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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ Δ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Η Ν Ο Σ ! 

) 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ 

B I K E Ν T I O Σ Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Δ Η Σ 

ΣΥΝΔΡΟMΗ Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Α 

Εν τώ Εσωτερ ικω έτήσία δρ. 5 — Έ ν τώ Έξωτερ ικώ ετησία φρ. χρ· 7 · 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Όδος Βορέου Άριθ. 13. 

Δ Ω Ρ Ε Α ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). "Οσα επισκεπτήρια έξοδεύει κατ' ετος εκαστος συνδρομητης θά έκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν (πλήν χάρτου). 

2ον) θά λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγίον έκαστου ετους. 
3ον) . Έκαστος συνδρομητης θά εχη, τό δικαίωμα νά καταχωριζη δωρεαν μιαν ειδο-

ποίηισιν έν τώ έξωφύλλω, είτε πρός σύστασιν τοΰ καταστηματος του, ειτε προς 
σύστασιν τοϋ επαγγέλματος του. 

4ον). Εϊχοσι λαχεια τών άρχαιοτητων θά τίθενται εις την διάθεσιν των συνδρομητών, 
καί εΰνοούσης της τύχης τό κέρδος θά διανέμηται εξ ισου εις ολους τους συνδρομητάς. Οι 
αριθμοι δε τών αγορασθέντων λαχείων θά δημοσιεύωνται προηγουμένως. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Τ Υ Π Ο Ι Σ Α Σ Τ Ρ Α Π Η Σ 

Ι895 



οδος Ευαγγελ ισ τρ ίας άριθ. 5 9 

( π α ρ α τήν συνοικίαν Κ α λ α μ ω τ η ) 

Οί επιθυμούντες νά ενδυθώ ή κατα τον επικρα-
τούντα συρμόν άς έπίσκευθώσι τό άνω ραφεϊον. 
Εις τό όποιον κατασκευάζονται μετ' έπιμελει-

μένης τέχνης τά κάτωθεν ήδη ήτοι· 
Βελάδαι, Ρανδεκόται, Ζακεται, 

στολαι Διπλωματών άξιωματικώ,ν ναυτι-
κου, σακάκια, πανταλόνι γελέκια. ένδυμασία 
παίδων, ώς καί ζακέται μετά γούστου παρισινοί 

Ψ α λ ί ς καλλιτεχνεκή 
Έργασία άριστη. 

Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ε Ι Ο Ι Ο Ν 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 
ΕΝ Α ΘΗΝΑΙΣ 

οδός Πατησίων άρ. 1 3 
(Έγγυς φαρμακείου Κατακουζηνοΰ) 

Κατασκευάζονται υποδήματα ανδρών γυναικών καΐ 
παίδων έκ δερμάτων καί ύλικών ένλεκτών κομψότατα 
καί εφαρμογής τελείας. Συνιστώμεν τά απιειρα πλεο-· 

νεκτήματα τής καλής ύποδήσεως έν τω ανωτέρω κα-
ταστήματι, ήτις αποτελεί τον κυριώτατον χαρακτη-
ρισμόν παντός καλαισθήτου ανθρώπου, καί άποβαίνει 
πολύτιμος παράγων ού μόνον τής υγιεινής τών ποδών, 
αλλά χαί όλου τοϋ σώματος. 

Δεν άρκεΐ νά κατασκευάζη τις στερεά και κομψο 
υποδήματα, αλλά νά γινώσκη καί πώς νά έργαζηται 
αυτά. "Ωτε καί ελαφρά νά εΐνε καί ή κυκλοφορΙα το·' 
αίματος νά ένεργήται εΐς τους πόδας έλευθέρως, καί 
τρυφερότης τοΰ δέρματος νά μη καταστρεφηταϊ, και 
τό βάδισμα νά τιλήται έλαφρότατα χαί εύκάμπτως 
τά οποϊα μόνη ή επιστημονική υπόδησις δύναται vα 
εξασφαλίση. 

Οι κ.κ. Ανδρέας Θεοδωράκης χαί Σταΰρος Δασχα 
κάχης κατέχουσι τό μυστικόν τοΰτο τών Γάλλων ΰπο 

δηματοποιών, τό όποιον ποοστιθέμενον είς τήν προτέ-
ραν καλλιτεχνικήν δεξιότητά των, εξασφαλίζει ύπό 
δησιν εντελή ύπό παοαν εποψιν 

ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ 
Α Ν Τ . Β . ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 

Έ ν "Αστρε ι 

Καπνά εκλεκτά διαφόρων ποιοτητων 

Τ Α Π Ε Τ Σ Α Ρ Ι Α 
ΙΩΑΝ. Ν. ΛΑΒΔΑ Αθηναι,οδός Περικλέους 24. 

Kατασκευάζονται και επισκέπτονται διάφορά .ειδη 
επίπλων. Τ α π ε τ σ α ρ ιας εφαμιλλα τήν στερεοτήτα 

και Νεωτερισμό προς ευρωπαϊκά Επίσης παρα-
πετάσματα διαφόρων σχεδϊων. Κουνουπιέται, Σουμιε 

διά κρεββάτια. Παραβαν και διάφορα α άλλα κομψοτε· 
χρήματα. Τίνος εκτός συναγωνισμού. 

Ολον τον πλούτον τών 

Κ Α Τ Ο Π Τ Ρ Ω Ν < Κ Ο Ρ Ν Ι Ζ Ω Ν α 
Θά τον ευρετε εις τό έργοστάσιον 

θ. Μ Ε Τ Ρ T Η T Ι K Α καί Κ. ΚΟΤΤΑ 
οδός Α ι ό λ ο υ 1 7 4, 
("Εναντι μεγάλης οικίας Μελά 

Κάτοπτρα παντος είδους, έπιπλα πολυτελή έπίχρυσα, 
πλαίσια είκόνων καί παραθύρων, φωτογραφίαι, ελαιο-
τυπίαι χαί άκουαρέλλαι παντός είδους χρωματοτυπίαι, 
τά πάντα εκ των καλλιτέρων έργοστασίων τής Ευρώ-
πης Κατασκευάζονται περιθόρια, χαρτοφυλάκια, 
πλαίσια έκ πλοΰς. Καλύπτονται κασετίνα·, κάί δένον-
ται άπαντα τά ειδη τών γυναικείων έργοχείρων. 

Προσέτι εκτρλετιαι εύρωπαϊκώτατα πασα εργασία 
επιχρυσώσεως κατόπτρων καί έπαργύρωσις κρυστάλλων 

Τιμαί ανεπίδεκτοι συναγωνισμού. 

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ καί ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ 

Α . Μ Ε Λ I Σ Σ I Ν Ο Υ 
'Aθηναι οδός Α ι ό λ ο υ 1 0 3 

Π ωλοΰνται καί Επισκευάζονται 

Παντός είδους ωρολόγια 
Μεγάλη συλλογή ωρολογίων τοίχου παντός με-
γέθους. Έπίδιορίθουνται καί κατασκευάζονται 
δι' είδικοϋ τεχνίτου π ντός ειδους κοσμή 
ματα . Τ ιμα ί μετριώταται . 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΛΙΓΟ ΑΠ' OΛA>> 

I Ω A Ν . Κ. Γ Α Α Ι Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 

Έ ν Ά λ ι β ε ρ ί ω 

Μεγάλη συλλογή ειδών πολυτελείας, κορδέλαι 
δαντέλλαι, ποικιλία μανδυλίων μεταξωτών καί 

μή, γάντια παντοειδή, ομβρέλλαι μεταξωταί 
καί μή, ΰποκάμισσα, φωκόλ. Μανικέτια καί τά 
παρόμοια. Μεγάλη ποικιλία βαπτιστικών, στε-
φάνων γάμων. 'Αρωμάτων έκ τών καλλιτέρων 
εΰρωπαίκών καταστημάτων. Καπέλλα γυναί-

κεια και άνδρικά 'Αγγλίας καί Γαλλίας ολων 
των έποχών, κάλτσαι, φανέλλαι κτλ. 



ΑΣΤΡΑΠΗ 

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

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν Δ Ι Σ T O Y Μ Η Ν Ο Σ 

•Ετος Β'. EN ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 'Οκτωβρίου 1895. 'Αριθ. 19. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ 

Μέγα ενδιαφέρον εξεγείρει ή έκτακτος ίκανό-
της τών ημετέρων όργανων τών αισθήσεων 

έν τή άλληλοβοηθεία έν περιπτώσει καθ' ην 
όργανον τι βλαφθή ώστε νά μη δύνηται νά έκ-
τελέση τήν προωρισμένην του λειτουργίαν. Οί 

επιστήμονες άμερικανοί φυσιολόγοι έπ' έσχατων 
λίαν ένησχολήθησαν είς τό ζήτημα περ·. τής 
αλληλεγγύης, τής ΰπαρχούσης μεταξϋ τών ή-
μετέρων αισθήσεων καί συνήθροισαν έπί ταύτη 
τή αφορμή πολλά ένδιαφέροντα γεγονότα. Έν 
τή' Επιθεωρήσει τών 'Επιθεωρήσεων άπαντώμεν 
τινά αυτών καταδεικνύοντα τήν άλλληλοβοή-
θειαν τών Ημετέρων οργάνων τών αισθήσεων. 

"Αν στερηθώμεν, ενεκά τίνος περιστατικού, τι 
νός τών ημετέρων αισθήσεων, αί λοιπαί αισθή-
σεις έπί τοσούτον άναπτύσσονται καί ή τακτι-
κή αυτών δύναμις έπί τοσούτον μεγεθύνεται, 
ωστε καθίστανται ίκαναι έν τοϊς όρίοις τού δυ-
νατού νά άναπληρώσωσι τήν βλαβεΐταν ησθη-
σιν. Ό ιστορικός Ουίλιαμ Πρεσκόττ έκ Βοστώ-
νης, στερηθείς τής οράσεως, συνείθιζε νά λέγη 
«ό τυφλός ουδέν βλέπει πέραν τών ορίων τού 
κύκλου έντός τού οποίου δύναται νά άπτηται 
τών άντικειμένων διά τών εκτεταμένων χειρών 
του, άλλ' έν τοίτω τώ κύκλω ούτος βλέπει τε-
λειότερον τών όρώντων». 

Οί έπικοινωνουντες τοϊς τυφλοϊς ισχυρίζονται 
ότι η απώλεια τής δράσεως πάντοτε συνεπά-
γει σημαντικήν οξύτητα της άφης. Εκτός τού-
του, παρά τοΐς τυφλοΐς ώς έπί τό πλείστον πα-
ρατηρούνται έκτακτα προσόντα έν τή μουσική· 
ούτοι λίαν ευκόλως ένθυμούνται και συλλα-
βάνουσι τους μουσικούς σκοπούς, τό όποιον εξη-

γείται εκ της ισχυρώς άναπτυχθείσης παρ' 
αυτοΐς ικανότητος προς τό συγκεντρόύν τήν προ-
σοχήν. Τοιαύτη ικανότης είς αυτούς επιβάλ-

λεται υπό τής μοιραίας άνάγκης. Έπίσης οί 
τυφλοί, ως άποδεικνύεται, λίαν ευκόλως 
νά κατασκευάζωσι, μετά πολλής έπιδε. 

ξιότητος καί τέχνης άγγεία καί άγάλματα έκ 
γύψου, πορσελάνης καί άλλων υλικών. Δίδουσι 
τοϊς τυφλόις πρότυπόν .τι, ούτοι άμέσως ψη-
λαφώσιν αυτό διότι αι χείρες αυτών αντίκα-
θιστώσι τούς οφθαλμούς καί είτα κατασκευά-
ζουσι καί αυτοί έν Γελειότητι παρόμοια. 

Άξοσημείωτον παράδειγμα θαυμασίας ανα-
πτύξεως τής ακοής μετά τήν άπώλειαν τής ο-
ράσεως παρίστησιν ό Γένριχ Τσούδη, δεκαοκταε-
τής νεανίας, όστις έλάμβανε πάντοτε καλούς 
βαθμούς έν τή αμερικανική μουσική σχολή είς 
ολα τά μαθήματα. Ούτος έπιτυχώς υπέστη 
τάς εξετάσεις έπί της θεωρίας της μουσικής 
αρμονίας καί μουσικής συνθέσεως καί έπαιξεν 
έξαισίως μουσικά τεμάχια έκ τού Γένδελ, Μέν-
δελσον, Μπάχ καί άλλων συνθετών. 

"Ετερος μαθητής, έπί τώ όποίω καυχαται τό 
έν Νέα Ίόρκνι Ίνστιτούτον τών τυφλών, ην ό 

Λιουης Κάρλ, τυφλός έκ γεννε της .Ούτος έν τού-
τω τώ Ινστιτούτω παρεσκευάσθη οπως γείνη 
δεκ τός εις τό Κολλέγιον «Κολουμβία», έν τώ 
όποίω μετ' ολίγον έγένετο δεύτερος κατά τάς 
προόδους μαθητής είς τά μαθηματικά. Έπί 
τού παρόντος ούτος παραδίδει τά μαθηματικά 
έν Νέα Ίόρκνι καί δίς της εβδομάδος ποιεί δη-
μοσίας διαλέξεις. Διατριβών δέ έν Νιου-
Δζέρς καθ' έκάστην άνευ οδηγού τίνος έρ-
χεται εις Νέαν Ίόρκην. 

Ά φ' ής έποχής ευρέθη ό τρόπος τής έκπαι-
δεύσεώς τών κωφαλάλων νά έννοώσι δηλ. έκ 
της κινήσεως τών χειλεών τάς άπαγγελλομένας 
λέξεις, εις τούτους επίσης έγένιντο προσιταί 
διάφοροι τέχναι καί επαγγέλματα. Οΰτω π.χ. 
έν Όγίω εξασκεί τό επάγγελμά του, απολαύων 
μεγάλης φήμης καΐ μετά πολλής επιτυχίας 
υπερασπίζων έν τώ δικαστηρίω υποθέσεις, δι-
κηγόρος τις όστις τελείως είναι κωφός. Ούτος 
έκ της ·κινήσεώς τών, χειλέων εννοεί, τί λέγον-
σιν έν τώ δικαστηρίω καί οί δικανικοί του λό-
γοι διακρινονται επί ευγλώττία. Έν 'Αμερική 
διάτελουϊσιν έν υπηρεσία ουκ ολίγοι υπάλληλοι 
κωφαλάλοί , τελείώς έννοούντες έκ τής κινήσεως 
τών χειλέων τι ζητοϋσιν οι έπισκέπται. 'Εν 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 4 
διαστήματι ετών τίνων εϊς κωφός κατελάμ-

βανε σπουδαίαν θέσιν έν τη διοικήσει τών 'Η-
νωμένων Πολιτειών. Μεθ' όλη- του τήν κωφό-
τητα ούτος ήδύνατο έκ της κινήσεως τών χει-
λέων τών καθηγητών νά έννοή τάς παραδόσεις 
αυτών και νά διέλθη επιτυχώς τήν σειράν τών 
μαθημάτων έν τώ πανεπιστημίω. Ουτος επιτυ-
χέστατα υπέστη όλας τάς εξετάσεις καί κατά 
πάσαν πιθανότητα πολλοί συνταξιώται καΐ κα-
θηγηταί του ουδόλως ύπώπτευον ό'τι δ ευφυής 
ούτος νεανίας ην κωφός. Μέχρι τοϋδε ουτος δια-
τηρεί τό μυστικόν του ούτως έπιδεξίως ώστε 
οτερέπορτέρ τις ηθέλησε νά μάθη τις έκ τών δη-
μοσίων υπαλλήλων εΐνε κωφός, 'δέν ήδυνήθη νά 
ευρη τόν κωφόν, διότι ουδείς συνάδελφος τοϋ 
κωφοϋ υπώπτευε περί της κωφότητος αυτού και 
δέν ήδύναντο ενεκα τούτου νά δώσωσι πληροφο-
ρίαν τινά εις τόν ρέπορτερ. 

