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Δ Ω Ρ Ε Α Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). "Οσα έπισκεπτήρια έξοδεύει κατ' ετος εκαστος συνδρομητης θα εκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ον). Θα λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγιον εκάστου ετους. 
3ον) Εκαστος συνδρομητης θα εχη τό δ ικα ίωμα να καταχωρίζη δωρεάν μιαν ειδο -

ποίησιν έν τω έξωφύλλω, είτε προς σύστασιν του καταστηματός του, ειτε πρός 
σύστασιν τοϋ επαγγέλματός του. 4ον) Είκοσι λαχεία των αρχαιοτήτων θα τίθενται εις την διάθεσιν των συνδρομητων, και εύνοούσης της τύχης το κέρδος θα διανέμηται εξ ίσου όλους τους συνδρομητάς.Οι αριθμοί δε των αγορασθέντων λαχειων θα δημοσιεύωνται προηγουμένως. 
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Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Γ Ρ Υ Ψ 
'Εν Αθηναις-οδός Παλλάδος 

Εν αυτώ εΰρίσκωσιν οί προσερχόμενοι στερεότητα και 
ευθηνίαν. 'Αναλαμβάνει δε την κατασκευήν και έπιδιόρθω · 
σιν παντός είδους μηχανηματος ητοι· ηλεκτρικών έρ-

γων, κωδώνων, τηλεφώνων ηλεκτρομηχανών, ηλεκτρικών φώτων, 
αντλιών, Υδραυλικών ειδών, αποχωρητηρίων, πιεστηρίων κλ. Επί-
σης επινικελώσεις, έπαργυρώσεις κοχλίαρίων, παλαιών θηκών, ξιφών κλ. Προσέτι δε το 
χυτήριον τοΰ άνω μηχανουργείου λειτουργεί πληρέστατα· ήτοι άλουμινοσίδηρον, χαλ-
κόν, ορείχαλκον, φωσφοροΰχον, καΐ παντοϊα άλλα μίγματα.— Έν αΰτώ ευρίσκονται 
καΐ ποδήλατα τοΰ τελευταίου συστήματος, ιδαιτέρα δέ συμφωνία διά πωλήσεις χον-
δρικών. 

Δέχεται παραγγελέιας δία τε το έσωτερικόν και έξωτερικόν. 



ΑΣΤΡΑΠΗ 

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

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Έτος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 'Ιουλίου 1895. 'Αριθ. 13. 

Α Ρ Χ Ε Γ Ο Ν Ο Σ Λ Α Ο Σ 

Ό νέος "Αγγλος περιηγητής Σαβάτζ Λαν-
δόρ εξέδωσε βίβλον υπό την επιγραφών «Αlοn 
with the hairy Ainu» έν η περιγράφει την δια-
τριβήν του έν τη νήσω Ίεσσω τη βορειοτάτη 
νήσω της 'Ιαπωνίας, μεταξύ τών σπανίων άντι-
προσώπων του ανθρωπίνου γένους παριστώντιον 
μή θιγέντα ΰπό τοΰ πολιτισμού λείψανα τών 
αρχεγόνων κατοίκων μη γινωσκόντων νόμους, 
θρησκείαν, ήθικήν, βιοποριστικά εργα, μη έχόν-
των πάθη καί ιδέαν τινα περί οιουδήποτε άντι-
κειμένου. Οί περί ών ό λόγος αύτόχθονες κα-
λοΰνται Άϊνόσοι καί κατοικοϋσιν εντός της 
νήσου μακράν τών 'Ιαπωνικών κατοικιών. Ελά-
χιστοι τών ευρωπαίων είδον τους Άϊνόσους καί 
οι ιδόντες πολλάκις εσφαλμένως έξελάμβανον 
ώς ' Αι νόσους τους Ίαπώνους αποίκους καί με-
γάδας ζώντας παρά την παραλίαν. Έν τούτοις 
ό Λανδόρ έφάνη έπιχειρηματικώτερος τών λοι-
πών ευρωπαίων περιηγητών καί εισήλθεν εις τό 
ένδότερον της χώρας μη ταραχθείς ΰπό της δη-
λώσεως τών κατοίκων έν τοις ΐαπωνικοϊς γω-
ρίοίς, ό'τι ουδείς άνθρωπος ήδυνήθη μέχρι τοΰδε 
να περιέλθη άπασαν την νήσον ένεκα τοΰ άδια-
βάτου τών δασών της. Ή νήσος Ίεσσώ πράγμα-
τι είνε ήττον προσιτή, σχεδόν άκατοίκητος καί 
λίαν άγρια· δέν ΰπάρχουσι παντάπασιν όδοί. 
Ό Λανδόρ δέν έφοβήθη ταύτας τάς δυσχερείας 
καί λαβών παλίτραν καί χρωματα μόνος του 
άνευ δδηγοΰ καί ακόμη άνευ σχεδόν προμηθείας 
τροφών επεχείρησε τό ταξείδιον είς τό ένδότερον 
της νήσου. Ούτος έπί 5 μήνας διέτριψε μεταξύ 
τών Άϊνόσων λίαν ενδιαφερόμενος περι της άρ-
χαϊκότητος καί τελείας έλλείψεως οιασδήποτε 
διανοητικης άναπτύξεως παρά τούτω τώ λαώ. 

Ούτος έξέμαθε την γλώσσαν καί τά ήθη τοΰ 
λαοΰ τούτου της φύσεως. 

Ό Λανδόρ εύρε τούς Άϊνόσους δια της 
οσφρήσεως. Έν μακρα αποστάσει άπό τών εν-
διαιτημάτων αυτών διαδίδεται ή οσμή ξηραι-

νομένων ιχθύων. Άλλ' ή οσμη αυτη άναμιγνύε-
ται δι' έτέρας έτι άνυποφορωτέρας κατά τήν 
προσπέλασιν πρός αυτούς τούς Άϊνόσους παρο-

μοίως δέ προς τήν δυρωδίαν εν τοις κλωβοϊς 

τών πίθηκων τών ζωολογικών κήπων. Ό Λαν-
δόρ έζωγράφισε τινάς Άΐνόσους. Πάντες είναι 
ώς πίθηκοι τριχωτοί· αί τρίχες παρ' αϋτοϊς ενί-
οτε φύονται καί έν τω μετώπω καί άκόμη έ-
πί της ρινός, ό δέ πώγων διήκει μέχρι αυτών 
τών οφθαλμών. Ή κόμη των μακρά ούσα πί-
πτει είς τούς ώμους των, άπ' εμπρός δέ κείρε-
ται όπως μή κρύπτη τούς οφθαλμούς. Τό κό-
ψιμον τοΰτο της εμπρόσθιας κόμης είναι ή μο-
ναδική φροντίς περί τής κομμώσεως τών Άίνό-
σων οϊτινες δέν γνωρ ζουσιν έτέραν τινα περι-
ποίησιε τοΰ σώματός των. Οί Άϊνόσοι ζώσιν 
καί άποθνήσκουσιν οΰδ' εφ άπαξ λουόμενοι. 
Ουτιι έξεπλήσσοντο έπί τω οτι ό Λανδόρ έκο-
λύμβα έν τω ποταμώ καί ήσθάνοντο πρός αυ-
τόν ένεκα τούτου άπέχθειαν. Πρέπει σεις λευ-
κοί να είσθε λίαν ακάθαρτοι, ελεγον εις αυτόν, 
άφοΰ χρηζεται παντοτεινοΰ καθαρισμού. Ότε 
ό Λανδόρ ήρώτησεν άπαξ έναν Άϊνόσον έάν 
λούεται, ούτος άπήντησεν μετά περιφρονήσεως: 
Δέν χρήζω τοΰ καθαρμού· εγώ είμαι πολύ κα-
θαρός». Εκτός τούτου οί Άϊνόσοι ισχυρίζονται 
οτι οί λευκοί όψουσιν καί έπειρώντο νά προσδι-

ορίσωσι την όσμήν αύτοΰ παραβάλλοντες άύτήν 
πρός τήν όσμήν γνωστών αΰτοΐς ζώων, άλλα 
δέν ηλθον εις άποτέλεσμά τι καίτοι εύσυνειδή-
τως έμύριζον τόν Λανδόρ. 

Οί 'Ιάπωνες έπειράθησαν νά έκπολιτίσωσί 
τινας αυτών· ούτοι έλαβον μεθ' έαυτών νεανί-
ας τινας Άϊνόσους, έκαθάρισαν αυτούς επιμε-
λώς, ενέδυσαν καί κατέταξαν εις τήν σχολήν 
τοΰ τοκίου. Κατ' ολίγον ό'μως ήναγκάσθησαν 
νά έγκαταλείψωσιν αυτούς διότι. οί Άϊνόσοι κα-
τά τόν συνήθη τοόπον τοΰ ζην ταχέως απέ-
θνησκον. 

Οί Άϊνόσοι διάγουσιν καθαρώς ζωϊκόν βίον-
ούτοι ένδιαιτώνται έν καλύβαις έκ καλάμου και 
μόνον ό'πως συμπληρώσωσι τάς προμηθείας της 
τροφής, καταγίνονται ένίοτε περί τήν θήραν καί 
τήν άγραν τών ιχθύων. Τόν έπίλοιπόν χρόνών 
διέρχονται έν αεργία ΰποπίπτοντες έΐς κατά-
στασιν μελαγχολίας τίνος καί άπαθείας ·εξ ης 
ουδείς δύναται νά άποσπάση αϋτούς, διότι ού-
τοι ούτε πάθη, οΰτε έφέσεις, ούτε πίριέργειαν η 

συμπάθειαν τρέφουσιν· ουτοι άγνοοΰσι παντά-



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 
4 

πασιν αναμντησεως περί οιουδήποτε άντικειμένου. 
Ούτοι οΰδεμίαν παράστασιν έχουσι περί ηλικίας 
η έν γένει περί χρόνου. Οί γέροντες διακρίνον-
ται έκ της πολιούς κόμης, τά δέ παιδία έκ 
του άναστήματός των. Ούτοι οΰδεμίαν εννοιαν 
έχουσι περί τού παρελθόντος, τοϋ ένεστώτος η 
τού μέλλοντος. Τά γεγονότα παντάπασιν εξα-
φανίζονται έν τη μνήμη των και διά τούτο ού-
τοι δεν εχουσι παραδόσεις οΰδέ μύθους τινάς. 
Ό κοινωνικός αΰτών οργανισμός είναι λίαν α-
πλούς. «Ο πατήρ λαμβάνει ώς γαμετήν τήν ι-
δίαν του θυγατέρα, ό αδελφός—τήν αδελφών, 
χωρίς να ΰπάρχωσι γαμήλιοί τίνες τελεταί. Ό 
άνήρ λαμβάνει την αρεστών του γυναίκα καΐ ά-
ποδιώκει αΰτήν οταν κορεσθη αυτής. "Αν θέλη-
ση, ούτος ταΰτοχρόνως δύναται νά λάβη πολ-
λάς γυναίκας. Έν έκάστω χωρίω υπάρχει βα-
σιλεύς όστις έν τω κοινώ βίω ουδόλως διακρίνε-
ται των υπηκόων του και ενδύεται ώς εκείνοι, 
τόν μεν χειμώνα φέρων ίαπωνικήν έσθήτα και 
δέρματα ζώων, τό δέ θέρος άρκούμενος εις τάς 
τρίχας τοϋ σώματός του. Κατοικεί ούτος, ώς 
καΐ οι λοιποί, έν καλύβη έχων πέριξ του παν-
τοειδείς ακαθαρσίας. Μόνον κατά τάς πανηγύ-
ρεις, δτε οί 'Ιάπωνες φέρουσιν εις τους Άϊνόσους 
οινοπνευματώδει ποτά εις άνταλλαγήν μετά 
τών δερμάτων τών ζώων, ούτος έπιτίθησιν έπΐ 
της κεφαλής του στέφανον έκ φλοιού δένδρου 

- καΐ έπικρεμά έπΐ τοϋ στήθους του διάφορα πο-
λύχρωμα ράκη και θαλάσσια φύκη. Κατά ταύ-
τας τάς ημέρας άπαντες οί Άϊνόσοι μεθύουσιν, 
ό δέ βασιλεύς κατά πρώτον παρέχει παράδειγ-
μα ακράτου μέθης εις τούτο, ώς φαίνεται, εγ-
κλείεται τό μοναδικόν του πλεονέκτημα. 

Οί Άϊνόσοι οΰδεμίαν ίννοιαν εχουσι περί οι-
ωνδήποτε νόμων. "Εκαστος πράττει κατά βού-
λησιν άλλ' είναι περίεργον δτι ουδείς αΰτών 
πράττει τι πονηρόν ή προξενεί έτέρω βλάβην. 
Ουσιωδώς αγαθόν και πονηρόν παρ' αΰτοΐς δέν 
υπάρχει, ουδέν θεωρείται ΰπ' αΰτών άνήθικον. 
Περί τούτων άρα πρέπει νά κρίνωμεν ώς περί 
ζώων ούχΐ δέ ανθρώπων. Καθ' εαυτούς ούτοι 
είναι άγαθοί, πραείς και γενναίοι και δέν κα-
κοποιούσιν οΰχ' ενεκά τίνος ηθικής αλλά διότι 
δέν αισθάνονται ανάγκην εις τό προξενεϊν βλά-
βην τώ πλησίον. Οί νεανίαι αισθάνονται εμφυ-
τον σέβας πρός τούς γέροντας μή θεροϋντες τού-
το ώς χρέος η άρετην των. Οί Άϊνόσοι χρησι-
μοποιοΰσι, «την έλευθερίαν της άπαθείας» ώς 
πρός τό αγαθόν και τό κακόν δπερ έξ ίσου δι' 
αΰτούς δέν υφίσταται. Οί Άϊνόσοι οΰδεμίαν 
εννοιαν περί θρησκείας η λατρείας εχουσιν· ού-

τοι δέν εχουσιν άψυχα άντικείμενα λατρείας, 
ουτε προσκύνησίν τινα ή τελετην, 'Ο Άίνός δεν 

εχει γνωσιν της προσευχης εν τη γλωσση 

του τή πτωχεστατη πασών καθ' άπασαν τήν 

γήν δέν άπαντώσι λέξεις ΰποδεικνύουσαι άμυ-
ράν τινα εννοιαν περί θεότητος. Ώς πρός την 

