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ΔΩΡΕΑ ΠΛΟΥΤΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον) Οσα επισκεπτήρια εξοδεύει κατ' ετος έκαστος σ υ ν δ ρ. ο μ η τ η ς θα εκ-
τυπώνται παρ' ημών δωρεάν(πλην χαρτού). 2ον) Θά λαμβάνη δωρεάν ήμερολογιον εκαστου έτους. 3ον) Εκαστος συνδρομητής θα έχη το δικαίωμα να καταχωρίζη δωρεαν μίαν ειδο-

ποίησιν έν τω εξωφυλλω, είτε προς σύστασιν του καταστήματος του,είτε πρός σύστασιν 
τοϋ επαγγέλματος του 

4ον). Είκοσι λαχεία των αρχαιοτήτων θα τίθενται εις την διάθεσιν 
των συνδρομητών,και ευννούσης της τύχης το κέρδος 
θα διανέμηται εκ ίσου εις όλους τους συνδρομητας.Οι άριθμοί δε τών αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεύωνται προηγουμένως. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΥΠΟΙΣ Ε. Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 
1 8 9 5 



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΗΛΥΔΩΝΗ ΑΘ.ΜΑΝΤΑ 

Έ ν Μεσολογγίω — οδός Ηρωών παρά τη άνω αγορά Παρά τω ειρημένω ξενοδοχείω υπάρχει εκτός της εκλεκτής μαγειρικής,καθαριότητος και περιποιήσεως,και φαγητά πολυειδή και καθημερινώς αρνί της σούβλας άριστον-Αρκεί εις τον μή γνωρίζοντα το ξενοδοχείον μας μια απλή επίσκεψις.οδιευθυντής Α.ΜΑΝΤΑς ΡΑΠΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ εν Πειραιει Ο γνωστός εν Αθηναίς ράπτης κ.Ι Καραγιάννης συνέστησεν εν Πειραιει ραπτι-κον κατάστημα,κείμενο αντικρυ του γραφείου της <<Σφαίρας>>.Εν αυτω ευρισκου-σιν οι επιθυμούντες να κατασκευάσωσι χειμερινάς ενδυμασίας πάντα τα δειγμα-τα των υφασμάτων των εκλεκτοτέρων εν Αθηναις υφασματεμπορικών καταστη-ματων.Η εγνωσμενη ικανότης του κ.Καραγιάννη παρέχει πάσαν εγγύησιν. Εν την οδώ Πατησίων και υπ αρ.15 κατάστηματι του κ.Ν.Μυλωνά ευρίσκον-ται οίνοι μέλανες,λευκοί,μοσχάτοι αριστης ποιότητος.πωλούνται λιανικώς και χον-δρικώς.τιμαί συγκαταβατικαί.Η κατ' οίκον μεταφορά δωρεάν τρέξατε! 
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Ν Φ Ι Λ Ι Π Π Α Κ Η - Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

Οδός Σωκράτους άριθ. 9. Oπισθεν του Βαρβακείου. 

Έν τώ ανωτέρω έπιπλοποιείω κατασκευάζονται άπαντα τα είδη της επιπλοποιας μαθ΄' ολης 

της λεπτότητος καϊ στερεότητας τών άγγλικών και γαλλικών ρυθμών,εκ διαφόρων ξύλων και 
καπλαμάδων τής 'Αμερική ητοι έκ μαουνιου, καρυδεας,τριανταφυλλεας κλπ Ωσαυτως επισκευάζονται τα εφθαρμένα έπιπλα με πρόντζους και αντικαταστα τας ελειψεις των κοσμημάτων καΐ των φιλέτων καϊ φέρει αυτα εις την πρώτην των κατασκενήν. 

Τ ι μ α ι συγκαταβατίκαι . 

ΒΑΦΕΙΟΝ ΔΙ ΑΤΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 

οδός Πατησιων, άπένατι Πολυτεχ. 

Βαφεϊον καί καθαριστήρων διάφορων ει-
δών υφασμάτων· βαφεϊον μεταξωτών τε-
λευταίου συστήματος καταπετασμάτων 
Φορέματα ξυλομένα καί μή. Ίδικοτης 

και καθάρισμα στεγνό. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 

Kυρίων καϊ Κυρ ιών 
_ ΠΑΝ..Χ. ΦΩΦΩΛΗ 

-14-Στοά Μελά — 14 

Έν τω κομμωτηρίω έκ τελούνται παντός είδους 
χτενίσματα διά χορΰς, γάμους, έσπερίδας κτλ. 

Προσέτι κατασκευάζονται περουκαι του-
παι ,φρέζουρε και εικόνες διά τριχών 

εφαλης. 'Ωσαύτως κείρεταί τις η και ξυρίζε-
ται δεκάκις προπληρώνων δρ. 4 . 

'Ιδιαιτέρα αίθουσα δια την κόμμωσιν των 

Kυριων και βαφήν της κόμης 

ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ TOY ΜΗΝΟΣ 

Ετος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 15 Μαίου 1895 

ΝEA Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ 
ι 

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Κ Α Τ Α Γ Ω Γ Η Σ 

Τ Η Σ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
Η ήπειρος της Αυστραλίας επί τοσούτον 

διακρίνεται ένεκα των ιδιαιτέρων της χαρακτη-
ριστικών έκ των λοιπών ηπείρων της γηίνης 

σφαίρας και έχει τοσούτον πολλάς σημαντικάς 
άνωμαλίας, ώστε έθεώρουν τήν καταγωγην της 
δυσεξήγητον. Πρό παντός άξηοσημείωτον είναι 
οτι έν τη Αυστραλία ούτε ενεργούντα ούτε 

σβεσθέντα' ηφαίστεια υπάρχουσιν οΰτε άπαντώ-
σιν ίχνη της ενεργείας τών ήφαιστείων καίτοι 
ή Αυστραλία κείται έν αΰτω τω κέντρω ήμικυ-
κλίου έξ ηφαιστείων, δπερ έκ τοϋ σύνεγγυς 
περιστοιχεϊ αΰτην (τό ήμικύκλιον τοϋτο τών 
ηφαιστείων ληγει έν τη Νέα Ζηλανδία). Επει-
δή το έδαφος' της Αυστραλίας σύγκειται ιδία 
εκ τοιούτων πετρωμάτων έν οίς πάντοτε άπαν-
τώσιν ίχνη ενεργείας τών ήφαιβτείων, ή ελλει-
ψις ένταϋθα οιωνδήποτε ηφαιστείων εΐναι έτι 
ανεξήγητος. Έν πάση τη έπιγείω σφαίρα ού-
δαμοϋ άλλαχοϋ υπάρχει τοιαύτη μεγάλη έκτα-
σις γης ητις νά σύγκειται έκ πρωτογενών δια-
πλάσεων έν η νά παρατηρηται παρόμοιον τι 
προς εκείνο δπερ άπαντα τις έν Αυστραλία, 
δηλαδή ή έλλειψις έν τε τω παρελθόντι και τω 
ένεστώτι χρονω ίχνους τινος ηφαιστείου. 'Εκτός 
ταύτης τής ανωμαλίας, έν Αυστραλία απαντώ· 
σιν ετεραι πολλαΐ ιδιότητες διακρίνουσαι αυ-
τήν τών λοιπών ηπείρων της γηίνης σφαίρας. 
Τά ιδιάζοντα ταϋτα χαρακτηριστικά παραλή-
ροϋνται και έν τοις ορεσι της Αυστραλίας. 'Εν 
Αΰστοαλία άπαντώσι διηρημένα άπ' άλληλων 
υψηλά δρη, ουχί δέ σειραΐ ορέων. Ώς μόνη έξαι-
ρέσις θεωρείται' σειρά τις ορέων έκτεινομένη παρι 
τήν άνατολικήν καΐ έν μέρει τήν νοτιανατολι 
κήν παραλίαν. Ό σχηματισμός ταύτης της σει-
ράς τών ορέων δύναται νά έξηνηθη έκ τοϋ δ-
τό διαχωρίζον τά δρη διάστημα επληρώθη εκ 
της ταχείας πτώσεως τών λιθνων ογκων.Η 
πτώσις έγένετο λίαν ταχέως, διότι εις ταύτην 
έβοηθησε καΐ ο ωκεανός. Έν τή Αυστραλία δεν 
άπαντωσιν εκτεταμένοι και μεγάλοι ποταμοί 

Εκεί υπάρχουσι μόνον μικροί ποταμοί ή χει-
μαρροι πολλάκις ξηραινόμενοι τό θέρος. Εν ταις 
λοιπαϊς ήπείροις ϋπάρχουσαι μεγάλαι κοιλαδες 

και έπίπεδοι έκτάσεις και εύρεΐς και μακροί 
ποταμοί καταρδεύοντες τήν γήν. Έν Αυστραλία 
μή ένούση υποχθονίους πηγάς έν τοις εσωτερι-
κοϊς της ηπείρου ή αρδευσις της γης είνε λίαν 

ανώμαλος. Μόνον καθ' ώρισμένον χρόνον του έ-
τους, μετά τήν περίοδον τών βροχών αναπτύσ-
σεται τό φυτικόν βασίλέιον, διότι τότε υπάρ-
νει άρκετή υγρασία, κατά δέ τόν επιλοιπον 

θρόνον τό έσωτερικόν της ηπείρου μετατρέπεται 
είς ξηράν, πετρώδη και άκαρπον ερημον. Α-
ξιοσημείωτον εϊνε και τοϋτο οτι τό έδαφος της 

Αυστραλίας διαυλακίζεται κατά πασας τας 
διευθύνσεις υπό οπών και σχισμάόων η κατα-
γωγή τών οποίων δεν δύναται νά εξηγηθη, διοτι 
δέν είνε άποτέλεσμα της ένεργείας τών ηφαι-
στείων. "Απασαι αυται, έν τη ήπειρω της Αυ-
στραλίας άπαντωσαι άνωμαλίαι, αιτινες κατα 
πρώτον φαίνονται αλματώδεις ακατα-
νόητοι, εύκόλως έξηγοϋνται. Έάν άποδεχθωμεν 
τήν ύπόθεσιν περί της εκ μετεώρου καταγωγής 
της Αϋστραλίας. Τήν ΰπόθεσιν ταύτην κατα 
πρώτον έξηνεγκεν ο γάλλος έπιστημων Διου-
φρέν και είτα συνεπληρωσεν ο Φρομών εν τω 
συγγράματί ταυ «Les merveilles de la flou 
primitive» ητις έπ' έσχάτων έδημοσιευθη. Ο-

σον αξιοθαύμαστος και τολμηρά και αν η αυτή 
. η, υπόθεσις περί της μή έπιγείου καταγωγης 

της Αυστραλίας, άδύνατον νά μη αναγνωριση 
τις οτι έν αύτη ούδέν τό άπίστευτον η τό αδυ-
ν α τον, ιδία δταν λάβη τις υπ' οψιν τας ακατα-
μαχητούς αποδείξεις ας οί έπιστημονες παρα-
γουσιν υπέρ της θεωρίας των. Προ παντός άλ-
λου ούτοι υποδενκνύουσι τό δτι κατα την_θεω-
ρίαν περί τής μορφώσεως τοϋ πλανητικού συ-
στηματος ο αξων της έπρεπε νά η κάθετος 
πρός τό έπίπεδον της έκλειπτικής· εν ουτος 
κλίνει πρός τό έπίπεδον τής στροφής της γης 
περί τοϋ ηλίου, άντιστρατεύεται δέ προς παν-
τας τούς νόμους της μηχανικής. Η ιστορία ε-
κείνης τής βλαστησεως έν τή έπιγείω σφαίρα 
έξ ης προήλθον oι έκ τών εγκάτων της γης 
εξαγόμενοι γαιανθρακας παρεχει δείγματα τίνα 
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άτινα έπιβεβαιούσι τήν υπόθεσιν ότι ό άξων τής 
γης ην ποτε κάθετος. Οι γαιάνθρακες διαιρούν-
ται έν τη γη λίαν άνίσως. Έν ταϊς χώραις τοϋ 
ισημερινού καΐ των τροπικών σπανίως ευρίσκον-
ται γαιάνθρακες· έχει δέ όπου ευρίσκονται τά 
στρώματα αυτών δέν εΐνε παχέα. Ένώ είς τά 
μεσαία πλάτη καΐ είς τάς παρά τούς πόλους 
χωρας άπαντώσι συχνάκις και έν αφθονία κα-
ταστρώματα παχέα καταλαμβάνοντα μεγάλας 
εκτάσεις. 'Εκτός τούτου εΐνε άναμφίβολον τό 
γεγονός οτι αϊ διαπλάσεις τών γαιανθράκων 

είς τά βόρεια καΐ πολικά πλάτη προήλθον λίαν 
ένωρίτερον η είς τά πλησιέστερα πρός τον ι'ση-
μερινόν πλάτη, τοϋτο δέ έναργώς άποδειχνύει 
οτι το φυτικόν βασίλειον της γής αρχικώς άνε-
πτυχθη παρά τούς πόλους, είτα δέ έντεϋθεν 
διεδόθη πρός τόν ισημερινόν. «Η άφθνονία τών 

γαιανθράκων έν ταϊς χώραις τοϋ βορρά μαρτυ-
ρεί οτι ενταύθα συνεσωρεύθη άμετρον ποσόν 
λείψανων τοϋ φυτικού βασιλείου και άποδει-
χνύει δτι ή παρά τούς πώλους χλωρίς έν τη πε-
ριοδω τών γαιανθράκων κατά τόν πλοϋτον της 
υπερέβαινε καΐ αύτήν έτι τήν σημερινήν χλω-

ριδα των τροπικών. Εννοείται, δτι οπως η δυ-
νατόν νά άναπτυχθη τοιαύτη βλάστησις άπαι-
τεϊται φώς καΐ θερμότης καΐ ίδού διατί άκου-
σίως πρέπει νά παραδεχθώμεν οτι έν ταίς παρά 
τούς πόλους χώραις κατά ταύτην τήν περίοδον 
υπηρχον ευνοϊκοί οροι πρός τήν άνάπτυξιν και 
βλαστησιν τών φυτών.Ένώ ουτοι οί οροι είναι 
δυνατόν νά Αφίστανται κατά τήν σημερινών 
κεχλιμίνην θέσιν τοϋ άξωνος τής γης και πρε-. 
πει νά υποθέσωμεν δτι κατά την περίοδον τών 
γαιανθράκων δέν ύπηρχεν αυτη ή κλίσις, ό ά-
ξων της περιστροφής ϊστατο ορθώς και καθ' α-
πασαν την γήν έκ τών πόλων μέχρι τοϋ ίση-
μιρινοΰ ην μόνον είς συνεχής και αμετάβλητος 
καιρός τοϋ «τους και έπεκράτει διαρκή ίσημε-
ρία. Ζητείται τώρα τίνες και αίτίαι αϊτινες πα-
ρηγαγον τήν κλίσιν τοϋ άξωνος της γης έκ της 
οποίας προήλθεν ή μεταβολή τοϋ κλίματος έν τη 

