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ΕΤΟΣ Γ'.
t-fî 1/1S. ’Α π ρ ιλ ίο υ  1887.

I Û A K É I M  Γ.
ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ.

Ο άνήρ, τού οποίου την εικόνα παρα'>έτομεν σήμερον, 
οπό πάντων άνομολογεΐται ως έ μάλλον διαπρέψας έκ των 
ιεραρχών τ τ ς  όρ&οδόξου ’Εκκλησίας από πεντήκοντα Ιτων 
και πλέον. Περί αύτοΰ Ιγράφησαν άφ’ ής έποχής εΐχεν άνα- 
λάβει νά οίακοστροφήση τό σκάφος της ’Εκκλησίας πολλά 
και ποικίλα, από των τελευταίων δ ’ Ιτων τδ όνομα και η 
πολιτεία του έγένετο γνωστή είς 
άπαν τό πανελλήνιον, όπερ μετά 
συμπα&είας πολλτς καί αγάπης 
παρακολου9·$ΐ τον ίδιωτεύοντα 
ήδη πρω&ιεράρχην είς τό κατά 
τάς αγίας χωράς ταξείδιόν του. ■
Έγεννή&η μηνί Άπριλίω του 
1834 καί Ισχε γονείς ευσεβείς 
καί Ιναρέτους, ίδία δέ μητέρα, 
ήτις μετά του μητρικού της 
γάλακτος τον Ιπότισεν άμετρον 
υΚκήν στοργήν καί αγάπην προς 
τήν αρετήν καί την παιδείαν.
Έπιμεμελημενης δε τυχών αγω
γής Ιγνώρισε πώς νά Ιπωφεληδη 
τήν !ν τη πρωτέυούση τής Αυ
στρίας διαμονήν του κατά τήν 
Ιφηβικήν του ηλικίαν . καί νά 
καρπω&ή Ιξ αυτής πείραν καί . 
γνώσεις, δυνάμει των οποίων κα
τόπιν Ιντός βραχέος καί ώςεί 
δι’ αλμάτων ήδυνήόη ν’ άρ&ή 
εις τά  υψιστα των παρ’ ήμΐν Ικ- 
κλησιαστικών αξιωμάτων. Περί 
τό ετος 1862 Ιχρημάτισεν ώς
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Π(3ΐ«ην Οίκονμενικός Πατριάρχης.

μέγας Πρωτοσόγγελος καί από τής Ιποχής Ικείνης πας πε
πειραμένος παρατηρητής 8·ά ήδόνατο' νά προφητεύση τό 
μέγα είς τό μέλλον στάδιον τοίί νεαροΰ Πρωτοσυγγέλου καί 
τό πρόςωπον, δπερ μετά πάροδον ολίγων έτών ή&ελε δια
δραματίσει εν τη Ιστορία της ήμετέρας ’Εκκλησίας. Χει
ροτονηθείς άρχιερευς καί προχειριστείς είς μητροπολίτην

Βάρνης άπήλ&εν είς την νέαν 
έδραν των ένεργειών, όπόδπν 
μετ’ όλίγον έστάλη ώς τοιου- 
τος είς Θεσσαλονίκην καί Ιν- 
ταΰ&α διά τής νοήμονος πολι
τείας καί των άλλων διοικητικών 
αρετών του άπέδειξεν, ότι κατ’ 
Ικείνους τους χρόνουςαυτόςήτον 
ό άρμοδιώτατος διάδοχος του 
είς Κύριον μεταστάντος ’Ιωα
κείμ του Β'.. Καί πραγματικώς 
ή ψήφος του Ιίθ-νους Ικάλεσεν αυ
τόν τη 8. Νοεμβρ. 1878 είς Κων
σταντινούπολή ώς Οικουμενικόν 
Πατριάρχην, άφ’ ου αξιώματος 
μετά πενταετή διοίκησιν των 
Ιωνικών ημών πραγμάτων πα- 
ρητήδη οίκειο&ελώς. Περί της 
παττριαρχείας Ιωακείμ του Γ'. 
έπικρατοΰσι δύο σφοδρώς πρός 
άλλήλας άντιστρατευόμεναιγνώ- . 
μαι, καί πλεΐστα όσα Ιγράφησαν 
κατά τούς τελευταίους χρόνους 
υπέρ καί κατ’ αυτής, γνωστά 

. πλέον .είς. τού 4 ήμετέρους ανα- 
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γνώστας, καί τά  όποϊα ως έκ του προγράμματος τής μήσεως των προς τό έθνος υπηρεσιών και της πενταετούς 
,,Κλειοΐίς“ καί έκ του σκοπού, ον αδτη επιδιώκει, δέν εϊνε ' έργασίας του επ' άγαμοί τής ’Εκκλησίας νά χαραθέσωμεν 
δυνατόν νά έκτεθώσιν ένταύθα. “Ωςτε άρκούμεθα μόνον τή εικόνα του έν αρχή του παρόντος τεύχους, 
χάριν σεβασμού προς τον άνδρα καί Ιξ αμερόληπτου έκτι- "

 ----------

Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  ΤΟΝ  ΕΝΤΟΜΏΝ.

Άφ’ ου ή φιλόμολπος αηδών διακόψη τά  άσματά της 
καί άναλαβοϋσα οίκογενειακάς φροντίδας λησμονήση τό 
γλυκύ κελάδημα, τό όποιον προ ¿λίγου έξέπεμπε κατά τάς 
πρώτας των γάμων της ημέρας, άλλη, καίτοι ήττον δόκι
μος καί ετι όλιγώτερον χαρίεσσα, άοιδός διαδέχεται την 
προάγγελλον του έαρος καί έντός βάτων καί υπό την χλόην 
προςπαθεΐ μέ όλας της τάς δυνάμεις νά Βείξη την μουσικήν 
αυτής τέχνην. 'Η  άκρίς εϊνε τό προςφιλέστερον θήραμα των 
μικρών παιδιών εϊς τούς αγρούς, σχανίως δέ δόναται νά 
διαφυγή τήν καταδίωξιν αυτών ένεκα της ασύγγνωστου 
σπουδής, μεθ·’ ής άμα καθεσδ·ή οπουδήποτε αρχίζει νά έκ- 
πέμπη τήν μονότονον αϋτής φωνήν. Άλλά καί οί τέττιγες 
όπως καί αί ακρίδες οΰδεν άλλο κάμνουσι, παρά νά έκφέ- 
ρωσιν αχλοον τινα μόνον καί οξύν ήχον, τόν όποΤον παρά- 
γουσι διά τών πτερυγίων καί διά των οπισθίων των σκελών, 
τά  όποια μττά τόσης σπουδής καί ταχύτητος τρίβουσιν 
ένίοτε έπί τών πτερυγίων των. Τούς ήχους τούτους αντι
λαμβάνεται βεβαίως το οδς τού ανθρώπου καί έξ αυτών 
οδηγούνται τά  παιδία προς σόλληψιν τών φιλομούσων τού
των έντόμων.

Άλλως όμως εϊνε κατεσκευασμένη ή φωνητική συσκευή 
τού κανθάρου. Οδτος φέρει Ιπί τής οπισθίας πλευράς τού 
πρώτου κατά το στήθος κρίκου του στέγασμα δερμάτινον 
άπολήγον προς τά  κάτω είς λεπτεπίλεπτου καί τριχοειδή 
προεκβολήν, δίκην τόξου βιολίου κινουμένην υκεράνω έπιμή-. 
κους ζώνης, ήτις φέρεται υπό τού δευτέρου κατά τό στήθος 
κρίκου καί διά τού μικροσκοπίου παρατηρουμένη δεικνύει 
λεπτότατους έγκαρσίους αύλακίσκους. Διά τής ταχείας λοι
πόν τριβής τών κρίκων τούτων Ιπ’ άλλήλους, σύρεται το 
κεράτινου τόξον έπί τών αυλακίσκων της ζώνης καί ουτω 
γεννάται τό γνωστόν τού έντόμου τούτου τερέτισμα.

“Ετερον είδος κανθάρων — (ά^πιιηορίβ^ ι-αήοοηιΐδ — 
φέρει τοιαυτην ζώνην έχουσαν πλάτος ϊσον προ το Ιν είκο- 
στόν πέμπτου Ινός ύποχιλιομέτρου διατεμνομένην όμως υπό 
εκατονδώδεκα έγκαρσίων γραμμών. Τον έκ της τριβής τών 
κρίκων του κανθάρου τούτου προξενουμενον ήχον εϊνε αδύ
νατον ν’ άκοΰση καί ν’ άντιληφθη ανθρώπινον οδς. Τά 
μουσικά έργαλέϊα, άποτελούμενα έκ τόξου καί βιολίου, υπάρ- 
χουσι, βλέπει δέ ό οφθαλμός καί τήν κίνησιν τών πλευρών 
τού στήθους, τον έξ αυτής όμως τόνον αδυνατεί τό οδς ν’ 
άντιληφθ-ή. Οί πυκνότεροι ένταϋθα αΰλακίσκοι, κατά τούς 
νόμους τής ακουστικής, παράγουσιν ήχον πολύ οξύτερον τού 
καράγομένου υπό τών μάλλον απ’ άλλήλων άφεστώτων αυ
λακίσκων τού μεγάλου κανθάρου, πρέπει δ’ επομένως νά 
παραδεχθώμεν, ότι ό ήχος μεν γενναται, δέν δυνάμεθα δέ 
ημείς νά τόν άκουσωμεν ως έκ τού δψους του.

Καί χάριν τίνος άρά γε έκπέμπει τούς οξυτάτους τού
τους τόνους ό κάνθαρος;

Έ κ  τών πτηνών τέ  άρρεν διακρίνεται διά τού κελαδή
ματος του, δι’ ου έκφράζει τόν έρωτά του πρός τδ  θήλυ, 
τό αυτό .δέ συμβαίνει καί είς τά  έντομα, διότι π. χ. αί θή-

λειαι ακρίδες στερούνται ως Ιπί τό πολύ ηχητικών οργάνων. 
Καί τό  άρρεν τής άκρίδος θέλει διά τού άτέχνου του τε
ρετίσματος νά δελεάση τήν μακράν εόρισκομευην θήλειαν 
καί έπειδή συγχρόνως έκφέρονται ποικιλώτατα τοιαύτα τε
ρετίσματα, όφείλομεν νά παραδεχθώμεν ότι τό · ους τής 
άκρίδος οχι μόνον ακούει τόν ήχον τούτον, άλλά καί δια
κρίνει τό ποιόν αυτού κα'ί άρέσκεται είς τούτο τδ άσμα 
μάλλον, παρά είς έκείνο. 'Ο  θήλυς κάνθαρος τού τελευ
ταίου μνημονευθέντος είδους πρέπει μάλιστα νά εχη τήν 
ικανότητα ν’ άκούη τόνον, μή άκουόμενον ύφ’ ημών, καί 
νά τόν διακρίνη, υπο τήν εποψιν δε ταύτην πολύ υπερτερεί 
του ανθρώπου, τού όποίου ή ακουστική Βυναμις, κατά υψος 
τε καί βάθος, έχει τά  όρια σχετικώς λίαν στενά.

Καθώς όμως όπάρχουσιν όργανα παράγοντα ήχους καί 
τόνους, οότώ πρέπει παρά τοΓς έντόμοις τούτοις νά υπάρ- 
•χωσι καί όργανα αποδεχόμενα τούς τόνους τούτους. Άλλ’ 
όσον φυσική φαίνεται ή αμοιβαία αύτη σχέσις, άλλο τόσον 
εϊνε δυςκολον νά εορεθή ώρισμένως τό  ους τών έντόμων καί νά 
έξακριβωθή ό τρόπος, καθ’ όν τούτα άκουουσι καί αντιλαμ
βάνονται τόν τόνον. Καί εϊς τινα μέν γένη τό ους ευρέθη 
μετ’ ασφαλείας, αλλ’ είς τά  πλεΐστα καί προ πάντων είς 
έκεΐνα, τά  ¿ποια νομίζονταί ώς μή παράγοντα προαιρετικώς 
τόνους, ματαίως προςεπάθουν μέχρις έσχάτως ν’ άνεύρωσι 
τήν ακουστικήν συσκευήν καί νά καθορίσωσιν αυτήν ώς 
τοιαυτην.

Άλλοτε έπεκράτει ή γνώμη, ότι ή μεταφορά τού ήχου 
έπί τού νευρικού συστήματος τών έντόμων -συνέβαινε διά 
τών κεραιών ούτως ό μέν ένόμιζεν, υτι είχε παρατηρήσει 
πώς σίλφη τις , είς τό παράθυρον καθημένη, έστρεφε πρός 
αυτόν τήν μίαν τών κεραιών, οσάκις έξέπεμπε φωνήν, ό δέ 
δίϊσχυρίζετο, ότι ή θήλεια άκρίς τάς μακράς της κεραίας 
πάντοτε έτεινε πρός τό μέρος, δθεν προήρχετο τό τερέτισμα 
του άρρενος. Νεώτεραι παρατηρήσεις απέδειξαν μέν, ότι 
πολλά τών έντόμων ·ε!ς τόν ήχον ή τόν θόρυβον κινούσι 
τάς κεραίας των συχνάκις, ώςεί θέλοντα ν’ άνευρωσι τόν 
τόπον όθεν ή φωνή, άλλ’ έπειδή καί μετά τήν αποκοπήν 
τών κεραιών τά  έντομα έξακολουθοΰσι ν’ άντιδρώσιν είς 
τόν ήχον, εϊνε δύςκολον νά θεωρηθώσιν αδται ώς τά  κύρια 
ακουστικά όργανα, άλλά μόνον ώς ακουστικοί άγωγεΐς με- 

. ταφέροντες τάς δονήσεις του ήχου απαράλλακτα οπως καί 
ή οστέινη παρειά τού. κρανίου τών σπονδυλωτών.

Καί ετι όλιγώτερον δυνανται αί κεράΐαι νά έπέχωσι τό
πον ώτων, έπειδή είδους τινός άκρίδων τά  ακουστικά όργανα 
άνεκαλόφθησαν είς τά  πλάγια τού πρώτου όσφυακού κρίκου, 
τά  δέ τού τέττιγος καί τοΰ άττελάβου (τής ρ-εγαλοπτέρου 
άκρίδος) εύρέθησαν μάλιστα κατά τάς κνήμας τών προσθίων 
ποδών. Τά όργανα ταύτα χαρακτηρίζει προ πάντων μεμ
βράνη τις, άντιστοιχούσα πρός τό τύμπανον τών τελειοτέρων 
ζώων, έκτός δέ τούτου ιδιόρρυθμον εχουσι τήν κατασκευήν 
καί τά  άκρα τών νεύρων, τά  όποια τάς δονήσεις σου τυμ
πάνου μετοχετεΰουσιν είς τον έγκέφαλον τοΰ έντόμου. Άλλά
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πάλιν ολιγάριθμα εϊνε τά  έντομα τα  έχοντα τυμπανον, τά  
πλεΐστα δ ’ αυτών φέρουσιν άνευ τυμπάνου τά  αξιοπερίεργα’, 
των αισθητικά τών νεύρων άκρα, ώς άπέδειξεν έπαρκώς ό 
φυσιοδίφης Graber Τδ μόνον ζήτημα ήδη εϊνε, έάν τά  έν
τομα δυνανται δ ι’ αυτών ν’ άκουωσι, καί μάλιστα άφ’ ου 
δέν εϊνε έντελώς λελυμένον καί αυτό ακόμη τό ζήτημα περί 
τού άν άκούη έν γένει ή πλειονότης τών έντόμων. Ούτως 
ό έμβριθής ζωολόγος John Lubbock διατείνεται, ότι οί μύρ- 
μηκες ών αξιοθαύμαστος εϊνε ή άγχίνοια καί νοημοσύνη έρε- 
θίζονται μόνον υπό λεπτοτάτων ηχητικών δονήσεων, .άς 
ημείς ουδόλως αίσθ·ανόμεθα, καί ότι όλως διάφορον τής 
τού ήμετέρου έχει υφήν τό ους των, καίτοι οί μόρμηκες 
πρός πάντα οίονδήποτε θόρυβον ή ήχον φαίνονται άδιαφο- 
ρούντες. Άφ’ έτέρου όμως άλλως δέν δυνάμεθα νά έξηγη- 
σωμεν τάς μεταξύ των συνεννοήσεις, τήν Ιξέγερσιν ολοκλή
ρου μυρμηκιάς υπό τών άγρυπνοόντων φυλάκων καί προσκό
πων, τήν μακρόθεν προςέλευσιν άλλων ομογενών, έάν μόρμηξ 
τις μόνος του αδύνατή νά έγείρη μέγα βάρος, ή περιήλθεν 
ή ζωή του είς κίνδυνον, παρά διά τής όποθέσεως ότι τά  
έντομα ταύτα συνεννοούνται πρός άλληλα διά τού ήχου καί 
επομένως πρέπει νά άκούωσι.

Ο πρώτος έκ τών ανωτέρω μνημονευθέντων φυσιοδιφών, 
ό Gräber, πολλά έπί πολλών έντόμων έπεχείρησε πειράματα 
πρός συλλογήν πληροφοριών περί τού ακουστικού των αισθή
ματος. Κατά ταύτα λίαν ευαίσθητου καί επομένως κατάλ
ληλον είς τοιαύτα πειράματα ευρε τήν γνωστήν βρωμούσαν.

