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ΠΕΡ Ι  ΤΩΝ  Σ Υ Μ Β Ο Λ Ι Κ Ω Ν  
ΠΤΗΝΩΝ.

(συνέχε ια  χ α ΐ  τέλος).

Ομοίως προφητικήν σημασίαν ώς 
σόμβολον μυστηριωδών δυνάμεων είχε 
καί έξακόλουθεΤ έχων μέχρι τών ήμερων 
ημών καί ό κόρας. Κατά τήν έλληνι- 
κήν αρχαιότητα ήτον αφιερωμένος είς 
τον θεόν του ύπνου καί ίπτατο προπο- 
ρευόμενος αύτοΰ, έφαπλών Ιπί της γης 
γαλη'νην καί νυσταγμόν. Ό  δε Αίλια- 
νός λέγει: ,,ό κόραξ, όρνιν αότόν φασιν 
ιερόν, καί ’Απόλλωνος ακόλουθον είναι 
λέγουσι ταΰτά τοι καί μαντικοΐς συμβό- 
λοις αγαθόν όμολογοΰσι τόν αυτόν, καί 
όττευονταί γε πρός τήν έκείνου βοην οί 
συνιέντες όρνίθων καί έδρας καί κλαγ- 
γάς καί πτήσεις αυτών ή κατά λαιάν 
χεΤρα ή κατά δεξιάν.“ Έ ν τή γερμα
νική μυθολογία άναφέρεται ό Οόδΐνος 
έχων προφητικούς κόρακας, άλλ’ έν τοις 
νεωτέροις χρόνοις ή μαντική δόναμις 
τών κοράκων προςέλαβε κακών σημασίαν, 
καί τούτο ίσως προήλθεν έκ τού ότι ό 
υπό τού Νώε έκ της Κιβωτού έξαπο- 
σταλείς κόραξ δεν έπανήλθε πάλιν είς 
τόν κύριόν του, άλλ’ έξηκολούθησεν 
έγωϊστικώς νά ίπταται ύπεράνω τών υδά- 
των, έως οδ τάΰτα άπεξηράνθησαν. Άλλ’ 
ή περιστερά άπ’ έναντίας, έπανακάμψασα 
είς τήν Κιβωτόν καί διά τοΰ κλάδου έλαίας 
είς τό ράμφος της άναγγείλασα, ότι ό Θεός 
άπέστρεψε τών όργήν του άπό προςώπου 
τής γής, προςείλκυσεν είς έαυτήν τών συμ
πάθειαν τών οπαδών της Παλαιάς καί Και-
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νής Διαθήκης. Έ ν  μορφή περιστέρας ζωγραφεΐται και το Πα
νάγιον Πνεύμα, τό σύμβολον δε τούτο βλέπομεν είς τάς εικό
νας και εις τούς άμβωνας όλων των έκκλησιών μας. Έ ν γέ- 
νει ή περιστερά 8·εωρεΐται ως ή τελεία είκών της πραότητος 
καί μακρο8'ΐ»μίας καί ώς άγγελος της ειρήνης καί της αγά
πης, έν φ, κατά την φυσικήν ιστορίαν, τό κτηνόν τούτο καί 
εριστικόν καί λίαν φιλόνεικον εΐνε, — ,,περιστεραί έν μίν 
ταΐς πόλεσι, λέγει ό Αίλιανός, τοΤς άνθρώποις συναγελάζον
τα ι, καί είσι πραόταται, καί είλούνται περί τοΐς ποσίν, έν 
δέ τοϊς έρήμοις χωρίοις άποόιδράσκουσι, καί τούς ανθρώπους 
ουχ υπομ.ένουσι. Θαρρούσι μέν γάρ τοΐς πλήθεσι, καί ότι 
μηδέν πείσονται δυςχερές ΐσασι κάλλιστα. όπου δέ όρνιθο- 
θηραι καί δίκτυα καί έπιβουλαί κατ’ αυτών, άτρεστα οίκοδ- 
σίν ούκέτι, ίνα εϊπω τό έπ’ αυτών έκείνων λεχθέν Ευριπίδη.“ 
Έ ν  τη άρχαιότητι έτιμωντο αί περιστεραί ως πρότυπα της 
συζυγικής τρυφερότητος καί πίστεως, την οποίαν εχουσιν 
άμοιβαίως τά  ζεύγη, ουτω δέ καί ό ήμέτερος Αίλιανός λέ
γει: „Περιστεράν δέ ορνίθων σωφρονεστάτην καί κεκολα- 
σμένην ές άφροδίτην μάλιστα ακούω λεγόντων ου γάρ ποτε 
άλλήλων διασπώνται, ούτε ή 6·ήλεια, έάν μή άφαιρεθή τύχη 
τινί του συννόμου, ούτε ό άρρην, έάν μή χήρος γένηται“, 
διά τούτο καί της ’Αφροδίτης ήσαν ίεραί καί ταύτης τό 
όχημα εσυρον, περιίπτάμεναι καί δορυφορούσαι αυτήν άπαί- 
ρουσαν είς Λιβύην.

Έ κ  των λοιπών ημέρων πτηνών αξιομνημόνευτος εΐνε 
ό ταως, όςτις έθεωρεΐτο παρά τοϊς Έ λλησι καί τοΐς ‘Ρω- 
μαίοις ίερός, ώς άνήκων τη  Ή ρα, ήν καί πανταχοϋ συνώδευε 
•σημαίνων τήν υπερηφάνειαν καί άγερωχίαν, τήν ματαιοφρο
σύνην καί μεγαλοπρέπειαν, έν ω έξ έναντίας είς τον άλέ- 
κτορα παλαιόδτν άπεδόθησαν αί συμπαθέστεραι άλλη- 
γορίαι.

'Ο  άλεκτρυών εΐνε σύμβολον τής έγρηγόρσεως καί των 
φιλοπολέμων φρονημάτων, άπό ‘τών αρχαίων δέ χρόνων μέχρι 
τής σήμερον νομίζεται, ότι διά του άσματός του καθιστά 

-ευώδινας τάς τικτούσας γυναίκας: ,,ό άλεκτρυών τής σελή
νης άνισχούσης έν8·ουσια φασι καί σκιρτά, ήλιος δέ άνίσχων 
ούκ άν ποτε αυτόν διαλάθοι, ωδικώτατος δέ εαυτού έστι 
τηνικάδε. πυν&άνομαι δέ ότι άρα καί τη  Λητοί φίλον έστίν 
ό άλεκτρυών τό όρνεον. τό δέ αίτιον, καρέστη φασίν αυτή 
τήν διπλήν τε καί μακαρίαν ώδΐνα ώδινούση, ταύτά τοι καί 
νυν τάΐς τικτούσαις άλεκτρυών πάρεστι, καί δοκεΐ πως ευώ
δινας άποφαίνειν.“ Ή  γαλλική έπανάστασις προςέλαβε τον 
άλεκτρυόνα ώς συμβολον καί έμβλημα τών σημαιών τού 
λαού καί έντεύ&εν έπ’ έσχάτων πολλάκις έγένετο είς τάς 
έφημερίδας λόγος περί τού γαλατικού άλεκτρυόνος, όςτις έν 
είκοσι καί γελοιογραφήμασιν έκ τών τελευταίων πολέμων 
παριστάνεται κατασπαρασσόμενος υπό τού γερμανικού άε- 
τοΰ. Άλλ’ ή παραδοχή τού άλεκτρυόνος ώς εμβλήματος 
τού γαλλικού λαού εΐνε όλως αυθαίρετος-· οί υποκινήσαντες 
τήν μεγάλην γαλλικήν έπανάστασιν εΐχον την ίδέαν, ότι, 
έπειδή οί άρχαΐοι Γαλάται κα&υπετάγησαν υπό τών ‘Ρω
μαίων καί τών Φράγγων καί έπειδή ό άλεκτρυών άνήκεν είς 
τούς Γαλάτας, ό δ 5 άετός είς τους Φράγγους, έπρεπε νά 
εδρωσι συμβολον ίδιον τού γαλατικού λαού καί ώς τοιούτον 
έπροτίμησαν τον άλεκτρυόνα μόνον καί μόνον διά τήν ταυ
τότητα τής λέξεως, έπειδή ή λατινική λέξις „Gallus“ ση
μαίνει καί Γαλάτην καί άλεκτρυόνα συγχρόνως, άλλ’ ίστο- 
ρικώς όμως ό άλεκτρυών ουδέν είχε τό κοινόν πρός τούς 
Γαλάτας, διότι οδτοι έπί τών νομισμάτων καί τών πολεμι
κών σκευών των δέν είχον ώς συμβολον τόν άλεκτρυόνα,

άλλά κάπρον ώς έπί τό πολύ, ένίοτε δέ καί ταύρον ή καλ- 
πάζοντα ίππον.

Έ κ  τών άλλων τιθασσών πτηνών ό χήν θεωρείται τήν 
σήμερον ώς συμβολον τής μωρίας καί ήλι&ιότητος, αδίκως 
όμως, διότι τό όρνεον τούτο δέν στερείται νοημοσύνης καί 
γενναιότητας. Οί άρχαΐοι εΐχον περί τού χηνός καλλιτέραν 
ίδέαν καί έν τη μ.υθολογία των λέγεται, ότι ζητήσαντός 
ποτε τού Διός έν μορφή οδοιπόρου τήν φιλοξενίαν τού Φι- 
λήμονος καί τής Βαυκίδος, τό γεροντικόν ζεύγος ήθέλησε 
νά σφάξη χάριν τού ξένου τήν μίαν καί μόνην χήνά του, 
αλλά τά  νοήμον ζώον άνεγνώρισε τόν θε’όν καί έσώ&η 
καταφυγόν είς τούς πόδας του. ‘Ομοίως καί αί χήνες τού 
Καπιτωλίου έν 'Ρώμη έτιμωντο ώς ίερά ζώα διότι εΐχον 
σώσει διά τών κραυγών των τήν πόλιν άπό τής νυκτερινής 
έφόδου τών βαρβάρων. Καί κατά τόν μεσαιώνα ποικιλο- 
τρόπως έτιμάτο ό χήν, άπεδίδετο δέ είς αυτόν καί μαντική 
τις δύναμις, οί δε Σταυροφόροι άπέλυον έμπροσθέν των μίαν 
χήνα διά νά τοΐς δείξη ποιον δρόμον πρέπει νά τραπώσι 
πρός τήν γην τής Επαγγελίας.

’Αλλ’ ή άτυχης νήσσα θεωρείται πάντοτε ώς σύμβολον 
τού ψεύδους, αυτή δέ ή κακή φήμη της διεδό&η κατά τους 
νεωτέρους χρόνους μετά τήν έφεύρεσιν τού τηλεγράφου. ‘Ο 
Γρίμμ λέγει, ότι άπεδό&η είς τό όρνεον ή σημασία αδτη, 
διότι ψεύδος τ ι δημοσιευόμενον διά τών έφημερίδων μετα
δίδεται πανταχού, ώςεί έπινηχόμενον έπί τής έπιφανείας τών 
έφημερίδων, άπαράλλακτα όπως καί ή νήσσα νήχετχι έπί 
τών ύδάτων, ένίοτε αφανίζεται υπ’ αυτά καί έπί τέλους άνα- 
φαίνεται αλλαχού. Οί Γάλλοι διατείνονται, ότι ή έκφρασις 
„canard“, σημαίνουσα ταυτοχρόνως καί νήσσαν καί ψεύδος, 
διά τών έφημερίδων διαδιδόμενον, προήλ8·εν έκ τού εξής 
περιστατικού: Έ ν  τινι τών έφημερίδων είχε δημοσιευΟή 
ποτε ανέκδοτόν τι περί δώδεκα νησσών, ών την πρώτην 
έσφαξαν καί παρέδωκαν είς τροφήν πρός τάς λοιπάς ένδεκα, 
έξηκολουθησαν δέ νά πράττωσι τό αυτό έως ου τέλος ή 
μία νήσσα έφαγεν άπάσας τάς λοιπάς ένδεκα καί συνιστατο 
είς τούς κοιλιοδοόλους ώς δυναμένη νά παράσχη έξαιρέτως 
λιπαρόν ψητόν. Τό ανέκδοτον τούτο εΐχεν άναδημοσιευδ·ή 
είς όλας τάς γαλλικάς έφημερίδας, έγένετο πολύς περί αυ
τού λόγος καί εκτοτε παρέμεινεν ή συνή8·εια, περί μεγάλου 
τινός ψεύδους νά λέγωσιν; „αυτό εΐνε π ά π π ια “.

Άλλά περί τούτων δέν ένδιαφέρονται ισως πολύ οί ήμέ- 
τεροι άναγνώσται, έξακολουθούμεν λοιπόν τήν σειράν τών 
σημειώσεων μας μεταβαϊνοντες ήδη είς τόν ποιητικόν κύκνον.

Τό χάριεν τούτο πτηνόν ήτο παρά τοΐς άρχαίοις Έ λλη- 
σιν άφιερωμένον είς τόν Απόλλωνα. ‘Ο θεός είχε κρούσει 
έπί τής μακαρίας κεφαλής του τήν λιγύφθογγον λύραν του 
καί ουτω καθηγίασεν αυτό δά τού δώρου τής μαντικής καί 
τής ωδικής. Άλλά τήν τελευταίαν ταύτην ήδύνατο νά έξ- 
ασκήση μόνον όλίγας στιγμάς προ τού θανάτου του. ‘Ο δέ 
Αίλιανός γράφει περί τού θείου κύκνου: „Κύκνος δέ, δνπερ 
οδν καί θεράποντα Άπόλλωνι εδοσαν ποιηταί καί λόγοι μέ
τρων άφειμένοι πολλοί, τά  μέν άλλα όπως μούσης τε καί 
ωδής έχει είπεΐν ουκ οΐδα- χεπίστευται δε υπό τών άνω τού 
χρόνου ότι τό κύκνειον ουτω καλούμενον άσας εΐτα απο
θνήσκει. τιμά δέ άρα αυτόν ή φύσις καί τών καλών καί 
αγαθών άν&ρώπων μάλλον, καί εικότως- εΐ γε τούτους μέν 
καί έπαιτούσι καί θρηνούσιν άλλοι, Ικεΐνοι δέ είτε τούτο 
έθέλοις είτε έκεΐνο, έαυτοΐς νέμουσιν.“ Έ λέγετο δέ ότι οί 
παρά τόν Ήριδανόν κύκνοι εΐχον τάς φδικάς ταύτας ίδιό- 
τητας καί τό άσμα των χρησιμεύει ώς αλληγορία διά τά
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έπιθανάτια στιχουργήματα τών ποιητών, έν ώ άφ’ ετέρου 
έδωκεν αφορμήν είς τούς αρχαίους πολλά νά φαντασθώσι 
περί τής γλυκύτητος καί τής θείας του έμπνεόσεως. Οΰτως 
ό Αίλιανός λέγει μεταξύ άλλων: „Πλέον έχει τών ανθρώ
πων ό κύκνος έν τοΐς μεγίστοις- οΐδέ τε γάρ οπότε τού 
βίου τό τέρμα άφικνεΐται αυτώ, καί μέντοι καί ευθύμως φέ- 
ρειν αυτό προσιόν υπό τής φύσεως λαχών έχει δώρον τό 
κάλλιστον- πεπίστευκε γάρ ότι μηδενός αλγεινού μηδέ λυ
πηρού μέτεστι θανάτω. άνθρωποι δε υπέρ ου ούκ ΐσασι δε- 
δοίκασι, καί ηγούνται μέγιστον εΐναι κακόν αυτό. τοσούτον 
δέ άρα τώ κύκνω περίεστιν ευθυμίας, ώς καί έπί τή  κατα
στροφή τού βίου τού σφετέρου άδειν καί άνακρούεσθαι οΐον
έπικήδειόν τ ι έαυτω μ έ λ ο ς .................. ουκούν καί ό κύκνος
μελωδεί τινα έπικήδειόν εαυτω μούσαν, έφόδια διδοΰς τής
αποδημίας ή θεών ύμνους ή έπαινον οίκεΐόν τ ι ν α  “
’Επίσης δέ καί οί ναυτοπορούντες έθεώρουν ώς αίσιον οιω
νόν τήν καθ’ όδόν συνάντησιν κύκνων, ό δέ Κρονίων κα- 
τέβη έν μορφήκυκνου πρός τήν Λήδαν, ίνα έξαπατήση τήν 
ζηλο'τυπον Ιπαγρύπνησιν τής υπερήφανου "Ηρας. Καί έν τή 
γερμανική Μυθολογία σημαντικήν κατέχουσι θέσιν αί πρός 
τόν κύκνον σχετιζόμεναι άλληγορίαι, διότι ήτον αφιερωμέ
νος είς τάς φωτοβόλους θεάς τών άνέμιον, αί δέ παρθένοι 
τού πολέμου, ών εικόνα έξ αγάλματος εχομεν ήδη παρα
θέσει έν τινι τών προηγουμένων τευχών τής ,,Κλειούς“, πολ- 
λάκις έλάμβανον μορφήν κύκνων. ’Εντεύθεν έπήγασεν έπί- 
σης καί ή παράδοσις τού ήρωος Lohengrin, όςτις άφίκετο 
έκ χώρας ξένης καί αγνώστου έπί πλοιαρίου συρομένου ύφ’ 
ενός κύκνου, ήτοι τής ποιτσεως καί τής μαντικής.

