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Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Β Ρ Α Ϊ Τ .

'Ο  John  B rig h t, υιός πλουσίου έργοστασιάρχου βαμ- 
βακίνων υφασμάτων, έγεννήθη τή  16 νοεμβρίου 1811 έν 
Green B ank παρά τω  Rochdale (έν Laneast-ershire). Αυξη
θείς έν τω μέσφ αρχαίας 
οίκογενείας άνηκούσης είς 
τήν φιλικήν κοινότητα τών 
Κουακέρων, καί αυτός δέ 
ώς Κουάκερος άνατραφείς 
έν Ackworth, είσήλ&ε δε- 
καπενταετής τήν ήλικίαν 
είς τό γραφεϊον τού πατρός 
του, ΐνα μυη&ή είς τ ά  μυ
στήρια του έμπορικου κλά
δου, είς 2ν ανήκε τό πα
τρικόν έργοστάσιον. Κα- 
τανοήσας αυτά ταχέως, 
προήγαγε μετα τών αδελ
φών* αυτου τό  κατάστημα 
είς μεγίστην ακμήν. Έ κ  
νεαρας ήλικίας έδείκνυεν 
όξότατον νοϋν καί ύγια 
κρίσιν έν τοΐς πολιτικοΐς 
πράγμασιν, ήγόρευε δη
μοσία υπέρ τής τότε έν 
’Α γγλία  τά  πάντα συμπα- 
ρασυρούσηςμεταρρυ&μιστι- 
κής κινήσεως, έσπούδασε 
μετά ζήλου τό  πολίτευμα . 
τής ’Α γγλίας, ιδ ία  δέ  τά  
τοΰ έμπορίου καί. τή ς βιο
μηχανίας, έκτήσατο Ικα
νήν φήμην ώς ρήτωρ καί 
παρεδόθη μετά  τοΰ χαρα- 
κτηρίζοντος αυτόν φλογε-

Κ Α Ε Ι ί ί .  Τ Ο Μ Ο Σ  Ε .

ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΡΑ ΪΤ .
+ 15-/27. Μαρτίου.

ρωτάτου ζήλου είς τήν μεταρρυ&μιστικήν κίνησιν υπέρ του 
ελευ&έρου έμπορίου, &εωρών το έπικρατουν προστατευτικόν 
σύστημα ως τό κινδυνωδέστατον κώλυμα του έ&νικου πλού

του. Έ ν  τή  όδω τούτη 
συνηντή&η, ώς είκός, μετά 

"* . ταυ'Ριχάρδου Κόβδεν, του
διοργανωτου του έλευ&έ- 
ρου έμπορίου, μεΒ’ ου συν- 
εδέθη δ ιά  στενότατης καί 
αρρήκτου φιλίας.

Ό  B righ t αμα έπα- 
νακάμψας έκ του είς την 
'Ε λλάδα  καί τήν Παλαι
στίνην ταξειδίου του τώ 
1835, ήρξατο έν Rochdale 
νά άναπτύσση δημοσία τάς 
περί του έμπορίου ιδέας 
του καί τ ά  πολιτικά του 
φρονήματα καί άνεδείχ&η, 
μετά τοΰ Κόβδεν καί του 
Villiers, ό περιφανέστατος 
καί θτρμουργότατος ύπίρ- 
μαχος τής τοΰ έμπορίου 
έλευ&ερίας. Καταλιπών 
τοΤς εαυτού οίκείοις τήν 
διοίκησιν του. πατρώου έρ- 
γοστασίου, έπεδόθη άπο- 
κλειστικώς είς τήν έμβριθή 
σπουδήν τών κοινωνικών 
ζητημάτων, περιηγούμενος 
δέ  τ ά  διάφορα μέρη τής 
Α γγλίας συνέλεγεν όσημέ- 
ραι πλείονας οπαδούς τών 
Ιαυτου φρονημάτων. Δια 
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των έξόχων αυτού Ρητορικών άρετών και προτερημάτων, δ ιά  
τη ς οξυτάτης καί πειστικωτάτης αυτού λογικής και των «κα
μάτων αυτοο αγώνων υπέρ τής κοινής του λαού εύημερίάς 
συμπαρέσυρε τ ά  πλή&η καί έγένετο ή έλπίς αυτών. Και ήτ- 
τήδ-η μεν κατά  άπρίλιον τού 1843 έν τά ϊς κοινοβουλευτικάΐς 
έκλογάΐς έν Durham , έπιτυχών όμως αΰτό&Ί κατά Ιούλιον του 
αυτοί) έτους κατήνεγκεν ίσχυρότατον κτύπημα κατά  των ύπερ- 
μάχων του προστατευτικού συστήματος, εκτοτε δε, υπό των 
φίλων του ύπΟστηριζόμενος, ώ&εί όσημέραι σφοδρότερον είς 

.τήν οδόν του έλευδ-έρου Ιμπορίου τον υπουργόν S ir  Robert 
Peel, ¿ν έπΐ τέλους κατώρδ·«σε να συγκαταλέξη μεταξύ τών 
οπαδών του. Τό 1847 ένήργησε μετά  του Κόβδεν, του 
αρχηγού τή ς καλούμενης σχολής του M anchester, ύπερ τής 
εισαγωγής του έλευδέρου έμπορίου εις ’Ιρλανδίαν, ύπερ βελ- 
τιώσεως τής τύχης τών ’Ινδιών, ύπερ μεταρρυ&μίσεως τών 
οικονομικών, υπέρ χειραφετήσεως τών ’Ιουδαίων, υπέρ του 
περιορισμού τών πολεμικών έξοπλισμών καί τών δ ιά  τά  
στρατιωτικά δαπανών. 'Ω ς μέγας βιομήχανος άφ’ £νός και 
ώς Κουάκερος άφ’ έτέρου, ό B rig h t ήτο έχ&ρός παντός 
πολέμου και ήγάπα, όπως ό Κόβδεν, τήν ειρηνόφιλον πολι
τικήν. Δια τούτο ένήργησε πάσαις δυνάμεσι κατά τής συμ
μετοχής τή ς ’Α γγλίας εις τον Κριμαϊκόν πόλεμον, έπετέ0·η 

.σφοδρότατα κατά  του Palm erston καί του G raham , εθ·υ· 
σίασεν δλην αυτού τήν δημοτικότητα μένων πιστός είς τάς 
άρχάς και πεποι&ήσεις του, και ουδόλως έταράχ&η μα&ών' 
ότι ή είκών αυτού έκάη υπό του πλή&ους έν M anchester τφ  

, 1854. Μετ’ ου πολύ εσχε την ίκανοποίησιν, ότι ή είρηνό- 
φιλος μερις έν τη  βουλή τών κοινοτήτων, ή συνισταμένη 

.τέω ς Ιξ  αυτού μόνου και έκ του Κόβδεν, ηύξήδη σημαντι- 
κώς. 'Ο  D israeli έδ·εώρει τόν B rig h t καί τόν Γλάδστωνα 
ώς τούς δεινότατους ρήτορας τής κάτω βουλής καί συγ
χρόνως ώς τούς άρίστους χαρακτήρας· τώ  1855 έλεγε πρός

τόν κόμητα V itzthum : ,,ό B rig h t εΐνε ένίοτε σκαιός είς τάς 
κινήσεις του, άλλ’ ή ευγλωττία του έχει μεγάλην δύναμιν. 
Δεν έχει τήν λεπτότητα τού Κόβδεν, άλλ’ έχει κολλώ μεί- 
ζονα ένέργειαν και δραστικότητα.“ Τό 1869 είσήλ&εν ο 
B right ώς υπουργός του έμπορίου είς τό υπουργείου Γλάδ* 
«τωνος, άλλ’ ένεκα τής μεγάλης έξασδ·ενώσεως τής ανέκαθεν 
επισφαλούς υγείας του ήναγκάσδη ν’ άποχωρήση πάλιν τη 
20 δεκεμβρίου 1870.

Τού B rig h t αί διηνεκείς προσπάδτιαι. έτείνον πολλω 
μάλλον είς τήν προαγωγήν τής έσωτερικής ευημερίας και 
άναπτύξεως τής Μεγάλης Βρεταννίας ή  είς τήν τής εξωτε
ρικής αυτής &έσεως, ώς μεγάλης δυνάμεως, μεταξύ τών 
κρατών τής Ευρώπης καί τού κόσμου. ’Από τής 30  σε- 
πτεμβρίου 1873 μέχρι τής 17 φεβρουαρίου 1874 ήτο ό B right 
έν τώ ύπουργείψ τού Γλάδστωνος καγκελλάριος τού ,δου- 
κάτου Lancaster. Τό 1878 κατέβαλε πασαν προσπάθειαν 
όπως άποτρέψη τόν κίνδυνον του πολέμου και κατά  άπρί- 
λιον τού 1880 είσήλ&ε πάλιν ώς άρχιγραμματεός τού Λάγ- 
καστερ είς τό ύπουργέϊον Γλάδστωνος, όπως λάβη ένερ- 
γότατον μέρος είς τάς διαπραγματεύσεις περί τής λυσεως 
τού ιρλανδικού ζητήματος. Διάμαρτυρόμενος κατά της 
έξωτερικής πολιτικής άκεχώρησεν έκ τού υπουργείου τη 
15. ’Ιουλίου 1882 συνεπεία τού κανονοβολισμού τή ς Α λε
ξανδρείας. ’Εν Ιτε ι 1883 έγένετο πρότανις τή ς πανεπιστη
μίου τής Γλασγόβης.

Ο τε κατα άπρίλιον τού παρελθόντος έτους ή ευγνω
μονούσα πατρίς άνήγειρεν αυ’τώ, ώς τώ  α’ποστόλω τού έλευ- 
5έρου έμπορίου, ζώντι έτι μνημεϊον έν τη  πόλει Birm ingham , 
ή κατάστασις τής υγείας του σπουδαίου τούτου άνδρδς ήτο 
λίαν έπισφαλής καί προσεδοκάτο ό προσεχής αυτου θάνατος, 
όστις καί έπήλδε τή  27 μαρτίου 1889 έν τ ή  πόλει One 
Ash (Rochdale).

Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Κ Α
ύπό ΣΤϊΛΙΑΝΟϊ OIKONOMOr.

"Οσφ καί άν άπεσβέσθ-ησαν από τής μνήμης τινός αί 
περ ί τής Αίγυπτου έντυπώσεις τού Σχολείου, «ς κατά τήν 
παιδικήν αυτου ηλικίαν έν τη  ιστορία, ιδίως τή  ίερα, άνε- 
γίνωσκε, δεν εΐνε δυνατόν ή νά Ιπανέλ&ωσιν αδται είς τόν 
νουν του, καθ·’ ήν στιγμήν πλησιάζει τό έδαφος, όπερ δια- 
βρέχει ό χρυσορρόος Νείλος. 'Ο  Φαραώ καί ό Μωϋσής, αί 
δέκα τή ς Αίγυπτου πληγαι και ή έξοδος τών Ε βραίω ν, ο 
’Ιωσήφ καί ή σύζυγος τού Πετεφρή, ό Αλέξανδρος και ό 
ναός τού Αμωνος, ό Σπαρτιάτης Κλεομένης καί ό τραγικός 
αυτού θάνατος, ή Κλεοπάτρα καί ό Αντώνιος, ό Πομπήΐος 
δολοφονούμενος καί ό Κάισαρ εισερχόμενος νικητής και τρο- 
παιούχος, ή παρθένος Μαρία, φεόγουσα μετά  τού ’Ιησού είς 
Αίγυπτον, ό μέγας Αθανάσιος καί ή 'Γπατία , ή ’Αλεξανδρινή 
Σχολή καί ή πυρπόλησις τής μεγάλης βιβλιοθήκης, ό -Να
πολέων και οί Μαμελούκοι, όλα ταύτα τ ά  μεγάλα Ιστορικά 
γεγονότα, ών θέατρον ύπήρξεν ή Αίγυπτος, ο μου μ ετ’ άλλων 
έπανέρχονται είς τόν νούν του, σχηματίζουσιν έν αυτώ νήμα 
αναμνήσεων ιστορικών, έν αΐς διαλάμπει άπας Ó αρχαίος κό
σμος, καί γεννώσιν έν τη  ψυχή του ίδιόρρυ&μόν τ ι  αίσθημα. 
Ουτω δ ταξειδιώτης συν τού όδοιπορικω σάκκω του φέρει 
κ α ί έτερον τοιουτον έν τή  κεφαλή του, γέμοντα ιστορικών 
παραδόσεων, έκτος άν μετά τής ιστορίας είς ούδεμίαν σχέ-

σιν εύρίσκεται. Τό έδαφος τή ς Αίγυπτου, ή, κάλλιον είπεΐν, 
τό δέλτα τού Νείλου, εΐνε λίαν χαμηλόν και μόλις διακρίνει 
αυτό ό είσπλέων ταξειδιώτης, αφού τό πλοΐον φδ·άση σχε
δόν προ τού λιμένος τή ς Α λεξανδρίας. 'Η  έν τώ ευρυχώριρ 
τούτω λιμένι κίνησις, τ ά  είσπλέοντα καί έκπλέοντα καθ·’ έκά- 
στην ατμόπλοια καί ιστιοφόρα πλοία, τά  ήγκυροβολημένα 
τοιαΰτα, άτινα άρι&μούνται κατά πολλάς δεκάδας, αί έν τώ  
Μινέτελ-Μπάσαλ άπειροι φορτώσεις βαμβακίων και τών λοι
πών τού τόπου προϊόντων, σο! δίδουσιν έκ πρώτης όψεως ει
κόνα τινά τού γιγαντιαίου έμπορίου, τού ένασκουμένου έν 
τή  παραλία ταύτη τής Αφρικής πόλει. ’Από τού άτμοπλοίου 
ουδέν τό έπαγωγόν έχει ή πόλις τού μεγάλου Αλεξάνδρου 
ήν ήδύνατό τ ις  δ ι  ολίγων νά περιγράψη ώς εξής: Εΐνε αότη 
κατά τά  τρία τέταρτα  ακάθαρτος καί κατά τό έν τέταρτον 
όλιγώτερον τοιαΰτη. Έ κ ε ΐ κατοΐκούσιν οί Αραβες, έδώ οί 
Ευρωπαίοι ων οί πλεϊστοι "Ελληνες. Έ κ ε ΐ οδοί στεναί, ρυ- 
παραι καί ρυπαρώτερα Αράβων σμήνη· έδώ όδοΐ εύρεΐαι, λι
θόστρωτοι, πλατεΐαι, οίκίαι λαμπραί, σχετική καδ-αριότης 
και μίμησις Ευρωπαϊκή. Τό έν μέρος έντελώς ’Ασιατικόν, 
τό έτερον Εύρωπαΐζον. Άνεξήγητόν τινα δυσάρεστον οσμήν 
«ίσθ·άνεταί τ ις  πανταχού, έν οίωδήποτε τής πόλεως μέρει 
καί άν εύρίσκεται.
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Ή  Α γγλική  προστασία ολίγον φαίνεται. Δύναταί τις 
να εΐπη ότι δ τόπος αυτοδιοικεΐται. Διοικούσιν ολίγον οί 
Α γγλο ι, όλίγον οί Α ίγύπτιοι, όλίγον οί Τούρκοι δ ιά  τού 
Μουχτάρ, και περισσότερον διοικούσιν εαυτούς οί κάτοικοι. 
Ου’δαμού αίσ&άνεταί τ ις  τήν παρουσίαν τής Εξουσίας· Έ ν  
τάϊς μεγαλουπόλεσιν έπικρατέΐ ήσυχία, έν ταΐς έπαρχίαις όμως 
και τοΐς χωρίοις αί παρεκτροπαΐ τών κατοίκων δέν εΐνε 
σπάνιαι.

Συν τή  έπιδρομή τιύν Ευρωπαίων καί οί Α ραβες μετε- 
βλήθησαν κατά τι. 'Ο  Ευρωπαϊσμός ήρξατο νά έπιδρα έπ’ 
αυτών. Έ σχηματίσδη  νύν μία τάξις λογίων, οίτινες έκμαν- 
δάνοντες Εύρωπαϊκάς γλώσσας, καταλαμβάνουσι πλείστας 
σπουδαίας δημοσίας Οάσεις. Κ αί αυτός ό τρόπος τής τελέ- 
σεως παρ’ αυτοΐς θρησκευτικών τινο>ν έορτών καί πανηγύ- 
ρεων καί άλλων όμοιας φύσεως, άφορωσών τον γάμον, τήν 
περιτομήν, τόν &ρήνον τών νεκρών, μετεβλήδη έν ταΐς με- 
γαλουπόλεσι. Δεν) βλέπει τ ις  νύν συχνά, ώς άλλοτε πρό ολί
γων έτών έν τα ΐς δδοΐς τής ’Αλεξανδρείας, τους θρησκομα
νείς έκείνους Αιγυπτίους, οίτινες, φέροντες έπι τής κεφαλής 
πράσινον οαρίχι ήξίουν δτι κατήγοντο m in bet el Rassul 
(έκ τού οίκου τού προφήτου) καί διέλυον, ώς είρηνοδίκαι 
αυτόκλητοι, τά ς μεταξύ τών πιστών έριδας καί διαφοράς· 
σπανίως δε γίνεται δ·εατής τού δ·ρησκευτικού χορού, Zickir 
άραβιστι καλούμενου, καθ·’ όν οί πιστοί από τής χειρός κρα
τούμενοι σχηματίζουσι κύκλον, έν μέσω τού οποίου ισταται 
εις Α ραψ, αόμματος ώς έπΐ τό  πλεΐστον, όστις δ ιά  φωνής 
ήχηράς καί γλυκείας ψάλλων στίχους τού Κορανίου, συγκινεΐ 
και ένδ·ουσιάζει τους πιστούς, οί όποιοι, κινούντες κ α τ’ άρ
χάς τήν κεφαλήν καί προφέροντες τό  όνομα ’Α λλάχ (Θεέ), 
ώρχούντο εΐτα ώς δαιμονιώντες, άλαλάζοντες και πηδώντες, 
μέχρις ότου έξαντλούμενοι έντελώς, πίπτουσι κατά γής ημι
θανείς. Οϋδ'ε απολαύει νύν τής έν Καίρω μεγάλης &ρησκευ- 
τικής Ιορτής M ulet el Nebi (τών γενεδ-λίων τού Προφήτου) 
καδ·’ ήν ό μέγας τών Αιγυπτίων Σέχας διήρχετο έφιππος έπι 
τών σωμάτων τών πιστών, οίτινες, πρηνείς κατακείμενοι, 
ύφίσταντο μετά καρτερίας τά  πατήματα τού ίππου τού Αγίου · 
έάν δέ τ ις  έκ τών πατημάτων τού ίππου ¿πέδ-νησκεν έδεω- 
ρεΐτο μάρτυς ύπερ τής δ-ρησκείας! Καί νύν ή ανωτέρω Ιορτή 
τελείτα ι, άλλ’ ό έπΐ τών σωμάτων περίπατος κατηργήθ·η. 
Ή  έν τ ή  πόλει ομως Τ άντα τελουμένη κατ’ έτος εορτή 
πρός τιμήν τού πολιούχου Αγίου Seit el Bedui, τού προστά
του τών στείρων γυναικών, διατηρείται είσέτι αμετάβλητος. 
Έ κ ε ΐ συρρέουσιν έκ πάσης τής Αίγυπτου αί στεΐραι γυναίκες 
καϊ πλεϊσται μή τοιαύται, όπως τή  βοη&εία τού Αγίου άπο- 
κτήσωσι τέκνα. Χ ιλιάδες γυναικών διάγουσιν οπό σκηνάς 
κατά τήν διάρκειαν τή ς εορτής βίον σκανδαλώδη, όν όμως 
καδ·ιστά άψογον ή παρά τοΐς Αίγυπτίοις ευλαβής ίδεα, οτι 
τό τελούμενον προσφέρεται ώς δ·υσία υπέρ τού έορταζοντος 
Αγίου. Ε ίς τά ς έπαρχίας καί τ ά  χωρία αντιλαμβάνεται τις 
λεπτομερώς τ ά  κατά τήν τέλεσιν τού γάμου τελούμενα, 
άτινα έχουσι μεγάλην ομοιότητα μέ τά  παρά τοΐς Βαβυλω- 
νείοις κατά τους αρχαίους χρόνους γενόμενα έν όμοία περί- 
στάσει.