Συλλαβών τοιαυτην, τήν άφήκε νά τρέχη έπί τού δα
πέδου του δωματίου, έν ω κατά διαλείμματα έξήγε διαφό
ρους ήχους έκ τίνος βιολίου. 'Οσάκις έσυρε τό τόξον μετα 
βίας καί ό τόνος ήν δυνατός, τό έντομον Ιν τή ταχεία του 
πορεία αίφνης ΐστατο έπι στιγμήν καί έάν μετά πάροδον 
ικανού χρόνου. Ιπανελαμβάνετο ό αυτός οξύς τόνος. Έ άν 
όμως οότος έξεπεμπετο συχνά καί κατά διαδοχήν, τό έντο- 
μυν δεν έταράσσετο πλέον. Καδ·’ όλα τά  φαινόμενα, διότι 
εϊχεν έννοήσει ότι ό ασυνήθης ουτος ήχος οδτε ζημίαν ούτε 
όφελος τώ έπροξένει καί έπί τή  βάσει τής πείρας τούτης 
ήδύνατο νά ήνε έντελώς πρός αυτόν άδιάφορον.

Έτερον πείραμα έγένετο μετά πολλών τοιούτων έντόμων 
τεθεντων εντός κεκλεισμένου οαλίνου δοχείου, άνωθ·εν τού 
όποίου προεκαλεΐτο ήχος ποικίλης έντάσεως. Έ άν οδτος ήν 
ισχυρός, τά  έντομα παρεϊχον εΰδιάγνωστα σημεία ταραχής, 
διότι ή έτρέποντο αίφνης είς φυγήν καί έτρεχον αγρίως τήδε 
κάκεϊσε, ή κατέπιπτον έκ τών παρειών τού δοχείου ώςεί έμ- 
βρόντητα έκ τού τρόμ.ου.

Έ κτόζ τών έν τή  ατμόσφαιρα βιούντων τούτων έντόμων 
καί άλλων πολλών, έξητάσθησαν έκ τών υδροβίων οί ύδροκό- 
ρεω. Οδτοι άρέσκονται νά μένωσιν είς τό βάθος τού όδατος, 
δτε καί ήσυχάζοντες έχουσι προεκτεταμένα μόνον τά  μεσαΐά 
των σκέλη δι’ ών κρατούνται από τίνος λιθαριού, ή άλλου 
τινός άντικειμ.ένου. Έ νεκα  τής ίδιοτρόπου ταύτης στάσεώς 
των δυνανται καί είς -την παραμικράν ταραχήν αμέσως νά 
τραπώσιν εις φυγήν. Τότε έπί τινα δευτερόλεπτα κινούνται |

έν τώ  όδατι, ανέρχονται είς τήν. έπιφάνειαν αυτού όπως 
άντλήσωσιν αέρα καί Ινταύθα σταματώσι καί μένουσιν είς 
τήν ιδίαν ,θέσιν ήρεμούντες έπί πολλά λεπτά τής ώρας. Καί 
είς τόν έλάχιστον όμως ήχον, τόν προξενούμενον έπί τού 
χείλους τού δοχείου διά τίνος υαλίνου σωλήνος, οί ύδροκό- 
ρεω αμέσως1 έτρέποντο είς άγρίαν φυγήν. Διά ν’ άποδείξη 
δέ ό Gräber ότι αίτία τ-ής φυγής ταότης ένταυθα δέν ήτον 
ή μηχανική διατάραξις τού υδατος, Ιβυθισε μετά προςοχής 
λεπτόν σωλήνα έγγύς του μέρους, έφ’ ου άνεπαύετο τό 
έντομον καί ήρχισε νά ταράσση τό υδωρ, έν ώ τό. ζωύφιον 
παρέμενεν άτάραχον καί ακίνητον. Ά μα ώς όμως έκρουε 
μικρόν τινα κώδωνα όπεράνώ της έπιφανείας, πάραυτα έφευγε 
τό έντομον ή έβυθ-ίζετο είς τόν πυθμένα.

Έ κ  τών πειραμάτων τούτων έξάγεται, ότι τά  έντομα 
αίσθάνονται τούς τόνους καί ότι τινές τούτων δυςαρέστως 
έπενεργούσιν έπί αυτών, διότι ή εσπευσμένη φυγή, ή αίφνι- 
δία  πτώσις από τών παρειών ενός δοχείο» κ«ί ή άπροςδό- 
κητος διακοπή τής πορείας πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς συν- 
έπειαι τής έπενεργείας τού τρόμου. Αί γνώσεις ημών περί 
τών έκδηλώσεων τών αισθημάτων τών έντόμων εϊνε έλάχι- 
σται, καί δεν δυνάμεθα έκ τών έκδηλώσεων τούτων νά δια- 
κρίνωμεν τίνες ακριβώς έκφράζουσιν ευαρέσκειαν, ήν όμως 
πάντως σκοπόν έχει νά προκαλεση έπί τού θήλεος τό  τερέ
τισμα τού άρρενος τέττιγος κτλ. Τότε μόνον θετικώς πα- 
ρατηρούμεν τήν έχενέργειαν τού τόνου έπί τίνος έντόμου, 
όταν τούτο δυςαρεστήται έξ αυτού καί έκδηλή τόν φόβον 
ή τήν δυςαρέσκειάν του. Διά τούτο καί τά  ανωτέρω έκτε- 
θέντα πειράματα άποδεικνυουσιν έπί τού παρόντος, ότι πολλά 
έντομα, νομιζόμενα τό πρότερον ώς πάντη έστερημένα ακου
στικού οργάνου, εϊνε είς 9·έσιν νά αίσθάνωνται τους τόνους, 
καίτοι τά  πειράματα εϊνε χονδροειδέστατα, καθότι δέν δια- 
φέρουσι πολύ έκείνων, καθ’ ά ήθελέ τις έξετάσει τήν ακου
στικήν τού ανθρώπου δυναμιν τή βοηδ·εία συρίγματος άτμο- 
πλοίου ή κρότου κανονιών. Τό ήμέτερον οδς δέν αντιλαμ
βάνεται τών λεπτών τόνων, ους παράγουσιν έντομά τινα διά 
τών μουσικών των οργάνων, ίσως δέ ταύτα πάλιν δεν αντι
λαμβάνονται τών βαθέων τόνων, ους ημείς άκοόομεν. “Οτι 
τά  έντομα δέν στερούνται έν γένει τού αίσθήματος τού 
ήχου, άποδεικνΰεται έκ τών Ιδιαζόντων αύτοΐς ακουστικών 
οργάνων, καί Ικ  τών ανωτέρω πειραμάτων, έξ ών καταδεί- 
κνυται, ότι έντομα τινα γνωρίζουσι τόν τόνον, τόν ένθυ- 
μοΰνται κατόπιν καί δεν έπηρεάζονται όπ’ αυτού, έπανα- 
λαμβανομένου κατόπιν συχνάκις.

Είς ποιον όμως είδος ανάγονται αί μεσολαβήσεις, τών 
τόνων είς τά  διάφορα έντομα m l  κατα  πίνα τρόπον ά'/ιι- 
λαμβάνονται καί άναλύουσι τούς τόνους τού έξωτερικού κό
σμου, έάν δηλαδή αίσθάνωνται αυτούς πραγματικώς ώς τό
νους, ή  μόνον ώς άχτικάς έντυχώσοις, περί τούτου ουδ'εν 
είςέτι γινώσκομεν. Οδτοι δέ ή βομβοΰσα μυΐα έξακολουθεΐ 
νά τηρή απόκρυφα τά  μυστικά της, όπως καί ό κομήτης, 
όςτις διατρέχει τούς αινιγματώδεις διά  του συμπαντος δρό
μους του.

ΤΑ ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΠΑΡΑ ΤΕ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΙΣ
υπί Χ Ρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟϊΑΟΪ.

Μεγάλη πίστις έπεκράτει παρά τε τοΐς άρχαίοις "Ελλησι 
καί τοϊς 'Ρωμαίοις, ότι άνθρωποί τινες εϊχον τήν δυναμιν 
να έπηρεάζωσιν άλλους διά τι,ιν βλεμιεάτων αυτών. Ο βά

σκανος οφθαλμός μνημονεύεται, πολ,λάκις υπό τών αρχαίων. 
Ό  Πλούταρχος έν τώ συμποσίω έχει χωριστόν κεφάλαιον „περί 
τών καταβασκαίνειν λεγομένων, καί βάσκανον εχειν όφθαλ-

13*
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μόν*:. ’Επιβτβόβτο, ότι ό βάσκανος οφ9·αλμός έβλαπτε κυρίως 
τούς.χαΐδας και τά  κτήνη, ό Βιργίλιος λέγει".

nescio qnis teneros oculos .
; faseinat agnum.

Κατά τής βασκανίας μετεχειρίζοντο διάφορα φυλακτή
ρια (προ«8·έματα), ών κοινότβρον ήν é φαλλός· ταΰτα δ ’ 
άνήρτων περί τον τράχηλον των παίδων. 'Ο  ΙΙλίνιος ετι 
φησίν, δτι εις τούς κήπους καί τάς εστίας έτί&εντο κατά 
της βασκανίας σατυρικά σύμβολα. Έ κ  τού Πολυδεόκους 
μαν&άνομεν, δτι οί χαλκεΐς συνή9·ιζον νά καταρτώσιν ή νά 
έπιχλάττωσι προ των καμίνων αύτών βασκάνια τοιαυτα „έπί 
φδ'όνου αποτροπή“ · πρός τούτο ένίοτε μετεχειρίζοντο καί 
άλλου είδους βασκάνια" Ó Πεισίστρατος είχεν άνηρτημένην 
εμχροσ9·εν τής ακροχόλεως, ως χροφυλακτήριον κατά τής 
βασκανίας, ομοίωμα άκρίδος. Άλλοι έχτυον τρίς εις τον 
κόλπον, οσάκις ¿φοβούντο τον βάσκανον όφδαλμόν. Οί.'Ρω
μαίοι. εΐχον θ-εόν Βάσκανον (Fascinus) κατά της βασκανίας, 
θοραπευόμενον υπό των 'Εστιάδων. 'Ομοίωμα τού φαλλο- 
μόρφου τ.ουτου &εού έκρεματο υπό τά  θριαμβευτικά άρματα 
τών ;9ριαμβευόντων στρατηγών, ινα μή βασκαν9·ωσι.

• "Ωσπερ γάρ παρά τε τοΐς άρχαίοις "Ελλησι καί τοΐς 'Ρ ω - . 
μαίοις. ήν έν χρήσει τά  βασκάνια, οϋτω καί παρά τοΐς Άφρι- 
κανοΐς υπάρχει μεγάλη περιαπτομανία. 'Η  χρήσις των πε- 
ριάπτων (φυλακτών) καί τό 19ος τού περιβάλλεσ9αι πάντας ' 
διά τοιούτων έπεκράτει άνέκα&εν παρά τοΐς Άφρικανοΐς καί 
ιδία. τοΐς κατοίκοις τής. Βαρβαρίας. Άπαντες οί κάτοικοι 
άπό μικρού εως τού μείζρνος, άνδρες τε καί γυναίκες μετά . 
τω ν . θυγατέρων αυτών οφείλουσι φέρειν φυλακτά, άχερ άρα- 
βιστί καλούνται χαμαΐΧ. Πάντες οί χειρώνακτες κρεμαν- 
νυουσι πρό των εργαστηρίων τού μή βασκαίνειν τήν έργασίαν 
αυτών βασκάνιόν τι, δχερ. έστιν ανθρωποειδές τε κατασκεύα
σμα βραχύ παρηλλαγμένον τήν άνθ'ρωπίνην φύσιν. Έ ν πά- 
σαις'τοΐς οίκίαις. αυτών άνήρτηνται τοιούτου είδους βασκάνια 
μετ’ έπιγραφής γεγραμμένης διά γραφής (χάττι γαρβή) επί 
τίνος χίνακος κεχρωματισμένου, έφ’ οδ συμπλέκεται τό IX- 
μέΧιχί Κερ'ιμ (Θεός βοη&ός) ώς καί τό ίΧ ΪΧμον ΐνό υλλαχη 
(ό Θεός γινώσκει).

. Πρ.οκειμένου δέ. περί τών φυλακτών τούτων έν γένει 
φέρε ειπωμεν έν ολίγοις καί περί τής κατασκευής αυτών καί 
των έργαζομένων αυτά, άπερ Ιξ ίδιας αυτοψίας καί άντιλή- 
ψεως είδομεν κατά τήν έν Βαρβαρία πολυετή διαμονήν ημών. 
Έν-Βαρβαρία υπάρχει ιδιαιτέρα συντεχνία καλουμένη (έσνάφ 
νουσάχ), ήτις κατασκευάζει παντός είδους φυλακτήρια. Έ π ί 
των περιάπτων τούτων φέρονται διάφοροι συμβολικά! λέξεις 
καί .σήματά τινα καββαλιστικά, άτινα γράφονται διά γρα-

φής (χάττι 'Ρεμλή], ήτις κατά τους Άσιανολόγους αριθ
μεί 16,777 σημεία" διά  των σημείων τούτων γράφονται χάρ
τινα δελτία (νουσάχ) άτινα.περιτέ&εινται έντός τεμαχίου πρα
σίνου έριοΰχου καί ράπτονται μετασχηματιζόμενα εις τριγω- 
νοειδές σχήμα" τούτο άναρτώντες διά τίνος σχοινιού φέρουσι 
έπί τοΰ τραχήλου αυτών. Πάντα ουν τά  περίαπτα ταΰτα, 
άφ’ ου οί Μουραβίται άναγνωσώσι προσφοράν τινα ευχήν έπ’ 
αυτών άναρτώσι καί έπί τοΰ τραχήλου των πασχόντων, 
διότι πιστεύουσιν αυτά ώς καδηγιασμένα καί ότι δύνανται 
νά χρησιμεύσωσι πρός ίασιν έκ νόσου, ή άποσόβησιν παντός 
κινδύνου, βασκανίας, τ  κακού έν γένει προερχομένου έκ 
κακού, ή φ6·ονερού όφ9·αλμού.

Τά κατασκευαζόμενα έκ χαλκού περίαπτα εΐσιν έν είδει 
νομίσματος διαφόρου μεγέθους καί έπ’ αύτών χαράττουσιν 
άραβικοΐς γράμμασι συμβολικάς τινας φράσεις, ή ρητά τής 
Ίεράς βίβλου γραφόμενα πρός άποσόβησιν παντός ένδεχο- 
μένου κακού.

’Επειδή δέ ύπάρχουσι πολλά είδη νομισματικών περι
άπτων, έφ’ ών πολλάκις έχαράττοντο διάφορα τοιαυτα ρητα, 
διά τούτο έρχόμε9·α άπαρι9·μήσαί τινα:

α') έπί ένός κεχάρακται ή πεντάλφα καλουμένη ·μέχρι 
Σουλεϊμάν, έφ’ ής ύπάρχουσι πέντε στοιχεία τού αραβικού 
αλφαβήτου, σημαίνοντα τό έτος" καί πέριξ αυτού γέγραχται 
τό : πιαμίλαχι ραχμύνι ραχημ (έν όνόματι τού οίκτίρμονος 
καί έλεήμονος Θεού).

β') Έ π ί ετέρου υπάρχει τό: Άλέφ, Λάμ, Μίμ καί κά- 
τω&εν αύτών τό ελχαμδον λί-λαχη, ¡5«?ιι  υΧΧεμίν, IX ραχ- 
μάνη, Ιλ ραχημ (Αίνος τω Θεω Κυρίω. τού Παντός, Οίκτίρ- 
μονι καί Έλεήμονι).

γ ') Έ π ί ετέρου ωσαύτως υπάρχει κεχαραγμένον τό: πί·«· 
ΧιΧΧάχψβε ϊ ν ν α ι λ ε ί χ ι  $άζζιονν  (ό Θεός συγχωρήσαι):

δ ') .Έ π ί ετέρου υπάρχει τό: Ο'ύελον-ηονλ ηλμε μ'ιν 
εΧμέχδι ΪΧ ϊΧ-Χάχτ (Ζητήσατε παιδείαν άπό λίκνου).

ε') Έ π ί ετέρου κεχάρακται τό: ’£Χίφτε·χ'ιν π ιτε χ ·τε -  
χην άσύφτονχα, 7εη ΰ χ - ά χ ή ν .  τό περίαπτον τούτο συνήθως 
άνήρτηται έπί τού τραχήλου τών παίδων πρός άποσόβησιν 
των δηγμάτων τών κυνών.

Ύπάρχουσι καί ετερα νομισματικά περίαπτα έπί διαφό
ρων άλλων περιστάσεων, άπερ παραλείπομεν λόγω συντομίας. 
Περατούντες τήν παρούσαν ημών μελέτην λέγομεν τορώς, 
δτι παρά τάϊς μαγριπιναΐς φυλαΐς τοσαύτη μεγάλη πίστις 
καί άφοσίωσις υπάρχει έν γένει έπί τής χρήσεως τών φυ
λακτών, ώστε τά  τοιαύτα άποκαλούσι καί φυλακτήρια ψυχής 
ίχήρσ-τζάν).

Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΣΙΝΙΚΗΣ.

