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Καί περί οικονομίας ήρχισεν Ιπ’ έσχατων νά γίνεται 
λόγος παρ’ ήμίν, καί ό συνήθης δόρυβος έπνιξε τήν.σεμνήν 
καί αδύνατον της άληδείας φωντν, και ή σφοδρώς έκρα- 
γέίσα άργολόγος συζήτησις 
έτελείωσεν άνωφελώς, όπως 
καί ήρχισε. Δίν δύναμαι ν’ 
άρνηδώ δτι Ιν καί μόνον στοι- 
χεΤον της όλης έριδος έξετί- 
μησα, την αγάπην δηλ., ήν 
έκαστος των διαμαχομένων 
έφαίνετο τρέφων κρός την οι
κονομίαν. Τό αυτό τοοτο 
αίσδημα μοί υπαγορεύει τάς 
εξήςπερί του ζητήμάτοςίδέας.

Εΐνε άπαραιτητως άναγ- 
καϊον νά γνωρίζωμεν την ση
μασίαν της λέξεως, δι’ ής 
έννοουμεν την οικονομικήν 
τέχνην. Διότι πολλά πράγ
ματα εΐνε καλά καί αγαπητά 
έν τ<ν κόσμω τούτω, άγαπώ-ν 
μεν ή έπιδυμουμεν την κτή- 
σιν αύτών, ένίοτε καί όμι- 
λου’μεν μάλιστα περί αυτών 
καί εΐμεδα πεπεισμένοι ότι 
έχομεν -ήδη γνώσιν αύτών 
άκεραίαν καί συμβαίνει πε
ριέργως ν’ άγνοώμεν αυτά 
δσο.ν καί τήν αστρονομίαν.
Φοβούμαι ακόμη, μήπως ή 
ύπολανδάνουσα αδτη άγνοια 
ήνε τό πρώτιστον καί άνυ-, 
πέρβλητον κώλυμα της έν 
τη έφαρμογή των έπιδιωκο- 
μενων έπιτυχίας. "Οςτις δεν
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εΐνε σπάταλος δ'εν έπεται ότι εΐνε οικονόμος, διότι κατά 
τοιαύτην κατιουσαν βαδμολογίαν ό γλίσχρος - δά  ήτον <5 
υπογραμμός, ό τέλειος οίκονόμος. — *Αζ όρίσωμεν τώρα τό

δέμα της παρούσης πραγμα
τείας: Πρόκειται νά ερμηνεό- 
σωμεν την έννοιαν της οικο
νομίας· νά καταδείξωμεν την 
χρησιμότητα αυτής Ιν τή 
έλληνική κοινωνία. Τό δεύ
τερον τόυτο μέρος του ήμε- 
τέρου ζητήματος δ ’ άποδεί- 
ξωμεν σαφέστερον μη δεινολο- 
γοΰντες την Ιλλειψιν πόσης 
παρ’ ήμίν οικονομικής συν- 
ειδήσεως.

Είς την όμιλουμένην έλ- 
ληνικήν ή λέξις οΙκονομία 
έτε μέν έμφαίνει την διά  μι
κρών μέσων ίκανοποίησιν των 
αναγκών μας καί τότε άντι- 
στοιχεί προς την φειόιυ των 
αρχαίων, ότέ δέ έκφράζει τά  
τής διευδύνσεως του οίκου, 
τοΰδ’ όπερ καί οί αρχαίοι 
Ικάλουν οικονομίαν. Ό  έπι- 
στημονικός όμως τοϋ πράγ
ματος όρισμος έχει ο&τω: ,,Ή 
οικονομία εΐνε ή τέχνη, ή δι
δάσκουσα πώς ό οικογενεια
κός πλούτος πάράγεται, πώς 
συντηρείται -καί αυξάνει καί 
πώς χρησιμοποιείται.“ 'Ο  οΐ- 

; κονόμος άνδρωπος λοιπόν πρέ-, 
πει νά έχη τήν ικανότητα 
πρός πλο ύτου  παραγωγήν, 
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ττν προς συντηρησιν των κεκτημ,ένων πρόνοιαν, την προς 
αύξησιν κοτών φιλοτιμίαν καί την σπανίαν τέχνην της χρη
σιμοποιήσεων αοτων. Έντεύδεν έχομεν καί τρία χωριστά 
τ?ς  οίκονομικής τέχνης μέρη. α'. την Χρηματιστικτν, β '. τήν 
κυρίως Οικονομίαν καί γ'. τήν Χρηστικήν.

Ά λλα τί εΐνε πλούτος; — "Ολοι εΐνε έτοιμοι ν’ άπαν- 
τήσωσιν είς τήν άπλουστάτην ταυτην έρώτησιν, καί έπανα- 
παυουσι τήν συνείδησίν των λέγοντες: πλούτος εΐνε πολλά 
χρήματα καί πολλά κτήματα. Άλλ’ αυτός εΐνε 6 νλιχός 
πλούτος, έκείνος δηλ., τόν όποιον ή φύσις ερριψεν άφδονον 
είς τά  χρυσωρυχεία καί είς τάς αλλας Ικείνας έκτάσεες της, 
τάς όποιας ήμεΐς μ,ετωνομάσαμεν οικόπεδα, αγρούς καί τά 
τοιαυτα. Καί ταυτα τό χρηματιστήριον καί ή ύποδήκη ευ-' 
κολως άπαλλοτριοΐ. . Αυτά δεν εΐνε πλούτος· ουτος θεω
ρείται μεν ως ,,ίκανοποιων πάσας τας υλικάς καί ή&ικάς 
του άνδρώπου άνάγκας“ κυρίως όμως εΐνε ,,ή φυσική δεξιό- 
της, ή Ιδιοφυία — όπως λέγομεν σήμερον — ή αρετή — 
όπως Ιλεγον οί αρχαίοι — προς παροχήν των προς πλουτι
σμόν μέσων“. Ό  ορισμός αυτός αποκαλύπτει μέγα κοινωνι
κόν μυστήριον, γίνεται δέ φανερόν δ ι’ αύτου ότι είς τήν φυ- 
σιν ανηκουσιν όλα τά  κτήματα καί τα  χρήματα, ό βέ άληδώς 
πλούσιος εχει ως άναφαίρ&τον κτήμα καί χρήμα μόνην τήν 
Ικανότητα.

Καί ποίαν αξίαν έχει ή οικονομική; Ό  οίκος διά τήν 
γυναίκα εΐνε ή παλαίστρα, έν ή οφείλει νά διεξαγάγη τόν 
αγώνα τής τιμής, τό ίσχυρότερον δέ οπλον, δι’ οδ ή γυνή 
εχει νά όπλισδή κατά τάς δεινοτάτας του βίου περιστάσεις 
εΐνε ή οικονομία. Δι’ αυτής ή γυνή έξαγνίζεται καί άνυ- 
ψοΰται είς τήν αγιότητα ευεργετικοί αγγέλου Ιπ’ άγαδω 
του οΐκου καί του έδνους. ‘Η οίκονόμος μεταβάλλει τόν 
οίκον είς ναόν αγάπης καί άφοσιωσεως, έν <5 δάκτυλος Κυ
ρίου όδηγεί τά  διαβήματα της καί ευλογεί τούς αγώνας 
της. Ή  οικιακή ευεξία, ή φιλόστοργος έκείνη περί πάντων 
μέριμνα, ή εμπνευσμένη διά πάντα πρόνοια, εΐνε ό κλήρος 
τής γυναικός έν τω κόσμοι τοΰτω των φροντίδων καί τής 
συχνής άπογοητεόσεως·.

Έ χ ε ι δέ καί βοηδητικάς ή οίκονομική έπιστήμας, ων 
τήν αντίληψιν πολλαχώς έπικαλείται καί χρησιμοποιεί. Λαμ
βάνει δέ τήν έπικουρίαν πρωτίστως τής υγιεινής, διό-π δέν 
άρκεΐ τις νά ήνε ίκανός, αλλά καί υγιής καί δυνατός διά 
νά άγωνισδή τόν αγώνα του πλουτισμού. ’Επειτα συμβου
λεύεται τήν παιδαγωγικήν, άφδόνως παρέχουσαν τά  φωτά 
της πρός μόρφωσιν ορδήν του νού. Μόνον ή φωτεινή διά
νοια υπολογίζει καλώς, ό δέ περιωρισμένος άνδρωπος εΐνε 
παίγνιον των προλήψεων καί τής τύχης, ή οποία ώςεί άστει- 
ευομενη καί παίζουσα δύνατάι ν’ άναδείξη αυτόν αίφνης 
μίαν πρωΐαύ καί τραπεζίτην άκούσιον. Αυτά εΐνε τά  τυχάρ- 
παστα τής κοινωνίας όντα, σκανδάλίζοντα καί τούς φρονί
μους άκομη πολίτας. Κατόπιν ή οίκονομική τέχνη ακούει 
προςεκτικως τά  διδάγματα τής ή&ικής, ή όποία χαρίζει είς 
τούς άνδρώπους καλάς έξεις, χαρακτήρα' ισχυρόν, έγκρατή, 
σιδηρουν. Άλλοίμονον είς έκείνον, είς του όποίου τάς χεί- 
ρας έρριψεν ή μοίρα άνάλογον του πλούτου άνηδικότηπα! 
Ά ν αυτός φαίνεται ευτυχών, δέν εΐνε μακράν ή ημέρα, καδ’ 
ήν τά  τέκνα του, τά  σπλάγχνα του δά  πληρωσωσι μέ κα-, 
ταισχυνην τά  χρέη του πατρός. — Τώρα πλέον βοηδούσι 
την οίκονομικτν ή λογιστική, ή μέδοδος του όπολογίζειν 
καί έγγράφειν τά  όπολογισ&έντα — αριθμητική καί κατα- 
στιχογραφία —, Ιπιστεγα'ζει δέ τάς υπηρεσίας τούτων ή Κατα- 

.στατική, ήτοι ή ένδειξις τής προόδου των οικιακών υποδέσεων.

Ή  ιστορική άνάπτυξις τής οίκονομικής συμπίπτει ή 
μάλλον συμβαδίζει μέ τήν Ιστορίαν του παρ’ άνδρώποις πο
λιτισμού. Άφ’ ής στιγμής ό άνθρωπος εύρέδη απέναντι 
τής άγριας φύσεως Ιπρονόησε βαθ-μηδον ν’ άποταμιεύή τά 
πρός ,συντήρησίν του χρειώδη, καί έκ τούτου έγεννήδη ή 
σωστική Ιδέα τής φειδοϋς. Οί ήμέτεροι πρόγονοι φυσικως 
προηγήδησαν των άλλων έδνών είς τήν συστηματικήν εφαρ
μογήν των γενικών άρχών, ό δέ "Ομηρος καί ό ‘Ησίοδος 
δέν φαίνονται έστερημένοι έμβρι&ούς γνώσεως των οικονο
μικών πραγμάτων, τά  όποία πολλαχώς έπραγματευ&ησαν 
είς τά  ωραία αύτών ποιήματα. Καί όταν τό δερμουργόν 
τής ποιήσεως πνεύμα ύπεβλήδη είς τόν αυστηρόν τής λο
γικής έλεγχον αί σποραδικαί έκείναι κατά τούς πρώτους 
Ιστορικούς χρόνους γνώσεις διερρυβ-μίσ&ησαν καί κατετάχδη- 
σαν είς ίδιον κλάδον μελέτης, τόν οποίον άνήγαγον είς έπι- 
στημονικόν κύρος' αί μεταγενέστεραι φιλοσοφικαί τής Ε λ λ ά 
δος σχολαί. Οί Πυθαγόρειοι Ιπρώτευσαν χρονολογικώς, άλλ’ 
ή σωκρατική φιλοσοφία έδίδαξε τάς υγιεστέρας περί οικο
νομικής άρχάς. Γνωσται εΐνε αί σοβκραί του Ξενοφώντος 
πραγματείαι περί τε τής ιδιωτικής καί δημοσίας τών Άδη- 
ναίων οίκονομίας κάί τά  άπειρα πλατωνικά χωρία, έν οΐς 
προςάγονται δαυμάσιαι περί οικονομικών ίδέαι. 'Ο  ’Αριστο
τέλης έν τοΐς Πολιτικοϊς πολλάκις λαμβάνει αφορμήν ν’ 
άποφαν&ή περί του ήμετέρου ζητήματος καί ρητώς έκεΐ λέ
γει, ότι: ,,οΰχ ή αυτή τη οίκονομική ή χρηματιστική δήλον 
τής μέν γάρ τό πορίσασδαι, τής δέ τό χρήσασδαι“. Πολύ 
βραδύτερον, ό Πλούταρχος έδωκεν άρτιον ορισμόν τής ήμε- 
τέρας έπιστήμης είπών, ότι: „καί γάρ περί. άγαδών ή φρό- 
νησις πραγματεύεται τετραχώς, ή κτωμένη άγαδά, ή φυλάσ- 
σουσα, ή αύξάνουσα, ή χρωμένη δεξιώς· οδτοι τής φρονή- 
σεως καί τών άλλων αρετών είσι κανόνες, οΐς πρός άμφό- 
τερα χρηστέον,“ Οί άγαπήσαντες τήν άνάγνωσιν τών ελλή- 
νων συγγραφέων καί ευρίσκοντες πάντοτε έν αυτή τήν ύψη- 
λην έκείνην καί μορφωτικήν άπόλαυσιν δέν Ιχουσιν ανάγκην 
της παραδέσεως πλειόνων παραδειγμάτων. ’Αρκεί να μά- 
8·ωσιν οδτοι, οτι ΐό  εργον τών παλαιών έκείνων 'Ελλήνων 
έτελειοποίησεν ό Χριστιανισμός, έμπνεύσας είς τήν άνδρω- 
πότητα τάς αυστηράς άρχάς τής έγκρατείας, τής έργατικό- 
τητος, της λιτότητος καί τής νηφάλιου σωφροσύνης.

Οί νεώτεροι χρόνοι εδρον τά  πάντα έτοιμα πρός υπο- 
κίνησιν του μεγάλου κοινωνικού ζητήματος, οδτινος ή έπί- 
λυσις εδεσε τάς βάσεις τών νεωτέρων πολιτειών. Ο ίΆ γγλοι 
καί κατόπιν οί Γάλλοι εΐνε οί πρακτικοί άναμορφωταί τής 
πολιτικής λεγομένης οίκονομίας. Ή  «ναγέννησις τής έπι
στήμης ταυτης καί ό έπακολουδήσας θόρυβος περί τήν 
ομοιόμορφον αυτής πανταχου έφαρμογην άνέκοψεν άλλην 
τινά τών νεωτέρων κοινωνιών τάσιν πρός μελέτην τής οι
κιακής οικονομίας, καί εκτοτε έν Ευρώπη οικονομίαν κα- 
λουσιν εύτελτ συλλογήν συνταγών, όδηγιών, παραινέσεων 
πρός πλουτισμόν, έστερημένον παντός ή&ικου γοήτρου.

Έπεθόμουν νά πεισδώσιν οί Άναγνώσται τής ωραίας 
,,Κλειου'ς“ μετά τά  ανωτέρω, ό τ ι'τό  απασχολούν η'μάς ζή
τημα έγεννήδη πρώτην φοράν έν ’Ανατολή καί ότι ελληνι
κόν ήτο τό έδαφος, έφ’ ου έβλάστησε, καί ελληνική ή 
γλώσσα, ήτις ήρμήνευσεν αυτό. "Οταν δέ άναλογισδώσιν 
ότι μεταξύ τών πολλών πλεονεκτημάτων τά  όποια σύν τώ 
χρόνω άπέβαλε τό άτυχες έδνος μας, δέν συμπεριλαμβά- 
νονται ευτυχώς καί αί οίκογενειακαί άρεταί, δά  συγκατα- 
νεΰσωσι βέβαια νά με δικαιώσωσιν είς τούς έξης ισχυρι
σμούς μου.

ΚΛΕΙΩ. 67

’Από τριακονταετίας ήρχισε νά έπικρατη παρ’ ήμίν μία 
παράδοξος Ιδέα, ότι τα  ήδη μας έγειναν παρανάλωμα τής 
ευρωπαϊκής δίαφ&οράς. Είς τήν έπικράτησιντής ιδέας ταυ
της,. νομίζω ότι, έδωκεν αφορμήν ή άηδεστάτη όσον καί 
γελοία όψις τής ξένης άνατροφής, γαλλικής ή γερμανικής, 
άγγλικίίς ή κινεζικής — άδιάφορον — , ής τυγχάνουσι τά 
τέκνα πλουσίων τινών, τυχαρπάστων δηλ. καί άμα&εστάτων 
γονέων. Δέν εΐνε φρόνιμον νά χαρακτηρίζωμεν ολόκληρον 
τό Ιδνος'έκ της τροπής, ήν διά προφανείς λόγους έλαβον 
τά  τής ανατροφής έν μια καί μόνη κοινωνική τάξει, είς ήν 
προςκολλώνται καί -έλαφραί τινες πιδηκιζόντων φάλαγγες 
έκ τής μεσαίας. Ουδέ άποτελεΐ τήν πλειονοψηφίαν τού 
εδνους ή έκφυλισδεΐσα μερίς μιας συνοικισδείσης μάνδρας, 
ή καί δύο ή καί τριών, τάς οποίας όνομάζομεν πρωτευού- 
σας τ  μεγαλοπόλεις του έλληνισμου. ,

Έδ-ιμα παγιω&έντα υπό τήν έπίδρασιν τριςχιλιετους καί 
ενιαίου πολιτισμού δέν αποβάλλονται διά μιας, περισσεύουσι 
μάλιστα, μεταγγίζονται ακόμη καί είς ξένους λαούς, μεδ’ 
ών έξ ιστορικής ανάγκης έπί μακρόν συνανεστράφη ό έλλη- 
νισμός. Εόχής βέβαια έργον &ά ήτο, τόν δάνειον τής Ευ
ρώπης πολιτισμόν νά έγκολπώμεδα — όσοι έξ ημών δύ- 
νανται καί εύκαιρούσι πρός τούτο — άφου προηγουμένως 
δϊυλίσωμεν αυτόν έν ελληνικού άποσταλακτηρίω, άλλ’ έφ’ 
όσον ή μεταβατική τού εδνους κατάστασις δέν παρέχει τήν 
άπαιτουμένην πρός τούτο άνεσιν, μή άνησυχώμεν, άλλ’ άνα- 
μείνωμεν προςεκτικοί τήν κατάλληλον στιγμήν. Ή  Οίκο-

 :-----
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(ά ιήγημα.)

