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Τή 15 τού παρελθόντος μηνος. νοεμβρίου κατερράγη 
ό/ 'Ρ ίω , τη  χρωτευούση τή ς Βρασιλίας, στρατιωτική έπανά- 
στασις, ήτις έντός ολίγων ήμερων έπήνεγκε τήν έξωσιν τής 
δοναστείας Βραγάντζα και τήν μετατροπήν τής τελευταίας 
έν Αμερική μοναρχίας εις τήν δημοκρατίαν των ηνωμένων 
πολιτειών τής Βρασιλίας. 'Η  σχεδόν πεντηκονταετής κυβέρ- 
νησις του αύτοκράτορος Δόμ Πέτρου Β '. έγένετο πολλών 
άγαδών πρόξενος τη  Βρασιλία, δικαίως δέ άπήλαοεν ό γη
ραιός αυτοκρά- 
τωρ χαρά των 
υπηκόων του 
γενικής αγάπης 
καί υχολήψεως.
ΤΗτο όμως πα- 
σίγνωστον ότι 
έ Δόμ Πέτρος 
αχό πολλών 
έτών ουδόλως 
ή ολίγον ¿φρόν
τιζε περί της 
διοικήσεως τής 
χώρας του, ή 
δέ κυβέρνησις 
ευρίσκετοπράγ- 
μ ατι εις τάς 
χεΐρας τής δια
δόχου Ίσαβέλ- 
λης, ήτις καί 
κατά  τά ς έπα- 

νειλημμένας 
του αυτοκρά- 
τορος περιηγή
σεις εις Εύρώ-

Κ Λ Β Ι Ω . Τ Ο Μ Ο Ι  Η  .

πην και κατά τήν τελευταίαν αυτού έπικίνδυνον νόσον ¿κυ
βέρνα τό  κράτος. Άλλ’ ή διάδοχος και ό σύζυγος αυτή; 
G aston d ’En ούδεμιάς συμπα&είας άχήλαυον έν τή  χώρα, 
ίδία δέ κατά τήν τελευταίαν τής πριγκιπίσσης άντιβασιλείαν 
τοσοΰτον έπετάδη ή γενική πρός τό  στέμμα αντιπάθεια καί 
τοσουτον έπληδύνδησαν οί δημοκρατικοί έν τη  χώρα, ώστε 
αρκούντως ευεξήγητα καθίστανται τά  τελευταία έν Βρασιλία 
συμβάντα. Τ ά  κύρια αίτια τής τοσουτον αίφνηδίως και

άπροσδοκήτως 
έκραγείσηςέπα- 
ναστάσεως(τής 
όχοίας τά ς λε
πτομέρειας χρο· 
υποδέτομεν έν- 
ταυδαγνωστας 
τοΐς ήμετέροις 
άναγνώσταιςέκ 
του ήμερησίου 
πολίτικου τύ
που), εγκεινται 
άφ! ενός μέν είς 
τήν κακήνδιορ- 
γάνωσιντών δη 
μοσίων αρχών, 
άφ’ έτέρου δέ 
είς τήν άγανά- 
κτησιντούπλεί- 
στου μέρους 
των γαιοκτη
μόνων έπι τη  
καταργήσειτής 
δουλείας και τη 
έντεΰδενχροελ- 
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βούση βλάβη των συμφερόντων αυτών, προ πάντων όμως 
είς την αντιπάθειαν τών χλείστοιν κατά τη ς διαδόχου τοίυ 
6-ρόνου Ίσαβέλλης, ή τις  κυρίως από πολλών έτοϊν ¿κυ
βέρνα* το κράτος άντί του γηραιού και υπό τής νόσου κατα
βεβλημένου πατρός της.

Καί άλλοτε έδημοσιεύσαμεν έν τη  Κλειοΐ (Λ., σελ. 145) 
την είκσ’να του αοτσκράΓσρσς Δσμ Πέτρου Β '·  μετά  διεξοδι- 
κωτέρων βιογραφικών σημειώσεων. Ή  σύζυγος αυτού, ή 
αΰτοκράτειρα Therese, εΐνε 8·υγάτηρ Φραγκίσκου Α'. βασι- 
λέως τη ς Σικελίας καί Νεαπόλεως. Έ κ  τών τέκνων τοϋ 
αΰτοκρατορίχοΰ ζεύγους ζ ή  μόνη ή  διάδοχος ’Ισαβέλλα, γεν- 
νηδπϊσα τη  29. Ιουλίου 1840 καί συζευχ&εϊσα τω 1864 μετά 
του κόμητος G aston d ’Eu, όρλεανίδου πρίγκηπος. Έ κ  του

γάμου τούτου Ιγεννή&ησαν ο πρίγκηψ Πέτρος τώ  1875. ο 
πρίγκηψ Λουδοβίκος τω  1878, καί ό πρίγκηψ ’Αντώνιος τω 
1881. 'Ω ς λέγεται, ή διάδοχος του θρόνου ’Ισαβέλλα καί 
ό  σύζυγος αυτής, οστις ήτο στρατάρχης του βρασιλιανοΰ 
στρατοί*, ή&έλησαν κατ’ άρχάς νά πειραΟ-ώσιν άντίστασίν 
τινα κατά  τής έπαναστάσεως, εΐτα όμως ένδόντε; είς τάς 
παρακλήσεις αυτού του «ύτοχράτορος άπέστησαν τή ς από
πειρας ταυτης. Τό βέβαιον εΐνε ότι ήναγκάσ&ησαν νά ύπο- 
κύψωσιν είς τό άναπόφευκτον καί νά επιβιβασδνδσιν έν ώρα 
νυκτός τρικυμιώδους μετά τώ ν τέκνων αυ’τώ ν καί μετά  του 
γηραιού αύτοκράτορος καί της αύτοκρατείρας είς τό ατμό* 
πλοιον Άλαγόας, όπερ μετέφερεν ολόκληρον τήν αύτοκρατο- 
ρικήν-οικογένειαν εις Αισσαβώνα.

Α Χ !  Α Υ Τ Α  Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α !
(è* του γερμανικοί)

ΰπό Α Ρ 1 2 Τ 0 Τ Ε Λ 0 Ϊ2  Π . Κ Ο ϊΤ Τ ΙΑ Ο ϊ.

Ό  κύριος Κυπριανός Χέλδερ, μικρόν οδοιπορικόν σάκ- 
κον κρατών, έξήρχετο τού σιδηροδρομικού σταύμού. Μηδό
λως προσέχων είς τους φορείς τών αποσκευών οί’τινες παρα- 
τεταγμένοι έν τω  στα&μω προσέφερον ύψιφώνως τάς υπηρεσίας 
των, διηυ&ύν&τ] είς τήν παρακειμένην οδόν. ΒεβυΟισμένος 
δε ών είς σκέψεις δέν παρετήρησε, ότι πλησίον του έτρεχε 
παιδίον ώσεί δέκα έτών, πτωχικούς μεν αλλά κα&αρίως έν- 
δεδυμένον.

'Ο  κ. Χέλδερ έπέστρεφεν έκ της έξοχής, έκ τοϋ έντα- 
φιασμοϋ τής μητρός του. Εΐχεν άπο&άνη αΰτη έν τω  κτή- 
μ ατι τοϋ αδελφού του Φαβιανού (έν τ ή  οίκογενεία Χέλδερ 
Ικ  μακράς συνη&είας έγίνετο χρήσις ο’νομάτων σπανίων, κω- 
μικώς πως σήμερον ήχούντων'. 'Η  γραία είχε διέλ9·η έκεί 
τό  δ·έρος, μετοικήσασα περί τά ς άρχάς τοϋ έαρος έκ τής 
Πράγας, όπου κατείχε μετά τού υίοϋ της Κυπριανού ώραίαν 
κατοικίαν, έν τ ή  ίδιοκτήτφ αυτών τριωρόφω οικία. Ή  δρο
σερά αυρα τών αγρών ώφέλησεν αυτήν κατ’ άρχάς, άλλ’ 
ή βελτίωσις δεν διήρκεσεν έπι μακρόν — ή γηραιά έξησ&έ- 
νησε πολύ, καί πάσα ελπίς περί άναρρώσεως κατά μικρόν 
έςέλιπε. "Οτε δ ’ έπήλθ·ε τό φθ-ινόπωρον ή Ιβδομηκοντού- 
τ ις  γραία έκλεισε τ ά  όμματά τη ς  είς τον αίώνιον ύπνον.

'Ο  Κυπριανός λοιπόν ήτο κύριος εαυτού. Ό  αδελφός 
του Φαβιανός έλαβεν ώς κληρονομιάν τό κτήμα, έν τω 
όποίω από πολλών ήδη έτών έζη μετά τής συζύγου του καί 
τώ ν τέκνων του περί γεωπονικάς έργασίας ασχολούμενος, ό 
δε Κυπριανός έκληρονόμησε τήν έν Πράγα οικίαν- οΰδ’ ήτο 
δυνατόν άλλως γενέσδ-αι, καθόσον ό Κυπριανός υπαλλήλου 
&έσιν κατέχων ήτο δεσμευμένος έν τή  πόλει.

Μή γελάσητε! 'Ο  Κυπριανός μόνον τό  ονομα καί τον 
τίτλον υπαλλήλου ασφαλιστικής τίνος Ε τα ιρ ία ς  είχε. "Ο,τι 
τφ  άπέφερεν ή &έσις του δεν ηρκει ούτε δ ιά  τ ά  σιγάρα του. 
Ά λλά βεβαίως ό Κυπριανός δεν έπερίμενεν έκ τοϋ μισδ-οϋ 
του νά ζήση.

Τό μέλλον όμως έφαίνετο είς αυτόν σκυΟ-ρωπόν. ΕΤχε 
συνηδ'ίση είς μονότονον, ήσυχον παρά τη  μητρί του βίον, αί 
δέ περί τής ύγιείας αυτής μέριμναι άπησχόλουν όλοσχερώς 
όλον τόν ελεύθερον αυτού καιρόν. Τώρα διελογίζετο άνη- 
σύχως τ ί  έμελλε νά πράξη, πώς έμελλε νά συνηθΐση είς τήν 
μόνωσιν έκείνην. Έφοβείτο τά ς  μακράς, τ ά ς  ατελεύτητους 
νύκτας. Είς τά  ξενοδοχεία ουδέποτε μετέβαινεν ό Κυπρια
νός. · Ε ΐν’ άλη&άς ότι κατά τήν πρώτην του νεότητα ήτο

μέλος ενός τών Συλλόγων έκείνων, οίτινες άξιοΰσι τήν άνα- 
ζωπύρωσιν τής προς τήν πατρίδα αγάπης καί αύτοκοσμοϋν- 
τα ι δ ιά  παντοίων ηχηρών καί ποιητικών ονομάτων, άλλά 
πρό πολλοϋ είχε παραιτη&ή. 'Ο  Κυπριανός δεν ή&·ελε νά 
κάμη τόν Ιξυπνον, αί δέ ψυχραί ευφυολογίαι τών άλλων τόν 
έκούραζον, καί διά τούτο βαθμιαίος όπέστρεψεν είς τήν μό- 
νωσιν, ώς κοχλίας είς τό κέλυφός του. Ή  οίκέα του ήτο 
τριώροφος, μεγαλοπρεπής, έλευ&έρα χάσης ύποδ-ήκης, έν αυτή 
δέ δεν ήτο δύσκολον ν’ άπομονω&ή. Ουδέ μετά τών έν 
τού καταστήματι τής άσφαλιστικής εταιρίας συναδέλφων του 
εΐχεν ίδιαζούσας σχέσεις. Οί άλλοι υπάλληλοι πτωχοί καί 
έκ του μισθού των ά.ποζώντες έφέροντο προς αυτόν μετά 
τίνος σεβασμού, άλλ’ ό Κυπριανός διετέλεσε ψυχρός, ήτο 
άνωτέρας κοινωνικής τάξεως ή ώστε νά δύναται νά έννοή 
τους στεναγμούς καί τάς μέριμνας των δυστυχών έκείνων.

Ε ις τά ς  περί τοϋ μέλλοντος σκέψεις του βεβυ&ισμένος 
δέν προσείχεν είς τό παιδίον, τό οποίον έτρεχε παρ’ αυτόν 
μετ’ άκαταπονήτου έπιμονής. Μόνον, είς την γωνίαν τής 
οδού, ότε τό παιδίον μικρού δεΐν συνεκρούσ&η πρός αυτόν* 
έστράφη πρός αυτό. 'Η  φυσιογνωμία τοϋ παιδός τόν έξηυ- 
μένισεν, καί ήσιλάν&η ένδο'μυχον έπιδ-υμίαν νά έκπληρώση 
τόν πό&·ον αυτού, άλλά — λυπούμαι διότι αναγκάζομαι νά 
κατηγορήσω τόν ήρωά μου, ό Κυπριανός ήτο οικονόμος καί 
δέν ήρέσκετο νά δαπανά είς περιττά. Διά τούτο άπώ&ησε 
τό  παιδίον δ ι’ έλαφρά; κινήσεως τής χειρός.

— Δέν εΐνε άνάγκη, εΐπεν άποτόμ.ως, ή βαλίζα εΐνε σχε
δόν άδεια.

’Α λλά τό  παιδίον δέν άπε&αρρύν&η.
— Σας παρακαλώ, κύριε Χέλδερ, δώστέ μου νά την 

πάγω ’γώ.
'Ο  Κυπριανός έστη. Λοιπόν τόν έγνώριζε τό  ποΛδίον. 

Παρετήρησε τό  ωχρόν, τό αβρόν πρόσωπον αυτού, καί τούς 
δύο όφ&αλμούς του, κυανούς ώς κυάνους, οίτινες ήτένιζον 
ίκετευτικώς έπ’ αυτόν. .

— Με γνωρίζεις; ήρώτησεν ό Κυπριανός τείνων πρός τό 
παιδίον τόν σκύτινον σάκκον.

— Καί βέβαια! Δέν είσαι ό σπιτονοικοκύρης μας;
Ό  Κυπριανός έκολακεό&η.
— Λοιπόν τόν ξεύρεις τόν δρόμο. ’Εμπρός!
'Ο  μικρός έφορτώ&σ) τον σάκκον καί έτρεχε πρό τοϋ 

Κυπριανού.
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Οδτος βαδίζων διελ.ογίζετο. Ή τ ο  φυσικόν άναντφρή- 
τως ότι δέν έγνώριζεν όλους τούς ένοικιαστάς τής οικίας.

■ του, άλλ’ οδτοι βεβαίως τόν έγνώριζον. Τ ά  παιδία  πρό πάν
των εΐνε περίεργα καί έχουσι καλήν μνήμην. Περιειργάσ&η 
τό παιδίον καί έμεινεν ευχαριστημένος. Άλλ’ ή έμφυτος είς 
τό  δαπανάν περίσκεψις αυτού άφυπνίσ&η πάλιν.

— Τ ί θέλεις διά τόν κόπον σου; ήρώτησε κατά τό 
ήμισυ σοβαρώς καί κατά τό ήμισυ παίζων.

—  'Ο ,τ ι σάς αρέσει, είπε τό παιδίον μετριοφρόνως.
—  Δέν μου λές, ή μητέρα σου σέ στέλλει ’ς αυτή τήν 

δουλειά;
—  Θ εός φυλάξοι! Συφορά μου σάν τό  μάθ-η!
— "Ωστε έργάζεσαι διά δικό σου λογαριασμόν. ’Αγα

πάς πολύ τ ά  γλυκά, φαίνεται. Αΐ; ή μήπως άρχισες καί 
πίνεις καπνό;

—  νΟχι! άπήντησεν ήσύχως τό παιδίον.
Ε ίς τό  βραχύ έκεΐνο ,,νΟχι“ ένυπήρχε τ ι  πλεΐον συν

ήθους άρνήσεως, άλλ’ ό κύριος Κυπριανός δέν ήτο διόλου 
δυνατός ψυχολόγος.

—  Κ αί τ ί  τ ά  κάμνεις λοιπόν τά  λεπτά;
—  Τ ά φυλάγω.
— Διά τί;
Τό παιδίον έμεινε σιωπών. Δέν ήΟ·ελε προφανώς νά 

εΐπη τήν άλή&ειαν. 'Ο  Κυπριανός δέν τό  έπίεσε. Έφ8·«σαν 
έν σιγή είς τήν οικίαν, τό δέ παιδίον έστη είς τόν πυλώνα 
κ α ί άπέ&ηκε τόν σάκκον. 'Ο  Κυπριανός έξέβαλε νόμισμα 
είκοσι κρώϋίντίρ, δείξας δ ’ αυτό διά μέσου τών δακτύ
λων έΐπ$·

—  Γ ια  τήρ« το, αυτό θ·ά σοϋ δώσω γ ιά  τόν κόπο σου.
Οί όφ&αλμοί τοϋ παιδιού έξήστραψαν.
—  Θ ά σοϋ δώσω κ ’ ένα άλλο, άν μου είπής, δ ια τί φυ

λάγεις τά  λεπτά πού κερδίζεις. Ά λλά  άν δέν μου τό  είπης, 
&ά γυρίσης σπίτι μέ άδεια χέρι«* καί δ·ά τό  πώ καί τής 
μητέρας σου πώς κουβαλάς πράγματα χωρίς τήν 8-έλησί της. !

'Ο  Κυπριανός ήστεΐζετο , άλλ’ είς τό  παιδίον ή  άποψκς 
έφάνη τραγική.

Δάκρυα άνέβλυσαν έκ τών όφδ-αλμών του, καί έμφόβως 
έψι&ύρισε:

Ά φ’ ου 9·έλετε να τό  μάθ·ετε . . . .  νά, . . .  . θέλω ν’ 
αγοράσω τον ,,Καρυδοσπάστη“  . . γι’ αυτό φυλάγω τά  λεπτά.

'Ο  Κυπριανός ένα μόνον ,,καρυδοσπάστην“ έγνώριζε, 
έκεϊνον δ ιά  τοϋ οποίου σπάνουν τ ά  καρύδια.

Έ μεινεν έκπληκτος λοιπόν δ ιά  τό  τερατώδες τοϋ πό&ου.
— Παιδί! είπε κ«&’ εαυτόν, έλαβε τόν σάκκον, έξέβαλε 

καί δεύτερον άργυροϋν νόμισμα καί έδωκεν άμφότερα είς τό 
παιδίον.

— Αγόρασε λοιπόν τόν καρυδοσπάστη σου! εΐχεν άχο- 
φέρων τόν 'σάκκον.

Θαύμα πώ ς τό  παιδίον δέν άνεπήδησεν έκ  τή ς  χαράς. 
Τηλικαυτη ήτο ή απροσδόκητος ευτυχία του! . .

— Μικρέ, κάτι ήδ-ελα νά σ’ έρωτήσω άκόμη. Πώς σέ 
λέγουν;

— Πέτρο Βίλδη, έφώνησε τό παιδίον καί έγένετο άφαν- 
τυν είς τ ά  βάθ·η τή ς σκοτεινής αυλής.

* '*
*

'Ο  Κυπριανός είχε πρό πολλοϋ |λησμονήση τό έπεισό- 
διον τούτο.

νΗ το χειμών, μικρόν πρό τών Χριστουγέννων- έξω έπιπτε 
χ ιώ ν- αί ύαλοι τών παρα&ύρων εΐχον διακοσμηύή υπό κρυ

σταλλωδών άν5έων, καί παγερός άνεμος έπνεεν είς τάς οδούς. 
Ευάρεστος &ερμότης Ιπλήρου τό δωμάτιον τού Κυπριανού, 
άλλ’ έν τόύτοις ό άήρ ήτο καθαρός, έπεκράτει δηλαδή ή 
γνωστή ατμόσφαιρα δωματίου, όπερ καλώς άερισ&έν έ&ερ- 
μάν&η δεόντως. ΤΗ το όγδόη ώρα τής πρωίας. Ό  Κυπρια
νός δέν είχε σήμερον γραφεΐον. Ή γνόει καί ό ίδιος τ ί  είχε, 
βάρος τι έπίεζεν αυτόν, τό  άη&ες συναίσθημα τή ς μονοίσεως 
είχε καταλάβη αυτόν τήν ημέραν έκείνην μ ετά  μυστηριώ
δους δυνάμεως. Τόν κοιτωνίτην του φορών έκά&ητο είς ανά
κλιντρου, ερρόφα θερμόν τειον, καί έκάπνιζεν έκ μακράς 
καπνοσύριγγος. Ή  γηραιά Κατερίνα, ή οίκονόμος αότοϋ, 
έτακτοποίει τόν νιπτήρα. Εΐχεν ήδη πρό πολλοϋ περατώση 
τό  έργον της, άΜ ’ εμενεν, ώς ν’ άπητει κ ά τι έκεΐ τή ν  παρ
ουσίαν της. Δίς ή τρις εΐχεν ήδη άποπειρα8*η νά όμιλήση, 
αλλά συνέσχεν έαυτήν, διότι προφανώς ήγνόει πώς ν αρχίση, 
τοϋδ·’ όπερ έπηύξανε τήν δυσ&υμίαν της.

