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Αρχή » ϊ ί  τέλος τή; σπουδής τοΰ ανθρώπου έπρεπε 
νά ύπαρχέ αυτό; 6 άνθρωπος- ποθεν έγ ιινεν; έκ τίνων 
6ι><ίσταται ; πώ ; συντηριΐται ; "οΰ θε/ε; καταντη 
βει ; Τ ί  ζητήματα ταυ-.α ®*ί»ο<ται πολύ jssuOato· 
τερα παρά τη» θεωριιν άλλοτρίων και μβχρυνών αν 
•ηχειμένω», ή δε λύοις τω/ οιιν-ε’.νίΐ βΰχΐ μόνον είς 
τή» ήθιχήν xat τή* μέλλοιιιαν, άλ^ά χαι εις την ®υ 
σικήν αυτήν xai τήν tut τή; γή ί ευδαιμονίαν του.

Kai Sj*(e; ή μεταβολή καί άλλβίωσις τώ» όργά·ω» 
του, ή ταχτική κ ι ί  έκτακτος αυτών κατάστασι; xat a t  

’ θρεκτικαί δλαι, a! όποιαι «νακαινουργοΰίΐ Τήν ουσ'.αν 
των, χρλί» 06 μάλλον οί συνάπτοντες τό οώμα μετο 
τοΰ πνεύματος δισμοί μόλις σχεδόν ιςετάζοντσι ει< 
τά κοι*ά βιβλία, σπανίω; δέ έρευνήθησα» μετά τή; οε 
ούση; οαρηνεία;, ωετε ί  ά'ήκουστος έπιστημών αν 
βρωπος, δ έμπορος, ή βιομηχκος, ο στρατιώτης, ό 
ναύτης, ή οίκουροΰία καί ιίς των τέκνων της τήν παι
δαγωγίαν καταγινομένη γυνή νά απο®ερωσιν ίχ τη; 
άναγ»ώσεώς Ttva ώρέλεια».

Γνωρίζομε» * χ . ε» γένει ί τ ι  6 κ*φές iptSi^tt 
ίίΛονονιΐ τ/»λ διανοητικά; Evto-rt’.ac. οτι το τέ tuζωογονεί τάς δ’.α»οητικάς c νι ργ ε: ας, ο 

(ν (πέψιν) 
χαί ένισ·/
Ti f t .  Β'.

ά-.οτέλισμa tptsii τά γένος, ή πολίτης, ή πολλή ί  δ λ ι -  
νη εψητις, ή θερμό της χαί ή ψιιχρότης, τώ» φαγητών; 
Πώ; ή τοιαύτη επιρροή μεταποιείται κατά τάς διάφο
ρους κρσιεις ; Πώς ά καιρός, και ό αριθμό: τώ» γευ
μάτων συμβ.βαζ’ νται μετά τών διορόρω* έργων έ '.» . 
ϊτου επαγγέλματος, τοδ βΰλου κσί τής ηλικία;; ΓιΟ- 
τ ι  πάντα ώς έπί το κλειστόν πιρημεληθη^αν τό Εέ 
yttpOT»p*v, ή άγυρτία χαί ήμ:μα6ει* διέφ&ε ραν 
τοτε τήν αλήθειαν xai διεστρεψϊ* τόν «οί» τώ , ■*>- 
θρώπων. Καί προσδιωρίοθη μεν, *ατσ τόν Μολιε»β«,

* > .  > V  » % ) » »·ι »το ανβνκα ιον  α ο τ υ ι ι ν  ο , φ η τ ου ω ου  αΛοκ,η π ί τ ε ρ ι  
καθώς xat πόσζ δήματι συμ ιε .ε ι ν ϊ έ<τε>ύαεν 
κ ιτά  αήκος χαί κατά πλάτο; τοΰ θαλάμου αετά τό 
ίριστσ» και τό δεϊπνον. ’Αλλά τινα ίρώματα άρμο 
ζουιιν είς τόν θαλασσοπόρον βιον δια vj μή πάνχωσικ 
οί νσυτιλλόμενοι τοσοΰτον ύπο της οτου.αχάκηί, δ>α τ ί 
οί χαλλιτε/νιται (ζωγράϊοι, χοιητα*, άγαλματίποιβι, 
αρχιτέκτονες κλπ.)οί δίδασκα/οι, οί μσθηταί, οί δ:*η-ό 
ιοι, ίνασχολουμ-ενοι είς το έργα τής διανοίας β ισα ·:- 
ζονταιύπο παν-οίων γαστρικών πόνων, ουβείς σχε?ο» 
γίνεται π ι ι ί  τούτων /όγο;.

’Αλλ’ άν πάντι; ουτοι ώδηγοΰ*το είς τήν έχλογήν 
τή ; άβμοδίου τροιής και τών προ»(ρορωτστων ιιο τώ ν 
ά» συμβουλεύϊντο »« άπέχωσιν έκ τών ερεθιστικών 
καί μετρίω; νά μετά*/ιιρίζωνται τήν τον χήν i-.otTc» 
ήθελο» υποφέρει πολύ δλιγώτιρον. ίσως μάλιττπ xai 
παντελώς ίμ ε -cv ανενόχλητοι. Αν τέ/ο; ο! ιατροί

λά.ε'ι τήν ( π έ ψ ιν )  γ ώ ν . υ τ ι » ,  i n  ή χοΤ^.ς τώ *  κρεάτων δ έ̂διδον είς τ* πλήθη  καί τάς δ.α? ; ρ*ι>; τής κ ο ι ν ω ν ί α  
αύξά-ει καί ένι-Γ·/ΰ'ιι τό σαρκώδες ώττημα ’*>·'» τ ί ’ τάξϋζ άκριί.στίρβς χαί λογιχιοτέρα; ιο ία:, *ο*>ίί
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νόσοι ήίελον έχλείψιι,ήάναφαίνεσθαι σπανιώτερον,’ούτε 
ή χολέρα ήδελεν άποτελέσει τοτϊύτη* ι ΐ ;  το ΐς Λαούς 
θρβϋσιν διότι παριτηρήθη σχεδόν παντού ore · ι ε’χον- 
τ ε ; μάλιστα άδύνατον χαί ήρεθισμένον το» στόμαχον 
xat οί Ιχδοτοι είς καταχρήσεις έγένοντβ συνήθως ta 
πρώτα xat προχειρότατα της πα*ωλέθρου επιδημίας 
ταύτης θύματα.

Ά ν  χωρίσωμεν τούς ανθρώπους xat είς δύο μεγά
λ ε ; διαιρέσει; δηλ. ιϊς  τβΰ; τρεφεμένους μό»ον διά νά 
μή άποθάνωσιν ί* τής πείνης, xat ιίς τούς ίσΟίοντβς 
μόνον ύπο λαιμαργίας, εύρίσκομεν δτι xat οί πρώτοι 
καί οί διύτεροι έχουσιν ομοίως συμρέρο* νά γνωρίζωσι 
τινας κανόνας διαιτητική;. ‘Ο πένης δύναται sap ' αύ 
τής να μάδη τί φαγητόν άποχαθιστα ιύκολώτερον τάς 
χαταναλισχομενας διά τών έργβσιών δυνάμεις του· ό)δέ 
πλούσιος xat τρυφηλός προλαμβάνει τάς χρονικάς νό- 
ε·υς, τά ; οποίας γε**α ή πολυτέλεια, ύπίθάλπιι δέ ί; 
όχνηρία καί αδράνεια.

OtiSev ίσως ζώο* άλλο ύκόκεΐται είς τόσας μετα- 
βολάς, ούτε φαίνεται τόσον ιύπαβές χαί ποικίλον, όσον 
δ άνδρωπος. Διά τοΰ ήδιχοΰ χαραχτήρος, τής χράσεως, 
τής ηλικίας και τών εξεων διαφέρει ένίοτε πλειότιρον 
άλλοι» δμογενοΰς άνθρώπου, παρόσον δ αίλουρος τής τί
γρεως καί η νυκτιρί; τοΰ πτηνού' άλλ άναλόγως καί αί 
πεπτικά; δυνάμει; αυτού μεταποιούνται χατά μυρίας 
περιστάσεις.Όθεν μόνος αύτός έκληρώθη παρά τής φύ 
σ ιω ; τό παράδοξον πλεονίκτημα, η προνόμιον νά μετα
βάλλει εί;τροφη* τοι» πάντα, ούτω; είπείν, τά ο*τα τής 
κτίσεως. Ως και τα ορυκτά αυτα είσερχονται συνήθως 
διά τοΰ ποτού είς τά σπλάγχνα του. Εύρίσκονται δ 
λοκληροι λαοι, καθώς εις τάς δχδας τοΰ Ωρενόκου 
(τής Αμερικής) ποταμοί? τρεφόμενοι δι’ άπλοΰ */ώμα 
τος, είτε γής ουγκειμένη; έζ ερειπίων διαφόρων μι- 
κροσχοπιχώ* οργανικών οντω», μάλιστα δέ'ζωϋφίων, 
χαθώςπαρεχήρησεν δ Χ»υμβόλδος καί άλλοι περιηγη- 
ται. Αλλά καί εις την Κίναν γνωρίζονται έκπαλαι 
διάφορα είδη εδωδίμου γής. Κατά τδ 1839 δ σοφό; 
αστρονόμος Biot άνέγνω ενώπιον τής έν Γαλλία Α κα 
δημίας τών Επιστημών ύκόμνηαα περιεχον ό,τι μέ 
χρι τοΰ δε περί τούτου υπήρχε γνωστόν, ωφελούμενος 
έκ τών ‘Ιαπωνικών καί Σηρικών βιβλίων, τά δποϊα με- 
-έφραζεν είς αύτόν ό άσιανολόγος «Ιός του· άλλά καί 
άλλος ανιχνευτής τών μυσιηρίων τής φύσιως δ Πρώσ 
*ος Ερ^ιμβέργ ήοεύνησε νεωστί διά τού άσιανολόγου 
Schott τό αυτό τοΰτο ύποκείμενον.

A m  τοϋ 744  μετά Χρις-«ν άναφίρεται ιίς τά Ση
ρικά (Κινεζικά) βιβλία μυελός κίτρινος καί πα·/ύ τι 
υγρόν ιύρισκόμενα ε’ντός λίίου λε#κοδ· καθώς 'κα ί 
άλλη τις ύλη θεωρούμενη ώς μεκροδίωτική παρά 
τών Σίΐρΰν εί; λιπαράν πέτραν, ίσως τήν π»(5 ήμΐν 
στεατΐτιν . . . Ά λλά κ*ρίως αί τοιαΰται γαισι μόνον 
έιιί Λιμών (οι δπβΐοι συχνάχις έπισχήπτουσιν είς τήν 
Κίναν) έχρητίμευσαν, ή χρητιμιύουσιν ώς τροφή τών 
άθλιων κατοίκων, όσοι δβστύχησαν νά ζώσι* υπό 
τοιιύτην δισποτιχή» Κυδέρνζϊΐν, ητις ουτε πιρί τής 
τροφή; τώ» ύπηχόων της λαμδά/ει έγκαίρως τινά 
πρόνοιαν Τοΰτο νβνέδη κβτά τό 744 , 809 , 1012, 
0 6 2 1 , 1080 καί τ ιλ ιυ ικ ϊο ν χαχάτό 1831 , χαί 1834.

Τάς γαίας ταύτα; άναλύσε; δ Έρδιμδιργ ,ύρήεε συγ. 
κειμίνας χαδόλο» μέν ΐξ  αργιλώδους ύλη; κβθαρίς, ή 
μ ικτή;, έν μέρει δέ ϊκ διαφόρων συμπεπιλημέ*·* 
4γχ«μβτικώ» ζωυφίων καί άλλων τοιούτων λιγομέ- 
νω* «αρά τών Ευρωπαίων βιολίθων, τριπόλων κτλ. ‘Υ 
πάρχει ομως καί αλλο χώμα τοιοΰτον μή «ιριέχον 
«αντελώ ; ζωικήν ουσίαν οίανδήποτι, συγκείμενον δέ 
«ζ ασβιστωδοι»; υλης καί χαλικώδους στυπτΛρία;, 
ητο δέ τοΰτο εξαιρέτως έλαφρότατον κατά τήν σύ- 
στβσιν, ώ ; δ άφρό; σχεδόν τής θαλάσσης, λιπαρόν 
τήν αρήν, xai λευκόν το χρώμβ. Ά λλο ιιδος κίτρι- 
νον ώ ; τό θιίον έφαίνετο ώς άργιλος λεπτοφυής, σύν- 
θιτον έξ άμμωδών κόκκων, έν μέσω τών δποίων 
ίιεκοίνοντο κρύσταλλοι μικροί, φβιοί καί λευκοί m ica 
καί ίχνη χογχυλίων.(ΡΙιαπη. Central Blatt et pbar- 
m ac. jou rn a l).

Άλλοΰ, καθώς είς τάς ύπιρδορείους καί άνηλίβυς 
χώρας, ο*ου άπεπλανήθη ίπ ί τοσοΰτον χρόνον ό 
«κατάπληκτο; ωκιανοπλιυστης κβί κοσμοπεριηγητής 
‘Ρόσ (1) ,οί τρωγλοδυται Έσχημοι δτέ μέν ροφώσι τά 
άπόζον έλαιον τών άγρευομένων κητωδών τής θβ- 
λάσσης ζώων, δτέ δέ τρώγουσιν ώς λέχνευμί τήν 
σαπράν βύτών και δυσωδεστάτην σάρκα, καί ουτ*» 
κεκορεσμένοι κοιμώνται βαθύτατον ύκνον. Παραλεί- 
πομεν ένταΰθα χα’ριν συντομίας πολλάς ουσίας άσυ- 
νήθεις, τάς δποίας δρέγονται άλλοι λαοί, καθώς ο{ 
πλίυσιώτατοι τών Σηρών, τάς οωλεάς ιίδους τίνος 
πτηνών, αί δποιαι φέρουσιν ιίς τήν γεΰσίν τ»ιν όλη» 
τήν ηδύτητα τής άμβροσίας καί τοΰ νέχταρος.

Τά πλιιστα τών ζώων ύπάρχουσιν έκ φύσεως ποη- 
οάγα, ή σαρκοφάγο· τά όργανά των ϊν  μόνον ιιδος 
τροφής «νέχονται, έκτός τινων άλλων σπανίων ©υλών, 
τών δποίων δ στόμαχος ώς άβυσσος καταπίνιι καί 
δέχεται πάντα μέχρι καί αύτοΰ τοΰ ξύλου καί σιδή
ρου. Τούναντίον δέ δ άνθρωπος ούχί μόνον περί τήν 
ποικιλίαν τή ; τροφής λ'ιχνεύεται, άλλά καί παντοιο^ 
τρόπως αύτήν νά αύξάνΓ φιλοτιμεΐται τό μέ* διά τής 
έψήσιως, τό δέ διά τής προσθήχη; διαφόρων πολυει- 
ϊών ύλών χαί παντοδαπών αρτυμάτων παράδοξον δέ 
’σω; οανή, άλλ' ύπάρχει βέβαιον, ότι καί δ άγριος 
αύτός ύπό τήν κβλύβην του καί ι ί ;  τό βάθος τώ# 
δρυμώνων μιταποιει, ό»ον δύναται, τήν τροφήν του.

Ή  ποικιλία ομως αΰτη αύξάνει μάλιστα διά τοΰ 
πολιτισμού· πολλά φυτά φαρμακώδη άπέβαλον τήν 
δηλητηριοτητα δβναμιι μόνον τής έπανειλημμένης 
καλλιεργείας. Απ αύτή; λαμβάνομεν όλα τά σπέρ
ματα, όσα παρατίθενται έπί τής τραπέζη;, οίον τό 
σίνηια καί τό κύμινον καί τό άνισον καί τόσα άλλα. 
Τά καρωτά, ή δαυχία, ή χιννάρα, ί  αγκινάρα, αί 
κράμβαί, εί τ ε τό κραμβολάχανον κατ’ άργάς i j i at  
;υλωδεις ούσίβι, ειχον χ»μόν στυφόν καί σύστασιν 
σκληροίάτην, ώστε ούτε δ σημερινές έ*αίτη; τής Εύ- 
:ώπης κατεδέχιτο ίσως νά τά μασσήσ^· άλλά

(1) ΘέΛου,ΐΥ προσεχώς καταχω ρ ίσ ε ι  a i r o t ln r  T&y 
περ ιέργω ν  αύτοΰ  περ ιηγήσεων .

διά τής ίκίμελείας καί τών κόκω» του γιωργοΰ 
έξετάβί) τεραστίως · κύκλος τών ήδονών καί απο
λαύσεων τής γλώσσης καί τβΰ φάρυγγβς, ώστε ή κα- 
τάχρησις διήγειριν αύστηροός τινας χριτά;.

Ούτω π. χ . δ δόκτωρ Αάμπ (Lamb) Ά γγλος ηθελ» 
νά ύποβάλη ήμάς εις Ιΐυθαγορικήν τωόντι δίβιταν 
οθεν δ.ετείνετο ότι άν περιωριζόμεθα εις μόνον τά 
χόρτβ, έμέλλομεν νά διββιώσωμεν τόσον υγιείς, όσο* 
αί άνελάδες. Αλλ’ ά ; μοί »υγχωρήση δ έξοχώτατο; 
οΰτο; ·καί αξιότιμος ιατρός, όστις ^θ'ελε νά βόσκωμεν 
ώς τά μηρυκάζοντα ζώα· διότι καί ταΰτα εχουσι τά 
ίίια  αυτών πάθη Οι Βραχμανις τρεοόμίνοι μόνον δι’ 
όρύζη;, άποββίνουσιν άσθινεις καί μόλις φδάνουσιν 
είς τά εξηκοστόν ετος τή; ήλικία; τω*, μή άντέχοντες 
δέ είς τά ; έίω τιρ ιχά ;, ή έξωτερικάς μεταβολάς άπ»- 
θνήσκουσιν εύδύ; υπό τή; πρώτης προστυχούσς; 'ό 
σου, ουτε δύναντοι νά υποφέρωσι τούς χόπου;, είς 
όσους αντέχει ό Ευρωπαίος. Ά λλοι δόκτορες διισχυ. 
ρίζονταί ότι μόνον ή ζωική τροφή αρμόζει είς τόν 
άνθρωπον, ουτε μεταπιίθο*ται ύπό τοσού^ων νόσων, 
efov τής στομακάκης, τήν οποίαν ουτη δμολογουμέ»ως 
επιφέρει. Τέλος άλλοι ευκόλως, άν έδύναντο, ύπέβα- 
λον τή* κοινώνίαν καί είς τών αγρίων τό» 6ί·ν, άλλ’ 
οί άγριοι ουτοι τοΰ; δποίο»; τοσοΰτον έξιθείασιν ό 
«ύφρβδές-ιτος τών φιλοσόφων ‘Ρουσσώ ύπάρχουσι συνή 
θως βραχύβιοι, οί δέ αιφνήδιοι θάνατοι συμδαίνουσι συ- 
χνάκις μεταξύ αύτών. Ζήτε λέγει κατά ^ύσιν; άλλά 
τ ί έστί τό κατά φύσιν τοΰτο ; Διότι άμα ό άνθρωπος 
πήξ)} καλύβην, σκιαγρβφιι, ουτω; είκεϊν, καί προοιμιά
ζει τόν πολιτισμόν, άποπιιράται τής τρυφής, καί 
γεύεται πάνχων τών έλαττωματων, τά όποια όνιιίί- 
ζουσιν οί φιλόσοφοι. "Επιιτα ό άγριος ύπάρχει καί 
αύτός λαίμαργος πολλάκις, έκδίδοται δέ εις τή* κραι
πάλην, καθώς καί δ κάτοικος τών πόλεων. Ό θιν ου τ ι δ 
βίος τώ ν ’Ιροκέζων, ούτε ή ένστασις τώ* Πυθαγορείων , 
οίτίνες έτρέφοντο διά ριζών,?ύτε αί σάρκις,συνήθης τρο. 
φήτινών άλλων, ούτε ή ιχθυοφαγία τινών παραλίων πρέ
πει νά χρησιμεύσωϊΐν ώς τύπος καί παράδειγμα. ‘Ο 
άνθρωπος δύναται νά φάγ5 κρέατα κβί ΐχθεΐς, καθώς 
τά χόρτα καί τούς καρπούς' άν πιριορίσβή δέ ιίς εν 
μόνον καί έξαιριτικόν τροφής ιιδος, άμέσω; ώχρια 
χαί μαραίνεται, καθώ( τινα φυτά, Ta όποια διά τή» 
λυπρότητα τή ; γής μένουσι πυγμαία καί βϊθμηδόν 
ξηραίνονται- μεταφύτευσον αύτά καί ιύδύς τά βλέ. 
πεις ζωογονούμενα, διότι έχουσιν ανάγκην νά άνα- 
τεώνται οί χυμοί τής τροφής των.

Μή άφήσης ποτέ τόν στόμαχον κενόν, λέγει τις 
γνωμολόγος· πρόσεχε μή τόν γέμισης, φωνάζει άλ
λος" ολίγα φαγητά, λέγει άλλο; τρίτος- άλλ’ δπω 
οοϋν έρεβιστικά- ποτέ έριδιστιχά έπαναλβμβάνιι άλλος 
τέταρτος- άφες τόν χυλόν είς τήν φυσικήν αύτοΰ κα- 
τά σ τα · ΐν ! Καί τινές μέν βεωρουσιν ώ ; έπιβλαβεΐς 
πά»ας τάς άναζεούσας ουσίας, τινές δέ βιβαιοΟσιν 
ότι εύκολύνουσι τήν πέψιν, ώστε δ μέν Ιπποκράτη; 
βιβαιοί, δ δέ Γαλη»ό; άρνιϊται. Ποιον άρα γε έκ τών 
δύο τούτων νά πιστεύσωμεν; Έκάς-η τών προκειμένων 
ίζτρ ιιώ ν θεωριών έχ ιι πρός απολογία* τη ; τιολλά

πράγματα, κ«ί ή πάλη τούτων μόνον ρέρει είς εχ- 
στασι» τόν άνίυεον άνθρωπο*.

‘Ο τρεφόμενος διά μελανός δικύρου άρτου, ή βοιίου 
κρέατος στρατιώτης, η λιτοδίαιτος γυνή τών άνωτέ* 
ρων τάξεων, ητις μόλις μβσσα όλίγας δραχμάς καί 
λι«κοτάτου αοτου, δ, Αραψ, ός·ις εύχαριςιίται τρώγων 
π έ ν τ ε , ε ξ  φοίνικας κ ι ί  πίνων μικράν ποσότητα ψυχροδ 
υόατος, δ Ολλανδός καί δ Ά γγλος, οΓτινες καταβροχθί· 
ζουσι μεγάλα_τεμάχια κρέατος δύνανται ομοίως νά ζή- 
σωσιν υγιείς. Γά πάντα σχεδόν ύπάρχουσι οχετικά,ώς-ε 
ο,τι ωφελιΐ τοΰτον, ένδέχεται νά φονεύση άλλον. ‘Ο 
υπό τής πενία; καί τής έλλείψεως κατατετρυχωμένος 
στόμαχος έχει άνάγκην στιρεα; τροφής· τούναντίον 
δέ ό παδών ύπό τής καταχρήσεως καί τής πληθώρας 
ωφελείται έκ τώ* μαλακωτέρων τροφών. ‘Ο, σοφός 
καί ό νωτοφέρος, δ γέρων χαί ό νέος, δ ισχυρός κβί 
χολώίης καί νευρικός, ή ό αιματώδης καί λεμφικός 
χαί πολύσαρκο; δέν πρέπει δμοίως νά τρέφωνιαι. Αλλ’ 
έκτο; τών έξωτερικών τούτων διαφορών καί δ ήθικός 
αυτών χαρακτήρ διακρίνει κατά τοϋτο τούς άνθρώ- 
πους· οθο ή δίαιτα επενεργιϊ άπο'/ρώ*τως είς τά 
πάθη- καί ί;ω ς  ελθη δ καιρός ότε δ φιλάργυρος καί 
δ μονομάχο;, δ φιλόδοξος καί δ έραστής ύποβληδώοιν 
εις διάφορον έκαστος δίαιταν.

Αλλ δ ιατρός οφείλει νά άφορα έκτός τούτων χαί 
ιίς τάς ιδιοσυγκρασίας αύτάς· ύπάρχουσι δ’ βυται ί-  
διοτροπίαΐ τινές καταφρονοϊσαι πάντα κανόνα κβί είς 
ούδέν σύστημα ύπαγόμιναι. Δέν δλέπομεν τωόντι έκά- 
στοτε ανθρώπους άπαρισκομένου; είς τά άθωβτατα 
δρώματβ ; Τινές άποστρέφονται τά αμύγδαλα, τινές 
δέ τά ώά' ύπάρχουσιν άλλοι, οί όποιοι χινδυνεύουσίν, 
ώς αν έφαρμακιύθησαν, ότα» φάγωσι κατά τύχην γ εώ 
μηλα μαγειριυμένα· άλλοι δέ τρώγουσιν άκινδύνως τό 
έξ ηπατος παχυτάτου ώ«θυλευμένον πέμμα, ή ένώ χα- 
τιργά,ονται εύκολως τήν θρίσσαν καί τόν άτακέα φο- 
βοΰ*ται ώς ουσπεπτο* τήν καραβίδα, τόν καρκίνον /.οί 
τα οστρεα ! Εγνωρισα ανθρώπους μή δυναμένονς νά 
φάγωσιν όπωρας είμή τό πρω{ μόνον. Εϊδον προσέτι 
νέαν τινα ευγενή, μή δυναμένην κατ’ ούδένα τρόπον νά 
γευθξ ουτε νιοττοΰ σάρκα άνιυ κινδύνου δηλητηριάσεω;* 
ματαίως οί γονείς αύτής εδοχίμασβν διαφόρου; τρόπους 
καί έκρυψαν τό πτηνόν τοΰτο εΐ; τό βάθος πλακοΰντος 
ή κατά διαφόρους άλλου; τρόπους έσπούδασαν νά άφα- 
νίσωσι τους χαρακτήρας τής ποιότητός του* ό στόμα
χος τής νεά»ιδος, ώς Λυδία λίθος έγνώριζε τόν δόλον 
καί αμα ήγγίζετο ύπό τοΰ άπεχθοΰς κρέατος άντι- 
πιρις·ιλλόμε*ος- εύθύς έναυτία διά νά άποβάλη ιίς 
τά Ιξω τά ένοχλητικόν τοΰτο σώμα. Μοναχός δί τις 
έκ τίνος τών πέριξ τών Αθηνών μοναστηρίων ήτο 
αδύνατον νά γιυθή όρύζιον όπω*δήποτε έτύγχανιν έ- 
σκευασμένον καί νά μή έμεση 3λην άφθονον.

Και ταΰτα μέν ύπάρχουσιν δμολογουμένως μυστη
ριώδη καί άπόκρυφα. Ά λλ ’ άρά γε γνωρίζομε» άκρι- 
δίστερον τόν τρόπον τής πέψεως καί τής αίματώσεως! 
ΓΙόσαι διιφωνίαι καί δποΐα άλλήλων άντα*αιρετικά 
συστήματα έφάνησαν άνέκαθεν μέχρι τουδι. Παρετη- 
ρήθη μέν ή άλλοίωσις τής τροφής έντός τοΰ οτομά- 
χου, άλλ ’ ούδέν ύπάρχιι γνωστόν είσέτι ώς προς τή*



χημική» ο ύ ιίμ ιν . Ε ί; τοΰτο μ ί α ι  σ υμ φ «νο ΰ»ι πάντες' 
δ τι 5 j t ίμ ο χ ο ς  υπάρχει χό έργ*στή :ιο ν τοΰ χυλοΰ 
χ*ί τοΰ α ό τ ό 9«ν προσγίνομένου α ί,ιβ το ;·  αύτόδι τ. ρο. 
π ιραοκ ιυάζονχβ ι π ά ντ ις  ο! χυμοί κα! ίπ*νορδ#ΰ»τα: a! 
έκ^ ε ίπ ιυσ α ι τοΰ « .δρώ που δυνάμεις διότς λιιοτρ ιβηδε'ντβ 
π ιρ ά  τώ * oiovrtov χαί μ α ιση δέντχ  έ f τό - τοΰ ς*όμα- 
τ ί ; ,  τα  ίδώδ ιμα καταβρέχονται υκό τοΰ σιέλου, ιόν 4- 
π3Ϊ3* χ ύνο υ ίί τ:*ες αδένες, χαταβαίνουσιν ώ ;  πολ
τός ε:ς τό* ίτά μ α χ »* , 2ksu ή δερμότης μ ιτά  τ ί 
νος μηχ«Νΐ<.ής κ « ί χημ ιχής ίν τα υ τ ω  δυνάμ ιω ς με- 
τ ιμ ορροΰτ ι τό μ ίγμ α  ιίς  χυα-δ», ο ττις πρ ο ιλαβ ώ ' 
τήν χ ^ 'ή »  *3! τό !/γρόν άλλου τι»ός οργάνου άδινώ^ους 
λεγομένου πάγκρεω ς μ ίτα β ά λ λ ιτα ι ε ί ;  σύστασιν χαι 
χροιάν ί·Χ>υτώ γαλακτώδη χυλόν λεγόμενο». 11λ?,θ·3ς 
φλίβ ίω ν Ιπε τα  ά*ορ£ )φώ ιι τοΰτο το υγρέ/, ώ " «  άφοΰ 
συνηγμένον όλον δμοϋ ε π t τό αύτό μετά  τοΰ ana 
δάρτου ήδη x a i aypYjTtou β ί/ α το ς τώ ν φλεβών καταν 
τ ήϊ ί  s ’ ;  τήν καρδίαν ί ιά  τ ινο ; οχετοί), έ κ π έ μ π ε τ ϊΐ παρ 
αΰτ?,; ε-ί; τοϋ; π νεύ μ ίνα ς ,ίκ ε ΐ δέ σ;>ναντώμενον μετά τοΟ 
ό'υγόνου πνεύμ ατος, τό όποον π ιρ ιέχ ε ι ό *ήρ ώς ε· 
i t  τώ* δύω σ το ιχ ·:ω ν του μ ιτα β ά ^ λ ι-α ι είς αγνόν αίμα. 
’Απέραντο; καί ές«:σΐ3< μετομόρ 'ρω ιις, ητις ουντηριι 
τούς μυς, toil; τένοντας , τά 6ς·α, τό δ·’ρμα χ τ ί .  θα ΰμ α  
»Λ ϊ»αλαμ β α·όμ ιν3ν άκχτΛ παΰττω ς,άνώ τίρον οέ *«': τή ; 
τώ ν  μικροσκοπίων παρατη ρήσεις  χαί όποιασδήίοτε 
άλλι;ς G ω ρη ιΐκή : ερμηνεία ;.

Π ατέρες τ η ; επ ιστήμης (λέγε·, πυυ 4 μ ίγ β ς  BsijS 
έάο) σ υ ν ίλ θ ιτ ι ,  λά ο ετ ι ct ον, η ΰδωο χβί άρτο/, ί ;  ώ 
σ υ ν ί ίτ α τ α ι τό ανθρώπινον αίμα χαί δβχιμασατι πάντας 
τ ; ύ ;  δυνατοί); τρόπου; τ ή ; τέχ νη ς ά/,λ’ ούδΐποτ 
θέλετε παράςε: ούτε ρανίδα α ίματος ώ ^ ι το ουτω χόι· 
νοτατον τοΰτο χαί άδ ιάχοπίν τής ούσ ιω ς έργο·/ δια* 
μένει είσεχι ύπό τής ΐπ : ΐτ ή μ η ς  ανεξιχνίαστο·/ χαί ά- 
χατάληπτον.

