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Ο εϋκολώτερον καί βεβαίως τό παλαιότερον καί άρχικώτερον πνεΰμ,α είναι ή λεκτική λεπτότης. Παρομοιάζει ούχί πρός
άλλο είμή πρός αϊνιγρ,ά τ ι, έκλεΤπον μόλις φανερωθϊ). Αυτό έν τοσούτ(ι> είναι ενίοτε προτέρημα η Ιλλειμμάτινος γλώσσας μάλλον ίο τοΰ ποιητοΟ.
Πλήν μετά τοιούτου πνεύματος λέξεων ένοΰται πάντοτε εσωτερική τις
έννοια άποκαθις·ώσα τοΰτο σημαντικόντι· αΰτό διά τής αναλογίας τώνήχων
τρ ταχύτητι τηςάςραπής έχει τήν δύναμιννά ελκ·/ις-οχασμ.οΰςθαμβωτικούς,
βιαίας κρίσεις καί ύπαινίξεις φαιδράς καί άςείας έκ παντός είδους αν
τικειμένων. Πρός τοΰτο χρησιμεύσει ώς παράδειγμα ή διδασκαλία τοΰ
Καππουκίνου έν τώ άγρω τοΰ Βαλλενστεϊν τοΰ Σχιλλέρου, 3αυμασιώτατα είς τό ίτα),ικόν μετενηνεγμένη υπό τοϋ Μαφβέη. Ενγένει ό'μωςή κομγότης τών λέξεων ίς-αται είς τό αποτέλεσμα της όμοιότητος μεταξύ τών
σχέσεων καί είς τήν σύμπτωσιν μετά τοϋ πράγματος. 'Η ελαφρότερα
λεπτολογια είναι τό αίνιγμα , ή όποια βαθμηδόν βαθμηδόν χάνεται
είς τε· τόν
αναγραμματισμόν ήτοι τήν
μετάθεσιν
τών γραμ
μάτων είς σχηματισμόν άλλης λέξεως, καθώς άρετή, έρατή, χλόη, χο
λή, άνάθεμα, άνάθ/ιμα, καί είς τόν λογογρίφον ετιδ έκ α ίείςτό κωνόγραμμα
Ιϊ γλαφυρότης άποκαθίς-αται καλλιωτέοα καί διαρκεςέρα ό'σον μβλλον πλησιάζει είς τήν σοβαρότητα. Λιακρίνεται Si τής άλληγορικής ή

διανοητική γλαφυρότης είς -^ν υπερισχύει ή έννοια, ποιοΰσα χοήσιν ώς
έπ'ι τό πλείστον τής άντιδέσεως Ουτω π . χ. ό Κάτων· α ©ελω μάλ« λον, είπεν, ίνα με έρωτώσι διά τ ί δέν μοί ύψωσαν άγαλμά τ ι η διά
u τίνα λόγον μο'ι άνήγειραν αυτό. » Η ό λόγος τής Σπαρτιάτικος μητρός· uH τάν ή έπ’ι τάν.» Η λάμψις τών διανοητικών γλαφυροτήτων δμοιάζει ένίοτε τνί τής φωσφορικής φλογός · εν τουτοις διοραται πολλάκις αυτόθι καί τις βαδύτης είς b αποβαίνει δυσχερές νά εϊσδύσωμεν,
καί δι’ ής πλησιάζομεν ούχί σπανίως είς αυτό τό υψηλόν. βν τή άλληγοοικτί ή τροποπεποιημένγι γλαφυρότητι ή φαντασία εχει το μεγάλε ιότερον μέρος, ποιούσα χρήσιν τών μεταφορών, αλληγοριών και αναλο
γιών διττώς · η έμψυχοϋσα τό σώμα η ένσαρκοϋσα τό πνεΰμ,α . Ιΐτο
εϋκολώτερον τό είπεϊν ή 3ύίλλα οργίζεται τοϋ ή όργή είναι τις τρικυμία.
II τερψις τής γλαφυρότητος συνίς-αται κυρίως είς τήν ορμητικήν και
φαίδραν έκφοασιν τή ; ενεργεί ας τοϋ πνεύματος· είναι δέ μεγαλειοτέρα,
όσον μάλλον εκπλήττει μετά εΰφυοϋς σχέσεως ετερογενών πραγμάτων
διεγείρουσα μάλλον τον γέλωτα άναλόγως πρός τό μέγεθος καί τήν
ενάργειαν τής άντιςάσεως μεταξύ τών συγκρινομένων αντικειμένων. Εν
συνόλω δμως τό παν έξήρτηται έκ τόϋ σ/,μείου τής συγκρίσεως ν| έκ
τής έννοιας δι’ ής τά διάφορα αντικείμενα συμπλέκονται διά τής έκφράσεως. Τό εΰτελές-ερον πραγμα δύναται τότε νά χρησιμεύσνι ώς πνευμα
τική γλαφυρότης, Ιάν παρατηρήσωμεν μέγατι πραγμα. Ποιητικά! μόνον εί
ναι αί κομψαί λέξεις, «ϊτινες άποδεικνύουσι γνώσίν τινα βαδείαν τής
φύσεω ς. ’Απ’ εναντίου εί-αι ολίγης αξίας αι μηδεμίαν προσφερουσαι
σχέσιν τοΰ κόσμου· μάταιαι, έάν χρησιμεύωσι μόνον είς τά νά έξηγήσωσι χωρίς νά προσφέρωσιν άληδες τ ι σημείο* συγκρίσεως· νόδαι έκείναι, ών τά συγκρινόμενα αντικείμενα δεν άρμόζουσίν είς τήν αυτήν ταξιν, οΰσης έν τοιαύτν» περιπτώσει τής εΰφραδείας έφημέρου και ψευδους·
καί μηδεμιάς αξίας τέλος πάντων, έάν ςρεφωνται περί τό πεδίον τών
σαρκικών επιδομών έν αΐς συγκαταριδμητέαι αί γλίσχροι , εϋόλισδοι
καί βωμολοχικαί λέξεις, εΰκολώταται είς τό νά έφευρεΟώαιν ώς επί
σης καί νά έννοηθώσιν. Ομ.ως τινα ανδη ριζοΰσιν εις τήν σαπραν ιλυν
καί γεννώνται έκ τών κοπρώνων! Πλήν ή άξια τής γλαφυρότατος δεν ΐςατα ι μόνον είς τήν ευπρέπειαν η συμφωνίαν, άλλά μάλις·α εις τόν τρό
πον δι’ ου ό νοΰς γινώσκει τά πράγματα καί 5ετει αύτά είς άμοιβαίαν
έξάρτησίν. Η γλαφυρόττ,ς ιδίως άνοίγει πεδίον εΰρύτατον, δτε προσαρ
μόζει τόν νοΰν ί'να συνάγνι τάς σχέσεις μεταξύ τοϋ αίσβητοϋ καί τοϋ
ήδικαΰ κόσμ·ου. Τό πνεϋμα δεν είναι είμή αρνητικής φύσεως, όταν διά
«ιών νημάτων, ατινα άλλοκότως διαςαυροϋνται, πλαγιάζουσι καί^περιφέρον
τα ι ίνα σχηματίσωσι τόν ίς·άν τή ; ζωής, δ»ν διαλαμπνι ειμη τό ελατ.ωμ,α-