διανοητικών άνάπτυξιν οί Άϊνόσοι έπ' ολίγον 
διαφέρουσι τών πίθηκων. "Οταν ό Άϊνός άπο-
θάνη άπαντες άμέσως λησμονούσιν αΰτόν. Ό 
Άΐνός ούτε φιλίαν ούτε μίσος αισθάνεται, έν 
τούτοις γνωρίζει οτι πρέπει νά διαθρέψη την 
οΐκογένειάν του και άμυδρώς συναισθάνεται την 
άλληλεγγύην του μετά τών λοιπών μελών τοϋ 
χωρίου βασιζομένην έπΐ τών κοινών συμφερόν-
των. Ώς προς δέ τόν λοιπόν κόσμον ούτος ού-
δόλως θέλει νά εχη έργον. Ούτος ούτε έχθοόν 
ούτε φιλίαν αισθάνεται πρός τούς γείτονας του. 
ΓΙρός όέ τούς κατοίκους της πλησίον κώμης ού-
τος παντάπασιν είνε αδιάφορος. Φιλία, έχθρα 
μή υφιστάμεναι δι' αΰτόν,εννοιαι. Πάντες εχου-
σι τό δικαίωμα της ζωής, άλλά περί τής άλ-
ληλοβοηθίας δέν δύναται νά γίνη παρ' αΰτοΐς 
λόγος. Ό Λανδόρ άτε οπαδός τής Δαρβινικής 
θεωρίας περί εξελίξεως, λίαν τονίζει άπαντα τά 
γνωρίσματα τής όμοιότητος τών Άϊνόσων πρός 
τούς πίθηκους και τά λοιπά ζώα ώς πρός τε 
την κατασκευήν τού σκελετού και τάς έξεις και 
θέσιν τοϋ σώματος. Οί Άίνόσοι εχουσι λίαν μα-
κράς χείρας, πάσα δέ ή δύναμις αΰτών κυρίως 
έγκειται τή κεφαλή και ταΐς σιαγόσι κατά τρό-
πον ώστε ούτοι χρώνται τής κεφαλής και τών 
οδόντων έν πολλαΐς περιστάσεσιν ότε οί λοιποί 
άνθρωποι έργάζονται η αμύνονται διά τών χει-
ρών. Οί Άϊνόσοι άναρριχώνται εις τά δένδρα 
ώς οι πίθηκοι, λαμβάνουσι διάφορα αντικείμενα 
έκ τής γής διά τών ποδών και έκφράζουσι την 
χαράν των δι' αλμάτων και συριγμών. Οί Ά-
ϊνόσοι δέν γνωρίζουσι νά γελώσιν, οργιζόμενοι 
δέ τρίζουσι τούς οδόντας κα! συρίζουσιν. Ίδια 
ούτοι είναι επιτήδειοι εις τό ποιείν μορφασμούς 
και ώς πρός τούτο δέν εύρίσκουσιν αντιπάλους 
οΰδέ μεταξύ τών πιθήκων. Όπως και άν η, 
αλλ' οί Άί'νόσοι παριστώσι τύπον τοϋ άρχηγό-
νου άνθρωπου, παραδόξως διατηρηθέντα εν τε-
λεία αταξία μεθ! ολην την σχετικήν προσέγγι-
σιν πρός τον πολιτισμόν. Ή ζωή τοϋ άρχηγό-
νου τούτου λαού δέν είναι λίαν ευχάριστος και 
μεθ' ολην τήν εγγύτητα τή φύσει, ούτοι υπο-
πίπτουσιν εις διαφόρους νόσους αΐτινες συντε-
λοϋσιν εις τήν βαθμιαίαν κατάπτωσίν των. Κα-
τά τήν γνώμην τού Λανδόρ εις τήν έξόντωσιν 
τούτου τού λαοϋ συντελεί κυρίως ή παρ αΰτώ 
παντελής έλλειψις γνώσεων τίνων έκ τής υγιει-
νής, ή φοβερά ακαθαρσία καΐ δυσωδία εντός τής 
όποίας ούτοι ζώσιν, έγίοτε ή βεβλαμμένη τροφή 
και έτεροι αντίξοοι περιστάσεις. Τά παιδία 
παρ' αΰτοις αποθνησκουσι κάτα πλήθη διοτι αι μητέρες εγκαταλειψαν αυτά εις την ψυχή 
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νήσεως, και άφίνουσιν αΰτά νά αΰξηθώσι κατά 
βούληση. 

Ι κ α ν ό τ η ς παρά. το ϊ ς ζώοις 
προς τό συμμορφουσαι 
πρός τήν άτμόσφαιραν 

Πολλά τοιούτου είδους παραδείγματα άπαν-
τώσιν έν τη φυσική ιστορία, άλλά τό δημοσι-
ευθέν υπό τοϋ Δέ-Βαρινιή έν τινι Εΰρωπαϊκώ 
περιοδικώ δυσκόλως ευρίσκει έφάμιλλον έν τη 
ζωολογία. Ό Βαρινιή κατά τήν έν Αμερική δια-
τριβήν του παρετήοησε τό άκόλουθον άξιοπερί-
εργον γεγονός. Είναι γνωστόν οτι έν ταΐς Ή-
νωμέναις Πολιτείαις είναι έν πολλή χρήσει ο 
τρόπος τοϋ προφυλάττειν έκ τής άποσυνθέσεως 
καΐ σηπεδόνος τό κρέας και έτερα έδώδιμα διά 
κατωτάτης θερμοκρασίας. Πολλάκις αί άποθή-
και τών εδωδίμων έν Αμερική πληρούνται, οί 
δέ έμποροι ακουσίως άναμένουσι τούς άγοραστάς 
ένίοτε δέ και τόν χρόνον τής υψώσεως τών τρο-
φίμων οπως πωλήσωσι τά εμπορεύματα των 
μετά μεγάλου κέρδους. Διά τούτο πανταχού 
έν Αμερική κατασκευάζονται ψυχρά υπόγεια 
καλούμενα Άγγλιστί, Coldstorage Warehouses 
έν αίς διαφυλάττονται τά τρόφιμα. Ή θερμο-
κρασία τούτων τών υπογείων είνε διαρκής 
φθάνουσα εις τόν τρίτον υπό τό μηδενικόν 
βαθμόν. 0 αήρ έν τοις ύπογείοις είνε λίαν ξη-
ρός και διά τούτο τό κρέας, οί ιχθύες και 
λοιπά δεν σήπονται δυνάμενα νά διατηρηθώ-
σιν έπΐ μακρόν κατά τό μάλλον και ήττον χρό-
νον. Κατά ' τάς αρχάς μετά τήν κατασκευήν 
τούτων τών υπογείων τά τρόφιμα τά φυλαττό-
μενα έν αΰτοΐς ησαν προφυλαγμένα από πάσης 
έπιθέσεως τών μυών. Ούτοι, έπιφέροντες με-
γάλας καταστροφάς εις πάσας τάς λοιπάς απο-
θήκας οπου ή θερμοκρασία είνε ή συνήθης δέν 
ηδυνήθησαν νά άνθέξωσιν εις τήν κατωτάτην 
θερμοκρασίαν τούτων τών πρός διαφύλαξιν τών 
τροφίμων υπογείων και διά τούτο οί έμποροι 
ένόμιζον τάς άποθ ;κας των ασφαλείς κατά 
πάσης εφόδου τών μυών. Και πράγματι κατ' 
αρχάς έν τούτοις τοις υπογείοις ευρισκον μόνον 
πτώματα μυών δελεασθίντων υπό τής αφθο-
νίας τών τροφών και είσελθόντων έν ταΐς απο-
θήκαις. Οί μϋς άπέτισαν διά τής ζωής των τήν 
τόλην των και οί έμποροι εμενον ήσυχοι έπΐ 
τώ ότι τά έφόδιά των διέμενον ανέπαφα. Άλλ' 
ίδού μετά τινα χρόνον ούτοι άπηγοητεύθησαν. 
Έν ταϊς άποθήκαις συνέβαινον σπουδαΐαι ζη-
μίαι. και ταχέως ευρέθησαν οί υπαίτιοι αΰτών. 

Ούτοι ησαν οί μϋς, άλλά μϋς ολως διαφόρου 
είδους μετά μακρών και πυκνών τριχών καλυ-
πτόντων αΰτούς από τής κεφαλής μέχρι τοϋ 
άκρου τής οΰράς. Κατάδηλον έγένετο δτι οι μϋς 
κατ' ολίγον συνεμορφώθησαν πρός τήν περιστοι-
χοϋσαν άτμόσφαιραν και ταχέως έγονιμοποιή-
θη νέον είδος μυών μετά μακρών και πυκνών 

τριχών οΐτινες ιδία έζων έν ΰπογείοις μετά κα-
τωτάτης θερμοκρασίας. Οί κύριοι τών άποθη-
κών δέν έγίνωσκον πώς νά άποτρέψωσι τό δει-
νόν. Πώς νά άντεπεξέλθωσι κατά τοϋ εχθρού ; 
"Εθεσαν γαλάς έν ταΐς άποθήκαις, άλλά κατ' 
αρχάς άπασαι άπέθανον έκ τού ψύχου; καίτοι 
άρκούντως έτρέφοντο. Άλλ' ιδού, μίαν φοράν 
έν τνί αποθήκη, έδεσαν μίαν γαλήν ήτις τυχαίως 
είχε μικράς και πυκνάς τρίχας. Ή γαλή αυ-
τή άντέσχεν εις τήν κατωτάτην θερμοκρασίαν 
και, έπειδή αύτη έτρέφετο ίκανώς, έπάχυνε, 
αί δέ τρίχες της έπυκνώθησαν και έμάκρυναν. 
'Εν μια λαμπρά ήμερα αύτη παρήγαγεν εις τό 
σκότος (διότι αί άποθήκαι έστεροϋντο φωτός) 
επτά γατάκια άτινα αΰξηθέντα άπίκτησαν έτι 
μακρυτέρας και πυκνωτέρχς τρίχας και κατά 
τήν μορφήν των ώμοίαζον πρός τάς άγρίας γα-
λάς τοϋ Καναδά. Αί γαλαΐ αύται έγένοντο 
υπαίτιοι προελεύσεως νέας φυλής γαλών έξαι-

ρέτως άντεχοΰντων εις τήν κατωτάτην θερμο-
κρασίαν και κατοικούντων έν ταΐς ψυχρχΐς ά-
ποθήκαις. Έν ένΐ λόγω, οϊτε μϋς και αί γαλαΐ 
κατέδειξαν άξιοθχύμαστον ικανότητα πρός τό 
συμμορφοϋσθαι πρός τήν δεδομένην περίπτωσιν. 
Αί γαλαΐ τοϋ νέου είδους έχουσι μακράν οΰράν 
και υπερμεγέθεις μύστακας και βλέφαρα. Λίαν 
πιθανόν δτι οί υπερμεγέθεις μύστακες και βλε-
φαρίδες είνε άπολύτως αναγκαίοι εις τάς γαλας 
αϊτινες ζώσι και αΰξάνονται έν τω σκότει. 
Τοιουτοτρόπως ή φύσις κατώρθωσε νά δημιουρ-
γήση δύο νέα είδη γαλών και μυών διατελούντα 
εις διηνεκή πόλεμον. 

Τοιουτοτρόπως ή φύσις κατώρθωσε νά δη-
μιουργήση δύο νέα είδη γαλών και μυων διατε-
λούντων είς διηνεκή πόλεμον πρός άλληλα έν 
ψυχρώ τόπω. Ό έγκλιματισμός έίς τοσούτον 
έπέτυχεν έν τνί δοθείση περιπτώσει ώστε τό 

νέον είδος τών γαλών παντάπασιν δέν αντέχει 
είς τό φως και τήν θερμότητα. Έάν τοιαύτην 
γαλήν έξάξωμεν έκ τοϋ υπογείου εις τήν φαει-
νήν ήλιακήν ήμέραν, αύτη αποθνήσκει μετά τ ι -
νας ώρας, άτε μή δυναμένη ήδη άνθέξαι πρός τό 
φώς και τήν θερμότητα τοϋ περιστοΐχοϋντος 
άέρος. 
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Η ΧΟΛΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΖΥΘΟΣ 

Ό ιατρός Θεόδωρος Ρούμπελ, διευθυντής 
τοϋ νοσοκομείου Έππενδορφ έν Χαμβούργω, πρό 
τινος χρόνου έξέδωκε διατριβήν τινα έν η έκτί-

θησι τάς πολυχρονίους έρευνας του περί τής έ-
πιρροής τοϋ ζύθου έπΐ τής χολέρας. Ό Ρούμπελ 
εν αυτή κατέστρωσε πίνακα πάντων τών έκ χο-

λέρας αποθανόντων έν Χαμβούργω κατά τό 
1893 κατέταξε πάντας τούς άποθανόντας κα-
τά το είδος τών ένασχολησεών των και άπέδει-
ξεν δτι ή επιδημία εύρεν όλιγώτερα θύματα με-
ταξύ τών έργατών έν τοις έργοστασίοις τοϋ ζύ-
θου. Ούτος άναφέρει ότι μετά 85 εργαζομέ-
νων έν 18 έργοστασίοις τοϋ ζύθου έν Χαμβούργω 
μόνον πέντε τ. ε. 0-58 ο)ο πάντων τών έργα-
τών άπέθανον έκ χολέρας, ένω τά ποσοστόν τών 
έκ χολέρας άποθανόντων μεταξύ τών λοιπών 
κλάδων τής βιομηχανίας κυμαίνεται μεταξύ 
0,66 και 4, 65 ο)ο. 'Εάν ληφθή ΰπ' όψιν οτι 
έκ τούτων τών πέντε,άποθανόντων έκ χολέρας, 
ό είς ην ένθερμος θιασώτης τοϋ οινοπνεύματος, 
ό δεύτερος έπί τινας ημέρας υπηρέτει παράσθε-
νοϋσιν έκ χολέρας, ό τρίτος άπέθανεν άφοϋ έ-
νεδύθη τά άσπρόρουχα τής άποθανούσης έκ χο-
λέρας γυναικός του, τά ποσοστόν τών θανάτων 
θά μεταβληθή είς 0,23 ο)ο. Ό άριθμός ούτος 
είναι ελάχιστος συγκρινόμενος πρός τόν τής ο-
λικής θνησιμότητας έν Χαμβούργω άνερχόμενον 
είς 13 ο)ο. 'Εκτός τούτου διά τής στατιστι-
κής ό Ρούμπελ άπέδειξεν δτι οί κάτοικοι τοϋ 
Χαμβούργου, οί πίνοντες κατά μέγα ποσόν ζύ-
θον, διά τής χρήσεως τούτου προεφυλάχθησαν 
έκ τής χολέρας. Τό ζήτημα τούτο έξετασθέν 
υπό τοϋ Ρούμπελ βακτηριολογικώς ευκόλως έ-
ξηγήθη, διά τών βακτηριολογικών του πειρα-
μάτων ούτος άπέδειξεν δτι αί κόμματωειδεις 
βακτηρίαι τιθέμεναι εντός τοϋ ζύθου άποβάλ 
λουσι τήν ζωτικήν των ένέργεια,ν μετά παρέ-
λευσιν 6—7 ωρών. Ό ιατρός Ρούμπελ κατά 
Φεβρουάριον και Μάρτιον τοϋ παρελθόντος έτο ς 
έν τώ χημείω τοϋ νοσοκομείου του έποίησε δι-
άφορα πειράματα, μεταχειρισθείς διαφόρων ει-
δών ζύθους, και άπέδειξεν οτι τό βακτηρίδιον 
τής άσιατικής χολέρας άπόλλυται έν τω ζύθω 
μετά παρέλευσιν λίαν μικρού χρόνου. Τοιουτο-
τρόπως ό ζύθος ουδόλως είναι κατάλληλος δια-
δοτής τής χολέρας, ούτως, ώστε οί έρασταί τού 
ζύθου δύνανται άνευ τινός φόβου νά πίνω σι τό 
άγαπητόν των ποτόν, δπερ, ώς έξάγεται έκ τών 
γενομένων πειραμάτων, είναι άριστον προφυλα-
κτικόν μέσον άπά τής χολέρας. 