. (Έαρ ήτφ τού 1886. · Τά υδατα τού πλατυτάτου πο
ταμού Γιάγκ-Τσεκιάγκ διέσχιζεν άτμόπλουν, όμοιάζον μάλ
λον πρός; μεγαλοπρεπές μέγαρον, καί άπό τού ίστού αυτού 
εκυμάτιζεν ή φέρουσα τόν δράκοντα σημαία. Έ π ί τού κα
ταστρώματος εύρίσκοντο ούκ ευάριθμοι εύρωπαΐοι, άπαντες 

. έπιδεικνύοντες ζωηρόν "ένδιχφέρον πρός τινα νεαράν Κινέζαν, 
περικυκλουμένην υπό διαφόρων άκολού&ων μεταξύ τών οποίων 
εύρίσκετο καί εις αριστοκρατικόν έχων τό ή9·ος μανδαρίνος. Ή  
νεαρά κυρία έφαίνετο μόλις δεκαπενταέτις τήν ηλικίαν. 'Ο  
Ιματισμός τις |πρόδιδ'ε το δ&εν κατήγετο υψηλόν καί περι-

φανές γένος, άλλα τό προςελκύσαν κυρίως έπ’ αυτήν τά  βλέμ
ματα καί τήν προςοχήν τών εύρωπαίων ήν δτι οί πό.δες της 
δεν ήσαν ώς οί τών άλλων φιλαρέσκων τής Κίνας κυριών ήκρω- 
τηριασμένοι καί έξηρ9·ρωμένοι, άλλά διετήρουν άκόμη τό φυ-. 
,σικόν αύτών μέγεθος καί είδος. Οί λεπτοί τού προςώπου τη ς . 
χαρακτήρες ένεΐχον ούκ ύλίγην χάριν καί διά τής διαύγειας 
τής χροιάς τής έπιδερμίδος της ήδύνατο νά προκαλέση τόν 
φ&λνον πολλών γυναικών τής Ευρώπης. 'Ο  προβεβηκώς τήν 
ηλικίαν καί σεβαστός μανδαρίνος, χαρά τό πλευρόν τού 
οποίου περιεπάτει έπί τού καταστρώματος ή. νεαρά κόρη, δέν ΑΓΟΡΑ ΕΝ ΦΕΖ.

Κ ατα τήν ελαιογραφίαν τ>ΰ d e  M ádrazo ,
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ήχο άλλος τις, παρά αυτός δ γενικός διοικητής τού Κιανσή, 
όνόματι Τσέγκ-κουο-χυάν, ή δε νεάνις ήτο 8·υγάτηρ του. Άμ- 
φότεροι εΐχον Ιπιβιβασδη του άτμοπλόου „Κιάγκ“, ύρμώ· 
μενοι έκ τής πρωτευούσης τής έπαρχίας. Κιανσή - Νανσάγκ, 
και κατηυδύνοντο ήδη πρός τήν Σαγγάην, όπως έντεύδεν 
τραπώσι τήν πρός τό Πεκΐνον άγουσαν. Άλλ’ ο' σκοπός του 
ταξειδίου τούτου ήτον δ εξής. ‘Ο νεαρός τής Κίνας αύτο
κράτωρ Κουάγκ-Χσύ μόλις εΐχεν ήδη ύπερβή τό 16. τής 
ήλικίας του έτος· καί κατά τό άρχαΐον τής χώρας έδιμον 
προςεκλή&η υπό τής μητρός του, τής άντιβασιλίσσης, νά 
¿πλέξη σύζυγον καί συγχρόνως τον συνή&η άριδμόν των 
τριάκοντα καί δύο συνεόνων γυναικών. Διά. τους γάμους 
λοιπόν του «υτοκράτορος τής Κίνας εΐχεν ¿κδο&ή τό  έαρ 
του παρελθόντος έτους διάταγμα, δ ι’ ου προςεκαλοΰντο είς 
τήν πρωτεύουσαν αί άπό 12 μέχρι 16 ¿των ηλικίαν έχουσαι 
δ-υγατέρες των είς τούς Πα-χι-χι-υέν άνηκουσών οικογενειών, 
ήτοι είς τούς απογόνους των μαχητών, ο'ίτινες εΤχον συμμε- 
τάσχει είς.τήν ίν  Κίνα είςβολήν τών Τατάρων (προ 200 πε
ρίπου έτών). Μόνον αί θυγατέρες τοιοότων οικογενειών 
δύνανται νά έλπίζωσιν, ότι δυνατόν νά γίνωσί ποτε αύτο- 
κράτειραι, ήτοι νά είςαχδώσιν είς τον αύτοκρατορικόν γυ- 
ναικωνίτην. Μέχρι τής σήμερον έν τη  πρωτευούση εκάστης 
έπαρχίας υπάρχει ακριβής γενεαλογικός πίναξ τών προνομιού
χων τούτων οικογενειών. ’Επειδή δέ ό γενικός διοικητής 
τής έπαρχίας Μάγκ-Χιάγκ, περιλαμβανούσης καί τάς έπαρ- 
χίας Κιαγκσού, Κιαγκσή καί Άνχούη, άνήκεν είς τοιαύτην 
οικογένειαν και είχε δυγατέρα νεαρωτάτην καί περικαλλή, 
έξυμνουμένην και λατρευομένην διά τήν ωραιότητά της ύφ’ 
όλων τών κατοίκων τής έπαρχίας, τό Ιδεώρησε καδ'ήκόν του 
ίερόν ν’ «πέλδη μετ’ αυτής είς Πεκΐνον καί νά τήν παρου- 
σιάση ένταύδα τώ Αΰτοκράτορι, ως υποψήφιον αυτού συμ
βίαν. Ώ ς  ανωτέρω έμνημονεύδη, πατήρ τε και δυγάτηρ 
εύρίσκοντο ήδη καδ’ οδόν πρός τήν πρωτεύουσαν του Κρά
τους, καί ώς έλέγετο καί διεδίδετο ανά τά  στόματα του 
λαού, ή νεαρά αυτη κόρη, έχουσα πολλά πνευματικά χαρί
σματα καί τυχούσα εκτάκτως έπιμεμελημένης ανατροφής, 
έμελλε ν’ άποβή λίαν επικίνδυνος αντίπαλος είς τάς λοιπάς 
υποψηφίους αυτής συναδέλφους.

* *

Εβδομάδες τινές παρήλδον άφ’ ής έποχής ειδομεν 
πρώτην φοράν την υποψήφιον νύμφην του αυτοκράτορος τής 
Κίνας μετά παιδικής άφελείας περιπατούσαν επί τού κατα
στρώματος τού πλοίου. Εσπέραν τινά του Μαίόυ τάς λα- 
βυρινδ'ώδεις οδούς του Πεκίνου διήρχετο μακρά συνοδία 
έπεστεγασμένο»ν φορτηγών αμαξών, συρομένων ύπό βοών. 
Έ ν αύταΐς έκάδηντο αί δυγατέρες καί οί πατέρες τών οικο
γενειών, όσαι συνεμορφώδησαν πρός τό διάταγμα καί έστελ- 
λον τούς νεαρούς αύτών βλαστούς πρός:τόν Μονάρχην. Αί 
άμαξαι ήσαν ύπέρ τάς Εκατόν , καί ¿σταμάτησαν πάσαι έκ
τος τών τειχών τού αυτοκρατορικού μεγάρου. νΟρδρου βα- 
δέος ήνοίχδη αυταΐς ή πρός βορράν μεγάλη πύλη καί ταΐς 
έπετράπη νά είςελάσωσιν είς τό έσωτερικόν τού μυστηριώ
δους παλατιού. Αί νεάραί υποψήφιοι νόμφαι μετά τών όδη- 
γούντων αυτας πατέρων είςάγονται είς τήν έσωτερικήν αυ
λήν. Μετ’ ολίγον δε αναφαίνεται καί ό νεαρός αΰτοκράτωρ, 
έχων είς τό πλευρόν τήν μητέρα του καί κατόπιν του μικράν 
λεγεώνα ευνούχων. Πλησιάζει είς μίαν τράπεζαν, έφ’ ής 
κεΐνται μικραί ξύλιναι πλάκες, έφ’ εκάστης τών οποίων εΐνε 
γεγραμμένον τό όνομα, ή ήλικία καί ή καταγωγή μιας έκά-

στης τών περιΐσταμένων νεαρών δεσποινίδων. 'Ο  Αύτοκράτωρ 
έγείρει μίαν τών πλακών τούτων, άναγινώσκει τό έπ’ αυτής 
γεγραμμένον όνομα καί αμέσως, ευνούχοι τινες σπεύδουσι νά 
τώ  παρουσιάσωσι τήν νεάνιδα, ής άνέγνω τό όνομα· συγχρό
νως δέ ο' πατήρ καί ό διοικητής τής έπαρχίας, ôfkv όρμδ- 
ται ή κόρη, πίπτουσι πρηνείς κατά γής, εως ου άπολυδώσιν 
ύπό του κυριάρχου των. Ή  κόρη ισταται όρδ·ία καί φέρει 
ένδυμασίαν ουχί πολύ διάφορον Ικείίης, ήν έφερεν ή προ- 
μήτωρ ημών Ευα μικρόν πρό τού νά ύποπέση είς τό προπα
τορικόν αμάρτημα. Ό  Αΰτοκράτωρ αποτείνει, αυτή όλίγας 
λέξεις καί ζητεί πληροφορίας παρά τού πατρός καί τού διοι- 
κητού. ’Εάν δεν τώ άρέση, ρίπτει' απλώς τήν πλάκα έντός 
κανίστρου καί διά  τής χειρός νεύει είς τήν κόρην, ότι δύ- 
ναται ν’ άπομακρυνδ'ή. ’Εάν δε ή νεάνις άνταποκρίνεται 
πρός τήν επιθυμίαν του, δ·έτει τήν φέρουσαν τό όνομά της 
πλάκα μετά προςοχής είς ιδιαίτερον μέρος, άφ’ οδ προηγου
μένως γράψη έπ’ αυτής δι’ έρυ&ράς μελάνης τον άριδμόν 1, 
2 ή S, κατά τόν βαδμόν τής ευαρεσκείας του. Άφ’ ου 
κατά τόν ανωτέρω τρόπον έξετασδώσι πάσαι αί υποψήφιοι 
νυμφαι, φέρονται πάλιν έκ του παλατίου είς την πολιν. 
Μετά τέσσαρας ημέράς τά  μή τυχόντα της αύτοκρατορικής 
εύνοίας κοράσια μανδάνουσι τήν ατυχίαν των καί λαμβά- 
νουσι τήν άδειαν ν’ άπέλδοισι πάραυτα είς τά  ίδια. Τά 
λοιπά όμως μετ’ όλίγας ημέρας ύπεβλήδησαν είς δευτέραν 
καί έπιμελεστέραν έξέτασιν καί μόλις μετ’ αυτήν άπεφα- 
σίσδη εριστικώς είς τίνα έκ των έκλεγεισών έπρεπε ν’ άπο- 
νεμηδ·ή ή τιμή τού νά γίνη Αυτοκράτειρα τής Σινικής. ’Εκ
τός τής νομίμου τούτης συζύγου έκλέγει όμως ό Αΰτοκράτωρ 
καί δύο έτέρας πρός άντικατάστασιν αυτής καί τριάκοντα 
άκόμη συνεύνους. Καί τών τελευταίων τούτων ή δέσις εΐνε 
έπίζηλος, διότι, έάν ή αυτοκράτειρα άποδ'άνη ή μείνη άτεκ- 
τος, έχιυσιν οόκ όλίγας ελπίδας νά προβιβασ&η μία έξ αύ
τών είς Αύτοκράτειραν. Αλλά καί αύταί έλαβον τήν άδειαν 
μετά βραχεΐαν έν Πεκίνω διαμονήν ν’ άπέλδωσιν είς τάς 
πατρίδας των μέ τήν παρατήρησιν όμως, ότι έπρεπε πάν
τοτε νά ήνε έτοιμοι, νά έλδωσιν είς τήν αυλήν τού Πεκίνου, 
άμα ώς λάβωσι πρόςκλησιν ύπογεγραμμένην ύπό τού Αότο- 
κράτορος.

* *«

'Εν έτος σχεδόν παρήλδεν άπό τών συμβάντων τούτων.
. Ητο περί τά  μέσα τού παρελδόντος Φεβρουάριου. Άνά τάς 
κρηπίδας καί τούς οδούς τής Σαγγάης έπεκράτει κίνησις καί 
ταραχή. Τή πρωία τής 21. Φεβρουάριου έπρεπεν ό πρώτος 
έαρινός .στολίσκος, άποτελουμενο; έκ δώδεκα άτμοπλόων, ν 
άποπλεύση πρός βορράν. Περί λύχνων άφάς τής 20. του 
αυτού μηνός ήδύνατό τις άπό τής κρηπίδος „China Mer· 
chants“ νά διακρίνη φορεΐά τινα μεταφερόμενα έπί τού 
άτμοπλόου ,,Χαιάν“, έφ’ οδ πρό έξ μηνών ό έβδομος πρίγ- 
κηψ. εΐχεν έπιχειρήσεί τόν μέχρι τού λιμένος τού ’Αρθούρου 
πλούν. Έ κ  τών φορείων τούτων κατέβησαν δύο κυρίαι, αί- 
τινες άμέσως έσπευσαν μετά πολλοϋ ζήλου νά βοηδήσωσι 
τρίτην τινά κυρίαν, εύρισκομένην έπίσης έντός παρομοίου 
φορείου. Έ ξ  άλλου ,τινός τοιούτου κατήλδπν υψηλός τις 
Μανδαρίνος, συνοδεύων τάς κυρίας ώς ,,φύλαξ Ιππότης“. 
Άπασα ή συνοδία αυτη έπιβάσα τού πλοίου κατήλδεν άμέ
σως είς τά  Ιδιαιτέρως χάριν αυτής διατεταγμένα δώματα. 
Τό πρωί' τής έπαύριον έγκατέλειψε τό πλοΐον τόν λιμένα 
κατευδυνόμενον πρός τό Τιεντσίν. νΕφερε δέ — πράγμα 
άγνωστον μέχρις Ικείνης τής ημέρας είς τούς κατοίκους τής
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Σαγγάης — τήν μέλλουσαν τής Κίνας αύτοκράτειραν, την 
χαρίεσσαν καί περικαλλή δυγατέρα τού γενικού διοικητού 
τού Κιαγξή, ήν ό αύτοκράτωρ εΐχεν εκλέξει ώς σύζυγόν 
του το παρελδόν εαρ καί ής ή τύχη, καδ’ ολα τά  φαινό
μενα, δεν δά ήνε όμοια τής τών προκατόχων της, νά μένη 
δηλαδή διά βίου περιωρισμένη, ή μάλλον είπεΐν καδειργ- 
μένη έν τοΤς δωμασι τού έν Πεκίνω αυτοκρατορικού μεγάρου. 
Ή  νεαρά αυτη κόρη τυχοΰσα ευρωπαϊκής σχεδόν μορφώσεως

0 I Δ Υ Ο

— — — Εΐμαι τώρα γέρων καί άσδενής καί άναγκά- 
ζομαι πολύ συχνότερα νά σκέπτωμαι περί τού δανάτου, ό 
όποιος καδ’ ημέραν πλησιέστερον έρχεται πρός έμέ. Σπα- 
νίως συλλογίζομαι τό παρελδόν, σπανίως στρέφεται πρός τά 
όπίσω τό νοερόν μου βλέμμα. Καί όμως ένίοτε — τόν χει
μώνα, όταν ακίνητος κά&ημαι πρό τού φλέγοντος πυρός τής 
έστίας· τό δέρος, όταν μέ βραδύ βήμα περιπατώ ύπό τά  
σκιερά τού κήπου δένδρα, αφυπνίζονται έν έμοί αναμνήσεις 
προηγουμένων εποχών, συμβάντων, προςώπων. Άλλα δεν 
μένουν όμως «ί ίδέαι μου προςηλωμέναι είς τό  ώριμον τμήμα 
τού βίου μου καί είς τά  έτη τής νεανικής μου ήλικίας. Μέ 
μεταφέρουν είτε είς τήν νηπιακήν, είτε είς τούς πρώτους χρό
νους τής παιδικής μου ήλικίας. Τό ίδιον συμβαίνει καί τώρα· 
έν&υμούμαι τόν Εαυτόν μου δωδεκαετή παΐδα είς τήν έξο- 
χήν παρά τή αυστηρά καί δυςτρόπω μάμμη μου καί συγ
χρόνως αναπολώ καί δύο μορφάς . . . .

Έ ν  τούτοις έπιτρέψατέ μ.οι νά διηγηδώ τήν ιστορίαν 
μου μέ τάξιν καί αλληλουχίαν.

I.
(1830.)

Ό  γέρων υπηρέτης μας Φίλιππος, φέρων περί τόν τρά
χηλόν του μανδήλιον καί τα  χείλη του έχων συνεσφιγμένα 
„διά νά μή έξέρχεται δ ι’ αυτών καμμία περιττή αναπνοή“ 
— καί έν μέσω τού μετώπου του φαιόν δύσανον κόμης, είς- 
ήλδεν είς τό δωμάτιον ακροποδητί, ύπεκλίδη καί ένεχείρισεν 
είς τήν μάμμην μου μίαν μεγάλην έσφραγισμένην επιστολήν.

Ή  μάμμη επέδηκε τάς διόπτρας της καί άνέγνωσε τήν 
Επιστολήν . . . .