Ή  χελιδών δέν εχει Ιδιαιτέραν τινά άλληγορικήν ση
μασίαν, τρέφεται δέ υπό τών ανθρώπων ένεκα τών ωφελί
μων καταστροφών, ας έπιφέρει εις τά  έντομα, θεωρείται δέ, 
όπως καί ό κορυδαλός, ώς προάγγελος τού προςεγγίζοντος 
έαρος-

Σύμβολον της κλοπής εΐνε ή κίσσα, υπό τήν ιδιότητα 
δε ταύτην ώς „Gazza ladra“ έστιγματίσθη καί έπ’ αυτής 
τής σκηνής, διά τού γνωστού μελοδράματος τού ‘Ροσσίνη. 
Καί κατ’ αυτήν άκόρ.η τήν αρχαιότητα ή έμφάνισις αυτής 
έθεωρεΐτο ώς απαίσιος οίωνός, ίσως διότι ήδύνατο νά μι- 
μη8·ή τήν φωνήν τού ανθρώπου, χαθάπερ λέγει καί ό Αί
λιανός: ,,ή κ ίττα  δ ’ οδν καί τών άλλων φωνημάτων μιμη- 
λότατόν έστι, τού δέ άνθρωπικού πλέον.“

Ό  τροχίλος (τό κοινώς λεγόμεν. τρνποχάρνδον) καί ό 
κόκκυξ εΐνε σύμβολα τής θρασείας δολιότητος, τής έπιδιω- 
κοόσης τό ίδιον όφελος καί άποκτώσης αυτό έπί τέλους. 
Καί περί μέν τού πρώτου λέγεται, ότι άγώνος γενομένου 
χάριν τής βασιλικής τιμής έκαθέσθη υπό τάς πτέρυγας τού 
αετού καί έκπετάσας έμπροσθεν τής κεφαλής του υπερενί-

κησ&ν αυτόν, περί δέ τού κόκκυγος λέγεται παρ’ Αίλιανφ: 
,,σοφώτατος ό κόκκυξ καί πλέκειν εύπορούς έξ άπορων μη- 
χανάς δεινότατος, εαυτοί μέν γάρ συνεπίσταται έπωάζειν ου 
δυναμένω καί έκλέπειν διά ψυχρότητα τής έν τώ σώματι 
κράσεως, ώς φασιν, ουκούν όταν τίκτη, ούτε αυτός νεοττιάν 
υποπλέκει ούτε τιθ'ηνεΐται τά  βρέφη, φυλάττει δέ άρα τους 
τών νεοττιών δεσπότας άφεστούτας καί πλανωμένους, καί 
παρελ&ών ές καταγωγών οθνείαν έντίκτει. ου πάντων δε 
όρνίθων καλιαΐς έπιπηδα οδτός γε, άλλά κορυδου καί φάτ- 
της καί χλωρίδος καί πάππου- τούτοις γάρ συνεπίσταται 
όμοια αΰτώ ωά τίκτουσι. καί κενών μέν αυτών ούσών, ουκ 
άν χαρέλ8·οι- ωών δέ ένδον όντων εΐτα μέντοι τά  εαυτού 
χαρενέμιξεν. έάν δέ ή πολλά τά  έκείνων, τά  μέν έκκυλίσας 
ήφάνισε, τά  δέ ίαυτού κατέλιπε, διαγνωσ&ήναί τε καί φω- 
ραθήναι δι’ ομοιότητα μή δυνάμενα. καί οί. μέν όρνιθες οί 
προειρημένοι τά  μηδέν σφίσι προςήκοντα έκγλύφουσιν, υπο- 
πηγνύμενα δέ έκεΐνα έαυτοΐς συνεγνωκότα τήν νοθείαν έκ- 
πέτεταί τε  καί παρά τόν γεινάμενον στέλλεται- τών γάρ 
πτερών αύτοΐς περιχυδ-έ^των γνωρίζεται άλλότρια οντα, καί 
αίκίζεται πικρότατα, όράται δέ μίαν ώραν τού έτους τήν 
άρίστην ό κόκκυξ- ήρος γάρ ύπαρχομένου καί αυτός έμφα- 
νής έστιν ές άνατολάς Σειρίου, εΐτα τής τών πολλών δψεως 
άνεχώρησεν.“ Έ ν ταΐς γερμανικαΐς ιδίως χώραις άποδίδου- 
σιν είς τόν κόκκυγα καί μαντικάς ιδιότητας, οδτω δέ όταν 
τις, έχων χρήματα είς τό θυλάκιόν του, πρώτην φοράν 
άκούση τήν κραυγήν του, υποτίθεται ότι καθ’ δλον.τόν 
έπιόντα ένιαυτόν θά  έχη τό βαλάντιόν του πλήρες νομισμά
των, έκ δέ τού αριθμού τών κραυγών του έξαρτάται καί 
τό πλήθος τών έτών, άπερ έχει νά διαβίωση τις άκόμη με
ταξύ τών ζώντων.

Ή  δέ αηδών εΐνε τό προςφιλές τού έρωτος καί τών 
ποιητικών ύμνων συμβολον, νομίζεται δέ τοιαύτη οχι μόνον 
διότι, κατά τόν Αίλιανόν, εΐνε „ορνίθων λιγυρωτάτη καί εύ- 
μουσοτάτη, καί κατάδει τών έρημαίων χωρίων ευστομιύτατα 
όρνί8·ων καί τορώτατα“, άλλά καί διότι, κατά τόν ελληνι
κόν μύθον, είς άηδόνα μετεμορφώδη ή υπό τού Τηρέως 
άτψ.ασθεΐσα καί έκδικηθεΐσα αυτόν Φιλομήλα, ίνα άποφύγη 
πάσαν καταδίωξιν, πρός τούτοις δέ καί διότι άνατολικός τις 
μ.ύθος λέγει, ότι ή αηδών έρασθεΐσα τού ρόδου μέλπει χά
ριν αυτού τά  ωραιότερα της άσματα. ‘Η αρχαία αότη άλλη- 
γορική σημασία τής άηδόνος διετηρήθη αμετάβλητος μέχρι 
τών ημερών ώμων, τό δέ μελωδικόν πτηνόν πολλοί τών ση
μερινών έρωτολήπτων νεανιών τού συρμού άναξίως τό έξυ- 
βρίζουσιν, προςπα8·ούντες διά τών άνουσίων ψελλισμάτων των 
ν’ άπομιμη&ώσι ποιητικώς τήν λιγυράν καί μελίφθογγον 
φωνήν του.

ΙΧΝΕΥΜ&Ν.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ TQN ΑΣ0ΕΝΕΙ2Ν Τ&Ν ΤΕΚΝΩΝ ΜΑΣ.

Έπανειλημ.μενως Ιλαβον αφορμήν νά παρακολουθήσω 
μετά πολλού ένδιαφέροντος τό πρόγραμμα τής φίλης ,,Κλειούς“, 
Ιχόύσης την άρχήν νά δημοσιεύη κατά προτίμησιν παν δ,τι 
θά  ήτο ικανόν νά συντελέση όπωςδήποτε καί είς τήν παρ’ 
ήμΐν διάδοσιν υγειονομικών καί άλλων ώφελίμ.ων γνώσεων 
καί οδηγιών, ών ή παραμέλησις έπιφέρει τόσην καταστροφήν 
καί βλάβην, όσην ουδείς, άγευστος πείρας ιατρικής, εΐνέ ποτε 
δυνατόν νά φαντασθή. Ουδόλως συμμερίζομαι τήν ίδέαν

τών διατεινομένων, ότι καί παρ’ ήμΐν, ώς συμβαίνει χαρά 
τοΐς πολλοΐς τών άλλων ευρωπαϊκών έθνών, εΐνε ανάγκη να 
έξαχλωθώσιν όσον οΐόν τε πλεΐστα δημώδη έπιστημονικά 
συγγράμματα καί προ πάντων ιατρικά βιβλία, υπό τών 
όποιων πας τις, ολίγον μεμορφωμένος αστός ή αγρότης, οδη
γούμενος νά μή άναγκάζηται νά καταφεύγη είς τήν ιατρι
κήν βοήθειαν, ής αί απαιτήσεις πολλάκις εΐνε όλως δυςανά- 
λογοι πρός τάς δυνάμεις τού βαλαντίου του, άλλ’ άπ’ έναν-
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τίας νομίζω, ότι, άντί των πολλάκις και είς αυτούς έτι τούς 
πολύ μάλλον ημών προηγμένους λαούς επιβλαβών άπο- 
δειχδέντων δημωδών τούτων πειραμάτων της έπιστήμης,

. δυνάμεδα πολύ ευκολώτερον κα'ι πολύ λυσιτελέστερον νά δι- 
Βάξωμεν τάς διαφόρους τάξεις του ήμετέρου λαού δ,τι και αυ
τοί οί εΰρωπάίοι έπ’· έσχατων κατείδον ότι επρεπεν άρχήδ·εν 
νά πράξωσιν, ήτοι νά οδηγήσωμεν αυτούς εις τον τρόπον κα'ι 
τήν μέΟ-οδον, καδ·’ ην νά διαγινώσκωσι τάς νοσογόνους και 
επιβλαβείς εις τόν οργανισμόν των άφορμάς, πριν η ύποπέσω- 
σιν εις αυτάς καί αναγκασΟ·ώσιν η νά καταφόγωσιν είς τόν Ια
τρόν, η νά ζητήσωσι, καί πολλάκις ματαίως, συμβουλήν καί 
σωτηρίαν έκ των παρ’ ήμΐν δημωδών Ιατρικών μεταφράσεων. 
Είπον τήν λέξιν '„μεταφράσεων“ κα'ι άκουσίως άνεμνήσδην 
όπόσης βλάβης έγένοντο πρόξενα τά  κλειστά των κακώς 
μεταπεφρασμένων τούτων ξένων έκτρωμάτων, τά  όποια φυ- 
σικώς δεν εΐνε δυνατόν νά μεταφυτευδώσιν είς τήν ήμετέ- 
ραν γην διά λόγους, τούς οποίους δεν εΐνε του προκειμένου 
νά έκδέσω.

Διότι δλως διάφορος εΐνε 6 σκοπός των γραμμών τού
των. ’Απευθύνονται δέ ουχΐ προς πάσχοντας καί νοσούντας, 
αλλά πρός τούς έχοντας παρά Θεού τό ιερόν καθήκον νά 
έπιτηρώσι καί Ιπιβλέπωσι τήν υγίειαν όντων άνηκόντων 
οόχί μόνον είς αυτούς, αλλά καί είς τήν κοινωνίαν, και είς 
τήν πατρίδα. Δυςτυχώς όπως έχουσιν αυτής τά  πράγματα, 
εΐνε αδύνατον νά ύπάρξη τακτικώς λειτουργούσα ίατρική 
στατιστική, ουδέ στενή τις όπωςούν μεταξύ τών ίατρών συν
άφεια και συνεννόησις, δ ι’ ής νά καθίσταται δυνατή ή έξεΰ- 
ρεσις τών αίτιων τής έπιτάσεως ή ύφέσεως νόσου τινός, ή 
υπάρξεως Θλιβερών τινων φαινομένων έν τή κοινωνία μας, τά 
όποια άλλως ούτε έξήγησιν ούτε δεραπείαν, πρός τό παρόν 
τουλάχιστον, έπιδέχονται. Άλλ’ έν τούτοις τίς έκ τών ήμε- 
τέρων ίατρών δύναται νά καυχηδή, ότι δέν περιήλδεν άπει- 
ράκις είς αδημονίαν και άγανάκτησιν, βλέπων χροςαγομένους 
έμπροσδέν του παΐδας, οΐτινες έκ μικρών αίτιων και έξ άμε- 
λείας τών γονέων ή ούδεμίαν έλπίδα άναρρώσεως χαρέχου- 
σιν, ή υπόσχονται καδ’ δλον τόν μέλλοντα και άχαριν βίον 
των να παραμείνωσι κυφοί καί δυςειδώς παραμεμορφωμώνοί; 
Διότι τά  πλεΐστα και συχνότερα τών παιδικών νοσημάτων 
ενεδρευουσιν έν τοις τρυφεροις όστοΐς αυτών, έκδηλουνται 
δέ ως έπί το πολύ ότε πλέον ή ΐασις αυτών δέν διαφέρει 
πολύ τής έντελούς δυσίας του πάσχοντος.

Και όμως πόσα παιδία δά  εΐχον καί δά έτήρουν ύγιά 
καί αρμονικήν τήν κατασκευήν τού σκελετού των, έαν εύ- 
δύς έξ αρχής άνετρέφοντο με φρόνιμον προςοχήν καΥ έπι- 
μέλειαν! Και πόσον εύκολος δά  ήτο ή σωτηρία τών άδώ- 
ων τούτων πλακάτω ν διά τής τηρήσεως άπλουστάτων κα
νόνων καί παραγγελμάτων!

Διότι τ ί δυνάμεδα άλλο καλλίτερον νά δώσωμεν είς 
τό παιδίον παρά τήν ύγιείαν; Τί άλλο ώραιότερον παρά 
σύμμετρον καί ώραΐον σώμα; ’Ό πω ς ό κηπουρός καί ό δα
σονόμος χαίρει, βλέπων τό ύπ’ αύτού. φυτευδέν δενδρύλλιον 
ταχέως καί καλώς άναπτυσσόμενον, οότω και ημείς καί πας 
τις -άνδρωπος ευχαριστείται όταν βλέπη έμπροσδέν του εύ
μορφον,. ρωμαλέον καί κανονικόν σώμα, διότι τό τοιοΰτο 
άφ’ ενός ικανοποιεί, τρόπον τινά, τήν καλαισδησίαν μας, καί 
αφ έτέρου μάς πείδ·ει, ότι ό σκελετός παρέχει στήριγμα είς 
τούς μυώνας, δι’ ών έκτελουμεν τάς κινήσεις μας. καί ως 
προφυλακτικόν.-.ελύτρον περικλείει τά  εύγενέστερα τών οργά
νων τού σώματος.·

Είς πρλήάς χώρας καί τόπους παρατηρουμεν, ότι τά

νοσήματα τών οστών εΐνε πολύ συχνά, ότι έπίσης συνηδέ- 
στερον αναφαίνονται έντός τών πόλεων, όπου πάλιν έχουσι 
τάς κυριωτερας έδρας των έν ταϊς μάλλον άκαδάρτοις καί 
πενιχραΐς συνοικίαις, έν ω σπανιώτερον ευρίσκονται είς τάς 
τάξεις τής υψηλής κοινωνίας. Ή  πτωχεία λοιπόν εΐνε σπου
δαίος αυτών παράγων καί είδη τινά επαγγελμάτων φαίνον
ται έπιβοηδ'ούντα τήν γέννησιν τών νοσημάτων τούτων — 
πάντα ταύτα όμως δέν δόνανται ν’· άποδείξωσι τό εναντίον 
τού ότι κατά τήν παιδικήν ήλικίαν ή φυσική ανατροφή καί 
έπιμέλεια τού σώματος δ'έτει τήν βάσιν τής καλής ή φαύ
λης ποιο'τητος τών όστών.

’Ολίγα μόνον εΐνε τά  νοσήματα τών όστών, τά  άνα- 
φαινόμενα βραδύτερον ή καί κατ’ αυτήν ακόμη τήν πρε- 
σβυτικήν ήλικίαν, τά  πλεΐστα δέ εχουσι τήν άρχήν των έκ 
της παιδικής ήλικίας, έντεύ8·εν δέ πας τις κατανοεί, ότι μό
νον κατά τήν νεαράν ήλικίαν, καδ’ ήν μορφούνται καί δια- 
πλάσσονται τά  οστά, δυνάμεδα καρποφόρως καί άποτελε- 
σματικώς ν’ άποτρέψωμεν τά  πλεΐστα των σοβαρωτέρων 
του σκελετού νοσημάτων.

Διότι ένταύδα περί δύο τινών κυρίως πρόκειται πραγ
μάτων, ήτοι περί τής ποιότητος καί περί τού σχήματος τών 
όστών. Ή  άνάπτυξις τού παιδικού σώματος τότε μόνον 
δύναται νά ύπάρξη κανονική καί τελεία, όταν ούτε ή χη
μική τών οστών σύνθεσις ούτε ή κατασκευή αυτών διατα- 
ραχδή, όπερ ευκόλως ήμπορούμεν νά τό κατορδ·ώσωμεν οδη
γούμενοι έκ τών παρατηρήσεων, τάς οποίας παρακατιών δέλω 
αναφέρει. Πάντοτε όμως, χάριν παραδείγματος, πρέπει νά 
έχωμεν πρό οφδαλμών τήν άνάπτυξιν τού νεαρού δένδρου· 
'Ο  καλός σπόρος, τό πρόςφορον έδαφος, αί ακτίνες τού ήλίου 
καί ή βροχή κατά τήν εύδετον ώραν, τώ  ύπόσχονται προ
κοπήν καί υγίειαν, τω τήν έξασφαλίζουσι δέ ή έγκαιρος πε
ρικοπή τών παραφυάδων του καί ή διά ράβδων ύποστήριξις 
τού τρυφερού κορμού, έως ου άποκτήση τήν δέουσαν στερεό
τητα καί καταστή Ικανόν ν’ άμύνηται μόνον του κατά τών 
δυελλών καί τών καταιγίδων. Τό ίδιον πάσχει καί ό σκε
λετός τού άνδρώπου. 'Η  ανατομική του κατασκευή, ή ανά
πτυξές του, ή χημική του σύνδεσις κατά τήν ανδρικήν ήλι
κίαν άπεπερατώδησαν καί τό σχήμά του μένει αμετάβλη
τον, οδτω δέ μόνον κατά τήν νεαράν του ήλικίαν δυνάμεδα 
νά κατορ&ώσωμέν τ ι πρός έπιδιόρδωσιν ή βελτίωσιν αύτού.

Άνά πάσαν στιγμήν δυνάμεδα νά ρίψωμεν έν βλέμμα 
είς τό μαγεφείον, ή είς έν οίονδήποτε κρεωπωλεΐον, καί πα- 
ρατηροϋντες τά  έκεί υπάρχοντα διάφορα είδη τών οστών 
πει8·όμε8·α, ότι τά  στοιχεία ταύτα τού ζωικού οργανισμού 
δέν εΐνε πανταχού ομοιόμορφα καί δέν έχουσιν είς όλα τά 
μέρη των τό γνωστόν λευκοκίτρινον χρώμα, ουδέ τήν σκλη
ρότητα τού έλεφαντόδοντος, διότι διακρίνομεν έπ’ αύτού 
καδ·αρώς πρώτον μέν τόν όλως συμπαγή καί πυκνόν οστέϊ- 
νον φλοιόν, όςτις αποτελεί τήν καδ’ εαυτό οστείνην ουσίαν, 
έπειτα δέ πρός τά  ένδον βλέπομεν τήν κοιλότητα τού μυε
λού, περιβαλλομένην υπό απείρων άβρών άσκών καί φολίδων. 
Μεταξύ λοιπόν τού άγγειώδους τούτου πλέγματος, τό όποιον 
φαίνεται πρός τό μέρος μέν τού φλοιού όλονέν συμπυκνού- 
μ-ενον, πρός τό κέντρον δέ μάλλον σπογγώδες καί αραιόν, 
ευρίσκομεν κατατεδειμένον τόν μυελόν ένιαχού μέν μάλλον 
ώχρόλευκον καί λιπώδη, αλλαχού δέ έρυδροβαφή καί βρί- 
δοντα ίδιορρύδμ.ων μυελωδών κυττάρων, έξ ών άργότερον 
μορφούνται καί αναπτύσσονται έρυδρά αίματοσφαίρια.

Κατά τά  άκρα τών όστέών βλέπομεν τους περικαλύ
πτοντας αυτά κυανολεύκους καί απαλούς χόνδρους, οίτινες,
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τρόπον τινα, παριστάνουσι την νεανικήν των οστών ηλικίαν, 
και περιέχουσιν απειράριδμα και διά τμήσεως των πυρήνων 
των άκαταπαύστως πολλαπλασιαζόμενα χονδρωδη κύτταρα. 
’Εαν ήδη είς ολα ταϋτα τά  στοιχεία τού οστού συναριδμή- 
σωμεν καί την έξωδεν αΰτο περφάλλουσαν άγγειώδη, στε- 
ρεάν και έκτατήν μεμβράναν, το περιόστεον, πειδόμεδα εύ- 
δυς έξ αρχής, ότι παν όστούν έχει άπιστεύτως περίπλοκον 
την κατασκευήν.

