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Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Δ Α Ρ Β Ι Ν Ο Σ .

. -Ούδεμία έπιστημονική άνακάλυψις έσχε ποτέ κατά  τούς 
νεωτέρους χρόνους τοσαύτην καί τηλικαύτην έπίδρασιν ού μό
νον επί πάντων τών κλάδων τής φυσικής έπιστήμης άλλά 
καί έπί πολλών άλλων, κατά τό  φαινόμενον ασχέτων έπιστη- 
μών, όσην ή Δαρβίνειος δεωρία περί τής γενέσεως τών ειδών. 
Απεχόμενοι ένταΰδα πάσης 
Ιξηγήσεως τή ς δεωρίας ταύ- 
της, περί ής έγράφησαν το - ' 
σοΰτοι τόμοι ύπό τε ειδημό
νων καί άδαών, υπερμάχων 
τε καί αντιπάλων, φιλοσόφων 
καί δεολόγων καί πολιτειολό- 
γων, έτι δέ  καί γλωσσολόγων, 
χεριοριζόμεδα είς τό νά συν- 
οδεόσωμεν μέ όλίγας βιογρα- 
φικάς σημειώσεις τήν εικόνα 
του μεγάλου άνδρός, τόν όποιον 
κυρίως ήδέλήσαμεν να κατα- 
στήσωμεν ούτως είπεΓν χροσ- 
ωπικώς γνωστόν τοΐς ήμετέ- 
ροις άναγνώσταις.

Ό Κ άρολος Ροβέρτος Δαρ- 
βΐνος έγεννήδη τη  1 2 . φεβρουα- 
ρίου 1809 έvSllrewsbury, ένδα 
έδιδάχδη τά  πρώτα γράμματα 
έν τη  λατινική  σχολή. Έ ν  
έτει 1825 μετέβη είς τό  παν- 
επιστήμιον τού Εδιμβούργου, 
έντεΰδεν δέ είς Κανταυρυγίαν, 
ενδα έπεράτωσε τά ς άκα- 
δημαϊκάς σπουδάς του τώ 
1831. Τό φδινόπωρον τοΰ αύ- 
ταϋ έτους έσχε την ευκαιρίαν

Κ Λ Ε Ι Ω .  Τ Ο Μ Ο Σ  £ ' .

νά λάβη ως φυσιοδίφης μέρος είς τον ύπό τοΰ F itzroy χάριν 
έπιστημονικών σκοπών έπιχειρηδέντα περίπλουν τής γής. Τή 
27. δεκεμβρίου 1831 Ιπέβη τοΰ άγγλικοΰ πολεμικού πλοίου 
„Beagle“ καί άποπλευσας έκ Devonport, περιηγήδη τήν βδρ. 
’Αμερικήν, τήν Βρασιλίαν, τήν δυτικήν άκτήν τής Νοτίου ’Αμε

ρικής καί τάς νήσους τοΰ ΕΙ- 
ρηνικοΰ’Ωκεανου, καί έπέστρε- 
ψεν είς ’Αγγλίαν τή  2. Οκτω
βρίου 1836. Τ ά  επόμενα έτη 
διήγαγεν ό Δαρβΐνος έν Λον- 
δίνφ -διατάσσων καί έπεξερ- 
γαζόμενος τό  κατά  τήν περι- 
ήγησίν του συλλεγέν υλικόν 
Τιρ 1839 Ινυμφεύδη τήν έξ* 
αδέλφην του Miss C. W edg
wood. Ουδέποτε ό Δαρβΐνος 
έπεζήτησεν ουτε άπεδέχδη 
υπούργημά τ ι  ή δημοσίαν δέ- 
σιν, άλλ’ άφωσιωμένος είς τήν 
έπιστήμην καί τήν οίκογένειάν 
του, ών δέ συγχρόνως καί εύ
πορος, διήγαγεν έκτάκτως 
¿τάραχον καί ήρεμον βίον. 
— Τό πρώτον έργον τοΰ Δαρ- 
βίνου ήτο ή περιγραφή τοΰ τα- 
ξειδίου του, έν ή κυρίως επραγ- 
ματεύετο τά ς γεωλογικάς καί 
λοιπάς είς τήν φυσικήν έπι
στήμην άναγομένας έρευνας 
καί ανακαλύψεις του. ΙΙάντα 
τ ά  προτερήματα, δ ι’ ών χα
ρακτηρίζονται τ ά  βραδύτερον 
δημοσιευδέντα έργα τοΰ Δαρ- 
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'Ω ς ανωτέρω ύπεδηλώσαμεν, ούτε 6 σκοπός του παρόν
τος άρθρου ουτε ό χώρος ένταύθα μιας επιτρέπει να έξηγή- 
σωμεν τοΐς άναγνώσταις ήμοΐν τ ά  καθ’ έκαστα τη ς θεωρίας 
του Δαρβίνου. Τοσούτο μόνον κρίνομεν άναγκάΐΰν νά παρα- 
τηρήσωμεν ένταύθα ότι είναι παντάπασιν αδικαιολόγητοι οι 
θεωρούντςς την διδασκαλίαν τού Δαρβίνου ώς στήριγμα και 
έρεισμα των Ολιστικών θεωριών: Ό  δαρβινισμός δεν δύνα- 
τα ι βεβαίως ν’ άποκρούση τάς οχληράς προσπελάσεις των 
αμφιβόλων τούτων φίλων του, των υλιστών, αλλά το ν απο* 
δίδη τ ις  είς αυτόν την αίτίαν των υλιστικών αποπλανήσεων 
εΤναι τοσοΰτον άδικον, όσο» άλογον εΤνε τό νά καθιστά υπεύ
θυνον την χριστιανικήν θρησκείαν δ ιά  τάς φρικωδίας τή ς 
ίερας έξετάσεως.

Αί μάλιστα χαρακτηριστικοί καί υπό πάντων όμολογού- 
μεναι ήθικαί άρεταί του Δαρβίνου ήσαν ή άπλότης τού χα- 
ρακτήρος, ή άκρα μετριοφροσύνη καί ή θερμοτάτη φιλαν
θρωπία του, αΐτινες καθίστων αυτόν τοις πάσιν αγαπητόν. 
Φιλάσθενος ών κατά τά  τελευταία έτη τού βίου του, και 
όμως μέχρι των τελευταίων προ του · θανάτου του ήμερών 
έπιστημονικώς έργαζόμενος, άπέθανε τή  19. άπριλίου 1881 
έν ήλικία 73 ;έτών καί έτάφη έν τή  άββατεία τού Ούέστ- 
μινστερ παρά τοΐς τάφοις τού Νεύτωνος καί του Έ ρσχελ.

 -----------

Τ Α  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α .

Τ ά Χριστούγεννα εν Έ λλά δ ι, καί τη  ελληνική φυλή έν τής βρεφικής ηλικίας, τήν στοργήν ήν ευρομεν θωπευτικήν 
γένει, δεν έχουσιν οίαν σημασίαν έν τή  Ε σ περ ία , καί παρά καί άγρυπνον παρά τό  λίκνον μας, τό όν έκεΐνο όπερ ήγα-
τοΐς βορείοις ίδ ια  λαοΤς. Ή  κατ’ εξοχήν θρησκευτική ίερό- πήσαμεν άγνοτερον έπί του κόσμου τούτου — την μη-
της, ή άρρητος οικογενειακή ποίησις, ήτις παρά τοΐς Γέρμα- τέρα μας.
νοΐς, τοΤς Σουηδοΐς καί Νορβηγοΐς, τοΐς Δανοΐς, τοΐς Ά γγλοις, Τ α  Πάθη καί ή Αναστασις εινε υψηλόν, υπεράνθρωπου
κλπ. συγκεντρούται έν τη  εορτή ταύτη, παρ’ ήμΐν διανέμεται δράμα, ού τό τραγικόν μεγαλεΐον αίρεται υπέρ τήν φυσιν 
καί είς δύο άλλας: τήν Πρωτοχρονιάν, καί τήν Ανάστασιν. ημών. Πλειοτερον έννοούμεν τήν Γέννησιν, πλειότερα λέγει

"Η  ανταλλαγή των δώρων, τουτέστιν ή υπό μ.ορφήν κο- αυτη πρός τήν άνθρωπίνην ήμών καρδίαν.
σμήματος, χειροτεχνήματος ή βιβλίου έκδήλο>σις τής στορ- * *
.γης, τής άφοσιώσεως, τής αγάπης γίνεται παρ’ ήμΐν τήν
παραμονήν τού νέου έτους. Έ ν  ω παρά τοΐς δυτικοΐς καί Αί έορταί το άρωμα αυτών διατηρούσιν ίδ ία  έν ταΐς
τοΐς διαμαρτυρομένοις μετά των Χριστουγέννων συνδέονται έπαρχίαις, καί δή έν τα ΐς πολίχναις καί τοΐς χωρίοις, ένθα
αί ποθειναί αυται ονειροπολήσεις μικρών καί μεγάλων, αί αί θρησκευτικά! καί έθνικαί παραδόσεις — αίτινες πολλάκις
ανυπόμονοι προσδοκίαι μηνών ολοκλήρων, αί γλυκεΐαι οίκο- συνταυτίζονται, δ ιότι Πατρίς καί Πίστις έπί αιώνας υπήρξαν
γενειακαί συγκινήσεις περί τό  κατάφωτον καί καταστόλιστον έν καί τό αυτό δ ιά  τόν Έ λ λ η να  — μεταβιβάζονται ως' κει-
δένδρον. μήλια από γενεάς είς γενεάν. Ό  τηρητής των τύπων όρθό-

Τής ορθοδοξίας ή μεγίστη εορτή εΐνε ή τής Ά ναστά- δοξος μετά τήν μακράν νηστείαν τού σαρανταημέρου, καθ’
σεως, τό Μ έγα  πάσχα κατ’ άντίθεσιν πρός τ ά  Χριστούγεννα ήν μόνον τό  Σάββατον κατέλυεν έλαιον καί μόνον τήν Κυ-
άτινα όποδηλούνται ώς τό  μιαρόν, ή Α α μ α ρ ή ,  ή ημέρα τής ριακήν ίχθύν τά ς δέ λοιπάς τής εβδομάδος ήμέρας έτρέφετο
άγαλλιάσεως, ήν τής έκκλησίας ήρ.ών οί υμνωδοί μετά' λυ- δ ιά  νεροβράστων οσπρίων ή δ ι’ έλαιών καί ταραμά και βρε*
ρικής έξάρσεως άνέμελψαν. χτοκουκίων, αναμένει τήν εορτήν των Χριστουγέννων ώς

’Αλλά καί παρ’ ήμΐν ή μάλλον οικογενειακή εορτή αληθή σωτηρίαν από τής ξηροφαγίας, αναμένει, άφ’ ου έκ-
είνε τ ά  Χριστούγεννα. Βεβαίως, μετά τήν αγωνίαν τής πληρώση μέχρι τέλους τά  χριστιανικά του καθήκοντα καί
Μεγάλης Ε β δο μ ά δο ς, μετά τ ά  αλγεινά καί οδυνηρά Πάθη κοινωνήση των άχράντων μυστηρίων, νά πααχάαη, ώς άκο-
τού Χριστού, ών γινόμεθα μάρτυρες, ών συμμετέχομεν, ή καλεΐ κοινώς τό κρεωφαγεΐν.
ήμέρα τής Άναστάσεως έπέρχεται ώς ήμερα' άνακουφίσεως, ’Από τής προτεραίας ήδη πάσαι αί προετοιμασίαι έπερα-
ήμέρα άναπτήσεως τή ς ψυχής πρός τήν άγαλλίασιν καί τό  τώ θησ α ν ό χοίρος έχει σφαγή καί εΐνε άνηρτημένος είς τήν
φώς μετά τό  πένθιμον σκότος τού Α δου. Α λλ’ έκεΐ ό Χρι- αύλήν ή είς τό μαγειρεΐον είς πολλούς τών Χριστιανών ή
στός εΐνε άνήρ. Έ ν  ώ τό βρέφος έκεΐνο τό έν τη  φάτνη, εορτή τών Χριστουγέννων συνδέεται μετά τή ς λιπαράς κνίσ-
καί ή επ’ αυτού κλίνουσα νεαρά μήτηρ, καί ό πλησίον Ίω - σης χοιρείόυ κρέατος ώς ή τού Μεγάλου Πάσχα μετά  τής
σήφ, ή Ιερά οικογένεια, ώς άποκαλούσι τό σύμπλεγμα τούτο ευωδίας τού σουβλιστού άρνίου.
οί ζωγράφοι, διεγείρει έν ήμΐν τάς άνθρωπικωτάτας καί ίερω- Αί νεάνιδες, ·τά παιδία έλουσθησαν έπιμελώς, και κατε-
τά τας τώ ν συγκινήσεων, ενθυμίζει ήμΐν τά ς αθώας στιγμάς κλίθησαν ενωρίς, δ ιότι τό σήμαντρον ή ό κώδων τής έκκλη-

βίνου (τό οξύ παρατηρητικόν, ή μετ’ άκρας άγχινοίας θαυ- 
μασίως συνδυαζομένη περίσκεψις καί έπιφυλακτικότης έν τοΐς 
συμπεράσμασι, καί ή απαράμιλλος γλαφυρότης τού λεκτι
κού], πάντα τα ύτα  ευρίσκονται συνηνωμένα έν τώ  πρώτα» 
αυτού έργω.