— Εΐνε εδώ ό ίδιος; ήρώτησε.
— Πώς ώρίσατε; ήρώτησε δειλώς ό Φίλιππος.
— Χαμένε άνδρωπε! Αυτός πού έφερε τό γράμμα . . . 

στέκεται ακόμη έξω;
— Αυτός . . . αυτός . . . κάδεται .κάτω . . .
Ή  μάμμη συνεκρότησε τό έξ ήλεκτρου κομβολόγιόν τη ς ..
— Φέρε τον έδώ . .. . καί σύ, παλληκαράκι, είπε στρε- 

φομένη πρός έμέ, νά μένης ήσυχος.
Καί χωρίς τής διαταγής της έγώ δά  έμενον άκίνητος 

είς τήν γωνίαν έπί τού ώρισμένου δ ι’ έμέ σκίμποδος.
Ή  μάμμη μου πολύ αύστηρώς μέ μετεχειρίζετο.
Μετά πέντε λεπτά τής ώρας είςήλδεν είς τό δωμάτιον 

άνήρ τριακονταπενταέτης περίπου την ήλικίαν, μελανόδριξ, 
έχων τό πρόςωπον μελάγχρουν καί πλήρες ουλών έξ εόφλο- 
γίας, προεξεχούσας τάς γνάδους, γρυπήν τήν ρίνα καίπυκνάς 
τάς οφρύς, ύπό τάς όποιας μικροί φαιοί όφδαλμοί έξέπεμπον 
τό ήρεμον καί μελαγχολικόν φώς των. Τό χρώμα καί ή

καί άνατροφής καί καταγόμενη έκ μιας τών έπαρχιών ¿κεί
νων τού Ουρανίου Κράτους, πρός τάς όποιας έχει τό προ- 
νόμιον νά συγκοινωνή ό ευρωπαϊκός πολιτισμός, κατά πάσαν 
πιδανότητα ούκ ο’λίγον Θ·ά συντελέση, οπως ή ευρωπαϊκή 
πρός τήν Κίναν Επικοινωνία έπεκταδή έτι μάλλον καί ανοι- 
γώσιν είς τούς πεπολιτισμενους λαούς αί άπό αιώνων κεκλει- 
σμεναι είς αυτούς πύλαι τού πολυανδρωπατάτου καί ευρυτά- 
του τών έπί γής κρατών.

Φ Ι Λ Ο Ι .

έκφρασις τών όφδ·αλμών τούτων δέν άπετέλουν καμμίαν 
αρμονίαν πρός τούς λοιπούς ανατολικούς τού προςώπου του. 
χαρακτήρας. Ό  είςελδών έφερεν αρχαϊκόν καί βαδύκολπον 
μανδύαν. Έστά&η προ τής δώρας καί έκλινε — μόνον τήν 
κεφαλήν.

— Ονομάζεσαι Βαβουρΐνος; ήρώτησεν ή μάμμη καί 
προςέδηκε κατ’ ίδίαν: ,,Μού φαίνεται νά ήνε ’Αρμένιος“..

— Μάλιστα,.άπήντησεν οδτος μέ ύπόκωφον καί μονό- 
τονον φωνήν. Είς τήν πρώτην λέξιν τής μάμμης, είς τό 
ονομΰ'ζΐσαι εκείνο συνεστάλησαν ολίγον αί όφρύς του. Μή
πως έπερίμενε νά τον όμιλήση είς πληδυντικον άριδμόν;

— Είσαι ρώσσος; Καί όρδόδοξος;;
— Μάλιστα.
Ό  Μάμμη επέδηκε τάς διόπτρας της έπί τής ρινός καί 

περιειργάσδη αυτόν βραδέως άπό κεφαλής μέχρι ποδών. 
Αυτός ομως δέν κατεβίβασεν έκ τούτου τούς όφδαλμούς 
του, άλλ’ Ιδηκε τάς χεΐρας έπί τών νώτων του.

Ττν ίδικην μου περιέργειαν έκίνησε πρό πάντων ή σια- 
γών του· ήτον ολως διόλου ξυρισμένη . . . τόσον ύποκυά- 
νους παρειάς καί τοιαυτην σιαγόνα δέν εΐχον ποτέ άκόμη ίδεΐ!

— Ό  ’Ιάκωβος Πέτροβιτς, ήρχισεν r  μάμμη μου έκ 
νέου, σέ συνιστά είς τήν έπιστολήν του ώς νηφάλιον καί 
εργατικόν άνδρωπον. Διά τί όμως σύ παρήτησες τήν ύπη- 
ρεσίαν του;

— Αυτός, σεβαστή κυρία, είς .τήν υπηρεσίαν του έχει 
ανάγκην άνδρώπων άλλου είδους . . .

— Άλλου . . . είδους; Αυτό δέν τό καταλαμβάνω.
Καί ήρχισεν ή μάμμη πάλιν νά κροταλίζη μέ τό κομ

βολόγιόν της.
— Ό  Ιάκωβος Πέτροβιτς μοί γράφει ότι έχεις δύο πα- 

ράξεναις ίδιοτροπίαις. Τί ίδιοτροπίαις λοιπόν εΐνε αύταίς;
'Ο  Βαβουρΐνος έκίνησεν έλαφρώς τούς ώμους.
— Δέν είμαι είς δ·έσιν νά γνωρίζω τ ί αυτός ηΰδόκησε 

νά όνομάση ιδιοτροπίας. Πολύ πιδ·ανόν τό ίδίωμά μου, ότι 
. . . δέν υποφέρω καμμίαν σωματικήν τιμωρίαν.

Ή  μάμμη κατελήφδη υπό έκπλήξεως.
— Πώς; ό κ. Πέτροβιτς ήδέλησε νά σέ μαστίγωση;
Τό μελάγχρουν πρόςωπον τού Βαβουρίνου έγινεν έρυ-

δρούν μέχρι τών άκρων τών τριχών.
— Δέν μ’ Εννοήσατε καλά, άξιοσέβαστος κυρία. Έ χω  

τγΙν α?ΧΨ νκ ί̂ -Ο) έπιβαλλω καμμίαν σωματικήν ποινήν . . . 
είς τους χωρικούς.

Η  μάμμη κατελήφδη ύπό έτι μεγαλειτέρας έκπλήξεως 
καί απο την απορίαν της μάλιστα ύψωσε καί τάς χεΐρας.

— A έτσηΐ εΐπεν έπί τέλους, καί κλίνασα ολίγον πλα- 
γίως τήν κεφαλήν παρετήρησεν άπαξ. έτι τόν Βαβουρΐνον 
μετά περιεργείας καί προςοχής. — Αυτή λοιπόν εΐνε ή άρχή
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σου; Αυτό δμως μοί εΐνε ¿διάφορον. Επιστάτου ανάγκην 
δ'εν εχω, άλλα μόνον ενός γραφέως. Τί γράψιμο έχεις;

— Μπορώ νά γράψω καλλιγραφικά, καί χωρίς ορθογρα
φικά σφάλματα: ' ■ ■ ■

— . Κ α ί1 αυτό-μολ.εΐνε ¿διάφορον.' Το κύριον εΐνε. νά 
γράφης εύαναγνώστως καί χωρίς αύτά τά  κεφαλαία · με ταΐς 
ούραίς·- άύταΐς-δεν ’μπορώ 'νά τάίς υποφέρω. Τώρα· λοιπόν 
ποία εΐνε ή δευτέρα σου ιδιοτροπία; · , ’ . ■

'Ο  Βαβουρΐνος περιέπεσεν εις αμηχανίαν καί ήρχισε νά 
Ιεροβνίχγι .  .  .

— νΙσως . . . ίσως ο κ. Πέτροβιτς έννοεΐ μέ τούτο ότι 
δέν είμαι μόνος. , . . . .

— Είσαι έγγαμος;
—: 'Καδόλου . . ..αλλά·. . ·

- 'Η  μάμμη συνω.φρυώδη.
— Άλλα μαζη μου ζή· έν υποκείμενον . . . .γένους αρ

σενικού . . .  6 .σύντροφός μου, πτωχός άνδρωπος από τον 
όποιον ποτέ δεν χωρίζομαι . . . εΐμεδα τώρα δέκα έτη μαζη.
. — Εΐνε συγγενής σου;

.— .'Ο χι,, δεν εΐνε συγγενής μου :. . . αλλά φίλος μου. 
Καμμίά.δεν. δά  .προέλδη δι’ αυτού ένόχλησις είς τά  τής 
οικίας, έσπευσεν; ο' Βαβουρΐνος .νά προςθ-έση, ώςεί δέλων νά 
προλάβη .πάσαν. άρνησιν. -Ζή.δι’ίέξόδων μου, κατοικεί μαζη 
μου είς το. ίδιον δωμάτιον κ α ί δ ά φ έ ρ η  ωφέλειαν μάλλον 
παρά βλάβην, διότι, , χωρίς νά τόν επαινέσω, ξεύρει καλά νά 
γράφη καί ν’ αναγινώσκη καί εΐνε τιμιώτατος κατά. τά-ήδη.

Δάκνο.υσα.τά.'χείλη'καί'.καμμυουσα τους οφθαλμούς τον 
ήκουεν. ή μάμμη..

— .’Ζή λοιπόν, :δι’ έξόδών σου;’
— Δι’ έξόδων .μου.·'
— . Καί’ τον τρέφεις από ευσπλαγχνίαν;
— Εκ ,καδ'Υκοντος . . . διότι χρέος του πτωχού εΐνε 

νά βρηδή.ενα άλλον πτωχόν.
1 τη Ριά; δές,. 'γιά .δές! Αυτό' πρώτη φορα τ ’ ακούω! 

'Εως τώρα' εΐχον ττν ιδέαν δτι αυτό ήτο χρέος των πλου
σίων «ν&ρώπων.'

— Διά τούς πλουσίους, έπιτρέψατέ μοι νά παρατηρήσω, 
.αυτό.εΐνε μία διασκέδασις μόνον ... . . ¿λ λ ά .δ ι’ ημάς . . .

— Αρκετά, αρκετά!. Ά ς ήνε! είπε διακόπτουσα αυτόν 
ή μάμμη ,. Ιβυδίσδη μίαν στιγμήν είς . σκέψεις . καί έπειτα 
¿μουρμούρισε, κακόν τούτο πάντοτε σημεΐον, διά τής ρινός: 
„Καί πόσων Ιτών εΐνε αυτός ό οικότροφός σου;“
. . — · Τής .ηλικίας μου. . .

—τ Τής ηλικίας'σου; . ... Έ γώ  ένόμιζα.δτι ήτο τρό
φιμός σου!'

— Ουδόλως· εΐνε σύντροφός, μου καί πρός του.τοις . . . .
— Άρκεΐ! τόν.διέκόψεν έκ νέου ή..μάμμη. Βλέπω οτι 

είσαι φιλάν&ρωπος. ‘Ο κ. Πέτροβιτς .έχει δίκαιον· δι’ -άν
θρωπον τής καταστάσεοίς σου αυτό εΐνε .μεγάλη ιδιοτροπία. 
Ά ς όμιλήσωμεν. δμως τώρα περί άλλων πραγμάτων. Θά 
σοί έκδέσω. :ποίου εΐδοίς δά  ήνε ή έργασία σου. "Οσον 
αφορά τό περί μισθού κεφάλαιον . . .  Τ ί κάμνεις σύ εδώ; 
έφώνησεν αίφνης ή μάμμη στρέψασα πρός έμέ τό μεμαρα- 
μένον καί κίτρινον πρόςωπόν της. Πήγαινε νά μελέτήσης 
τό μάδημα τής μυδολογίας σου.

Άνεπήδησα έκ τής δέσεώς μου, ¿φίλησα την γεροντι
κήν χεΐρά της καί έτρεξα έξω . . . .  όχι διά νά μελετήσω 
μυδολογίαν, αλλά κατ’ ευδεΐαν είς τον κήπον.

* *

Ό  είς τό κττμα τής μάμμης μου άνήκω.ν κήπος ήτον 
από παλαιών χρόνων καλλιεργημένος καί πολύ έκτεταμένος. 
’Από τής μιας αυτού πλευράς περιωρίζετο υπό τ'ινος μικράς 
λίμνης, έν&α ευρίσκοντο όχι μόνον μαυρόψαρα καί: κωβιοί, 
άλλα καί πολλοί άλλοι έξαίρετοι. ίχθ-ύς. ’Επί. τής' ύχδης 
τής λίμνης τούτης έξετείνετο' κυκλοτερώς Λυκνό’ν .δάσος 
Ιτεών καί πριν φδάση- τις είς αυτό έπρεπε νά διέλδη αδια
πέραστους σχεδόν, άκανδ-οφόρους' δάμνους αιγοκλήματος, 
άκταίας καί αγρίων λεπτοκαρυών, παρά τάς ρίζας τών οποίων 
πυκναί άνεβλάστανον αί έρεΐκαι καί τά  λευκόϊα. ’Εδώ τό 
εαρ έμελπον αί άηδόνες τά  άσματά των, έκίχλιζον αί κίχλαι, 

'-καί οί κούκοι ¿ξέπεμπον τάς φωνάς αυτών, έδώ τό δέρος 
ήδύνατο ν’ απόλαυση τις ¿ναψυκτικήν δρόσον μετά τόν πνι
γηρόν τής ημέρας καυσονα . . . καί μέ πόσην ευχα-ρίστη-
σιν. περιεπλανώμην. είς τά  συνδενδρά ταυτα μέρη, όπου .εΐχον 
έκλέξει.καί δέσεις τινάς, περί τών οποίων —' ώς έγώ. του
λάχιστον. έφανταζόμην — ,οΰδείς άλλος.είς τόν. κόσμον είχε 
τήν παραμικράν Ιδέαν!

Έξελδών τού δαλάμου τής μάμμης αμέσως έσπευσα 
νά έλδω είς μίαν έκ τών δέσεων τούτων — „‘Ελβετίαν μου“ 
εΐχον την βάπτίσει.' Πόση όμως ήτον ή.απορία μου, όταν, 
πρίν ή ακόμη φδάσω είς τήν ,,‘Ελβετίάν ρ.ου“, διά'μέσου 
τών πυκνών περιπλοκάδων έ κ ' μεμαραμένων βλαστών καί 
χλοερών κλάδων έπείσδην ότι έκτος εμού καί. άλλος τις 
ακόμη έγνώριζε τά. μέρη ταύτα! Έ κεΐ ακριβώς .είς . τό ρ.έ- 
σον τής έκλεκτής δέσεώς μου ΐστατο μία.υψηλή μορφή φέ- 
ρουσα κίτρινον δερινόν έπενδότην καί έπί τής' κεφαλής υψη
λόν, πίλον! Έπλησίασα καί παρετήρησα μετά προςοχής τό 
πρόςωπον. Μοί ήτον .¿ντελώς άγνωστον,: έπίσης πολύ έπί- 
μηκες,. απαλόν καί αγένειον, είχε δέ έρυδρωπούς ■ μικρούς 
όφδαλμούς καί .μίαν πολύ περίεργον ρίνα'.  το ' όργανον αυτό 
έκρέματο άνωδ-εν τών προεκβαλλόντων χειλέων έξηρδρωμέ- 
νον καί τεντωμένον ώς δαυκίον. Καί έκεΐνα τά  χείλη του,, 
συσπώμενα άπό καιρού είς καιρόν καί έποξυνόμενα, έξέπεμ-' 
πον ένα λεπτόν καί συριστικόν ήχον, έν ω οί μακροί καί 
άνωδεν. του στήδόυς πρός άλλήλους άντικρυζ’όμενοι δάκτυ
λοι τών ισχνών χειρών του διαρκώς καί. ταχέως περιεστρέ- 
φοντο κυκλοτερώς. ’Ενίοτε διέκοπτον αί χειρες τήν άλλό- 
κοτον ταότην κίνησιν, τά  χείλη δεν έσύριζον' πλέον ούτε 
συνεστέλλοντο, καί τότε ή κεφαλή έκλινε προς τα  έμπρδς 
ώςάν διά ν’ άκροασδ-ή. Είςεχώρησα έτι πλησιέστερον, πα-’ 

. ρατηρών τά  πάντα μετά περισσοτέρας προςοχής . .  . ‘Ο 
άγνωστος είς έκατέραν τών χειρών του έκράτει μικρόν, άβα- 
δές κέλυφος όμοιον πρός έκεΐνα, δι’ ών παρορμοΰμεν τά  κα
ναρίνια νά κελαδήσωσι. Λεπτός τις ξηρός κλώνος έκρότησεν 
ύπό τούς πόδας μου- ό άγνωστος έτρόμαξεν, έστρεψε τούς 
έκφραστικούς όφδαλμούς του πρός τό σύνδενδρο’ν μέρος καί
ώπισδοχ.ώρησεν.............αλλά. προςέκρουσεν εις. τ ί  δένδρον,

.¿στέναξε καί έστάδη. :
Τότε ¿προχώρησα, πρός. αυτόν.
'Ο  άγνωστος ήρχισε'νά μειδιά.

■ — Καλή ’μέρα, τώ εΐπον.
— Καλή ’μέρα, παλληκαράκι! . -
Ή  έπίκλησις ,,παλληκαράκι“ δεν μοί ήτον ευχάριστος. 

