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νέος ύπουργός τών στρατιωτικών τής Πρωσσίας, 
ό άντιστράτηγος Hans von Kaltenborn-Stachau 
έγεννήθη τη 23 · μαρτίου 1836 έν  Μαγδεβούργψ. 

Τή 29 · άπριλίου 1854 άρχομένου του δεκάτου ένατου 
έτους τής ήλικίας του ιιετετέθη έκ τού σώματος τών 
εύελπίδων (Kadettencorps) ώς άνθυπολοχαγός είς τό 
τότε εικοστόν έβδομον σύνταγμα τοϋ πεζικού. Από 
τοϋ 1857— ι86ο είσήλθεν 
είς τή ν . στρατιωτικήν Σχο
λήν, τήν νΰ ν  στρατιωτικήν 
Ακαδημίαν, τφ δέ ι86 ι προ- 
αχθείς εις τόν βαθμόν ύπο- 
λοχαγου μετετέθη είς τό 
τέταρτον όύνταγμα τού πε
ζικού τού Μαγδεβούργου 
άριθ. 67 καί έλαβε μέρος 
είς τήν έκστρατείαν κατά 
τής Δανίας (τφ 1864) κατά 
τήν άλωσιν τής νήσου Άλ- 
σεν. Τή ι8. άπριλίου 1865 
προβιβασθείς είς τόν βαθ
μόν λοχαγού καί μετατε
θείς είς τό γενικόν έπιτε- 
λεΐον έκτήσατο έν  τή κατά 
τής Αύστρίας εκστρατεία 
(ι 866) παρά τή μεραρχία 
τού τετάρτου στρατιωτικού 
σώματος έν  τή παρά τφ 
Königgrätz μάχη τό παρά- 
σημοντού στέμματός Τετάρ
της τάξεως μέ ξίφη. Αφού 
περί τάτέλη τού έτους ι866 
μετετέθη ώς διοικητής λό- 
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χου είς τό πέμπτον θυριγγικόν σύνταγμα τού πεζικού 
άριθ. 9 4  (7°ό  μεγάλου δουκός τής Σαξωνίας), ήλθε 
κατά νοέμβριον τού 1869 είς τήν μεραρχίαν τού έβ
δομου στρατιωτικού σώματος καί προεβιβάσθη τή ίο. 
μαρτίου 1870 εις τόν βαθμόν ταγματάρχου, κατά τό 
τριακοστόν τέταρτον έτος τής ήλικίας του. Έ ν τ ή  κατά 
τής Γαλλίας έκστρατεία έλαβε μέρος είς τάς μάχας παρά

τφ. Spicheren, Colombey- 
Nouilly καί Grâvelotte, είς 
τήν πολιορκίαν τού Metz 
καί είς τάς συμπλοκάζ παρά 
τφ Bois de Vaux, Peltre, 
Mamey καί Pontarlier, δι δ 
άπενεμήθη αύτφ τό παρά- 
σημον τοϋ σιδηρού σταυρού 
δευτέρας καί πρώτης τά- 
ξεως. Κατά τήν έορτήν τής 
στέψεως έν  έτει 1875 προ- 
βιβασθείς είς άντισυνταγμα- 
τάρχην, βραδύτερον δέ τή 
ι8. άπριλίΟυ 1878 είς συν
ταγματάρχην, άνέλαβε τήν 
διοίκησιν τού πέμπτου Βεστ- 
φαλικού πεζικού συντάγμα
τος άριθ. 53 και έγένετο 
τρία έτη βραδύτερον (τφ 
ΐ88χ) διοικητής τού συν
τάγματος τής φρουράς τού 
αύτοκράτορος Αλεξάνδρου 
(άριθ. ι). Τή 22. μαρτίου 
ι884> προβιβασθείς είς ύπο- 
στράτηγον, διωρίσθη άρχη
γός τού γενικού έπιτελείου 
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του σώματος τής φρουράς, περί δέ τό τέλος τού ι88ξ 
διοικητής τής δευτέρας πεζικής ταξιαρχίας τής φρουράς, 
άρχομένου δέ τού 1888 άνέλαβε τήν διοίκηβιν τής τρί
της μεραρχίας, κατά Ιούλιον δέ τού αύτού έτους τήν

διοίκηβιν τής δευτέρας πεζικής μεραρχίας τής φρουράς, 
καί τή 4· αύγούβτου 1 888 προήχθη είς τό άξιώμα άντι- 
στρατηγού.
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0 Κ Ο Μ Η Σ  Φ Ο Ν  Π Υ Τ Σ 2 Β .
Διήγημα ύπό L . Maurice.

ι.

|Ι κύριοι, έτοιμοι ν' άπέλθωσι, περιεκύκλουν τόν 
φιλοξενήσαντα αύτούς οικοδεσπότην, έσφιγξαν 
αύτφ τήν χεΐρα καί διεβεβαίωβαν αύτόν δτι καί 

πάλιν διεβκέδαβαν έν  τή οικία του λαμπρότατα. "Επειτα 
κατέλιπον ό είς μετά τόν άλλον τήν πολυτελέστατα 
ηύτρεπιβμένην αίθουσαν, ήτις είσέτι διετήρει έναργή τά 
ίχνη τού πολυτελούς συμποσίου. Κάτωθεν, έκ τής όδοϋ, 
ήκούοντο είσέτι έπί τινας στιγμάς ίσχυραί φωναί καί 
γέλωτες · είτα δέ έγένετο σιγή.

Ό  ξενίσας τούς κυρίους εκείνους ήτο ό Ό θων 
Μάϊνχαους, νεανίας μέ νόστιμα χαρακτηριστικά, έμφαί- 
νοντα ψυχικήν άγαθότητα. Παρ’ αύτφ έμεινεν έν  τή 
αίθούβή εις μόνος κύριος, άνακεκλιμένος έπί μιάς πολ- 
θ ρ ώ ν α ς  μέ τήν άνεβιν καί άναπαυτικότητα τήν οποίαν 
έχει μόνος ό αισθανόμενος ότι εύρίσκετάι ςτό σ π ίτι 
του. Ό  κύριος οδτος είχε παρατηρήση μετ’ άδιαφορίας 
τούς άποχαιρετισμούς τών άλλων ξένω ν, τώρα δέ χα- 
σμώμενος άνεφώνησε: «Δόξα σοι ό θεός, πού πέρασε 
κι αύτό. Τ ί ώρα νά  εΤνε άραγε; Καλά! τρεις καί 
μισή! Καί εξακολουθεί πάντα έως αύτήν τήν ώρα αύτή 
ή  Ιστορία;»

«Μερικές φορές μάλιστα άκόμα πειό άργά,» άπήν- 
τησε μειδιών ό "Οθων Μάϊνχαους.

«Καί δέν άηδιάζεις έπί τέλους;»
«Γιατί ν ’ άηδιάσω; Δ έν ήτανε ώραΐα;»
«Τά φαγητά σου ήταν έξαίρετα καί τά κρασιά σου 

άριστούργημα.»
«Καλά, καί ή διασκέδασί;»
«’Εννοείς τό παιγνίδι;»
«“Οχι έννοώ τήν όλη διασκέδαση τή συναναστροφή.»
«Χ·μ! Οί κύριοι έβαλαν όλα τους τά δυνατά, άλλά 

ή έπιτυχία ήτον πολύ άδύνατη,» άπήντησεν ό έπί τής 
πολθριύνας άνακεκλιμένος κύριος, καί ειρωνικόν μει
δίαμα έπλανήθη άνά τό άκανόνιστον άλλά πνευματώ
δες πρόσωπόν του.

«Μά βέβαια,, έσύ ώς σοφός, άπαιτεϊς άμέσως άπό 
καθένα έπιβτημονικάς πραγματείας» άπήντησεν ό Ό θω ν 
ήρεθισμένος.

«Όχι δά, φίλε μου, αύτό ίσα ίσα θά  μου ήτο πολύ 
βαρετώτερο. Ά λλά πρέπει ν ά  σκεφθής ότι τώρα τόσον 
καιρό ¿παράδερνα μέ άπαιδευτους καί άμορφώτους άν- 
θρώπουζ, καί τώρα είμαι φοβερά πεινασμένος. καί δι- 
ψασμένος γιά  λιγάκι μόρφωσι, ή καλήτερα, γιά  κειό 
πού δίνει τήν άληθινή μόρφωσι, γ ιά  λιγάκι καρδιά, λι
γάκι αίσθημα. Πρέπει δέ νά  όμολογήσης δτι άπόψε 
ςτό τραπέζι ούτε ίχνος έφάνηκε άπό τέτοια πράμματα.»

«Καί τί μεγάλα πράμματα μπορείς νά  περιμένης 
άπό άνθρώπους τού κόσμου, νέους καί ζωηρούς;»

«Φυσικά, σ’ αύτούς τούς κυρίους ή καρδιά καί τά 
αισθήματα δέν παίζουν κανένα βόλο. Δέ μου λές: 
αύτή είνε δλη σου ή συναναστροφή;» ’

«Αύτή, μάλιστα.»
Ό  δόκτωρ Βύρκνερ έμειδίασε πάλιν. «Νομίζω» 

ειπεν «δτι αύτή ή συναναστροφή θά σοΰ έστοίχισε έως 
τώρα είκοσι ώς τριάντα χιλιάδες μάρκα.»

«Καί γιατί;» ήρώτησεν ό "Οθων, τού όποιου τό 
πρόσ'ωπον ήρχισε νά  κοκκινίζη έ |  αμηχανίας.

«Λιγώτερο άπό είκοσι έως τριάντα χιλιάδες δέν 
πιστεύω νά  σ’ έβαλαν ςτό χέρι αυτοί οί κύριοι.»

«Νομίζεις —»
«Δέν νομίζω, άλλά είμαι βέβαιος, άφ’ ότου είδα 

καί ήκουσα μέ πόσην έπιθοκιμασίαν έθαύμαζον τούς 
λόγους σου καί τάς παρατηρήσεις σου, είτε καλαί ήσαν 
είτε κακαί. Οΰτω πως φέρονται μόνον οί. παράσιτοι.»

«Κρίνεις πολύ αύστηρά, Γεώργιε.»
«Τά λόγιά μου δέν πρέπει νά  σέ λυπήσουν, αγα

πητέ Ό θω ν. Άλλως τε είμπορώ νά φαντασθώ πολύ 
καλά, πώς συνέβη τό πράγμα. Τότε μέ τήν κληρονο
μιά πού έξημερώθηκες έξαφνα έκατομμυριούχος, ένώ 
άποβραδής ήσουν πτωχός, δέν είχες κανέναν άθρωπο 
ςτόν κόσμο, ούτε συγγενή ούτε φίλο, είς τόν όποιον 
νά  δείξης τά καλά σου αισθήματα. Δ έν μοϋ φαίνεται 
λοιπόν καθόλου παράδοξο δη  έκολακεύθης άπό τάς 
γνωριμίας ένός κυρίου φόν ‘Ρέντσωβ, καί ένός βαρώνου 
φόν Ό ττερχάγεν καί των άλλων εύγενώ ν κυρίων, οί 
όποιοι σού κάνουν τήν τιμή νά  συχνάζουν ςτό σπίτι 
σου. Κ α ί, κατά τήν καλωσόνη τής ψυχής σου, τί σέ 
πειράζει ν ά  τούς βοηθής άπό καιρού είς καιρόν μέ 
καμπόσες χιλιάδες μάρκα; Πρός τί έχεις τά χρήματα;»

«Νομίζεις λοιπόν, δτι αύτοί οί κύριοι μόνον δι’ αύ
τόν τόν λόγον μού κάνουν τό φίλο;»

«Μάλιστα, περί αύτού είμαι βέβαιος. Κ α ί άν ήθε
λες νά  λάβης τόν κόπο νά  κάμης. μιά δοκιμή μέ τήν 
είλικρίνειά των, θά  έβλεπες δτι δέν άπατώμαι.»

Ό  Ό θω ν έγεινε μελαγχολικός.
«Είμαι πάντα ό ίδιος, δέν είν ’ έτσι,· “Ο θων;» είπε 

μειδιών ό Βύρκνερ. Πάντα χύνω κρύο νερό ’ςτό κρασί 
τού ένθουσιαβμοϋ. Έ σύ έζοϋσες τόσον ήσυχος καί άνα- 
παυμένος μέ τήν Ιδέα δτι έπιβάλλεις είς τόσους εύγενείς 
κυρίους, καί τώρα σου παρουσιάζεται ένας παλαιός, 
φθονερός φίλος καί σοΰ παίρνει δλα σου τά δνειρα.»

«Δέν μού άπέδειξες άκόμη πώς έχεις δίκηο.»
«Κάμε αύτό πού σού λέγω, δοκίμασε τους· πές σέ 

καθένα άπ’ αύτούς τούς κυρίους έμπιστευτικώς, δτι έπα- 
θες μεγάλες ζημίες, καί δτι ή οικονομική σόυ θέσι δέν 
σού έπιτρέπει πλέον εις τδ έξής νά  ζής όπως έζης έως 
τώρα* παρακάλεσέ τους νά  σοΰ άποδώσουν τά όφειλό-
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μενα, καί τότε θά  ίδής πώς θά σού γυρίσουν όλοι τές 
πλάτες.»

«Άς κάμουν ό,τι θέλουν» άπήντησεν ό  "Οθων* μετ’ , 
άποφασιστικότητος, «είς έμέ πάντα θά μείνη κάτι τι, τό 
όποιον έκτιμώ πολύ περισσότερον άπό όλην αύτήν τήν 
συναναστροφήν.»

«Καί τί είν’ αύτό τό κάη τι, άν μού έπιτρέπης νά 
θ' ¿ρωτήσω;»

Ό  "Οθων προσέβλεψε πλαγίως τόν φίλον του μετά 
τίνος δισταγμού καί έσιώπησεν.

«Θά είνα βέβαια κανένα κρυφό τής καρδιάς, Ό θ ω ν ;»
«Ναί,» άπήντησε μετά δισταγμού έκείνος.
«Καί φοβείσαι μήπως' καί είς αύτό κάμω τά σχό

λιά μου;»
Ό  άλλος έσιώπα καί πάλιν,
Ό  Βύρκνερ παρετήρησε τόν φίλον του μετά μειδιά

ματος ειρωνικού συνάμα καί εύνοϊκού, καί είπε «Καλέ 
μου φίλε, νομίζεις λοιπόν ότι αί παρατηρήσεις μου προ
έρχονται άπό κακεντρέχειαν;»

«Πώς είμπορώ νά  νομίσω τέτοιο πράμμα; Ά λλά 
έχεις αύτό τό ιδίωμα ν ά  εύρίσκης πάντα τό άνάποδο 
μέρος είς κάθε πράγμα, καί νά  ψυχραίνης τόν ένθου- 
σιασμό.τοΰ άλλου.»

«Καί αύτό ίσα ίσα φοβείσαι μήπως πράξω καί τώρα 
μέ τήν έρωμένη- σου;» - ‘ .

«Ώ ΐ δέν πρόκειται περί άπλής έρωμένης, άλλά κάτι 
τι περισσότερο.»

«Ώστε λοιπόν τό πράγμα είνε σπουδαϊον. Καί δέν 
έξηγήθηκες άκόμη είς αύτήν καί είς τούς συγγενείς 
της;

«Άκόμη· άλλά νομίζω ότι δικαιούμαι νά έλπίζω 
εύνοϊκήν άποδοχήν τής προτάβεώς μου.»

«Καί διατί περιμένεις άκόμη; Ε ίνε  εύγενής οικο
γένεια;»

«Έμάντευβες» είπεν . ό Ό θω ν μετά σπουδής. «Πρό 
πάντων ή  μητέρα άναφέρει πολύ συχνά τήν εόγενή 
καταγωγήν της· καί αύτό μέ κάνει νά  διστάζω. Ά λλά 
ή Φλώρα είνε τόσον καλή καί φιλόφρων! Ά λλά καί ή 
μητέρα κατά τάλλα είνε .πολύ φιλοφρονητική.»

«Είνε. πλούσια οικογένεια;» ■
«Πολύ άμφιβάλλω. Ή  μητέρα είνε . χήρα ένός 

ταγματάρχου.»
«Άλλως τε , γ ιά  προίκα δέν έχεις άνάγκη νά  κυ- 

τάζης. Μπορείς βέβαια νά  μέ συΟτήσης είς αύτάς τάς 
κυρίας;»

«Εύχαρίστως.»
«Έ χω  ένα  άλλόκοτο σχέδιο νά  βάλω είς πράξιν.»
«Πές μου το!»
«Δ έν .θ ά  ήταν άσχημο, άν ήμποροϋσες καί σύ νά 

συβτήσης έν α  φίλο σου άπό μεγάλη οικογένεια εις τήν 
χήρρν τού ταγματάρχου, ή όποία είνε τόσο ύπερήφανη 
διά τήν εύγενή καταγωγήν της. Σύστησε με λοιπόν 
είς τάς κυρίας ώς κόμητα ή ώς πρίγκιπα. Ύ πό τοιαύτην 
προσωπίδα θά είμπορέσω ταχέως νά  έξερευνήσω τά 
άληθιγά αισθήματα, τά όποια τρέφουν πρός έσέ. Θά 
δής πόσον ώραία θά παίξω τό μέρος μου είς τό διά

στημα τών ολίγων ήμερών όπού σκοπεύω νά  μείνω 
έδώ. Ά πό τούς ξένους κυρίους, οί όποιοι μ έ  έγνώριβαν 
άπόψε μέ τό άληθινό μου όνομα ώς Δρ. Βύρκνερ, δέν 
πιστεύω δά νά βυχνάζη κανένας είς τό σπίτι τής λα
τρευτής σου;»

«Τόβο γι’ αύτό, όχι. Ά λλά  τό ξένο όνομα καί οί 
τίτλοι . . . φοβούμαι μήν ξεμασκαρωθούμε.»

«Πώς είνε δυνατόν; Έ γ ώ  είνε ή πρώτη φορά πού 
εύρίσκομαι έδώ ’ς τήν πρωτεύουσα, καί δέν με ξεύρει 
κανείς, έκτός αύτών τών κυρίων πού ήσαν έδώ άπόψε.»

«Έ γώ  όμως θέν έχω μεγάλη έμπιστοσύνη ’ςτό 
πράγμα.»

«Άκουσε, Ό θω ν, νά  σοΰ πώ ' . . . Γνωρίζεις πό- 
σας ύποχρεώσεις είχα στό μακαρίτη τόν  πατέρα σου, ό 
όποιος μέ έλαβεν ύπό τήν προστασίαν του πτωχόν καί 
ορφανόν καί μέ έσπυύδαβε δι Ιδίων έξόδων. Είς αύτόν 
δέν ήξιώθην νά δείξω τήν εύγνωμοσύνην μου, έχω 
λοιπόν ίερόν καθήκον νά  προσπαθώ όπως φανώ τούλά- 
χιστον χρήσιμος.είς έσέ. Έ σύ άγαπητέ μου Ό θώ ν, 
έκληρονόμησες άπό τόν πατέρα σου τή μεγάλη καλω- 
σύνη καί τήν άθωότητα, ή όποία σέ κάνει νά εμπιστεύ
εσαι κάθε άνθρωπο; "Οπως ό μακαρίτης πατέρας σου 
ήτον άπονήρευτος καί άνύποπτος καί άπό τήν πολλή 
του έμπιστοσύνη εις τούς άνθρώπους έχαβε τήν περι
ουσία του καί σέ άφησε πτωχόν, έτσι καί σύ πιστεύεις 
ότι όλοι οί άνθρωποι είναι έπ’ ίσης ειλικρινείς . καί πι
στοί. Ώ ς πρός ■ έκείνους τούς παράσιτους, τούς όποιους 
¿γνώρισα άπόψε ’ςτό σπίτι σου, ή δοκιμή τήν οποίαν 
σ’ ¿συμβουλέυσα νά  κάμης, δέν σού φαίνεται πολύ άναγ- 
καία καί κατεπείγουσα · καί έγώ  δέν έπιμένω. Έ δώ  
όμως όπού πρόκειται περί πράγματος τοσοΰτον σπου
δαίου, ώς είνε ό γάμος, αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν 
καί τό καθήκον, νά έξετάσω καί νά  ερευνήσω διά σέ 
τά πάντα. Πρός τόν σκοπόν αύτόν θεωρώ πολύ κατάλ
ληλον νά  παρουσιασθώ είς τάς κυρίας μέ τίτλον εύγε- 
νείας, ώς κόμης, ή ώς πρίγκηψ. “Οχι ότι άμφιβάλλω 
περί τής καλής έκλογής σου — ή κόρη πιθανόν νά  
είνε ύπό πάσαν έποψιν έξαίρετος — άλλά νομίζω ότι 
δέν  θά  βλάψη καθόλου, νά  έξετάσω καλήτερα τό 
πράγμα.»