Π αραδέχονται οί ζωολόγοι ότ·, ό γαστρικός χ ιμ ό ς 
τον όποιον νεω στί ε ίπαν πεψίνην (1 )  εχ ει δ .α λυτ ’.κήν 
δΰναμι», χα! ότ: ά/«υ αύτοΰ τά  τρόρ'.μα δέ/ μ ίτοβάλ 
/-ο»τα: ε ί ;  χυλό». Νομίζου'σι προσέτι ότι τό 'ύγρό  
αΰτό έκκρ ίν ιτα ι σ υ ν ίχ ώ ς , ώ σ τ ί εντός όλίγω ν ώρών ό 
λο ; ο κα τελδ ώ ι ε ί; τόν στόμαχο» βώλος τής τροφή 
μ ετ ίβ ά λ/ .ε-α : ε ί ;  πολτόν φαιά», μετά  ταΰτα  οί διελ 
θώ· πολλάς άλλας διεξόδους έ»τός τώ ν σ π λά γχ νω ν γ ί 
ν ε τα ι α ίμα. Ή  τροφή ιρχομένη  είς ιό» στόμαχον xtvs 
«υγ ϊβ Α ε ΐ τήν χολή» ητις εΰχολόν« τήν πεψι> τώ ν λι 
n a p iv  χαι ελα ιω δώ ν- άλλ όταν i^ ap y r , έρεδιαμός τοΰ 
ίτο μ ά χ ο υ , ή '/.ολή α υ ^ ίε ι  κα ί ά νιυ  ανάγκης αΰτόδι,οδε 
χαι ή γ λ ώ ια α  τό τ ι φα ίνετα ι χολώδης κ ι ί  τό οτόμα πι 
χρ ίζει. Ivi/pta*; δί είπεΐν ή ενέργεια τής yo/rj; δ 'α τ ιλ ε  
μ έχρ ι το ΰ ίε  ά γ νω ίτο ς . Δ ιότι έο χ ά τω ς ^δη άςιό ιιμο ! 
ζωηλόγοι ήμφ ίϊβητηααν τήν χω νευτικήν ιδ ιότητα τή 
χ ο λή ς- nipt 8 ί τούτου ώ μ ίλη τ ι χαί α νιβ ς ό Ά νδραλ

( \ )  ΠM tz o r z t c  μ ό ν ο ν  ria. ονόματα ,  d ia/ ierdr  
των χ ά ν το ΐβ  των αύτών π ρα γμ ά τω ν ,  φ αντα ζόμεβα  
οτ ι έφ ιυ ρ ίσ χ ο μ ιν  ν έας  ά .Ιηθείας άγνώστβνς  ά λ λ ο τ ε  
Τ ήν  μ α ι α ι ύ τ η ι α  ταύτην  xai x c r o e n o b d i a r  ί χ ο ν σ ι  
μ έ ν  χα ί  ο« Γ άλλο ι ,  ά λ λ ' ο ί  Γερμανο ί το ύ (  ύ ιχερδαί 
rov<rir,

ρό δυο, ή τριών μηνώ» είς τά π* ;ι ( ί τ ο ρ ί ι ;  τ ή ;  
ατριχής μαδήματα το» , i itrywv, καδώ; οί άλλοι, 

καί άμο ’.γνωμονών μ ίχρ :  τεωτερας ( ξα χ ρ ιβ ώ ;εω ς  τής
’ ληδείας.

Τό ΰδωρ άπορ^οφατκι εις τόν στόμαχο» κο?ώ ς ό 
χυλός εις τά  εντίρα ΰπ αύτ^ϋ ιυΰ  ΰμ«*ο; ώς οπόγγου. 

ό αύτό δέ συμβαίνει κα! είς π ά » τ α τ ά  υγρά.τόν ζωμόν, 
ό ρόφημα, τον ot/ov, τόν ζΰ5ο* «τλ .  Ο υ τ ω ;  /4 M a -  

i’ cn d ie  άροΰ εδωκε/ είς χύνα πθ30:ητά τΐ/α άλχοολίου 
καί υϊτερο·/ τόν άνετεμ ιν  ούτε oyjjliiov τοϋ ΰγρ 'ΰ  τού
του ευρήχε π λ έο ν  τό αίμα όμως ήτο κλήρες αύτ^ΰ, 

δεν άνέδιδε π α ν τ ι χ ό ί ι ν ' τ ή ν  δομήν, αλλά χαί δ.υλι- 
5έν ί π έ ' υ ϊ ε ν  'κανήν άλχολίου πο ιότητα . Τό δί 

/άλα, έλδόν ι ί ς  τόν στόμαχον κ α τ '  άρ'/άς μ ίν  
ηήγνυτ* ι Ιχμυζομενου τοΰ ό^ροΰ, έπε ιτα  δέ υ ΐο *  

άλλετα: είς τής πέψεως χήν ενέργειαν. Φαίνεται δέ 
ας άτοδεδαγμ εν ίν  ότι πρός ιΰχερ ιστέρβν πέψ:» τά 
αγητά πρέπει νά Ιχωσί τ ινα όγκον, τ^ δέ πολυγυλα , 
πολύτροπα οίον τά  π έμματα  τοΰ πουδίγκου χαί όσα 

ε ί;  μ ιχο ϊν  ποσότητα πιριλαμβάνουσιν άρχίτή* δρι· 
τιχήν υ ην απαιιοΰσ : νά ουνοδεύωνται χα! υπό άρ. 

του, ή άλλων τοιούτων ίύσ ιώ ν
Επειδή δέ τό σώμα ήμών σύγχειται έξ ινώματος, 

λευχώματος, πηχτώματος ,  λίπους χαί μυ<:υς, τά 
mpiE'yO'/τα τάς  ουσίας ταύτας  ι ί ς  τήν ©υσΐ/ίωτάιην 
ύτώ" χράτιν ‘χωνεύονται εύ/.ολώτατα καί ώ ίε λο ΰσ ι  

μάλιστα όις τρόρφα .  Μέχρι τούτων σχεδόν εκ τ ε ί 
νεται ή έοευνα τ ή ;  επ ιστήμη;·  ά* δί δε/ήσωμεν νά 

πεοβώμεν τά όρια τα ΰ τα ,  Ιμβαίνομεν εις σχίτεινό» 
χαί άδιεζητητον ύποδειεων μόνον χαί ε ικασιών λαβύ- 

δον. Είπε μοι π ώ ς  ή β ίέλλα  αποχωρίζε ι ,  ή έξαν- 
τ λ ι ι  εκ τοΰ ι’λυώδους δδατος τή^υλην, έξ ης τρέφεται;  
Διατί τό φόρτον καί τά  δαυχία παχύνο ι ι ι ι  μέν τό,ν 
ππο», μαραίνουαι δέ τόν άνθρωπον, άν είς αύτά μί»ον

περίοριοδή;
Πϊλλά τρόφιμα δεωροΰνται καί ίκ  τής πείρας ά- 

ναδειχνυονται μάλιστα δύσπεπτα, άν καί παρέχωσι 
πο)ύ/ y υμόν ή στοιχείωσίς των όμω; φαίνεται δυια- 
ρε-τεΐ τον στόμαχον όδεν καί ούδαμώ; ώρελοΰσιν είς 
ένδυνά^ωτίν του- άλλο δέ δρεπτιχώτερα χωνεύονται εΰ- 
χολώτιρον, χαί πολλή αύτών ποσότη; ούδαμώ; σχε
δόν τί.ν£αρύνει, ί>ώ ολίγη τών άλλων τόν καταβάλλει.

Κυρίως άρα συμφέρει νά διακρίνωμεν τά τρόφιμ* 
ιίς εύπεπτα χαί δρ«πτ:κά.

Ι!:έπει τά άλευρώδη μό'Ον, ή τά χρέατα νά προτι- 
«ώμεν ώς τρο?ήν συνήδη ; Ή  ε’ξαιρετιχή χρήα··ς 
εχατέρω» τών δύο τούτ»ν είίών φ*ριι έξιοου ίλιβιρά 
είς τήν ύνείαν αποτελέσματα, \)sov όλιγότερον χο* 
πιώμιν, τόσον όλιγέτερον πρέπει νά τρώγωμιν τά 
κρέατα' όδεν οί κάτοικοι τών πόλε»ν εμιλλο* ίσως 
πολ̂ ύ νά ώφιληδώσ ν, άν μετέβαλον τήν δίαιταν αό- 
τών είς τό Πυδαγβριχώτερον, προτιμώντες τά φυτά. 
Έπειδή ύπόδες άνδρωπον, οστις μή ίκτιδέριεν»ς είς 
τόν υπαιδρον αέρα, ούτε περιπατών, xai τρέχων, ούτε 
σωμασχούμινος, ή εργαζόμενος αύξάνιι διά τής πολυ- 
χύλου τροφής τήν ποσότητα τή; ίνΙογενοδς δερμό- 
τητος, τήν ίύνβμιν τή; αναπνοής καί τήν ΐοχ6» τών 
μυώ<«>· ό τ ί ϊ ίΰ τ ί ί  /ιροφανώ; §έλε( πάδεβ, ώς τ ί

φυ:β ίχ ιίν*, όσα κείμενα είς  γήν δίρμοτάτη-ξηραί
νονται καί φδείρονται. Αύτόδι» πηγάζουσιν at πλείς-αι 
τώ* γαστρικών καί σπλαγχνίχώ» »όοων, οι δξιΐς χαί 
χ ιυσώ ϊεις πυρετοί, όταν μαλις-α είς τήν πρώτην αιτίαν 
προβτεδώσι χαί τής δψοποιΐας τά μαγγανεύματα.

Ουτω π. χ. τό τηγανιστό» ώς περιέχον τή» έμ* 
πυρευματική» τοΰ ίλαίου, ή . τοΰ λίπους ύλην βλά- 
π τ ίι χαδολου πά»τας. Τούνα»τίο» τά πνιχτά, ι ίτ ι  
είς κατβπαχτό» δοχιΐο» ίψημέ'/α βρώματα χωνιύο» 
ται εΰχολώτερο», έπειτα περιέχουσι xat πλειοτέραν 
βρεπτιχήν δλην. Τά κλιβανωτά, ειτε είς κλίβανον έψη 
μέ»α άποβαίνουσι καί ταΰτα δυσκατέργαστα. Έχ τών 
ίχδύων τό ζττον ελαιώδη γίνονται κ ιί εύπεπτότατα, 
άλλ’ όλιγότιρον τών κρεάτων χατά τινας· δ δέ άτ· 
ταχιύς, ή έγχελυς, ό σκόμβρο;, 4 ά/ταχαιος xat ή 
μχινίς «ύτή (άρίγχα) είς όλίγους συμφέρουσιν. Έκ δέ 
τών όστρακοδέρμων έλαφρά μέ» καί υγιεινά δίωροΰν 
ται τά οστρεα, έπιβλαβή δέ έν γένιι τά άλλα, ή 
τουλάχιστον ύποπτα πολλάκις' Τά είς όλίγον ίγχον 
πολλή» τροφή» περιλαμβά»οντα, χαδώς 4 τυρός, 
τά έλαιο» και τό βούτυρον γ ίνίνται φορτικά είς tiv 
βτόμαχο». Διά τοΰτο ή Γαλλική όψοποιία διά τών πο 
λυειδώ» άρτ»μάτων προξενιί πλήδος αρρωστιών εις 
τους ^μισδο-ντας αύτή» έπί τούτω αβροδίαιτους κ ι ί  
-,α.στρονόμους· άλλ’ εις τήν Γαλλία» μετριάζεται τι 
χαχό» διά τής χρήσιως τοΰ πολλοϋ άρτου.

Όλόχληρα εδνη ζώσι μό>ο» ίχ τώ» φιιτών χαί μά 
λις-* τής όρύζης, οίον οί Ίνδοί.Ή  χρ δή έν»μενη μιτά 
τών γαιωμήλω» καί τοΰ γαλαχτος άποτιλιι τήν τρο 
φήν τών γωρικών τής Σκωτίας· εί; τή* Ίβιρνία» (Ίρ 
Αααδίαν) τό γαιώμηΛ,ον έπέχει τόπον κρέατος καί άρ
του χαί έχΟυος,“ *ντ:βοτώ δε καί δπώρας. Ά λ λ ’ ή δρε 
πτ:χή ύλη πλεονάζιι μάλιστα πάντων ιίς  τό» σίτον 
•ύγχιιτα ι δέ αίϋτη έκ τριών στοιχείων σακχαρώδους 
τι#ός ουσίας, τοΰ άμύλου παί τής χόλλας,ή μαζαλίδος. 
Αλλ’ ό πρόσφατος άρτο; ώς πιριέχων ίσως πολύ 
π»εΰμβ ά»εξάτμυιο» 6a ; 6vtt τόν ς-όμαχο/· δίεν προ* 
τιμάται 4 έωλος.

Έν γένιι τά άλιυρώδη χαί τρέρουσιν αρχ;ύντω; 
χαΐ χωνεύοντάΐ εΰχολώτερον. Ή  βριπτιχότης αύτών 
διαφέρει ώς επιτβι κατά τ»ν H erring xai P ery .

iOO λΐτραι φαχής πιριί^ουσι» 94 δριπτ ύλη

Μετά τό» ίΐτάνιο» ίρχον άχολουδίΐ 4 βρίζινος, 
έπειτα b χρ!6;νος κτλ. ό δέ έχ τώ» δσπρίων γίνεται 
δύσπεπτος. Τά ίτρια χα! λάγανα χαι πλακούντια τά 
πιριέχοντα πολλάκις ταγγόν βούτυρον, πάντοτε δέ 
τούλαχιστον ίμπυρευματικήν τινα λιπαράν ύλη* έπρε' 
πε νά έξορισδώιιν άπό τάς τραπίζας χών άσδινώ* 
χαί τρυφερών άνδρώ.των. Ά λλά χα! τά γεώμηλα χα- 
ταχόρως ίσδιόμενα βλάπτουϊΐ’ διότι στερούνται τής 
χόλλας, ητις καδιστα τό» οίχο» τοσοΰτο/ δρεπτιχό»,^ 
5δεν συμφέριι νά τά τρώγωμε* μόνον έσκευαϊμένα 
μετά τοΰ κρέατος.

Τά αμύγδαλα, κάρυα, λ^πτοχάρυα και πιστά/.ια, αί 
πιτυΐδες ιΓτι τά χωχχονάρια λιγόμινα, ώς πιριέχοντα 
πολύ |λιπαρόν |Ιλαιον, βλάπτουιι τό» στόμαχον πιρί 
τδ τέ/.ος μάλιστα τοΰ δείπ/ου έοδιόμενα.

Α; Κουνιάδες, τά καρωτά πεο;έχουσι σακχ_αρώ?η 
τινά καί μυχώδη δλην, καδώς τά γαιώμηλα, άλλ’ 
όλίγην δρεπτικήν ούιία».

Αί κράμβαι, αί κιννάραι καί άλλα τοιαϋχα λαχανικά 
πρέπει νά έράζ'ονται πολύ έως ού μαλαχΟή ή ινώδης 
ούαία τω».

Ή  άωρος όπώρα ταράχχει τήν πέψιν είς τά τέλος 
τοϋ άρίστου λαμβανομένη διά τήν πιροχομένη* 
έξύτητα. Ίσω ς τά κακόν μιτριάζεταί, άν τήν χρω- 
γωμιν τό πρωί.

‘Η όξυφυλλίς, ε ίν ι σαλάτα άναλογεί πρ^ς τήνόπω*

ιοο κυάμων » 93 >
100 φαιηόλων a 92 »
1 0 0 σίτου * 80 9

1 0 0 γεωμήλων • 25 •
100 καρωτών D 14 1

100 βουνιάδω* 3 8 »

ραν. Διά νά ιύχολύνωμεν τήν πέψιν οιιμφέρη ή μ ς 
τίνος αρτύματος διτοκινοΰντος τόν γαστρικόν χυμό/ 
συγχιρνώντος δέ τοΰ χόρτου τή» ωμότητα.

Το γάλα χιΐται μεταξύ τών άλευρωδώ» καί ζι»ί- 
χών τροφίμων* άρ’ου πήξη εις τό* στόμαχο*, ώ ; ιί-  
παμε», χωνεύεται, εύγιρώς, άλλά τό έξωδεν ήδη πε- 
πηγός, ols* ό τυρός, βαρύνει όπωσοΰν αΰχόν.

Τών άνηλίχω» ζώων τό χρέας ύπαρχον άχατέργα* 
ίτο» ώς γλοιώδις ενοχλεί ενίοτε τό» στόμαχο/, 
διότι στερείται τοΰ φυσικού ιίς τό τών έ/ηλίκω* 
αρώματος' τώ» γηραιώ» δέ τούναντιον αί σάρκες 
γίνονται τραχάχι καί δυσκατέργαστοι.

Τό πρόβατο» φαίνεται τακιρώτερον, ή χαυνότερον 
τοϋ βοός· τό δέ δήραμ* ίτ ι εύπιπτότερον ώς κατα- 
δαμειδέντω» τώ» ζώων ύπό τοΰ δρόμου.

Τό έφδό» (βραστά») κρέας αποβάλλει τόν δρί- 
πτιχό* αύτοΰ χυμόν, άλλά γ ίν ιτα ι ευπεπτον, τό δέ 
δπτόν διατηριΐ μέν πλειοτέραν βριπτιχότητα, άλλ’ ή 
συμπύχνωσις χαί ή οτιφρόχης τών ίνών άπαΐτοΰσι 
χαί πλεΐίτέρα» ένέργειαν τοϋ στομάχου διά χή» πέψ:ν. 

Φαίνεται δέ ότι πάντοτε’ τινα άρτύματα ύπάρ*
άλλά

‘Ο σιμιδαλίτης άρτος έξέχ ιι χατά τήν ποιότητα 
άλλ’ 4 διύτιρος τούτου κατά τή» τάξι» χα! πε
ριέχω» όλιγοτέραν θρεπτικήν δλην πρωτεύει κατά τή* 
ύγιεινότητα’ διότι 4 στόμαχος άσμενεστερον έξασκιΐ 
την δύναμιν του έπι τώ» έχόνιων όγκο» τινα βρωμά- 
τω»· ώς ά» ήδιλε νά *χο*χι»{ζ>ΐ οδτως είπ ιΐ», καί 
»ά διαλέγω μόνος τήν τρβφή» ίχ πολλο» οωροΰ, δυ- 
9βρ(«χΐ|ται δτβ» τήν προσ^ίρωμι» ?τοιμβ»

χουσιν ά/αγχαια ούχι μόνον είς τόν άνθρωπον, 
καί εις τά κατώτερα ζώα. Διά τοΰτο τά ποηφάγα 
βναζητοΰσι φυτά τινα πικρά καί άρωμακικά, έκ τών 
όποίω» ώφιλ*ΰ»ται καί κατά τήν ορεξι» και χατά τά 
πάχος· όθεν βταν ταΰτα λιίπωσι, τά βοσκήμαχ* 
ί»χναίνβ»ται καί πάσχουσιν. Ό  περίφημος άγρονόμος 
Σίγχλαιρ άπέδιιξε τοΰτο δί άπλοκστάτου πειράματος- 
ϊπειδή δρε'ψας αγελάδας διά κιτρί*Μν καρωτώ» οτε* 
ρημένω* παντός αρώματος ειδι» οτι άπέδα»ο» πασαι 
μετά δύο, ή τρεις μήνας' άλλαι δέ τραφεΐοαι 4μοιιας> 
έ*ειτβ 84 ά^ε9εΐ«* τή» ιδία* «ύτώ» α?ρβ»ιν ά»έ-



λαίον χαί Ιζιj*av. Ό  χωρικός τη ; ’Ελβετίας *ι»ων 
υγρόν τ ι πιχρότατ·» έχ τής γεντια»ής άπεσταγμέ»ο» 
ί»ΐσχύεται χαί χωνεύει άκόπως τή» βάναυσον τροφήν 
του. £ν γένει <5έ οο«̂  δυσπεπτότερα φαίνονται τά 
σΐϊΐα , τάσω πλί:οτέραν άνάγκην έχουσι προσθέτου 
αρτύματος, ή πικρού τίνος χόρτου. Τοΰτο βλέπομε» 
*ίς αύτήν τήν φύσιν διότι ή δύσπεπτος όαφανίς έ’λαβ» 
nap  αύτής δριμιϊάν τι»α 5λην. Σημιιωτέον δέ ότι 
ή καλλιέργεια αΰξάνοιπα τήν δριπτι*ήν υλην τών 
φυτών, όλιγοστιυει άναλόγως τήν πικράν καί τήν 
αρωματικήν.

Γό αλας, τό όποιον τοσοΰτο» γλίχονται τά άνα- 
μηρυκάζοντα ζώα, απαιτείται άναγκαίως κοί ι ίς  τήν 
τροφήν τοΰ ανθρώπου. Δυσκόλως <pa»τάζεται τις 
ποινήν σχληροτέραν παρά τήν επιβαλλόμενη* ποτέ 
υπό τών νόμων τής 'Ολλανδίας εις τους κακούργου;' 
διότι κατιδικάζοντο νά τρέφωνται δΐ άναλάτου άρτου’ 
οθεν μετα τινας μ ίνας άπέδνησχον ύπό σήψεως.

Δεν χατακρίνομεν παντελώς, χατά τινα; ιατρούς,τή» 
χρήσι» τοΰ άλατος, τών αρτυμάτων, ή τώ» άρωμάτων. 
‘Η κατάχρησις αύτών βεβαίως ΐρεβιζει τόν στόμα
χο» καί βλάπτει τήν υγείαν άλλά μιτρίως λαμβα- 
νομινα βοηδοΰσι τήν χυλοποιίαν, δίίουσι γευσιν ιύα- 
ρεςτον εις τά προσφερόμενα βρώματα κοι έπιταχύ- 
»ουσι τη» πέψιν. Εις αυτήν τήν τάξι» υπάγονται τό 
όξος καί τό πέπερι, ό γομός τοΰ μηδομήλου καί 
τινων φυτών δριμέων.

Ex τούτων τό όξος ίσω ; βοτ,ΘεΓ. χημικώτιρον και 
την πέψιν* διότι τά όξιχάν οξύ εμπεριέχεται κατά 
φυσιν ιις τό* γαστρικόν χυμόν. 'Αναλόγως δέ ώφι 
Λουσι καί πα<τα τά όΕωτα (ξειδάτα) ώς καί ή άλμο 
κράμβη, ή δ'οκράμβη sau rk rau t κτλ. τοσοΰτον συ
νήθης ε ϊ; τήν Γερμανίαν χαΐ Ολλανδίαν. Σημιιωτέον 
δι οτι τά αλας xai τό όξο; προστίθενται ένταΰδα 
είς δυσπίπτοτάτα; άρ  εαυτών ουσίας, οίον τόν σι. 
κΰον (άγχουρι) χτλ.

Αλλα ζητημά τι σπουδαΐον άλλο έ;αίφ»ης Ινταΰ 
6α αναφύεται' πρέπει ι ί ;  εν μόνον έδισμα νά πε- 
ρίορίζωμεν τήν όρεξιν, ή ή ποικιλί* χαί μίξις πολ. 
λών συμβάλλει ε ί; τή» υγεία*; Διάσημος τ ις ιατρό; 
Α γγλο;, ό δόκτωρ P aris , ένασχοληδείς πολύ κερί τήν 

θεωρίαν αή; διαιτητίχή; είς τόπον μάλιστα, όπου έπι* 
χρατοΰσι γαστρικά πάθη, άπεδοχίμασιν άναφαν,δάν τά 
τελευταίον τοΰτο σύστημα. « Παράδοξον πρα^μα φαί 
ν ίτα ι, λεγ ιι, τό δείπνο» τών νεωτέρων" άρχόμεθα 
πρώτον χύνοντες είς τάν στόμαχον τό ρόφημα, φαγη
τά» αρκούντως δύσπεπτον έπειτα παρατιδεμεν άμέ- 
σως τούς ίχδιις καρυκεομένους καί άχολού9ω ; δυσ 
«επτοτερους του συνήθους' κατόπιν δ’ ερνονται τά 
πτηνά καί τα τετράποδα" ά λλ ’ έ ι ί  τής αυτής τρα· 
πεζής άναφαίνονται συνάμα, ή άλληλοδιαδόχ ως καί 
διάφορα φυτά άπό τής κέδρου μέχρι τοΰ ύσσώπου καί 
άπό τοΰ κοχκοφοίνιχ»; μέχρι τοΰ μύκητο;. Ε ί; τήν πυρ- 
γβποιιαν ταυτην πρόσθι; τάς έφευρέσεις τοΰ σακχα 
ροπλάστου, τά έργο'χειρα τών «εμματοποιώ*, τήν 
ουγχρασι» πάντων τών οίνων, τοΰ ζύθου καί τών 
άλλων άλχοολιχών ποτών τέλος ώς έξόδιο* τοδ πο 
λυπροσωπου τούτου δράματος πρ^φέρονται ό καφές,

τ· ^νιβτι δέ κ>1 τα παγωτα. Πώς ό άνθρωπος, 
όσονίηποτε υποτιϊ’  ̂ ρωμαλαΐος, δύ»αται νά άντιστίί 
ιίς  τοσιυτα καί τοιαΰτα φαγητά ά»τιπαλαίοντα χαί 
ά»ταγω»ιζόμο*α έντάς τής κοιλίας του ;

Μήπως άρά γε μόνο» οί Βεσιλιΐ; καί δυνα'στβι·, οι 
πλούοιοι καί τραπεζίται πάσχουσι* έκ τοιαύτη; λοβκο- 
λική; πανδαισίας Ε**έα έχ τώ* δέκα και κατωτέρας 
τάςεο-ς άνθρωποι τρώγουσι μέ·-’ χατ' άρχάς καταχόρω; 
ρόφημα καί ίχδύν, έπειτα δοχιμάζουσίν άλιπαλλήλως 
πλευράς όπτίΰ, ή έμβαφές βί:ιον, κατόπιν δέ καίχοιρο- 
μημον τος Βες·φαλίας παρουί'Ε^εται χαί χινεΐ τήν όρε- 
ξι*" υς·ερο* δέ άναφβίνιιαι τά κυνήγιο», ακολουθούμενο» 
ύπο τών όκωρώι, τάς όποια; ’τ;ισφραγ('ζου5ΐ* ό τυρός 
καί τά γλυχάσματα χαίπλήθο; πλακουντίων δυσπέπτ«*ν 
χαί ποικιλοχροων σακ^αρο/τήχτων.’Ενίοτε δί και άπαρ- 
χαί εξ ύποστέγω* κήπων προερχόμενοι κοί καρποί 
εξωτικοί αν καί άνοστοι, άπαρτίζουσι τό δβλοφόνον 
τοΰτο εργον. Πώς νά δαυμάσωμεν τότε άν τοσαΰται 
νοσ»ι επιτκήπτωσι παοαν ήμερα*, τών όποιων όλη 
τοΰ Ασκληπιοΰ ή τέχνη άδιινατεϊ νά .κτριύση;

Δέν μεμφόμεδα τήν πληδύν τών φαγητών άλλά 
τήν ποικιλίαν καί τήν άνάμιξι» τόσων άντιθέτων 
πραγμάτων διότι είς αύτή» άποδίδομιν τήν κακή* 
υγείαν τών κατοικούντων ‘ τάς π ίλ ιις  . . . Ό  »τό- 
μαχος δέν ένεργεί ομοίως έτ ί πάντων τών φαγητών 
άιότι τά μέν απαιτοΰσι πλειοτέραν πεπτικήν βόναμίν, 
τα δέ μεταποιούνται εΰκολώτερο», ιίτ »  διότι ί  γα 
στρικός χυμός μιταλλάσσει ιιυσιν κατά τήν ποιότητα 
τώ» εισερχομένων, είτε διότι ή άνα?ογική ποσότης 
αυτοΰ μεταβάλλεται κατά τά διάφορα βρώματα. 
‘Οπωσδήποτε όμως ά* Ιχη τό «ραγμα, ύπάρχιι άναμ. 
φισβητητον ότι αν χρειάζονται δέχα λεπτά είς τήν 
χυλοποίησίν τοΰ δεΐ*ος φαγητοΰ, είς άλλο τι άρκοΰσι 
πέντε μονον. Α λλ ’ ύιτόδες 5^1 εΓκο»ι διάφορα βρώ
ματα άπαιτοΰντα τρόπον καί χρόνο» πέψεως διάφο
ρον επισωρεύονται εις τήν κοιλότητα ενός καί μόνου 
στομάχου. Διά νά άποπερατώση τοσοΰτον πολύπλο
κο* και δυσχερέ; ίργον έξ ανάγκης θέλει τό άφή ίΐι 
ατελές κατά τινα αύτοΰ με'ρη. θΰτ«β συμπληρωθιίσης 
τής πεψεως τούτου τοΰβρώματος, ή τοΰ παρακειμένου 
ιυρίεκεται περί τά με'οα, έ.ω  ή τοΰ τρίτου άλλου μόλις 
ηδη αρχεται κτλ. Καί έπειτα άποροΰμε» πώς τοκΰ- 
τοι ιυπαθεϊς καί πολυκάματοι στόμαχοι ύποφέρουσι 
καί πώς οί κάτοικοι τών πάλεω» πάσχουσι» έν γένει 
δυσπεψίαν.»

‘ Π ζωγραφία αυτη παριστάνει ?σως τινάς άληδιίας, 
άλλά φαίνεται ύ»έρ τό δέον ζοφερά. Καί κατά μέ» 
θεωρία» τά λιγόμενα ύπάρχουσι» όρθά, άλλ’ έπί τής 
πράξεως τα αποτελέσματα δέ» συμφωνοΰσι πρός 
ά;ιωματα τοΰ δοκτορος. Έγνώρισα άνθρωπο* π«- 
σχοντα καθ ολον τόν βίον ουνεχή δυσπεψία*, άπο- 
θανόντα δέ μετά έννενήχοντα καί εξ ετών δγιία».’Αλλά 
πβραλείποντες τοιαΰτα επάνία παραδείγματα εύρί
σκομεν πολλούς άλλους έκδοτους είς διαφόρους κατα- 
χρήσεις κατά τε τό ποσά» καί τό ποι*» περί τή» 
ϊία ιταν, τώ» όποίω» ή πέψις γίνεται μόνον βραδύτε
ρο», ή όλιγώτερο» εδχερώς.

Γά άποτιλέσ(»βτα τής μεγάλης ποικιλίας, ή τής

«ριδις-ιχής φυσεως τών φαγητών δέν έπε'ρχνονται άμεσα 
οίτε τοσοΰτον σφοδρά" άλλ’ ό αδύνατος στόμαχος, 
άναδιγόμινος νέον βάρος πασαν ημέραν, γίνεται 
άναγχαίως πάντοτε άσθενέστερος, ενίοτε δέ ό έριθι- 
•μάς μιταδιϊεται καί ιίς  τά περιξ, ώ>τε βαθμηδόν 
πάσχουσι διάφοροι ένέργειαι.

Συμφέρει δέ πρό πάντων νά ένθυμώμεθα ότι εκα- 
ετος στόμαχος απαιτεί ιδιαιτέραν δίαιταν κατά τήν 
κρασιν καί τάς εξιις καί τά ; δυνάμεις τοϋ άνθρώπου. 
‘ Η φύσις Ιχει μυστηριώδη καί ανεξερεύνητα βοηδή* 
ματα' οθεν τινές δυνατοί χωνεύουει τος δεσπεπτο- 
τάτας ούσίας, ίν ω #ί ασθενείς ουτε αύτό τό γάλα 
ανέχονται.

