
ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΜΑΣΤΕΡΣΟΥ.

Ό γέρων πλοίαρχος Μάστερσος, μετά τό ι 
πέρας μακρυνοΰ τίνος ταξειοίου, ευρισκετο 
ποτε εις τήν οικίαν τοΰ άδε/νφοϋ του, καί τότε 
διηγήθη προς τους ανεψιούς του το άκολου- 
Οον συμβάν της νεότητάς του όπως προφύ
λαξη αυτούς από κατεσπευσμένης κρίσεως.

«Ό τε ήμην πλοίαρχος εις τό πρώτον 
πλοΤον τό όποιον διηύθυνα ειχον φορτώσει 
ποτέ, εις λιμένα τινά των δυτικών Ινοιών, 
τό ονομα τοϋ λιμένος δέν ενδιαφέρει, καί ή- 
το’.μαζόμην μετά όκτώ ή δέκα ημέρας ν’ α
ναχωρήσω. Έν τούτω τώ μεταξύ ειοον ημέ
ραν τινά υψηλόν ισχνόν, καί μελανοενόεδυμε- 
νον άνθρωπον (τό επάγγελμα διδάσκαλον ως 
υπέθεσα) έλθόντα και παρατηροΰντα τά τοϋ 
πλοίου δωμάτια διότι, ώς έλεγεν, έσκόπευε 
νά μεταβή εις ’Αγγλίαν, όπου μετεβαίνομεν 
καί ημείς, καί έπεΟυμει νά Ιλθη μαζύ μας. 
Ειχε μεθ’ έαυτοΰ καί τον υίόν του, παιδίον 
δεκαετές, η δωδεκαετές ώς έφαίνετο.

« Εις τον αυτόν λιμένα υπήρχε καί έτε
ρον πλοΐον « Ούνα » όνομαζόμενον, έτοιμον 
νά έκπλεύση καί αύτό δι’ ’Αγγλίαν καί έ- 
χον δωμάτια δι’ έπιβάτας, ώς καί ημείς. 
Ή το αμφίβολον λοιπόν ποιον έκ τών δυο 
πλοίων ήθελον έκλέξει ό πατήρ εκείνος μετά 
τοϋ υίοΰ τού διότι πότε εις τό εν καί πότε 
εις τό άλλο έκλινον. Έν τούτοις διήλθον 
σ/εδόν μίαν έβδομάδα επί τών πλοίων ει
σερχόμενοι τό πρωί καί έξερχόμενοι τό ε
σπέρας καί επειδή έΟεωροϋντο ώς ενδεχό
μενοι έπιβάται προσεκαλοϋντο καί έτρω- 
γον έντός.

« Τέλος έξέλεξαν έντός τοΰ πλοίου μου 
δωμάτιον τό όποιον καί ήθελον νά διευθετή- 
σωσι κατά τήν γνώμην των, έγώ δέ τοΐς 
ειπον νά συνεννοηΟώσι μετά τοΰ Πράκτορας 
καί νά φέρο^σι τά σκεύη των. Έξελθόντες 
ομως δέν έπανήλΟον πλέον, ήμεΐς δέ χω
ρίς αυτούς άπεπλεύσαμεν. Μετά τινας μή
νας έπεστρέψαμεν εις τόν αύτόν λιμένα, 
δύο δέ ήμέρας ύστερον από ημάς Αγκυρο
βόλησε καί ή Ούνα εις τήν παλαιάν θέσιν 
της.

« Όλίγβν μετά τήν εις τόν λιμένα τοϋ- 
τον έπιστροφήν μας μετέβην επί πλοίου,

ΕΤναι εΐοό; τι απάτη; τήν όποιαν εξυπνάδα,
"ίίως fitou ρ.2ς κατέχει εκλαμβάνουν και

άνήκοντος εις τόν ιδιοκτήτην τοΰ ΐδικοΰ 
μου, διά νά έπισκεφθώ φίλον μού τινα ά- 
ναχωροΰντα έπ’ αύτοϋ μετά τινας ήμέρας 
εις ’Αγγλίαν. Μετ’ έμοΰ ήτο ό πλοίαρχος, 
τής « Ούνης, » πόσον δέ έξεπλάγημεν καί οι 
δύο ΐδόντες τούς παλαιούς μας φίλους, τόν- 
διδάσκαλον μετά τοϋ υίοΰ του, παίζοντας 
ώς έφαίνετο τό παλαιόν των παιγνήδιον,. 
προσποιουμένους δηλαδή ότι έξέλεγον δω
μάτιον επί τών εις τήν ’Αγγλίαν πλεόντων, 
πλοίων καί χορταίνοντας έπ’ αυτών.!

«Ναί! ουδόλως πλέον άμφέβαλλον ότι 
ήσαν άπαταιώνες. Περί. τούς τέσσαρας μή
νας είχον παρέλθει καί δέν ήδυνήθησαν νά 
ευρωσι πλοΐον καί δωμάτιον τά όποια νά 
τοΐς άρέσκουσιν; Έρωτήσας έμαθον ότι ε
πί μίαν ολόκληρον έβδομάδα είσήρχοντο καί 
έξήρχοντο τοϋ πλοίου έκείνου καί, ώς είχον 
συνήθειαν, έγευμάτιζον καί έδείπνουν έν. 
αύτώ.

« Ό πλοίαρχος, τόν όποιον μετέβην νά 
έπισκεφθώ, ελειπεν εις τήν ξηράν ό δέ ά- 
παταιών έκάθητο μετά δύο ή τριών άλλων 
έντός τής αιθούσης καί έδείπνει· ότε ό υ
ποπλοίαρχος μέ προσεκάλεσε νά εΐσέλθω 
τω ειπον ότι δέν έπιθύμουν νά μέ ιδη εκεί
νος ό άπαταιών.

« Ό τροφοδότης σας μοί, ειπεν ότι ό ψευ- 
δοεπιβάτης ουτος έρχεται καθ’ ημέραν έ
παιξε καί εις έμέ πρό μηνών τό αύτό παι- 
γνήδι καί έχασα έξ αιτίας του ένα επιβά
την »· ειπον εις τον υποπλοίαρχον καί τω 
έξέθηκα τά πάντα· ό υποπλοίαρχος φυσικώ 
τώ λόγω ύπςρεθύμωσε καί ήθελε νά τον 
άποδιώξη αμέσως, άλλα τόν ήμπόδισα.

« Περίμενε όλίγον » τώ ειπον « θέλω νά 
τώ δώσω εν μάθημα. Κράτησέ τον μίαν ή 
δύο ώρας περισσότερον τοΰ συνήθους καί 
διευθέτησε τά πράγματα ούτως ώστε νά μή 
εύρίσκη πλοιάριον διά νά έξέλθη εις τήν 
ξηράν έωσοΰ έπιστρέψω.» Τότε, έξέθεσα προς 
αύτούς τί έσκόπευον καί ώς ναΰται τό έχει- 
ροκρότησαν. 'Ότε ένύκτωσε (καί ή νύξ συ
νέβη νά ήναι πολύ σκοτεινή) άκάτιον έχον 
έν αύτώ δύο έκ τών ναυτών μου έφθασεν, 
ο δέ διδάσκαλος μετά τοϋ υΐοϋ του ήκουσαν
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ότι δ'.’ αύτοΰ ήδύναντο νά μεταβώσιν είς τήν 
ξηράν.