Ύπάρχουσι και άλλα ουχ ίττον θαυμάσια 
φαινόμενα. Λόγου χάριν δ άγγλος δικηγόρος 
Λόουε επί όλας ώρας δύναται νά συνδιαλέγη-
ταί χωρίς νά δώση την παρα ακράν ΰπόνοιαν 
περί της κωφότητός του. Ό δικηγόρος ούτος 
φημίζεται ού μόνον ώς έξοχος νομομαθής άλλά 
καί ώς διασημος πολύγλωσσος διότι τελείως 
γινώσκει πολλάς γλώσσας- ουτος όμιλεϊ τήν 
λατινικήν καί τήν έλληνικήν (κατά τήν προφο-
ράν τοϋ Έράσμου), είτα ούτος άριστα γινώσκει 
την γερμανικήν, την ιταλικών, τήν πορτογαλ-
λικήν, τήν ολλανδικήν, τήν δανικήν,' τήν ιp-
λανδικήν, τήν πολωνικήν, τήν σουϊδικήν, τήν 
ρωσσικήν, τήν φινικήν κλ. 'Ακόμη τήν ίνδου-
στανικήν και τήν σανσκριτικήν δέν άφήκεν ά-
νευ προσοχής. Τριάκοντα πέντε ετών ών επε-
χείρησε τήν έκμάθησιν της αρχαίας εβραϊκής 
και αί ενασχολήσεις του αύται Ιβαινον επιτυ-
χώς. Έν Καναδά επίσης μετέρχονται μετά 
πολλής επιτυχίας τό δικηγορικών επάγγελμα 
δύο αδελφοί, αμφότεροι κωφοί έκ γεννετής. 

Τό διά στόματος σύστημα της διδασκαλίας 
τών κωφαλάλων εδωσεν ήδη αξιόλογα αποτε-
λέσματα. Ή όρασις παρά τοις κωφοϊς έπί το-
σούτον οξύνεται ώστε έν μέρει αντικαθιστά τήν 
ελλειψιν τών λοιπών αισθήσεων. Περί τίνων 

κωφών δύναται τις νά ίσχυρισθη οτι έφθασαν 
εις τό εσχατον δριον τής όξυδερκείας. 

Αναφέρεται ετι θαυμαστότερον φαινόμενον. 
Ή Ελένη Κέλλερ έκ γεννετής κωφάλαλος και 
τυφλή, εμαθε νά ομιλή διά τοϋ συστήματος 
δπερ μεταχειρίζονται έν τή διδασκαλία τών 
κωφαλάλων, τήν δέ όρασιν παρ' αυτή άντικα-
τέστησεν ή άφή—αΰτη διά τών δακτύλων της 

έψηλάφα τά χείλη τοϋ ομιλούντος και διά τής 
αφής κατελάμβανε τί ουτος ελεγεν. Αυτη σχε-

δόν ουδέποτε έσφαλλε καί δέν έξελαμβανε λέ-
ξιν τινά άντί άλλης. 

Τά φαινόμενα ταύτα και πολλά άλλα δει. 
κνύουσιν, ότι αί αισθήσεις τοϋ ανθρώπου 
τους συνήθεις όρους δεν φθάνουσιν εις έκείνην 
τήν δύναμιν τής αναπτύξεως, εις τήν οποίαν 
αύται θά ήσαν είς καταστασιν νά φθάσωσιν έν 
ή περιπτώσει ήναγκάζοντο νά άναπληρώσι τήν 
έλλειψιν και νά άντικαθιστώσιν άλλήλας. Παρά 
τφ άρτιας έχοντι τάς αισθήσεις ή ενέργεια 
αυτών διανέμεται ΐσομέτρως, μόνον δέ κατά 
τήν άπώλειαν αίσθήσεώς τίνος έκδηλούται ή 
θαυμασία αΰτη ικανότης τών οργάνων πρός 
άνάπτυξιν μέχρι τών εσχάτων όρίων και πρός 
άντικατάστασιν αλλήλων. 

ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΝ ΚΙΝΑ 

Είς τήν Σινικήν κυβέρνησιν μεγάλας δυσχέ-
ρειας παρεΐχον και παρέχουσιν οί απόκρυφοι 
σύνδεσμοι άτε μεγάλας διαστάσεις λαβόντες 
και έξασκούντες μεγάλην έπιρροήν εν Κίνα 
μεθ' ολα τά κατ' αυτών υπό τών έπιτοπίων 
αρχών λαμβανόμενα δρακόντεια μέτρα. Ό 
μάλλον διαδεδομένος και έξασκών μεγάλην 
έπιρροήν έν Κίνα σύνδεσμος εινε δ ουτω καλού-
μενος σύνδεσμος Κ ο λ ο α γ ο ύ η , όστις έσχη-
ματίσθη έν τή επαρχία Χουνάν, όί κάτοικοι 
τής δποίας διακρίνονται επί παρατολμία και 
ανδρεία καί εϊνε οί άπειθέστατοι εις τάς αρ-
χάς πάντων τών υπηκόων τοϋ Ουρανίου κρά-
τους. Ό σύνδεσμος ούτος αριθμεί μέλη πλέον 
τοϋ ενός έκατομμυρίου καί συγκαλεί απόκρυ-
φους συνεδριάσεις έν έκάστη πόλει τής Κίνας. 
Ή θεμελιώδης ιδέα τούτου τοϋ συνδέσμου 
φέροντος τό σύνθημα <<η Κίνα διά τούς Σίνας» 
παρορμά αυτόν νά καταπόλεμή τήν νϋν άρχου-
σαν έν Κίνη μαντζουρικήν δυναστείαν ήτις όπως 
εξοντώση τους αντιπάλους της ωμότατα κατα-
διώκει τά μέλη αυτού και άμειλίκτως κατα-
στρέφει αυτά οσάκις άνακαλυφθώσιν. Έν τού-
τοις ή κατ' αύτών καταδίωξις τών άρχών πολ-
λάκις άποτυγχάνει διότι ή αστυνομία έν Κίνα 
εϊνε άπειρος καί αδρανής, ' οί δέ κανονισμοί 
τούτου τοϋ συνδέσμου λίαν αυστηροί, τιμω-
ροϋντες διά θανάτου εκαστον προδότην. Ή έγ· 
γραφή είς τοϋτον τόν σύνδεσμον παρακολουθεί 
ται υπ' ιδιαιτέρων τελετών, μεταξύ δέ άλλων ο-
νεόφοιτος πρέπει νά πίη ποτήριον θερμοΰ oιvoi 
κερασθέντος δι' αίματος αυτοστιγμεί σφαγέν-
τοί αλέκτορος. Μετά τό πέρας τών τελετών ό 
νεόφοιτος άφοϋ λάβει στενήν λωρίδα όθόνης 

φέρουσαν τό σύνθημα, θεωρείται τακτικόν μέ-
λος· Μέλος τούτου τοϋ συνδέσμου εϊνε πολλοί 

διαπρέποντες έν Κίνα έπί τοις στρατιωτικοις 
των προτερήμασι Σΐναι· ώς δέ άναφέρουσιν, ο 

αποθανών άντιβασιλεύς τής Ναγκίνης ών μέλος 
τούτου τοϋ συνδέσμου καί διά τής ζωής του 
άπώτισε τήν παράβασιν τοϋ κανονισμού τοϋ 
συνδέσμου. Τόν διάδοχον αύτοϋ ό σύνδεσμος 
έφόβισε δι' επαναστάσεως καί σφαγής τών ξέ-
νων τήν οποίαν έξετέλεσε πρό τίνος έπί τών 
ξένων ίεραποςόλων. Έν γένει οπου καί άν άνε-
φάνησαν έν Κίνα δηώσεις καί άταξίαι ούτος δ 
σύνδεσμος άνυπερθέτως διεδραμάτισε σπου-
δαϊον πρόσωπον. 

"Ετερος άπόκρυφος σύνδεσμος άνθαμιλλώ-
μενος πρός τόν Κολοαγούη κατά τήν έπιρροήν 
καί τήν άρχαίαν του καταγωγήν εϊνε ό καλού-
μενος Σάμ-Γόπ Βούη. Ούτος διωργάνωσε τήν 
άνταρσίαν τών Ταϊπίγγων διαρκέσασαν επί 
τινα ετη καί προξενήσασαν είς τήν Κίναν με-
γάλην καταστροφήν διά τής άπωλείας πε-
ρίπου δέκα εκατομμυρίων υπηκόων. Ή ανταρ-
σία έξήφθη έν ταΐς μεσημβιναΐς έπαρχίαις καί 
παρ' ολίγον θά επέφερε τήν άποδίωξιν τής ταρ-
ταρομανζουρικής δυναστείας. Έπί κεφαλής ταύ-
της τής άνταρσίας ετέθη είς Σίνης, αΰτοκα -
λούμενος αδελφός τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, καί 
έσκόπει τήν άνακαίνισιν τοϋ κόσμου. 

Ό τύνδεσμος Σάμ-Γόπ-Βούη έπίσης έξασκεϊ 
μεγάλην έπιρροήν έν Κίνα καί απολαύει απε-
ριορίστου έξουσίας έπί τών μελών του. Ή προ-
δοσία τιμωρείται διά θανάτου η διά τής απο-
κοπής τών ώτων έάν ·ή ασήμαντος. Τά μέλη 
τοϋ συνδέσμου γνωρίζουσιν άλληλα έκ τίνων 
λέξεων καί σημείων ώς καί έκ τοϋ τρόπου καθ' 
ον διέρχονται τήν όδόν τής οικίας. Εκτός τού-
του τά αλεξήλια, τά ριπίδια καί ή τοποθέτησις 
τών τρυβλίων κατά τό δεϊπνον τών προσκεκλη-
μένων χρησιμεύουσιν ώς σημεία αναγνωρίσεως 
τών μελών τού συνδέσμου. 'Απαντα τά μέλη 
αΰτοϋ πρεπε. να αλληλοβοηθώνται. Το σύν-
θημά των είνε <<κάτω ο Τάρταρος»·ένεκα τού-
το ο ρηθεις σύνδεσμος καί ο Κολοαγούη έχθρι-
κώς διάκεινται πρός τήν εν Κίνα βασιλεύουσαν 
Μαντζουρικήν δυναστείαν. 

Εκτός τών δύο τούτων πανισχύρων συν-
δέσμων ΰπάρχουσιν έν Κίνα ακόμη πολλοί άλ-
λοι ήττον σημαντικοί άπόκρυφοι σύλλογοι. Έπι 
κίνδυνοι είς τήν κυβέρνησιν εινε οί αναρίθμητοι 

έργατικοί σύνδεσμοι οίτινες, καίτοι υπ αυτής 
άνεγνωρίσθησαν. πολλά αυτή πράγματα πα-
ρέχουσιν. Οί Κινέζοι έν γένει μεγάλην κλίσιν 
εχουσι πρός τόν σχηματισμών παρομοίων συν-
δέσμων, όστις αποτελεί τήν δύναμιν αύτών. 

Εν γένει άπασαι αί τεχναι καί oί διάφοροι 
κλάδοι τής βιομηχανίας έν Κίνα έχουσι τάς 
συντεχνιας των. Πρό τινο; χρόνου ή συντεχνία 

τών κουρέων, ο'ίτινες κατέχουσι τήν κατωτάτην 
βαθμίδα τής κοινωνίας έν Κίνα έπέτύχε παρά 
τής Κυβερνήσεως τήν άναγνώρισιν τών δικαιω-
μάτων της έπί τής εκπαιδεύσεως τών τέκνων 
έξ ίσου πρός τάς λοιπάς κοινωνικάς τάξεις. "Ο-
σον πανίσχυροι καί άν εινε έν Κίνα οί άντιβα-
σιλεΐς οΐτινες κρατούσιν είς τάς χεΐράς των 
τάς τύχας τών στρατηγών καί τών υψηλών 
προσώπων, ούτοι μολοντούτο ούδέν δύνανται 
νά ποιήσωσι διάβημα κατά τών εργατικών 
τούτων συλλόγων. Ή αποτυχία τών σιδηρο-
δρομικών έπιχειρήσεων, έπί παραδείγματι, 
έξαρτάται κυρίως έκ τής αντιστάσεως τών 
Κ ο υ λ ή οϊτινες μεταφέρουσι τά διάφορα βά-
ρη έπί τών ώμων των η δι αμαξών. Ό σύν-
δεσμος τούτων τών κούλη παρίστησιν έν τών 
ίσχυροτέρων όργανισμών έν Κίνα. Πολλάκις οί 
υπό τών άντιβασιλέων η τοϋ κράτους σχεδια-
ζόμενοι νεωτερισμοί δέν δύνανται νά είσαχθώ-
σιν είς τήν χώραν ένεκα τών κωλυμάτων άτινα 
διεγείρουσιν οί έργατικοί ούτοι σύνδεσμοι. 

Οί Κινέζοι τραπεζίται καί άργυραμοιβοί άπο-
τελοΰσι σύνδεσμον καί τό κράτος ώς πρός τά 
μέσα π. χ. πρός έξακολούθασιν τοϋ' πολέμου 
τελείω; έξαρτάται έξ αΰτοϋ. Έν Τιάν-Τσίν καί 
Σαγχάη συναλλάσσονται πλέον τών χιλίων 
τραπεζιτών οϊτινες έργάζονται έν πλήρη συμ-
φωνία. Ούτοι συνδέονται μετά τών λοιπών 
τραπεζιτών έν Κίνα καί τοιουτοτρόπω; διευ-
θύνουσιν άπαντα τά οικονομικά τοϋ κράτους 
καί τά χρηματηστήρια. 

