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Η ΑΡΑΧΝΗ.
Ό  κόσμος πας είν’ εύμορφον, θεόκτιστον Σχολεΐον 
κι’ ό βίος πάντων έν αύτφ τών δντων §ν βιβλίον 

εινε θεόγραπτον, σοφόν,
Στόν άνθρωπον τόν λογικόν πάνθ’ δσα αναγκαία 
τφ είν’ ευρίσκει εν αύτφ χαρίεντα, σπουδαία 

πιστώς αύτό άναδιφών.

Τοΰ άληθοΰς τήν φαεινήν αύτοΰ βλέπει λαμ,πάδα 
καί τοΰ καλοΰ καί Αγαθοΰ τήν εύγενή δυάδα 

ένθέως χαιρετίζει·
Κι’ ένφ τής Επιστήμης του τ’ άνάκτορον ιδρύει 
καί δι’ αύτής τάς πτέρυγας τοΰ νοΰ του ένισχύει, 

κι’ είς τήν καρδίαν κτίζει

Τής ’Αρετής τόν άγιον βωμόν τής θεσπεσίας 
καί πέριξ τής Ερατεινής αύτοΰ Καλλιτεχνίας 

τ’ οίλσος φυτεύει τ’ Αγλαόν 
Κι’ έκεΐ εις κάλλη νοερά τό ομμ’ Αναβιβάζει 
κι’ εικόνας τούτων θαυμαστός στήν γήν καταβιβάζει 

άπ’ τόν ούράνιον ναόν.

Κι’ αύτάς μετ’ ενθουσιασμού αγίου κατοπτεύων 
ζωήρρυτον αισθάνεται τό ρεΰμα καταρδεΰον 

τήν ύπαρξίν του πάσαν.
Καί παν τό πρός τήν υλικήν ζωήν του μηχανάται, 
καί τό ζωώδες σώμά του εις δίαιτην θεάται 

εύγενεστάτην φθάσαν.

Ουτω δε ούσα ή ψυχή αύτοΰ κεκοσμημένη 
είς τής θρησκείας εύσεβώς εισδύει τά τεμένη, 

κι’ αύτοΰ πρός τόν Δημιουργόν 
τής φύσεως τόν Πάνσοφον ύψοΰται καί Εκείνον 
υμνεί καί έκ τοΰ θρόνου Του Έκεΐνος έπικλίνων 

τόν έπιβλέπει εύλογών.

Ώ ! ταύτην σου, ώ  άνθρωπε, ήξεύρων τήν πορείαν 
κι’ είς τής αρ ά χ ν η ς  τής μικράς δίδεις τήν ιστορίαν 

τήν προσοχήν σου ήδη:
Τήν βλέπεις πρώτον πόσον ειν’ προβλεπτική έργάτις: 
Ό π ω ς εις πέρας εύτυχές φέρη τό ύφασμά της 

τήν βλέπεις πώς έρείδει

Καί ποΰ τό ύφαντήριον αύτής τό άραχναΐον,
Όπου άνεμων φοβερών καί θυελλών βιαίων 

δέν φθάν’ ολέθριος ορμή·
Ύπό τήν στέγην οικιών, εις ασφαλείς γωνίας 
Έντός δασών συνηρεφών καί είς δενδροστοιχίας, 

δπου πελέκεως τομή

Δέν πίπτει, καταστρέφουσα τούς κλάδους, τά στελέχη, 
κι’ είς ακανθώδη φράγματα, δπου πτηνόν νά έ'χη 

δέν δύναται τήν κλίνην του·
Κι’ δπου ποτέ τόν πόδα του ό άνθρωπος δέν φέρει, 
διότι δέν υπάρχει τι, δπερ ένδιαφέρει

τήν τέχνην κι’ έπιστήμην του.

Καί ούτως ή αράχνη μας έκεΐ ήσφαλισμένη 
τό τόσον λεπτόν νήμά της συγκλώθει καί υφαίνει· 

κι’ εξέδραν κτίζει ύψηλήν.
Καί διά ταύτης τής σοφής λοιπόν αύτής προνοίας 
δέν σε διδάσκει, άνθρωπε, δτι μετ’ άσφαλείας 

πάσάν σου γνώμην καί βουλήν

Πρέπει ν’ άρχίζης πάντοτε κι’ ό νοΰς σου κι’ ή καρδία 
πρός τοΰτο πρέπει ισχυρά νά ήν’ κι’ ή τρικυμία 

παθών τών ολέθριων 
Ή  μανιώδης πώποτε αύτά νά μή προσβάλη, 
μακράν τοΰ νοΰ καί τής ψυχής ή θυελλώδης πάλη 

νά ήνε τών άγριων

Εφόδων τοΰ Έγωΐσμοΰ; —  Είς έδαφος έδραίον 
παν έ'ργον νά οικοδομής, καί μεγα καί γενναΐον 

θά κηρυχθή, κι’ άν ήν’ μικρόν.
Κι’ άν είς στενήν καί αφανή τό ένεργής γωνίαν, 
κι’ άν, ενεκεν τών μέσων σου, τό πράττης μ’ άγωνίαν, 

τών ταπεινών καί πενιχρών,

Θά λάβη πέρας ένδοξον καί θά  σέ άνυψώση 
Εις θέσιν ύπερέχουσαν —  ή δύναμις είν’ τόση 

τής μετριοφροσύνης!
Κι’ αν πανταχόθεν άκανθαι όξεϊαι τήν κυκλοΰσι 
αί ήρεμοι κινήσεις της έ'μπλεων τήν δηλοΰσι 

χαράς καί εύφροσόνης.

Ταΰτα διδάσκεσ’, άνθρωπε, ως βλέπεις, έκ τοΰ τρόπου, 
μεθ’ ού τό μικρόν έ'ντομον υφαίνει, κι’ έκ τοΰ τόπου 

έ'ν θα έκτείνει τόν ιστόν 
τόν άραχναΐον έπειτα παρατηρείς μέ ποίαν 
νυχθήμερον έργάζεται θερμήν φιλοπονίαν, 

μέ ζήλον κι’ έ'ρωτα πιστόν.

Ώ ! κι’ αύτη ή φιλόπονος υφάντρια τεχνίτις 
δέν σοί παρουσιάζεται έν τή έπιμονή της 

σύ μ β ολον  φι λεργίας ;
Δέν σοί διδάσκει πώς μικρόν έπί μικρφ αν θέτης, 
άόκνως, καί τάς σκέψεις σου μ ’ υπομονήν έκθέτης, 

Π ρ ο ό δ ο υ  έ ξ α ι σ ί α ς

Θά βλέπης άνοιγόμενον τό στάδιον έμπρός σου 
καί θ ’ άπαντα, τό τέλειον παντοΰ ό οφθαλμός σου 

είς πάν σου έ'ργον μέ χαράν  
Κι’ ή αρετή, κι’ ή τέχνη σου, κι’ ή έπιστημοσύνη 
τήν λογικήν αξίαν σου είς δόξαν θά  έντείνη 

κι’ εύδαιμονίαν σοβαράν.

Πλήν είς τής τελειότητος αύτής σου τό σημεΐον 
Φυλάχθητι μή ύποστής δι’ ό'νομα τό θειον 

τήν τύχην τοΰ εντόμου!
Αύτό, δπερ σοί ε'δωκε μαθήματα ωραία, 
έ'χει στήν ιστορίαν του καί άλλα άπευκταία, 

φρίκης μεστά καί τρόμου!

»-
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Αυτ’ ή άράχνη εύειδής νεάνις ήτο πάλαι, 
τεχνήτρια υφαντικής έξαίρετος καί άλλαι 

δέν έξισοΰντο πρός αύτήν 
Νεάνιδες ομήλικες, λεπτότης, ποικιλία 
διέκρινον τά εργα της, κι’ έν πάση ομιλία: 

τήν άπεκάλουν θαυμαστήν.

Κι’ ή δυστυχής έκ ταύτης τής δόξης έθαμβώθη 
κι’ ένόμισε στόν Όλυμπον δτι ύπερυψώθη, 

κι’ δτι κι’ αύτή ή Α θήνα 
Μέ δλην τήν σοφίαν της νά τήν ύπερτερήση 
δέν δύναται, κι’ υφαντικής έ'ργα νά τεχνουργήση 

εξοχα τόσον καί κλεινά!

Καί όργισθεΐσα ή Παλλάς εύθύς διά κερκίδος 
πλήττει τήν ύπερήφανον κι’ είς άραχναΐον είδος 

τήν τρέπει ζωυφίου.
Φεΰ! τούτου, καί τό άχαρι μέ τήν ονομασίαν 
Έκείνης ήδη έξασκεΐ τήν φρούδην εργασίαν 

Ίστοΰ άνεμωλίου!

Καί έ'κτοτε ουτω σκληρώς άφοΰ έτιμωρήθη, 
τό μετριόφρον καί σεμνόν υφος περιεδύθη 

καί άποσυρομένη 
Έργάζετ’ είς απόκεντρα χωρία καί γωνίας, 
ουτω κατά τής παλαιάς αύτής άλαζονείας 

διαμαρτυρομένη.

Καί σύ λοιπόν, ώ άνθρωπε, άφοΰ πρώτον Έκείνων 
τών εύσεβών καί εύφυών προγόνων μας Έλλήνων 

λίαν θαυμάσης τήν σοφήν 
Επίνοιαν: δ ά ν θ ρ ω π ο ς  δτι μ ε τ α μ ο ρ φ ο ΰ τ α ι  
είς ζώ ον  έξ ο ίήσ εω ς ,  ά λ λ ά  δέν άλλ ο ιο υτα ι  

ποτ ’ είς Ανθρώπινον  μορφή ν

Α ύτό ,  κατά τινας σοφούς άσοφους· μή νομίσης 
Μέ τήν πυκνήν σοφίαν σου καί τάς έπινοήσεις 

τάς τόσον καταπληκτικάς, 
δτι είς ύπερνέφελον αιθέρα άνυψώθης,
Καί είς τήν γήν ερπων θαρρείς δτι Απεθεώθης! 

καί μέ τάς άλαζονικάς

’Ιδέας κατά τοΰ θεοΰ τήν κεφαλήν έγείρης 
καί άκανθώθη σπέρματα είς τήν ψυχήν σου σπείρης· 

Τότε ούδέν γενναΐον 
θά πράξης κι’ έν τφ βίφ σου ή πάσα φιλεργία 
θά  ήνε άνεμώλιος, καί πάσα σου σοφία 

Ώ ς  υ φ α σ μ ’ Αραχναΐον!

Έν Σμύρνη 1889.

Σ. Κ. ΛΕΟΝΤΙΑΣ.

Η0ΟΓΡΑΦΙΑΙ.
(Μετά εικόνων.)

ΚΙΝΕΖΟΠΑΙΔΕΣ.

II Γ ϊ  Ν II Ε Ν  Κ I Ν Αι.
Ισόβιος τής γ»ναικός όπεξοι>σιότης. ■— Γέννησις θογατρός. — Παιδοκτονία’ 
εκθ-εσις, πώλησις καί άντικατάστασις τέκνων. —  ’Ανατροφή, εργα καί καθ-ήκοντα 
τών νεανίδων. — Τιμαί άπονεμόμεναι τή παρθενία. — Τόπος τής φυσιογνωμίας 

τών γυναικών. — Καλλωπισμός γυναικείος.

Περιηγηταί καί ιεραπόστολοι έπί μακρόν έν Κίνα διατρίψαντες’ 
έκ τοΰ σύνεγγυς δέ καί μετ’ έπιστασίας μελετήσαντες τά ήθη, τάς 
ιδέας, τόν χαρακτήρα καί τήν μόρφωσιν τών γυναικών, βεβαιοΰσιν 
άπό κοινοΰ πάντες, δτι θεμελιώδης τής χώρας Αρχή έστιν ή έφ’ 
δρου ζωής έξάρτησις καί υποταγή τής γυναικός · κόρη, διατελεΐ 
δούλη τοΐς γονεΰσιν ύποτεταγμένη · σύζυγος έστιν ή ταπεινή τοΰ 
Ανδρος θεράπαινα· χήρα, ούδαμώς άλλως δύναται έντιμος νά θεω- 
ρηθή γυνή, ή ύποτασσομένη τοΐς πλησιεστάτοις τοΰ Ανδρος συγγενέσι 
καί δεύτερον μή συνάπτουσα γάμον άνευ τής συναινέσεως τούτων. 
Οί έν Κίνα ήθικολόγοι καί νομοθέται, ού μόνον τήν τύχην νά βελτιώ- 
σωσιν ούδέποτε έπεχείρησαν, άλλά καί καθιέρωσαν τήν άδιάλειπτον 
αύτής υπεξουσιότητα.

Ή  μόνη, όπωσοΰν Αξία μνείας, λογία παρά τοΐς Σίναις γυνή, 
ή Πανοέη-Πάν, κατά τόν α ' μ. X . άκμάσασα αιώνα τοιαΰτα έ'λεγε περί
τής τύχης τών γυναικών εν σινική, ατινα και σήμερον ετι, ανευ ούδέ
τής έλαχίστης υπερβολής, δύνανται περί αύτών νά λεχθώσι. ,,Κατέ- 
χομεν τήν έσχάτην έν τή οίκογενείςι καί τή πολιτείες θέσιν · τά 
εύτελέστατα καί έπιπονώτατα τών έ'ργων άπαιτεΐται νά ώσι καί είσίν 
ό ήμέτερος κλήρος. Τό πάλαι, δταν κόρη έγεννάτο έγκατελείπετο 
έπί τρεις δλας ήμέρας καί ούδεμία περί αύτής έλαμβάνετο πρόνοια· 
τό βρέφος κατετίθετο έπί γης έντός παλαιών ρακών παρά τήν κλίνην 
τής μητρός · τήν τρίτην δέ μόλις ήμέραν έπεσκέπτοντο τήν λεχώ 
καί ήρχιζον νά μεριμνώσι περί τοΰ θυγατρίου.“

Τά Ανωτέρω είσίν έν άλλαις έκφράσεσιν έπανάληψις τής επο
μένης τοΰ ιεροΰ τών Σινών ’ βιβλίου Χι-Κίνγκ περικοπής. ,,Κόρη 
γεννωμένη κατατίθεται έπί γής, κατατίθεται έπί κοινών σπαργάνων · 
παρ’ αύτή τίθεται κέραμος (σύμβολον τάς ιστουργίας). Ούτε καλόν 
έν αύτή υπάρχει ούτε κακόν · διδαχθήτω πώς κατασκευάζεται ο 
οίνος, πώς παρασκευάζονται τά φαγητά · ιδού πάν δ,τι οφείλει νά 
γινώσκή.£ί

Προστίθησι δέ ή Πανοέη - Πάν, τά επόμενα. Ό  διάφορος 
τρόπος, δι’ ού ύποδέχονται τήν γέννησιν τοΰ άρρενος καί τήν τοΰ 
θήλεος, ή έπιδεικνυομένη κατά τήν γέννησιν τοΰ άρρενος χαρά καί 
ή πρός τό θήλυ περιφρόνησις δηλοΰσι πόσον τοΰτο έθεωρεΐτο υπο
δεέστερον έκείνου. Ή  κατάθεσις τοΰ Αρτιγεννήτου βρέφους έπί απλών 
ρακών έδήλου δτι τήν ταπεινοτέραν έν τφ οίκφ θέσιν ώφειλε νά 
κατέχη έν τφ πατρικφ ο’ίκφ · ή δέ Αποστροφή, μεθ’ ής έγένετο 
δεκτόν, ήν τό σύμβολον τής περιφρονήσεως, ήν ώφειλε ν’ Αναμένη 
άν μή διά τών φυσικών αύτής προσόντων καί τής διαρκοΰς τών είς 
τό φΰλον αύτής άρμοζουσών άρετών ένασκήσεως δέν ύπεχρέου τούς
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περί αύτήν ΐνα τιμώσιν αύτήν. Αί κέραμοι καί αί πλίνθοι, ας προ- 
σέφερον δι’ αύτάς τοΐς προγονοί, έσήμαινον δτι ό έξουθενισμός καί 
αί ταλαιπωρίαι έ'δει νά ώσιν αί σύντροφοι αύτής καί ό κλήρος έν 
τφ οικφ. Οί γονείς μόνον διά τούς υιούς αύτών έ'χουσιν οφθαλ
μούς · προθυμοΰνται νά προσλάβωσιν αύτοΐς διδασκάλους, αμα ώς 
ήθελον είσθαι είς κατάστασιν νά έκπαιδευθώσιν · είσίν οί υιοί μόνοι 
τό άντικείμενον πάσης αύτών τής τρυφερότήτος καί πασών τών 
φροντίδων ■ μόλις δέ άξιοΰσι προσοχής τάς θυγατέρας. Διά τί 
άρνοΰνται αύταΐς δ,τι άφειδώς χορηγοΰσιν είς τούς υιούς, άφοΰ καί 
ούτοι καί έκεΐναι εχουσι πάθη νά νικώσι, καθήκοντα νά έκπληρώ- 
σωσι, καί συμπεριφοράν καί ήθη νά έκμάθωσι καί νά τηρώσι· τά 
πάντα φαίνονται συμμαχοΰντα ΐνα συντελέσωσιν είς τήν ατέλειαν 
φύλου, δπερ φύσει έστιν άφ’ έαυτοΰ ατελές. “

Οί λόγοι ούτοι παρέχουσιν εικόνα ακριβή τών δρων τής ύπάρ- 
ξεως τών θυγατέρων έν Σινική άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
τών ημερών ήμών. Επειδή δέ ενεκα τών ιδεών τούτων ή γέννησις 
θυγατριου εθεωρεΐτο ώς κακόν τι ’ίσον τή στειρότητι, συχναί ενεκα 
τούτου εν ταΐς τάξεσι τών ενδεών συνέβαινον παιδοκτονία', καί πωλη- 
σεις τών θηλέων τέκνων καί 
εγκαταλείψεις αύτών, τά δέ 
θηριώδη ταΰτα έγκλήματα 
ούδ’ οί αύστηρότατοι τών νό
μων ισχυον νάκαταστέλλωσιν.

’Από πολλοΰ ύφίστανται έν 
Πεκίνφ καί ταΐς κυριωτάταις 
πόλεσιν έκθετοκομεΐα ύπό τοΰ 
κράτους διατηρούμενα, έν οίς 
τά θήλεα κυρίως άποτίθενται.