Τόση Βά οίκειότης!
— Τί κάμνετε έδώ; ήρώτησα αόσ^ηρώς.
— Βλέπετε, άπεκρίδη διαρκώς μειδιών προςκαλώ τα 

πουλάκια νά τραγουδήσουν.
Καί μοί έδειξε τά  κελύφη.
— Οί σπίνοι απαντούν εξαίρετα! Διά σάς, έπειδη εΐσδε

Τ Ο  Φ Γ Τ Ο Ν  Ν Γ Μ Φ Α Ι Α
Είκών πρωτότυποί ΐπό  Ο. Μω-χ.
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ακόμη πολύ μικρός, τά τραγούδι« τού πτερωτού αυτού κό
σμου θά ήνε μεγάλη διασκέδασις· τώρα πού θ ’ αρχίσω νά 
τσιρίζω, αμέσως θά  πάρουν κι’ αυτά το σκοπό τους . . . .  
τί νόστιμο-·πού θά ήνε! ...............................................................

Και ηρχισε νά τρίβη τά κελύφη. Πραγματικώς από 
τίνος δένδρου αμέσως άπήντησεν εΤς σπίνος! 'Ο  άγνωστος 
¿γέλασε θορυβωδώς με την άηχον φωνήν του καί έπειτα 
στραφείς πρός έμέ έκάμμυε τούς οφθαλμούς του.

'Ο  γέλως «ότός, των οφθαλμών του οί μορφασμοί . . . 
και πασά του Ιν γένει κίνησες, ή αδύνατος καί ψελλιστική 
φωνή, τά  πρός.τά έξω καμπτόμενα γόνατα, αί ίσχναί χεΐ- 
ρες καί αυτός- ακόμη, ό πίλος καί ό μάκρος έπενδύτης του 
άπέπνεον αγαθότητα, αφέλειαν καί ίλαρότητα.

— Εΐσθε πολύν καιρόν έδώ; ήρώτησα.
— ’Από σήμερο4.
— Καί εΐσθε ό άνθρωπος έκέϊν.ος, περί του όποιου . . .
— 'Ο  κύριος Βαβουρΐνος ώμίλησε με την σεβαστήν κυ

ρίαν;: Ό  ίδιος, όλος κι,’ ολος.
— Ό  φίλος σας ονομάζεται Βαβουρΐνος, καί σείς;
— ’Εγώ ... . έγώ ονομάζομαι Πουνϊνος. · Πουνϊνος είνε 

τό όνομά μου, Πουνϊνος. Αυτός ονομάζεται Βαβουρΐνος καί 
έγώ ονομάζομαι Πουνϊνος.

Καί ήρχισεν έκ νέου νά τρίζη διά. των οστράκων του.
— Ακούστε τώρα τον σπίνο, ακούστε! . . . Πώς πτε

ρυγίζει!
Διά μιας απέκτησα μεγάλην συμπάθειαν πρός τόν άλλό- 

κοτον τούτον άνθρωπον. Καθώς όλα σχεδόν τά  παιδία, 
απέναντι των ξένων τ  ήμην δειλός ή έκαμνα τόν μεγάλον, 
πλησίον όμως αυτού μοί έφαίνετο ώςάν νά ήμεθα παλαιοί, 
παλαιοί γνώριμοι.

τ— ’Ελάτε μαζή μου, τω εΐπον· ξεύρω άλλην μίαν θέσιν 
πολύ καλλιτέράν από αυτήν'· Ικεΐ υπάρχει καί Ιν θρανίον, 
όπου ’μπορούμε νά καθήσουμε· έκεϊ έπίσης έχουμε καί ώραίαν 
άποψίν είς τδ δάσος.

-¡— Πάμε, άφ’ ου τό θέλετε, ύπελαβεν ό νέος φίλος μου 
μέ μελωδικόν τόνον.

Τόν άφήκα νά.πηγαίνη Ιμπρός. Έβάδιζε κλονούμενος, 
εκαμνεν έν τω μεταξύ κινήσεις διαφόρους καί συγχρόνως. 
Ικράτει την κεφαλήν του κεκλιμένην πρός τά  όπίσω.

Παρετήρησα οτι οχισθ·εν τού έπενδύτου του, κάτωθεν 
τού περιλαίμιου, έκρέματο κροσσός τις.

-τ- Τ ί εΐνε. αυτό πού έχετε ’πίσω σας κρεμασμένο; 
ήρώτησα,

— Πού; άπήντησε ψήί,αφών τό ύποδειχθέν μέρος. Ά , 
αυτή τή φούντα; Άφήστέ τηνα! Εΐνε ραμμένη έκεϊ γιά 
στολίδι. Δεν μ’ ένοχλεΐ διόλου.

Τον ιήδήγησα είς τό θφανίον καί έκάθησα πλησίον αυτού.
— Έδώ-έΤνε ώραϊα! ¿ψιθώρισε βαθέως άναστενάζων. 

”Ω, τόσον ώραΐα! Τί λαμπρόν κήπον έχετε! νΑ χ ,ά  α — αχ!
Τ ό ν  παρετήρησα Ικ  τού πλαγίου . . . .
-τ-, Τ ί παράξενη σκούφια έχετε απάνω ’ςτό κεφάλι σας! 

έφώνήςτ« άκουσίως. Σταθήτε μία νά τήν διώ!
Σταθήτε, καλληκαράκι, παρακαλώ!

Άφήρεσε τόν πΐλόν του · έξέτεινα πρός αυτόν τήν χέϊρα, 
ύψωσα συγχρόνως τά  βλέμματα καί . . . .  άνετινάχθην έκ 
της θέσεώς μου. Ό  Πουνϊνος ήτον έντελώς φαλακρός! Ούτε 
καν μία λεπτή θρίξ έφαίνετο έπί τού αιχμηρού καί ύπο λείου 
καί λευκού δέρματος κεκαλυμμένου κρανίου του.

Άνεκάγχασα, έν ω αυτός . . . .  αυτός έτριβεν αυτό διά

τής παλάμης του καί έπίσης έγέλα. 'Οσάκις έγέλα κατε- 
λαμβάνετο ύπό σπασμών, ήνοιγε πλατέως τό στόμα καί 
έκλειε τούς οφθαλμούς, έπί τού μετώπου του δε έσχηματί- 
ζοντο τότε μεγάλαι πτυχαί, είς τρεις -σειράς από των κάτω 
πρός τά  άνω άγουσαι . . . .  απαράλλακτα ώςάν κύματα.

— Πώς σάς φαίνεται, εΐπεν έπί τέλους· σωστό αυγό, αί:
— ’Αλήθεια, απαράλλακτα ’ςάν αυγό, αληθινό αυγό! 

Εΐσθε τώρα πολύν καιρόν έτση;
— Πολύν καιρόν. Καί τί μαλλιά είχα άλλοτε! Χρυ- 

σουν δέρας όμοιον προς ¿κείνο, χάριν τού όποιου οί Άργο- 
ναύται έπεχείρησαν τόσον μακρυνό ταξεΐδι!

Άν καί ήμην μόλις δώδεκα έτών, έν τούτοις έγνώριζον, 
χάρις είς τάς μυ&ολογικάς μελετάς μου, τί πράγμα ήσαν 
οί Άργοναύται. νΕ τι δε περισσότερον ήπόρουν, διότι ήκουσα 
τήν λέξιν ταύτην έκ τού στόματος άνθρώπου, τού οποίου 
τήν γυμνότητα ράκη μόνον έκάλυπτον.

— Έσπουδάσατε λοιπόν καί μυθολογίαν ακόμη; ήρώ
τησα περιστρέφων είς τάς χεΐράς μου τόν πΐλόν του.

— Καί είς τήν έπιστήμην αυτήν, αγαπητό μου παλλη- 
κάρι, κατέγινα, σπουδαίως κατέγινα. Δόστε μοι όμως τώρα 
τό κάλυμμά μου όπίσω, διά νά προφυλάξω δ ι’ αυτού τήν 
γυμνότητα της κεφαλής μου.

Καί έφόρεσε τόν πΐλόν του’ εΤτα δέ άνυψων τάς υπό
λευκους όφρύς του με ήρώτησε ποιος είμαι καί ποιοι ήσαν 
οί γονείς μου.

— Εϊμαι ό έγγονος τής κυρίας τού κτήματος τούτου- 
ό μόνος συγγενής της. 'Ο  πατέρας καί ή μητέρα ’πέθ·αναν.

'Ο  Πουνϊνος Ιποίησε τό σημεΐον τού σταυρού.
— 'Ο  Θεός νά τούς πάρη είς τόν παράδεισον! ’Ορφα

νός λοιπόν καί συγχρόνως κληρονόμος τού κτήματος τούτου. 
Τό βλέπει κανείς αμέσως, ότι έχετε μέσα σας αρχοντικό 
αίμα, πώς λαμπυρίζει έτση μέσα από τά  ματάκια σας, πώς 
τρέχει είς τάς φλέβας σας . . . σύρ . . . σύρ . . . σύρ! . . .

Καί συγχρόνως προςεπάθ·ει νά μοί έξηγήση διά των 
δακτύλων του, πώς έφαντάζετο τήν κυκλοφορίαν τού λαμ- 
πυρίζοντος καί ρέοντος αίματος.

— Καί ξεύρει ή ευγενία Σας, άν ό φίλος μου έμεινε 
σύμφωνος με τήν μάμμην σας, άν έλαβε τήν δ·έσιν, τήν 
οποίαν τφ  ύπεσχέθησαν:

— Αυτό δέν τό ξεύρω.
'Ο  Πουνϊνος έστέναξε.
— Α χ , τ ί καλά θά ήτον νά κάμναμε έδώ κονάκι! 

Έ στω  έπί τέλους καί δι’ ολίγον καιρόν! Αίωνίως περιπλα
νήσεις, αιωνίως τα ξε ίδ ια  ’ςέ κανένα μέρος άνάπαυσι,
χωρίς νά παύη ποτέ αυτός ό θόρυβος τού κόσμου καί ή 
ψυχή . . . .

— Δέν μού λέτε, τόν διέκοψα· μήπως ήσθε παππάς;
'Ο  φίλος μ.ου έστράφη πρός έμέ καμμύωντούςόφθαλμούς.
— Πώς σας κατέβη αυτή ή έρώτησις, καλό μου αγόρι;
— Νά, διότι ’μιλεΐτε . . . απαράλλακτα όπως ομιλούν 

καί είς τήν εκκλησία.
— Διότι μεταχειρίζομαι ποιητικάς στροφάς; Δι’ αυτό 

όμως δεν πρέπει ν’ άπορήτε. Βέβαια είς τάς καθημερινός 
μας έργασίας δεν αρμόζουν πάντοτε τοιαόται στροφαί, Άλλ’ 
άμα τό πνεύμα άρχίση νά πέτα κάπως υψηλότερα, αμέσως 
καί ή γλώσσα τό ακολουθεί, καί γίνεται υψιπετής καί υπέ
ροχος. Ό  παιδαγωγός σας, ό διδάσκαλός σας είς τήν φιλο
λογίαν τής πατρίδος — πέρνεεε βέβαια ’ςαύτήν μαθήματα 
— δεν σάς τά  εΐπεν όλα αυτά τά  πράγματα;

(«πεϊίίί σννέχεια.)

ΚΛΕΙΩ. ΪΟΤ

Β Ι Ο Τ Ι Κ Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α .
(οννέχεια).

42.
"Οσον άφορα πρός τήν ποίησιν, γράφε όλίγιστα, καί 

ταύτα αναθεωρεί μετ’ έπιμελείας είς βραδυτέραν έποχήν, 
καθ’ ήν καί ή καλαισθησία Σου θά άναπτυχθη καί αί 
ασχολιαι Σου θά έλαττωθώσι. Χάριν στίχων ουδέποτε 
πρέπει νά παραμελής καλλιτέρας έργασίας, ών τήν αρχήν 
ηδη εκαμες. Ά λλ’ άν αισθάνεσαι όμως άκατάσχετον τήν 
ορμήν πρός στιχουργίαν, μή παραιτηδης τού έργου τούτου 
χάριν άλλης τινός προςκαίρου ίδέας. Παν έργον Σου κράτει 
χάριν Σεαυτού έπί μακρόν καί έργάζου διηνεκώς πρός τε- 
λειοποίησίν -του, ακολουθών έν πάσι τούς κανόνας' καί τάς 
οδηγίας .τού Όρατίου.

43.
Τ ά συγγράμματα Σου υπόβαλλε είς τήν κρίσιν ανθρώ

πων, οιτινες ,δόνανται νά έκφέρωσι περί αυτών ειλικρινή 
καί άμερόληπτον γνώμην. Άν εΐπωσιν δτι γράφεις παρά 
τήν θέλησιν τής Άθηνάς, μή διστάσης ν’ άπαρνηθής διά παν
τός καί μέ τά  σωστά Σου τάς Μούσας.

44.
Είς όλας Σου τάς υποθέσεις τό πνεύμά Σου πρέπει νά 

Ιχης διαυγές καί καδ·αρόν. Μη παρασύρεσαι είς τυφλόν 
έρωτα. Καί πίστευε μέν δτι αί κρώται έντυπώσεις έχουν 
σημασίαν, αλλά Ισο πάντοτε άνεξάρτητος άπ’ αυτών. Με
λέτα τήν φυσιογνωμικήν είς πρόςωπα αδιάφορα καί όχι είς 
πρόςωπα, πρός ά αρχίζεις νά αίσ&άνεσαι πάθος τι οΐον δή
ποτε. Άπόφευγε τήν αυταπάτην καί συνείθιζε ν’ αγαπάς 
μόνον τήν έσωτερικήν καί άνεγνωρισμένην αξίαν, τό δ ’ 
έξωτερικόν τού ανθρώπου να θεωρής ως ενα ύφαλον της 
έλευθερίας τού. όρθου λόγου Σου. Μή λατρεύης είδωλα 
ύπό σού αυτού δημιουργη&έντα. Θέλε μόνον νά λησμονή- 
σης, καί δύνασαι νά λησμονήσης. Διά τούτο μή άποφεύγης 
πρόςωπα, τά  όποια ήδυναντο νά Σοι καταστώσιν έπικίνδυνα. 
Άπ’ έναντίας προςπάθ·ει νά τά γ^ωρίσης έκ τού σύνεγγυς,'

ουτω Βέ ή θά θεραπευθής τελείως, ή θ ’ αγαπάς αύτά μέ 
δίκαιον λογον. Λάβε τήν άπόφασιν νά κατανίκησης τήν 
δειλίαν, ήτις Σέ καταλαμβάνει έπί παρουσία των, καί μέγα 
κέρδος θά  πορισθής έκ τής άποφάσεως τούτης. Πρό παν
τός μή συλλογίζεσαι τούς άπόντας.

.  *  4 & ·Πρός τούτο απαιτείται κυρίως νά τσαι τών Ιδεών Σου
κύριος. "Οσον δύςκολον καί άν εΐνε ν’ άπορρίψη τις τάς 
προςφιλεις του ίδέας, άλλο τόσον πρέπει Σύ νά καταγίνεσαι 
είς ύπερνίκησιν αυτών.

46.

Μετα προθυμίας λάμβανε μέρος ένεργόν είς παν δ,τι 
δύναται νά ώφελήση τήν ανθρωπότητα, μίαν κοινωνίαν ή 
καί ολίγα μόνον άτομα.

47.
'Η  γνώμη τού πλήθους άς Σε καθ·ιστά πάντοτε συν- 

νουν, ουδέποτε δμως πρέπει νά Σε φοβίζη.

48.
Πρέπει νά έγκαταλείπης πάσαν συναναστροφήν, πάσαν 

οίκίαν, πάντα άνθρωπον τοιουτοτρόπως, ώςτε νά μή αισθά
νεσαι κατόπιν ούδ’ ίχνος φόβου, δταν πάλιν τόν συνάντησης, 
δταν πάλιν είςέλθης είς αύτήν.

- 49.
Πρός ¿κείνους τούς άν&ρώπους, οί όποιοι ούτε φίλοι 

Σου εΐνε, ούτε άλλως συνδέονται μετά Σου, έσο πάντοτε 
φιλόφρων καί εΰπροςήγορος, άλλα μή υποκρίνεσαι πρός αυ
τούς τόν περιποιητικόν. Μένε ξηρός μάλλον καί απαθής, 
έως ου λάβης αφορμήν νά σχετισθής πρός αυτούς στενώ- 
τερον.