γη. Οί προρρηθέντες επιστήμονες προτείνουσί 
τήν αχόλουθον ύπόθεσιν πρός έξήγησιν τούτου 
τοϋ φαινομένου. Ή κλίσις τοΰ άξωνος της γης 
ωφείλεται εις εξωτερικών δύναμιν ητις διά μιας 
απώθησε την έπίγειον σφαϊραν έκ.της άρχικής 
θέσεως. Τοιαύτη έξωτερική δύναμις δυνατόν νά 

η άπειρομιγέθης ογκος μετεώρου τίνος, οπερ ε-
πεσεν έπί της γης έκ τοΰ άχανοϋς διαστήματος 
τοϋ ουρανού καi οπερ διά της πτώσεώς του έκ-
λόνισε τήν προτέραν ίσορροπίαν τοϋ ημετέρου 
πλαστού. Κατά τους άκρίβεϊς Απολογισμούς, 
κατά παν ήμερονύχτιον έπΐ της γης πίπτουσιν 
εκατοντάδες τίνες άερολίθων ώς έπΐ τό πλείστον 

οι μετεωρίται ουτοι δέν είναι μεγάλοι τό μέ-

γεθος αλλ ενίοτε απαντώσι μεταξύ αυτών και 
μεγάλοι. Ουδέν τό άπίθανον έν τη υποθέσει οτι 
έν τη σφαίρα της έλξεως της γής ην δυνατή 
νά ΰποπέση υπερμεγέθης μετεωρίτης ή πτώσις 
τοϋ όποιου παρήγαγε μεταβολάς έν τη έπιγείω 
σφαίρα. Ούτος ό υπερμεγέθης καΐ βαρύτατος 
μετεωρίτης είνε ή Αυστραλία. Ό Διουφρέν 
ποθέτει οτι έν τούτω τω τόπω ένθα ευρίσκεται 
νύν ή Αυστραλία έπρεπε νά υπήρχε μέγα ήφαι-
στειώδες κέντρον, καλυφθέν και καταστραφώ 
υπό τοϋ πεσόντος έκεΐ αστεροειδούς. Ό Φρο-

μάν δεικνύει και τοϋτο δτι ο άξων της γής εινε 
κεκλιμένος κατά 23 μοίρας και 37 λεπτά, τό 
δέ κέντρον της ηπείρου της Αυστραλίας ευ-
ρίσκεται ακριβώς είς την 23 μοίραν και 37)11 
τοϋ πλάτους τής γής. Τό συστατικόν τών πε-
τρωμάτων έξ ών αποτελείται ή Αυστραλία ου-
δόλως αντιφάσκει εις τήν ΰπόθεσιν περί της 
έκ μετεωρίτου καταγωγής αυτής. Έάν άπο-
δεχθώμεν ταύτην τήν ΰπόθεσιν, άπασαι αϊ άνω-
μαλίαι αι άπαντώσαι έν τή ήπείρω τής Αυστρα-
λίας ευκόλως δύνανται νά έξηγηθώσιν. 'Εν-
νοείται, ό'τι ουδεμία φαντασία δύναται νά φαν-
τασθή τήν εικόνα έκείνου τοϋ κλονισμού τόν ό-
ποιον θά υπέστη ή γή έν τή στιγμή τής πτώ-
σεως τοιούτου αστεροειδούς. Ή καταστροφή 
αναμφιβόλως ην τρομερωτάτη κατά τήν πλήρη 
σημασίαν ταύτης τής λέξεως διότι φοβερά 
πανολεθρία θύελλα θά διήρχετο τό πρόσωπον 
τής γης, κύμα δέ γιγαντιαίας διαστάσεως θά 
άνεγείρετο και θά κατεπόντιζε τήν έπιφάνειαν 
τοϋ νοτίου ημισφαιρίου. Πρός δέ τούτοις θά 
έσχηματίσθη άπειρος δγκος άτμοϋ διότι ό α-
στεροειδής μετεωρίτης επεσεν εις τόν ώκεανον 
και ούτος ό άτμός είτα έχύθη έπΐ τής γής ώς 
ραγδαία βροχή'. 'Αποτέλεσμα ταύτης τής κα-
ταστροφής ην ή κλίσις τοϋ άξωνος τής γής και 
εκ ταύτης ποοελθοϋσαι μεταβολαί τοϋ κλίμα-
τος τής έπιγείου σφαίρας, ένεκα τοΰ οποίοι» 
παρά τούς πόλους έπεφάνη καϊ συνεσωρεύθη 
άίδιος πάγος. Τοιουτοτρόπως ή νέα ύπόθεσις 
περί τής καταγωγής τής Αυστραλίας ου μόνον 
δέν αντιφάσκει ει'ς τά γεγονότα τά έπιστημο-
νικώς άποδειχθέντα αλλά και έξηγεϊ πολλά 
φαινόμενα τοϋ παρελθόντος τής γής, άτινα άνευ 
ταύτης τής υποθέσεως φαίνονται ήμΐν αινιγμα-
τώδη καϊ ακατανόητα. 

(έκ τοϋ Γερμανικού) 

ΤΑ ΠΤΗΝΑ' ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΗ 

Ή ωφέλεια ην παρέχουσι τά έντομα εις τά 
ανθη έν τη γονιμοποιήσει των έπ' εσχάτων έπΐ 
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ποίας δύνανται νά έκμιζώσιν έκ τοϋ άνθους τό 
νέκταρ καϊ νά κατεσθίωσιν εκείνα τα μικρότα-
τα έντομα άτινα έμφωλεύουσιν έν τω άνθει 
καΐ ώς έπΐ τό πλείστον έάν ουχί έφ' ολου τοϋ 
σώματός των, αλλ' έφ' ώρισμένων μερών αυτού 
φέρουσι πτέρωμα λαμπρότατον. Ταύτα τά πτη-
νά, άφοϋ πλησιάσωσι τό άνθος, άρχίζουσι νά 
ανώσι τά πτερά των τοσούτον ταχέως ώστε 
ο παρατηρητής δέν δύναται νά τά ειδη άλλ' 
άντί αυτών νομίζει δτι βλέπει έξ ολων τών 
μερών τών πτερύγων των δύο ήμιδιαφανεΐς κη-
λίδας άορίστου σχηματισμού. Αϊ κινήσεις αύ-
ται άπαιτοϋσιν εκτάκτως μεγάλην δύναμιν, ο 
δέ γνωστός έρευνητής της μηχανικής έν τη κι-
νήσει τών διαφόρων ζώων, ό Μαρέ άπέδειξεν 
οτι έκ πάντων τών πτητικών κινήσεων τών 

πτηνών τοιαϋται κινήσεις εϊνε δυσχερέσταται 
και άπαιτοϋσι μεγίστην έντασιν τών δυνάμεων. 
Πιθανώς ένεκα τής δυσχερείας ταύτας τής κι-
νησεως τών πτερύγων πτηνά τινα τρεφόμενα 
έκ τών άνθέων προτιμώσιν έτερον τρόπον πρός 
συλλογήν τοϋ νέκταρος, δηλαδή έπικάθηνται 
επί κλόνου πλησίον τοϋ άνθους και εκλέγουσι 
πρός έκμίζισιν έκεϊνα τά άνθη ατια κείνται 
πλησίον τούτου τοϋ κλόνου. Τοιαύτα οκνηρά 
πτηνά εϊνε τά μελιτοφάγα τοϋ παλαιού κόβ-
μου τών οποίων τό πτέρωμα είνε λαμπρότα-
τον, ένώ τά μώ έχοντα λαμπρόν πτέρωμα με-
λιτοφάγα πτηνά τοϋ παλαιού κόσμου, ώς τά 
κολύβρια, ιπτανται έν τω αίθέρι παρά τό άν-
θος και έκμιζώσι τό νέκταρ του. Η γλώσσα 
τών μελιτοφάγων πτηνών, δι ης ταύτα έκμι-
ζώσιν έκ τοϋ βάθους τών άνθέων τό νέκταρ 
και συλλαμβάνουσι τά έντομα, εχει θαυμασίαν 
κατασκευήν. Αύτη στηρίζεται έπί ίδιοφυώς έ-
σχηματισμένου υπογλωττίου όστέος, οπερ εϊνε 
λίαν μακρόν και φέρει μακράς όδοντοειδείς ά-
κανθας, ώς παρά τοις συνήθεσι δρυοκολάπταις, 
οϊτινες πρός σύλληψιν τών έντόμων υπό τόν 
φλοιόν τών δένδρων, έκτείνουσιν έπί μακρόν 
τήν γλώσσαν των λίαν ευχερώς διότι τό ΰπ' 
αυτήν οστοϋν είνε συνδεδεμένον διά λίαν συν-
θέτων και τελείων μυώνων ο'ίτινες εύκολύνουσι 
τό πτηνόν είς τήν έξαγωγήν αυτής έπί μα-
κρό τερον η οσον συνήθως έκτείνουσιν αυτήν τά 
λοιπά πτηνά. Ή γλώσσα τών κολυβρίων εΐνε 
λεπτοτάτη, ευκίνητος και έχει τό είδος μικρού 
σωλήνος διά τής όποίας διέρχεται τό νέκταρ 
τών άνθέων και φθάνει είς τόν φάρυγγα αυ-
τών. Παρομοίαν γλώσσαν έχουσιν και τά νε-
κταοοφάγα πτηνά τοϋ άνατολιχοΰ ημισφαιρίου, 
ένώ'παρά τοις μελιτοφάγοις πτηνοϊς τής Αυ-
στραλίας εις τό άκρον τής γλώσσης των εΰρί-
σκονται τρίχες έν είδει·, βούρτζας δι' ών έκ-

. μιζώσι τα πτηνά ταύτα τόν γλυκύν χυμό 

τοσούτον κατέστη πάσίγνωστος ώστε περι αυ- . 
ποιούνται λόγον οί συγγραφείς ου μόνον , 

των επιστημονικών διατριβών αλλά και των 
δημωδών βιβλίων καϊ τών εγχειριδίων των εν . 

χρήσει έντοϊς γυμνασίοις και τοις λοιποις εκ-
παιδευτηρίοις. Έπ' έσχάτων τό ζητημα περί 
τής μετοχής έν τή ζωη τών φυτών και εν τοις 
φαινομένοις τής γονιμοποιησεως, εκείνων των 
πτηνών τών όποίων ή ζωη έπί τοσούτον εινε 

οτινώς συνδεδεμένη μετά τής ζωής τών ανθέ-
ων και τών όποίων ή τροφή λαμβανεται εκ 

τών άνθέων, υπεβλήθη εις πολυμερή συζητησιν. 
Έπ' έσχάτων ίδία υπό τών "Αγγλων και 

Γερμανών έπιστημόνων έγένοντο έρευναι περί 
τών αμοιβαίων σχέσεων τών πτηνών προς τα 
άνθη και περί τής ώφελείας τήν όποίαν τα 
πτηνά προξενοϋσιν είς τά άνθη και ταναπαλιν. 

Οί "Αγγλοι έποίησαν τάς έρεύνας των εν Ιν-
δία και τή χώρα Κάπ, οί δέ Γερμανοί εν τη 

νοτίω 'Αμερική, όπου τώρα έπί τοσούτον έπολ-
λαπλασιάσθησαν αί γερμανικαί αποικία-, και 
καλλιεργήσιμοι γαϊαι (blantations) Εν ταυ-
ταις ταϊς έρεύναις ένεργόν έλαβε μέρος ο Γερ-
μανός άποικος Φράντζ Μιούλλερ, είς τών πρω-

ταιτίων τής συγχρόνου επιστημονικής κινήσεως 
εv Βρασιλία έν η, ένεκα κυρίως τών φροντίδων 
τοϋ φιλομούσου αΰτοκράτορος Δόν-Πέτρο, κατά 
μικρόν ηρξαντο νά λαμβάνωσι μέρος και οι αυ-
τόχθονες κάτοικοι τής Βρασιλίας. 

Τα πτηνά, άτινα ζώσιν έκ τών ανθέων εν 
διαφόροις τόποις τής γής, εΐνε έκ διαφορων oι-
κονενειών. 'Εκείνα τών πτηνών, άτινα ζωσιν εν 
'Αμερική, άποτελοϋσι πολυάριθμα γένη και οι -
χογενείας γνωστάς υπό τό κοινόν δνομα κολι-
βρια άτινα κατά τό σώμα των όμοιάζουσι πρός 
εκεϊνα τά πτηνά, ατινα άποτελούσιν ιδίαν τα-
ξιν μακροπτερύγων. Είς δέ τάς τροπικάς και 
ΰπό τούς τροπικούς κειμένας χώρας τής Ασί-
ας, 'Αφρικής και 'Ωκεανίας την αύτην ένέργει-

αν άναπτύσουσι ' εκείνα τά πτηνά έκ τής τάξε-
ως τών στρουθιοειδών, άτινα άνηκουσι κυρίως 

τάς οικογενείας τών νεκταροφάγων και με-
λιτοφάγων. Καίτοι ταύτα τά πτηνά εϊνε διά-
φορα κατά τήν θέσιν των έν τω ζωολογικω συ-
στήματι και κατά τάς λεπτομερείας έν τή κα-
τασκευή τοΰ σώματός των, ταυτοχρόνως εχου-

σιν ουκ' όλίγα κοινά γνωρίσματα διότι ζωσιν 
ενίοτε δπό τούς αυτούς η παρομοίους ορους. 
ταύτα τά πτηνά έκτός λίαν σπανίων έξαιρέσε-

ων εϊνε λίαν μικρά και λίαν ελαφρά, έπιτηδεια 
και ίσχυρά πρός πτήσιν, διότι προμηθεύοντα! 

την τροφήν των πετώ /.ενα πέριξ τοϋ άνθους 
οπερ αποτελεί τήν τροφών των. "Απαντα τοι 

είδους τούτου τά πτηνά έχουσι μακράν καί λε-
πτόν ράμβος και μικράν γλώσσαν διά τής ο-



A Σ T P Α Π Η 6 

των ανθεων. Ώς τα κολύβρια ούτω καί τα 
λοιπα μελιτοφάγα πτηνά δέν τρέφονται μό-
νον εκ τοϋ νέκταρος τών άνθέων αλλ' έτι και 
εκ τών εντόμων τών έν τοις άνθεσι διαιτωμέ-
νων. Εκ τούτου ευκόλως εξηγείται τό έπί πο-
λυν χρόνον δυσεξήγητον θεωρούμενον γεγονός 
οτι τά κολύβρια καϊ τά νεκταροφάγα πτηνά,' 
κεκλεισμένα είς τά θερμοκήπια, όπου ήδύναντό 
να συλλεγωσιν έν αφθονία έκ τών έκεϊ καλ-
λιεργουμένων άνθέων νέκταρ και μέλι, άπέθνη-
σκον εκ τής πείνης διότι έν τοις άνθεσι τοϋ 
θερμοκηπίου δέν ήδύναντα νά ευρωσιν εκείνα 
τα έντομα άτινα τοίς έχρησίμευον ώς άρτυμα 
της εκ μέλιτος και νέκταρος τροφής. Έκα-
στον ειδος τών μέλιτοφάγων πτηνών τρέφεται 

δι' ιδιαιτέρων ανθέων, έάν δέ ταΰτα έντινι 
τοπω έκλείψωσιν η ξηρανθώσι, τά πτηνά με-
ταναστευουσιν ει'ς έτερον τόπον. Λόγου χάριν 
τό ούτω καλούμενον θωρηκτόν κολύβριον έν τή 
νοτίω 'Αμερική, οπερ πολύ άγαπα τό νέκταρ 
και τα έντομα τών άνθέων, φυτού τίνος φυομέ-
νου εν τοις υψηλότατοις οροπεδίοις τής Σιέρ-
ρας-Νεβαδας, καλουμένου δέ υπό τών έγχω-
ρίων «Φρείλέχονες» (γίγαντες μοναχοί), κατά 
την ανθησιν τουτου τοϋ φυτοΰ έπίτηδες ερχεται 
εις ταύτην τήν χώραν τής 'Αμερικής, ίπτάμε-
νον εις υψος τριών χιλιάδων μέτρων υπέρ τήν 
επιφανειαν τής θαλάσσης και άμα έκλείψη τού-
το το άνθος μεταναστεύει εις έτερον μέρος. Τό 

περουβιανόν κολύβριον, γνωστόν υπό τό όνομα 
Περουβιανός άνθοκολάπτης πρός διάκρισιν άπά 

του ετέρου κολυβρίου, οπερ οι Πορτογάλοι άποι-
κοι ποιητικώς Ονόμασαν άνθοφιλητήν τρεφεται 
έκ των ανθέων γνωστών υπό τό όνομα φούξιέν. 

