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« Τά σπουδαία μελέτα » εΐνε σοφόν λόγιον τοϋ 
σοφού Κλεοβούλου. Τδ καλόν καί τό άγαθδν ου
δέποτε γηράσκουσι, ουδέποτε παρακμάζουσιν, άλλ’ 
άεί άναθάλλοντα, ακμαία καί διδακτικά αναφαί
νονται πρδς τού; μετά ζήλου περί αυτά διατρί- 
βοντας. Άνεγινώσκομεν έσχάτως τάς έπιστολάς 
τοΰ αοιδίμου Κοραή καί έξ έκάστης τούτων νέαν 
διδακτικήν ύλην ήρυόμεθα. Ιδιαζόντως δέ έφείλ- 
κυσε τήν προσοχήν ήμών καί βαθέως συνεκίνησεν 
ή πρδς τήν Ευανθίαν Καίρη άπευθυνομένη. Δέν 
χρήζει επαίνων καί σχολίων ή επιστολή αυτή’ αύ
τά τά πράγματα λαλοΰσιν, αύτή ή αλήθεια άπο- 
φαίνεται.

Τήν γενομένην ήμΐν έντύπωσιν δέν έκρίναμεν 
άπο σκοπού νά μεταδώσωμεν ταϊς εύαισθήτοις τής 
άξιολόγουΧ.Ιωρίύος άναγνωστρίαις’ δθεν έτολμή- 
σαμεν νά πέμψωμεν αύτήν δι’ αντιγράφου πρδς 
άναδημοσίευσιν (άν τούτο έγκρίνη ή αξιότιμος 
διεύθυνσις) καί πεποίθαμεν δτι άσμένως θέλει ά- 
ναγνωσθή ή πολ,ύτιμος αυτή παραίνεσις τού αοιδί
μου καί μεγαλόφρονος τής 'Ελλάδος τέκνου, ού τά 
συγγράμματα πάντοτε άναγινώσκονται μετά νέου 
ενδιαφέροντος.

Σ. Γ. Μ.

Έκ Παρισίων, 28 ΊανουαρΙου, 1813.

Φιλτάτη θυγάτηρ Ευανθία !
’Επειδή πώς άλλως έχω νά φανερώσω δσην μ’ 

έπροξένησεν άπροσδόκητον χαράν ή ωραία σου επι
στολή, πλήν δίδων τήν οποίαν ήθελα σέ δώσει ο
νομασίαν, έάν ήμην αληθής και γνήσιός σου πα
τήρ; Φιλτάτη λοιπδν θυγάτηρ, έπαινώ σου τήν παι
δείαν, καί μάλιστα τήν προθυμίαν νά τήν αυξή
σεις, καί νά τήν κοινωνήσης είς τούς άπαιδεύτους, 

Άλλ’ άν άγαπφς νά τήν αύζήσης, πρέπει ν’ ά- 
ποφύγης τδν όποιον τρέχεις μέγαν κίνδυνον, νά 
μείνης καί τών πλέον άπαιδεύτων υποδεες·έρα. Άν 
δ άδελφδς καί ευεργέτης σου είναι αρκετός νά σέ 
διδάξη καί τδν κίνδυνον καί τά μέσα τής αποφυ
γής, δέν θέλουν δμως εΐσθαι περιτταί ούδ’ εμού 
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τού γέροντας αί συμβουλαί, έάν ώς φιλοστόργου 
πατρδς παραγγελίας δώσης είς αυτάς προσοχήν.

Ανάγκη είναι πρδ πάντων, φίλη Ευανθία, νά μή 
σέ λανθάνη τί σημαίνει ή σοφία. "Οσα σ’ έδίδαξε, 
και δσα μέλλει νά σέ διδάξη δ αγαπητός σου ά
δελφδς, είναι όργανα καί μέσα τής σοφίας, όχι αύ
τή ή σοφία. ’Επειδή δλα ταΰτα, ή καν τά πλει- 
ότερα, δύναται τις νά μάθη καί μ’ δλα ταΰτα νά 
μείνη άσοφος, ή μάλλον και αυτών τών άσόφων ά- 
σοφώτερος καί άπαιδευτότερος. 'Η άληθινή σοφία, 
τέκνον άγαπητδν, είναι, ώς τήν ώριζαν οί πρόγο
νοί μας, ή τίχνη τοΰ βίου

Καθώς διά νά κτίση τις οίκον, πρέπει νά ηναι 
οικοδόμος, νά (ίάψη ένδύματα, ράπτης καί καθεξής, 
δμοίως δι’ δλας τάς ανθρωπίνους χρείας, δ,τι θέ
λει τις νά κατασκευάση μέ τάς ιδίας του χεΐρας, 
άνάγκη είναι νά γνωρίζη τήν τέχνην τής κατα
σκευής του. Παρόμοια καί διά νά ζήση τις, ώς πρέ
πει, είς τδ δποΐον ή φύσις τδν έγέννησε γένος, ή 
ή τύχη τδν έδιώρισε βίου επάγγελμα, πρέπει νά 
μάθη τήν τέχνην τοΰ βίου. Ή τέχνη αΰτη δέν άλ- 
λάσσεΓ άλλά προσδιορίζεται μόνον άπδ τάς δια
φόρους τής τύχης, ή τής φύσεως περιστάσεις, είς 
τρόπον ώστε άλλως ζώσιν αί γυναίκες παρά τούς 
άνδρας, άλλως πάλιν έκ τούτων οί Προφέσσορες 
παρά τούς πραγματευτάς, καί ούτοι πάλιν άπδ 
τούς ιδίως δνομαζομένους τεχνίτας' δλοι δμως είς 
τδν αυτόν σκοπόν τής τέχνης τού βίου έπιθυμούν- 
τες νά κτυπήσωσιν, ήγουν νά ζήσωσιν ευδαιμόνως. 
Άλλά τδ ευδαιμόνως τούτο σημαίνει έναρέτως" 
διότι δστις έλπίζει νά εύδαιμονήση χωρίς άρετήν, 
βόσκεται άπδ ματαίας έλπίδας, πλανώμενος η
μέραν έξ ήμέρας, £ως νά φθάση είς τήν τελευταίαν 
του ώραν, καί τότε νά καταλάβη δ άτεχνος καί 
άτυχος, δτι έτρεξε τδ στάδιον δλον τού βίου χω
ρίς τήν πολύτιμον τέχνην τοϋ βίου. Ας έλθωμεν 
τώρα εις τήν έρευναν πώς έχει ν’ απόκτηση τήν 
τέχνην ταύτην ή καλή καί άγαθή Εύανθία.

Τήν σεμνότητα καί μετριοφροσύνην, άναγκαίας 
άρετάς είς δλους, ή φύσις δμως τάς ώρισε στολι
σμόν τών γυναικών ιδιαίτερον. Άπόδειξις τούτου 
είναι ή καθημερινή πείρα καί ή κρίσις, μέ τήν δ
ποίαν, συμφώνως άνδρες καί γυναίκες, κρίνομεν 
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όλοι τούς έχοντας τάς τοιαύτας άρετάς, ή τάς ε
ναντίας κακίας. Άλαζών καί κομπαστής άνήρ ψέ
γεται δλιγώτερον παρά γυναίκα κομπάστριαν. 
Κατηγορούν τόν άσεμνον άνδρα όσοι έχουσιν ήθη 
χρηστά" άλλά γυναίκα άσεμνον καί αυτοί οί άσε
μνοι άνδρες αναγκάζονται νά κρίνωσι βδελυκτήν" 
ώς έξ εναντίας τής σεμνής καί μετριόφρονος γυ- 
ναικος οι έπαινοι, είς τον μετριόφρονα καί σεμνόν 
άνδρα γίνονται έκθειασμοί. Διατί; διότι έλαβεν 
ή γυνή παρά τόν άνδρα πλειότερα άπό τήν φύσιν 
βοηθήματα νά ήναι σεμνή.

Τά πλειότερα δμως ταΰτα βοηθήματα κινδυ
νεύουν νά ματαιωθώσιν, όχι μόνον άπό τήν απά
την τών κακών παραδειγμάτων, έκ τών οποίων 
καί δ φίλος άδελφό; σου μακράν σέ κρατεί, καί 
σύ άφ’ έαυτής εΰκολον είναι νά κρατηθής, επειδή 
είναι έξω σου. Άλλ’ είναι τις άλλος άπατεών, 
Ευανθία, τόσον πλέον δυσφύλακτος, δσον είναι ε
σωτερικός καί σύντροφος άχώριστος ήμών, τόν ό
ποιον ή φύσις μάς αναγκάζει νά συναναστρεφώ- 
μεθα καθ’ ήμέραν, καθ’ ώραν, κατά πάσαν ώρας 
στιγμήν. Ήξεύρεις τίς είναι δ πλάνος ούτος; Ή 
ιδία μας ταλαίπωρος κεφαλή. Καί τδ δυσκολώτε- 
ρον τής δποίας δλίγον άρχήτερα έλεγον Ήχτης 
τοϋ Βίου μέρος είναι νά φεύγη τις τοΰ πλάνου 
τούτου τάς άπατηλάς κολακείας. Καί άν δέν μέ 
πιστεύης, ακούσε τά χρυσά τοΰ χρυσοΰ μας Πλά
τωνος λόγια" « Τδ γάρ έξαπατάσθαι αυτόν ύφ’ 
αύτοΰ πάντων χαλεπώτατον" δταν γάρ ούδέ σμι- 
κρδν άποστατή, άλλ’ αεί παρή δ έξαπατήσων, πώς 
ού δεινόν ». ΊΙ δυσκολία τής φυλακής γίνεται τό
σον μεγαλητέρα, οσον έχει προτερήματα πλειό
τερα δ ^πατώμενος καί σπανιότερα άν καί έπρε
πε νά ήναι δλον τδ εναντίον. Τοΰτο σέ λέγω, όχι 
διά νά σ’ εμποδίσω ν’ αυξήσης τήν είς τά μαθή
ματα προκοπήν σου, άλλά νά σέ κάμω προσεκτι- 
κωτέραν εναντίον τοΰ άπατεώνος.

Ιδού τί ενδέχεται νά σέ λέγη κολακεύων καθ’ 
ήμέραν ο Πλάνος. « Ευανθία, σύ είσαι τοΰ πολλά 
μικρού άριθμοΰ τών λογίων γυναικών, καί είς τάς 
Κυδωνιάς, ίσως ή μόνη λογία. » Άν πιστεύσης 
τά δολερά ταΰτα λόγια τοΰ Πλάνου, αύτδς θέλει 
σέ κάμει ν’ άμελήσης τδ άφ’ δσον έδιδάχθης, ή 
διδάσκεσαι άξιολογώτερον μάθημα, τήν Τέχκητ 
τοϋ Βίου. Πρόσεχε, τέκνον, διά τούς οίκτιρμούς 
τοΰ Θεού.

"Οσον είναι μεγαλήτερος δ κίνδυνος, τόσον 
πλέον άγρυπνος πρέπει νά στέκης έναντίον τού 
Πλάνου. 'Οσάκις αυτός σέ κολακεύει μέ τοιούτους 
σατανικούς λογισμούς, πρόβαλλε σύ έναντίον του 
τδν αληθινόν καί φρόνιμον τοΰτον λογισμόν. « 'Π 
κοινή τοΰ γένους ήμών δυστυχία μέ κατασταίνει 
μίαν τοΰ μικρού άριθμοΰ τών καλώς άνατεθραμ- 
μένων γυναικών" καί έπειδή ή 'Ελλάς άρχισε νά 
αίσθάνηται τδν πόθον τής λαμπρότητος ταύτης,

πιθανόν δτι μετ’ δλίγας έτών έκατοντάδας, άν ή
τον δυνατόν ν’ αναβιώσω, θέλω πάλιν λογίζεσθαι 
μία τοΰ μεγάλου άριθμοΰ. » *

Όποια ήτον ή κατάστασις τών προγόνων ή
μών, δποία θέλει είσθαι, σύν Θεώ, τών απογόνων 
μας, είς τοιαύτην σήμερον κατάστασιν είναι ή 
φωτισμένη Εύρώπη, δπου εύρίσκονται πολλαί γυ
ναίκες στολισμένα', μέ παιδείαν, όχι Προφεσσόρων 
άδελφαί, άλλά καί μεταξύ τής έσχάτης τάξεως 
τών πολιτών.

Βλέπεις λοιπόν αγαπητόν τέκνον, δτι ή παι
δεία, άντί νά σοΰ έξεπάρη τδν νοΰν πρέπει νά σέ 
παρακινή είς δοξολογίαν Θεού, πρώτον μέν δτι 
σ’ έγέννησεν είς τοιαύτην χρόνου περίοδον, δταν 
ή ταλαίπωρος ήμών πατρίς άρχισε νά αίσθάνηται 
τά καλά τής παιδείας" έπειτα δτι καί σ’ έγέννη
σεν άδελφήν άνδρδς ίκανοΰ νά σέ στολίση μέ παι
δείαν. Ή πλέον δμως εύπρόσδεκτος έίς τδν δη
μιουργόν δοξολογία (πάλιν σέ τδ λέγω) είναι νά 
κατευθύνης δσην έχεις, καί δσην μέλλει; ν’ άπο- 
κτήσης παιδείαν είς τήν άνωτέραν δλων τών τε
χνών καί επιστημών Τέχνην τοΰ Βίου, καί νά 
τήν μάθης τόσον καλά, ώστε νά ήσαι καλή νά 
τήν παραδίδης μέ λόγον καί μέ έργον, καί είς τάς 
συνηλικιώτιδάς σου παρθένους, καί, δταν σύν Θεώ 
υπανδρευθ-ij;, είς τά τέκνα σου" διά νά δείξής μέ 
ταύτην σου τήν έπιμέλειαν, δτι είσαι γνήσιον τής 
'Ελλάδος τέκνον, καί νά έπιταχύνης τδ κατά σέ 
τήν άναγέννησιν τής κοινής ήμών μητρός καί πα
τρίδας.

Είς τήν έξουσίαν σου, φίλη θυγάτηρ, δέν ήτον 
νά γεννηθής πρδ πολλών, ή μετά πολλά'ς έκατον
τάδας έτών, ούδέ νά έξισωθής μέ τάς παρελθού- 
σας ή μέ τάς μελλούσας Έλληνίδας" είς τήν έ
ξουσίαν σου δμως είναι (μήν άμφιβάλλης δτι) νά 
ύπερβάλης πολλάς άπδ τάς άρχαίας, καί νά μή σέ 
υπερβάλη καμμία άπδ τάς μελλούσας είς τήν 
Τέρ-ζρ- τοΰ Βίου, είς τήν οποίαν μόνον ς-’ηρίζεται 
ή αληθής εύδαιμονία, καί τής οποίας βραβεΐον εί
ναι ή άθανασία.

Ταΰτα σέ λέγει άπδ βάθους πατρικών σπλάγ
χνων δ γηραιός Κοραής. Ταΰτα μελέτα καθημέ- 
ραν, άν θέλγ,ς νά εύδαιμονήση; ζώσα καί ν’ άφή- 
σης άφίνουσα τήν ζωήν, άθάνατον όνομα. Σπού
δασε, φίλον θυγάτριον, νά κατασταθής όμοια τής 
γυναικδς, τήν οποίαν έζήτει ό Σολομών" σπούδα
σε, άν έρωτά: τις είς τδ έξής, ώς έκείνος, «Γυναί
κα άνδρείαν τίς εύρήσειί» νά τδν άποκρίνωνται 
οί γνωρίζοντές σε «Τήν έξ ’'Ανδρου Εύανθίαν.»

Καταγίνου είς άνάγνωσιν τών 'Ελληνικών Ποιη
τών καί Συγγραφέων, καί μάλιστα τών κλασσι
κών. Άλλά καταγίνου ώς μέλισσα, άπανθίζουσα 
άπ’ αύτούς δ,τι είναι χρήσιμον είς τδ μέλι τής 
Τέχνης τοΰ Βίου. Άναγίνωσκε συχνά τδ συναξά- 
ριον τοΰ μεγάλου τής 'Ελλάδος καυχήματος, τοϋ 

Σωκράτους, γραμμένου κομψότερου άπδ τδν Πλά
τωνα, άληθέστερον άπδ τδν Ξενοφώντα. Είς κά- 
νέν έθνος δέν έγεννήθη τοιοΰτος καλός τεχνίτης 
τοΰ βίου, οποίος δ Σωκράτης. Μήν αμελής τδν 
θαυμαστήν τοΰ Σωκράτους, καί δεύτερον Σωκρά- 
την, τδν Πλούταρχον.

Φρόντιζε μάλιστα, άν Οέλης ν’ αύξησης τήν είς 
τά καλά προκοπήν σου, νά μεταδίδης τούς καρ
πούς της είς τάς συνηλικιώτιδάς σου Παρθένους. 
Δέν έμπορείς τέκνον άγαπητδν νά φαντασθής, πό
σον γρήγορα αΰξάνουσι τά φώτα, δταν μεταδί- 
δωνται, καί πόσην ήδονήν προξενεί είς τάς φι- 
λανθρώπους ψυχάς ή μετάδοσις αύτών. "Οταν 
κατά δυστυχίαν ευρεθή τις περικυκλωμένος άπδ 
βαρβάρους, πρέπει νά προσπαθή νά τού; φωτίση 
άλλέως κινδυνεύει νά βαρβαρωθή αύτός. Δέν έν- 
θυμοΰμαι τίς τίνα ονειδίζει εί; τδν Εύρυπίδην, δ- 
τι έχασε τά ήθη του διά τήν μακράν μεταξύ τών 
βαρβάρων διατριβήν.

« Βεβαρβάρωσαι, χρόνιος ών έν βαρβάροις. »
Τδν όποιον σ’ έσυμβούλευσα τής μελίσσης τρό

πον είς τήν άνάγνωσιν τών προγονικών μας βι
βλίων, τδν αύτδν πρέπει, Ευανθία, νά μεταχει- 
ρίζησαι καί είς τά βιβλία τών αλλογενών, καί έ- 
ξαιρέτως τών Γάλλων, έπειδή γνωρίζεις τήν γλώσ
σαν αύτών, ώστε νά έπιθυμής καί νά μετάφρασης 
τι καί άπδ τά Γαλλικά συγγράμματα. Βιβλία ά
ξια μεταφράσεως είναι καί πολλά καί καλά" άλλ’ 
ολίγα απ’ αύτά είσαι άκόμη είς κατάστασιν νά 
μεταφράσης, καί διά τδ νέον τής ηλικίας σου, 
καί διότι δέν είναι πιθανόν νά έξεύρης άκόμη τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν τόσον καλά, ώστε νά μεταφέ- 
ρης τά νοήματα τών Γάλλων είς τήν γλώσσαν 
μας, η δποία ούδ’αύτή άκόμη δέν είναι ούτ’ αρ
κετά πλούσια, ούτε άρκετά τριμμένη νά τά έκ- 
φράζη, χωρίς κίνδυνον Γαλλισμών. Μ’ δλον τού
το, τέκνον, καί αύτή σου ή έπιθυμία είναι πολ
λών έπαίνων άξια.

Διά νά κάμνη; λοιπόν άρχήν, σύν Θεώ, σέ πέμ
πω τδ νεωστί έκδοθέν κομψόν συγγραμμάτων άπδ 
γυναίκα σοφήν καί σεβάσμιον τήν κυρίαν G11 isot. 
Άν όχι άλλο, γυμνάζεσαι καν διά τής μεταφρά
σεως καί είς τών Γάλλων τήν γλώσσαν καί εί; 
τήν μητρικήν σου. ’Εάν δμω; επιτυχής νά κάμης 
τήν μετάφρασιν τοιαύτην, οποία καί να άναγινω- 
σκηται μέ εύαρέστησιν, τότε θέλεις λάβει άμοι- 
βήν τών κόπων σου τδν έπαινον τών ομογενών 
καί τάς ευλογίας έμοΰ τοΰ γέροντος, δστις άπο- 
θνήσκω πλέον εύχαριστημένος, άφοΰ ϊδω δτι ή 
παιδεία έπροχώρησε καί εί; αύτάς τοΰ γένους μας 
τάς γυναίκας.

'Γγίαινε καί πρόκοπτε είς τήν τέχνην τού Βίου 
Ό εύχέτης τής προκοπής σας, 
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Άς μέ συγχωρήσωσιν οί έρασταί τοΰ άγάμου 
βίου" άλλ’είναι καθήκον μου νά μή άποκρύψω ού
δέ μίαν ήμέραν ότι ή στατιστική είναι .... ή ά- 
πολογία τοΰ γάμου. At λίαν εμβριθείς έρευναι τοΰ 
ιατρού Βερτιλλών έξήγαγον εί; φώ; γεγονότα λίαν 
περίεργα, άτινα έκ πρώτης αρχής δέν δύναταί τις 
νά υποπτευθή. Τάς ερεύνα; ταύτα; Οεωροΰμεν ά- 
ναγκαίον νά υποβάλωμεν υπό τήν σκέψιν τών εν
διαφερομένων νέων άγάμων, χηρών νέων καί γε
ρόντων χήρων κτλ. Περιττόν νά προσθέσω ότι ό
σοι λάβωσι γνώσιν αύτών δέν θέλουσι διακοινώσει 
ταύτας είς τούς πλησίον των. Ό κ. Βερτιλλών ε- 
σχε τήν ιδέαν νά παραβάλη τδν γά/ior, ούχί κα- 
θώς μέχρι τοΰδε έκαμνον διά τών απλών άριθμών, 
άλλά διά τών άριθμών καί τών σχετικών ηλικιών. 
’'Αλλως τε είναι φανερόν ότι ή ήλικία μεγίστην έ- 
■ασκεί επιρροήν έν παρομοίαι; περιστάσεσι Αογι- 
κώς δέν δύναται τις νά είσαγάγη έν υπολογισμώ 
τινι συγκρίσεων τού; άγάμους ή τού; χήρους, οϊ- 
τινες ούδεμίαν έχουσιν άξίωσιν περί γάμου" τού- 
ναντίον ευρίσκομεν τήν αλήθειαν, όταν παραβάλ- 
λωμεν τούς χήρους, τού; άγάμους καί τού; διε- 
ζευγμένους κατά τάς αύτάς περιόδους τής ζωής. 
Τής αρχή; τής ταξιθετήσεως ταύτης γενομένης ά- 
ποδεκτής, τά γεγονότα δμιλούσιν άφ’ έαυτών με
τά πειστική; άληθώ; ευγλωττίας.

Ό κ. Βερτιλλών έλαβε κατ’ άρχάς ώς παρά
δειγμα τάς Κάτω Χώρας διότι έν αύταίς τελειό
τερου δύναται νά έξετάση τάς τρεις τών άγάμων 
μορφά;" τού; άγάμους, τούς χήρους καί τού; διε- 
ζευγμένους.

Ιδού οί αριθμοί.
Οί νέοι νυμφεύονται άπδ 22 μέχρι 24 έτών κατ’ 

άναλογίαν 46 πρδς 1000 κατ’έτος" όσοι άπδ τής 
ήλικία; ταύτης χηρεύσωσι νυμφεύονται ταχύτερον 
κατ’άναλογίαν 213 πρδς 1000 δηλ. πεντάκις 
πλείονες. Κατά τήν ήλικίαν τών 25 έως 35 έτών 
τών νέων ό γάμος είναι συχνότερος κατ’ άναλο
γίαν 1 10 πρδς 1000. Οί δέ χήροι; Ένώ νυμ
φεύονται οί νέοι 100 πρδς 1000, οι χήροι 3'27 
καί 356 πρδς 1 000.

Κατά τάς μετά ταΰτα ήλικίας ή πρδς τόν γά
μον τάσι; έλαττοΰται καί διά τούς μέν καί διά 
τούς δέ" έν τούτοι; πάντοτε άνευ έξαιρέσεω; δ γά
μος τών χήρων διατελεϊ κατά τήν αύτήν άναλο
γίαν πρδς τήν τών άγάμων. Ώς πρδς τούς διε- 
ζευγμένους φαίνεται ότι δ γάμος έχρησίμευσεν αύ- 
τοις ώς μάθημα. Άπδ τών 30 μέχρι τών 35 έτών 
δ γάμος αύτών έχει τήν ήμίσειαν άναλογίαν πρδς 
τήν τών νέων" 186 πρός 112" ή αναλογία έξα- 
κολουθεί αύξάνουσα ταχύτατα μέχρι 45 έτών, 
καθ’ ήν έποχήν υπερέχει πρδς τήν τών νέων έξάκις
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καί πρδς τήν τών χήρων έπίσης. Κατόπιν έλατ- 
τοϋται, άλλ’ έξακολουθεϊ πάντοτε ύπερέχουσα πρδς 
τάς τών άλλων.

Οί αριθμοί ούτοι δέν εΐναι έκφραστικοί; μά
λιστα. Σημειωτέον δμως δτι πρόκειται περί τών 
Κάτω Χωρών. Τότε μεταβώμεν εις τούς Σουη
δούς. Οί χήροι έν Σουηδία είναι έπιρρεπές-εροι πρδς 
τδν γάμον ή έν Όλλανδί^. Οί χήροι νυμφεύονται 
ένταΰθα είς έκάς-ην ήλικίαν τετράκις πλείονες τών 
νέων. Άπδ 45 έτών ό γάμος τών διαζευγμένων 
προσεγγίζει είς τήν άναλογίαν τοΰ τών χήρων. 
Προφανώς ό άνθρωπος έχει άδικον νά κακολογώ 
τδν γάμον. Τδν συκοφαντεί- άλλά .... Άλλ’αί 
γυναίκες ; ίδωμεν. Πρέπει νά δμολογήσωμεν δτι ή 
διαφορά υπάρχει, άλλ’είναι έλαχίστη' ούτω έν ταϊς 
Κάτω Χώραις ό γάμος τών χήρων άπδ 18 μέχρι 
21 έτών είναι 22 πρδς 1000’ ό τών χηρών τίς 
αυτής ηλικίας εΐναι 44. Άπδ 25 μέχρι 29 έτών δ
τε ή{πρδς γάμον ήλικία εΐναι ώριμωτέοα, ήάναλο- 
γία εΐναι 11 5 διά τάς κόρας καί 1 57 διά τάς χή
ρας. Αί διεζευγμέναι υπανδρεύονται καθ’ ήσσονα 
άναλογίαν πρδς τάς κόρας άπδ τής ηλικίας 30-35 
έτών' κατόπιν λησμονοΰσι τδ παρελθόν, καί πα- 
ραχρήμα ό γάμος τών χηρών υπερβαίνει τοϋ τών 
νεανίδων κατά 2 1 /2 φοράς. Ό κ. Βερτιλλών εύλό 
γως παρατηρεί δτι πρέπει νά έξάγη τις συμπε
ράσματα έκ τής μέσης άναλογίας- κατ’αυτήν 40 
εως 50 γάμοι συμβαίνουσιν έν έκάστ-ρ ήλικία, ά- 
ποτέλεσμα ήττον κανονικόν, έπιβεβαιούμενον δμως 
ύπδ τών έν Σουηδία παρατηρήσεων.

