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Έκτος τών πολλών και ποικίλων μαν
τειών, γοητειών, προλήψεων και δεισιδαιμο
νιών τών έν χρήσει παρά τοις άρχαίοις, ύ- 
~ήρχον και αί προμαντεϊαι, αίτινες διήρηντο 
είς τρία είδη. Και είς μέν τό πρώτον άνήκον 
αί έσωτερικαί, ήτοι αί έν αύτώ τώ άνθρώπω 
εύρισκόμεναι και άπό τοΟ αύτομάτου ένερ- 
γοϋσαι πράξεις, είς τό δεύτερον, αί έξωτερικαί, 
ήτοι τά απλώς μόνον είς τούς ανθρώπους φαι
νόμενα, και είς τό τρίτον, αί άπαίσιαι λέξεις 
ή φράσεις Ενταύθα θέλομεν δμιλήσει περί 
ενός έκαστου είδους καί κατ’ ιδίαν.

Ύπό τό πρώτον είδος κατατάσσονται*  δ 
αιφνίδιος και άνευ αιτίας φόβος, δν είς ή πολ
λοί ήσθάνοντο, καί τόν όποιον Πανικόν ώνό- 
μαζον, καθότι τήν γέννησιν τούτου απέδιδαν 
είς τον Πάνα, δι’ δ καί τόν άνευ εύλογοφα- 
νοϋς αιτίας έπισυμβαίνοντα τοϊς άνθρώποις 
καί ίδια τώ στρατοπέδω φόβον «δεΐμα πανι
κόν» άπεκάλουν. Οί Παλμοί, ή τα Παλαικά 
λεγόμενα Οίωνίσματα, όποια ήσαν οί παλ
μοί τής καρδίας, ώς «Στήθεσι πάλλεται 
ήτορ άνά πτώμα» (Ιλ. X. 452.) καί «δεί- 
ματι πάλλεσθαι» (χρησμ. παρ’ Ήροδ. 7.

4 40) δ τρόμος τών οφθαλμών, καί δ βόμβας 
τών ώτων «βομβεϋσιν δ’ άκοαί μοι»(Σαπφώ). 
Σημειωτέον δέ οτι ώς δ τρόμος τοϋ όεξιοϋ ο
φθαλμού, ούτω καί δ βόμβας τοϋ δεξιοϋ ώτος, 
έθεωρεΐτο καλόν καί αίσιον σημεϊον. Περί τοϋ 
τελευταίου τούτου λέγει ό Θεόκριτος (Είδυλ- 
3, 37) «*Αλλεται  οφθαλμός μου ό δεξιός*  
άρα γ’ ίδησώ αύτόν;» δ δέ βόμβας τών ώτων 
έσήμαινεν, ότι έμέμνητο αύτοϋ φίλος, ή φίλη 
τις, καθ’ ά ή παρά Αουκιανφ Δορκάς προς 

τον Παρμένωνα λέγει «ήπου, ώ Παρμένων, 
»έβόμβει τά ώτα ύμϊν; αεί γάρ έμέμνητο ή 
»κεκτημένη μετά δακρύων καί μάλιστα,εϊ τις 
»έληλύθει έκ τής μάχης» (Αουκ. Έταιρ. 
Διάλ. 9). Άμφότερα ταϋτα διετήρησεν ή 
συνήθεια μέχρι τοϋ νϋν ώς ίρωτικάς μάλλον 
περιπέτειας*  ώς π. χ. όταν βοΐζωσι τά ώτα 
λέγουσι «ταύτία μου βοΐζούν, κάτι καλό θ’ 
ακούσω» όταν δέ πάλλη δ δεξιός οφθαλμός 
«τό μμάτι μου το δεξί πετατ σέ καλό μου >

Είς τό είδος τοϋτο κατατάσσεται καί ό 
πταρμός. «Πταρμός γίνεται έκ τής κεφαλής 
» διαθερμαινομένου τοϋ έγκεφάλου, ή διϋγραι- 
» νομένου τοϋ έν τή κεφαλή κενοϋ*  ύπερχ εϊ- 
» ται γάρ δ αήρ δ ένέων διά τών μυκτήρων 
» έξω, ψοφεϊ οέ, οτι διά στενοϋ αύτώ ή διέ
ξοδος έστί» (Ίπποκρ. Άφορ.). Διά δύω λοι- 
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πον λόγους προξενεΐται δ πταρμός και δίχως, 
οί αρχαίο; ού μόνον μεγάλην άπέδιοου τω 
πταρμω σημασίαν, άλλά καί ώς Θεόν έθεώ- 
ρονν «τον πταρμόν Θεόν ήγούμεθα» (Άριστ. 
Προβλ. 33, 7) ή καί έν τω πταρνίζεσθαί 
τινα, έπροσκύνουν τον Θεόν. «Ταΰτα λέγοντος 
>> αύτού πτάρνυταί- τις*  άκούσαντες οέ οί στρα- 
» τιώται, πάντες. μια δρμή προσεκύνησαν τόν 
» Θεόν. » (Ξενοφ. Άναβ. γ ! β ! 5).

Τόν πταρμόν έΟεώρουν μετά τίνος δεισι- 
οαιμονικής προσοχής ώς οιωνόν τινα, ή ση
μεΐον προδηλωτικον καλού ή κακού*  ώς καί 
δ ΕύστάΟιος σημείοι «Όρνις γάρ ποτέ ήν τοΐς 
» παλαιοϊς καί δ ΙΊτερνισμός, έπεί καί ή κε- 
» φαλή τίμια, έξ' ής τό τοιοϋτον σύμβολον· 
» διό καί προσεκυνεΐτο δπταίρων. »"Αλλοι έ- 
νόμιζον τόν πταρμόν ώς σύμπτωμα άσθενείας 
τίνος, δι' δ και έπερώνουν μετ’ ευχής είς τον 
πταρνόμενον «Ζήθι» ή «Ζεύ σώσον» εντεύθεν 
άρα καί ή συνήθεια παραλαβούσα έπιρωνεΐ 
πρός τον πταρνιζόμενον «Ύγίαινε».

Φαίνεται όμως δτι τήν εύχήν ταύτην με- 
τεχειρίζοντο ένίοτε καί αύτοί οι πταρνιζόμενοι· 
τούτο εξάγεται έκ τού ακολούθου έπιγράμ- 
ματος του Αντιοχέως Άμμιανοΰ, οστις, δ- 
μιλών περί ανθρώπου τίνος, λέγει ότι τά ώτα 
άπεΐχον πολύ τής ρινός του, ώστε δέν ήδύ- 
νατο νά άκούση τδν ίδιον αύτου πταρμόν.

«Ού δύναται τ·ρ χειρί Πρόκλος την ριν’ άπο- 

[μύσσειν
« της ρινός γάρ εχει την χέρα μικροτέρην
« Ούδέ λέγει, Ζεύ σώσον, όταν πταρη, ού 

γάρ Ακούει
« της ρινός πολύ γάρ της ακοής Απέχει η
Μεγάλως έπίσης προσεΐχον έάν δ πταρ

μός συνέβαινεν ή ήκούετο πρός τά δεξιά, δπό- 
τε καί ένομίζετο κάλλιστον σημεΐον, ώς έθ:ω- 
ρεΐτο κακός οιωνός, έάν ήκούετο πρός άριστε- 
ρά. Τοιούτο παράδειγμα καλού οιωνού άπαν- 
τάται παρά Πλουτάρχφ. «Θεμιστοκλει δέ 
» παρά την ναυαρχίδα σφαγιαζομένω, τρεις 

» προσηνέχθησαν αιχμάλωτοι, κάλλιστοι μέν 
»Ιδέσθαι τήν δ'|ιν, έσθήσι δέ κκί χρυσω κε- 
» κοσμημένοι δικπρεπώς. Τούτους ίδών Εύ- 
» φραντίδης δ μάντις . .. άμα δέ πταρμός έκ 
» τών δεξιών έσήμηνε, τόν Θεμιστοκλέα δ-- 
» ξιωσάμενος, έκέλευσε τών νεανίσκων κκ- 
» τάρξασθαι καί καθιερώσαι πάντας ώμηστή 
» Διονύσω προσευξάαενον ούτω γάο άαα σω- 
»τηρίαν τε καί νίκην έσεσθαι κ. τ. λ. » 
(Πλούτ. Θεμιστ. 43).

II τοιαύτη περί πταρμού δοξασία απαν
τάται καί έν τοΐς άπωτέρω χρόνοι;, δηλοΐ 
δέ τούτο ή παρ’ Όμήοω Πηνελόπη, ήτις ά- 
κούσασα τδν πταρμόν τού Τηλεμάχου, δς 
έπταρεν, ένώ αυτή ηύχετο περί τής επιστρο
φήν τού Όόυσσεως, περιχαρής εκφωνεί.

«Ούχ’ δραας ομοι υιός έπίπταρε πάσιν επεσ- 

[σιν .υ 
(Όμηρ. Όδυσ. ρ, 545)

"Ετι δέ καί παρά Θεοκρίτω (Είδ. 4 8, 16) 
ένώ αί νεάνιδες λέγουσιν εις τον Μενέλαον.

« ’Όλβιε γαμβρ’ Αγαθός τις έπέπταρεν ερχο- 

[μένω σοι.
» Είς Σπαστήν. — — — — »

Ούχ' ήττον όμως δ πταρμός δέν ήτο πάν
τοτε αίσιος. ‘Ο ’Αριστοτέλης (Προβλ. 14, 
33) λέγει, δτι άπό μέν τού μεσονυκτίου μέ
χρι μεσημβρίας έθ-ωρεΐτο απαίσιο;, άπδ δέ 
ταύτης μέχρι μεσονυκτίου αίσιος. Επομένως, 
έάν κατά τήν αρχήν οίαςδήποτε έπιχειρή- 
σεως επταρνιζετο τις ουο η τεσσαρας φοράς, 
τούτο ένομίζετο άριστο; οιωνός, έάν βμως 
άπαξ ή τρεις μόνος φοράς, τούτο έθεωρεΐτο 
κάκιστον σημεΐον, τό δέ έργον εκείνο ώφειλε 
νά έγκαταλειφθή, ίνα μή πρόξενος κακού τί
νος τώ έπιχειρούντι γένηται.

(’Ακολουθεί).

Δ. Θ- Καλεμης

ΒΙΟΣ και ΕΘΙΜΑ 
MI.U ΙΠ1Π2 ίι'ΑΒΐ

Συνεχ. κκί τέλος. ’Ίδε τεύχ. ΙΕ'.

Τό δέ ζητημκ ύποβάλλεται είς τό συμβούλων 

της φατρίας, καί ή άπόφασις αύτού άνακοινού- 

ται ε’ς τούς μελλονύμφους οϊτινες συνήθως παρα
δέχονται αύτην. ^Αμα συνομολογηθώσιν οι Αρ
ραβώνες, ο μελλόνυμφος Αποστέλλει όσα δύνα- 

ται δώρα, ούχί πρός τόν μνηστην αύτού, αλλά 

πρός την μέλλουσαν πενθεραν. ’Έπειτα οι γαμοι 
τεύωύνται πρό τού τέλους της σελήνής καθ ην 

έγένοντο οί αρραβώνες. Δίδεται συμποσιον προς 

ολην την φατρίαν καί οί νεόνυμφοι ύποσχονται 
ύπακοην είς τούς οικείους τών δύο οικογενειών. 

Κατά τάς πρώτας Ημέρας, μετά την τέλεσιν 

τών γάμων, τό νέον ζεύγος διαοιοι παρα τρ 
μητρί της νεονύμφου. ’Έπειτα λαμβανουσι τό 

μέρος της εαυτών κοινότητος ί) μάλλον κατα
τάσσονται είς δ ανηκουσι τμήμα. Έν περιπτω- 
σει αποβιώσεως της μητρός, τά τέκνα έσονται 

εις βάρος της αδελφής αύτης η της πλησιεστε- 
ρας συγγενούς, πάντοτε, εννοείται, έκ τού γυ

ναικείου φύλλου.
Ό οργανισμός της ιδιοκτησίας υπάρχει Αξιο

περίεργος έν τη φυλή ταύτη, διότι ώς γνωστόν, 
ή ατομική ιδιοκτησία έστιν δ διακριτικός χα- 

ρακτηρ τών πεπολιτισμένων κοινωνιών.. Έν τω 
έδάφει έκάστης φυλής η φατρία κατέχει μικρόν 

τι κτήμα ιδιαίτερον προωρισμένον είς την καλ- 
/,ιέργειαν. Καθαρίζει δέ την γην ταύτην το συμ
βούλων της φυλής, επειτα δέ τό συμβούλων της 
φατρίας διανέμει αύτην μεταξύ τών αρχηγών 
τών οικογενειαρχών. Καθώς είς τό Ρωσσικόν 
μίρ, η γη άναδιανέμεται κατά περιοδικά δια- 

λείααατα. Ό οικογενειάρχης έστιν ύπεύθυνος 
διά την καλλιέργειαν τού αγρού αύτού, καί έν 
περιπτώσει άμελείας τό συμβούλων ζητεί παρ’ 

αύτού λόγον. Ή δέ καλλιέργεια υπάρχει κοινο

τική, δηλαδη, άπασαι αί υγιείς γυναίκες της 
φατρίας λαμβάνουσι μέρος είς αύτην. Ό δε οι

κογενειάρχης αποστέλλει τούς αδελφούς καί τούς 
παΐδας είς τά δάση είς τόν ποταμόν, όπως 

έκεΐθεν κομίσωσι θηρευμα η ιχθύς, ένω αί γυναί
κες βοηθούσιν είς την εργασίαν αύτού, καί άαα 
περατωθη ο σκοπος, δίδουσιν έστίασιν είς ολην 

την φατρίαν.

Ή κατοικία καί πάντα τά οικιακά είδη κν- 
ηκουσιν είς την γυναίκα, μετά δέ τόν θάνατον 
αύτης κληρονομεί αύτά ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ 

ή έκ γυναικών πλησιεστέρα συγγενής. ΤΙ δέ 
ιδιοκτησία τού άνδρός, τά ένδύματα αύτού, τά 

θηρευτικά εργαλεία ώς καί τά αλιευτικά, αί 
μικραί λέμβοι, περιέρχονται είς την κυριότητα 
τού Αδελφού αύτού η είς τόν υιόν της αδελ
φής αύτού, έξαιρουμένου παντός οπερ μέλλει νκ 

καΤί μετ’ αύτού.

Ό δέ δικαστικός δωργανισμός όμ.οιάζει κα

τά πολλά πρός τον τών Γερμανικών ουλών, 
έπί της εποχής τού Τακίτου. Άπαριθμούσιν ίξ 
ειδών εγκλήματα, την μοιχίαν την κλοπήν, 

τόν τραυματισμόν, τόν φόνον, την μκγίαν καί 
την προδοσίαν. ΤΙ κκταδίωξις τού έγκληματος 

έκτελεΐται ένώπιον τού συμβουλίου της φα
τρίας, έάν οτε ένάγων καί δ έναγόμενος αν^κω- 
σιν είς την ιδίαν φατρίαν*  ένώπιον δέ τών δύο 
συμβουλίων, έάν ανηκωσιν είς έτέρας φατρίας. 

Έν περιπτώσει μοιχίας, της γυναικός άποκό- 
πτεται ή κόμη, έν ύποτροπνί δέ Απόλλυσι τό 
αριστερόν ούς. Διά δέ την κλοπήν, η ποινή έ- 
πάγει την απόδοσιν τού διπλού.

Ό τραυματισμός παρέχει τό δικαίωμα είς 
χρηματικήν αμοιβήν. Ό φόνος επιβάλλει έπίσης 
Αμοιβήν, καί έάν δέ έπέλθρ συμφωνία γίνεται 
έ'κκλησις είς τό συμβούλων της φυλής οπερ α
ναγνωρίζει τό δικαίωμα είς τον πλησιέστερον 
συγγενή όπως έκδικηθρ αύτόν. ‘Η προδοσία 
πάντοτε δικάζεται ύπό τού συμβουλίου της φυ
λής καί τιμωρείται διά θανάτου, τό αύτό συμ

βαίνει καί έπί της μαγίκς.

