράν τών θρησκευμάτων μας, . . .»
ΠρΙν ή τελειώση τήν πρότασίν της, έλαβε ένα  σταυρόν, τόν 

όποιον έφόρει περ'ι τόν λαιμόν της έξηρτημένον άπό μιάς ταινίας, 
είλκυσεν αύτόν Ισχυρώς μέχρις ού ή ταινία  έκόπη, καί έδώκε τόν 
σταυρόν είς τόν Σανίν.

«Α ν έγώ είμαι ίδική σου, τότε καί ή πίστις σου θ ά  είνε ίδική' 
μου!» . . .
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Ό  Σ α νίν  ε ίχεν είσέτι ύγρούς τούς όφθαλμούς, ότε έπέστρεψεν 
έκ τοΰ κήπου εις τήν οΙκίαν μετά τής Τζέμμας.

Περί τό έσπέρας τά  πάντα άνέλαβον τήν συνήθη πορείαν των 
έν τή οικογένεια τώ ν 'Ροσέλλη, έπαίχθη δέ μάλιστα καί τό Ιταλικόν 
χαρτοπαίγνιον «tresette».

3 1 ·
Ό  ΣανΙν έξύπνησε τήν  άκόλουθον πρωίαν λ ία ν  ένωρίς. Εύ- 

ρίσκετο είς τό άνώτατον στάδιον τής άνθρωπίνης ευδαιμονίας. Α λλά 
δέν ήτο ή υπέρμετρος, χαρά, ήτις τόν έμπόδισε νά  κοιμηθή. ’Εκείνο 
τό όποιον έτάρασσε τήν ήσυχίαν του, ήτο τό περί τοΰ βίου ζήτημα, 
τό ζήτημα, πώς ν ά  πωλήση τό κτήμά τόυ όσον τό δυνατόν ταχύτερόν 
καί έπικερδέστερον. 'Εσχημάτιζεν έν  τή κεφαλή του παντός είδους 
σχέδια, άλλά μέχρι τοϋθε ούδέ έν εύρε, τό όποιον νά  δόναται νά 
έκτελεσθή. ’Εσηκώθη καί έξήλθε είς περίπατον, διά νά  άναπνεύση 
καθαρόν άέρα και νά  σκεφθή μέ περισσοτέραν διαύγειαν πνεύματος. 
Είχε στερεόν άπόφασιν ν ά  παρουσιασθή μόνον μέ ώρισμένον τι 
σχέδιον ένώπιον τής Τζέμμας.

* ·
*

Ποιος άράγε είνε αυτός ό παραδόξως βαρυκίνητος καί παχυ- 
σκελής, κατά τάλλα δέ εύπρεπώς ένδεδυμένος κύριος, δστις πορεύεται 
πρό αύτοδ τοΰ ΣανΙν συρόμενος καί κλονονμενος καί ολίγον τι χω- 
λ α ίνω ν; Πού εΐδεν ό Σ α ν ίν  αύτόν τόν τράχηλον, τόν κεκαλυμ- 
μένον μέ κιτρίνας, λινόχρους τρίχας, αύτήν τήν έπιπέδως έπΐ τών 
ώμων στηριζομένην κεφαλήν, αυτά τά μαλακά καί πλαδαρόσαρκα 
νώ τα , αύτάς τάς παχυλός, νωχελώς αίιυρουμένας καί ταλαντευο- 
μένας χείρας; Μήπως είν ' αύτός — ό Πολοσώφ, ό πρώην συμμαθη
τής του έν  τφ σχολείφ, τόν. όποιον άπό πενταετίας ήδη δέν έπα- 
νείδε πλέον;

Ό  ΣανΙν έπετάχυνε τό βήμα καί μετ' ού πολύ καταφθάσας 
τήν πρό αύτοΰ προπορευομένην μορφήν έστρεψε πρός αύτήν τό 
β λ έμ μ α .............  Αύτό τό εύρύ και κίτρινον πρόσωπον, αύιο ί οί μι
κροί γουρουνίσιοι Οφθαλμοί μέ τάς ύπολεύκους βλεφαρίδας καί όφρΰς, 
ή σιμή καί πεπλατυσμένη αύτη βίς, αυτά τά παχέα καί ΟίονεΙ συγ- 
κεκολλημένα χείλη, ό στρογγύλος και άγένειος οδτος πώγων — καί 
αύτή ή δριμεία, νωθρά καί συγχρόνως δυσπιστίαν έκφράζουσα δψις 
τοΰ προσώπου — ν α ί, σωστά, αύτός ε ίνε ! αύτός είνε ό 'Ιππόλυτος 
Πολοσώφ!

«Μήπως κ’ έδώ παρουσιάζεται πάλιν τό άστρον τής καλής μου 
τύχης;» Αύτή ήτο ή πρώτη σκέψις του Σανίν.

«Πολοσώφ! 'Ιππόλυτε Σίδωριτς! 'Εσύ είσαι πραγματικώς;»
Ή  μορφή έκείνη έσταμάτησε, ήνέωξεν εύρέως τούς μικρούς 

όφθαλμούς, έμεινε διστάζων και άμφιταλαντευόμενος έπί στιγμήν, 
εϊτα δέ έξεκόλλησεν έπί τέλους τά χείλη καί είπε μέ βραγχώδη λα
ρυγγικήν φω νήν: «Δημήτρις Σανίν;»

«’Ε γώ  είμαι» έφώναξεν ό Σ α ν ίν  καί έθλιψ ε τήν έτέραν τών 
χειρών τοΰ Πολοσώφ, αίτινες ήσαν κεκρυμμέναι έντός στενών στα- 
κτοχρόων χειροκτίων — έκρέμαντο δέ είσέτι νωχελώς παρά τούς 
μηρούς του. «Είσαι πολύν καιρό έδώ; πόθεν έρχεσαι; είς ποιον ξενο· 
δοχείον μένεις;»

«Ή λθα χθές άπό τό Βεισβάδεν» όπεκρίθη ό Πολοσώφ βραδέως 
«διά ν ά  άγοράσω μερικά πράμματα γ ιά  τή γυναϊκά μου, καί έπι- 
στρέφω άπόψε όπίσω εις τό Βεισβάδεν.»

« Ά  ναί. είσαι νυμφευμένος καί μάλιστα μέ μ ίαν καλλονήν, 
καθώς λέγουν.»

Ό  Πολοσώφ άπέστρεψε τά βλέμματα πρός τά πλάγια.
«Ναί, τό λέγουν.»
Ό  Σ α ν ίν  έγέλασε.
«Ώ ς βλέπω, είσαι άκόμη ό ίδιος εκείνος φλεγματικός, όπού 

ήσουν καί είς τό σχολεϊον.»
«Καί γιατί ν ' αλλάζω;»
«Λέγουν άκόμη» προσέθηκεν ό Σ α ν ίν , προφέρων τήν λ έζιν  

«λέγουν» μετ' Ιδιαιτέρας έμφάσεως, «δτι ή γυναϊκά  σου είνε καί 
πολύ πλουσία.»

«Ναί, καί αύτό τό λέγουν.»
« 'Α λ λ ά , δέν είσαι λοιπόν βέβαιος σύ ό ίδιος, 'Ιππόλυτε Σί

δωριτς; »
«Έ γώ , φίλε Δημήτρι . . . Παύλοβιτς; — ναί, σωστά, Παύλο- 

βιτς! —  Έ γ ώ  δέν άνάκατώνομαι 'ς  τάς υποθέσεις τής γυναικός μου.»
«ΤΙ δέν κάνεις; δέν άνακατώνεσαι 'ς τάς υποθέσεις της;»

Ό  Πολοσώφ άπέστρεψεν έκ νέου τά  βλέμματά του πλαγίως.
«Ό χι, φίλε μου, δέν εΐζεύρω ούτε μ ίαν άπό τάς ύποθέσεις της.

— Αύτή — ζή διά τον έαυτό τ η ς ................ καί έγώ διά τδν έαυτό
μου.»

«Ποΰ πηγαίνεις τώρα;» ήρώτησεν δ Σανίν.
«Τώρα δέν πηγαίνω πουθενά ' τώρα στέκομαι έδώ είς τό μέσον 

τοΰ δρόμου καί συνομιλώ μαζή σου· άλλ ’ δταν τελειώσω τήν όμι- 
λ ιάν μου, θ ά  πάω ’ς τό ζενοδοχεϊό μου γ ιά  νά  προγευματίσω.»

«Μοΰ έπιτρέπεις νά  σέ συνοδεύσω;»
Δηλαδή, θέλεις ν ά  προγευματίσης μαζή μου;»
«Ναί.»
«Κάμε μου τή χάρι. Ε ίνε  πειό εύχάριστο, ν ά  τρώγη κανείς μέ 

συντροφιά. Δέν πιστεύω δά ν ά  είσαι φλύαρος! αί!»
«Δέν πιστεύω.» '
«Τότε λοιπόν έλα.»
Ό  Πολοσώφ έτέθη είς κίνησιν. . Ό  Σ α ν ίν  έπορεύετο παρά τφ 

πλευρφ του. ΈσκέπτετΟ — (Ό  Πολοσώφ συνεκόλλησε πάλιν τά 
χείλη του καί έζηκολούθησε τόν δρόμον του έν  σιωπή, κλονούμενος 
καί συρόμενος καί άσθαίμων) — Ό  Σ α ν ίν  λοιπόν έσκέπτετο καθ’ 
έαυτόν: Πώς διάολο κατώρθωσε αύτός ό βλάκας ν ά  ’πάρη γυναίκα 
ώμορφη καί πλούσια; αύτός δέν είνε ούτε πλούσιος, ούτε εύγενής , 
ούτε πνευματώδης. Είς τδ σχολεϊον έθεωρείτο άπό δλους ώς άνόη- 
τος, οκνηρός, άποκοιμημένος, μπουνταλάς, καί τού έβγαλαν μάλιστα 
καί τό παρανόμι «χταπόδι» . . . Πραγματικώς αύτό τό πράγμα είνε 
μυστήριο!»