— Αι3ϊο εΐνε «ωττό· πρύ πόντων είς τ ί  βημή'ον της ή&ικ^ς δέν 
συμφωνούν α ί ΐδεαι μας καί δεν ήμπορούν νά συμφωνήσουν, άπεκρίδτ) ή 
Σουσσάνα, καί άπεώητικως συνεστάλησαν αί οφρύς της καί πάλιν ήρχισαν

, τά χείλη της ελαφρώς νά τρεμωσι.
—  Βέβαια,- βέβαια! έξηκολοό&ησεν ό κύριος 'Ράτς. Δέν εΐμαι φιλό

σοφος! ’Εγώ δέν ή μπορώ νά φδάσω εΐς τ ί  ύψος της ί ί ι χ ή ς  σας ΉίΚ- 
κης! Ε ίμαι κοινδς μόνον άνθρωπος, δούλος τών προλήψεων μου — καί 
ούδέν πλέον!

Καί πάλιν εμειδίασεν ή Σουσσάνα.
— Νομίζω, κυ'ριε Δαμιανέ, ότι υπήρξέ ποτε εποχή, καθ’ ήν καί σίϊς 

ήδυνασθε νά φανητε ανώτερος εκείνου, τό όπόΐον τώρα άποκαλεΐτε προ- 
λτ'ψεις.

— Καί πώς αυτό; Τ ί θέλετε νά ’πήτε μέ τούτο; Δέν σας έννοώ.
— Δέν μ’ εννοείτε; Εΐσθε 2οά γε τόσον επιλήσμων;
Ό  κύριος 'Ρ ά τς  κατελιίφθη υπό ταραχής.
— Έ γ ώ ; . . . έγώ ; . . . επανέλαβε. Ε γ ώ ;  . . .
— Μάλιστα σείς, κύριε Δαμιανέ 'Ράτς!
Βραχεία σιγή επήλθε.
— Άλλα νά σου ’πώ, νά σου ’πώ, εΐπεν 6 κύριος'Ράτς, πώς τολμάς 

τόσον άναιδώς . . .
Το'τε αίφνης έσηκώθη άπό τής θέσεώς της ή  Σουσσάνα. Αί χεΐρές 

της έκράτουν ακόμη τούς άγκώνας καί τούς συνέσφιγγον έτι περισσότερον, 
έν ω οί δάκτυλοί της παίζοντες έκινουντο τήδε κακεϊσε. Τοιουτοτρόπως 
υπήγε καί εστάθη πρό τού 'Ρ ά τς  καί έφαίνετο ώςάν νά τόν προεκάλει εΐς 
άγωνα, ώςάν νά ήθελε νά έπιτεθή κ α ί  αυτού·. Τό πρόςωπόν της ειχε με- 
ταβληθή· διά μιας έν ροπή ¿φθαλμου είχε καταστή έκτάκτως ώραΤον, 
άλλά καί συγχρόνως φοβερόν, οί ζοφεροί όφθαλμοί της έξέπεμπον ζωηράν 
καί ψύχραν λά'μψιν — την λάμψιν τού χάλυβος, καί τά πρό ¿λίγου τρε- 
μοντα χείλη της εΤχον συμπιεσ'όή καί προςέλαβον ήδη χαρακτήρα μίσους 
άμειλίκτου. Ή  Σουσσάνα προεκάλει τόν 'Ρ ά τς  είς τήν πάλην, άλλ’ αυτός 
εγινεν αίφνης άφωνος, άνίσχυρος καί συνεσταλμένος μέ τήν κεφαλήν πρός 
τά  κάτω. 'Ο  άπόμαχος τού χίλια όκτακόσια δώδεκα είχε καταληφθη 
υπό φόβου.

Βραδέως περιέφερεν ή Σουσσάνα τούς όφ&αλμοός της άπό το ΐ 'Ρ ά τ ς

νομέα έν ρ,έν τή δεωρία πηγάζει από τών ελληνικών <τυγ- 
γραφέων, Ιν δέ τή χράξει μορφουται παρά τήν εστίαν τής 
έλληνικής οίκογενείας, όπου ή λιτότης καί ή αύταπάρνησις 
έχιβάλλεται υπό προνοητικής καί ελληνικής στοργής· πάσα 
νό&ος διδασκαλία δέν χωρεΐ έκεΐ καί η' έδνική άγωγή εΐνε 
καρπός τού ωραίου δένδρου τού ελληνισμού, τόν ; όποιον ό 
Θεός εσωσε καί διεφύλαξε διά τής χριστιανικής 8·ρησκείας.

Ευτυχώς τά  ξένα παιδαγωγικά συστήματα, άτινα αναγ
καστικούς κυκλοφορούσι παρ’ ήμΐν, δέν άναγράφουσι καί τήν 
διδασκαλίαν της Οίκονομίας, έπειδή δέ δάττον ή βράδιον 
8·ά άποκαταστα&ή πάλιν έν Έ λλάδι κα&αρώς έλληνικτ παι
δεία, τότε 8·ά καταφανή ή άνάγκη της φειδωλής καί πεφω
τισμένης διδασκαλίας της οικιακής οικονομίας, τήν χρησι
μότητα τής όποιας πολλαχώς μέχρι τούδε συνέστησεν ο 
γράφων τάς γραμμάς ταύτας. Ή  τέχνη αυτη εΐνε γνησίως 
έλληνική, εΐνε έν τών γνωρισμάτων τής καταγωγη’ς ημών. 
Είδικώτερον μάδημα διά τάς ελληνίδας δέν υπάρχει, καί 
άς μή δεωρώμεν ώς λόγον έπαρκή τής παρ’ ήμΐν έλλείψεώς 
του τήν μή αναγραφήν αυτού έν γερμανικοΐς Παρδεναγω- 
γείοις. Σοφοί Γερμανοί ή άσοφοι Κινέζοι δέν εΐνε άκίνδυ- 
νον νά δεωρώνται είς αίώνα τόν άπαντα οί καταλληλότεροι 
είςηγηταί έκπαιδευτικών παρ’ ήμΐν καινοτομιών ή άπαγο- 
ρεύσεων. Τό εδνος άπεκδέχεται τάν σωτηρίαν του έκ τής 
έγχωρίου πείρας, ήτις καί μόνη δυναται νά χειρισδή άκιν- 
δυν&)ς τά  ξένα φώτα, καί τούτο έν άνάγκη μόνον. *Ωμεν 
καί μείνωμ.εν Έλληνες!

---------

Κ I Σ Μ Ε Ν Η.
(σι¡νέχεια.)

πρόί έμέ, ώρανεί μ ’ έπικαλόΓτο ώ ί μάρτυρα του θριάμβου τη« καί τη{ 
τατεεινώσεωί τού έχθροΒ αύσης. Μίαν φοράν ακόμη έμειδίασε κ α ί κατό
πιν σπεόδουσα έ|ήλθε του δωματίου.

’Ακίνητο? εμεινεν ακόμη επί τινα χρόνον 0 άπόμαχος καθήμενος έπί 
της έδρας του. Τέλος όμως, ώςάν νά είχε μετακαλέσει εις την μνήμην 
του τό λησμονη&έν ήθος, άπέσεισε τήν ακινησίαν ταύτην, άνεπηδησεν έκ 
της θέσεώς του, μ’ έκρουσεν έπί του ώμου κάί έξερράγη είς τόν συνήθη 
του σαρδώνιον γέλωτα. 1

—  Χάχαχά! Αυτό εΐνε πολύ νόστιμο! Πραγματικές πολύ νόστιμο! 
Περισσότερο τώρα άπό δέκα χρόνια ζοϋμε μαζή μ’ αύτή τήν κόρη καί 
άκόμη δέν έμα&εν !ως τώρα νά καταλαβαίνη, πότε αστειεύομαι καί πότε 
όμιλώ σπουδαίως! Καί σείς άκόμη, άγαπητέ μου, φαίνεσθε εΐς αμφιβο
λίαν περί έμου . . . χάχαχά! Καθαρά άπόδειξις ότι άκόμη δέν έγνωρί- 
σατε τόν γέρο 'Ράτς! .

— νΟχι . . . .  τώρα σέ γνωρίζω, διεννοήθην μετά τίνος φρίκης καί 
βδελυγμίας.

— ’Εμενα τό γέρο δέν γνωρίζετε άκόμη, έπανελαβε συνοδεόων με 
είς τόν προθάλαμον καί τρίβων τόν γαστέρα ίου. Ε ίμα ι άνθρωπος πολυ- 
παθής, άλλά μέ άγαθωτάτην καρδίαν . . . χάχαχά! Μά τήν άλύθεια, μέ 
άγγελικήν καρδίαν!

Τρέχων καττλθον τήν κλίμακα διά νά φ&άσω είς τήν όδόν καί νά 
άπομακρυν&ώ όσον τό δυνατόν ταχύτερον άπό τόν ,,άγαθώτατον“  τούτον 
άνθρωπον.

XIV.

— Ό τ ι  μισούνται άναμεταξύ των εΐνε φαγερόν, έσκεπτόμην 'κατ’ 
ιδίαν 5τε επέστρεψα είς τό οίκημά μου. ’Επίσης βέβαιον εΐνε, ότι αυτός 
μέν εΐνε ένας άθλιος καί ελεεινός άνθρωπος, αύτή δέ μία καλή κόρη. Έ ν  
τοάτοις τ ί  αρά γε να συνέβη μεταξύ των; Ποία εΐνε ή αιτία του μίσους 
τούτου; Ποία ή έννοια τών υπαινιγμών έκείνων; Καί πώς -διά μιας 
άνεφλέγετο τό εσωτερικόν πυρ! Πόσον ασήμαντος καί μικρά ήτον ή· 
αφορμή!

.Τήν επομένην ημέραν άπεφασίσαμεν μετά τοϋ Φουστώφ; νά έπι- 
σκεφθώμεν τό θέατρον διά νά ίδωμεν τόν νθοποιόν Στσεπκιν ε ίςτόν  ύπο

9*
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Γριδογαίδωφ κωμωδίαν: „Τό δυςτύχημα τον να ήνέ τις φρόνιμος άνδρω- 
πος“ . Αύτή ή κωμφδία, άφ’ ον προηγουμένως ειχε παραμόρφωση διά 
τ τ ς  ψαλίδος τής βιβλιοκρισίας, παρεδόδη πρό ¿¡λίγου stç το κοινόν. Οί 
ήδοποιοί οί ΰποκρινόμενοι τόν Φαμουσώφ καί τόν Σκαλασούβ εχειροκρο- 
τήδησαν φρενητιωδώς, τώρα όμως δον ένδυμοϋμαι πλέον τίς τών ήδοποιών 
παρέστησε τόν Τσάτσκην, αλλά δεν έληίμόνησα ότι τό πρόςωπον *τοΒτο 
παρεστάδη λίαν ήλιδίως. Κατά' πρώτον ίφάνη οδτος έπί τη« σκηνής εν 
ουγγρική στολή μέ υποδήματα καί φούντας επ' αυτών, ειτα ένδεδυμένος 
φράκον χρώματος, κατά τον τότε έπικρατοϋντα ουρμο'ν, ,,flamme de 
punch“ , καί αυτό τό φράκον του έπήγαινε καδώς καί τούς γέροντας επι- 
στάτας μας, Άλλως τε ένδυμοϋμαι ακόμη, ότι ί  χορός είς την τρίτην 
πραξιν μάς εφερεν εις εκστασιν. Βεβαίως, τοιαϋται ¿ρχηστικαί κννόσει; 
ουδέποτε έγιναν ούτω εις την πραγματικότητα, άλλα τήν εποχήν εκείνην 
τοιοΰτος έπεκράτει ουρμός καί μέχρι τών ή μερών μας, πιστεύω, έπΐ της 
σκηνής άπαράλλακτα ώς καί τότε χορεύουσιν. ΕΤς έκ τών δεατών άνεπή- 
δησέν ύφηλά έκ της δ·έσεώς του, έν ώ ή. περροΰκά του έκυμάτιζε καδ 
άλας τάς διευδύνσεις, όπερ φυσικώς προύκάλεσεν είς τό δημόσιον άπερί- 
γραπτόν δυμηδΐαν.

’Απερχόμενοι έκ τοϋ θεάτρου συνηντήσαμεν είς-τόν διάδρομον τόν 
Βίκτορα. ;

— Ά ,  καί σεϊς ήσδε είς τό δέατρον ! έφώνησε κινών τούς βραχίο- 
νάς του. Καί πώς έγινεν, εγώ να μή σδς ίδώ ; Χαίρω πολύ ότι σδς συν· 
ηντησα. Τώρα πρέπει νάλδητε νά φαμε μαζή. Ε λά τε, εγώ κερνώ!

'Ο  νέος 'Ρ ά τς έφαίνετο λίαν συγκεκινημένος, σχεδόν ένδουσιασμένος 
μάλιστα. Ο ί μικροί ¿φδαλμοί του έκινουτο άνησύχως τήδε κάκέισε· προς- 
επάδει νά μειδιδ φιλοφρόνως· έπί του προςώπου του έφαίνοντο έρυδραΐ 
κηλίδες.

— Κ αί είς ποιον χαρμόσυνου συμβάν χρεωστοϋμεν αυτά σήμερον; 
ήρώτησεν ό Φουστώφ.

— Ε ίς ποιον συμβάν; Νά . . . τ ί λέτε ’ς αυτό άπάνω;
Ό  Βίκτωρ μ8ς έφερεν εις τινα γωνίαν καί έξηγαγεν έκ του θυλα

κίου όλόκληρον δέμα ερυθρών καί κυανών, τής έποχής έκείνης, τραπεζικών 
γραμματίων, τά όποια πλιίρης χαρδς έπεδείκνυε, σείων αΰτσ είς τόν αέρα.

'Ο  Φουστώφ έξεπλάγη.
— Τόσον έλευδέριος έγινεν δ πατέρας σας;
'Ο  Βίκτωρ έκάγχασε.
—  Αυτός καί έλευδέριος! Σήμερα τό πρωι του ’ ζήτησα χρήματα. 

Κ αί τ ί νομίζετε ότι μου άπεκρίδη δ Ιξηνταβελώνης; ,,Γιά δές, αυτήν τήν 
φορά σου πληρόνω άκόμη τα χρέη σου. Συμπεριλαμβανομένων καί τών 
είκοσιπέντε ¡ίουβλίων!“  Άκοϋτε — συμπεριλαμβανομένων! νΟ χι, άγα- 
πητέ μου, αύτό τό δώρο τώκαμε ’ ςτό κακόμοιρο έμενα ό θεός. Παρου- 
σιάσδη μία  λαμπρά περίστασις.

.— ’Κλέψατε κάνένα; ήρώτησεν άδιαφόρως ό Φουστώφ.
'Ρ ά τς  ό νεώτερος συνέστειλε τάς όφρύς.·
—  Νά κλέψω! Ποιός ’μπορεί νά σκεφδτ. άμέσως τό κλέψιμο! Τά 

έκέρδησα, τά έκέρδησα άπό ένα άξιωματικόν, άπό ένα άξιωματικόν της 
φρουράς! Χδές μο'λις έφδασεν άπό τήν Πετρούπολιν. Καί τ ί περίεργος 
φορά της τύχης ήτον έκείνη! ’Αξίζει τόν κόπον νά σδς διηγηδώ τό επεις- 
όδιον . . . έδώ  όμως ’ποϋ μένομεν, κύριοι, δεν εΤνε εύχάριστον.· Ας πάμε 
είς του Γιάρ, δύο βήματα μακράν άπό έδώ. Καδώς τά είπαμε τώρα, 
έγώ σας κερνώ!

’Ίσως έπρεπε ν’ άποποιηδώμεν τήν προςφοράν του, έν τούτοις χωρίς 
νά είπωμεν λέξιν έπήγομεν μετ’ αύτου.

XV.

Ε ίς τό ξενοδοχέϊον το!» Γιάρ έζήτήσαμεν ιδιαίτερον δωμάτιον, όπου 
έφάγομεν καί παρηγγείλαμεν νά „μας φέρουν“ καί καμπανίτην. Ό  Βίκτωρ 
μας διηγήδη λεπτομερώς μέ πόσον εύχάριστον τρόπον συνέλαβε τόν λίαν 
αξιαγάπητου εκείνον άξιωματικόν τής φρουράς καί έκαμε γνωριμίαν μετ’ 
αύτοΒ, όςτις ήτο μεν άπό καλήν οικογένειαν, άλλά δεν είχε „κεφάλι“ . 
Πώς αύτός, (  αξιωματικός δηλαδή, έτυχε νά κόμη είς αυτόν, τόν-Βίκτορα, 
τήν πρότασιν νά παίξουν μέ παλαιά χαρτιά μία παρτίδα π ρ έφ α  υπό τόν 
όρον ό μέν άξιωματικός νά παίξη είς τήν τύχην της αγαπητής του Εύφη- 
μίας, ό δέ Βίκτωρ εις τήν ίδικήν του τύχην, καί πώς" έπί τέλους ήλδον 
εις μέσον καί τά  στοιχήματα.