'Άπασαι δ’ αί δ.'και αύται συνοδεύονται ύπό 
λεπτομερών διατυπώσεων, καί έάν μία μόνη 
παραβλεφθ*7|,  θεωρούσι τό γεγονός τούτο ώς 
κρίσιν τού θεού καί κατά συνέπειαν είς Από- 
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^Ε'.ςιν τη; άθωότητο; του κατηγορουμένου Ό 

ο υ τ λ ζ 6 έστιν εκείνο; οστι; διζ τών έζμτού 
έγκλημάτων τίθεται έκτό; τη; προστασία; 

τη; φζτρίχ; αυτού*  κατά την πεοίστασιν ταύ
την, κηρύττζυσιν οτι δέν θίλουσιν εκδικηθώ αυ

τόν έχν φονευθγ, προβχίνουσιν si; τό ν*  ά- 
παγορεύωσιν ν.ς τ.ύ.ί μέλος τ^; φυ).η; δπερ η- 

‘θελί συναντήσει αύτόν νζ τόν φονεύη.
^Ο,τι δε είπομεν ηδη εφαρμόζεται καί έπι 

τού άστικού διοργανισμού τη; φυλή;, παρά’ τη 

οποιζ η στρατιωτική κυβερνησι; υπάρχει ύλο- 
σχερώ; μερική, και αί γυναϊκε; δεν παρεμβαί- 
νουσιν. Υπάρχει ίν στρατιωτικόν συμβούλιων 
συγκείμενον έ; όλων τών εύρωστων άνδρών τη; 
φυλή;, και τού όποιου ό άρχηγό; εκλέγεται με
ταξύ τη; φατρία; τών Ύπτρίγγων (’Ακανθό

χοιρων). Έκαστο; κρχηγό; φατρία; έστιν υπεύ
θυνο; δια την στρατιωτικόν υπηρεσίαν τη; νε

ολαία; τ·η; υπαγόμενη; ει; τά; διαταγά; αύ- 
τοϋ. 01 εν πολέμω αιχμάλωτοι γίνονται παρα
δεκτοί έν τη φυλή η φονεύονται.

Ο πολεμιστή; ο συλλάβων τον αιχμάλωτον 
και οΐ συγγενει; αυτού, έν ελλείψει αυτού, έ
χουσι τό δικαίωμα τού υΐοθετησαι αύτόν.

ΙΙαρα τοι; Ούϋζνδότοι; ύπαρχε», συνήθειά 

τι;, την όποιαν ύπαινίττεται και ο Κούπερ, αυ
τή δ εστιν η αδελφοποίησι;. Δυο νέοι συνδέον
ται διά φΟία; έφ’ όρου ζωής, θεωρούνται δέ 
τού λοιπού ώ; δίο άδελφοι, ούδέν μυστήριον ά- 

ποκρύπτουσιν άλληλ’.ι;, και οφείλουσι ν’ άλλη- 
λοβοηθώνται καθ’ άπάσα; τά; διενέξεις.

Ή κυβέρνησι; τών Ούϋανδότων ύπάρχει κα- 

τα τινα τροπον ο τύπο; του διοργανισμού τών 
φυλών τη; Βορείου ’Αμερική; και τά έθιμα μι
κρόν διαφε'ρουσι παρά τοΐ; λαοί; αύτοΐ;. Δέν 
υπάρχει παράδειγμα άτορικη; ιδιοκτησία; έκ- 
τινομένη; πέραν τών αντικειμένων τών προσδι
ορισμένων διά την προσωπικήν υπηρεσίαν τού 

ατόμου. Φυλαι ομω; τινέ; δέν έφθασαν είσέτι 
ει; τόν πληρη διοργανισμόν τη; φατρία;· ούδε
μία ύπερέβη αύτην και ούδεμία είσηλθεν ει; 
2, τι αποκαλούμεν οδόν τού πολιτισμού. Όφε- 
τεχιστικό; πολυθεϊσμό; και ή μαγία είσι τό ο- 
ρίον τη; θρησκευτική; άναπτύξεως και ή οι

κογένεια το ορίων τη; κοινωνική; ζνζπτύξεω; 
ει; 0 ηδυνηθη νά φθάσρ ό Έδό; τη; Βορείου

(Έζ τοΰ ΓζΛΛίκτΰ)

Γ- Π ?ΛΥΧΓ>ΟΝΙΑΔΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Οί πα:δέ; είσιν υψηλόφρονες, υπεροπτικοί 
οργίλοι, ζηλόφθονοι, περίεργο;, φιλοκερδείς, 
αμελείς, άστατοι, δειλοί, άσωτοι φιλοψευδεις, 
κρυφίνο·;. Γελώσι και κλαίουσιν ευκόλως, ή 
χαρά καί αί θλίψει; αυτών είσίν ύπερβολ ικαί 
καί έπί ταίς έλαχίσταις αίτίαις· μή ανεχό
μενοι δέ το κακόν, ευχαριστούνται πράττον- 
τες αύτό· εισί πλέον άνθρωποι.

Οί παιδες ούτε παρελθόν, ούτε μέλλον έ
χουσι καί, δπερ παρ' ένήλιξι σπάνιον, χαί- 
ρουσιν έπί τώ ένεστώτι. Ό παιδικός χαρα- 
κτήρ έστιν μόνιμος· μεθ’ δλως δέ ίδιαζούσης 
προσοχής δύναταί τις νά δ.ίδη λίαν μικράν 
διαφοράν είς τά ήθη τής ηλικίας ταύτης τής 
αύξανούσης μετά τού λογικού, μεθ’ ού συναυ- 
ξάνουσι τά πάθη καί αί κακίαι, δηλ. τά μόνα 
καθιστώντα τού; ανθρώπους τόσω άνομοίους 
άλλήλοις και τόσω έναντίους έαυτοϊς.

Οί παιδες κέκτηνται φαντασίαν καί μνη- 
μονικόν—οί γέροντες στερούνται τούτων— 
ών θαυμασίως ποιούνται χρήσιν έν τοίς παι- 
γνιδίοις καί τα'ς οιασκεδάσεσιν αύτών, έπα- 
ναλαμβάνοντες, δσα ήκουσαν λεγόμενα, ποι- 
ούντες δσα ειδον ποαττόμενα, έξασκούντες 
διάφορα έπιτηδεύματα—είτε διότι πράγματι 
ένασχολούνται είς μύρια μικρά έργα, είτε διό
τι μιμούνται τάς διαφόρους τών τεχνητών 
κινήσεις—ευωχούμενοι., δταν εύοίσκωνται έν 

μεγάλο:; συμποσίοις, φαν τάζόμενο: ανάκτορα 
καί μαγ:υτικούς τόπους, έπιθυμούντες τήν 
μεγαλοπρέπειαν καί πολυπληθή ακολουθίαν, 
όοηγοοντε; χιμαφικού; στρατού;, συνάπτον
τας πλαστά; μάχα; καί χαίροντε; διά τήν 
νίκην . . .

Δέν υπάρχει ούδέν εξωτερικόν ελάττωμα, 
ούδεμία τού σώματος έλλει*|ις,  ήν οί παιδες 
νά μή παρατηοήσωσιν. Αντιλαμβάνονται 
α/τών έκ πρώτης δ|εως καί γνωρίζουσι νά 
τάς έκφράσωσι διά καταλλήλων λέξεων ού- 
δ·ίς δύναται νά δώση ονόματα έπιτυχ,έστερον, 
αύτών. Άνδρούμενοι δ/χως περιβάλλονται ύφΛ 
όλων τών άτελειών, ά; έχλεύαζον.

Τό μόνον μέλημα τών παιδιών εινε νά εύ- 
ρωσι το τρωτόν τών διδασκάλων αύτών, μέ
ρος ώς καί πάντων, οϊς ύπο'κεινται. 'Άπαξ 
τούτο κατορθώσαντες, καθίστανται θρασείς 
καί άποκτώσιν έπιρροήν, ήν δέν χάνουσι 
πλέον . . .

Ή αμέλεια, ή ραθυμία, καί ή αργία, έλατ- 
τώματα τόσω φυσικά το:ς παισί, εξαφανίζον
ται κατά τά παιγνίδια αύτών, δτε καθίσταν
ται ζωηροί, έπιμελεϊς, ακριβείς, έρασταί τών 
κανόνων καί τής συμμετρίας, δτε δέν συγχω- 
ρούσιν ούδεμίαν έλλειψιν οί μέν πρός τούς δέ 
έξ ού έπεται δτι δυνατόν ημέραν 
τινά τών καθηκόντων αύτών νά άμελήσω- 
σιν, ούοέν δμως διά τάς ήδονάς των νά λη- 
σμονήσωσι.

Έίς τούς παϊδας τά πάντα φαίνονται με
γάλα : αί οδοί, οί κήποι, αί οίκοδομαί, τά έ
πιπλα, οί άνθρωποι, τά ζώα· είς τούς άνδρας 
τά τού κόσμου φαίνονται ούτω, καί τολμώ 
είπεϊν, διά τόν λόγον δτι εισί μικροί.

El; έξ αύτών διακρίνεται ή διά τήν μεγί- 
στην αύτού ζωηρότητα ή διά τήν καλλιτέραν 
τού σώματος διάθεσιν ή διά γνώσιν άκριβε- 
στέραν τών διαφόρων παιγνιοίων καί τών ά- 
•ποτελούντων αύτά μικρών νόμων· οί άλλοι 
άναγνωρίζσυσι τήν υπεροχήν αύτού καί σχη

ματίζεται τότε ή απόλυτος κυβέρνησις, ήτις 
περιστρέφεται περί τάς διασκεδάσεις. Τίς αμ
φιβάλλει ότι οί παιδες δέν διανοούνται, δέν 
κρίνουσι, δέν διασκέπτονται δρθώς; Καί έάν 
μέν πράττωσι τούτο έπί μικρών πραγμάτων, 
ένεργούσιν ούτως διότι εισί μικροί καί άνευ 
μακράς πείρα;· έάν δέ ύπό κακού; δρου; τούτο 
εΐνε σφάλμα τών γονέων μάλλον καί τών 
διδασκάλων ή Ιδιον αύτών.

Άπόλλυται πάσα έμπιστοσύνη έν τφ 
πνεύματι τών παίδων καί καθίσταται τις α
νωφελής αύτοϊς τιμωρών αύτούς μή σφάλ
λοντας ή αύστηρώς διά μικρά; αιτίας. Γνω- 
ρίζουσιν ακριβώς καί κάλλιον .ταντός άλλου 
τήν αξίαν των καί σχεδόν πάντοτέ είσιν ά
ξιοι έκείνου, δπερ φοβούνται*  γνωρίζουσιν έάν 
δικαίως ή αδίκως τιμωρούνται καί κάλλιον 
διορθούνται ατιμωρητί ή παραλόγω; τιμω
ρούμενοι.

Ν· I- ΓΕΝΝΑΡΟΠΟΓΛΟΖ

ΒΙΟΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Τριακοκταεζοϋς orzoc τον ΑΙ(ΤχύΛου^ 
εγεννήθη εν ΚοΛωνω δήμω κατά δέκα 
σταδίονς άττέ^οντν τών ’Αθηνών, ό Σο- 
φοκ.Ιης, τώ 495ω ετεν ττ, X δη.Ι. κατά 
τό 6'. έτος της 71 ^Λν^ιάδος.

Ο ττατηρ τον Σοφοκίέονς ώνο^τά^ετο 
Σόφ^Ιος, ττοΑίτης ’Αθηναίος επίσημος 
καί π Λούρος, όντινος η οη^ανττκωζέρα 
ττρόοοδος όττηρχεν έή έργοοταοίων ojf- 

.Ιων. Προώρων δέ δν έ^ψεΑεστάτης δι,α- 
τταίδαγωγήοΌοςάνεττύ^θηααν καί έμορ- 
φώθησαν τά τταξίά της φύσεις προικιού 
θέντα αντώ σωμαπ-χά καί ^τνεν^ατικά 
ττΛεονεκτη^ατα, Πξ)ός τοί^το ύ ό ^ατηξ) 
α^τον έκέκτητο 61 τά ιιέσα^καί τό άρα*
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χαίον πολίτευμα τής 'Ελλάδος, ένθα al 

τέχναι και αί έπιστ^ιαι διετέλουν έν τή 
έαυτώ»· άκ^ηρο'τητι, είχεν όλας τάς άπ- 

αιτουμένας εΰκολίας διά την καλλιέργειαν 

καί την τελειοποίησιν των πλεονεκτημά

των τοΰ vlov του. Δεκαπενταέτης ό Σο
φοκλής ου μόνον κατά το πρακτικόν σύ

στημα της τών Ελλήνων ανατροφής έκρα- 
τύνθη διά τής γυμναστικής, άλλα συνά

μα είχε γείνει κάτοχος 'εξαίσιου καλλο

νής κατά τό σώμα, και είχεν άναπτυχθή 

τοσοΰτον έπιτυχώς εϊς τε τήν μουσικήνκαι 
τήκ όρχησιν, εκπαιδευόμενος ύπό τοϋ 
τότε διάσημου διδασκάλου του Λάμπρου, 

εις τρόπον ώστε, κατά τό ανωτέρω άναφε- 

ρόμενον έτος τής ηλικίας του έξελέχθη 

χορηγός ή αρχηγός τών χωρών, ο'ίτινες 
παρίστων τήν πανήγνριν τής εν Σαλα- 

μΐνι νίκης, όπου είχε συγκροτηθή ή κα
τά τών Ιίερσών κλ. περίφημος ναυμαχία 

κατά τό έτος 480 π. X.

Περίεργον δ' ότι κατά τήν Ιδίαν εκεί

νην ημέραν καθ' ήν οί "Ελληνες ήραντο 
τάς δάφνας συνέβη 'ίνα γεννηθή έν Σα- 
λαμίνι και ό Εΰρυπίδης, και επειδή ό 
πρεσβύτερος αΰτοΰ Αισχύλος κατά τήν 

ναυμαχίαν εκείνην είχεν άγωνισθή καρ- 
τερικώς καί άνδρείως, καί παρευρίσκετο 
άναμφιβόλως είς τήν μεγάλην πανήγυ- 
ριν, συνήθροισεν έπί τό αυτό ό Περσικός 

πόλεμος ή ώς λέγει ό Λισίγγιος, ή τρα

γική μοΰσα τούς τρεις εκείνους ποιητάς, 
ο'ίτινες Θεωρούνται παρά πάντων ώς οί 
'ενδοξότατοι τραγικοί τών 'Αθηνών, και 

έπαφήκε κάλλιστά τινα έργα αυτών είς 

τούς απογόνους, πρώτην φοράν κατά τήν 

ημέραν 'εκείνην, ήτις διά τήν Ελλάδα 
ύπήρξεν ένδοξοτάτη.

Δυνάμεθα ίνα παραδεχθώμεν μετάπίι- 

σ ης πεποιθήσεως ότι τά πρώτα έντ&ΐέ- 

στερα άνθη τής δραματικής ποιήσεως, 

αναπτυσσόμενα κατά τήν έποχήνεκεί

νην καί καρπούμενα τών επευφημιών 
σύμπαντοςτοϋ ΈλληνικοΰΈΘνους, έμά- 
γευον καί κατέθελγον ιδιαιτέρως τόν νε

ανίαν. Ό Σοφοκλής ήν τήν ηλικίαν εί

κοσι καί τριών ετών, οπότε ό Αισχύλος 
έδίδαξε τούς Πέρσας έν τω μέσω τών άν- 

ευφημιών τών Αθηναίων, Καθιι πιθανο
λογείται, πρότερον ό ίδιος θά είχε προβή 

είς διάφορα ποιητικά δοκίμια χάριν α

πόπειρας, προς ένδυνάμωσιν καί έξάσκη- 

σιν τών έαυτοϋ δυνάμεων, καί ιδίως 
περί τό πεδίον τής δραματικής μούσης. 
Καθότι, μετά τετραετίαν, τω 468 π. X. 