τικον. Ιο δετικόν πνεΰμ.α τάναπαλιν ις·αται είς τό νά συνάγω τάς 3ετικ*ς
σχέσεις τών πραγματων κατά τάς συνα^είας αύτών, τάς ϋψηλοτέρας, με
τά τοϋ πνευματικοϋ κόσμου, τουτές-ι μετά τοϋ άληδοΰς, μετά τοϋ άγαδοϋ και μετά τοϋ καλοΰ , προσέτι δέ ίσταται καί είς τήν άμεσον
ζωηρότητα τής έμπνευσεως δί ής έκφράζει τοιαύτας σχε’σεις μετά ς·οχασμών και εικόνων υψηλών καί λαμ,πρών. Οσον ή βραχύτης είναι ά
φευκτος εις τήν γλαφυρότητα, τόσον αποβαίνει είς ζημ,ίαν αυτής περισσή
τις αφθονία, ίνα δε ή αφθονία μ.ή παραγάγγ) σύγχυσιν, είναι ανάγκη ό
νοϋς νά παραιτήσϊ) τό γενικόν όπως προσηλωδΐί είς τά καδ’ έκας-α. Αλ
λα^ τό φευκτικόν φαινόμ,ενον τοϋ πνεύματος δέν συγχωρεί νά διατρίψτ)
έπι μηκι~ον. Δυναται οια τοΰτο νά παραβληδή πρός τήν λαμ,πράν κόνιν, χρυσοΰσαν τα πτερά τής ψύχης· ή καλλονή εκλείπει, λαμβανόντων
Τ,μώ^ αυτήν δια τών δακτύλων . Οφειλουσιν δμως νά ηναι πάντοτε
ς^ιγμαι άναπαύσεως καί διαχύσεως, ίνα λαβή τόπον ή σοβαρότης. II
λεκτική κ*ι ή άλληγορική γλαφυρότης όίρείλουσιν ίνα ώσιν αείποτε σεμναΐ, πρέπει δέ νά μεταχειριζώμεθχ αύτάς καταλλήλως. Καδώς ύπάρχουσιν υποθέσεις δι ων παντελώς η ολιγι<^ον όξύνεται τό πνεΰμ,α, τοι
ουτοτρόπως^ ύπαρχουσιν αλλαι δί αύτό μόνον άνήκουσαι είς τήν αισθη
τικήν, έπειόή τό σπουδαίον ήδελεν είς ήμα; άποκαλύψει τά εύτελε'ς. ί ΐ
λεπτοτ/ις ^τοϋ πνεύματος έξήρτηται προςετι έ* τοΰ έθνους καί τοΰ κλί.
_°ι Άγγλοι παραδείγματος χάριν καί οί Γερμανοί είναι μαλλον
επιρρεπείς εις τό άλληγορικόν, οί Γάλλοι καί οί Ιταλοί ά π’ εναντίου είς
τό σκεπτικόν πνεϋαα.
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ΪΙ ΜΙΑΡΑ ΜΗΤΙΙΡ.

1ΙΗ Γ ΪΙΣ ΙΣ .
0 Κύριος Στέφανος Λαμανδίνης, ά^οΰ ή ήλικία μ’ έβοήθησε νά τόν
γνωρίσω, ητον άξιοσέβαστος γέρω ν, σχεδόν ογδοηκοντούτης καί αρ
χαίος φίλος τοϋ πάππου μου· άλλ ελαβε τήν λύπην νά έπιζήση χωρίς
τόν φίλον του διά δώδεκα ολόκληρα έτη. Αϋτός ό έκλεκτάς άνήρ, άφ’
ής σ.ιγμ7^ς εχασε τόν συνομήλικον του, τόν συμμ,αβητήν του, τόν συγ
γενή ίου έκ πνεύματος, τά ήμισυ τής καρδίας του, δέν ηδρισκεν άλλην
παρηγοριαν είς την 5λιβεραν του ταύτην στε'ρησιν, είμή νά συχνάζη είς
τόν οίκον τοϋ πατρός μου, τόν οποίον άνεδέχΟη, δώσας είς αυτόν ένεκεν μεγαλνιτε'ρας άγαπης τά ίδιόν του δνομα. Οσάκις τόν ένβυμοϋμαι
καθήμενον μέ πρόσωπον μ.εγαλοπρεπή εί; τό πλευράν τοϋ άναδεκτοϋ του,
τόν όποιον έβεωροΰσε προσεκτικώς, με τέλος νά εξακρίβωσή τήν ιίκόνα τοΰ
άποβιώσαντος φίλου του· οσάκις ενθυμούμαι μέ όποιαν χάριν, εστρεφε

τόν λόγον του προς αύτδν γαλλιστί, γλώσσαν τή * δπο;αν τόν εύ.ΰα^ί, διετριψα είς μικράν άλλά ωραιότατων κ»ί πλουσιωτάτην πόλιν
μόλις όύναμα» νά κρατήσω τα δάκρυα, καί μάλιστα εχω γνώμην ά- τής Προβέντζας, διότι είς εκείνον τδν τόπον τωόντι έγώ ώφειλον νά
κλόνητον δτι τά πρώτα αισθήματα άρετής παρ’ αύτοϋ μοί έμφυτεύδ/κ έκτελεσω εκείνο, διά τό όποιον δ καλός πατήρ με είχε ζ·είλν). ύ εύσαν, χωρίς καν δ αγαθός εκείνος άνήρ νά τό σ^ναισθχνΟνϊ · διά τδ ό προσή fo ρος άνήρ, δς·ις μ έδέχθη τότε, ήτο μακρυνός τις συγγενής τής
ποιον, κατά τους λόγους τοϋ περσικοϋ ποιητοϋ, ή γή ενθ» κατωκη· οικογενειας μοϋ, δ όποιος διέτριβε άπό πολύν καιρόν είς ξένην γην εσε τδ ρόδον, μέρος τ ι διατηρεί τής ευωδίας του. 0 οποία πηδήματα, νεκεν εμπορίου, καί ό όποιος ήθελεν είσθαι πλέον άςιος διά τό άφθαρ·
όποιους θορύβους εκάμνομεν δ μικρός αδελφός μου και εγω, άκουοντες τον και ευγενές τών ήθώντου, νά ^ναι δεδεμένος μέ τούς δεσμούς τής συγ
ιίς τήν 5ύραν τής οίκίας μας, δμοϋ με τδν ήχον τοϋ έσπερινοϋ κώδω- γένειας μετά τοϋ άγαδοϋ άνδρός, δς·ις μοί έδωσε τήν ζωήν, εάν ήδελεν £χει
νος, τούς δύο δυνατούς κτύπους τοϋ κροτάλου τής 5υρός μας, αναγγέλ φρονήματα καταλληλότερα καί άρμοδιότερα είς τήν κυβέρνησιν τής οίκολοντας τήν καθ/,μερινήν έλευσιν τού Κυρίου Στέφανο.)! Το ονομα τοΰτο γενειας του. Κατέϊχεν ό Κύρ. Ρομουάλδος (ούτως όνομάζομεν τόν μεέφαίνετο άμφοτέρων ήμών τδ μεγαλοπρεπες·ερον και εκλεκτότερον τοΰ γαλέμπορον, τοϋ δποίου τό αληθές δνομα καλόν είναι νά σιωπήσωμεν}
κόσμου, όνομα φύσει βαοιλικόν, και κατά τήν νεανικήν μας καί μο'ράν εως άπό τά πρώτα έτη τής νέας του διαμονής, σύζυγον νεωτάτην καί
απλότητα ολίγον Ιλειπε νά μάς κάμγι νά φαντασθώμεν, δτι ό Θεός ωραιότατων, όνομαζομενην Μαργαρίταν, τήν όποιαν ήγάπα ύπερβοούτως ώνομάζετο . Ο Κ. Στέφανος μάς έδέχετο πάντοτε^ με τήν αυ λικώς. Καί τή άληδεια ή πολύσαρκος αύτη γυνή, δεν Ιφαίνετο άναζία
τήν Ιλαρότητα· (πράγμα τδ δποϊον τά παιδία πολύ σημειώνουν καί έ·- τουτου, ενεκα τής μεγαλοπρεπούς καί σοβαράς παρουσίας της, καί τής
κτιμοΰσι) ό Κ. Στέφανος έσκέπαζε τά τετράδιά μας μ* χρωματι- θαυμαστής βαρύτητος τή ; συμπεριφοράς της καί τών επικρίσεων της,
σμίνον χαρτίον, καί μας έφιλοδωροϋσε ώραιοτάτας εικόνας Αγίω* επί έκ τής πρώτης τών οποίων, πολύ περισσότερον παρά τών δευτέρων, έ
περγαμηνής κεντημένης, δ Κ. Στέφανος μάς έχαροποιούσε όχι χωρίς γώ άπελάμβανον πάντοτε μεγίστην εύχαρίστησιν, κχθότι έξισοϋτο [it
σοβαρότητα καί μεγαλοπρέπειαν, καί δταν έμάνθανεν δτι έφέρθημεν κάλ- έκείνην τήν οποίαν καθ’ έκάστην έβλεπον είς τήν οίκίαν μου. Ομως ε
λιον τοϋ προτέροο, μάς έδιδε μέ πολλήν αγάπην ενα γλυκόν ασπα κτός τοϋ σεβασμού τόν όποιον αύτη μοί ένεπνεε» , μαδών παρά τοΰ
σμόν είς τό μέτωπον. Αλλά δτε μάς άφινεν είς τήν έξουσ αν μας τό τ ι πατρός μου, ότι αί γυναίκες προικισμέναι μέ πλεονεκτήματα αρετής,
μαλφές αύτοϋ δακτυλίδιον, τδ όποιον ύπέσχετο, άςειευόμενος, δτι ή  είναι εκεΐναι αιτινες ολιγότερον όμιλοϋσι περί αύτών, ήρχισα νά προ
θελε μοί τδ χαρίσει τήν ημέραν τοϋ δοκτορικοϋ διπλώματός σέχω τά ύποπτα φερσίματα τής Δεσποίνης, καί δεν έβράδυνα νά
μου, καί δταν 'μ ά ς έσχεδίαζεν έπί τοΰ χαρτίου διάφορα διασκε- εννοήσω οτι αύτή ήτον πολύ μακράν τοϋ νά γίναι τοσοϋτον σώφρων καί
δαστικά σχήματα , τότε Ϋι παρουσία του μάς καδίστατο περισσότερον εντελής, καθώς εγώ κατά πρώτον τήν ένόμιζον. Αύτή είχε τε’σσχοα τέκνα,
έπιδυμητή καί άκριβή, καί αί εύφημίαι, καί αί εύχαριστήσεις άντη- έκ τών όποιων τό έννεαετές, δευτερογέννητον, όνομαζόμενον Ρεμίγιος, ή
το
πλάσμα άγριας δψεως καί άνάνδρου ψυχής ,
πλάσμα τό
χοϋσαν πανταχοϋ.
σον
κακότροπον,
αύθάδες
καί
πεισματώδες,
ώς-ε
τά
εργα
του ήσαν τή
έσπέραν τινα, καθ ήν Ιντιμοί τινες Κύριοι φ.λοι τής οίκογενειας, εάληδεία
μισητά.
Καί
γνως-όν
είς
εμέ
δν,
δτι
τά
παιδία
τά
όποια γενσύχναζον είς τή< οικίαν μας, με τέλος νά άπεράσωσι τήν ώραν είς χανώνται
εκ
σοφρώνων
γονέων
δέν
φδάνουν
είς
τοσαύτην
κακήν
διαγωγήν,
ροποιάς συνδιαλλέξεις, καί ένω έγώ ήδη παΐς έςεκόμην όρθιος εμ-ροέπροσεξα
άκόμη
περισσότερον,
£να
έξιχνιάσω
εάν
ήτο
δυνατόν
τήν άοθεν τών γονάτων τοϋ άρίς·ου γέροντος, παίζων με τας αλυσίδας τών
δύο ωρολογίων του, η αύτός ήθελεν, χωρίς άλλην αιτίαν, νά διασκεδά- τέλειαν καί τό ελάττωμα, δπερ είχε φέρει τοιαύτην αταξίαν. Καί σημει_
ουι τήν συνανας-ροφήν, ή ή συνομιλία κατά τύχην άναφερετο περι τοϋ ωσατε ότι ή εύλογός μου περιέργεια τόσον περισσότερον ηύξανε, δ.
τρόπου τής ανατροφής τών π ϊίδ ω ν, τακτοποιήσας επί τοϋ^ μετώπου τά σον ολιγοτερον εγω έφδανα νά πληροφορηδώ πώς γυνή υπερήφανος
μαλλίατου, καί κάμνωνμοι νεύμα νά ήσυχάσω, ήρχισε νά όμιλί) σχεδόν και σοβαρά ώς ή Μαργαρίτα, ήτον ήμερος ώς περιστερά ύπέρ τού μο_
^θ/φοτέρου τών τέκνων της, τό μόνον έξ αύτης προτιμώμενον, καί τό
ούτως*
Επανερχόμενος δια τήν τρίτην φοράν είς Γαλλίαν, περί τούς 1761, μόνον πρός τό όποιον αύτή έσυγχωρούσε πάσαν κακοτροπίαν. ’Εκτός
Γούτου, δέν μοί ήρεσκεν παντάπασιν ή συχνή έκείνη έλευσις διαφόρων
διαταγή τοϋ πατρός μου, οςις είχεν έκεΐ έμπορικάς ανταποκρίσεις (και
ίνδρωπίσκων δυς-ρόπου μορφής, έκ τών οποίων έπληρούτο καδεκάςη*
είς αυτήν τήν ς·ιγμήν Ικ τών οφθαλμών τοϋ γέροντος έξήλθον δακρυα),

