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Έτος Α'.

01 ΜΥΘΟΙ.
Οί μΰθοι τών Ε λλή νω ν έ'λαβον τήν 

αρχήν των έκ τών είς τούς θεούς αποδι
δόμενων τελετών κατά τόν άκόλουθον 
τρόπον.

Ό  Ε λληνικός λαός μή δυνάμενος και 
αύτός έν τή αδυναμία τών πνευματικών 
του δυνάμεων νά έννοήση πώς τά πέριξ 
αύτοΰ αντικείμενα παρήχθησαν, παρεδέ- 
χθη δημιουργόν αύτών ν0 ν  τ ι άνώτερον 
έαυτοΰ, οπερ έπλασε κατά τήν άνθρω- 
πίνην εικόνα, ύποκείμενον είς τά  ανθρώ
πινα πάθη και ήδονάς* άλλά  μέ τήν δια
φοράν δτι είς τάς φλέβας τοΰ ’Ό ντος 
τούτου ερρεε θ ε ΐ  ο ν αιμα, δηλ. δι’ αμ
βροσίας και νέκταρος τρεφόμενον και 
ούχί διά τών ακαθάρτων και τραχέων 
τροφών. Επειδή δέ τό ν0 ν  τοΰτο παρή-

ΦυΛ. ΙΑ'.

γαγε τά πάντα, καί έκράτει έν τα ΐς χερ- 
σίν αύτοΰ τά σπέρματα τοΰ παντός καί 
τάς τύχας τοΰ κόσμου, φυσικώς έπρεπε 
νά μή ύποκύπτη μήτε είς γήρας, μήτε 
είς θάνατον. Διά τοΰτο ό Έ λλην  τώ ά- 
πέδωκε τήν αθανασίαν.

Ά φ ’ ου τοιοΰτον τ ινα  τόν Δημιουρ
γόν του παρεδέχθη, ήρχισε ν’ άποδίδη 
έλευθερίως είς πάντα τά αντικείμενα, ά
τινα τον ήνάγκασαν νά ζητήση τήν ύ- 
περτάτην αύτών αρχήν, ειδικήν τινα  είς 
έκαστον θεότητα δι’ ής τά ακατάληπτα  
καί τά θαυμάσια τής φύσεως ένήργουν 
καί τοιουτοτρόπως εύρε μέσβν ν’ άναπαυ- 
θή, παύων πάσης περαιτέρω μελέτης 
τής φύσεως.

Και δέν ήρκέσθη μόνον ν’ άποδώση 
θεότητας ένεργούσας έν τα ΐς  μεγάλα ις  
τής φύσεως καί έαυτοΰ δυνάμεσι· άλλά
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καί σχεδόν παν άντικείμενον, έστω καί 
έλάχιστον, έθεώρει ενεργούν διά της έ- 
ποπτείας Οεότητός τίνος.

Γό δύσκολον ητο πώς νά καθιερωθώ- 
σιν αί θεότητες αυται καί λάβωσι σέβας 
παρά τοΰ λαοΰ. Ή  εΰρεσις τώ ν τελετών  
και της λατρείας αύτών ητο ρ.ηδεν6ς λό
γου αξία· διότι τό λ ίαν  ευφάνταστον 
πνεΰμα τοΰ Έ λληνος ητο εΐπερ τ ι και 
άλλο κατάλληλον προς έξεύρεσιν τοιού- 
των πραγμάτων. "Απαξ κατωρθωθείσης 
της καΟιερώσεως καί της έφελκύσεως 
τοΰ σεβασμοΰ τοΰ λαοΰ, αμέσως σχεδόν 
καί άνευ δυσκολίας εύρέΟη καί ό τρόπος, 
δι’ ου πασαι αί θεότητες έπρεπε νά λα -  
τρεύωνται. Συνεστήθησαν αί τελετα ί καί 
πανηγύρεις καί λοιπαί έθιμοτυπίαι, οι- 
ωρίσθησαν επίτηδες άνθρωποι ούδέν ά λ
λο επάγγελμα έχοντες, εΐμή τήν λ ε ι
τουργίαν τοΰ θείου. Οί ίερεΐς ουτοι διά 
πλείστων λεπτομερών επεξηγήσεων τοΰ 
τόπου τοΰ ίεροΰ κτλ. προσεπάθουν νά pt- 
ζώσωσι βαθύτερον εις τήν καρδίαν τοΰ 
λαοΰ τό πρός τόν θεόν των σέβας. Τά έν 
τα ΐς  τελετα ΐς  λεγάμενα καί πραττόμε- 
να, καί αί έπεξηγήσεις αυται τών ιερέων 
έοωκαν αφορμήν εις τήν γένεσιν τών  
μύθων. Οί μΰθοι ούτοι ούδέν άλλο έ- 
πραγματεύοντο, εΐμή τήν γέννησιν, τά  
έπι γής , έν Ούρανώ καί Ό λύμπω συμ 
βάντα καί κατορθώματα τών ’Α θ α ν ά 
τ ω ν .

Οι Ελληνες ούδαμώς προσεπάθησαν 
νά έξετάσωσι τ ί τό αληθές καί τ ί τό ψευ
δές εν τοΐς μυθοις τών Θεών αύτών.

Τούς μύθους των έπίστευον ώς ιστορικά 
γεγονότα. "Ο,τι ό "Ελλην τά μάλιστα  έ- 
πεθύμει ήτο νά εύρη τό παρελθόν τών 
Θεών του, περί τοΰ οποίου δέν έφρόντι- 
ζε πολύ άν ήτο καί καθ’ εαυτό ακόμη 
διάφορον. Ή  ’Αθήνα άλλοτε μέν παρί- 
στατα ι θεά προστάτις τώ ν εργόχειρων 
καί τής υφαντικής μηχανής, καί άλλοτε  
θεά ένοπλος, προστάτις τής σοφίας. Α ί 
τοιαΰται άσυναρτησίαι δέν έσκότιζον πο
λύ τό πνεύμα τοΰ Έ λληνος. Ε ννοείται 
όμως, ότι οί συνθέται τών μύθων δέν 
κατήντουν μέχρι τοΰ ν’ άποδώσωσιν εις 
τήν ’Αθήνα τάς έρωτικάς σχέσεις καί 
τόν κεστόν καί είς τήν ’Αφροδίτην τήν 
αιγίδα καί τήν σοφίαν.

Οί μΰθοι τών Ε λλήνω ν διέφερον άλ-  
λήλω ν κατά τούς διαφόρους τόπους. Ή  
Δήμητρα άλλω ς έλατρεύετο έν Έ λευσΐ- 
νι καί άλλω ς έν ’Αθήναις.

Ά λ λ ’ ή μεγίστη διαφορά καί μεταβο
λή τών μύθων έπήλθεν άπό τοΰ 7 00  
μέχρι τοΰ 5 0 0  π. X. Ή  περίοδος αυτη 
τής Ε λλη νικής Τστορίας είναι πλούσια  
εις γέννεσιν καί παραγωγήν μύθων. Α ί
τιον δ’ αύτοΰ είναι ή κατά τήν διακοσιε
τηρίδα ταύτην έπέκτασις τής ναυτιλ ίας  
καί τών μεταξύ Ε λλάδος, ’Α σίας, Α ί-  
γύπτου καί Φ ρυγίας σχέσεων. Εντεύθεν 
έλήφθησαν πολλά θρησκευτικά δόγματα, 
άτινα άπεδόθησαν είς τούς Ε λληνικούς  
θεούς.

"Ολοι σχεδόν οί σοφοί άνδρες οί πρό 
Χριστοΰ καί μετά Χριστόν άκμάσαντες 
παρεδέχοντο, ότι οί μΰθοι τών Έ λλή-
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νων ήσαν άλληγορικοί. Τόν δέ καθαυτό 
νοΰν τών μύθων έπρεπε νά ζητήσωσιν 
έν τα ΐς  δυνάμεσι τής φύσεως καί έν τώ  
άνθρώπω. Διά τής το ιαύτης μεθόδου τόν 
μέν Δία παρεδέχοντο αιθέρα, τήν δέ Ή 
ραν ατμόσφαιραν. Διά τοΰτο, λέγουσιν, 
ή Ή ρα είναι πάντοτε ζηλότυπος καί ά
στατος. Α ί Έριννύες ούδέν άλλο σημαί- 
νουσιν, εΐμή τήν συνείδησιν τοΰ ανθρώ
που, ή όποία πάντοτε καταδιώκει καί τ ύ 
πτει τόν κακοΰργον.

Ό Ά γ γ λ ο ς  Γεώργιος Τρότε έν τή 
Ε λληνική  'Ιστορία του λέγει «τό νά 
προσπαθήσω έπεξήγησίν τ ινα  τώ ν μύ
θων είναι κινίϋνώ δες καί άσύμφορον. 
Διότι,καίτοι τ ινές τών πράξεων καί τών 
ιδιωμάτων τών θεών συχνά δύνανται νά 
έξηγηθώσι δι’ άλληγορίας, τό όλον ό
μως σύστημα ούδαμώς είναι τοιοΰτον. 
Ό  φίλος τής θεωρίας, ό παραδεχόμενος 
τόν τρόπον τοϋτον τής έξηγήσεως ευρί
σκει, ότι μετά δύο ή τρία καθαρά καί α
κριβή βήματα ή όδός δέν τώ είναι πλέον 
καθαρά καί αναγκάζεται νά τήν καθαοί- 
ση διά περιορισμών καί εικασιών. Τά άλ- 
ληγορικά πρόσωπα καί τά προσόντα αύ
τών είναι πάντοτε ηνωμένα μετά προσώ
πων μηδεμίαν έπιδεχομένων άλληγορι- 
κήν έξήγησιν. Ά λ λ ’ αί δύο αυται τάξεις  
τοσοΰτον στενήν σχέσιν έχουσι πρός 
ά λλήλας, ώστε τό ν’ απόσπαση τ ις  τήν 
μή άλληγορικήν τής άλλης καταστρέφει 
τήν όλην πλοκήν τοΰ μύθου».