Ή  μεγάλη προσοχή καί έπιφυλακτικότης τού Δαρβίνου 
καταφαίνεται καί έκ τούτου ,-ότι καθ’ όλην τήν διάρκειαν 
του ταξειδίου του καί μετά τήν έπάνοδον αυτού είς Λονδΐ- 
νον είχε σκεφθή καί μελετήση τοσουτον έμβριθώς καί έπι- 
σταμένως πάσας τάς λεπτομερείας τής θεωρίας έχείνης, ήτις 
αιωνίως θ ά  μένη συνδεδεμένη μετά του ονόματος του, ώστε 
ήδύνατο αμέσως νά τήν δημοσιεύση καί νά τύχη νεώτατος 
τή ς δόξης, ής απολαύει σήμερον. Κ αί όμως έπί εΐκοσιν όλα 
έτη ανέβαλλε τήν δημοσίευσιν τού έργου του καί έπέμενε βα- 
θύτερον μελετών καί σπουδάζων καί μή άποτολμών να παρα- 
δώση τάς ίδέας καί τά ς πεποιθήσεις του είς τήν δημοσιό
τητα . Μόλις δέ· κατά νοέμβριον τού 1859 άπεφάσισε μετα 
πολλούς δισταγμούς νά δημοσίευση τήν θεωρίαν του, άλλά 
καί τότε μόνον ινα μή υπολειφθή τού μεγάλου αυτού συμ
πατριώτου W allace, όστις διά συγχρόνων μεν άλλ’ όμως αν
εξαρτήτων από του Δαρβίνου ερευνών εΐχε καταλήξη είς τά  
αυτά συμπεράσματα.

ΚΛΕΙΩ.

σίας, θ ά  σημάνωσι περί τό μεσονύκτιον. Άπωθοϋντες έκ 
τών βλεφάρων τόν έπικαθήμενον ύπνον έγείρονται πάντες 
μικροί καί μεγάλοι. Συνήθως τοιαύτην τού έτους ώραν αί 
στέγαι εΐνε χιονοσκεπείς, ή δε σελήνη Ιπιχέει τήν ψύχραν 
καί μυστηριώδη αυτής ανταύγειαν. "Ομιλοι διευθύνονται έν 
σιγή δ ιά  τών στενών οδών είς τήν έκκλησίαν, ριγούντες έκ 
τού παγερού ψύχους τής οδού μετά τήν προ μικρού άφεθεΐ- 
σαν θαλπωρήν τή ς κλίνης.

Έ ν  τη  έκκλησία, λίαν ψυχρά κατ’ άρχάς, θερμαινομένη 
βαθμηδόν δ ιά  τών κηρίων καί τών αναπνοών, τελείται ή 
ακολουθία- ψάλλεται μετ’ έπισημότητος καί άργά τό „Χρι
στός γενναται, δοξάσατε“, άναγινώσκεται ό Ά τιόστολοζ, ,,δτε 
ήλθε τό  πλήρωμα τού χρόνου έξαπέστειλεν ό Θεός τόν υίόν 
αυτού“ καί εΐτα άπό τού άμβωνος απαγγέλλεται έορτασίμως 
τό  Εΰαγγέλιον- καί οί Χριστιανοί έπανερχόμενοι οΐκαδε έχου- 
σιν εν τώ  νώ τ ά  άρρητον ποίησιν περιέχοντα έπεισόδια τής 
Γεννήσεως τού Σωτήρος, τούς άγραυλοΰντας ποιμένας, καί 
τήν κατάβασιν τού αγγέλου όστις εύηγγελίσατο είς αυτούς 
τό  χαρμόσυνον άγγελμα, τό άναρίθμητον πλήθος τών αγγέ
λων διασχιζόντων τόν ουρανόν δ ιά  τών πτερύγων των, καί 
ύμνούντων μελωδικως: „Δόξα έν υψίστοις Θεώ καί έπί γης 
είρήνη- έν άνθρώποις ευδοκία“ καί τήν έπίσκεψιν τών ποι
μένων είς τό  σπήλαιον καί τήν έν κατανύξει προσκύνησιν 
τού ιερού βρέφους.

Από τή ς παραμονής ήδη όμιλοι παίδων ψάλλουσι τά  
χάλανόα  ή  χα λήμ ερ α ' Ιν Α θήναις ένα ή καί δύο μήνας προ 
τών Χριστουγέννων ακούει τ ις  έν τα ΐς άγυιαΐς οξείς συριγ- 
μους σονρανλίω ν  κακοήχους καί φοβερά παράτονους- εΐνε αί 
προπαρασκευαί διά τ ά  καλήμερα- έκ του άμορφου Ικείνου 
χάους τών παραφωνιών θ ά  έξέλθη τό μέλος τού „Καλήν 
ήμέραν άρχοντες“, φρικώδες μέλος διαμελίζον καί σπαράσσον 
την ακοήν οταν μάλιστα συνοδεύηται καί άπό τούς έκκω- 
φαντικούς βρόντους τούτυμπάνου.

Αλλ’ όταν οΰχί ρυπαροί άγυιόπαιδες έξ έπαγγέλματος 
περιάγοντες τούς πολύχρωμους έν σχήματι άτμοπλοίου ή 
πύργου φανούς των καί ίταμώς έρωτώντες ,,νά τ ά  πούμε“' 
αλλα τ ά  παιδία τής συνοικίας μέλπωσι δ ιά  γλυκείας φωνής 
το  ασμα τών Χριστουγέννων, τότε  καί τ ά  Κάλανόα  έχουσι 
τό  θέλγητρόν των.

Μικροί καί μεγάλοι άκροώνται τήν είς έκαστον δίστιχον 
μονοτόνως έπαναλαμβανομένην μελωδίαν, καί διά μέσου τών 
κακών στίχων ή φαντασία των ίπτατα ι πρός τους έξ Ανα
τολών μάγους, πρός τό άστρον τό όδηγήσαν αυτούς έκ τής 

-απώτατης πατρίδος των είς τήν Β ηθλεέμ, καί σταματήσαν

άνωθεν τή ς πενιχράς κοιτίδος, πρός τόν χρυσόν, τόν λίβανον, 
καί τήν σμύρναν, άτινα προσήνεγκον αύτώ γονυπετείς έν σε- 
βασμω, πρός τήν αίμοβόρον οργήν τούΛΗρώδου, πρός τήν 
είς Αίγυπτον φυγήν καί σωτηρίαν

Μή βλέποντας ί  βαοιλεός τούς μάγους νά γυρίσουν 
Έ πρόσιαξε ’ς τήν βη&λεέμ παιδί νά μήν άφήσουν.
Χιλιάδες δεκατέσσαρες σφάζουν μίαν ήμέρα 
Θρήνον κλαυ&μόν καί όδυρμδν εΐχε κά&ε μητέρα.

Αλλ’ οτε έντονώτερον αντηχεί έν τέλει τό:
Δο’τε κ ’ εμώς τόν κόπον μας 

τότε  τά  χείλη διαστέλλονται, υμνφδοί δέ καί άκροαταί δεν 
δύνανται να συγκρατήσωσι τούς γέλωτας.

Κ ατά τά  Χριστούγεννα Ιορτάζουσιν οί Χριστοί, οίΧριστό- 
δουλοι, αί Χριστΐναι, οί ’Εμμανουήλ" κατά πυκνούς ομίλους 
άναβαίνουσι καί καταβαίνουσιν είς τάς έορταζούσας οίκίας οί 
συγγενείς, οί φίλοι, οί γνωστοί, οί συμπολΐτατ άνθρωποι έπί 
μήνας μή ίδόντες άλλήλους έπαναβλέπονται- αί έορταί προσ- 
εγγίζουσι, συνδέουσιν αυτούς- άκτίς θείας χαράς φωτίζει 
όλων τάς καρδίας.

Αί έορταί αυται αί επίσημοι θ ά  διαρκέσωσι κυρίως μέχρι 
τού Αγίου Ίωάννου · καί ή τού Α γίου Βασιλείου καί ή τών 
Θεοφανείων άποτελούσι σύνολόν τ ι  τής έορτασίμου ταύτης 
περιόδου, ητις αρχέται δ ια  των Χριστουγέννων- κατά το διά
στημα τούτο ο βίος λαμβάνει άλλην τροπή ν τά  καταστή
ματα ήμιανοίγουσι κάποτε τάς καταπαχτάς των, άλλά μετά 
δειλίας ως να έφοβουντο καί αυτά μή άμαρτήσωσκ οί ναυ
τικοί, οί γεωργοί, οι εργαται αναπαύονται μετά τήν μακράν 
καί επίμοχθον έργασίαν. Α ί ήμέραι έκεΐναι αί άγιαι αποτε
λούν ίδιον τμήμα τού έτους. Έ κ ε ΐ όλοι έννοούν, όλοι αι
σθάνονται ότι έγεννήθη ό Χριστός.

Μέ καταλαμβάνει δ'ε μελαγχολία όταν άναλογίζωμαι 
τ ά  ψυχρά Χριστούγεννα, άτινα έορτάζουσι μηχανικώς αί οίκο- 
γένειαι τών ελληνικών μεγαλοπόλεων, παρ’ αΐς ή μάθησις 
ή  ό πολιτισμός έξεδίωξαν τήν πρός τ ά  πάτρια έμμονήν δ ι’ 
αΰτάς εΐνε ξέναι αί γλυκεΐαι καί ίεραί αυται συγκινήσεις· αί 
άπιστούσαι ψυχαί των δέν δύνανται νά μεταρσιωθώσιν υψηλά- 
οί ίεροί λόγοι οΐτινες συνεκίνησαν γενεάς γενεών, οΐτινες κα- 
τένυξαν τούς πάππους καί τούς πατέρας των εύρίσκουσι ψύ
χραν τήν καρδίαν των - κενόν τ ι  χαίνει έν αϋτοΐς, το κενόν 
μετατοπισθέντος καί έκβληθέντος πράγματος, όπερ δέν άντι- 
κατεστάθη- πηγή αρρήτων καί εύγενεστάτων άπολαύσεων 
έστείρεωσε δ ι αυτούς- οί άνθρωποι οδτοι δέν έορτάζουσιν, 
έπαναλαμβάνουσιν άνιαρώς τήν χθες- αληθώς θλιβερά κατά- 
στασις ψυχών! ΖΗΛδΤΗΣ TUN ΠΑΤΡΙδΝ.

 -----------

Α Χ !  Α Υ Τ Α  Τ Α  Β Ι Β Λ Ί Α !
υπό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟϊΣ Π. ΚΟϊΡΤΓΔΟϊ.
■ ·  {σ υνέχε ια  χ α ΐ  τέλος).

'Ο  Κυπριανός δέν ήτο Ιδιαζόντως φιλόβιβλος, καί τό 
προσφιλέστατον αότώ βιβλίον,ύπήρξέ ποτέ έν ήμερολόγιον, 
έν τούτοις όμως δέν κατέκρινε τό  παράπαν τήν μέχρι μονο
μανίας διήκουσαν, τήν κληρονομικήν ταύτην πρός τ ά  βιβλία 
αγάπην. Έβημάτισεν έπί τινας στιγμάς άνω καί κάτω 
έν τώ  δωματίφ, έπειτα διηυθόνθη είς τό  παράθυρον καί έκυ- 
ψεν έξω. ‘Ο  Κυπριανός έβυθίσθη είς διαλογισμούς. Διελο- 
γίζετο τό  ωχρόν πρόσωπον, περί ου τώ  εΐχεν εΐπη ή Κ ατε
ρίνα, τούς γαλανούς, δεδακρυσμένους οφθαλμούς, κεκμηκό- 
τα ς έκ τού άκαταπαύστου ραψίματος, καί άπεικόνιζεν έν

έαυτώ τό χάριεν καί άβρότητος μεστόν παράστημα τής νεά- 
νιδος. Κ ατά  τ ά  φαινόμενα ή  Καικιλία ήτο ωραία κόρη. Ή  
Κατερίνα εΐχε διαβεβαίωση ότι ήτο καί φιλόπονος καί με 
χαρακτήρα, ή δέ γηραιά οίκονόμος δέν έπήνει ευκόλως τόν 
τυχόντα.