« Το άκάτιον άντί νά διευθυνθή εις θέ- 
σιν κατάλληλον έπλευσεν εις τήν άκραν αρ
χαίου προσχώματος έκτεινομένου μακράν 
τής παραλίας έντός άβαΟών ύδάτων. Έπε- 
ριμήναμεν κα! έξήλΟον είς τήν ξη ρ at ν χωρίς 
νά ύποπτεύωνται ούδέν· άλλά μετά μίαν 
στιγμήν και οί δύο έπεσαν κατακέφαλα· ό 
σκοπός ήτο τό παιδίον νά μή συνοδεύση τόν 
πατέρα, διότι μόνον εκείνον ήΟέλαμεν. νά 
τιμωρήσωμεν. Ά λ λ ’ έν τώ σκότει δέν πα- 
ρετηρήσαμεν δτι ό εις έκράτη τόν άλλον.

« Ώ , δέν βλάπτει» είπον οι ναΰται «είναι 
άπλοΰν κύλισμα πρός τήν ξηράν διά τής 
λάσπης·» καί έκαμαν τόσην ταραχήν διά 
τών κωπών ώστε νά μή άκούωνται αί φω- 
ναι, τάς οποίας τά δυστυχή έκεΐνα πλά- 
σματα, τά έγκαταλειφθέντα έντός τοΰ πη- 
λοΰ, έξέβαλλον διά νά λάβωσι βοήθειαν.»

Ό πλοίαρχος διακόψας ένταΰθα τήν διή- 
γησίν του έσπόγγισε τό μέτωπόν του ή δέ 
χείρ του έτρεμεν ένόσω έπραττε τοΰτο. Τό 
πρόσωπόν του ήτο ωχρόν ή δέ φωνή του 
καθόσον προεχώρει διεκόπτετο ύπό τής συγ- 
κινήσεως.

« Μετέβην είς τό πλοΐόν μου και έπλαγί- 
ασα κάτευχαριστημένος μέ τόν εαυτόν μου. 
Nalj έσκέφθην όλίγον περί τοΰ παιδιού αλ
λά τέλος ήτο, ώς καί οί ναΰται ειπον, κύ
λισμα διά τής λάσπης. '"Οσον δέ διά τον 
άπατακΰνα τοΰ έπρεπε· και τοΰ έπρεπε καλά.

« Τήν ακόλουθον ημέραν περί τήν ενδε
κάτων πρό μεσημβρίας ώραν ό πλοίαρχος 
τοΰ άλλου πλοίου και ό πράκτωρ ήλθον είς 
τό πλοΐόν μου καί τότε ήνοίχθη έπί τής 
καρδίας μου πληγή ήτις άκόμη μέ πονεΐ άν 
καί παρήλθον είκοσι καί οκτώ έκτοτε έτη.

« ’Ακριβώς πρό ολίγου είχεν άποθάνει τό 
παιδίον..... Ότε έπεσεν ό λαιμός του έτρυ- 
πήθη ύπό σιδήρου ή καρφιού έκεΐ πλησίον 
εύρισκομένου πασσάλου καί τόσον πολύ αίμα 
έρευσεν έκ τής πληγής, ένεκα τοΰ πολλοΰ 
καιροΰ τόν όποιον έχρειάσθησαν δπως με- 
ταβώσιν είς τήν ξηράν, ώστε τό παιδίον ά- 
διακόπως έλειποθύμει, καί πασα ακολούθως 
βοήθεια ίατροΰ άπεδείχθη παράκαιρος. Ό 
δυστυχής πατήρ ένεκα τής άγωνίας τοΰ τέ
κνου του έμεινε καθ’ δλην τήν νύκτα έκεί- 
νην μέ τά βεβρεγμένα καί λασπωμένα φο
ρέματα καί κατελήφθη τέλος ύπό φρικτοΰ

ρίγους προδρόμου θανατηφόρου πυρετοΰ τών 
τόπων έκείνων. ΙΤρός τό έσπέρας τής ή
μέρας εκείνης έπεσεν είς παραφροσύνην καί 
ένώ έκαθημην παρά τό προσκεφάλαιόν 
του . . . . » Ό πλοίαργος καί πάλιν διέκοψε 
τήν διήγησι,ν μή δυνάμενος νά έξακολου- 
θήση έπίτΐνα λεπτά.

« Ά λ λ ά  τοΰτο δέν ήτο τό χείριστον. Δέν 
ήδυνήθην ούτε καν άθλίως ν’ ανακουφίσω έ- 
μαυτόν παρηγορούμενος μέ τήν άθλίαν ιδέαν 
δτι αί άτιμοι πράξεις του έπέφερον τά δη- 
στυχήματά του.

« Δέν ήτο άπαταιών μήτε, ώς έσπευσμέ- 
νως συνεπέρανα, καθ’ δλον τό διάστημα τής 
άπουσίας μου περιήρχετο τά πλοία έπί τή 
προφάσει δτι ζητεΐ δωμάτιον* δέν έταξεί- 
δευσε μετ’ έμοΰ διότι μερικά χρήματα τά 
όποια έπερίμενεν έκ τής πατριδος του δέν 
τοΰ έφθασαν έγκαίρως* ό πράκτωρ έγίνωσκεν 
ένώ έγώ ήγνώουν ταΰτα. Ήτο πολύ άξιο- 
σέβαστος άνθρωπος μέ μικρόν εισόδημα τό 
όποιον καί μετ’ αύτοΰ έξέλειψε. Μόνη αιτία 
δέ δι’ ήν ήλθεν εϊς τάς δυτικάς Ινδίας ήτο 
ή ύγεία τοΰ τέκνου του, τό όποιον ιατροί 
συνεβούλευσαν νά διέλθη έτη τινα είς θερ
μόν κλίμα· ένεκα τούτου έδέχθη διδασκαλι
κήν τινα θέσιν, ήτις ήτο τότε είς τήν πόλιν 
εκείνην κενή.

« Άπέθανε μετ’ όλίγας ήμέρας άφήσας . 
δύο όρφανάς θυγατέρας είς παιδικήν ήλικίαν 
έν τή πατρίδι του.

« Εισήχθην είς δίκην ένεκα τοΰ παιδίου, έ- 
τιμωρήθην· μέ ήλεγξαν δηλαδή αύστηρώς 
καί μοί έπέβαλον πρόστιμον· ένταΰθα δέ ή 
ύπόθεσις αΰτη έτελείωσεν ώς πρός τόν κό
σμον* άλλά μετά τής συνειδήσεώς μου, όχι.

« Προσεπάθησα τό κατά δύναμιν νά προ
στατεύσω τά ορφανά καί είχον τό βάρος 
των έπί πολλά έτη* τέλος ύπανδρεύθησαν 
καί τά δύο καί ώς άκούω είναι ευτυχή. Ό 
Θεός δμως, δστις έτάζει καρδίας, γινώσκει 
πόσον ή συνείδησίς μου έλέγχουσά με έπί 
τοσαΰτα έτη μέ έβασάνιζεν.»