'Ο  Κυπριανός έκράτει ανοικτόν πρό αυτού χονδρόν βι
βλίου. Έ ν  αυτού όνόματα μόνον κ α ί άρι&·μοί έφαίνοντο. 'Ο  
άναγνοίστης Ιμάντευσεν ήδη βεβαίως, ότι ήτο τό κατάστι
χου τών ένοικίων, έν ω έσημειοϋντο πάντες οί ένοικιασταί 
τής οικίας. Μεγάλας τολύπας καπνού έκβ*. λλων τοϋ στό
ματός του, έστρεφεν άνιαροΤς τά  φύλλα, άλλ’ αίφνης έμεινεν 
ακίνητος, συνέπτυξε περισσότερον τό  μέτοιπόν του καί άνε- 
φώνησε-

— Σέ παρακαλώ, Κατερίνα, δεν μοϋ λές τ ί  «ν9·ρωποι 
εΐνε αυτή οί οικογένεια Βίλδη; Χρωστούν τώρα σωστές δύο 
τρψ.ηνίες. Δέν μπορεί νά πάγη έτσι αυτή ή δουλειά! . . .

Αυτό ή&ελε καί ή Κατερίνα!
— Ναί, άλή&εια, δέν ύά  πάγη πολύ, έτσι Οαρροϋ κ’ 

εγώ, άπήντησε τραχέως. Κάνετε γρήγορα, ρίξετέ της μιά 
ώρα προτήτερα τούς άν8·ρώχους ’ς το δρόμο, ειδεμή δέ 8-ά 
προφ&άσετε, γ ιατί πρίν να πάρετε τά  λεπτά σας οί κακό- 
μοιροι &ά έχουν πε&άνη τής πείνας.

'Ο  Κυπριανός έρριψε τό βιβλίον Ικ  τών χειρών καί πα- 
ρετήρει έκπληκτος τήν Κατερίναν.

— Από κείνους λοιπον, πού ρίπτουν τούς άνΟ-ρώπους ’ς 
τό δρόμο είμαι Ιγώ  Κατερίνα; γ ιά  τέτοιον μ’ έχεις;

Ε ίχε 9-υμώση πράγματι. Ή τ ο  μέν οικονόμος ό Κυπρια
νός, άλλά δέν είχε σκληράν καρδίαν.

—  Κ ατά πώς φαίνεται σήμερα είχατε αυτήν τήν ορεξι, 
άπήντησε δριμέως ή Κατερίνα. 'Ο  Κυπριανός έγίνωσκε κάλ- 
λιστα τήν γηραιάν του οικοδόμον, ής τό  τραχύ έξωτερικόν 
ένέκλειεν άγα&ήν καρδίαν, δ ιά  τούτο δέν παρωξύνθ·η περισ
σότερον.

— Δέν εΐνε δ ιά  τ ά  λεπτά, είπε μετά μικρόν, μέ δυο 
τέτοιες τριμηνίες ουτε γίνεται κανείς ουτε ξεγίνεται, άλλά 
έπρεπε νά έλ&·η τουλάχιστον Ινας νά ζητήση συγχώρησι — 
μέ ξέρεις σύ Κατερίνα — νά τό πάρω κ ’ εγώ πρό οφθαλ
μών, άλλ’ αυτή ή σιωπή των εΐνε ανάρμοστος, εΐνε πρόσ
τυχη, δ ι’ αυτό κ’ έγώ ϋ ά  τούς κοινοποιήσω εξωσι.

— Ώ ς  τόσο νά πού ρίχνετε τούς άν8·ρώπους ’ς τό 
δρόμο! είπε γογγύζουσα ήΚατερίνα. "Οσο* γρηγορώτερα τόσω 
καλλίτερα. Συγχώρησι! Κάποιος έπρεπε νάρ&η νά ζητήση, 
μ ά  ποιος; Ή  γρηά εΐνε ’ς τό  στρώμα δυο μήνες τώρα, τό 
μικρό δέν καταλαβαίνει τίποτα  άπ’ αυτά, καί τό κορίτσι — 
άχ, Χριστέ καί Παναγία, πάγει ποτέ γ ιά  μιά τέτοια δουλειά 
νάρ&-η ενα κορίτσι, ’ς τήν κάμαρα Ινός άνύπανδρου; Ά ταί- 
ριαχτο πράγμα!

I I  Κατερίνα έτόνισεν Ιδιαζόντως τά ς λέξεις ενός άνν- 
ττανδρον.
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— Μήπως είμαι κανένας Δον Ζουαν Εγώ; άπήντησεν 6 
Κυπριανός· είμαι γεροντοπαλήκαρον, καί γεροντοπαλήκαρον 
Εννοώ νά μείνω· κατάλαβες;

— Τόσω τό χειρότερο. Κ οντολογίς, τό κορίτσι δεν 
κάνει νάρθ-γι ’ς την κάμαρά σου, δεν ταιριάζει, εΐνε άπρεπο 
πράγμα, όλο τό σπίτι θά  βόΰξη, .και θάβγη τόνομα του κο· 
ριτσιου. Που ακούστηκε τέτοιο πράγμα; Μία κοπέλα νά 
πάγη ’ς Ενα γεροντοπαλήκαρο καί νά τό παρακαλέση νάχη 
υπομονή γ ιά  τό νοίκι; Μήν τό κάνετε αυτό, θ ά  πουν: „Ε ξ
ηνταβελόνης δά  κι’ αυτός ό άκαρδος!“ μήν τό κάνετε αυτό, 
γ ια τ ί 8·ά γείνη σούσουρο, καί θ ’ άκουσθοίίν βρώμικα, σιχα
μερά λόγια — δέν' χαρίζει κάνεις έτσι, ’ς τό βρόντο, τό 
νοίκι σ’ Ενα ώμορφο κορίτσι!

Ό  Κυπριανός Εξέβαλε τ-ήν καπνοσύριγγα του στόματός 
του. νΕκλεισε τό  βιβλίον καί ήρώτησε λίαν αδιάφορος κατα 
τό φαινόμενον.

— Κ αί εΤνε εύμορφη, αλήθεια, ή κόρη, Κατερίνα;
— Ώ μορφ η; Ναί, εινε. Τώρα όμως Εχάλασε· μά δεν 

φταίει αυτή.
— Τ ί Εννοείς;
— Τό κακόμοιρο έγεινε πετσί καί κόκκαλο, ή φτώχια 

καί κακομοιριά δέν εΐνε παίξε γέλασε, βλέπεις· ποιος μπορεί 
νά βαστάξη σέ τέτοια βασανισμένη ζωή; Ή  κάϋμένη ή 

,Καικιλία εΤνε καλή κόρη καί φρόνιμη, κ ’ έχει εύμορφα γα 
λάζια  μάτια, μά κρίμα που εινε πάντα κλαμμένα. Δέν ξέρω, 
οχι δέν ξέρω τ ί  δ·’ άπογείνουν οί άμοιροι, μά ξέρω πώς δέ 
8-άχουνε χαρούμενα Χριστούγεννα.

— Κ αί τ ί  άν&ρωποι εΐνε; ήρώτησεν ό Κυπριανός ουχί 
άνευ ζωηρού Ενδιαφέροντος.

— Φτώχια, μεγάλη φτώχια, αφέντη. 'Ο  πατέρας ήτανε 
υπάλληλος ’ς τό ταχυδρομείο. Πέθανε έξαφνα, καί δέν 
άφήκε άλλο τίποτε παρά χρέη. 'Η  μητέρα εΐνε από καλή 
οικογένεια, μά παντρεύτηκε χωρίς τή  θέλησι των γονέων 
τη ς , καί δέν πήρε προίκα λεπτό τσακισμένο. Αυτό πλειά

------------*$85«-
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Πώς θ ά  εΐνε ό κόσμος κατά τόν ηλεκτρικόν αιώνα; 
Πολλάκις ήδη έπεχείρησαν ευφάνταστοι συγγραφείς καί διη- 
γηματογράφοι νά παράσχωσιν εικόνα τινά του μέλλοντος 
βίου τής άνθρωπότητος, περιγράφοντες σκηνάς τινας έκ τοο 
μεγάλου αίώνος τών τελειότατων Εφευρέσεων καί ανακαλύ
ψ εω ν αλλά τά  πλείστα Εν ταΐς περιγραφαΐς ταύταις ήσαν 
ου μόνον ευφάνταστα. άλλα καί φαντασιώδη., τοΰτ’ Εστιν 
ανήκον είς το βασίλειον τών μύθων. Καί όμως ό χρόνος, 
καθ’ όν ό βίος του ανθρωπίνου γένους θ·ά υποστφ μεγάλας 
μεταβολάς καί ουσιώδεις διαμορφώσεις υπό τήν ανυπολόγι
στον Επίδρασιν της μεγάλης τριάδος, του τηλεγράφου, του 
τηλεφώνου, καί τοϋ φωνογράφου — ό χρόνος ουτος δέν εΐνε 
μακράν. Ο ί πλείστοι τών συγχρόνων, ίσως τ ά  τρία τέταρτα 
τών νυν έτι ζώντων, θ ά  παραστώσιν αΰτόπται μάρτυρες τής 
Εποχής Εκείνης. Ό π ω ς είσέλθωμεν είς τόν αιώνα Εκείνον, 
Ιν μόνον βήμα λείπει: ή πρακτική χρησιμοποίησις του φωνο
γράφου. ι

Ή  συχνότατη Εν τφ  μέλλοντι χρήοις καί Εφαρμογή τής 
νέας ταύτης Εφευρέσεως υπεδηλώθη ήδη ανωτέρω: Είς πλεί- 
στας περιστάσεις ό φωνογράφος θά  χρησιμοποιήται Εν τη

όλοι τό ξέρουν όπου φτώχια δέν μπορεί νά γείνη νοικο
κυροσύνη. Τούς πήραν ’ς τή  μέση τ ά  παιδιά — μά γιά 
τήν καλή τους μοίρα πέθαναν, καί μονάχα δύο Εμειναν:· 
τό πρώτο, ή Καικιλία καί τό μικρότερο, .ο' Πέτρος. Παιδιά 
κατά πως πρέπει, καλοαναθρεμμένα! Τό κορίτσι δέν τήν 
’ντρέπεται τήν δουλειά, μά ποΰ νά βρή; Ράβει άπ’ τό πρωί 
ώς τό βράδυ, μά τ ί βγάζει δά  σήμερα τό  βελόνι; Θά χα- 
λάση τ ά  μάτια της. Τό μικρό εΐνε ’λίγο άγριο, ’σαν όλα 
τά  παιδιά. Κ αί ζή μέ πολλή αγάπη αυτή ή φαμίλια, καί 
τό αγόρι τ ’ ' αγαπούν πολύ μάνα καί κόρη. Τό παιδί έχει 
μεγάλο ζήλο ’ς τά  γράμματα. Μά ουτε άπό τό νοΰ τους 
περνά νά τό  σπουδάσουν. Αυτοί δέν Εχουν νά φάγουν οί 
άμοιροι· τώρα δά  που Επεσε ’ς τό κρεββάτι ή γρηά Εβαλαν 
κι’ όλα τά  πράγματά της Ενέχυρο.

— Καί τό παιδί τ ί  θ ά  τό κάμουν;
— Θά τό βάλουν μαθητούδι ’ς ενα βιβλιοπωλείο.
— Καί δ ια τί σέ βιβλιοπωλείο καί όχι σ’ άλλη δουλειά;
—  Νά, γιατί. Τ.ό παιδί εΐνε τρελλαμένο μέ τά  βιβλία. 

Αυτό τό πάθ·ος τό κληρονόμησε άπό τόν πατέρα του. Δέν 
μπορεί νά βάλη κανείς μέ τό νοΰ του τ ί  σοφίζεται, τ ί  ήμ- 
πορεί νά κάνη γιά  ενα βιβλίο. Ή  γρηά Ελεγε πάντα στε
νάζοντας: „Αχ, αυτά τά  βιβλία! Α υτά τ ά  βιβλία! Ό  άν· 
δρας της ήθελε να τά χη  όλα, όσα περνούσαν άπ’ τά  
χέρια του. Έ μειναν κάμποσα βιβλία ’δικά  του. Τ ά  πε
ρισσότερα τ ά  πούλησαν άμα πέθανε, μά επρεπε ν’ ακου
στέ τ ί  φωνές καί τ ί  κακό Εκαμε ό Πέτρος. Έ κ λ α ιε , ξεφώ
νιζε, καί κάλλιο είχε νά- ξεσχίση Ενα βιβλίο παρά νά τ ’ 
άφήση νά βγή άπό τό σπίτι. Τώχει τό αΐμά τους φαίνε
ται. Κ αί τώρα ποΰ βρίσκονται σέ τέτοιο χάλι, κάλλιο Εχει 
νά μείνη νηστικό παρά νά του αγγίξη κανείς τά  βιβλία του. 
Γι’ αυτό σκέφθηκε καί ή γρηά: „‘Ας γείνη βιβλιοπώλης· ’ς 
όλη τή  ζωή του θάχη  μέ βιβλία νά κάνη, κι’ άς μήν εΐνε 
καί δικά του.“ νΑχ! αυτά τά  βιβλία! . . . .

Ή  Κατερίνα άπεμακρύνθη καί ο Κυπριανός Εμεινε μόνος.
(έ π ε ια ι τί> τέλος.)

----------
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αλληλογραφία. Πλειστάκις παρουσιάζονται περιστάσεις, καθ’ 
άς δ ι’ ισχυρούς λόγους έπιθυμοΰμεν ν’ άνακοινόΤμεν εί δυ
νατόν τοις ήμετέροις άνταποκριτάΐς προφορικώς, ουχί Εγγρά- 
φως, σπουδαίαν τινά υπόθεσιν. Ό ποίαν ευκολίαν παρέχει 
ήμίν πρός τοΰτο ή μηχανή το ϋ Έ δ ισ ο ν! . Πόσην ασφάλειαν 
Εν τη  ανακοινώσει σπουδαιοτάτων υποθέσεων, Εμπορικών, δι

πλω μα τικώ ν , στρατιωτικών, δικαστικών κτλ.! Έ γγραφ οι 
Επιστολαί δυνανται νά πλαστογραφηθώσι, καί' αί μάλλον 
μυστηριώδεις συμβολικαί γραφαί ν’ άποσφραγισθώσι καί 
παραχαραχθώσιν, άλλ’ ή φωνή έκαστου ανθρώπου, ό Εδιάζων 
είς Εκαστον φθόγγος, εΐνε τό  χαρακτηριστικώτατον καί 
άσφαλέστατον γνώρισμα τή ς ταυτότητάς του, όπερ ουδείς 
άλλος' δύναται ν’ άπομιμηθή. Πόσον δέ Εγκάρδιος θ ά  εΐνε 
ή μεταξύ μεμακρυσμένων συγγενών καί φίλων δ ιά  του φωνο
γράφου Επικοινωνία! Ό ποίαν χαράν, όπόσην συγκίνησιν θά 
ήσθανόμην, άν ήκουον σήμερον παρά τής μακράν άπουσης 
μητρός μου Εγκάρδιόν τινα χαιρετισμόν ,,Καλημέρα παιδί 
μου!“ άν ήκουον τήν προσφιλή καί περιπόθητον φωνήν της, 
ήν Επί τοσοΰτον χρόνον δέν ήκουσα! 'Οποία ευτυχία, όποια 
αίσθήματ« άγια καί ιερά θά  δ-,ηγείροντο είς τόν Εν τή  άλλο-

II  Ν Ι Ο Β Η .
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δαπή βιοΰντα Έ λ λ η ν α , μεταξύ άνδρώπων ξένων και αδια
φορών, άν ήδύνατο κατ’ αρέσκειαν, καδ’ οΐαν δήχοτε ώραν 
καί στιγμήν, ν’ άκούη έν τω  δωματίω του τά ς  προσφιλείς 
διαλέξεις τω ν συγγενών του, του πατρός, τής μητρός, των 
αδελφών, των φίλων του! Καί πόσον ίσως δ ά  έπέδρα τοΰτο 
έπί το€» χαρακτήρες του! Πάντα ταυτα κατέστησε δυνατά 
και πραγματοποιήσιμα ή μεγαλοφυής έφεύρεσις του Έ δισον,
6 φωνογράφος.,

Ά λλ’ ή φωνογραφική συνδιάλεξις μεταξύ μεμακρυσμέ- 
νων συγγενών και φίλων δεν δ ά  εΐνε προνόμιον μόνων των 
πλουσίων, των δυναμένων ν’ άγοράσωσι τήν τώρα βεβαίως 
ούχί εύδηνήν συσκευήν -του φωνογράφου. Θά ίδρυδώσιν εις 
δημοσίας δέσεις φωνογραφικαί συσκευαί ώρισμένου μεγέδους 
προς κοινήν χρήσιν άντι μικρών τελώ ν, καί όπως σήμερον 
υπάρχουσι δημόσια τηλεγραφεία καί τηλεφωνεία, οότω δά 
υπάρχουσιν έν τώ  μέλλοντι δημόσια φωνογραφεΐα. Έ ν  τοίς 
σιδηροδρόμοις δ ά  ύπάρχωσιν ωσαύτως πρόχειροι φωνογραφι- 
καί συσκευαί μετά  τών αναγκαίων κυλίνδρων καί των προς 
ταχυδρομικήν αποστολήν καταλλήλων κιβωτίων, πρός χρήσιν 
τώ ν ταξειδευόντων. Έ νώ  μέχρι τουδε οί ταξειδεόοντες διά 
του σιδηροδρόμου δύνανται μόνον ν’ άναγινώσκωσιν, ο’χί 
δε καί να γράφωσιν εόχερώς ένεκα τοΰ διηνεκούς κλονισμού, 
έν τω μέλλοντι πολλοί £ξ αυτών δά  χρησιμοποιώσι τον και
ρόν των πρός διεκπεραίωσιν τή ς αλληλογραφίας των, ήτις 
έννοείται δ ά  εΐνε μόνον φωνογραφική.

Οί μεμυημένοι γινώσκουσιν ότι τό  κυριώτατον έλάτ- 
τω μα τών γραφέων καί γραμματέων εινε ότι άπουσιάζουσι 
καδ·’ ήν άκριβώς ώραν ή υπηρεσία αυτών εΐνε απολύτως 
αναγκαία. Οί πολυάσχολοι καί πολυπαδεΐς έκεινοι άνδρω- 
ποι, οίτινες δεν έχουσι ποτέ καιρόν νά γράφωσιν Ιδιοχείρως 
τά ς  Ιπιστολάς των άλλ’ ύκό μυρίων περισπασμών κατατρυ- 
χόμενοι αναγκάζονται νά έμπιστεύωνται είς υπαλλήλους τάς 
ύπο&έσεις των, δ ά  ευρίσκωσιν έν τω φωνογράφω αείποτε πρό
δομον, έτοιμον, πιστόν, άκάματον γραμματέα, πολύτιμον 
βοηδόν καί συνεργάτην, όστίς δά ' εΐνε συγχρόνως ευδηνός, 
αξιόπιστος καί έχέμυδ-ος.

Είσαι συγγραφεύς ή ποιητής έχων πολλάς ιδέας άλλ’ 
άσδενές μνημονικόν. Μέχρις ου έτοιμάσης τά  πρός γραφήν 
αναγκαία, αί ίδέαι σου, αν μή έλησμονήδησαν έντελοΰς, άλλ’ 
άπέβαλον ίσως τήν αύδορμήτως έκ του στιγμιαίου ένδουσια- 
σμου καί οίστρου έκπηγα'ζουσαν δύναμιν τής έκφράσεως -ή 
τήν φυσικήν καί άβίαστον χάριν, όπως ή χρυσαλλίς, συλλαμ- 
βανομ,ένη αίφνης ύπό βιαίων χειρών, αποβάλλει τόν λεπτόν 
τών πτερύγων της χνοΰν, _ Διά σί ό φωνογράφος έχει άνεκ 
τίμητον άξίαν. Ε ίς αυτόν μόνον δύνασαι ν’ αποταμίευσης 
ζο»ντανάς καί αβλαβείς τάς Ιδέας σου κατά τήν ευτυχή δη
μιουργικήν στιγμήν. Πρός τοΰτο αρκεί μόνον νά σκέπτεσαι 

, μεγαλοφώνως.
Ε ίσαι διευδυντής μεγάλου τινός καταστήματος καί δεν 

έχεις καιρόν νά γραφής ιδιοχείρως τά ς έπιστολάς, τά ς  δ ια 
τάξεις, τά ς  παραγγελίας, τά  σχέδιά σου. Ό  γραφεύς ή καί 
ο στενογράφος σου δέν δύναται πάντοτε νά σε παρακολουδη 
πιστώς, ισως δέ καί ο λυσσαλέος σκαριφισμός τής γραφίδος 
του σέ καδιστα νευρικόν. Αί έντολαί σου παρεννοοΰνται 
ΐσο»ς υπό τών συνεργατών ή υπαλλήλων σου καί μεταβιβά
ζονται περαιτέρω άνακριβώς ή καί πολλάκις έκτελοΰνται όλως 
άντιδέτως πρός τήν δέλησίν σου. Έ ν  τή  περιπτώσει ταύτη 
ό φωνογράφος εΐνε διά οέ απαραίτητος. Δύνασαι νά έγκλει- 
σδής μετ’ αύτοΰ έν τφ  δωματί^/ σου καί νά τω έμπιστευδής 
ήσύχως πάντα τ ά  μυστικά τής έμπορικής σου συνειδήσεως.