Καί έτι μάλλον' βεβαιούμεθ-κ περί τούτου, έάν τμήμα 
τι ενος οιουδηποτε οστού λάβωμεν και υπό τό μικροσκόπιον 
έξετάσωμεν προςεκτικως την στερεάν του ουσίαν. Θαυμά- 
σιον τώ δντι παρίσταται προ των όφδαλμών μας δ-έαμα. 
Έ δω  μέν βλέπομεν ποικίλους κατά τό μέγε&ος οχετούς, χρη
σιμεύοντας είς διοχέτευσιν τής θρεπτικής των δστών ρευ
στής ουσίας, πέριξ δ ’ αυτών πολυαρίθμους κύκλους έξ όστεϊ- 
κής ουσίας, διελαυνομένους καί τούτους ύπό πολυαρίδμων συ- 
ρίγκων. ΈκεΤ δέ παρατηροϋμεν τά  κυριώτερα των όστων συ
στατικά, τα  όστεΐκα κύτταρα, έναποτεδειμένα τήδε κάκείσε 
άνά μέσον των γύρων και συγκοινωνούντα αμέσως προς τους 
μνημονευ&έντας τροφΟφόρους οχετούς. "Ηδη δυνάμεδα νά 
παρακολουθήσωμεν τον τρόπον, καδ’ όν τά  όστεϊκά ταϋτα 
κύτταρα, ές ιόν 740 περίπου καταλαμβάνουσι χώραν ενός 
τετραγωνικού, ύποχιλιομέτρου, τρέφονται ύπό τού έν τω όστώ 
κυκλοφορουντος αίματος. Έ ξω  έπί τής έπιφανείας των 
οστών ευρισκονται έπίσης τήδε κάκείσε έγκατεσπαρμέναι 
ποικίλαι τό μέγεθος όπαί, αιτινες δεν εΐνε άλλο παρά τά  
στόμια των οχετών, δ ι’ <5ν ειςέρχονται τά  αίματοφύρα άγγεΐα 
εις τά  ένδον τής όστεϊκής ουσίας, τοιουτοτρόπως δέ παρου
σιάζεται προ των όφδαλμών μας έκαστον όστούν, οίς ίργα- 
νον αμέσως συγκοινωνούν πρός την κυκλοφορίαν του αίμα
τος. Εϊμεδα συνειδτσμένοι νά νομίξωμεν, ότι τά  οστά δεν 
τρέφονται ύχό τού αίματος ως π. χ. οί μυώνες, πολλοί δ'ε δ ’ 
άχορήσωσιν. άκούοντες κερί άρτηοιών καί φλεβών τών οστών, 
καί όμως τό ήμέτερον σώμα, άμα ως έν τινι οίωδήποτε τών 
όστων του παύση λειτουργούσα ή κυκλοφορία, τό αποβάλλει 
εύδύς, ως νεκρόν καί άχρηστον πλέον όργανον.

Οίαν όμως ποιότητα έχει ή θρεπτική ύλη ή διαρρέουσα 
τό όστούν, τό αίμα, τοιαότην έχει καί τό ύπ’ αυτού τρε
φόμενου οργάνου. Τό υγιές αιμα προςάγει εις τό όστούν 
υγιείς χυμους καί τό  ζωογονεί, τό νοσηρόν όμως καί διε
φθαρμένου δέν δύναται παρά νά καταστηση άσδενές καί τό 
όστούν καί προ πάντων εντός αυτού νά έπισωρεύση τά  πλε~- 
στα νοσογόνα σπέρματα ένεκα τής βραδύτητος, μεδ’ ής έν 
αύτω κυκλοφορεί.

Έυτ$ύδ·εν πηγάζουσιν αί πολυάριδμοι τών οστών άσδέ- 
νειαι οσάκις η σύνδ·εσις τού αίματος ήνε ανώμαλος, καί ή 
ατελής των άνάπτυξις, οσάκις διαταράσσεται η' γενική τού 
οργανισμού δρέψις.

Λι πλεΐσται λοιπον τών άσδ-ενειών τούτων παρουσιά
ζονται κατά την παιδικήν ηλικίαν, ή άν έμφανισδώσι καί 
κατά την ανδρικήν, συνήδ·ως δεν εΐνε άλλο παρά λείψανα 
νόσων τής νεαράς τού πάσχοντος ηλικίας; τούτο δέ τό φαι
νόμενου μάς αναγκάζει νά παραδεχδώμεν, ότι προ πάντων 
το Ιν τή  διαπλασει του ευρισκόμενον όστούν ύπόκειται είς 
άσδενείας καί διαφδείρεται εΰκολώτερον τού τελείου καί. 
ανεπτυγμένου.

Αν η ομαλή τού οστού μόρφωσις διαρκώς καί σημαν- 
τικώς διακοπή ή ταραχδή, γεννώνται αμέσως άνωμαλίαι 
περί την αυξησιν του, άσδ'ενούσι δέ πρό πάντων τά  άκρα 
τών αρδρων. Έ άν  δέ ταΰτα άργήσωσι νά ο’στεοποιηδώσιν,

ή συγχρόνως υπό τό περιόστεου δέν καδιζάνωνται έπαρκεΐς 
στερεαί ούσίαι, μένει τότε τό όστούν μαλακόν, ούτω δέ ύπό 
τό βάρος τού σώματος καί την έλξιν τών μυώνων κάμπτον
ται τα  αυλοειδή δστά καί κατά τά  άκρα των γεννώνται αί 
έξογκώσεις έκεΐναι καί τά  οίδήματα, αί καμπαί καί αί στρε
βλώσεις, -τάς όποιας συνηδέστατα παρατηροϋμεν είς όλα τά 
ραχιτικά παιδία. "Οταν δέ βραδύτερου είς τά τοιαϋτα φι- 
λάσδενα πλάσματα άρχίση νά γίνεται ή στερεοποίησις τών 
όστων μετά μείζονος, ως συνήδως συμβαίνει, δραστηριότη
τας, τότε μένει στα&ερά καί μόνιμος ή επίκτητος του σώ
ματός των στρέβλωσις.

'Η  φυσική όμως καί ομαλή τών όστούν αύξησις τότε 
μόνον γίνεται κανονικώς καί άταράχως, όταν εύνοήται καί 
ύποστηρίζηται ύπό τής ομαλής καί προςφόρου 9-ρέψεως τού 
παιδικού οργανισμού, είς τό ζήτημα δέ περί τού τρόπου, 
καδ’ όν δύναται νά διατηρηδή ή υγιής τών παιδικών 
όστέων ύφη, εχομευ νά δώσωμεν τρεις απαντήσεις: 

α) διά τής υγιούς τού αίματος ποιότητος, 
β) διά τής σκοχίμου δρέψεως τού παιδικού οργανι

σμού, καί
γ) διά τής αποφυγής παντός βάρους έπί τών είςέτι 

απαλών καί εύκαμπτων όστέων.
Καί πριν ή ακόμη ό άνδφωχος ΐδη τό φώς τού κόσμου, 

εΐνε ήδη προωρισμένη κατά τό μάλλον ή ήττον ή τύχη τής 
μελλούσης τού σώματός του ύγιείας. Ή  καλή τού πατρι
κού καί μητρικού αίματος ποιότης, ή όμαλή καί ρωμαλέα 
κράσις τών προγόνων έξασφαλίζουσιν δπωςδήποτε είς τό 
χαιδίον αίμα υγιές, έπομένιυς δέ καί κανονικήν τών όστέων 
του δρέψιν καί άνάπτυξιν, έν ω απ’ έναντίας γονείς φιλά- 
σδενοι καί αναιμικοί, πάσχοντες χοφαδικά νοσήματα καί 
φδισιώντες, ή καταγόμενοι καί ουτοι Ικ  γονέων σωματικώς 
έξηντλημένων καί αδυνάτων, γεννώσι συνήδως αναιμικά, χοι- 
ραδικά ή ραχιτικά, καί πρός τήν φυματίωσιν ρέποντα τέκνα. 
Ή  ύγίεια ή αί άσδένειαι μεταβαίνουσι κληρονομικώς από 
τών γονέων είς τά  τέκνα, ή ως κτήμα όνήσιμον καί. άνεκτί- 
μητον άπό φίλης χειρός προερχόμενον, ή ως δώρον άδωρον, 
διά τού οποίου πονηρός δαίμων απ’ αυτού τού λίκνου έπι- 
βουλεύεται τήν ζωήν τού νεογεννήτου ανθρώπου.

Καί τά  νοσήματα τών οστών εΐνε ένίοτε έμφυτα, ότε 
ή είς τό πρώτον τής ηλικίας έτος φαίνονται ως άπλή αδυ
ναμία τών οστών, ή ραχΐτις τού σκελετού καί πρό πάντων 
τού κρανίου, ή παρουσιάζονται αργότερου ύπό τήν μορφήν 
φυματιωδών ή χοιραδικών άσδ·ενειών τών όστέων.

Είς έτι βραδυτέρους χρόνους εΐνε δυςκολώτερον νά δια- 
κρίνωμεν άν αίτία τού κακού ήνε μάλλον ή· κληρονομική 
προδιάδεσις, ή ή άσκοπος καί έπιβλαβής ανατροφή, έν τού- 
τοις ίμοις έν τάϊς πλείσταις τών περιπτώσεων δυνάμεδα 
άνενδοιάστως νά έξηγήσωμεν τήν προδιάδεσιν ταύτην έκ 
τών κεκυρτωμένων οστών τού πατρός, έκ τών χοιραδικών 
ουλών έπί τού λαιμού τής μητρός, ή έκ τής αποδεδειγμένης 

. φδ-ίσεως τού ενός τών γονέων,
Άληδές εΐνε ότι ή προδιάδεσις αυτη παρέχει έδαφος 

πρόςφορον είς τήν άνάπτυξιν τών· διαφόρων άσδ-ενειών, έν 
τούτοις ή έκ κληρονομιάς κακή ποιότης τού αίματος δυνα- 
ται ύπό τινας συνδήκας νά βελτιωδή, ώςτε όταν ύπάρχη ή 
υπόνοια, ότι παιδίον τι-έκ  γεννετής εΐνε άσδενικόν, όφείλο- 
μεν μετά μεγίστης προςοχής νά τό προφυλάσσωμεν άπό χά
σης νόσου διά τής καλής τού δέρματος περιποιήσεως. διά 
τής έγκαίρου αυτού σκληραγωγίας καί διά τής σχοπίμου 
δ-ρέψεως τού οργανισμού του.
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Δέν εΐνε πάντοτε φρόνιμον ή μήτηρ ή ή τροφός να 9-η- 
λάζη τό νεογέννητου βρέφος. Διότι άν ή μήτηρ ή ή τρο
φός δέν ήνε υγιής, πολυ ευκόλως δύναται τό βρέφος μετά 
τοΰ γάλακτος νά έκμυζήση συγχρόνως καί σπέρματα νοση- 
ράς φύσεως. "Οταν ή μήτηρ ήνε αναιμική, ή κατά τήν νεα- 
ράν της ηλικίαν είχε χοιράδας ή ραχίτιδα, ή άν οί πνεύμο
νες της δέν ήνε άπηλλαγμένοι υπόπτων χρονίων κατάρρων, 
πολύ προτιμότερου του αμφιβόλου της γάλακτος εΐνε τό 
καλόν βόειον γάλα, άφ’ ού τούτο μάς παρέχει έγγύησιν 
περί τής υγιούς δ-ρέψεως των οστών.

Καλόν βόειον γάλα λέγοντες, έννούμεν όχι έκεινο τό όποιον 
πωλοΰσιν οί γαλακτοπώλαι, άλλ’ έκεΤνο τό όποιου ή ίατρική 
έρευνα δύναται ν’ απόδειξη, οτι εΐνε χρήσιμον καί ωφέλιμον 
είς τόν τρυφερόν τού βρέφους οργανισμόν. Δυςτυχώς παρ’ 
ήμΤν οΰδεμία σχεδόν καταβάλλεται έπίσημος προςπάδ-εια 
πρός βελτίωσιν τής ποιότητος τού απαραιτήτου καί πρωτί
στου τούτου τών τροφίμων, όλοι δέ οί οίκογενειάρχαι εΐνε 
ήναγκασμένοι άνεγξελέγκτως νά λαμβάνωσιν ό,τι το~ς δίδε
ται. Τό γάλα πρέπει νά βράζεται προηγουμένως καί ν 
άραιοϋται, άναλόγως πρός τήν ηλικίαν τού παιδίου καί συμ- 
φώνως πρός τάς οδηγίας τού ίατρού, κατ’ άρχάς μέν δ ι’ 
ολίγης πτισάνης βρομίου ή μαράδου, έπειτα δι’ ολίγης ζ«κ- 
χάρεως καί άνδρακοΰχου νατρίου, άπό δέ τοΰ έκτου μηνός 
καλόν εΐνε νά δίδεται στερεωτέρα τροφή, π. χ. εν αύγόν, 
ολίγος ζωμός κρέατος, μετά πάροδον ενός έτους δύναται ο 
παιδικός οργανισμός ν’ αφομοίωση πρός έαυτόν τό κρέας 
πτηνών, οΐον τής περιστεράς καί διάφορα είδη ζωμών μετά 
ώών, πάντοτε όμως ή κυρία τροφή πρέπει ν’ άποτελήται εκ 
καλού βοείου γάλακτος, διότι τά  διάφορα είδη του άρτου, 
τά  γεώμηλα, τά  άλευροϋχα γλυκίσματα πάντοτε βλαβερώς 
έπιδρώσιν έπί του παιδικού οργανισμού, εις οδ τά  πεπτικά 
όργανα κατά τά  πρώτα έτη πρέπει νά δίδωμεν τήν μεγα- 
λειτέραν προςοχήν.

"Ηδη μεταβαίνω είς τό τρίτον ζήτημα, τό  άναφερόμε-

Η Ε Π

ΙΧ·
Ή  έν Στουττγάρδη διαμονή τού Φρέβεν άφιερώδη όλη 

είς τήν εικόνα έκείνην, τήν οποίαν έτυχε νά ΐδη έν τη γνω
στή πινακοδήκη· έπειδή δέ ή πόλις αυτη έχρησίμευσεν ο5ς 
σταδμδς μόνον τού είς ‘Ρήνον ταξειδίου του, έξηκολούδησε 
τώρα τήν πρός τόν ποταμόν πορείαν του. Ό  ίδιος συνησδά- 
νετο ήδη, ότι κατά τούς τελευταίους τούτους μήνας έχαλα- 
ρώδη πολυ ό χαρακτήρ του καί έβλεπε μετά τίνος αίσχύνης 
καί έλαφράς φρίκης, ότι ή μελαγχολία του καί έν γένει 
όλαι αί ίδέαι του προςήγγιζον είς μονομανίαν. Διότι, ναί 
μέν ήτον όλως άνεξάρτητος καί ώρισε τό έτος έκεΤνο είς πε
ριηγήσεις χωρίς νά προσχεδιάση ωρισμένον τ ι πρόγραμμα, 
καί έσκόπει τήν μακράν ταύτην διακοπήν τού ταξειδίου του 
νά χρησιμοποίηση άπολαύων τάς καλλονάς τής πόλεως καί 
τών πέριξ αυτής μεγαλοπρεπών έξοχών, άλλ’ ευρε μήπως 
τήν πόλιν έκείνην έπαγωγόν; Μήπως έζήτησε καί εδρε νά 
σχετισδή άνδρώπους; Άπ’ έναντίας δέν άπέφυγεν αυτούς, 
φοβούμενος μήπως ταράξωσι τήν έρημίαν του, ήτις τω ήτο 
τόσον προςφιλής; Τ ί άπήλαυσεν έκ τής ωραίας έκεΐ φύ
σεως; „Ό χι, έλεγε καδ’ εαυτόν, δέν εΐνε δόςκολον νά ύπο-

νον είς τό έπί τών απαλών είςέτι οστών έπενεργοϋν βάρος. 
Τούτο εΐνε διπλοΰν, δηλαδή ή εΐνε πίεσις, όταν φέρωνται 
τά  παιδία πάντοτε έπί τού ενός καί τού αυτού βραχίονος, 
ή ελξις όταν σύρωνται άπό τής μιας καί τής αυτής χεφος. 
Έντευδεν πηγάζουσι σκολιώσεις.τής σπονδυλικής στηλης, 
στρεβλώσεις τών ώμων καί τά  λοιπά. Τά είςέτι χονδρωδη 
καί τιτανωδών αλάτων έστερημένα αύλοειδτ οστά, οί απα
λοί ακόμη σπόνδυλοι ύποχωρουσιν είς πάσαν έξωδεν πίεσιν. 
Τό τρυφερόν κρανίον ούδεμίαν έξασκεϊ είςέτι αντίστασιν. 
Πάσα έπομένως έξωτερική έπενέργεια μεταμορφόνει τόν παι
δικόν σκελετόν, όςτις άν μέν ήνε ύγιής, δύναται κατόπιν να 
έπανορδώση τάς έξωδεν έπελδ·θύσας μεταβολάς, άλλ’ άν ήνε 
αδύνατος καί ή έξωτερική έπίδρασις έξακολουδή έπί μακρόν 
ένεργούσα, δέν έχει πλέον τήν ικανότητα νά έπανορδώση 
τήν πλημμελή του μόρφωσιν καί ουτω διά βίου παραμένει 
στρεβλός καί πεπηρωμένος.

Έ κ  τών ανωτέρω επεται λοιπόν, ότι πάσα μήτηρ δέν 
πρέπει μόνην της ευχήν νά εχη νά παχυνη τό τεκνον της 
καί νά καταστηση τά  μέλη του βαρύτατα διά τά  είςέτι εύ
καμπτα οστά του, άλλα νά προςπαδή παντί τρόπιρ να το 
ίσχυροποιή καί σκληραγωγή, διά νά δύναται ευκόλως να 
φέρη τό σώμά του. Τά πρός τούτο άριστα όπλα εΐνε η 
ένίσχυσις τών μυώνων, αί σωματικαί ασκήσεις καί η γυμνα
στική, ή μόρφωσις τού χαρακτήρος καί τής βουλήσεως. Τά 
εύρωστα καί όμαλώς κατεσκευασμένα οστά άποτελούσι δι 
όλου τού βίου τήν βάσιν τής σωματικής ευεξίας. 'Αρμονι
κούς προςφύονται οί μυώνες καί οί τένοντες είς τόν τοιουτον 
σκελετόν, τά  άρδρα κινούνται μετ’ έλαστικότητος, αί ένέρ- 
γειαι καί αί πράξεις τού ύποκειμένου εΐνε άνδρικαί καί στα- 
δεραί. Ευτυχές δέ εΐνε τό έδνος έκεΤνο, όπερ άποτελέίται 
έκ τοιουτων ατόμων καί έν ω, κατά τόν Michelet, οί μεν 
παϊδες άνατρέφονται καί άποτελούσι, τρόπον τινα, ,,ογανί- 
κήν δύναμιν“, αί δέ κόραι άντιπροςωπεύουσι τήν „αρμονίαν“.