Άλλ’ έπανέλδ·ωμεν είς τό έτερον τής πο'λεως μέρος, τό 
ύπό τών Ευρωπαίων κατοικουμενον. ’Εδώ λάμπει ό Έ λλη ν  
δ ιά  τού πλούτου του, δ ιά  τή ς έργασίας του. Εΐνε ο' αρι
στοκράτης ένταυτώ καί ό έργάτης τού τόπου. Τό έμπόριον 
τής χώρας διενεργεϊται ώς έπΐ τό  πλεΐστον ύφ’ Ελλήνων. 
'Ο λ ο ς  τά ς έμπορικάς τάξεις κατέχει κατά  μέγα μέρος ό 
Έ λλη ν. Ουτος εΐνε έν .μ ίν  τά ϊς μεγαλουπόλεσι τραπεζίτης,

μεγαλέμπορος, έμπορος μεσαίας τάξεως, μικρέμπορος, καφφε- 
πώλης, οίνοπώλης, χειρώναξ, έν δε τα ΐς μικράΐς πόλεσι .τών 
έπαρχιών ό σπουδαιότερος αγοραστής των προϊόντων τής 
χώρας, κάτοχος πιεστικών μηχανών τού βάμβακος, πρώτος 
τού τόπου παντοπώλης. Α λλά καί έν ταΐς κώμαις καί τοΐς 
μικροΐς χωρίοις, τοΐς ύπό ολίγων οικογενειών κατοικουμένοις, 
ό "Ελλην ίσταται έκεΐ μέ τό  παντοπωλεΐον ή  οίνοπωλεΐόν . 
του, μέ τά ς γαίας του, άς καλλιεργεί, ώς προύχων τού το- 
που καί τοκιστής τών φελάχων, ή, κάλλιον είπεΐν, ώς .φοβε
ρός αυτών τοκογλύφος. Παντού, έν ,πάση γωνία Αιγυπτια
κής γής έχει στήσει ό Έ λλη ν τήν φωλεάν του. Καί οι 
πλεϊστοι τών ίατρών και δικηγόρων τού τόπου είσΐ και οδτοι 
"Ελληνες. Έ ν  τισι δέ πόλεσι τών έπαρχιών, όπου ύπαρ- 
χουσιν υποπροξενεία, παρατηρεί τ ις  και τούτο τό άπροσδό- 
κητον κατά τ ι, Ιατρόν υποπρόξενον, όστις συν τή  έκτελέσει 
τών ύποπροξενικών αυτού καθηκόντων &εραπευει καί τους 
άσδ·ενούντας πελάτας του.

Α μ α  έξέλ8·η τ ις  είς τήν μεγάλην, έπιμήκη πλατείαν 
τής ’Αλεξάνδρειάς και νομίζει "τ ι εύρίσκεται έν Ελληνική 
χώρα. Αί οδοί, τά  καφενεία καί λοιπά καταστήματα βρ.ί- 
8·ουσιν 'Ελλήνω ν' πανταχόδχν 'Ελληνική φωνή πλήττει τα  
ώτά του.

Βλέπων έκ πρώττ,ς δψεως ό "Ελλην παρατηρητής τον 
περιξ αυτού κινούμενον, έργαζόμενον δραστηρίως, πλουτούντα, 
δ·ησαυρίζοντα Ελληνικόν τούτον κόσμον, δέν δόναται παρά 
νά ένδ'ουσιασδ'ή και μακαρίση τήν 'Ε λ λά δα  οτι τοιαύτα 
τέκνα τρέφει έν τω έξωτερικώ. Αλλ’ ώς έκ τού σύνεγγυς 
καί από υψηλοτε'ρας άπόψεως, ’Εθνικής, έπισκοπήση τήν άνα- 
τροφήν, έκπαιδευτικήν μόρφωσιν αυτών καί σχετίση ταύτην 
πρός τόν προορισμόν τών Ε λλήνω ν έν τώ  έξωτερικώ, ό έν- 
δ·ουσιασμός αύτού έλαττούται έπαισθ·ητώς, σμικρύνεται κατά 
πολυ, τω  έπέρχεται δέ  κατά νούν αμέσως ή πικρά αΰτη 
άλήδ·εια, ότι οί Έ λλη νες ώς άτομα ένεργοϋσι, δρώσι δ·αυ- 
μασίως, άλλ’ ώς όλον κοινωνικόν σώμα ουδέν σπουδάΐον 
πράττουσι κατά τόν είρηνικόν τής έργασίας χρόνον. Άρ- 
κούνται είς τήν καδ·’ ήμέραν ίκανοποίησιν τών ατομικών 
συμφερόντων των, περί ών μοχδ·ούσι μετ’ άκρας δραστηριό- 
τητος, πέραν όμως τούτων, όπου άρχονται τά  ορια τού γε
νικού καλού, τού συμφέροντος τού Ελληνισμού, δέν φροντί- 
ζουσι, παρά μόνον όταν πιέση αύτους ή ανάγκη, όταν ΐδωσι 
προσβαλλομένην είς τ ά  καίρια-τήν έδνικήν των φιλοτιμίαν. 
Τ ότε έγείρονται, έξαπτομένου τού Έ&νικού αΰτών φρονήμα
τος, άλλ’ εΐνε πάντοτε αργά.

Έ λλειψ ιν Ε λληνικής ανατροφής καί γνησίας Ελληνικής 
παίδευσεως παρατηρεί τ ις  παρά τοΐς αυτόδ-ι νέοις "Ελλησι. 
Έ&νικόν γόητρον, Έδ·νικός έγωϊσμδς άποσβέννυται παρ’ αύ* 
τοΐς καδ·’ έκάστην. 'Ο  ξενισμός και ή άπομίμησις παντός 
Ευρωπαϊκού, ίδίως γαλλικού, ό σάραξ ουτος τού κακώς εί- 
νοουμένου πολιτισμού, ευρίσκει έδαφος γόνιμον παρά τάϊς 
άπαλάϊς αυτών ψυχαϊς, διαστρέφων καί δηλητηριάζων τά  
ήδη αυτών. Ελληνική ανατροφή κ«1 υγιής έκπαίδευσις, 
οπως δ·ωρακίσωσι καί προφυλάξωσιν αυτούς, έλλείπουσιν έν
τελώς. Κέντρον Ε λληνικόν, σπουδάΐον, όπου ήδύναντο νά 
συνέρχωνται οί "Ελληνες καί συσκέπτωνται περί ζητημάτων 
γενικών, άφορώντων έν γένει τήν 'Ελληνικήν «υτόδτ παροι
κίαν, δεν υπάρχει. Μικρά τινα σωματεία έφήμερα κάποτε 
αναφαίνονται, μή δυνάμενα νά έπιτελέσωσι, σπουδάΐον τι. 
Ο ί είς όγδοήκοντα περίπου χιλιάδας άνερχόμενοι Έ λληνες 
τής Αίγυπτου, οί τοσαύτα &αυματα προόδου έν τω  έμπορίω 
έπιτελούντες, οί ώς άτομα προκαλούντες δ ιά  τή ς ,δραστη-

11 *  .
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στηριάτητ.ος και. ευφυΐας των τόν δαυμασμόν παντός παρα- 
τηρητου, ώς ίλον. κοινωνικόν σώμα. ουδεμίαν ένότητα έχου- 
σιν, αυδίν. κένπρον .ένεργείας-παρ’ αυτοΐς υπάρχει. .Τ ίς δά 
τό  πιστεύση, κάΓέν. -,τουτοις είνε αληδές, δ η  ή κοινότης 
’Αλεξάνδρειάς, ..ή τοσάυτας: χιλιάδας Ε λλήνω ν αριθμούσα 
και τοσούτους εκατομμυριούχους, δεν έχει τέλειον'Ελληνικόν 
γυμνάσιον κατηρτισμένον, ουδέ Ε λληνικόν ΙΙαρδεναγωγεΐον. 
Ή  άνωτέρα τάξις των Σχολείων της μέχρι πέρυσι ή τον ή 
δευτέρα 'τοΰ γυμνασίου, έφέτ.ος κατιύρδώσαν νά σχηματίσωσι 
καί τρίτην γυμνασιακήν.τοιάύτην. Τό Παρδεναγωγεΐον τής 
άτελέστατον, 'Ο  'Ελληνόπαις και ή Έλληνίς,.άφού διδαχδώ- 
σιν έκέϊ ολίγα 'Ελληνικά γράμματα, ανίκανα νά διαμορφώ- 
σωσιν Έλληνοπρεπως τό φρόνημα και την ψυχήν αυτών, 
μεταβαίνουσιν εΤτα είς τά  αυτόδι γαλλικά Σχολεία ,πρός 
έκμάδησιν ξένων γλωσσων. Ταυτα δεν δόνανται παρά λίαν 
έπιβλαβώς. νά Ιπιδράσωσιν έπί του ήδους αυτών, διο'τι έλ- 
λείπει παρά τοϊς νέοις Έ λλησιν ή κλασική 'Ελληνική Ικπαί- 
δευσις, ή  μόρφώνου.σα τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν, ή άνυ- 
ψοΰσα τό  Έ δνικόν φρόνημα, .και τήν οποίαν μόνον τέλεια 
γυμνάσια καί παρδεναγωγεία δόνανται νά.παράσχωσι δ ιά  τής 
δ ιδαχής’ έκ των κλασικών αρχαίων συγγραμμάτων.

Ουτω άτελως μορφουμενα και άτελέστερον έκπαιδευό- 
μενα τά  τέκνα των δμοεδνών ήμων, πως δ ά  δυνηδώσι νά 
άντισηώσι κατά  του ρεύματος του ξενισμού, δπερ καδ’ έκά- 
στην εισβάλλει είς Αίγυπτον; Πως δ ά  διατηρήσωσιν είς τό 
μέλλον ηά πάτρια αυτών ήθη καί τον Έ δνισμόν των 
ακραιφνή;' Έ ν  όσω Ιπεκράτει ή τουρκική κυριαρχία ουδείς 
φόβος υπήρχε. Τ ής αγγλικής δμως προστασίας έπελδ'ούσης 
καί τή ς  επιδρομής, των Ευρωπαίων αυξαν.ομένης, τό μέλλον 
τή ς έν'ΑΙγυπτω νέας Ελληνικής γενεάς καδισταται προβλη- 
ματικόνι: εί μή έπέλδη. ταχεία φροντίς. Διότι δέον νά.όμο* 
λογήσώμεν μετά  λύπης ότι ό νυν Έ λ λ η ν  ευκολώτερον παν
τό ς  άλλου' αποβάλλει τον Έ δνισμόν καί τ ά  ήδη του, δταν 
διαβιόϊ. έν μέσω πεπολιτισμένων ευ’ρωπαϊκών λαών. Κ αί νύν 
έν τή, πλούσια, αριστοκρατική λεγομένη τάξει των έν Αί- 
γόπτφ ; 'Ελλήνων,, πλήν ¿λίγων έξαιρέσεων, παρατηρεί τ ις  τά  
ανωτέρω αποτελέσματα, έν τοΐς ήδεσιν αυτής, έν τώ  οίκο- 
γενειακω βίω, έν τα ίς συναναστροφαΐς καί έν αυτάις ταίς 
συνδιαλέξεσι, καδ’ άς βλέπει τήν βάρβαρον συνήδειαν νά 
ποιώνται χρήσιν αντί τή ς μητρικής των 'Ελληνικής γλώσσης, 
ξένων το ιούτω ν,-ίδ ίω ς'τής .γαλλικής, νά προφέρωσι δε τον 
φδόγγον του γράμματος ρ δασύτερον, ώς προφέρουσιν αυτόν

Η Ρ Ι Σ  Τ Ο Υ

Έ ν  έκ.τώ ν σπουδαιότατων τού ήμετέρου σώματος ορ
γάνων, του'όποιου. δμως τήν σπουδαιότητα ολίγοι δυστυχώς 
γνωρίζουσιν, είναι ή βίς· ή δέ ακριβής γνώσις. τού’ οργάνου 
τούτου- είνε ωφέλιμος καί ένδιαφέρο.υσα δ ι’ έκαστον άνδρω- 
πον, κηδόμενον τής εαυτού υγείας καί σωματικής ευεξίας.

ΙΙρέπει δμως νά εΐπωμεν ευδύς έξ αρχής, δτι έν τώ  άπο- 
κρύφω χώρω τη ς ήμετέρας ρινός υπάρχει τοσαυτη πληδύς 
καί ποικιλία δυνάμεων έπιτελουσών τ«ς. πολυπλοκωτάτας 
αυτών λειτουργίας; ώστε ή ' έπιστήμη. μέχρι τή ς σήμερον ου- 
δαμώς κατώρδωσε νά έξηγήση καί διασαφήση έντελώς τήν 
δαυμασίαν αυτών ενέργειαν· ουχ ήττον δμως γνωρίζομεν 
τουλάχιστον έν γένει, ποια καδήκοντα οφείλει νά έκπληροΐ

ο ί . Ευρωπαίοι δέλοντες ουτω .νά  άποδείξωσι τήν προς τόν 
ξενισμόν τάσιν των’!! 'Ο λ α .τα υ τα  είσί συνέπειαι κατά τό 
πλείστον τής ατελούς. μορφώσεως καί έκπαιδεύσεως, συνέ- 
πειαι λυπηραί, παριστώσαι ουχί ρόδινον τό μέλλον του αυ- 
τό&ι 'Ελληνισμού. Τ ά  τελευταία τριάκοντα ετη παρέχουσιν 
ήμϊν πλεΐστα λυπηρά’παραδείγματα τή ς τύχης των 'Ε λλή
νων έν τ ή  ξένη γή. Έ ν  'Ρουμανία, 'Ρωσσία, Ιν ταΐς .μεγα- 
λοπόλεσι τής Ευρώπης, έν αυτή τ ή  Βουλγαρία εκατομμύρια 
'Ελλήνων συνεχωνεύδησαν καί συγχωνεύονται καδ’ εκάστην. 
Τ ά  αίτια τής οίκτράς ταύτης καταστάσεως ουδαμοϋ άλλ.όδι 
δέον νά άναζητήση τις , εί μή έν τ ή  ανωτέρω έκτεδείση 
αδιαφορία.των Ελληνικών Κοινοτήτων καί τή  άτελεΐ μορ
φώσει καί έκπαιδεύσει των Έλληνοπαίδων. Δυνατόν .καί ή 
έν Έ λ λ ά δ ι πολιτική κατάστασις νά συνέτ&ινε κατά τ ι  είς 
τούτο, άλλ’ οί κυρίως αίτιοι είμεδα ήμεϊς αυτοί, οί Έ λ λ η 
νες, οίτινες, άδιαφορούντες είς όλα, άναμένομεν τ ά  πάντα' 
παρά τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως.

’Εάν έχρειάσδησαν είκοσι καί πέντε μόνον έτη όπώς εξ* 
αφανισδή δ έν ‘Ρουμανία καί 'Ρωσσία 'Ελληνισμός, έν Αί- 
γύπτω. δ ά  χρειασδώσι πεντήκοντα τοιαϋτα. ’Επέρχεται έδώ 
βραδέως δ,τι Ιπήλδεν έκεΐ ταχέως. Ή  διαφορά έγκειται Ιν 
τή  διαρκεία το? χρόνου' τά  αποτελέσματα δ ά  ώσι τ ά  αυτά, 
έάν δεν ληφδή ταχεία  πρόνοια.

Ή  Κοινότης ’Αλεξάνδρειάς έχει χρήμα, έχει πλούτον. 
Πλήν τούτου υπάρχουσιν έκεΤ μεγά&υμοι άνδρες, έτοιμοι νά 
Βιαδΐσωσι τούς δησαυρούς των ύπίρ τοΰ γενικού καλού, ύπέρ 
τής προόδου τού αυτόδ·ι 'Ελληνισμού. 'Η  ’Αλεξάνδρεια δύ- 
ναται νά καταστή έ  δεύτερος τού Ελληνισμού όφδ·άλμός 
έν τφ  έξωτερικω, ώς ή Κωνσταντινούπολις είνε ο πρώτος. 
Άλλ1 υπάρχει ανάγκη Ινότητος μεταξύ των Ελλήνων, αρχι
κής ίδέας, γενναίας πρωτοβουλίας,· δράσεως καί ένεργείας 
άπό άνωτέρας άποψεως, γενικής, Έ&τικής. Εύρυτέρα των 
Έλληνοπαίδων έκπαίδευσις, ανατροφή καί μόρφωσις αυτών 
κα&αρώς Ε λληνική , σύστασις τελείου γυμνασίου καί παρθε
ναγωγείου, ίδρυσις σωματείων καί Συλλόγων, άνύψωσις τής 
αΰτό&ι Ελληνικής δημοσιογραφίας, ήτις νυν δεν δύναται νά 
εκπλήρωσή τόν προορισμόν της δ ιά  των γλίσχρων μέσών .καί 

1 τής μικρας προστασίας, ήτις παρέχεται αυτή παρά .τού 
'Ελληνικού κοινού, όλα ταύτα δέον νά έπίδιωχ&ώσί.καί 
συντελεσδ·ώσιν, οπως έπέλδ-ωσιν ευάρεστα αποτελέσματα καί 
μή ύποστή συν τω χρόνω καί ό έν Αίγύπτω 'Ελληνισμός, δ,τι 
υπέστη ουτός έν τα ΐς παραδουναβίοις'Ηγεμονίαις καί αλλαχού.

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ .

τό  όργανον τούτο καί τίνι τρόπω έκπληροΐ αυτά προς δια- 
τήρησιν τής ήμετέρας ζωής: καί υγείας.

Τό ήμέτερον σώμα δυνάμεδα νά παραβάλώμεν. χρός 
δαυμάσιόν τ ι χημικόν έργοστάσιον, έν ω λειτουργούσι τά  
πολυπλοκώτατα συστήματα αγωγών, άναρροφητικών αντλιών 
καί πιεστηρίων. "Οπως τό έργοστάσιον τούτο δί*τηρηδ·ή έν 
ένεργεία, είνε αναγκαία διηνεκής προσαγωγή νέων όλων, άλλως 
το  ζωτικόν τ.ούτο έργαστάσιον &ά επαυε νά έργάζηται καί 
δά  έκήρχετο. παντελής στάσις καί ήρεμία. Τό υλικόν, τού 
οποίου έχει διηνεκώς ανάγκην προς κατεργασίαν, συνίσταται 
έκ διαφόρων υλών, άλλων μεν έν στερεά καί υγρά, άλλων 
δέ έν άεριώδει καταστάσει. Τό τελευταΤον τούτο είδος τού

Η Ε Κ Π Ε Σ Ο Ϊ Σ Α  Τ Η Σ  E T N O I A S  
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αεριώδους ζωτικού υλικού παρέχει ή  αναπνοή, και δή διά 
τίνος ιδιαιτέρας αντλίας, τή ς όποιας ό έξωτερικός άναρρο· 
φητικός σωλήν εΐνε ή ρίς. Προς τόν σπουδαιότάτον τούτον 
σκοπόν άνταποκρίνεται θαυμασίως ή  έσωτερική διασκευή του 
οργάνου τούτου, θ ά  ίδωμεν δε κατωτέρω ότι ή διά τής ρι- 
νσς αναπνοή εινε πολύ ύγιεινοτέρα τής δ ιά  του στόματος.