καί έν τώ ΚΙΪ. τής έαυτοϋ ηλικίας έτει, 
διηγωνίσθη μετά τοϋ Αισχύλου, τοϋ οποί
ου τέως τήν δόξαν είχον αναγνωρίσει οί 

πάντες γενικώς, περί τής ύπ’ αΰτοΰ αί- 
ρουμένης νίκης. Είσήλθεν είς τό στάδιον 
άντεπεξερχόμενος κατ' αΰτοΰ, παρουσιά- 

ξων έπί τής σκηνής τήν πρώτην του τρα

γωδίαν, ύπό τόν τίτλον «Τριπτόλεμος,» 

έκ τής όποιας ολίγα τεμάχια διασώζον

ται μόνον, ή δέ τραγωδία αύτη προΰξέ · 

νησε μεγίστην έντύπωσιν, και Θεαταίκαι 
όικασταί περιήλθον είς μεγάλην ανησυ
χίαν καί ξωηράν ώς έκ τούτου συγκίνη- 
σιν. Τινές έξ αΰτών άπεφαίνοντο ύπέρ 

τοϋ νέου Σοφοκλέους, άλλοι δ' ύπέρ τοΰ 

δαφνοστοφοϋς γηραιοτέρου ποιητοΰ, καί 

κατά συνέπειαν, ό αρχών τών ’Αθηνών, 
ό πρώτος τοϋ Κράτους, έπεθύμει όπως 
έκ τοϋ μέσου άρθή πάσα αιτιολόγησες 

προς προσωποληψίαν, δυναμένην Ίνα 
ευκόλως ιιποδοθή πρός τινας έκ τών δέκα 
τών έκλεγομένων ώς δικαστών. Ευτυχής 

περίπτωσις συνέδραμεν είς τήν άπόφα- 
σιν. Προ ολίγου είχε καταφθάσει είς τήν 
πατρίδα του. Κίμων ό στρατηγός τώι· 

Αθηναίων συνοδευύμενος παρϊι τών έν- 

νέα υποστρατήγων του, μετά τήν παρϊι 
τόν Ευρυμέδοντα ήτταν τών Περσών,όστις 

άμα τήάφίξει τον, άνέβη ε'·ς την σκηνήν 
όπως προσφέρη τάς συνήθεις σπουδάς 

πρός τόν προστάτην τών τραγικών δρα
μάτων Διόνυσον. Τότε ό αρχών έξελέξα- 

τσ τους δέκα τούτους άνδρας ώς δικα

στής, οίτινες άφοΰ παρεδέχθησαν τήν ’εκ

λογήν των, έδωκαν τόν όρκον τής άμερο- 

ληψίας, καί έκήρνξαν τόνΣοφοκλέα νικη

τήν τοΰ Αισχύλου, ή άπόφασις δ αύτη 

τοσούτω μεγαλήτερον ένεποίησε κρότοι-, 
καθ' όσον ή έκλογή αύτη τών δικαστών 
ΰπήρχεν έκτακτος, καί ό νέος διαγωνι

σμός αμέσως κατά τήν πρώτην έμφάνι- 
σίν του κατέστησεν έύκ.Ιεά τήν πρώτην 
νίκην. Ό Αισχύλος έθεώρησεν εαυτόν 
προσβεβλημμένον έκ τής άποφάσεως ταύ
της. Ά) εγνώριξεν μέν αυτός τά πλεονε

κτήματα τοϋ Σοφοκλέους δυσκόλως όμως 

εύρισκεν αυτά 'εκτεθειμένα τοσοΰτον έπι

τυχώς καίέπί τό τέλειον έν τώπρώτω έρ- 
γω τοΰ αρχαρίου, καί μετά θλίψεως έ- 
ϋλέπεν εαυτόν προσβεβλημ μένον. Κατά 
τήν άρχαίαν δέ παράδοσιν ειπεν ότι άφ

τεροι τάς τραγωδίας του είς τόν χρόνον, 
όστις <Τέ>· ήθελεν άονηθή αντώ τήν προ- 
σήκουσαν έκτίμησιν, καί ούτως, είτε διότι 

ένικήθη παμαγνωριοθείσης τής τέχνης 
αΰτοΰ, είτε διά τήν κατά τάς άρ\άς του 
δυσάρεστου είς αΰτόν πορείαν τής πολι

τικής καταστάσεως, έπί μακράν yporor 
μετέβη είς Σικελίαν, έγκαταΛιπών έκου- 

σίως τό στάδιον καί τούς αντιπάλους 

του.

Ό Σοφοκλής και ά Ιλοι ποιηταί, με
ταξύ τών όποιων ύστερον ύπερείχεν ό 

Εΰρυπίδης, περιεποιονντο ήδη τό ’Αττι
κόν δράμα, παρακινούμενοι έκ τών άυ- 

ευφημιών υνμπαντός τοϋ έθνους, όπερ 

σννέτεινεν ει ζ ϋτον αγώνα, οποίον ί
σως οΰδέποτι έπ ι εΐδεν ό κόσμος. Καί ό 

μετανάστης παι ήρ τής τραγωδίας έπαν- 

ήλθεν ύστερον ε'.: τήν πατρίδα του, καί 
άνενέωσε τάς έαυτοϋ δάφνας άναπτύσσων 

έν υλιστή τε.ίειότητι τήν δημιουργικήν 
δύναμιν τοϋ πνεύματός του. Κατά τήν 

πρώτην όμως ταύτην νίκην έν διαστή- 
ματι τριάκοντα περίπου έτών έλλείπου- 
σιν ήμίν άκριβέστεραι πληροφορίαι πε

ρί τοΰ βίου καί τών έργων τον Σοφοκλέ
ους, γινώσκομεν όμως μετ’ άρκούσης θε- 
τικότητος ότι συνεξεύχθη μετ "Αθηναίας 

τίνος Νικοστριίτης, ήτις έτεκεν αύτώ υιόν, 

κληθέντα Ίοφώντα, όστις έκληρονόμησε 

τήν τραγικήν μοϋσαν τοΰ πατρός του, 
καί ίσως ξώντος έτι τούτου διηγωνίσθη 

πρός αύτόν περί τοΰ βραβείου.

Δεύτερον υιόν απέκτησε τόν Άρίστωνα 

έκ δευτέρας ^-υναικός, &εοδώριδος καλού

μενης έκ Σικυώνος- καί υιός τούτου φέ- 
ρων τό όνομα τοΰ πάππου του, έπεδόθη 
είς τήκ δραματικήν τέχνην, αλλά μετά 

τό)· θάνατον τοϋ πάππου αΰτοΰ έφερε τά 
έργα του είς τήν σκηνήν, καί οΰχί άνευ 
έπιτυχίας. ‘Εκτός τούτων άναφέρονται 

έτεροι τρεις υιοί τοΰ ημετέρου ποιητοΰ, 
Λεοσθνέης, Στέφανος καί Μενεηλείδης, 

αγνοείται όμως έάν οΰτοι έγεννήθησαν έτ· 
τοϋ γάμου μετιι τής Νικοστράτης ή έκ 

τοϋ μετά τής Θωρίδος.

"Αλλως τε ό βίος αΰτοΰ ήν 'εντελώς 

ευδαίμων, καί συνέπεσε μάλιστα καί κα
τά τήν εΰτυχεστάτην καί χαλλίστην έπο- 

χήν τής 'Ελλάδος. Οΰδέν άναφέρεται 
περί μερίμνων καί θλίψεων προξενηθει· 

σών αΰτώ έξ οικιακών ή δημοσίων σχέ
σεων έκτος ολίγων τινών άπιθάνων άν- 
εκδότων. Μ]·απώιιε)·ος καί σεβόμενος 
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παρά τών έαυτοΰ συμπολιτών δεν ήδυ- 
τήθη 'ίν' ά,ποφασίση όπως εγκατάλειψη 
τάς ’Αθήνας, και ίπιζητήση δόζαν ίν τή 
αλλοδαπή ώς ό Αισχύλος καί ό Ενρυπί- 
δης, καίτοι δεν έλειψαν αΰτώ ώς εκ μέ
ρους άγαπώντων τήνίπίδειζιν βασιλέων 
επι τουτω παρακλήσεις, προσπαθούντων 
ίνα προσελκύσωσιν αυτόν είς τάς εαυτών 
αϋλάς. Τοιαΰτα εν ειρήνη διερχομένη ε
πίζηλος ειμαρμένη ενωπτρίζετο καί 
εντός τών ποιητικών έργων του.

^"Επεται τό τέλος)

ΤΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ-

Πλεΐστο: έκ τών έν Τουρκία: γεννωμενων, 
δ:αβοιούντων και μετά τών Μουσουλμάνων 
καθ’ έκάστην άναστρεφομένων άγνοοΰσ: τον 
μηχανισμόν τοΰ Μουσουλμανικού Ημερολο
γίου, άλλά δέν είναι, καθ’ ήμάς, και έπι 
τοσοΰτον άξιόμεμπτον, διότι έκτος τών θρη
σκευτικών εορτών και τών έπισήμων ποά- 
ςεωνεΐς άς μεταχειρίζονται τό έν λόγω ήμε- 
ρολόγιον, οί έν Γουρκια Μουσουλμάνοι ποι- 
οΟνται χρήσιν έν γένει τοΰ οικονομικού έτους, 
οπερ έστι παραδεδεγμενον έν άπάσαις ταΐς 
ύιευθυνσεστ του Κράτους άπο εξήκοντα περί
που έτών.

Πιστεύομεν λοιπόν ότι έξήγησίς τις έπι 
τοΰ μουσουλμανικοί) ημερολογίου και τών αι
τίων τών διαφορών μεταξύ τών ημερομηνιών 
το'ΰ ημερολογίου τούτου και τών ημερομηνιών 
τοΟ Ιουλιανοΰ και Γρηγοριανο’ΰ ημερολογίου 
οέν συμφωνοΰσι πάντοτε μετά τών ημερών 
τών σημειουμένων έν τοΐς έντύποις μουσουλ
μανικό:; ήμερολογιοις. Τοΰτο δέ προέρχεται 
έκ τοΰ οτι οί λοιποί ούτο: δέν άοιθμοΰσιν ώς 
τρωτήν ημέραν τοΰ μηνάς είμή εκείνην καθ’ 

ήν ή ημισέληνος τής νέας Σελήνης καθί
σταται δρατή προς αύτούς, οπερ συμβαίνει 
τήν δευτέραν περίπου ημέραν μετά τήν ένω- 
σιν τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης.

Επιστήμων δέ τις Γάλλος, πραγματευό
μενος περί τών αντικειμένων τούτων λέγει 
τά έπόμενα :

« Εν γένει τό ζήτημα τοΰτό έστι δυσκο- 
» λωτατον καί λίαν περίπλοκον, άπαιτοΰν 
» την συνδρομήν άστρονομικών καί ήμερολο- 
» γικών γνωσεων, ώστε πολλοί δέν δύνανται 
» νά λύσωσιν αύτό, καί περιορίζονται είς ύπο- 
» λογισμόν ώς έγγιστα».

Έν τώ μουσουλμανική ήμερολογίω οί 
μήνες άκολουθοΰσι τήν πορείαν τής σελήνης 
καί σύγκεινται έξ^9 ή 30 ήμερων τό έτος 
εχει άκριβώς δώδεκα μήνας, περιλαμβάνον
τας δμοΰ 354 ή 355 ήμέρας. Έκ τούτου 
δε προέρχεται ώστε τό μουσουλμανικόν έτος, 
καθαρώς σεληνιακόν, ν’ άρχίζη κατά 40ή 
11 ήμέρας, πρό τοΰ ηλιακού έτους.

Ο ηλιακός κύκλος τών μουσουλμάνων 
συγκειται έκ 30 σεληνιακών έτών, ήτοι 
350 μηνών ή 40,034 ημερών άλλά 360 
σεληνιακοί περίοδοι συγκροτοΰσι 4 0,634 καί 
4,468 δεκαχιλιοστημόρια τής σεληνιακής 
περιόδου. Ή δ’ έπισώρευσις τής διαφοράς συν
τελεί έπι μάλλον ώστε τό μουσουλμανικόν 
έτος σήμερον νά προχωρή κατά ήμίσειαν ή- 
μέραν έπί τής μέσης κινήσεως τής σελή νης.

Εΐπομεν ότι τό μουσουλμανικόν έτος σύγ- 
κηταιότέ μέν έκ 354, δτέ δέ έκ 355 ημε
ρών· τούτων δέ τά μέν πρώτα λέγο/ται κοι
νά, τά οέ δεύτερα aj>9ora, έπανέρχονται 
δέτακτικώς, κατά τήν αυτήν τάξιν κατά 
περίοδον 30 έτών, περ:λαμβάνουΛν 49 έτη 
κοινά, ύ.τό του; αριθμούς 4, 3, 4, 6, 8, 9„ 
44, 42, 44, 45, 47, 49,20,22, 23, ^2 
27,28, καί 30· καί 4 4 άφθονα υπό τού; άριθ- 

μού; 2, 5, 7, 40, 43, 46, 48, 24, 24, 

26 καί 29.
Διά οέ το οικονομικόν έτος, οτε παρε- 

δίξαντο αύτό, έλαβον ώς αρχήν τήν έναρξιν 
τοΰ μουσουλμανικοΰ, άλλά μετεχειρισθησαν 
τάς λέζεις τοϋ ήλιακοΰ Ίουλιανοϋ ημε
ρολογίου, άργομένου τοΰ έτους άπό τής 4 ης 
Μαρτίου (έ. π.), ώς έκ τούτου δέ ύφίσταται 
ή μεταξύ του Οικονομικού και μουσουλμα
νικού έτους διαφορά τής ένάρξεως.

Γ- ΠΟΛ ί ΧΡΟΝΙΑΔΗΣ.

1 raw· Μ!
’Ητο ή 17 μηνός Ίανουαρίου τοϋ 1886 έ

τους, εορτή τοϋ άγιου Αντωνίου, καθ’ ήν μεθ 

έτέοων τριών φίλων μετέβημεν εις τό χωρίον Π. 
πρός έπίσκεψιν φίλου έορτάζοντος. Τά ορ·/) ήσαν 
κεκαλυμμένα ύπό πυκνής χιόνος, τά δένδρα έ- 
κάμπτοντο ύπό τό βάρος αύτής και ό όρίζων έ- 

φαίνετο ώς πάλλευκος οθόνη, έσπιλωμενη ενια
χού διά τών έξεχουσών έπι τής έπιφζνείας αυ

τής θάανων και δενδρυλλίων.

Κεκλεισμένοι έν τινι δωματίφ, πλησίον πυ- 
ρός, ούτινος αί φαιδραι φλόγες έσπινθηροβόλουν 
παρετηροΰμεν τήν ηρεμούσαν φυσιν διζ τών θυ
ρίδων τοΰ δωματίου. ‘Όμιλοι κοράκων διέσχιζαν 

τόν αιθέρα κράζοντες, πτηνά χρυσοπτερα, ε,η- 
τουν έπι τών χιόνων κόκκους τινας άπολειφθεν- 

τας ίσως άπό τής προτεραίας και οί σποργϊ- 
ται τά αύθάδη ταϋτα πτηνά, κατέφευγον 

ύπό τάς στέγας τών οικιών, ενώ που και που 
διαβάτης χωρικός μέ εσπευσμένα βήματα έφαί- 
νετο διερχόμενος, έκ δέ τών καπνοδόχων τών 
οικιών άνήρχοντο καπνοί έλικοειδώς προς το ά- 

πειοον.
Ή οικοδέσποινα, γυνή μεσήλις, μάς διηγεί

το μετά ποιας τίνος χάριτος διάφορα τοϋ χω

ρίου συμβεβηκότα, βλέπουσα δέ οτι τήν ήκρο- 

ώμεθα περιέργως, όλοέν έξηκολούθει περπερευο- 

μένη άρρητ’ αθέμιτα.
Μεταξύ όλων τότε, λαβών τόν λόγον έγώ, 

τήν ήρώτησα τί σημαίνει, εϊς μέγας σταυρός 
κεκαλυμμένος ύπό βρύων καί πτερίδων, τόν ό
ποιον είδομεν μεμονωμένου έν τινι έγκαταλελειμ- 
μένφ, ώς ρ άς έφάνη, κοιμητηρίφ, παρά τήν 

ρίζαν μιας πλατάνου.
— Ώ ! ό σταυρός εκείνος παιδί μου, είναι 

ολόκληρο; ιστορία, τήν οποίαν ό πατήρ μου, « 
μακαρίτης, ένθυμεΐτο τόσον καλώς καί έγνώ- 
ρισεν έκείνους οί όποιοι κοιμώνται ύπό τόν τά

φον.
— Εινε λοιπόν πολλοί άνθρωποι τεθαμμένος 

είς τό μέρος έκεϊνο ;
_ Δύω.