« Ά λ λ - ά ν  ή γυναϊκά του είνε πλούσια —  λέγουν, δτι είνε θυ
γατέρα ένός έργοστασιάρχου βακίων — δέν θ ά  είμποροΰσε άρά γε 
ν ' άγοράση αύτή τό κτήμά μου; Ά ν  καί λέγη αύτός ό βλάκας δτι . 
δέν άνακατώνεται ’ ς τάς ύποθέσεις τής γυναικός του — δέν είνε 
άνάγκη νά  έζηγηθώσιν οί λόγοι του κυριολεκτικώς! Ε κτός δέ τού
του έγώ θ ά  άπαιτήσω μετρίαν τινά  τιμήν διά τό κτήμά μου. Ίσως 
μέ όδηγεί καί πάλιν τδ άστρον τής τύχης μου . . . .  Άπεφαοίσθη! 
τό πείραμα θά  γείνη!»

Ό  Πολοσώφ έφερε τδν ΣανΙν εις έν έκ τώ ν πρώτων ξενοδο
χείων τής Φραγκφούρτης , δπου , εννοείται, ε ίχεν ένοικιάση διά τόν 
έαυτόν του τά καλήτερα δωμάτια A4 τράπεζαι καί αί καθέκλαι 
ήσαν καταφορτωμέναι μέ χαρτόνια, κιβώτια καί δέματα . . .

«Ό λ' αύτά, φίλε μου, τά άγόραοα γ ιά  τή Μαρία Νικολάγεβνα!» 
(Ούτως ώνομάζετο ή σύζυγος τοΰ Ίππολύτου Σίδωριτς Πολοσώφ.)

"Ο Πολοσώφ έρρίφθη ώς έζηντλημένος ύπό τοΰ καμάτου είς 
μ ία ν  πολθρώναν, έφώναζε μετά στεναγμού: «Τί φοβερή ζέστη!» καί 
έλυσεν άπό τοΰ λαιμοΰ του τό μανδήλιον. “Επειτα δέ έσήμανε τόν 
κώδωνα καί παρήγγειλε εις τδν είσελθόντα πρώτον ύπηρέτην τοΰ 
ξενοδοχείου πολυτελές καί δαψιλές πρόγευμα

«Καί ή άμαξα ν ά  ε ίνε  έτοιμη τή μία! άκούετε; άκριβώς τή 
μία ώρα!»

Ό  υπηρέτης ύπεκλίθη εύοεβάστως καί έξήλθεν εύλαβώς καί 
άθορόβως έκ τοΰ δωματίου.

Ό  Πολοσώφ έξεκόμβωσε τδ γελέκον του. Μ όνον έκ τοΰ τρό
που, καθ' δν  άνεσήκωνε τάς όφρΰς, έπνευστία, έστονάχει καί συνέσπα 
τήν ρίνα, ήδύνατό τις ν ά  έννοήση πόσον κοπιαστικόν καί έπίμοχθον 
ήτο δι' αύτόν τό όμιλεϊν, καί δτι μετά τίνος άνησυχίας περιέμενε 
νά  ϊδη ά ν  θά  ήναγκάζετο ύπό τοΰ Σ α ν ίν  ν ά  ξεκολλήση τά χείλη 
καί νά  λύση τήν γλώσσαν, ή ά ν  αύτός ό Ιδιος ώφειλε ν ά  ύποβληθή 
έκουσίως είς τόν κόπον τής συνδιαλέξεως.

Ό  Σ α νίν  ένόησεν είς ποιαν κατάστασιν καί διάθεσιν τής ψυ
χής εύρίσκετο ό φίλος του, καί διά τούτο άπέσχε ν ά  τδν ένοχλήση 
μέ έρωτήσεις, περιωρίσθη δέ είς τά άπολύτως άναγκαία καί κατεπεί- 
γοντα. Έ μ α θ ε  λοιπόν, δτι ό Πολοσώφ πρό δύο έτών ε ίχεν ύπηρε- 
τήση έν τιν ι συντάγματι Ο ύλάνων, ότι πρδ τριών έτών ένυμφεύθη 
τήν Μαρίαν Ν ικολάγεβναν, δτι είνε τώρα τό δεύτερον έτος όποΰ 
ταξειδεύει εις τό έξωτερικόν μέ τήν γυναϊκά του, ή όποια έπί τοΰ 
παρόντος θεραπεύεται έν Βεισβάδη — Κύριος οίδε άπό ποιαν νό
σον! —  καί δτι προσεχώς σκοπεύει ν ά  μεταβή εις Παρισίους.

Ό  Σ α ν ίν  άφ’ ετέρου διηγήθη ωσαύτως δνευ πολλής διεξοδικό- 
τητος τά κατά τόν μέχρι τοΰδε βίον του καί άνεκοίνωσε τά  περί τοΰ 
μέλλοντος σχέδιά του· έδήλωσε δηλαδή άμέσως καί άνευ ελιγμών 
τδν σκοπόν του, λέγω ν ότι προτίθεται ν ά  πωλήση τό κτήμά του.

Ό  Πολοσώφ ήκροάτο έν  σιωπή καί έρριπτεν άπό καιρού είς 
καιρόν έν  βλέμμα εις τήν θύραν, δι’ ής ό υπηρέτης ώφειλε νά  
φέρη τά  φαγητά τοΰ προγεύματος. Έ π ί τέλους έφθασεν! ό πρώτος 
ύπηρέτης τοΰ ξενοδοχείου άκολουθούμενος ύπό δύο άλλω ν κατωτέ
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ρω ν ύπηρίτών, είσήλθε φέρων ποί.λά πινάκια  κεκαλυμμένα δι dp- 
γυρώ ν έπιβλημάτων.

«Εύρίσκεται tä  κτημά σου είς ιό  κυβερνείον Τούλα;» ήρώτησεν 
ό Πολοσώφ έν φ  έκαδέζετο παρά τήν τράπεζαν καί έόετε τό Sv 
άκρον τοδ χειρομάκτρου εις τό περιλαίμιόν του.

• «Nal.»
«Είς τήν έπαρχίαν Γεφεμόβσκι . . .  Τό γνωρίζω.»
«Γνωρίζεις τό κτήμά μου, τά Άλεξάτα;» 'ήρώτηοεν ό Σανίν, 

καδεζόμενος ωσαύτως παρά τήν τράπεζαν.
«Τό γνω ρίζω  πολύ καλά,» άπήντησεν ό Πολοσώφ καί έδηκεν 

είς τό οτόμα του εν  τεμάχιον «σπογγάτου·.
« Ή  Μαρία Νικολάγεβνα . . . .  ή γυναϊκά μου . . . .  έχει ένα 

κτήμα έκεΐ κοντά . . . .  'Υπηρέτη, άνοίζετε αυτήν τήν μποττίλια! 
Ή  γη είνε καλή, ά λλά  οί δούλοι οοΰ κατέστρεψαν τό δάσος. Γιατί 
θέλεις νά  τό πουλήσεις;·

«Χρειάζομαι χρήματα, φίλε μου. θ ά  τό πωλήσω 'φθηνά. “Αν
ήθελες έσύ νά  τό άγοράοης.......................τί λές; θ ά  ήτανε καλό
γ ιά  σέ.»

Ό  Πολοσώφ έκένωσε μέχρι τρυγός έν  ποτήριον οίνου, άπέμαξε 
τά χείλη του διά  του χειρομάκτρου κάΐ ήρχισε πάλιν νά  μασσά βρα
δέως καί δορυβωδώς.

«Χ-μ . . . , ν ά  σοδ πώ . . . .» εϊπεν έπί τέλους. «’Ε γώ  δέν 
άγοράζω κτήματα, γ ια τί δέν έχω χρήματα. Δώοέ μου, σέ παρακαλώ 
τό βούτυρο πάρα ’δώ. Ίσως τό άγοράση ή γυναϊκά μου. Μπορείς 
ν ά  μιλήσης μαζή της. Α ν  δέν ζητής πολλά . . . θ ά  δελήση Ισως 
νά  δεχδή . . . 'Α λλά  δέν μου λές, τί ζώα ε ίν ’ αδτοί οί Γερμανοί!
, . , Δέν καταλαβαίνουν ούτ’ ένα  ψάρι ν ά  μαγειρέψουν. Κ α ί τί 
πράμμα είν ' εόκολώτερο; Υ π ηρ έτη , βγάλετε άπ' έδώ αυτήν τή 
βρώμα.»

«K al άσχολεΐιαι πραγματικώς ή Ιδια ή γυναϊκά σου μέ τήν 
διοίκησιν τώ ν κτημάτων;» ήρώτησεν ό Σανίν.

«Ναι, ή Ιδια. Αύταίς ή κοτολέττες . . , είναι καλές. Σου τάς 
συνιστώ. Σοΰ είπα, Δημήτρι Παύλοβιτς, ότι έγώ δέν άνακατώνομαι 
'ς  τές δουλιές τής γυναικός μου . . . Κ α ί τώρα σοΰ τό έπανάλαβα.»

Ό  Πολοσώφ έξηκολούδησε ν ά  μασσά μετά προφανούς ήδονής.
«Καί . . . .  άλλά, πώς είμπορώ νά  μιλήσω γ ι ’ αότήν τήν υπό

δεσι μέ τή γυναϊκά σου, 'Ιππόλυτε Σίδωριτς;»
«Αύτδ εΐνε εύκολώτατο, Δημήτρι Παύλοβιτς. 'Ε λ α  ’ςτό Βεισ- 

βάδεν. Δέν ε ϊνα ι μακρυά άπ' έδώ. 'Υπηρέτη, δ έν  έχετε άγγλική 
μουστάρδα; Ό χ ι; Τ ί ζώ α πού είναι αότοί οι άνθρωποι! 'Α λλά  δέν 
πρέπει νά  χάνης καιρό. Μεθαύριο άναχωροϋμε. ‘Επιτρέπεις νά  σοΰ 
βάλω ’ςτό ποτήρι άπ’ αύτδ τό κρασί; ΕΙνε έξαίρετο.»

Τού Πολοσώφ τό πρόσωπον έγίνετο έρυδρότερον καί ζωηρό- 
τερον- Τούτο δέ συνέβαινε μόνον όσάκις έτρωγε καί έπινε.

«Τή άληδείμ ., . . . δέν είζεύρω πώς ν ά  κάμω», έψιδύρισεν ό 
Σανίν.