« "Ωστε, άγαπητοί, άφοΰ βλέπετε δτι ύ- 
πάρχει είδος τοιοΰτον απάτης ή οποία ενόσω 
μας κατέχει {/.ας κάμει νά τήν έκλαμβάνω- 
μεν ώς έ ξ υ π ν ά δ α  μ α ς  προσέχετε από 
τάς κρίσεις τάς κατεσπευσμένας, προσέχε
τε άπό τά βεβιασμένα συμπεράσματα, ώ- 
φεληθήτε άπό τό πάθημα τό ίδικόν μου.»

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΠΙ ΗΛΙΛΚΩΝ 
ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ.

ΙΙαρά τήν είσοδον τής ’Ιταλικής πόλεως 
Νίκαιας, ό δρόμος, καθό ύπό τών άκτίνων 
τοΰ ήλιου πολύ προσβα7νλόμενος, είναι ώς 
έπί τό πλεΐστον πλήρης κόνεως. Εις τόν 
δρόμον εκείνον εύρίσκεται μικρά τις οικία, 
ενουσα πρό αυτής κληματαρίαν καί avcoOt 
ταύτης ώρολόγιον ηλιακόν. Έπί τοΰ ώρο- 
λογιου εκείνου πας ο οελων να ιαη τήν ώ
ραν βλέπει καί τό εξής δίστιχον.

Ιο vaclo e vengo ogni giorno 
Ma tn amlrai senza rilorno 

δηλ. Έγώ ύπάγω κ’ έρχομαι καθημερ’νώς
ώς δέον.

Σύ όμως θέλεις διαβή καί δέν Οά Ιλ-
θης πλέον.

Είς τήν ’Ιταλίαν εύρίσκονται πολλά τοι- 
αΰτα ώρολόγια ή7αακά, έπί τών οποίων 
σπανίως δέν άναγινώσκει τις καί γνωμικόν 
τι τοιοΰτον, διά τοΰ οποίου οί γράψαντες 
έσκόπευον νά διαγείρωσι σκέψεις είς τόν 
σπανίως έπιθυμοΰντα νά σκέπτηται περί έ- 
αυτοΰ άνθρωπον. Ούτως έν Φλωρεντία έπί. 
τοιούτου ώρο7νθγίου άναγινώσκεται.

Mia vila e il sol 
Dell’ uom la vila k Dio 
Senza essa e Γ uom 
Qual senza sol son io 

ήτοι Ζωή μου είν’ ό ήλιος
Θεός δ’ ή τοΰ άνΟροιπου 
Χωρίς αύτής ό άνθρωπος 
Είν’ δ,τι έπί τόπου 
άνευ ήλίου είμ’ έγώ.

Έκεΐ έπίσης άπαντάται καί τό
Quod petis umbra est 

ήτοι Ό ,τι ζητείς είναι σκιά.
Εις ά)νλο πάλιν μέρος έπί ήλιακοΰ ωρο

λογίου εύρίσκεται ή άκόλουθος, χάριν, δύ- 
ναμιν καί λεπτότητα μεγάλην έχουσα, επι
γραφή.

Horas non numero nisi serenas 
"Ωρας δέν αριθμώ είμή 7^αμπούσας.

Παρά τόν καπνοσολήνα έξοχικής τίνος οι
κίας είν’ έστημένον ώρολόγιον τοιοΰτον 
καί, έπ’ αύτοΰ ή επιγραφή·

Fumus et umbra sumus 
Καπνός καί σκιά είμεθα.

Ά λ λ ά  καί έπί μή ηλιακών ωρολογίων 
είς τά μέρη έκεΐνα γράφουσι τοιαύτας έπι-

γραφάς. Εις Νίκαιαν έστήθη εσχάτως πο 
λυποίκιλον καί μέγα ώρολόγιον, δεικνύον 
ήμέρας καί καιρούς, φάσεις σελήνης ,καί 
έτη καί πλήθος άλλων περιέργων πραγμά
των. Έπί τοΰ ώρολογίου τούτου εύρίσκε- 
ται καί ή εξής άπλουστάτη επιγραφή· 

Transit umbra, lux permanet 
Ή μέν σκιά παρέρχεται, τό φώς δέ

διαμένει.
Ούτως οί Οέλοντες δύνανται καί νά δι- 

δάσκωσι καί νά διδάσκωνται καί διά τών ώρο- 
λογίων είσέτι! άλλά πόση διαφορά μεταξύ 
τούτων καί τών κοσμούντων διά χρυσοΰ ή 
καί λίθων πολυτίμων τά δεικνύοντα τάς δι
αιρέσεις τοΰ χρόνου εργαλεία, καί ουτω κο- 
λακευόντων τήν κενοδοξίαν τών ασθενών!

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ.

To 47G Μ. X. έπεσεν ή δυτική τής Ρώ
μης αύτοκρατορία. Έκτοτε δέ μέχρι τής 
δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος ή τέχνη 
τοΰ θεραπεύειν έξησκεΐτο καθ’ δλην σχεδόν 
τήν Ευρώπην ύπό μόνον τών μοναχών, οΐ- 
τινες μετεχειρίζοντο φάρμακα καί έπωδάς 
συνάμα. Εις τάς έπωδάς άπεδίδετο πολύ 
περισσότερα δραστικότης ή εις τά ιατρικά· 
ή δέ θεραπευτική ουδόλως εις τάς χεΐρας 
αύτών προώδευσεν. Έν τούτοις οί μοναχοί 
δέν παρεσύρθησαν καθ’ ολοκληρίαν ύπό τών 
προλήψεων τοΰ καιροΰ των. Έν τώ μονα- 
στηρίω άπηντάτο καί καλώς διατηρουμε- 
νον νοσοκομεΐον, ό δέ κήπος ήτο πλήρης 
βοτάνων είς ά άπεδίδοντο θεραπευτικαί ι
διότητες. Άναμφιβόλως κατά τούς σκοτει
νούς καί ταραχώδεις εκείνους τοΰ μεσαιώ- 
νος χρόνους οι μοναχοί έσωσαν πολλών 
άνθρώπων ζωήν, καθότι τότε τό μοναστή- 
ριον καί τό νοσοκομεΐον αύτοΰ ήσαν τά 
μόνα καταφύγια τών άσθενών καί πλη
γωμένων.