Περίτό 1878 ό έντή έπαρ- 
χία. Κουάγκ-Τούγκ δικαστής 
έξέδωκε τήν έπομένην προ- 
κ,ήρυξιν. ,,Έ μαθον δτι ύφί- 
σταται ετι ή αποτρόπαιος 
συνήθεια τοΰ νά έγκαταλεί- 
πωνται τά θήλεα τέκνα.
’Ενίοτε προέρχεται τοΰτο έκ 
τής ένδειας τών γονέων μή 
δυναμ,ένων νά διαθρέψωσι 
τά δυστυχή ταΰτα ό'ντα · 
άλλοτε δέ οί γονείς έπιθυ- 
μοΰσιν άρρεν καί έκ φόβου μή ή ύπό τής μητρός περίθαλψις τοΰ 
θυγατρίου έπιβραδύνη τήν γέννησιν αρρενος η κόρη έγκαταλείπεται. 
Καίτοι ύπάρχουσιν έκθετοκομεΐα διά τά θήλεα δέν κατωρθώθη 
έν τούτοις νά έξαλειφθή ή άπεχθεστάτη αδτη συνήθεια, ήτις 
έστιν υβρις είς τήν ηθικήν καί τόν πολιτισμόν, καί ητις διαταράσσει 
τήν αρμονίαν τοΰ ούρανοΰ . . .  Τά έντομα, οί ιχθύς, τά πτηνά, τά 
άγρια θηρία διατηροΰσι τά νεογνά αύτών · πώς δύνασθε νά θυσιάζητε 
τά έκ τοΰ ίδιου υμών αίματος γεννώμενα πλάσματα; ’Αμφοτέρων 
τών φύλων τά τέκνα άνήκουσιν είς τήν ούρανίαν τάξιν, καί αν 
γεννηθή ύμΐν κόρη οφείλετε ν’ άναθρέψητε αύτήν · πώς δύνασθε νά 
έλπίζητε τήν γέννησιν υίών, δταν φονεύετε τάς θυγατέρας; δέν φοβεΐσθε 
τάς σονεπείας τής θηριώδους ύμών διαγωγής; τάς αποφάσεις τής 
ούρανίου δικαιοσύνης; Θά μετανοήσητε μετά θάνατον, άλλ’ έ'σται 
αργά. Πάς δστις ήθελε φωραθή έκθέτων τήν θυγατέρα τιμωρη- 
θήσεται κατά τόν νόμον, διότι είσθε άγριοι καί διά τό έγκλημα τής 
απώλειας τών τέκνων σας άνάξιοι πάσης έπιεικείας.“

Ό  κατά τής παιδοκτονίας νόμος τιμωρεί τούς ενόχους δι’ 60 
μαστιγώσεων καί έξορίας ένός έτους, ένφ ή συνήθης ποινή δι’ 
άπλοΰν αμάρτημα γάμου, συναπτομένου ύπό υίοΰ πρό τής λήξεως 
τοΰ άγομένου έπί τφ θανάτφ τοΰ πατρός πένθους, εινε 100 μαστι
γώσεις. Διότι κατά τό πνεΰμα τοΰ νόμου ή πρός τούς γεννήτορας 
αγάπη τίθεται ύπεράνω τής πρός τά τέκνα στοργής.

"Ετερον τής κατά τήν άπόκτησιν θυγατρός δυσαρεσκείας 
άξιοθρήνητον άποτέλεσμα είνε ή πώλησις τών θηλέων, ητις καίτοι 
κρύφα γινομένη δέν εινε δμως σπανία, ώς ούχί ασυνήθης παρά τοΐς 
Σίναις έστί καί ή τών τέκνων ανταλλαγή · συμβαίνει δηλονότι κατά 
τήν γέννησιν κόρης, ό πατήρ άλλων τέκνων στερούμενος νά πείση 
διά χρημάτων τήν μαίαν, ΐνα· άντικαταστήση ταύτην δι’ αρρενος 
άρτιγεννήτου άγοραζομένου άπό γυναικός πτωχής · άλλ’ ή κατά τής 
πράξεως ταύτης έπιβαλλομένη ποινή είνε αύστηροτάτη.

’Ανάλογος τή έπιδεικνυομένη πρός τά θήλεα δυσμενείς έστιν 
ή άνατροφή αύτών. Παρά ταΐς οίκογενείαις, έν αίς αί γυναίκες είς 
ούδεμίαν έ'ξω τοΰ οίκου ένασχόλησιν ύποχρεοΰνται, ποικίλα μετέρ
χονται μέσα, ΐνα άναγκάζωσιν αύτάς νά οίκουρώσι καί μηδέποτε 
έν δημοσίφ τόπφ φαίνωνται. "Αμα ώς κόρη γεννηθή περιβάλλουσιν 
αύτής τούς πόδας έντός ισχυρών ταινιών, ΐνα έμποδίσωσι τήν ανά
πτυξή αύτών, συνθλίβοντες αμα τούς δακτύλους τών ποδών καί 
διπλοΰντες ύπ’ αύτούς τάς δέ πτέρνας πιέζοντες μέχρι τής δυνατής 
αύτών περιστολής. Ή  τοιαύτη έγχείρισις επίπονον καί βραδύ καθίστησι 
τό βάδισμα τών γυναικών, άλλά παρέχει αύταΐς αμα ούχί άμοιρον

χάριτος ταλάντευσιν δυναμέ- 
νην νά συγκριθή πρός τήν 
σειομενην ιτέαν · ή τοιαύτη 
τών ποδών στρέβλωσις δέν 
συνειθίζεται παρά ταΐς γυ- 
ναιξί τών Τατάρων δέν γίνε
ται ώσαύτως, ούδέ ήν δυνα
τόν νά γίνηται, καί παρά 

πτωχαΐς οίκογενεί αις, 
αί γυναίκες ύποβάλλον- 

ται, ώς οί άνδρες, είς έξω- 
τερικά έ'ργα.

Ή  διανοητική άνάπτυξις 
θηλέων παρά τοΐς 

άποδοκιμάζεται καί 
παραμελεΐται τόσφ μάλλον 
δσφ άφ’ ετέρου έπιδιώκων- 
ται καί πολλαπλασιάζωνται 
τά μέσα τής τών άρρένων 
παιδεύσεως.

Κατά τά Λ ί-Κ ί, άρχαίαν 
ιερών νόμων συλλογήν, ού αί 

ύπό τήν εποψιν ταύτην διατάξεις είσίν ετι έν ίσχύϊ, ή κόρη άπό τοΰ 
έκτου τής ήλικίας έτους δεν έξέρχεται πλέον τοΰ οικου · διδάσκεται 
ύπό τής παιδαγωγοΰ νά η εύπρεπής τούς τρόπους, κόσμια, εύπειθής 
καί ύποτεταγμένη, πρός δέ τούτοις διδάσκεται νά κλώθη τόν κάνναβιν, 
νά νήθη, νά ύφαίνη ποικίλα ύφάσματα, νά κατασκευάζη ένδύματα, 
νά προετοιμάζη τό γεΰμα καί νά φυλάττη τά είς θυσίαν μέλλοντα 
νά προσενεχθώσιν άντικείμενα. Περί γραφής καί αριθμητικής ούδέ 
λόγος γίνεται πλήν ολίγης άναγνώσεως ένίοτε διδασκομένης · κατά 
τινα σινικήν παροιμίαν ή άνάγνωσις αποκλείεται άπό τής κόρης τήν 
άνατροφήν διότι ύπάρχουσι κακά βιβλία.

Εύνόητον άποβαίνει δτι ή άμάθεια, είς ήν έγκατελείφθη πάν
τοτε ή γυνή έν Σινική, συνετέλεσεν δπως διατελή αυτη ηθικώς καί 
διανοητικώς ύποδεεστέρα. Ό σον άφορά δέ είς τάς τών κατωτέρων 
τάξεων γυναίκας δέν έγκλείονται μεν έν τφ οίκφ άλλά καί δέν 
μένουσιν έλεύθεραι, καθόσον άσκοϋνται είς τών έργων τά έπιπονώτατα· 
περιηγηταί άπαντώσιν αύτάς έν τοΐς άγροΐς έργαζομένας καί τά 
τέκνον φερούσας έπί τής ράχεως, έν φ οί άνδρες αύτών διατελοΰσι 
τής ήμέρας τό πλεΐστον κυβοπαικτοΰντες, περιπατοδντες η κοιμώμενοι.

Έν τοΐς τών Σινών ίεροΐς βιβλίοις διαγράφονται τά προσόντα 
εύ ήγμένης κόρης, ούτως έν περιλήψει.

,,Ή  κόρη οφείλει νά μένη έγγύς τή μητρί ώς ή σκιά αύτής· 
αί περί τό καλλωπίζεσθαι έπιτηδεόσεις, ή περιέργεια, αί έλαφραί
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άναγνώσεις τόσφ μάλλον άποβαίνουσιν όλέθριαι δσφ πλεΐον είς I τέον δμως δτι αί τόν άγαμον προαιρούμενα', βίον πείθονται εις τοΰτο 
ταΰτα επιδίδεται. 'II μετριοφροσύνη καί ή σιωπή, ή γλυκύτης καί μάλλον ύπό τής πρός τούς γονείς ευλαβειας καί αγάπης, η έκ θρησκευτικού 
ή συστολή', ή φιλοπονία, ό μονήρης βίος, ό πρός τούς γονείς καί ; τίνος αισθήματος παρεμφερούς πρός ιό επικρατούν εν τή Δύσει καί 
τούς άδελφούς σεβασμός είσίν αί άπαραίτητοι τής εύϋπολήπτου κόρης τάς μονάς πληροΰν. Αν κόρη άποστεργη τον γάμον, ΐνα κάλλιον 
άρεταί. Μαντεύει τις οποία έ'σται ή γυνή έν τφ οΐκφ τοΰ άνδρός j άφοσιωθή είς τήν τών γονέων ύπηρεσίαν, η αν χήρα μή θέλή
έκ τής παρά τοΐς γονεΰσι διαγωγής αύτής. “ δεύτερον νά συνάψη γάμον έκ σεβασμού πρός τήν μνήμην τοΰ

Έν δέ τφ Αί-Κί λέγονται περί τοΰ άντικειμένου τούτου τά | μακαρίτου συζύγου, άξιοΰνται εκτάκτων μετα θάνατον τιμών, συνδρομαι 
επόμενα. ..Κατά τό έ'βδομον έ'τος δέον νά χωρίζωνται τά άρρενα δέ συλλέγονται πρός άνέγερσιν μνημείων τή αρετή αύτών · οι συγ- 
τέκνα τών θηλέων ■ ούτε νά συνδιατρίβωσιν, ούτε νά συντρώγωσιν ! γενεΐς τής ουτω τιμωμένης προθύμως συνεισφέρουσι καί πολλάκις 
έν τή αύτή τραπέζή έπιτρέπεται αύτοΐς· τά αρρενα μενέτωσαν έν j πάντες οί κάτοικοι τοΰ χ ω ρ ίο υ  η τής συνοικίας εν η διεμενε/ ή ήρωις·
τφ έξωτερικφ, τά δέ θήλεα έν τφ έ'σω οίκήματι · τοΐς άνδράσιν 
άπαγορεύεται ή έν τιΐ> γυναικώνι είσοδος, ταΐς δέ γυναιξίν ή άπό 
τούτου έξοδος · ή νέα κόρη δέον νά καλΰπτη έξερχομένη τό πρό
σωπον · έν τή όδφ ή δεξιά πλευρά άνήκει είς τούς άνδρας, ή δέ 
αριστερά είς τάς γυναίκας · τοΐς μή τοΰ αύτοΰ φύλου προσώποις άπα- 
γορεύεται νά μεταδίδωσί τι άλλήλοις διά τής χειρός.“

Είς τάς θυγατέρας τών άνωτέρων οικογενειών διδάσκουσι νά 
όμιλώσι βραδέως, νά έ'χωσιν ηρεμον καί προσηνές τό ήθος, νά ώσιν 
εύπειθεΐς, νά νήθωσι, ν’ άνα- 
πηνίζωσι τήν μέταξαν, νά 
ράπτωσι καί πάν δ,τι χρή
σιμον είς τήν ένδυμασίαν νά 
παρασκευάζωσι ■ έν δέ ταΐς 
ύπέρ τής μνήμης τών προ
γόνων τελεταΐς εργον αύτών 
έστί νά οινοχοώσι καί νά 
παραθέτωσι τά κρέατα καί 
τά όσπρια έπί τών παροψί- 
δων. Τήν τρυφεράν παιδικήν 
αύτών ήλικίαν διανύουσιν αί 
νεάνιδες έν άπολύτφ σχεδόν 
«,κινησίσρ. · έπειδή ή τών ποδών 
παραμόρφωσις στερεί αυτάς 
άσφαλοΰς βάσεως. τό βάδι
σμα αύτών αποβαίνει επί
πονον καί οδυνηρόν · ουτω 
δέ τά δυστυχή πλάσματα 
στερούνται τής άπαραιτήτου 
έν τή ηλικία, ταύτη κινή- 
σεως πρός άνάπτυξιν ολο
κλήρου τοΰ σώματος · αν δε ποτε δεήση νά έξέλθωσιν, αί μέν τίν
πλουσίων κόραι έξέρχονται έπί φορείων, αί δέ τών μετριωτέρων 
έπί χειραμαξών. Επιδίδονται πρός τοΐς άλλοις αί νεάνιδες έν Κίνα. 
εις τε τήν φωνητικήν καί τήν οργανικήν μουσικήν, καί ίκανώς εις 
ταύτας έξασκούνται · τό σύνηθες οικογενειακόν οργανον καλοΰσι Σίε, 
ού αί έκ μετάξης χορδαί θίγονται δια τών ονύχων τους οποίους 
έπί τούτφ τρέφουσι μακρούς.

Ίδιάζοντα πρός ταΐς λοιπαΐς οίκιακαΐς μερίμναις, εργα τών 
γυναικών είσίν ή άνατροφή τών μεταξοσκωλήκων, τό νήθειν τόν
βάμβακα καί ή παρασκευή τών φύλλων τοΰ τειου · ταΰτα δε συνά- 
δουσι τφ καθιστικφ βίφ, είς δν αι τών ευπορών τάξεων γυναίκες 
καταδικάζονται· άλλ’ έν ταΐς τάξεσι τών τεχνιτών καί γεωργών 
μετέχουσιν αύται τών βιοτεχνικών καί τών άγροτικών τοΰ ανδρός
έργων · είσί δέ καί αί άνδρικήν περιβεβλημέναι ένδυμασίαν καί 
έκτελοΰσαι τό έ'ργον τοΰ κωπηλάτου.

Καίτοι δέ πάσης τής άνατροφής αύτών ό σκοπός τείνει πρός 
τόν γάμον, έν τούτοις δσαι είς τόν παρθενικόν βίον ήθελον αφιερώσει 
έαυτάς ίδιαζούσης καί έξαιρετικής άπολαύουσι τιμής, ητις εστί 
λείψανον τών παναρχαίων σινικών παραδόσεων. Ο Δελίγγ, περιηγητής 
διάσημος, βέβαιοί δτι έν τή πόλει Κιάμ-Νάμ πλεΐσται τοιαΰται 
υπάρχουσι παρθένος ών αί οίκίαι είσίν έστολισμέναι δι1 έπιγραφών, 
τό δέ προνόμιον τοΰτο παρέχει αύτός ουτος ό αύτοκράτωρ. Σημειω-

θριαμβευτικαί αψίδες λίθινοι η έκ ξύλου άνεγείρονται καί κοσμούν
ται διά γλυφών περιεργοτάτων παριστωσών μυθολογικά ζώα, άνθη 
καί παντοειδή πτηνά · έν δέ τή προσόψει αύτής μεγάλη φέρεται επι
γραφή τή παρθενία ή τή χηρεία άφιερωτική.

"Ενεκα τής φρίκης τών Σινών πρός τάς μετά τών ξένων 
έπιγαμίας ό αρχικός τής τών γυναικών φυσιογνωμίας τύπος διετηρήθί] 
αναλλοίωτος, καί ή ύπό τών άρχαίων συγγραφέων περιγραφομένη 
ίδιάζουσα τών γυναικών τής Κίνας μορφή μεγάλην εχει τήν ομοιότητα

ταΐς τών νεωτέρων περικλη- 
τών περιγραφαΐς. Έ ν γένει 
εχουσι λεπτόν καί μικρόν τό 
άνάστημα, τήν ρίνα βραχεΐαν, 
σχιστούς τούς οφθαλμούς καί 
πρός τό μέρος τών κροτάφων 
συνεσταλμένους, στενόν τό 
στόμα καί τά χείλη ροδό- 
χροα.

Τό ψιμμύθιον ύπάρχει έν 
γενική σχεδόν παρ’ αύταΐς 
χρήσει καί άπό τοΰ 7°“ ή 
80U έτους έρχεται τοΰ προσώ
που ή βαφή · ή περιβολή 
αύτών εινε καθαρά καί άπέ- 
ριτ'τος. Ή  μαύρη, ώ ς γαγά- 
της, κόμη προσδένεται έν 
κόμβφ έ'μπροσθεν καί διά 
τεχνητών κοσμείται άνθέων· 
τούς δέ όνυχας αύτών κατά 
μίμησιν τών άνδρών φέρουσι 
μακροτάτους.

Γπάρχουσι ποικίλοι κομμώσεως τρόποι. Ί Ι  κόμη αλείφεται 
έπιμελώς δι’ εύώδους έλαίου καί σογκρατεΐται διά χρυσής ή αργυρά; 
καρφίδος, αί δέ εύποροι γυναίκες προσαρμόζουσιν εκατέρωθεν αν8·η 
τεχνητά καί μαργαρίτας. Παρά τοΐς Μιοσσέκοις αί γυναίκες έπι9·έ- 
τουσιν έγκαρσίως

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΚΙΝΕΖΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

ττΐί κεφαλής έλαφράν μικράν σανίδα ένός
ποδός μήκους καί πέντε μέχρις εξ δακτύλων πλάτους · τήν σανίδα 
ταύτην περικαλύπτουσι διά τής κόμης, ήν προσκολλώσιν έπ’ αύτής 
διά κηρού. Τό είδος τοΰτο τής κομμώσεως θεωροΰσι κομψότατον 
καί είς ούδέν λογίζονται τάς δυσχερείας αύτ^ς · δέν δύνανται δμως 
νά κατακλίνωνται η ύπτίως, έ'ξω δέ άναγκάζονται διηνεκώς ν’ άπο- 
στρέφωσι τήν κεφαλήν, ΐν’ άποφύγωσι τούς θάμνους καί τά δενδρύλλια, 
ών βρίθουσιν αί όδοί · πολύ δυσχερέστερον αποβαίνει τό πράγμα 
δταν πρόκηται νά κτενισθώσιν, δπερ τρις μόνον ή τετράκις πράττουσι 
τοΰ έτους · ανάγκη τότε ώρας ολοκλήρους νά διέλθωσιν ένώπιόν 
μεγάλης πυράς, ΐνα διαλυθή καί έκρεύση ό έπί τής κόμης κηρός · 
πλύνουσι κατόπιν τήν κόμην, διευθετοΰσιν αύτήν καί πάλιν τόν αύτόν 
έπαναλαμβάνουσι τής κομμώσεως τρόπον.