«ΕΙνε μεγάλη βία;» ήρώτησεν δ Πολοσώφ.
«Αύτό ε ϊν ε  Ισα. Ισα, φίλε μου, δποΰ βιάζομαι.»
«Χρειάζεσαι μεγάλο ποσόν;»
«Ναι, πολύ μεγάλο . . . Δηλαδή . , . ν α ι, . . . .  πώς ν ά  σού 

τό 'πώ ; Σκοπεύω ν ά  . . . παντρευτώ.»
Ό  Πολοσώφ έδηκε πάλιν έπί τής τραπέζης τό ποτήριον, δπερ 

ήτοιμάζετο ν ά  φέρη είς τά χείλη του.
«Νά ’παντρευτής;» έφώνησε μέ βραγχώδη έκ τής έκπλήξεως 

φω νήν καί έδηκε στραυροειδώς τάς σαρκώδεις χεΐράς του ύπεράνω 
τοδ στομάχου του. «Από τώρα κιόλα;»

«Nal . . . καί μάλιστα πολύ γρήγορα.»
«Ή  νύφη σου . . . βέβαια δ ά  εϊνε 'ς τή 'Ρωσσία;»
«Ό χι, δέν εϊνε 'ς τή 'Ρωσσία.®
«Μόνε, πού;»

.. «Έ δώ, 'ς τή Φραγκφούρτη.»
J t j  «Καί ποια εϊνε;»

.«Ε ϊνε Γερμανίδα· δηλαδή, δχι . . . ’Ιταλίδα. Α λλά  κατοικεί 
έδώ.»

“Έ χ ε ι χρήματα;»
«Όχι.»
«Τότε πρέπει νά  εϊνε κανένας φλογερός έρωτας!»
«Τί.,άστεϊος πού είσαι! Μάλιστα, φλογερώτατος.»
«Καί δι’ αότό ,σού χρειάζονται χρήματα;»
«Μάλιστα . . .  γ ι' αύτό, βέβαια.»
Ό  ΪΙολοσώφ έζέπιε τό ποτήριόν του, έξέπλυνε τό στόμα του, 

έπλυνε τάς χεΐράς του, άπέμαξεν αύτάς έπιμελώς διά του χειρο-

μάκτρου, έπήρε ένα  τσιγάρρον καί τό άναψε. Ό  Σ α ν ίν  παρετήρει 
αότόν σιωπηλός.

«"Εν μ όνον μέσον γνωρίζω·,» εϊπεν έπ ί τέλους ό  Πολοσώφ, 
έκλινε τήν κεφαλήν πρός τά όπίσω καί άνέπεμψ εν έκ τού στόματός 
του λεπτόν νέφος καπνού. «Πήγαινε 'ς  τή γυναϊκά  μου. Αύτή 
είμπορεϊ νά  σέ βγάλη άπό τή στενοχώρια — φδάνει μόνον νά  δέλη.»

«Αλλά πώς νά  κάμω γ ιά  νά  μιλήσω μέ τή γυναϊκά  σου; Δέν 
έλεγες δτι άναχωρείτε μεδαύριον;»

Ό  Πολοσώφ έκλεισε τούς όφδαλμούς.
«Ά κουσε· δ ά  σοΰ πώ τ ί πρέπει ν ά  κάμης» εϊπεν ό.Πολοσώφ 

καώ στρέφων τό τσιγάρρον είς τό στόμα του άνεστέναζε. '
«Πήγαινε άμέσως ’ς τό σπίτι, άλλαζε τά φορέματά σου γρή

γορα, καί έλα 'π(σα) έδώ. Είς μ ίαν ώραν άναχωρώ. Ή  άμαξά μου 
είνε  πολύ μεγάλη . . . .  Σέ παίρνω μαζή μου. Αύτό δ ά  είνε τό 
καλήτερον. Ά λ λ ά  τώρα δέλω ν ά  κοιμηδώ. Ό τα ν  φ άγω , φίλε
μου, πρέπει ν ά  κοιμηδώ. Τό άπαιτεϊ ή ιδιοσυγκρασία μ ο υ ................
καί έγώ δέν άνδίσταμαι ποτέ. Μή μέ ένοχλής.»

Ό  Σ α ν ίν  έμεινε σκεπτικός καί θύννους . . . . .  άλλ ' αίφνης 
ύψωσε τήν κεφαλήν: ή άπόφασίς του έλήφδη!

«Καλά, δέχομαι τήν πρότασίν σου καί σέ ευχαριστώ. Τή μισή 
δ ά  είμαι έδώ, καί τότε άναχωροϋμε μαζή διά τό Βεισβάδεν. 'Ε λ 
πίζω δτι δέν δ ά  κακοφανή ’ς τή γυναϊκά σου . . .»

Ά λ λ ’ ό  Πολοσώφ έρόγχαζεν ϊφνγ Έψιδόρυσε μόνον·. «Μή με 
σκοτίζεις!», έξέτεινε τά σκέλη καί άπεκοιμήδη ώς βρέφος γαλακτου- 
χούμενον.

Ό  Σ α ν ίν  έρριψεν άκόμη έν  βλέμμα έπί τής σκαιάς μορφής 
του, τής κεφαλής του, τού τραχήλου του, έπί τού προεξέχοντος έρυ- 
δροΰ πώγωνός του — καί καταλιπών τό ζενοδοχεϊον μετέβη ταχέως 
είς τό ζαχαροπλαστεϊον τώ ν ‘ Ροσέλλη. Ή  υπόδεσις έπρεπε κατ’ 
ά νάγκην ν ά  γείνη  γνωστή είς τήν Τζέμμαν.
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Ό  Σ α ν ίν  εύρε τήν Τ ζέμμαν μετά τής μητρός της έν  τψ ζα- 
χαροπλαστείψ. Ή  κυρία Έ λεονώ ρα έμέτρει κατ’ ¿κείνην τήν  στιγ
μήν τάς μεταξύ τών παραδύρων άποστάσεις διά μι&ς ράβδου, ότε δέ 
είδε τόν Σ α ν ίν  άνωρδώδη καί έχαιρέτισεν αύτόν φιλοφρόνως, εί 
καί μετά τίνος άμηχανίας.

«Ά πό τή χδεσινοβράδυνή σας όμιλία, δέν μου βγαίνει άπό τό 
κεφάλι ή σκέψις, πώς ν ά  ώμμορφήνω καλήτερα τό μαγαζί μας. 
Έ δ ώ  σκοπεύω νά  τοποδετήσω δύο άρμάρια μέ καθρέφτες. Ξεύρετε, 
τώρα ε ίνα ι τού συρμού. Κ α ί έπειτα .  . .»

«Πολύ ώραϊα, έζαίρετα!» διέκοψεν αύτήν ό Σ α ν ίν , «όλ’. αύτά 
πρέπει ν ά  τά οκεφδούμε . . . Α λλά τώρα έλάτε μέσα. Έ χ ω  νά 
σάς είπώ κάτι τι σπουδαιότερον.»

Προσέφερεν είς τήν κυρίαν Έ λεονώ ραν καί είς τήν Τζέμμαν 
τόν βραχίονα καί είσήγαγεν αύτάς είς τό άλλο δωμάτιον.

Ή  κυρία Έ λεονώ ρα έγεινεν  όλίγον τι άνήσυχος καί έκ τών 
χειρών της έζέπεσεν ή ράβδος, μ έ  τήν όποίαν είχε μετρήση τάς με- · 
ταζύ τώ ν παραδύρων αποστάσεις. Ή  Τζέμμα ώσαύτως δ ά  κατελαμ- 
βάνετο παρ’ όλίγον Οπό φόβου, άλλά βίψασα προσεκτικόν βλέμμα 
έπί τοδ Σ α ν ίν  άνέλαβε τήν ήσυχίαν της. Τό πρόσωπον τού Σανίν  
ήτο μ έν όλίγον τι τεδλ ιμ μ ένον, άλλ ' ¿ξέφραζε συγχρόνως θάρρος 
καί άποφασιστικότητα.

Παρεκάλεσε τάς δύο κυρίας ν ά  καδήσωσιν. Αύτός δέ έστάδη 
δρδιος πρό αύτών, ήρχισε ν ά  χειρονομή μετά ζωηρότητος, νά  πέρα 
τούς δακτύλους άκαταπαύστως διά μέσου τής κόμης του καί ν ά  διη- 
γήται είς αύτάς τά πάντα: περί τής συναντήοεώς του μέ ιό ν  Πολο
σώφ, περί τοδ σκοπουμένοο ταζειδίου του είς Βεισβάδην, περί τής 
πιδανότητος τοδ νά  πωλήση τό κτήμά του έντός όλίγου.

«Φαντασδήτε, πόσον καλήν τύχην έχω!» άνεφώνησε περί τό 
τέλος. «Τό πράγμα έλαβε τόσον εύνοϊκήν τροπήν, ιίιστε πιδανώτατα 
δέν δ ’ άναγκασδώ ούτε καν νά  ταξειδεύσω είς 'Ριυσσίαν! Κ α ί έπειτα 
μπορούμε νά  κάμουμε τούς γάμόυς πολύ «ροτήτερα άφ’ ότι έσκε- 
πτόμουν.»

«Πότε πρέπει ν ' άναχωρήσης;» ήρώτησεν ή Τζέμμα.
«Σήμερον —  είς μ ίαν ώ ρ α ν  ό φίλος μου έχει μ ία ν  άμαξαν 

καί μέ παίρνει μαζή του.®
«Καί δ ά  μάς γρώψης;»
«Άμέσως! Α μα  όμιλήσω μέ αύτήν τήν «υρίαν, δ ά  λάβετε εϊ- 

δησιν.»

ΚΛΕΙΩ.

«Αύτή ή κυρία εϊνε πολύ πλούσια, εϊπετε;» ήρώτησεν ή πάντοτε 
πρακτική κυρία Έλεονώρα.

«Εκτάκτως πλουσία! Ό  πατέρας της ήτον έκατομμυρωδχος — 
καί αύτή τά έκληρονόμησεν όλα.»

«Ό λα ; μόνη αύτή; Τ ί τύχη! . . . Προσέξατε .μ ό νον  ν ά ' μή 
πωλήοετε τό κτήμά σας πολύ εύδηνά. "Εχετε φρόνησι καί άποφασι- 
στικότητα. Μήν παρασυρδήτε! Καταλαβαίνω πολύ καλά, δτι Ιπι- 
δυμεϊτε όσον τό δυνατόν γρηγορώτερα ν ά  πάρετε τήν Τ ζ έ μ μ α ν . '.  . 
Ά λ λ ά  πρό παντός άλλου φρόνησι! Μή λησμονήσετε, δτι όσιο άκρι- 
βώτερα πωληδή τό κτήμά σας τόσφ περισσότερα δ ά  μείνουν είς 
έσάς — καί είς τά  παιδιά σας.»