Τ ά  τέκνα ήμών δεν δ’ άγνοώσιν ως ήμεΐς πώς ώμίλουν 
κατά τάς διαφόρους έποχάς τής παρελδούσης των ύπάρξεως. 
Οί γέροντες δ ά  δύνανται νά άκούωσι τούς λόγους καί τας 
ομιλίας τής παιδικής των ήλικίας. Οπως σήμερον διατη- 
ροΰμεν λευκώματα φωτογραφιών, ούτως έν τώ  μέλλοντι δα 
έχωμεν ώς ώραιότατον τούτων συμπλήρωμα τ ά  φωνογραφικά 
λευκώματα, έν οϊς, μετά τών εικόνων τών συγγενών ήμών 
καί φίλων, δ ά  διαφυλάττωμεν καί τά ς φωνάς αυτών ώς ίερα 
κειμήλια.

Μεγάλας ώφελείας δά  παρέχη ό φωνογρα'φος καί εις 
τούς τυπογράφους, συντάκτας Ιφημερίδων, στοιχειοδέτας κτλ. 
Ό  Έ δισον κατεσκεύασε μάλιστα προ μικρού καί είδικήν 
τινα φωναγραφικήν συσκευήν δ ιά  τούς στοιχειοδέτας. Ο 
φωνογράφος ουτος υπαγορεύει βραδέως καί κατά μικρά δια
λείμματα, προφέρων έκάστοτε δέκα λέξεις καί εΐτα σιωπών, 
μέχρις ου ό έργάτης προφδάση νά τάς στοιχειοδετήση. Τοι
ουτοτρόπως ή αντιγραφή δυσανάγνωστων χειρογράφων διά 
τόν στοιχειοδέτην είναι περιττή. Καί αυτοί δε οί ανταπο- 
κριταί τών εφημερίδων δύνανται αμέσως ν’ αποστελλωσι 
φωνογραφημένας τά ς ανταποκρίσεις των. Τό πρώτον πείραμα 
διά τής νέας ταύτης συσκευής έγένετο έν τώ  τυπογραφεία) 
τής έν Νέα Έόρκη έκδιδομένης έφημερίδος „Κόσμου“ (World), 
καί έπέτυχε πληρέστατα. 'Ο  συντάκτης ύπηγόρευσεν είς τόν 
φωνογράφον άρδρον τ ι  έξ ύπογυίου· έν τώ  τυπογραφεία) το 
άρδρον τοΰτο έστοιχειοδετήδη άμέσως έκ τοΰ φωνογράφου 
υπό ήσκημένων έργατών, καί δή  άνευ διαλειμμάτων, έλατ- 
τωδείσης μόνον τής περιστροφικής ταχύτητος τοΰ φωνογρα
φικού κυλίνδρου.

Τοΰ φωνογρα'φου δ ά  γίνεται χρήσις καί έν τοΐς κοινο- 
βουλίοις. Τ ί δεν δά  έδιδον σήμερον σί φιλολόγοι καί οί. 
αρχαιολόγοι καί έν γένει πας άνδρωπος, άν ήδύνατο ν 
άκούση τόν περί στεφάνου λόγον τοΰ Δημοσδένους, ώς άπηγ· 
γέλδη όπ’ αύτοΰ τοΰ άδανάτου ρήτορος, μ ί τήν ίδιάν του 
φο>νήν; ’Αλλά δυστυχώς ούδείς 'Εδισον υπήρχε τή* έποχήν 
έκείνην. Έ ν  τω  μέλλοντι όμως, άν γεννηδή ποτε άλλος Δη- 
μοσδένης ή Κικέρων, οί λόγοι του δ’ άκούωνται καί δά 
συνταράσσωσι τάς καρδίας τών έπιγεννησομένων έπί αιώ
νας όλους.

Δεν είναι καδόλου άπίδανον νά έχωμεν έν τώ  μέλλοντι 
καί φωνογραφημένα βιβλία. Κ ατά τούς ανωτέρω σημειω- 
δέντας άριδμούς περί τής χωρητικότητος τών κηροστρώτων 
κυλίνδρων δυνάμεδα ευκόλως νά ύπολογίσωμεν καί νά βε- 
βαιωδώμεν, ότι πρός πλήρη φωνογράφησιν ένός μεγάλου μυ- 
διστορήματος τοΰ Κάρολου Δίκκενς άρκοΰσι μόνον τέσσαρες 
ολόκληροι κύλινδροι. Ή  φωνογράφησις βιβλίων δ ά  εΐχεν 
ίσως ώς σκοπόν, πρός τοΐς άλλοις, καί τήν ¿ντικατάστασιν 
τών αναγνωστών. Έ νω  σήμερον μόνοι οί πρίγκηπες καί οί 
πλούσιοι διατηροΰσιν άναγνώστας, ή πολυτέλεια αυτη δα 
εΐνε είς τό έξής έφικτή καί είς τούς απορωτέρους. Αλλα 
τό σπουδαιότατον κατά τήν ήμετέραν γνώμην εΐνε ότι καί 
τό λεκτικόν τών μυθιστοριών μας δ ά  γείνη φυσικώτερον. 
'Ω ς γράφονται σήμερον τ ά  πλεΐστα τών μυδιστορηματων καί 
διηγημάτων, μας φαίνονται ανεκτά, μόνον καί μονον διότι 
εΐμεδα συνειδισμένοι νά τά  άναγινώσκωμεν έν σιωπή, απο 
τοΰ χάρτου· άλλ’ όταν άυνειδίσωμεν νά τ ά  άκου'ωμεν, τότε 
ό αφύσικος, σχολαστικός, έπιτετηδευμένος χαρακτήρ τοΰ λό
γου, ,,τό χάρτινον υφος“, δ ά  προσβάλλη πολύ περισσότερον 
τ ά  ώτα καί τήν καλαισδησίαν μας. Συγχρόνως όμως με τά 
φωνογραφημένα βιβλία έπιτυγχάνεται καί άλλος τις πολύ 
σπουδαιότερος σκοπός. Ό  δέλων ν’ άγορα’ση τήν φωνογρα-

ΚΛΕΙΩ. 359

φικήν έκδοσιν τών έργων μεγάλου τινός ποιητοΰ ή συγγρα- έξής κυριολεκτικώς. Συναυλίαι έξοχων μουσικών, άσματα
φέως (λ. χ. τοΰ Δάντε, τοΰ Τάσσου, τοΰ Σχίλλερ κτλ.), δεν περιφήμων άοιδών, μελοδράματα ολόκληρα δ ά  μονιμοποιών-
δ’ άγοραση βεβαίως τ ά  φωνογραφήματα σχολαστικού τίνος τα ι καί δ ά  δίαιωνίζωνται φωνογραφούμενα, καί εΐτα πολλα-
δασκάλου, αλλά δ ά  πρ&τιμήση τήν υπό διασήμου τινός έν πλασιαζόμενα, άποστελλόμενα, πωλούμενα, όπως σήμερον τά
τή  απαγγελία καλλιτέχνου φωνογραφηδεΐσαν έκδοσιν τών λιδογραφημένα μουσικά τεμάχια.
έργων τούτων. Τοιουτοτρόπως οί φωνογραφικοί κύλινδροι, Παραλείποντες ένταΰδα πάσας τά ς ευκόλως υπό των
έφ’ ών δ ά  είναι γεγραμμένα τ ά  άριστουργήματα τής π α γ - αναγνωστών ήμών_ έννοουμένας ώφελείας, άς υπισχνεΐται 
κοσμίου φιλολογίας, δά  είναι συγχρο'νως αιώνια ταμιευτήρια ήμΐν ό φωνογράφος, έν τε τω  πρακτικώ βίω καί έν ταΐς
έντεχνου άπαγγελίας. Ό  άγοράζων έν τώ  μέλλοντι τόν έπιστήμαις, περαίνομεν τόν λόγον έπαναλαμβα'νοντες ότι
Ό δελλον τοΰ Σαιξπήρου, δ ά  έχη συγχρόνως είς τήν διά- δ ιά  τής έφευρ^σεως τοΰ Έ δισον κατέστη άδάνατον πάν
δεσίν του καί τήν δαυμασίαν άπόλαυσιν τής άπαραμίλλου ότι ήτο δυνατόν ν’ άπαδανατισδή έκ τοΰ υλικοΰ καί
τέχνης τοΰ Ρόσση. 'Ω ς πρός τόν Ά μλέττον δέ, δά  προτι- φδαρτοΰ ήμών μέρους. ’Εκείνος δ έ , τόν όποιον e φωνο-
μάται ίσως ή υπό τοΰ Booth φωνογραφημένη έκδοσις. γράφος - δά  καταστήση μετά μείζονος βεβαιότητος άδα'-

Ό π ω ς τών ήδοποιών ουτω καί τών άοιδών καί τών μου- νατον, εΐνε αυτός ό μεγαλοφυής Ιφευρέτης, 6 Θωμάς νΑλβα
σικών καλλιτεχνών οί δρίαμβοι δ’ άπαδανατίζωνται είς τό Έ δισον.

 -----------
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Μετά τήν Ίτρουσαλήμ, τήν άγίαν ταύτην πόλιν, έν ή νους χρόνους άναζητοΰντες αίσδανόμεδα άνέκφραστον ηδονήν
άπειροι αναμνήσεις έκ τοΰ βίου καί τών παδών, τοΰ δανά- καί γοητείαν, ουτω καί αί πόλεις αύταί τής ’Ανατολής, μέ
του καί τής άναστάσεως τοΰ Σωτήρος ημών καί Λυτρωτοΰ τούς λευκούς καί εύκρινώς έν τω κυανώ δόλω τοΰ ούρανοΰ
βαδέως συγκινοΰσι παντός χριστιανού τήν καρδίαν, έπόδησα διαγραφομένους, ευ’μήκεις καί ραδινούς μιναρέβες  των, τότε
νά έπισκεφδώ τήν Γαλιλαίαν, τό μέρος έκεΐνο τή ς ήγιασμέ- μόνον έξασκοΰσι τό  ίδιόρρυδμον αύτών δέλγητρον είς ήμάς
νης χώρας, όπερ υπήρξε μετά τ ά  ’Ιεροσόλυμα τό κυριωδέ- τούς βαρβάρους τοΰ Βορρά, όταν όρώμεν αύτάς μακρόδεν.
στατον δέατρον τή ς δράσεως καί ένεργείας τοΰ Κυρίου ήμών Τότε βλέπομεν προ τών όμμάτων ήμών πραγματουμένας τάς
έπί τής γης. Κ α τ’ έκείνους τους χρόνους, ότε ή Παλαιστίνη δαυμασίας έκείνας εικόνας, άς έζωγράφησεν άνεξιτήλως έν
εύρίσκετο ύπό τήν κυριαρχίαν τών 'Ρωμαίων, ώνομάζετο Γα- τη  νεαρα ήμών φαντασία ή άνάγνωσις των μύδων καί τής
λιλαία ολόκληρος ή πρός Βορράν τής Σαμαρείας χώρα, ή ιστορίας.
έκτεινομένη μεταξύ τής στενής φοινικικής ακτής καί τής Τ ή  υστεραία τή ς άφίξεως ήμών, άμα τη  ανατολή τοΰ
ύπό κλιμακωτών όρέων περιβαλλομένης γλαυκής λίμνης Γε- ήλίου, ήρξατο Ικ  νέου έν τη  πόλει Ναζαρέτ ή κωμφδία ή,
νησαρέτ, Ινώ πρότερον τό όνομα τοΰτο έφερε μόνον τό βό· άν δέλετε, τό δράμα τοΰ καδημερινοΰ βίου. "Αμα ώς αί
ρειον μέρος τοΰ όρους Ναφδαλήμ. . πρώται ακτίνες τοΰ ήλίου έχρύσωσαν τάς κορυφάς των μινα-

Έ κ  τών πέντε γνωστών έκ τής Α γίας Γραφής πόλεων ρέδων καί τοΰ κωδωνοστασίου τής λατινικής ’Εκκλησίας,
τής Γαλιλαίας, Ναζαρέτ, Κανα, Καπερναούμ, Τιβεριάδος καί ήρχισαν οί πολυάριδμοι καί αδέσποτοι κύνες, οί Ιξαίρετοι
Ναΐν, ή πρώτη όνομασδεΐσα, ή Ναζαρέτ, εΐνε τήν σήμερον οότοι καί απαραίτητοι ύγιονομικοί φύλακες τών ανατολικών
άδιαφιλονεικήτως ή σπουδαιοτάτη. Άναχωρήσας έξ Ίερου- πόλεων, νά γαυγίζωσι λυσσωδώς, άφυπνίζοντες διά τών φο-
σαλήμ μετά συνοδείας πολλών άλλων συμπεριηγητών, έφδά- βερών υλακών των τούς είς χρυσά όνειρα βεβυδισμένους βρο-
σαμεν περί τό  έσπέρας είς τό φιλοφρόνως διά μέσου πυκνών τούς καί έπαναφέροντες αυτούς είς τήν Ισοβαράν πραγματι-
έλαιοδένδρων καί συκών καί ύπερμεγέδων κάκτων μ ί τά ς κότητα. Τ ά  πρώτα άνδρώπινα όντα, ατινα έφάνησαν έν
λεύκάς του οικίας μακρόδεν χαιρετίζον ήμας πολίχνιον, κεί- τα ΐς όδοΐς, ήσαν γυναίκες, έχουσαι τά  πρόσωπα κεκαλυμμένα
μενον Ιν στενή τινι κοιλάδι. Άνά τόν ουράνιον δόλον άπή- δ ιά  κυανών, κίτρινων καί φοινικοχρόων πέπλων, δ ι’ ών έφαί-
στραπτον έν μεγαλοπρεπεΐ μαρμαρυγή α ί άπειράριδμοι στρα- νοντο σπινδηροβολοΰντες μέλανες όφδαλμοί, καί χαρέχουσαι
τια ί τώ ν αστέρων καί ή  σελήνη εχεε τό ίλαρόν αυτής φέγ- διά τή ς ποικιλίας καί ζωηρότητας τών χρωμάτων φαιδράν
γος άνά τήν άγρίαν καί βραχώδη περίχωρον, δεικνυουσα τινα καί χαρμόσυνον δψιν είς τά ς  πρωϊνάς σκηνάς τοΰ έν
ήμΐν τήν όδόν τήν άγουσαν είς τήν ίεράν πόλιν. Ή  όδός τα ΐς άγυιαΐς βίου, εί καί αύτών τώ ν γυναικών ή δπαρξις εΐνε
αδτη εΐνε τοσοΰτον δύσπορος καί άδ·λία, ώστε καί αυτοί οί λίαν δλιβερά καί ούδεν έχει τό φαιδρόν ουτε τό χαρμόσυνον.
ίπποι οί συνειδισμένοι είς τοιαύτας έκδρομάς ήναγκάζοντο Α ί γυναίκες αδται συλλέγουσι ξύλλα Ικ  τών δασών καί τών
πολλάκις νά σταματώσι, μετά  μεγάλης προσοχής αναζητούν- περικειμένων όρέων καί καταβαίνουσι λίαν π ρ ω ΐε ίςτή ν  πόλιν,
-βες δέσιν κατάλληλον, όπως τοποδετήσωσιν ασφαλώς καί όπως πωλήσωσι τ ά  μοχδηρά αύτών έμπορεύματα. Με τά  έλε-
στερεώς τάς όπλάς των. Έ νώ  μακρόδεν ή πόλις έφαίνετο εινά των δέματα κάδηνται σιωπηλαί έν τ ή  άγορα, περιμένου-
σχετικώς νέα καί καδαρά, άμα ώς είσήλ&ομεν είς τά ς οδούς σαι περιδεώς τήν ελευσιν τών αγοραστών καί εΐτα ώφελού-
καί έξητάσαμεν έκ τοΰ σύνεγγυς καί άκριβέστερον. τά  κατ’ - μεναι ολίγα κερμάτια έπιστρέφουσιν οίκαδε εύχαριστημέναι.
αυτήν, έλάβομεν τήν αυτήν έκείνην έντυπωίιν, ήν παρέχουσιν Πολύ. δορυβωδέστεροι τών έκ φύσεως καί συνηδείας συν-
είς πάντα Εύρωπάΐον πάσαι ανεξαιρέτως αί πόλεις τή ς Άνα- εσταλμένων τούτων γυναίων είναι οί άνδρες, τό πολύ έπι-
τολής.· Η  ακαδαρσία εΐνε τοσοΰτον αχώριστος από των πό· κρατέστερον στοιχεΐον τής ποικίλης καί συμμίκτου ταύτης
λεων τούτων, ώστε τήν έλλειψιν αύτής άδυνατοΰμεν-καί νά κοινωνίας, ήτις άπό πρωίας συναδροίζεται έν τή  άγορά καί
φαντασδώμεν. Ό π ω ς  δε τήν άκμήν τών χωρών τούτων καί άπό στιγμής είς στιγμήν αύξάνει καί πληδύνεται δ ί’ αείποτε
τήν λαμπράν καί. ένδοξον αύτών Ιστορίαν είς μεμακρυσμέ- άνακυπτόντων νεοφανών καί παραδόξων τόπων. Έ ν  τω  ποι-
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κίλω ¿κείνο» πλή9·ει χρό πάντων διακρίνονται οί ονηλάται 
και βοηλάται, οίτινες άκολουδοΰσι τα  κτήνη των έκπέμπον- 
τες  τραχείας και ξενοφδόγγους κραυγάς, δχι τόσον ΐν« πα- 
ροτρύνωσιν αυτα είς ταχοτέραν πορείαν, όσον Ινα ίκανοποιώσι 
τήν έκ συνηδείας καί έξεως απαραίτητον αύτοίς γενομένην 
ανάγκην τού δορυβεΐν και κραυγάζειν. Ε ΐτα  έρχονται οί 
άρτοπωλαι, οί υδροφόροι, οί οπωροπωλαι .καί οί άλλοι παν
τός είδους πραγματευταί, οίτινες πάντες έξ άμίλλης με δ ’ 
όσον οΤόν τε  οξυτάτων κραυγών έγκωμιάζουσι τ ά  έρ.πορεύ- 
μ ατά  των. Έ ν  τη  φοβέρα εκείνη τύρβη συχνότατα συμβαί- 
νουσιν, ώς είκός, έριδες καί ταραχαί, διότι οί Ναζαρηνοί 
είναι καί σήμερον έτι φιλέριδες καί ταραχοποιοί καί οχληροί 
όπως την ¿ποχήν ¿κείνην, οτε οί λοιποί τής Παλαιστίνης

έν Ναζαρέτ τής περίφημου εν Καίριο οδού Μ ούσ/.ι, ήτις 
απολαύει παγκοσμίου φήμης ένεκα τής ζωηρότατης καί δο- 
ρυβωδεστάτης έν αυτή κινήσεως. Εννοείται οΐκοδεν ότι, 
όπως έν τη  αιγυπτιακή πρωτευοόση καί έν πάση άλλη ανα
τολική πόλει, ουτω καί έν Ναζαρέτ τά  καταστήματα των 
μή πλανοδίων πραγματευτών καί μικρεμπόρων καί τα  έργο- 
στάσια των τεχνιτών είναι ουτω πως διηυδετημένα, ώστε 
πάσαι αί έργασίαι καί πάσαι αί υποδέσεις έκτελούνται έν 
μέση τή  όδω, τούδ’ όπερ συντελεί μεγάλως εϊς την έπαΰ- 
ξησιν τής ποικιλίας καί ζωηρότητος των έν ταίς όδο'ς εκ
τυλισσόμενων σκηνών καί εικόνων. Μεταξύ δέ τοΰ κυμ.ατί- 
ζοντος, κραυγάζοντος καί 9·ορυβο~ντος πλήδους των ανδρω- 
πων διολισδαίνουσιν οί αδέσποτοι κύνες, έπιτελούντες ρ.ετα

Η Ν Α Ζ Α Ρ Ε Τ .