δ οίκος, καί τους οποίους ή Κυρία άπεδείκνυε μέ μεγάλην άλαζονίαν, ώς έλεημονισμένους έξ αυτής είς την πενίαν των. Τώρα ίσως 5ελει
σάς κάμω νά γελάσητε, έντιμώτατοι Κύριοι, άλλά είιιαι βέβαιος δτι
ό γέλως ολίγον =·έλει διαρκέσει. Τί r.Opov λοιπδν έγώ άξιον άποδοκιμάσεως είς τήν οίκιακη'ν μας γιρωίδα; 3έλει σας τδ είπώ. Κατά πρώτον
τίποτε άλλο, είμή τήν άκατάπαυς-ον ένασχόλ/.σίντνις είς τδ νά κατασκο
πεύω ολα εκείνα τά όποια έλέγοντο η έγένοντο είς τήν πόλιν, έχουσα
ενταυτώ μεγάλην φροντίδα νά άποδεικνύηται απρόσεκτος εί; τάς τοιαύτας υποδέσεις. Διά τδ όποιον πρός εμέ, δστις άκόμη δεν ήξευρον δτι
τι τοιαύτη κλίσις σχεδόν εί; άλλο τ ι δεν αποβλέπει είμή είς τό ώφελείσδαι χάριν τής έξιχνιάσεως τών σκανδάλων τοϋ πλησίον η είς τό βλάπτειν εϋκολώτερον, ή είς τό άποφεύγείν τήν κατηγορίαν, κακώς πράτ
τω·/, (πρός εμέ, λέγω νε'ον καί άπειρον), ή σύζυγος τοϋ Κυρίου Ρομουάλδου
δέν μοί έφάνη πάρεξ μία ανόητος περίεργος, άξια μάλλον καταφρόνησε ως.
Αλλά μίαν τών ημερών ό παιδαγωγός τής οίκογενείας, γέρων εκκλη
σιαστικός, στολισμένος έκ μιας παρδενικής γλυκύτητος, κεδ’ δλον του
τδ υποκείμενον, δ'ςις έκατοικοϋσε παρά τοϊς μαδητάϊς είς τό κατώγεον,
είσήλδεν είς τόν ηοιτώνά μου κλαίων ώς παιδίον, καί μέ πρόσωπον μεταμορφωμένον παρά τδ σύνηδες. Αυτός μετά διάφορα ευχάριστα σχή
ματα καί κινήματα μ.οί έδιηγήδη πώς συνέβη νά ηναι γνως·όν εί; τήν
Κυρίαν, έν ίδιαίτερον μυς·ικδν, τό όποιον τδν άπέβλεπε, καί τδ όποιον
αυτός δέν ήδελε δί δλον τδν κόσμον νά μαδητευδ·?), καί ό'τι αυτό ποο■ηλδεν ενίκεν τοϋ Ρεμιγίου, τώ όποίω ή Ιδία μήτηρ είχε προστάζει νά
παραμονεύη είς τήν ^ύραν τοϋ διδασκάλου, ί'να άκούσνι εκείνο τδ όποιον
αυτόςέλεγε πρδς φίλοντου τινά πιςότατον, δ'ςπς συχνά/.ις τδν έπεσκέπτετο.
0 καλός παιδαγωγός δέν έ'παυσεν εως έδώ , διότι μάλιστα πολλά
άλλα πράγματα μοί ε’φανε'ρωσε, καί πρός τούτοις, δτι πιστός τις υπη
ρέτης τοϋ Κυρίου Ρομουάλδου ητο εξ μήνας πρδ τής έλεύσεώ; μου, έρωτημένος άπατηλώς παρά τοϋ Ρεμιγίου περί τοϋ πατρός του, διά τοΰ
οποίου άκολούδως συνέβη, δτι οί ειλικρινείς λόγοι, ς·ρεβλώς μεταμορ
φωμένοι, ές·άδησαν ή αίτια ν’ άποβληδνί δ ταλαίπωρος εκείνος υπηρέ
της έκ μιας οίκίας, είς τήν δποίαν διέτριβ* υπέρ τά 12 έτη. (λ*ολουβεΓ.)
Ε ίς τό Π ε ρ ιο δ ικ ό ν τ /jc Β ο ν ω ν ία ς τό έ π ο ν ο ι ια ΐ ό ι η ν ο ν il P r o p a g a l o r e A g r i c o l a , δ ιε ν θ υ ν ό μ ε ν ο ν π α ρ ά τοΰ Κ α θ η γ η τ ο ν ’Ιωσήφ,
ΒερτοΛύνη , ε μ π ε ρ ιέ χ ο ν τ α ι δ ια τ ρ ιβ α ί τινες άφ ορ ώ σα ι τη ν γ ε 
ν ε ά ν τώ ? Μ εταζοσχω .Ιήχων, εκ τ ώ ν ό π ο ιω ν κ α ί r/μεΐς ΐρανιζόι/ενοι
ό σ α τό σ τ ε ν ό ν τοΰ φύ.Μου μ α ς επ ιτ ρ έ π ει , φ ρονώ μ εν >α συντεM o v j i t r είς τ η ν γενίκ ευση · τώ ν ε ιδώ ν τούτω ν , ώς n o M n p ' o r ε π ι