«Ά ν πραγματικώς νομίζεις ότχ — »
«Ναί, είμαι βέβαιος, άπαιτώ όμως άπόλυτογ έμπι- 

στοσύνην έκ μέρους σου. Δ έν πρέπει νά σού φαν* 
παράδοξος ή συμπεριφορά μου καί πρό πάντων δέν πρέ
πει νά  σοΰ κακοφανή, έάν —  δ μή γένοιτο — μάθης 
πικράς άληθείας.»

«Μέ κάνεις νά  φοβούμαι, ςτ’ άληθινά,» είπεν ό 
“Οθων μέ ύποτρέμουσαν φωνήν.

«Φίλε μου, έχεις έμπιστοσύνη είς έμέ;» άνέκραξεν 
ό Βύρκνερ καί έθλιψε συγκεκινημένος τήν. χεΐρά τού 

' φίλου του.
«Ά ν έχω εμπιστοσύνη; . . ·»
«Τό ξεύρω. Κ α ί ποιόν δέν έμπιστευεσαι; Ά λλ 

αύτήν τή φορά εύρίσκεσαι εύτυχώς σέ καλά χέρια. 
Αύριο ξαναμιλούμε.»

( Ειτε^αι οονέχεια.)

•Μ*
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Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Ρ Α Π Π Ο Υ .
(Τέλος.)

Ό  'Ράππος όμως έν  τφ μεταξύ Ιδρυσε μέ τά λη-
φθέντα χρήματα μίαν νέαν άποικίαν παρά τή Πιτσβούργη 
έν  Ohio, τήν οποίαν ώνόμασε Αρμονίαν-Οίκονομίαν 
(Harmony-Economy), καί τήν όποιαν ένέγραψ εν έν  τοΐς 
βιβλίοις τής κοινότη- 
τος ούχί είς τό κοινόν 
όνομα των όπαδών 
του άλλ’ είς τό όνομα 
τΟΟ θετού υίού του- 
Ράϊχερτ — (ό φυσικός 
υιός του ’Ιωάννης εΐ- 
χεν άποθάνη τώ ι8 ΐ I, 
έΐη  δέ μόνον μία θυ- 
χάτηρ του όνόματι 
'Ροσίνα).. —  Πρός δι
καιολόγησα τής - τρί
της ταύτης- ίδρύσεως 
αποικίας καί τών νέων 
κοπών καί μόχθων &ς 
άπήτει, είπεν εις τούς 
οπαδούς του, ότι αΰτη 
εΐνε ή τρίτη έγκατοί- 
κησις τού Θεού έν 
τφ κόσμψ, ώς ώφειλε 
νά  γείνη κατά τήν- 
Γραφήν, πριν ή έπέλθη 
ή χιλιετής βασιλεία τού 
Θεού καί θέση'πέρας 
είς δλας τάς δοκιμα
σίας τών έκλεκτών 
του. Κ α ί. θριαμβεύων 
έπεδείκνυεν αύτοΐς 
τήν άποτυχίαν τού 
Ώ βεν, δστις μέ όλα 
του τά χρηματικά μέσα 
δέν κατόρθωσε νά 
πραγματοποίηση ούδέ 
τό έλάχιστον έκ τών 
έπαγγελιών του, ένφ 
αύτός, ό ύπό τού Θεού 
πεφωτισμένος, καί τρί- 
την ήδη φοράν άνοι- 
κοδομεί λαμπρός είς 
τούς πιστούς του τό 
χριστιανικόν κράτος τής άδελφικής άγάπης καί τής κοι
νοκτημοσύνης.

Πραγματικός ή νέα αϋτη αποικία άνήλθεν είς λαμ- 
προτέραν έτι άκμήν ή αί δύο πρότεραι. Α ί οίκίαι φκο- 
δομήθησαν έξ όπτών πλίνθων, οί κήποι, οί άμπελώνες, 
οί άγροί, καί πάσαι αί φυτεϊαι καί αί νομαί έλαβον 
θαυμασίαν έπίδοσιν καί προκοπήν. Ή  κτηνοτροφία, ή 
γεωπονία, ή βιομηχανία προώδευον θαυμασίως. Ή  με
γάλη εύημερία καί ή γενική πρόοδος ήτο τοΐς πάσι κα
ταφανής, καί ή κοινότης έχαψε μεγάλην φήμην διά τήν 
ικανότητα, τήν οικονομίαν, τήν χρηστότητα καί δικαιο
σύνην, τήν άγαθοεργίαν, τήν φιλοξενίαν καί τήν αύστη-

ράν τιμιότητα τών μελών της. Ούτοι ήσαν ήδη άναμ- 
φιβόλως έκατομμυριοϋχοι, καί δμως έξων ώς δούλοι, 
καθότι ού μόνον ή άπλουστάτη καί δντως σπαρτιατική 
αύτών δίαιτα άλλά καί όλος ό πνευματικός καί ήθικός

αύτών βίος έξηρτάτο 
καί έκανονί'ξετο ύπό 
τής απεριορίστου αύ- 
θαιρεσίας τού πατρι- 
άρχου των.

Ό  'Ράππος καί ό 
θετός υίός του κατφ- 
κουν έν  τούτοις τήν 
μεγαλητέραν καί κα- 
λητέραν οικίαν τής 
πόλεως Οικονομίας, 

έτρεφον τέσσαρας 
ώραιοτάτους 'ίππους, 
έτρωγον καί έπινον 
έξαίρετα, έν. συντόμω, 
1£ω ν άνέτως καί πο- 
λυτελώς καί δέν είρ- 
γάξθντο σχεδόν κα
θόλου πλέον. Ό  'Ράπ
πος ήσθάνετο εαυτόν 
ώς βασιλέα έν  τψ 
αύτοδημιουργήτω κρα
τεί του καί έλάμβανε 
παρά τών ύπηκόων 
του πάν δτι έχρειά- 
ί,ετο. Ή  θέλησις αύ- 
τού, ώς θείου Απε
σταλμένου, ϊσχυεν ώς 
άπαραβίαστος νόμος, 
καί έξήγγελλεν αύτήν 
κατά τε τό κήρυγμά 
του έν  τή έκκλησία καί 
κατά τά κοινάς έσπε- 
ρινάς συνεντεύξεις 
τών μελών, αΐτινες 
ήρχιΐ,ον καί έτελείω- 
νον μέ προσευχάς καί 
ψαλμψδίας.

’Εννοείται δτι όλο- 
νέν  ήλαττοϋτο ό άριθ- 

μός τών μελών τής κοινότητος, άφ’ ένός μέν διά τού θα
νάτου, άφ’ έτέρου δέ διά τής άγαμίας, ήτις ήδη είχε καταστή 
δόγμα, προσέτι δέ καί διότι οί νεότεροι, γινόμενοι ένή- 
λικες, έγκατέλειπον τήν άποικίαν, καίτοι διά τής άπο- 
χωρήσεώς των έχανον τά έπί τής κοινής περιουσίας δι
καιώματα των καί άντί τής δεκαετούς ή δεκαπενταετούς 
έργασίας των έλάμβανον ώς μόνον έφόδιον έκατόν 
δολλάρια καί μέγα πλήθος φοβερών καταρών καί άνα- 
θεματισμών, ήκιστα χριστιανικών. ’Εκτός τούτου, είσ- 
εχώρει άπό καιρού είς καιρόν εϊς τινας οϊκους τό πο-* 
νηρόν πνεύμα τής Απιστίας κ α ί' έκλόνει τήν είς τάς 
έπαγγελ’ιας τού 'Ράππου πίστιν αύτών. Α λλ’ δτε τέλος

Ό  ομέγας θησαυρός» έκ κατειργαομένου χρυσού, άνασκαφείς 
έν Χισσαρλίκ, ύπό τού Σλήμαν.
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πάντων ήλθε τό πλήρωμα τού χρόνου, τό πολυπόθητον 
έτος 1829, καί ούδεμία τών έπαγγελιών τού 'Ράππου 
έπληρώθη, τότε πλέον πολλοί άπώλεσαν τήν ύπομόνήν 
καί έγκατέλιπον τήν Οικονομίαν.

Τότε συνέβη αίφνης έκτακτόν τι καί άπροοδόκητον, 
όπερ ό 'Ράππος μετά τής ίδιαζούσης αύτφ. συνέσεως 
έπωφελήθη πρός καθησύχασιν τών άνυπομονοόντων 
καί στερέωσιν τών άπιστούντων. Έ ζ  Ευρώπης ήλθε 
μακροτάτη πρός αύτόν έπιδτολή μέ τάς έ|ής προεισα
γωγικός λέ|εις: «Ειρήνη, χάρις καί έλεος, σωτηρία καί 
εύλογία τφ γέροντι πατριάρχη Γεωργίψ ’Ράππω, τοίς 
συνάρχουσιν αύτφ, καί πάση τή έν. Χριστώ συνηνωμένη 
κοινότητι τής Αρμονίας.» Ή  έπιδτολή άνήγγελλε τφ 
'Ράππψ τήν προσεχή έλευσιν τού άληθινοΟ χριστού τοϋ 
Θεού, όστις παρ’ αύτφ έμελλε νά ίδρόση τον θρόνον 
τής νέας ’Ιερουσαλήμ, ήτο δέ ύπογεγραμμένη ύπό τοϋ 
μυστικού γραμματέως τού Προφήτου Πρόλη, Δρ. Gont- 
gen βεβήλψ όνόματι.

Ό  'Ράππος είχε μέν είσέτι ικανήν θρησκομανίαν, 
ώστε γά πιστεόση είς τον νέον τούτον Απόστολον τού 
Θεού· τό βέβαιον όμως είνε ότι έθεώρηδεν ώφέλιμον 
είς τούς σκοπούς του, νά παραστήση τό πράγμα είς τήν 
κοινότητά του λέγω ν ότι κατά πρώτον ό Χριστός θά 
φανερωθή έν  πνεόματι, είτα δέ, άφού συνάθροιση πάν- 
τας τούς άγαθούς τή ένεργεία. τού νέου τοίπου άπο- 
στόλου Πρόλη, θά άποκαλυφθή πρός αυτούς καί σωμα- 
τικώς. Απήντησε λοιπόν πρός τόν Εύρωπαίον προφήτην 
ότι προσδοκά τήν έλευσίν του πλήρης χαράς καί έλπί- 
δος, συγχρόνως όμως έσχε τήν πανουργίαν νά  ώπευ- 
θυνη πρός αύτόν διαφόρους ¿ρωτήσεις, είς τάς οποίας 
περιέμενε νά λάβη παρ’ αότού άπάντησιν πρό τής έλεύ- 
σεώς του. Ό  Πρόλης δέν ηύδόκησε ν ’ άποκριθή πρός 
τάς έρωτήσεις ταότας τού έν  Αμερική πατριάρχου, ή δέ 
σιωπή του αύτη ένέβαλε τήν κοινότητα τών βαππιστών 
είς ού μικράν άνησυχίαν, καί τόν ’Ράππον αύτόν είς 
δεινοτάτην. άμηχανίαν, διότι έν  τφ κράτει αύτού ήγέρ- 
θησαν άναφανδόν. άμφιβολίαι καί δυσαρέάκειαι διά τε 
θρησκευτικούς λόγους καί διά λίαν έγωϊστικά αίτια μιάς 
κρίσεως, ήτις ήπείλει -νά καταστρέψη τό έργον τού 
βίου του.

Ό θ εν  άνέπνευδεν έλευθέρως, δτε μετά δύο έτη 
έπί τέλους έλαβεν έκ Νέας Ύόρκης έπισήμως τήν εϊ- 
δησιν, ότι ό Πρόλης, ύπογραφόμενος ήδη «ή Αύτού Βα
σιλική Ύψητότης, Αρχιδού| Μαζιμιλιανός φόν Έστε» 
έρχεται δσον ούπω πρός αύτόν αύτοπροσώπως, ώς «χρι
στός τού Θεού έκ τής φυλής ’Ιούδα καί έκ τής βίζης 
Δαυίδ» καί δή κατ’ άρχάς incognito, ύπό τό ψευδώνυμον 
«κόμης Λέων». ’Ε ν  τή άνακοινώδει. ταύτη ύπεδηλούτο 
συγχρόνως, ότι ό μετά λαμπράς συνοδείας άφικνούμενος 
πρίγκηψ έχει εις τήν κατοχήν του μεγάλα χρηματικά 
ποσά, κάί ό ’ Ράππος έμαθεν άκριβέστερον, δτι ό κόμης 
Λ έω ν έχει ήδη έ£ όλόκληρα έκατομμόρια ταλλήρων, 
όπως ίδρύση μετά πάσης τής έπιγείου λαμπρότητος τήν 
ουράνιον βασιλείαν τής δό£ης. Έ κ  τούτων παρακινη
θείς ό 'Ράππος ύπεδέχθη τόν προφήτην μέ πάσας τάς 
είς τήν θείαν αύτού άποστολήν έμπρεπούσας τιμάς, πι- 
στεύων άδιστάκτως εις πάντα τά ύπ αύτού τοσοϋτον 
ξπισήμως έπαγγελθέντα.

Κατά τόν όκτώβριον τού έτους 1831 άφίκετο πραγ
ματικός ό ύπό τό όνομα «κόμης Λέων» έκλεκτός Ιδρυτής

. τού ούρανίου βασιλείου μετά τής άκολουθίας του, συν- 
ισταμένης έκ φ  προσώπων, καί έτυχε πομπώδους ύπο- 
δοχής, μετά τυμπάνων, καί σαλπίγγων καί κεράτων καί 
αύλών. 'Ολόκληρος ή πόλις τής Οικονομίας ένεπλήσθη 
χαράς καί άγαλλιάσεως, διότι :τώρα πλέον έμελλε νά 
τελειώση ό ; χρόνος τής προσδοκίας καί τών έπιγείων 
μόχθων. Ή  αύτού βασιλική ύψηλότης, ό Πρόλης, ό 
ώραϊος προφήτης μέ. τά γένεια  καί μέ τό πρόσωπον 
Χριστού, ό εύγενικός καί άζιέραστος φαντασιοκόπος, 
όστις έφερε τήν ευδαιμονίαν τού άνθρωπίνου γένους 
έν  ταίς πτυχαΐς τού μακρού καί κυματίζοντος ενδύματος 
του, έλατρεύετο ύπό πάντων ώς άπεσταλμένος τού Θεοΰ 
καί άπήλαυεν έν  τή πόλει Οικονομία πάσης βιωτικής 
άνέσεως καί ευζωίας.

Α λλ ’ έκ τών έ |  έκατομμυρίων ταλλήρων ούδέν 
ίχνος έφαίνετο, ό δέ 'Ράππος ένόησε μετ’ ού πολύ ότι 
έζηπατήθη ύπό έπιτρίπτου άπατεώνος. Ήδόνατο βεβαίως 
έκ τινων τεκμηρίων νά  συμπεράνη ότι ό Πρόλης, άφού 
έν  Εύρώπη δέν κατώρθωσε νά  φέρη είς πέρας τά μυ
στηριώδη σχέδιά του, ήλθε τώρα είς Αμερικήν, μόνον 
διά νά  έπιβληθή είς τούς άπλοϊκούς καί ¿¿ημμένους 
χωρικούς τής Οικονομίας, νά ύποσκελίση τόν πατριάρχην 
των καί νά  σφετερισθή τόν θησαυρόν των. "Ηδη δέ τό 
έν  τρίτον τής κοινότητος ώρκίζετο είς τόν κόμητα Λ έ
οντα περισσότερον, παρά είς τόν 'Ράππον, ούτος δέ 
έβλεπεν ήδη ώς πιθανόν ότι θά έκραγή έπανάστασις έν 
τή άγια πόλει. τής Οικονομίας, καί ό ¿ενός τυχοδιώκτης 
θά σφετερισθή τήν ¿¿ουσίαν του καί γινόμενος άρχη- 
γός τής κοινότητος θά  καταλάβη τόν κοινόν θησαυρόν. 
Διά τούτο άπεφάσισεν, έν  όσψ ήτο άκόμη καιρός, νά 
έζαγοράση εαυτόν άπό τού Πρόλη διά παραχωρήσεων. 
Ό  ώραϊος πρίγκηψ έλαβε παρά τού 'Ράππου ιος,οοο 
δολλάρια καί 250 μέλη τής κοινότητος μεθ’ εαυτού καί 
άπήλθεν έκ τής Οικονομίας, όπως ίδρύση τό ούράνιον 
βασίλειόν του έν  Philippsburg παρά τφ Ohio, είς άπό- 
στάσιν· δέκα μόνων αγγλικών μιλίων άπό τής Οικονο
μίας. .'Ο γειτονικός ούτος καί τόσον έπικίνδυνος Αντα
γωνισμός ήτο φυσικφ τφ λόγψ πάν άλλο ή εύάρεστος . 
είς τόν πατριάρχην τών 'Ραππιστών άλλ’ ήδη μετάδύο 
έτη ό 'Ράππος έλαβε τήν ίκανοποίησιν νά  ίδη τήν έπι- 
χείρησιν τού Πρόλη οίκτρώς άποτυχοϋσαν καί τόν χρεω- 
κοπήσαντα Ιδρυτήν τού ούρανίου βασιλείου εντελώς 
άφανισθέντα.

Πώς έβλεπον τώρα τόν ,'Ράππον έκεϊνοι, οϊτινες 
είχον μείνη πιστοί εις αύτόν! Ά ν  διά της εισβολής τού 
Πρόλη άπέστησαν άπ’ αύτού καί άπωλέσθησαν διακόσια 
πεντήκοντα μέλη, άλλ’ ή σμικρυνθείσα κοινότης τοσούτψ 
πιστότερα διετέλει πρός αύτόν. Οί έναπομείναντες 
ήσθάνοντο έαυτούς έτι στενότερον συνδεδεμένους μετ’ 
αύτού, δτε τώ 1834 άπέθανεν ό θετός υιός τού 'Ράπ
που, ό 'Ρέΐχερτ, καί ό κοινός θησαυρός ένεγράφη πάλιν 
εις τό όνομα τής όλης κοινότητος.