{%ηεται α ννέχ ιια .)
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Οί αραβικήν εχοντες τήν καταγωγήν λαοί, τούς όποιους 
όνομάζομεν συνήθως Μαύρους, Σαρακηνούς καί Καβύλους,' 
πρό πολλών αίώνων κατά τάς έπανειλημμένας αύτών έπι* 
δρομάς καί Ικστρατείας εΐχον κατακτήσει άπάσας τας άκτάς 
τής Μεσογείου θαλάσσης, ώκισαν αύτάς καί διά τού Ιδιορ
ρύθμου καί σχετικώς λίαν ανεπτυγμένου τότε πολιτισμού 
των εΐχον παραγκωνίσει καί έξουδετερώσει τόν πρωτογενή 
πολιτισμόν τού χριστιανισμού. Άπό πολλοϋ ήδη έπανεκτή- 
θησαν αδθις ύπό- τών Ευρωπαίων αί λαμπραί τών Σαρακη- 
νών πρωτεύουσαι μετά τών φανταστικών των οικοδομημάτων, 
τήν σήμερον δέ τό Παλέρμον, ή Γρενάδα, ή Μάλτα καί τά 
άλλα μικρότερα κέντρα τού πολιτισμού καί της δόξης τών 
Μαύρων δεικνύουσιν είς τόν περιηγούμενον ολιγάριθμα μόνον 
πολύτιμα λείψανα τής έκλιπούσης μυθώδους λαμπρότητος 
καί μεγαλοχρεπείας. 'Ολίγον κατ’ ολίγον καί πολύ άργό-

τερον. ήρχισαν αί φυλαί αδται νά δπισθοχωρώσι καί άπό τής 
νοτίου παραλίας τής Μεσογείου θαλάσσης, δςτις δ® δεν 
ήδ·ελενά μελετήση τόν ανατολικόν βίον έν αύτή τή Ανα
τολή, δπου οί Άραβες ζώσι συναναμεμιγμένοι μετά ποικίλων 
άλλων Ιθνοτήτων, έν Άλγερίω, Τύνιδι, Τριπόλει, Φεζ καί 
Μαρόκκω ήδύνατο νά ευρη τήν κα&αράν καί αμιγή φυλήν, 
ήτις παλαιόθεν αυστηρώς έτήρησε τον πάτριον πολιτισμόν, 
τά  ήθη καί τά  έθιμα τών προγόνων της. Άλλα τό Άλγέ- 
ριον άπό πεντήκοντα έτών καί επέκεινα κατέστη άποικία 
τών Γάλλων, είςαγαγόντων βαθμηδόν τόν ίδιον πολιτισμόν 
είς τήν χώραν, άπό τίνος δέ καί ή Τόνις όπέκυψεν είς τήν 
γαλλικήν έπιρροήν, έκπεσοϋσα τής άλλοτε μεγάλης δυνά- 
μεως, ήν εΐχε διά τών πειρατικών αυτής στόλων.

"Ωςτε, κυρίως είπεΐν, έν τή Αυτοκρατορία τού Μαρόκκου 
μόνον δόναταί τις σήμερον να εδρη τό αραβικόν γένος
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άνόθευτον καί αμιγές, όσον και έν τή κυρία αυτού εστία, 
Ιν Ανατολή. Έ ν ταΤς μεγαλειτέραις πόλεσι του Μαρόκκου 
άπαντα ό έπισκεπτόμενος αυτάς ξένος όλας τάς παραλλαγάς 
της αραβικής φυλής, ήτις ως προς τήν μεγαλοπρέπειαν καί 
την ευγένειαν της μορφής κατά πολύ υπερβάλλει τά  άλλα 
ταταρομογγολικά γένη. Έ π ί όνων ή ίππων, σπανιώτερον 
δ 5 έπί καμήλων όχούμενοι, κατέρχονται άπο των όρέων οί 
Καβύλοι περιτετυλιγμένοι είς μακρά καί πολύπτυχα ίμάτια, 
ό δ ' ετι εύγενέστερος αυτών άραψ τυλίσσει περί το φέσιόν 
του έν εΐδει σαρικίου ραβδωτά η χρυσοποίκιλτα υφάσματα 
έκ μετάξης, η περιελίσσει σχοινία φαιού αίγείου μαλλού περί 
το χιονόλευκον της κεφαλής των κάλυμμα. Το βουρνούζιέν 
του εΐνε έκ χρωματιστού υφάσματος, ή έξ έρίου. πεποικιλ- 
μένου διά χρωματιστής μετάξης. Βραχύ περιστήθιον πάν- 
το&εν ύπο κεντημάτων κεκαλυμμένον, πλατέα σαλβάρια καί

Τήν αρχιτεκτονικήν των μαύρων διακρίνει ή κλίσις προς 
παν ό,τι κομψόν, μικρόν, ζωγραφικόν καί φανταστικόν, οί 
δ ί  δημιουργοί αότης ουδέποτε φαίνονται έπιζητήσαντες νά 
προξενήσωσιν έντύπωσιν διά τού συνόλου. Μόνον έν τω 
έσωτερικω των οΐκοιν αναπτύσσει ή αρχιτεκτονική αυτη πα- 
ρομοίαν καί ετι μεγαλειτέραν διακοσμητικήν λαμπρότητα. 
’Αλλά τό έσωτερικόν τούτο των έπισήμων ιδιωτικών οίκων 
δέν έπιτρέπεται νά ίδή ξένου οφθαλμός, σπανίως δέ μόνον 
κατά τάς ύποδοχάς οδηγείται ό ξένος είς τινας των λαμ.- 
πρών αί&ουσών, αίτινες παραμορφόνονται διά των νεωτέρων 
ευρωπαϊκών διακοσμήσεων.

Οδτω δε τά  μάλλον αξιοπερίεργα άντικείμ.ενα ευρίσκει 
ό εύρωπαΐος άνά τάς στενάς οδούς καί τάς πλατείας. Είς 
τά  παζάρια, προ των τεμενών καί είς τάς αγοράς δύναταί 
τις νά περιδιαβάζη όλοκλήρους ώρας, πάντοτε βλέπων και-
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χρυσοποίκιλτον ζωνάριον, έν φ μετα τέχνης εΤνε έναποτε&ει- 
μένα πολύτιμα όπλα, έγχειρίδια καί μάχαιραι, άποτελουσι 
τήν όλην του ένδυμασίαν. Πενιχρότερον ένδύονται οί έγχώ- 
ριοι ’Ιουδαίοι, οί δέ άλλοι μελαψοί της έρήμου κάτοικοι 
άρκόύνται μόνον είς ένα χιτώνα καί είς άπλοϋν τ ι περίζωμα 
κατά τήν όσφύν.

'Η  αρχιτεκτονική τών λαών τούτων καθ? όλήν τήν βό
ρειον Αφρικήν εΐνε ή αυτή. Αλλά δεν πρέπει νά ζητή τις 
ένταύθα ομοιόμορφον τό κάλλος είς όλα τά  αρχιτεκτονικά 
έργα. Στενοί καί λοξαί οδοί, μικροί καί άκοσμοι οίκοι, νε
κροί καί παρα&ύρων έστερημένοι τοίχοι καταπονούσι τόν 
οφθαλμόν διά της μονοτονίας των. ’Ενιαχού όμως βλέπει 
τις άπροςδοκήτως μέγαν κήπον περικυκλουμενον υπό στοών 
καί δ.ι’ αυτού τούς ζωγραφικούς τοίχους οίκου, καλυπτόμε
νους υ'πό χρωματιστών καί λείων πλακών· τά  βλέμματα 
ημών έπαναπαύονται έπί κομψής τίνος κιγκλίδος έκ χυτού 
σιδήρου, έπί τίνος ραδινής αψιδωτής πύλης, ής αί πλήρεις 
χάριτος λεπτομέρειαι διακόπτουσι τήν μονοτονίαν καί κατα- 
δ·έλγουσι τό ήμέτερον βλέμμα.

νΟς καί ζωγραφικωτάτας σκηνογραφίας. Πανταχό&εν όμως 
έλλείπουσιν αί γυναίκες, έξαιρουμένων τών ίουδαίων, αίτινες 
αλλοκότως ένδεδυμέναι, μετά εΰρέων έκ μετάξης σαλβαρίων 
καί βραχέων περιστηθίων, περιεργάζονται μετ’ ένδιαφέροντος 
τούς πολυτίμους λίθους καί τά  έν τοίς παζαρίοις έκτεθει- 
μένα κοσμήματα. Αλλο τόσον ποικιλώτεροι όμως εΐνε οί 
όμιλοι τών άνδρών, οίτινες συρρέουσιν ένταύθα μακρό&εν, έκ 
τών έπαρχιών. Έ ν  τοίς προαυλίοις τών τεμενών γονυπε- 
τούσι κλίνοντες τήν κεφαλήν προς τό έδαφος, έν τοίς πα
ζαρίοις περιφέρονται προ τών έκτε&ειμένων έμπορευμάτων, 
ή ζητοΰσι συμβουλάς χαρά τών δημοσίων λειτουργών τής 
θέμιδος καί τών γραφέων, ή έπί στρωμάτων όκλάξ κα&ή- 
μενοι οίνε. βεβυθισμένοι είς τήν άνάγνωσιν ίεροϋ τίνος βι
βλίου. Έ ν τοίς καφενείοις οί κίνησις εΐνε ζωηροτέρα καί 
θορυβωδεστέρα. Οί άραβες κάθονται κυκλοτερώς σταυρο- 
ποδητεί, συνδιαλέγονται μεγαλοφώνως, παίζουσι ζατρίκιον, 
ή άκούουσι μετά προςοχής τόν διηγούμενον αύτοίς περίεργόν 
τι συμβεβηκός.

Ταχέως παρέρχονται αί ώραι κατά τούς διδακτικούς

ΚΛΕΙΩ. 109

τούτους περιπάτους άνά τάς διόδους καί τά  παζάρια τού 
Μαρόκκου. ’Ενταύθα διετηρήθη ακόμη πραγματικώς ό ανα
τολικός κόσμος καί νομίζει τις, ότι έμπροσθέν του βλέπει 
σκηνήν μύθου, ήν δεν έπίστευεν οτι ήτο δυνατόν νά ήνε 
αληθής καί πραγματική. Αλλά βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον 
ό αραβικός κόσμος έξακολουθεϊ όπισθοχωρών καί από τών

ακτών τής Μεσογείου θαλάσσης· έν Αλγερίω καί Τύνιδι δεν 
εύρίσκομεν πλέον αυτόν πρωτότυπον, αλλά νενοθευμένον καί 
ύπό άλλων φραγκικών καί Ιταλικών στοιχείων. Μόνον έν 
Μαρόκκω, καί ένταϋθα, έν ταίς μικροτέραις καί άπωτέραις 
πόλεσι διετηρήθη μέχρι τής σήμερον τό άραβικόν στοι- 
χείον άμιγες καί καθαρόν άπό πάσης ξένης συναναμίξεως.

]. ΙΩΑΚΕΙΜ Γ \  ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙ
ΑΡΧΗΣ (σελ. 97). Είς τας όλίγας λέξεις, αίτινες συνοδεό- 
ουσι τήν εικόνα έν τη προμετωπίδι του παρόντος τεύχους, 
δεν έχομεν ένταύθα νά προςθέσωμεν άλλο τ ι, παρ’ ότι ό 
είδικός ημών καλλιτέχνης μετά θαυμαστής έπιτυχίας καί 
λεπτότητος έχάραξεν αυτήν καί τήν κατέστησεν αληθές 
καλλιτέχνημα ξυλογραφικής τέχνης καί δεξιότητος.

2. ΑΓΟΡΑ ΕΝ ΦΕΖ. Κατά τήν έλαιογραφέαν τού de 
Madrazo (σελ. 101). Φέζ ονομάζεται ή πρωτεύουσα τής 
αυτοκρατορίας τού Μαρόκκου είς τάς βορειοδυτικάς άκτάς 
τής Αφρικής. Όπισ&οχωρήσαντες έξ Ευρώπης οί Αραβες 
ένεκατεστάθησαν ένταύθα καί έν Αλγερίω καί έν Τύνιδι καί 
έν ταΐς λοιπαΐς παραλίαις χώραις. Καί αλλαχού ύπέκυψαν 
είς τήν έλονεν προεκτεινομένην έπίδρασιν τού ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, ένταύθα όμως έμμένουσιν είςέτι αδιάφθοροι καί 
πιστοί είς τα  πατροπαράδοτα αυτών έθιμα. Έ ν τφ  άνα 
χεΓρας τεόχει παρεθέσαμεν περί τών κατοίκων της χώρας 
ταύτης συντόμους σημειώσεις έν ίδίω αρθρω. Ό  καλλι- 
τέχνης όδηγει ημάς είς μίαν γωνίαν τής έν Φέζ άγορας, 
όπου βλέπομεν έν μέσω μέν τρεις μεγαλοπρεπείς άνδρας σο- 
βαρώς συνδιαλεγομένους καί έξετάζοντας τήν ποιότητα ενός 
μακρού τουφεκίου, είς τό βάθος δε άλλους άνδρας όκλάξ 
καθημένους καί συνομιλουντας προς άλλήλους. Ή  όλη της 
είκόνος διασκευή εΐνε λίαν έπιτυχής καί απεικονίζει πιστως 
τόν χαρακτήρα ανατολικής πόλεως.

3. ΤΟ ΦΥΤΟΝ ΝΥΜΦΑΙΑ. Είκών πρωτότυπος υπό
6. Marx (σελ. J 05). Ό  γλυκύτατος Ερρίκος Αϊνε είπε περί 
τής νυμφαίας:

„Έ ρωτα έχει με t i  φεγγάρι·
Τό γλυκύ φ<3{ του τήν έξυπνα!.
Τότε σηκόνεται κι’ αυτή με /οίρι,
Τό πρόςωπό· τηρ ’{ αύτό γυρνδ.“

Τό φυτόν τούτο συνδέεται πρός χλείστας όσας μυθο
λογικές παραδόσεις καί εΐνε συχνότατον καί προςφιλές άντι- 
κείμενον τής ποιήσεως καί τής καλλιτεχνίας. ΙΙατρίς αυτοί* 
εΐνε τά  λιμνάζοντα όδατα τής νοτίου καί τής κεντρώας 
Άσίας, άπαντα όμως καί Ιν Αφρική παρα τάς όχθας τού 
Νείλου καί, άν δεν άπατώμεθα, τήν νυμφαίαν ό θεσπέσιος 
“Όμηρος άποκαλεϊ λωτόν, όν τρώγοντες οί εταίροι τού Όδυσ- 
σέως έλησμόνουν τήν πατρίδα των.

„των 8’ οστιρ λωτοΐο φα'γοι μελιηδεα καρπόν, 
ούκέτ’ άπαγγεϊλαι πάλιν ήθελεν οι38ε νέεσύαι, 
άλλ’ αύτοΟ βουλοντο μετ’ άνδράοι Λωτοφάγοιαιν 
λωτόν έρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λα&έσ&αι.*·

Ό  λωτός εΐνε τό ιερόν άνθος τών ’Ινδών, τό  καθηγια- 
σμένον κόσμημα τού ποταμού Γάγγου, έτιματο δέ καί έν 
Αίγύπτω ώς σύμβολον τής γονιμότητος, τής ευφορίας καί 
τής αθανασίας.

4. ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
(σελ. 108). Μετά πολλάς διαφωνίας καί συζητήσεις έν τώ 
γερμανικώ Κοινοβουλίφ εΐχεν άποφασισθή προ δύο περίπου 
έτών τό άνωτατον γερμανικόν δικαστήριον νά μείνη έκεΤ 
όπου εΐνε, ήτοι έν Λειψία, άμα δ ’ ώς έγνώσθη ή άπόφασις 
αΰτη, προεκηρήχ&η διαγωνισμός μεταξύ τών γερμανών αρχι
τεκτόνων περί τού καλλίστου σχεδίου, καθ’ ό δαπάναις τού 
κράτους έμελλε νά κτισθή τό έπισημότατον τούτο της Θέ- 
μιδος τέμενος. Είς τήν έπί τούτω έκλεγεισαν έπιτροπήν 
ύπεβλήθησαν πρός κρίσιν 119 αρχιτεκτονικά σχέδια, έξ ών 
ώς κάλλιστον καί τού πρώτου βραβείου (10,000 φράγκ.) άξιόν 
έκρί&η τό ύπό τών νεαρών αρχιτεκτόνων Λουδοβίκου Χόφ- 
μανν καί Πέτρου Δύπβαδ χαραχ&έν σχέδιον, όπερ παριστάνει 
καί ή ήμετέρα είκών.

Η έπιτροπή έπέστησε τήν προςοχήν της κυρίως είς τό 
πρακτικόν μέρος καί διά τούτο έξέλεξε τό σχέδιον τούτο, 
τό όποιον συγχρόνως απαιτεί καί τάς σχετικώς έλαχίστας 
δαπάνας, ύπολογιζομένας είς 3,000,000 φράγκ. έν ώ πάντα 
τά  λοιπά σχέδια άπαιτούσι δαπάνας διπλασίως μείζονας. 
Έ κ  πρώτης δψεως προδίδει τό κτίριον τόν σκοπόν του καί 
δεν στερείται μεγαλοπρεπείας. Είς τό υπόγειον εύρίσκονται 
τά  οίκήματα τών κατωτέρων υπαλλήλων καί αί τό δλον 
οικοδόμημα θερμαίνουσαι μηχαναί. “Εμπροσθεν δ ’ έπί τού 
ισογείου εύρίσκονται αί αΐ&ουσαι τών συνεδριάσεων τού ποι
νικού τμήματος, άνωθεν δ ’ αυτού αί αΐθουσαι τών συνεδριά
σεων τού έφετείου καί ή μεγάλη αίθουσα τών συνεδριάσεων, 
έχουσα εύρος 240 τετραγωνικών μέτρων. Πρός νότον κεΐν- 
ται τά  δώματα τού προέδρου τού Αρείου Πάγου καί ή με
γάλη αίθουσα δι’ έορτάς, ευρους 195 τετραγ. μέτρων, τό 
βόρειον δε τμήμα τού κτιρίου εΐνε ώρισμένον διά  τήν βιβλιο
θήκην, άποτελουμένην έξ 150,000 τόμων. Δύο μεγάλαι καί 
οκτώ μικρότεραι αυλαί χωρίζουσι καί συνδέουσιν έσωτερικώς 
τά  διάφορα τμήματα τού μεγάλου τούτου οικοδομήματος, 
όπερ άποτελειούμενον θά καταστή βεβαίως εις τών έκπρε- 
πεστάτων στολισμών τής Λειψίας.
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Μεταξύ ολων των μςλυβδον παραγουσών χωρών τήν πρώτην δέσιν 
καταλαμβάνει ή 'Ισπανία, έξάγουσα έτησίως 120,000 τόννους μολύβδου, 
είτα επεται ή ’Αμερική και τρίτη τήν τάξιν εινε ή Γερμανία μετά 
90,000 τόννων. Έ κ 'τ ή ς  ίλικής εν "Ισπανία παραγωγές τάς 07,000 τόννων 
παράγει μία και μόνη επαρχία, ή τη? Λιναρέζ, όπου ύπάρχουσιν υπέρ τά 
800 μολυβδωρυχέία, τά όποια όμως, εξαιρέσει ¿λίγων, είνε πάντα μικρά 
και ασήμαντα. Έ ν  συνόλω εργάζονται 1ν 'Ισπανία πρός τόν σκοπόν του' 
τον 130 άτμομηχαναί, δπασαι αγγλικής κατασκευής.