Αί σκέψεις του Κυπριανού έγένοντο σκυθρωπότεραι. 
Ούδ’ αυτός έγίνωσκε τό  διατί, άν έπταιεν ή έκ τή ς χειμερι
νής έκείνης ήμέρας μελαγχολική έντύπωσις, ή ή μόνωσις, ήτις 
ειπερ ποτε τήν ήμέραν έκείνην έπίεζεν αυτόν- ήρχισε διαλο- 
γιζόμενος περ τού γάμου έν γένει καί. τώ ν γυναικών, ίδία,
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Μέχρι τοΰδε ουδέποτε εΐχεν ανακινήση σοβαρώς το ζήτημα 
τοΰτο. Δεν ήσδάνετο τήν ανάγκην, ουδέν δ ’ έποίει ο Κυ
πριανός άνευ πρακτικού σκοπού. Τ ην .ήμέραν έκείνην όμως 
άσύνήδως έπήλδον αί σκέψεις καί .τά ήδέα όνειρα. ’Ησδά- 
νε ΐο  ένδομυχόν τινα, άπερίγραπτον ηδονήν, έπί τη  Ιδέα ότι 
έγνυς αυτοΰ'ευρίσκέτο άγνόν τι, αίδέριον 2 ν, έρασμιώτατον 
και θελκτικόν, έμπλεων τη ς ήδείας έκείνης ποιήσεως, δΓ  ής 
περιβάλλει τά ς άδωας νεάνιδας ό οικογενειακός βίος, ποιή
σεως μή έκδηλουμένης βιαίως, αλλ’ ήρέμα δ ι’-όνειροπόλου 
πόδου, καί δ ι’ ίερ'οΰ· έρωτος — όν αγνοούν είσέτι ότι ή καρ- 
δ ία  εινε βασίλισσα καί κυρίαρχος του βίου μας. ■ ■ ·

1 Ό  Κυπριανός άνεμνήσδη ο όχι άνευ εντροπής τίνος τά ς 
ίκανώς άδφάς παρεκτροπάς του νεανικού αυτοΰ βίου; καί 
σχεδόν'ήρυδρίασεν οτε παρέβαλέν αύτάς πρός τήν γλυκεΤαν, 
έςαίρουσαν κ α ί. έςευγενίζουσαν έκείνην. ποίησιν του οίκογε- 
νει^κοΰ βίου, ής βάσις καί πυρήν εΐνε ή · άληδής αγάπη, 
αλλ’ ουχί ό· πλούτος, όστις δ ίν εΤνε μλν απαραίτητος, είνε 
όμως λίαν ευπρόσδεκτος στολισμός. Καί. τ ί  τον έκώλυε του 
νά νυμφευδη; Ε ίχε βεβαίως ολίγας σχέσεις έν τη  κοινωνία
— άλλα ,δίάτί εΐχεν ως ιδανικόν τους γαλανούς όφ9·αλμθύς;
—  Ή  Κατερίνα δεν ήδόνατο νά τον έμποδίση του νά νυμ* 
φευδή,' ήτο ευνόητον. ότι δά  τήν έτήρει έν τη  οικία μέχρι 
του δάνώτου της ώς ίερόν.κληροδότημα τής μητρός του, :— 
καί το  γήράς τη ς δ ά  διήρχετο άνετώτερον, άλλα πιδανόν 
ή Κατερίνα νά μή συνεμερίζετο τάς Ιδέας του, ίσως μάλιστα 
καί δ ά  τόν έσκωπτεν. έν τέλει,

Ή  πεζότης'.του γεύματος διεσκέδασε πάντας έκείνους 
τους διαλογισμούς. Οΰδέν. άλλο έμεινεν έν τω  νώ τοίί Κυ
πριανού είμή; ή σταδερά άπόφασυς νά βοηδήση.τήν οικογέ
νειαν έκείνην. Πως; οΰδ’ αυτός τ ο . έγίνωσκεν. Θά έζήτει 
τήν γνώμην τής Κατερίνας, δεν έπρεπεν ή δυστυχής οικογέ
νεια νά διέλδη. σκυδρωπά Χριστούγεννα.. Έσκόπει νά .χα
ρίση είς αυτήν· ολόκληρον τό  ένοίκιον, καί προσέτι ν’ αγο- 
ράση έν ώραΐον ,βιβλίον με. ωραίας εικόνας δ ιά  τον Πέτρον. 
Έ ρ ω ς καί έ’νοίκιον, έρως καί β ιβλίον.μέ χρώματιστάς εί*. 
κόνας!. . .  · . ■ - ·

Ό 'Κ υπριανός.ήπατατο, ήπατάτο πολύ, νομίζων ότι ουτω 
δ ’ ά π ο λή ΐη .τό 'π ρ ά γμ « . "Οτε μετα  τό γεΰμα έξηπλώδη είς 
τό  άνάκλιντρον, ό ευώδης άτμός του μέλανος .καφέ. καί τό; 
άρωμα τών σιγαρέτων έξεδίωξε τήν πεζήν ατμόσφαιραν τής 
μεσημβρίας- ο Κυπριανός ώνειροπόλέι.καί πάλιν, καί πάλιν 
έβλεπε . προ · αϋτοϋ · τήν χαριε.στάτην διαγραφήν τή ς Καικι- 
λίας μετά .Τών .γαλανών, κεκμηκότων πως όφδαλμών της, 
πλήρων σπανίου δελγήτρου.

• Περί τήν τετάρτην περίπου ώραν ό Κυπριανός άπεφά- 
σισε νά έξέλδη είς περίπατον. Ε ίδε δ ιά  του παραδυρου- οί 
φανοί τοΰ αεριόφωτος εΐχον ήδη άναφ δή '.ή  χιών εΐχε παύση 
καί μόνον άραιαί νιφάδες καδίπταντο · δ ιά  του άέρος. Ό  
Κυπριανός περιεβλήδη τον δερμόν χειμερινόν έπενδύτην του, 
Ιλαβε την δ ι’ άργυρας λαβής κεκοσμημένην ράβδον του καί 
κατήλ&ε τήν κλίμακα.

- · . ' · * · ·  ,. *.

Διερχόμενος τής. όρσοδύρας διέκρινε το  ραδινόν παρά-, 
στημα νεάνιδος. νΗρχετο έκ τής σκοτεινής αυλής καί έσπευ- 
δεν ώσεί είχε πτερά. Έ φ ’ όσον ό Κυπριανός ήδυνήδη νά 
ϊδη  έν τή  σκιαυγεία ή νεανις ήτο λιτώς μέν άλλα λίαν κα- 
λαισδήτως ένδεδυμένη. Απλοΰς, είς τό δέρος μάλλον ή τον 
χειμώνα άρμόζων πέτασος, έσκεπε φίλαρέσκως τήν πλουσίαν, 
χρυσήν καί. είς χονδράς πλεξίδας πεπλεγμένην κόμην της.

Έ φ ερε παλαιόν μακρόν έπενδύτην, είς ου τά ς πτυχάς έκρυπτε 
τι. Έ βά δ ιζε  γοργώς, έκ τοίί δρόμου δ ’ αυτής κατεφαίνετο 
ότι Ιχαιρεν έξελδοΰσα τής οίκίας. Ά παξ έτι έστράφη είς 
τ ά  όπίσω, ό δέ Κυπριανός είδε δύο κυανούς όφδαλμους, 
όνειροπόλους καί βαδεΐς, οίτινες συνεκίνησαν αυτόν.

. — νΩ, .ναί, αυτή εΐνε ή Καικιλία! διενοή&η.
Πολύ επε.δύμει καί άπαξ έτι νά -τή ν  ίδη κατά  πρόσ-' 

ωπον, άλλά δεν ήτο δυνατόν πλέον, άντιπαρήλδ.εν ώς πνοή 
ανέμου.

Άπεφάσισεν αμέσως νά τήν χαρακολουδήση. Ουδέποτε 
καδ’ όλον αώτου τον βίον είχε χαρακολουδήση .κόρην. Νέον 
τ ι  αΐσδημα τσδάνετο, άγνωστον καί ήδύ.

• Ο ί άβροί τής νεάνιδος πόδες μόλις ήγγιζον τ ό  χιονο
σκεπές έδαφος. Ό  Κυπριανός έδαύμαζε τήν φυήν· καί τό 
παράστημα τής Καικιλίας. Δέν ήτ.ο μικροφυής, όπως τήν 
εΐχε φαντασδη, εΐχεν ώράιον σώμα, b δέ Κυπριανός έκ τής 
διαγραφής του έπενδυτου. συνεπλήρου .δ ιά  τή ς φαντασίας 
τήν πλαστικήν εύμέλειαν τοΰ σώματος έκείνου.

’Ακούραστος έβάδιζεν όπισδεν τή ς νεάνιδος. Έ τ ο  δε 
δυσχερές νά μή άπολέση τ ά  ίχνη .της έ ν τ α ΐς  μεγάλαις καί 
βριδούσαις πλήδους καί ,δορυβώδεσιν όδοΐς. 'Η  .νεανις διηυ- 
δύνδη πρός .τήν οδόν την άγουσαν ε ίς .τή ν  παλαιάν πόλιν. 
Που ήδελε νά ύπάγη;· Τό βλέμμα του έμενε προσηλωμένοι 
έπ’ αυτής· τω έφαίνετο δε ώς νά έζήτει τ ι, δ.ιότι παρ.έτήρει 
τάς οίκίας, τά ς έπιγραφάς. τών καταστημάτων, έπί τέλους 
δ ’ έστη πρό τίνος παλαιοπωλείου β ιβλίω ν.. -

Ε ίς μικράν απ’ αυτής άπόστασιν έστη καί ό Κυπριανός; 
Ή  περιεργία αυτοΰ ένετάδη. Ή  .νεανις μετά βραχυν- έν- 
δοιασμόν είσήλδε δειλώς είς τό  βιβλιοπωλειον. "Ο Κυπρια
νός προΰχώρησε πρός τό παρακείμενον αύτώ .κατάστημα —. 
κατάστημα γουναρικών, καί κεκρύμμένος όπισ&εν. μεγάλη^ 
σισύρας παρετήρει. Ο ί καδ·αροί υαλοπίνακες' κατά  .τό  ημισυ 
τοΰ ύψους των μόνον υπό αγγελιών κεκαλυμμένοι, έπέτρεπόν 
ίκανώς είς αυτόν νά βλέπη τά  συμβαίνοντα. Α λλω ς τε  είδε 
πάντα όσα έπεδύμει νά ϊδη  καί έν πρώτοις τό περικαλλές 
τής Καικιλίας πρόσωπον, όπερ κατεμάγευσεν αυτόν. Διεκρί-. 
νοντο μέν έπ’ αύτοΰ τά  ίχνη μακρών καί οδυνηρών αγρυ
πνιών, τ ά  έρυδρά πως βλέφαρα, άλλ’ ή έκφρασίς τή ς μορφής 
ήτο τόσον εύγενής, τόσον άγνώς ωραία, ώστε ¿.Κυπριανός 
ήτένιζεν έπ’ αυτήν μετά τίνος έκστάσεως.

Ναί, αυτή ήτο, οίαν τήν διεΐδεν έν τ ή  όνειροπολήσεί του.: 
’Εντός τοΰ παλαιοπωλείου διεδραματίζετο μία τών &λι- 

βερών έκείνων σκηνών, ών τήν πικρίαν καί. την οδύνην άδυ- 
νατεΤ τις  νά κατανοήση, άν μή ό ίδιος έλαβε, πείραν αυτών.·· 

Οί βιβλιοκάττηλοι οδτοι είσίν δλως ίδιον είδος άνδρώ- 
πων. Φιλόφρονες πρός τους αγοράζοντας, άλλά σκληροί καί 
προπετεΐς. πρός. τους πτωχούς, τοός ήναγκασμένους νά πω- 
λήσωσι. 'Ο  βιβλιοκάπηλος μεταβάλλεται έν βιπη όφ&αλμοΰ. 
Δοκιμάσατε καί δ ά  ΐδητε! Αγοράσατέ τ ι  καί δελήσατε 
μετά τινον χρόνον νά τό πωλήσετε, καί δ ά  πεισδήτε ότι έ ν . 
ένί καί τω αυτω σώματι οίκοΰσι δύο άνδρωποι.

