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Τό πλεΐστον ενδιαφέρον καί τήν μεγίστην περιέργειαν 
πάντων τών άπειραρίδμων έπισκεπτών τής έν Παρισίοις παγ
κοσμίου έκ8·έσεως προσελκύει άναμφιβόλως ό υπό τοϋ γάλ- 
λου αρχιμηχανικού Έφφ'ελ σχεδιαστείς σίδηρους πύργος, ουχί 
βεβαίως ένεκα τής καλλονής αΰτοϋ υπό αρχιτεκτονικήν έπο- 
ψιν, άλλ’ ένεκα τοϋ δαυμασίου ΰψους καί τής στερεότητάς 
του. 'Ο  αρχιμηχανικός Έ φφέλ (Eiffel), οδ τήν εικόνα δημο- 
σιεΰομεν ένταϋδα, έγεννήδη τό 1832 έν Dijon, εΐνε δε μα- 
δητής τής κεντρικής σχολής (Ecole centrale) καί αξιωματι
κός τής λεγεώνος τής τιμής. Τήν φήμην αΰτοϋ εΐχεν ήδη 
στερεώση προ πολλοϋ δ ιά  τής 
συμμετοχής αΰτοϋ είς πολλά 
άλλα μεγαλοπρεπή έργα τής μη
χανικής καί αρχιτεκτονικής, ως 
λ. χ. τάς γέφυρας έν Bordeaux 
καί Szegedin καί τό  κολοσσιαΐον 
ΰδραγωγεΐον τοϋ G arab it' αλλά 
τήν παγκόσμιον δόξαν, ής απο
λαύει σήμερον, έκτήσατο δια 
τής κατασκευής τοϋ γιγαντιαίου 
σιδηροτεόκτου πύργου, μεδ’ ου 
συνεδέδη άδιασπάστωςτο όνομά 
του. Το ΰψηλότατον τοϋτο αρ
χιτεκτονικόν μνημείον τή ς ύφη- 
λίου, όπεμ έχει υψος 300 μέτρων, 
καίπερ απ’, αρχής τών δεμελίων 
αΰτοϋ πολεμηδέν, κατεσκευάσδη 
ήδηέντόςένόςέτουςέπίτοϋπεδίου 
τοϋΆρεως υπό τήν διεύδυνσιν τοϋ 
αρχιμηχανικού, Ου τό  όνομ.α διαι- 
ωνίζει, καί τή  συνεργασία τοϋ άρ- 
χιτέκτονος Sauvestre. Ή  ήμε- 
τέρα είκών (σελ. 169) παρέχει τήν Ο ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΦΦΕΛ.

γενικήν άποψιν τοϋ γιγαντιαίου τούτου έργου τής μηχανικής 
καί αρχιτεκτονικής, οπερ κατα τήν βάσιν αΰτοϋ καλύπτει 
έπιφάνειαν μείζονα τών εκατόν πλέδρων καί Ιν αίδρίω καιρώ 
εΐνε ορατόν έκ τών πέριξ μέχρις άποστάσεως 60 χιλιομέτρων. 
Μ'ε τό κάτω μέρος του στηρίζεται ό πύργος έπί τεσσάρων 
κτιστών βάδρων έξαισίου όγκου, άτινα συνενούμενα δ ιά  στε
ρεού τείχους, έχοντος πάχος ένός μέτρου, άποτελουσι τ ά  δε- 
μέλια τοϋ κολοσσού. Έ π ί τών δεμελίων τούτων ύψούνται 
τέσσαρες σίδηροί δικτυωτοί στΰλοι, τών οποίων ή μέν άπό- 
στασις άπδ άξονος είς άξονα εΐναι 100 μέτρων ή δέ κλίσις

έλαττοϋται βαδμηδόν πρός τά  
άνω, μέχρις οδ οί τέσσαρες στύ
λοι, είς υψος 185 μέτρων, γίνον
τα ι παράλληλοι καί άνυψοϋνται 
καδέτως έπί τής βάσεως. Ε ίς 
ΰψος 60 μέτρων ύπεράνω τοϋ 
έδάφους, κατά τό όποιον υψος 
ή απ’ άλλήλων άπόστασις τών 
κιγκλιδωτών στύλων εΐνε μόλις 
42 μέτρων, άρχονται τά  πρώτα 
οριζόντια σιδηρά διαζώματα, Ιφ’ 
ο>ν στηρίζεται τό πρώτον πά
τωμα, έχον έκτασιν 2400 τετρα
γωνικών μέτρων. Έ ν  τ ή  πρώτη 
ταύτη οροφή υπάρχουσι τέσσα
ρες εΰρυχωρόταται αΐδουσαι, χω- 
ροϋσαι έν συνόλω περί τους 
2000 άνδρώπους καί ηΰτρεπι- 
σμέναι ώς ξενώνες καί καφενεία. 
Ή  δευτέρα οροφή, είς υψος 
115 μέτρων ύπεράνω τοϋ έδά
φους, έχει έκτασιν 1400 τετρα
γωνικών μέτρων, περιβάλλεται
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δέ ΰχό στοάς 160 μέτρων μήκους και 2,6 μ. πλάτους, καί 
είναι προωρισμένη δ ι’ έπιστημονικούς σκοπούς (φυσικά πει
ράματα καί μετεωρολογικά? παρατηρήσεις). Ό  στέφων τον 
πύργον ύελοσκεπής δόλος εχει έκτασιν 250 τετραγωνικών 
μέτρων, από δέ τού αίδερίου ¿κείνου ύψους ή δέα  ολοκλή
ρου τή ς πρωτευούσης και των περιχώρων μέχρις απέραντων 
άποστάσεων εΐνε ο,τι μεγαλοπρεπές και έξαίσιον. Αί προς 
κατασκευήν του πύργου δαπάναι υπολογίζονται έν συνόλω 
είς 5 έως 6 εκατομμύρια φράγκων.

Ε ν τ ό ς  των εύρυχώρων τετραγώνων σωλήνων, ους άπο- 
τελουσιν οί σίδηροί κιγκλιδωτοί στύλοι είς τάς τέσσαρας 
γωνίας του πύργου, εύρίσκονται αί κλίμακες και αί δ ι’ υδραυ
λικό" ν μηχανών κινούμεναι άναβάδραι. Έ ν  το» ανατολικφ 
καί τώ  δυτικοί στύλο» ύπάρχουσι δύο εύύ-εΐαι κλίμακες 1 μετρ. 
πλάτους, ή μία δ ια  τήν άνάβασιν καί ή άλλη δ ιά  τήν κα- 
τάβασιν από τής πρώτης οροφής" άπό ταύτης δέ μέχρι 
τής δευτέρας οροφής άγουσιν, ωσαύτως εντός τών στύλων 
εύρισκόμεναι, δύο έλικοειδεις κλίμακες 60 έκατοστομ. πλά
τους, ή μέν δ ιά  τούς άναβαίνοντας ή  δέ διά τούς κατα-

βαίνοντας. Άπό τού δευτέρου δώματος μέχρι τής κορυφής 
τού πύργου άγει μία στενή, μόνον δ ιά  τούς υπαλλήλους προ
ορισμένη έλικοειδής κλΐμαξ 160 μέτρ. ύψους.

Έ κ το ς  τών κλιμάκων υπάρχουσιν οκτώ ύδραυλικαί άνα- 
βάδραι διαφόρων συστημάτων. Α ί τέσσαρες έξ αυτών, κι- 
νούμεναι με ταχύτητα ένός μέτρου κατά δευτερόλεπτον, 
δύνανται ν’ άναβιβάσωσιν εκάστη 10) πρόσωπα έντός ενός 
πρωτολέπτου άπό τού έδάφους μέχρι τού πρώτου πατώματος. 
Ή  έντεύδεν άνάβασις μέχρι τής δευτέρας όροφής γίνεται 
διά δύο άναβαδρών, ών εκάστη χωρεΤ 50  μόνον ανθρώπους, 
καί κινείται με ταχύτητα 2 μέτρων κατά δευτερόλεπτον. 
Άπό τού δευτέρου πατώματος μέχρι τής κορυφής άνάγουσι 
δύο έτεραι άναβάδραι, χωροϋσαι έκαστη 60 πρόσωπα, έντός 
4  πρωτολέπτων. Κ ατά ταϋτα ή άνάβασις άπό τού έδάφους 
μέχρι τής κορυφής διαρκεΐ 6 έως 7 λεπτά τής ώρας. 'Η  
άνάβασις άπό τού έδάφους μέχρι τή ς πρώτης όροφής στοι
χίζει 2 φράγκα, μέχρι τής δευτέρας 6 καί μέχρι τής άνω- 
τά της όροφής 5 φράγκα. — Τό ολικόν βάρος τού πύργου 
υπολογίζεται είς 7 '¡2 εκατομμύρια χιλιόγραμμων.

—  -------------------------------------

Η ΠΕΡΙ 8ΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΗΜΩΝ ΚΛΗΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ.
ΠΡΟΣ ΤΟ  ΣΕΒΑΣΤΟΝ 11Ρ0ΕΔΡΕΙ0Ν ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ ΣΤΑΛΟΓΟΓ ,,Η ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ“

έπό Γ ΡΗ Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  Γ Ω Γ Ο Ϊ, Άρχψανδρίϊου.

Μετά χλείστης ευχαριστίας έκομισάμην καί έπισταμένως 
άνέγνων καί έμελέτησα τήν έγκύκλιον υμών έπιστολήν, έν 
ή πρός τοΐς άλλοις όμολογειται καί ή μεγάλη καί δλιβερά 
άλήδεια, δτι ή ήδική νόσος, ήτις νέμεται τήν κοινωνίαν 
ήμών, καί ή παντελής έκπτωσις τού θρησκευτικού συναισθή
ματος, οφείλεται, κατά μέγα μέρος, καί είς τήν ά&λίαν 
κατάστασιν, έν ή διάκειται παρ’ ήμΐν ό ίερός κλήρος" καί 
δτι τήν μέν εξω Ε λ λ ά δ α  μαστίζει ή λύμη τών ποικίλων 
ξενικών προπαγάνδων, αίτινες μυρία διατιδέασι μέσα, ιν 
άποσπάσωσι τούς ήμετέρους άπό τών κόλπων τής ορθοδόξου 
ήμών έκκλησίας" τήν δέ έσω 'Ε λ λά δα  μαστίζει ό έπάρατος 
υλισμός, λύμη ούχ ήττον έκείνης φοβερά" καί ότι ό μέν 
υλισμός είναι σάραξ  διαλύων, ή δ ’ έξωδεν θρησκευτική έπι- 
δρομή, είναι όρνεον άρπακτικόν διασπών. Κ αί τό Ιδνος ήμών 
πάσχει άμφοτέρωδεν, καταστρεφομένου τού έκ τής δρησκείας 
δεσμού, δστις είναι ό ίσχυρότατος δεσμός, ό συνέχων τόν 
εσω καί εξω έλληνισμόν. Πλήν ώς έχει νυν 6 ήμέτερος 
κλήρος, ούτε κατά  τού εξωδεν κινδύνου δύναται ν’ άγωνι- 
σδή  άποτελεσματικως, ούτε τούς έσω 'Ε λληνας δύναται να 
συγκρατήση είς τήν πάτριον θρησκείαν, ήν απειλεί ν απο- 
μαράνη ό είσπηδήσας ξενότροπος ψ ενδοπολιτισμός, καί νά 
παρασύρη τό  οσημέραι όγκούμενον υλιστικόν ρεύμα. Τίς δέ 
6 μή συνόρων τόν έντεύδεν έπικείμενον κίνδυνον, δστις απει
λεί καί βρησκείαν  καί ίλληνισμόν, Θέλομεν λοιπόν ίερόν 
κλήρον πεττα ιδενμένον  καί Ινάρετον, επιλέγει ή υμετέρα 
σοφωτάτη καί περισπούδαστος έγκύκλιος έπιστολή, δέλομεν 
κλήρον άξιοττρεπή, δυνάμενον νά έμπνευση τό πρός εαυτόν 
σέβας, τήν πρός τήν δρησκείαν αγάπην είς τήν άναβλαστά- 
νουσαν γενεάν, δυνάμενον ν’ άνασκευάζη τελεσφόρως τάς ύλι- 
στικάς ίδέας, ύφ’ ών αύτη νύν διαπνέεται, καί νά χειραγω- 
γήση αυτήν είς τήν ευαγγελικήν αρετήν, θέλομεν δ ιά  τόν 
έξω έλληνισμόν τά γμα  Ιεροδιδασκάλων δυναμένων νά πα- 
λαίωσι κατά τών ξένων έπιδρομέων, νά συγκρατωσι τούς

όμοεδνεΐς ήμών είς τήν πάτριον θρησκείαν, καί νά έξυπηρε- 
τώσιν ούτως καί τήν έδνικήν ήμών ίδέαν.“

Κ αί τελευταιον δ ύμέτερος Σύλλογος τής ,,Άναπλάσεως“ 
υποβάλλει διά τής έπιστολής ταύτης τ ά  σχετικά πρός τούτο 
ζητήματα, καί έξαιτεϊται τάς έπ’ αύτά σκέψεις καί γνώμας 
τών μελών αυτού, έπ’ άγαδω τής αγίας καί όρδοδόξου ήμών 
έκκλησίας καί τής φίλης πατρίδος.

Καί τά  ζητήματα ταύτα είσί τ ά  επόμενα, πρός ά  άπο- 
κρινόμεδ·α ένταύδα καί άχαντώμεν τό καδ’ ήμάς.

Ζ ή τη μ α  Λ '. ,  ε.ρ. Ό  ιερής κλήρος τή ς  έλληνικής όρβύ- 
δόξον ήμών έχκλησίας 'εχει εν γ ίν ε ι ,  μ ή  λαμβανομένω ν  
υ.τ οψ ει ιώ ν  έξαιρέσεων, τή ν  άνάπτνξιν , ήν και ο Ιερός 
κλήρος τώ ν άλλω ν χριστιανικώ ν Ικκλησιών και έβνώ ν, 
Α πό κ ρ ια ις . Δυστυχώς ό ίερός κλήρος τής ελληνικής όρδο- 
δόξου ήμών έκκλησίας, δεν εχει ούτε έν γένει, ούτε έν μέρει 
τήν πνευματικήν καί ήδικήν ' ανάπτυξιν, ήν έχει ό κλήρος 
τών άλλων έκκλησιών καί έδνών τής χριστιανικής καί πε· 
πολιτισμένης Ευρώπης, έν οΤς ου’δείς, απολύτως, δύναται νά 
άρχιερατεύση ή νά ίερατεύση καί είς τό μικρότερον χωρίον, 
άνευ τής έντελούς έγκυκλίου αυτού έκπαιδεΰσεως είς τά  
γυμνάσια, ή τάς δεολογικάς σχολάς, καί άνευ τής προαπαι- 
τουμένης προπαρασκευής είς τό  μέγα τής ίερωσύνης άξίωμα, 
δπερ καί έξασκεΐ μετά. ταύτα αξιοπρεπούς, καδό συντηρού
μενος δεόντως υπό τε τής πολιτείας καί τής έκκλησίας" 
παρ’ ήμΐν δε είς τήν έσω καί τήν εξω Ε λ λ ά δ α  ίερεύς προ
χειρίζεται, ώς έπί τό κλειστόν, ό απαίδευτος καί πτωχός καί 
ανίκανος! καί τούτο" διότι ανήρ εύπαίδευτος καί φιλότιμος, 
δεν καταδέχεται, βεβαίως, νά χειροτονηδή ίερεύς τή ς έκ
κλησίας, όπως ζή διά τής έπαιτείας καί τής ελεημοσύνης 
τών χριστιανών, άλλά καί, ταύτοχρόνως, περιφρονεΐται καί 
έξευτελίζεται έν πάση περιστάσει, υπό τού δεσπότου καί άρ- 
χιερέως τής έπαρχίας του, έκτος ολίγων καί έν τούτο» έξαιρέ- 
σεο»ν, άς ποιοΰσιν οί άξιοσέβαστοι καί ευσυνείδητοι αρχιερείς.

ΚΛΕΙΩ.

Ζ ή τη μ α  Β '., έρ· Ί ή ς  έκκλησίας  καί τον ‘έβνονς ήμών 
προσβαλλόμενω ν ένβεν  μ εν  ν π ό  το ν  νλ ισ μ ο ν , ίν β εν  όέ 
ν π ι  ξένων προπαγα νδώ ν, ό κλήρος ήμώ ν εν f¡ δ ια ιελ ε ί  
καταστ.άσει, εχει τήν δνναμιν τον άποχρονσαι τά ς  προσ- 
βολάς και ανντελέααι vicho τή ς  μ εγά λης ηβ ική ς όνα- 
πλάσεω ς;

Α π ό χ ρ ισ ις .  ‘Ο ίερός ήμών κλήρος τούν απανταχού γής 
όρδοδόξων Ε λλήνω ν, έν ή διατελεΐ δλιβερά καταστάσει, 
ώς έκ τής άμαδείας καί τής πτωχίας αυτού (χωρίς αύτός 
μόνος βεβαίως νά πταίη κατά τούτο, άλλά μ ετ’ αύτοΰ καί 
όλον τό  δυστυχές ήμών γένος), ουδόλως έχει τήν δύναμιν 
τού άποκρούσαι τάς προσβολάς τού υλισμού καί των προ
παγάνδων, ουδέ νά συντελέση λόγφ τε  καί έργο» υπέρ τής 
μεγάλης ή μικρας έδνικής άναπλάσεως. ’Εάν οί μακαριώτα- 
τοι πατριάρχαι καί οί πανιερώτατοι αρχιερείς τής όρδοδόξου 
ήμών Έκκλησίας, εις τε  τούς παρελδόντας καί τούς ένεστώ- 
τας χρόνους ακόμη, έμερίμνων, ώς έπρεπε, περί τής μορφώ- 
σεως καί τής αξιοπρεπούς συντηρήσεως τού ιερού ήμών κλή
ρου καί πρό πάντων μάλιστα τών έφημερίων ιερέων, εις τε 
τάς πόλεις καί τά  χωρία, τό  δρησκευτικόν καί ήδικόν αί
σθημα, ή καδ’ αυτό ζωή καί τό φώς καί ή άληδής ευδαι
μονία τώ ν άνδρώπων, δεν δ ά  έχαλαρούτο τοσούτον έπικιν- 
δύνως παρ’ ήμΐν σήμερον, ώς πάντες τούτο μετά φόβου καί 
τρόμου όμολογοΰμεν, βλέποντες τά ς φρικτάς συνεχείας τής 
δρησκευτικής καί ήδικής ταύτης χαλαρότητος καί έκλύσεως 
— τάς συνεχείς αυτοκτονίας  καί τά  παντοΐα εγκλήματα  καί 
κακονργήματα, άγνωστα τέως, ή  σπανιώτατα είς τούς χρό
νους τών πιστευόντων καί φοβουμένων τόν Θεόν μακαρίων 
ήμών πατέρων. Άλλ’ ούχ ήττον καί οί πολιτικοί προύχον
τες τού γένους ήμών είσί κατακρίσεως άξιοι, ώς μή φρον- 
τίζοντες, καί σήμερον ακόμη, περί τών άξιων λειτουργών τής 
άγίας ήμών έκκλησίας, καί τής χριστιανικής έκπαιδεύσεως 
τής σπουδαζοόσης νεότητος. Έ λ λ η ν  πρωδυπουργός, βεβαίως 
μικρόνους καί έπιπόλαιος κατά τούτο, έτόλμησε πρό τεσσά
ρων ένιαυτών, χάριν δήδεν οικονομίας τών δημοσίων χρημά
των, νά παύση τούς ιεροδιδασκάλους τών ιερών καί δρη- 
σκευτικών μαδημάτων είς τ ά  γυμνάσια τού ελληνικού κρά
τους! Καί 'έπειτα  παραπονούμεδα κατά τή ς άσιβείας, τής 
αναισχυντίας  καί τής οσημέραι αύξανούσης κακοηβείας  τών 
νεωτέρων πρός τούς πρεσβυτέρους, τών τέκνων πρός τούς 
γονείς, τών πολιτών πρός τούς νόμους καί τά ς διατάξεις 
τής πολιτείας.