Η Γ Υ ΝΗ 
ΩΣ Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Η Σ 

'Ακόμη και έν τω βασιλείω τών ζώων παρα-
τηρούνται σημεία καλλαισθησίας ίδια παρά τώ 
άρρενι. 'Εκ τών ωδικών πτηνών τά θήλυ δέν 
άδει, ένω τά άρρενα είναι πεπροικισμένα διά 
της φωνής, τής άμίλλης πρός άλληλα. Πτηνά 
ειδών τίνων καταδεικνύουσιν ικανότητα πράς 
τά τεχνικώς κατασκευάζειν και καθωρα'ίζειν τάς 
φωλεάς των, διότι καθ' έκαστον έτος πρό τού 
χρόνου τής έπωάσεως ταύτα κατασκευάζουσι 
και τεχνικώς κοσμοϋσι τήν γαμήλιόν των εύνήν. 
Παρά τοις πίθηκοις επίσης φαίνεται ικανότης 
πράς τήν μουσικήν, ενώ παρά ταΐς θήλεσι δέν 
απαντά τοιαύτη. Τό αυτό παρατηρείται και 
παρά τοις άγρίοις λαοΐς· ώς γνωστόν, αί πρώ-
ται εκδηλώσεις τής καλλαισθησίας παρατηρούν-
ται παρ' αϋτοΐς έν τη ένδυμασία, έν τώ στολι-
σμώ τών όπλων των και τών οικημάτων των· 
πρό παντός έτέρου έν τώ καθωραϊσμω τών δω-
μάτων δπου υποδέχονται τούς φίλους και τούς 
ξένους, άλλά κυρίως και δή εξαιρετικώς κατα-
γίνεται περί τούτο ό άνήρ. Πολλάκις ό άγριος 
στολίζει τήν κεφαλήν του διά βοστρίχων και 
πτερών, φέρει εις τά ώτα του ένώτια, ει'ς τόν 
λα'ιμόν του περιδέραιον, εις τάς χείρας του βρα-
χιόλια, περί τήν όσφήν του ζώνην και έ'τερα 
κοσμήματα, ενώ ή γυνή βαδίζει άνευ κοσμημά-
των τ·.νών και άντί ένδύματος. φέρει μόνον ζώ-
νην εις τούς μηρούς της. 'Εν Αυστραλία τά υπό 
τών άνδρών κατασκευαζόμενα άγγεϊα και έτερα 
οικιακά χρειώδη σκεύη διακρίνονται τών διά 
τών γυναικείων χειρών κατασκευασθέντων σκευ* 
ών διά γλυπτών κοσμημάτων και ζωγραφιών. 
Εις τούτο κατά τά φαινόμενον άντιφάσκουσι τά 
γραφέντα υπό τοϋ Σλίμαν περί τών άνασκαφών 
έν Τίοινθι. Ούτος άνασκάπτων τά άρχαΐα έρεί-
πια τών οικιών εύρεν δτι τά γυναικεΐον τμήμα 
τής οικίας κατ' εξοχήν διακρίνεται διά τών 
επί τών τοίχων ζωγραφιών και γλυπτών κο-
σμημάτων τοϋ άνδρώου· άλλά δέν επιδέχεται 
άμφιβολίαν δτι πάντα ταύτα τά κοσμήματα εί-
ναι προϊόντα τών χειρών τών άνδρών, διότι ό 
άνήρ λίαν άγαπα νά περιστοιχίζη τά αντικεί-
μενα τής λατρείας του δι' εικόνων αϊτινες νά 
ίκανοποιώσι τήν ήδυπάθειάν του. "Οτε άναπτυ-
χθέντος τοϋ πολιτισμού αί ώραΐαι τέχναι άντι-
κατέστησαν τά άρχικά σπέρματα τοϋ ποιεΐν, 
αύται έφερον τά έκμαγεΐον τής δυνάμεως τοϋ 
ανδρός και λίαν άσθενή ίχνη γυναικείας συμμε-
τοχής παρετηροϋντο. Και ενώ αί στατιστικαί 
τών μεγάλων καλλιτεχνών περιλαμβάνουσιν ά-
τελείωτον σειράν ανδρικών Ονομάτων, τά ονόμα-
τα τών γυναικών αΐτινες διεκρίθησαν έν τώ 
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σταδίω τής καλλιτεχ ίας και των γραμμάτων, 
εivε δυνατόν νά άριθμηθώσιν έπί τών δακτύ-
λων. Έν τη μουσική δέν άπαντά μεγαλοφυής 
της συνθέτης γυνή, καί τοι σχεδόν έκάστη γυ-

vη, κατά τό μάλλον καί ήττον άνεπτυγμένη 
παίζει οιονδήποτε μουσικόν οργανον. Έν ταΐς 
πλαστικαΐς τέχναις άπαντώσι μόνον ονόματα 
τινα γυναικών. Έν τοις γράμμασιν ομως αί γυ-
ναίκες ευδοκίμησαν ουχ ήττον τών άνδρών· έν 
αΰτοΐς άπαντώνται πολλαί ποιήτριαικαί συγγρα-
οεϊς, έκ τών όποιων τινές είναι λίαν αξιοσημεί-
ωτοι, ώς η Σαπφώ, ή Ζάοζ Ζάνδη, ή Δζόρτζ 
Έλλιότ, ή Μίσσ Μπράουνιγκ κ. τ. λ. Οίκοθεν 
εννοείται δτι καί μεταξύ τών γυναικών συγγρα-
φέων ΰπάρχουσι πολλαί ελαχίστης άξίας, ώς αί 
πολυάριθμοι συγγραφείς τής Γαλλίας κατά τόν 
παρελθόντα αιώνα. Έν γένει ή στατιστική δέν 
είναι πλουσία. Αί δύο-τρεϊς γυναίκες αίτινες ά-
πέκτησαν άνεξίτηλον δόξαν, τή άληθεία δύναν-
ται νά θεωρηθώσιν ώς άστέρες πρώτου μεγέθους· 
αί δέ λοιπαί οφείλουσι τήν δόξαν των ώς έπί 
τό πλεΐστονει'ς τό περιστατικάν δτι ώς γυναίκες 
είναι σπάνιαι. Κυρία αιτία τής τοιαύτης άνι-

σότητος άναμφιβόλως είναι τά δτι ή γυνή ώς 
πρός τό αίσθημα είναι ψυχρότερα τού άνδρός. 
'Ο έρως είναι ή βάσις, τά κέντρον τής καλλιτε-
χνίας. Τούτο ήδη παρατηρείται έν τοις πρώτοις 
σπέρμασι τής τέχνης παρά τοις ζώοις. Ό σύν-

δεσμος ούτος τής ώραίας τέχνης καί τοϋ έρω-
τος έπί τοσούτον καταφανής εις τάς κατωτά 
τας βαθμίδας τής αναπτύξεως, πάντοτε θά ά-
ποτελή τό γενικάν περιεχόμενον τής ανθρωπί-
νως καλλίτεχνία; καί τοι αύτη καλύπτεται υπό 
πολυπληθείς καί διαφόρους ιδέας. Σχεδόν ά-
παντα τά μυθιστορήματα, αί τραγωδίαι, αί 
κωμωδίαι δέν είναι άλλον η ιστορία καί ψυχο · 
λογία τοϋ έρωτος. Θέμα τής λυρικής ποιήσεως 
αναμφιβόλως είναι ο έρως. Αί αΐσθητικαί εν-

; τυπώσεις αί προκαλούσα ι τά προϊόντα τής ζω-
γραφικής καί· τής γλυπτικής άπασαι κατά μέγα 
βαθμάν στηρίζονται έπί τοϋ συνειρμού τών άμέ-
σων αυτών εικόνων μετά τής βάσεως τής αγά-

πης, Διά τούτο πολλάκις ή πρώτη άντίληψις 
περί τήν οποίαν συσωρεύονται αί ΐδέαι καί αί 
εvvoιαι τοϋ μέλλοντος προϊόντος της καλλιτε-
χνίας πηγάζει έκ τής άγάπης. Επειδή δέ τά 
αίσθημα τοϋ έρωτος παρά τή γυναικί είναι ά-
σθενέστερον, διά τοϋτο ελλείπει παρ' αύτή τά 
κυριον ΰλικάν πράς τήν καλλιτεχνικών ποίησιν. 

Ενεκα ταύτης τής αιτίας πολλαί γυναίκες ου-
δόλως θέλγονται έκ τής Αφροδίτης τών Με-

δικων καί τό θαυμαστότερον άκόμη καί έκ τοϋ 
Απόλλωνος τής Μπελβεδέρης. 'Αλλ' ό έρως 

και σφαΐρα τών αισθημάτων αυτού παρέχουσι 
τπ υλικόν μόνον εις τήν καλλιτεχνικήν ποίησιν. 

Τά αισθήματα πρέπει νά έπεξεργασθώσι καί 
νά άναδημιουργηθώσιν υπό τής διανοίας, διότι 
άλλοις ή ήδυπάθεια καί ή σατηρίασις θά παρή-
γαγον καλλιτέχνας. Μόνον ό'ταν ή διάνοια ά-
ναπαραγάγη ταύτα τά αισθήματα, οταν συνε-
νώση αυτά μετά τών αισθημάτων καί τών ει-
κόνων τών λοιπών αισθήσεων, ιδεών καί έντυ-
πώσεων, οταν έπιτύχη νά έπεξεργασθη ολον τοϋ-
το τά ΰλικάν εις όλόκληρον, ίσχυράν εικόνα, μό-
νον τότε τά καλλιτεχνικόν προϊόν εΰμοιρεϊ τε-
λειότητας, ευγενείας καί έπ' αιώνας δέν άπόλ-
λυσε τήν σημασίαν του. Έν τούτοις παρά τη 
γυναικί άσθενώς άνεπτύχθη άκριβώς, ή υψίστη 
μορφή τής διανοίας-ή ίκανότης πρός τήν σύνθε-
σιν (ήτις εν τώ ΰψίστω βαθμώ άποτελεΐ τήν 
μεγαλοφυίαν), έκ τούτου δε έξαοτάται άκριβώς 
ή μικρά σημασία τών προϊόντων της. 'Ταύρης 
μή έχούσης μεγαλορυή σύνθεσιν, άπόλλυνται τά 
αισθήματα άτινα προσπορίζεται ό νοϋς διά πολ-
λών οδών καί διασκορπίζονται χωρίς νά συνδί-
θώσιν πρός άλληλα, τότε άκριβώς πάσα καλλι-
τεχνική ποίηας καθίσταται άδύνατος. Εις τά 
συστατικά μέρη τής καλλιτεχνικής ποιήσϊως,εκ-
τός τών αισθημάτων τοϋ έρωτος, καταλέγεται 
καί ή αίσθησις τής δυνάμεως τών μυόνων, έξ ης 
έξαρτάται πάς ηρωισμός έν τή καλλίτεχνία, ό-
στις μεταδ.δει τά τραγικά σημεία τοϋ ανθρω-
πίνου βίου, έπί παραδείγματι θά άναφέρω <<τήν 
φοβεράν κρίσιν» καί «τόν Μωυσέα» τοϋ Μιχαήλ 
'Αγγέλου,«τόν Έωσφόρον» τοϋ Μίλτωνος, «τόν 
Μανφρέδον» τοϋ Βύρωνος, τεμάχια τινα έκ τοϋ 
«Φάουστ.» 'Αλλ' ή γυνή είναι άσθίνής κάΐ 
παρ' αυτή ολίγον είναι άνεπτυγμένον τό αίσθη-
μα τής δυνάμεως τών γνώσεων,αύτη έπ' ίλίγον 
μετέχει τοϋ σοβαρού αγώνος τοϋ άνθρωπίνου 
βίου, ούτως ώστε καί έν τή σφαίρα ταύτη της 
καλλιτεχνίας αύτη στερείται υλικού. 'Απεναν-
τίας ή γυνή έχει λίαν άνεπτυγμένην τήν άκοήν 
καί μεγάλην ικανότητα πρός τήν παράστασιν 
παντός ώραίου. Άξιοσημείωτον είναι δτι άπα-
σαι αί 'Αμερικανίδες καλλιτέχναι δεικνύουσιν 
έκτακτον κλήσιν πρός πάν τό σμικρόν καί ώ-
ραΐον τήν όψιν, δτι έπιμελώς ιχνογραφοϋσι παι-
δία, μικρά ζώα καί θελκτικά τοπία. Έν γένει 
είναι γνωστόν οτι ή γυνή προτιμά τόν Βάττον 
άπά τόν Μιχαήλ "Αγγελον, τόν Κόππε άπά 
τόν Ρώσσον Δοστοέβσκην. Αί λαμπραί εΐκονο-
γραφιαι έξεγείρουσιν έν τή διανοία, τής γυναι-
κός πολυαρίθμους συγκινητικάς καί τρυφεράς 
εικόνας,αϊτινες συσωρεύθησαν έν αυτή κατά τήν 
ενθουσιώδη διάθεσιν τοϋ πνεύματος. Άναμφι-
βόλως ή γυνή είναι πεπροικισμένη δι' άξιοση-
μ ειώτου ικανότητος πρός τό θεωρεΐν καί δύνα-
ται λίαν ταχέως έκ μόλις φαινομένων ιχνών 
νά καταλάβη την ψυχικήν κατάστασιν τών 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 3 
περικυκλουντων. Λίαν περίεργον είναι οτι ή γυνή 
καί τοι εΰμοιρεί τοιαύτης αξιοσημείωτου ικα-
νότητος πρός τήν πρακτικήν ψυχολογίαν, ελά-
χιστα δημιουργεί έν τνί σφαίρα τοϋ δράματος 
και τοϋ μυθιστορήματος. "Αν παρά τη γυναικί 
ουτω σπανίως άπαντα ή δύναμις τοϋ Σεκσπί-
ρου έν τνί παραγωγέ, τούτο έξαρταται έκ τοϋ 
δτι αι γυναίκες έν γένει λίαν σπανίως είναι πε-
προικισμέναι δι' ίσχυράς διανοίας· τό ψυχολο-
γικόν αυτών αίσθημα πολλάκις στηρίζεται α-
πλώς έπί τοϋ ενστίκτου, επί της μηχανικής 
παρατηρήσεως διά τών οποίων ούτοι έξάγουσι 
γενικά συμπεράσματα περί τών ατόμων χωρΐς 
νά καταλάβωσι τάς αιτίας έφ' ών στηρίζονται 
παρόμοια συμπεράσματα. 'Αλλ' οΰχί άπαντες 
οί κλάδοι της καλλιτεχνίας, κατά τόν αυτόν 
βαθμόν είναι προσιτοί εις τήν γυναίκα· εν τισι 
ή γυνή είναι ικανή νά δημιουργή ώς δ άνήρ άν 
μή καί καλλίτερον. Εις τούτους καταλέγεται 
ή μιμητική τέχνη καί ή σκηνική παράστασις. 
Καί πράγματι ό άριθμός τών διασήμων ηθοποι-
ών γυναικών υπερβαίνει τόν τών μεγάλων ηθο-
ποιών. Ή μεγάλη ικανότης τής γυναικός εις τό 
νά παριστα αισθήματα έτι μή συναισθανθέτα, 
τό άνεπτυγμένον, ένστατικόν ψυχολογικόν αί-
σθημα παρά ταϊς διασήμοις ηθοποιοίς άφικνεΐ-
ται εις τόν ύψιστον βαθμόν τής τελειότητας 
και δια της δυνάμεως τής μεγαλοφυίας αύται 
είναι ίκαναί νά παράξωσι πραγματικά άρι-
στουργήματα τής σκηνικής παραστάσεως άτινα 
λίαν δυσκόλως προσδιορίζονται καί διατηρούν-
ται, αλλά τά όποια είναι μεγαλοφυή ποοϊόντα 
της άνθρωπίνης διανοίας. Άλλ' υπάρχει καί ε-
τέρα τάξις δευτεροβαθμίων τεχνών αιτινες όλο-
τελώς ευρίσκονται έν ταΐς χερσί τών γυναικών. 
"Ηδη άνωθι έμνημονεύσαμεν ότι, κατ' αρχάς ή 
τέχνη περί τό ενδύειν τό σώμα, κατασκευάζειν 
κατοικίαν καί έπιπλα ευρίσκετο έν ταϊς χερσί 
τών άνδρών· ακολούθως 'ό άνήρ μετέβη πρός 
τούς συνθετοτέρους, υψηλοτέρου; κλάδους τής 
τέχνης, ή δέ γυνή άνέλαβεν άφ' εαυτής τάς 
προτέρας τοϋ άνδρός ενασχολήσεις. Δέν έπιδέ-
χεται άμφιβολίαν οτι ό καθωραϊσμός επί τοϋ 
παρόντος τοϋ ιδίου σώματος είναι καθαρώς γυ-
ναικεία τέχνη έν τούτοις σπανίως επέρχεται είς 
τόν νοϋν τοϋ άνθρώπου οτι αυτη ή τέχνη είναι 
πραγματικώς άξιοθαύμαστος καί τοι αυτη δέν 
επιφέρει τοιαύτην βαθείαν ψυχικήν άπόλαυσιν 
ώς π. χ. η μουσική καί ή ζωγραφική, άλλά πά-
λιν αύτη είναι επίσης θελκτική καί επιθυμητή 
εις πάντας. Τουαλέται τίνες πράγματι είναι 
θαύματα τής τέχνης· ταύτας δεν δύναταί τις 
νά κατασκευάσει μή έχων άνεπτυγμένην καλ-
λαισθησίαν καί δημιουργικήν φαντασίαν. Τω 
δντι, αί τέχναι αύται λογιζόμεναι άπλαί καί 