Έ πειτα  ή ποικιλία φρονοΰμιν συνάδει πρός τούς 
γενικούς νόμους τής φύσεω;. Δ:ατί αρά γε τήνά]·α- 
«ώμεν ; Μήπως ή αυτόματο; αυτη ροπή είς μάτην 
έδόθη είς τόν άνθρωπο*; ^Τίς υλη μάλιστα έδώδιμο; 
υπάρχει άπλή ; Δεν ιύρίιχομεν εις τάς οπώρας π. χ. 
χαί γλυκύτατα καί άρωμα  και όξινήν τινα γεΰσιν καί 
μυκώδη ούσίαν καί αμυλώδη καί πολλά άλλα όμοια; 
Τό γάλα αύτό, ή πρώτη καί άβλουστάτη, ή άθωοτάτη 
τοΰ άνθρώπου τροφή δέν πιριέχει καί σάκχαρ, καί 
βούτυρον χαι όρρόν χαί πλήθος αλάτων χατά διαφό 
ρους ποσότητας; Άλλά προχωρώ καί έπέχιινα εις 
τόν συλλογισμόν μου τοΰτον ίιό τ ι άν ό θρεπτικό; 
χυλός μόνος αύτό; μέλλη νά άνανεώση ολον τό σώμα, 
πάντα τά νιΰρα, πάιας τά ; φλέβας καί αρτηρίας καί 
εάρκα;, απαν τό αίμα καί πάντας τούς χυμούς τοΰ 
σώματος, δέν πρέπει νά πιστεύσωμεν ότι πρός έκτέ· 
λέσι» τοσούτων ποικίλων ένίργειών έ έχ πολυειδών 
τροφίμων ουγχιίμενος χυμός υπάρχει άρμοδιώτιρο; 
παρά τόν έκ μ ια ; μόνης καί στοιχειώδου; ούσίας 
προιρχόμενο»; Δί αύτό» ίσως τόν λόγο» καί τά βο· 
οχήματα άγαπώσι »ά μεταλλάσσωσι τάς νομάς' τά 
δέ πτηνά άναζητουσι διάφορα οπέρματα πρός τρο 
φή* των.*

‘Η δίαιτα διαφέρει προσέτι χ ιί κατά κλίμα. Είς τος 
δερμάς χώρας άπαιτιΐται ένίοτε τώ* έρεθις-ιχών ή χρή. 
σις ώ ; διιγείρουσα τήν χαυνουμένην ex τοΰ καύσωνος 
φ ίσιν. ‘ Η αυστηρά άσιτία τών ’Αράβων, τώ» 
’Ισπανών καί αύτώ* δέ τών ’Ιταλών, χαθώ; καί ή 
πολυχυλος καί σαρκώδης τροφή τών βορείων λαών 
άπ·δεικ*ύουσι τήν άλήθειαν τών λεγομένων.‘Ο ’ Ιταλός 
ευριεκόμενος ι ί ;  Γαλλίαν κατά πρώτον θαυμάζει τών 
ανθρώπων αύτή; τήν γαστριμαργίαν, ό δέ Γάλλος 
πάλι» άποβιβαζόμενος είς τήν ’Αγγλίαν φρίττει διά 
τή» θέα» τερατωδών τακώνων αιμοσταγούς κρέατος 
τέλος καί ό ’ Αγγλο; αύτός εισχωρώ* εις τή* Ίσλα*. 
δίαν μένει έκθαμβος διά τήν παμβόρο* πολυφαγία* 
τών έγγωρίων' άν δέ προβή μέχρι τών Λαπώνων 
κ«ί τώ» κατοίκων τής Καμτζάτκας ναυτία βλέπων 
καταβροχθιζόμενα τά άηδέστατα φαγητά. Είς τήν 
’Αγγλία» ή ζωική τροφή χαί ή χατάχρησις τοΰ σφο
δρού ζύθου προξενοΰσι πληδωριχάς νόσους, οί δέ άν
θρωποι πάσχουσι ψευδή τι»α πολυσαρκίαν. Είς δέ τήν 
Γαλλίαν ή πληθύς τώ» θερμών καρυκευμάτων καί 
τό»αι άλλαι τής όψοπβιίας έκίνοκι αύξάνβοσαι τώ»

ίρωμάτω» τήν δριμύτητα γίνονται αιτία διαφόρων 
γαστρικών νόσων.

^Ητο άρα παράλογος ή ιδέα τοΰ Cornaro καίΟίΐε· 
yne καί άλλω» άξιούντων νά προσδιορίσω»! τό* μέσο» 
όρο» τής τροφής πάντω» τώ» άνδρώπω». ‘Η φρόνη- 
• ις όμως παραγγέλλει νά συμμετρώμιν όσον ενδέ
χεται τήν ποσότητα τών σιτίων πράς τά» γαστρικόν 
χυμόν έκκρινόμενον πολύν, ή όλίγον κατά τήν κρασιν, 
τήν ηλικία*, τόν τρόπον τοΰ ζή» κτλ.

Οι θεωρητικώς μόνο* κρίνοντες τά πράγματα ίκ- 
ράζονται άποφδεγματικώς καί χατά τοΰ οίνου συνί- 

στώντες ώς μοναδικόν χαΐ ώφέλιμον ποτόν τό άπλοΰ» 
υδωρ τής πηγής, ίσως μάλιστα ήδελο» προτιμήσει 
χαί τά δ ϋλισμένον άντί τοΰ ποταμίου. Μή πίνης πλέβ» 
τών δύο^ιτρών, ελεγεν ιατρός τις ένδοξος, περίμινε 
πριν πίνξς, έγνωμάτευσεν άλλος, εως ου άρχιση ή πέ
ψις· άλλ’ ό όρθάς λόγος παραγγέλλει *ά πίνωμε» ότα» 
διψώμε». Σημειωτέο» δέ ότ: χαί τό χαθαρώτατο»
35ωρ βλάπτιι ένίοτε χαιρίως καί μέχρι θανάτου δηλ. 
όταν τό πίνωμιν άσθμαίνοντες άπό ίοόμου, ή ίδρώτι 
περιχεόμενοι.Ό’Αλέξανδρος άπώλεσε πλειοτέρους ς-ρα· 
τιώτας πλησίον ποταμοΰ τίνος, έκ τοΰ οποίου Ιπιο* ώς 
λυοσώδεις διά τήν πολλήν δίψαν πα^ ιίς όποιανδήποτε 
μάχην. Τά παγωτά λαμβανόμενα μετά τό φαγητόν 
άφαιροΰσι τήν θιρμότητα τοΰ στομάχου, συστέλλουσι 
τά οίματοφόρα α^τοΰ άγγεϊα, άναχαιτιζουσι τήν ίκ· 
χρίσι* τοΰ γαστριχοΰ χυμοΰ εΛαττοΰτι τήν αισθητι
κότητα τών νεύρων, ταράττουσι τήν καρόιαν και έμ- 
ποδιζουσι τούλάχιστον τήν χώνευσι», άν δέν προξενή- 
σωσι καί άλλην τινα βλάβην. Τοΰτο δέν θέλει φανή 
παράδοξον ά» μάθωμεν ότι τοιαΰτα ψυχρά ποτά έπέ- 
φιρον καί θάνατο» είς άλλους καιρού;, πολύ δέ μάλ
λον άποβαίνουσιν επικίνδυνα κατά τήν άκμήν τής 
πέψεως.

Βεβαίως ή χατάχρησις τών μεθυστικών ποτών βλά
πτει' άλλ' ή σύμμετρος χρήσις ωφελεί" τά βαρβαρώ. 
τατα έθ»η έφεΰρον πάντα μεδυς-ιχό» τι ποτόν" άρχαι- 
οτάτη δέ πασών τών εφευρέσεων υπάρχει ή οινοποιία. 
Έχ τοΰ ’Ηροδότου μα*θά»ομιν ότι οί Αιγύπτιοι 
κατεσχεόαζον οίνον έχ διαφόρων σπιρμάτων. Οί Κελ· 
το2 χαί Σχανδινάβοι έπινόν τι υγρόν εξαγόμενον έχ 
τοΰ όργασμοΰ τής κριθής καί τοΰ σίτου. Οί Τάρτα- 
ροι χατασκιυάζουσι καί αύτοί φαυλότατον καί άηίές 
ποτόν έχ τοΰ γάλακτος τών φορβάδων χαί αγελάδων, 
(ίππάκη) οί δΐ Σήρις διύλίζοντες τήν όρυζαν λαμ- 
βάνουσιν ε?δός τι ραχή;' άλλά καί οί κάτοοοι τών νή
σων Σάνίουιχ γεμίζουσι τάς κολοκύνθας των έχ μεδυ- 
στικοΰ τίνος ποτοΰ, ώ ; τό £ούμ, λεγομένου κάβας.

Πρέπει λοιπόν λογιχώς νά έξορίσωμεν τάν οίνον, ή 
νά έκριζώσωμεν τήν άμπελο», καδώ; ή^ελε* απόλυτός 
τις μο»άρχης, ή μάλλον νά μεταχειριζώμιθα αύτόν 
ώς τό άλας καί τά λοιπά αρτύματα ; έπειδή καί ό 
οίνος ένεργεΐ έπί τοΰ σώματος ώς αυτά, όταν δέν 
πίνηται άφθονος, καθότι τρέφει καί ένισχόει, ιδιαι
τέρως δέ μάλιστα τούς γέροντας, και τούς άσθενιΐς, 
ή τούς άπό νόσων μακρών αναλαμβάνοντας.

Ό  ερυθρός οίνος λαμβάνει έκ τοΰ στέμφυλου, είτ ι 
τής έπιδιρμίδβς τών ρ*γώ* τής σταφυλής στρυφ»ήν



τινα γεΰτίν εδχάρΐίτον ι ί ;  τινας, άπαρέεκουσαν δέ χάρος καί τοΰ μηδομήλβυ με-ριάζε: αρκούντως τήν 
είς άλλου;' άλλ ί  λιιιχός 0(ν·ς περιεχων μόνο» τόν φυσικήν των δριμύτητα. 
χυμόν τί̂ ς στβφυλζς βχεβρχει κουφότερος, xai ολιγότ*-
fov τονιχός, έν*ργ*ϊ όμως πλειότερβν ίπ ί των νεύ
ρων. Έκτός Ttutuv εχαστος βΙ*ος δι*χρί»εται χαΐ 
δ! ?5ιαΐτέρβ; τινός γεύσεως, τής δποία; τήν ουσίαν 
ή χημεία αδυνατεί νά eCpig. Τών έξ ήμισείας ά.'ϊζε 
σάντων ofvuv διατηρείται ό χυμός τβΰ βότρυις, κα 
? ώ ; τςΰ Φροντινιάν τών δέ έντελεστέρων oisv 
Βουργουνδιχβδ, η ειδική /είσι; διαφέρει τή ; τοϋ καρ* 
ποΰ, όδε» παράγεται, έγβννή5  ̂ 5έ έκ χ η μ ικ ίς  τίνος 
άλλοιώϊεως.

‘Ο X>Jri*«; Brand ά-αλύσας διαφόρου; οίνους 
προσίιώρΐ’ ε τήν σχετικήν ποσότητα τοΰ άλχοο/ίου αΰ 
τών χατά τον άλό/ουδον τρόπον.

o r- n O S\ ποοότη; άλκολίου.
Porto 23 1 [2 τοι; 0|o
Madere 23
Constance 19
Cap IS
Cherry 17 ] [2
Bordeau (claret) 14 1 ;2
BJanc 12
Champagne 11
Bourgo^ie 8 - 8
Porter 7 — 9

Οί οίνοι τή ; Ισπανία; *αΐ Αυσιτα-ία; νοδ.όοντttt δί 
έκεισάχτου άλχοολίου έχιό; του φυσικού ο5εν άποβαί 
νβυσι καρηβα;ιχοί καί επικίνδυνοι ιίς  τούς πίνοντας.Έχ 
δέ τών λοιπήν i n t  εϊται ώ ; κοΰρο; καί ή ίύ ; ό Dop.Sc- 
γαλλικό;(_θ3Γβ() ώς πιριέχων ό- ίγον άλκοόλιον. Οί δέ 
άφρώδεις καδώ; δ Champagne λαμβάνουσι τό 
πλεονέκτημα τ ;δ :»  έχ τοΰ άνδρακιχοΰ όξ ο; χαί ά 
κολουδω; Sivot.τα. νά βλάψωσιν.

Εκτός τοΰ «XxeoiiiU κκί τοΰ άρώματο; ί  οίνος 
Βεριιχει κχί ό;ΰ τρυγικόν, μή ένεργοΰ/ όμως έκαι- 
σδητώ; tr.ί του σώματο;. Ό  δέ ζύθος περιλαμβάνων 
ύλιγότερον ό,ύ, χαδώς καί άλχοόλ, κλεονεχτεί χατά 
τήν μυκώ;η χαί τήν δ^6πτιχί·ν ούιιαν- τά δέ χούμιλι, 
φυτόν, τό όκοΐον ίμβζίνει είς τή< χατα:χευή* του, 
καδ.στά αύτόν ναρκωτικόν όδεν ιό ποτόν τοϋτο ά»τί 
νά έριδίΐ{ ά.τοχοιμίζει καί παχύνει,

‘Ο δριμυς ζΰδος λεγόμενος παρά τών Ά γγλω ν 
α λ ι, περιέχει πολλήν ΒΓί*τικί·,ν ύλην' ί,τρεπε δί νά

φυσικήν των δριμύτ
‘Ο καφές καί τό τέ ηνοΟσι χαί ταΰτα τδ σώμα, 

ε»εργβΰσΐν ύπό τών νεύρων, έπιταχύνουσι τήν κυ
κλοφορίαν τοΰ οϊματο; χαι έμποδ',ζ'.υσι τάν υτνον. 
Πολλά έρόέδησαν χατ αύτών δείνα' άλλά ζώμεν χαι 
άκοθνήσκομεν, χαδώ; σχεδόν άλλοτε. Είς μάτην οί 
δόκτορι; Johnson, Hanway καί μάλιστα τ eXsuτβΐος 
δ Χίννεμαν έρα|/ώ3ησαν τόσα χατά τήςχρηι*ώ ; τ ω ν  
διότι χ ί ΐ ά  πάσα; τάς οικίας πάσης τά ξ ιω ; χα! ή?|· 
χίας άνΟρωκοι νοχιός χαί ημέρας έμφοβοΟνται ίφδό- 
νως τοΰ νέκταρο; τών ποτών τούτων.

Τό τ έ  κχτά  το ύ ς  χ η μ ικ ο ύς  δέν περ ιέχ ει ούδεμιΥ» 
δρεπτιχήν ούσιαν άφ έα υ το ΰ ' έχ δέ τ ώ ν  δύο ειδώ ν τοΰ  
τ ί ,  τοΰ π ρ α τ ί o j χαί τοΰ μ έλ χ νο · , τό πράα νον π'·εο>ε- 
χ τε ϊ κ ι τ ά  τή ν να ρ χ ω τ  χή» δύ/αμιν. ’j[v  γ ε ν ι ι  δέ to τέ  
ιλαρύνει χα ί έ ςη λεκ τρ ίζ ε ι, άλλά  δ ιαφέρει π α ν τελ ώ ς  τοΰ 
καρ έ, έ.ιε ιδή  τ ό ο ΐα α δ ΐν  κυκλοφορεί γορ-^ότερον, jis>cv 
δέ ή χαρδια γ Α Λ λ  ίπ^ )7  5ν α^οδρότερον <β: δ ε ν χ ε φ α λ :; 
τ ι> γχ ινεΐ:α : Έ ν  γ έ -ε : ο! ©όλοι τοΰ τ ί  ΰ π ά ρ χ τ ιιτ ι νηφά
λ ιο ι άπδοτρερόμενοι τόν eiyfv . Δ ιά τοΰτο  πριν έχ ια ?^  
ή χ ? ΐ,5 ΐ ;  τοΰ τ έ  ι ΐ ,  τή -  Α γ γ λ ία ν , χατη«αλί3< ετο  π ο 'ϋ  
πλειό τερος οίνος π?ρό υήμερον. Α ντ ί »«  π ί/ωμε* -ό  
τ ί  ά μ έο ω ς μ ε τά  τό δ ε ϊ'.νο ν, ίυμ ρ ε 'ρ ε ι νά π α ρ α λ ε ίπ ω -  
μεν τέτα ρ το ν  ώ ρα ς, ή κα ί ή ν ίο ε ία »  ώραν OtOTi το τε  
εύχολονει ιή ν  Γ.έψιν, έρεΟϊζον ή π ’.ιο ; τ ίν  σ τό μ αχόν.

Κ α τά  τΐν>ς τόπους μ ι τ α χ ε ιρ  ζο ντα ι  τόν χαρέ» ώ ;  
ά λ λ α χ ο ΰ  το  τέ, αύτός  δέ ώ ρ ελ ε ΐ  ά μ ίο ω ;  μ ε τά  τό

Ο ο ο; χ λ ί .ο ι ι ι ι ν  εις  ά ν εύ^ υ ιμ α ,  ή π ά τ χ ο υ ?  ι τ α ρ α χ ή ν  
τ ;να  τ ?,ς xuxAoyopia; τοΰ α ίμ α τ ο ; ,  άς  π ίνω σ :  μ ι τ ρ ιω ς  
τον καρέν καί τό τ έ ,  ή μάλλο ν  ά ;  ά π έ χ ω ο ιν  ί ν τ ε Λ ώ ; .

‘ II  κ α τ ά γ ρ ι ;7 ΐ ;  τοΰ αοχολάτοο κα ί  τοο χαχά'.υ  
π ερ ιεχόντω ν  πο λλάχ ις  ελαιον τ α γ γ ό ν  δ λ ^ - τ ε ι  τοί>ς 
ουνήδε ς ατομβ^ους.

‘Ο χαιρός τοΰ  ά/ρα*ί ο j ατος, τοΰ αριστοΐί, καί τοΰ 
δΐίπνοι> υπάρ χε ι  οοδαίρετος ’ ούδείς λαός 04ΐμρ«>νιιΐ 
χατά  τοΰτο  ouy i πρός τοβς ά λ /.ou; α λ λ  ου ίε  πρός 
τούς  ϊδίοινς βυτοΟ προγόνους έ . ίοτε . Ο ύ τω  π. χ. ι ί ς  
τή/ 'Α γ γ λ ία ν  έπ ί  τής Ε λ ιοαοετ  ή ά ρ υ το κρ α τ ία  ή -  
ριατα περί τήν 11 ώρα», έδε ίπνε ι  μ ε τ ά  τή» 4  *α 5  
χαί χ α τεκλ ίν ετο  κατά  τή» 6  ώραν. Νΰν δέ ο; Αγ* 
γλο ι  μόλις  δείπνου καδ ην ώραν έκβιμάτΟ ή ΐη  ό 
Βάχων . Αί χ α τ ώ τ ιρ α ι  όμως τ ά ξ ε ι ς  έμμένουααι π ι -

έ π ί τ ρ α π έ ,η ί .  έί'εωρε ι δε τοΰτο ως προ9 <»λβχτιχόν':τρ5 ρής λαμδανομένης εΐ; τ ρ ι ΐ ς  δ ό ί* ι; β α ρ ύνο υ ϊΐν  ά α : - 

τ ή ;  λ ιδ ιά ο ιω ς . ,γώτεοον ιό  »ώμα ή εξ λ ίτρ α ι διά μ>5» προο^ερόμ ινα ι.
Ή  δέ ραχή, το ρούμ, κα ί τβ το ιο ΰ τα  έ νερ γο ΰ ιι δι}. Κ α θ ’ ήμας τ ρ 'α  γ ε ύ μ α τα  άρχοΰοι, τά μέν δ ύ ω ’ίλα *  

Λ η τη ρ ίκ ; οχεδόν έ ret τού ς· ;μ α χ ο υ  π ι»ό μ ε»α , μ ά λ ιο τ α 'φ ρ ά , τό δέ τ^ ίτο »  ο τερεώ τερον. Ή  αύ* ηρά δ ία ιτα  
δ ί τ ώ ν  νευρ ικήν α τ ό μ ω ν  άλλά  κα ι οί ε ύ ρ ω ο τό ϊα το ι χαί ά ι ι τ ί α  β λ ά π τ ε ι ούχ ί μόνον τ ο ύ ί ζ ώ ν τ α ; ,  άλλά  * « ίχΙ μόνον

ν άντέχουοιν ευκόλως είς τήν καν-ς-ικήν τών δύ»άμιν·,το6; έπινόνους, διότι αί έπερχόμίναι γ ΐ ϊ ϊβ ί γ'·'·ο.ι 
εν προτιμώμεν ιό Hoii.j, διότι ή «  ξ ι; του οϊχ» τβι άιδενε?; χ ϊί ραχιτ·χαί.

Πολλοί τρώγουαι μή μ ίΐβώ ντε;· βλλ’ ή βυνήίεια 
βΰτΐ). υτάρχει ίλιθρι* ώς ίπιβάλλου»* ε ί; τό» οτό- 
μαχον to εργον τών οδόντων, τήν λειοτριψία» δηλ. τ » .  
φαγητών.

Ό «ερίπατος 3 —  4 ώρας μετ* το άρκτον, % *ρό 
τοΰ άοίατου ώρελεϊ, ποτέ όμως μετ’ «ΰτό. Πάντα τ* 
ζώα άναπαύονται, άφοΰ φάγωϊΐν' αύτόμβτβς διδασκβ* 
λία τής ιρΰτεως, oti ή ηρεμία ύιεάρχει άνβγκαία εί; 
πέψιν ό δί A bernetlhy δοξάζει ότι ή έξομοίω3 ΐς τής 
τροβής γίνεται εύκολώτερον, καί όιαν χοιμώμεδα εΰδΰς 
μετά τό δεΓβνον.

Εύτυχής όστις εόρίοκει ·»όν άνβγχαΐον καιρόν είς 
ιιερι*ατον· ή χίνησις άναπτύσοει καί ένι»χίει τά 
μέλη, εισάγει νέον καί καδαρόν άέρβ είς τούς βνευμο- 
να ;, οοηθεΐ τήν κί/ηίΐν τ ί ν  χιιμώ·, (και μάλις·α τή; 
χολής) οιτινίς άλλως Ι-μελλον νά λιμνάζωσιν ώς ς·«· 
οιμα χαί σαπρά ϋδατα. Ο! σωμασχοΰντες άιθρωποι 
δέ< ΰπογωροΰσιν είς τήν έλαχί»την νόεο*, ουτε *ι- 
■πτο«σ:ν ώς στάχεις in i  τής καταιγίϊος.

Ποτέ δέν πρέπει νά έξερχώμεβα xaijva περιιεατώμεν 
τό πο»ί έπικρατούση; έπιίημίας,ή si? νοσιρόν μάλις·» 
τοΐχον πριν ράγωμεν Έπειδή τότε εύκολωτερον άπορ- 
ίοοώοιεν τά μιάσματα ττ ;  άτμβιιταιρ*;, η προσβαΑ* 
/ομεδα ύπό τοΰ ψύχους, ώ ; άϊυνάτου υπαρχοντο; 
τοΰ σώματος μετά τήν διαρόρησιν τή; νυκτός. Αλλά 
τά ύγρά, τά όποια χατ’ αύτον τόν καιρόν άκωλέααμεν 
άνάγχ® πασα ν’ άναπληρωδώσιν οπωσδήποτε. Ενεκα 
τούτου τό πρ-όγευμα συμφέρει »ά γίνηται ύγρότερον 
τών άλλω ν καλώ; Sk ποιοίντες εινές μεταχειρίζονται 
τόν καφέν καί τό τέ είς τοΰτο, πίνουβι δέ *αί ψνχρό* 
ύδω? μετά γλυκάσματος κατά τόν άσιατικόν τρόπον.

‘ Η πέψις ταράττεται ούχί μόνον έκ τής ποιότητος 
και ποσότητος ιών εΐεερ·/ομένων,  άλλά και κατά 
βυμπάδιιαν αλλ«ν όργάνων νοιούντων, μάλι»τα δέ 
τοΰ δέρματος, το όποιον υπάρχει συνέχεια τοΰ γα- 
βτρεντιρικοΰ εωλήνος καί άκολούδω; συμπάσχει μετ’ 
«ύτοϋ, καδώς καί αυτό; μετ εκείνου. Ο υτ» π χ. 
ερπητες καί λειχήνες χαί άγώρ»; καί άλλα τοιαϋτβ 
-του δέρματος παδη ίνχγγέλλουσιν είς τά ίξω  υπου- 
λ»ν τινα χαί χρονικήν vosov τοΰ στομάχου και τϋν  
tvTtctiv. ‘Ομοίως δί δταν ψύχεται αίφνης τό δέρμβ, 
μ α λ ^ α  δέ κατά τά χάτω άχρωτήρια, ίπέρχετα) 
διάρροια διά νά άναπληρώσζ τήν πκλινδρομήσασαν, ή 
■ίιαχοπησαν τ*ΰ δέρματος διαρόρησιν, ^ προςενοΰνται 
οτροβοι τή; κοιλίας

Ά  κοχωρίϊδϊίσης τής δρεπτιχής ΰλης ύπό τών άγ · 
γ ιίω ν , τό ΰπολειπόμενον άποβάλλεται ώς βκύβαλον 
είς τά έ ; »  άρ' ου έπισωριυδή ώς ίντος άποδήκης εις 
τήν χατωτεραν τοΰ έντερου έαχατιάν άλλ' ή ποσίτης 
τοΰ περιτιώματος τούτου διαφέρει κατά τό είδος 
τής τροφής· διότι,ίχ μέν τή; φυτικής ολίγη καδαρίζ*’ 
ται ούϊία πραγματικής ωφέλιμος, η βαρκοποιός, τέ 
Ιέ άλλο δλον γίνεται κόπρος, ητις άφ’ βυ πβρβμείνί) 
μέχρι τικος εκβιάζει τήν έξοδόν της’ ή δέ ζωική καί 
άλευρώδης τρ·φή περιέχουσα «λλήν »«ρχώδη δλην, 
άφίνει ««αλόγως ολίγον περίττωμα, όθεν τούτο ώς 
μή ενοχλητικόν παραμένον διιξοδικιότιρο* χρόνον είς 
τέ  χα'τω κινεΤ ίραδύτερον τή» ου στολήν ιοΰ έντίρονίιά

νά έξέλδη.|Τούτ5υ ένεκεν τά μέν φυτά βεωροΰνται ώς 
λαπακτικά, ή ευκοίλια, τά 8έ κρέατα, τά άλευρώδη 
χαι τά τούτοις όμοι* ώς στεγνωτικά, ή δυσκοιλιότη
τα έμποιοΰντα.

Ά λλ ' ό άνθρωπος ίπλάσΙη έκιτήδειος νά τρέφηται 
καί έκ ζώων καί έκ φυτών έξίσου. Διά τοΰτο χα: τα 
Ιντεροί του ίχουσι μήκος πλειότερον τοΰ τών καθα
ρών ααρκοφαγων διά νά έχιρ καιρόν ή φυτική τροφή 
ν« μετουσιωδή εντός αύτών, βραχύτερο» δέ τοΰ τών 
ποηφάγων, διότι τρώγει καί σάρκας.

Έπειδή όμως τό περιεχον συμμετρεΐ ή φύσις εις 
τό περιεχόμενον, ώς έπί τό πλεϊστον δ σ·»όμαχας τών 
γαστρίμαργων καί πολυφάγων γίνεται κατ’ ολίγον 
•ύρυχωρότιρος τοΰ συνήθους,· καδώς παρετηρήδη πάν
τοτε τοιοδτος ό τών ένοεών ώς πράς τόν τών πλουσίων 
καθότι δέχεται μεγαλήτερον 2γκον τροφής διά νά 
έξαχδή ίβη γυλοΰ ποσότης.

Η το περίεργον νά παρατήρηση τ ι ;  τά γινόμενα 
έντόί του στομάχου αΰτοΰ κατά τόν καιρόν τής Γ.έ- 

ψ«ως· διότι ήθελε καταλάβει, ούτως είπεΐν, έπ’ αύτο* 
φώ;ω ενεργούσαν τήν φυ’ ΐν. ΤοιαΟται περιζώσεις συνε- 
πεσον σπανίως έπί πασχόνιων σύριγγα τοΰ έργάνου 
τούτο» άνδρωπων· δί αύτίς δέ ώς διά δυρίίος τινό; 
ήδύ/ατο ο ιατρό; Jvi κατοπτεύση μέρος τίύλάχις·ον 
τοϋ μυστηρίου. Έ κ τών άναφερομένων ομως τούτων 
κατασκόπων τής φύσεως ούδ«ίς εύδοκίμησεν ίσως το- 
ο»ΰτ·ν οσον δ Αμερικανός Beaumont (1) διότι είς 
πολ&ν χρόνον εύτύ'/ησε νάβλέπη tov ςόμαχον ά^ρώςου 
τινός Άλέξιδος S. Martin λεγομένου, Καναδιβνοΰ 
τήν πατρίδα πληγωδέντος διά πυροβόλου παρά τήν '6 ην 
κλευράν καί πολλά ίπ ’ αότοΰ ίπιχείρησε πειράματα. 
Όδε» έξ αύτών έρανιζόμεδα 1 . τάς κεφαλαιωδεστά- 
τας επί τής πέψεως σκέψεις καί 2 . πίνακα άναλο* 
γικόν τής πέψεως διαφόρων τροφίμων.

1) ‘Η πείνα προέρχεται έκ ιής δι*τάσεως ιώ* 
αγγείων, τά όποΐ* έχκρί/ουσι τόν γαστρικόν χυμόν 
ή δέ οίψα έχ τής διαφορήσεως τών υγρών τοΰ σώματος* 
τό αί'σδημα έχατέρων μεταβιβάζεται διά τών νεύρων 
εί; τόν έγχέφαλον.

2 ) Ό  είρημένο; γαστρικός χυμός διαλύιι τόν βώ
λο» τής τροφής.

3 ) ‘ Υπαρχε·, ύγρός, χαδαρός, διαφανής, άνοσμος, 
Ολίγον αλμυρός καί όξινης.

4) Περιέχει υδροχλωρικόν οξύ κτλ.
5) Ουδέποτε εύρίσχεται ώς άπόθετος εντός τοΰ 

στομάχου, άλλ’ άναβλύζει όταν ίλθωσιν αύτόθι τά 
μεμασσημένα σιτία.

δ) Έκκρίνεται ύπό τινων αγγείων άλλων *αρά 
τούς μυχογόνους άδενίβκους.

7) Σπανίως εύρίσχεται ά/νός, ώς ίπ ί τό χλιίστβν 
δέ σύμμικτος μετά σιέλου κα! (λέννας.

8 ) Πήγ»ι τά λεύκωμα, έπειτα δέ διαλύει τ έν 
(ρόμβον.

(1) Experiments and observations ou the g j-  
•tric juice and the physiology of Digestion by 
WilUam Beaumont. Platsburgh,



9) ‘Εμποδίζει τή» ·ήψιν χαί μ«ταβάλλιι τή» ·κβ ο· 
τ«τα τής τρ»ρής.

JO) Ό ταν δί» ίπαρκξ νά διαλύσ^ τή» τρο^ή* ώς 
ίχουσα» πολύ* ίγχον, έπισυμβαινει δυσπεψία.

1 1 ) Ή ί»έργεια αύτβϋ χαρακτηρίζεται διά θερ- 
μασίας καί περισταλτικής χινήσεως τοΰ στομάχου.

1 2 )  ‘ Η χίνηιις αυτη ευκολύνει τή »  μετά τ ω ν  
Ιρωμάτων μίζιν του

13) Γινίτοκ δέ όρΐζο*τβ»«ς χαϊ χαβέτως.
14) Ή  στερεά τρορή χω»εύεται ταχύτερο» παρά! 

τ ή» δγράν.
15) Ή  ζωική xai άλευρώδης χωνεύεται εύκολώ- 

τιρον παρά πατα» άλλην.
16) *Η ηεψις εΰχολύ»ετβ( ίχ τής λειοτριβήσεως 

τώ» φαγητών χαί τής μαλδαχότητος τών i*wv.
17) Τό πβρβγόμενον τής τρο^ή; ύπάρχει πάντοτε 

s* χ*ί τά «ΰτό, όποιαδήποτε ήτο ή τρορή.
1 $) ‘ Ο χυμός μαίνεται όμογενής, διβίέρει δέ μό* 

» 3 ν  χ ϊτά  τήν χροιάν χαί τή* σύστασιν.
19) Περί τά τίλη γίνεται όξί*ης xa! έρεδιστικός.
20) Τά ερεδιστιχά άρτύμβτα βλάπτουσι τόν υγιή 

σ όμα·/ον, χβδώς xai τά αλκοολικά ποτά.
2 1 ) TaOra, χβδώς xai τά άλλα ποτά, σΰδαμώ; 

μεταποιοδντβι ίιπό τοΰ γβστρικοΰ χυμοΰ, άλλά με 
•ιαβαίνουσι* άπό τοΰ στομάχου είς τά χάτω εύδύς.

22) ‘Η λβμβανομένη -τροφή υπερβαίνει κβδόλοιι 
τή» άληδή ανάγκην τοΰ σώματος.