κάτοικοι μετά περιφρονήσεως ελεγον περί αυτών: ,,Τί δόνα* 
τα ι έκ Ναζαρέτ άγαδόν είναι;“ Άλλ’ οί σημερινοί ουτοι 
Ναζωραίοι, ώς έπί τό πλέϊστον υψηλού αναστήματος άνδρω- 
ποι, λιγνοί, καί γυμνόδες, είναι καί λίαν δειλοί καί περιορί
ζονται είς προφορικάς ύβρεις καί λοιδορίας, έν αίς άναπτύσ- 
σουσιν άληδώς δαυμ.ασίαν δεινότητα. Μετ’ απίστευτου ευ
γλω ττίας έκχέουσιν έναντίον άλλήλων έν μια στιγμή όρμη- 
τικώ τατον ρεύμα όβριστικωτάτων λόγων κατά πρόσωπον, 
ουδέποτε όμως έρχονται είς χεΐρας. Τοιουτοτρόπως έκτυ- 
λίσσονται άλληλοδιαδόχως ζωηρόταται σκηναί προ τών όμ- 
μάτων του έκπλήκτου Ευρωπαίου παρατηρητού. Ε ί καί ή 
πόλις αυτή εΐνε μικρά, ή κίνησις όμως έν τή  αγορά καί 'ταίς 
όδοΐς αυτής είνε ζωηροτάτη. Έ κα σ τος δρόμος, καί ό στε· 
νώτατος καί πολυκαμπέστατος δρομίσκος έν Ναζαρέτ παρέχει 
αείποτε νέας καί παραδόξους εικόνας. Ό  τήν Αίγυπτον 
περιηγηδείς ξένος οδοιπόρος άναμιμνήσκεται κατά  παν βήμα

ζήλου τά ς σπουδαίας αυτών υποδέσεις. Αίφνης παρελαύνει 
βραδέως σειρά καμήλων, φορτωμένων μέ μακροτάτους δέν
δρων κορμούς ή μέ λίδους βαρείς, ό δέ χορός, τών απαραι
τήτων όνων, άναπεμπόντων τά ς μελωδικάς φωνας των, ευ
ρίσκει έξ όλων τών γωνιών τής πόλεως καί τών περίχωρων 
ζωηροτάτην ηχώ παρά τοΐς όμ.οιοπαδέσι συντρόφοις των.

Άλλ’ έν τω  μέσω τής δορυβώδους ταύτης έν τή  άγορα 
κινήσεως ευρίσκονται καί τινες όμιλοι άνδροίπων, οίτινες δια- 
τελούσιν έν άκρα ήρεμία καί ακινησία καί μόνον γοερώς 
κλαυδμυρίζοντες τείνουσι πρός τούς διαβάτας ίκέτιδας τάς 
χείρας. Οδτοι είναι οί έπαΐται, τών όποιων πάσα πόλις της 
’Ανατολής έχει μεγάλην άφδονίαν καί οίτινες διατρίβουσι 
κατά προτίμησιν εις εκείνα τ ά  μέρη, εις τά  όποια συχνα- 
ζουσι ξένοι.' Οΰτω καί έν τή  αγορά τής Ναζαρέτ εύρίσκεται 
μέγας άριδμός τών κατερρακωμένων τούτων αδελφών, οίτινες 
κατά  όμάδας καδήμενοι άποτελοΰσι ζωγραφικωτάτας, εί καί
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δλιβεράς, εικόνας,. Ο ί πλεΐστοι τών δυστυχών τούτων εΐναι, 
φυσικώ τω  λόγω, οί τυφλοί, οίτινες ακριβώς έν Παλαιστίνη 
είναι τοσούτον πολλοί, ώστε είνε σπάνιον νά ευρη τις Ιν- 
τα ύδα  άνθρωπον, έχοντα άμφοτέρους τούς όφ9·αλμούς υγιείς. 
ΑΕτία τής μεγάλης Βιαδόσεως τού κακού τούτου είνε άφ’ 
ένός μεν ή άκαδαρσία άφ’ ετέρου δέ ή αίφνηδίως έπερχο- 
μένη μεταβολή του καιρού, προ πάντων όμως ή όλεδρία δει
σιδαιμονία, ήν έχουσιν αί γυναίκες τών ’Αράβων, νά μή άπο- 
σοβώσι τά ς μυίας αΐτινες καλύπτουσιν έντελώς τούς όφδάλ- 
μούς τών τέκνων των, φοβούμεναι μήπως έκδέσωσιν αύτά 
είς το  βάσκανον βλέμμα τού ξένου. Διά τής άποτροπαίου 
ταύτης δεισιδαιμονίας ή δυστυχής μήτηρ έφελκύει προς τό 
ίδιον τέκνον έκείνο ακριβώς τό δυστύχημα, οπερ προσπαδεΐ 
ν αποτρέψη. Αλλ ο γνήσιος Άραψ μένει πιστός είς τά  
αρχαία καί πατροπαράδοτα ήδη καί εδ ιμ α - δ ιά  τούτο εύρί- 
σκομεν καί σήμερον έτι έν τω  βίω καί τή  διαίτη τών με- 
λαγχροινών τέκνων τή ς ερήμου πολλά τ ά  ύπενδυμίζοντα 
ήμίν τούς χρόνους τών πατριάρχων, περί ών διηγείται ήμΐν 
η Παλαια Διαδήκη. Πρός τούτο δεν εΐνε ανάγκη νά έπι- 
σκεφ&ώμεν τά ς σκηνάς των νομαδικόν βίον αγόντων Αρά
βων, τών Βεδουΐνων, άλλα παρατηρούμ.εν πάντα ταυτα έν 
αύταίς τα ίς πόλεσι καί τα ίς κώμαις. Ευτυχώς, τούς πολυ- 
αρίδμους τούτους δυστυχείς καί πένητας προστατεύει ή δρη- 
σκεία, έπαγγελλομένη, ώς καί ή ήμετέρα, τήν βασιλείαν τών 
ουρανών·'.είς πάντα αρωγόν καί προστάτην τών δυστυχούντων. 
Έ νεκ α  τούτου ό Μωαμεδανός παρέχει πάντοτε μετά προ
θυμίας πάσαν δυνατήν βοήθειαν εί; τούς πτωχούς καί δυ
στυχείς.·

Α λλά  καί άλλαι .πολλή* φοβερώτεραι καί οίκτρέτεραι 
μορφαί παρουσιάζονται ένώπιον τού ξένου, έξαιτούμεναι τήν 
βοήθειαν του, .— οί · λεπροί. Δειλοί καί περιδεείς πλησιά- 
ζουσιν έκτείνοντες έξ άποστάσεως μετάλλινόν τ ι  πινάκιον, 
ίνα μή ό Ιλεών έγγίση αυτούς δ ιά  της χειρός. Τής φοβέ
ρας ταύτης καί ανιάτου νόσου, τής λέπρας, ήτις από άρχαιο- 
τάτω ν χρόνων μέχρι τής σήμερον διετηρήδη έν Παλαιστίνη, 
ποιείται μνείαν καί ή  Παλαιά Διαδήκη. Ή  ’Ιερουσαλήμ καί 
ή Σιχέμ άναφέρονται ώς αί κυριώταται εδραι καί έστίαι τής 
τρομεράς- ταύτης νόσου. Έ ν  ’Ιερουσαλήμ υπάρχει έξ έπί- 
τηδες δ ιά  τούς λεπρούς προωρισμένον ειδικόν νοσοκυμεΐον, 
αλλ’ ¿λίγιστοι έκ τών δυστυχών τούτων έπωφελούνται τήν 
βοήδειαν .τόύ ευ’εργετικού τούτου, ιδρύματος, οί δέ πλεΐστοι 
προτιμώσι νά έπιδεικνύωσι τήν έλεεινο’τητα  τής υ'πάρξεώς 
των έπαιτούντες καί υπό πάντων μετά φόβου καί τρόμου 
άποφευγόμενοι. Άνάλογόν τ ι  δώρον απαλλάσσει ήμάς αχό 
τού ειδεχθούς θεάματος τών λεπρών, καί έλευδερώτερον άνα- 
πνέοντες σπεύδομεν πρός έπίσκεψιν τών ιερών έκείνων τόπων, 
χάριν τών όποιων ήλδομεν είς Ναζαρέτ.

Τό πλεΐστον ήμών ένδιαφέρον διεγείρουσιν αί δυο έκ- 
κλησίαι, ή τών Ε λλήνω ν καί ή τώ ν Λατίνων. Ή  ελληνική 
εκκλησία τού Ευαγγελισμού εΐνε ¿κτισμένη ύπεράνω τής μό
νης έν Ναζαρέτ πηγής, παρ’ ή ό αρχάγγελος Γαβριήλ έμφα- 
νισδείς τή  Άειπαρδένω Μαρία ανήγγειλε τήν γέννησιν τού 
Σωτήρος. Ό  ναός ουτος τού Ευαγγελισμού εΐνε έκατόν 
έτών καί ΐδρυται έν τή  δέσει άλλου τινός ναού αρχαιότατου, 
Δι’ ένός έν τώ  έδάφει ανοίγματος έξάγεται τό ύδωρ έκ τού 
βάδους τή ς κεκρυμμένης πηγής τ ή  βοηδεία μικρού τίνος 
αγγείου καί διανέμεται είς τούς περιμένοντας ευσεβείς προσ- 
κυνητάς, οίτινες δέχονται αυτό μετά βαδυτάτης εύλαβείας 
άναλογιζόμενοι ότι έκ τής αυτής ταύτης πηγής ήντλει ποτέ 
το  υδωρ ή Παρδένος Μαρία καί μετεκόμιζεν αύτό οΐκαδε·
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βαστάζουσα τήν υδρίαν έπί τής κεφαλής καί άκολουδουμένη 
υπό τού μικρού παιδός ’Ιησού.

Ό  ωραιότατος ναός τών καδολικών χριστιανών ευρί- 
σκεται έν τή  μονή τών Φραγκισκανών. Ή  εκκλησία αυτη 
εΐνε λαμπρότατη καί πλουσιωτάτη, δεωρεΐται δέ ώς ή ωραιό
τατη  καδολική έκκλησία έν τη  άγία χώρα. Ύπό τό άγιον 
βήμα εύρίσκεται μικρά κλίμαξ δεκαπέντε βαδμίδων, κατά- 
γουσα είς υπόγειόν τινα χώρον, δστις δεωρεΐται καί κηρύσ
σεται υπό τω ν ποίδολικών ώς ό τόπος τοΰ ευαγγελισμού. 
Ή  κρύπτη αδτη έχει μήκος είκοσι ποδών καί ίσον πλάτος, 
υψος δέ μόνον δέκα ποδών. Οί τοίχοι αυτής εΐναι έπεστρω- 
μένοι μέ μάρμαρον λευκόν, έξ ου εΐνε κατεσκευασμένον καί 
τό άγιον βήμα, όπερ κοσμούσιν ώραιότατα αγγεία  πλήρη 
τεχνητών άν9·έων. ’Ιδιαιτέρας μνείας άξιαι εΐναι έν τώ σπη
λαίο» τούτο» δύο στήλαι, έξ ών ή μία από τού εδάφους άνορ- 
δουμένη 9·εωρείται ώς ή δέσις, παρά τή  οποία έστη ό αρχάγ
γελος Γαβριήλ, ή δέ έτέρα άπό τής οροφής κρεμαμένη πρός 
τα  κάτω δεικνύει τήν δέσιν ένδα ή Παρδένος έδέξατο τό 
χαρμόσυνον άγγελμα παρά τού αρχαγγέλου. Τήν σκηνήν 
τούτην παριστα καί μία ωραιότατη είκών (έλαιογραφία), ήρ- 
τημένη οπισδεν τού άγίου βήματος, ήν έδωρήσατο τή  μονή 
ο αυτοκράτωρ τή ς Αυστρίας. Ανωδεν τής κρύπτης λέγεται 
οτι ΐστατο ή οίκία τής Παναγίας. (Οί καδολικοί πιστεύουσιν 
οτι η οίκία αυτη ήρδη υπό τών αγγέλων κατά διαταγήν 
τού Γψίστου τή  1 0 . μαΐου l i '- 'l  έκ τής χώρας τών απίστων 
καί μετεκομίσδη κατ’ άρχάς μέν ε ίς T ersato  πα ρ α τώ  Fiume 
έν Δαλματία, έντεύδεν δέ μετέπειτα είς Loi'eto τής Ιταλίας. 
Τήν Θ·αυμασίαν δέ ταυ την μετατόπισιν έπεκύρωσε καί ό 
πάπας Παύλος Αλ έν έτει 1471.)

"Οτε έκ τού βάδους τής κρύπτης έπανήλ9·ομεν είς τήν 
έκκλησίαν έπάνω, ήκούσαμεν πανηγυρικάς ψαλμωδίας τού 
ευσεβούς πλήδους τών προσκυνητών, οίτινες έξ όλων τών 
μερών τοΰ κόσμου εΐχον συρρεύσει έκεΐ,· όπως άναπέμψωσι 
τά ς εύχάς αυτών πρός τον "Γψιστον άπό τών άγίων τόπων. 
Διά τών πολύχρωμων παρα9·ύρων έπιπτον τρέμουσαι εύρεΐαι 
δεσμίδες ηλιακών άκτίνων έπί τών προσευχόμενων, οίτινες 
γονυπετείς καί βεβυδισμένοι έν τη  προσευχή ουδόλως ήνω*. 
χλούντο υπό τών άεννάως περιφερομένων καί περισκοπουντων 
ξένων έπισκεχτών. Εΰλαβώς διατεδειμένοι κατελίχομεν τους 
ίερους χώρους καί άνέβημεν έπί τού υψηλού κωδωνοστασίου 
τής έκκλησίας, όπόδεν έγένετο ήμίν κάτοπτος ολόκληρος ή 
Ναζαρέτ, μέ τά ς ίδιορρύδμους οικίας καί τά ς στενάς, ρυπα- 
ράς, καί γνησίως άνατολικάς όδούς, αΐτινες ενεκα τής άνω- 
φερείας μόνον έκ τού ένός μέρους εΐναι διαβαταί. Άπό τού 
υψους έκείνου ήδυνήδημεν νά παρατηρήσωμεν καλώς καί τήν 
ίδιόρρυδμον κατασκευήν τών οικιών. 'Γπό τ ά  όμματά μας 
ευρίσκονται οίκίαι τινές τών σημερινών Ναζαρηνών, ουδόλως 
ίσως ή κατ’ έλάχιστον διαφέρουσαι των ‘οίκιών εκείνων, έν 
αΐς κατώκουν οί Ναζωραίοι κατά  τούς χρόνους τού Χριστού. 
’Ιδία άξιοπερίεργοι εΐνε αί στέγαι, αΐτινες εΐναι έντελώς έπί- 
πεδοι καί χρησιμεύουσιν ου μόνον προς στέγασιν τών οίκιών 
άλλα καί πρός διαρκή διαμονήν τών κατοίκων έν ώρα δέ- 
ρους, ότε ό καυσων είναι ανυπόφορος έν κεκλεισμένοις χώροις. 
’Ολίγον άπωτέρω, έν στενώ τινι δρομίσκω, βλέπομεν μικρόν 
τ ι  παρεκκλήσιον, ίδρυμένον, ώς πιστεύεται, έν τή  αυτή έκείνη 
δέσει, Ινδα  άλλοτε εύρίσκετο τό έργαστήριον τού ξυλουργού 
Ιωσήφ. Τοιαύτα έργαστήρια ύπάρχουσι καί σήμερον ετι 

πολλά πλησίον τού παρεκκλησίου τούτου, έν οΐς τά  μόνα 
έργαλεΐα εΐναι τ ά  άρχαιότροπα έκεΐνα, ό πρίων, ή ρυ
κάνη, ή σφύρα, τό  σκέπαρνον καί τό άγγείον τής κόλλης,
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έκ δέ των σημερινών εργαλείων της νέας τεχνουργίας ού
δέν Ιχνος.

Έπεσκέφδημεν και τό είς μικράν άπόστασιν από της 
ελληνικής εκκλησίας τοΰ Ευαγγελισμού κείμενον φρέαρ τής 
Παναγίας, δπερ δέχεται τό δδωρ διά τίνος σκεπαστού σω- 
λήνος έκ τή ς ανωτέρω μνημονευθείσης μόνης έν Ναζαρέτ 
πηγής. Ε ις τό  μέρος τοΰτο συνέρχονται καί σήμερον ετι 
όπως έπί Χρίστου οί Ναζωραίοι καί συνδιαλέγονται περί των 
συμ,βαινόντων έν Γαλιλαία.

Περί τό φρέαρ βλέπομεν πολλάκις ίσταμένας καί ώραιο- 
τά τας γυνακείας μορφάς, ύψηλοΰ αναστήματος, με κανονι
κ ό τα τα  χαρακτηριστικά καί ζωηρότατους, μέλανας οφθαλ
μούς, μαρτυρουντας ευφυΐαν καί ίσχυράν δέλησιν. Η  πυκνή 
καί μέλαινα κόμη των είναι διηρημένη είς μάκρους πλοκά
μους, κρεμαμένους επί των νώτων, αί δέ Χριστιαναί γυναίκες 
■καί νεάνιδες φοροΰσι καί πέπλους, άφίνοντας τό πρόσωπον 
εντελώς ακάλυπτον.

‘Η  καλλονή των γυναικών τής Ναζαρέτ έξυμνήδη πολ

λάκις από αρχαίων χρόνων καί άπεδόδη είς τήν ευλογίαν 
τής θεομήτορος. νΕ τι δε μάλλον έξαίρεται καί άνυψουται 
ή καλλονή των αυτη δ ιά  τής συνεσταλμένης καί σεμνοπρε
πούς συμπεριφοράς των, προ πάντων δε δ ιά  του μελαγχολι- 
κου έκείνου βλέμματος των μεγάλων καί μαύρων οφθαλμών 
των, δπερ καδιστα τ ά  ώραίά των πρόσωπα τοσοΰτον συμ- 
παδ·ή καί άρρήτως θελκτικά.

Ή  πόλις Ναζαρέτ έχει σήμερον περί τά ς έξ χιλιάδας 
κατοίκων, των πλείστων Χριστιανών. ’Ιουδαίοι ένταΰδα είναι 
όλίγιστοι, άλλ’ ή συναγωγή αυτών είναι άρχαιοτάτη καί ιδιαι
τέρας μνείας αξία, διότι εν αυτή έδίδαξεν ο Ίησοΰς καί συν- 
εζήτησε μετά των γραμματέων, κατά  τό τέταρτον κεφά- 
λαιον τοΰ κατά Λουκάν ευαγγελίου.

Έπισκεφ&έντες καί τ ά  λοιπά ίερά τή ς πόλεως, τ ά  οποία 
δμως είναι νεωτέρας εποχής καί όλιγωτέρου ένδιαφέροντος 
δ ιά  τόν επισκέπτην, κατελίπομεν τήν Ναζαρέτ καί έπορεύ- 
δημεν προς τήν Θάλασσαν τή ς Γαλιλαίας.

Γ. Φ. ΖΕΛΙΟΣ.
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"Εις Ικ  των σπουδαιοτάτων νόμων τής φΰσεως εΐνε έ 
νόμος τής κληρονομικότητος· διότι ούδέν άλλο έξασκεί επί 
πάντων έν γένει των ζώντων οργανισμών καί ίδ ία  έπί του 
άνδρώπου, έπί τής περαιτέρω αύτοΰ άναπτόξεως ή ύπισδο- 
δρομήσεως, καί έφ’ όλου τοΰ μέλλοντος αύτοΰ τοσαότην καί 
τηλικαυτην έπιρροήν, όσην ή δόναμις τοΰ νόμου τούτου. Καί 
δμως ακριβώς τό σπουδαιότατον τοΰτο ζήτημα τυγχάνει τήν 
σήμερον σχεδόν παντελώς άγνωστον είς εύρυτέρους κύκλους.

"Ολόκληρος ή φύσις δεικνύει ήμίν, δτι τά  έμψυχα όντα 
γεννώνται μέ ώρισμένας τινάς κληρονομικός ιδιότητας, «ΐ- 
τινες δ ιά  τής αγωγής ή προάγονται καί τελειοποιούνται ή 
περιορίζονται καί παρακωλύονται έν τή  σκοπίμω αυτών ανα
πτύξει. Έ κασ τη  δέ γενεά δύναται νά κληροδοτήση είς τήν 
έπερχομένην καί τά ς άρετάς καί τά ς κακίας αυτής. Ή  
κληρονομικότης εΐνε λοιπόν συγχρόνως ή πηγή καί τής τε- 
λειοποιήσεως καί τής έξαχρειω'σεως, προ πάντων δέ τό  μέσον 
πρδς δημιουργίαν νέων είδών.

Παν οργανικόν ον, Ιχον έν έαυτώ τήν άναπαραγωγόν 
δύναμιν, δύναται νά γεννήση όντα μόνον εαυτώ ομοια. Ό  
νόμος οδτος ούδεμίαν ύφίσταται έξαίρεσιν καί εΐνε άνεξιτή- 
λως έγκεχαραγμένος είς πάντα τ ά  έμψυχα όντα τοΰ τε  ζωϊ- 
κοΰ καί φυτικοΰ βασιλείου. 'Ωσαύτως πάσα νέα ϊδιότης 
τείνει νά καταστή κληρονομική. Κ αδ’ δσον λοιπόν τελειο
ποιείται ή έξαχρειοΰται όν τ ι  έν τή  περαιτέρω αύτοϋ ανα
πτύξει, κατά τοσοΰτον καί οί απόγονοι τοΰ όντος τούτου 
απομακρύνονται τής αρχικής αύτοϋ καταστάσεως. "Οταν 
έπομένως εΐδός τ ι μεταβάλλεται από γενεάς είς γενεάν, κλη
ροδοτεί τάς διαφόρους ταύτας μεταβολάς είς τάς διαδοχι
κούς έπερχομένας γενεάς καί έπί τέλους προκύπτει νέον τ ι 
είδος, δλως διάφορον τοό αρχικού έκείνου, έξ ου έλκει τήν 
καταγωγήν του.