Ζ ή τη μ α  Γ '·  ί ρ · 'Ό ταν ο \ έπ ο φ β α λμ ιώ ντες  τά  ήμέτερα  
κατάρχονται το ν  Ιεαδρομικοΰ αυτών άγώνος, <5ιά βρησκεν- 
τικών επ ιδρομώ ν, όπω ς παρασκενάσω σι το  'έδαφος τών  
κατακτητικώ ν, δεν π ρ έ π ε ι  ή μ ε ίς  νά  μορφώ σω μεν όρβο- 
0όξοι»ς ιεραποστόλους, αφού π α ρ ίσ τα τα ι Ιπ είγο υσα  ανάγκη, 
ονχ'ι να προσηλυτίσω μεν ήδη ετέρους, άλλά  νά  σώσωμεν 
άπό  τα»»' προσηλυτιστικώ ν πλεκτανώ ν τους ο ικείους ; ή  
διά τίνω ν μέσω ν δύνατα ι ενχερέστερον κα ι άποτελεσμα-  
τικιότερον νά  αναστολή  ο Ιν  τ ή  ‘έξω ‘Ε λλάδι ένεργοΰμενος  
προσηλυτισμός , καί επ ιδ ιω χβ ή  ή διάδοσις τών χρ ιστιανι
κών αρχών;

Α π ό χρ ισ ις . Κ α τά  καδήκον ίερόν, καί κατ’ άνάγκην 
κατεπείγουσαν καί απόλυτον, πρέπει καί ήμεΐς οί όρδόδοξοι 
Έ λληνες νά μορφώσωμεν όρδοδόξους ιεραποστόλους καί 
ίεροδιδασκάλους, όπως καί δ ι’ αυτών σώσωμεν άπό τών 
προσηλυτιστικών πλεκτανών τούς οικείους τής πίστεως καί 
τού γένους ήμών" á έν τή  έξω Έ λλάΒ ι ένεργούμενος προσ
ηλυτισμός δύναται εύχερέστερον καί άποτελεσματικώτερον

ΠΛ

ν’ άνασταλή δ ιά  τής υποχρεωτικής μερίμνης τών κατά τό
πους άγίων αρχιερέων καί τών φιλογενών καί φιλοχρίστων 
ομογενών, καί μάλιστα τών προυχόντων,'διά τής έπαρκούς 
διδασκαλίας τών έναρέτων ιεροκηρύκων έκάστης έπαρχίας, 
συντηρούμενων υπό τών αρχιερέων, τών έκκλησιών καί τών 
ίερών μονών. Ά λλ’ αυτό τούτο κατορδούται καί δ ιά  τής 
εν τοΐς σχολείοις καί το ΐς παρδεναγωγίοις διδασκόμενης 
όρδοδόξου χριστιανικής διδασκαλίας, υπό σεβαστών καί ευ
σεβών διδασκάλων, ώς καί δ ιά  τής κατά πάσαν κυριακήν 
καί μεγάλην εορτήν προσελεόσεως τών μαδητών καί μαδη- 
τριών είς τόν ναόν τού Θεού, καί τής άκ’ριβούς έκτελέσεως 
τών δρησκευτικων έν γένει καδηκόντων. Κ αί ταύτα πάντα, 
όπως έπιτευχδή ή διάδοσις τών χριστιανικών καί ευαγγελι
κών άρχών, μεταξύ τού λαού καί τής οίκογενείας.

Ζ ή τη μ α  Α ’., ερ. Λ εν  φ ρ ο νε ίτε , ότι τό  κήρυγμα τον  
βείον λόγον π ρ έ π ε ι  να  συνδέεται μ ε τά  τή ς  τυ π ικ ή ς  λα
τρείας; φ ρονείτε  δε ό τι τούτο  π ρ έ π ε ι  νά  γ ίν ετα ι υπό  τών  
Ιερέων, ή  υ π ό  τώ ν ιεροκηρύκων]

Α π ό κ ρ ισ ις■ Τό έπ’ έκκλησίας κήρυγμα τού δείου λόγου 
πρός τόν χριστιανικόν λαόν, πρέπει νά συνδέεται μετά τής 
λειτουργίας, άλλ’ ουχί πάντοτε καί κατά κόρον, ώς γίνεται 
είς τά ς έκκλησίας τών διαμαρτυρουμένων, έν αΤς δέν τελεί
τα ι ή δεία  λειτουργία. Καί τούτο, όπως μή.άποβή φορτι
κόν καί άνωφελές τό  δεΐον κήρυγμα είς τόν έκκλησιαζόμε- 
νον λαόν. Καί τακτικώς μεν πρέπει νά γίνεται τό κήρυγμα 
τού δείου λόγου υπό τών λειτουργών ιερέων έκάστης ένορια- 
κής έκκλησίας, έκτάκτως δέ καί ύπό τών ιεροκηρύκων τής 
έπαρχίας, ή  τού νομού, ούς αποστέλλει ό άρχιερεύς είς τάς 
διαφόρους πόλεις καί κώμας τής έπαρχίας του, κατά και
ρούς προσφόρους καί ώρισμένους, καί πρό πάντων είς τάς 
ένιαυσίους περιόδους τών τεσσάρων άγίων νηστειών .τής όρ
δοδόξου ήμών έκκλησίας, δηλαδή, τής πρό τού Πάσχα μ ε 
γάλης τεσσαρακοστής, τού προ τών Χριστουγέννων τεασα- 
ρακονβημέρον, τής νηστείας τών άγίων Αποστόλων, καί τής 
πρό τή ς κοιμήσεως τής Θεοτόκου δεκαπενβημέρον  νηστείας. 
Ή  έν καιρώ τών ίερών νηστειών άκρόασις τού δείου λόγου 
υπό τών πιστών γίνεται μάλλον καρποφόρος καί πρόσφορος.

Ζ ή τη μ α  Ε '., ίρ . ‘Ίνα άνταποκρίνεται ό κλήρος είς  τόν  
μ έγα ν  υπό  τ ε  πνευματικήν  και ηβ ικήν ‘έπ ο ψ ιν  προορισμόν  
αντον, π ώ ς φ ρονείτε, ό τι π ρ έ π ε ι  νά  εκπ α ιδ εύετα ι;

Α π ό κ ρ ισ ις . Ό  ίερός κλήρος, οί λειτουργοί τή ς πίστεως 
καί τής έκκλησίας, άλλά δή καί τής κοινωνίας, ταύτοχρό
νως, καί τής οίκογενείας οί πρόδομοι πάντοτε καί έν παντί 
καιρώ βο ηβ ο ί, σύμβουλοι καί παρήγοροι άπό τού λίκνου 
μέχρι τού τά φ ο ν ,  οί ιερείς καί οί διάκονοι τού Θεού καί 
τής δρησκείας, πρέπει νά έκπαιδεύωνται άπαντες, ανεξαιρέ
τως, είς τά  σχολεία, είς τά  γυμνάσια καί είς τάς ίερατικάς 
σχολάς, άναλόγως τής υψηλής καί δείας αυτών αποστολής, 
ώς έκπαιδεύεται ό ίερός κλήρος καί τών άλλων έδνών καί 
έκκλησιών τής χριστιανικής Ευρώπης, ής αί πατρικαί καί 
σοφαί κυβερνήσεις, πολλά δαπανώσι καί άδιαλείπτως μερι- 
μνώσιν υπέρ τής άπαιτουμένης μορφιύσεως καί προαγωγής 
του ίερού κλήρου. Κ αί άφ’ ου τό δημόσιον ταμεΐον τού 
κράτους δαπανά αφειδώς καί δεόντως υπέρ τής έκπαιδεΰ- 
σεως τής νεολαίας, τής μορφο>σεως καί έξασκήσεως τού 
στρατού, τής αξιοπρεπούς συντηρήσεως τών βασιλέων, τών 
υπουργών, τών βουλευτών καί τών άλλων υπαλλήλων καί 
λειτουργών τής πολιτείας, τά χα  δεν είναι δίκαιον καί πρέ- 
πον καί έπάναγκες μάλιστα, όπως τό κράτος δαπανά, τόν 
αυτόν τρόπον, καί υπέρ τής μορφώσεως καί τής άξιοπρε-
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χοΰς συντηρήσεως των λειτουργών τής π ία τεω ς  και της 
ίλρι'¡οχείας, ων άνευ ούδέν έθ·νος, ούδεις λαός και ουδεμία 
οικογένεια εύοδοΰται και τελεσφορεί, κατά την αψευδή μαρ
τυρίαν. της καθημερινής πείρας καί τη ς παγκοσμίου ιστορίας; 
'Ο  Αύγουστος ΤτβίοΓί κλεινός υπουργός τω ν ¿κκλησιαστικων 
καί τή ς παιδείας, συνάμα δε καί βουλευτής έν τω κοινοβου- 
λείω του ουγγρικού βασιλείου, έγραφε τό παρελθόν έτος 
προς τους έν Βουδαπέστη έκλογεΐς αύτοΰ τά δε . ,,Είμί πεπει
σμένος καί γινώσκω καλώς, ότι ή άνθρώχινος κοινωνία, άνευ 
θρησκείας καί θρησκευτικής ανατροφής, δέν δύναται νά 
ύπαρξη ευδαίμων, έλεν&έρα και εύτυχής. Ά λλ’ ή έξωτε- 
ρική μορφή τής θρησκείας, δηλαδή τή ς σχέσεως του άνθρώ- 
που πρός τον θεόν , είναι παρ’ ήμΐν τοΐς χριστιανούς ή του 
Χρίστου αγία Εκκλησία, ής τό θειον κύρος, πρέπει νά δια- 
μένη άπαράτρωτον, άπαρασάλευτον καί σωτήριον, καί δ ι’ 
άλλων μέν, αλλά προ πάντων, δ ιά  των εύπαιδεύτων καί φιλο- 
χρίστων αυτής ίερων λειτουργών, υπέρ τής αξιοπρεπούς συν- 
τηρήσεως των οποίων άνενδότως νυν έργάζομαι μετά τής 
πολιτείας καί τής Ιεραρχίας.“

Ευξώμε&α δέ, φίλε άναγνωστα, όπως καί ο υπουργος 
τής παιδείας καί των έκκλησιαστικων εν τω  ελληνικω βα
σιλείου, ως καί οί αρχιερείς καί οί πρόκριτοι τής έξω Ε λ λ ά 
δος, φροντίσωσι τέλος πάντων δεόντως ΰπ'ερ τή ς έκπαιδεύ- 
σεως καί τής αξιοπρεπούς συντηρήσεως τής ελληνικού κλήρου, 
ως απαιτεί ή τιμή καί τό συμφέρον του γένους ή μ ώ ν  διότι 
έκτος- ολίγων έξαιρέσεων, ,ό αμαθέστερος καί έλεεινότερος 
κλήρος του χριστιανικού κόσμου, καί τοΰτο ένεκα πολλών 
καί διαφόρων λόγων, άλλ’ ουχ’ ήττον καί ένεκα τής 
ασύγγνωστου άμελείας των κορυφαίων τή ς έκκλησίας καί 
τής πολιτείας, είναι, άναντίρρήτως, ό ελληνικός ορθόδο
ξος κλήρος.

Σχετικώς πρός τήν αλήθειαν ταυτην ό έν Τεργέστη 
σοφός καί φίλόχριστος Κεφαλλήν ’Ιωάννης Σκαλτζοόνης, ο 
κλεινός' νομοθέτής τή ς  πολυθαυμάστου Κρήτης, ή χαρά καί 
τό  καύχημα τ ή ς ' έκκλησίας καί τής.πατρίδος ήμών, έν τη 
σοφή καί διδακτικωτάτη αυτοΰ πραγματεία ,,ό χριστιανισμός 
καί ή γαλλική έπανάστασις“ τή  έν τη  „Άναπλάσει"  των 
Αθηνών δη'μοσιευθείση, έγραψε καί τ ά  αξιοσημείωτα ταΰτα, 
έφ’ οΤς έπικαλούμεθα τήν προσοχήν των δέεπόντων Ιδίως τά  
έθνικά καί.έκκλησιαστικά ήμών πράγματα.

,,Αλλ’ έν ω ούδεμία κατεβλήθη παρ’ ήμϊν ένέργεια, 
πρός ίκανοποίησιν των θρησκευτικών καί πνευματικών αναγ
κών, ά|5ρήκτως συνδεομένων μετά τής κοινωνικής καί πολι
τειακής, ζω ής'κα ί ένεργότητος, αί διοχετευόμεναι από τήν 
έσπερίαν ψυχοφθόροι τής άσεβέίας Εδέαι, εύρίσκουσαι έλεύ- 
θερον τό  πεδίον έν τ ή  κυβερνητική ολιγωρία, έν τή  έκκλη- 
σιαστική άπονεκρώσει, καί έν τή  αδιαφορία καί άμελεία 
πάντων ήμών, έδημιούργησαν τήν σημερινήν κατάστασιν, ήν 
οίκτείρομεν, καί έφ’ ή άπαντες θρηνοΰμεν, καί δ ιά  τήν 
οποίαν πάντές εύθυνόμεθα. Διότι —  άς τό εϊπωμεν παρ
ρησία — τό μέμφεσθαι τόν Ιερόν ήμών κλήρον, καί έσταυ- 
ρωμένων τών χειρών προσδοκάν άπ ' αύτοΰ τήν θεραπείαν 
τής γαγγραίνώδο.υς ήθικοθρησκευτικής νόσου, έξ ής κατα- 
τρύχετάι ή κοινωνία, είναι άληίλής μω ρία  καί ά π οτύφ λω -  
οις. Παρατηρήσατε· οδυρόμεθα πάντες έπί τή  καταστάσει 
του ήμετέρου ίεροΰ κλήρου, άλλα δέν χορηγοΰμεν είς τους 
τελείοφοίτους τής ριζαρείου Σχολής όλίγας δραχμάς, όπως 
προχειριζόμενοι εις πρεσβυτέρους, καί άποκαθιστάμενοι μετά 
τής οικογένειας των είς τούς αγρούς καί είς τάς κωμας, 
άνυψώσωσι τό γόητρον τής έκκλησίας· περιφρονοΰμεν έλε-

εινολογοίντες τους ρακένδυτους ιερείς, καί ήμείς μόνοι με
ταξύ τών χριστιανικών έθνών κωφεύομεν είς τά ς γενομένας 
υπό τής έκκλησιαστικής άρχής παραστάσεις, προς παραδοχήν 
μέτρων, έξασφαλιζόντων τήν άξιοιτρεπή σνντήρησιν  τών 
ήμετέρων κληρικών· άς παύσωσι λοιπόν οί οδυρμοι καί αί 
κατά τών Ιερέων α ιτιάσεις  καί καταγγελίαι, άς έργασθώμεν 
δέ άπαντες πρός άποσόβησιν κινδύνων, έπαπειλοΰντων τον 
ή&ιχόν καί έϋνιχόν  τή ς Ε λ λ ά δ ο ς  βίον“ (άρ. 10 τοΰ έν Ά θή- 
ναις σπουδαιοτάτου περιοδικού ,,ή Ά νά π λα σ ις“).

Καί ταΰτα μέν έγραψε προτρεπόμενος καί παραινών 
ό Ιω άννης Σχαλτζοννης, ό θεσπέσιος απολογητής τής άγίας 
ήμών πίστεως, είς τά ς παρούσας ήμέρας τή ς απιστίας καί 
τής διαφθοράς, είθε δέ ό Κύριος καί Θεός ήμών νά φωτίση 
καί νά ένισχύση τάς. καρδίας τών δυναμένων καί οφειλόντων 
νά έκπληρωσωσι τάς χρυσάς καί βαθυγνώμονας ταύτας παρ
αινέσεις, έπ’ άγαθω τοΰ γένους καί τής έκκλησίας ήμών.

Ζ ή τη μ α  —Τ'., έρ. Π όσαι Ιερατικο ί σχολαι π ρ έ π ε ι  νά 
λειτονργώ σιν ’έν τ ε  τή  έσω  κα ί τή  έξω ελληνική έχχλη- 
αίφ, χαί υπό  π ο ια ν  πρόαφορον οργάνωσιν; Π ο υ  δε φρο
νείτε, οτι δέον νά  ζητη&ώσιν οι πόροι προς σνστασιν χαι 
διατήρησιν αυτών,

Ά πόχρ ισ ις. Ε ίς τάς τρείς ταύτας έρωτήσεις άπαντα 
άριστα ό εύπαίδευτος καί σεβασμιώτατος αρχιεπίσκοπος Σύ
ρου καί Τήνου Μεθόδιος, έν τ ή  άρίστω αύτοΰ διατριβή 
,,Γνώμαι περί ιερατικών σχολείων“, τη  δημοσιευθείση έν τώ  
αξιολογώ περιοδική τών Αθηνών ,,ό Σωτήρ“, κατά ’Ιανουά
ριον 1888.- Έ ά ν  ή ελληνική κυβέρνησις καί ή διοικούσα 
ίερά Σύνοδος τής Ε λλ ά δος, έκτελέσωσι τά ς περί τών ιερα
τικών σχολείων σοφάς καί πρακτικός γνώμας τοΰ φιλοχρί- 
στου καί φιλογενοΰς τούτου Ιεράρχου, άναμφιβύλως, ούκ είς 
μακράν, θά  εχομεν κλήρον ενπα ίδεντον  καί έν ά ρ ετο ν  χάριν 
δέ τών ήμετέρων αναγνωστών μεταφέρομεν ένταΰθα τάς περί 
τών ιερατικών σχολείων ορθάς καί πρακτικάς ταύτας γνώ- 
μας τοΰ άξιοσεβάστου Ιεράρχου, άς καί συνιστώμ.έν εύλαβώς 
είς τούς ορθοδόξους πατριάρχας καί τούς αρχηγούς τοΰ γέ
νους καί τής έκκλησίας ήμών.

1) Δέκα Ιερατικαί σχολαί πρέπει νά ίδρυθώσιν έν τω 
έλληνικψ βασίλειο)- νά ίδρυθώσι δέ έν ταΤς μικράϊς μοναΐς 
τοΰ κράτους, τά ϊς έχούσαις προσωπικόν 5 ή 6 μοναχών, έν 
αΐς δ ιευθυντής  τών ιεροσπουδαστών καί ηγούμενος  τών μο
ναχών θά  είναι δ αυτός, ώς καί πάντες οί διδάσκαλοι δέον 
νά ώσι χληριχοι νυκτός καί ήμέρας διαμένοντες έν τή  
ίερά μονή.

2) Οί είσαγόμενοι μαθηταί δέον νά έχωσι συμπεπληρω- 
μένον τό 20 έτος τής ήλικίας των, πάντες δέ υπότροφοι, καί 
νά φέρωσιν απολυτήριον σχολαρχείου μετά διαγω γής άρίστης.

' 3) ‘Η έν τη  ιερατική σχολή· φοίτησις αυτών νά είναι 
τριετής. Τ ά  δέ διδαχθησόμενα εις αυτούς μαθήματα τ ά  εξής.