Εις τό έ£ής ή αποικία δέν ύπέστη πλέον άλλους 
κινδύνους καί προήγετο όσημέραι εις μείζονα άκμήν, 
εί καί ό άριθμός τών μελών έβαινεν όλονέν έλαττού- 
μένος. Ή  άκμή αύτη κάί ή  πρόοδος τής άποικίας έπα- 
ρηγόρει τά μέλη τής κοινότητος διά τήν άπάτην των 
περί τής έλεύσεως τού Σωτήρος καί τής ίδρύσεως τής 
χιλιετούς αύτού βασιλείας. Τή 7 · αύγούστου 1847 άπέ
θανεν ό Γεώργιος 'Ράππος, ένενηκοντούτης γέρων, έν
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τή πεποιθήσει ότι προσεχώς θά έκπληρωθή ή προφητεία 
του, καί έν  τή συναισθήσει ότι έζετέλεσε τόν προορι
σμόν του, άνιδρΰσας τό πρότυπον χριστιανικής κοινότη- 
τος. Τό έργον του έμεινε πράγματι άσάλευτον. 01  
διακόσιοι περίπου έναπομείναντες κάτοικοι τής Οίκονοτ 
μίας, κατά τό πλεΐστον μέρος γέροντες καί γραϊαι, ήθε- 

' λον νά άποθάνωσιν έν  τή πίστει, έν  ή έζων, καί δέν 
μετέβαλον ούδέ κατά κεραίαν τόν συνήθη καί δι αύ- 
τούς ήγιασμένον βίον των.

Ό  'Ράππος έφρόντισε πρό τού θανάτου του καί περί 
πάντων όσα έθεώρει άναγκαϊα πρός περαιτέρω διατή- 
ρησιν τού κράτους του. Ό  διάδοχός του ώς πρώτος 
ήγούμενος τής κοινότητος ήτο ό πιστός αύτού όπαδός 
Romelius Backer, μετά τούτον δέ ό Jacob Henrici, εις 
τό όνομα τών όποιων καί ένεγράφετο ή όλη περιουσία 
τής κοινότητος. Ή  περιουσία αότη υπολογίζεται ήδη 
είς δώδεκα εκατομμύρια δολλάρια, άλλά τό αύστηρώς 
τηρούμενον μυστικόν περί τής οικονομικής καταστάσεως 
τής κοινότητος δέν θ’ άποκαλυφθή έντελώς, είμή μετά 
τόν θάνατον τών όλίγων είσέτι ύπολειπομένων μελών 
της καί τήν έντελή αύτής άποσύνθεσιν. Έ ν  Βυρτεμ-

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Π Ρ Ο !

Αγαπητέ,
Πλήθος, πλήθος περιηγητών· ποικίλοι τήν άναβο- 

λήν, Ιδιότυποι τήν φυσιογνωμίαν, ύπό μάλης έχοντες 
τόν έρυθρόν Bâdecker διευθύνονται άπό τής Άκροπό- 
λεως είς τό Θησεϊον καί άπό τόν Κολωνόν εις τό Κ εν
τρικόν Μουσεΐον ίστάμενοι μετά τίνος κατανύ|εως έπί 
τών έ|εγειρόντω ν ιστορικός ή καλλιτεχνικός άναμνή- 
σεις χώρων, έζιστάμενοι πρό τών θαυμασίων πλαστικών 
άριστουργημάτων τής ελληνικής τέχνης. Βεβαίως έν 
αύτοΐς ύπάρχουσι πολλοί, οϊτινες άνατραφέντες έν  τή 
λατρεία τής άρχαίας Ελλάδος, αισθάνονται πραγματού- 
μενον εύγενές Ιδεώδες εύρισκόμενοι έν  τή ένδόζιο πό- 
λει, ήν τοσάκις ήδη ειχον έπισκεφθή διά τής φαντασίας 
των. Α λλ ’ ύπάρχουσι καί άλλοι οϊτινες μεταφέρουσι 
τάς άποσκευάς των άπό τών ξενοδοχείων είς τά άτμό- 
πλοια ή τούς σιδηροδρόμους, ψυχρώς, μηχανικώς καί τό 
χαρακτηριστικώτερον σημεϊον ότι διήλθον διά πόλεώς 
τίνος εΐνε τά έπί τών κιβωτίων των έντυπα χαρτία. 
Τά μνημεία άντανακλώνται εις τούς άπαθεΐς όφθαλμούς 
των, άλλ’ ή τού καλού έντύπωσις δέν φθάνει μέχρι 
τής καρδίας των. Πρό τινων έτών, έν  Ζυρίχη, έκαθή- 
μην έν  τψ θεάτρψ πλησίον γεροντοκόρης Αγγλίδος· 
παριστάνετο ή Mignon τού Thomas, ή δέ Ά γγλ ίς έκράτει 
τό λ ιβ ρ έ τ τ ο ν  τού μελοδράματος, είς τό όποιον κάπου 
κάπου έφαίνοντο σημειώσεις διά μολυβδοκονδύλου. 
Ησθάνθην άκατανόητον περιέργειαν νά ϊδω τάς σημει
ώσεις έκείνας· καί σέ βεβαιώ, ήζιζε τόν κόπον. Είς 
εν  μέρος έσημείωνεν ή μεθοδική θυγάτηρ τής Άλβιόνος 
«Έδώ εΐνε  μέρος διά συγκίνησιν!» Αλλαχού «έδώ εΐνε 
μέρος διά γέλιό!»  καί παρακάτω «έδώ εΐνε μέρος διά 
χειροκρότημα!» Τοιούτοι εΐνε πολλοί καί έκ τών πε
ριηγητών πρό τών γλυπτικών ή-Αρχιτεκτονικών έργων· 
βλέποντες ότι ό όδοιπορικός οδηγός δν κρατοϋσιν άνά 
χεΐρας χαρακτηρίζει. τό ν . Έ ρμήν τού Πραζιτέλους ώς

βέργη ύπάρχει μέγα πλήθος. οικογενειών, άίτινες προ- 
ετοιμάζουσιν ήδη τάς κληρονομικός άζιώσεις των έπί 
τής περιουσίας τής κοινότητος τών 'Ραππιστών. Αύτό 
θά εΐνε τό τέλος τού έργου τού 'Ράππου, όπερ έζησεν 
ήδη σχεδόν μίαν έκατονταετίαν. Α λλ ’ ό πλούτος, ό 
όποιος συνεσωρεύθη διά τής κοινής έργασίας πολλών 
καί. διά τής άποχής τών άτόμων άπό πάσης πολυτελείας, 
έτι δέ καί άπό τών άπολαϋσεων τού οικογενειακού βίου, 
έμεινε κατ’ ούσίαν άχρησίμευτος. Ή  μικρά αύτη κοι- 
νωνιστική πόλ!ις άπώλεσε τήν ελκυστικήν αύτής δύναμιν 
εύθύς ώς άπεβίωσαν οΐ πρώτοι αύτής Ιδρυταί, οΐ διαγα- 
γόντες δουλικόν σχεδόν βίον πρός πραγμάτωσιν τών 
Ιδεών των. Ό  πεπολιτισμένος άνθρωπος έπιδιώκει τήν 
ύλικήν. εύημερίαν διά τόν εαυτόν του καί διά τήν οίκο- 
γένειάν του, άλλά μεθ’ όσον οΐόν τε μείζονος ατομι
κής έλευθέρίας. Τήν άτομικήν. ταύτην έλευθερίαν δύ- 
νανται άτομά τινα διά θρησκευτικούς ή οϊους. δήποτε 
άλλους λόγους νά στερηθώσιν έκουσίως, άλλ ή κοι
νωνία έν  γένε ι πάντοτε θά προσπαθή νά  τήν διατηρή, 

•ώς τόν πρώτον καί Απαραίτητον όρον πάσης έπιγείου 
εύδαιμονίας. ΣΜΙΘ-ΒΑΙΣ3ΕΝΦΕΛΣ.

Α Π Ο Δ Η Μ Ο Υ Ν Τ Α .

Αριστούργημα άριστουργημάτων έφιστών τήν προσοχήν 
των διά τριών παχέων Αστερίσκων. (ώς γνωρίζεις ό 
άριθμός καί τό μέγεθος τών άστέρων όρίζει τήν άζίαν 
έν  τοϊς Όδηγοίς τού Βαίδεκερ, ώς τόν βαθμόν έπί τών 
έπωμίδων τών άζιωματικών) άνοίγουσι τό στόμα των 
καί τούς γαλανούς όφθαλμούς των καί ή κατά παραγ
γελ ίαν έκστασίς των διαρκεί λεπτά τινα· μετ’ όλίγον 
συνέρχονται,* σύρουσι γραμμήν ύπό τό όνομα τού μνη
μείου, ή γράφουσιν άπλούστατα εις τό περιθώριον: «Τό 
είδα!»' έπειτα μέ άναπεπαυμένην τήν συνείδησιν ότι έζε- 
τέλεσαν πιστώς τό περιηγητικόν καθήκόν των πηγαίνου- 
σιν είς άλλο μνημεϊον διά νά αίσθανθώσιν πρό αύτού 
ό,τι τοϊς ύποδείζει ό έρυθρός των σύμβουλός.

Τ ά ζενοδοχεία τής Πλατείας τού Συντάγματος πλη- 
ρούνται άνδρών καί γυνα ικ ώ ν χθές άφίκετο όλόκληρυν 
κερβάνιον Αμερικανίδων, είκοσιπέντε τόν άριθμόν, πε- 
ριηγουμένων τόν κόσμον ύπό τήν οδηγίαν ένός διοπτρο
φόρου. Έ ν  τούτοις οί 'Ελληνες δέν έμαθον άκόμη τήν 
τέχνην τού έκμεταλλεύεσθαι τάς καλλονάς τής φύσεως 
ή τήν φήμην τών περιωνύμων καλλιτεχνημάτων. Οί 
Ελβετο ί πρό πάντων καί έπειτα οί ’ Ιταλοί άνήγαγον είς 
άληθή επιστήμην τό προσελκύειν |ένους καί ζήν έκ τών 
χρημάτων τά όποϊα άφίνουσιν ούτοι κατά τήν διαμονήν 
των. Ό ταν συντελεσθή ή μεγάλη γραμμή τών συνόρων, 
όταν αί Αθήναι συνδεθώσι σιδηροδρομικώς μετά τής 
Γαλλίας, Αύστρίας, καί Γερμανίας, όταν ή εις Ελλάδα  
έλευσις δέν θά  λογίζηται ώς αύτόχρημα έπιχείρησις καί 
τό έλληνικόν βασίλειόν παύση πλέον νά  λογίζεται ώς 
άπομεμακρυσμένη Ανατολή, ώς Orient, τότε βεβαίως 
περισσοτέρας μορφάς θά ϊδωσι τά μάρμαρά μας, περισ- 
σοτέρας άλλογλώσσους έπιφωνήσεις θ ’ άκούωσι τά 
άγάλματά μας, περισσοτέρους μ ιλ ό ρ δ ο υ ς  θά  μετακο- 
μίζωσιν οί άμαζηλάται καί περισσότερα ψευδή άρχαΐα 
θά πωλώσιν οί αρχαιοκάπηλοι.



ΚΛξΙΩ.

Α Ι πρός συντέλεσιν τής γραμμής ταύτης έργασίαι 
έζακολουθοΰσι συντόνως· καρά τήν Λαμίαν, έγγύς τού 
χωρίου Μπράλλου πρόκειται νά  διατρηθή όρος· ώστε 
θ’ άποκτήση καί ή Ε λ λ ά ς μας σήραγγας, ύφ’ &ς θά  
διέρχωνται αί άμαζοστοιχίαι · ή άτμάμαζα θά εισορμά 
είς τό μαύρον, χαίνον στόμα, οί ύπάλληλοι του σιδηρο
δρόμου θ’, άνάπτωσι τά φώτα, θά παρέρχωνται πέντε, 
δέκα, μακρά, άτελεύτητα λεπτά καί έπειτα θά φαίνεται 
τό γλυκύ καί παρήγορον φως, ή «άκτίς ήλίου, τό κάλ- 
λιστον φάοζ» του Σοφοκλεους.

Ό  Σοφοκλής μοί ενθυμίζει τά μαθητικά μου έτη, 
ταΰτα τά διδακτικά βιβλία καί ούτω διά τού συνειρμού 
των ιδεών μοί έρχεται είς τόν νούν ή θορυβώδης καί 
ζωηρά συζήτησις, ήτις Απασχολεί έν  Άθήναις τούς συγ
γραφείς καί τούς διδασκάλους.

Γνωρίζεις τί ε ίνε τά διδακτικά βιβλία, έν  Έλλάδι 
ιδίως· φυλλάδες, κακοτυπωμένοι ώς έπί τό πλεΐστον, 
μέ φύλλα άρραφα καί διασκορπιζόμενα έκ των χειρών 
ή έσταχωμέναι ούτως ώστε νά  ένθυμίζωσι τάς χονδράς 
ραφάς έμβαλωματοϋ· είμαι βέβαιος δτι ούδέποτε έπέ- 
ρτησες έπί των βιβλιαρίων τούτων τήν προσοχήν σου· 
έζ  άπαντος θά έθεώρεις αύτά προϊόντα άπλής τυπογρα
φικής βιομηχανίας όπως τόν όνειροκρίτην, τόν Μπελ- 
τόλδον, τάς Συλλογάς τών Λιανοτράγουδων, κτλ. κάτι 
τι άδέσποτον, ού ή ά|ία άποτελείται μόνον έκ τού χάρ
του καί τής μελάνης καί ού τίνος Ιδιοκτήτης καθίσταται 
ό έντυπών διά τών στοιχείων τού τυπογραφείου του 
τήν μελάνην , έπί τού χάρτου.

Ά λλ ’ αύτά τά μικρά καί ταπεινά βιβλιάρια έχουσι 
πολύ μέγάλην σημασίαν· άλλως τε είς τόν αίώνά μας 
ή σπουδαιότης άπό τών μεγάλων μετηνέχθη είς τά μι
κρά· τάς άΛληλοδιαδόχους μεταμορφώσεις τής σφαίρας 
μας νομίζεις δτι έζετέλεσαν τά ήφαίστεια, οί μεγάλοι 
κατακλυσμοί; Ή  μεταβολή αύτη είνε έργον τών ανωνύ
μων καί άδιοράτων, τών μικρών κόκκων άμμου ούς 
έκύλισε τό ύδωρ έπί άναριθμήτους αιώνας· οί βράχοι 
τού κοραλλιού κατέστησαν ήπειροι διά τής έργασίας έν 
τψ βάθει τού ώκεανού έργαζομένων ζωαρίων. Μήπως 
τό έργον τής ζωής καί τού θανάτου ήμών δέν είνε 
έμπεπιστευμένον είς άόρατα μικροσκοπικά όντα;

Πανταχού τά μικρά· έν  τή βαθμιαία πορείμ τής δη
μιουργίας ή έν  τή άνελί^ει τών κοινωνιών. Οί μεγα- 
λείτεροι μυθιστοριογράφοι τού αίώνος, ή Έ λλ ιοτ, ό 
Δίκενς, ό Δοστογέβσκη, ό Ζολά δέν μελετούν τούς 
βασιλείς καί τούς πρίγκιπας άλλά τούς ταπεινούς, τούς 
άποκλήρους· οί ιστορικοί τής έκατονταετηρίδος ήμών 
δέν άναπλάττουσι τό παρελθόν διά τής διηγήσεως άν- 
εκδότων τής αύλής, άλλά διά τής άντιλήψεως καί άνα- 
παραστάσεως τών τάσεων καί τών παθημάτων τών λαών, 
έν  οίς έκφαίνεται χαρακτηριστικώς τό πνεύμα τών φυλών.

Μή τό μέγιστον κοινωνικόν πρόβλημα δέν άποτελεϊ. 
ήδη ή σχέσις τού κεφαλαίου πρός τήν έργασίαν; τό μέ- 
γαρον διαπραγματεύεται μέ τήν καλύβην· αί έκάστοτε 
άπεργίαι, αί διεκδικήσεις τών δικαιωμάτων, ή ύπόκωφος 
καί άνήσυχος έζέγερσις τών κάτω κοινωνικών στρωμά
των άναγγέλλουσι πανταχόθεν ότι καί οί μικροί θέ- 
λουσι νά ΐδωσιν ήλιον.

Είς τοιούτους χρόνους, φίλε μου, τά βιβλιάρια ταύτα 
παντός άλλου είνε άζια ή περιφρονήσεως· ή σημασία· 
των, ή έπίδρασίς των είνε μεγάλη καί βαθεΐα· αύτά

άναλαμβάνουσι νά  δώσωσι τήν όριστικήν διεύθυνσιν είς 
τόν νούν καί τήν καρδίαν, ν’ άπαρτίσωσι τό κεφάλαιον 
τής συνειδήσεως τών όμάδων έζ ών συλλήβδην άποτε- 
λείται ό λαός· ή συγγραφή των φαίνεται εύκολος, άλλ’ 
είνε εύκολος μόνον είς τούς άμαθεΐς, τούς οποίους ού- 
δέν δεσμεύει· οί άλλοι έργάζονται κατά μικρόν καί 
έπιπόνως· πάσα ή εργασία τών σοφών οΐπνες έπί έτη 
μακρά έμελέτησαν τούς νόμους τής έζελίζεως τού Αν
θρωπίνου πνεύματος, τάς διά τών αίώνων άποπείρας 
πρός άνάπτυζιν αύτοΰ, οΐτινες διετύπωσαν τόν σκοπόν 
τών έθνώ ν καί τού άτόμου καί ύπέδειζαν τά μέσα τής 
έπιτεύ^εως τού Ανθρωπίνου Ιδεώδους, πάσα αύτη ή ερ
γασία άποτελεϊ τήν θεμελιώδη βάσιν τών βιβλιαρίων 
τούτω ν διά νά  έχωσι λόγον ύπάρζεως πρέπει νά στη- 
ρίζωνται έπί τών νόμων τής άτομικής καί εθνικής ψυ
χολογίας, έπί τών Απαρέγκλιτων άζιωμάτων τής ήθικής, 
έπί τών άρχών τής διδακτικής· άλλως πρέπει ν ά  στοι- 
βαχθώσι είς μεγάλους σωρούς καί νά καώσι. Ή  εύ- 
θύνη των είνε μεγάλη· άλλοτε ήτο βαρεία ή έντολή 
τών παιδαγωγών τών μελλόντων βασιλέων, διότι τά 
πάντα έκειντο έν  γούνασι τών βασιλέων. Τώρα βα
ρεία είνε ή εύθύνη τών παιδαγωγών τών λ α ώ ν  διά 
τής καθολικής ψηφοφορίας σήμερον ή θέλησις τών λαών 
φθάνει παρά τούς πόδας τού θρόνου καί ό σκηπτούχος 
άνα£ δέν δύναται νά  τήν συντρίψη· έζετάζων τις τήν 
άλληλένδετον σειράν τών αιτίων καί τών Αποτελεσμά
των βλέπει ότι ή τροπή τής πολιτείας, ήν άκολουθοϋσι 
τά συνταγματικά έθνη δέν δίδεται έκ τών άνω πρός τά 
κάτω άλλ’ έκ τών κάτω πρός τά άνω· ή κυβέρνησις 
χώρας τινός άζίζει δ,τι άζίζει ή  πλειονοψηφία τών έκλο-. 
γέω ν της. Τίς λοιπόν άγαπών τό έθνος του δέν θά 
φροντίση περί τού φωτισμού τών όμάδων, δέν θά φρον- 
τίση περί τών μέσων άτινα δύνανται νά  τρέψωσιν έπ 
άγαθφ τήν φοβεράν αύτήν δύναμιν, τό τεράστιον αύτό 
άθροισμα τής θελήσεως;

Α λλ’ έν  Έ λλάδι οί τοιούτοι μήστωρες δέν έλλεί- 
πουσι- τό δυστύχημα ίσα ίσα είνε ότι άφθονούσι· πάς 
διδασκαλίσκος μόλις έζελθών τού ώοϋ του μετεβάλλετο 
μέχρι πρό τίνος είς συγγραφέα· αί στεναί καί συγκε
χυμένοι ίδέαι του συναπηρτίζοντο είς βιβλίον· καί 
μετά τό έ π ισ τ η μ ο ν ικ ό ν  μέρος τού έργου ήρχιζε τό 
βιομηχανικόν καί έμπορικόν· ίκεσίαι, έπικλήσεις μέσων, 
ήι^διουργίαι, τά πάντα έτίθεντο είς ένέργειαν πρός είσα- 
γωγήν τού βιβλίου.