χ ε ίρ η μ α . Ε ίς την Γα.Ι.Ιίαν ι ί ς την ΊταΑ ίαν ώς κ α ί είς α . Ι ί α μ έρ η
της Ευρώπης κατά.ΙΛηΑα είς την ανα τροφ ή ν τώ f σκω.Ιήχων τυν τω ν ,
ηδη ή ρ χ ισ α ν π ε ρ ί τούτου ν ά έπααχοΛ&νται, μεταχομίΓ.οντες ά πό rdc
’/>δ ία ς ί ζ α ύ τ ώ ν τώ ν ε ιδώ ν , ώς $ ί. ίθ ) ια ν ίδ ε ΐν άκο.ίούθως. Πρός
τό π α ρ ό ν δε άναιρέρομεν ίστοριχ&ς πως π ε ρ ί α ύ τώ ν , μ ε τ α ψ ίρ ο ν τ ε ς
είς τη ν ή μ ετέρ α ν γ .Ιώ σσ αν ώς π ρ ο ε ιδ έ α σ ιν τής τ ο ια ύ ιη ς π.Ιουσίαζ
έπασχοΛήσεως.
ΠΕΡΙ TOV ΜΕΤΑ30ΣΚΩΑΗΚ0Σ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΙ* ΠΛΦΙΛ (LINN.)
ΚΑΙ ΤΟΓ

Α Ξ ΙΟ Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Ο Ι"

ΤΟΤ ΚΟΤΚΟΤΛΙΟΤ

ΜΕΤΑΦΕΡ&ΒΝΤ02 ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ,\ΠΟ ΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ^ 1ΝΛΙΑΣ.
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Δεν είναι τδ μόνον κουκούλι τοΰ γνιοστοϋ μας Μεταςοσ/.οΛηκος, τδ
όποιον δίδει μέταξαν· είναι καί άλλα είδη είς τάς Ανατολικας ίνδιας
καί Κίναν άπερ δίδουσι κουκούλι μεταξιού γνεσίμου . Κατά το ετος
1855. μετεφέρδ/ι καί είς τήν ’Ιταλίαν ή καλλιέργεια τής S a lu r n ia
C yn th ia D r u r y , τής όποιας ό σκώληξ τρέφεται έκ τών φύλλων τοΰ
κοινού ρικίνου, καί ή έταιρία ή'τις καταγίνεται νά μεταφέρω τά ξένα
ζώα είς τήν Γ αλλίαν, έπεμψεν είς Καντών έπί τούτου άπεσταλμενον
καί έπιφορτισμ,ένον νά στείλν) άλλον είς τάς έσωτερικάς Κινικάς επαρ
χίας διά νά μεταφέρνι τρία διάφορα είδη σκωλήκων, οί όποιοι όλοι άποδίδουσι κουκούλια εκλεκτού μ.εταξίου γνεσίμου καί ύφασίμ.ου , καί
τδ οποίον είς τινας επαρχίας τής Ουρανίου Αυτοκρατορίας καλλιεργεί
τα ι μεγαλομερώς.
Εις τόν ί. Τόμον τών Χρονικών τής Εντομολογικής τής Γαλλίας Εταιρίας
1852 εί; σελίδάς 335 έμπεριέχεται μία διατριβή τοϋ Κυρ. Αλεξάν
δρου Λαβουλβένου, είς τήν όποιαν αύτδς μάς γνωςοποιεΤ τό κουκούλιον
τής Bom byx. 1’ a p h ia , τδ όποιον αύτός λέγει ότι «μπορεί νά κατας-ηδνί πολύτιμ,ον διά τήν έκλεκτήν ποιότητα μ,εταζίου, δπερ παρ αύτοϋ
εξάγεται.
Τδ κουκούλιον τούτο εϊ»αι πολύτιμον διά τάς Ανατολικάς Ινδίας, καί
τούτο είναι βέβαιον, ώς τδ άποδεικνύει ή ίς·ορία, άλλά δτι δύναται ν άνατραφνί καί νά γίνη πολύτιμον καί διά τήν Γαλλίαν είς κατάστασιν
•/ίμερον η διά άλλην Ευρωπαϊκήν επαρχίαν, καδώς φαίνεται δ'τι τδ βέ
βαιοί είς έκείνην τήν έκφρασίν του ό Ιίύρ. Ααβουλβένος, αμφιβάλλω· ί
σως ό Κύριος οΰτος δέν είχε διακεκριμμένην ίδέαν περί τοϋ είδους τοΰ
ζώου τούτου, περιγρ»μμένου παρ’ αρχαιότερων συγγραφέων.

Eli τάς λνατολικάς Ινδίας καί κατ' έξοχήν είς τήν Κίναν ή fju^raξα είναι γνωστή πρδ πολλών έτώ ν,
άλλά αίίτη δέν είναι
ίκείνη ή όποια εξάγεται έκ τοΰ Μεταξοσκώληκος τοΰ άνατρεφομένου
διά τής συκαμ,ινέας, άλλά έκ δύο διαφόρων ειδών σκωλήκων ίόιογενών
έκείνου τοϋ τόπου, περί τών όποιων έγραψεν ακριβώς ό βοτανικός δρ.
ίοξβοΰργος, (όστις τόσον καλώς έξιστόρησε περί τών ινδικών φυτών)
καί είναι ό Σκώληξ Παφίας (P h a l. AUacus M ylilla Drury) και Ά
S a tu rn ia Cynlhia Drury. ’Εκτός τοΰ Δρ. Ροξβούργου, τοΰ Δρ.
Βουχανάν καί τοΰ Ρουμφίου, άλλος συγγραφεύς δέν ώμίλη,σε δι αυτούς
τους σκώληκας, καί ούτε άλλος κανείς μας έκαμε νά μάδωμεν άλλα
είδη ψυχών ’Ασιανών αί όποΐαΐ νά φέρωσιν μέταξαν γνεσιμον ,
ότε εσχάτως ό Κύρ. Ελφερ έκ Πράγης όςις διέτριψεν είς τάς Ανατολικάς Ινδίας, μας έδωσεν έν έτει 1839 πληροφορίας περί ένδεκα δια
φορετικών ειδών ψυχών ίδιογενών τής ’Ασίας , τών όποιων όλοι
οί σκώληκες παράγουσιν εκλεκτήν μέταξαν· είς αυτά έάν προσδέσωμεν
έν άλλο είδος τό όποιον χαίρει τά αυτά προτερήμ-ατα, ίδιογενές τής
Βορείου ’Αμερικής, δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι ή βιομηχανία τής μεταζουργίας σήμερον είς τόν κόσμον δύναται νά έξάγη Χαί έξαγει τό ύλ.’.κόν έκ δώδεκα κουκουλίων διαφόρων ειδών καλώς γνωρισμένων παρά
τώ ν συγγραφέων, ένω όμως φαίνεται ότι είναι άλλα είσέτι αγνωστα
«ΐς τήν Εντομολογικήν Επιστήμην.
Ηδη £έλει δοθή λεπτομερής πληροφορία καθένας τών άνωρτ,θέντων
ειδών, καί έντοσούτιρ 5ελει γίντ; άρχή έξ ένός τών πλέον πολυκάρπων
τών Ανατολικών Ινδιών, παρατρέχοντες πρός τό παρόν εκείνο, τό όποιον
έκ πολλών έτών ήμείς καλλιεργοΰμεν ώς γνως·όν είς απαντας. Αλ
λά καί αυτό έν καιρφ δέοντι 5ελει έξιστορήσομεν.
0 Σκώληξ Παφίας (Linn.) ητοι Μεταξοσκώληξ καλούμενο; Tusseh
είς τάς Ανατολικάς Ινδίας είναι ό πλέον γενικευμε-ος. 0 Σκώληξ ουτος είναι σώματος χονδρού , χρώματος πρασίνου χόρτου , μέ μίαν
γραμμήν επιμήκη είς τά άκρα κοκκίνην καί κυτρίνην. Τοΰτο τό ζωόφιον
μέχρι τοΰδε ουτε είς τάς ’Ινδίας υπεβλήθη εις ήμερον ανατροφήν· ή
έξαγομ,ένη έξ αΰτοΰ μέταξα έκτυλίγεται άπό πολλά έκατομμυρια ά
γριων κουκουλίων, τά όποια κατ έτος συλλεγονται εις τάς έξοχας και
πέμπονται εις τά έργα^ήρια τά ευρισκόμενα είς τά περίχωρα τής Καλκούτας καί Δανιακάλης. Η μεγαλητέρα αποθήκη και έργοστασιον εΰρισκεται είς Βεγελπούρ. Είς τήν πόλιν Σαγγιπουρ οί ίνδοι λαμβανουσιν
άπό τ ’ άγρια δένδρα τούτους του; σκώληκας καί τους μεταφερουσιν είς
τό δένδρον As&een, (Terminalia alata glabra R oxb.) τό όποιον ευ