Έ κ  Κωνσταντινουπόλεως. ΑΣΚΛΗΠ1ΑΔΗΣ.

I Τ I Σ.
\εια).

πέση τις είς τόν πειρασμόν καί νά πιστεύση είς τους γοη- 
τας! ’Εγώ ήμην ώς παράφρο>ν. Έδοκίμασα νά μείνω έν- 
τός τού δωματίου μου καί νά έπιδοδ-ώ είς τήν άνάγνωσιν. 
Μήπως κατιόρδ-ωσά ποτέ ν’ άναγνώσω; Δέν περιεπλανάτο 
παντού ή είκών της; Κατώρδωσα νά διευδυνω απαξ του
λάχιστον τά  βήματα μου αλλαχού ή πρός έκείνην, κατώρ
δωσα άρά γε άπαξ ν’ άναμιχδώ είς τόν δόρυβον τόϋ πλή- 
δους; Καί δέν εΐνε έπί τέλους αυτό μανία άληδινή, νά κυν
ηγώ είς τόσον μακρυνούς δρόμους μίαν σκιάν, νά παρατηρώ 
κάδε πρόςωπον κόρης μετά χάσης προςοχής, διά νά ανα
γνωρίσω τάχα τό έράσμιον στόμα τής άγνωστου ταυτης 
έρωμένης;“

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον έπέπληττεν εαυτόν δ νεανίας 
καί έπίστευεν, ότι δά  συλλαβή νέα σχέδια καί ουτω δια- 
λογιζόμενος άφινεν έλεύδερον τόν ίππον του νά προχωρη 
βραδέως πρός τό άναντες τού όρους, ¿λησμονεί, νά οδηγή 
αυτόν πρός ωρισμένον τ ι  τέρμα διά κεντημάτων, διότι καί 
ή ψυχη’ του έπλανάτο είς αορίστους διαλογισμούς· καί όταν 
τό εσπέρας ήνοιγε τήν αποσκευήν καί έπιπτεν είς χειρ«? του 
δ κυ'λινδρος τού λιδογραφήματος, έξετύλισσε τήν εικόνα τής 
έρωμένης του καί δ-εωρών αύτήν έλησμόνει νά κατακλιδή.
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Άλλ’ αί ώραιόταται έκείναι όρειναί παρα τον Νέκαρ 
τοπο&έσίαι, οί λαμπροί χαρά τάς πόλεις λειμώνες έπέδρασαν 
Ιδιαζόντως είς το πνεύμά του. Άνήρπασαν την καρδίαν του 
και κατά μικρόν έπλήρωσαν αυτήν μέ γλυκείας εικόνας. "Οταν 
πρωίαν τινά έξεκίνησεν από πόλεώς τίνος, άλλη τις είκών 
ώς άμυδρά οπτασία έστη προ των οφθαλμών του, έσκ.έφΟ·η 
δ ’ αμέσως ότι ευκόλως καί την Ιδίαν ακόμη ημέραν ηδό- 
νατο νά προςέλ8·η είς την πηγήν της αιφνίδιας ταύτης 
άναμνήσεώς του. — 'Ο  Φρέβεν εΤχέ ποτε ταξειδεύσει μετά 
συμπατριώτου τινός είς Γαλλίαν καί Αγγλίαν καί δεν ήργησε 
νά φιλιωδ-ή μέ τον απλώς γνώριμον πρίν συμπλωτηρα. Δεν 
ήγνόει αΰτο'ς, οσάκις έν9·υμείτο τήν παλαιάν έκείνην φιλίαν, 
καί ώμολόγει, ότι ουχί συμφωνία χαρακτήρων έφερεν είς 
μέσον τόν φιλικόν, έκεΐνον σύνδεσμον διότι οΰχί σπανίως, 
ώς γνωστόν, συμβαίνει αί άντί&ετοι ακριβώς φύσεις ν άγα- 
πώνται θερμότερου ή αί καθ·’ όλα όμοιαι. 'Ο  Βαρώνος 
Φάλδνερ ήτον ολίγον αγροίκος καί πολύ απαίδευτος, μόλις 
δε τό ταξείδιον έκείνο, ¿'πολυτάραχος δηλ. βίος δυο πρω
τευουσών, οΤα τά  Παρίσια καί τό Λονδίνου εΐχον ολίγον 
έξευγενίσει .καί ¿ξημερώσει ·τό έξωτερικόν του. Αυτός ό 
άν&ρωπος ήτον έξ εκείνων, οΐτινες, έπειδή έξ ίδιας ή ξένης 
ένοχης καταφρονοϋσι την άνάγνωσιν χρησίμων βιβλίων καί 
τήν κτήσιν υψηλότερων καί βαόυτέρων γνώσεων καί άρνούν· 
ται τήν δημιουργικήν τής έπιστήμης δυ'ναμιν, έξ ανάγκης 
πεί&ονται έπί' τέλους, ¡ότι εΐνε ίερακτινηϊ άνΟ·ρωποι, δηλ. 
όντα, τ ά ' όποια φέρουσι τά πάντα έν εαυτοΐς καί αυτά 
ακόμη, προς έκμά&ησιν των οποίων οί άλλοι καταβάλλουσι 
παντοίους κόπους, καί νομίζουσιν, ότι αυτοί έκ φυσεως εΐνε 
ειδικοί είς τά  τής γεωργίας, κτηνοτροφίας, οικιακής οικονο
μίας καί των, τοιουτων, καί Ιπομένως διάγουσιν ώς έκ γεν- 
νετής αγρονόμοι καί οίκονόμοι, οί όποιοι αυτομάτως γνωρί- 
ζουσιν ό,τι· οί άλλοι ζητουσιν είς τά  βιβλία καί έκμαν- 
8·α'νουσιν άγρυπνοΰντες. . Ό  έγωϊσμός οδτος τόν κα&ίστα 
ευτυχή, διότι δεν έβλεπε βέβαια επί ποίων αδυνατών στη
ριγμάτων έβασίζετο ή σοφία του· άλλ’ ευτυχέστερος 9·ά 
ήτο πιθανώς, άν ή φιλαυτία αότη περιωρίζετο μόνον είς τό 
ίδιον αυτού έπιτήδευμα, αλλ’ αυτός τήν έφερε παντού καί 
πάντοτε μαζή, καί όπου έπη'γαινεν έμοίραζε συμβουλάς, 
χωρίς αυτός νά δεχ&ή ποτέ καμμίαν, καί έ9·εώρει τόν εαυ
τόν του, πράγμα τό όποιον δεν ειπον ποτέ. οί άλλοι περί 
αυτού, 'γερο -λειρόΐι, καί δι’ όλα ταύτα ήτον αφόρητος έν 
πα'ση συναναστροφή'καί σχέσει, καί έν τή οίκογενεία του 
πι&ανώς ήτο μικρός τύραννος διά τόν άπλούστατον λόγον, 
ότι ήτο φοβερά γνωστικός καί πάντοτε είχε δίκαιον.

,,Νάχη αρά γε ακόμη τήν αποφθεγματικήν ¿κείνην φρά- 
σιν του;“ έλεγε καθ·’- έαυτόν μειδιών ό Φρέβεν,“ έκείνο τό 
αναπόφευκτου: „καλέ,' έγώ δεν Σέ τώλεγα;“ ,,Ποσάκις, όταν 
ακόμη καί τήν παραμικρών' εδρισκε κατά νουν πι&ανότητα, 
ότι κάτι ήδ·ελε ,συμβή ούτως καί όχι άλλως, ποσα’κις έλα’μ- 
βανε τήν χεΐρά μου καί . έφώναζε, μετά · τήν τοιαυ'την ή 
άλλην τού πράγματος έκβασιν: „αγαπητά Φρέβεν, .’πές, καύ- 
μένε, δεν τώλεγα έγώ πρό τεσσάρων ακόμη εβδομάδων, 
ότι ετση 9·ά καταντήση αυτό τό πράγμα; διατί τότε δεν 
μέ ακόυσες;“ „Καί όταν έγώ ήλίου φαεινότερου τω άπε- 
δείκνυον,’ότι αυτός κατά περίεργον συμπτωσιν ακριβώς τό 
έυαντίον έλεγε πρό τεσσάρων, εβδομάδων, έκεΐνος κατ’ ου- 
δένα τρόπον·'μετεπείβετο ■' καί. έγόγγυζε διά τήν διχογνω
μίαν μας! έπί τρείς, τέσσαρας εβδομάδας.“

’Ήλπιζεν όμως, τοιαϋτα διαλ&γιζόμενος ό Φρέβεν, ότι 
πιθανώς ή πείρα άφ’ ένός των πραγμάτων καί τ  ευεργετική

άφ’ ετέρου τής φυ'σεως έπενέργεια κατέστησαν φρονιμώτερον 
τόν φίλον του. Έ ν μέσω 9·ελκτικωτάτης τού Ρήνου κοιλά- 
δος έκειτο τό αγροτικόν κτημά του. "Οσου έπλησίαζε πρός 
τάς ώραίας έκείνας τοποθεσίας, τόσον περισσότερον ήγάλ- 
λετο ή καρδία του Φρέβεν έπί τή &·έα των μεγαλοπρεπών 
δρέων καί του παραρρέοντος ποταμού, καί έλεγεν;" Άφευ- 
κτως 9·ά μετεβλήδη ό φίλος μου.' Είς αυτά έδώ τά  μέρη 
γίνεται ό άνδ-ρωπος γλυκός καί συμπαθής, καί άπολαυ’ων 
τοιαυ'την 9·έαν λησμονεί τις ότι έχει δίκαιον καί όταν 
πράγματι έχη, τό οποίον πολύ σπανίως συνέβαινε δυςτυχώς 
είς τον φίλον μου.“

X.
Πρός τό εσπέρας έφδ·ασεν ό Φρέβεν είς τό κτήμα τού 

παλαιού φίλου του- πάρέδωκε τόν ίππον του έκεί πρό τής 
οικίας του πρός ένα υπηρέτην, ήρώτησεν αυτόν περί τού κυ
ρίου του καί παρεπέμφ&η είς τόν κήπον. Ευδ-υς άνεγνώρισε 
μακρόδ·εν τήν μορφήν καί τήν φωνήν τού φίλου του, όςτις 
έφαίνετο κατ’ εκείνην τήν στιγμήν άπησχολημέυος μεδ·’ ενός 
γέροντος, σκάπτοντος παρά τήν ρίζαν ένός δένδρου. Ή  
ασχολία μετεβάλλετο ήδη είς φιλονεικίαν καί ό φίλος έφώ
ναζε: „Καί εκατόν ακόμη χρόνια νά πολεμάς έτση, δέν 9·ά 
κάμης τίποτε! Τό δένδρο δέν βγαίνει αλλέως, παρά όπως 
έγώ Σ’ έλεγα! ’Εμπρός λοιπόν! Είς όλα τά  πράγματα 
πρέπει κανείς νά συλλογιέται κουμμάτι, γνωστικά νά συλ
λογιέται! ,,Ό  έργάτης έφόρεσε στενάζων τό κάλυμμα τής 
κεφαλής του, έ9·εώρησε άπαξ έτι περίλυπος τήν ώραίαν μη- 
λέαν καί ήρχισε νά καταφέρη μ'ε πολλήυ του λύπην τήν σκα
πάνην είς τήν γήν διά νά σκάψη. Ό  δε βαρώνος έσφύριζε 
9'ριαμβευτικώς, κατόπιν έστράφη πρός το μέρος τής είςόδου 
καί πρό αυτού εΐδεν άνδ·ρωπον φιλοφρόνως αυτώ προςμει- 
διώντα καί τήν χεΐρα προτείνοντα. Τόν έβλεπεν έκπληκτος 
καί δεν ήργησε νά τόν έρωτήση: ,,Τί αγαπάτε;“

— „Πώς; δεν με γνωρίζεις λοιπόν διόλου πλέον, Φάλδ
νερ;“ υπέλαβεν ό ξένος. ,,Έφυγεν από τον νουν Σου έδώ 
είς τό φυτοκομείου Σου τό Λονδίνου καί τά  Παρίσια;“

— „Καλέ Φρέβεν, εΐνε δυνατόν; Εΐσαι Σύ λοιπόν;“ 
άνέκραξεν εκείνος καί έσπευσε νά έναγκαλισδ·ή τόν φίλον 
του. „’Αλλά, θ εέ  μου! Θεέ μου! πόσον άλλαξες, καύ'μένε! 
φαίνεσαι τόσον ωχρός καί λιγνός! Θά ήνε άπ’ τό πολύ 
καδ-ησιό καί τήν πολλή δουλειά- Σέξευρω δά, δέν άκούς 
ποτέ Σου καμμιά συμβουλή, κανένα φρόνιμο λόγο, καί Σέ 
το έλεγα πάντοτε, αυ’τό τό πράγμα Σε βλάπτει.“

— ,,Αϊ, φίλε μου!“ άπήντησεν ό Φρέβεν, άκουσίως έπα- 
νελ&·ών ήδη είς τους περί τού βαρώνου καδ·’ όδόυ συλλογι
σμούς του καί ουδόλως ξενιζόμενος διά τήν φρασεολογίαν 
ταυτην τ τ ς  υποδοχής· ,,γιά συλλογίσου, φίλε μου, ολίγο’ 
δέν μ ’ έλεγες πάντοτε ότι έγώ δεν είμαι γιά νά γείνω γεω- 
πο'νος ή δασονόμος καί τά'παρόμοια, καί ότι έπρεπε, κατά 
τούς λόγους Σου, νά τραπώ μάλλον είς νομικόν ή διπλωμα
τικόν τ ι στάδιον;“

— „Καύ'μένε Φρέβεν!“ εΐπεν ό βαρώνος με διφορούμενου 
μειδίαμα- „αιωνίως 9·ά πάσχης από αυτό τό αδύνατόν Σου 
μνημονικόν; Καλέ, δεν Σέ τώλεγα τότε, ό τ ι ............. “

— „Καλά! έχεις δίκαιον! δέν 9·ά μαλώσουμε τώρα!“ 
υπέλαβεν διακόπτων αυτόν ό. ξένος; .„έλα τώρα νά ’μιλή
σουμε τίποτε.φρονιμώτερο. ΓΙώς τά  πήγες λοιπόν, άφότου 
έχωρίσδημεν τότε; πώς ζής;“ ' .

'Ο  βαρώνος διέταξ-ε νά φέρωσιν οίνον. Έκάδασαν έκεί 
υπό μίαν άναδενδράδα καί ήρχισεν αυτός νά διηγήται περ
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τής καδ’ ημέραν ζωής καί των ένασχολήσβών του. Έ ν  γέ- 
νει ή διήγησίς του είς ούδέν άλλο συνίστατο ε! μή είς πα
ράπονα κατά των περιστάσεων, αί όποίαι ήσαν έλεειναί, καί 
κατά των άνδρώπων, ο! όποιοι ήσαν όλοι ανόητοι. Σαφώς 
έξέδηκεν, δτι κατά τά  ολίγα αυτά έτη μέ τό ’γερό του τό 
κεφάλι και τάς γνώσεις, τάς οποίας απέκτησε ταξειδεύων, 
έκαμε φοβεράς προόδους εις την αγρονομίαν. Άλλ’ ότ'ε μεν 
οί γείτονές του αυτόκλητοι τον άπέτρεπον αχό των διαφό
ρων έπιχειρήσεών του, ότε δε ήγωνίζετο κατά της ίσχϋρο- 
γνωμοσυνης των έργατών του, οί όποιοι τάχα όλα καλλί
τερα τά  ’ξεύρουν άπό αυτόν, καί τούτο, διότι εΐχον τυφλήν 
είς την μακράν πείράν των πεποίδησιν. Έ νί λόγω, διήγε 
βίον, ως αύτός ώμολόγει, πλήρη φροντίδων καί κόπων, φι- 
λονεικιών καί αγανακτήσεων ■ εχειται αί δίκαι έκειναι περί 
των ορίων του υποστατικού έπίκραινον τάς όλίγας τής άνα- 
παυσεώς του ώρας, οσαι τώ άπέμενον έλεύδεραι άπό των 
συνήθων ασχολιών του. ,,Κακόμοιρε άνδρωπε!“ έλεγε καδ’ 
εαυτόν άκουων ό Φρέβεν τό μαρτυρολόγιον τούτο. „Πάν
τοτε δά  Σέ δέρνουν αύταί αί μωρίαι, καί δεν δά  ’μπορέσης 
ποτέ νά περιορίσης αυτά τά  μικρά πάδη, τά  όποια δά  Σέ 
παρασύρουν είς άφευκτον καταστροφήν . . . .“

νΗλδε κατόπιν ή σειρά τού Φρέβεν καί συντόμως διη- 
γήδη είς τόν φίλον του ότι έλαβε μέχρι τοϋδε μέρος είς 
πρεσβείας τινάς παρά διαφόροις αυλάΐς, ότι ουδαμοΰ έμεινεν 
ευχαριστημένος καί ότι ώς Ικ τούτου έλαβε μακροχρόνιον 
άδειαν διά νά περιηγηδή ολίγον ακόμη τόν κόσμον.

— „Πόσον είσαι Συ ευτυχής!“ άνέκραξεν ό Φάλδνερ. 
„Πόσον φδονώ τήν κατάστασίν Σου· σήμερον έδώ, αύριον 
έκεί· τίποτε δεν Σε δεσμεύει καί ήμπορείς νά ταξειδεύης 
όπου καί όσον δέλεις. Καί τ ί ώραΐον πράγμα εΐνε τό τα- 
ξείδι! Ή δελα  τώ δντι, άν ήμποροΰσα, νά ίδώ άκόμη μίαν 
φοράν· έξω τόν κόσμον!“

— „Καί τ ί Σ’ ¿μποδίζει λοιπόν;“ εΐχεν ό Φρέβεν μει- 
διών, „δεν πιστεύω νά κρατήσαι άπό τό μεγάλο νοικοκυριό 

.Σου, ούτε άπό τό κτήμά Σου, τό όποιον δύνασαι νά ένοι- 
κιάσης ευκόλως· παίρνεις λοιπόν τό άλογό Σου καί έρχεσαι 
πάλιν μαζί μου.“

— „’Εσύ άπό αυτά τά  πράγματα δέν καταλαβαίνεις 
τίποτε, φίλε μου·“ υπέλαβεν ό βαρώνος στενοχωρημένος καί 
μειδιών „μίαν ημέραν νά λείψω άπό τό υποστατικόν, όλα 
δά  πάνε στραβά· έγώ εΐμαι ή ψυχή της έργασίας έδώ μέσα.
“Επειτα . . . .  έκαμα καί μία άλλη ανοησία ............... άλλ’
άφησε αύτά. Τέλος πάντων τά  ταξείδια δέν εινε πλέον 
δι’ έμέ.“

Κατά τήν στιγμήν ταύτην προςήλδεν εις υπηρέτης είς 
τό φύλλωμα καί άνήγγειλεν ότι ή Κυρία έπέστρεψε καί τόν 
έστειλε νά έρωτήση που νά στρωδή ή τράπεζα τού δείπνου.