Αί ύψηλής περιωπής γυναίκες φέρουσι μακρά ένώτια καί 
περιδέραια έκ γαγάτου, κρυστάλλων καί κοραλλίων, έπιχαρίτως έπί 
τών ώμων κατερχόμενα.

IΙλήν τοΰ ψιμμυθίου καί τής τών οφθαλμών ύπογραφής, ών 
χρήσιν ποιούνται αί γυναίκες τών Σινών, φέρουσιν ένίοτε πλεΐσται
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τούτων έν τφ μέσφ τοδ κάτω χείλους καί κατά το άκρον τοδ 
πώγωνος μικρόν έρυθρότατον κρίκον.

At γυναίκες τών Τατάρων ήκιστα έμιμήθησαν τάς τών Σινών 
κατά τά ήθη. Ό  άγγλος περιηγητής Τζών Βάρωβ, ακόλουθος

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΟΜΩΣΙΣ.

τής έν Κίνα αγγλικής πρεσβείας έν τή ίδιότητι αστρονόμου καί 
μηχανιχοΰ, αναφέρει οτι εβλεπε πολλάκις γυναίκας μόνας έν ταίς 
δδοίς τοδ Πεκίνου · εφερον δέ μακράς μετάξινους έσθήτας καί 
έμβάδας έκ κεντητοδ όλοσηρικοδ. Τήν κόμην ειχον άνω δεδεμένην 
τό δέ πρόσωπον έψιμμυθιωμένον · άλλ’ οί τρόποι αυτών δέν διεκρί- 
νοντο έπί πολλή σεμνότητι ώς οι τών κινέζων γυναικών. Έν II εκίνφ 
0 άπό τών οικιών. διαβαίνων βλέπει νεάνιδας κρατοόσας τήν καπνο
σύριγγα εν τφ στόματι καί παρευθύς αμα τή δψει τών άνδρών 
άποχωρούσας. Τό καπνίζειν ως καί ή χρήσις τού οπίου είσί μετα- 
γενέστεραι έν Κίνα συνήθειαι.

ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ.
'Τπάρχουβιν ηρωες άψηφοϋντες τα μυδραλιοβόλα καί 

δειλιώντες ένώπιον μιας προλήΦεως.
A. Α  ον μας.

* *
*

Τό Φεϋδοξ ούδ εν ώφελεΐ διότι άπαξ μόνον άπατά.
Ναπολέων Α  .

*  **
Έ ν τώ κόσμω τούτα) ολίγοι υπάρχουσι λόγοι και πολλή ηχώ.

Γκαϊτε.
* * *

Συμβαίνει μέ την Αγνότητα δ,τι και μέ την ανδρείαν οι
δια στόματος αντην έχοντες είσίν οί ήκιστα αγνοί.

Βαλτοΰρ.

Alphonse Daudet.
Ό  Ε φ η μ έ ρ ι ο ς  τ ή ς  Κ ο υ κ ο υ ν ι ά ν η ς .

(Διήγημα.)

Ό  άββάς Μαρτίνος ήν έφημέριος τής . . . .  Κουκουνιάνης. 
j  Α γαθός, ώς ό άρτος, άδολος, ώς ό χρυσός, ήγάπα πατρικώς τούς 
| Κουκουνιανίους · παράδεισος έπίγειος θά  ήτο δι’ αύτόν ή Κουκουνιάνη, 

αν οί κάτοικοι αύτής έφρόντιζον πλειότερον νά ίκανοποιώσιν αύτόν. 
Α λλά, φεδ! έν τφ έξομολογητηρίφ του ή αράχνη υφαινε τόν ίστόν 
αύτής, τήν δέ λαμπράν τοΰ Πάσχα ήμέραν τό αζυμον εμενεν έν τώ 

j βάθει τοΰ ίεροΰ αρτοφορίου του. Τεθλιμμένην ειχε διά τούτο τήν 
| καρδίαν δ άγαθός ίερεύς καί παρά τοΰ Θεοΰ έζήτει άπαύστως τήν 

χάριν, ινα μή άποθάνη, πριν ή έπαναγάγη εις τήν μάνδραν τό 
| πεπλανημένον αύτοΰ ποίμνιον.

Καί, θά  ι'δητε δτι ό Θεός είσήκουσεν αύτοΰ.
Κυριακήν τινα, μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ ίεροΰ εύαγγελίου, ό 

άββάς Μαρτίνος άνέβη έπί τοΰ άμβωνος.
„ ’Αδελφοί μου, είπε, πιστεύσατέ με, έάν θέλετε. Τήν παρελ- 

θοΰσαν νύκτα, εύρέθην, ό άθλιος έγώ αμαρτωλός, πρό τής θύρας 
τοΰ παραδείσου.

,,Έκρουσα· Ό  Ά γιος Πέτρος μέ ήνοιςε!
—  ,,Πά! είσθε σείς, καλέ μου κύριε Μαρτίνε, μοί είπε· 

,, ποιος άνεμος εύνοϊκός σάς φέρει; . . . .  καί τί δυνάμεθα νά πρά- 
,,ξωμεν ύπέρ υμών;

—  ,,Μακάριε, Ά γιε Πέτρε, δστις κρατείτε τήν μεγάλην βίβλον 
,,καί τοΰ παραδείσου τάς κλείδας · δύναμαι νά σάς έρωτήσω, χωρίς νά 
,,φανώ πολύ περίεργος, πόσους έ'χετε Κουκουνιανίους έν τφ Παρα- 
,,δείσω;

—  ,,Δέν δύναμαι νά σάς άρνηθώ τοΰτο· καθίσατε, θά  έίε- 
J τάσωμεν δμοΰ περί τούτου.

,,Καί ε'λαβε τό βιβλίον ό Μέγας Πέτρος, ήνοιξεν αύτό καί 
έτοποθέτησε τά διόπτρά του.

, ,Ά ς  ίδωμεν Κουκουνιάνη, ειπομεν. Κου . . . .  Κου . . . .  Κου- 
κουνιάνη· ’Ιδού· Άγαπητέ μοι Κύριε Μαρτίνε, ή σελίς είνε καθ’ 
ολοκληρίαν κενή. Ουτε μία ψυχή. Ούδείς Κουκουνιάνιος ευρίσκεται 
κατά τό παρόν ένταΰθα.

—  ,,Π ώ ς! Ούδείς έκ Κουκουνιάνης έντός τοΰ παραδείσου!
Ούδείς; αδύνατον! παρατηρήσατε καλλίτερον.
—  „ Ούδείς, όσιώτατε· παρατηρήσατε σείς, αν νομίζετε δτι 

άστιεύομαι.
,, 'Ω ! —  έ'μεινα κεραυνόπληκτος · ετυπτον τούς πόδας, καί τάς 

,,χείρας συμπλέκων, εκραζον ελεος ζητών. Τότε ό Ά γιος Πέτρος
—  Πιστεύσατέ με, Κύριε Μαρτίνε, δέν πρέπει τόσον πολύ νά 

ταράττεσθε, διότι κινδυνεύετε νά πάθ/]τε έπικίνδυνόν τινα τοΰ αίμα
τος συμφόρησιν. Ά λλ ω ς τε, σείς δέν πταίετε. Ό π ω ς βλέπετε, οί 
Κουκουνιανιοι, πρεπει να διέρχωνται τήν περίοδον τοΰ έξαγνισμοΰ έν 
τφ καθαρτηρίφ.

—  , ,Ά !  δι’ αγάπην Θεοΰ, Ά γιε Πέτρε! βοηθήσατέ με, ινα 
,,δυνηθώ νά τους ’ίόω τουλάχιστον, νά τούς ιδω καί τούς παρη- 
,,γορήσω.

—  «Ευχαρίστως, φίλε μου · ’Ιδού · φορέσατε στερεώς τά σαν- 
,,δάλια ταΰτα, διότι ή οδός είνε κακή. Έ χει καλώς. Τώρα, προ- 
,,χωρείτε, προχωρείτε πρός τά έμπρός. Βλέπετε, έκεΐ κάτω, κατά 
„τήν στροφήν τής δδοΰ; θά  ευρητε μιάν άργυράν πύλην, κατη- 
,,στερισμένην διά μαύρων σταυρών κρούσατε έκεΐ· θά  σάς άνοιξη

ο Ά δεοσίας. Έστέ άτάραχος καί γενναίος.
„  Εβάδιζον επί ωραν πολλήν! Τί έλεεινή οδός! ήμην κατά

κοπος· μικρά στενωπός, πλήρης άκανθών καί τριβόλων καί συρι- 
ζόντων όφέων, μέ ώδήγησεν είς τήν άργυράν πύλην, ήν καί εκρουσα

—  ,,Τίς κτυπα; ήκούσί>η λέγουσα φωνή βραγχνή καί θρηνώδης.
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,,—  Ό  έφημέριος τής Κουκουνιάνης.
Τ ή ς  ;

„ —  Τής Κουκουνιάνης.
„ — Ά !  είσέλθετε!
Εισήλθον ώραΐος, μέγας άγγελος, ζοφεράς, ώς ή νύξ, έ'χων 

τάς πτέρυγας, λαμπρόν δέ, ώς ή ήμερα, φέρων ένδυμα καί αδαμαν
τίνην έκ τής ζώνης κρεμαμένην κλείδα, εγραφεν έν βιβλίφ μεγαλει- 
τέρφ ή τό τοΰ Άγιου Πέτρου.

,,—  Τί θέλετε καί τίνα ζητείτε; είπε πρός έμέ στραφείς ό 
άγγελος.

„ —  'Ωραίε άγγελε τοΰ Θεοΰ, έπιθυμώ νά μάθω, —  ’ίσως 
φαίνομαι πολύ περίεργος — , αν έ'χετε έδώ τούς Κουκουνιανίους.

Τ ο ύ ς  ;
,,—  Τούς Κουκουνιανίους, τούς κατοίκους τής Κουκουνιάνης, 

τών όποιων έγώ είμαι ό πνευματικός ποιμήν.
„ —  Ά !  είσθε σείς, ό άββάς Μαρτίνος;
,,—  Είς τάς διαταγάς σας, κύριε άγγελε.
„ —  Κουκουνιάνη, λοιπόν ε’ίπετε . . . .
,, ’Ανοίγει δέ δ άγγελος καί φυλλολογεί τό βιβλίον, βρέχων 

διά τοΰ σιέλου τόν δάκτυλον, ίνα τό φύλλον δλισθαίνη καλλίτερον.
— Κουκουνιάνη, είπε τέλος, μακρόν έκφέρων στεναγμόν. 

Κύριε Μαρτίνε, ούδένα έ'χομεν έκ Κουκουνιάνης έν τφ καθαρτηρίφ.
„ —  "Τψιστε Θεέ! Κανείς, κανείς καί είς τό καθαρτήριον έκ 

Κουκουνιάνης! Ά λλά  τότε, θεέ μου, πολυεύσπλαχνε θεέ! πού λοιπόν 
εύρίσκονται;

—  Έ !  όσιώτατε· έν τφ παραδείσφ βεβαίως· ποΰ θέλετε 
λοιπόν νά ευρίσκωνται;

„ —  Ά λ λ ’ έρχομαι έκ τοΰ Παραδείσου . . . .!
,,—  Έ ρχεσθε έκ τοδ Παραδείσου!! . . . .  Λοιπόν;
,,—  Λοιπόν! δέν ύπάρχουσιν έκεΐ. . . .  Ά χ !  Κυρία, μήτηρ 

τών αγγέλων! . . . .
,,—  Τί τά θέλετε, κύριε έφημέριε; αν ούτε έν τφ Παραδείσφ, 

ούτε έν τφ καθαρτηρίφ ευρίσκωνται, δέν υπάρχει μέσος δρος · εύρί- 
σκονται έν . . . .

„ —  Σταυρέ τοδ Χριστού! Ίησοΰ, υιέ Δαβίδ! . . . . ώ ! ώ ! 
είνε δυνατόν; . . . . Μήπως έψεύσθη ό Ά γιος Πέτρος; . . . . άλλά 
δέν ηκουσα νά φώνηση δ άλέκτωρ! . . . .

„ νί*! δυστυχής έγώ! πώς, θά ύπάγω είς τόν Παράδεισον, άν 
δέν ευρίσκωνται έκεΐ οί Κουκουνιάνιοι; . . . .

,,— Ακούσατε, πτωχέ μου, Κύριε Μαρτίνε· επειδή άντί 
πάσης θυσίας, έπιθυμείτε νά βεβαιωθ^τε ίδίοις δμμασιν, είσέλθετε 
εις τήν στενωπόν έκείνην, τρέχετε, δσον τό δυνατόν περισσότερον, άν 
ήμπορήτε· θά  ευρητε κατά τό τέρμα τής δδοΰ, είς τά δεξιά, μέγαν 
πυλώνα· έκεΐ θά  λάβητε πάσαν πληροφορίαν. Ό  Θεός έστω ήμΐν 
βοηθός.

,,Καί έ'κλεισε τήν θύραν δ άγγελος.
,,Μακρά ήν ή στενωπός καί υπό έρυθράς καί θερμής τέφρας 

κεκαλυμμένη- έκλονούμην ώς οίνοβαρής, καί άνά πάν βήμα προσέ- 
κοπτον ήμην κατάρρυτος έξ ίδρώτος καί φοβερά μέ κατέτρυχε 
δίψα. Ά λλά  χάρις είς τά σανδάλια, δι’ ών δ Ά γιος Πέτρος μέ 
ειχεν έφοδιάσει, οί πόδες μου έ'ψαυον άβλαβώς τό πεπυρακτωμένον 
έδαφος.

Έ φ θασα  τέλος πνευστιών καί προσπταίων πρό τής ύποδειχθεί- 
σης μοι θύρας . . . ., ητις ήν πυλών ύπερμεγέθης καί χαίνων, ώς 
τό στόμα μεγάλου κλιβάνου.

„ νΩ! τέκνα μου, οποίον θέαμα! . . . .  Έκεΐ δέν μέ ήρώτησαν 
τό δνομά μου· βιβλία καταγραφής έκεΐ δέν ύπάρχουσι· εκεί είσά- 
γονται κατά σωρούς αί ψυχαί διά τοΰ πυλώνος έκείνου, δπως σείς 
είσέρχεσθε, τέκνα μου, τήν κυριακήν εις τό οίνοπωλεΐον.

„ Ά φθονος μέ κατέλουεν ίδρώς, καί δμως ήσθανόμην ρίγός τι 
διατρέχον τάς φλέβας μου. ’Οσμή πυρακτουμένων σαρκών διεχέετο, 
δμοία πρός έκείνην, ήν αίσθανόμεθα έν Κουκουνιάνη, δταν δ Έλοά,
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ό πεταλωτής, πυρακτοϊ τό πέλμα τών δνων, ούς ετοιμάζεται νά 
πεταλώση. Ή  περιβάλλουσά με δυσώδης καί φλογερά άτμοσφαίρα 
μέ κατέπνιγε· φρικώδης δέ ήκούετο βοή, κραυγών, καί στεναγμών, 
καί θρήνων, καί βλασφημιών.

„ —  Λοιπόν θά  είσέλθης σύ, ή δχι; μοί λέγει, κεντών με διά 
σιδηρού δικράνου, δαίμων κερασφόρος.

, ,— Έ γώ ; Δέν εισέρχομαι- είμαι φίλος τοΰ Θεοΰ.
,,—  Είσαι φίλος τοΰ Θεοΰ! . . . . Έ !  παληοκόρακα! τί λοιπόν 

ερχεσαι νά κάμης έδώ; . . . .
—  Έ ρ χ ο μ α ι . . . . άχ! άλλοίμονον! δέν αντέχω πλέον . . . .  

έρχομαι . . . .  έρχομαι άπό μακράν, . . . . νά σάς έρωτήσω ταπεινώς, 
. . . .  μήπως . . . .  κατά τύχην . . . .  έ'χετε έδώ κανένα έκ Κουκου- 
νιάνης! . . . .

„ —  Ά !  μά τό πΰρ καί τάς φλόγας! κάμνεις τόν κακόμοιρον 
σύ, ώς νά μή έγνώριζες, δτι εχομεν έδώ ολόκληρον τήν Κουκου- 
νιάνην. Κύψε καί παρατήρησε, πώς καλοπερνούν έδώ οί καλοί σου 
Κουκουνιάνιοι.

,,Καί είδον έν μέσφ τοδ φρικαλέου τών φλογών στροβίλου.
,,Τόν υψηλόν Κοκαλίνον, —  τόν έγνωρίσατε δλοι, άδελφοί 

μου, —  τόν Κοκαλίνον, δστις έμέθυε καθ’ έκάστην καί έ'δερε τήν 
γυναΐκά του ανηλεώς.

,,Είδον τήν Κατερινέταν . . . ., τών τριόδων τήν κόρην, . . . . μέ 
τό άσεμνον έκείνο ήθός της . . . .  Ά λ λ ’ άφήσωμεν αυτήν δέν λέγω 
περισσότερα.

,,Είδον τόν Πασχάλην, τόν Πισσοχέρην, δστις έπώλει είς τους 
πτωχούς τό νενοθευμένον έ'λαιον.

,,Είδον τήν Βαρβέτταν, τήν άχάριστον έργάτριαν, ητις έ'κλεπτε 
τόν σίτον τοΰ άγρονόμου, δστις έμίσθωνεν αύτήν κατά τόν 
θερισμόν.

,,Καί τόν Δοφίνην, δστις κατεσκεύαζε ψευδή φάρμακα, καί 
έπώλει τόσον άκριβά, τοΰ φρέατός του τό ύδωρ.

,,Καί τόν Τοτιλλιάρ, δστις δταν μέ συνήντα άσυστόλως έβαινε 
τόν δρόμον του, ούτε χαιρετών ούτε τήν καπνοσύριγκα άφίνων άπό 
τοΰ στόματος, υπερήφανος ώς ό Άρταβάν, ώς άν είχε απαντή
σει κύνα.

,,Καί τόν Κουλάν μέ τήν Ζέτταν, καί τόν ’Ιάκωβον, καί τόν 
Πέτρον, καί τόν Τονί . . . .

,,Συγκεκινημένοι, κάτωχροι, έστέναζον οί άκροαταί αύτοΰ, φαν- 
ταζόμενοι, δ μέν τόν πατέρα αύτοδ, δ δέ τήν μητέρα, ό δέ τόν 
συγγενή, δ δέ τήν άδελφήν, έντός τών φρικαλέων τοδ άδου κευθ- 
μώνων.

