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ΚΟΣΜΟΣ
ΙΙΕΡΙΟΔΙΚΟΝ·

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α . ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟΛΕΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ ΙΖ'.

ΦΙΛΟΑΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΣ*

ΠΕΡΣΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ.
IB.

Τέσοαρες στροφ=Ω έχ 'εων.’μρώτων όχτά/τοϋ Χοφοϋ Χαφίζου τοϋ Χιραζίου.Ι

I

ΈΛΘέ, ώ π al, ημίν ταχύ, φιάΛαν π.Ιήρη δπασον, 
ΦιΛόφρων γάρ δ Έρως πριν βαρύς νΰν επιτίθεται ■2 ILjKa* J, j Jj\ jU yit

Δεσμούς βοστρύχου Λ,ύων μΰρ άνοίσει τέΛος ζέφυρος, ejls jlj Lo Ait jy

Προ τούτου γε μην στένουσα καρδία πάσ’ αίμάζεται.3 ψί jy> α». yiXL· δ*>. ujtj

Εΰχάν άκράτω έμβαψτον, άγήτωρ εϊ σοι έΛεζεν...
(Ποίησαν τοΰτο)

Αγος γάρ ούκ ηγνόησε θεσμούς οδού η πρόσκειταιΔ

Σταθμούς δ'Ιμέρου τέμνοντι'μίς άν μοι τέρψης μόνιμος; ςΖΐ^ίΐΓ* *?“ ό ,

Σκευάς συμπτύσσειν κώδων γάρ'φωνών αεί σημαίνεται.5 j

* Τέλος. Ίδε τεϋχος ΙΣΤ'.

1 Τό τονικόν μέτρον τών στίχων ταύτης καί της 
επομένης στροφής είναι, ώς έξηγήθη ανωτέρω, ή 
δίκωλος τετραποδία

Έλβέ ω παι-ήμϊν ταχυ-φιίλην]πλη ρη όπϊτονΤτ 

Πρός εύκολωτέραν δέ κατάληψιν της έννοιας τοΰ 
ποιητοΰ, άμα δέ καί βεβαίωσιν της μεταφράσεως, 
παρατιθέμεθα είς έκαστον όπωσοΰν σκοτεινόν στί
χον τήν έκ τοΰ Τουρκικού μετάφρασιν τοϋ Σουδή 
προσεπισημειοΰντες τό γράμμα Σ.

2 Τό πρώτον ήμιστίχιον καθ’ ολοκληρίαν ’Αραβι
κόν έποιήθη ύπό τοΰ Γεζίδου υίοΰ τοΰ Μωαβιά 
τοΰ πρώτου Όμμιάδου Χαλίφου.—Όνους : «ώ 
«οΐνοχόε, τό πλήρες οίνου ποτήριον δός ένί έκάςφ 
»τών συμποτών, μετά ταΰτα δέ δός καί έμοί, ή 
«άπλούστερον δός μοι οίνον διότι κτλ.» Σ.

3 Ό νους : «ένεκα τής οσμής τής μοσχοφόρου δορ— 
«κάδος (διότι κατά τούς Ανατολικούς ό καλός 
ό μο'σχος προέρχεται άπό τής δορκάδος τοΰ 
Τουρκεστάν) «ή μέ τήν έλπίδα ένός μόσχου, μό- 
«σχου τοιούτου όποιον ό ζέφυρος θέλει ξανοίξει 
«έκ τοΰ βοστρύχου τοΰ πεφιλημένου, έκ τής συ- 
»στροφής τοΰ σγουροΰ εύώδους βοστρύχου είς 
«τάς καρδίας πλεΐστον αίμα έπεσεν κτλ.» Σ.

4 Ό νούς : έάν ό αρχηγός (τών μάγων) ήτοι ό κά- 
πηλος, είποι σοι, μίανον τόν προσευκτήριον τά
πητα καί τά φορέματα σου δι’οίνου, παραδέχθητι 
τον Λόγον του (έξυπακοούμενον) διότι ούτος είναι 
ό έκλεκτός οδηγός τής οδού τών οίνοποτών, ούτε 
αγνοεί τά ήθη καί έ'θη τά άρμόζοντα τοίς καπη- 
λείοις. Σ. Καί τοΰτο πρός ύποδειξιν τής παθη
τικής ύπακοής, ήν όφείλουσι τοίς προϊσταμένοις 
αύτών οί ένασκούμενοι έν τώ μυστικισμώ.

5 Ό νούς : «Δι’ έμέ είς τούς σταθμούς τής πρός τό
34.
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Σκοταία νύζ, κυμάτων τε ρους φόθω ψυχήν έθραυσεν, 
Ό δ'εύκηλος παρ’ θίνα πως ποτ’ άτας ήμών πεύσεται;6

11 Είς τήν Σιράζην ήτο περιβόητος ό παρά τινοϊ 
Πέρσου διευπρεπισθείς καί έξ αύτοΰ Ροκκν-άβάδ 
επικληθείς περίρρυτος περίπατος δπου παρέκειτο 
καί ο Μουσάλειος λεγόμενος περίδρομος—ό Σου- 
δής παρατηρεί ότι ή λέξις γκιονλγκέστ δι’ ής ό 
ποιητής χαρακτηρίζει τό μέρος τοΰτο, δέν ση
μαίνει ροδών, ώς νομίζεται συνήθως καί ώς με- 
τεφράσαμεν καί ημείς έπί τό ποιητικότερου, άλλ’ 
απλώς μέγας περίδρομος, τής λέξεως γκιου.Ι 
^ρόδον) έν συνθέσει ένίοτε σημαινούσης ιιέγας, 
πλατύς, ώς φησιν είς τάς λέξεις γκιονλγκέστ 
(μεγας περίπατος) καί γκιουλπάγκι (μεγάλη 
κραυγή)· ώς πρός τήν γενικήν έννοιαν τοΰ στί
χου ο σοβαρός Σουδής δίκαιοί τόν Χαφίζηυ διότι 
λέγει «τοιαΰτα πράγματα δέν εύρίσκονται έν τφ 
»παραδείσω».

12 Λωροτ=λωλοϊ έκαλοΰντο οί κάτοικοι έπαρχίας 
τινός τής Περσίας, οίτινες ώς έπί τό πολύ ήσαν 
έκδοτοι εις τήν ποίησιν καί τόν χορόν, δθεν καί 
το ημετερον Λωλός. Ό αύστηρός μάλιστα Σου
δής αναφέρει ότι είς τό Τοκάτι τής Μικρός ’Α
σίας έγνώρισεν έπί τρία έτη τοιοΰτό τι γέννημα 
τοΰ Αουρηστάν χάριεν, ποιητικόν καί χορευτικόν, 
θίασοι χορευτικοί λωρών περιείρχοντο τήν Περ
σίαν καί έκ μεταφοράς καί καταγωγής έκ τών 
αιθερίων πρός τά έπίγεια ό ποιητής ανακράζει 
«βοήθεια διότι μέ ελώλανε» ό χορευτικός ούτος

θυμήρες είεε ερεζα έπίμεμπτον κατέληζεν.
Κρυπτόν δέ πώς τελεί τοϋθ’ δ όάροις λόγων φέρεται;7

Ειρήνην εί ποθών έσσι Χαφίζα τοΰτο φύλαζον 
θυμόν έκ γής άπόστησον ώς τύχη ου έφίεται.'

Μετάφρασες εες τό άπλοΰν.

Έλα9 παιδί φέρ’ τό σταμνί καί κέρνα καθενοΟ μας 
Γιατ’ ή άγάπ’ ήταν καλή μά τώρα πέρν(ει) τδ νοΰ μας. 
Τοΰ μόσχου κείνου μουρωδιά θά φέρει τ’ άγεράκι 
Πόσαις καροιαΐς δμως πριχοΰ θά ποτισθοΟν φαρμάκι; 
Στον σετζαδέ ρίξε κρασί σάμπως σέ πή δ γέρος 
’Αγροίκα τον, γιατ’ άγροικφ τή στράτα ποϋσαι νέος. 
Εις τά κονάκια π’ άγναντώ νά μείνω δέ(ν) μοϋ κάνει 
Σάν (δταν) πάντ’ άκούγεται φωνή «κινάει τδ κερβάνι». 
Μαύρ’ είν’ ή νύχτα καί βαρειά ή θάλασσα βογγάει 
Που ν’ άγροικμ τδ χάλι μου οποίος καλοπερνάει.— 
Τί νά σέ κάμ’ δ δύστυχος που βγήκε τ όνομά μου 
Καί στά μετζλίσια γίνηκαν δεστάν(ι) τά μυστικά μου. 
Χαφίζη μου μή τδ ξεχνάς άν θέλης ήσυ-χία 
Ώςπου νά βρής δ,τι ζήτας ’πέ σ’ δλα «Ιχ’ υγεία ·.

II

Σιράζης κείνη παίς Τουρκίς χειρί εί λάβοι κήρ εμόν
Καθ’εν τοι στίγμα δώσέγώΒουχάραν καιΣμαρκάνδειονλ0

άντικείμενον τοΰ πόθου άγούσης όδοΰ, σταθμούς 
οΰς πάλιν ή εύνοια αύτοΰ παρεσκεύασε καί οίτινες 
έπομε'νως είναι εράσμιοι, δέν ύπάρχει διαμονή 
ήσυχος, δηλ. δεν ήμπορώ νά σταθώ ώς έπεθύ- 
μουν διότι άμε'σως ακούεται κώδων φωνών «δέσε 
»τά οδοιπορικά σου σκεύη καί όδευε, όπως 
«φθάσγς δσον τάχος είς τόν πρός ον δρον». Σ.

6 Ό κινδυνεύων έστίν ό όδεύων, ό ήσυχος δέ ό φθάς 
είς τό ποθούμενον, δστις έν μέσω άμεταπτώτου 
εύδαιμονίας ούτε κκν εννοεί πλέον τά παθήματα 
τών έναγωνιζομένων. Σ.

7 Ό νοΰς : δλαι αί πράξεις μου ύπείκουσαι είς τήν 
ιδίαν μου θέλησιν, και έξυπηρετοΰσαι ίδιον σκο
πόν καί ό'χι τόν σκοπόν τοΰ πεφιλημένου κατέ
ληξαν είς αίσχος καί δυσφημίαν.

8 Τό τελευταΐον ήμιστίχιον καί τοΰτο καθ’ ολο
κληρίαν ’Αραβικόν ώς τό πρώτον. Σημείωσαν δέ

Δός οίνον’ δτι άελπτον, εύρείν έν παραδείσω που 
Αβάδου ρείθρο ν εύσκιον ροδώνά τε Μουσάλειον.11

Ιώ ! λωρών θρασύτερπνος χορεία ταραζίπολις 
Αφήρπασ ήτορ ! δαίτα ώς ληίζετ’ έθνοσ θούρειον.12 * *

’Ερώτων ατελών ήμών οΰ χρήζει είδος άριστον 
Βαφάί τ ούκ άν έκόσμησαν παρθένον καλλιπάρειονΛ

θαλείας αίτεί' μάστευε μή μέγαν λόγον φύσεως 
Πρό τούτου γάρ έζέστη παν σοφίας πνεϋμ άνθρώπειον.

Επέχω’ και μην θέσμια αίδοΰς καλά διέρρη£εν 
έμθλέψασα πρός αϊγλαν Ίωσήφειονλ^

>- j'5'^

— Εμέμψω με ; κεχάρισαι ! ου νέμεσις· άδυ φωνείς. IS1 
Πίκραν αΰδήν ροδόχρουν στόμ’έζέφερε σακχάρειον.15 r

LjJoL·· j 1.==^.— I» JU- xta

δτι έν τώ τελευταίω στίχω έκάστης στροφής τά 
έθος απαιτεί ν’ άναφέρηται ρητώς τό όνομα τοΰ 
ποιητοΰ, ώς τοΰτο συμβαίνει ένταΰθά τε καί έν 
ταϊς λοιπαΐς στροφαϊς.

9 Τό «έλα» συμπίπτει μέ τό κλητικόν ’Αρα
βικόν μόριον, ελιά, άφ’ ού άρχεται καί ό Χα- 
φίζης.

10 Οί Πέρσαι ποιηταί άποκαλοΰσι Σιραζοτουρκικάς 
τάς τυραννικάς καλλονάς είτε έκ μεταφοράς πρός 
τούς Τατάρους, οίτινες κατεόυνάστευον τούς Σι- 
ραζίους, ε’ίτε διότι ή γενεά τών είς Σιράζην άπο- 
καταστάντων καί μετά τών Σιραζίων συναναμι- 
χθέντων Τούρκων φημίζεται έπί ώραιότητι.— 
Διά τής λέξεως στίγμα νοητέον ένταΰθα τάς είς 
τό πρόσωπον προσκολλωμένας μελανάς κηλίδας. 
Σμαρκάνδειον δε διά τό μέτρον έκαλέσαμεν τήν 
Σαμαρακάνδην, άρχαια Μαράκανδα. 

θίασος, δστις είναι ένταυτώ θρασύς καί τερπνός, 
όστις διά τής παρουσίας του έμβάλλει πόλις 

ολόκληρον είς ταραχήν, τοΰθ’ δπερ παρά Πέρσαιν 
μέγιστος έπαινος ώραιότητος καί όστις τέλος 
αρπάζει τάς καρδίας, καθώς τά έκ Τατάρως 
στρατιωτικά σώματα, άτινα εύρίσκοντο είς τήν 
ύπηρεσίαν τών Χαλιφών καί άλλων δυναστών 
τής Περσίας, διήρπαζον τάς έπίτηδες πρός διαρν 
παγήν αύτοίς παρατιθεμέυας τραπέζας, έθει άρ— 
χαίφ·

1 3 Τό άριστον είδος τοΰ ποιητοΰ είναι ή ιδανική 
μορφή τοΰ ύπό τόνομα φίλου, ώραίου προσώ
που, άναφερομένου ύπερτάτου κάλλους.

