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Οί αρχαίοι Ελληνες συνήθειζον νά κάθηνται εις τήν τράπεζαν ε
πί άπλών έδρών. II συνήθεια αυτη έπεκράτει ένοσω τά ήθη αύτών 
ησαν σεμνά καί ενάρετα, άφοΰ δμω; ή πολυτέλεια καί ή άσωτία 
εϊσήχθη δυς-υχώς παρ αυτοί;, ηρχισαν ν’ άνάκηνται επί κλινών, τάς 
όποια; έκάλυπτον διά μαλθακών στρωμμάτων καί προσκεφάλων καί 
άλλων ειδών πολυτελεία;. Συνήθω; αί κλΐναι ήσαν τρεις. Πριν ^ 
καθίσωσιν είς τήν τράπεζαν οί συνδαιτιμόνε; είχον συνήθειαν νά νί- 
πτωσι τά ; χεϊρας, ν αλλάζωσι τά ένδύματά των καί νά έκβάλωσι 
τά υποδήματα. Παλαίτατα έτρωγον δίς τή ; ήμερα;, δηλαδή έγευμά- 
τιζον καί έδείπνουν, ακολούθους δμοις μετά τήν εισαγωγήν τή ; πο
λυτελεία; έπρόσθεσαν καί πρόγευμα καί δείλην. Τό γεϋμα αύτών η- 
τον ολίγον καί ευτελές, 6 δείπνο; δαψιλέστερος, τά δέ συμπόσια 
δαψιλέστατα. Ταΰτα ήσαν τρία, ό έρανο;, συμπόσιον έκ συμβοι/λή; 
ή συνεισφορά:, 6 γάμο; καί ή εϊλαπίνη. Ε ί; τά ; έορτά; έγένοντο 
μεγάλαε εύωχίαι κ*ί πα\ηγύρει;.

Τά εν τη τραπέζ-fl παρατιθέμενα ησαν κατά μέν του; αρχαίου; 
καιρού; άπλούστατα και ευτελή κατά τό μάλλον καί ίτ το ν , συνι- 
ς-άμενα έκ μάζης, λαχάνων καί κρεάτων, τά όποια ολα συγχρόνως 
έφέροντο έπί τή ; τραπέζη;. Μετά ταΰτα έκοσμεΐτο ή τράπεζα διά 
ποικίλων καί παντοδαπών εδεσμάτων καί διά μήλων, άπίων, καρύων, 
«ΰκων, καί άλλων διαφόρων δω ρ ικώ ν  λεγομένων τρωγαλίων. Διαρ-



κούντος τοΰ δείπνου εψχλον, έτραγώδουν και έχόρευον. Κ εύλογια 
«τής τραπίζης έγίνετο διά της παραθέσεως του άλατος καί τή ; τοΰ οίνου 
σπονδής. Τδ ποτόν των Ελλήνων πάλαι μεν ητον τό ύδωρ, επειτα 
δέ δ οίνος, 8ν επινον ού μόνον οί άνδρε; άλλά και βΐ γυναίκες. 6  
οίνο; έκερνδτο έν ποτηρίοις τά  όποια κατ’ άρχάς μέν ή σα ν ξύλινα, 
πήλινα καί δάλινα, ύς·έρο>; δέ άρουρα, χρυσά καί λιθοκόλλητα. ΤαΟτα 
διέφεοον κατά τό μέτρον καί τ  όνομα, οΐον φιάλη, σκυφος, κυλιζ, 
κυμβίον, κύπελλον, κισσύβιον, κύαθο;, κώθων κ.τ.λ. Εσυνήθειζον £- 
νά συγκερνώσι τόν οίνον μέ ύδωρ, όθεν παρήχθη τ  ονομα κρατήρ. 
Επινον δέ αύτόν μετρίως, άλλ’ ενίοτε έξεκένουν πολλά ποτήρια κ«ί 
κυμβία, καί ΐδίω; οταν ήθελον νά εύθυμήσωσι. Συνήθως si; τήν 
τράπεζαν Ιπηιον τρία ποτήρια, εί; τιμήν τών Θεών, έξ ών το πρώ
τον Ιερόν ύπέρ τοΰ Διό;, τό δεύτερον υπέρ τών ήρώων, και το τρί
τον ύπέρ τοΰ Διό; Σωτήρος. Ε ί; τό τέλος τή ; τράπεζας επινον τό 
ποτήριον τοΰ άγαθοΰ δαίμονος, δαλαδή τοΰ Διονύσου εΰρετοΰ τοΰ 
οίνου, ίςτρ ο ν  άπένιπτον τά ; χεΐρας καί άπήρχετο ?κας-ος εις τά  ίδια.

Έ κ ιών παρέργών του έκ Τριπύλεως τής Πελοπονντ^ου 
Α. Κ. Παππαζαφειροπούλου Δικτ,γδρςυ.
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0  Δαβίδ καί δ Σόχο; αναχώρησαν ακολουθούμενοι άπό τά  μου
λάρια, καί επειτα άπό τρεις ήμέραις έγύρισαν έχοντές τα  φορτομέ
να άπό δέρματα κας-όρων όποΰ άξιζαν πολλαϊς χιλιάδαις ταλλάρων. 
ό  Κόζας τά  έπούλησε είς τους πράκτορας τής συντροφιάς, καί α
νάγκασε τόν Δαβίδ νά λάβη τά  χρήματα.

— 0  άδελφός μου δέν 5έλει βέβαια νά έμποδίση τήν ευτυχίαν 
τής Νεχάλας. Η κόρη έχει τήν καρδίαν ένός άσπρου. Η ζωή τής 
έρήμου τή ; φαίνεται πολύ άγρια, καί επειδή πρέπει νά κατοίκηση 
είς τό οπήτί ένός άσπροπρόσωπου, έδιάλεξε τό έδικόν σου.— Η νέα 
Ινδιάνα έβεβαίωσε τούς λόγους τοΰ άδελφοΰ της, καί ό Δαβίδ δέν 
ειχε τ ίποτε; νά άποκρϊΟή είς μίαν ενωσιν όποΰ έπραγματοποιοΰσε 
όλαις τα ΐ; έλπίδα ι; του.