Επειδή τό άνθος τοϋτο φύεται έν τώ άπωτάτω ' 
νότω τής 'Αμερικής όστις ουκ ολίγον πάσχει έκ 
της χιόνος καϊ τοϋ ψύχους, οΰχ άπαξ εδόθη ευ-
καιρία εις τούς διερχομένου; τόν φθινόπωρον ή 
τήν ανοιξιν τάς νοτίας χώρας τής 'Αμερικής νά 
θερμαινωσι τοϋτο τό μικρόν και άδυνατήσαν 

πτηνον, οπερ έσταμάτησεν έπί τών ιστών τοϋ 
ατμοπλοίου και έβράδυνεν έν τη έκδρομή του κ 
εις την γήν τοϋ πυρός λίαν ένωρίς έπεδημη-
σεν είς ταύτην τήν χώραν εχουσαν άστατον 
κλίμα. Τοιουτοτρόπως και τά μικρά ταύτα 
πτηνά έχουσι τάς φθινοπωρινάς και εαρινάς ά-
ποδημίας των. Τά μελιτοφάγα πτηνά τρεφό-
μενα εκ τών άνθέων τών τροπικών χωρών προ-
ξενουσι και ωφελειαν είς αυτά μεταφέροντα ά-

συνηδητως και άβουλητεί έξ ένός άνθους εις 
ετερον την γϋριν έπί τών στιγμάτων τοΰ ύπέ-
ρου και διενεργοϋσιν ούτω τήν γονιμοποίησιν , 

τωv υπ αυτών έπισκεπτομένων άνθέων. Τά άν-
'η αυτών τών τροπικών χωρών, τών όποίων 

την γυριν μεταφέρουσι τά πτηνά έλκύουσι δια-

φοροτροπως και τά έντομα.Λίαν περίεργον φαι-
νομενον εινε τό ότι τά πτηνά δέν προσελκύουν 

ται υπό τη ευωδίας ή του σχήματος τψν αν-
θεων άλλ' υπό τών λαμπρών αυτών χρωμάτων. 
Επίσης περιεργον εϊνε και τούτο τά περιστατι-
κov οτι ενώ τά έντομα έπί πολύ προσελκύει ή 

ευωδιά των άνθέων και ταύτα δέν θέλουσι · 
γνωρίζωσι τίποτε διά τά άνθη τά έχοντα λαμ-

πρα χρώματα, άπεναντίας τά πτηνά νά κατα-
θέλγωνται υπο τών άνθέων τών εχόντων ερυθρόν 
πορτοκαλοειδες, κυανοϋν χρώμα.Ο Φραντζ 
Μιουλλερ εν τω κήπω του έν Βρασιλία ουχ , 

παξ παρετήρει, ότι ένώ τά ταπεινά, λευκά αν-
θη, έχοντα ίσχυράν και ευχάριστον ευωδίαν ου-

δόλως προσείλκυον τά κολύβρια, τά τελευταϊα 
διαρκως ιπταντο πέριξ ενός είδους passiflore ε-

χοντος ανευ εύωδίας άνθη λαμπρότατα το 

χρώμα. 
Το πτηνόν πλησιάζον άνθος τι άφίπταται απ' αυτού φέρον την γύριν την οποίαν μεταφέρει εις έτερον άνθος. 

"Οπως δέ κόλληση χωρις αλλο εις τά πτηνόν 
ή γυρις υπάρχουσι διάφορα μέσα. Οϋτω π. χ 

ανθέων τίνων, άτινα ένίοτε έχουσι μήκος μέχρι 
δυο δεκαμέτρων, οι άνθήρες είνε τοσούτον πολύ. 

πληθεϊς καϊ σκληροί ώστε διά νά έκμιζίση τό 
πτηνον δια της γλώσσης του τό νέκταρ πρέπει 

δια πολλής δυνάμεως νά άνοίξη ταύτας καί νά 
εκχώρηση είς τούς μελιτογόνους άδένας, ότε 
χωρίς αλλο κολλά έπ' αυτού ή γϋρις. Ή γυ-
ρις τούτων τών φυτών έπί τοσούτον κολλά, 
ώστε δεν δύναται άφ' εαυτής νά πέση έκ τοϋ 
ανθήρος, διό δέν δύναται νά γονιμοποίηση τόν 
υπερον τοϋ ά'νθους της καθ' δσον ό υπερος κεϊ-
ται υψηλότερον τής κορυφής τών άνθήρων. Τό 
πτηνόν επιπτάμενον δέν δύναται νά έπιπάση 

δια της γυρεως τό άκρον τοΰ υστέρου τοϋ αυ-
του ανθούς, διότι τό μέρος εκείνο τοϋ υπέρου 
όπου πρεπει νά κολλήση ή γΰρις όπως γονιμο-
ποιηθωσιν οι ευρισκόμενοι έν τη ώοθηκη τό 
πτηνόν δυναται νά έγγίση τότε μόνον όταν 

αθηση επί τοΰ άνθους όπως έκμιζίση τά νέκταρ, 
ουχι δε οταν άφίπταται άπ' αύτοΰ. Πόσον 

τελεια ενίοτε εΐνε τά μέσα ταϋτα δύναταί τις 
να ιδη η εκ τοΰ αύτοϋ Erica Pluckenetii όπερ 

φυεται εν ταϊς στέππαις τής Καπλανδίας. Έν 
τουτω τώ φυτώ μεταξύ τής κορυφής τών άν-

θηρων και τών μελιτογόνων άδένων υπάρχει 
αποστασις 16 άγγλικών γραμμών, άκριβώς ο-

σον μακρον είνε τά ράμφος τοΰ πτηνού όπερ 
μεταφέρει τήν γϋριν είς τοϋτο τά άνθος και 
οπερ εινε γνωστόν έν τή έπιστημη υπό τά όνο-

μα Nectarinia chalybea. Τό στίγμα τοϋ άνθους 
ευρισκεται έτι κατά μίαν γραμμήν κατώτερον 
των ανθήρων ούτως ώστε τό πτηνόν βυθίζει τό 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η Τ 

από τοϋ "Αριστοτέλους μέχρι του Ζάν-Ζάκ 
Ρουσσώ και Σοπενχάουερ έπεβεβαιωθη δέ υπό 

τοιούτων έπιστημόνων, οίοι εΐνε ο Δαρβήνος, ο 
Ερβέρτος Σπένοφ, ό Μίλλ, ό Χέκκελ,, ό Βιρ-

χωφ,ο Εδουάρδος Χαρτμαν,ο Φρ.Μίτσε, ο 
κρανιολόγος Βάλκερ, ό βιολόγος Λιτόρνο, ο φυ-
σιολόγος Ρομπέν και ό άνθρωπολόγος Τοπηναρ-
Έν πρώτοις θά άναφέρωμεν περί τούτου φυ-

σιολογικάς αποδείξεις διότι αύται είνε ενεργέ-
σταται. Όλη η κατασκευή τοϋ σώματος της 
γυναικός, μετά τοϋ λεπτοδεστέρου αυτής δέρμα-
τος ,μετά τών άσθενεστέρων αυτής όστέων, μετά 
τοϋ άνευ πώγωνος και μύστακος προσώπου, μετα 
τής ασθενούς αυτής φωνής, μάλλον όμοιαζει 
πρός νεανίαν μη άναπτυχθέντα έτι εις ανδρα. 

' Ό άνήρ αναπνέει κυρίως διά τοϋ διαφράγμα-
τος Ή δέ γυνή αναπνέει περισσότερον διά 

τοϋ στήθους, διά τής αλληλοδιαδόχου άναβι-
βάσεως και καταβιβάσεως τών πλευρών. Οπως 
πεισθή τις περί τούτου, δύναται νά συγκρίνη 
τήν διάρκειαν τής άναπνοής ένός άοιδου πρός 
τήν τής' αοιδού. Εΐς νεανίας εισπνέει περισσό-
τερον όξυγόνον η μία νεανις. Επίσης υπάρχει 
διαφορά έν τω σχηματισμώ τοϋ κρανίου, οπερ 
θεωρείται ώς έκφρασις τής ένεργείας ανα-
πτύσσει έσωτερικώς τό όργανον τοΰ νου, ο μυθ-

λός.'Αλλά τό κρανίον τής γυναικός ομοιάζει 
προς τό τοϋ παιδός. Είτα ό μυελός της γυναι-
κός δέν εχει τόσον πολλάς πτυχάς ως ό του 

. ανδρός και παρ' αύτη ή φαιά ύλη εΐνε έν ολίγω-
τέρω ποσώ η παρά τώ άνδρί. 'Απεναντίας τα 
νεύρα αυτής εΐνε ισχυρότερα, ώς τοϋτο παρα-
τηροϋμεν παρά τοις παισί. Έκ τούτου προερχε-

ς ται ή δύναμις αύτής εύκολώτερον νά Αφίσταται 
γνωστούς τινας φυσικούς πόνους· άλλά τούτο 
παρομοιεΐ αύτήν πρός τόν άγριον και αποδει-

η κνύει άκόμη οτι αυτη έχει ίσχυρώτερον νευρικόν 
σύστημα. Oi ανθρωπολόγοι εύρον —καϊ τούτο 
έπεβεβαιώθη υπό τών ερευνητών τής 'Αφρικής-— 
ότι τό κρανίον τής λευκής γυναικός παρομοιαζει 

πρός τό τοϋ νέγρου, τό δέ κρανίον τής νέγρου 
γυναικός εΐνε κατώτερον τοϋ κρανίου του άν-
δρός έκ τής αύτής φυλής· έκ τούτου έξαγεται 
ότι τό κρανίον τής λευκής γυναικός πλησιάζει 

πρός τύπον κρανίου όστις ένθυμίζει κατωτέραν 
καταγωγήν. 'Ακόμη πρέπει να σημειώσωμεν 

! δτι ικανότητες τής ψυχής καθ' ας διακρινον-
ται οι νέγροι ευρίσκονται και παρά τή γυναικί 
καίτοι έν έπεξειργασμένη μορφή. 

Παρά τώ νέγρω, λέγει ό Μπροϋνερ-Μπέη, 
κατ' έξοχήν διακριτικά γνωρίσματα είνε ή 
αίσθητικότης, ή τάσις προς μιμησιν, ή ελλειψις 
πρωτοβουλίας, ό φόβος έκ τής μοναξιάς η αση-
νήθης άγάπη πρός τό άδειν, χορευειν καϊ σω-; 
ματικώς κινεΐσθαι. Έαν τό παιδίον του λευκόυ 

ράμφος του είς τα νεκταροδοχεια του άνθους 
πρέπει χωρίς αλλο νά έγγίση τούτο το στίγμα. 

Τά έκ τοϋ είδους margraf φυτά τής μέσης και 
νοτίου 'Αμερικής έχουσιν ιδίως σύνθετα και δια 
φόρων ειδών όργανα προς τόν σκοπόν τούτον. 

Εν τώ μέσω τοϋ άνθους ευρίσκονται κανιστροει-
δεις παραφυάδες πλήρεις χυμού όστις ελκύει 

τά τε κολύβρια καϊ τά σμικρότατα έντομα α-
τινα χρησίμεύουσιν αύτοΐς ώς τροφή. Λίαν πε-

ρίεργα είνε και εκείνα τά όργανα τών ανθέων, 
ατινα χρησιμεύουσιν όπως αναγκασωσι τό πτη-

νόν νά έκμιζίση έκ τοϋ άνθους τό νέκταρ, χωρίς 
άλλo κατ' έκεϊνον τόν τρόπον καθ' ον μόνον 

εϊνε δυνατόν νά έπιπασθη διά τής γυρεως η 
ωοθήκη. Ύπάρχουσι τινές μέλισσαι, αιτινες 
οκνοϋσαι νά συλλέγωσιν έκ του ανθούς το μελι 
κατά τόν συνήθη τρόπον προτιμώσι να τρυπωσι 
τόν πυθμένα τοϋ άνθους και νά εκμιζωσι τον 
γλυκύν χυμόν αύτοϋ χωρίς νά προξενήσωσιν 

ώφέλειαν είς αύτό· έναντίον τής απόπειρας ταύ-
της τών μελισσών ή φύσις προεφυλαξε τό αν-
θός τούτο. Ώς τίνες μέλισσαι κατά τον ρηθεν-
τα τρόπον προσπαθοϋσι νά βλάψωσι το ανθος 
ουτω και τά κολύβρια καϊ τά καλούμενα νεκτα-
ρίνια καταφορώνται πράττοντα το αυτό, άλλα 
και κατ' αύτών ή φύσις έπροίκισε τα φυτά διά 
προφυλακτικών μέσων. Ούτω π. χ. εν τω φυτώ 
Joshroma τής νοτίου 'Αμερικής τά μελανοκυανα 
άνθη του έν τή βάσει των περικαλυπτωνται υπο 
χονδρού περιβλήματος όπερ έν τή βάσει του ε-
χει ύγρόν τι πικρόν όπερ ούτε ξηραίνεται ούτε 

χύνεται Τό ύγρόν τοϋτο λίαν ωφελεΐ το άνθος 
πρό της άνθησεως αύτοϋ, προφυλαχτεί τα εσω-
τερικά του τμήματα έκ τής ολέθριας έπηρειας 
τοϋ καύματος, κατά δέ τήν άνθησίν του εις 
τών κολυβρίων, διότι άμα ταύτα θελησωσι να 
έμπήξωσι τό όξύ των ράμφος είς την πλήρη 
ύγράν φυάλην, έξ αύτής τρέχει δριμύ τι υγρόν 
οπερ αποδιώκει διά μιας τόν μικρόν κλέπτην. 

Α Ι ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ 

Πρό τίνος χρόνου ό έξοχος έκ Νορβηγίας 
συγγραφεύς Στρηδβέργ έδημοσίευσε μελέτην, 
τις διέγειρε διαφόρους λογομαχίας εν τώ τυ-
πω. 'Ο Στρηδβέγ είνε μισογύνης. Χάριν περιερ-
γέίας άναφέρομέν τινα τών έπιχειρηματων του 
έχθροϋ τούτου τών γυναικών. 