Οί εργατικοί σύνδεσμοι έχουσιν αυστηροτά-
τους κανονισμούς οϊτινες κυρίως άποβλέπουσιν 
εις τήν παρεμπόδισιν τής εισαγωγής τών μηχα-
νών έν τοις διαφόροις κλάδοις τής βιομηχανίας. 
"Ενεκα τής επιμόνου αντιστάσεως τούτων τών 
συνδέσμων έν Κίνα μέχρι τοϋδε εϊνε δύσκολος ή 
χρήσις τών μηχανών. Οί βιομήχανοι οϊτίνες έπη 
ράθησαν να άντεπεξελθωσι κατά τούτων τών 
συνδέσμων διά τής ζωής των άπέτισαν τάς 
παρατόλμ-ους απόπειρας των. Πρό τίνων ετών 
έν Σαγχάη, έλαβε χώραν τό άκόλουθον φοβε-
ρόν περιστατικόν. Βιομήχανός τις άπήρεσε διά 
τών πράξεών του εις τόν έργατικόν σύνδεσμον 
όστις απεφάσισε νά έκδικηθή αυτόν. Ή συνω-

μοσία έσκευωρήθη κρυφίως χωρίς νά ΰποπτεύη τι 
περί τούτου τό θύμα. Μίαν πρωίαν ούτος εΐσήλ-
θεν εις τό εργοστάσιόν του δπου ειργάζοντο εκα-
τόν έργάται. Εξαίφνης δοθέντος τοϋ συνθήμα·· 
τος έπέπεσαν κατ' αυτού έργάται τινές και. 
ήρχισαν νά δάκνωσιν αυτόν μετά τούτους ής 
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χισαν έ'τεροί καί οΰτω καθεξής εως ου άπαντες 
οί έργάται έδοκίμασαν έπί του σώματός του 
τήν οξύτητα τών οδόντων των. Έν τή θύρα 
τοϋ εργοστασίου έφρούρει δ υπό τών εργατών 
εκλεγείς αρχηγός όστις οΰδένα τών αρχηγών 
άφινε νά έξέλθη πριν η διαπιστώσι έκ τών αί-
ματωθέντων οδόντων του ό'τι ούτος έξετελεσε 
τήν διαταγήν αΰτοϋ καί έδειξε τόν κύριόν του. 
Ώ άτυχής εργοστασιάρχης υπό τους κινώδεις 
δηγμού; τών εργατών φρικωδώς έξέπνευσεν. 
Επειδή δέ έν Κίνα δέν υπάρχει νόμος τιμω-
ρών τήν δήξιν, οί κακούργοι έργάται οΰδεμίαν 
ποινήν υπέστησαν, καίτοι τό περιστατικόν τοϋ 
το έγένετο γνωστόν είς τήν κυβέρνησιν ήτις έπί 
τούτω έδαπάνησε πολύν χάρτην καί μελάνην 
αλλ' άνωφελώς. 

"Απαντες ούτοι οί σύλλογοι καί αί συντεχνίαι 
άποτελοϋσι τό κύριον κόλυμα έν τη εισαγωγή 
του ευρωπαϊκού πολιτισμοί, διότι ούτοι δια-
κρίνονται έπί τώ άσπόνδω μίσει των πρός 
πάντα νεωτερισμόν καί πρός τό νέον πνεύμα 
Διά τούτο οί καλώς γινώσκοντες τήν έσωτερι-
κήν κατάστασιν τής Κίνας άμφιβάλλουσι περί 
τοϋ ό'τι μετά τήν ήτταν των θά είσάξωσι 
σκοπίμους μεταρρυθμίσεις, διότι ό λαός λυσ-
σωδώς άνθίσταται εις ταύτας. 

Ο ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΗΣ 
Υπάρχει αίρεσίς τις, ήτις δοξάζει ότι δέν 

υπάρχει Πατρίς ιδία έκάστω, ότι Πατρίς εινε 
όλη ή γή, όλος ό κόσμος, όλοι οί άνθρωποι 
άδιακρίτως πάσης θρησκείας καί τοϋ βαθμού 
τοϋ πολιτισμού, είτε άγριοι είτε πεπολιτισμέ-
νοι, είσίν συμπατριώται, «πασα γη τάφος». 

"Οτι όλοι οί άνθρωποι είσίν ίσοι πρός αλλή-
λους κοινωνικώς. 

Πάντες παντοϋ αδελφοί εισί,διοτι πάντες εκ του 
Άδάμ κατάγονται. Επο-

μένως ούτε οικογενειακή συγγένεια, ούτε φιλία 
υπάρχει. Πάντες είσί συγγενείς καί φίλοι. Ούτε 
αγάπη ατομική υπάρχει. Πάντας έκαστος αγα-
πά. Ό τοιούτος 
»δέν ξέρεε τήν συγγένεεαν, φιλιαν 

δέν γνωριζει , 
»τα πάντα ώς πρός τό κέρδος του 

μηδέν άναγνωρίζει.» 
Ό κοσμοπολίτης τό πάν συγκεντρώνει εις 

τό άτομόν του· στερείται τοϋ τερπνού αισθήμα-
τος τής αγάπης, υπέρ ου έκαστος εμφρων θυ-
σιάζει έκ τών εαυτού· διότι τά ευγενή ταύτα 
αισθήματα εις όσον περισσοτέρους εκτείνονται 
τόσον καθίστανται άσθενέστεραι. 

Ό κοσμοπολίτης μόνον συμπαθεϊ εις τους 

ομόφρονάς του, αποβλέπει όμως πάντοτε πρός 
τά ίδιον έαυτοϋ συμφέρον. Πρός τοϋτο τά πάν 
τα έκμεταλλεύεται· οΰδέν ευγενές αίσθημα τόν 
συνδέει μετά τών άλλων. Τούτου ενεκεν απο-
φεύγει δέχεσθαι έπισκέψεις. 

Οί οΰτω φρονοϋντες ΰπερ της ιδίας Πατρί 
δος ουδέν θυσιαζουσιν, ουδέν κοινωφελές πράτ-
τουσιν· άδιαφορούσι πρός πάσαν κοινήν πρό-
δον οταν δέν εΰρίσκωσιν ίδιον συμφέρον. 

Έκ τών τοιούτων άρχών παρήχθησαν διά-
φοροι αιρέσεις τών σοσιαλιβτών, κοινοκτημόνων 
κλπ. Διά τοϋτο καί οσημέραι εκλείπει έκ τής 
κοινωνίας ή φιλοπατρία, ή στέρησις της οποίας 
φέρει τήν διαφθοράν τής ηθικής καί πάσης αλη-
θούς προόδου. 

Ό κοσμοπολίτης άγαπών τήν ισότητα, 
εινε έναντίος της Θείας Προνοίας, διότι αΰτη 
ουδέν έποίησεν ίσον μόνον όμοιον έποίησεν οϋτι 
δύο φύλλα ένός καί τοϋ αυτού δένδρου ευ-
ρίσκονται ισα·, οΰτε τά σώματα ένός καί τοϋ 
αΰτοϋ είδους ζωων ή άλλων πραγμάτων ΰπάρ-
χουσιν ίσα· ούτε τό πνεύμα υπάρχει εις τά ζώα 
καί εις αυτόν τόν άνθρωπον έπίσης, έξ ου 
τά κεδνά βλαστάνουσε βουλεύματα. 
Ουδέν έν ένί λόγω υπάρχει έν τή φύσει ίσον· 
βαδίζει λοιπόν ό κοσμοπολίτης πλανώμενος 
άγνοών τί άπαιτεϊ, τί δοξάζει. Εϊνε λοιπόν ό 
μάλλον οπισθοδρομικός άνθρωπος, ό παρά φύσιν 
υπάρχων· ό μάλλον έχθρός τής κοινωνίας καί 
της Πατρίδος, μετ' οΰδενός -συνδεόμενος είλι-
κρινώς, παρά έφ' όσον έχει συμφέρον υλικοΰ 
κέρδους· εϊνε σκωρία καί λύμη τής κοινωνίας 
καί ανάξιος πίστεως καί υπολήψεως. 

Ό κοσμοπολίτης γίνεται όργανον τοϋ δη-
μοκόπου καί τοϋ άρχομανοϋς. 

Κατά τήν έορτήν του εγκαταλείπει τόν 
οικόν του η κάθεται έν αύτω καί θέτει τράπε-
ζαν εντός τής έξωθύρας καί χάρτην πρός γραφήν 
ίνα γράψη ό επισκέπτης τό ονομά του. Δέν 
ένθυμεΐται ότι οφείλει νά προσδέχηται τους 
έπισκέπτας χάριν κοινωνικού συνδέσμου.δοξά-
ζει ότι οί άνθρωποι είσίν ίσοι καί ίσα δικαιώ-
ματα πρός αλλήλους πάντες έχουσι Έν ώ 
πάντες πρέπει νά ώσιν ελεύθεροι καί έπίσης 
πάντες ν' άπολαμβάνωσι κατ' άξίαν. κ Ό 
εχων δύο χιτώνας δότω τόν τον εις 

τόν μή έχοντα». Ύπεροχαί δέν πρέπει νά 
ΰπάρχωσι παρ' άξίαν Πάντες πρέπει νά ώσιν 
ελεύθεροι. Διά τοϋτο συμβοηθοΰσι τούς άγωνι-
ζομένους ΰπέρ τής ελευθερίας, θυσιάζοντες 
καί αυτήν τήν ζωήν των. 

Ό κοσμοπολίτης λοιπόν εϊνε άπατρις, άφι-
λος καί ουδένα άγαπάί. Εΐνε άδιάφορος πρός 
τήν ήθικήν βελτίωσιν καί πρόοδον τής κοινωνίας 

καλύπτει» 'οιτινες ενέβαλλόν αύτώ θάρρος ώς 
εκφράζόντές τά συμβαίνοντα έν τω δρομω. Ό 

Νικήτας ούδόλως ήθελε νά αναχώρηση, αλλ' 
από πολλού είχε συνηθήσει νά μή εχη ιδίαν θέ-
λησιν καί νά δουλεύη τυφλώς ειςτόν κύριόν 

του. "Οθεν ουδείς ευρέθη νά αποτρέψω τοϋ τα-
ξειδείου τους άναχωροϋντας. 

Ό Βασίλειος Άνδρεεβιτς έπλησίασεν είς τό 
ελκυθρον καί μετά κόπου έν τώ σκότει ευρών 
αυτό έλαβε τάς ήνίας. 

Πασόλ (βάδιζε) ! έφώνήσεν ούτος εις 
τόν ίππον. 

Ό Πετρούχας κρατών άμφοτέρωθεν τούς χα 
λινούς ήλαυνε τόν ίππον. Ο ίππος τοϋ Βασι-
λείου 'Ανδρέεβιτς παρατηρήσας ότι τό ελκυθρον 
τοϋ Πατρούχα σύρεται ΰπό φοράδος ' δέν ήθελε 
νά απομακρϋνθή αυτής καί τοιουτοτρόπως ε-
ξήλθον είς τόν δρόμον. Έκ δευτέρου διήλθον 
τόν αυτόν τόπον πλησίον έκείνης τής αυλής 
τοΰ χωρίου έν τή' δποία έκρέματο τό παγωμέ-
νοι υποκάμισον. Διήλθον τά αυτά δένδρα τά 
βλαστάνοντα παρά τό άλώνιον, άτινα έσυριζον 
άπαισίως καί προσεβάλοντο υπό τόϋ ανέμου, 
εισήλθον εντός τής θαλάσσης τής χιόνος της 
υπο τοϋ ανέμου· κυματιζομένης. Ό άνεμος 
έπί τοσούτον , ην ισχυρός ώστε όταν έπνεε πλα-
γίως έκλινε τόν ΐππον μετά τοϋ έλκύθρου πρός 
τά πλάγια Ό Πετρούχας έλαύνων τόν ιππον 
του προεπορεύετο καί μετά δέκα λεπτά στρα-
φείς έφώνησε χωρίς' ο Βασίλειος Άνδρέεβιτς η 
ο Νικήτας νά άκούσωσι τί ϊλέγεί ένεκα τοϋ 
σφοδροϋ ανέμου. Έν τούτοις οί τελευταίοι εν-
νόησαν ότι εξήλθον εις τήν κοιλάδα καί ό'τι 
έπρεπε" νά λάβώσι τήν εΰθέΐα'ν διέύθϋνσιν· Καί 
πραγματικώς ό Πετρούχας έστη καί έφώνησεν· 
Ό θεός οδηγος σας. 

— Ευχαριστώ, Πετρούχα. 
Καταιγίς μετά σκότόυς τόν ουρανόν κα-

λύπτει', εφώνησεν ό Πέτρουχας καί απήλθεν εις 

Ίδέ' τόν ράψώδόν, ειπεν ο Βασίλειος 'Αν-
δρέεβιτς καί έτεινε τάς ήνίας· 

— Ναι, καλό παληκάρι, γνήσιος μοϋζίκ (χω-
ρικός). είπεν ο Νινήτας. 

Έξηκολούθουν πορευόμενοι. Ό Νικήτας κε-
καλυμμένος, έπιμελώς καί στήριξας τήν κεφα-
λήν έπί τού στήθους του έκάθητο σιωπών καί 
προσεπάθει όπως μή άποβάλη τήν διά τοϋ τε-
τou προσκτηθεϊσαν θερμότητα» Ούτος ενίοτε πα-
ρατηρών τούς ,όδοδεϊκτας ησύχαζε καί άπεΐχε 
πάσης ενεργείας. Ό Βασίλειος Άνδρεεβιτς και-
τοι έκράτει τούς χαλινούς τού ίππου αφήκεν 

ένθα ζή· πρός ουδέν εγκαρδίως συμμετεχεΐ. . 
Εϊνε φθονερόν εις τάς υπεροχάς τάς υλικάς και 
πνεματικάς. 

' Ό κοσμοπολίτης θρησκείαν ούδεμίάν έχει 
έγκαρδίαν- μόνον δοξάζει τήν ΰπαρξιν μιας δυ-
νάμεως, ητις έποίησε τό παν έκ της ΰλης· τήν 
ΰλην λατρευει καί πρός ταύτην άποβλέτει. 

Τοιαύτας άρχάς άνεκήρυξαν οί έν Παρΐσίοις 
Γάλλοι έπί Ναπολέοντος Γ'. 'Αλλ' ούτος κα-
τεδίωξε τούς κασμοπολίτας τούτους καί τόύς 
έξηφάνισε, κατέστρεψε δέ τούς αρχηγούς καί 
έξέχοντάς παρ' αύτοϊς, ίνα έφαρμόση τήν ισό-
τητα παρ' αύτοϊς, ήτις επέφερε τήν διάλυσιν 
της αίρέσεως ταύτης, -διότι ή ίσότης, ώς εϊπον, 
δέν εινε έν τή φύσει. Πάν δέ,τό παρά φύσιν αυ-
τομάτως καταστρέφεται. Έν τούτοις από τί-
νων ήδη ετών αί ίδέαι τών κοσμοπολιτών ήρ-
ξαντο ·άναφαινόμεναι καθ' όλην τήν Εύρώπην 
ΰπό τό όνομα σοσΐαλισμός, όστις εΐσεπή-
δησε καί παρ' ήμϊν. Οί δέ δημοκόποι ένηγκα-
λίσθησαν τούτον πρός ιδίαν καταστροφή καί 
μεταμέλειαν,. διότι ό λαός τους τοιούτους άρ-
χοντας επιτέλους καταστρέφει. 

Χ03ΑΗΗΈ n jABOTHIIKT, ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ (Διήγημα) 

Υπό . του διασήμου Ρώσσου συγγραφεως 
ΚΟΜΜΗΤΟΣ ΛΕOΝ ΤΟΛΣΤΟΗ 

(Μετάφρασις εκ του Ρωσσικού) 
(Συνέχεια- ίδε αριθ. 18.) 