Ί Ι  Τζέμμα άπέστρεψε τό «ρόσωπόν της, ό  δέ Σ α ν ίν  ήρχισε 
πάλιν ν ά  χειρονομη.

«Μπορείτε νά  μείνετε ήσυχη, κυρία Έ λεονώ ρα, περί τούτου, δτι 
δά προβώ είς τό έργον μέ δλην τήν προσοχήν καί περίσκεψιν. 
"Αλλως τε δέν δ ά  κάμω πολλές συμφωνίες. Θά τής είπώ άμέσως 
τήν ώρισμένην τιμήν καί ά ν  παραδεχδή —  καλά. Ε ί δέ μή — 
αάόίο!»

«Τήν γνω ρίζεις — αύτήν τήν κυρίαν;» ήρώτησεν ή Τζέμμα.
«Δέν τήν είδα ποτέ.»
«Καί πότε έπιστρέφεις;»
«"Αν δέν συμφωνήσωμεν άμέσως —- τότε μεδαύριον. "Α ν όμως 

συμφωνήσωμεν, τότε μπορεί ν ά  έπιστρέψι» μ ία  ή δύο ήμερες άργό- 
τερα. Ό πως δήποτε έγώ δέν δ ά  χάσω ούτε στιγμή, άφοΰ άφίνω δά 
έδώ τήν καρδιά μου. Ά λ λ ά  τί κάδωμαι καί δμιλώ άκόμα; Πρέ
πει, πριν  άναχωρήσουμε, ν ά  περάσω άπό τό ξενοδοχείό μ ο υ ..............
Δότε μου τό χέρι σας, κυρία Έ λεονώ ρα, γ ιά  τή νκ αλή  τύχη — Αύτό 
είνε συνήθεια 'ς  έμάς 'ς τή ’Ρωσσία.»

«Τό δεξί ή τό άριοτερό;·)
«Τό άριστερό — πού ε ϊνε  πειό κοντά ςτήν καρδιά. Μεδαύριον 

είμαι πάλιν έδώ — μέ τήν άσπίδα μου — ή έπί τής άσπίδος μου! 
Κάτι τ ι μου λέει δ η  δ ά  έπιστρέψω νικητής! Έ χετε  'γειά , άγαπηταϊ 
μου, προσφιλέστατοι μου- . . .»

Έ νηγκαλίσδη καί έφίλησε τήν κυρίαν Έ λεονώ ρα ν καί πάρε- 
κάλεσε τήν Τ ζέμμαν ν ά  μεταβή μαζή του είς τό δωμάτιόν της — 
μ όνον μιά  στιγμή — διότι είχε νή  τής είπή — κάτι τι σπουδαϊον.. .

Ό  Σ α ν ίν  ούδέν άλλα ήθελε εί-μή νά  άποχαιρετίση τήν Τ ζέμ
μ α ν  κατά μόνας. Ή  κυρία ' Ε λιονώ ρα τό ένόησε καί δέν έλαβε 
τήν περιέργειαν νά  έρωτήοη τί ήτο αύτό τό σπουδαϊον . . . Ό
Σ α ν ίν  δέν είχεν είσέλδη ποτέ είς τό δωμάτιον τής Τζέμμας. Ό λ ο ν  
τό δέλγητρον τού έρωτος, όλη τον ή φλόξ, όλη του ή έκστασις καί 
ή γλυκεία άγω νία · άνεφλέχδησαν είς τήν καρδίαν τού Σ α ν ίν  καί 
διεπέρασαν τήν ψυχήν αύτοΰ, άμα ύπερπηδήσαντος τό ιερόν έκείνο 
κατώφλιον . . . .  Ό  Σ α ν ίν  συγκεκινημένος έστρεψε πήριξ του 
τό. βλέμμα, έγονυπέτηοε πρό τών ποδών τής κόρης καί έκρυψε τό 
πρόσωπόν του είς τάς πτυχάς τοδ ένδύματός της . . .

αΕίσαι ίδικός μου» έψιδύρισεν ή Τ ζέμμα· «Καί δ ά  έπιστρέψης 
γρήγορα;»·

«Είμαι ¡δικός σου . . . δ ά  έπιστρέψω» εϊπεν ό Σ α ν ίν  πνευστιών.
«Θά σε περιμένω, άγαπητέ μου.»
Μετά τινας στιγμάς διήρχετο δρομαίος ό Σ α ν ίν  τήν όόδν πρός 

τό ξενοδοχείόν του. Δ έν  παρετήρησεν ούτε κώ ν τό ν  Π αντα λ εόνε, 
δστις έχω ν τήν κόμην άναστατωμένην περισσότερον παρά ποτέ 
έξώρμησε κατόπιν του έκ τής δόρας τού μαγαζείου, τόν ¿φώναξε 
καί έφαίνετο ώς νά  τόν ήπείλει ]ΐέ τούς βραχίονας ύψηλά άνατε- 
ταμένους. (Έ πεται συνέχεια.)

------

ι .  ΑΛΦΟΝΣΟΣ ΔΕ ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ, μ ε τ ά  β ιο γ ρ α φ ία ς  ( έ ν  

σ ε λ . 209)·
2 - 3 -  ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΩΝ καί ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΝ Π ΕΡΙ

ΣΤΡΟΦΙΚΟΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. Ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ία ι  τ ο υ  π ε ρ ί  τή ς  κ α - 

ζ α ρ π α ε ω ζ  τή ς  Κ λ ε ι ο ν ζ  ά ρ θ ρ ο υ  ( έ ν  σ ε λ .  2 1 1 — 2 1 2 ) .

4- Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜ Μ ΕΝΗ . Είκών ΰπό Otto L in g n e r  

(έν σελ. 213).

Δ έν ηρεμεί ώς πρότερον, ώς πρότερον δέν τρέχει,
Δέν έχει πλέον τά πτερά,
Μακράν έπέταξ' ή χαρά,
Βαρυδυμίαν έχει.

Δ έν επιφέρει Ιασιν ό παραρρέων χρόνος 
κ’ ϊοως ό νους της σαλευδή,
Ε ϊνε  τό αίσθημα βαθύ,
Ε ϊνε  δριμύς ό πόνος.

Ε κ ε ίν ο ν , δν  ήγάπησε, ςτό στήδός της έγκλείει 
Κ αί τό γλυκύ του τό φιλί 
Έ ν φ  πικρώς άναπολεί,
Στενάζει καί δακρύει,

Εκείνος τώρ' άναφωνεί πρός άλλην «Αγγελέ μου», .
Κ ι ’ αύτή μέ πόνον τραγουδεϊ. . .
Πίπτει τό φύλλ’ άπ' τό κλαδί 
Στό φύσημα τ’ άνεμου.

Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Ά ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ό ς .