Ή γυνή, δπως δ άνήρ τείνει πάντοτε νά συνά- 
ψη νέον γάμον. Ή τάσις αύτη φαίνεται μάλλον 
είς τούς χήρους τής ήλικίας ταύτης ή είς τάς χή
ρας. Ή στατιστική παρουσιάζει ήμΐν καθαράν τήν 
άλήθειαν. Αί διεζευγμέναι γυναίκες τείνουσιν ήτ
τον τών άνδρών είς τδν δεύτερον γάμον- πρέπει νά 
φθάσωσιν είς ώρισμένην τινα ηλικίαν δπως άποφα- 
σίσωσι. Φαίνεται βέβαιον δτι δ άνήρ έχει πλείονα 
τής γυναικδς μνήμην, ή μάλλον είπεϊν, αυθάδειαν. 
Αποφασίζει δτε ή γυνή είσέτι σκέπτεται.

Πρέπει μάλιστα νά σημειώσωμεν δτι παρά ταϊς 
γυναιξί ύπάρχουσι δύο έξάιρέσεις ώς πρδς τήν τά- 
σιν εις νέον γάμον. Έν Βερολίνω αί χήραι άμα ώς 
φθάσωσι είς τό τριακοστδν έτος υπανδρεύονται κα
τά τήν αυτήν άναλογίαν πρδς τάς κόρας τής αύ
τής ήλικίας. Έν Γαλλία ή άναλογία εΐναι έλάσ- 
σων.

Άλλά δέν πρόκειται ένταΰθα περί τών νέων χη
ρών, α'ίτινες είς ούδεμίαν χώραν δύνανται νά ύπο- 
φέρωσι τήν χηρείαν.

Είς δλους τούς τόπους τής Εύρώπης αί αύταί 
περί γάμου άναλογίαι ύπάρχουσι μεταξύ χήρων 
καί διεζευγμένων. Μόνον ή Σουηδία καί ’Ολλανδία 
δέν έχουσι τδ μονοπώλιον. Έν Γαλλία, έν Αγγλία, 
έν Παρισίοις, ένΒερολίνφ αί μεταξύ τοΰ γάμου τών 

χήρων καί τών διεζευγμένων διαφοραί εΐναι έκ- 
φραστικώταται. "Οστις συνήψε γάμον, έχει τάσιν 
νά συνάψω καί δεύτερον. Οί δπαδοί τοΰ διαζυγίου 
θά εΐπωσι δτι τδ τοιοΰτο εΐναι μοναδικόν’ έστω 
άλλά κυρίως τδ πράγμα ούτως έχει.

Καθά βλέπομεν δ κ. Βερτιλλών έποίησεν άλη~ 
θή άνακάλυψιν. 'Η ψηλαφητή στατιστική ουδέ
ποτε παρήγαγε τά τοσοΰτον γενικά ταΰτα συμ
περάσματα. Ή πρδς τδν γάμον τάσις τών χήρων, 
τών χηρών κτλ. δέν έφαίνετο μετά τής αύτής σα
φήνειας. Ό γάμος τών διεζευγμένων εΐναι 56.07 
καί δ τών χήρων διπλάσιος 134.0/00. Άλλά τά 
συμπεράσματα ταΰτα εΐναι άπατηλά. 'Υπέρ τδ ή" 
μισυ τών χηρών τών συμπεριλαμβανομένων έν τω 
ύπολογισμώ τούτω εΐναι ύπερτεσσαρακονταπεντα- 
ετεϊς. Αί γραϊαι αύται χήραι άρέσκονται νά ύ- 
πανδρευθώσι μάλλον ή αί νέαι τής αύτής ήλικίας 
άλλά δέν δύνανται νά φθάσωσι τήν άναλογίαν τοΰ 
γάμου τών νεανίδων τών έχουσών ήλικίαν 20 εως 
25 έτών.

Έπειδή δέ εΐναι πολυαριθμώταται διά τοϋτο 
έπηρεάζουσι έπί τοΰ δλου, δταν δηλ. έν συνόλφ 
λαμβάνονται ύπ’όψιν αί χήραι. Αί αύταί παρα
τηρήσεις έφαρμόζονται καί είς τάς άλλας τοΰ άν
θρώπου κατηγορίας. Ή καθ’ ήλικίαν έξέτασις, ήν 
παραδέχεται δ κ. Βερτιλλών εΐναι έπαισθητή καί 
έπιτρέπει νά καταρτίσωμεν τδν γαμικδν νόμον. 
Εΐναι καθαρός δ νόμος ούτος ώς τδ ύδωρ τδ έξερ- 
χόμενον έκ τοΰ βράχου. Έπαναλάβωμεν αύτδν κα- 
θαρώς είς τούς διεζευγμένους « "Οστις έδοκίμασε 
τδν γάμον, θά δοκιμάσν) καί πάλιν αύτδν έάν δύ- 
ναται. »

Τούτου άπαξ σαφούς γενομένου άρυσθώμεν άπδ 
τής στατιστικής ένδείξεις, α'ίτινες άσυζητητεί θ’ 
άποδείξωσιν δτι οί διαζευγμένοι έχουσιν άδικον . 
. . . νά μένωσι διεζευγμένοι. Εΐπωμεν κατ’ άρχάς 
λέξεις ιινας περί τοΰ γάμου έν γένεε.

Οί συχνότεροι γάμοι γίνονται έν Γαλλία άπδ 
25 μέχρι τοΰ 35 έτών διά τούς άνδρας- τδ αύτδ 
παρατηρεΐται καί έν ’Ιταλία καί Βελγίω. Οί Άγ
γλοι νυμφεύονται ταχύτερον, άπδ 20 έως 30 έτών. 
Οί παρισινοί γάμοι παρουσιάζουσι ιδιόρρυθμόν τι. 
Καθ’ ήν δηλ. περίοδον έν Γαλλία ύπάρχει πλείων 
τάσις είς τδν γάμον κατά τδ έτος 20 έως 25, δ 
άριθμδς τών παρισινών γάμων εΐναι μάλλον περι- 
ωρισμένος’ αύξάνει μετά τής ήλικίας καί μόνον 
πέραν τών 40 διά τούς άνδρας καί τών 25 έτών 
διά τάς γυναίκας δ γάμος φθάνων είς τδ ύψιστον 
σημεϊον, ισοφαρίζει καί ύπερέχει τοϋ άριθμοϋ τών 
γάμων δλης τής Γαλλίας.

Έν Γαλλία ή διαφορά τής ήλικίας μεταξύ τών 
συζύγων, έπαισθητή ούσα κατά τήν νεότητα, δλο- 
νέν έλαττοϋται καϊ εΐτα έξαφανίζεται.

Ό άνήρ ή ή γυνή προκεχωρηκύιας ήλικίας ζη
τεί τρόπον τινά νά ίσαριθμήση τήν ήλικίαν διά τής 

ζεται παραίτιος κινδύνου. Κατά τήν ύπερεικοσαετή 
ήλικίαν ή θνησιμότης άπδ 1 4 παρά τώ άγάμω άν- 
δρί, άνέρχεται είς 100 παρά τώ νυμφευομένφ. Τά 
άποτελέσματα ταΰτα έπιβεβαιοΰνται .ύπδ τών 
στατιστικών τοΰ Βελγίου καί τής ‘Ολλανδίας.

Αί αύταί παρατηρήσεις έφαρμόζονται καί είς τήν 
γυναίκα. Άπδ 40 έως 45 έτών 100 θάνατοι πα
ρά τή ύπάνδρω γυναικί άνταποκρίνονται πρδς 131 
θανάτους παρά ταϊς κόραις τής αυτής ήλικίας. 
Έν τούτοις ύπεράνω τών 20 έως 25 ετών, δ γά
μος καθίσταται διά τήν γυναίκα αιτία θανάτου. 
Ούτως έν Γαλλία τής θνησιμότητος αύτής 102 
διά τάς νέας τών 20 έως 25 έτών, άνέρχεται είς 
119 διά τούς νέους. Έν Βελγίω άνέρχεται είς 
159- έν ’Ολλανδία είς 173. Ή θνησιμότης αύτη 
έν ταϊς Κάτω Χώραις φθάνει μέχρι 40 έτών.

Κατά τδ 15 ή 20 έτος τής θνησιμότητος τών 
νεανίδων έν Γαλλία ούσης 1 00, ή τών νέων γυναι
κών εΐναι 158- έν Βελγίω ό αύτδς ύπάρχει άριθ- 
μός- έν ’Ολλανδία 208.

'Η χηρεία είναι έπιβλαβής μάλλον είς τον αν- 
δρα ή είς τήν γυναίκα. Τδ άποτέλεσμα τοϋτο εΐ
ναι σαφέστατον έν Παρισίοις και Βελγιφ. Δια τής 
χηρείας ή πιθανότης τοΰ θανάτου διπλασιάζεται 
ή τριπλασιάζεται διά τδν άνδρα. Έν Βελγίω καί 
Γαλλία δ κίνδυνος ύφίσταται μέχρι τοΰ 40 έτους’ 
δσω δ χήρος εΐναι νεώτερος, τοσούτω δ κίνδυνος 
εΐναι μεγαλήτερος. ΙΙρδ τοϋ 25 τριπλασιάζεται 
καί τετραπλασιάζεται δ κίνδυνος τοϋ Θανάτου. 'Η 
βαρύτης αύτη έλαττοϋται έν Γαλλία μετά τδ τέ
ταρτον καί πέμπτον έτος, άλλ’ ύφίσταται έν Πα
ρισίοις καί Βελγίω. Τδ αύτδ ύπάρχει καί διά τάς 
χήρας μέχρι 40 έτών.

'Η έπήρεια τοΰ γάμου είναι έπίσης έπαισθητή 
ύπδ νομικήν έποψιν ώς καί ύπδ ύγιεινήν. Ή έγ- 
κληματικότης τών διεζευγμένων άναφερομένη πρδς 
100 διά τούς συζύγους είναι 49. 25 διά τά κατά 
τών άτόμων έγκλήματα- έλαττοϋται είς 45. 51 
δταν πρόκειται περί έπιβουλής κατά τής ιδιοκτη
σίας. 'Η εύτυχής έπίδρασις τοϋ γάμου έκδηλοϋται 
μάλλον παρά τή γυναικί. Ούτως δ πληθυσμός έν 
ω κατ’ έτος I 00 ύπάρχουσι κατηγορούμενοι νυμ
φευμένοι, 170 ύπάοχουσιν άγαμοι- 100 κατηγο- 
ρούμεναι γυναίκες, 240 άγαμαι.

Ή πατοότης καί ή μητρότης έπιφέρουσι λίαν 
σωτηριώδη επήρειαν, ήτις δέν εΐναι άμφισβητήσι- 
μος. 'Η έπήρεια τοϋ γάμου έπί τής διανοητικής 
άπαλλοτριώσεως εΐναι τοιαύτη, ώς-ε δ κίνδυνος ύ- 
ποβιβάζεται κατά τδ ήμισυ. Κατά τον Parcliap- 
pe δ κίνδυνος τής άπαλλοτριώσεως φθάνει εις τδν 
ύψιστον βαθμόν μεταξύ τοϋ 30 και 40 έτους. 
Λοιπόν έπί 1000 κατοίκων εύρίσκει τις 3. 68 
παρά τοϊς διεζευγμένοις, 2. 02 παρά τοϊς άνδράσι 
ή συνεζευγμέναις γυναιξί 3. 1 παρά τοϊς χήροις 
καί ταϊς χήραις.

νεότητος τοΰ συζύγου ή τής συζύγου, καί ούτω 
γυνή πλείονος τών 30 έτών ήλικίας θά συζευχθή 
σύζυγου νεώτερον- σύζυγος 60 έτών θά έκλέξη γυ
ναίκα 40 έτών. Αί γυναίκες συζευγνύμεναι μετ’ 
άνδρών 40 εως 50 έτών έχουσιν ήλικίαν 31 έτών, 
ήτοι 12 έτη δλιγώτερον τοΰ συζύγου των- άλλ’ 
δταν δ σύζυγος εΐναι ύπέρ 60 έτών εΐναι 20 έτη 
νεώτερος τής συζύγου του. Ένί λόγω δσω δ άνήρ 
εΐναι προκεχωρηκύιας ήλικίας, τοσούτω ή γυνή εΐ
ναι σχετικώς νέα. Ή διαφορά αύτη είναι προφα- 
νεστέρα έν Γαλλία ή έν Αγγλία.

Ώς πρδς τήν γονιμότητα δ Σάδλερ έποίησε έν- 
διαφερούσας τινας παρατηρήσεις έν ταϊς περί τών 
Άγγλων πατρικίων μελέταις αύτοΰ.

Κατ’αύτδν ή μέση γονιμότης άπό 4.1 τέκνων 
κατά γάμον, άνέρχεται είς 5.11 δταν δ άνήρ ύ- 
περβή τδ 26 έτος, κατόπιν έλαττοϋται είς 4.43 
άπδ τοϋ 26 μέχρι 36 έτους, τέλος γίνεται 2.84 
μετά τδ 36. Τδ μέσον άποτέλεσμα εΐναι τδ αύτδ 
καί διά τήν γυναίκα. 'Η άναλογία εΐναι 5.13 διά 
τήν γυναίκα, ήτις ύπανδρεύεται μετά τδ 26 έτος, 
5 άπδ τών 26 έως τών 36 καί 2.89 διά τάςμετά 
τδ 36 έτος συζευγνυμένας. Ή γυνή ή. πρδ τοΰ 16 
έτους συζευγνυμένη έχει γονιμότητα 4.4 τά δέ 
τέκνα αύτής θνησιμότητα 28Π/0. ’Απδ τοΰ τοΰ 1 6 
έτους μέχρι τοΰ 20 άριθμοΰνται 4.63 τέκνα καί 
20 θάνατοι- άπδτοΰ 20 έως τοΰ 24, 5.21 τέκνα 
καί 1 8 θάνατοι.

Έν Γαλλία έκαστος γάμος παράγει έν γένει 3 
γεννήσεις καί κατά τδ 20 έτος ή άναλογία έλατ- 
τοΰται 1.92 κατά τον κ. Βερτιλλών.

Αί άνωτέρω λεπτομέρειαι δέν εΐναι δύσκολον ν’ 
άποδείξωσιν δτι δ γάμος εΐναι άσφάλεια κατά τοΰ 
θανάτου, τής άσθενείας, τοΰ έγκλήματος, τοΰ φό
νου κτλ. Τά γεγονότα εΐναι τοσοΰτο πραγματικά, 
ώς-ε έχει τις δίκαιον ν’ άπορή βλέπων άκόμη άν- 
θρώπους μή νυμφευμένους.

'Ο κ. Βερτιλλών λέγει- “ Εΐς διεζευγμένος 25 
έτών έχει τοσαύτας περιπτώσεις θανάτου δσας είς 
συνεζευγμένος 45 έτών, είς χήρος 25 έως 30 έτών 
έχει τήν αύτήν θνησιμότητα ήν άνήρ 55 έως 60 ε
τών.» Τοϋτο εξηγείται ούτω. Τδ διαζύγιον γηρά- 
σκει τδν άνθρωπονκατά είκοσι έτη,ή χηρεία πλείων.

Ιδού άριθμοί τινες σχετικοί πρδς τήν Γαλλίαν: 
Έπί 1000 άνδρών 40 έως 45 έτών άριθμοΰσι 10 
θανάτους νυμφευμένων, 16 διεζευγμένων καί 19 
χήρων. Έν Παρισίοις 157 διά τούς νυμφευμέ
νους, 27 διά τούς διαζευγμένους καί 32 διά τούς 
χήρους. Ή θνησιμότης τών 30 έως 35 έτών ου- 
σα έν Γαλλία διά τούς νυμφευμένους 100, διά 
τούς διεζευγμένους είναι 175 καί διά τούς χή
ρους 283. Άπδ 40 έως 45 έτών 174 διά τούς διε- 
ζευγμένους καί 198 διά τούς χήρους. Άπδ 45 έως 
50 έτών 17Ι|διάτούς διεζευγμένους καί 194 χή
ρους. ’Ενίοτε δταν δ γάμος συναφθή προώρως καθί
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Παρ’ άμφοτέροι; τοίς φύλοι; τδ διαζύγιον καί ή 
χηρεία είναι %ύο κύριαι αίτίαι τοΰ φόνου. Έκ της 
δικαστικής στατιστικής εξάγεται δτι έπί ενός ε
κατομμυρίου αγάμων γίνονται κατ’ έτος 273 φό
νοι’ οί χήροι κάμνουσι 628, οί δέ νυμφευμένοι 
246. 'Η παρουσία τών τέκνων έλαττοϊ τήν πρός 
τόν φόνον τάσιν διά τε τόν σύζυγον καί τόν χή- 
ρον, διά τε τόν άνδρα καί τήν γυναίκα. 'Η γυνή 
έχει ήττονα τοΰ άνδοό; πρός τόν φόνον τάσιν.

Τέλος ανευρίσκει τις τήν σωτηριώδη επήρειαν 
τοϋ συζυγικού βίου έπί μιας τών μάλλον διαδε
δομένων ασθενειών, τής πνευμονικής φθίσεως. Ό 
κ. JaUSSCnS, διευθυντής τής έν Βρυξέλλαις δη- 
μογραφικής υπηρεσίας τής υγιεινής, παρετήοη- 
σεν δτι καθ' άπάσας τάς ηλικίας ή φθίσις προσ
βάλλει δίς πλεϊον τούς χήρους ή τάς άλλας τά
ξεις. Κατά τήν νεανικήν ήλικίαν άπό 23 έως 40 
έτών καταπληκτική είναι ή συχνότης τής πνευ
μονικής φθίσεως. Έν γένει έκ τών ανωτέρω έξά- 
γεται δτι δλα τά φαντασιώδη κακά προσβάλλουσι 
τούς αγάμους, ωςι αμφιβολία υπάρχει έάν υφί- 
σταται έκ τύχης έζαίρεσις.

Έάν ό γάμος παράγει τοσοΰτον άριστα απο
τελέσματα, πρέπει ν’ άναζητήσωμεν τοΰτο έν 
τή κανονικότητι, ήν έπιβάλλει ό οικογενειακός 
βίος, έν τώ φυσικώ ελέγχω τόν δποϊον γεννόί, και 
πρό πάντων έν ταϊς πάσης φύσεως ήθικαϊς παρα- 
τηρήσεσι, αΐτινες έπιδρώσι τοσοΰτον βαθέως έν τε 
τω άνδρί καί τή γυναικί. Ό άνθρωπος έγεννήθη 
διά νά μή ζή μόνος. 'Ο χαρακτήρ του ώθεϊ αύτόν 
είς κοινόν βίον. Είς τοΰτο άναγκάζουσιν αύτόν τά 
συμφέροντα καί αί άνάγκαι του. Έάν άνέλπιστον 
συμβεβηκός άποστερήση αυτόν τής συνοδείας του, 
έάν έπιβληθή αύτώ νά μεταβάλη συνήθειας υπο
φέρει, άπόλλυται. Μή έξις δέν είναι δευτέρα φύ- 
σις ; Έπίσης καί ό χήρος ώς καί ή χήρα είναι 
συνδρομηταί ζητοΰντες νά έπαναλάβωσι τήν συμ- 
βίωσιν. Έν πάση περιπτώσει ή ηθική έπιδρά έπί 
τής φυσικής, ή ήθικότη; αυξάνει. "Ολα ταΰτα εί
ναι συναφή. "Οσοι νυμφεύονται μυρίους διαφεύ- 
γουσι κινδύνους καί άποφεύγουσι τοσαύτας κοινω- 
νικάς δουλίας. Έξαντλοΰσι περί αύτούς τόν έξε- 
ρεθισμόν, δστις δίδωσι σκοπόν τινα εις τήν ΰ.ταρ- 
ξίν των· Δέν ζώσι πλέον δι’ εαυτούς' ζώσι διά 
τούς περί αύτούς καί διά τό μέλλον. Τό εργον εί
ναι ήγιασμένον. Ή ύπαρςίς των είναι συνδεδεμέ- 
νη μετά τής οικογένειας. "Εχει τήν άζίαν της. Ό 
χήρος άναμιμνήσκεται τόν τακτικόν βίον καί λυ- 
πεϊται. Έάν δέν δύναται νά έπανέλθη είς αύτόν, 
υφίσταται δεινοπαθήματα, ή δέ θνησιμότης αύ- 
ξάνει. Έάν δ' άπ’ αύτοΰ έξαρτάται, σπεύδει νά 
συνάψη δεύτερον γάμον, δστις Οά παραγάγη έν αύ
τώ τό θάρρος καί τήν εύύαιμονίαν. Ούτως έξη- 
γοΰνται έν γένει καί αί θλιβεραΐ συνέπειαι τοΰ δια
ζυγίου ή τή; χηρεία; καί ή τάσι; τών χήρων καί 

χηρών πρός έπανάληψιν τοΰ δυαδικού βίου, ο&τι- 
νος ήδυνήθησαν νά έννοήσωσι τάς ώφελείας. Ό 
χήρος γινώσκει καί έπωφελεϊται έκ τής κτηθείσης 
πείρας. Ό διεζευγμένος άγνοεϊ καί μένει ώς έκ 
τή; δυσπιστίας διά τής άδρανείας, ή άλλοίμονον ! 
διά τοΰ εγωισμού έν τή άγνοια. Τοιαύτη άναμ- 
φιβόλως ή κυοιωτέρα αιτία τών πορισμάτων τής 
στατιστικής.

'Οπωσδήποτε αί αίτίαι τών ποικίλων φαινομέ
νων τούτων έχουσι φιλοσοφικήν παραγωγήν’ τού- 
ναντίον τά γεγονότα έχουσι παραγωγήν ήθικήν 
καί κοινωνικήν άδιαφιλονείκητον. "Οταν πρόκει
ται περί γάμου τό μειδίαμα έρχεται είς τά χεί
λη’ άλλ’ ί καλώς σκεπτόμενος δεν πρέπει νά λη- 
σμονήση οτι υπό τό είδύλλιον κρύπτεται εί; £ν τών 
σοβαρωτέρων προβλημάτων τών νεωτέρων χρόνων.

Ό γάμος μηκύνει σπουδαίως τόν μέσον βίον καί 
τάς ισχυρά; δυνάμεις τής χώρας' έπαυξάνει τά έ- 
θνικά πλούτη’ άνυψοΐ τήν ήθικήν καί διανοητι
κήν πρόοδον’ έλαττοϊ τά έγκλήματα.

Τό συμπέρασμα έπιβάλλεται άφ’ εαυτού’ εΰ- 
δαιμονοΰντα έθνη είναι έκεϊνα δπου δ γάμος είναι 
συνεχέστερος καί δπου άριθμοΰνται δλιγώτεροι 
χήροι καί διεζευγμένοι-

’Ηθική: Χήροι, χήραι καί διεζευγμένοι, συλ- 
λογισθήτε τήν Γαλλίαν, συλλογισθήτε εαυτούς.. 
. . νυμφεύθητε.

HENRI DE PARVILLE.

ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΠΝ TOT 
ΣΓΑ’ΔΙΑΑΕΓΕΣΒΑΙ. '

Μετάφρασες έκ τον Γερμανικον ύπό * ’
Περί τών νόμων καί κανόνων ύφους μεμετρη- 

μένου καί έμβριθοΰς κατά τάς έγγράφους ήμών δια- 
κοινώσεις, διά τήν σύνταξιν έργων ποιητικών, ι
στορικών ή άρθρων διδακτικών, διά τάς εμπορι
κά; ή φιλικά; άλληλογραφίας, διά τήν σύνθεσιν 
πανηγυρικών ή έπ' έμβωνος λόγων, διά τάς βου
λευτικά; ή δικαστικά; συζητήσεις, ευρίσκομεν τά 
δέοντα έν πρακτικοί; καί καλαισθητικοί; έργοις.

Σπανιώτερον ασχολούνται ώς μοί φαίνεται περί 
τών νόμων καί κανόνων τών τηρητέων έν τή συνα
ναστροφή, δηλαδή δποία; τινάς συμβουλάς νά ά- 
κολουθώσιν οί άνθρωποι διά τάς καθημερινά; συν
διαλέξεις, δποϊαι έξεις καθιερούμεναι καΐ ακρι
βώς τηρούμεναι καθιστώσι τήν συναναστροφήν 
σκόπιμον, εύχάριστον καί χαρίεσσαν’ καί δμως, 
μεθ’ δλην τήν πολυγραφίαν τού κόσμου τούτου, 
μεθ’δλην τήν προθυμίαν είς δημοσίας καί πανη
γυρικά; συναθροίσεις, μεθ’δλην τήν μανίαν τών 
προπόσεων κατά τάς τελετάς, δ άνθρωπο; άσυγ- 
κρίτως περισσότερον λαλεΐ καί φλυαρεί παρά συγ
γράφει καί ρητορεύει.

Καθώς τά πτηνά είς τά δάση μέ τού; ψιθυρι
σμούς, ούτω χαιρετώμεν καί ημείς πάσαν καλήν 
πρωίαν διά συνδιαλέξεως. Ευθύς ώς συγχαρώμεν 
άλλήλους διά τήν καλήν νύκτα τήν οποίαν διήλθο- 
μεν καί λάβωμεν τόν καφέ, άρχίζομεν παρευθύ; 
τήν συνδιάλεζιν καΐ δι’ δλης τή; ημέρας σπανίω; 
ή έξαιρετικώς καταπαύωμεν. ’Ακριβώς μετά τόν 
καφένομίζομεν άναγκαϊον νά συζητήσωμεν διά πλή
θος οικιακών αντικειμένων ή διά τάς έργασία; μα;’ 
κατά τήν έργασίαν αύτήν, άρκεταί δέ γίνονται συν- 
τροφικώς, ολίγη φλυαρία είναι ανεκτή, διότι πε- 
ρισσοτέρα έργασία κατορθούται.