Κατά τούς άφεγγεΐς δμως εκείνους αιώ
νας άνεφάνησαν καί τινες άκτΐνες, άλλ’ άπό 
μέρους δλως δι’ δλου άνελπίστου. Οί Ά ρ α 
βες, οίτινες κατέκτησαν τήν δυτικήν Άσίαν, 
τήν βόρειον Αφρικήν καί τήν Ισπανίαν, 
άπό τής έβδομης μέχρι τής δεκάτης τρί
της έκατονταετηρίδος, άφοΰ άπεκατεστάθη- 
σαν είς τάς χώρας τάς όποιας διά τής σπά
θης άπό τάς χεΐρας τών Χριστιανών άφή- 
ρεσαν, ήρχισαν νά καλλιεργώσι τάς τέχνας



καί τάς έπιστήμας. "Ιδρυσαν σχολάς, απέ
κτησαν βιβλιοθήκας, τά δέ συγγράμματα 
τοΰ Άριστοτέλους, τοΰ Πλάτωνος, τοΰ 
Εύκλείδου, τοΰ Ίπποκράτους καί τοΰ Εα- 
ληνοΰ μετεφράσθησαν είς τήν ’Αραβικήν 
ύπό τοΰ έκ Βαγδάτης ιατρού Χοναίρ τό 780  
Μ. X. ’Εκτός τοΰ ότι συνέτειναν πολύ εις 
τήν διάσωσιν τών συγγραμμάτων τών με
γάλων διδασκάλων της Ελλάδος οί Ά ρ α 
βες έκαμον καί τινας προόδους είς τήν ια
τρικήν. Ώς λόγου χάριν αντί τοΰ σκλη- 
ροΰ καθαρσίου τοΰ Ίπποκράτους έλλεβόρου 
είσήξαν τήν χρήσιν εύκολων διουρητικών 
οια τό κοτοίλεον (senna) καί ραβέντι, προ- 
σέθηκαν εις τόν κατάλογον τών φαρμάκων 
τόν μόσχον καί πρώτοι μετεχειρίσθησαν 
διύλισιν καί άνάλυσιν χημικήν.

Εις έκ τών μάλα διακεκριμμένων Α ρά
βων ιατρών ήτο καί ό 'Ραζής όστις έγραψε 
δώδεκα βιβλία περί χημείας καί πραγμα
τείαν περί εύφλογίας, ασθένειαν τήν οποίαν 
αύτός πρώτος περιέγραψε. Τήν παθολο
γίαν καί θεραπευτικήν του ήρανίσθη έκ 
τοΰ Εαληνοΰ, τοΰ οποίου ήτο μαθητής ά- 
φωσιωμένος. Μεγαλειτέρας φήμης παρά τόν 
Ραζήν ήξιώθη ό Άβεκίννας, προσαγορευθείς 
«ήγεμών τών ιατρών»· ουτος έγεννήθη εις 
Βοχάραν καί άπό νεαρας ηλικίας έφημίσθη 
διά τήν πολυμάθειαν αύτοΰ. Μετέφρασε τά 
συγγράμματα τοΰ Άριστοτέλους εις τήν 
Αραβικήν, έκ τής οποίας μεταφράσεως κατά 
τήν δωδεκάτην εκατονταετηρίδα Μιχαήλ ό 
Σκώτος μετέφρασεν αύτά λατινιστί. Είναι 
περίεργος ό δρόμος δι’ ου τά συγγράμ
ματα τοΰ σοφοΰ Έλληνος έφθασαν είς τάς 
Βρεττανικάς νήσους. Ό Άβεκίννας μετά 
βίον πολυτάραχον, άφοΰ έγεινε βεζίρης, έ- 
φυλακίσθη, έξωρίσθη, άπέθανε τέλος τό 
1030 είς ηλικίαν 58 έτών. Τό θεραπευτι
κόν του σύστημα ούδόλως διέφερεν άπό τό 
τοΰ Εαληνοΰ.

Σύγχρονος τοΰ Άβεκίννα ήτο ό Άραψ  
ιστοριογράφος τής ιατρικής Ά λή  Άββας, 
επονομαζόμενος Μάγος ένεκα τής μεγάλης 
αύτοΰ μαθήσεως· τούτου τό μέγα σύγ
γραμμα, τοΰ οποίου μετάφρασις λατινική 
είσέτι σώζεται, ώνομάσθη « Άλμαλέκους » 
ή εργον βασιλικόν. Όμοιας ή καί μεγα- 
λειτέρας φήμης ήξιώθησαν είς τήν ιατρι
κήν ό έκ Σεβίλλης Άβενζόαρ καί ό έκ 
3ίο_ρδόβης Άβερρόης δύο έκ τών μάλα πε

παιδευμένων άνδρών καί έκ τών λαμπρο- 
τέρων κοσμημάτων τής Ισπανίας έπί τών 
Σαρακινών. Μετά τούτους ήνθισεν ό Άβουλ- 
κάσης διακεκριμμένος ιατρός καί συγγρα- 
φεύς. Συνοψίζοντες όμως τά έργα πάντων 
τούτων εύρίσκομεν ότι παν τό εις τούς 
Άραβας χρεωστούμενον συνίσταται είς όχι 
άξιοκαταφρονήτους τινάς προσθήκας, ας εις 
τόν κατάλογον τών φαρμάκων έποίησαν, είς 
τό ότι περιέγραψαν πρώτοι πάθη τινά, 
ώς τάς εύφλογίας καί τήν έρυθρΐτιν, καί 
ότι συνέτεινον είς τήν διάσωσιν τής Ε λλη
νικής σοφίας έν τώ μέσω τοΰ μεγάλου έ- 
κείνου ίστορικοΰ κατακλυσμού, τοΰ προελ- 
θόντος έκ τής καταστροφής τής δυτικής 
αύτοκρατορίας καί τών μεταναστεύσεων τών 
βορείων βαρβάρων έθνών. Οί βάρβαροι είτε 
Εότθοι είτε Βάνδαλοι, είτε Ούνοι, ή Βισι- 
γότθοι, ή Φράγκοι, ή Λομβαρδοί, καί τοι 
ώς έκ τοΰ πρός τάς άσθενείας φόβου των 
έξετίμων τούς αιχμαλώτους ιατρούς, δέν 
είχον όμως καιρόν ή κλίσιν νά καλλιερ- 
γήσωσιν αύτοί τήν έπιστήμην μήτε ήτο δυ
νατόν, ώς έκ τών ταραχών τάς οποίας παν
τού έπροξένουν, νά διατηρηθή τάξις έπι- 
στημόνων άνδρών. Είναι όμως λίαν παρά- 
ξενον ότι ή τοΰ θεραπεύειν τέχνη ευρε θε- 
ραπευτάς παρά τοΐς όπαδοΐς θρησκείας βα- 
σιζομένης έπί τής όυνάμεως τής σπάθης 
όποιους δέν ήδύνατο νά εύρη κατά τήν έπο- 
χήν έκείνην μεταξύ τών κηρυττόντων εαυ
τούς οπαδούς τοΰ Μεγάλου Ίατροΰ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΑΩΣΣΠΣ ΤΩΝ ΜΤΡΜΗΚ.ΩΝ.

ΙΙολλά είδη ζώων ζώσι κατ’ άγέλας. 
θά ήτο δέ όλως δι’ όλου άκατανόητον τοΰ
το άν αύτά δέν συνεννοούντο δι’ όποιουδήποτε 
τρόπου, ήτοι δέν άπετέλουν κοινωνίας, ά
φοΰ μάλιστα γινώσκομεν ότι είς πολλάς 
τοιαύτας ομάδας ζώων, έκαστον μέλος έ
χει καί ιδιαίτερον εργον νά έκτελέση, σχε- 
τιζόμενον μετά τοΰ τών άλλων μελών. Όταν 
οίκογένειά τις καστώρων οικοδομή -οίκον, 
τά διάφορα μέλη, τά άποτελοΰντα τήν οι
κογένειαν, οίονδήποτε έργον έκαστον αύτών 
καί άν έκτελή τόσον καλώς συνεννοούνται 
καί μετά τοσαύτης αρμονίας έργάζονται 
πρός ένα καί τον αύτόν σκοπόν, ώστε έξ 
άνάγκης πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι έ- 
χουσι τρόπον συνεννοήσεως, διότι άλλως

αντί τής νΰν άρμονίας, θά περιέπίπτον είς 
μεγαλειτέραν σύγχυσιν ή οί έπιχειρήσαντες 
νά κτίσωσι τόν πύργον τής Βαβέλ.