,,Συναισθάνεσθε βεβαίως, άδελφοί μου, έπανέλαβεν ό άββάς, 
συναισθάνεσθε άναμφιβόλως, δτι δέν δύναται νά παραταθή ή κατά- 
στασις αυτη. Φέρω έγώ τών ψυχών τήν ευθύνην, καί θέλω, θέλω 
νά σάς σώσω άπό τής αβύσσου, είς ήν άπειλείσθε νά κατακρη- 
μνισθήτε απαντες. Ά π ό  τής αύριον θά  κάμω έ'ναρξιν τοδ έργου, άπό 
τής αύριον, άνευ αναβολής. Καί θά ήνε δχι σύντομον τό έ'ργον 
τοΰτο! ’Ιδού πώς θά  κάμωμεν. Άπαιτεΐται τάξις, Γίνα τά πάντα 
γίνωσι καλώς.

,,Θά διαιρέσω υμάς είς τάξεις.
,,Αυριον, δευτέραν, θά  έξομολογήσω τούς γέροντας καί τάς 

γραίας· τό πράγμα είνε εύκολον.
,,Τήν τρίτην, τά παιδιά· θά  τελειώσωμεν ταχέως.
„Τήν τετάρτην, τούς νέους καί τάς νεάνιδας· εχομεν πολλά νά 

ε’ίπωμεν.
,,Τήν πέμπτην, τούς έγγάμους · μέ συντομίαν.
,,Τήν παρασκευήν, τάς γυναίκας· χωρίς πολυλογίαν.
,,Τό σάββατον, τόν μυλωθρόν μόλις αρκεί δι’ αύτόν ήμέρα 

ολόκληρος.
..Καί θά  ε’ίμεθα εύτυχεΐς, άν τήν Κυριακήν, έ'χομεν τελειώσει.
,,Βλέπετε, τέκνα μου, δ σίτος, δταν ήνε ώριμος, πρέπει νά 

θερισθη, καί ό οίνος δταν άνασυρθή, πρέπει νά πο9·ή.

ΠΡΟΟΔΟΣ.
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,,Ό  σωρός τών άμαρτημά:ων είνε μέγας, τό φάρμακον εινε 
κατεπεΐγον.

..Καί ή χάρις τοΰ Κοριού είη μεθ’ ομών. ’Αμήν.

Ά μ ’ επος, αμ’ εργον. Ό  έξαγνισμός έτέθη είς ενέργειαν. Α π ό 
τής άξιομνημονεύτου έκείνης Κυριακής, τό άρωμα τών αρετών τών 
Κουκουνιανίων διεχέεται εις άπόστασιν δέκα λευγών, έν τοΐς πέριξ.

Εόδαίμων δέ καί φαιδρότατος, δ αγαθός ποιμήν Μαρτίνος, 
ώνειρεύθη τήν επομένην νύκτα, οτι ακολουθούμενος οπό τοδ ποιμνίοο 
αύτοΰ, διήλαονεν έν μεγαλοπρεπεϊ λιτανεία., έν μέσφ άνημμένων λαμ
πάδων, έν μέσφ νέφοος ευώδους λιβανωτού καί τού χορού τών 
παίδων α.δόντων, τήν άστερόεσσαν όδόν, τήν άγουσαν είς τάς οόρανίους 
μονάς.

ΠΕΡΙ ΦΟΙΝΙΚΟΣ.
Ό  Φοΐνιξ είναι θαομάσιόν τι πτηνόν, τό όπίΐον, κατά δημώ

δεις παραδόσεις, εζη πολλούς αιώνας, καί θνήσκον παρήγεν άπό 
τόν μοελόν τών οστών τοο μιαρόν τινα σκώληκα, δστις έσχημάτιζε 
νέον φοίνικα.

Είς τάς έρήμοος τής Αραβίας, λέγοοσιν, δτι έγεννάτο, καί δτι 
εζη πεντακόσια ή εξακόσια ετη.

Οι Αιγύπτιοι, αναφέρει δ Ηρόδοτος *) είς τήν Εύτέρπην τοο, 
εχουσι πτηνόν τι τό δποΐον τιμώσιν ώς ιερόν, δπερ δμως δέν ειδε, 
λέγει, ποτέ είμή έζωγραφημένον. Ά ν  πιστεύση δέ τις τούς κατοίκοος 
τής έν Αίγύπτφ Ήλιοοπόλεως, τό βλέπουσι σπανιώτατα, ήτοι κατά 
πέντε αιώνας απαξ, δταν ό πατήρ τοο άποθάνη. Λέγοοσιν δτι εχει 
μέγεθος αετού, δτι ή κεφαλή τοο καλύπτεται όφ’ ώραίοο θυσάνου, 
εχει τά μέν πτερά τοΰ τραχήλοο τοο χροσά, τά δέ άλλα πορφυροει
δ /j (φοινίκια, έξ ου εχει καί τήν ονομασίαν), τήν οόράν λεοκήν μέ 
στίγματα κερασόχροα καί οφθαλμούς σπινθηροβολοΰντας ώς οί 
αστέρες. Όταν αίσθανθή τό τέλος τών ήμερών του έγγίζον, ετοιμάζει 
δι’ έαυτόν φωλεάν, τήν όποιαν κατασκευάζει με ξύλα καί άρωματικάς 
κομμιώδεις υλας, έντός τής οποίας άποσυρόμενος αποθνήσκει. Έκ 
τοΰ μυελού δέ τών όστέων του γεννάται σκώληξ, δστις μεταβάλλεται 
είς νέον φοίνικα. Ή  πρώτη φροντίς τού νέοο τούτου φοίνικος είναι 
νά κηδεύση τόν νεκρόν τοο πατρός τοο. Κατά τον αυτόν Ηρόδοτον,

*) ν£στι δέ καί άλλος ορνις ίρός, τώ οονομα φοΐνιξ· έγώ μέν μιν οΰκ 
είδον εί μή οσον γραφ-)} · καί γάρ δή καί σπάνιος έπιφοιτά σιοι δι’ έτέων, ως 
Ήλίοο πολιήται λέγοοσι, πεντοικοσιων · φοιτάν δέ τότε φασί, έπεάν οί άποθ’άνν] 
6 πατήρ· εστι δέ, εί rjj γραφ·0 παρόμοιος, τοσόσδε καί τοιόσδε· τά μέν αύτοΰ 
χροσόκομα τών πτερών, τά δέ έροί)·ρά· ές τά μάλιστα αίετώ περιήγησιν ομοιό
τατος καί τό μέγα8·ος τοδτον δέ λέγοοσι μηχα/ασί^αι τάδε, έμοί μέν οί) πιστά 
λέγοντες, έξ Ά ραβίης όρμεόμενον ές τό ίρόν τοΰ Ήλίοο κομίζει τόν πατέρα έν 
σμύρν-jj έμπλάσσοντα, καί θ-άπτειν έν τοδ Ήλίοο τώ ίρω, κομίζειν δέ οδτω· 
πρώτον τής σμύρνης ώόν πλάσσειν, δσον τε δονατός έστι φέρειν, μετά δέ πει- 
ράσ8·αι αύτό φορέοντα, έπεάν δέ άποπειρηθ-^, οδτω δή κοιλήναντα τό ώόν τόν 
πατέρα ές αοτό έντι9·έναι, σμόρνη δέ αλλ-β έμπλάσσειν τοδτο, κατ’ 3 τι τοδ ώοδ 
έγκοιλήνας ΙνέΟηκε τόν πατέρα, έγκειμένοο δέ τοδ πατρός γίνεσθ-αι τώοτό βά
ρος, Ιμπλάσαντα δέ κομίζειν μιν έπ’ Αίγόπτοο ές τοΰ Ήλίοο τό ίρόν· ταδτα μέν 
τοδτον τόν ορνιν λέγουσι ποιέειν. (Ήρόδ. Εύτέρπη § 73.)

σχηματίζει εκ σμύρνης δγκον τινά έντός τοΰ οποίου περιτυλίσσει τά 
λείψανα τοΰ πατρός του καί μεταφέρει τό πολύτιμον τούτο φορτίον 
είς Ήλιούπολιν έν τφ ναφ τού I Ιλίου.

Οί άρχαΐοι ιστορικοί άναφέρουσιν τέσσαρας εμφανίσεις φοίνι
κος. Την πρώτην έπί τής βασιλείας τοΰ Σεσώστριος, τήν δεοτέραν 
έπί τής τοΰ Ά μάσιος, τήν τρίτην έπί τού τρίτου τών ΙΙτολεμαίων 
καί τήν τελεοταίαν, αναφέρει Δίων ό Κάσσιος, ώς οιωνόν τοΰ θανά
του τού Τιβερίοο. Ό  Τάκιτος μνημονεύει δτι ό φοΐνιξ ένεφανίσθη τό 
τέταρτον είς τήν Αίγυπτον έπί τής αυτοκρατορίας τού Τιβερίοο. Ό  δέ 
Πλίνιος λέγει δτι τοΰτο έγένετο κατά τήν Ύπατείαν τού Κουΐντοο 
Πλακίοο, προσθέτων δτι τό σώμα τοΰ τετάρτου τούτου φοίνικος με- 
τεκομίσθη είς τήν Τώμην καί έξετέθη είς τήν μεγάλην πλατείαν, 
καί δτι γίνεται μνεία τούτου έν τοΐς βιβλίοις τοΰ δήμου.

Ό  Ηρόδοτος, αφηγούμενος τήν ιστορίαν τού φοίνικος, προσ
θέτει δτι τφ φαίνεται απίθανος. Ό  δέ Πλίνιος καί Τάκιτος δτι ό 
έκτεθείς είς τήν 'Ρώμην ήν άλλο τι πτηνόν.

Φαίνεται, λέγει ό μοναχός Χάλτ, έν τή περί Κίνας περιγραφή 
του, δτι ή μυθώδης ιδέα περί φοίνι’/ο ς  υπάρχει καί είς τούς Κινέ
ζους, διότι δοξάζουσιν δτι υπάρχει μοναδικόν τι πτηνόν είς τόν τόπον 
των, τό όποιον άναγεννάται έκ τής τέφρας τοο. Τούτο δ’ είναι άπό- 
δειξις δτι οί Κινέζοι δέν ήσαν πάντοτε περιωρίσμένοι έντός τού 
Ουρανίου κράτους αυτών, άλλ’ δτι καί έξήρχοντο αύτοΰ καί πολλά, 
τοιαΰτα έμυήθησαν άπό τούς Αιγυπτίους καί ’Ινδούς.

Ν. ΔΕΣΤΟΓΝΙΑΝΟΣ.

ΕΞΑΣΚΗΣΙΣ ΕΙΣ ΥΠΟΜΟΝΗΝ.
. (Μετά εΐκόνος.)

Ή  ίκανότης τοΰ τεχνίτου καί ή είς τάς λεπτάς τής φυσικής 
παραστάσειος άκριβείας μύησις, γίνεται τόσφ κατάδηλος κατά τήν 
έξεικόνισιν τών μικρών καί φαιδρών έπεισοδίων, δσφ καί έν τή τών 
σοβαρών σκηνών καί προσώπων επεξεργασία. Τήν αλήθειαν ταύτην 
μαρτυρεί ή ήμετέρα είκών, εργον χαριέστατον τοΰ διακεκριμένου καί 
γνωστοΰ γερμανοΰ καλλιτέχνου κοριού Schiit/.c, ής καί τά μέρη μετά 
θαομασίας έξεικονίζονται τέχνης καί φοσικότήτος καί τό σύμπλεγμα 
έν συνόλφ ικανήν διεγείρει ίλαρότητα τφ θεατή. Τό είς τόν κύνα 
διδόμενον έμπρακτον μάθημα τοΰ νά έθίζηται είς τήν υπομονήν, 
καθ’ ον χρόνον ή γαλή λαμβάνει άπό τών χειρών τής κόρης τήν 
τροφήν αυτής, ήδύνατο νά χρησιμεύση καί είς πολλούς τών άνθρώ- 
πων στερούμενους τοιαύτη ς. Ό  κύων έν στωϊκή αταραξία, άναμένει 
καρτερικώς τήν σειράν αυτού, καί ένφ τό βλέμμα δέν άποσπά άπό 
τοΰ τρυβλίου, ή χείρ του δέν τολμά νά έγγίση αοτό, άλλ’ άνέχεται 
νά προηγηθή αυτού έν τή διανομή τής τροφής ή ήττον υπομονητική 
καί μάλλον τεθωπευμένη γαλή. Όποία δεινή θά  συνεκροτεΐτο πάλη 
μεταξύ τών δύο ζώοιν, πάλη, είς ήν σπανιώτατα υποχωρεί ή γαλή, 
αν μή έπεβάλλετο ύπό τής μικράς δεσποίνης ή τάξις αύτη, είς ήν 
δ  άγαθός κύων φαίνεται συμμορφούμενος μάλλον έκ συμπαθείας 
καί άφοσιώσεως πρός τήν κορασίδα, παρά έκ τής πρός τήν υπο
μονήν φυσικής ροπής ή έκ στοργής καί τρυφερότητος πρός τήν 
σύντροφον γαλήν.

Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣΙΣ ΕΙΣ ΤΠΟΜΟΝΗΝ. 

Είκών ύπό W. Schutze.
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Η 0ΡΕΨΙΣ TOT AN 0 ΡΩ Π ΟΤ.
Πας άνθρωπος είς οίανδήποτε κοινωνικήν τάξιν καί αν άνήκη, 

δέον νά ή έφωδιασμένος διά τίνος κεφαλαίου, αν θέλη νά μή άπο- 
λεσθη έν τφ περί ύπάρξεως άγώνι, είς δν ανεξαιρέτως απαντες ύπο- 
κείμεθα- τό απαραίτητον τοΰτο κεφάλαιον εινε ή εργατική ήμ ών 
δόναμις .  Ε’ίτε διανοητικής, ειτε διά της χειρωνακτικής έργασίας, η 
καί δι’ άμφοτέρων προσποριζόμεθα τά πρός τό ζήν έπιτελοΰμεν έκά- 
στοτε έργασίαν, τοΰ σώματος ήμών δεομένου πρός τοΰτο δυνάμεως 
τίνος. Ή  πηγή της δυνάμεως ταύτης εινε ή τ ρο φ ή  ήμών. Όπόταν 
δέν προσλάβωμεν έπί τινα καιρόν τροφήν άποβαίνομεν έντός μικροΰ 
ανίκανοι πρός τό έργάζεσθαι, τό σώμ,α έξασθενεΐ καί φθείρεται 
βαθμηδόν, καί έπί τέλους ό θάνατος έπέρχεται. Όπόταν δέ πάλιν 
προσλαμβάνωμεν ανεπαρκή ή ακατάλληλον πρός τήν θρέψιν τοΰ 
σώματος ήμών τροφήν, τότε αί συνέπειαι δέν εινε μέν άμέσως κατα- 
στρεπτικαί, ούχ ήττον άποβαίνουσιν αύται προϊόντος τοΰ χρόνου Ολέ
θρια.'., ύποσκαπτομένης μικρόν κατά μικρόν, καί τέλος προώρως έκ- 
μηδενιζομένης τής έργατικής ήμών δονάμεως.

Ή  σκόπιμος διατροφή τοΰ σώματος αποτελεί εν τών κυρι- 
ωτέρων ζητημάτων τής θ ε ω ρ ί α ς  τής  υγιεινής, τών λοιπών προ- 
φυλακτικών μέσων είς ούδέν συντελούντων, όπόταν άμαρτάνωμεν έν 
αύτή τή διατροφή ήμών· αί συνέπειαι τής κακής θρέψεως έκδηλοΰν- 
ται ύπό διαφόρους μορφάς. Έλαττοΰται ή έργατική ήμών δόναμις, 
τό πολυτιμώτερον τοΰ άνθρώπου κεφάλαιον, καί συντέμνεται δ βίος 
ήμών, τό μέν διότι τό σώμα καταναλίσκεται μικρόν κατά μικρόν, τό 
δέ διότι ή κατά τών βλαβερών έπιρροών αντοχή αύτοΰ ούσιωδώς 
μειοΰται. Κακώς ή άκαταλλήλως διατρεφόμενοι άνθρωποι καταβάλ
λονται εύκόλως ύπό έπερχομένης έπιδημίας. Καί αύτός δ χαρακτήρ 
τοΰ άνθρώπου επηρεάζεται, διότι έκλείπει ή έλαστική τοΰ πνεύματος 
δύναμις, δι’ ής πρός τοσαύτας ό άνθρωπος παλαίει έν τφ βίφ έν- 
αντιότητας καί καθίσταται μεμψίμοιρος καί μελαγχολικός. Τό δέ 
χείριστον πάντων έστιν οτι τών συνεπειών τής κακής θρέψεως ούδ’ 
αύτοί οί απόγονοι ήμών μένουσιν ανεπηρέαστοι. ’Ασθενείς γονείς 
φέρουσιν είς τήν ζωήν ασθενέστερα δντα, τά οποία κατατήκονται 
διά βίου ύπό διηνεκών νοσημάτων. Ή  χοιραδική, ή άδενοπάθεια καί 
ή φθίσις, νόσοι δειναί έκμηδενίζουσαι τήν εύτυχίαν τοσούτων οικογε
νειών, προέρχονται έν πλείσταις οσαις περιστάσεσιν έκ τής κακής 
διατροφής τοΰ σώματος. Ά λ λ ’ άρα έξαρτάται πάντοτε άφ’ ήμών 
ή καλή καί σκόπιμος διατροφή τοΰ σώματος δύναται τις νά έρωτήση, 
δέν είναι δέ τών ανθρώπων οί πλείστοι ήναγκασμένοι νά φειδωλεύ
ονται ενεκα τών μικρών αύτών πόρων άρκούμενοι είς ανεπαρκή καί 
κακήν τροφήν, δπως ίκανοποιήσωσι καί τάς λοιπάς πολυειδεΐς τοΰ 
βίου άνάγκας; Βεβαίως δυνάμεθα ν’ άπαντήσωμεν, έκτός δλίγων 
έξαιρετικών περιστάσεων, διότι διά καλής έκλογής καί καταλλήλου 
συνδυασμού τών έδεσμάτων δυνάμεθα νά παρασκευάζωμεν έπαρκή 
καί εύάρεστον αμα τροφήν.

Ά π ό πολλοΰ ή έπιστήμη άσχολεΐται είς έξακρίβωσιν τών 
νόμων, οΐτινες δέον νά πρυταννεύωσιν έν τή διατροφή τοΰ άνθρώ
που· δ εύεργετικώτατος δέ ούτος τής έπιστήμης σκοπός έπετεύχθ/j 
έπ’ έσχάτων έν βαθμφ ίκανοποιοΰντι τούς περί αύτόν άσχολουμένους. 
Τούς νόμους τούτους, οΰς δέον νά γνωρίζη πάς άνθρωπος, θέλομεν 
προσπαθήσει ν’ άναπτύξωμεν έν τοΐς άκολούθοις.