—: Καί διά ποιαν αιτίαν ένεταφιάσθ/^σαν 
δμοΰ δύο ύπάρξεις ;

— Είναι δλίγον μακρά ή διήγησις.

— Είπέτέ μας, σάς παρακαλώ, αύτήν.

‘Η αγαθή γυνή δέν έπόθει άλλο, ή νά όμιλή 
— ίυ,φυτον τοΰτο έλάττωμα τοΰ ώραίου φύ
λου.— Έρριψεν εϊς τήν εστίαν μίαν δέσμην 

κλώνων έλάτης, έκάθησεν άντιαρύ ήμών καί ήρ- 

ξατο ώδε :
___ Πρό εξήκοντα χρόνων, δ πατήρ μου, ό 

όποιος ήτο τότε παιδίον ακόμη, εϊχεν ύπ’ ένοί- 

κιον μίαν έπαυλιν, άνήκουσαν εις ένα γέρον.α 
καθ’ ύπερβολήν φιλάργυρον. Ούτος ήτο ύψηλοϋ 
άναστήματος, Ισχνός, μέ οψιν χαλυβδινην και 
οφθαλμούς ζωηρούς. Ό γεωπόνος ούτος ούδένα 

κληρονόμον είχε, ή ίνα μόνον άνεψιόν, κακής 

διαγωγής ύποκείμενον, δ οποίος κατωκει 
τήν πρωτεύουσαν, άσωτως τον βιον αυτου εκ δα 

πανών.
Ό γέρω Μαθιώς - ούτως ώνομάζετο δ γέρων 

— δυσηρεστημένος έκ τής συμπεριφοράς τοΰ α
νεψιού του, τον ήπειλησε οτι θα τον απεκλε,- 
ρωνε, άφήνων δλην τήν περιουσίαν του εις τούς 

πτωχού;.
Ό Γεώργιος πληροφορηθείς τάς προθέσεις τοΰ 

θείου, ηΰχετο ινα τόν ϊδφ άποθνήσκοντα πριν
47
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προφθάσγ νζ συντάξν) τζ,ν ίιζθήκν.ν του.,ΐΑντ 
ζισχυντω; διέίιδε ταΰτα πρό; μέγα σκάνδχλον 
ΐκείνων οί όποιοι έγνώριζον και ήγάπων τον γέ- 
ρω Μζθιώ. Ή ιϋχη τοΰ Γεωργίου έζεπλζρωθ^. 
Μίαν πρωίαν δ γέρων βύρέθν) νεκρό; έπι τη; κλί
νη; του. *·

Οί κάτοικοι όλοι τοΰ χωρίου παρέστζ,σαν ε·; 
την κηδείαν του, μεθ’ χν έρευνησαντε; καί ού- 
δεν εύρόντε;, προσεκάλεσαν έκ τη; πρωτευούτη; 
τόν ανεψιόν, οστι; άφίκετο εί; τό χωρίον μετά 
τινα; ήμερα; άπό τοΰ θανάτου τοΰ γέροντα;, 
'"Άμα ό Γεώργιο; έγένετο κύριο; τή; κληρονο
μιά;, ένεκατέστη εΐ; τήν έπαυλιν, οπού μετε- 
καλέσατο καί τινα; τών έν τί) πρωτεοούση φί
λων του, ούχί κατωτέρου; αύτοϋ, κατά τό η
θικόν μέρος. ’Εννοείτε, — μα; λέγει ή γυνή -— 
οτι καί γυναϊκε; έκ τή; έπαύλεω; δεν έλειπαν, 
ήμέραν δε και νύκτα έμέθυον καί πζρεδίδοντο 
εί; άκατανόμαστα οργιά.

'Ο αισχρό; ούτο; βίο; διήρκει άπό ένό; ετου; 
και ή περιουσία τοΰ γέρω Μαθιαΰ είχε κατά τό 
ήμισυ καταβρωχθγ. Ό Γεώργιο; δεν είχε κατά 
νοΰν οΰδ'ε ίν μνημοσυνον νά κάμγ, κατά τήν έ- 
πέτειον τοϋ θανάτου τοΰ θείου του· τοϋτο ώφει- 
λον νά τό πράξωσιν οί γείτονε;, άλλά καί τού
του γενομένου, ούδύλω; έκρινε καλόν ινα παρα- 
στή έν τγ) τελετγ, άπ’ έναντία; άπεφάσισε νά 
διασκεδάσν) κατά τήν ήμέραν έκείνην πλειότε- 
ρον τοΰ συνήθους.

(’Ακολουθεί.)

Η ΦΑΝΤΑΣΙΩΔΗΣ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΉΓΚΜΑ-

Τινές νυμφεύονται και δ κόσμος λέγει οτι 
πράττουσι καλώς, έτεροι δέ δέν νυμφεύονται 
και τότε ό κόσμος άξιοι ότι πράττουσιν έτι 
κάλλιον. Κατατάσσομαι είς τήν κατηγορίαν 
τών τελευταίων τούτων, ούχί έξ έρωτος 

πρδς τδ έτι κάλλιον, διότι έν ανάγκη Οά ήρ 
κούμην καί εις αύτδ τδ μέτριον, άλλ'ά- 
άπλώς διότι ή πίστις, ή ισχυρά αύτη συζυ- 
γική πίστις, ή τόσον παρά τισι ζωηρά καί 
ανθούσα, μοί έλλείπει έξ δλοκλήρου. Δέν εί
μαι δμως καί σκεπτικός, ώ! όχι. Δέν έζή- 
τησα παρά νά αγαπήσω καί ήγάπησα πχ- 
ραφόρως, τρυφερώς, ώς πας τις έν τώ κοσμώ ; 
Ιδού πώς άντημείφΟην.

Ήμέραν τινα, ήμέραν αποφράδα, έκγραμ- 
ματέως πρεσβείας έν Βιέννη, διωρίσθην τοι- 
οΰτος έν Λο-.δίνφ δι’ αύτοκαλούμενόν τινα 
προβιβασμόν, οστις ούδολως μοί ήρεσε. Πλήν 
έπειδή ειχον άνάγκην τής θέσεώς μου, άπε- 
φάσισα νά μεταβώ μέ μεγάλην λύπην είς 
τήν δμιχλώοη χώραν. Μάλιστα, έκίνησαμέ 
μεγάλην μου λύπην, διότι άφινον έν Βιέννη 
τήν ώραίαν μου μνηστήν, έκείνην δι’ ήν ώ- 
νειρευόμην θέσιν άνωτέραν.

Ώς προς όρκους καί ύποσχέσεις, έποιήσα- 
μεν περισσοτέρους ή όσους δ κόσμος άφ’ οτου 
είνε κόσμος, καί μάλιστα μετά περισσοτέρας 
πεποιθήσεως, διότι άλλως τε δέν προΰκειτο 
ή περί άπουσίας μόνον έξ μηνών, μεθ' ους έ- 
μελλον νά έπιστρέψω καί πάλιν έν Βιέννη, 
όπως νυμφευθώ.

Έξ μήνες παρέρχονται ουτω ταχέως, ώ
στε άνεχώρησα περίλυπος μέν, άλλά τήν έλ
πισα έν τη καρδία, έλπίδα μειδιώσαν μοι... 
καί περιέμενον...

Ένφ πρωίαν τινα χειμερινήν έρρέμβαζον 
έν τφ γραφείω μου ΰποτονθορίζων τό:

< ’Σάν φύλλο κίτρινο καί μαραμμένο «...
Βλέπω εισερχόμενου τόν παιδικόν μου φί

λον, τόν έξάδελφον τής μνηστής μου. Ήν 
τόσφ κατατεταραγμένος, τόσφ συγκεκινη- 
μένος, ένί λόγω τόσω καλώς έπροσωποποίεί 
τήν εικόνα τής κακής είδήσεως, ώστε ωθού
μενος ύπό σκληρού προαισθήματος ανέκραξα 
έντρομος ;

— Τί έχεις, πρός Θεού ! τί έχεις λοιπόν; I 
δμίλησον !

— Καρδιά, Γουλιέλμε, θάρρος! μοί άπε- 
κρίθη τείνων μοι έπιστολήν τινα.

Ή Έλσα ή ώραία μου μνηστή, τό ονεί
ρου τού έρωτος καί τής εύτυχίας μου, ένυμ- 
φεύετο ... σάχχον χρνσοϋ. "Οσφ άπλα, 
νόμιμα ή φιλόδοξά είσι τά όνειρα καί σχέδιά 
σας, ή ολέθριος τύχη ένίοτε μεταβάλλει αύ
τάς είς πίκρας άπαγοητεύσεις.

Τό δυστύχημα είνε άσήμαντον: καί αί 
μάλλον εύαίσθητοι καρδίαι έσκληρύνθησαν 
σήμερον ώς πρός τάς σκληράς ταύτας άπα- 
γοητεύσεις, ώς προς τάς άπελπιστικάς ταύ
τας σκηνάς, οΐτινες ούδέν πλέον τό νεωτερί- 
ζον περιέχουσι.

Παρέρχομαι λοιπόν ταχέως τό λυπηρόν 
τοϋτο παρελθόν, τήν μισανθρωπίαν καί τήν 
πρός τδν κόσμον φρίκην μου, τήν πρός πάσας 
άνεξαιρέτως τάς γυναίκας άπέχθειάν μου, ής 
αιτία είνε ή υποκρισία των, ή άστασία των, 
τό ψευδές τοΰ αιωνίως άπατηλοΰ μειδιάμα
τος των, καί άφικνοΰμαι είς τό μάλλον πε
ρίεργον περιστατικού τοΰ βίου μου.

Πολύν μετά τό καταπλήξαν με δυστύχη
μα χρόνον έσύρθην μάλλον ή παρεσύρθην ύπό 
τοΰ έξαδέλφου τής Έλσας είς τόν έν τφ θεά- 
τρω Μαρδιγάς διδόμενου χορόν.

Οί ιματισμοί ήσαν μεγαλοπρεπέστατοι, 
οί μαργαρίται καί οί άδάμαντες έσπινθήριζον 
έπί τών λευκών ώμων, ή θέα έν γένει ήτο 
μαγευτικωτάτη. Κυριευθείς ύπό τής γενικής 
ζωηρότητος ένευσα προς κυρίαν έρυθροΰν έξ 
άτλαζίου ιματισμόν φέρουσαν, καί έπωφελού- 
μενος τής ένεκα τής προσωπιδοφορίας έπιτρε- 
πομένης έλευθερίας, προσεκάλεσα αύτήν νά 
χορεύσωμεν.

Έβάλσιζεν ώς θεά- άνεύρισκον έν τη εύ- 
καμψία έν τοϊς έπιχαρίτοις κινήμασι, έν τή 
ύπερηφάνω στάσει, έν αύτφ τφ τόνφ τής 

φωνής της τοσαύτην πρός τήν Βιενναία μου 
δμαότητα, ώστε έρρίγησα καί δέν έτόλμησα 
πλέον ούτε λέξιν νά προφέρω έκ φόβου μή 
διαλύσω τήν γοητείαν.

Ήσθανόμην ότι άνέζων έν τφ περελθόντι 
τούτφ, τώ τοσούτον άπέχοντι, άλλ’ έν τή 
μνήμη ζωηρώ καί πάντοτε προσφιλή. Έχό- 
ρευον μηχανικώς ς ώέν δνε·ρφ, έρμαιου είδους 
παραλήρου πλήρους γοητείας άμα καί θλί- 
ψεως.

Τέλος ή ώρα τού δείπνου έσήμαινε καί έ- 
πήλθεν ή ώρισμένη στιγμή καθ’ ήν πασαι 
αί προσωπίδες ώφειλον νά πέσωσι. Παρέσυρα 
τήν χορεύτριαν μου πρός τά παρά τό ύπερφον 
κείμενα θεωρεία καί τή έζήτησα τήν χάριν 
νά μ’ άφίση όπως πρώτος θαυμάσω τό πρό- 
σωπόν της. Ήρνήθη έπιμόνως βεβαιούσα με 
ότι εύθύς ώς ή προσωπίς ήθελε πέσει καί αύ
τη ήθελεν έκλείψει ώς φάντασμα. ’Ολίγην 
δούς σπουδαιότητα είς τήν φαντασιώδη ταύ
την άπάντησιν έξακολούθησα καθικετεύων 
αύτήν καί έμαθον ότι ώνομάζετο Έλσα.

"Ελσα ! δέν είδον, δέν ήκουσα είμή τό. 
προσφιλές τοϋτο όνομα, οπερ έν τφ άμα μέ 
κατέστησε παράφρονα, καί ύποχωρών εις ά- 
καταμάχητον, άγρίαν, έπιθυμίαν τοΰ νά τήν 
ίδω, άπέσπασα τήν τό πρόσωπον της κρύ- 
πτουσαν προσωπίδα.

Ή ωχρά καί γλυκεία τής Έλσας φυσιο
γνωμία μοί έφάνη τότε· έρρίφθην αμέσως νά 
έναγκαλισθώ τήν τόσφ άγαπωμένην ταύτην 
γυναίκα ... καί δέν έσφιγξα ή τό κενόν. Ή 
προσφιλής οπτασία μόλις φανείσα ήφανίσθη 
ώς νέφος καπνοΰ. Έπεσα κατάπληκτος.

Τή έπιούση ούκ ολίγον έξεπλάγην εύρε- 
θείς έν τή κλίνη μου· ομίχλη πυκνή έσκότιζε 
τήν διάνοιάν μου καί μετά μεγάλου κόπου ή- 
δυνάμην νά περισυλλέξω τα συμβάντα τής 
προτεραίας. Έκάλεσα τόν ύπηρέτην, όπως
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βεβαιωθώ μήτοι 'ήμην παίγνιον φρικώδους 

ονείοου.
ι

Ούτος μοί έτεινε τηλεγράφημα, οπερ ή- 
νοιζα τρέμων. ~ '

'Η Έλσα ειχεν άποθάνει τήν προτεραίαν, 

ταφεϊσα ύπό τά έρείπια οικίας έγκαταλελει 
μένης καί έτοιμορρόπου, καθ’ ήν στιγμήν έ- 
πέστρεφεν έκ χορού.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ.
ΠΕΡΙ ΣΙΤΟΥ

Και άλλοτε εϊχομευ γράψει τινα περί 
Καφέ, εν ταΐς στήλαις τοϋ Λογίου Έρμου 
ήδη παραθέτομεν και ολίγα τινα περί 

σίτου,προτιθέμεθα δέ άναλυτικώτερον νά 
έ»·διετρί^ωμε>· περί τοϋ πολυτίμου τού

του φυτοϋ και να έζετάσωμεν τά διάφο

ρα αντοϋ εϊδη θέλομ εν δέ προσπαθήσει 
νά μεταδώσωμεν τοίς άναγνώσταις ήμών, I 

όσον οιον τε θετικάς και ακριβείς πληρο

φορίας α'ίτινες άπόρροιαί είσι τών μελε
τών ήμών και όσων έκ διαφόρων συγ

γραμμάτων ήρίσθημεν.
Πλείσται όσαι είσί al ύπδ τών μάλλον 

φημιζόμενων γεωπόνων και φυτολόγων 

γενόμεναι έρευναι περί τής πατρίδας τοΰ 
πολυτίμου τούτου φυτοϋ εν τούτοις παρά 

πάντων και έτι αγνοείται. *
Ό σίτος ανέκαθεν έθεωρήθη ώς τό 

σπουδαιότερου φυτόν· ή έζέτασις τών 

σταχύων και τών κόκκων τοϋ σίτου τών 
έν τοίς Αίγυπτιακοίς μνημείοις ευρισκο

μένων, οί εις τόν πυθμένα τών λιμνών 
τής Ελβετίας έζηνθρακωμένοι κόκκοιτά

έπί τών αρχαιοτήτων Έλλην. μνημείων 

καί νομισμάτων άπαιτονμενα σχήματα 

τοϋ σίτου διδάσκουσα ήμϊν τήν μεγάλην 
ποικιλίαν ήτις έπεκράτει έκ παλαιοτά- 

τον είς τάς παραλλαγάς τον σίτον.