Κ ατά τό  πρώ τον  καί δεύτερον  έτος πρέπει νά διδά- 
σκωνται έρμηνείαν  καί έξήγηαιν  έκ τών θείων τής έκκλη
σίας πατέρων, έχχληαιαστιχήν ιστορίαν, Ιεράν χατήχησιν, 
χριστιανιχήν ή&ιχήν, λειτονργιχήν, πο ιμαντορ ιχήν  Ο-εολο- 
γίαν, μουσικήν έχχληαιαστιχήν, φυσικήν ιστορίαν, φυσικήν  
καί π ο λιτ ιχή ν  γεω γραφίαν, έκθέσεις ιδεών, καί αναγνώσεις 
έκ τοΰν πεζών ήθικολόγων έλλήνων συγγραφέων.

Κ ατά δέ τό τρ ίτο ν  καί τελεντα ιο ν  έτος, Ιρμηνείαν  
είς τάς πράξεις τών ’Αποστόλων, είς τάς 14 έπιστολάς τοΰ 
’Αποστόλου Παύλου, είς τάς 7 καθολικάς έπιστολάς, καί έν 
γένει άναγνώσεις εις τε  τήν παλαιάν καί τήν νέαν διαθήκην, 
δογματιχήν θεολογίαν, εκκλησιαστικήν ρητορικήν, χα ιονι- Ο  Κ ΕΝ ΤΡΙΚ Ο Σ ΘΟΛΟΣ (ΰδιπε) ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡ1ΣΙ0ΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΓ ΕΚΘΕΣΕΩΣ.
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κ'ον δίκαιον, όνθρω τιολογίαν, λογικήν, ψυχολογίαν, έκδ'έ- 
σεις ιδεών, γυμνάσματα καί λογίδρια εβδομαδιαία, άπαγγε- 
λόμενα άπό στή9·ους επ’ Εκκλησίας, ένώπιον των καθηγη
τώ ν .και. μαθ-ητών.

4) Δέον έν τη  ίερα μονή, έν η έκαστη σχολή ίδρυται, 
να τελώ νται καδ ' έκάστην ημέραν αί ίεραι άκολουδεΐαι, ως 
καί ή δεία λειτουργία, έν ή να ψάλλωσι, ν’ άναγινώσκωσι 
και νά διακονώσιν έξ υπαμοιβής οί μαό·ηταί.

5) 'Η  ίερα Σύνοδος μετά τοΰ βασιλικού υπουργείου συν
εννοούμενη, πρέπει τελείως ν’ άποκλείσωσι τής είς ίερέα χει- 
ροτονίας πάντας τους μή φέροντας απολυτήριον τής τριετοΰς 
τακτικής φοιτήσεως έν ένί των ιερατικών σχολείων, καί τούτο 
δ ιά  νόμου ρητως ν’ απαγόρευσή, καί είς τον παραβάτην Ικ- 
κλησιαατική τιμ ω ρία  καί χρηματική  πο ινή  νά έπιβληδή.

6) 'Η  συντήρησις των Ιεροσπουδαστών καί πάντα τά 
τροφεία καί 6 μισθός του προσωπικού τής σχολής νά κατα- 
βάλλωνται έκ των εισοδημάτων των μικρών ίερών μονών, 
έν αΤς έδρεόουσι τ ά  Ιερατικά σχολεία, ως καί έκ των έτη- 
σίων προσφορών των λοιπών μεγάλων μονών του κράτους· 
αλλά δε καί αυτής τής έλληνικής κυβερνήσεως.

7) ΙΙερί τήν ίεράν μονήν, έν ή ίδρυται ή ιερατική σχολή, 
πρέπει νά όπάρχη κήπος έκτεταμένος, έν οφείλουσι νά καλ- 
λιεργωσιν είς ώρας ώρισμένας οί μαδηταί ασκούμενοι, υγείας 
χάριν καί διττούς ωφελούμενοι- πρώτον ότι 0·ά μανδάνωσι 
τήν βοτανικήν καί γεωπονίαν, καί δεύτερον δά  καρπώνται 
τής παραγωγής.

Ίδο υ  έν συντόμω σχεδίω αί περί Ιερατικών σχολείων 
σκέψεις μου, ας παραδίδω είς το κοινόν, προς μελέτην καί 
συζήτησιν.

Ή  πίστις έξησδ'ένησεν ένεκα τής άμαδείας του ίεροΰ 
κλήρου. Ή  π λά νη , ή άπ άτη  καί το ψεύδος έπιπολάζουσι 
καί καταστρέφουσι τήν κοινωνίαν, ή ασέβεια  καί ή περί τά  
β·ε~α ψυχρότης γιγαντιαίοις βήμασι βαίνει έπί τά  πρόσω1.·1

Καί ταΰτα μεν μάλα καλώς συνεβούλευσεν ό ίερός ποι
μενάρχης τή ς Σόρου Μεθόδιος, έπί πολλά έτη εύδοκίμως καί 
καρποφόρως σχο7.αρχήσας έν τή  έν Σύρω Ιερατική σχολή, 
καί επομένως έξ ίδίας πείρας τα υτα  προτρεπόμενος, άπόκει- 
τα ι δ'ε ήδη είς τήν έκκλησίαν καί είς τήν βασιλικήν κυβέρ- 
νησιν τής έσω Ε λ λ ά δ ο ς  νά λάβη τήν δέουσαν πρόνοιαν, 
υπέρ τή ς έκπαιδεύσεως καί τής αξιοπρεπούς διατηρήσεως 
των λειτουργών του Θεού καί τής έκκλησίας.

Εν δέ  τ ή  έξω ελληνική ορθ-οδόξω έκκλησία ωσαύτως 
δέκα  ίερατικαί σχολαί έπαρκοΰσιν, έξ ών π έ ν τε  μεν ήδη 
ύπάρχουσι καί καλώς λειτουργοΰσι- α'.) Ή  έν Χάλκη τής 
Κωνσταντινουπόλεως δεολογική πατριαρχική σχολή, προ 40 
καί επέκεινα έτών ίδρυδεϊσα υπό τού αοιδίμου οικουμενικού 
πατριάρχου Γερμανού τού άπο Δέμων, προς έκπαίδευσιν καί 
μύρφωσιν τοΰ άνωτέρου κλήρου. βλ) Ή  έν Φαναρίω κεντρική 
ίερατική σχολή τής αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, προ 
εξαετίας ίδρυδείσα υπό του πρώην οικουμενικού πατριάρχου 
’Ιωακείμ τοΰ Γ λ  τοΰ άπο Θεσσαλονίκης, γ '.) Ή  έν Ίερου- 
σαλύμοις δεολογική πατριαρχική σχολή τοΰ τιμίου Σταυρού, 
ίδρυ8·εΐσα προ τριακονταετίας υπό του αοιδίμου καί πολυ- 
παδοΰς πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ ΣΤ'·, τοΰ φιλαγάδου καί 
μεγαλουργού έκείνου άνδρός. δ ’.) 'Η  έν Καισαρεία ροδοκα- 
νάκειος ίερατική σχολή τής ίεράς μονής τού τιμίου προδρό
μου, άπό έπταετέας ήδη συστάσα, προς ήν ό έν Μασσαλία 
αξιότιμος Θεόδωρος Ροδοκανάκης, δωρεΐται έτησίως δέκα 
χιλιάδας φράγκων· καί ε'.) ή έν Ίωαννίνοις ίερατική σχολή, 
ή έν τ ή  ίερα μονή τής μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος Χρι

στού, καδαδρυδείσα πρό τινων ένιαυτών, ύπο τοΰ άοιδίρ.ου 
αυτής ηγουμένου Α ββακοόμ  προσενεγκύντος τότε προς τοΰτο. 
χιλίας λίρας όδωμανικάς.

Εκ δέ των άλλων πέντε Ιερατικών σχολών των μή 
ύπαρχουσών έτι, ή μέν α'.) ιδρύεται έν Αίγύπτω καί συντη
ρείται υπό τοΰ ορδ-οδοξου πατριαρχείου τής ’Αλεξάνδρειάς, 
καί υπό τής ίεράς μονής τοΰ Σ ινά ' εΤναι καιρός πλέον, όπως 
καί τό  !ν Αίγύπτω πατριαρχείον μετά τής βασιλικής μονής 
τοΰ όρους Σινά, δαπανήσωσι καί ύπέρ τών ιερών τή ς έκκλη
σίας λειτουργών, ώς κ'αί υπέρ άλλων τής χριστιανικής εύ- 
ποιΐας έργων, άφ’ ου μάλιστα έχουσι δαψιλείς τούς προς 
τοΰτο πόρους. 'Η  β'.) ίερατική σχολή ιδρύεται έν Δαμασκώ 
καί συντηρείται υπό τοΰ πατριαρχείου τής ’Αντιόχειας καί 
τούν ιερών μονών τής Συρίας. 'Η  γ'.) έν Θεσσαλονίκη, συν
τηρούμενη υπό τών Ιεραρχών καί τών ίερών μονών τής Μα
κεδονίας. Ή  δ'.) έν Κρήτη καί ή ε'.) έν Τραπεζοΰντί συν- 
τηρούμεναι υπό τών πλουσίων ίερών μονών αμφοτέρων των 
επαρχιών τούτων.

Καί τα ύτα  μέν ού μόνον ευκόλως έπί τοΰ χάρτου γρά
φονται, ο>ς ήδελέ τ ις  είπή, αλλά καί εύχερώς πραγματοποι
ούνται, έάν μ.όνον 8·ελήσωσι καί σπουδαίως αποφασίσωσιν οί 
προύχοντες τοΰ γένους καί τής έκκλησίας ημών.

Ζ ή τη μ α  Ζ '. ,  ίρ · Ί ο  κρατούν π α ρ ’ ήμ ιν  σύστημα τής  
αμοιβής το ν  κλήρον φ ρονείτε  ότι είνα ι καλόν, Έ ν ή περ ι- 
στά σει τά σαεσθε ν π έρ  τή ς  μ ισθοδοσ ίας τον κλήρον, πώ ς  
νομίζετε, 'ότι δέον νά έξενρεθώ σι τά  προς τούτο  χρήματα; 
πόσην δέ μ ισθοδοσίαν κρίνετε κατάλληλον διά το νς ιερείς;

Α π ό κ ρ ισ ις . Τό κρατούν παρ’ ήμίν σύστημα τής αμοι
βής τοΰ ίερου κλήρου, καί μάλιστα τοΰ εν οριακού κλήρου, 
εΐναι κάκιστον καί έπονείδιστον- διό καί τό Ιερατικόν έπάγ- 
γελμα, τό τοσοΰτον υψηλόν καί μέγα κα9·’ έαυτό, κατήν- 
τησε νυν παρ’ ήμίν τοίς Γλληοιν έπ α ιτε ία  καί έξεντελισμός' 
6 δέ ιια ιτάς, τουτέστιν ό πνευματικός πατήρ τών πιστών, ό 
πρό9·υμος πάντοτε λειτουργός τής έκκλησίας καί τής οίκο- 
γενείας, ό μόνος άγαδός σύμβουλος καί παρήγορος εις τας 
συμ.φοράς καί τά ς περιπετείας τού κοινωνικού βίου, ό π α π ά ς, 
λέγω, οδτος ό είς τούς μ.ακρούς καί δεινούς χρόνους τής δου
λείας διδάσκαλος τή ς  π ία τεω ς  καί τής γλώ σσης  τών πα
τέρων ημών, άλλά καί πρόμαχος  μέχρι δανάτου τών δικαιω- 
μ,άτων τοΰ γένους ημών απέναντι τών ξένων κατακτητών, 
τώρα διεγείρει είς ήμάς τό  αΐσδημα τής χλεύης ή τοΰ οίκτου!

Καί οί μέν αρχιερείς τής εσω Ε λ λ ά δ ο ς  μισθοδοτούμε
νοι υπό τοΰ κράτους, οί δέ τής έξω Ε λ λ ά δ ο ς  αρχιερείς, λαμ- 
βάνοντες μετά πολλοΰ κόπου καί μεγάλης αντιλογίας τάς 
ένιαυσίους καί ώρισμένας έπιχορηγήσεις παρά τών χριστια
νών, συντηρούνται όποσοΰν άξιοπρεπώς. Ά λλ’ οί δυστυχείς 
ίερείς τών πόλεων καί τών χωρίων, ούδένα τακτικτόν μισθ-όν 
έχοντες, ώς δέ συμβαίνει έν Κωνσταντινουπόλει, έν Σμ.ύρνη 
καί αλλαχού, καί τήν ιερατικήν αυτών 9·έσιν τά  γεδέκια  
καλούμενα ακριβά άγοράζοντες παρά τοΰ άρχιερέως, ή τών 
έπιτρόπων τής έκκλησίας έν ή ίερουργοΰσι! μόλις άποζώσιν 
άπό τών τυχερών εισοδημάτων, πάντοτε στερούμενοι καί 
πενύμενοι. Καί δ ι’ αυτό οί τρόφιμοι μαΟ-ηταί τής τε  ριζα- 
ρείου καί των άλλων ιερατικών σχολών, μετά τήν άποπερά- 
τωσιν τής σπουδής αυτών, άρνοΰνται καί δεν δέλουσι νά 
χειροτονηδ·ώσιν ίερείς, καί ουτω ματαιουται ο σκοπός καί ή 
δαπάνη τών ιερατικών τούτων σχολών, άπό τεσσαράκοντα 
ήδη ένιαυτών! ΕΤναι λοιπόν άπαραιτήτως αναγκαία ή μ ισθ ο -  
δότησις  τών είς τά ς πόλεις καί τάς κώμας έφημερίων ιερέων, 
έγγαμων τε καί αγάμων. Τήν δ ’ έπαρκή μηνιαίαν μισδο-
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δοσίαν, δ ιά  μέν τούς ίερείς τών πόλεων δραχμ. δίακοαίας, 
διά δέ τούς ίερείς τών χωρίων δραχμ. έκατον (έκτος βεβαίως 
τών τυχερών άπό τής ιεροπραξίας έσόδων) οφείλει νά χορηγή 
τό κράτος, ούτινος αναγκαιότατος λειτουργός εΤναι καί δ 
ίερεύς, ώς τοΰτο γίνεται είς τ ά  ευνομούμενα κράτη τής 
Ευ’ρώπης.

Ζ ή τη μ α  Η '., έρ. Τ ι φ ρονείτε  ώς προς τον αριθμόν  
τών ιερέων;

Α πόκρισ ις. 'Ιερείς πρέπει νά χειροτονώνται όσον τό δυ
νατόν ολίγοι- καί ουτοι είς δέσεις ίερατικάς ώρισμένας· ό 
δέ υποψήφιος προς ίερωσύνην έγγαμος ή άγαμος, οφείλει νά 
έχη, άναποφεύκτως, δίπλωμα γυμνασίου ή ιερατικής σχο
λής, ώς καί αποδεικτικά χρηστής άγωγής, τριακοννούτης 
τουλάχιστον τήν ήλικίαν, προβαλλόμενος υπό τών χριστια
νών, έν οΤς μέλλει νά ίερατεύση καί χειροτονούμενος δωρεάν 
ού μόνον τη  ευλογία τού άρχιερέως τής έπαρχίας, άλλά καί 
τή  γνώσει καί άδεία τής ίεράς συνόδου· όπως, τοιουτοτρό
πως, έμποδισΰ'ή τού λοιπού ή πληδυς τών ιερέων, ιων ή χει- 
ροτονία έγένετο, κατά καιρούς, χρηματολογία αρχιερέων!

Ζ ή τη μ α  έρ· Λ εν  φ ρο νείτε , ό τι τό  ζήτημα  τής
άνορθιόσεως το ν  κλήρου ενέχει τόσην σπονδαιότητα , ώστε 

, υπέρ αντού να  ένεργήσω σι καί τα  τέσσαρα  πατριαρχεία , 
καί ή εν Ά θ ή ν α ις  ιερά  σύνοδος καί ή ελληνική κυβέρνη- 
σις, καί π α ς  κατανοών τό  μ έγα  έγχείρημα  ιδιώ της; Τ ί 
δε φ ρο νείτε , ό τι π ρ έ π ε ι  νά ένεργήση έκαστος τούτω ν; 
Πν>ς δέ δέον νά ένεργήση ε π ί  τον προκειμένον ό Σύλλο
γος τή ς  ,,Άναπλάσεω ς“;

Ά π όκρισ /ς · Τό ζήτημα τής άνορδώσεως τού ένοριακού 
μάλιστα κλήρου, απο τής παρούσης αυτού καταπτώσεως είς 
τήν έσχάτην άμάΟ-ειαν καί πτωχίαν, ένέχει τοσαύτην σπου- 
δαιότητα, ώστε αμέσως καί άνευ αναβολής οφείλουσι νά 
ένεργήσωσιν ύπέρ αυτού ού μόνον τά  τέσσαρα ο’ρ&όδοξα πα
τριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, ’Αλεξάνδρειάς, Άντιοχείας. 
'Ιεροσολύμων, οΐς καί ή έν Ά8·ήναις ίερά σύνοδος καί βασι
λική κυβέρνησις, άλλά καί πας φιλόπατρις καί φιλόχριστος 
ίδιιότης, κατανοούν τό ρ.έγα τούτο έγχείρημα τής βελτιώ- 
σεως τοΰ ίεροΰ ήμών κλήρου.

Κ αί τ ά  μέν τέσσαρα πατριαρχεία καί ή τής Ε λ λ ά δο ς 
κυβέρνησις καί έκκλησία, οφείλουσι νά φροντίσωσι περί τής 
έκπαιδεύσεως καί αξιοπρεπούς μισ&οδοτήσεοις τών λειτουρ
γών ίερέων, οίτινες δ ά  κηρύττωσι καί τον λόγον τοΰ Θεού, 
ώς τοΰτο γίνεται ένταΰδα έν Ουγγαρία καί άλλαχοΰ τής 
Ευρώπης, ή άντί τοΰ ψαλλομένου κοινωνικού, άναγινώσν.ωσιν 
έπ’ εκκλησίας πρό; τόν λαόν καθ·’ έκάστην κυριακήν, τά  
κυριακοδρόμια Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκη, ή άλλην τοιαύτην 
ψυχωφελή άνάγνωσιν έν τ ή  ένοριακή έκκλησία, έν ή υπάρ
χει εις καί μόνος λειτουργός ίερεύς, τότε δ διδάσκαλος τής 
ένοριακής σχόλης, τ ή  άδεία τοΰ ίερέως, άναγινώσκει έπ’ έκ
κλησίας τήν χριστιανικήν ταύτην άνάγνωσιν. Τό καλόν 
τοΰτο έδαμον είσήχδ·η ήδη είς τάς έν Παλαιστήνη ορθοδό
ξους έκκλησίας, καί καρποφορεί άριστα.