Έκ τοιούτων άρχών όρμώμενος «ό 
'Ιστορικός τής 'Ελλάδος «ούδολως έν

τώ άθανάτω αύτοΰ έργω παραδέχεται 
τήν άλληγορικήν έπεξήγησίν. Επειδή ό
μως ή γνώμη του ήτο νέα καί πρωτοφα
νής, διά τοΰτο λέγει πρός τούς άναγνώ- 
στας του τό περίφημον έκεΐνο τοΰ Ζεύ- 
ξιδος «Τό παραπέτασμα είναι ή είκών». 
"Ο,τι τήνσήμερον άναγινώσκομενώς ποί- 
ησιν καί μΰθον, ήτο ό,τι ποτέ ιστορία, 
καί ή μόνη γνησία  'Ιστορία, τήν οποίαν 
οί αρχαίοι "Ελληνες ήδύναντο νά συλ- 
λάβωσι περί τοΰ παρελθόντος των. Τό 
παραπέτασμα ούδέν κρύπτει όπισθεν αύ
τοΰ, καί ούδεμία ανθρώπινος δύναμις ού· 
\ατα ινά  τό άποσύρη.

Κ. Α. ΣΓΟΥΡΟΣ.

Ί Ά  ΔΥΟ ΛΕΥΚΑ ΡΟΔΑ.

Οί Παρίσιοι είναι πλούσια μητρόπολις καί 
άλαζών διά τά πλούτη της. Οί θησαυροί της 
ε>ναι αναρίθμητοι καί ή πολυτελειά της α
περιόριστος, ό δε ευρύς αύτής μανδύας άνΟέ- 
ων μόνον δεΐται πρός συμπλήρωσιν της λαμ
πρότητάς του. ’Απίστευτον αποβαίνει οτι εις 
ΙΙαρισίους υπάρχει ελλειψις άνθεων, ούχ ήτ- 
τον δμως είναι αληθές. Μία μονον αγορά αν- 
θέων υπάρχει έν τή πολει ταυτη, άφ 
ής αί νεάνιδες προμηθεύονται τάς ωραίας κα- 
μελίας καί τάς άνθοδέσμας τοιν. 'Ο βοτανι
κός θεωρεί ώς κόρην οφθαλμού τό σπάνιον 
κρίνον του καί η γριζέτα τήν έξ ίων ή ρεζε- 
δά γάστραν της. Τά άνθη δμως ταϋτα κα
θώς καί άλλα Παρισινά προϊόντα δεν εχουσιν 
ή ψευδή τινα ΰπαρξιν’ διατηρούνται προς και 
ρόν διά τής έντέχνως έν ταΐς γαστραις εισα- 
γομένης θερμότητος, άλλά μετ’ ού πολυ πα-
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ρακμάζουσι καί μαραίνονται. Ό άγοοαστής 
νομίζων ότι έγένετο κάτοχος ζωηροΰ καί 
θάλλοντος άνθους, ευρίσκει, αυτό κατά τήν 
εις τόν ο'ικον επάνοδόν του ασθενές καί μα- 
ραινόμενον, κατάλληλον έμβλημα τών πρόσ
καιρων τοΰ κόσμου ηδονών. Πρέπει ομως νά 
προσθέσωμεν πρός τιμήν τών Παρισίων, δτ( 
συν τοΐς άλλοις ύπάρχουσι καί τινες μεγα
λοπρεπείς ναοί αφιερωμένοι εις την θεάν Θάλ
λω. Δύναται δε τις νά ΐδτ) είς τινας τών με- 
γαλοπρεπεστέρων οδών της πόλεως ταύτης 
λαμπρά καταστήματα, διατηρούμενα ύπό ω
ραίων καί θελκτικών νεανίδων, έν οίς υπάρ
χουσι κομψοί μικρογραφικοί βωμοί, έγερθέν- 
τες πρός τιμήν της θεάς ταύτης. Έκεΐ θέλεις 
εύρει τό άνθοΰν ρόδον, οΰτινος τό χρώμα ο
μοιάζει με τό πρώτον ερύθημα αίδήμονος παρ
θένου' τό κρίνον, έμβλημα της άγνότητος, 
με τά χρυσά πέταλα καί αλαβάστρινα κύ
πελλα, τό ευώδες ρόδον, τό υπό τών ποιητών 
ευνοούμενον άνθος, καί έν ενί λόγω την εικό
να σύμπαντος τοΰ φυτικοΰ βασιλείου. Έκεΐ 
ευρίσκεις νέφος άρωματώδους άναθυμιάσεως, 
άφ’ ής ο έξ άνθέων στέφανος άρύεται τήν ευ
ωδίαν του. Έν τούτοις ή επάρκεια τών άν
θέων μεγάλως δυσαναλογεΐ μετά τών άλλων 
πολυτελειών τής γαλλικής μητροπόλεοις. Τά 
χειμερινά άνθη ιδίως είναι πολύ σπάνια καί 
μόνον οί βοτανικοί γνωρίζουσι τους μόχθους, 
ους απαιτεί η αναπτυξίς των. Έχουσιν ά- 
νάγκην ισοσταθμούσης θερμοκρασίας καί της 
άκαματωτέρας έπιτηρήσεως καί προσοχής.

Η όεσποσύνη Πασχαλινή Βενσά ήτο μία 
τών περιφημοτέρων άνθοκόμων έν Παρισίοις' 
ήτο ενθουσιασμένη εις τό έργον της' μολονό
τι όε πολλά πτωχή, έκαλλιέργει τά άνθη της 
μετα ποιητικοΰ, ούτως είπεΐν, ζήλου, δστις 
διηγειρε τον θαυμασμόν όλων τών γνωοιζόν-
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των αύτήν. Ό μικρός αύτής κήπος, κείμενος 
εις τ ι προάστιον της πόλεως, έκαλλύνετο πάν
τοτε άπό αριστούργημά τ ι τοΰ φυτικοΰ βα
σιλείου.

*Ητο χειμών, δτε όχημά τ ι, ταχέως έλαυ- 
νόμενον έστάθη πρό της θύρας της Πασχαλι
νής καί εύγενής τις γραία μετά πολυθελγή- 
τρου νεάνιδος έξηλθον τούτου. *Ησαν ή μαρ- 
κεσία δέ 'Ρεζενιάλ καί ή θυγάτηρ αύτής.

—  Δεσποσύνη, είπεν ή μαρκεσία, ή θυγά
τηρ μου μέλλει νά ύπανδρευθή μεθαύριον καί 
έχομεν άνάγκην ένός λευκοΰ ρόδου διά τόν 
νυμφικόν στολισμόν της. ’’Ηκουσα οτι έχετε
c/ <εν

—  ’ Εχω δύο μάλιστα, άπήντησεν ή Πα
σχαλινή.

—  Δύναμαι νά τά ίδω;
—  Βεβαίως.
Καί αι δύο ξέναι ώδηγήθησαν εις ώραιο- 

τάτην ροδωνιάν, φέρουσαν δύο ήμινεωγμένα 
ρόδα, άτινα διέχεον γλυκυτάτην εύωδίαν.

—  Δύνασθε νά μοί δώσητε άμφότερα; η- 
ρώτησεν ή μαρκεσία.

—  ’ Οχι, κυρία, ύπέλαβεν ή Πασχαλινή 
μετά στεναγμοΰ. Τό έν είναι διατεθειμένον.

—  Λοιπόν θά λάβω τοΰτο, είπεν ή κυρία. 
Πόσον τιμάται ;

—  Δύο λουδοβίκια άπήντησεν ή άνθοκό- 
μος.

—  Λάβε τα, είπεν ή μαρκεσία καί πέμ- 
ψατε τό ρόδον είς τήν οικίαν μου κατά τήν 
οδόν ’Ονωρίου.

Ή Πασχαλινή προσέκλινεν εύγενώς καί ώ- 
δήγησε τάς πλουσίας πελάτιδάς της πρός τήν 
θύραν τοΰ ταπεινού αύτής οικήματος.

« Τ ίεύτυχ ία! » ελεγε καθ’ έαυτήν. «Τεσ* 
σαράκοντα φράγκα ! Διά τοΰ ποσοΰ τούτου 
δύναμαι νά πληρώσω τό ένοίκιόν μου καί νά
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απαλλαγώ τής άπο πομπής. ΤΩ προσφιλής μοι 
μήτε: ! καί έξ αύτής άκόμη τής έν τοΐς Ού- 
ρανοΐς εύδαίμονος διαμονής σου επιβλέπεις 
καί προστατεύεις τήν θυγατέρα σου.»