Λστόσο ή ώρα έπροχωροΰσε. Οί πράκτορες τής συντροφιάς έτε-

λείωσαν ταΐς άλλαγαΐς, καί ετοιμάσθηκαν νά ς-είλουν τά  καλήτερ* 
δέρματα διά τοΰ ποταμιού τοΰ Μισουρί, καθώ; έσυμφώνησαν, καί 
διά τοΰτο έφτιάς-ηκαν δώδεκα δερμάτινα πλοιάρια. Ετοΰτα τά  πλοι
άρια μακρύα δεκοκτώ πόδια, καί σχεδόν πέντε πλατεία, ήτανε σχη
ματισμένα άπό τρία βουβαλοδέρματα τεντομένα άπάνω είς μίαν ά - 
λαφρήν ξυλοδεσιάν. Η ραφαΐς δποΰ τά  ένωναν, ητανε καλά σκε- 
πασμέναι; άπό ξύγκι, καί στάκτη, καί τό πλοιάρι φορτομένο δέν 
έπλεδ εί; λιγότερο άπό δύο πόδια νερό.

Αφού έφθασε ή στιγμή τή ; αναχώρηση; ό Δαβίδ έμβήκε εί; Ινα 
άπό αϋτά δμοϋ μέ τήν Νεχαλα. ό  Σόχο; όποΰ τού; είχε συνοδεύ
σει εω; στήν όχθην, δέν ήμποροϋσε νά άποχωρισθή άπό τήν άδελ- 
φήν του, καί τέλο; πάντων έπειτα άπό πολλά αγκαλιάσματα έκά- 
6tcs εί; τό βάθος τοΰ πλοιαρίου, καί πέρνοντα; τό χέρι τοΰ Δαβίδ 
τοΰ είπε·

— Παρακαλώ τόν αδελφόν μου νά τήν καταστήση εύτυχισμένην. 
ή  καρδία τη ; είναι συνηθεισμένη νά αισθάνεται τού; κτύπου; άλλης 
καρδία;. Τό χέρι τη ; νά σφίγγη άλλα χέρια. 0  άδελφός μου ϊσως 
^έλει τήν εύρη πεισματικήν καί ύψηλόφρονην. ’Αλλά ό Σόχος μήν 
έχοντας παρά μίαν αδελφήν έγίνηκε είς αύτήν σκλάβος. Παρακαλώ 
ό άδελφός μου νά ήναι συγκαταβατικός είς έτοΰτα τά  έλαττώματα. 
Γνωρίζω ότι οί ασπροπρόσωπο’, καλομεταχειρίζονται ταΐς γυναΐκαις, 
καί ότι δέν ζητοϋν άπό αύταΐς τίποτες περισσότερο άπό ταΐς δύ
ναμαι; του;. Ετούτο μέ ϊκαμε νά 3ελήσω νά πάρη έναν άσπρον . . 
. . . Αμποτε; νά ήσθε καί οί δύβ ευτυχισμένοι, όσο διά έμενα πη
γαίνω νά ζήσω μόνο; είς τήν έρημον.

Εδώ άντήχησαν ή κλάψαις τής νέας Ινδιάνας, καί ένώ άνοιγε ταΐς 
άγκάλαις της είς τόν άδελφόν της, διατί δέν έρχεσε μαζύ μας; τοΰ 
είπε μέ συγκίνησιν ό 'Ραμψέϊς. 0  άδελφός μου δέν ήμπορεΐ καθώ; 
καί ή Νεχάλα νά ζήση ευτυχισμένος μέ τούς ασπροπρόσωπους;

ό  Σόχος έσήκωσε τό κεφάλι του.
— 11 πατρίδα, είπε, μιας γυναίκας είναι έκεΐ όπου εύρίσκεται δ 

ανδρας πού αύτή έδιάλεξε· άλλ ό τόπος ένός Κόζα, είναι έκεΐ δ
ποΰ αύτός κυνηγάει τά  βουβάλια, καί αρπάζει ταΐς πλεξίδαις τών 
Μαυροπόδων. Η Νεχάλα διά νά ζή δέν έχει χρείαν παρά άπό 2να χαμόγε
λο τού αδελφού μου. ό  Σόχο; έχει χρείαν άπό τόν άέρα τών λειβαδιών.

— Λοιπόν δέν θά ματαΐδοθοΰμεν, είπε συγκινημένος 6 Δαβίδ.
— δ χ ι ,  έμουρμούρισε δ Κόζας* δ άποχ&ιρισμός μας θά ηναι θά

νατος δι’ όλους μας.
Καί βλέποντας πώς τά άλλα 7ϊλ*’.άρια ετοιμαζόντανε διά νά φύγουν·



— Στο καλδ, έφώναςε με γληγοράδα. 2τδ καλδ, κα'ι πάντοτε νά 
ίσΟε αγαπημένοι.

11 Νεχάλα ήθέλησε νά ριφθ7ι έπάνω του, άλλ’ αύτδς εσπροξε μέ 
το πόδι τά πλοιάρι το όποιο επήρε τό ρΐύμα τοΰ ποτάμιου.

0  Δαβίδ έβαλε εί; τα ΐ; άγκάλαι; του τήν νέαν, ϊ  όποία εβγα-
νε κραυγαϊ; λυπητεραϊ;, καί έπάσχιζε νά τήν ήσυχάσνι.

— 0  αδελφό; μου νά τήν κατατρίσΥ! εύτυχισμένη,ν, έφώναξεν ά 
πδ μακρύα ό Σόχο;.