Άπέκειτο είς τήν ήμετέραν έποχήν, λέγει 
ουτοί, νά άποκαλύψη μεταξύ άλλων το οτι 
γυνή έχει περιωρισμένην μορφήν, της οποία 
άνάπτυξις έσταμάτησε μεταξύ τής νεανικής και 
πλήρους άνδρικής ήλικίας. Ή άνακάλυψις αυτή 

ήδη έγένετο έπαισθητή εις τούς φιλοσόφους 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 
8 

άνθρωπου παρουσιάζη άπαντα τά χαρακτηριστι-
κά γνωρίσματα τοϋ νέγρου, τήν αισθητικότητα, 
τήν έπιθυμίαν τοϋ μιμεΐσθαι, τόν φόβον έκ τής 
μοναξίας, τήν κλίσιν προς τό χορεύειν, αδειν 
καΐ σωματικώς κινεϊσθαι, τοϋτο καταδεικνύει 
οτι μεταξύ τοϋ παιδός, γυναικός καί τής κα-
τωτέρας άνθρωπίνης φυλής υπάρχει δμοιότης τις 
τήν οποίαν ουδόλως δέον νά παραβλέπη ο σκο-
πών νά έξετάση τήν φύσιν τής γυναικός. Αί 
πέντε αισθήσεις τής γυναικός θά δώσωσιν ήμϊν 
περί τούτου τοϋ άντικειμένου τάς πρώτας άπο-
δείξεις.· Καίτοι όλίγαι έρευναι έγένοντο ως 
πρός τούτο, άλλ' εινε φανερόν οτι αι αισθήσεις 
αύται διατελούσα έκ κατωτέρω βαθμώ η παρά 
τώ άνδρί. Ή άφή, ήτις περιορίζεται εις τήν 
παλάμην ιδία δε εις τά άκρα τών δακτύλων, 

εϊνε τοσούτον άνεπτυγμένη παρά τή γυναι-
κί ώς παρά τώ άνδρί. Τώ οντι ή χειρ τής γυ-
ναικός εϊνε τρυφερωτέρα καί μαλακότέρα άλλα 
τοϋτο έξαρτάται έκ τοϋ υπό τό δέρμα αυτής 
άφθονωτέρου λίπους, ένώ ή χειρ τοϋ άνδρός εύ-
κολώτερον έξεγείρεται υπό τών νεύρων καί έχει 
τήν ικανότητα νά δέχεται τάς έλαχίστας περί 
τής ποιοτητος τών αντικειμένων έντυπώσεις. 
Ουδέποτε μέχρι τούδε γυναικεία χειρ έχειρίσα-
το τό μουσικόν όργανον ώς ή τοϋ άνδρός» 

Ένθυμήθητε τόν Ρούβινσταην, τόν Παγα-
νίκ ! Τίς γυναικεία χειρ δύναται νά άναγνώση 
διά τών δακτύλων κεχαραγμένα στοιχεία ού-

τως ευκόλως ώς η τοϋ άνδρός ; Τίς γυναικεία 
χειρ δύναται τοσούτον έπιδεξίως νά κατασκευά-
ση φόρεμα τι ώς ή τοϋ άνδρός ; Τό πλείστον 
τών γυναικών, άφιέμεναι εις έαυτάς, έχουσιν 
ασθενή, άκανόνιστον γραφικόν χαρακτήρα, οστις 

δύναται ομως νά διορθωθή δια τής εξασκήσεως 
έν τή καλλιγραφία. Έν ένί λόγω ή χειρ τοϋ 
άνδρός συγχρόνως εΐνε ίσχυρωτερα, εύκινητοτέ-
ρα καί ίκανοτέρα τής γυναικείας χειρός. Καί 
ή διά τής χειρός εκτελούμενη έργασία τοϋ άν-
δρός περισσότερον τιμάται καί κατά συνέπειαν 
περισσότερον, ́άδρότερον πληρόνεται.Έάν ή ικα-
νότης πρός παραγωγήν μουσικών έναρμονίων 
τόνων δέον νά θεωρείται ώς άπόρροια άνεπτυγμέ-
νου καί λεπτού ώτός, παρευθύς παρατηρεί τις 
δτι ή γυνή ώς πρός τήν άκοήν ϊσταται κατώ 
τερον τοϋ άνδρός διότι ούδαμοϋ ευρίσκεται 
μουσική τις συμφωνία ή μελόδραμά τι πραγμα-
τικής άξίας, άτινα συνετέθησαν υπό γυναικός. 
Έάν εϊνε δυνατόν νά γίνηται λόγος εναντίον 
τής παροιμίας περί τής όρέξεως, ή σύγκρισις τής: 
γεύσεως τής γυναικός πρός τήν τοϋ άνδρός κα-
ταδεικνύει την γυναίκα κατωτέραν τοϋ άνδρός.. 
Λύτη ένασμενίζεται καυχωμένη οτι δέν εϊνε 
έπ. τοσούτον άπαιτητική ώς πρός τήν τροφήν 

ώς ο άνήρ καί λέγει δτι δέν δύναται νά δια-

κρίνη έναν οίνον τοϋ ετέρου. υπάρχει ανάγκη 
νά άναφέρωμεν έτεραν άπόδειξιν μετά τοϋτο. 
Τά εγχειρίδια περί μαγειρικής έχουσιν άξίαν 
μόνον όταν συγγράφωνται υπό άνδρών, διότι 
συγγραφόμενα υπό γυναικών δέν έξασφαλίζου-
σιν ημάς περί τοϋ οτι ο συγγραφεύς αυτών εί-
νε ικανός νά παρασκευάσει τά περιγραφόμενα 
υπ' αυτού φαγητά. Είτα ή κεφαλή τής οικίας 
πάντοτε θά κατέχω τήν πρώτην θέσιν όταν προ-
κειται νά παρασκευασθή έκτακτόν τι καί σπου-
δαϊον δεΐπνον. Έάν συνέβη ποτέ υμϊν νά πα-
ρευρεθήτε εϊς τινα χορόν προσωπιδοφόρων θά 
έχετε παρατηρήσει οτι αί ενήλικοι γυναίκες 
μεταμφιεζόμεναι εις άνδρας ομοιάζουσι πρός 
νεανίας, ένώ οί άνδρες φέροντες γυναικεία ένδύ-
ματα δμοιάζουσι πρός γίγαντας. Έάν θελήσω-
μεν νά ποιήσωμεν σύντομον έξέτασιν τών υψη-
λών προσόντων τής ψυχής καί νά άριθμήσωμεν 
αυτά ουχί κατά σειράν θά ϊδωμεν ότι. κατά 
πρώτον θά έπέλθη κατά νοϋν ημών ο άρχαΐος 
εκείνος μύθος περί τής άκρας αισθητικότητος 
τής γυναικός, ήτις θεωρείται ώς άρετή. Έάν 
διά τούτου έννοεϊται ή διάθεσις τοϋ παράγειν 
ταχέως τά αισθήματα, άτινα αύτη δέν εϊνε ι-
κανή νά κρατήση ή γυνή, τώ οντι θά δειχθή 
άνωτέρα τοϋ άνδρός· άλλ' ή υπεροχή της αύ-
τη εινε ατέλεια. Έκ πάντων τών άνθρωπίνων 
όντων ευαισθητότερον εΐνε τό παιδίον. Καί τοϋ-
το έπίσης αισθάνεται χαράν καί λύπην τάς ο-
ποίας δέν δύναται νά κυριεύση. Τούτο γελα, 
κλαίει κατά σειράν, έκδηλοι τά πάθη του χω-
ρίς νά δύναται νά καταδαμάση αυτά. 

* 
* * 

Ή έφημερίς ((ΖΙλ-Μπλά)) άποταθεΐσα 
πρός τινας γάλλους λογίους έξητήσατο τήν 
γνώμην των επί τής διατριβής τοϋ Στρηδβέργ 
περί τών ελλείψεων τών γυναικών. 

'Ιδού αί περί τούτου γνώμαι τινών έξ αυτών· 
Ο Ζολύ-Κλαρετίρ έν τή πρός τήν προρρηθεΐ-

σαν έφημερίδα έπιστολή του μεταξύ άλλων 
εγραφεν. (("Απαντα τά έν ταύτη τή διατριβή 
άπαντώντα έπιχειρήματα δεν άποδεικνύουσιν 
ότι ή γυνή εϊνε κατωτέρα τοϋ άνδρός. άλλά μό-
νον οτι ή γυνή εινε έτερον τι η ο άνήρ. Ό 
Στρήδβεργ εϊνε δραματουργός. "Ας είπη λοιπόν 

εν τώ θεάτρω, οτι ή ηθοποιός δέν εινε ίση πρός 
τόν κωμικόν ; 'Εγώ έννοώ ί σ η ώς πρός τήν 
εύφυίαν. Έν τή σκηνή άπασα ή επιτυχία οφεί-
λεται εις τήν γυναίκα. "Αδικος έπίσης εϊνε καί 

ο ισχυρισμός οτι ή Ζόρζ-Σάνδ έγραψέ τινα κα-
λά συγγράμματα μόνον διότι έν τούτοις υπε-
βλήθη υπό άνδρικήν έπιρροήν, ώς θά εινε έπίσης 
αδικός ο ισχυρισμός περί τοϋ ότι τοιούτος 
ποιητής, οίος ο Μιουσέ, π. χ., συνέθεσε τούς 
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λάμπρους του στίχους ενεκα μονον της επιρ-
ροής τής γυναικός. Ό άνήρ ώς καί ή γυνή έν 
τε τή καλλιτεχνία καί τώ έρωτιάνταλλάσσουσι 
τά άνάλογα αισθήματα καί έν τινι έργω τοϋ 
άνδρός πάντοτε άπαντα γυναικείος δάκτυλος 
ώς καί έν τινι γυναικείω έργω πάντοτε μεσολα-
βεί ο δάκτυλος τοϋ άνδρός. Ώς πρός δέ τό 
ποσόν τού οξυγόνου, οπερ εισπνέει νεανίας τις 
άποταθεϊτε πρός τούς ειδικούς, οΐτινες, παρ' 

'ο,τι καί άν λέγη ο Μπριουνετιέρ, δέν έχρεω-
κόπησαν πάντες. "Οτι δέ ο άνήρ εισπνέει διά 
τοϋ διαφράγματας, ή δέ γυνή διά τοϋ στή-
θους, τοϋτο δέν άποδεικνύει ότι δ είς εϊνε άνώ-
τερος τής ετέρας, αύτη δέ κατωτέρα τοϋ άν-
δρός· τοϋτο άποδεικνύει ο'τι έν τώ οργανισμω 
αυτών υπάρχει διαφορά, έν δέ ταίς λειτουρ-
γίαις ταυτότης. 

Ή γυνή ουδόλως εινε κατωτέρα τοϋ άνδρός, 
αύτη δλοτελώς εινε έτερόν τι. Ένεκα δέ τοϋ 
οτι δέν ήθελον νά έννοήσωσι ταύτην τήν δια-

φοράν δημιουργηθεϊσαν υπό τής φύσεως καί τής 
άνάγκης διά τόν μηχανισμόν τοϋ βίου, οί άν-
δρες διαρκώς διατηροϋσι ταύτην τήν λυπηράν 
καί φοβεράν πρόληψιν, ήτις κατά τόν πλείστον 

χρόνον δημιουργεί έκ τοϋ άνδρός καί τής γυ-

ναικός όυο εχθρικώς διακειμένας προς αλλη-
λας υπάρξεις άποκεχωρισμένας άλλήλων. Ώς 

πρός έμέ, νομίζω δτι ή κλήσις τής γυναικός 
εϊνε θαυμάσιόν τι, καί άν δ κ. Στράνσβεργ θεω-
ρεί με ώε άξιοκαταφρόνητον γυναικολάτρην, 
ένδοξος καί ιερά. Είτα δέ αύτη εινε ώραία. Ή 
δέ ώραιότης έξισούται πρός τήν όξύνοιαν τήν 
οποίαν δ άνήρ άγερόχως άποδίδει άποκλειστι-
κώς εις έαυτόν. Δέν θά αναφέρω περί τών έπι-
στημονικών σταθμησθέντων πειραμάτων, χη-
μικών άναλύσεων, μικρογραφικών περιγραφών 
καί λοιπών, εις άς προσφεύγει ο Στράνδσβεργ 
έλπίζων νά άνακαλύψη έν τώ πυθμένι πειρα-
ματικής τινος συσκευής ύποστάθμην τής άτε-
λείας τής γυναικός η βακτηρίδιον τής τελειό-
τητας τοϋ άνδρός· άπαν τοϋτο μοί φαίνεται ώς 
υπέρμετρος έγωΐσμός. Εϊνε άληθές δτι δ κύριος 
Στράνδσβεργ ήναγκάσθη πολλά νά ΰποφέρη έκ 
τής γυναικός. Ούτος δέν εΐνε ο μόνος και ίσως 
τοϋτο συνέβη ένεκα σφάλματος. "Αλλοτε έκεΐ-
νοι οΐτινες πολλά υπέφεραν έκ τών συζύγων των 
άπερχόμενοι έρρίπτοντο εις τόν ποταμόν Ση-
καυάναν. Τήν σήμερον προσφεύγουσιν εις τήν άν-
θρωπολογίαν. 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α ΠΟΙΚΙΛΑ 

Έ ξ έ τ α σ ι ς τών κ υ ν ώ v. Εv τη πό-
λει Ζβορνικίω πρό τινος χρόνου έξητάσθησαν 150 
κύνες υπηρετούντες έν τώ έν Βοσνία αυστριακή 
στρατώ ένώπιον τοϋ στρατηγού Σόμμερ καί 
πλήθους άξιωματικών τοϋ επιτελείου. Οί κύνες 
ήσαν ήσκημένοι, άπομακρυνόμενοι τών λόχων 
των νά έπιτηρώσι τόν έχθρόν καί έπιστρέφοντες 
νά δηλώσι τό άποτέλεσμα τής καταπτώσεώς 
των δι' ιδιαιτέρων σημείων. Ούτοι έσυνήθισαν 
νά φέρωσι διαταγάς εις τά διάφορα τμήματα 
τοϋ στρατού. Αί γραπταί διαταγαί τιθέμεναι 
έντός δερματίνου σάκκου φέροντος τήν έπιγρα-
φήν δ ι α τ α γ α ί έκρεμώντο άπό τοϋ τραχή-
λου των. Ό αξιωματικός πρός ον άπευθύνοντο 
αί διαταγαί άπέπεμπε τόν κύνα μετά τήν έκ-
τέλεσιν αυτών καί έθετεν έν τώ σάκκω σημείω-
σιν δηλοϋσαν ο'τι αί διαταγαί έξεπληρώθασαν. 
Ούτως ήσκημένοι κύνες ΰπάρχουσι καί έν τώ 
πρωσσικω στρατώ καί έν τοις έν Γαλλία τελώ-
νιιακοΐς σταθμοϊς πρός σύλληψιν τών λαθρεμ-
πόρων. 