Θρέψις καί ένα λλ αγή τής υλης.

Ά παντα τά ζωϊκά φαινόμενα συνδέονται μετά τής καταναλώ- 
σεως τής υλης, μετά τής φθοράς τών δργάνων τοΰ σώματος. Γνωρί- 
ζομεν δτι τό σώμα ήμών φθείρεται, όπόταν δέν είσάγομεν νέον ύλι- 
κόν πρός άντικατάστασιν τοΰ καταναλωθέντος καί διατελοΰμεν έν 
καταστάσει πείνης, διότι έν δσφ ζώμεν έπιτελεΐται έν ήμΐν διηνεκής 
φθορά, ή έπί τό έπιστημονικώτερον κ α ΰσ ι ς  λεγομένη. Διά τών έκ- 
κρίσεων τοΰ δέρματος, τών πνευμόνων, τών νεφρών καί τών έντέρων

εκπέμπονται άπαύστως άπό τοΰ σώματος υλαι, θά  ήλαττοΰτο επο
μένως τό βάρος τοΰ σώματος άν μή έπήρχετο ή άντικατάστασις. 
Η άντικατάστασις αυτη γίνεται διά τής τροφ ής ,  είς ήν, κατά τήν 

ευρυτέραν σημασίαν τής λέξεως, άνήκουσιν ό άήρ καί τό υδωρ· ή 
πρός τοΰτο έπιτελουμένη έν τφ δργανισμφ λειτουργία καλείται 
θρέψις·  τό σώμ,α τοΰ άνθρώπου κέκτηται τήν δύναμιν έκ τής είς 
αύτό είσαγομένης τροφής νά έκλέγη μέν τήν καταλληλοτέραν καί 
μεταποιή αύτήν ούτως, ώστε απ’ εύθείας νά χρησιμοποιήται πρός 
άντικατάστασιν τοΰ καταναλωθέντος, ν’ άποβάλη δ’ άφ1 ετέρου τά 
περιττά αύτής στοιχεία. Ή  τροφή Ιχει πρός τούτοις καί ετερον 
σκοπόν προιόρισται δηλονότι, ού μόνον είς άντικατάστασιν τοΰ κατα
ναλωθέντος, άλλά καί είς τήν παροχήν τής δυνάμεως, ής χρήζομεν 
διά τε τήν έξωτερικήν τών χειρών καί τών ποδών έργασίαν, ώς καί 
διά τήν έσωτερικήν τών δργάνων λειτουργίαν, ητις έπιτελεΐται άορά- 
τως έντός τοΰ σώματος, οπως ή λειτουργία τής καρδίας, τών έν
τέρων, τοΰ έγκεφάλου. Ή  παραγωγή δυνάμεως, ώς καί ή διατήρησις 
έν γένει τής ζωής, έξαρτώνται έκ τής ύπάρξεως θερμότητος, ητις, ώς 
γνωστόν, δύναται νά μεταβληθή είς δύναμιν, τούτέστι είς έργασίαν. 
Ή  θερμότης αυτη, ητις ένυπάρχει καί πρέπει νά ύπάρχη έν τφ ζώντι 
σώματι, προκύπτει έκ τής προμνησθείσης φθορά; τών ύλών ύπό τήν 
επίδρασιν τοΰ δξυγόνου, τοΰ ούσιώδους συστατικού τοΰ άέρος, δν 
άναπνέομεν. Άποκαλοΰμεν δέ τήν ούτωσί έπιγιγνομένην φθοράν, 
καΰσιν, διότι αυτη έπιτελεΐται ύπό τούς αύτούς χημικούς δρους ύφ’ 
ούς καί ή καΰσις τής καυσίμου ύλης έν τή θερμάστρα. Δυνάμεθα 
λοιπόν νά εϊπωμεν, δτι ό τελικός σκοπός τής θρέψεως έγκειται έν 
τφ σχηματισμφ τών δργάνων τοΰ σώματος καί είς τήν παραγωγήν 
θερμότητος, ητις, ώς εϊδομεν, μεταβάλλεται είς έργασίαν. Τάς 
πολυσυνθέτους ταύτας ένεργείας, αίτινες σκοποΰσιν, ού μόνον τήν συν- 
τήρησιν τοΰ σώματος, άλλά καί τήν διευκόλυνσιν τών διαφόρων λει
τουργιών, καλοΰμεν έναλλ αγήν  τ ής  ύλης.  Τά φαινόμενα άρα, τά 
πρός τόν σκοπόν τοΰτον άμεσον εχοντα σχέσιν καί έπί τούτφ γιγνό- 
μενα, ήτοι ή πρόσληψις τροφής, ή πέψις καί άφομοίωσις τοΰ ώφελί- 
μου καί ή εκκρισις τοΰ περιττοΰ, άποτελοΰσιν τήν θρέψιν.

Ίνα άντιληφθώμεν κάλλιον τών άνωτέρω, παραδεχόμεθα πρός 
στιγμήν, ότι ό άήρ, δν άναπνέομεν, ή όρθότερον τό έν αύτφ ύπάρχον 
δξυγόνον, είναι ό φθορεύς πάσης ζωής. Ό π ω ς διά τής δξυδώσεως 
φθείρει τόν σίδηρον, διά τής άναφλέξεως καίει τό ξύλον, ουτω προσπαθεί 
ν’ αποσύνθεση καί τό σώμα ήμ,ών διά βραδείας καύσεως είσδύον είς 
απαντα τά μέρη τοΰ ίστοΰ διά τής άναπνοής καί τής κυκλοφορίας 
τοΰ αιμ.ατος. ’Επειδή δμως πρέπει νά παρεμποδίσωμεν τοΰτο διά 
παντός μέσου, αν θέλωμεν νά μή φθαρή τέλεον τό σώμα ήμών, 
αγοράζομεν τρόφιμα, ατινα παραθέτομεν είς τό φθοροποιόν τοΰτο 
στοιχεΐον. Ό θεν άντί τών συστατικών μ.ερών τοΰ σώματος ήμών 
φθείρονται τά τρόφιμα· ουτω δέ, ού μόνον διατηρείται τό σώμα ήμών 
ακέραιον, άλλά καί έτέρα ούσιώδης ώφέλεια προσγίγνεται ήμΐν. Ό π ω ς 
δηλονότι τό δξυγόνον διά τής καύσεως τών ξύλων ή τών άνθράκων 
τίθησιν εις κίνησιν τήν άτμομηχανήν, ουτω καί διά τής βραδείας 
καύσεως τών τροφίμων παρέχει ήμΐν τήν δύναμιν, ής χρήζομεν έν 
τή εργασία ήμών, καί διά τής οποίας πάλιν προσποριζόμεθα τά τρό
φιμα. Ούτως ένφ άφ’ ένός τό δξυγόνον παρίσταται ώς φθοροποιά 
δύναμις, άφ’ ετέρου άποβαίνει μέγας ήμών εύεργέτης.

Αι ύλαι τών όποιων δεόμεθα πρός συντήρησιν τοΰ σώματος 
ημών είσίν, αύταί καθ’ έαυτάς, άπλαΐ, καί δέον νά άφομοιώνται πρός 
έκείνας έξ ών τό σώμα ήμών συντίθεται· είσί δέ αύται κυρίως υδωρ, 
λευκωματώδη σώματα, λίπος καί έρυκτά άλατα. Τά τρόφιμα ήμ,ών 
έμπεριέχουσι τάς άναγκαίας ταύτας ούσίας είς διαφόρους άναλογίας. 
Ένια αύτών έμπεριέχουσι μίαν μόνον, δλίγα δέ άπάσας έν ταύτφ 
καί έν τή άπαιτουμένη αναλογία. Ή  έπί τής έναλλαγής τής υλης 
έπενέργεια. αύτών εινε διάφορος. Τά λευκωματώδη σώματα συμβάλ- 
λουσιν είς τήν κατασκευήν καί τήν συντήρησιν τών μερών τοΰ σώ
ματος, ενφ τό λίπος καί τά συγγενή αύτφ, ύδρανθρακοΰχα λεγά
μενα, οίον τό άμυλον, ή σάκχαρις, συντελοΰσιν είς τήν παραγωγήν
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θερμότητος καί δυνάμεως. Τά λεγάμενα ύδρανθρακοΰχα αποτελούν
ται ήδη κατά μέγα μέρος έκ σακχάρεως, ή δύνανται νά μεταβλη- 
θώσιν είς τοιαύτην.

Τό λ ε ύκ ωμ α ,  στοιχεΐον άπαραίτητον, δέν δύναται ν’ άντικατα- | 
σταθή έν τή τροφή. Όταν ή διατροφή τού σώματος ήμών γίνεται 
διά τροφίμων μή έμπεριεχόντων λεύκωμα, καταναλίσκεται έξ άνάγ- I 
κης τό λεύκωμ.α τών διαφόρων οργάνων τού σώματος, καί εντός 
μικρού χρόνου αποθνήσκει ό άνθρωπος, δπως καί έκ πείνης. Όταν 
δέ πάλιν τά τρόφιμα άνεπαρκή ποσότητα λευκώματος έμπεριέχωσιν, 
ύφιστάμ,εθα τότε βραδείαν τών δυνάμεων κατάπτωσιν καί άποσύνθε- 
σιν. Ύπό τήν Ιποψιν ταύτην άστοχοΰσιν τοΰ σκοπού οι πλείστοι 
συνήθως έν τή τοΰ σώματος διατροφή, καθόσον ή καλή θρέψις 
έγκειται ούχί είς τήν ποσότητα άλλ’ είς τήν ποιότητα τών τροφίμων. 
Τό λίπος συντελεί ιδίως είς τήν μείωσιν τής καταναλώσεως τού 
λευκώματος, δταν δέ άφθονώτερον προσλαμβάνηται έπιπροστίθεται τό 
περισσεΰον έκ τού πρός παραγωγήν τής δυνάμεως χρησιμοποιηθέντος 
είς τό σώμα αύξάνον ουτω τό βάρος αύτοΰ- ή είς τό σώμα έναπο- 
τιθεμένη πιμελή είναι λίαν αναγκαία πρός προφύλαξιν τών έσωτερι- 
κών μερών καί τών μυών, ώς καί πρός αύξησιν τής ίκανότητος τής 
άντιστάσεως κατά τών έξωτερικών έπιδράσεων π. χ. τού ψύχους.

Τά ζακ χα ροπ οιητ ικ ά ,  οίον ή σάκχαρις, τό άμυλον, πλεονεκ- 
τοΰσι τοΰ λίπους κατά τήν εύκολωτέραν πέψιν περιορίζοντα τήν κατα- 
νάλωσιν τοΰ λευκώματος. 'Ωσαύτως προφυλάττουσι τό λίπος έκ τής 
φθοράς καί άντικαθιστώσιν αύτό μ.έχρι βαθμού τίνος, δέον δμως νά 
προσλαμβάνηται διπλασία ποσότης τών ζακχαροποιητικών τούτων 
στοιχείων.

Τό λεύμωμα δύναται μέν μέχρι τινός νά άντικαταστήση τάς 
λοιπάς άναγκαίας θρεπτικάς ούσίας, άλλ’ άποβαίνει τοΰτο άδύνατον έν 
τφ βίφ, καθόσον θά  ήναγκαζόμεθα νά είσάγωμεν τοσαύτας ποσότη
τας τροφίμων, Τν’ άναπληρώσωμεν τήν ελλειψιν τοΰ λίπους καί τοΰ 
άμύλου, ώστε θά  προύξένουν ταΰτα βλάβην είς τά πεπτικά όργανα. 
Ό  άνθρωπος χρήζει κατ’ άνάγκην μικτής τροφής έμπεριεχούσης 
λεύκωμ.α, λίπος, ζακχαροποιητικά στοιχεία καί αλατα, έν ορισμένη 
ποσότητι καί σχετική πρός άλληλα άναλογία.

Πρός καθορισμόν τής ποσότητος, ής έκαστος άνθρωπος έχει 
άνάγκην έξ έκάστης υλης, έπεννόησαν τό εξής άπλοΰν μέσον. Γνω- 
ρίζομεν δτι τό σώμα έν καταστάσει πείνης φθείρεται αύτό τούτο. 
Δι’ έπισταμμένων παρατηρήσεων δυνάμεθα νά έξακριβώσωμεν τό είς 
τά διάφορα έκκρίμματα, ατινα προέκυψαν έν μια ή μέρα, ένυπάρχον 
ποσόν έκ τών άνωτέρω ύλών. Τοιαΰται παρατηρήσεις έγένοντο πλεΐ- 
σται δσαι ύπέρ τής έπιστήμης ύπό διαφόρων φυσιολόγων ύποβαλόν- 
των εαυτούς είς πολυήμερον νηστείαν. ’Επειδή κατά τό διάσημα τής 
νηστείας ταύτης ούδέν είσάγεται είς τόν στόμαχον, επεται δτι πάν 
δ,τι εύρεθή έντός τών περιττωμάτων άφηρέθη έκ τοΰ σώματος. Ή  
έξακρίβωσις αυτη άπέδειξεν δτι τήν δευτέραν ήμέραν άφηρέθησαν 
τοΰ σώματος 50— 60 γραμμάρια λευκώματος καί 200 γραμμάρια 
λίπους καί ζακχαροποιητικών. Πρός συντήρησιν τοΰ σώματος άρα θά 
άπητεΐτο ’ίση ποσότης τών άνωτέρω ύλών, δπερ δμως δέν Ιχει δρθώς. 
Άπεδείχθη τούτέστιν, οτι διά τής είς τό σώμα εισαγωγής τροφής ή 
κατανάλωσις έπιταχύνεται ούτως ώστε διά τοΰ άνωτέρω ποσού τό 
σώμα ήμ,ών, ού μόνον δέν θά  διετηρεΐτο, άλλά καί θά  ήλλαττοΰτο 
ώς πρός τόν δγκον, ώς έκ τούτου πρέπει νά προσλαμβάνωμεν πλειό
τερον άν θέλωμεν νά διατηρήσωμεν τό βάρος τοΰ σώμ,ατος καί τήν 
πρός τήν έργασίαν ικανότητα αύτοΰ.

Πολυπληθείς άπόπειραι άπέδειξαν δτι οίοσδήποτε άνθρωπος, 
ένασχολούμενος είς μή έπαχθϊ] έργασίαν, έχει άνάγκην τών άπλών 
τούτων ύλών έν τή έξής άναλογία· 118 γραμμάρια λευκώματος, 56 
γραμμ. λίπους καί 500 γραμ. ύδρανθρακούχων · ή διά νά εχωμεν 
στρογγύλους άριθμούς · 100 γραμ. λευκώματος, 60 λίπους καί 500 
ύδρανθρακούχων. Οί άριθμοί ούτοι τροποποιούνται, όπόταν ή είς ήν 
ύποβάλλεται ό άνθρωπος έν τφ βίφ έργασία είναι κοπιωδεστέρα, 
διότι γνωρίζομεν δτι ή πολλή έργασία έπιταχύνει καί πολλαπλασιάζει
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τήν άφομοίωσιν τής υλης αύξανομένων καί τών έκκριμάτων. Ή  διη
νεκής έργασία ένισχύει καί μεγεθύνει τά έργαζόμενα όργανα, όπόταν 
οί βραχίονες ήμών υποβάλλονται είς βαρεΐαν έργασίαν ή όπόταν 
δρειβατώμεν άποκαθίστανται οί σχετικοί μΰς ισχυρότεροι καί παχύ
τεροι. Πρός τόν σχηματισμόν δμως τών δργάνων μόνον τό λεύκωμα 
εινε κατάλληλον. Ό θεν έργαζόμενοι πολύ όφείλομεν, ού μόνον νά 
τρώγωμεν περισσότερον, άλλά καί αύτή ή τροφή ήμών πλείονα λευ
κώματος νά περιέχη στοιχεία.

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον έγένετο ή άνάλυσις πλείστων δσων 
τροφίμων πρός έξακρίβωσιν τοΰ ποσού, δπερ έν έκάστφ περιέχεται 
έκ τών τριών τούτων αναγκαίων καί άρχικών ύλών, ούτως ώστε 
εύκόλως δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν άν ή τροφή, ήν έκαστος καθ’ 
έκάστην λαμβάνει, έμ,περιέχει τήν άπαιτουμένην ποσότητα τών θρεπτι
κών ύλών. Ά λλ ά  καί τοΰτο δέν άρκεΐ πρός τήν κατάλληλον θρέψιν 
τού σώματος, διότι ούχί πάν δ,τι τρώγομεν χρησιμοποιείται άλλ’ 
έκεΐνο μόνον, δπερ χωνεύομεν.

("Επεται συνέχεια.)

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.
θ ε ρ α π ε υ τ ι κ α ί  Ι δ ι ό τ η τ ε ς  τ ώ ν  κ ρ ο μ μ ύ ω ν . Το κρόμμυον έθ·εωρή3·η 

πάντοτε ώ ς υγιεινόν και άξιοσόστατον, καί δν μή ή οξεία αυτοδ οσμή ένεποίει 
πολλοϊς αποστροφήν, θ·’ άπέβαινε βεβαίως πολλώ πλέον διαδεδομένη ή  έν rjj 
μαγειρική χρήσις αύτοδ. Ά λ λ ά  τό φυτόν τοΰτο εύμοιρεΐ καί θεραπευτικών ιδιο
τήτων καί τελεσφόρον ιδία Υποδεικνύεται κατά τοΰ στηθοκατάρρου. "Οταν τό μέν 
στήθος εινε έμπεφραγμένον, οί δέ - βρόγχοι ούχί έλευθέρως λειτουργοδσι καί ή 
πάθησις σονοδεύηται ύπό βηχός, ή  τών κρομμύων χρήσις, ειτε βραστών, ειτε 
οπτών, άποτελει έξαίρετον κατά τοδ κακοϋ φάρμακον άμα rjj εκδηλώσει τοδ 
κατάρρου, τρώγων τις κρόμμοα, δύναται πάντοτε νά περιστείλ-fl τήν άνάπτυξιν 
αύτοΰ καί νά προσβάλ-g εν Ttj £ίζ·{) αύτοδ τό κακόν. Ιατρική τις έφημεοίς συνί- 
στη τελευταίως, νά δίδωνται είς τά παιδία τρις ή τετράκις της έβοομάόος 
κρόμμοα ωμά ή έβρασμένα, οταν πολύ άναπτοχθώσι καί βαρεΐαν εχωσι λίαν τήν 
οσμήν. Τήν εξιν ταύτην συνεβοόλευεν ή έφημερίς αδτη, νά έφαρμόζωμεν έν 
καιρφ έπιδημίας, προστι&εϊσα οτι τό κρόμμυον είνε έν μεγίστω βαθμ ώ  τονωτι
κόν καί προφολακτικόν καί δτι ούδέποτε παρετηρήθη θάνατος έκ βροχίτιδος η 
διφθερίτιδος, έν χώραις, έν αίς συνήθης καί συχνή γίνεται κρομμύων χρησις.