'Η νύξ αυτη ήτο έκ τών θλιβερωτέρων τής 
Πασχαλινής. ’ Ητο ή έπέτειος εσπέρα τοΰ θα
νάτου τής μητρός της, τής καλής καί εύσε- 
βοΰς εκείνης γυναικός, ητις ένέσπειρεν εις τήν 
ψυχήν τής θυγατρός της δύο άγνά αισθήμα
τα, τήν πρόν τόν Θεόν λατρείαν καί τήν 
πρός τά άνθη άγάπην. Έθρήνει οθεν άναμι- 
μ.νησκομένη τών τελευταίων στιγμών τής ά- 
ξιαγαπήτου ταύτης μητρός, ην ό θάνατος ά- 
φήρπασεν άπ’ αύτής. *Ητο τότε ψυχρά τις 
χειμερινή νυξ, καθ’ ?jV καθημένη παρά τήν 
κλίνην τής ψυχορραγούσης ή δλοφυρομένη κό
ρη ήκουσεν αύτήν ψιθυρίζουσαν μέ άσθενή 
πλήν γλυκεΐαν φωνήν,— Πασχαλινή, διατη
ρούνται είσέτι τά  λευκά μας ρόδα ;

« Μάλιστα, μήτερ, ύπέλαβεν αυτη.
« Φέρε μοι λοιπόν αύτά, επιθυμώ ν’ απο

λαύσω άπαξ έτι τής θέας των.
Έ θυγάτηρ έφερε ταΰτα" ήσαν δέ δύο άκ- 

μάζοντα ρόδα έπί τίνος κλάδου.
'Ο ιατρός είπεν, δτι ή εύωδία τών άνθέων 

τούτων θέλει βλάψει τήν πάσχουσαν.
« Άδιάφορον, είπεν αυτη, τά  ρόδα ταΰτα  

καί ή θυγάτηρ μου θέλουσιν έπιζήσει πολύ 
μετ’ έμέ. Πασχαλινή, δός μοι έν έξ αύτών. 
Θάψον τοΰτο μετ’ έμοΰ.

Όλίγας στιγμάς μετά ταΰτα έξέπνευσεν.
Ένώ εκειτο νεκρά τό ρόδον έτέθη είς τάς 

χεΐρας της, άλλ’ δτε κατέθεσαν τό σώμα έκ 
τώ φερέτρω τά φύλλα τοϋ άνθους κατέπεσαν. 
Έτάφη' μόλις δ’ έκλείσθη ό τάφος ή κόρη έ- 
ξέπεμψε κατανυκτικήν τινα οίμωγήν άγνήν 
καί τρυφεράν, ώς ή καρδία άφ’ ής έξήλθεν. .

Έ θυγάτηρ διήλθε τήν νύκτα έν προσευ- 
χαΐς καί άναμνήσεσι τής μητρικής άγάπης. 
Τήν άκόλουθον πρωίαν έπανέλαβε τήν έν τώ 
κήπω καθημερινήν έργασίαν της. Ένθυμήθη 
δτι ύπεσχέθη νά πέμψη έν ρόδον εις τήν μαρ- 
κεσίαν καί μετέβη νά τό λάβη, λυπηρόν \ά 
τό άναφέργι τις' έν τών άνθεων είχε μαρανθή 
έν μόνον ρόδον έναπέμεινεν ήδη.

Ό  οικοδεσπότης ήλθεν έξαιτούμενος τό 
ένοίκιον.

—  Κύριε, εΐπεν ή Πασχαλινή, δέν δύναμαι 
νά σάς πληρώσω.

—  Καί διά ποιον λόγον, άφοΰ χρήματα 
έ/εις ; έπρόσθεσεν ό οικοδεσπότης, ύπενθυ- 
μίζων αύτή τά δύο λουδοβίκια, άτινα έπλη- 
ροφορήθη δτι έλαβεν άπό τήν μαρκεσιαν.

—  Τά δύο λουδοβίκια δέν είνα πλέον ι~ 
δικά μου. Τό ρόδον έμαράνθη καί έξέπνευσε, 
τά δέ χρήματα θά έπιστραφώσιν.

—  ’Λλλ’ ιδού άπομένει έν έτερον ρόδον, 
είπεν ο οικοδεσπότης, διατί δεν στελλεις 
τοΰτο ;

—  Επειδή τό ύπεσχέθην ήδη είς άλλον, 
ύπέλαβεν, δπερ δέν θέλω ανταλλαζει με ο- 
λον τόν χρυσόν τοΰ κόσμου.

—  Τότε λοιπόν, ύπέλαβεν ό σκληρός οι
κοδεσπότης,π α ρ α κ α λ ε ί σ α ι  ν ά μ ά ς  
ά δ ί ά σ ή ς  α μ έ σ ω ς  τ ή ν  γ  ω ν 1 ά. 
Δέν επιτρέπω είς ούδένα νά κατέχη τάς κα
λύβας μου δωρεάν.

—  Είς τάς διαταγάς σας,άπεκρίθη η κορη 
άταράχως.

Ή μαρκεσία λαβοΰσα τά χρήματα άτινα 
άφήκε τήν προτεραίαν τής Πασχαλινής, έ- 
δραμε είς τόν κήπον, ΐνα μάθη τόν λόγον όί 

ου δέν εστάλη τό ρόδον. Έπληροφοοήθη δε 
δτι ή δεσποσύνη Βενσά έξήλθε πρό ολίγου μ! 
Sv λευκόν ρόδον είς χεΐρας. Έ  μαρκεσία cpa-
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φ'ΐσα είδεν αύτήν, περίεργο; δε νά ϊδη που 
διευθύνετο, άπεφάσισε νά την άκολουθήση.

'II Πασχαλινή είσήλθεν εϊ; τ ί νεκροταφεΐον, 
γονυπετήσασα δε έπί τίνος τάφου, του τάφου 
τή ; μητρός τη;, κα! φυτεύσασα τό ρόδον έπ’ 
αύτοϋ, άνέκραξεν: ΤΩ μήτερ ! δέχθητι τοϋτο 
ω; τεκμήοιον άναμνήσεως. Λάβε τό άνθος 
τοϋτο, δπερ έν τή ζωη τοσοΰτον ήγάπας κα! 
τό οποίον αί ϊδιαί μου χεΐρες εκαλλίέργησαν 
δι’ έσέ. Ίκέτευσον δίά τό πτωχόν τέκνον σου, 
τό οποΈον μένει σήμερον άνευ προστασία; κα! 
ελπίόος». Κα! μετά δακρύων κατέβρεξε τόν 
ξύλινον σταυρόν, δστι; ήτο τό μόνον δπερ έ- 
σημείου τόν τόπον τή ; άναπαύσεω; τή ; πε
ριπόθητου μητρό; τη;.

'Η μαρκεσία κινηθεΐσα εί; δάκρυα άπεσύρ- 
θη χωρίς νά έννοηθή.

Τήν επιούσαν η Πασχαλινή ήτοιμάζετο 
πρό; έκκένωσίν τή ; καλύβη; τη;.

—  Ποϋ υπάγει; ; ηρώτησαν αύτήν τινέ; 
των φίλων τη;.

—  Πρέπεί νά σά; έγκαταλείψω.
—  Κα! διατί ;
—  Διότι δέν δύναμαί νά πληρώσω τό έ- 

νοίκίόν μου.
—  Άλλά τό ένοίκίόν σου είναι πληρωμέ- 

νον διά δύο ετη είπον έκείναι.
■— Είναι δυνατόν; άνέκραςεν ή Πασχα

λινή.
—  Μάλιστα, άπεκρίθησαν, κα! ιδού ή ά- 

ποοειςι;.
'II Πασχαλινή έξεπλάγη τό πρώτον, κατ- 

ενόησεν δμω; αμέσως τήν εύχάριστον αλήθει
αν. Τήν εσπέραν εκείνην καλοενδεδυμένο; υ
πηρέτη; ένεχείρισεν αύτή τήν ακόλουθον επι
στολήν έμπεριέχουσαν 200 λουδοβίκια.

« Δεσποσύνη
« Γνωρίζω τά πάντα. Γνωρίζω δτι έδώκα-

τε εί; τήν μητέρα σας τό άνθο;, δι’ ού έπε- 
θύμησα νά στολίσω τήν νυμφικήν αισθητά 
μου. ’’Εχω μητέρα τήν όποιαν λατρεύω' επο- 
μένω; δύναμαι νά εκτιμήσω τήν πρό; τήν σήν 
στοργήν σα;. Τούτου έ'νεκα δράττομαι τή; 
ευκαιρία; ταύτη;, δπω; έκφράσω τήν πρό; 
υμάς συμπάθειάν μου διά τό τρανόν τοϋτο 
δείγμα τή ; πρό; τήν μητέρα στοργή; σας. 
Δέχθητι παρακαλώ τό εσώκλειστον είς ένδει- 
ξιν τής πρός υμάς άναμνήσεώς μου. ’Ελπίζω 
δέ δτι δέν θέλετε μο! άποποιηθή τό δικαίω
μα τοϋ ν’ αρχίσω τόν συζυγικόν μου βίον έκ- 
τιμώσα τό πρός τούς γονείς καθήκον.

'Η ειλικρινής φίλη σου 

ΑΜΕΝΑΤΣ ΔΕ ΡΕΖΕΝΙΑΑ.

Η Χ Ρ Υ Σ Η  A  vV Υ Σ 1 Σ.

( ’ Εκ τ ον ΓαΛΜχον.')

(Συνέχϊια — ”1δε Φυλλάδιον I’.)