— „Καλλίτερα δά  ήταν έπάνω“ εΤπεν ό βαρώνος ολί
γον έρυδριάσας, καί ό υ'πηρέτης άπεμακρύνδη.

— „Πώς; εΐσαι λοιπόν ’πανδρευμένος;“ ήρώτησεν έκ
πληκτος ό Φρέβεν. „Καί δεν μέ τό λέγεις, αδελφέ, τόσην 
ώρα; νΕλα λοιπόν! Σέ συγχαίρω! Άλλα πώς τό κατώρ- 
δωσες, παύμένε! μπορούσα νά πιστεύσω κάδε «λλο πράγμα, 
παρά αυτό· καί εΐνε πολύς καιρός;“

— ,,Έξ μήνες παρήλδον ήδη·“ άπήντησεν ό βαρώνος 
άτόλμως καί χωρίς νά βλέπη πρός τον φίλον του· ,,άλλά 
πώς απορείς, φίλε μου, τόσον; Δ'εν σκέπτεσαι, αύτό· τό 
κτήμα περιμένει όλα άπό τήν ίδικήν μου διεύδυνσιν, αί πολ- 
λαί φροντίδες, ξεύρεις . . .

— „Καλέ, βέβαια· πολυ σωστά καί φρόνιμα έκαμεςΐ

άλλ’ όταν ένδυμοϋμαι πώς εσκέπτεσο άλλοτε περί υπαν
δρείας, απορώ πώς τά  ταίριαζες με μίαν γυναίκα . . . .“

— „“Οχι δ ά !“ εΐπεν ό Φάλδνερ · „έγώ πάντοτε έλεγα  “
— „Βέβαια! Έσυ πάντοτε έλεγες καί αίωνίως 0·ά λέ- 

γης . . . άνέκραξεν ό νέος γελών ,,άλλά καί έγώ πάντοτε 
έλεγα καί δά λέγω, ότι καμμία γυναίκα δεν εύρίσκεται κατά 
τας απαιτήσεις Σου, διότι αί άπαιτήσεις Σου άχοτελούσιν 
ιδανικόν, ούχί βέβαια είς τούς άλλους αρεστόν, καί όμως 
δυςεύρετον. Έ ν  τούτοις Σε συγχαίρω καί πάλιν άπό καρ- 
δίας. — Άλλά, φίλε μου, επειδή μάς προςκαλεί Κυρία είς 
τό δείπνον απόψε, δεν πρέπει νά παρουσιασδώ με αύτά τά  
ένδυματα τού ταξειδίου· έχε λοιπόν υπομονήν μίαν στιγμήν 
καί εύδυς έπιστρέφω.“ .

Ό  Φρέβεν έξήλδεν από του φυλλώματος και ό βαρώ
νος ήκολούδησεν αυτόν μ'ε τεδλιμμένα βλέμματα επί μα- 
κρόν. ,Έ χεις  δίκαιον νά όμιλής έτση, φίλε μου!“ είπε καδ’ 
εαυτόν.

Εύδυς δε τότε είςήλδεν είς τήν άναδενδράδα μία υψηλή 
Κυρία. ,,Ποίος ήτον αΰτός πού έφυγε τώρα;“ ήρώτησε μετά 
σπουδής. ,,Πόίος ήτον αυτός, πού Σ ’ άπεχαιρέτισεν;“

'Ο  βαρώνος έσηκώδη καί απορών, ώς πάντοτε, προς- 
ήλωσε τούς όφδαλμούς του πρός τήν γυναίκα του- παρετή- 
ρησε δ ευδυς, οτι τό άλλως τόσον αβρόν τών παρειών της 
χρώμα ήτο τώρα κατακόκκινον καί δεν έχασε καιρόν νά ’ξε- 
φωνήση: ,.Δέν εινε πράγμα νά τό ύποφέρη κανείς! όχι! Πό- 
σαις φοράϊς, άδελφή, δά  Στο ’πώ, ότι ή Μακροβιωτική αύ- 
στηρώς απαγορεύει τοιαότας ταχείας κινήσεις είς άνδρώπους 
τής κράσεώς Σου· πώς κάϊς έτση πάλιν; Πάλιν δά ’περι
πάτησες μακρυά πεζή, καί ’πύρωσες, καί χωρίς νά συλλογι- 
σδής καδόλου κατέβηκες είς τόν κήπον, εδώ ’ς τήν ψύχρα! 
Έ τσ η  αίωνίως καί πάντοτε δά  Στα λέγω ’ςάν νά ήσουν 
μωρό! Δεν ’ντρέπεσαι, άδελφή, καί ’λίγο!“

— „Μή δυμόνεις, καϋμένε, έτση ’γλήγωρα- έγώ ήλδα 
μόνον για νά Σέ πάρω νά πάμε μαζή έπάνω·“ εΤπεν ή ’Ιω
σηφίνα μέ τρέμουσαν φωνήν “δέν έπήγα ’ς τόν περίπατον 
πεζή καί διόλου δέν ίδρωσα. “Ελα, ξεδυμωσε, χρυσέ μου!“

— „Τά μάγουλά Σου όμως λέγουν τό έναντίον“ έξηκο- 
λούδησεν -έκεΐνος γογγύζων. „Πάντοτε πρέπει νά ’Στα 
ψάλλω; Γιατί δέν ’φόρεσες τό σάλι Σου, καδώς Σέ είπα 
νά τό κάμνης όταν τό βράδυ καταβαίνης είς τόν -κήπον; 
Γιατί τάχα νά ρίχνουνται έτση τά  χρήματα ’ςτήν δάλασσα, 
άφοϋ άγοράζουνται πράγματα αχρείαστα; ’Ξεύρεις πού δά 
τρελλαδώ καμμιά ώρα μ’ αύτά Σου τά  καμώματα; Δέν Σέ 
είδα ποτέ ώς τώρα νά κάμης τό παραμικρόν για νά μ ’ εύ- 
χαριστήσης! Αύταΐς ή ίδιοτροπίαις Σου δά  μέ φάνε! Καμ- 
μιά φορά μ’ έρχεται έ τ σ η .............“

— ,,Συγχώρησέ με, Σέ παρακαλώ, συγχώρησε με, χρυσέ 
μου!“ εΤπεν αυτή ήπίως καί περιλύπως, ένώ συνέδλιβε διά 
τών βλεφάρων τά  άναβλύζοντα δάκρυα. „Δεν Σέ είδα όλην 
σήμερα τήν ημέρα και δέλησα νά έλδω καί νά Σε ευρω 
εδώ έπάνω ’ςτης δουλειαΐς Σου. Σ ’ άποδύμησα, καϋμένε, 
καί μέ τήν Εδέα πού δά  Σέ Εδώ δέν ’δυμήδηκα ούτε τό 
σάλι μου, ουτε τήν ψύχρα. Έ λα , συγχώρησε με! δέν δέλεις 
νά συγχώρησης τήν γυναίκά Σου . .

— ,,Αΐ, καλά, καλά! άφησε με τώρα ήσυχο! ’Ξεύρεις, 
τέτοιαις σκηνάίς δέν μ ’ αρέσουν καδόλου· έχουμε καί δά
κρυα! Κύτταξε νά άφήσης αύτό το συνήδειο καί νά μήν 
κλάϊς, παρακαλώ, για  τό παραμικρό. — Τώρα έχομεν ενα 
ξένον, τόν κύριον Φρέβεν, περί τού οποίου Σοί έλεγον πολ- 
λάκις ότι συνεταξειδεύσαμεν άλλοτε. Κύτταξε, φέρσου ’ςάν
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κνδρωπος, άκους; Νά προςέξης είς όλα, για νά μήν έχω 
πάλιν τό κεφάλι μου ανήσυχο καί γιά τό νοικοκυριό. Θά 
δειπνήσωμεν έπάνω!“

Καί προύχώρησε σιωπηλός διά τής δενδροστοιχίας διευ- 
δυνόμενος είς τό περίπτερόν του. Τεδλιμμένη ήκολούδει 
αυτόν ή ’Ιωσηφίνα. Είς τά  χείλη της περίίπτατο μία έρώ- 
τησις καί μεδ’ όλην τήν έπιδυμίαν της δεν έτόλμησε να 
έκφέρη αύτήν, άλλά τήν έκρυψεν είς τά  βάδη τής καρ- 
δίας της.

XI.

“Οταν ο βαρώνος ώδήγησε τόν ξένον του μετά τό 
δείπνον είς τον κοιτώνα, δέν' ήδυνήδη οδτος νά κρατη&ή 
καί ήρχισε πάλιν νά τόν συγχαίρη διά την εκλογήν του. 
,,Άλήδεια, φίλε μου!“ έλεγε σφίγγων δερμώς τήν χείρά του. 
„Μία τοιαύτη σύζυγος Σ ’ έχρειάζετο. Πάντοτε υπήρξες τυ- 
χηρός, άλλ’ ούτε ’ςτό ονειρόν μου ήδελα τό πιστεύσει, οτι 
Συ μέ τάς άλλοκότους άρχάς καί αξιώσεις Σου ήδελες νυμ- 
φευδν τοιαότην έρασμίαν καί λαμπράν γυναίκα.“

— ,,Ναί, βέβαια· έγώ είμαι πολύ εύχαριστημένος μέ 
αύτήν“ υπέλαβεν ό βαρώνος μετά ξηρότητος, άνακινών μά
λιστα έν τώ μεταξύ τό κηρίον του διά νά άναδώση αύτό 
περισσοτέραν λάμψιν ,,άλλά ’ξεύρεις, φίλε μου, δέν μπορεί 
κανείς νά τάχη όλα, καί πρέπει κανείς νά συνειδίση ’ς αυ
τή ν  τήν ίδέαν διά' νά τά  ’βγάλη πέρα ’ς αύτόν τόν ατελή 
κόσμον.“

— „Έλα τώρα πάλιν! μή με κάμνης νά πιστεύσω, ότι 
είσαι αχάριστος καί διά τά  ωραιότατα πράγματα, τά  οποία 
αποκτάς. Πολλάς εΐδον μέχρι τοϋδε γυναίκας, άλλ’ ένας 
Θεός τό ’ξεύρει, ότι καμμία δέν ήτο τοιαύτη άμωμος 
ώραιότης ώς ή σύζυγός Σου. ’Εκείνοι οί όφδαλμοί! 'Οποία 
συγκινητική έκφρασις. Δέν δαρρεΐς, ότι άναγινώσκεις αγα

πημένα όνειρα είς τό μέτωπόν της; Καί έκείνο τό ραδινόν 
καί άβρόν άνάστημα! Ποίος δέν δά  δαυμάση τούς λεπτούς 
τρόπους της, τήν εύστοχον κρίσιν της καί τό άνεπτυγμένον 
πνευμά της;“

— „’Εσύ είσαι καταγοητευμένος, αδελφέ, ·μέ την γυ
ναίκα μου!“ ανέκραξε μειδιών ό Φάλδνερ· „φαίνεται, όμως, 
ότι, όπως άνέκαδεν, οδτω καί άφοϋ έχωρίσδημεν δέν έπαυ
σες πάντοτε πολλά μεν άναγινώσκων, όλίγιστα δέ βλέπων 
έν τφ  πρακτικώ βίω· καλέ, έγώ τώλεγα πάντοτε . . . .  έσύ 
δέν δά  μάδης ποτέ τί πράγματα εΐνε αύταΐς ή γυναίκες, 
,,έξηκολούδησε στενάζων“,. πίστευσέ με, είς τό ’νοικοκυριό 
εΐνε φωτιά, καλλίτερη άπό κάδε άλλη γυναίκα. Αλλ’ άς 
τ ’ άφήσωμε τώρα. Καλή νύχτα! Καί μακάριζε, καϋμένε
τήν τύχη Σου, που είσαι άκόμη έλεύδερος....................άλλά,
κύτταξε, νά μή βιασδής ποτέ ’ςτήν έκλογή . . . .“

Δύςδυμος ήκολούδησεν αύτόν διά τών βλεμμάτων ό 
Φρέβεν, όταν ό βαρώνος έξήρχετο του δωματίου. „Πιστεύω, 
αύτός ό άπάνδρωπος νά μήν ήνε άκόμη καί τώρα ευχαρι
στημένος μέ τήν τύχην του- εύρήκεν έναν άγγελο, καί όμως 
βάζει όλα τά  δυνατά του νά κάμη κόλασι τό ’σπίτι του. 
'Η  κακομοίρη ή γυναίκα!“

Διότι δέν διέφυγε τήν προςοχήν του Φρέβεν, πώς η 
δυςτυχής έκείνη είς όλα όσα έλεγε καί έκαμνε ήτο περίφο
βος, πώς έκρέματο άπό τών βλεμμάτων του συζυγου της, 
πώς πάλιν έ^είνος συχνά ήτένιζε πρός αύτήν μέ έξηγριω- 
μένα ομματα, όταν αύτή κατά τάς ϊδέας του έκαμνε κανέν 
φοβερόν σφάλμα, καδώς έσυνείδιζε νά άποδεικνύη τούτο 6 
κύριος βαρώνος δ ι’ άπαισίων χειρονομιών καί νευμάτων, ή . 
δάκνων τά  χείλη του ή άναστενάζων καί πάντοτε έν του- 
τοις νομίζων, ότι δέν παρετηρεΐτο υπό του ξενιζομένου φί
λου του. Καί μέ ποιαν άγγελικήν υπομονήν έδέχετο έκείνη 
όλα αύτά!

ί ’Εχ τόν γίρμανιχον.] (?π£ίαι οννέχεια.)

Β Ι 8 Τ Ι Κ Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α .
(σιυ’έχΐια).

4.
Αλλ’ έντεϋδεν μή νομίσης, ότι είσαι ύπόχρεως νά πα- 

ραδεχδής ώς άληδές παν ό,τι Σοι παρ.έδωκαν άλλοι άνδρω- 
ποι. “Απαξ καταπνίξας τήν φρόνησιν, γνώριζε ότι δέν έχεις 
πλέον έν τή  πίστει Σου ούτε όρια ούτε σκοπόν προδιαγε 
γραμμένον. Δέν. διαφέρεις τότε πολύ τού άγγλου Ικείνου 
επισκόπου, οςτις μή άρκούμενος είς τά  μυστήρια του Χρι
στιανισμού καί νομίζων ότι ήσκείτο περί τήν πίστιν, έδεωρει 
ώς άληδή πράγματα καί αύτά τών γραών τά  μυδολογήματα.

5.
Τό νά χιστεύης είς τήν δείαν Πρόνοιαν, αόρατον είς 

τούς σωματικούς Σου όφδαλμούς, δεν αντιβαίνει πρός τήν 
ατέλειαν τής άνδρωπίνης Σου φύσεως, επίσης δέ μή νομί
σης ότι ό Θεός απαιτεί νά παραδεχδής πράγματα άντιφά- 
σκοντα πρός τόν κοινόν νοϋν, τόν όποίον Αύτός σόι έδωκε 
καί δι’ ου Τώ ανήκεις.

6.

Φανέρονε τάς άρχάς Σου μόνον είς τούς υπό τών αυ
τών ή όμοιων έμφορουμένους. Σέβου τό έπικρατοϋν δρή- 
σκευμα.

7.
Άπόφευγε πάσαν περί δρησκείας καί δόγματος συζήτη- 

σιν, διάκοπτε δέ τόν διάλογον άμα ώς τις δελήση νά φέρη 
τόν λόγον είς τά  περί δρησκείας.

Μή χαραμελής τό ίδιον σώμα, άφ’ οδ έξαρτάται όλη 
ή έπί γής ύπαρςίς Σου. Φρόντιζε νά μάδης παν ό,τι δύνα- 
ται νά τό ώφελήση ή νά τό βλάψη. Μή τό χεριφρονής· 
άφ* ετέρου όμως ένδυμοϋ πάντοτε πόσον άχρηστος, αδρα
νής καί σαπρός όγκος καταντά, άμα ώς στερηδή ψυχής, πε- 
ρικεκοσμημένης δ ι’ άγαδών προτερημάτων.
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Al  ΕΠΑΥΛΕΙΣ ΛΟΥΔΟΒΙΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤ. ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ.

Έ κ  του ανωτέρω τίτλου αμέσως έννοοΰσιν οί ημέτεροι 
άναγνωσται, δτι Ίνταυ&·α πρόκειται περ'ι των &αυμασίων 
Ικείνων και πολυ&ρολήτων ανακτόρων τοΰ άτυχους της 
Βαυαρίας ηγεμόνος, χάριν των όποιων έδαχανή&ησαν απει
ράριθμοι θησαυροί καί ών η λάμψις καί μεγαλοπρέπεια εΤνε 
η μόνη έκδήλωσις του μυστηριοίδους πά&ους μ.ιάς βασιλι
κής όπάρξεως.

- Προτι&·έμεδ·α δέ συστηματικως νά δημοσιεόσωμεν έν

των χερικυκλοΰντων, αυτά πυκνών δένδρων. Ή  μία των 
οικοδομών τούτων εΐνε τό άλλοτε κοινόβιον Χερρενχίμενσέε, 
τό Ζϊ έτερον, μόίλλον έπίμηκες, εΐνε ή πολυθρύλητος έπαυ- 
λις νΙνσελσλός τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου.

Ο 8'έλων να ΐδη έκ τοΰ πλησίον τό &·αυμαστόν τοΰτο 
ανάκτορον, διακόπτει ένταΰδ·« τό διά τοΰ σιδηροδρόμου.τα- 
ξείδιον καί λαμβ&.νων &έσιν έντος λεωφορείου φθάνει έντος 
ολίγων λεπτών παρά τάς όχθ·ας της λίμνης, όπό&εν έπιβι-

Η ΔΓΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΨΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΓ ΠΙΔΑΚΟΣ ΤΗΣ ΤΓΧΗΣ.

συνεχεία τα  μεγαλοπρεπέστερα και πολυτελέστερα ένδιαιτή- 
ματα τοΰ Λουδοβίκου, άρχόμενοι τήν σήμερον άπο τοΰ ανα
κτόρου, τοΰ κειμένου επί τής νήσου Χέρενβερτ, οδτινος καί 
παραδ'έτομεν αμέσως ανωτέρω έν είκόνι τήν δυτικήν πλευ
ράν μετα τοΰ ,,Πίδακος της Τύχης“.