Ά ς  ρίψωμεν κατά πρώτον έν βλέμμα είς τά  ψ ντα  ευ- 
ανδοΰς τίνος κήπου: οποία άφδονία ποικιλωτάτων άνδέων 
παρουσιάζεται είς τ ά  όμματα ήμών πανταχόδεν! Καί δμως 
πάντα τ ά  ποικιλώτατα ταΰτα άνδη ούδέν άλλο είναι ή διά 
τή ς τέχνης παραχδέντα νόδα είδη, καταγόμενα έξ ολίγων 
τινών αγρίων αρχικών είδών, άτινα τάς διά τής σκοπίμου

καλλιέργειας άποκτηδείσας νέας αυτών Ιδιότητας μετεβίβα- 
σαν διαδοχικώς είς τάς έπερχομένας αυτών γενεάς.

Άλλ’ όπως έν τοίς κοσμήμασι των ήμετέρων κήπων, έν 
τω  κόσμω τών ανδέων, δαυμάζομεν τήν περίεργον ταύτην 
καί διηνεκή από γενεάς είς γενεάν μ.εταβίβασιν των καταλ
λήλων ήμίν ιδιοτήτων, ουτω παρατηροΰμεν τόν αυτόν νόμον 
τής κληρονομικότητος είς τά  διάφορα είδη τών λαχάνων, 
προσέτι δέ είς τ ά  διάφορα όπωροφόρα δένδρα.

ΐ ό  πλείστον όμως ενδιαφέρον καί τήν μεγίστην δ ι’ 
ημάς σπουδαιότητα εχει ή έξέτασις τοΰ νόμου τούτου τής 
κληρονομικότητος παρά τοίς ζώ ο ις . Μετ’ έκπλήξεως παρα
τηροΰμεν τ ά  μεγάλα καί σπουδαία αποτελέσματα, είς τά 
οποία έφδ·ασαν οί κτηνοτρόφοι κατά τους νεωτέρους ίδιοι 
χρόνους· στηριζόμενοι έπί τοΰ νόμου τούτου τής κληρονομι
κότητος, κατορδοΰσι νά δημιουργώσιν, ούτως είπεΐν, φυλάς 
βοών μή έχόντων κέρατα, ή νά άναπτύσσωσι κ α τ’ αρέσκειαν 
τοΰτο ή έκείνο τό μέλος τοΰ σώματος περισσότερον τών 
άλλων, καί έν γένει, έπωφελούμενοι τυχαίας τινός παραμορ- 
φώσεως ενός ατόμου, παρεχούσης οΐαν δήποτε πρακτικήν 
ωφέλειαν ή καί ίκανοποιούσης ίδιοτροπίαν τινά τής καλαι- 
σδησίας, νά παράγωσιν έκ τοΰ ατόμου τούτου νέα είδη, δια- 
τηροΰντα διαρκώς ταύτην ή έκείνην τήν διαφοράν από τοΰ 
άρχικοΰ των τύπου.

Μισδωτής τ ις  μετοχιού έν Μασσαχουσέττή δυσηρεστεϊτο 
πολύ δ ιότι τ ά  πρόβατά του ύπερεπήδων πολλάκις τά ς μάν
δρας καί έφευγον. 'Ημέραν τινά παρετήρησεν έν τω  ποι- 
μνίω του νεογέννητόν τ ι άρνίον μέ μακράν ράχιν καί βραχέα, 
ραιβά σκέλη. ’Αμέσως τω  έπήλδεν ή ίδέα νά μεταχειρισδή 
τό άρνίον τοΰτο ώς γενάρχην νέας φυλής προβάτων. Ουτω 
προήλδεν ή φυλή ή καλουμένη Ancon. Έ τ ι  περιεργότερον 
εΐνε τό έξής: Ε ίς άλλο τ ι  μετόχιον έγεννήδη άρνίον τ ι  έκ 
τής φυλής τών M erino, τό  οποίον διεκρίνετο διά τόν μα- 
κρόν, λέίον καί μεταξοειδή μ.αλλόν του. Ό  ιδιοκτήτης με- 
τεχειρίσδη τό άρνίον τοΰτο ώς γενάρχην καί μετ’ ου’ πολυ 
άπέκτησεν ολόκληρον ποίμνιον τής νέας ταύτης φυλής. Ό  
μαλλός τών προβάτων τούτων ϊλαβεν έν τή  τελευταία έν 
Λονδίνω Έ κδέσει τό πρώτον βραβεϊον, εΐνε δέ τόσον πολύ
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τιμος, ώστε ίλαβε κατά 2 5 υ/0 ύψηλοτερας τιμάς ή ό κάλ- 
λιστος μερινος. Ά ν ή καταγωγή τών νέων τούτων φυλών 
δέν ήτο μετά τοσαΰτης ακρίβειας γνωστή, ήδύνατό τις νά 
υπόθεση ότι έκαστη έξ αυτών κατάγεται έξ άγνωστου τινός 
άρχικοΰ τύπου.

Είς ούδέν όμως τών κατοικίδιων ζώων εΐνε τοσοΰτον 
επαισ&ητή ή έπιρροή τή ς κληρονομικότητος όσον είς .τόν 
κύνα. Ε ίτε έκ τοΰ λύκου είτε έξ άλλου τινός αγρίου καί 
νυν αγνώστου είδους κατάγεται ό κύων, έμορφώδησαν όμως 
τοσαυτα καδαρά καί διάφορα άλλήλων εΐδη κυνών, ώστε 
δέν δυνάμεθ·α πλέον νά έξακριβώσωμεν, ποιον Ικ  τών ειδών 
τούτων προσεγγίζει τά  μάλιστα είς τόν αρχικόν τύπον. Τ ίς 
όμως δύναται ν’ άπαριδ·μήση τά  ποικιλώτατα τα ΰτα  είδη 
καί τάς διαφόρους φυλάς τών κυνών; Ή  ποικιλία δέ αδτη 
τών κατά τό  μέγεδος, τό σχήμα καί τήν νοημοσύνην ού· 
σιωδώς απ’ άλλήλων διακρινομένων κυνών εΐνε τό  αποτέ
λεσμα τής μακράς 3·εραπείας καί Ιξημερώσεως άφ’ Ινός καί 
τής κληρονομικότητος άφ’ ετέρου, τοΰδ’ όπερ τοσούτω εύ- 
κολώτερον δυνάμεδα νά παραδεχδώμεν, καδ’ όσον γνωρίζο- 
μεν ότι ο κύων έξ όλων τών λοιπών ζώων πρώτος προσ- 
ωκειώδη τώ  άνδρώπω καί έπί πολλάς χιλιετηρίδας μέχρι 
τής σήμερον διετέλεσεν ο αχώριστος αυτοΰ σύντροφος. Καί 
αύτό δέ τό γ α ίγ ισ μ α  (τό ύλακτείν) εΐνε έπίκτητος τών κυ
νών συνήθεια. Εΐνε άπό πολλοΰ άποδεδειγμένον ότι άγριοι 
κύνες δέν ύλακτοΰσι καί ότι όλα τ ά  είδη τών κυνών, τά  
μή τυχόντα ανθρώπινης θεραπείας καί ήμερώσεως, ωρύονται. 
Δύο κύνες, τούς οποίους ό περιηγητής Mackenzie έφερε μεδ’ 
έαυτοΰ έκ τών δυτικών χωρών τή ς Αμερικής είς Α γγλίαν, 
έξηκολούδουν νά ώρύωνται καί νά όλολύζωσιν, ένω νεαρός 
τις κύων γεννηθείς εξ αυτών έν Ευρώπη, ήρχισε μ ετ’ ού 
πολό νά ύλακτή τήν δέ έπίκτητον ταύτην συνήδειαν ¿κλη
ροδότησε καί είς τούς απογόνους του.

Έ κ  τυχαίων τινών ατομικών ιδιοτήτων, αΐτινες όμως 
μετεβιβάσθησαν κληρονομικώς άπό γενεάς είς γενεάν έπί 
μακρότατον χρόνον, έμορφώδησαν είς πλεΤστα είδη ζώων 
άληδεΐς φυλετικοί χαρακτήρες. ’Ακόμη καί αί σωματικαί 
παραμορφώσεις καί αί ροπαί πρός διαφόρους άσδενείας ύπό- 
κεινται είς τόν νόμον τής κληρονομικότητος. Ουτω π. χ. 
εκ τίνος κονίκλου, όστις έτυχε νά γεννηδή μέ §ν μόνον ους, 
άπετελέσθη φυλή, έξ ής έγεννώντο διαρκώς μονόωτοι κόνι- 
κλοι. ‘Ωσαύτως έκ τίνος άγελάδος, ή τις  υπό πυώσεως εΐχεν 
άπολέση τό έτερον κέρας, έγεννήδησαν τρεΤς μόσχοι, οίτινες 
έφερον είς τό  αύτό μέρος τή ς κεφαλής εν μόνον κέρας.

"Οσω όψηλοτέρα εΐνε ή βαδμίς τής ζωολογικής κλίμα- 
κος, έν ή ΐσταται άτομόν τ ι, τοσούτω μείζων καί ή έν αύτω 
δύναμις τοΰ νόμου τής κληρονομικότητος. Διά τοΰτο ή 
έπιρροή τοΰ νόμου τούτου εΐνε ίσχυροτέρα παρά τοίς ζώοις 
ή παρά τοίς φυτοίς, παρα δέ τω  «νδρώπω έτι ίσχυροτέρα 
ή παρά τοίς λοιποίς ζώοις. Ό  άνδρωπος ύπόκειται όχι μό
νον είς έκείνας τά ς κληρονομ.ικάς επιδράσεις, άς άπαντώμεν 
παρά τοίς φυτοίς καί τοίς ζώοις, αλλά καί είς έκείνας, αΐ
τινες έξαρτώνται έκ ψυχικών παδών καί ήδικών τάσεων, ών 
είναι άπηλλαγμένα τ ά  λοιπά ζώα, έτι δέ καί έκ παροδικών 
ροπών καί στιγμιαίων κλίσεων.

Πάσαι αί κακίαι ώς καί πάσαι αί άρεταί, είτε σωματι- 
καί είτε πνευματικαί καί ήδικαί, δύνανται νά μεταδοδώσι 
κληρονομικώς, όπως ή ώραιότης καί ή άσχημία τών χαρα
κτηριστικών τοΰ προσώπου. ,,Ό  δείνα έχει πρόσωπον τής 
δείνα οίκογενείας“ άκούομεν πολλάκις, καί πράγματι υπάρ- 
χουσιν οφδαλμοί, ρίνες, στόματα καί μέτωπα, τ ά  όποια ένεκα

τής έπιμονής μεδ’ ής- κανονικώτατα παρουσιάζονται είς τούς 
απογόνους, έλαβον καί ίδ ια  οικογενειακά ονόματα πρός άκρι- 
βέστερον προοδιορισμόν. ‘Γπάρχουσιν άπειράριδμοι περιπτώ
σεις, καδ’ άς πολλά τέκνα έχουσι τήν αυτήν Ιδιότητα ένός 
τών γονέων των, ότι δέ τό φαινόμενον τοΰτο δέν βασίζεται 
έπί τυχαίας τίνος συρ.πτώσεως έξάγεται έκ τοΰ ότι καί 
έγγονοι καί δισέγγονοι δεικνύουσιν ακριβώς τήν αυτήν 
ιδιότητα.

Ποσάκις έχομ.εν παρατηρήση την κληρονομικήν άπό τών 
γονέων είς τά  τέκνα μετάδοσιν τοΰ βαδίσματος, τών χειρο
νομιών, τη ς φωνής, τής στάσεως κτλ., εΐνε δέ πασίγνωστον 
ήδη οτι καί ή σωματική έξις, ή ιδιοσυγκρασία, ή κανονικό- 
της ή  τό  άκανόνιστον τών μελών, αί παραμορφώσεις παντός 
είδους καί αυτά τά  άπλούστατα καί έλάχιστα έλαττώ ματα 
ύπόκεινται είς τόν νόμον τής κληρονομ.ικότητος.

Εΐνε γνωστόν, οτι ώρολογοποιοί καί χαλκογράφοι γίνον
ται πολυ ευκόλως μύωπες, ένω οί ναΰται, οί ποιμένες, οί 
άγριοι καί έν γένει οί ζώντες έν άναπεπταμένοις τόποις 
έχουσιν ώς έπί τό πλείστον οξυτάτην την όρασιν. Άμφό- 
τεραι δέ αί ιδιότητες αυται, ή μυωπία καί ή όξύτης της 
όράσεως, έχουσι μεγάλην τάσιν πρός τήν κληρονομικότητα. 
Οί Ευρωπαίοι π. χ. υπολείπονται πολυ τών αγρίων κατά τήν 
οξύτητα τή ς όράσεως καί τών λοιπών αίσδήσεων, ή δέ έξ- 
ασδένωσις αυτη έχει μεταδοδή κληρονομικώς έκ πολλοΰν 
αιώνων άπό γενεάς είς γενεάν. Ό  φυσιοδίφης R engger χαρ- 
ετήρησεν έπανειλημμένως Ευρωπαίους αύξηθ'ένδας καί άνα- 
τραφέντας μεταξύ τών άγριων καί ζήσαντας μ.ετ’ αυτών 
καθ’ δλον τόν βίον των, μή δυναμένους όμως νά συγκριδώσι 
πρός αυτούς κατά τήν οξύτητα τής όράσεως. Ουτω καί ό 
στραβισμός μεταδίδεται, ώς γνωστόν, κληρονομικώς προσέτι 
δέ καί τό γλαύκωμα τών ο’φδαλμών χαρατηρεϊται συχνάκις 
είς άνδρώπους τών οποίων οί γονείς έπασχον Ικ  τοΰ αύτοΰ 
νοσήματος. Έ τ ι  δέ καί ή παντελής τυφλότης καί ή  κωφό- 
της είναι κληρονομ.ικαί.

Ώ ς  πρός τήν κληρονομικήν μετάδοσιν συνηδειών τινων 
καί έξεων, διηγείται ό G iron περί τίνος άνδρώπου, όστις 
είχε τήν παράδοξον συνήδειαν νά κοιμάται πάντοτε ύπτιος 
έχων τό  δεξιόν σκέλος έπί τοΰ άριστεροΰ διεσταυρωμένον. 
Ε ΐς έκ τών υίών τοΰ άνδρώπου τούτου έδειξε τήν αύτήν 
συνήδειαν σχεδόν άπό τής γεννήσεώς του καί διετήρησεν 
αύτήν, μεδ’ όλας τά ς  δυνατάς προσπαδείας πρός απαλλαγήν 
αύτοΰ άπό τή ς συνηδείας ταύτης. Αυτός ό Δαρβίνος έγνώ- 
ρισεν άνδρωπόν τινα , όστις άπό τής παιδικής του ηλικίας 
εΐχε προσλάβη τήν γελοίαν συνήδειαν, οσάκις ήσδάνετο εαυ
τόν εύδυμον, νά κινή τούς δακτύλους παραλλήλους μετά 
μ-εγάλης ταχύτητος, ένόσω δέ ηύξανεν ή εύδυμία του, να 
υψόνη καί τά ς δύο χείρας; έξακολουδών τήν κίνησιν τών 
δακτύλων, μέχρι τών κροτάφων του. Ό  άνδρωπος ουτος 
ήλικιωδείς προσεπάδησε νά άποβάλη τήν συνήδειαν ταύτην, 
ήτις έφαίνετο είς πάντας γελοία. Ά λλά μεταξύ τών όκτώ 
τέκνων του ευρέδησαν τρία, ηλικίας 4 Ιως 5 έτών, άτινα 
εΐχον ακριβώς τήν αύτήν συνήδειαν, χωρίς νά μιμηθ'ώσιν 
αυτήν παρά τοΰ πατρός των. — Γυνή τις εΐχε συνειδίση νά 
παίζη διαρκώς κινοΰσα μίαν δέσμην τριχών τής κόμης της 
μέ τήν δεξιάν χείρα. Ό  υίός αύτής έκληρονόμησε τήν συν- 
ήδειαν ταύτην παρά τή ς μητρός του, άν καί αΰτη άπέθ·ανε 
μίαν έβδομάδα μετά τήν γέννησίν του.

Δυστυχώς ή κληρονομικότης δέν περιορίζεται μόνον είς 
αβλαβείς Ιδιότητας, είς άδώας συνηδείας καί έξεις, άλλ’ έπε- 
κτείνεται είς πάντα έν γένει τ ά  δυνάμενα όπως δήποτε νά
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συμβιβασδώσι μετά  τη ς ζωής. Ήδυνάμεδ·α νά άναφέρωμεν 
ολόκληρον σειράν παντοειδών φυσικών παραμορφώσεων και 
κλίσεων είς παντός είδους άσδενείας, κληρονομικώς μεταβαι- 
νουσών άπό των γονέων είς τά  τέκνα. Προ πάντων έπαι- 
σδητά παραδείγματα παρέχουσιν ή άρδρΐτις, ή έπιληψία, τό 
ασδμα, ή φδίσις καί άλλαι νόσοι, αίτινες πασαι είναι κλη- 
ρονομικαί.

Εϊδομεν. μέχρι τοΰδε, ότι πασαι αί ίδιορρυδμίαι του 
σώματος μεταβαίνουσι κληρονομικώς από των γονέων είς τά  
τέκνα καί ότι ούδεμία σχεδόν συνήδεια η όλίγισται ίσως 
νόσοι ύπάρχουσι, μή υποκείμεναι εις τον νόμον της κληρο- 
νομικότητος. Ά λλα  συγγενέστατη προς την κληρονομικό
τη τ α  των συνηθειών είναι ή κληρονομική μετάδοσις των 
όρμων καί τάσεων, περί ής έχομεν απειράριθμα παραδείγ
ματα έκ του βίου των άνδρώπων καί των λοιπών ζωων. 
Αναφέρω μόνον τήν ροπήν προς φιλαργυρίαν ή σπατάλην, 
πρός έλαφρόνοιαν καί εύδυμίαν η προς δυσδυμίαν καί με
λαγχολίαν, προς ευσπλαγχνίαν ή  σκληρότητα, πρός χαρτο
παιξίαν καί πολυποσίαν πνευματωδών ποτών ώς έπίσης πρός 
διάπραξιν εγκλημάτων, πρός δραστηριότητα ή άσδένειαν χα- 
ρακτήρος, πρός οικονομίαν, πρός ευσέβειαν, άλλα καί πρός 
παραφροσύνην καί αυτοκτονίαν. Καί αυτή ή κλίσις πρός 
έχεμυίΚαν ή πρός φλυαρίαν εΤνε κληρονομική.

Ούδείς δύναται βεβαίως να άρνηδή ότι ευφυέστατοι 
γονείς ενίοτε γεννώσι τέκνα α’σδενοΰς πνεύματος, ωσαύτως 
δέ έντιμότατοι πολλάκις γονείς έγέννησαν υίούς, άτιμάσαν- 
τως βραδυτερον τήν οικογένειαν των. · Άλλ’ έπ’ ίσης εΐνε 
άληδές, ότι γονείς έχοντες κατεστραμμένον τον οργανισμόν 
των ουδέποτε έγέννησαν υίούς ευφυείς. "Οπως έξάρωμεν μίαν 
μόνην έκ των πολλών περιπτώσεων, άναφέρομεν ένταΰδα τό 
λυπηρόν γεγονός ότι τά  τέκνα μεδύσων γονέων όχι μόνον 
πίπτουσι καί αυτά δώματα της κραιπάλης αλλά κατά  κα- 

"νόνα πάσχουσιν υπό πνευματικών διαταράξεων, υπό ήλιδιό- 
τητος ή έπιληψίας καί διάγουσιν Ιν άδλιότητι τον βιόν των. 
Κ α τά  τόν Ηοντβ, έκ 300 ήλιδίων έν τη  πολιτεία τής Μασ- 
σαχουσέττης, οί πλείονες του ήμίσεως εΐχον γονείς μεδύσους. 
Τό οινόπνευμα έπενεργεί ως γνωστόν κυρίως έπί τού έγκε- 
φάλου, όταν δε τό  ευαίσδητον καί σχετικώς αίματωδέστατον 
τοΰτο οργανον διαταραχδή έν τή  κανονική αυτου λειτουρ- 
γ ί« , τότε  ή κληρονομικότης έξασκέί τά  δίκαια αυτής έπί 
τώ ν τέκνων δ ι’ άφυΐας ή καί πνευματικής διαταράξεως.

Ή  γνώσις του φρικαλέου τούτου γεγονότος εΐνε σήμε
ρον όλιγώτερον διαδεδομένη ή όσον ώφειλεν, άλλα δε εΐνε 
καδόλου νέα. Προ 2000 καί έπέκεινα ετών ήσχολοΰντο οί 
φιλόσοφοι τής Ιλληνικής άρχαιότητος περί τό  σπουδαιότα- 
τον τοΰτο ζήτημα, ό δέ Πλάτων δεν παρέλειψε νά έπιστήση 
έπί τούτου τήν προσοχήν τών συγχρόνων του.