14 Ό άνθρωπος δέν πρέπει νά ζητή διά τοΰ νοός 
τόν περί τοΰ παντός λόγον διότι ή ύπερτάτη 
αίγλη τον θαμβώνει καί δύναται νά τόν κάμη νά 
έκστή τής σφαίρας του, ώς ή Ζαλιχά ή γυνή 
τοΰ Πετεφρή έμβλέψασα είς τό ύπέρτατον κάλ
λος τοΰ ’Ιωσήφ έξέστη τής άπαιτουμένης αιδη
μοσύνης.

1 5 Τό καθ’ ήμάς ό ποιητής προσποιείται ότι ακούει 
έξωθεν φωνήν μεμφομένην αύτόν διά τάς τολμη
ρός του ιδέας καί είς ταύτην άπαντά. Τούλάχι- 
στον ούτω μόνον τό χωρίον εύεξήγητον καθί
σταται. Ό Σουδή περιορίζεται έόώ ώς πολλαχοΰ 
άλλοΰ είς τήν κατά λέξιν ερμηνείαν.
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ΦιΛότης, ούςροι πάρεχε' ψυχής που κρείττω τίθενται,
ΌΜίων παίδες έρφρονες γερόντων σοφόν

Στροφήν άδύ ρεΜζεις σύ, Χαφίζα, ευ σοι ΛέΛεκται- 
Αιθήρ τοι γέρας πόροι νυν στεφάναν Πείειάδειον.

Μετάφρασες εος το άπλοΰν.

Εις το Σφάζι είναι ριν. π’ άν κάμη ΐναγέτι, 
Χαλάλ σ τον κάθε της νοκτά ναν’ 'ένα βιλαγέτι.
Κέρνα νά πιούμε γιατί και μέσ’ σ’ τον παράδεισον άν μπής 
Τέτοιο νεράκι δροσερό τέτοιο λειβάδι δέν θά βρής.
’Αμάν 1
Μου κάμανε γ^αγμά τό νοΰ λουλούτζκοι χορευτάδες 
Σάμπως ζορμπάδες σ(κ)κώνουνε, ψωμί άπ’ τ’ς άφεντάδες. 
Άπ’ τήν αγάπη μ’ τή λειψή τά μάτια μου δέν έχουν ’νο^ά. 
Σουρμέ δέν θέλει και μπογιά όποΰναι όμορφη καί νειά. 
Τραγούδα πίνε μή ρωτάς ποΰθ’ έρχεται που πάει 
Μέ στόχασι τέτοιο βρετό κάνεις ποτές δέ βγάει.
Έτσι δά τ’ οπαθ’ ή Ζουλχά τόμ’ είδε τό Γιουσούφη 
Ποΰ σάστισεν ή δυστυχή σά ξάστραψε τό νοΰρι.
Μέ πήρες ς’ τήν κακογλωσσιά λαλιά σου ν’ άν χαλάλι 
Κ’ άν είν’ πικρή, γλυκά μιλούν χείλια σεκέρ καί λάλι.
Σ’ τά λόγ^α μ’ όλα μιά ψυχή, ψυχίτσα ρ ΐΚν. δίνε 
Τό γέρο άφηκράζονται καλότυχοι δσ’ είναι.
Όσα μάς λές Χαφίζη μου γλυκάνε τά τραγούδια
Που νά σ’ τά ράνει ό ουρανός μ’ δσ’ άστρα έχ’ ή Πούλια.

III 16
Ήρος ωρα ! στίΛβει πάΛιν, και νεάζει Λειρών, 
Ηκει ρόδου άγγε.Ιία χεΛιδόνι φαίδρα.

16 Τό μέτρον της στροφής ταύτης έστί ϋΌέ 
κατά παραφθοράν έκ τοΰ τε

τράκις έπαναλαμβανομένου ούπερ αντίστοιχον το- 
νικόν έξελάβομεν τό

Πρός εύχερεστέραν δέ κατάληψιν έκθέτομεν τήν 
ολικήν σειράν τών ιδεών ώς εξής ; Ό ποιητής 
άναφε'ρεται εις τήν διά τής έπανο'δου τοΰ έ'αρος 
προξενουμένην θυμηδίαν, τής οποίας τήν ατομι
κήν άντιπαράστασιν εάν εϋρισκεν έν τφ άντικει- 
με'νω τοΰ πο'θου του πάσαν θυσίαν καί πάσαν 
ταπείνωσιν θά ήτο έτοιμος νά ύποστή,—άλλ’ ή 
καλλονή αΰτη δέν παρε'χει έαυτήν φαιδράν το'σον

XjbjC-p j
2όγιον.—\^\:>

Αύρα νέαν—έπάν ε.ίθης—πόαν άσπασ, έροί 
Κυπαρίσσους, ρόδ ορίγανά τ’ ευώδη αβρά.17

”Ην τοσόνδε, ρειδιάση μ’ ο'ινοπράτις τερπνά 
Taya σάρωθρον οΐνώνος θείην β.Ιέφαρ’έράΜ

Άρβροσίω σύ ή πΤήκτρω, ρήνης σφαίραν δονείς
Μή ρ ά.Ιήτην, σύ γ’ ανία προσκυ.Ιίσαις πίκρα.™

Φόβος έχει ρ’ έζ άνδρών επεγγε.Ιώντων Λυγροίς
Β.Ιάβα ρή ρεγά.Ια θέσρια προσπταίσ?^ Ιρά.20

Ευσεβών άντέχου· κεύθει χοϋν βαιόν κιβωτός, 
Τω ρανίδος' δίκαν πέΛει θεοφόρος μοά.21

V ·

εύκόλως ώς τό έαρ, έφ’ ώ καί περιορίζεται δ 
ποιητής εις τό νά τον παρακαλέση νά μή τόν 
καταδυναστεύγι ύπεραε'τρως. Τά σφάλματά του 
δέν είναι μεγάλα, καί δ κύριος κίνδυνος δέν 
προε'ρχεται από ανθρώπους οΐους αύτο'ς, άλλ’ άπό 
εκείνους οΐτινες ύποκρινόμενοι ζήλον ύπέρ τής 
θρησκείας έν τούτοις δέν συμπαθοΰσι ούδόλως 
πρός τούς πάσχοντας. Οί σκληροκάρδιοι ουτοι 
είναι δ αληθής κίνδυνος τής πίστεως· δσον δέ 
διά τούς αληθώς εύσεβεϊς ούτοί εΐσιν δ αληθής 
θησαυρο'ς, οίος έγένετό ποτέ δ Νώε καί τούτους 
πρέπει πάς τις νά παρακολουθώ. ’Αλλά τέλος 
καιρός είναι λέγει ν’ άναλάμψη ή αλήθεια καί νά 
διαρρήξη τά δεσμά άτινα τήν καταπνίγαυσι Ί

κανά έπαθαν οί δίκαιοι άπό τήν άδικίαν τοΰ 
κο'σμου δστις έπίβουλος κτείνει τούς παρ’ αύτώ 
ξενιζόμενους δδίτας τοΰ βίου τούτου. ’Αλλά λέ- 
γων ταύτα βλέπει, δτι πάλιν τά πράγματα βα- 
δίζουσι τήν δδόν ήν έβάδιζον μέχρι τοΰδε καί ή 
μοίρα έπισείει άπειλητικώς τήν κεφαλήν. Τί τώ 
μένει λοιπο'ν ; Ούδέν άλλο πάρά ν’ άφήσγ τό φέ- 
ρον νά τόν φέρη, καί νά πίνν) εις τήν κύλικα τής 
άπάτης τοΰτο μόνον άποφεύγων ώς τό μέγιστον 
τών άδικημάτων τό νά μεταχειρίζηται ύποκρι- 
τικώς τά θρησκευτικά δόγματα καί τάς ρήτρας 
τής ίεράς βίβλου ώς όργανα άνομίας.

17 Ή λέξις όρίγανον ρεΐχαν ύπάρχει έν τώ πρωτο- 
τύπω καί μολονότι δύναται νά έςηγηθή ώς ση- 
μαίνουσα έν γένει εύώδες φυτόν, έπροτιμήσαμεν 
τήν κυριολεξίαν ώς χαρακτηριστικωτέραν.

18 Ό στίχος ουτος είναι έξ έκείνων οΐτινες έάν δέν 
έξηγηθώσιν ή έεμηνευθώσιν έσωτερικώτερον ώς 
έν τή άνωτέρω περιλήψει ύπεδείξαμεν, πληρέ
στατα ήθελον δικαιολογήσει τήν γνώμην τοΰ 
Mohl ότι δ Χαφίζης έξολισθαίνει άπό τοΰ ενός 
ήχου είς'τόν έτερον χωρίς κάν νά τό αίσθάνηται. 
Κατ’ άρχάς έσυλλογίσθημεν νά τόν παραλείψω- 
μεν, διότι άληθώς μετά τήν ποιητικήν έκείνην 
έπίκλησιν τοΰ έαρος τό νά εΐπνι δ ποιητής ότι 
έάν παϊς τοΰ καπηλειού τφ μειδιάση έπίσης εύ- 
νοϊκώς (δσον τό έαρ) τότε θά κάμτ) τά βλέφαρά 
του σκοΰπαν τοΰ καπηλειού, είναι τραχύ. ’Ακο
λούθως δμως μετηλλάξαμεν γνώμην διότι ό στί
χος ούτος δεικνύει πώς έκ τής ιδέας τής νεότη
τας καί τοΰ μειδιάματος τοΰ έ'αρος ό ποιητής 
ένθυμούμενο; τό μειδίαμα τής νέας ή τοΰ νέου 
οΐνοπράτου μεταβαίνει δι’ άλματος λυρικοΰ άπό 

ενός άντικειμένου εις άλλο πάντη άσχετον. Ό 
Σουδής όρθώς έξηγών τό κείμενον κατά λέξιν ύ- 
πολείπεται τής κατ’ έννοιαν ποιητικής ερμηνείας 
καί ένταΰθα.

19 Πρός κατανο'ησιν τοΰ στίχου τούτου σημειωτέον 
δτι παρά τοϊς Πέρσαις συνηθέστατον ήν τό τσι-> 
χάνιαρα δηλ. παίγνιον σφαίρας ήν δύο συστή
ματα ιππέων προσπαθούσε έκαστον νά σύρη άπό 
τό μέρος του κτυπώντα αύτήν μέ βραχύ τι κυρ
τόν ξύλον καλούμενον τσεΰγχιάν (δόκανον) ή άλ
λως τΰογχάν καί τοΰτο έν ω τρέχει δ ίππος.— 
Τούτο είχον καί οί Βυζαντινοί. »(δρα Δουκάγγιον 
έν λ. Τσικάνισμα Τσικανιστήριον κτλ). Αί έκ 
τοΰ παιγνιδιού τούτου παρά τοΐς ποιηταις πα- 
ραβολαί είναι συνηθέστατοι. ’Ενταύθα λοιπόν ό 
ποιητής παρομοιάζων τόν μέγαν φίλον του πρός 
τσικανιστήν λέγει : σύ δστις διά πλήκτρου άμ- 
βροσίου παίζεις έ/ων ώς σφαίραν τήν σελήνην 
μή κκταδεχθής νά έκσφενδονίζγς έμέ τόν άλήτην 
άπό δυστυχίας είς δυστυχίαν. ’Επειδή δμως σε
λήνη λέγεται τό πρόσωπον τό ώραΐον ώς ή σε
λήνη, άμβρόσιον (άπό ’Άμβαριν), δόκανον δέ 
προσαγορεύεται δ βόστρυχος, εξάγεται καί έτερον 
νόημα, σύ ήτις πλήττεις τό ώς τήν σελήνην ώ
ραΐον καί στρογγύλον πρρσωπόν σου διά βοστρύ
χου εύώδους μή καταδεχθής κτλ.

2 0 Φοβούμαι μήπως ή θρησκεία βλαφθή καιρίως άπό 
τούς άνθοώπους οΐτινες ύποκρινόμενοι ζήλον θρη
σκευτικόν έχουσι κακήν καρδίαν καί χαίρουσι διά 
τά εις τούς άλλους έπισυμβαίνοντα άνιαρά.

21 Ό νοΰς : παρακολούθει πάντοτε τούς εύσεβεϊς 
διότι ουτοι μεγάλως ΐσχύουσιν ιδού π. χ. έν τή 
κιβωτώ ύπάρχει έν μικρόν χώμα, ό Νώε, δστις
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Ώρα Νείλου σκηπτουχείν σε, ώ μοι φως Χαναάν, 
Τά δή πριν σε καιαθλίβοντ’ άγε ρήζον δεσμά.22

Πρός ήμάς δήν έλθης κράσπεδ’ανασπώ λνθρώδους γάς,
Ίερείοις σοίς χλιδά γάρ οίμος κείνη νΰν παντά 27

&& I·/ <y»'i jj*J 1K jbb jji

Οίς δέ μοίρ ύστατον λέχος, τεύχει δράκα χθονός, 
ΤXpP’ μεγάρων τά προς άστρα βιβζι ;

a> U- jbj1

Καρδιών φθοράν περαίνει. Εϊπατ’ έρωτι τουτί Jj'Ji (J J>- Ji
Φίλων δ’ήτορ, εύφρον φίλων πημοναίς ζυνασχαλά2,3 .. .. ., . ...

ic**· ijb* J Jv»* (jVL-.ji J^-’J

Λείπε θύρας κόσμον μήδ' αντω προσαίτει τροφήν 
Άλιτρόνονς, κτείνει ζένον γάρ χειρι μιαρά.23

J Ji

Σων ναρκίσσων δεσποζόντων ούτις ωνατο φρένων 

Μέθην σαν μεθύω, τί μοι σεμνοπράτας ού σιγά ;

Κεφαλή βοστρύχων σων μοι, τί καινόν μενοινά ; 
Κόμην πάλιν τί παθούσα περιπλέκεις α’ινά;

L·^-4 Ji

Πάτον μέτει, σύ Χαφίζα, μήδ' άδίκοις στοίχων 
Λίκτν άτης, πλέκε κλέπτων, θείας δέλτου δητά.2ί—ιΛ- ·ι<^ · χ ·“ ι

! > J'? i ϋ^γ JJJ f'i

IV 25 i

Άγλαόμορφε! σελάνας φωτεινάς κεδνά άρχά, V-c£jJJ^ ^j·**·*" £Jj* 

Τάς έκ γένυος φαιδίμας κάλλους όρωρε πηγά!
ie" jj^A—^j oV»· j\ caj’· c£JJ *—’

Πως άν ζεύ^,ηιμ’ έν πρός τέλος όδυνόδετον θυμόν 
Άελλώδητε σής κόμης πτερυγίσμαθ' Ιμερτά ; 26 ,uu.