ματαιαι έχουσι συγκριτικώς μεγάλην σημασίαν 
διότι ή τουαλέτα τή; συγχρόνου γυναικός είναι 
τό κύριον δπλον τής πρός " άλλήλας άμίλλης, 
'Εάν αύριον at γυναίκες λησμονήσωσι ταύτην 
τήν τέχνην έν τή όποΐα αύται τήν σήμερον έκ 
λάμπουσι, διά τούς πλείστους άνδρας ή ζωή θά 
άπέβαλε τό ήμισυ τοϋ γοήτρου της καί ή κρί-
σις θά έγείνετο έτι χειρότερα, η εάν συνέβαινε, 
τνί δυνάμει πανούργου τινος μαγίας, διά μιας 
άπασαι αι γυναίκες νά μεταβληθώσιν είς δυ-
σειδή εκτρώματα. Όθεν δίκαιον έχει ό Ρενάν 
λέγων δτι ό στολισμός τών γυναικών είναι Οελ-
κτικωτάτη τέχνη. Ουδαμοϋ άλλαχοϋ ή άλήθεια 
τοϋ άνωθι μνημονευθέντος κανόνος,' περί τού δτι 
η σύγχρονος γυναικεία τέχνη άναπαριστα τή 
άρχικήν τέχνην τών άνδρών, έπιβεβαιούται διά 
τής πράξεως ουτω καταφανώς ώς εν τη, βορείω 
'Αμερική, ένθα αί γυναίκες έλευθέρως άναπτύ'-
σουσι τά προτερήματά των καί έφαρμόζουσιν 
αυτό εις τό έργον. Έκεΐ υπάρχουσι σχεδόν το-
σοϋται γυναίκες καλλιτέχναι όσοι καί όί άνδρες 
αλλ' η εικονογραφική δέν είναι ή κυρία σφαίρα 
έν ή εύδοκιμοϋσιν αί γυναίκες. 'Απεναντίας ή 
ζωγραφική έπί τοϋ φαρφόρου, ή καλλιτεχνική 
ζωγράφισις παντοειδών επίπλων σχεδόν καθ' ά-
πασαν τήν Άμερικήν εκτελείται έν έργοστασί-
οις τών οποίων διευθύντριαι καί έργάτιδες είνε 
γυναίκες. Ή κατασκευή πολυτελών ταπήτων 
καί περικαλυμμάτων επίσης ευρίσκονται έν τοίς 
χερσί τών γυναικών αύται γινώσκωσι νά 
πλάττωσι νέα είδη κατά τάς εσαεί μεταβαλο 
μένα; απαιτήσει; τής άγοράς. Ή έπίπλασις 
τών οικιών επίσης ανατίθεται είς τάς γυναίκας 
καί πολλαί γυναίκες διακρινόμεναι έπί καλ-
λαισθησία άναλαμβάνουσιν έπί άδρα πληρωμή 
τήν διάταξιν τοϋ εσωτερικού κόσμου τών δημο-
σίων οικοδομών. Άπαντες οί κλάδοι τής τέχνης 
δέν είναι οί αυτοί εις τούς οποίους κατά τούς 
παναρχαίους χρόνους κατεγίνετο ό άνήο καί 
τούς οποίους τώρα άφήκεν είς τήν γυναίκα δ-
πως ούτος μόνον καταγίνηται περί υψηλοτέρας 
ένασχολήσεις; 'Εκτός τούτου ή γυνή διακρίνε-
ται καί έν έτέροις, αν οχι ΰψηλοΐς, τουλάχιστον 
θελκτικοίς είδεσι τοϋ καλού. Τοιούτον είδος εί-
ναι, π. χ. ή έπιτηδειότης περί τό διαλέγεσθαι 
διά ταύτης ή γυνή παρά τοίς ήμίτέροις προγό-
νοις, έπετύγχανε νά προσελκύση, εις τόν οίκον 
της τούς διασημοτέοους άνδρας καί νά έξασκή 
έπιρροήν έπ' αυτών· ή δέ γυνή κατά τον παρελ-
θόντα αιώνα έν Γαλλία είχε μεταβάλει τήν αί-
θουσάν της είς κέντρον διανοητικής άναπτύξεως. 
Ίδιαίτερον προσόν τής γυναικός είναι νά εμψυ-
χώνει τήν διάλεξιν άφοϋ προσέχει ππως αύτη ϊ-
σταται ελαφρώς χωρίς νά πίπτη έπί τής γής 
καί να ίσταται ΰπερμέτρως υψηλά, νά ποιη αύ-
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τήν άπόλαυσιν τής ψυχής καί τού νοός,άνάπαυ-
σιν μετά τήν οποίαν ό άνήρ νά ή, κατάλληλος 
πρός δραστηριωτέραν ένέργειαν. Είναι μέν άλη-
θες δτι άπαντα ταύτα τά προσόντα τής γυναι-
κός είναι πρόσκαιρα καί βραχυχρόνια καί δέν ά-
φίνουσι μεθ' έαυτά ίχνη τινά καί άναμνήσεις, 
άλλά μήπως διά τοϋτο ή γυνή είναι ήττον ευ-
τυχεστέρα τού άνδρός, εις τί χρησιμεύει εις ένα 
έξοχον άνδρα, άποθανόντα έν ένδεία, ή μετά 
θάνατον δόξας Ό,τι ελλείπει έκ τής δόξης εις 
τήν γυναίκα, αυτη άναπληροϊ αυτήν έκ τής ευ-
τυχίας. έγώ δέ άγνοώ πότερον έστί αίρετέον; 
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Τά παιδία έφ' ολας ώρας άπό τής πρωίας 
μέχρι τής έσπέρας διαμένουσιν έν ταΐς πνιγη-
ραίς αίθούσαις τών σχολείων κεκλιμένα έπί τών 
βιβλίων καί τετραδίων. Ή στέρησις τοϋ απαι-
τουμένου άέρος καί ή άκινησία άπέδωκαν ήδη 
τούς πικρούς των καρπούς. Οί μαθηταί λίαν ε-
νωρίς έσυνείθισαν τόν καθηστικόν βίον, άπώλε-
σαν πασαν έπιθυμίαν πρός τό τρέχειν, άλλεσθα! 
καί παίζειν έν τω καθαρώ αέρι, άπαραιτήτως 
αναγκαία καί έμφυτα εις τόν οργανισμόν των. 
Ή άνάγκη τών κινήσεων καί τοϋ άέρος είναι 
τοσούτον έμφυτος εις τήν άνθρωπίνην φύσιν ως 
ή άνάγκη τής τροφής. Έν τούτοις πολλάκις 
ό μαθητής στερείται αυτών, ή δέ στέρησις τού-
των βλαβερώς έπενεργεί έπί τής υγείας τής 
συγχρόνου γενεάς. 'Ο γνωστός φυσιολόγος, δι-
δάκτωρ Λαγράνζ διά τούτου ακριβώς τοϋ πε-
ριστατικού έξηγεί τό λυπηρόν φαινόμενον δτι 
οί μαθηταί τής έποχής μας αισθάνονται ισχυ-
ράν άποστροφήν πρός τάς σωματικάς κινήσεις. 
«Ή δρεξις πρός τήν άκινησίαν, λέγει ούτος, ή-
τις κατ' άρχάς φαίνεται τόσον βαρεία, ένεκα 
τής έξεως κατ' ολίγον οικειοποιείται. Τό πτη-
νόν, τό γεννηθέν έν έλευθερία, άλλ' είτα κλεισθεν 
έν κλωβώ, δέν δύναται νά ΰπομείννι τήν άναγ-
καστικήν άκινησίαν απεναντίας τό έν κλωβώ 
γεννηθέν ευκόλως υποφέρη τήν στέρησιν τής ε-
λευθερίας καί τήν άνεπάρκειαν τών κινήσεων. 
Τοϋτο ώς νά λησμονη δτι έχει πτέρυγας καί 
πράγματι δέν γνωρίζει νά επωφελείται αυτάς. 
Ανοίξατε τόν κλωβόν τοϋ καναριοϋ έν τω δ-
ποίω τοϋτο έμεγάλωσε, δέν θά γ είς κατάστα-
σιν νά 'ίπταται ούτως έπιδεξίως ώστε νά εκ-
φύγνι τούς καταδιώκοντας αυτό εχθρούς καί έ-
ξάπαντος θά υποπέση εις τούς όνυχας τής γα-
λής». Ώς αποτέλεσμα δέ τούτου, κατά τούς 
λόγους τού Λαγράνζ, έπεται ού μόνον η άδυνα-
μία τών μυόνων άλλά καί ή υπερμεγέθης άνι-

κανότης έν άπάσαις ταίς λειτουργίας του ορ-
γανισμού. 'Ασθενής πέψις,έλλειψις ορέξεως, α-
σθενεστέρα κυκλοφορία τοϋ αίματος, σφιγμός ε-
λαφρός καί συχνός όστις καταδείκνυσι τήν μι-
κράν ένέργειαν έν τνί ένεργεία τής καρδίας, ά-
ναπνοή βραδεία καί σύντομος. Δέν δυνάμεθα νά 
μήν άναγνωρίσωμεν τήν άλήθειαν τών παρατη-
ρήσεων τοϋ Λαγράνζ περί τοϋ δτι ή άποστροφή 
πρός τά γυμνάσματα άπαντα μόνον παρ' έκεί-
νοις τοις μαθηταί; οϊτινες δέν έτιμωρήθησαν, 
οιτινες δέν έκαμψαν τόν αυχένα πρό τής αύστη-
ρότητος τής πειθαρχίας. ((Η παραφορά πρός 
τά γυμνάσματα καί ή ζωηρότης έν τοϊς παι-
γνίοις άπαντα μόνον παρά τοις άτάκτοις καί 
γελωτοποιοίς παιδίοις, καί παρά τοις μή προο-
δεύουσιν έν τοις μαθήμασι». Τό πλείστον τών 
μαθητών έπιδίδουσιν είς τοιαύτα παίγνια καί 
διασκεδάσεις, αί'τινε; δέν άπαιτούσιν άφθόνους 
καί διεγερτικάς κινήσεις καί βαίνουσι παραλ-
λήλως ώς έπί τό πλείστον πρός τήν καθηστι-
κήν θέσιν. Ούτοι περιφρονοϋσι τούς συμμαθητάς 
των, οϊτινες παραδίδονται εις εύθυμα καί άπαν-
τώντα πολλάς κινήσεις παίγνια έν καθαρώ ά-
έρι καί έν τνί αυλή. 'Εάν πράγματι δεν θέλω-
μεν δπως τά παιδία ημών γίνωσιν άσθενή εις 
τά στήθη», ώς τούτο σχεδόν άνευ υπερβολής 
παρατηρείται κατά τήν ήμετέραν έποχήν, πρέ-
πει πρό παντός έτέρου περισσότερον νά φροντί-
σωμεν όπως τά παιδία έχωσιν οσον τό δυνα-
τόν περισσότερον διαθέσιμον χρόνον κατά τόν 
όποιον νά διάγωσιν έν καθαρώ άέρι καί έν κι-
νήσεσι. Τούτο δέ διότι διά τής συχνής καί ι-
σχυρά; κινήσεως έν καθαρώ άέρι ένισχύεται καί 
γίνεται συχνοτέρα ή άναπνοή. Αύτη δέ είναι̂  ή 
κυρία λειτουργία ή υπερτερούσα τάς λοιπάς. 
«Υπελογίσθη, λέγει ό Λαγράνζ, δτι τό παι-
δίον τό όποιον τρέχει, εισπνέει έπτάκις περισ-
σότερον άέρα η τό μή κινούμενον». 

Διά τά πλείστα παιδία τά παίγνια άποτε-
λοϋσιν ού μόνον άντικείμενον εύχαριστήσεως άλ-
λά καί είδος τι ηθικής εκπαιδευτικής σχολής. 
Ώς λέγουσιν δτι σύγχρονοι ειδήμονες της παι-
δικής φύσεως ώς ό καθηγητής Πρέϊερ, ο διδά-
κτωρ Σηκόρσκης καί έτεροι καί οί αρχαίοι φι-
λόσοφοι, ώς ό Πλάτων, τά παίγνια συντελοϋσιν 
εις τήν άνάπτυξιν τής προσοχής, είς τήν εύ-
καμψίαν, έγκράτειαν, άνδρείαν κ.τ.λ. Τά παί-
γνια. κατά γνώμην τού Λαγράνζ,άποτελοϋσιν 
ΰγιεινικόν μέσον κατά δύο κυρίων έλαττωμά-
των τών Ημετέρων χρόνων τής υπερμεγέθους 
ευαισθησίας καί τής εξασθενήσεως τής θελή-
σεως. Ό μετά τών συμμαθητών του παίζων, ο 
λαμβάνων μέρος έν παιγνίω κατά παν βήμα 
συγκρούεται πρός τό θέλημα καί τήν γνώμην 
ετών ετέρων, ή σύγκρουσις δέ αύτη Αναγκάζει 
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πάντα ένεκα τών εγωιστικών «κοπών του να υ-
περάσπιση εαυτόν κατ' αΰτόν τόν τρόπον βαθ 
μηδόν νά έμπνέηται υπό τής μεν τοις ηλικιω-
μένοι; γνωστής ούσης καθολική; άλληλεγχύας 
παρά δε τοις παιδίοις συντροφικής σύμπνοιας. 