5· ΡΟΜΑΪΚΟΝ τ ρ ι κ λ ι ν ο ν . Ε ίκ ώ ν  υιτό  Α λ β έ ρ τ ο υ  B u u r 

( έ ν  σ ε λ .  2 1 7 ) ·

Ή  λέ^ις «Tiiclinium» έσήμαινε ffapà τοίς Ρωμαίοιζ 
άρχικώς μέν τό παρά rÿ τρ ο π ές άνάκλιντρον, έφ' ού 
συνήθως τρεις πολλάκις δέ καί τέσσαρες ή καί πέντε 
συνδαιτυμόνες άναπαυτικώς καί άνέτως κεκλιμένοι εί- 
στιώντο, είτα δέ κατά συνεκδοχήν καί τό όλον έστια- 
τόριον ήτοι τό δώμα ένφ έγίνετο ή έστίασις. Ύπήρχον 
δέ θερινά καί χειμερινά εστιατόρια, triclinia aestiva et 
hiberna. Τό έν  τή ήμετέρς. είκόνι παριοτώμενον φαί
νεται δτι είνε θερινόν. — Κατά τούς άρχαίους, τούς 
έναρέτους χρόνους τής 'Ρώμης, ότε ήτο άγνωστος έτι 
ή άσιατική πολυτέλεια, οί 'Ρωμαίοι είστιώντο κ α θή- 
μ ε ν ο ι παρά |υλίναις καί άκαλύπτοις ή τό πολύ δι 
αίγείου δοράς κεκαλυμμεναις τραπέύαις, άλλ’ άφ’ δτου 
άντί τής άρχαίας έκείνης άπλότητος είσέδυσεν εις 'Ρώ
μην άνήκουστος χλιδή καί πολυτέλεια, προσέλαβον καί 
αΐ έστιάσεις αύτών δλως διάφορον χαρακτήρα, καί έκτοτε 
ή περί τάς εύωχίας σπατάλη καί ακολασία τών 'Ρω
μαίων έμεινεν έν  τή ίστορίρ. παροιμιώδης καί άνυπέρ- 
βλητος.
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(Ό λ ί) ·«  ά π ο ΰ π ά β μ α τ α  έ *  τ ώ ν  τ ο ϋ  Α α μ α ς τ ί ν ο ν .)  'H  
Β ίβ λ ο ς . Ή  μήτηρ μου είχε λάβη παρά τής μητρός αότής, τελευ- 
τώσης, μ ίαν ώραίαν Βίβλον τού Boyaumont, έν  τή όποία με έδίδασκε 
ν ά  άναγινώσκω δτε ήμην παιδίον. Ή  βίβλος αύτη ε ίχεν εικόνας 
ιερών υποθέσεων εις όλας τάς σελίδας. ’Εκεί ήτο ή Σάρα, έκεί 6 
Τοβίας κα ί δ  άγγελός του, δ  'Ιωσήφ ή ό  Σαμουήλ, έκεί ήσαν πρό 
πάντων αΙ ώραίαι έκείναι πατριαρχικοί σκηναί έν αίς ή μεγαλεία καί 
άρχέγονος φόσις τής Ανατολής συνεκεράννυτο μεθ’ όλων τω ν γε
γονότω ν τής άπλης εκείνης καί θαυμασίας ζωής τών πρώτων άν- 
θμώπων. Αφού άπήγγελλον καλώς τό μάθημά μοο καί άνεγίνωοκον 
σχεδόν άνευ λάθους ήμίσειαν σελίδα τής ίεράς ιστορίας, ή μήτηρ 
μοο άπεκάλυπτε τήν εικόνα καί κρατούσα τήν βίβλον ήνεωγμένην 
έπί τώ ν γονάτω ν της μέ άφινε ν ά  τήν παρατηρώ καί μοί τήν έξή- 
γει, πρός ανταμοιβήν μοο. Ή  μήτηρ μου ήτο πεπροικισμένη ύπό τής 
φύσειος μέ ψ υχήν τοσοότον- εύλαβή όσον καί τρυφερόν, καί μέ φαν
τασίαν εΰαισθητοτά.την καί ζωηροτάτην- óí.ca της α ί σκέψεις ή ο α ν  
αισθήματα, όλα της τά αισθήματα ήσαν εικόνες, ή ώρσία, εόγενής 
καί γλυκεία μορφή της έγκατώπτριζεν έν τή άκτινοβολοόση φρσιο- 
γνωμίφ της πάν ότι διεθέρμαινε τήν καρδίαν της, παν ότι έζωγραφίζεΐο 
έν τη φαντασία της. καί δ λιγυρδς ήχος, ό φιλόστοργος έπίοημος καί 
περιπαθής ήχός τής φωνής της παρείχεν εις όλους της τούς λόγους 
τόνον τινά  δυνάμεως, θελγήτρου καί άγάπης, δστις αντηχεί άκόμη 
τήν στιγμήν ταότην εις τά  ώτά μου, φεδ! μετά τόσων έτών σιγήν! 
Ή  θέα  τών εικόνων έκείνων τής βίβλου, αί έξηγήσεις καί τά ποιη. 
τικά σχόλια τής μητρός μοο, μοί ένέπνεον έξ αυτής ήδη τής τρυφε- 
ρωτάτης μοο ήλικίας κλίσιν κα ί άγάπην πρός τά  τής 'Αγίας Γραφής. 
Άπό τής άγάπης πρός τά πράγματα μέχρι τής έπιθυμίας τού ίδεϊν 
τούς τόπους, έν  οίς σονέβησαν τά πράγματα αότά, ή άπόστασι; είνε 
έλαχίστη, Διεφλεγόμην λοιπόν, όκταετής έτι ών, ύπό τής έπιθυμίας 
τού νά  έπισκεφθώ τά όρη εκείνα έπΐ τώ ν όποιων κατέβαινεν ό Θεός· 
τάς έρήμους έκείνας ένθα  οί άγγελοι ήρχοντο νά  όείξωοιν εις τήν 
Αγαρ τήν κεκρυμμένην πηγήν, διά νά  άναζωογονήση τό δυστυχές 
τέκνον της τό έξδριστον καί άποθνήσκον ύπό τής δίψης · τούς ποτα
μούς έκείνους ο ϊηνες έπήγαζον έκ τού έπιγείου παραδείσου · τόν ου
ρανόν έκεϊνον όπου έωρώντο άναβαίνοντες καί καταβαίνοντες οί 
ά γγελ ο ι έπί τής κλίμακος τού ’Ιακώβ. Ό  διακαής ούτος πόθος ου
δέποτε έσβέσθη έν  τή ψυχή μου. Ώ νειρευόμην πάντοτε, βραδύτερον, 
έν ταξείδιον εις τήν Ανατολήν, ώς τό μεγαλήτερον συμβεβηκός τού 
έσιυτερικού μου βίου- έσχεδίαζον άκαταπαδοτως έν  τή διανοίφ μου 
μέγα  τι θρησκευτικόν έπος, τού δποίου ή κυριωτάτη σκηνή θά  ήσαν 
οί ωραίοι έκείνοι τόποι- διότι ό βίος διά τό πνεύμά μου ύπήρξε πάν
τοτε μέγα τι ποίημα, όπως διά τήν καρδίαν μου ό βίος οότος ύπήρ- 
ξ ε ν  άγάπη. θεός, Αγάπη κα ί Ιϊοίησις είναι α ί τρεις λέγεις αίτινες 
έπεθόμουν νά  χαραχθώοι μόναι έπί τού μνήματός μου, ά ν  άξιιυθώ 
ποτε μνήματος.

Ή  φ ιλ ο π α τ ρ ία  . . .  Ή  γεω ργία κάμνει τούς καλούς πολί- 
τας- καί διατί; διότι αύτή κάμνει τήν οικογένειαν, αύτή κάμνει 
τήν φιλοπατρίαν.

Έσκέφθητε ποτέ, κύριοι, τί έστι φιλοπατρία; 'Ακούσατε. Βε- 
πβαίως, διά  τόν θεολόγον, διά  τόν φιλόσοφον, διά τόν πολιτικόν 

•ίί&νδρα, ή πατρίς συνίσταται έξ άφηρημένων ύψηλών ιδεών- ή πατρίς 
σημαίνει τήν συνεχή διαδοχήν άνθρωπίνης φυλής κεκτημένης τό 
αύτό έδαφος, όμιλούσης τήν αύίήν γλώσσαν, βιούσης ύπό τούς αυ
τούς νόμους, καί ήτις, μηδέποτε άποθνήσκουσα, διαιωνίζεται άνανε- 
ουμένη πάντοτε, ώς έν  δν  άθάνατον μή έχον-εί μή τόν θ εό ν  πρό 
αύτού καί τόν θ εό ν  μεθ' έαυτό. ’Α λλά διά τούς κατοίκους τών 
άγρών,. ή- πατρίς ε ίνέ  τι μάλλον αισθητόν, μάλλον πραγματικόν,

καί πλησιέστερον εις τήν  καρδίαν. 'Εκείνο τό όποιον άγα.τη έν  τή 
πατρίδι, είνε τδ μικρόν έκείνο πλήθος τώ ν άντικειμένων εις τά 
όποϊα ή ψυχή του πρόσεκολλήθη καθ’ όλην του τήν ζω ήν: ή οίκία, 
ή οικογένεια, δλαι αί αίσθηταί αΰται εικόνες αίτινες έγεινα ν  αισθή
ματα δι' αύτόν. Πτωχά ή πλούσια, άδιάφορον: αύτά είνε ή σκέπη 
καί ό χώρος τής ζωής του. Υ π ά ρ χει τόση φιλοπατρία είς τόν μικρόν 
άγρόν όση καί είς τήν μεγάλην καί έκτεταμένην Ιδιοκτησίαν: ύπάρ- 
χει τόση φιλοπατρία είς τδ έρειπωμένον παλαιόσπιτον καί τήν άχυ- 
ροσκεπή καλόβην όση καί είς τό μεγαλοπρεπές παλάτιον τό άπα- 
στράπτον καί φεγγοβολούν είς τό φώς τού ήλίου. Αύτό είνε έκείνο, 
διά τδ δπυίον ζώ μεν, αύτό ε ίνε  έκείνο, δ ιά  τό όποιον άποθνήσκομεν 
μετά χαράς, δταν πρόκηται νά  τό ύπεραοπίσωμεν άπό τής βεβηλώ- 
σεως ξένου καί έχθρικοΰ ποδός.

Σ κ έ ψ ις . Οί άνθρωποι οί πεπροικισμένοι* μέ ύπέρμετρον ευ
αισθησίαν άπόλαύουσι περισσότερον καί πάσχουσι περισσότερον ή αί 
μεσαίοι κα ί μετριοπαθείς φύσεις. Έ γνώ ρισα  καί έγώ τάς παραφοράς 
ταύτας τώ ν έντυπώσεων έν  τώ μέτρω τού όργανισμού μου. Ε κείνο ι 
οΐ όποιοι αίσθάνονται περισσότερον έκφράζουσι καί περισσότερον: 
είναι εύγλωττοι ή ποιη τσί. Τ ά  όργανά των φαίνονται κατεσκευ- 
ασμένα έκ μετάλλου μάλλον ευθραύστου άλλά καί μάλλον εύήχου 
ή τό λοιπόν τής άνθρωπίνης άργίλου. Τά έπ’ αύτού κτυπήματα τής 
θλίψεως άντηχούσι παρατεταμένως καί μεταδίδουσι τόν κραδασμόν 
αϋτών είς τάς ψ νχάς τώ ν άλλω ν. Ό  βίος τού κοινού όχλου είνε 
αόριστος καί υπόκωφος ψιθυρισμός τής καρδίας · ό βίος τών ευαίσθη
τω ν άνθρώπων είνε κραυγή- ό βίος τού ποιητού είνε ασμα.