Ο νέο; ’Αμερικάνο; ήθέλησε ν’ άποκριθϊ), άλλ’ ή συγκινησις τον 
εκαμε νά χάση τά  λόγια, καί άλλο δέν ήμπόρεσε νά κάμη παρά 
ν άπηθόση το χέρι του εί; τδ κεφάλι τής Νεχάλας. Την ς·[γ μ ΐ ν 
εκείνην όλα τά πλοιάρια είχαν πάρει το τρέξιμο του ποτάμιου, καί
υστέρα άπδ ολίγο απομακρύνθηκαν. 0  Κόζας έμεινεν ορθός είς τον
ίδιον τόπον εως όποΰ έφαινόντανε, καί τέλος πάντων άφοΰ καί το 
υς-ερο πλοιάρι έχάθη όπίσω άπό τά δένδρα τοΰ παραπόταμου λίγο 
λίγο απομακρύνθηκε, έκαβαλίκευσε το άλογό του καί έμβηκε μέσα 
εί; τά  βουνά, ήστόσον δ μικρό; ς-όλος εξακολουθούσε νά κατεβαίντι 
τδ Μισουρί. II λύπη τή ; Νεχάλα; ολιγόστευε, καί άν ή περιποίη- 
σαις τοΰ Δαβίδ δέν ήμπόρεσαν νά την κάμουν νά λτ,σμονήση τον 
αδελφόν τη;» τήν έβοήθησαν τουλάχιστον νά ύποφέρη εναν αποχω
ρισμόν όποΰ ητον αδύνατο νά μην άκολουθήσϊ). II προσοχή όποΰ 
έχρειαζότουν διά έ'να παρόμοιο ταξείδι, καί οί αναρίθμητοι κίνδυνοι 
εί; τούς όποιους ήταν έκτεθημένοι έκαμαν, τόσον την Νεχάλαν κα
θώς καί τον Δαβίδ, νά μη παραενθυμοΰνται τά  περασμένα.

Ητον ανάγκη της μεγαλήτερης προσοχής καί έπιτηδειότητος διά 
νά αποφεύγουν τά  βάραθρα, η ταϊς άμούσαις, καί τδ χειρότερο άπ’ 
δλα τούς Ινδιάνους όποΰ έκχθόντανε είς ταίς όχθαι: τοΰ ποταμιού, 
καί άπδ τούς οποίους οί ταξειδιόταις έφοβόντανε κάθε κακό.

II  πρώταις ήμέραι; έπέρασαν χωρίς νά τούς συμβίί κανένα δυ
στύχημα. Μερικά άπδ τά πλοιάρια όποΰ ητανε βαρεία φορτομένα, 
τά  άλάφροσαν, καί άλλα πάλι όποΰ εΐχαν ξεσχισθ-?) άπδ ταϊς πέ- 
τραις τών βράχων τά  έτράβιξαν εις την στεριά, καί τά έκαλαφά- 
τησαν. ’Αλλά τήν όγδόην ημέραν ό Δαβίδ όποΰ έπήγαινε έμπρδς, 
έξάνοιζε μες τά σοΰρπα ενα καπνόν όποΰ άσηκονότουν άπδ τήν μίαν 
όχθην τοΰ ποταμιού. Παρευθύς εκαμε τδ συμφωνημένο σημάδι είς 
τά  άλλα πλοιάρια, τά  όποια έτρεξαν είς τήν άλλην όχθην άποκά- 
του είς τδν ίσκιον τών δένδρων. Εξακολουθόντας νά προχωρώ μέ 
προφύλαξι, δέν άργησε νά ξανοίξτ) δεξιά ταϊς φωτιαϊ; ένδς στρα
τοπέδου «π!> Ινδιάνου;. Μέ τδ νά ενρισκότουν έμπρό; ίου έ'να νησί

όποΰ έμποροΰσε νά τ^ν κρύψί), έτοιμαζότουν νά προχωρήση πλέον- 
τας σίρριζα μέ τήν δεξίαν όχθην, άλλά είς τούτην τήν ς-ιγμήν έ- 
διάκρινε ανάμεσα εί; ενα σύγνεφο κονιαρκτοΰ καμμία κατοστή κα- 
βελαρέους τη ; ιδία; φυλής όποΰ έπήγαιναν κατ έπάνω του.

Μόλις ελαβε καιρδν νά έμβάσγ) τδ πλοιάρι του ανάμεσα είς τά  
χαμόδενδρα, όποΰ έπερικύκλωναν τδ νησί, καί οί καβελαρέοι είχαν 
φθάσει εις τήν όχθην τοΰ ποταμιού.

Τά δύο στρατεύματα άφοΰ έγνωρίσθηκαν έχαιρετησθηκαν βγάνον- 
τας μεγάλαις κραυγαϊς.

Μερικοί άπδ τού; νεοφθασμένου; ώομησαν μέ τά άλογά τους μεσα 
εί; τδ Μισουρί, διά νά σμίξουν τδ άλλο στρατόπεδο, καί άπέρα- 
σαν, χωρί; νά τδ καταλάβουν, κοντά άπδ τδ πλοιάρι τοΰ Δαβίδ. Οί 
επίλοιποι ευχαριστήθηκαν νά μείνουν είς τδ  άριστερδ μέρος οπού 
άναψαν μεγάλα ις φωτιαϊς.

0  Δαβίδ εύρισκόμενος ανάμεσα εί; δύο εχθρούς, νίτανε εί; μ εγα - 
λον κίνδυνον, Λαί περισσότερο άκόμη διά τδ νά μήν ήμποροΰσε να 
εχη καμμίαν συγκοινωνίαν μέ τά άλλα πλοιάρια. Γ1 ανησυχία του 
δέν ήτον δλιγότερη τήν νύκτα, διότι ό παραμικρός 5όρυβος ήμπο
ροΰσε νά άκουσθη καί είς τα ϊ; δύο όχθαι;, καί δέν ήτο δύσκολο 
νά φαν-Jj κάθε παραμικρδ κίνημά τους άπδ τδ φώς τών άστρων. 
0  Δαβίδ λοιπόν άποφάσισε νά περιμείνη εως όποΰ νά αποκοιμηθούν 
οί άγριοι. Επρόσμεινε έ'ως τά  μεσάνυκτα καί τέλος πάντων άφοΰ 
έπαυσαν καί οί παραμικροί κτύποι έβγΐ,κε μέ προφύλαξι άπό τδ πα 
ράμερο όποΰ εως τότε; έκρυβότουν. Τήν ϊδιαν στιγμήν άγροίκησε 
ολίγο ξέμακρα ενα άλαφρδ κυμάτισμα, καί είδε τά  άλλα πλοιάρια 
όποΰ έγλις-ροΰσαν σιγανά σιγανά άπάνω είς τδ ποτάμι· αύτά είχαν 
καταλάβει τδν στοχασμόν του καί ερχόντανε νά τδν φθάσουν. Ο 
στόλος είχε σχεδόν άπεράσει τδ νησί, καί εύρισκότουν ανά
μεσα είς δύο στρατόπεδα. Γ0  Δαβίδ όντα; τότε έμπροστά, έγύριζε 
τά  μάτια του άπδ τήν μίαν είς τήν άλλην όχθην, καί είχεν ήδη 
άφίση τα ϊ; ύστεραι; φωτιαϊ; όταν μία κραυγή άκούσθη σιμά του. 
ίίρμησε έμπρδς καί είδε εναν ίνδιάνον όποΰ έπέρασε κολυμβι- 
στά τδ ποτάμι καί εύρισκότουν σχεδόν άποκάτου άπδ τήν πλώρην. 
Δέν είχε τελειώσει μία δεύτερη κραυγή, (ή όποία ήτον τδ σημάδι), 
καί ό Ραμψέΐς άρπαξε τδ κεφάλι όποΰ εβγαινε άπάνου άπδ τδ νε
ρό. Ετότες άρχίνησε μία σιωπηλή καί τρομερή Κ-άχη. 0  άγριος 
προσπαθώντας νά έλευθερωθη έσκάλωσε είς τδν βραχίονα τοΰ νέου 
τδν όποιον έπάσχιζε νά σύρη άπάνω του.