Ή  .εξωτερική ρίς είναι ώς γνωστόν κατά  τε  τό  σχήμα 
καί τό  μέγεθος διαφορωτάτη είς τά  διάφορα πρόσωπα, διά 
τά ς ζωϊκάς όμως αυτής λειτουργίας ούδεμίαν εχει σπουδαιό
τατα. Τουναντίον δε  σπουδαιοτάτη είναι δ ιά  τάς τελευ
ταίας ταΰτας ή έσωτερική κατασκευή τή ς βινός. Λύτη λαμ
βάνει τήν αρχήν της άνω της κοιλότητος του στόματος άπό 
τής βάσεως του σκληρού ουρανίσκου, συνίσταται δ ί  έν μέν 
τή  ρίζη έξ οστέινης, έν δε τη  άκρα έκ χονδρώδους ουσίας. 
Ή  ρίς,. όπως 6 οφθαλμός και τό  ους, εΐναι διπλούν όργανον, 
δ ιότι διαιρείται καθ’ ολον τό  μήκος αυτής υπό καθέτου 
τινός διαφράγματος είς δυο ίσα μέρη καλούμενα μυκτήρας, 
εντός τω ν όποιων είσέχουβι δύο ζεύγη κογχώ ν, συμπληροό- 
μενα υπό τρίτου τινός, όλίγω βαθυτερον είς τάς παρειάς τής 
ρινος κειμένου ζεύγους κογχών. Αί όστέϊναι αδται κόγχαι, 
α'ίτινες κατά  τήν θέσιν των διακρίνονται ώς άνώτεραι, κα
τώτερα/ καί μεσαίαι, στενουσιν έκτάκτως την κοιλότητα τής 
ρινός, όυτως ώστε αποτελούνται Στενότατοι καί πολυκαμπέ- 
στατοι διάδρομοι, έπαυξάνοντες τήν έσωτερικήν τη ς ρινός 
έπιφάνειαν.' Ή  Ιπιφάνεια δ ’ αυτη περιστρώννυται σόμπασα 
υπό'βλεννογόνου μεμβράνης, ήτίς εκκρίνει διηνεκώς ύδατώ- 
δές ¡τι υγρόν, καί καλύπτεται υπό απειραρίθμων, έλαχίστων 
μικροσκ'οπικών τριχών. Ή  κοίλότης τή ς ρινός συγκοινωνεί 
μετά  τή ς ' του στόματος καί μ ετά  τω ν έν τώ  μετώπη» κοι
λωμάτων.

Ά ς  παρατηρήσωμεν ήδη τήν συσκευήν ταυτην, καθ’ όν 
χρόνον εύρίσκεται έν ενεργεί«.

|Ό  περιβάλλων ήμας ατμοσφαιρικός ανήρ, όταν άναπνέω- 
μεν ίδιά τής ρινός,· άναρροφάται μετά μεγάλης ισχύος καί 
εισορμά μετά  τίνος σφοδρότητος δ ιά  τής ευρείας κοιλότητος 
των1 (3ωδ·ΐι!νων είς τά ς καμπάξ των κογχών, έντός των οποίων 
υποβάλλεται πρωτίστως είς έντελεστάτην κ ά θ α ρ σ ιν . Διότι 
πρέπει να γνωρίζωμεν ότι ό αήρ είς όλα τ ά  μέρη, — Ιξαι- 
ρουμένων των ορέων καί του ανοικτού πέλαγους — είναι με- 
μιγμένος μέ κόνιν, με μόρια ανθράκων, καί μέ άλλας όργα- 
νικάς καί άνοργάνους ουσίας, αίτινες είναι έπιβλαβέσταται 
είς τούς πνεύμονας καί διά τούτο πρέπει νά άπσμακρύνων- 
τα ι, ίνα ό είσπνεόμενος άήρ είσέρχηται εις πούς πνεύμονας 
κ α θ α ρ ό ς .  Άλλ’ ό καθαρισμός οδτος του άέρος γίνεται τε- 
λειώτατος δ ια  τής Ρινός, ίδία δέ δ ιά  τή ς κατωτέρας κόγχης. 
’Ε άν διατάμωμεν" τήν ρίνα μεγάλου τινός θηλαστικού ζώου 
καθ’ οϊαν δήποτε διεύθυνσιν, θ ά  έκπλαγώμεν έπί τή  περι
πλοκή καί λεπτότητι των πτυχών τού κάτω ζεύγους τών 
κογχών καί επί τή  στενότητι τών σχισμών, δ ι’ ών ό είσ- 
πνεομενος δ ιά  τής ρινός αήρ οφείλει νά διάρρεύση, πρίν ή 
φθάση είς τήν κοιλότητα τού στόματος καί είς τόν λά
ρυγγα. 'Ε καστος τών πολυπληθών καί πολυκάμπτων δια
δρόμων εΤναι τόσον στενός, ώστε καί ή λεπτοτάτη κόψις 
τής', μαχαίρας δέν δύναται νά  έναρμοσθή έν αύτώ, άλλ’ 
άναγκαζόμεθα πρός τον σκοπον τούτον νά μεταχειρισθώμεν 
λεπίτοτάτας χάρτου λωρίδας. ’Εκτός τούτου αί έσωτερικαί 
παβειαί τή ς  ρινός είναι πάντοτε κάδ·υγροι έκ  τή ς βλέννης, 
ήτις- άκαταπαυστως έκκρινομένη Ικ  τών βλεννογόνων αδέ
νων δέχετα ι καί άποπλύνει πάντα τά  μόρια τής κόνε,ως καί 
τών λοιπών ουσιών, μεθ’ ών είναι μεμιγμένος ό ακάθαρτος

, άήρ, ένώ άφ’ Ιτέρου αί απειράριθμοι μικροσκοπικαί τρίχες, 
αί καλύπτουσαι τήν έσωτερικήν τής ρινός έπιφάνειαν, διά 
τής ίδιαζούσης αυτών κραδαντικής κινήσεως άδιακόπως άπο- 
κρούουσι πρός τ ά  εξω πασαν ξένην ουσίαν. Είναι λοιπόν 
προφανές, ότι κατά  τόν τρόπον τούτον ό δ ιά  τή ς ρινός είσ-, 
πνεόμενος άήρ καθαρίζεται έντελέστατα καί άφικνεΐται είς 
τούς πνεύμονας άπηλλαγμένος πάσης βλαβεράς ουσίας. Τούτο 
όμως δεν συμβαίνει, όταν άναπνέωμεν διά τού στόματος: 
διότι δλα τά  βλαβερά συστατικά μέρη τού άέρος είσέρχον- 
τα ι κατ’ ευθείαν είς τήν τραχεΐαν αρτηρίαν, είς τούς πνεύ
μονας καί είς τόν οισοφάγον καί έπιφέρουσι προϊόντος τού 
χρόνου μεγάλην βλάβην είς τήν υγείαν. Διά ταύτα ή διά 
τής ρινός αναπνοή πρέπει νά προτιμάται πάντοτε τή ς διά 
του στόματος.

Έ  δ ιά  τή ς ' ρινός αναπνοή έχει πρός τούτοις καί άλλα 
προτερήματα. Ούτω λ. χ. ό άήρ, κατά τόν ρουν αυτού διά 
τών πολύπλοκων καί πολυκαμπών τής ρινός οχετών, προσ
λαμβάνει ΰψηλοτέραν θερμοκρασίαν καί τοιουτοτρόπως τά  
λοιπά όργανα, δ ιά  τών οποίων είσέτι διαρρέει, δεν άποψύ- 
χονταί υπέρ τό δέον, δηλ. δεν χρυολογοννται, όπως τούτο 
συμβαίνει όταν είσπνέωμεν τόν ψυχρόν αέρα δ ιά  πού στό
ματος.

Έ κτος τούτου ό δ ιά  τή ς ρινός είσπνεόμενος άήρ κατά 
τόν μακρόν καί λαβυρινθώδη δρόμον του προσλαμβάνει διά 
τής βλεννογόνου μεμβράνης τής ρινός τοσούτον υδατώδη 
ατμόν, ώστε ούδεμίαν πλέον υγρασίαν άφαιρεί από τών λοι
πών όργάνων, δ ιά  τών όποιων είσέτι διέρχεται. Έ νώ  του
ναντίον ό διά τού στόματος είσπνεόμενος άήρ προσλαμβάνει 
τήν άναγκαίαν αυτω υγρασίαν έξ αυτού τού στόματος καί 
έκ του λάρρυγος, ούτως ώστε αποξηραίνει τ ά  όργανα ταύτα 
καί προξενεί διηνεκή έρεθισμόν καί βήχα.

Τούτοις προσθετέον ότι κατά  τό  φαγητόν ή  βλεννο
γόνος μεμβράνη τής κοιλότητος τού στόματος λίαν ευκόλως 
ρήγνυται καί συχνάκις λαμβάνει μικράς τινας πληγάς. Ε πειδή  
δέ μετά τού άέρος συνείσπνέονται κολλητικαί ν ο σ ο γ ό ν ο ι  
υ λ α ι ,  αίτινες μετ’ έξαφετικής αγάπης έγκαθιδρύονται είς 
τοιαύτα προσβεβλημένα μέρη τού ήμετέρου σώματος, ,όπόθεν 
μετά καταπληκτικής ταχύτητος πολλαπλασιαζόμεναι διαδί
δονται καί είς τόν λοιπόν οργανισμόν, δ ιά  τούτο κα ί ύπό 
ταύτην τήν εποψιν είναι άπορριπτέα ή δ ιά  τοΰ στόματος 
αναπνοή. Τουναντίον δέ κατά  τήν αναπνοήν, τήν γινομένην 
διά τής ρινός, ό άήρ καθαρίζεται από τών μικροσκοπικών 
έ κείνων ζωυφίων (μικροβίων, βακτηριδίων κτλ.], άτινα θεω
ρούνται ώς οί γεννήτορες καί αγωγοί τών νόσων, καί τοι
ουτοτρόπως έμποδίζεται πασα τής νόσου μετάδοσις. Μέχρι 
τουδε έποιησάμεθα μνείαν τής μ η χ α ν ι κ ή ς  έργασίας τής 
ανθρώπινης ρινός- άλλ’ έκτός ταότης έκτελεϊ τό όργανον 
τούτο καί άλλην τινά υψηλοτέραν, χ η μ ι κ ή ν  έργασίαν, έξ- 
ετάζουσα τά  συστατικά μέρη τού είσπνεορ,ένου άέρος, καί δή  
τοσούτον άπείρως λεπτάς καί δυσδιάκριτους αυτού αναμίξεις, 
οΐας ούδείς χημικός τού κόσμου εΐνε είς θέσιν νά άναλόση. 
Τό καθήκον τούτο τού έςετάζειν καί δοκιμάζειν. τήν ποιό
τητα τού  είσπνεομένου άέρος, έπιτελεΐ ή ο σ φ ρ η τ ι κ ή  αί -  
σ θ η σ ι ς  τής ρινός.

Ή  δυναμις αδτη εΐνε μυστηριώδης καί δ·ά προσπαθή- 
σωμεν ενταύθα νά έξετάσωμεν έκ  τού πλησίον τήν έξωτεβι- 
κήν τουλάχιστον αυτής συσκευήν. ■'<

Είς τό  μ.έρος, ένθα ή μεσαία τής-ρινός -κόγ-χη-πλησιάζει 
πρός τό  διάφραγμα τή ς ρινός, άποτελεΐται σχισμή τις είτε 
πτυχή, ήτις ονομάζεται όσφραντική π τυχή  δ ιότι έν αυτή
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έπιτελείται πό μυστήριον τή ς όσφρήσεως. Ή  βλεννογόνος 
μεμβράνη τή ς ρινός έν τ ή  θέσει τα ύτη  παρουσιάζει διάφορον 
χρωματισμόν, έχει δηλ. κίτρινον χρώμα, καί ονομάζεται έν- 
ταϋθα οσφραντική μεμβράνη, έκκρίνει δέ έν τή  θέσει ταότη 
ιδιαίτερόν τ ι  υγρόν, τήν καλουμένην οσφραντικήν βλένναν, 
ύφ’ ή ί  άκαταπαυστως υγραίνεται. Έ ν  τή  όσφραντική μεμ
βράνη εύρίσκονται κεκρυμμένα τ ά  άκρα τών οσφραντικών 
νεύρων, είσδύοντα είς άτρακτοειδή κύτταρα, άτινα έχουσι 
τριχοειδείς προεκβολάς. Τ ά  δέ οσφραντικά νεύρα εισέρχονται 
δ ι’ άναριθμήτων οπών τών υπέρ τήν βίζαν τής ρινός ευρι
σκομένων οστών είς τό  έσωτερικόν του κρανίου ένθα ενούν- 
τα ι μετα  τού έγκεφάλου.

Αυτη εΐνε ή ήμετέρα όσφραντική συσκευή. Τώρα όμως 
θά  προσπαθήσωμεν νά ίδωμεν, τ ί  κυρίως συμβαίνει έν τή  
ήμετέρα ρινί κατά τήν όσφρησιν.

Συνήθως έξηγούσι τήν γέννησιν τών οσμών παραδεχό
μενοι, ότι από τών όζουσών ουσιών άποσπώνται άπείρως 
σμικρά μόρια έν άτμώδει είτε άεριώδει καταστάσει καί με
τακινούνται, πληρούντα μάλλον ή ήττον ταχέως τόν περι
βάλλοντα τά ς ουσίας ταΰτας άέρα. Τή·/ καταπληκτικήν 
σμικρότητα τών μορίων τούτων δυνάμεθα νά φαντασθώμεν 
άναλογιζόμενοι δτι έλάχιστόν τ ι  τεμάχιον μόσχου δύναται 
νά πληροί ισχυρότατης οσμής τόν συχνάκις άνανεούμενόν 
άέρα ευρυχώρου τινός δωματίου έπί μακρότατον χρόνον, χωρίς 
τό βάρος αυτού νά έλαττώ ται έπαισθητώς. Τ ά  άπείρως 
σμικρά τα ύτα  μόρια, τά  έκπεμπόμενα έκ τών οζόντων σω
μάτων, είσδυουσι μετά τού είσπνεομένου άέρος είς τό ήμέ- 
τερον όργανον τή ς όσφρήσεως, καί έπειδή, κρατούντες τήν 
αναπνοήν, ουδέ τής ισχυρότατης οσμής δυνάμεθα ν’ άντι- 
ληφθώμεν, δ ιά  τούτο παραδεχόμεθα δτι τά  έλάχιστα εκείνα 
μόρια πρέπει νά είσορμώσιν είς τήν ρίνα μετά τίνος ταχύ
τητος, δπως παραγάγωσιν έν ήμϊν τήν όσφρησιν, ήτοι τήν 
άντίληψιν τής οσμής. Ά μ α  ώ ; άφιχθώσι τά  μόρια ταύτα 
είς τήν οσφραντικήν πτυχήν καί έπικαθίσωσιν έπί τής οσφρη
τικής μεμβράνης, άρχίζουσιν άμέσως τήν ένέργειάν των.

Περί τών ήδη συμβαινόντων έν τη  ήμετέρα ρινί ουδε- 
μίαν έχομεν σαφή καί ακριβή γνώσιν, έν τούτοις όμως παρα- 
δεχόμεθα δτι υπό τών έν άεριώδει καταστάσει είδυόντων 
έκείνων μορίων μεταβάλλεται ή κιτρίνη βλέννα τής οσφρη
τικής μεμβράνης, όπως π. χ. ύπό τού φωτός μεταβάλλεται 
κατά τήν φωτογράφησιν τό Ιξ  Ιωδίου έπίστρωμα τής φωτο
γραφικής πλακάς, χροσλαμβάνον σκοτεινότερον χρώμα. Βε
βαίως πρέπει κατά τήν έκάστοτε διάφορον οσμήν νά πάσχη 
καί διάφορον μεταβολήν ή ο’σφρη.τική βλέννα.

Πρός κατανόησιν τού σκοτεινοτάτου τούτου φαινομένου, 
έν ώ έγκειται τό  μυστήριον τή ς όσφρήσεως, έγένοντο λίαν 
έπιτυχή πειράματα έπί διαφόρων ζώων, διότι έπί τού αν
θρώπου ή Ικτέλεσις τών πειραμάτων τούτων είναι δυσχερε* 
στάτη. Προ πάντων δέ ένδιαφέρουσαι είναι αί έρευναι τού 
Δρ. W olff έπί τή ς  οσφραντικής βλέννης ενός τών οξυτατα 
ο’σφραινομένων έντόμων — τής μελίσσης. Ή  μυστηριώδης 
αυτη δλη, ή όσφραντική βλέννα, παρουσιάζεται ύπό τό μι- 
κροσκόπιον έν εΐδει λευκού τίνος, γαλακτοειδοΰς υγρού, συν- 
ισταμένου έξ απειραρίθμων διαφόρου μεγέθους σφαιριδίων, 
άτινα κολυμβώσιν έντός άχρόου τινός καί διαφανούς όρου. 
ΓΙλησιάζοντες είς τήν οσφραντικήν βλένναν μαχαιριάν τ ι  έμ- 
βαπτισθέν έντός εύοσμου τινός έλαίου, παρατηρουμεν ότι τά  
σφαιρίδια έκεΐνα τίθεντα ι αμέσως είς σφοδροτάτην κίνησιν, 
απομακρυνόμενα τής όζουσης ουσίας, τοΰτ’ έστι κινούμενα 
μετά μεγάλης ταχύτητος κατά τήν έναντίαν διεύθυνσιν, τότε

δ έ  μόλις έπανακάμπτουσιν είς τήν  προτέραν αυτών ήρεμίαν, 
δταν άπομακρύνωμεν τό  μάχαίριον. 'Ο σ ω  μείζων είναι ή  
προσέγγισις το ύ  όζοντος μαχαιρίου, τόσω σφοδρότερα κ α ί ή 
κίνησις τώ ν σφαιριδίων. Ή  ένέργεια τώ ν διαφόρων όζουσών 
ύλών έπί τή ς  Οσφραντικής βλέννης εΐνε μεν λίαν διάφορος, 
άλλ’ έν γένει συνίσταται κυρίως έν τοότφ , δ τ ι τ ά  σφαιρίδια 
κ α τά  τήν  κίνησιν αυτών μ εταβάλλοντα ι, προσλαμβάνοντα 
διάφορον, ώς έπί τ ό  πλεΐστον κιτρινόφαιον χρώ μα, κα ί δ τ ι 
ή  μ ά ζα  τ ή ς  οσφραντικής βλέννης αυξάνεται τόν όγκον.