Ο γέρων οικοδεσπότες επίσης έσκέπτετο 
ότι δέν 'έπρεπε μέ τοιούτον καιρόν ·νά κινήσω-
σιν. Ούτος 'ήδη προσεπαθησεν νά αποτρέψη αυ-
τούς τοϋ ταξειδιου. άλλά δέν είσηκουσθη, 

— "Ισως, έλεγε καθ' εαυτόν, εγώ ένεκα τοϋ 
γήρατος φοβούμαι, ούτοι δέ νά φθάσωσιν εις τό 
τέρμα. 'Εκτός δέ τούτου ήμεϊς άνευ πολλών 
περισπασμών θά δυνηθώμεν ένωρίτερον νά κατα-
κλιθώμεν. 

Κάι ο Πετρούχας έβλεπεν ότι το ταξειδιον 
εινε επικίνδϋνον καί έδϋσχέραινεν, άλλά δεν ή 
θελε να εκδηλώση τον φόβον του και προσε-
ποιείτο τόν άτάραχον άπαγγελλων στίχους πε. 
του, πώς «καταιγις μετα σκοτους τον ούρανόν 
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αυτόν τήν εις τά πρόσω πορείαν. Άλλ' ό ϊπ 
πος καίτοι άνεπαύθη έπ' ολίγον έν τω σταύλω. 
τοΰ χωρίου έβάδιζεν άνευ ορέξεως και ώς νά ή-
θελε νά έπιστρέψη εκ δευτέρου εις αυτό, ώστε ο 
Βασίλειος Άνδρέεβιτς έπίτινας φοράς έστρεψεν 
αυτόν κατευθύνων είς τήν όδόν. 

—'Ιδού έκ δεξιών εϊς όδοστάτης, ίδού ό δεύ-
τερος, ίδοΰό τρίτος ήρίθμει ό Βασίλειος Άνδρέ-
εβιτς, ίδού έμπρός καΐ τό δάσος, ελεγεν οδτος 
παρατηρών τι μαυρίζον έμπροσθέν του. 'Αλλά 
τό λογιζόμενον ώς δάσος ησαν άπομεμακρυσμέ-
να τινά δένδρα. Ταύτα διελθόντες δέν απήντη-
σαν τόν τέταρτον όδοδείκτην, ουδέ εδρον τό 
δάσος. 

— Πρέπει ταχέως νά εδρωμεν τό δάσος, έ-
λεγε καθ' έαυτόν ό Βασίλειος 'Ανδρέεβιτς, καΐ 
διατελών έν διεγέρσει τού πνεύματος ένεκα τής 
βότκας και του τείου δέν έγκατέλειψεν εις τήν 
όξυδέρκειαν τοΰ ίππου τήν εΰρεσιν τής άπολε-
σθείσης όδοΰ αλλ' έτεινε πολλάκις τά ηνία αυ-
τοΰ, τό δέ εύπειθές ζώον υπήκουεν, ότέ μέν 
δρομαίως τρέχων οτέ δέ βραδέως βαδίζων 
κατά τήν διεύθυνσιν τήν οποίαν τω ΰπεδείκνυεν 
ό κύριός του, οστις δέν έγίνωσκε πλέον ποϋ ώ-
δήγει. 

Παρήλθον δέκα λεπτά και τό δάσος ακόμη 
δέν έφαίνετο. 

— Ώ χ , πάλιν έχάσαμεν τόν δρόμον εϊπεν 
δ Βασίλειος Άνδρέεβιτς κρατών τόν ϊππον. 

Ό Νικήτας σιωπών εξήλθε τού έλκύθρου καΐ 
•κρατών τήν γούναν του, ήτις υπό τοΰ άνέμου 
έφέρετο τνίδε κακεϊσε κατεβυθίσθη είς τήν χι-
όνα, υπήγεν έδώ, δπήγεν έκεΐ. Τρις όλως άπω-
λέσθη τής όψεως. Έπί τέλους επέστρεψε 
και έλαβε παρά τοΰ Βασιλείου Άνδρέεβιτς τά 
ήνία τοΰ ίππου. 

— Πρός τά δεξιά, εϊπεν οδτος αυστηρώς καΐ 
αποφασιστικώς στρέφων τόν ΐππον. 

—Τότε πρός τά δεξιά πασόλ (κίνει), εϊπεν ό 
Βασίλειος Άνδρέεβιτς αφήνων τά ηνία και 
κρυπτών τάς παγωμένας χειράς του είς τάς χει-
ρίδας. Άχ , εάν ητο δυνατόν ο ϊππος νά μάς 
έπανέφερεν είς τό Γρίσκινο, εϊπεν ούτος. 

Ό Νικήτα; δέν άπήντησεν. 
— "Ή φίλε, τεΐνον τάς δυνάμεις σου, έφώ-

νησεν ούτος είς τόν ϊππον, άλλ' ο ίππος μεθ'όλην 
τήν έντασιν τών ηνίων έβάδιζε βραδέως. 

Ή χιών κατά μέρη ήνβαθεία μέχρις όσφρύος 
και τό έλκυθρον μετά πολλής δυσχερείας έσύ-
ρετο υπό τοΰ ίππου. Ό Νικήτας λαβών τήν 
μάστιγα έκτύπησε τόν ϊππον. Ό μή ώθισθείς 
εις τήν μάστιγα ίππος έπ' ολίγον συνκεντρώ-
σας άπάσας του τάς δυνάμεις έτρεχεν άλλά 
μετ' όλίγον εστη καΐ ήρξατο νά βαδίζη ώς πρό-

τερον, Ουτω «αρήλθον πεντε λεπτά. Έκάλυ-
πτε τόν ορίζοντα τοσούτον πυκνόν σκότος ώστε 
ενίοτε ό ίππος δέν έφαίνετο ! Εξαίφνης δ ίπ-
πος έστη, πιθανώςαίσθανθείς ένώπιόν του έπι-
κίνδυνον τόπον. Ό Νικήτας πάλιν έλαφρώς 

έπήδησεν έκ τοΰ έλκύθρου, άφήκε τά ήνία και 
έτρεξε πρό τοΰ ίππου όπως καταλάβη τήν αιτίαν 
τής αιφνίδιου διακοπής τήςπορείας αύτοΰ άλλά 
μόλις ήτοιμάζετο νά χωρήση έν βήμα πρός τά 
εμπρός, οί πόδες του ώλίσθησαν και ούτος κα-
τεκοιλίσθη είς τόν κρημνόν. 
—Τροΰ, τροΰ, τροΰ, έλεγεν ούτος καθ' εαυτόν 

πίπτων και προσπαθών νά κρατηθη άλλά δέν 
ήδυνήθη και έστη μόνον δτε εισήλθε μέχρι τοΰ· 
λαιμού εντός της χιόνος. 

Ή εις τά άκρα τοΰ κρημνοΰ κειμένη χιών κι-
νηθεΐσα υπό τής πτώσεως τοΰ Νικήτου έπιπτεν 
έπ'αΰτοΰ καΐ έκάλυψε τήν κεφαλήν του. Ό Νι-
κήτας βλέπων έαυτόν ζώντα θαπτόμενον έν 
χιόνι κατέβαλεν υπεράνθρωπους δυνάμεις οπως: 
έξέλθη και έπί τέλους κατώρθωσεν άλλά τα 
ένδύματά του έπληρώθησαν χιόνος. 
—Νικήτα, ώ Νικήτα ! έφώναζεν δ Βασίλειος 
Άνδβέεβιτς έκ τοΰ έλκύθρου. Άλλ' ό Νικήτας 
δέν άπήντα. 

Ούτος δέν είχε καιρόν νά άπαντήση, ετίνασ-
σε τήν χιόνα και μετά ταΰτα έπορεύθη νά ζητη 
τό έλκυθρον. Ό ίππος μετά τοΰ έλκύθρου δέν έ-
φαίνοντο·άλλ' επειδή δ Νικήτας έβέδιζεν έναν-
τίον τοΰ άνέμου, πριν η ιδη τόν ϊππον ήκουσε 
τήν φωνήν τοΰ Βασιλείου Άνδρέεβιτς και τόν 
χρεματισμόν τοΰ ίππου. 
—Έρχομαι, έρχομαι. Τί φωνάζεις; έλεγεν 
ούτος. 

Μόνον οτε ηλθε πολύ πλησίον τοΰ έλκύθρου 
είδε τόν ΐππον και τόν ίστάμενον παρ' αυτόν 
Βασίλειον Άνδβέεβιτς, δστις εν τώ σκότειτω 
έφαίνετο έχων άθλητικόν άνάστημα. 
—Ποϋ είς τόν διάβολον έχάθης; πρέπει νά στρέ-
ψωμεν είς τά οπίσω. Νά έπιστρέψωμεν τουλά-
χιστον είς τό Γρίσκινο, ήρξατο νά λέγη ό κύ-
ριος όργίλως είς τόν Νικήταν. 
—Και έγώ ευχαρίστως θά έπέστρεφον, Βασίλειε 
Άνδβέεβιτς, άλλά πώς νά έπιστρέψωμεν ; έδώ 
συνήντησα κρημνόν είς τόν όποιον άν πέσωμεν 
δέν θά δυνηθώμεν νά έξέλθωμεν. "Έπεσα είς 
αυτόν και μετά πολλής δοσκολίας κατώρθωσα 
νά έξέλθω. 
—ΤΙ νά κάμωμεν ; μήπως θά καίήσωμεν έδώ; 
Πρέπει νά ευρωμεν χωρίον τι, εϊπεν οΒασίλειος 
Άνδρέεβιτς. 

Ό Νικήτας δέν άπήντησε καΐ έκάθησεν είς 
τό έλκυθρον έχων έστραμμένα τά νώτάτου πρός 
τόν άνεμον έξέβαλε τά υποδήματάτου, έτίναξε 

τήν εv αύτοϊς περιεχομένων χιόνα και λάζων 
άχυρον έκ τοΰ έλκύθρου έφραξε τήν έν τω ΰπο-
δήματί του υπάρχουσαν όπήν. Ό Βασίλειος 
Άνδρέεβιτς έσιώπα ώς νά είχεν άναθέσει τό 
παν είς τόν Νικήταν. Ό Νικήτας θέσας τά 
υποδήματάτου έτοποθέτησεν έπιμελώς τούς πό 

δας του έν τώ έλκύθρω, έθεσεν έκ νέου τά χει-
ρόκτιόν του, έλαβε τά ηνία τοΰ ΐππου καΐ έ-
στρεψεν αυτόν δπως μή πέση είς τόν κρημνόν. 
Άλλά δέν εϊχον ουτοι διέλθει έκατόν βήματα 
καΐ ό ίππος έστη ένώπιόν του έπεφάνη έτερος 
κρημνός. 

«Ο Νικήτας πάλιν έπήδησεν έκ τοΰ έλκύθρου 
και πάλιν έβάδιζεν έντός τής χιόνος. Έπί πο-

λύν χρόνον κατά διαφόρους διευθύνσεις έπλανα-
το, έπί τέλους έπέστρεψεν έκ τοΰ αντιθέτου 
μέρους. 

Βασίλειε' Ανδρέεβιτς, ζής έφώνησεν οδτος. 
Έδώ είμαι, άπήντησεν ό Βασίλειος Άν· 

δρέεβιτς. τί έκαμες ; 
Τίποτε, ώς βλέπεις, σκότος, έψηλάφησα 

απόκρημνα μέρη. Πρέπει πάλιν νά λάβωμεν 
τήν έναντίαν πρός τόν άνεμον διεύθυνσιν. 

Πάλιν έκίνησαν, πάλιν b Νικήτας έξήρχετο 
τοΰ έλκύθρου βυθιζόμενος μέχρι λαιμοΰ είς τήν 
χιόνα, πάλιν έκάθητο, πάλιν έξήρχετο καΐ έ-
πιπτεν είς τήν χιόνα και έπί τέλους τελείως 
άπαυδήσας έστη παρά τό έλκυθρον. 

Τί λοιπόν έκαμες ; ήρώτησεν ό Βασίλειος 
Άνδρέεβιτς. 

Αι νά κάμω απηύδησα ολοτελώς. Και 
'ο ϊππος δέν βαδίζει. 

Τί λοιπόν νά κάμωμεν ; 
Στήθι έπ' όλίγον. 

Ό Νικήτας πάλιν απήλθε καΐ ταχέως έπέ-
στρεψεν. 

Άκολούθει μοι, εϊπεν ούτος προπορευόμενος 
τοΰ έλκύθρου. 

Ο Βασίλειος Άνδρέεβιτς δέν διέτασσε πλέον 
άλλ' ευπειθώς έξετέλει παν ο,τι ο Νικήτας 
τω έλεγεν. 

Έλθέ έδώ κατόπιν μου ! έφώνησεν δ 
Νικήτας, έλαβε ταχέως τήν ευθείαν διεύθυνσιν 
και κρατών άπό τού χαλινοΰ τόν ϊππον ωόήγει 
αυτόν κατά βούλησιν. Ό ίππος κατ' άρχάς 
ήρνεϊτο νά βαδίζη άλλ'είτα εκίνησε καΐ έπεσεν 
είς τήν χάνδακα πλήρη χιόνος. 

— "Εξελθε ! έφώνησεν δ Νικήτας είς τόν 
Βασίλειον Άνδρέεβιτς δστις έτι έκάθητο έν τω 
έλκύθρω και κρατών τόν χαλινόν τοΰ ίππου έ-
συρε ν αΰτόν οπως τόν έξαγάγνί τοΰ χανδακος. 

— 'Ολίγον δύσκολον είνε, αδελφέ, άπετάθη 
οδτος πρός τόν ϊππον; άλλά τί νά κάμωμεν, 

έντεινε τάς δυνάμεις σου. Αί, αϊ, ακόμη όλι-
γον ! έφώνησεν ούτος. 

Ό ίππος έτεινεν άπαξ, δις, άλλά πάλιν δέν 
ήδυνήθη νά έξέλθη και πάλιν έκάθησεν έπί τής 
χιόνος.Ούτος έτεινε τά ώτά του και ώσφραίνετο 
τήν χιόνα θέσας τήν κεφαλήν του έπ' αυτής ώς 
νά έσχεδίαζε τί νά πράξη. 

— Τί κάμεις, αδελφέ, ουτω δέν ώφελεϊ, 
συνεβούλευεν δ Νικήτας τόν ϊππον. 

Πάλιν δ Νικήτας έσυρε τόν ϊππον, έν ω ό 
Βασίλειος Άνδρέεβιτς έπειρατο νά έκβάλλη εκ 
τής χιόνος τό έλκυθρον. Ό ίππος έσεισε τήν 
κεφαλήν του, άλλ' αίφνης έστη. 