— Αφησε τον, είπεν ό Πέτρο;, ό όποιο; εύρισκότουν εις τδ ίδιο



— ^ λ ι> *ίπεν 0 Δαβίδ. Αύτός ήμπορεϊ νά μας άφανίσγ;.
Μόλις είχε τελειώσει έτοΰτα τά λόγιοι, καί 6 Ινδιάνος δίνοντας 

μίαν τιναξιά με ολην τήν δύναμίν του, έγυρε το πλοιάρι, κ«1 ό 
νέος έπεσε εις τό νερό. ή  Νεχάλα ©ωνάζοντας ήθίλε νά £ιφθΐί £ω-
πισω του, άλλ ό άλλος έσταμάτησε το πλοιάρι.

το^ νερού ϊδειχνε τόν τόπον όποΰ έγινεν άφαντος 6
Ϊ ’αμψέϊς, καί έβεβαίονε οτι έκεΐ κάτου ή πάλη έξακολουθοΰσε.

Αίφνήδια οί βραχίονες τοΰ ’Ινδιάνου έβγήκαν έξω άπό τό νερό, 
άλλ εΰθύς έξανάπεσαν, καί κατόπι έξενέοωσε ένα κεφάλι.

—  Δαβίδ, έφώναξεν ή Νεχάλα.
—•Εδώ είμαι! εΐπεν ό νέος.
— Καί δ άγριος; έρώτησε 6 Πέτρος.
— Μέ τά  ψάρια, άποκρίθη ό Δαβίδ.
01 δύο κυνηγοί τόν έβοήθησαν ν’ ένεβή εις τό πλοιάρι, όπου ή 

νέα Ινδιάνα έρρίφθηκε είς ταϊς άγκάλαις του.
— Γλήγορα ξαναπάρε τό ρεΰμα, είπεν ό νέος, πρέπει νά τά

γνωρίζουν ολα εις τά  στρατόπεδα . . . .
Ακουότουν πραγματικώς εις τήν δχθην ένας άνακατομένος θόρυ

βος. Δια μερικαϊς στιγμαΐς έφάνηκαν νά περπατοΰν κάτι ισκοι, άλ
λα μετ δλίγον ολα έγύρισαν είς ττν  πρώτην ήσυχίαν. Η επίλοιπη 
νύκτα Ιτελείωσε χωρίς νά συμβη τίποτες περισσόΐερο, καί τήν αΰ- 
γη  τα  πλοιάρια άρραξαν είς τό κάστρο Κάνο όποΰ είναι τό πρώτο 
στάσιμο είς τό Μισουρί.

Τά μεγαλήτερα έμπόδια σχεδόν ένικήθηκαν, καί τό έπίλοιπο του 
ταξειδιοΰ δέν έπαρουσίασε παρά ολίγους κινδύνους.

§ Ζ \

Τ0  αναγνώστης δεν έλησμόνησε βέβαια τό πρώτο κεφάλαιο είς
τό  όποιο έπαρουσιάσαμεν τόν Δαβίδ καί τόν ϊωνάΟαν είς έναν δρό
μον τοΰ Φραγκλίνου, τόν ένα όποΰ έτοιμαζότουν διά μίαν ζωήν κο
πιαστικήν, καί τόν άλλον διά τήν οκνηρίαν.

Ενας μόνος χρόνος είχε περάσει άπό τότες, καί οί δύο φίλοι εύ- 
ρισκόντανε πάλι είς τόν Εδιον τόπον, άλλά είς 3έσιν καί ς·<*χασμούς 
πολύ διαφορετικούς.

Η φυσιογνωμία τοΰ Δαβίδ έδειχνε τήν ευτυχίαν καί τήν γαλή
νην, ένφ ό ίωνάθαν μέ τά  χέρια ς-αυρομένα είς τό στήθος, καί μέ 
τό  κεφάλι γυρρένο έφαινότουν βυθισμένος είς μεγάλην λύπην.

— Λοιπόν ίι άσθένεια ανάγκασε την μαύρην τήν £ε(αν σου να

κλε'ση τί: εργαστήρι της, είπεν ό Ραμψέΐς έξακολουθόντας μί«ν
άρχινησμένην συνομιλίαν.

1 —Καί είς τό τέλος τοΰ λογαριασμού ολα τά  έπήραν οΐ δανει
στείς, είπεν ό ίωνάθαν, καί τώρα εΰρισκόμαστε πάμπτω χοι.

—  Καί δέν μπορείς έσυ νά δουλεύσης; είπε μέ γλυκόν τρόπον δ 
ί'αμψέϊς.

— Kei τ ί νά δουλεύσω! είπεν μέ κακοφανισμόν δ ΐωανάθαν, ϊχω  
τάχατες κανένα επιχείρημα; Εσύ μιλεΐς ξέγνοιαστος γ ια  την φτώ
χεια τών άλλων, γ ια τί έχεις επάγγελμα είς την συντροφιά τών 
γουνερικών. Δέν σοΰ λείπει τ ίποτα , ή μητέρα σου είναι ευτυχισμέ
νη, έτΐήρες ττν  ώμορφότερη άπό όσαις ίνδιάναις έφανηκαν είς τα  
εδώ, ολοι σέ άγαποΰν καί όλα σοΰ πηγαίνουν καλα.