Τ ά φαινόμενα τα ύτα  υποδεικνύουσιν, δτι τ ά  άπό τών 
οσμητών ουσιών άναπεμπόρ-ενα «έρια είσορμώσι μέτ’ έκτά- 
κτου σφοδρότητος πρός τήν οσφραντικήν βλένναν καί είσδύ- 
ουσιν είς αυ’τήν, έξ ου προέρχεται μεταβολή τις  καί άλλοίω- 
σις τής υλης ταύτης. Ή  έκ τούτου προκύπτουσα σφοδρά 
κίνησις μεταδίδεται είς τά ς λεπτοτάτας μικροσκοπικάς τρί
χα ς καί δ ιά  τούτων είς τά  οσφρητικά κύτταρα καί είς τά  
άκρα τών οσφραντικών νεύρων. Διά τών νεύρων τούτων με
ταβιβάζεται ό έρεθισμός είς τόν έγκέφαλον, καί μόνον έν- 
ταϋθα γεννάται τέλος ή άντίληψις τοΰ έρεθισμοΰ ώς οσμής.

Διά νεωτέρων πειραμάτων άπεδείχθη περαιτέρω, ότι όχι 
μόνον τά  αέρια ήτοι τά  Ικ  τών όσφραντών ουσιών έκπεμ
πόμενα μόρια έν άτμοίδει καταστάσει παράγουσι τήν άντί
ληψιν τής οσμής, ώς πρότερον έπιστεύετο, άλλά καί όσφραντά 
υγρά, είσαγόμενα άμέσως είς τήν ρίνα. Τ ά  νεώτατα πειρά
ματα απέδειξαν μάλιστα οτι πολλαί ουσίαι, αΐτινες έν στερεά 
καταστάσει διατελούσαι ούδεμίαν άναπέμπουσιν οσμήν, κα θ
ίστανται άμέσως οσφρανταί, «μα ώ ς «ναλυθωσιν εν τινι ύγρω.

Οσον άφορα τήν μεγάλην, τήν καταπληκτικήν ποικιλίαν 
τών οσμών, ήγνοεΐτο μέχρι τών νεωτάτων χρόνων πόθεν αυτη 
προέρχεται καί τίνι τρόπο» παράγεται. Κ ατά τάς νεωτάτας 
όμως έπιστημονικάς έρευνας ή ποικιλία αυτη τών οσμών έξ- 
ηγεΐται κατά τον αυτόν τρόπον, καθ’ όν έν τή  αίσθήσει τής 
όράσεως ή ποικιλία τών χρωμάτων.

Κ ατά  τήν θεωρίαν τή ς σημερινής έπιστήμης πάσαι α ί 
τών διαφόρων χρωμάτων έντυπώσεις παράγονται κυρίως έκ 
τριών μόνων θεμελιωδών ήτοι αρχικών χρωμάτων, έκ τής 
διαφόρου συγκεράσεως τών οποίων προέρχονται πάντα τά  
λοιπά χρώματα. 'Εκαστον δέ άρχικόν χρώμα παραδεχόμεθα 
δτι εΐνε ή έντΰπωσις ενός ωρισμένου είδους οπτικών νεύρων 
έν τώ  ήμετέρω όφθαλμω, τά  δε παράγωγα χρώματα γεν- 
νώνται έκ τού συγχρόνου μεν α λλά  διαφόρου τήν ίσχυν Ιρε- 
θισμού τών τριών είδών τών οπτικών νεύρων. 'Ο τα ν  έν 
είδος τών οπτικών νεύρων εΐνε έλαττωματικώς άνεπτυγμένον 
παρά τινι άνθρώπω, τότε  ό άνδ·ρωπος οδτος δεν δύναται ν’ 
άντιληφθη ώρισμένων τινών χρωμάτων, καί οδτω προέρχεται 
ή μερική (έν σχέσει πρός ώρισμένα χρώματα) τυφλότης.

'Ομοίως έξηγεΐται καί ή γένεσις τών διαφόρων οσμών: 
Ά πεδείχθη δ ιά  νεωτάτων πειραμάτων ότι τ ά  οσφραντικά 
νεύρα, όταν υπό διαρκούς τίνος έρεθισμού καταστώσι παν
τελώ ς αναίσθητα πρός οίρισμένον τ ι εΐδος οσμής, δόνανται 
είσέτι νά άντιλαμβάνωνται άλλων όσμών είτε έντελώς είτε 
έν μέρει. Έ κ  τούτου συμπεραίνομεν, δ τ ι υ'πάρχουσι διάφορα 
οσφραντικών νεύρων είδη ών έκαστον αντιλαμβάνεται ώρι- 
σμένης τινός τάξεως όσμών. Συνεπώς δέ πρέπει νά παρα- 
δεχθώμεν δτι, δπως παρά τοΐς χρώμασιν, ούτω καί ένταύθα 
υπάρχουσιν ώρισμέναι θεμελιώδεις είτε άρχικαί όσμαί, έκ τής 
συγκεράσεως τών οποίων άποτελοΰνται αί έξ αυτών παρα
γωγοί. Δυνάμεθα δέ  προσέτι νά παραδεχθώμεν δτι ή σύγ- 
κρασις αυτη τών όσμών Ιχει τοιαυ'τηυ τ ινά  αναλογίαν προς 
τήν τών χρωμάτων καί τών τόνων, ώστε νά  υπάρχη άρμονία
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τή ς όσφρήσεως ανάλογος τη  μουσική αρμονία- Καί πράγ
ματι έξεδηλώ&η ήδη ύπο. πολλών ή γνώμη ότι αί μεν εύω- 
δίαι εΐνάι {όσφρητικαί)·'άρμόνίαι (συμφωνίαι) αί · δέ δυσωδίαι 
τουναντίον δυσαρμονίαι (διαφωνίαι).

Με&’ δλας όμως τάς εύφυεστάτας ταύτας· προς έξή- 
γησιν δοκίμάς, ύπάρχουσιν '.είσέτι πολλά τ ά  αινιγματώδη 
και ανεξήγητα εν τ ή ' αίσ&ήσει τής όσφρήσεως. Είς τά  
ανεξήγητα ταΰτα αινίγματα άνήκουσι καί αί καταλειττό- 
μ ΐν α ι ’οσμαί, τοϋτ εστιν αί ώς έπί τόπλεΐσ τον δυσάρεστοι 
εκεΐναι όσμαί,· αίτινες και μετά την άφ’ ημών άπομάκρυνσιν 
τής όζούσης.' όλης έπί μακρόν έ τ ί  χρόνον έν ήμΐν άπομένου- 
σιν. Ή :  έξήγήσις του. φαινομένου τούτου δ ια  τής παρα
δοχής', ότι .πράγματι καταλείπονται έν τη  ήμετέρα · ρινί 
άπείρως σμίκραί ποσότητες .τής δυσώδους ουσίας, εΐνε λίαν 
άπί&ανος,' πολλω δε πι&ανώτερον φαίνεται, ότι το  είδος 
τούτο τών άπομενουσών οσμών γεννά τα ι.δ ιά  τής άναμνή- 
σεως. Διά τής τελευταίας ταυτης παραδοχής ήδύνατο συγ
χρόνως νά έξηγη&η ή μυστηριώδης άρχή καί γένεσις τών 
οσμών . έκείνων, ών άντιλαμβάνόμε&α οΰχί σπανίως έν 
όνείρω.

Π ά ν τ α .δ έ .τ ά  πολΰπλοκώτατα τα υτα  φαινόμενα, ών 
τήν περιγραφήν καί έξήγησιν. έπειρά&ημεν ένταυ&α νά δώ- 
σωμεν, συντελοΰνται έν βραχυτάτω σχετικώς χρονικω δια- 
στήματι. . Διά νεωτάτων πειραμάτων κατεμετρή&η μετά 
καταπληκτικής όντως’ ακρίβειας 6 χρόνος όστις απαιτείται 
προς μέταβίβασιν του διά τής οσμής έρε&ισμού τών οσφραν
τικών; νεύρων μέχρι του εγκεφάλου, έν άλλαις λέξεσι, τό 
χρονικόν διάστημα από τής πρώτης έπενεργείας τής οσμής

'μέχρι τής άντιλήψεως αυτής έν τώ  έγκεφάλω. Εύρέ&η δε 
οτι τό χρονικον τούτο διάστημα εΐνε διάφορον δ ιά  τάς δια
φόρους όσφραντάς ουσίας, π. χ. δ ιά  έλαιον καρυόφυλλων 
εΐνε 45</ιοοο τ ου δευτερολέπτου, δ ι άμμωνιακόν s?s/ i00o δευ-· 
τερολ. κ. τ . λ. 'Ωσαύτως ύπελογίσ&η, έπί πόσον χρόνον' 
πρέπει νά διαρκή ό δ ιά  τής οσμής έρε&ισμός όπως έπέλ&η 
παντελής αναισθησία τή ς όσφρήσεως, εύρέ&η δέ ότι ό χρό
νος οδτος εΐνε δ ιά  τό  άμμωνιακόν 5 πρωτόλεπτα τη ς ώρας, 
δι’ ίώδιον 4, δ ιά  K um arin I  πρωτόλεπτον. Μέχρις ού δέ 
έπανέλ&η ή προτέρα εύαισ&ησία, απαιτείται τουλάχιστον 
1 πρωτόλεπτον. 'Ομοίως ύπελογίσ&η τό  έλάχιστον ποσόν 
τής όσφραντής υλης, όπερ δυνάμε&α είσέτι νά όσφραν&ώ- 
μ εν  εύρέ&η δέ ότι του βρωμίου π. χ. απαιτείται τουλά
χιστον , ’/ιοοοο του χιλιοστού τού γραμμαρίου, όπως άντι- 
ληφ&ώμεν τής όσμ.ής αυτού. Τό αυτό Ισχύει διά τό έλαιον 
καρυοφύλλων, Ινώ τό ροδέλαιον είναι είσέτι όσφραντόν έν 
τώ έλαχίστω ποσφ 1/.2(|(ι(10 τού χιλιοστού τού γραμμαρίου.

Μεγάλην σπουδαιότητα έχει ή αΐσ&ησις τής όσφρήσεως 
καί διά τήν &ρέψιν τού ήμετέρου σώματος ένεκα τή ς αμέ
σου συναφείας είς ήν ,εύρίσκεται μετά τη ς γευσεως. Ά μ· 
φότεραι αυται αί αίσ&ήσεις είναι τοσοϋτον στενώς μέτ άλ- 
λήλων συνδεδεμέναι, ώστε άπολλυμένης π. χ. τής όσφρήσεως, 
παύει συγχρόνως καί ή γεύσις.

Έ ν  γένει ή σπουδαιότης τής όσφρήσεως είναι πολυ 
μεγαλητέρα ή όσον κοινώς νομίζεται, δ ιότι ή  δύναμις αυ
τής έπεκτείνεται καί έπί τού ψυχικού ήμών βίου, διεγεί- 
ρουσα έν ήμίν πλή&ος ευαρέστων ή  δυσάρεστων συναισθημά
των, τά  οποία πολλάκις άδυνατοΰμεν ακριβώς νά όρίσωμεν.

0  Δ Α  I M  f i  Ν.
Διήγημα υπό 1 . 1 , Κ Ρ Α Σ Σ Ε Β Σ Κ ϊ.

(αννέχαα.)

•Ο  κόμης είχε τό άνεκτίμητον προτέρημα να τ,νε καί έν 
τ ή  μεγίστη κακοδια&εσία Ιξαίρετος σύντροφος καί έν ανάγκη 
εδ&υμος καί ευτράπελος εταίρος. Έ τράπησαν τόν νέον .δρό
μον, όστις πρό μικρού εΐχεν άνοιχ&ή έπί τών βράχων καί μό
λις έξομαλυν&ή, ότε ό πανούργος Τόνι προέτεινε νά τραπώσι 
δεξ ιά ’π ρ ό ς τ ά  ορη, λέγων ότι ήδύναντο νά.φ&ά.σωσιν εγκαί
ρως είς τό Καστελλαμάρε’καί μέ περισσοτέραν άνεσιν ή δέ 
πρότασίς τόυ αυτη. έγένετό δεκτή, κάίτοι χροήρχετο προφα
νώς έκ κερδοσκοπίας,, διότι, ό ονηλάτης έπληρώνετο μέ τήν 
ώραν.' Ο ί δύο φίλοι,· φαγόντες έν βία ολίγον άρτον, τυρόν 
καί ααΧύμι και ένδυναμω&έντες μέ όλίγον οίνον άνήψαν τά  
τσ ιγά ζα  τών .καί παρατηρούντες αριστερά παρά τούς' χρό- 
ποδας τών όρέω.ν τόν ώς κυανούν μανδύαν άπλούμενον θα
λάσσιον όρμον, άπωτέρω δέ τόν καπνίζοντα Βεζούβιον καί 
τό  περιβάλλον .τήν ακτήν ώς δ ιά  στεφάνου πολίχνιον, ήλαυ- 
νον προς τό M onta Cuj>ola υπό τήν οδηγίαν τού ευθ-ύμου 
ονηλάτου Τόνι, όστις ήσχολείτο μέ τήν έκκένωσιν τού ύπο· 
λειφ&έντος έν τή  φιάλη, οίνου.

'Ο. Άδριανός ήσ&άνετο .εαυτόν 'πρός μεγάλην του χα
ράν πόλύ. ζωηρότερον καί δυνατώτερον ή ,πρότερον έν τη 
έπαυλεί τού, έν&α έμενε στενοχωρούμενος καί άνιώμενος. Ό  
κόσμος-'..όλος τφ.'προσεμειδία,· έν τφ  πνεύματί τού άνεκυ- 
κλούντο. ήδη τεμάχία έπεισοδίόυ τινός, είς τό  όποιον πρό 
μικρού ,εΐχεν εργασ&ή. . 'Ο  κόμη'ς Μαριάνος όστις ουδόλως 
ύπώπτευεν ότι ό μονομανής ποιητής, μόλις έπανελ&ών είς

τήν ζωήν, έστράφη καί πάλιν πρός τήν συνή&η αυτώ έπα- 
σχόλησιν τού στιχουργέϊν, ήρχισε νά όμιλή περί άλλου τινός 
&έματος.. ’Αλλά με τόν Άδριανόν δέν ήτο δυνατόν νά συν- 
διαλεχ&ή .τις περί οίουδήποτε αντικειμένου, χωρίς νά κατα- 

,λήξη άνεπαισ&ήτως είς ,τό ποίημα. 'Ο  κόμης ήρχισε ' νά 
όμιλή περί της Μίς 'Ρόζο.

— „Είσαι όμως τη  άλη&εία σκληρός, άσπλαγχνος“, 
εΐπεν ό κόμης.

,.Είς τήν Ά γγλ ίδα  έδωκες μόνον τήν ευκαιρίαν νά σέ 
έρωτευ&ή καί τώρα τήν αποκρούεις, δ ιό τ ι.σ ε  κατέλαβεν 
αίφνηδίως ό φόβος, ότι ό έρως καταπνίγει τήν ποίησιν.“

,,Μέ συγχωρεΐς“, άπήντησεν ό Άδριανός, „Περί έρωτος 
ουδέποτε, έγένετο λόγος μεταξύ μας. Οί όφ&αλμ.οί βεβαίως 
έλεγον πολλά, άλλά τό στόμα ήτο μέ επτά  σφραγίδας κε- 
κλεισμένον. Συνδιελεγόμε&α περί τού Σχέλλεϋ, περί τού 
Βύρωνος, περί τού Βάλτερ Σκόττ, περί τού.Σαιξπήρου — 
άλλά περί ούδενός άλλου.“

— „Εΐνε ή Ά γγλ ίς ωραία;“ ήρώτησεν ό Μαριανος μετά 
περιεργείας.

— „"Οπως μόναι αί θυγατέρες της Άλβιόνος δύνανται 
νά εΐναι“, άπεκρί&η ό Άδριανός, „ιδανική καλλονή! Εΐνε 
ορφανή, εντελώς ανεξάρτητος . καί πολύ · έλευ&έρων ίδεών. 
Μόλις εικοσαετής ουσα ταξειδεύει μόνη, μεθ·’ ενός σιωττηλού 
γυναίου, καί μετ’ ακαμάτου ζήλου πληροί τ ά  λευκώματα της 
ωραιότατων εικόνων. Έ χ ε ι  πρός τούτοις μεγάλην Ικανότητα
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¿ν τή  μουσική, και έν συντόμιρ εΐνε καλλιτέχνις Ιν  όλη τή  
σημασία τής λέξεως.“

τΛ '.$Εχεΐ£ ίω  οντι Ιξαίρετον τύχην“, άνεφώνησεν δ 
Άδριανός, · ,,'Η τύχη σοί πέμπει τό ιδεώδες τή ς καλλονές, 
το  οπόΐον δύναται να σε καταστήση τον εύδαιμονέστατον 
των θνητών, καί συ άγνωμων . . .“

„Αγαπώ- προ παντός άλλου τδ  ποίημά μου“, άπήν- 
τησεν δ  Άδριανός άστειβυόμενος συγχρόνως καί σπουδάζων, 
,,πρό πάντων τό  ποίημά μου, τό όποιον φέρω ώς ή φιλό
στοργος μήτηρ τό αγαπητόν τέκνον! Σοί τό  εΐπον καί 
άλλοτε: Ή  ποίησις είναι ή  μάλλον ζηλότυπος Ιρωμένη, καί 
Ιπειδή Ιχ ε ι δ ι’ εμέ θεία και ανέκφραστα θέλγητρα, διά 
τούτο ..θυσιάζω' χάριν αυτής όλας τά ς 'Ρόζας του κόσμου.“

Άνεσ'τέναξεν. όμως και προσέ&ηκε:
Έν. τη  συμπεριφορά μου ταύτη ύπάρχουσι πολλοί υπο

λογισμοί καί μεγάλη προσοχή καί πρόνοια· φοβούμαι τον 
ίδιον Ιαυτόν μου. "Οπως τώρα αγαπώ τήν ποίησιν, ουτω 
θ ά  ήδυνάμην νά αγαπήσω καί μίαν γυναίκα. Καί τότε τά  
πάντα θ ά  ¿χάνοντο' δέκα ¿των κόποι καί θυσίαι θ ά  διε- 
λόοντο ώς καπνός. Έ ν  τη  αγάπη αυτής θ ά  κατεστρεφόμην.“

— „Κ αί θ ά  ήσο άπλούστατα ό εύδαιμονέστατος των 
θνητών!“- προσέθηκεν ό Μαριάνος ολίγον τ ι  σκωπτικώς.

— ,,Έ πί πόσον χρόνον;“ ήρώτησεν ό Άδριανός. ,,Τά 
πάντα Ιπ ί τή ς  γή ς Ιχουσιν ώρισμένην διάρκειαν. 'Ο  σφο
δρός καί ακατάσχετος ερως διαρκεΐ Ι τ ι  βραχύτερον χρόνον 
ή άλλα αισθήματα.“

— „Κ αί ή  ποίησις εΐνε ¿θάνατος!“ παρετήρησεν ό Μα- 
ριάνος γελών.

„’Εν τη  φωνή του Μαριάνδυ διεκρίνετο μικρά τις  ειρω
νεία. 'Ο  Άδριανός έσιώπησεν άποτόμως. Οί δνοε ότρυνό- 
μενοι άνέβαινον μετά  δυσκολίας τό  όρος, άλλοτε μεν Ιπι- 

' ταχύνοντες τ ά  βήματά των, άλλοτε δέ  βραδύτερον κινού
μενοι, οσάκις δέν ήσθάνοντο τό κέντρον του όνηλάτου.