— Αϊ, αϊ, δέν θά πνίγος, έφώνει δ Νικήτας. 
Μετά πολλούς κόπους τό έλκυθρον έξήχθη εκ 

τοΰ χάνδακος συρόμενον υπό τοΰ ίππου και ω-
Θούμενον υπό τοΰ Νικήτα και τοΰ κυρίου του. 
Ό ίππος βαρέως άνέπνεε και έτινάσσετο. Ό 
Νικήτας έζήτει νά οδηγήση επί τά πρόσω τόν 
ϊππον άλλ' ο Β. Άνδρέεβιτς έπί τοσούτον ά-
πηύδησεν έκ τής υπερβολικής έντάσεως τών δυ-
νάμεων του και τοΰ βάρους τών δύο μελών του 
ώστε δέν ήδύνατο πλέον νά βαδίζη και έπεσεν 
εντός τοΰ έλκύθρου. 

— Δός νά άναπνεύσω, εϊπεν οδτος λύων τό 
μάλλινον σάλιον διά τού οποίου έν τώ χωρίω 
είχε δέσει τό περιλαίμιον τής μηλωτής του. 

— Δέν βλάπτει, σύ έξαπλώσου είς τό έλκυ-
θρον, εϊπεν ο Νικήτας,έγώ μόνος μου θά τόσύρω. 

'Ο Νικήτας κρατών τόν ϊππον άπό τοΰ χα-
λινοΰ έσυρε τό έλκυθρον πρός τά κάτω έπί τινα 
βήματα και έπειτε έσταμάτησα. 

Τό μέρος οπου έφερεν ό Νικήτας το έλκυ-
θρον ην ολίγον περιωρισμένον υπό τίνων δέν-
δρων συγκρατούντων έπί μικρόν τήν βίαν τοΰ 
άνέμου. Έπί τινας στιγμάς όπισθεν τών δέν-
δρων ώς νά έκώπαζεν ό άνεμος· ή νηνεμία δ-

* μως αυτη δέν έξηκολούθει [έπί πολύ, άλλ' ώς 
νά ήθελεν ό άνεμος νά έξάξη τό πείσμα του 
διότι έπί μικρόν ήσύχασεν, ούτος έπνεεν άκο-
λούθως μετά δεκαπλασίου δυνάμεως συντρίβων 
κλάδους και καταρρίπτων τήν έπί τών δένδρων 
χιόνα. Τοιούτος δυνατός άνεμος έπνευσεν δτε δ 
Β. Άνδρέεβιτς έπ' ολίγον αναπαυθείς έξήλθεν 
έκ τοΰ έλκύθρου δπως συνενοηθή μετά τοΰ Νι-
κήτου περί τοΰ πρακτέου. Αμφότεροι άκουσίως 
συνεσφίχθησαν και άνέμενον μετά τήν παρέλευ-
σιν τής όρμής τοΰ άνέμου νά όμιλήσωσι. Ό 
ίππος συνέστειλε τά ώτα του και έσειε τήν κε-
φαλήν του. Ευθύς ώς έπ' όλίγον παρήλθεν ή 
δύναμις τοΰ άνέμου δ Νικήτας έκβαλών τά 
χειρόκτιά του καΐ θέσας αυτά είς τήν ζώνην 
του ένεφύσησεν είς τάς χεϊράς του και ήρξατο 
νά άποζεύξη τόν ϊππον. 
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— Τί πράττεις; ήρώτησεν ό Βασίλειος Άν-

δρέεβιτς. 
— Άποζευγνύώ, τί άλλο.νά κάμω ; Δέν 

μοι άπέμεινε δύναμις, ώς νά άπελογεϊτο άπήν 
τησεν ό Νικήτας. 

— Μήπως δέν θά δυνηθώμεν νά ευρωμεν χω-
ρίον τι πρός διανυκτέρευσιν ; 

— Δέν θά δυνηθώμεν, μόνον άν κινήσωμεν 
θά βασανίσωμεν τόν ΐππον. Ίδέ ή καρδούλα 
•μου, απώλεσε τήν αισθησιν, ειπεν. ό Νικήτας, 
δεικνύων είς τόν ευπειθώς ίστάμενον, εις πάντα 
κίνδυνον έτοιμον καίδυσκόλωςάνκπνέοντα ΐππον. 
— Πρέπει νά διανυκτερεύσωμεν,. έπανελα-

βεν ουτος, ακριβώς ώς νά παρασκευάζετο νά 
διανυκτερεύση εν τώ ξενοδοχεία, και ήρξατο νά 
χαλαρώνη τό σφιγκτώς δεδεμένον έπα.νοφώ-

ριόν ,του. 
— 'Αλλά δέν θά παγώσωμεν ; εϊπεν ό Β. 

Άνδρεβιτς. 
- Τί λοιπόν ; Και θά παγώσωμεν και δέν 

θά δυνηθώμεν νά άντιστώμεν,. εϊπεν ο Νικήτας. 
VI 

Ό Β. Άνδρέεβιτς φερων δύο μηλωτάς ήσθά-
νετο έαυτόν κατάθερμον, ίδια. Αφότου κατέβα-
λε πολλούς κόπους πρός έξαγωγήν. τού. έλκύθρου 
έκ τού χάνδακος· έν τούτοις ήσθάνετο εαυτόν 
υπό ψυχρού ίδρώτος περιρρεόμενον οσάκις άνε-
λογίζετο τήν ανάγκην τής,.έν υπαίθρω. δίανυκτε-
ρεύρεως. Όπως έπ' όλίγον διασκεδάζει τάς. α-
παίσιους σκέψεις του έξέβαλεν έκ τοΰ κόλπου 
σιγάρα καϊ πυρεία. 
_ Ό Νικήτας έν τώ μεταξύ ετοποθέτει τό 
έλκυθρον και άποζευγνύων τόν ΐππον ομίλει 
μετ' αυτού και ενεθάρρυνεν αυτόν. 

— Αϊ, έξελθε, έξελθε, έλεγεν ούτος λύων 
τά λωρία. Ίδού έδώ πλησίον θά σέ δέσω. Θά 

σοι θέσω ΰποκάτω άχυρον, θά σοι έκβάλω τόν 
χαλινόν, έν αύτώ έκτελών ο,τι έλεγε. Θά δια-
σκέδασες τήν λύ-ην σου. 

Αλλ' ο ΐππος, ώς έφαίνετο, δέν καθησύχα-
ζεν έκ τών λόγων τού Νικητου και έφοβειτο. 
Ούτος οτε μεν τόν ένα οτέ δέ τόν έτερον. πόδα 
ήγειρε, συνεσφίγγετο περί τό έλκυθρον, τοπο-
θετούμενος όπισθεν τού άνέμου καϊ έτριβε τήν 
κεφαλήν του εις τήν περιχειρίδα τοΰ Νικήτου. 
Ό ίππος ώς νά μή ήθελε νά δυσαρέστηση τόν 
Νικήταν έφαγεν "άπαξ. μόνον δέσμην άχύρου 
τήν οποίαν ό - Νικήτας εκρεμασεν άπο· τής κε-
φαλής αϋτοΰ άλλ' ευθύς κατανοήσας οτι δέν 

εινε καιρός έν έπικρεμαμένω. κινδύνω νά λάβη 
τροφήν,. έρριψε τό οχυρον όπερ διεσκορπίσθη υπό 

του άνεμου και έκαλυφθη υπό τής χιόνος. 
— Τώρα νά θέσωμεν σημειον, εϊπεν ό Νι-

κήτας. στρέφων τό έλκυθρον. προς τόν άνεμον, 

καί λαβών τό μακρόν ξύλον έν τώοποίω έζεύγνυ-
το ο ίππος ώρθώτεν αϋτό και έστησεν ώς ίστίον 
παρά το ελκυθρ'ον. Ιδού, ότάν ή χιών καλύψη 
'ή ας Οι διαβάτα βλέποντες τούτον τόν ίστόν 
-θά έξάξώσιν ήμας. Τοιουτοτρόπως έπραττον οί 
γέροντες, εϊπεν ούτος. 

Έν τώ' μεταξύ ό Β. Άνδρέεβιτς έκβαλών 
τήν μίαν μηλωτην του ερριψεν αυτήν επάνω 
του και λαβών πυρεία έτριβε τό εν μετά τό 
άλλο έπί· του χαλυβδίνου κυτίου· άλλά τρεμου-
σώντών χέιρών του τινά μέ- τών·πυρείων δέν 
ήναπτον, άλλα δέ άναπτόμενα κατά τήν είς τό 
σιγάριν προσέγγισιν έσβΰνοντο υπό τοΰ άνέμου. 

Επi τέλους · εν πυρεϊυν έλαμψε και έφώτίσεν 
επίν στιγμήν τήν μηλωτήν αΰτοΰ, τήν χεϊρα 
του μετά τού χρυσού δακτυλίου και τό παρά 
τό έλκυθρον διασκορπισθέν άχυρον και ήναψε 

-τό σιγάρον. Δις, τρις ούτος έρρόφησεν άπλή-
στως και είτα διά' μέσον τού μύστακος του 
άφήκε τόν καπνόν· ούτος ηθέλησε ακόμη νά ρό-
φηση αλλ' ό άνεμος παρέσυρε τό σιγάρον και 
Ερριψεν αυτο έπί τοΰ δι'εσκορπίσμένου άχύρου. 
Αλλά και αί ολίγαι ροφήσεις τού καπνού έπ' 

όλίγον διεσκέδασαν τήν λιψιν τού Άνδρέεβιτς. 
— Αφού εϊνε άδίνατον νά άναχωρήσωμεν 

Άς διανυκίτερεύσωμεν,ειπεν ούτος άπόφασιστικώς. 
'Γδών- δέ τό ύπο τοΰ Νικήτα κατασκευασθέν 

ίστιον θέλησε νά κατάστήση έτι έναργέστερον 
τό •σημείον, και νά ύποδείξη τήν υπεροχήν του 
εις τόν Νικήταν. 

Περίμενε, ακόμη θά υψώσω και σημαίαν, εϊ-
πεν ούτος, έγείρων τά σ λιον' τό οποϊον πρότε-
ρον άφαιρέσας άπό τού. περιλαιμίου τής μηλω-
τής του είχε ρίψει είς τό έλκυθρον. 

Ούτος έκβαλών τά χειρόκτιά του και έξα-
πλωθεις όπως λάβη αυτό άνεπέτασσεν αυτό ώς 
σημαίαν είς τό άκρον τοΰ μακρού ξύλου. Τό 
σαλιον υπό τοΰ ανέμου οτέ μεν "πρός τό εν, οτέ 
δε πρός τό ετερον μέρος έφέρετο, έτεϊνετο καϊ εκρότει. 

— 'Ιδέ πόσον έπΐδεξϊώς' άνεπέτασά ' τήν ση-
μαίαν, εϊπεν ο Β. Άνδρέεβιτς μειδιών καϊ 

προβλέπων εν τό έργόν τών 'ψειρών του. θερ-
μότερον θά ητο ειπεν ουτος αμφότεροι νά κα-
τακληθώμεν αλλ' αδύνατον νά τοποθετηθώ- μεν όπως πρέπει. 

— Έγώ θά ευρω τόπον, άπήντησεν ο Νική-
τας, μόνον πρέπει \νά καλύψωμεν τοv ΐππον 
όστις έπάγωσεν. Έγέρθητι επί στιγμήν, έπρόσ-
θεσεν ούτος καί εισλθών είς τό ελκυθρον εσυρεν 
ύποκάτωθεν τού Β. Άνδρέεβιτς τόν' έστρώμέ-
νον τάπητα. Ειτα διπλώσας αυτόν είς δύο. έ- κάλυψε τον ίππον. 

(Ακολουθεί) 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

Ο Ίσουίτης 'Ιερώνυμος Πλάντος έχαινών 
τήν μοναστικήν ζωήν είς ένα λόγον του, παρα-
βάλλει αυτήν μέ τούς οδόντας ! ! ! «Οί οδόν-
τες εϊναι λευκοί, λέγει, άρα εϊναι τό σύμβολον 
τής άγνότητος και καθαρότητος ήτις πρέπει νά 
χαρακτηρίζει τούς μοναχούς. Οί οδόντες δεν 
έχουσι σάρκα και οί άληθεϊς μοναχοί άπηρνή-
θησαν τήν σάρκα και τό αίμα. Οί οδόντες είναι 
στολισμός τοΰ στόματος, και οί μοναχοί είναι 
τό κόσμημα τής Εκκλησίας. Οί ϋγειεΐς οδόν-
τες διατηρούνται είς τά κοιλώματα αύτών, και 
οί άληθεΐς μοναχοί μένουσιν είς τά κελία των. 
Οί οδόντες διαιροΰντες τήν τροφήν βοηθοΰσι τήν 
χώνευσιν, έξ ης διατηρείται και πηγάζει ή υγεία 
τοΰ σώματος, και οί καλοί μοναχοί μελετώσι 
καϊ χωνεύουσι τάς άληθείας τοΰ Ευαγγελίου 
διά νά θρέψωσι μετά ταύτα τούς πιστούς. » 
Τήν παράδοξον ομως ταύτην παραβολήν πα-
ρωδών τις δύναται νά είπη διά τούς περισσο-
τέρους Μοναχούς τών διαφόρων εθνών. 

» Οί οδόντες είναι σκληροί, και ή καρδία τών 
Μοναχών εϊναι σκληρά πρός πάντα δυςτηχη μή 
δυνάμενον νά καταταχθή μεταξύ τών Μοναχών. 

» Οί οδόντες μετά τό γεΰμα μένουσιν αργοί, 
και οί μοναχοί σήμερον μετά τό γεύμα και τό 
δεΐπνον, ΰμνοΰσι τόν Κύριον έν οκνηρία, ύπνω 
και όνείροις. 

» Οί οδόντες πολλάκις φθείρονται υπό σκω-
λήκων, και οί μοναχοί πολλάκις κατατρώγονται 
υπό τού σκώληκος τών παθών και ιδίως τής 
φιλαργυρίας. 

» Οί όδόντες εϊναι τά τρομερά όπλα τοΰ Κά-
πρου, τοΰ 'Ελέφαντας και άλλων θηρίων, και 
οί μοναχοί έχρησίμευσαν πολλάκις ώς τρομερά 
οπλα τοΰ φανατισμού και της άθείας, τού δε-

σποτισμού και τής όχλοκρατίας, και άλλων τρο 
μερωτέρων θηρίων. 

» Οί όδόνιες εϊναι όργανα τής κεφαλής, και 
όί μοναχοί σήμερον γίνονται πολλάκις τυφλά 
όργανά τών ηγουμένων, και προηγομένων των. 

» Οί όδόντες είναι αναίσθητοι είς τούς λοι-
πούς του σώματος πόνους, και οί μοναχοί μέ-
νουσιν άναίσθητοΐ είς τής Κοινωνίας τά άλγη 
καί τάς αφοράς. 

.)) Oι όδόντες διαιρούνται είς τομείς, κυνόδον 
τας, και μασσητηρας, και οί Μοναχοί δύνανται 
νά·διαψρεθώσιν είς κλεπτομοναχούς ( τούς λα-
θρα μέρος τών εισοδημάτων τοΰ Μοναστηρίου 
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είς τό ίδιον βαλάντιον θησαυρίζοντας), εις σκυ-
λομοναχούς (τούς δάκνοντας έν Κυρίω πάντα 
δμοιόν των) καϊ είς άλεθομοναχούς τούς άλέ-
θοντας και αυτάς τάς πέτρας διά τήν συντή-
ρήσιν καϊ πλουτισμόν άλλων μοναχών. 