Πόθω θέας σάς ψυχά περ χείλους ΐκανεν ακμήν
Τί σύ νεύεις ; άψ· χωρείτω ; ή φευζάσθω πετεινά’(α) jU> jl

Αμετέρα τύχα κτώσσει· άνανήψει δ’ήν ρανίς jJ ' -· ^ ·
Αγλαΐας σάς, βλεφάρων κλαϋστρα πλήζη νοτερά.^ eJui/ ij

Ρόδον δρέψασ’ έκ μετώπας σνμπαράπεμιβτον πνοαΐς, 
Τάχάνφθάσαι ήμίν κείνον, κάπου ζείδωρος όδμά.

Οίνοχόων φίλων χρήμα έστω παν ύμίν έσθλόν
Καί γ’ ύμΰν κιρνώντων, δέπας ού μοι πλήρωσ έφετμά.

Εύγος έρχομαι έρέων, κλύων φθέγζαι σύ αμήν 
Μελιφύρτων σων χειλέων άλλ’ ήμίν μή ή τροφά.—

Αύρα Γέζδην ναιετωντι έζ έμέθεν λέγ’ άεί, 
Εΐη κάρα δυσμενέων Σοι δοκάνου παιδιά.29

(_j\ci .ϋίΐ»-

J*b I U ^JJJ

Ε'ίγε τήλ’ έσμέν κρασπέδου νοϋν πελάζει σοι φροντίς.
Κάγω δμως σεπτού κοιράνον θεραπεύων άοιδά.

είναι τόσο μέγας ώ; έκ τής εύσεβείας του ώστε 
ό κατακλυσμός δέν είναι δι’ αύτόν παρά μία ρα- 
νίς, δηλ. πάντα) μικρόν καί άσήμαντον πράγμα.

22 Φώς Χαναάν εννοεί τόν ’Ιωσήφ· ήλθεν ή ώρα διά 
σέ ώ ’Ιωσήφ νά βασιλεύσγς τής Αίγυπτου.

2 3 Διά τήν λογικήν συνέχειαν τών εννοιών δρα τήν 
έπί κεφαλής τούτων τών σημειώσεων περίληψιν.

24 Ή μεγαλειτε'ρα, λέγει ό Σουδής, ανομία είναι ή 
ύπο'κρισις καί ή στρεψόδικος διαστροφή τών έπι-

ταγμάτων τής θείας βίβλου πρός βλάβην τών 
άλλων οίαν μετέρχονται οί άδικοι.

2 5 Τό μέτρον - - |-----_ύ -1----_—|------ —
26 Πώς είναι δυνατόν νά συνέλθωτιν είς έν, νά συν- 

δυασθώσιν άφ’ ενός μέν ή ψυχή μου ήτις συνε- 
στάλη καί συνεδέθη ύπό τής οδύνης, άφ’ έτε'ρου 
δέ οί σοι βόστρυχοι οίτινες διεσκορπισμένοι φέ
ρονται ύπό τών άνεμων ;

Άστρογείτων άναζ! τόδε μοι παράσχου πρός θεού 
Κύσαι ονδας σού μεγάρου τω γ’ αύχέν Αιθήρ χαλά.

(α) Τόν στίχον τούτον ήκούσαμεν παρά τίνος τών ή/.ετέρων δεινών ’Ανατολιστών έκφερομενον ώς 
έκ τής Ίωαννινείου μεταφράσεως ώς εξής·

Ηρθ' η ψ·υχη *ς τα χεΙΛη μου τά diy το πρόσωπότ σου
*Ε(ω ra 6γρ, μέσα να'μπρ, ποιος ei’r’ ό ορισμός σου ;■—

27 Έρχομένη πρός ήμάς σήκωνε τήν ποδιάν σου 
διότι κινδυνεύει νά κηλιδωθή άπό τά αίματα 
τών θυμάτων σου άτινα εύρίσκονται παρερριμμένα 
καθ' δλην τήν οδόν.

28 Ό "Ερως έπιφέρει καταστροφήν μεγάλην. Ίσως 
είδησιν δέν έχει. ‘Επομένως ειδοποιήσατε' τον, ω 
φίλοι, διότι οί φίλοι συμπονοΰσιν είς τάς δυστυ
χίας τών φίλων. Ούτως έξηγητέον κατά τόν 
Σουδήν τό χωρίον περί ού φέρονται πολλαί άλ- 
λαι έξηγήσεις.

29 Έδώ περαίνει ό Χαφίζης τόν λόγον άποτεινόμε-

νος πρός τόν δυνάστην τής Γέζδης, δστις τφ 
ήτο εύνους. Εύχεται λοιπόν αύτώ; νά ήναι πάν
τοτε ή κεφαλή τών δυσμενών καί έχθρών αύτοΰ 
παίγνιον τοΰ δοκάνου του, νά τΐ,ιχανίΐγι, ώς έςη- 
γήσαμεν άνωτέρω, μέ τάς κεφαλάς τών έχθρών 
του· άν καί μακράν, ή φροντίς πάντοτε τόν νοΰν 
μου φέρει πρός σέ, άστρογείτων άναξ, άξίωσον 
ν’ άσπάσω τό κατώφλιον τοΰ θρόνου σου τόν ο
ποίο/ διά ν’ άσπασθή καί ό ούρανός κυρτώνει τά 
νώτα, έξ ού καί ό θόλος τοΰ ούρανοΰ είναι στρογ- 
γύλος.

Αλ. Καραθεοδωρη.
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Η ΑΙΘΟΣ TOY TIBEFIOY1.

1 Συνέχεια καί τέλος. Ί?ε τεύχος ΐς-'.

ΔΙΗΓΗΜΑ..
·λλλλζ\λζχλζ\λζχζχζ·

Και τότε διηγησάμην πώς εσχάτως είχον εύρεϊ 
τόν ’Ιταλόν, έν τώ κήπφ, λίαν πρωί. Ό Βέντσελ ά
φωνος έξεπλήσσετο, έν ω ή οργή βαθε'ως έφοινίκιζε 
τό πρόςωπον αύτοϋ.

«—Έάν ό βλάξ μή εΰρη μετ’ ολίγον τά δοια τής 
άνοήτου φιλονικίας του», είπεν αγρίως, «έγώ θά τά 
δείξω είς αύτόν διά μαστιγώσεων».

Έμβαλών τάς χειρας είς τά θυλάκιά μου, περιεπά- 
τησα προσωτέρω, νομίζω δέ δτι καί έψαλα άσμά τι. 
Ό Βέντσελ λυσσών έξεμύζα καί συνέτριβε τό ΰΐγάρον 
αύτοϋ. Έν τέλει, συμπαθών πρός τόν σκληροτράχη
λο ν φίλον μου, έστράφην πάλιν καί ήρώτησα πότε 
έσκόπει νά νυμφευθή.

Προςβλέψας με έπί μακράν καί άσκαρδαμυκτί, 
είπε·

«— Καί πώς σοι ήλθεν ή έρώτησις αύτη ;»
«— Φίλε μου, νομίζω συγγνωστήν τήν περιέρ

γειαν ταύτην. Τό πράγμα διαφέρει καί είς έμέ, ώς 
φίλον........... »

Ό Βέντσελ σφοδρώς έρριψε κατά γής τό λείψα- 
νον τοϋ σι γάμου καί είπεν όργίλως·

«—Όχι, δεν έχει ούτως. Άφες τήν συγγνωστήν 
περιε'ργειάν σου καί τούς άλλους λήρους ! Κάτι πα- 
ρετήρησας ! Έχεις ύποψίαν ! Αί; Λέγε λοιπόν !» 

Τότε είπον αύτώ τήν αλήθειαν.
«—Άπό τίνος χρόνου, ή δεσποινίς Ελένη Δέρπιγ- 

yxw; φαίνεται μοι άλλοιωθεΐσα καί μεστή παντοίων 
ιδεών, αίτινες πρότερον ήσαν αύτή ξένχι. Κάτι λοι- 
πόν συνέβη μεταξύ ύμών, φίλε».

«— Νομ-ίζεις;» ήρώτησεν αύτός μετά πικρίας. 
«Ή δεσποινίς 'Ελένη Δέρπιγχάους μοί φαίνεται αί- 
νι γμ<κ~ώδης. Αγνοώ τάς ιδέας αύτής, άλλ’ ούδέ- 
ποτε διενοήθην δτι έμπόδιόν τι κωλύει τήν εύτυχίαν 
•ήμών. Ή προς με τής Ελένης αγάπη ούδέποτε έφα- 
νερώθη αναφανδόν. Τοϋτο άντίκειται είς τόν χαρα
κτήρα αύτής. Είνε ήμερος, ήσυχος, σχεδόν ταπεινή. 

Άλλ’ οσάκις έδειξα αύτή αίσθημα, αγάπης μεστόν, 
πάντοτε άνταπήντησε μετά συγκινήσεως».

Έπί τινα χρόνον έτήρησε σιγήν, είτα δ’ έπανέ- 
λαβε μετά πάθους·

«— Άπό τινων ήμερών μετεβλήθη. Ή ήμερότης 
αυτής φαίνεται ώς όειλή αιδημοσύνη καί αί φι
λοφρονήσεις μου ώς όχληραί αύτή. Μά τόν Θεόν, αί 
γυναίκες είνε αληθώς παράδοξα πλάσματα είς τάς 
άμετρήτους ιδιοτροπίας των. Άλλά γίνωσκε, φίλε 
μου, δτι πρότερον δέν κατενόησα πόσον αγαπώ τήν 
νεάνιδα· έάν δέ......................»

Τή στιγμή ταύτη αίφνης έξήλθε τοϋ οίκου ή κυ
ρία Δέρπιγχάους καί έσυρε κατά μέρος τόν Βέντσελ. 
Ούτος, άκροασάμενος έπί βραχύ τούς κρυφίους τής 
γυναικος λογους, εσπευσε ταχέως πρός τήν οικίαν. 
Τότε ή κυρία Δέρπιγχάους είπε πρός μ.ε·

«— Τίς θά ώνειρεύετο τοιαϋτα ! Άκουσον· ή Ε
λένη έκάθητο, ήσύχως κεντούσα, πρό τής τραπέζης αύ
τής. Αίφνης έθηκε τό έργόχειρον εις τόν κόλπον αύτής 
καί έπισήμως είπέ μοι δτι έπεθύμει νά όμιλήση πά
ραυτα καί παρρησία τώ κυρίω Βέντσελ. Μέ ήρώτησε 
λοιπόν άν εύηρεστούμην νά τόν προςκαλέσω. Άλλά 
καί έγώ ήρώτησα, έάν έκείνη μάλλον εύηρεστεϊτο, 
πρώτον είς έμέ, τήν μητέρα αύτής, νά διηγηθή τί 
μυστήριον ύπήρχε. Τότε μέ είδεν, ώς βλέπει τις παι- 
δίον πενταετές, άναμιγνύμενον προπετώς είς τούς δια
λόγους μεγάλων ανθρώπων. Άλλ’ είτα έπεσεν είς τάς 
άγκάλας μου, μ.’ έφίλησε καί είπε νά μή θυμώσω, 
διότι πάντα θά μάθω έγκαίρως. Λοιπόν τοίρα τί τόν 
θέλει ; Τί έπραξεν αύτή ό δυστυχής;»

« — Δέν τόν αγαπά πλέον», είπον έγώ.
«— Δέν τόν άγαπζ πλέον; Καί διατί τόσον αί

φνης δέν τόν άγαπα;»
«— Ίσως τό αίσθημα δέν έψυχράνθη είς τήν καρ

δίαν αύτής τόσον αιφνίδιας, ώς σύ νομίζεις, κυρία. 
Τοιαΰται άλλοιώσεις συχνά γίνονται έν ταϊς γυναι- 
κείαις κχρδίαις».

«— ’Ορθότατα· άλλά σχεδόν ούδέποτε γίνονται, 
άνευ νέας τινός κλίσεως καί αγάπης. ΤΙ Ελένη έχει 
παραδόξους ιδιοτροπίας, είνε γνωστόν τοϋτο- καί 
σοι λέγω μετ’ έμ.πιστοσύνης δτι ούχ ήττον παράδο
ξος ιδιοτροπία ήτο δτι έξέλεξε τόν άδελφόν μου. Ό- 
πωςδήποτε δμως, ύπεΐκεν είς τήν ιδίαν αύτής κλί- 
σιν. Πώς λοιπόν τώρα αίφνης ήλλαξε γνώμην; "Ως 
σοι είπον, έάν ύπάρχη άλλη τις συμπάθεια................
καί δμως είνε άδύνατον».

«— Άρά γε ;» ήρώτησα.
«—Όλως άδύνατον ! Κρίνον καί μ,όνος σύ ! Άπό 

τεσσάρων εβδομάδων, ή Ελένη μόλις ώμίλησε μετ’ 
άλλου άνδρός, πλήν τοϋ άδελφοϋ μου. Τίς λοιπόν 
τήν εϊλκυσε; Μήπως ό βραχύς κχί ύβός, δςτις πά
σαν πρωίαν φέρει πορτοκάλλια; ’Ή μήπως ό γηραιός 
πρίγκηψ Δόρια, δςτις άπό τινων ήμερών διαμένει έν 
τή μεγάλη έκείνη έπαύλει;»

Ούδέ νά μειδιάσω ήδυνήθην πρός τούς μικρούς 
τούτους άστεϊσμούς τής έξαιρέτου γυναικος. Άλλως 
δέ μόνον κατά τό ήμισυ ήκροώμην διότι ίστάμενος 
παρ’ αύτήν, έμελέτων καί έθραυον τήν κεφαλήν μου 
διανοούμενος.