*
Δ ί α ι τ α  κ α τ ά  τ η ς  π ο λ υ σ α ρ κ ί α ς .  Κατά τόν ιατρόν Ζονσον, ή  οίαιτα, 

ή  δσον άφορα είς τήν τροφήν, δέον ν’ άκολοοθώσΊν οί εχοντες τασιν είς τό να 
καταστώσιν ύπεράγαν ισχυροί, ή  οί θέλοντες ν’ άπαλλαγώσι τής υπερβολικής 
πολυσαρκίας, είνε ή  έξής. Δύνανται νά τρωγωσιν άλιπές βοειον και προβειον 
κρέας, κρέας μόσχου καί άρνίου, γλώσσας, ζωμούς άνεο λίπους καί δλίγιρ πυκνούς, 
βοαστόν κρέας, όρνιθας, κυνήγιον, Ιχθύς, τυρόν, ώά, άρτον, άλλ’ έν μετριωτάτ-β 
ποσότητι, παντοειδή λαχανικά, κρόμμυα, σίκυας μικρούς, πήγματα, άλλ ’ άνευ 
σακχάρεως, νωπάς οπώρας, άλλά μετοίως καί άνευ σακχάρεως. Ά φ ’ έτέρου δέον 
ν’ άπέχ-jj τις τοδ χοιρομηρίου καί τοδ λιπαροδ λαρδιού, τοδ λίπους τών κρεάτων, 
τοΰ βουτύρου, τοΰ άνθογάλακτος, τής σακχάρεως, τών γεωμήλων, τών δαυκίων, 
τών τεύτλων, τοΰ όροζίοο, τοΰ ταπιόκου, τών μακαρονίων, τών πολφών (φιδές), 
τών πλακουντίων, τών ζυμαρικών καί έν γένει παντός είδους ζακχαρωτών γλυ- 
κυσμάτων. "Οσον άφορα είς τά ποτά, έπιτρέπεται νά πίν-fl τις τέϊον, καφέν, 
κακάον, αύστηρούς οΤνοος έν μετριότητι, κονιάκ, ζύθον έλαφρόν καί λίαν πικρόν, 
δδωρ τοΰ Σέλτζ καί σ όδα ν  τούναντίον δέον ν’ άποφεύγ-fl τήν χρήσιν τοΰ γάλακτος, 
ή  έν έλαχίστη τούλάχιστον νά πίν*β τοΰτο ποσότητι, τοΰ ισχοροδ πυκνοδ και 
σακχαρούχου ζύθου, τών γλυκέων ο ίν ω ν  έν γένει δέ τά δξέα ποτά μετά πολλής 
μετριότητος δέον νά συνιστώνται καί ούδέποτε δταν ό στομάχος κενός.

*  **
Κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α  ά ν ευ  γ ή ς . Είνε γνωστόν, δτι τά φυτά ζώσι καί αναπτύσ

σονται κάλλιστα έντός τών βρύων καί δτι καί δένδρα καρποφόρα ζώσι και καρ- 
ποφοροδσιν έντός αύτών, ακριβώς ώ ς άν εί ήσαν έν αύτώ τώ  κήπω πεφυτευμενα. 
"Οσψ παράδοξος καί δν ήθελε φανη έκ πρώτης οψεως ό τρόπος ούτος, ούδέν 
αλλο έν τούτοις, ή  άπλή τις εινε μίμησις τών συχνών παραδειγμάτων, δπερ ή 
φύσις αύτή δίδωσιν ήμΐν. Ά π ό  τοδ 1876 κυρίως άσχολοδνται είς τήν έπί τών 
βρύων καλλιέργειαν, ήτις έπιτρέπει ήμΐν νά εχωμεν έντός τών οικημάτων, έπί 
τών παραθύρων, έλαφρά εύμετακόμιστα κάνιστρα, πάντοτε καθαρά, έντός τών 
όποιων δύνανται νά φυτευθώσι καρυόφυλλα, ”α, λευκάνθεμα, ίουλιανά κλπ, φυτά 
αναρριχητικά, φυτά έδώδιμα καί έν rjj μαγειρική χρήσιμα, ώ ς  τό χαιρέφυλλον, 
τό πετροσέλινον, καί αί χαμαικερασέαι, αίτινες πληροΰνται καρπών· ετι δέ καί 
δένδρα καρποφόρα έπί τοδ έξώστου, άτινα κατόπιν δύνανται νά τοποθετηθώσιν 
έπ ί τής τραπέζης.

ΠΡΟΟΔΟΣ.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΟΕΣΙΣ.
Ό  σ ί δ η ρ ο υ ς  Π ύ ρ γ ο ς  ή Π ύ ρ γ ο ς  Έ  ϊ φ ε λ.

(Μετά εικόνων.)

Ά ν  τά διάφορα έν τή ΙΙαγμοσμίφ Εκθέσει τοΰ 1880 μέ
γαρα, δύνανται νά κληθώσι θαύματα μεγέθους, ώς πρός τήν εκτασιν, 
καί άριστουργήματα τής νεωτέρας έκ σιδήρου καί οπτής γής οικο
δομικής τέχνης, ό Πύργος Έϊφελ είνε τό θαΰμα τοΰ δψους καί τής 
στερεότητος. Ό  Πύργος ουτος είνε τό ύψηλότατον τών έν τη ύφηλίφ 
άρχιτεκτονικών μνημείων. Έλέχθη τοΰτο καί έπανελήφθη καί έξει- 
κονίσθη τοσάκις, ώστε ή γιγαντιαία αυτη οικοδομή, ή άπ’ αύτών 
ετι τών θεμελίων αύτής πολεμηθείσα, υπάρχει ήδη, καθ’ απασαν 
τήν οικουμένην περιώνυμος, πλεΐστοι δέ τών επισκεπτών προσέρχον
ται μάλλον, ΐνα αύτοΐς ομμασιν Τδωσιν οικοδόμημα τριακοσίων μ,έτρων 
υψους, ή οπως θαυμάσωσι τά έν τη Εκθέσει.

Ό  σίδηρους Πύργος, ό ύπό τοΰ γάλλου άρχιμηχανικοΰ Έϊφελ 
καί τών ύπ’ αύτόν μηχανικών σχεδιαστείς, ύψοΰται κατά τήν είσοδον 
τοΰ ΙΙεδίου τοΰ Ά ρεω ς. Συνίσταται δέ, ώς γινώσκουσιν οί ήμέτεροι 
άναγνώσται έκ τών άπό πολλοΰ δημοσιευομένων λιθογραφικών καί 
φωτογραφικών αύτοΰ εικόνων, έκ τεσσάρων μερών, τεσσάρων τετρα
γώνων πυραμίδων, αϊτινες άφιστάμεναι έν άρχή λίαν άπ’ άλλήλων, 
συνάπτονται είτα εις δεδομένον τι ύψος καί άποτελοΰσιν ένιαΐον υπο- 
στάτην τοΰ άνωτάτου δώματος. Τό σύνολον τοΰ πύργου άποτελεϊται 
έκ τής πρώτης έροφής ή τοΰ πρώτου δώματος, τοΰ δευτέρου δώ 
ματος, τής κυρίως πυραμίδος καί τοΰ φανοΰ. Ή  βάσις αύτοΰ στηρί
ζεται έπί τεσσάρων κεκλιμμένων υποστυλωμάτων συνδεόμενων διά 
σιδηρών δοκών καί δι’ άπεράντου τόξου· ύπεράνω τής βάσεως 
ύψοΰται πυραμίς τετράγωνος, ύπό εύρέων φωτιζόμενη άνοιγμάτων, 
υπέρ τήν όποιαν έγείρεται τό έναέριον τής οικοδομής μέρος. Τό 
ύψος τής βάσεως, άπό τοΰ έδάφους άχρι τοΰ πρώτου δαπέδου, είνε 
μέτρων 62· ή δ ! ύπερκειμένη πυραμίς εχει ύψος 185 μέτρων άπό 
τοΰ έδάφους καί μετά τών βάσεων αύτής έν συνόλω ύψος μέτρων 
300 μέχρι τής σφαίρας, έφ’ ής έπίκειται τό άλεξικέραυνον.

Ύπό έ'ποψιν άρχιτεκτονικήν, ή δψις τοΰ σιδηροΰ Πύργου στερεί
ται άναγκαίως τής μεγαλοπρεπείας καί τής κομψότητος έκείνης, ήτις 
διακρίνει τάς λίθινους οικοδομάς, άλλά τό εργον τοΰ Έ ϊΐελ  ύψοΰται 
θρασέως καί ελαφρώς εις τούς αιθέρας, ή δέ παραγομένη ύπ’ αύτοΰ 
αισθησις είνε πολλφ πάσης προσδοκίας ύπερτέρα. Πολλοί κατέκριναν 
τήν γαλλικήν κυβέρνησιν, ήτις έπέβαλε τοΰ πύργου τούτου τήν οικο
δομήν έν τοΐς διαγωνισμοΐς τών τής Έκθέσεως μεγάρων, άλλ’ 
ήναγκάσθησαν νά μεταβάλωσιν ήδη γνώμην. 'Π πρώτη οροφή έπε- 
φυλα'χθη διά τούς τέσσαρας ξενώνας, ών έκαστος δύναται νά περι- 
λάβη έννεακόσια πρόσωπα.

Τό περιεργότατον έν τή κατασκευή τοΰ Πύργου Έϊφελ έγκει
ται έν τούτφ, δτι άπό τής πρώτης οροφής τό κτίριον άνηγέρθη άφ’ 
έαυτοΰ, ούτως είπεΐν, άνευ ικριώματος. Μηχαναί βαρυουλκοί έν τή 
πρώτη καί βραδύτερον έν τή δεύτερα. οροφή τοποθετηθεΐσαι, άνή- 
γειρον καί εφερον έπί τόπου τά παρεσκευασμένα έν τοΐς έργοστα- 
σίοις τμήματα, ατινα μετά τοσαύτης είχον καταμετρηθη άκριβείας, 
ώστε άκριβέστατα έφηρμόζοντο έπ’ άλλήλων. Πολλοί ήπόρουν περί 
τοΰ τρόπου, καθ’ δν έτελεΐτο ή άνάβασις τών εργατών εις τό άνώ- 
τατον τής κορυφής, ιδίως δταν ό Πύργος είχεν ύπερβή τό δεύτερον 
δώμα. Οί έργάται άνήρχοντο εις τήν θέσιν τής έργασίας αύτών διά 
ξύλινων κλιμάκων ή κινητών έπιβαθρών, ή δέ άνάβασις διήρκει ούχί 
όλιγώτερον μιας ώρας συμπεριλαμβανομένης καί τής κατά διαλείμ-

! ματα άναπαύσεως, άπό τοΰ έδάφους άχρι τής κορυφής, δταν ό 
Πύργος είχεν άνεγερθ-ή είς ύψος 250 μέτρων. Επειδή δέ άνεμος 
σφοδρός έπνεε κατά τά υψηλά ταΰτα στρώματα, ή δέ θερμοκρασία 
ήν πολλάκις δριμυτάτη, δύναται τις εύχερώς νά φαντασθ^ τάς δυσ- 
χερείας τής οίκοδομήσεως, τής προσαρμογής καί τής διακοσμή- 
σεως τών τμημάτων. Πρός πλείστοις αλλοις πρός διευκόλυνσιν τών 
έργασιών γενομένοις, άδρόταται παρείχοντο καί τών έργατών αί 

1 άμοιβαί, καί παρά τάς έπισυμβάσας άποπείρας τών απεργιών, ών οί 
ύποκινηταί λέγονται ξένοι πρός τε τήν χώραν καί τά εργοστάσια 
Έϊφελ, ούδέποτε αί έργασίαι άνεστάλησαν. Νοείται ο’ίκοθεν δτι 
πάντα τά δυνατά έλήφθησαν προφυλακτικά μέτρα, πρός άποσόβη- 
σιν άπευκταίων, τό δέ έπισυμβάν εν καί μόνον δυστύχημα οφείλεται 
εις τήν άπερισκεψίαν τοΰ εργάτου, άψηφήσαντος πάσαν προφύλαξιν.

Ό  Πύργος είνε βεβαμμένος διά βαθέος ερυθρού χρώματος, 
φωτιζόμενος δέ ύπό τοΰ δύοντος ήλιου, περιεργοτάτην έμποιεΐ αί'σθη- 
σιν τό πρός τό τοϋ παλαιού χρυσού προσόμοιον αύτοΰ χρώμα. ΤΙ 
άνάβασις είς τά διάφορα δώματα έκτελεΐται διά κλιμάκων, δσοι δέ 
τών έπισκεπτών δέν δπισθοχωροΰσιν ένώπιόν τηλικαύτης άναβάσεως, 
ούδέν ελαττον ή 1700— 1800 εχουσι ν’ άναβώσι βαθμίδας, μ-έχρις 
ού άνέλθωσιν είς τό τοΰ έξώστου δώμα, ύπερκείμενον είς υψος 275 
μέτρων άπό τοΰ πεδίου τής Έκθέσεως· πρός τοΰτο άπαιτεΐται νά 
ή  τις πεπροικισμ,ένος διά πνευμόνων ισχυρών, πάσης άσθενείας 
άπηλλαγμένος, ώς καί άδιαθεσίας τίνος τής καρδίας ή τών οργάνων 
αύτής· οί δέ τών προσόντων τούτων μή εύμοιρούντες άναβάται δύ- 
νανται νά έκτελέσιοσι τήν άνάβασιν διά τών έπί τούτφ άναβαθ-ρών 
(ascenseurs), ών ή υπηρεσία παρέχει άπόλυτον άσφάλειαν τοιαΰται 
άναβάθραι υπάρχουσι πέντε κινούμεναι ύπό έλατηρίων μηχανών έν 
τή βάσει τοΰ Πύργου κειμένων. Ή  ταχύτης τής άναβάσεως διαρ- 
κούσης έπί 6 — 7 λεπτά ύπελογίσθη εις εν μ,έτρον κατά δευτερόλεπτον. 
Τό όλικόν τοΰ Πύργου βάρος άνέρχεται ε:ς 6,500,000 χιλιόγραμμα. 
Ή  δέ στερεότης αύτοΰ ύπελογίσθη καί έπραγματοποιήθη έν βαθμφ 
ίκανφ, Τνα τό κτίριον άντέχη εις 300 χιλιογράμ,μων κατά τετραγω
νικόν μέτρον πίεσιν τοΰ άνέμου- παρετηρήθη δέ δτι αί σφοδρότατα1, 
έν Παρισίοις καταιγίδες, τό ήμισυ μόνον τής πιέσεως ταύτης έπά- 
γονται.

Πριν ή περάνωμεν τήν άτελή ταύτην τοΰ θαυμαστού άρχι- 
τεκτονικού μνημείου σκιαγραφίαν, άναφέρομεν περιεργίας χάριν καί 
πρός μείζονα έκτίμησιν τοΰ κολοσσιαίου καί μ,οναδικοΰ έν τή ύφηλίφ 
ύψους τοΰ Πύργου Έϊφελ, τά υψη τών διαφόρων έν Γαλλία καί 
άλλαχοΰ τής Εύρώπης καί ’Αμερικής οικοδομημάτων. Ό  έν τφ 
πλατεία τής Όμονοίας έν ΙΙαρισίοις οβελίσκος τοΰ Λουξόρ έ'χει υψος 
27 μέτρων, ή τοΰ Ά στέρος Θριαμβευτική Άψίς 49 μέτρων, οί 
πύργοι τής Παναγίας τών Παρισίων 66 ή 67, τό Πάνθεον τών 
Παρισίων 83, τό Μέγαρον τών ’Απομάχων 105, δ θόλος τοΰ έν 
Μιλάνφ ναού 109, δ τοΰ 'Αγίου Παύλου έν Λονδίνφ 110, ό τοΰ 
Άγιου Πέτρου έν Ρώμη 132, τό κωδωνοστάσιον τοΰ έν Στρασβούργφ 
καθεδρικοΰ ναοΰ 142, ή μεγάλη έν Αίγύπτφ πυραμίς τοΰ Χέοπος 
146, τό κωδωνοστάσιον τοΰ έν Ρουέννη καθεδρικού ναοΰ 150, τό 
τοΰ έν Κολωνία; 159, ό οβελίσκος τοΰ Β άσιγκτων έν ταΐς Ήνωμέναις 
ΙΙολιτείαις 169. Ό  Πύργος τοΰ Έϊφελ υπερτερεί τό τελευταΐον τοΰτο 
οικοδόμημα κατά 131 μέτρα.

Ή  είκών ήμών δεικνύει πόσον μικρά καί νανοφυή εινε τά 
| πλεΐστα τών περιωνύμων έπί υψει κτιρίων τής ύφηλίου έν συγκρίσει 

πρός τόν Πύργον τού Έϊφελ, καί πόσον ουτος γιγάντιος, ύψοΐ τήν 
ύπέρφρονα κορυφήν αύτοΰ ύπεράνω παντός κατορθωτού μ-έχρι σήμε
ρον άνθρωπίνου οικοδομήματος.

Ο Π ΓΡ ΓΟ Σ Ε ΪΦ Ε Λ  ΕΝ ΣΤ Γ Κ Ρ ΙΣΕ Ι ΠΡΟΣ Α Λ Λ Α  ΤΨ Η ΛΑ ΜΝΗΜΕΙΑ.