— „ Έ ξ  ίδιας, Ιλευθέρας.&ελήσεως“  ήρχισεν ό Μαριανος, 
„ζητείς νά σωθής δ ιά  τής φυγής από τής θελκτικής μα- 
γίσσης. ,- Τούτο μαρτυρεί φρόνησιν άνωτέραν τής ήλικίάς 
σου, παντός.¿παίνοβ άνωτέραν σύνεσιν, καί δύναμιν κατα- 
νικώσαν τήν νεανικήν ορμήν. Έ ν  τώ  βάθει τής καρδίας 
μου σέ’θαυμάζω, άλλ’ είπε μοι, παρακαλώ, που νά φύγωμεν; 
δ ιό τ ι κ α ί έγώ είμαι μαζή σου. Κ α ί έγώ  εϋρίσκομαι Ιν  τη  
φυγή, άλλα φεύγω τήν άφόρητον, τήν θανατηφόρον στενο
χώριαν, ήν φέρω εντός μου καί τήν οποίαν έπεθ-ύμουν όπου 
δήποτε νά  θάψω, νά καταπνίξ«.“

— „Πού.νά φύγωμεν; Κ αί Ιγώ  αγνοώ“, εΐπεν ό Άδρια- 
νός, ,,εχω- ¿κατασχετόν. Ιπιθυμίαν καί πόθον πρός τήν ’Ανα
τολήν.“

„Δέν -σέ. συμβουλεύω νά μεταβής Ικεί“, εΐπεν δ Μαρια- 
νος. „Πρός τ ί  ζητείς· νά ¿ξαγάγης ίαυτον τής ήδείας απάτης; 
Ή  ’Ανατολή αδτη, τήν οποίαν περιφέρεις έν τη  φαντασία 
σου, ουδόλως άνταποκρίνεται πρός τήν πραγματικήν. Θ ά 
άπολέσης τήν τερπνήν απάτην καί θ ά  κερδήσης δυσαρέ
σκειαν καί. άπογοήτευσιν. Έ κ το ς  τούτου τδ  ταξείδιον εΐνε 
βαρετόν καί όχληρον, ή  δ έ  χώρα δ ιά  τώ ν άναθυμιάσ&ων καί 
του αίωνίου θορύβου θ ά  σου καταστρέψη τ ά  νεύρα. Ή  
ποίησις. ούδέν θ ά  κερδήση, εί μή, τό πολύ, τό χρώμα του 
οιίρανου.

— „Ζητώ  συγγνώμην, φ ίλ ΐατε, αλλά δέν μέ Λεί&εΐς. 
Κ αί ¿κείνο ακόμη, τό  οποίον μας καθιστά άνυπομόνους, μάς 
λυπεί, μας έρεθίζει, μας βασανίζει, δύναται νά άναζωπυρίση 
ΰπολανθάνοντά τινα σπινθήρα.

— „Τό υδωρ εΐνε έλεεινόν καί Προξενεί διάρροιαν, τά  
γλυκίσματα είναι αηδιαστικά, ή οσμή του έλαίου καί των 
κρομμΰων σέ παρακολουθεί βήμα πρός βήμα . . . .  Ό  ήλιος 
εΐνε τόσον καυστικός ώστε σέ τρελλαίνει, ή  άμμος σου τυ
φλώνει τους οφθαλμούς, ¿ν ένί λόγω, ή χώρα εΐνε ο,τι φο
βερόν καί φρικώδες“ προσέθηκεν δ Μαριανος . . .

— „’Α λλά άνθρωπε του Θεού!“ διέκοψεν αυτόν ό 
Άδριανός“, τό Κάϊρον, αί πυραμίδες, αί Ά&ήναι, ή Ιερου
σαλήμ, ή Παλμύρα, ή έρημος, οί Βεδουίνοι . . .“

—· ,?0λ’ αυτά είναι ξεθυμασμένα πράγματα“, διέκοψεν 
αυτόν δ κόμης, ,,τά οποία προξενουν καλητέραν έντύπωσιν 
εις τά  βιβλία καί είς τάς είκόνας βλεπόμενα ή Ιν  τη  πραγ- 
ματικότητι. Σοί τό  λέγω  κα ι πάλιν, είναι μάλλον άπογοη- 
τευτικά ή καταγοητευτικά θεάματα. Ουδέποτε θ ά  σε συν- 
εβουλευον νά Ιπιχέφήσης αυτό τό ταξείδιον. Έ χομεν  πρός 
περιήγησιν μίαν όλόκληρον ’Ιταλίαν, πλείστας θελκτικωτά- 
τας γωνίας, έννοείται έπ’ ίσης δυσώδεις καί ρυπαράς ώς έν 
τ ή  ’Ανατολή, άπό τών οποίων όμως δύναταί τις νά σω&ή 
εϋκολώτερον, όταν τάς άηδιάση. Έ γ ώ  δίδω τήν ψήφον μου 
υπέρ τή ς  Ιτα λ ία ς.“

— „Καί οί λησταί;“
— „Αυτοί τουλάχιστον δέχονται λύτρα, οσάκις συλλά- 

βωσί τινα ξένον, ένω Ιν ’Ανατολή φονεύουσι τον γκιαοΰρην 
μέ όλην τήν αδιαφορίαν.“

— „Μέ έκφοβιστικά μέσα δέν δόνασαι νά μέ πείσης“, 
εΐπεν ό Άδριανός γελών. „’Ο λίγος κίνδυνος εΐνε δ ιά  τό  τα 
ξείδιον ώς άρτυμα . . . .“

— „’Ολίγος, ναί! άλλ’ εδώ ό κίνδυνος υπερβαίνει παν 
δριον“ εΐπεν δ Μαριανος. „’Εν τούτοις άς άφήσωμεν δ ι’ 
άλλοτε τό ζήτημα τούτο. Σήμερον θ ά  μέ όπεχρέωνες Ικα- 
τοντάκις περισσότερον, έάν έλάμβανες τήν καλωσόνην, τήν 
γενναιοψυχίαν, τήν Ιπιείκειαν νά μέ φιλοδωρήσης Ιστω καί 
μέ την άμυδροτάτην ιδέαν, μέ τήν σκιάν, .μέ τήν άντήχησιν 
του ποιήματος σου.“

Ταυτα εΐπεν ό κόμης καθ’ ήν ακριβώς στιγμήν άφικνούντο 
εις τινα καμπήν του δρόμου, όστις «ποτόμως έστρέφετο πρός 
το άναντες. Ό . ’Αδριανός ύψωσε τούς ώμους καί έστράφη 
πρός τον φίλον μέ πρόσωπον έκφράζον αμηχανίαν καί θαυ
μασμόν συγχρόνως, ότε αίφνης νέον τ ι θέαμα άπέσπασεν 
αυτούς άπό του λεπτού τούτου δέματος. Προ αυτών ήλαυνε 
βραδέως τήν αυτήν όδόν επί όνου καθήμενος άνήρ τ ις  υψη
λοί» αναστήματος, του όποιου μόνον οί μακροί, μέχρι του 
έδάφους κρεμ.άμενοι πόδες καί ή Ιπί τών ώμων κυματίζουσα 
πολιά κόμ.η έφαίνοντο εύκρινώς, Ινώ τ ά  πλάγια μέρη του 
φορέματός του έκολποϋντο ουτω πως υπό τού ανέμου, ώστε 
ώμοίαζον πρός δύο εκατέρωθεν ήπλωμένας πτέρυγας. Μέ 
τήν μ.ίαν άνατεταμένην χεΤρα Ικράτει δ άνήρ μικρόν τ ι  βι- 
βλίον, έχων τόν Ινα  δάκτυλον μεταξύ τώ ν σελίδων ένθα 
ίσως προ μικρού διέκοψε τήν άνάγνωσίν του. Ή λαυνε βρα
δέως καί περιεσκδπει τά  περίχωρα έντρυφών Ιν τη  μαγευτική 
θέα τής φύσεως. ’Ακριβώς άπό τή ς δέσεως ταύτης έφαίνοντο 
δπεράνω τών πρασίνων συμπλεγμάτων τών δένδρων, αί γα- 
λαναί Ικτάσεις τής θαλάσσης καί άπωτέρω διεκρίνετο ή 
Νεάπολις. Ή  θέα ήτο μαγευτική. 'Ο  πολιός άνήρ ¿στα
μάτησε τόν δνον του καί εφαίνέτο ώ ς Ιν  Ικστάσει διάσε
λών καί μεθυσκόμενος Ικ  τών θελγήτρων τής χώρας. 'Ο  
φιλοσκώμμων Μαριανος, νομίζων ότι ό μεμονωμένος ουτος 
ταξειδιώτης ήτο Α γγλο ς φέρων μεθ’ έαυτοΰ τό σύγγραμμα 
του M urray, ήρχισε πολωνιστί νά ,όμιλή σκωπτικο~ς περί του 
τέκνου τής Αλβιόνος, δπερ άνευ τής εντύπου ταύτης τροφού
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του δέν ήδύνατο να κάμη βήμα. 'Ο  ξένος, ώς άν εί εΐχεν 
Ιννοήση τά  περί αότου λεγόμενα ή  αίσθανθη τό σκωπτικόν 
τοί» Μαριάνου ύφος, εστρεψεν αμέσως τήν κεφαλήν πρός τους 
πλησιάζοντας φίλους. Τό πρόσωπόν του ήτο γεροντικόν καί 
άσχημον, άλλά τοσαύτης μεγαλοπρεπούς σοβαρότητος καί 
ήρεμίας, τοσαύτης ουρανίας γαλήνης Ικφραστικόν, ώστε ή 
ειρωνεία Ισβέσθη πάραυτα Ιπ ί τώ ν χειλέων τού κόμητος. 
'Ο  Άδριανός τουναντίον εγεινε κάτωχρος καί τρέμων Ιπ ί τη  
θέα του γέροντος, όστις ωσαύτως καρετήρει μετά  προσοχής 
τόν νεανίαν ώς πρόσωπον γνωστόν, τό  όποιον άπό πολλού 

. χρόνου δέν εΐχεν Ιπανίδη . . . .  Αίφνης ό ποιητής Ικτείνας 
τούς βραχίονας, Θεέ μου!“ «νεφώνησε „εΐνε άληθές ή  ονει
ρεύομαι; . . . .  Σενουτα!“

'Ο  γέρων άναγνωρίσας τόν Άδριανόν άπέκτησεν αίφνης 
νεανικήν δύναμιν, ¿πήδησε ταχέω ς άπό το ύ  ονου του καί 
όλως συγκεκινημένος Ινηγκαλζσθη τόν άρχάϊον μαθητήν του 
λέγων ,,Άδριανέ! είσαι σύ, Άδριανέ;“

Ό  κόμης, άγνοών παντελώς τ ί ;  ήτο δ Σενούτας αυτός, 
έμεινεν έπί τού όνου του, Ιστήριξεν άμφοτέρας τά ς χεΓρας 
Ιπί τού σάγματος καί έθεάτο τόν γλαυκόν τής θαλάσσης 
κόλπον. 'Η  παράδοξος αυτη συνάντησις ¿φαίνετο οτι δέν 
τω ήρεσκε πολύ, καθ’ ότι άπέσπα άπ’ αυτού τόν Άδριανόν, 
του οποίου τήν φιλίαν ¿πε&όμει νά Ιχη  όλόκληρον καί άμέ- 
ριστον. Έ ν  τούτοις ένηγκαλίσθησαν άλλήλους ό διδάσκα
λος καί ό μαθητής συγκεκινημένοι καί σιωπηλοί, οί δέ 
οφθαλμοί του γέροντος Ιξήταζον έμφοβοι τόν πρώην ανθη
ρόν νεανίαν, Ιπ ί τού προσώπου του οποίου ή  άκατάπαυστος 
έργασία καί ό πυρετώδης βίος εΐχον Ιντυπώση τ ά  φοβερά 
των ίχνη.

„’Α λλά τίνι τρόπω!“ άνεφώνησεν ό Άδριανός, „πώς έρ
χεσαι Ιδώ, προσφιλέστατε καθηγητά ;“

— ,Έ γ ώ , αγαπητέ μοι Άδριανέ, „ήρχισεν ό καθηγητής 
βραδέως, „Ινώ ό ίδιος είμαι Ιρείπιον, ήλθον Ιδώ  νά παρα
τηρήσω τ ά  !ρείπια,·νά άναζήσω ολίγον υπό τόν ήλιον τού
τον καί τόν θαυμάσιον ουρανόν . . . Ε ίμαι Ιντελώς απωρ* 
φανισμένος· άπέθανον όλοι ¿κείνοι, δ ιά  τους όποιους Ιζων καί 
ήλθον Ιδώ  δ ιά  νά λησμονήσω . . . καί νά άνεύρω όλίγην
ζ ω ή ν ................ Χρήματα δέν μου λείπουν, άλλά άνθρωποι.
Άν ελειπεν ή Ιπιστήμη καί ή ποίησις, θά  ήμην άπό πολλού 
Ιν τώ  τάφω.“

Άνεστέναξε καί άπέμαξε τους υγρούς οφθαλμούς. 'Ο  
Μαριανος ή το  τόσον πλησίον, ώστε ό Άδριανός ¿θεώρησε 
πρέπον νά τόν συστήση είς τόν Σενούταν.

— „‘Ο  πρώτος καί μόνος μου διδάσκαλος, είς τόν 
όποΤον οφείλω τ ά  πάντα!“ είπε δεικνύων τόν γέροντα ,,ο 
μόνος καί άριστος παιδικός μου φίλος, κόμης Μαριανος!“

Οί δύο άγνωστοι Ιχαιρετίσθησαν εύγενώς Ιξ  άποστά- 
σεως, ούδεμίαν προφανώς διάθεσιν εχοντες νά πλησιάσωσιν 
άλλήλους.

— ,Λοιπόν μ αζή  είς τό  Καστελλαμάρε!“ προσέθηκεν 
ό Άδριανός, περιπτυσσόμενος αυθις τόν γηραιόν του δ ιδά 
σκαλον.

Τήν. συνάντησιν ταύτην ώς καί τήν Ιμφάνισιν του κό
μητος Μαριάνοο κ α τά  τή ν  πρωίαν τή ς  ήμέρας Ικείνης, κα
θώς Ιν γένει καί πάντα όσα συνέβαινον αότώ Ιν τω βίω, 
άπέδιδεν ό Άδριανός είς τήν κηδομένην αυτόυ θείαν πρό
νοιαν. Πράγματι δέ είς τ ά  δύο τα ϋτα  συμβάντα μιας καί 
της αυτής ήμέρας ήδύνατό τ ις  νά διίδη τήν προστάτιδα 
χεΤρα τού άγαθοΰ του αγγέλου, όστις εσωζε τόν Άδριανόν' 
Ικ  τής απελπιστικής Ιρημίας καί άπομονώσεως. ‘Ο  Μαρι«-

νος Ιφάνη αύτώ ώς σωτήρ, ό δέ γηραιός καθηγητής ώς παρ- 
ήγορος άγγελος, ώς άλλη φιλόστοργος καί προνοητική μήτηρ. 
Τού Άδριανου τό  πρόσωπον άπήστραπτε χαράν Ιπ ί τη  ευ
τυχία , ότι ήδύνατο ήδη νά Ιξακολουθήση'τόν' δρόμον του 
είς τό Καστελλαμάρε μέ τους δύο του συντρόφους,' οίτινες 
άπετέλουν τρόπον τινά τήν αύλικήν αυτού συνοδείαν. 'Ο  
ολιγόλογος καθηγητής παρετήρει μετά βαθείάς συγκινήσεως 
τόν πρώην μαθητήν του, άναγινώσκων έπί τού προσώπου 
του τά ς  χαράς καί τά ς  λυπας του παρελθόντος βίου του. 
'Ο  κόμης Μαριανος, τού ο'ποίου ή  διά&εσις εΐχεν «δ&ις 
μετατραπή πρός τήν συνήθη αλαζονείαν καί ειρωνείαν, ήλαυνε 
τόν δνον του έν σιωπή όρθοτενής καί αλύγιστος, μετά τίνος 
σχεδόν ζηλοτυπίας έν σχέσει πρός τόν Άδριανόν. Ή  συν- 
διάλεξις προύχώρει μετά τίνος δυσχερείας, εί καί ό ποιητής 
ήτο έκτάκτως διατεθειμένος είς τήν ομιλίαν καί είχε με- 
■γάλην έπιθυμίαν νά καυχηθή Ινώπιον του παλαιού- του δ ι
δασκάλου, μέ τό ποίημα, μέ τό ταξείδιόν του, μέ τά ς  ιδέας 
του, μέ τό  μεγαλεΐόν του. Έ νόμιζε δηλαδή ότι ό Σενού
τα ς ήγνόει παντελώς τ ά  άφορώντα αυτόν τόν Άδριανόν συμ
βάντα. 'Ο  καθηγητής, όστις εΐχεν ήδη συνέλθη Ικ  τής 
πρώτης αυτού ταραχής, ήλαυνεν ήσυχος καί φαιδρός εΐς τά  
πρόσω, ότέ μέν καταμαγευόμενος Ικ  τής ζωγραφικής τών 
περιχώρων θέας, ότέ δέ προσήλών τά  βλέμματα επί τού μα
θητου του. Ό  Μαριανος παρετήρει άμφοτέρους μετά  τίνος 
σκωπτικου ύφους. Ό  Σενούτας τω  Ιφαίνετο γελοίος, διότι 
ό κόμης άντελαμβάνετο ευκόλως καί ταχέως τής γελοίας 
δψεως παντός πράγματος. 'Η  σπουδαιότης καί σοβαρότης 
τού γηραιού καθηγητού, όστις ολίγον ¿φρόντιζε περί του 
πλησίον του έλαύνοντος κόμητος, δυσηρέστει αυτόν τόν Μα- 
ριανον. ‘ Ο κόμης λοιπόν ¿θεώρησε κατεπειγόντως άναγκάϊον 
νά φανέρωση τήν προσωπικότητά του κατά τρόπον, επιβάλ- 
λοντα σεβασμόν είς τόν „ σ χ ο λ α σ τ ικ ό ν “ δάσκαλον. Τοι
ουτοτρόπως προΰχώρουν, μέχρις ο§ ό Άδριανός, ¿πι&υμών 
άνυπομόνως νά δειχθή  Ιν  όλφ αυτού τώ  μεγαλείω καί να 
θαμβώση τόν καθηγητήν, ήρώτησεν αυτόν:

,,Προσφιλέστατέ μοι καθηγητά, ήκούσατέ τ ι  περί έμού, 
άφ’ ότου διεκόψαμεν τήν αλληλογραφίαν μας;“

Περί τά  χείλη τού  Σενούτα Ιπλανή&η ιλαρόν τ ι  μει
δίαμα.

,,ΓΙόθεν; παρά τίνος; Δέν ενθυμούμαι τή  άληθεία“ είπε' 
βραδέως, ,,άλλ’ άδιάφορον. Έ λα β ον περί σου, προσφιλέστατέ 
μοι Άδριανέ, λεπτομερεστάτας είδήσεις, καί άχόδειξις τού
του εΐνε ότι ήκουσα περί τού ποιήματος σου καί περί τού 
σταδίου σου, Ικ  δέ τών δεδομένων μοι πληροφοριών δύνα
μαι νά εικάσω Ιν γένει περί τής ψυχικής σου δια&έσεως . . . 
Μόνον μετά τήν άναχώρησίν σου Ικ  τής πατρίδος δέν Ιλα- 
βον πλέον άλλας ειδήσεις περί σοθ·“

'Ο  Άδριανός εσεισε δυσπίστως τήν κεφαλήν, χωρίς νά 
άπαντήση. 'Ο  κόμης Μαριανος έπωφελή&η τήν στιγμήν 
ταύτην τή ς σιγής, όπως άναμιχθή είς τήν συνδιάλεξιν.