Κατά τό γεύμα καθώς καί κατά τό πρόγευμα τό 
άλα; τή; ηδονή; είναι ή συνδι άλεξις’ δταν δέ έλθη 
ή ώρα τού καφέ, Ιδού πάλιν λαμπρά εύκαιρία καί 
δι’αύτού; τού; καφεμανεϊ; νά εϊπωσιν κάτι εύχά
ριστον. Σχεδόν καθ’ δλα τά είδη τών συναθροί
σεων δ άνθρωπο; προώρισται εί; άμοιβαίαν άνταλ- 
λαγήν ιδεών καί φρονημάτων διά τή; γλώσσης. 
Ιδία συμβαίνει τοΰτο μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου 
κατά τά; εσπερινά; συναθροίσεις ή τάς ώραίας ε
σπερίδας, δπόταν ή συνδιάλεξις μετά μεγάλης 
δεινότητοςώς αληθή; τέχνη ασκείται. Καί είς τού; 
κατ’ έξοχήν οικογενειακού; κύκλου; θεωρείται εύ- 
άρεστον έάν ή ήμέρα κλείση μέ εύχάριστόν τινα 
συζήτησιν. Οί πλεϊστοι μάλιστα τών ανθρώπων 
αφού άπό πρωία; λαλήσωσιν, έξακολουθοΰσι φλυα- 
ροΰντε; έντό; τής κλίνης καί καθ’ ύπνον πολλά
κις. Καθ' δλου λοιπόν δ άνθρωπο; ού μόνον σκέ
πτεται, αισθάνεται καί συναισθάνεται, άλλά καί 
κοινωνεϊ διά τοΰ λόγου μετά τών όμοιων του.

Έάν τά συγγράμματα καί οί λόγοι τών μεγά
λων άνδρών συλλεχθέντα έσχημάτισαν πλήθος 
βιβλίων, πόσον μεγαλητέρα δέν ήθελεν εισθαι, 
ή βιβλιοθήκη τών άνδρών τούτων έάν καί δλα δσα 
έξεφράσθησάν που έν συναναστροφή ή συνδιαλέξει 
συναθροίζοντο. Τόν κάλαμον, τήν μελάνην, τό 
χαρτίον καί τήν γραφήν βαρύνεταί τις, ένώ διά 
μια; συνομιλίας εύκολώτερον κατορθοϊ Tt; τήν 
σιωπήν, διά τοΰτο καί δταν έχωμεν τι έν τή καρ- 
δία, προσωπικήν συνέντευξιν ζητοΰμεν. Ένφ συγ- 
γράφομεν περί ένό; άντικειμένου, δυνάμεθα πρός 
άμοιβαίαν ήμών εύχαρίστησιν περί εκατόν διαφό
ρων πραγμάτων νά συνδιαλεχθώμεν. "Οθεν διά 
πάντα οίασδήποτε κοινωνικής τάξεω; άνθρωπον, ή 
θεωρία καί ή τέχνη τοΰ συνδιαλέγεσθαι δηλ. τό ά- 
πάνθισμα κανόνων περί τοΰ πώς πρέπει νά λαλή 
Tt; πρός άνθρώπους, πώς πρέπει νά άκούη καί νά 
άπαντά, καί πώς έκ τών συζητουμένων σκόπιμόν 
τι έξαγάγη είναι άναμφιλέκτως λίαν σπου
δαία. Τών κανόνων αύτών έχει άνάγκην όχι μόνον 
άνήρ διπλωματικός, άλλά καί δ ιατρός ^έν ταί; 
•χέβεσίν αύτού πρός τούς ασθενεί;, δ πνευματικός 
έν τή ένορία αύτοΰ, δ δικαστή; έν ταί; άνακρίσεσιν 
τών διαδικασίμων, δ έμπορος έν τώ χρηματιστηρίω 

καί αύτό; ετι δ νέος χορευτής, δ δποϊος ζητεί έν 
τώ χορώ νά άρέση εί; τήν ώραίαν συγχωοεύτριαν’ 
έπιτηδείως συναναστρεφόμενοι άποφεύγομεν πολλά 
σκάνδαλα τοΰ καθημερινού βίου, συνετώ; δέ συμ- 
περιφερόμενοι άφ’ένό; μέν εύτυχούμεν εί; τά; ερ
γασίας, έπικρατεϊ δ'άφ’έτέρου’ή ειρήνη μεταξύ ά- 
τόμων καί λαών, παρηγορία δέ καί χαρά έν πάσι 
διακέχυται. Συντόμω; είπεϊν τό θέμα δι’έκας-ον εί
ναι σπουδαϊον, καί έάν ήθέλωμεν αύτό κατ’έκτα- 
σιν νά πραγματευθώμεν βιβλίον δλόκληρον έπρεπε 
νά συγγράψωμεν, διά τούτο άκροθιγώς πω; τά 
δέοντα Οά γράψωμεν.

I.

Παρρησία II νεύματος.
'Η παρρησία τού πνεύματος είναι είς πολλάς 

τοΰ βίου περιστάσεις πολύ ωφέλιμον προτέρημα 
καί λίαν πολύτιμον δώρον’ κατ’έξοχήν δέ χρήσι
μος, εύάρεστος καί σχεδόν άναπόφευκτος έν ταϊς 
συναναστροφαϊς καί συνεντεύξεις μετά τών άλλων. 
Καθώς έν τώ βίφ καθόλουούτω καί έν συναναςφοφαΐς 
πάντοτε νέον τι ή άπροσδόκητον παρουσιάζεται, 
ούδέποτε δέ ή σπανίως γνωρίζομεν τό θέμα τής 
συναναστροφής, πάσα φράσις καί πάν ζήτημα Νί
πτεται έν τώ μέσω ήμών άνελπίστως, διά τοΰτο 
δέν πρέπει νά παρέρχεται χρόνος διά νά δίδωμεν 
τήν άπάντησιν' ή άπάντησι; πρέπει νά ηναι ταχεία’ 
τό έξοχον ή έμβριθές πνεύμα έλάχιφα ωφελεί, δταν 
δένηναι ταχύ είς τήν σύλληψιν τών ιδεών ή δταν 
έκφέρη καλόν τι, άφού ήδη τό πολυάσχολον όεύ- 
μα τή; συνδιαλέξεως έτράπη εί; άλλα αντι
κείμενα.

Έν τώ μέσω τής διαμάχη; ή τών κομψών ορο
φών τών συνδιαλεγομένων, πρέπει νά έχωμεν τά 
βέλη άνά χεϊρας. Επιτυχής αστεϊσμό; θέλει θεω- 
ρειθή εύτυχής, αί δέ ωφέλιμοι γνώσεις άνωφελεϊ; 
καί άκαιροι δταν δέν λεχθώσιν έν καταλλήλω πε- 
ριστάσει" είναι ταύτόν ώσεΐ έάν τις δέν σφυρήλα
τη τόν σίδηρον δταν ηναι πεπυρακτωμένος.

Έν τή συναναστροφή μόνον οί έξυπνοι καί τα
χείς είς τά; ιδέας γνωρίζουσι καί τά; διατυπώ
σει;, οί δνειροπόλοι, άφηρημένοι καί άποπλανη- 
μένοι, δσον πλούτον ιδεών καί άν εχωσιν, είναι φορ
τία άχρηστα’ ολίγα χρήματα άλλά πρόχειρα κα- 
τορθούσι περισσότερα παρά πλούτο; πολύ; κε- 
κρυμμένος έντό; υπογείων.

Ό βραδέως κατανοών τάς ιδέας ήμών καί δ α
νεπιτήδειος έν τή έκθέσει τών ιδεών του άπόλλυσι 
όχι μόνον πάσαν εύκαιρίαν ένεργείας, άλλά παί
ζει πρό; κατασχύνην εαυτού καί πρό; δυσαρέσκειαν 
τών άλλων, παιγνίδιον άδέξιον δυνάμενον νά φέρη 
πρόσκομμα εί; τό ταχύ ρεύμα τής συνδιαλέξεως, 
υφ’ ής όμως παρασύρηται άκουσίως.

Συνήθως λαλοΰμεν περί παρρησίας πνεύματος’
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άλλα τδ αύτδ δύναται νά λεχθ^, καί περίκαρδία; 
καί τών αισθημάτων μας. Παρρησία αισθημάτων 
κατ’ άντίθεσιν πρδς τήν δλοσχερή έλλειψιν.

"Οθεν υπάρχει μεγίστη διαφορά, κατά τδν βαθ- 
μδν έπί τοΰ έν άκαρεί συναισθάνεσθαι καί συμ
πάσχει μετά τών άλλων. Ουτω ύπάρχουσι ψυχαί 
ευαίσθητοι καί ταχέως συγκινούμεναι, ψυχαί αί δ- 
ποϊκι, ώς λέγουσι αμέσως πιάνουν φωτιά' άλλαι 
πάλιν νωθρώς κινούμεναι ή δυσκόλω; θερμαινό- 
μεναι τών οποίων οί σφυγμοί ισχυροί μέν άλλά 
λίαν βραδείς είναι.

Πας μέ παρρησίαν αισθημάτων πεπροικισμένος 
είναι διά τήν συναναστροφήν, κοινωνίαν καί συν- 
διάλεξιν λίαν άγαπητδς, έπειδή εύχαριστείται, 
γελ£, έπαινεϊ, άνασταινάζει μέ ήμάς ταχέως καί 
εις τήν πρέπουσαν στιγμήν.

Έπειαι συνέχεια.

Έκ τών σπουδαίων περιηγήσεων τοΰ πλοιάρχου 
Βΰρτωνο; (ΓΙαριοίοι; 1872) μεταφέρομεν εί; τά; στή- 
λα; ήμών τό Δ', κεφάλα ιον, κατά μετάφρασιν τή; κ. 
Σ. Γ. Μ.

0 ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ.

'Η εί; τό τέμενος τοΰ προφήτου άπέλευσι; δέν εΐνε 
υποχρεωτική.—Περιστύλια τοΰ τεμένου;.—Οί σταθ
μοί.— Ό Κήπο;.— Τό Δωμάτων.— Ο! έν αύτφ τά
φοι και ό πράσινο; αύτοΰ βόλος.—Ό ’Ιησού;.—Τί έ- 
στιν έλεημοσύνη-—Κήπος τής άγια; Φατμάς.—Τό φρέαρ 
τού προφήτου, ήγουν τό Ζεμζέμ.—Ό τάφο; τού Μωά
μεθ φαίνεται ότι εΐνε κενός.

Τελέσαντες τδν πρώτον καθαρμδν καί λευκά 
ένδυθέντες, ώς ό προφήτης επιθυμεί, άνεχωρήσα- 
μεν διά τήν αγίαν έπίσκεψιν. Ό Clieik Hamid, 
ενεκεν τής ποδαλγία; μου, μοί προσήνεγκεν όνον. 
Ούτος ήν έκδαρμένος τήν ράχιν, χωλός, στερούμε
νος τοϋ ετέρου τών ώτων καί άναλόγως σεσαγμέ- 
νος. Καί δμως ούτως έχοντος, έπρεπε νά έπιβώ 
αύτοΰ. Βεδουΐνοι τινές μ’ έξέλαβον ’Οθωμανόν, έξ 
άπαντος άγνοοΰντα τήν ’Αραβικήν, διότι ήκουσα 
αύτούς κραυγάζοντας. « Γςατί διάβολο νά ήμεθα 
δοΰλοι αύτών τών γαϊδουροκαβαλλαρέων; »

ΓΟ ναδς τοΰ Προφήτου, πρδς 8ν έπορευόμεθα, 
εΐνε έν τών δύο τεμενών τών ΙΙιστών καί τδ δεύ
τερον τών τριών έν τώ κόσμω σεπτών προσκυνη
μάτων" τά δύο άλλα εΐνε τδ έν Μέκκα τέμενος, ή 
περί ού παράδοσις φθάνει μέχρις Αβραάμ καί τδ 
έν 'Ιερουσαλήμ τέμενος Alisa, δπερ υπομιμνήσκει 
τδν ναδν τοΰ Σολομώντος. Καθήκον τοΰ προσκυ- 
νητοΰ, κατά τήν έν Μεδίνη διαμονήν του, εΐνε νά 
προσεύχηται πεντάκις τής ήμέρας έν τώ τεμένει 
καί νά διέρχηται τήν ήμέραν άναγινώσκων τδ Κο- 
ράνιον, καί, άν δύναται, καί αυτήν τήν νύκτα, έν 
μέση αγρυπνία καί προσευχή.

Ή είς τδ τέμενος τοΰ Προφήτου άπέλευσις δια
φέρει τής εϊς Μέκκαν δδοιπορίας" διότι αύτη μέν 
διατάσσεται ύπδ τοΰ Κορανίου καί εΐνε ύποχρεω- 
τική, άπαξ τούλάχιστον έν τώ βίω παντδς Μου
σουλμάνου, έκείνη δέ εΐνε πράξις θεάρεστος μέν, 
άλλά προαιρετική.

Έν τούτοις τδ άνθρώπινον γένος, ιδίως έν ’Α
νατολή, άγαπά τάς ύπερβολάς. Άλλ’ άν ή Ορ
θόδοξος Σχολή τοΰ El M61ik νομίζει ώς άνω- 
τέραν τής Μέκκας τήν Μεδίνην, ένεκα τής ύπδ τοΰ 
τάφου τοΰ Μωάμεθ άποκτηθείσης άγιότητος καί 
τών έκ τούτου άπορρεουσών θρησκευτικών χαρί- 
των, άφ’ ετέρου δμως οί Βουαβϊται, άπαρνούμενοι 
τήν κατά τήν ήμέραν τής κρίσεως μεσιτείαν τοΰ 
Προφήτου καί νομίζοντες άνάξιον προσοχής τδν 
τάφον απλού θνητοΰ καί κατά βάθος άποστρεφό- 
μενοι τάς ύπό τινων εύλαβών άπονεμομένας αύ- 
τώ είδωλολατρικάς τιμάς, ήοπασαν μετά ίεροσύ- 
λου βίας τδ μνημείον τοΰτο καί άπηγόρευσαν τοΐς 
μακράν οίκοΰσι θνητοΐς νά έρχωνται εϊς Μεδίνην. 
Έν συντόμω ή κοινή γνώμη παραδέχεται μέν τήν 
ύπεράνω τοΰ σύμπαντος ύπεροχήν τοΰ έν Μέκκα 
ναοΰ τοΰ θεοΰ, κηρύττει δμως δτι, έξαιρέσει τοΰ 
ναοΰ τούτου, ή Μεδίνα εΐνε σεπτοτέρα πάντων τών 
τής Μέκκας μερών, επομένως δέ καί τής γής δλης.

Άφοΰ διήλθομεν πλείστας βορβορώδεις οδούς, 
διότι άφθό νως τήν προτεραίαν ειχον βρέξει αύτάς, 
έφθάσαμεν πρό τίνος τών θυρών τοΰ τεμένους. 
Τά περίχωρα τής Μεδίνης, ώς τά τής Μέκκας, 
εΐνε πεφοαγμένα ύπ’ εύτελών οικημάτων, πλεΐ- 
στα μέν τών δποίων στηρίζονται είς τδν ίερδν 
περίβολον, έτερα δέ χωρίζονται άπ* αύτοΰ "διά στε- 
νοΰ δρομίσκου. Τδ τέμενος τοΰτο δέν έχει γραφι
κήν πρόσοψιν" ώστε, ώς οικοδόμημα, στερείται ώ- 
ραιότητος καί μεγαλοπρεπείας. Άφοΰ είσήλθομεν 
διά τής θόρας τής Άφίσεως, πρδς ήν άνέρχονται 
διά πενταβάθμου κλίμακος, έξεπλάγην έπί τή μυ- 
σαρά καί θεατρική θέα μέρους, τοσοΰτον τιμωμέ
νου παρ’ άπαντος τοΰ ’Ισλαμισμού.

"Οσον παρετήρουν αύτό, τοσοΰτο μοί έφαίνετο 
ώς μουσείον δευτέρας τάξεως, ώς άποθήκη πα
λαιών ένδυμάτων, πλήρης άναρμόστων κοσμημά
των καί κεκαλλωπισμένον διά μεγαλοπρεπείας, 
εύτέλειαν άποπνεούσης.

Τδ τέμενος τοΰ προφήτου σχηματίζει παραλ
ληλόγραμμον έκατδν είκοσι μέτρων καί τεσσαρά
κοντα εκατοστών μήκους έπί διακοσίων μέτρων 
πλάτους, τοΰ όποιου αί μείζονες πλευραί διήκουσιν 
άπδ βο^ρά πρδς νότον. Τδ τέμενος τοΰτο, ώς καί

Τδ μέρος, δπερ κυρίως δνομάζουσι Κήπον, άν 
καί εΐνε τδ μάλλον κεκαλλωπισμένον τού τεμέ
νους, ολίγων έπαίνων εΐνε άςιον. “Εχει είκοσι τεσ
σάρων μέτρων καί τριάκοντα δύο εκατοστών μή
κος καί εΐνε θεατρικώς κεκοσμιμένον, ίνα φαίνη- 
ται ότι εΐνε κήπος. Οί τάπητές του παριστάνου- 
σιν άνθη τά μεσοστύλια εΐνε κεκαλυμμένα διά κε
ράμων στιλπνοπρασίνων καί κοσμούνται, είς ύψος 
άνθρώπου, έξ άραβουργημάτων, παριστανόντων 
φυτά ζωηρά καί παρά φύσιν. Τά μάλιστα δέ συμ- 
φωνοϋσι πρδς τήν διακόσμησιν ταύτην ώραίοι λυ- 
χνοστάται, μετά βραχιόνων, έν έξειργασμένω 
κρυστάλλω, πωληθέντες, άν δέν άπατώμαι, έν τινι 
τοΰ Λονδίνου καταστήματι πρδς τδν μακαρίτην 
πασσάν τής Αίγύπτου, δ?ις έδώρησεν αύτούς είςτδ 
τέμενος. Ούδέν έτερον έθαύμασα έκεϊ, ή τδ ποικι- 
λόστικτον φώς, τδ διερχόμενον διά τών πολυχρόων 
ύαλων, ά; ό Σουλτάνο; τής Αίγύπτου, KaidBey, 
έθηκεν έν τώ μεσημβρινφ τοίχω. Ό Κήπος ούτος 
τελευτά, πρδς άνατολάς,είς τδ κιγκλιδωτδν τοΰ Δω
ματίου" τδ κιγκλιδωτδν τούτο είναι μεγαλοπρεπές 
τεχνητόν δικτύωμα, έκ κεχρυσωμένου χαλκού, φαι- 
νόμενον γραφικώτερον έγγύθεν μάλλον ή πόρρωθεν, 
διότι δμοιάζει πρδς κλωβόν γιγαντιόδους πτηνού" 
άλλά τήν νύκτα δ όφθαλμδς Οαμβούται πρδ τών 
πολυελαίων, τών ύπερμεγέθων λαμπάδων καί τών 
έλαχίστων άκόμηλυχνιών" τδ φώ; τούτο πίπτει 
έπί τών έορτασίμων φορεμάτων τών Απειραρίθμων 
προςκυνητών, παρισταμένων όπισθεν τών εδρών 
τών πλουσιωτέρων καί εύγενεςέρων τής πόλεως άν- 
Ορώπων. Ούτως έχον τδ λαμπρόν έκεϊνο πλήθο;, 
άπαλάσσεται πάσης έπικρίσεως. Έν τούτοις καί 
κατ’ αύτήν τήν νυκτερινήν τελετήν πρέπει νά έμ- 
φορείσαι όλως άνατολικής φαντασίας, ίνα πιστεύ- 
στις ότι δ κήπος έκείνος είναι κήπος άληθής.

Τδ z/ω/ζάτιοχ κατωκήθη ύπδ τής Aiecha" πρδς 
τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τής οικοδομής, τδ 
δωχάτιον τοΰτο εΐνε άκανόνιστον τετράγωνον, δε- 
καέξ μέτρων καί εξήκοντα έπτά έκατοστών, χω- 
ριζόμενον άφ’δλων τών τοίχων τοΰ τεμένους διά 
διαδρόμου, εύρος έχοντος πρδς νότον μέν 7 μέ
τρων, πρδς άνατολάς δ’ 6 μόνον μέτρων. Έντδς 
αύτοΰ, λέγεται, ύπάρχουσι τρεις τάφοι, άντιμετω- 
πίζοντες πρδς νότον καί περικυκλούμενοι, κατά 
τινας μέν έκ λιθίνων τοίχων, άνευ άνοίγματος, 
κατ’άλλους δέ ύπδ φραγμού ξυλίνου. Πυκνόν δέ 
παραπέτασμα κρύπτει αύτού; άπδ τών όμμάτων 
τού θεατού.

Ύπεράνω τοΰ Λωματίου ύψούται πράσινο; θό
λο;, ού έξωθεν ύπέρκειται μεγάλη κεχρυσωμένη η
μισέληνο;, πολλά; ήθροισμένα; σφαίρα; έχουσα 
κάτωθεν αύτή;. Ή γόνιμο; τών Μουσουλμάνων

τών άλλων τά πλεΐστα, εΐνε άστεγον, έχον έν τώ 
κέντρω εύρειαν αύλήν, άμμιόδη καί ύπδ περιστυ
λίου δριζομένην" τούτου τοΰ περιστυλίου τά πο
λυάριθμα ύποστυλώματα δεεκνύουσιν αύτδ δμοιον 
πρδς κιονοστοιχίαν ιταλικού μοναστηριού

Τά μεταξύ τών κιόνων διαστήματα, καίτοι όν
τα εύθύγραμμα, έχουσιν ύπεράνω θολίσκους σχή
ματος μηνοειδούς, όπως τά έν ’Ισπανία. Αί στοαί 
διαιρούνται είς τέσσαρα μέρη διά στενών διαδρό
μων, κεχαραγμένων έν τώ λιθοστρώτφ είς βάθος 
τριών ή τεσσάρων βαθμιδών. Καθ’ δλον τδ μήκος 
τής άρκτικής πλευράς εύρίσκεται ή στοά τοΰ Ab- 
doul Medjld, άρξαμένη μέν πρδ §ξ έτών, μέ- 
νουσα δ’είςέτι ατελής. Κατά μήκος τοΰ δυτικού 
τοίχου έκτείνεται ή κιονοστοιχία τής θύρας τής 
Άφίσεως,ήν άντιμετωπίζει ή θύρα τών Γυναικών- 
Τέλος στοά, τρίς σχεδόν βαθυτέρα τών άλλων, κα
τέχει τδν μεσημβρινόν τοίχον καίκαλεΐται Κήπος, 
διότι περικλείει τδ γήπεδον, ένθα ήν δ κήπος 
τοϋ Προφήτου" μόνον τδ άδυτον τού ναού περιέ
χει δ,τι σεπτόν έν τή όλη οικοδομή. Τά τέσσαρα 
έκείνα ύποστύλια, άψιδοειδή πρδς τά έξω, έσωθεν 
ύποβαστάζονται υπδ κιονοστοιχιών, διαφόρων τό 
τε σχήμα καί τήν ύλην, τών μέν δντων έκ πορ
φυρίτου, τών δ’ έκ τιτάνου. 'Η νότιος κιονοστοι- 
χία, ένθα εύρίσκεται ή ίερά αίθουσα, καλύπτε
ται ύπδ μωσαϊκού καί ώραίων λευκομαρμάρων 
πλακών" τάς πλάκας ταύτας καλύπτουσι, κατά 
διαλείμματα, άδραί ψίαθοι, έφ’ ών έκτείνονται 
άκάθαρτοι τάπητες, καταφθαρέντες ύπδ τού; πό- 
δας τών Πιστών.

Έν τφ τεμένει τούτφ, ώς καί έν τοΐς λοιποί; 
είςέρχονται διά τού δεξιού ποδός, άπδ τής θύρας 
τού Χαιρετισμού, τής άνοιγομένης έν τή νοτιο
δυτική γωνία τοΰ οικοδομήματος" διέρχονται τδν 
Κήπον, στρέφονται πρδς τδν μεσημβρινόν τοίχον, 
έπειτα διατρέχουσι τδν ανατολικόν, μέχρι τής Θύ
ρας τού Γαβριήλ καί έπαναστρέφουσιν έπί τά ίδια 
βήματα, παρακάμπτοντες τδ δωμάτιον τού Προ
φήτου, ϊνα καταλήξωσιν είς τδν κήπον παρά τήν 
βάσιν τής κιονοστοιχίας τών Φυγάόων. Ταύτα 
πάντα γίνονται μετά κατανύξεως βαθυτάτης, έν 
άδιακόπω προςευχή καί μάλιστα έν δώδεκα τό- 
ποις ύπερτέροις τών άλλων1 1 * * 4.

1. Είναι περίεργον πώ; τολμ? νά είπη ταύτα ό Ι
διότροπο; Άγγλο; περιηγητή;, άφοΰ είναι βιβαιον δτι 
σόμπα; ό Μωαμεθανικός κόσμος, κατ’έξοχήν τιμ^ καί 
κατακοσμεΐ τά; ιερά; αύτοΰ πόλεις.

Σ. Τ. Δ.

1 Οί τόποι οΰτοι εΐνε, έν μέν τφ μεσημβρινφ τοί- 
χφ τοΰ δωματίου, έν φ όπέθανεν ό Μωάμεθ, τό Πα
ράθυρον τοΰ Προφήτου, τό Παράθυρον τοΰ Άοουοέκερ, 
τό Παράθυρον τοΰ Όμάρ και ή Ούρα τοΰ τή: είςόδου 
κιγκλιδώματος- έν δέ τφ άνατολικφ τοίχψ τοΰ αύτοΰ 
δωματίου, ή Ούρα τή: άγιας φατμά; και ή αρκτική τοΰ
τοίχου γωνία- έν δέ τφ άνατολικφ τοίχψ τοΰ τεμέ
νους, ή Πύλη τή; Άφέσεως, ό τόπο; είς 6ν κατήρχετο
4 'Αγγελο; Γαβριήλ, ή παρά τόν μιναρέν Ί’ουιζιγιβ 
γωνία. Δεύτερος κατά τήν έπιστροφήν σταθμός, απέ
ναντι τοΰ παραθύρου τοΰ Προφήτου, εΐνε ό σηκό; τοϋ 
’Οσμάν, έπί τοΰ μεσημβρινοΰ τοίχου τοΰ τεμένου; καί, 

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

έν τφ Κήπφ, ή κιονοστοιχία τών Φυγάδων, ένθα περα- 
τοΰται ή σειρά τών σταθμών. J. Β.
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φαντασία, πλάττει δτι έπικάθηται τοϋ κοσμή
ματος τούτου στήλη ούρανίου φωτός, δπερ οί 
προςκυνηταί παρατηρούσα τρεϊς ήμέρας πρδ τής 
είς Μεδίναν Αφίξεώς των. Πλήν, φεϋ! μόνον οί ά
γιοι άνδρες? ών αί ύλικαί αισθήσεις εΐνε τόσον 
διαπεραστικαί, δσον και ή όπτασία πνευματική, 
έχουσι τδ προνόμιον νά θεώνται τήν ποιητικήν 
ταύτην αιγλην.