ρίσκετε πλησίον εις τάς οικίας, καί έκ'ελοϋσι τοΰτο δια να τού; προ-

φυλάττωσιν άπό τάς Κουρούνας, αι όποϊαι ττ,ν ημέραν τούς βλάπτουσι,
καί την νύκτα άπό £ν είόος Νυκτερίδων. Οί ίνδοι διακρίνουσι δύο εϊδη
τών μνησθέντων σκω λήκω ν, τούς πρώτους όνομάζουσι Bughy , τού;
άλλους Jaroo, άλλ άμφότεροι άνήκουσιν ε'ς τό αύτό γένος, ής επί τό
πλείστον αύτοί ζώσι είς τό έκεί ίδιογενές δένδρον καλούμενον B yer
(Ziziphus Jujuba L am .). Αύτοί οί σκώλη,κες τρέφονται προσέτι έκ
τών φύλλων τού Asseen ώ ; άνωθεν άναφέρομ,εν, καί άπό τά φύλ
λα τού δένδρου καλούμενου Seemul άπό τού; Ινδού; (Bombax heptaphyllum Car., malabaricum De Can.). Ai περιγραφαί καί τά
σχήματα (^ μα; δίδει ό Ρούμφιο;) τούτου τοΰ ζωυφίου μάς Υποχρεώ
νουν νά άποφασίσωμεν ότι τρώγει ακόμη τά φύλλα τή ; Bizopbora
casco laris L. δένδρον τώρα άπό τού; Βοτανικούς καλούμενον SonUCralia acida Linn, fil ., επί τού όποιου αύτός τά έχει παρ«στημέ
να. 00εν τό ζωόφιον τρέφεται άπό διάφορα άλλα φυτά , άλλά
ούδεν έκ τών άνωρηθέντων ευδοκιμεί ε’.ς τήν Ευρώπην. Οί τοιοΰτοι
σκωληκε; κατά τον Ροξβοΰργον είναι ίδιογενείς τού Βεγγάλα, τη ; έπικρατείας τού Βαχάρ, τοΰ Ασσάν, καί άλλων έπαρχιών. Εσχάτως ό
Κυρ. Ελφέρ λέγει οτι εί; τό ’ Ασσάν εΰρίσκονται κάποτε, καί αυτούς
ονομάζει ό Κύρ. Οΐγώνος Kontkuri nioosa. 0 Κύριος Ααβουλβένο;
προςέτι βέβαιοί οτι αύτοί οί σκώληκες κατοικοΰσι/ επί των δένδρων τού
Jambulifero, τό όποιον είναι κοινότατον άπό τού Βομ,βάΟ μέχρι της
Κίνας, καί «ΰτήν τήν γνώσιν ?σω; τήν έλαβεν άπό τόν Φαβρίκιον Εντομ. Σύστημ· Τόμ. Γ'. Μέρ. Α\ σελ. 414. άριθ. 4 1. Β. Myiitta,
ενθα λέγει habitat in Jamboliferis Indiae orientalis, ήτοι είς τού;
τόπους εί; τού; όποιους φυτρώνει τό Eugenia Jambos. 0 Ψαβρίκιος
και εις τοΰτο ελαβε λά θο ;, διότι είς τό 1793 δέν ήδύνατο νά λάβη
τάς ακριβείς πληροφορίας δοθείσας είς ήμας άπό τόν δρ. ίοξβοΰργον
έν έτει 1804 καί άργώτερα άπό τόν Ελφερ. Προσέτι ό Φαβρίκιο; δι
ακρίνει τήν Β. Myiitta D r u r y άπό τήν Β. Paphia L. καί σχηματί
ζει δύο διάφορα είδη. Κατά τάς πληροφορίας ά; σήμερον έχομεν νομιζομεν ότι τό Αινναΐκόν είοο;, τό όποίον διακρίνεται άπό μίαν βραχείαν φράσιν, δέν δύναται νά ^ναι διαφορετικόν άπό έκείνον τοΰ Drury.
ΓΙεριπλεον ό Φαβρίκιος είς τό Αινναΐκόν είδος άλλάζει τήν προσδιορι
σμένης είς αύτό πατρίδα υπό τοΰ Αινναίου, ητις -/ίθελεν είσθαι ή Γου
ινέα. ί ί ; προ; τό είδος τοΰτο αναφέρει καί τόν Ρούμφιον, όστις λέγει
οτι ο&τος δ σκώληξ τρέφεται έκ τών φύλλων τής Sonneratia acida,
ώς ε’ίπομεν άνωθεν, ίδιογενής τών Ανατολικών Ινδιών, όθεν δ Φαβρίκιος
ήπατήθη βεβαίως είς τοΰτο.
0 σχώλτ,ξ ούτος όταν γ ι χ ι ώριμος σχηματίζει δν >βο?>α>έ; κου-
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κούλιον κατά τήν χονδρότητα ένός αυγού ορνιΟο:, και άπο αύτο έςέρχεται h ποδάρι παρά τοΰ όποιου κρέμεται άπό τά κλαδία. Τό μή
κος τοΰ κουκουλιου είναι τεσσαρα και 7)μ.ισυ έκατοξ·ομετρα, και /ΐ έπ&κτασίς του, ήτοι το ποδάρι του εξισοϋται με το κοτσάνι τοΰ οποιρικοϋ
νΐ τοΰ φύλλου. Το κοτσάνι είναι μακρύ ύπερ τά πέντε έκατος-όμετρα,
καί ή περιφέρεια του -χει διάμετρον έπτα χιλιοστομέτρων. Φαίνεται ώς
πράγμα βέβαιον οτι ό σκώληξ αρχίζει νά γνέθη το κουκούλι του άπό
τό δέσιι/.ον τό όποιον κάμνει εί; τά κλαδία, ακολούθως κατασκευάζει
τό ποδάρι, τό όποιον ολον είναι σκεπασμ.ενον άπο μέταξαν, και ^νδυμένον, λέγει δ Λαβουλβένος, άπό £ν ειόος σκεπασματος, όπερ το κατασταίνει σκληρόν καί μαυρυδερόν. Εκ τής ακρας τοΰ ποδος ές-.ρχοντα ι κλωσταί. Αυται δεικνύουσι τό πρώτον ύφασμα τοΰ περιεχομένου,
έντός τοΰ όποιου ό σκώληξ κλείεται, σχηματίζων ενα κουκούλι χρώμα
τος μελανού. Τό κουκούλι είςέτι είναι σκεπασμένον είς πολλά ^μέρη
άπό ενα χυλόν λευκο'ίδή, τόν οποίον ό Κύριος Λαβουλβένος δεν ήςευρει
αν ή ναι έκ τής περις·άσεως η φυσικός' εσο>τερικώ; δε είναι όμαλον χρώ
ματος καθαρού κυτρινου. Tivs; έ ; αύτών τών σκωλήκων μετεφερθοσαν,
οχι προ πολλοΰ, παρά τού Κυρίου Λαμέο Πικότ είς τό Μουσεΐον Φυ
σικής ϊι-ορίας έν Παρ'ισίοις, έκ τών όποιων έγεννήθη ή ψυχή τού Σκώληκος Παφία (Linn.). 'θ Κύρ. ’Εμίλιος Βλανσάριο; είς τήν περιήγησιν
τών Ινδιών Βίκτωρος ίακουεμόνδου, μας αναφέρει οτι ή ψυχή γενωμένη εξέρχεται άπό τήν άνωτέραν κορυφήν τοΰ κουκουλιου συμα εις την
ρίζαν τοϋ ποδός , το οποίον ήμπορεί νά βεβαιωθ^ έξ εκείνων οιτινες
ειδον νά γεννηθώσιν αυται αί ψυχαί εις τό Μουσεΐον τών Παρισίων. Είς
τό άναφερόμενον Εντομολογικόν τής Γαλλίας, τό κουκούλιον δέν^εΐναι
καλώς πάοαστημένον,' καθ’ οτι ή ρίζα τού ποδός είναι είς τήνάκραν
τοΰ κουκουλιου,'ενώ ό Ροξβοΰργος τό παοας-αίνει είς ενα πλευρόν τής
κορυφής, διά τό οποίον είναι πολύ πιθανόν οτι εκ ταύτης τής ελεύθε
ρα; άκρας, άφοϋ γεννηθίι, νά έ'έρχηται ή ψυχή, & επικυρώνει τήν γνώ 
μην τοΰ Βίκτωρος ίακουεμόνδου.
0 Κύρ. Σαβάννιος έκ Γενεύης έβεβαίωσεν οτι τό άνωρηθέν κουκουλιον είναι σχηματισμένον έκ μετάξης συνεχούς κλωστής κεκολλημένης πολύ έλαφοά, δΟεν έκτυλίγεται με ευκολίαν εντελώς δμοΰ
μ.έ έκείνην τού ποδός και τοΰ διπλωμ.ατος περι τό κλαδιον, ει, το
όποιον διαφέρει άπό τό μετάξιον τών κουκουλίων τών γ\ωατών μας
σκωλήκων, ώς εκείνο τοΰ μεγάλου Τ αύ (Saturnia Pyri), τοΰ όποιου
τό κουκούλιον είναι πεπλεγμένον μετά μετάξης κεκολλυμένης είς όλα
της τά μέρη άπό μ.ίαν ύλην κολλυτικην και σκληραν, έκ τή ; όποιας δ
σκώληξ το αλείφει.
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H έςερχομενη έκ τοΰ κουκουλιου τοϋ Σκώληκος Παφία μ.έταζχ
είναι ς·ερεωτέρα καί διαρκεστέρα δσων είσέτι έννο,ρίσθησαν, καί έξακριβωθησαν μέχρι τοΰ νΰν. ό Ροξβοΰργος μάς λέγει οτι τόσον άφθονος είναι
h ρηδείσα μ.εταξα έκ τούτων τών κουκουλίων κοινβτάτων εις τό Βεγγάλα καί είς τάς πλησίον Επαρχίας, ώστε άπό τούς άρχαιοτάτους και
ρούς έγνωρισθη πάντοτε τοιαύτη είς έκείνον τόν τόπον. Αυτη ή μέταξ*
είναι χονδρωτέρα τής ϊδικής μας, μεγαλύτερα; διαρκείας, χρώματος
σκοτεινού, καί καλαται έκεί κοινώς μέταξα Tusseh άπό τήν ονομα
σίαν τοΰ ίδιου σκωληκος, όστις τήν αποδίδει, καί μέ αύτό ύφαίνεται
ένα είύος πανιού μέ τό όποίον ένδύονται ώς έπί τό πλείς-ον οί Βραχμανοι. 0 αύτος συγγραφεύς λέγει οτι αύτό τό πανίον ήθελεν είσθαι
ώφελιμ,ωτατον εις τους κατοίκους πλείστο>ν μερών τής Αμερικής καί
Ευρώπης, εις του; όποιους τοπους έκλείπουσι τά μ.έσα, νά ένδύωνται οί
άνθρωποι με ολίγον έςοόον ενα φόρεμα, δυνατόν, έλαφρόν καί δροσερον. Είς τας Ινδίας χρησιμεύει δχι μόνον είς τό νά ένδύωνται οί έγκάτοικοι, άλλά καί οί έκεί τυχόντες Ευρωπαίοι. 0 Κύρ. Λαβουλβένος
προσέτι βέβαιοι οτι οί l· ou lai'ds τών Ινδιών, τών όποιων άμεΐς 5αυμάζομεν το ύφασμα , είναι κατασκευασμένοι άπό τήν μέταξαν τοϋ
Σκωληκος ΓΙαφια. Ο Κύριος Ελφερ μάς άναφέρει δτι πρέ πολλών έ
τών αυτη ή μέταξα μετακομίζεται είς ’Α γγλία ν, άλλά όλιγομερώς, διότι εις το έμποριρν νομ.ίζεται ώς κατωτέρας ποιότητας εκείνης
*?,; έςαγομεν/,ς έ/t του γνο)^οΰ [ΑΛς S/ccoXyjx.o^j Jtai τΐροοθζζτει οτι διά
τήν αυτήν αιτίαν μέχρι τοΰδε δεν έγινε σκέψις νά δοκιμασδϊί έάν
ητο δυνατόν ή καλλιέργεια τοΰ ζωυφίου τούτου, τό όποίον φέρει τήν μέ
ταξαν ταύτην, είς κλίματα άνάλογα εκείνων δπο> φυσικώς ζή. ΐίμείς
δμως νομίζομεν δτι δέν έγινεν άλλοϋ άπόπε'.ρα είς τήν καλλιέργειαν του,
ε»εκεν άλλης διαφορετικής αίτιας, ήτις εδρεύει είς τά έθιμα τοΰ ζω 
υφίου, ευρισκομένου είς τήν εντελή κατάστασιν, ώς άκολούθως θέλετε
ακούσει" διότι εις τας^ Ινδίας αδεται δτι δέν ύπόκειται είς ΰποδούλωσιν. Αλλά ό Κύριος Ελφερ λέγει δτι έπροσπάθησε νά διατηρήση κεκλεισμενα όμοΰ άρσενικά καί 5/,λυκά , καί έπίτυχε τήν γέννησιν
πολλών χιλιάδων α ύγώ ν, έκ τών όποιων μετά δέκα ήκέοας έγεννη0ησαν οί σκώληκες.___________________ (’Ακολουβεΐ.)