Άφοΰ ή συνήδεια τής μέδης επιφέρει τόσον φοβερά απο
τελέσματα, τ ά  διηνεκή πάδη , ύφ’ ών ταράσσεται ή ψυχή 
τών άνδρώπων, πρέπει εξάπαντος νά γεννώσιν έτι χειρότερα 
αποτελέσματα, εί καί ή κατάδειξις αυτών εΤνε ίσως δυσκο- 
λωτέρα. Είνε αδύνατον, τ ά  αίσδήματα ταπεινών ορέξεων, 
βαδέως έρριζωμένου μίσους, φδόνου, υπερβολικής φιλοδοξίας 
καί τά  τοιαΰτα, νά μή έξασκώσιν ωσαύτως βλαβεράν έπί- 
δρασιν έπί τών έπιγενομένων. Διά τοΰτο εΐνε μέγα καί άλη- 
δινόν εύτόχημα δ ιά  τήν άνδρωπότητα, ότι ή δύναμις τής 
κληρονομικότητος των ιδιοτήτων έκδηλοΰται είς ετι ανω- 
τερον βαδμόν έπί τοΰ καλού καί ωραίου ή έπί του κακοΰ,

ώς βλέπομεν καδ’ ήμέραν. Ά ν τό πράγμα δεν εΤχεν ούτως, 
ή ανδρωπότης άπό πολλοΰ ήδη δ ά  ητο κατεστραμμένη, ένω 
απεναντίας, ώς πάντες γνωρίζομεν, ή ανδρωπότης ακριβώς 
δ ιά  τοΰ νύρ.ου τούτου τή ς κληρονομικότήτος οσημέραι ανα
πτυσσόμενη καί προαγομένη υπό ήδικήν καί πνευματικήν επο- 
ψιν έκ τής αρχικής αυτής καταστάσεως άφίκετο είς τό ΰψος, 
έφ’ οδ σήμερον ίστανται τά  πεπολιτισμένα έδνη τοΰ κόσμου.

'Ο  καδηγητής Broca έν Παρισίοις έξήτασε 384 κρανία 
έκ τάφων τοΰ αρχαίου νεκροταφείου τοΤν Παρισίων καί συν- 
έκρινε τήν χωρητικότητα τών κρανίων τούτων πρός τήν τών 
σημερινών. Έ κ  τών ερευνών τούτων έξήχδη ότι ή μέση 
χωρητικότης τών κρανίων έντός έπτά σχεδόν αιώνων ηύ- 
ξήδη κατά 35 κυβικά εκατοστόμετρα. Τό αυτό κατα
πληκτικόν αποτέλεσμα έξάγεται καί έκ τίνος γενικής συγ- 
κρίσεως τής μέσης χωρητικότητος τών κρανίων αγρίων καί 
πεπολιτισμένων έδνών, ούτως ώστε μετά βεβαιότητος δυνά- 
μεδα νά συμπεράνωμεν, ότι τό μεγεδος τοΰ'έγκέφάλου ύπό 
τήν έπίδρασιν τοΰ πολιτισμού αυξάνεται. Έ κ  τούτου έξ- 
άγεται, ότι πνευματώδης άνδρωπος έχων μείζονα έγκέφαλον 
κληροδοτεί είς τούς απογόνους του τήν κλίσιν πρός αύξησιν 
τοΰ έγκεφάλου, ουτοι δέ διά τής κληρονομιάς ταύτης ευφυέ
στεροι γενόμενοι μεταδίδουσιν ωσαύτως είς τους απογόνους 
των τήν τάσιν πρός μείζονα άνάπτυξιν τοΰ έγκεφάλου. "Οτι 
όμως πρέπει πρότερον νά παρέλδωσιν αίώνες καί χιλιετηρίδες 
ίσως, μέχρις ου α{ αυ’ξήσεις αυται νά δύνανται νά μετρη- 
δώσι δ ιά  τοΰ μέτρου, έννοεΐται οΐκοδεν.

Είναι σχεδόν περιττόν νά προσδέσωμεν, ότι μέ τον νό
μον τής ήδικής καί πνευματικής κληρονομικότητος παρέχεται 
συγχρόνως αφορμή πρός άπέραντόν τινα πνευματικήν πρόο
δον τής άνδρωπότητος, εκάστης γενεάς μόνιμοποιούσης τρό
πον τινά έν τώ  όργανισμώ τοΰ έγκεφάλου της τά ς υπ’ αυτής 
αποκτηδείσσς πείρας καί γνώσεις καί δ ιά  τής κληρονομικό
τητος παραγούσης όλονέν ευ’φυεστέραν, πρός αείποτε ύψηλο- 
τέραν πνευματικήν καί ήδικήν μόρφωσιν τείνουσαν γενεάν.

,,'Ο αρχικός άνδρωπος“, λέγει προσφυέστατα ó Ribot, 
,,ανευ γνώσεως καί γενικών ίδεών, παραδεδομένος είς τήν 
άπειρον τρικυμίαν τών όρέξεων καί όρμων του, αίτινες ούδ'εν 
άλλο ήσαν εί μή αί έν αύτω άπολυδεΐσαι τής φύσεως δυ
νάμεις, λίαν βραδέως άνυψωδη είς τό  ιδεώδες αΰτοΰ. Ή  
ποίησις, ή' έπιστήμη, ή ήδικότης, πασαι αδται αί ύψηλόταται 
αποκαλύψεις τοΰ άνδρωπίνου πνεύματος, εΐνε τρόπον τινά εύ
θραυστόν τ ι  καί πολύτιμον, βραδέως άναβλαστήσαν καί διά. 
τής μακροχρονίου έργασίας άναριδμήτων γενεών γονιμοποιη- 
δεν φυτόν. Τό ιδεώδες δεν άπεκαλύφδη αμέσως καί δια 
μιας, αλλά μικρόν κατά μικρόν. Καί κατά τήν βραδείαν 
ταυτην κατακτητικήν πορείαν προσπαθεί ή ανδρωπότης νά 
άπεκδυδή πάν ταπεινόν καί ευτελές έκ τής αρχικής αυτής 
καταστάσεως είσέτι παραμένον, τά ς άρχεγόνους έκείνας όρ- 
μάς αίτινες μένουσιν είσέτι ώς κηλΐδες καί αναφαίνονται 
κατά πάσαν στιγμήν, άκατάστρεπτοι, εί καί όλονέν άσδενέ- 
στεραι, όπως μάς άναμιμνήσκωσι τήν ταπεινήν κατάστασιν, 
έκ τής οποίας έξήλδομεν.“

Κ ατά ταΰτα ό νόμος τής κληρονομικότητος εΤνε έ ισχυ
ρότατος μοχλός τή ς προόδου καί τής άναπτυξεως, όπως καί 
τής όπισδοδρομήσεως καί διαφδορας. Έ μέτερον δέ καδή- 
κον εΐνε νά φροντίζωμεν έκαστος τό κατά δύναμιν, όπως τό 
άνδρώπινον -γένος τοΰ μέλλοντος προσεγγίζη αείποτε πλη- 
σιέστερον πρός τό' ιδεώδες άληδινοΰ άνθ·ρωπισμοΰ.

----
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Δ Η Μ Ω Δ Ε Ι Σ  Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α ! .

'Ο  ακαμάτης άνδρωπος εΐν’ τοΰ ζητιάνου αδελφός.
Φ

Ο γέρος κ ι’ άν στολίζεται ’ς τ ’ ανήφορο γνωρίζεται.
Φ

'Ο  διάβολος σφαλα μια πόρτα κι’ ό Θεός ανοίγει δέκα.
Φ

'Ο  έρωτας εΐνε τυφλός κι’ άνοιχτομμό.τες πιάνει.
Φ

Ό  δυμωμένος κι’ ό τρελλός ομοιάζουν καί οί δύο.
Φ

Ό  κάβουρας ’ς τήν τρύπα του μεγάλος άρχος εΐνε.
Φ

'Ο  καιρός πουλεΐ τ ά  ξυλα κι’ ό χειμώνας τ ’ αγοράζει.
Φ

'Ο  καλός καραβοκύρης ’ς τή  φορτοΰνα φαίνεται.
Φ

Ό  καλός δ ψαράς ’ς τό σκοτάδι ψαρεύει.
Φ

Ό  κόσμος τώ χει τύμπανο καί συ κρυφό καμάρι.
Φ

"Ολοι μαστόροι γίνονται ’ς τήν τέχνη κάδε άλλου.

'Ο  λύκος κι’ άν έγήρασε κι’ άλλαξε τό μαλλί του. 
Μήτε τήν γνώμην άλλαξε, μήτε τήν κεφαλή του.

Φ
‘Ο Μανώλης μέ τ ά  λόγια κτίζει άνώγεια καί κατώγεια.

Φ
"Οποιος κάδεται μαργόνει κι’ όποιος περπατεΐ μαζόνει.

'Ο  πηλός σαν δέν δαρδή κεραμίδι γίνεται.
9

Ό ποιος αέρα κυνήγα αέρας τόνε παίρνει.
Φ

Οποιος αέρας κι _ αν φυσά ό μΰλος πάντ’ άλέδει.
Φ

Οποιος βαστά τή  γλωσσά του σώζει τήν κεφαλή του.
Φ

Οποιος δεν βλέπει που πατεΤ ’ς τή  λάσπη δενά πέση.
Φ

"Οποιος ζή  μέ ξένο νοΰ άποδαίνει γλήγορα.
Φ

Οποιος δέλει να παινιέται, μόνος του κατηγοριέται.
Φ

"Οποιος λέγει τόν πόνο του βρίσκει τή  γιατριά του.
Φ

Οποιος σκάφτει λάκκον άλλου πέφτει μές σ’ αυτόν ό ίδιος.
Φ

Ό π ο ιο ς σκορπάει τόν καιρό δέν τόν μαζεύει πλέον.
Φ

"Οποιος φυλάγει τά  παληα γλυτόνει τά  καινούργια.
Φ

Ό π ο ΰ  νε καλο ρρίζικος γεννά κι’ ό κόκορας του.
Κ ι’ όποΰ ’νε κακορρίζικος ψοφά κ ’ ή όρνιδά του.

Φ

Ό π ο ιο ς  πλουταίνει μέ τόν νοΰ όγρήγορα φτωχαίνει.
Φ

Ό π ω ς  έστρωσες δά  πέσης.

¡HHSs--------------

1. ΤΟ ΠΡΩΗΝ Α ΓΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ Ζ Ε1ΤΟ Σ ΤΗΣ 
ΒΡΑΣΙΛΙΑΣ (έν σελ. 353'.

2. Η  ΝΙΟΒΗ. Είκων ύπό J . Solomon (έν σελ. 357). 
Μία τών συγκινητικωτάτων μορφών έν τή  ελληνική μυδολο- 
γ ία  εΐνε ή Νιόβη, ή σύζυγος τοΰ  βασιλέως τών Θηβών Ά μ- 
φίωνος. Λύτη κατήγετο Ιξ  ύπερηφάνου τινός γένους, όπερ 
δ ιά  τής αλαζονείας του είχε προσβάλη τούς φιλίως πρός 
αυτό διακειμένους δεούς. Πατήρ τής Νιόβης ήτο ό δυστυ
χής Τάνταλος, όστις έβασανίζετο έν τώ Ά δ η  ύπό τής φοβε- 
ρωτάτης δίψης καί πείνης, άς ουδέποτε ήδύνατο νά κορέση, 
ένφ ήτο βερυδισμένος έν τώ  υδατι μέχρι τοΰ λαιμοΰ οί δέ 
κλάδοι τών δένδρων βεβαρημένοι ύπό ωραιότατων καρπών 
έκρέμαντο υπέρ τήν κεφαλήν του. Ό  Τάνταλος ήτο πρό
τερον ό ευ’νοούμενος καί ομοτράπεζος τών δεών καί ύ έμπι- 
στευτικος τοΰ Διός, άλλ’ έν τή  άμέτριρ του ύπερηφανεία καί 
ακριτομυδία διήγειρε καθ’ εαυτοΰ τήν οργήν τών 9·εο~ν καί 
έτιμωρήδη δ ιά  τής φοβέρας έκείνης ποινής. Ό μο ία ν  τινά 
τύχην εσχε καί ή δυγάτηρ .του Νιόβη. Μετά τοΰ συζύγου 
αυτής, τοΰ βασιλέως τών Θηβών Άμφίωνος, ζώσα έν αγάπη 
καί όμονοία καί περικυκλουμενη ύπο δώδεκα άνδηροτάτων 
τέκνων, εξ υιών καί Ιξ  δυγατέρων, ήτο πράγματι ευτυχής 
καί ηύλογημένη ύπό τών άδανάτων. Ά λλ’ έν τη  ευτυχία της

έπαρδεΐσα ηρισε προς τήν Λητώ, τήν μητέρα τοΰ Απόλλωνος 
καί τής Αρτέμιδος, καί έλοιδόρησεν αυτήν, ώς γεννήσασαν 
δύο μόνα τέκνα. Τό ανοσιούργημα τοΰτο Ιπηκολούδησεν 
αμέσως ή τιμωρία. Ή  Λητοί ανήγγειλε κλαίουσα είς τόν 
Απόλλωνα καί τήν Άρτεμιν τήν προσαφδεΐσαν αυτή υβριν, 
και αί δύο αυται δεύτητες άπεφάσισαν νά έκδικηδώσι τήν 
Νιόβην, μέ τήν φο|0ερωτάτην τιμωρίαν. Έ νω  ΐστατο ή Νιόβη 
παρατηρούσα μετα στοργής καί υ'περηφανίας τά  παίζοντα 
τέκνα της, ήκού.σδη αίφνης δ ια  τοΰ άέρος ροιζοΰν, ύπό αο
ράτου έχδροΰ ^ριφδέν βέλος, καί ό πρεσβότατος υίός τής 
Νιόβης Ιξηπλώδη νεκρός έπί τοΰ μαρμαρίνου έδάφους. Αί 
χορδαί τής έκ τών χειρών του καταπεσούσης λύρας αφήκαν 
τρομ-ώδη τινά καί νοερόν τόνον. Ή  βολή έπανελήφδη δω- 
δεκάκις, μέχρις οδ έδανατώδησαν πάντα τά  τέκνα τή ς Νιό- 
β η ί, τής οποίας ούδεμία κραυγή ήκούσδη άλλά μόνον τά  
ωραία ^χαρακτηριστικά διεστράφησαν ύπό φρικώδους όδύνης. 
Άλλ’ ό Ζευς οικτείρας τήν δυστυχή μετέβαλεν αυτήν είς πέ- 
τρινον αγαλμα έπί του όρους Σιπύλου παρά τή  Μαγνησία έν 
τή  μ.ικρα Άσία. ΈκεΤ μένει ακίνητος καί σιωπηλή ή δυστυχής 
Νιόβη, όταν δέ πίπτη βροχή ή λύεται ή χιών έπί τοΰ όρους, 
τότε φαίνονται καί δάκρυα καταρρέοντα άπό τοΰ λιδίνου 
προσώπου της.



866 ΚΛΕΙΩ.

Ά μ ο ιβ α ί π ο ιη τώ ν  v a l  ΰν γγρ α φ ίν /ν .  Ό  Ρακίνας έπώλησεν εν 
c ti i  1667 τήν τραγωδίαν του ,,Άνδρομάγ.η“  είς τινα έκδότην αντί 200 epp. 
Ό  Βοαλώ τω 1674 το κωμικόν έπος του J e  lu tr in “ αντί 000  φράγκων 
εις τον βιβλιοπώλην T hierry . Ό  Μίλτων τω 1667 τόν ,,Άπολεσθέντα 
Παράδεισον“ εΐς τόν εκδότην Samuel Symons αντί πέντε λιρών στερλ.! 
Ό  δέ Jeau  Chapelain, του όποιου τό γελοΤον ποίημα „ L a  pucelle“ άνε- 
τυπώθη εξάκις έντός ενός καί ήμίσεως έτους, επώλησε τό ποίημά του 
τούτο έν ετει 1656 αντί 3000 φράγκων. Ό  °λμιλτον επώλησε τά „’Απο
μνημονεύματα του κόμητος Gram mont“  αντί 1500 φράγκων. O Jaines 
T hom sen τά? /Ω ρ α ς  τού έτους" ε ΐς  το'ν βιβλιοπώλην M illac άντϊ 5 0  λι
ρών στερλινών. ‘O F ie ld in g  έπώλησε τό άθάνατον μυθιστο'ρημά του „Tom 
Jones" , διά τό οποίον κατ’ αργά; τω προσεφέροντο μόνον 25 λίρα? στερλ., 
τη μεσητεία τοίί Thom son αντί 600 λιρών στερλινών, βραδυ'τερον δε εν 
ετει 1750 τό νέον του μυθιστόρημα „Amalie“ αντί 1000 γουινεών. Ό  
R ichardson επώλησε τα μυθιστορήματα του „Pam ela“ , „C larissa“ καί 
„G randisson“ ε ϊί τόν βιβλιοπώλην Philips άντί 1500 λιρών στερλ. 'Ο 
Έδουάρδος Y ouog τάς „Νυκτερινός του Σκέψεις“  άντί 500 λιρών στερλ., 
Ιλαβε δέ καί 2000 λίρας οτερλ. παρά του δουκός του G rafton, εις Σν εΐ/.εν 
¿φιεροίση τά  ποιήματά του. Ό  Lorenz S teruii άπήτησε διά τό εργον του 
„ T iis tru m  Shaudy“ 60 λίρας στερλ., αλλά τής αιτήσεώς του πανταχόθεν 
άποκρουσθιίοης, Ιτύπωσεν αυτό δι’ ιδίων εξόδων- τό εργον μετ’ όλίγον 
έξετιμήθη τοσοΰτον, ώστε έπωλήθη έν δεύτερα; έκδόσει αντί 1000 λιρών 
στερλ 'Ο  φιλόσοφος D avid Hume εΐχεν εκ τδν  έργων του ετήσιον εισ
όδημα 10,000 λιρών στερλινών, Ό  Έδουάρδος Γίββων είχεν εκ της 
„‘Ιστορίας της πτώσεως -rotr Ρωμαϊκού Κράτους" εισόδημα μόνον 600 λιρών, 
Ό  J , J . R ousseau έλαβε διά τό „C ontrat social“ παρά του M arc Michel 
R ey 1Û00 φράγκα, διά τό „Devin du  village“ 1200 φράγκα, διά δέ τό 
„Nouvelle H eloise“ 3000 φράγκα. Ό  D iderat <ός συντάκτης τής „Ε γκ υ 
κλοπαίδειας“ , τής όποιας αί δαπάναι άνήλθον εΐς οκτώ εκατομμύρια φρ., 
εκ τής όποιας ομως ό εκδότης f a u l  Iíouke ώφελεΐτο τό διπλάσιου του 
ποσού τούτου, έλάμβανεν ετήσιον εισόδημα μόνον 1000 φράγκων, δ ιά  δε 
τό εργον του „Pensées Philosophiques“ , τό όποιον συνέγραψεν εντός τεσ
σάρων ημερών, ινα έξαγάγη φίλην του τινά έκ τής χρηματικής αμηχανίας, 
τω  έδόθησαν 600 φράγκα. Ό  Samuel Johnson έλαβε τω  1747 διά τό 
μέγα λεξικόν του 1575 λίρας στερλίνας, ό δέ W illiam R obertson διά τήν 
„'Ιστορίαν Καρόλου Ε '.“  4000 λιρ. στερλ.

Ό  Λόρδος Βύρων ϊλαβε δι’ δλα του τά ποιήματα παρά τοίί βιβλιοπώλου 
M u rray  17,455 λίρας στερλίνας. Ό  W alte r  S co tt δ ιά  τε'σσαρα μυθιστο
ρήματα του 20,000 λ. στ., διά τόν ,,βίον του Ναπολέοντος“  11,000 λ. στ., 
δι’ ολα του δέ τά εργα 400,000 γουινέας. Ό  ΛαμαρτΤνος έλαβε διά τό 
ποίημά του „ L a  chute d ’u n  auge“  45,000 φρ., 5 Βίκτωρ Ούγώ διά τό 
„N otre  Dame“  60,000 φρ. Ό  θιέρσος δια τήν „'Ιστορίαν τής 'ϊπατείας 
καί τής Αυτοκρατορίας“  500,000 φρ. Ο'ι μυθιστοριογραφώ H . de  Balsac, 
F r .  Soulié, A. D um as, Eugène Sue ουδέν έκ των μεγάλων μυθιστορη
μάτων των έπώλησαν αντί ο'λιγωτέρων των 100,000 φρ-

‘ΟΆλφόνσος D audet έλαβε StA τό μυθιστόρημά του „F ro m en t jeune  
e t  Rialer ainé“ 175,000 φρ., ό δε E . Z ola  διά τήν „N ana“ 180,000 φρ.