Έφοΰ έπερατώσαμεν τήν προςκύνησιν ήμών, δ 
Cheik Hamid μοί έπέτρεψε νά πλησιάσω Sv τών 
μικρών τοΰ κ/ωμάτέου παραθύροον, τδ όνομαζόμε- 
νον παράθυρον τοϋ Προφήτου' άλλ’αί πράξειςμου 
κατεσκοπεύθησαν μετά προςοχής, διότι σχε'ί-αι 
κατώρθωσαν νά μιάνωσι τούς τάφους τοϋ Άβου- 
βεκΐρ καί Όμάρ, βίψαντες, διά τοϋ άνοίγματος, 
ψευδή σάλια, ώρισμένα ώς δώρα τώ τάφω.

Μετά τινων στιγμών προςπαθείας, διέκρινον 
παραπέτασμα, φέρον τρεις έπιγραφάς έν μεγάλοις 
χρυσοϊς γράμμασιν, άγγελλούσας τώ Αναγνώστη 
δτι έσω κοιμάται δ προφήτης τοϋ Θεοϋ και οί δύο 
πρώτοι καλίφαι. Ή Αληθής θέσις τοΰ τάφου τοΰ 
Μωάμεθ διακρίνεται ιδία έκ μεγάλου μαργαριτί- 
νου κομβολογίου και έξ ιδιαιτέρου κοσμήματος, 
γνωστού τώ ονόματα δ Αστερισμός τ&ν Μαργα- 
ριτΰν και προςκεκολλημένου έπϊ τοϋ παραπετά
σματος είς ύψος σχεδδν μέτρου.

Ό όχλος ισχυρίζεται δτι εΐνε τδ κόσμημα τών 
κοσμημάτων τοΰ Παραδείσου' ώς πρδς έμέ, μοί έ
φάνη ώς έπίπωμα φιάλης Πράγματι δέ έν καιρώ 
ημέρας, δ όφθαλμδς ούδέν βλέπει τδ άξιοπαρα- 
τήρητον' άλλ’ίσως τήν νύκτα, δπότε οί έν τώ δια- 
δρόμω τούτω κρεμάμενοι λύχνοι πέμπουσιν άμυ- 
δρδν φώς έπί τοϋ έκ μωσαϊκού καί μαρμάρου έκεί- 
νου έδάφους καί φωτίζουσι τάς έπιγραφάς τών όγ- 
κωδών περιπετασμάτων, τδ θέαμα δύναται νά εΐ- 
νε διάφορον.

Κατά δημώδη παράδοσιν, δ περίβολος ούτος έ
χει μίαν καί μόνην Οέσιν διά τάφον, προωρισμέ- 
νον τώ ΊησοΟ, τώ υίώ τής Μαρίας, μετά τήν δευ- 
τέραν αύτοΰ ένανθρώπησιν'*.

Δυστυχώς δι’ έμέ, δ νεαρδς Μωχαμέτης έφόρει 
μεγάλην κεντητήν έσθήτα' δθεν, μόλις έτελέσαμεν 
τάς έν τώ τεμένει εύχάς μας καί Ιδού οί Αγάδες, 
ή εύνοϋχοι τοϋ τεμένους συνηθροίσθησαν έν τώ /Γή- 
Λύ>, άπευθύνοντές μοι τάς συγχαρητηρίους προςρή- 
σεις των. « Εύλογημένη ή έπίσκεψίς Σου! » έλεγον, 
αίτοΰντες έλεημοσύνην. Μετ’ δλίγον ήλθεν δ κομί- 
ζων τδ ύδωρ τοϋ Ζεμζέμ, ή φρέατος τοΰ Προφή
του, δςτις μοί προςήνεγκεν άγγεΐον, πλήρες ύδα-

1 Εΐνε σχεδόν περιττόν νά ϋπομνήαωμεν τφ ανα
γνώστη δτι οί Μουσουλμάνοι άρνοΰνται δτι αυτός ο 
Χριστός έ'παΟε- πιστεύουσιν δτι ό Σωτήρ ήμών έκ νέου 
θέλει ένσαρκωθή, 'ίνα γένηται πρόδρομος τοΰ Μωάμεθ, 
δςτις καί αΰΟι; θέλει έμφανισΟή μικρόν πρό τής δευ- 
τέρας παρουσίας. 

τος, άρυσθέντος έκ τής ίερας πηγής' μετ’αύτδν δ’ 
έκύκλωσάν με διάφοροι έπαϊται, οί πράοι, οί ευει
δείς, οί γραφικοί, άμα δέ καί δργίλοι, οί ταραχο
ποιοί, οί προπετεϊς καί Απεχθείς, οί άνάπηροι καϊ 
άσθενεϊς. Έν άγνοια μου, οί σύντροφοί μου μ’ έσύ- 
στησαν ώς άνδρα σπουδαΐον, διδ ήναγκαζόμην νά 
πληρόνω τήν άπονεμομένην μοι τιμήν. Ό λαμπρο- 
ενδεδυμένος Μωχαμέτης, επιτετραμμένος τήν δια
νομήν τών έλεών μου, ύπερηφανεύθη δλίγον διά τήν 
έλευθεριότητά του' κατά τήν πρώτην ταύτην έπί- 
σκεψιν έδαπάνησα είκοσι πέντε φράγκα, τδ διπλά- 
σιον έκείνου, δπερ προύτιθέμην νά δαπανήσω καί 
ποτέ, κατά τάς επίλοιπους έπισκέψεις μου, δέν ή- 
δυνήθην ν’ άπαλλαγώ πρότερον, πριν 9) πληρώσω 
δώδεκα έως δεκατρία φράγκα.

Τδ μόνον τέρπον τήν δρασιν, έν τή άστέγω καί 
άμμώδει αύλή, εΐνε τετράγωνον γής, καλώς Αρ
δευόμενον καί ύπδ ξυλίνου περιβαλλόμενον κιγκλι- 
δωτοΰ' τδ τετράγωνον τοϋτο καλείται Κήπος τής 
άγιας Φατμ&ς-

Δωδεκάς φοινίκων βλαστάνει έκεϊ, ών οί καρποί 
στέλλονται ύπδ τών ευνούχων δώρα τώ Σουλτάνω 
καί τοϊς προύχοσι τοΰ Ίσλαμισμοΰ. Ό όχλος ύ- 
περτιμφ τούς φοίνικας' άλλ’ οί ούλεμάδες φαίνον
ται ήκιστα άναγνωρίζοντες τήν άξίαν αύτών. 
ΙΙλεϊστα τεμένη καί σύν τοϊς άλλοις τδ τοΰ Κάι
ρου, έχουσι τοιούτους κήπους.

Πρδς τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ περιβό
λου τούτου, εΐνε έκτισμένον τδ Ζεμζέμ, ή φρέαρ 
τοΰ Προφήτου έρειδόμενον έπί ξύλινων στύλων. 
Τινές μέν λέγουσιν δτι τδ ύδωρ εΐνε αλμυρόν, άλλ* 
οί πλεϊστοι βεβαιοϋσι τήν έξαίρετον αύτοΰ ποιό
τητα, ήν άποδίδουσιν είτε είς ύπόγειον συγκοινω
νίαν μετά τοΰ Ζεμζέμ τής Μέκκας, είτε διότι πη
γάζει κατ’ εύθεϊαν έκ τοΰ τάφου τοΰ Μωάμεθ.

Μεταξύ τοΰ φρέατος τούτου καί τής στοάς τής 
Θύρας των γυναικών, Ιν τή πρωινή καί εσπερινή 
Αναψυχή, περιφέρονται οί όμιλοι τών τε καθηγη
τών καί τών μαθητών. ’Ολίγον νοτιώτερον, ύπάρ- 
χει κινητδν περίπηγμα, έκ πρασινοχρόου ξύλου, 
έχον σχεδδν μέτρου ύψος καί χωρίζον άπδ τοΰ 
πλήθους τδν ίμάμην, όσάκις προςεύχηται.

’'Ηδη έπήρχετο νύξ, ένώ έπερατοϋμεν τήν περι
στροφήν ήμών. Άφήκαμεν τδ τέμενος, φροντίσαν- 
τες νά έξέλθωαεν διά τοΰ αριστερού ποδδς καί νά 
μή έπανέλθωμεν έπί τά ίδια βήματα, ώς διακε- 
λεύεται τδ «Sunna», ήτοι αί τώ Προφήτη Απο
διδόμενα! παραδόσεις.

'Ο El Samanhadi, ό περί τά τοιαϋτα πάν
των άρμοδιώτατος ούλευάς, περιγράφει ποΰ τδ 
φέρετρον τοΰ Προφήτου' άλλως τε δέ, αύταϊς λέ- 
ξεσι λέγει δτι, εϊςελθών είς τδ Αωμάτιον, δτε δ 
τής Αίγύπτου Σουλτάνος Kaid-Bey, έπεσκεύα- 
ζεν αύτό, είδε μέν τρεϊς βαθεΐς λάκκους, ούδέν ό
μως τύμβου ίχνος.

Άν οδτως έχη, ή τδ λείψανον τοΰ Προφήτου, 
μεθ’ δλην τήν δεισιδαιμονίαν τών Μουσουλμάνων, 
ήτο τότε μέν κεχωσμένον έν τή γή, πράγμα δυ- 
νατώτατον μετ’ ένταφιασμδν 900 έτών, ή, δπερ 
έπίσης εΐνε δυνατόν, οί σχισματικοί ειχον ύπεξαι- 
ρέσει αύτό, έπί πολλούς αιώνας αύτδ διαφυλάξαν- 
τες.

Έν περιλήψει, Αμφιβάλλω, μεθ'δλην τήν γενι
κήν πίστιν τοΰ Ίσλαμισμοΰ, δτι τά θνητά λείψα
να τοΰ Μωάμεθ σώζονται έτι έν τώ τεαένει τής 
Μεδίνης.

Φί.1ε διενθυντά τής «Χ.Ιωρίδος».
Άνέγνων έν τφ τρίτψ τεύχει τοΰ περιοδικού υμών μι

κρά τινα περί τοΰ δόκτορος Σχλίεμανν άλλ’ό κλεινό; 
αρχαιολόγο; έγραψεν αύτό; τήν έαυτοΰ βιογραφίαν, ήν 
καί διένειμεν έν φυλλαδίφ πρός ολίγους τών φίλων αΐ>- 
τοΰ. Πέμπων ύμΐν τό τοιοϋτον φυλλάδιο·/ πρός άναόη- 
μοσίευσιν, καΟό σύμφωνον τφ προγράμματι τής « Χλω- 
ρίδος ·, έκφράζω τήν πρός ΰμά; έξαίρετον ΰπόληψιν 
μου.

Ν. ΔΕΣΤΟΥΝΙΑΝΟΣ.

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΧΑΙΕΜΑΑ’Ν.

Ήνικα δεκαετής ών, έτει α ω λ β'. έν κώμη 
Καλκχόρστω τοϋ Μεκλεμβούργου έδωρούμην τώ 
πατρϊ κατά τήν εορτήν τών Χριστουγέννων λατι
νιστί κακώς γεγραμμένην άφήγησιν τών τε κεφα
λαίων συμβάντων τοΰ τρωϊκοΰ πολέμου και τών 
άλλων συμφορών τοϋ Όδυσσέως καί Άγαμέμνο- 
νος, τηνικαϋτα ούκ άρ’ έδόκουν λς·' έτη ύστερον 
δημοσίαν συγγραφήν περί τής αύτής ύποθέσεως 
έκδώσειν καί ταΰτα αύτόπτης αγαθή τύχη γενό- 
μενος τοϋ τε θεάτρου τοϋ πολέμου έκείνου καί 
τής πατρίδος τών ηρώων ώνπερ "Ομηρος πεποίηκε 
τά ονόματα είς άπαντα χρόνον Αείμνηστα.

Καί γάρ άμα λαλεΐν δυναμένω δ έμδς πατήρ 
τά μεγάλα τών ομηρικών ήρώων Ανδραγαθήματα 
διηγεϊτό μοι Ασμένως άκούοντι καί κατακηλουμένω 
καί ένθουσιώντι.

Τά δή πρώτα τών μαθημάτων τοϊς νέοις έντυ- 
πούμενα έν τή μνήμη Ανεξάλειπτα αύτοϊς διά βίου 
έμμενεϊ Ούτω καίπερ εΐμαρτό μοι ιδ' έτών γεγο- 
νότι μαθητήν γενέσθαι έν τώ δψοπωλείω τοΰ Ε. 
Λ. "Ολτς έν Φυρστεμβέργω τοϋ Μεκλεμβούργου, 
άντί τοΰ τραπήναί με εΐς τδ τών γραμμάτων στά
διον ούπερ άκραν άφιέμην δμως διετήρουν Αείποτε 
πρδν τήν Αρχαίαν εύκλειαν τδν έκ νέων έμφυή 
μοι πόθον.

Εν δέ τώ μικρώ έργαστηρίω, ένθα διέτριψα 
πεντε καί ήμισυ έτη, τδ πρώτον παρά τώ ειρη- 
μένω "Ολτς, ύστερον δέ παρά τώ αύτοΰ διαδόχω, 

τώ άριστω Θ. "Υκστετ, έργον ειχον πωλεϊν μαι- 
νίδας ταριχευτάς, βούτυρον, οινόπνευμα, γάλα, 
άλας, μυλωθρεϊν γαιόμηλα τοΰ κατασκευάζειν οι
νόπνευμα, σαίρειν τδ καπηλείαν καί τά τούτοις 
παραπλήσια' αείποτε τοϊς εύτελέσι καί χυδαίοις 
τών Ανθρώπων δμιλών διετέλουν. Κατεργαζόμε- 
νος άπδ τής πέμπτης έωθινής ώρας μέχρι τής έν- 
τεκάτης εσπερινής ούδεμίαν ειχον άνέσεως στιγμήν 
ώστε διδάσκεσθαι.

Διδ έν τάχει έπελήσθην καί ών όλίγων έν τή 
έμή παιδία έμεμαθήκειν, άλλα μηδέν ήττον έπε- 
θύμουν διδαχθήναι' ούποτ’άρα τής έμής έκπεσεϊ- 
ται μνήμης ή εσπέρα, δτε μεθύων έργάτης μυλω- 
θροΰ είσήλθεν είς τδ ήμέτερον δψοπωλεϊον' υίδς 
ούτος ίερέως ώ; λέγεται διαμαρτυρομένου, κατοι- 
κοΰντος έν κώμη ούκ άπεχούση πολύ τής πόλεως 
Τέτερωφ' ολίγου δεϊν έκτελέσας τάς περί τά γραμ- 
γατα σ.τουδάς έν τώ γυμνασίω έδιώχθη έκεϊθεν 
κακών τρόπων ένεκα, καί τιμωρεϊν βουλόμενος 
αύτδν δ πατήρ, παρά μυλωθρώ τινι έκέλευσεν υ- 
πηρετεϊν' μεμψιμοιρών δέ δ νέος άπέκλινε πρδς 
φιλοποσίαν έξ ή; Ομως ούκ έλήσθη τών τοϋ 'Ο
μήρου’ καί γάο ήμΐν στίχους περί τούς έκατδν 
κατά ρυθμδν Απήγγειλε' Έγώ δέ καίπερ ούδεμίαν 
έννοών λέξιν τί βούλοιτο, ούχ ήττον ύπδ τής εύήχου 
γλώσσης ταύτης σφόδρα έκινούμην' πικρδν δ’ έπι- 
κλαύσας έπί τή έμή κακή τύχη, τρις αύτδν τούς 
θείους στίχους έπαναλαβεϊν παρεκάλεσα, άντί 
τριών σκυφίων οινοπνεύματος, ώνπερ καί τήν τιμήν 
άπέτινον άπδ τών ολίγων οβολών τών άποτελούν- 
των άπασαν τήν έμήν περιουσίαν' έκ τοϋδε ούκ. 
έπαυσάμην ευχόμενος τώ Θεώ, δπως άν χαρίζοιτό 
μοι τήν ελληνικήν γλώσαν μαθεϊν. Άλλ’ούχ οίόν 
τε μοί ήν έλπίζειν Απαλλαγήν τών λυπηρών καί 
ταπεινών καθεστώτων ύφ’ών έπιεζόμην' άλλ’δμως 
έσώθην ώς έκ θαύματος' συνέβη γάρ μοι βαρύν 
αϊροντι πίθον παθεϊν τι έν τώ στήθεΓ αίμα δέ 
άπέπτυον ώστε καί ούκ έτι οίός τε έγενόμην έργά- 
ζεσθαι. Έν πολλή άθυμία καί άπογνώσει ένεκα 
τούτου διακείμενος είς Άμβοϋργον μετέβην, δπου 
κατ’ ευχήν ένεγράφην ώς παϊς ναύτης έπί νεώς 
ήδη Αποπλεούσης είς Λαγουαϊραν τής Βενεσου- 
έλης.

Ημέρα δέ εικοστή όγδοη Νοεμβρίου μηνδς, έτει 
α ω μ ά άπδ Αμβούργου τάς αγκύρας άραντες, τή 
δωδεκάτη Δεκεμβρίου έν δεινώ χειμώνι παρά τδν 
τής νήσου Τέξελ αϊγιαλδν έναυαγήσαμεν' μετά 
μυρίους δέ κινδύνους παν τδ έπιβατικδν έσώθη. 
Τηνικαϋτα οίόμενός με έκ θείας τίνος τύχης έν 
'Ολλανδία διαμενεϊν είς Άμστελόδαμον έπιέναι 
έγνων καί στρατιώτης γίγνεσθαι. Τδ δέ πράγμα 
ούκ άπέβαινεν ώς έγώ έλογιζόμην τάχιστα. Έπεί 
δέ τά ολίγα Αργύρια, ά έν τή νήσω Τέξελ καί έν 
τή πόλει Ένκγεϋζεν συνέλεξα έπαιτών έν δυοϊν 
ήμέραιν έν Άμστελοδάμω έδαπάνησα, άπόρως 
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£χων, προσεποιηθην καιρίως άσθενεΧν, καΐ έδέχθην 
έν τώ νοσοκομείω. Έκ δέ ταύτης τής φοβέρας κα· 
ταστάσεως ύπδ τοϋ άγαθοΰ ναυτικού προξενήτου 
1. Φ. Βένδτ. έν Άμβούργω έσώθην' ουτος γάρ 
πυθόμενος τάς έμάς συμφοράς, επεμψέ μοι τδ κε- 
φάλαιον ρ,ικροϋ εράνου υπέρ έμοΰ συλλεχθέντος, 
αμα δέ συνέστησέ με τώ έν Άμστελοδάμφ άγαθω 
Β. Έπνερ, τω γενικώ τής αρκτικής συστάσεως 
προξένω, δς με είς τδ τοϋ εμπόρου Φ. Κ. Κουίεν 
γραμματεΧον ώς ύπηρέτην είς τέλος κατεστήσατο.

Έν δέ τή νέα τάξει εργον είχον τά συμβόλαια 
έπισφραγίζειν καΐ τδ έπ’αύταΧς εΐσπράττειν άρ- 
γύριον' ου μήν άλλά καΐ τάς έπιστολάς είς τδ 
ταχυδρομεΧον φέρειν, καΐ έκεΧθεν άλλας κομί- 
ζεσθαι.

Εύηρέστει δέ μοι αύτη ή άσχολία καθάπερ βά
ναυσος' αυτή γάρ παρέσχέ μοι σχολήν περί τήν 
ούτως ήμελημένην παίδευσιν σπουδάζειν. Καΐ τδ 
πρώτον μέν προύθυμήθην καλλιγραφίας επιεικούς 
έφικέσθαΓ αύτίκα δ’έπειτα τήν τών νεωτέρων 
γλωσσών σπουδήν έπετήδευσα, τδν έμδν βίον ά- 
νορθοΰν πως βουλόμενος.

Τοΰ έμοΰ ενιαυσίου μισθοΰ, δςπερ ούκ ω' φράγ
κων υπέρτερος ήν, τδ ήμισυ είς τά μαθήματα έ- 
δαπάνων, άπδ τοϋ έτέρου δ’ ήμίσεως έζων μέν, 
άλλά χαλεπώς έζων. Άντί όκτώ φράγκων κατά 
μήνα έν άθλίω υπερώω έστερημένω ύποκαύστου 
ωκουν, έν μέν χειμώνι ριγών, έν δέ θέρει όπτώ- 
μενος άριστών δέ έξ δλίγου πόλτου άλεύρου ζέας, 
καΐ δειπνών άντί τεσσάρων τδ πλεΧστον οβολών.

Άλλ’ ούδέν τδν άνθρωπον ούτως έπί τήν σπου
δήν παροτρύνει ώς τδ κακώς πράττειν καΐ τδ πε- 
ποιθέναι δτι ή σωτηρία έν τώ καμάτω έγκειται. 
Διδ τδ μέν πρώτον μετά προθυμίας περί τήν άγ- 
γλικήν γλώσσαν ήρξάμην σπουδάζειν, τηνίκα δέ 
καΐ ή άνάγκη κατέδειξέ μοι μέθοδον πάνυ ραδίαν 
ποιούσαν τήν τών γλωσσών έκμάθησιν, λέγω δέ τδ 
άναγιγνώσκειν μέν διατόρω τή φωνή, πάντοτε 
δέ θέματα περί τών ψυχαγωγούντων ημάς ποαγ- 
μάτων γράφειν καΐ διορθούν αύτά ενώπιον τοΰ δι
δάσκοντος καΐ άποστηθίζειν- καΐ τά χθές διορ- 
θωθέντα έν τώ τής σήμερον μαθήματι λέξιν κατά 
λέξιν άπαγγέλλειν. Δεξιάς άρα μνήμης άμοιρος 
τυγχάνων, ού γάρ αύτήν έκ νέων έγύμνασα, έ- 
χρώμην μαθήσεως χάριν πάση στιγμή, μάλις-α δέ 
καί τώ καιρώ 8ν ώφειλον τώ έμώ προστάτη' ού
δέποτε διέτρεχον τάς οδούς |μηδέ έπί ύετοΰ, ού 
συγγραφήν τινα άνά χεΧρας έχων, ούδέ τοΰ έν τώ 
νώ μάθημά τι άναπωλεΐν αμελούμενος' ούτε προ- 
σέμεινά ποτέ τάς έπιστολάς έν τώ ταχυδρομείο) 
μή β ιβλίον τι άναγιγνώσκων. Ούτω κατά μικρόν 
τήν μνήμην κρατύνων τήν άγγλικήν γλώσσαν έν 
7' μησΐ άκριβώς έξέμαθον, μετέπειτα δέ τή 
αύτή μεθόδω περί τήν τής γαλλικής γλώσσης 
σπουδήν χρησάμενος, έν 7' έτέροις μησΐ καΐ τών 

ταύτης δυσχερειών έκράτουν. Αυται αί βεβια 
σμέναι καΐ ύπέρμετροι σπουδαΐ έν ένΐ έτει τήν 
έμήν μνήμην εις τοσοΰτον ένεδυνάμωσαν, ώστε 
^αδία πάνυ έφάνη μοι ή έκμάθησις καΐ άλλων 
γλωσσών οίον ολλανδικής καΐ ισπανικής καΐ ιτα
λικής καΐ πορτογαλλικής· ούδέ πρδς τδ έκά
στην αύτών λαλεΧν καί γράφειν προχειρότατα έδει 
μοι πλειόνων ή 7' εβδομάδων. Άλλ’ ή έμή μανία 
πρδς τήν τών γλωσσών σπουδήν αιτία γέγονε τοΰ 
ραθυμεΧν τδ έμδν βαναύσου χρέος έν τώ γραμμα
τείς), ένθα έτύγχανον υπηρετών, μάλιστα δέ δτε 
μοι ήρξατο δοκεΧν τής έμής παιδείας ανάξιον' έξ 
ού καΐ ό έμδς προστάτης προβιβάζειν με ούκ έβού- 
λετο, οίόμενος, ώς έοικεν, άνεπιτήδειον δλως είς 
άνωτέραν υπηρεσίαν άνθρωπον διαδηλοϋντα έν τή 
έκπληρώσει τών ύποδεεστέρων αύτοΰ καθηκόντων 
τηλικαύτην άμελειαν.

Τέλος προηγορούντων τών έμών έξαιρέτων φί
λων Λ. Στώλ άπδ Μανχεϊμ καί Βάλαυφ άπδ 
Βρέμεν, προύβιβάσθην είς έπιστολογράφον καΐ λο
γιστήν έν τώ γραμματείω τών έμπόρων Β. X. 
Σχρέδερ καΐ συνεμπόρων, οί καί προσέλαβόν με 
έπί μισθώ α σ' φράγκων" ίδόντες δέ ούτοί με ώς 
είχον ζήλου καΐ εύχαριστίας καί θαρ^ύναι με βου- 
λόμενοι, φράγκα δισχίλια άπέτινάν μοι. Αύτη ή 
έλευθεριότης, δι’ ήν αύτοΧς είσαεΐ εύχάριστος ών 
διατελώ, τώ εργω τήν έμήν έπιτυχίαν έπήνεγκε" 
σκεπτόμενος γάρ οτι ίσως οΐον τέ μοι είη αύτούς 
τή τής ρωσσικής γλώσσης έμπειρία πλεΧον ώφε- 
λεΧν, ταύτην έκμαθεΧν εσπευσα" δμως γε μήν άλλα 
ρωσσικά βιβλία ούχ εύρον, πλήν άρχαίας τινδς 
γραμματικής, ενός τε λεξικού καί κακής τίνος με- 
ταφράσεως Τηλεμάχου- διδάσκαλον δέ ταύτης τής 
γλώσσης πάση έρεύνη θηρώμενος ευρεΧν πάντως 
ούκ ήδυνάμην, καί γάρ έκεΧ ούδεΐς ούδεμίαν λέξιν 
τής γλώσσης ταύτης τί βούλεται γιγνώσκει. Ήρ- 
ξάμην άρα μόνος περί αύτήν σπουδάζειν, καΐ τή 
γραμματική χρώμενος, ολίγαις ημέρας τούς τών 
ρωσσικών' γραμμάτων τύπους και τήν προφοράν 
κατέμαθον.