Αξιαγάπητοι αντιπρόσωποι τής κομψότα
τος κα! τοϋ άττικισμοϋ τών Αθηνών, νέοι 
νικηφόροι, θελκτικό! άθληταί, ομνύω είς τά  
υδατα τής Στυγός, δτι ουδέποτε ήγαπήθητε 
υπό τής Πλαγκών, βεβαιώ δέ υμάς έπ! πλέον, 
δτι ο εραστής αύτής δέν είναι ούτε είς αθλη
τής, ούτε είς νάνος κυφός, ουτε εις φιλόσοφος, 
ούτε είς μαϋρος, ώς θέλει νά τόν χαρακτηρί
ση ό Άξίοχος.—  ’Εννοώ δτι είναι σκληρόν νά 
βλέπγι τις τήν ώραιοτέραν κόρην τών ’Αθηνών 
ζώσαν έν απομονώσει ώς μία παρθένος προε- 
τοιμαζομένη νά είσαχθη είς'τά ’Ελευσίνια μυ
στήρια, κα! οτι είναι οχληρόν, μαρτύριον άν- 
υπόφορον διά σάς, ώ Αθηναίοι μου, νά μή 
πορεύησθε πλέον είς τόν οίκόν της, δπου άλ
λοτε διήρχεσθε τόν καιρόν τόσον ευχαρίστως
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παίζοντες κα! στοιχηματίζοντες τούς πιθή
κους σας, τάς έξοχικάς σας οικίας κα! τάς ε
ρωμένας σας. Έννοώ δτι ήτο λίαν θελκτικόν 
νά βλέπητε ορχουμένας τάς εύλυγίστους Ά -  
φρικανίδας,έ'να νέον δοϋλον νά φυσά τόν αυ
λόν κατά τόν ’Ιωνικόν ρυθμόν, ή μίαν ώ- 
ραίαν δούλην αδουσαν, ένώ σείς άνεπαύεσθε 
νωχελώς έπ! μαλθακών ανακλίντρων, δροσί- 
ζοντες τόν φλεγόμενον λάρυγγά σας δι’ οϊνου 
Συρακουσίου άποψυχραινομένου προηγουμένως 
διά χιόνο; τοϋ 'Υμηττοϋ. 'II Πλαγκών ή Μι- 
λησία εύχαριστεΐται έν τώ μέλλοντι νά μην 
ήναι γυνή τοϋ συρμοϋ' άπεφάσισε νά ζήση επ’ 
ολίγον καί δι’ ίδιον αυτή; λογαριασμόν. Λύ
τη επιθυμεί νά είναι εύθυμο; η μελαγχολική, 
ζωηρά ή σύννου;, έπ! ποδό; ή άναπαυομένη 
έπ! Περσικού τάπητο; καθ’ Sv τρόπον ή φαν
τασία τη ; άρέσκηται. Σά; έδωκεν ήδη άρκε- 
τόν μέρο; τή ; ζωής της. Έάν ήδύνατο νά 
σάς έπιστρέψη τά μειδιάματα, τάς ώραίας λέ
ξεις κα! τάς θωπείας άς σάς άφήρπασεν ή φι
λάρεσκος κα! αστόχαστος γυνή, έστέ βέβαιοι, 
δτι ήθελε τό πράξει ευχαρίστως άντ! πάσης 
θυσίας. Τί δέν έδιδε, τ ί δέν έθυσίαζεν ΐνα έξ- 
αλειφθη όλοσχερώς τής μνήμης της, τής μνή
μης άπάντων, τό παρελθόν της, ΐνα σάς ήναι 
έξ ολοκλήρου άγνοιστος !.... Ινλαύσατέ την, 
είναι ό πρώτος της έρως ! απ’ αύτής τής ημέ
ρας αύτη εννόησε τήν παρθενίαν κα! τήν αι
δώ. Άπέβαλε τον Φαρναβάζην,τόν μέγαν σα
τράπην, παρ’ ού ήδύνατο νάάπολαύση αγαθά 
δντως βασιλίσσης'άπέρριψε τάς προσφοράς τοϋ 
Κλεάρχου δστις ήτο ό μόνος κληρονόμος του.

"Ολοί οί κομψοπρεπεΐς τής Αθηναϊκής κοι
νωνίας έξανέστησαν έπ! τη άλλοκότω ταύτη 
άρετη. Γ0 Αλκιβιάδης θέλει νά θέση πϋρ είς 
τόν οίκον τής Πλαγκών καί νά τήν άρπάση 
διά τής βίας άπό τόν εγωιστήν δραγώνον τόν

ε^οντα τήν υπερβολικήν άξίωσιν νά τήν θελη 
δι’ εαυτόν κα! μόνον. Ό Κλέων παρακαλεϊ 
τήν Άφροδίτην μετά δακρύων νά όργισθή 
κατά τής απίστου ίερείας της. Ό θρασύλλος 
είς τοσοΰτον απελπισίας περιήλθεν ώστε δέν 
καλλωπίζεται πλέον ή δ!ς μόνον τής ημέρας.

'Ο εραστής τής Πλαγκών ήρίθμει μόλις 20 
ανοίξεις, ήτο δέ τόσον ώραΐος ώστε τόν έςε- 
λάμβανον διά τόν 'Υάκινθον τόν φίλον τοϋ 
Απόλλωνος" δλαι αί κινήσεις του συνωδεύον- 
το μετά χάριτος εκτάκτου. 'Η έβενώδης και 
μακρά κόμη του, οί λευκότεροι παρίου μαρ
μάρου ώμοί του, τό ροδόχρουν τών παρει
ών του, ή έκτακτος τών χαρακτήρων τοϋ προ
σώπου του κανονικότης, οί δίκην μαργαριτών 
και ό'πισθεν ροδόχρόων χειλέων κρυπτόμενοι 
οδόντες του, οί υγροί αείποτε μέλανες Οφθαλ
μοί του, ή γραφική ρίς του, πάντα ταϋτα εί- 
σ!ν ανώτερα πάσης περιγραφής.

Τοιοϋτος ήν ό εραστής τής ώραίας Πλαγ
κών, δστις στηριζόμενος έπί τίνος καθίσματος 
έθεάτο τήν ερωμένην του ούσαν έν τώ καλ- 
λωπιστηρίω της περιστοιχισμένη'; υπό θερα
παινίδων, καταγινομένων είς τήν τακτοποίη- 
σιν τής κεφαλής της, κα! συνεχώς στρεφομέ- 
νην μετά μειδιάματος έπαγωγοϋ πρός αύτόν.

Άλλοίμονον ! 'Ωραία κα! θελκτική Πλαγ
κών, ή ευτυχία σου δέν μέλλει νά διαρκέση. 
Νομίζεις άράγε, δτι αί φίλαι σου Φλώρα, 
Άρχενάση και αί άλλαι δλαι θά άνεχθώσι 
ποτέ νά σέ βλέπωσιν ευτυχούσαν ; ΙΙλανάσαι, 
ώραία Πλαγκών, τό παιδίον αύτό, δπερ θέλεις 
νά κρύψης και τό όποιον κρατείς αιχμάλωτον 
τοϋ ’έρωτός σου, θά σο! άρπάσωσι διά παντός 
τρόπου. Μά τά ύδατα τής Στυγός ! ή άπό- 
φασίς σου αύτη τοϋ νά ζήσης ευτυχής καθ’ 8ν 
τρόπον σύ εννοείς, έγέννησε μέγα κα! φοβερόν 
έν τή πόλει σκάνδαλον.
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Είς δούλος παραμερίσας τό βαρύτιμον τής 
θύρας παραπέτασμα καί είσελθών έπλησίασε 
τήν ΙΙλαγκών καί τή Ανήγγειλεν δτι δύο έκ 
τών φίλων της ή Λαμία καί η Άρχενάση ήλ- 
θον νά τήν έπισκεφθώσι.

■— Φύγε, φίλε, είπεν η Πλαγκών πρός 
τόν εραστήν της' δεν θέλω νά σε ιδωσιν αύ- 
ταΐ αί γυναίκες' δέν θέλω νά μοί κλέψωσιν 
ούδέ τό έλάχιστον τής καλλονής σου, έστω 
και διά τών δφθαλμών" υποφέρω φρικτά δταν 
μία γυνή σε βλέπει.

Ό νέος υπήκουσε" πλην δέν άπεσύρθη καί 
τόσον ταχέως ώστε νά μή δυνηθη ή Λαμία, 
ητις ταύτοχρόνως είσήρχετο, νά τόν ίδτ] καί 
άναγνωρίστι.

—  *Ε ; καλημέρα, ώραία μου περιστερά' 
πώς υπάγει η υγεία ; τό εξωτερικόν σε δει
κνύει καλώς εχουσαν. Ποιος λοιπόν ελεγεν δ
η  υπεφέρατε πολύ, είς τρόπον ώστε παρηλλά- 
ξατε εντελώς, καί δτι ενεκα τούτου δέν 
τολμάτε πλέον νά έξέλθητε; έπέλεξεν η Λα
μία Ασπαζομένη τήν Πλαγκών μετά διαδη
λώσεων Ανεκφράστου χαράς.