23) Ό  δγκος τής τροφή; υπάρχει άναγχαί»ς.
24 ) ‘ Η χολή δέ* εύρίσκεται eτο?μΐ5ς είς τό* ς ί μ χ -  

χ«ν, ούτε χρειάζεται είς τή» πέψιν. ( 1 )
25) Βοηδει μόνο» τήν πεψιν τών έλαιωδών, τά 

ό’ϊο'β δυσχόλως κατεργάζεται έ στόμαχο;.
26) Ή  συνήθης 0ερμίκρασια -tow στομάχου 1 0 0  

Φαρενειτ.
27) Δε* περισσεύει ώς ίκ τή : είσελδούσης τροβής.
28} ‘ Η άσχησις τήν αυξάνει, i  δέ ύπνος τήν με-

29 ) Μέτρια κίνητι; βονδει τήν πέψιν.
30) ‘Ο είς ταύτην αναγκαίος χαιρός διαρέρει χατά 

τήν . κ·σάτητα χαί ποιότητα τών «ιτιών κτλ. άλλά 
χ*τζ μειον όρον περιορίίετα: είς 3 χαί Ι[2 ώρας.

[Hrat. ά,να.Ιυγικος t i j c  π ίΰ β ω ς  ιώ>· 
i i a f i p v r  rp n y t^ u r .

Ε:0η τ#οοής. Χρόνος πέψεως.

Όρυζα eyOn ώρα 1
Σ * · ο 3 ............................ 1 45
Τ ϊπιόχβ . . . . » 2
Φάρος (πτισσάνη) . . 9 2
Γάλα εφθόν Λ 2

2 15
ϊίήχτωμ® . . . . 2 30

( I )  Ή  id ea  αυτη ί κ α η λ ή φ θ η ,  ώς e f a a p t r ,  Ι σ  
χ ά τ ν ς ,  ~αρά r e n x J c a r  (νηΛόγων.

Είδος τρορής. Χρό·ος πεψεως
Άγρίμιον ίφδβ* • ώρα 1 35
Μυιλος (ραχίτης) . . . • Ί 4 0
Ινδβλέχτωρ όπτάς , , • 2 2 0

* έρβός . , • 2 25
’D i πηχτά • · • 3 30

» φορητά ·■ » 3
» τηγανιστά . • D 3 3 0
* ώμο . . 

Ατταχευς (σολομός) (
. Λ 2

ίρία^οι νβωπτ)
• · έρΟα 1 30
• · τηγανπιά 1 30
» («αστός) • 1) 4 •

Οστρεβ ώμα . • 2 25
» όπτβ . ι> 3 15

Βοεια* κρέας όπτον • » 3
• τβριχευτό» • > 3 30

Χ»ϊρος νεοσιραγής έ^δός ί) 3 15
• όπτός . » 5 15
* νεαλής «ρ6ό b 4 30

Πρίββτο* νεβσ®αγές όπτον » 3 15
t έίδόν a 3

Μόσχος νεοσραγής Sj(αστός • 4
» τηγανιστός 0 4 30

Νεοσσός έφδάς • . • 4
* έπτός • > 4

Νήσσα έ^δή . • 4
‘Ρό*ημα §όίΐο» μετά χόρτς^ Β 4

» - νιςα ιο ί 0 3
Τενο*τες έ^δοί . . » 5 30
Χόνδρος, • 0 4 15
Αρτος πρόσβατος Β 3 30
Απ:α ώμά ,  , » 2 50
Καρωτά, πορτογάλλ ια )> 3 15
Γιώμηλα , 1) 3 30
Κράμβή ωμή . • 2 3θ

» όξώδης » 2

* έρδή . . • 4 30
Συ/ετεμνβμεν τόν κατάλογον τοΰτον ίκ μαχρβΟ άλ

λου, διότι πολλά έχ τών παραλειπομένων δύναται τις 
μέχρι τινός νά άναπληρώσξ χαί ίς  αναλογίας.

Έντευδεν είχάζομεν πόσον τά ύγρά βρώματα, χα: 
τά ροφήματα χωνεύονται βραδέως χαί ότι δέν συμφί- 
ρουσι παντελώς είς τούς δυσπεπτικούς,

Πλήροφορουμεδα δτι τινά τρόίίμα θεωρούμε*» μ ; 
εύπεπτα, οΤβν 6 μόσχος, γίνονται ίϋϊχατέργβίτΛ ' 

Μανδάνομεν δ έν γίνει οτι ή ζωική τροιρή xat τβ~ 
χύτερον χωνεύεται- διότι υπάρχει τ ίς  αύτής ρύσεως, 
xxi πλειότερο» τ ρ έ φ c ι έπί τών αύτών περιστάσεων,

! .  Ν. A t f t n i i ’K·

μ μ τ β ρ ε ϊ  n m m .

Διατί τβ πλιϊοτα τώ» βιβλίω» 1?δ πρ2 γμβΐ·ι!οντα( 
Μ»! γραικών δΜγ·ν jilo x iw ijm ; Έπίχει*» τβ» ιφ ιά '

* ίντα  ίϊω ς ΐϋ γγ^ μ μ β ίώ ν  εδημοβιε^βηιαν, βήμε^ον 
δέ ΰπάργουί'. οχιδό» 4γ»ωίτα. ‘Ω; xai αί γυ να ία ; 
«ύταί, αί 4*οΐαι ^oav άντιχ·{με*ον ψ’Λοσοβιχών «κί- 
ψιω*, ή έπαι*ουντο τιαρ’ αίτών, άδι»φόρηοα* ·ΐς τήν 
βίάγνωοίj των.

Ι1ό8εν άρά γε προήλδιν ή τοοαύτη ολιγωρία ; Διότι 
ο; ·3νγγρβ5εϊ; τώ» τοιούιων β'.βλίων έΟεώ^ηοα» τα; 
γυνίίχαςώς ί Ονος τι μεμ·)»ωμέ*ο*, ούτε ίνόηοα» ότι αί 
γυν»ίκις {’χουτι ϊϋμπαδητικάς και ή^εκτριχάς μετά τώ* 
άνδρών eyeτεις, οτι βύταί τού; οιχάπτουιι μετά τή; 
«ύοεως, ίς  αύτών δί προέρχεται τό πα*. Όβεν δύ*β- 
ταί τ ι; νά τά; «αρομοιάι^ μέ τά τερπ*ά έκεΐ*β χρώ- 
»ατα, τά ό«οΐα λάμπουτι» έζβιρέτω;, ότβ» τύγωαι» είς 
ίίαφος έςεπίτηδες ύπέρ βύτώ ' προητοιμαομε»ο*.

Δι' αύτώ* τών οκμιταΟητιχών ίυνάμεων ό χαραχτήρ 
τής κοινωνίας βϊίνεται ζωηρότερο; ιίς τά ή9») τών γυ- 
ναιχώ*. Εΐιρίίχομε» μάλιοτ* κατά πάο^ς σχεδόν τάς 
inc/ 7 ;  γυναίκας ν.νας, ώς τύτιοιις καί ούμβολα τοΰ 
χαιροΰ των, παριοτώτας τάς ιδέας χαί τάς εξεις τών 
ουγχρό»ων. Τοιαύτη ήτο ή.Κορ*ηλϊ» χαί Μαίοαλίνα 
τά πάϊαι έπί 'Ρωμαίω*, ή δέ χυρίβ ‘Ρολάν χαί θ ιρ ί-  
γ ν ΐ Μεριχούρ έπί τη; Γαλλική; ΕΛΧναοτάοεως.

Τουναντίον ό άνήρ έχω» πολύ πλέον περιωριβμέ'.η* 
τή» ουμπα9<·(τιχήν δύναμι* ?ύ*α<αι νά χωριοθή ί< τ ώ* 
εμβφύλων του χαί νά τούς δλιγωρήοζ μ άλ ικα  παντε
λώς, χα*ώς δ 'Ρ ο υ ϊϊώ  χα! ό Βάιρων. ‘Ο οτρβτιωτι- 
τιχός βίος, ή οπου5ή, ai τέχναι ώ ; έπαγγέλμβτα καί 
ώς ήίο*αι ενασχολοΰοι τή* ζωήν του χαί ίξε^γενίζιυ· 
οι τό* προοριτμό» του, έ* ί<( λόγω δ άνήρ δί* έχει 
a /άγχην απόλυτον τοΰ άλλου. ‘ Γπήρξβν άίεοι er:J τοΰ 
μεσαίωνος, ή πολεμικοί ύπό τό μοναχιχόν ένδυμα, 
Φίλοοοφοι δέ atmtipoi είς τήν αύλήν αύτοΰ τ ιΰ  ΙΑ’ 
χα: ΙΕ' Λου5οβίχου, χαδώ; π. χ . 4 M onlhausier, 
<ό πρωτότυπο» τοΰ μισάνθρωπου, καί δ αρχηγός τώ» 
οικονομολόγων Κεον?ι διάγων λιτώιατα χαι οωορονέ- 
οτατα έ* μέοω τής ή9ικής διαφδορδς τοϋ δεχοίτου όγ
δοου αΐώνος τών μαρχιωνίδω» χαί τών κ*λογήρων τή; 
περιόδου ίχείνης.

Ή  γυνή ομως δέν δύναται νά ύΓ.άρξη καδ έαυτήν 
χ»ί ε';ω τής χοινωνίας, τ ίς  οποίας άποτελεϊ μέρος· 
άλλ’ ά*αλογεΐ πρός τού; δευχερευοντας τροχούς τή; 
μ»,χανής, οί όποιοι δένονται παρ’ άλλων τήν χίνηιι*. 
Μή ζΓ,τήίζς λοιπόν νά μάδ{ΐς ουτε τήν τύχη*, ούτε τα 
ήδη, πριν έςετάοιρς τά ήδΐ) καί τήν τύχη* της περιχυ 
χλ,ούοης αύτήν κοινωνίας, χαί πώς αυτη επενεργεί ε ί;

9 /βυτη».
Ερρέδηοαν πολλά χαιά τή; άχολαοίας τών Γαλλί 

δων γυναικών μετά τ»ν δάνατο* τοΰ ϊ λ  . Λουδοβίκου 
μέχρι τοΰ ΙΣΤ'. Ά λλά διατί δί* ένδυμούμεδα καί 
τή» έπιο^αλή τάξιν, είς τή» όπο:α» έξ ανάγκης εύρί* 
οχο*το; Βπαιδαγωγοΰ*το «μιβώς χαί ύποχριτικώς. 
Τό πνιΰμά των παρεγεμίζετο άπά άιχητικά; έντολάς 
τών πνευματικών οτε δί είοήρχοντο είς τό* χόιμο*, 
χαί έβλεκο* τιμωμένας τάς άπολαύοιι;, γενικήν τή* 
ιιαφδοράν, λατρευομέ*ας τας ήδονά;, δνειδιζομέ*ας δη 
μοοίως έχείνας τάς γυναίκας, όοαι δίν έγνώριζο» »ά 
βϋγχαλύπτωοι τά; παρεκτροπάς καί χβταχρήυεις τω*, 
*ροτριπομέ*βς 2έ πάοας ε!ς τάς βίιχροτάτας πράξε·;,

£ij*a»To αυται »ά ρή ίιποχ«»ρηοω:ιν είς ιήν γενιχή* 
ταύ*Γ(* ωδησιν, rpoji^ouaat μόνο* νά διατηρήοωσι τό 
χροοωπιΐο» της εξωτερικής χοομιότητος, τήν αγχ ί
νοιαν, τή» χάριν της όμιλίβς xai ίπιτηδειότητβ είς ιή» 
ραδιουργίαν; Έ5ό»αντο νά έχωοι μία» καί μόνη* όρε 
τήν ίν μέοω τοΰ ψεύδους χαί τής άπατης;

Άλλά καί σήμερον έτι έπ! τής βυνήδους /.ατά τίνος 
τόπους παιδαγωγίας τών γυναικών δί* βυγχέο*τα. τα 
δρηοχευτ'.κά χρέη, ή άνάκτυξις τοΰ πνεύματος, τα λι- 
γυρά άσματα τοΰ Ροσσίνη, ό άπμνος χορός, τά ο;- 
σγρότατα μυβιστορηματα καί τό συνιοτώμενο» cέ6ο>ς 
τής αρετής καί τώ/ κοινωνικών χαδηκόντω* ; Εί; τοι - 
αύτη* χοκωνίαν εύρισκομένη ή γυνή, 7.ώς νά μή ες- 
αοκήιιρ είς τή» λεπτότητα χα; πο.ηρία* τόν νο3ν της, 
*ά μή γείνη εύκαμπτο; χ ϊί εύόλιοδο;, νά μή έπιδυμή^ 
τάς τρυφάς κα! ήδονάς, νά μή συ*ειδιση νά χροστοιϊ,- 
ται xa! νά ψεύδηται, ή πώς νά μή ά»απιυχδώ*ι πρωί- 
μως τά πάδη της ; Ά*τ'ι νά άνο:ξΐ] ά^ελώς τό πρώ
το* άνδβς τής εύαισδη’ ίας της, μβραίνετάι πρό τοΰ ώ . 
ριομένου χαιροΰ· έπειτα δέ άνακληροΰται Ιπό τώ» 
έ παιδεύσεων τής Φίλαρειχειας καί τοϋ καλ/ωπισμου. 
Ά ;  όμολογήιωμε* άσυοτόλως" ό πολιτισμός έβλαψε 
ιά ; γυναίκας' όσο* δέ ουνήργηοεν εις τήν διαφβορίν 
των, τόσον οαίρεται χαί αυστηρός πρός αύτάς. Αλλά 
καί ή έρωτοπάδεια, ή έρωτοτροπία xa! γυ*αικολατρεία 
*ύιή γέννημα χριβτιανίχών τοΰ μεοαίωνο; »οο* 
»«μάτων κολβχεύουσα τάς γυναίκας δί» τά; ήδία ι 
συγχρόνως καί ένέπαιζε ;

‘ Η έρωιοτροπία ταις λέγει1 «θέλετε περιχυκλιβδή 
άπό πλάνους χαί διαφθορείς- άν δίν τούς ύποϊεχβήτε, 
δελετε περιγελασδη ώ ; σκαιόιροποι καί άγριαι, &* ϊέ 
ΰποχωρήσητε εις τας δωχείας τω*, δελετε είευτελιοδη. 
Λίλημμα, τό δποίον πραγματιχώς έχφιάζει τή* ήδιχην 
χατάστασι» τ ίς χοινω*ίας άπό του ΙΖ' μέχρι τοΰ ϊ θ '  
αΐώνος.

Δύο Φίλόσορο:, ό με» Καδολικός, δ ιΰ^ιραδέοτατος 
Φενε/ώ*, ό δέ Διαμαρτυρούμενος, δ Ά γγλος Φοέ έ<- 
νό^σαν τήν δυστυχή τβύτη* τώ» γυ»αΐχών χαταστασιν- 
άλλ’ αί παραινέσεις των παρτ'χούοδηοα». “Οδεν έχτοτε 
όλίγον μεχεβλήδη τό έπιχρατοϋ* σύστημα, άν καί χατά 
πρώτον έπρεπε νά μετορρυδμισδώοι» οί άνδρες χαί αί 
ίδιβτροπίαι τω*. "Ε-α α’ώνβ μετά τόν δα’νβτβ» τοί Φε* 
νελών ή Μαρία Άντωννέτα, νέα άγχίνους xai ώραιοτα- 
τη ύπεμφαίνουσα άδωόιατβ τήν χαταγωγήν χαί τή» 
Αυστριακήν παιδαγωγίαν της έδβύμβσεν οτε είδε είς 
τό βασιλικό* πατατιό» τής Βεροβλίβς κλίμακά τι»β 
χρυπτή»· ή διάταςις οί>ιη τή» εσχα»δάλισε»· άς έχ- 
λείψτ;, ειπεν, ή χλιμαξ αυτη* ή Βασίλισσβ ούδίκοτε 
έχει ανάγκην κρυπτή; κλίμαχος. Κυρίβ, ειπ* τότε δ 
πονηρός ίεριΰ;, δστις ίμελλε νά τελειοποίηση τήν a i '  
λιχή* της έχπαίδεοσιν, μετά δεκαπέντε ίτη ϊ ί»  ίέλ ιις 
πλέον δμιλήστι οδτως. Ά ξιος μοναχός τωόντι τοΰ 16‘ 
α ίώ»ος! μό»βι αί λέξεις αυτβι άρχοΰσι» ώς βημεΐο» 
τής δημοσίου ήδιχής του καιρού έχείνοι».

Ά λλ ’ έρ’ ήμών, δτε ή Εύρώπη αποτελεί σχεδόν ει 
£δ*ος, διότι πάντα άνταλλάξαντα τά άρχαΐα αύτώ* ί  - 
διμσ, παρεδεχδησα* γενικόν πολιτισμόν, πάλι» αί γ«- 
ναίκες διίσω?®» χα! ϊιατηρουσίν είσέτι ίδνιχβϋς /βρβ.



κιήρας. Έπειδή ή Γερμανίς, ή Ί ιβλ ίς , 5) Γαλλίς, δια- 
χρ νονται ί'.’ εύσυνοπτε*τέρων ί ιαρ ο ρ ώ ν  χαρά τούς 
άνδρας.

Δέν πρόκειται ένταΰθα λόγος πιρί τώ* ανωτέρω* 
τάξεων διοι: αί γυναίκες, καθώς χαΐ β( άνδρες έν γένίΐ 
τώ» όμηγύρεων, όμοιάζουσι παηοΰ, ώς άν άπεχελουν 
ιδιαίτερόν τινα λαόν. ‘Η νυκχιερινή συνανασιρορή τοΰ 
πρέσβεως, τό συμπόσιο» χοΰ υπουργού, i  χορός χής 
αυλής άνελογοΰσι πανχοδ. ‘ Η ιοιαύχη μάλυχα μ π ο 
τ ίν ια  ά » ς  ε’κχαδξ S^XP1 αύχής χή: Τουρκίας, ή ο
ποία μιτά πενχήχο»χα ίχη, «you έδα*είσθη παρ’ ήμών 
υ ύ ς  έπε*Suιας xat χείι; πίλους, ίσως άναγνωρίσι; ανε
ξαρτήτους καί χάς γυναίκας. "Οθεν ιίς χήν Βιέννην, 
χο Βερολΐνον, χο Λονδινον, χήν ‘Ρώμη», θεωρούμε* 
χήν αύτήν σχολήν, χάς αϋχάς φ;λοφρβνί;τεις, χή* αυτήν 
έθιμοταξίαν. Μόνον ή δευχέρα χαξις χης κοινωνίας, 
ήτις παντού χαχά πάντα πρωτεύει, ρέpet τύπο* έδνιχό- 
ιητος. Αύτόθι λοιπόν π ρ » ι ι  νά άναζηχήσωμεν χάς 
γυ/αΓχας χαί χήν διαφοράν χών έθνιχών ήθών χαί ε* 
ξεων. Ίδε χά κομμωχήριον χή; γυναιχάς, ε'μβα εις χό 
έιχιαχόριον, εισχώρησαν εϊ; χα χαβέχαιχα χή; οΐχο 
γενείας, αν Οέλ ς̂ νά κρίνος χά οιχιαχά ήδη.

Ά ν παραιρέχονχες ουτω χάς προνομιούχους τάξεις, 
ώ ; πάνχοτε πρβηυχρεπισμένας καί ε ί; χούς νόμους 
χης κοινής χαςεω; ύποχυιχχούσας, έξειάσωμεν χά 
πλήθη, εύρίσκομεν όχι αί Γερμαναί ύκερέχο*ισι πα
σών χώ< άλλων γιιναιχώ» χατά χήν άφέλειαν χαί άδω- 
ώ<ηχα, Κατά χοϋχο* δε τον λόγον ύ-πάρχουιι χαί έχ 
£:*μέχρου ένανχίαι πρός χάς Άγγλίδας, μάλισχα δε 
χα: Γαλλίδας· διόχι έν γε'νει είς χήν Α γγλίαν χαί 
■χήν Γαλλίαν ή παιδαγωγία χών γυναικών άνα^ογεϊ 
επειδή ομοίως λέγουσιν είς αύχάς- πρα'χχε χοΰχο, μή 
Κ ράξ ις  εχεί*ο* άλλ’ ούδείς χής προτροπής ή χή; απο
τροπής χαύχης άποδίδοχαι λόγος. Όθεν άν νεοίνίς χις 
ίχχον δειλή, ή μαλλο* έχρρασχική, ε’ρωχήοτ] λαμ
βάνει χοιαύχην παραγγελίαν,xij άποχρίνονχαι' διόχι χοντο 
δέν συνειθίζεται δέν γίνεχαι ώς πρέπει, καταντα γελοΐον. 
Ά λλ ’ ή άπαγορευομε'νη πραξις υπάρχει ΐρά γε κακή, 
καί διατί χοΰτο ; ή άπάνχησις γίνεχαι εύθύς ! Φίλη 
μου περιχχόν νά συζηχής- αί νεάνιδες δέν πρέπει νά ά- 
π ί ΐτ ώ ιι  λόγον, ί3πάγε ν* μάδι;ς χό Ίχαλιχόν σου μά. 
®ημα ! Α λλ, ώ μήχερ, ένόμιζον . . . ένόμιζις ! πάντη 
««ριχτόν, ποιεί ο,χι σοί παραγγέλλεται χαΐ τοΰτο άρχεΓ.

Τί λοιπόν ί ή αυθαιρεσία χής παιδαγωγού, ή S f  
αποχεια χής χαινοχρυπίας, ή δύναμίς χής ουνηδείας, 
9έλονιι, νομίζεις, π<ίξει ιά  πάθη, τάς ιδέας, χάς ε
πιθυμίας χής ρυτεως ; Άρχει νά έπιχάχχωμεν σιωπήν 
Δαμάζομε* χόχε χάν χαρακχήρα, ή εβέννομεν χήν 
3ΐι3()Χΐ*όχηχα χαχ’ αΰχόν χόν τρόπον.

Τά άποχέλεσμα ιής χοιαότης ά*αχρο®ής. οιαρέρει 
εί; τήν Α γγλίαν καί τήν Γαλλίαν. Κ.*ί μεχαξ:> με* 
ήμών χών Ά γγλω ν, α! άρχαΐαι ΐδέαι χής ελευθερίας 
γίνεται αντισήκωμα χής χοιαύτης χών γυναικών εύλα- 
?εί*ς· επειδή δέ σεβόμεθα χά άχομιχά δικαιώματα καν
θός, δεν δυνάμεθα νά άρνηδώμε* χά χοΰ γυναι
κείου ^ύλαυ. Όδεν τά ήδη τών Ά γγλίδω ι άποβαίνου- 
ιουσι ψυχρά κατά xi ραινόμενον, άλλ’ άπόχολμα καί 
κοοπίχη «ραγμαχίϋώς Ά λ λ ’ η κοινωνία τών Γάλλων

περιχϋλίϊίΐι χάς γυναίκας εές (τχυρόχερα δίκτυα* » 
6ίος xwv υπάρχει έχε μαλλο* χεχνιχος, καί ή ίλευδεριι 
χων περιορίζεται προ^ανεοιερο» ϋχό χώ* χα*ό<ω», ό 
ιούς λαμβανουοιν.

Αί γ#»αίχες χής Γαλλίας Ditoxitvxai εις τά χα* 
6ήχο*τα· αί δέ χής Α γγλ ία ; είς χήν έδιμαχαξίαν. ha; 
χαχά μέ* τό λεγόμενον τιμώοιν δμοίως χά φ«»ι&6* 
καί ά*επιχηδ;υχον ήδςς. «&όρη μου Ισο άβελής χαχα 
fuo iv» λεγουοι πολλοί μηχέρες* άλλά χί ένν;εΐτ«ι 
άρά γε ένχαΰθα ά^ελεια χατά ρύσιν · νά μή* «:αχ- 
χωσιν ό,τι δέν πράχιουαι χαΐ άλλα», χαί νά σονθλί- 
SiuiTi χό χε σώμα χαΐ χήν ψυχήν, χό δέ χ_«ίρυχον ά- 
*αγχη νά ύκοδληθ} ή νεανις είς χαύχη* χή* έπιτήδευσιν 
διά νά μή pavij έπιχηδευομένη

Ηις χήν Γερμανίαν όμως ε5ρίσχομεν «e/λά όλίγ* 
ιχ»η ιής χοιαύχης διέαχχιχής σεμνβπεεπειας χαί χαχα 
συνθήκη* διαγωγής. Ε* γέ*ει ή Ά γγλ ΐς  ζή διά ν ϊ 
παρασχευάζ») χό χέ, ή Γαλλίς διά *ά χαλλωπίζηται 
πράς άιθρωπαρέσχειαν, ή δέ ΓερμανΙς δια »ά έπιμελή* 
χαι τά χής οικίας. ‘Ο ερως υπάρχει κοινά; καί καχ 
ιτ»;ν έ*δεχομίν®ς αναλογίαν πανχοϋ" άλλ εί; χήν Γερ
μανίαν ή οικιακή μέριμνα έπιχραχεΐ ποσώ* χών άλ
λων ι5εώ*, δέν θυσιάζονχαι χά ήδικά οϊσδήμαχα εις 
ιόν νοΰν, χαί μάλισχα είς χοΰς έξίβχεριχβυ; xsdrou;. 
Δέν μανδάνοοσι* αί γυναίκες νά κρ4σποιώ*χαι, ή ν* 
συγχρύπχωσι χάς ρυσικάς κλίσεις χων' διαχηροϊσί 
πλειοχέραν άνεξαρχησίαν χαραχχήρο; και αί ήδονα! χής. 
ρανχασίας συμμίγνυνχαι μεχά χών «ραγμάχων τοΰ 
χοινοΰ βιου. Ιίολλάκι; είδον εϊ; χή* Γερμανίαν απλό
τητα αυχόμαχον χαί άχμήν αΐαδξμβχων χά όποιον μέ 
εθελγε καί ή έπιχήδευσις ο,ύχη ηχο υπερβολή ά/εςαρ- 
τηχος χαί άχομιχή.

Ή  ΆγγλΙς ραίνε χαί άριςοχραχιχν,,δεόόαθι» χαί xupr 
παντοπώλου* χά πνεύμα χης παρεκχρεπόμινον ύπό χι>ω* 
λεπχοχαχων παρατηρητών χαχά »υ>8ήκην θεωρεί ώς 
χοινάς χαί εύχελεΐς ρ3ο»χίδας χινά; χα! ασχολίας ούχ: 
άςιοχαχαρρονήχους. 0 $ : ι  χήν βλέπει; άηδιάζουσα- ύπό 
άχηδίας πρό τής θυρίδος χαί χοΰ κλειδοχιμβάλου ύπο* 
χο«δυρύζουσαν έρωχιχό* τι άσμα, ώς άν ^χο μέρος χής 
προσευχής, χαι διά χής βελό>η; ποίχίλλουσα* όΐνόμα- 
κχρα, 7] πλέκουσα* δι^τυωχά εργόχειρα. Κ»! εί; χό 
Μόναχο*, καί την Βιέννην χαί τά Βερολίνο/ ή νεοένες, 
θυγάτηρ μεγάλης τίνος κυρίας αηδιάζει ίσε»; άλλ' 
ευγενέστερο» όϊωσοΰν, διότι avaSatvsi x«t χαχαέαίνει 
χά; κλίμακας χραχοΰσα τάς κλείδας χοΰ χαμείου χώ» 
οικιακών έροδίιον ζαί χή; οίνοθήχης χρεμαμένας άπό 
χή; ζώνης. ‘ Η ΓερμανΙς διομένει εύαίοθηχος χαί έν 
μέσω τών χοιουιων οικιακών περιστασμών. Τοΰναν- 
χιον εις χήν Α γγλίαν δέν εύρίσκομεν τήν εΟαυθησία» 
είμί μέ μεχαξωχάς περισνελίδας,’χιχρίνα; χειρίδας καί 
λευκό* άχλάζιον. ‘Η σύζυ;ο; ΰπίυργυΰ μέλλουια νά 
ίδί μεχ έμοΰ τή έπαύριον σειράν £Ϊ«ό*ων, έζήχησε 
συγχώρησιν διότι ετυχε ήμερα πλύσεως. Καί όμως 
ειχε χόν νουν περωχισμενον δ.« πολλών γνώσεων, οί 
δέ τρόποι της έ·/ γ έ/st ^σαν χαριέσχαχοι όλίγας ε γ 
χωρίους χοσοΰχον άξιοχίμους γυναίκας' (g r o s * €  w e- 
sche) Ή  ήμερα χής μεγάλης θολοοχάκτης χαχανχα 
οπουδχΐον χαΐ μένα τυμδεβηχσς εΐc πάιας χ^ςΓεοριανί·*

δα;' δυαχυχής όσχις χόχε εισέρχεται εις τήν οικίαν, χών. Εΰρίσχεχαι μέν χαί είς χήν Γερμανίαν ή ^ , ικ ή  
έπειδή χήν ευρίσκει ά ν» κάχω. Ποσάχις μιγάλαι xupUl, έρμή αΰιη, _ άλλά διευθύνεχαι υπό χανόνβν διόχι ί  
χαί χυρίαι χής αύλής, παρέβησαν χήν ύπόσχεοί» χων'παρχει όλιγοχέρα αύχόθι έπίδειξις χαί έθιμοχαξια καί 
δί αΰχή* χή» μεγάλην υπόθεσιν. Σ,μειωχέον δέ ότι|ύπ.όούλωσ<ς παρά είς τήν Αγγλίαν χαί χήν Γαλλίαν 
δέ* ομιλώ περί γ·ναιχώ* χής έργαχικής, ή βιομηχα-Jέπειδή άποβλέπουσιν δλιγόχερο* είς χό έξωχεριχόν, 
νικής χάξεως, έπειδή αΰχαΐ έργάζονχαι ώ ς  θεραπαι· σιάζουσι σπανιώχερον είς χήν κενίχπουδιαν. 
νίδες χής πρώχης χάξεως, ούχε διαλογίζονχαι «λλο Εύρίίχονχαι μεχαξϋ χών Γερμανίδων γυναιχες εις 
π ιρ ί χό μαγειρεΐον, χή* πλυσιν καίχή* άνατρορήν άκρον πεπαιδευμένοι, χινές μαλισχα χαί_ συγγραρεΓς, 
χ·* παιδιών. διόχι αμα θελήσΐ) χις νά μ ά^ , εχει καί περισχάσεις

Μεταξύ τών δύο τούτων άκρων δηλ. τοΰ οίκονομι- πάσας βοηθούς εΐ; τε τή. Βιέν.η* χαί την 11ρα-;αν 
κοΰ τούτου βίου, ρρο,χιζονχος περί χοΰ καχά τήν οικίαν χαι χό Βερολινον, άλλ’ ίιπείχει είς μόν^ χή* προα-ίρε. 
χαι άπορίορώνχος όλον χάν νοΰν, καί χής πνίγουσηςΙϊΐν χης, ή εις χήν αυχομαχο* έπιθυμίαν *ης, ούχί cs 
χήν άρέλειαν
άληδής χύπος χής γ*ναιχός συνχρόρου χοΰ άνδρ' 
έχη ικανόν νοΰ* νά καχαλάβΐ) χό καθήκον, χαί| ί1 
ίκανώς άρελής, ώσχε νά ίποθίλπη άληθή αΐσθήμαχα έσχεάιαζον χεραχωδώς, ή έζωγράρονν α-θη ά,ευ ού- 
ίχανώς κοσμίας, ώσχε *ά μή περιρρο.ή ούδέν έκχών|δ*μ*άς ριλοχαΛίας, ή έβαοανιζον ιό κλειδοκύμβαλο*, ή

χεχνηχης ψευδομαθείας, εύρίσκεχαι ό είς χήν αναγκην νά έπιάειχθή καί να ρανή καλιχεχνί· 
ιής γ*ναιχός συνχρόφου χοΰ άνδρός, ά*|χις καθώς είς χήν Γαλλίαν χαί χήν Α γγλίαν. 11ο»ας

ίδον δυσχυχεις είς χάς δύο χαύχας χώρας, αί δποΐαι

σ·νχεινόνχων εις χή* εύημερΐαν χής ζωής. έξήγον αηδείς βυμρωνίας άπό τήν χινΰραν (χάρπα*,) ή
Είς χήν Ισπανίαν καί χήν Ίχαλί.ν ή άνατρορή άχο «Αβς «νέρερον χαχά χυχην τη* Σχαέλ και χβν^Βα.ρον. 