— „Καί Ιγώ  είχα νά τόν Ιδώ πολλά Ιτη  καί μόλις 
πρό μ ιας ώρας τον Ιπανειδον μ ετά  τοσουτον χρόνον. Έ ν  
τή  κοινωνία όμως ήκουσα πολλά περί αυτού, δ ιότι ό Άδρια- 
νός εΐνε άνθρωπος, περί τού οποίου κυκλοφοροΰσιν ήδη πολ- 
λα ί φήμαι καί παραδόσεις καί οί άνθρωποι διηγούνται περί 
αυτού μύθους καί ανέκδοτα. Έ κ  τών ολίγων λόγων, τούς 
οποίους άντηλλάξαμεν, ένόησα ότι ό Άδριανός είναι καί αό- 
τών τών κυκλοφορουσών περί αυτού παραδόσεων πολό ανώ
τερος, όσον άφορα τό  πνεύμα καί τή ν  φαντασίαν. Κ αί σεΤς, 
κύριε καθηγητά, θ ά  πεισθήτε ότι ό κοινός ήμών φίλος όχι
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μόνον έν τή  ποιήσει αλλά καί Ιν τώ  βίω είναι αληθής και 
γνήσιος ποιητής . . . "

Ειρωνικόν μειδίαμα συνώδευσε την φράσιν ταύτην, είς 
την οποίαν ό καθηγητής όλίγην έδωκε προσοχήν, δ ιότι όλη 
του ή ψυχή ήτο συγκεντρωμένη Ιν τοΐς όφθαλμοίς, δ ι’ ών 
παρετήρει έταστικώς το πρόσωπον του. Άδριανοΰ, έπι&υμών 
ν άναγνώση Ιν τω βά&ει τής ψυχής του . .

— „Κ ατά τοσουτον πλεονεκτώ όμών, κύριε κόμης“, 
άπήντησεν ό Σενούτας, „καθ’ όσον Ιγνώριζον τον άρχάϊόν 
μου μαθητήν από 
τήςτρυφερας Ικεί- 
νης ήλικίας, καθ’ 
ήν τά  πνευματικά 
αότου δώρα εόρί- 
σκοντο είσέτι, ού
τω ς είπεΐν, Ιν τή  
πρώτη αυτών βλα- 
στήσει, διετέλεσα 
δ έ  Ιν στενοτάτη 
πνευματική μετ’ 
αυτούΙπικοινωνία.
Τότε ήδη Ιξωμο- 
λογεΐτο είς Ιμέ 
πάντα, όσα βρα- 
δύτερον ηόξή&η- 
σαν Ιν αΰτω και 
ένεδυναμώθησαν.
'Ω ς Ικ  τούτου εΐ- 
μαι είς θέσιν νά 
διακρίνω ύπερπάν- 
τ α  άλλον . . .

— ,,Τά πάν
τα ; ’Αμφιβάλλω!“ 
προσέ&ηκεν ό Μα- 
ριάνος μ ετ’ Ιλα- 
φρας ; ειρωνείας.
„Τον ποιητήν δύ- 
νασθε βεβαίως νά 
διίδητε έν αύτω, 
κύριε κα&ηγητά, 
άλλα τον Ικκεν-

• τρ ικ ό ν ...;“
— · „Νομίζω 

ότι τό  εκκεντρον 
καί αλλόκοτον Ιν 
αύτω έκπηγάζει έξ 
αότής τής ποιήσε- 
ως“, προσέθηχεν ο'
Σενούτας ήσύχως.

'Ο  Άδριανός κατένευσε με ακτινοβολούν μειδίαμα, ό δέ 
Μαριανος Ισιώπα. Ή  οδός' Ιστρέφετο πάλιν άποτόμως ανι
ούσα, και Ιπειδή Ιν τη  θέσει ταύτη ή κλιτός τοϋ όρους 
πρδς τήν θάλασσαν ήτο περισσότερον κατωφερής, τ ά  δέ 
δένδρα σπάνιώτερα καί χαμηλότερα, άνεπετάννυτο Ινταϋθα 
θαυμασιωτάτη άποψις προς τον κόλπον τής θαλάσσης, όστις 
διεγράφετο ευκρινέστατα καί ζωηρότατα από τής συδένδρου 
καί σκιερας του όρους κλιτύος, 'Ο  ήλιος κατηύγαζε τον 
θαλάσσιον ορμον καταχέων !π’ αυτοΰ λαμπρότατα χρώματα,
Ινφ τό  όρος καί τ ά  δένδρα Ικαλύπτοντο υπό διαφανούς, 
σκιάς.. Δύο άπορρώγες πέτραι. του βράχου, ,άνακυπτουσαι

άποτόμως άπο τής Ιπιφάνείας των υδάτων καί τινες πανάρ- 
χαιοι.δρϋς καί καστανέαι άπετέλουν ζωγραφικώτατον σύμ
πλεγμα, δυνάμενον· νά προσέλκυση τήν προσοχήν παντός 
καλλιτέχνου. Πλησιάσαντες είς τήν μαγευτικήν ταύτην θέσιν 
οί ήμέτεροι οδοιπόροι παρετήρησαν αίφνης υπό τινι υπερμε- 
γέθει σκιαδείω καθημένην, φορούσαν ψιάθινον πίλον καί κρα
τούσαν κιβώτιόν τ ι Ιπ ί των γονάτων κυρίαν τινά, ήτις Ιφαί- 
νετο τοσουτον άφωσιωμένή είς τήν ίχνογράφησιν τού ζωγρα
φικού τοπείου, ώστε ουδόλως ήσ&άν&η τήν προσπέλασιν

αυτών.. Ό  οδηγός 
μετά  των δύο όνων 
καί προβεβηκυίά 
τ ις  τήν, ήλικίαν 
γυνή Ικειντο ήσυ- 
χάζοντες είς μι- 
κράν τινα άπόστα- 
σιν. Ό  Άδριανός. 
άμα ώς ερριψε το 
βλέμμα Ιπ ί τής 
ίχνογραφούσης νε- 
άνιδος, ήρυθρίασε 

, καί συνεταράχθη 
Ιπ ί τοσουτον, ώστε 
ό κόμης Μαριανος 
α’μέσωςίνόησεν ότι 
ή καλλιτέχνις ου- 
δεμία άλλη ήτο ή 
ήΜ ίς'Ρόζα. Πράγ
ματι ήτο αυτή, 
ήτις Ισχεδίαζε με
τ ά  τοσαύτης Ιπι- 
μελείας Ιπ ί του 
χάρτου Ιν Souve
n ir  d ’Italie. Οί 
ήμέτεροι όδοιπό- 
ροι εσταμάτησαν 
τούς όνους των 
όπως μή ταράξωσι 
τήν Ιχνογραφού
σαν νεάνιδα καί 
ίνα θαυμάσωσιν Ιν 
άνέσει τήν θαυμα- 
σίαν καλλονήν της. 
Πρό πάντων, δέ ό 
κόμης προσήλωνεν 
Ιπ’ αυτής μετά πε-· 
ριεργίας τ ά  Ιτα- 
στικά του βλέμ
ματα. Καίτοι ή 

νεάνις Ικάθητο, ήδύνατό τ ις  όμως νά-διακρίνη ευκόλως τό 
εύμέγεθες καί ώράΐον ανάστημά της, Ιφ’ οδ διεφαίνετο ή 
ρώμη καί ή ευστροφία, ήν ή τής σωματικής άναπτόξεως κη· 
δομένη αγγλική άγωγή παρέχει καί είς αυτάς τά ς γυναίκας. 
'Η  Ά γγλ ίς αότη δεν ώμοίαζε καθόλου προς τάς ήμετέρας 
άπαλάς καί άγαν ευαισ&ήτους Πολωνίδας, τά ς συνειθισμένας 
είς τόν ήρεμον καί παντελώς άτάραχον Ιν τω πατρικώ οΐκω 
βίον, άλλ’ ήτο ή έφ’ έαυτήν πεποι&υία καί των Ιδίων αρε
τών πλήρη συναίσθησιν Ιχουσα γυνή, ήτις ουδέν φοβείται, 
ή τις  γνωρίζει τόν κόσμον καί τόν ανθρώπινον βίον. 'Η  πρός 
τά ,άνω  Ιστραμένη μικρά κεφαλή της μέ τήν ξανθήν κυμα-
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τίζουσαν κύμην Ιμαρτύρει δόναμιν, ύπερηφανίαν καί αυτό- 
πεποίθησιν. Μετ’ Ιντεταμένης προσοχής παρατηρούσα τήν 
Ιξοχήν, εΐχεν ολίγον τ ι  συνεσπασμένας τάς όφρϋς, οί μεγά
λοι γαλανοί οφθαλμοί της ήσαν προσηλωμένοι είς μεμα- 
κρυσμένα αντικείμενα, τό  δ !  στόμα τη ς , ώς έν λήθη  δια- 
τελούσης, εμενεν όλίγον τ ι  ήνεωγμένον, καί σειρά μαργαριτών 
διέλαμπε μεταξό των πορφυρών, μικρών καί δροσερών χει- 
λέων της. "Η το τόσον ωραία, ώστε καί αυτός .ο γηραιός 
καθηγητής, ό λάτρις παντός καλού καί ωραίου, μ ! τό προσ- 
ωπον ακτινοβολούν υπό χαρας προσήλω.σεν Ιπ’ αυτής τά  
βλέμματά του. 'Η  έν τη  θεωρία τής φόσεως βεβυ&ισμένη 
ζωγράφος ουδόλως ίσως θ ά  ήσθάνετο τήν παρουσίαν των 
θαυμαστών αυτής, άν δεν άπεσπατο άποτόμως εκ τής Ικ- 
στάσεως, Ιν ή διετέλει, υ'πο του θορύβου των Ικεί πλησίον 
ευρισκομένων όνων, οιτινες Ιπ ί τη  θέα των συγγενών καί 
γνωστών αυτών ήρχισαν νά  άνησυχώσι καί νά ταράσσωνται. 
Ή  Μίς 'Ρ ό ζα , υπό του θορύβου τούτου άναταραχ&είσα, 
έστρεψε τό περικαλλές πρόσωπον καί παρετήρησε τους ξέ
νους, οϊτινες είς μικράν απ’ αυτής απόστασιν ισταντο σιω
πηλοί καί ακίνητοι. Καί κατ’ άρχάς μεν κατελήφθη υπό 
μικράς τίνος αμηχανίας Ιπ ί τή  άπροσδοκήτω αυτών Ιμφα- 
νίσει, εΐτα όμως άναγνωρίσασα τόν Άδριανόν, προσεμειδίασεν 
αυτω αμέσως, Ινευσε φιλοφρόνως, έκλεισε ταχέως τό λεύ
κωμα καί ήγέρθη περιμένουσα τήν προσέλευσίν του. Περί 
τών δυο άλλων ξένων, οίτινες συνώδευον τόν Άδριανόν, 
Ιφαίνετο παντελώς αδιαφορούσα. 'Ο  ποιητής έν τοότοις, μή 
δυνη&είς νά άντιστη είς τό άκαταμάχητον θέλγητρον, Ιπή-

δησε ταχέω ς άπο του όνου καί Ιπλησίασεν ύποκλινόμενος 
πρδς τήν Ά γγλίδα.

— „Αυτό δά  είναι άληθινόν θαύμα“, άνεφώνησεν ή Μίς 
'Ρ όζα  μετά  τής ίδιαζούσης αυτή Ιλευθερίας, „ότι Ιγκατα- 
λείπετε τέλος πάντων τ ά  βιβλία σας καί Ιξέρχεσθε είς τόν 
κόσμον, είς τήν Ιξοχήν, είς τόν καθαρόν άέρα!“

— „Θεωρώ ώς θαύμα, δεσποινίς, ότι σας συνήντησα!“ 
άπήντησεν ό ποιητής.

— „Τό λέγετε άπό ευγένειαν“, εΤπεν ή Ά γγλ ίς μειδιώσα, 
„διότι καί ποΰ δεν δόναταί τ ις  νά με συναντήση; Ευρίσκο- 
μαι πάντοτε είς τά  βουνά, είς τά  δάση, είς τους βράχους· 
δέν δύναμαι νά χορτάσω τάς φυσικάς καλλονάς τής χώρας 
ταύτης . .

Ταυτα λέγουσα παρετήρησε τ ιν  Άδριανόν τοσουτον τολ- 
μ.ηρως, τοσουτον παραδόξως είς τους οφθαλμούς, ώστε ό 
ποιητής περιήλθεν είς σύγχυσιν καί αμηχανίαν καί Ισιώπησεν.

— „Ποιοι είναι οί σύντροφοί σου;“ ήρώτησεν ή Μίς 
'Ρόζα.

— ,,'Ο παιδικός μου φίλος καί ό άρχαΐός μου δ ιδά 
σκαλος, τους οποίους τήν ημέραν ταύτην τών θαυμάτων 
έσχον τό ευτύχημα νά συναντήσω.“

— „Κ αί είς ποίον μέρος διευ&ύνεσθε,·“ ήρώτησε γελώσά.
— ,,Ούδεμίαν εΐχομεν ώρισμένην διεύθυνσιν Ιπεχειρή*. 

σαμεν μικράν τινα έκδρομήν, ήτις Ισως θ ά  έπερατουτο είς 
τό Καστελλαμάρε· τώρα όμως αγνοώ, ποΰ θ ά  σταματήσω- 
μεν“, άπεκρίθη ό ποιητής.

(ίτιετα ι αννέχαα.)

r ï ï f m K o e m

Siebert (έν σελ. 89). Ποιητικωτάτην σκηνήν Ικ  τού. ποι-1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΙΤ, μετα συντόμου βιογρ. (Ιν σ. 81).
2. Η ΕΚΠΕΣΟΓΣΑ ΤΗ Σ ΕΓΝΟΙΑΣ (Ιν σελ. 85). ΙΙρό 

ολίγων Ι τ ι  ήμερων, ίσως καί πρό ολίγων ώρών εΐχεν άπεριό- 
ριστον δύναμιν καί εξουσίαν Ιπ ί τών λοιπών του χαρεμέου 
γυναικών καί πολυάριθμοι δοΰλαι όπήκουον τρέμουσαι είς 
Ιν' της συνοφρΰωμα. νΗ δη όμως, έκπεσοΰσα τής ευνοίας 
του δεσπότου αυτής άπώλεσε τά  πάντα καί ή πρώην πανί
σχυρος δέσποινα Ιξισώθη με άψυχον πράγμα. τό όποιον ό 
ιδιοκτήτης δύναται νά δια&έση «ύθαιρέτως, όπως άν βου- 
λη&ή. "Ενεκα Ιλαχίστης τινός άφορμής, Ινεκα στιγμιαίας 
τινός δυστροπίας κατεκρημνίσθη άπό του υψους τής δόξης 
αυτής, καί μία στιγμιαία Ιδιοτροπία του δεσπότου δύναται 
πάλιν ν’ άποδώση αυτή τήν προτέραν λαμπρότητα καί τό 
άρχαΐον κλέος, άλλα καί τήν σκληροτέραν τύχην, καί αυτόν 
τόν θάνατον. Τ ά  περί τάς χεΐρας καί τούς πόδας τής 
νεάνιδος δεσμά, ή άτενής ήρεμία του μαχητοΰ του φυλάτ- 
τοντος τή ς δεσμώτιδα, ή απάθεια τή ς παρακαθημένης δού
λης αίθίοπος, τ ά  πάντα μαρτυροϋσι τή ν . δεινήν, θέσιν τής 
Ικπεσούσης ευνοουμένης. Ή  περιβολή τοϋ μαχητοϋ μεταφέ
ρει ήμας είς τήν Περσίαν καί είς παρελθόντας χρόνους.

3. ΠΟ.ΙΜΕΝΙΚΟΝ ΕΙΔΓΛΛΙΟΝ. Είκών υπό Blume-

μενικου βίου παρουσιάζει ήμΐν ό καλλιτέχνης έν τή  ωραίο*, 
τά τη  ταύτί| βωπογραφία. Ό  γηραιός ποιμήν κρατεί Ιπ ί 
τών γονάτων τόν μικρόν έγγονόν του καί συγχρόνως τό 
νεαρώτατον άρνίον του ποιμνίου του, Ιπί δέ τή ς Ιλαράς 
μορφής του φαίνεται έζωγραφημένη ή ένδόμυχος άγαλλίασις 
μεθ’ ής παρατηρεί τάς αφελείς κινήσεις τοϋ βρέφους τεί- 
νοντος τά ς μικράς χεΐρας πρός τό  ομήλικον άρνίον καί υπι- 
σχνουμένου νά άκολου&ήση τό αυτό στάδιον τοϋ πάππου, 
όπερ δέν άγει μέν είς πλούτον καί τιμάς Ιν τουτοις όμως 
είς ειρηνικόν καί άμέριμνον βίον. Καί ή νεαρά μήτηρ, ή θαλερά 
καί εύρωστος νεάνις τών άγρών, ήτις φαίνεται είσέτι νεαρώ
τατον κόράσιον παρατηρεί μετ’ Ισης χαρας καί στοργής τό 
τέκνον της, κρατούσα είσέτι Ιν τή  χειρί τόν κυα&ίσκον, Ικ 
τοϋ οποίου τό  μικρόν Ιπιε πρό όλίγου τό  γάλα του. Καί 
αυτός ό ποιμενικός κύων παρατηρεί μετά προφανούς ενδια
φέροντος τήν οικογενειακήν σκηνήν, ενώ ή μήτηρ τοϋ άρνίου 
φαίνεται ανησυχούσα καί φοβουμένη περί τή ς τύχης τού 
μικρού της.

4. Ο ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΟΣ. Είκών υ'πό ΒΙιιηιβ-δίβδβΓίι (Ιν 
.σελ. 92).
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Ή  π ρ ώ τη  i t '  ή λ ίκ τρ ισ μ ο ϋ  θ α ν α τικ ή  έ χ τό λ ισ ις  έγένετο πρό τίνος 
εν Νέα ’Γόρκη. Ό  «««άδικο; ήτο Γερμανό;, ¿νόματι' Ιω σ ή φ " Reitsch, 
όστις κατεδικάσδη είς δάνατον ένεκα φόνου κατά τής συζύγου του. Κατ’ 
άρχάς έγένοντο πειράματα lu t ενός μόσχου καί ενός ίππου, οΰ; έδεενάτω- 
σαν 8ι’ ισχυρών ηλεκτρικών γευμάτων. Ό  R eitsch  έκαδίσδη επί τίνος 
έδρας στερεωμένης έπί τοίΓ εδάφους, ούτως ώστε να έχη προ; τά  ¿πίσω 
κεκλιμένην τήν κεφαλήν, εδέθη δέ επί τής έδρας δ ι’ ιμάντω ν τό πρόσ- 
ωπόν του έκαλύφδη διά  τίνος πέπλου· άκολούδως έδηκαν μετάλλινόν τινα 
δακτύλιον περί τόν λαιμόν του καί ¿στήριξαν τήν κεφαλήν του επί μετάλ
λινης σφαίρα;· τό ηλεκτρικόν ρεΰμ* Ιτέδη εις συγκοινωνίαν μετά του 
δακτυλίου, καί ό ηλεκτρικός σπινδηρ είσέδυσεν άμέσω; εις τόν εγκέφαλον 
τοΰ καταδίκου, ό δέ δάνατος έπήλδεν έν άκαρεί. Γενομένης αυτοψίας έπί 
του νεκρού έφάνη ότι έ έγκέφαλος ήτο πλήρης αίματος. Λέγεται ότι ή 
ήλεκτρική αδτη συσκευή χρήζει έτι βελτιώσεως καί τελειοποιήσεως.