—  Ό Θρασύλλος είπε τοΰτο έπρόσθεσεν ή 
Άρχενάση και σέ προτρέπω νά τόν έκδικηθ^ς 
γ άμνουσα αυτόν νά σέ έρωτευθϊί έτι πλειό
τερον, χωρίς καί ν’ Ανταμοίψγις τόν έρωτά 
του. Ά λλά, τ ί ήθελα νά εΐπω ; Ζήτε έν απο
μονώσει ώς εις φρόνιμος δστις ζητεί ν’ Ανα- 
καλύψη τό σύστημα τοΰ παντός. Δέν αναμι
γνύεσαι πλέον είς τά εγκόσμια.

—  Τίς ήδύνατο νά φαντασθή ποτέ οτι ή 
ΙΙλαγκών ήθελε καταστή φιλόσοφος.

—  ’Ώ, ώ ! τοΰτο δέν πιστεύω νά μάς έμ- 
ποδίζν) τοΰ νά θύσωμεν είς τόν έρωτα καί 
τάς χάριτας. Έ ίδική σας φιλοσοφία δέν έχει 
γενειάδα' δέν είναι Αληθές,Πλαγκών ; τήν εΐ- 
δον πρό ολίγου σπεύδουσαν νά κρυφθη είς έ-

κείνην έκεΐ τήν θύραν καί αν δέν μέ ήπάτη- 
σαν οι οφθαλμοί μου είναι ό Κτησίας, ό ερα
στής τής Βακχίδος τής Σάμου.

Ή Πλαγκών ήλλαξεν οψιν, έστηρίχθη Ιπί 
τών νώτων τής έξ έλεφαντοκοκκάλου έδρας 
της καί έλειποθύμησε.

At δύο φίλαι υπεχώρησαν πλήρεις εύχαρι- 
στήσεως δτι Ιρριψαν χάλικα είς τήν ευτυχίαν 
τής Πλαγκών, δστις θά έτάραττεν έπί πολύ 
τήν ήρεμοΰσαν επιφάνειαν της.

Είς τάς κραυγάς τών ένδακρύων γυναικών, 
α'ίτινες συνωθοΰντο πέριξ τής δεσποίνης των, 
είσήλθεν δ Κτησίας είς τό δωμάτιόν καί έξε- 
πλάγη μεγάλως ευρών λειπόθυμον τήν γυναίκα 
τήν οποίαν πρό όλίγου μόλις Αφήκε μειδιω- 
σαν καί χαρίεσσαν' έβρεξε μέ ύδωρ ψυχρόν 
τούς κροτάφους της, τής έκτύπησε είς τήν 
παλάμην τών χειρών της, έκαυσε πρό τής ρι- 
νός πτερόν φασιανού καί κατώρθωσεν έπί τέ
λους νά τήν κάμη νά Ανοίξγι τούς οφθαλμούς 
της. ’Αλλά, άμα τόν παρετήρησεν, έφώναξε 
μετά σχήματος Αποστροφής.

« Φύγε, άθλιε, φύγε καί νά μή σέ έπανί- 
δω π οτέ!

Ό Κτησίας, έκπεπληγμένος είς τον ύπέρ- 
τατον βαθμόν έκ τών τόσων σκληρών λέξεων 
καί Αγνοών είς τ ί νά τάς Αποδώση, έρρίφθη 
είς τούς πόδας της, κρατών ενηγκαλισμένα 
τά γόνατά της καί τήν ήρώτησε πόθεν ή α
ποστροφή αυτη.

'Η Πλαγκών, τής δποίας τό πρόσωπον άπό 
ώχρόν μετεβλήθη είς κόκκινον καί τής οποί
ας τά χείλη Ιτρεμον άπό δργην, άπεσπάσθη 
άπό τό περιπαθές σφίγξιμον τοΰ έραστοΰ της 
καί τοΰ έπανέλαβε τήν σκληράν έπιταγήν.

(ακολουθεί)
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Φ ΪΣΙΚ0ΙΣΤ 0Ρ1ΚΑ .

ΦΑΛΑΚΡΟΚΟΡΑΞ.

Ό Φαλακροκόραξ (Cormoran) υπάγεται 
είς γένος τ ι θαλασσίων πτηνών, ού ύπάρχουσι 
7ϋρίπου δεκαεπτά είδη. 'Ο διαγνωστικός χα- 
ρακτήρ τού γένους τούτου συνίσταται είς τήν 
ΐδιάζουσαν διαμόρφωσιν τοΰ ποδός" ό έξώτα- 
τος τών δακτύλων είναι ό έπιμηκέστερος καί 
ορίζεται έξωτερικώς υπό μικράς μεμβράνης" ή 
άραχνώδης αυτη μεμβράνη είναι πλατεία, 
πλήρης καί ολόκληρο;" ό όπισθεν δάκτυλος έ
χει τό ήμισυ μήκο; τοΰ μεσαίου, καί πάντες 
οί δάκτυλοι έχουσι πλατείς καμπυλοειδείς 
άλλ’ ού καί οςεΐς όνυχας, ό δε μεσαίος δά
κτυλος εχει τοσαύτην πυκνότητα, δση Απαι- 
τεΐτα ι διά νά κρατή ασφαλώς τήν γλίσχρον 
άγραν έξ ής τρέφεται. fO φαλακροκόραξ είναι 
έζαίρετος κολυμβητής καί δύτης καί καλό; 
ένταυτώ τήν πτήσιν, ή δέ άδηφαγία δι’ $|ν 
είναι παροιμιακός περιβόητος, κρατεί είς διη
νεκή ένέργειαν τάς ίδιαζούσας δυνάμεις, τάς 
χοοηγηθείσας αύτώ παρά τής φύσεως πρός εύ- 
χαρίστησιν τής άκορέστου αύτοΰ δρέξεως. Ά 
μα δ φαλακροκόραξ παρατηρήση τήν άγραν 
του, ρίπτεται έπ’ αύτής μετά καταστρεπτι
κής ταχύτητας, καί κατέχει αύτήν αμέσως έν 
ασφαλεία διά τών πριονοειδών οδοντώσεων 
τοΰ μεσαίου δακτύλου του" διά τής βοήθειας 
δέ τοΰ ετέρου ποδός ό ιχθύς φέρεται είς τήν 
επιφάνειαν τοΰ υδατος. καί τότε δι’ έπιτη- 
δείας τινός κινήσεως άναστρέφεται πρός τά  
άνω είς τρόπον ώστε κρατείται άπό τής κε
φαλής, χωρίς τά πτερύγια νά φέρωσι τήν πα- 
ραμικράν Αντίστασιν. 'Ο φάρυγξ τοΰ φαλα
κροκόρακας δύναται νά έκταθή έπί πολύ, έ«ν 
έμπόδιόν τι συμβή πρός κατάσχεσιν τής ά

γρα; του. Οί φαλακροκόρακες είναι κοινωνικοί 
καί εκτός τή ; ώρας τής δχείας δδεύουσι γενι
κώς Αγεληδόν, καί πολλάκις έν συνοδία μετ’ 
άλλων ένύδρων πτηνών άπερ μένουσιν άβλα
βή άπ’ αύτών, εκτός, έάν ή λαιμαργία τοΰ 
φαλακροκόρακας τόν κίνηση ν’ άρπάση Απ’ 
αύτών τήν άγραν των. Διά τήν δραστηριότη
τα καί τήν πρός τό άγρεύειν επιτυχίαν ό φα
λακροκόραξ κατέστη έν άλλω στοιχείω χρή
σιμος ώς καί ί  ιέραξ. 'Ο Φάβερ περιγράφω·; 
τόν τρόπον δι’ ού αί άγραι έξετελοΰντο 
έκφράζεται ούτως" “"Οταν έκ τών οικημάτων 
»ενθα κρατούνται έςάγωσιν αύτούς είς τά ί- 
»χθυοτροφεΐα, δένουσι τούς οφθαλμού; των, 
»διάνά μή έκπληχθώσι καθ’ οδόν- οταν δε 
»φθάσωσιν είς τού; ποταμούς, άφαιρούσι τά  
»δέματα καί προσάπτοντες περί τό κάτω 
»μέρος τού τραχήλου των λωρίον δερμάτινον 
»διά νά μή δύνανται νά καταφάγωσι τόν ά- 
βγρευόμϊνον ίχθύν, τούς ρίπτουσιν είς τόν 
«ποταμόν, εκείνοι δέ Αμέσως καταβυθίζονται 
»υπό τό ύδωρ, καί έκεΐ διά πολλής ώρας δι- 
«ώκουσι τόν ίχθύν μετά τεραστίας ταχύτη- 
»τος’ καί άμα συλλάβωσιν αύτόν, άναφέρον·· 
»τες είς τήν έπιφάνειαν τοΰ ύδατος καί θλί- 
«βοντες αύτόν ολίγον διά τοΰ ράμφους τόν 
»καταπίνουσιν, έως ού κατ’ αύτόν τόν τρό- 
»πον έκαστον πτηνόν καταβροχθίζει πέντε η 
»ί\  ίχθΰς* καί τότε οί εχοντες αύτούς, τούς 
»καλοΰσιν έπί τής Πυγμής, έφ’ γις καταπετώ- 
»σιν Αμέσως, καί πάντες, δ είς μετά τόν άλ- 
»λον έξεμοΰσι πάντας τούς ίχθΰς μικρόν τι 
«συντεθλιμμένους έκ τής πρώτης προς τήν 
«σύλληψιν προσβολής’ μετά ταΰτα δέθέτον- 
»τες τά πτηνά έπί υψηλής τίνος θέσεως, λύ- 
»ουσι τό δέμα άπό τοΰ τραχήλου των, Αφί- 
«νοντες έλευθέραν καί Ανοικτήν τήν είς τόν 
«στόμαχον δίοδον'καί πρός άμοιβήν, ρίπτου-
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»σι.ν είς αυτά μέρος τής άγρας των, ένα η δύο 
»ϊχθΰς εϊς έκαστον, τούς οποίους πίπτοντας 
»εϊς τδν αέρα, άρπάζουσι μετά μεγάλης έπι- 
»τηδειότητος».