— Καί μέ όλα' αύτά, άνεφώνησεν 6  Βίκτωρ κρούων τάς χεΤρας, είς 
τήν τσέπη μου. είχον μόνον έξ ρούβλια. ’Φαντασδήτε τ ί  δέσις! Κ αί εις 
τήν άρχήν ολοένα έχανα. Τ ί κατάστασις! Αίφνης όμως, δεν ήξεύρω 
πώς, ήρχισε νά μ’ εύνοή ή  τύχη. Ό  άντικρυνο'ς μου δεν 'μπορούσε πλέον 
νά βασταχδη, — μέ μίαν λέξιν έχασε σωστά επτακόσια πεντη'κοντα ρού
βλια! Μέ προεκάλεσε νά έξακολουδήσωμεν τό παιγνίδι, — άλλ’ εγώ στά-

σου! έσκέφ& ην, μ ή  γ ίνεσ α ι τόσο βλακας· τέ το ια  εύλογία  το ύ  δεοϋ  δέν  
π ρ έπ ε ι κ άνεις ν ά  κ α τα χρ δ τα ι. Έ β α λ α  τά  λοιπόν ε ίς  τή ν  τσ έ π η  το ύ ς  π α -  
ράδες μ ου  κ α ί  τώ κ ο ψ α  λά σ πη ! . . . Κ ’ ετση  π ο ϋ  λές τώ ρ α  δέν  ε ίμ α ι 
άναγκασμένος κ ά δ ε  ώ ρα  ν ά  πα ρ α κ α λώ  τόν  γέρο κ α ί  ’μ π ο ρ ώ  τούλάχιστον 
κ α ί μ έ  το ύ ς  άλλους σ υ μ φ ο ιτη τά ς μου νά δ ια σ κ εδά σ ω  . . .  Αι συ, γκ αρ
σόν! Ά κ ό μ η  μ ιά  μ π ο τ ίλ ια ! Ά ς  συγκρούσω μεν, κύριο ι, τ ά  π ο τή ρ ια !

Συνεκ'ρούσαμεν μετ’ αυτού τ ά  π ο τή ρ ια  κ α ί έξηκολουδοϋμεν νά π ίνω - 
μ εν  κ α ί νά  γε λ ώ μ ε ν , άν κ α ί ή  δ ιή γ η σ ίς  του δέν  μ α ς  ευηρέστησε, κ α δ ώ ς 
κ α ί οΰδ’ αύτή  ή  συναναστροφή του. Π ρ ο ςε π ά δ ε ι ν ά  φ ανή φιλόφρω ν κ α ί 
εύτράπελος κ α ί ελευθέρ ιος, το ιουτοτρόπ ω ς ό μ ω ς  κ α δ ίσ τα το  ε τ ι μάλλον 
ά π εχδέσ τερος. Τ έλο ς παρετήρησεν ό 'Ρ ά τ ς  ό νεώ τερος όποιαν έντύπω σιν 
ε ίχε  κ ά μ ε ι ε ίς  ή μ α ς  κ α ί ήρχισεν ά μ έσ ω ς ν ά  σ κ υ δρ ω π ά ζη . Έ γ ιν ε ν  όλιγό- 
λογος κ α ί τ ά  β λ έ μ μ α τ ά  του έζοφοϋντο δ ιαρκ ώ ς. Έ ρ χ ισ ε  νά  χα σ μ ά τα ι, 
εΤπεν ό τ ι ένύ σ τα ζε  κ α ί ελεγε β λασ φ ημ ίας κ α ί ύ β ρε ις  κ α τ ά  του υπηρέτου 
κ α τ ά  τόν ίδ ιά ζο ντα  αύτήί βάναυσου τρ ό π ο ν , δ ιό τ ι εΤχεν έμ φ ρ α χδ η  ό σω- 
λήν τ η ς  καπνοσύριγγός του . Α ίφ νη ς, λα βώ ν-προκ λη τικ όν  ή δ ο ς  εστράφ η  
ά γρ ίω ς π ρ ό ς  τόν Φ ουστώ φ .

—  Γ ιά  ν ά  σας ’π ω , κύριε Φ ουστώ φ , ε7πε· δέν  μ ο ϋ  λ έ τε , παρακαλώ , 
δ ιά  τ ί  μ έ  π ερ ιφ ρονεΐτε;

—  Π ώ ς  Ιτ σ η ;  ά π εκ ρ ίδ η  ό φίλος μ ί  ήξεύρω ν ά μ έσ ω ς τ ί  ν’  ά π α ντή σ η ,
—  Λ έτε  σε~ς όσο δέλ ετε  „ π ώ ς  έ τσ η ;“  . . .  Τ ό  έννοώ πολύ καλά 

κ α ί τό  γνω ρ ίζω , ό τ ι μ έ  π ερ ιφ ρ ο νεΐτε , τό  ίδ ιο  κ ά μ νε ι κ α ί αύτός έ δ ώ  ό 
κ ύριος (δεικνύω ν ε μ έ  δ ιά  το ύ  δακτύλου του). Ώ ς ά ν  τ ά χ α  σείς ν ά  δ ιακ ρ ι- 
νεσδε έ π ί  μεγάλη ή ότκ ότητι! Κ α ί σείς εΤσδε δ ά  λέρα  ίσ ω ς  χειρότερη 
άπό έ μ α ς .  Σ τ ά  δ ο λ ά  εύκολα εΤνε κ ά νε ις  νά  ψαρεύη —  γνω ρ ίζετε  αύτήν  
τήν  π α ρ ο ιμ ία ;

Ό  Φ ουστώ φ  έγινεν έρυδρός ώ ς  ίνδ ικός άλέκτω ρ.
—  Τ ί  δέλ ετε  ν ά  ’π ή τε  μ έ  α υ τ ό ; ήρώ τησε.
—  θ έ λ ω  ν ά  ’π ώ  ό τ ι δ έν  ε ίμ α ι ά κ ό μ η  τυ φ λό ς, άλλά β λέπ ω  πολύ 

καλά  τ ί  σ υμ βα ίνε ι γύρω  μου, ό τ ι βλέπω  π ώ ς  περ ιτρ ιγυρ ίζετε  τήν  ά δελφ ή  
μου, —  κ α ί δ έ ν  έχω  τ ίπ ο τε  ν’ ά ντε ίπω . Δ ιότι π ρ ώ το ν  α ί ά ρχα ί μου δέν 
εΤνε το ια υ τα ι, κ α ί δεύτερον ή  άδελφουλά μου Σ ουσσίκα  ’περασεν  ή δ η  όλα 
α ύτά  τ ά  π α δ ή μ α τ α  . . . .  Ή δ ε λ α  μόνον ν ά  μ α δ ω  δ ιά  τ ί  σε ίς μ έ  περ ι- 

φ ρονεΐτε.
—  Κ α ί  σ ίϊς  ό ίδ ιο ς  δέν  ή ξεύρετε  τ ί  φ α φ λα γ ίζετε  α ύτοϋ! εσείς ε ισδε 

δ ά  μ εδυσ μ ένος! εΤπεν ό Φ ουστώ φ  κ α ί κ ατεβ ίβασ εν  ά π ό  το ϋ  τοίχου, τό ν  
'μ α νδ ύ α ν  του. Μ όλις ήπάτησεν  ένα  βλακέντιον ε ίς  τό  π α ιγ ν ίδ ι κ α ί ά ρχ ίζε ι 
άμ έσ ω ς νά φ λυα ρ$  κ α ί νά  λέγη , ό διάβολος πλέον ’ξεύρει, τ ί  άνοησία ις!

Ό  Β ίκτω ρ  εμεινεν Ιξητιλω μένος έ π ί  του ανακλίντρου κ α ί έκ ίνει μ ό 
νον τούς κρεμ α μένους π ό δ α ς  του.

—  Ή π ά τ η σ α !  Δ ιά  τ ί  τ ό τ ε  έπ ίε τε  τό  κ ρασ ί; Μ έ τ ά  κερδη δέντα  
χ ρ ή μ α τα  τό  ήγόρασα . Έ γ ώ  ό μ ω ς  δέν  έχώ  κ ά νένα  λόγον ν ά  σας ε ίπ ω  
ψ έ μ μ α τ α . Μ ή π ω ς έγώ  π τα ίω , αν ό προηγούμενος β ίο ς  τ η ς  Σουσσάνας . . .

—  Σ ιώ π η σ ε! άνέκραξεν ό Φ ουστώ φ , σ ιώ πησ ε . . ε ίδ έ  μ ή  . . .
— . Ε ί  δ έ  μ ή  τ ί ;
—  θ ά  τό  μ ά δ ε τ ε  μετ’ ¿λίγον. Έ λ α ,  Π έτρ ε!
—  ’Α χά ! έξηκολούδησεν ί  Β ίκ τω ρ . Ό  μ εγαλόψ υχος ιπ π ό τη ς  τ ρ έ π ε 

τ α ι  ε ίς  φ υγήν. Α ύτό δ ά  ’π ί |  ό τ ι δ έν  υπ οφ έρει ν ά  μ ά δ η  τήν  άλήδειαν. 
Ε ΐν ε  φανερόν πλέον ό τ ι α ύτή  ή  ά λ ή δε ια  τ φ  εΤνε πολύ δυςάρεστος.

—  Μ ά , Π έ τ ρ ε ,  έ λ α -έ π ί τέλους , επανέλαβεν  δ  Φ ουστώ φ  άπω λέσας 
όλην του τή ν  ψ υ χρα ιμ ίαν  κ α ί άταραξίαν. Δ έν α ρ μ ό ζε ι πλέον ε ις  ή μ δ ς  νά 
μ έ ν ω μ ε ν  πλησίον το ύ  ελεεινού α ύτο ϋ  τραμ πούκου!

—  Α ύτός ό τρα μ πούκος δέν  σας φ ο β ε ίτ α ι . . .  τό  ά κ ο ϋ τε ; εφώ νησεν 
ό Β ίκ τω ρ  κ α τό π ιν  μ α ς . Α ύτός ό τρα μ πούκος σδς περιφρονεΤ, σ δ ς  π ε ρ ι— 
φ ρο— νε~! Τ ό  ά κ οϋτε ;

Ε ίς  τή ν  ό δό ν  ό Φ ουστώ φ  τόσον έβ ιά ζετο , ώ ςτε  μ όλ ις  κ α ί  μ ετ ά  β ία ς  
κατώ ρδουν ν ά  τόν  άκολουδώ . Α ίφ νη ς έσ τά δη  κ α ί έστράφ η ά μ έσ ω ς π ρός 
τ ά  ¿π ίσ ω .

—  Π ο ϋ  πάλιν  π η γα ίν ε ις ; τό ν  ήρώ τησα.
—  θ έ λ ω  ε π ί τέλους νά  μ ά δ ω  τ ί  τό  κτήνος αύτό  . . .  ε ις  τή ν  μ ε- 

δη ν . Κ ύρ ιος οΤδε τ ί  ’μ π ο ρ ε ί .  . .  Ά λλά  σύ μ ή ' έρχεσαι μ α ζ ή  μ ο υ  .  . . 
Αυριον δ ά  έ π α ν ιδ ω δ ώ μ ε ν . Κ αλήν νύκτα!

Κ α ί  δ λ ίψ α ς μ ο ι τα χ έ ω ς  τή ν  χ ε ΐρ α  έσ πευσ ε ν ά  έπα νέλδη  ε ίς  τό  ξε- 
νοδοχέϊον το υ  Γ ιά ρ .

Τ ή ν  έπιοϋσαν δ έ ν  ήδυ νή δη ν νά έπ ισ κ εφ δ ώ  τό ν  Φ ουστώ φ  κ α ί ότε 
μ ετ ά  δύο η μ έρ α ς  είςηλδον ε ίς  τό  ο ίκ η μ ά  τ ο υ , μ ο ί ε ΐπον  ό τ ι  άνεχώ ρησεν 
ε ίς τό  κ τή μ α  το ϋ  δε ίου  του, κείμενον ούχ ί μ ακράν τή ς  Μ όσχας.

Ή ρ ώ τ η σ α  άν ά φ ή κ ε  σημείω σίν τ ινα  δ ι  εμ έ , άλλ’ ούδέν εύρέδη . Κ α 
τό π ιν  ήρώ τησα τό ν  ύ π η ρ έτη ν , άν έγνώ ρ ιζε  π ό σ α ς η μ έρ α ς  ε ιχε  σκοπόν ό 
κύριός το υ  ν ά  μ είνη  ε ίς  τή ν  εξοχήν.

—  θ α ρ ρ ώ  π ώ ς  έτση ά π ά νω  κ ά τω  έ ω ς  δεκ α π έντε  ή μ έρ α ις  . . .  ίσ ω ς 
κ α ί περισσότερο, ά π εκ ρ ίδ η  οδιος.
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Διά παν ένδεχόμενον έζη'τησα τήν διεύδυνσιν τού Φουστώφ καί έπα- 
νήλδον- οίκαδε βεβυδισμένος είς βαδείας σκέψεις.

Ή  άπροςδόκητος αδτη εκ Μόσχας άναχώρησις έν μέσω τού.χειμώ - 
νος άπησχόλει τό πνεϋμά μου τόσον, ώςτε έπί τέλους δέν ήξευρον πλέον 
τί νά ύποδέσω περί όλης τής ιστορίας Μετά τό γεύμα καί ή  καλή μου 
δεία μοί εκαμε ττν  παρατήρησιν ότι κάδημαι καί βλέπω τά φαγητά καί

λάχανα ώςάν νά έβλεπον πρώτην ήδη φοράν αύτά τά πράγματα. „Πέτρε, 
vous n’êtes p as am oureux?“  άνεφώνησεν έπί τέλους άφ’ οδ άπεμάκρυνε 
τάς κυρίας τής συναναστροφής της.

Άλλ’ έγώ τήν καδησύχασα. νΟχι, δέν ήμην ερωτευμένος.

( b t t t a i  ο νν ίχ ΐια .)

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α .

Ή  μνϊχ}] άνναμις tm v  ¿¡'τόμων. ’Ολίγα ζώα ύπάρχουσιν έχοντα 
τόσον άνεπτυγμένην τήν δύναμιν τών μυώνων των όσον τά έντομα. Τούτο 
φαίνεται ότι' πρώτην φοράν παρετήρησεν ό ΠλίνιΟς, διότι έν τή φυσική 
του ιστορία λέγει περί τών μυρμήκων, ότι έν σχέσει πρός τό μικρόν των 
σώμα εχουσι τεραστίαν ρώμην. 'Ο  ψύλλος, όςτις εχει μήκος μόνον 3 ύπο- 
χΛιομέτρων τό πολύ, δύναται νά κάμη άλματα μήκους Ινός μέτρου καί 
πλέον, έάν δέ δ πάνδηρ, τό εύκινητότατον ίσως τών σπονδυλωτών ζώων, 
έπρεπεν άνάλογον πρός τόν ψύλλον ν’ αναπτύσση δύναμιν τών μυώνων, 
ώφειλε δι’ ενός άλματος νά φδάνη είς άπόσταοιν χιλίων μέτρων. Κ αί τό 
έτι περιεργότερον εΐνε, ότι ή μυϊκή αύτη τών έντόμων δύναμις φαίνεται 
αύξανομένη δσω μικρότερα εΐνε καί τά ζωύφια ταϋτα. Γ0  έν Βρυξέλλαις 
φυσιοδίφης Πλατώ έμελέτησε λίαν έμβριδώς τό ζήτημα τούτο, έκ δέ τών 
πολυειδών του παρατηρήσεων μεταφέρομέν τινας ένταύδα χάριν τών ήμε- 
τέρων άναγνωστών. Ή  ελκτική δύναμις ενός ήλικιωμένου άνδρώπου ανέρ
χεται περίπου είς 60 χιλιόγραμμα, τό δέ βάρος τοϋ σώματός του κατά 
μέσον όρον συμποσοϋται είς 65 χιλιόγραμμα, ώςτε r  σχέσις μεταξύ τής δυ- 
νάμεως καί τοϋ βάρους του σώματός του εινε μόνον ώς 1 :0 ,7 6 . Διά τόν 
ίππον ή διαφορά αύτη μεταξύ δυνάμεως καί βάρους εΐνε έτι μικρότερα, 
ήτοι μόνον 0,68. Άλλά πόσον άνατρέπεται ή άναλογία αύτη είς τήν μη- 
λολόνδην, ήτις δύναται νά σύρη βάρος δεκατετράκις μεγαλείτερον τού ίδίου 
σώματος. Ετερα ειδη χρυσαλλίδων δύνανται νά σύρωσι βάρος ετι τούτου 
μεγαλείτερον, παρετηρήδη δέ ότι & κάνδαρος δύναται νά έγείρη όγκον 
42 φοράς βαρύτερον τού ίδίου σώματος. Ούχί έλάσσων εΐνε ή  (ίώμη τών 
μικρών τούτων ζιρων, όπως άπωδώσι μακράν αυτών βάρη μεγάλα καί 
όλως δυςανάλογα πρός τό μέγεδος τοϋ σώματός των. Καί εν τούτοις αι 
δεσμίδες τών μυώνων των μή συνενούμεναι, ώς παρά τοΐς άρδρωτοΐς, είς 
μείζονας δέσμας, άλλ’ έλευδέρως καί αύτοτελώς ένεργοϋσαι, εΐνε τό μέγε
δος λίαν μικραί, καίτοι πολυπληδείς.

"Όλου τοϋ κόσμου τήν περιέργειαν έκίνησε προ ¿λίγων ετών παρά
δοξόν τ ι στοίχημα τοϋ δουκός Queensbury. Έστοιχημάτισεν ότι έν ή 
περιπτώσει χήνες άπόστασιν 20 αγγλικών μιλίων δέν ήδελον διατρέξει τα- 
χύτερον ινδικών άλεκτρυόνων, ήτο πρόδυμος νά χάοη 10,000 λίρας στερ
λίνας. Ή  πρότασις άμέσως έγένετο δεκτή καί έτέδη είς ένέργειαν, διότι 
ούδεΐς έπίστευεν ότι ό δοΟξ ήδελε κερδήσει τό στοίχημα. Άπαντες οί 
περί τόν δοϋκα ήκολούδουν τάς άγέλας τών αγωνιστών, περί 8έ τό εσπέ
ρας οί ινδικοί άλέκτορες εΐχον ήδη προτρέξει τών χηνών είς άπόστασιν 
πέντε μιλίων. °Όταν όμως μετά τήν δύσιν τοϋ ήλίου εφδασαν είς τό δά
σος, άμέσως άπαντες άνεπέτασαν καί έκάδησαν έπί τών δένδρων, άφ’ ών 
κατ’ ούδένα τρόπον συγκατένευον νά κατέλδωσιν. Ο ί χήνες όμως έξηκο- 
λούδουν νά κινώνται βραδέως καί νά προχωρώσι, περί δέ τό μεσονύκτιον 
εφδασαν είς τό τέρμα τής κοπιώδους οδοιπορίας των. Τοιουτοτρόπως 
έκέρδησεν ό δοόξ, όςτις προεγίνωσκεν ό,τι έμελλε νά ουμβή.