Ο Σίτος έκ τοϋ σιτεύω (δίδω τροφήν) 
είναι τροφή παραγομένη έκ τον σπαρ. 

τοϋ σιτοειδονς φυτοϋ ’επετείου τής οικο

γένειας τών άγροστοειδών. Ή σπορά 

αυτών κατά τά διάφορα κλίμακα δια- 

φόρως καί καθ' ώρισμένας έποχάς ένερ- 

γάται πάντα δέ τά άχρι τονδε γνωστά 
είδη τοΰ σίτον μετά τών ποικιλιών αϊ

τών διηρέθησαν είς Σίτους φθινοπωρινής 

σποράς καί είς Σίτους εαρινής εποχής- τού- 
ι των οί μέν πρώτοι είσί μακροτέρας (θλα

στικής διάρκειας, παρέχουσιν έν τή βλα- 
στήσει αντών βεβαιοιέρας ελπίδας επι

τυχίας καί είσί οί συνηθέστεροι τών παρ' 
ήμίν σπειρομένων κατά τό φθινόπωρον, 
οι δέ δεύτεροι κοινώς καλούμενοι όψιμο.'- 

σιτοι, διμηνοι σπείρονται τό έαρ καί είσί 
βραχυτέρας βλαστικής διάρκειας διότι 

έν διαστήματι δύο ρψ ώ>· άπό τής πρώ

της τών εαυτών σπερμάτων βλαστή- 

σεως, βλαστάνουσι καί καρποφορούσα 
δυνάμεθα πρός τούτοις νά διαιρέσωμεν 

ταύτας τάς παραλλαγάς είς σίτους μέ 
κόκκους γυμνούς ώκ οί κόκκοι αποχωρί
ζονται τοϋ Έλύτρου καί είς σίτους μέ 

κόκκους πολυενδεδυμένους. Έκ τούτων πά
λιν οί μέν σίτοι γυμνοί άποτελοϋσι:

ά. Τούς μέ απαλούς κόκκους σίτους ο'ίτι- 
νεςσυντρίβονταιείς τούς όδόντας καί πα- 
ρέχουσι περισσοτέραν ποσότητα αλεύ

ρου.

6. Τούς μέ σκληρούς κόκκους σίτους οί- 

τινες συντρίβονται δυσκόλως ύπό τους 
όδόντας καί είναι κερατώδεις.

Οί δέ σίτοι πολυενδυμένοι άποτελοϋσι: 

ά. άδροκόκκους σίτους (χωρίς γένειον) 
6\ τούς μέ άθερωτάς στάχυζς σίτους. 

γ'. τούς φουσκωμένους σίτους.
Έν Έλλάδι δέ διακρίνονσι διαφόρους 

σίτους γνωστούς υπό τό όνομα Άρναούτη, 

Μαυραγάνι, Βλαχοσίταρον, Ντιβέτα, Κουρ- 
κίβι καί Κροκοδειλοσίταρον πάντες διαφό
ρου παραγωγικής δυνάμεως δντες, ενδο- 
κιμονσιν ύπό τό ενκραές τής Ελλάδος 

κλίμα καί είς γαίας πεδινός, εκτός τοϋ 

Ιλλα χοσιταρίου ενδοκιμούστος είς ορει

νός γαίας.
Κυριώτερα εϊδη τοΰ σίτον διακρίνομεν 

τά έζής οκτώ :

1 Σίτος ό χειμερινός
2 » ό Θερινός
3 » ό Οιδαλέος

4 » ό Σκληρός

5 » ό Πολωνικός
6 » ό ’Αμυλώδης

7 » ό Ζεόπυρος

8 » ό Μονόκοκκος.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΤ ΣΙΤΟΥ.

Ο σίτος εύδοκιιιεί είς πάσαν μάλλον ή 

ήττον συνεκτικήν γην είς ήν καλώς πεσόν 
τό έαυτοϋ σπέρμα καλώς έκφύεται, ουδό
λως δέ προκύπτει είς γαίας ζηράς καί 

ψαμμώδεις, Σπείρομεν διά τοΰτο άφοΰ 
προηγουμένως ό άγρός καθαρισθή έκ 
τών άγριων χόρτων καί παρεσκευασθή 
έπαρκείς διά τών άροτρων μετά τό πέρας 
τών οποίων διαιροϋμεν τούτον είς κανο

νικά τμήματα (πρασίας).

Ό σίτος φοβείται έκ διαφόρων φυτών 

βλαβερών είς τήν καλλιέργειαν καί ποι
ότητα αύτοϋ- άσπονδος δέ έχθρός αύτοϋ 
είναι τό σκύλυμον (άγριαγκινάρα) έτερα 
δέ φυτά ών οί σπόροι άναμιγνυόμενοι μέ 
τούς κόκκους ύποβιβάζονσι τήν άζίαναύ

τών είσί: ή μεθυστική αύρα τό μελάνθιον 
καί τό υ.ελάα.πυοον.i ί ι

Έκτος τούτων ό σίτος ύπόκειται καί 
είς πολλάς άσθενείας τάς έζής :

Τήν ςυοηοόυα,ασθένειαν προερχομένη έζ 

είδους τινοα μύκητας οπερ άναπτύσεται 
έντΐς τοϋ σίτου καί οστις παράγει ύπο- 
μέλανα κονιορτόν άηδή οσμήν διαδίδο'·- 
τα πρός προφύλαζιν έκ τής άσθενείας 

ταύτης άσβεστώνουσι τόν σποράν πρό 

τής σποράς.

Τό Μαυρόκολον άσθένεια όμοια τή πρώ

τη, πήν Έρ'υσίβην (Λοιι ώς Καψοΰρα, Κα

πνιά, Καρβούνισμα) ήτις παράγεται έπί 
τοϋ φύλλου τοϋ στελέχους καί τοϋ στά- 
χυοςκατά τήνβλάστησιν τοΰ φυτοϋ πριν 
μέν ύπό κόκκινων, βραδύτερου δέύπό με

λανών κηλίδων. Οί προσβεβλημένοι δέ 
οπό τής άσθενείας ταύτης κόκκοι είναι 
μικροί, ίσχ;οί καί ολιγάριθμοι, ή Έρύσι- 

6η προσβάλλει πρό πάντων τούς βραδέως 
αύζανομένους σίτους ώς καί τούς είς 

υγρά καί έλώδη μέρη παραγομένους. 
Έστι δέ Έρυσίβηκατά τόν Θεόφραστον.

ιιΣήιβις τοΰ υφισταμένου ύγροϋ, διό 
πολύ μέν ϊσαντος ού γίνεται, καταπλύ

νεται γάρ· έάν δέ ψ-εκάδες καί δρόσοι 

πλείους γένωνται, καί ό ήλιος έπιλάβη 

καί άπνοια τότε σήπεται. Διό καί έν 
τοίς ένπνοις καί μετεώροις ήττον, έν δέ 

τοίς κοίλοις καί δροσοβόλοις μάλλον 
θεοφρ. ΦΛ. ΑΛ. 3,23.»

Ό σίτος προσβάλλεται καί ύπό πολ
λών ζώων ών 'επιβλαβέστερος έχθρός 
είναι ή Τρωζ, εντομον χρώματος 

μελανού έπίφοβος διάτήν ένσχήματι έ- 

π<μήκους νύμφην αύτής. Είς ένα κόκ
κον εύρίσκεται πάντοτε μία μόνη νύμφη 
ήτις άναπτύσσεται έκ τοϋ έν αύτώ ά- 
:λεύρου δι ού τρέφεται, άμα δ’ άποκτήση
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τό άπαιτόμίκο»· αύτοΰ μέγεθος μένει έ,ν- 
τός τών κόκκων ένθα μεταμορφοΰται με
τά 8 δέ ή 10 μήιας διαπερα τόέντομόν 
τό δέρμα τον σίτον και Λαμβάνει τό τε- 
Λενταίον αύτοΰ σγ1)μα. Κατά τόν καιρόν 
τής ωοτοκίας ή θηΛεία τρώζ εμποιεί εις 
τόν κόκκον δείγμα έν ω εναποθέτει ώόν 
τι ες ού παράγεται ή νύμφη, ητις τρέ
φεται πρός βΛάβην τοϋ κόκκον.

Τό καΛΛίτερον προφυΛακτικόν μέσον 
είναι νά άνακενήσωμεν συχνάκις τοϋ σί
τον.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ! ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΙΤΟΥ-

ΟΙ σιτέμποροι όφείΛουσι πρός έπιτυ- 
χίαν τοϋ έμπορίον τών σιτηρών νά δύ
νανται νά διακρίνωσι διά τής χειρόςτήν 
ποιότητα τοϋ σίτον και νά προσδιωρί- 
Ι.ωϋι τό βάρος αντο . Ό σίτος πρέπει νά 
είναι ζηρός. μεστός, γενσεως γΛυκαζον- 
σης άνευ οσμής μονχΛας (εύρωτιάσειης) 
άπηΛΛαγμένος κονιορτοϋ ζΐνων οόσιών 
και ατόμων.

Ό ποΛύπειρος σιτέμπορος δύναται άμα 
θέση τήν χείρα του έντός σάκκου ή δείγ
ματος σίτου νά προσδιορίση τό βάρος 
αύτοϋ.

Οί ΌΛΛανδοί πρώτοι μετεχειρίσθησαν 
είδος πΛάστιγγος δι ής σταθμισμένης 
μικρας ποσότητος σίτου, προσδιορίζεται 
τό άκριβές βάρος αντοΰ.

’Οσμή καί γεΰσες. Ή οσμή και γεϋσις 
τοΰ σίτου έν νγια καταστάσει δέν είναι 
καθαρώς έμφαντικαι άΛΛ’ όπόταν στοι
χεία τινά ά.ΙΛοιώσεως φανεροθώσιν, ή 
οσμή γίνεται γαιώδης και ό σίτος απο
κτά γεϋσιν δριμείαν.

Έμπορικώς οί σΐτσι κατατάσσονται 
είς σίτους έκλογής και είς σίτους πρώτης 
δευτέρας καί τρίτης παότητος.

ΙΙΤΟΦΟΡΛΙ ΧΩΡΑΙ

Ό σίτος παράγεται είς τάς εύκρατους 
χώρας. Ούτω al κνριώτεραι σιτοφόροι 
χώραι είσί al κατωτέρω σημειούμεναι 
κατά τήν τάζιν τής σπονδαιότητος τής 
μεσαίας ένιαυσίου αυτών παραγωγής.

Ήνωμέναι
ΠοΛ. Άμερικ. 130 έκατομ. έκατόΛιτρ ι

ΓαΛΛία 100 » »
Ρωσσία 80 * »
Γ ερμανία 44 » »
Ισπανία 47 » »
ΊταΛία 39 » »
Αυστρία 57 > »

, Μ. Βρεττανία 37 » »
Ρωμουνία 12 * »
ΒέΛγιον 9 » »
’ΑΛγέριον 11 > »

! Καναδα 8 1,2* *
ΑνστραΛία 6 * »
Αίγυπτος 6 » »
ΠορτογαΛΛία 3 * *
Κάτω Χώραι 2 » »
Σκανδιν. Χώραι 2 » *
ΈΛΛάς 2 * *
Σερβία 1 1)2 * «
Έ.Ιβετία 1 * *
Διάφοροι Χώραι 5 » »

Έν οΛω 573 έκατ. έκατόΛιτρα
Έν δέ Τουρκία είναι δύσκοΛον νά ΰ- 

ρίσωμεν τό ποσόν τών παραγομένων 
δημητριακών καρπών ένεκα έΛΛείώεως 
στατιστικής, ή καθ'αύτό παραγωγή εί
ναι ό αραβόσιτος καΛΛιεργούμενος είς 
οΛας τάς πεδιάδας, ιδίως δέ έν ΒουΛγα- 
ρία, ΘεσσαΛίακαί Θράκη. Ό αραβόσιτος 
μετά τον όρυζίου άποτεΛοϋσι τήν καθ' 
αύτό τροφήν τών κατοίκων' ό σίτος κα.Ι- 
Λιεργείται έν ΒουΛγαρία και θεσσαΛία.

Οί δι μνμριακοί καρποί τής Τουρκίας 
είσάγονται διά τών Λιμένων Κιονστεντζέ 
και Βάρνης έν ΒονΛγαρία, Ραιδεστοϋ, 
ΚαΛΛιπόΛεως, Πύργον, Αίνον έν Θράκη 
θεσσαΛοι (κης έν Μακεδονία και τών 'Α
σιατικών χωρών τής Μαύρης θαΛάσσης, 
Τραπεζοϋντος, Κερασσονντος, Σαμψοΰν- 
τος και Σινώπης· καί ΤριπόΛεως, Σμύρ
νης, Βηρυττοϋ, καί Ίόππης.