Ή υπό τοΰ Φάβερ περιγραφομένη αΰτη ερ
γασία κατηργήθη πρδ πολλοΰ έν τη Μεγάλϊ] 
Βρετανία' άλλ’ έν τη Κίνα είναι εϊσέτι καί 
μέχρι τοΰδε έν χρήσει. Γ0  Κινέζικος φαλα- 
κροκόραξ είναι ρ.ελαν^οαιος κατά τδ άνω τοΰ 
σώματος, τά δε κάτω μέρη είναι υπόλευκα, 
καί ο τράχηλος είναι λευκός.Ό τρόπο; καθ’ 3ν 
τελείται η άγρευσις έπί τών λιμνών καί τών 
αύλώνων τής Κί-νας, καί ή έργασία έξηγεϊται 
έν τώ εξής άποσπάσματι άπδ τών τοΰ Λε- 
κό,ντε, παλαιού Γάλλου συγγραφέως. «Έπί 
τω σκοπώ τούτω οι φαλακροκόρακες γυμνά
ζονται, ώς οί άνθρωποι γυμνάζουν τούς Ι 
σπανικούς κύνας καί τούς ίέρακας, καί είς 
μόνος άνθρωπος δύναται εΰκόλοις νά οίκονο- 
μήση έκατόν' 6 αλιεύς εξάγει αύτούς είς την 
λίμνην, καθημένους έπί τοϋ χείλους τοΰ σκά
φους του, ενθα μένουσιν ήσυχοι περιμένοντες 
έν ΰπομονγ) τας διαταγάς του. "Αμα δέ φθά- 
σωσιν εϊς τδν ώρισμένον τόπον, κατά τδ πρώ
τον δοθέν σημεΐον έκαστος ΐστατα ι πρδς ι
δίαν τινά θέσιν, διά νά έκπληρώσν) τδ άνα- 
τεθεν εϊς αύτδν χρέος. Άστειότατον είναι κα
τά την περίστασιν ταύτην νά βλέπη τις μετά 
πόσης ευφυΐας μερίζονται την λίμνην η τδν 
αυλώνα όπου ορείλουσί νά έργασθώσι' περι- 
τρέχουσι κυνηγώντες, καταδύονται, άναφέ- 
ρονται έκατοντάκις είς την επιφάνειαν, εως 
ότου τέλος εύρίσκουσι την άγραν των’ τότε 
διά τοΰ ράμφους συλλαμβάνουσι τδν ίχθύν 
κατά τδ μέσον τοΰ σώματος, καί τδν φέρου- 
σιν άλανθάστως εϊς τδν κύριόν των. Ά ν  δε ό 
ιχθύς ηναι κατά πολύ μέγας, βοηθοΰνται ά- 
μοιβαίως καί είς μέν κατέχει αύτόν έκ τής

κεφαλής έτερος δε έκ τής ουράς, καί οΰτω 
φέρουσιν αΰτδν άμφότεροι είς τδ σκάφος' τότε 
ό πορθμεύς έκτείνει μίαν τών κωπών του, έφ’ 
ής κάθηνται, καί άποβάλλοντες τδ άχθος 
των, πετώσιν αύθις, διά νά έξακολουθήσωσι 
τήν έργασίαν των' οταν άποκάμωσι, τοΐς 
χορηγεί 5 πορθμεύς ολίγας ώρας άνάπαυσιν, 
άλλ’ ουδεποτε τοΐς δίδει τήν τροφήν των, έ- 
ως ότου δεν άποτελειώσωσι τδ εργον των' 
κατ’ αύτδν τδν τρόπον πληροΰσιν άφθονωτά- 
την τράπεζαν' ή φυσική δέ αύτών λαιμαργία 
ούδέποτε ούτε διά τής άνατροφής διορθοΰται" 
διδ καί πάντοτε, ένφ άγρεύουσιν, έχουσι τδ 
αύτδ σχοινίον περιδεδεμένον είς τδν τράχη
λόν των, διά νά τούς έμποδίζη, τοϋ νά κατα- 
βροχθίζωσι τήν άγραν των διότι άλλέως χορ- 
ταζόμενοι διά μιας, θά έπαυον τήν έξακολού- 
θησιν τής έργασίας, καθ’ fa  στιγμήν έπλη- 
ρουν τήν κοιλίαν των.

ΟΡΕΞΙΣ ΕΝΤΟΜΩΝ.

Τινά τών έντόμων τόσον οξεΐαν έχουσιν ί -  
ρεξιν, καί τόσω ταχεΐαν τήν πέψιν, ώστε 
καθ’ όλην αύτών τήν ζωήν τρώγουσιν άκατα- 
παύστως. 'Ο ολος βίος των έστίν ευωχία, 
έν ή ούτε αί παροψίδες «λλάσσονται, ούτε 
διακοπή τις παρεμπίπτει. Πρωί, μεσημβρίαν 
καί εσπέρας, τά στόματά των είσίν έμπλεα, 
συνεχής δε και άκατάπαυστος λήψις τροφής 
εύνο'ίκής τέρπει τήν άκόρεστον γευστικήν των 
αισθησιν, Τάς πρδς τροφήν διαιρέσεις τοΰ χρό
νου άγνοοΰσι. Τοΰ προγεύματος άρ^ονται ευ
θύς έκ νεότητος καί c άπαξ μόνον έφ3 όρου 
ζωής λαμβανόμενος δειλινδς υπνος  ̂ είναι με- 
τάβασις άπδ τής μέν είς έτέραν κατάστασιν 
ύπάρξεως. Τοΰτο γενικώς συμβαίνει είς τούς
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σκώληκας τοϋ τυροϋ, τών οποίων τά ώά έξ 
ών γεννώνται έναποτίθενται είς τήν έξ ής 
ζώσι τροφήν,ώστε άμα γεννώμενοι εύρίσκουσι 
πλησίον των καί τήν τροφήν έτοίμην καί μ ί-  
νον εργον έχουσι τδ τρώγειν' ούδεμίαν άλλην 
φροντίδαν ούδεμίαν άλλην άπόλαυσιν ή ένα- 
σχόλησιν. Λάβε συγκρίσεως χάριν, χοίρον' αύ
τδς έν τή φυσική καταστάσει ών τρέ/ε ι καί 
ζητεί τά πρδς τροφήν άναγκαΐα. Γ0 νοΰς αύ
τοΰ άσκεΐται ζητών εδώ καί έκεΐ δρυοβαλά- 
νους, κοχλίας καί ο,τι άλλο. 'Ο χοίρος ένίοτε 
έξαπλοϋται χάριν άναπαύσεως είς τδν ήλιον 
καί γρυλίζει. Πολλάς τής νεότητάς του ώρας 
δαπανα είς πηδήματα καί σκιρτήματα μετά 
τών άδελφών του καί άν μή κλεισθή καί 
τραφή παρά τοΰ άνθρώπου, ποτέ δεν παχαί
νει. Καί ή άγελάς προσπαθεί άρκετδν χρόνον 
νά εύχαριστή τήν α’ίσθησιν τής γεύσεως. "Ο,τι 
άνεξαρτήτως τρώγει, ύστερον μύουσα τούς ο
φθαλμούς έπιθεωρεϊ άναπηρυκώσα.

Διά σταθεράν δμως, έμμονον είς τδ φαγη- 
τδν προσοχήν είναι ό σκώληξ τοΰ τυροϋ καί 
τών διεφθαρμένων υλών. Είς τοιαύτην κατά- 
στασιν σκώληκος ευρισκόμενα τά έντομα έξο- 
δεύουσι πολύ μεγαλειτέραν ποσότητα τροφής, 
σχετικώς μέ τδν ογκον τοΰ σώματός των καί 
πρδς άλλα ζώα μεγαλύτερα. Τινές κάμπαι 
τρώγουσι καθ’ έκάστην τόσα φύλλα δσα αύ- 
τα ί σταθμίζουσιν, δπερ είναι τδ ίδιον ώς έάν, 
άνθρωπος ζυγίζων πεντήκοντα όκάδας, έτρω
γε 209 μηρούς κρέατος έντδς μιας εβδομά
δας. Ύπάρχουσιν έν τούτοις χρυσαλλίδες μέ- 
νουσαι κατά τοΰτο οπίσω τών καμπών. Οί 
σκώληκες τών μυιών τοϋ κρέατος παρετηρή- 
θησαν τριπλασιάσαντες τδ βάρος των έντδς 
ήμισείας ώρας. Ώς δύναταί τις ’ίσως νά περι
μένω, τά τοιαΰτα ζώα εϊς τήν δευτέραν αύ
τών περίοδον τής ύπάρξΐώς των τρώγουσι πο