Πολλά έμυδολογήδησαν καί μυδολογούνται άκόμη περί τής ήλικίας 
τών δένδρων, όλος δέ ό κόσμος πιστεύει, ότι δέν εΐνε ολίγα τά δένδρα 
εκείνα, τά όποια φέρουσιν όλοκλήρους χιλιετηρίδας επί τής ράχεώς των — 
ή μάλλον έπί τών κλάδων των. Σπουδαΐός τις όμως γερμανός δασονόμος, 
ςλον του τόν βίον κατατρίψας είς τήν μελέτην του ζητήματος τούτου, έχει 
πάντη εναντίαν γνώμην καί λέγει ότι ούδέν ύπάρχει ιστορικόν λεγόμενον 
δένδρον, Ιν Γερμανία τουλάχιστον, έχον ηλικίαν άνω τών 700—800 έτών, 
καί τούτο έν ύγιέϊ καταστάσει. Τ ά  τοιαϋτα δένδρα εΐνε πάντοτε έφδαρ- 
μένα καί δέν άναδίδουσι πλέον κλάδους, 'Οσον όμως άφορδ! τό ζήτημα 
περί τών όρίων τής ύγιείας τών γερμανικών δένδρων, ¿φείλομεν έκ πρώ
της άρχής νά παραδεχδώμεν, ότι ταϋτα πάντοτε έξαρτώνται ού μόνον άπό 
τοϋ-είδους τού ξύλου, άλλά καί άπό τοϋ κλίματος καί τοϋ έδάφους, έφ’

ου βλαστάνουσι. Παρετηρήδη όμως καί ύπο τών γερμανικών, αύστριακών 
καί ρο»σσικών δασονομικών σχολών, ότι έν γένει ή έν ύγιέϊ καταστάσει 
ήλικία τών φυλλοφόρων δένδρων εΐνε πολύ μικρότερα τής τών άκανδοφύλ- 
λων ή  βελονοφόρων δένδρων. Άλλ’ άπαξ ύπερβάντα ταϋτα τήν ώρισμίνην 
αύτών ήλικίαν άμέσως άποδνήοκουσιν, Ιν <3 τά φυλλοφόρα καί μετά τό 
οριον τούτο- έπί μακρόν δύνανται νά αύξάνωνται. Τήν μεγαλειτέραν ήλι
κίαν εΰρέδη, ότι έχουσιν αί ελάται έν τώ  βοημικψ δάσει καί αί πεϋκαι 
έν- Φιλλανδία καί Σουηδία, κατόπιν δέ τούτων έρχεται ή  λευκή έλάτη εν 
τψ  βοημικω δάσει, φδάσασα είς ήλικίαν 429 έτών, καί ό λάριξ (πευκοει- 
δ έ ; τ ι δένδρον) έν Βαυαρία, μέ ήλικίαν 274 έτών.

Έ κ  τών φυλλοφόρων δένδρων ή δρΰς φαίνεται έξικνουμένη είς β&- 
δύτατον γήρας ήτοι μέχρις ήλικίας 410 έτών, ταυ'την δέ άκολουδεΐ ή όξύα 
μέ ήλικίαν 24δ έτών, τών δέ λοιπών δένδρων ή ήλικία δύναται ώς έγγιστα 
νά όρισδή ώς εξής:

ή μελία . . 
ή πτελέα . .
ή σημύδα . 160—220 „  ι
ή  λεύκη . . . .  219 „ /  έν Φιλλανδίσ
ή  φιλύρα . . . 145 „ '
ί  σφένδαμνος . . 224 „ έν Βαυαρία.

170 έτώνΙ , ν . , 
130 „ i  £V Σαί51?

Ούκ ολίγαι έγένοντο έ ιί εσχάτων μελέται περί τής ήλικίας τών δια
φόρων πτηνών, παρετηρήδη δέ ότι εξ όλων τών πτερωτών ζώων ό κύκνος 
δύναται νά φδάστι είς βαδύτατον γήρας, νά ζήση δηλαδή πλέον τών πέντε 
αιώνων. Φαντάσδητε λοιπόν έν τοιοϋτον πτηνόν νά είχε γλώσσαν άνδρώ
που καί έζη μεταξύ τών τελευταίων βυζαντινών, διά νά μάς διηγηδή νϋν χήν 
τότε κατάστασιν τής πολυπαδοϋς ημών πατρίδος! Άλλ’ άς άφτσωμεν τάς 
παρεκβάσεις. Γερμανός τις φυσιοδίφης λέγει ότι είδε πολλούς ίέρακάς 
ών εις εΐχεν ήλικίαν άνω τών 160 έτών. Άλλά καί οί γϋπες καί οί άετοϊ 
δέν ζώσιν ¿λίγα έτη. Έ ν  έτει 1819 άπέδανε δαλάσσιός τις άετός, συλ- 
ληφδείς τό? 1715 ήτοι πρό 104 έτών καί εχων βεβαίως τότε τλικίαν ούκ 
ολίγων έτών. Έ τερος γύψ, έχων λευκήν τήν κεφαλήν καί συλληφδεΐς τω 
1706, άπέδανε τή» 1824 έν τώ  πτηνοτροφεία» τοϋ β ο ΐιδη ^α η ιι παρά τήν 
Βιέννην, άφ’ ου δηλαδή έζησεν 118 έτη έν τη αιχμαλωσία. Οί ψιττακοί 
εΐνε άποδεδειγμένον ότι, άφ’ οδ συλληφδώσι καί έξημερωδώσι, δύνανται 
άκόμη 100 έτη νά ζήσωσι. Άλλα δαλάσσια καί λιμναία πτηνά έχουσι 
βίον μακρότερον πολλών άνδρωπίνων γενεών. 'Ομοίως καί οί χήνες καί 
οί κόκκυγες δύνανται να φδάσωσιν είς βαδύτατον γήρας, οί πρώτοι βε
βαίως έν ή  περιπτώσει δέν γίνωσι προηγουμένως δϋμα ττς λαιμαργίας 
ήμών καί δέν ψηδώσιν τ  πάδωσιν έκ τεχνητής υπερτροφίας. Και οι κ ι-  
ρακες ζώσιν ύπέρ τά 100 έτη , α ί δέ κίσσαι έν μέν τή  αίχμαλωσίφ των 
ζώσιν άκόμη 20 έως 30 έτη, πολύ περισσότερα όμως όταν ήνε έλεύδεραι. 
Ό  άλέκτωρ δύναται νά φδάση είς ήλικίαν 15 μέχρις 20 έτών, ό 8« φα
σιανός καί 6 άλεκτρυών μόνον μέχρι 15. Αί περίστεροί ζωσι 10, τα δε 
μικρά ώδικά πτηνά 8 —10 ετη. Έ ν  τή αιχμαλωσία ή άηδων δύναται να 
ζήση μίαν δεκαετίαν, ό δέ κόσσυφος 15 έτη. Τ ά  παρ’ ήμΐν τιδασσευό- 
μενα καναρίνια πτηνά ζώσι 12 έως 15 έτη, άλλ’ εΐνε άποδεδειγμένον ότι 
τά έπί τών Καναρίων νήσων έλευδέρως βιοϋντα έχουσι τούτης πολύ μα- 
κροτέραν ζωήν. .

'Απαντες οί λαοί τής γης —  άποτελοϋντες πλήδυσμίν 1800 εκατομ
μυρίων ψυχών —  κυβερνωνται υπό 12 αύτοκρατόρων, 25 βασιλέων, 47 ηγε
μόνων, 17 Σουλτάνων, 12 Χανών, 8  μεγάλων δουκών, 6 δουκών, 1 άντι- 
βασιλέως, 1 Χ ιζάμ, ενός ρ α γ ιά ,  ενός ιμάμη, ένός βέη καί 28 προέδρων 
μή λαμβανομένων ύπ’ όψει πολυαρίδμων άρχηχιΓν τών είςέτι αγρίων φυλών.
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ΤΟ ΦΥΤΟΝ ΤΗΣ ΕΝΤΟΜΟΦΘΟΡΟΥ Κ0ΝΕ2Σ.

Τ ά διάφορα είδη τών φυτών, τών παραγόντων τ ίν  |ν» 
τομοφθόρον κόνιν, καί τά  λευκά υ κίτρινα, άλλά λίαν κομψά 
άνθη των δύνανται νά καταστώσι πολύτιμος στολισμός τών 
ήμετέρων κήπων, άφ’ οδ έκτος τής κομψότητας εχουσι μά
λιστα καί τό προτέρημα νά βλαστάν.ωσι και νά προκόπτω- 
σιν άνευ πολλής περιθάλψεως και προςοχής. Δύο είδη Ιξ 
αυτών, τά  λεγάμενα ΡχΓβέτιιιη Γοββοω καί ρ . οβτηβηζη, φύ
ονται κυρίως έν Περσία και έν τάίς χώραις τοΰ Καύκασου, 
Ιξ αυτών δε κατασκευάζεται ή γνωστή περσική έντομοφθό- 
ρος κόνις. Έ ν τού τρις τό φυτόν τοΰτο δύναται νά μετα
φυτευτή έπιτυχώςκαί είς τους ίδικούς μας κήπους, φθάνει 
μόνον τό χώμα «ύτών νά ήνε καλόν. Ή  δαλματική έντο- 
μοφθόρος κόνις παρασκευάζεται. Ικ του έν Δαλματία και 
Μαυροβουνίω ίθαγενοΰς φυτού, του λεγομένου ΡγΓβέΙιηιιη 
&Ϊ3Λ«ϊ»τί&®ίο1λνιΐΑ. Ε π ’ έσχατων ήρχισαν νά καλλιεργώσι. το 
φυτόν τοΰτο είς πολλά μέρη τής Καλλιφορνίας, διότι άπο- 
δείχθη ότι ή έξ αύτοο κόνις παρέχει ασφαλή προφυλακήν 
από τών_ καταστρεπτικών ,σκωλήκων, τών λυμαινομένων τάς· 
φυτείας τοΰ βάμβακος. 'Ομοίως λέγεται ότι τό φυτόν τοΰτο 
εΐνε ικανόν διά τής παρουσίας του ν’ άποδιώκη έπίσης από 
τών δωματίων μυίας και άλλα παρόμοια έντομα.

'’Αν ήτο δυνατόν νά προκόψη είς επιμελείς χεΤρας ή  καλ
λιέργεια τοΰ φυτοΰ τούτου και παρ'” ήμιν, λίαν άποτελεσμα- 
τικώς καί μάλιστα άκινδύνως. θά άντικαθιστώμεν διά τής 
κόνβώς του τάς υπόπτους Ικείνας σχόναις, τάς οποίας οί 
φαρμακοποιοί μας (οί άλλως απΐτσ>άρι6ες), έκαστος κατά 
τό όψος τής έμπβιρικής. σοφίας του, συνιστώσιν είς τάς οίκο-

γενείας άνευ προνοίας κα'ι μετά συνεπειών ένίοτε ολεθρίων 
ούχί κατά τών Ιντόμων, ως έπί τό πλεΐστον τών κωνώπων,

άλλά κατά τών ανθρώπων. ’Ολίγη ευκινησία απαιτείται 
διά ν’ άπαλλαχθώσι αί χω’ραι τής ’Ανατολής από τεχνητών 
έπιδημιων.

Η Μ Ε Γ Α Λ Η  Π Ε Μ Π Τ Η .

Ναί, κέκτηται καί ή ψυχή ή άληθώς Ιρώσα 
Χαράς, άς ούδ’ αίσθανονται ούδ’ έννοοΰσιν άλλοι, 
Χαράς, άς μόλις έναρθρος έξεικονέζει γλώσσα,
Καί ων ή μνήμη έν ήμΧν διά  τών χρόνων θάλλει.
Τοΰ άτυχους, ον Ι&ιξεν ή <ρλόξ ή ουρανία
Είσίν Ικεϊναι ή τρυφή ή μονή και σπανία.

Έ ν  ,μετανοία καί ψαλμοίς, έπένθει τοΰ Σωτήρος 
Την πά&ησιν τήν μυστικήν ή πόλις της Παλλάδος· 
Νυχθημερόν είς τούς :ναούς ο ψίθυρος ό στείρος 
Τ ά ώτα έβαυκάλιζε τής ευσεβούς ομάδος,

- Καί πάσαν τήν κατάνοξιν ¿κείνην άτενίζων 
Έ γέλα  ό ανέφελος της ’Αττικής όρίζων.

,,’Ελθέ, μοί είπεν, άπιστε, ή  τής ψυχής μου φίλη·
Μή άγερώχως ίστασαι μακράν τών άλλων μονος. 
Ιδέ.πώς σπεύδει ή πληξΧύς συμφώνως ή ποικίλη,

. Καί κλίνουσα τά  γόνατα προ τοΰ σεπτού πυλώνος,
: Τό ξύλον πως «σπάζεται ¿ν. όδυρμοΐς καί θρήνοις,
.*0 είδε φέρον τόν θεόν ή γή τής Παλαιστίνης.“

. ,,Έλθε καί συ τόν τράχηλον τόν αλαζόνα κλίνας, 
Τήν θεί«ν χάριν δέχθητι τόν Σατανάν έάσάς· 
Καθοδηγεί τόν πλανητα προς τοΰ φωτός τάς κρήνας 
'Ο. τώ  ίδίώ αίαατι τήν γην Ιξαγορασας“
Καί — λ,Σός εγώ, άπηνηησα, έν ουρανώ καί Ά δ η - 
Πρός τάς άρχάς μου παρευθύς 6 συ φιλεΐς σύνάδει.“

Πυκνόν τό πλήθος τό πενθοΰν Ιπλήρου τόν ναίσκον, 
°0ν τοΰ 'Ριζάρη Ιπηξεν ή τελεσφόρος πίστις,
Καί πρό αυτοΰ έδείκνυτο κακούμενος καί θνήσκων 
‘Ο σώσας τήν όφήλιον τής Γαλίλαίας μύστης.

Έλ(ι)ΐ, ελωΐ, λαμά σαβαχδΐΐνί;
( Ίη α ο ϋ ς  Χ ρ ω τό ς).

’Εκεί, κρατούντες καί τμεΐς συμβολικά κηρία,
Έ ν  μέση έ στη μεν δμοΰ τή σιγηλή χορεία.

Καί οδτως ώς ύπόπτερος παρήλθέν ή εσπέρα.
Πρός ουρανούς ό παιδικός έκείνης νους Ιπέτα,
Καί κόσμους ένώ επλαττε χρυσούς είς τόν αί&έρα, 
Παραδεισίαν έπί γης εγώ έτρύφων δάίτα,
Εκείνην μόνην θεωρών καί τοίς ψαλμοίς έκφράσεις 
Μιγνύς κρυφίως τρυφεράς τής χαρμόνής μου πάσης.

Άλλ’ αίφνης διανοίγεται τό ίερόν, τό κύμα 
Τών κεφαλών ταράττεται ώς πρό πνοής θυέλλης,
Καί φέρων τό τρισάγιον τοΰ μαρτυρίου σήμα,
'Ο  ίερεύς έξέρχεται τής μυστικής θυμέλης.
Έ ν  κατανύξει προς αυτόν τό βλέμμα πας τις  τρέπει, 
Καί τόν αέρα πλη'σσουσι τά  θεία ταΰτα έπη.
Σήμερον κρεμάται έπί ξύλου ό έν υδασι τήν γην κρεμάσας. 
Στέφανον έξ άκανθων περιτίθεται ό τών αγγέλων βασιλεύς. 
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται ό περιβάλλον τόν ουρανόν

έν νεφέλάις.'
'Ράπισμα κατεδέξατο ό έν ’Ιορδάνη έλευθερώσας τδν’Αδάμ. 
"Ηλοις προςηλώθη ό νυμφίος τής Εκκλησίας.
Λόγχη έκεντήθη ό υίός τής Παρθένου..
Προσκυνοΰμέν σου τά  πάδ·η, Χριστέ!

Δακρύων ένεπλήσ&ησαν θερμών οί οφθαλμοί μου,
'Ο  μυελός έρρίγησε τών έν Ιμοί όστέων,'
Το λογικόν παρέσυρεν ή ένθεος ψυχή μου,'
Καί πρός στιγμήν θερμότερον τών διά Σου σωστέων 
Καί τήν ήδεΐάν Σου- μορφήν άγνώς θεοποιουντων, - 
Σ ’ Ιλάτρευσα, μειλίχιε προφήτα τών ΙΓενθούντων.

ΚΛΕ&Ν ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ Τ Ο Ϊ ΕΣΤΑΤΡΩΜΕΝΟΓ
Ε θ ώ ν  τοΰ ΓΜαίβΙΙε Βιοα»Γ«1!ϊ ΰ ε  Υ οθ^ιτε.
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ΑΙ Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Α Ι  Τ Ω Ν  Τ Ε Κ Ν Ω Ν  ΜΑΣ.
{σ ννέχα α  κ α ί τέλος).

Πολλά λέγονται καί γράφονται τήν σήμερον περί ττης 
νευροπαθ-είας καί των νευρικών άσδ'ενειών των τέκνων μας- 

Φυσικώς και το κακόν τοοτο αποδίδεται ώς ίπ ϊ  τό 
χλεΐστον είς τάς έκ τ ι ς  σχολής έπηρείας. "Οτι ένεκα τής 
πορείας του' σημερινού πολιτισμού όλη μας ή γενεά τείνει 
χρός νευρικήν υπεραισθησίαν, δτι πολλάκις καί είς πολλά 
υποκείμενα χρωϊμώτατα παρατηρεΐται προδιάδεσις, έπαυξα- 
νομένη διά τής κακής' οικιακής αγωγής και ττς  κλίσεως 
χρός τάς ήδονάς καί- διασκεδάσεις . . . τούτο ολίγοι εχουσι 
τήν γενναιότητα νά όμολογήσωσι. Τήν δοκόν έν τω Ιδίω 
όφδαλμώ ό άνδρωπος πάντοτε άποφευγει νά ΐδη. Έ ν  γένει 
ή „νευροπάθεια“ πολλών μαδητών δεωρεΐται ως αυτό καδ’ 
.εαυτό ό τύπος σχολικής νόσου, διότι οί γονείς προ πάντων 
παραπονουνται ότι είς τά  τέκνα των έπιβάλλονται ανώ
τερα των δυνάμεων των δέματα και έπιφορτίζεται τό πνεύμα 
αυτών διά διανοητικών απαιτήσεων άχό έτους είς έτος αύ- 
ξανομένων. .