Ή  Καικιλία έστη πρό του γραφείου καί ήνοιξε τό  δέμα.· 
Ή τ ο . προφανές ότι ήρχετο νά πωλήση τ ά . βιβλία ¿κείνα. 
Τ ά  χείλη της, έτρεμον σπασμώδικώς.· Ό  Κυπριανός παρετή-, 
ρει πώς έ βιβλιοκάπηλος έξήταζε καί τήν νεάνιδα καί τ«  . 
βιβλία δ ιά  βλέμματος έμπειρογνώμονος, καί ήδη τό αίμ* 
ήρχισε νά .βράζη είς τά ς φλέβας του έπί τη  ίδέα ότι τό άν-, 
δρωπόμορφον έκεΐνο τέρας — ουτω έφαίνετο είς αυτόν τήν 
στιγμήν έκείνην ό βιβλιοκάπηλος — δυσάρεστόν τ ι ή τραχό. 
ήδύνατο νά εΐπη είς τήν Καικιλίαν.
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Ό  παλαιοπώλης ήνοιξεν έκαστον τών βιβλίων, έσεισε Ιβλεπεν ότι ή κόρη προσεπάδει κάτι νά εΐπη άλλ’ ότι δέν ήδύ-
τήν κεφαλήν, έξήτασε πάλιν τά  βιβλία, εΐτα δ  απώδησε νατό. 'Ο  σπασμός τών ωχρών, τών τρεμόντων έκείνών χει-
τόν σωρόν. Βεβαίως δέν ήδ·ελε νά τ  άγοραση. λέων, συνεκίνησε καί αυτόν τόν βιβλιοκάπηλον, φαίνεται, καί

Η  ΠΑΝΑΓΙΑ. Είκών υπό Gabriel Mas.

Ε κ  τών κυανών οφδαλμών τή ς νεάνιδος άνέδόρε δάκρυ .άφωνος ηρπασε πάλιν τα  βιβλία, έτοποδέτησεν αυτά έπί τής 
κα ί έκυλίσδη έπί τών ώχρών παρειών της. "Ηρπασε τ ά  βιβλία παρ’ αύτφ τραπέζης, ήνοιξε τό χρηματοφυλάκιόν του, καί 
και ηρχισε νά τά  περικαλύπτη δ ια  τοΰ χαρτίου. 'Ο  Κυπριανός έδηκε πρό τής νεάνιδος δύο φιορίνια. Διά τόσα βιβλία!
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Ό  Κυπριανός έλαβε τά  μέτρα του νά μή τον ιδη ή 
Καικιλία έξερχομέίνη.. Έ δρ α μ ε προς το  αντίπεραν πεζοδρό* 
μιον, «μα  δ ’ έξελδούσης Ιχ  του βιβλιοπωλείου της νεάνιδος 
είσώρμησςν είς αυτό ώς καταιγίς. Ε σ τά λ η  εις ήν 8 ·έσιν καί 
Ικείνη, Ιστάδη μ'ε ανοιχτόν στόμα, μή δυνάμενος λέξιν ν’ 
άρδρώση. Έ κ  τή ς συγκινήσεως έφαίνετο ώς ήλίδιος.

— Τ ί έπιυ·υμεΐτε; ήρώτησεν ί  βιβλιοχαπηλος. 
νΗ 8 ·ελα ν’ αγοράσω μερικά βιβλία, εΐπεν Ιν σπουδή

ό Κυπριανός. Ουδέποτε ειχεν είσέλδη είς τοιοϋτο κατάστημα 
καί όλα τώ  Ιφαίνοντο παράδοξα και πρωτοφανή.

■— Τ ί  βιβλία; ήρώτησε μετά τίνος έκπλήξεως ό βιβλιο
πώλης.

Τ ό  βλέμρ.α τοϋ Κύπριανοϋ επεσεν έπί του σωροϋ των 
βιβλίων, δστις· εχειτο Ιπ ί τη ς τραπέζης. 'Γπεράνω εχειτο 
εν βιβλιάριου μέ χίτρινον έξώφυλλον Φερον μεγάλοις γράμ- 
μασι τ ίτλ ο ν : ,,ο Καρυδοσπάστης“ καί εν τινι γωνία δ ιά  μα
θητικής χειρός γεγρ'αμμένας τάς λέξεις: ,,Έ χ  των τοϋ Πέ
τρου Βίλδη“.

'Ο  Κυπριανός κατελήφ&η. υπό σφοδροτέρας έτι συγκι
νήσεις. Ώ ς  υπό τό  φώς αστραπής είδε τ ά  συμβάντα. Αυτός 
λοιπόν ήτο ό „Καρυδοσπάστης“ δ ιά  τον όποιον ό μικρός Πέ
τρος Τεν έδίσταζε νά μετακομίζη άποσχευάς!^ 'Ο  Κυπριανός 
άνεμνήσδη ζωηρώς της σκηνής ¿κείνης.· είδε πρό αυτού τό 
έξυπνος ώραΐον, ωχρόν παιδίον, καί τούς Ικετεύοντας οφθαλ
μούς του. Έ μειδίασε καί δείξας τον σωρόν των βιβλίων 
εΐπεν άφελώς:

—  Α υτά έδώ τ α  βιβλία.
— "Ολα αυτά; ήρώτησεν άμφιβάλλων δ βιβλιοκά- 

πηλος.
— Ναί, όλα αυτά, όλ« αυτά.
Καί χωρίς νά Π>η την Ιπιγραφήν των λοιποϋν, έδράξατο 

τω ν βιβλίων δ ιά  τρεμουσης έκ τής ανυπομονησίας χειρός.
— Ή  ή· κόρη έκείνη τ ά  έκλεψε, διενοήδη ό βιβλιοκα- 

πηλος, η αυτός εΐνε τρελλός.
'Ο  Κυπριανός έτακτοχοίησεν Ιν σπουδή τ ά  βιβλία, συν· 

εσκεόασεν αυτά είς δέμ α  χαί ήτοιμάσίίη ν’ άπέλθ·η. Έ ν  τώ 
ζήλοι χυτοί! Ιλησμόνησεν ότι έπρεπε καί νά πληρώση.

•— Πέντε φιορίνια, πενήντα κρώϋτσερ! έφώνησεν ό βι- 
βλιοκάπηλος.

Α λλοτε τό ,ποσον τούτο δ·ά έφαίνετο κολοσσιαΐον εις 
τον Κυπριανόν προκειμένου περί αγοράς βιβλίων, αλλά σή
μερον ερριψεν άνευ άντιρρήσεως Ιξ  φιορίνια επί τής τραπέζης, 
μή άναμείνας δέ νά λάβη τό υπόλοιπον Ιξο^ρμησε τοϋ βι
βλιοπωλείου, τραπείς πρός οΐαν καί ή Καικιλία διευί)·υνσιν. 
Προυτίμα δλ τά ς όδους τάς ταχότερον είς τήν οικίαν του 
άγουσας, ‘ώς άνθρωπος Ιν άργοπορία θ·έλων νά κερδίση 
καιρόν. ’’Έτρεχε δρομαίως, πολλάκις συγκρουόμενος πρός 
τους δ ιαβάτας — εΐνε δαϋμα δέ πώς δ'εν άνέτρεψεν εν τή

γωνία τής όδοϋ τον γηραιόν καστανοπώλην μετά του πυ· 
ραόνου καί των καστανών του!

Τήν Καικιλίαν κατώρδοισε νά ,προφδάση ακριβώς καδ’ 
ήν στιγμήν είσήρχετο είς τήν αύλειον δύραν. Τώρα συν- 
εκέντρωσεν όλον αυτοϋ τό  θάρρος,

— Δεσποινίς! είπε δ ι’ άσδενοϋς φωνής.
Δέν τον ήκουσε καί προυχώρησε· ό Κυπριανός είσήλδεν 

καί Ιπανέλαβεν ίκετευτικώς:
— Δεσποινίς Καικιλία!
Έστράφη περίφοβος καί εΐδεν Ιν τα ΐς χερσίν αυτοϋ τό · 

γνωστότατον δέμα. Τ ίρχισε νά τρέμη. „Δεσποινίς, μέ συγ- 
χωρεΤτε, ήσθ-ε πρό Ιμοϋ είς το βιβλιοπωλείου καί ¿λησμονή
σατε αυτά τά  βιβλία. Σάς γνωρίζω, καί υπεσχέδην είς τον 
βιβλιοπώλην νά σάς τά  αποδώσω. Σάς παρακαλώ, λάβετέ τα.

'Η  νεανις έμεινε σιγώσα’ καί αυτός δ ί  ευρίσκετο είς 
■ οδυνηρόν αμηχανίαν.

— Έ χ ε τ ε  λάθος, εΐπεν ή Καικιλία μετά μακράν σιω
πήν, ή δε φωνή της Ιξήλδε δακρύβρεχτος — έχετε λά&ος, 
τίποτε δεν ¿λησμόνησα.

— Ώ ,  ναί, δεσποινίς Καικιλία, άν όχι άλλο τίποτε, 
τουλάχιστον αυτό τό  βιβλιαράκι, τον Καρυδοσπάστην· εΐνε- 
τοϋ μ.ικροϋ σας άδελφοϋ, καί δά  λυπηδη τό δυστυχισμένο 
τό  παιδί ά ν  τό στερηδή. Πάρετε λοιπόν αυτό τουλάχιστον.

— "Ολα εΐνε ίδικά του, όλα βιβλία τοϋ Πέτρου εΐνε. 
είπε μετά λυγμών ή νεάνις· τά  παίρνομεν χωρίς νά τό  ξέρη 
— ή μητέρα δεν είχε ίατρικά απόψε — χωρίς νά τό  ξέρη 
τό  καϋμένο.

Δεν ήδύνατο πλέον νά όμιλήση· ή ατονία, ή οδύνη, κα- 
τεπόνησαν αυτήν, έκλονίσδη· ό Κυπριανός έρριψε κατά γης 
τ ά  βιβλία καί ήρπασεν Ιν τη  αγκάλη του τήν λιποδυμήσα- 
σαν κόρην. Ούδ’ αυτός γινώσκει πώ ς συνέβη, ένδον τής 
αΰλείου δόρας τής ίδιας του οίκίας, ν’ άπομάσση δ ιά  φιλη
μάτων τά  δάκρυα άτινα έρρεον έκ τών ωραίων, κυανών ¿κεί
νων οφδαλμών, νά σφίγγη επί τοϋ στήδους του τήν δελκτι- 
κήν μ,| τάς χρυσάς πλεξίδας κεφαλήν εκείνην όλα αυτά δεν 
περιγράφονται- ήσδάνετο μόνον ότι ευρε τήν ευτυχίαν του.

— „Αυτά τά  βιβλία“, έλεγε πάλιν ή άναρρωσασα κυρία 
Βίλδη, „αυτά τ ά  βιβλία!“ ’Αλλά τώρα τά ς  λέξεις ταυτας 
έξέφραζεν άλλως ή πρό Ιτών ότε ό σύζυγός τη ς έδυσίαζε 
τον τελευταΐον .αυτοϋ οβολόν είς τήν βιβλιομανίαν του. 'Η  
Καικιλία ήτο τώρα ευτυχής οικοδέσποινα,' ευτυχέστατος δ'ε 
ήτο καί ό Πέτρος, όστις ήδυνατο νά σπόυδάση τώρα. Ιίάν- 
τες δ ’ έμειναν εύγνώμονες πρός τ ά  βιβλία· και αυτός ετι ό 
Κυπριανός έγεινε φίλος τ ω ν  ¿ρωτήσατε τους βιβλιοπώλας 
τής Πράγας.

(Έ κ  του γερμανικού.)

Μ Ε Γ Α Λ Ο Ψ Υ Χ Ι Α  Τ Ο Υ  Ο Υ Α Λ Τ Ε Ρ  Σ Κ Ο Τ .

: Ό  διάσημος Σκώτος μυδιστοριογράφος, ου τ ά  ώραΐα 
Ιρζ'ά βεβαίως δ ’ «νέγνωσαν οί «ναγνώσται ήμών, ήτο εύγε- 
νής καί μεγαλόψυχος τόν χαρακτήρα, οί δε γενναίοι καί 
ήρωϊκοί αγώνες οΰς κατέβαλεν όπως πληρώση τά  χρέη του 
ή .μ άλλον τ ά  χρέη τή ς 'Ε τα ιρ ίας'είς ήν ήτο έμπεριπεπλεγ- 
μένος, εΐνε άληδώς άξιοι &αυμασμοϋ. "Ο τε ό τυπογράφος 
του καί 6  Ικδότης του ¿χρεοκόπησαν, ό οίκονομικός όλεδρός

του έφαίνετο αναπόφευκτος. Κ ατά  τό δεινόν εκείνο δυστύχημα 
αί συμπάδειαι δεν τώ  έλειψαν. Φίλόί πρΟσήνεγκοναύτω χρή
ματα άρκουντα όπως συμβιβασδή μετά τώ ν δανειστών του.

—  Ό χ ι!  εΐπεν ¿περηφάνως· αυτό τό  δ ες ί χέρι &« τά 
βγάλη πέρα!'