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΙΘΟΣ 

Περίπου έπΐ ένα αιώνα οί γεωγράφοι, και 
γεωλόγοι τής Ευρώπης και 'Αμερικής είχον νά 
λύσωσι δύσλυταν έν ταυτώ και λίαν σπουδαΐον 
ζήτημα, τήν εΰρεσιν γιγαντιαίου άερολίθου συγ-
κειμένου έκ συμπαγοϋς όγκου σιδήρου πεσόντος 
δέ έν τινι άπωτάτω σημείω τής έρημου νήσου 
Γρηλανδίας. 

Περί τής ΰπάρίεως τοιούτου γιγαντιαίου 
άερολίθου έγένετο γνωστόν ήδη κατά τό 1818, 
και τούτο παντάπασι τυχαίως. Κατά τό ρηθέν 
έτος, ό διάσημος ερευνητής τών παρά τούς πό-
λους χωρών, ό πλοίαρχος Ρός ήναγκάσθη ένε-
κα τών πάγων νά σταματήση τήν πορείαν του 
διά τών πλοίων του «Ισαβέλλας» καί «Αλε-
ξάνδρου» καί μετά του πληρώματας αΰτών νά 
έξέλθη εις άπόστασιν '25—3Ο μιλίων άπά τοϋ 
ακροατηρίου Ίόρκ άποτελοϋντος τά δυτικώτα-
τον άκρον τής Γρηλανδίας. 

Διαχειμάζων άκουσίως έν τούτω τω τόπω 
ο Ρός συνήψε φιλικάς σχέσεις μετά τινος μι-
κρά; φυλή; Έσκιμυόσων,οίτινες μέχρι τούδε δεν 
είχον συνάντηση λευκούς άλλ' είχον λίαν πρω-
τοτύπους μαχαίρ και καί πελέκεις. Αίμάχαιραι 
αύται καί οί πελέκει; ήσαν κατασκευασμένα·, 
έξ όστέων, ή δέ αιχμή των ήν έκ σιό'ήρου μη-
δεμίαν όμοίωσιν έχοντος πράς τό γνωστόν ήμΐν 
σίδηρον. 

'Ο Ρός προσεκτικώς παρετήρησε τά σιδηρά 
ταύτα εργαλεία, "λεπτομερώς ήρώτησε τούς 
Έσκιμόσους καί έ'ληξεν ει; τά συμπέρασμα ότι 
ταύτα είνε κατασκευασμένα έκ σιδήρου μετεω-
ρολίθου, επεβεβαιωθέν καί έκ τής χημικής έ-
ρεύνης τών ΰπ' αΰτοϋ μετενεχθέντων είς Εΰρώ-
πην δειγμάτων. Διά χημικής έρεύνης επιστο-
ποιήθη οτι ό σίδηρος ούτος μεμϊγμένος ων μετά 
2,56—4 ποσοστών τοϋ νικελίου δεν σκωρία, 
ίδιότης έπί τοσούτον σπουδαία έν τοιούτο ά-
ξένω καί ΰγρώ κλίματι οίον είνε τά τής Γρη-
λανδίας καί πραγματικώς ευεργετική εις τούς 
αρχεγόνου; καί υπό τής φύσεως άδικηθέντας 
κατοίκους τής έρημου ταύτης νήσου. Ό Ρός 
δι' έπανειλημένων ερωτήσεων τών Έσκιμόσων 
έ'μαθεν δτι ούτοι άπέσπων τά τεμάχια ταύτα 
τοϋ σιδήρου έκ δύο μεγίστων λίθων·κειμένων 
επί μεγάλου παρά τήν παραλίαν όρους. Οί λί-

θοι ούτοι ησαν λιαν σκληροί καί μόλις μετα 
μέγιστους κόπους ήν δυνατόν νά άποσπασθή 
μικρόν τεμάχιον δι' ιδιαιτέρων σκληρών λίθων. 

Κατά δυσιυχίαν οί 'Εσκιμόσοι δέν ήδύναντο 
νά δείξωσιν είς τόν Ρός δείγμα έκ τούτου τοϋ 
λίθου έκ τοϋ όποιου άπεσπιον τόν σίδηρον και 
ικανοποίησαν τήν περιέργειάν του μόνον διά 
τούτου δτι τώ έφερον τεμάχια έκ τού σκληρού 
εκείνου βασάλτου διά τοϋ όποιου ούτοι άπέσπων 
έκ τοϋ μετεωρολίθου τά τεμάχια τοϋ σιδήρου. 

'Η άνακοίνωσις τοϋ Ρός συνηντήθη μετά 
πολλού ένδιαφέροντος, άλλ' έπειδή κατά τά 
πρώτον τέταρτον τοϋ λήγοντος αιώνος πολλοί 
έπιστήμονες άμφέβαλλον περί τής υπάρξεως 
τών άερολίθων, ή άνακοίνωσις αύτη διήγειρε 
πολλάς έριδας, υποθέσεις κτλ. 'Αλλά κατά 
τήν δημοσίευσαν τοϋ συγγράμματος τοϋ Χλάνδι 
οπερ έσχε τοσαύτην μεγάλην σημασίαν έν τώ 

ττερί τών μετεώρων καί μετεωραλίθοιν ζητήματι, 
τό ενδιαφέρον πρός τήν ανακάλυψιν το». Ρός 
έψίγη καί έλησμόνησαν αΰτήν έπΐ ήμισυ αιώνα, 
δηλαδή μέχρι τοϋ 1875, δτε έν ταΐς έν 'Αγ-
γλία έκδοθείσαις όδηγίαις τών περιηγητών άνά 
τάς παρά τούς πόλους χώρα;, έκ νέου έγένετο 
λόγος περί τοϋ ένδιαφέροντο; εκείνου οπερ διή-
γειρον τά πέριξ τοϋ ακροατηρίου Ίόρκ έν τή 
δυτική Γρηλανίία. 

Κατά τά 1391 καί 1892 αί άκταί τής 
Γηλανδίας επιμελώς ήοευνήθησαν ΰπά τοϋ 

Πύρρη αρίστου συγχρόνου περιηγητοϋ άνά τάς 
βορείου; παρά τούς πώλους χώρας. 

Εν τώ προγράμματι τοϋ Πύρρη εύρίσκετο 
καί ή εκζήτησις τών πολυθρηλήτων μετεωρολί-
θων, άλλ' έν τώ ταξειδίω τούτω οί πλέοντες 
πάγοι έκώλυσκν αΰτώ τήν έπίσκεψιν τοϋ άκροα-
τηρίου Ίόρκ. Τό 1893 δτε ό Πύρρη επεχείρη-
σε δεύτερον ταξείδιον δεν ήδυνήθη πάλιν να 
έπιτευχθή τοϋ σκοπού του διότι τό άκρωτήριον 
περιεκυκλώθη ΰπά παμμεγέθων πλεόντων πά-
γων. Μολις δε έπέρυσι κατά τό έαρ ό Πύρρη 
κατώρθωσε νά έκτελέση τήν πρόθεσίν του. Τή 
16η Μαίου 1894 ό ΙΙύρρη συνοδευόμενος ΰπά 
τοϋ Λή μέλους τής άνά τούς πώλους έκστρα-
τείας, άφήκε τοϋς συντρόφους του εΐς τήν παρα-
λίαν καί επορεύθη είς τό άκροτήριον Ίόρκ λα-
βών μεθ' εαυτού προμηθείας τροφώχ διά τρεϊς 
εβδομάδας. Καθ' όδόν παρά τά Κάρτλ-Κλήφφ 
οι οδοιπόροι συνήντησαν τόν Έσκιμόσον. Πα-
νηκλάλ όΐτις ώδήγησεν αΰτούς εις τήν απέναντι 
παραλίαν κόλπου τίνος οπου έκειτο χωρίον τι 
οίκούμενον ΰπό Έσκιμόσων. Καθ* όδόν ό Πύρ-
ρη κατώρθωσε νά λάβη τινάς λίαν περιέργους 
φωτογραφία; αΐτινες κέκτηνται λίαν σπου_ 
δαίαν σημασίαν έν τοις ζητήμασι περί τής κι_ 
νησεως καί μεταβολής τής μορφής τών πάγω 
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και να ποίηση ετερας σπουόαιας φυσικογεωγρα-
φικάς παρατηρήσεις. 

'Εν τώ χωρίω τών Έσκιμόσων Κετσιλούμη ο 
Πύρρη συνήντησε τόν γνωστόν ήδη αΰτώ έκ τών 
προτέρων ταξειδίων όδηγόν Έσκιμόσον Ταλλε-
κότσαλ, οστις τω άνεκοίνωσεν δτι γινώσκει τό 
μέρος έν ώ κείνται ούτοι οί λίθοι, άλλ' ό'τι ή εις 
τα έκεΐ πορεία είνε λίαν δυσχερής και άπέτρε-
ψεν αΰτόν έκ τής έπιχειρήσεως τού προτιθεμέ-
νου ταξειδίου. Έν τούτοις μετά μακράς κατα-
πείσεις ό 'Γαλλεκότσαλ συγκατένευσε νά όδη-
γήση τάν Πύρρη και τούς συντρόφους του καί οί 
περιηγηταί έξηκολούθουν τόν δρόμον των. 

'Αλλ' άκόμη τήν έπιοϋσαν ήγέρθη τοσούτος 
ισχυρός χιονοστρόβιλος ώστε οί οδοιπόροι ήναγ-
κάσθησαν νά καταφύγωσιν εις μίαν έν τώ πά-
γω κατασκευασθεϊσαν καλύβην ένός Έσκιμόσου 
και νά διαμείνωσιν έκεΐ έπί τινας ημέρας. Ό 
χιονοστρόβιλος ούτος έπΐ τοσούτον έβλαψε τήν 
όδόν ώστε έδέησε νά περιπατώσι μέχρι τής 
οσφρύος έντός τής χιόνος. Ό 'Γαλλεκότσαλ έπΐ 
τοσούτον έφοβήθη έκ τής καταιγίδας ώστε μό-
λις καί μετά βίας μετά τήν ένεργητικήν έπι-
μονήν τοϋ Πύρρη και τοϋ Λή άπεφάσισε νά 
συνοδεύση αΰτούς. Ό χιονοστρόβιλλος ούτος 
έκώλυσεν είς τόν όδηγόν νά δείξη είς τόν Πύρ-
ρη ποϋ εΰρίσκεται ό λίθος έ γ ν ι μ ο ύ τ 
τόν όποιον πλήττοντες οί Εσκιμόσοι λαμβά-
νουσι συνθήρας δι' ών άνάπτουσι πϋρ καί τάς 
λιχνίας των. "Οχι μικρόν κιόλημα έπέφερεν 
είς τήν έπιχείρησιν τοϋ Πύρρη και τά περιστα-
τικάν δτι έπέστη ή άνοιξις ή'τις, καίτοι συνω-
δεύετο ΰπό χιονοστροβίλλων καί καταιγίδων, 
έπέφερε τήν τήξιν τοϋ π άγου καίτόν σχήμα -
τισμάν έν τώ έκ πάγου καλύμματι τής θαλάσ-
σης άναριθμήτων σχισμάδων έπί τοσούτον ώστε 
οί περιηγηταί ηναγκάσθησαν νά άναβαίνωσι 
τήν ΰψηλή καί βραχώδη άκτήν, νά διαβαίνωσι 
διά τών γλέττσερ καί νά χρονοτριβώσιν ένεκα 
τών απροόπτων καλυμάτων. 

Καθ' όδόν ούτοι συνήντησαν άκόμη πολλά 
αξιοπερίεργα καί απρόοπτα. Ουτω, παρά τόν 
γλέττσερ Πετρόβικ οί οδοιπόροι έπεσκέφθησαν 
σπηλαιόν τι οπερ ό Έλίσα Κέντ Κέν είχεν 
ανακαλύψει καί έν τώ όποίω οί Εσκιμόσοι 
έφύλαττον Τας προμηθείας των καί τήν περιτ-
τήν περιουσίαν των. Έν τω χιονοσκεπεΐ έδά-
φει ένάς οροπεδίου ούτοι συνήντησαν άγρίας 
ταράνδους, μέχρι δέ αΰτοϋ τοϋ άκρωτηρίου Ίόρκ 
άπερίγραπτον πλήθος θαλασσίων πτηνών έχόν-
των τάς φωλεάς των εν τοις βράχοις καί χρη-

σιμευόντων τοις έσκιμόσοις είς τροφήν, θέρμασιν 
καί φωτισμόν διότι τό σώμα των ην ολον έκ 
λίπόυς και πάχους. 

Μόλις μετά έννία ημέρας ό Πύρρη καί ό Λή 

συνοόευομενος υπο του Ταλλεκοτσαλ έφθασαν 
είς τό άκρωτήριον Ίόρκ· άλλ' ή πορεία δέν εί-
χεν έτι περατωθή, έπρεπε άκόμη έπί δύο ημέ-
ρας νά βαδίσωσι μέχρις έκείνου τοϋ τόπου ένθα 
έκειτο ό διάσημος μετειωρόλιθος, περί τών δια-
στάσεων τοϋ οποίου ό Πύρρη ήρξατο νά άπο-
γοητεύηται διότι οί εσκιμόσοι τώ έλεγον δτι 
τοιούτοι λίθοι ήσαν τρεις· είς ολίγον μεγαλεί-
τερος τοϋ κυνός, οί δέ λοιποί δύο ολίγον μεγα-
λείτεροι τοϋ πρώτου. 