λουθεί πάνχ5 άλλον δρόμο*' ή θρησκεία πολεμει αύχόδι ΑνχΙ νά γει,ωσι καλαί οίκονόμο/, α* ηθελο», ησα» ήδη 
τά πάθη χαί ρέρει χό αύχό σχεδόν άποχέλεσμα ενός γ«λβΐαι διά χή* μαχαιόχηχα κ9ι χήν ήμ,μαθειαν. Et; χήν 
ποχησίου δί'αχος χυνομένου έπί μεγάλης πυρα;. ‘Β Γερμανίαν ομως ή άμουσος γυνή καχαγι*ομένη μόνον 
ΰερρόχης οβέννυχαι καί μαραίνεται, αί δέ ρλόγες πε-UU ιή* πλύσιν χης, έμολογει χή* αμαθειειν τη; ευσυ-
•ιορίζονχαι έ»ί χινας σχιγιεάς'άλλά μεχ’ ολίγον 1πειχα »ίΐ0έχ«ς και άνερυθ^ιασχως' αλλ α* εχ5 νοΰ* έρα*
ά.αλάμπουσι ίψηλόχεραι καί μεγαλήχεραι, ώχχε άπαι- Ιστήρεον, γ»ωριζει χόν Σεχσπίρ χαχά βαδος, χαι δύο 
χοΰσι νέον ράνχίσμα ύδαχος. Ός ΰκοτασοόμεναι , ί ;  χρεί; γλώσσας, μ(χαρράζει χοΰς Ά γγλου ; ποιηχοίς 
χσύς ιερείς χαί άναχρερόμεναι ώς χαλογραϊαι, αί γυ-U ai σε έχπλήχχει διά χής ποικιλίας χώ» γνώσίώ* 
ναΐχες μανθά»ουσι νά χρέμωσι, νά παρακαλώσι, νά μά*ον προς ευχαρίσχησίν τη ;, καί άν«υ 
έ*δίδα>σιν είς χα πάθη, νά έξομολογώνχαι χα σράλ- λοχιμίας καί καυχησεως. 
μαχά τω* κα! νά έπαναλαμβά*ωσιν άδιακόπως καί Είς δέ τή» Γαλλία* τουναντίον ουδέ* κοινότερο» τή^ 
άλληλοδιαδό'/ως τά εύαρεσχα άμαρχνίμαχά χων καί ο«Χ»ριχής γυναιχός. Από χοΰ χριαχοσχοϋ ήδη έτους 
τήν θερμή* μεχάνοιαν εως χής ώ ία ς, δχαν ή ηλικία διελδοΰσα πολλούς πειρασμούς ρέρει συνήθως είς την 
έλθ5 *άά©αιρέσ5 κ«ί χόν παρασυ:ο*χα έρωτα, χαΐ χή. ^«νασχρορή* χρομεράν μέν όξυδερχεια* καί δλίγον 
άννίζουβαν κοινήν. ‘ vsiy> ^6γ«λην όμως ειρωνείαν καλυπτομένη. διά

* Παρατηρτι-ίο» δέ S i .  είς χάς καθολιχάς χαύχας xail·?®51̂  κουρόχηκς. Έ κ  παιδικής ηλικίας έίαρυνεν 
άνρίας χαχα τινα λόγο, χώρας ό νόμος χών χαθ«* 6* οώτίί ' t  κβινωνίβ κβί ^ναγκασεν εις προσπρ,ή- 
κόνχ.ν δέ, ύπάρχιι, ή rM f,,  ή κακή διαγωγή δέν »««* άΑλ' δ §οδλ9{ '^ ικείχα ι δια τοϋ θυμού χαί τής 
κρίνεχαι παρά χής κοινωνίας, άλλά παρά τοΰ θ ε ο ΰ Ν 1·” 6^ ·  ‘U «χάσχασις συνωθουσα και έξ2-

άνδρών σχέσεις εις τή* Α61? !υ ία  «  τρυρερά αισθήματα ά»τίχειιαι ( ίς
χόμαχον κλισιν, χάς ώ  « ν  χαρακτήρα τής γυναικός.^ Εί; τήν Γερμανία» ού·

μό»ου. ’Ε πειδή α ί μεχα τώ ν ά*4 
Ι τ α λ ία ν  προέρχονται άπό « ύ χ ό μ α ..-   .........., - ,
λαβοΰνχαι, πισχευοντες 5τι εις μό*ο» τόν υπέρτατον e“f f a  σατυρικήν γυναίκα^ έχει μαλισχα λείπει
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διχασχήν άπόχειχαι νά χρί*5 χοιαύχας υποθέεεις. Όθεν 
συνάπχονχαι κ»ί χωρίζονχαι δμίίκς· ή γυνή λαμβάνει 
άνδρα, οσχις χή δίδει χά 5*ομα, δεύτερον άλλον,είς χόν

χαί όάπλοΰς άσχεϊσμός, αί Γαλλίδες κίνοϋσιν ώς κουρό· 
χαχον όχημα χάν ά*χεϊ3μόν, έν ω αί Γερμανίδες σύρον
ται άθλιας υπ’ α&χόν ώς ύπό βαρυχάτην άμαξαν> ϊιά κ

όποιον αΰτή δίδει τή» καρδίαν της, καί τρίτον άλλον, ««ται έχΛαμβάνουσι οπουδαίως τα πραγματα, ίχουσι 
δσχις κατείχεν άλλοτε χή, αύχήν δέσι·, ήδη δέ διατε ««λβχητα εις χην ψυχή», χαθως εις τ* ην.ΰμα. 
λεϊ ώς υπουργός ά.ευ χαρτορυλακείου, ιέχαρχο* άλλον δέν γνωρίζουσι τό μυστήριον να θωπευωσ.^ διά τών
ω ; μνηττρα κα: πεμπτον 
τιρικώς τήν άλληλ^^ 
ieu π-.ώδίν.

Ό ια  ήθη εΓπομεν δέν άκοτελουαι

περιμενοντα καρ- Κ0ίΑΨών 'ι ί®πων χαί λοΤων xai Μ*
σίιάοονον πάντων τών «βχβτόχω» « χ « » «  2έ c iu  τ*>* 1 Ψ '™ * '  ?ιλο?ροσυνην τών Ά γ*

γλίδων, οΰιε τήν εξωιερικήν χαί 4λαμπραν αυχών έπι*
βεβαιως τον ν6-  ράνειαν άλλά ψυχράν ώς δ χαδρέπχης.

’Ολίγον τόπον θέλουσι κατέχει αί Γερμανίδες είς 
. i χό άγαπηχότατόν μου βιβλίον./Οχαν τό συ»θέσω, δέλω 

το επιγράψει. Φυσική ιστορία τών ριλαρέσκων γυναι* 
κών. *Ω τί ώραΐον! τί εύγενές βιβλίον! βέλο» νά 

ζετεως ναι σροδρόχηχο; χαί βραβυχηχος, άσχε ιβυτο δ έ ν ε ι ς  σχήμα τέταρτον έναμιλλόμενον  ̂*ρός ,6  
προέρχεται μόνον άπό χήν θερμότητα τοΰ χλίμαχος, ™ p iW "  περί ψυχαριων (πεταλούδων) σύγγραμμα 
άλλά καί άπό t h  τρόπο» χής άνατροβής χών γ«τβε-1Όλλβνίβδ ιινος χαθηγηχβο ίχδοθέν ι (*ς 12 δόμους βχι-

•νικο* κανό/α' άλλά χά «αραδίδιμε» ώς παράδειγμα 
άξιοπιεχον. ΓΙάνχες οί περιηγηχαί χής Ίχαλίας συνο 
μολογοΰσι τήν άκολασίαν χώ* ήδών, προσχιθένχες οτι 
τα παδη παραδίδονται καί έχρβίνονχαι μεχά χβσαυχης



ι

p i - o a f jW  t i u  δίλω πριγμιτεοβη βρΰχιν *»ρ| 
ι ί ; ;  ιύχομάχοϋ  ριλϊρεσχείας, είδους (9*γ«*ούς ά.ήχον- 
ιβς *{ς κάσας τβς γυναίκας, χαί οι>»9δ«υ9· .« ;  αύχάς 
με'χρί χοΰ ^άρου. Έ κειια  δελω ϊιίλΟει τή* μ ίκ ρ ΐ ν  
dAuacv καβύν  χώ» παραλλαγών ιής ρίλαρισχηας ία ι- 
^jpiu^juotj; μάλιστα «ίς x t ; αι*·>α»χαχρα̂ ιας χής 
Αγγλικής άρισχοχραχά;, ά,δου; ύποστέγω* χήχω», 
αιΐ3τε).έ«μχτο,; προωδευμίνου καί σ«α»ίου πολ ιχισμοΰ, 
ανδβυς όμω; πανχελώς άχάρττον. Ό Seutepo, -τόμος 
xei> σϋγγράμμαχό; μ9α ΰίλει άριιρωδή εις ι ί ς  έ9-ιχάς 
■εοιηλάς της ριλβρεϊχείας χαί χοΰ; διαφόρους οχη- 
μαχ'.σμου;, ιού; όποιους λαμβάνει ίχ ιω» διαρό^ων 
χαραχτηρω». ‘Η φιλαρέσχιια ουιη υπάρχει βύτόμα 
το; εί; χινας γυνοΐχας, ιίς άλλος ψυχαγωγία, ιίς  
άλλα; ύποδιοι; σπουδαία, ιίς  άλλα; τέλος, 1st. 
οτημη. Αλλά xat είς χήν Γερμανίαν γίνεται ομοίως 
sa9o;' Stitt χαί ή κχωχή Γιρμα»ί; σπουδάζει *ο 
άρέσχ# μ«»’ ένδουσιασμοΟ, χαδώ; ή Γ»λλ:ς διά τοΰ 
πνευματο;, ή 5ε Αγγλις διά χή; ύπεοηρα<ε:ος· άλλ’ 
t  ftAap'jxsia χώ< Γερμανίδω* δό*αχαι νά ίχληρθη ώ, 
ερω;, χίιβν τω Ομοιάζει. Σύ όμως μή άβατηθξς, ίΐό ιι 
υπάρχει τι; άνάγχη μόνον ίρωχος. Κ ιί *ΐς μέ, *ή» 
Γαλλίαν ή γι,νή ζηχιΐ νά ρανχάζ»;, & χήν Αγγλίαν 
δίλει να νυμρευδξ* ι . ;  οί τήν Γερμανίαν ή άξίωχις 
προχωρεί Γ.ολυ περοιτερω’ επειδή οί γυ^αϊχες αύτής 
ζηχοΰοι μ'έ* χόν ρυσιχόν χαί άριλή ε^ωτα, οδχί 
οέ το ^AC'jepiv εχιΐνο παδος, χό όποιο* γνωοίζουσιν 
οί μεσημβρινοί τόποι. Δύναται χ:ς ,* άναρίρ/ι πλήθος 
«αροδηγματων άροσιώιεως ειλΐχρΐνοίς χαί /γχαρδίου 
τώ» Γερμανίδων γυναιχών αυται ίίωχαν τό* παρά- 
διιγμα τής διπλές t ια ε  άμοιδαία; βΰχοχειρια;. 
Κυρία τις, άμρικολο; χής ουλή;, τή; οποίας χό ο·ίμ ι 
άνχηχιι εί; χή- Γιρμα.ίαν, σχερη9α;α τοδ μνηοτ^ρός 
χ^ί έίεοόδη ιί ;  χήν υπηρισιαν i£j< αρόώοτων του νθ/ 
οοχβμειου' έτειοή όμως ηιο ϊιαμαριυρουμίνη, ?ί, 
χ*ιώρδιο3ί νά χα^χαχδ») i t ;  ταγμα , ώ, >a) 3. 
γραιών* cxicAt: J: πάλιν όμοιω; r-άνια χά γρε’η
d d e . l f i j c  τι>ΰ i . l t o v .  Μαχα <ος J cifyiaxpO; χοϋ *ο- 
οοχβμίίου^ χ?,; Λρίοδης επ ιχ ε ιρ ε ί ·,ο ir,v ϋίχαπε;:;;, 
XJt 5ta να χ·.̂ ν ο^διάοη, χήν iaepcox;5 tv άμέοως |* 
πρώχη; αφετηρίας έΓ.:πονώ:α;α fpva · αλλ’ αϋχή άν 
•χέαχι χαρτεριχώί xat ίίμ ε νω ,, ioDxo δέ ίξακ.ολουθίΐ 

ειτί διχα’ΐένχβ ειη ^^ορ'ηδε^ο χον κά ιχ ο ι  ιχέχι,ι 
ιο ί xepsu.

Ο £< βιλοιιμία; χα! «ntottxti*ός ερωςΐλίγον 
*ί; χή* Γιρμανίαν, ίνφ  ίπιχρβχιΐ ιί· Πιρυ-'βυς χαίΛον 
3tvo*.'Av χαί ϋπάρχω«ΐν αΑα^ν ίς αί Άγγλίοες,τχολλα- 
χ;ς όμω; άναγχάζονχαι va εχχελώϊ.ν ouxat χα πρωιβ 
6ήμαχι διά νά τυραμυδήσωοι τή* δειλήν χαί ϋάοχου- 
α«» ϋκ ί?η? ίΗΐαν  χοΰ πλιίιχο« μίροκ; αών άνδο»ν. 
Ιύ'ς χή» Γαλλίαν ίυ α χ ίλω '  0μ3/ογπ ή νκνή όχι δε» ά 
γβ ι:» :β ι, ή ε>χαυβι ν' άγαπαχαι· έπε^ή ή ά;ιο*ρε*£!» 
eita itit νά όμιλ^ χις nepc πβνχων ε'^ιπολβίω; χαί νά 
μή 9«ίνΐ)τ«ι όχι δλίβίΐα! ταρί οίδενός. Εί; χήν Ίχβ_ 
Αίβ» ή γυνή βελει *α εΰχυχ^ χ*1 ί'/χοχολιμπονεχοι εί; 
*ά; «αροόσα; ίμκνεΰιιι.'. Εί; τήν Γαλλίαν οπουδαζι, 
ηρο «άνχω* % γι,,ήνά μή ?av5j ^ξία χωδωοομοΰ (nlpi- 
γίλ»*) Μή b r ^ m r o w t \  aj9iy;opίβς ο: UtXihc,

ίχ β « ϊΐ^ ώ ; Μ ΐίαγωγίβν ΧΛί δ^τρ-βή* μ ^ βν χήν μ«ο 
σιχήν, ηχις εμ*ν6'β: e{;  χή, ιω „ f g . ;
Ρωμη. άνχι να χ ,,α ν ,λ ω δ ί Χί„ ·  όλίγον ,Γ,ε 9τάγδ,ν, 
χοδω; i t ;  Ilaptstou;, ίηιιωρεύιχ*{ μβλίΐχβ διά χήν 
ίλλ ιιψ ι, μ *γάλ«, ^υμβεδηχό,ων, άνηκεριοιυώντων χό» 
νου*. Μη «ιρ 'μ ίνι άπό « ς  Ιχ.Αίίας χά; ί,ποο ίααμ ί.
να; xat to rn  ίονήδ, ί5 χ ά ρ ,„ ς, βί ό«οίαι xojo3x*v 
0ελγου«ν €t; ϋ ο ?ι„'3(>;, άλλά 9 ί „ ,  διί#(<ρβν kai 
δος tvuupo* «ανχό; χωλύμα,ο; χαί χβχαφρέν,β.ν χα- 
ση; xpaaoyjj;, Ή ^ ύ ο ι;  τώ* Γερμανίδων διο^εριι έ-
^ “.Λω;· St5,!^ V ®9ι)λ ίγω )Όδ.χβι ύχό Χών α ίϊδήϊίων, 
αλλ ΐχδιίονχα, ώ ; JtaiJia ε.’ς χήν ? ανχο;ί.ν , ων. Αί 
di Α γγλιβ ι; όιαχρίνβνιαι χαχά χή» ιδιοτροπία» χη- 
«μ.όχηχό; των, τήν C iix^ .u jtv , ή χήν χο^όχη ια  
τήν οποίαν ?epoUJtv «ίς χά; λεξιις. Ot Si ά<δρι; ί-α - 
οχολίύμε,οι ε:’;  χά; ιμποριχάς χα! πολ:τιχά; 6ιχοδ«- 
ιε ι ;  ολίγη* ίχ 6UJt» £ύ*β!ρίαν xai ραβυμίβν, ιίς  τοΰ; 
χολπου; χή; οποίας βλθ7χί»«ι i  έρω; χ ώ ν ’Ιταλών.

Ή  Αγγλίς ά*οιχρε'ρεχαι μάλυχα ιό λαϊ«ό» *αί 
χυδαΐον, r, ΙιβΛις τήν βιενοχωρία», ή Γαλλΐς τ*, 
ifpetxov χρθίϊον.ββίς|δε τή» Ίαπα»ίον, τό ίμψκχον ούμ- 
δί,λον χοΰ μιοαίωνος, τό «άβο; χοΰ ίρωχος unapvit 
χαδ οΛην χή» άρέλε,αν χαί άπλβχ,το xij; ? ρινοδλα- 
Γ,ειος. ‘ Η ήδονή iirtxpaiti ούτόΟι, χό *ά»ο< ε ί; χ»,ν 
(χαλάν, ή μαχοίότης «ΐς χήν Γαλλίαν, ή χοομιόχη; 

»ι; χήν Αγγλίαν καί β £ρως ιίς χήν Γερμανίαν. Αί 
I ιρμανίβες χόν 6εωρ*ΰϊΐν οϋχΐ ώ ; αύδημβ, άλλ’ ΰ ;  
λαχρ,ίαν χαί πα ιών χών άριχών ίβιχομή», ή σώνοψιν. 
Εζϊκχομιναι διά χζς μελέχ»;, ά^λλαγμεναι 8έ χ?,ς 

δρμηχιχής χβ! ι,ηλοχΰκου ιΰχ ιρείϊς χώ»Ίχαλίδων δεν ί- 
χου«ν βϋιε χήν ίλβρράν φιλαρευχιιαν χώ* Γιλλίδ-».· 
ά ΰ  άναχώ ίΐ τόν ^;«χο» δίον, ίν μ*βφ  τοΰ ineiou 
όj»axat »ά γεννηδή ό γλυχΰς cuto; ίνδουιιαομό;, 
χά; Αδΐ)μοίίοιις χελεχά;, χην δρητχιοχιχήν ιΰλαβ ίΐϊν , 
χοί χά;^ρονχίδα; χή; οικ ίας,  at δκβϊαι xat; eaivcv. 
χαι ω ; ίργα οίηαχξ; δρηοχεία<.

Αι διοιοραί αΟιαι χώ» χαραχχήρων πίοερ'/evxat 
jitO/tw;^ ιχ %ής επιρροή; τών νόμων χαί χώ» εξεων' 
χοΰχο^ίε άπεδείχβΐ) exi Βο»οιχάρχου, β»χις μιχίδαλ* 
πο/y δια μια; -χά ήδη ά.οίξα; τής α^λής χβς βώρας ιίς 
χά; χαλά; χοι ίνχιμβυ; οίχογίνιία; χή; Νιακο’λ ιω ; 
xai χών Μεοιολάιων. Ά λλ ’ ή υπόλοιπος Ίχολι», ή 

» r‘ Ρώμη, ή Φλωρεντία διαμένει ι ί ;  χα; αχ- 
ηρχαιωμέ.ας ΐδεα;. ΈχΓι χνιόνχι αί σ χ ί ϊ ΐ ι ;  2 *ίρός 
Χ01 γ^νακό; »α .β*ίζβνχαι χβιά τρόχο» αχα»δαλ;ζοΙχ8 

X*. χοίμιόχ,τ» χής Ά γγλίδβ; χαί Ά μ ιρ ιχα ^ ;. { .  
χορχει πονδήμως γνω^ο» ηόίαι παοαβιάυιις ·νί**νχοι 
Χών γαμιχών χριών, όχι ή Κ. Ήλιονώρα η. χ. γειχνιά- 
ςεχοι iso  χον χόμηχος Δ,, όβιις διερρηξε χρό ό»,ιγοΜ 
Γ.ολβιάν β ϊ,ίίΐν . Οΰίίεποχι χβιοΰχα παδη διαιύρ0 »χβ:, 
ολλ άρ eb διαρχεοωοιν ί^ί χ-ν· χ 60»ον, axogy i , , c„.[ 
φυοιχόν δάνοχο*.

1δ?υ c x ap to ;  χής ί»χβλής'χών μοναοτηρίχ», χής 
κοιοαγωγιβς τών γυναιχών χοί χή; πυλ-ιχιχίς μτ*χ-  
μίνότ^χος χών ανδρώ».

Oxou όμιβο xi άνδρ;*όν *ν.*5μα άναγχαζεχαι >« ά 
νβΓ'·κχΟή, *ιχα χο'λά Γΐιχόδιβ, οημιοκργιΐ χι,,ί^^ς

τρόκο^;, οΓ,ου ή ρρόιηϊΐ;, η άνδριά, 5; οίχονομία χοί 
*αρ·ιρία άγοράζιυσι πολι>?απά»ω; χό ίνομα πολίχης* 
δπου tr.t/ραχεΐ η δρασχηριόχη;, ή περί τά ; 5τοδίίε·ς 
*χοι»ίή, fj ριλοχίρϊΐία χχλ. άναγχαίω; 5; γΜνή χαχαδαι 
νει ι ί ;  χην διυχερον χάξι». Τί χρηοιμιύιι εις ιή» Ά  
μβρ-'ή» ή Γερμαναή ίξϊψ ΐ%  fj Γαλλιχή ζωηροχη;, χό 
Ίχαλικόν ηάδο;; "Ηδιλον ί'ίάρχ ιι νό:τοι ψυ^ιχοί χα! 
βωμαχιχαί. Καί έχει ίπιχραχεΐ ή οίχιοχή φρονχίς, οΰχϊ 
όμως χοδώ; εί; χήν Γερμανίαν, 5ποι> ή γρή ιι; χοΰ 
xatpou ένδυμί'εΐ χήν άχρίδειαν χών λογαοίδμων. H  
πλοιυία Άμιριχανΐς ίνιίρεχαι είς ώοι»μέ»ην ώοβν χχί 
προιιύχιχαι, διίϋδεχει χά χής οίχία;, ά ΐ)δ;ϊζ'ΐ χολά, 
ίογάζεχαί εργόχειρο* γυναιχειον, ίπισ/έπτιχαι χά; 
άποθήχας δί’ άργίαν, χαί ίπυχρίψασο χοδ’ κ>:·υμενην 
οχριδώς ώρα» είς χήν οιχίαν δίΐχάχχει νά έτοιμάοωσι 
χό δείΓ.νον, χα! τοΰτο έξαχολουδεΐ νά έκαναλαμβά j  
χϊ9 ήμε'ρα» άκαραλλαχιως. Δυνάμιδα λοιπόν νά πε 
ριμιίνωμεν άτ-ό χοιαύχα; τιμίος μέν χαί εό?εβε?ς, άλλά 
ψ«Χ?άς χαί νεναρχωμε'νας γυνοΐχα; πολλή·» ίόημερια* 
χα: νά έμτίΐιχίοώμεθα ι ί ;  αΰχο; άναλόγως' άλλ βλί* 
γην 3υμπάδιιο» χαί άλτ,9ή εδ?α:μ:νίαν πρίπιι νά ίλ* 
πιζωμεν.

Εις χή» Γαλλία» ή άναχροίή χώ* γυ·αιχώ» su*i- 
αίαχα: είς -ιή» ά»άγνωτι» χής άγίος γραφής, ιίς χά 
α#μαχχ χής ‘Ρ ω ϊίί»η ;, it ; χήν χρονολογία* xcsi Uto
pia*, είς χό χε'νχημο, χό όποιο* μόλις δίοιι χόν tstoiijiov 
otaxo*. Είς χήν Αγγλίαν διδάοχβνχαι « ί γι»ναΰε{ πρωί 
μως να βαβανίζωσι χό κύμβαλο», νά ψιλλωοι* ώδά; 
xi»*; λιγυρό; άνιι» '/αραχχήρο; όμως χαί νά άχι»λου9ώο; 
χάς οδηγίας χής μηχρός. Εις τή» Γίρμα-ια», ή δρη 
σχευτιχή διδαοχιλια όκερβαίνει χά όρια χοΰ μεχρίου 
■/.ι tpspa οπουδοϊα αποτελέσματα. Εις τή* Άμιριχήν 
 ̂ χί*η5 ΐς χής ψυχή; χών γυναιχών ύχάρχ;ι όλως μη- 

χονιχή.
Ιί*»χοΰ άρα ή χαιάοχαοις χών γυναιχών aixatut 

μεχορρυδμιοί» μεγάλην. At soyai γυναιχες χής Αγ 
γλ ;α ; άπίχουτι χόαον χοΰ χύπου χής χαλ.ής γυναιχός, 
ο υ »  «ί άααδεϊς Ιταλίδες, αί όποια·, άγονται χαί βε 
ρονται ύπό χώ* αυτομάτων όρέ;εων. Έ ν γένει 2ί ι ίς  
χη* ! αλλίαν, χαδώς χα! είς χήν Αγγλία*, οι γι»*αϊχε; 
χαχαχρίδουϊΐν έξ ίτη διά νά μά8ωί:ν ό,χι δέλουίΐ λη
σμονήσει αμα νυμ®ευδώσι. Διόιι χί; μιχά χαΰχα έχ 
χώ» γυναιχώ* χής μέοης χάξεω; θέλει spsvxts'st νά 
χρούτ? χή* χινύραν, ή νά ζωγραρήοη; Άλλά τί οχούο- 

• μι* εις τάς οϋνανββχροβάς ιίμή ήμιμαθίΐς χαλλιχ* 
χνηχρίας, χών όποιων χό πλιονίχτημα χ03ω όλι'γότε* 
9 9 »  ϋπορίρομεν, ό :ω  χό ίπεμιληδητα* διά νά άπβ 
χχήσΐίϊ!» ά»δρα.

Είς τόν Γερμονιχό» δίον αί ήλιχ:ωμε*«ι γυναίκες ϊέ» 
SujxuyoOit χαδώ: «λλαχοΰ χή; Ευρώπης· ίπ ιιίή  
ε ί; χή» Αγγλία» χο! χήν Γαλλία» άρ’ ού βδάσωσι χό 
4 0  ίχος παίονσι νά εχωσι πλέον βάρος είς τή» πλά- 
σχιγγα χή; χοινωνία;, ούχε τα ι; ύπολιίπεχαι άλλο ιίμή 
ρβ^ιουργια χαί υπόχρισι;· διότι οί γηράβχουίαι καρη- 
γοροΰϊχαι γινόμενοι αΰ*χηραί περί «ραλμάτων, χά 
•ποια δί* δύ»ανχαι πλέον »ά πράξωσιν. Εις χήν Γ«ρ· 
μα*.*· 5μ»ζ, Srou ίπιχραχβν?ίν α! ήδβ>«<, t a  χαδή-

χονια χαί αί ίδεαι χή; οίχονϊμία; i j f t : x f ,  πιί*τ3τ* 
χήν βίοι» χη< ή γϋνη .

Ε·’;  χή* Αμιριχήν μόνον ό ίρως χαι ό γάμβ; έν 
νίήδηιαν xoiOvxotpsit u);,  c o n e  νά ρίρωοι χήν χ;λιίσχην 
εϋημιρίαν' άλλ ε ί; μέν χά; ‘Ομο*πόνδους ίπορχίος 
ή εΰημιρία αΰχη υπάρχει μονόίονο;* έπειδή αί γο*οΐ- 
χε; περιωρυμέναι <?ς χή* οίχογέ»ειαν άκοδάλλουσι 
ΐϊδσα» ίδα»ιχήν ?;ι<· χούνανχίο» ί  ερως ιώ» χεχνών, 
χαί θρησχιυχιχή χι; εόλάδιια δίδουοιν ι ί ;  χάτ Γερμα- 
νίοας άλλον χαρακτήρα· πίρισχοιχούμενοι δέ ^πο τ ε 
χνών χαί Seuipouaai Γ.δσαν ίρωχοληψία» ά9ίμιχον ο ίχ ί 
μονόν ώ ; ιχάνδαλο*, άλλά χαί χαχο'ηλίον, Aaxpeuou 

σαι οέ πάνχοχι τόν ίύζυγο* ευρίσχουχι τρόπο*,νά ά»σ- 
®ιρο)σι πολλάχις χό* Κάνχιον χαί Κλο’ σιό/. είς χ·ΐς 
ουζύγ ΐίά ; ου/ομιλ’ας των.

(Ladie's ffiagazme)

Η Φ .4ΙΣ ΤΕ Ι4 ΒΟΡΒΟΡΟΦΟΡΑ

Αί υπόγειο ι έχρηξιις  δέν έχ π εμ π ο υ -t r m · ; - ·  -··; 
τήν έπ ιφα νέ ΐο *  τή ς  ϊφ α ίρ α ς  υ λ α ;  τ ε τ η χ υ ία ς , ϊν .ο -.€, 
χαι ί ί ;  δ :α»ορα μ*ρη, δ ί»  ίξ ιρ ε ύ γ ο υ σ ίν , ή βο’ ρόορον χα ί 
μ ηδαμώ ς λάβαν. Ε ςιρ -χοντα ι λοιπό* ίχ  τ ώ ν  ε γ κ ά τ ω ν  

γ ή ςο γ χ ο ι β^ρβορώδΐις ixavoi νά σ χ η μ α τ ίσ ω ! ’.* ίρη  
όλοχληρα. Τό μοναδιχό» τοϋτο  βαινόμενο» σι>μς*ί»£ΐ 
έχ τ ώ ν  ύδαχω », ά ν ινα  ι ιχ υ ρ ώ ;  σ υ ν τ ε δ λ ιμ μ έ ια  έν 
χοΐς χόλπο ις τ ή ;  γ ή ς , έκιρεύνουσι συμπαραούροντα  
μ ε9 ’ έ ιυ χ ώ ν  τ ά  λ ε ίψ α να  τώ ν  συντετρ ιμ μ ένω ν  β ρ ά χ ω ν, 
τά μ ετα β εδ λη μ ε»»  ε ις  xs*iv. Τ ά  λ ε ίψ ανα  λο ιπόν τα ΰ τ α  
σ^ μ μ ιγνύμ ενα  μ ετά  τώ ν ύ ίά τ ω ν , χ α δ ίσ τα ντα ι οι ύ π ιρ -  
μ εγ εδ ιις  έχεενοί βορβορώδεις όγχο ι, «υς ή γή  ι ξ ιρ ε ύ .  
γ ι τ α ι  παραυχα ίπ ί  χώ » πεδ ιάδων.

Έχ τών 5ημαντίχωτέρω» ίχρήξεων τοΰ ιί ί ίϋ ς  τού
του είναι χαί ή ουμβάσα χ ϊτά  τό 1797 πλησίο» τοΰ 
Quito Ή  ί χπιιριοχρόχηιι; όργισε ϊιά  χυματώδους 
σειιμοΰ τής γής έπί 170 λεύγας, ίχ μεσημβρίας 
wpo; β^ρρά», χαί 140 ίχ δυσμών πρός άνατολάς. 
Έν χφ μεσω τοΰ χινηθίντο; τόπου, εις διάμιτρο» 
σ’/εδόν 30  λευγών, ούδεμία οΐχία εμιινεν όρδία, πολ
λά χωρία, ίχτισμίνβ ι ίς  τάς χοιλάδα;, Ιμ i f  
-.ο* χατοτιδαμμενα εις χό* βόρβορον τόν χατι/.δό»τα 
έχ τής χορυρής τώ» όρίω». Τέλος είς τήν υπώρειαν 
τοΰ ή*αισχιίου τή ; -Τουγχουράγχας ή γή <̂ £άγη χαΐ 
ι ί ;  πολλά μί#η ήν0·χίη, χα: χιιμαρόβι βορβόρου έ- 
χύδηοαν ίχ τούτων. Οί χιίμ»^ροι τοΰ βορβ«ρώδ9ϋς 
5δατο; (χαϊ τοΰτο δε* 6α τό ίπ ιιχ ιύ :μ εν, ά» τό φαινό
μενο» δυστυχώς δέ* άρινί* ιχνη πασι®α*έστατα) 
έψώδηχα» είς τάς πεδιάδα; μί'/Βΐ; 600  ποδών. ό δί 
I s ' tx i tvu *  έ»αΐΓ9λειφδε!ς βόρβορος, ίμποδίζων τήν 
ρίή* τοΰ πβτβμοΰ ίγε*νητε τά ; λίμν*<.