'Ο  δέ φιλόπατρις καί φιλόχριστος ιδιώτης οφείλει νά 
συντελέση καί αυτός προς τήν έκπαίδευσιν καί τόν αξιο
πρεπή βίον τοΰ ίεροΰ κλήρου, ού μόνον δ ιά  τών κατά  δύ- 
ναμιν χρηματικών αύτοΰ προσφορών, άλλά καί δ ιά  τών 
προσπαθειών αύτοΰ καί προτροπών, προς έπίτευξιν τού έ9·νω- 
φελεστάτου τούτου έργου. Α λλά καί ό Σύλλογος τής ,ζλνα- 
πλάσεω ς“ δύναται νά ένεργήση έπί τού προκειμένου ζητή
ματος λίαν καρποφόρως καί ευεργετικούς, έάν δ ιά  τοΰ περιο
δικού αύτοΰ συγγράμματος 'Η  Ά να π λά α ις  (εί δυνατόν κατά

πάσαν εβδομάδα έκδιδομένου, τη διαρκεΐ έχιχορηγία ενος 
Γ. Άβέρωφ, Κωνστ. Ζάππα, Μ. Βαλιάνοΰ ή άλλου κλεινού 
καί μεγάλου ευεργέτου τοΰ γένους ήμών) ού μόνον πραγμα
τεύεται τά  συντελοΰντα είς τήν εθνικήν ανάπλασιν, δ ια  τοΰ 
χριστιανισμού, έξυπηρετουμένου διά τών επιστημών καί τών 
τεχνών, άλλά καί συνηγορή καί έξαιτήται παρ’ ών δει τήν 
άνόρ&ωσιν τοΰ ήμετέρου ελληνικού όρδ-οδόξου κλήρου, ευρι
σκομένου τό γε  νυν είς κατάστασιν προξενούσαν αίσχος, λύ
πην και έντροπήν είς τό πολυπαθές ήμοΰν έδ-νος.

Ζ ή τ η μ α 1'., έρ. Ύ πάρχουσιν  α υτόθ ι ετερόδοξοι; Τ ίνες  
α ί κα θ’ ίμ ώ ν  ένέργειαι αντών; βιατηρονσι σχολήν τινα; 
Κ αί τ ίνα  τά  κα τ’ αντήν είδικώς; νπάρχονσιν έκ τών  
ήμετέρω ν οί δννάμενοι νά  όντιμετω πίσω σιν αυτούς;

Α πόκρισ ις. Ένταυ&α έν Βουδαπέστη, τ ή  χρωτευούση 
τού ουγγρικού βασιλείου, είς εκατοντάδας μ.όνον άριδμ.ούνται 
οί δμ.όδοξοι "Ελληνες, Βλάχοι καί Σέρβοι, οί δέ λοιποί κά
τοικοι τής μεγαλουπόλεως ταύτης ετερόδοξοι, καδ-ολικοί καί 
διαμαρτυρόμενοι τριακόσιαι χεντήκοντα χιλιάδες, έκτός τών 
Ικατοντάκις χιλίων ’Ισραηλιτών, καδ’ ήμών ούδέν ένεργούσιν 
οί Ιτερόδοξοι μέν, άλλ’ έν Χριστώ αδελφοί, μάλλον δέ άγα- 
πώσι καί προστατεύουσι τήν ένταΰδα ύρδόδοξον έκκλησίαν, 
ώς καί τ ά  μέλη αυτής.

Ζ ή τη μ α  Ι Α '· ,  έρ. Τ ίνα  είο ϊ τά  σημεία  το ν  εκκλησια
στικού ζητήματος, έν ο ίς ’έσ τα ι ανντελεστικόν νά ληφ θώ σι 
νο μ ο θ ετικά  μέτρα , άτινα οφ είλει νά λάβη άνεν αναβολής 
η έλλην. βασιλική κυβέρνησις, προς άνόρθωσιν τον Ιερού 
κλήρον;

‘Α πόκρισ ις. Τ ά  νομοδετικά μέτρα ατινα οφείλει νά λάβη 
άνευ αναβολής ή έλλην. βασιλική κυβέρνησις, προς άνόρδω- 
σιν του ίεροΰ κλήρου, εΐσί ταΰτα, ώς εύχεται ή κοινή γνώμη· 
1) πάς λειτουργός ίερεύς, εις τε  τάς πόλεις καί τά  χωρία, 
μισδοδοτεϊται έπαρκώς υπό τοΰ κράτους, καί μετά τεσσα- 
ρακονταετή λειτουργίαν έν τή  έκκλησία, λαμβάνει ώς σύν
ταξιν ισόβιον, ολόκληρον τόν έτήσιον μισδόν τής ίερωσύνης 
αύτοΰ. 2) Ούδείς δ ι’ ούδένα λόγον χειροτονείται ίερεύς 
έγγαμος ή άγαμος, μή έχων δίπλωμα γυμνασίου ή δεολογικής 
σχολής, ουτε λαμβάνει δέσιν ιερατικήν, έν ή αμέσως νά ίε
ρατεύση. 3) Ούδείς χειροτονείται άρχιερεύς, έάν μή πρώτον 
έπί είκοσι, τουλάχιστον, έτη έδίδαξε τόν λόγον τοΰ Θεού, 
ή έλειτούργησεν έν τή  άγία αύτοΰ έκκλησία. 4) Ε ίς τά  
σχολεία, τ ά  παρδεναγωγεία καί τ ά  γυμνάσια λόγιοι καί άξιο- 
σέβαστοι ίερείς, διδάσκουσι τήν ίεράν κατήχησιν, τήν ίεράν 
ιστορίαν καί τήν χριστιανικήν ήδικήν και 5) οί σεβασμιώ- 
τατο ι αρχιερείς οφείλουσι νά διδάσκωσι τόν λόγον τοΰ Θεοΰ 
πρός τό  πνευματικόν αυτών ποίμνιον, συνεχώς αυτό έπισκε- 
πτόμενοι, καί ποιμαίνοντες, έν έπιστήαη, έν αγάπη, έν πραό- 
τητι καί άφιλοκερδία.

Ζ ή τη μ α  1Β  ., έρ· Π ώ ς δέον νά  όργανισθή ή θεολο- 
γική  σχολή το ν  π α νεπ ισ τη μ ίο υ  ήμώ ν, ΐνα άνταποκριθή  
πρός τή ν  άνω τάτην θρησκευτικήν μόρφω σιν, ής δέον νά  
τνγχάνη έκάστοτε ο ανιάτατος ήμώ ν κλήρος, κα ί όπω ς γ έ ·  
νητα ι τό κοινόν φντώ ριον π ά ντω ν τώ ν έπ ιθυμ ονντω ν ν ’ 
άνέλθω σιν ε ίς  τά  ν π α τα  αξιώματα, έν πάσα ις τα ίς  ελλη -  
νικαϊς όρθοδόξοις εκχλησίαις;

Α πόκρισ ις. 'Η  δεολογική σχολή τοΰ έν Αδήναις ελλη
νικού πανεπιστημίου, δέον νά όργανωδή ούτως, ώστε ού μό
νον οί καδήγηταί αυτής νά ώσιν άνδρες άληδοΰς σοφίας καί 
πρακτικής πίστεως, άλλά καί οί έν αυτή τά ς δεολογικάς 
σπουδάς άποπερατώσαντες φοιτηταί, άποβώσιν ή χαρά  καί 
τό  καιιχημα τής έκκλησίας καί τοΰ γένους ήμών, δ ιά  τής



168

Ιεροπρεπούς αύτών διαγω γές και της καρποφόρου ίερας αυ
τών λειτουργίας. Έ κ  τούτων μόνον οί ύπερ τά  έξήκοντα 
έτη γεγονότες, καί μετά πολυχρόνιον καί εΰδόκιμον διακο
νίαν τή ς εκκλησίας, δέον να καλώνται πρός τό υψηλόν τής 
άρχιερωσύνης αξίωμα.

Ζ ή τη μ α  I V . ,  έρ. Π ώ ς είναι διω ργανω μέναι αΐ ιερα
τ ικ ο ί σχολαί τνιν  ετεροδόξων, καί οττοΐαε α ί η μ έιερα ι εν 
σ χ ίσ ε ι προς τά ς  εκείνων; Τ ίνες αί ίλρησκευτικαί ετα ιρία ι 
καί αί προση λυτισ τικο ί προπαγάνδαν ιώ ν  ¿τεροδόξων; 
Ή ς η οργίΐνωοις, τα  μέλη , οί πόροι, α ί ενέργειαν αετών;

Ά π ό χρ ισ ις . Ε ντα ύ θα  έν το> ούγγρικω βασιλείω, τώ 
συγκείμενοι, ώς γνωστόν, έκ 16 Ικατομμυρίων ψυχών, 6 δια
φόρων έθ·νικοτήτων, αί ίερατικαί σχολαί των ετεροδόξων, 
καθολικών τε καί διαμαρτυρουμένων, είσίν άριστα διωργα- 
νωμέναι, καί δ ιά  τούτο οί έν αύταΐς σπουδάσαντες κληρικοί 
διαπρέπουσιν έν τή  άκρι^εί έκπληρώσει των πρός τήν έκκλη
σ ήν καί την κοινωνίαν ίερών αύτούν καθηκόντω ν αί δε ήμέ- 
τεραι ίερατικαί σχολαί έν σχέσει πρός ταύτας, είσί, δυστυ
χώς, ύποδεέστεραι καθ’ όλας τάς επόψεις· θρησκευτικαί έται- 
ρίαι ένταύθα υπάρχουσι πολλαί καί άκμάζουσαι, αλλά μόνον 
δ ιά  φιλανθρωπικούς, έκπαιδευτικούς καί ή&ικο&ρησίιευτικους 
σκοπούς. Προσηλυτιστικαί δέ προπαγάνδαι ούτε είς τους 
καθολικούς, ούτε είς τούς διαμαρτυρουμένους έπιτρέπονται 
ύπό τή ς πολιτικής αρχής, καί υπό των νόμων τού κράτους.

Ζ ή τη μ α  Μ ’·., έρ. Π ώ ς έχπ α ώ ενετα ι καί συντηρείτα ι 
ο ε ίς  τ ά  άλλα ομόδοξα χράτη Ιερός κλήρος;

Λ π όχρ ισ ις . Ε κπαιδεύεται καί συντηρείται λίαν άτελώς 
καί έλλειπόντως, ώς πρός τον ίερόν κλήρον των ετεροδόξων

Υ Γ Ι Ι
Η  ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗ Σ

Μεταξύ των πολυαρίθμων σωματικών ασκήσεων, δ ι’ ών I 
έπιτυγχάνεται ή ένίσχυσις του σώματος καί ή ψυχαγωγία 
τού πνεύματος, ή κολυμβητική κατέχει τήν άνωτάτην θέσιν, 
δ ιότι παρέχει υπό υγιεινήν έποψιν είς τε  τό σώμα καί τό 
πνεύμα περισσοτέραν ωφέλειαν οΐας δήποτε άλλης σωματι
κής άσκήσεως, τον αυτόν σκοπόν έπιδιωκοΰσης.

. 'Η  κολυμβητική έξησκεΐτο καθ’ δλας τά ς  έποχάς καί 
παρά πάσι τοΐς λαοΐς. Μεγάλη ή  το ή θεραπεία αυτής παρά 
τοίς άρχαίοις Αίγυπτίοις, οίτινες έν τή  θεραπεία τής υγιει
νής έν γένει κατεΐχον τήν πρώτην 9·έσιν μεταξύ των -λαών 
τής αρχαιότητας κατά τούς χρόνους τής ακμής των. Οί 
αρχαίοι κάτοικοι των χωρών τού Νείλου εχοντες τήν πεποί
θησή ότι ή παντελής ευεξία τού σώματος ήτο άπαραιτή- 
τω ς'ανα γκα ία  πρός τήν τού πνεύματος ευεξίαν καί τήν ευ
δαιμονίαν του ανθρώπου διέγνωσαν λίαν ενωρίς τά ς σωτη
ρίους έπιδράσεις, ας έξασκεί έπί του ανθρωπίνου οργανισμού 
ή ορθ-ώς ασκούμενη κολυμβητική τέχνη. Λεύτεροι μετά 
τούς Αιγυπτίους ήσαν οί "Ελληνες τών κλασσικών χρόνων, 
οίτινες μεταξύ τώ ν γυμναστικών ασκήσεων των άπέδωκαν 
τή  - κολυμβητική τήν όφειλομένην αυτή έντιμον 9·έσιν, εΐνε 
δ έ 'έκ το ς  πάσης αμφιβολίας,, ότι οί αρχαίοι "Ελληνες τήν 
εύκαμψίαν τού σώματός των καί τήν οίραιότητα τών μελών 
έν γένέι καί ιδία τού εύρέος καί ισχυρού στήθους των ώφει- 
λον κατά τό μέγιστον μέρος είς τήν κολυμβητικήν.

Εΐνε άξιοπαρατήρητον ότι ή παρακμή καί κατάπτωσις

κρατών τής χριστιανικής Ευρώπης. Κ αθόει παρ’ ήμΐν τοίς 
όρΟ-οδόξοις, δ ιά  τά ς αμαρτίας ημών, ούτε ή κυβέρνησις, ούτε 
ο λαός ουδέποτε δεόντως έφρόντισαν περί τή ς έπαρχους έκ* 
παιδεύσεως καί τής άξιοπρεπούς συντηρήσεως τού ίερου κλή
ρου. — ‘Α μάίλεια , π εν ία  καί λέρα  (λέρα έπί τών ένδυμάτων) 
— ιδού τ ά  πρώτιστα γνωρίσματα τού ορθοδόξου ίερέως 
τών χωρίων μάλιστα, έλεγεν έξοχος φιλόπατρις έν Βιέννη, 
οίκτείρων τήν ήμετέραν εκκλησιαστικήν κατάστασιν, καί μά 
τήν αλήθειαν, είχε δίκαιον.

Ζ ή τη μ α  ΙΕ  ., έρ. ’Ο ποίος φ ρονείτε, οτι δέον νά είναι 
ό ελεγχος τώ ν ανωτέρων ίκχληαιαστιχώ ν αρχών π ρ ο ς  τάς. 
υποδεεστέρας;

‘Λ π ό χρ ισ ις . 'Ο  έλεγχος τών ανωτέρων έκκλησιαστικών 
αρχών πρός τάς κατωτέρας, όφείλει νά. είναι αδιάλειπτος, 
απροσωπόληπτος καί αυστηρός, άλλ’ ούχ’ ήττον καί έμπνεό- 
μενος υπό τών εύγενών αισθημάτων καί. φρονημάτων τής 
χριστιανικής αγάπης καί τής φιλαδελφίας.

Καί ταύτα μεν έντεύθεν καί έξ ήμών πρός τά  15 σπου
δαία ζητήματα, άτινα υπέβαλλε πρός έξέτασιν καί διαφώτι- 
σιν ό έν Άθήναις Σύλλογος τή ς ,,Άναιτλάσεω ς“ έχων υψηλήν, 
αληθούς, καί θείαν αποστολήν, καί άγωνιζόμενος τον μέγαν 
καί δυσχερή, αλλά καί έθνοσωτήριον καί ένδοξον αγώνα τής 
άναμ.ορφώσεως τού ιερού ήμών κλήρου, καί τή ς δ ιά  τού 
πρακτικόν χρ ιστιανισμόν, άναπλάσεως τού γένους ήμών.

Ή  πανσθενουργός χάρις καί δύναμις τού Κυρίου ήμούν 
Ιησού Χριστού είη μετά πάντων τών κοπιώντων .καί άγω- 
νιζομ.ένων έπ’ άγαθ·ω τής έκκλησίας καί τής πατρίδος ήμών.

Βουδαπέση), Μαίω, 1889.

I Ν Η
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ.

πολλών έθνών έν τή  ιστορία συμπίπτει μέ τήν παραμέλησιν 
τών γυμναστικών ασκήσεων. Ο ί 'Ρωμαίοι, οίτινες έτίμων 
κατά  τούς αρχαίους χρόνους τάς έλευθέρας έν τω  ψυχρώ 
υδατι κινήσεις καί έδίδασκον τήν νεολαίαν άμφοτέρων τών 
φύλων έν τή  εύγενεί τέχνη τής κολυμβητικής,. ήρχισαν νά 
παρακμάζωσιν, άμα ώς είσέδυσεν ό τρυφηλδς καί αβροδίαι
τος βίος τής έποχής τών αύτοκρατύρων καί ή έν τ ή  θα- 
λάσση κολυμβητική, ή άποσκληρύνουσα καί ισχυροποιούσα 
τό σώμα, άντικατεστάθη διά τών θερμών λουτρών, άτινα 
άπαλύνουσι τά ς σάρκας καί έξασθενούσιν ολόκληρον τόν 
οργανισμόν. "Ομοιόν τ ι  παρατηρείται καί παρά πολλοΐς 
άλλοις λαοΐς, οίτινες κατά τήν περίοδον τή ς ύψίστης αυτών 
άναπτύξεως ήσαν άριστοι κολυμβητάί, άφ’ ότου δε- άπεξε- 
νώθησαν πρός'τήν κολυμβητικήν καί αντικατέστησαν αυτήν 
διά τών &·ερμών λουτρών, έγένοντο άβρότεροι τ ά  σώματα 
καί πρός τά ς κακουχίας ήττον καρτερικοί.

Κ ατά  τόν παρόντα αιώνα εΤναι παρά πάσιν άνεγνωρι- 
σμένη ή μεγάλη σωμ.ατική καί πνευματική ωφέλεια τής 
κολυμβητικής, καί ούδείς αμφιβάλλει πλέον ότι ή τέχνη 
αύτη, ένεκα τής Ινδυναμωτικής αύτής έπιδράσεως έπί τού 
ανθρωπίνου οργανισμού εΐνε ή άρίστη πασών τών σωματι
κών ασκήσεων. Κ ατά τήν ήμετέραν έποχήν, καθ·’ ήν διηνε
κούς αυξάνει ή πνευματική έργασία έπί βλάβη τού σώματος, 
ή κολυμβητική εΐνε εΐπερ ποτέ καί άλλοτε σωτήριος, καθ·’ 
όσον αποτελεί τό άριστον άντιφάρμακον κατά χάσης βλάβης

Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ  Τ Ο Υ  Ε Φ Φ Ε Λ  (Ε ΙΕΓΕΙλ
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τοΰ οργανισμού, προερχόμενης έ'ξ υπέρμετρου καταπονήσεως 
του Ιγκεφάλου και των νεύρων. Ό  ήμέτερος οργανισμός 
ύφίσταται μόνον δια της ορθής έναλλαγής κινήσεως καί 
ηρεμίας,' έντάσεως καί άναπαύσεως των σωματικών καί πνευ
ματικών δυνάμεων. Δυστυχώς όμως, ένεκα των απαιτήσεων 
τής σημερινής ημών διαίτης, πολύ συχνά διαταράσσεται ή 
αρμονία αυτη, και προ πάντων ένεκα τής παραμελήσεως 
των μυώνων, έξ ής προέρχονται κλειστά νοσήματα των έσω- 
τερικων όργάνών, τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος καί του νευ
ρικού συστήματος. Ε ντα ύθα  λοιπόν φαίνεται έναργώς ή 
ωφέλεια τή ς ορθώς άσκουμένης, κανονικής κολυμβητικής. 
Αΰτη δ ιά  τής ένδυναμο>τιχής, πολυμερούς των μυώνων έν- 
τάσεως διευκολύνει τά  μέγιστα τήν αλλαγήν των όλων, 
ήτο ι τήν πρόσληψιν ωφελίμων καί νέων συστατικών τοΰ 
σώματος καί τήν άπ’ αυτοΰ άποχώρισιν των βλαβερών καί 
παλαιών ουσιών. Ό  έν αργία διατελών μυς καταναλίσκει 
όλίγην τροφήν, έκκρίνει δε ωσαύτως όλίγας μόνον περιττάς 
καί βλαβεράς ουσίας τοΰ οργανισμού, Ινώ τουναντίον ο ένερ- 
γών καί κινούμενος μυς αναλίσκει πολύ υλικόν καί άποκρίνει 
αναλέγως από τοΰ σώματος πολλάς ουσίας αχρήστους καί 
περιττάς, αΐτινες έπί μακρότερον χρόνον |ν  τω  σώματι δια- 
μένουσαι καθίστανται λίαν έπιβλαβεΐς είς τήν υγείαν. Ή  
εργασία, ή κανονική καί πάντα τά  μέλη ϊσομέτρως Ιν κινή
σει διατηροΰσα Ιργασία των μυώνων, εινέ ή κυριωτέρα πηγή 
τής υγείας τοΰ σώματος, όσοι δε ένεκα τοΰ Ιπαγγέλματός 
των αναγκάζονται νά διάγωσι καθιστικόν βίον," εύρίσκουσιν 
έν τη  κολυμβητική τό άριστον μέσον σωματικής καί πνευ
ματικής άναψυχής.