Τοιουτό τι ακριβώς δέν δύνατάι ακόμη νά ρηδή περί 
τών ήμετέρων σχολείων, έν&α ούχί έν έπιγνώσει των νόμων 
τής υγιεινής, άλλ’ ως έκ του ατελούς είςέτι Ικπαιδευτικου 
συστήματος σχετικώς όλιγώτερα πράγματα διδάσκονται παρά 
έν τοΐς σχολείοις τής Εσπερίας. Καί όμως τό κακόν υπάρ
χει καί παρ’ η μ ΐν  παιδία ωχρά, έξηντλημένα, πάσχοντα τά 
νεύρα καί τήν ύγιείαν εύρίσκονται είς όλα ημών τά σχο
λεία, Τούτο δύναται έν μέρει ν’ άποδοδ-ή είς τάς απαιτή
σεις πολλών γονέων, · έπιδυμουντων νά ΐδωσι τά  τέκνα των 
έν πρωϊμωτάτη ηλικία σοφά καί πεπαιδευμένα, καί είς τήν 
προδ-υμίαν τών διδασκάλων, όπως είς τάς απαιτήσεις ταό- 
τας άνταποκριδώσι καί μάλιστα έν περίσσεια ίκανοχοιήσω- 
σιν αύτάς. Άλλα τό κακόν δέν περιορίζεται μέχρι του ση
μείου τουτου- πολλοί τών γονέων δεν άρκουνται είς μόνην 
τήν έν τή σχολή διδασκαλίαν, άλλ’ έπιβαρυνουσι τό είςέτι 
άωρον πνεύμα τών τέκνων των καί δι’ Ιδιαιτέρων έν τή 
οικία μαδημάτων, δι’ ών όχι μόνον ό καιρός τής άναπαό- 
σεως του τε σώματος καί του νού έπιβρα$νεται, άλλα καί 
ό παις έςαναγκάζεται ν’ άσχολήται είς πράγματα πρός ά 
μηδέ την έλαχίστην έχει κλίσιν καί αγάπην.

Πολλά παιδία δυςτυχώς εΐνε τόσον εύερέδιστα, ώςτε 
καί έν αυτή άκόμη τή  άρχή τής είς τό σχολεϊον φοιτήσεοίς 
των καί παρ’ όλας τάς μετρίας κατά τά  .πρώτα έτη απαι
τήσεις, πάσχουσι νευρικήν κεφαλαλγίαν καί ύπεραισδησίαν, 
έχουσαν πολλάς καί διαφόρους φάσεις οϊον ύπερερεδισμόν, 
πυρετώδη ταραχήν, άγρυπνίαν, φρικίασιν καί κλίσιν πρός πα
ραληρήματα, Κατά τους διαφόρους τούτους παροξυσμούς 
δεικνύεται ότι αί ίδέαι του παιδός εΐνε ως έπί τό πολύ 
είς τό σχολεϊον συγκεντρωμέναι, διαβλέπομεν δ’ έν αύτοΐς 
πολλάκις καί τήν εικόνα έπικειμένης έγκεφαλικής νόσου. 
Εΐνε βέβαιον ότι ή υπέρμετρος αύστηρότης καί αί ύπερβο- 
λικαί νύξεις τής παιδικής φιλοδοξίας αποτελοδσι τάς κυριω- 
τάτας πηγάς τών συμπτωμάτων τούτων καί ότι εΐνε ανάγκη 
όπως οί τε  γονείς καί παιδαγωγοί απέναντι παιδίων τινών 
μή λησμονώσι τήν υπομονήν, τήν έπιείκειαν καί μη παρα- 
βλέπωσι τάς ίδιορρυδ·μίας των ταιίτας.

Ή  νύξις άφ’ ένός της φιλοτιμίας καί άφ’ ετέρου ή προς- 
βλητική ποινή άναμφιβόλως εΐνε τά  μάλλον πρόςφορα μέσα,

οπως έξεγείρωσι τό πνεύμα φύσει όκνηρών καί ραδύμων παι
διών, τα  μέσα όμως ταύτα άποβαίνουσιν έπικίνδυνα άν τά  
μεταχειρισδώμεν απέναντι φιλότιμων καί φιλομαδών παιδι
κών φύσεων ό,τι εΐνε σωτήριον φάρμακου διά τά  μέν, δύ- 

.ναται διά τά  δε νά μετατραπή είς δανατηφόρον δηλητήριον.
Ώς.γνωστόν, το ποσού του αίματος τών αίματοφόρων 

αγγείων τού έγκεφάλου δεν μένει πάντοτε τό αυτό. Παιδία 
τινά έκ φύσεως ¡ίέπουσι πρός άναιμίαν ή υπεραιμίαν τού 
έγκεφάλου, άμφότεραι δ ’ αυται αί καταστάσεις, αί καί προ 
τής είς τό σχολεϊον φοιτήσεως ύφιστάμεναι, άναπτυσσόμεναι 
ήδη διά τής οδοντοφυΐας, τής δέρμης τού ήλιου καί άλλων 
έξωτερικών έπιδρασεων, άμα τή είς τό σχολεϊον φοιτήσει 
ένισχύονται Ιτ ι μάλλον και γίνονται ενίοτε αφορμή σοβαρω- 
τάτων συμπτωμάτων. Ή  έγκεφαλική αναιμία, ώς έπί τό 
πολύ οόσα μερική τις μόνον έκφανσις γενικής τού σώματος 
άναιμίας, συμπτώματα έχει ττν σκοτοδίνην, ,τάς λιποδυμίας, 
τους έμετούς, τήν κεφαλαλγίαν καί ταχεΐαν κόπωσιν τής 
διανοητικής ένεργείας. Ούχί διάφορος εΐνε καί τ είκών τής 
έγκεφαλικής υπεραιμίας, ή οποία έν μορφή συμφορήσεως 
έπαυξάνεται κατα πάσαν διανοητικήν έργασίαν καί ψυχικήν 
ταραχήν. Μόνον ό όφδαλμός τού Ιατρού δύναται είς πολ- 
λάς περιπτώσεις, καί Ιδία ύχαρχούσης γενικής χλωρώσεως, 
νά διακρίνη άν είς τήν φαινομενικήν τούτην άναιμίαν δεν 
υποκρυπτεταί που τού σώματος τοπική τού αίματος συμφό- 
ρησις. Αυτός μόνος δύναται νά διακανονίση τήν κατά τους 
νόμους τής υγιεινής δίαιταν καί τήν άνισον τούτην τού αί
ματος διανομήν νά έπαναφέρη αδδις είς τήν προτέραν της 
ισορροπίαν. Συγχρόνως όμως καί ή οικογένεια έχει τό κα- 
δήκον όπως τοιαύτα μεν παιδία, πάσχοντα αίματικτν συμ- 
φόρησιν είς τήν κοιλότητα τού κρανίου, διατηρή υγιή καί 
εδρωστα διά τής άναπαυσεως τού έγκεφάλου, τής σκληρα
γωγίας τού σώματος, τής τακτοποιήσεως τής πέψεως, συχνών 
ψυχρολουσιών καί σωματικών κινήσεων έν ύπαίδρω, είς δέ 
τά  άναιμικά παιδία νά έπιτρέπη πολύ νά κοιμώνται, πολύ 
γάλα νά πίνωσι καί-νά παρέχη είς αυτά έν γένει τονικήν 
καί αίματοποιητικήν τροφήν.

Πρός τουτοις καί Ιν έτερον φαινόμενον παρά τοΤς μι- 
κροΐς μαδητάΐς εΐνε άξιον τής ήμετέρας προςοχής καί με
λέτης, ήτοι ή όσον μυστηριώδης, άλλο τόσον καί φοβερά 
έπίτασις πολλών νευρικών άσδενειών, αίτινες συνήδως έκδη- 
λούνται ίδίως παρά μαδητρίαις μιας καί τής αύτής τάξεως. 
•Άν εύδυς έξ άρχής άναζητησωμεν τήν πρώτην αυτών αρχήν 
καί έξετάσωμεν ιδία τά  κατά τόν βίον τών πασχόντων τού
των παιδίων μανδάνομ.εν ώς έπί τό πλεΐστον, ότι υπό νευ
ρικών σπασμών κατελαμβάνοντο καί είς τήν νεαρωτάτην 
αυτών ηλικίαν,' ότι ανώμαλος ήτον ή κατασκευή τού κρανίου / 
των, ότι ή άποστέωσις αυτού δέν εγινε κανονικώς, ούχί δε 
σπανίως άποδεικνύεται προύπάρχουσα καί κληρονομική τις 
πρός τήν νόσον προδιάδεσις πατρόδεν ή μητρόδεν.

Τά σπέρματα λοιπόν τού κακού ένυπάρχουσιν ώς έπί 
τό πλεΐστον έν αύτω τώ όργανισμώ τού πάσχοντος υποκει
μένου. Δέν πρέπει όμως νά λησμονώμεν ότι έκτος τής έμ- 
φύτου ταυτης προδιαδέσεως πρός νευρικά νοσήματα δύναται 
νά ύπάρχη καί έπίκτητός τις ροπή πρός αυτά, διότι πολλαί 
άσδένειαι τών πρώτων έτών τού βίου μας άφίνουσι σοβαρά
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καί σχεδόν ανεξάλειπτα ίχνη είς τά  κεντρικά όργανα τού 
νευρικού συστήματος, αρκεί δε πολλάκις μόνον άπλή τις 
έξωτερική άφορμή διά ν’ άφυπνισδώσιν αί έν τω οργανισμφ 
ύπολανδάνουσαι νόσοι.

Τήν Ιξωτερικήν ταύτην άφορμήν πολύ ευκόλως δύναται 
νά παράσχη ή σχολή. Ή  έπί ολοκλήρους ώρας έν τώ αύτω 
χώρω άναστροφή μετ’ άλλων παιδίων, ή έπίτασις τής προς- 
οχη'ς, ή άτελής αναπνοή καί τό δέαμα άλλων παιδίων, 
έξαίφνης προςβαλλομένων υπό τής αυτής νόσου, ταϋτα πάντα 
δύνανται νά χροκαλέσωσι καί είς τά  οίανδήποτε χροδιάδεσιν 
έχοντα παιδία τήν έκρηξιν τού κακού. Πρός τούτο δε ούκ 
ολίγον δύνανται νά συντελέσωσι καί αί κατ’ οίκον συμβαί- 
νουσαί ψυχικαί ταραχαί καί συγκινήσεις, αίτινες πολλάκις 
και μόναι άρκούσιν είς τό νά προκαλέσωσι νευρικάς έξεγερ- 
σεις. Ο ί τοιοϋτοι άσδενέϊς δεν εΐνε δυνατόν νά ύποβληδώ- 
σιν είς δεραπείαν άνάλογον πρός ττν τών άλλων κατά τά 
νεύρα ύγιών μαδητών, ό δέ Ιατρός έχει τό χρέος ν’ άπο- 
τρέψη όσον ένεστι πρωϊμώτερον τήν προδιάδεσιν ταύτην, 
διότι τά  νεύρα όσω μακρότερον τόσφ καί ’ίσχυρογνωμόνως 
οίκειοποιούνται την συνήδειαν τού νά λειτουργώσιν άνωμά- 
λως, ούτως ώςτε έπί τέλους ή δέλησις νά μή έχη πλέον 
έπ’ αύτά μηδέ τήν έλαχίστην έπιρροήν.

Πολλοί τών σοφών έμελέτησαν τήν άνάπτυξιν τής ψυ
χικής ένεργείας τού παιδιού, Ιδία όμως έπ έσχατων τών 
χρόνων ό έν Ίένη Πράϊερ ήσχολήδη μετ’ έμβριδείας πολλής 
περί τό ζήτημα τούτο, γράψας μάλιστα καί βιβλίον έπιγρα- 
φόμενον ,,ή ψυχή τού παιδιού“.

Κατά τά  τρία.πρώτα έτη τής ηλικίας ένός τών ίδίων 
του τέκνων δέν έπαυσε τρις τής -/μέρας νά κάμνη έπ’ αύ- 
τού μεδοδικάς παρατηρήσεις καί νά σημειώνη παν ό,τι 
άνεκάλυπτεν ή έυρισκεν άξιον λόγου. Τάς σημειώσεις ταύ- 
τας πάσας συναρμολογήσας καί υπό τόν ανωτέρω μνημο- 
νευδέντα τίτλον έκδούς παρέχει ήμΐν δ ι’ αυτών πιστήν πε
ριγραφήν τής βαδμιαίας έξεγέρσεως καί άναπτύξεως τών 
ψυχικών λειτουργιών. Τό έργον τούτο τού σοφού άνδρός 
εΐνε άληδώς κλασικόν καί άξιον τής μελέτης παντός μεμορ- 
φωμένου, διότι καδαρώς μάς δεικνύει πώς καί πότε έκ τών : 
πρώτων αίσδητικών έντυπώσεων, τών πρωΐμωτάτων αίσδη- 
μάτων καί κινήσεων τών οργάνων άναπτύσσεται βαδμηδόν 
ή κρίσις, ή δέλησις καί ή κίνησις.

Έ ξ  αύτοϋ μανδάνομεν πόσον άνεπαίσδητος καί βαδ- 
μιαία εΐνε ή μετάβασις από τών έμφυτων καί μή είς την 
δέλησιν υπαγόμενων κινήσεων είς τάς έν συναισδήσει γινο- 
μένας καί προαιρετικάς, έν αύτω βλέπομεν έπίσης ότι ή δέ- 
λησις αποτελεί τήν πρός τήν διάνοιαν άγουσαν γέφυραν καί 
συγχρόνως ώς έξ ένέδρας τινός παρακολουδούμεν τάς πρώ- 
τας κινήσεις τού νοητικού κοά ψυχικού βίου.

Επειδή  δε άμα τή έκδηλώσει τών πρώτων έπιδυμιών, 
ορέξεων, πόδων καί όρμων φανερούνται συγχρόνως καί τα  
πρώτα πάδη, ώς ή χαρά, ή οργή, ό φόβος, ή κλίσις κτλ. 
διά τούτο εΐνε πρόδηλον είς πάντα ότι καί τά  πρώτα ίχνη 
οίαςδήποτε πνευματικής άνωμαλίας δύνανται νά γεννηδώσι 
λίαν πρωΐμως, έν αύτω δηλαδή τω πρώτα» τής ηλικίας έτει, 
εν δέ τφ  δευτέρω παρίσταται ήμΐν ήδη ή κράσις άποτετε- 
λεσμένη. Πολύ λοιπόν πριν ή άρχίση τό παιδίον νά φοιτά 
είς τήν σχολήν έχει ύποκεκρυμμένα έν έαυτώ τά  πρώτα δε- 
μέλια μελλουσών πνευματικαύν ταραχών, νομιζόμενα συνήδως 
υπό τών περί αυτό ώς άπλάϊ ■ φαντασιοκοπίας ίδιοτροπίαι 
καί τά  παραπλήσια. Άν μετά προςοχής παρακολουδήσωμεν 
ττν  βιογραφίαν φρενοβλαβών καί ύποστηριζώμεδα συγχρό-.

νως είς τούτο ύπ’ άνδρώπων, οίτινες έτυχον νά παρατηρή- 
σωσι τούς άσδενέϊς τούτους καί κατά τήν παιδικήν των 
η'λικίαν, δά  μάδωμεν ότι, έν ή περιπτώσει τό πάδος δέν 
ήτο κληρονομικόν, έξ άσυνήΒ-ους τινός ψυχικώς ίδιορρυδμίας 
προήλδε βαδμηδόν ή πραγματική καί έκδεδηλωμένη τών 
φρενών ταραχή.

Δέν εΐνε δυνατόν ή σχολή νά λάβη ύπ’ οψιν έν έκα
στον ίδίωμα, μίαν έκάστην ιδιοτροπίαν τών είς αυτήν 
φοιτώντων παιδίων, καί έτι μάλλον τή  καδίσταται τούτο 
άδύνατον, καδ’ όσον ή κατ’ οίκον ανατροφή αυτών εΐνε 
πολλάκις διεστραμμένη, γέμει ασυνεπειών καί διά τών ουχί 
σπανίως άνοήτων της αρχών δίδει τήν πρώτην ώδησιν είς 
τήν μέλλουσαν ανώμαλον καί στρεβλήν άνάπτυξιν τού τε 
πνεύματος καί τού χαρακτήρος. "Οταν έπομένως έν τών 
ταιουτων παιδίων,. ύποβληδέν είς τήν πειδαρχίαν τής σχο
λής, άναγκασδέν ν’ άνταποκριδή είς τάς όσήμέραι αύξανο- 
μένας απαιτήσεις της, πάδη πνευματικήν τινα ταραχήν, έν- 
τεύδεν ούδέν δ ι’ ημάς απορρέει δικαίωμα νά ίσχυριζώμεδα 
ότι έκ τής σχολή? στρατολογοΰνται οί φρενοβλαβείς. Πολύ 
δρδότερον δά ήτο άν μετά μείζονος έπιμελείας και μερί- 
μνης Ιπωπτευετο ή οικιακή μόρφωσις τής ψυχής καί τοδ 
χαρακτήρος, άν φρονιμώτερον καδωδηγεΐτο ή άναπτυσσομένη 
ψυχή τού παιδίου καί άν δ ι’ όμαλής, αρμονικής καί <τώ- 
φρονος αγωγής, δια τής άφυπνίσεως καί περιποιτσεως ολων 
τών εύγενών του ορμών καί διά  τής σκοχίμου καί πρός τον 
εγκέφαλον αύτού άνταποκρινομένης διανομής τού χρόνου καί 
τών δυνάμεων του άνεπτύσσετο είς κανονικόν άνδρωπον.