I. Δ. X.

ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

Έν τή μεγάλη τών εντόμων σειρά δέν ύ- 

πάρχει κανέν, τοΰ όποιου ή ίντορία να παρ- 
ιστάνη τοσαΰτα πράγματα εξαίσια, ίσα ή 
τών μελισσών. Κατά λόγον βιομηχανίας τά 
έντομα ταΰτα είναι τδ αριστούργημα τής τοΰ 
Δημιουργού παντοδυναμίας· καί δ άνθρωπος 
αύτδς, τόσον ύπερήφανος διά τά φυσικά αύτοΰ 
προτερήματα, ταπεινοϋται τρόπον τινα, όταν 
βλέπη ένδον τής κυψέλης. *Ας  παύσωμεν έκ- 
θαμβούμενοι περί τής παραδόξου φωλεάς τοΰ 
Κάστωρος, περί τής άγχίνοος οικοδομής τής 
φωλεάς πτηνών τινων όλα ταΰτα λησμο- 
νοΰνται όταν βλέπη τις τά έργα τής μελίσ- 
σης. Διότι ζώον ,τδ όποιον διαφεύγει σχεδόν 
τήν δρασιν, τοΰ όποιου ό οργανισμός προσβαλ
λόμενος πρδς τά όντα τών άνωτέρων τάξεων, 
είναι τόσον ατελής, συνέρχεται είς κοινωνίαν 
ινα καταστήση πόλιν, καί κυβέρνησή έν αύ- 
τή διά νόμων άναλλοιώτων, καί ζήση είς αρ
μονίαν, τήν όποιαν ούτε υπερβολικός πληθυ
σμός, ούτε ή διαφθορά ηθών καί χαρακτήρων 
τών άτόμων, έξ ών σύγκειται, δύναται ν’ άλ- 
λοιώση ! Διότι τδ κατ’ έπιφάνειαν τόσον εντε
λές έντομον, έργάζεται άδιζκόπως, ίνα σύνα
ξη άτομηδόν τάς υλας τής οίκήσεώς του, ζυ

μώνει, καί διαθέτει αύτάς τοσοΰτον έντέχνως, 
άνεγείρει έκέϊνα τά θαυμάσια κτίριά, τών ό
ποιων ή άρχιτεκτονική υπήρξε τδ άντικεί- 
μενον τής τών μεγαλητέρων γεωμετρών με
λέτης, συλλέγει μετά πολλοΰ μόχθου τδ τό
σον5 εύχάριστον υγρόν, αύτδ τδ νέκταρ, τδ 
λεγόμενον μέλι· καί ή ψυχή σας δέν θέλει 
τάχία έκπλαγή ! δέν θέλετε τάχα εύρεθή είς 
κατάνυξιν Ή μέλισσα είναι άξια θαυμασμού. 
Έάν δ’ έργάζηται μετά τοσούτου ζήλου, τοΰ
το πράττει όχι τόσον διά τήν συντήρησιν τής 
άσθενοΰς ΰπάρξεως αύτής, όσον διά τήν τών 
όμοιων της καί τήνεύημερίαν τών ανθρώπων. 
Άνεδέχθη παρά τής φύσεως τό έργον τροφοΰ, 
καί δλαι αί έπιθυμίαι αύτής τείνουσιν εις τήν 
έκπλήρωσιν έργασίας πολυμόχθου μέν, άλλ’ 
έντιμου. Οικογένεια έν τή κοιτίδι έμπιστεύε- 
ται εις τήν τρυφεράν αύτής φροντίδα- όλη δέ 
ή ασχολία καί εύχαρίστησις αύτής συχστα- 
ται είς τό έπαγρυπνεϊν πρός διαφύλαξιν τής 
παρακαταθήκης αύτής· τδ δέ θαυμαστώτερον, 
ότι δ Δημιουργός τής φύσεως, φοβούμενος 
μήπως δ έρως άποπλανήση τήν τροφόν ταύ
την καί τήν άπασχολήση, τούλάχ ιστόν δι 

όλίγας στιγμάς, άπηγόρευσεν είς αύτήν πά
σαν ηδονήν. Όλος δ λαός κοινωνίας μελισ
σών, έχει μίαν μόνην μητέρα, τήν όποιαν οί 
άνθρωποι έκάλουν άλλοτε βασίλισσαν. Τό 
προνομαοΰχον τοΰτο άτομον ούναται νά έκλέ- 
ξη 3ν βούλεται συνεργόν προς πολυπλασια- 

i σμόν τής φυλής, ώς κατωτέρω θίλομεν ίδεΐ.
Άνίσως διατρέξωμεν τούς αγρούς, διά νά 

παρατηρήσωμεν έκεϊ τάς μέλισσας ζώσας 
εις μικράν κοινωνίαν ή καί μονήρεις, θέλομεν 
εύρει έτι άντικείμενα, διά νά θαυμάσωμεν 
τήν σοφίαν τοΰ Δημιουργού. Ή βιομηχανία 
τών μελισσών θέλει μάς γοητεύσει διά τήν 
ποικιλίαν καί απλότητα τών μέσων, τά ό

ποια μεταχειρίζεται.
*Ας μή φρονώμεν, ότι ή βιομηχανία τής



376 Ο ΑΟΠΟΣ ΕΡΜΗΣ 377

μελίσση; θέλε-, ευχαριστήσει μόνην τήν πε
ριέργειαν ημών. Ή γεωργία -ρέπει νά Οεωρή 
τήν μέλισσαν μετά μεγίστης προσοχής, έπει- 
δή εύρίσκει έν αύτη πηγήν πλούτου· δέν είναι 

μάλιστα κάνέν είδος τής γεωργίας παραγω- 
γικώτερον. Έάν δέ δέν άπολαμβάνη όλας 

τάς ώφελείας τάς δποίας ήλπιζε, τούτο είναι 
ελάττωμα αύτής. Διατί δέν ύποβοηθεϊ 
τάς προσπάθειας τής φύσεως ή τέχνη ; ‘Ας 
έπιμελήται τάς μέλισσας της, καί θέλει άν- 
ταμειφθή πολλαπλασίως δι’ όλους τούς κό
πους αυτής. Συνήθως δ άνθρωπος επιμελείται 
τά άνθη, τά δποϊα καθωραίζουσι μίαν μόνην 

πρωίαν τδν κήπον του, δ'στις αποτείνεται μό
νον εις τούς οφθαλμούς του, τήν δέ φιλότε
χνον μέλισσαν, τήν δποίαν ώφειλε νά διατη- 
ρή έπιμελώς, τουλάχιστον ώς μάθημα .φι
λεργίας είς τά τέκνα του, έν ω καί άλλως 
εινε τόσον ώφελιμωτάτη τέρπουσα καί τήν 
καρδίαν του, οέν ένθυμεΐται, είμή όταν έρχη- 
ται νά τή άφαιρέση μέγα μέρος τής έργα- 
σίας της.

Είς τήν σπουδήν τοΰ τών μελισσών οργα
νισμού, πρέπει νά προσέξωμεν μάλιστα εις τά 
όργανα, όσα ή φύσις έδωκεν είς αύτάς, εϊτε 
προς συλλογήν τής τροφής των, είτε πρδς 
λήψιν, μεταφοράν καί κατεργασίαν τής ύ
λης, τήν δποίαν είς τάς έργασίας των μετα
χειρίζονται. Ή πρώτιστη τροφή τών μελισ
σών, είναι τό περιεχόμενον είς τά νεκτάρεια 
τών ανθών ζαχαρώδες ύγρόν, τδ δποϊον έξά- 

γουσι μέ τήν άντλίαν των.

Πολλά είοη μελισσών ζώσι κοινωνικώς 
ώς ή οί/.ιακή μέλισσα, τδ πλεϊστον όα,ως 
μέρος διαιτάται μονήρως. Μεταξύ τών πρώ

των εύρίσκονται τρία είδη ατόμων, οί άρρε- 
νες ή κηθήνες, αί θήλειαι ή βασίλισσαι, καί 
αί έργάτιδες έξαιρέτως είναι έπεφορτισμέναι 
όλην τήν έργασίαν τών κυψελών, απέρχονται 
πρδς συλλογήν τοΰ κηρού, οίκοδομούσι τά 

κηταρια, τάς μελικηριόας καί τρέφουσι τάς 
σχαδωνας (σκώλυκας τών μελισσών). Είς 
τάς φωλεάς τών κηφήνων τδ έργον τούτο εί
ναι κοινόν, είς δέ τάς τών μονήρων, αί θή- 
λειαι μόναι ένασχολούνται είς όλας αΰτάς 

τας έργασίας. Μεταξύ τών τελευταίων τού
των, αί μέν κατασκευάζουσι τάς φωλεάς των 
είς ξηρά δένδρα, αί δέ είς τάς τρύπας πεπα- 
λαιομένων τοίχων, καί άλλαι είς τήν γήν μέ 
φύλλα. Τής φωλεάς κατασκευασθείσης κα- 
ταθέτουσιν ώά έν αύτη, περί τά δποϊα Οέτου- 
σι ζύμην τινα είς τροφήν τού σκώληκος, έ

πειτα σκεπάζουσίν έπιμελώς τήν φωλεάν, καί 
δεν μεριμνώσι πλέον περί αύτών.

Τδ αύτδ δέν συμβαίνει καί είς τάς κοινωνι- 

κώς συμπολιτευομένας. Αύται θεραπεύουσι τά 
νεογνά των, έως ού παύσωσι τρώγοντα, καί 
φέρουσιν είς αύτά καθ’ έκάστην τήν τροφήν 
των.

Αί φωλεαί έγκαταλείπονται περί τδ τέλος 
τοϋ φθινοπώρου· αί κατοικούσαι αύτάς 
νες καί έργάτιδες άπόλλυνται κατά τήν έπο
χήν αύτήν. Μένουσι μόνον αί θήλειαι, αιτινες 

αφ’ ου γονιμοποιήσωσι, διέρχονται τδν χει
μώνα άπονεναρκωμέναι εϊς τάς τρύπας, έν αίς 
διαμένουσι μέχρι τοΰ έαρος. Άφ’ ού όμως αί- 

σθανθώσι τήν θερμότητα τοΰ ήλιου, έξέρχον- 
ται τής διαμονής των, ζητούσι χωριστά κα
τάλληλον μέρος διά νά καταστήσωσι νέαν 
κοινότητα, καί έκάστη αρχίζει οικοδομήν, ή- 
τις περατούται διά τών έργατίδων τάς δποίας 

έγέννησε.
Αί μέλισσαι διά ν’ άποφύγωσι πολλάκις 

τδν κόπον τής οικοδομής των, ζητοΰσιν ένίοτε 
έκείνας τάς δποίας κατωκησαν τδ παρελθόν 
έτος, έπισκευάζουσιν αύτάς καί έναποθέτουσι 
τά ώά των. Τινές δέ αύτών ώφελούμεναι 
από τήν άπουσίαν τοΰ ιδιοκτήτου φωλεάς 
τίνος, καταλαμβάνουσιν αύτήν· άφ’ ού δέ ή 
ίδιοκτήτοια ΐδή τόν σφετερισμδν τούτον, προσ- 

γαζόμεναι περί τήν δεκάτηνώραν τής πρωίας. 
Άφ’ ού μέλισσά τις μείνη έπί τού άνθους τον 
άναγκαϊον πρδς συλλογήν καιρόν, καί όλαι αί' 
τρίχες της καλύπτονται ύπό αύτής τής γύ
ρεως, συνάζει αύτήν μέ τούς πόδας της, τούς 
όποιους μεταχειρίζεται ώς ψήκτραν (βούρτζαν) 
είζ σχήμα δύο μικρών τολυπών (κουβαρίων), 
τάς δποίας ύποβάλλουσα είς τούς οπισθίους 
πόδας της, έπιστρέφει είς τήν κυψέλην. Άφ' 
ού δέ φθάση έκεϊ, μεταβιβάζει είς τον στόμα
χόν της τήν ύλην αύτήν, ούσαν άκατέργα- 
στον κηρόν, διά νά μετουσιωθή έντελώς, za't 
έπειτα έξερεύγ-ται αύτήν.

Αί μέλισσαι δέν τρώγουσι πάντοτε όσην 
τροφήν συλλέγουσι. Κατά τήν ώραν τού έ
τους, όταν εύρίσκωσι τοιαύτην άφθονον, καί 
περισσοτέραν μάλιστα τού άναγκαίου, άπο- 
ταμιεύουσιν αύτήν είς τά προωρισμένα έπί 
τούτω κυττάρια, όπου τήν βρέχουσι μέ ολί
γον μέλι, καί μεταχειρίζονται όταν λάβωσιν 
ανάγκην. ’Εκτός τών κυτταρίων τούτων εί
ναι καί άλλα, έν οίς άποθέτουσι τήν καθημε
ρινήν κατανάλωσιν. Καί ταύτα μέν μένουσιν 
ανοικτά, τά δ’ άλλα έπιπωματίζονται μέ κη

ρόν.
Αί έργάτιδες κατασκευάζουσι καί τρίτον εί

δος κυτταρίων διαφόρου μεγέθους καί σχήμα
τος, λεγομένων βασιλικών, έντδς τών δποίων 
ώοτοκεϊ ή θήλεια. Μόλις τινά τών κυτταρίων 
τούτων παρασκευασθώσιν, ή βασίλισσα, ύπό 
τδ κράτος τής δποίας κυβερνώνται αί λοιπαί 
πάσαι, δρμώσα πρδς τήν γέννησιν, σπεύδει νά 

καταθέση άνά έν ώδν έν έκάστω κυτταρίω, 
μάλιστα έν ω μόλις ύπάρχει έτι έμορφωμέ- 
νον. Προηγουμένως όμως, προερχομένη βρα
δέως, έπισκέπτεται έκαστον κυττάρων, έάν 
ώκοδομήθη στερεώς καί προσφόρως διά τάς 
σχαδώνας, καί έάν ήναι κενόν μετ’ ού πολύ 
έπαναστρεφομένη, εισάγει τήν άκραν τής κοι
λίας της είς τδ αδιέξοδον μέρος καί καταθέ- 

| τει τά ώά.

παθεϊ νά άπομακρύνη τήν ξένην. Διεγείρεται 
δέ μεταξύ αύτών μάχη τόσον πεισματώδης, 
ώστε πολλάκις άμφότεραι έγκαταλείπουσι 
τήν φωλεάν, πλήττονται είς τδν άέρα μανι- 
ωδώς, έωσοϋ μία έξ αύτών πέση έξηντλη- 
μένη τοΰ κόπου. Τέλος τάντων ή φωλεά α
νήκει είς τήν ίσχυροτεραν, και η ηττηθεϊσα 

έγκαταλείπει αύτήν άνεπιστρεπτί.
Αί μέλισσαι αύται έργάζονται υπέρ εαυ

τών- τα έργα των δέν είναι άξια προσοχής, 
είμή διά τήν θαυμασίαν τέχνην, μέ τήν δ

ποίαν κατασκευάζουσι τήν φωλεάν των.
Τοιαΰται δέν είναι αί οίκιακαί μέλισσαι 

περί ών θέλομεν δμιλήσει. Αύται δραστηριώ- 

τεραι καί βιομηχανικώτεραι έργάζονται ώφε- 
λίμως δι' ημάς. Ό ά/ρ υπος προφυλαττομε- 
νος άπό τδίοβόλον όπλοντων, τδ κέντρον των, 
ήξεύρει νά ταϊς άφαιρή τδν κηρόν καί τδ μέ
λι, τά δποϊα άποθησαυρίζουσι πρδς χρήσίν 

των, καί έκ τής έπιτηδείας αύτής κλοπής, 
προμηθεύονται τροφήν ύγιεινήν καί ήδείαν, 

τήν δποίαν τδ σάκχαρι δεν ουναται πολλάκις 
ν’ άντικαταστήση, καί ύλην, δι’ ής φωτίζε

ται τδ σκότος.
Ή ίκανώς πεπληθυσμένη κυψέλη, περιέχει 

αίαν θήλειαν τήν βασίλισσαν, άρρενας όιακοσί- 
ους μέχρι τών οκτακόσιων, καί δεκαπέντε έως 
δεκαέξ χιλιάδας έργάτιδας· πολλάκις δέ καί 

περισσοτέρας. "Οταν είσέρχωνται είς νέαν κυ
ψέλην, ή πρώτη φροντίς αύτών, είναι νά 
κλείσωσι τάς δπάς, μεταχειριζόμεναι είς τήν 
έργασίαν αύτήν όχι κηρόν, άλλ' ύλην τινα, 
ήτις έξαπλούται καί κολλά καλήτερον. Ή 
ύλη αύτή ήτο γνωστή παρά τοϊς άρχαίοις 

ύπό τδ όνομα πρόπουλις.
Άμα αί μέλισσαι καταλάβωσι τήν κυψέ

λην, αί έργάτιδες άπέρχονται πρδς συλλογήν 
τής γύρεως τών άνθέων, διά νά πήξωσι τάς 
μελικηρίδας. Κατά τήν άνοιξιν απασχολούν
ται είς τήν έργασίαν αύτήν ύλην τήν ήμέραν, 
κατά τά κυνικά όμως καύματα παύουσιν έρ-
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Ή σχαδών δέν έκλεπίζεται προ τής δευ- 
τέρας ή τρίτης ήμέρας. Μόλις δέ γεννηθή, 
κυλιέται κυκληδον, και τρέφεται μέ ΰλην τινα 
ζαχαρώδη, Δέν ζή δέ είς τοιαύτην κατάστα- 
σιν, είμή δύο ή τρεϊς ήμέρας. Κατά τδ διά
στημα αύτδ αναπτύσσεται, κα'ι^ζητεϊ νά σχη- 
ματίση τδν σχεδόν ύμενώδη νεκύδαλον (βόμ- 
€υκα), καί νά μεταμορφωθή είς νύμφην (πε
ταλούδαν). "Αμααί έργάτιδες παρατηρήσωσιν 
ότι ή σαδών σχηματίζει τδν νεκύδαλον, κλεί- 
ουσι τδ κυττάριον αύτής μέ κυρόν. Έντός δέ 
τριών ημερών, ή σχαδών άπονυμφοϋται..