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦΟΡΟΣ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.
Ολοι γνωρίζουσιν όποία εΐνχι ή ζωή τών μαθητών ώ ; έπί το πλεί-
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ς ι ν si; τά; ξένα; Ακαδημία;. Εί; δλα τα άλλα έηασχολοΰνται έκτδς
si; τήν σπουδήν. Εράστριαι, παίγνια, καφφίνεΐ*, θέατρα, συνανας-ροφαί, yopo'·, συμπόσια, φροντί; εί; τδν Ιμκτισμδν κ τλ., είναι αί έπιστήααι έrec τών όποιων καταγίνονται, καί διά τών όποιων ήθελε λάβουσι διπλώματα, πολλώ μάλλον παρά εί; τήν επιστήμην διά τήν ό
ποιαν έπέμφθησαν νά σπουδάσωσι. Μάλιστα, Οποσχομεθα μετ ολίγον
νά δώσωμεν άρθρίδιον , έν τώ δπο!(ρ £»λομεν έξιστορησει οσον ή
ίκανότη; [Λα; έπιτρέπει, τήν ζωήν έν6; τούτων τών εκλεκτών 6*
ποκειμένων, ζητοϋντε; δε άπδ τοΰδε διά τοΰτο ώ ; καί δια τ ά ; αλλας
διατριβά; &; 3έλωμεν καταχωρήσει εί; τδ μικοδν τοΰτο Περιοδικόν ,
τήν συγγνώμην τών αναγνωστών μ α;.
Εί; ’Ακαδημίαν τινα τή; Ευρώπη; διεκρίνετο φοιτητή; *rt;, έξυπνο;,
ζωηρός, γλυκοθώροιτο;, λευκό; ώ ; 6 κρίνο; καί εύωδιας-ικό; ώ ; αύτό;.
Χαριέστατον ητο νά 5εωρ·^ τ ι; έπ αύτοϋ ΰπ εκείνην την ωραιαν και
ξανθήν κώμην, καστανοχρόους δφρύδα;, και δύο δφθαλμου; μελανού;
εί; τά άκρα δύω παρειών διαφανών και τρυφεροτάτων. Καθημερινοί;
αύτδ; δέν εκαμνεν άλλο παρά νά σκίπτηται τρόπου; νεου; με του; δποίου; νά διασκεδάζη, καί τί) άληθεία ή φαντασία του διά τή; συνεχούς
τριβή; κατεστήθη τοσοϋτον γό νιμ ο ;, ώστε όχι μόνον έπρομηθεύετο,
άλλά ητο γενναίο; έκλεκτών συμβσυλών εί; του; συμμαθητά; του.
Ητο ό καιρός τής ’Αποκρέω. Εϊ; τά παρελθόντα έτη αύτος μετιμφιοϋτο εϊ; ενδυμασία; τόσον εύγενεΐ; καί πολυτελει:, ωστε πολλαι
νεάνιδε; δεκαεξϊετεΐ; καί άκόμη πολλαι δεσποιναι
ϊσκέπτοντο
περί αύτοϋ μέχρι τοϋ τελου; τή ; Τεσσαρακοστή;, άλλα ει; το ετο;,
περί τού δποίου φρονώμεν εδω ν άναφερωμεν ηθελησε να λαβη μορ
φήν νέου είδους , και ένδύθη ώ ; Διάβολο;. Αλλα τι £ίλετε ! Ητο έ
να; Διαολάκη; τοσοϋτον χαρίει;, ώς·ε εφαίνετο τωόντι άγγελο; ξεπεσμενο;,
έφαίνετο ε-α; Διαολάκη; έξ έκείνων τών πεμπομένων παρά τοϋ Βερζεβεούλ έπί τή ; γή ; μόνον διά νά προεδρευωσιν εί; του; άνηθικου; ε*
ροιτα;, και εί; τά συγγνως-ά αμαρτήματα' μεταξύ τών άλλο>ν αύτδ; ένεπνεε
άπδ δλα τά μέρη μίαν δσμήν μόσχου, ος-ι; έμεθούσε ολου; του; παρευρισκομένου;. Επέταξε μέσα εί; διαφόρου; χβρου;, καί ηρχισε να ένοχλνί αύτήν % έκείνην τήν προσωπιδοφόρον, και ητο 5αυμασμος τδ
νά "βλέπ/ι τις πώ ; έκεΐναι αί παρθένοι παραιτοϋντο εϋκόλω; είς τδν Δι
άβολον. Τού έχαμογελοϋσαν, διεύθυνον εί; αύτόν λεξει; άστεια;, τδν
έτρωγαν μέ τού; δφθαλμού; , τδν ένηγκαλίζοντο , καί έδείχνοντο
έτοιμαι νά κάμωσιν δτι αύτδ; ήθελε.
Κ,αι ποιο; δυναται να ε’ιπγ)
εί; τδ έξής δτι αί γυναΤκε; δέν έχουσι πολλην σχέσιν με τδν Χατανα;
Κβυρασιιένο; νά πηδά καί νά χορεύ?;, άφοϋ έξετέλεαε τουλάχιστον