Μολονότι δε ή υγεία του, ένεκα τής υπερβολικής έργα- 
σίας, έτρέπετο όσημέραι έπί τ ά  χείρω, εξηκολού&ει ¿ργαζρ-
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μένος ώς τ ίγρ ις  κατά τήν Ιδίαν του έκφρασίν, μέχρις ότου τινα έτη, ν’ άπελευδερω&ή τέλεον. Άλλ’ ή έλπίς αυτη δεν
ή χείρ του δεν ήδύνατο πλέον νά κρατήση τήν γραφίδα. έμελλε νά πραγματωδή. Τ ότε πλήν άλλων έγραψε κα ί τον

Κ α τά  τήν οδυνηρόν ταότην περίοδον συνέγραψε πλήν Ιίό μ η τα  τώ ν Π αριαίω ν  μυ6 ·ιστόρημα ου ή δρασις υπόκειται
άλλων καί τόν Β ίον το ύ  Ν α ίΐο ίέο ντο ς, τά  Π βζά Σ νμ μ ιχ τσ , εν Βυζαντίω έπί τ&ϋν Σταυροφοριών, μετ’ άξιοδαυμάστου
τά ς δ ιη γή σ ε ις  το ν  Π άκου. Πάντα τα ϋτα  καί άλλα πολλά ιστορικής άκριβείας γεγραμμένον. 'Αλλά καί άλλη προσβολή
εργα εγράφησαν Ιν μέσω άλγηδόνων καί δλίψεων τό δέ προϊόν παραλυσίας επληξεν αυτόν, καί τόν κατέβαλεν α ί φυσικαί
αυτών έδόδη είς τους δανειστάς. „Ανευ τούτου, έγραφε, του δυνάμεις Ιξηφανίσδ·ησαν. Καί Ιν  τούτους μολονότι ήτο
δέν δ ά  ήδυνάμην νά κοιρ.ηδώ ήσυχος, ώς πράττω τώρα, πλέον ερείπιον εάυτοϋ, ή γενναιότης χχ) ή καρτερία του
μετά τής ευχάριστου έντυπώσεως, η°ν μ.οί παρέχουν αί ευχα- έμειναν αδιάσειστοι. ,,'Γπέφερα φοβερά, έγραφεν είς τό ήμερο-
ριστήσεις τών δανειστών μου καί τοϋ ένδομόχου συναισδή- λόγιόν του, φυσ.ικώς ετι μάλλον ή ήδικώς, καί πολλάκις Ιπό-
ματος οτι Ιξετέλεσα τό καθήκον μου ώς έντιμος άνδρωπος. δησα νά κλείσω τούς όφδαλμούς μου χωρίς ποτέ νά ¿ξυπνήσω-
Βλέπω Ινώπιόν μου ατραπόν μακράν, ανωφερή καί σκοτεινήν, Ά λλα  δά  προσπαθήσω ν ’ άνορδωδώ ακόμη, άν δυνηδώ.“
άλλ’ άγει είς υπόληψιν άκηλίδωτον. Ά ν πέσω καδ’ οδόν, τό Συνήλθ·εν ολίγον καί αμέσως έτέδ·η επί τό  έργον καί .
όποιον εΐνε χιδανόν, δ ’ άποδάνω τουλάχιστον τιυ.ίως. Ά ν συνέγραψε τό Κ ινδυνώ δες μέγαρον, άλλα φευ 1 καί τό έργον 
έκτελέσω τόν άγώνά μου δ ά  έχω τ-ήν ευγνωμοσύνην πολλών, εΐνε άσδενές όπως ό συγγραφεύς του. Έ π ε ιτα  έπεχείρησε 
καί τήν έπιδοκιμασίαν τής ίδιας μου συνειδήσεως.“ τό τελευταΐον είς ’Ιταλίαν ταξείδιον όπως άνευρη άνώπαυσιν

Συνέγραψε τέσσαρας ή πέντε τόμους ακόμη ότε αίφνης καί υγείαν, κατά τήν Ιν Νεαπόλει δε διαμονήν ,του, μεδ’ 
εγεινε παράλυτος. Ά λλ ά  μόλις ή χείρ του ανέκτησε τήν όλας τάς άπογορεόσεις, είργάζετο πολλάς ώρας τής πρωίας 
δόναμιν όπως κρατή γραφίδα βλέπομεν αυ’τόν είς τό  γρα- είς τήν συγγραφήν μυδιστορήματος, τό όποιον όμως ουδέ- 
φεΐόν του συγγράφοντα πραγματείας διά τ ά  περιοδικά, μονο- ποτε είδε τό φώς.
γραφίας δ ι’ εγκυκλοπαιδικά λεξικά, διηγήματα, ιστορίαν τής Ό  Σκότ έπέστρεψεν είς Σκωτίαν όπως άποδάνη. „Είδα
Σκωτίας. Ο ί ιατροί μάτην άπέτρεπον αυτόν τοϋ νά Ιργά- πολλά πράγματα, εΐπεν Ιπιστρέψας, άλλά τίποτε δεν εΐνε 
ζή τα ν  δέν ήδύναντο νά  τόν πείσωσι. Ά λλ’ ό Σκότ, Ιν τώ  σαν τό  σπίτι μου- άφήτέ με νά  τό  ίδώ  όλο μια φορά ακόμη, 
όποίω ή έξις τής έργασίας είχε γίνη δεύτερα φυσις, άπήντα: Έ  τελευταία παραγγελία του ήτο πρός τόν γαμβρόν του.
„Άν μείνω αργός δ ά  παραφρονήσω!“ — Λόκαρτ, ένα λεπτόν μόνον μοϋ μένει δ ιά  νά ομιλήσω.

Διά τών προσόδων, άς άπεκόμισαν αυτοϋ τά  έργα είς ά  Π αιδί μου, έσο Ινάρετος — έσο ευλαβής — έσο καλός. Τί- 
άφιέρωσε τά ς τελευταίας σωματικάς καί ψυχικάς δυνάμεις ποτε άλλο δέν δ·ά ήμπορέση νά σέ παρηγορήση άν έλδης είς 
του, ήλάττω σε ταχέω ς ό Σκότ τ ά  χρέη του, ήλπιζε δ ε  μ.ετά τή ν  στιγμήν όπου είμαι έγώ τώρα.

 ----------

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Η Σ  Ν Α Ρ Κ Η Σ  Τ Ω Ν  Ζ Ω Ω Ν .

Απαισιόδοξοι τοϋ κόσμου παρατηρηταί καί υπεράγαν Φρειδερίκος ό μέγας, νεανίας έτι ών, έσκέφ&η ποτε
ευφυείς κριταί τών διατάξεων τή ς φόσεως άνεκάλυψαν ήδη μετά σκουδαιότητος, τίνι τρόπω ήδυνατο ν’ απαλλαγή τής
άπο πολλου', ότι ο άνδρωπος εΐνε άδρανέστατον δημιούρ- ανάγκης τοϋ υπνου, έπειράδη δε νά μείνη όσον οΐόν τε χλεΐ- 
γημα , διότι τό  ημισυ σχεδόν μέρος του βίου του κατανα* στον χρόνον Ιγρηγορώς, λέγων τοΐς περί αυτόν ότι ό ύπνος 
λίσκει Ιν τω  ΰπνω. Πολλοί μάλιστα ίσχυροϋ χαρακτήρος δ ιά  τή ς  συνη8 ·είας έγενετο τύραννος το ΐς άνδρώποις, έκαστος 
άνδρωποι έπειράδ·ησαν ν’ άντιστρατευδώσι πρός τόν φυσιο- δέ οφείλει νά καταπολεμή τήν συνήδειαν ταότην. Άλλ’ ό 
λογικόν τούτον νόμον, γνωστόν δε τυγχάνει ότι ό Σχίλλερος, αγών τοϋ γενναίου νεανίου πρός τόν παγκρατή τύραννον 
ϊνα μή καταβληδή υπό τοϋ παγκρατοϋς ϋπνου, συνείδιζε νά διήρκεσε τρεις μόνας ήμέρας. Τή πρωΐα τής τέταρτης άπε- 
Ιμβυδίζη τούς πόδας γυμνούς είς παγετώδες υδωρ — άλλ’ κοιμήδη αίφνηδίως 6 πρίγκηψ, πρός τόν τοίχον έρειδόμενος, 
είς μάτην! Ούδαμώς έξήρτηται έκ τής ήμετέρας δυνάμεως καί Ινέπεσεν είς παντελή αναισθησίαν, έκ τής οποίας μόλις 
ν’ απαλλαγώμεν τής ανάγκης ταύτης τοϋ υπνου, ήτις Ιπι· μετά  είκοσι καί τέσσαρας ώρας συνήλδεν είς.εαυτόν. ’’Εκ
βάλλεται υπ’ αυτοϋ τοϋ σωματικού ήμών όργανισμοϋ. Καί τοτε  ό Φρειδερίκος Ιδεώρησε καλόν νά άποστή τοϋ άγώνος 
πόσον. θ·αυμασία εΐνε ή κατάστασις τοϋ καθ·εύδοντος! Οί πρός τήν τοσοϋτον βαθ·έως έρριζωμένην ταυτην συνήθειαν, 
πνεύμονες εξακολουδοϋσι νά Ιργάζωνται ήσύχως καί κανόνι- Ε ν ίοτε  βεβαίως ή φυσική ανάγκη τοϋ υπνου δόναται νά 
κώς καί νά πορίζωσι τοϋ αίματι τό άναγκαΐον ποσόν όξυγό- προσλάβη νοσηρόν χαρακτήρα μετατρεπομένη είς λήδα ργον 
νου' ή  καρδία ώσαότω; έξακολουδεΐ λειτουργοϋσα καί Ιπι- υπό τής νόσου ταυ της καταλαμβάνονται οί εχοντες άσ&ε- 
τελοϋσα άόκνως τό εαυτης καδήκον, ώθ'Οϋσα τό αίμα Ιν νεΐς μυώνας καί οί νευροπαδεΐς συχνότερον ή οί δυνατοί 
ρυδ-μικοΐς παλμοΐς διά μέσου τώ ν αγγείων · ό στο'μαχος καί εύρωστοι. Ά λλ’ εν τή  κανονική αύτοϋ καταστάσει τό 
πέπτει, τό έντερον έκτελεΐ τά ς  περισταλτικάς κινήσεις του σοϋμα έχει ανάγκην επτά  έως οκτώ ώρών δπνου πρός άνα- 
καί, έν συντόμφ, τά  πάντα λειτουργοΰσιν Ιν αρμονία. Μόνον ζωογόνησίν του. Μόνον οί είς άνάρρωσιν ευρισκόμενοι δυ
ο εγκέφαλος καί το  νευρικόν σύστημα ήρεμεΐ, καί μετ’ αύ- νανται νά  κοιμώνται δέκα ή  καί δοίδεκα ώρας, όπως άνα- 
τών επομένως συνηρεμοϋσι καί οί προαιρετικοί μυς. "Οσω λάβωσι τά ς άπολεσδείσας δυνάρ.εις των. 
βα&υτέρα εΐνε ή ήρεμία αΰτη, τοσούτω αναζωογονητικοίτερος Άλλ’ ή κυριαρχία τοϋ Μορφέως δέν περιορίζεται μόνον
6 ύπνος. Τήν πρωίαν εγειρόμενοι έκ τοϋ υπνου αίσδανόμεθ·α είς τό άνδρώπινον γένος, άλλ’ Ιπεκτείνεται ώς γνωστόν έπί 
εαυτούς άναγεννηδέντας, έ τ ι καί άν κατεκλίδημεν τη  προ- ολοκλήρου τοϋ ζοηκοϋ βασιλείου, υπό τινα δό έποψιν καί έπί 
τεραία καταπεποννιμένοι καί πάντα τ ά  μέλη του σώματος τοϋ φυτικού. Έ ντα ϋ δ α  όμως προτιδέμεδα νά χραγματευ- 
αλγοϋντες Ικ  των πολλών καμάτων τή ς ήμέρας. δώμεν περί του διαρκοϋς εκείνου υπνου, ύφ’ ου καταλαμ-
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βάνονται πολλά ζ ώ α έ ν  αρχή του χειμωνος, καί όστις ονο
μάζεται χειμερινός ύπνος είτε φ ω λε/a. 'Ο  τρόχος χ . χ. 
(κοινώς αρχαίος) εισέρχεται άρχομένου του χειμερινού ψύχους 
είς τον φωλεόν του, ένθα κοιμάται συγκεκυρτωμένος Si’ όλου 
του χειμωνος, μόλις So τον Μάϊον άφυπνιζόμενος έξέρχεται 
χρός άναζήτησιν νέας τροφής. Α ί νυχτερίδες κρύπτονται 
κατά  έκατοστύας είς προφυλαχτικά κοιλώματα, σπήλαια και 
ρήγματα βράχων, iva διέλθωσιν έν αυ’τοΐς τον χειμώνα κοι- 
μώμεναι. Ό  χερσαίος έχΤνος αναζητεί περί τ ά  τέλη ’Οκτω
βρίου πυκνήν τ ινα  λόχμην, ένθα συσπειράται καί κοιμάται 
υπό τό  πυκνόν κάλυμμα πεπτωκότων φύλλων μέχρι του 
έαρος. 'Ο  μυοξός διέρχεται ώσαυ'τως τον χειμώνα έν κατα- 
στάσει άποναρκώσεως έν τη  ύποχθονίω τρώγλη του. Ο  αρ-

άξιον εΐνε, ότι ή ανάγκη αυτη του χειμερινού υπνου παρου
σιάζεται είς τ ά  διάφορα ζώα ύπό λίαν διαφόρους βαθμ.ούς 
ταπεινής θερμοκρασίας. Τ ά  αμφίβια έν τα ΐς βορείοις χώραις 
αισθάνονται την έπίδρασιν της έλαττουμένης θερμότητος 
μόλις τότε, όταν ή θερμοκρασία ολίγον τ ι  άπέχη του βαθμού 
τής πήξεως του δδατος. Έ νώ  τουναντίον ό κοινός κοχλίας 
των αμπελώνων (Helix pomatia) τότε μόλις αποβάλλει τό  τι- 
τανώδες έπίβλημα, Si’ o j  κλείει την είσοδον του φορητού 
οίκου του κατά  τον τετράμηνον χειμερινόν του ύπνον, όταν 
ή θερμοκρασία τού άέρος μεθ’ ήμέραν είνε 1 0  έως 1 2  βαθμών 
Κελσίου. Έ ν  ταΐς μεταξύ τών τροπικών χώραις πολλά ζώα 
περιπίπτουσιν είς είδός τ ι  ναρκώδους ύπνου, όμοιοτάτου τη  
χειμερινή νάρκη· άλλ’ ή ανάγκη τού υπνου τούτου έπέρχεται

Η  Β Η Θ Λ Ε Ε Μ .