Εΰτυχώς παρά τό άκρωατήριον Ίόρκ οί οδοι-
πόροι συνήντησαν έναν Έσκιμόσον δστις έζη ώς 
άσκητής έν τινι μικρώ σπηλαίω· πρό τοϋ σπη-
λαίου του ΐστατο τό έ'λκυθοόν του συρόμενον 
ΰπό κυνών, είς δέ τους τοίχους τοϋ σπηλαίου ή-
σαν τά πρός άγραν δίκτυα, αντί κλίνης ό Έσκι-
μόσος είχε δέρμα έκ λευκής άρκτου, ώς τροφήν 
δέ ιχθύς καί φώκας. Ό άσκητής ούτος συνώδευ-
σε τούς περιηγητάς καί έπειδή έγίνωσκεν εΰθύν 
και κατάλληλον δρόμον έφερεν αυτούς είς τό 
τέλος τής περιηγήσεως των. Ο Ταλλεκότσαλ. 
έδειξεν είς τοϋς περιηγητάς τεμάχια τινα έξέ-
χοντα τής χιόνος έκ πρασήνου λίθου όστις κατά 
τούς λόγους του, έχρησίμευε πρός άπόσπασιν 
τεμαχίων έκ τοϋ μετεωρολίθου. Είτα ήρξατο νά 
σκάπτη λάκκον έν τή χιόνι, καί ηνοιξεν αΰτόν 
έως τρεις πόδας βαθύν και πέντε πόδας εΰρύν. 
Μετά τινα λεπτά έν τώ πυθμένι τοϋ λάκκου 
είδον μελανό-φαιον λίθον. Καθαρίσαντες αΰτόν 
άπά τής χιόνος παρετήρησαν δτι ό άερόλιθος 
ούτος έχει σχήμα άτελοϋς τραπεζίου, περιφέ-
ρειαν 11 ποδών, μήκος 4 ποδών καί 3 δακτύ-
λων καί πλάτος 3 ποδών καί 3 δακτύλων. Ο 
λίθος ούτος έκειτο είς τό βάθος τής γης και 
έζύγιζε περίπου έως 5,500—6000 άγγλ. φ. 
Κατά τόν ίσχυρισμόν τοϋ 'Γαλλεκότσας ό λίθος 
είνε έτι μεγαλείτερος καί ώμοιάζει πρός καθη-
μένην γυναίκα, άλλ' ολόκληροι γενεαί Έσκι-
μόσων έχρησιμοποίουν τόν ΰπό τοϋ ουρανού άπο-
σταλέντα αΰτοϊς λίθον και μέγα μέρος αΰτοϋ 
ειχον άποσπάση. Λαβών φωτογραφικήν άπεικό-
νησιν τοϋ άερολίθου, ό τολμηρός περιηγητής 
έκρυψεν ΰπ' αΰτόν έρμητικώς κεκλεισμένον κυ-
τίον περιέχον αΰθεντικήν μαρτυρίαν περί τής 
έπισκέψεως τοϋ περιηγητοϋ, ένεχάρας εν έν αΰτώ 
τά άρχικά στοιχεία τοϋ ονόματός ταυ καί έπέ-
στρεψεν είς τά ίδια. Έν τούτοις ό Πύρρη ήδυνή-
θη νά έρευνήση τάς φλέφας τοϋ ί γ ν ι μ ο ύ τ 
καί νά έπιστρέψη ταχέως. Τή δε 6η ίουνίου ηδη 
οί αποτελούντες τήν άνά τούς πώλους έκστρα-
τείαν οί διαμείναντες παρά τό άκρωτήριον 
Ίόρκ, συνήντησαν τόν Πύρρη και Λή μετά με-
γάλης χαράς. 
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ΚΑΜΕ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΡΙΨΟN ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ 

Υπήρχέ ποτε βασιλεύς τις όστις άπό πολλών 
ετών εκείτο άσθενής καί δέν ήδύνατο ούδαμαϋ 
νά ευρη θεραπείαν. Πάντες οί ιατροί της έπι-
κρατείας του προσκληθέντες έπεσκέφθησαν αυ-
τόν άλλ' ουδείς ήδυνήθη νά ευρη, φάρμακον ία-
ματικόν τής ασθενείας του. Μόνον είς παλαιός 
ιατρός, ζών έν τινι απομεμακρυσμένη πόλει δέν 
προσεκλήθη. Τό συμβούλιον τής επικρατείας 
βλέπον δεινόυμένην τήν κατάστασιν τοϋ νοσοϋν-
τος βασιλέως απεφάσισε νά προσκαλέση αυτόν. 
Ούτος έλθών ενεφανίσθη πρό τοϋ βασιλέως καί 
έρωτήσας αυτόν περί τής νόσου του τώ είπεν: 
Ένδοξε βασιλεύ! Πάντες οί ιατροί τού κράτους 
σου σέ έπεσκέφθησαν καί σοι προσέφερον τά φάρ-
μακα των, άλλά καί όλους τούς ιατρούς τής οί-
κουμέντς άν προσκαλέσης πάλιν δέν θά εύρης θε-
ραπείαν. Ή νόσος σου δέν θά ίαθή δι' άνθρω-
πίνων χειρών. Έν τώ βυθώ τής θαλάσσης υ-
πάρχει ιχθύς έ'χων χρυσά λεπίδια καί εις τούς 
οφθαλμούς δύο ανεκτίμητους τιμίους λίθους νυ-
χθημερόν ώς ήλιος απαστράπτοντας. Διάταξαν 
τούς αλιείς τοϋ κράτους σου νά άγρεύσωσιν αυ-
τόν έν τή θαλασσή καί εάν γευθής αυτού πα-
ρευθύς θά ίαθής καί μακρόν βίον έτι θά επιζήσης. 
Ό βασιλεύς άκουσε ταύτην τήν συμβουλήν τοϋ 
γέροντος καί παρευθύς διέταξεν όπως καθ ολον 
τό κράτος του διά κηρύκων συναθροίσωσιν ά-
παντας τους αλιείς καί άποστείλωσιν αυτούς 
πρό; εΰρεσιν έν τή θαλασσή τοϋ άδαμαντώπιδος 
ιχθύος καί υπεσχέθη εις τόν ευρόντα τόν ίχθύν 
άμύθητον πλοϋτον. Οί αλιείς άμα τη αυγή α-
πελθόν είς τήν θάλασσαν καί μετ' άτρώτους 
μόχθους συνέλαβον τόν χρυσολέπιδα ίχθύν. Τήν 
αυτήν ήμέραν ό υίός τοϋ ρηθέντος βασιλέως έ-
ξήλθε δια τών βασιλικών άκατίιον οπως περί-
έλθη τόν αίγιαλόν χάριν αναψυχής. Μαθών οτι 
οί άλιεΐς κόμίζουσι τόν χρυσολέπιδα ίχθύν, δι-
ηύθυνε τό άκάτιον πρός αυτούς, καί φθάσας αυ-
τού; διέταξε νά τώ δείξωσι τόν ίχθϋν. Προσε-
κτικώς παρατηρήσας αυτόν λίαν έθαύμασε καί 
ήρώτησε διατί συνέλαβαν καί είς τίνα κομίζου-
σιν αυτόν. Οί άλιείς διηγήθησαν δτι ήγρευσαν 
αυτόν υπέρ του βασιλέως, οπως γευθείς αύτοϋ, 
ούτος ιαθη. 'Υπάρχει άρα γε έτερος παρόμοιος 
ιχθύς; ήρώτησεν ό βασιλόπαις. Δέν υπάρχει, ού-
τος μόνον είνε έν τή θαλασσή, άπεκρίθησαν οι 
αλιείς. Ό βασιλόπαις ών λίαν φιλελεήμων ηΰ-
σπλαχνίσθη τόν χρυσολέπιδα ίχθύν. Δεν είνε 
κρίμα, είπε, νά συλληφθή τοιούτος ιχθύς παρό-
μοιος τοϋ όποίου δέν ευρίσκεται έν τή θαλασσή 
καί νά καταστραφή υπέρ ένός ανθρώπου; Ειπών 

τούτο, έλαβε τόν ίχθύν καί άπέλυσεν είς τήν 
θάλασσαν. Οί άλεις επέστρεψαν τεθλιμένοί 

παρά τώ βασιλει καί τώ διηγήθησαν πώς συνέ-
λαβον τόν χρυσολέπ δα ίχθύν καί οτι ο υίός ταυ 
συναντήσας αυτούς ηΰσπλαγχνίσθη τόν ιχθύν 
καί λαβών αυτόν έρριψεν εις τήν θάλασσαν." Ό 
βασιλεύς λίαν ώργίσθη καί παρευθύς προσκαλέ-
σας ούο τών πιστοτέρων του αυλικών άνετείλατο 
αυτοϊς δπως συλλαβόντες φονεύσωσι τόν υίόν του. 
(( 'Αφού εϊνε τοιούτος ό υίός μου, είπεν, ώστε νά 
λυπηθη περισσότερον τόν ίχθύν από τόν πατέ-
ρα του, προτιμώτεραν είνε νά μήν υπάρχη.» Οι 
αυλικοί είς τούς οποίους άνετέθη ή εντολή τής 
δολοφονίας τού βασιλόπαιδος, ευρόντες αυ οv έ-
δεσαν καί ώδήγησαν εϊς τι δρας οπως τόν φο· 
νεύσοισι. Φθάσαντες είς τό όρος, εόσπλαγχνί-
σθησαν αυτόν διότι ήν λίαν άγαθός καί υπό πάν 
των τιμώμενος καί άγαπώμενος ένεκα τών ποο-
τερημάτων του καί απεφάσισαν νά μήν τόν φο-
νεύσωσιν άλλά νά τόν έκβάλωσι τών όρίων τοϋ 
κράτους καί νά είτωσιν εις τον βασιλέα δτι έ. 
φόνευσαν αυτόν. Ο βασιλόπαις ώρκίσθη δτι δέν 
θά έπιστρέψη ποτε εις τήν έπικρατείαν τοϋ πα· 
τρός του καί αφέθη ελεύθερος. Οί αυλικοί έ-
πέστρεψαν εις τά ίδια, ό δέ βασιλόπαις μόνος 
περιεπλανάτο έν τω δρει, έπί τέλους εύρεν όδόν 
τινα καί έξηκολούθησε τήν πορείαν του. Έβά-
δισεν ολην τήν ήμέραν, έβάδισε καί τήν έπιοϋ-
σαν χωρίς νά εύρη ούτε πόλιν ουτε κώμην τινα. 
Εσταμάτισεν εις εν τόπον καί έλεγε καθ' εαυ-

τόν, εκείνοι είς οΰς ανετέθη νά με φονεύσωσιν 
εγκατέλειπαν με ζώντα διά νά μέ κάμωσι κα-
λόν, άλλά καλλίτερον είνε δτι είμαι ζών, ουδείς 
με γνωρίζει, οΰδεν έχω, δέν γνωρίζω πού νά ύ· 
πάγω, θά άποθάνω έκ πείνης έν τίνι τόπω έρή-
μω ή άγρια θηρίζ θά μέ κατασπαράξωσιν». Ή-
γέρθη οπως έξακολουθήση τήν πορείαν του καί 
εϊπ; καθ' έαυτόν, εάν καί σήμερον δέν ευρω ποϋ 
νά διανυκτερεύσω καί νά λάβω τροφήν, πρέπει 
νά αυτοκτονήσω.Βαδίσας ολίγον, συνήντησε λευ-
κοπώγονα γέροντα καθήμενον παρά τήν όδόν. 
Ελθών παρ' αυτω ήρωτήθη παρά τοϋ γέροντος 
<<πού υπάγεις νεανία;» Καί έγώ δέν γνωρίζω, 

άπεκρίθη ό Βασιλόπαις. «Διατί λοιπόν επεχεί-
ρησε; ταξείδιον χωρίς νά γνωρίζης πού υπάγεις;» 
ήρώτησιν αυτόν έκ νέου ό γέρων. Μή έρωτας, γέ-
ρων, άπήντησεν ό βασιλόπαις, μόνον έγώ τό ζεύ-
ρω όποια δυστυχία ένέσκηψεν έπί τής κεφα-

λής μου καί άσκόπως βαδίζω, ουδέ έχω ορεξιν 
νά διηγηθώ αυτήν, οτε μή άναμένων εϋεργεσίαν 
τινά παρά τινος. Δύο ημέρας περιπατώ καί τώ-
ρα κατά τήν τρίτην ήμέραν ουδαμοϋ συνήντησα 
ούτε πόλιν ούτε κώμην τινα δπως εύρω άσυλον 

η διατροφήν "Αχ σέλυποϋμαι, τώ είπεν ό γέρων. 
'Εάν θέλης, έρομαι μαζύ σου. "Εδώ πλησίον 
είναι ή πρωτεύουσα τοϋ βασιλέως, θά υπάγω-

μεν εκεί, μέ γνωρίζουσι πολλοί κάτοικοι, καί θα 
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ευρης ο,τι ζητείς. Μόνον ζητώ νά μοι δώσης 
λόγον τιμής περί τοϋ ότι θά λάβω ές ημισείας 
ο,τι κερδίσης καί αποκτήσεις. Συγκατανεύεις ή 

οΰ; Συμφωνώ εΐπεν ό βασιλόπαις. Ό γέρων ή-
γέρθη καί ήχολούθησε τόν βασιλόπαιδα. "Ολην 
τήν ήμέραν έβάδιζον καί άμα ένύκτωσεν έφθα-
σαν είς την πρωτεύουσαν. Ό γέρων εύρε κατοι-
κίαν άπεναντι τοϋ βασιλικού ανακτόρου, έφαγαν 
καί έπιον καί έκοιμήθησαν ήσύχως. Ό βασι-
λόπαις τήν πρωίαν έκάθισε παρά τό παράθυρον 
καί έβλεπε τά πέριξ. 'Απέναντι της οικίας έν η 
διέμενεν έξήλθεν είς τά παράθυρον τοϋ άνακτό-
ρου καί ή βασιλόπαις. Αυτη ήν ή πρωτη ώραι-
οτάτη νεάνις τοϋ κόσμου, ούτο; δε ίδών αυτήν 
έθαύμασεν. Ή βασιλόπαις ήτένισε τό βλέμμα 
της πρός αυτόν. Ούτος έντράπη καί έκρύβη. 
Μετ' όλίγον πάλιν παρετήρησεν έκ τοϋ παραθύ-
ρου. Αύτη ϊστατο έν τώ παραθύρω καί τόν έ-
βλεπεν. 'Αμφότεροι έβλέποντο καί ήρωτεύθη-
σαν. Ούτος εξήλθε νά περιέλθη τήν πόλιν άλλ'ή 
βασιλόπαις δέν έξήρχετο έκ τής σκέψεως ταυ. 
Επιστρέφων τήν έσπέραν διήλθε παρά τό ανά-
κτορον. 'Η βασιλόπαις έξήλθε πάλιν παρά τό 
παράθυρον καί ίδοϋσα αυτόν τώ έποίησε νεύμα 
όπως ούτος πλησιάσει. Ούτος έλαβε τήν έπιστο-
λήν τήν όποίαν τώ έρριψεν ή βασιλόπαις καί 
άναγνούς αΰτήν δέν έπίστευσεν είς τούς οφθαλ-
μούς του. Αύτη τώ έγραφεν οτι τόν άγαπα και 
τόν προσεκάλει νά υπάγη τήν επαύριον κατά τό 
εσπέρας εί; τό άνάκτορον. Ό βασιλόπαις ολην 
τήν νύκτα δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή· ό γέρων δίς, 
τρις τόν ήρώτησε τί τώ συμβαίνει καί δέν δύ-
ναται νά κοιμηθή, ούτοι δε τώ άπήντησεν δτι 
εσκέπτετο περί τοϋ πατρός του καί ένεκα τής 

λύπης διότι δέν ήδύνατο νά έπανίδη τούς οικεί-
ου; του είνε ανήσυχος. Ό γέρων εξήλθε τήν έ-
πιοϋσαν δπως περιέλθη τήν πρωτεύουσαν καί έ-
πιστρέφων τήν έσπέραν έσταμάτησεν άπεναντι 
τοϋ ανακτόρου καί είδεν οτι υπηρέται τών α-
νακτόρων κρατούντες νεκρικόν κράββατον είσή-
γαγον αυτό είς τό άνάκτορον. 'Εκείθεν κατ' έ-
κείνην τήν στιγμήν διήρχοντο διαβάται. ·Ο γέ-
ρων ηρώτησεν αυτούς διατί είνε τό νεκροκράβ-
βατον καί διατί υπηρέται τών άνακτόρων φέρου-
σιν αυτός Ούτοι τώ άπεκρίθησαν «εάν έγίνωσκες 
δέν θά ήρώτας.» θέλω νά μάθω, είπεν ό γέ-
ρων, είπέτε μοι διότι δέν είμαι έκ ταύτης τής 
πόλεως. «Αφού θέλεις θά σοι τό εϊπωμεν. Τοϋ-
το τό νεκροκράββατον είνε τό τεσσαρακοστόν ό-
περ εισάγεται είς τό άνάκτορον, έκαστον κράβ-
βατον εισάγεται τήν έσπέραν κενόν καί τήν πρω 
ίαν δι αυτού έξάγεται νεκρός έκ τών ανακτό-
ρων. Τήν βασιλόπαιδα ήράσθη όφις, οστις νυχ-