Πόσον α ν τ α μ ε ί β ο ν τ α ι έ ν ί ο τ ε 
οί δ ι ά σ η μ ο ι συγγραφείς.—Ό έξοχος ρώσσος 
συγγραφεύς κόμης Λέων Τολστόη συνέγραψε έπ 

έσχάτων υπο τον τιτλον « Αρτοδοτης και Αρ-
γάτης» έν διήγημα. Ή έφήμερίς τής Πετρου-
πόλεως «Νέος χρόνος» έξ αυθεντικής πηγής 
έπληροφορήθη ότι ο έκδοτης 'Αμερικανικής τι-
νος έφημερίδος έπρό τείνε νά άγοράση τοϋτο τό 
σύγγραμμα τοϋ Λέοντος Τολστόη προσενεγκών 
ώς άμοιβήν τοϋ συγγραφέως ανά δύο δολλάρια 
καθ' έκαστον στοιχεΐον. 'Επειδή ή τυπογραφι-
κή κόλα περιέχει περίπου 35000 στειχεϊα, δι' 
έκάστην τυπογραφικήν κόλαν προτείνουσιν εις 
τόν συγγραφέα 70000 δολάρια ή 350000 φρ. 
Έν τούτοις, ώς άναφέρει ή ρηθείσα έφημερίς, 

ο κόμης Τολστόη άπέρριψς ταυτην τήν πρότασιν. 

Μ ο ύ μ ι α ι π έ ν τ ε χ ι λ ι ά δ ω ν έ-
τ ώ ν. Ό διευθυντής τοϋ έν Γιζέχη Αιγυπτια-
κού μουσείου κ. Δεμαρζάν έποιήσατο περίεργον 
άνακάλυψιν έν Δασούρ κειμένω έν τή έρήμώ 
Λυβία, 25 χιλιόμετρα άπέχοντι τού Καΐρου. 
Ούτος εύρε δύο μαυσωλεία ήγεμονίδων έκ τής 
12 καί 13 δυναστείας τών Φαραόνων τής Αί-
γύπτου βασιλευσάντων πρό 5000 έτών. Τά 
μαυσωλεία ταύτα ησαν ανέπαφα άφ' ού χρόνου 
οί έθνικοί ίερεϊς έναπέθεσαν τά έμβαλσαμοθέντα 
σώματα τών ήγεμονίδων περιτολίξαντες αυτά 
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δια πολυτιμοτατων υφασμάτων. Πλησίον της 
σαρκοφάγου ευρίσκοντο αίθόυσαι πρός άναπόθε-
σιν τών δώρων. Έκεΐ υπήρχον κάνιστρα και 
κιβώτια πλήρη διαφόρων άρωμα των. Αί σαρ 
κοφάγοι ήσαν έκ τιτανολίθου καί έντός αΰτω 
υπήρχον ξύλινα κιβώτια τών μούμιων περιε 

φραγμένα διά χρυσού. Έν τοις κιβώτίοις ήσα 
έναποτεθειμένα τά σώματα τών ήγεμονίδων έ-
στεμμένα διά πολυτελών στεμμάτων τής κε 
φαλής, και κεκοσμημένα διά περιδεραίων, βρα-
χιολίων καί ένωτίων πολυτελών. 

Έν τώ έν Λονδ ί νω συλλόγω 
πρός ενθάρρυνσιν τών βιομηχανικών έφευρέσεων 
είς έκ Γλαζγόβου βιομήχανος άνεκοίνωσε τήν 
άκόλουθον άξιοπερίεργον έφεύρεσιν. Ό έκκεντρι-
κός ούτος φιλόπονος έργάτης κατώρθωσε νά 
χειροποιήση τούς ποντικούς καί νά άναγκάση 
αυτούς διά τών λεπτών των ποδών νά στρέφω-
σι τροχόν τινα τού νηματουργείου μετά τοσαύ-
της ταχύτητος, ώστε έντος μιας ημέρας νά 
κλωσθώσι 3,800 κλωσταί αί οποΐαι νά έχωσι 
137 μέτρων μήκος, η νήμα έχων μήκος 18 χι-
λιομέτρων. Έκαστος εργατικός μϋς κατά τόν 
υπολογισμόν τοϋ έφευρέτου, θά άπέφερεν εις 
τόν ίδιοκτήτην τοϋ εργοστασίου κατ' έ'τος κέρ-
δος οκτώ φράγκων. Επειδή δέ ή διατήρησις 
τών ποντικών δέν θά άπήτει άδράν δαπάνην 
καί ή συλλογή τών μυών δέν θά ην λίαν δαπα-
νηρά, ο ιδιοκτήτης οστις θά εΐχεν δέκα χιλιά-
δας εργατικούς μύς έν τώ έργοστασίω του θά 
έκέρδιζεν έξ αυτών κατ' έτος 80 χιλιάδας φρ. 
χωρίς ποσώς νά φοβήται οτι οί έκτακτοι ούτοι 
έργάται θά κάμωσί ποτε άπεργίαν. 

Έ κ τ ώ ν δένδρων γάλα . Ή έφη-
μερίς Stalie έπ' εσχάτων έδημοσίευσεν οτι έν τή 
Βενεζουέλλα καί έν τοις παρά τό Κορράκο δά-
σεσι της νοτίου Αμερικής φύεται δένδρον,, 
κληθέν υπό τών έπιστημόνων Brosinum galacto-
demdron, οπερ αυξάνει άπό 15 μέχρι 30 με- , 
τρων καί έχει τήν ιδιότητα νά παράγη χυμόν 
τινα όστις κατά τήν γεϋσιν ομοιάζει τό σύνηθες 
γάλα τών άγελάδων. Τό θαυμάσιον τοϋτο δεν-

δρον παράγει καθ' έκάστην ώρισμένον τι ποσόν 
γαλακτοειδοϋς χυμοϋ ώς κοινή 'τις άγελάς. Οί 
εγχώριοι πρός συλλογήν τούτου τοϋ χυμοϋ 
ποιοϋσιν έντομάς τινας έν τω φλοιώ τοϋ ρηθέν-
τος δένδρου. Τό γάλα τοϋτο έν μεγάλω' ποσώ 
μεταχειριζόμενον ύπό τοϋ άνθρώπου ούδεμίαν 
βλάβην προξενεί αΰτω διότι, κατά τήν υπό' τών 
έπιστημόνων χυμικών γενομένην άνάλυσιν, πε-
ριέχει σάκχαριν καί φωσφορικά οξέα άλατα. 

Δ ι ά σ η μ ο ι υ π ο δ η μ α τ ο π ο ΐ ο ί 
Πρό τίνος χρόνου έν Γερμανία έπανηγυρίσθη 

τετρακοσιετηρίς τής γεννήσεως τοϋ Γάνς Σάξ 
περιωνύμου άοιδοϋ έκ Νυρεμβέργης, πρώην 

υποδηματοποιου καί ποιητοϋ. Ή υπόδημα το 
ποιεια εν πολλαίς χώραις παρέσχε έπισήμους 

άνδρας,οίτινς απήλαυσαν παγκοσμίου σχεδόν 
φήμης. Ούτω π.χ. εν Γερμανία ό διάσημος 

Βινκελμαν ο θεσας τάς βάσεις τής ιστορίας τής 
καλλιτεχνιας ην υποδηματοποιός. Έν τή Σουη-

δία ο μέγας βοτανικός Λιναίος ένεκα τής κλί-
σεως του πρός τήν βοτανικήν έπί τοσοϋτον έ-
δεικνυτο αδιάφορος πρός τά θεολογικά μαθήμα-

τα της εν Βεξιε θεολογικής σχολής, ώστε ο 
, πατήρ του οργισθείς κατέταξεν αΰτόν ώς μαθη-

την ενός υποσηματοποιοϋ. Μόνον ό διδάκτωρ 
: Ρότμαν ηδυνήθη νά καταπείση τόν πατέρα τοϋ 

Λιναίου να εγγράψη τόν νέον Κάρολον ώς φοι-
τητήν τής έν Λονδίνου ιατρικής σχολής. Η 
Αγγλία οφείλει είς τήν ύποδηματοποιείαν τούς 

διασήμους της άνδρας- τούς έπιστήμονας Γόλκ 
Ροφται Πανδαλ καί ποιητάς Ρομπέρτ 
Μπλουμφελδ καί Βίλλιαμ Δζίφορτ. Έν Γαλ-

λία εκ της υποδηματοποιικής συντεχνίας προ-
ηλθεν ο πάπας Ούρβανός τέταρτος (ών ύποδη-
ματοποιος εκαλεΐτο Ζάκ Πανταλεόν). Ό Ζάν 
Μπαπτίστ Ρουσώ πρώτος λυρικός ποιητής τής 

Γαλλίας κατά τον 18 αιώνα ην υποδηματο-
ποιός. Ο διασημος συγγραφεύς Έρρίκος Σελιέ 
και ο μαθηματικός Ρηγό κατά πρώτον ήσαν 
υποδηματοποιοί. Και ό διάσημος ρώσσος συγ-
γραφεύς Λεων Τολστόη έν τή έπαύλει του κα-
τ ταγίνεται είς τήν ύποδηματοποιείαν ένεκα πε-
ποιθησεως τινός. 

Κράτος έν τω όποίω ε ΐ ν ε άδύ-
νατον νά πυροβολήσωσι διά τηλεβόλου.— Ή 
σμικρά δημοκρατία 'Ανδόρα, κειμένη μεταξύ 

Γαλλίας καί Ισπανίας, είχεν έν μόνον τηλεβό-
λον. Αυτη εζήτει νά έχη περισσότερα άλλά 
ταύτα τιμώνται άκριβά ένώ αύτή δέν εΐνε τά 

προς τοϋτο μέσα. Έν τούτοις παρασυρθεΐσα 
υπο τών γενικών έξοπλισμών τών λοιπών κρα-
τών της Ευρώπης παρήγγειλεν έν τώ γνωστώ έν 

Εστεν εργοστασίω τών τηλεβόλων Κοούπ έν 
μέγα τηλεβόλον νεωτάτου συστήματος. Ότε 

το Τηλεβόλον παρεδόθη είς τήν μικράν ταύτην 
δημοκρατία έγνώσθη ότι τοϋτο δύναται νά έκ-
σφενδονίζη σφαΐραν 28 χιλιόμετρα μακράν, 

Τοποθετησαντες αύτό έπί ύψηλοϋ τίνος λόφου 
απεφασισαν δια δοκιμήν νά πυροβολήσωσιν έξ 

αυτου. Είς πυροβολιτής έπλήρωσεν αυτό καί ήν 
ετοιμος νά τό θέση είς ένέργειαν, ότε είς πολί-

της της δημοκρατίας έκαμε τήν παρατήρησιν 
ότι πρότερον δέον νά ΰπολογίσωσι πού θά πέση 
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ή σφαίρα τοϋ τηλεβόλου διότι ή δημοκρατία 
τής 'Ανδόρας έχει έκτασιν μόνον 7 χιλιομέτρων. 
Έάν έπυροβόλουν κατ' ευθείαν γραμμήν ή 
σφαίρα θά έπιπτεν έπί Γαλλικής η 'Ισπανικής 
χώρας. Εϊς πολίτης προέτεινε νά πυροβολήσω-
σιν είς τά άνω, άλλ' έτερος παρετήρησεν δτι ή 
σφαίρα θά πέση εις τά οπίσω καί δύναται νά 
φονεύση τινας η νά προξενήση μεγάλην κατα-
στροφήν εις τήν δημοκρατίαν, έάν δέ πέση έπί 
Γαλλικής η Ισπανικής χώρας δυνατόν νά έκ-
ληφθή τοϋτο ώς πρόφασις γενικού Ευρωπαϊκού 
πολέμου. "Ενεκα τών σπουδαίων τούτων λόγων 
αί άρχαί τής δημοκρατίας άπηγόρευσαν τήν 
πυροβόλησιν διά τοϋ νέου τηλεβόλου. 

' Α μ ο ι β ή δ ιά τό ά ρ ι σ τ ο ν μυ-
θ ι σ τ ό ρ η μ α . Ό «Κήρυξ» τής Νέας 'Υόρ-
κης προτείνει 10000 δολλαρίων (περίπου 50 
χιλ. φρ.) διά τό άριστον μυθιστόρημα όπερ νά 
σύγκειται άπό 60,000—70,000 λέξεις καί νά 
άποσταλή είς τήν διεύθυνσιν τής ρηθείσης έφη-
μερίδο; έν συντομωτάτω χρονικώ διαστήματι 
υπό τοϋ συγγραφέως οστις έξάπαντος δέον νά ή 
'Αμερικανός. Ή έπιτροπή συγκειμένη έκ τριών 
άγωνοθετών προώρισται νά έξελέγξη τά άπο-
σταλησόμενα χειρόγραφα καί νά έκλέξη έξ αυ-
τών τρία μόνον τά άριστα, άτινα δημοσιευθή-
σονται έν τω ((Κήρυκι)). Μετά τοϋτο έκαστος 
συνδρομητής μετά τήν άνάγνωσιν τών τριών 
μυθιστορημάτων θά άνήγγειλεν είς τήν διεύ-

θυνσιν τής εφημερίδος ποίον μυθιστόρημα κατά 
τήν γνώμην του εΐνε τό άριστον. Ή προτεινο-
μένη άμοιβή θά έδίδετο είς έκεΐνον τόν συγγρα-
φέα τού όποίου τό μυθιστόρημα θά άνεγνωρίζετο 
ώς τό άριστον ύπό τών πλείστων συνδρομητών. 
Διά τά συντομώτερα διηγήματα ό «Κήρυξ» 
ώρισεν, έκτός τούτου, άμοιβήν έκ 12,000, 
8,000 καί 4,000 μαρκών. 

Πώς τ α ξ ε ι δ ε ύ ε ι ή β α σ ί λ ι σ σ α 
τής ' Α γ γ λ ί α ς . Ή έφημίρίς τής Βεστμίν-
στερ παρέχει τήν άκόλουθον περιγραφήν τών 
ταξειδίων τής βασιλίσσης τής 'Αγγλίας έξ ής 
άποσπώμεν τά άκόλουθα. Ή βασίλισσα έχει 
ιδιαίτέραν άμαξοστοιχίαν φυλαττομένην έν ταϊς 
άποθήκαις τών βορείων σιδηροδρόμων έν Βρυ-
ξέλλαις. Αυτη άποτελεΐται έκ δύο μεγάλων α-
μαξών συνηνωμένων πρός άλλήλας δι' ανοικτής 
διόδου. Έν τή μια αυτών,έχούση τράπεζαν καί 
άναγνωστήριον. ή βασίλισσα κάθηται τήν ήμέ-
ραν Τό δάπεδον εΐνε έστρωμένον δι' ινδικών 
ταπήτων καί τά έπιπλα συνίστανται έκ κομψο-
τάτων καί μικρών τραπεζών, άνακλίντρων καί 
έδρών. Οί τοίχοι καλύπτονται διά φυσικού πο-
λυτιμοτάτου μεταξώτοϋ υφάσματος καί κοσμούν 

ται διά φυσικών ανθέων έμβλήματος τών Ήνω-
μένων βασιλείων. Τά έπιπλα εΐνε έπιστρωμένα 

διά κυανού μεταξωτού υφάσματος. Ή άμαξα 
αποτελείται έκ τεσσάρων δωματίων, έν τώ ένί 
δωματίω ΰπάρχόυσι δύο κλίναι διά τήν βασί-
λισσαν καί τήν πριγκίπισσαν Βεατρίκην. Τά 
έπιπλα ταύτης τής αμάξης πάντοτε λαμβάνον-
ται έκ τών άνακτόρων Βίνδζορ. Τό κομμωτή-
ριον καί δ λουτρών κοσμούνται κατ' ΐαπωνικόν 
ρυθμόν. Ό συρμός ΐστατο έν ώρα τοϋ γεύματος 
καί τής στολίσεως τής βασιλίσσης άπό τής 8ης 
μέχρι τής 9ης πρωινής ώρας. Τήν νύκτα ό συρ-
μός δέν έκινεΐτο ταχέως όπως μή άνησυχή τήν 
βασίλισσαν διατρέχων μόνον τεσσαράκοντα χι-
λιόμετρα τήν ώραν. 