Μετά πολλής τής ανυπομονησίας επερίμενον πρό ολίγου χρόνου νά 
ίδωσι το εξαγόμενον των τελευταίων εν τή πολιτεία Κάνσα της βορείου 
Αμερικής δημοτικών εκλογών, διότι κατά τήν περίστασιν ταύτην πρώτην 
φοράν εδοκίμασαν νά παράσχωσι και εις τάς γυναίκας τό δικαίωμα του 
ψηφοφορείν. Μετά πολλούς καί πεισματώδεις αγώνας αί ήγε'τιδες του 
κόμματος των γυναικών εΤχον αναγκάσει τό νομοθετικόν σώμα τής Κάνσας 
νά ψηφίση νόμον παρεχοντα εις τάς γυνάΐκας τό δικαίωμα του νά.ψηφίζωσι 
καί αύταί κατά τάς εκλογάς. ’Αλλά τό πείραμα άπέτυχε καδ’ ολοκληρίαν, 
διεψευσδησαν δε πάντες οί έλπίσαντες, ότι διά τής χέιραφετήσεως ταύτης 
των γυναικών δά περιωρίζετο ή  τέως κατά τάς κοινοτικάς εκλογάς επι- 
κρατούσα διαφδορά καί Ιξαχρέίωσις. Αί έκλογαί πόλεων τινων,· ενδα επι
κρατούν ήτο τό γυναικεΐον φύλον, διεξήχδησαν μετ’ απαραδειγμάτιστου εκ 
μέρους τών γυναικών ώμότητος καί έμπαδείας' όσα δ’ ,εμηχανεύδησαν αυ- 
ται τεχνάσματα καί άλλα εκλογικά άγυρτεύματα εΤνε άδύνατον ουτε κάν 
νά φαντασδή- ό χείριστος τών έκλογικών τυχοδιωκτών. “Αλλως όμως ούδε- 
μίαν ήδυνηδη νά έπιφερη μεταβολήν είς τό αποτέλεσμα τών εκλογών ή 
συμμετοχή του ωραίου φύλου, Άξιον δε σημειώσεως εΤνε ότι είς αύτάς 
συμμετέσχον πρό πάντων αί ίδαγίνέίς καί έκ τών λευκών αί γράφουσαι 
συγγράμματα καί μυδιστορημαΐα, έν ώ αί άληδώς μεμορφωμέναι άμερι- 
κανίδες ολίγον ανεμίχδησαν είς αύτάς, άποδείξασαι τοιουτοτρόπως εκ νέου 
ότι γνωρίζουσιν όρδώς νά έκτιμώσι τήν αξιοπρέπειαν, τά καδήκοντα καί 
τήν δέσιν τής γυναικός Ιν τή κοινωνία.

'Ο ταν Κινέζος τις δέλη νά γράψη επιστολήν πρός άτομόν τ ι όψηλής 
περιοοπής τ  φέρον επίσημον άξίωμα γράφει αύτήν όσον τό δυνατόν βρα- 
χεΤαν καί μιχράν, διότι κατά τόν τρόπον τούτον φανερόνει τό σέβας καί 
τήν ύπόληψίν του πρός τόν άναγνώστην τού γράμματος. ’Αλλά τό εδος 
τούτο δέν επικρατεί είς όλα τά. εδνη τ ή ς ’Ασίας, διότι πολλά έξ αύτών 
νομίζουσιν ότι ή πρός υψηλά καί επίσημα πρόςωπα επιστολή πρέπει νά 
ηνε όσον ενεστι μακρά. Τήν μεγίστην λοιπόν Ιπιοτολήν, ενεκα του Ιδί- 
μου τούτου βέβαια, έγραψεν 0 Ταμερλάνος πρός τόν Σουλτάνου της Αί- 
γύπτου· εΤχε δε αύτη τριών πήχεων πλάτος καί έβδομήκοντα πήχεων μή
κος καί τά  έπ’ αύτής χρυσά γράμματα εΐχον φιλοτεχνηδή ύπό τοι δια
πρεπούς κατά τήν έποχτ'ν του καλλιγράφου Σερίφ-Μουχαμέτ, 'Ο  Ταμερ
λάνος δέν εγνώριζεν άλλως νά δέση τήν ύπογραφήν του, παρά άποτυπώνων 
τήν χείρά του, ήν πρός τόν σκοπόν τούτον ενεβύδιζε προηγουμένως είς έρυ- 
δραν βαφήν ή  μελάνην. Τοιαύτας έπιστολάς πολλάς εΐχεν άποστείλει πρός 
ηγεμόνας καί βασΛέίς, πρός ο ίς  ήδελε νά εκφράση τό σέβας κάϊ τήν ύπό- 
ληφίν του, άλλ’ ή μεγίστη αύτών ήτον ή πρός τόν Σουλτάνου τής Αίγυπτου 
σταλείσα, όςτις άναμφιβόλως πολύ δα  εΤχεν εύχαριστηδή εκ τής φιλοφρο- 
νήσεως ταύτης του φοβερού Ταμερλάνου.

Ό  έν τώ αστεροσκοπεία» τής Γενεύης έργαζόμενος Κάμερμαν επέ
τυχε μετά πολλά πειράματα τη βοηδεία του ,,ύγροΰ δερμομέτρου“ νά κα
δορίση τόν κατώτατον βαδμόν τής δερμοκρασίας τής προςεχούς νυκτός. 
Διά νά γίνη τούτο, άπαιτείται νά λάβη τις δερμόμετρον, διηρημένον κατά 
Κέλσιον είς εκατόν -βαδμούς, όσον τό δυνατόν είς μεγαλειτέραν άπόστασιν 
άπ’ άλλήλων κειμένους. 'Η  σφαίρα τού δερμομέτρου τούτου περιτυλίσσεται 
διά μουσσελίνης, ή  διά τεμαχίου άπλού λινού ύφάσματος καί τηρείται 
άδιακόπως υγρά. Τούτο δέ επιτυγχάνεται καδ’ ολοκληρίαν, Ιάν περί τήν 
σφάίραν τού δερμομέτρου έξαπλώση τις συμμετρικώς δέκα νήματα έκ

βάμβακος καί τά άκρα των ένωση καί πλέξη κάτωδεν τής σφαίρας καί 
έπειτα τά βυδίση είς δοχείου πλήρες δδατος. Κατά τόν τρόπον τούτον ή 
σφαίρα τηρείται άδιακόπως ύγρά. Πρό τής χρήσεως τού δερμομέτρου 
πρέπει καί τό ελυτρον τής σφαίρας καί τά νήματα τού βάμβακος νά πλύ- 
νωνται έντόί δερμού δδατος καί ' ν’ άπαλλάσσωνται πάσης άκαδαρσίας. 
Άπαιτέϊται' δέ ν’ άνανεώνωνται τούλάχιστον είς τό τέλος έκαστου μηνός. 
Τοιουτοτρόπως παρεσκευασμένον καί εξηρτυμένον τό δερμόμετρον έκτίδεται 
είς μέρος δπαιδρόν, προφυλαγμένον όμως άπό τών ηλιακών άκτίνων καί 
από τών αντανακλάσεων τού οίκου. 'Οσον δ’ αφόρα είς τήν πρόγνωσιν 
τής, ώς γνωστόν, τόσον βλαβερώς καί έπιζημίως ενίοτε έπενεργούσης νυκτε
ρινής πάχνης, ό ειρημένος επιστήμων άπέδειξεν, ότι διαρκούσης τής νυκτός, 
ήτοι άπό τής δύσεως μέχρι τής άνατολής τού ήλίου, ή δερμοκρασία γίνεται 
ταπεινότερα, παρ’ όσον δεικνύει αύτήν τό υγρόν δερμόμετρον κατά τό δει- 
λινόν τής προηγηδείσης ήμέρας. Έ ά ν  π. χ. τό δερμόμετρον δεικνύη 
- | - 3 0 Κ., ή δερμοκρασία τήν νύκτα δά  ταπεινωδη ετι περισσότερον καί 
επομένως δά έπέλδη πάχνη. Κ αδ’ δλας τάς μέχρι τοϋδε γενομένας πα
ρατηρήσεις άσφαλή άπεδείχδησαν όλα τά εξαγόμενα καί !ξ  αύτών άναμφι
βόλως μεγίστη ώφέλεια προςδοκαται κατά τόν πρακτικόν βίον.

Όπόσην επΐδρασιν εξασκεί δ καδαρός άήρ επί τής άφδονίας τού γά
λακτος τών άγελάδων άπεδείχδη δι’ άριδμών υπό της Διευδύνσεως τού έν 
Φραγκφούρτη μεγάλου γαλακτοπωλείου. Έ ν  τώ καδ’ όλους τούς κανόνας 
τής ύγιεινης έκτισμένφ σταύλω τοδ καταστήματος τούτου διετηρούντο 
80 ελβετικοί άγελάδες καί ^τροφοδοτούντο έξαίρετα.' Πριν ή τεδη ή  ήδη 
ενεργούσα μηχανή πρός άνανέωσιν του άέρος έκαστον τών ζώων τούτων 
παρήγε τά» μέν 1877 8700 λίτρας γάλακτος κατά μέσον όρον, τω 1878 καί 
1879 3 7 0 0 -3 7 1 3  λίτρας, έπελδούσης όμως τής βελτιώσεως ταύτης ή πα
ραγωγή άνήλδε κατά τά έφεξής έτη είς 4060— 4354 λίτρας. Ή  άνανέω- 
σις λοιπόν του άέρος, διδόμενης πάντοτε τής αύτής τροφής είς τά ζφα, 
ηύξησε τήν παραγωγικήν των δύναμιν κατά 483 λίτρας γάλακτος κατ’ έτος. 
Αύτή δέ ή  ¿φδαλμοφανής χρηματική ώφέλεια πρέπει νά ληφδη ΰπ’ δφιν 
καί νά άερίζωνται τού λοιπού καλλίτερον οί σταύλοι, εκτός δέ ταύτης 
υπάρχει καί άλλη τις σπουδαιότερα, έγκειμένη είς τήν διά τής άνανεώσεως 
τού άέρος άποφυγήν πολλών άσδενειών, αιτινες προέρχονται έκ τής κακής 
ποιότητος τού γάλακτος. _________

Τό μήκος τού βήματος καί τό ποσόν τών βηματισμών άνά παν 
λεπτόν τής ώρας εΤνε διάφορον είς τούς διαφόρους εύρωπάϊκούς στρατούς, 
Τό βήμα π. χ . τού βώσσου στρατιώτου εΤνε ίσον πρός 71 ύφεκατόμετρα, 
τό δέ τού γάλλου, αύστριακού, ίταλοδ, βέλγου, σουηδού καί ελβετού στρα
τιώτου ισοδύναμε“  πρός 75 ύφεκατόμετρα, τού δέ γερμανού μάλιστα 80°/, 
τού μέτρου. 'Ο  άριδμός τών άνά πδν λεπτόν τής ώρας διανυομένων βη
μάτων πορείας συμποσουτάι έν Βελγίω μέν είς 110, έν Γερμανία είς 112, 
έν Γαλλία είς 113— 116, έν "Ρωσσίφ είς 115, Αύστρία είς 115—118, 
έν ’Ιταλία δέ είς 120. Έντεύδεν δ ’ έξάγεται τό συμπέρασμα ότι ό μέν 
γερμανικός στρατός άνά πδν λεπτόν διατρέχει 89 μέτρα, Ó γαλλικός 86, 
ό άγγλικός 87 καί 6 ιταλικός 90 μέτρα.

Ή  έτησία παραγωγή δείου καδ’ υλην τήν γήν ύπολογίζεται κατά 
μέσον όρον είς 280,000 τόννους, έχοντας άξίαν 25 έκατομμυρ. φράγκων. 
Έ κ  τού ποσού τούτον 242,000 τόννους παράγει ή νήσος τής Σικελίας, 
ήτις έχει μέγα έξαγωγικόν έμπόριον δείου, τού όποιου έκαστος τόννος φο
ρολογείται δ ι’ ένδεκα περίπου φράγκ. έξαγωγικου δασμού. Το σικελικόν 
δέϊον έξάγεται ώς έπί το πολύ ώμόν καί άκατέργαστον, έχει δέ επτά 
ποιότητάς αξίας άπό 100 έως 115 φράγκων τόν το'ννον. Έ ν  Σικελία τό 
δόίον χωρίζεται άπό τού συναναμεμιγμένου χώματος εντός κλιβάνων (cal- 
curoni), ότε καί χάνεται μάτην τό Ιν τρίτον τής μάζης τού δείου. Είς 
τό είδος τούτο τής βιομηχανίας ασχολούνται έν Σικελία. 18,000 έργατών 
έξ ών 14,000 έργάξονται έν τοΐς δειωρυχείοις καί είς τήν μεταφοράν τ?ς 
δειούχου γής.
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Εν ΓΓαρισίοις υπάρχει, ώς γνωστόν, Ακαδημία τών ζωσών ανατολι
κών γλωσσών, έν ή  διδάσκεται καί ή  Ελληνική υπό τού Ιπιφανούς Κα- 
δηγητού Κυρ. Αίμιλίου Ι^ ^ Λ η ά . νΗ8η άγγέλλεται ότι, άποφάσει τής 
συγκλήτου, είσήχδησαν είς τάς άνωτέρας τάξεις τής ’Ακαδημίας έκείνης ώς 
βιβλία πρός ανάγνωσιν καί μετάφρασιν, τά πασίγνωστα δράματα τού Κυρ.

Κλε'ωνος 'Ραγκαβή, ητοι ή  θεο δώ ρ α  διά τήν έπερχομένην δερινήν εξαμη
νίαν, καί δ Ή ρ ά χλε ιο ξ  δια τήν χειμερινήν. Τ ίν  εισαγωγήν τής θ εο δ ώ 
ρ α ς  έζήτησαν δι άναφορας αύτών οί σπουδασταί, είρήσδω δ ’ έν παρόδω 
ότι έν τη περιβλέπτω τούλάχιστον ταύτη Σχολή διδάσκεται ή γνησία τής 
’Ελληνικής προφορά.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

— ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΪΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΑ ΚΪΡΙΩΤΕΡΑ
άπό τών άρχαιοτάτων χρόν&ιν μέχρι της τελευτής’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου 
υπό ΒΙΡΓ1ΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΣΚ ΪΛ ΙΤΖΗ . Έ ν  Λειψία, τύποις Δρου. 
γουλίνου, 1887. I—XV. σελ. 1—222. „Τ ό  μ ν 9 ο λ ο γ ιχ ό ν  το ύ το  χα ΐ  
tetOQixov π ο ν η μ ά τ ιο ν  ε ίνα ι α ντο α χ ϊδ ιο ν  ά π ά νΰ ισ μ α  Ι χ  π η γώ ν  α ρ 
χαίω ν x a l ν εω ΐέρω ν , χ α ΐ α ννετά χθ η  οπω ς χρησ ίμευα ;/ ώ ς  τερ π ν ό ν  
xai ¿ ιψ ίλ ιμ ο ν  α νά γν ω σ μ α  (1{ τή ν  φ ιλ ο μ α θ ή  ν εό τη τα .“ Ούτως άρχε- 
ται τού προοιμίου αύτής ή  φιλόκαλος τού ύπό πάσαν εποφιν αριστοκρατι
κού τούτου βιβλίου συγγρσφεύς. Τ ό νά συστήσωμεν τό έν λόγω καλλι
τεχνικόν αριστοτέχνημα, δέν επιτρέπεται ήμ~ν, καδότν ή εύγενής τής 
γραψάσης καρδία ώρισεν αύτό νά διανεμηδή δωρεάν είς τούς απόρους 
ελληνόπαιδας, άλλα δυνάμεδα μόνον νά δαυμάσωμεν άφ’ ενός τήν φιλο- 
πονίαν καί τήν τρυφερότητα τής ελληνίδος, ήτις μετα τόσης αγάπης συν- 
ελεξε παν ό,τι διδακτικόν καί άξιον σπουδής διά τούς ήμετέρους πάϊδας 
παρέχει ή σοφή άρχαιότης καί τό παρέδωκεν αύιοΐς έν άδαμαντίνη, ούτως 
είπεί», περιβολή. Τ ά  ένταύδα περίβλεπτα καταστήματα του Γουλιέλμου 
Δρουγουλίνου .απέδειξαν διά τού έργου τούτου καί πάλιν είς οΤον ύψος τε
λειότητάς άνήρδη τήν σήμερον ή τυπογραφική τέχνη. Ευχάριστου φαινό
μενου είς τόν ελληνικόν τυπογραφικόν κόσμον παρατηρεΐται άπό τίνος· 
τούτο δέ εΤνε, ότι πονταχού επιδιώκεται είς τά βιβλία φιλοκαλία καί κα· 
δαριότης περί τήν έκτύπωσιν, χάρτης καλός καί όλα τάλλα προςόντα, όσων 
υπό τεχνικήν καί έξωτερικήν έποψιν δέν πρέπει νά στερήται παν οίονδή- ; 
ποτε βιβλίον. Ουτω δέ έπ’ εσχάτων καί έν Άδάναις εξετυπώδησαν ΰπό 
των Άδελφ. Περρή καλλιτεχνικοίτατα τά άπό πολλοϋ αναμενόμενα:

— ΤΡΑΓΟΓΔΙΑ του ΕΡΡΙΚΟΓ ΑΙΝΕ, κατά μετάφρασιν υπό ’Αγγέλου 
Βλάχου (Βιβλιοπωλείου „Εστίας“. 1887, σελ. 1—150). Αντί πάσης άλλης 
έπικρίσεως τής μεταφράσεως ταύτης, ήν, ημείς τούλάχιστον, έν πολλοίς δέν 
ευρίσκομεν διαφέρουσαν ή ύπολειπομενην τού πρωτοτύπου, παραδέτομεν 
ένταύδα ώς δείγματα τά έξης τρία τραγούδια:

1. "Οταν σιγά σας έλεγα
Του στήδους μου τόν πόνο,

Έ σιω παίνατ' ολοι σας,
Κ ’ εχασμουρηούστε μόνο!