θημερόν βασανίζει αυτήν, 'Εάν αυτη ερασθη τινος ο ορις προσκαρτερει αυτον κατα την 

τό άνάκτορον είσοδον καί δέν άφήνει αυτόν νά 
έξέλθη ζώντα. Ή βασιλόπαις μέχρι τούδε ή-
ράσθη τριάκοντα έννέα νεανιών. Ό όφις άνέμε-
νεν αυτούς δπω; διανυκτερεύσωσιν έν τώ ανα-
κτόρω καί έκεί τούς έφόνευε Τώρα ήράσθη έ-
τερου, όστις εινε ό τεσσαρακοστάς αύτης έραστης· 
τοϋτο δέ τά νεκροκράββατον είνε δι' αυτόν. Ό 
γέρων έσκέφθη έπί πολύ καί άπήλθε πάλιν νά 
περιπατήση ανά τήν πόλιν. Οτε ένύκτωσεν ο 
βασιλόπαις ύπήγεν είς τό άνάκτορον· Ή βασι-
λόπαις άνεμενεν αυτόν είς τόν κήπον καί τόν ω-
δήγησεν είς τόν θαλαμόν της. Όπόσον μεγα-
λοπρεπής θάλαμος! Λυχνία δέν έκαιεν άλλήν 

φωτεινός ώς ήμέρα, τοσούτον πολλοί άδάμαντες 
καί παντοίοι πολύτιμοι λίθοι υπήρχαν έν αυτώ. 
Ή μεσονύκτιον καί αί έρασταί άκόμη διελέ-
γοντο. 'Εξαίφνης τρομερός ψόφος ήγέρθη έν τώ 
πλησίω κειμένω θαλάμω. Ήκούσθη ισχυρός 
κτύπος, βοή προήλθεν ώς νά έξήρχετο ές έκα-
τόν στηθών καί βαρύ τι έπεσεν έπί γής, όλον 
δέ τό άνάκτορον έσείσθη. Ή βασιλόπαι; έκ τοϋ 
φόβου έχασε τό χρώμα έκ τού προσώπου της. 
Ό βασιλόπαις όστις ήν τοσούτον ήρως όσον καί 
ωραίος καί εύσπλαχνος δραξάμενος σπάθην έδρα 
με νά ΐδη ! Είσελθών είς τόν έτερον θάλαμον, 
τί νά ΐδη. Κατά γης έκειτο πτώμα όφεως τοϋ 
όποιου ή κεφαλή ήν έσχισμένη είς δύο καί τό 
αίμα έρρεε κρουνηδόν. Έπί τοϋ πτώματος εκα-
θητο ό γέρων κρατών είς τήν χείρα του πέλε-
κυν. Ό γέρων ίδών τον βασιλόπαιδα είπεν αυ-
τώ. "Απελθε, είπέ τή βασιλόπαιδι νά μή φο-
βεϊτε, έγώ έφόνευσα τόν άφιν, όστις ήλθε νά σέ 
φονεύση, έξελθέτω όπως τόν ίδη. Ή βασιλό-
παις είσήλθεν είς τάν θάλαμον όπου έκτάδην ε-
κείτο ό όφις καί όσον είχε τρομάξει πρότερον 
έπί τοσούτον τώρα εχάρη. Αύτη αμέσως απε-
στειλε νά έξυπνήσωσι τόν πατέρα της καί έλ-
θοϋσα παρ' αΰτώ διηγήθη ότι ό γέρων έφόνευσε 
τόν οφιν. Ό βασιλεύς υπερεχάρη, έκάλεσεν α-
μέσως τόν γέροντα καί τόν βασιλόπαιδα καί 
τοίς είπεν: 'Υμείς έπράξατε ΰτέρ έμού μέγα αν-
δραγάθημα όπερ διά χρημάτων καί κτημάτων 
δέν άνταμείβεται. Είπέτε μοι τί ζητείτε καί 
ότι έρχεται από τάς χείρας μου θά ποιήσω δ-
πω; έξωφλήσω τό πρός ϋμας χρέος μου. Ό γέ-
ρων άπήντησεν «Ένδοξε βασιλεύ! υπέρ έμοϋ 
δέν ζητώ ουδέν. "Ο,τι έποίησα έξετέλεσα υπέρ 
τούτου τοϋ νεανίου, τάν όποιον θεωρώ υίόν μου. 
Έάν θέλης νά άνταμείψνις ημάς, δός είς αυτόν 
δτι ή καρδία σου προαιρεί. Ό βασιλεύς άπε-
τάνθη τότε πρός τον βασιλόπαιδα καί είπεν έγώ 
ήδη έγήρασα και έβαρύνθην την βασιλείαν. Είς 
σέ άναθέτοι τό βασιλικόν άξίωμα. Εκτός ταυ-
τής κόρης ο Θεός δέν μοι έδωκεν ετερον τεκ νον συζευχθητι αυτην και βασιλευσουσι. Ο 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 14 

σιλόπαις συνεζεύχθη τήν βασιλόπαιδα καί έγέ-
νετο βασιλεύς τής χώρας έκείνης. Ένδόξως έ· 
βασίλευσεν έπί επτά έτη καί οί έν ολω τω βασι-

λείω ΰπερηγάπων αΰτόν. Ό γέρων ην ο πρώ-
τος του σύμβουλος τόν όποιον κατά πάν σπου-
δαίον διάβημα ό βασιλεύς ήρώτα. Ήμέραν τινα 
ηλθον έκ τοϋ γείτονος κράτους απεσταλμένοι νά 
ερωτήσωσι καί έξετάσωσιν έάν είδε τις τόν βα-
σιλόπαιδα εκείνον όστις πρό επτά έτών άπω-
λέσθη έκ τής χώρας,χωρίς νά γνωρίζωσι πού ΰ-
πήγε καί εις τόν όποιον ό πατήρ του αποθανών 
άφήκε τό βασίλειον, έάν ζή νά άπέλθη όπως γί-
νη κάτοχος τής άρχής. Ό βασιλόπαις μαθών 
τούτο ΰπήγε παρά τώ βασιλεϊ πενθερώ του καί 
τω διηγήθη πώς ό πατήρ του ώργίσθη, διότι 
ούτος έρριψεν εις τήν θάλασσαν τόν χρυσολέπιδα 
ίχθύν, καί διέταξε νά φονεύσωσιν αΰτόν, πώς 
οί αΰλικοί ΰπηρέται έλυπήθησαν αΰτόν καί ά-
φήκαν αΰτόν ζώντα, πώς συνήντησε τόν γέροντα 
καί μετ αυτοϋ ηλθεν είς τήν ποωτεύουσχν. 
«Τώρα, είπεν, ήλθον απεσταλμένοι ό'πως έρευ-
νησωσι περί εμού. Ό πατηρ μου, άπέθανεν έγώ 
δε πρέπει νά απέλθω όπως λάβω τήν βασιλείαν, 
ήτις μοι έλαχε καί τήν οποίαν ο! τε προύχον-
τες καί ό λαός μοι παρέχουσιν. Έάν συγ-
κατανεύης, άφες τήν θυγατέρα σου νά έλθη 
μετ έμοϋ, έάν δέ δεν θέλης ας μείνη παρά σοι.» 
Ό βασιλεύς έπέτρίψεν εις αΰτόν νά λαβή τήν 
σύζυγόν του·ίδικήν του θυγατέρα καί νά οδή-

γηση εις τό νέον του βασίλειον, τήν πατρίδα 
του, καί διέταξε νά φορτώσωσι δέκα άμάξας 
μέ διάφορα άγαθά καί πλούτη καί νά τά ά-
ποστείλωσιν εις τήν πρωτεύουσαν τοϋ βασι-
λείου τοϋ πατρός του. Ό βαοιλόπαις ΰπήγεν 
είς τά λαχϊν αΰτω βασίλειον μετά τής συζύ-
γου του καί τοϋ γέροντος. Ό βασιλεύς πενθε-
ρός του, άταντες οί προύχοντες καί όλος ο λαός 
τής πρωτευούσης έξήλθον όπως τόν προπέμψω-
σιν. Όλόκληρον ήμέραν έβάδιζον καί έφθασαν 
είς έκεϊνον τόν τόπον όπου ό βασιλόπαις συνήν-
τησε τόν γέροντα. Ό γέρων έστη είς τούτο τά 
μέρος καί είπεν είς τόν βχσιλόπαιδα. «Αι, έως 
εδώ είμεθα μαζύ έπτά έτη συνεζήσαμεν τώρα 
πρέπει νά άποχωρισθώμεν. Παν ό',τι ήδυνάμην, 
εποιησα υπέρ σοϋ ώς σοι ΰπεσχέθην οτε συνήν-
τησά σε ένταύθα. Τώρα ίδική σου σειρά είνε νά 
εκτελέσης τήν ΰπόσχεσιν τήν οποίαν μοί έδω-
κας. Ένθυμεΐσαι ό'τι μοί ώρκίσθης δτι θά δια-
νέμης μετ' έμοϋ πάν ο, τι αποκτήσεις καί κερ-
δίσεις; 'Ενθυμούμαι, είπεν ό βασιλόπαις. Ο 
πενθερός μου έδωκέ μοι δέκα άμάξας πλήρεις α-

γαθών καί πλούτου. Λάβε τά ημισυ. Καλώς, έκ 
τού πλούτου καί των αγαθών θά λάβω τά ή-
μισυ, άλλά καί έκ τής βασιλόπαιδος άνήκει μοι 
τό ήμισυ καί τοϋτο θά τό λάβω». Εις τόν βα-
σιλόπαιδα οί τελευταίοι λόγοι τοϋ γέροντος δι-
ήγειραν θλίψιν, οί οφθαλμοί του έπληρώθησαν 
δακρύων, άλλά δέν ήθέτητε τήν ΰπόσχεσιν του, 
ειπών είς τόν γέροντα να λάβη τά ήμισυ τής 
συζύγου του- Ό γέρων έφερεν έφ' εαυτού πελε-
κυν διά τού οποίου έφόνενσε τόν οφιν, έλαβεν 
αυτόν καί όσον αί δυνάμεις του τώ έπέτρεπον 
ϋψωσεν οΰτόν όπως πατάξη τήν βασιλόπαιδα. 
Πρό τοϋ νά κτυπήση αΰτήν, αύτη έλειποθύμησε 
τά πρόσωπον της ωχρίασε καί έπεσε κατά γης 
έκ δέ τοϋ στόματό; της ήρξαντο νά έξέρχωνται 
ακάθαρτα έρπετά μαύρα καί πράσινα ώς βάτοα-
χες. "Οτε αύτη συνήλθεν είς έαυτήν, ό γέρων 
διέταξεν αυτή νά έγερθή. Ταύτην άνοιστάσαν ό 
γέρων ήτοιμάσθη νά πατάξη διά τοϋ πελέκεως 
άλλ' αυτη πάλιν απώλεσε τήν συναίσθησιν έπε-
σε κατά γης καί έκ τοϋ στόματός της έξήλθεν 
είς μικρός όφις. Άφοϋ ήλθεν είς έαυτήν άνέστη 
εκ νέου, άλλ' ό γέρων δέν ύψωσε πάλιν τόν πέ-
λεκυν άλλ είπεν εις τόν βασιλόπαιδα. «Οΰδέν 
θέλω παρά σοϋ. "Οπερ έχεις άς είναι ίδικόν σου. 
Έζήτουν νά έξαγάγω έκ τής βασιλόπαιδος τάς 
άκαθαρσίας όσας έν αΰτή άπέμενον ένεκα τοϋ 
πρός αΰτήν έρωτος τοϋ όφεως καί διά τοϋτο 
σοι εϊπον νά διαιρέσωμεν αΰτήν κατά τό ήμισυ 
καί προσεποιήθην δτι ζητώ νά τήν μελίσω είς 
δύο διά τοϋ πελέκεώς μου. Τώρα οΰδέν υπάρ-
χει έν αΰτή. 'Αγαπάτε άλλήλους καί ζήτε εΰ-
τυχώς μέχρι βαθεος γήρατος. Έάν θέλεις νά γι-
νώσκεις διατί σέ συνήντητα καί διατί διέτριψα 
μετά σοϋ έπΐ έπτά έτη, μάθον, δτι έγώ είμαι 
ό πατήρ τοϋ χρυσολέπιδος ιχθύος μετά τών ά-
δαμαντίνων οφθαλμών, τόν όποιον οί άλιεϊς ή-
γρευσαν ΰπέρ τοϋ πατρός σο σύ δέ εΰσπλαν-
χνισθείς αΰτόν ερριψας είς τήν θάλασσαν, Σύ έ-
πραξας καλόν, έγώ δέ σοι έπανεδωκα καλόν.» 
Ό βασιλόπαις μετά τής συζύγου του έζητουν 
νά ευχαριστήσωσι τόν γέροντα άλλ' έως οτου 
στραφώσιν είς τά οπίσω, ούτος έγένετο άφαντος. 
Έξηκολούθησαν μόνοι των τήν όδόν των καί 
ταχέως έφθασαν είς τήν πρωτεύουσαν οθεν άπας 
ό λαός έιήλθεν είς προϋπάντησί των. Δέν πα-
ρήλθεν έτος καί έφθασεν είδησις έκ τοϋ γείτονος 
κράτους οτι άπέθανε τής βασιλίσσης ό πατήρ 
αφησας τήν βασιλείαν του είς τόν γαμβρόν του. 

Ο βασιλόπαις ούτως έγένετο κάτοχος δύο βα-
σιλείων. 
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Πέ π ω ν αΰξανό μένος έντός 
β ο υ κ ά λ η ς. 