δώδεκα συμφωνία; μέ άλλα; τόσα; γυναίκα; άφ’ δλα; τάς τάζει; καί
άφ ολα; τ ά ; ήλικία;, καί άφοϋ καλώ; έφαγε καί επιε μέ τινα φίλο»
του εί; τδ ξενοδοχείον, έστοχάσθη ν* άποσυρθή εί; τδν οίκόν του. Εσίμο)νεν ή αύγή, καί τδ ψϋχο; η to πολύ έπαισθητόν. *0 φοιτητή; δέν
είχεν έπενδύτην , καί έκαστο; δύναται νά κρίνιρ τδ ανατρίχιασα* τδ
δποΐον ήσθανθη έξερχόμενο; μέ εκείνα τά λεπτά φορέματα εί; τδ ύ
παιθρον. Δέν έφοροϋσεν άλλο είμή έλαφρδν βελοΰτον, καί δέν είχε δυ
νατόν σκέπασμα είμή τά κέρατα. Εφθασεν έν ροπϊί δφθαλμοϋ είς τδν
οικον, ( καθότι έτρεχε δρομαίοι; ) και έκτύπησε τήν Sjpav μέ ό
σην δύναμιν είχε . Αλλά κάνει; δεν τόν ήκουσί ούτε εί; τδ πρώτον,
ου:ε εί; τδ δεύτερον, ούτε εί; τδ τρίτον κτύπημα' άλλά εί; τδ τέταρ
τον μόνον ήκουσε νά τρίξοισι τά παραθυρόφυλλα άνωθεν τή; £υρό;, καί
είδε μίαν κεφαλήν τυλιγμένην μέ ενα χονδρόν κάλυμμα, (ητο ή γραΐχ
ύπηρετρια) ή δποία καθώ; έφώναξε, ποιο; είναι ; έκραύγησε τρομακτικα, και φωνάζουσα ίησοϋ Χρις-ΐ! Δέσποινα Θεοτόκε! έκλεισε τδ παράθυρον. Ο Διαολάκη; ηρχισε νά βλασφημή, καί δχι μόνον νά κτυπόί
έκ νεου την ,9-jpav, άλλά καί μέ τού; πόδα; του νά ζητί) νά τήν σπάσ'5, πλην βλεπων δτι αϋτό δεν τδν ωφελούσε παντελώ ;, άπεφάσισε νά
τρέχν) εί; τού; δρόμου; οποί; ζεσταθή περιμένων τήν ήμέραν. Αφ’ οδ
έτρεξε μιαν καλήν άπόστασιν, είδε 3-ύραν τινα μισόκλειστον, έκ τής
δποία; έξήρχετο μεγάλη φωταγωγία. Εμβήκε σιγαλά καί είδε εί; μικράν τινα προαίθουσαν ενα φέρετρον μέ τέσσαοα; λαμπάδας , αΐτινες
έκαιοντο δλογυρα, κ*ι παχυλόν τινα Ιερέα, καθήμενον έκεΐ συαά δς·ΐ{
®ΡΡ°γχάλιζε κρατών τήν σύνοψιν ανοικτήν έπί τών γονάτο>ν. 'θ Διαολάκη; κουρασμένο;, καί επιθυμών νά άναπαυθ^, εύρών άλλην τινα καθέκλαν Ιλευθέραν, έκάθησε, καί ολίγον κατ’ ολίγον άπεκοιμήθη. Εντοσούτο) δ ίερεύ; έξύπνησε, καί άφοϋ έτριψε τούς δφθαλμούς του, ίδών
τήν πιράόοςον έκείνην μορφήν, καί ών ανόητος κατά πολλά, ένόμισε
ρεοαιως οτι έκεΐνο; ητον ό έλθων νά συλλά^ϊ] τήν ψυχήν τοϋ
νεκρού Δαίμων, καί ηρχισε νά φωνάζη ώ ; σεληνιαζόμενο;, ζητών
βοήθειαν. Εί; τά ; φωνά; του έξυπνα 6 Διαολάκη; , καί φοβούμενος
κάνενα άπροσδοκητον, φεύγει λάθρα καί έξακολουθεΐ νά τρέχη είς
του; δρόμους. Φθάνει είς τδ έργα7 'όρ‘θν τού γρυτοπώλου του, τδ δποΐον
ητο πάντοτε άνοικτον, έμβαινει, καί ζητεί φορέματα νά βάλλγ) έπί τών άλ
λων. 0 γρυτοπωλη; διόει αύτώ ίν ζεύγος βρακιών κόκκινων καί πλα
τειών, και μιαν χλαιναν πρασίνην μέ χονδρά κομβία κεχρυσο>μένα, καί ένα
πίλον άπδ έπιπλαστον δέρμα σύμωρος ά ητον άποθεμένα έπί καΟεκλας. Εξερχεται ουτω ένδυμένος διά νά έπανέλθη είς τήν οίκίαντου,
άλλά άπαντα τδν περίπολον, δς-ις εύθύς τ^; συλλαμβάνει, όποιο; καί
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«ν ητον, έφέρθη είς τήν φυλακήν, καί έκατϊ,γορήθη ώ ; ένοχο; ένος φό
νου έχτελεσθέντος τήν αύτήν νύκτα. Καί τώ εχοειασθη καί καλόν και
πολύ διά νά έξέλθη των δεσμ,ωτηρίων, όπου έκλεισθη διά τινα; μήνας,
διότι το φόρεμα τό όποιον δ γρυτοπώλης τω ειχε όιοσει, ήτον το ί
διον μέ τό ' όποιον ένεδύθη ένας τ ι; διά νά ψονεύσϊ) οΰτω μετα
μορφωμένο; αντίζηλόν του . Καί ούτε ή μαρτυρία τοϋ γρυτοπώλου
κατ' άρχάς τον ωφέλησε , διότι ό καλός ούτο; άνθρωπο; ητο γνωρι
σμένο; κακή; διαδωγής.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ.
ΤΑ ΛΤΓΛ

Τ Ο Υ Π ΑΣΧΑ.