Τηνικαϋτα τήν έμήν παλαιάν μέθοδον ήρξάμην 
άκολουθεΐν ρωσσικά διηγημάτια συγγράφοιν καί 
ταΰτα είς μνήμην τιθέμενος. Βεβαίως αί έμαΐ συγ- 
γραφαΐ άθλιαι ήσαν, ούδεΐς γάρ ήν ό διορθών αύτάς' 
άλλά συγχρόνως επιμελούμενος διορθούν έμαυτδν 
διά τής τριβής, τδν δωσσικ.δν Τηλέμαχον άπεςήθι- 
ζον. Οίόμενος δέ ταχύτερον έν τή ρωσσική γλώσση 
προκόψειν έάν έχοιμι τινα παρ’ έμοί ωπερ οίόν τε 
μοί είη τά τοΰ Τηλεμάχου θαυμάσια έργα διη- 
γήσασθαι, άντί τεττάρων φράγκων καθ’εβδομάδα 
πτωχόν τινα ΊουδαΧον έπί τούτω έλαβον, φτινι 
δέον ήν καθ' έκάστην εσπέραν έρχεσθαι καΐ άκροα- 
σθαι δύοιν ώραιν τών έμών ρωσσικών διηγημά
των, καίκοι ούδέ συλλαβήν αύτών έννοοΰντι.

Τών δέ έν 'Ολλανδία όοοφών έξ απλών σανίδων 

συνισταμένων, έν τοΧς κατωτάτοις άκούεται τών 
οικιών τοΰθ’οπερ έν τή τρίτη δροφή λέγεται' τών 
δ’ έμών διηγημάτων γεγωνυία έπαγγελομένων 
φωνή καΐ σφόδρα τούς άλλους έπί μισθώ οίκούν- 
τας ένοχλούντων, ουτοι πρδς τδν οικοδεσπότην 
έμοΰ κατητιάσαντο, ώςτε έν ώ χρόνιο περί τήν 
ρωσσικήν γλώσσαν ήσχολούμην δΐς ήναγκάσθην 
μετοικήσαι. Άλλά τά δυσχεράσματα ταΰτα τής 
έμής σπουδής ούδέν ύφεΧλον, καΐ μετά 7' εβδο
μάδας τήν έμήν πρώτην ρωσσικήν έπιστολήν πρδς 
'Ρώσσόν τινα έν Λονδίνο) διατρίβοντα έγραψα. 
*Ηδη δέ οίον τέ μοι ήν ραδίως έν έκείνη τή δια- 
λέκτω διαλέγεσθαι πρδς δύο ρώσσους έλθόντας είς 
Άμστελόδαμον πρδς τάς τής ινδικής βαφής απο
κηρύξεις. Άκμαθών δέ τήν ρωσσικήν φωνήν τοΰ 
λοιπού σπουδαίως ήσχολούμην περί τήν φιλολο
γίαν τών γλωσσών άς έξεμεμαθήκειν.

Άρχομένου δέ τοΰ έτους α ω μ 7' οί έμοΐ ά- 
γαθοΐ προστάται άπέστειλάν με είς Πετρούπολιν 
ώς έπίτροπον τής αύτών τραπέζης' μετά δέ ενι
αυτόν αύτδς έγώ εμπορικόν αύτόθι οίκον ιδία κα
τέστησα, άλλά διά τών πρώτων οκτώ ή εννέα ενι
αυτών τής έμής έν Ρωσσία διατριβής ούτω πρα
γμάτων δχλω περιεσχέθην ώςτε ούχ οίός τε είναι 
τής περί γλώσσας φιλολογίας άψασθαι, πλήν δτι, 
έν έτει αωνδ' δτε τάς τής Σβεκίας καΐ Πολωνίας 
φωνάς κατώρθωσα έκμαθεΧν. Τής δέ τής Ελλά
δος φωνής, καίτοι σφόδρα έπιθυμών άπέχεσθαι 
ήναγκαζόμην άτε πρδ πάντων ικανής περιουσίας 
δεόμενος, καΐ γάρ έφοβούμην μή αύτη ή γλώσσα 
άγαν μέ θέλξη καΐ άπδ τοΰ έμοΰ μέ άποστρέψοι 
έμπορίου.

Άλλά τέλος, ύπδ τής επιθυμίας ήττηθεΐς, κατά 
’Ιανουάριον τοΰ έτους α ω ν 7' άνδρείως τήν Ελ
λάδα φωνήν μανθάνειν ήρξάμην, πρώτον μαθη- 
τεύων παρά Νικολάο) τώ Παππαδάκη, μετέπειτα 
δέ παρά Θεόκλητό) τώ Βίμπω, τοΧς έξ Αθηνών, 
άεΐ δέ τή έμή πρότερον διδακτική μεδόδω χρώ
μενος.

Έν 7' έβδομάσι τών τής νέας ελληνικής γλώσ
σης δυσκολιών κατισχύσας, μετέπειτα δέ τής άρ
χαίας γλώσσης έπιμεληθείς, έν τρισί μησίν αύτήν 
αρκούντως έξέμαθον' ώστε καί τινας τών αρχαίων 
συγγραφέων έννοεϊν, μάλιστα δέ "Ομηρον, 8ν μετά 
δεινού ενθουσιασμού άνέγνων' και αύθις διήλθον.

Μετέπειτα διά δυοΧν ένιαυτοΧν πλεΧστα έν τή 
άρχαία ελληνική φιλολογία ασχολούμενος, δλίγου 
δεϊν πάντας τούς αρχαίους συγγραφείς διήλθον, 
πολλάκις δέ τήν Ίλιάδα και τήν ’Οδύσσειαν.

Έν έτει α ω ν ή είς Σβεκίαν τε καί Δανιμαρ- 
κίαν, καί Γερμανίαν, καί Ιταλίαν, καΐ Αίγυπτον 
έπορευόμην καΐ τδν ΝεΧλον άχρι τών έν Νουβία 
δευτέρων καταρρακτών άνέπλευσα. Τή δέ εύκαιρία 
χρώμενος καΐ τήν άραβικήν γλώσσαν προσέμαθον' 
άνέβην δι’ είς Πέτραν καί πάσαν τήν Συρίαν διέ

τρεχον, καΐ ούτως ικανήν έν τή αραβική γλώσση 
πείραν καΐ τριβήν κεκτημένος, τής αύτής ύστερον 
έν Πετρουπόλει τήν γνώσιν έξηκρίβωσα. Μετά δέ 
τήν Συρίαν έν θέρει α ω ν θ' Άθήναζε άπελθών, 
καΐ μέλλων άποπλεΰσαι πρδς Ίθήκην νόσο) περιέ- 
πεσον, ύφ’ής άναγκαζόμενος εις Πετρούπολιν ε
πανήλθαν.

Θαυμασίας δέ παρά Θεού εύπραγίας τετυχηκώς 
μέχρι τοΰ τέλους α ω ξ γ' τοσοΰτον άπεκτησάμην 
άργύριον δσον ούδέποτε -η έμή φιλοτιμία δρέγε- 
σθαι έτετολμήκει. Άπέστην ούν όλοσχερώς τών 
εμπορικών πραγμάτων βουλόμενος τραπήναι ήδη 
δλως είς τάς μάλιστα τήν έμήν ψυχήν θελγούσας 
έπιστήμας.

Έν έτει α ω ξ δ' πρδς Ιθάκην καί τδ παιδίον 
τής Τροίης πορευόμενος, έξηνέχθην πρδς τήν Ιν
δικήν κάκεϊθεν πρδς Σήρας (Κίνην) καΐ Ιαπωνίας 
καΐ τήν οικουμένην περιήλθον. Δύο δέ έτη έν τή 
δδοιπορίη ταύ η κατατρίψας, κατά τήν έμήν έ- 
πάνοδον έν έτει α ω ξ 7' έν Παρισίοις ωκίσθην, 
βουλόυ-ενος τδ λοιπόν τοΰ έμοΰ βίου διδόναι τοΧς 
γράμμασι καΐ μάλιστα περί τήν άρχαιολογίαν δια- 
τρίβειν- αύτη γάρ ή επιστήμη τήν πλείστην πα
ρέχει μοι τέρψιν.

Ούτω συνέβη μοι ούπερ ούμδς βίος έπόθει τέλους 
τ^γχά^ειν καΐ κατά σχολήν πρός τό θέατρον φοι
τάν τών συμβάντων ά μοι μέλει τά μάλιστα καΐ 
πρός τήν πατρίδα τών ήρώων, ών αί τύχαι τήν 
έμήν πρώτην ήλικίαν έθελξαν καΐ παραμυθίαν αύτή 
παρέσχον. Έπορεύθην τοίνυν έν τώ παρελθόντι 
θέρει καΐ πλείστας χώρας έθεώρησα ένθα αί ποιη
τικά! τής άρχαιότητος αναμνήσεις είσέτι ζωηρό
τατα! είσιν. Άλλ’ δμως άπεΧχον τής φιλοδοξίας 
τοϋ έκδοΰναι συγγραφήν περί τοιαύτης ύλης, πλήν 
δτε παρωτρύνθην έπ’αύτό διακρίνων τά ημαρτη
μένα πάσι μικρού δεΧν τοΧς άρχαιολόγοις τοΧς ά- 
ναφέρουσι περί τοΰ χώρου, 8ν τδ πάλαι κατείχε 
•ό έν Ιθάκη ομηρικόν άστυ καί αί τοΰ Εύμαίου 
έπαύλεις, καΐ ή νήσος Άστερίς, καΐ ή άρχαία Τροίη, 
καΐ οί τή; Βατιείας καΐ τού Αίσυήτου τύμβοι, καΐ 
ό τάφος τοΰ "Εκτορος καί άλλα.

Χωρίς δέ τούτων καΐ έλπίζων γε έπανορθώσειν 
δσας γνώμας ώς ψευδεΧς έγό) ηγούμαι, έν εΰτυχίιρ 
τιθείην άν τδ διαδοΰναι έν τώ εύφυεϊ γαλλικό) 
δήαω τδν πρδς τάς καλάς τής φιλολογίας μελέ
τα; έρωτα, αΐ έν τοΧς τοΰ βίου δεινοΧ; τδ έμδν 
θάρρος περιέθαλψαν καΐ προσέτι υπισχνοΰνται μοι 
τήν έμήν ανάπαυλαν έν τή υπολοίπω ζωή καθη- 
δύνειν.

Έν Παρισίοις, τή ιά Μαρτίου α ω ς θ'.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΧΛΙΕΜΑΝΝ.
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ΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ! ΙΙΕΡΙΣΤΕΡΑΙ.

Δεν έλησμόνησαν οί άναγνώσται δτι δ τελευ
ταίος γαλλογερμα/ΐκδς πόλεμος έγένετο αιτία τής 
άνασυστάσεω; ταχυδρομικού μέσου άπδ πολλοΰ 
εις αχρηστίαν περιπεσόντο; απέναντι άλλων εύκο.- 
λιών τοϋ ήμετέρου αίώνος. ΈνοοΟμεν τάς περιστε
ράς εις ί; έν ελλείψει άσφαλεστέρου μέσου κατέ- 
φυγον οί υπό τών Γερμανών πολιορκούμενοι Πα- 
ρίσιοι πρδ; συγκοινωνίαν αύτών μετ’ άλλων τής 
Γαλλίας πόλεων.

Γ1Ι χρήσις τής ταχυδρόμου περιστεράς ανάγε
ται είς του; αρχαιότατους χρόνους’ γνωστόν, δτι 
ό Νώε έξέπεμψεν έκ τής Κιβωτού έπί τού κατα
κλυσμού περιστεράν, ήτι; διά τού τή; ελαίας Οα- 
λού 8ν έκόμισεν εί; την Κιβωτόν έδήλωσε τώ Νώε 
τήν τού κατακλυσμού καιάπαυσιν.

Μετά τδν Νώε τήν χρήσιν τή; ταχυδρόμου πε
ριστερά; άπαντώμεν καί παρά τοΐ; αρχαίοι; "Ελ- 
λησιν’ άναφέρεται, δτι Αίγινήτης αθλητής μετα- 
βάς είς τού; ολυμπιακού; αγώνας έφερε μεθ’ εαυ
τού περιστεράν ιΚχζζν άπδ τών νεοσσών αυτής’ 
αροΰ δ’ ένίκησεν είς τά ολύμπια προσδέσας έπί 
Τοϋ τραχήλου αυτής έρυθράν ταινίαν άπέλυσεν αύ
τήν, τδ δε πτηνόν αυθημερόν έπανέκαμψεν είς τά 
ίδια.

Έν 'Ρώμη οί άρματηλάται τού αμφιθεάτρου οϊ- 
τινες δένήδόναντο νά παραστώσιν αυτοπροσώπως 
είς τούς αγώνας, άπέστελλον άντ’ αυτών φίλους 
ή οίκέτας φέροντας μεθ’ εαυτών περιστεράς καί 
χελιδόνας ά; έλάμβανον έκ τού μέρου; ένθα έαε- 
νεν δ ιδιοκτήτης τού άρματος’ μετά τδ τέλος τοΰ 
θεάματος άπελύοντο τα πτηνά ταύτα, Sv ή καί 
πλείονα, φέροντα το χρώμα τού κόμματος δπερ 
κατήγε τήν νίκην. Ό τού άρματος ιδιοκτήτης διά 
τής έπανόδου τών πτηνών εί; τάς φωλεάς αύτών 
έπληροφορεΐτο, έάν ένίκησεν ή ήττήθη είς τούς α
γώνας.

Έν πολέμω χρήσις τού μέσου τούτου έγένετο 
τδ πρώτον τώ 43 έτει πρδ Χριστού κατά τήν πο
λιορκίαν τής Μοδένης υπδ Αντωνίου’ ό ύπατος "Ιρ- 
τιος επεμψεν είς τδν στρατιωτικόν διοικητήν τής 
πόλεως Δέκιον Βρούτον επιστολήν προσδεδεμένην 
είς τδν λαιμόν περιστεράς διά μεταςίνης κλωστή;’ 
ό δέ Δέκιο; Βρούτος έξέπεμψεν εί; τδ στρατόπε- 
δον τών υπάτων περιστεράν κομίζουσαν τδ άγ
γελμα προσδεδεμένον εί; τδν έτερον τών ποδών 
αυτή;. Πιστεύεται δτι δ αρχαίο; Πλίνιος υπαινίσ
σεται τδν δλω; νέον τούτον τρόπον τού άνταπο- 
κρίνεσθαι μετά τών συγγενών αυτού έν καιρώ πο
λέμου, λέγων εν τή φυσική αύτού ιστορία’ «Πρδς 
τί τά οχυρώματα, οί φρουροί, οί αποκλεισμοί καί 
τά έπί τοΰ ποταμού στηνόμενα δίκτυα, δταν δύ- 
ναταί τις νά διαβίβαση ειδήσεις διά τού άέρος ;»

Τό μέσον τούτο άπαξ γνωστόν καταστάν, δέν 
ητο δυνατόν νά μή τεθή εί; έφαρμογήν έν τοΐς 
πολιορκουμένοις φρουρίοις. Έν τούτοις μόλις τώ 
1098 οί πρδς κατάκτησιν τής Ιερουσαλήμ μετα- 
βάντες χριστιανοί έμαθον τδ πρώτον τήν νέαν 
ταύτην έπινόησιν. Τδ μεταξύ ’Αντιόχειας καί Έ- 
δέσης φρούριον κατείχετο ύπδ τών πιστών’ τού 
φρουράρχου έπιθυμοΰντος νά παραδοθή είς τούς 
χριστιανούς, αί περί παραδόσεως τοΰ φρουρίου με
ταξύ τών μουσουλμάνων καί αύτών διαπραγμα
τεύσεις έγένοντο διά περιστερών. ’Αναφέρεται δέ 
έπεισόδιον περιστεράς, ήτις καταδιωκομένη ύπδ 
άρπακτικού ορνέου έπεσεν αναίσθητος έν τώ μέσω 
τών χριστιανών, δταν ούτοι έφθασαν είς τήν πε
διάδα τή; Πτολεμαΐδος. Έκ τού έπεισοδίου τού
του δρμώμενος δ Τάσσος άπεθανάτισε τδ δέκατον 
όγδοον ατμα τή; άπε.Ιευΰερωϋείσης 'Ιερουσαλήμ.

Κατά τήν πολιορκίαν τή; αύτής πόλεως τή; 
Πτολεμαίδος διαρκέσασαν έπί δύο έτη (1189— 
1191), δ σουλτάνος Σαλαδίν έποιήσατο χρήσιν 
περιστερών. Ή εί; Αίγυπτον άπόβασις (1249) τού 
βασιλέως τή; Γαλλίας αγίου Λουδοβίκου διεμηνύ- 
θη τώ σουλτάνω τού Κάιρου δια περιστερών’ καί 
οί διάφοροι φάσεις τή; έν Μανσούρα ολέθριου διά 
τού; χριστιανού; ναυμαχίας άνεκοινοΰντο διά πε
ριστερών. Άλλ’ ό σουλτάνος Νουρεδδίν (1146— 
1173 ιδρυτής εΰρέος κράτους καί αισθανόμενος 
ήδη τήν ανάγκην νά πληροφορήται τδ ταχύτερον 
περί τών έν τή επικράτεια αύτού γινομένων συ- 
νεστήσατο πρδ πάντων έν Αίγύπτω υπηρεσίαν τα
χυδρομικών περιστερών θαυμασίως διωργανωμέ- 
νην. Τή φροντίδι αύτού πανταχόθεν άνηγέρθησαν 
περιστερεώνε; έχοντε; έκαστο; ένα διευθυντήν καί 
φρουρού; νυχθημερόν παραμονεύοντε; τήν άφιςιν
τών περιστερών.

Ή συντήρησις αΰτη τών περις-ερεόνων, περιστε
ρών καί τών φυλάκων αύτών έστοίχισε μεγάλα 
ποσά’ .οί αέριοι ούτοι ταχυδρομικοί σταθμοί (μπε- 
ρίδ; άπήντων άνά δώδεκα λεύγας. Προκειμένου νά 
διαβιβασθή σπουδαία είδησις είς τδν σουλτάνον, 
έλαμβάνετο μία τών άγγελιαφόρων περιστερών καί 
προσεδένετο εί; τδν λαιμόν αυτής διά σειρητίου 
μικρά λεπτοτάτη ποξίς έκ χρυσοΰ έντδς τής ο
ποίας ένετίθετο επιστολή γεγραμμένη έπί λεπτο- 
τάτου μεταξωτού καλουμένου πτηνοχάρτου' έν
τδς τή; επιστολή; ταύτη; έσημειούτο ή ημερομη
νία καί ή ώρα καθ’ ήν άπεστάλη ή περιστερά. Συ
νήθως αί τοιαύται έπιστολαί έπέμποντο διπλαϊ, 
τούτέστι διά δευτέρας περιστεράς' δτε δέ ή άπό- 
στασι; ήτο ολίγον μακρά, ό φύλαξ έκάστου τα
χυδρομικού σταθμού έγραφεν όπισθεν τήν ώραν 
καθ’ ήν ή περιστερά διήλθεν.

Αί περιστεραί τού σουλτάνου έφερον έπί τών 
ποδών καί έπί τού ράμφου τδ μονόγραμμα αύτού. 
Αί μάλλον περιζήτητοι περιστερά; ήσαν αί τού Ί-

ράκ, αί καί άκοιβώταται. 'Ητο δέ αύστηρώ; άπη- 
γορευμένον είς τού; φύλακα; ν* άποσπώσιν άπδ 
τών περιστερών τάς κομιζομένας έπιστολάς' τοΰ
το ην δικαίωμα είς τδν κύριον αύτών, δστις καί 
έναβρύνετο έπί τούτω' έάν έκοιμάτο, δ φύλαξ ώ- 
φειλε νά τδν έξυπνήση’ έάν δέ ήτο εί; Θήραν, τώ 
έκόμιζον έκεί τήν είδησιν. Ούτω; οί φύλακες τών 
ταχυδρομικών σταθμών άκοιμήτως παρετήρουν 
έπί τοϋ δρίζοντός τήν διάβασιν τών περιστερών.

Αί ύπδ τού σουλτάνου τή; Αίγύπτου άνατρε- 
φόμεναι περιστεραί, ών κατάλογον έδωκεν ό κ. 
Βόλνεϋ έν τώ βιβλίω αύτού Περιοδεία είς Συρίαν 
περιήλθον βαθμηδόν είς άχριστίαν’ έτηρήθη δμως 
ή χρήσις τού άνταποκρίνεσθαι διά περιστερών. 
Έξ αύτής έπωφελήθ ησαν μεγάλως οί έν Ανατολή 
άποκατεστημένοι Ευρωπαίοι' δ έν Αίγύπτφ γενι
κός πρόξενος τής Γαλλίας κ. Μαλλΐέ, χρηματίσας 
συνάμα καί έπιθεωρητής τών έν Ανατολή γαλλι
κών καταστημάτων κατά τδν ΙΖ'. αιώνα άφηγεΐ- 
ται έν τοΐς Άπομνήμονεύμασιν αύτού, δτι έπί 
τή; έποχή; του άνετρέφοντο έν Άλεξανδρέττα πε- 
ρις-εραί άς έχρησιμοποίουν δπως ειδοποιούνται οί έν 
τοΐς μεσογείοις περί τή; άφίξεως εμπορικών πλοίων.

Τδ επόμενον άνέκδοτον έλέγετο μέχρι τινδ; 
παρά πολλοΐς. Μιά τών ημερών έμπορος έξελθών 
είς κυνηγεσίαν έφόνευσεν έν τών πτηνών τούτων, 
φέρων χάρτην έφ’ ού έσημειούτο, δτι αί τότε έν 
χρήσει πρδς βαφήν κηιίδες είχον καταστή σπα- 
νιώταται έν Αγγλία. Ό κυνηγός, δστις ήτο συ
νάμα καί κερδοσκόπος έπωφελήθη τήν είδησιν, καί 
άγοράσας έκ τού ρηθέντος έμπορεύματος έκέρδη- 
σεν 100,000 σκούδα.

Καί ό Μαλλίέ αναφέρει περί έμπόρου έκ Χαλε- 
πίου και κατόχου περιστεράς, είς τήν ταχύτητα 
καί ακρίβειαν τής οποίας είχε μεγίστην έμπιστο- 
σύνην, καί δστις έστοιχημάτισε μεθ’ ένδ; έκ τών 
φίλων αύτού, ότι ή περιστερά του ήδύνατο νά 
φθάση είς Άλεξανδρέτταν £ν τέταρτον τής ώρας 
πρδ τής έκείνου. Ούτως ή περιστερά τοϋ έμπόρου 
έπέταξεν εις τδν άέρα τοσοΰτον ύψηλά, ώστε πα- 
ρατηρήσασα τήν θάλασσαν τής Βασσόρας, άναμ- 
φιβόλως δέ τδν περσικόν κόλπον, έξέλαθεν αύτήν 
άντί τής μεσογείου’ ήτοι άπεπλανήθη τής δδού, 
έπανέκαμψε δέ είς Χαλέπιον μόλις μετά τρεις ή 
μέρας, καί ούτως δ κύριος αύτή; άπώλεσε τδ στοί
χημα. Έξοργησθείς δέ έφόνευσε τδ δυστυχές πτη- 
νδν διά σφοδρού κτυπήματος’ άνοιχθέντος τού σώ
ματος αύτού εύρέθησαν έν τώ προλόβω μοσχοκάρ- 
ψια, τά όποια βεβαίως μόνον έν ’Ινδική ήδύνατο 
νά φάγη. Κατά τήν έποχήν έκείνην τδ πρώτον μέ
ρος τής ’Ινδικής, δθεν μετεφέρετο είς Εύρώπην τδ 
μοσχοκάρφιον, ήτον ή νήσος Κεϋλάνη’ έκ τούτου 
δέ συνεπέραναν, δτι τδ πτηνόν ήναγκάσθη νά δια- 
■τρεξη είς τρεις μόνον ήμέρας τήν άπδ Κεϋλάνης 
είς Χαλέπιον άπόστασιν τρισχιλίων λευγών.

"Ετερος Γάλλος, δ ιππότη; Δαρβιέ, έκτακτος 
απεσταλμένος τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'. παρά τή Υ. 
Πύλη, πρόξενο; Χαλεπίου, Αλγεριού, Τριπόλεως 
καί άλλων μερών, καί συγγραφεύ; περιεργοτάτου 
βιβλίου τών ’Χτο/ωυ/γζοι-ειγιάΓωΓ τών ταξειδίων 
αύτού, δτε μετέβη ώ; πρόξενο; εί; Χαλέπιον πα- 
ρετήρησεν δτι ήτο έν χρήσει ή διά περιστερών δια
βίβασή τών ειδήσεων.

Διά τοΰ μέσου τούτου έγνωστοποιεΐτο κατά τδν 
ΙΗ' αιώνα ή εί; Άλεξανδρέτταν άφιξις τών πλοίων. 
Τά έν Χαλεπίω αγγλικά έμπορικά πρακτορεία με- 
τεχειρίζοντο ποδ πάντων τάς περιστεράς’ έγρα- 
φον έπί ταινία; χάρτου τάς σπουδάιοτέρας λεπτο
μέρειας, οιον τδ όνομα τού πλοίου, τήν ώραν τής 
άφίξεως αύτοΰ, κτλ. ήτις προσεδένετο κατόπιν 
ύπδ τήν πτέρυγα τοΰ πτηνού’ πριν ή άπολύσωσιν 
αύτδ, έβύθιζυν τού; πόδα; αύτοΰ έντδς δξους, έπί 
τώ φόβω μή εί; τήν θέαν ύδατο; προστρέξη εί; 
αύτδ, τοΰθ’ δπερ θά έπέφερε βραδύτητα είς τήν 
πορείαν αύτού, καί θά έττροξένεε ίσως τήν άπώ- 
λειαν τού γραμματίου δπερ έκόμιζε.

Έπί τών ήμερών ήμών αί περιστεραί έν Συρίςε 
δέν χρησιμεύουσι πλέον ώ; ταχυδρομεία, παρατι
θέμενα; ψηταϊ είς τάς τραπέζα; τών γαστριμάρ- 
γων. Μόνον έν Κεφτή έτηρήθη είδος άγριων περι
στερών λευκόφαιων αιτινες χρονολογούνται, καθά 
φρονεΐται, άπδ τών χρόνων καθ’ ού; οί σουλτάνοι 
καί έμίραι διετήρουν έν τε Αίγύπτω καί Συρία 
ταχυδρομείου περιστερών. Τό Κεφτίν απέχει δέκα 
λεύγας άπδ τοΰ Χαλεπίου πρδ; μεσημβρίαν τή; 
άπό Χαλεπίου είς ’Αντιόχειαν οδού’ είναι δέ τό
πος γόνιμος καί καλώς καλλιεργημένος, μετά έ- 
λαιώνων, αγρών έσπαρμένων διά σίτου καί πεπό- 
νων, άλλά σχεδόν άγνωστος είς τούς περιηγητάς, 
ών δλίγιστοι άλλως τολμώσι νά έκτραπώσι τής δ- 
δοΰ ένεκα τών Δρούσων καί νά ^ιψοκινδυνεύσωσιν 
είς τού; περικειμένου; αγρού;. Εί; Κεφτίν εύρίσκον- 
ται κτήρια αξιοσημείωτα διά τό μήκος καί ύψος 
αύτών, ένθα μυριάδες περιστερών κατεσκεύαζον 
τάς φωλεάς αύτών’ πέριξ τών περιστερεώνων τού
των ήκούετο καθ’ έκάστην ύπόκωφος βόμβος ό
μοιος κυψέλη. Αί περιστεραί έτρέφοντο έν τοΐς πέ
ριξ άγροΐς. Άφίνουσιν αύτάς νά έπωάζωσι τά ώά 
αύτών έν ειρήνη, άλλ’ άμα οί νεοσσοί καθίσταντο 
δυνατοί είς πτήσιν συνελάμβανον αύτού; νύκτωρ, 
δπως τάς πωλήσωσιν έν τή άγορα Χαλεπίου καί 
έν άλλαις. Σ.