Διά τούς έραστάς τής κηπουρικής παρίστησιν 
ικανόν ενδιαφέρον ή αύξησις καρπών τίνων ΰπό 
δλω; εξαιρετικούς όρους ή πάλιν ΰπό τινας ασυ-
νήθους μορφάς. Έν τώ αριθμοί τών τοιούτου εί-
δους εκτάκτων βλαστήσεων καταλέγεται καί ή 
αύξησις διαφόρων καρπών έντός βουκαλών. Είς 
τόν έοαστήν κηπουράν λίαν ευχάριστο ν είναι νά 
βλέπη μεθ' οποίου ενδιαφέροντος καί άπορίας 
παρατηροϋσιν οί επισκεπτόμενοι τόν παραδειγ-
ματικόν κήπον τω βουκάλην τινα έν ή, ευρίσκε-
ται μεγάλη τις σταφυλή η ολόκληρος πέπων 
καί πώς ούτοι θαυμάζουσι κατά τίνα τρόπον ήν 
δυνατόν νά είσχωρήσωσι διά τού στενού λαιμού 
τής βουκάλης μίγάλη τις σταφυλή η ολόκλη-
ρος πέπων. Οΰσιωδώς τά παίγνιον τούτο εξη-
γείται λίαν άπλώς καί δυνατόν νά παραχθή 
ύφ' εκάστου κηπουρού μετ' επιτυχίας. Ευθύς ώς 
βλαστήση ό καρπός τής πεπονιάς έν τή ρίζη, ού-
τος ένεκα τής σμικρότητας του δύναται εΰκό-
λως νά είσαχθή διά τοϋ λαιμού είς τήν βουκά-
λην. Ό καρπός τοιουτοτρόπως θά άναπτύσση-
ται ήδη έν αΰτή τή βουκάλη. 'Απαιτείται μό-
νον οπως επιμελώς ποτίζηται ή ρίζα τής πεπο-
νιάς καί διατηρείται διαρκής θερμοκρασία εί-
κοσι βαθμών Ρεωμύρου. "Οταν ό καρπός ώρι-
μάση καλώς καί καθέξη ολην τήν βουκάλην, 
προσεκτικώς άποκόπτεται τής ρίζης καί δια-
βρέχεται δι' οινοπνεύματος οπερ συντελεί εις 
τήν διατήρησιν τοϋ πέπονος έπί μακρόν χρόνον. 

Κατά τινα έπ* εσχάτων γενομένην έπίσκεψιν 
τοϋ πρίγκιπος τής Οΰαλίας, ό πρίγκιψ είδεν 
έπί τοϋ στήθους ώραίας τίνος νέας κυρίας αδα-
μαντοκόλλητον κόσμημα ίδιοτύπου σχήματος. 
Ό ποίγκιψ άμέσως ήννόησεν δτι τοϋτο ήνσπά-
νιον τής αλλοδαπής παράσημον. «Μετά συγ-
γνώμης κυρία», είπεν ό πρίγκιψ πλησίάσας αυ-
τήν « σεις έχεται αξιοθαύμαστος κόσμημα ». 
Τοϋτο άνήκει είς τόν λόρδον Μπλάγκ, σύζυγόν 
μου, όστις έπέτρεψέ μοι νά φέρω αΰτό, ά,τήντη-
σεν ή γυνή. «Άρα γε δύνασθε μόνη σας νά έκ-
βάλητε τοϋτο τό κόσμημα;» ήρώτησεν ό πρίγκιψ. 
«Εννοείται, δύναμαι» περιχαρώς άπήντησεν ή 
κυρία, ΰποθέτουσα οτι ό πρίγκιψ ζητεί έκ τοϋ 
πλησίον νά έπεξεργασθή τό κόσμημα. Έν τοι-
αύτη περιπτώσει, είπεν ό πρίγκιψ σας παρα-
καλώ άμέσως αφαιρέσατε αΰτό καί είπέτε είς 
τόν σύζυγόν σας δτι τοϋτο είναι παράσημον δο-
θέν αΰτω δι' έκδουλεύσεις καί πρός στολισμόν 

τοϋ στήθους του, ουχί δε τοϋ στήθους γυναικός 
καί τοι αύτη είναι ή ώραιοτάτη γυνή τοϋ κό-
σμου.» 

Ή βασίλισσα τής 'Ιταλίας έχει έν τώ μου-
σείω της πλουσίαν συλλογήν υποδημάτων. 
Έν τή συλλογή ταύτη εΰρίσκονται τά ΰποδή-
ματα τής Μαρίας Στουάρτ, τά όποια αύτη έ-

φερε κατά τόν καιρόν τής καταδίκης, τά ΰπο-
δήματα τής 'Ιωάννης δ' "Αρα καί τά τής 
βασιλίσσης Λουίζας καί έτερα. 'Εκτός, τούτου, 
έν ταύτη τή συλλογή ΰπήρχον δείγματα γυναι-
κείων ΰποδημάτων πάντων τών εθνών τής γής 
άτινα παριστώσι μέγα έθνογραφικόν ενδιαφέρον. 
Ίδιαιτέραν έπίτιμον θέσιν κατεϊχον έν ταύτη 
τή συλλογή δύο ζεύγη παιδικών ΰποδημάτων 
τά όποια κατά πρώτον έφερεν ό πρίγκιψ Βίκτωρ 
Εμμανουήλ οτε ήρξατο νά βαδίζη. Τά δύο 
ταύτα ζεύγη τών ΰποδημάτοιν ησαν τά μόνα 
άνδοικά ΰποδήματα έν όλη τή συλλογή. 

Μ ο ν ο μ α χ ί α έ π ί π ο δ η λ ά τ ο υ 
Δύο ισπανοί, μέλη τής ώκυποδηλατικής λέσχης 
τής πόλεως Γρενάδας έρισαντες έζήτησαν νά 
μονομαχήσωσι τήν έπιοϋσαν καθήμενοι επί πο-
δηλάτων. Κατά τήν προσδιορισθεϊσαν ήμέραν 
οί αντίπαλοι έξελθόντες έν τινι τών μεγάλον 
λεωφόρων, έσταμάτησαν διακόσια βήματα άπ' 
άλλήλων καί κατά δοθέν σύνθημα έρρίφθησαν 
έπ' άλλήλων μετά τής δυνατής ταχύτητος. 
Ούτοι συμπλακέντες επέφεραν άλλήλοις κτύ-
πους δι' ισπανικών εγχειριδίου. Είς τών μονο-
μαχούντων ό Έστεμπάν Πέρετς έτρωσε τόν 
άντίπαλόν του Μορένον είς τήν δεξιάν χείρα, ένω 
ή αάχαιρα τοϋ Μορένου έβυθίσθη είς τό στήθος 
τοϋ Πέρετς. Ό τελευταίος μετά τινας στιγμάς 
έξέπνευσεν έκ τής πληγής. 

θ ν η α ι μό τ η ς ε ν ε κ α τ ή ς χρή-
σεως τ ο ύ ο ι ν ο π ν ε ύ μ α τ ο ς . Έν 
'Αγγλία κατά τάς δημοσιευθείσας στχτιστικάς 
ειδήσεις, οΰδέποτε μέχρι τούδε συνέβη τοσού-
το; μέγας αριθμός θανάτον κατ' εΰθεΐαν ένεκα 
τής μέθης. Τό 1869 έκ μέθης είχον άποθάνει 
704, δηλαδή 34 είς έν έκατομ. κατοίκων, τό 
δε 1893 ό αριθμός τών άποθανόντων έκ τής 
χρήσεως τών οινοπνευματωδών ποτών ΰπερέβη 
τάς '2,174 ψυχάς δηλαδή άντί ενός έκατομ. 
κατοίκων άπέθανον 73 έκ μέθης. Ή σημαντική 
αύτη θνησιμότης ένεκα, τής μέθης παρεκίνησεν 
ένα των έξόχον ιατρών τοϋ Λονδίνου νά ποιή-
ται δημοσίους διαλέξεις περί τής καταχρή-
σεως τών οίνοπνευματωδων τοτών καί νά απο-
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τρέπη τούς άκροατάς του από ταύτης. Ούτος 
ίσχυρίζετο οτι πολλοί τών έν τώ νοσοκομείω 
του άσθενών έπασχον έκ της χρήσεως τού οινο-
πνεύματος καίτοι δέν ήσαν έξ ολοκλήρου μέθυσοι. 

Πρίν η δ α π α ν ή σ ω τ ό ν πλοΰ-
τ ο ν έν ε ΰ π ο ι α ι ς . Περί τού βαθυ-
πλούτου έμπόρου τού Λονδίνου Χενρή Τόρντον 
διασώζεται εποικοδομητική τις διήγησις. Είς 
ίεροκήρυξ τοϋ Λονδίνου απερχόμενος ποτε είς 
τό έμπορικόν κατάστημα τού Τόρντον πρός έκ-
ζήτησιν χρηματικής βοηθείας υπέρ τών Εΰαγ-
γελικώς έταιρειών έν τή αλλοδαπή ήκουσε καθ' 
όδόν δτι δύο πλοία τού Τόρντον έναυάγησαν 
πλήρη εμπορευμάτων. Ό ρηθείς ίεροκήριξ ΰπή-
γεν είς τό κατάστημα τούτου τοϋ εμπόρου 
μετά τίνος έσωτερικής αμφιβολίας περί τής 
επιτυχίας τοϋ σκοπού του· άλλά πρός μεγάλην 
του έκπληξιν ό Τόρντον έ'δωκεν αύτώ λίαν ση-
μαντικόν ποσόν ώς χρηματικήν βοήθειαν τη 
έταιοεία. ((Κύριε Τόρντον είπεν ό ίεροκήρυξ, 
νομίζω δτι ή διαδοθείσα φήμη περί τής μεγά-
λης απώλειας ήν πρό μικρού ΰπέστητε δέν είνε 
αληθής κρίνων έκ τής άπαντήσεως ην μοι εδώ-
σατε είς τήν περί βοηθείας τή εταιρεία έπί-
κλησίν μου». ((Πλήρης άλήθεια εινε άγαπητέ 
κύριε, άπήντησεν ό άληθής ούτος οπαδός τοϋ 
Χριστού- (('Ακριβώς τώρα εμαθον περί τοϋ 
ναυαγίου τών πλοίων μου καί τοϋτο μοί υπεν-
θύμισεν οτι έάν δέν σπεύσω, ό Κύριος δύναται 
νά μέ στερήση παντός τοϋ πλούτου μου πριν ή 
δαπανήσω αυτόν έν εΰποιίαις. 

' Α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο ς ά ν α κ ά λ υ ψ ι ς 
Κατά τά τελευταία ετη έν Κρήτη έγένετο λίαν 
σπουδαία άνακάλυψις σημαντικώς έπεκτείνασα 
τάς συγχρόνους γνώσεις περί τής ούτω καλου-
μένης Μικηνείου πολιτισμού. Διά τής άνακα-
λύψεως ταύτης, ώς φαίνεται, λύεται τό ζήτη-
μα περί τοϋ άν ήν γνωστή ή γραφή κατά τήν 
έποχήν τοϋ Μικηνείου πολιτισμού δηλαδή κατά 
τόν υπό τοϋ 'Ομήρου περιγραφέντα χρόνον. Ό 
κ. "Εβενς διευθυντής τοϋ μουσείου τής 'Οξφόρ-
δης όστις κατά τό εαρ τοϋ ένεστώτος έ'τους 
περιηγήθη άνά τήν Κρήτην άνεκάλυψεν δλην 
σειράν συμβουλικών παραστάσεων έπί τών λί-
θων αΐτινες έχουσι κατά πολύ τά κοινόν μετά 
τών ιερογλυφικών άπεικονισμάτων, έπίσης άνα-
καλυφθέντων έν Κρήτη, κεχαραγμένων δέ έπί 
λίθων έξ άγάθου. Τά λείψανα ταύτα τής αυ-
τοτελούς ίεορογλυφικής γραφής έκ τής όποίας 
ήδη έγνώσθησαν έβδομήκοντα σημεία· λίαν 
υπενθυμίζει έτέραν παρόμοιον γραφήν έν είδη 

ρικοίς άγγείοις. Ώς τήν αίγυπτιακήν καί 
αττικήν ούτοι καί τήν ίεοογλυφικήν γραφήν 
τήν έν Κρήτη άνακαλυφθείσαν, τά νϋν διαιρού-
σιν είς τινας κλάσεις καί διακρίνουσιν άπεικο-
νίσματα άνθρώπων, ζώων καί φυτών, άστοονο-
μικά καί γεωμετριά σύμβολα κλπ. Τινά τών 
άπεικονισμάτων τούτων έκπλήττουσι τόν πα-
ρατηρητήν διά τής όμοιότητός των πρός τά 
αττικά. Τό σύστημα τών γραμμικών σημείων 
ανέρχεται είς 24, ώς φαίνεται, σημεία τοϋ 
άλφαβήτου, εΰρόντα έφαρμογήν έν τη γραφή 
τών έν Κύπρω Έλλήνοιν έν μεταγεν.εστέρα επο-
χή. Ή άνακάλυψις τοϋ * Εβενς ήνεγκεν είς φώς 
τό δτι έν Κρήτη πρό δύο χιλιάδων ετών π. Χ. 
καί πολύν χρόνον πρό τής εισαγωγής είς τήν 
'Ελλάδα τοϋ φοινικού άλφαβήτου ΰπήρχον δύο 
συςήματα γραφής · ήγραμμικήκαί ή ίεροογλυφική. 

Δ έ ν δ ρ ο ν υ δ ρ α γ ω γ ό ς . Ό φυσιο-
δήφης Λεκούτ παρετήρησε πρό τίνος χρόνου τάς 
περιέργους ιδιότητας δένδρου τίνος παράγοντος 
ύδωρ. Τό δένδρον τοϋτο κληθέν Musanga smithi 
έν άφθονία βλαστάνει έν ταΐς γαλλικαΐς κτήσε-
σι τοϋ Κόγγο καί παριστά μικροσκοπικόν σίφω-
να. Τό στέλεχος τούτου τοϋ δένδρου στηρίζεται 
έπί τής γής διά πλείστων διακλαδώσεων ΰπ' 
αυτήν δι' ών άπορροφα τό ύδωρ έκ τοϋ εδά-
φους· τά λεπτά άγγεΐα δεχόμενα αυτήν άνυ-
ψοϋσι μέχρι τών κλάδων. Ό Λεκόντ άπέκοψε 
κλάδους τινας καί προσήρμοσε σκεύος οπως τό 
ύδωρ έκ τής τομής ρεύση έντός αυτού. Ή νω-
πή τομή εδιδε καθ' ώραν έν διαστήματι δώδε-
κα ωρών άπό 71 λίτρας ύδωρ, είτα δετό πο-
σόν αυτού ήρξατο νά έλαττούται. Κατά μέσον 
δρον έξ έκάστου δένδρου ερρεεν έντός ενός ημε-
ρονυκτίου πλέον τών 13 λίτρων ύδατος. Τό ύ-
δωρ τούτο δέν είνε πολύ καθαρόν άτε περιέχον 
φυτικάς ουσίας καί έκ τής γής προερχόμενα 
άλατα, έν τούτοις είνε κατάλληλον πρός πόσιν. 
Αί γορίλλαι, ώς λέγουσι, γινώσκουσι καλώς τήν 
ιδιότητα τοϋ δένδρου Mnsanga διότι πολλάκις 
αύται διά τής ιδιαζούσης αυτής δυνάμεως άπο-
κόπτουσι τούς κλώνους αυτού και καταπραύ-
νουσι τήν δίψαν των έκ τοϋ ρέοντος ύδατος. 
Δυστυχώς ό Λεκότ δέν έπεξηγεΐ πόθεν αί γο-
ρίλλαι έλαβον γνώσιν τής ιδιότητος ταύτης 
τοϋ Musanga Άραγε έξ ένστικτου αισθάνονται 
αυτήν ή μανθάνουσι ταύτην παρ' άλλήλων ; 
"Ισως ποτέ όξύνους φυσιοδήφης κατορθώσει νά 
εύρη έν τώ δένδρω Musanga τήν άφετηρίαν έξ 
ής όρμώμενος νά συντάξη τήν μέχρι τούδε ΰπ' 
οϋδενός έπιχειρισθεΐαν ιστοριών τής άναπτύξεως 
τών πιθήκων, 