74 φαινόμιον τοΰτο «Tval έκ των βορβοραίών έ*ρή· 
ξεων «ών μεγαλητερων άλλ’ ή δύναμις τών έχρήξεων 
tfvat ββλλάχις χβί μετριιβτάτη χαί τότε δύναται νά 
•jri' upiCil irpo; βερμάς πηγας ένβπολειπούσας βόρβορον 
*λη»(ο* τοΰ i νοί(ματός τ«β#. ‘ Η λάβα αυτη, έικ 
σ*ι«4ρίυμε'νη όλίγον κατ’ ολίγον ω ; ή ύ*ό του « ϊπά - 
Λ«χος άνα(5όιπτομί»η γή, 60.it παράξιι ορη μάλλον 

5»το·, ύψηλά. Βορβορώδη λείψανα τοιούτου είδους ύ . 
χαρ^ουσι παμπληθή είς τί;» Κριμαίαν, χαίδίδουσιν etc 
Bteyopottc επαρχίας τής χώρας ταύτης, ήτις έστίν 
ίμορος τής Κιρκασίας, δλως ιδίαν φυσιογνωμίαν. Γάλ· 
<»ς τις οδοιπόρος, ό Κ. Β*ρ»·ηλιος, εσχάτως τά έπε- 
σχιφβη, χαί Ιχαμεν έηιστημονιχήν τούιων πιριγραφήν 
χατά ιήν δreoiatv θά είπωμεν χαί ημείς τινα.

Ή  σχεδόν νήσος Ταμάρα καί τό ανατολικόν μιρο; 
τής Κριμαίας πλησίον τών ερειπίων τής αρχαίας πρω 
•τευουσης τοΰ βασιλείου τοδ Βοσπόρου, παρίστησι μέ* 
γιστον αριθμόν λόφων. οίτίνες προφανέστατα είναι αρ
χαία βορβοροφόρα ήφαίστεια. Οί λόβοι curoi είναι 
πολλάκις συνωδευμένοι μέ ΰδωρ βορβοροειδές καί μέ 
διιωδεις πτ,γάς, οίτινες είναι είδος άσφάλτου. Τό δέ 
ΰψος των ίσοδυναμιί μέ J0 0  εως 300  πόδας άνω τής 
επιφανειας τής πεδιάδος' υψος όμσιον μέ τό τοΰ λό~ 
you τής Μοντμαρτη;. Τό σχήμα τινών ιιναι κωνο 
ιιδές, άλλων έπιμηκες, χαί Ετερο: τέλος ιΐναι Ιχτε 
βειμινοι έπί λόφων τής αΰτγ;; ®ιίσεως, άλλ’ άρχαιο 
τέρων. Επί τής κορυφής συχνάχις άπαντώνται κοα 
τήρες, αλλ όλως διάφοροι τών περίφημων τής Αίτνης 
χαί του Βεσουβίου' οί κρατήρες ουτοι άπλώς εισίν 
δται χοανοειοεις, δακτύλων τινων τής διαμέτρου, 
δι ών εκρέει βορβορώδες υδωρ. Αί άσραλτώδεις πη- 
γαι κείν-tat συνήθως έπί τών πλευρών τοΰ λό®ου. 
Μ ιταξυ τών λόφων, ομς επεσχέφδη λεπτομερώς ό Κ. 
Βερνηχιος, ύπήρχεν εϊς, ένώ ή άσφαλτος ήτο τόσον 
άφθονος, ωττε ήντλουν αύτήν διά κάδων., είς πλείο- 
νβς τών τεσσαράκοντα πηγώ». Τοιαΰτα stvai τά μο- 
ναύ;χά ταΰτα ηφαίστεια χαδ’ ον καιρόν ύπνώττουσιν 
ίΐναι τά Βεζούβιον είς τάς ωραίας ήμέρας του, ειπεν 
εις τών περιηγητών μας' τό Βιζούβιο» 5τε έπέτρεπεν 
είς τας κυρίας να προγεύωντα; εντός τοΰ κοατηρός του.

Ιδού 3ε καί πιριγραφή έχρήςεως υπό άξ’.ωμϊτιχοΰ 
τίνος Πολωνού βταδμεόοντος Ιν τώ φρουρ'ω τής 
Φαναγορίας, έν ή ένενετο μάρτυς. Ή  εκρηξις, διη
γείτα ι, ηρχ,οεν εις τάς δυο ώρας μετά μειημβρίαν, 
χαι Ιιήοκεσε μέχρι τών όιίτω. Τρεις ήαέρας πρό τής
*' * Ε - * f β \ * /ίκ:ηΓ.εω, uizcync:  ομοιαι μέ εκπορ^οκροTinyit;
χαΌνίων, χωρ'.ς νά συνβδευωνται όμως ύπ' ού5ενός 
άλλου ταινυμε'νου, εκαμον τήν φρουράν τής Φαναγο- 
pioc να π ιστϊυιη  οτι τό φρούριον τής Άνάπας πρ&σε 
6/rfir, ύπό τών Κιρκασιών. Μετά δύω ώρας ή έκρηξις 
ί ? χ ι ι ε ’  τί·ί κβρυφϊς τοΰ δρους Καμένου, καί ό 
αξιωματικός, όστις ειχ* παρατηρήσει τάς λεπτομε- 
ριιας Totute;, έπλησίαοε τό δρος όπως τό θεώρηση *χ 
τοΰ πλησίον καί τωόντι ήδυνήθη νά τοποθετηθ») άνευ 
τινό ; ατοπήματος ίήμοτοί τινα μακράν. ‘Η γή έλα- 
φρώς εχλονεΐτο, χαί ε’χ τοΰ κέντρου τοΰ χρατήρος 
ύψοΰντο ώ ; τρια'«οντα πόδας «ψηλά δλαι όγρόίς γής, 
διαφόρου μορφής σονοδευόμενβι βπο άτμίδα ^’ μής

θείωδους χαί άσφαλΐώδου;. Κατά ypovua Ιέ $ «»  
στήμαχα άνίπ«μπί χαί άκτϊνβς φλογός, άλλ’ ή ex. 
ταβις τούτων ητον όλιγίοτη *α! ολιγαρκής.

ΙΙΕΡΙ Ι Π Β Α Α Ι δ Ι
Εις διαφόρους τοποθεσίας,1 τό Ινδόν τής νής ^si- 

νεται έιιτεθημένον αύθόρμητον είς τήν περιέργειαν τοϊ 
άνθρώπου· όπαί, ποτέ μεν εύρεϊϊΐ’ χαί μεγαλοπρεπείς, 
ποτέ δέ στενωποί καί ανώμαλοι, εκπωματί^ονται 
τρόπον Ttva έν ταις πεδιασι, έν αις εισερχόμενος τις, 
άποπλαναται «ίς μακρυνούς καί σκοτεινούς δ:αδρό' 
μους. Ποΐαι λοιπόν είσίν οί λεπτομέρειαι τής τοι— 
αύτης αρχιτεκτονικής ; Γΐοτε ιλεν τό δάπεδον τοΰ 
σπηλαίου μένει οριζόντιον κα! εισδύει εις τά θεμέ
λια τών ορέων ποτέ δέ χάνεται είς τά βάθη ώς ε ί
σοδός τις πρός τόν ύπόγειον κόσμον άγουσα, καί άλ
λοτε διακόπτεται άποτόμως άπό άβυσσον κεκρ^μ- 
μένην έν τώ ζοφει είς τό βάθος τής δποίας άκούουσι 
φρικίώντις άν-ηγουντα, ή ύδατα θορυβωδώς κατα- 
κρημνιζόμινα, ή λίθους ύπό τούτων άποσπωμέ/ους, 
καί οΓτινις, πριν προσκολληθώσι είς τ ι, άντηχι3»ι 
άναπηδώντες πολύν χρόνον άπό βράχον εις βράχον.Άλ- 
λαχοΰ δ διάδρομο; ευρύνεται, καί σας οδηγεί εί; ά· 
πίραντον αίθουσα», εστεμμένη* ύπό θόλου ύψίστου, 
τό φως τών πυρσών μόλις φωτίζον τήν κορυφήν τοα" 
άν δέ ζητήσωσι έξοδόν τινα όπως έξακολον^ήσωσι τήν 
οδόν των, δέν εύρίσχουστ, ή, άν· ύπαρχέ χαί τις, μέ
νει κεκρυμμένη εις ύψηλά μέρη καί σκοτεινά τοΰ δό
λου' ή άκόμη τελευτώσι «ύρίσκοντες ανωμάλους τινας 
ελιγμούς, τοΰτο δ’ έστι στενόν τι σχίσμα γής ή οτοά 
τόσον χθαμαλή- ώστε, ερπων μόνον εισχωρεί τις ιις 
ταύτη/. ’Ερπουσι λοιπόν, καί, μ ιτά  τίνα καιρόν, ά- 
φικνοΰνται είς δίυτεραν αίθουσαν. Ιτι εύρητέραν καί 
μεγαλοπρεπεστέραν τής πρώτης. Εκπλήττεται τις 
πραγματ:κώς βλεπων τήν διαδοχήν ταύτην τών α ι
θουσών τών μάλλον ή ήττον εύρυχώρων καί τών δια- 
δοόμων των ίδηγούντων άπό τοΰ ενός είς τδ ά-'.λο 
μέρος. Ένίοτε έκ τής αύτής αιθούσης άναχωροΰσι 
πλεΐστοι διάδρομοι, είς παντοειδείς οί ίδιοι διαιρού
μενοι κλάδους, εχαστος τών όποιων είναι κανονική 
σειρά αιθουσών, καί διάσταυρούμενοι ώς εις λαβύριν
θον είς τόν όποιον πρέπει τ ις. νά λάβ^ πλείστας προ
φυλάξεις μή άποπλανηθ^, Τόν περισσότερον καιρόν 
καταχθόνιον ζόφος βασιλεύει παντοΰ, έν τούτοις ύ· 
πάρχουοι σπήλαια ένθα λαμπηρόν φώς ώς άστήρ έν 
σκότει άναφαίνεται έν τή κορυ®η θόλου τόν δποΐον τά 
φώς τών δάδων άδυνατιΐ νά προσβάλλη' δ άστήρ δ 
ουτος ιιναι άνοιγμα, τό όποιον, διαπιρόν τήν παχύτη· 
τα των άνω στρωμάτων λαμβάνει «ώς άπό τήν π ι-  
διάδα. Ε?ς ετερα, άφοΰ οδοιπορήσει τις πολύν χρό
νον ύπό τήν γήν, ΰψοΰται άνεπαισθήτως χαί εύρισκε- 
ται πάραυτα έν τώ  μέσω πεδιάδος ή δάσους, πο>ύν 
μακράν άπέχοντος τοΰ σημείου τής εισόδου τής ζο- 
φίράς. Καί εδώ μέν βαθεΐα σιγή επικρατεί- έχει δέ 
σιγή ήν ή έλαχίστη μηχανική κραυγή ταράττιι, έκ 
του βάθους τής όπο.ας αί ηχώ φύρδη* έφορμώσι νά 
ά*9χριθώσ{ν είς τήν φω)ήν, σιγή ιίς  τά βάθη τής $*

Βοίας ή άνίρώπινος φωνή αντηχεί ώ ; κεραυνός. Μα- 
χρύιερα, άκ;όεται δ θόρυβος τών ύδιτο)ν πιπτόντω- 
«ταλαγματηδόν είς δ^ετίύς άορίτους, δί ω / ελαφρώς 
ρέουσι, ώς διαυγας ρόϊκες, είς κοίτην έκ χαλί).ων, 
ή χατακρημνίζονται μέ συγκιχυμένην βοήν, ώς οί 
χείμαροι τών δρέων, ή πίπτουσι κ*5έτως «ΐ  ̂ δ-*α 
μενήν, ώς θορυβώδης καταρράκτης. Ε/ιαϋ3α τά ΰίατα 
μένουσι κεκρυμμένο εις υπογείου; διώρυγας έ<θα ά- 
χεύονται άηηχοΰντα χωρίς όμως νά δύναται τις νά 
τά προσέγγιση· παρέχει χάνονται εις θάλαμόν τινα ον 
διαβρέχουσι* καί τότε ολόκληρον ζώντα χείμαρρον 
πρέπει νά ίιε’/.θη τις έν τώ μέσο) τρομερο>τάτου σκό
τους’ ή σχηματίζουσι λίμνην σκοτεινήν χαί ήτυχον δια- 
χόπτουσαν πάραυτα τήν όδόν, χαΐ έπί τών ύδάτων τή: 
δποίας σκάφος τι οα; πιριμέ-ει ετομον νά διάσχισή 
τά σκότη,ώς ά< ^το έπιτερορτισμενον νά σας μεταφέρη 
ιίς  τά βασίλεια τΛ α:ου, τά όποια η ‘Ελληνική φαν
τασία διαμονήν τών νεκρών κατε?τησε.

Τα σπήλαια έκ τών παναρχαιωτάτοιν χρόνων προ 
σεβαλλον τό ά*5ρώπινον πνε?μα. Ιΐοΐος τ(.)όντΐ είναι δ 
σκοπός τών μυστηριωδών τούιων διαδρόμων; ποιο 
χειρ τούς έπλασε ; Οι "Ελληνες τά έθεώρουν ώς προ 
πύλαια τοΰ α5ου' ετεροι ώ ; ανάκτορα τών νυμφών 
χαί είς πολλά είσέτι χωρία, ώς τόπον συνεντεύξεως 
τών μαγισσών xai τών ακαθάρτων πνευμάτων τής
ϊ ί ί ·

Ά λ λ ' ή επιστήμη, οπ'υδάζουσα έκ τοΰ πλησίον 
ταΰτβ άπεδίωξε» έ.< τούτων παν τό θσυμχΗον’ ή 
διά νά είπωμεν καλλίτερα πα» τό ψευδές θιυμά.5Ίον 
οπερ μονον έπί τοΰ ψεύδους έπαναπαύεται- ϋιόχι κα 
ταφανή ποιοΰσα τήν άληδή καταγωγήν των, τοι Ιδωκε 
■το* δίκαΐίν χαρα»τή;α τοΰ θαυμάσιου δστις άνήκει 
e i; τός παραγωγάς ττς φΰιεως. Δ'ά νά χαταλάβη 
τις την δεωριαν τών σπηλαίων τών μάλλον συμπε- 
πλεγμένων, αρκεί νά έννοήση ότι ύπάρχοοσιν ύπόγιιοι 
■ποτομοί, ώς ύπάρχουσι καί επίγειοι, καί ότι τό 
σπήλαια ταΰτα tΐ»αι οί κο'ται τών το ουτων ποταμών. 
‘Η κυρία δυφορά τών υπογείων τούτων κοιτών χαί 
τών έπιγείων προέρχιται έκ τοΰ ότι αι πρώται ει. 
ναι δ ιπλιί, ουιαι άναγκαίως χιχαλυμμέναι ύπό δόλου 
οντινα δύνανται νά διωρήσωσιν ώς κοίτην άνωτέραν, 
ϊπανεστραμμενον έπί κα^ωτέρας κοίτης, καί άκολου 
βοΰντα άκριβώς τα^ άπάιας συναν ή ιεις του. Τώρα, 
αν αποκα/,υψωμεν διά τής φανταοίας τοΰ σπη
λαίου μας τον βόλον τόν Ιχοντα άβέβαιον τό υψος. 
χαι άς εισαίωμεν τό παν είς τά ένδον τής γής, δε 
λωμεν εχει εν σπτ,λαιον άν δέ ξηράνωμεν επ ιιτα  τά 
υδατα τοΰ ποταμού, δίδοντις ιίς αυτά ετέραν ροήν, 
ή χοιτη αυτη δέλει μας παρασταθή ώς άπέραντος υ
πόνομος έντός τής δποίας θά δυνηθώμεν νά εΐσχω- 
ρησωμίν χατά τόν βαθμόν τή; περιεργιίας μας. ‘Οτέ 
μέν ή χοιτη οΰτη θέλει διακλαδοΰσθαι, ώς δ ποταμός 
οστίς ένίοτε διαιρείται ιίς πολλούς κλάδους χατά τά 
μιρη τών συμβολώ* του'. ‘ Οτέ δέ θέλιι ε/ ΐι έκτε- 
ταμένας αίδούσας, χαί άλλοτε στενώματα, ώς δ πο- 
ιαμός οστις ποτέ μέν χύνεται είς λίμνην τινα ποτέ 
δέ ικφ ιύγ ιι δία λ ιπ ιώ ν διωρύγων· άλλοτε πάλιν δά έ- 
χ5 άβύισους, ώς έν τη ρ ιξ τοΰ ποταμοΰ, εις όσους

τόπου; τά ΰδατα πίπτουσίν έν ιιδ ιι χατορ’^άκτου* τό 
έδαφος δί τοΰ σπηλαίου δέλουσι ίδει δτέ μέν νά βα- 
δύνηται, δτέ δέ νά πλησιαζη τήν έπιφίνε,αν. Παρα- 
τη:ήιωμεν έν τούτοι; ότι at κοϊται τών ύπογιίων 
ποταμών γενικώς ει<αι πολύ πλέον άνωμαλότεραι ιώ ν 
έπιγείων. -Τοΰτο δ’ έξαρταταϊ έκ τής διαφοράς τών 
γαιών έν ο ι; τα δύω είδη τών χοιτών είναι άνωρυ. 
γμένα. Τά ύπόγεια 3ίατα προοπαθοΰντα νά άνοίξω- 
σι δίοδόν τ ιν ϊ ,  δρμώσι κατά πρώτον έπί τής πρώ 
της ^αγάδος ήν θά άπαντήσωσιν εντός τοΰ βράχου' 
άλλά, ολίγον κατ’ δλίγον έπ! τής εξόδου, δ λίδος φδεί- 
οιται, ή £αγσς εύί,ύνεται, χαδίσταται άλ!*θής διώρυξ, 
κα! τέλος οπήλαιον, καί εις ο τους οχετούς δ λίθος ήτο 
μαλακός, ιά  σπήλαιον γίνεται εύρύ' ιίς όσους δέ 
σκληρός καί τό σπήλαιον στενόν, χαί πολλάκις άπλή 
ραγάς. Ά λλ ’ όμως πρέπιι νά είπωμεν οτι τά υπό
γεια υδατα είναι τά μάλλον ύποχείαι*α είς άλλοιώ- 
οεις' άρχει νά συμπέσ; νά συναπαντήσωσι χαθ’ δδόν 
ραγάδα χ*τάβαίνουσαν χαδέτως εί; τήν βαθύτητα τής 
γής παρ έκείνη τήν οποίαν ήκολούδουν, οπως έγχα- 
ταλείψωσι πάραυτα τήν τελευταίαν ταύτην, ι?τε έξ ό· 
λοκλήρο'», είτε έν μέρει, καί νά έτιπέσωσιν έπί τής 
νέας όδοΰ. ‘Ωιαύτως υπάρχει μέγας άριδμός σπη
λαίων, όλως διόλον ίξηραμένων ή καί βριθόντων υδα- 
τος, είς τά Οποία δύναταί τις να είσχωρήσij άπο»ητί. 
‘ λπαρχουσιν ε~ερα τιροσέτι τρόπον τινα άγύμναστα, 
ατινα ί ί ϊ ΐ  β<βκθισμένα μέχρι τοΰ δόλου είς τό 3* 
5ωρ, τό όποιον διω)>ετεύο^οι, καί είς τά όποια εΐναι 
αδύνατον νά είσέλθη τις, Τοιαΰτα είσίν αί τηγαί πολ
λών ποταμών οί πρό πολλοΰ έξακουσταί, οΓτινεί άμα 
έξέλθωσιν έκ τών έγκάτων τής γής ίυνανται νά δι- 
/δώσι πλοΐϊ.

Τό σπήλαιον όπερ έσχπγραφήσσμεν ε?ς τό παρόν 
ά^θρον ίϊναι έκ τών αρχαιότερων και διδακτικότερων 
έξ όσων δύναται τις νά ®«p!j ώ ; παράδειγμα. Ανοι
κτόν πρός τό χατώτιρον μέρος έπί μιας δεξαμινής 
ή-ης, πιθανώς, έσχημάτιζεν άλλοτε λίμνην άβίβαίου 
ίκτάσίως, τά υδατα τής Οποίας έ·/ύθησαν κατά μι
κρό- διά το'ΰ σ·/ίσματος τούτου, όπερ ταΰτα ηύςη- 
σαν, καί τήν σήμερον δέν μένει πλέον έκ τής αρχαίας 
ταύτης χαταιτάοεως τών πραγμάτων ή μιχρότατος 
ποταμός διασ^ίζων τά χθαμαλά τής πεδιάδος μέρ»,, 
καί άιτιρχεται, τήν όδόν τών άρχα'ων ύδάτων άκο* 
λουθών, να ^ιφθή είς τό σπήλαιον, ουτινος μέρος μό 
νον κατέχει, κοί εις τά ένδον τοΰ όποιου άφί'ει ιύ :ε 'αν 
χαί εύχιρίι δίοδον διά τόν περίιργον. Εί; δ:άφορον ά- 
πόστασιν έχ τή; εισόδου, τά σπήλαιον δ:ακλαδοΰται 
είς διαύλους τόσον στενού; ώ»τε άδυνατιΐ τις πρός τά 
πρόσω νά εισχώρηση' μό»α τά υδατα χαί τά άγρια 
θηρία δύνανται νά ίξηκολουθή5ωσι άφόβως τήν όίόν 
των ιίς  τό καταχθόνιον τοΰτο έριβος. Τά σπήλαιον 
τοΰτο, γνωστόν ύπό τό ί/ομα Σπή-latcv τοϋ 
σΰέμγου, χεΐται έν τή Καρινδία. Έντός τών ύδάτων 
του εύρίσχοντοι τά μοναδικά έκεΐνα ζωάρια τά υπο
δεικνυόμενα ΰ.τό τ ώ ν  φυσιοδιοών ?ιά τοΰ δνόματος 
πρωτιϊς.

Τά σπήλαια δέν δοιίλουσι τήν άρχαίαν αύτών φή
μην είς τήν γενικήν μόνον τής άρχιτικτονιχής των
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άναλογίαν* τήν δφιίλουσι ώσαύτως χατά μέγα μέρος 
ε ις  τό» άλλόχοτον άλλ’ άξιοσημείω τον κόσμον Si ου 
τό  ένδον ε ί«α ι έστο/ ισμένβν. Οΰδέν μ α γευτ ικώ τερ ο ν 
τ ώ ν  περ ιγραφώ ν τ ώ ν  σπηλα ίω ν έν τ α ΐς  έπ ισ το λα ΐς  
τώ< έπ ισχε ρδεντω ν α ύ τά . Ή  μ εγα λ ο π ρ έπ ε ια  τ ώ ν  
π α λ α τ ίω ν  χών έχ τ ισ μ ένω ν  έν το ίς  νέφεσι υπό τή ς 
α να το λ ικ ή ς  φ α ντα σ ία ς , δά ήτο ά να ξ ία , μ ιταφ ερ ομ ένη  
ιίς  τάς εμ φ α ντ ιχ ά ς  δ ιηγήσεις  τ ώ »  οδοιπόρων, νά π «  
ρ α β 'η θή  ue τ?ς χατα/δον « υ ;  τ α ύ τ α ς  χα το ικ ’α ς·  έ 
α ις  κ α τ έ β η σ ιν . Πανταχόθεν δέν δύ/ανται νά έφαο· 
μόσωσι τ ά ;  τ ιτ ρ ιμ μ έ ν α ς  φράσεις ότι δηλ. εί; έχανο 
το μέρος ε ύ , ίσ * ο ν τ η  μ εγα λο π ρ επ είς  άλαβάστρινοι 
χίονες ότέ μέ» μεμονω μένο ι, ότέ δέ οί ήμίσει; εν τώ  
τ ο ίχ ω  π ρ ο σ χ ιχ ο / λ .'μ νο ι, κ-χΐ ά λλο τε  κ α τ α π ε φ ο ρ τ ι  

σμένο ι άπό  ά< ατανόητον π λ ο ΰ τ ο ν  έ :ώ  μέν βωμοί, 
έ κ ι ί  δέ οβελίσκοι, χα ί παρέχει περ ίεργο ι παρω τίδ ες 
μυρία φ ώ τα  άναδ ίδονσαι είς τή ν  λάμψ'.ν τ ώ ν  δά *ων' 
καί π ά λ ιν  έ γ λ υ φ α ί μέν ι ίς  ά π α ντα ς  τ ο ΰ ; δό λο υ ;, κο
ρωνίδες δέ ι ί ;  άταντας tcu;  τοί·/ου;, χαί ανάγλυφα 
παντοιιδή ε ί; παντας τούς τόπου; χαί είς αύτά τό 
δάπεδον' δέν εγκαταλείπουσι δέ μίαν αίθουσαν πε 
πλουτισμένην μέ τούς πολυτιμοτέρους ώραϊσμούς τή; 
αρχιτεκτονική:, ή διά νά είσέλδωσι εις αίδουσαν έτι 
πλουσιωτέραν.

Μέ μέγαν δέ έπί τέλους χόπον έξέρχονται εις τό 
φως "·ής ήμερα;, διατρέξαντις τόσα δαυμάσια- συγ- 
κρίνοντες δέ επειτα ταΰτα μέ τάς υπογείους ωραιό
τητα ; δλέπ:υ»ιν ότι έχιΐναι ων τό έξωιεριχόν έσια 
γραφησαμεν είναι ά·άξια! τής προσοχής των.

Πρέπει όμως χαί νά ε’πωμεν ότι πολλά οφείλει τις 
νά άποφύγϊ) είς τά ; πομπώδεις ταύτας καί κλασικά 
περιγραφάς τών ενδοτέρων τών σπηλαίων. ‘Ο μέλλω 
νά καταβή έντός σπηλαίου και έχων πλήρη τήν κε
φαλήν του έξ ό:ων άνέγνωσε έπί τοΰ αντικειμένου 
τούτου είς τά ; περισσοτέρος τών σπηλαίων περιγρα
φές θέλει άνέλδει τά μέγιστα ίυσηρεστημένος καδ 
όσον αί έλπίδες του δά ψίυσθώσι. Τά οπήλαια δέ 
είναι άξιοθιύμα>ιτα ή διά τόν περιηγητήν όστις τ ί  
επισκέπτεται, τόν γνωρίζοντα ομως καλώς τήν αξία 
των καί μή ζητοΰντα ό,τι δέν δύνανται νά τω παρα 
στήσωσι. Είναι άληθέστατον, γενικώς, ότι c 
τοίχοι τών σπηλαίων δέν είναι ποσώς γυμνοί· έπίση 
άληθέστατον ιίναι ότι ή δλητουή κοσμούσα αυτά είναι 
αλάβαστρος* καί τωόντι ό άλάβαστρος τον όποιον 
μεταχιιριζόμεθα ώρύσσεται έκ των ένδον των σπη· 
λαίων. Αλλά δέν πρέπει καί νά πιστεύσωμεν ότι ό 
άλάβαστρος τών σπηλαίων είναι λείος, στιλπνός, πάν
τοτε πλούσιος χρωμάτων, ώς εκείνον τόν όποιον βλέ. 
πομεν είς τά παλάτια καί ναούς μας· ή έπιφάνίΐά του 
Ιν τή φυσική αύτής καταστάσει, είναι άκατέργαστος 
καί τραχεία, καί μόνον διά τής λευκότατος διακρίνε* 
τα ι Άχόμη δέν πρέπει νά πιστεύσωμεν ότι τά σχή
ματα τών άλαβαστρίνων τούτων 2γχων εί»αι τόσον 
κανονικά ώς ύποδέτουσι» οί πλείστοι τών οδοιπορούν· 
τω ν  όγκος τις μηχυνόμενος κατέρχεται έκ τοΰ βό
λου τοϋ σπηλαίου μέχρι τοΰ δαπέδου, σχηματίζων 
τοιουτοτρόπως ώραιότατον κίονα* έ<ω ετερος όγκος

σχηματίζων χαί ουτος βωμόν τινα ή πυραμίδα. Ά λλά  
πρός τό βάδος δέν ύπάρχουσιν μήτε κίονις, μήτε πα- 
ραστάδες, μήτε πυραμίδες, μήτε β«μοί διότι ιίς κά- 
νέν μ.έρο; τών άλαβαστρίν»ν τούτων όγκων δέν ύπάο* 
χει, ή αρμονία καί άχρίβεια τών δΐίφόρων στοιχείων 
ιής άρχιτεκτονιχής μας. Διά νά έννοήσι; τις πόσο» 
ή  διηγήσεις τών έ^θουσιόντων τούτων περιηγητών ε? 
ναι ύπερβολιχαί άρχει νά μάδ^ πώς σχηματίζονται οί 
'ΐάφοροι ουτοι άλοβϊίτρ ινιι σωροί, ε ίτ ί'ΐς  είναι τό άν* 
τΐ/,είμενον τόσον πομπωδών θαομασμώ» Τό Ικρέον 
ύδωρ μεταξύ τών άναριθυήτων ραγαδών αίτινις κατα- 
χόπτουσι τον βρά'/ον έντός τοϋ όποιου ευρίσχεται ά* 
ωρυγμένον τό σπήλαιον, προσλαμβάνει χατά τήν 6" 

ίόγίΐον πορείαν του άπροσοιόρισ-ον τιτανώδη δλην, 
ητις έττί τό κύριον τοΰ άλοβάστρου »υστατΐκό*’ φδά- 
ιαν δέ εί; τήν κορυφήν τοϋ δόλου τοΰ οπη),αίου, συμ- 
μίγνυται ύπό τό σχήμα μικρών ^ινίδων αίτινις μέ- 
νουσιν ένταΰθα κρεμάμεναι είς απροσδιόριστον καιρόν, 
καί τελευταίον πίπτουσαι έπί τοΰ δαπέδου ότε δέν δύ* 
νινται νά σταδώσιν εναέριοι ι έπί τής δροφϊο, γ»νό* 
μεν«ι όμώδεις. Αί σταλαγματίαι ουται του υδατος έν 
τή έπιρροη τοΰ άέρος έγκατα^ είπουσι τήν τιτανώδη δ
λην ην μέ'/ρι τοϋδε έκράτουν διαλελυμένην, ή τιτανώ- 
δης δ’ ουτη δλη ένουμένη επί τών μερών τοΰ βράχοι* 
αεδ’ ών τό δδωρ ητον είς γραμμήν παράλληλον σχη
ματίζει τόν άλάβα3τρον. Εις τό σημείον δέ τό παρέ· 
■/ον δίοδον είς τό ύδωρ, προεκτείνεται μιχρά έξοχή έξ 
άλαβάστρου εις τό άχρον τής «ποιας μία ρανίς δδατος 
μένει άδιαχόπως κρεμιμένη· καί διά τών νέων χατα- 
χαδισμάτων άιινα τό υδ«ρ πάντοτε καταλείπει, ή έ
ξοχή άχαταπαύστως αύξάνιι, όχι μόνον κατ’ έξοχος 
άλλά χαί κατά διαμέτρους. Έ ξ άλλου δέ μέρους το 
υδωρ πίπτον έπί τοΰ δαπέδου τελευτά έναποδετον τήν 
τιτανώδη δλην ή< περίίίχε, ενδα σχηματίζει δεύτερον
κατακάδισμα κείμενον ακριβώς έπί τοΰ ετέρου, και 
τοιουτοτρόπως αύξάνει πρός τόν δολον διείιδυνομινο^ 
ένώ τό τοΰ δόλου αυξάνει πρός τό δάπεδον διευδυνό- 
μενον. Εΐ; απροσδιόριστον λοιπόν σημείον τά μέν δύω 
ταΰτα κατακαδίσματα ένοΰνται τό δέ δδωρ έξαχολου- 
δίϊ άναδ)ύζον έφ’ όλων τών πλευρών των καί Ιναπο· 
δέτον αλάβαστρον ή ενωσίς των δέ πάραυτα σχη
ματίζει ενα όγκον άναστομούμενον πρός τά κάτω χαί 
άνω τοΰ σπηλαίου. Εύχάριστον είναι νά φαντάζεται 
τις άπάσας τάς ανωμαλίας όγχου σχηματισδέηος ά
πό σύστημα αλληλοδιαδόχων τοιούτων άλείψεων. Οί 
χωρικοί οΓτινις έν τή άπλότητι των έξηγοΰσι τά φαι
νόμενα άιτλώς διά τήο φυσικής εξωτερικής μορφής 
αύτών, όνομάζουσι σχεδόν πανταχοΰ τάς ύποτιδεμέ- 
νας στήλας Λαμπάδας, και ή έχφρασις αυτη συμ
φωνεί τά μέγιστα πρός τήν μορφήν καί σχήμα των* 
άλλ’ αυται είναι γιγάντιαι λαμπάδες λαμπρας λευκό- 
τητος. Οί γεωλόγοι καλοΰσι στα .Ιαχτ ίτ ιν  μέν τ 6 

έκ τής κορυφής κατιρχόμενον μέρος· σταΛ αγ ιΰ τ ιτ  δέ 
τό έπί τοΰ δαπέδου άναπαυόμενον. Πάμπολλβι xat 
μεγαλοπρεπέστατοι τοιοΰτοι εύρίσκονται είς διάφορά 
σπήλαια. ‘Ο καταβαίνων εϊς βαδέα τής γής χάσματα 
καί τάς άλλοκότους χαμπάς ΰπερμιγέθίος σπηλαίοι» 

Οψοΰται έπί τοϋ δαπέδου πλινΟηδόν *ίς όξί» απολήγω», άκολβυδών, μέ γαλήνιον όφδαλμό» Οαυμάζιι τάς χο-

λοσσκίας ταότας παρωτίδας τας άνηρτημενας ώς δια 
γοητείας *ίς τά άπρόσιτα τοΰ βόλου μέρη" **ί 
λογιζόμενος οτι αί μεγαλοπριπείς αυται οίχοϊομαι^ει. 
ναι έργον άχαταπαύττου συνεχείας άίδίσών τινων υδα
τίνων ρανίίων,έργασδεντων αιώνας δλοχληρου; εν σιω 
πή και σκότει ε ΐ; τό υπόγεια ταΰτα κατβφύγια,δέν 6έ· 
λ ιι θαυμάσει όλιγώτερον τήν μεγαλειότητα τής φυσεως 
τής μετσχειριζομένης τά άνάξια προσοχής πρός συμ- 
«λήρωσιν τώ< αριστουργημάτων της, άπ ΐχιινον οσ 
τ ις , χωρίς νά γνωρίζη τό φαίνόμενον τό δώσαν υπαρ- 
ξιν εις τά θαύματα ταΰτα διά τα όποια εκπλήττεται, 
φαντάζεται ότι πνεύματα ύπερανδρώπινα υπήοξαν 
ποιηταί τούτων, ή ότι έξήλδον τοιου_οτρόπΜς απαν* 
τα πεπλασμένα ύκό τής χειρός τοΰ Θεοϋ κατα τήν η 
μέραν τής δημιο^ργάς τ ίς  γής.