11 ΣΙΒΙΙΙΊΛΜΙ ΧΕΑΧΙΣ.

Μετάφρασις λ. Γ. Μοστράτου.
'Η φήμη γενναία; νεάνιδος, έλθούσης, κατά τδ 

τέλο; τής βασιλεία; Παύλου τού Α', έκ Σιβηρίας 
είς Πετρούπολη 'ίνα ζητήση χάριν ύπέρ τοΰ πατρός
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αύτή;,’ εγκαίρως παρώτρυνεν ένδοξον συγγραφέα'* 
ν’ άναδειξη τήν περισπούδαστου ταύτην οδοιπόρον 
ήρω'ίδα μυθιστορήματος.

Άλλ’οί τήν νέαν γνωρίσαντες φαίνονται λυπού 
μενοι διότι άπεδόθησαν αύτή ίδέαι ρωμαντικαί 
καί έρωτικαί περιπέτειαι. Ή νεαρά καί εύγενής 
παρθένος Sv μόνον έσχε πάθος, αγνόν, τδ πάθος τής 
υίικής αγάπης, αβοήθητος δέ καί άσυμβούλευτος 
ήντλησε έκ μόνης τής καρδίας αύτής καί τήν έμ
πνευσήν γενναιότατου άθλου καί τήν δύναμιν πρδς 
έκτέλεσιν αύτοΰ.

Άλλ’ άν ή άφήγησις των κατ’ αυτήν άμοιρεϊ 
τοΰ εκπληκτικού έκείνου διαφόρου δπερ εμπνέει 
ό μυθισ-.οριογράφος ύπέρ φανταστικών ηρώων, ί
σως δμως άναγνωσθή ασμένως ή άπλή τοΰ βίου 
αυτής ιστορία, αυτή καθ’έαυτήν διαφερόντως ού- 
σα σπουδαία καί μόνον κόσμον τήν αλήθειαν έ- 
χουσα. ’Εκαλείτο Πρασκοβία Αόπουλωφ.

Ό πατήρ αυτής, γόνος εύγενοΰς τής Ουκρανίας 
οίκου, έγεννήθη έν Ουγγαρία, ένθα διά τήν φοράν 
τών πραγμάτων οί γονείς αύτοΰ διέτριβον' ύπη- 
ρετήσας δ’ έπίτινα χρόνον μετά τών μελανών όύσ- 
σάρων έγκατέλειπεν έπειτα αύτούς καί ήλθεν εΐς 
Έωσσίαν, ένθα ένυμφεύθη.

Μετά ταΰτα έγένετο στρατιώτης' ύπηρέττσεν 
έπί πολύ έν τοίς ψωσσικοϊς στρατεύμασι καί πολ
λάκις έστράτευσε κατά τών Τούρκων, παρευρεθείς 
έν ταϊς κατά τοΰ Ίσμαηλίου καί "Οττσακωφ εφό
δους καί διά τών τρόπων αύτοΰ έπισπασάμενος 
τήν ύπόληψιν καί τιμήν τών στρατιωτών του.

Εΐνε άγνωστος ή αιτία τής εΐς Σιβηρίαν έξορίας 
αύτοΰ, διότι έτηοήθησαν μυστικά καί ή δίκη καί 
ή μετέπειτα γενομένη άναθεώρησις αύτής, καί τοι 
ίσχυρίσθησάν τινες δτι, είχεν εΐσαχθή εΐς δίκην 
διά τήν μοχθηρίαν αρχηγού, εΐς 8ν δήθεν δέν ή
θελε νά υποταχθή.

Όπως ποτ’άν ή, καθ’ δ > καιρδν ώδοιπόροι ή 
θυγάτηρ αύτοΰ ή τον ήδη πρδ δεκατετραετίας έν 
Σιβηρία, έξόριστος έν Ίσχίμη, χωρίω συνορεύουσι 
μετά τοΰ κυβερνείου τή; Τοβόλσκης, μόλις άποζών 
μετά τών τέκνων αύτοΰ έκ τοΰ εύτελοΰς ήμερησίου 
μισθώματος έκ δέκα καπικίων, χορηγουμένων τοίς 
μή εΐς δημόσια έργα καταδεδικασμένοις έξορίς-οις.

Ή νεαρά Πρασκοβία είργάζειο ύπέρ τών γονέων 
αύτής, είτε ταϊς θεριςαϊς βοηθούσα είτε ταϊς πλυν- 
τρίαις τοΰ χωρίου καί πάση δυνάμει άσχολουμένη 
περί πάντα τά άρμόζοντα αυτή αγροτικά έργα. Ή 
άμοιβή ήτον ή σϊιος, ή ώά ή καί τινα λάχανα.

Παϊς έτι άφικομένη εΐς Σιβηρίαν καί μή γνω- 
ρίσασά ποτέ βελτίονα τύχην, ασμένως ήσχολεϊτο 
περί τά έπίπονά έκεϊνα έργα, απερ μόλις καί μετά 
βίας διεξεπεραίου.

i Τήν κυρίαν Κοττίνου.

Αί άφροφυεϊς χεϊρές της έφαίνοντο πλασθεϊσαι 
δι’ άλλα τινά έργα.

Ίΐ όλοψύχως περί τά έργα τοΰ πενιχρού οίκου 
άσχολουμένη μήτηρ αύτής, έφαίνετο ύπομένουσα 
τήν άξιοθρήνητον αύτής κατάστασιν' άλλ’ό πατήρ, 
έκ νεότητος άνατραφείς έν τώ δραστηρίω στρατι
ωτικοί βίω, δλως ήδυνάτει νά ύποχωρήση είς τήν 
τύχην αύτοΰ, πολλάκις κυριευόμενος ύπδ τοιούτου 
άπελπισμού, 8ν καί αύτή τοΰ πάθους ή υπερβολή 
δέν ήδύνατο νά δικαιολογήση. Αν καί δέν ήθελε 
νά φανερώση πρδς τήν Ποασκοβίαν τήν κατατρέ- 
χουσαν αύτδν άλγηδόνα, ούχ ήττον δμως αύτή 
πολλάκις είχεν ίδεϊ τά δάκρυά του, διά τών ψηγ
μάτων φραγμού, χωρίζοντος τδ δωμάτιον αύτής 
άπδ τοΰ τών γονέων, διδ καί είχεν ήδη άρχίσει 
νά σκέπτηται περί τής σκληρά; καί άπηνοΰς αύ
τών μοίρας.

Άπό τινων ήδη μηνών δ Αόπουλωφ είχεν άπο- 
στείλει Ικετευτικόν γράμμα πρδςτής Σιβηρίας τδν 
διοικητήν, δστις ούδεπώποτε είχεν απαντήσει πρδς 
τάς προτέρας αιτήσεις αύτοΰ.

Αξιωματικός τις διαβαίνων δι’ Ίσχίμης, χάριν 
ύπηρεσίας, είχεν άναλάβει νά κομίση τδ ίκετικδν 
γράμμα, υποσχόμενος νά ύπερμαχήση αύτού ένώ- 
πιον τοΰ διοικητού.

ΓΗ ελπίς τότε προσεμειδίασε τώ δυσμοίρω έξο- 
ρίστω, καί δμως ώς καί πρότερον ούδεμίαν άπάν- 
τησιν έλαβε.

Πας περιηγητής καί πας ταχυδρόμος, σπανίως 
έκ Τοβόλσκης προερχόμενος, προσετίθει νέαν βά- 
σανον ραγείσης έλπίδος εΐς τά πιέζοντα τδν δυ
στυχή δεινά. '

Κατά τοιαύτην τινά αλγεινήν περίστασιν, ή 
νεαρά Πρασκοβία, έπιστρέφουσα έκ τοΰ θερισμού, 
τήν μέν μητέρα κατέλαβε θρηνούσαν, έταράχθη 
δέ καί έφοβήθη έπί τή ώχρότητι καί τοϊς άμαυροϊς 
βλέμμασι τοΰ πατρδς παραδεδομένου είς μεγίστην 
παραφοράν θλίψεως καί πόνου.

— Ιδού, άνεβόησεν, άμα ίδών αύτήν, ιδού ή 
σκληροτάτη πασών τών δυστυχιών μου! Ιδού τδ 
τέκνον, δπερ έν δργή αύτού μοί έδωκεν ό θεός, 
ίνα πάσχω διπλασίως καί έκ τών εμών και εκ τών 
αύτής δεινών, ίνα βλέπω αύτήν κατά μικρόν σβεν- 
νυομένην έν μόχθοις δουλικοΐς καί ίνα τδ όνομα πα
τήρ τοϊς μέν άλλοις άνθρωποι; παρέχη εύδαιμο- 
νίάν, έμοί δέ μόνψ άποβή έσχατον δριον τής έξ 
ουρανού κατάρας !

"Εντρομος ή Πρασκοβία έχύθη είς τήναγκάληντου. 
Μήτηρ καί θυγάτηρ κατόρθωσαν νά πραόνωσιν 

αύτδν, μετ’ αύτοΰ συνολοφυρόμεναι.
Ή σκηνή αύτη βαθέως ένεχαράχθη έν τή ψυχή 

τής νεάνιδος. Νύν πρώτον οί γονείς αύτής έδήλω- 
σαν τήν άπέλπιδα αύτών κατάστασιν, νύν πρώ
τον καί ή νέα ήδυνήθη νά κατανοήση τήν δλην 
τού οίκου αύτής δυστυχίαν.

Κατά τούτο τοΰ χρόνου, έν ήλικία πεντεκαίδε- 
κα έτών, ένεπνεύσθη τδ πρώτον νά πορευθή είς 
Πετρούπολιν, χάριν ύπέρ τοΰ πατρδς αίτοΰσα.

Αύτή ποτέ διηγείτο δτι ή λαμπρά αύτη ιδέα 
ώς άστραπή έπ’ αύτής κατήλθεν, έν τώ τέλει τής 
προςευχής, άνέκφραστον ταραχήν έν αύτή διεγεί- 
ρασα.

Ή Πρασκοβία πάντοτε έπίστευεν δτι ήτο θεία 
έμπνευσις, ή δέ ακράδαντος αυτή πίστις ένίσχυ- 
σεν αύτήν έν μέσω τών μετέπειτα έπελθόντων χα
λεπών δεινών.

Ή έλπίς τής έλευθερίας δέν είχεν έως τότε γεν- 
νηθή έν τή καρδία αύτής, τούτο δέ τδ νέον συν
αίσθημα έπλήρωσεν αύτήν χαράς καί άγαλλιάσεως. 
"Ηρξατο καί αύθις προςευχομένη, τόσον δμως έτα- 
ράσσετο ή διάνοιά της, ώστε, άγνοοΰσα καί αύτή 
τί νά ζητήση παρά τοΰ Θεοΰ, έδεήθη μόνον νά 
μή στέρηση αύτήν τής εύτυχίας έκείνης, ήν ήσθά- 
νετο μέν, ήδυνάτει δμως νά προςδιορίση.

Άλλ’ού μετά πολύ, δλη κατεκυριεύθη υπδ τής 
έν τώ πνεύματι αυτής διαλαμψάσης ιδέας νά πο
ρευθή είς Πετρούπολιν καί νά πέσή πρδς τούς πό- 
δας τοΰ αύτοκράτορος, χάριν ύπέρ τοΰ πατρδς αί- 
τουμένη.

’Εγγύς «Όΰ οίκου υπήρχε δάσος σημυδών' έν
ταΰθα πολλάκις άπεχώρει ίνα εύχηται τώ Θεώ, 
μόνη ουσα έν τώ τόπω έκείνω, 8ν ύπερεφίλει. Άφ’ 
δτου δ’ έσκέφθη νά πορευθή είς Πετρούπολιν, συ- 
χνότερον αύτόσε έπορεύετο.

Αύτοΰ έδέετο τού Ύψίστου νά εύλογήση τδν 
ένδόμυχον πόθον αύτής, παρέχων αύτή πάντα τρό
πον καί πάσαν δόναμιν πρδς οδοιπορίαν.

Ύποτρέφουσα τδν σκοπόν τούτον πολλάκις έ- 
λησμόνει δτι εύρίσκετο έν τώ δάσει, ουτω δέ ή- 
μέλει τών συνήθων αύτής έργων, έπισπωμένη τάς 
έπιτιμήσεις τών γονέων αύτής.

Έπί πολύν χρόνον δέν έτόλμα νά φανέρωσή αύ
τοϊς τήν μελετωμένην έπιχείρησιν. Τδ θάρρος έγ- 
κατέλειπεν αύτήν δσάκις ήγγιζε τδν πατέρα, ίν’ 
άνακοινώση αύτω τδν ριψοκίνδυνον σκοπόν της, 
ού τήν αμφίβολον έπιτυχίαν άμυδρώς προέβλεπε.

Εν τούτοις, άμα πιστεύσασα δτι ίκανώς ώρί- 
μασεν ή έπιχείρησίς της, ώρισεν ήμέραν, καθ’ήν έ- 
σκόπει ν’ άποκαλύψη αύτήν, σταθερώς όμώσασα 
νά νικήση τήν έαυτής δειλίαν.

Κατά τδν όρισθέντα καιρόν, ή Πρασκοβία έγ- 
καίρως έξήλθεν είς τδ δάσος, ίνα ζητήση παρά 
τού Θεοΰ τδ πρδς τήν δήλωσιν τοΰ σκοποΰ θάρ
ρος καί τήν πρδς τδ πεϊσαι τούς γονείς αύτής 
προσήκουσα·; εύγλωττίαν' έπειτα έπανήλθεν οί- 
καδε, άμετάτρεπτον εχουσα τήν άπόφασιν τοΰ 
άνακοινώσαι τά μελετώμενα πρδς δν τινα έκ τών 
δύο ήθελεν άπαντήσει πρώτον.

Ηύχετο δμως ή τύχη νά προτάξή τήν μητέρα 
αύτής, διότι έν τή μητρί ήλπιζε νά εύρη πλείονα 

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. 

συγκατάβασιν' άλλ’ έγγίσασα πρδς τδν οίκον, εύρε 
τδν πατέρα καθήμενον έφ’έδωλίου, παρά τήν θύ
ραν καί καπνίζοντα τήν σύριγγα αύτοΰ.

’Ηλθε εύτόλμως πρδς αύτόν, ήρξατο έξηγουμέ- 
νη τά μελετώμενα καί μεθ’ όλης τής δυνατής αύ
τή ζωηρότητος έζήτησε τήν άδειαν ν’ άπέλθή είς 
Πετρούπολιν.

Ό πατήρ, άκροασάμενος άτενώς, σοβαρώς καί 
άνευ διακοπής, έδράξατο τής χειρδς τήν θυγατέρα, 
άμα τδν λόγον τερματίσασαν καί είσελθών σύν αύ
τή είς τδ δωμάτιον, ένώ ή μήτηρ τά τοΰ γεύμα
τος παρεσκεύαζε,

— Γύναι, άνεφώνησε, χαϊρε καί άγάλλου! Ευ- 
ρομεν ισχυρόν προστάτην ! Ή κόρη μας θ’ άναχω- 
ρήση άμέσως είς Πετρούπολιν, διά νά λαλήση μό
νη πρδς τδν αύτοκράτορα.

"Επειτα διηγήθη άστείως δ,τι είχεν είπεϊ ή 
Πρασκοβία.

— Θά κάμή καλά νά έργάζηται καί νά μή σοΰ 
λέγη φλυαρίας, άπεκρίθη ή μήτηρ.

Ή νεάνις είχεν ήδη όπλισθή κατά τοΰ θυμού 
τών γονέων, άλλ’ δμως δέν άντέσχε καί πρδς τά 
σκώμματα, τά μηδενίζοντα πάσαν αύτής έλπίδα.

Τότε έκλαυσε πικρώς. Ό πατήρ άποβαλών κα
τά τήν στιγμιαίαν έκείνην διάχυσιν τήν σοβα
ρότητα αύτοΰ, άνεκτήσατο καί πάλιν τδν συνήθη 
αύτώ χαρακτήρα.

Άλλ’ ένώ αύτός ώργίζετο κατά τών δακρύων 
τής θυγατρός, ή μήτηρ τούναντίον ήσπάζετο αύ
τήν γελώσα καί συγκεκινημένη.

—"Ελα τώρα, είπε, διδο^σα αύτή μάκτρον, κα
θάρισε τήν τράπεζαν τοΰ γεύματος καί έπειτα 
είμπορεϊς νά ύπάγη; άνέτως είς Πετρούπολιν.

Έν τούτοις ή σκηνή αύτη άπέτρεπε μάλλον τήν 
Πρασκοβίαν άπδ τοΰ σκοποΰ αύτής, ή έδαψίλευεν 
αύτή έπιπλήξεις καί έπιτιμήσεις. Άλλ’ δμως αί- 
σθανομένη ταπείνωσίν τινα διότι προςηνέχθησαν 
πρδς αύτήν ώς πρδς παιδίον, άμέσως άνεθάρρησε, 
δλιγωρήσασα τής συμπεριφοράς τών γονέων.

Έπεται συνέχεια. XAVIER DE MAISTRE·

ΑΙ ΕΚΛΠΨΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΣΙΧΑΙΣ.

Ό κ. I. Βιώτος έν τώ συγγράμματι αύτοΰ τώ 
έπιγραφομένω ΜεΛίται ΙπΙ τής Ίνόικής καί Σι
νικής Αστρονομίας, παρέχει λίαν περιέργους λε
πτομέρειας περί τών τελετών, δσας προεκάλει άλ
λοτε καί προκαλεϊ μέχρι τής σήμερον είς τδ Ού- 
ράνιον Κράτος τδ φαινόμενου τών έκλείψεων.

Γνωστόν, δτι ό Αύτοκράτωρ θεωρείται υιός τοΰ 
ούρανοΰ' ώς έκ τοΰ τίτλου δέ τούτου τδ κράτος 
αύτοΰ έφείλει νά παρέχη τήν εικόνα τής άμετα- 
βλήτου τάξεως τής διεπούσης τάς τών ούρανίων 
σωμάτων κινήσεις. Όταν λοιπδν οί δύο μεγάλοι 

Αδ
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φωστήρες τοϋ ουρανού ό "Ηλιος καί ή Σελήνη, άν
τί νά άκολουθώσι τήν ίδιαν έκαστος οδόν, δια- 
σταυροϋνται κατά τάς εαυτών πορείας, ή περί τήν 
τάξιν τοϋ ούρανοϋ αρμονία φαίνεται ταραττομένη, 
ή δέ έκδηλουμένη τόσον ζωηρώς σύγχυσις έκπη- 
γάζει άναμφιβόλως έκ τών αταξιών τής Αύτοκρα- 
τορικής Κυβερνήσεως καί τρόπον τινά άντανακλα 
αύτάς’ ώστε μία ήλιακή έκλειψις θεωρείται έν τή 
Σινική ’Επικρατεί» ώς είδησις στελλομένη παρά 
τοϋ ούρανοϋ είς τόν Αύτοκράτορα, διά νά έξετάση 
τά σφάλματά του καί επανορθώση αυτά.

"Αμα τδ φαινόμενον προαγγελθή ύπδ τοϋ πρώ
του ’Αστρονόμου τής Αυλής/ δ Αϋτοκράτωρ καί 
πάντες οί έν τέλει παρασκευάζονται πρδς ύποδο- 
χήν αύτοΰ διά νηστειών καί ένδεδυμένοι τά λαμ
πρότερα αύτών ένδύματα’ τήν δέ δρισθεϊσαν ήμέ- 
ραν οί Μανδαρίνοι άπέρχονται είς τδ παλάτιον φέ- 
ροντες τόξον. Έντδς τοΰ παλατιού αύτοΰ τά πάν
τα διασκευάζονται έπί τδ πομπωδέστερον. Μετα
ξωτά ύφάσματα καλύπτουσι τάς θύρας τοϋ 'Υ
πουργείου τής Λατρείας, ένώ είς τήν μεγάλην αί
θουσαν τοϋ ύψηλοϋ πύργου Λου-τάΐ καίουσιν επί 
τραπέζης αρώματα’ έσωθεν δέ τής θύρας τοϋ 'Υ
πουργείου καί εκατέρωθεν αύτής παρατάσσονται 
24 τυμπανισταΐ τής Αύτοκρατορικής φρουράς, καί 
είς τούς πρόποδας τοϋ είρημένου πύργου οί τοϋ 
στρατού μουσικοί.

'Ο Πρωθυπουργός (Κιάο-φάν-σί) τοποθετεί ε- 
καστον τών άρχόντων είς μίαν τών γωνιών τής 
αιθούσης τοϋ πύργου, δπάθεν μέλλουσι νά έκτελέ- 
σωσι τάς έδαφιαίας ύποκλίσεις. Πάντες είσίν έ- 
στραμμένοι πρδς τδν "Ηλιον, καί όταν δ Πρόεδρος 
τοϋ γραφείου τής ’Αστρονομίας άναγγείλη, δτι ή 
έκλειψις ήρχισε, γονυκλιτοϋσι πάντες καί, δοθεν- 
τος τοϋ σημείου, ή μουσική τοϋ πύργου άρχεται 
τών θορυβοδών αύτής παιάνων.

"Εκαστος υπουργός έκτελεί τρεις ύποκλίσεις καί 
έννέα χαιρετισμούς, μετά τούς δποίους ή μουσική 
παύει τδ ασμα αύτής. "Οταν δέ καί οί τοϋ 'Υ-

1 Περιεργεία; χάριν, παρατιθέμεθα τήν έν τοιαύ- 
ταις περιστάσεσι προκήρυξή πρός τόν λαόν. Τήν 29 
Ιουλίου 1860 έτοιχοκολλήθη πανταχοΟ τή; Καντωνο; 
ή ακόλουθο; έγκύκλιος, διαλαμβάνουσα περί τή; έπι- 
συμβησομένη; σελινιακής έκλείψεως:

« Τώ Μανδαρίνω Λού, διοικητή κτλ. 
10η ήμέρφ τοΰ έκτου μηνά; τοΰ 10ου έτους τή; έ- 

νεστώσης έζηκονταετηρίδος.
Δεήβητε καί παραζαλίσατε 'ϊνα χορηγηθή προστασία 

τή Σελήνη, οπω; μη καταβροχθισΟή τήν 13ην ήμέραν τοΰ 
έκτου μηνό;. Ή έκλειψις τής Σελήνης υπό τοΰ έπαπει- 
λοΰντο; νά καταφάγη αύτήν δράκοντο; γενήσεται τήν 
15ην ήμέραν τοΰ έκτου μηνό; άκριβώ; εϊς τά; ώρα; 11 
καί λεπτά 40. Όλοι οί Μανδαρίνοι, πολιτικοί τε καί 
στρατιωτικοί, καί μετά παντός τοΰ λαοΰ, οφείλετε νά 
καταβάλητε πάσαν προσπάθειαν 'ϊνα σώσητε καί ύπερ- 
ασπισθήτε αύτήν άπδ τοιαύτη; φοβερά; συμφορά;· προ
σέξατε δέ μή τυχόν παραβήτε τήν διαταγήν ταύτην I 

πουργείου τής Λατρείας άρχοντες έκτελέσωσι τούί 
τύπους τής έθιμοταξίας, τότε οί πάντες γονυκλι- 
τοϋσιν έκνέου, δ δέ Πρωθυπουργός προβαίνει τύπ- 
των τρίς έν τύμπανου’ τδ αύτδ πράττει καί δ Πρό
εδρος τοϋ Υπουργείου τής Λατρείας, τδν δποίον 
μιμούνται οί λοιποί τυμπανισταί, ένώ οί Μανδα
ρίνοι άπολύουσι τά βέλη αύτών πρδς τδν ούρανδν 
διά νά βοηθήσωσε τό ixJeit/rar aarpor. "Οταν 
τέλος πάντων δ ’Αστρονόμος τής αύλής άναγγείλη, 
δτι δ φως-ήρ τής ήμέρας άποκαλύπτεται, τά τύμ
πανα παύουσι τδν κροταλισμόν αύτών, έκαστος δέ 
τών άρχόντων κύπτει τρίς καί τίπτει έννεάκις τήν 
γήν διά τοΰ μετώπου αύτοΰ, παιανιζούσης τής 
μουσικής' μετά δέ τοΰτο άπέρχονται οί πάντες 
είς τά ίδια.

Αί αύταί τελεταί έκτελοϋνται κατά τάς έκλεί- 
ψεις τής Σελήνης έν τώ μεγάρφ τοΰ Υπουργού τής 
Λατρείας (ταΐ-τσάγα)' κατ’άμφοτέρας δέ τάς 
περιπτώσεις δ Αύτοκράτωρ αόρατος έκτελει έπί 
τοΰ τυμπάνου τοΰ χεραυχοΰ τό τεράστιον τής 
βασχανίας χροΰσμα. Αί τελεταί αύται αποκυήμα
τα τής παχυλωτάτης δεισιδαιμωνίας άπδ τετρα- 
κισχιλίων ήδη έτών έπικρατούσας, ίσχύουσι καί 
σήμερον άκόμη μέ μικράς τινάς παραλλαγάς.*
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rd διευθύνωχται πρός τά δεζιά ί} πρός τ& 
άριστερά.

'Ο Delaunay, γνωστός γενόμενος έσχάτως διά 
τάς άνθρωπολογικάς αύτοΰ παρατηρήσεις, διεκοί- 
νωσε τή βιολογική ’Ακαδημία τών Παρισίων τάς 
άκολούθους περιέργους παρατηρήσεις.

Οί άνθρωποι, λέγει, έχουσι κατά συνήθειαν τήν 
τάσιν νά διευθύνωνται πρδς τά δεξιά ή πρδς τά 
άριστερά. Φανεροϋται δέ ή τάσις αύτη καθ’ ήν 
στιγμήν άτομόν τι εύρεθή έντδς αιθούσης, δταν 
έπισκέπτηται μνημείον μεγαλοπρεπές, δταν περι- 
πατή έν προαυλίω, δταν θά διέλθη πύλην ή κα- 
ταβή κλίμακα διπλήν κτλ.