Χ ά ρ τ ιν η  χαπνοόόχη . Έ ν  τή  πόλει B reslau  ώκοδομήδη έσχάτως 
καπνοδόχη 54 ποδών δψους εντελώς έξ όγκων χάρτου, συγκεκολλημένων 
δ ι’ ιδιαιτέρου τινός είδους άμμοκονίας (Cement). Ή  καπνοδόχη εΐνε άνε- 
πίδεκτος άναφλέξεως καί, ένεκα των ιδιοτήτων του χάρτου, ήσφαλισμένη 
από των κίνδυνων τοΰ κεραυνού.

Γ ιν ν α ιο ψ ν χ ία .  Κατά τήν είς Αίγυπτον εκστρατείαν του Μεγάλου 
Ναπολέοντος ή  ενσκήψασα τότε πανώλης έπέφερε φοβερά; καταστροφάς 
είς τά γαλλικά στρατεύματα, δτινα κατελήφδησαν υπό απελπιστικής άδυ- 
μίας καί άποδαρρΰνσεως. Ό  άρχίατρος D e8genette, ίνα ένδαρρύνη τούς 
στρατιώτας, ίσχυρίζετο ότι ή νόσος δέν ήτο πανιόλης άλλα συνήδης πυρε
τός, όσιις μετ’ οι) πολύ έμελλε νά έκλειψη. Διά νά απόδειξη δέ τόν 
ισχυρισμόν του, εξήγαγε τό νυστήριον καί έταμε δι’ αύτοΰ τό έλκος άσδε- 
νοΰς τίνος έπΐ παρουσία τοΰ Ναπολέοντος καί τών νοσουντων στρατιωτών, 
εΐτα δέ διά τοΰ νυστηρίου τούτου ενυξε τήν εαυτοΰ πλευράν. Ή  πράξις 
αδτη, ήτις μαρτυρεί τοσούτω μείζονα γενναιοψυχίαν καδ’ όσον αύτός ό 
ΒθβίβηηβΙίβ εΐχεν άκράδαντον πεποίδησιν ότι ή  νόσος ήτο πράγματι πα
νιόλης, ένέπνευσε μέγα δάρρος είς τούς άδδμους στρατιώτας, κατ’ εδτυχή 
δέ συμπτωσιν ουδόλως έβλαψε τόν γενναιόψυχον ιατρόν.

Γ έ ν το ις  τοΰ  κ α π νο ύ  (αραβική παράδοσις). Τήν εξής ερώτησιν 
μοί άπηΰδυνεν ό ’Αλί Χασσάν πρωίαν τινά, ένώ έτυγχάνομεν περιπατοΰντες 
παρά τήν όχδην της δαλάσσης.

„Γνωρίζεις, ω  χριστιανέ, τήν γένεσιν του.φυτοΰ τούτου, τοΰ έποίου 
τό άρωμα είσπνέομεν καί τοΰ έποίου έ καπνός ύψοΰται αίωρούμενος μέχρι 
του δρόνου τ ο ΰ ’Αλλάχ, μεμιγμένος μέ την ευωδίαν τών πέριξ άνδέων;“ 

,,Δέν τήν γνωρίζω, μουσελμάνε.“
„Ευλογητός ο ’Αλλάχ, ό άποκαλόψας τά μυστήρια είς μόνους τούς 

πιστούς αύτοΰ, διά στόματος τοΰ προφήτου.“
Ε ΐτα , γεμίσας τήν καπνοσύριγγά του μέ νέα φύλλα καπνοΰ, ήρξατο 

διηγούμενος:
„'Ημέραν τινά έπορεύετο δ Μωάμεδ διά της ερήμου Γιεμέν. νΠτθ 

χειμών καί πάντα τά  ερπετά έκοιμώντο νεναρκωμένα ύπό τής χειμερινής 
νάρκης. Αίφνης έ ίππος τοΰ προφήτου έπάτησεν επί τής φωλεας έχίδνης 
Τ ι ν ό ς ,  ήτις έξείρπυσεν έντρομος.

Ό  Μωάμεδ εύσπλαγχνισδείς τό έρπετόν, κατέβη από τοΰ ίππου καί 
παραλαβών τήν εχιδναν έδηκεν αύτην είς τήν χειρίδα του, όπως δερμάνη 
καί άναζωογονήση αυτήν.

Μετ’ ¿λίγον Ικινήδη ή έχιδνα καί είπε:
„Σεβάσμιε προφήτα, δά  σέ δαγκάσω.“
,,Μή εσο άγνωμων“ , άπήντησεν ό προφττης, ,,Έ γώ  δέν σοί προυξέ- 

νησα καμμίαν βλάβην.“
„Κ αί όμως δά  σέ δαγκάσω, διά νά μή βλάψης είς τό μέλλον ούτε 

έμέ ούτε τά τέκνα μου ούτε τό γένος μου ολόκληρον.“
„Αυτό δά δά  ήτο ή μεγίστη άχαριστία, πτωχόν έρπετόν, νά άντα- 

ποδώσης κακόν άντί άγαδοΰ. Δέν αίσχύνεσαι νά άνταμείβης τοιουτοτρό
πως τήν ευεργεσίαν;“

„θέλω“  έφώναξεν ή εχιδνα, „καί όρκίζομαι είς τόν παντοδύναμον 
Θεόν ότι δά σέ δαγκάσω!“

Ό τ ε  έ Μωάμεδ ήκουσε τό όνομα τοΰ ’Αλλάχ, δέν έτολμησε νά άντι- 
σταδή αλλά κλίνας τήν κεφαλήν εΤπε:

„Τό όνομά του ας εΤνε δεδοξασμένον. Ε ίς  αύτόν άνήκομεν καί παρ’ 
αυτού λαμβάνομεν τήν ζωήν.“ Ταΰτα εϊπών προέτεινε τήν χεΐρα είς την 
έχιδναν πρό; δήξιν.

’Αλλά τό σφοδρότατον άλγος ήνάγκασεν αυτόν νά έκσφενδονίση κατά 
τοΰ έδάφους τήν έχιδναν καί νά τήν καταρασδή Ιν όνόματι τοΰ Αλλάχ. 
Άκολούδως έξεμύζησεν 5 προφήτης τό δηλητήριον έκ τής πληγής καί άπέ- 
πτυσεν αυτό- είς τήν άμμον τής ερήμου. — Παραχρήμα δέ είς τό μέρος, 
ένδα έπεσεν ί  σίελος του προφήτου, έφύτρωσεν ώραιότατον φυτόν.

Οΐ όπαδοί τοΰ Μωάμεδ έκαυσαν τά φύλλα τοΰ φυτοΰ, όπως προσ- 
ενέγκωσιν ευχαριστήριον δυσίαν τώ ’Αλλάχ επί τή  σωτηρίφ τοΰ προφήτου, 
έξεπλάγησαν δέ επί τη άρωματώδει ευωδία τοΰ καπνοΰ. Έ ξ  εκείνου τοΰ 
χρόνου οι καλοί Μουσελμάνοι καπνίζουσι τά φύλλα τοΰ δαυμασίου τούτου 
φυτοΰ καί εισπνέουσι μεδ’ ήδονής τό ευωδέστατου άρωμα, διότι ή γεΰσίς 
του έχει τι έκ τής π ιχ ρ ό ιη το ς  τοΰ δηλητηρίου τής έχίδνης καί έκ τής 
γ λ ν χ ν τη το ς  τοΰ άγίου σιέλου τοΰ προφήτου.

Αυτή εΐναι ή  παράδοσις περί τής γενέσεως καί καταγωγής τοΰ κα
πνού, ήτις ύπό τών πιστών παραδίδοται από γενεάς είς γενεάν, πρός δόξαν 
τοΰ ’Αλλάχ, ου τό όνομα ευλογημένον. Μόνος ί  ’Αλλάχ εΤνε μέγας!“

(’£* τ<>ν tiakitov.)

Κ ώ δω ν  έκ καδαροΰ άργύρου 10 π ο ν τίω ν  βάρους πρόκειται κατά 
τόν ,,'Ρωσσικόν ταχυδρόμον“  νά κατασκευαστή έν Χαρκοβία πρός άνά- 
μνησιν τοΰ Ιν  B orki συμβάντος δυστυχήματος. Τήν ιδέαν πρός κατα
σκευήν του κώδωνος τούτου έδωκεν ό άρχιεπίσκοπος τής Χαρκοβία; ’Αμ
βρόσιος, 2στις καί συνέστησεν επιτροπήν, δεχομενην τόν προσφερόμενον 
άργυρον είς νομίσματα ή  παντός είδους άργυρο άντικείμενα. Ό  άργυροΰς 
κώδων δά έξαρτηδή έξωδεν τοΰ έν Χαρκοβία μητροπολιτικοΰ ναοΰ πρός 
τό μέρος ενδα συνέβη τό δυστύχηρια. Κατά τήν πρώτην μετά μεσημβρίαν 
ώραν εκάστης ήμέρας.δά κρούεται έπί δ  λεπτά τής ώρας ό κώδων ύπο- 
μιμνήσκων είς τούς κατοίκους τήν ώραν τής έν B orki συμβάσης κατα
στροφής καί προσκαλών αύτούς είς ευχαριστηρίους πρός τόν Θεόν εδχάς 
έπί τώ δαύματι τής σωτηρίας τής αύτοκρατορικής οίκογενείας.

Σ ύ ν το μ ο ς  χα ρ α κ τη ρ ισ μ ό ς  τών κατοίκων της Μεγάλης Βρεταννίας, 
έδόδη ύπό τίνος Άγγλου, ό εξής:

Ό  ’Ιρλανδός τότε μόνον έχει ησυχίαν — όταν κάμνη x a v y á á tf .
Ό  Άγγλος τότε μόνον εΐνε ευχαριστημένος — όταν παραπονήται.
‘Ο Σκώττος τότε μόνον αίσδάνεται τόν έαυτόν του ,,’σάν στό σπίτι 

του — όταν είναι ’στην ξενητιά.

Οϊ π λ ο ν σ ιώ ια το ι ά νθ ρω π ο ι το ύ  κόσμον. 'Ο  πλουσιώτατος πάν
των εΐναι ό ’Αμερικανός Ja y  G ould , ό βασιλεύς τών σιδηροδρόμων. Ή  
περιουσία του άνέρχεται είς l ' / s  δισεκατομμύρια φράγκων. Οί τόκοι συμ- 
ποσοΰνται είς 70 εκατομμύρια κατ’ έτος (200,000 φράγκα τήν ημέραν). 
Μετά τόν Ja y  Gould έρχεται έτερος ’Αμερικανός, ώσαύτως δισεκατομμυ- 
ριοΰχος, ό M r. J .  W . M ackey, όστις έχει 1250 εκατομμύρια φρ. κεφάλαιον 
μέ 62,500,000 φρ. έτη'σιον τόκον. Τρίτος μεταξύ τών πλουσίων εΐνε 6 έν 
Λονδίνω Rothschild, έχων περιουσίαν χιλίων εκατομμυρίων, τέταρτος 5 Αμε
ρικανός V anderbilt μέ 625 εκατομμύρια, πέμπτος δ M r. 3. Β. Jones μέ 
500 εκατομμύρια. Ή  άγγλική άριστοκρατία άντιπροσωπεύεται έν τη χο
ρεία τών πλουσίων ύπό τοΰ δουκός τοΰ W estm inster (400 έκατομμ.), τοΰ 
δουκός τοΰ S utherland  (150 έκατομμ.), τοΰ δουκός τοΰ N orthum berland 
(125 έκατομμ.), καί τοΰ Μαρκησίου τοΰ B ente (100 έκατομμ.).' Μεταξύ 
των πλουσίων, τών έχόντων περιουσίαν άνωτέραν τών 100 εκατομμυρίων, 
υπάρχει καί εις δημοσιογράφος, 6 Jam es Gordon B ennett, ¿ εκδότης τοΰ 
,,κήρυκος τής Νέας Ίόρκης“  (New Y o rk  H erald), βστις έχει περιουσίαν 
150 έκατομμυρίων. Ό  άριδμός τών πλουσίων τοΰ κόσμου, τών έχόντων 
περιουσίαν άνωιέραν τών 25 έκατομμυρίων, είναι έν συνόλω 700. Έ κ  
τούτων 200 εΐναι Άγγλοι, 100 ’Αμερικανοί, καί 75 Γάλλοι.
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Μ έ γ ιθ ο ς  κ α ί β άρο ς τ ο ύ  ά νθ ρ ω π ο ν . Ό  διάσημος Γάλλος άν- 
δρωπολόγος Δρ. B raca  εΐνε 0 συγγραφεύς καί εκδότης άξιολόγου συγγράμ
ματος περί τοΰ μεγέδους καί τοΰ βάρους τοΰ άνδρωπίνου σώματος. Κατά 
τούς ύπολογισμούς του τό κανονικώς άνεπτυγμένον άνδρώπινον σώμα εχει 
τοσούτων χιλιόγραμμων βάρος, όσα εκατοστόμετρα υπολείπονται έκ τοΰ 
ύψους του, μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ πρώτου μέτρου. *Αν τό βάρος εινε 
μείζον ή έλαττον τοΰ όρίου τούτου, τό σώμα εΐνε ύπερμέτρως παχύ ή 
ισχνόν.

Ν έος κα φ ές. Ό  καφές δά  ευρη κατά τά  φαινόμενα μέγαν αντα
γωνισμόν έκ μέρους άλλου τινός καρπού, τοΰ έπί τής νήσου R eunion φυο- 
μένου αγρίου πορτοκαλλίου, τό όποιον κατ’ άρχάς μέν εΐνε πράσινον, εΐτα 
8έ προσλαμβάνει ύπόγλαυκον χρώμα, καί τέλος ώριμάζον γίνεται κατα- 
πόρφυρον. Ό  καρπός ουτος, όστις όνομάζεται ύπό τών εγχωρίων M ussaenda, 
ξηραίνεται, ’ψήνεται καί διυλιζόμενος παρέχει άρωματικόν τ ι ποτόν, ούδό- 
λως διαφέρον τοΰ άρίστου καφέ κατά τήν γεΰσιν καί την ευωδίαν. Ό  
νέος ουτος καφές „M ussaenda“  εΐνε πολύ εύδηνότερος τοΰ συνήδους καφέ, 
μετά τοΰ οποίου δύναται καί νά άναμιχδή, ή δέ καλλιέργεια αύτοΰ ευρε 
μέχρι τοΰδε μεγίστην διάδοσιν.

Ό  ’Ιω άννης "Ε ριξσον, ό έφ ιν ρ έ τη ς  τ ο ύ  ά τμ ο κ ιν ή το ν  'άλικος, 
άπέδανεν έν Νέα ' ίόρκη λίαν προβεβηκώς τήν ήλικίαν. Γεννηδείς τή 
31. ’Ιουλίου 1803 έν μικροί τινι πόλει τής σουηδικής έπαρχίας W erm land, 
ήσπάσδη κατ’ άρχάς τό στρατιωτικόν στάδιον καί έγένετο άξ«ι>ματικός έν 
τώ σουηδικώ στρατω. Συγχρόνως κατεγίνετο μετά ζήλου είς τήν σπουδήν 
τών μηχανικών έπιστημών. Τό 1826 μετέβη, όπως έκδόση νέαν τινα 
έφεύρεσίν του, είς Αγγλίαν ένδα έγκατεστάδη διαρκώς καί άφιερώδη άπο- 
κλειστικώς είς τήν σπουδήν τ?ς μηχανικής. Πρό 50 ακριβώς έτών άπε- 
δήμησεν είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν καί έγκαδιδρύδη έν Νέφ 'Γόρκη, ένδα 
κατεσκεύασεν έν έτει 1846 τό πολεμικόν πλοΐον „PH nceton“  τό πρώτον 
άτμόπλοιον μέ τόν ύπό τό ύδωρ άτμοκίνητον έλικα, όστις ένεκαίνισε νέαν 
περίοδον έν τή κατασκευή τών πολεμικών άτμοπλοίων.

Περί τά δύο εκατομμύρια φράγκων προσέφερε πράκτωρ τις τής p f-  
κ λά μα ς  είς τήν άγγλικήν κυβέρνησιν, όπως λάβη παρ’ αυτής τήν άδειαν 
νά χρησιμοποιή τό οπίσδιον μέρος τών γραμματοσήμων δ ι’ είδήσεις καί 
άγγελίας. Άλλ’ ή κυβέρνησις άπέκρουσε τήν προσφοράν.

Ν έα  Α ιτ ία  τώ ν  ανχνώ ν βροχώ ν. ■ Έ ν  τή άγγλική Ιφημερίδι 
„N orthw estern R ailroad“ έδημοσιεύδη εσχάτως παράδοξός τις δεωρία 
περί τών αιτίων τής συχνότητος τών βροχών καί πλημμυρών. Έ ν  μόνη 
τη Βορείω ’Αμερική, λέγει ό άρδρογράφος, ύπάρχουσιν ύπέρ τάς 30,000 ατμο
μηχανών έν ένεργεία. Αί άτμομηχαναί αδται άναπέμπουσί περίπου 
58,000,000,000 κυβικούς πήχςις άτμοΰ καδ’ εβδομάδα, ή δέ ποσότης αύτη 
τοΰ άτμοΰ εΐνε ίκανή όπως σχηματίση έντός 24 ώρών ΐσχυράν τινα καται
γίδα. Έ ά ν  δέ ύπολογίσωμεν τόν έκ τών λοιπών έν ένεργεία ατμομηχανών 
άναπεμπόμενον είς τήν άτμοσφαίραν άτμόν ¿κταπλάσιον τοΰ άνωτέρω πο
σού, εύρίσκομεν ότι έν μόνη τή Αμερική άνέρχεται είς τήν άτμοσφοΛραν 
ποσότης 470,000,000,000 κυβικών πήχεων υδατώδους άτμοΰ. Ουδόλως

εΐνε λοιπόν δαυμαστή η συχνοτης τών βροχών καί δυελλών, έπιλέγει ό εύ- 
φυής Αμερικανός. . _________

Ή  π ό λ ις  ,,Γ λά δ σ τω ν“. Έ ν  τή πολιτεία Μίχιγαν τής Βορείου Α με
ρικής έκτίσδη όλως νέα πόλις, ήτις ώνομάσδη „G ladstone“ . Πρό 15 μη
νών ήρξατο ή οίκοδομή τής πρώτης οικίας, ήδη δέ ή  καινουργή; πόλις 
άριδμεΤ 2000 κατοίκους, έχει πολλά; ωραίας καί δ ι’ ήλεκτρικοΰ φωτός 
φωταγωγημένας οδούς, Ιν δημαρχείου, πέντε έκκλησίας, τρία σχολόΐα, δύο 
τραπεζικά καταστήματα, εξ εργοστάσια, μίαν έφημερίδα καί 50 έμπορικά 
καταστήματα. _________

Τό κ ά π ν ισ μ α  κ α τά  τή ν  9 ( Ια ν  X eirovpylav. „Sm oking service“ 
τοΰτ’ έστι δεία λειτουργία, καδ’ ήν οί έκκλήσιαζόμενοι έχουσι τήν άδειαν 
νά καπνίζωοιν, εΐνε ή νεωτάτη έφεύρεσις έν τώ δρτ,σκε'υτ’.κώ βίω της 
Αγγλίας. Ό  έφευρέτης τοΰ νεωτερισμοΰ τούτου, δι1 ου οί πιστοί δύνανται 
άνέτως καί μέ όλην τήν οικειότητα καί τό δάρρος ν’ άπευδύνωσι τάς εΰχάς 
αύτών πρός τόν "ϊψιστον, εΐνε Δρ. Πάρκερ, ίερεύς τοΰ C ity -T em ple έν 
Λονδίνω. Ή  λειτουργία αδτη διά τούς καπνίζοντας τελείται κατά π8σαν 
δευτέραν περί τήν μεσημβρίαν. Ο ί λειτουργούμενοι εΐναι κατά το π\& · 
στον μέρος έργάται.