Όταν φωλεά τις μυρμήκων διαταράττη- 
ται οί εύρισκόμενοι έπί τής έπιφανείας εί- 
δοποιοΰσι περί τοΰ κινδύνου καί τούς έν
τός καί όλοι ουτοι άμέσως άρχίζουσι νά 
μεταφέρωσι τά ώά καί τά νεογνά είς τά 
κατώτερα τής φωλεας μέρη, τά όποΐα καί 
θεωροΰσιν ασφαλέστερα. ’Εάν ή φωλεά κα- 
ταστραφή οί μύρμηκες σκορπίζονται κατά 
μυρίας διευθύνσεις όπως εΰρωσι θέσιν τινά 
καταφυγής· άμα δέ εις έξ αύτών εύρη χά
σμα τι έντός τοίχου ή ύπό τό έδαφος όπου 
■νά δύνανται νά διασωθώσιν, άμέσως τρέ
χει πρός τούς συντρόφους του, ειδοποιεί 
αύτούς περί τής άνακαλύψεως καί όδηγεΐ 
■αύτούς πρός τό μέρος. Έντός όλίγου ή 
είδησις διαδίδεται μεταξύ πάντων καί μετ’ 
έλίγον οί μύρμηκες έχουσι νέαν συναθροί- 
σεως θέσιν. Πας δέ όστις παρετήρη-σέ ποτε 
τά μικρά ταΰτα ζώα ειδε βεβαίως ότι όταν 
εν άπαντήση έτερον καί τά δύο στέκονται 
καί τρόπον τινά συνομιλούσιν.

Ό Α. Φραγκλΐνος διηγείται ότι ημέραν 
τινά ευρε μύρμηκας τρώγοντας γλύκισμα 
εύρισκόμενον έντός τοΰ δωματίου του· έ
λαβε λοιπόν τό γλύκισμα, έτύναξεν άπ’ 
αύτοΰ τούς μύρμηκας καί έπειτα τό έθεσεν 
είς σκεύος κρεμάμενον άπό τής οροφής, 
συνέβη όμως ώστε εΤς μύρμηξ νά μείνη 
£πί τοΰ γλυκίσματος. Ουτος άφοΰ έχόρτα- 
σεν ευρε τόν δρόμον διά τοΰ σπάγου είς 
τήν οροφήν καί άκολούθως είς τήν φωλεάν 
διά τοΰ τοίχου. Δέν παρήλθεν ήμίσεια ώρα 
καί μεγάλη συνοδία μυρμήκων έξήλθεν άπό 
τήν φωλεάν διηυθύνθη πρός τόν τοίχον, ά- 
νέβη είς*τήν όροφήν, ευρε τόν σπάγον καί δι’ 
αύτοΰ κατέβη είς τό κρεμάμενον γλύκισμα, 
τό όποιον ταχέως κατηναλώθη. Ό Φραγ- 
:κλΐνος διατείνεται ότι ό μύρμηξ όστις είχε 
μείνει έπί τοΰ γλυκίσματος, έπιστρέψας ά
φοΰ έχόρτασε διηγήθη καί εις τούς άλλους 
μύρμηκας τά περί τής νέας θέσεως τοΰ 
προσφιλούς των φαγητοΰ καί ότι ώδήγη- 
σεν αύτούς διά τής μόνης πρός αύτό όδοΰ.

Οί έντομολόγοι διηγούνται τήν θαυμά- 
■σιον ιστορίαν εκδρομών καί κατορθωμά
των πολεμικών τά όποΐα είδη τινα μυρμήκων 
έκτελούσι, καί έκ τών όποίcov είναι φανεοώ- 
τατον ότι πολλάκις διαβιβάζουσιν ειδήσεις

ούχι άπλάς, άλλά ποικίλας καί συνθέτου? 
μεταξύ των. Πριν ή κινήσωσιν είς τήν έκ- 
στρατειαν των πέμπουσι κατασκόπους, οι- 
τινες έρευνώσι την έχθρικήν χώραν καί τα
χέως επιστρεφουσιν είς τό στρατόπεδον. 
Αν αί πληροφορίαι των φανώσι καλαί αμέ

σως ό στρατός κινεΐ· διαρκούσης τής οδοι
πορίας μηνυταί ή αξιωματικοί άδιακόπως 
μεταβαινουσιν έκ τοΰ μετώπου είς τήν 
οπισθοφυλακή ν αναμφιβ&λως αέροντες δια— 
ταγας και οιοοντες οδηγίας. Άφοΰ άρχίση 
ή μαχη και οι έπιτιθεμενοι αίσθανθώσιν ότι 
οέν είναι άρκετα ισχυροί διά νά νικήσωσι 
τον έχθρον πεμπουσι ταχυδρόμους εις τό 
ίδιον των στρατόπεδον ζητοΰντες επικου
ρίας, αί όποΐαι καί έρχονται. Διαρκούσης 
τής μάχης και τοι τά διαμαχόμενα μέρη 
οέν εχουσι στολάς διακριτικάς, άλλ’ είναι 
τού αύτοΰ χρώματος καί μορφής, έκαστος 
τών μικρών στρατιωτών διακρίνει τόν φί
λον άπο τον εχθρόν του· έάν δέ συμ- 
βή φίλος νά προσβάλλη φίλον τό λάθος 
άμεσως ανακαλύπτεται καί θωπεΐαι δια
δέχονται τούς κτύπους.

Η γλώσσα τών μυρμήκων είναι ή κο̂ φή 
και βωβη γλώσσα τών σημείων καί τών 
νευμάτων, τήν όποιαν σχηματίζουσι μετα- 
χειριζομενοι ώς έπί τό πλεΐστον τά θαυ
μάσια έκεΐνα όργανά των, τά όποΐα ονομά
ζονται έπ ί κ ρ ι α (anlennse), Οί στρατιωτι
κοί μύρμηκες πριν ή κινήσωσι κατά τήν 
έκστρατείαν των έγγίζει ό είς τόν κορμόν 
ή τό σώμα τού άλλου μέ τά -έπίκρια καί 
μέτωπά των, καί φαίνεται ότι ουτω μετα- 
δίδουσι τάς περί όδοιπορίας διαταγάς των. 
Οί κατάσκοποι καί σκοποί διαβιβάζουσι τάς 
ειδήσεις κτυπώντες μέ τά έπίκριά των. Πέ
τρος ό Οΰβερος, ό κατ’ έξοχήν ιστοριογρά
φος τών μικρών τούτων ζώων, όστις μάς 
άφήκε διασκεδαστικωτάτην ιστορίαν τών εύ- 
τάκτων 'κοινωνιών των, παρετήρησεν ότι, 
ότε έπείραζε τούς ευρισκομένους όσον τό 
δυνατόν μακρύτερον τών λοιπών ουτοι έ- 
τρεχον προς τούς άλλους, έκτύπων τάς 
κεφαλάς των καί ούτως ειδοποιούν περί τού 
κινδύνου· ώς έκ τούτου δέ οί μέν εργατι
κοί μύρμηκες ήτοιμάζοντο προς άμυναν, αί 
οέ βασίλισσαι καί οί άρρενες, ώς όντα 
δειλά, έτρεχον καί έκρύπτοντο.



ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΥ.

Ά ν  έξετάσωμεν τάς χώρας οπού ή άμ
πελος καλλιεργείται θέλομεν εΰρει δτι βο
ρειότερο'/ της 51ης μοίρας Β. πλάτους μό
νον οξος δύναται νά παράγη καί νοτειότ*- 
ρον της 29ης Β. πάλιν πλάτους ή στα
φυλή πριν ώριμάσει ξηραίνεται. Πιάνει δέ 
εις δλα σχεδόν τά χώματα άλλά προτιμά 
τα ελαφρά και αμμώδη κα'ι ευαρεστείται εις 
υψώματα, ανοικτά και κεκλιμμένα πρός νό
τον. Λύξάνει ταχέως, ζή πολύν καιρόν καί 
καθόσον ή ηλικία της αύξάνει συναύξάνει 
και τό μέγεθος της. Ό Πλίνιος '(Ρωμαίος 
φυσικοϊστορικός) διηγείται δτι μία μόνον 
ρίζα άμπελος έσκέπαζεν ολόκληρον δημό
σιον περίπατον είς Ρώμην και δτι έδιδεν 
έως δέκα άμφόρας οίνου. Εις τήν ιστορίαν 
της Γαλλικής Ακαδημίας τών επιστημών, 
έτος 1757 , απαντάται οτι ξηλουργός τις, 
Βισσώτος καλούμενος, έφύτευσε τό 1720  
είς γωνίαν τινά τής οικίας του, έν Βεζαν- 
σώνι, κλήμα μυροστάφυλον (μουσκάτον). Τό 
κλήμα έκεΐνο τόσον ταχέως ηΰξανεν ώστε 
έντός όλίγου έκάλυψε τούς τοίχους τής οι
κίας. Όταν έφθασε τήν στέγην» κατεσκεύα- 
σαν κληματαρίαν δώδεκα μέτρων μήκους καί 
τριών πλάτους, έπί τής- όποιας έθεσαν τούς 
κλάδους του. Ένδεκα έτη μετά ταΰτα είχεν 
έξαπλωθή είς δλην τήν γειτονίαν, έφερε 
2406 βότρυας καί μετ’ ολίγον έκάλυψε καί 
τάς γειτονικάς οικίας.

Ό κορμός τής αμπέλου γίνεται ένίοτε 
πολύ χονδρός. Ό Στράβων περιγράφει τήν 
Μαργιανήν ώς «γήν εύάμπελον» καί. άναν 
φέρει δτι λέγουσιν δτι έκεΐ πολλάκις ή άμ
πελος πρός. τήν ρίζαν καταντά τόσον χον
δρή ώστε μόλις δύο άνδρες. δύνανται νά 
τήν άγκαλιάσωσιν. Λέγεται μετά βεβαιότη- 
τος δτι αί θύραι τής έν ΊΡαβέννη μητρο- 
πολιτικής εκκλησίας είναι κατεσκευασμέναι 
έκ ξύλου αμπέλου, καί, δτι αί σανίδες αύτών 
έχουσιν υπέρ τά τρία μέτρα μήκος καί πλά
τος 40 εκατοστά. Τό ξύλον τής άμπέλου 
λέγεται καθ’ υπερβολήν σκληρόν καί «διαρ- 
κεΐ αιωνίως» ώς λέγει ό Πλίνιος δστις α
ναφέρει δτι εις Πεταπόντον υπήρχε ναός 
τής Ήρας στηριζόμενος έπί στηλών έκ ξύ
λου άμπέλου, καί δτι εϊς Έφεσον άνήρχοντο 
έπί τοΰ ναοΰ τής Άρτέμιδος διά κλίμακος

κατασκευασθείσης έκ μιας καί μόνης αμπέ
λου τής Κύπρου.

Ή άμπε) νος είναι φυτόν έλικοφόρον καί. 
άνέρπον ή έγκισσευόμενον. Τά άνθη του εί
ναι μικρά, πράσινα μέ πολυσχήμους άνθή- 
λας ή μέ κορυφήν κορυμβοειδή· ό δέ καρπός 
του, ή σταφυλή, είναι ή μάλλον έξαίρετος 
όπώρα έξ δσων ό Θεός έχάρισεν εις τούς 
ανθρώπους.

Είς τήν Γένεση, ήτις είναι τό άρχαιότα- 
τον πάντων τών σήμερον σωζομένων βι
βλίων, άναφέρεται δτι ευθύς μετά τόν κα
τακλυσμόν ό Νώε, δστις ήτο γεωργός, 
«έφύτευσεν αμπελώνα· καί έπιεν έκ τοΰ 
οίνου καί έμεθύσθη·» ώστε οί άνθρωποι ού 
μόνον τήν άμπελον καί. τήν έκ τοΰ καρπού 
τής άμπέλου οινοποιίαν έγίνωσκαν άπ’ αρχής, 
άλλά καί είς τήν μέθην παρεδίδοντο πολλά
κις δπως άποδείξωσιν ίσως δτι «έγκειται ή  
διάνοια τοΰ άνθρώπου έπιμελώς έπί τά πο
νηρά έκ ν ε ό τ η τ ο ς  αύτοΰ .  a

Η ΕΙΣ ΤΟΤ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΤ ΜΟΪ 

Ε1ΣΟΛΟΣ.
Ϊ Π Ο  Ϊ Α Μ Ψ Ω Ν Ο Σ  Β Ι Λ Δ Ε Ρ Ο Ϊ .

Ή πρώτη καί τελευταία φορά, καθόσον· 
ένθυμοΰμαι, καθ’ ήν άπήλαυσα τής εύχαρι- 
στήσεως νά συνομιλήσω καί γνωρίσω προ
σωπικών τόν μέλλοντα πενθερόν μου. ήτο 
ώς εξής.

Ότε ήμην υπάλληλος είς τό κατάστημα 
τοΰ Κ. Χένλη ήμέραν τινά παρουσίασα συ
νάλλαγμα 1000  ταλλήρων είς τραπεζικόν 
τινα οίκον τής Βοστώνης δπου ό Κ. ’Ιωσήφ 
Βάρελλος ήτο ταμείας καί ελαβον άπό 
τόν λογιστήν δύο. χαρτονομίσματα τών 
500 ταλ. Ψθάσας είς τό κατάστημά μας 
ήνοιξα τό χαρτοφυλάκιόν μου μέ σκοπόν 
νά έναποΟέσω τά χρήματα, άλλ’ άντί δύο 
χαρτονομισμάτων ειχον τρία έκ 500 ταλ
λήρων έκαστον. Τά χαρτονομίσματα, οντα 
νέα, ειχον κολλήσει όμοΰ ώς έκ τοΰ οποίου, 
ώς φαίνεται, ήπατήθη καί. ό λογιστής. Ά μ έ
σως άνέφερα τό πράγμα είς τόν προϊστά
μενόν μου δστις καί με ένίσχυσεν είς τήν 
γνώμην μου, νά έπιστρέψω είς τοΰ τραπε- 
ζήτο,υ καί έπιδιορθώσω τό σφάλμα.