Ούτω τό πνεύμα τού έλληνικού λαού ήτο είς τήν 
διάθεσιν μερικών φυλλαδοεπιχειραματιών, οί όποιοι άνευ 
έζελέγζεως έζήσκουν Ανενόχλητοι πρό τής ρινός τού 
Κράτους τήν κερδοφόρον χειροτεχνίαν των.

Ό τα ν διά τής ίδρύσεως τού διαγωνισμού έθεσπίσθη 
ή έζέλεγζις καί ή ύπό τού Κράτους έγκρισις τών δι
δακτικών βιβλίων, ταραχή καί άπελπισία κατέλαβε τό 
στρατόπεδον τών φιλλαδοποιών · μόνον είς τό σκότος 
ήδύναντο νά  ζώσι ώς αί κουκουβάγιαι, ήδυνάτουν νά 
ύπομείνωσι τό φώς, καί άπεσύρθησαν είς τό σκότος των 
μετά σχετλιασμών καί άπαισίων προρρήσεων.

Τ ά πράγματα άπέδειζαν ότι οί φυλλαδοέμποροι 
ήσαν κακοί προφήται ώς ήσαν καί κακοί συγγραφείς.

Έπελθούσης πρό μιίτροΰ μεταβολής τής κυβερνήσεως 
οί βιβλιοχειρώνακτες άνεθάρρησαν· πώς; δέν θ’ άνα- 
τείλη λοιπόν πάλιν ή ποθητή έλευθερία νά δύναται νά

Τ Α  ΟΡΦΑΝΑ.
Ε Ικώ ν ύιτ£> Κ μ Ι? ΓτβΛ»ο1ι.
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γράφη τις άνε^ελέγκτως δ,τι καί δπως θέλη, καί έπειτα 
νά  φροντί^η διά παντοίων μέοων θεμιτών καί άθεμίτων 
περί έκποιήσεως του έμπορεύματος;

Εύτυχώς ύπάρχουβιν άνθρωποι ύγιεϊς τόν νοΰν, 
πονοΰντες τόν τόπον, συναιοθανόμενοι τήν εύθυνην 
ήν ύπέχουσιν οΐ γράφοντες τά β ιβ λ ιά ρ ια , περί ών 
ώμίληοα άνωτέρω, καί ή έν  τώ Βαρβακείψ ουνελθοϋσα

μεγάλη ουνέλευοις διδασκάλων, καί παιδαγωγών καί 
πολλών άλλων λογίων άπεφάσισε παμψ-ηφεί σχεδόν νά 
έκφράση εύχήν εις τήν Κυβέρνησιν περί διατηρήσεως τοΟ 
διαγωνισμού: τούτ’ έστι τού άψηλού έλέγχου τοδ Κράτους.

Σέ άσπάζομαι

Π α ρεπ ίδ η μ ος .

Ε Α Ρ Ι Ν Α  Κ Υ Μ Α Τ Α .
Μυθιστόρημα ύπό IBAN Τ0 ΤΡΓΕΝ1ΕΦ.

(Τέλος.)

Έξηκολοόθησαν τόν δρόμον των. Μέ μ ίαν μόνην Ισχυρόν 
κίνηοιν τής χειρός έρριψεν ή Μαρία Νικολάγεβνα τήν κόμην της 
πρός τά όπίσιυ. Έ πειτα παρετήρησε τά χειρόκτιά της καί τά έξέ· 
βαλε.

«Τ ά χέρ ια  μοο θά  μυρίζουν άπό πετσί,» είπεν «άλλά δέν οάς 
πειράζει, — άλήθεια;» ,

Ή  Μαρία Νικολάγεβνα έμειδίαοε, καί ό ΣανΙν ώσαύτως. Ή  
μανιώδης αυτή ίππαστική έκδρομή έφαίνετο ότι τούς έσυμφιλίωσεν 
έπί τέλους.

«Πόσων έτών είσθε;» ήρώτηοεν αίφνης ή Μαρία Νικολάγεβνα.
«Είκοσιδύο.»
«Τί λέτε;! Κ’ έγώ είμαι είκοοιδόο. Είνε εότυχής ήλικία. 

Προσθέσατε αύτές τές δόο ήλικίες μαζή καί μένει άκόμη πολύ έιος 
τόν καιρόν έκεΐνον, όπού άρχίζει δ  άνθρωπος ν ά  γηράζη. Ά λ λ ά  
τί ζέστη πού είνε! Είμαι κόκκινη;»

«'Ωσάν παπαρούνα!»
Ή  Μαρία Νικολάγεβνα 'άπέμαξε τό πρόσωπόν της μέ τό μαν- 

δήλιον.
Ό τα ν  φθάοουμε μέσα ’ςτό δάοος, θ ά  εύρουμε φρεσκάδα. Έ ν α  

παλαιό δάοος είνε ώοάν ένας παλαιός φίλος. Έ χετε φίλους;»
Ό  ΣανΙν έβκέφθη έπί τινας οτιγμάς, καί είτα άπήντηοε:
«Ναί, άλλά  όλίγους μόνον. Έ ν  τοδτοις δέν έχο) κανένα άλη- 

θ ινόν  φίλον.»
« Ε γώ  έχω άληθινούς φίλους — μόνον πώς δέν είναι πα

λαιοί.' Παραδείγματος χάριν τό άλογο — είναι κι' αύτό φίλος. Μέ 
πόοη προσοχή μάς βαστά καί μ ά ς.φ έρνει! Ό ,  τί ώραία ποδ είνε 
έδώ! Καί είνε δυνατόν, νά  άναχωρήσω μεθαύριο γ ιά  τά Παρίοια;»

«Ναί . . . Είνε δυνατόν;» έπανελάμβανεν ό Σανίν.
»Καί οείς γιά  τή Φραγκφούρτη;»
«Αί . . . — είς τό δνομα τού Θεού! Ά λλά ή σημερινή 

ήμέρα είνε όλη ίδική μας . . . ίδική μας . . . ίδική μας!»
*  . *

*
Οί Ιπποι είχον έλθη έως είς την άρχήν τού δάοους. Τώρα 

είοεχώρηόαν. Ή  βαθεία, μαλακή σκιά τοός περιεκάλυπτε πανταχόθεν.
«Ώ.! Έ δώ  είνε παράδεισος!» έφώναζεν ή Μαρία Νικολάγεβνα.

. «Άς προχωρήσουμε άκόμη βαθύτερα ’ςτόν Ισκιο, Σανίν.»
Ελαφρώ ς φυσώντες καί σείοντες τάς κεφαλάς είσεχώρησαν οί 

ίπποι «άκόμη βαθύτερα 'ςτόν Ισκιο». Ή  άτραπός, τήν όποίαν ήκο- 
λοόθουν έλαβεν αίφνης μ ίαν καμπήν καί ήγαγεν αδτούς είς τινα 
άρκούντώς στενόν διάδρομον. Αί χθαμαλοί κέδροι, ή πτέρις, α ί Ρητι
νώδεις πεύκαι, καί τά  μαραμμένα περυοινά φύλλα έπλήρουν τήν 
άτμόσφαιραν Ισχυρού άποναρκωτικού άρώματος. Ά λ λ ’ έκ τώ ν βωγ- 
μώ ν τώ ν μεγάλω ν πετρωδών βράχων έξήρχετο δροσιστικόν, άνα· 
ψυκτικόν πνεύμα. Εκατέρωθεν τής στενής όδού ύψοόντο κατά δια
στήματα στρογγυλωτοί σωροί χωμάτων, κεκαλυμμένοι δπό πρασίνων 
βρύων.

«Haltei» έφώναξεν ή Μαρία Νικολάγεβνα, «θέλω ν ά  καθίσω 
έπάνω έΐς αύτό τό βελουδένιο ταπέτο καί ν ά  ήσυχάσω. Βοήθησέ με 
νά  κατεβώ.»

Ό  Σανίν έπήδησε κάτω άπό τού Ιππου καί έσπευ,σε πρός αυτήν. 
Αότή έστηρίχθη έπί τώ ν ώμων του, καί μέ έν  έλαφρόν πήδημα έπά- 
τησεν έπί τού έδάφους καί ,έκάθισεν έπί ένός έκ τώ ν βρυόσκεπών 
έκείνων λοφίσκων. Ό  Σ ανίν κρατών έκ τώ ν ήνίω ν άμφοτέροος 
τούς ίππους έμεινεν όρθιος ένώπιόν της.

Ή .Μ αρία Νικολάγεβνα έστρεψε πρός αύτόν τά βλέμματά της.
«Σανίν,- μπορείτε νά  λησμονήσετε;»

Ό  Σ α νίν  ένθυμήθη έκεϊνο τό όποιον είχε συμβή τή προτεραίμ 
έσπέρφ έν  τή άμάξη.

«Είνε έρώτησις αΰτή ή μομφή;» είπε.
«Ποτέ είς δλη μου τήν ζωήν δέν είχα ν ά  μεμφθώ κανένα. 

ΕΙπέτε μου . . . πιστεύετε τά μάγια;»
«Τί;»
«Τά μάγια  . . . τά  μάγια τού έρωτος — ξεύρετε; έκείνα

ποΰ βρίσκουνται 'ςτά  τραγούδια μ α ς , 'ςτά  βωσσικά τραγούδια του 
λαού . . . »

«Ά ! αύτά έννοείτε!» είπεν ό .Σ α ν ίν  βραδέως.
«Ναί, αύτά τά μάγια  έννοώ. 'Ε γώ  τά πιστεύω . . . Καί 

σείς έπίσης θ ά  τά κιοτεύσετε.»
«Μάγια . . . Μάγια τού έρωτος . . .» έπανελάμβανεν

ό Σανίν. «Τά πάντα είναι δυνατά 'ς  αύτόν τόν  κόσμο. Προτήτερα
δέν τά έπίστευα . . . ά λλά  τώρα τά  πιστεύω. Βλέπω τόν έαυτό
μου πολύ διαφορετικό . . ι»

Ή  Μαρία Νικολάγεβνα έγεινε σύννους καί έστρεψε τά βλέμ
ματα είς τά πέριξ.

«Αύτός ό τόπος έδώ . . . μοδ φαίνεται πώς τόν γνωρίζω. 
Σανίν, κυτάξετε μιά οτιγμή, άν  εόρίσκεται όπίσω άπό έκείνο τό δέν
τρο ένας κόκκινος ξύλινος σταυρός.»

Ό  Σ α νίν  άπεμακρύνθη κατά τινα  βήματα.
«Ναί», είπεν, «ό σταυρός είνε έκεί.»
Ή  Μαρία Νικολάγεβνα έμειδίαοε.
«Ά , ώραία! Ξεύρω πού είμαστε. Έ ω ς τώρα δέν έχάσαμε τό 

δρόμο. Τί χτύπος είν ' αύτός; Μήπως είνε κανένας ξυλοκόπος;»
Ό  Σ ανίν έξήτασε. διά τού βλέμματος τό πυκνόν μέρος τού 

δάσους.
«Ναί . . . είν’ ένας άνθρωπος, ποΰ κόπτει τά ξηρά κλαριά.»
«Πρέπει ν ά  σιάξω τά  μαλλιά μου» είπεν ή Μαρία Νικολά- 

γεβνα «Άν μ’ έβλεπε έτσι καθώς είμαι, είμποροδσέ νά  λάβη κακές 
όποψίες.»

Έ λαβε τόν πίλον άπό τής κεφαλής της καί ήρχισε ν ά  πλέκη
τήν μακράν της κόμην, σιωπηλή καί σοβαρά. Ό  Σ α νίν  ίστατο
είσέτι έμπροσθέν της . . . Αί άρμονικαί γραμμαί τού σώματός 
της διεγράφοντο εΰκρινώς ύπό τάς σκοτεινάς πτυχάς τού φορέματος.

Είς έκ τώ ν ίππων έσείσθη αίφνης δπισθεν τού Σανίν. Καί
αύτός ό Ιδιος ήρχισε ν ά  τρέμη άκουσίως καθ’ δλα  του τά μέλη. Τά
πάντα έν  αύτφ εύρίσκοντο έν  συγχύσει: τά νεΰρά του ήσαν τεταμένα 
ώς αί χορδαί μουσικού όργάνου. Δέν έψεύδετο δτε είπεν ότι β λ έ 
π ε ι  τ ό ν  έ α υ τ ό  τ ο ο  π ο λ ύ  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό .  Πραγματικώς ήτο 
ώσ^ μαγευμένος. 'Ολόκληρος ή ψυχή του συνεκεντρούτο είς μίαν 
μόνην σκέψιν, είς μ ίαν μόνην έπιθυμίαν . . .

Ή  Μαρία Νικολάγεβνα έρριψε πρός αύτόν έν  βλέμμα δια
περαστικόν.

« Ετσι, τώρα τά  πάντα είναι έν  τάξει» έψιθύρισε καί ¿φόρεσε τόν 
π ίλόν της. «Δέν θέλετε νά  καθίσετε; Έ δώ , κοντά μου. Ό χ ι, περι
μένετε άκόμη . . . Μήν καθίσετε . . . Τ ί είν ' αύτό;

Διά τώ ν κορυφών τών δένδρων, διά τής άτμοσφαίρας ήκούετο 
ύπόκωφος, διαρκής κρότος.

«Βροντή ν ά  είν’ αύτό;»
«Φαίνεται νά  ήτο βροντή,» άπεκρίθη ό  Σανίν.
«Ά, τότε γ ιά  μάς θά  είν’ αύτό έορτή, άληθινή έορτή καί πανή- 

γυρις! Αύτό ήτο τό μόνον όπού μάς έλειπε!»
Ό  ύπόκωφος κρότος ήκούσθη 4κ δευτέρου, έγεινεν Ισχυρότερος 

καί έληξεν ώς δυνατός πάταγος.
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«Bravo! Da capo! Ένθυμείσθε έκεϊνο, τό όποιον'σάς διηγήθην 
χθές έκ τής Αίνειάδος; Καί έ κ ε ί ν ο ι  ώσαύιως έν  τώ δάσει κατε- 
λήφθησαν ύπό καταιγίδος. Ά λ λ ά  πρέπει νά  ζητήσωμεν σκέπην.»

Ταϋτα είποΰσα έσηκώθη ταχέως.
«Φέρετέ μου τό άλογο έμπρός . . . Δότε μου τό χέρι σας. 

Έτσι. Δέν είμαι βαρειά.»
«' Ωσάν πτηνόν άνεπήδησεν έπί τού έφιππίου. . ' Ο Σ α νίν  ώσαδ- 

τως άνέβη έπί τού ίππου.
Θέλετε ν ά  ,έπιστρέψωμεν;» ήρώτησε μετά τίνος δισταγμού.
«Νά έπιστρέψωμεν;!» άντηρώτησεν ή Μαρία Νικολάγεβνα βρα

δέως καί συνέτεινε τά ήνία. «Ακολουθείτε έμέ!» διέταξε μέ ταχύ, 
άπότΟμον ύφος.

Καί ήλασε τόν ίππον πάλιν είς τήν όδόν, διέβη πλησίον τού 
έρυθρού σταυρούς κατέβη κάτω είς τήν στενήν άτραπόν μέχρι τού 
μέρους ένθα  διεσταυροΰτο ύπ’ άλλης άτραποΰ, είτα έστρεψε πρός τά 
δεξιά καί ήλασε πάλιν πρός τήν άνωφέρειαν . . . Έ γνώ ριζε 
προδήλως, πού ήγεν ή όδός — ό δέ Σ α νίν  έχώνετο όλονέν βαθύ- 
τερον είς τό πυκνόν δάσος. Ή  Μαρία Νικολάγεβνα δέν έπρόφερε 
ούδέ λέξιν, δέν μετέστρεψε οόδέ πρός στιγμήν τήν κεφαλήν, άλλά 
μέ ήθος έπιτακτικόν έξηκολοόθει τόν δρόμον της όλονέν περαι
τέρω. Καί ό Σ α νίν  τήν ήκολοόθει, εύπειθής, υπήκοος, τεταπεινω- 
μένος καί ούδέ σπινθήρα θελήσέως έχων έν  τή νεναρκωμένη καρ- 
δίφ του. Ή ρχισε ν ά  ψηχαλίζη. Ε κείνη  ώτρυνε τόν Ιππον πρός 
μείζονα ταχύτητα — καί έκείνος δέν έμενεν όπίσω. Έ π ί τέλους 
διέκρινε μεταξύ |τώ ν νεαρών βαθυπρασίνων δρυών παρά τινι προ- 
εξέχοντι καί μελανίζοντι βράχφ πενιχράν τινα  καλύβην μέ θύραν 
χαμηλήν έν  τώ σχοινοπλέκτφ τοίχφ . . .  Ή  Μαρία Νικολάγεβ- 
να  ήλασε τόν ίππον της διά μέσου τώ ν πυκνών θάμνω ν, έπήδησε 
κάτω καί σταματήσασα παρά τό κατώφλιον τής θύρας μετεστράφη 
πρός τόν Σ α νίν  καί έψιθύρισεν: «Αΐνεία!»

* * *
Τέσσαρας ώρας μετά ταΰτα ή Μαρία Νικολάγεβνα καί ό Σα

νίν ', ακολουθούμενοι ύπό τού Ιπποκόμου, δστις ήτο άποκοιμημένος 
έπί τού ίππου του, έπέστρεψαν είς Βεισβάδην. Ό  κύριος Πολοσώφ 
ύπεδέχθη τήν σύζυγόν του κρατών έν τή χειρί τήν πρός τόν έπι- 
στάτην έπιστολήν. Ό τε  παρετήρησε. μέ έταστικόν βλέμμα τήν γυ- 
ναίκά του, προσέλαβεν άμέσως σκυθρωπήν δψ ιν καί έψιθύρισε με
ταξύ τώ ν όδόντων του:

«Μήπως έκέρδεσες;»
Ή  Μαρία Νικολάγεβνα άντί πόσης άπαντήσεως ύψωσε τούς 

ώμόος.
· » .  *  .  ·*

Κ ατά τήν αύτήν ημέραν, δύο ώρας βραδύτερον, ό Σ α νίν  χα 
μένος καί κατεστραμμένος ίστατο ένώπιόν της έν  τψ ίδικφ του δω- 
ματίιρ . . .

«Πού θέλεις νά  πάς;» ήρώτησεν αύτόν ή Μαρία Νικολάγεβνα. 
«Στά Παρίσια ή ’ςτή Φραγκφούρτη;»

«Θά πάω έκεί που πάς έβύ —  καί θά  μείνω κοντά σου δσον 
ν ά  μέ διώξης» είπε πλήρης άπελπισίας, καί γονυπετήσας ήσπάσθη 
τάς χείρας εκείνης, τής όποίας έγεινε σκλάβος.

Ε κείνη  άπέσυρε τάς χείράς της καί έπέθηκεν αύτάς έπί τής 
κεφαλής του καί ήρχισε μέ δλα  της τά δέκα δάκτυλα νά  μαλάζη 
τήν κόμην του. Βραδέως έτύλισσε περί τούς δακτύλους της τήν μα- 
λακήν καί βοστρυχώδη κόμην του καί άνωρθοίτο έν  δλψ  αύτής τώ 
άναστήμάτι. Θριαμβευτικόν μειδίαμα έπλανάτο περί τά  χείλη της, οί 
δέ εύρέως ήνεωγμένοι καί άστράπτοντες όφθαλμοί της έδείκνυον 
μ ό νο ν . τήν έκφρασιν τής άσκλαγχνίας καί τού κόρου. Τοιούτους 
όφθαλμούς πρέπει νά  έχη ό γύψ, όταν βυθίζη τούς όνυχάς του είς 
τάς πλευράς τοΰ θύματός του.