Τά μέλη τού εντόμου, λαμβάνουσιν ολίγον 
κατ’ ολίγον σύστασιν, καί μετά ήμέρας, ή 
μέλισσα κόπτει μέ τά χείλη της τδ περικλεϊον 
τδ κυττάριον πώμα. Τδ έντομον έξέρχεται έτι 
ύγρόν, και κάθηται έπι τής άκρας τής μελι- 
κηρίδος· άλλά μετ’ ού πολύ περιστοιχίζουσιν 
αύτδ άλλοι έργάτιδες, άπορροφώσαι τήν έν 
αύτψ ύγρασίαν, και προθυμούμεναι νά τφ 
προσφέρωσι τροφήν, έξεμοϋσι ποσότητά τινα 
μέλιτος έπί τής γλώσσης τοϋ νεωγνοϋ.

"Αμα ή μέλισσα νομίση ότι δύναται νά 
έμπιστευθή εις τάς ιδίας της δυνάμεις, σπεύ
δει νά έςέλΟη τής κυψέλης, διά νά ιδη τδ 
φώς. Φαίνεται δέ, δτι όδηγεΐται ύπ’ άλλων, 
ή μάλλον ακολουθεί αύτάς, καί απέρχεται 
νά συλλέξη, ώς αύται, τδν κηρόν, καί τδ μέλι 
και δλας τάς αναγκαίας ΰλας είς τήν πολυ
μελή οικογένειαν, τής όποιας οφείλει νά συμ- 
μερισθήδλην τήν δραστηριότητα.
Αί έργάτιδες έργάζονται μετά τόσου πολλοϋ 
ζήλου καί δραστηριότητας είς τάς άρχάς τοϋ 
άποικισμοΰ των, ώστε δ Ρεώμυρος παρετήρη- 
σεν ένώπιόν του κατασκευαζομένας κηρήθρας 
έν μια ημέρα οκτώ έννέα δακτύλων μήκους. 
Ό αύτδς παρατηρητής ύπολογίζει πλέον τών 
δώδεκα χιλιάδων τον αριθμόν τών ώών, τά ό
ποια γέννα εις δύο μήνας μία μόνον θήλεια· 

(Έπετοα τδ τέλος)

ΠΟΙΗΣΕΙΣ
XSJ1ISV «Μ HSISI8

Φύγε πια χειμώνα χάσου 
καί εσύ καί τά κα.Ιά σοί', 
φύγε πάρε πια μαζή σου 
τήν παράΛυτη ζωή σου, 
τούς χορούς, της νυχτερίδες 
τούς πο.ΙΛούς τής γής μπεκρίδες, 
νά μή τρέχουν ’στα σοκάκια 
φορτωμένοι κουδουνάκια 
νά μή β.Ιέπουν κ' οί κοπέΛΛαις 
τής ποΛΛαίς αϋταΐς σου τρέ.Ι.Ιαις· 
εινε αίσχος νά γυρεύης 
κάθε νύχτα νά χορεύης! 
άντε πήγαινε γκρεμήσου 
κ εινε χάρος ή ζωή σου, 
πάντα κρύσταΛΛα και χιονιά, 
καί κρασί χωρίς πεπόνια.

”ΕΛα άνοιζι καϋμένη 
κοπεΛούδα ζηΛεμένη 
'σάν ό πετεινός φωνάζει 
κ’ ή αυγή γΛυκοχαράζει 
νά διαβαίνωμε τάδάση 
τις τόν αΛΛο νά περάση, 
νά πηδούμε τά κΛαδάκια, 
τά μικρά τά ποταμάκια, 
νά μαζώνωμε ΛουΛούδια 
μέ χαραίς καί μέ τραγούδια. 
ΈΛα άνοιζι καϋμένη 
τής δ'υχής μου ερωμένη! 
πάρεμε ’στην άγκα.Ιιά σου 
νά χαρώ τά θέΛγητρά σου 
νά φιΛιονμαστε στά χείΛια 
ώς νά βγούνε τά σταφύΛια.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ.

[... καί σαΛεύουν 
τά φύΛΛα τής καρδοϋΛας των!! [αρά γε 

[θά τήν σώσουν;....

Καί πόσαι πάΛιν 'σάν άκοΰν τό κρύο νά 
[συρίζη, 

‘στην άγκα.Ιιά των σφίγγουνε τό α
κριβό παιδί των.

Είς τήν ύγειά του κρέμεται ό κόσμος κ’ 
[ή ζωή των.

—« Σάν πάθι τό παιδί κακό, ή μάνα τί 
[εΛπίζει ;;....

Γ
— ΆΛΛά πόσ’ άνθη εύμορφα, πόσ’ άνθη 

[μυρισμένα, 
μέσα ’στους κάμπους 'βρίσκονται μέ 

[χ20νι σκεπασμένα.
— Πόσα πτωχά καί έρημα, πόσα χωρίς 

[μητέρα.
τούς δρόμους έχουν σπήτι των καί }·υ;_ 

[χτα καί ημέρα» 
Τό χώμα’έχουν στρώμα των, τής πέ- 

[τραις προσκεφά.Ιι 
τό χιόνι ή καί τήν βροχή ώς σκέπη 

[των μεγάΛη(ν). 
Τήν πείνα σάν μητέρα των, καί άδε.ΐφή 

[τό κρύο, 
τό νά γυρνούν όΛόγυμνα νά τρέμουν 

[φίΛους δύο.
— Ποιοι τά εύσπΛαγχνίζονται καί ποιοι 

[τά Λυπούνται;.
ΌΛίγοι εϊν οΐ χριστιανοί πού τόν θε

όν φοβούνται.. .

Νά’ ναι κρασί, γΛυκίσματα, μόδες καί 
[τά Λοιπά, 

νή ’διής τότ' ή σακούΛά μας τί εύμορφα 
[κτυπα..-

Κ. Δ. ΖΑΝΝΗΣ

ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΟΣ
Α'-

Βαθύ σκοτάδι τρομερό· 'στον κόσμο 
[ζαπ.Ιωμένο.

Κατα μαυρίζουν τό βουνά, τά δάση τά.Ιει- 
[θάδια

ΒογγοΛογάει ύ Βοριάς, καί πέφτει γυ
μνωμένο’

τό δένδρο κάτω σύσσωμο, ‘στά άγριά του 
[χάδια.

Τά κύματα τά φοβερά τής θάΛασσας τής 
[μαύρης 

μέ μουγγρισμό μέ πάταγο τούς βράχους 
[καταδέρνουν.

Ανειιοζά.Ιη καί βοή τρεμούλα, μόνον 
[θ’ανρης

’στήν ίζοχή τήν έρημη·—Τά κά.1.1’ οι 
[χρόνοι πέρνουν.

Β'·
Κάθε ΛουΛούδι 'βρίσκεται ζηρό ή μαρα

μένο.
Κάθε πουΛάκι σέ φω.Ιιά μές' τά ζεστά 

[κρυμμένο.
Μόνο τοϋ νυχτοκόρακος, αν τύχη ‘στο 

[Λ6άόι 
άντιΛαΛεί τό βαρύ κρά τό σκοτεινό 

[Λαγκάδι.
Αρνί άθώο μοναχό, 'στο μέρος του κοι

μάται, 
κ’ ή κόρη απ' τά μα.Ιακά τ’ αρνί της 

[συΛΛογάται.
Πόσαι μανάδες Λαχταρούν καί τρέμει 

[ή καρδιά των.
Τήν παναγιά παρακαΛούν καί κΛαί- 

[ουν! τά παιδιά των 
'σέ ποια άγρια κύματα 'επάνω νά παΛεύ-

OV
καί τήν ζωήν νά ποΛεμοΰν ’στό χάρο νά 

[μή δώσουν 
ποΰ στέκεται επάνω των., τόν β.Ιέπουν
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ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
‘11 Ίχπω ίζ άποτελεϊται έκ πληθύος νήσων, 

ών αί μεγαλήτεραι είσίν ή Νεφών, Σικοκάϋ, 

Κιου-Σιδν ζ.ζί 'Γεσώ. Ό πληθυσμός τής μεγάλης 
ταύτης χύτοχρχτορίχς χχτχ τδ 1 882 άνήρχε- 
το είς 36,700,1 1 8, ζ.χτχ τδ 1886 ν.ς 38 έκ. 
131,217, ές ών οί μέν 1 1,300,261 χνδρι; 
18,850,956 δέ γυναίκες.

Λί έπισημότερζι πόλεις είσίν- ή Τόκιο (πρω
τεύουσα) άριθμοϋσα 902,836 ζχτ. Όζχκζ 
353.970 Κιότο 255,403· Ναζόγια 126898, 
Κχνχζάβχ 104,320, Χιρόσιμα 77,344. Γικο- 
χάμα 70, 019 Σοκούζιμα 60,541, Σενδζϋ 
55,32 1, Τογεάρεχ 50,417.

ΙΙερε τάς άρχάς τοΰ έτους 1 885 έν Ίαπωνίζ 
εύρίσζ.οντο 7,117 ξένοι, ών 592 ’Αμερικανοί, 
1423 Άγγλοι, 198 Γάλλοι, 34 3 Γερμανοί, 
4143 ’Ινδοί, καί 4 1 8 άλλων έθνηκοτήτων.

Τά προϊύντχ της γεωργίας σύγζεενταε ές ό- 
ρύζης, κριθής, σικάλεως, τεεου καί ζακχαροκα- 

λάμων. ’Ασχολούνται έπίσης κχε είς τήν διά- 
θρεψιν τών μεταξόσπορων. Τά δάση της ’Ιαπω
νίας είναι ύπέρπλεα δένδρων. Τχ μεταλλεία έκ- । 
μεταλλεύονται και ύπδ τοϋ Κράτους και ύπδ ι
διωτών. Μεταξύ τών πολυαρίθμων παραγωγών 

άνχφέρομεν τδν γαιάνθρακα, τδ πετρέλαιον, τδ 
θειον, την πορσελάνην, τδ μάρμαρον, τδν σίδη
ρον, τον χαλκόν, τδν άντιμώνιον και τδ μαγνέ- 
ζιον, ώς πολύτιμα δέ μέταλλα τδν χρυσόν και 
τδν άργυρον.

Τώ 1884 τδ γενικδν έμπόριον της ’Ιαπωνίας 
άνήλθεν είς 61,907,341 Γεν ! τδΓε ν=:5 
φρ. ές ών 33,129,449 διά την εξαγωγήν και 
28,777,895 διά την εισαγωγήν.

*Η έξαγωγή σύγκειτχι ές όρύζης και άλλων 
δημητριακών, τ-ΐου, κχπνοϋ, καμφουρζς, πορ
σελάνης, ναιάνθρακος, διαφόρων έλαίων, χαλκού 
χάρτου, μετάξης κτλ.

Αί έκ τοϋ έξωτερικοϋ προελεύσεις είσιν ζχχ- 
χαρις, φάρμακα ύαλος, σίδηρος, δέρματα, νήμα, 
ύφάσματα, έριοΰχα, μηχανάς κτλ.

Αί άποστέλλουσχι τά προϊόντα ταΰτα χώ- 
ραι είσίν ή Άγ·γλία, ή Κίνα, αί Ήνωμέναι πολι

τεία'., αί Άνατολιζ.αί Ίν'ίαι, ή Γερμανία, ή 
Γαλλία, ή Κορσική, ή ’Ιταλία, ή Αύστραλία, ή 
Ρωσσίζ καί ή Αύ.τραλία.

Ή ’Ιαπωνία δέ άπι στέλλει τά έαυτης προί · 
όντα είς τζς Ηνωμένας ΙΙολιτείας, Γαλλίαν Κί
ναν, ’Αγγλίαν, Άνζτολικαί Ίνδίαι, Γερμανίαν, 
Κορσικήν, Αυστραλίαν, Ρωσσίαν, Αύστρίαν κα> 
’Ιταλίαν.

ΊΙ Γερμανία είσήγαγε έν ’Ιαπωνία κατά το 
1880 προϊόντ» άςίας 174 5. 22 1 Γεν κατά τδ 
1881 δέ 2.316.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΑΜΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΡΩΜΑΙΟΙΣ

Ι·.ΐς τών περιπύστων γαλατών συγγραφέων ό 

χ. Μαυρίκιος Πελισσών, έξέδωκε ποώτην σπου- 
δχιοτάτην συγγραφήν, τίτλον έχουσα «Ο ί Ρ ω- 

μαΐοιέπίΠλινίου τοϋΝεωτέρου» 
Έκ τοϋ βιβλίου τούτου άποσπώμεν τδ περί νά- 
μου άναφερόμενον κεφάλαιον.

« Πε ίεργον είναι, λέγει ό συγγρζφ-ύς, ότι 
τχ ήθη της άρχαίχς ρω/.χϊζής κοινωνίας λίαν 
διζφέρουσι τών ηθών της νΰν έποχής. Κατά 
πρώτον ή διαφορά αύτημ.ετχφχίνετχι έκ τοϋ ότι 
παρά τοΐς Ρωμχίοις η είς τδν συζυγικόν βίον εί
σοδος δέν έγένετο διά προηγουμένων λόγων. Τά 
ζητήματα τών αισθημάτων δέν έλάμβχνον ου
δόλως σχεδόν μέρος είς την σύναψιν γάμ.ου. Έ_ 
νυμφεύοντο χωρίς νά ϊδωσιν άλλήλου; πρδ της 
ημέρας τών άρραβώνων. Ή ύπόθεσις άπεφα σί_ 
ζετο μεταζύ τών γ'ονέων. Άλλως τε έν ή ήλι- 
x(f αί νεάν.δες ένυμφεύοντο δέν έπιτρέπετο αύ- 
ταϊς νά έχωσε προτιμήσεις.

Οί άνδρες ένυμφεύοντο περί τδ τριακοστδν τής 
ήλικίας αύτών έτος.

Αί νεάνιδες έδέχοντο λοιπόν τούς εαυτών συ
ζύγους άπδ τής χειρδς τοϋ πατρός των, δέν ύ- 
πάρχει δέ παράδειγμα άντιστάσεως είς τήν πα
τρικήν θέλησιν. Έπί τοΰ ά>τικειμένου τούτου- 
ύφίσταται σπ.υ^αία διοφορά μεταξύ τών ^,με-

τέρων ηθών καί τών τών Ρωμαίων. Οί γονείς 
παρ’ ήμΐν συμβουλευόμενοι μάλλον τάς θυγατέ

ρας των περί τής εκλογής τών συζύγων αύτών
Ώς παρ’ ήμΐν τδ ζήτημα τής προικδς σπου- 

δαΐον μέρος έλάμβανεν είς σύναψιν γάμου- ούτω 
καί πζρ'αύτοΐς τδ ζήτημα τοΰτο ήν τδπρώτιστον.

Μετά τάς συμφωνίας τής προικδς έμνήστευον 
τούς νέου,· άλλ’ οί άρρζβώνες ούτοι, οιτινες με. 
γάλης έπισημότητος έτελοϋντο, ούδέν μετέ 

βαλλον εις τούς πρδς τήν μνηστήν τρόπους τοϋ 

μέλλοντος συζύγου. Ό τίτλος τοϋ μνηστήρας 
δέν έδιδε τδ δικαίω α όπως ούτος γνωρισθγ ή 
σχετισθή κάλλιον μ.ετά τής νεάνιδος. Έκεϊνο ο- 

περ ήμεΐς άποκαλοϋμεν «κάμνεινκόρτε» 
ήτο ολως άγνωστον παρά τοΐ Νωμαίοις.