— Είναι αληθινό ότι χρεωστώ πολύ είς τόν ®εόν, άποκρίθη δ 
Δαβίδ, άλλά έπραξα μέ τρόπον ώστ» νά μην ήμπορϊ) κάνεις να με 
κατηγορήση διά έτούτην τήν εύτυχίαν. Τήν κατάς-ασι δποΰ χαίρου- 
μαι τήν χρεωστώ είς τούς κινδύνους όποΰ Ιτρεξα. Η Νεχαλα είναι 
έδική μου γιατί έκαμα είς τόν άδελφόν της τά χρεη δποΰ εχει δ 
ένας είς τόν άλλον άνθρωπον, καί αν ή μητέρα μου είναι ευτυχι
σμένη, είναι γ ια τί έβαλα πάντοτε τήν ευτυχίαν της άποπανω άπό
τήν έδικήν μου. Πίστεψέ μου ίωνάθαν, ή έργασία καί ή φιλανθρω
π ία  είναι οί καλύτεροι δρόμοι. . .

— Στό διάολο μέ ταϊς διδαχαϊς σου, έγώ δέν ήξευρω τ ί  να καμω.
— Σοΰ έπρόσφερα τήν βοήθειαν μου.
— Φύλαξε την διά τόν εαυτόν σου, είπε μέ βκυθρωπόνητα ο 1- 

ωνάθαν, έγώ δέν £έλω άπό έ'τέ τίποτα .
Μέ έτοΰτα τά  λόγια άφησε ^υμομένος τόν Ραμψέΐν, καί τό ίδιο 

βράδυ άκούσθηκε ότι είχε φύγ/) άπό τό Φραγκλίν παρατώντας την 
Ssiav του άρρωστην καί φτωχήν. Αΰτός δέν είχε καρδία να δουλέ
ψει διά δύο, καί νά πάρτ) επάνω του εκείνην δποΰ διά τόσον πο- 
λύν καιρόν τόν έθρεψε.

Οταν δ Δαβίδ έμαθε έτούτην την εΐδησιν ετρεξε είς τό σπήτι 
τής γραίας.

— Η μητέρα μου εχει χρείαν μιας συντροφιάς, καί μιας φιλε
νάδας τής ηλικίας της, τής είπε, έλα νά ζήστρς μαζύ της καί £α 
εύρνις είς εμένα έναν υιόν.

( Έ κ  τοΰ Γα .Μ ιχοΰ .)
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ΓΙΕ PI ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
01 παλαιοί φιλόσοφοι καί νομοθέται έκριναν τήν Μουσικήν μέρο; 

άναγκαΐον τής ανατροφής, ώς Ικανόν νά μαλάσση τάς αγριότητας 
τής ψ^χής, καί νά ρυΟμίζη τόν άνθρωπον είς τήν εύσχημοσύνην, ώ; 
λέγει δ Πλούταρχος*— 7’oic παλαιο ϊς τω ν ’Ε λλή νω ν εικότως μ ά 
λ ισ τα  πάντω ν έμέλησε πεπα ιόεΰσθα ι Μ ουσικήν. Τ ώ ν γά ρ  νέων 
τάς γ ν χ ό ς  ωοντο chiv ό ιά  Μ ουσικής π λ ά ττε ιν  τε  xa i ρυθμίζειν  
έπ ί τό εύσχημον, χρη σ ίμης δηλονότι της Μ ουσικής ύπαρχούσης  
προς π ά ν τα  καϊ πάσαν έσπουόασμένην π ρ ά ζ ιν , προηγουμένως ύε 
προς τούς πολεμικούς κινδύνους. Ο Πολύβιος αποδίδει τών Αρ
κάδων τήν ήαερότητα καί φιλανθρωπίαν είς τήν οποίαν είχαν έζαί- 
ρετον παιόιόθεν σπουδήν τής μουσικής ολοι, πλήν μιας ’Αρκαδικής 
πόλεως τών Κυναιθέων, τών οποίων τής 5/ιριωδίας αιτίαν λέγει, ό'τι 
κατεφρόνησαν δλότελα τήν μουσικήν. Καί μήν άπορήση, τις, οτι εί; 
ανατροφήν πτωχών παιδίων συμβουλεύω Μουσικήν. ’Απορον ήθελε 
δικαίως φανήν, άν έσυμβούλευα τήν τελείαν καί πολυδάπανον Μου
σικήν. Αλλά πρώτον, εί; τίνα δέν είναι γνωστόν οτι άπό τους πέ- 
νητας, καί έξαιρέτως άπό τήν τάξιν τών γεωργών μας, πολλοί έ
χουν καθένας τήν λύραν του; Αρκεί νά μαθητευΘώσι τά τέκνα των 
νά λυρίζωσιν ολίγον άρμονικώτερα. Επειτα, οί λυρισταί δεν περιο
ρίζονται είς μόνον τό οργανον, ούδε λυρίζουν μόνον, άλλά καί λυ- 
ρωδοΰν. Πόσην ωφέλειαν δέν ήθελαν προξενήσειν εί; τούς πτωχούς 
οί παιοευταί τών πτω χώ ν, άν είς τόπον τών άνοήτων καί πολλά- 
κι; ασέμνων τραγφδίων έσύνθεταν διά τά  πτω χά παιδάρια αμνούς 
εί; τόν Θεόν καί τραγωδία τοιαϋτα, όποια νά κρΰπτωσιν ϋπό τή ; 
ήδονή; τό κάλυμμα ήθικήν τινα παραίνεσιν ! Αλλά τοιαΰτα καλά 
πρέπει νά τά προσμένωμεν άπό τόν πολυπλασιασμόν καί τήν τελει- 
οτέραν διάταξιν τών σχολείων μας* πρέπει νά τά προσμένωμεν, ό
ταν καταστήσωμεν καί ήμεις παιδευτήριον έξαίρετον τή ; ανατροφή; 
τών πτω χώ ν, κατά τό Φελλεμβεργικόν περιβόητον παιδευτήριον, καί 
διδασκάλου; έχοντας τήν φιλανθροιπίαν τοΰ Φελλεμβέργου. Ο Σωκρα
τικός ούτος παιδευτής τών πτωχών παιδίων έδιδάχθη άπό τήν πεί
ραν, οτι ή Μ ουσική είνα ι δ ι δλα  τά  νεαρά πα ιδ ία  μέσον Ισχυ
ρόν πολιτισμού xa i κοινωνίας, μέσον επ ιτήδειον νά τά  συνηθείζη  
■νά κανονίζωσι τόν β ίο ν  τω ν, xa i νά συνεργάζω νται μ έ  -ησ»χον 
Αρμονίαν' νά μετριάζω τάς άτακτους όρμάς, νά χαθαρίζη τής ψ υ
χ ή ς  τά  αισθήματα, xa i νά τήν  άπγείρτ] είς τάς ύψηλάς έννοιας. 
Χ ρη σ ιμ εύε ι έξαιρέτω ς νά ήμερύνη τά πάθη , νά  εύφραίνη πρεπω -