Ή  κ α τ ο ικ ία  τ ώ ν  μ ε γ ά λ ω ν  ά ν δ ρ ώ ν . Πάντοτε ήγάπησα 
νά  διατρέχω «ήν φυσικήν σκηνήν τώ ν τόπων τών κατοικηθέντων ■ 
ύπό τών άνδρών ούς έγνώρισα καί έθαύμασα καί έσεβάσθην, καί 
ζώντας καί τεθνεώτας. Ό  τόπος τόν όποιον κατφκησε καί προετί- 
μησε μέγας τις άνήρ, κατά τήν έπί γής διάβααίν του, μοί έφάνη 
πάντοτε ώς τό βεβαιότατον καί ζωντανώτατον μνημείον αύτού, ώς 
είδός τι υλικής έκδηλώσεως καί έκφάνσεως τού πνεύματός του, ώς 
βωβή άποκάλυψις ένός μέρους τής ψυχής του, ώς ύπόμνημα ζών 
καί αισθητόν τού βίου του, τών πράξεών του καί τώ ν Ιδεών του... 
Νέος ώ ν , διήλθον ολοκλήρους ώρας έ ν  απομονώσει κα ί εύλαβεΐ θεω
ρία, κατακεκλιμένος ύπό τά έλαιόδενδρα άτινα σκιάζουσι τούς κή
πους τού Όρατίου, άπέναντι τής θαμβωτικής λάμψεως τώ ν καταρ
ρακτών τού Τιβέρεως. Πολλάκις τό εσπέρας, είς τόν φλοίσβον τής 
ώραίας θαλάσσης τής Νεαπόλεως, κατεκλίθην ύπό τούς κρεμαμένους 
κλάδους τώ ν άμπέλων, πλησίον τού τόπου ένθα  ό Βιργίλιος ήθέλησε 
νά αναπαύεται ή σποδός του, διότι έκεΐ ήτο ή ώραιοτέρα καί τερπνο- 
τέρα τοποθεσία είς ή ν  άνεπαύοντο τά βλέμματά του. .Π όσας, βρα
δύτερον, πρωίας καί πόσας έσπέρας διήλθον ύπό τάς ώραίας καστα- 
νέας, έν  τή μικρά έκείνη κοιλάδι τών Charmettes, ένθ α  ή άνάμνη- 
σις τού Jean-Jacques Rousseau μέ προσείλκυβ καί μέ έκράτει διά τής 
συμπάθειας τώ ν έντυπώσεών του, τώ ν όνειροπολήσεών του, τώ ν δυ- 
στυχημάτων του καί τού πνεύματός του! 'Ομοίως καί περί πολλών 
άλλω ν συγγραφέων ή μεγάλω ν άνδρώ ν, τώ ν όποίων τδ δνομα ή 
τά συγγράμματα ίσχυρώς άντήχησαν έν  τη ψυχή μου. Ή θέλησα νά 
τούς σπουδάσω, ν ά  τούς γνωρίσω είς αύτούς τούς τόπους οϊτινες τούς 
¿γέννησαν ή τούς ένέπνευσαν· καί σχεδόν πάντοτε έν  βλέμμα όξυ- 
δερκές καί νοήμον άνακαλύπτει άναλογίαν τινά  άπόκρυφον καί βα- 
θεΐαν μεταξύ τής πατρίδος καί τού ανθρώπου, μεταξύ τής σκηνής καί 
τού ύποκριτού, μεταξύ τής φΰσεως καί τού πνεύματος όπερ ύπ’ αύτής 
έμορφώθη καί ένεπνεύσθη. Α. Λαμαρτίνος.

Π ώ ς  ό μ ιλ ο ύ σ ιν  ο ί  έ γ γ α σ τ ρ ίμ υ θ ο ι .  Ό  έν Χάλλη καθη
γητής Δρ. Κύσσνερ έποιήσατο έσχάτως άκριβεστέρας τινάς παρατη
ρήσεις πρός έξέτασιν τού ‘ τρόπου καθ' δν  παράγεται ή φωνή τών 
έγγαστριμύθων. "Οτι οί Ιδιόρρυθμοι καί παράδοξοι έκείνοι φθόγγοι, 
οϊτινες άκόύονται ώς έκ μαχράς άποστάσεως, ώς έξ άλλου τινός τό
που ήχούντες, παράγοντα; κατά τήν έκπνοήν καί ούχί κατά τήν 
εισπνοήν, ώς πρότερόν ύπετίθετο, έγένετο ήδη γνω στόν διά τών 
ερευνών άλλου τινός Γερμανού, τού Johannes Müller. Ά λ λ ’ ή έκ- 
πνοή αύτη γίνετα ι καθ' δλως Ιδιόρρυθμον τρόπον. Ό  έκπνεόμενος 
άήρ, κατά τήν παραγωγήν τώ ν φ θόγγω ν έκείνω ν, έξέρχεται λ ία ν  
βραδέως, στενουμένης πολύ τής γλωττίδος καί συστελλομένου τού 
θώρακος, ένφ  συγχρόνως τό διάφραγμα διατηρεί τήν κατά τήν εισ
πνοήν τεταπεινωμένην θέσιν του, ούτως ώστε ή κοιλία μένει διωγ- 
κωμένη διαρκούσης τής ομιλίας κατά τήν έκπνοήν. Π άντα ταΰτα 
παρετήρησε καί ό Κύσσνερ κατά τάς νεωτάτας έρευνας του, συγ
χρόνως όμως κατώρθωσε νά  έξετάση καί τάς iv  τή κοιλότητι. τού 
στόματος καί τού φάρυγγος γινομένας μεταβολάς, δΓ ών παράγεται 
ό  ί& ά ζω ν έκείνο; ή χ ο ; τής φωνής τώ ν έγγαστριμύθων. Παρετήρησε 
λοιπόν ότι ό λάρυγξ δέν ύψούται καθόλου, ώς μέχρι τούδε ένομίζετο, 
άλλάτούναντίον ταπεινούται τοσούτον, ώστε ή φωνή φαίνεται έξερχο- 
μένη έκ τόύ στήθους κα ί έπομένως ε ίν ε  βαθοτέρα, Ι ν ώ  κατά τήν συνήθη 
λαρυγγικήν (είτε κεφαλικήν) φωνήν (falsetto) ό λάρυγξ ύψούται ση- 
μαντικώς. Ά λ λ ’ ό έγγαστρίμυθος μεταχειρίζεται συγχρόνως καί 
τήν νόθον ταύτην φωνήν, καί οδτω κατορθώνει ν ά  παρέχη έτι μεί- 
ζονα Ιδιορρυθμίαν είς τόν ήχον τής ομιλίας του. Τ ά  σύμφωνα, 
ένεκα τής ήλαττωμένης ένεργείας τώ ν πλείστων μυώ νω ν τού στό
ματος, προφέρονται πολύ άσαφέστερΟν ή κατά τήν συνήθη κανονι
κήν όμιλίαν. Διά τής άσαφείας ταύτης τώ ν συμφώνων παράγεται 
κυρίως ή  άπατηλή έντύπωσις τής έξ άλλου μεμακρυσμένου τόπου 
προελεύσεως τής φωνής τώ ν έγγαστριμύθων. Ίσω ς δέ καί παρα- 
λείπονται πολλοί έκ τώ ν ύψηλών έκείνων τόνω ν, οϊτινες παρέχουσιν 
είς τήν συνήθη κανονικήν φω νήν τό ν  ίδιάζοντα αύτή χαρακτήρα. 
Τά φωνήεντα ύφίστανται έν  συνόλω πολύ όλιγωτέρας τροποποιήσεις, 
μόνος δέ ό φθόγγος ι  άκούεται κλ ίνω ν πως πρός τόν φ θόγγον ε. 
Προσθετέον έτι, ότι ό έγγαστρίμυθος κρατεί, κατά τήν όμιλ ίαν, όσον 
τό δυνατόν περισσότερον άκίνητον τήν γλώσσάν του είς τό κάτω 
μέρος τής κοιλότητος τόύ στόματος.

« Π ε ρ ί τ ώ ν  π ε ιρ α μ ά τ ω ν  το ύ  κ α θ η γ η τ ο ύ  'Ρ ο β έ ρ τ ο υ  
•Κ ώ χ», γράφει ή  ’Ε θ ν ι κ ή  Έ φ η μ ε ρ ίς  τής Γερμανίας, «διεδόθησαν 
έσχάτως διά τού τύπου πολλαί άσαφείς καί άνακριβείς ειδήσεις. Ή  
περί τώ ν σπουδαιότατων τούτων έρευνών τελευταία ήμώ ν άνακοί- 
νωσις,· ήτις ά νή γγελ λε τήν διακοπήν τώ ν πειραμάτων έ ν  τή κλινική 
τού Βερολίνου Charité, έλεγε συγχρόνως ότι ό καθηγητής Κ ώ χ πρός 
ποριαμόν μείζονος καί εύρυτέρου υλικού θ ά  έξακολουθήση τά πειρά
ματα καί άλλαχού. Τούτο ήδη έγένετο έν  τιΰ μεταξύ χρόνιρ, καί 
δή μετά τοσαύτης έπιτυχίας, ώστε όυνάμεθα τώρα πλέον ν ά  είπωμεν: 
Τ ό  π ρ ό β λ η μ α  π ε ρ ί  το ύ  δ υ ν α τ ο ύ  τ ή ς  θ ε ρ α π ε ία ς  τή ς φ θ ί ·  
σεω ς έ λ ύ θ η  ή δ η - ή κ α τ α σ τ ρ ε π τ ικ ω τ ά τ η  ν ό σ ο ς  τ ή ς  ά ν θ ρ ω - 

π ό τ η τ ο ς  εή νε  τ ώ ρ α  Ιά σ ιμ ο ς .
Τ ά  μέσα, δ ι’ ώ ν  έπετεόχθη ό  πρδ δέκα έτι έτώ ν  ώς δλως άδύ- 

νατος καί ακατόρθωτος θεωρούμενος ούτος θρίαμβος τής. έπιστήμης, 
τηρούνται είσέτι μυστικά καί άπόρρητα. Τοσούτο μόνον έμάθομεν, 
ότι τό θεραπευτικόν τούτο τής φθίσεως μέσόν δ έν  εύρίσκεται έτοιμον 
έν τοίς φαρμακοπωλείοις, ούτε δύναται εόκόλως νά  παρασκευασθή 
ύπό τώ ν χημικών, άλλά παρασκευάζεται διά κοπιωδεστάτης μεθόδου 
καθ’ δν  περίπου τρόπον τό λέμφος πρός έμβολιασμόν κατά τών 

εύφλογιών.
Τ ό ν  τρόπον τής θεραπεία; δυνάμεθά περίπου ν ά  φαντασθώμεν 

ώς έξής: Διά τής ύπό τού καθηγητού Κ ώ χ άνακαλυφθείσης ύλης

μ ε τα τ ίθ ε τα ι τό  ύπό  τής φ θ ίσ εω ς προ σ β εβ λη μ ένο ν  σ ώ μ α  τού ά ν θ ρ ώ π ο υ  
ή ά λ λ ο υ  τ ιν ό ς  ζώ ου είς το ια ύ τη ν  κ α τά σ τα σ ιν , ώ στε τ ά  βα κτηρίδ ια  
τή ς νόσ ου  τα ύτης έμ π ο δ ίζο ν τ α ι έ ν  τη περα ιτέρω  α ύ τώ ν  ά ν α π τύ ξει 
κ α ί π λ η θ ύ νσ ε ι κ α ί τέλ ο ς  ά φ α ν ίζο ν τα ι. Τ ο ιουτοτρόπω ς ή νόσ ος στα- 
μ α τ ά  κ α ί β α θ μ η δ ό ν  παύει, σ υ γχρ ό νω ς δ έ  τό  σ ώ μ α  δ ιά  τής μ εθό δο υ  
τού  Κ ώ χ  ά σ φ α λ ίζε τα ι άπό τού  κ ιν δύ νο υ  πόσης ν έ α ς  προσβολής τής 
νόσου, χ ω ρ ίς  αύτό ν ά  ύφ ίστατα ι κ α μ μ ία ν  ά λ λ η ν  β λ ά β η ν  έκ τής 
Ιαμ ατικής έκείνη ς ύλης.