Β  Ή  στήλη τής Νίκης έν Βερολίνιρ (61 μ..). C  Ό  πύργος τοΰ έν Βερολίνιρ Δημαρχείου (74 μ.). D  Τό κωδωνοστάσιον τοϋ έν Κολωνία καθ-ε- 
δρικοϋ ναοϋ (156 μ.). F  Τό κωδωνοστάσιον τοδ έν Βιένν-jj μητροπολιτικοΰ ναοΰ /Α γ ι ο ς  Στέφανος" (133 μ.). G  Τό τοϋ έν 'Α μ βοόργω  ναοϋ

„"Α γιος Νικόλαος“ (147 jj..). 1 "Τψος τοϋ Πύργου τής Βαβυλωνος
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Ή  δ ι ά ρ κ ε ι α  τοΰ  ά ν θ ρ ω π ίν ο υ  β ίο υ . Έρειδόμενος έπί τής γνωστής 
θεωρίας δτι ή  ζω ή  τών οντων αντιστοιχεί πρός τό οκταπλάσιον τοΰ χρόνο», δστις 
άπαιτεΐται διά τήν πλήρη άνάπτυξιν ένός έκάστου, ό Χοόιρελανδ, φρονεί οτι τό 
δριον τής ζω ή ς τοΰ άνθρωπο» πέραν τοΰ δποίου άδύνατον νά παραταθ^ ό βίος, 
εινε 200 ετη· κατά τήν άνωτέρω θεωρίαν πάν δ,τι ταχέως αύξάνει φθείρεται 
άναλόγως συντομώτερον, δσω δέ ένωρίτερον έπιτελεΐται ή  πλήρης άνάπτύξις τόσιρ 
ταχύτερα καί ή  σωματική άνάπτύξις επέρχεται- έν γένει αί γυναίκες εΐσί μακρο- 
βιώτεραι τών άνδρών, άλλ’ ούχ ήττον, μεταξύ τών άνδρών παρατηρούνται τής 
εκτάκτου μακροβιότητος τά παραδείγματα. Παραδείγματα μακροβιότητος άπαν- 
τώσιν ούκ ολίγα καί έπί τής κλασικής τών 'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων έποχής. '0  
Πλίνιος άναφέρει δτι έπί τής βασιλείας τοΰ Ούεσπασιανοΰ έν ετει 76 π. χ. έν 
Tfj μεταξύ τών Άπεννίνων καί τοΰ ΙΙάδοο στεν-jj χώρα, έζων 124 άνθρωποι 
ήλκίας ανω τών 100 έτώ ν  τούτων τρεις έφερον έπί τών ώμων τόν σεβαστόν 
άριθμόν τών 140 έτών καί τέσσαρες διέτρεχον τό 135ον τής ήλικίας των έτος- 
ή  σύζυγος τοΰ Κικέρωνος άπέθανεν εν ηλικία 103 έτών, ή  δε ρωμαία ηθοποιός 
L ucia 112 έτών ούσα έξήσκει ετι τό επάγγελμά της. Έ ν  τοΐς νεωτέροις χρόνοις 
αυθεντικόν καί άξιομνημόνευτον μακροβιότητος παράδειγμα άναφέρεται τό τοδ 
Menltins έν Γιόρκσαϊρ τής Α γγλίας άποθανόντος τώ  1670 έν ήλικία 169 έτώ ν  
ην δέ αλιεύς τό έπάγγελμα1 έκατοντούτης διέσχιζε κολυμβών ορμητικά ρεύματα- 
έ'τερον άναμφισβητήτου άληθείας παράδειγμα εινε τό τοΰ Θωμά Garr, έργάτου 
έν Τρόπσαϊρ, δστις εζησεν 152 ετη. Έ ν  ή λ ’.κί^ 120 έτών συνήψε δεύτερον 
γάμον καί 132 έτών διεχειρίζετο τό αροτρον καί τό δρέπανον μετά τής αύτής 
έπιδεξιότητος καί εδχερείας, μ εθ ’ ή ς  καί οί νεώτατοι τών συντρόφων του· έν 
ήλικία 152 έτών μεταβάς είς Αονδΐνον, ινα π αρουσίασή  είς τόν βασιλέα, εδρεν 
έκεΐ τόν θάνατον, διότι τόν έπί ένα καί ήμισυν αιώνα λιτόν αύτοΰ βίον μετα
βολών καί εις τάς ευωχίας τής βασιλικής φιλοξενείας παραδοθείς άπέθανεν έκ 
πολυφαγίας.

* *
*

Μετοιξύ τών ζώων μακροβκΰτερα είσί τά κερασφόρα· τών μή τοιούτων 
τα τολμηρά ζώσι πλειότερον τών δειλών, τά άμφίβια πλειότερον τών χερσαίων, 
ο παμφαγος ιξος ζ'  ̂ 150 ετη, ή  χελωνη 100 καί πλέον έν τοΐς πτηνοΐς δ 
χρυσάετος, γνωστόν δτι ζή μέχρι 200 έτών, ή  δέ πανούργος καί μελαγχολική 
κορώνη αχρις 100.

* *
*

Τ ό  π ρ ώ τ ο ν  γ ρ α μ μ α τ ό σ η μ ο ν  έ φ ά ν η  έν ε τ ε ι  1653. Ή  Γαλλία έπί 
τής Βασιλείας Αυδοβικου X IV  συνέλαβε τήν πρακτικήν ταύτην ιδέαν, ήντινα 
καί έπραγματοποίησε, ώ ς  γίνεται δήλον έκ τού βασιλικού διατάγματος τής τότε 
γαλλικής κυβερνησεως εχοντος ώ ς  έξης. ,,Γνωστοποιεΐται είς άπαντας, τούς 
θέλοντας να πεμπωσιν επιστολας εκ τίνος τμήματος τών ΧΙαρισίων πρός πρόσω
πον ευρισκόμενόν εις ετερον μέρος τής πόλεως, οτι αί έπιστολαί αύτών καθώς 
και αι παντός ειοους άποστολαι θ α  φθανωσιν ασφαλώς είς τόν πρός ον δρον 
καί θ ά  λαμβάνωσιν έγκαίρως άπάντησιν έάν έπικολλώσιν έπί τών έπιστολών των 
δελτίον φέρον τήν επιγραφήν „port paye“ , δι’ ού ό παραλήπτης άπαλλάσσεται 
πάσης πληρωμής- τό δελτίον τοΰτο πρέπει νά έπισυνάπτηται είς τάς έπιστολάς 
ούτως, ωστε νά ηνε δρατόν είς τόν γραμματοκομιστήν δυνάμενον μετά τήν 
παράδοσιν αύτών νά τό άφαίρ-jj πάλιν έκ τών έπιστολών. Πρός τούτοις γνωστο
ποιείται είς άπαντας, δτι ούδεμία έπι στολή ή  άπάντησις θ ά  κομίζηται, άν μή 
αύται φέρωσι τό billet du port paye μετά τής ημερομηνίας τής επιστολής. 
Γενικός έπιστάτης θά  πωλ-jj έν τώ ταχυδρομεία) τοιαΰτα Billets du port paye, 
τοΐς έπιθυμοΰσι ν’ άγοράζωσι τοιαΰτα, άντί ένός σολδίου καί δύναται έκαστος 
να προμηθευθ·# έξ αυτών, ίσα  θέλει. ,,Τοιαύτη ή  άρχαιοτέρα εΐδησις περί τής 
άρχής τών σημερινών γραμματοσήμων.

Έ ντός έξ δεκαετηρίδων ή  γή έκαλύφθη ύπό σιδηροΰ συμπλέγματος μή
κους 550,000 χιλιομέτρων, μήκους, δπερ υπερτερεί τήν άπό τής γης άπόστασιν 
τής Σελήνης κατά 170,000 χιλιομ. περίπου. Α ί άτμομηχαναί τών σιδηροδρόμων, 
ας ύπολογίζουσιν είς 150,000 περίπου, διατρέχουσι κατ’ έτος 10,000 έκατομ- 
μύρια χιλ ομέτρω ν ή  δέ ύπ’ αύτών κατ’ ετος διανυομένη άπόστασις είνε 70κις- 
μεγαλητέρα τής άποστάσεως τής γής άπό τοΰ ήλιου. Διά τών 150,000 ιδηροο 
δρομικών άμαξών, αΐτινες κυκλοφοροΰσιν καθ ’ όλην τήν έκτασιν τοΰ σιδηροδρο
μικού συμπλέγματος, μετακονίζονται 2500 έκατομμύρια επιβατών (ό πληθυσμός

τής γής συμποσοδται είς 1.500 έκατ°!Ψ··)· Τ ό ε!ς τούς διαφόρους σιδηροδρό
μους δαπανηθέν ποσόν άνήρχετο τό 1885 είς τό κολοσσαΐον ποσόν τών 130 
δισεκατομμύρίων φράγκων.

* * '*

Έ κ  τών έν Βρασιλία άδαμαντωρυχείων έξορύσσονται κατ’ έτος άδάμαντες 
αςιας είκοσι εκατομ. φράγκων έκ τών τοδ Borneo τών Ινδιών καί τών τής 
Ωκεανίας 5 έκατ. τά ποσά ταύτα συγκρινόμενα πρός τό τής έκμεταλλεύσεως τών 

άδαμαντωρυχείων τής μεσημβρινής ’Αφρικής είσίν έλάχιστα· ή  άξια τών έξορυσ- 
σομενων εν αύτοΐς άδαμάντων άνέρχεται είς τό ποσόν τών έκατόν έκατομμυρίων 
φράγκων.

* * *

II π α γ κ ό σ μ ιό ς  ά λ ιε ία . 'Τπελογίσθη οτι ή άνά τήν οικουμένην αλιεία 
οιενεργειται οιά 160 χιλ. άλιευτικών πλοιαρίων, καί δτι τό προϊόν αύτής άνέρ- 
χεται εν ολω είς 1.500.000 τόννους έτησίως- έπειδή δέ, δσον άφορα εις τήν 
θρεπτικήν δύναμιν, εις τόννος ιχθύων ίσοδυναμεΐ μέ 28 πρόβατα, έ'πεται δτι ή 
ποσοτης τών αλιευομένων ιχθύων ίσοδυναμεΐ πρός 48 έκατ. προβάτων.

Ά ν ά π τ ύ ξ ι ς  τ ώ ν  ά μ α ν ιτ ώ ν . Καταπληκτική εινε ή ταχύτης τής αύξή- 
σεως τών άμανιτών δ τοΰ είδους τών Bouista gigantea, έν μιά μόν·β νυκτί 
αυξάνει έκ τού μεγέθους πρόβου είς τό τοΰ πέπονος· ή  δύναμις τής εκτάκτου 
ταυτης αναπτύξεως έξεδηλώθη πολλάκις διά τής άνοψώσεως τοδ λιθοστρώτου 
τών δδών, δφ’ 8 ούτοι άνεπτύχθησαν.

P o in t  d ’h o n n e u r  κ α ί  ά μ ο ιβ ή .  Εις τόν άγγλον ποιητήν Browning 
ό έκδοτης έφημερίδος έν Βοστών-g προσέφερεν έσχάτως 251 άγγλικάς λίρας διά 
τήν σύνθεσιν βραχέος ποιήματος· δ ποιητής άπέκρουσε τήν πρότασιν διά χαρα- 
κτηριστικωτάτης έπιστολής, ήτις έχει οδτως.

,,Θά έλάμβανον ύπ’ οψει τήν δμετέραν πρότασιν, άν μοί ήτο δυνατή ή 
οια τοδ τρόπου τούτου δημοσίευσις τών έργων μου, δυστυχώς δέν δύναμαι νά 
πράξω τοδτο■ άγγλικόν μηνιαΐον περιοδικόν μοί προσέφερε σπουδαίαν άμοιβήν 
άντί ποιήματος μου, ήν άπεποιήθην- μοί προσέφερε τότε διπλάσιάν, ήν έπίσης 
άπεποιήθην μοί έπεμψε τότε άγραφον έπιταγήν, ίνα προσθέσω έγώ τό π οσόν  ή 
έπιταγή τώ έπεστράφη ώσαύτως διότι μοί εινε άδύνατον ν’ άποφασίσω νά γράφω 
εις περιοδικά* δταν δημοσιεύσω βιβλίον τι καί πολλοί τό άγοράζοοσι σημαίνει 
τούτο δτι τά ποιήματά μου άναγινώσκονται μετ’ εύχαριστήσεως δπό τοΰ δημο
σίου, δταν δμω ς οί άναγνώσται εδρίσκουσιν αύτά έν ταΐς στήλαις τών εφημερί
δων η  τών περιοδικών, μοί φαίνεται τότε δτι δμοιάζω πρός άπρόσκλητον συν- 
δαιτημόνα.

*  **
Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  τ ε ρ α σ τ ία . Έ ν  έπισήμφ έκθέσει αί έξής παρατίθενται 

πληροφοριαι περι τών φονευθεντων εν Ίνδιαις άγριων ζώων κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ λήξαντος έτους- 245 τίγρεις, 640 λεοπαρδάλεις καί πάνθηρες, έξακόσιοι 
λύκοι, 170 άρκτοι και πλέον τών 31,000 όφεων. 'Ο άριθμός τών άπολεσ9·έντων 
άνθρώπων ιδίως έκ δηγμάτων τών δφεων άνέρχεται είς τόν φοβερόν άριθ
μόν 11,983.

* * *

Τ ό  ό ν ο μ α  τ ή ς  ’Α μ ε ρ ι κ ή ς . Έ ν  συγγράμματι, δπερ πρό μικροΰ έδημοσί- 
ευσεν έν Νέα Ύόρκ-jj δ κ. Σαϊνβρίν άνασκευάζει μετά πολλής έπιστημονικής 
δεινότητος καί εύφυίας τήν γενικώς παραδεδεγμένην γνώμην δτι ή  νέα ήπειρος 
οφείλει τό έαυτής όνομα είς’ τόν Άμέρικον Βεσπούκιον, τόν φλωρεντινόν θαλασ
σοπόρον, φ  άποδίδεται ούχί δικαίως ή τιμή άνακαλύψεώς τίνος- κατά τόν συγ
γραφέα τοΰτον ή  λέξις „ ’Αμερική“ παράγεται έκ τοΰ αύτοχθόνου δνόματος τής 
κεντρικής καί τών άρκτώων χωρών τής Νοτίου ’Αμερικής, ήτις Ιν τοΐς χάρταις 
τών πρώτων Ισπανών θαλασσοπόρων ονομάζεται Ά μαράκο Μερόκο, Μαράκα 
Μοράκα, έξ ών έσχηματίσθη τελευταΐον ή  ’Αμέρικα- αί όνομασίαι αυται παρα- 
κολουθοδνται συνεχώς διά τής αύτοχθόνου λέξεως π άν α , ήτις κατά τόν διάσημον 
άρχαΐον έρευνητήν Βάλτερ Ράλεϊχ δηλοΐ χώραν. Ά μ α ρ ο δ  έκαλεΐτο ύπό τών 
ιθαγενών ή  ύπ’ αύτών έν σχήματι δφεως λατρευομένη θεότης, ή δέ ύπό τοδ 
Χριστοφόρου Κολόμβου άνακαλυφθεΐσα γή έκαλεΐτο ύπό τών αύτοχθόνων ’Α μ α 
ρ ά κ α  π ά ν α .
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Ν Α Τ Α Σ I Α.
Έ κ  τοδ γαλλικού 

ύπό

Φ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Δ Ο Γ .
(Τέλος.)

Ό  τρόπος ουτος τοΰ ν’ απαλλαγώ τής ζωής μ.οί έφάνη απλούς, 
αρμόδιος καί υπό πάσαν εποψιν πρόσφορος· δέν ειχον προμελετήσει 
αυτόν, άλλ’ άφοΰ ή ιδέα καί ή ευκαιρία τούτου μ.οί παρουσιάσθη 
οϋδαμώς απώθησα αύτήν. Τό έκλεγέν δπλον ήν τό ξίφος · ό μαρ- 
κήσιος, ώς αληθής καστιλλανός, άπέφευγε ν’ άπολαύση διά τοΰ άκρου 
τοΰ ξίφους του της βραδείας ήδονής τής έκδικήσεως· τούς πρώτους 
σπαθισμούς άντηλλάξαμεν μετά προφυλάξεως, καθόσον άν έκεΐνος 
έπεθύμει πολύ νά μέ φονεύση καί έγώ ήθελον άφ’ έτέρου νά τφ 
παράσχω πλήρη τήν νίκην ■ ώφειλον είς αύτόν τοΰτο, δι1 ήν μοί 
παρείχεν έκδούλευσιν · μετά ταχείας τινάς κινήσεις επεσον · άλλ’ 
ειχον κακώς υπολογίσει τήν κίνησιν, ήτις μέ έ'ρριψεν έπί τοΰ οπλου 
τοΰ άντιπάλου μου, διότι άντί νά διευθυνθη κατά τής καρδίας ή 
αιχμή παρεξέκλινε καί όλισθήσασα έντός διαπλεύρου μεμβράνης 
διεπέρασε τόν ετερον τών πνευμόνων. —  Θά παραταθη πολύ; είπον 
τφ άνεγείροντί με ίατρφ · άλλά ταύτοχρόνως τό στόμα μου έπλη- 
ρώθη άιματος καί ένόησα τής θέσεώς μου τήν δεινότητα- διά μέσου 
τής καταλαβούσης με λειποθυμίας δέν ειχον άνάγκην νά ιδω τοΰ 
ίατροΰ τό περίφροντι καί πεφοβισμένον ήθος, ΐνα έννοήσο) οτι ήμην 
ήδη καταδεδικασμένος είς θάνατον, άλλ’ άντί τοΰ άμέσου τέρματος, 
δπερ ήλπιζον, προσεδόκουν ήδη βραδεΐαν καί ειδεχθή άγωνίαν. Διέ- 
βλεπον, ώς έν όνείρφ, άλληλοδιαδόχως τήν Νίκαιαν, τό Πώ, τό 
Κάΐρον, οπου θά μ1 εστελλον, Τνα, έν αγωνία, καί βασάνφ, άναμένω 
τόν θάνατον · τό τοιοΰτον βεβαίως είνε ειρωνεία πρός τήν νόσον, άλλ’ 
έπί τέλους ό κύριος σκοπός ειχεν έπιτευχθή καί ολίγον έσήμαινον 
εβδομάδες αλγεινής ζωής, πλειότεραι ή όλιγώτεραι, έν συγκρίσει πρός 
τήν βεβαιότητα τοΰ νά τεθή απαξ διά παντός τέρμα εις τό οίκτρόν 
τοΰτο δράμα, δπερ ζωή καλείται.