δέστερον τήν χαρδίαν, και νά μα λαχύνη  τή) σκληρότητα τής ρ ύ 
σεως έχείνω ν μ ά λ ισ τα  τών πα ιδ ιώ ν, δσα έλαβεν είς τό ο χολεΐόν  
του άπό τήν τά ζ ιν  τών ψω μοζητάν. ΚΟΡΑ11Σ.

0 Ε Ρ 1  Τ Η Σ  Φ δ Ι Β Σ .
Είς τόν άνθρωπον ή φωνή γίνεται έκ τοΰ άερος, τοΰ έμπεριεχο- 

μένου είς τόν θώρακα, καί έκπεμπομένου όρμητικώς όιά τής συς-ο- 
λής τών £ο>ρακικών μυών. Γ0  άήρ είσπνεόμενος εισέρχεται έντος τών 
πνευμόνων, έξογκοΤ τούτους, είτα εξέρχεται έκ τή; συνδλίψεως, ή - 
τ ι; έπιγίγνεται έκ τής συστολής τοΰ ^ώοακος, διερχόμενος όιά τής 
τραχείας άρτηρίας, ή τι; συνίσταται έκ δακτυλίων χονύροειόών καί 
έλαστικών* έπί τοΰ άκρου τής τραχείας ■ ύπάοχουσι όύο μεμβράναι 
τεταμ.έναι, τών όποιων αί τρεις άκραι είσί προσκεκολλημ.εναι έπι τών 
παρειών τούτου* αί έπιφάνειαι τούτων τώ ν μ.εμβρανων είσι σχεόον 
παράλληλοι, καί ολίγον άπέχουσαι άπ άλλήλων* ούτως ό άηο έξ- 
ερχόμ,ενος έκ τοΰ 5ώρακος πριν φΟάση εί; τό στόμα, διέρχεται έχ 
τοϋ διαστήματος, τό όποιον άφίνουσι τά μεμβρανώδη ταϋτα ελά
σματα, άπερ όμοιάζουσιν ώς γλω ττίς, καί είσίν επιδεκτικά συς·ολής·. 
καί διαστολής, διό καί Γ  λ  ύ > τ τ ις  καλούνται, (α) Ε π ιγλ ω ττ ίς  όέ 
προσαγορεύεται μ.εμβράνη ωοειδής ώς γ)ώσσα, κειμένη έπί τοΰ άνω. 
άκρου τής τραχείας αρτηρίας παρά τήν ρίζαν τής γλώσστς. EtvS καί 
αυτη έλαστική, συστέλλεται καί διαστέλλεται, καί λαμβάνει διαφό- 
οους κινήσεις προς τά άνω καί κάτω, ,ήτις ουτω τροποποιεί τήν 
όρμήν τοΰ έξερχομένου άέρος έκ τοΰ. πνεύμονος* τό μεταί;ύ τής 
Γλωττίδος καί Επιγλωττίδα; διάστημα καλείται Λ ά ρ υ γ ί , '  τοΰ ό
ποιου έξο>τερικώ; διακρίνεται τό κάτω οριον έκ τοΰ μέρους εκείνου, 
οπεο καλείται Μ ήλον τοΰ ’Λ δ ά μ .  11 Γλωττίς καί Επιγλωττίς δο- 
νοΰσι ταυτοχρόνως διά τής διόδου τοΰ έν τώ θώρακι άέρος, τοΰ ό
ποιου έξερχομένου, συστέλλονται οί μΰς τοΰ λάρυγγας, καί ουτω; 
άποτελεϊται ή φωνή. Πολλοί τών πριν φυσιολόγων έθεώρουν οτι ή 
φωνή γίνεται ώς ή διά χορδής φωνή· ήδη όμως άπεδείχθη καί πει- 
ραματικώς οτι ή φωνή γίνεται ώς είς τά πνευστικά όργανα, τά ε- 
χοντα γλω ττίδα , (β ) ώς ιίνε το Κλαρινέτον, ό Ζουρνάς, καί τά  παρόμοια.

(α) Καλούνται και φίονητικαί χορδαί* τό ονομα γλωττίς κατά νεώτίρους 
τινάς συγγραφείς δίίεται και είς ί'έια τινά μέρη τών φωνητικών οργάνων τοΰ 
λάρυγγας.

(β) Κνινώί καλείται εις τα όργανα τα^τα ή γ-λωττίς αυτη Τ ζ « μ π ο ΰ ν κ ,



*Ο άήρ άφοΰ είς τεΰτα  τά όργανα σχηματίβη τήν φωνήν, καί
διέλθν) τήν επιγλω ττίδα, φθάνε! είς τόν φάρυγγα, εντεύθεν εί; τό 
στόμα, ένθεν καί έξέρχεται. Η εναρθρος φωνή σχηματίζεται ία  τής 
φκνής, ή τοΰ ήχου, τοΰ γινομένου παρά τής γλωττίόος καί έπ ι- 
γλωττίδος, άφοΰ τροποκοιτ,6ή άπό τάς κινήσεις τής γλώσσης, τδ ν  
χειλέκν, καί τών άλλων μερών τοϋ στόματος, καί ϊσο>ς καί έκ 
τών κοιλωμάτων τής ρ ινί;” ό ηχος τροποποιείται καί έκ τής ταχύ
τητας τοΰ έξερχομένβυ κέρος, καί I» τής διαστολής κ«ί συστολής 
τής γλωττίδος. Η εντασις τής φωνής έξαρτάται έκ τής ισχύος τοΰ 
ρεύματος.