Έρώτησίς τις ήλθεν είς τήν γλώσσάν μ,ου, άλλ’ 
έδίστασα έπί μακρόν. Έν τέλει δμως είπον τάδε·

«— Ποϋ τής οικίας κεϊται τής Ελένης τό όωμά- 
τιον ;»

«— "Ω ! Τί λέγεις ;» είπεν ή κυρία Δέρπιγχάους, 
έμβρόντητος. «’Εντεύθεν».

« — Βλέπει εϊς τόν κήπον ;»
«— Βεβαίως ! Είνε είς τήν δευτέραν οροφήν».
«— Συγχώρει τήν έρώτησίν μου. Ποιον είνε ;»
«— Έκεϊνο τό τρίτον παραθυοον. Τά θυοίδια 

είνε δεδεμένα διά ρινομάκτρου».
Τότε, κατ’ ίδιον τινα τρόπον, ήρξατο ή φαντασία 

μου διεγειρομένη έκ τής θέας τών θυριδίων καί τοϋ 
ρινομάκτρου. Δέν ήδυνήθην νάποστρέψω άπ’ αύτών 
τούς οφθαλμούς- δτε όέ πάλιν ήτένισα τήν κυρίαν 

Δέρπιγχάους, τά όμματα ήμών συνηντήθησαν...........
Έλεγον δέ κατ’ έμαυτόν δτι ή δεσποινίς Ελένη 
άπό εβδομάδων μετ’ ούδενός ώμίλησεν. Άλλ’ άρά 
γε δέν είδε' τινα ; Μήπως συχνά δέν καταβαίνει 
ό έρως είς τάς καρδίας διά τών οφθαλμών ; Μήπως 
δέν δύναται νά γείνη άφωνος διάλογος ώρζίου ίταλοϋ 
νεανίου, έν κήπω ίσταμένου, ύπό τόν άστερόεντα 
ούρανόν, μετά ξανθής κόμης τοϋ Βορρά, ίσταμένης 
είς έκεϊνο τό παράθυρον ;..........

'Π κυρία Δέρπιγχάους, ρίγος αίσθομένη, συνέσφιγξε 
τόν πέπλον περί τούς ώμους καί έσπευσε πρός τήν 
θύραν τοϋ οίκου.

«— Ούδέν πλέον απολείπεται», είπον έγώ, δούς 
αύτή τόν βραχίονα μου, «εί μή νάπέλθωμεν τώ πρωί 
εντεύθεν».

Είςήλθομεν είς τόν πρό τών δωματίων διάδρομον. 
Μετ’ ού πολύ άνεωγη ή θύρα τής κοινής αιθούσης καί 
ή νεάνις έξήλθεν. Όπισθεν αύτής έφάνη ό Βέντσελ έπί 
τοϋ ούδοϋ, έμφαίνων οργήν, βιχίως καταστελλομένην. 
Καί ή Ελένη ήτο ώχρα, άλλ’ έν τοϊς όμμασιν αύτής 
έλαμπεν άσύνηθες πϋρ. Έλαβε τάς χειρας τής θετής 
μητρός, σιωπώσα δέ έφίλησε αύτάς ταπεινοφρό
νως. Είτα στραφεϊσα ώρεξέ μοι τήν χεϊρα. «Καλήν 
νύκτχ !» είπε καί πάραυτα έγένετο άφαντος, είςελ- 
θοϋσχ είςτό δωμάτιον αύτής.

ΤΙ κυρία Δέρπιγχάους έλαβε περιπαθώς τήν χεϊρα 
τοϋ άδελφοϋ αύτής καί ήγαγεν αύτόν είς τήν αί
θουσαν.

«— Διελύθη ό άρραβών», ψυχρώς είπεν έκεϊνος.
«— Βέντσελ !» έφώνησεν ή κυρία Δέρπιγχάους, 

ώχρά γενομένη. «Καί διατί ;»
ΤΙ νεαρά χήρα έπεσεν είς τό άνάκλιντρον καί προς- 

έβλεψεν άφώνως καί συμπαθώς τόν άδελφόν αύτής. 
Άλλ’ ή χρηστή καί άνυπόκριτος έκείνη συμπάθεια 
δυσηρέστησε τφ Βέντσελ1 έστρεψε τά νώτα πρός τήν 
άδελφήν αύτοϋ καί έλαβε βιβλίον, είς δ ένέκυψε. 
Κάγώ έλαβον έτερον, άλλ’ ούδέ λέξιν ήδυνήθην νάνχ- 
γνώσω. Μή δυνηθείς όμως νά ύποστώ καί τήν θλι- 
βεράν έκείνην κατάστασιν, έξήλθον. Ή κυρία Δέρπιγ- 
χάους ήκολούθησε καί μέ έξώρκισε νά εϊπω αύτή, τί 
ένόουν πρό ολίγου, όμιλών περί τών θυριδίων καί τοϋ 
ρινομάκτρου.

Άπεκρινάμην ότι τοιαύτη έξήγησις ήτο ήδη ά
σκοπος καί οδυνηρά, ώφειλεν όμως νά δώση ύπόσχε- 
σιν ότι άπό πρωίας θάπήρχετο έκ 'Ρώμης, ένθα ή- 
δυνάμεθα νά διανοηθώμεν ήσύχως, σταθμίζοντες τά 
πράγματα.

«— Αυριον άναχωροϋμεν», είπε, «καί μή άνη- 
σύχει».

Οΰτως άπεχωρίσθημεν. Ότε άνήλθον τήν πρός τόν 
κοιτώνα μου κλίμακα, ήκουσα τήν κυρίαν Δέρπιγ- 
χάους, κρούουσαν τής Ελένης τήν θύραν. Έκρουσε 
καί πάλιν. Ούδεις άνέωξε. Έκρουσε καί τρίτον καί 
έπειδή ούδεις έκινήθη έν τώ δωματίω, άπεμακρύνθη 
βραδέως, κάγώ δέ είςήλθον είς τό δωμάτιον μου. 
Αύτοϋ έπί πολύ έστην είς τό παράθυρον. Είτα έπεσον 
είς τήν κλίνην καί περί τήν πρωίαν άπεκοιμήθην.

Τή έπιούση ήριστήσαμεν έν τή κοινή αιθούση Ό

Βέντσελ ώς πάντοτε έφάνη άκριβής, πρόςέτι δέ 
τόσον έντελώς έξυρημένος καί καθαρός, ώς εί ένι- 
κάτο ύπό τής δυνάμεως τών μεγάλων έκείνων καί κυ
ανών όμμάτων. Βεβαίως δέν ήτο ένδομύχως τόσον 
ήσυχος όσον έφαίνετο· διότι άναντιρρήτως είνε λίαν 
άτερπές, έξ άνάγκης τις νά καθήση έν τώ προγεύ- 
ματι, άπέναντι γυναικος, ήτις τή προτεραία ήρνήθη 
αύτώ τόν άρραβώνα.

Άλλ’ ή κυρία Δέρπιγχάους έβράδυνε νά έμφανι- 
σθή. Ότε όμως είςήλθεν ήτο έξαλλος καί έπνευστία. 
Τό ώραϊον αύτής πρόςωπον ήτο έρυθρόν έν τοϊς ό'μ- 
μασιν αύτής έσπινθηροβόλουν δάκρυα οργής καί ή 
χειρ έκράτει συνεσπειρωμένον χαρτίον.

«—Έφυγεν ή Ελένη !» έφώνησεν ή κυρία Δέρ- 
πιγχάους καί έπεσεν όδυρομένη έπί τό άνάκλιντρον. 
«Έφυγεν ή κακή, ή άνόητος, ή άχάριστος κόρη !»

Τό πράγμα είς μέν τόν Βέντσελ ήτο αίνιγμα, είς 
έμέ όμως ούχί, εί καί τά μέγιστα έξεπλάγην. Έστη 
άφωνος, ότε ή άδελφή αύτοϋ έρριψεν εις τήν τράπεζαν 
τό έσχισμένον χαρτίον. Δέν ήδύνατο δέ νά κατανό
ηση τήν τόσον άπροςδόκητον καί νυκτερινήν τής Ε
λένης φυγήν. ΤΙ άναυδος έκείνη έκπληξις τοϋ Βέντσελ 
σαφώς άμα έδείκνυεν ότι ούδόλως διελογίζετο νάγα- 
νακτήση ή νά αίτιαθή τήν Ελένην. Ήδυνήθη νά κα- 
τανοήση ότι έγώ πλείονα έγίνωσκον, ή αύτός, τότε 
δέ έλαβον τό χαρτίον καί χαμηλοφώνως άνέγνων 
τάδε·

«— Χαίρετε, χαίρετε πάντες ! Ούδεμίαν δύναμαι 
νά δώσω έξήγησιν. Ύπολάβετέ με παράφρονα, άλλά 
λησμονήσατέ με καί πιστεύσατε ότι είμαι εύτυχής,· 
άφάτως εύτυχής ! Ελένη Βεάτη».

Έθηκα τήν χεΐρά μου έπί τοϋ ώμου τοϋ Βέντσελ, 
όςτις είςέτι έφαίνετο μή κατανοών τό συμβάν.

«— Νϋν έξεδικήθη ό Άγγελος Βεάτης», είπον 
σοβαρώς.

«— Τί ;» έφώνησεν· «Άγγελοςβεάτης ; Ό άλή- 
της, ό έπαίτης ; Ψεύδος !»

«— Καί όμως όχι, φίλε μου ! Ήθέλησε νά πλη- 
ρωθή, δπερ καί έγένετο. Είνε συνετώτερος, ή όσον έ- 
νομίζομεν».

Ό Βέντσελ δέν άπεκρίνατο, καϊον δέ έρύθημα έ- 
κάλυψε τάς παρειάς αύτοϋ.

Όποιον γεγονός ! Ούτε ή κυρία Δέρπιγχάους, ούτε 
ό Βέντσελ έπανεϊδόν ποτέ τήν Ελένην. Έπί οκτώ 
ήαέοας ό Βέντσελ ούδέν είπεν ότε δέ ήρξατο πάλιν 
ομιλών, τότε παρετηρησα οτι, εν τω μεταζυ, εν μέρος 
τοϋ χαρακτήρος αύτοϋ έπεκράτησε τών άλλων άπό 
τότε δήλα δή έγένετο τελείως πικρός κυνιζός, καί 
τοιοϋτος έμεινεν άχρι θανάτου.

Ή κυρία Δέρπιγχάους, άλλως εύμενεστάτη καί 
χρηστοτάτη γυνή, ούδέποτε συνεχώρησε τή θετή αύ
τής κόρη.

«— Εύχαριστώ», έλεγε, «τώ Κυρίφ, διότι δεν 
άφήκε νά ζή ό μακαρίτης σύζυγός μου, ο πατήρ τής 
Ελένης !»

Πριν ή άπέλθωμεν έξ Άλβάνου, συνενέτυχον έν Ά- 
ριτσία τώ ίερεϊ Γιρολάμφ, όςτις ούδόλως έφάνη μοι 
άγιος άνήρ, ώς περιέγραφεν αύτόν ό άνεψιός. Ήτο
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βραχύς, ισχνός, μελάγχλωρος γέρων, έχων όμματα 
πανούργα καί ζωηρά, φύσει άγαπών νά μιγνύη τά 
παιγνιόχαρτα καί νά παίζω) μετά τών εύειδών συγγε
νών αύτοΰ. Νομίσας περιττάς τάς έπιτιμήσεις καί 
αιτιάσεις, απλώς ήρώτησα πού ό Άγγελος άπήγαγε 
τήν νεάνιζα.

«— Είς 'Ρώμην», είπεν ό ίερεύς, «εις την αγίαν 
πάλιν. Έλπίζομεν ότι ούδείς θά τούς διαταράξω). Οί 
συγγενείς της άς μη λησμονώσιν ότι ή Ελένη ηλικίαν 
έχει, είνε αύτεξούσιος, δυναμένη νά δαπανήση ώς θέλει 
τήν περιουσίαν της. . . . Καί έχει πολλήν περιου
σίαν ..............αί ;»

Ό ίερεύς σαφώς πάντα έγίνωσκε.
Πρός τούτοις είπε' μοι ότι αύτός καθηγίασε καί έ- 

πηυλόγησε τόν γάμον τών Soo νέων. Ή τελετή έγέ- 
νέτο τή άξιομνημονεύτφ εκείνη πρωία, περί ώραν 
πέμπτην, έν τώ μικρώ στρογγύλω παλαιώ έκκλησι- 
δίφ, τφ έν Άλβάνφ έπί τοϋ λόφου κειμένφ.

«— Παρατήρησαν, κύριε», προςέθηκε, βραδέως 
τρίβων τάς κιτρίνας ρικνάς αύτοΰ χεϊρας· «ή Ελένη 
ούτως ήθέλησε. Δέν δύνασαι νά φαντασθής πο'σον 
άγαπα τόν Άγγελόν μου. Καί πράττει όρθώς. Ό 
Άγγελος ού μόνον είνε ώραΐος νέος, άλλ’ έχει καί 
γνώσεις ».

«— ’Αληθώς ;» ήρώτησα έγώ.
«— Βεβαιότατα, Signore ! Έχει καλλιγραφίαν, 

καλλιτέραν τής έμής καί δτε ήτο παιδίον μοι άνεγί- 
νωσκε πολλούς τόμους τών Πατέρων καί βίους τών 
περισσοτέρων άγιων. Έως πρό ένός έτους, ήτο θυ
ρωρός εν τή έπαύλει τοΰ πρίγκηπος Σαμμάρκου, έν 
Άλβάνω· διφκησε μάλιστα τάς γαίας τοΰ πρίγκη
πος. Έπειτα άπέθανεν ό άγαθός άνθρωπος καί τά 
κτήματά του περιήλθον είς τήν έξουσίαν τής μονής. 
Άλλ’ ό άγιος ’Άγγελος δέν έγκατέλιπε τόν άνε- 
ψιόν μου».