Άφ' ής υπήρξε πολιτισμός έξάγονται έκ 
τών κόλπων τής Γης άκαταπαύστως χρυσός καϊ 
άργυρος και τ' άλλα μέταλλα είς μεγάλας 
ποσότητας, και όμως ουδέποτε έπλεόνασε τό 
ποσόν εκάστου μετάλλου, ώσαύτως ουτε τοΰ 
άδάμαντος καϊ τών άλλων πολυτίμων λίθων. Τί 
λοιπόν γίνονται ; 

Τών άγριων ζώων τά πτώματα μετά θά-
νατον δέν ευρίσκονται, είτε έκ νόσου είτε έκ γή-
ρατος άποθάνωσι. Τί λοιπόν γίνονται τά πτώ-
ματα τούτων ; 

"Αν άκούση τις τούς Αμερικανούς άναγι-
νώσκοντας ελληνιστί, θά νομίση δτι διαβάζουν 
αγγλικά. Οί αμερικανοί παίδες άναλύουν τά 
δυφθόγγους και προφέρουν αύτάς κεχωρισμένως. 
Προφέρουν η μάλλον προσπαθούν νά προφέρουν 
τά μακρά και βραχέα φωνήεντα, ώς μακρά καϊ 
βρχχέα, οΰ μην δ' άλλά και τάς δασυνομένας 
λέξεις, πειρώνται νά προφέρουν μετά τίνος δα-
σείας φωνής. π. χ. ή φράσις «Αί γραιαι αύταί 
εϊνε υϊηλαί» υπό τών άμερικανών άναγινώσκε-
ται ούτω περίπου. «Χαϊ γραϊάϊ χάουτάϊ έϊναΐ 
χιουψήλαϊ» κτλ. Και οί σπουδαίοι καθηγηταΐ 
αμερικανοί παραδέχονται, οτι ο τρόπος ούτος 
τής αναγνώσεως δέν εϊνε ορθός, δεν εϊνε καλός, 
άλλ' ομως αυτό τό σύστημα επεκράτησε κάί 
έπικρατή, και κατά πάσαν πιθανότητα έπί 
πολύν έτι χpovov θά υφίσταται οΰ μόνον έν Άμε 
ρική, άλλά και έν Αγγλία και Γερμανία ένθα 
έχει και τήν αρχήν του η καταγωγήν του τό 
σύστημα τούτο. Μόνον έν τη Rugby Acadamu 
διδάσκεται ή ελληνική μέ τήν σωστήν προ-
φοράν της. 

Ώραϊον έθιμον τών βοσκών τής 'Ελβετίας ! 
Καθ' ην στιγμήν δύει ο ήλιος, ο βοσκός, οστις 
ευρίσκεται είς τήν ΰψηλοτάτην κορυφήν τοΰ 
δρους σαλπίζει διά τής κερατίνης του σάλα-
γος, «Δοξασθήτω Κύριος ο Θεός τοΰ οΰρανοϋ 
και τής γής !» Παρευθύς έξ ολων τών χαμη-
λοτέρων κορυφών, φαράγγων, κρημνών και κοι-
λάδων ανταποκρίνονται αί κερατέα ι τών συν-
τρόφων του, «Δοξασθήτω ο Κύριος !» Τοΰτο 
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διαρκεϊ περίπου εν τέταρτον της ωρας, μετά 
τό όποιον έκαστος τών βοσκών, κλίνων τό γόνυ 
του αναπέμπει άσκεπτή καί εν σιγή τήν έσπε-
ρινήν του προσευχήν. Άφοϋ παρέλθουν οδτω 
στιγμαί τίνες, ο πρώτος βοσκός λαμβάνει πάλιν 
τήν κερατίνην του καί σαλπίζει, <<Καλή νύκτα !» 
πανταχόθεν δέ άντηχεΐται πάλιν ή «Καλή 
νύκτα έωσοϋ άποδώση έκαστος τόν άποχαι-
ρετισμόν, καί σιγή τότε επικρατεί έπί ολοκλή-
ρου του όρους. 

Ή έ τ υ μ ο λ ο γία τοϋ μ π ι λ ι ά ρ δ ο υ . 
Επιστολή, χρονολογουμένη από έτους 1756 

καί δωρηθεϊσα ήδη είς τήν Έθν. Βιβλιοθήκην, 
χορηγεί περιέργους πληροφορίας περί τής κατα-
γωγής τοϋ μπιλιάρδου. Τό παιγνίδιον τοϋτο 
έφευρέθη έν 'Αγγλία περί τά μέσα τοϋ 16 αιώνος 
παρά τίνος καλουμένου Βικεβ. Εϊχεν ούτος τήν 
συνήθειαν νά παίζη έκάστην έσπέραν είς τό γρα-
φεΐόν του μέ τάς τρεις σφαίρας, τάς κρεμαμένας 
είς τήν θύραν του, μεταχειριζόμενος είδος μέ-
τρου καλουμένοο γιάρδ. Τό όνομα λοιπόν Μπιλ-

γιάρ, τό όποιον έγεινε μπιλιάρδ, προέχεται 
έκ τοϋ ονόματος τοϋ έφευρετοΰ τοϋ παιγνιδιού 
καί τοϋ μέτρου, τό όποιον δι αυτό μετεχει-
ρίζετο 

" Υ δ α τ α φ λ ε γ ό μ ε ν α χωρίς νά ε ϊ ν ε 
θερμά 
- Άναφέρουσι πολλάς πηγάς τών όποιων τά 

ύδατα άμα τεθώσιν είς έπαφήν μετά φλογός 
η μετά εύφλέκτων υλών, φλέγονται. "Άλλοτε 
αδται περιέχουσι εύφλεκτα αέρια, άτινα έξέρ-
εκ τών Ορυχείων τοϋ σιδήρου, τοϋ χαλκοϋ, τοϋ 

ψευδαργύρου, μεμιγμένων μετά υδροχλωρικού 
όζέως η θεικοϋ ασφάλτου,καί ίδίως μετάνάφθης 
(πετρελαίου ακαθάρτου), αίτινες έπιπλέουσι 
έπί τοϋ ύδατος. 

Είς τήν πρώτην τάξιν ανήκει ή λίμνη τής 
'Ισλανδίας, ήτις πολλάκις άνεφλέχθη άφ' έαυ 
τής. Τελευταίον άνεκάλυψαν είς τάς Καρολίνας 
(τών 'Ηνωμένων Πολιτειών) μικράν πηγήν, 
ήτις έπίσης αναδίδει υδρογόνον είς άρκετήν πο-
σότητα, και δύναται νά φωτίση όλόκληρον χω-
ρίον, όταν μετενεχθή τό υδωρ έκ τής πηγης εις 
τάς ίδιωτικάς οικίας. 

Ε:ς τήν δευτέραν τάξιν τάσσονται αί άσφαλ-
τώδης πηγαί. 'Η όνομαστοτέρα τούτων εινε ή 
Βαλαγγάνη έν 'Ασία, ήτις παρέχει καθ' ήμέ-
ραν 500 λίτρας νάφθης. Ουχί μακράν τών όχθών 
τοϋ Τίγρητος ευρίσκεται έπίσης έν αφθονία 
άσφαλτος. Ή άσφαλτος αυτη χύνεται είς τόν 
Τίγρητα, επιπλέει δέ έπί τών υδάτων τοϋ πο-

ταμού, και οταν οί πλέοντες, παίζοντες, έγγί-
ζωσι τήν έλαχίστην φλόγαν παρέχει είς τά 
ύδατα τήν φανταστικήν όψιν πυρίνου ποταμού. 
Τοιούτο συνέβη έπί Τρωικού πολέμου άναφλεχ-
θέντος τού Σκαμάνδρου ποταμού (Όμ. Ίλ. 
φ. 342). 

Σαρκοβόρον φυτόν. Έπ' έσχάτων 
ό εν Βασιγκτώνι βοτανικός κήπος έπλουτίσθη 
δι' ένός σπανίου σαρκοβόρου φυτού. Τοϋτο τό 
φυτόν μετηνέχθη έκ τών τροπικών χηρών τής 
'Αμερικής καί έπιστέφεται διά μεγάλου κυπελ-
λοειδοϋς άνθους τό όποιον πολλάκις έπισκέ-
πονται οί βάτραχοι άπλήστως άπομυζώντες 
τόν ΰδαζώδη του χυμόν. Ευθύς ώς ό βάτραχος 
είσέλθη είς τά άνθος αιχμαλωτίζεται. Τό άνθος 
κλείεται καί δύο όξεϊαι κοτυληδόνες εΰρισκό-
μεναι απέναντι άλλήλων διά μιας διατρυπώσι 
τόν βάτραχον. Είτα ούτος άποσυντιθέμενος πα-
ρέχει τροφήν είς τό άνθος όπερ έκμυζει τά 
συστατικά μέρη τοϋ αιχμαλώτου του. Μετά 
ταϋτα ή στεφάνη τούτου τοϋ σαρκοβόρου άνθους 
έκ νέου ανοίγεται ώς παγίς. 

Ήέφεύρεσ ις τ ώ ν π υ ρ ε ί ω ν. Ή έφευ-
ρεσις τών πυρείων, ήτις μεγάλας ένδουλεύσεις 
παρέσχεν εΐς τήν ανθρωπότητα, έγένετο πα-
ρκίτιος δυστυχίας είς αυτόν τόν έφευρέτην, 
Φριδερϊκον Κάμμερερ έκ Λιρυδβιγσβούργ τής 
Βιρτεμβέργης όστις έσκέφθη νά έπωφεληβή τάς 
ιδιότητας τοϋ φωσφόρου πρός έπάλειψιν τών 
άκρων λεπτότατων ξυλίνων τεμαχίων άτινα 
κατά τήν προστριβήν έπί σλκηρού αντικειμένου 
ήναπτον. Ό Κάμμερερ διαμένων έν τή είρκτη 
κατά τό 1832 έπενόησε τήν κατασκευήν τών 
πυρείων. 'Επειδή τότε δέν έδίδοντο προνόμια 
έξασφαλίζοντα τούς έφευρέτας, έκ πάντων τών 
μερών άνεφάνησαν μιμεταί τήςέφευρέσεως αί δέ 
κυβερνήσεις τών γερμανικών κρατηδίων άπηγό-
ρευσαν τήν πώλησιν τών πυρείων έπί τη αφορμή 
ότι διά τής χρήσεως αυτών πολλαπλασιάζονται 
αί πυρκαιαί. ΌΚάμμερερ έπί τοσούτον έλυπήθη 
διά τήν άποτυχίαν του, ώστε έγένετο έξω φρε-
νών καί άπέθανε κατά τό 1857 έν τω φρενοκο-
μεί τής Λιουδβιγοβούρ. Τήν 'σήμερον κατ' 
ελάχιστον όρον τά δύο τρίτα τοϋ πληθυ»μοϋ 
τής γής μεταχειρίζονται τά πυρεΐα. "Αν ΰπο-
λογίσωμεν ότι έκαστος άνθρωπος καθ' έκάστην 
άνάπτει οχι περισσότερον τών τριών πυρείων, ή 
καθημερινή κατανάλωσις αυτών θά άνέλθη εις 
χίλ. έκατομ. "Οπως έκπληρώσι τάς άνάγκας 
τοϋ πληθυσμού πανταχού τής γής ύπάρχουσιν 
εργοστάσια πυρείων έκ τών οποίων τινά καθ* 
έκάστην κατασκευάζουσι 40—50 εκατομ. 
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περί τοϋ άν αϊ γυναίκα είνε επιτηδειοι προς ταυτην 
ή έκείνην τήν ένέργειαν καίτοι δικαιότερο θά ητο 
καί μάλιστα σκοπίμώτερον να αφεθή είς αύτάς τας 
γυναίκας ή λύσις τούτου τοϋ ζητήματος. Μεταξυ άλ-
λων ο Φράγκ δεικνύει τινα ώφέλειαν δύναται ενιοτε να 
φέρωσιν αί προλήψεις. Έν Αύστρια το 1878 απηγο-
ρεύθη ή φοϊτησε τών κορασιών έν τοις πανεπιστημίου 
καί ή έξασκησις τοϋ ιατρικού έπαγγέλματο · έν τού-

τοις ένεχα τών ιδιαιτέρων φρονημάτων τοϋ Μωαμε· 
θινιχοϋ πληθυσμού τής Βοσνίας καί _ Ερζεγοβίνης εν 

Αυστρία ού μόνον ηρθη ή ρηθείσα άπαγόρευσις αλλά 
καί δια νόμου αφέθη ελευθέρα ή έξάσχησις τοϋ ιατρι-
κού έπαγγέλματος έν ταίς ρησθείσαις χώραις Τοιούτο 
τρόπως ή Αυστριακή κυβέρνησις έκ λόγων πολιτικών 
μεγάλην έκδούλευσιν παρέσχε τη προόδω τής έπιστη-
μης έπιτρέψασα τήν σύμπραξιν τών γυναικών. 

Ή Γαλλία ήδη ήνοιξε τάς πύλας των πανεπιστημίων 
της είς τας γυναίκας, έν δε Γερμανία, έκτός τοϋ πα-
νεπιστημίου τής 'Κηδελβέργης, ούδεν πανεπιστήμιον 
δέχεται ώς φοιτήτριας γυναϊκας μή έπιτρεπουσα την 
άκρόασιν τών μαθημάτων η τήν προς λήψιν -πτυχίου 
εξέτασιν. Καθ' όλην τήν ΓερμανΙαν έπί τοϋ παρόντος 
εξασκοΰσι τήν ίατρικήν μόνον εί γυναίκες Ό Φραγκ 

δειχνύει τήν πρόοδον τήν οποίαν έποίησεν ή Ρωσσία η 
τις ηνοιξε τω 1872 δiα τάς γυναίκας ιδιαιτέρας Ιατρι-
κας σχολάς καί εδωκεν είς τάς ΰποστάσεις εξετάσεις επί 

τής ιατρικής ο δικαίωμα νά καταγίνωνται περι την 
έξάσκησιν τοϋ έπαγγέλματος αυτών. 

Ό "ρηθείς συγγραφεύς έπιστα τήν προσοχήν είς το 
γεγονος ότι οί ιατροί άπολαύουσι τών συμπαθειών του 
πληθυσμοϋ, ότι αύται ουδέποτε συνεκρούσθησαν προς 
αυτόν καί ουδέποτε έγένοντο υπαίτιοι τάραχων και 
αταξιών όπερ δέν δύναται νά ρηθη περί τών ανδρών. 