Ή γ υ μ ν ό τ η ς σ υ σ τ α ι ν ο μ έ ν η ώς 
ΰ γ ι ε ι ν ό ν μέσον. Άγγλικόν τι περιοδι-
κόν άναφέρει ότι έργάτης τις έργαζόμενος έν 
τώ λιμένι Όκλένδ ονομαζόμενος δέ Εδουάρ-
δος Σμίδ, άπό είκοσι έτών περιεπάτει γυμνός, 
ούτος έφερε μόνον περισκελίδας καί ζώνην. Έν 
τή ζώνη του έκρυπτε μεγάλην μάχαιραν έν δέ 
τοις ήλιοκαυμένοις χερσί του έκράτει πυροβόλον 
Βίντσεστερ. Ό γυμνός ούτος γίγας ευρίσκεται 
έν τή υπηρεσία τής στρατιωτικής διοικήσεως 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής. Ού-
τος ΰπηρετήσας ποτέ ώς πρωρεύς έν τινι πλοίω 
κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου του ΐστατο παρά 
τήν πρώραν ώς τις άνδριάς. Τό άνάστημα αυτού 
εΐνε καθ' ΰπερβολήν ύψηλότερον τοϋ συνήθους. 
Είς τούς έρωτώντας αυτόν διατί δέν ένδύεται 
ώς πάντες οί άνθρωποι τούτου τοϋ κλίματος 
ούτος άπεκρίνετο συντόμως δτι τούτο ποιεί έκ 
λόγων υγείας. Κατεγινόμην έλεγεν έπί τινα 
χρόνον περί τήν ίατρικήν καί οί φίλοι μου έλε-
γαν μοι, ότι οί πνεύμονές μου ησαν άδύνατοι. 
"Οτε έπεχείρόυν ταξείδιον έλεγόν μοι ότι δέν 
θά έπιστρέψω πλέον. Έν ταΐς χώραις τών τρο-
πικών εγώ έπρεπε νά περιπατώ σχεδόν γυμνός 
καί παρετήρησα ότι καθόσον όλιγώτερον ενδύο-
μαι έπί τοσούτον αισθάνομαι έμαυτόν ύγιέστε-
ρον, άμα δέ ήρχισα νά καλύπτωμαι έκ νέου 
ήσθένουν. Μετά έν έτος άπήλθον είς τήν γήν 
τοϋ Πυρός καί εΐδον δτι οί ιθαγενείς βαδίζουσιν 
έπί τής χιόνος γυμνόποδες. Εΐδον έκεϊ ισχυ-
ρούς καί υγιείς γέροντας, γυναίκας όλογύμνους 
θιλαζούσας τά τέκνα των. Ένταΰθα έμαθον τό 
μυστήριον τής υγείας. "Εκτοτε ήρχισα νά περι-
πατώ ώς οί ύγιεΐς ιθαγενείς έκείνων τών ψυ-
χρών τόπων. 'Ο Σμίδ ήν έγγαμος καί είχε 4 
τέκνα. Ή σύζυγός του συνεμερίζετο τήν περί 
τής ένδυμασίας ι'δέαν του. τά τέκνα του έπί-
σης έβάδιζον γυμνόποδα καί σχεδόν γυμνά καί 
διά τοϋτο ούτος πάντοτε ητο υγιής. 
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Η Ρ Ο Ζ Ι Τ Α 
Διηγημα υπό Σερβεντές 

Μετάφρασις έκ τοϋ 'Ισπανικού 
(Συνέχεια ιδε αριθ. 9.) 

Μετ' ολίγον αί παρά τά θυσιαστήριον προ-
σευχόμεναι δύο γυναίκες ήγέρθησαν διεγείρασαι 
θροϋν διά τών ένδυμάτων των και βραδέως έξ 
ήλθον έκ τής εκκλησίας. Στιγμήν τινα μετ' αύ 
τάς άπεμακρύνθη ό καπουτζΐνος τόν όποιον τα 
χέως ήκολούθησε καϊ ό χωρικός. Ή άγνωστος 
ητις έφαίνετο ούχΐ πρεσβυτέρα τών δεκαεπτά 
ετων, οΰδεμίαν προσοχήν έπέστησεν έπί τών άν-
θρώπων οϊτινες έκινοϋντο και διήρχοντο παρ-
αύτήν. Αύτη άκινήτως εΐχε κλίνει' τά γόνατά 
της και εΐχεν έστραμμένον τά βλέμμα της πρός 
τούς θόλους τής εκκλησίας, άφιερωθεΐσα όλοτε-
λώς είς τήν προσευχήν. Ό Άρεβάλο έπίσης δέν 
έκινήθη έκ τοϋ μέρους όπου ΐστατο παρά τόν 
τοϊχον και διά περισσοτέρας προσοχής παρετή-
ρει τό υπό τής προσευχής έμπνευσθέν πρόσω-
πον τής κόρης. Έπί τέλους αύτη έκλινε τούς 
οφθαλμούς της ώς νά συνήλθεν είς έαυτήν και 
έστρεψε τό βλέμμα της εις τά περιστοιχοϋντα 
αυτήν. Αύτη περιέλαβε διά τοϋ βλέμματος τό 
τμήμα τούτο τής εκκλησίας, παρετήρησε τόν 
Άρεβάλο και έπί στιγμήν οι οφθαλμοί της 
προσηλώθησαν έπ' αΰτοϋ. Έπί τινα δευτερό-
λεπτα αύτη ήτενισεπρός τόν νέον, άσκαρδα-
μυκτεί και μετά θαυμασμού παρετήρησε τό πρό-
σωπόν του και ήσθάνθη άμηχανίαν έπί τη πα-
ρουσία του έν τούτω τώ τμήματι τής έκκλησίας. 
Ό Άρεβάλω ακουσίως έταράχθη και άπέστρεψε 
τούς οφθαλμούς του άπ' αυτής. Τά βλέμμα 
τής νεανίδος τώ έφάνη λίαν περίεργον και έτα-
στικόν. Τι ήδύνατο νά τή φανή παράδοξον ; 
Ή ενδυμασία του ην κατά τά είωθός εθνική και 
ευσχήμων. Ή νεάνις ήγέρθη και διηυθύνθη 
πρός τήν έξοδον, άλλ' είτα στραφεϊσα πάλιν 
ήτένισεν αυτόν. Διά τοϋ βλέμματός της ώς νά 
τώ έπρότεινεν έρώτησιν και ή έρώτησις αύτη 
ήτο σαφής. Ό Άρεβάλο ένόησεν ότι αύτη διά 
τοϋ βλέμματος της τώ άπετεινε τήν έρώτη-
σιν <<διατί δέν βαδίζετε κατόπιν μου;>> Τοϋτο 
τό σιωπηλόν βλέμμα ήν έπί τοσούτον είλικρινές 
και σαφές ώστε ό Άρεβάλο έκινήθη. Ή νεάνις 
διηυθύνθη πρός τήν πόλιν τής έκκλησίας, ό δέ 
Αρεβάλο έβάδιζε κατόπιν της. Αυτη έπλησία-

σε τό παρά τήν έξοδον πλήρες άγιασμού δο-
χεϊον, και στάσα έπερίμενεν. Έφθασε και ό 

Αρεβάλο, έβαλε τό ραντιστήριον είς τά ύδωρ -
και έτεινε τήν παλάμην του πληρη αγιασμού 
πρός τήν κόρην. Αύτη έβρεξε τήν χεϊρά της 

εις τήν παλαμην του, είτα έβρεξε τά μέτωπόν 
της κα εποίησε τό σημείον τοϋ σταυρού. "Οτε 
ο Αρεβάλο έπανέλαβε τά αύτό, η κόρη αΰστη-
ρως ατενίζουσα πρός αυτόν είπε· 

— Ύμεΐς είσθε ό Χουάν Άρεβάλο ; 
— Ναί διά τοϋ ιδίου τόνου τής φωνής ά-

πηντησεν ο νεανίας. 

t —Πάντες όμιλούσι περί υμών. Πρό τίνων 
- ημερών σας έδειξαν έμέ και τώρα έγώ σας 

εγνωρισα. 
Ό Άρεβάλο ουδόλως άπήντησεν. 
Ή άγνωστος έπ' ολίγον έσιώπησε και είτα 

ειπεν. 
— Εκτελέσατε, σινόρε, τήν παράκλησίν 

μου. Το τμήμα τοϋτο τής έκκλησίας ένθα 
συνηντήθημεν εΐνε τό σύνηθες μέρος τής προσευ-

χής μου Έγώ έκ της παιδικής μου ήλικίας 
έρχομαι εδώ. Έν τή καθεδρική έκκλησία υπάρ-
χουσι πολλά τμήματα . . . . Μήν έρχεσθε είς 
το τμήμα μου, άλλά έκλέξατε έτερον. Έάν 
έρχεσθε είς αυτά θά μέ άνησυχήτε και θά μέ 
εμποδιζητε εις τήν προσευχήν μου. Η νεανις 
επροφερε τους λόγους ήρέμα και υπερηφάνως. 

Ο Αρεβάλο σιγηλώς έκλινε τήν κεφαλήν 
του εις σημεΐον συναινέσεως. 

Έκαστος έτερος νέος αναμφιβόλως θά υπώ-
πτευε τήν παρθένον και θά ένόμιζεν ότι αίτη 
εζητει νά τώ φανη άρεστή άλλ' ό Άρεβάλο δέν 
ωμοίαζε τούτους τούς νέους, έκτος δέ τούτου 
δυσκόλως ηδυνατο νά έξελεγχθηέπι φιλαρεσκεία 

παρθένος έχουσα τοιούτον αύστηρόν πρόσωπον. 
Η άγνωστος μόλις τώ ύπεκλίθη και έξήλθεν 

εκ της καθεδρικής έκκλησίας. Ό Άρεβάλο ά-
φηκεν αυτήν νά έξέλθη είτα δέ αυτός ήρέμα 

διηυθύνθη εις τήν πόλιν. 
Φθάσας εκεί παρετήρησεν ότι ή νεάνις ευ-

ρίσκεται ήδη κατά εκατόν βήματα μακράν αύ-
του και ότι έλαφρώς βαδίζει πρός τήν πλα-
τειαν. 

Καθ' όλην τήν ήμέραν ό νεανίας έσκέπτετο 
περί της θαυμασίας συναντήσεως και τής 

περιεργου παρακλήσεώς της, άλλά τήν έπιοΰσαν 
πανταπασιν επελήφθη τής άγνώσου· ούτος έκ 
φυσεως ην ακατάλληλος πρός τά ένδιαφέρεσθαι 
επι πολυ εξ οιασδήποτε ώραίας γυναικός.' 

I I I 
Παρήλθε περίπου μία έβδομάς. Επέστησαν 
αί θριαμβευτικαί ημέραι της έβδομάδος τών 

Άγ.Παθών. Εν τη πόλει ήρξαντο νά περιά-
γωνται διαφοροι πομπαί και νά έκτελώνται 
κτήρια έν τε τή καθεδρική και έν άπάσαις 

ταις εκκλησιαις. Κατά τήν μεγάλην Παρασκευήν 
απασα η πόλις ην έν κινήσει και οί κάτοικοι 

εβαδιζον ανα τάς οδούς. Άπαντες έσπευδον 
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χωσι τοϋ δικαιώματος τοϋ μετασχεϊν ταύτης 
τής μετανοίας. Μετά τήν σειράν τών σαβανο-
φόρων έπεφάνη τό κύριον μέρος τής πομπής. Κα-

τόπιν δύο ρωμαίων στρατιωτών εβαδιζε νεα-
νίας ώοαϊος άλλ' ώχρός είκονίζων τόν Χριστον. 

Ούτος έφερεν έπί τών ώμων του μέγανσταυρον, 
άκριβώς δέ όπισθεν του έβάδιζεν υψηλός γέρων 
φέρων άρχαίαν ίουδαϊκήν ένδυμασίαν καϊ υπε-
στήριζε τόν σταυρόν. Ό γέρων ούτος παριστα 
'Ιωσήφ τόν έξ Άριμαθείας. "Οπισθέν των ανα 
δύο έν σειρά ήκολούθουν οί άπόστολοι, γεροντες 
και νέοι, πολιοί και μελανοκόμητες, φεροντες 
ποικιλόχροα ένδύματα. Τήν πομπήν εκλειεν 
έρυθρός τις και λίαν δύσμορφος ανήρ, αθλητης 
τό άνάστημά. Ούτος είκονίζων τον προδότη 
τοϋ Χριστού Ίούδαν τόν Ίσκαριωτην εβαδιζε 
τούς οφθαλμούς έχων κεκλιμένους εις το εδαφος, 
μόνος, διότι έμενεν οπίσω τοϋ τάγματος των 
άποστόλων, πλησίον του δέ δέν υπήρχε τις ως 
νά άπεμακρύνοντο πάντες άπ' αυτού. Εν τη 
μια του νειρί έκράτει βαλάντιον μετα χρημά-
των έπί τοϋ βαλαντίου μεγάλοις γραμμασι ην 
σημειωμένος ό αριθμός 30, εν δε τη ετέρα 
νειρί του έκράτει μέλαιναν γαλήν. Ή πομπή 
έκλείετο πάλιν διά τών μετανοούντων φορουν-
των σαβανα, τών ιπποτών μετά θωράκων και 
στρατιωτών. Ότε διήλθεν ή πομπή, ο Αρεβα-
λο παοευθύς ήθέλησε νά άπομακρυνθη της νεα-
νίδος και τών ισταμένων παρ' αυτή,αλλακατα 
τήν ςιγμήν έκείνην τό παιδίον όπερ αυτη εκ της 
νειρός έκράτει έδειξαν είς αύτόν και στραφεν 
πρός τήν προβεβηκυϊαν γυναίκα και την κορην, 
είπεν εύθύμως· , , -

_ 'Ιδού, ό σονιόρ, περί τοϋ οποίου υμεις 
πολλάκις άναφέρετε ! , 

Ό γέρων έστ άφη πρός τόν Άρεβάλο, εγνω-
ρισεν αύτόν ώς φαίνεται και μετά μειδιαματος 
τώ είπεν 

' _ Έπιτρέψατέ μοι νά γνωρίσω ύμας· 
γνωρίζομεν υμάς ώς πολλοί έτεροι εν Τολεδω. 