«— Καί πώς τοΰτο ;» ήρώτησα έγώ.
«— Έγώ πολλάκις έπέπληττον τόν "Άγγελον, 

διότι, μηδέν πράττων, περιεφέρετο έν τή Καμπανία. 
Άλλ* ήμεϊς οί άνθρωποι άμβλυωποΰμεν. Αύτοΰ άκρι- 
βώς ό προστάτης του άγιος τώ έστειλεν εύτυχίαν. 
’Αστραπή τοΰ ούρανοΰ έδειξε κατά πρώτον τήν λίθον 
τού άρχαίου είδωλολάτρου αύτοκράτορος καί έπειτα 
τήν Ελένην του...........Τόν άγαπα πολύ καί ό Άγ
γελος είνε πλήρης χαράς. Επίσης καί έγώ. Αύτή είνε 
τοΰ τοπαζίου πολυτιμοτέρα».

Ουόεν άπεκρινάμην, ίνα μή δώσω αύτώ αιτίαν νά 
ομιλήσω) περισσότερον περί τοΰ άτυχούς τοπαζίου καί 
απεμακρύνθην άνευ πολλών φιλοφρονήσεων.

Έν δέ τούτω τώ μεταξύ ή κυρία Δέρπυγχάους ζω- 
ηρώς άνησύχει περί τής τύχης τής πονηράς θετής θυ- 
γατρός. ΊΙ μητρική αύτής καρδία ήθελε νά μάθω) πώς 
νΰν εζη ή Ελένη καί άν ή τών κλιμάκων καί προδό- 
μ.ων τοΰ οίκου αύτής οσμή ήτο τόσον βδελυοά, δσον 
η πλειστων ρωμαϊκών οίκων. "Οθεν, μ.ιά τών ήμερών, 
ανεζητησα τήν κατοικίαν τοΰ νεαροΰ ζεύγους, κειμέ- 
νην έγγυτάτω τής πλατείας Βαρβερίνη. Τά πέριξ 
δεν ησαν πολύ έξαίρετα, άλλ’ ή οικία έβλεπεν έπί 
τών κήπων τών καπουκίνων ή δέ τών περιστυλίων 

καί κλιμάκων οσμή δέν ήτο κακή, διότι έκ τίνος πα
ραθύρου τήςαύλής διεχέετο ή εύωδία πολλών άνθέων.

Ό Άγγελος άνε'φξέ μοι τήν θύραν καί είχεν ήθος 
μυθιστορικού ήρωος. Καί πρώτον μέν με είδε διά 
βλέμματος ψυχρού καί δυσπίστου· δτε δμως ούδέν 
εϊπον περί τοΰ παρελθόντος, μεγάλην άγαλλίασιν έ
δειξε τό πρόςωπον αύτοΰ.

Ώς αίνιγμά με διέφυγεν ό νέος ούτος. Δέν έπί- 
στευσα δτι ήσθάνετο έρωτα· παρετήρησα μάλιστα 
δτι είχεν ήδη λησμονήσει πώς είςήλθεν εις τήν εύτυ
χίαν του καί δτι μετά χαράς έβλεπεν εαυτόν λατρευό- 
μενον ύπό τής νεαράς αύτοΰ συζύγου. Ηύφραίνετο ώς 
έν ήλιακώ καί άπλέτω φωτί. Τότε παρεκάλεσα νά 
ίδω τήν Ελένην καί νά ομιλήσω αύτή. Έκίνησε 
τούς ώμους καί είπεν δτι ή Ελένη πράττει δ τι θέλει, 
είτα δ’ έσπευσε νάνακοινώσγ αύτή τήν έμήν παρά- 
κλησιν. Ή 'Ελένη έφάνη δτι δυσκόλως ήθελε νά μέ 
ύποδεχθή· τούλάχιστον λίαν έβράδυνε νά έμφανισθή. 
"Οτε προςήλθεν, ήρώτησε ψυχρώς καί διά βραχέων 
τίς ο σκοπός τής έπισκέψεώς μου.

«—Μέ παρεκάλεσαν». είπον έγώ, «νά μάθω άν 
είσαι εύτυχής. Ή κυρία Δέρπιγχάους δέν θέλει νάφήση 
τήν 'Ρώμην, πρίν σοι δώσω) άφορμήν...........»

«— Νά έπιστρέψω μετανοούσα ;» ήρώτησε τα
χέως. «Ώ ! Ή κυρία Δέρπιγχάους δύναται νάπε'λθη 
ήσυχος· παρακαλώ δέ μόνον ταχέως νάλησμονηθώ».

Ίστάμην έτι πρό αύτής, εί καί κατενόουν δτι λίαν 
έπόθει νά με ίδη φεύγοντα.

«— Περί έμοΰ δέν δύναμαι νά δώσω τοιαύτην 
ύπόσχεσιν», είπον έγώ· διότι τοιοΰτο άνδρόγυνον ώς 
σύ καί ό καλός ούτος φίλος μου έπί πολύ τις ένθυ- 
μειται».

Έστράφη άποτόμως καί ό Άγγελος άνέπνευσεν, δτε 
έπαυσάμεθα λαλοΰντες γερμανιστί. Πορευθείς πρός 
τήν θύραν, άνε'ωξεν αύτήν καί με είδε, μειδιών έν 
έπιγνώσει καί μετά πολλής σημασίας.

«— Είνε εύτυχής ή 'Ελένη, δέν έχει οΰτω ; ήρώ- 
τησεν.

«—Οΰτω λέγει».
’Εκείνος έθηκεν είς τόν ώμον μου τήν εαυτού 

χεΐρα·
«— Καί έγώ λοιπόν είμαι. Είνε πολυτιμότερα 

τοΰ τοπαζίου».
Τότε παρεμέρισα αύτόν καί σπεύσας άπήλθον. ..
Ό Βέντσελ έπληροφορήθη δτι είχον πορευθή είς 

τοΰ ’Αγγέλου τόν οίκον. Τή εσπέρα λοιπόν με προς- 
εκάλεσεν εις περίπατον. Διηρχόμεθα τάς άγυιάς.

Ό άήρ ήτο ύγρός καί θερμός, μεγάλα δέ καί πολυ
σχιδή νέφη βραδέως διέβαινον πρό τής σελήνης. Έ- 
στράφημεν πρός τόν ναόν τοΰ Αγίου Πέτρου. Έπί τής 
γεφύρας τοΰ Αγίου ’Αγγέλου έστη ό Βέντσελ καί, 
έρεισθείς έπί τού περιτοιχώματος, έθεκτο τόν Τίβεριν. 
Αίφνης ήρώτησε·

«— Λοιπόν τήν είδες ;»
«—Ναί».
«— Τί έλεγεν ;»
«— "Οτι είνε εύτυχής».
Έσίγησε καί προύχωρήσαμεν. *Εν μέσφ τής γε- 

φύρας έστη καί πάλιν καί είδε τά ρεύματα. Είτα έκ 
τοΰ θυλακίου έξήγαγε κυτίον, άνέφξεν αύτό καί έδει- 
ξεν έν τώ φέγγει τής σελήνης λαμπρόν τι καί άστρα
πταν. ΤΗτο τό θαυμαστόν, τό αύτοκρατορικόν, τό 
τλήμον τοπάζιον. Ό Βέντσελ μέ προςέβλεψε καί έγώ 
κατενόησα αύτόν. Όντως κατκρα τις έπεκάθητο επί 
τοΰ όλοχρύσως λάμποντος κειμηλίου, δπερ εΐμαρτο 
νά έπιστρέψω) είς τά εύρωτιώντα νέρτερα τοΰ ρωμαϊ
κού παρελθόντος.

Τότε έλαβον τήν χεΐρα τοΰ Βέντσελ καί έγκαρδίως 
έσφιγξα αύτήν έκεΐνος ύψωσε καί προύτεινε τήν άλ
λην καί έξεσφενδόνισε τό λαμπρόν κόσμημα εις τον 
μέλανα καί σιγηλόν ποταμόν. . . .

Αύτοΰ είςέτι κεΐται σήμερον. Έάν ποτέ εν τώ Τι- 
βέρει ζητηθώσι θησαυροί, ίσως έλθγ] πάλιν εις φώς καί 
τό ήμέτερον τοπάζιον. Άλλά τότε ουδεις θά νόησα) 
δτι ήδη είχεν έξέλθει τοΰ χιλιετούς αύτοΰ τάφου, όπως 
διά κεραυνοβόλου μέν βίας καταμετρήσω) το βάθος 
άνθρωπίνων παθών, δι’ ύπερόχου δέ δυνάμεως εύθυν·/] 
πρός άλλην οδόν άνθρωπίνας τύχας.

F. Meister.

Ac φυλαΐ τοϋ άνΟρωπενου γένους.

Ή τετάρτη Φυλή 'τοΰ άνθρωπίνου γένους είνε ή 
Μογκολική. Είς ταύτην άνήκουσι πολλοί λαοί κατοι- 
κοΰντες τά νότια τής Μογγολικής Χερσονήσου, καί 
μάλιστα τάς νήσους τής Αύστραλίας, τοΰ Ειρηνικού 
καί τοΰ Ίνδικοΰ Ώζ.εανοΰ.

Ή ύπάρχουσα έν τοϊς λαοΐς τούτοις διαφορά έγ
κειται έν τή όμοιότητι τών μέν πρός τούς μαύρους 
τούς λεγομένους νέγρους, τών δέ πρός τήν Καυκα- 
σίαν φυλήν. Οί πλεΐστοι τών λαών τούτων τής 
Μογγολικής φυλής διάγουσι νΰν βίον άθλιον, οί δέ 
έτεροι, ώς έν παραδείγματι οί κάτοικοι τών Σανδι- 
βικών νήσων καί τής Μαδαγασκάρης, ήσπάσθησαν 
τόν χριστιανισμόν. Οί τών Σανδιβικών νήσων πολλά 
ύπέστησαν δεινά καί έξηφανίσθησαν σχεδόν, γενόμε- 
νοι θύματα τής εύλογίας, τής λέπρας ή πλήθους άλ
λων άσθενειών, αΐτινες κατέκλυσαν τήν χώραν αύ
τών · ύπάρχει μάλιστα φόβος μήπως έντός ολίγου 
χρονικού διαστήματος άφανισθώσιν έξ ολοκλήρου.

Ή παοατεθειμε'νη είκών παριστα διαφόρους τύπους 
τής Μογγολικής φυλής.

1. ιθαγενής τής Μαλάκας
2. » τής νήσου ’Ιάβας
3. κάτοικος τής Μαδαγασκάρης
4. » τής νήσου Sandwich
5. » τής νήσου Ταίτης
6. άρχηγός τής φυλής τής Νέας Ζηλανδίας.
Πέμπτη φυλή τοΰ άνθρωπίνου γένους είνε ή Ίνδο- 

αμερικανική. Οί έν τή φυλή ταύτγ κατατασσόμενοι 
είσί τά λείψανα πλήθους φυλών ευρισκομένων έν τώ 
δυτικώ ήμισφαιρίφ καθ’ ον χρόνον ό Κολόμβος άνε- 

- κάλυψε τοΰτο.

Τινές τών φυλών τούτων ήφανίσθησαν δλοτελώς. 
Αί λοιπαί άπό ήμέρας είς ήμέραν έλαττοΰνται ένεκα 
τής άποστροφής αυτών πρός τόν εύρωπάΐκόν πολι
τισμόν. Έπί τοΰ παρόντος εΰρηνται επί τών απο- 

κρήμνων όρέων τών γειτνιαζοντων τώ Με,’.κώ και 
τή νοτίφ ’Αμερική

Έκ πασών τούτων τών φυλών τινες ασπασαμεναι 
τόν χριστιανισμόν, κέκτηνται σχολεία, εκκλησίας και

ώραϊα κτίρια, αί δέ]λοιπαΙ διαμένουσιν έτι έν άγρια 
καταστάσει καί ζώσι διά τοΰ κυνηγεσίου.

Τινές τών φυλών τούτων ησαν πεπολιτισμεναι ως 
δηλοΰται έκ τών άγαλμκτων καί οβελίσκων τών 
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άνευρισκομένων έν Μεξικώ καί μαρτυρούντων τήν έπι- 
τηδειότητα αύτών. Νύν οί πλεϊστοι τών κατοίκων 
τοΰ Μεξικού είσι τά λείψανα αρχαίων φυλών μεμιγμέ- 
νων μετά τών Ίπανών, ’ίσως μάλιστα τών προγόνων 
αύτών οΐτινες έκ τής ’Ασίας με τέβησαν εις ’Αμερικήν 
διά τοϋ Βεριγγείου πορθμού ή μάλλον όρμηθέντες έξ 
Εύρώπη; έπί πλοίων εύρωπαϊκών έγκατεστάθησαν έν 
’Αμερική διχ τού ’Ατλαντικού ’Ωκεανού.

Έν τή είκο'νι παρατηρεί τις καί άλλους τινάς τύ
πους άνθρώπων ούς περιττόν νά κατατάξωμεν εις τήν 
άρμόζουσαν έκάστφ φυλήν καθότι πάντες είσιν άγριοι 
μή έχοντες έτερον ένδυμα είμή τό δέρμα τών ζώων, 
άτινα φονεύουσι κυνηγούντες.

--------- --------------
Επίδρασες τών πνευματωδών ποτών

Ή τελευταία έκθεσις τής Βελγικής εταιρίας κατά 
τών πνευματωδών ποτών περιλαμβάνει περιε'ργους 
πληροφορίας άφορώσας εις τήν έπήρειαν τής κατα
χρήσεως τούτων έν τή έργατική τάξει. Έρανιζόμεθα 
έξ αύτής ωφελίμους τινάς σημειώσεις.

Περίεργόν έστι τό ύπολογίσαι τί στοιχίζει ώς έγγι
στα τώ έργάτη καθημερινόν έξοδον έκ 50 εκατο
στών τοΰ φράγκου κατά μέσον όρον έν τώ καπη,λείω. 
Τό χρήμα τούτο τοκιζόμενον έπί 4J/2 ο)ο θά έδιδεν έν
τός ενός έτους 182 φρ. 50, έντός 10 έτών 2,240 φο. 
έντός 20 5,725 φρ., έντός 30 1 1,130 φρ. καί 
εντός 40 ετών 20,780 φρ. Έάν δέ θεωρήσωμεν τήν 
κατά μέσον όρον δαπάνην 75 εκατοστά, έντός ενός 
έτους θέλομεν εχει 273 φρ. 75, έντός 10 έτών 3, 
360 φρ. εντός 30 16,695 φρ. καί έντός 40 έτών 
28, 170. φρ.