Έρευνώντες τά εδάφη τών σπηλαίων, μάλιστα τών 
στενών καί χδζμαλών, άπαντώσιν δπερδάλλουσαν πο- 
οότητα ό ιτίω ν, κρανίων συντετοιμμενων, σιαγωνων 
έξηρδρωμένων χαί άτάχτως συμμιμιγμένων μετα τή: 
ίλύος, τής άμμο« καί τών χαλίχων. Ί’ίνα «ist τα δντα 
εϊς ά άνήχον τά 03τα ταΰτα; τ ίς τά  έ<απ:θ«3εν εις τα ; 
μοναδκάς ταύτας έστείνους πυρκμίδας; Αναλυων ο 
ά/ατόμος τό λείψχνα ταΰτα, κ>ί συναρδρών τά μέν 
μ .τά  τών δέ, ό»α δηλαδή άπετέλουν μέρη τοΰ αΰτοΰ 
είδους, θέλει φέρει τρόπον τινά έν τή πρωτιρ μορφιρ 
τούς σκελετούς τούτους τού; διαλυδεντις καί άταχτως 

' χαταταφέντας· άλλά ποϊα ζώα ή φα^ταοία του, ύπό 
τής παιδείας τήν δάδα φωτιζόμενη, δε/.ει ιίεΤ παραυτα 
ορδούμενα Ιμττροσθέν της έν τώ σχοτιι τών βαθεων 
τούτων κατοικιών; Θαυμασία άνάστασις ! Τά οστδί 
τάΰτα ατινα έν τή ανατομία άναλαμβάνουσι την ζωη», 
είναι τά οττα πληδύος ζώων χαταπεπληγμενων,  ̂ οχι 
μόνον διότι εΐδον έχυτά είς τ·ά; άβυσους ταυτας, άλλό 
χαι διότι εύρέθησαν καί μετ’ άλλων* διότι ενταϋδα ευ- 
ρέδησαν ρινόκεροι, ιπποπόταμοι, έλεφαντες, λέοντες, 
τ ίγρει:, έλαφοι, κάπροι, άρχτοι, δίναι, ίπποι σκίουροι, 
λκ(ωοί *.η μέχρίς αύτών τών πτηνών. Πτρατηρησιωι: 
δ’ άξιον ήν οτι οί έλέφαντες ουτοι, οί ρινό^ερο:, οί λί· 
βντες καί τά παντοειδή ετερα ζώα, α :ινα εύρίσκονται 
σήμερον μόνον πλησίον τοϋ ίσημιρινοϋ, είναι τεδιμμένα 
έμοδυμαδόν ιίς τά σπήλαια τώ» κλιμάτων μας, μάλι
στα είς τά σπήλαια τόπων ^ητιεστερων τών πόλων. 
Έ ν τή Α γγλ ία  παραδιίγματος χάριν, εις τό πιρ·φη* 
μον του Κιρχδάλου σπηλα ον, έν f o r h s i l n r e ,  πρώτη< 
φοράν έπί τοΰ ά<τιχειμέ»ου τούτο» προσηλχύδη η προ* 
<τοχή.

Καί πρώτον έ/.δέσωαεν πρα/μα οπερ πολλαί ά·?ο 
δείξεις έπιβίβαιοϋσιν, ότι άλλοτε ή σημερινή δημότης 
^το πολύ πλέον μιγαλητέρα ί ’ς τάς χώρας μας κα̂  
ιίς  τα ; χ^ώρας τής άρκτου, καί ότι οί έλέφτντεί, of 
ιπποπόταμοι, κτί οί συνήθεις αύτοΰ ούντροφο’, άλλοτε 
£ζων είς τά ; πεδιάδας μας.

Ή δΐ) δέ μας μένει νά έςηνήσωμεν, καί τοϋτο είναι 
ευκολον, πώς τά όστοι τών Ctocxrν τούτων εταφησαν το 
μέν μετά τών δέ, χαί εις τόσον μέγαν άριδμόν έντός 
τών σπηλαίων. Δύω αίτιαι ολως διάφοροι ενεργήσασαι 
και αί δύω ιίς  τό αύτό μέρος, συνιβαλον ε’ς τοΰτο. 
Ύπάρχουσι σπήλαΐϊ ένθα τά έπιπολαίως ρέοντα δδα·

τα καταδύονται δι’ ι&ρέων οπών, δι’ 'ών συμπαρασύ- 
ρουσι φύρδη» μίγδην πα< τό προστυχών. Λοιπόν καδ 
δν καιρόν ρίπτουσι Ιντός αύτών ΐλύν, άμμον καί χά* 
λιχας, ρίπτουσι συγχρόνως τά πτώματα τών ζωων τών 
κατο:χούντω» έπί τής παραλίας των, τά δποΐα συμ· 
ιταρασύρουσι νεκρά ή ζώντ». Κατά μήκος δέ τό έσω 
τών σπηλαίων ένδα χύνιται ροή τις ΰδατος πληροΰται 
άτάχτως άπό παντοειδή ίς·α. Τά σπήλαια δέ τά ανοι- 
γόμινα έπί μιας πεδιάδος δι ιδίας διωρυγος, ώς τάς 
αβύσσους έχείνας τάς άπαντωμένας εί; διάφορα μέρη, 
Wap8yooot, κ ϊθ ’ όσον άφορα τά πέριξ φοιτώ^τα ζώα, 
εύμήχανον παγίδα. Τά χείλος των καλύπτεται ύπό 
απίστων δάμ ων, καί κατά καιρού; τό ζώον δίλον νά 
ζητήση έκεΐ χαταφύγιον ώς ύπό βάτον τινα, παρα- 
φερό'Λενον άπό τήν χατεσπιυσμενην πορείαν του, έμ- 
πίπτει έν αύτφ, χαί διά παντός χάνεται. Ά ν  δέ ιίς  τό 
βάδος τοϋ σπηλαίου ύπάρχη ροί) δδατος, τά 03τα ή- 
ούχως παρασυρονται χαί χανονικώ; ίπ ι τοΰ ίαπέδ:υ
διαμο'ράζονται.

Τά οαοκοβόρα όμω; ζώα άλλως έπΐϊοιρεύονται. Δ ιά 
φορα είδη τών τοιούτων ζώων, ώς αί άρκτοι καί αί 
δϊΐναι πρό πάντων,Ιχουσιτή» συνήθειαν νά άποσύρωνται 
»ίςτά  βάθη τών σπηλαίων, όταν τών τοιούτων ή είτο- 
5ος είναι εύχολος· έ*εί λοιπόν εχουσι τήν συνήθη αύ
τών κατοικίαν έκεΐ διαμοιράζονται τάς σ/οτίινωτέρας 
τρώγλας· έκεΐ γεννώνται, άίίεροΰσι μέρος τής ζωής 
των καί τέλος άποθνήσκουσι. Τά σπήλαια λοιπόν τα ΰ 
τα είναι τά κ.ιμητήριόν των τό φυσικόν, έντός τοΰ ό. 
ποιου εύρίσκονται τά όττά ra l τών επομένων γενεών. 
Καί αυτη μέν είναι ή έξήγησις τοϋ ύπιρμεγέθους σω
ρού τών όστέων τών άρκτων καί υαινών α είς διάφορα 
σπήλαια ιύρί»κου«. Ά λλ ’ένταΰθα δέν άπαντώσι μόνον 
τά δστα τω ν  δ ότι προφανές έστι ότι πρέπει νά ιδρωσι 
καί τά όστα τών ζώων διά τών οποίων τρέφονται. Εί- 
ξίύρομεν τωόντι ότι συνήθεια τών σαρκοβόρων είναι \ά 
σύρ^σΐ μέχρι τοΰ βάδους τής φωλιά; των όσα π τώ 
ματα Ικλέγουσι πρός διασκέδασιν τής πε’νης των' c- 
κ ιί λοιπόν ή παρ:υσία τών οστών ελεφάντων, ρινοκερω», 
ίπποποτάμ-ων καί παντοειδών άλλων ζώων. Τ ΐ σπηλα:α 
ιιάλιστα τών ύαινών είναι αληθείς οστεαποθη^αι. Ου- 
τω παρατηρ ϋντες μετά προσοχής τά άρχαια ταΰτα 
δστδ, βλέπουσιν ότι μεγίστου άριθμοΰ τούτων τά πε· 
ριζ εΤναι καταφαγωμένα άπό τούς οδόντας τών άδδη- 
φάγων ζώων ατινα τά ε’ γον παρασύρει άρχήτερα εϊς 
τά σκοτεινά ταΰτα χατοφύγια. Έ>ίοτε άφ’ ένος είτίν 
δυαλά, ώς νά χατετρίβησαν άπό τό ενδελεχές άνωθεν 
αυτών βαδ:σμα τή; άρχτου χαί τών υαινών. Παρατη- 
ροϋσι μάλιστα και είς τού: στενωτέρους διαύλους, ότι 
κ-/ΐ δ λίθος έοδάρη εΐ: δψο: άνάλογον τοΰ συνήθους δ- 
ψου; τών πλευρών τών ζώων τούτων. Να προσδέσω- 
uiv δέ όπως δώσωμεν είς τήν έξήγησιν ταύτην χαρα
κτήρα έτι καταφανέστερον, όν περ ευρισχουσι μεταξύ 
τών συντετριμμένων οστών, χαι εν μεγάλη αφθονία την 
κόπρον τών ύα ινών;

Ώς συμπλήρωμα δέ, ό,τι έγενιτο άλλοτ» εις τά έγ» 
χαταλελειμμένα τήν σήμερον ύπο τών άγριων δηρίων 
σπήλαια ώς καί ύπό τών ύδάτων, καί περί τών οποίων 
πρό δλίγου όμιλήσαμιν, γίνεται ιίσέτι ιίς  τά σπήλαια



τά τ εθ ιιμ έ να  «ίς αρμόδ ιας προς τοΰτο π ερ ισ τα 'σ ιις , 
ή ι ί ς  τά  έν έ ν ιρ γ ε ια  σ π ή λα ια , άν δυνάμεθα να έκφρα 
σθώ μ εν ο υ τω . Τ ω ό ν τ ι τοΰτο  συνέβη ε ίς  πολλά  μέρη, 
ά λλ  ι ί ς  ούδεμ ίαν χ ώ ρ α ν  ίσω ς δέν ύπήρξβν τόσον ά ξ ιο . 
παρ κτη ρ η τα  ω ς εις τ έ ν  Μ ω ρεαν. ‘ Ο έπις·ημονικάς σ ύ λ . 
λογος δ σ τ α λ ιίς  ε ίς  το με'ρος τοΰτο  ύπό τ ής Γ α λλ ία ς  
σ υ ν έ τ α ξ ι»  έπ ί το ΰ  αντικε ιμ ένο υ  τούτου  περ ιέργους π α 
ρατηρήσεις περ ί ώ ν βά δώ σωμεν έν το ΐς  έξης ιδέαν τ ινά .

Επι τώ* υψηλότερων τοϋ Μωρέως χωρώ* άπαν. 
τώνται χοιλάδ.ς ή μάλλον δεξαμεναί πβντα/όθε* περί* 
Χυκλωμε'ναι ώς εύρεϊαι χοά*αι, ύπό ορίων. Ά ν τά όρη 
ταΰτα ήσαν έ*τιλώς αδιάβροχα, «{ διξαμιναι αυται 
•η 0 e λ ο ν πληροΰσθαι 2 $ατος, χα! σχηματίζουσι λίμνα;, 
χαί δέν η5ί/.ο» εχεε τι άλλο πιριεργώτιρον τώ ν )ιμ»ών 
της Σητ ,ζ ία ς  χαί τών άλλων χωρών. Ά λλά τά όρη 
ταΰτα σύγκεινται έχ βραχώ* τιτσνωδών χαί ή αιτία 
αυτη προξ ν ,ΐ τήν μοναδικότητα η/ είποιιι*.

Ε ί; τή* βροχιράν τοΰ έτους ώραν, τήν κατέχουσα»! 
μέγα μέρος τούτου, τό υδωρ το χατιρχόμινο» έχ τώ» 
ορέων πανταχόθε» χατοιχρημ.ίζιται είς τή» κεντρική* 
δεξαμενήν, καί τδ εύρος τών σπηλαίων ακολούθου» 
εισδύει έ<τός τούτων, ή έπισωρεύιται περιξ αύτών 
σχηματίζον τρόπον τινά λίμνας προσκαίρους. Είς τήν 
πρώτην περίστασι» ώ ; χα! είς τή» δευτέραν τδ υδωρ 
συμπαρασόριι έντός τών σπηλαίων άργιλον, y αλιχας 1 

χ»! α-χαντϊ τά λείψανα απιρ ύψοί διαβρέχον τήν έπι 
φά*ε;αν τών πι:ιάδων. 'ϋ τα ν  δέ ή ξηρασία άρ·/εται. 
οί ^ύαχες ξηραίνονται, α ί λίμναι δίν έχρέουσι χαί τά 
σπή>α:α χάνοοσι τό υίωρ των. Καί ποτέ μέν, χαί 
τοΰτο συμβιίνιι συχνάχις δταν ταΰτα χεϊνται όλω; 
διόλου είς τ ί  βάθος της λίμνης, όλόχληρα έμφράττον 
υπό τοΰ βορβόρου τοΰ συναζομί»ου έχει' ποχέ δέ, χαί 
τοΰτο συμβαίνει συνήθως όταν ταΰτα είναι εύρέα χαί 
χείνται έπί τής χατωφερείας τοΰ όρους, μένουσιν άνοι 
χτά, τουλάχιστον έν μέρει, χαί τότι δ ;νατ«ί τις να 
εισέλθ^ έντός. Μέλος τι τή ; Άχαδημίας είς ε* τ ών 
σπηλαίων τούτων γινόμενον πρό όλίγου προσιτόν, καί 
ουγχείμινο* άπό συνέπειαν αιθουσών αρκετά ιΰρυχώ. 
ρων, παρετηρησεν ανθρώπινα όστα τεθαμμένα έντός 
ίλύος ύγράς είσέτι, μετά λειψάνων ρυτών χαΐ ζώων, 
άτινα έζων ιίς χατάστασιν θηριώδη χ ατ ’ έχιίνην τήν 
χώραν. « Δέν πρέπιι τις ποσώς νά έκπληχθϊ), λέγει, 
άπαντών ά<θρώπινα όστα έντός τοιοότων τάφων διό 
τ ι αί δολοφονίαι ί$σαν τόσον πολι/άριθμοι χατά τοϋ; 
-τελευταίους πολέμους, ώστε σύνηθες ην ή άπάντησις 
οχιλετών εχτάδ^ν έπί τής έπιφανείας τοΰ δαπέδου 
τών χοιλάδων κειμένων.» Τά υδατα όμως, ιύσεβίςιρα 
τών άνθρώπων, έούναξα» τά λείψανα ταΰτα διαρχούν 
των τών πλημμυρών των, χαί τά έφυγάδευσαν έντός 
τώ» σπηλαίων, ένθα διιβαινοι*.

Διαρκοΰντος τοΰ θέρους, ή προσπέλασι; χαι έτι 
μάλλον ή χατοίχησις τών σπηλαίων το ύ τω ν , Ινιχα τή; 
ύγρασίας ητις βασιλιύιΐ ένταΰθα, i!»at ιύχάριστος είς 
τάς άλώπεχας, ώς χαί είς τούς θώας. ‘Ωστε τά ζώα 
ταΰτα ά/τιπροσωπιύουσι κάλλιστα τ ά ς  άρκτους χαί 
τάς ύαινας αΓτινις κατεΐχον άλλοτι τά  σπήλαια τών 
•χωρώ* μας; Έ κεϊ προσέτι άφίνουσι καί τά  όστα  ώ ς 
χαί τά άποδτ}κνύοντα τήν έχιΐ διαμονήν των ίχνί}.

Τά μέλη τ ίυ  συλλόγου παριτήρησαν, πλησίον τής ιίς  
σόδου ένός τών σπηλαίων τούτων, πτώμα Γ*που ήμι* 
φβγωμένου, όπιρ οί θώις ιίχο» έν μέρη π »ρ « ,6ρ„, χαι 
έπί τών όστών τού οποίου ένετύπωσαν τά οημιί* -ών 
όδόντων των. Τό πτώμα δέ τοΰτο ^γο τό ά.τιπρο- 
πεΰβν χατά τους τόπους έχείνους τά πτώματα τών 
έλιφάντων χαί ^ινοχέρω», τά συρόμενα άλλοτε uni 
τών υαινών ιίς τά σπήλαια τοΰ αρχαίου χόιμου.

Τά υδατα άτινα ιίσέρχο,ται έντός τών σπηλοίων

tout&jv εΤν»ι θολά χαί ίλυώδη· δταν δέ έζελθωσι τού
των ά»οΰ διαπεράσωσι τήν άλυσσον τών όρέων, βυ- 
χνάχις πέντε ή έξ λιύγας έχ τοΰ σημείου ίνθ* χατι- 
ίυδηοαν, γίνοντοι χαθαρώτατα χαί διαυγέστατα. Ει* 
»αι λοιπόν φανερόν ότι χατέθεσαν είς τά ένδον τ?ς 
γης, ώς ιίς μέγιστον ήθμόν, όσας ξένας υλας πιριιι* 
χον. Καί έπιιδή τά υδατα ταΰτα έξαχολουθοΰσι νά 
όιωσι άπό τό χάτω στόμιον πο/ύ* καιρόν μετά τήν 
παϋ5(» τής ^οης τοΰ ά*ω μέρους, μας φέρουοιν είς τόν 
συμπερασμόν ότι έπιστρέ^ιουσιν ιίς  ύπιρμιγέθη δοχεία 
ή δεξαμινάς, όμοιας μέ τάς υπογείους λίμνας, ί"»θα 
^ρίφυ'άττονται κατά τό διάστημα τοΰ θέρους xat 
ένθα διβ^ιύγουσι μικρόν χατά μικρό».

Τινές τώ» υπογείων τούτων ^stSv έχβάλουσιν ιίς  
τήν θάλασαν είς διάρορο» άπόστασιν έκ τ?ς παρα
λίας. Ανωθεν δέ τής έχβολη; των φαίνεται μιγάλη 
δίνη υδατος γλοχέως έν τώ μέτω βίρβορώδους 5 δα- 
τος. Εις τήν περίστασ;ν δέ ταύτη», κατά τήν ξηρα- 
3ίαν, ότι καί τά γλυχέα ΰδατα ολως έξαντλοδνται, το 
θαλάσσιον ΰδωρ ιίοβάλλει είς τό σπήλαιο», συμπσρα- 
ρσούρον έχει λείψϊνα θαλασσίων ζώων. κογχύλια δη* 
λαδή χαί ζωόφυτα, καί ίχθύας. Ά ν  ημέραν τινα, κα
τά συνέχειαν σεισμού τίνος τη ; γής, άνυψίΰτο τό ί -  
δα^ος τοΰ μέρους τούτου τής Ελλάδος, τό δέ βάθος 
της θαλάσσης έξηραίνίτο, οί παρατηίητοΐ, έβιαχεπτό- 
μίνοι τά ένδον τοΰ τοιούτου σπηλαίου, δέλβυίιν lip if

«ιρίεργβν μίγμα όστέων δωώ», άλωπέχων, άνθρώπων, 
ΐιτπων, καί παντοιιδών άλλων έπιγείων ζώων χανονι- 
χώς μετ’ άλλεπαλλήλων στρωμάτων όίμμου χαί θα 
‘.ασσίων οστράκων χιιμένων.

Είς τινα σπήλαια, χαί χυρίως πρός τά μεσημβρινά 
τής Γαλλίας, ιυρον όστόί ανθρώπινα ιίς τή* αύτήν ί* 
\ύν έ«θ* ησαν χαί όστα τίγριω» έλιράντων χαί ι̂ 
·4θχέρων, ή άνακάλυψις δ’ αΐίτη ηγ·ι^ι μεταςύ τών γι* 
ωλόγων τήν άναγκαιοτάτην έρώτητιν νά μαδωσιν ά/ 
οί άνθρωποι έζησαν είς τήν Γαλάτια* συγχρόνως με* 
τα τών τίγρεων, τώ* έλ£φ*ντω* καί τών όινοκέρων. 
Είς τι σπήλαιο* τής έιταρ/ίας Γάρδης, ιυρον έ< τ : ΐ .  
λειψάνοις τούτοις κ«ί λείψανα άνή<ο τα ε!ς τήν 
πρώτη* io j πολιτισμού έπο^ή/· χονδρά δηλα 
δή πήλινα άγγεϊσ , περιδέραια έκ κογχυλίων , 
όδόντας τετρυπημέ/ους τοΐς πιριάπτοις τών άρ 
χαίων παραπλη:ίοις, μικρά όργανα χρησιμιύσντα ά»· 
τί βιλονών χοΐ περονών, χατεσχιυασαένα έξ ο ιτιων 
έπιξεργασμένω*. “ϋ ι τ ι  θά ά .ανχασ ίώ ιι νά cuu ts- 
ρανωσιν έ* τής συμπληπάσεως ταύτης όιι τά ίώ> 
ταΰτα, τή» οήμι^ο* χατοιχ'.ΰ<τα τούς το^πιχου,', £- 
χατωχησαν τά έδσρ:ς τής Γαλατία; καθ’ 0 / χρόνον 
« ί  Γαλάται, είσέτι ιύαρι5μοι, ήρ·/·ζον νά έξέρχωνται 
τής ραρβαρότητός των. Άλλά τάς άνακολύψιις άν* 
ζητοΰντες, τελιυτώσι ιύρίσχοντι; έντός τής ίλύος 
τοΰ σπηλαίου τούτου, έκτός τώ* μνημονίυθέντων αν
τικειμένων, χαί μικρά δο·/ε?α καλώς χατισχιυαιμένα, 
ψέλλια όρειχά'κινα, κοι ετερα γεννήματα τή ; ρω
μαϊκής βιομηχανίας. Έ * τούτων π>σι®ανέ; άποβαίνιι 
ότι ούδιίς συγχρονισμός ύπάρχιι μετοξύ τών μνημιί· 
ων τών άλλεπαλλήλων ένωθέντων είς τό μέρος τοΰτο. 
Ούτως είς διάφορον εποχήν, αί τίγρίΐς κατθιχή:«σαι 
είς τάς θερμάς πεδιάδας τή; Provence, τά όττα των 
έπισισωρεύθησαν έντός τοΰ σπηλαίου’ άργότιρα δέ, 
κελτικοί τ ι»ις οΐκογένειαι π ο ιή ια ιιι τό σπήλαιον τοΰ
το κατοικία» των, έγκατέλειψαν ένταΰθα διάφορα μαρ
τύρια της διαμονής των’ τέλος, ci ‘Ρ<«μα!οι οί χα 
ταλαβόντε; τήν Γαλατίαν έχλέξαντες τοΰτο ώς τό
πο» ταρής, έναπέθησαν έχεΐ τά ψέλλια καί τά δοχιΐα 
ώς θρησκευτικόν πράς τούς νεκρούς των χρέος, ’ ΐίκ- 
τός τούτου τίποτε δέν άπο^ίικνύί! μέ·/ρις ήμών ότι 
διάφοροι φυλαί ,./θρώπων ήσαν ούγχ ρονοι, ιίς τά ; χώ 
ρας έκιίνας, τών έλιβάντων χα! τ ίγρ εω ν .  Λιάψίρα ό
μως κρανία άνθρώπων, πα:ιστώντα μεγάλην αναλο
γίαν οχέσεως πρός τά κρανία τής φυλής τών αίθιό- 
πων, xai τά δποΐ* άνεκάλυψαν ποιρά τάς δy 0χς τοΰ 
Δανουβίου, μας συγχωροΰοι νά καταν^ήσο μεν, χ ω :ί;  
χάμμίαν δυσκολίαν, πώς οί άνθρωποι καί τά ζώα, 
τά τέως χατοικοΰντα μεταξύ τών τριπίχών, ήδυναν- 
το νά ζησωσι συγχρόνως είς τάς ‘/ώρας έκιίνας.

( Εκ τοΰ Γαλλικού) 00. Α. Λ.

ΑΙ Α Τ Ο  Ο ΙΕ Ο Χ Ο Μ ΙΑ Ι.

Καλοΰμαι Φίλιπ*σς· ίχω  τιμί*ν γι»να1χα, δυί υ\ -

ούς τριΐς θυγατέρας, χαί περίπου 1 8 0 0  φράγκων ιί-  
σόδομα. ”Ημην δλίγον πλουσιώτερος πρό τών συμ
βάντων του 1814 χαί 1815.

Κατά τό ιίκοστόν εχτο* έτος τής ηλικίας μου, ότε 
ίνυμρεύθην, παν ό,τι ί  πατήρ χαί ή μήτηρ μου μοί 
ιίχον άί,ήσιι έχ τύχης, έ^ρησίμευσε *ά υέ χαταστή* 
3η χαλά» οικονόμο»· έσπούδασα νά προλαμβάνω ολας 
τάς έπιθυμίας τής γυναικόί μοΚ. Ήγόρασα είς τό 
άκρον προαστείου τίνός μία» οι<ία» νεό^μητον’ χαί έ- 
πεμελήθη» νά τή» καταστήσω καλήν άποθή*ην, ώστε 
νά μή στιρήται ούϊενός άπό τών ΰπογε ων μέχρι τοΰ 
άνωγείου- συγγρόνως απέκτησα ενα ίππο» καί έ» μι* 
χρόν όχημα, καί τάς ό)ραία; ήμέρας τοΰ eapo j xai 
τοΰ θέρους περ διαβάζομεν έφ άμάςης, δτέ μέν έντιϋ- 
δεν, δτέ δ’ έκΰΟεν.

Μετά ε» Ιτος άπό τής υπανδρείας 5 Αεος μας προ- 
σέφιριν εν τέχνον, καί ή γυνή μου ήο'/ισε νά μή εύ" 
>αριστ·?,ται πλέον έκ τοΰ είδους τούτου τοΰ πιριπά» 
τ ου. Έσχέρδην πολλάχις ότι, ότα* ήθέλομεν από
κτηση τέκνα, έπρεπε ν’ άποφίύγωϋεν τάς περιττάς 
δαπάνας. Έγχατέλιπον όθεν τά οχνμα καί τόν Γ.τ· 
πον* άλλ εναντίον τής θυσίας δέν έδυνήθην νά κάμω 
οικονομίαν. Τοΰτο δέ μ’ έξέπληττι χα! μ ’ έλύπει’ δι
ότι έγ>ώριζον οτι ε ί; έκ τώ» γιιτόνω» μας Γεώρ
γιος καλούμενος, μολονότι τό έργο» τευ τώ προσέ- 
ρερε δυσχόλως έτήσιον χιφαλαιον ί?ον πρός όλη» τήν 
έμήν πρόσοδον’ εδρισιιν ομεος μέσον του νά θέτη χα- 
τά μέρος χαθέκαστον έτος 2 0 0  σκίΰδα πρός β ίλτίω - 
σιν τών άγ:ών του.

—  Δέν ηξιύρω πώς διάγει, ειπεν ijjipav τινά ή 
γυνη μου.

—  Άνααφίβόλως οίκονομεϊ κάλλιο» ί,μών. βά λα
βής τό θα^ό ς νά τό* μιμηΟ·{ς ακριβή μου ; Την ά- 
χόλουθον κυρ ακή* ύπνίγαμιν ιίς έπισ<νψ:ν τοΰ γεί- 
τονος Γεωργίου’ καί άφαΰ συνωμίλήσααε» περί δια
φόρων· πραγμάτων, έστρεψαμιν τον λόγον καί περί οι
κονομίας.

—  Αφαιρουμεν πο5ύ άπό Τ(5< έξόδων τής τραπέ- 
ζης μαο, ειπεν ή xuptj Γίωργίου. Ό  καιρός είνε βα
ρύς, όλά ά'.ριβκ’ άλλά δύναται τις νά ουμμορφωθή' 
ή κ ε ϊ ;  τρεόγομεν τότε μόνον, όταν πει·ώμιν. Εά» τά 
ήδέσματα δέν ή?ύ·ωσι πο/ύ τήν ύπιρωαν ώφιλοΰσιν 
όμ.ως τόν στόμαχον. Iίρδ πολλοΟ ήδη χρόνου τ 4 

πρίκΐ έπαυ^αμϊν τόν καφέν, καί άφθονος ζωμός μας 
έπαρχε?, ώστε διάγομε» θαυμασίως. Ό  καφές κοτί ή 
σάχχαρι; είνι ουχνάχις ύτέρ τιμήν, έ\ώ δ ζ«'μός μας 
πάντοτι live τής αύτής τ ιμ ή ; .  Τό γιΰμα μ ιτν/εΐ- 
ρίζομαι χόρτα κβί κρέας, τό δέ δϊΐπνον ζωμό* έχ δια-· 
φόρων χόρτων καί ψϋ-χοόν χρέας πρός τούτοις προ
σθέσατε ότι άμφότιροι ίχομεν ίδιο» πο.τήριον βι*ον 
ιίς έχάστην τράπεζαν. Τοιουτοτρόπως συντηρούμε» 
καί υγεία» καί τήν καλήν διαθεσίν μ ις ,  χωρίς ποτέ 
*ά φθάνωμεν είς τό la y ατον τευάχιον τώ» χρημά
των μας. Τά λεπτοφι έστατα έδε3ματα δέν είνΐ τό
σο» ήδέα, όσον πικρά ή ανησυχία τοΰ νά βλ»π5 τ ις  
τό κιβώτιο» κινόν. Ό τ ι δ’ έκαν^λθομιν είς τήν β(- 
χίαν, ή γυνή μ :υ  μβί i lsw .