Ή διάζευξες ήτο συχ/οτάτη έν Ρώμη. Συν- 
εζευγνύοντο καί διεζευγνύοντο μετά μεγίστης 

εύκολίζς.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΑΤΡΟΤ

Περίφημός τις ιατρός άποθανών, άφήκε μέ- 
γαν τινά τόμον έπιμελώς έσφραγισμενον καί πε- 
ριέχοντα, ώς ειπεν ό ίδιος, τά διδάγ'ματα τής 

πολυχρονίου αύτοϋ περί τήν Ιατρικήν πείρας. Τδ 
σύγγραμμα τοΰτο οί έκτελεσταί τής διαθήκης 
εξέθεσαν είς δημοπρασίαν χωρίς νά συντρίψωσι 
τάς σφρανίδας αύτοϋ, καί τδ έπώλησαν είς ύ- 
πέρογκον τιμήν. Άνοίςας όμως αύτό ό άγορα- 
στής, έξεπλάγη εύρών άπαντα τά φύλλα αύτοϋ 
άγραφα έκτδς ένδς, είς το μέσον τοϋ οποίου ήν 
γεγραμμένη ή εξής συμβουλή :

ΦύΛαττε δροσεράν την κεφαλήν, ά 
νυικτδν τδ αώρα, τονς ύέ πόύας θερρονς· 
έσω βέβαιος δτι ουδέπόζε θά γρειασθης 
ιατρόν.

ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΙΝΙΞ

Γυνή τις, κάτοικος τής Άβουσσεχίρ, ύπήγεν 
είς τήν ’Αγγλίαν μετά τών τέκνων τοΰ Κυρίου 
Β. Έμεινε δέ έν αύτή έπί τέσσαρα όλα έτη. 

’'Οταν έπέστρεψε, πάντες οί γείτονες αύτής καί 
γνωστοί συνηθροίσθησαν πέριξ αύτής διά νά μά- 
θωσι τά περί ’Αγγλίας. «Τί είδες έκεϊ ; Ειν 
εύτυχεΐς;» Έκείνη δέ άπεκρίθη, «Ό τόπος ει- 
νε ώσάν ένας κήπος· οϊ άνθρωποι εινε πλούσιοι 
έχουν ώραΐα φορέματα, ώραίας κατοικίας, ώ- 
ραίους ίππους, ώραίας άμάξας, λέγεται δέ προς 
τούτοις ότι εινε σοφοί καί εύδαίμονες.» Οί ά- 
κροαταί της έζήλευσαν τήν ολβιότητα ταύτην 
τών ’’Αγγλων τούς έκυρίευσε δέ κατήφεια, χχ\ 
έφαίνοντο ήδη δυσαρεστημένοι διά τήν κατά- 
στασίν των ταύτην. Άπεχώρει δέ έκαστος κα- 

τγ,σχυμένος διά ταΰτα, ότε ή γυνή καί πάλιν 
είπε : «Έν μόνον πράγμα λείπει άπδ τήν ’Αγ
γλίαν.» «Τί εινε αύτό;» ήρώτησαν μέ προθυ
μίαν οί Άραβες. «Είς άπασαν τήν ’Αγγλίαν 
παρετήρησα οτι δέν ύπάρχει καμμία φοινίκια !» 
«Μέ τά σωστά σου ! εινε άληθεία ;» έξεφώνη- 
σαν όλοι. «Ώ, ναι, εινε βεβαιότατον,» ειπεν ή 
γηραλέα τροφός· «οσον καιρόν έκάθισα έκεϊ, «τί
ποτε άλλο δέν έγύρευσα παρά φοινικιάν, πλήν 
έπί ματαίφ έζήτουν ταύτην, τώποτε δένεύρον!» 
Ή πληροφορία αύτη τοϋ γραϊδίου άνεπτέρωσε 

κάπως τά πνεύματα τών συμ,πατριωτών της, 
άντί δέ νά λυπώνται έλεεινολόγουν τούς Άγ
γλους· άνεχώρησαν δέ θαυμάζοντες καί άποροϋν- 
τες, πώς ήν δυνατόν νά ζώσιν άνθρωποι είς τό
πον, όπου δέν ύπάρχουν φοινικίαι» !

1Ι1ΗΖΙΙΖ
---- =0= — <

Ή. ΛΕΧΩ

'Γπδ τδν άνω τίτλον έξεδόθη άρτίως ύπδ τοΰ 

διαπρεπούς τής ήμετέρας πόλεως έπιστήμονοί 
κ. Α. Χρηστίδου, έγχειρίδιον, ένώ, συνδιαζο- 

μένου τοϋ επιστημονικού μετά τοΰ γλαφυρού καί 
εύκατζλήπτου καταδείκνυντχι αί σοβαοαί περί*
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στάσεις, αί άναφαινόμεναι κατά την περίοδον 
της έπιλοχίου έβδομάδος και ό τρόπος, δΓ ού 
δυνάμεθα νά περιποιώμεθα και προφυλάσσωμεν 
αύτήν.

Το χρησιμότατον τοϋτο διά πάσαν οικογέ
νειαν έγχειριδιον φιλοκάλως έκτετυπωμένον πω
λείται παρ’ άπασι τοϊς βιβλιοπώλαις Γαλατά 
καί πόλεως και έν τφ ήμετέρω γραφείω, άντί 
5 μόνον γροσίων, άποστέλλεται δέ ελεύθερον 
ταχυδρομικών τελών τοϊς έμβάζουσι τό άντίτι- 

μον αύτοϋ είς τό πρακτορεΐον τών γενικών δη
μοσιεύσεων, Μέγα εθνικόν χάνιον άρ. 11.

Τά δίκαια άπονέμον-ες και ήμεϊς συγχαριτη - 
ρια τφ διαπρεπεϊ έπιστγμολ έπί τφ όμολογ.υ- 
μένως ώψελίμωτή κοινωνία πονήματι αύτοϋ, συν- 
ιστώμεν αύτό παντί οικογενειάρχη.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Κύριος σκοπός τής συστάσεως τοϋ κατά μήνα 
γαλλιστί έκδιδομένου τούτου περιοδικού έστι νά 

γνωστοποίηση τοϊς έν Εύρώπη πάσας τάς έν 
’Ανατολή ίατρικάς και φαρμακευτικάς παρατη
ρήσεις και νά κρατ$ΐ τούς ένταϋθα επιστήμονας 
ένημέρους τών’έπιστημονικών Ανακαλύψεων τών 
ξένων σοφών, ούτως ώστε ή ιατροφαρμακευτική 
έπιθεώρησις θέλει πραγματεύεσθαι περί θεραπευ
τικής, κλινικής, ύγιεινής, χημικών και φαρμα
κευτικών πράξεων, έκθέτουσα πάσαν νέαν ΐ- 
ατοικήν άνακάλυψιν, άποκαλύπτουσαι πάσαν 
παραποίησιν και νόσευσιν τών ιατρικών και θρε 
πτικών προϊόντων.

Χρονικά άναφερόμενα είς τό ιατροφαρμακευ
τικόν σώμα, κριτικόν δελτίον, στατιστική τών 
κυριωτέρων τής πρωτευούσης νοσοκομείων και 
δελτίον θνησιμότητας θέλουσι συμπληρώσει ϊκα. 
στον Αριθμόν.

Έκτος τών Ανωτέρω ρηθέντων, άντί πάσης 
περαιτέρω συστάσεως άναφέρομεν οτι ή διεύθυν- 
σις έξησφάλισε τήν συνεργασίαν πλείστων όσων 
έπισήμων τοϋ έν Κων]πόλει ιατρικού σώματος 
μελών ώς οί κ. κ. Ζαμβακός πασσάς και I. Μαχέ 
άντεπιστέλλοντες τής ’Ιατρικής ’Ακαδημίας τών 

Παρισίων, Α. Μορτμζν, Ναφιλιαν πασάς, Άχμέτ 
Χιλμί Βέης, Φαήκ πασσάς, Ίβραήμ Λουτφή 
Βέης, Βονκόβσκη Βέης, Πεστεμαλτζής, Μπαλί- 
λης, Λιμαράκης, Ράλλης, Άκεστορίδης, Μά- 
τσοβιτς καί πολλοί άλλοι.

Πάν τό άφορών τήν σύνταξιν άπευθυντέον τφ 
κ. Πέτρφ’Απερύ διευθυντή καί Αρχισυντάκτη, 
68 Γιουκσέκ καλδιρίμι Γαλατά· ώς πρός τάς 
’Αγγελίας δέ καί τάς συνδρομάς τοϊς έκδόταις 
Α. Χρηστήδη καί Σας, Γαλατά Μέγα έθνικόν 
Χάνιον Άρ. 11.

Συνδρομαί.
Έτησία έν Κων]πάλει γροσ. 30
» η έπαρχίαις 36
ι » έξωτερικφ φράγκα 8
διά τούς σπουδαστάς τής ιατρικής γρ. 20

Έκαστος Αριθμός τιμάται γρ. 3
Αί συνδρομαί άρχονται άπό τής 3 1 Ιανουά

ριου 1888.
Συνδρομηταί έγγράφονται καί έν τώ γραφείω 

ήμών.

*
* *

α-
Ίανουάριον (έ, έ )

Στατιστική τοϋ υγειονομείου πρωτευούση: 
ναφέρει οτι κατά τόν μήνα Ί 
άπεβίωσαν έν Κων]πόλει.

’Οθωμανοί
άδρες γυναίκες
406 385 « 791

Χριστιανοί 279 194 « 473
Ίσραηλϊται 55 29 « 84

— -— —.
710 508 1348

τό ολον 1318 έξ ών οί 5 5 έξ εύλογίας.
’Επιστημονική τις έφημερίς Αναφέρει τόν θά

νατον ένδεκαετοϋς παιδός προελθόντος έκ τών 
δηλητηριωδών ουσιών, αιτινες εύρίσκοντο έν τοϊς 
πρασίνου βαφής χειροκτίοις. Ό παϊς φέρων τά 
χειρόκτια ώλίσθησεν έπί τής όδοϋ καί καταπε- 
σών έπί τοϋ λιθοστρώτου έπληγώθη τήν χεϊρα 
καί τόν βραχίονα· Έκ τής γενομένης δέ συνε- 

παφής τών χειροκτίων έπί τής πληγής ό παϊς 
παρά τάς προσπάθειας τοϋ ιατρού, έξέπνευσε δύο 
ήμέρας άργότερον τοϋ έπεισοδίον τούτου.

ΕΛΕΓΕίΟΝ
ΕΠΙ ΤΩι ΘΑΝΑΤΩι ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ
• ΪΤϊ ■'

Έπί τώ θανάτω τοϋ αειμνήστου Θεοδοσίου Φωτιάδου άποθα- 
νόντος έν Μαγχεστέρη, καί τοϋ νεκρού αύτοϋ κομισΟέντος έν- 
ταΰθα προς ταφήν, δημοσιεύομεν τδ κατωτέρω έλεγεϊον.

♦ 
* *

Τινα κηδεύουσιν έδώ; Πρδς τί αύτδ τδ π.Ιήθος ;
Πρδς τί ό πένθιμος αυτός έκ των κωδώνων ήχος;

Πρδς τί τά έζαπτέρυγα, ν3κράνθημα καί κρίνα ;
Πρδς τί πενθίμως φέρουσι τά στέφανα εκείνα ; 
'Ώ! τί ζητούν οί ιερείς, όποιον σεπτόν σκήνος ; 
‘Εν τώ γερέτρω φέρεται, ώ, τις είναι, εκείνος;

¥ 
★ *

Ό Φωτιάδης ειν νεκρός! Οποία σκ.1ηρά μοίρα, 
Είς τήν ζωήν τον έθεσε φρικα.Ιεώδη χεϊρα ! 
Ή απαίσια “Ατραπός καί πά.Ιιν άΛΛο νήμα 
εκ τής ζωής άπέκοζ'ε διά τδ μαύρον μνήμα!,..

★ ★

Πο.Ι.Ιά πτωχά καί ορφανά, πολίαί πτωχοί, μητέρες.
Πο.Ι.Ιά τής μοίρας έρμαια και δύστηνοι πατέρες 
τήν στέρησίν τον σήμερον αισθάνονται μέ πόνον 
“Οπου ‘στον κόσμον στήριγμα εκείνον είχον μόνον!......
’Σ τήν ζένην και ‘στήν πάτριον, παντού ήτο εκείνος. 

ιΜέγας προστάτης των πτωχών ευεργεσίας κρίνος !.......

¥ 
★ ★

Είς τών μακάρων τάς μονάς είς τόπονς παραδείσων 

"Ηδη θανόντα φέρουσι τδν μακαρίτην Ισον... 
‘Αθάνατος ή μνήμη του είς πάντας θέΛει μείνει 
ή γή δέ κούφη πάντοτε, ώ! είθε νά τώ γίνη !
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ΠΟΙΚΙΛΑ

Προς τήν μιζρζν Ελένην κατόπιν πολλών ε
ρωτήσεων.

— Και είς τί χρησιμεύουν τά αύτιά Ελένη ;
Διά νά κριμνοΰμε τά σχολαρίκιζ.

★ ★

’Ασθενής προς ίζτρόν:
— Ίζτρέ έχω καταρροήν τί νά πάρω.
—— Μανδήλια πολλά.

Μεταξύ πολλών συζητούντων περί του καλ
λίτερου αμυντικού όπλου λέγει τις.

Το καλλίτερου αμυντικόν οπλον εινε νά 
μή σοί έπιτεθτ) κανείς.

★ *

Μαθητής εξεταζόμενος γεωγραφίαν και έχων 
προ αύτοΰ τόν χάρτην τής Ευρώπης έζήτει τήν 
πρωτεύουσαν τής Γερμανίας. Ό διδάσκαλος άν- 

υπομονήσας εκφωνεί.
— "Ε ! συ.
Ό δέ μαθητής ύπολαβών τούτα, ώς τό όνο

μα τής πόλεως, ήν έζήτει, έξηκολούθησεν:
— Έση πρωτεύουσα τής Γερυανίας έ'χουσα 

τόσους κατοίκους κτλ.

Έν λυκείω, διδάσκαλος πρός.αμελή μαθητήν 
εφ’ ού εύρε σιγάρον:

— ’Αντί νά κάθησαι νά κάμνγς τά ώραϊα 
ταϋτα σιγάρα, δέν εινε προτιμότερου νά μελετάς 

τά’μαθήματά σου.
— Δέν τά κάμνω εγώ διδάσκαλε, τά άγο- 

άζω ϊτοιμα. I

Κύριός τις άναγνωρίζει έν τινι ταχυδρομική, 
αμάξγ επαίτην, είς 0ν τήν προτεραίαν είχε δώ
σει ρίαν δεκάραν.

— 'Ά ! τώ λέγει μετ’ έκπλήξεως, είσαι ό 
τυφλός τής χθές ;...

— Κύριε άπαντα αύτώ όψευδοζήτου- 
λ^α ς καί αύτός ό άγαθος θ;ός άνεπαύθ/j χθές 
τήν Κυριακήν.

1ΙΑΙΓΜΥ ΙΕ'.

Είμαι τρελλος και άστατος καί μόνην ιζου 
[ά-ξίαν, 

έχω τήν αταξίαν 
οθεν τους οσοι γεννηθούν είς τον ζστεοισυ.όν ιεου, 

[ώσάν τό ζώδιόν υ.ου 
τούς κάμνω κούφους,πηδηκτοΰς καί πλήρεις ά- 

[στασίας
Κυρίους καί Κυρίας. 

"Εχω περίοδον· συχνά, ήμερος σάν Κριάρρ 

[σέ πράσινο χορτάρι, 
γελώ, μαζή μου δέν γελούν τά λούλουδζ τοΰ 

κάμπου 1 ϊ 
καί μ*  ευστροφίαν Φράγκου 

διέρχομαι τόν βίον μου χορεύων καί γυρίζων 

[ καί όμως φοβερίζων 
ποσάκις δέν έπάγωσα τήν τρέμουσάνμου γραίαν 

[ζκόμι καί τήν νέζν !
Τής ιδιοτροπίας μου, αιώνιον μνηαεϊον 

[ή φύσιςώς νινίον 
ποσζκις δεν επαίχθηκε στά δύο δάκτυλά μου 

[ώς πζίγν.ον έξ άμμου !
Τούς γεννηθέντας μετ’ έμοΰ φρουρούν αί Έστιάδες 

[ό Παν καί αί Μαινάδες,