Έν 'Αγγλία έγένετο σημαντικον βήμα είς τά εμπρός 
διά τής παραδοχής τών γυναικών είς to πανεπιστήμιον 
τής Ουαλίας μετά τών αύτών πρός τούς άνδρας δικαιω-
μάτων καί οΰ μόνον έκει έπιτρέπεται εις τάς γυναίκας 
ή λήψις έπιστημονικών βαθμών άλλά καί ή παρακα · 
θησις έν τώ συμβουλίω τοϋ πανεπιστημίου (εννοεϊται 

άν ύπάρχωσι γυναίκες καθηγηταί). Έν τω Λονδίνω μό-
νον μετ έργο.ται έπϊ τοϋ παρόντος τό ίατρικον επάγγελ-
μα 44 γυναίκε . Έν Όλλανδία είναι παραδικταί αι 
γυναϊκες εις όλα τά πανεπιστήμια. Αί περισσότεροι 
φοιτήτριαι ευρίσκονται έν τοις πανεπιστημίοις της 
Έλβετίας, τών όποιων ο άριθμος ανέρχεται εις 400 
Έν τούτοις έν Έλβετια όλίγαί μόνον γυναϊκες έξα-
σκοΰτι τό έπάγγελμα. τοϋ ίατροΰ, διότι εν τοις εκει 
πανεπιστημίοις φοιτώσιν ώς έπί τό πλείστον εκ ξένων 
χωρών, άπερχόμεναι είς τάς πατρίδας των μετά την 
αποπεράτωσι τών σπουδών των 'Εν ταλία, Σουη-

δια, Νορβηγία, Δανία καί Ισλανδια έλίυθέρα εινε· είς 
τάς γυναικας ή έν τοΰ πανεπιστημιοις φοίτησις, εν 
Δανία ομως καί Ίταλια άπαγορεύιται εις αυτα ή 
έξάσκησι τοϋ δικηγορικοΰ έπαγγέλματός, εν δε Σoυη-

δια καί Ίσλανδια άπαγορευται είς τας γύναιας το. 
μετέρχεσθεΐ τό έπάγγελμα τοϋ ϊεροκηρυκος ή τοϋ 
θεολογου, εκτός δέ τούτου εν τε τη Δανία καί τη 
'Ισλανδία ύπάρχει νόμος άπαγορευω - εις τάς γυναίκας 
έχούσας ακαδημαϊκούς Βαθμούς ήν δημόσιον ύπηρε-

σιαν. Έν ταίς Ήνωμέναις πολιτειαις 2438 γυναικες 
ς εξασκοϋσι τό ΐατρικόν έπάγγελμα 
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ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Eco le N o r m a l e 

Εφέτος έν Παρισίοι, έπανηγυρισθη ή έκατονταε-
τηρίς τής Kcole Norinale, ιδρυθείσης έπί τής επα-
ναστάσεως κατά τό πρότυπον τών εν Γερμανια εκ-
παιδευτηρίων λειτουργούντων από τοϋ 1780. Ή 
συνέλευτις τών αντιπροσώπων τοϋεθνους (Convention) 
εμψυχωθείσα εκ της 'ιδέας «περί τής δημοσίας εκ 

παιδεΰσεως ανεξαιρέτως δι' απαντας τους γάλλους 
πολίτας· άπετάθη προς τούς διασημοτάτους σκαπα-
νείς τής έπιστήμης καί τών γραμματων τοϋ χαιρου 
έκείνου και έζήτησε τήν σύμπραξιν των. Εις τήν 
πρόσκλησιν τής Convention απήντησαν ο Λαγράνζ, 

ο Μόνζ. ο Λαπλάς, ο Βόλ εη, ο Λαγάρω, ό Μπερ-
ναρδεν δε Σέν-Πιερ καί άλλοι. Χιλιάδες αχροαταΐ 
έκ πάντων τών άκρων τής Γαλλίας ηλθον εις Παρι-
σίους δι έσόδων τοϋ κράτους καί έν τη αυτη αιθου-
βη εν τή όποία έφέτος έπανηγυρίσθη ή έκατονταε-
τηρίς τής σχολής ειχεν αρχίσει ή παράδοσις τών 
μαθημάτων, τά δποϊα μεγάλως συνετέλεσαν εις τήν 
άνάπτυξιν τής έκπαιδεύσεως έν Γαλλια, διότι οι 
προκληθέντίς όπως φοιτήσωσιν έν τη ρηθείση σχολή 

ΰπεχρεώθησαν μετά τό πέρας τών σπουδών των να 
έπιστρέψωσιν εις τας έπιρχίας όθεν εσταλησαν και 
νά διδάξωσι πάν ό,τι εμαθον έν τή σχολη. Ταυτην 
τήν σχολήν έκάλουν «αχτίνα τοϋ φωτός αιφνιδίως 
διεισδύσασαν είς τήν χώραν καί καταφωτίσασαν αυ-
τήν δι' απλέτου φωτός» 

Ό διευθυντής ταύτης τή; σχολής κ. Περιώ έξέθη-
κε διά γενικών χαρακτηριστικών τήν ίστορικήν ανα-

πτυξιν αυτής καί εσαφίνησε τήν σημασίαν τής εκπο-
λιτιστικής ενεργειας αΰλής. Τήν άγόρευσίν του ούτος 
επέρανε διά τών ακολουθών. Εις τό εθνος εινε χρή-

σιμοι έκεϊνοι οί άνδρες οϊτινες εινε πεπροικισμένοι δια 
τής μοναδικής ύπεροχής, τής επιτρεπομένης υπο τών 
άρχών τοϋ έθνους —τής υπεροχής τίς διανοίας. Ό 
προορισμός τής σχολής συνίσταται είς τοϋτο, όπως ώς 
πρότερον παρέχη στοιχεία πρός μόρφωσιν πλειάδων 
τοιούτων ανδρών. _ 

Έκ τών τάξεων τών οικοτρόφων της σχολής εξηλ -
θον πολλοί εξοχοι άνδρες. Πλήθος ακαδημαϊκών, γε-

ρουσιαστών, καθηγητών καί συγγραφέων άπεφοίτησαν 
εκ ταύτης τής σχολής καί μεταξύ άλλων δυο όλως 

αντιθέτου φρονήματος σκαπανείς τοϋ πολιτισμού, ο επί-
σκοπος τής Ότιόν πανιερ. περρώ καί ο άρχηγος τών 
γάλων Σοσιαλιστών Ζάν Ζορές "Ενεκα τούτου λίαν 
φυσικόν εινε ότι άπασα ή Γαλλία ελαβε μέρος εν τή 
πανηγύρει τής διασήμου ταύτης σχολής. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Ό διάσημος παιδαγωγός Λ. Φράγκ πρό τίνος εν 
τώ παιδαγωγικώ περιοδικώ Educational Reviev 
έδημοσίευσεν ύπό τόν τίτλον «έκπαίδευσις τών γυναι-
κών έν τοις πανεπιστημίοις» σοβαράν έπιθεώρησιν τής 

σημερινής καταστάσεως τής έκπαιδεύσεως τών γυναι-
κών έντώ πεπολιτισμένω κόσμω Ο ρηθείς παιδα-

γωγός παράγει πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα ζωηρω 
παρισιώντα' τήν εγωϊστικήν πεπίθησιν τών άνδρών 
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Περί τιμωρίας των μέθυσων. 

Πάρα τοις αρχαίοις ή κατάχρησις της οινο-
ποσίας έγένετο μεγάλη, καΐ παντού καί πάν-
τοτε τά έκ της μέθης κακά αποτελέσματα, 
γιγνόμενα κατά τοϋ μεθύοντος καί καθ' όλης 
της κοινωνίας, ήνάγκασαν τούς τότε νομοθέτας 
νά έπιβάλλωσι λίαν αΰστηράς ποινάς κατά των 
μέθυσων, καί μάλιστα κατ' εκείνων, οϊτινες εϊ-
χον δημοσίαν υπηρεσίαν. 

Πρός έμπόδισιν της μέθης διά νόμου άπη-
γορεύετο τό πίνειν καθαρόν οΐνον, άκρατον, καί 
έπεβάλλετο πάντοτε πίνειν μεμιγμένον μετά 
ύδατος, κ ε κ ρ α μ μ έ ν ο ν διότι δ τοιού-
τος οίνος δέν μεθύσκει-εάν δέ τις πίη πολύ,έμεί. 

Ό Ζάλευκος, ό νομοθέτης των Αοκρών, έτι-
μώρει εν γένει τήν οι'νοποσίαν επί ποινή θανά-
του. Καί αυτό' οί νοσοϋντες ούτως έτιμωροϋν-
το, αν επινον οϊνον άνευ διαταγής ΐατροϋ. 

Ό Πιττακός έν Μιτυλήνη νόμω έτιμώρει 
διά διπλασίας ποινής τόν έν μέθη, έγκληματί-
σαντα. Τοϋτο έπιδοκιμάζουσι καί Πλάτων, καί 
'Αριστοτέλης, καί Πλούταρχος. 

Ot νεώτεροι ομως νομοθέται τ' άντίθετα 
θεσπίζουσι, Τήν μέθην έν τφ έγκλήματι θεο -
ροϋσιν έλαφρύνουσαν την ποινήν· διότι λέγουσιν 

ο έν μέθη δέν έχει σώας τάς φρένας. Κατά τοϋ-
το γίνεται πλάνη, διότι ή μέθη εινε προαιρε-
τική κατάστασις. Όταν τις θέλη, δέν με-
θύσκει, καί δέν εγκληματεί. Η διπλή ποινή 
έγίνετο τό μεν διά τό έγκλημα, τά δέ διά τήν 
μέθην. 

Έν 'Αθήναις νόμω τοΰ Σόλωνος εάν άρχων 
έτύγχανε μεθύων, έτιμωρεΐτο θανάτω. 

Tω άρχοντι, εάν μεθύων ληφθή, θάνατος 
εστω ή ζημία. Ό αυτός νόμος έφηρμόζετο καί 
είς τους δικαστάς. 

Καί οί 'Ινδοί έφόνευον πάντα μέθυσον, και 
αυτόν τόν βασιλέα, εάν εΰρίσκετο μεθύων. 

Οί Σκώτοι κατά τόν Β' αιώνα μ. Χ. ωσαύ-
τως έτιμώρουν θανάτω τόν μέθυσον άρχοντα. 
Ό δέ βασιλεύς αυτών Κωνσταντίνος Β' τό 661 
μέ την αυτήν ποινήν έτιμώρει καί τους νέους 
οίνοπότας. 
" Έν Ρώμη oί Κένσωρες άπέβαλλον τόν μέ-
θυσον Γερουσιαστην. Τάς δέ μεθυούσας γυναί-
κας έτιμώρουν δια της ποινής τοΰ θανάτου. Ά-
πηγορεύετο δέ η πόσις οίνου εις ολας τάς γυ-
ναίκας. 

ΈπΙ της έποχης τοϋ Πολυβίου, ώς ούτος 
αναφέρει, ειχον κατασταθη φίλοινοι καί αΰταί 
αί γυναίκες των επίσημων, καϊ επειδή συνείθι-
ζον τότε αί γυναίκες νά Φίλώσιν είς τό στόμα, 

οσάκις συνήντουν τούς συγγενείς τοϋς έαυτών 

καϊ τους τοΰ συζύγου, καί ούτως έγίγνοντο 
γνωσταί, εάν ειχον πίει οίνον, έπεννόησαν ίδιον 
ποτόν. καλούμενον π ά σ σ ο ν, ο όποιος κα-
τεσκευάζετο έκ σταίρίδος, είχε γεΰσιν γλυκεΐαν, 
καί μη μεθύων· διότι κατ' Άριστστέλην «τό 
γλυκύ οΰ μεθύει. «Όσαι δέ επινον οίνον, ϊνα 
διαλύωσι την έκ στόματος οσμην αϋτοΰ, έφε-
ρον είς τό στόμα τρο/ίσκου: κατασκευασμένους 
μετά ήδυόσμου καί μέλιτος· διότι ο μέν ή-
δύοσμος καταστρέφει την όσμήν τοΰ οϊνου τό 
δέ μέλι έμποδίζει την μέθην. 

Οί Καρχηδόνιοι άπηγόρευον νόμω τήν οινοπο-
σίαν εις τους δικαστάς, διοικητάς, στρατιωτι-
κούς καί υπηρέτας. 

Καί ο Μέγας Κάρολος άπηγόρευσε τήν οίνο-
ποσίαν εις τούς άρχοντας καί δικαστάς. 

Ό της Θράκης βασιλεύς Λυκούργος διέταξε 
καί έξεροιζώθησαν ολαι αί άμπελοι ϊνα μη πί-
νωσιν οίνον οί ΰπήκοοί του, οϊτινες εϊχον κα-
τασταθη σφόδρα οΐνοπόται. Τ' αυτό έπραξε τό 
704 μ. Χ. καί δ της Βουλγαρίας Βασιλεύς 
Τέρβουλος· διότι καί τότε οί Βούλγαροι είχον 
κατασταθη μέθησοι 

Έν'Αθήναις νόμω τοϋ Σόλωνος ώρίζετο τό 
ποσόν τοϋ οίνου, δπερ έπρεπεν έ'καστος νά πίη, 
άλλά καί τούτο κεκραμμένον.Τοιούτον νόμον ει-
χον καί οί Αιγύπτιοι, καί οί άραβες. Καί κατά 
τού; παρελθόντας αιώνας τοιούτον νόμον εϊχον 
καί οί Σάξωνες. 

Καί έπί Όμηρου δ μέθυσος περιεφρονεϊτο, καί 
ή λέξις οίνοβαρής ητον υβριστική. 

Οί δέ Σπαρτιαται ωσαύτως αυστηρώς άπη-
γόρευον την μέθην, ήν έθεώρουν αγενές γεγονός, 
καί άξιον εις τούς ευτελείς καί ποταπούς αν-
θρώπους· δια τοϋτο έμέθυον τούς Είλωτας ίνα 
δεικνύωσιν είς τά τέκνα των τά χαμερπη καί 
άτοπα άποτελέσματα της μέθης. Ό Πυθαγό-
ρας ερωτηθείς πώς δ οίνόφλυξ δύναται παϋσαι 
τοϋ μεθύειν, είπεν, έάν συνεχώς βλέπη τά ύπ' 
αυτού πραττόμενα. 

Τ Ο Χ Α Ρ Τ Ο Π Α Ι Γ Ν Ι Ο Ν 

ΕΝ ΜΟΝΤΕ Κ Α Ρ Λ Ω 
Πρό τίνος έδημοσιεύθη λίαν περίεργον βι-

βλίον τοΰ κ. Πέτρου Μονφαλκών έπιγραφόμε-
νον <<Monte-Carlo intime». Ό συγγραφεύς ευθύς 
έξ άρχης αποκαλεί τό κατάστημα τών τυχη-
ρών παιγνιδιών φωλεάν κακούργων, ένθα πλεΐ-
σται αΰτοκτονίαι λαμβάνουσι χώραν, ουδεμία 
δέ αποσκευή η θυλάκιον περιηγητοΰ εϊνε έξ-
ησφαλισμένον εκ τών επιβουλών των πειρασμών 

λλά νά μη, άπομακρύνωνται κερδίζοντες. Αι 
κο κ ό τ α ι τότε θέτουν εις ενέργειαν. ολα τά 

θέλγητρά των. Ούτω είς οσους τό παιγνίδι εινε 
απλη διασκέδασις καί ουχί πάθος, νά έχουν άλ-
ον λόγον οπως παραμένουν έν τη αίθούση έως 
τού απαλλάξουν ' τά θυλάκιά των ολων τών 
ρημάτων, όσα έκέρδισαν καί οσα είχον δταν 
είσηλθον. 