43 ·
Αύταί ήσαν α ί άναμνήσεις, αίτινες έπλημμύριζον τόν νοΰν τοΰ 

Δημήτρι Σανίν, δτε έν τή ήρεμίφ τοΰ δωματίου του άναδιφών τά 
παλαιό χειρόγραφα καί τάς έπιατολάς εύρε μεταξύ αύτών καί τόν 
γρανατοκόλλητόν σταυρόν. Τ ά  περιγραφέντα συμβάντα παρουσιά- 
ζοντο ζω ντανά τό έν  μετά τό άλλο πρό τού πνευματικού του όφ· 
θαλμοΰ . . . άλλ ' δτε έφθασεν είς τήν οτιγμήν, καθ' ήν άπηύ- 
θυνε πρός τήν κυρίαν Πολοσώφ τήν ταπεινωτικήν ταότην παράκλησιν, 
καθ ' ήν  έπεσε πρό τώ ν ποδών τού γυναίου έκείνοο, καθ ' ήν ήρχισεν 
ή δουλεία του — τότε άπεστράφη άπδ τώ ν είκόνων άς είχεν άνα· 
καλέση είς τήν μνήμην του, καί. δέν  ήθελε πλέον ν ά  ένθυμήται

τίποτε. Ό χ ι  δ η  ή μνήμη τοο τόν έγκατέλιπε — ώ  όχι! έγνώριζε 
πολύ καλά τί είχεν έπακολουθήση τήν στιγμήν έκείνην ά λλ ’ ή 
αίσχύνη τόν έπνιγε, άκόμη καί τώρα . μετά παρέλευσιν, τοσούτων 
έτών. Έφοβείτο τό φρικαλέον συναίσθημα τής πρός έαυτόν περί- 
φρονήσεως, τό όποιον έξ άπαντος ώς κύμα θ ά  τόν έκάλυπτε καί 
θ ά  κατέπνιγεν έν  αύτφ πάντα τά  άλλα  αίσθήματα, άν  δέν έπέ- 
βαλλεν είς τήν μνήμην του σιγήν. Ά λ λ ά  δσον καί άν  ήγωνίζετο 
ν ά  καταπνίξη τάς άναμνήσεις, αίτινες είσώρμων είς τό πνεύμά του, 
δέν κατώρθωνε τίποτε. Άνεμιμνήσκετο τό έλεεννόν, τό κ λ α ψ ι ά 
ρ ι κ ο ,  τό πλήρες ψεύδους, τό οίκτρόν καί άθλιον γράμμα, τό όποιον 
ούδέποτε έλαβε μ ίαν άπάντησιν . . - Νά έμφανισθή ένώπιόν της, 
νά  έπιστρέψη πρός αύτήν —  μετά τοιαύτην άπάτην, μετά τοιαύτην 
προδοσίαν — Ούδέποτε! ’Εναντίον τοιΟύτου διαβήματος κατεξανί- 
στατο _πάν έναπομείναν έτι είς αύτόν ίχνος συνειδήσεως καί φιλο
τιμίας! Καί έπειτα, μήπως δέν άπώλεαε πάσαν είς έαυτόν πεποί- 
θησιν καί πάντα σεβασμόν πρός τήν Ιδίαν βουλησιν; Μήπως ήδύνατο 
νά  έγγυηθή περί τού έαυτού του διά τό μέλλον;

Ό  Σανίν ένθυμήθη προσέτι, δτι έπεμψε — ώ αίσχος! — τόν 
δπηρέτην τού Πολοσώφ είς Φραγκφούρτην διά ν ά  πάρη τά πράμματά 
του’ ένεθυμήθη ότι έν τή δειλή άνησυχίφ του μίαν μόνην σκέψιν 
είχε, πώς νά  φύγη δσον τδ δυνατόν γρηγορώτερα είς Παρισίους, ,είς 
Παρισίους· ένεθυμήθη δτι κατά διαταγήν τής Μαρίας Νικολάγεβνας 
έταπεινώθη μάλιστα καί έξευτελίσθη ένώπιόν αύτοΰ τοδ Πολοσώφ, 
αύτοδ τοδ 'Ιππολύτου Σίδωριτς Πολοσώφ, καί έθήρευσε χαμερπώς 
τήν εύνοιάν του, καί ήναγκάσθη μάλιστα νά.-προσποιητοί μυρίας 
φιλοφροσύνας καί πρδς αύτόν τόν Δένχωφ, άν.καί είς τόν δάκτυλον 
αύτοΰ παρετήρησε όμοιότατον σιδηρούν δακτυλίδιον, οίον καί αύτός 
είχε λάβη ώς δώρον παρά τής Μαρίας Νικολάγεβνας.

Έ πειτα  τφ  έπήλθον έτι άλγεινότεραι άναμνήσεις . . . Ό  
υπηρέτης τού ξενοδοχείου τψ παρουσιάζει έν  έπισκεπτήριον, καί έπί 
τού έπισκεπτηρίου τούτου άναγινώσκει τάς λέξεις: Π α ν τ α λ ε ό ν ε  
Τ σ ι π π ά τ ο λ α ,  αύλικός άοιδός τής Αύτοδ Βασιλικής ύψηλότητος, 
τοδ Δουκός τής Μοδένης! "Ερπων προσπαθεί νά  κρυφθή άπό τοδ 
γέροντος, δέν δύναται όμως ν’· άποφύγη τήν συνάντήσιν αύτοδ έν 
τφ  διαδρόμψ τοδ ξενοδοχείου — καί βλέπει ένώπιόν του έξωρ- 
γισμένον πρόσωπον ύπό τήν άκατάστατον βοστρυχώδη κόμην, καί οί 
γεροντικοί όφθαλμοί σπινθηροβολούν καί λάμπουν ώς άναμμένα 
κάρβουνα, καί αύτός ό Σανίν άκούει άπειλητικάς κραυγάς καί.άράς 
φρικαλέας: «Malediíione!» (Κατάρα!) . . . Codardo! Infame tra- 
difore! (δειλέ! άτιμε προδότα!)

Ό  Σ α νίν  κλείει τούς όφθαλμούς καί σείει τήν κ ε φ α λ ή , ώς 
• εί προσπαθών έκ νέου ν ' άποσοβήση άφ’ έαυτοδ τάς δεινάς άνα- 
μνήσεις, άλλ’ είς μ άτην! Βλέπει τόν έαυτόν του καθισμένον έπί 
τοδ στενού έμπροσθίου. θρανίου τής άμάξης,. ένφ  ή Μαρία Νικολά· 
γεβνα καί ό 'Ιππόλυτος Σίδωριτς Πολοσώφ ξ ε ν τ ο λ ο γ ι ώ ν τ α ι  
άνέτως καθήμενοι έπί τώ ν μαλακών έπιστρωμάτων του όπισθίου 
θρανίου έν  τφ  βάθει τής άμάξης. Τέσσαρες Ιπποι τρέχουσιν όμοίως 
καλπάζοντες ά νά  τήν λιθόστρωτον όδόν τής Βεισβάδης καί άπά- 
γουβιν αύτούς είς Παρισίους! — είς Παρισίους! Ό  Ιππόλυτος Σί
δωριτς τρώγει έν  άπίδι, τό όποίον αύτός ό Σανίν έπροθυμήθη νά 
τφ  έκλεπίση, ένφ  ή Μαρία Νικολάγεβνα τόν κυττάζει καί κρυφο- 
γελά  — μέ μειδίαμα, τό όποίον γνωρίζει ήδη αύτός, ό τώρα δούλος 
της — μέ μειδίαμα δεσπότου, άπολύτου κυρίου.

Ά λλά, Θεέ Παντοδόναμεί έκεί πέρα είς τήν γω νίαν τής όδοϋ, 
ούχι μακράν τήτ πύλης τής πόλεως — δέν είν’ αύτός ό Πανταλεόνε 
ποδ στέκεται; καί ποιος είν" αύτός ό άλλος, κοντά του; όΑ ίμύλιος; 
Ναί αύτός είνε, ό Αίμύλιος, ό ένθουσιώδης λάτρις καί θαυμαστής 
του, ό άκριβός νεαρός του φίλος! Άκόμη πρό όλίγω ν ήμερων ή 
νεαρά αύτή καρδία τόν έλάτρευεν ώς ήρωα, ώς τό Ιδεώδες τοδ άν-
δρός   καί τώρα μίσος μόνον καί περιφρόνησιν άποπνέει τό εύγε-
νές, τό ώχρόν, τό ώραϊον τούτο πρόσωπον (ναί, ήτο τόσον ώραίον, 
ώστε προσείλκυσε τήν προσοχήν καί αύτής τής Μαρίας Νικολά- 
γεβνας, ήτις παρετήρει αύτό θαυμάζουοα διά τοΰ παραθυριού τής 
άμάξης.) Οί όφθαλμοί του — πόσον όμοιάζουν μέ τούς όφθαλμούς 
τη ς  — είνε καρφωμένοι έπί τοδ Σανίν, καί τά συνεσφιγμένα χείλη 
του διανοίγονται αίφνης, δπως έκσφενδονίσώσι κατ’ αύτοδ κατά- 
ραν . . .  ·

Καί ό Πανταλεόνε έκτείνει τήν χείρα καί δεικνύει τόν Σανίν
  καί είς ποιον τόν δεικνύει; Είς τόν σκύλον Ταρτάλιαν, ό όποιος
ϊσταται πλησίον του; Καί ό Ταρτάλιας γαυγίζει κατά τοδ Σανίν· 
καί αύτό δέ τό γαύγισμα τοδ τιμίου κυνός ήχεί ώς άνυπόφορος όνει- 
δισμός είξ 'ά  ώτα τοδ Σ ανίν . . · .  Φρικαλέα είκών!
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. K’ έπειτα à βίος έν  Παρισίοις — καί δλα ι,α ί ταπεινώσεις καί 
Οί έξευτέλισμοί, καί ό λ α  τά άτιμώτικά βάσανα, τά  όποια άνσ.γκά.· 
ξετάι ν ά  ύποφέρη ένας σκλάβος, ό όποιος δέν έχει o ύτε κάν τό δι
καίωμα ν ά  ftvê ζηλότυπος ή ν ά  παραπονβθη, καί ό όποιος έπΐ τέ
λους άπορρίπτϊται ώς σκύβαλον, ώ ς πίπαλαιωμένον ένδυμα . ' .-.I

Καί έπειτα ή είς τήν πατρίδα ¿«άνοδος, ό μονήρης καί -φαρμα
κ εμ ένος, βίος, α ί μικροπρεπείς φροντίδες, ή άοήμιχντος καί ματαία 
δράοις,. μία πικρά καί άκαρπος μετάνοια, μία έτι «ικροτέρα καί άκαρ-· 
«οτέρα λήθη , μία άόριοτος άλλ1 άδιάκοπος τιμωρία — τιμωρία, 
παράβλήτέά πρδς άοήμαντον μ έν .ά λλ’ άνίατον νόσον, πρός χρέος, 
τδ όποίδν πληρώνεται ά π δ  λ ε φ τ ό  βε  λ εφ τό , - κ α ί τ ό δ  όποίου δμως 
τό μέγεθος είνε άνυπολόγιστον . . .

Τδ «οτήριον είνε πεπληρωμένον μέχρι στεφάνης — άρκεί!

Πώς συνέβη, νά  μείνη εις τήν κατοχήν του ό μικρδς σταυρός, 
τδν όποιον' ή Τξέμμα τφ  είχε δαιρήση; Διάτί δέν τδν έστειλεν είς 
αότήν δπίσω; πώς'συνέβη, νά  μή πέση ποτέ είς τάς χείράς του μέ
χρι τής· ημέρας ταύτης; 'Επί πολλάς, πολλάς ώρας έκάθητο βυ
θισμένος είς σκέψεις καί, μολονότι είχε δι&αχθή όπδ τής πείρας 
τοσοότων.έτών, δέν ήδύνατο άκόμη ν ά  έννοήση «ώς «ίμπόρεσε'νά 
έγκαταλείψη τήν Τξέμμαν, τήν όποίαν είχεν άγαπήση τόσον τρυ
φερός, τόσον περιπαθώ; — νά  τήν έγκαταλείψη, χάριν μιάς γυναι- 
κός, τήν όποίαν έν  γένει όήδέποτε ήγάπησε! . . .

Τή ,έπομένη ήμέρμ ένέβαλεν όλους τούς γνωστούς καί φίλους 
του είς έκπληξιν διά τής είδήσεως, ότι σκοπεύει ν ά  άναχιυρήση διά 
τό έξωτερικόν. Ή ·  είδησι; αδτη ¿προξένησε μεγάλην άνησυχίαν. 
Ό  Σ α νίν  κατέλειπε τήν Πετρούπολιν έν  τψ μέσψ δριμυτάτου χει- 
μώνος, καί μάλιστα καθ’ όν χρόνον είχεν Ινοικιάση καί εύτρεπίση 
δί' έπίπλων μίαν λαμκράν κατοικίαν προσέτι δέ καί θεωρείον είς 
τό ιταλικόν θέατρον, δπου έμελλε ν ά  παίξη ή Πάττη — val αότή 
ή Ιδία-ή Πάττη! Οί γνωστοί -κ«1 φίλοι του δέν ήδύναντο κατ' οΰ· 
δένα τρόπον νά  έννοήσωσι ποία ήτο ή κυρία αΙτία τής αίφνηδίας 
ταύτης άναχωρήσεως, άλλ ' οί άνθρωποι δέν είναι συνειθισμένοι νά  
πονοκεφαλούν πολύν καιρόν διά ξένας δποθέσεις, καί δτε πραγμα- 

' ίικώζ ό Σ α νίν  άνεχώρησεν, ό  μόνος δστις τδν άπεχαιρέτισεν είς 
τδν σταθμό’? τού σιδηροδρόμου ήτο Γάλλος τις βάπτης, καί μάλιστα 
μέ τήν έλπίδα ν ά  πληρωθή μικρόν τινα  λογαριασμόν. — «pour un 
saule-en-barque en velour noir, tout-à-fait chic!»

Λ 44-
Ό  Σ α νίν  ειδοποίησε μέν τούς φίλους του δει άναχωρεί έίς· 

τήν άλλοδαπήν, άλλά  δέν τοϊς ώνόμασε τδ μέρος, είς τδ  όποιον 
έμελλε ν ά  μεταβή. Ό  άναγνώστης θ ά  μαντεύση εύκόλως ότι ό 
Σ α νίν  μετέβη άμέσως είς τήν Φραγκφούρτην. Χάρις είς τούς σιδη
ροδρόμους, οϊτινες διαυλακούσιν δλην τήν Εύρώπην, έφθασεν έκεί 
κατά τήν τετάρτην ήδη ήμέραν μετά τή ν  άναχώρησίν του έκ Πε· 
τρουπόλεως. Δέν είχε πλέον έπανίδη τήν Φραγκφούρτην άπδ τού 
έτόυς 1840. Τό ξενοδοχεΐον τού «Λευκού Κύκνου» εύρίσκετο είσέτι 
είς τήν άρχαίάν του θέσιν καί ήκμαξεν είσέτι δπως καί πρότερον, 
ά ν  καί δέν έθεωρεϊτο πλέον ώς ξενοδοχεΐον πρώτης τάξεως. Ή  
Τξάΐλ, ή κυριωτάτη όδός τής ΦραγκφΟύρτης, όλίγον είχε μ8ταβληθίγ 
ά λλ ' όχι μόνον ή οικία , τής κυρίας 'Ροσέλλη, άλλά  καί ό δρόμος 
είς τδν όποιον εύρίσκετο άλλοτε ή οίκία αδτη, είχεν ήδη άφανισθή 
όλοτελώς. Ή ς  παράφρων περιεφέρετο ύ  Σ ανίν περί τούς τόπους, 
Οίτινες. άλλοτε τφ  ήσαν τοσοότον γνωστοί — καί τίποτε πλέον δέν 
ήδύνάτο .νά  άναγνωρίση: Ai παλαιαί οίκίαι είχον ^ξαφανισθή, νέαι 
δέ όδδί μέ μεγαλοπρεπείς καί στενώς συνδεδεμένας οίκίας καί κομ- 
ψάς έπαύλεις είχον άνοιχθή είς τήν θέσιν των. Κ αί είς τδν δημό
σιον κήπον ,· ένθα  ό Σ ανίν μετά τής Τξέμμας έοχε τήν τελευταίαν 

.αποφασιστικήν αυ,νδιάλεξιν, τά δένδρα ήσαντοσούτον ηύξημένα καί 
τά  πάντα τοσοότον είχον μεταβληθή, ώστέ ό Σ ανίν ήπόρει, άν  
«ραγρατικώς αύτδς ήτο ό ίδιος έκείνος κήπος.

! Τί ν ά  κάμη; Πώς κα ίποΰ  νά  ξητήση πληροφορίας ¡ Τριάκοντα 
έτη είχον παρέλθή έκ τού χρόνου έκείνου . . ' .  Δέν ήτο εύκολον 
πράγμα! Ούδέ είς έξ έκείνων, είς τούς όποίους άπηυθύνετο, είχεν 
άκούση ούδέ τδ όνομα τώ ν 'Ροσέλλη. Ό  ξενοδόχος τδν συνεβού-, 
λευσε ν ά  ύπάγη είς τήν δημοσίαν βιβλιοθήκην, λέγω ν δτι έκεί θά  
έύρισκεν δλας τάς π«λαιάς έφημερίδάς- ά λλά  είς τί θ ά  τδν ώφέ- 
λούν αύταί α ί παλαιαί έφημερίδες, —  περί τούτου ό ξενοδόχος δέν 
δΐξευρε τ ί ν ά  εΐπη.' ··.. · ’ ■ · , . ’ ·■ ·

Έ ν  τ ζ  άπελπιοίφ του έξήτ-ηοεν ό Σ α νίν  έπί τέλους ν ά  μάθη

περί, τού κυρίου Κλύβερ. Νέα διάψευσις έλπίδων — εί καί τό δνομα 
τού Κλύβερ ήτο· γνωστόν είς τδν ϊ,ενοδόχον. Ό  κομψός έμπορο- 
ϋπάλληλος είχεν εύρη τήν. τύχην.τόυ καΤ έγεινε μέγάς κεφαλαιού
χος· έπειτα δμως έξέπεσεν είς τάς .έργάοίας του καί έχρεωκόπησε 
καί έπΐ τέλους · άπέθανεν .έν. τή φυλακή ί . . .  Ή  είδήοις αύτη 
άλλω ς τε οδδεμίαν λύπην έπροξένηοεν είς τδν Σανίν.

Ό  Σ α νίν  ήρχισεν ήδη νά  θεωρή τδ ταξείδιόν του ώς ' άπερι· 
σκεψίαν καί έλαφρδνοιαν, δτε ήμέραν τ ινά , άναδιφών τό βιβλίον 
τώ ν διευθύνσεων, εδρε'ν αίφνης έν αύτφ τδ όνομα Δένχωφ ταγματάρ
χης έ. ύ. Έπήρεν άμέσως μ ίαν άμαξαν καί μετέβη έίς τήν κατοικίαν 
τού Δένχωφ —  .άν καί δέν είχε ούδέ τήν έλαχίστην άφορμήν νά 

• γνωρίξη άν ο υ τ ο ς  ό Δένχωφ ήτο ό αύτδς έ κ ε ί ν ο ς  Δ ένχω φ, κ α ί 
άν  ό παλαιός έ κ ε ί ν ο ς  Δένχωφ ήδύνατο ν ά  τφ  δώση -τώρα πλη
ροφορίας περί .τής οικογένειας 'Ρόσέλλή. Αλλ’ ¿διάφορον; ό πνι
γμένος πιάνετ' άπδ τά μαλλιά του.