Μετηνέχθην είς έξοχικόν ξενοδοχεΐον είς άπόστασιν ολίγων 
έκείθεν βημάτων κείμενον. Έπί πολλάς ήμέρας διετέλουν βεβυθισμένος 
έν τη έξηντλημένη έκείνη καταστάσει, ήτις διαδέχεται τόν πυρετόν, 
καθ’ ήν άντιλαμβάνεταί τις τών πραγμάτων διά μέσου τοΰ ζοφεροΰ 
νέφους, δπερ περιβάλλει τόν έξησθενημένον εγκέφαλον. Μετά ταδτα 
ηύξησεν ό πυρετός καί ό παράληρος έγένετο αδιάκοπος. Ή το τοΰτο 
τής φύσεως τό τελευταΐον ευεργέτημα, διότι ευρισκον έν τφ παρα- 
λογισμφ δ,τι μοί ήρνεΐτο ή πραγματικότης. Μία μόνη είκών έπλήρου 
τά δράματά μου · άνεπόλουν έκαστον λεπτόν τοΰ βραχέος έκείνου 
παρελθόντος, δπερ τοΰ λοιποΰ άνεκεφαλαίου πάσάν μου τήν υπαρξιν · 
καί αί έλάχισται λεπτομέρειαι μοί έπανήρχοντο έν τφ νφ. Ενίοτε 
έν τη σιγη τοΰ δωματίου μου ήκουον εύκρινώς άντηχοΰσαν τήν 
λιγυρότητα τής άνεπιτηδεύτου καί σοβαράς έκείνης φωνής, ήτις 
μετέδιδεν έκάστοτε τό ρίγος είς τήν καρδίαν μου · έπανέβλεπον τήν 
μορφήν αύτής, τό βάδισμα άκόμη καί αύτήν τήν έσθήτα ήν εφερε · 
ήν άδιαλείπτως παρούσα, ού μόνον έν τη διανοία μου, άλλά καί είς 
τά ό'ααατά μου. Ότέ μέν καθημένην αύτήν έ'βλεπον παρά τό προ- 
σκεφάλαιόν μου ώχράν καί έ'νδακρυν, απαιτούσαν παρ’ έμοΰ νά 
ζήσω · ότέ δέ πάλιν άνορθουμένην καί ρίπτουσαν ύπερηφάνως πρός 
έμέ λέξιν άποχαιρετητήριον. Ώ ς έπί τό πολύ εθλιβον αύτήν είς τάς 
άγκάλας μου καί τά δμματά τη : μέ ήτένιζον πάλιν μετά τοΰ ύπερ- 
φυοΰς έκείνου πάθους, ύφ’ ού ειχον απαξ φωτισθή. Ή  ταινία τής 
κόμης αύτής έξελύετο, οί χρυσοί της πλόκαμοι διεχέοντο έπί τών 
ώμων της καί μέ έκάλυπτον κυματόεντες · άνέπνεον τό μεθΰόν με 
άρωμα αύτών.

Μετά τινας εβδομάδας ή θέσις μου έβελτιώθη έπαρκώς, ινα 
μοί έπιτρέψη νά άπέλθω · τήν ήμέραν έκείνην ό ιατρός έξήτασε τόν 
σφυγμόν μου, μ’ έστηθοσκόπησε καί έπί τέλους συνοφρυώθη. —  Τί

συμβαίνει ιατρέ; Ομιλήσατε έλευθέρως · οφείλω νά λάβω μέτρα 
τινά · τί φρονείτε περί τής καταστάσεώς μ,ου;

Δέν έδυσκολεύθη πολύ ό έξαίρετος ουτος άνθρωπος νά μοί 
δηλώση σαφώς τήν κατάστασιν μου. —  Διά πολλών, μυρίων προ
φυλάξεων καί έν θερμφ κλίματι, θά ζήσητε καιρόν τινα· άλλά, δέν 
σάς τό κρύπτω, ή έλαχίστη άπερισκεψία θά ήτο όλεθρία. Όσον 
άφορα. βιαίαν τινά συγκίνησιν · · · διάβολε . . . καταλαμβάνετε . . .

Ήννόουν. —  Εύχαριστώ ιατρέ.
Τήν προτεραίαν τής άναχωρήσεώς μου έδέχθην τήν μάλλον 

άπροσδόκητον έπίσκεψιν. Είδον είσελθόντα τόν στρατηγόν. —  νΕμ.αθον 
τήν ύπόθεσιν · έπληροφορήθην ποΰ εύρίσκεσθε · έρχομαι νά πληρο- 
φορηθώ, πώς είσθε, είπεν άπλώς. —  Καί είς έμέ δέ αύτόν έφάνη 
ούχί παράδοξος ή παρ’ έμοί παρουσία του. Μοί έπλησίασεν, ελαβε 
τάς δύο μου χείρας καί παρατηρών με. —  Τί τρέλλα! ειπεν.

Έκαθέσθη παρ’ έμοί. Εύρον αύτόν καθ’ υπερβολήν μετα- 
βεβλημένον άπό εξ εβδομάδων ή λευκόφαιος του κόμη εγενετο ηδη 
πολιά · τό ανάστημά του έκυρτώθη, τό πρόσωπον ερυτιδώθη καί 
κατά δέκα ετη γηραιότερος έφαίνετο · άπεφύγομεν άμφότεροι πάντα 
περί τών παρελθόντων λόγον · τόν ήρώτων καί μέ έπληροφόρει 
περί τών έν Λυκέρνη γνωστών προσώπων δσα ειχον ήδη απελθει
καί δσα ειχον άρτίως άφιχθή. Ο κύριος καί η κυρία Διλοάρ ειχον
άπέλθει είς Σουέζ διά τής 'Ιταλίας· ό μαρκήσιος άπήλθε διά τής 
Γαλλίας ■ άλλά δέν ήτο δύσκολος ή συνάντησις αύτών. —  Ά ναχ ω - 
ροΰμεν καί ήμεΐς έντός ολίγου, προσεθηκε ■ κατά τό τέλος τής εβ- 
δομάδος, νομίζω.

Έπηκολούθησε σιγή. Ό  στρατηγός περιεπάτησεν επί πολύ 
έντός τοΰ δωματίου. Ήσθανόμεθα δτι τήν αύτήν άμφότεροι ειχομεν 
σκέψιν καί ούδείς έτόλμα νά λαλήση πρώτος. Έπί τέλους ο στρα
τηγός εστη ένώπιόν μου ήρέμφ δέ καί ταπεινή τη φωνή καί τήν 
κεφαλήν άποστρέφων

—  Δέν εινε διόλου καλά, είπεν, ανησυχώ . . . ανησυχώ πολύ.
—- Ασθενεί . . . σοβαρώς ; Φαίνεται δτι ώχρότης ύπερβολική

διεχύθη έπί τοΰ προσώπου μου διότι μέ προσέβλεψε περίτρομος.
—  Δέν άσθενεΐ κυρίως, τούλάχιστον δέν παραπονεΐται, ουδέ

ποτε παραπονεΐται, άλλ’ υποφέρει πολύ · τό δέ φοβερόν εινε οτι 
ούδένα θέλει νά κάμη κοινωνόν τών σκέψεων καί της θλίψεώς της · 
κλείεται έν τφ δωματίφ της ■ ούδείς δύναται νά ελθη εις βοήθειάν 
της κηί δμως θά παρηγορεΐτο ’ίσως —  Καί έκάλυψε διά τής 
πλατείας του χειρός τούς οφθαλμούς.

Ύπάρχουσι στιγμαί, έν αίς οί λόγοι άδυνατοΰσι νά εκφράσωσι 
τάς έν τφ βάθει τής καρδίας συνταρασσομένας συγκινήσεις · προσε- 
πάθουν νά ομιλήσω άλλά τά τρέμοντά μου χείλη δέν υπήκουον εις 
τήν θέλησίν μου · καί ποιαν ήδυνάμην νά προφέρω λέξιν, ήτις δέν 
θά ήτο βεβήλωσις τοΰ ερωτός μου, ή τραύμα δεινόν ε ς τήν καρδίαν 
τοΰ άνδρός τούτου, δστις τόσφ καλοκάγάθως εφερε τήν θλίψιν του;

Ό  στρατηγός άπήλθε· μοί ύπελείπετο ήδη εν μόνον, εν μέγα 
νά έκπληρώσώ καθήκον · ειχον δώσει έ'να δρκον, ώφειλον δε νά 
τόν τηρήσω.

Ά μ α  είς Παρισίους έπανακάμψας παρουσιάσθην είς τήν έν 
τη όδφ Κουρσέλ κόμησσαν Δε Κ . . . 'II κόμησσα Δε Κ . . . εινε 
ή έκ Βρετάνης έκείνη θεία, περί ής σοί ειχον αναφέρει. Ά νά  πάν 
έτος ερχεται άπό τοΰ βάθους τής έπαρχίας αυτής είς Παρισίους 
συνοδευομένη ύπό μιας τών θυγατέρων αύτής καί κατορθόνει πάντοτε 
ν’ άποκαταστήση αύτήν έντός χρόνου τίνος, μεθ’ δ άπέρχεται · ευρι- 
σκετο ήδη είς τήν πέμπτην, ήν προώριζε δι’ εμέ καί άπό μακροΰ 
ήδη. Αί έν ’Ελβετία περιπέτειαι μου ειχον καταλυπήσει αύτήν. 
Μέ έδέχθη μετά τρόπου έπιφυλακτικοΰ καί περιεσταλμένου · υπάρχει 
δλως ίδιάζουσα υποδοχή, ήν έπιφυλάττουσιν αί εύλαβεΐς μητέρες, 
δσαι εχουσι θυγατέρας πρός άποκατάστασιν, διά τόν υποψήφιον, δν 
έλπίζουσιν άκόμη νά προσηλυτίσωσιν εις τήν θεοσέβειαν καί τόν 
γάμον · δ τρόπος ούτος εινε πειστικός, ώς λόγος ίεροκήρυ/.ος, καί 
δυσάρεστος, ώς βρόχος σφιγγών τόν τράχηλον · ειχον κυκλοφορήσει
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αί περί τής μονομαχίας μου φήμαι ■ ηγνοοΰντο όμως ακριβώς τά 
κατ’ αυτήν · αί περί τοΰ μέλλοντος προθέσεις μου ήσαν άγνωστοι · 
ούτως ώστε μετά τής άπαιτουμένης έπιφυλάξεως προσεπάθουν νά 
μέ βολιδοκοπήσωσιν.

Ευθύς ώς έμείναμεν μόνοι μετά τής θείας μου προσήγγισα 
τό κάθισμά μου πρός τό άνάκλιντρον αύτής καθίσας παρά τούς 
πόδας της καί τή ώμίλησα ούτως. —- ’Αγαπητή μοι θεία, είμαι 
ό χείριστος τών ασεβών, μυριάκις ασεβέστερος τών πτωχών Κινέζων, 
υπέρ τών οποίων συλλέγετε συνδρομάς · είμί χείρων τού τελευταίου 
τών Παταγόνων, είς τούς οποίους στέλλετε πλεκτάς περικνημίδας, 
εργα τών χειρών τών κομησσών · ούδέποτε φοιτώ είς τό κήρυγμα · 
έ'χω τήν μοχθηρίαν νά μένω απαθής είς τήν αρετήν τών άσχημων 
νεανίδων καί αποφεύγω άναξίως τάς σοφάς συμβουλάς σας· άλλ’ 
εχω μίαν αρετήν · την μετάνοιαν. Είμαι ό άσωτος υίός, επανερχό
μενος είς τούς κόλπους υμών, έτοιμος τό πάν νά πράξω, δπως 
αξιωθώ τής σωτηρίας, έτοιμος νά προσέλθω καί είς έξομολόγησιν 
αν δεήση, έτοιμος πρό πάντων νά νυμφευθώ.

Ακαριαΐον υπήρξε τού λόγου μου καί πρό πάντων τοΰ συμ
περάσματος μου τό αποτέλεσμα. Ί^σθάνθην περιβάλλοντας τόν 
τράχηλόν μ.ου τούς δυο τής κομήσσης βραχίονας καί τά δάκρυα

άξαδέλφην μου, ζητώ παρ’ ύμών τήν χεΐρά της.
’Αποδέχομαι τήν αιτησίν σου, άνεψιέ μου, άλλά δέν συμμερί

ζομαι ποσώς τάς απαισιοδοξίας σου. Είς τήν ηλικίαν σου δέν 
αποθνήσκει τις έξ απλής άμυχής · θά ζήσης εκατόν ετη καί θά 
καταστήσης εύτυχή τήν θυγατέρα μου.

Ή  έξαδέλφη μ,ου εινε κόρη λογικωτάτη, πλήρης φρονήσεως 
καί άταραξίας · προσβλέπει είς τά πράγματα μετ’ άπαθείας λέγουσα 
ϊσως καθ’ έαυτήν οτι έν τώ κόσμψ τούτιρ δέν υπάρχει άμικτος χαρά. 
Α ληθές είνε οτι ή θεία μου διατείνεται δτι δέν έπληροφόρησεν 
αύτήν περί τών άπαισιοδοξιών μου, άφοΰ ούτε ή ίδια, λέγει, πιστεύει

είς αύτάς, άλλ’ ύποθέτω δτι άμφότεραι χριστιανικώς καί μετά καρτε
ρίας υποτάσσονται είς τό άναπόφευκτον. Τούτο δέ, δπως καί άν 
έ'χη, είνε δι’ έμέ εύτύχημα · ή ολίγη τρυφερότης, ής ό χαρακτήρ 
τής έξαδέλφης μου είνε έπιδεκτικός, ανακουφίζει άπό μεγάλου βάρους 
τήν συνείδησίν μ.ου. 'Λν ή κόρη αυτη ήσθάνετο πρός έμέ συμπάθειαν, 
’ίσιος έν τη τελευταίος ώρα θά ώπισθοχώρουν πρό τού δεσμοΰ τούτου.

Ή δη  μίαν μόνην έ'χω έπιθυμίαν · νά ιδω πάντα ταύτα ταχέως 
περατούμενα · ή έκπλήρωσις τού δρκου έκείνου είνε οίονεί ό τελευ
ταίος πρός έκείνην συνδέων με δεσμός · άποδίδω πλειοτέραν είς
τοΰτον σημασίαν η είς τήν ζωήν. νί Ι ! φίλε μου · τήν αγαπώ, τήν 
άγαπώ ύπέρ πάσαν εκφρασιν · δταν τήν άναλογίζομαι λαμπηδών
άκτινοβόλος πληροί τόν νούν καί τήν καρδίαν μου · μέ καταλαμβά- 
νουσιν όρμαί πρός τήν εύτυχίαν καί άπελπισμοΰ ύποτροπαί, άς πάσα 
μου ή θέλησις άδυνατεΐ νά κατασιγάση. ΊΙν πλέον τι ή άπλοΰν
πάθος ή διελθοΰσα έπί τών δύο κεφαλών ήμών άστραπή κατά τήν
νύκτα έκείνην έπί τοΰ έξώστου! αί ψυχαί ήμ,ών συνεχωνεύθησαν 
καί δέν έπανεΰρον πλέον τήν έμήν.

Ό  πυρετός δέν μέ άπολείπει πλέον. Τάς νύκτας διέρχομαι 
άϋπνος καί πάσα τών αρτηριών μου σφύξις εινε άπεγνωσμένη 
έ'κκλησις είς τήν καρδίαν, ητις μέ ακούει ισως, καί δταν έμ- 

φανίζωμαι τήν πρωίαν ή θεία μου μέ έξε- 
τάζει μέ περίτρομον βλέμμα. —  Μή φοβή-
σθε, θεία μ,ου, θά ζήσω ακόμη ολίγον καιρόν. 
—  Έν τούτοις αν ό έλβετός μου ιατρός μ,έ
έ'βλεπε, πιστεύω δτι θά  άφήρει μέρος τι έκ τών
εξ μηνών τής ζωής, άς είχε μοί ορίσει.

IV .
Νεάπολις, Δεκέμβριος. 

Πρωίαν τινά έ'λαβον έκ Νεαπόλεως ει'δη- 
σιν κεραυνοβόλον.

Ειχεν άποθάνει έκείνη !
’Απέθανεν έκ νόσου μαρασμώδους, μοί 

άλλ’ έγώ γνωρίζω τί έφόνευσεν αύτήν · 
ή μηδέ κηλίδα μίαν άνεχομένη έπί 

τής λευκής στολής της, δέν ήδυνήθη νά ζήση 
φέρουσα έν τή καρδία αύτής τήν άνάμνησίν μου.

Ειχον νυμ/ίευθή πρό δύο ήμερών. ’Αφήκα 
τά πάντα καί άπήλθον.

Ή λθον ν’ άποθάνω παρά τήν όχθην τής θαλάσσης ταύτης, 
υπό τον ούρανόν τούτον, δστις έδέχθη τό ύστατον βλέμμα της · θά 
μοί ε’ίπωσιν ϊσως δτι μ,έ συνεχώρησεν.

Αί γραμμαί αύται είσίν ό τελευταίος μου πρός σέ αποχαιρε
τισμός, μόνε μου φίλε. Ό  ιατρός είπεν, δτι δέν θά  διέλθω τήν 
νύκτα ζών, καί αισθάνομαι δτι έ'χει δίκαιον . . .  Ή  ζωή ήν δι’ έμέ 
δυσχερέστατον α’ίνιγμ,α. Τήν λύσιν αύτοΰ δέν ευρον έγκαίρως καί 
ιδού διατί άποθνήσκω. Τό πάθος είνε πύρ ούράνιον θάλπον μέν 
τούς άσθενεΐς, τούς δέ ισχυρούς κατακαϊον. Νά λυπήταί τις πρέπει 
διότι πίπτει θύμα τούτου; Τό πάν έν τούτω κειται.

«V 'I γιαινε ; . . .

της βρέχοντα τό μέτωπόν μ,ου. —  Τί χ α ρ ά ! 
εύχαριστώ θεέ μου! είπεν έν χαράς στεναγμφ· 
έν ταίς λέξεσι ταύτας είκονίζεται ή θεοσεβής 
γυνή καί ή μήτηρ.

—  Μέ συγκινεΐ ή χαρά σας, άγαπητή 
θεία. Δέν έπεθύμ,ουν νά έπισκιάσω αύτήν, 
ύπάρχει δμ,ως έν πάσι τούτοις μινρά τις λεπτο
μέρεια, ήν οφείλω νά αναφέρω. Έ χ ω  είς τό 
στήθος πληγήν ξίφους, ητις κατά πάσαν πιθα
νότητα εξ μόλις έ'τι μηνών θά  μοί έπιτρέψη 
ζωήν. Μή ταράττεσθε, τοΰτο θά  έπισπεύση 
μάλιστα τών προθέσεων μου τήν έκπλήρωσιν. 
Ά ν  έ'μελλον νά ζήσω ισως θ ’ άπέφευγον τόν 
γά,μ,ον αισθανόμενος δτι στερούμαι τών άναγ- 
καίων αρετών · άλλ’ ώς έ'χουσι τά πράγματα

έ'λεγον · 
ώς ή ίκτίς,

Ο Α Ρ Χ1ΤΕ Κ ΤΩ Ν  ΕΪΦ Ε Λ.

οί δισταγμοί μ,ου είσίν άκαιροι. Είλικρινώς 
πιστεύω δτι θά  δυνηθώ νά παράσχω σπουδαιό
τερα ευτυχίας έχέγγυα είς τήν χήραν μου ή 
είς τήν σύζυγόν μου; "Ισως άσπάζεσθε τήν 
γνώμην μου καί ή προσδοκία προσεχούς ελευθερίας δέν τρομάζει τήν j
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