At βλάβαι άς συνεχής χρήσις τών πνευματωδών 
παράγει έν τω άνθρωπίνφ σώματι είσιν έκπληκτικαί. 
Ιατροί ανοιγοντες πτώματα ατόμων άποθανόντων 

έν καταστάσει μέθης προσβάλλονται ύπό τής πνευ
ματώδους οσμής, ήν αί σάρκες άποπνέουσι.

θ αρχίατρος Artigues αναφέρει περίπτωσιν καθ’ 
ήν μέθυσός τις άφ’ ού κατερρόφησε μίαν καί ήμίσειαν 
λίτραν ρακής έπεσε κεραυνόπληκτος· τήν έπαύοιον δέ 
τού θανάτου, γενομένης αύτοψίας έβεβαιώθη δτι καί 
αυτός έτι ο εγκέφαλος άπέπεμπε ίσχυράν οσμήν πνευ
ματώδη, πλησιάσαντος δέ κηρού άνεφλέχθη παράγων 
ώχροκίανον φλόγα.

Παρετηρηθη η εξαφανισις ολοκλήρων φυλών συνε 
πεια τής καταχρήσεως τοΰ οινοπνεύματος παρά τισι 
ινδικαϊς φυλαϊς τής Βορείου ’Αμερικής. Άπ’ έναντίας 
οί κάτοικοι τής 'Ρωσσικής Ταρταρίας, ών ή θρη
σκεία αποκλείει τα πνευμ,ατωδη ποτά άποτελοϋσι 
έν τών ίσχυροτάτων καί έργατικωτάτων έθνών. Εύ- 
ρίσκονται παρ’ αύταΐς άτομα φθάσαντα εις βαθύτατον 
γήρας διατηρούντα τήν δύναμιν καί ζωτικότητα 
αύτών.

Κατά στατιστικήν άναγνωσθεϊσαν έν τή Ameri
can Tamperancy Society, 30,000—40,000 άτομα 
αποθνησκουσι κατ’ έτος θύματα τής κραιπάλης αύ
τών, και πλέον τών 200,000 άπώλοντο έκ σπου

δαίων άσθενειών. Έν Γαλλία άποθνήσκουσι κατά 
μέσον όρον 403 άνθρωποι έτησίως ένεκα τής κατα
χρήσεως τών ποτών, έν Πρωσσία άπό τοϋ 1869 
—1873 άπέθανον 1,554 άτομα έξ οινοπνεύματος, 
έν ώ 62 μόνοι ύπέστησαν τήν αύτήν τύχην δι’ άλ
λων δηλητηρίων ώς π. χ. άρσενίου, φωσφόρου κτλ. 
Έπίσης βεβαιούται ή έπίδρασις τών πνευματωδών 
εις τήν διάπραξιν έγκλημάτων. Κατά τήν έκθεσιν 
τής καταστάσεως τού Βελγίου τώ 1849, έπί 3,851 
καταδίκων εύρισκομένων έν ταϊς φυλακαΐς τή 31 Δε
κεμβρίου 1 849, ύπελόγισαν 1 800 παραδεδομένους τή 
μέθη. Τήν 31’”' Δεκεμβρίου 1860, ή άναλογία έτη- 
ρήθη σχεδόν ή αύτή.

Ό άριθμός τών αύτοκτονιών τών οφείλομε'νων εις 
τό οινόπνευμα εΐνε έν γένει σπουδαίος. Έν Γαλλία 
ύπελόγισαν τώ 1861, 242, καί τώ 1873, 581. 
Έν Γερμανία ό άριθμός τών αύτοκτονιών εΐνε 1,800 
καί όρίζουσιν εις 1,000 τάς έκ τής καταχρήσεως τοΰ 
οινοπνεύματος προερχομένας·έν Πρωσσία ιδία έγένοντο 
τώ 1875, 382 αύτοκτονίαι, έξ ών 336 προήλθαν έκ 
τής κραιπάλης.

Ήδυνάμεθα ύποδείξαι έπίσης άναλόγους άριθ- 
μοϋς πρός βεβαίωσιν τής διαταράξεως ήν παράγει 
ή τού οινοπνεύματος κατάχρησις εις τάς διανοητικά; 
δυνάμεις.

(Έκ της Mtitecine populaire).

Ή πρώτη τοΰ έτους 

έν Κ.ω ν σ τ’α ντ t ν ου π ό λ εc.

Άφίνοντες κατά μέρος τάς περί βραχύτητος τού 
άνθρωπίνου βίου σκέψεις, τάς περί Κρόνου καί χρόνου 
θεωρίας καί τάς περί παρελθόντος καί μέλλοντος φι
λοσοφικής έμπνεύσεις τής παρούσης ήμέρας, παρατη- 
ροϋμεν δτι ώς οικογενειακή έορτή ούδεμία έτέρα παρά 
τήν τής άρχιετηρίδος πανηγυρίζεται ζωηρότερον, ού
δεμία τοσαύτην έπάγει έν τφ οΐκφ θυμηδίαν, ούδε
μία τοσούτω άνακυκκ τάς θερμοτάτας τών συγκε- 
νήσεων. Κατά ταύτην περιπαθέστερον άναμιμνησκόμι- 
θα τών άπόντων φίλων καί οικείων καί όξύτερον άλ- 
γούμεν τήν καρδίαν έπί τη άπωλεία προσώπων προς- 
φιλών, μεθ’ ών άλλοτε εύθύμως συνεωρτάζομεν. Κατά 
ταύτην παραμυθούμεθα έπίσης έπί ταϊς συμφοραϊς 
καί ταϊς θλίψεσι. Κατά ταύτην ή ελπίς, άληθής 
άγγελος, λειτουργικόν πνεύμα άνωθεν άποστελλό- 
μενον, χαλώσα τάς πτέρυγας αύτής έπικάθηται τού 
ήμετέρου οίκου, κατέρχεται εις τήν εστίαν ήμών, 
εισδύει εις τά άδυτα τών καρδιών καί έπί εν τούλά- 
χιστον ήμερονύκτιον βαυκαλίζει ήμάς χδέως, τά γλυ
κύτερα άντικατοπτρίζουσα όνειρα καί φιλομειδώς ίπ- 
αγγελλομένη τήν πραγμάτωσιν τών έλπιζομένων. 
Πάντες εύχόμεθα άλλήλοις αίσιωτέρας τάς ήμέρας 
τοϋ μέλλοντος, καίπερ δέ πολλάκις έπί τά χείρω 
βαίνοντες, ούχ ήττον πάντες έλπίζομεν ίδεϊν τόν νέον· 

ένιαυτόν κομίζοντα ήμϊν τήν ύψν,λήν τής θείας Πρό
νοιας εύλογίαν, τήν σχετικήν εύδαιμονίαν τού άτό- 
μου, τού οίκου, τής πόλεως.

Ή είκών τού έορτάζοντος οίκου κατά τήν 1” τού 
έτους έστί προδήλως άξία χρωστήρας ζωγράφου καί 
γραφίδας ποιητού. Πλήν τής φροντίδας τών δώρων 
τής άρχιετηρίδος, ήτις ένασχολεί αύτόν άπό ήμε
ρων, ό οικογενειάρχης μεταβαίνει τήν προτεραίαν εις 
τήν άγοράν τών οπωρών, έκεϊ δέ άπό πωλτ,τού εις 
πωλητήν περιφερόμενος καί ότέ μέν πρός τήν άγορα- 
στέαν ποσότητα, ότέ δέ πρός τήν έν τώ βαλαντίφ 
αύτού ποσότητα άποβλέπων, άπάγει έπί τέλους 
πλήρες φορτίον ποικίλων προϊόντων, φροντίζων ίνα 
έκαστον είδος τών διατηρουμένων έν τή παρούση 
χειμερινή ώρα οπωρών έκπροσωπήται έστω καί δι’ ο
λίγων, καθόσον, ώς γνωστόν, ή ποικιλία έν τή ήμέ- 
ργ ταύτη έστί τό σύμβολον τής εύκταίας κατά τό 
νέον έτος άφθονίας καί εύημερίας. Μετά πόσης χα
ράς ύποδέχονται τά τέκνα τόν πατέρα τήν παραμο
νήν τής 1”« τού έτους κομίζοντα αύτοϊς εύμεγέθεις 
καλάθους, άποπνέοντας συγκεκραμένον άρωμα πορ- 
τοκαλλίων, μήζ-ων, άπίων, ροιών, άμυγδάλων, κα
ρύων κλπ. κλπ. ! Ιδού κύπτουσι περί τούς καλάθους 
καί διά τής άκοας τών δακτύλων αύτών θέλουσι νά 
βεβαιωθώσι περί τού περιεχομένου ! ’Αλλά καί ή μή
τηρ, ή θεία, η ή άδελφή έπί ήμέρας ένηχολήθη πα- 
ρασκευάζουσα τήν Άγιο6ασι.1όπητταν, ήτις, ε’ίτε 
παρά τής οίκοδεσποίνης ζυμωθεϊσα (πράγμα ήδη 
σπάνιον!) ε’ίτε παρά τής θεραπαίνης ή τού μαγείρου, 
άπεστάλη εις τόν ροϋρνον καί άναμένεται μετά θερ- 
μοτάτου πόθου καί ανυπομονησίας ύπό πάντων άνε- 
ξαιρέτως τών μελών τής οικογένειας. Περί λύχνων 
άφάς ή θύρα κρούεται καί ειδική τις βουτυρική εύο- 
σμία διαχεομ.ένη άναγγέλλει τήν έλευσιν τού <ρουρ- 
νιάρη φέροντος έπί κεφαλής εύμεγέθη δίσκον περιέχον- 
τα τόν περιπόθητον έπέτειον πλακούντα. Ή τράπεζα 
έστίν έστρωμένη’ έπ’ αύτής παρετάχθησαν σωρη
δόν καί πυραμηδόν πάντα τά ε’ίδη, τών οπωρών καί 
έν τώ μέσω εΐσκομιζομένη κατατίθεται ή μυρίπνους 
Άγιο6ασιΜπηττυ. Πάντα τά μέλη τής οικογένειας 
λαμβάνουσι τάς οικείας θέσεις· άπαγγέλλεται πρός 
τιμήν τού άγιου Βασιλείου τό τροπάριον αυτού καί ο 
πατήρ ή ή μήτηρ, ή ό πρεσβύτερος τών τού ο’ίκου, 
λαμβάνων μάχαιραν κόπτει καί διανέμει έκάστω τήν 
μερίδα αύτού έπευχο'μενος τά είκότα. Τά τέκνα άσπά- 
ζονται τήν χ εϊρα τών γονέων καί γενικαί άνταλ- 
λάσσονται έπί τφ νέφ έτει εύχα: έν μέσφ χαράς, 
στοργής καί συγκινήσεων. Ό μάλλον δ’ εύτυχήσων 
κατά τόν άρχόμ.ενον ένιαυτόν θεωρείται εκείνος, εις 
ον έλαχε τό έν τώ πλακούντι έντιθέμενον συνήθως 
χρυσούν η άργυρούν νομισμάτων.

Πρό τού τέλους έτι τού έσπερινοΰ δείπνου εσμος 
παίδων μετά τυμπάνων, θορύβων καί φωνών πολιορ- 
λεϊ τήν οικίαν καί κρούων έπιμόνως τήν θύραν άδει 
έξωθεν ή έν τή αύλή τά Κά.Ιανάα. Μετά τό τυπι
κόν «Άϊς Βασίλης έρχεται άπό τήν Καισαρεία», 
λείψανον ίσως καί τούτο άρχαιοτέρας έθνικής μουσι
κής, οί παϊδες έγκωμιάζουσιν εν έκαστον τών μελών 

τής οικογένειας προσαρμόζοντες έπιδεξίως άνάλο- 
γα, γνωστά αύτοϊς έκ προτέρου, δίστιχα, καί έξα- 
κολουθούσιν άδοντες μέχρις ου λάβωσι τό άντί- 
δωρον τών έγκωμίων. Πάσαι οί οδοί έν τε τή πόλει 
καί τοϊς ποοαστείοις βρίθουσι τήν εσπέραν τής πα
ραμονής, καί κατά πλεϊστον τής έπαύριον, παίδων 
ψαλλόντων έν χορω τά κάλανδα καί άπό οίκου εις 
οίκον μεταβαινόντων.