Άς προςπαδώμεν λοιπόν νά περιορίζωμεν τάς μικρας 
Ιδιοτροπίας άντί τού νά τάς δεωρώμεν ένδιαφερούσας *αί 
εύχαρίστους, άς χαλιναγωγώμεν τά  μικρά πάδη, καί τάς 
όρμάς άς καδοδηγώμεν είς τήν εύδεΐαν οδόν πριν ή κατανΑ. 
τήσωσιν απεριόριστα πλέον πάδη. Πάντα έρεδισμόν οφει- 
λομεν ν’ άποφεύγωμεν έχει όπου βλέπομεν ότι τό παιδίον 
φαίνεται πλέον τού συνήδους εύερέδιστον, έν ταυτω δέ πρέ
πει νά τό μεταχειριζώμεδ-α μειλιχίως, καί ύπ’ οψιν έχοντες 
τάς ψυχικάς αύτού όρμάς. Τήν φαντασίαν αύτού Ιξάπτουσι 
πολύ περισσότερον τά  έν τω οίκω άναγινωσκόμενα βιβλία 
παρά τά  πολλά μαδήματα τής σχολής, πολλά δ’ έξ αύτών 
βλάπτουσιν ούχί τόσον αί ύποχρεωτικαί μέν, άλλά_ κανονι- 
καί καί ώρισμέναι άσχολίαι έν τή  σχολή, όσον ή άφροσύνη 
τών περί αύτό, οί όπόϊοι, άνεχόμενοι καί υποδάλποντες μά
λιστα στιγμιάϊά τινα καί αύτά καδ’ έαυτά άκακα „Ιδιώ
ματα του“, άφίνουσιν αύτά συν τω χρόνω καί τή <̂ >χνή 
έπαναλήψει νά καταντήσωσιν είς μονίμους άνωμαλίας.

Πρώτον καί κύριον καδήκον τής σχολής εΐνε , νά μορ- 
φώση καταλλήλως τόν χαΐδα καί πρός τόν σκοπόν τούτον 
δέν δύναται νά έχη έν οφδαλμω πάσας τάς άρχάς τής 
άγωγής, κύριον δέ καδήκον τής οίκογενείας εΐνε νά τον 
άναδρέψη συμφώνως πρός τήν φυσιν του. Μόνη αύτη εΐνε 
ίκανή μετά λεπτότητος καί τρυφερότητος ν’ άποτρέψη απ’ 
αύτου παν τό άγροΐκον καί βάναυσον, νά τό έδίση είς τήν 
ύπακοήν, τήν τάξιν, τήν καδαριότητα καί τήν χαλιναγώ- 
γησιν τής αυτογνωμοσύνης του, νά τω παράσχη ανάπαυσιν 
διά παιδιών έν μέσω τής έλευδέρας φύσεως καί συγχρόνως 
είς τάς εύγενεΐς αύτού κλίσεις καί είς τά  προτερήματα του 
νά δώση εύκαιρίαν όπως άναπτυχδώσι. Λίαν δ ’ έπιμελούς 
σωματικής έποπτείας καί μεγάλης έπιεικείας αντικείμενα 
δέον νά ήνε χρό πάντων τά  μεγαλειτέρας ηλικίας παιδία καί 

. Εδία τά  κοράσια, έπειδή τά  παρανοηδέντα αίσδήματά των 
ταράσσουσι τήν ψυχικτν των ίσορροπίαν καί ευκόλως έξά-
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πτουσιν ετι μάλλον τήν κατά τα  ετη ταυ τα μεγάλην ευ
αισθησίαν των, ή όποία ούκ ολίγα θύματα, ώς Εκ τής στα
τιστικής μανθάνομεν, καθ’ έκαστον Ετος στέλλει πρόώρως 
ε?ς τον τάφον.

Δεν δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν δτι ή σχολή υπέχει την 
μεγαλειτέραν εύ&ύνην διά πολλάς νόσους των αναπνευστι
κών οργάνων. 'Ο  πλήρης 
κονιορτού άήρ εν τοϊς πολ- 
λάκις λίαν στενοϊς καί πε- 
ριωρισμένοις δωματίοιςτών 
παραδόσεων, η ατελής καί 
Επιπόλαιος αναπνοή, των 
μαθητών, πάντων σχεδόν 
κυπτόντων Επί των . θρα
νίων των, 6 Εξαναγκασμός 
αυτών δπως αντί ν’ άνα- 
γινώσκωσιν ευκρινώς καί 
ενάρθρως έκπέμπωσιν αλη
θείς ώρυγμούς καί φωνα- 
σκώσι —· ταυτα πάντα καί 
πολλά Ιτ ι άλλα άνοίγουσι 
τάς θύρας εις δλα τά  δυ- . 
νατα νοσήματα των οργά
νων της αναπνοής. Οοκ 
ολίγα παιδία, εχοντα προ 
τής είς τό σχολείον φοι- 
τήσεως τήν φωνήν των κα- 
θαράν καί Ελευθέραν τήν.. 
αναπνοήν, άφ’ ής στιγμής 
άρχίσωσι νά Επισκέπτωνται 

•''αυτήν αιωνίως πάσχουσι 
συνάγχην καί δλα τά  λοιπά 
νοσήματα του λάρυγγος καί 
του λαιμού.

Άλλ’ όσον μεν καί άν 
άφ’ ενός πάντες άνομΰλο- 
γουμεν δτι πολλήν φέρει 
ή σχολή τήν συνενοχήν εις
την αναπτυξιν των ασθενειών τούτων, Εν τοΰτοις άφ’ ετέρου 
δεν πρέπει νά λησμονώμεν δτι οί μαθηταί, θερμοί είςέτι καί 
ήρεθισμένοι Εκ τής διδασκαλίας, απομακρύνονται του κατα
στήματος τής σχολής φέροντες Ενδύματα μή ανταποκρινόμενα 
ί>ύτε είς τήν ώραν του έτους, ούτε είς τήν κατάστασιν τής 
ατμόσφαιρας καί μεταβαίνουσιν οίκαδε οί μεν τρέχοντες, οί 
δέ καθ οδον παίζοντες καί άλλοι παρ’ δλην τήν σφοδρότητα 
καί ψυχρότητα του ανέμου άδιακο'πως άνά τάς όδους φω- 
νασκουντες καί κραυγάζοντες. Φ&άσαντες δ ’ Επί τέλους είς 
τους κόλπους .τής οίκογενείας των ούτε καν Ενταύθα ώς 
Επί το πολυ ευρίσκουσιν άσυλον άπό τής Επιρροής Εξωτερι
κών νοσογόνων αφορμών, διότι δυςτυχώς πολυ μακράν ευ
ρισκόμενα άκόμη τού σημείου Εκείνου, καθ’ ο’ ή Ελληνική 
οικογένεια θά ήνε ό πρώτιστος Εατρός καί προστάτης τής 
σωματικής ευεξίας των τέκνων της, καταλλήλως Ενδυουσα 
αυτά, .μεριμνώσα πάντοτε μετ’ Επιμελείας πώς νά διατρί-' 
βωσιν Εν δωματίοις συνεχώς άεριζομένοις καί σκληραγω
γούσα. τό τρυφερόν σώμά των δ ι’ Επίτρίψεων του λαιμού, 
του στήθους καί τής ράχεως ώς καί διά πρωινών γαργα- 
ρισμών μετά ψυχρού υδατος. Άν τά  άπλά ταυτα καί εύ- 
κολοκατόρθωτα μέτρα Ετίθεντο είς Ενέργειαν, πολό δα  Εμε- 
τριάζετο ή  κατά τον μαθητικόν βίον προδιάθεσιςτών τέκνων
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μας είς συχνους κατάρρους, θά επηυξάνετο δ ι’ άυ’τών ή 
άμυντική δύναμις τών βλεννογόνων υμένων του φάρυγγος, 
του λάρυγγος καί της τραχείας άρτηρίας, καί θά  παρεκω- 
λυετο ή εϊςοδος νοσογόνων σπερμάτων είς τά  κοιλώματα, 
τοός λακκίσκους καί τάς πτυχάς τών οργάνων τούτων.

ΟυδΕν ήττον θά  περιεπίπτομεν είς μεγάλην απάτην,
άν τήν κατά τά  πρώτα 
ετη του μαθητικού βίου 
συχνότατα Εμφανιζομένην 
„γενικήν τής θρέψεως τα
ραχήν“ καί ιδία τήν ολι
γαιμίαν άπεδίδομεν είς άλ
λην αίτίαν παρά τήν αίφνι- 
δίαν αλλαγήν τών βιωτι- 
κών συνθηκών του παιδίου. 
Τό ζωηρόν χρώμα τών 
παρειών του ώχριάζει καί 
Εξαφανίζεται Εν τή  πλήρει 
ανθρακικού οξέος καί οργα
νικών ουσιών ατμόσφαιρα 
τής σχολής, ή φαιδρότης 
του γίνεται παρανάλωμα 
τών πολλών σχολικών θε
μάτων του, άναγκαζόντων 
αυτό νά περιορισθή Εντός 
στενού καί πνιγηροί» δω
ματίου, έν ω Εξω αί φω- 
τειναί καί ζωογόνοι του 
ήλιου ακτίνες τώ νεΰουσι 
νά Εξέλθη, νά τρέξη, νά 
πηδήση, νά παίξη- καί ν’ 
άναπαυθή.

Αί ταραχαί τής θρέ- 
ψεως όλου του οργανισμού 
ουτε· προκαλούνται ύπο τής 
σχολής, ουτε Επιτείνονται 
υπ’ αυτής άποκλειστικώς,. 
δεν δυνάμεθα δΕ κατ’ ού- 

δένα τρόπον „σχολικά νοσήματα“ ν’ άποκαλέσώμεν τήν άναι- 
μίαν, τήν χοιράδωσιν, τήν φθίσιν, τήν μυϊκήν άδυναμίαν καί 
τά  παραπλήσια, όχι μόνον διότι ώς Επί τό πλεΐστον εΐνε κλη
ρονομικά, άλλα καί διότι, μή όντα τοιαδτα; πάντοτε άνα- 
πτΰσσονται κατά τά  πρώτα ετη τής ηλικίας ενεκα τής κα-, 
κής του οίκου ύγιεινομικής καταστάσεως, τής τροφής καί 
πλείστων άλλων δευτερευόντων λόγων.

Πόσον ή σχολή μόνη καί καθ’ Εαυττν αδυνατεί Εντε
λώς νά Εμποδίση τήν προς άλληλα συνάφειαν τών είς αυτήν 
Εκ διαφόρων οικογενειών συρρεόντων παιδίων άποδεικνύεται 
τρανώτατα Εκ τής Εν αυτή μεταδόσεως τών κολλητικών 
νοσημάτων. Είνε δυςτυχώς αληθές, άλλ’ ούχί καί άκάτα- 
νόητον, ότι πολλάκις αυτός ό διδάσκαλος δόναται νά πα- 
ρίδη ή νά μή δώση προςοχήν είς τά  πρώτα στάδια μολυν- 
τικής τίνος νόσου, άφ’ ο3 καί αύτό.τό ήσκημένον τού ια
τρού βλέμμα Ενίοτε μετά μεγάλης δυςκηλίας διακρίνει σο- 
βαράν τινα άδιαθεσίαν άπό όπολανθανούσης κολλητικής 
άσθενείας, Εστω καί άν δεν λάβωμεν υπ’ δψιν ότι πολλάκις 
τό παιδίον, χωρίς αυτό τό ίδιον νά πάσχη ή νά φέρη ευ
κρινή τής νόσου σημεία, δύναται νά μεσολάβηση είς τήν 
μετάδοσιν καί Εξάπλωσιν μολυσματικών ουσιών. ' Τό μέγι- 
στον μέρος της ευθύνης φέρει Επομένως- ή οικογένεια, διότι
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Εν αυτή πρό πάντων καί ούχί σπανίως κυριαρχεί ό Εγωισμός 
καί τ  άδιαφορία πρός τήν ευεξίαν του πλησίον. Βλέπομεν 
πολλάκις οίκογενείας, Ενθα Εστρατοπέδευσαν ή οστρακιά, ή 
οχαρλατίνα, ή διφθερίτις, ό κοκκύτης, ή ευφλογία, ό τύφος 
καί τά  καθεξής, νά στέλλωσιν είς τήν σχολήν τά  υγιή μέν, 
ή μηκέτι εΰδιακρίτως νοσήσαντα, άλλά κατ’ οίκον μετά 
τών ασθενών ελθόντα είς 
συνάφειαν τέκνα τω ν ούχί 
σπανίως Επίσης βλέπομεν 
άλλαχού ν’ άποκρυπτων- 
ται τά  νοσήματα τούτα, 
ή νά Επιτρέπεται ή είς 
τό σχολείον φοίτησις πριν 
ή έπέλθη Εντελής άνάρ- 
ρωσις, άν δε προς&έσω- 
μεν είς ταύτα καί τήν 
άμεριμνησίαν ήτήν άγνοι
αν περί τού πώς νά 
προφυλαχθώσι τά  υγιή 
τέκνα άπο. τού μιάσμα
τος, τότε ούδένα πλέον 
άποχρώνεα λόγον εχομεν 
νά καταδικάζωμεν τά 
σχολειά μας καί μόνον 
άπλώς καί ώς Ετυχε, χά- 
ριν ίσως τού συρμού, τής 
συνήθειας, ή πρός άνά- 
παυσιν τής ίδιας μας συν- 
ειδήσεως, νά τά  θεωρώ- 
μεν ώς τάς μόνας πηγάς 
καί' Εστίας πάσης κολ
λητικής άσθενείας.

Ούχί διά παραπόνων 
καί μομφών, άλλά διά 
τής αύτοβοη&είας, ούχί 
διά τής Επιρρίψεως τής 
ευθύνης Επί άλλους, άλλά 
διά  τής έπιγνώσεως καί
ευσυνείδητου έκχληρώσεως τών ίδιων μας καθηκόντων πρέ
πει νά έλπίζωμεν βελτίωσιν τής τοιαύτης καταστάσεως. Έ ν 
άλλοις λόγοις ή οικογένεια, ό Ιατρός καί τό σχολείον 
δέον άμοιβαίως νά ύποστηρίζωνται, στενώτερον νά συνεφά- 
πτωνται, νά τείνωσι πρός άλλήλους τάς χεϊρας καί νά προς- 
παθώσι τά  ίδιά των συμφέροντα νά ύπερασπίζωσι διά τής

όσον Ενεστι αρμονικής καί καταλλήλου άναπτΰξεως τού 
παιδίου.

’Αληθή πόλεμον άς κηρύξωμεν κατά τής άπό γενεάς 
είς γενεάν κληρονομικής μεταδόσεως τών ασθενειών, ας 
Εξασφαλίσωμεν Εν πρώτοις είς τόν άνθρωπον πριν ή ϊδη τό · 
φώς του κόσμου όσον ένεστιν ύγιά ιδιοσυγκρασίαν καί ας

φροντιζωμεν σωφρόνως 
καί Επιμελώς' περί τής 
ύγιείας του κατά τήν 
νηπιακήν του ηλικίαν, κ α -. 
τόπιν δε άς προςπα&ώ- 
μεν νά Εχωμεν πάντοτε 
πρό οφθαλμών τήν ισορ
ροπίαν μεταξύ πνευματι
κής καί σωματικής άσκή- 
σεως, μεταξύ Εργασίας 
καί άναπαύσεως Εκτός 
του σχολείου, άναλογι- 
ζόμενοι συγχρόνως δτι 
μεταξύ τού παιδαγωγού, 
τού ίατροδ καί τών γο
νέων υπάρχει σπουδαιό
τατου τ ι συνδετικόν μέ
λος: ή Υγιεινή.

Ταύτης, άν μόνος ό 
είς τών τριών τούτων πα-' 
ραγόντων Εχη αύτήν ύπ’ 
οψιν, ό σκοπός θά μα- 
ταιω&η. Άν όμως καί οί 
τρεις συνηνωμένοι έργά- 
ζωνται ύπερ αυτής, τότε 
θά  δικαιούμεθα νά έλ
πίζωμεν βαθμιαΐον καί 
οριστικόν περιορισμόν τών 
παιδικών νοσημάτων καί 
νά ίδωμεν άναπτυσσομέ- 
νην πρό ημών -νέαν, ύγια 
καί ευρωστον γενεάν. 

"Ολα τά  άλλα, αί πρωτότυποι δήλα δή συμβουλαί αγυρ
τών καί Εμπειρικών ίατρών καί μάλιστα ή πείσμων Εκείνη 
πανδαημοσύνη άρσενικών τινων γονέων είνε ούχί Εντιμος προ- 
εξόφλησις τής ησυχίας, τής εύτυχίας, της ζωής Επί τέλους 
τών τέκνων μας, τών όποίοιν ή άθλιότης διαιωνίζεται είς 
αιώνα τόν άπαντα. . . X . .

Ο Π Ι6 1 ΙΚ 0 Σ  ΤΟΥ ΜΟΥΓΚ.

Ο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΘΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΜΟΥΓΚ.

Αξιανάγνωστος είνε ή ιστορία Ενός των, κατά Δαρβΐ- 
νον, προγόνων τού ανθρωπίνου γένους, ου πιστόν εικόνα πα- 
ραθέτομεν Ενταύθα. Ήμεϊς, καίτοι ζώντες Εγγύτερον είς 
τάς θερμάς ζώνας, Ενθα Ενδιαιτώνται κατά πλήθη οί ομο
γενείς τού νοήμονος τούτου άντιπροςώπου τών τετράχειρων, 
σπανίως λαμβάνομεν ευκαιρίαν νά παρατηρήσωμεν Εκ τού 
πλησίον τάς εξεις καί τά  ιδιώματα αυτών, τό πολυ δε βλέ
πομεν αύτους Εγκεκλεισμένους Εν κλωβίοις, έν οίς μεταφέ- 
ρονται Εκ τών Ενδοτέρω ττ  ς Άσίας καί τής ’Αφρικής είς 
τούς ζωολογικούς τής Ευρώπης κήπους.