Α ιφ ν η δ ία  κ α θ ίζη σ ις  τ ο ν  έόά φ ονς i v  Τόξας. ’Εκτός τοΰ φαινο
μένου τής ,,φλεγομένης λίμνης“  άγγέλλεται έκ Νέας 'Γόρκης καί ετερον 
έπ ’ ίσης παράδοξον φυσικόν φαινόμενον, όπερ παρουσιάσδη έν Μιδλοδιάνη- 
(Texas). Οί κάτοικοι τής ειρηνικής καί ήσύχου τούτης χώρας κατελή
φδησαν ύπό φοβέρας άνησυχίας ένεκα ύποχδονίων κρότων καί τής συγ
χρόνου βυδίσεως τοΰ έδάφους των. Έ ντός ¿λίγων ώρών τό έδαφος έβυ- 
δίσδη έπί τοσοΰτον, ώστε άπετελέοδη κοίλωμα μεγάλης έκτάσεως καί 
10 ποδών βάδους. Αί τροχιαί τοΰ διδηροδρόμου „ F o rt W o rth  καί New- 
Orleans“  έδραύσδησαν καί ή  συγκοινωνία διεκόπη. 'Γπάρχει φόβος, μήπως 
ή καδίζησις αδτη τοΰ έδάφους λάβη μεγαλητέρας διαστάσεις.

Τό ύποδαλάσσιον πλοΐον τοΰ Ισπανού άξιωματικοΰ τοΰ ναυττκοΰ ’ Ισαάκ 
Παράλ, πρός κατασκευήν τοΰ όποιου έχορηγήδησαν 250,000 φράγκων παρά 
τής Ισπανικής κυβερνήσεως, διέψευσε πάσας τάς μεγάλα; έλπίδας περί τών 
παρ’ αύτοΰ προσδοκωμένων έπιτυχιών. ’Ενώπιον άπειρου πλήδους δεατων 
έγένετο εσχάτως πρό; δοκιμήν έν Άγίιρ Φερνάνδω πλοΰς, όστις άπέτυχεν 
οίκτρότατα. _________

Έ ν  τη στατιστική εταιρεία έν Λονδίνω άπήγγειλεν δ P rice W illiam s 
λόγον περί τοΰ σπουδαίου ζητήματος, έπί πόσον είσέτι χρόνον δ ά  έπαρκέση 
ή  έν ’Αγγλία ιίφδονία των άνδράκων. Ή  έν έτει 1871 διορισδεΐσι πρός 
τοϋτο βασιλική έπιτροπή άπεφήνατο τότε, ότι έμελλον είσέτι νά παρέλδω- 
σιν 350 έτη μέχρι τής παντελούς έξαντλήσεως τών έν Αγγλία άνδρακωρυ- 
χείων. Έ π ί  τή βάσει λίαν έπιμελώς συλλεγέντος στατιστικού ύλικοΰ, ,λαμ- 
βάνων ύπ’ όψει καί τήν διηνεκώς αδξανομένην κατανάλωσιν, άπέδειξεν ό 
W illiam s ότι έν έτει 1983 ούδαμοΰ έν Αγγλία δά ύπάρχωσιν άνδρμκες, 
έξαιρουμένων τών άνδρακωρυχείων Denbigk καί F lint, τών όποιων ή έκ- 
μετάλλευσις δύναται νά διαρκέση είσέη έπί 250 ετη.

-*ί&

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

ΑΣΠΑΣΙΑ. Μυδιστορία Ροβέρτου Χαμερλιγγίου, έκ τοΰ γερμανιχοΰ 
ύπό Λυσάνδρου Γ. X. Κώνστα. ’Εκδότης Κάρολος Βιλμπεργ έν Άδήναις. 
Διά τής έκδόσεως τοΰ Γ '.  καί Δ', τόμου τής άνω μυδιστορία; συνεπλη- 
ρώδη τό όλον έργον, δπερ καί συνιστώμεν δερμώς είς τούς ήμετέρους φι- 
λομούσους άναγνώστας.

„ΠΡΟΟΔΟΣ“  ύπό τόν τίτλον τούτον ήρχισεν άπό τής 1. Φεβρουάριου 
τρ. έτ. ή  εκδοσις καί ετέρας συναδέλφου μετά εικόνων έν Βιέννη, ή εύχό- 
μεδα επιτυχίαν. Διευδυντής 1 Κωνσταντινίδης. Συνδρομή έτησία φρ. χρ. 30.

ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ύπό Α. Ε . Μένα, Σια.

Tntewc. T à alioloyoirarov >ial v n o  n à o a v  titoxptv àp io xo v  toOto -jco- 
v>)|j.a ouviorôiij.tv 8cpj»oTaTav repi; areavTa; tou; <pilo|ioû«ou{ xai çilsrei- 
oninova; ^|u3v ¿voYviosra;, i8ia 8c repè; toi); çîXou; tSv &au|<aoiCi»v to i 
t£<jTSp<5evTo; oùpavoü. T^v àreourol^v toS sv î.o'yu ep^ou ¿valan^tivei 
xal ^  SieuBrivoi; tîJ ; „KXîioîiî" ap.a tî( reapaXaP^ toîî Ti(»^piaTo;, xi^a- 
Tat 8è l ’/ j  çp.

Sain t-S igny , R E L L A S ! Poésie dédiée p a r  la  R evue Franco- 
Héllenique a  L eu rs  M ajestés le  R oi e t  la  R eine de  G rèce (1863—1888). 
Im prim erie de  la  Revue de la  L itté ra tu re  M oderne, 1889. 12»*· s  16.
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Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΩΝ 3ΙΙ0ΠΏ Ν.

Έ ΐς  των σημαντικωτάτων καί τά μάλιστα άνεπτυγμένων βιομηχανι
κήν κλάδων εν τή οικονομική εκμεταλλεύσει τη? μεσογείου δαλάσσης είνε 
ή των σπόγγων αλιεία, Τό έδαφος, εκ τοΰ όποιου εξάγεται ό επί τή 
μαλακότητι καί έλαστικότητι τη? σαρχός καί τή λεπτότητι τβν πόρων αύ- 
τοϋ διακρινόμενος σπόγγο?, εκτείνεται από τη? Τύνιδος καί? ολον τό μήκος 
τη? άφρικανιχής άκτη? μέχρι? ’Αλεξάνδρειά? καί εΤτα τρεπόμενον παρά 
τήν συριακήν καϊ μικρασιατικήν παραλίαν διώκει μέχρι των Δαρδανελλίων, 
περιλαμβάνει 8έ όλο'κληρον τό σύμπλεγμα των Κυκλάδων καί Σποραδών, 
την Κρήτην, την Κύπρον, τάς ελληνικά? άκτάς άπό τη? Εύβοια? μέχρι τη? 
Κέρκυρας καί λήγει παρά τη πόλει Fium e.

Ό 'σ πόγγος εϊνε, ώ? γνωστόν, ζωόφυτον, συνιστάμενον έξ έγχυματι- 
κων ζωυφίων, άτινα ζωσιν εντός φ ιια ς τινο? βλέννη; ■ πληρούση? τον 
σπόγγον' Ιν  τη ,φυσική αύτοΰ καταστάσει. · Τρία κυρίως είδη1 σπόγγων τη? 
μεσογείο,υ δαλάσσης εχουσι σπουδαιότητα διά.το.έμποριρν: 'Ο  χονδροειδή? 
σπόγγο?,' ό εχων μεγάλα? οπάς, ό λεπτότερος ό· εχων μικρότερα? τά? όπάς, 
καί δ λεπτότατος καί πυκνίσαρκο? σπόγγο? δ εχων λεπτοτάτους πόρου?, 
τόν όποιον μεταχειριζόμεδα εις τό λουτρόν καί έν τω  κομμωτηρίφ. Τό 
τελευτάίον. τοΰτο εΤδο? εύρίσκεται εις δλα τά δ ιά  τήν αλιείαν τβν σπόγ
γων κατάλληλα μέρη, ιδία δε παρά τή Συρία καί έν τ<3 άρχιπελάγει.' 'Ο 
αρχαιότατο? τρόπο? τή? εξαγωγή? σπόγγων διά καμάκων σώζεται είσέτι 
παρά τη ακτή τή? Δαλματία? καί ει? τινα μέρη τοΰ ελληνικοί! άρχιπελά- 
γου?. Άλλ’ ό καταλληλότατο? διά την διατήρησιν τβ ν  σπόγγων τρόπο? 
τή? αλιεία? εΤναι ή εξαγωγή αύτων ύπο δυτών άνευ συσκευή?, ώ? γίνεται 
έν Καλύμνω. Οί δύται εΤναι συνήδως νεανίαι ηλικία? 14 έως 20 έτων, 
οΐτινε? κρατούντες εν τάϊς χερσί βαρύν τινα λίδον έξηρτημένον ά π ί τοΰ 
πλοίου διά μακρού τινο? σχοινιού καταδύονται εΐ? τήν δάλασσαν μέχρι 
60 μέτρων βάδους. Ο ί ίκανώτατοι καί μάλιστα ήσκημένοι δύται δύνανται 
νά μείνωσιν ύπό τό υδωρ 2 '/,  έως S πρωτόλεπτα έπαναλαμβάνοντε? τήν 
κατάδυσιν έντδ? */2 μέχρι 3/4 τη? ώρας. Ο ί γυμνοί οδτοι δύται, έπωφε- 
λούμενοι τή? ■ βραχεία? αύτυίν ύπό τό υδωρ διαμονή?, άποσπωαι μετά 
σπουδή? τον? προστυχόντας σπόγγου;, έκλέγοντε? ώ? επ ί τό πλεϊστον τού? 
μεγαλητερους. Ή  όλική παραγωγή μια? έταιρείας δυτβν, συνισταμένης 
συνη'δως έκ 5 εως 8  προσώπων, έχει πολλάκι?, άξίαν 5 -  8000 δραχμών. 
Οί γυμνοί δύται είναι εκτεθειμένοι εις τόν κίνδυνον νά καταβροχδισδβσιν 
ύπό τινο; καρχαρίου, άλλ’ ό κίνδυνο? ουτος παρουσιάζεται πολύ' σπανίω?, 
ώ? π. χ. έν "Γδρα τό τελευτάϊον έν έτει 1885 καί έν Σύμη τ β  1887.

Τό με'γιστον μέρος τβν έν τφ  έμπορίω σπόγγων εξάγεται διά κατα- 
δυτικβν συσκευών, άλλ’ αί ε ί; τήν ’Ανατολήν είσαχδεΐσαι άγγλικαί συσ- 
κευαί είναι κατά τοΰτο λίαν ατελείς, ότι ό από τής περικεφαλαία; είσαν- 
τλούμενο; αήρ φδάνει μόνον μέχρι τής ζώνη?, ούτως ώστε τό κάτω μέρος 
τοΰ σώματος του δύτου είνε έκτεδειμένον ε ί; ίσχυροτέραν του ύδατος 
πίεσιν, ή τ ι; μετά βραχεΐαν διαμονήν ε ί; βάδο; 35 Ico; 60 μέτρων συνω- 
δεΐ τό αίμα πρό; τό άνω μέρος τοΰ σώματος καί έπιφέρει αποπληξία; 
καί άλλα δυστυχήματα. AÍ γερμανικοί συσκευαί, αίτινε; είναι τελειότεροι, 
δέν ήδυνη'&ησαν μέχρι τοΰδε νά είσαχδωσιν εις .’Ανατολήν, άφ’ ενός μέν 
διότι οί δύται συνετισμένοι ε ί; τά? άπλουστέρα; άγγλιάάς, δέν δύνανται 
εύκόλως να μεταχειρισδωσι τά? πολυπλόκόυς γερμανικά; συσκευάς, άφ’ 
ετέρου δέ διότι ή τιμή αύτων eívat μεγαλητέρα. τή? τβν αγγλικών. Λιά 
τή; γερμανικής συσκευής δυναται ό δύτης επ ί ολοκλήρους ώρας νά έργά- 
ζηται εί? βάδος 3 5 .μέτρων, ε ί ς δ έ  μεγαλείτερα βάδη 50 εως 60 με'ερων 
επί !/ε ¿v í '/¿ ώραν. .. . . ,

Ή  αλιεία τβ ν  σπόγγων έν τή μεσογείω δαλάσσή άρχεταί κατά τόν 
μάίον καί τελειόνει τον σεπτέμβριον. "Αμα ώς πνεύση ή πρώτη, εαρινή 
αύρα, έκπλέουσιν έξ Αίγίνης Έ ρμιόνης καί "ϊδρας περί τάς 4 Φ  αλιευτικά? 
λέμβους, αίτινες έξαπλοΰνται έφ’ όλων, των άκτων τής μεσογείου; ενδα 
ύπάρχουσι σπόγγοι. Ή  "ϊδρα άριδμεϊ 40, ή . Αίγινα 35 καταδυτικά? συ
σκευά?, μετά 500 λέμβων καί 3000 άνδρων πληρώματός έν συνόλω. Ή  
όλική άξία των καή έτος εν τή μεσογείω άλιευομένων σπόγγων άνέρχεται 
περίπου ε ί; 70 έκατομμ, δραχμβν, έκ τβν οποίων 2 έως 3 έκατομμ. 
άναλογοΰσιν ε ί; τά ; νήσου; "ίδραν, Αίγιναν καί Έρμιόνην.

Τό σπουδαιότατον έμπορεΐον διά τήν είσαγωγήν τβ ν  σπόγγων είνε, 
Ινεκα τής καταλλήλου δέσεώ; της, ή Τεργέστη, ένδα ύπάρχουσι μεγάλα 
καταστήματα, λαμβάνοντα τά εμπορεύματα των έκ Σύμης, Κάλυμνου, 
"Ιδρα; καί Αίγίνης.

’8?  γνωστόν, ή επιφάνεια τοΰ σπόγγου έν τή φυσική αύτοΰ κατα- 
σιάσει καλύπτεται ύπό μελαίνη; τινό; μεμβράνη; ητις, πριν ί  εκπιεσδή 
ή έσωτερική τοΰ σπόγγου βλέννα (τό γάλα), διαδίδει δυσάρεστόν τινα 
ο’σμήν. Πρέπει δέ ό σπόγγος, άμα ώ ; άποσπασδή άπό τοΰ στοιχείου του, 
εί δυνατόν Ιντό; 24 ώρων νά καδαρισδή άπό τη ;  βλέννη; καί τής μεμ
βράνης, αίτιν;? άλλως σήπονται καί καταστρέφουσι τήν ύφήν καί τήν 
ποιότητα τοΰ σπόγγου.

_  _  Επειδή εν τω προςεχεΤ 7“ άριδμω δη- 
μοσιευδήσεται ή πρό τινο; άγγελδεΐσα είκών ,,'Ο 
δάνατο; τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου“ ,' μεδ’ ερμηνείας 
ύπό τοΰ Σπ. Παγανέλη, παρακαλοΰμεν τούς κ. συν- 
δρομητά? τούς έπιδυμοΰντα? περισσότερα φυλλάδια 
τοΰ άριδμοΰ τούτου νά γνωρίαωσιν ήμΐν τοΰτο εγ
καίρως συναποστέλλοντες και τό τίμημα. "Εκαστον 
τεδχο; τιμδται ενός χρ. φράγκου.

κ. Α. Μ. εις Άγχιαλον. Έλήφδησαν καί δά 
συμμορ^ωδωμεν πρ ίς τάς οδηγία? σας. —  κ. Ν. 
Γ. Σ. εις Μιτγάμαρ. Ένεγράφαμεν καί τού; τε
λευταίως ύποδειχδεντας ήμίν καί σάς εύχαριστου- 
μεν. —  κ. Κ. Ζ. ε ί;  ’Αδριανούπολιν. Σας εύχαρι- 
στοΰμεν δερμβ?. —  κ. Μ. Σ. ε ί; Άγκυραν. Περί 
τοΰ βιβλίου δά ζητήσωμεν πληροφορίας, τό δέ περι
κάλυμμα κατά τό έν τφ  έξωφυλλω σχ. 1 τιμα-

ται φρ. 6 έκ των πρωτων χρυσοποίκιλτων μετά 
τής Μούσης δεν εχομεν πλέον, ούτε δά κατασκευά- 
σωμεν τοιαΰτα. — κ "  Αί. Ρ. εί; Σλάτινα. Έ λή- 
φδησαν καί σδς εύχαριστοΰμεν, τά δέ περικαλύμ
ματα 8ά έχητε κατ αύτάς. — Δεσπ. ,,Έλλά?“  εί; 
* Θα σΰς πληροφορήσωμεν, έκ των γραμμένω ν 
σας λίαν έκολακευδημεν. — κ. Γ . Κ. εις Κίον. 
Αί φωτογραφίαι έλήφδησαν καί προςεχβς δά σας 
γράψωμεν περί αύτβν. Τά όνόματα τβ ν  προς- 
φίλων σας συνεργατών τής Κλειοΰς δά ευρητε εν 
τ β  παρόντι καί προςεχεΤ τεύχει. — κ. Π . Κ. καί 
Σ. ε ί; Σμύρνην. Εληφδησαν. — κ. Γ. Α· Κ. εί? 
Κωνστίπολιν, Δέν δυνάμεδα νά σας ύποσχεδωμεν. 
— κ. Κ. Κ ..ε ίς  Καβακλή. Λίαν έχάρημεν έκ τής 
πρώτης έπιστολής σας καί προςεχως δά σάς γρα- 
ψωμεν. — κ. X. Α. εΐ; Κάίρον. Ελήφδησαν καί

δά  συμμορφωδωμεν πρό; τά ; οδηγίας σας. — κκ· 
Ν. Κ. εί; Ιινώ πην, Μ. Α. ε ί; Άντβέρπην, Λ. Μ- 
είς Πόρτ Σάϊδ. Τό τίμημα έλήφδη καί αί εικό
νες άπεστάλησαν. — κ. Ε . Β. ε ί; Σουακίμ. Σδς 
ένεγράφαμεν καί αί εικόνες άποσταλησαν. — 
κ. Α8. Φ.^ ε ί; Βελιγράδιον. θ ά  τά λα'βητε. — 
κ. Γ . Κ. ε ί; ’Οδησσόν. Έλήφδησαν καί σδς εύ- 
χαριστοΰμεν. — κ. Σ. Κ. εί; Ροστόβιον. Έ διω ρ- 
δώσαμεν. — κ. Μ. Α. Μ. είς^Ο ιίδϊη -βΙ- ΑιιαίβΓ. 
Σας ενεγράφαμιεν τό τίμημα έλήφδη. — κ. II . Μ. 
ε ί; Άμισσόν. Έλήφδησαν καί σάς εύχαριστοΰμεν, 
τά λοιπά δά  έχητε κατ’ αύτάς. — κ. Δ. Φ. εί; 
Σμύρνην. Ή  βραδύτης έπήλδεν έκ μέρους τοΰ βι
βλιοδέτου. — κ. Γ. Λ. ε ί;  Γιοιίργεβον. Μας συγ- 
χωρείτε. — κ. Μ. Β. ε ί; Βαλτ^ίκ. Ένεγράφαμεν. 
— κ. Β . Μ. εί; Καϊρον. Θά αποσιαλή.
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