Ο άπο Μονάχου είς Σαλ.τσβοϋργον τα^ειδευων 'ξένος, 
άφ’ οδ παρέλ&γι τόν σταδ-μον τοΰ νΕντορφ, βλέπει αίφνης 
έμπροσ&έν του έξαπλουμένην ευρεΐαν καί μεγαλοπρεπή το
ποθεσίαν, Μακράν είς τόν ορίζοντα έκτείνονται αί Αλπεις, 
άνταν.ακλώμεναι είς τα  άργυρόχροα υδατα τής λίμνης Χίμ- 
σεε, ής τα  κύματα 8·ραύονται είς τα  επιχώματα της σιδη
ροδρομικής γραμμής. Πολλαί μικραί νήσοι καί λωρίδες στε- 
ναί γής, σκεπαζόμεναι υπό πυκνών δασών, άναδόουσι χολ- 
λαχοΰ έκ τής εΰρείας καί άπαστραπτούσης των υδάτων έπι- 
φανείας. Έ π ί τής μιας έξ αυτών φαίνονται μακρό&εν ήδη 
δύο.^μεγέ&η οικοδομήματα, ών τά  υψηλά τείχη προεξέχουσι

βάζεται είς μικρόν άτμόπλοιον. Είς μικραν Ιντεΰ&εν άπό- 
στασιν διακρίνει δύο είς τό βά&ος τής λίμνης έκτεινομένας 
αποβάθρας, αΐτινες εΐχον κτισ&ή καδ·’ ήν έποχην ωκοδομεΤτο 
το βασιλικόν ανάκτορον. Τότε, δηλαδή πρό όλίγων έτι 
έτών, έβλεπε τις έδώ άναριδ-μήτους άνδ·ρώχων χεΤρας νυ
χθημερόν Ιργαζομένας καί άδιακόπως πληρούσας μεγάλα 
μεταφορικά ατμόπλοια διά κιβωτίων, έν οΐς ύπήρχον κεκλει- 
σμένα τά βαρυτιμότερα τών προϊόντων τής καλλιτεχνικής 
βιομηχανίας, τότε εφέροντο δια τής όδοΰ ταυτης καδ’ έκά- 
στην θησαυροί, έχοντες αξίαν πολλών εκατομμυρίων ών 
αγνοείται είςέτι ποία έσταί ή τύχη.

Τό μικρόν άτμόπλοιον διασχίζει τά  ήδη ¿υτιδο'ύμενα 
κύματα, διότι δυσμόθεν υπέρ τους δασώδεις λόφους άρχίζει 
την στιγμήν ταύτην να υψουται μέγα καί σκοτεινόν νέφος. 
Αλλ’ έπί τής μυδ·ώδους νήσου βλέπομεν λαμπυρίζοντας μυ
στηριώδεις χρυσοΰς σπιν&ήρας καί πριν ή ό άνεμος προ-
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φδ'άση νά έξαγριώση τά  λιμνάία κύματα, έχομεν καιρόν νά 
&·αυμάσωμεν δλην τήν μεγαλοπρέπειαν τής προ τών έξεστη- 
κότων όφ&αλμών μας είκόνος.

Κατά πρώτον βλέπομεν τήν κυρίαν πρόςοψιν τοΰ βασι- 
λικοδ μεγάρου, είς τα  πλευρά τοΰ όποιου Ικτείνονται ,,οί 
κήποι τής Λητοΰς“, χωριζόμενοι είς τό μέσον υπό πλατείας 
διώρυγος, σκαφείσης άπό τής λίμνης μέχρι τοΰ ηγεμονικού 
ένδιαιτήματος.

Έ κ  του άτμοπλοίου κατ’ ευ&εϊαν βλέπομεν τήν διώ
ρυγα ταύτην καί τά  υψηλά δρύφακτα, τα  περιβάλλοντα αυ
τήν, ώς καί τήν είς τά  υδατα άντανακλωμένην είκόνα τοΰ 
παλατίου καί τών περί αυτό υψικορόφων δένδρων (σελ. 265) 
Έ ν  τούτοις στιγμάς τινάς μόνον άπολαμβάνομεν τήν &έαν 
τούτην καί μετ’ ολίγον παρακάμψαντές τό χ&αμαλον άκρω- 
τήριον βλέπομεν Ιμπροσθ'έν μας, σχεδόν έπί τών υδάτων, 
μικρόν παρεκκλήσιον και έγγός αΰτοΰ άποβάδ·ραν. Άποβι- 
βαζόμεδΌ λοιπόν καί άναβαίνομεν τόν μικρόν λόφον, κατευ-

θυνόμενοι χρός τό έτερον έπί της νήσου οίκοδόμημα, τό 
κοινόβιον. Τό κτίριον τοΰτο δέν φέρει πλέον έφ’ έαυτοΰ ση- 
μεϊόν τ ι  μαρτυροΰν τήν γηραιάν του ήλικίαν, μόνον δέ πα
ραδόσεις αόριστοι λέγουσιν, ότι τό μοναστήριον τοΰτο ήκμαζε 
καί έπί της έποχής τής Καρολιγγείου δυναστείας υπό τό 
σκήπτρον τών αρχαίων δουκών τής Βαυαρίας. Κατά τάς 
άρχάς της παρούσης έκατονταετηρίδος τό  μοναστήριον τοΰτο 
έκλείσθη, έπωλήδη δέ τό κτίριον αντί ευτελούς τιμής καί 
ή έκκλησία του μετετράχη είς . . . ζυ&οποιεΐον. Τά πνεύ
ματα τών άγα&ών μοναχών δέν έξωργίσ&ησαν έπί τη βε- 
βηλώσει ταυτη τοΰ ίεροΰ τόπου, άλλα μόνον άφήκαν τα  
ίχνη τής δραστηριότητος καί ένεργείας των είς τά  λευκά 
καί υψηλά τείχη, είς τά  έκλεκτά καί όπωροφόρα δένδρα, 
ών βρίδ,ρι ό περί τήν μονήν απέραντος κήπος, όπου οί ηγού
μενοι επεριδιάβαζον τήν μεσημβρίαν καί άνεπαύοντο άπό τοΰ 
καμάτου τών προςευχών καί τών έκκλησιαστικών δμνων.

(ϊπιται οννέχιια.)

1. ΑΙΓΓΠΤΙΑΚΗ ΩΡΑΙΟΤΗΣ. Δι’ ήμόίς το ις Άνατολίτας 8έν εΐνέ 
τι βεβαίως σπάνιον ή  θεα εγχωρίου ώραιότητος ουδέ δύςκολος ή  έκτίμη- 
σις αύτής, δέν συμβαίνει όμως τό αυτό καί έν Ευρώπη, όπου ή  άπόσταοις 
καί ή κλιματικό εν ταίς φυσιογνωμίαις διαφορά παραλλάττουσιν έξ ανάγκη? 
καί τάς περί κάλλους κρίσεις τών ανθρώπων. Ά φ ’ ής μάλιστα έποχής ό 
ήρως τής συγχρόνου γερμανικής μυθιστοριογραφίας και άριστος αιγυπτιολό
γος Γεώργιος νΕβερς διά σειράς καλλίστων έργων ένέπνευσε ζωήν είς τόν 
άρχαιότατον τής Αίγυπτου πολιτισμόν καί διήγειρε τό ενδιαφέρον τοΰ ευ
ρωπαϊκοί! κόσμου πρός αυτόν, κατέστη πλέον ζήτημα τ?ς ημέρας ήγνώσις 
τής διαίτης καί τοΰ είδους αυτών τών συγχρόνων τϊίς χώρας τών Φαραώ 
κατοίκων. Παρεθέσαμεν καί ημείς τήν είκόνα τής Αϊγυπτίας, ήτις κρίνε- 
ται ένταΰθα ώς τελεία τών μερών μας ώραιίτης.

2. Ο ΒΑΣΙΛΕΓΣ Α Η Ρ ΑΠΟΓ1ΕΜΠΩΝ Τ Η Ν  Θ ϊΓΑ Τ Ε ΡΑ  ΤΟ Ϊ 
ΚΟΡΔΗΛΙΑΝ. — Πολλαί καί αξιόλογοι εικόνες έγράφησαν υπό διαφόρων 
επισήμων ζωγράφων έμπνευσθέντων έκ τής βασιλικωτάτης ταύτης τών τρα
γωδιών τοΰ Ιαιξπη'ρου, έν η δ ποιητής παριστάνει τέκνα έπαναστατοΰντα 
κατά τών γονέων, γονέίς άπαρνουμένους τά τέκνα τω ν, συζύγους άπατων- 
τας τάς συζύγους των καί άδελφούς βάφοντας τάς χέιράς των είς ¿δελ
φικόν αιμα.

Μίαν τών εικόνων τούτων, γραφεΐσαν υπό τοΰ Αύγουστου φόν Χαΐ- 
κελ, καί παριστάνουσαν τήν στιγμήν τής άποκληρώσεως τής Κορδηλίας, δη- 
μοσιεύομεν έν τώ παρόντι φυλλαδίω τής ,,Κλειοΰς“  (έν σελ. 261).

Πολλοί καί πρό πάντων ό ΓκαΤτε έψεξαν τόν ποιητήν διά την περί
φημου ταύτην προειςαγωγικήν σκηνήν τοΰ δράματος. Ό  βασιλεύς Αόρ 
άπεφάσισε νά διανείμη τό κράτος του εις τάς τρέϊς του θυγατέρας, εν 
μέσω δε τούτων καί τών συζύγων τών δύο πρεσβυτέρων, τών δουκών τής 
Κορνουαλίας καί τ ή ς ’Αλβανίας, κάθηται ήδη έν τή βασιλική" αιθούση έπί 
λι&ίνης έδρας, διά νά έκτελέση Ιπισόμως τήν διανομήν. Παρόντες εΐνε 
επίσης καί ό κόμης Κέντ καί ό αείποτε συνοδεύοιν τόν βασιλέα γελωτο
ποιός. Ό  Λήρ διατάσσει τάς θυγατέρας του νά Ικφράσωσι διά λέξεων 
τήν πρός αύτόν στοργήν των, ίνα κατά τό μέτρον τή ς αγάπης καί άφοσιώ- 
σεως μιας έκάστης διαμοιράση μεταξύ των τό βασίλειον. Αί δύο πρε- 
σβύτεραι άδελφαϊ σπεύδουσι διά πομπωδών καί προςπεποιημένων μόίλλον 
εκφράσεων νά παραστη'σωσι τά ζωηρά τής πρός αύτόν άγάπης αίοθηματά 
των, ή Κορδηλία όμως δέν ευρίσκει λόγους, 8 ι’ ών νά κερθήση τό πλού
σιοί τερον τριτημόριον τοΰ βασιλείου. Αύτή δέν ήμπορεΐ νά ,,φέρη τήν 
καρδιαν της έπί τών χειλέων“ , διότι ή άλη&ής αγάπη καί στοργή άγνοε? 
πομπώδεις λόγους. Ή  Κορδηλία σιωπδ. Ό  Αήρ όμως, άρχίζων ήδη νά 
ύργίζεται, τήν βιάζει νά όμιλτση. Τότε συνάπτεται μεταξύ αύτής καί 
τοΰ άφρονος πατρός του έ εξής διάλογος:

Κ ορδηλία . ’Αγαπητέ μου πάτερ, σύ μ ’ έγέννησες, μέ έθρεψες, μέ

ήγάπησες, καί έγώ, κατα καθήκον, ανταποκρίνομαι είς τήν εύεργεσίαν ταύ
την, έν ώ  σέ ύπακούω, σε αγαπώ καί σέ σέβομαι. Διά τί δίδεις εις τας 
άδελφάς μου άνδρας, άφ’ οδ, καθώς λέγουν, μόνον έσένα άγαποΰν; Εάν 
ποτε ύπανδρευθώ, θ’ ακολουθήσω τόν άνδρα, είς τόν όποιον θά δώσω τόν 
όρκον μου, και θά  μοιράσω μεταξύ αύτοΰ καί σου τήν πίστιν μου, την 
άγάπην μου καί τά  καθήκοντα μου. Βέβαια, έγώ ποτέ δέν θα συζευχθώ, 
καθώς αί άθελφαί μου, διά ν ’ αγαπώ μονάχα τόν πατέρα μου.

Λή/ι. Καί αύτά τά λέγει ή καρδία σου;
Κ ορδηλία- Μάλιστα, πάτερ μου.
Α ή ρ .  Τόσον νέα καί τόσον άστοργος;
Κ ορδηλία . Νέα, πάτερ μου, καί φιλαλήθης.
Α ή ρ .  Έ σ τω . Πάρε λοιπόν ώ ς προίκα τήν άλήθειά σου, διότι, μά 

τάς αγίας τοΰ ήλιου ακτίνας, μά τό φώς τής σελήνης καί τό σκότος τής 
νυκτός, μά  τάς δυνάμεις τάς κινούσα« όλους τους πλανήτας, κηρύττω εδώ 
τόν εαυτόν μου ελεύθερον τών πατρικών χρεών μου, άποσείω όλους τοός 
πρός σέ δεσμού» τοΰ αίματός μου καί άπό τοΰδε σέ θεωρώ αίωνίως ξε- 
νην πρός έμέ καί πρός τό στήθος μου. Ό  άγριος καί αίμοβόρος Σκύθης, 
όςτις δ ιά  νά κορέση τήν απληστίαν του τά ίδ ιά  του τέκνα καταβροχθίζει, 
μοί εΐνε προςφιλέστερος καί συμπαθέστερος παρά σύ, τό άλλοτε παιδιον μου.

Κ έν τ .  γΩ βασιλεΰ!
Ή  παρέμβασις αυτή τοΰ Κέντ άποτυπόνει άκριβώς τήν στιγμήν, ήν 

παριστάνει ζωηρότατα ή  ήμετέρα είκών. Έ ν  τφ  εργω τούτω τοΰ ΧαΧκελ 
βλέπομεν πανταχοΰ, είς όλας τάς γραμμάς τήν άρμονίαν, τό μεγαλεΤον και 
πρό πάντων τον έμβριθή καί εύστοχον χαρακτηρισμόν τών διαφόρων προς- 
ώπων. 'Ιδού έμπροσθέν μας έχομεν έκτός έαυτοΰ τόν δεσποτικόν καί έκ- 
κεντρικόν, όξύχολον καί οργίλου, κατά βάθος όμως αγαθόν καί μεγαλόψυχον 
βασιλέα Λήρ, τόν γίγαντα τοΰτον τής άγριας καί άξεστου έποχής του, πρό 
όποιου ,,έτρεμον οί υπήκοοι, όσάκις έξηγριοΰντο οί ύφθαλμαί του“ . Οπι- 
σ&έν του ίστανται αί δύο πρεσβύτεραι άδελφαί, ή πρώτη μέ τήν μεγάλην 

. κεφαλήν καί τό ανδρικόν της ήθος, έν ω διαφαίνεται όλη τη? ή άπά&εια, 
: τό άτρόμητόν της, ή  σκληρότης καί φιληδονία της, ή δέ παρ’ αύτήν νεω- 

τέρα φαίνεται μάλλον άβρά, κακοήθης όμως καί παθητική, νωχελής καί 
■ περιωρισμένη, μέ καρδιαν υπουλον καί άνεξιχνίαστον, την οποίαν όμως ό 

άγαθός Λήρ νομίζει, οτι άνατομικώς τήν έχει διϋλίσει. ’Απέναντι τι?ν δύο 
τούτων ΐσταται Ιν  πλήρει άντιθεσει ή γλυκεία καί τρυφερά Κορδηλία, άπαύ- 

1 γασμα τής άθωότητος καί τής παρθενίας, είκών άπαράμιλλοί τελείας γυ
ναικείας καλλονή?· Καί όμως μεθ’ όπόση? λεπτότητος καί εύφυία? κα- 
τώρθωσεν.0 ζωγράφος νά τή άποδώση καί τ ί ν  άπόχρωσιν χαρακτήρός 
τίνος, όςτις άντιφάσκων κατά τό φαινόμενον πρός τήν φύσιν της, συμφωνεί 
καθ’ όλοκληρ.ίαν πρός τόν χαρακτήρα τής οικογένειας της! ,,’Εν τω  γά- 
λακτι τής πραεία? αύτής ψυχής ύπάρχει άναμεμιγμένη καί μία "σταγών
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χολής ex τής ίοχυρογνωμοσύνης και το3 πείσματος τού πατρός της“ , λέ
γει προ;φυώς ό Γερβΐνος. Τοιαύτη είνε καί ή  Κορδηλία τού ήμετέρου 
Χάϊκελ.

'Η  τελειότης της είκόνος συμπληρούται διά των άλλων δευτερευου- 
σων μορφών, άφ’ ένός μεν τού εύσταθούς καί ύψούντος τήν χέΐρά του 
Κ,εντ, ά φ ' ετέρου δε διά το δ  ευφυούς καί είς φιλοσοφικά; σκέψεις βεβυ-

θισμένου γελωτοποιοί, καί εις το βάθος διά των δύο.συζύγων τών πρεσβυ- 
τε'ρων άδελφών τής Κορδηλίας.

3. ΤΟ  Ε Π Ι Τ Η Σ  ΝΗΣΟΓ Χ Ε ΡΕ Ν Β Ε ΡΤ  ΠΑΛΑΤΙΟΝ ΛΟΪΔΟ- 
ΒΙΚΟΓ ΤΟΓ Β '. (εν σελ. 265'.

4. Η  ΔΪΤΙΚ.Π ΠΡΟΣΟΨΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΓ ΠΓΔΑΚΟΣ Τ Η Σ ΤΓΧΗΣ 
(εν σελ. 268).