‘Ο  Ά γγλο ς φυσιοδίφης Σ μ ίθ  ήρεύνησε διά πολλών καί 
Ιμβριθών πειραμάτων, πόσον διάφορον εΐνε κατά τά ς δ ια 
φόρους σωματικάς ασκήσεις τό δ ιά  τόν άνθρωπον άναγκαΐον 
ποσόν τοΰ άέρος, εδρε δε ότι, άν λάβωμεν ως μονάδα τό 
ποσόν του άέρος όπερ άναλίσκομεν κείμενοι, τότε κα&ήμενοι 
άναλίσκομεν 1,18, ίστάμενοι 1,33, βαδίζοντες 1,90, ίππευον- 
τες 4 Οδ, χολνμβώ νιες ό'ε 4,33 τοιαυτας μονάδας. "Οταν 
λοιπόν κολυμβώμεν άναπνέομεν τετράκις σχεδόν περισσότε
ρον αέρα ή  όταν περιπατώμςν. Έ κ  τής έπιταχυνσεως τού
τη ς τών λειτουργιών των πνευμόνων καί τοΰ αίματος έξ- 
ηγείτα ι ή μεγάλη ωφέλεια, ήν παρέχει ή όρθώς άσκουμένη 
'κολυμβητική είς ανθρώπους, έχοντας αδυνάτους πνεύμονας 
καί κακόν αίμα. Ύπό τών διασημοτάτων ημών ιατρών βε- 
βαιοΰται ότι ή αναιμία, ή άτονία τοΰ σώματος, καί Ιδία ή 
αδυναμία τοΰ στήθους παρά τοΐς νέοις, θεραπεύονται σχε
δόν άνευ έξαιρέσεως δ ιά  κανονικής καί τακτικής ένεργείας 
τών μυώνων, καί δ ιά  τοΰτο είς τοιαΰτα νοσήματα ή κολυμ
βητική εΐνε. τό  άριστον θεραπευτικόν μέσον.

Ή  χλώρωσις, ή νόσος αυτη των ήμετέρων χρόνων, είς 
τήν όποιαν δυστυχώς· πίπτουσι πλεΤστα δώματα, καί ήτις 
υπό ολιγίστων ανθρώπων εννοείται καί υπό τών πλείστων 
φρικωδώς παραμελεΐται καί παρατείνεται, ουδέποτε δυναται 
νά άντιστή είς τακτικήν, κανονικήν καί όρθώς γιγνομένην 
έντασιν τών μυώνων. ‘Ως άχεδείχ&η δ ιά  νεωτέρων Ιρευνών, 
οί χλωρωτικοί έχουσι μικράν καρδίαν, ωσαύτως δέ καί πάντα 
τά  !κ  ταύτης Ικπορευόμενα μεγάλα αγγεία υπολείπονται τοΰ 
κανονίάοΰ" μεγέθους, τοΰθ’ όπερ σημαίνει ότι ή δ ιά  τής !ρ- 

. γασίας Ινέργεια τοΰ σώματος εΤνε ανεπαρκής πρός τήν άνά- 
πτυξιν τών έσωτερικών οργάνων. ‘Η  καρδία δέν λειτουργεί 
μετά  τής δεουσης ασφαλείας καί κανονικότητος, τό  αίμα

δέν έξακοντίζεται μετ’ άποχρώσης όρμής, ή πέψις γίνεται 
ατελής, καί συνεπεία τούτου αναπτύσσεται ολίγον κατ’ ολί
γον ή άνω βηθείσα νόσος, ήτις είς πολλάς νεαράς καί πλή
ρεις Ιλπίδων υπάρξεις κατέστη ήδη τοσοΰτον όλεθρία. 
Έ ά ν  οί χλωρωτικοί κατέφευγον είς τήν κολυμβητικήν, θά  
ευρισκον είς τά ς πλείστας περιπτώσεις τήν παντελή θερα
πείαν των.

Ε π ικρατεί πολλαχοΰ ή πρόληψις ότι τό κολυμβάν εινε 
μόνον είς ανθρώπους ίσχυρας κράσεως υγιεινόν. Ά π’ Ιναν- 
τίας, είς τους αδυνάτους εΐνε ώφελιμώτατον, Ιννοείται όταν 
γίνεται μετά προφυλάξεως, ιδία όταν το υδωρ δεν εΐνε παρά 
πολύ ψυχρόν, καί όταν άποφεύγωνται πάσαι αί ύπερβολαί. 
ίΐρό πάντων τήν μεγίστην ωφέλειαν παρέχει ή κολυμβητική 
είς το  γυναικείου φύλο·/, ου μόνον ώς θεραπευτικόν καί προ- 
φυλακτικόν μέσον κατά τής χλωρώσεως, άλλά καί υπό κλεί- 
στας άλλας επόψεις· θ ά  ητο δε ευχής έργον, άν ήσκοΰντο 
καί αί γυναίκες έν τή  κολυμβητική Ιπ ’ ίσης ως οί άνδρες. 
‘Η άπάλυνσις καί άκρα ευαισθησία τής έπιδερμίδος τινών 
γυναικών, ήτις εΐναι αίτια πολλών καί χαλεπών διαταράξεων 
τής υγείας, θά ήφανίζετο ταχέως, άν αί γυναίκες συνείθιζον' 
είς τάς έλευδ·έρας έν τώ  όδατι κινήσεις, τά ς ένδυναμωτικάς 
καί άναψυκτικάς ταύτας τοΰ σώματος ασκήσεις. ‘Ωσαύτως 
ή υπέρμετρος ευαισθησία, τό ευ’ερέθιστον, αί νευροπάθ·ειαι 
πολλών γυναικών έχουσι τήν αρχήν των έν τη  ολίγη καί 
άνεπαρκεί τοΰ σώματος κινήσει καί ένεργεία, πάντα δ'ε ταΰτα 
ιατρεύονται άριστα δ ιά  τής κολυμβητικής.

Οί παΐδες καί τ ά  κοράσια εΐνε καλόν νά άρχίζωσι μέ 
τό  έννατον ή δέκατον έτος τής ήλικίας των τήν έκμά&ησιν 
τής κολυμβητικής. ’Εν τή  ήλικία ταότη τό  σώμα εΐνε δε- 
κτικώτατον τών υγιεινών έπιδράσεων τής τέχνης ταύτης. 
Ό σ τ ις  έν τή  παιδική αυ’τοΰ ήλικία ασκείται αρκούντως εν 
τ ή  κολυμβητική, θέτει ούτως είπεΐν στερεά θεμέλια είς τήν 
υγείαν του καί άκοκτα ίδία στήθος Ισχυρόν καί ευρωστον, 
δυνάμενον ν’ άντιστή εις πασαν προσβολήν. Τό στήθος 
λαμβάνει προσέτι δ ιά  τής τακτικής κολυμβήσεως ώραίον 
κυρτόν σχήμα, όπερ παρέχει καί είς όλον τό  σώμα ώραίαν, 
ορθήν στάσιν. Τό προτέρημα τοΰτο δυνάμεθα νά καρατη- 
ρήσωμεν είς πάντα καλόν κολυμβητήν. Αί ένεκα τής άντι- 
στασεως τοΰ υδατος διπλασίως ίσχυραί τών βραχιόνων καί 
τοΰ στήθους κινήσεις άναπτυσσουσι τόν θώρακα τοΰ στή
θους καί τούς μυώνας τοΰ άνω σώματος θαυμασίως. Προ 
πάντων ένισχύονται καί ένδυναμοΰνται οί άμφοτέρωδ·εν τοΰ 
στήθους ευρισκόμενοι μεγάλοι μυώνες, τών οποίων ή ένέρ- 
γεια συνίσταται είς τό  νά ελκωσι πρός τό σώμα τούς άνω 
βραχίονας. Σύν τφ  χρόνω δε αναπτύσσονται οί έπί τοΰ 
στήθους τοΰ κολυμβητοΰ μυώνες, τών οποίων ή στρογγυλό- 
της εΐνε σημεϊον υγείας καί ευρωστίας καί ήτο τό ωραιότα
του κόσμημα όλων τών άνδρών τής αρχαίας ‘Ελλάδος, κό
σμημα το  οποίον σπανίως άπαντώμεν τήν σήμερον είς τούς 
άνδρας καί νεανίας τών μεγαλουπόλεων, οΐτινες σχεδόν αν
εξαιρέτως εχουσι τ ά  στήθη έντελώς Ιπίπεδα.

Έ ν  γένει δέ δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι έξ όλων των 
σωματικών ασκήσεων, τής γυμναστικής, τής ιππασίας, του 
χοροΰ, τής παγοδρομίάς κτλ. ή κολυμβητική, όρθώς ήτοι 
άνευ υπερβολών άσκουμένη, εΐνε ή μόνη ήτις αναπτύσσει 
καί ισχυροποιεί όλους τούς μυώνας τοΰ σώματος καί τών 
μελών, καί παρέχει τήν μεγίστην υγιεινήν ωφέλειαν εις τε 
τό σώμα καί τό  πνεύμα του άν&ρώπου.

171

Ο Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Δ ^γημα υπό 1 .1 .  Κ ΡΑ 2ΣΕ Β 2Κ Υ .

{σννίχαα.)

— ,,Λυποΰμ.αι πολύ ότι αναγκάζομαι νά σάς ενοχλήσω 
με μίαν παρατήρησιν“, εΐπεν ό κόμης όστις έπεθυμει αντί 
χάσης θυσίας νά έπιμηκύνη τήν συνδιάλεξιν. „Καί ήμείς, 
οΐτινες άγαπώμεν τόσον πολυ τήν φυσιν, τήν τε έξημερω- 
μένην καί τήν άγρίαν, θέτομεν τήν τοπειογραφίαν έν λίαν 
ταπεινή μοίρα μεταξύ τών έργων τή ς τέχνης.“

„Αυτό εΐνε αληθές“ άπήντησεν ή Μις ‘Ρόζα, ,,έν τοό- 
τοις όμως πρέπει νά υπάρχη τ ι  καί δ ιά  τ ά  ασθενέστερα καί 
όλιγώτερον ευφυή πνεύματα. Ό  μή δυνάμενος νά μεταρ- 
σιωθή είς τό  ανθρώπινον δραμα, άρκείται είς μίαν κατερρι- 
μένην δρΰν ή είς τό είδυλλιον νεαράς τίνος λόχμης . . . .  
‘Ο Θεός κρούνόησε, δ ιά  πασαν όρεξιν, δ ιά  πάσαν ανάγκην 
τής ψυχής νά παράσχη τήν άρμόζουσαν τροφήν . . .“

Άφοΰ τοιουτοτρόπως ή Ά γγλ ίς συγκατέταξεν Ιαυτήν 
μετριοφρόνως είς τ ά  ασθενέστερα καί όλιγώτερον ευφυή 
πνεύματα, ήρχισε ταπεινοτέρα τή  φωνή νά διαλέγηται μετά 
τοΰ Άδριανοΰ, όπως μή άναγκασθή ν’ άσχολήται έπί μακρό- 
τερον μέ τόν ένοχλητικόν κόμητα. Ό -Μ αριάνος έσιινπησε 
καί χωρίς νά φανέρωση ουδέ τήν έλαχίστην δυσαρέσκειαν 
ήρχισε νά παίζη τό  πρόσωπον τοΰ ξενοδόχου, υπηρετών τήν 
δεσποινίδα ‘Ρόζαν καί τήν κυρίαν Τρελλάβνεύ" καί προσφέ- 
ρων αύτάϊς τά  φαγητά.

‘Ο  καθηγητής ώμίλει περ\ προσεχούς έπιστροφής είς 
Σορρέντον.

— „Καί έγώ παραιτοΰμαι τής Πομπηίας καί τών θέλ- 
γήτρων της“ εΐπεν ή Μις ‘Ρόζα. „Τ ά έν αυτή θεάματα 
έχουσι μάλλον δ ιά  τούς αρχαιολόγους αξίαν ή δ ιά  καλλι- 
τέχνας. Σωροί τέφρας καί λόφοι έκ χωμάτων απ’ Ιδώ, κα- 
τάξηρα δενδρύλλια άπ’ έκεί, καί πέρα μακράν ό σκοτεινός 
Βεζούβιος, όστις τήν ημέραν φαίνεται όλως σκυθρωπός καί 
άμορφος . . .“

— „Τά περίχωρα τοΰ Σορρέντου παρέχουσιν Ιξ άπαντος 
τάς καλλιτέρας υποθέσεις δ ιά  τήν τέχνην. Εΐναι θελκτι- 
κώτατα“ εΐπεν ό Άδριανός.

— „Καί ό δρόμος πρός τό Καστελλαμάρε; Είμπορεί 
νά υπάρξη τ ι  ώραιότερον;“ παρετήρησεν ή Μίς ‘Ρόζα.

,¡Άλλως τε  όταν έξαντληθή τό Σορρέντον“ εΐπεν ό Μα- 
ριάνος „μας μένει ή  νήσος Κάπρι μέ τά ς φάραγγάς της, 
τά ς πριονωτάς άκρωρείας της, τούς βράχους καί τήν περι- 
κυκλοΰσαν αυτήν θάλασσαν. Μεταβαίνομεν αμέσως εκεί, 
άφοΰ μάλιστα ό φίλτατος Άδριανός χρειάζεται τήν νήσον 
ταότην ώς άντικείμενον μελέτης.“

— „Άν καί Ιπεσκέφ&ην ήδη τήν νήσον ταύτην, ούχ 
ήττον όμως δέν θ ά  άπέστεργον τήν έπανάληψιν τή ς έκείσε 
έκδρομής, έτι δέ καί μακροτέραν έκεί διατριβήν . . . .  ‘Ο 
δέ καθηγητής;“ ήρώτησεν ό ποιητής άποστραφείς πρός τόν 
σιωπώντα Σενοΰταν.

— „Έ γώ ; Έσκόπουν ν’ άναγνώσω έκεί τόν Τάκιτον 
καί τόν Σουητώνιον“ εΐπεν δ γηραιός καθηγητής μετά  τίνος 
μειδιάματος, ,,άλλ’ έπεθύμουν νά περαιωθώ έκείσε άπ’ ευ
θείας έκ Νεαχόλεως.“

„Άς άναχωρήσωμεν όμοΰ έκ Σορρέντου, εΐπεν ό Άδρια-
νός, διότι έκεί έχω τόν Τάκιτόν σ ο υ  “ Ή  Ά γγλίς
έσιώπα, καί ένω κατά τό φαινόμενου ήσχολείτο μέ τά  έπι- 
δόρπια, οί όφ&αλμοί της ήσαν προσηλωμένοι είς -τόν ποιη
τήν, όστις παρά τήν συνήθειάν του παρετήρει αυτήν ώς

μαγευμένος, οδτως ώστε ή  Μίς ‘Ρόζα φοβουμένη μήπως έκ- 
τεθή  είς τ ά  όμματα τών άλλων, άπέστρεψεν έπί τέλους τό 
βλέμμα άπό τοΰ Άδριανοΰ καί ήγέρθη από της τραπέζης. 
Έ κ  τούτου ομως.ουδαμώς ήλαττώ&η ή προς τόν Άδριανόν 
φιλοφροσύνη της, διότι ουδόν άλλο βεβαίως ήδόνατο νά τώ 
μεμφθή ή υπερβολήν τινα άφελείας. νΕτεινεν αύτω μει- 
διώσα τήν χεΐρα, υπέκλινεν όλίγον τήν κεφαλήν πρός τούς 
λοιπούς συνδαιτυμόνας καί άπήλθεν. Ή  κυρία Τρελλάβνεύ' 
έμάζευσε τά  λευκώματα, τούς πιλίσκους, τά ς θολίας καί 
τάλλα σκευή καί ήκολού&ησεν αυτήν. Ο ί ήμέτεροι οδοι
πόροι έπέστρεψαν είς τήν κατοικίαν των. Έ νω  διήρχοντο 
δ ιά  τοΰ διαδρόμου, τό πρόσωπον τοΰ Άδριανοΰ είχε γείνη 
ήδη σκυθρωπόν.

— „Σήμερον όμως τή  άλη&εία ήσο πολύ φιλόφρων καί 
περιποιητικός πρός τήν Ά γγλίδα“ εΐπεν ό Μαριάνος εισερχό
μενος μ ετ’ αύτοΰ είς τό  δω μ ά τιον  „παρατηρώ μετ’ εύχα- 
ριστήσεως ότι διορθοΰσαι!“

— ,,Οΰδαμώς!“ άνεφώνησεν δ Άδριανός. „Εΐνε μέν 
άληθές, ότι αισθάνομαι πρός αυτήν ίδιαίτερόν τ ι  αίσθημα 
. . .  Ή  Μίς ‘Ρόζα, ήτις άλλως ουδέ τήν έλαχίστην έχει 
ομοιότητα πρός Ιτερόν τ ι  κοράσιον, όπερ άλλοτε ήγάπησα, 
ανακαινίζει έν έμοί μόνον τήν άνάμνησιν έκείνης· μοί εΐνε 
δ ιά  τοΰτο μόνον αγαπητή καί προσφιλής, διότι μοί υπενθυ
μίζει Ικείνην. Τίνι τρόπω; Κ αί έγώ άγνοώ, ούχ ήττον 
όμως βέβαιον εΐνε, ότι κα&ήμενος παρ’ αυτή, διαλεγόμενος 
μετ’ αυτής, πάντοτε Ικείνην φαντάζομαι, έκείνην μόνην 
ποθώ.“

— ,,‘Η  συνείδησις άφυπνίσθη“ εΐπεν ό κόμης γελών.
—  „Άλλως τε“ προσέθηκεν ό ποιητής, „καί έγώ αυτός 

άγνοώ, τ ί  ακριβώς αισθάνομαι. Άπό τής άναχωρήσεως'τής 
μητρός μου, ό νους μου εΐνε πάντοτε είς τήν πατρίδα, έν 
τή  ήρέμω πατρική εστία. Έπεθυμουν μόνον έκεί νά ήμαι.“

— „Καί τό  ποίημα; καί ή Ανατολή;“ ήρώτησεν ό κόμης.
— „Τό ποίημα θ ά  υπερίσχυση“ εΐπεν ό Άδριανός. „Εΐνε 

μόνον ή ανθρώπινη αδυναμία, ήτις Ιπιθυμεΐ . . .“
— ,*Ισως σωτήριόν τ ι  ένστικτον“, προσέθηκεν ό Σενου- 

τας. ,,Τίς όΐδε, αν τό πνεΰμά σου δέν απαιτεί τήν έπιστρο- 
φήν είς τόν πατρικόν οίκον;“

— ,,νΟχι, εΐνε καθαρός πειρασμός“-άπήντησεν ¿ποιητής. 
„Τό ποίημα έχει έχθρούς, φθονερούς αντιπάλους, οΐτινες προσ- 
παθουσι νά τό φονεόσωσιν έν έμοί. Τούς αισθάνομαι καί 
πρέπει νά αμυνθώ. Oí πάντων φοβερώτατοί εΐναι ή οκνηρία 
καί ή σωματική έξάντλησις . . . Έ ρχοντα ι στιγμαί, καθ’ 
άς μοί ζωγραφοΰσι πρό τών ομμώτων μου μέ θαυμάσια χρώ
ματα τήν ήρεμον οικογενειακήν ευτυχίαν, τήν ήσυχίαν, τήν 
γλυκέΐαν ανάπαυσιν υπό τήν σκιάν χλοερών δένδρων, παρά 
τω πλευρω τής ερωμένης!! Ά ν υπέκυπτον είς τον πειρασμόν 
τοΰτον, θ ά  κατεστρεφόμην!“

— „Καί θ ά  έπώλεις τήν αθανασίαν δ ι’ εν πινάκιον φα
κής, έν τ ή  χωρίω, υπό τό ασμα τής άηδόνος!“ εΐπεν ό κόμης.