κτόμυς τών άλπεων μένει από τών μέσων ’Οκτωβρίου μέχρι 
τών μέσων τού ’Απριλίου κεκρυμμένος, ωσαύτως δέ ό έν ταΐς 
στέππαις τη ς 'Ρωσσίας, τής μεσημβρινής Ουγγαρίας, καί έν 
τή  άνω Σιλεσία ζών άρκτόμυς (ΑπΛοηιχε Οίϊ11ιΐ8) έξέρχεται 
τής τρώγλης του άρχομένου τού έαρος. Άλλ’ ου μόνον θηλα
στικά, άλλα καί ιχθύες καί αμφίβια καί Ιρπετά καί άράχναικαί 
έντομα καί κοχλίαι καί σκώληκες περιπίπτουσιν είς τήν χει
μερινήν νάρκην. Άρκεΐ κατά τά ς άρχάς ’Απριλίου ν’ άνασκά- 
ψωμεν ολίγον τ ι  τό έδαφος παρά τήν όχθην μικράς τίνος 
λίμνης ή τέλματος, όπως ίδωμεν τά ς έκεΐ κεκρυμμένας σα
λαμάνδρας καί τούς βατράχους έξέρποντας, όπως άναθερ- 
μάνωσι τ ά  νεναρκωμένα μέλη ύπό τά ς  θερμάς ακτίνας τού 
έαρινού ήλίου.

Ή  χειμερινή νάρκη, άφ’ ής απαλλάσσονται κατά  τούς 
μήνας τού ’Απριλίου καί Μαΐου τ ά  διάφορα ζώ α , είνε λίαν 
αξιοπερίεργου φυσικόν φαινόμενου. ’Ιδιαιτέρας προσοχής

είς τά  ζφα έκεΐνα τών τροπικών χωρών υπο θερμοκρασίαν 
πολύ ύψηλοτέραν έκείνης, καθ’ ήν τ ά  δ ιά  του χειμωνος 
ύπνώττοντα ζωα τών βορείων χωρών αφυπνίζονται ήδη καί 
άναλαμβάνουσι τήν ζωήν. 'Ο  καθηγητής Κάρολος Σέμπερ 
ευρεν έν τα ΐς Φιλιππίναις νήσοις ύπό σωρούς λίθων κεκρυμ- 
μένους ίφεις, οίτινες εν θερμοκρασία 18 βαθμών Κελσίου 
ήσαν ήδη εντελώς νεναρκωμένοι καί βεβυθισμένοι είς λή
θαργον. Έ ν  γένει ή χειμερινή νάρκη τών ψύχραιμων' ζώων 
εΤνε μάλλον ευνόητος καί ευεξήγητος τή ς τών θερμόαιμων. 
Ό τ ι  π. χ. οί κοχλίαι, τά  όστρεα ή οί βάτραχοι κατα τούς 
χειμερινούς μήνας έμπίπτουσιν είς κατάστασιν έντελούς άπα- 
θείας, τούτο δεν εΐνε πολύ θαυμαστόν, δ ιότι τά  ζώα ταδτα 
δεν δύνανται Si’ οργανικών καί χημικών λειτουργιών να 
παράγωσι τοσαύτην θερμότητα, όση απαιτείται δ ιά  τά ς πρός 
συντήρησιν τής ζωής αναγκαίας έξομοιώσεις. Έ κ  τούτου 
φαίνεται ευεξήγητου, ότι ύπό τοιαύτας περιστάσεις ή ζωή,
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αν έν γένει δ ιατελή ύφισταμένη, κατέρχεται είς τήν κα- 
τω τάτην βαθμίδα τή ς ένεργείας καί δραστικότητος, είς εΐδός 
τ ι φυτικής, ούτως είπεΐν, καταστάσεως. Θαυμαστόν όμως 
είναι ότι καί θερμόαιμα ζώα, τών οποίων ή του σώματος 
θερμοκρασία εΐνε 36 μέχρι 38 βαθμών Κελσίου, άδυνατούσι 
ν’ άντιστώσιν είς τήν ναρκωτικήν έπίδρασιν τού ψύχους. 
Διότι ήδύνατό τ ις  κάλλιστα νά παραδεχθη ότι ή υψηλή 
αυτη θερμοκρασία, καί έν Ιλλείψει Ι τ ι  τροφής έπαρκούς, 
έπρεπε νά διατηρήται, όταν μάλιστα τ ά  ζωα τα ύτα  κατά 
τούς θερινούς μήνας δ ιά  τή ς πλουσιοπάροχου τροφής γείνων- 
τα ι ευτραφή καί πολύσαρκα. Ούχ ήττον όμως βέβαιον είναι 
καί δ ιά  τών έρευνών του καθηγ. Η ογγβγΛ  αποδεδειγμένου

γνώμη άπεδείχθη δ ι’ ακριβέστατων πειραμάτων έσφαλμένη. 
Ό  ΗοΓνΕΓίΙι π. χ. παρετήρησεν ότι κατά τό  χρονικόν διά
στημα τών 2 ωρών καί 45 λεπτών, όπερ εις άρκτόμυς Ιχρειά- 
σθ-η μέχρι τής τελείας του άφυπνίσεως έντός δωματίου έχον- 
τος θερμοκρασίαν 10° Κελσίου, ή θερμοκρασία τού ζώου 
τούτου έντός της πρώτης ώρας καί 55 λεπτών ηύξήθη μό
νον κατά 6 ,βΛ Κ. έν δε τοΐς υπολοίποις 50 πρωτολέπτοις 
κατα 17° Κ. Έ κ-τούτου  γίνεται καταφανές ότι ούχί έξ- 
ωτερικαί περιστάσεις, άλλ’ έσωτερικά αίτια είναι τ ά  άνυ- 
ψούντα τήν θερμοκρασίαν τού σώματος το~ ζώου τούτου, 
καί έν παντελεΐ έτι ακινησία διατελοΰντος.

Έ κ το ς  τής χειμερινής υπάρχει καί ΰ ερ ινη  νάρχη, είς

Η  Κ Ρ ΪΠ Τ Η  ΕΝ  ΒΗΘΛΕΕΜ.

ότι ή θερμοκρασία τού σώματος τών προς τή ν  χειμερινήν 
νάρκην έτοιμαζομένων θηλαστικών αρχίζει νά καταπίπτη 
¿λονίν σφοδρότερον καί τέλος άφικνεΐται μέχρι 2 °  Κελσίου. 
'Ο  αυτός καθηγ. ΗθΓΥ3 τ ί 1ι  άνεκάλυψεν ότι ή θερμοκρασία 
τού έν χειμερινή νάρκη ευρισκομένου άρκτόμυος είναι πάν
τοτε  ή αυτή μέ τήν θερμοκρασίαν τού περιβάλλοντος τό 
ζφον άέρος. Έ κ  τούτου φαίνεται ότι" κατά  τόν χειμερινόν 
ύπνον καί τ ά  θερμόαιμα ζώ α μεταβάλλονται είς ψυχρόαιμα, 
καθότι προσλαμβάνουσιν, όπως ταύτα, τήν θερμοκρασίαν τής 
περιβαλλούσης αυτά ατμόσφαιρας. Ό σ ο ν  αφορά .τήν. κατά. 
τό έαρ άφύπνισιν τών ζώων έκ τής χειμερινής νάρκης, παρα
δέχονται κοινώς ότι αυτη προέρχεται έκ τή ς αύξανομένης 
κατά τό  έαρ θερμότητος τού άέρος, άλλ’' ή κοινή αυτη

ήν περιπίπτουσί τινα ζώα τών θερμών κλιμάτων. Έ ν  τα ΐς 
μεταξύ τών τροπικών χώραις ύπάρχουσι ζώ ά τινα, τ ά  όποια 
κατά τούς μεγίστους καύσωνας έμπίπτουσιν είς εΐδός τ ι  βα- 
θυτάτου . λήθαργου. Έ κ  τούτων οί ίχθύς καί τά  έρπετα 
κρύπτονται βαθέως υπό τόν πηλόν, όπως κοιμηθωσιν έν ατα
ραξία, εΐτα δ ί  άποξηραινομένου τού άνω στρώματος τού 
πηλού, μένουσιν έκεΐ ύπό τό  έδαφος τεθαμμένα έπί ολο
κλήρους μήνας. Ό τ α ν  δέ έπέλθωσιν αί βροχαί καί μαλα- 
κύνωσι τό έδαφος; έξολισθαίνουσιν έκ τών τάφων των τά  
ζωα ταύτα πλήρη ζωής καί ένεργείας. Τοιουτοτρόπως τά  
πάντα έν τη  φύσει είναι μετά  σοφίας διατεταγμένα καί 
τ ά  έμψυχα συνεμορφώθησαν θαυμασίως προς τήν άψυχον 
φύσιν.
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Δ  Η Μ f i  Δ  Ε I Σ Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α  I.

Ό σ α  &υμασαι ξέχασ’ τ α  κι’ άλλοι καιροί ρ-ας φτάσαν. Σ π ίτι μου, σπιτάκι μου, φτωχοκαλυβάκι μοί>'.
9 9

Ό σ ο  έχει τό  πουγγί σου δλ’ οί φίλοι ’νε μαζί σου. Σπρώχνε πάντα την δουλειά σου μην άφίνης. νά σε σπρωχν γ

9  *
Όσ<μ λιγώτερό μιλάς τόσο πολϋ ακούεις. Στάλα τη  στάλα το νερό τό  μάρμαρο τρυπάει.

9  *
"Οταν βγάνης και δεν βάνεις πάντεχε, ’ς τον πάτο φτάνεις. Στον κάμπο “¡ίνετ ή ζημία ς το σπίτι καταντάει.

*  »
"Οταν γίνετ’ ή δουλειά σου άφινε κι’ άς λέγη  ό κόσμος. Σύντεκνε καί σαν μιλούμε συχνογύριζε την πήττα.

9 9
"Οταν 6 σκύλος σου πεινα^τους ξένους μη ταγίζης. Τ ά  δαχτυλίδι’ άν έπεσαν τ α  δ_άχτυλ ομως στέκουν.

9

"Οταν όενάρόη ένα κακό σέρνει μαζί του κι’ άλλο. Τ ά  σκεπασμένα κάρβουνα βαστούν ζεστή τή  στάχτη.

Ό τ α ν  ψοφίση 6 μαϋρός μου, χορτάρι ας μή φυτρώση. Τής αδικίας το 'γέννημα σε ποντισμένο μύλο.

Ό  φίλος σε μιά ώρα άξίζει μ ία  χώρα.
*

Ό  ψεύτης δέν πιστεύεται κι’ άλή&εια δταν λέγη.
*

Π αιδί που δέ γεννή&ηκε δνομα δεν του βγάζουν.

Τ ί σε νοιάζει γ ια  αέρα που δέν μπαίνει ’ς τά  πανιά σου;
9

Τον γάδαρο δεν τον ρωτούν δταν τον σαμαρόνουν.
ν

Τό δένδρο δταν κόβεται δύσκολα ξεφυτρόνει.
» » Γ

ΙΙαποϋτσι άπ’ τόν τόπο σου κι’ ας ήν καί μπαλωμένο. Τό καλό τό παληκάρι ξέρει κι’ άλλο μονοπάτι.

Παρά φίλο δολερό έχε φανερό έχ&ρό.
9

Το μήλο δσο κρύβεται τόσο γλυκομυρίζει. .
9

Πες μου ποια ν’ ή συντροφιά σου νά σου πώ τήν ανθρωπιά σου. Τδνα χέρι νίβει τάλλο καί τά  δυό τό  πρόσωπο.