Είσελθών είς τήν τράπεζαν άμέσως ειπον 
είς τόν λογιστήν δτι ευρον λάθος_ είς τά.

χρήματα τά όποια πρό όλίγου μοί έδωκε 
•πρός έξαργύρωσιν τοΰ παρουσιασθέντος 
συναλλάγματος. Ά λ λ ’ έκεΐνος, «Κύριε,»*μοί 
εϊπεν, « έπρεπε νά είδήτε τό λάθος πριν έξέλ- 
θητε τοΰ κατας·ήματος, έπειδή δέν διορΟώνο- 
μεν λάθη ύστερον άφοΰ ό λαβών τά χρήμα
τα έξέλθη τό κατώφλιον τής θύρας μας.»

Συγχρόνως άνοίξας τό χαρτοφυλάκιόν 
μου μετά μεγάλης μου στενοχώριας εΐδον 
δτι μοΰ έλειπον τά γραμμάτια τών 500  
ταλλήρων. Χωρίς νά άπαντήσω λέξιν έγ- 
καταλείψας τήν τράπεζαν μετέβην είς τό 
γραφεΐόν μας, καί έκεΐ, άνοίξας πάλιν τό 
χαρτοφυλάκιόν μου, τοΰ όποιου καί τά δύο 
μέρη ήσαν άκριβώς ομοια, ιδού, ευρον πά
λ ιν  έντός αύτοΰ τά χαρτονομίσματα.

Τότε άμέσως έπέστρεψα καί έκ τρίτου 
είς τήν τράπεζαν* άμα είσήλθον ό λογι
στής άνέκραξε «Καλά! . ,  πάλιν έρχεσαι; 
Πρέπει καί πάλιν νά άκούσης δτι δέν βλέ- 
πομεν λάθη άμα ώς ό λαβών τά /ρήματα 
Γΰπερβή τό κατώφλιον τοΰ καταστήματος 
μας ;» «Κύριε» τώ άπήντησα, «έχω άπό- 
φασιν νά μή φύγω άπό έδώ άν δέν τακτο- 
ποιηθή τό λάθος.» Ό λογιστής τότε στρέ- 
ψας τά νώτα μέ άφήκε νά στέκωμαι καί 
μετέβη είς πληρωμάς διαφόρων συναλλαγ
μάτων καί γραμματίων τά όποια τώ I- 
φερον.

Άφοΰ έστάθην έπί ώραν ό ταμίας Κ. 
Βάρελλος έτυχε νά διέλΟη πλησίον τοΰ πλη- 
ρώνοντος λογιστοΰ καί τόν ήρώτησε τί ό 
νέος έκεΐνος έπερίμενε στεκώμενος τόσην 
ώραν έκεΐ κάτω. «Έχει άξίωσιν,» είπεν ό 
λογιστής, «δτι έκαμα λάθος δτε πρό μιας 
ή δύο ώρών τόν έπλήρωνα καί δέν θέλει 
ν’ άκούση δτι δέν διορ'θώνομεν λάθη.»

Άκούσας τότε ό ταμίας Ιί. Βάρελλος 
μέ έπλησίασε .μέ πολύ εύγενή τρόπον καί 
μοί είπε «Νέε, δέν είξεύρετε ίσως δτι οί 
κανονισμοί τοΰ καταστήματος δέν έπιτρέ- 
πουσιν είς τόν λογιστήν νά τακτοποιή λάθη 
οίαδήποτε άφοΰ ό λαβών τά χρήματα έ
ξέλθη άπαξ τοΰ καταστήματος.» Ά πήν
τησα, «ό λογιστής σας μοί τώ είπεν ήδη, 
άλλ’ έπιτρέψατέ μοι κύριε, νά σάς είπώ 
δτι έγεινε λάθος, δτι ή δικαιοσύνη απαιτεί 
νά μή φύγω άπό τήν τράπεζάν σας άν τό 
λάθος δέν διορθωθή, καί δτι θά έπιμείνω είς 
τήν άπόφασίν μου όποιοιδήποτε καί άν ήναι 

coi νόμοι καί κανονισμοί σας.»

Όμιλήσας άρκετά μεγαλοφώνως, καθότι 
ειχον καί ολίγον έρεθισθή, ήνάγκασα καί τόν 
διευθυτήν τής τραπέζης νά άφίση τό γρα- 
φεΐον του καί τούς διαφόρους υπαλλήλους 
νά στρέψωσι τά βλέμματά των είς τό μέ
ρος δπου εύρισκόμην. Ό λογιστής τότε, 
άπαντών είς τήν έρώτησιν τοΰ διευθυντοΰ, 
είπεν δτι φωνάζω καί έπιμένω νά μή συμ
μορφωθώ πρός τούς κανονισμούς τοΰ κατα
στήματος. Όθεν μέ άφήκαν καί πάλιν 
μόνον.

Ότε ή ύπηρεσία τής τραπέζης ήτο πρός 
τό τελειοΰσθαι διά τήν ήμέραν έκείνην, ό 
εύγενής τούς τρόπους ταμίας, μέ τήν γλυ- 
κύτητα έκείνην ήτις έχαρακτήριζεν δλα του 
τά κινήματα μέ έπλησίασε καί μοί είπε 
«Νέε, έχε όλίγην υπομονήν έως δτου κλεί- 
σωμεν άπ’ έξω, διότι τότε ό λογιστής Οά 
παρατηρήσϊ) τούς λογαριασμούς του καί θά 
προσπαθήση νά έξακριβώση, εί δυνατόν, τό 
λάθος, άν πραγματικώς λάθος έγεινε.» Τότε 
άπεκρίθην δτι « έπειδή βλέπω διάθεσιν είς 
τούς διοικοΰντας τήν τράπεζαν νά ικανο- 
ποιήσωσι τήν δικαιοσύνην, δέν έπιθυμώ νά 
λάβη τόσον βάρος ό λογιστής καί νά έπι- 
Οεωρή ταμεία καί κατάστοιχα.» Όθεν καί 
έξάξας έκ τοΰ χαρτοφυλακίου μου έν χαρ
τονόμισμα 500 ταλλήρων τό ένεχείρισα 
είς τον ταμεΐαν, είπών δτι ήτο κολλημένον 
μέ άλλα, καθό νέα καί δτι άνακαλύψας τό 
πράγμα τοΰ τό έπιστρέφω.

«Πώς» μοί είπε, «Νέε, ονομάζεσαι;» 
« Τά όνόματα είναι λέξεις,» τώ άπήντησα, 
« έν τούτοις όνομάζομαι Βίλδερος.» «Κύριε 
Βίλδερε,» μοί είπε, «περάσατε μέσα είς τό 
γραφεΐον, παρακαλώ, καθήσατε καί έπι
τρέψατέ μοι νά σάς συστήσω είς τόν διευ
θυντήν μας» «Ζητώ συγγνώμην, Κύριε» τώ 
άπεκρίθην, « καθότι πολύ έχρονοτρίβησα έ
δώ καί είμαι βιασμένος νά έπιστρέψω είς 
τό κατάστημά μας.»