— „Τήν αθανασίαν;“ άπήντησεν ό Άδριανός · γελών. 
„Δέν πρόκειται περί τή ς ά&ανασίας, άλλά περί τής έκπλη- 
ρώσεως τής αποστολής μου, ΐνα μή γείνω αποστάτης τοΰ 
έν τοίς σπαργάνοις έτι δοθέντος μοι ίεροΰ αξιώματος . .■

'Ο  καθηγητής προσητένιζε σχεδόν έν έκστάσει τόν μα
θητήν, ένφ έπί τοΰ προσώπου τοΰ κόμητος άπετυποΰτο ή'
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Ινδόμυχος ειρωνεία . . .  Με το οπλον τοοτο ήγωνίζετο ό 
κ,όμ,ης πρός τήν έντύπωσιν, ήν προΰξένει και είς αυτόν 6 
ποιητής, καί είς τήν οποίαν δεν ήδύνατο σχεδόν νά άντιστή. 
"Ολοι ήσδάνοντο κάματον, ό δε Άδριανός πρώτος έξέφρασε 
τήν Ιπιδυμίαν νά έπιστρέψη είς τό δωμάτιόν του όπως άνα- 
παυδή. 'Ο  καδηγητής παρεκίνησεν αυτόν πρός τούτο, εΐτα 
δε Ιξελδών μόνος είς τόν έξώστην απήγγειλε ταπεινή τή  
φωνή τό του 'Ορατίου:

Ιν' πχ e ra t  e t  ceelo fu lgebat lu n a  sereno 
In te r  m inora sidera.

(TH to νύξ καί άνά τύν αΐ&ριον oùpavàv εφεγγεν ή  σελήνη 
μεταξύ τ<3ν μικρότερων άστρων.)

νανος δεν εινε Ικ  των συνήδων άνδρώπων. Δεν δύναται 
μετρητή με τό αυτό μέτρον, ιός άλλοι άνδρωποι.“

— ,,’Αλλ’ δστις τόν αγαπά, πρέπει νά χροσπαδή πάν
τοτε νά τόν τραβά, ούτως είπεΐν, κάτω πρός τήν γην."

— „'Αμφιβάλλω, άν αυτό εΐνε δυνατόν“, ειπεν ό Σε- 
νούτας ήσυχως. „Γνωρίζω αυτόν έκ της παιδικής του ηλι
κίας. Εινε φύσις, ήτις δυσκόλως κινείται έκ των έξω. "Οστις 
9-έλει νά Ιπενεργήση επ’ αυτοϋ, πρέπει πολύ νά προσέχη, 
μήπως προκαλέση άντίδρασιν . . . Α λλω ς τε“, προσέδ-ηκεν 
ό καδηγητής μετά τινα διακοπήν, ,,έγώ νομίζω, ότι Ινταϋθ-α 
δεν πρόκειται τόσον νά τόν ένδυναμώσωμεν σωματικως καί 
νά τόν κάμωμεν νηφάλιον, αλλά πολύ μάλλον νά συντελέ-

Γ Ι Γ Α Ν Τ Ι Α Ι Α  Σ Χ Ε Δ Ι Α .

. 'Ο  κόμης Μαριάνος, όστις δεν ήγάπα να μένη μόνος, 
ήκολου&ησεν αυτόν.

— ,,Κυ'ριε καδηγητά“, ήρχισε μετά τινας στιγμάς. 
„Μόλις προ ολίγου χρόνου Ιλαβον τήν ευχαρίστησιν να σας 
γνωρίσω, άλλ’ ή κοινή ήμών φιλία πρός τόν Άδριανον μάς 
συνδέει στενότερον. Α ς  όμιλήσωμεν περί αυτοϋ. Τόν ευ
ρίσκω είς μή κανονικήν κατάστασιν καί ανησυχώ σφόδρα 
περί αυτοϋ.“

— „Τίνος ένεκα;“ ήρώτησεν ό Σενοότας, περιδεής πρός 
αυτόν μεταστραφείς.

— „Φονεύει εαυτόν διά τή ς ποιητικής του μονομανίας- 
έδω πρέπε ι'νά  ληφδώσι σπουδαία μέτρα!“ , άνεφωνησεν ό 
κόμης.

,/Η  κατάστασίς του βεβαίως δεν εϊνε κανονική“, εΐπεν 
ό καδηγητής, „πρέπει όμως νά λάβητε όπ’ όψει, ότι όΆ δρια-

σωμεν όπως ή μέδη αδτη, υφ’ ής κατέχεται, φέρη πράγματι 
τ ά  αποτελέσματα τά  όποια αυ’τός έξ αυτής προσδοκά . . .“ 

— „Θεωρείτε τό πράγμα“, εΐπεν ό κόμης σείων τήν κε
φαλήν, .,άπό όλως διαφόρου έπόψεως ή εγώ . . . ώστε πάσα
συζήτησις μεταξύ μας 9·ά ήτο περιττή καί μ α τ α ία .............
’Εγώ ανησυχώ υπέρ του άνδρώπου, σεις δε υπέρ του ποιη- 
τοϋ . . . Άλλ’ έχετε τουλάχιστον οίαν δήποτε ιδέαν περί 
τής ουσίας, περί του περιεχομένου, περί τής Ιξωτερικής μορ
φής αΰτοϋ του ποιήματος;“ -

Ο Σενούτας περιέπεσεν ε!ς προφανή παραφοράν.
,,Δέν γνωρίζω τό ποίημα, αλλά τόν ποιητήν έβάστασα 

καί έβαυκάλησα έπί των βραχιόνων μου. Προσδοκώ παρά 
του έργου του, εις τό όποιον κατηνάλωσεν ολην του τήν 
νεανικήν δύναμιν, ζλην τήν δροσερότητα του πνεύματός του, 
τ ά  άγνά καί άσπιλα αίσδήματά του, τήν διά τή ς εργασίας
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καί άπεράντου μαθ-ήσεως πτερω9·εΐσαν φαντασίαν του, προσ
δοκώ παρά του έργου τούτου πολλά, πάμπολλα! Ά ν έκ 
τοϋ τοσοϋτον έπιμελώς δεραπευδέντος καί καλλιεργηδ-έντος 
τούτου φυτοϋ δεν έξανδήση μέγα τ ι  άριστούργημα . . .“

Ό  Σενούτας συνεπλήρωσε τόν λόγον του δ ι’ ενός στε
ναγμού.

— ,,Πιδανόν όμως, αξιότιμε κύριε καδηγη τά , νά σάς 
δαμβώνη ολίγον ή αγάπη πρός τό ίδιον έργον“ εΤπεν ό Μα- 
ριανος. „’Εγώ, σάς τό  ομολογώ, δά  έλυπούμην σφόδρα διά 
τον άνδρωπον, άν κατεστρέφετο χάριν ενός όνειραίου φά
σματος!“

„Καί τ ί εΤνε ό βίος;" ήρώτησεν ό Σενούτας ταπεινή τή 
φωνή. „Άν αυτό τό  όνειρον καδιστά αυτόν ευτυχή, έχομεν 
ήμεΐς τό  δικαίωμα νά τόν έξυπνίσωμεν;“

„Θά έχαιρον είλιχρινώς, άν ή ώραία δεσποινίς ‘Ρόζα 
έπανέφερεν αυτόν είς τον πραγματικόν κόσμ.ον“, άνεφώνησεν 
ό κόμης. „Φαίνεται ότι σήμερον ή σχέσις των έγένετο στε- 
νοτέρα.“

'Ο  καθηγητής - έσεισε τήν κεφαλήν μετά τίνος δυσπι
στίαν έκδηλοϋντος μειδιάματος.

,"Οπως δήποτε καί άν έχη τό πράγμα“, προσέ9·ηκεν ό 
κόμης, „νομίζω ότι δεν πρέπει νά τόν έγκαταλείψωμεν, άλλ’ 
¿φείλομεν νά μείνωμεν" παρ’ αυτώ όσον τό δυνατόν έπί μα- 
κρότατον χρόνον.“

,,Έγώ βεβαίως τό δεωρώ καδήκόν μου“, άπήντησεν β 
καθηγητής' ,,καδήκον, τοϋ όποιου ή έκπλήρωσις ουδεμίαν 
9-υσίαν απαιτεί ί κ  μέρους μου, καδότι είμαι μόνος έν τω 
κόσμω καί έλεόδερος . . .“

ΙίΤΓί γ«ι οννίχαα .) ,

1. Ο ΑΡΧΙΜ ΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΦΦΕΛ {έν σελ. 161).
2. Ο ΚΕΝ ΤΡΙΚ Ο Σ ΘΟΛΟΣ (σελ. 165 le.dôme), έν ω έτε- 

λέσΟ-η έπισήμως τ ή  G. Μαίου ή έναρξις τής παγκοσμίου Έ κδέ- 
σεως υπό τοϋ προέδρου τής γαλλικής δημοκρατίας Καρνώ, καί 
τοϋ οποίου τήν χροσ9·ίαν, πρός τόν μεσαίον κήπον έστραμ.μένην 
πρόσοψιν χαριστά ή ήμετέρα είκών έν σελ. 165 εΤνε Ιν έκ 
των λαμπρότατων έργων τής τέχνης υπό αρχιτεκτονικήν 
έποψιν. 'Ο  δαυμάσιος πυλών εψέχθ-η υπό τινων φιλόψογων 
έπί υπερβολική περικοσμήσει, άλλ’ ό ψόγος ουτος εΐνε όλως 
άδικος. ‘Η περικόσμησις αυτη τοϋ πυλώνος αποτελεί με- 
γάλην άλλ’ άναγκαιοτάτην άντίδεσιν πρός τήν απλότητα 

•άμφοτέρων των παλατίων, τών οποίων τ ά  πρόσωπα στερούν
ται χάσης κοσμηματογραφίας. Π ράγματι πρός έξωραϊσμόν 
τοϋ πυλώνος έγένετο άφδονος χρήσις μαρμαροκονίας, χρυ- 
σοϋ, αγαλμάτων γυμνών γυναικών, οικοσήμων καί τών τοι- 
ουτων. Τ ά  χρυσά καί άνωδεν αυτών τά  κεχρωματισμένα 
σήματα, άτινα' καί έπί τής ήμετέρας είκόνος είναι εύκρινώς 
ορατά, παρέχουσι τόσα σημεία άναπαύσεως είς τόν άλλως 
κεκμηκότα έκ τής ποικιλίας όφθ·αλμόν. Ό  θ·όλος, οστις 
κατά τόν φωτισμόν τοϋ πεδίου τή ς έκδέσεως, εινε κεκαλυμ- 
μένος μ'ε φωτοβολοϋντας στεφάνους, έμποιεί 9-αυμασίαν έν- 
τόπωσιν. Κ αί έν γένει ολόκληρον τό  οικοδόμημα εΐνε Ιν 
τών λαμπροτάτων καί μεγαλοπρεπέστατων τής τέχνης δη 
μιουργημάτων, άτινα κοσμοϋσι τό πεδίον του Άρεως.

3. Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦ Φ ΕΛ  (Eiffel), έν σελ. 169.
4. ΠΛΟΙΟΝ ΕΚ  ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (έν σελ. 172). 

Ή  τύχη τής γιγαντιαίας σχεδίας ήτοι τοϋ έκ κορμών δέν
δρων πλοίου, όπερ προ δύο ετών έν τοϋ κόλπω τοϋ Fundi 
έν Νέα Σκω ττία  καδειλκόσδη είς τήν δάλασσαν καί ενώ 
έρυμουλκείτο όπως μεταφερδή είς Νέαν Ύόρκην κατεποντί- 
σδη έν άνοικτώ πελάγει, ουδόλως άπέτρεψε τόν έργολάβον 
Jarues Leary τοϋ νά έπαναλάβη τό πείραμα έπί όμοιας μεν

άλλ’ έτι μεγαλητέρας Ιπιχειρήσεως. Ή  κολοσσιαία έν σχή- 
μ.ατι σιγάρου σχεδία, ήν παριστά ή ήμετέρα είκών, καθ-ειλ- 
κύσ9·η είς τήν 9·άλασσαν κατά τόν χρόνον τοϋ μ.εγίστου 
ύψους τοϋν όδάτων τής πλημμύρας τοϋ ίουλίου. 'Υπό τήν 
διεύθ-υνσιν τοϋ Η. Κ. Robertson, όστις απέκτησε τό δίπλωμα 
προνομίου πρός συναρμ.ολόγησιν τής γιγαντιαίας.σχεδίας, είρ- 
γάζοντο πρός κατασκευήν αυτής 300 έργάται. Έ π ί τίνος 
εύρυχωροτάτου ναυπηγείου συνεκομίσδησαν περί τάς 30,000 
κορμών δένδρων, πρός σύνδεσιν των οποίων έχρειάσθ-ησαν 
1500 έκατόλλιτρα χαλύβδινου σύρματος. Έ π ί τρείς .¿βδο
μάδας εύρίσκετο ή ύπερμεγέδης σχεδία έτοιμη, όπως καθ-ελ- 
κυσδή είς τήν δάλασσαν, άλλ’ οί κατασκευάσαντες αυτήν 
περιέμενον τήν πλημμύραν τοϋ ίουλίου, ήτις είς έκείνΌ τό 
μέρος τή  25. Ίουλίου έκάστου έτους άναβαίνει μέχρι 18 καί 
έπέκεινα μέτρων. "Οτε τά  πλημμυροϋντα υδατα άφίκοντο 
είς τό μέγιστον αυτών υψος, έβυδίσδη ε ίς 'τό  ύδωρ Ιν μέρος 
τής σχεδίας τριάκοντα περίπου μέτρων μήκους, αμέσως δέ 
έκ συνδήματος άφαιρεδέντων συγχρόνως έκατόν βαρέων δια- 
ξύλων, έφ’ ών έστηρίζετο ή σχεδία, ώλίσ9·ησεν είς τό υδωρ 
έπιχαρίτως ό κολοσσός οϊτος, όστις εΐχε βάρος 10,000 τόν- 
νων. Τό ρυμουλκόν πλοϋον „Morse“ συνεδέ9·η αμέσως διά 
τοϋ ρόματος μετά  τής σχεδίας καί Ιρυμ.οόλκησεν αυτήν 
μέχρι Νέας Ύόρκης, ένδα άφίκετο ακριβώς κατά τόν ύπο- 
λογισ9-έντα χρόνον. Αί διαστάσεις τοϋ κολοσσιαίου ογκου 
τής σχεδίας ταύτης ουδόλως υπολείπονται τών τοϋ νεωστί 
κατασκευασδέντος γιγαντιαίου άτρ.οπλοίου „City of London“ : 
τό μήκος αύτής ήτο Ιδ δ 1/» μέτρα, τό μέσον πλάτος Ib 'j t  μέ
τρα τό δέ μέσον υψος 31 ]/s μέτρα καί τό βάρος 10,000 τόν- 
νων (200,000 εκατολλίτρων)· ό άριδμός τών κορμών τών δέν
δρων 21,000, τών οποίων τό  μήκος κατά μέσον opov 102/s μέ
τρα τό  δέ πάχος ' /a μέτρα. "Ωστε ό όλος όγκος τής γι- 
γαντιαίας ταύτης σχεδίας ανέρχεται είς 74,666 κυβικά μέτρα.
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Σ υμβ ο νΧ α ϊ δια  τ ο ύ ς  χ ο λ ν μ β ώ ν ια ς .  Γερμανοί τ ΐί ιατρός δημο
σιεύει τά έξης παραγγέλματα, ο'φορώντα εις τήν ωφέλιμον χρήσιν τών λου
τρών: „"Οταν εύρίσκεσαι είς ίσχυράν ψυχικτν ταραχήν (όργην, υπερβολικήν 
χαράν ή λύπην κττ.) ή εις αίφνηδίως παρουσιασδεΤσαν κακοδιαδεσίαν ή 
διαρκή καχεξίαν, άπεχε των λουτρών. Μετά όλονυκτίους αγρυπνίας καί 
ύπερμέτρους καμάτους μή κολυμβϊς εί μή αφού άναπαυδής πρότερον επί 
τινας ώρας. 'Ωσαύτως πρέπει ν’ άπέχης τών λουτρών μετα τό φαγητόν 
καί πρό πάντων μετά τήν πόσιν οινοπνευματωδών ποτών. "Οταν μετα- 
βαίνης εϊς τό λουτρόν, βάδιζε βραδέως καί ήσύχως. 'Ωσαύτως πρέπει νά 
εχδύεσαι βραδέως, όταν όμως γυμνωδής, αμέσως νά βίπτεσαι εις τό ύδωρ. 
Τό υγιεινότατου εΤνε νά ρίπτεσαι μέ τήν κεφαλήν, αν όμως δέν δύνασαι 
νά κατορδωσης τούτο, πρέπει τουλάχιστον νά βυδίζης τήν κεφαλήν εις τό 
δδωρ όσον τάχιστα. Μή μένης επί πολύν χρόνον εις τό ύδωρ, όταν μά- 

. λίστα είσαι αδυνάτου κράσεως. Μετά τό λουτρόν πρέπει νά τρίβης ίσχυ- 
ρώς τό σώμα, νά ενδύεσαι ταχέως καί νά κάμνης μικρόν τινα περίπατον.“

Ή  έπ ίδ ρ α σ ις  τ η ς  γυ μ ν α σ τικ ή ς  έ π ί  τ ή ς  ά να π τύ ξεω ς  τ ο ν  σώ 
μ α το ς .  Οί Γάλλοι Ιατροί Dally καί Chassague έξήγαγον εκ πολυαρίθμων 
καί επιμελεστάτων παρατηρήσεων λίαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, μαρ- 
τυροΰντα τήν δαυμασίαν έπίδρασιν, ήν εχει ή γυμναστική επί τής άναπτύ- 
ξεως των διαφόρων μελών του σώματος. Έ κ  των αποτελεσμάτων τούτων 
άναφέρομεν ένταύδα τά εξής: Έ ξ  100 γυμναζομένων, των 76 ό δώραξ 
τθ~ στήδους ηυςή'ίη τήν περιφέρειαν κατά 2 '/ ι  έκατοστόμ. εντός 6 μηνών, 
Έ ξ  100 γυμναζόμενων εις 32 ηύξήδη ή περιφέρεια τού βραχίονος έντός 
του αυτού διαστήματος των 6 μηνών κατά 1,28 έκατοστόμ., ή περιφέρεια 
του μηρού εϊς 63 εξ 100 γυμναστών κατά 1,38 έκατοστόμ., ή τής κνήμης 
εις 36 έξ 100 γυμν. κατά 0,82 έκατοστόμ. ’Αναγκαία συνέπεια τής άνα- 
πτύξεως τών μυώνων εΤναι ή  αυξησις των δυνάμεων. Ή  δύναμις του 
αίρειν από τού εδάφους μεγάλα βάρη ηύξήδη εντός 5 μηνών εϊς 86 Ιξ 
100 γυμναστών κατά 59 λίτρας, ή δέ σφιγκτική δύναμις τών χειρών εϊς 
81 έξ 100 γυμν. κατά 19'/τ λίτρας. Άλλ' οτχν οι μνώ'νδί αναπτιίιτσωνται 
καί ή  ενέργεια αυτών αύξάνη, τότε έλλαττούται τό λίπος καί τό όλον βά
ρος του σώματος. ’Εντός 5 μηνών ήλλαττώδη τό βάρος του σώματος 63 
Ιξ  100 γυμναζόμενων κατά 14,7 λίτρας. —  Γενικά προτερήματα τών γυ
μναζόμενων είναι: ύγεία, ένίσχυσις τοΰ όλου όργανισμοΰ, οίραιότης τών 
μελών, ανάπτυξις τών δυνάμεων καί τής ευστροφίας του σώματος, Ιλάτ- 
τωσις του πάχους κτλ.