Ό  ζδΟος το ν  Μ ονάχου, θαυμάζει τις τήν παραγωγήν τού ζύθου 
εν Μονάχω, εάν ΰπολογίσ») τήν εκτασιν τών γαιών, ήτις είνε αναγκαία 
πρός καλλιέργειαν της διά τόν ζύθον κρι&ής. Ε π ε ιδ ή  πρός παρασκευήν 
τοσούτου ζυ'θου απαιτούνται 1,184,100 έκατόλιτρα κριθής καί επειδή επί 
100 τετραγωνικών μέτρων παράγονται κατά μέσον όρον 25 έκατόλιτρα κρι
τή ς, πρέπει ή εκτασις τής γης νά εΤνε 47,394 τετραγωνικών χιλιομέτρων 
δ ιά  νά έξαρκέση εις παραγωγήν τής κρι&ής, όση εΤνε αναγκαία εις τήν 
έτησίαν παραγωγήν ζύ&ου, μόνον έν Μονάχω. — Έ ν  Μονάχω καταναλί- 
σκονται κατ’ έτος καί κατά κεφαλήν 492 λίτραι ζύ&ου, έν Βιέννη 296 λί- 
τραι, έν Βερολίνω 240, έν Λονδίνω 254 καί έν Παρισίοις μόνον 20. Έ ν  
ετει 1886 εξήγαγε τό ΒΙο’ναχον 727,981 έκατόλιτρα ζυ'θου, αξίας 2 0  καί 
Ιπέκεινα εκατομμυρίων φράγκων. Έ ά ν  ή μεταφορά- τού ποσού τούτου

έγίνετο διά μιάς καί μίνης αμαξοστοιχίας, ή αμαξοστοιχία αυτη έπρεπε 
ν’ απστελήται έκ 12,033 βαγονίων καί 400  άτμαμαξών, δα  είχε δέ μήκος 
700 χιλιομέτρων.

Φ οβερά φ ιλανϋρω τιία . Ε ις ποίος άλλοκότους καί παραδόξους άπο- 
πλανήσεις δύναται νά περιπέση ό ανθρώπινος χαρακτήρ, καταφαίνεται έκ 
τού έξης γεγονότος, Σπερ συνέβη πρό πεντήκοντα περίπου ετών έν τή με
σημβρινή ισπανική επαρχία. Γρανάδα. Πλούσιός τις άνη9 , όνόμσ.τι Δόν 
Ίάγος δε-Βέντα, εΤχε τήν αρετήν νά έλεή πάντα πτωχόν, ,έξαιτούμενον την 
βοήθειαν του. Ή  αρετή αυτη, ήτις καθ’ εαυτήν εΤνε παντός έπαίνου άξια 
καί τήν οποίαν( ώς ευκόλως εννοείται, πολλοί άσυνειδήτως έξεμεταλλεύοντο, 
προσέλαβε σύν τ ΰ  χρόνω παρά τφ  Ίά γω  νοσηρόν καί επικίνδυνον χαρα
κτήρα. Καί κατ’ άρχάς μέν & αγαθός καί φιλελεήμων ουτος άνήρ κατ- 
ηνάλωοεν Ιντός ¿λίγων ετών ίλην του ττν  σημαντικωτάτην περιουσίαν εις 
έλεημοσύνας. Εννοείται δέ Στι διά τής γενναιοδωρίας του τούτης άπέ- 
κτησε μεγάλην αγάπην καί ΰπόληψιν καί οπου δήποτε παρουσιάζετε έτύγ- 
χανε πανταχού φιλοφρονεστάτης υποδοχής, ουτωί ώστε ουδόλως έστερείτο 
των πρός τό ζην αναγκαίων καίτοι, υ!ς είπομεν, ητο παντελώς άπσρος καί 
πάμπτωχος. Άλλ’ ένω περί εαυτού ουδόλως έφρόντιζε, ήσθάνετο τοσοΰτον 
ζωηράν τόν ανάγκην τού έλεεΐν τούς πτωχούς, ή μάλλον τοσούτον άπε- 
τυφλώθη ύπό τού πάθους τούτου της υπερβολικής φιλανθρωπίας, ώστε έξ- 
ετράπη εις φοβερόν άποπλάνησιν: έγεινε δηλαδή ληστής καί δολοφόνος; 
μο'νσν καί μόνον διά  νά ειμπορή νά ίκανσποιή τήν άκατάσχετον όρμήν τον 
πρός τήν ελεημοσύνην. Κατά τάς ’ιδίας αύτού ομολογίας, ή αφορμή πρός 
τό πρώτον του κακούργημα ήτο ή εξής: Πτωχός τις νεανίας ήλ&ε μετά 
τής μνηστής του πρός τόν Ίάγον καί τόν παρεκάλεσε νμ τω χαρίση 40 δσυ- 
βλώνας ( — 1060 φράγκα περίπου), λόγων δτι άνευ τού ποσού τούτου δεν 
ήδύνατο νά λάβη την συναίνεσιν τών γρνέων όπως συζευχ&η μετά  τής μνη- 
σττς του. Ό  Ίάγος υπεσχέδη οτι 5ά ίδρη τό ποσόν τούτο. ’Αμέσως άπε- 
τάθη πρός τρεις ή  τίσσαρας γνωστούς του πλουσίους ζητών νά δανειστή 
τάς 40 δουβλώνας, άλλ’ οί πλούσιοι ουτοι, γνωρίζοντες 2τι ήδελε νά τά 
δωρη’ση εις τινα πτωχόν, τω  άπεποιή'υησαν. Ό  Ίάγος άπεφά&η κατόπιν 
πρός τινα κτηματίαν, παρά τού όποιου κ α ί πρότερον πολλά.κις ειχε λ.άβη 
χρήματα. Ό  κτηματίας ουτος τςρ άπήντησεν Στι, άν καί ειχε πρός τό 
παρόν μόνον 100 δουβλώνας, ούχ ηττον ομως '»ά τώ  έδιδε προ&ύμως τάς 
4 0 , άν έγνώριζε πρός τίνα σκοπόν έμελλον νά χρησιμεύσωσι τά χρήματα 
ταυτα. Άλλ’ Στε ήκοιισε τήν ΰπό'ϊεσιν τού άπόρευ μνηστηρος, περιεγέλασε 
τόν Ίά γο ν , λέγων Στι διά τοιαύτας ερωτικάς ΰπο&έσεις δέν δίδει ούτε λε
πτόν. Τότε ό Ίάγος καταληφθείς υπό λυσσαλέας άγανακτήσεως έφόνευσε 

ι τόν κτηματίαν καί τώ  άφήρεσεν δλα τά χρήματα. Έ ξ  αυτών έδωκί τά 
¿ποσχε&έντα ε!ς τόν νεανίαν, τα δέ λοιπά έδώρησεν αμέσως εις τούς πτω 
χούς. Μετά ταυτα διέπραξεν άλλα τρία Σμοια κακουργήματα, κατά δέ τό 
τέταρτον συνελήφδη έπ’ αύτοφώρω, κα3’ ήν στιγμήν έφόνευσε διά του 
πυροβόλου ξένον τινά ταξειδιωτην. — "Οτε ήκουσε τήν δανατικήν του ποι
νήν, άνεφώνησεν: ©εέ μου, καί ποιος τώρα 8ά φροντίζη διά τούς πτω 
χούς μου;“

Έ χ  τ ο ν  β ίου  το ν  Β ά γ ν ε ρ .  "Οτε δ μέγας μουσουργός Ί ’ ιγάρδος 
Βάγνερ διέμενεν είσ/τι Ιν  Μαγδεβου'ργω ώ ς διευθυντής της ορχήστρας ιού 
δεάτρου, εύρίσκετο εΐς δυσχερή οικονομικήν &έσιν καί πολλάκις δέν εΤχε 
να πληρώση τό ένοίκιον τής πενιχρας του κατοικίας. Ό  αυστηρός οικο
δεσπότης του διά νά ήνε ήσφαλισμένος διά πασαν Ινδεχομένην περίπτωσιν 
έκράτει ώς Ινέχυρον τό μόνον πολύτιμον κτήμα τού βάγνερ, δηλ. τό βιο-, 
Χίον του, όπερ ειχε πράγματι μεγάλην αξίαν. Μόνον δ έ  κατά τινας εσπέ
ρας , οσάκις ό μουσικός ητο προσκεκλημένος εις μεγάλην τινά συναυλίαν 
καί ειχεν άνάγκην τού βιολίου του, έλάμβανεν αυτό παρά τού οικοδεσπότου 
καί μετέβαινεν εΐς τήν εσπερίδα, αλλά ύπό τήν αυστηρόν έπιτηρησιν ενός 
άνδ-ρώπου οστις συνωδευεν εκάστοτε τόν Βάγνερ καί άμεσως μετά τό τέλος 
τής συναυλίας έλάμβαν« παρ’ αυ’τού τά βιολίον όπως τό  άπσδω’ση εις  τον 
δύσπιστου οικοδεσπότην.
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Α'ι η ν α ο χ α φ α ί ι ν  Β α β υ Ί .ω ι Ια  αί Ιπιχειρη&εΤσαι ύπό ’Αμερικανών 
αρχαιολόγων, προήγαγον εΐς φως σπουδαιότατα μνημεία αρχαιότατης εποχής 
Ουτω λ, χ . άνεκαλύφύη μέγας τι? ναός τού Βαάλ οΐκοδομηύείς, ώς φαίνεται 
εκ τούν επιγραφών, περί τό έτο» 3750 πρό Χριστού γεννήσεως. Πλήν τού
του άνευρε&ησαν υπέρ τάς δισχιλίας πλάκας, έπί τών όποιων είναι γεγραμμενοι 
ύμνοι, μαγικαί ρήσεις (,επι,ιδσ.ί), αστρανομίΥΛί. μελέται, συν^ήκαι, κατάλογοι 
βασιλέων, ίστορικαί, γραμματικαί καί λεξικογραφικαί πραγματεΤαι κτλ.

θ ε ρ α π ε ία  τ ο ν  ιν φ ο ε ιό ο Ο ζ  π ι ρ ε τ ο ν  άιά. ιρυχμολονσιώ ν. Νεαροί 
τινες άλλ’ έξοχοι ιατροί τών Ιν Παρισίοις νοσοκομείων άναπτύσσουσιν από 
τινων ετών μεγάλην ενεργειαν καί δραστηριότητα πρός τόν σκοπόν, οπως ι 
ή παλαιά 'θεραπεία τού τυφοειδούς πυρετού άντικακισταύή διά της νέας I 
μεδόδου τοι B ra n d , ήτις παρέσχε κατά τάς διαβεβαιώσεις τών ιατρών 
τούτων λαμπρότατα καί εξαίρετα άποτελέσματα. Ή  νέα αυτη μέ&οδος 
πρός δεραπείαν τού τυφοειδούς πυρετού εινε άπλουστάτη, καδότι συνίστα- 
ται μόνον εΐς λουτρά ψυχρά — ή μάλλον χλιαρά, διότι ή δερμοκρασία 
αυτών εΤνε 18 περίπου βαδμων-

Ό  πάσχων ύπό τού τυφοειδούς πυρετού. Σταν τ  'θερμοκρασία αύτοΰ 
φίιάνη ή  ΰπερ[5αίνη το'υς 39®, εμβαπτίζεται εις τό λουτρόν τούτο συ στη- 
ματικώς κατά πασαν τρίτην ώραν (κάδε τρεις ώρες', καί μένει εκάστοτε 
εν αύτώ επί εν τέταρτον τής ώρας. Κατά τάς έκδέσεις τών οπαδών τού 
B rand  παρατηρούνται τά εξής αποτελέσματα της έν λόγω δεραπείας:

Ή  δίψα τού άσδενούς επιτείνεται, vjCV Σπερ επιτρέπεται κ α ί δ ιευ - ' 
κολύνει τήν εΐς τόν πάσχοντα παροχήν 4 ή 5 λιτρών τροφής ρευστής (ζω
μού ή  γάλακτος). Ιίαρατηρεΐται ώσαύτως όπέρμετρος διάρροια καί πολυ
ουρία, ούτως ώστε ό άσδενής δύναται νά δεωρηδή ώς υφιστάμενος Ιντελή 
κάδαρσιν τών εντέρων καί τών νεφρών, τούδ’ Σπερ εν νόσω προξενηδείση 
προφανώς ύπό μικροβίων ε ΐ,ε  μ ίγα  οϊφέλημα. Ό  πάσχων άπαλλάσσεται 
τοιουτοτρόπως μεγάλου μέρους τών έν αύτώ ένδιαιτωμένων επικινδύνων 
ζωυφίων. Προσέτι δέ, επειδή ή κάδαρσις αύτη γίνεται διά ρευστών δρε- 
πτικών (ζωμού ή  γάλουιτος), έπεται Στι ό άσδενής υποβάλλεται οΰτω εΐς 
δρεπτικην δίαιταν τής όποιας τά ευτυχή αποτελέσματα καταφαίνονται καί 
εκ τής βραχείας διαρκείας τής νόσου καί έκ τής διατηρήσεως τών δυνά
μεων τού πάσχοντος καί εκ τής «ναρρώσεως αύτού.

Ή  δεραπευτική αδιη μέδοδος τού B rand  έξήλδε νικηφόρος έξ Σλων 
τών πρός καταπολέμησιν αύτης γενο]Αενων αγώνων. ’Ε πειδή  δε ή ορδότης - 
πάσης δεραπευτική» μεδόδου άποδεικνύεται διά τής πείρας άσφαλόστερον . 
ή διά τών αρίστων δεωρητικών συζητη'σεων, & ιατρός Dr. Josias έν τινι 
τών τελευταίων συνεδριάσεων τής ιατρικής 'Εταιρείας τών νοσοκομείων έν 
Παρισίοις συνενωσας τάς ιδίας αυτού στατιστικάς παρατηρήσεις πρός τάς 
τών συναδέλφων του Δρ. Juhel-Kevoy καί R ich ard , ήδυνηδη ν’ άνκκοι- 
νώση 130 περιπτώσεις τυφοειδούς πυρετού, έν αΤς έφηρμόσδη ή έν λόγω 
δεραπεία, καί έκ των οποίων μόνον 6  άπέβησαν δανατηφόροι, ούτως ώστε 
δια τής νέας μεδόδου ή  έκ τυφοειδούς πυρετού δνησιμότης περιορίζεται 
εις 4,61 τοϊς 100, ενώ κχτά τήν παλαιάν δεραπειαν ό μέσος όρος τής δνη· 
σιμότητος ταύτης έν τοΐ; νοσοκομείοις των Παρισίων κυμαίνεται ήδη με
ταξύ 14 καί 15 τοΤς 100.

Ή  διά ψυχρολουσιών δεραπεία του τυφοειδούς πυρετού άλλοιοΤ καί 
αυτόν τόν χαρακτήρα τής νόσου. Ό  άσδενής, αντί νά εινε, ώς συνηδως, 
κατυβεβαρημένος και ακίνητος, εχει τό βλέμμα έγρηγορός καί αποκρίνεται 
ώς υγιής πρός πάσας τάς άπευδυνομένας αύτώ ερωτήσεις. Ή  νοημοσύνη 
έί.άχιστα σχετικώς επηρεάζεται ύπό τής νόσου καί έν γένει πασαι α ί κι
νήσεις είναι εύχερέστεραι, οΰτως ώστε ό πάσχων δύναται μόνος νά λαμ- 
βάνη καδεστικήν δέσιν έν τή κλίνη, ίνευ ξένης βοηδείας. Ό  χαρακτήρ 
τήν νόσου ήλλοιώδη καί, καδώς άπεφάνδη £ Δρ. Jo s ia s , ό τυφοειδής πυ
ρετός ουδεν έχει τό τυφοειδές πλήν τού όνόματος.

Ό  ¿ π ιδ η μ ιχ ίκ ;  β ρ υ γ χ ο χ α ι  ά ρ ρ υ τ ς \ίνφ Χ ονίν ι< ϊα )  εΐνε έκ μή άκρι- 
βώς γνοιστών μεγ.ρι τούδε, άλλά κατά πασαν πιδανότητα άτμοσφαιρνκών επι
δράσεων έπιδημικώς ένσκήπτουσα καί κατά καιρούς ταχέως εΐς μεγαλητέρας 
r  μικρότερος εκτάσεις χωρών έξαπλουμίνη γενική νόσος, τής όποιας τά  συμ
πτώματα κατά τό πλεΤστον είναι χατάρρους τών άναπνευοτικών όργάνων καί

! του έντερικού σωλήνο?, συνοδευόμενες ύπό μεγάλης καί γενικής τών δυνά
μεων καταπτώσεως.

Ή  νόσος αυτη, κατά τάς παρατηρήσεις τών πίείστων νεώτέρων ια
τρών, δεν εΤνε κολλητική. Τουλάχιστον δέν ήδυνή&η ν’ άποδειχό-η ούτε 
α π ’ εύβείας από «νδρώπου εΐς άνδρωπον μετάδοσις τού βρογχοκατάρρου 
ούτε συνάφεια τις μεταξύ της διαδόοεως τής νόσου καί της συγκοινωνίας 
τών χωρων. Ή  άπό πόλεως εις πόλιν καί από χώρας εΐς χώραν μετά- 
βασις τού βρογχοκατάρρου φαίνεται Σλως ανεξάρτητος άπό τών μεγάλων 
όδί&ν τής συγκοινωνίας. Ένδ> λ. χ. έν Βιέννη προσεβάλλοντο πλεΐστοι ύπο 
τής νόσου, ή ΙΙέστη διετελεϊ μέχρις έσχατων απρόσβλητος παρά τήν συχνο- 
τάτην τών δύο τούτων πόλεων επικοινωνίαν. Ιίερ ί της μη  κολλητικής φύ- 
σεως τού βρογχοκατάρρου μαρτυρώ καί ή  ο ν /χ ρ ο ν ν ς  προσβολή εκατοντά- 
δ&ιν καί χιλιάδων άνδρώπων έν ταΐς μεγάλαις πόλεσι.

Πρός έξήγησιν τής γενέσεως καί διαδο'σεως τής νόσου παραδεχόμεδα 
τήν υπαρξιν μιάσματος, εΐς Σ έκτίδςται συγχρόνως καί έξ αίφνης συμπας 
ό πληδυσμός χώρας τινός ή  πόλεως, ώς μέσον δέ διαδόσεως τού μιάσμα
τος ούδέν άλλο δυνάμεδα νά παραδεχδώμσν εΐ μή τήν άτμοσφάίραν. Ποία 
ομως εΤνε ακριβώς ή  φύσιί της ατμοσφαιρικής ταύτης βλάβης, διατελεΐ 
μέχρι τούοε άγνωστον. ’Εσχάτως ήρχισαν νά γίνωνται άκριβέστεραι παρα
τηρήσεις «αί έρευναι πρός έξαχρίβωσιν τής φύσεως τού μιάσματος τούτου, 
ό δέ Γερμανός ιατρός Seifert εν W Urzburg ανεκάλυψεν εν τω σιέί.ω καί 
ταΐς άπεκκρίσεσι τής ρινός άσδενών είδός τι μικροοργανισμών ιμικροκύκ- 
«ωνψ έλλειπόντων «ατά τόν συνέψη κατάρρουν τής ρινός.

Ή ·ά ρ χή  τής νόσου προεισάγεται ώς έπί τό πλεΤστον αΐφνηδίως καί 
άνευ προδρόμων διά  σφοδρού ρίγους καί τρόμου (τρεμούλας) ή μακρας φρι- 
«ιάσεως. Τούτοις επονται έν ταΐς πλείσταις περιπτώσεσι κατά πρώτον τά 
συμπτώματα σφοδρού κατάρρου τής βίεννογόνου μεμβράνης τής ρινός, τής 
τραχείας αρτηρίας, τού λάρυγγος καί τών βρόγχων, χαρακτηριζόμενα ύπό 
Ιρυδρας χροιάς τών άρατών βλεννομεμβρανών καί έξοιδησεως τών άμυγ- 
δαλοειδών αδένων, δακρύρροιας, καυστικών πόνων τού λαιμού, οχλήσεων 
περί τήν «ατάποσιν καί βηχός. Ί δ ια  ό βήξ είνε εκτάκτως σφοδρός, οδυ
νηρός καί πολλάκις σπασμωδικός, τά δέ αποχρέμματα λίαν σπάνια, βλεν
νώδη, καί Ινίοτε εκτάκτως υαλοειδή. Συγχρόνως μέ ταΰτα παρουσιάζονται 
ε\ς πολΧάς περιπτώσεις τά  φαινόμενα κατάρρου τού εντεριχού σωλήνος, συν- 
ιοτάμενα εΐς ανορεξίαν, ξηρασίαν καί άκαδαρσίαν τής γλώσσης, πόνους τού 
στομάχου καί τής κοιλίας, αταξίαν περί τήν κένωσιν (συχνότερον μέν διάρ
ροιαν, σπανιώτερον Be εμφραξιν) ενίοτε δέ καί εμετόν.