Άγνωστον είνε πόσον θά  εξογκωδώσεν ακόμη οί ιίίλοι τών γυναικών 
μας, έν τούτοις τό βέβαιον είνε δτι έχουσι μέχρι του νυν τούλάχιστον ανά
στημα νάννων έμπροσθεν τών γιγαντωδών διαστάσεων, άς εΤχον άλλοτε, 
περι τα τελη μαλιστα τοδ παρελθόντος αΐώνος. Γάλλος τις δημοσιογράφος 
άνεκινησε το ζήτημα τοδτο έν τώ  , Αίώνι“  τών Παρισίων, άποδείξας 8ι’ 
ιστορικών έγγραφων δτι καί κατ’ Ικείνους τούς χρόνους όλος δ τύπος εΤχεν 
έξεγερθη κατά τών φαντασιοπληξιών τών γυναικών καί πάση δυνάμει κα- 
τεπολέμει τά έξαμβλώματα της συρμικής μωρίας. Άλλ’ είς τ ί ήδύνατο νά 
ώφελήση ί  αντιπολίτευσής τής δημοσιογραφίας, άφ’ ου α ί έπισημύτεραι 
της αυλής κυριαι εδιδον καί είς τάς λοιπός γυναίκας τό παράδειγμα, κο· 
σμουσαι τήν κο'μην των δι’ άπειροπληθών ξένων βοστρύχων, ταινιών, βε
λονών καί ποικιλοχρόων πτερών; Έ ν  τοΐς όχόμασιν ήναγκάζοντο νά κά· 
θηνται γονυπετεΤς, διά νά μή βλάψωσι τήν κόμμωσίν των, περί 8έ της 

•βασιλίσσης Μαρίας Άντουανέτας λέγεται, δτι έφερε τήν κόμην της εις άπί- 
στευτον ύψος. Ή  έκτασίς της πολλάκις ήτο τοιαύτη, ώςτε παρείχε τήν 
δψιν αληθών θεατρικών σκηνογραφιών, ττοι έβλεπέ τις επ’ αύτης υψηλά 
όρη καί χδαμαλούς λόφους, άνθοστεφή τοπία, πηγάς κελαρυζούσας υπό 
τούς κλάδους βαθύσκιων δένδρων. “Εν γιγαντώδες πτερόν όπεστήριζεν εκ 
τών όπισθεν τόν όγκον τούτον. Κατ’ Ικείνους τούς χρόνους αί έν Παρι- 
σίοις ράπτριαι τού συρμού συνίστων τούς πίλους, έκθειάζουσαι τάς δια
στάσεις των καί περιγράφουσαι τά πολλά καί ποικίλα έπ’ αυ’τών άντικεί- 
μενα, οΐον πολεμικά πλοΐα, πυροβόλα, στρατιωτικά τρόπαια, σημαίας, σάλ
πιγγας, τύμπανα καί τά καθεξής.

Μ ν θ ισ το ρ ιχ ή  φ ρ α σ εο λο γία . Ό  Ponsons du  T e rra il ,  6 συγγρα- 
φεύς τού παρ’ ήμΤν γνωστού Ρ ο χα μ β ό λ  έγραψε ποτε: ,,'Η  χειρ του ήτο 
ψυχρά ώς ή  τού όφεως.“  Άλλοτε πάλιν έγραψεν έν άλλω μυθιστορήματί 
του: ,,Διέτρεχε τόν κήπον εχων τάς χώρας όπισθεν συμπεπλεγμένας καί 
άναγινώσκων μετά πολλής προςοχής τόν „’Εωθινόν Κη'ρυκα“ . Οί τοσαύ- 
τας μέχρι τουδε τραχείας λαβόντες επιπλήξεις ομογενείς δημοσιογράφοι, 
ώς αυτοί πρό πάντων διά τής ταχυεργίας των συντελέσαντες είς διαφθο
ράν τής γλώσσης, δέν ήμάρτησαν βεβαίως ποτέ ώς ό γαλάτης μυθογράφος 
κατά τής λογικής. ’Εν τούτοις τά  έργα αύτού δύο δλας Ελλήνων γενεάς 
κατεθελξαν καί άνέθρεψαν, χάρις είς τούς άκαμάτους τών χρόνων εκείνων 
μεταφραστάς. Άλλά τό γέρας της άστειότητος δέν ανήκει τώ  Γάλλω συγ
γραφώ, όν ύπερηκόντισεν ό ούδεν νττον γνωστός παρ’ ήμ ΐν  W alte r  Scott, 
γράψας εν τώ  μυθιστορήματί του „Φυλακή έν Μιδλόθιαν“  τά εξής: 
„Αίφνης συνέλαβεν ό W ilson τούς δύο στρατιώτας δ ι’ άμφοτέρων τών 
χειρών καί όρμήσας κατά τού τρίτου ένέπηξε τούς όδόντας είς τόν λαι
μόν του καί έφώναζε τόν σύντροφόν τού λέγων: Κύτταξε νά σωθής, 
Γεώργιε, φύγε!“  Ά ν εζη σήμερον ό μέγας έκεΐνος γόης τής μυθιστοριο
γραφίας καί έπεδεικνύεντο αυτώ τό περιγραφικόν τούτο ατόπημα, ίσως θά 
ήναγκάζετο νά ίσχυρισθή άντιπαρατηρών ότι ό ήρως τού διηγήματος εΤλκε 
τό γένος άπό τών έκατογχείρων καί πιθανώς ήν εγγαστρίμυθος.

— „Άμα πιο? τό βράδυ Ιναν καφέ πριν κοιμηθώ, εινε άδύνατον νά 
μ επ α ρ η  ό δπνος, φίλε μου.“ — „Περίεργον! ’ς έμενα συμβαίνει ακριβώς 
τό έναντίον! άμα μέ πάρη ό ύπνος, εινε άδύνατον πλενΐ ν ά ’πιώ καφέ. .“

Καθηγητής πρός τόν ύπηρέτην του: „Άν διάβαζες, ξόανο, τάς περί 
Καθηκόντων έπιστολάς τού Κικέρωνος, θά  ’λούστρωνες καλλίτερα τής 
κουντούραις τού αφεντικού Σου!“

Ό  φοιτητής κ. ’Ανάργυρος εν συνοδεία τού φίλου του κ. Χρεωκόπόυ 
μετα πολλάς περιπλανήσεις καί πολλών ένοικιαζομένων δωματίων έξέτασιν 
άναβαίνουσι τήν κλίμακα άλλης κατοικίας καί έρωτώσι τήν οίκοκυράν;: 
„Έ χετε δωμάτιον 8Γ Ινοίκιον;“  — „Μάλιστα, Κύριοι· κοπιάστε μέσα.“

—  ,,Παμε, φίλε μου, νά φύγουμε“  ψιθυρίζει Ó κ. Χρεωκόπος είς τό ους 
τού ’Αναργύρου. — ,,Μά γιατί, άδελφέ;“  — ,,Δέν μ’ αρέσει αύτή ή γυ- 
νάϊκα· βλέπεις πώς κάμνει ετση κάτι μορφασμούς . . .  προπληρωμής.“

'Η  έν Παρισιοις Ιργαζομένη „'Εταιρία πρός προαγωγήν της εθνικής 
Βιομηχανίας“  κηρύσσει διαγωνισμόν καί τήν απονομήν βραβείου έκ τρις- 
χιλίων φράγκων πρός τόν κατασκευάσοντα νέον καί εύχείριστον οργανον, 
δυνάμενον νά δεικνύη έξ άπσστάσεων τήν θερμοκρασίαν τών έν τοΐς εργο- 
στασίοις και έν γένει μεγάλοις οίκοδομήμασιν αιθουσών. Τ ο ά η ο σ ια τ ι-  
χ ό ν  λοιπόν τούτο θερμόμετρον δέον νά ύποδεικνύη τόν βαθμόν τής θερ
μοκρασίας είς εν μέρος, ώςτε ό θερμαστής νά προλαμβάνη έκ τής θέσεώς 
του τάς μεταλλαγάς αύτης μή ών ήναγκασμένος νά διατρέχη δλας τάς αί- 
θούσας τών δι’ άτμού θερμαινομένων καταστημάτων. Ο ί άγωνοθέται συν- 
ιστώσιν είς τούς διαγωνισθησομένους τεχνίτας πολλά διά τό καινόν έργα- 
λώον προςόντα, πρό πάντων δμως άπλότητα καί εύφθηνίαν. Τό γέρας δ ί
δεται καί είς ξένους, ο'ίτινες έχουσι προθεσμίαν πρός άποστολήν ύποδειγ- 
μάτων μέχρι ττ ς  1. Ίανουαρίου 1887 πρός τήν: Société d ’encouragem ent 
p o u r l’industrie  nationale , P aris , ru e  de R ennes 44, δθεν δύνανται νά 
ζητήσωσι καί πλείους περί τού διαγωνισμού πληροφορίας.

‘Ο ¿ φ θ η νό τα το ς  τρ ό π ο ς  κ α τα ρ τ ισ μ ο ύ  ο ίνα π ο θ ήχη ς. Έ ν  τινι 
μικρά, άλλά πλουσία είς ονινου παραγωγήν πόλει της Γερμανίας ή Σύντα
ξις τού μόνου έκεΐ καί διά τούτο πολλά ίσχύοντος „'Ημερησίου Φύλλου“ 
εδημοσίευσε τήν έξης συγκεκαλυμμένην καταγγελίαν: „Πρό τινων εβδομά
δων ήγοράσαμεν παρά τινι έχ τών ενταύθα οινοπωλείων μίαν φιάλην ερυ
θρού οίνου· ώς έκ τής πρώτης ταύτης δοκιμής καταφανώς άπεδείχθη, δτι ό 
οίνος εκείνος ήτον άπλούν ύδωρ, περιέχον τεχνητήν διάλυσιν οινοπνεύματος 
καί διαφόρων χρωματιστικών ύλών. ’Εάν δ έν λόγω οίνοποιός 8έν φέρη 
είς τό γραφώον τής έφημερίδος ταύτης εντός είκοσι τεσσάρων ωρών άπό 
της δημοσιεύσεως της αγγελίας' ταύτης μίαν φιάλην οίνου, άνοθεύτου 
δμως καί έκ καθαρού γλεύκους παρεσκευασμένου, νά ήνε βέβαιος δτι ευ
θύς μεθαύριον θά δημοσιεύσωμεν τό ο'νομά του πρός μεγάλην τών συμφε
ρόντων του ζημίαν.“  Ό λίγας ώρας μετά τήν διανομήν τού πρωινού τού
του φύλλου ήσαν ήδη κατατεθειμέναι έν τοΐς Γραφεία; τής έπαρχιακής 
εκείνη; έφημερίδος πεντήκοντα καί έξ φιάλαι λαμπρού οίνου· τόσον τό 
ευφυές τέχνασμα τοΓ δημοσιογράφου έξήγειρε τήν ένοχον συνείδησιν δλων 
τών πεντήκοντα καί Ιξ οίνοποιών τής βιοχανικτς εκείνης πόλεως.

Έ π α ρ χο ς  λό γο ς . —  „Ε ίπατε μοι, Σας παρακαλώ, πόθεν προέρχε
ται νά έχετε Ιδώ  τόσα άνυπόδητα παιδία;“ ήρώτησεν εύγενής ξένος δια- 
βαίνων έκ χωρίου τινός, καί Ιλαβεν αμέσως τήν έξής άπάντησιν παρά 
διεστραμμένου χωρικού: ,,’Ξεύρω κι’ εγώ, άδελφέ; Νά! έτση ’ξυπόλυτα 
γεννιούνται ’ς έμας έδώ τά παιδιά . . , !“

’Α νούσ ιος β  Ιος. Ό  αδελφός: „Λοιπόν δέν είσαι εύτυχής, Μαρία; 
άπορώ, πώς νά μήν ήσαι ευχαριστημένη μ’ ένα τόσον ήμερον άνδρα, κα
θώς εινε ό Κωστάκης Σου· αύτός εΤνε αρνάκι, καίίμένη . . . .“  —  Ή  
αδελφή: „Αύτό ίσ α — ίσα είνε πού θ ά  με κάμη καμμιά ώρα νά σκάσω· 
φαντάσου, καλέ, νά μήν άντιλέγη είς τίποτε, είς δλα τά ζητήματα νά 
ύποχωρή· δχι! αύτό δεν ύποφέρεται· δέν κατώρθωσα ούτε μία φορά έως 
τώρα νά φιλονεικήσω μαζή του- ζωή είνε αύτή, Σέ παρακαλώ;“

Κομψευόμενος μουσοπόλος αποτεινόμενος πρός ώραίαν καί εύφυ- 
εστάτην έν συναναστροφάΐς κυρίαν έρωτά!: „’Αγαπάτε τήν ποίησιν, Κυρία; 
— Πάρα πολύ! Ό  Βαλαωρίτης έκυρίευσε τήν φαντασίαν μου καί ό Π α
ράσχος εινε εν τή καρδια μου.“ — „Τότε δέν υπάρχει καμμία θέσις διά 
τούς ίδικούς μου στίχους . . . . · '  — ,,νΟχι 8ά!“  υπελαβί διακόψασα τόν
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μεμψίμοιρον στιχοπλόκον, „τά ίδικά Σ«ς ποιήματα κάθουνται. . . 
στομάχι μου.“  _________

ς τό

— „Πώς ’φορτώθηκες αύτό τό παραθύρι καί πού πηγαίνεις;“  „έρωτα 
απλοϊκόν χωρικόν εις γνώριμός του. — „Πηγαίνω, κ ίρ  Γιάννη, μεσ’ ’ς 
τήν πόλι.“  — „Καί τ ί  θά  κάμης μ’ αύτό έ κ ίϊ;"  — „Πώς! τ ί θά  κάμω; 
Δέν διάβασες σήμερα ’ς τήν εφημερίδα, πού ’νοικιάζεται ένα παράθυρο 
πενήντα δραχμαΐς γιά  τήν μεγάλη κηδεία;“

‘Ο μ ικ ρ ό ς  φ ιλό σ ο φ ο ς. Ό  πατήρ πρός τόν μικρόν υιόν του, όςτις 
προχθές ακόμη Πςήχθη εις τό Δημοτικόν οχολεΐον. , Έ ’ «ως τά πύς λοι
πόν ’ς τό Σχολείο, Νίκο;“  —  „ Τ ί νά Σε ’π ώ , πατέρα· παντού τά ίδ ια  
είνε ’ς αύτόν τόν κόσμο· κι’ έδώ ’ς τό ’σπήτι παίζει ξύλο, καί ’ς τό Σχο
λείο τό ίδιο.“ _________

Κ ρ ιτ ιχ ώ τα το ς  θνρ ιορός. Κατά τό μέσον η τό προοίμιον σχοι- 
νοστενεστάτη'ς άγορεύσεως Καθηγητού τίνος, διδάσκοντος δημοσία „περί 
σανσκριτικών ριζών“ εις τών πολλών αύτού ακροατών, φρόνιμος οίκο
κύρης, πλησιάζει τόν θυρωρόν τής Λέσχης καί τόν λέγει σιγανά: „Άνοιξε, 
Σέ παρακαλώ, τήν πόρτα μέ προςοχή, διότι θέλω νά φύγω· βιάζουμαι...“ 
—  „Τ ι προςοχή καί ξεπροςοχή, άδελφέ!“  λέγει έξηγριωμένος, άλλ’ ύπο- 
μειδιών ό θυρωρός, καί προςθέτει: „άμα μιά φορά ανοίξω γιά λόγου 
Σου, θά μοΰ ξεφύγουν ολοι.“

— „Θά με ύποσχεθής, Νίκο μου, ότι άπό σήμερα πλειά θά  φρονι- 
μεύσης καί θά γείνης ένα καλό παιδί;“  — ,,Ναί, μητέρα μου.“  — ,,Ευγε, 
χρυσό μου παιδί, χαίρουμαι γι’ αύτό πολύ. Νά! πάρε γιά τήν υπόσχεσί 
Σου κι’ αύτήν τήν δεκάρα ν’ άγοράσης ό,τι θέλεις.“  Μετά μίαν εβδο
μάδα δμως ό Νίκος έκαμνε ’ ς τό σπίτι τό ’Ανάστα ό Θεός. Ή  μήτηρ του 
λυπημένη τόν λέγει: ,,Τάχασες πάλι, παιδάκι μου · ετση κάμουνε τά καλά 
πιαδιά; Πού είνε ή  ΰπόσχεσίς Σου;“  — .,’Βεύρεις, καλέ μητέρα; ήθελα 
μια ακόμη φορά νά Σε ύποσχεθώ.“

Α: Είνε άληθές λοιπόν δτι ήγαπασθε έμμανώς; —  Β : Βέβαια! — 
Α: Καί πόσον καιρόν διήρκεσεν αύτός ο έρως; — Β : Δέν ξεύρω. — Α: 
Πως νά μήν τά ξεύρης;! — Β : Δέν όπήρχεν ώρολόγιον είς τό δωμάτιον, 
δπου ώρκίσθημεν αιώνιον έρωτα.

Δικηγόρος: Μόνον τόν έξάδελφόν Σου έφόνευσες, δέν εφόνευσες κα
νένα άλλον συγγενή Σου; — Πελάτης: Μόνον τόν έξάδελφόν μου. — Δι
κηγόρος: Κ ρίμα '. ’Εάν έφόνευες δλην τήν οικογένειαν Σου, θά Ιστόριζα 
τήν ύπεράσπισιν έπί τού ακαταλόγιστου.

Ή  ά σ φ α λ ιο τό ρ α  τ ή ς  ν ιν ρ ο η α θ ε ία ς  θ ε ρ α π τ ία .  Ή  κυρία Β.: 
„Σας παρακαλώ, γιατρέ μου, αύττν τήν φοράν νά με ’πήτε πλέον καθαρα

τ ί νά κάμω μέ αύτά τά νεύρά μου. — Ό  ιατρός άποφασιστικώς: ,,Αύτήν 
τήν φοράν, Κυρία μου, είνε άνάγκη έγώ νά μεσολαβήσω διά νά Σας πάρη 
6 σύζυγός Σας άφεύκτως ένα καπέλο τού τελευταίου συρμού.“

Έ ν  συναναστροφή. Κομψευόμενος αποτεινόμενος πρός κυρίαν: Εις 
ποίας-αρά γε σκέψεις νά ήσθε βεβυθισμένη; — Ή  Κυρία: Σκέπτομαι περί 
τής αθανασίας τής ψυχής. — Κομψευόμενος: Περίεργος σύμπτωσις! Καί 
έμέ άπησχόλησεν άλλοτε ή αύτή σκέψις!

Ό  π ρ ο νο η τικ ό ς  ίπ η ρ έ τη ς .  Ή  κυρία: ,,Μά γιατί, Άνδρέα, σήμερα 
έβαλες τό τραπέζι γιά τρεις; Δέν έχουμε δά κανένα ξένον.“  — Ό  Υπη
ρέτης: ,,Μπα! καί δέν είπε τώρα πού βγήκε τό αφεντικό έξω, δ τ ι ’ ς τήν 
Ιπιστροφή θά  Σας φέρη την κυρίαν μέ τάς καμελίας;“

γιατρέ!
Ή  ό ννα μ ις  ιή ς  ίζ ίω ς .  Πελάτης: „Δόξα τώ  θεω, πού προφθάσατε, 

Ο ί πόνοι μ’ αφάνισαν.“  — ’Ιατρός: „Τ ί έχετε λοιπόν;“  — Πε
λάτης: ,,Εΐνε μαρτύριο, γιατρέ μου, αυτοί οί κάλοι ’ς τά ποδάρια μου . . .“ 
— ’Ιατρός: ,,Οί κάλοι, λέγει; Χμ! (καί μετά τινα σκέψιν). Δείξτε με, 
νά ίθώ τήν γλώσσα Σας!“

Ό  Λόρδος W ilton  έπισκεφθείς τόν διάσημον φυσιοδίφην Κάρολον 
Δαρβΐνον κατέλαβεν αύτόν εργαζόμενον έν τώ σπουδαστηρίω του, έστερη- 
μένω παντός στολισμού. — „Βλέπω, δτι προτιμάτε τό χρήσιμον τού 
εύαρέστου“ είπεν ό λόρδος. — „Διότι ούδέν εύρίσκω εύαρεστότερον τού 
χρησίμου“ ύπέλαβεν ό σοφός άνηρ.