'Ο  περιηγητής B ayard  T ay lo r, όσης έταξείδευσεν εις τάς βορειο- 
τάτας εκείνας χώρας, ένδα ώς γνωστόν επί μήνας δλοκλήρους ό ήλιος μένει 
ύπέρ τόν ορίζοντα, περιγράφει τήν μακροτάτην ταύτην ημέραν ώς εξής: 
Τό αιώνιον τούτο φώς τής ημέρας κατέστη εις εμέ άφόρητον καί Ιπα- 
χδές. Ή  άνέσπερος αυτη ημέρα έμβάλλει ήμδς εϊς φοβέραν σύγχυσιν, κα- 
δότι άδυνατούμεν νά αϊσδανδώμεν τήν πάροδον του χρόνου, μή επερχο- 
μένης επί τοσοϋτον χρόνον τής νυκτός. Ουδέποτε νυστάζομεν καί εΐμεδα 
πάντοτε καταπεπονημένοι, μετά δέ τόν ύπνον έγειρόμεδα έτι μάλλον κεκ- 
μηκότες ή πρότερον. 'Ο  ύπνος καδίσταται άτακτος καί ο>ς έκ τούτου 
εύρισκόμεδα εϊς κατάστασιν διηνεκούς άνησυχίας καί άνίας. Κατά τάς 
πρωτας ήμερας, δηλαδή κατά τά πρώτα εικοσιτετράωρα τής μακροχρονίου 
ταυτης ημέρας ευρίσκει τις μεγάλην ευαρέσκειαν είς τό νυκτερινόν τούτο 
φώς τού ήλίου, διότι δύναται ν’ αναγινώσκη καί νά γράφη άδιακόπως 
καί ουδέποτε άναγκα'ζεται νά επίσπευση τήν εργασίαν του, διότι έχει και
ρόν ικανόν μέχρι τής νυκτός. Μετά τινα χρόνον όμως αρχίζει νά ποδή 
διακαώς τήν ήσυχιαν της νυκτός, νά καταλαμβάνεται ύπό στενοχώριας καί 
νά έπιδυμή τήν απαλλαγήν από τής φοβέρας ταύτης ανάγκης τού νά βλέπη, 
νά σκέπτεται καί νά παρατηρή άκαταπαύστως. Ουδέποτε δύναταί τις νά 
εύρη τήν άνάπαυσιν εκείνην, ήν φέρει τό σκότος τής νυκτός, ούτε τήν άπο- 
μόνωσιν εκείνην, ήτις εΤνε ή άρίστη άναφυχή τού ύπνου.

"Ε φ ιπ π ο ι μ ύ ρ μ η κ ες .  'Ο Κάρολος Meissen γράφει έν τψ  περιο
δικό? „H um boldt“ περί τίνος έν Σιάμη άπαντώντος είδους μυρμήκων, 
τούς όποίους εΤδεν όχουμένους έπί ετέρων πολύ μεγαλητέρων μυρμήκων,

καί περί τών όποιων έγραψαν καί άλλοι έντομολόγοι, προ τού Meisseu, 
ώ; λ, χ. έ B astian  έν τώ  συγγράμματι αυτού περί τών λαών τής ανατο
λικής ’Ασίας. Ο ί μύρμηκες ουτοι εΤνε μικροί καί μελανόφαιοι, ενδιαιτών- 
ται δε συνήδως εϊς υγρούς τόπους. Κατά τάς πορείας αυτών σχηματί- 
ζουσιν εύρείας καί μακροτάτας φάλαγγας, εν τώ  μέσω τών όποιων βαδί- 
ζουσι κατά ίσα άπ’ άλλήλων διαστήματα ύπερμεγέδεις τινες μύρμηκες, 
άληδινοί Ιλέφαντες έν συγκρίσει πρός τούς πολυαρίδμους μικρούς στρα- 
τιώτας. Έ π ί  τού μεγίστου τών γιγάντων τούτων όχεΐται μικρός τις μύρ- 
μηξ, ώς άληδής ίππευ'ς, κρατούμενος στερεώς έπί της ράχεως τού ίππου 
του. Αίφνης ό μυρμήκειος ίππος Ιπιταχύνει τά βήματά του, διασπδ τήν 
πορευομένην φάλαγγα, καί έξερχόμενος αυτής μέ τόν άναβάτην του περιε- 
λαύνει μετ’ άγρίας σπουδής καί πάλιν επανερχόμενος είς τήν προτέραν του 
δέσιν έξακολουδεύ ήσύχως τήν πορειάν του. Τό παράδοξον τούτο φαινό- 
μενον αναφέρει, ώς είπομεν, καί ό B astian , ό δε Ludwig B lüchner εν 
τώ συγγράμματι του „ Έ κ  τού πνευματικού βίου τών ζώων“  άμφιβάλλει 
περί τής άληδείας αυτού· άλλ’ ό Κάρολος M eissen διαβεβαιοΐ ήμ δς, ότι 
παρετήρησεν αυτό πολλάκις έν Σιάμη ίδίοις όμμασιν, επιλέγει δέ ότι, δν 
έ έφιππος εκείνος μύρμηξ εινε στρατηγός τών μυρμήκων, μεταχειριζόμενος 
ιόν γίγαντα ώς ίππον κατά τήν έπιδεώρησιν τών στρατευμάτων του, ή äv 
συμβαίνη άλλο τι, περί τούτου δεν δύναται νά εχφέρη ούθεμίαν γνώμην.

Ό Χ ιγοΧογία . Τινές λέγουσιν ότι οί γράφοντες πολλά εΤναι καί πολύ
λογοι, άλλοι δέ πάλιν ισχυρίζονται άκριβώς τουναντίον. Τήν εναντίαν ταύ
την γνώμην έπικυροί καί τ '  παράδειγμα του B ern ard  de B ouvier, γνω- 
στοτέρου υπό τό όνομα Fontenelle. Ό  πολυγραφώτατος ουτος Γάλλος 
συγγραφεύς ήτο είς άκρον όλιγόλογος. Έγίνοισκεν, όπως ό Γερμανός Moltke, 
τήν τέχνην τού σιωπάν εντελέστατα καί όμως ήτο φύσει ¿ήτωρ δεινός· 
'Οσάκις εύρίσκετο εν συναναστροφή μετ’ άλλων, συνείδιζε νά μενη άπ 
άρχής μέχρι τέλους σιωπηλός καί περιωρίζετο μόνον είς τό ν ’ άκροδται. 
Κατά τι πρός τιμήν του δοδέν γεύμα έγνωρίσδη μετά τού επίσης όλιγο- 
λόγου κυρίου d’Haguois καί συνήψε μετ’ αυτού στενοτάτην φιλίαν. Οί 
φίλοι ουτοι εκάδηντο πολλάκις ύλην τήν εσπέραν όμού, χωρίς ν’ άνταλάσ- 
σωσιν ούδε μίαν καί” μόνην λέξιν. ’Επειδή δέ ούτε διά παιγνιδίων ούτε 
δι’ άναγνώσεως ή  άλλης τινός ψυχαγωγίας έζήτουν νά διέλδωσι τάς ώρας 
των, φαίνεται ότι εύρισκον μεγάλην ηδονήν έν τή μετ’ άλλήλων σιωπηλή 
συναναστροφή, τούδ’ όπερ εξάγεται καί έκ τών έξης λόγων τού Φοντε- 
νέλλου: ,,Αί ώραι, τάς όποιας διήλδον μετά τού H aguois, ήσαν αΐ τερ- 
πνόταται τού βίου μου, πιστεύω δέ ότι καί εκείνος διεσκέδαζεν έξαίρετα.“

Β ιο μ η χα ν ικ ο ί αχοΧαΙ απόρω ν π α ίδω ν  έν  'Α μερική . 'Ο  πλου- 
σιώτατος ’Αμερικανός Ιάκω βος 1. Τώμ, ό διαμένων έν Πορτ D eposit τής 
Μασσαχουσέττης (Νότιος ’Αμερική) δέλει νά ίδρύση -ολλάς βιομηχανικάς 
σχολάς απόρων παίδων, άρρένων καί δηλέων, καί πρός τόν σκοπόν τούτον 
προώρισε τρία καί ήμισυ έκατομμύρια δολλάρια, εξ ών κατέδηκεν ήδη 
πρός τό παρόν τά 500,000 δολλάρια. Ιίάντα τά παιδία άπορων γονέων, 
καί τά ορφανά, τά όποΤα αναγκάζονται προώρως νά ζητήσωσι βιοποριστι
κόν μέσον, δά γίνωνται δεκτά έν ταίς σχολαΐς ταύταις, ενδα ού μόνον δά 
διδάσκωνται πάντα τά άναγκαΤα δι’ οίαν δήποτε τέχνην καί Ιπιτήδευμα 
μαδήματα αλλά καί δά εύρίσκωσι πλουσιοπάροχον καί υγιεινήν τροφήν, έν- 
δυμαοιαν καί κατοικίαν, καί πάντα τά πρός τό ζήν αναγκαία δωρεάν. 
Διά τών σχολών τούτων ό ιδρυτής ελπίζει ότι δά  έλαττωδή σημαντικώς ό 
άριδύς τών πτωχών, ανυπόδητων παιδίων, ατινα κατά χιλιάδας περιφέρον
ται εις τας άγυιάς τών μεγαλουπόλεων της ’Αμερικής, ήναγκασμένα έν τή 
τρυφερά αύτών ηλικία νά κερδίζωσι μόνα τόν έπιούσιον άρτον. Είς· τήν 
τάξιν ταύτην τών πτωχών καί άνυποδήτων παιδίων ανήκε καί αυτός ό 
Ιάκω βος Τώμ. Καί αυτός ήτο ήναγκασμένος, Ιν  τή τρυφερά του ηλικία, 
νά περιφέρεται είς τάς όδούς τη ς Νέας 'Γόρκης ώς ύποδηματοκαδαρι- 
στής καί νά κοιμάται τήν νύκτα ύπδ τάς στοάς τών μεγάλων οικοδομη
μάτων. Βραδύτερον έγεινε πωλητής εφημερίδων, τάς.όποίας δέν ήξευρε 
ν’ άναγινώσκη, κατόπιν „offiechoy“, καί μόλις κατά τήν ανδρικήν του 
ηλικίαν έμαδε ν’ άναγινώσκη καί νά γράφη — τώρα δέ ίΤνε μέγας καί 
πολύς.

-ΗΙ·*-
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C oriaria tliymifolia. Έ ν  τή Νέα Γρανάδα φύεται τό ύπό τήν άνω-
τέρω ονομασίαν γνωστόν τοίς βοτανικούς φυτόν, όπερ αν ήδύνατο νά εΰ- 
δοκιμήση μεταφυτευόμενον είς τά ήμέτερα εδάφη, δά  καδίστατο λίαν επι
κίνδυνον είς τούς κατασκευαστάς τής γραφικής μελάνης. Ό  χυμός τού 
φυτού τούτου,' καλούμενος υπό τών Ιγχωρίων χ ά ν χ ι , εΤνε καταλληλότατος 
πρός γραφήν, άνευ ούδεμιας προπαρασκευής ή σκευασίας. 1’ά  διά τής 
αυτοφυούς ταύτης μελάνης γραφόμενα γράμματα φαίνονται κατ’ άρχάς 
ύπέρυδρα, άλλα μετ’ όλίγας ώρας γίνονται μελάντατα. 'Ο  χυμός ουτος 
υπερτερεί καί κατά τούτο τήν συνήδη μελάνην, ότι ούδαμώς φδείρει τάς 
χαλύβδινος γραφίδας, τά δέ δ ι’ αυτού γραφόμενα γράμματα ουδόλως παρα
βλάπτονται βρεχομένου τού χάρτου. Αί ιδιότητες τού φυτού τούτου φαί
νεται ότι εΤχον ήδη άνακαλυφδή έπί τής ισπανικής διοιχήσεως τής χοίρας. 
Έγγραφά τινα μεταφερόμενα Ικ  Νέας Γρανάδας είς Ισπανίαν έβράχησαν 
χαεά τόν πλοΰν υπό τού άλμυρού ΰδατος· ενώ .δέ τό διά συνήδους με
λάνης γεγραμμένον μέρος τών εγγράφων έφδάρη υπό τής υγρασίας είς τρό
πον, ώστε δέν ήδύνατο πλέον ν’ άναγνωσδή, τά λοιπά φύλλα ατινα ησαν 
γεγραμμένα μέ τόν χυμόν τού φυτού τούτου έμειναν παντελώς άδιώφδορα. 
Ένεκα τούτου εδόδη ή διάταξις, όπως πάντα τά δημόσια έγγραφα γρά- 
φωνται διά τής φυτικής ταύτης μελάνης.

Έ ν  τή δημοτική βιβλιοδήκη (Bibliotheca communale) της Βονω- 
νίας άνευρέδησαν πολλά μέχρι τού νύν άγνωστα χειρόγραφα τοΰ Γαλβάνη 
περί ήλεκτρισμού, τού φυσιοδίφου M orgagni, τού έκ Μεδιολάνων ιστοριο
γράφου L itta , τοΰ G iordani, τού Z anotti, και τών ποιητών Bondi, Scar- 
selli, καί B ettinelli. ’Εκτός τούτων άνευρέδησαν καί πολλαί άρχαϊαι ιτα
λικοί κωμωδίαι καί ή άφήγησις μι2ς δίκης τεσσάρων έκ Βονωνίας αιρε
τικών σπουδαστών, Ικ  τού δεκάτου έκτου αίώνος.

Τό διαδλαστικόν τηλεσκόπιου τού άστεροσκοπείου τοΰ Λίκ, όπερ επί. 
τού παρόντος εινε τό μέγιστον τοΰ κόσμου, δά πλουτίση πιδανώς τήν επι
στήμην διά πολλών αστρονομικών άνακαλύψεων. Ή  πρώτη δι’ αυτού γε- 

•νομένη πρόοδος έν τή επιστήμη εΤνε ή άνακάλυψις διπλού τίνος άστέρος 
εν τή μεγάλη άρκτω. Έ ν ώ  μέχρι τούδε ό φωτεινότατος άσττρ έν τή 
μεγάλη άρκτψ (α) έδεωρΛτο ώ ς άπλούς, παρετηρήδη διά τού διαδλαστικοϋ 
τηλεσκοπίου τού L ick  καί έτερος παρ’ αύτώ άστηρ ενδεκάτου μεγέδους 
είς άπόστασιν 0/lfj δευτερολ. τού τόξου.

Τό β α ρ ν τ ιμ ό τα το ν  β ιβ λ ίο ν  τού κόσμου εινε έβραϊκή τις βίβλος, 
εύρισκομένη Ιν τώ  Βατικανώ. Ό τ ε  ό πάπας ’ίούλιος εν ετει 1512 ευρι- 
σχιτο είς μεγάλην χρηματικήν αμηχανίαν, προέτειναν αυτώ οι πλουσιώτα- 
τοι Έ βροίοι της Βενετίας νά τοίς πώληση τήν βίβλον, λέγοντες ότι ήσαν 
έτοιμοι νά πληρώσωσι δΓ αυτήν τοοούτον καδαρόν χρυσόν, όσον ήτο τό 
βάρος αυτής. Άλλ’ ή εβραϊκή αδτη Βίβλος εινε τόσον βαρεία, ώστε δύο 
άνδρες μόλις δύνανται νά τήν βαστάσωσι, διότι ζυγίζει ουχι ολιγωτερον 
τών 325 λιτρών. Οί Ε βρ α ίο ι λοιπόν δά  έπλήρωνον όπερ τό ήμισυ έκατομ- 
μύριον φράγκων. Άλλ’ ό πάπας Ιούλιος μεδ’ δλην τήν χρηματικήν του 
απορίαν, άπέκρουσε τήν προσφοράν,

Κ ρ ία ις  το ν  Τ ο υ ρ γέν ιεφ  π ε ρ ί  τή ς  Sarah  B ernhardt. Έ κ  τίνος 
αλληλογραφίας τοΰ Τουργένιεφ, δημοσιευόμενης ήδη εν τιρ ,,Νεω Ελευ-

δέρω Τύπω“ τής Βιέννης, έξαίρομεν τόν έξης δριμύτατον χαρακτηρισμόν 
τής Sarah  B ernhard t. 'Ο  ποιητής γράφει περί τής περιωνύμου ήδοποιου 
τά εξής: „Είναι συνετή, ίκανωτάτη γυνή, γνωρίζουσα τό έπ ιτή δ εν μ ά  της 
μέχρι της ελάχιστης λεπτομερείας, πεπροικισμένη υπό τής φύσεως μέ λαμ- 
προτάτην φωνήν, έχουσα πολλήν τεχνικήν παίδευσιν, άλλ’ ανευ ιδιοφυίας, 
άνευ καλλιτεχνικές ιδιοσυγκρασίας, ής τήν έΐλειψιν προσπαδεί ν άναπληροί 
διά παρισιανης ήδυπαδείας, όλως σεσηπυία ύπό τού chic (pourrie de 
chic), τής ¿ ικ λ ά μ α ς  καί τής π ό ζ α ς ,  μονότονος, ψυχρά, ξηρά — εν ενί 
λόγω, άνευ του ελάχιστου σπινδήρος της καλλιτεχνικής εκείνης μεγαλβ- 
φυΐας, ήν όομάζομεν τα λ έ ν το  έν τή ύψίστη της λέξεως έννοια. Τό βά
δισμά της ομοιάζει πρός τό τών όρνίδων ούδεμία μιμική παρ’ αύτή· αί 
χειρονομίαι της ώσεί έξεπίτηδες άδέξιοι καί έν τή άδεξιότητί των επα
γωγοί. Πάντα ταΰτα όζουσι τού „Boulevard“ τού „F igaro“ καί τής „pac- 
ciula“. Βλέπετε, ότι κατά τήν γνώμην μου ό κύριος Β. εΤνε μάλιστα πάρα 
πολύ επιεικής. Moi άυαφέρετε οίς αύδεντίαν τόν·Ε. Ζωλάν, καίτοι επα- · 
νίστασδε έν γένει κατά τών αύδεντιών. ’Επιτρέψατε λοιπον και εις εμε 
νά σα< αναφέρω τήν γνώμην του E . Augier, Ιστις μοί εϊπ:ν αυτολεξεί τά 
εξής: „C ette femme n ’a  aucun ta le n t;  on d it d 'elle  que  c’e st uu  pa
q u e t de  nerfs —  c’e st un  paq u et de ficelles“ . ’Αλλά πόδεν τότε, δά 
είπετε, τόσον παγκόσμιος φήμη; Τ ι τούτο πρός εμέ; Έ γ ώ  ομιλώ κατα 
τά ίδικά μου αίσδηματα καί χαίρω πολύ ότι τά βλέπω επικυρούμενα διά 
τών αΐσδτμάτων άλλου τινός. Έ κ  της αυτής αλληλογραφίας, εξάγεται οτι 
ό Τουργένιεφ ήτο ένδουσιώδης λάτρις τής γερμανικής μουσικής, καί iêict 
του Beethoven καί τού Schum ann, ένώ περί τών 'Ρώσσων μελοποιών και 
περί τού L iszt είχε μικρόν ύπόληψιν.