Τόρα πού στίχους έκαμα 
Τ ά  τόσα βάσανά μου,

Κουράστηκε τό στόμα σας 
Νά λέη τ’ όνομά μου.

2. ΕΤσαι ’σάν τό λουλουδα'κι i
Ώμορφη, γλυκειά, καλή . . .

' Σέ κυττάζω, κι’ η καρδιά μου 
Τρεμει, τρέμει ’σάν πουλί.

Μούρχεται ν’ απλώσω χέρι 
’Σ τή χρυσή σου κεφαλή,

Νά προςευχηδώ, νά μείνης 
“Ώμορφη, γλυκειά, καλή.

3. Δέ δέλω ούρανό, ουδέ παράδεισο.
Πού καδενός τό στόμα εύλογεί.

Δέ βρίσκω εκέΐ γυναίκες ώραιότεραις 
Α π ? όσαις βρήκα κάτω έδώ ’ςτή γή.

Κανείς εκεί μέ τά φτερά του άγγελος 
’Σάν τή γυναίκά μου δέ δά βρεδη.

Νά κάδομαι νά ψαίλνω μέσ’ ’στά σύννεφα;
Α ς λείπη! όποιος δελει άς τό ποδη.

θαρώ, δεέ, πώς εΐνε τό καλλίτερο 
Ν ά μέ άψήσης είς τόν κόσμο αύτό.

Νά μού γιατρέψης κάπως τό κουφάρι μου,
Κ αί νά μού στείλης καί κανά λεπτό.

Τό ξέρω, πώς ό κόσμος εΤνε Ίδί.ιος,
Γεμάτος άμαρτίαις καί κακά.

Τό ξέρω. Μά τί δέλεις; Έσυνείδισα 
Καί μουνε τά κακά του βολικά.

Εμενα δέ ζαλίζουν κρότοι . . . δόρυβοι.
Δέ βγαίνω έξω, δέν εχω δουλειά.

Κάδομαι όλη μέρα μέ τή ρόμπα μου 
Ε ίς τής γυναίκας μου τήν αγκαλιά.

Κοντά της άφησε με. Τ ά  λογάκια της 
Μοδ φαίνονται πώς εινε μουσική.

Μ’ ανοίγουν τήν καρδιά, κ’ εΤνε τό μάτι της 
Τόσο άφωσιωμένο καί γλυκύ.

Ί γ ε ία  μόνον σου γυρεύω, 'ϊψ ιστε,
Καί μέ ίγεία  τίποτε φιλά.

Καί άφησε ’στό πλάγι τής γυναίκας μου 
Νά ζήσω όσω μπορώ, θ ά  ζώ  καλά!

-  ΔΓΟ ΛΟΓΟΓ ΠΑΝΗΓίΡΙΚΟΓ ΚΑΙ Ε !Σ  ΕΠίλίΝΗΜΟΣΓΝΟΣ 
άπαγγελδέντες Ιν Κυδωνίαις ύπό ’Αναστασίου I. Ζάκα. Έ ν  Αδήναις 1887. 
σελ. 1 — 105. Σπανίαν άληδώς άποτελεΐ εξαίρεσιν 6 έμβριδής καδηγητής 
κυρ. Αν. Ζάκας διά τών λόγων τούτων, οίς έδημοσίευσεν εν ιδιαίτερο» βι
βλίο». Έ ν  τοιαύταις περιστάσεσιν είμεδα συνειδισμένοι ν’ άναγινώσκωμεν 
ως επί τό πολύ άνοστα συνονδυλεύμαια ξένων ιδεών άκρίτως επί τό αύτό 
συνηγμενων. Αλλ’ ό κύριος Ζάκας παρέσχε πράγματι σοβαράς καί χρησί
μους νποδήκας είς τούς άκούσαντας, εξ ών ού σμικράς δύνανταίν’ άρυ- 
σδώσιν ώφελείας καί πάντες οί άναγνώσοντες τό βιβλίον του.

Τό ένταύδα καί· πολλοίς των ' Ελλήνων γνωστόν βίβλιοπωλίίον τού 
G ustav F o c k  Ιξέδωκεν άρτίως Κατάλογον βιβλίων ύναγομένων είς τήν 
νεω τέραν Φ ιΙη λο γΙα ν  όλων σχεδόν τών όμιλουμένων ευρωπαϊκών, γλωσ
σών. Τόν πλουσιώτατον κατάλογον συνιστώμεν είς τούς Ινδιαφερομένους, 
καδότι περιέχει παν ό,τι δύναται ν’ άποβή χρήσιμον είς τάς γλωσσολογι- 
κάς καί φιλολογικός τών μελέτας.

-  ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η  ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. Ο ί έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Άδελφ. Δεπάστα έξέδωκαν έπί εκλεκτού χάρτου μετά πολλής 
φιλοκαλίας τό βιβλίον τούτο καί τό πωλούσιν άδετον μέν άντί 13/* φράγκ. 
δεδεμενον δε άντί 2 '/ä φράγκ.

-  Οί Φίλιπποι ύπό τά ερείπια, μελε'τη ιστορική προςεχώς έκδοδη- 
σομένη ύπό τοΓ ιατρού κ. Σ. Μερτζίδου, έν Καβάί.λα.
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Δέν έχομεν πολλά τήν φοράν ταυτην νά εΐπωμεν περί των συρμών· 
ίσως διότι κατ’ αύτάς έπήλθέ τι< ανάπαυλα εις τά« προκαταρκτικά« εργα
σία« καί αί θεράπαιναι τής μ ό δα ς  τδ θεωρούν καλλίτερον νά οταυρώσωσι 
τά« χίίρας καί νά ιδωσι τίνα εντιίπωσιν θά  προξενήσωσι καί μετά πόσου 
ένδιαφέροντο« θά  γίνωσι δεκταϊ αί δυσίαι των εί< τδν βωμόν τον θεού

τη« γυναικεία« φιλαρεσκεία« 
καί ματαιοφροσύνη«.

Έ ν  τούτοι« δέν παύ- 
ουσι πανταχόθεν ν’ άντεπε- 
ξέρχωνται κατά τών τάσεων 
καί καθ·’ όλων των καινοφα
νών εφευρέσεων τον είδους 
τούτου, ει« 5« οί περί τι;« 
ευεξία« των σημερινών γυναι
κών μεριμνώντεςπροςπα&οΰσι 
πάντοτε ν ’ άνευρωσι καί 
βλαβερόν τ ι να επιρροήν εί« 
τδν δργανισμόν του ωραίου 
φύλου.

Πρύ ιινο« είχομεν μετα
φέρει εί{ τά« στήλα« ταύτα« 
τού« λόγου« καί τάς συμβου- 
λά« σοβαροί? τινο« επιστήμο- 
νο« τη« Βιέννη«, ήδη δε άλ- 
λο&εν, έκ τον νέου κόσμου, 
λαμβάνομεν άφορμήν νά έπι- 
στήσωμεν καί ημείς τήν προς- 
οχήν των γυναικών μα« εί« 
τούς πίλους, οιτινες έίνε έστο- 
λισμένοι διά πτηνών καί ώ« 

τοιοδτοι πωλουνται επί ύπερόγκω τιμή. Ή  σημαντική έφημερί« ,,Κή- 
ρυξ της Βοστώνη«“  κηρύττει, ότι οί διά τοιούτων πτερών περικοσμού- 
μενοι πίλοι εΤνε βλαβερώτατοι καί πρέπει νά έπισπάσωσιν έφ’ εαυτού« 
τήν προςοχήν των άγαπωσων τήν ϋγιείαν των κυριών. Μεταξύ δέ πολ
λών άλλων λέγει, ότι κατά τδ παρελθόν έτο« ολόκληροι εκατοντάδες καν- 
ταρίων αρσενικού έδαπανήθησαν εί« παρασκευήν καί διατηρησιν εκατομ
μυρίων μικρών καί νεκρών πτηναρίων, τά όποια καθημερινά»« φέρουσιν αί

γυνάίκε«, τά-κορόσια καί οί μικροί παιδες εΐ« τού« πίλου« των. Τ ά  μόρια 
τού αρσενικοί!, άτινα επαρκουσιν εί« τήν διατηρησιν τού εμπορεύματος 
τούτου καί άνευ τών οποίων δέν εΤνε δυνατόν νά μή οιαφθαρή καί κατα
στροφή όλοτελώς τό λαμπρόν καί στιλπνόν χρώμα τών πτερωτών τούτων 
κοσμημάτων, εΤνε πολύ περισσότερα εκείνων, τά όποια απαιτούνται πρός 
π α ρ α σ κ ευ ή ν  τού γνωστού 
εκείνου καί πρασίνου χρώμα
τος τών έκ χάρτου ταπήτων, 
έρχονται δέ καί πρός τά ανα
πνευστικά τών ανθρώπων όρ
γανα εί« στενοτέραν καί συχ- 
νοτέραν συνάφειαν. Τούτο 
καταδεικνύεται φανερώτατα 
έκ τού λεπτού κονιορτοΰ, 2«τι« 
ένίοτε καταπίπτει έκ τών μι
κρών πτωμάτων τών πτηνών.
Εί« τά« τοιαύτα« 8έ περι- 
πτώσει« έπικάθηται έπί τού 
δέρματος, είςδύει είς τού« 
οφθαλμού« καί τού« μυκτή- 
ρα« τή« ρινός καί ουτω προ- 
καλεΤ κεφαλαλγίαν καί άλλα 

•δυςάρεστα συμπτώματα, δυ
νατοί 8’ ένίοτε εί« τού« έξ- 
ακολουθοΰντας νά ήνε έκδο
τοι εί« τόν συρμόν τούτον νά 
θέση εί« κίνδυνου« καί αύτήν 
ακόμη τήν ζωήν των. Εύ· 
νέητον εΤνε, ότι τού« λόγους 
τούτου« θά  άναγνώσωσι μετά
προςοχή« μόνοι οί φρόνιμοι καί ουτοι θα συμμορφωθώσιν εγκαίρω« πρός 
αυτού«, άλλ’ οί άφρονες καί ασύνετοι δύ«κολον εΤνε νά μεταπεισθώσι διά 
τού λόγου μόνον, ουτοι πρέπει πρώτον νά πάθωσι καί επειτα ν’ αλλάξω* 
γνώμην. Καί ταύτα μεν περί τών πίλων. Τ ά  δύο σήμερον υποβαλλόμενα 
συρμικά υποδείγματα δύνανται νά κατασκευασθώσιν έκ μεταξωτού ή  λε
πτού έρωύχου υφάσματος καί εΤνε άξια πάση« συστάσεω« διά ττν  άπλί- 
τητα αύτών καί τήν πραγματικό»« ούκ όλίγην κομψοπρέπειαν.

-Μ9<-

'ϊποτιμηθέντων τών ρωσσικων ρου- 
‘βλίων, παρακαλούμεν τού« έν 'Ρωσσία φίλους ήμών 
συνδρομητά« νά πληζόνωσι τήν συνδρομήν των εί< 
φράγκα χρυσά, ή εΐ« τήν,τρέχουσαν αξίαν τών 
ρουβλίων.

3 Χ £  Ή  διεόθυνσι« τη ί ,,Κλειού«“ αποδέχε
ται παραγγελία« τών ύπό τού φιλέλληνος’Εδουάρ- 
δου νΚγγελ περί Έλλάδο« καί Ελληνική« .προφο
ράς γραφέντων βιβλίων: Griechische F rühlings
tag e  καί die A ussprache des Griechischen, καί 
αποστέλλει ελεύθερα ταχυδρομικών τελών τδ μέν 
πρώτον έπί άποστολή 9 φράγκ. χρυσ. τό δέ δεύ
τερον άντί 8,25 χρ. φρ.

κ. Γ . X. εί« H ihia (Αίγυπτον). Εσημειώσα- 
μεν. κ. I. Μ. εί« Λευκωσίαν. Έλάβομεν τήν 
επιστολήν σα« καί περί τών λοιπών θά φροντί- 
σωμεν. — κκ. Σ. Α. εί« Σουέζ, Ν. Β . εί« Ζαγα- 
τζίκ, Π . Λ. εις ’Οδησσόν, I. Γ . είς Τάνταν. Έ λή- 
φθησαν καί Σάς ευχαριστού^εν. —  κ. I. I. ει« 
Μασσαλίαν. Έλήφθήσαν και άπεστείλαμεν άπό 
τού Α '. . άριθμού. εί« Μανίλλαν. Δέν ήδυνήθημεν 
νά συμμορφωθώμεν πρός τήν έπιθυμίαν Σας. διότι 
άπό τού ’Ιανουάριου άρχεται τό ετος τής ,,Κλειού«.“ 
— κ. Ν . I. είς Σμύρνην, κ. Ν . Μ. ει« Σουέζ. Έ λή
φθησαν καί Σας ειΐχαοιστοΰμεν. — κ. Γ . 7 ,  εί« 
Φιλιππούπολιν. ’Απεστείλαμεν τά< παραγγελίας Σάς.

— κ. Ζ  Φ. είς Μασσαλίαν. Τό βέβαιον εΐνε ότι 
ή γερμανική κυβέρνησι« προςπαθεϊ όσον τό δυνα
τόν όλιγώτερον εί« τά έπίσημά τη« έγγραφα να 
μεταχειρίζεται τήν γαλλικήν γλώσσαν. Εν τού
τοι« όταν έκ τών εύρωπαϊκών κρατών ή 'Ισπανία, 
ή 'Ελβετία, ή Δανία, ή Πορτογαλλία καί τ  ’Ιταλία 
γράφωσι πρός αϋττν γαλλιστί, άπαντα καί αότή 
εις γαλλικήν γλώσσαν πρό< τήν Γαλλίαν άπαντϊ 
γερμανιστί, έμοίως δέ καί πρό< τήν ’Αγγλίαν και 
τήν 'Ρωσσίαν. — κ. Σ. Α. είς Σουέζ. Ο άριθμ. 
έκληρώθη είς τήν άξίαν του, καί άνάγκη ν.’ άπω 
στείλητε αυτόν πρός είςπραξιν. — κ. Δ. Ξ. εις Ζα
γοράν. Σας ένεγράψαμεν καί ΣόΓς άπεστείλαμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. ’Ιωακείμ Γ '.  Πρώην οικουμενικός Πατριάρχη« (μετά εΐκόνο«). —  Ή  μουσική τών έντόμων. — Τ ά  βασκάνια παρα τι 
χοΐς άρχαίοις καί το~« ’Αφρικανοί« ύπό Χρ. Παπαδοπούλου, δικαστού. — Ή  μέλλουσα αύτοκράτειρα τή« Σινική«. — Οί δύο Φίλοι (Διη'γημα). — Βιο
τικά παραγγέλματα (συνέχεια). — Οί κάτοικοι τού Μαρόκκου. — Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (Μολύβδου παραγωγή. — 
’Εκλογικοί άγώνες γυναικών. — Ή  μεγίστη Ιπιστολή. — Κατασκευή τού „Αγρού θερμομέτρου“ . — Ό  καθαρό« άήρ καί τό βόειον γάλα. — ΐ ό  στρα
τιωτικόν βήμα. — Τ ό θειον τής Σικελία«). — ’Επιστήμη, καί . καλλιτεχνία. (Τά εργα τού Κλέωνο« 'Ραγκαβή έν τή ’Ανατολική τών Παρισίων Σχολή). 
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