Ό διευθυντής, ταμίας καί λογιστής, συμ- 
βουλευθέντες τότε πρός στιγμήν κατ’ ιδίαν 
άπεφάσισαν νά έλΟη ό τελευταίος καί νά 
μοί προσφέρη 50 ταλλήρων γραμμάτιον, 
άλλ’ έγώ άπεποιήθην νά λάβω αΰτό, πα- 
ρακαλέσας είς τό εξής νά μή άρνώνται 
τόσον έπιμόνως τήν διώρθωσιν τών σφαλ
μάτων.

’Ολίγον έφανταζόμην κατ’ εκείνον τον 
καιρόν δτι ό ταμίας έκεΐνος ήτο πατήρ τή?



μελλούσης voc μοί παρεξη το θελγ/;τρον, 
τήν άγαλλίασιν καί την χαράν τής ζωής 
μου.

ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ.

Είναι περιττόν να είπωμεν δτι δλαι σχε
δόν αί τέχναι, εΐτε ώ ρ α ΐ α ι  ειτε βαναυ-  
σ ο ι όνομάζονται, και ή αρχιτεκτονική δη
λαδή καί ή γλυπτική καί ή ζωγραφική και 
ή πλαστική, ώς και ή τέχνη τοϋ ξηλουρ- 
γοΰ κ’ ή τοΰ λιθοξόου, ή τοϋ σιδηρουργού 
και του κτίστου, αι πλεισται των βιομ/}- 
χανικών εργασιών, ή ^απτική, τα χειρο
τεχνήματα, εις α αί άδελφαί και αί θυγα
τέρες ημών καταγίνονται, εχουσιν ανάγκην 
της δια γραμμών παραστάσεως σχημάτων, 
είτε έκ τής φύσεως λαμβανομένων είτε υπό 
τής φαντασίας πλαττομένων, ητοι τής τέ
χνης τής ι χ ν ο γ ρ α φ ί α ς .  Τοϋτο είναι τό
σον αισθητόν, τόσον ψηλαφητόν ώστε μάλ
λον θαυμάζομεν πώς εις τα μέρη μας, δπου 
άλλοτε δλαι αί τέχναι ήνθησαν καί έτε- 
λειοποιήθησαν τόσον ώστε καί σήμερον α
κόμη άπό τα λείψανά των δλα τα πεπολι- 
τισμένα εθνη διδάσκονται, ό απαραίτητος 
ουτος κλάδος τής ανθρωπίνου έποινίας το- 
σον να παραμελήται.

Πόσον θά ωφελούντο καί ύλικώς καί ηθι
κώς οι τεχνίται μας αν κατά τάς μακράς 
τούλάχιστον τοΰ χειμώνος έσπερας κατε- 
γίνοντο μίαν μόνην ώραν εις τό διασκε- 
δαστικόν καί ώφέλιμον τοϋτο μάθημα! ΙΙρώ- 
τον, την ώραν ταύτην δέν θά έσύχνα^ον 
εις καφφενεΐα δπου καθείς τουλάχιστον εν ή 
δυο γρόσια εξοδεύει καί δπου χίλιοι πει
ρασμοί ποτών ή χαρτοπαιγνίων τον περε- 
στοιχίζουσι· δεύτερον, εις τάς συνομιλίας 
των θά ήρχετο συχνότερον τό περί τής 
τέχνης θέμα καί ό νοΰς των θά άπετρε- 
πετο άπό άλλα μάταια ίσως ή βλαβερά πρά
γματα· τρίτον, θά έγίνετο καθείς τ ε χ ν ί 
τ η ς  κ α λ λ ε ί τ ε ρ ο ς  καί άμυλλα εύγενής 
μεταξύ των θά έγεννατο· τέταρτον θά εοιόον 
εις τούς μικρούς καλόν παράδειγμα νά κα- 
ταγίνωνται εις τι χρήσιμον αντί τοϋ 
βλαβερού παραδείγματος τοΰ νά διέρχων- 
ται τήν ώραν εις καφφενεΐα· ένί λόγω θά 
ώφέλουν καί εαυτούς καί τούς άλλους.

Έπιθυμοΰντες νά δοθή ώθησίς τις προς τοΰ- 
άποφασίζομεν νά δημοσιεύωμεν άπό καιροΰ

εις καιρόν, καθ’ δσον τά μέσα ημών έπιτρέ- 
πουσιν, ύλην άποκλειστικώς τεχνικήν, άρχί- 
ζον'τες άπό κοσμήματα καί όοηγιας.

Τενεία στεφανωτή. (Bordure feslonn<5e).

Τό κόσμημα τοΰτο έκτελεΐται άπλουστα- 
τα καί εύκολώτατα· διότι αν πρώτον γρά- 
ψωμεν τήν γραμμήν, τήν εύθεΐαν, A Β δσον 
μακράν θέλομεν, καί επειτα σημειώσωμεν 
έπ’ αυτής τά ίσα χωρίσματα 1 , 2 ,  3, 4, κτλ. 
τόσον μεγάλα δσον θέλομεν να ηναι τό πλά
τος τοΰ κοσμήματος άπό τό εν τής γραμ
μής μέρος, δηλαδή τό ήμισυ τοΰ δλου πλά
τους· τότε άλλο τίποτε δέν μας μένει εϊμή 
νά άνοίξωμεν τόν διαβήτην ίσον μέ εν άπό 
τά σημειωθέντα χωρίσματα, καί θέτοντες 
τόν ένα πόδα του έπί τοΰ σημ. 1 , νά γρά- 
ψωμεν τό ήμικύκλιον Α 2, Ιπειτα μεταφέ- 
ροντες τόν πόδα του έπί τοΰ σημείου 2 νά 
γράψωμεν άπό τό άλλο τής ευθείας μέρος 
τό ημικύκλιον 1 3 καί ούτω καθεξής μέχρι 
τέλους. Τά παχύτερα τών γραμμών μέρη 
γίνονται τοιαΰτα ακολούθως διά τής χειρός* 
δστις δμως γυμνασθείς άποκτήση όλίγην έ- 
πιδεξιότητα δύναται νά τά έκτελή τοιαΰτα 
αμέσως.

Ό Μέγας καί πολύς Νεύτων ολίγον πρό 
τοΰ θανάτου του είπε. « Δέν είξευρω τό τί 
φαίνομαι εις τόν κόσμον, δσον δμως το κατ 
εμέ μοί φαίνεται δτι υπήρξα δμοιος μέ 
μικρόν παιδίον παΐζον είς τόν αίγιαλον και 
διασκεδάζον έμαυτόν διά τής ευρεσεως πότε 
καί πότε λαμπρών τινων χαλικιων ή ώραιο- 
τέρων κογχυλίων παρά τά κοινά, ένώ ό μέ
γας τής άληθείας ώκεανός χεΐται δλος κε- 
καλυμμένος ένώπιόν μου.

Ό Καρτέσιος συνήθιζε νά λέγη δτι, δτε 
ήδικεΐτο εθετε έαυτόν τόσον υψηλότερα τοϋ 
άδηκήματος ώστε τοΰτο δέν ήδύνατο νά τον. 
φθάση.