λύ σμικρδν ποσδν τροφής. Ή αδηφάγος καμ
πή, δταν γείνη ψ υ χ ή, βυθίζει τδ άκρον τής 
γλώσσης της είς τδ μέλι. Ό σκώληξ οταν 
μεταμορφωθή είς μυΐαν, ευχαριστείται προσ- 
εγγίζων ολίγον τήν προβοσκίδα. Ύπάρχου- 
σιν δμως πολλά έντομα είς κατάστασιν άνω- 
τέραν τών άπλών χρυσαλλίδων καί διακρινό- 
μενα είς τδ φαγητόν. Ό άντιλέων τρώγει 
καθ’ ημέραν όσον τδ μέγεθός του. Ά λ λ ’ ?.ι 
καί τόσον αδηφάγα, δύνανται έξ ’ίσου καί νά 
νηστεύωσι. Τοιαΰτα παραδείγματα χορηγεί 
ήυ.ιν ή έντομολογία τών Σπένση καί Κίρβυος, 
δπου ιστορείται οτι μία αράχνη ήναγκάσθ η 
νά νηστεύση άνευ βλάβης έπί 10  μήνας' κα ί 
εις κάνθαρος έπί τρία έτη νηστεύσας διετη- 
ρήθη ζών. ’Άλλος συγγραφεύς λέγει, δτι προ - 
σηλώσας είς τήν αιχμήν βελώνης ζών άκαρι 
(σκώληξ μικρός κοινώς καλούμενος πηδοϋλί) 
παρετήρησεν διά τοϋ μικροσκοπίου δτι διε- 
τηρήθη είς τήν ζωήν έπί 1 1  δλας εβδομάδας?

Ό άνθρωπος είναι σχεδδν παμφάγος καί 
διά τεχνητών μέσων είναι ίκανδς νά έξάγη 
καί ετοιμάζη τροφήν έκ παντοειδών ζώων 
καί φυτών' ένώ τά άλλα ζώα περιορίζονται 
έν γένει είς τά φύλλα, τούς καρπούς καί τά 
σπέρματα τών φυτών. Δεν έχει οΰτω έν τοΐς 
έντόαοις. Τινά έξ αύτών ζώσιν έκ φύλλων 
άλλα προτιμώσι τήν εντεριώνην (ή ψύχα τοϋ 
δένδρου), καί τινα μόνον τδν φλοιδν έγγίζου- 
σιν. ΓΗ μέλισσα συλλέγει μέλι, ολίγα δε προ
μηθεύονται τά πρδς τδ ζην έμβυθιζόμενα είς 
τδ οξος.

Ζήτημα είναι άν τδ τρώγειν ακαθαρσίας 
είναι ποονόμιον τοϋ άνθρώπου' πλήν τινά έν
τομα έχουσιν ορέξεις βδελυρωτάτας. 'Υπάρχει 
είδος τ ι πολύ καταδιωκόμενον καί δμως πολύ 
ωφέλιμον, οί έν τοΐς μαγειρείοις συχνάζοντες 
μέλανοι κάνθαροι, ο'ίτινες έξ ερχόμενοι τών
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φωλεών των, άμα ή ρυπαρά μάγειρος μετέβη 
είς ύπνον, κα! καθαρίζουν τό πάτωμα άπό 
παντός ριφθέντος υπό τοϋ μαγείρου.

’ Αλλα δμως έντομα κατοικίδια είναι ά- 
ναμφισβητήτως ενοχλητικά. Έν τούτοις πε
ρίεργον είναι νά βλέπη τις ζώα προτιμώντα 
τάς ξηράς ουσίας ώς τάς τρίχας, τό έριοϋχον, 
κα! τά τοιαϋτα. Έν είδος προσπαθεί νά γε- 
μίζη την κοιλίαν του διά κερατίνης υλης, ην 
θεωρεί άξιόλογον φαγητόν. Έκ τών τρεφομέ- 
νων έκ κρέατος τινά περιμένουσιν εως ού τό 
ζώον άποθάνη. Γ0 οίστρος (βοϊδόμυιγα, στρίγ
γλα) εισδύει υπό τό δέρμα τοϋ βοός, δπου 
εργαζόμενος τρέφεται διά της Ιργασίας.

Ό ίχνεύμων (είδος εντόμου) ένοικει κα; 
διατρέφεται είς τό ζών σώμα της κάμπης κα! 
τόσον καλώς κατατρώγει τόν οίκον, ώστε είς 
τόν βόμβυκα &ν υφαίνει, άμα άνοιγόμενον 
παρατηροϋμεν ίχνεύμονα έξερχόμενον άντ! 
χρυοαλλίδος ή ψυχής. ’Ά λλα, ώς 6 περιπλα- 
νώμενος κάνθαρος, κτείνουσι κα! τρώγουσιν 
ευθύς τό θϋμα.

ΙΙερί τών κανθάρων τούτων διηγούνται τό 
έξης ανέκδοτον. Κύριός τις εκδρομήν ποιήσας 
πρός άγραν κανθάρων, εφερε δώδεκα τοιού- 
τους εύμεγέθεις. Επειδή, ώς έπίστευεν, είχε 
φονεύσει αυτούς, τούς εθηκεν έντός καδίσκου" 
δτε δμως τήν πρωίαν έζήτησε νά ΐδη τήν ά
γραν του έξεπλάγη μεγάλως μή ευρών ή ένα 
μόνον τόν μεγαλείτερον, δστις εκειτο είς γω
νίαν τινα εξογκωμένος κατά τήν οσφύν. Κατά 
τό διάστημα της νυκτος μεγάλην πείναν αι
σθανθείς κατέφαγε τούς λοιπούς, οΐτινες υπέ- 
στησαν τό δυστύχημα ώς άδυνατότεροι.

Ό χρόνος καθ’ 8ν τά έντομα τρέφονται εί
ναι ποικίλος. Είναι πάντη απατηλόν νά υπο- 
θέτωμεν δτι ό  ήλιος διεγείρει δλον τόν κόσμον 
φεις ζωήν. Πλήθος ζωϋίων ώς κα! ζώων εξέρ

χονται μόνον έν καΐίώ νυκτός' κατακλίνον- 
ται δλην τήν ημέραν κα! ευθύς ώς νυκτώση, 
εξέρχονται είς θήρευσιν τροφής.

Β. Α.

Έ Λ Ε Γ Ε Ι Ο Ν

( Κ ατά  τΙ>' ήχον  : Addio d e l  p a s sa to  bei 
s o gn i  r id en t i . )

Traviata.

πόσον ταχέως παρήλθον οί χρόνοι 
Ελπίδων ωραίων, ωραίων ονείρων.

Φεΰ ! ήδ5 ή άνάμνησις Ιμεινε μόνη 
Έσχάτη οσμή είς φιάλιον μύρων.1'

Ούδέν τήν καρδίαν μου ήδη ευφραίνει" 
Ούδέν τούς προτέρους παλμούς της κινεί. 
Είς πασαν τοΰ κόσμου χαράν ήδη ξένη 
Έδύνεται μόνον πικρά νά θρηνη.

Τό ρόδον δεν θάλλ* είς τήν ό'ψιν μου πλέον 
Είς πΰρ δέν αστράπτει τό όμμα μου πλέον 
Βαθεΐ’ αύλακόνει ρυτίς τούς κροτάφους 
Και τέρψις κρυφία μέ σύρ’ είς τούς τάφους.

Ώ ! ναι, θ’ άποθάνω, άφοϋ ή καρδία 
Άπέθανε, τί ωφελεί ή ζωή ;
Είς στήθη ώς μάρμαρον μνήματος κρύα 
Άς λείψη ή εΐρων τοΰ βίου πνοή.

Π. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ.
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I §

ο  H 
Ci f t .  —. H
con a·* 
N

w >-W ·̂O^  CiO «1 8 8 ‘J CnS'*s5 ®
H "Ρ» νί01

-x>
ε

* 2 
8 .  8 n Όs" ^^ O
ε  -

w

ε<
βει
<
8-

*x>X
ε'

co ?, 
<

^  w
i  2  r  ’ ̂ 8' ^S" 8 o ? ?<

X -t> - Λ 8
8̂  co ^

oo
8-

Λ8H8-eειci

S" a
*"* jo, co A  

>*M ® a8 ;l
co>. „

5^ 5 ξ-i  -  §
vO

<T>ε»ci

8i«Γ»

O '

■Ό O
ε .
3 -8
< K3 
S -Ό*
-  <2. N  ̂
‘ 'x  H co-
< 3
8,«~ί CD 
05 ^H
a8
CD
Si

p  W 71
S' ν '  2  ̂
"o S j
Ί  « z5' -ι ^

O g ,

* On
§ > 

§ ^ 8

718̂
Φ8

On
ο ,λ ;

W
8 n

8
c  H 

<  10 ^
w dCD ε ι  CO
£ < cx° N^ τ: co> pi q

8n co
N 8

8- > f

8
2 N co^  8 C;
On O

κ* ει coM < «-i8

8N
COn

Cic

H8'
ϊΐ 8 

*x> 8 -eCO 
•Ό 

CD71 co-.-  «c
fr>̂ H «rvc v̂c 8

O CO .
Ίί. 2 
^ « 2

% " » 8 H

H
O '
<

TO8

8

N8

Ci
O- H

 ̂ ft Ί=
ft 52.

o
8 
>>

CiH
O n

M8
co

PI
V S' 
c y ?

% 5
QC

g
■Ό

OCl
HcovT*

s. 8-
< 8- j  «r\
V N^ s.8n

TO 8 >> 
co §
s  -oo ^
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ΤΟ ΞΙΦΟΣ.