Ε ίνε  εύνόητον ότι άναρίθμητοι άσθενείς παρακολουθούσι μετ’ 
ανυπομονησίας τήν περαιτέρω πορείαν τώ ν έρευνών τού Κ ώ χ  καί 
έπιποθοΰσι τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή άνακάλυψις αύτη θά  είνε καί 
δι’ αύτούς σωτήριος καί θ ’ άποδώση αύτοΐς τήν πολύτιμον υγείαν. 
Νομίζομεν όμως ότι δέν είνε καλόν ν ά  βιάζωσι τόν ευεργέτην τού
τον τής άνθρωπότητος καί νά  τόν έμποδίζωσιν έν  τή έργαοία του 
διά παντός είδους έρωτήσεων. Είς τόν μέγαν τούτον άνδρα, δστις 
κατώρθωσε τοιούτον θρίαμβον κατά τού φοβερωτάτου έχθρού τού 
άνθρωπίνου γένους, πρέπει εύλόγω ; καί δικαίως ν ’ άφεθή έλευθέρα 
ή έκλογή τού τρόπου καί τού χρόνου τάς πρακτικής έφαρμογής καί 
χρησιμοποιήσεως τής άνακαλύψεώς του.

Ό  χρόνος ούτος δέν άπέχει πολύ" όλίγαι ίσως έβδομάδες θά 
παρέλθωσιν είσέτκ Α λλά τύ βραχύ τούτο διάστημα θά  είνε διά τόν 
καθηγητήν Κ ώ χ χρόνος ακαμάτου καί συντονωτάτης εργασίας πρός 
συμπλήρωσιν καί τελειοποίησιν τής μεθόδου του καί πρός προετοιμα
σίαν τής δημοσιεύσεως αύτής. Έ πιθυμώ ν ν ’ άφιερωθή όλοσχερώς 
είς τήν έργααίαν ταύτην, 6 καθηγητής Κ ώ χ άνήγγειλεν δτι θά  δια- 
κόψη τάς έν  τφ πανεπιστημίψ παραδόσεις του καθ’ δλον τό χειμερι
ν ό ν  τούτο έξάμηνον. Τ ήν δέ άντικατάστασιν αύτού άναλαμβάνει τή 
συγκαταθέσει τού υπουργού τής παιδείας ό υφηγητής Δρ. Έσμαρχ, 
δστις θ ά  παραδώση άντί τού Κ ώ χ τά περί υγιεινής μαθήματα.»

Είς τόν έν  Βερολίνω άνταποκριτήν τού «Κήρυκός τής Νέας 
Ύόρκης», όστις έπεσκέφθη τόν καθηγητήν Κώ χ, είπεν ούτος τά 
έξης: «Πρέπει ν ά  μου άφήσετε διορίαν έξ έως δκτώ έβδομάδων, 
πριν ή δημοσιεύσω τάς λεπτομερείας τώ ν τελευταίων πειραμάτων 
μου καί δυνηθώ νά  προσθέσω νέο ν  τι είς τά λεχθέντα  ήδη περί 
τής δυνατής θεραπείας τής φυματιώσεως. Ό  λόγος δν  άπήγγειλα 
έν  τφ τελευταίφ Ιατρικφ συνεδρίου παρενοήθη δυστυχώς κατά τό 
πλείστον μέρος καί διεκοινώθη διά τού τύπου άνακριβώς καί έσφαλ- 
μένως. Διά τούτο άπεφάσισα ν ά  τηρήσω απόλυτον σιγήν περί τού 
άντικειμένου τού έργου μου μέχρις ού περατωθη καί γε ίνη  έτοιμόν 
πρός δημοσίευσιν. Μέχρις έκείνου τού χρόνου πρέπει ν ά  περικα- 
λύπτη τό έργον μου καί τά έπί τών φθισικών πειράματα μου ό πέ
πλος τού «μυστηρίου».»

Α ν θ ρ ώ π ιν α  ό σ τ ά  κ ε χ ρ ω μ α τ ισ μ έ ν α .  Αί έν  τή Κριμαίφ 
γ ινόμενο ι άνασκαφαί προήγαγον είς φώς άφθονα καί παράδοξα 
ευρήματα. Τ ά  .πλείστου έπιστημονικοΰ ένδιαφέροντός άξια έκ τών 
εύρημάτων τούτων είναι τά έν τρισί τάφοις άνευρεθέντα κεχρωμα- 
τισμένα άνθρώπινα όστά. Ό  έν τή Κριμαία διατρίβων έκ Βρεσ- 
λαυίας καθηγητής Γρέμπλερ είνε τής γνώ μης, ότι οί τάφοι οότοι 
άνήκουσιν είς τούς άρχαιοτάτους έκείνους τής Ταυρικής χερσονήσου 
κατοίκους, οίτινες ε ίχ ο ν  τό ίθ ιμ ο ν  ν ά  κομίζωσι τούς νεκρούς τώ ν 
συγγενώ ν τω ν είς μέρη ύψηλά, ένθα  αί σάρκες τών πτωμάτων κατε- 
βιβρώσκοντο ύπύ τώ ν όρνέων. Είτα δέ τά ύπολειφθέντα όστά έχρω- 
ματίζοντο δι' όρυκτής τίνος βαφικής ύλης καί κατόπιν έθάπτοντο. 
Τάφοι περιέχοντες άνθρώπινα όστά κεχρωματισμένα άνευρίσκΟνται 
καί έν τφ έσιυτερικφ τής Ά σ ία ς , άλλά σπανίως. ’Ε ν  τή Ταυρική 
χερσονήσφ εύρέθησαν μέχρι τούδε τρεις μόνον. Ό  καθηγητής Γρέμ
πλερ προτίθεται ν ά  μετακομίση τού; άνασκαφέντας κεχρωματισμένου; 
σκελετούς είς Παρισίους, όπως παρουσιάση αύτούς είς τό άνθρωπολο- 
γικόν συνέδριον, όπερ θ ά  συνέλθη έκεϊ κατά τό παρόν φθινόπωρον.



224 KAEIQ.

E Ξ ft P A I Σ T  I K A Μ Ε Σ Α .

Τό θαυμασιώτατον Αριστοτέχνημα, όπερ διά τοδ ποικίλου καί 
έναρμονίου συγκερασμού των χρωμάτων Απεργάζεται ή φύσις μόνη, 
είνε ή ύγιής χροιά τού άνθρώπου-τής λευκής-φυλής, ιδία δέ τών 
κατοίκων τώ ν βορείων χωρών. Τ δ  χρώμα τής σαρκός, λευκόν καί 
ποικιλόχρουν ουνάμα, έμπεριέχει έν έαυτώ δλην τήν μεγαλοπρέπειαν 
τοδ κόσμου τώ ν χρωμάτων, άλλ' έν άπείρως πολυπλόκφ συμμίξει, 
καί θαυμαοίως άρμονική συγκράσει. Έ κ  τούτου καθίσταται εύνόητον, 
ότι οί έξοχώτατοι τώ ν ζωγράφων, ώς λ. χ. ό Τιτιανός καί κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους ό Μάκαρτ, Αφιέρωσαν όλόκληρον τόν βίον των 
έν  τή σπουδή καί μελέτη τής φυοικής ταότης χροιάς του Ανθρωπίνου 
σώματος. Κ α ί ήδη, ένφ ιό φυσικόν χρώμα τοδ ύγιοδς Ανθρώπου 
είνε τό λαμπρότατον Αριστούργημα τής φόοεως, παρουσιάζεται αίφνης 
τό ειδεχθές έκεΐνο γραΤδιον, ή κοομητική είτε έξωράίστική τέχνη, 
ίνα , ύπό τό πρόοχημα τής έπαυζήσεως τώ ν φυσικών θελγήτρων, κά
λυψη καί καταχώοη τήν ωραιότητα τής χροιάς μέάδιαφανή οτρώματα 
άλεύρων ή βαφικών υλών. Α ί κόνεις καί τά ψιμύθια καί πάντα τά 
ά λλα  τεχνητά μέσα όχι μόνον άδονατούσι παντελώς ν ' άποδώσωσι 
τήν φυσικήν λευκότητα τοδ δέρματος, τήν ύπέρυθρον έκείνην καί 
μέ πλείστας άλλας λεπτοτάτας καί ώβροτάτας άποχρώσεις μεμιγμένην 
λευκότητα, άλλά τουναντίον παρέχει είς τό πρόσωπον τήν νεκράν 
καί άψυχον όψ ιν τού γύψου ή τού πτώματος. —  “Οσον τεχνηέντως 
καί ά ν  γίνετα ι ό διά ψιμυθίων χρωματισμός τού προσώπου, διακρί- 
νεται όμως πάντοτε οό μόνον έν τφ φωτί τής ημέρας καί έκ τόδ πλη
σίον άλλά καί έκ μακράς έτι άποστάσεως καί έν  παντί φωτισμώ, πρό 
πάντων δέ τφ ήλεκτρικφ, καί ύπό τού άπειροτέρου παρατηρητού. Τό 
φυσικόν χρώμα του προσώπου ούδεμία τέχνη δύναται ποτέ νά  άντι·" 
καταστήση ή ν ' άπομιμηθή, έκτός δέ τούτου τό έψιμυθιωμένυν πρό
σωπον έχει πάντοτε, ώς είπομεν, νεκράν καί άψυχον έκφρασιν όμοίαν 
πρός τήν όψιν κηρίνης πλαγγώνος. Τό πρόσωπον καί τό δλον έν 
γένει σώμα έν  τή φυσική αύτοδ χροιά οόδέποτε είνε έντελώς λευκόν, 
ούτε ώραία θ ά  ήτο ή καθαρά καί άμιγής λευκότης. «Τό φυσικόν 
χρώμα τού δέρματος τής λευκής φυλής τώ ν βορείων χωρών» λέγει 
ό Γερμανός ’Εδουάρδός φόν Χ άρτμαν «ύπερτερεί κατά τήν αβρότητα 
καί τήν ποικιλίαν τώ ν άποχρώσεων, κατά τήν λαμπρότητα καί τόν 
κορεσμόν, πάντα τά άλλα θαύματα τώ ν χρωμάτων τής φύσεως. 
Οστις νομίζει δτι διά κόνεων καί διά  ψ ιμυθίω ν δύναται νά  έξω- 