: 'Ημείς άπαντες οι κάτοικοι, μετά θαυμασμου 
καί στοργής βλέπομεν υμάς. Έλπίζομεν οτι ό 
Θεός θά βοηθήση υμάς έν τή μεγάλη ύμων επί-
χειρησει. Έπιτρέψατέ μοι νά συστηθώ. Κάλού-

μαι Ραμών Ταλαβέρα, κατάγομαι και διατρι-
βω έν Τολέδω, κατεγινόμην ποτέ περι τό εν-
δοξον ημών έργον, τά όπλα. Δυναμαι να καυ-
χηθώ οτι έν τή γή ΰπάρχουσι πολλαι εν Τολέ-
δου μάχαιραι, σπάθαι και ξίφη, κατασκευής 

τοϋ έργοστασίου μου. Τώρα άφήκα ήδη ταύτην 
τήν ένασχόλησιν. Έπιτρέψατέ μοι να σας γνω-
ρίσω. 'Ιδού ή θυγάτηρ μου, ιδού και η εγγονός 
και ό εγγονός μου. 

. Ό Άρεβάλο έποίησεν ύπόκλησιν εις τα 
γυναίκας. 

όπως ιδωσι την μεγάλην πομπήν ήτις περιηρχε-
το τήν πόλιν. Και ό Χουάν Άρεβάλο έξήλθε τ ή ς , 
οικίας του. Αί τελεταί αύται κατά τήν έβδο-
μάδα τών Παθών ιδία ένδιέφερον τόν νέον αρ-
χιτέκτονα, διότι έν τή πατρίδι του δέν υπήρ-
χε συνήθεια νά έκτελώσι παρόμοιόν τι. Ούτος 
προσηγγιζεν είς τό πλήθος οΰ μακράν τής κα-
θεδρικής έκκλησίας όπως αναμένη τήν διάβασιν 
και ϊδη όλόκληρον τήν πομπνίν. Έν τινι 
άθροίσμάτι λαού ίσταμένω είς τά πέριξ του, 
διά μιάς ούτος παρετήρησε γυναικείαν τινα 
μορφήν και άνεγνώρισεν έν αύτη τήν άγνωστόν 
του. Αύτη έπίσης εΐδεν αύτόν, ήτένισε πρός αύ-
τόν ταχέως οιονεί ώς κλέπτης, άλλ' ό Άρεβά-
λο κατώρθωσε νά παρατήρηση ότι τό βλέμμα 
της δέν ην έπί τοσούτον αύστηρόν ώς ότε αύτη 
ΐστατο παρά τό δοχεϊον τοϋ άγιασμοϋ Αύτη η-
κολούθει προβεβηκυίαν τινά γυναίκα, πολιόν 
τινα γέροντα και έκράτει έκ τής χειρός δεκαε 
τές τι παιδίον. Ό Άρεβάλο επωφεληθείς έκ 
τής κινήσεως τοϋ όχλου, έπλησίασεν αυτούς και 
εστη παρά τόν γέροντα. Κατά τήν πρώτην 
στιγμήν έζήτησε νά όμιλήση μετά τοϋ άξιοτί-
μου τούτου πολίτου τοϋ Τολέδου, άλλά παρευ-
θύς άφήκε ταύτην τήν πρότασίν του. Ούτος δέν 
ην κατάλληλος πρός τοιαύτα διαβήματα. Διά 
πάντα έτερον νέον θά ητο αύτη ή ευκαιρία ή 
καταλληλοτάτη όπως γνωρισθή μετά τής οικο-
γενείας τής νεανίδος,ήτις ούτω περιέργως έγνώ-
ρισεν αύτόν διότι άπαν τούτο θά ωμοίαζε 
πρός έρωτικήν περιπέτειαν ξένου τίνος έν ξένει 
πόλει. Άλλ' άκριβώς τούτο τό περιστατικόν ην 
ώς νά έβλαπτε τήν άξιοπρέπειαν τοϋ νέου άρ-

χιτέκτονος. «Ουχί ένεκα τών ώραίων γυναικών 
ήλθεν είς Τολέδον αλλά δι' έτέραν μεγάλην έπι-

χείρησιν» έλεγεν ούτος κατά νοϋν. Τής πομ-
πής προηγούνται στρατιώται· μετ' αύτούς 
ανά δύο ηρχονται ίππόται φέροντες λαμπρούς 
θώρακας και περικεφαλαίας. Είτα πάλιν ανα 
δύο έβάδιζε μακρά σειρά ανδρών έν μακροί, 
λευκοϊς σαβάνοις,περιεζωσμένων δι' άπλών σχοι-
νίων άποληγόντων είς κομβολόγια. Αί κεφαλα 
και τά πρόσωπά των ησαν κεκαλυμένα διά τι 
νος λευκού καλύμματος όμοίου πρός πήραν, έχον 
τες δέ όπάς διά τούς οφθαλμούς. Έν ταϊς χερ-
σί των έκαστος έκράτει άνά μίαν άνημμένη 
λαμπάδα. Άπαντες έβάδιζον γυμνόποδες καί 
εκ τίνων ποδών λευκών και τρυφερών κατεφα-
νετο ότι οι ούτω βαδίζοντες μόνον σήμερον έρ-
ριψαν τά ΰποδήματά των έπί τή ευκαιρία του 
θριάμβου τούτου τής μετανοίας. Και τωόντι, 
ούτοι οί μετά προσωπίδων μετάσχοντες τής 
θριαμβευτικής ταύτης πορείας ήσαν ώς έπί το 
πλείστον πλούσιοι η άριστοκράται είσενεγκόν-
τες άδράν βοήθειαν είς τήν έκκλησίαν όπως τό-
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'Η μήτηρ τής άγνωστου, μεγάλη γυνή. 

παχεϊα, έχουσα αγαθόν πρόσωπον ήρξατο νά 
συνομιλή μετ' αύτοϋ περί τής λιτανείας, 
περί τής εβδομάδος τών παθών τοϋ Κυρίου. Δις 
αΰτη εστράφη πρός τήν θυγατέρα τη καλέσα-
σαν αυτήν Ροζίταν. Τό όνομα Ρόζα θαυμασίως 
ήχησεν είς τά ώτα τοϋ νέου. Τοϋτο ην πολύτι-
μον εις αυτόν διότι τά αυτό όνομα εφερεν ή μή-
τηρ του τήν οποίαν ούτος άπώλεσεν ων έτι έν 
τοις σπαργάνοις. 

Ό Άρεβάλο έζήτησε νά άρχίση νά διαλέγη-
ται καϊ μετά τής νεάνιδος, άλλ' ή Δόνα Ροζί-

τα κατεφαινετο άκλόνητος, αυστηρά καί ψυχρά, 
οΰδ' έφ' άπαξ θελήσασα νά τείνει τους έξαι-
σίους της οφθαλμούς πρός αυτόν καί μόνον διά 
λίαν ήρέμου φωνής, δεικνυούσης τήν ψυχικήν της 
ταραχήν, μονοσυλλάβως άπήντα· ναί, όχι. 

Έπί τέλους ή οίκογένεια αύτη άπεχαιρέτισε 
τόν Χουάν Άρεβάλον καί ό Ταλαβέρα'ς προσε-
κάλεσεν αυτόν νά έπισκέπτηται αυτούς έπι-
ποοσθέσας κατά τήν συνήθειαν τών ισπανών, 
δτι τό πάν έν τή οικία των διατελεί έν τή δια-
θέσει τού νέου γνωρίμου, διασήμου άρχι-
τέκτονος. 

Παρήλθεν ή έβδομάς τών Παθών, παρήλθεν 
καί ή Διακαινήσιμος καί μολονότι αί έργασίαι 
έν τή κατασκευή τής γέφυρας εΐχον διακοπή 
κατά τοϋτο τό διάστημα, ό Άρεβάλο οΰδεν 
έσκέφθη νά ακολουθήση τήν πρόσκλησιν. 
.Ούτος έθεώρει ώς ΰψίστην του εΰδαιμονίαν μό-
νον νά σκέπτηται περί τής δυσκόλου άμα καί 
μεγάλης επιχειρήσεως του. Μετά τό Πάσχα ού-
τος έτελείωσε τό πρώτον καϊ σπουδαΐον μέρος 
τής έργασίας. Τελείως εθηκε τά ϋποβαστάγμα-
τα καί τάς κλίμακας. "Ηρξαντο ήδη νά κτίζω-
σι δια λίθων έκ γρανίτου. Παρήλθεν έτι είς μήν. 
Ό Χουάν Άρεβάλο διήρχετο δλην μέν τήν ήμέ-
ραν έν τή οικοδομή, τάς δέ έσπέρας έν τή οι-
κία του. Καί καθ' δλον τοΰτον τόν χρόνον τής 
κοπώσεως, αμφιβολίας τε καϊ συγκινήσεως τής 
καρδίας ό νέος άρχιτέκτων οΰδ' άπαξ έσκέφθη 
περί τής νεάνιδος. 

IV 
'Ημέραν τινά ό γενικός έπιστάτης έπί τής 

κατασκευής, ό ποτέ μέν λιθοξόος, νϋν δέ πλού-
σιος εργολάβος Χομές, όστις ήν άγαθός, τίμιος 
καί ευσεβής άνήρ, εΐπεν είς τόν Άρεβάλο ' ότι 
κατά τό έσπέρας θά ελθη είς τήν οίκίαν του 
όπως συνδιαλεχθή μετ' αΰτοϋ περϊ λίαν σπου-

δαίας υποθέσεως. Ό Χομές ειπών τούτο έφαί-
νετο ολίγον τεταραγμένος. Τήν ιδίαν ημέραν, 

περί τάς έννέα τό έσπέρας, ό Χομές έπαρουσιά-
σθη εις τόν αρχιτέκτονα καί συντόμως τώ ά-
νήγγειλεν οτι έν τή οικοδομή συνέβαινέ τι εκ-

τακτον και ότι δεν θα έβλαπτε να αναγνωσθή 

παρακλησις είς την Θεοτόκον όπως άπαν αισίως 
περατωθή. Είς τόν Άρεβάλο μετά θαυμα-
σμού άποτείναντα διαφόρους περί τούτου έρω-
τήσεις ό έργολάβος διηγήθη ότι πρό δύο εβδο-
μάδων έπιστρέφων περί τό μεσονύκτων έκ τής 
οικίας φίλου του, τυχαίως διήλθε παρά τήν οί-
κοδομήν καϊ έπεσκέφθη αυτήν. Έν τώ μέσω 
τών σανίδων καί στηλών είς τό σκότος' ούτος 
παρετήρησε σκοτεινήν μορφήν, ήτις έκάθητο έπί 
σανίδος τινός άκριβώς έπί τής αβύσσου τού 
Ταχώ. Ούτος φοβηθείς έποίησε τό σημείον τού 
σταυρού καί ταχέως άπεμακρύνθη τής οικοδο-
μής. Ένόμισεν ότι αύτη ή μορφή ήν ειδεχθές 
τι φάντασμα. Μετά μίαν εβδομάδα ούτος έ-
λησμόνησεν, εργαζόμενος τήν ήμέραν έν τή οί-
κοδομή, τό έγχειρίδιόν του δπερ ην δώρον τής 
μακαρίτιδος άδελφής του καί τό όποιον ένεκα 
τούτου έθεώρει ώς λίαν πολύτιμον καί ένδυθεις 
ΰπήγεν είς τήν κατασκευαζομένην γέφυραν. 
—Νά μή νομίσητε, σινίόρε, εΐπεν ό Χομές, ότι 

άπηρχόμην είς τήν οίκοδομήν μετά τίνος φόβου. 
'Εγώ εϊχον λησμονήσει ακόμη καί τήν πρώτην 
περίπτωσιν· έσκεπτόμην μόνον καί ηΰχόμην ό-
πως εύρω σώον τό έγχειρίδιόν μου.Άλλά μόλις 
έπάτησα έπί τών σανίδων, εΐδον ότι πρός συν-
άντησίν μου έρχεται βραδέως σκοτεινή τις μορ-
φή, γυναικεία ουχί δέ ανδρική. Άλλ' αύτη δέν 
έβάδιζεν έπί τήν στήλην άλλ'έν τώ άέρι, έν τώ 
μεταξύ τής άβύσσου καί τών στήλων διαστήμα-
τι. Εννοείται ότι έγώ δεν έβλεπαν πώς ταχύ-
τερον νά φύγω καί μόλις έν τή οικία άνέλαβον 
εκ τοϋ φόβου. 

Ό Άρεβάλο άκουσίως έμειδίασεν έπί 
τή διηγήσει ταύτη. Ούτος ούδ' έπ' ολίγον 
έπηρεάζ ετο υπό τής δεισιδαιμονίας, ήτις διέ-
κρινε τούς συμπολίτας του. 

Μήπως εΐναι θαυμάσιόν τι, ούτος διε-
νοήθη,νά βαδίζη τις έπί τήν στήλην τήν νύκτα 
έκ περιεργείας η μόνον χάριν περιπάτου» . . . 

— Μή νομίσητε, σινιόρ Άρεβάλο, ότι 
τοϋτο εΐνε όλον, έξηκολούθησεν ό Χομές, όχι· 
ιδού τό σπουδαΐον ! Χθές έρχεται παρ' έμοί εις 
τών εργατών, ό Φερνάν, τόν όποιον ύμείς γνω-
ρίζετε, καί μοί διηγήθη τό εις αυτόν συμβάν. 
Ούτος ύπήγε δι' έργασίαν του περί τό μεσονύ-
κτιον είς τήν οίκοδομήν καί κατά τόν αυτόν 
τρόπον έτρόμαξε καί έφυγε. Ούτος ού μόνον εί-
δε τό φάντασμα μεταξύ τών στήλων κινούμε-
νον αλλ' ήκουσεν έτι τοιούτους φοβερούς ήχους 
όποιους, λέγει ούτος, άδυνατεΐ νά περιγράψη. 
Κατά πρώτον ένόμισεν ότι άδει τις, είτα ότι 
θρηνεί τις. Είτα δέ ήκουσε τρομερόν τινα συ-
ργγμόν, βριγμόν τών οδόντων, εν ένί λόγω, 

φοβερά αντικείμενα,Ούτος δρομαίως έφυγε και 
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τήν έπιοϋσαν διηγήθη μοι τό συμβάν. Εννοεί-
ται δτι ούτος εΐδεν αναμφιβόλως τό αυτό 
φάσμα. 

Ό Άρεβάλο καθησύχασε τόν Χομεσην 
υποσχεθείς' αυτω οτι τήν έπομένην νύκτα αυ-
τός θά ΰπάγη είς τήν γέφυραν. 

'Εάν δέν ίδωτε εΐπεν ούτος, σοι υπόσχο-
μαι ότι έπί τρεις κατά σειράν νύκτας θά πη-
γαίνω εις τήν οίκοδομήν άκριβώς κατά τό με-
σονύκτιον. Έάν τωόντι εκεί έμφανίζεται φάσμα 
τι, τοϋτο, πιστεύω, δεν θά φοβηθή έξ έμοϋ καί 
θά μοί φανεοωθή. Έάν δέ πάλιν έκεΐ πράγμα-
τι συμβαίνη' τι άπαίσιον θά άναγγείλωμεν εις 
τόν άρχιεπίσκοπον καί θά ψάλλωμεν πανηγυρι-
κήν δοξολογίαν, όπως άπαλλαγή ή έπιχείρησις 
ημών τής άκαθάρτου δυνάμεως. 