Ό  Σανίν εύρε τδν ταγματάρχην φδν Δένχωφ έ. ύ. έν τή 
οίκίη του καί άμα ίδών τδν πολιδν άνδρα άνεγνώρισεν. άμέσως έν 
αδτφ τδν άλλοτε άντίπαλόν του. Καί ούτος δέ άνεγνώρισε πάλιν 
τδν Σ α νίν  καί έχάρη μάλιστα δτι τδν έπανέβλεπε, διότι δ Σ α νίν  
άνεμίμνησκεν. είς αύτδν τήν νεότητά του καί τά νεανικά του κατορ
θώματα. . ' .

Ό  Δένχωφ διηγήθή είς ΐδ ν  Σανίν, δτι ή οικογένεια 'Ροσοέλη 
πρό πολλών, πολλών έτών μετέβη καί έγκατεστάθη είς τήν. ’Αμερι
κήν· δτι ή Τξέμμα ύπανδρεύθη ένα έμπορον· καί ότι άλλως τε αύ- 
τός, ό Δένχωφ, έλπίξει δτι θ ά  δυνηθή 'νά  |χάθη παρά τίνος φίλου 
του έμπορου τήν διεύθυνσιν τού άνδρδς τής Τξέμμας, καθότι ό φίλος 
του κάμνει πολλάς έργασίας . μέ τήν Αμερικήν. [Ο Σ α νίν  «αρεκά- ' 
λεσε τδν Δ ένχωφ ν ά  έπιοκεφθή αύτδν τδν φίλον του καί — φ 
χα ρά '. '— ό Δένχωφ έφερε πραγματικώς τήν διεύθυνσιν τού άνδρδς 
τής Τξέμμας: Mister J. Slocum, Νέα Ύ όρκη, Broadway No. 501. 
Βεβαίως ή διεύθυνοις αύτή ήτο άπδ τού έτους 1863.

«Ας έλπίαωμεν» είπεν δ Δένχωφ ότι ή παλαιά μας έκ Φραγκ- 
φούρτης καλλονή ξή άκόμη καί δέν έγκατέλειψε τήν Νέαν Ύ όρκην! 
Αλήθεια, πέτε μου παρακαλώ» προσέθηκε μέ χαμηλοτέραν φωνήν 
— «έκείνη ή 'ΡωσσΙς κυρία — ένθυμείσθε; — όπού ήτον τότε ςτή 
Βεισβάδη — ή κυρία Μπο ." , . . Μπολοοώφ — ξή άκόμη;»

«Όχι·» άπεκρίθη ό Σανίν, «άπέθανε πρό πολλοΰ.»
Ό  Δένχωφ ύψωσε τά βλέμματα· έπειδή δμως ε ίδενότι ό Σανίν 

σκυθρωπός άπέστρεψε τδ πρόοωπον, άπεσύρθη, χωρίς ν ά  προφέρη 
•πλέον οδτε λέξιν. '· *

*  *  *  · ’
Ακόμη κατά τήν αύτήν ήμέραν έγραψεν ό Σ ανίν μίαν έπι- 

στολήν είς τήν κυρίαν Τξέμμάν Slocum είς Νέαν Ύόρκην. Είς αύ
τήν τήν έπιοτολήν τή .έλ εγ εν , δτι γράφει πρό.ς αύτήν έκ -Φραγκ- 
φούρτης, δπου ήλθεν ¿ξεπίτηδες μέ μόνον τδν σκοπόν ν ά  άνακα- 
λύψη τά  ίχνη αύτής,.τής Τξέμμας· δτι συναισθάνεται πληρέστατα 
δτι άπώλεσεν έντελώς τδ δικαίωμα,' ν ά  έλπίξη μ ία ν  άπάντησιν έκ 
μέρους της· δτι δέν είνε άξιος τής συγγνώμης της καί ότι μίαν μό
νην έλπίδα έχει: τήν έλπίδα, δτι αύτή ή,Τξέμμα έν τή εύτυχίφ τού 
οικογενειακού της βίου έλησμόνησε πρό πολλοό, ά ν  αύτδς ό 'Σαν ί ν  
ϋπάρχη. Προοέθηκεν δμως δτι συνεπείς: τυχαίου τινδς περιστατικού, 
δπερ άνεκάλεσεν είς τήν φαντασίαν του πολύ ,ξωηράς τάς .εικόνας 
τού παρελθόντος, έλαβε τήν άπόφασιν νά  τή άναμνήση τήν ύπαρξίν 
του. Περιέγραψεν α ύτή .τδν  μονήρη καί έρημον καί πάσης χάράς 
έστερημένον βίον του, παρεκάλεσεν αύτήν, ν ά  μή.παρεννοήση τδ 
αίτιον, δπερ τδν παρώτρυνε ν ά  άπευθυνθή πρδς α ύ τή ν  τήν.έξώρ. 
κισε ν ά  μή -έπαναφέρη είς τδν νούν του τήν πικράν συνείδηοίν τής 
ένοχή? ήτις ά ν .κ α ί πρδ πολλού έξηγνίσθή ά λλά  δέν έσυγχω· 
ρήθη άκόμη — καί τήν καθικέτευοε ν ά  τδν χαροποιήση μέ μικράν 
τινα, έστω καί βραχυτάτην είδησιν, διά ν ά  μάθη πώς πέρνα είς τδν 
Νέον Κόσμον, είς τδν όποιον άπεσύρθη.

«Έ άν μού γράψετε έστω καί μίαν μόνην λέξιν», ούτως έτε- 
λείωσεν ό Σ ανίν τήν έπιοτολήν του, «θά πράξετε άγαθόν έργον, 
άξιον τής ώραίας σας ψυχής, καί θά  σάς εύγνωμονώ δι’ αύτό μέχρι 
τής τελευταίας μου πνοής. Κατοικώ εδώ είς τδ ξενοδοχείδν τού 
Λ ε υ κ ο ύ  Κ ύ κ ν ο υ »  (τάς λέξει£ ταύτας ύπεγράμμισε) . «καί θ ά  περά 
μέναΓέδώ άπάντησιν σας μέχρι τής προσεχούς άνοίξέως.» '!

• Έ πεμψε τήν έπιοτολήν καί ήρχισε νά  περιμένη. Έ ξ  όλοκλή- 
ρους έβδομάδας έπέρασε είς τδ ξενοδοχείον, χωρίς, σχεδόν ποτέ νά 
έξέρχεται. έκ τού δωματίου του καί'χω ρίς νά  συναναστρέφεται μέ 
κανένα  άνθρωπον. Ούτε άπδ τήν Έωσσίάν οδτε άπδ- κανέν άλλο ' 
μέρος είμποροόσε νά  λάβη γράμμα· καί αύτδ ίσά ίοά. ήθελε καί αύ·
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τός, διότι άν  έλάβαινεν έξαφνα καμμίαν έπιοτολήν, θ ά  ήξευρεν 
άμέσως, καί πρίν ιή ν  άνοιξη, δτι θ ά  είνε άπδ τήν Τξέμμα. Ά νε- 
γίνωσκεν άπδ πρωίας μέχρις έοπέρας — όχι έφημερίδας, άλλά  οπου- 
δαία, σοβαρά βιβλία, Ιστορικά έργα. Αύτή ή άδιάκοπος άνάγνωσις, 
αύτή ή οιγή, αύτδς ό μεμονωμένος βίος, — δλ’ αύτά συνεφώνουν 
μέ τήν ψυχικήν του κατάοτασιν: καί δι’ αύτδν άκριβώς τδν βίον 
ώφειλε χάριτας είς τήν Τξέμμαν. Ά λ λ ' έξη άράγε άκόμη ή Τξέμμα; 
Καί θ ά  λάβη παρ' αότής άπάντησιν;

Έ π ί τέλους ήλθε μία έπιστολή μέ άμερικανικδν γραμματό- 
οη(ΐον καί μέ τήν διεύθύνσίν του έκ Νέας Ύόρκης. Ή  έπιγραφή 
έπί τού φακέλλόύ ήτο ΐ"εγραμρένη άγγλιβτί . . ..  Ό  Σ ανίν δέν 
άνεγνώρισε τήν γραφήν καί ή καρδία του συνεοφίγχθη. Παρήλθον 
μερικά δευτερόλεπτα Ιως ότου ν ' άποφασίση ν ' άποσφραγίση τήν 
επιστολήν. Έκύταξε τήν υπογραφήν: Τξέμμα! Τά δάκρυα έξέρρευ- 
σαν έκ τώ ν όφθαλμών του. Αδτδ καί μ όνον , ότι ή Τξέμμα.ύπέ- 
γραψε τδ βαπτιστικόν της δνομα — χωρίξ τδ οικογενειακόν της — 
ήτο τεκμήριον τής συγγνώμης καί έξιλεώσεως! Έξεδίπλωσε τό 
λεπτόν κυανόχρουν χαρτίον, · καί έξ αύτού έξέπεσε μία φωτογραφία. 
Τήν έσήκωσε ταχέως καί έμεινεν ώσεί άπολελιθωμένος: ήτο ή Τξέμμα, 
ή ίδια καί άπαράλλακτη, τόσον νεαρά , όπως τήν είχε γνωρίση πρδ 
τριάκοντα έτώ ν! 01  αύτοί όφθαλμοί. Τ ά  αύτά χείλη, ό αύτδς σχη
ματισμός τού προσώπου. Είς τδ δπιοθεν μέρος τής φωτογραφίας ήτο 
γεγραμμένον: « Ή  θυγατέρα μου Μαρίάννα.»

Ό λ η  ή έπιοτολή ήτο άπλή καί φιλική. Ή  Τξέμμα.ηύχαρίοτει 
τδν Σανίν, δτι είχεν έμπιστοούνην εις αύτήν καί δέν έδίατασε ν' 
άπευθυνθή πρδς α ύ τή ν  δέν τφ άπέκρυψε δέ ότι μετά τήν φυγήν 
του βεβαίως έπέρασε πολλάς δυστυχείς ημέρας· προσέθετεν δμως δτι 
μξθ' δλα  ταύτα θεωρεί καί πάντοτε έθεώρησε τήν μετ’ αύτού ουν- 
άντησιν ώς εύτύχημα, καθότι ή ουνάντησις αύτη' τήν έμπόδιοε νά 
γείνη σύξυγος τού κυρίου Κλύβερ καί τοιουτοτρόπως ύπήρξεν έμμεσος 
άφορμή τής ύπανδρείας της μέ τδν τωρινδν της άνδρα, μέ τδν 
όποιον συξή είκοόιδύο-ήδη έτη έντελώς εύτυχής, εύχαριστημένή καί 
έν  άφθονίφ. Ό  οίκός της είνε γνωστός είς δλην τήν Νέαν Ύ όρ
κην. Ή  Τξέμμα έγραψε προσέτι είς τδν Σ α νίν  δτι έχει πέντε τέ
κνα , τέσσαρας υιούς καί μ ίαν θυγατέρα δεκαοκτώ έτών, ή  όποία 
Υίνε ήδη μνηστευμένη καί τής όποιας τήν φωτογραφίαν τφ  άποοτέλ- 
λει, διότι όλοι γενικώς λέγουν δτι όμοιάζει πολύ τήν μητέρα της.

Τάς λυπηράς ειδήσεις έπεφύλαξεν ή Τξέμμα είς τδ τέλος τής 
έπιστολής. Ή  κυρία Έ λεονώρα είχεν άποθάνη έν  Νέα Ύόρκη, 
δπου ήκολούθησε τήν θυγατέρα της καί τδν γαμβρόν της, άλλά  πρό 
τού θανάτου της ήξιώθη ν ά  χαρή διά τήν ευτυχίαν τώ ν τέκνων της 
καί ν ά  βαυκαλήση τούς έγγόνους της. Ό  Πανταλεόνε ήθελε καί 
αύτδς νά  τούς άκολουθήση εις Αμερικήν, άλλ’ άπέθανεν, όλίγας 
ήμέρας πρδ τής άναχωρήοεώς των.

.«Καί ό Αιμίλιος, ύ  άκριβός μας, ό άνεκτίμητος ΑΙμίλιος, άπέ
θ α νεν  έν  Σικελίφ ένδοξον θάνατον μαχόμενος ύπέρ πατρίδος- Ή το  
είς έκ τώ ν Χ ι λ ί ω ν  τούς όποίους ήγαγεν έκεί ό Γαριβάλδης. Έκλαύ- 
οαμεν πικρώς τδν θάνατον τού άειμνήστου άδελφού μας · ά λλ ’ έν 
μέσψ τώ ν δακρύων ήμεθα υπερήφανοι δι’ αύτόν, καί θά. είμεθα 
πάντοτε ύπερήφανοι δι. αύτδν καί' θ ά  τηρώμεν ίεράν τήν μνήμην 
του. Ή  εύι-ενής, ή γεννα ία  ψυχή του ήτο άξία τού μαρτυρικού ότε- 
φάνόν.η

Έ πειτα  έξέφραξεν ή Τξέμμα τήν λύπην τη; δτι ό βίδς του 
Σανίν, ώς φαίνεται έκ τώ ν ύπ’ αύτού γραφομένων, έγεινε τόσον θ λ ι
βερός· ήύχετο δέ αύτφ πρδ παντός τήν ήουχίαν, τήν ειρήνην τής 
ψυχής, καί προσέθετεν δτι θ ά  έχαιρε πολύ άν τδν έπανέβλεπε — 
εί καί όμολογουμένως μία τοιαότη ουνάντησις ήτο λ ίαν ά χίθανος. ..

Δέν θ ά  δοκιμάσωμεν ν ά  περιγράψωμεν τά συναισθήματα, .τά 
όποία ό Σ α νίν  ήσθάνθη άναγινώσκων τήν έπιοτολήν ταύτήν. Διά 
τοιούτου είδους αισθήματα δέν ύπάρχουσι καθόλου άντίστοιχοι έκ- 
φράσεις: είνάι πολδ βαθέα καί πολύ Ισχυρά, άλλά  πολδ άόριοτα, ή 
ώστε ν ά  δύνανία ι νά  έκφρασθώσι διά λέξεων. Μόνη ή μουσική θά 
ήτο είς θέσιν ν ά  τά έκφράση.

Ό  Σανίν άπήντησεν άμέσως καί έπεμψεν — ώς νυμφικόν δώ· 
ο ν  «πρός τήν Μ αριάνναν Slocum, παρά τίνος άγνώστου φίλου» — 
δ ν  μικρόν γρανατοκόλλητον σταυρόν, τδν όποιον είχε δι<ί τίνος 

χρυσοχόου συμπληρώση μέ λαμπρότατον περιδέραιων έκ γνησίων 
μαργαριτών. Ά ν . καί τό δώρον ήτό πολυτιμότατον, ή προσφορά του 
δέν έφερεν είς τδν Σανίν καμμίαν μεγάλην ξημίαν. Κατά τά  τριά
κοντα έτη, άτινα διέρρευσαν άπδ τής έν  Φραγκφούρτη διαμονής του, 
ό Σ α νίν  είχεν άποκτήση σημαντικήν περιουσίαν. Κατά τάς πρώτας 
ήμέρας τού Μαίου έπέστρεψεν είς Πετρούπολιν — άλλά μόνον δ ι 
όλίγον καιρόν. Ό ς  λέγεται, έπώλησεν όλα του τά κτήματα καί. 
τώρα έτοιμάξεται ν ' άναχιυρήση διά τήν Αμερικήν. »

ι .  HANS von KALTENBORN-STACHAU, μ ε τ ά  β ιογραφ ίας 

(έν σελ. 3 2 1 )·
2—3. ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΛΗΜΑΝ, δ ύ ο  ε ι

κ ό ν ε ς  ( έ ν  σ ε λ . 3 24 — 3 25)·
Τό σπουδαιότατον έργον, όχερ άχηδανάησε τό όνομα 

toö Σλήμαν, είνε ώς γνωστόν αί έν  Τροία άνασκαφαί, 
άϊτινες, ώς είπε πρό δεκαετίας ό Βίρχωβ, · θώ είχόν τήν ■ 
δφθιτον αύτών ά^ίαν, άκόμη καί άν ή Ίλιάς μηδέποτε 
είχε ποιηθή. Περί - τής άνυπολόγίστου ά|ίας καί σπου- 
δαιότητος τών ύπό του Σλήμαν γενομένω ν άνακαλύ- 
ψεων, 4 J  ών όύ μόνον είδικώς ή άρχαιολογία άλλά 
όύμπασα ή Ιστορία toö πολιτισμοΰ έλαβεν εΰρύτατον καί 
φωτεινότατον. όρίί,οντα) έγράφησαν καί έλέχδησαν το- . 
σαδτα, ώστε. πάσα ίδιαιτέρα.περϊ τούτου μνεία έν  τφ 
στενφ τούτω- χώρφ δύναται εύλόγως νά θεωρηδή ύπό 
τών αναγνωστών ήμών ώς παντάχασι περιττή. — Διό 
προσδέτοντες σήμερον πρός συμπλήριυσιν τών έ ν  τφ 
προηγουμένου άριδμφ δημοσιευδέντων εικόνων έκ τών 
έν  Μυκήναις άνασκαφών δύο έτερος εικόνας, έ |  ών ή 
μέν  παριστά τάς έν  Χισσαρλίκ (τή τοποδεσίμ του άρχαίου

Ίλίου) άνάόκαφάς, ή δέ τόν αύτόδι ,άνακαλυφθέντα 
«μέγαν ,δησαυρόν» έκ χρυσών σκευών καί κοσμημάτων, 
παραπέμπομεν τούς έπιδυμοϋντας νά  μελετήσωσιν έπι- 
σταμένως τά άποτελέσματα τών έρευνών τού Σλήμαν 
είς τά έν  τή βιογραφία τού μεγάλου τούτου άνδρός 
(Κλειώ ι 8 9 ° · άρ. 5) μνημονευδέντα έργα.

4. ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ. Είκών ύπό Karla Freibach (ένσελ. 329)·
Θλιβεριυτάτη είνε ή ύπόδεσις-τής είκόνος ταύτης. 

Τό άλγος δέν έγένετο είσέτι έπαισθητόν έν  δλη αύτού 
τή σφοδρότητι είς τάς τρυφεράς καρδίας τών άπορφανι-, 
σδέντων κορασίων. Τό άτενές βλέμμα τού πρεσβυτέρου 
κορασιού μαρτυρεί τήν άπονάρκωσιν καί στιγμιαίαν 
άναισδησίαν, εις ήν έμβάλλει ή αίφνηδία καί ύπέρμετρος. 
δλίψις. Τ ά δάκρυα δά  χυδώσι βραδύτερον, έν  άνέσει, 
όταν τά άδώα πλάσματα όλίγον κατ’ όλίγον άφυπνφό- 
μενα έκ τού ληδάργου τής δλίψεως λάβωσι χληρεστέραν 
τήν βεβαιότητα τής φρικαλέας πραγματικότητος. Ού 
μόνον έν  δλιβεραίς ήμέραις άλλά καί έν  εύφροσύνοις 
στιγμαϊς -θά περισφίγγη αύτών τάς καρδίας ή άλγεινή 
συναίσδησις, ότι είναι «ορφανά».