Πέριξ τών τραπεζών τοϋ παιγνιδιού κάθην-
άνθρώποι μή άφίνοντες τήν θέσιν των έπί 

δώδεκα όλοκληρόυς ώρας. Πρό τών παικτών 
υπάρχουν μικροί πίνακες ένθα ούτοι σημειοΰσι 
τ' αποτελέσματα τών παιγνιδιών, ϊνα δύναν-

ται νά τηρώσιν αυτά έν τη μνημη των. Ποικί-
λοι συνδυασμοί αριθμών γίνωνται έπί τών απο-
τελεσμάτων τούτων, άλλά δέν έπιτυγχάνουσι 
συνηθως αί παρατηρήσεις αύται.. Κάποτε προσ-
μει δια ή τύχη εις τούς παίκτας καί αί υποθέ-
σεις και οί υπολογισμοί των δέν βγαίνουν γε-
λασμένοι. Οί παϊκται ούτοι εχουσιν έκαστος τό 
σύστημα των. Ιδού έν παραδείγματι παχύς 
τις κύριος εινε άεικίνητος. Έν νευρική ταραχή 
τρέχει άπό την μίαν ρουλέτταν είς τήν άλλην. 
Έδώ πεντάρα εις τό κόκκινον, έκεϊ εις τό μη-
δέν, καί άλλος άλλους κάμνει υπολογισμούς. 
Τά βλέφαρά του καίουν, οί οφθαλμοί του α-
στοάπτουν. Φαίνεται ώς άνθρωπος όστις κατα-
βάλλεί πασαν προσπάθειαν 'ίνα κερδίση τόν 
άρτον του;. 

Έκεΐνό ών τό πρόσωπον δέν εκφράζε·, τίποτε 
εις τήν αιθουσαν, έκείνην εϊνε οί κ ρ ό υ π ι έ. 
Ούτοι, όπως γενικώς πάντες οί υπηρετούντες 
ε;ς τό Καζίνόν, μενουν άπαθεϊς πρό τών μεγά-
λων καταστροφών αϊτινες γίνονται πρό τών ομ-
μάτων των. Διά τούτο έκτελοΰσι τό έργον των 
μετ' αταραξίας καί ακριβείας άμέμπτου. Μό-
νον δταν μετρώσι χρύσα η άργυρα νομίσματα, 
έπί τών προσωπων των ανθεί σαρδώνιον μειδία-
μα, Εκεί διακρίνονται κομψαί καί ώραΐαι κυ-
ρίαι ττροστρίβουσαι τάς κομψάς τουαλέτας των 
πέριξ τών τραπεζών, δίδουσαι συμβουλάς εις 
τούς παίζοντας καί παρακαλούσα! νά μή λησμο-
νήσωσιν άύτάς', αν τού ευνόητη ή τύχη. Ό 
έφευρέτης της παρισινής μόδας, ουχί αδίκως 
καταναλίσχει τήν ευφυΐαν του, οπως προσδώ-
σει θελίτικω· τ η ν οψιν εις τας"κυριας 'τάυτας. 
'Εντός ολίγων ώρών άπόλλυνται ολόκληροι πε-
ριουσίαι έξ αιτίας τών γυναικών τούτων. Ε-
νίοτε δέν εινε ολαι αί κυρίαι αύται ωραιαι. 
καί νεάι. Μεταξύ της έλαφρας ταύτης φρουράς 
εινε καί ετεραι γύναίκες. αλλα εξασκουση·. εκεί 

επαγγελματα. "Οστις μεταβη εις τό Μόντε-
Κάρλο θά· δυνηθή έξ αυτοψίας νά έννοήση τίνα 
σκοπών επιδιωκουσιν γυναΐκες έκειναι, Είς 

τοΰ Μόντε-Κάρλο. Εις τήν μικράν ταύτην πό-
λιν κατεσκεύασαν πολλά διά τήν άπόλαυσιν 
τών οφθαλμών καί διά τήν άπόλαυσιν ολων 
τών αισθήσεων. Τού Καζίνου τό σχέδιον εδω 
σεν δ ίδιος Παρισινός αρχιτέκτων της «Μεγά-
λης "Οπερας» κ. Γαρνιέ, εϊνε δέ πολυτελέστα-
τον οικοδόμημα. Τά άγάλγατα της προσόψεως 
κατεσκευάσθησαν έπί προτύπων της Σάρα: Βερ-

νάρδ. Τήν αϊθουσαν τών τυχηρών παιγνιδιών 
κοσμοϋσιν εικόνες διασήμων ζωγράφων. Τό θεα 
τρον εινε εν άληθές κομψοτέχνημα, κατεσκευα-
ασμένον μέ πολλήν φιλάρεσκος. καλαισθησίαν. 
Έπί τοϋ άνδήρου, έκ τοϋ, όποιου διπλουται 
ευρεία άποψις,. λαμπράς κυανής θαλάσσης, κα-
θίσταται αιχμάλωτος ό θεατής. Ή .φύσις εις 
τό Μόντε-Κάρλο εινε μεγαλοπρεπής. καί πλήρης 
λεπτότατος. Εις τό βιβλίον άναφέρεται οτι όλα 
πρός δέσμευσιν τοϋ έπισκέπτου μεταχειρίζον- j 
ται οί έν Μόντε Κάρλο, ϊνα γυμνώσουν κατόπιν 
τούς έπισκεπτομένους· ακριβώς, ομως .αί παρα-
τηρήσεις του αύται έγένοντο αφορμή νά παρέλ-
θη έν σιγή τό βιβλίον τοϋτο, καθ' όσον ουδε-
μία παρισινή έφημερίς έγραψεν ουδέν λέξιν περί 
αυτού. Ώς γνωστόν, διάνα μή γράφουν τίποτε 
αί εφημερίδες κατά τών συμβαινόντων εις Μόν-
τε Κάρλο, έξηγοράσθη ή σιγή των δι' άδροτά-
των ποσών. Ουτω ό «Φιγαρώ» λαμβάνει 75 χ. 
φρ. κατ' έτος καί ή «Μικρά Έφημερϊς» 120 

χιλ. Έν τούτοις παρ' δλην τήν σιγήν τών έφη-
μερίδων τό βιβλίον Μονφαλκών αριθμεί. ήδη 10 
εκδόσεις. 

Όπως εΐσέλθη τις τό «Καζίνο» τοϋ 
Μόντε Κάρλο απαιτείται νά λάβη ε'.σιτήριον 
καί δηλώση τό ονομά του,, την.,.προέλευσίν του 
καί :τήν διεύθυνσίν του καί τήν διεύθυνσιν τής 
κατοικίας του.''Ο νυμφέυμένος. ο επΐθυμών νά 
λάβη τήν άδειαν εισόδου δι' εαυτόν καί την 
γυναίκά του'/' οφείλει πρόσώπικως νά παρουσια-
ση τό άκριβόν του ήμισυ, ϊνα μή έκληφθή τοϋ-. 
το ως κ ο κ ό τ α παρά τών θεραπόντων. 
Διατί ομως τοιαύτη γραφειοκρατία τηρείται 
έκεϊ, ένθα αί κ ο κ κ ό τ α ι άριθμοϋνται 
κατά εκατοντάδας. 

Είς δεσποινίδα τινά συνοδόν μεταβάσαν εις 
Μόντε-Κάρλο μετά οικογενείας τινός.καί επι-
θυμούσαν νά ιδη τήν αίθουσαν τοΰ παιγνιδίου 
έκ περιεργίας, δέν έπετρέπη κατ' ούδένα λόγον 
ή είσοδος, ένω καί εις κ ο κ ό τ α ν της εσχά-
της τάξεως εινε επιτετραμμένη η εΐσοοος και 
ή παραμονή έν αυτώ. Ό Μονφαλκών διδει έξη-
γήσεις τοϋ λόγου ,·τούτου.Ο παίκτης πρεπει 
νά ευρίσκη λογους να παραμένη εν τη αιθουσα 
ταύτη. Ό σκοπός ολων έκεϊ μεσα . τωv υπηρε-
Τουντων δεν εϊνε να μή κερδίζουν οί παίζοντες, 
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τους κατοίκους τοϋ Μονακό [καί είς τό διαμέ-
ρισμα τών Alpes Maritimes δέν έπιτρέπεται νά 
παίζουν.Τό δικαίωμα τούτο έχουσι μόνον οίξένοι · 
Τό παιγνίδιον πάντοτε γίνεται ταχέως, διότι ο 
καιρός εινε πολύτιμος καϊ δέν έπιτρέπεται νά 
χάνεται έπί ματαίω. Τά παιγνίδια εϊνε ή ρου-
λέττα καί τό trente et quarante. Πολλάκις τινές 
κερδίζουν μεγάλα ποσά. Ουτως ό βαρώνος λ. χ. 
προερχόμενος έκ Παρισίων, μόλις δηλόνει τό 
όνομά του και ο διευθυντής τοϋ Καζίνου τηλε-
γραφεϊ καί λαμβάνει πληροφορίας περί τοϋ α-
τόμου τούτου. Άλλ' ούτος λαμβάνων τάς ειδή-
σεις, γράφει πρός μίαν έκ τών ώραιοτέρων γυ-
ναικών τοϋ Καζίνου· «'Αγαπητή μου, ό βαρώ-
νος Χ. ηλθεν έκ Παρισίων. "Εχει μαζή του 
100,000. Τώρα κάμε τήν δουλειά ου». Αυτη 
γνωρίζει τΐ θά κάμη ! Αδτη μεταβαίνει είς 
τήν αίθουσαν καί πληροφορείται ποίος εϊνε· 
ρίπτει εν βλέμμα είς τό κάτοπτρον καί βαδί-
ζει πρός τόν βαρώνον πλήρης πεποιθήσεως περί 
τής νίκης της. Ό βαρώνος π ο ν τ ά ρ ε ι μέγα 
ποσόν είς τά 36. Εξέρχεται ό άριθμός ούτος. 

— Καλά παίζετε, mon petit, λέγει ή κ ο-
κ ό τ α καί μειδιώσα αρχίζει διάλογον μαζήτου. 

— Δέν βλέπεις ότι σοΰ φέρει τύχην. Βάλε 
είς τό Ο. 

• Η γ ε ί α ! Εύθηνία ! Καθαριότης ! 

Σιγαρέτα άνευ κόλλας (γαζωτά). 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Ο Ο , Ο Ο Ο 
μετά η άνευ έπιστομίου. Σιγαρόχαρτον έκ κα-
θαράς όρύζης διαφόρων χρωμάτων. Σφραγίς 
χρυσή η καί χρωματιστή. Μήκος σιγαρένων από 
5 1)2 πόντους κατά βούλησιν τοϋ παραγγέ-
λοντος διά τής τελειοτέρας μ η χ α ν ή 
του κόσμου μοναδικής έν 'ανατολη 

Καπνά άριστα ! εκτέλεσες παραγ-
γελιών ταχύτατη 

Μόνον είς τό μέγα μηχανικόν 
Καπνεργοστάσιον 

Π-Ι'ΔΙΒΑΝΟΥ 
Διασταυρωσις όδών 

'Ερμού καί Αιόλου άριθ. 58. 

— Bien ne va pins, φωνάζει ο κ ρ ο υ π ι έ, 
κ' επειτα άκούεται ή λέξις Ζ έ ρ ο. Ό βαρώ-
νος έκέρδησεν έκ νέου, μετά μικρόν δέ εχει εμ. 
προσθέν του 20,000 φρ. 

θεωρεί καθίκόν του νά καλέση τήν γείτονοε 
του είς γεϋμα. Κατά τό γεϋμα επιον καλά 
και ό βαρώνος καπνίζει ήδη τήν ευώδη Άβά-
ναν του. Θέλει ν' άπομακρυνθή άναπαυόμενος 
είς τάς δάφνας του. Δέν εχει διόλου ορεξιν ό-
πως έξακολουθήση τό παιγνίδι, άλλ' ή γείτων 
του δέν τόν άφήνει. 

— Πόσον είσαι ανόητος ! Σύ έχεις τρομε-
ρή τύχη. Φαίνεται ότι έδειλίασες. Δέν έντρέπε-
σαι ϊ "Ελα παμε εις τήν ρουλέταν. Μετ' όλί-
γον χάνει ό βαρώνος καί τάς 20,000 καί τάς 
100,000 τάς ιδικάς του. Τοιούτον εϊνε τό τέ-
λος όλων τών μεταβαινόντων είς τό Μόντε-
Κάρλο. "Αν κερδίσουν δέν θά δυνηθούν ν' απο-
σπασθούν. 'Επόμενον εϊνε η έταιρία αΰτη νά δι-
δη μεγάλα κέρδη. Τών μετοχών τής έταιρίας 
ταύτης ή αρχική άξία ητο 2000 άνήλθον είς 
200,000 εκάστη καί δίδουσα 7 1)2 τοις ο)ο. 

Εκτός τών κερδών τούτων εϊνε καί τά τών 
ξενοδοχείων κλπ. Μόνος ό πρίγκιψ Ρολάνδος ε-
χει κατ' ετος 7,000,000 φp. 3ΐσοδήματα. 

Μ έ γ α εμπορικόν κατάστημα 

ήνοιξαν καθόλα εύρωπαϊκότατον 

οί άξιοι παντός επαίνου 

Ι Ω Σ Η Φ . Τ Α Τ Δ Μ Α Ρ Κ Ο Υ 
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Διά τι τον πλόϋτον καί τήν ποικιλίαν τών ύφασμα-
των άτινα επρομηθεύησαν. Συνιστώμεν θερμώς 
τάς αναγνώστριας μας. Ούδαμοϋ άλλαχοϋ παρατηρεί-
ται τοιαύτη μεγαλοπρεπής ποιχιλία καί πολυτέλεια 
ο.τι εκλεκτόν παράγει ητε Άγγλική καί Γαλλική 

βιομηχανία δια τοϋ έπί τούτω μεταβάντος επιτοπιως 
ενός τών συνεταίρων Ευρίσκεται άπαντα τα είδη εν 
μεγάλη αϋθηνια είς τιμάς λίαν συγκαταβατικάς και 
άνεπιδέκτους παντός συναγωνισμού. 

Τό σύνθημα τοϋ νέου τούτου καταστήματος 
εϊνε : έν τη καταναλώσει τό κέρδος. 

Έν Σ κ ύ ρ ω — Κ Α Φ Ε Ι Ο Ν και Ζ Α Χ Α Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ε Ι Ο Ν — Έ ν Σκύρω 
ΕΜΑΝΟΥΗΛ Δ. A N T ΩΝ Α Κ Η 

Καφές καθαρός. Λουκούμια Σύρου, 'Τουμπεκή Περσικόν. Γλυκύσματα. έκλεκτά. περιποίησις απαράμιλλος. όσοι 
μεταβαίνετε εις Σύρου νά έπισκεφθήτε το ανω καφειον ειδή μή, θά το μετανοήσητε. 