Καί τάσσων τάς παρατηρήσεις αύτάς κατά φυ
λάς, είδη, ήλικίαν καί κατάστασιν, έξακολουθεί 
ουτω.

Φυ.Ιαί. Αί κατώτεραι φυλαί τών άνθρώπων, αί 
συνήθως έκ τών δεξιών πρδς τά άριστερά γράφου- 
σαι, διευθύνονται μάλλον πρδς τά άριστερά ή 
πρδς τά δεξιά. Τούναντίον αί άνεπτυγμέναι φυλαί 
διευθύνονται συνήθως πρδς τά δεξιά, παρετηρήθη 
δέ δτι οί έπισκεπτόμενοι μνημεία τέχνης έρχον
ται πάντοτε έκ τών δεξιών, μολονότι ή είσοδος 
πολλάκις είναι άριστερόθεν, προχωροϋσιν ή περι- 
πατοΰσιν εχοντες τδν τοίχον πρδς τά δεξιά. Έν

1. Σόμπαν I. Μ. 'Ραπτάρχου. 

τή Εθνική Βιβλιοθήκη περισσότερον πλήθος είναι 
πάντοτε δεξιόθεν τοΰ κεντρικού διαδρόμου ή είς 
τδ απέναντι μέρος. Έπί τών οδών καί πεζοδρο
μίων τών Παρισίων συνήθως πάς τις πορεύεται 
τήν πρδς δεξιάν, έναογώς δέ ή συνήθεια αυτή 
στηρίζεται έπί τής φυσικής τάσεως τής πλειοψη- 
φίας.

Ό Delaunay φρονεί δτι ή τάσις αύτη συνέ- 
τεινεν ωσαύτως καί κατά τάς μεγάλας μετανα
στεύσεις τών έθνών καί κατά τήν άνάπτυξιν τών 
κεντρικών μερών τών πόλεων. Οί άρχαϊοι, δταν 
ήθελον νά έξακριβώσωσί τι, έβλεπον πρδς μεσημ
βρίαν έχοντες τήν δύσιν πρδς τά δεξιά, διά τοΰτο 
πάσαι αί μεταναστεύσεις έγένοντο πρδς Δυσμάς. 
Τδ αύτδ έγένετο καί έν τή κτίσει τών πόλεων.

Έν Παρισίοιςμεταβαίνοντες πρδς άνατολάς, πε- 
ρισσοτέραν κίνησιν καί ζωήν παρατηροΰμεν έπί 
τοϋ πεζοδρομίου πρδς τά δεξιά ή πρδς τά άριςε- 
ρά. Τδ κέντρον τών Παρισίων μετετέθη ού μόνον 
δυσμικώς, άλλά καΐ βορείως. Έπί Ναπολέοντος 
τοϋ Αου ήτο κατά τδ Palais-Roval, σήμερον εί
ναι κατά τδ boulevard des Italiens.

Είδη. 'Η γυνή έχει δλιγωτέραν τοϋ άνδρδς 
τάσιν τοϋ νά βαίνη πρδς τά δεξιά. Προσφέ- 
ρουσα τδν βραχίονα πρδς τδν σύζυγον τίθεται πρδς 
τά άριστερά. Έν συνανας-ροφαίς δπου οί άνδρες εί
ναι κεχωρισμένοι τών γυναικών, αί τελευταΐαι εί
ναι πρδς τά άριστερά, ένώ αί πρώται πρδς τά δε
ξιά. Έπί δέ τών πεζοδρομίων οί άνδρες διευθύ
νονται πρδς τά δεξιά, ένώ αί γυναίκες πρδς τά ά
ριστερά, δθεν συχναί καί αί συγκρούσεις.

Αί γυναίκες διευθυνόμεναι πρδς δεξιάν κλίμα
κα προτιμώσι τήν άριστεράν μολονότι γνωρίζουσι 
δτι είναι έναντίον τής συνήθειας.

Ή.ΙιχΙα. Τά παιδία, οσα μανθάνουσι τδ βάδι
σμα, διευθύνονται κατ’άρχάς πρδς τά άριςερά μέ
χρι τουλάχιστον τοΰ τρίτου καί τετάρτου έτους, 
μετά ταΰτα δμως προτιμώσι τά δεξιά. Οί νέοι 
διευθύνονται πρδς τά δεξιά, τούναντίον οί γέρον
τες έχουσι τάσιν πρδς τά άριστερά.

Κατάστασή. Οί ανόητοι καί βλάκες καί οί γέ
ροντες οί έκ τή; ηλικίας παθόντε; τάς φοένας πε- 
ριπατοϋντες διευθύνονται πρδς τά άριστερά τοϋ 
φρενοκομείου, τούναντίον οί θεραπεύσιμοι μανιώ
δεις καί οί ύπδ γενικής παραλυσίας παθόντες.

Έν ταίς βουλαΐς, ταϊς διηρημέναις κατά τάς 
γνώμας, σχηματίζεται ή άριστερά πτέρυξ καθη- 
μένη πρδς τά δεξιά, καί ή δεξιά πρδς τά άρις-ερά 
τής εισόδου τής αιθούσης. Έν τοίς βουλευτηρίοις, 
έν ταίς έπιστημονικαίς καί φιλολογικαΐς πολιτεί- 
αις, δπου καί διαφοραΐ γνωμών, ή άριστερά άντι- 
προσωπεύει τδ φιλοπρόοδον καί ή δεξιά τδ δπι- 
σθοδρομικδν στοιχείον.

Ό Delaunay φρονεί δτι, ή τάσις αΰτη τών α
νεπτυγμένων φυλών καΐ τάξεων άνθρώπων τοϋ 

διευθύνεσθαι πρδς τά δεξιά, ς-ηρίζεται έπί τούτου, 
διότι ό άρις-ερδς μετωπιαίος1* λοβδς τοϋ εγκεφά
λου είναι πλέον ανεπτυγμένος ή ό δεξιός καί μό
νον κατά τδν δγκον άλλά και κατά τδ ποσδν τών 
συστατικών στοιχείων’ τούναντίον είς τούς μή α
νεπτυγμένους δ δεξιός ύπερτερεί τοϋ άρις-εροΰ. Οί 
άδιαφόρως πρδς τά δεξιά ή άριστερά βαίνοντες έ
χουσι άμφοτέρους τούς λοβούς έξ ίσου άνεπτυγ- 
μένους.

1 Ό αναγνώστης οφείλει νά γνωρίζη, δτι κατά τά 
παραδεδεγμένα έν τή φοσιολογία τοΰ ’Εγκεφάλου, τό 
ήμισυ δεξιόν μέρος κανονίζει τάς ένεργείας τοΰ άρις-ε- 
ροΰ ήμίσεω; μέρους τοϋ σώματος, τό δέ έτερον άρίμε
ρόν ήμισυ τοϋ έγκεφάλου τά; τοΰ δεξιοΰ ήμίσεω;.

Σ. Μ.

(Έκ τοΰ Γαλλικού). χ·.

ΑΑΠΘΕ1ΑΙ.

*** "Οιαν ή φιλία αρχίζει ν’αδύνατή καί νά 
παρακμάζη, επιτηδεύεται τεχνικωτάτους τρόπους 
φιλοφροσύνης. (Siiakespeare).

"Οστις θέλει νά διαδώση καί στερεώσει ι
δέαν τινα, πρέπει ν’άπευθυνθή είς τάς γυναίκας. 
Αύται αποδέχονται αύτήν εύκόλως ώς άμαθεΐς, 
διαδίδουσιν εύκολώτερον ώ; λάλοι, καί ύποστη- 
ρίζουσιν έπί πολύ ώς ίδιογνώμονες. (Κα· Νέκερ.) 

·*« ’θ μύθος τοΰ ’Απόλλωνος καί τής Δάφνης 
μαρτυρεί οτι άπδ πολλών αιώνων οί ποιηταΐ ά- 
γαπώσι μάλλον τάς γυναίκας ή αί γυναίκες τούς 
ποιητάς.

Ή φιλοστοργία είναι ή ψυχή τών γυναι
κών, ώς τδ μ,ϋρον ή ψυχή τών άνθέων.

** "Εκαστος έξ εαυτού κρίνων δημιουργεί 
θεόν, τδν όποιον νομίζει δτι λατρεύει, οσάκις λα
τρεύει μόνον τδν εαυτόν του.

'Η σεμνοτυφία είναι κίβδηλον τής άρετής 
νόμισμα.

ΕΛΕΓΕΙΟΥ

ίπΐ τή έχαρΐτω Έρατοΐ Ν. Β., άποθανούση ζήτ 
νύχτα τής έορτής τών Χριστουγέννων 

τοΰ 1878.
Είναι γιορτή, Χριστούγεννα, παντοΟ χοροί τραγούδια, 

γιατί πατιέται ό Θάνατο; καί ή Ζωή νικάει, 
ό πάγος λυόνει ό νεκρό; κι’ ανθίζουν τά λελοΰδχα, 

γι’αΰτό ς’τά στήθχα ό θνητό; κρυφή χαρά άγροικάει.

Παιδιά κ>ί γέροι τραγφδοΰν κ’ οϊ νέοι ξεφαντόνουν, 
δλα τά σπίτχα φέγγουνε καί τή χαρά σκορπάνε, 

μά ;’ ϊνα σπίτι αρχοντικό πώς τά κηρία Οαμπόνουν ;
πώς δέν άκοόγετα: ’μιλχά, τάφος νεκρός σάν ναναι;

Τ’ έχουν καί κάθονται βωβοί μέ ’μμάτια βουρκωμένα; 
πατέρας, άντρας, συγγενείς, κ’ο! γκαρώακοί του; φίλοι; 

τί τόν κυττάζουν τό γιατρό μέ χέρια σταυρωμένα;
τί στέκει κι’ ό γιατρό; ωχρό; καί δέν κινεί τά χείλη ;
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— Πί{ μας, γιατρέ, ή άρρωστη έχει ζωή; π&; είναι; 
(συχνορωτδνε τό γιατρό κι’ό στεναγμός τούς πνίγει.)

— Ότι θελήσει ό θεός . . . !—σηκόνεται—* Αχ μείνε,— 
— Σ2ς είμαι άνωφέλευτο; — καί βιάζεται νά φύγτμ

Φεύγει ό γιατρός χωρίς ψυχή, παρηγορχά δέ λέγει, 
μένει βωβή ώχρόβαφη κι’ σονοδχά ή άλλη, 

γέρο πατέρας ’οΕ> βογγάει, ό αδελφός ’κεΤ κλαίγει, 
κι’ ό άντρας χάνει κλαίοντας ’ς τά χέρια τό κεφάλι 1

Άχ ! 1 ! πούνε τό παιδάκι μοο; 1 άχ πούνε τό καλό μου ; 
νά τό φιλήσω φέρτε το !. . ό άντρας μου άχ πούνε ;

έλα πατέρα νά σέ ’δω ! . . γιατί ... τόν άγγελό μου .. . 
γέρνει, σωπάει ή άρρωστη .. κ’οι άλλοι σιωπούνε.

Άνοιγοκλείει τρεΤς φοραϊς ή άρρωστη τό στόμα· 
άγγελος πέρνει τή ψυχή ’ς τούς ούρανοϋς τήν πάει· 

κ’ έκείνη μένει ακίνητη μέ τοΰ κηρχού τό χρώμα· 
κι’ ό άντρας άπ’ άπελπισχά τά χέρχα του χτυπάει.

Είναι γχορτή, Χριστούγεννα, βλος ό Κόσμος χαίρει, 
8λος ό Κόσμος τραγουδάει, ’δώ στέκονται κλαμένοι, 

αλλού τά φώτα τής χαρδς, κ’ έδώ τό άγχοκέρι, 
πικροφωτίζει θαμπερό τή μικροπεθαμένη !

Τόν Κόσμο αύτόν παράκαιρα ν’ άφήσης πώς σ’ έφάνη; 
χθές ήσο νύφη, ’Ερατώ, χθές ήσο μικρομάνα !

ακόμα χθές έφόραγες τοΰ γάμου τό στεφάνι, 
τώρα γχά σέ ν’ άντιλαλή νεκρώσιμη καμπάνα ;

'Απονε Χάρε, φθονερέ, γχατί φθονείς τή χάρι, 
τήν όμορφχά τί κυνηγάς ; τήν νεχότη τί τήν σφάζεις; 

τόν κρίνο τί καταπατείς κι’ άφίνεις τό χορτάρι; 
τί τήν κακία παρατάς, τήν αρετή αρπάζεις ;

Τήν αρετή!. . άχ δνομα γλυκό ! μά ποχός σέ ξέρει ;!· 
κχάν κάπου κάπου φαίνεσαι, σάν τδρημο τρυγόνι, 

γυρίζει ό θάνατο; φονχάς τό φονικό του χέρι, 
σού ρίχνει μαύρη τουφεκχά, χτυπ2 και σέ σκοτώνει!

Χάρε, άς ήμουν μχά φορά κακό αστροπελέκι, 
κα’. νά ξεφύγω μχά στιγμή τά ’μμάτια τά πυρά σου, 

καί ν’ άναιβώ έκεί ’ψηλά, τό σύγνεφο πού στέκει, 
νά πέσω καταπάνω σου νά κάψω τά φτερά σου.

Γχατί τό σκληροχέρι σου κάθε καλό θερίζει 1 . . . 
άχ 1 τ’είπα ;.. μήν κολάστηκα ;. μήν τάχα περιβόλι, 

ό Κόσμος τούτο; φκχάσθηκε, πού ό Θεός τ’ ορίζει, 
κι’ άπλόνει πέρνει τόν άνθό κι’ άφίνει τό τριβόλι;

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Ό βεζίρης Χασσάν-Μαΰμανδέ ουδέποτε έτρωγε 
χωρίς νά προσκαλή είς τδ γεύμα φίλους του. 'Η
μέραν τινα έφερον αύτώ τρεις πρασίνους σικύους. 
Ό βεζίρης έλαβε τδν ένα, έκαθάρισε κα5. έφαγεν 
αύτδν ολόκληρον’ τδ αύτδ έπραξε καί διά τδν 
δεύτερον καί τρίτον’ τούτο ίδόντες οί παρες-ώτες 
έξεπλάγησαν, άλλ’ έτήρησαν σιγήν. Ό βεζίρης έ- 
δωκε δώρον τι είς τδν άνθρωπον δστις έφερε τους 
σικύους, καί άφ’ού ουτος άνεχώρησε είπε πρδς τους 
συνδαιτημόνας’ « Ιδού διατί έφαγον μόνος τους 
τρεις σικυούς’ δ πρώτος ήτο λίαν πικρός, ό δεύ
τερος πικρότερος καί ό τρίτος πικρότατος δλων.

Έφοβήθην μήπως τρώγοντες έκφράσητε άηδίαν, 
πράγμα δπερ θά άπήρεσκε είς τδν μουσουλμάνον 
δστις έφερεν αύτούς’ ώς έκ τούτου προύτίμησα νά 
φάγω καί τούς τρεις.»

*
Άνθρωπός τις παρουσιάσθη είς τδν προφήτην 

Σουλεϊμάν καί είπεν αύτώ δτι καθ’ ήν ώραν προσ- 
ηύχετο έν τώ τεμένει άπώλεσε μίαν τών χηνών 
του. Τήν έπαύριον προσεκάλεσεν ό Σουλεϊμάν Ο
λους τούς πιστούς καί είπε « Είναι δίκαιον αφού 
κλέψη τις τήν χήνα ένδς τών άδελφών, νά ελθη 
κατόπιν εις τδν οίκον τοΰ θεού έχων τά πτερά αύτής 
έπί κεφαλής;» Εϊς έκ τών πιςών άκούσας τούς λό
γους τούτους ύψωσε τήν χεϊρα πρδς τήν κεφαλήν 
του δπως ϊδη έάν πράγματι έφερε πτερά’ τότε ό 
προφήτης έβόησε « Ιδού έκείνος δστις έκλεψε τήν 
χήνα τού αδελφού του.» Πράγματι δέ ούτος ήτον 
ό κλέπτης.

ΣΥΜΜΙΚΤΛ.

Ή αστυνομία τοϋ .Λονδίνο».

Οί άναγνώσται μετ’ ενδιαφέροντος θ’ άναγνώ- 
σωσι τάς έπομένας λεπτομερείας περί τής αστυ
νομίας τού Λονδίνου, έξαχθείσας έκ τής έτησίας 
έκθέσεως τής αστυνομίας τής πρωτευούσης, τής 
ύποβληθείσης έσχάτως είς τδ Κοινοβούλιον.

Κατ’ αύτήν ή άστυνομία τού Λονδίνου τήν 1 
’Ιανουαρίου 1878 είχε 10,599 πράκτορας, άλλά 
πρέπει νά έξαιρέσωμεν έξ αύτών 1259, οΐτινες 
χρησιμεύουσιν είτε διά τάς δημοσίους οικοδομάς 
καί τούς ναυστάθμους, είτε διά τήν υπηρεσίαν τών 
ιδιωτών’ ώστε 9,102 έργάζονται διά τήν δημο
σίαν άσφάλιαν. Κατά τδ 1869 ήριθμοΰντο μόνον 
7,784 ώστε μετά έννέα ετη αύξησις έγένετο κατά 
7 °/“·

Έν τούτοις δέν πρέπει νά παραλείψωμεν καί 
τήν σύγχρονον αύξησιν τού πληθυσμού. Ό πλη
θυσμός τής πρωτευούσης κατά τήν άπδ τού 1861 
—1871 άπογραφήν άνήρχετο είς 671,000 κα
τοίκων, τώ 1875 έφθασεν είς 3,810,744, τώ δέ 
1878 άνήλθε κατά μέσον δρον είς 4,300,000. 
Παραβάλων τις λέγει ή έκθεσις τούς τελευταίους 
τούτους άριθμούς πρδς τδν άριθμδν τών αστυνό
μων παρατηρεί δτι τδ 1869, 471 κάτοικοι άντι- 
στοίχουν πρδς ένα άστυνόμον, τώ δέ 1878 ή ά- 
ναλογία έμεινεν ή αύτή. Τώ 1869 ό άριθμδς τών 
οικιών τής πρωτευούσης άνήρχετο είς 550,000. 
Έκ τών στατιστικών δέ τάς οποίας παρέχουσιν αί 
έτήσιαι έκθέσεις έξάγεται δτι άπδ τού 1872— 
1876 ώκοδομήθησαν 43,600 οίκίαι’ έτεραι 14, 
410 άνηγέρθησαν τώ 1877’ ώστε κατά τδ 1878 
δλαι αί οίκίαι ήριθμοΰντο είς 624,520. Παραβάλ- 
λοντες αύθις τούς άριθμούς τούτους πρδς τούς τών 

άστυνόμων ευρίσκομεν δτι τώ 1869 υπήρχεν εϊς 
άστυνόμος διά 70 οικίας, τώ δέ 1878 εϊς διά 68.

Γιγαντιαΐα δένδρα.

Έσχάτως έδημοσιεύθη υπδ τού γάλλου I. G. 
LcniDlOD ώραΐον καί περίεργον σύγγραμμα περί 
τών γιγαντιαίων δένδρων. 'Ο συγγραφεύς άναφέ- 
ρει δτι τώ 1875 φθάσας είς τδ Κομιτάτον Καλα- 
βερα τής Καλλιφορνίας ήθέλησε κατ’ άρχάς νά 
μετρήση τήν περιφέρειαν ένδς μεγάλου δένδρου, 
τδ δποΐον είχε πέσει τώ 1857 καί τοϋ δποίου ή 
μία τομή έπετέλεσε τδ δάπεδον μιας οικίας. 'Π 
περιφέρεια αύτού κατά τήν βάσιν τού κορμού ήτο 
97 άγγλικών ποδών’ ή μεγαλητέρα διάμετρος ή
το 24 ποδών καί 10 δακτύλων, ή δέ μικροτέρα 
22 π. καί 8 δ. Τδ δένδρον τούτο είχε ήλικίαν 
1260 έτών.

Ό ΉραχΛής, έτερον δένδρον έκριζωθέν ύπδ τής 
καταιγίδος τοΰ 1862 είχε 285 ποδών μήκος’ λέ- 
λεται δτι είναι 3,000 έτών.

'Ο Λεβιάθαν, είς 8ν άποδίδουσι βίον 4,000 έ
τών είχεν ύψος 300 ποδών’ διά τοΰ κοιλώματος 
τοΰ σχηματισθέντος είς τδ κατώτερον τμήμα τοΰ 
κορμοΰ δύναταί τις νά διέλθη έφιππος.

’Απόκειραι δο.Ιοφονίας χατά, των ηγεμόνων.

Ιδού κατάλογος τών άποπειοών δολοφονίας γε- 
νομένων άπδ τριακονταετίας κατά τών διαφόρων 
ήγεμόνων τοΰ κόσμου :

Κατά τοΰ δουκδς τής Μοδένης τώ 1848.
Κατά τοΰ πρίγκηπος τής Πρωσσίας (τανΰν αύ- 

τοκράτορος Γουλιέλμου) έν Μίνδεν τδν Ιούνιον τοΰ 
1848.

Κατά τοΰ τελευταίου βασιλέως τής Πρωσσίας 
τφ 1852.

Κατά τής βασιλίσσης Βικτωρίας υπό τίνος άρ- 
χαίου συνταγματάρχου τώ I 852.

'Υπόγειος μηχανή άνακαλυφθεΐσα έν Μασσαλία 
κατά τήν περιήγησιν τοΰ Ναπολέοντος τώ 1852.

'Ο αύτοκράτωρ τής Αύστρίας, καιρίως πληγω
θείς ύπδ τοΰ Ούγγρου LibeHCZ τώ 1853.

Επιβουλή κατά τοΰ αύτοκράτορος Ναπολέον
τος Γ'. πρδ τής Opera Comique 1843.

'Ο δούξ τής Πάρμης, προσεβλήθη θανασίμως 
τώ 1855.

'Ο Πιανόρης πυροβολεί κατά τοΰ Ναπολέοντος 
έν τοΐς 'Ηλυσίοις 1855.

'Ο στρατιώτης Μιλάνος κτυπά διά τής λόγχη; 
τδν βασιλέα τής Νεαπόλεως Φερδινάνδον 1 856.

Συνωμοσία κατά τού Ναπολέοντος Γ' ύπδ τριών 
Ιταλών έλθόντων έκ Λονδίνου 1857.

Συνωμοσία τοΰ Όρσίνη κατά τοΰ Ναπολέοντος 
Γ' 1858.

'Ο σπουδαστής Βαϊκερ προσβάλλει έν Βάδη τδν 

βασιλέα τής Πρωσσίας χωρίς νά έπιτύχη αύτδν 
186/.

Ό φοιτητής Βρύσιος πυροβολεί κατά τοΰ βασι- 
λέως τής 'Ελλάδος 1862.

Δολοφονία τοΰ ποοέδρου Λιγκλόγη 1865.
Ό Τσάρος προσεβλήθη έν Πετρουπόλει τφ 1 866.
'Ο Βερεζόβσκη πυροβολεί κατ’ αύτοΰ έν Παρι- 

σίοις 1867.
Δολοφονία τοΰ ήγεμόνος τοΰ Μαυροβούνιου τώ 

1 860 καί τοΰ ήγεμόνος τής Σερβίας Μιχαήλ τώ 
1868.

Επιβουλή κατά τοΰ βασιλέως Άμεδαίου τής 
’Ισπανίας 1371.

Δολοφονία τοΰ προέδρου τοΰ Περοΰ 1872’ έν 
Βολιβία 1873 έν Lquateill’ 1875 καί έν Παρα
γουάη 1877.

Δύο προσβολαί κατά τοΰ αύτοκράτορος τής 
Γερμανίας τδν μάϊον καί Ιούνιον 1878.

Τήν τετάρτην 25 ’Οκτωβρίου 1878 ό Μονκαούς 
πειράται νά δολοφονήση τδν βασιλέα τής Ισπα
νίας διά πιστολιού.

Τήν 17 νοεμβρίου 1878 ό Πασσανάντης μικροΰ 
δείν έφόνευε τδν βασιλέα τής ’Ιταλίας δι’ έγχει- 
ριδίου.

Τέλος την 14 άπριλίου 1879 κατά τήν ογδόην 
ώραν τής πρωίας ό αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας διέ- 
φυγεν αισίως τρίτην ήδη φοράν τήν κατ’ αύτοΰ 
προσβολήν.

Έπιστημονιχη έκδρομή.

Περί τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος έτους Γάλλος 
περιηγητής ό κ. Paul Soleillet άνεχώρησεν έκ 
Σενεγάλης προτιθέμενος νά μεταβή είς ’Αλγερίαν 
διατρέχων δλην τήν δυτικήν ’Αφρικήν καί διερχό- 
μενος διά τοΰ άνω Νηγείρου, Τομβεκτοΰ καί Σα
χάρας. Έσχάτως άφίκεται είς Σεγού-Σικόρω πρω
τεύουσαν τοΰ βασιλείου Σιγού έπί τοΰ μεγάλου 
ποταμοΰ Νηγείρου. Τδ βασίλειον τοΰτο τών μαύ
ρων αριθμούν 2 εκατομμύρια κατοίκων δέν είναι 
χώρα άγριων όπως ήδύνατό τις νά υπόθεση. ’Α
ξιόλογος υπάρχει διοργανισμδς έν τώ βασιλείω 
τούτω, ό δέ γάλλος περιηγητής έτυχεν αύτόσε έν- 
θουσιώδους υποδοχής. Τά περί τής ύποδοχής ταύ
της περιγράφει ό περιηγητής διά τής έπομένης 
πρός τινα γαλλικήν εφημερίδα έπιστολής.

« Τήν 1 Οκτωβρίου, άφοΰ διενυκτερεύσαμεν έν 
τή λέμβω μου έξηκολουθήσαμεν τδν δρόμον μας’ 
τρίχρους σημαία έκυμάτιζεν έπί τής λέμβου, τήν 
οποίαν έχαιρέτισαν δι’ ένδς κανονιοβολισμού. Περί 
τήν 1 μ. μ. έφθάσαμεν πρδ τής Σεγου-Σικόρω. 
Κατ’ άρχάς άπεβιβάσθη ό διερμηνεύς μου όπως ά- 
ναγγείλη είς τδν Σουλτάνου τήν έλευσίν μου. Πα- 
ραχρήμα άπέστειλεν δ Άχμαδού τδν γεωμέτρην 
του Σαμβά Νδίά όστις ώς διαμένων έπί μακρδν έν 
Άγίφ Λουδοβίκοι ώμίλει ολίγον τήν γαλλικήν.
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Άφοΰ προσηνώς μέ έχαιρέτισε μοί άνήγγειλεν 
δτι θά μεταβή νά χαιρετίση τήν σημαίαν. Χίλιοι 
διακόσιοι περίπου στρατιώται ώπλισμένοι παρε- 
τάχθησαν παρευθύς κατά μήκος τοϋ τείχους τής 
πόλεως, προηγουμένων τών μουσικών καί τών άρ- 
χηγών των. Οί αρχηγοί κατ’ άρχάς έχόρευσα» έν 
τφ ήχφ τής μουσικής, είτα δέ διέταξαν γενικόν 
άφοπλισμόν. Τότε ίππεύσας είσήλθον είς Σεγού 
έν μέσω πλήθους, τδ όποιον έφαίνετο συμπαθές, 
καί στοίχων στρατιωτών.