ραίση τήν χροιάν του προσώπου του, όμοιάζει πρός άνόητον καί 
άπειρόκαλον έπιδιορθωτήν είκόνων, έπιχειροΰντα νά  έζάρη τήν ζω ν
τανήν έκφρασιν ένός Αριστοτεχνήματος τοϋ Τιτιανοΰ μέ άσπρες καί 
κόκκινες μπόγιές. Ακόμη καί αί κιτρινωπά! καί αί πρασινίζουσαι 
Αποχρώσεις τής καλούμενης κακής χροιάς τοϋ δέρματος είναι πάν
τοτε προτιμδτεραι καί άπείρως ώραιότεραι τώ ν έψιμυθιωμένων προ
σώπων. Ή  παιπάλη καθιστά τήν λαμπρότητα τοδ δέρματος άμβλεΐαν 
καί νεκράν, τάς σκιάς ασθενείς καί άδιαγνώστους, τάς μεσαίας Αποχρώ
σεις άνοστους καί άλευρΟειδείς · καταστρέφει όλα τά χρώματα, τάς 
σκιάς καί τάς Αποχρώσεις καί Αντικαθιστά αότά διά τοδ μονοτόνου καί 
πάσης έκφράσεως έστερημένοο χρώματος τοϋ γύψου. 'Επί τής σκηνής 
τοδ θεάτρου ή παιπάλη καί τό ψ ιμύθιον χρησιμεύουσι πρός παρα

σκευήν τής είς έκαστον πρόσωπον άνηκούσης προσωπίδος· δστις όμως 
μεταφέρει είς τήν  πραγματικήν ζω ήν καί είς τόν καθ’ ήμέραν βίον 
τό συστατικόν τούτο τής σκηνικής Απάτης, ομοιάζει πρός τόν προα- 
παθοδντα νά  έϊωραΐση τόν κήπόν του μέ χάρτινα κεχρωματισμένα ' 
άνθη καί φυτά, συγχρόνως δέ δεικνύει ότι δέν θέλει νά  φανέρωση 
τήν Ιδίαν αύτοδ προσωπικότητα άλλά ν ά  παίζη έν  τώ βίφ πρόσωπον 
κωμφδίας.»

Α λ λ ’ έκτός τώ ν καλαισθητικών λ ό γω ν , οϊτινες καί μόνοι 
ώφειλον ν ' άποτρέπωσι τάς κυρίας άπό τώ ν έξωραϊστικών τούτων 
μέσων, ύπάρχει καί σοβαρωτέρα τις ή μάλλον επικίνδυνος δψις τής 
σημερινής κοσμητικής τέχνης. Ε ίνα ι ήδη άπό πολλού άποδεδειγμένον, 
ότι πάντα τά  είδή τώ ν ψ ιμυθίω ν καί τώ ν κόνεων, καί έκείνων 
άκόμη, άτινα ούδεμίαν περιέχουσιν άπ’ εύθείας βλαβεράν ουσίαν, 
διά τής συχνής καί μακράς χρήσεως φθείρουσι τήν επιδερμίδα. Είς 
πάν πρόσωπον, ύποστάν έπί μακρόν χρόνον τόν άνόητον τούτον 
«έξωραϊσμόν» τόν διά τής λευκής ψιμυθιώσεως, δυνάμεθα ν ά  παρα- 
τηρήσωμεν τά θλιβερά άποτελέσματα τής κακής ταύτης συνήθειας. 
Ή  έπιδερμίς ξηραίνεται, γ ίνετα ι όμοια πρός κατειργασμένον δέρμα 
(πετσί), κηλιδοδται, προσλαμβάνει άλλόκοτόν τι χρώμα, οίον παρα- 
τηρείται είς τούς πάσχοντας νόσον τοδ ήπάτος, καί ρυτιδοδται προ· 
ώρως.' ’Ακόμη καί τά σχετικώς ελαφρότερα ψιμύθια, οίον ή μαγνή
σια καί τό όρυζάλευρον, διαταράττουσι διά τής μακράς χρήσεως καί 
διακωλύουσι τήν λειτουργίαν τοδ δέρματος διά τής διηνεκούς άπο- 
ζηράνσεως καί έμφράξεως τώ ν πόρων, ούτως ώστε ή ϋγεία, ή δρόσε- 
ρότης καί ή ώραιότης τής χροιάς τοϋ προσώπου Αφανίζονται παντελώς.

Δυστυχώς όμως, καί τοδτο είνε τό παραδοξότατον καί λυπηρό- 
τατον, ή γυναικεία  ματαιοφροσύνη προβαίνει είς τοσοδτον βαθμόν, 
ώστε όταν πρόκηται περί έξωραϊσμοδ ή έπαυξήσεως τώ ν φυσικών 
θελγήτρων, άψηφεί πάντα κ ίνδυνον καί οόδαμώς διστάζει ν ά  κάμη 
άμεσον χρήσιν καί αύτών τώ ν φονικωτάτων δηλητηρίων. Ούτω 
λόγου χάριν ή χρήσις τοδ δηλητηρίου άρσενικοδ ώς έξωραϊστικοδ 
δήθεν μέσου είνε είς πολλά μέρη τής Εύρώπης καί τής Αμερικής 
διαδεδομένη παρά ταΐς κυρίαις. ΓΙολλαί δηλαδή κυρίαι έχουσι τήν 
Ανοησίαν νά  πιστεύωσιν ότι διά τής χρήσεως μικρών δόσεων τοδ δη
λητηρίου τούτου γ ίνο ντα ι εύμορφώτεραι καί εύσωμότεραι, καί ότι άπο- 
κτώσι δροσερωτέραν καί άβροτέραν χροιάν τοδ προσώπου καί ζωηρο- 
τέρους όφθαλμούς. Έ ν  τή κενή δέ καί ματαίφ ταύτη έλπίδι μετα
χειρίζονται τό φθοροποιόν τοδτο δηλητήριον καί πολύ Αργά δυστυ
χώς έννοοδσιν, δτι διά τής χρήσεως αύτοδ όχι μόνον δέν έγειναν 
ώραιότεραι άλλά κατέστρεψαν καί τήν ύγείαν των.

Κ α ί αύτά άκόμη τά καθ’ έκάστην ήμέραν είς -γενικήν χρήσιν 
παρά ταΐς κυρίαιξ εύρισκόμενα κοσμητικά μέσα είνα ι βλαβερά καί 
επικίνδυνα, καί απαγορεύονται ήδη αύστηρώς ύπό τώ ν ιατρών. Κατά 
τινα  έκθεβιν, ύποβληθείσαν είς τό «Συμβούλιον τής ύγιεινής έν  Πα· 
ρισίοις» (Conseil d’hygiène de Paris) καί βασιζομένην έπί άκριβεστά- 
τω ν καί έπιμελεστάτων έρευνών, περιέχουσι πάντα σχεδόν τά έν 
Γαλλίφ  συνήθη παρά ταΐς κυρίαις έζωράϊστικά μέσα βλαβερά είς τήν 
υγείαν συστατικά.

■ * κ. I. Α. είς Δέόεαγατί. Λυποόμεθα παρά 
πολύ διότι τόσον βραδέως λαμβάνετε τό φύλ- 
λον μας· έντεδθεν δι’ .όλα  τά μέρη γίνεται 
ή διεκπεραίωσις είς μίαν καί τήν αύτήν ήμέ
ραν. Ε νδέχετα ι καί ένεκα τυπογραφικών 
κωλυμάτων ν ά  βραδόνη ή άποστολή τοδ φύλ
λου, άλλά σάς βεβαιοδμεν δτι ούτε είς τήν πρώ- 
την  οδτε είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν δυ
νάμεθα νά  πράξωμέν τι. Η μ είς  οί ίδιοι έπι- 
διώκομεν τήν τά ξ ιγ , άλλά δι’ έλληνικόν

φύλλον έκδιδόμενον έν  τή Αλλοδαπή, ένθα  
οί στοιχειοθέται τής έλληνικής γλώσσης είναι 
δυσεύρετοι, δέν είναι ούδόλως παράξενον έάν 
έπέρχεται ένίοτε μικρά τις βραδύτης, ήτις άλ
λως ούδόλως βλάπτει, καθόσον τά έν  τή 
Κ λειοί δημοσιευόμενα δέν είναι είδήσεις τής 
ήμέρας, άλλά άρθρα έχοντα παντοτεινήν ά- 
ζίαν. —  κ. Γ. I. Κ. είς Κιυνστ/πολιν. Τάς νέας ιο 
σειράς σάς άπεστείλαμεν έγκαίρως, ήδη δέ σάς 
παρακαλοδμεν, όπως φροντίσητε καί πάλιν

πρός σόστασιν τοδ ώραίου ήμώ ν έργου καί θά 
σάς είμεθα εύγνώμονες. Είλικρινώς δέ σάς 
όμολόγοδμεν ότι, έάν ή Κλειώ  είχε μόνον 
ςο τοιούτους φίλους, ώς ίφείς, πράγματι θά 
ήδύνατο νά  έλπίζη σπουδαίαν δ ιά δο σ ιν  ήμείς 
έχομεν μεγάλην διάθεσιν ν ά  καταστήσωμεν 
τό έργον μας άκόμη έντελέστερον έάν οί 
φίλοι άναγνώσταί μας ένήργουν έκαστος είς 
τόν κύκλον του πρός έξεύρεσιν καί άλλω ν 
φίλων.

Έ κ ίό τγ ς  Π . Δ . ΖΎ ΓΟΥΡΗΓ. —  Έ κ  τοϋ τι>ιηγραφοίον καί r o í  β η ιχ ιιο χ ν η ιρ ά ν  i ià  t à t  ά»ατ»Κ «άί yXáseap Γ . Δ Ρ 0 Υ Γ 0 Υ Λ 1 Ν 0 Υ  «V A¡i-iia.
Χάρη;; it  ττ,ζ Nene Papiermanuíaclur «V Ζτρατβυ-jpyx