Πότιζε τόν ξένο κήπο γ ιά  να ξερα&ή ό δικός σου.
9

Πουλί δπου σοΰ πέταξε οπίσω δεν γυρίζει.

Τό ποτάμι κά&ε μέρα κούτσουρα δέν κατεβάζει.
9

Του γαίδάρου χάρι κάνεις μόνο τ ’ άχερά σου χάνεις.
9 ί ,

Ποιος τό  γονειό του δέν γροικά κακώς κακού 8 ·ά πάγη. Του φτωχού τό εύρημα -i καρφί ή πέταλο.

Πώχει κεφάλι γυάλινον άς μή χτυπά ’ς τήν πέτρα.
9

Σαν μαγειρευης ψέμματα τό πιάτο σου τό  ξέρει.
9

Σαν το  λές καί δεν τό  κάνεις τήν ύπόληψί σου χάνεις.

Των ακριβών τ ά  κτήματα σέ χαροκόπων χέρια.
9

Των φρονίμων τά  παιδια πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
9

Φύλαξέ με όταν μ’ ευρης γ ιά  νά μ’ έχης όταν &έλης.
. · * · . · · '

Σ ’ έπήρα γ ιά  τριαντάφυλλο καί βρέ&ηκες τσουκνίδα. Χω?Χς λάδι χωρ1ς πώ·ζ $ £  κάμωμ 5  ταξειδ ι;

Σ ’ του σκύλου τό  προσκέφαλο ψωμί δέν ξημερόνει.
9

Σέ τάβλα  που δέν έστρωσες τό  χέρι μήν άπλόνης.

Ψ άρια μέσ’ άπ’ τό γιαλό όσα δ-έλεις σέ πουλώ.
9

'Ωσάν τόν σκλάβο δούλευε καί σαν τόν άρχο τρώγε!

ΟΑΙΓΑ Π Ε Ρ Ι  ¿ΩΡΩΝ.

Ή  συνη&εια των δώρων κατά τήν εορτήν των Χριστουγέννων έχει άλλ’ ή συνή&εια των δώρων παρεμεινε.^ Προΐοντο« του χρονου  ̂ κχι του
καδαρώ« γερμανικήν τήν καταγωγήν. Οί άρχάίοι Γερμανοί Ιώρταζον περί πολιτισμοί! ή ποιίτη« των δώρων μειεβλήδη, ώ« εΐκές. Αντι κηρίων, πλα-
τάί χειμερινά« τροπά« τοϋ ήλιου' (ΜζβΗ) τήν άναγέννησιν του φωτός. . κούντων, μήλων καί καρύων ήρχισαν νά^χαρίίωνται πολυτιμότερα καί πλου-
Κατά τήν έορττν ταύτην έπεμπον δώρα πρό« άλλήλου«, κηρία, πλακούντα« σιώτερα δώρα. Πρδ πάντων οι βασιλεΐ« καί οι άρχοντες τη« γη« προ«·. , λ · Αι I ' / —. . . _ . . κήΛ .1̂ ... λ V. λ. Α . . ̂ Α..Α.τ. 1
έκ μέλιτο« καί αλεύρου, καί μήλα καί κάρυα, τά άρχάδχ. σύμβολα τη« γο- επάδσυν νά χαροποιώσι καί έκπλήττωσιν άλλήλου« δια δώρων εκλεκτών, 
νιμύτητο«. Κατά τόν 4»*· αιώνα ή χριστιανική έορτή τών Χριστουγέννων ανεκτίμητων.  ̂ /  » >
άντικατέστησε παρά τοϊ« Γερμανό"« τήν έδνικήν ταύτην εορτήν τοϋ φωτό«, Ουτω λ. χ. ή  σύζυγο« τοϋ βυζαντινοϋ αυτοκράτορο« Λέοντο« Δ . Ει·
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ρήνη, εδωρήσατο Κβρόλφ τψ  μεγάλω κατά τά Χριστούγεννα τοϋ έτουί 781 
φόρεμα τ ι ,  2*5ρ κατά τήν παράδοσιν έφόρει ό Ίησοϋ« Χριστό« κατά τά« 
τελευταία« ήμέρα« τη« έπϊ γή{ διαμονή« του. Τό φόρεμα τοϋτο εύρίσκεται 
εισετι φυλαττόμενον ώ« ιερόν κειμήλιον εν τή παρά τοΐ« Παρισίοι« εκκλη
σία τοϋ A rgenteuil. Ό  δέΆρούν αλ Ρασσίδ έπεμψε δι’ ιδιαιτέρας πρε
σβεία« ώσαύτως πρό« τόν μεγαν Κάρολον κατά τά Χριστούγεννα τοϋ 807 
τά< κλείδα« τοϋ άγιου τάφου ώ« δώρον.

Οι αύτοκράτορε« καί οί βασιλόϊ« ού μόνον πρό« άλλήλου« άντήλλασσον 
δώρα τών Χριστουγέννων, άλλά καί πρό« τού« υποτελείς και τούς υπηκόου« 
των. Ό  εόγενέστατος βλαστός τοϋ οίκου Βα'βεμβεργ, Λεοπόλδο« ¿ Έ ν δ ο 
ξο«, δουξ τής Αυστρία«, συνίίδιζε μάλιστα νά έορτάζη τά Χριστούγεννα έν 
ακρφ οικειο'τητί, ώ« άληδή« πατήρ, μετά τών Βιενναίων υπηκόων του. 
’Αλλά τή παραμονή τών Χριστουγέννων τοϋ έτου« 1227, τήν εσπέραν, επι
δομών νά μείνη άγνωστο«, διήρχετο μόνος τά ; άδούς τή« Βιέννης έγκεκα· 
λυμμένος έν τώ  μανδύα του καί μετά ουγκινήοεως παρατηρών τά Ιορτα- 
στικώς φωτοβολοϋντα δένδρα τών Χριστουγέννων, τήν κίνησιν καί ζωηρό
τητα έν τάίς οδο~{, τήν γενικήν χαράν καί άγαλλίασιν. Μεδ’ όλα« του ομως 
τάςπροσπαδείας όπως μίίνη άγνωστος, άνεγνωρίσδη αίφνης ΰπό τινος διαβάτου 
καί αμέσως συνέρρευσε πρό« αύτόν άπανταχόδεν άπειρον πλήδοί πολιτών, ζη- 
τωκραυγούντοιν καί άσπαζομένων τά« χείρας καί τούς πόδας τοϋ δημοφιλούς 
ήγεμονο«. Μετ’ ού πολύ προσήλδον καί τά διάφορα σωματεία καί αί συν- 
τεχνίαι προσφέρουσαι λαμπρότατα καί πολυτελέστατα δώρα οΤα ό δούξ ουδέ
ποτε πρότερον ειχε λάβη. Οί μεν χρυσοχόοι έδωρήσαντο αύτω χρυσοϋφάντου« 
στολα«, χρυσά καί άργυρδ ποτήρια, ζώνα« μετά χρυσών πορπών καί δακτυλίους 
οδαμαντοκολλήτου«, οι δέ έμποροι μεταξωτά, πολύχρωμα υφάσματα, πολυ
τίμους σισύρας καί άλλα πλούσια δώρα· έν γένει δέ τοσαυτη ήτο ή  χαρά 
καί η συγκίνησκ τοϋ δουκύς επί τή ένδουσκόδει ταύτη έκδηλώσει τής γε
νικής αγάπης ής άπήλαυε παρά το~ς «πακόοις του, ώστε ενηγκαλίοδη τούς 
εύγενεστάτους τών πολιτών καί πάσας τά« έπί τή παρακλήσει του έκφρα- 
σδείσας εύχάς ενός έκαστου έξεπλήρωσεν αμέσως.

Άλλά τά αύτοκρατορικά καί βασιλικά δώρα δέν ήσαν πάντοτε πολύ
τιμα καί μεγαλοπρεπή. Ό  αύτοκράτωρ Κάρολος Δ', ένόμιζεν βτι έκαμε 
μεγάλην δυσίαν, ότε έδώρησεν εΐς τούς υιούς του Σειγμοϋνδον καί Βέντζελ 
εκατόν γρόσια ( = 1 2  φράγκα) ω ς δώρον των Χριστουγέννων, ό δέ αύτο
κράτωρ Φρειδερίκος Δ', έδΐώρει ά ς  τ ό άκρον άωτον τής γενναιοδωρία«, 
ότι έπεμψεν εις τόν υίο'ν του Μαξιμιλιανόν τά Χριστούγεννα τού έτους 1480 
ω ς δώρον είκοσι τάλληρα καί ολίγα μήλα. Άλλά τό «ενιχρώτατον πάντων 
τών ηγεμονικών δώρων έλαβεν ή πριγκίπησσα Λούίζα τής Πρωσσία«, ή 
μετεπειτα σύζυγο« τοϋ Τσάρου Νικολα'ου: Ή  ήγεμονίί αϋτη έλαβεν έν 
ετει 1806, κατά την εορτήν τών γενεδλίων της, παρά τοϋ πατρός αυτής 
Φρειδερίκου Γουλ.έλμου Γ '.  ως δώρον πέντε (άριδ. 5'.) τάλληρα διά νά άγο- 
ράση μίαν νέαν έσδήτα.

Πόσον ευτελή φαίνονται τά ανωτέρω συγκρινόμενα πρό« τό εξής. Ή  
μετρία άοιδός N ellie Gouillon έλαβεν ως δώρον έπί τή εορτή τών γενεδ-

λίων της παρά τοϋ μνηστήρο« αυτή« — πλουσίου τινΰς Αμερικανικού — 
60,000,000 δολλι Κ αι ποσον άφ’ έτέρου πενιχρά έν συγκρίσει πρό« τοϋτο 
φαίνονται τα  πολύτιμα κοσμήματα αξία« δύο εκατομμυρίων φράγκων, άΐΐνα 
έδώρησε Ναπολέων Γ '. έν έτει 1862 εις τήν μνηστήν του Ευγενίαν ΜοΜηοΙ 

Διά τόν δέλοντα νά γράψη τήν ιστορίαν τοϋ περί ου ό λόγος δέματο« 
λίαν ένδιαφέρον καί σπουδαΐον δά ήτο τό περί τοϋ είδους τών έπί οία- 
δήποτε ευκαιρία (είτε τά Χριστούγεννα είτε τή πρώτη τοϋ έτους είτε έπί 
τοΤς γενεδλίοις ειτε έπί το"« γάμοι«), ανταλλασσόμενων δώρων, Έ κ  τοϋ 
κεφαλαίου τούτου ήδυναμεδα ίσως πολλά νά διδαχδώμεν περί τών ήδων 
καί έδίμων καί περί τοϋ χαρακτήρος τών διαφόρων λαών. Ά ν  λόγου χάριν 
άληδεύη ότι ει« μέρος τ ι τής Στερεας Ελλάδος προσφέρεται παρά τής νύμ
φης είς τόν γαμβρόν ώ« γαμήλιον δώρον δέμα βακτηριών, οίας μεταχει
ρίζονται οί έπαΐται, τό εδιμον τοϋτο δά ήτο χαρακτηριστικώτατον γνώρισμα 
τή« φιλοπονίας τών κατοίκων! Άλλά τοϋτο εύχόμεδα νά μή άληδεύη. 
Μετά βεβαιότητος ομω« γνώρίζομεν ότι-Γάλλο« τί« κτηματίας έκ Παρι- 
σίων έδώρησεν εΐ« την ανεψιάν του κατά τήν ημέραν τών γα'μων της ώ« 
γαμήλιον δώρον ενα πολυτελεστατον, Ιν τινι ,,άριστοκρατικώ“  νεκροταφείο) 
τών Παρισίων. ύρωρυγμένον τάφον. Βεβαίω« ή  ιδιοτροπία'ή βλακία ενός 
άτόμου δέν δύναται ένταϋδα νά ληφδή ύπ’ όψει, δά εΤχε δέ .δι’ ήμας έν
διαφέρον άν εχαρακτήριζεν ολόκληρον λαόν. Κ αί πράγματι τδιαϋτα δώρα 
δλιβερά, οΤον τό τοϋ Γάλλου εκείνου, εΤναι εν Σινική συνηδέστατα καί δεω- 
ροϋνται ώς δείγματα βαδυτάτου σεβασμού καί ύπολήψεω«. Πδ« άγαδός 
καί φιλόστοργο« υιό« έν Σινική δέν δύναται καλλίτερον νά έκφραση τήν 
αγάπην καί τόν σεβασμόν πρό« τόν πατέρα του εί μή προσφέρων αύτφ 
ώ« δώρον έπί εκτάκτως χκρμοσύνω τινί ευκαιρία Ιν  νεκροκράββατον. ’Εν 
γενει δέ παρα τοΐς Κινέζοι« εΤνε λίαν διαδεδομένη ή  ουνήδεια τών δώρων, 
καί ιδία τών γαμήλιων, τά έποΤα πολλάκι« εΤναι πλουσιώτατα καί πολυ
τελέστατα. Ή  δυγάτηρ λ. χ. τοϋ γνωστοϋ διπλωμάτου μαρκηοίου Τσέγγ 
ελαβε κατά τούς έσχάτω« τελεσδέντα« γάμου« τη« τοσαΰτα δώρα, ώστε 
πρό« τοποδέτησιν αύτών έχρειάσδη 120 μεγάλα« τραπέζας. Άλλά καί Ιν 
Ευρώπη, ώς γνωστόν, γίνεται τοσαότη κατάχρησις τοϋ έδίμου τών δώρων 
καί πρό πάντων τών γαμήλιων, ώστε οί λαμβάνοντε« αυτά εμβάλλονται 
πολλάκι« εις μεγίστην άμηχανίαν περί τοϋ τρόπου τή< χρησιμοποιήσεώ« 
των. Ε κ  των ποικιλωτατων τοϋ είδους τούτου δώρων άναφέρομεν έν
ταϋδα και μίαν χ ο ν χ λ α ν  άξίας 20,000 φράγκων, .την οποίαν ό Ινδεκαε- 
τής Λουδοβίκο« ΙΕ ',  έδώρησε τω 1721 51« τήν σχεδόν δμήλικα μνηστήν 
του Άνναν Μαρίαν Βικτωρίαν, δυγατέρα του βασιλέως Φιλίππου Ε '.