Τό έθιμ,ον τών δώρων τής άρχιετηρίδος δέν πα
ράκμασε μέν παρ’ ήμϊν, άλλ’ άπό τινων έτών όπέστη 
άξιοσημείωτον ΰφεσιν, άναλόγως τή έπελθούση οικο
νομική εις πάσας τάς τάξεις ύφέσεις. Καθ’ άς έχομεν 
πληροφορίας, οί διευθυνταί τών έν Περαίκ κατα
στημάτων μετά πολλής αύτών λύπης παρατήρησαν 
έφέτος ούσιώδη έλάττωσιν τών εισπράξεων αύτών έν 
ταϊς ήμε’ραι; τής άρχιετηρίδος κατά τό δυτικόν ήμε- 
ρολόγιον έν συγκρίσει πρός τάς τού παρελθόντος έ
τους. Τά eirennes fulileS ύπεχώρησαν εις τά elren- 
nes Utiles καί πολλοί έπεδείξαντο άξιόζηλον φρόνη- 
σιν μή ρίψαντες τό χρήμα αύτών εις μάταια καί ά- 
νωφελή, άλλ’ εις χρήσιμα καί άπαραίτη*α άντικεί- 
μενα. Έλπίζομ.εν ότι τό αύτό φα.νο'μενον καί ή αύτή 
φρόνη,σις παρατηρ/ίθήσεται καί κατά τό ήμέτερον ήμε- 
ρολόγιον, μολονότι παρέστημεν άρτίως, έν τινι τών 
μεγάλων καταστημάτων, μάρτυρες άγοράς ύπερμεγέ- 
θους μηχανικής πλαγγόνος άγορασθείσης άντί δέκα 
λιρών δι’ έξαετές κοράσιον ύπό κυρίας μή άνηκούσης 
εις τόν άνώτατον τραπεζιτικόν κόσμον τό δέ περίερ
γον ότι ό μηχανισμός τής «κούκλας» έβλάβη, μετά 
τήν πληρωμήν αύτής, εις τάς χεϊρα; τής έν λόγφ κυ- ’ 
ρίας, ήτις ούχ ήττον παρέλαβε τήν πλαγγόνα βε- 
βλαμμένην μεμψιμοιρούσα ότι πωλούσιν έν τώ κατα- 
στήματι τούτφ «πράγματα ψεύτικα»! Τετριμμένον 
βεβαίως θά λογισθή έάν εΐπωμεν πόσοι πτωχοί θά 
περιεθάλποντο διά τών δέκα έκείνων λιρών, α; γε
λών ό εύρωπαϊος έργοστασιάρχης άπίσπασεν άπό τού 
ήαετέρου φθίνοντος βαλαντίου· θά ε’ίπωμεν μάλλον, 
πόσα πράγματα χρήσιμα καί έπωφελή θά ήγοράζον- 
το διά τών 1 0 λιρών δι’ αύτό έκεΐνο τό έξαετές κο- 
ράσιον άντί τής περιττής καί ούδέ μίαν ήμέραν έπιζη- 
σάσης πολυτελούς πλαγγόνος ! Τήν τύχην τών παι- 
γνίων τούτων περιέγραψεν ό ποιητής τών Πχι^ικων 
Αοράτων, έν τοϊς έπομένοις στίχοις :

Σηασρένα ρέσ" ’στην ωρα
Φι^η άώρα 

πον ’πήρε ρονοριας 
την πρώτη της χρονιχς.

Τ’ άρά^ί χωρισρενο, 
τ’ άρνι κουτσουρερένο, 

καί ρέα’ 'στα τσαγερά 
όεν ρένονν όιο γερά.

Φοβούμεθα ότι εις μάτην οί κκ. Δεπάστας, Παπά- 
δης, Πανώριος, Φιλικός, Σεϊτανίδης, Λεμονίδης καί 
λοιποί βιβλιοπώλαι ν,θέλησαν νά συναγωνισθώσι πρός 
τά καταστήματα τών Saury, Mir et Cottereau, 
Pygmalion, Ville de Lyon, Bon Marche, Bazar Al- 
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lemand κλπ., διοργανίσαντες σταυροφορίαν χρυσόδε
των βιβλίων κατά τών πλαγγόνων, νευροσπάστων, 
αμαξών, άτμοπλοίων, σιδηροδρόμων και λοιπών εύ-
θράστων κατασκευασμάτων τών αύστριακών, γερμανι
κών και γαλλικών εργοστασίων.

Φαίνεται δτι έκ τοΰ άγώνος τούτου έξήλθον άτυ-
χώς ήττημένοι, ώς καί κατά προηγούμενα έτη, άλλ’ 
έπαθον τοΰτο διότι κατηλθον είς τήν πάλην ούχί 
δεόντως καθωπλισμένοι, ούδέ κεκτημε'νοι τήν αρωγήν 
ισχυρών συμμάχων σύμμαχοι δέ τών βιβλιοπωλών 
έν τώ άγώνι είσι βεβαίως οί καλοί συγγραφείς καί 
τοιούτων δυστυχώς στερούμεθα. Έν μόναις ταϊς γαλ- 
λικαις έφημερίσι Temps, Republique Franjaise καί 
Figaro ήριθμήσαμεν, έκ περιέργειας, αγγελλόμενα 
τριακόσια περίπου βιβλία διαφόρου ύλης καί όγκου 
έκδοθέντα έν Παρισίοις κατά τάς τελευταίας ήμέρας 
τοΰ μηνάς δεκεμβρίου, έπί μόνφ τώ σκοπφ ί'να χρη- 
σιμεύσωσιν ώς δώρα τής πρώτης τοΰ έ'τους! Τά τρια
κόσια ταΰτα βιβλία έγράφησαν τά πλεΐστα ύπό συγ
γραφέων δοκίμων καί σοβαρών, μή άπαξιούντων νά 
συγκαταβώσι πολλάκις μέχρι τοΰ νηπίου, ί'να διδά- 
ξωσι τοΰτο διά τοΰ άρμόζοντος ύφους καί τών κα
ταλλήλων εικόνων τήν έθνικήν αύτοΰ ιστορίαν, τήν 
γεωγραφίαν τής πατρίδας αύτοΰ, τήν ζωολογίαν, 
τήν έθνογραφίαν γνωστών καί αγνώστων χωρών, ή νά 
τέρψωσι διά διηγημάτων ηθικών έντέχνως συνηρμο- 
λογημένων καί δι’ ασμάτων καί ποιημάτων έκλε- 
κτών. Έν τοϊς καταλόγοις τών παρ’ ήμϊν βιβλιοπω
λείων όλίγιστα παρετηρήσαμεν άρτιφανή βιβλία κα
τάλληλα εις τον προορισμόν τούτον ούχ ήττον οίον- 
δήποτε βιβλίον ηθικόν καί διδακτικόν προσφερόμενον 
αποβαίνει βεβαίως χρησιμώτερον τών ματαίων καί 
εύθραύστων αντικειμένων.

Έπευχόμενοι καί ήμεϊς τοϊς τοΰ Κόσμον ί'/αγνώ- 
σταις εκατερου φύλου παν αγαθόν έν τώ νέφ καί έν 
πολλοϊς εφεξής ετεσιν, παρατιθέμεθα τό επόμενον χά- 
ριεν παιδικόν Ασμάτων έκ τής Συλλογής Η. Ταντα- 
λίδου, δπερ, τονισμένον έπί εύρωπαϊκής μουσικής, 
πολλάκις ήκούσαμεν ψαλλόμενον μετά τών λοιπών 
έν οίκογενειακοΐς κύκλοις.

Ή πρωτοχρονιά.

Άκούς ! τά παιδιά καζαντίζουν ! 
χαραΐς και ρωναϊς είς τή γειτονιά, 

η πήτταις στα σπήτχα μυρίζουν
μας ήλθε λοιπόν ή πρωτοχρονιά.

’Ϊ2 ποσά θα μ’ έρθουν παιγνίδια 
και ζακχαρωτά με την θημονιά, 

καινούρια θά λάβω στολίδια·
πως την αγαπώ την πρωτοχρονιά.

Π.Ιην βλέπει μέ ζούλβ άπ’ τό πλά,γι 
παιδί νηστικό, άχ ! τί απονιά. !

εγω θα τό δώσω νά ςράγη, 
κχ αυτό νά χάρη τήν πρωτοχρονιά.

Όμιλεϊν περί καλλιτεχνικών έργων εν Κωνσταν- 
τινουπόλει αποτελεί αληθές όξύμωρον ! Αί νυχθή- 
μεροι έμπορικαί καί χρηματιστικαί φροντίδες δέν κα- 
ταλείπουσιν αληθώς τόν ύλικόν καιρόν τοϊς πολλοϊς 
τών ευπορούντων, ίνα ένθαρρύνωσι διά τής ύποστη- 
ρίξεως αύτών τούς περί τήν καλλιτεχνίαν άσχολου- 
μένους καί συντελέσωσιν είς τήν άνάπτυξιν τοΰ καλ
λιτεχνικού αισθήματος παρ’ ήμϊν. Παρά τήν έπικρα- 
τοΰσαν περί τά τοιαΰτα ψυχρότητα, καθήκον ήγού- 
μεθα σύστησα» τώ δημοσίω τόν ομογενή καλλιτέχνην 
κ. Χρήστον Μ. Δέρδερην δς έπί τετραετίαν σπουδάσας 
εν τώ Άθήνγσι Πολυτεχνείω τήν^ζωγραφικήν καί ιδία 
είς τήν σκιαγραφίαν έπιδοθείς καί εύδοκιμήσας, εύρί
σκεται ήδη έγκατεστημένος παρ’ ήμϊν έλπίζων δτι 
εύρήσει διαρκή ένασχόλησιν παρά τοϊς έρασταϊς τού 
καλού. Έχομεν ύπ’ ό'ψει εικόνα τοΰ αειμνήστου Ή
λιου Τανταλίδου είς φυσικόν μέγεθος, ήν ό έν λόγω 
καλλιτέχνης έγραψεν έν σκιαυγία (chiaro SCliro) ή 
μάλλον άντέγραψεν έκ μικρού φωτογραφήματος. Ή 
ομοιότης είνε ανελλιπής, πάντες δ’ οί ίδόντες τήν ει
κόνα εν τώ Γραφείφ ήμών έπήνεσαν τό έργον καί έβε- 
βαίωσαν τήν πλήρη έπιτυχίαν τού γράψαντος. Οί 
βουλόμενοι νά ένθαρρύνωσι τόν καλλιτέχνην, συνάμα 
δέ νά προσκτήσωνται πιστήν εικόνα φυσικοΰ ή οίου- 
δήποτε μεγέθους, είτε αντίγραφα έκ φωτογραφημά
των ή άλλων εικόνων αντί μικράς σχετικώς αμοιβής 
δύνανται ν’ άπευθύνωνται καί είς τό Γραφεϊον τού 
Κόσμου.

Έτερον καλλιτεχνικόν εργον ού μικράς άξίας έφ- 
είλκυσεν άρτίως τήν προσοχήν ήμών καί πολλών εί- 
δικωτέρων κριτών. Έν τώ έν Περαία καταστήματι 
τοΰ ομογενούς κ. Η. Βιτάλη ήν έπί τινας ήμέρας έκ- 
τεθειμένος μέρας πίναξ είκονίζων έν έλαιογραφίρι τόν 
Προμηθέα δεσμώτην. Τό έργον τούτο έστίν άντί- 
γραφον είκόνος διασήμου ζωγράφου, ής τό πρωτότυ
πον εύρηται έν τώ παρά τήν Νεάπολιν έξοχικω με- 
γάρω τού βασιλέως Ουμβέρτου. Βεβαίως δέν είνε εύ- 
κολον νά κρίνγ τις περί τής πιστότητας τής άντι- 
γραφής, άλλ’ ή έν τώ αντιγράφω παρατηρούμενη έκ- 
φρασις τοΰ «δυσπότμου θεού», δυσλύτοις χαλκεύ- 
μασι καί άρρήκτοις πέδαις έπί ύψηλοκρήμνων πε
τρών προσπεπασσαλευμένου, ή έν τοϊς «μεγαλοστόνοις 
πήμασι» τού μάρτυρας, ού τό ήπαρ άπλήστως κα- 
ταβιβρώσκει μέγιστος αετός έπικαθήμενος, άπεικονι- 
ζομένη μεγαλόφρων καρτερία, ή ύπομιμνήσκουσα ή
μϊν τήν πρός τόν ’Ωκεανόν, θελήσαντα νά μεσιτεύση 
παρά τφ Διί, άπάντησιν τού δεσμώτου άποτρέψαντος 
τόν Τιτάνα άπό τής μεσιτείας :

Έγω 3ε την παρονσαν άντάήσω τύχην, 
ές τ’ αν Διάς φρο’νημα .Ιωφήση χο'άου. 

καί
.... σνννοια δέ δαπτομαι κε’αρ, 
δρΰιν εμαυτον ωδε προυσεάούμενον, 

ταύτα, λέγομεν, άρκούντως μαρτυρούσε περί τής πλή
ρους έπιτυχίας τού γράψαντος.

Ούδείς τών ίδόντων τήν εικόνα ταύτην έπίστευσεν 
δτι είνε έργον πρωτοετούς ααθητού τού έν 'Ρώμη πο

λυτεχνείου, τού όμογενοΰς νέου κ. Νικολάου Κεσ- 
σανλή, πρωίυ.ως ειδικήν έπεδειξαμένου εύφυίαν καί 
έμπαθή έρωτα πρός τήν ζωγραφικήν. Εύτυχώς ή 
άξιέπαινος αύτη κλίσις τού όμογενοΰς νέου εύρε προσ
τάτην, τήν ένταΰθα Τεκτονικήν ελληνικήν Στοάν 
Πρόοδον, ήτις τόν ζήλον καί τήν έπιμέλειαν αύτού 
έκτιμήσασα άνέλαβε δι’ ιδίων εξόδων άποστεϊλαι 
αύτόν είς 'Ρώμην ίνα είδικώς μορφωθή έν τή καλή 
ταύτη τέχνη. Έφ’ φ ένθερμοι οφείλονται έπαινοι 
είς τε τά άξιότιμα μέλη τής έν λόγφ Στοάς καί εϊς 
τόν προστατευόμενον αύτών, φιλοτιμηθέντα ί’να άνα- 
δειχθή άξιος τής δαψιλευθείσης αύτώ προστασίας.

ΔΩΡΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙ ΤΗι 1η ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. 
__ ’Υπήρξαν άλλοτε χρόνοι εύτυχεϊς,—λέγει παρισινή 
τις έφημερίς,—καθ’ ους έπί τή άρχιετηρίδι τό ώ- 
ραϊον φύλον προσέφερε δώρα είς τό μή ώραϊον αλλ’ 
έκτοτε τά πράγματα μετεβλήθησαν. Τή 1 ’Ιανουάριου 
1675, ή κυρία de Thianges έδωρήσατο τώ Δουκί 
τού Maine, ώς δώρον έκπληκτικόν, έν δωμάτιον ολό
χρυσου. Άνωθεν τής θύρας έπεγράφετο μεγάλοις γράμ- 
μασι : Αώμα τών θαυμάσιων. Εισερχόμενος δέ τις 
έβλεπεν έν τώ δωματίω τήν εξής άληθώς θαυμασίαν 
σκηνήν: Ό δούξ τού Μαίν, πεπλασμένος έκ κηρού καί 
ομοιότατος τώ πρωτοτύπω έκάθητο επι μεγάλης έ
δρας, παρ’ αύτφ δέ ό δούξ δε λά Ροσφουκω προς δν 
ένεχείριζε στίχους ίνα τούς έπιθεωρήση’ όπισθεν τής 
έδρας, ό κ. δέ Μαρσιλλιάκ καί ό Βοσσουέτος. Είς τό 
έτερον μέρος τού δώματος ή κυρία de Thianges και 
ή κ. δέ λά Φαγέτ συναναγινώσκουσαι. Έντός κικγλι- 
δώματος έφαίνετο ο Βοαλώ, ωπλισμενος δια δίκρα
νου καί άποπέμπων δι’ αύτού επτά ή οκτώ αμούσους 
ποιητάς πειρωμένους νά είσέλθωσιν ο Ρακινας εφαι- 
νετο παρά τώ φίλω αύτού προσκαλών δια νεύματος 
τον Λαφονταίν ίνα πλησιάσ·/)· τό έκτακτον τούτο καί 
πρωτοφανές δώρον έκίνησε τότε άπλετον γέλωτα και 
μέγαν θαυμασμόν παρά τή άνωτάτνι πολιτική καί φι
λολογική τάξει.