Πλούτος σκληροκάρδιος
Οίκίσκον είχεν εις πτωχόν 

’Αγωνιστήν μισθώσει.
Τόν γηραιόν κατέτουχαν

At σύντροφοι τών δυστυχών,
At μέριμναι και νόσοι

Έ νουμηνία εφθασεν,
Έκοίτετο με πυρετόν,

Οίκτρός, βαρυστενάζων,
Ό πλούσιος δ’ ένέκειτο 

Τό μίσθωμά του άπαιτών,
II εξελθε ! φωνάζων.

Εις τ·/;ν μορφήν τοΰ γέροντος 
Έζωγραφίζετο δεινή 

’Απόγνωσις, οδύνη.
Ματαίως καθικεύτευεν

Αυτόν οίκτίρμων νά φανή, 
Μικρόν νά περιμείννι.

« Κτήματα έχεις άπειρα,
Και εύχομαι εις τόν Θεόν 

Νά μν) σε τά στερήση.
Πλήν μη έκβάλτ,ς σήμερον 

Είς τάς οδούς τόν γηραιόν 
"Οστις ριγοι και φρίσσει.»

1— « Λήροι ! εκείνος εκραξε,
Νά εΰρω παρά τω κριτή 

Τό δίκαιόν μου τρέχω.
Πλην πρότερον ας ίδωμεν, 

Κειμήλιον δεν έχεις τ ι ; »
« Τό ξίφος τοΰτο έχω.

«Μ’ αυτό Πατρίδος έσφαξα
Εχθρούς, καί είς τόν θαυμας-όν 

Διέλαμψεν αγώνα.

Αύτό εχω και τέκνον μου,
Αύτό παρήγορον πιστόν 

Είς πασαν άλγηδόνα.

« Αειπόψυχος. ενίοτε
Κείμαι σχεδόν άνευ πνοής,

Και λέγω, άποθνήσκω.
Τό ξίφος μου έθώπευσα ;

Θέρμην αισθάνομαι ζωής, 
Δυνάμεις άνευρίσκω !

« Εις τ ’ όμμα, είς τά στήθη μου 
’Αρχαίου ενθουσιασμού 

Σπινθήρας άναφλέγει.
Είν’ ή κλαγγή του εύγλ&)τος,

Καί είς ημέρας μαρασμού 
Τιμήν καί δόξαν λέγει ' »

—  « ’’Εστω καί τούτο ! φέρε το, 
Παρά τό τίποτε πολύ 

Είναι καί τούτο ήδη. »
Ό γέρων άνεστέναξε,

Τό ξεκρεμάζει, τό φιλεΐ,
Καί τού τό παραδίδει.

Τούς πόνους καί τά  βάσανα
.Αυτός τού κόσμου τοΰ φθαρτού 

Άφηκε μετ’ ολίγον.
Ό Ουρανός γηθόσυνος

Έδέχθη τήν ψυχήν αύτοΰ,
Τούς κόλπους του άνοίγων.

’Έκτοτε εις τόν πλούσιον 
’Επήλθε συνεχής, μακρά 

Σειρά δυστυχημάτων.
Ζημίαι αλλεπάλληλοι 

Τω ήλθον, κ’ έπιε πικρά 
Ποτήρια θανάτων.

Έπί τής γής έτάνυσε 
Τό δρέπανόν της φοβερόν 

Φθισίμβροτος χολέρα.
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Δύο του τέκνα φίλτατα  
Είδε νεκοά αυθημερόν,I I I 7

Καί τήν αύτών μητέρα.

"Ολα τυφλά τά έργα του 
Άπέβαινον, ανωφελή"

Θεός δεν τά ηύλόγει.
"Εν δε μετ’ άλλο ήρχισε 

Τά κτήματά του νά πωλή,
Τά έτοιμα νά τρώγη.

'Ωραία μία επαυλις
Έκ τής ουσίας τής λοιπής 

Τώ είχεν άπομείνει.
Καταφυγή καί άσυλον,

Τοΰ βίου του ήτο ελπίς,
'Η επαυλις εκείνη.

Είς κώμην πλησιόχωρον 
’Απήλθεν ήμερων μιόέ,

Κ’ εως νά έπιστρέψη,
Φεΰ ! ή ώραία επαυλις 

Έξέλιπε' πυοκαϊά
Τή,ν είχε καταστρέψει !

'Ως είδε τούτο, δύσμοιρος,
Βαρύν άφήκε στεναγμόν 

Καί καρδιοσπαράκτην.
Καί νά σκαλίζνι ήρχισε

Παράφρων καί μετά λυγμών 
Τοΰ οίκου του τή,ν στάκτην,

Τί είδεν έκεΐ άρά γε ;
Τί βλέπει άσκαρδμυκτί, 

’Αγριωπός τό ΰφος;
Στιλπόν τ ι πραγμα, μέταλλον ,. 

Τοΰ γέροντος, θέα φρικτή ! 
’Αγωνιστοΰ τό ξίφος !

« ’Ώ ! είναι Δίκη ! έκραξεν"
Έλθέ, έλθέ, υστερινόν, 
υπόλοιπόν μου κτήμα ! »

Καθ’ εαυτού τό έστρεψεν,
Κ’ αίμόφυρτος είς ταπεινόν 

Κατεβιβάσθη μνήμα.
1. ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ.

ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΙΟΝ.

%Ω χρυσίον ! ώ χρυσίον !
Τήν ζωήν εσύ χαρίζεις

Καί τά παντα σύ στηρίζεις.
Τ’ ό'νομά σου είνε θειον!

Ή στιλπνή γλυκελά μορφή σου 
Πόσον πάλλει τάς καρδίας !

Καί άπειρου θυμηδίας
Τάς πληροί ή ύπαρξίς σου.

Βασιλείς εσύ ’ς τόν θρόνον 
Αύτοκράτορας καθίζεις,

Καί τά  σύμπαντα ορίζεις 
Με τήν δψιν σβυ σύ μόνον.

'Η κλαγγή σου καταπαύει 
Πάθη, έριδας, πολέμους,

Καί νικα καί τούς άνεμους
Καί θαλάσσας καί πελάγη.

Παντοδύναμον κινείσαι
Είς ολόκληρον τήν σφαίραν,

Καί τήν νύκτα είς ημέραν 
Μετατρέπεις όπου είσαι.

Πόλεις, κράτη σχηματίζεις 
Στιγμιαίως μετά ρώμης.

Διά τής δυνάμεώς σου μόνης 
Πάλ’ αύτά εξαφανίζεις.

’Αγενή τόν μεταβάλλεις 
Είς ιππότην καί μαρκέζον

Καί τόν Τούρκον είς ’Εγγλέζον 
"Οταν σύ μόνον προβάλλγις.
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Τας πατρίδας, <ρεΰ ! πολλάκις 
Έξ αιτίας σου πωλώσι

Συνειδήσεις σιωπώσι
’Σ τον βωμόν σου άπειράκις.

Τον Χρίστον εσύ πρδ χρόνων
’Σ τδν σταυρόν σκληρώς έκρέμα;

Καί τδ Θειον Άυτοϋ δέμας 
Λόγχης έλαβε τδν πόνον.

Άνευ σοΰ οΰδ’ έ'να βήμα 
Έξ ιζμ,ών οΰδείς προβαίνει,

Κ’ ή ισχύς σου μόνον μένει
’Στοΰ Ονητοΰ τδ κρύον μνήμα.

_____________  Π. Κ, Β,

ΛΥΣΕΙΣ, 

τών έν τώ 9ω Φυλλαδίου

ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ

Α υ λ ό ς— Ά ϋ λ ο ς .

ΛΕΖΙΓΡΙΦΟν.

Θ Υ Ρ Α

Υ 0 ω Ρ

Ρ ω μ η

Α Ρ η ς

ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΓ.

Μηδενί πονηρώ συγκατοίκησης.

ΓΡΙΦΟΥ.

Φεΰγε τ ’ ατομικά πάθη

Γοΰ έν τώ 1 Οω Φυλ. αινίγματος 

Πυρετός.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Τεννηθηκα πρεσβύτερος άπδ τους άδελφούς
μου

Καί εϊς τάς συνελεύσεις των τους έχω οπα
δούς μ,ου.

Είς τδ μεσαίτατον οίκώ τοΰ Ούρανοΰ σημεΐον 
Μετά άστέρων τών λαμπρών σωμάτων ου

ρανίων.

Έκεΐ φυλάττω πάντοτε ώς είς τών έπι-
σημων

τρεις άδελφούς έκ δεξιών και τρεις έξ εϋω-
νύμ.ων

Είμαι άρχη της ’Αρετής και τέλος τής Κα
κίας

Καί μάστιγξ ανυπόφορος τής πρώτης ηλικίας.

Μέ έχουν όλ’ οί βασιλείς στολήν είς τδν 
λαιμόν των

Καί ολ’ ot Αυτοκράτορες έπί τών κεφαλών
των

Φιλοτιμήσου, άνθρωπε, όγρήγορα νά μ’ ευργις 
θά σέ νομίσουν άμ.αθή άν ίσως δέν μέ ξεύρης.

Περί έμοΰ καί τους βωβούς άν ισως ερώ
τησης

τδ ονομά μου θά σοΰ ’ποΰν άν τούς παρακί
νησης.

Π. A. X.

*