Άλλά τό κεφάλαιον τοϋτο ηδύνατο ν’ άποτελέση ο'λοκλήρους τόμους, 
διό περαίνομεν αύτό μνημονεύοντες ενός μόνου δώρου έκ τών παραδοξο- 
τατων, οσα ποτε εγενοντο. Τό δώρον τοϋτο συνίστατο είς ζωντανόν ελέ
φαντα, τοϋ όποιου οί χαυλιόδοντες ησαν μετά μεγάλη« τέχνης έπεξειργασμένοι 
καί άπέληγον είς δυο κοπτερά μαχαίρια, δΓ ών τό εύφυές ζώον εκοπτε 
παντα τα προτεινομενα αύτω άκοπα βιβλία καί τάς έφημερίδας. 'Ο  δωρητής 
ήτο ό Ρατζάς τί'ς  Λαχόρης έ δέ λαβών τό δώρον ό άντιβασώεύς τών’Ινδιών.

1. ΚΑΡΟΛΟΣ ΔΑΡΒΙΝΟΣ (έν σελ. 361).
2. Η  ΠΑΝΑΓΙΑ. ΕΙκών υπό G abriel Mas. (ίν σελ. 365).
3. Η  ΒΗΘΛΕΕΜ , ή πατρίς του βασιλέως Δαυίδ καί 

•του Κυρίου ήμων Ίησοϋ Χρίστου, εΐνε σήμερον μικρά, μόλις 
πεντακισχιλϊους κατοίκους αριδ·μ.ουσα πολίχνη Ιν Παλαιστίνη, 
κείμενη είς 10 χιλιομέτρων απόστασιν νοτίως τή ς ’Ιερουσα
λήμ, παρά τινι δρει καταφυτο» μέ έλαιώνας καί αμπελώνας. 
Ο ί κάτοικοι αυ’τής (Όρθ·όδοξοι, Καθολικοί καί .Αρμένιοι) 
κατασκευάζουσι διά τους προσκυνητάς ξύλινα κομβολόγια 
καί κο^,βοσχοίνια καί σταυρούς από μαργαρίταρόρριζαν, καλ- 
λιεργουσι δε καί τά ς αμ πέλους'τω ν, αίτινες παράγουσιν 
οίραιότατον οίνον λευκόν. Έ ν  Βη&λεέμ σώζεται είσέτι καί 
τό  σπήλαιον, έν ω έγεννήδη ό Κύριος ήμών Ίησους Χριστός. 
"Ανω&εν τοϋ σπηλαίου· τούτου είναι ίδρυμένον οχυρόν τ ι  μο- 
ναστήριον έν σχήματι φρουρίου. Ή  έκκλησία του μοναστη-

ρίου εΐνε αφιερωμένη είς τήν Παναγίαν, θεωρείται δέ ώς κτι- 
σ&εΤσα υπό τής 'Αγίας Ε λένης τή ς αΰτοκρατείρας, πράγματι 
ομως έκτίσόη ύπό του ’Ιουστινιανού. Έ ν  τώ εσωτερικό) αυτής 
σπαρχουσι 48 στήλαι κοριν&ιακοϋ ρϋ&·μου, υψους δέ 6  μέτρων. 

Έσω9·εν τής Ικκλησίας, καταβαίνοντες μικράν κλίμακα 
δεκαπέντε βαθ·μίδων, εισερχόμενα είς τήν κρυπτήν, τό „άγιον 
σπήλαιον“, δπερ 8 ·εωρεΐται ως ό τόπος τή ς γεννήσεως τοϋ 
Σωτήρος. Εν τω κοιλώματι λαξευτου τίνος σηκού ΐσταται 
μαρμάρινον βήμα παρά τή  ,κολυμβή&·ρα τοϋ ’Ιησοϋ· τριά
κοντα δύο ωραιότατοι λαμπτήρες, διαφόρου μεγέδ-ους κα ί' 
σχήματος, φωτίζουσι τό σπήλαιον, οί δέ τοίχοι περικοσμουν- 
τα ι υπό άγιων εικόνων. 

Αί ήμέτεραι εικόνες παριστώσιν .ή μέν έν σελ. 376 τήν 
πόλιν Βηολεέμ, ή δέ Ιν σελ. Η77 τό σπήλαιον, Ιν ω έγεν· 
νήό·η ό Κύριος ήμών Ίησοϋς Χριστός.
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ΙΙΡΟΣ ΤΟΪΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΕΙΟΧΣ.

Π εν τα ετή  βίον συμπληρώσασα δ ιά  του άνά χεΐρας άριθμοΰ καί είσερχομένη ήδη είς τό  Ικτον άπό τής ίδρύσεως 
■ αυτής έτος ή ΚΛΕΙΩ θεωρεί ώς πρώτιστον αυτής καθήκον έπί τη  ευκαιρία ταυ τη νά έκφραση τά ς θερμοτάτας αυτής 

ευχαριστίας προς πάντας τους όπως δήποτε, είτε δ ιά  τής πολυτίμου αυτών συνεργασίας, είτε δ ιά  τής ευγενους συστάσεως, 
-είτε δ ιά  τής συνδρομής των, τιμήσαντας, υποστηρίξαντας και έμψυχώσαντας αυτήν έν τω  δυσχερεί άγώνί, ίν  πάντα τά 
τοιούτου είδους έργα άπαύστως αγωνίζονται υπέρ τής πνευματι,κής του έθνους άναπτυξεως καί ήθικής μορφώσεως.

Σδν τη  ομολογία δέ τής βαθύτατης ήμών ευγνωμοσύνης άχοτείνομεν χρός χάντας τους φιλομοόσους Συνδρομητάς 
-τή ς  ήμετέρας „ΚΛΕΙΟΓΣ“ καί την Θερμήν παράκλησιν, δπως καί έν τω  μελλοντι διατελέσωσι χαρέχοντες ήμΐν όμοίαν 
υποστήριξιν καί ένθάρρυνσιν καί ένδεικνυμενοι προς το ήμέτερον εργον τά ς αυτός συμπαθείας, άς μέχρι τοΰδε έπεδείξαντο. 
Τοσουτω δε Θερμότερου άμα καί Θαρραλεώτερον έπικαλουμεθα τήν ευμενή αρωγήν καί σύμπραξιν των φιλομούσων ήμών 
Συνδρομητών, καθ’ όσον προτιθέμεθα, ώς καί πρότερον ήδη άνηγγείλαμεν, νά έπενέγκωμεν κατά τό προσεχές έτος 1890 
σπουδαιοτέρας τινάς έπί τά  κρείττω μεταρρυθμίσεις καί καλλιτεχνικός τελειοποιήσεις, άπαιτούσας πολλά ,μείζονας δα- 
πάνας των μέχρι τοΰδε προς συντήρησιν τοΰ φύλλου καταβληθεισών, καί επομένως καθιστώσας απολύτως άναγκαίαν τήν 
έκ των προτέρων έξασφάλϊσιν άναλόγου προς τά ς δαχάνας άριθμοΰ συνδρομών. Μόνον, δε είς τήν όσον οΐόν τε  ευρυτέραν 
τή ς Κλειοϋς δίάδοσιν έλπίζοντες έπιλαμβανόμεθα κατά τό προσεχές έκτον Ιτος των μεταρρυθμίσεων τούτων, δ ι’ ών ή 
Κλειώ θά  καταστη άναντιρρήτως τό  καλλιτεχνικώτατον καί συγχρόνως ευωνότατον πάντων των ελληνικών περιοδικών ανα
γνωσμάτων.

Εύθΰς άπό -ίής πρώτης αυτής έμφανίσεως ε ίς τον δημοσιογραφικόν ορίζοντα ή Κλειώ παντί σθένει προσεπάθησε 
καί μηδεμιας έπί πενταετίαν δλην έφείσατο θυσίας, δπως συν τώ  χρόνω καταστη ου μόνον λαμπρότατον κόσμημα άλλα 
καί ώ φ ελιμ ω ια το ν  ανάγνωσμα πάσης ελληνικής οίκογενείας, -Μετ’ άκρας ευσυνειδησίας φιλοτιμουμένη πάντοτε νά περι
συλλέγω Ικ  χάσης τής σύγχρονου φιλολογίας καί μεταδίδη τοΐς άναγνώσταις αυτής Ιν γλώσση γλαφυρά, όρόλί} καί τοΐς 
πασι καταληπτή παν τό δυνάμενον νά συντελέση προς πνευματικήν άνάπτυξιν καί ήθικήν μόρφωσιν τοΰ έθνους, κατ’ αρχήν 
,δέ καί σκοπίμως προτιμώσα Ικεΐνα προ πάντων τής λεγομένης τερ π ν ή ς  φιλολογίας τ ά  προϊόντα, δσα τ ά  μάλιστα συμβι
βάζονται προς τ ά  άγνά καί άχραντα ήθη τοΰ υγιοΰς πυρήνος τοΰ Ιλληνικοΰ λαοΰ, Ιν ενί λόγω, προτιμώσα νά ώ γελη  
τέρπουσα ή νά τίρπγ}  μηδέν ώφελοΰσα, ή Κλειώ ανέκαθεν προσέλαβε σοβαρώτερόν τινα χαρακτήρα, άξιον μεν τοΰ ονόμα
τος καί τοΰ προορισμού της, άλλα μή δυνάμενον φυσικώ τω λόγω νά ικανοποίηση άπάντων τά ς ανάγκας καί ορέξεις. Άπό 
τού προσεχούς έτους ή Κλειώ θ ά  καταβάλη πασαν δυνατήν προσπάθειαν, δπως μετά τής σεμνότητος-καί έυ’πρεπείας τοΰ 
ήθους συνδυάζη όσον οΐόν τε άρμονικώτατα τό  ψυχαγωγικόν καί τερψίθυμον, καί ουτω καταστη τό ώραιότατον, ώφελι- 
μώτατον .καί τερπνότατον τών έν Έ λ λ ά δ ι οικογενειακών περιοδικών.

Ευελπιστοΰντες ατι οί φιλόμουσοι τής Κλειοΰς Συνδρομηταί θ’ άξιώσωσιν ήμας τής αυτής καί μέχρι τοΰδε συμ
πάθειας καί υποστηρίξεως, έκφράζομεν αυθις προς χάντας τάς θερμοτάτας ήμών ευχαριστίας.

Έ ν  Λ ε ιψ ίφ , τ% 15. δικεμβρίον 1889. μ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Κάρολος Δαρ(Κνος, μετά προσωπογραφίας. — Τ ά  χριστούγεννα; — ”Αχ! αύτα τα  βιβλία! . . εκ -τον γερμανικοί! ύπδ.’Αρ. 
11. Κουρτίδου (τέλος). — Μεγαλοψυχία τοΰ Ούάλτερ Σκόττ. — Περί τής χειμερινής νάρκης των ζώων. — Δημώδεις παροιμίαι. — Διάφορά -δώρα. — 
Πινακο&ήκη, ήτοι ϊρμηνείά τών εικόνων. —. Πρός τους ¿ναγνώστας τής Κλειοΰς.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Κάρολος Δαρβϊνος, μετά βιογραφίας (έν σελ. 869). — Ή  Παναγία ύπο Gabriel M ax (έν σελ, 373). — Ή  Βη&λεέμ (έν 
σελ. 8 7 6 ) . Ή  κρυπτή έν Βη&λεέμ (έν σελ. 377).
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