Ουδέποτε έλλείπουσι γενικά φαινόμενα συντόνου νευρικής καταστάσεως. 
Ένταύδα άνηκει πρό πάντων η κεφαλαλγία, ήτις ώς έπί τό πλεΐστον εΐς 
τήν χώραν τού μετώπου, συχνάκις δέ εν τω βάδει τδν  κοιλωμάτων τού 
μετοίπου καί τών οφ&αλμών γίνεται εκτάκτως έπαισδητή καί ενίοτε είνε 
σφοδρότατη. Ταύτη προστίδενται αλγηδόνες τών άρδρων, αιτς,ες ή έχτεί- 
νονται καδ’ δλον τό σώμα ή  περιορίζονται οίς τά  σκέλη, τήν ράχιν και τήν 
όσφύν, καί συνοδεύονται ύπό συναισθήματος σφοδρότατης καταπονήσεως. 
Ε ΐς ισχυρός τινας προσβολάς παρουσιάζονται «αί σπασμωδικαί συστολαί 
τών μυώνων, σπασμοί τής κνήμης κτλ. — Συγχρόνοις έπικρατεΐ παρά τώ 
ασθενεί μεγάλη ανησυχία, αϋπνία, κλίσις πρός σκοτοδινίαν καί λιποθυμίαν 
κατά τήν άνέγερσιν εις ΐσχυράς προσβολάς φρενητίασιί (παραλόγιασμα), 
σπανίως δέ ληθ-αργική ύπνωδία. Ό  πυρετός, όστις συνοδεύει πάντα ταΰτα 
τά ουμπτώματα, είνε έν γένει μέτριος. Ό  σφυγμός είνε πολλάκις λίαν 
άκανόνιστος. Ό  ίδρώς είνε συχνότατος, ιδία πρό τής πτώσεως «αί κατά 
τήν πτώσιν τού πυρετοιί.

Ή  πορεία τών καθαρών περιπτώσεων τής νόσου ταύτης είναι βρα
χεία, τά βαρέα φαινόμενα συνήθως διαρκουσι 2—5, εΐς ελαφρός δέ «ροσ- 
βολάς 2—3 ημέρας, μεθ’ S έπακολουθεΐ μάλλον ή ήττον ταχεία κρίσις, 
οδτως ώστε εντός 8 —10 ημερών συνήθως παρέρχεται ή  νόσος- ενίοτε ή  
άνάρρωσις προβαίνει βραδέως, 'Γποτρσππί είναι συχναί.

Ό  βρογχοκατάρρους σπανίώτατα εινε θανατηφο'ρος. Ε ις  πολλάς με- 
γάλας επιδημίας ούδεμία ήκούσθη περίπτωσις θανα'του- άλλαι δέ πάλιν 
έπιδημίαι εσχον ούχί οσήμαντον θνησιμότητα (λ. χ. ή έν έτει 1802 ένΊσλανδίφ 
2  τοΐς εκατόν). Α ί πλεΐσται περιπτώσεις θανάτου παρουσιάζονται εΐς γέ
ροντας, μικρά παιδια καί εΐς τούς ύπό άλλων νόσων έξησθενωμένους.
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Ό  περί ύπάρξεως άγών, τον όποιον βλέπομεν πανταχοΰ εν τη φύσει 
καί αιωνίως διεξαγόμενον, δά  έπέφερεν επί τέλους γενικήν καταστροφήν 
καί όλεθρον, άν μή ένυπήρχον εις τά ίντα  έμφυτοι ήίΗκαί δυνάμεις άντι- 
δρώσαι πρός τόν εγωισμόν, το μόνον τοΰτο αίτιον καί έλατήριον του περί 
ύπάρξεως άγώνος. Τοιαΰται ήδικαί δυνάμεις, έκδηλούμεναι έν ήμΐν ώς 
αίσδήματα αγάπης, συμπαδείας, γενναιότητος, etvat όντως άξιαι δαυμαβμοΰ,- 
άλλ’ ό πλεΐστος θαυμασμός καί ή εκπληξις ημών διεγείρεται δτιιν παρα- 
τηρώμεν έ'μοια αίσ&ήματα άμοιβαίας αγάπης καί γενναιότητος παρά τοΐς 
άλόγοις ζώοις. — Έ ν  τοΐς επομένοις δ·’ άναφέρωμεν μόνον εκ τοΰ βίου 
των πτηνών ολίγα παραδείγματα φιλίας πρός άλλα ζώα λίαν παραδόξου 
καί δυσεξηγήτου:

Ιίαραδοξοτάτη εΐνε ή φιλία του πτηνού τροχίλου πρός τον κροκό
δειλον; ήτις παρετηρήδη προ πολλών ήδη αιώνων ύπό του 'Ηροδότου. Ό  · 
Ηρόδοτος, 8στις περιηγήδη τήν Αίγυπτον περί το έτος 460 πρό Χρίστου, 
διηγείται περί τούτου τά έξης: „"Ολα τά άλλα ζερά καί τά πτηνά άπο- 
φεύγουσι τόν κροκόδειλον · μόνος ό τροχίλος ε?νε φίλος πρός αυτόν καί 
τ<3 παρέχει μεγάλας ύπηρεσίας. "Οταν ή μεγάλη σαύρα (δ κροκόδειλος) · 
εξέρχεται εκ τών ύδάτων δια νά ήλιασδή ώς συνήδως μέ ανοικτόν τό 
ρόγχος,' δ τροχίλος είςπηδα ε ίς τό  χασματώδες στόμα του τέρατος καί εξ
άγει διά τοΰ ράμφους τάς βδέλλας καί τά άλλα παράσιτα ζωύφια, ατινα 
συνήδως εγκαθιδρύονται εις τά ούλα τοΰ 'θηρίου. Ε ίς  τήν κάδαραιν ταύτην 
τοΰ φάρυγγός του αίσδάνεται τοσαύτην εύχαρίστησιν δ κροκόδειλος, ώστε 
ουδέποτε προξενεί ούδε τήν ελαχίστην βλάβην είς τό πτηνόν, αλλά φείδεται 
αύτοΰ καί ινα μή κατά λάδος τυ συνδλίψη άνοίγει έτι εύρύτερον τάς Υπερ- 
μεγέδε« σιαγώνάς του. Ό  τροχίλος, δστις δέν εινε μεγαλήτερος τής κίχλης 
καί ένδιαιτάται πλησίον των ύδάτων, προαγγέλλει διά τής όξυτάτης φωνής 
του είς τόν κροκόδειλον πασαν προσπέλασιν τοΰ έχδροΰ, ετι δέ καί διά 
ραμφίσμων τόν έξυπνίζεί, δν τυχόν κοιμάται καί δέν άκούη τάς κράυγάς του.“

_'Η διη’γησις αδτη του άρχαιοτάτου ίστορικοΰ, τήν οποίαν πολλοί με
ταγενέστεροι συγγραφείς μή περιηγηδε'ντες τήν Αίγυπτον έδεώρησάν ώς 
ολως άπίδανον, επιβεβαιοίΰται υπό συγχρόνων περιηγητών, οίτινες έξήτασαν 
επισταμένως τό πράγμα επί τόπου. Ό  διάσημος Γερμανός ζωολόγος 
ilre lim  γράφει περί τής φιλίας τοΰ τροχίλου πρός τόν κροκόδειλον τα έξης: 
„Ο ταν έξέλ&τι τό^τέρας (δ κροκόδειλος) έκ του ΥγροΒ στοιχείου είς τήν 
άμμώδη όχθην, αμέσως συναθροίζεται περί αυτόν μέγα πλήδος τών πτε
ρωτών του φίλων. Τ ά  πτηνά ταΒτα έπικάδηνται άφόβως Ιπ ί τής δωρη- 
κτής ράχεώς του καί περιφερόμενα μετά τής ίδιαζουσης αύτοΐς ευκινησίας 
έξάγουσι διά του ράμφους τάς βδέλλας καί τά λοιπά παράσιτα ζω ίφια, άτινα 
προσκολλώνται είς τάς σχισμάς τοΒ δώρακος καί τά μαλακά μέρη τοΒ σ ώ -: 
ματος του είδε^δοΰς καί ύκνηρου ζώου, τό όποιον κλείει τούς δφδαλμούς 
καί φαίνεται αισδανόμενον μεγάλην εύχαρίστησιν καί άνάπαυσιν Άλλ’ ενώ 
εινε τόσον άφωσιωμενος είς τήν εργασίαν του ταύτην δ τροχίλος, εγει συγ
χρόνως τ ί  βλέμμα του πάντοτε άγρυπνον καί προσεκτικόν είς τήν ενδεχο· 
μένην προσπέλασιν τών έχθρών τοΰ κροκοδείλου. "Αμα ώς ίδη άνδρωχον 
πλησιάζοντα ή  άλλον τινά έχ&ρόν επικίνδυνον τώ  κροκοδείλώ, εκπέμπει 
όξυτάτας κραυγάς όπως είδοποιόση τόν φίλον του,' όστις άμεσώς όλισδαίνει 
είς τά ύδατα καί ασφαλίζεται άπο τοΰ κινδύνου.“

Έ τέρ α  ετι παραδοξοτέρα φιλία άνομοιοτάτων ζώων εΤνε ή Υφιστά
μενη μεταξύ τοΰ σκαιοΰ καί δυσμόρφου ρινόκερω καί ένός ωραιοτάτου μι- ·: 
κροΰ πτηνού οπερ εκ τής μεγάλης πρός τό ζώον εκείνο άφοσιώσεώς του - 
ονομάζεται ,,φύλαξ τοΰ ρινόκερω“ . Τό πτηνόν τοΰτο ούδέποτε έγκατα- ■ 
λείπει τόν παχύδερμον φίλον του άλλ’ ήμέρας καί νυκτός έπαγρυπνεΐ επ’ 
αύτοΰ, τόν κα'οαριζει άπό των κροτώνων, βδελλών, καί άλλων παρασίτων ’

ζωΰφίων, καί τόν προφυλάσσει άπό παντός κινδύνου. "Αμα ώς ίδωσι τά 
πτηνά ταΰτα έχδρόν τινα έκ μακροτάτης άποστάσεως έπερχόμενον κατά 
τοΰ κοιμωμένου ρινόκερω, εκπέμπουσιν όξυτάτας κραυγάς καί περίίπτά- 
μενα κτυπώσι μέ τά πτέρυγας τό πρόσωπον τοΰ φίλου των δπως τόν άφυ· 
πνίσωσι. ΙΙλεΐστοι περιηγηταί καί έξ έπαγγέλματος θηρευταί τοΰ ρινόκερω 
διηγούνται οτι πδσαι αύτών αί προσπάδειαι πρός δήρευσιν τοΒ ζώου τού
του έν ώρα ήμέρας ματαιουντεα ύπό τών πτερωτών φυλάκων του. Η 
όήρα του ρινόκερω γίνεται συνήδως έν ώρα νυκτός. Άγγλος τις περιηγη
τής αναφέρει: ,,ΙΙολλάκις έφόνευσα περί τό μεσονύκτιον βινοκερωτας, αλλά 
καί τότε τά πτηνά νομίζοντα 2τι οί φίλοι των έκοιμώντο εμενον παρ' αύ· 
τοΐς μέχρι τής πρωίας καί προσεπάδουν έκ παντός τρόπου νά τούς άφυπνί- 
σωσιν, οσάκις μέ έβλεπον πλησιάζοντα.“  Ά ν καί τό πτηνόν τοΰτο όνομά- 
ζεται ,,φύλαξ τοΰ ρινόκερω“ παρέχει όμως όμοιας υπηρεσίας καί ίίς  άλλα 
ζώ α, οΐον καμήλους, βουβάλους, ελέφαντας κτλ., άλλ'.είς ούδέν έκ τών 
ζώων τούτων δεικνύει τοσαύτην άφοσίωσιν καί αύταπάρνησιν, όσην έχει 
πρός τόν ρινόκερων.

Πολλά δι’ έξαιρετικών δώρων υπό τής φύσεως πεπροικισμένα πτηνά 
φαίνονται ώσαύτως αίσδανόμενα τό καδήκον νά πάρέχοισι πρός άσδενέστερα 
όντα τοΰ γένους των βοήδειαν καί προστασίαν, άπηλλαγμενην πάσης ιδιο- 
τελοΰς τάσεως. Ό  σχοίνικλος (σχοινοποΰλι), τό τολμηρότατον καί εύφυέ- 
στατον τοΰτο πτηνόν, είνε δ πιστότατος φύλαξ καί προστάτης.τών ενύδρων 
πτηνών. Καί κατά τόν έλάχιστον έπικείμενον κίνδυνον ού μόνον προειδο
ποιεί δ ι’ ώρισμένης τινός κραυγή; τά  ΰπό τήν προστασίαν του πτηνά άλλά 
καί έπιτίδεται συχνότατα κατά του άσυγκρίτως ισχυρότερου έχδροό, τοΰ 
κυνός; τής γαλής, της άλώπεκος, μετά δαυμαστής τόλμης. ’Εν τη Νοτίω 
’Αμερική υπάρχει ώσαύτως μέγα τ ι  πτηνόν καλόύμενον ,,τσχάια“ , τό όποιον 
εΤνε δ πιστότατος προστάτης καί φύλαξ τών όρνίδων.

Άλλα τό ώραιότατον παράδειγμα άληδοΰς γενναιότητος καί αύταπαρ- 
νη'σεως παρέχουσιν οί γέρανοι, τά εύγενεστατα καί ευφυέστατα ταΰτα 
πτηνά, τών δποίων αί άρεταί ?σαν καί παρά τοΐς άρχαίοις πασίγνωστοι.

Μέγα πλήδος έκ τών μικρότατων μεταβατικών πτηνών, τά όποια 
καταλείπουσι τόν χειμώνα την Ευρώπην καί μεδίπτανται είς δερμότερα 
μεσημβρινά κλίματα, δέν δά  ηδύναντο άνευ της βοηδείας των γερανών νά 
ύπερβωσι τήν μεσόγειον δάλασσαν ουτε νά περατώσωσι με τάς άσδενεΐς 
των δυνάμεις τό μακρόν ταξείδιον μέχρι της ’Αφρικής, ή τής Μικρχς ’Ασίας, 
Συρίας καί Παλαιστίνης, άλλ’ ή  δά  ήναγκάζοντο νά διαχειμάσωσιν είς τά 
βόρεια κλίματα καί ν’ άποδάνωσιν ύπό τοΰ ψύχους ή άπαυδώντα δά άπέ- 
δνησκον κατά τήν μακράν των πορείαν έν τη θαλάσση. Οί ισχυροί γε
ρανοί, οίτινες γνωρίζουσι καλώς τήν άδυναμίαν τών μικρών τούτων πτηνών, 
παρέχουσιν είς αύτά γενναιοτάτην βοήδειαν. Ιπτάμενοι κατά κανονικώ- 
τατα σφηνοειδή στίφη εκπέμπουσιν έπανειλημμένως ίσχυροτάτας καί δλως 
ίδιορρύδμους κραυγάς, δ ι’ ών προσκαλοΰσι τούς μικρούς καί άσδενεΐς συν
τρόφους των. "Ολα τά ε !ς  μικρότερον ύψος ίπτα'μένα στίφη τών μικρών . 
τούτων πτηνών, άμα ώς άκούσωσι τάς κραυγάς έκείνας, άνίπτανται υψηλό
τερα πρός τούς μεγάλου; καί ισχυρούς συνταξειδιώτας των καί όσα εξ αύ
τών έχουσιν άπαυδήση έκ τής μακρας πορείας έπικάδηνται έπί τών ράχεων 
τών γενναιοψύχων γερανών καί χαρμοσύνως κελαδουντα αναπαύονται μεχρις 
οδ άνακτησωσι τάς έξαντληδείσας των δυνάμεις. Ή  φύσις, ήτις έχάρισεν 
είς τούς γεράνους πολλά ωραιότατα καί δαυμαστά προτερήματα, επροίκισεν 
αύτούς καί μέ τήν άξιοδαύμαστσν ταύτην αρετήν, την εύγενέστατην ταύτην 
πασών τών εμφύτων όρμων, νά παρέχωσι προδύμως και γενναιως πασαν 
δυνατήν βοήδειαν καί προστασίαν πρός τούς ασδενεστέρους όμογενεΐς των, 
άνευ της έλαχίστης ιδιοτέλειας, άνευ τοΰ ελάχιστου έγωί'στικου σκοποΰ.

κ. I  Λ. Κ. είς Ρέδυμνον. Έλάβομεν δπδ ση- 
μείωσιν καί σάς εύχαρισιουμεν, σδς παρακαλοΰμεν 
δέ υπως φροντίσητε καί περί των λοιπών. — κ: 
A. Α. είς Βιδίνιον. Έ κ  τής άγγελίας μας νομί- 
ζομεν υτι η’δύνασδε νά μάδητε τούς ‘όρους μας. 
— κ. Γ. Α. είς Γάλλαν, Άναμενομεν. — κ. M. A. Α. 
είς Βελισσά. θ ά  ητο καλλίτερων έάν ήγοραζετε 
Ολοκλήρους τόμους τοΰ έν λόγω Ιργου. Μέχρι 
τοΰδε εξεδόόησαν 3 τόμ. καί στοιχίζει έκαστος 
φρ. 2 2 '/¿ χρυσόδετος ένταΰδα. — κ. I. Σ. Α. είς 
ΙΙάτρας. Ή  έπιδυμία τών αντόδι συνδρομητών 

' μας δά ήτο καί ίδική μας, άλλά δυστυχώς άί πρός 
·, τοΰτο δαπάναι εΤναι υπέρογκοι. — κ. Α. Μ. είς 

Άγχίαλον. ’Επιστολήν σας έλόβομεν — κ. Π.

Α. I. είς Τραπεζοΰντα. Θάφροντίσωμεν. — κ. Ν θ . 
είς' Γίαρίγοβο. Έλήφδησαν οι δέ- τόμοι δά σάς 
άποσταλώσιν κατ’ αύτάς. — κ. Α. Ζ . είς Μονα- 
στήριον, Πανιερ. Δ. είς Δ. Τούσλαν, Άρχ. Μ. είς 
Τιφλίδα. Έλήφδησαν καί σδς εύχαριστοΰμεν. ■— 
κ Λ. Δ. είς Αλεξάνδρειαν. Ένεγράφησαν. — κ. Δ. Φ. 
είς Σμύρνην. Άπεστάλησαν έπί συστάσει. — κ,Κ . Π. 
εις Κοζάνην. Δέν δυνάμεδα νά συμμορφωδωμξν 
πρός- τήν έπιδυμίαν σας. — χ. Φ. Α . Ζ . έίς Σιά
τισταν. . Ή  επιστολή όας ελήφδη καί προσεχώς 
δά σος άπαντη'σωμεν. — κ. 1’. Α. Α. είς Άρμα- 
βόριον. Κ αί εδώ είχομεν τά Τδια. Ή  βραδύτης 
τών 2 τελευταίων φυλλαδίων επήλδεν ένεκα τών 
συνεχών έορτών και ένεκα τής άσδενείας τοΰ στοι-

χειοδίτου μας. — κ, Γ. Κ. Τζ. είς Καβάλλαν. Ελα- 
βομεν ύπό σημείωσιν. — κ. ¡V. Μ. είς Γεωργιέβ- 
σκαν. Μέχρι τοΰδε δέν μας άπεστάλησαν. — κ. 
Α. Ξ. Α. είς Σώκια. Έλάβομεν ύπό σημείωσιν 
καί τά φύλλα σάς άπεστάλησαν. — κ. II . U, είς 
’Οδησσόν. Ένεγράψαμεν καί τό τίμημα έλήφδη. 
— κ. Q. Μ. είς Άμισόν. Θά σας γράψωμεν. - 
κ. I. Α. εις Μάλγαρα. Έλάβομεν. — κ. I. Τσ. είς 
άγιον Νικόλαον. Έ λήφδη τά δέ φυλλάδια δά σάς 
άποσταλώσιν. — κ. Κ, Δ. είς Κραΐόβαν. Έ λπί- 
ζομεν νά περιήλδον είς χεΐράς σας. — κ. Α. Λ. 
μίς Βορδοσάνιον. Έλήφδησαν καί σάς εύχαρι- 
στοΐμεν δερμότατα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.^ Τό πρώην αυτοκρατοριχόν ζεΰγος τής Βρασιλίας, μετά είκόνος. — Ά χ! αύτά τά βιβλία) . . εκ τοΰ γερμανικού υπό Άριστ. 
Π . Κουρτίδου. — Ή  Άδανασία τής φωνής (τέλος). — Περιγραφή έκ Ναζαρέτ'υπό Γ. Φ. Ζέλίου. — Ό  νόμος τής κληρονομικότητος. — Δημώδεις παροι- 

,μίαι. — ΙΙινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (Άμοιβαί ποιητών καί συγγραφέων. — ' 0  ζυδος τοΰ Μονάχου. — Φοβερά φιλανδρωπία. 
— Έ κ  του βίου τοΰ Βάγνερ.ι — Ε πισ τήμ η  καί Καλλιτεχνία. (Άνασκαφαί έν Βαβυλωνία. — θεραπεία του τυφοειδούς πυρετού διά ψυχρολουσιών. — 
Ό  επιδημικός βρογχοκατάρρους.) — Άγαδοεργία παρά τοΐς πτηνοΐς. — Μικρά ’Αλληλογραφία.
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