" Ο λ α  σ τ ρ α β ά .  Πρό τίνος χρόνου άνέγνω μεν έν  τφ γερμανικψ 
«Ά ρχείφ  τής ανατομίας καί φυσιολογίας» πραγματείαν τινά  περί 
τής 'Αφροδίτης τής Μήλου. Δι' άκριβών άναμετρήσεων καί τή βοη- 
θείφ φωτοτυπικών άπεικονίσεων δ  καθηγητής Hasse άνεκάλυψεν 
ότι τό δεξιόν ήμιου τού προσώπου τής Αφροδίτης δέν είνε ούμμετρον 
πρός τό έτερον ήμιου, τό αριστερόν. Ναί μέν τό στόμα, τά χείλη 
καί ό πώγων είνε έντελώς κανονικά · άλλά όλόκληρον τό άνω μέ
ρος τού προσώπου καί τής κεφαλής είνε άκανόνιοτον. Τό άριοτερόν 
ο ίς  ϊοταται ύψηλότερον τού δεξιού· τό άριοτερόν μέρος τού κρανίου 
είνε εύρόςερον · πλήν τούτων δέ φαίνεται έπαιβθητή άουμμετρία έν 
τή τώ ν όφθαλμών χώρφ, ήτις έχει μεγάλην οπουδαιότητα διά τήν 
ψυχικήν ίκφραοιν· ό άριοιερός δφθαλμός εύρίσκεται ύψηλότερον 
καί είς μίκροτέραν άπό τής ρινός άπόστασιν ή ό δεξιός. Ό  καθη
γητής Hasse, έχιυν τήν πεποίθηοιν δτι ή Αφροδίτη τής Μήλου έτε· 
χνουργήθη αόοτηρώς καθ' ώριαμένον τι τέλειον πρότυπον, έπεχείρηοε 
τάς αϋτάς τού προοώπου κατάμετρήβεις έπί άνδρώ ν καί γυναικών, 
Ιχόντω ν ώραία χαρακτηριστικά καί μηδεμίαν έκ πρώτης δψεως ανω
μαλίαν ή άουμμετρίαν δεικνυόντιυν είς τά διάφορα μέρη τού προσ- 
ώπου. Τό άποτέλεομα τώ ν έρευνών τούτων ήτο, δτι παρά τφ άν· 
θρώπφ πραγματικώς ούδέποτε είνε έντελώς κανονικά τά δύο μέρη 
τοΰ προοψπου, άλλά δεικνύουοιν έν  γένει τάς αύτάς άκριβώς άνω- 
μαλίας καί άουμμετρίας, άς δεικνύει τό πρόσωπον τής Αφροδίτης. 
«Είνε χαταπληκτική» άναφωνεί ό Hasse, «ή _άκρίβεια, μεθ' ής άσυν- 
ειδήτως άπομιμεϊται τήν φύοιν ό έξοχος καλλιτέχνης]»

Δυνάμεθα ν ά  είπωμεν δτι τό αύατηρώς κανονικόν καί σύμμε- 
τρον έν  τή φύοει έν  γένει άποτελεί έξαίρεοιν τοΰ κανόνος. Γάλλος 
τις Βοτανικός, δ Garlet, άποδεικνύει τόν κανόνα τούτον καί έν  τοΐς 
φυτοϊς. Π άντα τά δντα είναι άκονόνιοτα. Κ α ί δέν είνε.καθόλου 
άνάγκη νά  φοβώμεθα έκ τούτου ή νά  γείνιυμεν άπαιοιόδοξοι. Απ’ 
έναντίας. Ή  φύαις θέλει τόν κανόνα τούτον, ώς μέοον τελειοποι- 
ήσεως. Κ α ί έν  τή ζωολογίφ βλέπομεν δτι ή άπό τού γένους άπό- 
κλισις είνε τό κυριώτατον μέοον τής τελειοποιήοειυς τώ ν ζώων, ήτοι 
τής έκάοτοτε συμμορφώοεως αύτών πρός τάς άείποτε μετ.ατρεπομένας 
καί μεταβαλλόμενα; περιοτάοεις τοΰ χόομου τούτου. — Ε ίνε  γενονός 
άναμφιοβήτητον ότι δλοι οί άνθρωποι άνευ έξαιρέσεως είναι οτραβο-  
κ α μ ω μ έ ν ο ι .  Πρό πάντων είς τόν άνθρωπον έλλείπει ή οωματική 
έκείνη κανονικότης καί συμμετρία, ήτις Ιδιάζει μάλλον είς άλλα ζώα, 
οίον είς τούς Ιχθύς καί είς τά πτηνά. Ά λ λ ά  μήπως διά τούτο τά ζώα 
ταύτα είνε τελειότερα τού άνθρώπου; Τούναντίον, ήδύνατό τις μά- 
λιοτα ν ά  ίαχυριοθή δ η  δοφ τελειότερος γίνετα ι ό άνθρωπος ώς άν
θρωπος, τοοούτφ περιβοότερον αυξάνει έν  αύτφ ή άουμμετρία καί τό 
άκανόνιοτον έν  ουνόλφ τε καί έν  μέρει. —

Ό  διάβημος'Ελβετός φυοιοδίφης, καί ίδίμ Ιχθυολόγος, Agassiz 
παρετήρηοε πρώτος δτι έξ δλων τώ ν ζώ ω ν οί Ιχθύς πρώτοι, καί 
μετά τούτους τά πτηνά, έχόυοι τήν κανονικωτάτην οιυματικήν κατα- 
οκέυήν καί τήν πλείοτην τώ ν μελώ ν πρός άλληλα ουμμετρίαν. 
Ά λ λ ’ ό Ιχθύς δέν έχει βραχίονας ούτε οκέλη, κινείται δέ Ιπτάμενος 
διά τώ ν ύδάτων ώς βέλος ή ώς πλοϊον ταχύ. Δ ιά  τούτο μ όνον οί 
Ιχθύς έκείνοι, οίτινες ζώ οιν έν τψ πυθμένι τής θαλάοοης καί δέν 
έχουοιν άνάγκην τής τοιαύτης εύθείας κινήοεως, έχουοι καί τήν σω- 
ματικήν κατασκευήν άούμμετρον καί άκανόνιοτον.

Ό  άνθρωπος δύναται μέν καί άνιοα έχων τά οκέλη, καί άνί- 
οους τό ύψος τούς ώμους, νά  πορεύεται κατ’ εύθείαν γραμμήν, είνε 
δ]«υς άμφίβολον άν, άμφιδέξιος ών, ήτοι έχων άμφοτέρας τάς χείρας 
έντελώς Ιοας καί έξ Ίαου άνεπτυγμένας, θ ά  ήτο καί ίκανώτερος είς 
τάς διαφόρους έργαοίας του. — Οδ μόνον δέ αί χείρες άλλά  καί 
πάντα τά  μέλη είναι άνίσως άνεπτυγμένα είς τδ δεξιόν καί είς τό 
άριοτερόν μέρος τού σώματος. Ό  καλός σκοπευτής κλείει άκούοίως 
τόν άριοτερόν όφθαλμόν, δταν οκοπεύη. Τό αύτό συμβαίνει καί είς 
τούς καλούς ζωγράφους, ίχνογράφους, λεπτουργούς, ώρολογοποιΟύς

καί λοιπούς μηχανικούς, έτι δέ καί είς επιμελείς γραφείς καί άνα- 
γνώοτας. Ούτοι βλέπουοι καλήτερα μέ τόν δεξιόν όφθαλμόν παρά 
μέ ιό ν  άριοτερόν, ένφ ό άριοτερός όφθαλμός όπως καί ή άριοτερά 
χειρ ένεργεϊ μόνον ώς βοηθός καί έπίκουρος. Ά νθρω πος έχω ν έξ 
ίοου άνεπτυγμένους τούς πόδας, τάς χείρας, τούς όφθαλμούς κτλ., 
θ ά  ήτο άδέξιος εργάτης, κακός παρατηρητής, Ισως δέ καί βραδύς τύν 
νοδν. Τό έντελώς εδθό καί-κανονικόν βάδισμα μαρτυρεί μάλιστα, 
κατά τινας, έλαφρόνοιαν, άμεριμνηοίαν, άργίαν τού πνεύματος. Ό  
πολλά παρατηρών, έξετάζων, άναγινώοκων, γράφω ν, οκεπτόμενος 
έχει άνίοως καί άουμμέτρως άνεπτυγμένα τά  μέλη τού σώματος 
είνε κατά τήν σωματικήν κατασκευήν όλίγον τι διάστροφος. Ή  
άουμμετρία αύτη δύναται πολλάκις ν ά  καταντήοη είς σπουδαϊον 
έλάττωμα· είς ανθρώπους, οίτινες ώς έκ τοΰ είδους τής έργαοίας των 
άπαοχολούοιν ύπερμέτρως τόν δεξιόν όφθαλμόν, δύναται νά  έπέλθη 
παντελής τύφλωσις τού άριοτερόύ ένεκα τής μακράς αϋτού άχρηστίας, 
καί μάλιστα χωρίς όί άνθρωποι ούτοι ν ά  έχωοι γνώ σιν  τού έλαττώ- 
ματός τω ν τούτου. Π ολλά τοιαϋτα παραδείγματα δύνανται ν ά  μάς 
εΐπωοιν οί όφθαλμοΐατροί, παρατηρηθέντα είς ώρολογοποιούς, μικρο- 
οκόπους, άστρονόμους κτλ.

ΟΙ ράπται άφ' ετέρου δύνανται ν ά  μάς βεβαιώοωοιν δτι οί 
πλεϊστοι τώ ν πελατών αύτών έχουοι τόν άριοτερόν ώ μον ύψηλότερον 
τού δεξιού. Ή  άνισότης αύτη τώ ν ώμων είνε εύεξήγητος· οδ μονον 
δταν μεταφέρωμεν βαρέα άντικείμενα άπό τόπου είς τόπον, κρα
τούντες αΰτά διά τής δεξιάς χειρός, άλλά καί καθ’ δλας σχεδόν τάς 
λοιπάς έργαοίας, καί κατ' αύτήν τήν γραφήν καί τήν άνάγνω οιν, δ 
δεξιός ήμών ώμος άνεπαισθήτως ταπεινούται, ένφ ό άριστερδς μένει ώς 
έπί τδ πλείστον ύψωμένος. Πρός πλείονα συμμετρίαν τείνουσι τά σκέλη 
καί οί πόδες, ένεκα τής ίσότητος τής έργαοίας ήν έκτελοϋσι κατά τό 
βάδισμα. Κ α ί δμως καί αύτά τά μέλη όφίστανται έν  τή άναπτύξει 
τω ν σπουδαίαν έπίδρασιν έκ τής στάσεως του έπιλοίπου σώματος. 
Ό πως οί κατασκευασταί χειροκτίων μάς βεβαιοΰσίν ότι έκ ιοοο άν- 
θρώπων οί 990 έχουσι τήν δεξιάν χείρα μεγαλητέραν καί χονδρο
τέραν τής άριστεράς (διότι μόλις ι  τοΐς εκατόν είνα ι άριστερόχειρες; 
τοδθ’ δπερ καί μέ τάς στατιστικός άποδείξεις συμφωνεί), ούτω καί 
παρά τώ ν ύποδηματοποιών μανθάνομεν δτι άνάλογος άνισότης έπι- 
κρατεϊ καί είς τού; πόδας, μέ τήν διαφοράν δτι ένταύθα δ αριστερός 
ποΰς είνε είς τούς πλείστους χονδρότερος καί μεγαλήτερος. Καί 
διατί; Διότι κατά τάς πλείστας ήμών έργαοίας άς έκτελούμεν διά  τής 
δεξιάς χειρός, στηριζόμεθα ώς έπί τύ πλείστον έπί τού άριστερόύ ποδός.

Οί βάπται, οί κατασκευαοταί χειροκτίων, οί ύποδηματοποιοί γι·. 
νώσκουσι κάλλιστα τάς άνισότητας ταύτας τώ ν μελώ ν, άλλά δυστυ
χώς δέν λαμβάνουσιν αύτάς πάντοτε ύπ' δψει. Μ.

Ν ή σ ο ι  ά φ α ν ι ζ ό μ ε ν α κ  Ή  νήσος Sabi Island έν  τφ Ατλαν- 
τικψ ώκεανφ κειμένη παρά ταϊς άκταΐς τοΰ Κ αναδά είς 44  μοιρών 
βορείου πλάτους καί 6ο μοιρών δυτικού μήκους έξαφανίζεται όλίγον 
κατ' όλίγον. Πρό τίνος έτι χρόνου ή νήσος ε ίχεν 94 χιλιομέτρων 
μήκος, τώρα δέ μόλις <β· Ά π ό  τού έτους ι88ο Ιδρύθηοαν έπί τής 
νήσοο τρείς φάροι, έκ τώ ν όποιων οί δύο ήφανίσθησαν ήδη, ό  δέ 
τρίτος κινδυνεύει ώσαύτως ν ' άφανισθή όσον ούπω.

Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  τ ο ύ  Λ ο ν δ ί ν ο υ .  Τ ύ  Λ ονδίνον έχει 48 γεφύρας 
έπί τοΰ Ταμέσεως, ?6 θέατρα, 32οο ταχυδρομικά καί τηλεγραφικά 
καταστήματα μέ 15,000 υπαλλήλους. Αριθμεί 547,4 >° οικίας, 145°  
έκκλησίας (ναούς), 2100 νοσοκομεία καί δμοια ευεργετικά καταστή
ματα, 76οο ζυθοπωλεία, ι8οο καφενεία, 5 1 °  ξενοδοχεία, 3 ίθ θ  άρτο- 
ποίεία, 2500 σφαγεία. ’Ε ν  Λ ονδίνφ  ύπάρχουσι 326,000 ύπηρέται καί 
ύπηρέτριακ Ή  πόλις αΰτη καταναλίσκει έτησίως 2,2θθ,οοο σάκκους 
άλεύρου, 26ο,οοο χοίρους, 450.000 β°ΰς, ι,δοο,οοο μοσχάρια, 8,500,000 
άγριμαϊα ζώ α καί δρνεις, 220,000,000 Ιχθύων καί 5 ΐο,οοο,οοο όστρέων.

Α ν α γ κ α σ τ ι κ ο ί  π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  (ψυχολογικόν σκιαγράφημα). 
Ούδείς έκ τώ ν πολλών καί ποικίλων κλάδων τής Ιατρικής έπιστήμης 
είνε σκοτεινότερος καί μυστηριωδέστερος, συνάμα δέ καί μάλλον έν- 
διαφέρων τής ψυχιατρίας, ήτις διαγιγνώσκει τήν φύσιν τώ ν νόσων 
τού πνεύματος ήτοι τών φρενοβλαβειών καί έξακριβοί τά πρώτα καί 
θεμελιώδη αύτών αίτια. Έ ν  γένει σήμερον ό έπιστημονικός κόομος 
άσπάζεται τήν γ ν ώ μ η ν , δτι πάσαι α ί ψοχικαί παθήσεις πηγάζουσιν 
έξ άναλόγω ν παθήσεων τού σώματος. Άπό τώ ν σοβαρωτάτων καί 
άνιάτω ν ειδών τής φρενοβλαβείας μέχρι τώ ν έλαφρών έκείνων δια
ταράξεων, αίτινες μόλις δύνανται ν ά  καταταχθώσιν είς τήν κατηγο
ρίαν τώ ν νόσων τούτων, ύπάρχουσι πλείσται βαθμίδες, αίτινες δμως 
πάσαν βασίζονται έπί άνω μαλιώ ν καί διαταράξεων τού νευρικού συ
στήματος.

Είς τάς έλαφροτέρας έκείνας διαταράξεις τού πνεύματός, αίτινες 
εδρίσκονται ούτως είπείν έν  τοίς μεθορίοις μεταξύ φρενοβλαβείας καί 
ύγείας τώ ν φρενών, κατατάσσονται καί αί καλοΰμεναι ά ν α γ κ α -  
σ τ ι κ α ί  π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς .

Ύ π ό  τό όνομα τούτο, δπερ ίσως δέν αποδίδει προσφυώς τό ση- 
μαινόμενον πράγμα, έννοεϊ ή έπιστήμη διαταράξεις τινάς, διαφορω- 
τάτας μέν άλλήλω ν άλλ’ έχούσας τό κοινόν τούτο γνώ ρισμα, δτι 
άλλόκοτοι καί πολλάκις αίφνήδιαι όρμαί τής ψυχής, (φόβοι ή άλλα 
συναισθήματα), έπιβάλλονται βιαίως καί άναγκαστικώς είς τήν συν- 
είδησιν τόΰ άσθενούς, καίπερ δέ ύπό τού νοΰ άναγνω ριζόμεναι ώς 
μωραί καί άνόητοι καί παντελώς άβάσιμοι, δέν δύνανται όμως κατ’ 
ούδένα τρόπον ν ά  άποσοβηθώσιν, άλλ ' άναγκάζουσι τόν άσθενή νά  
τάς άκολουθή. Μία τώ ν διαταράξεων τούτων, ή τά μάλιστα προσεγ- 
γίζουσα είς άληθή φρενοβλάβειαν, είνε ή καλουμένη ζ η τ η σ ι μ α ν ί α  
ή μ ε ρ ι μ ν ο μ α ν ί α ,  ήτις άκαταπαύστως βασανίζει καί τύραννε! τύν έξ 
αύτής πάσχοντα. Ή  ούσία τής νόσου τούτης συνίσταται έν τούτφ, 
δτι πάσαι άνεξαιρέτως α ί είς τήν συνείδησιν τού άσθενούς παρου- 
σιαζόμεναι παραστάσεις, πάσαι αύτοδ αί Ιδέαι καί σκέψεις, μετα
σχηματίζονται κατ' άνάγκην καί αύτομάτως είς ερωτήσεις, είς ζητή
σεις καί άπορίας, παρά τήν θέλησιν αύτού τοΰ άσθενούς- έντεΰθεν 
γεννάτα ι έν  τή συνειδήσει τοΰ πάσχοντος άδιάκοπος καί άτελεύτητος 
σειρά άλληλοδιαδόχων καί λογικώς άσυναρτήτων ζητημάτων καί 
προβλημάτων, τά  δποϊα, καίπερ μηδαμώς ένδιαφέροντα αύτύν τύν 
άσθενή μηδέ προκαλούμενα ύπό έπιστημονικών ή πρακτικών λόγω ν 
καί συμφερόντων, οόχ ήττον δμως άπασχολοΰσιν έντελώς δλην τήν 
προσοχήν καί άπορροφώσιν δλην τήν διανοητικήν ένέργειαν τοΰ 
πάσχοντος, είς μάτην προσπαθοΰντος ν ’ άπαλλαχθή άπό τής τυραν
νίας ταύτης. Έκάστη τω ν έρωτήσεων καί τώ ν αποριών του άσθε- 
νοΰς, καθ' έαυτήν έξεταζομένη είνε λογική, άλλ ' ή άδιάκοπος αύ
τώ ν διαδοχή, ή διαφορά αύτών πρός άλλήλας, καί τό περιεχδμενον 
μιάς έκάστης, άποδεικνόουσιν ότι δ έρωτών οΰδόλως ένδιαφέρεται 
περί τής Χύσεως τίήν άποριών του, άλλ ’ έρωτφ μ όνον διότι είνε 
άκριβώς ήναγκασμένος ν ά  έρωτφ, οΰχί διότι τό ¡πνεΰμά του έχει 
έκτάκτως ζωηράν έπιστημονικήν άνάγκην.

Έ τέρα διατάραξις, ύπαγομένη ώσαύτως είς τήν κατηγορίαν ταυ
τήν τώ ν άναγκαστικών παραστάσεων,, ε ίνε  ή καλουμένη ά ψ ι φ ο -  
β ί α ,  καθ’ ήν ό άσθενής άποφεύγει μετά φόβου καί τρόμου τήν 
έπαφήν ώρισμένών τ ινώ ν  άντικειμένων, έντελώς άθώων καί άνεπι- 
βλαβών, οίον νομισμάτων, δπλων,  ένδυμάτων κτλ., ένφ  έχει πλη- 
ρεστάτην γ ν ώ σ ιν  καί συναίσθησιν τής κενότητος τώ ν φόβων του.