—  Πολλά καλά. Δυνάμιδα άληδώ; νά οίχονομή- 
βωμεν πραγμά τ ι ’ άλλά νά τρεφόμενα τοσοΰτον πε- 
νιχρώς, χαί νά θίτωμιν τάς τραπέζας μέ ξηρά ψ j - 
χ ία , οΰτως είναι αδύνατον νά ζήσωμεν. Ά πα ξ τις έρ
χετα ι είς τον κόσμον διατί νά στερήται παντός ; Ά ς  
άναμίξωμεν τάν χαφέν μας μετά κυχώρης· καί δι» 
τούτου τοΰ μέσοι» δέν θέλομεν τάν πίνει άκριβώτερον 
τοΰ ζωμού, ον μεταχειρίζεται ή κυρία Γεωργίου· καί 
τουλάχιστον τβΰτο δα ήνε πάντοτε καφές. ‘Ως πράς 
το γεΰμα δέ δυνάμεδα ν’ άφαιρέσωμε» μίαν παοο- 
ψ ίδα .. .

‘Η σοφή αυτη άπόφασις πάραυτα έξετελέσδσ, κα: 
ή γυνή μου ήρχισι νά ποαγματοποιή τάς μιχράς οι
κονομίας. Έζήσαμεν ουτω πολλά έτ-, καί μολαταδ' 
τα δέν έδυνήδην νά οικονομήσω τήν έλαχίστί)» πρό
σοδον. Μας έπήλδο» Ιτερα τέκνα- καί άπι;τείτο τρο- 
φος τις, διά »ά τά έπιμελήται. Τά τέκνα είχον παν 
τοτε ανάγκην ενδυμάτων, καί έ'πριπε νά πληρώνω ή 
μερήσιον ιίς  ράπτρ'.ά» τινα, ητις νά μή ΐξέλθι; πλέον 
τής οικίας. Κύριος οιδ* πόσα βάρη είχομεν είσετι 
νά ύποφέρωμεν.

Ό  Κ. Γεώργιος ειχεν ώς καί ήμιΐς, πέντε τέκνα, 
καί τοΰτο δέν τόν Ικώλυε τοΰ νά 6e;>j κατά μέρος 
ι ίς  τά τέλος έκαστου έτους 2 0 0  σ/.οΰδα προς βιλτίω 
σιν τών αγρών του.

—  Δέν ήξιύρω πώς διάγει, έλεγεν, ή γυνή μου.
—  Άναμφιβόλως οίκονομεί κάλλιο* ήμών. 0 ά δυ· 

νηδξς νά τον μιμηδής άκριβή μου ;
Επεσκεφδημεν καί πάλιν τούς γείτονας μας. Α 

μέσως δ έπροτάνδη ίρώτησις περί τών οικογενειακών 
πράξεων.

—  Θεέ μ ο υ !  είπεν ή κυρία Γεωργίου, μεδ’ όλων 
τ ώ ν  τέκνων μ ας Ιχομεν κάλλιο» άρ' ό,τι ελπίζομε», 
έχ ω μ εν  πολλάς ασχολίας, τά ημερήσια είνε βραχέα· 
ά λ λ α  τ α  συμβιβάζομεν. Ι Ι α ' πράγμα ιίνε εις τήν ώ 
ραν του  προσδίωρισμένον. Τήν πέμπτην ώραν έξυ 
κνοΰμεν τήν έβί-.μην πί»ομεν τάν ζωμόν, τήν μεσημ
βρίαν γευματίζομεν τήν εβδόμην μετά μεσημβρίαν 
δειπνοΰμεν και τήν ί»νάτην κατακλινόμεθα. Τοΰτο 
συμβαίνει επίσης τό δέρος καί τάν χειμώνα. Είνε ά- 
πίστευτον, ή γείτων μου πόσας εργασίας δύναται νά 
π ερ ατω σ η  είς δύο νύκτας, οτε μάλιστα άγαπα νά ένα- 
σχοληθή , καί όταν κανονίζουσι πριν τόν κα:ράν, άν 
πρεπει νά μεταχειρισθώσιν είς ΐ-άσ ι̂ν έργασίαν. Έ κ 
τ ο ;  τβυτσυ είμεδα καί πολλά αυστηροί έπί παν ό,τι 
είνε τής τά;·:ως καί τής σειράς. Πέριξ ήμών οΰδέν 
άποπλαναται- έπειδή τά πάντα et-e καλώς) τοποθετη- 
μενα ' ωστε ουτω δέ» χάνει τις ουτε τά τέταρτα τών 
ω ρ ώ ν , ου·”  τά εςηχοίτά εις ζήτησιν κλειδιών, ψαλι
διών και άλλων ομοιων. Είκιαι βεβα!α οτι δυναυαί νά 
ε3ρω ε ’ς  τό σκότος καί αύτή» τήν β ίλόνην ή τή» 
καρφίδα.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν έχω πάντοτε αρκετήν εύκ»ι- 
flAV 8<*ν δέ αηοιασω, ράπτω τά ενδύματα τών τέ
κνων μου καί δεν έχω χρείαν cuts τροφού, ουτε 
^απτρί^ς.

Επανήλδομεν είς τήν οικίαν μας.

—  Ένδυμου παν ό,τι ή γείτων ά<έψερι νερί κλει
διών; ε?πον πρός τήν γυναίκα μου. .*

Μ εννόησε, και επι τινα ypo»ov τά πάντα ένίνοντο 
είς τήν οικίαν κατά τάξιν, καί επιμελούντο νά ουμ. 
βουλεύωνται τό εκκρεμές ωρολόγιο». ‘Η χαδαριότης 
και ή συμμετρία έφαίνοντο ότι ήδελον νά διέλδωσι μέ· 
χρις αύτοΰ τοΰ έλαχίστου καταλύματος· άλλ' ολί
γον κατ ολίγον έπρεπε ν' άρχίσ») νά έπαναζητή τά 
κλειδιά. Γα τέκνα ήλικιοΰντο, καί ήσαν θορυβώδη’ 
δεν εδυνατό τις νά έπαρχή είς τά νά τά έπαγρυπνή καί 
νά τά συντηρή καθαρά. Παρά τήν βοήδειαν θεραπαι- 
νίδβς τινός, ή γυνή μου είχε πάντοτε πολλάς εργασί
ας· τρία ή τέσσαρα έτη έξηκολούδί! νά δι άγη ούτως. 
Λέν έδυνάμην οΰδέ* νά οικονομήσω* μολονότι ή γυνή 
μου καί έγώ είργαζόμεδα απνευστί.

‘Ο γείτων Γεώργιος έδάδιζε τ ίν  πορείαν του, καί 
κατά παν Ιτος, κατά τήν γηραιάν εξιν του έναπέδε. 
τε 2 0 0  σκούδα κατά μέρος.

—  Δέν ήξεύρω πώς διάγει, ελεγεν ή γυνή μου- καί 
έν τούτοις Ιχει τήν ήμετέραν άνάπαυη», τά τέκνα 
τ^υ εινε πολλά καλώς ένδεδνμίνα, καί τέλος cy«ι 
χρήματα.

Έπεσ/.έφδημεν πάλιν τόν γείτονα μας, καί τώ έ$- 
ερράίθην τάν 6αυμ«σμό» μου· διότι έβλεπον ότι έδύ" 
»ατο νά διοιχη τόσον καλά εΐοέτι οικίαν μετά τόϊων 
τέχνων.

—  Ούδέν ύπαρχε: ά.τλούστερον, άπεχρίδη· πά» ό,τι 
ζημιοΰταί τις εξέ*ός μέρους, τοΰτο κερδ:ζει έξ ετέρου. 
Οτε έιτερούμιδα τέκνων, έξϊ]ρ·χόμην τό έ;π ί’ρας διά 
»ά παίξω τά χαρτιά μετά τών φίλω» μου, καί νά κ ϊ- 
ϊώ ιω μ ιν  άγγιίά τινα ζύθου* ή γυνή μου έχανήρχετο 
έκ τών επισκέψεων καί άπό καιρού ει; καιρόν προσεκά* 
λει δύο ή τρεις ανθρώπους είς τό γεϋμα' τώρα δέ μ ί -  
νομιν οικαδε- υπάρχει οινα»αστρο®ή τις. 9]» πατήρ 
τις ή μήτηρ ή^λον προτιμήσ;! ά^ό τήν τών καλών 
τέκνων, ατινα παίζουσι πέριξ εκείνων Ιμπεοσίεν τής 
έστίας ;

Τό έαρ υπάγομεν εις περίπατον όλοι όμοΰ, καί είς 
τά μικρά ταΰτα μέρη δέν δαπανώμεν ουδέ τό ήμισυ έ- 
κείνων άτινα άλλοτε έδαπανώμεν είς εσπερινήν τΐν« 
συναναστροφήν ή {ίς γιδμα. Άγοΰ  ή γυνή μου έπαυσε 
τάς έηισ*έψεΐς, εγει καί δλιγωτεραν ανάγκην νέων έ- 
σδήτων, έπανωφορίυν καί τριχάττων. Ό  μέγας δάλα* 
υό; μας κατέστη άχρηστος· τάν ένοι/ιάσαμεν, καί ή 

τον έ»οικ;’ου χρησιμεύει είς ένδυμασίαν τών τ έ 
κνων έχομε/ τόσον έλίγα έπιπλα *ά καδσρίζωμεν και 
παραπετάσματα νά προβυλάττωμε» άπό τοΰ κονιορ- 
τοΰ' ολα δε τά πράγματα ταΰτα είσί ζολυ5απανώτ«-_ 
ρα παρ’ όσον τις πιστεύει.

Επανήλδομεν είς τήν οίκίαν. ‘ Η συμβουλή ητον 
|έμφρων· χαί ούτως αί έπισκέψεις καί τά γεύματα τ^ς 
φιλορρο-νήιεως ή'αττώδησαν άνεπαισ^ήτωο, κ ιί έκερ. 
δισαμεν τά χρήματα καί τόν χρόνο». Άλλά προϊουσης 
τής ήλιχίας τά τέχνα ηλλαξαν τσς κλίσεις’ και τά 

ιΉέν άρρείά μας ήδελον β'βλία, λεπτά διά τάς μικράς 
;«ύχαριστήσεις των, ο:ί δέ κόραι έζήτουν μαδήματα 
χορών καί κλειδοκύμβαλου. °Ολα ταΰτα ήσαν δαπα. 
νηρά· τά έτη διεδέχοντο, καί έγώ δέν ώκονόμησα o i -

2*ν. Ό  γείτων μου Ι’ εώργι5ς δέν ηλλαξε ποτέ τήν 
άρ·/αίαν μέδοδόν του καί έβαό!>,εν ευθέως τ^ν ovo»j 
■co'j. Δέν παρήργετο ή ήμερα τών Χριστουγέννων, χ ω -j 
ρίς νά 6έστ, 2 0 0  σχοΟδα είς καλά σπέρματα ή εις γή», 
ή είς λιύκας καί έν τούτοις τά άρρενα του εςτ,κολού 
6ουν εΐ; τό σχολείον, αί δε χόραι του έχόριυον μετά 
πολλή; χάριτος, καί μαλιστα ήρχιζον νά παίζωσι τό 
χλειδοχύμβαλον.

—- Δέ< ήξεύρω τή άληΟεία πώς διάγει, έπανελάμ- 
βανεν ή γυνή μον ει»αι λοιπόν γ;ης ;

—  Οι ίδωμεν, τής λέγω- —  και ύπήγαμεν νά τόν 
τόν ευρωμεν.

—  Ό χ ι, είπεν ή ήμετέρα γείτων, έπιτυγχάνομε» 
του σ/οποΰ a » tu  μαγείας διότι γνωρίζομεν νά οίκο»ο* 
μώμιΟα- αί κόραι μου μοί συμπράττουσιν έντός τής 
οίκογενείας, είσίν έπιτετραμμένοι έναλλάξ εις διάστη
μά έ»ό; μη»ος τοΰ οίνώνος και τοΰ μαγειριού, ή τή, 
co oντίδος τοΰ ρ·/πτε:ν καί πλέϋε'.ν, Αί εργασία1, είσί 
δΐ5ρημέ»αι μεταξύ αύτών, ώστε άντικαδιστανται ανευ 
αταξίας καί συγχίσεως. Αλλ’ ομως, έπειδή λαμοά»ο· 
μιν όλοι τό μέρος μας εις τάς εργασίας έκαστος ήμών 
Ιχει όλίγας εργασίας νά έκτελη. ‘Ο πρωτοτοχος υιός 
μας άκροάζετίΐ τών μαδημάτων τοΰ κλειοοκυμβάλου 
καί τοΰ χορού- ή^ελε δέ λησμονεί πα / ο,τι μανθάνει, 
έάν δέν έπανελάμβανεν ένδελεχώς οίκαδε, ο,τι ο̂ δι
δάσκαλός του τώ διδάσχει' άλλ’ αφιερωμένος εις εαυ
τόν ό απερίσκεπτος δε» δελει ουτε να συλλογισΟί, καν. 
Τοΰτο δέ συμβκίνει, διότι παρωτρύναμεν r.ολύ τό* 
/διον ερωτά του- τάν έχάμαμε'* διδάσκαλον ίδΐιίτερον 
τής οικίας. Πσραδίδει είς τάς άδελφάς του μαδήματα 
τοΰ ‘/οοον καί τοΰ κλειδοκύμβαλου, εί; τάν α5ελ®ο» 
του μαδήματα γαλλικά, αριθμητικήν, ιστορίαν καί 
γεωγραρίαν. Διά νά η»ε δ είς χατάστασιν να παι-τ, 
τό έσπερος τά μελοδράματα τοΰ διδασκάλου του, πρε̂  
πει κστά τό διάστημα τή; ήμέρας εις τά σχολείον νά 
ή<ε προσεκτιχώτιρος τών ά'.λων. Ουτω οιεγειρομενος 
δεικνύει προόδους- έ σύζυγός μου κ έγώ σκντεινομεν 
όσαν μας είναι δυνατόν καί μετ’ άληδοΰς χαρας. Ειση- 
γάγομεν έ»ωρίς τή» εςι» ταύτην μεταξύ τών τέκνων 
μας, ατινα έτέλουν εορτή» τού; πρώτους χρόνους, ε - 
πειδή ήτο νέον τι δι αύτά.

Τήν σήμερον όλιγώτιρον προθυμοποιούνται άλλ ε- 
χίΛν σύμφωνον τήν εξιν. καί ή έξις, γνωρίζετε, εΐ»ε 
δεύτερα τ ις φύσις. Μόλις Ιαανήλδομε» πληοίον τών 
τέκνων μας, ήδίλαμεν νά μιμηδώμεν τήν διασκέδασι» 
τβΰ ήμετέρου γείτονος, άλλ’ έπρεπε νά άπαρνηδώμεν 
τά πρώτα. Έπειδή ητον πολύ αργά νά κάμωμεν τοι- 
αΰτα πράγματα, είχομεν άλλας έξεις, καί ή εξις ε!νε 
δευτέρα φύσις.

Άναμφιβόλως τά τέκνα μου ώφελήδησαν έκ τής 
διδασκαλίας ήν παρέδιδον είς τά σχολείον- άλλά πάντα 
τά τοδ Γεωργίου έμαδον κάλλιον έχείνων και οτε ο 
πρωτότοκός του διήλδεν ολας τάς τάξεις, τόν έστειλε 
νά σπουδάσιρ εις πλούσιόν τ ι έργοστάσιον.

—  Έ !  Κύριε Γιώογιε, διατί έκαμες τοΰτο, τώ 
ιίπον ;

—  Πόδεν προε'ρχ»ται δ θαυμασμός σου γείτων μου; 
μ«ΐ άπεχρίΟη- έ»κιπτόμην πάντοτε ότι ητο καλέ» νά

έ/η τις δύο χορδάς είς τό τόξον του. ‘Ο υίός μου θέ
λει μάδεί έπάγγελμά τι βιομηχανικόν, όπως άκολβυ- 
δως, έάν μεταβολή τις, ή συμβάν άπροσδόχητον δέ» 
τω έπιτρεψει νά προάξη περυσότερον τήν σπουδήν του,

!ή τόν άποστερήσΐ) τής δέσεως, η/ θέλει κατ εχει, ώυ_ 
»ηδή παντοΰ νά ζήση έντίμως διά τής εργασίας τών 
Ί ειρώ» τυυ’ ΙΙάραυτα δελει έζί/.δίΐ τής μαδη.είας,
6ά ύπάγη ν' άποπερατώση τάς σποΰδάς του εις τ ι Πα
νεπιστήμιο*, ξάκολούδως δέλει κάμει ε» ταξείδιον ε’ς 
Α γγλ ίαν καί είς Γερμανίαν. Τά ταξειδια άπαΐτοΰσι 
χρήματα άλλά ταΰτα δέλει κερδίζει μετερχόμενος τ ;  
έπάγγελμά του καί διά τών οικονομιών του δέλει εκι· 
σκεφβεί έντός τών πόλεων ό,τι άΕΐοδέατον ιίς  άνδρω- 
πον είδότα. Κατό τό εικοστόν δεύτερον έτος τής ήλι- 
Λας του θέλει επανελθεί παρ’ ήμΐν θέλει εκλέξει επάγ
γελμα όπερ δέλει αγαπήσει κάλλιον, καί είς τό όποιον 
θέλει αίσδανδή πλείονα διάδεσιν. Έ κτοτι δέν δελει 
εΐσδαι πλέον ύπά τήν έπιτροπήν μας, δά έπαρκή είς 
έαυτόν είνε ενδειυμένος νά ζή σκληρώς, καί δέλει μα- 
δί! νά συστρέφηται, εάν ευρη τό έφάπλωμά του πολλά 
μικοάν, οΰτω δέλει γίνει, έλπίζω, τίμιος τις πολίτης 
χαί καλός πατήρ οίκογενείας.

‘ 11 ιδέα δίν ήτο καχή, τήν Ικοινοποίησα εϊς τήν γυ 
ναίκα μου, ητις ΰψωσε τους οφδαλμ^υς καί τάς χεϊ- 
ρας πράς τήν οροφήν καί άκίλούδως είπεν' —  οχι, οχι, 
ακριβέ μου Φίλιππε, πρέπει ό υίός μας νά σπουδάση 
έ»τελώς τήν Λατι/ιχή» καί Ελληνική»· πρέπει νά γ ιι-  
vj δικηγόρος ή ιατρός! καί οΰιω δέλει κατάσχει ταξιν 
τινά του κόσμου καί δέλει κάμει καλόν γάμον. Καί 
τίς οΐδε ποΰ δέλει τόν οδηγήσει κατά τούς χρόνους 
τούτου; καλός τις γάμος, κυρίως όταν έλθει είς ήλι- 
κίαν αίρίσιμον ; Ά λλά τίν ις γονείς πλούσιοι δά συγ- 
κατατεδώσ! ποτί νά δώσωσι τήν δυγατέρα των είς ενα 

ιομήχανον ;
‘Ομίλησα πρός τόν υίόν μου, οςτες μεί απεχριδη' 

Πάτερ άστειεύεσδε1 όποιος κυνηγιΐ δύω λ»γωοΰ:, δέν 
πιάνει κανένα. Ας μαδωμεν εν πράγμα, καί άς το 
μάδωμιν καλώς’ δέλεις νά γείνω σοφάς καί καλάς βιο- 
μήχανος συγχρόνως, δύναμαι να έκτεδώ να γείνω, ως 
λέγουσιν αριστερός και ε’κ τώ» δύο χειρών.

Έσκόπησα. Μένοντος τοΰ υίοΰ μου έν τω σχολείω 
έδ«πάνων χρήματα. Αί κόραι μου ήδελον έπίσης πλείο- 
να, διότι δεν ήσαν πλέον βρέφη , καί έπρεπε νά η»ε 
κάλλιον ένδεδυμέναι. Ή  μητηρ των τάς επεμπεν εις 

£jr:£f.ivoii συνΛν^οτροΦΛί, εΐζ του^ χλι
τας μου3ΐχος ολοζ ί  χοτμοζ τ#ζ tuptffxc
χαριεϊτάτας. Ώχονομοΰμεν όσον έδυνάμεδα. Ά λλ  αί 
μιχραί κόραι εΐχον χρείαν ότέ μέν νέων πίλων, ότέ 
δέ νέων ενδυμάτων, καί άλλοτε νέων πε5ίλων- μή δυ* 
νάμεναι νά παρουσιαζωνται με τας αυτας ένδυμασιας. 
Είνε άληδές ότι έρραπτον καί διιχείριζοντο αυται αί 
ιδιαι πολλά πράγματα' άλλά τό νήμα, τάς βελόνας, 
τάς ταινίας καί τά τρίχαπτα, τά βαμβαχηρά καί μάλ
λινα υφάσματα αύταί αί ίδιαι δέν έουναντο νά τά κα- 
τασχευάσωσι. Μ’ εύχαρίετησίν μου έστερούμην καδ 
έκάστην εκείνου, όπερ δέ/ μοί ήιον άπολυτως ά*αγ- 
καίον έδαπάνων καδ’ όλα ακριβώς 1 0 0  σκοΰδα πλέον 

!τή^ προσόδου μου.



τβς xai ούδε τών «ιλο©ρονήjecav έντερου»το πλέον'τών 
ίμ ιτέρων.

A . elite» 5 Κ Γιωργιο;, βρχε? αί veas xocat νά
2 ..· S___ ί ' , *

·\ r > va * '  '■'Λ.* * fiv
κλονιζομενην αιδουσαν τοΰ χ^ροΟ. Έάν δέν άχοδλέπ,) 
απολύτως εις άς:ο9εατον προίκα, τοΰτο δέν €ΐνε ijvu- 
ράς /ογβς ο τι έ reiSu.utt κόρην τήν όπ;ίαν η μήτηρ τηςui  Ϊ,,, S „ ,..s ' - ; r .  , ‘ f ς /0 ι Βς βΠ χορην την οποίαν ί  μηττρ τη:

« V λ ά τ ο Γ ”  Ι Γ '  αμ7? - Τ ’ Γ  Τ ” ™” l,y ,,ί8 l,,, ,ί: ’' « « ί  «Β=»ί ά,ωτεί»; xai .1; ' L j
«ϊναι Γ Γ ώ τ α  1 7 ' ΚΙ Ep£rC“ Var 0p: J J i9 9 · δ,ασκεδάτε,ς. xai ί „ μένωί ίεν  δύναται ή
Γ λ Π Γ / ίν ω ν ^  7 Γ  μ°“' ^  ^  Τ ' *  -1 8iV “ ί  Vi *  δέ ««λ .ν  4 « ο , „ ί , ,  νάνην Ααμ,.,α- ^αγωγη/, δεν σ υχ ν»ζ «» ι πο,υ τΟ|ν ^ ? ,ο0? γοναΐχα πτωχήν, θέλει τούλάνιστο» νά **

6 ατρον α ,,γ ,ν ω ^ ο ^ , ^ δ ι,το ρ ,,ς . ΓΙ*ιζουσ£ το ξ£ύ;η νά διατηρξ χ*ί 6ί·χ0νβμ? τά ολίγο, L p  χατένει 
χ/ειίοχυϋβαλο». «ooj^iv ί.,οΠ e(V r i . i— ί  .. ; ΐ  . *■ r j  1 BI" r  *»τΕ/.ειχ λ ε ιδοχυμβαλο», ά ο ο υ ιιν  όμοϋ ε ϊ ;  τή ν c ix iav , έπ ι»χ έ  
κτοντα*. τ ά ;  ® !^β; τω ν χβί ά ν τεπ ισ χ έπ το ντα ι ΰπ έ - 
χεινων· ά λλά  δέν επ ισ κ έπ το ντα ι τ ά ;  πολυαοίθμονς 

σ υ νελ ευ^ ε ι;, οΰοέ τ ά ς  Χυρίας τ η ;  ά νω τέρας ταξε<ος. 
Μ ι*  ν ε ί ν ι ;  μη γ ινω τχοοσα αν δα ζήσΐ] π ά ντο τε  έν ρζ 
σ τώ »5 , α ν  6α **τέχη  διά π ϊ ν τ ά ;  onto χ έ ίτ η τ α ί  δέν 
π ρ έ ζ ί ΐ  να ουνειδ^,ΐ) εί;  το ιο ΰτο ν τ ι  ί ί ϊ ο ;  β 'ί υ - α ί β ά 
σ ιμο ι ε ;3 : ;  κ ϊ ί η αταΟεο» xai ανυπόκρ ιτο ; ιύσ χ η μ ο σ ύ- 
νη live η ώ ρα ίω τέο α  σ ύ σ ια σ ις , ω ;  xai ή δίδοσκαλία, ή 
δρ αστη ρ ιο τη ; χ α 1 ή επ ιμ έλ ε ια  c iv s  ή κβ λλ ίσ τη  σός·ασις 
» ίο ο  τ ινό ς . Μ έ γ υ τ ο ν  καί χ ;ΐνό τα το ν  τή» σήμερον λά  
6ος ε?»ε τά νά έκπβιδεύ»; τις τά ς  νεάνιδας μ άλλον δια

— ι μ - ΟΛίγο» οπερ χατένει
χ ϊ !  ε χ ε ι δ ί κ α ι ο ν .

‘Ω; προ«ΐπον, δ)ά τά ; θυγατέρας μου έδαχα’νησα 
είσέτι πολλά χρήματα, χαΐ διά τού; υιούς μοι» όχι ί -  
λιγώτερα εκείνων.

, Ε Φ θιωροΟντβι x fi διαλάμπουιιν έν «αλλα!; δα- 
παναις εντός τών αιδ-υσών, ζώ πενιχρώς μετά της 
γυναικό; μου χαΐ μ’ ό λ ψ  τήν λιτότητά μ ις , ή πρόσο
δός μου δέν έπαρκη πλέον προ πολλοΰ χρόνου, ώ ττι 
ήναγχάϊδημιν το π*ρελδάν ετο; νά πωλήιωμεν τή» 
οίχίαν μας τώρα δέ χατοιχοΰμεν δι’ ένοιχίου.

Ο Κ. Γεώργιος ίΰδυς μβτά τον γα'μον τών ϋυγα·
ος ε.»ε να ιχπβι εοιρ τις τας νε*νι:ας μάλλον δια τερών του μετέβαλε τρόπον ζωϋ;. Ήγόραοε μιχράν

" Z t Y Z  - Γ Τ '  ^  t  Τα> 5υ ιιν* Ε’ π2υλ!''> "εν Ρ“ ·Ρ4* ™  « α  ίππον, χαί δένμηνώ/, η O n  τάν χρο»ον KU t o v  t o j _ γαμοϋ. Φαίνίται{ώκονόμιι πλέον.* h ' ■ \ ν » * *
οτι δεΑοοτι να τας x a a o n  μντ,στά; μόνον, xai ό At 
γωροΰσ! τί δε/ουοι γ 'vet οταν 6 άναγχάζωνται νά έχ 
πληρώίΐ τά χρέη τών συζύγων. Ουτω βλέπομεν οτι 
»παρχ«ι τοααυτη διαρορά μεταξύ τών νεάνιδων χαί 
τ£)ν νέων γυναιχών, όπό3η μεταςί» τού δέρους *αί 
τοΰ χειμών®;, ή τη ; χαι»η; xa| -rfj; παλβία; διαβηκης.

-  J j  ϊ/.ηδιία ί / u  δίχαιον, έι/.έρδην χαί ειπευαα 
νά τα «ϊαω π ,ές τήν  γυν^ΐχά μου.

Μάλιστα ε χ  * δΐ/.αιον, μοί ε·.πβι· άλλά χ»ί ή 
μ ε:; έχο^μεν δίχαιυν. Τά ουνήδροιτε άπά λεπτόν λε 
πτόκ' ei χοραι tsu οέί< δά σ-ερηδώιι νυμρ'ων. ‘ ΙΙμεΕ, 
ειμεδα πλέον στενοχωρημένο?, χ^ί δέ' δυνάμίθι νά 
ενιρ^ησωμεν τι οια τοΰ ίοίοη τρόπου. Γό νά δύνανται 
ν αρεαχωτιν αί χοραι μας έςαρταται έκ τών πρόσω· 
πΐϋών ίί  ο*ητων καί όχι έκ της τύχης των. Αί κόρα! 
TCU άληδώ; δά ίΰρωτίν άνδρας οΐτινες θά τάς ζτ,τη 
σω ιι διά την π^:ΐ/.ά των, ω tts δύνανται νά χοιμώ»· 
ται η-υχοι. Κνώ ή/ιϊς πρέπει τάς ήμετιρας νά δει - 
χνύωμβν δημοϊίως ι ΐ ;  ι ά ;  ειπερινάς συνα»αστροράς, 
είς τάς μουσικά; oui/ρωνί*;, ε ί; τοϋ; yopcu;, εΐ; τά

Πράς τί νά οΰονομώ πλέον ; μοί είπεν, ολίγα; 
ήαέοας έ/Ojev. Χάρις εις τριακονταετή τάξιν χαί έρ- 
γ«σί«ν ηΰξ/ίσαμεν τήν χληρονομίαν μας, χαί αί δοσιαι 
τάς δπο'ας ϊκάμαμεν, έπολλαπλαϊίασαν τήν άΓίαν τοΰ 
τοίίύτοϋ εΓδο ς̂, ώ ιτ ί  άπολαύομιν ήδη πρόίοδόν τινα

ijAtMvu.»ij\Azr να fcTCuv
χαί ή γυ ή μου πέντε χαί τιοταράκοντα, Οί άδόντες 
μ^ς ήρχισαν ν'άμβλίνωνταί' άπαυδώμιν ταχύτερο» 

ί ή άλλοτε. ‘ II τέχνη πρέπει ν’ άντίχατα5τήϊη είς ήμας 
""τάς εύεργειίας, ατ:νας ή ρύιις μα; ά ρ ιρ ιΐ  05τως ή 

τράπεζά μας παρατίδιται κάλλιον. ΓΙεριπατοομεν ou- 
;*ά ΐφ ’ άμάςης’ ίπισχεπτο'μεδα τά τέχνα μας, χαί 
ί'.αικεδάζομεν διά τών τέκνων των. "Α ! ό ήμέτερος 
βίας εί -ε πλέον ευτυχής! εινε παράδιισος, ρίλτατε. ‘Ο 
Θ·;ί; θέλει νά μα; άιήτιρ ν άποΛαύ^μεν ουτω πολΰν> 
Xpovoy.

Έ ίιώπησε, χαί ε ΐ; τους όρίαλμούς ταυ είδον λα'μ- 
πον ε* δάχρυ. Καί εί; τού; έδκού; μου ελαμψιν ετε-

r p  , χ t p  ‘ r \ * ^  "  ■ '  »  I < k t >  β ν ' ! 4 1  W ' l / ^ Λ  ψ ί Α Υ  * bVJ i j  U  Ι ^ ί / ί Μ  JAWU » f c * t  « Λ Ι | ·

 ̂ ο κακον^υνενΐ). Γά ρρονιμωτιρον ί ί  μέτρον ητον_©ής, έπειδή tivai ίς·;ρία πατέρων πολλών οικογενειών.
να^χαρτι^ωμεν ^χαι ν αναμένωμεν. Αί τρεϊ; xopai'hiiiv ώς καί Ιγώ δυσηρεστημένοι έκ τή ; τύχης των"
τοαγ.ιτονο, υπαν ρευδη3«» ίπιοριλώς σχεδόν κατά το άλλ’ έκαστος παραπονεΐται κατά τό δοκοΰν αΰτοΐς. 
a u t o  ετο ;. 1

—-  Αί κόρα: μου ΐδειχνύοντο παντοΰ, ύπεμειδίων 
πράς ®λον τον χόϊμον καί Ιμειναν χόραι. Ειχον δέ καί 
Ικανό*); έραττά;· ά 'λ ' ούδεί; έξ αύτών ίσπευσι νά ζη-

Έ< τοΰ Γαλλιχβϋ ύπο Κ. Ν. Γ.