Καί μία γερμανική παροιμία: Ά ν ή γάταις είχανε φτερά, κάνένας 
σπουργίτης δέν θάμνησκε ’ς τόν άέρα, καί άν ό καθένας άποκτοΰσεν δ,τι· 
επιθυμούσε, κανείς δέν θά  είχε τίποτε.

Ή  κυρία Α: ,,Έλέγατε, δτι ό Νϊκός Σας θά  γείνη μιά φορά διδά
σκαλος; Πιστεύω λοιπόν νά ήνε πολύ έπιμελής (τώρα είς τά μαθήματα’ 
του.“ — Ή  μήτηρ τού Νίκου: „’Οχι τόσον γι’ αύτό· άλλά τό παιδί μέ 
φαίνεται ’μέραν τήν ήμερα περισσότερο άφηρημένο.“

Ή  μήτηρ πρός τόν μιαρόν Κώτσον, μέχρι μεσημβρίας τώρα κατά 
τάς διακοπάς κοιμώμενον: „’Εγώ  ’ςάν Ε σ ένα , πα ιδί μου, ύπνιάρη δέν 
είδα· οόκω έπάνω νά διώ! σήκω, καί ’ντράπου ’λίγο! —  Ό  Κώτσος ύπό 
τό εφάπλωμα: Άφησέ με, μητέρα, ακόμα κουμμάτι νά κοιμηθώ, έγώ, 
καλέ, μπορώ νά ’ντραπώ καί μέσ’ ’ς τό στρώμα . . .

— ,,Πές μου, μικρέ μου, γιά τ ί  κλαΐς;“ — „Νά! ή μητέρα μ’ 
έβαλε ’ς  τόν λαιμό μου ενα συναπισμό, πού είνε πολύ μικρότερος άπό 
εκείνον πού έβαλε ’ςτόν άδερφό μου τό Σταύρο, δταν τής πρό άλλαις κ’ 
έκεΐνος ήταν κρυωμένος!“

Έ κπαλαι είνε γνωστόν, οτι π ϊσ α  ισχυρά καί έντονος έντύπωσις, έκ- 
δηλουμενη έφ ’ ήμών, έπενεργεΐ ιδιαζόντως έπί τού συστήματος τών αίμα- 
τοφόρων αγγείων τού ήμετέρου σώματος. Ώ χριώμεν λοιπόν εκ φρίκης καί 
φόβου καί έρυθριώμεν έξ εντροπής. Ε κ τό ς  δε τούτου παρετηρήθη, οτι 
πάσα ανέλπιστος καί άμετρος χαρά ή αιφνίδιος φόβος έχουσι τήν ικανό
τητα νά παραλύσωσι τήν καρδιακήν ενέργειαν καί νά έπιφέρωσι θάνατον 
άκαριάΐσν. ’Εντεύθεν λοιπόν έρμώμενοι διάφοροι περίεργοι φυσιοδΐφαι 
ήθέλησαν νά έξακριβώσωσι καί τήν επιρροήν τής κανονικής τού πνεύματος 
λειτουργίας έπί τής κυκλοφορίας τού αίματος. Κάποιος δέ καθηγητής, 
Μ0880  ονομαζόμενος, κατώρθωσε τή βοήθεια καταλλήλων δργάνων νά ευρη, 
δτι καί είς τόν παραμικρότερον ερεθισμόν τού πνεύματος βεει άπό τού 
σώματος πρός τόν εγκέφαλον ποσόν τ ι αίματος πλέον τού συνήθους, δτι 
π. χ. καί είς τόν έλάχιστον θόρυβον, τόν όποιον αίφνης άκούομεν, δρμ? 
1ν κύμα αίματος άπό τών βραχιόνων καί τών ποδών πρός τήν κεφαλήν. 
Ευρεν έπίσης δτι ό σφυγμός τού φίλον του αμέσως μετεβάλλετο, άμα ώς 
επαυεν άναγινώσκων βιβλίον γεγραμμένον είς τήν μητρικήν του γλώσσαν

καί έπεχείρει ν άναγνώση ελληνικόν τι σύγγραμμα. Δια τών παρατηρή- 
σεών του Ó ρηθείς καθηγητής κατο'ρθωσεν έπί τέλους ν’ άποχτήση τήν 
δεξιότητα, ώςτε τή βοήθεια τού μηχανισμού του νά γνωρίζη, άν ό εξετα
ζόμενος ήν νηφάλιος ή  μή , άν διαρκούσης τής έξετάσεως Ικοιματο ή 
έγρηγόρει, άν ήτον ήρεθισμένος ή ήσυχος, άν έκρύονεν ή ήσθάνετο μεγά
λην ζέστην, ή άν καί είς αύτόν τόν ύπνον του έβλεπεν δνειρα καί ποίου 
είδους ήσαν ταϋτα!

Ό  φιλόμουσος τής Σουηδίας βασιλεύς μεγάλως ενδιαφερόμενος διά 
τήν συγκριτικήν γλωσσολογίαν συνέστησε διαγωνισμόν περί θεμάτων τής 
’Ανατολικής λεγομένης Φιλολογίας, ήτοι 1 ) 'Ιστορίας τών σημιτικών γλωο- 
σών, καί 2) Ιστορίας τού πολιτισμού τών ’Αράβων πρό τού Μωάμεθ. Τά 
βραβεία αποτελούνται έξ ενός τιμητικού μεταλλίου άξΐας χιλίων σκούδων 
καί ετέρων 1240 σκούδων είς χρη'ματα, Τ ά  χειρόγραφα δέον νά συντα- 
χθώσιν είς μίαν έκ τών έξής γλωσσών: σκανδιναυΐκήν, λατινικήν, γέρμα-
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νινήν, άγγλικήν, γαλλικήν, ιταλικήν καί άραβικήν καί ν’ άποσταλώσι μέχρι 
Γηί 30. ’Ιουνίου 1888. ’Ιδού στάδιον έντιμον δο'ξη? 8ιά τού? πάρ’ ήμΐν 
τρέί?, τέσσαρα? κρατίστου? άραβιστά?.

Τ ό άνδρώπινον σώμα Iξητάσδη ήδη φυσιολογικοί? και χημικώ?, εΰ- 
ρέδησαν δέ <■>? έγγιστα όλα τά άποτελούντα αύτό στοιχεία. Έσχάτω? 
ομω? ό ημέτεροί ¿ργανισμό? ύπεβλήδη ita3.iv εί? έρευναν καί δ ι’ αυτή? 
Ιξηκριβώδη. ότι συνίσταται Ικ  13 άπλών στοιχείων, ών τά μέν πέντε εΐνε 
¿έρια, τά  δέ ¿κτώ στερεά. Τ ό κυριώτερον συστατικόν αύτο3 εΤνε το οξυ
γόνου, si? τόν ύπατον βαδμόν συμπεπυκνωμένον, διέτι εΤ? κανονικέ? άν-

δρωπο?, ζυγίζων 70 χιλιόγραμμα, περιέχει 44 χιλιόγραμμα όξυγόνου, τά 
ίπο~α ελεύδερα άφιέμενα ήδελον καταλάβει χώρον 28 κυβικών μέτρων. 
Έ κτό? του ¿ξυγάνου τό άνδρώπινον σώμα κρύπτει έν εαυτώ και επτά χ ι
λιόγραμμα υδρογόνου, τά όποια Ιν ελευδέρα καταοτάσει δά  ¿πληρούν χώ 
ρον'80 κυβικών μέτρων. Τ ά  λοιπά τρία αέρια εινε τό άζωτον (1„4 χι
λιόγραμμα', τό χλώριον (0,5 του χιλιόγραμμου] καί τό φδόριον |0„  του χ ι
λιόγραμμου). Στερεά? δέ ουσία? περιέχει ό άνδρωπο? 22 χιλιόγραμμα άν· 
δράκο?, 800 γράμμα φω?φόρου, 100 γράμμα δείου, 1,750 γράμμα ασβε
στίου, 80 γράμμα ποτασσίου, 70 γράμμα σοδίου, 50 γράμμα μαγνήσια? 
καί '45 γράμμα σίδηρου.

Η Α Ν Ε Ξ Α Ν Τ Λ Η Τ Ο Σ  ΦΙΑΛΗ.

Πολλοί τών ημετέρων αναγνωστών δά παρευρέδησαν ϊσω? εί? συν- 
αναστροιρά?, όπου επιτήδειοι ταχυδακτυλουργοί διά τών διαφόρων καί πολ- 
λάκι? εύφυών Ιπινοημάτων των ¿κίνησαν εί? ίλαράν έκπληξιν όλου? τού? 
παρεστώτα?. . Τοιουτόν τι· τέχνασμα παριστάνει καί ή εν είκόνι παραπδε- 
μένη Ινταύδα άνεξάντλητο? φιάλη, Ικ  τΚ? όποια? ό ταχυδακτυλουργό?, άφ’ 
ου «ληρώση ούκ ¿λίγα ποτήρια οίνου, χέη διάφορα άλλα πνευματώδη ποτά 
καί τά προ?φέρει εί? το δημόσιον, ουτω? ώ?τε πράγματι αναγκάζεται τι? 
νά πιστεύση, ότι τδ περιεχόμενον τή? φιάλη? ποτέ δεν τελειόνει, διότι ό 
άριδμό? τών εξ αύτης πληρωδέντων ποτηρίο>ν εΤνε τόσον μέγα?, ώςτε τό 
περιεχόμενον αύτών εΤνε πολύ μεγαλείτερον του Ιν τή  φιάλη ύπάρξαντο?.

Τό τέχνασμα τούτο Ιφευρέδη κατά πρώτον ύπό τού γάλλου Ροβέρ
του ΗοιιιΚιι καί κατ’ άρχά? έγινεν άφορμή πολλών παρατηρήσεων καί 
συμπερασμάτων, Ιω? ου άνεκαλυ'φδη ϊτ ι  όλη ή  ύπόδεσι? έγκειται εΐ? την 
Ικτάκτω? εύφυά κατασκευτν τή? φιάλη?.

Αυτη εΤνε κατεσκευασμένη Ικ  λευκοσιδ/ρου, έξωδεν 8μω? εΤνε επι- 
κεχρισμένη διά μέλανο? καί στιλπνού βερνικίου, ώ?τε νά φαίνεται ότι εΤνε 
εξ ύα'λου κατεσκευασμένη.

Τό Ιοωτερικάν αύτή? διαιρείται διά λεπτού Γ ί^ ίκ ί  ε!? πεντε τμή
ματα, τά όποια φδάνουσι μέχρι τού λαιμού τη? φιάλη? (εικών 1>. Τό με- 
σάίον τών τμημάτων τούτων (¿ριδμ. 3 Ιν είκόνι 2) εΤνε όμω? όλίγον βραχύ- 
τερον των λοιπών καί εί? τό στοιχεΤον α (εν είκ. 2) σχηματίζει κενόν χώρον, 
ώρισμένον έί? άποδοχήν τεσσάρων άρτηριών, πάχου? 2 ύποχιλιομέτρων 
(είκ. 1 δ , ο, ά, β ', αΤτινε? άπό τών ίποδεικνυομένων σημείων Ιπ ΐ τή? άνω 
δριζοντείου επιφανέία? τών συγκοινωνούντων τμημάτων (εικ. 2) άγουσι πρό? 
τό δ  καί εντεύδεν φέρονται πρό? τά κάτω καί έκάστοτε δύνανται τοιουτο- 
τρόπω? νά τοποδετηδώσιν, ώ?τε εύκόλω? νά σκεπάζωνται διά τών ¿λίγον 
εκτεταμένων δακτύλων (είκ. 3). Τ ά  άεροφόρα στόμια ευρίσκονται άκριβώ? 
ύπό τού? δακτύλου?, ίπομένω? ό αήρ δέν δύναται νά εί?χωρήστ| εί? αύτά

καί νά Ιξωδηση τά εν το~? διαφόροι? διαμερίσμασι ρευστά. Τ ά  στόμια 
τών μικρών σωλήνων ευρίσκονται .επί τη? δεξιά? πλευρά? τη? είκόνο? 1 
(b, c, d, e ',  τού μεσαίου Ιμω? τμήματο? ό σωλήν φέρεται πρός τήν Ίντί- 
δετον πλευράν (f, εν είκ. 1 καί 2), όπου καί κλείεται έρμητικώ? διά τού 
άντίχειρο?.

Κ αί τοιαύτη μέν ώς έγγιστα εΤνε ή  κατασκευή τή? περιέργου φιά
λη?, διά νά εκτελεσδη δέ δ ι’ αύτή? τό σκοπούμενον πείραμα, πληρούνται
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προηγουμένω? μετά προ?οχή? όλα τά διαμερίσματα διά διαφόρων ποτών, 
οΤον κονιάκ, γινέβρα?, μαστίχα? καί τά παρόμοια. Τό τμήμα δέ τό κλειό- 
μενον διά τού άντίχειρο? πληρούται μίγματο? συντιδεμένου έκ δύο μερών 
οΐνοπνεύματο? καί ένό? δδατο? μετά ¿λίγη? ζακχάρεω?, ουτω δέ κατορ- 
δουται νά δίδεται εκάστοτε εί? τά διάφορα ποτά λεπτόν τ ι άρωμα. Έ ά ν  
r  δη εχοντε? καί τά πέντε στόμια διά τών δακτύλων κεκλεισμένα ανατρέ- 
φωμεν τήν φιάλην, ουδέ σταγών χύνεται Ικ  τών Ιν  αύτη υγρών, άπομα- 
κρύνοντε? δμω? Iva εξ αύτών ή άπαντα? κατά διαδοχήν, δυνάμεδα νά 
παρουσιάσωμεν ε!? τού?. Ικπεπληγμένου? δεατά? ποικίλα ποτά εκ τού αύ- 
τού δοχείου εκρέοντα.

Πρό? τού? νέου? τή? „Κλειού?“  συνδρομητά? Ιπαναλαμβάνο- 
μεν λέγοντε?, ότι, επειδή ή  έκδοσι? τού ήμετέρου φύλλου κατά τό Β '. έτο? 
ήρχισεν εκπροδέσμω?, διά τούτο καί ή  έκδοσι? τών καδ’ εκαστα τευχών 
δά  γίνεται Ιπ ί τινα εί?έτι χρόνον βραδύτερον ττ?  ώρισμένη? ημερομηνία?. 
αΠΓ Τόί? Ιν Αίγύπτω άξιοτίμοι? κ. κ. Συνδρομηταί? τή? „Κλειού?“  άγγέλ- 
λομεν ότι τ  αύτόδι επιστασία ανετέδη τή> Ιν ’Αλεξάνδρειά κ. Γεωργίω 
Τσαγκαρουσιάνω, φιλοτίμιυ άνεφιώ τού πολλά? παρασχόντο? τω  φύλλω 
τούτω εκδουλεύσει? |  Ίωάννου Τσαγκαρουσιάνου.

κ. Α. Κ. εί? Τ . ΣεβερΤνον. Τ ά  αϊτηδέντα άπεστάλησαν. — κ. I. Μ. 
εί? Λευκωσίαν. Ή  τελευταία Σα? παοαγγελία Ιξετελέσδη. Τό άντίτιμον

έλήφδη καί Σα? εύχαριστούμεν. —  κ. Γ. Α. Α. εί? Άρμαβήριον. Ό  αίτη- 
δεί? χάρτη? άπεστάλη. Επιστολή μα? άκολουδε?. — κ. I. Φ, εί? Ιένην. 
Τ ό κιβώτιον παρεδόδη Ινταύδα άμεσω?, άπορούμεν δέ διά τήν βραδύτητα 
ταύτην. — κ. Σ. Π . εί? ’Αδήνα?. Έ λήφ δη καί Ιν  τή> πρόσεχε? Άριδμω 
δημοσιεύομεν αύτό. Σα? εύχαριστούμεν. —  κ. Σπ. Β . εί? Φιλιππούπολιν. 
Ό  αίτηδεί? Άριδμό? άπεστάλη. — κ. I. Φ. εΐ? Θεσσαλονίκην. Παρά τών 
αύτόδι κ. κ. Ν. Βικοπούλου και Συντρ. δά  λάβετε τό περικάλυμμα. —  κ. 
Φ. Ζ , εί? Σιάτισταν. Έ λήφδη καί Ιλυπίδημεν διά  ΤΓ.ν ¿πώλειαν ταύτην. 
—. κ. Μ. Σ. εί? Θεσσαλονίκην. Πώ? Σα? άρέσει 5 νύν βίο? Σα?! — κ. 3, 
Α. Ζ . εί? Άδήνα?. Ελη'φδη καί Σα? εύχαριστούμεν δερμώ?.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Περί των συμβολικών πτηνών (συνέχεια καί τέλο?) ύπό.Ίχνέύμρνο?. —  Καί πάλιν περί τών άσδενειών τών τέκνων
μα? ύπό Άσκληπιάδου. — Ή  ΈπαΤτι? (Διήγημα ·— συνέχεια). — Βιωτικά παραγγέλματα (συνέχεια). — Αί Έ παιλει?  Λουδοβίκου τού Β '.  βασιλέω?
τή? Βαυαρία?. — Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (Τό δψο? τών γυναικείων πίλων. — Μυδιστορική φρασεολογία. —  Βιομηχα
νικό? διαγωνισμό? έν Παρισίοι?. —  'Ο  ευδηνότατο? τρόπο? καταρτισμού οίναποδήκη?. — ’Ανούσιο? βίο?;’— Ή  δύναμι? τή? Ιξεω?). — Ε πιστήμη. ( Η  
Ιπψροή τού πνεύματο? επί τή? κυκλοφορία? τού. αίματο?. — Διαγώνισμα περί ’Ανατολικών γλωσσών εν Σουηδία. — ’Ε κ  πόσων καί ποίων όπλων στοι
χείων συνίσταται τό άνδρώπινον σώμα). — Ή  ανεξάντλητο? φιάλη (μετά τριών εικόνων). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Αιγυπτιακή καλλονή (Ιν σελ. 257). — Ό  Βασιλεύ? Αήρ άποκηρύττων τήν δυγατερα του Κορδηλίαν, κατά ττν  εικόνα τού
φόν Χαοιελ (Ιν σελ. 2611. — Τ ό 'Ιπ ί Τή? νήσου ΧΙρενβερτ Παλάτιον Λουδοβίκου τού Β '. (ίν σελ. 265). — Ή  δυτική αυτού πρό?οψι? μετά τού Π ί-
δακο? τή? Τύχη? (Ιν σελ. 268).
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