Εί; τήν ’Ιταλίαν, εί; τήν Γαλλίαν, είς τήν ’Ελβετίαν, είς τήν Γερ
μανίαν καί εί; τήν Αγγλίαν συνειθίζεται κατά τήν ήμέραν τοϋ Πάσχα
νά φιλοδωρ-Ίϋνται ο! άνθρωποι μέ αύγά ς-ολισμέν* έκ διαφόρων χρω
μάτων, ώς καί παρ’ ήμΐν γίνεται το αύτό, βαμμένα κόκκινα. ^11 διασκέδασις καί ή έπασχόλησις πολλών παιδίων καί πολλών νεανίδων καί
προσέτι πολλών άρίςων τεχνιτοαν, είναι προ τής ευτυχούς ς·ιγμή; νά
έφευρίσκωσι νέους τρόπους βολίζοντας τά αυγά τοϋ Πάσχα, καί μορφωνοντες έπάνω σχήματα, κοσμίματα, ζωγραφιάς παντοιου είόους, να έπιθέτωσι μέ μεγάλην έπιδεξιότητα ώραίας μιλτοζωγραφίας, νά τά ένδύωσιν μέ ανάγλυφα άπό ψύχαν κουφοξυλιάς, η άλλο τ ι, καί νά γράφωσιν αστείους λόγους. Ποιος άπο ήμας και εις τας μεγαλα; πόλεις,
εί; τάς όποιας δλίγον κατ’ ολίγον τά χαροποιά ταϋτα έθιμα χάνονται,
ποιο;, λέγο), δεν εύΰράνθη ς·ρεφων του; οφθαλμ.ούςτου είς τα μεγάλα έκεΐνχ
κάνιστρα, πλήρη άύγών κόκκινων, πρασίνων, κυανών καί κατά πολλούς
άλλου; τρόπους έτοιμασμένων , τά όποια λαμπρότατα έγελοΰσαν είς
τάς ακτίνας τοϋ ήλιου, καί έφαίνετο ότι άνήγγειλον τήν άνανέωσιν τοϋ
Ιτου; , καί τό ξύπνημα μιας γονίμου φύσεως ; Η συνήθεια αΰτη τοϋ
φιλοδωρε^σθαι αύγά ‘κατά τήν ήμέραν τοϋ Πάσχα προέρχεται^ πιθανό
τατα άπό τήν ’Ανατολήν, έν ή τό αύγόν είναι πραγμα πολλής υπέρ
οχη; ώς σύμβολον τοϋ Χάους, πρώτη κατάς-ασις τοϋ κόσμου καί τής
κτίσεως ή όποια ανέπτυξε τό έμβρυον όλων τω ν πραγμάτων.
’ΐδού τό έξιστορούμενον παρά Κ,αρδινου περί τη ; εορτή; τοϋ νέου
έτους είς Περσίαν, όπου ώς ποτε είς Γαλλίαν το έτος άρχίζει άπό
τήν ’Ισημερίαν τοϋ Έαρος.
«Η άρχή τοϋ νέου έτους, ή μόνη πολιτική τελετή b γνωρίζουσιν οίΠέρσαι, εορτάζεται μέ μεγάλην πομπήν. Ο Σουλτάνος Λλεζίδΐνο;, έφευρετής

σεληνοδρομιου τίνος, τό οποίον λέγεται προτιμότερον τοϋ Γρηγοριανοΰ,
έχει αποφασίσει τήν εορτήν τής άνανεώσεως τοϋ ήλιακοϋ έτους, κατά
τό έσπέρας τής ’Ισημερίας τοϋ ’’Εαρος.»
« Αναγγέλλεται ή έορτή είς τόν λαόν διά πυρσοκροτήσεων τηλεβό
λων και τουφεκιων. Οι άς·ρολόγοι μεγαλοπρεπώς ένδυμ.ένοι, ύπάγωσιν
εις τα άνακτορα τοϋ βασιλεως ή είς τό μέγαρον τοϋ κυβερνήτου, μίαν
ωραν ή δυο προ τής· Ισημερία; , διά νά περιμένοισι ιήν προσδιορισμένην στιγμήν. Εις τον καιρόν καθ όν δίδουσι τό σημ.εΐον, γίνονται
κενώσεις, και τα μουσικά όργανα, τά τύμπανα καί αί σάλπιγγε?, κάμ-νουσι ν άντηχή ό άήρ δια τοϋ κρότουτων. Λεν υπάρξουν άλλο παρά ασμ.ατα κ*1 /°?οί ε'·? όλους τού; μεγάλους καί πλουσίους τής βα
σιλείας. Είς την Ισπαχάν λαλοϋσιν ό'ργανα κατά τάς οκτώ ήμέρας κα0 άς ακολουθεί ή έορτη εμ,προσθεν τής ,3-ύρας τοϋ βασιλέως, μέ χορούς,
πυροτεχνήματα καί κωμωδίας, ώς εις μίαν αγοράν, καί καθείς άπερνα
την εβδομάδα με χαραν άνέκφραστον. Οί Πέρσαι καλοϋσι τήν τελετήν
ταυτην , μεταξύ τών άλλων ονομάτων δοθέντων είς α ύτήν, Ιορτηγ
Tioy νεων ιμ α ζ ι σ μ ώ ρ , διότι δεν υπάρχει άνθρωπος τόσον πένης καί
ένδεης, όστις να μην άλλάζη φορέματα. Εκείνοι δέ οίτινες έ^ουσι τά
μέσα ένδύονται οΰτω ολας τάς ήμέρας τής έορτής. Καθείς ανταλλάσσει
το δώρον, και προ τής παραμονής φαίνονται αύγά ζωγραφισμ-ένα καί
κεχρυσωμενα, μεταςυ τών όποιων εύρίσκονται πολλά τά όποια στοιχίζουσι τρ·'α χρυσά δουκάτα τό εν. 'θ βασιλεύς δίδει έκ τούτου τοΰ
ειόους πεντακόσια εις τόν γυναικονίτην του, καί οί ύπηρέται παρουσιάζουσιν αύτά πλουσιοπαροχως έπί δίσκων είς τάς πρωτίστους Κυρίας.
Ιο αύγον είναι σκεπασμένον άπό χρυσόν, μέ τέσσαρα μικρά σχήματα
εις μιλτοζο>γραφιαν έςαιρετως πεποιημένα είς τάς άκρας. Λέγεται ότι
πάντοτε οι Πέρσαι έφιλοδωρηθησαν άλληλοδιαδόχως οΰτο> μ.έ αύγά ,
καθώς εις το νεον ετος , έπειδη τό αύγόν σημ,ειοΐ τήν άρ^ήν τών
πραγματων. Εις την έορτην ταύτην (κατά τό άμετάτρεπτον ήθος τής
Ανατολή;) ό κατώτερος προςφέρει τώ ανωτέρω καί ό πτωχός τώ πλουσίω.»
Εκ τοΰ F a J J ix o v .
Α Π Ο Φ Θ Ε Γ Μ Α .

Τό πιστεύειν είς ένα Θεόν καταπολλά καλόν καί σοφόν, δίδ*ι είς
τήν καρδίαν μας μίαν γλυκεΐαν εύχαρίστησιν. Στοχαζόμενοι ότι ή τά βις και ή εύτυχια ύπερισχυει εις τόν κόσμον τούτον, αΐσθανόμ.εθα ει
ρηνικήν εν τή καρδια ήμών τήν διχόνοιαν τών παθών. Οΰτω ησυχάζει
ή ψυχη μας, ότε έν τώ μεσφ άγρών κεκρυμμένων, παρατηροϋμεν τήν
γαλήνην μ ια; νυκτός τοδ βέρους.
Dugald Stcwart;
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Ο Β Α 2 ΙΛ ΙΑ 3 .
Τ Ρ Α Γ o r Δ I.
5

4

Δέν είναι χάνένας άλλος
Ιίλιό άπο ’μένανε μεγάλος
-Έ λεγε άντρας βασιλιας.Είσέ θρόνο καθησμένος
Κ.’ Ιτσι ολόλαμπρα έντυμένος
Άπό πλούτη φορεσιάς.

Συφορά! φωνάζει τι είδα!
Στέμμα σκήπτρο καί χλαμίδα
Είς τή γή πετάει μακριά.
Θρόνο καί βασίλειο άφινει
Τά χορτάρια τοΰ είναι κλίνη
Είς τά δάση είς τήν έρμια.
6

Μ’ ενα νόημα μ’ ενα βλέμμα
Χύνεται ποτάμι τό αιμα
“Αν θελήσω είς τή στιγμή.
Ουλοι πείθονται σ’ έμενα
Μέ τα χέρια σταυρομένα
Μέ γυρμένη κεφαλή.

Κι’ όταν τ’ άγριο μεσανόχτι
Γύρω μαΰρον αοη ^'χτει
Rat τοΟ άνέμου ή ταραχή
Μέσα στα κλαδιά βουίζει
Κι’ άναδεύει κυματίζει
Κάθε δέντρου τήν κορφή
7

3

Κοντά στ’ άλλα μεγαλεία
Έχω καί τήν έμορφία*
Φέρτε, σκλάβοι, νά χαρώ
Τόν καθρέφτη, όπου τήν τόση
Δόξα μου νά μεγαλώση
Κ’ έμπροστά ν« τήν ίδώ.

Ά ν γυρέψη άναπαίλλα
Μές τής νύχτας τή μαυρίλλα
Κλειώντας μάτι ό βασιλιάς.
Ά γ ρ ια λόγια άπό μ,ακρύα
Τοΰ ’μιλούνε είς τήν καρδία
Μές τόν τρόμο τής έρμίδς.
8

4

’Στον καθρέφτη εύθύς προβαίνει
Ά λ λ ά τρομασμένος μένει,
Ά ντίς όψί λαμπυρή
Ά ντίς σκήπτρο, άντίς στέμμα
Τό άκίντι τό του βλέμμα
Μαΰρο σκέλεθρο θ«ρεΐ.

«Εύπνα, βασιλιά, καί έσένα
«Σέ ζητούνε άπελπισμένα
« Πλήθος βρέφη καί δρφανά
«Δίχως μάνα καί πατέρα
«Τά κατάστησες μιά ’μέρα
«Γιά "να σκέλεθρο φρικτά.»
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