- Πολλοί πίθηκοι τών νεωρίων τούτων τής φυσικτς επι

στήμης υπήρξαν οί εύνοούμενοι του' Ευρωπαϊκού δημοσίου 
καί εσχον τό ευτύχημα μετ’ Επιμελείας καί ευσυνειδησίας 
νά βιογραφηθώσιν υπό τού τύπου, ού σπανίως δε καί χάριν 
αυτών νά Εκδο&ώσιν ιδιαίτερα παραρτήματα, έν οίς πιστώς 
έξετίθεντο τά  αίτια καί τά  συμπτώματα τυχαίας τινός 
άσθενείας των, ή ό Επισυμβάς αυτών θάνατος. Άλλ’ ού- 
δείς Εκ τών περιέργων τούτων ξένων τών βορείων κλιμάτων 
Εσχε μέχρι τούδε τήν τιμήν νά γίνη άντικείμενον υπουργι
κού λόγου Εν τη συνεδρία κοινοβουλίου τινός. Τήν δόξαν 
ταύτην άπήλαυσε μόνος ό κυνοκέφαλος πίθηκος τού ιχθυο
τροφείου τού Βερολίνου, δτε .πρό τινων Ενιαυτών ό Επί τής
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παιδείας ύπουργος της Πρωσσίας ώμ,ίλησβν |ν  τη βουλή 
κατά. των άνοικείως καί άτόπως καταφερομένων έναντίον 
των Is t ζώυτωυ ζώων γινομένων φυσιολογικών πειραμάτων.

Τίνες εΐνε λοιπόν αί ύχηρεσίαι του ζώου τούτου; Έ κα- 
μεν άρά γε πράξίν τινα όμοίαν προς τήν των χηνών ¿κεί
νων του' Καπιτωλίου, αιτινες έσωσαν τήν κοσμοκράτειραν 
πόλιν από του ύλέθρου; — Ούδαμώς· ή μόνη πραςίς αυτού 
συνίσταται είς τό ότι ήναγκάσθη, ώς και πολλοί των όμοίων 
του, πολλά νά ύποστή. 'Ο  έν Βερολίνω καθηγητής Έρμαν- 
νος Μούγκ είχε- κάμει επ’ αύτοΰ πειράματα οΰκ ευάριθμα 
προς λύσιν του σπουδαίου ζητήματος περι της έγκεφαλικής 
λειτουργίας. Τό κρανίον του εΐχεν άνοιχθή, από του εγκε
φάλου του εΐχον αποκοπή διάφορα τεμάχια καί μετά τήν
παρατήρησιν των είς τον νοητικόν καί αισθητικόν βίον του 
έπελ&ουσών μεταβολών έθεραπεύθη πάλιν ύ πολύτλας πί
θηκος καί έδωρήθη τώ βερολιναίφ ίχθ·υοτροφείω. ’Εν αύτω 
διάγει μέχρι τής σήμερον άνετον πιθηκικόν βίον καί εΐνε.
τόσον υγιής, ωςτε οΰδείς δύναταί ποτε νά φαντασθη ότι
τω έλλείπουσιν ολόκληρα τεμάχια του Ιγκεφάλου του.

Ά λλ’ όχι μόνον ό κυνοκέφαλος οότος πίθηκος τοΰ 
Μουγκ υπήρξεν δργανον της Ιπιστήμης· διότι άπειρος εΐνε 
ό αριθμός των πίθηκων καί κυνών, οίτινες έθυσιάσθησαν 
έως ου ή έπιστημη έξαγάγη τά  είς ά κατεληξεν ηδη σπου
δαία συμπεράσματα περί τής 'έγκεφαλικής Ινεργείας.

Από τής αρχής του αίώνος τούτου. Ιπεκράτει ή γνώμη 
ότι ό κυρίως έγκέφαλος ήτον ή έδρα τής θελήσεως καί των 
έντυπωσεων καί, ΙπΙ τή βάσει των πειραμάτων τοΰ γάλλου 
φυσιοδίφου Φλοΰρενς, έπίστευον ότι άόριστα ήσαν τά  μέρη 
τοΰ έγκεφάλου, έν οΐς παρήγοντο ώρισμέναι έντυπώσεις καί 
αισθήματα., ’Αλλά περί τό έτος ] Κ70 δύο ιατροί, ό Fritsch 
καί ό H itzig, εδρον ότι έν τή  φαια ουσία ύπήρχον 8-έσεις, 
τάς οποίας άμα ώς ήρέθιζον διά τοΰ ήλεκτρικοΰ γεύματος, 
προεκάλουν διαφόρους μυϊκά'ς συστολάς είς τήν αντίθετον 
τοΰ σώματος πλευράν. ’Εντεύθεν λοιπόν όρμηθέντες καί

Π Ι Ν Α Κ

'Ο  καθηγητής κύριος ϊ^ΙΙιβ ιιη  εΐνε αμίμητος είς τήν 
ζωγραφίαν παιδικών μορφών, καί μίαν, ττν ώραιοτέραν ίσως 
έκ των είκόνων τοΰ είδους τούτου, θεωροΰσιν οί Γερμανοί 
τό Ν ιν ί ,  τρυφερωτάτην προςηγορίαν τών βρεφών. Ή  δρό
σος, ή γλυκύτης, οί όφθαλμοί, τό ήθος καί τό μελαγχροι- 
νόν πρόςωπον, όλα αυτά εΐνε σπάνια' πράγματα έδώ, καί 
ως συνηθέστατα παρ’ ήμΤν πολιτογραφοΰσι τό εύμορφον 
Ιργον τοΰ καλλιτέχνου είς τήν Ανατολήν, όπου τόσαι ώραιαι 
μητέρες εχουσι νά έπιδείξωσι τοιούτους θησαυρούς.

— Ή  ‘Άνοιξις εΐνε νεώτατον έργον τοΰ γνωστοΰ ήδη 
τοΐς ήμετέροις Άναγνώσταις ζωγράφου τοΰ ΙΙαραμνίΗον. 
Καί έν τουτω διαλάμπει η χάρις τοΰ χρωστήρας έκείνου, 
όςτις γράφει τόσον ωραίους όφθαλμούς, όσον ώραίους δέν 
ήόδόκησε νά κάμή ό Θεός τους οφθαλμούς τών Γερμανών, 
ώς ήθελεν είπεΐ ο Χάϊνε άν έπέζη καί έβλεπε τάς είκόνας 
τοΰ δαιμονίου τούτου όμογενοΰς του. Τήν αβρότητα τής 
Ιδανικής τοΰ καλλιτέχνου συλλήψεως ήθέλομεν ισως αδική
σει διά  πεζής ένταΰθα κριτικής χρονοτριβής, ήν σκοπίμως, 
δόνανται ν’ άντικαστήσωσιν οί άφελέστατοι καί ερμηνευτι
κοί αυτοί στίχοι τοΰ Σολωμοΰ μας, έν έλληνική παραφρά
σει Ιξωραίσαντος την ανοιξιν τον  Μ εταοτασίον:

’Απ’ την άνοιξι, ’ποΰ έγυρισε,
Ουρανός καί γης εύφράνθη,
Μ 'ετό χόρτο καί μ ε  τ ’ άνθι 
Π αίζει ο ζέφυρος τερπνά.

μιμητην έχοντες είς τοΰτο τον μνημονευθέντα καθηγητήν 
Έρμ. Μουγκ έξηκολούθησαν τά  πειράματα των, έως ότου 
έξηκρίβωσαν τά  εξής φαινόμενα.

Ο έγκεφαλικός φλοιός (φαιά ουσία) κατατέμνεται κατ’ 
άμφοτέρας τάς πλευράς είς διάφορα τμήματα, ών έκαστον 
άντ>προ'ςωπευει ώρισμένην τινά αΐσθησιν, είς έκαστον δηλαδή 
έξ αυτών παράγονται αί οίκειαι έντυπώσεις τής αίσθήσεως 
ταύτης. Είς τήν φαιάν ουσίαν τοΰ οπισθοκρανίου λοβοΰ 
εδρεύει ή αΐσθησις τοΰ φωτός καί ή όρασις, άν δέ τό μέρος 
τοΰτο, οπτική σφαίρα άποκαλούμενον, αμφοτέρωθεν άφαι- 
ρεθή, τό ζώον άποτυφλοΰται έντελώς, καίτοι ό οφθαλμός 
έξακολουθεΐ νά βλέπη. 'Η  φαιά ουσία τοΰ κατά τους κρο
τάφους λοβοΰ αισθάνεται τον ήχον καί παράγει τήν αίσθη- 
σιν τής ακοής, κάτωθεν δ ’ αυτής κεΐται ή σφαίρα τής 
οσφρήοεως. Τήν μεγίστην τέλος Ικτασιν έχει ή προς το 
αίσθημα τής αφής άνταποκρινομένη φαιά ουσία, άφ’ ής 
προέρχονται πασαι αί τών μυώνων καί τοΰ δέρματος συστο- 
λαι και κινήσεις. Μόνον τό κεντρικόν τής γεύσεως όργανον 
δεν εύρέθη μέχρι τοΰδε-μετά βεβαιότητος.

Είς τάς ανακαλύψεις ταύτας δυνάμεθα νά προςθεσωμεν 
καί πολλάς άλλας ταυτοχρόνως γενομένας σπουδαίας παρα
τηρήσεις. Έκεΐνο τό ζώον, ό αφήρεσαν τά  κεντρικά μέρη 
τών δυο οπτικών αύτοΰ σφαιρών, εΐνε ψυχικώς τυφλόν, δη
λαδή βλέπει μεν τά  πάντα, αλλά δέν δύναται ν’ αναγνώ
ριση ό,τι βλέπει. Συν τ<!> χρόνω δε διδάσκεται πάλιν ν’ 
άναγνωρίζη τό όρώμενον, καί τοΰτο διότι βαθμηδόν τά  πε
ριφερικά τής όπτικής σφαίρας μέρη καταλαμβάνουσι τήν 
θέσιν τοΰ κέντρου. "Οτι διά τών πειραμάτων τούτων ού 
μόνον πλουτίζονται αί γνώσεις ημών, άλλά καί πολλάκις 
καθίσταται δυνατή ή θεραπεία σοβαρών έγκεφαλικών νο
σημάτων τοΰ ανθρώπου, εΐνε ήδη υπό τών πραγμάτων τρα- 
νώς άποδεδειγμένον καί έπικεκυρωμένον υφ’ όλων τών. δο
κίμων καί πεπειραμένων Άσκληχιαδων.

*   *

Θ Η Κ Η .

"Ηλιου άχΐΐνα καθαρώτατη 
Τοΰ βουνοΰ τά χιόνια λυόνει,
’Ποΰ τό νέο του ξεφυτρόνει 
Πράσιν' έντομα λαμπρό ·

Τό βιγό τό κυματάκι
Ε ίς  ταΐς άκραις του φλοισβίζει,
Καί τό άνθοδροσοστολίζει 
Μέ τ ’ ακοίμητα νερά.

Τό ισχυρό τό δέντρο, ’ποΰ είδανε 
Σταθ-ερό καιροί καί χρόνοι,
Τά κλωνάρια ξελαφρόνει 
Απ τά χιόνια τά όκνηρά.

Παντού, ιδού, ξυπνουν -καί τρέμουν 
Άνθια χίλια άπό τύ χώμα,
’Ποΰ εινε απείραχτα είς τό χρώμα 
Ά π’ τ ’ άλέτρια τά σκληρά.

Η  βοσκοΰλα έρωτεμένη 
ΙΙάει '«  τό ρεΰμα νά κυττάξη,
Γιά νά βάλη ώραΤα ’«έ τάςι '
Τ ά  ξανθά της τά μαλλιά

— Εΐς τών άξιωτέρων μαθητών τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου 
εΐνε ό ζωγράφος τής Ατεοκαθηλώσεως· την Χριοτον, περί
φημου μεταξύ τών έξοχων αριστουργημάτων τής Ιταλικής
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’Αναγεννήσεως. Αί -σύγχρονοι κατανυκτικαί τής Εκκλησίας 
μας λειτουργίαι καί οί ώραίοι στίχοι τοΰ κυρίου Κλέωνος 
Ραγκαβή παρέχουσι τήν περιπαθεστέραν έρμηνείαν της υψη
λής είκόνος, ήτις διαμφισβητεΐ τά  πρωτεία προς δμοιον ερ- 
γον καί αύτοΰ τοΰ Ροΰβενς.

• — Ή  άλήδ-εια εΐνε όμως, ότι έταράχθη ή ησυχία τοΰ 
πτωχού βατράχου. 'Ωςεί μή ήρκει μία μοχθηρά γαλής 
μορφή νά κόψη τά . ΐπ α τά  του, τρεις αίμοβόροι γάτοι, μέ 
μύστακα εύζωνικώς ύξύ, μέ σκοπούς φονικωτάτους παρου-

σιάσθησαν εμπρός του τόσον άχροςδοκήτως. Εΐνε τόσον 
νευρικός, καί έπί τή Ιδέα, ότι δ·ά τον έκλάβουν άντί τοΰ 
ομηρικού άντιπάλου του, τοΰ μυός, καί θά  κατασπαραχθ^ 
τόσον ανηλεώς, 8·ά χάση τάς φρένας του . . . Άρά γε θα 
προφθάση νά πηδήση κατακέφαλα είς τό νερόν τής θεό
πεμπτου έκείνης λεκάνης, καί νά σωδ·ή; — Ττν άπορίαν 
ταύτην τών εύαισθήτων Αναγνωστών τής Κ Ιε ιο ΐς  δύναται 
νά λύση μόνος ό κ. 0. ΚβίοΤιβΓί, ό γράψας τήν χαριεστά- 
την ταυτην εΙκόνα.

Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Ε Ξ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .

Έ ν  ελλείψει 
προχείρων κατηχο- 

'ριών eva καί μό
νον επιδαψιλευουσι 
τά  γ ε ρ μ α ν ικ ά  
φύλλα έπαινον τη 
ελληνική κυβερνή
σει, ή τ ΐί — λέ-
γουσιν — χαρακτη
ρίζεται ώ{ ή τακτι- 
κωτέρα πασών εί< 
τά« ενΕύρώπη πλή
ρωμά« τη«, υπερα- 
κοντίσασα καί αυ
τήν τήν αγγλικήν, 

χρησιμοποιούσαν 
συνήΰω« δλην τήν 
τραπεζιτικτν τη« 

παντοκρατορίαν
προ« διάό^σιν καί ένά« λεπτοΰ εί« τό Ιξωτερικόν, ενώ τη« πτωχή« Ε λλά- 
δο« τό χρήμα εΐνε ύπό τά όμματα τοΰ παραγγελιοδόχου κατά τήν υπο
γραφήν οίουδήποτε συμβολαίου διά τά« προμη&εία« τών συγχρόνων παρα
σκευών. Τοΰτο αναγράφω ένταΰΰα πρό{ φίμωσιν τών όμογενών μικρεμ- 
πορίσκων τη« διασπορδ«, οίτινε«, άν συνεζήτουν τά τη« Έλλάδο« καί έν 
|έναι< γλώσσαι«, άμέσω« ήόελον συστη&η υπό τών άκουόντων άλλογενών. 
εί« τά« διευθ-ύνσει« ιουδαϊκών έδώ εφημερίδων ώ« οί μοχδηρότεροι τών 
μισελλήνων καί οϊ φιλοψογώτεροι τών έ&νικών μεταπρατών,

'Η  έσχάτωί έν Λονδίνω γενομένη θεατρική παράστασι« τοΰ Φάουστ 
έκίνησεν όλων τών θεατρικών κύκλων τήν περιέργειαν, έ&ίωρή^η δέ τό γε- 
γονό« τοΰτο ώ« παράδοξον φάινόμενον εί« τήν ιστορίαν τη« σκηνή«. ’Ιδού 
πω« κρίνου« καί τ ί  γράφουσι περί τή« παραστάσεως ταύτη« οί γερμανοί: 
,ΓΟτε ό Γκαΐτε έγραφε τά ποιήματά του, πανταχοΰ έπεκράτει πνεΰμα κο· 
σμοπολιτικόν χολ τοΰτο ενεφύσησεν εί« τήν εν τή ψυχ? του εικόνα ζωη
ρόν τινα τόνον, ένότητά τινα καί αρμονίαν, οίαν πάν άριστοτέχνημα άπαιτεϊ. 
Ή  σχέσι« τοΰ άγαδοΰ προ« τό πονηρόν τον απασχολεί. Αυτό εΐνε τό ζή
τημα, ή  ύπό&εσι«, τό έρυ&ρόν νήμα τό δ ι’ όλου τοΰ ποιήματο«, τοΰ 
„Φάουστ“ , διυφαινόμενον. Ό  ποιητή« παριστάνει ήμω τό πονηρόν πνεΰμα 
ώ« δύναμιν, ώ« „δαίμονα δημιουργικόν“ , εί< τοΰτον δ’ άντιπαρα&έτει τόν 
„Φάουστ“  πολιορκούμενον καί δεσμευόμενου ύπό τοΰ άρνητικοΰ πνεύματο«, 
περιερχόμενον τον κόσμον, μεταπίπτοντα άπό τοΰ ερωτο« ει« την αρχαιαν 
τέχνην, άπό ταύτη« εί« τήν πολιτικήν, τόν πόλεμον καί τήν τεχνουργίαν. 
Τό πονηρόν εΐνε ή όρμή, τό άποτέλεσμα δέ εΐνε πάντοτε άγα&όν, προοδευ
τικόν. Ή  πρδ« τήν άπάτην τάσι« παρέχει αύτω πλούτον δετικόν καί άνυ- 
ψοΐ τόν άν&ρωπον —  τόν Φάουστ — εν τω βίω. Ό  Άδάμ Σμ ίδ παρέ
στησε τό «ύτό πραγμα, αί δέ περί τοΰ πλούτου τών εθνών δεωρίαι του 
εΐνε, ώ« ό „Φάουστ“ , καθαρόν ποίημα.