Τήν ίδίαν νύκτα ό Άρεβάλο έξελθών τής οι-
κίας του έπορεύθη πρός τάς οχθας τοϋ Ταχώ. 
"Εφθασεν εις τήν οίκοδομήν, έπάτησεν ήσύχως 
έπί τών κλιμάκων, διήλθεν έπί τών σανίδων είς 
τήν απέναντι όχθην καί ούκ έπ' ολίγον ήπόρη-
σε μηδέν ίδών ή άκουσας. Καθήσας· είς τό μέ-
σον τών κλιμάκων, ούτος παρεδόθη είς σκέψεις 
καί έκ νέου χιλιάκις διήλθε διά τής κεφαλής 
του ή έξέλεγξις πάντων τών πορισμάτων τής 
αρχιτεκτονικής του έργασίας. Ούτος πνευμα-
τικώς έβλεπε τήν γέφυραν περατοθεΐσαν, τήν 
τολμηράν καί θαυμασίαν αψίδα μεγαλοπρεπώς 
καί λαμπρώς αίωρουμένην έν τω άέρι. 

'Εγώ θά αποθάνω, θά άποθάνωσι καί οι 
σύγχρονοι μου, ούτω ελεγε καθ' έαυτόν. Γενεά 
μετά γενεάν θά παρέλθη καί πάντες θά διέλ-
θωσιν. Μόνον σύ, προϊόν τοϋ νοϋ καί τών χει-
ρών μου, θά διαμένης έπ' αιώνας. 

Ό Άρεβάλο διέτριψεν έν τή οίκοδομή περί 
που μίαν ώραν καί έπέστρεψεν είς τήν οικία 
του ήσυχος καί πιστεύων . . . . 

Τήν έπιοϋσαν δτε έκ νέου μετά σπουδής ήρ-
ξατο ή έργασία, ό Χομές έπλησίασεν είς τό 
άρχιτέκτονα καί σιωπηλώς ώς νά τόν ήρώτησε 
ήτένισεν είς αυτόν. 

Ό Άρεβάλο έγέλασε καί είπε· 
'Ηλθον φίλε Χομές, ηλθον καί έπί όλην 

ώραν διέμενον έδώ κατά τά μεσονύκτιον. 
— Ουδέν είδατε ; ήρώτησεν ό έργολάβος. 

'Εννοείται δτι ουδέν. Άλλά σοι ύπόσχο-
μαι νά έλθω άκόμη έπί δύο νύκτας μόνον οπως 
καθησυχάσω υμάς καί πάντας τούς έργάτα 
Βλέπω ότι ό Φερνάν ήδη διηγήθη τό συμβαν 
είς πάντας καί πάντες μετά συνεσταλμέν 
καρδίας, μετά δεισιδαίμονος φόβου έργάζεσθε 
Έγώ δέν ' θέλω τοϋτο. Έάν είναι ανάγκη πρός 
ύμετέραν ήσυχίαν εΐμαι έτοιμος δίς τής εβδο-
μάδος νά διανυκτερεύω ένταύθα, άκόμη καί νά θέσω φυλακάς. Άλλ' εννοίεται όψι το καλλι-

στον εΐναι νά άναγνώσωμεν παράκλησιν. 
Τήν τρίτην νύκτα ούτος έπί τοσούτον ην 

κεκμηκώς, ώςε παρά τήν ύπόσχεσίν του έσκέφθη 
νά άπακτήση τόν Χομές καί νά αναβαλη την 
κατά τό μεσονύκτιον έπίσκεψιν τής γέφυρας επ 
αόριστον. 

Ποοευθύ; έπί τρίτον είς την οικοδομήν, ο Α-
ρεβαλο πάλιν έπέστρεψεν είς τήν οίκίαν του 
μηδέν ίδών. Άλλά δέν είχον παρέλθει τέσσα-
ρες έτι ήμέραι καί μίαν πρωίαν έλθών τις των 

έργα τών έξ ονόματος τοϋ Χομές εΐπεν αυτω. 
' — Ό Χοίλές ήσθένησε καί σήμερον όεν δυ-

ναται νά έλθη είς τήν έργασίαν. Χθές τήν νύκτα 
ούτος ην έν τή γεφύρα καί έπί τοσούτον εφοβή-
θη ώστε σήμερον κείται ασθενής. 

Ό Άρεβάλο άμέσως ύπήγεν είς τήν οίκίαν 
τοϋ έργολάβου τόν όποιον έπί πολύ ήγάπα και 
έμαθε' παρά τοϋ Χομές, ότι ούτος πάλιν έτόλμη-
σε κατά 'τό μεσονύκτιον νά περιέλθη τήν οίκο-
δομήν καί ότι πάλιν τό φάσμα τω έφάνη. 
Η μορφή—βεβαίως γυνή τις—τω έφάνη καθη-

μένη άκινήτως μεταξύ τών στήλων καί έν τοι-
αύτη θέσει ώς νά ήτοιμάζετο νά πετάση εκ των 
κλιμάκων είς τήν άβυσσον τοϋ ποταμού. Ιδου-
σα τόν Χουμές, αύτη ταχέως διηυθύνθη πρός 
αυτόν, άλλ' ούτος λίαν φοβηθείς έτρεχε δρο-
μαίως δι' όλης του τής δυνάμεως καί ίδου τα 
άποτελέσματα· πυρετές καί ύπερβολική θερμό-
της. Ό ' Άρεβάλο,ύχήθη είς τόν εργολαβον 
ταχείαν άνάρρωσιν καί υπεσχέθη κατά ταύτην 
τήν νύκτα νά άπέλθη καί νά κοιμηθή έν τη οι-
κοδομή άπό τής δεκάτης ώρας μέχρι τής αυγής. 

V . 
Ό Άρεβάλο ην πεποιθώς ότι ό Χομές δεν 

ψεύδεται. Ούτος μόνον έζητει νά άποδείξη οτι 
' τό φάσμα τοϋτο δέν εΐνε ετερόν τι η κάτοικοί 

τινες τοϋ Τολέδου, οίτινες τυχαίως κατά την 
νύκτα έρχονται έξ άπλής περιεργείας όπως πα-
ρατηρήσωσι τήν κατασκευαζομένην γέφυραν. 

'Ο Άρεβάλο έπιστρέψας έκ τής οίκοδομης 
τήν έσπέοαν κατεκλίθη λίαν ένωρίς καί διέταξε 
νά έξυπνίσωσιν αυτόν πρό τοϋ μεσονυκτίου. Εις 
τάς δώδεκα παρά τέταρτον ό νεανίας εύρίσκε-
το ήδη έπί τοϋ ταχυρρόου Ταχώ· ό ύπνος εβα-
σάνισεν αυτόν κατά πολύ· ούτος έχασμάτο και 
άναθεμά-ιζε τήν δεισιδαιμονίαν τών συμπολι-
τών του. Έπί τινα καιρόν ούτος καθήσας εν 
καταλλήλω τόπω έν τώ μέσω τών δοκών ήρ-

χισε νά νυστάζη. Ή νύξ ήν ήρεμος δροσερά και 
εύδιος. Κατά τοιαύτας νύκτας ύπό τόν ουρανον 
τής 'Ισπανίας ή φύσις ώς νά άναπαύηται νω-
χελώς καί περιχαρίτως έκ τού ήμερινοϋ καμά-
του καί έκ τών κατά τήν ήμέραν ύπενεχθέντων 
βασάνων ύπό τάς άσπλάγχνως καταφλογιζου-τας του ήλιου.Περίπου ημισεία ώρα 
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παρήλθεν έν πλήρη ηρεμία. Καίτοι ό Άρεβά-

λο ήρχισε νά νυστάζη, άλλά τό κυανοϋν καϊ τό 
άργυροϋν θαυμασίως ήνωθέντα είς τά πέριξ του 
κατά τήν νύκτα άνω έν τοις οΰρανοΐς καί κάτω 
έν τω όρίζοντι έπενήργησαν έπί τής ψυχής τού 
καλλιτέχνου καί άπώθησαν τόν νυσταγμόν. Ού-
τος άκουσίως ήρξατο νά παρατηρή μετ' ευφρο-
σύνης τά πέριξ, τήν σκοτεινο-κυανήν κοιλάδα, 
τόν μεγαλοπρεπή λόφον έπί τής κορυφής τού ο-
ποίου ήν έκτισμένη, ώς τις φοβερά έκ γρανί του 
φωλεα, η αρχαία πόλις και τόν ίσχυρόν ποτα-
μόν αιωνίως ζώντα έν τή άδιακόπω φορά του 
είς τήν θάλασσαν. . . . 'Ελαφρός ψόφος έκίνησε 
τόν Άρεβάλο διά μιας νά στρέψη τούς οφθαλ-
μούς του έκ τών πέριξ πρός τι πλησίον αΰτοϋ 
καί πρός τήν γέφυραν . . . Ούτος έπ' όλίγον έρ-
ρίγησεν ούχ έκ τοϋ τρόμου άλλ' έκ τοϋ άπροσδο-

κήτου φαινομένου . . . . Πέντε βήματα μακράν 
αΰτοϋ ΐστατο γυναικεία τις μορφή καί εβλεπεν , , αυτόν. 

— Καλήν έσπέραν, σινιόρο ! εΐπεν ό Άρε-
βάλο άστεϊζόμενος. Ύμεΐς εΰδοκήσατε νά έλθη-
τε είς τόν συνήθη νυκτερινόν περίπατον ; 

Ή γυνή έκλινε τήν κεφαλήν ώς υπαίτιος καί 
έσιώπα. 

— Πρέπει νά σας τό ομολογήσω, σινιόρο, 
"ίρχόμην έδώ κατ' αΰτόν τόν χρόνον απο-

κλειστικώς επί σκοπώ νά σας συναντήσω καί 
νά παρακαλέσω υμάς νά . . . . 
. Ό Άρεβάλο έστη, ήγέρθη καί σκεφθείς πώς 
εΰγενικώτεοον καί μαλακώτερον νά έκθέση τήν 
παράκλησίν του, έπλησίασεν είς τήν άγνωστον. 

— Μήπως άπατώμαι ; έφώνησεν ούτος, 
άτενίσας καί άναγνωρίσας τήν έγγόνην τοϋ Τα-
λαβέρα. 

— Έγώ είμαι, Δόν Ίουάνε, ήρέμα καί ένό-
χως άπήντησεν ή Ροζίτα. Έγώ πολλάκις έδώ 
ήρχόμην. 

Ό Άρεβάλλο έπί τοσούτον έμενεν έκστατι-
κός ώστε έπί τινα χρόνον δέν ήδυνήθη οΰδί 
λέξιν νά προφέρη. 

Ή Ροζίτα έκάθησεν είς τήν παρακειμένη-
δοκόν. Αύτη έσιώπα. 

— Διατί έρχεσθε έδώ ; έπί τέλους ήρώτη 
σεν αΰτήν ό νεανίας καθήσας παρ' αυτή. Κα 
ούτος διηγήθη αΰτή κατά πόσον αυτη έφόβισ 
πάντας τούς έργάτας. 

— "Ερχομαι όπως βλέπω τήν έργασίαν σας 
μόλις εύκρινώς άπήντησεν ούτη, σκέπτομαι δι 
ΰμας καί βαρυθυμώ.... Ενταύθα αίσθάνομαι 
έμαυτήν πλησίον υμών βλέπουσα είς τήν θαυ-
μασίαν ταύτην οίκοδομήν νομίζω ότι συνδιά-
λέγομαι μεθ' υμών.... Νομίζω ό'τι εννοεί τα 
ποία περίπου αιτία κινεΐμε ούτω νά πράττω. 

— "Οχι, Δόνα Ροζίτα . . . . Δέν τολμώ νά 
σκεφθώ ότι τό άτομόν μου σας. . . . 

— Αιτία τούτου εΐνε Δόν Χουάν, ότι σας 
αγαπώ, διά μιας έπρόφερεν ή νεάνις ύψηλοφώ-
νως καί σταθερώς άλλά μετά σκιάς τίνος πι-

Ό Άρεβάλο έκ νέου έταράχθη καί δεν έγνώ-
ριζε τί νά άπαντήση. Διά μιας ή θέσίς του έ-
δεινώθη. 

Ή νεάνις πάλιν πρώτη ώμίλησεν. Ήρέμα, 
θλιβερώς, άνυπερασπίστως ώς όδυρομένη έπί τή 
κακή της μοίρα, αύτη τώ διηγήθη ότι ήδη κατά 
τάς πρώτας της συναντήσεις μετά τοϋ άρχι-
τέκτονος έν ταΐς όδοϊς τού Τολέδου καί έπειτα 
έν τή καθρεδρική έκκλησία ήγάπησεν αΰτόν. 
Ήγάπησε κατά πρώτην φοράν . . . Κατ' άρχάς 
αύτη έπάλαιε παντοιοτρόπως μετά τοϋ αίσθή-
ματός της όπερ δέν συνεμερίζετο καί ούτινος 
ακόμη τήν αίτίαν δέν έγίνωσκεν, άλλά τώρα 
μετ' άνωφελή αγώνα αύτη άπεφάσισε κατ' ευ-
θείαν νά έκθέση είς αΰτόν πάντα . . . . 

— Άγαπησατέ με, Δόν Άρεβάλο, έπέρανεν 
ή Ροζίτα τούς λόγους της, καί όλον μου τόν 
βίον θά άφιερώσω είς υμάς, εκάστη σκέψις, έ-
καστος παλμός τής καρδίας μου θά ώσιν ημέ-
τεροι 

Ή Ροζίτα έσιώπησεν. Ό Άρεβάλο ουδέν 
άντεΐπεν. Επέστη μακρά βαρεία καί θλιβερά 
σιγή. 

— Δέν δύναμαι νά πράξω άλλως, ήρξατο 
ούτος έπί τέλους, πρέπει νά ζητήσω παρ' υμών 
συγγνώμην, Δόνα Ροζίτα. Θέλω δέν θέλω, 
ποέπει νά έκμυστηρευθώ είς υμάς τό μυστικόν 
μου . . . . "Αλλην έξοδον δέν ευρίσκω. . . . Δέν 
δύναμαι, Ροζίτα νά σας άγαπήσω. Δέν πρέπει 
καί οέν τολμώ νά άγαπήσω τινά, πόσον μάλλον 
νά νυμφευθώ . . . . 

— Μήπως έχετί μνηστήν είς τήν πατρίδα 
σας, είς τήν Άρραγωνίαν ; 

— "Οχι, Ροζίτα, έγώ ούδεμίαν ήγάπησα 
καί δέν θά άγαπήσω. Δέν μέ χρειάζεται. "Αλ-
λως άπωλέσθην. 

Πρός θεού ! άνεφώνησεν ή κόρη. Δέν σας 
εννοώ. Εξηγηθείτε ! 

Καταλαμβάνω ότι δέν είμαι ικανός καί 
νά άγαπήσω. Παρόμοιόν τι οΰδέποτε συνέβη 
μοι. Εκτός δέ τούτου τήν ψυχήν μου έπιβαρύ-
νει πρόρρησίς τις είς τήν οποίαν πιστεύω καί 
τήν οποίαν ζητώ νά έκφύγω. 

«Οποία πρόρρησις ; 
(άκολουθεΐ) 