— ΕΤΕΡΟΝ ΔΩΡΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ.—Ή πριγ- 
κηπέσσα Αουίζα. θυγάτηρ τής Βασιλίσσης Βικτωρίας, 
σύζυγος δέ τού λόρδου Λόρνε, διοικητού τού Καναδά, 
άπέστειλεν άρτίως τή μητρί αύτής ώς δώρον έπί τή 
εορτή τών Χριστογένων έν...........ποίμνιον προβάτων
Καναδίων.

ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ !—Άπό δύο ήδη 
έν Παρισίοις μεγάλη μόδα ή chic τούς άνδρας 
είνε τό μή φέρειν χειρόκτια ούτε έν τφ θεάτρφ, 
ούτε έν τώ χορφ. ’Αλλά κατά τό έτος τούτο ό συρ
μός ούτος κατέλαβε καί τάς κυρίας, αίτινες ήρξαντο 
ήδη έπιδεικνύουσαι τάς λεπτοφυείς αύτών χείρας α- 
προκαλύπτους έν ταϊς δημοσίαις συναθροίσεσιν. Αί ε
φημερίδες έπαινοΰσι τόν νέον συρμόν ώς λογικόν, λέ- 
γουσαι ότι άφού οί βραχίονες καί οί ώμοι είσι κατα
φανείς, τίς ό λόγος νά κρύπτωνται αί χεϊρες ύπό δέρμα 

αϊγειον άξίας 5—6 ή 8 φράγκων; —Άλλοτε, αί 
κυρίαι έφεραν χειρόκτια μεταξόπλεκτα. Λουδοβίκος ο 
ΙΔ'. παρεδέξατο τά δερμάτινα χειρόκτια φέρων ταύτα 
υιόνον έν κυνηγεσία, έν ταϊς στρατιωτικαϊς επιθεωρή- 
σεσι καί έν πολέμφ, άλλ’ έν ταϊς αίθούσαις αύτού ο 
μονάρχης ούτος, ό έπικληθείς βασιλεύς τής έθιμοτα- 
ξίας, ούδέποτε έποιήσατο χρήσιν χειροκτίων. 'Ημέ
ραν τινά, είδε τόν μαρκίωνα δέ Δρομενίλ (δς έζήτε^ 
παρά τού βασιλέως τόν βαθμόν συνταγματάρχου) 
συνδιαλεγόμενον πρός τήν δούκισσαν δέ Κόντη καί 
©ε'ροντα χειρόκτια. Ό βασιλεύς άπεποιήθη ν’ άπο-» 
νείμν) αύτώ τόν ζητούμενον βαθμόν είπών ότι "άν
θρωπος τοσούτφ άγροϊκος, ώστε νά προσεγγίζγ είς γυ
ναίκα ώς προσεγγίζει είς τηλεβολον, δέν ήν άξιος >ά 
προβιβασθή είς συνταγματάρχην». Έν γένει τό γάντι 
σήμερον εύρίσκεται είς παρακμήν έν αύτή τή εστία 
τού συρμού, έν Παρισίοις' ούχ ήττον οί ύπηρέται καί 
οί δαιτροί (σερβιτόροι) θά φέρωσι πάντοτε χειρόκτια, 
διά τούτους καί μόνους άναγκαιότερα χάριν καθαριό- 
τητος. Εννοείται οτι ή χρήσις χειροκτίων είνε άπα- 
ραίτητος καί λογική μόνον έν ώρα ψύχους καθ’ οδόν.

Το εν τδ έζιοφύάάω σημειούμενον αρθρον Ή 

χώρα τοτΐ Κογκό παραάειπεται·

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τφ ΙΕ', τεύχει προβλημάτων.

103. αίνιγμα.Σύγγραμμα.
~’Jp. 10 ί. ετερον.—"Αγγελος, ’Άγγ.ύος. 

Άρ. til. AEsirpi&ox(Jharade—Encrier.
ί Άρ. 942. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΗΝ.----Ή ά-
νάγνωσις κα^ών και εκλεκτών βιβΛίων ω^>εΛεϊ συ
νάμα καί τέρπει.

Άρ. t!2. ΠΑΡΑΔΟΞΟΛΟΓΙΑ—.Μίδας ώτα όνου 
^Xst- ,

Άρ. 105. ΠΑΙΓΝΙΟΝ αριθμητικόν.—Ό πατήρ 
θά έχει διπΛασίαν -η.ίικίαν της τού υίοϋ μετά παρέ- 
Λευσιν τόσων ετών όσα έχει σήμερονό υιός.

Άρ. 197. λεϊιθηρια.—Οικονομολόγος, κορο- 
κορδόκοΛον, όμολογοφόρος.

Άρ. 114. γρίφος;..—Έντος ολίγου λήγει 
τό έτος 1

Αύται τοΰ ΙΔ'. τεύχους.
—Χαρίκλεια Κοκκώδη (102, 104, 105, 106, 108, 

109. 114).—’Αλεξάνδρα Βεγλερή (96, 99, 102, 105, 
106, 108, 109, 111).— Ευδοξία Νικολαΐδου (101, 102. 
103, 104, 105, 106. 107, 108, 109. 113).-Δ. Α. Ί
σμυρίδης (95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 
106, 107, 108, 109. 114).—Δέσποινα Άσκεπίδου (96, 
97, 98, 108, 111).—Ε. Α. Φωτιάδης (101, 102, 104, 
105, 107, 108; 109).—’Ερασμία Συγγροΰ 101. 102. 
104, 105, 107, 108, 109). —Μαρία Π. Μουσούρου (101, 
102, 104, 105, 107, 110, lit).—Ν. Τσαλίκης (96, 
98, 99, 102, 107, 108, 110, 111).—Μιχαήλ Σακελ- 
λαρίδης (101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 113).— 
Γ. X. Γαλίτσης (105). —Γ. Καϊσιάδης (102, 105).—Λ. 
Π. Μαυρίδης(96, 97, 99, 104, 105, 109).—Δ. Γλωσ- 
σώτης(106).—1· Α. Βυριακίδης (101, 102, 104, 105, 
1q6, 107, 108,109).—Σ. Α. Χουδαβερδόγλου (102, 104,
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105, 107, 109, ΓΗ).—Κ. I. Μεσσαρίτης (105, 106, 
4 07). — Εύφροσ. Μεσσαρίτου (102, 104).—Κ. I. 102, 
105, 107).—Χαρίκλεια Ν. Άδαμίδου (104, 105, 107, 
109). —Β. Ν. Άδαμίδης 104, 105, 107, 109).— ΟΙλο-, 
Καλλίφρονος (102,105, 107, 109) —Κ. Σπαθάρης (102). 
—Brasserie Viennoise (111).—Θεοδώρα Κ. Βολονάκη 
(102, 104, 106, 107, 112, 113).—Καστελλάνος (101, 
105,106,107,108, 109).—Ξ. Δ. Τανταλίδης (102, 107, 
114).—Σάββζς Σπχνόπουλρς (96. 99, 104, 106).—Σ. 
Ν. Μπόζοβιτς (101, 108).—Ε. Γαβρας (102, 105, 108, 
109, 114)—Κήπος Δημαρ/ίας (101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 199).

Έν40 Έκχλησίαις Γ. Κ. Ε. (96, 97, 99, 100).— 
Έν Φιλιππουπόλει, Θησεΰς Φιλιππουπολίτης (85, 93).— 
Έν Ίσμαηλιφ, Μ. Τανταλίδης (84 ά. δ'. 88).—Θεσσα
λονίκη. Φιλαναγνώστης (74).—Σέρραις, Ν. Ίωαννίδης 
(74, 77, 78, 79, 81).—Κωνστάτσμ, (Γ. Δ. (74, 77, 78, 
83, 85, 93, 96, 67, 99. 100).—X Ψαρχύτης (94, 96, 
99, 100).—Ταϊγανίψ, Εϊς Αναγνώστης (85. 92).—Άρ- 
τάκη, Αήμνιος (95, 96).—Νικόδημος (97).—Άνθιμος 
100).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ
ΑΡ. 131. — ΕΡΠΤΙΙΜΛ ΝΟΜΙΚΟΝ.

Δύο άραβες, ών δ μέν είχε πέντε, δ δέ τρεϊς άρ
τους, έκάθισαν νά φάγωσιν. Έπήλθε τρίτος τις 
δστις παρακαθίσας έφαγε μετάτών άλλων δύο τούς 
δκτώ άρτους, έρριψεν δκτώ νομίσματα καί άπήλ- 
0ε. Ό κύριος τών πέντε άρτων ήθέλησε τότε νά 
λάβη τά πέντε έκ τών δκτώ νομισμάτων καί νά 
άφήση τά 'έτερα τρία εις τόν σύντροφόν του. Άλ- 
λ’ ούτος άντέστη άπαιτών νά γείνη ή διανομή έξ 
ίσου τέσσαρα καί τέσσαρα, άτε μηδεμιας συμφω
νίας προηγηθείσης μεταξύ τών δύο κατόχων τών 
δκτώ άρτων. Προσέτρεξαν λοιπόν εϊς τό δικαστή- 
ριον τό όποϊόν άπεφάνΟη δτι ή δικαιοσύνη απαιτεί 
δ μέν κύριος τών πέντε άρτων νά λάβη έπτά έκ 
τών δκτώ νομισμάτων, δ όέ κύριος τών τριών άρ
των νά λάβη έν καί μόνον. Έρωτάται τώρα πώς 
συμβιβάζεται ή λύσις αύτη πρός τάς γνωστάς περί 
διανομής άρχάς τοΰ τε Μουσουλμανικού καί τού 
'Ρωμαϊκού καί τού νεωτέρου δικαίου ί

ΑΡ. 13». —ΑΙΝΙΓΜΑ.
Τό πρώτον έχω μόριον, τό δεύτερον θηρίον, 
Όμοΰ τά δύο, τέκνον του μέ κράζει ό Ίςίων.

•'ήπος Αημαρχίας.

ΑΡ. 130.— ΕΤΕΡΟΝ.
Έάν γελάσης, καί ίδής τήν μύτην σου ευθέως, 
Εις πλείστας οσας γυναικών θά μέ ε'ρής ταχέως.

Κήπος Αημαρχίας.

ΑΡ. 137. —ΕΤΕΡΟΝ.
Έμψυχον έγώ δέν είμαι, ούτε άψυχον επίσης, 
Μ’ άποστρέφεσαι, καί όμως θέλεις νά μέ απόκτησης. 
Ένφ δέ τον θάνατόν σου εϊς τάς χείράς μου βαστώ, 
Σ’ εύχονται νά μ’ απόλαυσης κ/ άπαντμς «εύχαριστώ » 
Άν τό πρώτον μου στοιχείου μέ τό τρίτον μετάλλαξης. 
Πρόσωπον τής νέας εινε ιστορίας, θ’ άνακράξης.

Πλανήτης.

ΑΡ. 138—ΕΤΕΡΟΝ.
Κΰμα δέν είμαι καί κυματίζω 

Κ’ εϊς τάς θαλάσσας κ’ εϊς τάς ξηράς.
Τήν κεφαλήν μου έάν χωρίσης 

Καί τόν λαιμόν μου άν δέν φεισθής, 
Τότε ευκόλως θά έννοήσης

Ότι διέρχεσ’ έκ τών χειρών μου, 
Όταν ς* τον κόσμον τούτον έλθής.

’Αλλά καί τοΰτο μή λησμονήσης 
Ότι αλλέως θά μέ τονίσης.

’Ερααμία Συγγροΰ.

ΑΡ. 139.—ΕΤΕΡΟΝ.
Μή μέ εχης γ^ά νά βλέπης, 
Γ5ατ' άν μ’ εχης δέν θά βλέπης.

Έάν θέλης νά μέ εχης 
Εις οΰδέν νά μή προσέχης. 
Μείν’ ώς όγκος αδρανής 
Καί ευκόλως θά μ’ είιρής.

Ε. Α. Φωτιίδης.

ΑΡ. 140—ΕΤΕΡΟΝ.
Άν ό ήλιος τά πάντα καί ζωογονεί καί τρέφει 

Έμέ όμως καταστρέφει.
Τί μέ τρέφει ; Μή έρώτα· 

Εϊς τά δύο τελευταία πρόσθεσον τά τρία πρώτα.
Έν Βατουμίω Α· Σιμώνωφ.

ΑΡ. 141. —ΑΕΧΙΓΡΙΦΟΣ 
(Charade).

Mon tout fait entendre sur mon premier mon 
second. Σ. A. K.

AP. 148.—ΑΕΧΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ.
(llote carres).

Les professeurs donnent mon deuxifeme 
A mon premier dans mon troisi6me. 
Mon quatre fut un grand physicien. 
Et mon cinq un prince troyen.

ΑΡ. 1 33.-ΓΡΙΦΟΣ.-Ό έν τώ προηγουμε'νω τεύχει γρίφος περιέχουν σφάλμα τι αναδημοσιεύεται ώδε :

ΣΟΦ

ΑΡ 143—ΓΡΙΦΟΣ

Μ. Γ. Ο.