Παραδοξότερυν ε ίνε  έτερόν τ ι πάθος, δπερ είς τινας άνθρώπους 
γ ε ν ν ά  ή θέα  πάσης άναπεπταμένης χώρας, καί τό δποϊον ίσως ήδυ- 
νατο ν ά  όνομασθή π λ α τ ε ι ο φ ο β ί ά .  Τ ινές δηλαδή, κατά τάλλα 
έντελώς ύγιείς άνθρωποι, καταλαμβάνονται ύπό μεγίστου φόβου, 
δταν πρόκηται νά  διαβώσι κενήν τινα  πλατείαν. Έ ν φ  διαβαίνουσιν

έλευθέρως τάς όδούς καί τάς πολυανθρώπους πλατείας, χωρίς νά  
αίσθάνωντα ούδέ τδ έλάχιστον δυσάρεστον συναίσθημα, άμα ώς 
άφιχθώσιν είς τινα  πλατείαν καί άναγκασθώσι ν ά  διαβώσιν αύτήν, 
καταλαμβάνονται αίφνης ύπό μεγάλου καί άνεξηγήτου φόβου, τρέ· 
μούσι καθ’ δλα τω ν τά μέλη, ή καρδία των πάλλει σφοδρώς, αισθά
νοντα ι βίγος ή ύπερβολικήν ζέστην, καί περιρρέονται ύπό ίδρώτος. 
Έ ν  τή καταστάσει ταότη άδυνατούσι παντελώς ν ά  προχωρήσωσι καί 
άναγκάζονται ν ά  είσέλθωσιν είς στενωτέρας όδούς καί ν ά  ζητήσωσιν 
οίαν δήποτε άλλην διέξοδον, όπως άποφύγωσι τήν διά τής πλατείας 
δίοδον. Έ ά ν , άναγκασθέντες ή άποπειραθέντες. μέ τήν καταβολήν 
δλων τώ ν δυνάμεών των, προχωρήσωσι μέχρι τινός, έτι δέ καί μέχρι 
τοΰ μέσου τής πλατείας, έπιστρέφουσι πάλιν δπίσω, ούδέποτε όμως 
διαβαίνουσιν είς τήν άντίπεραν άκραν τής πλατείας. Τούναντίον δέ, 
ή διάβασις καθίσταται είς αδτούς εύκολωτάτη, δταν συνοδεύωνται 
ύπ' άλλου τινός άνθρώπου, έστω καί μικρού παιδιού, ή δταν είναι 
ώπλισμένοι μέ βάβδον ή άλεξιβρόχιον, ή δταν άκολουθώσιν έκ τοΰ 
πλησίον άμαξάν τινα. 0 6  μόνον δέ έν  ταϊς πλατείαις τώ ν πόλεων 
καταλαμβάνονται ύπό τού παθήματος τούτου, άλλά καί έν  εύρυχώ- 
ροις κενοϊς δωματίοις, έν θεάτροις, έν  έκκλησίαις κεναίς άνθρώπων, 
έν  εδρείαις όδοίς μακράν προεκτεινομέναυς.

Σπανιώ.τερον είνε τδ άντίθετον τούτου πάθημα, δπερ κατα
λαμβάνει τινάς έν  κεκλεισμένοις χώροις, καί τδ όποιον φέρει τά 
αύτά γνωρίσματα μέ τδ άνωτέρω.

Οί έκ τών «άναγκαστικών παραστάσεων» πάσχοντες, είναι 
καθ' δλα τά ά λλα  ύγιείς, άναγνωρίζουσι δέ πάντες δτι οί φόβοι των 
είναι έντελώς κενοί καί άδικαιολόγητοι, άλλ ’ άδυνατούσι παντελώς 
ν ά  παράσχωσιν ούδέ τήν έλαχίστην άντίστασιν εις τά  άνεξήγητα 
συναισθήματα, άτινα κατακυριεύουσιν αύτών.

ΤΟ ν ε ώ τ α τ ο ν  φ ά ρ μ α κ ο ν  κ α τ ά  τής  φ θ ί σ ε ω ς .  Ύ π ό  τού 
έν  Βερολίνφ. καθηγητοΰ Liebreich άνεκαλύφθη νέο ν  θεραπευτικόν 
μέσον κατά τής φυματιώσεως, τού όποιου έγένετο μέχρι τούδε λ ία ν  
έπιτυχής χρήσις έν  τή θεραπεία τής φθίσεως τοΰ λάρυγγος. Ή  χη
μική σύνθεσις τοΰ νεωτάτου τούτου φαρμάκου άγνοείται είσέτι, φαί
νετα ι δέ δτι καί αύτό δπως καί ή «κοχίνη» έχει Ισχυροτάτην δηλη
τηριώδη ένέργειαν, ούχί δμως έν  ταίς δόσεσιν, ώ ν ποιείται χρήσιν 
ό Liebreich. Έ ν  ταίς ,δόαεσι ταύταις τδ φάρμακον ούδένα προξενεί 
πυρετόν. Λέγεται δτι ή θεραπευτική δύναμις τοΰ φαρμάκου τοότου 
έκδηλοΰται ταχύτατα, πολλάκις μετά μ ίαν μόνην ένεσιν. Πολλοί, 
άσθενείς, τών όπΟίων ή φωνή ήτο έντελώς έσβεσμένη, μετά τρείς 
τδ πολύ ένέσεις άνέλαβον τήν  φωνήν τω ν έπί τοσοΰτον, ώστε ήδύ- 
ναντο  ν ’  άκουσθώσιν έξ ικανής άποστάσεως. Ά ξ ιο ν  δέ Ιδιαιτέρας 
μνείας ε ίνε  δτι διά τού φαρμάκου τοΰ Liebreich έθεραπεύθησαν καί 
άσθενείς, οίτινες δέν ήδύναντο νά  ύποβληθώσιν έίς τήν μέθοδον 
τοΰ Κ ώ χ , ώς λ ία ν  κινδυνώδη διά τήν ίβχυράν άντίδρασιν ή ν  προ- 
καλεϋ Τ ήν χημικήν σύστασιν καί κατασκευήν τού φαρμάκου του 
θ ά  δημοσιεύση ό. Liebreich λ ία ν  προσεχώς έν  τφ ύπ' αύτοδ έκδιδο- 
μένφ Μηνιαίψ περιοδικφ τής θεραπευτικής.

Σ π ο υ δ α ί α  ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή  ά ν α κ ά λ υ ψ ι ς  έγένετο παρά 
ταίς άρχαίαις Θήβαις τήςΑίγύπτου, ώς άγγέλλεται έκ Καίρου. Έ κεί 
άνευρέθη δηλαδή έν  καλή καταστάσει διατηρούμενος δ διώροφος 
θολωτός τάφο*; τώ ν άρχιερέων τοΰ Ά μ μ ω νος είς βάθος είκοσιπέντε 
μέτρων ύπό τδ έδαφος. Μέχρι τοδδε άνεοκάφη μόνον ή· κάτω 
δροφή, ένθα  εύρέθησαν 240 σαρκοφάγοι. Ό  άρχαιότατος τούτων 
άνάγεται είς τδ έτος 2500 πρύ Χριστού. Συγχρόνως άνευρέθη μέγα 
πλήθος παπύρων καί άγαλματίω ν καί κοσμημάτων.
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AI καταπληκτικοί πρόοδοι τής ήλεκτροτεχνίας έζασκοΰσιν όση- 
μέραι μείζονα έπίδρασιν έπί τού καθημερινού βίου, άπειρους εύκΟ- 
λίας καί ανέσεις φέρουσαι sa t ανυπολόγιστον ώφέλειαν προξενούσαν 
εις τήν ανθρωπότητα. Τηλικαύτην άδιάκοπον σειράν Αλληλοδια
δόχων, καί όντως θαυμάσιων θριάμβων οόδέποτε πρότερον έπέδειξεν 
ή έμπειροτεχνία. K al πράγματι αυτόχρημα θαυμάβιαι φαίνονται at 
πρόοδοι αύτ«ι πρό πάντων εις τούς άμυήτους, τούς μή γινώβκοντας 
δηλαδή τήν πόλλάκις άπλοεβτάτην λύσιν τώ ν μυστηρίων τής τέχνης. 
Διά τού άπλοόβτατα κατβσκευασμένου., άλλ-1 ούχ ήττον θαυμάσιου 
τηλεφώνου δυνάμεθα σή|1ερον ν ά  συνδιαλεγώμεθα πρός άνθρώπους- 
διατρίβοντας έν  άλλαις πολύ μεμακροομέναις άφ’ ,ήμών πόλεοιν. 
Ούδ’ αύταί a t  θάλασσαι, a t χωρίζουσαι τάς πόλεις άπ' άλλήλων, 
παρέχούσι πλέον έμ πόδιονείς τήν διά τού τηλεφώνου διάλεξιν- ¿τι 
δέ καί .  είς τούς δύτας, τούς έργαζομένους είς μεγάλα βάθη έπΐ τού 
πυθμένος τής θαλάσσης, κατέστη βήμερον προοιτή ή διά τού τηλεφώ
νου συνδιάλεξις. Ή  τηλεφωνική βυγκοινωνία έλαβεν ήδη έκτάκτως 
εόρείάν διάδοοιν. Ό  φωνογράφος τού Έ δισον, τδ γραφόφωνον τού 
Talntef και τδ γραμμόφωνο-/ τού Berliner είναι τρόπον τινά  φωτο
γραφικοί βυβκευαΐ διά τήν άνθρωπίνην φωνήν, και διά τούς ήχους 
έν γένει. Διά τώ ν μηχανών τούτων ot λόγοι ήμών otovei φωτο- 
γραφοΰνται, μονιμοποιούνται, άποβτέλλονται είς μεμακρυβμένας χώ- ' 
ρας όπως a t έπιστολαί, καί Ικεί άναπαράγοντακ ΟΙ τελευταίοι λό
γο ι τού άποδνήοκοντος παραδίδονται είς τούς έπιγενομένους οί αύτοί 
καί άπαράλλακτοι διά τώ ν φωνογραφικών τούτων ουοκευών. Λέ
γεται μάλιβτα δη  Αμερικανός τις ίεροκήρυξ πρό τού δανάτου του 
άπήγγειλεν ό Ιδιος τόν έπικήδειον λόγον του είς τόν φωνογράφον, 
βραδύτερον δέ ότε ό ίεροκήρυξ άπέδανεν, ύ φωνογράφος άναπαρή- 
γα γεν έν  τή έκκλησίψ.τόν λόγον έκεϊνον, ούτως ώοτε οί παριβτά- 
μενοι ήκουον αύτούς τούς λόγους τού νεκρού μέ τήν Ιδίαν του φω
νήν. ΟΙ φωνογράφοι τού Έ διβον ήρχιβαν ήδη έν  ’Αμερική νά  
άντικαδιοτώβι τούς βτενογράφους. Ή  North-American-Phonograf- 
Company έπώληβε μόνη κατά τούς ’τελευταίους έξ μήνας έν  ταίς 
’Ηνωμέναις Πολιτείαις 6275 τοιαύτας φων’ογραφικάς ουβκευάς τού 
Έδιβον.

Ό  βήμερον πανταχού βχεδόν έν  Ευρώπη διαδεδομένος, καί έν 
βυγκρίβει πρός προτέρους χρόνους αύτόχρημα μαγικός, ήλεκτρικός 
φωτισμός, είναι έτερον θαύμα τώ ν ήμετέρων χρόνων. Τ ά  πλείβτα 
τών1 μεγάλω ν τής Εύρώπης δεάτρων, τά μεγάλα δήμόβια καταβτή· 
ματα, φδεία, καφενεία, ξενοδοχεία, έργοβτάβια, έμπορικά καταβτή- 
ματα, σιδηροδρομικοί σταδμο!, έτι δέ καί όλόκληροι βυνοικίαι μβγα- 
λοπόλεων, περιλούονται βήμερον ύπό δαλάοοης ήλεκτρικού φωτός. 
’Ακόμη καί είς έκκληβίας ήρχιβεν έν  Ευρώπη νά  είβάγβται ό ήλεκ- 
τρικός φωτιβμός. Ό  μητροπολιτικός ναός τού Ulm φωτίζεται ήδη 
άπό ένός έτους καί έπέκβινα- δι’ ήλεκτρικού φωτός, ήδη δέ ήρχιβρ 
ν ά  είβάγεται καί είς τόν  μητροπολιτικόν να όν  τού Στρασβούργου 
ό φωτιβμός ούτος. Είς πολλάς πόλεις τής Εύρώπης σχεδιάζεται ήδη 
ή ίδρυοις δημοτικών ήλεκτραγωγίων. -'Ο ήλεκτρικός φωτιβμός είναι 
βήμερον εισηγμένος καί είς πολλά μικρά καί άσήμαντα πολίχνια, 
άτινα δέν έχουβι μέν τόβην βπουδαιότητα ώβτε νά  φωτισθώσιν ούδέ 
ιΛ ν  δι' άοριόφωτος, τά όποϊα δμως εόμοιρούβι φοβικών τινω ν προ
τερημάτων (οίον «αραρρεόντων ύδάτων κτλ.) δυναμένων μέ μικρά, 
οχετικώς δαπάνας νάχρησιμοποιηθώσι πρός κίνηοιν δυναμομηχανών. 
Ή  δύναμις τών ρεόντίυν ύδάτων, δπως καί ή τώ ν άνέμων, ήρζαντο 
ήδη πρό πολλοΰ χρησιμοποιούμενοι ύπό τής ηλεκτροτεχνίας, έν τφ 
μέλλοντι δέ δά  χρηοιμοποιηδώβιν άναμφιβόλως πολύ περισσότερον 
καί τελειότερον ή μέχρι τούδε. Ä1 δυνάμεις αδται τώ ν ύδάτων καί 
τώ ν άνέμων μεταβιβάζονται βήμερον τη

άπό τόπου είς τόπον, είς πολλών μιλίων άπόστασιν. Σπουδαιοτάτη ' 
δά  είνε άναμφιβόλως ή χρηοιμοποίηοις τού ήλεκτριομού διά τήν δια
νομήν καί μετοχέτευσιν τής δυνάμεώς του έ§ ώρισμένου τιν'ός κεν· : 
τρικοδ βημείου έν  ταίς μεγαλοπόλεβι. "Ηδη τό προβεχές μέλλον δά - 
έπιδείζή έν  τή χρηβιμοποιήβει ταύτη μεγάλας καί δαυμαστάς προ- ; 
όδους. Ή  διανομή αύτη τής ήλεκτρικής δυνάμεως δ ά  παράβχη πρό < 
π άντω ν  είς τήν μικράν βιομηχανίαν μεγίοτας ώφελείας.

Ή  άντικατάοταοις τώ ν ίπποοιδηροδρόμων δι’ ήλεκτροκινήτων : 
σιδηροδρόμων έλαβεν ήδη έν  ταίς μεγάλάις πόλεβι τής ’Αμερικής 
έκτάκτως μεγάλας 'διαστάσεις. Ή  Εύρώπη έπί τού παρόντος ύπόλέΐ-* 
πεται πολύ τής Αμερικής έν  τή προόδψ ταύτη τώ ν τής συγκοινωνίας . 
μέσων. Δέν δ ά  παρέλδη δμως πολύς χρόνος είσέη, καί ή χρήσιμο-. 
ποίηβις αύτη τής άσυγκρίτως καταλληλοτέρας ήλεκτρικής δυνάμεως 
άντί τής δυνάμεως τώ ν ίππων δά  λάβη καί έν  Εύρώπη μεγάλην ; 
διάδοοιν. Έ ν  τψ παρόντι τούλάχιστον είς πλεΐστας πόλεις τής Γερ
μανίας σχεδιάζεται ήδη ή εισαγωγή ήλεκτροκινήτων σιδηροδρόμων 
διά τήν έντός τώ ν πόλεων καί έν  τοΐς περιχώροις συγκοινωνίαν. 
Έ ν  βυνόλψ ύπάρχουβι μέχρι τούδε top ήλεκτρικοί σιδηρόδρομοι μέ 
όλικόν μήκος 925>.)6 χιλιομέτρων καί μέ άμάξας. Έ ν  μόνη τή 
Βορείψ Αμερική ή διά τοιοότων σιδηροδρόμων συγκοινωνία έκτε- 
λεΐται ήδη είς 2ό μεγάλας πόλεις.

Καί έν  χημικαίς έργασίαις τό ήλεκτρικόν ρεύμα παρέχει οπού- 
δαιοτάτην ωφέλειαν καί χρησιμότητα, ώς λ . χ . πρός άποσύνδεσιν 
βυγκεκραμένων μετάλλων, πρός συγχώνευσιν διαφόρων μετάλλων, 
κτλ. Ιδιαιτέρας δέ μνείας άξια είνε ή τού ήλεκτριομού χρησιμότης 
πρός άπομόνωσιν τού ά λ ο υ μ ι ν ί ο υ ,  τού πολυτιμοτάτού τούτοο με
τάλλου, δπερ παρέχει ήμίν ή φύσις έν τψ άργιλλώδει χώ μαη έίς 
έκτάκτως μεγάλας ποσότητας. Μεγάλας ώσαύτως ώφελείας παρέχει 
ό ήλεκτρισμός καί είς άλλα  είδη χημικής βιομηχανίας — τέλος δέ 
διά τού ήλεκτριομού καδαρίζονται καί τά βορβορώδη ύδατα έν  ταίς 
πόλεσι, μεταβαλλόμενα εις διαυγή καί άνοσμα ύγρά.' Προσέτι έγέ- 
νοντο διά τού ήλεκτριομού πειράματα <πρός καδαρισμόν τού άτμο- 
σφαιρικού άέρος άπό κόνεων καί μιασματικών άναδυμιάσεων. Τό 
όζυγόνον δηλ., τό σπουδαίον τούτο συστατικόν τού άτμοσφαιρικού 
άέρος, μετατίθεται διά τού ήλεκτρικού ρεύματος είς άλλην τίνά, δλως 
Ιδιάζουσαν κατάστααιν, έν  ή διατελοΰν δνομάζεται δ ζ ο ν  ή δέ Ια
ματική ένέργεια τού ό ζ ο ν τ ο ς  τούτου είνε τοίς πάσι γνωστή.

Τή βοηθείψ τού ήλεκτρικού βεύματος κατωρθώθη ν ά  κατασκευ
αστή καί άδαμαντόκονις. Δυνατός, χαλύβδινος κύλινδρος, περιέχων 
κατ’ άρχάς άνθρακόκονιν, πληρούται εναλλάξ μέ στρώματα κονίας . 
(σβεστής ητάνου), άργυρούχου άμμου, άργίλλου καί άνθρακοκόνεως· 
είτα ή όλη αύτη μάζα συμπιέζεται δι’ ύδραυλικού πιεστηρίου, καί δι’ 
αότής διέρχεται τό ήλεκτρικόν ρεύμα.

Παραλείπομεν ένταυθα πλείστα άλλα  παραδείγματα χρήσιμο- 
ποιήσεως τού ήλεκτρισ]ιού, καί άναφέρομεν τελευταίον τό ήλεΐ- 
τρικόν κλειδοκύμβαλον. Έ ν  έτει ΐ886 ό μηχανικός Eisenmann 
έν Βερολίνψ κατόρθωσε διά τού ήλεκτριομού νά  καταστήση τούς 
τόνους τού κλειδοκυμβάλου διαρκείς καί έπί μακρόν μετά τής αύτής 
έντάσεως ήχούντας, προσέτι δέ άπομιμουμένους τόν ήχον άλλον 
μουσικών όργάνων. Εσχάτως ό βηθείς μηχανικός έτελειόποίησε τήν 
έφεύρεσίν του ταύτην, τώρα δέ τό ήλεκτρικόν κλειδοκύμβαλον λέ
γεται δτι απομιμείται μετά καταπληκτικής ακρίβειας όλόκληρον όρ- 
χήστραν.

Μεγάλαι είναι τψ δντι αί πρόοδοι τής ήλεκτροτεχνίας, αί μέχρι 
τούδε συντελεσθείσαι, ά λλ ’ έτι μεγαλήτερα καί καταπληκτικότερα 
θαύματα .δυνάμεθα νά  προσδοκώμεν έν  τψ μέλλοντι.

Ρι Β , .βοηθείφ τού ήλεκτριομού
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