Τά  β α κ τη ρ ίδ ια  το ν  γή ρ α το ς  ϊιτοι ή Χνσις  ro ß  ζη τή μ α το ς  τή ς  
α θα νασ ία ς. Έ κ  'Ρώ μης έπιστέλλεται εϊς τήν „Εφημερίδα τής Φραγκο- 
φόρτης“ ό έξης ωραιότατος σατυρισμός τής σημερινής ιατρικής δεωρίας: 
Έ ν  ’Ιταλία δημοσιεύονται καδ’ έκάστην σπουδαιότατα καί λίαν ενδιαφέ
ροντα βιβλία, άλλά τοσούτον σπουδαΐον καί ενδιαφέρον σύγγρ«ρμα, οΤον 
τό νεωστί δημοσιευδέν ύπό τόν τίτλον „Πραγματεία περί τής επ’ άόριστον 
χρόνον παρατάσεως τού άνδρωπίνου βίου“  ουδέποτε βεβαίως έφάνη είς τόν 
κόσμον. Ό  Ούφελάνδος μέ τήν ,,μακροβιωτικήν του“ ύπερηκοντίσδη, ο 
δάνατος κατετροπώδη εντελώς ύπό της επιστήμης, τό δέ δαύμα τούτο 
οφείλεται είς τόν Άχιλλέα Μαλιγκονικόν (Achille Malinconico). Ή  δεωρία 
τοΰ σοφού τούτου άνδρός εΤνε άπλουστάτη, ή έξης: „Τό γήρας“ λεγει „προ
έρχεται έξ ώριομένων τινών μ ικ ρ ο β ίω ν ,  άτινα άνδίστανται εϊς τήν κανο
νικήν άνανέωσιν τών κυττάρων τού οργανισμού. Όφείλομεν λοιπόν πρω- 
τίστως νά εύρωμεν τό μικρόβιον τούτο του γήρατος, όπως ό ΙΙαστέρ ευρε 
τό τής λυσσης και 5 Κ ώ χ τό τής χολέρας. "Οταν δέ εύρωμεν π ό  μικρό- 
βιον τούτο, πρέπει νά τό καταστρέψωμεν.“  "Οτι τό μικρόβιον τούτο τού 
γήρατος δύναται εύκόλως καί ταχέως ν’ άνακαλυφδή, περί τούτου ουδόλως 
άμφιβάλλει .é Achille M alinconico, περί δέ τής ευχερούς καταστροφής 
αυτού εΐνε βεβαιότατος, διότι έχει μάλιστα προπαρασπευάση ήδη χημικώς 
τά αναγκαία φάρμακα πρός καταπολέμησιν τοΰ ζητούμενου μικροβίου. Το 
εν έκ τών φαρμάκων τούτων ώνομάσδη ύπό τοΰ κατασκευαστού αυτού 
„διεγερτικόν τής καρδίας“ τό δέ έτερον „κανονιστικόν της ζωής“. "Ωστε 
τώρα δέν μένει πλέον παρά νά εύρωμεν το μικρόβιον τού γήρατος, οπως 
γίνωμεν άδάνατοι!

-«««-

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
Οί κληρωδέντες 12 ’Αριδμοί τών δώρων τής ,,Κλειούς“  διε- 

νεμήδησαν ώς άκολούδως:
Άρδ. 54, 169, 203, α '. κέρδη είς Βράίλαν, Θεσσαλονίκην καί Καρπέ- 

νήσιον.
„ .8 , 188, 300, β '. κέρδη εϊς Μιτγάμαρ (Αίγυπτος), Βραΐλαν καί

Κάΐρον.
„ 05, 139, 297, γ '.  κέρδη είς Γαλάζιον, Μοναστήριον καί ’Αδρια- 

νούπολιν.

Άρδ. 59, 140, 220, δ ', κέρδη είς ’Οδησσόν, Μοναστήριον καί Τιφλίδα. 
Ή  είκών τού Διαδόχου ύπ’ άρδ. 67 έλαχεν ε ί ς ’Οδησσόν.

— ΛΕΒΤΚΟΓ ΕΓΚΪΚΛ0ΠΑΙΔ1Κ0Γ Ιξεδόδησαν τό 11 τεύχος. Έ κ -  
δόται Μπάρτ καί Χίρστ Ιν Άδήναις.

— ΤΟ ΣΘΕΝΟΣ Τ Ο Ϊ ΕΛΛΗΝ1ΣΜ 0Ι δημοσία διάλεξις Κλέωνος 
Α. 'Ραγκαβή γενομένη εν τή αίδούση τού έν Φιλιππουπόλει ελλ. Συλλόγου 
,,ΙΣΧϊΌΣ“ τή 11 .’Απριλίου 1889.

------------- sœ-.
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A I  Γ Ϊ Ν  Α Ι Κ Ε Σ  Ε Ν  Α Β Η Σ Σ Ι Ν Ι Α -

.  Λίαν ένδιαφέρουσαι είνε αί περιγραφαί τών έν ’Αβησσινία ήδών υπό 
τού καρδιναλίου Μασσάια, δστις 'έπί τεσσαρακονταετίαν δλην έζησεν εν 
Άβησσινία οίς ιεραπόστολος καί έγνώριβε τά ή6η καί έ6ιμα τής χώρας 
ώς ούδείς άλλος μέχρι τοΰδς. Ίδ ια  ένδιαφέρουσαι εΤνε αί άφορώσαι είί 
τάς γυναίκας τής Άβησσινίας, Αί γυναίκες της χώρας ταύτης, καί αί δύσ
μορφοι ακόμη, είναι λίαν συμπαθητικοί, οί όφθαλμοι καί έν γένει τό πρόσ- 
ωπόν των εκφράζει αγαθότητα ψυχής, ή φωνή των είναι ευάρεστος καί 
γλυκεία, τό δέ βάδισμά των μεγαλοπρεπές. Ουσαι εκ φυ'σεως πρδαι καί 
γλυκύθυμοι άγνοούσι παντελώς τί έστι μίσος- Ο ιχ  ήττον όμως παρουσιά
ζονται ενίοτε παραδείγματα εκδικητικής φύσεως παρά τοίς γυναιξίν. Ό  
άνω μνημονευτείς ιεραπόστολος διηγείται τό £|ϊ[ς: Χήρα τις Άβησσινίς, 
μη'τηρ δεκατετραετούς κορασιού, είχε προβή εις δεύτερον γάμον, δ δέ άνήρ 
αυτής μετεχειρίζετο αυτήν βανιυσως, τούδ’ δπερ έν Άβησσινία συμβαίνει 
συχνότατα.  ̂'Η ξεραν τινά έπιστρέψασα εκ πολυμόχθου εργασίας καταπε- 
πονημένη εις την οικίαν εδάρη ανηλεώς υπό τού βαρβάρου συζύγου της. 
'Η  δυστυχής γυνή, κατάκορος του ταλαίπωρου βίου, ελαβεν εκ τής όδ:3 
μέγαν τινα.λίθον καί παρεκάλεσε τόν άνδρα της, να τή συντρίψη το κρα- 
νίον, ο δε άπάνδρωπος εκείνος έξεπλήρωσεν άμέσως την επιθυμίαν της 
τούτην, μεδ’ 8 έδικάσθη καί κατεδικάσδη εις δμοιον θάνατον. Κατά τό 
δίκαιον τής εκδικήσεως του φόνου, ώφειλε νά έκτελέση τήν ποινήν ή δυ- 

,γατηρ τής φονευδείσης. Ο ι συγγενείς του φονέως προσέφε?αν ιίς  τό κο- 
ρασιον 5υθ δολλάρια, οπως συγχωρήση αυτόν καί τω δωρήση τήν ζωήν, 
τό κοράσιον δμως άπέκρουσε τήν προσφοράν. ’ Ε π ί παρουσία της Ιδεθη 
¿ κακούργος μητρυιός καί έξηπλώδη επί του Ιδάφους, ή δέ κόρη λαβοΰσα

εργάζονται. Έ ν  έκαστη πλούσια οικία ύπάοχει εΤς επιστάτης, δστις φρον
τίζει περί πάντων των άναγκαίών, ούτως ώστε ή γυνή μένει παντελώς 
αμέριμνος. Τ ά  τέκνα της παραδίδει εις τάς τροφούς, αυτή δέ όμιλεΐ καί 
αστειεύεται μετά των δεραπαινών καί τών φίλων γυναικών των γειτόνων, 
γελά, αδει, πίνει καί — μεδύσκεται. 'Οσάκις Εξέρχεται της οικίας, ί  σκο
πός αυτής εΤνε πάντοτε νά έπισκεφδή φίλην τινά η νά παρευρεθή είς τινα 
θρησκευτικήν τελετήν ούδε'ποτε όμως επιτρέπεται αυτή νά πατήση τό έδα
φος καί διά τούτο όχείται κατά τάς εξόδους αυτής επι ήμιόνου, 8ν ελκει 
άπό τού χαλινοί! δούλος τις, ενώ έτερος δούλος καλύπτει τήν δέσποιναν 
μέ τό άλεξήλιον. Ό  σύζυγος συνήθως γευματίζει καί δειπνεί μόνος, σπα- 
νιώτατα δέ παρά τη συζυγί.» του, τουθ' οπερ αναγγέλλει αυτή επισήμως 
διά τίνος υπηρέτου, ινα η γυνή προφδάση έγκαίρως νά καλλωπισδή καί ν ’ 
σλειφδή μέ εύοσμα αρώματα. ’Αλλά καί των εύπόρων τούτων γυναικών 
ή τύχη έν συνόλω θεωρούμενη δέν είναι καλλίτερα τής τών γυναικών πτω 
χότερων τάξεων, ή δέ μόνη διαφορά συνίσταται έν τούτω, ότι τών εύπορων 
αί γυναίκες ούδέποτε εργάζονται, κατά τά λοιπά όμω ς’εΤναι δοΰλαι, οπως 
πασαι εν γένει αί γυναίκες τών Άβησσινίων, καί τύπτονται πολλάκις ανη
λεώς υπό τού δεσπότου συζύγου των διά δερμάτινου ίμάντος, καλούμενου

κορμπάκ. 'ϊπ ό  τήν έποψιν ταύτην επικρατεί πληρέστατη αυθαιρεσία παρά 
της Αβησσινίοις, αί δέ γυναίκες, μεχρις αίματω'σεως μαστιγούμεναι, ούτε 
καν τολμώσι νά έκφέρωσι τό έλάχιστον παράπονον. 'Η  τύχη της γυναικός 
εΤνε δυστυχώς τοιαυτη πανταχού κατα τό μάλλον καί ηττον: ν ί  υποφερη 
καί να ΰπομένη ήσύχως τό άναπόφευκτον.

Αί γυναίκες συνειδίζουσι νά κοσμώνται μέ άργυρο καί χρυσά κοσμή
ματα, τά οποία πολλάκις ζυγίζουσι λίτρας όλας καί καλύπτουσιν όλοκληρπ 
σχεδόν τό σώμα. ’Εκτός δέ τούτου έκεΐναι, αίτινες εχουσι τό χρώμα τον 
δεοματος ολίγον τ ι ανοικτότερου τού συνήθους, ποικίλλουσι τά σώματά των 
δι’ ανεξάλειπτων εικόνων, τάς οποίας εκτελούσι κεντούσαι τό δέρμα δια 
βελονών καί είτα άλείφουσαι τά στίγματα ταύτα διά φυτικών κεχρωματι- 
σμένων χυμών. Τά ανεξίτηλα ταύτα τού δέρματος ποικίλματα παριστώσι 
συνήθως σταυρούς, περιβαλλομένους υπό ωραίων άραβουργημάτων καί άν- 
δέων, δεωρούνται δέ παρά τοίς ’Αβησσινίοις ώς τά ωραιότατα, κοσμήματα 
τών γυναικών. 'Οσάκις αί πλούσιαι γυναίκες επισκέπτωντάι-αλλήλας, ή 
συνδιάλεξις αυτών περιστρέφεται κυρίως περί τά κοσμήματα ταύτα τού 
δέρματός των, τά όποία έπιδεικνύουσι μεδ’ υπερηφανίας, δαυμάζουσαι τήν 
ωραιότητα τών σχημάτων καί τήν λαμπρότητα τών χρωμάτων.

Ο ί άνδρες είναι λίαν ζηλότυποι καί έν τή ζηλοτυπία των πολύ έπι- 
κίνδυνοι, "Οταν άνήρ τις αυλλάβη τήν έλαχίστην ύποψιμν κατά τής γυναι- 
κός του, δέτει αυτήν άμέσως ύπό τήν ιδιαιτέραν επί^λεψιν δούλου^ τίνος, 
τούδ’ οπερ ή γυνή θεωρεί ώς μεγάλην τιμήν, διότι αισθάνεται ότι άγαπα- 
ται ύπό τού άνδρος αυτής καί ή απώλεια της δέν τοί εινε αδιάφορος.

Ή  δαισιδαιμονία παρά τοίς’Αβησσινίοις είναι έκτάκτως μεγάλη. "Οταν 
τά πρώτα τέκνα γυναικός τίνος άποδάνωσι, δεωρείται μετα βεβαιότητος 
ώς αιτία τού δανάτου τό ,,βάσκανον βλέμμα“ τής μητρός. _ Διά τούτο άμα 
ιός γεννηδή τό παιδίον παραδίδεται άμέσως εις τινα τροφόν, ΐνα μή όφδή 
ύπό τής μητρός. μόλις δέ έν ηλικία ένδικα Ιτών έπαναφέρεται πρός τήν 
μητέρα του. Τά φοβερώτατον δέ εΤνε, ότι άμέσως μετά τήν γέννησιν τού 
παιδιού, άποκόπτονται μικρά τεμάχια άπό τών ώτων του, τά όποία ή μή- 
τηρ οφείλει νά φάγη! Ή  δυστυχής μήτηρ, οπως καταπίη τά τεμάχια 
ταύτα, δέτει αυτά Ιντός άρτου. _ ν

Ό  βίος τών γυναικών παρά ταίς κατωτέραις τάξεσιν εινε ο,τι ελεει
νόν καί αξιοδάκρυτου. Ή  γυνή έκτελεί όλας τάς πολυμόχθους εργασίας ού 
μόνον έν τώ  οϊκω άλλά καί έν τοίς άγροΐς· ή τροφή αυτής είναι πάντοτε 
ξηρός άρτος, ή αμοιβή αυτής είναι μαστιγώσεις έκ μέρους τού άνδρός, καί 
Ιν γένει ό βίος της εινε άδλιώτερος ή ό τών κυνών. Καθ? έκαστον δέ 
πάσχα λαμβάνει ώς δώρον παρά τού άνδρός της εν νεον φόρεμα. Συχνό
τατα συμβαίνουσιν εν Άβησσινία αΰτοκτονίαι γυναικών τών κατωτέρων τά 
ξεων, πάντοτε δέ ή αύτοκτονία γίνεται δ ι’ άπαγχονίσεως. — Τοιαύτη αυ
τοκτονία είναι λίαν ευάρεστος είς τόν σύζυγον τής δυστυχούς γυναικός, διότι 
τό σχοινίον, δ ι’ ου άπηγχονίσδη ή ταλαίπωρος γυνή, χρησιμεύει ώς φυλα- 
κτηριον, έχον τήν δαυματουργόν δύναμιν ν ’ α’ποδιώκτι τά πονηρά πνεύματα. 
ΓΙρός τόν σκοπόν τούτον κόπτεται τό σχοινίον είς μικρά τεμάχια, τά όποια 
πωλούνται ύπό τού άνδρός είς μεγάλα» τιμάς,
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κ. Ν . Τ . εις Λδήνας. Άνέγνωμίν τό φλογε- 
ρώτατον "ρδρον σας μέ τάς δερινάς ιδέας καί τό 
δερινόν σας υφος. "Αν το άναγνώσητε κατά τόν 
προσεχή χειμώνα, δά εννοήσετε ευκόλως διατί δέν 
τό δημοσιεύομεν. ’Ενταύθα δ καύσων εινε μέ
τριος. — κ. Κ. Π . εις ’Αδήνας. Καί ή ΐδική σας 
εμπνευσις εινε άγαν θεςινή. — κ. Σ. Λ. εν * 
Σάς συνιστώμεν βδέλλας ς τά ριζαύτια καί ταξεί- 
διον είς τόν βόρειον πόλον. — κ. Μ. έν Κεφ. Τρ 
perdonare  εν τω  στίχω τού Δάντου „Am or che 
a  nullo am ato a m a r perdona“ ίσοδυναμεί ποός 
τό γαλλικόν d ispenser, ώστε ό στίχος σημαίνει 
ότι: δ ερως ούδένα άγαπιόμενον άπαλλάσσει [τής

αναγκης) τού ανταγαπαν, τούτ εστιν εν αλλαις 
λέξεσιν, ότι πας άνθρωπος, άληδώς άγαπώμενος, 
δέν δύναται νά μή άντα^απη'ση εκείνον, ύπό τού 
όποιου σγαπατύι. Η  εξήγησις αυτη συμφωνεί 
πληρέστατα πρός τους επομένους στίχους (mi prese 
del costil) piacer. si fo rte , che, come vedi, an
cor non ui’ahbandoua!. "Αλλως τε ή ιδέα είνε 
όλως άτομική (τού Δάντου’. — κ. Τ- Σ- είς . . .  
Περί του εν λόγοι1 ζητήματος δά  δημοσιεύσωμεν 
μετά τινας άριδμούς εμβριδέστατον αρδρον εν τή 
,,Κλειοί“ . — κκ. Π. Σ  καί Α. Σ. ε ίς ’Αλεξάνδρειαν. 
Έλήφδησαν καί σας εύχαριστοΰμεν. — κ“>· Κ. Μ. 
Η . εις Λιβερπουλήν. Σας ένεγράψαμεν κ.αί τά

τεύχη άπεστάλησαν. — κ, Μ. Φ. είς Μελίκ. Ά 
στάλ/ισαν. — κ. I. Γ. είς Ιίράίλαν. Σας ευχι

Άπε-
στάλησαν. — κ. I. Γ. είς Βραΐλαν. Σας εύχαρι- 
στοΰμεν θερμώς διά τάς τόσον κολακευτικάς ύπέρ 
τής ,,Κλειούς“ μας εκφράσεις σας. Τ ά  μέχρι 
τοΰδε έκδεδομένα τεύχη άπεστάλησαν ήμίν το δέ 
τίμημα έλήφδη. — κ. Κ. Γκ. είς ΓΙότι. Έλήφδη- 
σαν καί σας εύχαριστοΰμεν διά τήν φιλικήν φρον
τίδα. — κ. Γ. Β. ε’ς 'Ρόδον. Έσημειώσαμεν καί 
δά φροντίσωμεν. — κ. I. Ζ . είς Βατούμ. 'Η  τε
λευταία επιστολή σας έλήφδη καί σας εύχαριστού- 
μεν. — κ. Ν. Β. είς Ζαγαζίκ. Ένεγράψαμεν καί 
τόν νέον συνδρομητήν καί σδς εύχαριστοΰμεν.
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