Εν γένζι δ ί  ή φωνή τοΰ ανθρώπου άποτ&λεϊται ώς Οι Οργάνου
πνίυζ·»κοΰ, τοΰ δποίου τό στήθος εινε ή φΰσα’ δ λάρυγξ είνε ό α
γωγός* τά μεμβρανώδη ελάσματα είνε "h γλω ττίς’ τό δε ς-όμκ καί 
αί έινικαί κοιλότητες είνε δ σωλήν τής εκβολής.

Οταν τις όμίλ?ι, τό υπερώιον ί^ίον κλείει τάς ρινιηάς όπάς* ου- 
τως δ άήρ δυνούμενος εντός τοΰ λάρυγγος εξέρχεται διά τοΰ στό
ματος, ::αί άποταλεΐται ή φωνή· συμβαίνει δμως ώστε εις τινας τό 
ύπερώϊον νά μή φράττη καλώς τάς ρινικάς όπάς, καί τότδ μέρος
τοΰ ήχοΰντος άέρος διέρχεται διά τής ρινός· έκ δε τούτου προέρχεται 
δυσάρεστός τις φωνή είς τινας, οΐτινες καλούνται P ird Ja Jo t.

Τά πνεύμονα έχοντα ζώα, ήγουν τά μαστοφόρα, τά πτηνά, καί 
ίρπετά , είσί τά  μόνα τά εχοντα γνησίαν τήν φωνήν· τά  μας-οφόρα 
καί έρπετά ϊχουσι γλω ττίδα  μονήν, καί οϋχί διπλήν, ώς εχει δ 
άν0ρο>πος· αΰτη δέ κεϊται πλησίον τοΰ στόματος. Εις τά πτηνά Ο
μως ό λάρυγξ κεϊται είς τό κάτω άκρον τοΰ πνεύμονο;· τούτου ε- 
νεκεν «ταν κοπή πτηνοΰ ή κεφαλή, έξακολουθεΐ τοΰτο νά φωνάζω
καί μετά τήν άποκεφάλισίν του. Τά $δοντα πτηνά εχουσιν ύπερ τόν 
λάρυγγα μικρόν φράγμα ατελές, έκ τοΰ όποιου γίνονται οί διάφοροι 
$ χ 0ι. ' (Εκ τή ; ΦΤ2ΙΚΗ2 τοΰ I. Π. Γ1ΪΡΛΑ.)

Ν Η Π Ι Ω Ν  Π Ε Ρ 1 Π Ο Ι Η Σ Ι Σ .

Τό γάλα τή (  μητρός  πρέπει νά συνιατα τήν τροφήν τοΰ νηπίου, 
Ικτός άν αίτίαι κατεπείγουσαι έμποδίζωσιν αυτήν του νά θηλάζ-ρ, η 
καθιστάνωσι τό γάλα της άνάρμοςον είς τό βρέφος. Πάντοτε υπάρ
χε ι μία τ ις  σχέσις μεταξύ τής καταστάσεως καί κράσεως τής μη
τρός καί τής ηλικίας καί κράσεως τοϋ τέκνου, ήτις δέ» έμπορει νά 
ΰπάρχν) μετάξι» αύτοΰ και όποιασδήποτε άλλης τροφοΰ, άλλ ήτις 
συνεργεί μεγάλως είς τήν ευεξίαν του. Γνωςάν είναι, παραδείγματος

χί'ρ^ν, ότι τάς πρώτας ολίγες εβδομάδας τό γάλα .είναι άραιότίρο·» 
καί πλέον υδατώδες παρά μετά ταϋτβ. Εάν λοιπόν βρέφος νεογέν- 
νητον βυζάν/) παραμάνναν τριών ή τεσοάρων μηνών, αφανίζεται ή 
μεταξύ τοΰ στομάχου αύτοΰ καί τής ποιότητος τοΰ γάλακτος <ρυ- 
σική σχέσις, καί τό ννίπιον πάσχει, μή έχον δυνάμεις άναλόγους μέ 
τό βάρος τής τροφής. Εάν, έκ τοΰ έναντίου, βρέφος πέντε, η Ιξ μη
νών μεταφερϊνί είς παραμάνναν νεωστί έλευθερωθεΐσκν, ή τροφή τήν 
όποιαν λαμβάνει είναι παραπολΰ ύδκτώδτ,ς, καί ή νγεία τί:υ κατά 
φυσικόν λόγον έκπίπτει.

Ωσαύτως, εάν ή μήτηρ ηναι ώριμου ήλικίας, τό ίδιον αυτής γά
λα, ή τό γάλα βυζάστρας ύγιοϋς, τής αυτής σχεδόν ηλικίας, άρ- 
μόζει πολΰ μάλλον είς τό βρέφος παρά τό γάλα γυναικός πολύ vs- 
ωτέρας· έπειδή ή κρΰσις τοΰ τέκνου εχει πάντοτε κάποιαν σχε'σιν 
μέ τήν τής μητρός, καί συμφωνεί μέ τήν ποιότητα τοΰ έκ φύο:ως 
προβλεμμένου ρευστοΰ.

Τό κυριώτερον σφάλμα είς τήν ανατροφήν τών νηπίων είναι ό'τ» 
τφ ύγουν  καραττοΜ '— σφάλμα σπουδαΤον καθ’ εαυτό, άλλά τό ό
ποιον ευκόλως δύναται ή μήτηρ ν’ αποφυγή, βυζάνουσα μόνον δπό- 
ταν βλεπνι όρεξιν είς τό τέκνον, καί τότε δέ όχι παραπολΰ διαμιάς. 
Οΰτω μόνον καί αυξάνει ταχέως καί δυναμοΰται τά τέκνον, καί 
δραστηρίως έμποδι'ζονται τά  τής νηπιότητος πάθη, πόνοι, διάρροιαι, 
καί ό τοΰ νευρικοΰ συστη'ματος ερεθισμός.