'Ο  κόσμο« ένετρύφα έν τη αισιοδοξία. Ο ί λαοί ένηγκαλίζοντο άλλή- 
λου«, εΐς δε Ναπολέων ήδύνατο πανταχοΰ νά παρουσιάζηται ώ« λυτρωτή« 
καί προστάτη«. Πρό πάντων δέ οί γερμανοί έφαίνοντο καταληφθέντε« ίπ ’ 
έν&ουσιασμοΰ πρό« τήν έν τφ  „Φάουστ“ ιδέαν. Δι’ αυτούς οί ψυχροί τοΰ 
διαβόλου όνυχε« ή  σαν κέρα« Άμαλ&εία«,. ένόμιζον δέ ότι δέν επρεπε νά 
στερηθώσι τη« έξ αύτών ευλογία«. Παρεδόθησαν εί« τήν γοητείαν καί 
έφώνησαν τώ  Σατανα: ,,’Εμφανίσθητι!“

’Αλλά δυ«τυχώ« ή πεΤρα άπεδείχ&η πικρά. 'Η  ροδόχρου« είκών ήρ· 
χισε ν’ άμυδροΰται, ν’ άποσβέννυται καί νά διαρρηγνύεται, μέχρι δέ τή« 
σήμερον λείπει ακόμη άπ" αυτή« τό έπίχρισμα εκείνο, δπερ έλάμπρυνε τό
σον τά ' άρχικά τη« εκείνα χρώματα.

Τόν „Φάουστ“ . δέν εννοοΰμεν πλέον.
Έ ν  τώ  ,,Λυκείω“  τοΰ Λονδίνου ό κ. W ill φέρει έπί τη« σκηνή« γε

λοιογραφίαν τοΰ ποιήματος. 'Ο  „Φάουστ“  παριστάνεται ώ« άπλοϊκό« γραμ
ματοδιδάσκαλο.«, ό«τι{, καθώς και όλα τά λοιπά τοΰ δράματος πρό«ωπα, 
γίνεται παίγνιον καί θΰμα τών σαρκασμών τοΰ φέροντος τόν ερυθρόν μαν
δύαν Ερρίκου Τρβιγγο«. Οδτο«, ώς Μεφιστοφελή«, άφαιρειθαι πάσαν τήν 
πνευματικήν αυτοΰ ουσίαν καί παρίσταται ήμΤν ώς κακούργος τών τριόδων, 
προ«παθών μάλιστα, κατά τό Λονδίνειον έ&ο«, καί αύτό« νά διαφθείρη καί 
νά παρασύρη τήν άτυχή Μαργαρίταν είς φόνον τοΰ τέκνου τη«, έν ω εν 
τώ  δράματι τοΰ Γκαΐτε παρίσταται μόνον ώ< βοηθό« καί συνεργάτης τοΰ 
Φάουστ, τοΰ κυρίου «ροςώπου. Διά νά μή αίσθανθη δέ τι« όλα« αύτα«- 
τά« ελλείψεις κατεβλή&ησαν άμετροι κόποι πρό« μεγαλοπρεπή τή« σκηνής 
διακόσμησιν· ή βαλπούργειος νύξ παρέχει α’φορμήν νά έκτεθώσιν έπί τής 
σκηνή« άπασαι αί περικαλλέϊς έρχηστρίδες καί ή βασίλισσα μεταξύ αύτών, 
ή διάσημος μις E llen  Terry- Αυτή, ήτι« πολύ καταλλήλω« θά ήδύνατο 
νά παραστήση τήν 'Ελένην, ήναγκάσθη νά ύποχρι&η τήν απλοϊκήν και χω
ρικήν γερμανίδα κόρην, άκορέστω« προςβλέπουσαν τόν ήλι&ιώτατον όλων. 
τών ποτέ' ύπαρξάντων Φαύστων.

Εΐνε σκληρόν νά βλέπη τ ι ;  τόσην διαστροφήν τοΰ λαμπρού ποιήμα
τος καί τήν ύπό πέπλους πολυτελέϊ« κεκρυμμένην απαισιοδοξίαν νά φέρη 
τό όνομα τοΰ Ι'καΐτε. Άλλ’ εΐνε άδύνατον νά κατανοη&ή πλέον έν ’Αγγλία 
τό πρότυπον τοΰ Φάουστ. Διότι εί« τό Εύαγγέλιον, όπερ ό Γκαΐτε εν τώ 
ποιήματί του ένέδυσε τόσον ποιητικήν περιβολήν, ούδείς άνθρωπο« πιστεύει 
πλέον καί εν αύτή τ η ’Αγγλία — καί ίσο)« ουδείς ποτε-έπίστευσεν άχρι 
τοΰδε, έκτό« τοΰ Άδάμ Σμίθ, τοΰ άπλοΐκοΰ καί άσκητικόν βίον διάγοντος 
σοφο“  τή« Σκωτίας.

'Η  κυρία Ίουλιεττα Άδάμ, ήτι«, ώς γνωστόν, έκδίδει τήν „Nouvelle 
Revue“ διαμαρτύρεται έν τινι έπιστολη αυτή« πρό« τόν ,,Φιγαρώ“  κατά 
τής παραστάσεως τοΰ ,,Λοενγκρίν“ έν Παρισίοι« ή  άλλαχοΰ τής Γαλλίας 
έν θεάτρω ύποστηριζομένω ύπό τοΰ ταμείου τής Κυβερνήσεω«.

Εί« τό Μουσέϊον τών Βρυξελλών διεβιβάσθη έσχάτω« ή εΐδησι«, οτι 
έν τινι κώμη τή{ Σαβοΐα« άνεκαλύφ&η άγνωστός τις μέχρι τοΰδε εικων 
τοΰ διασήμου ζωγράφου τής 'Ολλανδία« βάν Δύκ. λέγεται ότι ό καλλι
τέχνη« οδτο« ταξειδεύων ποτέ εις Ιταλίαν ήσθένηοε καθ’ όδόν καί ήναγ- ■ 
κάσθη έπί πολλούς μ-7να« νά παραμείνη είς τό μονήρες τοΰτο καί όρεινόν 
χωρίον. Έ νταΰθα τυχών έξαιρετικής περιποιήσεως παρά τίνος άπλοδ αγρό
του έζωγρα'φησε πρός άμοιβήν αύτοΰ τό μικρόν του θυγάτριον. Ματαίως 
εκτοτε προςεπάθουν όλα τά μουσεία τών Κάτω χωρών ν’ άνεύρωσι την 
εικόνα ταυτην, μόλι« δέ πρό ολίγων ήμερων εΐ< έρασιτέχνη«, 5 ’μαρκήσιο« 
Κόστα δέ Βωρεγκάρ, ηύτύχησεν ό ίδιος ν’ άνεύρη τό κειμήλιόν, τό όποιον 
έλπίζεται ότι θά άγορασθη έπί τέλους ύπό τοΰ Μουσείου τών Βρυξελλών.

Οί μηχανικοί όλων τών θεάτρων τοΰ Βερολίνου συνελθόντε« εσχημα- 
τισαν σύλλογον, όςτις μέλλει νά έξαπλωθη καθ’ όλην τήν Γερμανίαν. Έ ν  
τινι τών πρώτων γενικών συνεδριών, είς ήν Ιλαβον μέρο« περί τά 300 άτομα 
εξ όλων τών βερολιναίων θεάτρων μή εξαιρούμενου καί τοΰ βασιλικού, εγε- 
νετο άποδεκτό« δ κανονισμός αύτοΰ, Ώ «  πρώτο« πρόεδρο« έξελέγη ό άρχι- 
μηχανικός τοΰ θεάτρου τής Όστένδη« B rutz.

Ό  πρώτο« υψίφωνο« τή« „κωμική« "Ο περας“ τών Παρισίων T rillet 
παρεφρόνησεν αίφνιδίως καί μετεφέρθη εί« τό φρενοκομέϊον.

Ό  εν τ?  ήμετέρα πόλει καθηγητής Φρειδερίκος Τσάρνκε, πολλάκις 
δημοσιεύσας διαφόρου« πληροφορία« περί αύθεντικών τοΰ Γκάϊτε εικόνων, 
γράφει ήδη «ί{ την έν Μονάχω έκδιδομένην „Γενικήν’ ’Εφημερίδα“  μα
κράν έκθεσιν περί δύο είςέτι όλω< άγνωστων εικονισμάτων του μεγάλου 
ποιητοΰ. Τ ό πρώτον τούτων Ιγένετο ύπό τοΰ 'Ράαβε τή 11. Μάίου 1811, 
έν Βεΐμάρη, τό δέ δεύτερον, περί ο ι αυτός ό Γκαΐτε λέγει ότι ισως 
εΐνε ή  μόνη είκών, ττ ις  πιστότατα αυτόν άναπαριστδ, εγράφη υπό τοΰ 
Σμέλλερ τώ  1829, καί διατελεΐ νΰν ύπό τήν κατοχήν τοΰ βαρώνου φόν



ΚΛΕΙΩ.

Γκάγκερν, ουτινος ό πάππος ελαβε τήν εικόνα ώς δώρον παρ’ αυτού τού 
Γκαϊτε.

Μετά toîl φυλλαδίου του'του· της Άνοίξεώς Σοι συνιστώ χκΐ τήν πα- 
ρατιθεμένην οικιακήν Ινδυμασίαν, έχουσαν SXrjv την χάριν τής ώρας, καθ’ 
ήν ή φύσις υπαγορεύει είς πάντας καί μάλιστα εις τάς φιλόκαλους μητέ-

ρας νά συμμορφώνται μέ τήν ιδίαν της στολήν. Ο ί Γερμανοί, των 
¿ποίων ό οικογενειακός βίος εχει επίσης άκακα καί ωραία θέλγητρα, επι
τηδεύονται σ’πέριτταν κατ’ οικόν κομψότητα καί καθαριότητα, δύο πράγ
ματα κατορθωτά καί διά τούς πλουσίους καί τήν μεσαίαν τά |ιν , εις ήν 
καί ήμεΐς άνήκομεν, φίλη μου. Εινε μία χαρά, εινε ευλογία δι’ ενα 
οΤκον, όταν τό αξίωμα τής νεαρας μητρός περιβάλλεται μέ τήν χάριν 
της φιλοκαλίας, ήτις μόνον εν τή πρ ά ξει μεταδίδεται καί ε ίς 'τ ά  μικρά, 
ενώ άφ’ Ιτερου εινε μία άπόλαυσις διά τούς ηλικιωμένους. “Οταν λάμπη 
τό πρόςωπον τής μητρός, καί μέ τό νέον όσον καί άπλούν φόρεμά της 
παίζουν αί ακτίνες τού ήλιου, καί τρεΤς — τέσσαρες μικροί άγγελοι, λευκοί 
καί υγιέις, τήν περιτριγυρίζουν, όταν όλα αυτά ύπάρχουν εντός ενός δωμα

τίου, δέν δύναμαι νά φαντασθώ ποιαν ώραιοτέραν εικόνα είχε κατά νουν 
ό Θεός όταν ήθελησε νά εμπνεάση .εις τό εύγενέστερον πλάσμα του, τόν 
άνθρωπον, τήν ιδέαν τού οικογενειακού βίου.

Α υ τά  εΤνε, θ ά  ε ϊπ η ς , ο ί συνήθεις υπ ερεκ χειλ ισμο ί τη ς  κ α ρδ ία ς μου, 
το υ ς  όποιους ό μ ω ς γνω ρ ίζω  ό τ ι π άντοτε  ήκουες κ α ί άλλοτε σ υ μ π α θ ώ ς, τώ ρα  
δ έ  εινε κ α ιρός ν ά  εφ α ρμ όζω ντα ι όσον ε ινε δυνατόν α ί ώραΈχι τ η ς  νεότητάς 
μ α ς  ονειροπολήσεις. Έ π ε ι τ α ,  τ ί  άλλο τ ά χ α  ε ινε  ευδα ιμ ονία  δ ιά  μ ίαν  φρό
νιμον μ η τέ ρ α , ε ίμ ή  μ ερ ική  τ ις  π ρα γμ α το π ο ίη σ ις  ολίγω ν το ν  παρθεν ικ ού  
βίου ονείρω ν, εκ  τω ν  πολλώ ν όσα  ¿ .χρόνος κ α ί ή  π ε ίρ α  έπρόφ θα σαν νά 
δ ια λύ σ ω ο ι; ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.
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Οί περίεργοι συλλογείς γραμματοσήμων, όσοι μάλι
στα εκ της ώραίας ταύτης ενασχολήσεώς των- άποκτώσι 
βαθμηδόν καί χρήσιμα προςόντα παρατηρητικότητος καί 
φιλοκαλίας άκόμη, θά  παρετήρησαν βέβαια-ότι ταϋτα έκ- 
τυπουνται επί χάρτου, έχοντος περίπλοκα ύδρογραφικά 
σύμβολα, τά όποια προς. ματαίωσιν κυρίως τών κατά 
καιρούς παραποιήσεων μετά μεγάλης λεπτότητος παρα
σκευάζονται. Τό παρατεθειμένον σήμα εινε νεωτερισμός, ■ είςαχθείς από 
τίνος εις τά  γραμματόσημα τού ’Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος.

Ο ί δέ Άγγλοι εινε άνθρωποι πλούσιοι, έχουν ακατανόητου" εμπορικήν 
δραστηριότητα, χρειάζονται επομένως καί άκριβώτατα γραμματόσημα. 
"Οταν εις.έμπορικός διά τ ά ς ’Ινδίας φάκελλος βαρυ’νη όσον καί κιβώπον 
πλήρες γεωμήλων, τότε 
δ εργοστασιάρχης δέν δ ι
στάζει νά κόλληση επ’ 
α υ το ύ  γραμματόσημου 
αξίας μιας λίρας στερλί
νας, όποιον εΤνε τό πα
ρατιθέμενο ν νεώτατον τού 
είδους τούτου. 'Η μείς οί 
Άνατολΐται δέν είμεθα
ικανοί νά φαντασθώμεν τό τοιούτον είδος ταχυδρομικής λειτουργίας, ή  
οποία εΤνε πάροχος τόσον σπουδαίων πόρων εις τάς κυβερνήσεις άφ’ ενός, 
καί τόσον ευεργετική διά τάς ιδιωτικός ύποθέσεις άφ’ ετέρου. Τ ί  νά γείνη!

Ή  Νοτία Βουλγαρία — ή μακαρίτισσα δηλ. ’Ανατολική Ρω μυλία---
ως οί Γερμανοί καί ο! Άγγλοι επιμένουσιν άποκαλούν-
τες αυτήν, εχει τώρα όμοια μέ τό παρατιθέμενον £
δείγμα γραμματόσημα. ΕΤνε τρία ή τέσσαρα χρώ-
ματφ έν κυκλοφορία μέ αξίας 5, 10 καί 20 παράδων.
Γράμματα τουρκικά, γαλλικά, βουλγαρικά, ώς βλέπετε, 
καί ελληνικά, άν θέλετε. Ή  Γραμματική ήδίκησεν εις 
αύτήν τήν περίστασιν τούς ομογενείς, αί έκατόν χι
λιάδες των όποιων άντιπροςωπεάονται διά χονδρής εν 
δυσί λέξεσιν. ανορθογραφίας επί των γραμματοσήμων' 
τού πατρίου ΛΤμου. Εινε μοχθηρά καί προςπεποιημένη αβλεψία τού πα
ραγγελιοδότου, θελήσαντος πιθανώς νά πειράξη τούς "Ελληνας, ους θεωρεί 
εις τά καίρια πληττομένους διά γραμματικού μάλλον παραπτώματος η διά. 
σεπτεμβριανού πραξικοπήματος.
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ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — κ. Σ. Λ. εις Κωνσταντινούπολιν. Μετά 
τού φυλλαδίου τούτου γίνεται καί ή διεκπεραίωσές των περικαλυμμάτων 
πρός τούς αίτήσαντας. — κ. Σκφ. A vocat, είς ’Αλεξάνδρειαν. Nous con
naissons aussi le grec  m oderne. — κ. Ν. Π . είς Φιλιππούπολιν Έ λά- 
βομεν παρά τού ενταύθα κ. Κ. 11 τά δηλωθέντα καί Σδς εύχαριστούμεν. 
κ. Α. Λρ. Κ. είς' Φιλιππούπολιν. Άπεστάλησαν. — κ. Γ. Τσ. εις Ζάκυνθον. 
Δέν ήσαν σωστά. Έ ν  τούτοις έ σ τ ε ίλ α μ ε ν .κ .  κ. A. Ε . είς ’Οδησσόν, Λ. 
Κ. είς Τραπεζούντα, Ο. I. είς Χάλκην, X- Δ. είς Καλλίπολιν. Έλήφθησαν. 
Ο ί τόμοι παραδίδονται είς τό Ταχυδρομείου ήσφαλισμένοι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Τ ί λέγεται καί τ ί  εΤνε Οικιακή οικονομία,, ύπό Ξενοφώντος Ζύγουρα. — Ή  δυςτυχισμένη (συνέχεια1, κατά τόν Ίβάν 
Τουργένιεφ. — Ποικίλα επιστημονικά. Μυϊκή δύναμις τών εντόμων. — Ώκυποδία ινδικών ¿λεκτόρων καί χηνών. "Ηλικία δένδρων καί πτηνών. _ Κ υ- 
βερνήται.τών λαών. — Τό φυτόν τής έντομοφθύίρου.κόνεως, μετά είκόνος. — Ή  Μεγάλη Πέμπτη, ποίησις Κλέωνος ίαγκαβή, μετά είκόνος. — Αί άσθένειαι 
τών τέκνων )ΐας (συνέπεια καί τέλος). —J ( y  φυσιολογικός πίθηκος τού καθηγητού Μοάγκ, μετά είκόνος. — Πινακοθη'κη, ήτοι έρμηνεία τών εικόνων. 
Έπιστολαί εξ Έσπεριας. — Παρήγοροι έπαινοι. — Ή  παράστασις τού Φάουστ iv Δονδίνω. — 'Η  κυρία Ίουλιέττα Ά δάμ. — Νέα είκών τού Βανδύκ.
— Μηχανικοί τών θεάτρων της Γερμανίας. — Εικονίσματα τού Γκαίτε. — Ή  μητρική κατ’ όΐκον φιλοκαλία, μετά μιδς συρμικής είκόνος (σελ. 80).
— Γραμματόσημα τρία. — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Τό Νινί, είκών τού Pjglheim (σελ. 66). — Ή  Άνοιξις, είκών τού Μποδεγχάουζεν (σελ. 68 καί 69). — " Η ’Αποκαθτλωσις, 
είκών τόύ R icciarelli d a  V olterra  (σελ. 72). — Άπαισία συνάντησις, είκών τού C. R eichert (σελ. 76).
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