Περί τήν ί 1 ώρ. μέ ώδήγησαν είς τινα θέσιν 
έξω τών τειχών τής πόλεως, οπού έγένοντο στρα
τιωτικά γυμνάσια έπί τής εορτής τοϋ 'Ραμαζάν. 
'Ο σουλτάνος μέ προσεκάλεσε πλησίον του καί φω- 
νήσας τον δημόσιον κήρυκα Γ^αλλή Μαμαδή διέ
ταξε νά κηρύξη τδ έξής : Ό έρυθροΰς άνθρωπος 
ό καθήμενος πλησίον μου εΐναι Τουβάχος (Ευ
ρωπαίος) έκ Τογγά.Ι (ΓαΛΛΙας) οστις φέρει έ- 
πεστοΛην τού Βορόμ Νιύάρ (Αρχηγού τοΰ Άγ. 

Μου του. Έ.Ιχάμδου -ίι.Ι.Ιάχα 
Τά γυμνάσια ταΰτα συνίσταντο 

είς στρατιωτικούς έξελιγμούς 6,000 στρατιωτών 
αιχμαλώτων μετά τών άρχηγών καί μουσικών των 
χορευόντων καί άδόντων.

Λουδοβίκου), φ 
(δό£α τώ θεώ).

ΠΊΕΙΧΙΙ

Περί της χροιάς 'τοΰ γυναικείου δέρματος.

Δέν θέλει είσθαι άτοπον, άφοΰ αί άναγνώστριαι 
τής ΧΛωρίδος συνεχώς άπησχολήθησαν είς τήν 
άνάγνωσιν τόσον ωραίων διατριβών, νά έλκύσωμεν 
καί ήμεϊς τήν προσοχήν αυτών είς ζήτημα σπου- 
δαίως άπασχολήσαν καί έπασχολοϋν τδ ήμισυ τοϋ 
ανθρωπίνου γένους. Ήδη πολλαί δέσποιναι καί 
δεσποινίδες αισθάνονται χαράν μεγάλην έπί τή 
έμφανίσει τοϋ άρθρου τούτου, πλεϊσται δ’δσαι 
μετ’ ανησυχίας καί ανυπομονησίας παρακολουθοϋσι 
τήν άνάγνωσιν έπί τή εύλόγφ έλπίδι δτι θά ευ- 
ρεθή τι κατά τής κηλϊδος έκείνης, ήτις άπδ έτών 
ήδη έπισκιάζει, ούτως είπεϊν, τδ άλλως ώραϊον αύ
τών πρόσωπον. Πρδς τδ ώραϊον φϋλον λοιπδν είναι 
δίκαιον νά άφιερωθώσιν αί ολίγαι γραμμαί, τάς 
δποίας έν τή εύκαιρία μου άνέγραψα" τοσούτω μάλ
λον δσω φαντάζομαι, δτι όχι μόνον νεάνιδες μέ 
τδ άρθρον τοϋτο άνά χεϊρας φεύγουσαι τήν προ
σοχήν τής μητρδς π. χ. θά καταφύγωσιν είς τδ 
ιδιαίτερόν των δωμάτιον διά νά έπιθεωρήσωσι 
διάφορα μέρη τοϋ σώματος, άλλά καί πολλαί μη
τέρες είτε διά τοϋ χρόνου καί τοϋ καθεστηκό- 
τος βίου, είτε ένεκα τοϋ γάμου καί τών μητρι
κών καθηκόντων, είτε δι’άλλας αιτίας (άσθενείας, 
λύπας καί τά τοιαϋτα) άπολέσασαι τδ ρόδινον καί 
καθαρδν χρώμα, φέρουσι γραμμάς, κοιλώματα καί 

χροιάν παρακμαζούσης ώραιότητος, δέν θέλουσιν 
άπαξιώσει νά ^ίψωσιν έν βλέμμα έπί τοϋ καθρέ- 
πτου.

Τή άληθεία ή γυνή όχι μόνον έκ φύσεως άλλά 
καί υπό τής κοινωνίας έχει τήν ώραίαν άπος-ολήν 
τοΰ νά ηναι άξιέραστος, πρδς τοϋτο δέ ώς γνω
στόν, συμβάλλει τά μέγιστα τδ ώραϊον δέρμα, ή 
άμεμπτος χροιά ή δυναμένη τάς μικρας έλλειψεις 
τής μορφής καί τής καρδίας νά συγκαλύψη. Ή 
άμεμπτος χροιά τοϋ προσώπου είναι πράγματι δ 
αναπόφευκτος δρος πραγματικής ή κατά φαντα
σίαν ώραιότητος, πάσα δέ γυνή δικαίως φροντίζει 
περί τήν διατήρησιν καί περιποίησιν τοϋ δέρμα
τος, λυπεΐται δέ άφάτως δταν μία κηλις ή σημεϊον 
τι έξανθηματικδν δέν έξαλείφεται άλλα παραμένει 
καθ’ δλον τδν βίον τδ σπουδαιότερον δυστύχημα 
τής ύπάρξεώςτης.

'Ρίψωμεν 8ν βλέμμα έπί τών μυστικών θυρί
δων τοϋ κομμωτηρίου μιάς νεάνιδος" τί βλεπομεν; 
πλησμονήν φυαλίδων, ποτηρίων, σαπώνων διαφορο- 
τρόπως τιτλοφορούμενων καί σκοπούντων τήν δια- 
τήρησιν ή κάλλιον είπεϊν τήν έπί τδ βέλτιον με- 
ταμόρφωσιν τής χροιάς τοϋ προσώπου. Ένταΰθα 
δέ έκζητητέον τήν αιτίαν, διά τί τόσαι νέαι γυ
ναίκες, μεθ’ δλην τήν έπιμέλειαν καί ένεργητικό- 
τητα ήν καταβάλλουσι δια την ωραιότητα και 
καθαριότητα τοϋ δέρματος, καταστρέφουσιν αυτό 
διά παντός- διότι έπιζητοϋσι διά τεχνασμάτων 
καί έπιτηδεύσεων δ, τι διά φυσικής δδοϋ διατη
ρείται καί άποκτάται.

Ή χροιά καί ή ώραιότης τοϋ προσώπου πρέπει 
νά στηρίζωνται έπί τών κανόνων τοίς υγιεινής. 
Οί κανόνες ουτοι δέν συνίστανται είς τήν χρήσιν 
απλώς τοϋ σάπωνος ή τής άλοιφής, πολύ δέ δλι- 
γώτερον είς τάς φροντίδας άς καταβάλλει ή νεάνις 
νά έκτεθή είς τάς ζωογόνους άκτϊνας τοϋ ήλιου ή 
είς τήν ορμητικήν πνοήν τοϋ άνέμου, ένώ την εσπέ
ραν άκριβώς έν τώ θεάτρφ ή έν χορώ αναπνέει 
τδν θερμόν καί μεμολυσμένον άέρα καί έπιζητεϊ 
διά ριπιδίων νά άναζωογονήση τδ θερμόν καί κά- 
θυδρον πρόσωπον, τδ καϊον καί οίονεί πεπυρακτώ- 
μενον στήθος. Μετά παοέλευσιν ημερών τινών πα- 
ραπονοϋνται αί Κυρίαι διότι μεθ’δλην τήν φροντίδα 
καί τέχνην, τδ δέρμα δέν είναι δπως έπιθυμοϋσιν, 
ευτυχώς δμως διά τούς ιατρούς είναι τδ μόνον 
ζήτημα διά τδ δποΐον δέν έπιπλήττονται, άκρί- 
βως διότι καθόλου δέν έρωτώνται" άποφεύγουσι δέ 
τούς ιατρούς διότι μαντεύουσι πιθανώς τήν άπάν- 
τησιν.

Πλήν τί έννοοϋμεν λέγοντες, τής Κυρίας τάδε 
τδ χρώμα καί τδ δέρμα είναι ώραϊον. Διά τής ώ- 
ραίας χροιάς τοϋ δέρματος έννοοϋμεν τήν φυσικήν 
σύστασιν διαφόρων οργάνων, έκ τής αρμονικής τών 
δποίων συνυπάρξεως σχηματίζεται τδ δέρμα- ούτω 
λ. χ. ή έπιδερμίς, δ ύπδ τδ δέρμα λιπώδης ίστδς, 

οί διάφοροι έκκριτικοί άδένες, αί λεπταί διακλα
δώσεις τών άγγείων καί νεύρων’ εκατόν τών δργά- 
νων τούτων δύναται νά πάθη είτε ένεκα τοπικών 
αιτίων είτε ένεκα δυσκρασίας τίνος γενικής τοϋ 
σώματος, πάσα δέ τοιαύτη πάθησις καταλήγει είς 
ζημίαν διαρκεϊ ή προσωρινήν τοϋ δέρματος. Ούτω 
μεταξύ άλλων τά συχνά πυκνά κρυολογήματα, αί 
δυσπεψίαι, ή δυσκοιλιότις άλλά κατ’έξοχήν τά 
νοσήματα τών γεννητικών δργάνων έκ τής θερα
πείας τών δποίων έξαρτάτα καθόλου ή ώραία 
χροιά τοΰ δέρματος.

"Οταν τά συστατικά τοΰ δέρματος καλώς έχουσι 
καί αί λοιπαί αίτίαι έλλείπουσι, τότε άναμφιβόλως 
άποκτώμεν τδ ώραϊον χρώμα τοϋ δέρματος συνι- 
στάμενον έν τούτω, ότι τδ δέρμα είναι καθαρόν, 
άοσμον, λευκόν απαλόν, διαφανές καί άνευ κηλί- 
δων ή έξανθημάτων. Ιδιότητες πράγματι ώραϊαι, 
αί δποΐαι έκλιποϋσαι, άγουσι τάς γυναίκας είς ά- 
πελπισίαν καί έξαναγκάζουσιν αύτάς είς τήν ζή- 
τησιν μέσων άμφιβούλου ένεργείας, καί έκ τών 
δποίων έλίγα υπό τής έπιστήμης έκυρώθησαν, 
ένώ ή άκρα καθαριότης τοϋ δέρματος καί ή τα
κτική λειτουργία τοϋ πεπτικοϋ σωλήνας είναι έκ 
τών ών ούκ άνευ διά τήν εύδοκίμησιν παντός 
άλλου.

Συνήθως αί γυναίκες φοβούνται μή ώς συνή
θως λέγεται, τάς καύσει δ ήλιος, πρδς τοϋτο δέ 
προφυλάττονται διά άλεξιθέρμων, ριπιδίων καί άλ
λων σκεπασμάτων" τδ καύσιυ,ον τοϋτο τοϋ ήλίου 
συνίσταται εΐς έρυθρότητά τινα τοϋ προσώπου ά- 
ποκλίνουσαν πρδς τδ μέλαν καί δυναμένην νά προ- 
καλέση κνησμόν, φυσαλίδια καί άλλα. Παρετηρήθη 
ώς έπί τδ πλεϊς·ον καί υγιά καί σθεναρά πρόσωπα, 
ένώ είς άσθενή καί ωχρά σπανιώτατα συμβαίνει. 
Συμβουλεύομεν τάς κυρίας δταν πρόκειται νά με- 
ταχειρισθώσι" κάλυμμά τι πρδς άποφυγήν τώνά- 
κτίνων τοϋ ήλίου νά μή μεταχειρίζωνται τά ίανθί- 
νου χρώματος έκτδς πλέον έάν ηναι τής Μόδας καί 
δέν γίνεται άλλως. Ό λόγος είναι δ άκόλουθος" έκ 
τών χρωμάτων τοϋ ήλιακοϋ φωτός 8ν είναι καί τδ 
ίάνθινον" τδ χρώμα τοϋτο ίσχυρώς έπί τών έκκρί- 
σεων τοϋ δέρματος έπενεργοΰν προκαλεϊ ενώσεις, αί 
δποΐαι άφίνουσι έλεΰθερον τδν άνθρακα" ή χρήσις 
τών {άνθινων καλυμμάτων διευκολύνει περισσότε
ρον τήν άποσύνθεσιν τών διαφόρων έκκρίσεων τοϋ 
δέρματος καί κατά συνέπειαν αί νέαι συνθέσεις 
έχουσιν, ώς παρετηρήθει, βλαβεράν έπενέργειαν.

"Οταν τις προσβληθή είς μικρόν βαθμόν, άρκεϊ 
^ά μή έκτεθή περισσότερον είς τδν ήλιον καϊ νά 
έχη ίλίγην υπομονήν δι’δλίγας ήμέρας" διότι ή έ
πιδερμίς έπανέρχεται είς τήν προτέραν της κατά- 
στασιν, άφοΰ καταπέσει τδ άνώτατον στρώμα τής 
έπιδερμϊδος.

"Οταν τδ ήλιόκαυμα είναι είς βαθμόν τινα ά- 
νώτερον, τούτέστιν πονεϊ, τδ δέ δέρμα είναι έρε- 

θισμένον σπουδαίως, τότε συμβουλεύομεν τάς κη- 
δομένας κάπως τδ δέρμα νά πλυθώσι μέ βρόχινον 
ΰδωρ έμπεριέχον δλίγον ζωμόν λεμονιού, ή έξυγά- 
λακτος" έάν μετά τήν θεραπείαν τοϋ έρεθισμοΰ τοΰ 
δέρματος έναπολειφθή τδ μελανώδες χρώμα τής 
ήλιοκαοΰς έπιδερμϊδος, καλόν είναι νά προκαλέ- 
σωμεν τήν άδηλον διαπνοήν δι’ έλαφρών έρεθι- 
στικών καί άναψυκτικών μέσων οίον διά τοϋ 0- 
xymel squilliticum, δι’έλαφράςδιαλύσεως πνεύ
ματος καμφοράς" δι’ όλης δέ τής νυκτδς καλύ- 
πτοντες τδ πρόσωπον μέ ταφετάν κήρινον πλύ- 
νομεν τήν πρωίαν τδ πρόσωπον μέ άμυγδαλόγα- 
λα έμπεριέχον δλίγον βόρακα" κατά τήν έπο
χήν τών σικύων συνιστάται πολύ δ ζωμός ώς 
πλυστικδν μέσον" έν ταϊς κατωτέρας τοϋ λαοΰ 
τάξεσι παρατηροϋμεν συχνά τδ θέρος έν καιρώ τοϋ 
δείπνου νά στέφηται τό μέτωπον μέ τούς φλοίους 
τών σικύων.

Πολλαί άναγνώστριαι παραπονοϋνται δτι έχουσι 
δέρμα τραχύ καί ρηγματώδες" καλόν είναι νά γνω- 
ρίζωσι δτι τοϋτο συμβαίνει δσάκις άποξηραίνον- 
ται τά βαθύτερα στρώματα τής έπιδερμϊδος" γί
νεται δέ τοϋτο δταν οί διάφοροι έκκριτικοί άδένες 
τοϋ δέρματος έξασθενήσωσι συνεπεία άνεπαρκοΰς 
έκκρίσεως καί δέν διατηροϋσι τήν υγρότητα τοΰ 
δέρματος" είς τήν έξασθένησιν τήν άδένων τούτων, 
τών σπουδαιοτάτων τούτων δργάνων διά πάσαν 
καλονήν, συντείνουσιν οί σάπωνες οί έμπεριέχοντες 
πολύ καυστικόν νάτριον, ή συχνή χρήσις πνευμα
τωδών πλυστικών υγρών ή άλοιφών καί τών ψιμ- 
μυθίων, τών δποίων συς-ατικά είναι ούσίαι έμπεριέ- 
χουσαι Βισμοϋθον, Μόλυβδον καί άλλας καυς-ικάς 
υλας, αί δποΐαι καί τήν έπιδερμϊδα ξηραίνουσι καί 
τάς λειτουργίας τών άδένων τοϋ δέρματος έξαδυ- 
νατοϋσιν.

Έκτδς τούτων αύχμηρδς άνεμος, ισχυρά θέρ- 
μοκρασία τοϋ δωματίου ή ή ταχεία μεταβολή τής 
θερμοκρασίας συντείνουσι πολύ είς τά τραχύτητα 
τοΰ δέρματος.

Έάν ή τραχύτης καί τά ρήγματα τοϋ δέρματος 
δέν προέρχωνται άπδ δυσκρασίαν γενικήν τοΰ σώ
ματος, δυνατόν νά άποφύγωμεν τδ κακόν τοϋτο 
άποφεύγοντες τάς άφορμάς δσας άνωτέρω άνε- 
φέραμεν, έν άνάγκη μετά τινα θερμά έπιθέματα 
έπιτρίψωμεν μικράν ποσότητα γλυκερίνης, gold— 
Cream ή άμογδαλόγαλα" ωφέλιμον είναι έπίσης 
νά πλένυταί τις μέ ριζόνερον έμπεριέχον καί έλί- 
γην καμφοράν ή μέ έγχυμα φύλλων Μολόχης.

’Απαρηγόρητος είναι ή νέα, δταν παρατηοήση 
έπί τοϋ προσώπου ή καί έπί τοΰ λαιμοΰ μεταβο- 
λάς χρώματος ή κηλϊδας κίτρινους, αϊτινες ένίοτε 
παρέρχονται, άλλοτε δέ διαρκώς μένουσι. Ό ια
τρός προσκαλείται διά νά θεραπεύση τό δυστύ
χημα, κατά δυστυχίαν δμως είναι άδύνατον νά 
κατορθώση τι, διότι δτι δήποτε καί άν έδοκιμά-
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σθη ή καθ’ ολοκληρίαν άπέτυχε ή τλν προσωρινήν 
έπιτυχίαν διέψευσεν δ χρόνος’ ή έναπόθεσις χρω- 
ματιστικής ύλης έντδς τοΰ ίς-οΰ τοΰ δέρματος έκ- 
τελεΐται διά τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος, πα- 
ραλαμβάνοντος χρωματιστικάς υλας άπδ όργανα 
παθόντα. Έν τοιαύτϊ) περιςάσει, τδ μόνον παρή- 
γορον μέσον διά νά διατηρηθώ ή ώραιότης τοΰ 
προσώπου είναι: ή κα,Λή καρό ία και ή 'ύπομονη, 
διότι πολλάκις διά τοΰ χρόνου ή διά μεταβολής 
διαίτης, κλίματος, λουτρών εξαλείφονται ή με
τριάζονται.

Μεταξύ τούτων τών χρωματισμών αί συνηθές-ε- 
ραι είναι αί λεγόμεναι έφηλ,ϊδες, τδ χλόασμα, τδ 
Μελάνωμα κατά τών οποίων ή ιατρική τέχνη ούδέν 
διαρκές κατώοθωσεν. Αί έφηλΐδες παρατηρούνται ώς 
έπί τδ πλεΐστον είς τάς ξανθότριχας, θεωρητέαι δέ 
ώς οικογενειακή κληρονομιά. Τάς γνωρίζομεν διότι 
τάς βλέπομεν πολύ συχνά έχουσα; τδ μεγέθος τής 
κεφαλής βελόνης ή φακής και χρώματος κας-ανού 
άνοικτού. Έσφαλμένως δ^πετέθη ότι μόνον έπί τού 
προσώπου αναφαίνονται καθά έκτιθεμένου είς τδν 
ήλιον’ καί έπί τού λοιπού σώματος πολλάκις εύ- 
ρίσκονται

Τά θεραπευτικά μέσα κατά τών’Εφηλίδων είναι 
προσωρινά, τινά δέ μόνον ύπδ τήν έπιτήρησιν τού 
ιατρού εφαρμόζονται. Παραλείποντες αυτά, συνι- 
στώμεν τά άβλαβέστατα’ τδ πλύσιμον κατά 
πάσαν έσπέραν διά τοΰ οξυγάλακτος, ή μέ νωπόν 
ζωμδν σμέουρων, μέ έλαφράν διάλυσιν βόρακος 
ή πνεύματος καμφοράς ή ύδατος άλατισμένου.

Τδ χλόασμα δπερ καί τούτο σύνισταται είς 
τήν έναπόθεσιν χρωματιστικής ύλης έπί τού δέρ
ματος είναι χρώματος ξανθού καστανοειδούς’ πα
ρά τοίς έγγύοις γυναιξίν συχνότερου παρέρχε
ται ώς έπί τδ πλεΐστον μετά τδν τοκετόν. Κατά 
τού χοοάσματος ώς καί τών έφηλίδων, πολλάς με
ταχειρίζονται ούσίας καυστικάς καί ύδραργυρικάς 
άς θεωρούμεν βλαβεράς ή ωφελίμους’ δι’ αύτών 
πυκνούται τδ δέρμα, αί δέ κηλΐδες μόνον σμικρύ- 
νονται, τδ δέρμα δμως σκληρύνεται καί τραχύ
νεται, δπερ δυσάρεστου. Συμβουλεύομεν τδ ώ- 
ραΐον φύλου πρδ παντδς νά ζητήση τήν γνώμην 
τού ιατρού διότι πολλάκις η αιτία όλων αύτών 
είναι εσωτερική άσθένεια.

Τδ Μελάνωμα παρατηρεϊται ώς έπί τδ πλεΐστον 
είς τά κάτω άκρα παρά οίνοπόταις. Ή συχνή ε
σωτερική χρήσις τού Νιτρικού αργύρου, περί ού 
περιττόν νά έκταθώμεν, καθώς καί αί έσωτερικαί 
άσθένειαι παράγουσι τοιούτους μεγάλους ρύπους.

Μεταξύ τών άηδεστέρων ελαττωμάτων πρέπει 
νά άριθμήσωμεν τάς κοινώς λεγομένους Έ.ίηάς, τάς 
υπερτροφίας τού δέρματος ή άκροχορδόνας ώς έπί 
τδ πλεΐστον έκ γενετής άναφαινομένας. Πολλαί ώ- 
ραιόταται νεάνιδες άπδ φόβον άνθίστανται πρδς 
ζημίαν των είς τήν έκκοπήν αύτών Ή καυτη- 

ρίασις ή ή έκκοπή είναι τά μόνα μέσα θεραπείας 
διά τάς κηδομένας τήν ωραιότητά των’ τδ αύτδ 
μέσον καί κατά τών έπι τών δακτύλων άκροχορ- 
δόνων.

Οί ζώντες οίκογενειακώς παρετήρησαν τήν θλί- 
ψιν τών νεανίδων, αί δποΐαι τδ πρώτον είσάγονται 
είς συναναστροφής ή άλλας οικογενειακής διαχύ
σεις. Εύρίσκονται έν τή άκμή τής ήλικίας, άλλ’ 
έπί τού προσώπου καί μάλιστα έπί τού μετώπου 
συχνά πυκνά γεννώνται έξογκώματα έπώδυνα, 
τά δποϊα σκληρύνονται μετά ταύτα έμποιοΰνταΓ δ
ταν δέ αί μικραί πληγαί έπουλοθώσιν ιδού νέα ανα
φαίνονται. Τοιουτοτρόπως τδ δέρμα τραχύνεται, 
καθίσταται φυματώδες καί άποκτρί χρώμα έρυ— 
θροΰν. Κατά τού κακού τούτου αρκετά δραστή
ριου μέσον είναι τδ επόμενον μίγμα. Κόνις θείου 
8 γραμμάρια, Καμφορά ήμισυ γραμ. ’Αραβικόν 
Κόμμι 1 γραμ. ύδωρ τιτάνου καί ρόδου άνά 60 
γραμ. ’Αφού τά ποσά ταΰτα καλώς άναμιχθώσι, 
τήν εσπέραν πρδ τού ύπνου θέτομεν έπί τού με
τώπου έκ τού μίγματος καί άφίνομεν αύτδ έως 
ου στεγνώσει’ τήν πρωίαν καθαρίζομεν τδ πρόσω
πον μέ λινόν ύφασμα, ή μέ βάμβακα άφαιρούντες 
ουτω τδ έπικαθήμενον θειον.

Κυριωτάτη αιτία τών έξανθημάτων τούτων είναι 
πολλάκις ή δυσκοιλιότης, έξ ής πολλαί κυρίαι ύ- 
ποφέρουσι καί είτε ύπδ κακώς έννοουμένης αίδούς 
είτε άπδ άμέλειαν έπί 8 καί 1 0 ήμέρας δέν έκέ- 
νωσαν. Συμβουλεύομεν λοιπδν ώς τδ άξιολογώτε- 
ρον κοσμητικόν μέσον τήν άγοράν ένδς κλύσματος 
(irrigateur) Δέν πρέπει νά λείψη άπδ τήν Chani- 
bre de} toilette, νά χρησιμοποιώσί δέ αύτδ 
κατά πάσαν εσπέραν μεταχειριζόμεναι ψυχρόν 
rf υοωρ.

Ενταύθα καταπαύομεν τήν περιληπτικήν περι
γραφήν μεταβολών τινων τού δέρματος ζητούντες 
συγγνώμην διότι τδ σπουδαιότερου τών πραγμά
των τόσω συντόμως έπραγματεύθημεν. Πολλά άλλα 
ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν θεραπεύσιμα καί μή, 
πλήν τδ μέν, διά τδ δύσληπτου αύτών, τδ δέ καί 
άπδ φόβον μή τυχόν μία πηγή πλούτου διά τούς 
έπιστήμονας στηρεύσει, πρδς όφελος ολίγων γραϊ- 
δίων, παραλείπομεν αύτά. Κλείοντες δέ τδ άρθρον 
τοΰτο λέγομεν ότι πολλάκις ή αιτία τών άνωμά- 
λων χρωματισμών τοϋ προσώπου καί τών ποικί- 
λο>ν αύτού εξανθημάτων είναι άσθένειά τις τού 
πεπτικού ή κυκλοφορικού συστήματος, τών γεν- 
νητικών οργάνων, ή δυσκρασία τις γενική τού 
σώματος, ή δέ έντελής Θεραπεία ή ή βε"λτίωσις 
αύτών είναι τά μόνα άποτελεσματικά μέσα τής 
καθαοότητος καί λαμπρότητος τού γυναικείου δέρ
ματος. X

Διευθυντή; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ.