Αλλο αίτιον νηπιακής απεψίας είναι β.Ιάβη τήζ ποιότητας τοΰ 
γά Α α χτoc, προερχομένη άπό ακράτειαν, η ανησυχίαν τής μητρός. Α
γνοείται ή λησμονεϊται γενικώς πόσον ένεργεΐ τά αίτιον τοΰτο είς τό 
νά έρεθίζν) καί νά βασανίζν) τά τέκνον· ό'θεν πολλαί μητέρες, ένώ 
βυζάνονται, δεικνύουν τόσην αδιαφορίαν ώς πρός τήν υγείαν, δίαιταν, 
καί νοητικήν αυτών άταραξίαν, ώς νά μήν είχαν αυτά δλα καμμίαν 
Ιπιρροήν είς τήν γαλακτώδη εκκρισιν. ίγ ιεινόν, θρεπτικόν, καί εί»- 
πεπτον γάλα δύναται νά προέλθν) μόνον άπό ίιγιά καί καλής κρά- 
σεως μητέρα· είναι δέ παρά φύσιν νά έλπίζωμεν, ότι έμπορεΐ νά 
π/,γάσνι υγιεινόν καί άμίαντον ρευστόν άπό μητέρα, ήτις χαλά τήν 
υγείαν καί εΰπεψίαν της δι’ άκαταλλήλου διαίτης, δι' άγυμνασίας, 
δι άκαθάρτου άέρος, ή δι' άκυβερνήτων παθών, ό χ ι, οί νόμοι τής 
υγείας δέν «αραβαίνονται ατιμωρητί. Ακόμη καί ίατρικά, ύπό τής 
μητρός λαμβανόμενα, ένεργοΰν διά τοϋ γάλακτος έπάνω είς τά τέ
κνον· καί αίφνήδιος δ ’ όργή, ή άλλη βίαια νοερά κίνησις, μετέβαλε 
πολλάκις τοΰ ρευστοΰ τήν ποιότητα τοσοΰτον, ώστε νά προξενήσει 
καθαρσιν καί πόνους είς τά τέκνον. Μέριιινα προσέτι καί άνησυχί*
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ϋνήσυχια ενεργούν όλεδριώτατά, καί δχι μόνον ολιγοστεύουν τήν πο
σότητα, άλλά καί χαλούν την ποιότητα του γάλακτος.

Καδώς δένδρον κακόν δέν γεννά ποτέ καρπόν καλόν, οΰτω κακή 
μεταχείρισις δέν φέρει αποτελέσματα καλά· άναξια δέ τοΰ μητρικού 
ονόματος είναι δποιαδήποτε, ήτις, γνωρίζουσα την προειρημένην σχέ- 
σίν, θυσιάζει, μ ’ δλον τοϋτο, τήν υγείαν και ευδαιμονίαν τοΰ τ έ 
κνου της, διά νά ευχάριστη τάς ιδίας αυτής ορέξεις κα'ι πάθη.

ΪΊ1ΚΠ ΑΓΑΠΙΙ.
Αλέξανδρος ό μέγας άναγνώσας επιστολήν τοΰ 

’Αντιπάτρου διαλαμβάνουσαν μεγάλα παράπονα κατά της μητρός του 
όλυμπιάδος, «ό ’Αντίπατρος, είπεν ό μεγας εκείνος δορυκτήτωρ, ά- 
ογνοεΐ δ τ ι έν μόνον δάκρυον τής μητρός μου δύναται νά εξαλείψ/ι 
«ολα του τά παράπονα.

Η νι'κη τών Λεύκτοων είχ* σύρνί επί τοΰ Επαμινώνδου τήν προ
σοχήν καί τόν θαυμασμόν όλων τών γειτνιαζόντων λαώ ν έδεωρεΐτο 
τό ύπος-ήοιγμα καί ό άναγεννητής τών Θηβών, ό νικητής τής Σπάρ
της κάί ό έλευδερωτής δλης τής Ελλάδος. Ο δέ Επαμινώνδας έν τώ  
μέσω τοΰ γενικού τούτου επαίνου είπεν· «II μεγαλήτερα μου χαρά 
«είναι, δταν συλλογίζομαι πόσον δά χαροΰν ή μήτηρ μου καί ό πατήρ μου.»

Μετά τήν μάχην τοΰ ’Ακτίου, (A c tiu m ), ό νικητής Αύγουστος 
έκαμε τήν έπιδεώρησιν τών αιχμαλώτων του, μεταξύ τών όποιων ή
τον καί ό Μιτίλλος είς τών διαπυροτε'ρων εχθρών του, Καίτοι ύπό
τής κακοαεταχειρήσεως καί λύπης παραμορφωμένος, τόν έγνώρισεν ό 
υιός του, στρατιώτης είς τό μέρος τών νικητών, και τρέζας επεσ» 
εί; τόν λαιμόν του· στραφείς έπειτα μέ δεδακρυσμένους οφθαλμούς 
πρός τόν Αύγουστον, «Κύριε, τοΰ είπεν, δ πατήρ μου έστήδη έχ -
«δρός σου, καί ώς τοιοϋτος είναι άξιος θανάτου· άλλ εγώ σέ ύπη- 
«ρετησα πιστώς καί μοϋ πρέπει αμοιβή. αΓ αμοιβήν τών ύπηρεσι- 
«ών μου, χάρισε τήν ζω^ν τοΰ πατρός μου, καί κάμε ώστε εγώ
«άντίς τούτου νά άποδάνω.η ύ  Αυγους·ος κινηδείς άπό ταύτην τήν
πράξιν τόΰ νέου Μιτίλλου έχάρισε καί εί; τούς δύω τήν ζωήν.

Είς κατόρδωσιν μ.εγάλων πραγμάτων είναι αναγκαίος ό ενθουσια
σμός· άλλά διά νά γένωσι μόνιμα τά  κατορθώματα, πρέπει νά συν
οδεύεται μέ πολλήν γνώσιν καί φρόνησιν. ΚΟΡΛΙΙΣ.


