
ο

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α. ΕΝ ΚΩ.ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ, ΣΑΒΒΑΤΟΝ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1883. ΤΕΥΧΟΣ Κ.

ΕΠΙΣΤΗ MONIKA.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ.
ZV\Z^WWWWV

Ούδεις άρνεΐται τήν σήμεοον τήν ενέργειαν τής ά· 
τμοσφαιρικής πιέσεως έπί τών ζώντων σωμάτων, ού 
μήν άλλά τινες μάλιστα μεγαλοποιούσα τήν σπουδαιό
τατα αύτής. "Οταν ή στήλη τοΰ βαρομέτρου ύψοϋ- 
ται ή πίπτει ύποχιλιζμετρζ τινα, οί νευροπαθεΐς ασθ
ματικοί αισθάνονται φαινόμενα εύάρεστα ή δυςά- 
ρεστα, άτινα δέν διστάζουσι ν’ άποδώσωσιν εϊς τήν 
βαρύτητα, ή κουφότητα τής άτμοσφαίρας. Άλλ’ άν 
αύτη ήτον ή μόνη αιτία τών άλλοιουμ,ένων αισθη
μάτων των, έπρεπεν άείποτε νά δοκιμάζωσι τά αύ
τά συμπτώματα οσάκις ύπόκεινται είς όμ,οίας αλ
λοιώσεις τής πιέσεως, καθώς όταν μεταβαίνωσι λό
γου χάριν άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης ολίγα 
μέτρα ύψηλότερον ή τάνάπαλιν.

Είνε πασίγνωστου ότι καθ' όσον ύψούμεθα άπό τό 
άλφάδιον τής θαλάσσης ή βαρομετρική πίεσις έλατ- 
τοϋται περίπου κατά έν ύφεκατοστόμετρον είς έκά- 
στην εκατοντάδα μέτρων καθέτου ύψους, ή δέ ελάτ
τωσες αύτη προβαίνει κανονικώς, ώστε άν είς τήν ε
πιφάνειαν τής θαλάσσης ή πίεσις ήνε 70 ύφεκατο- 
στόμετρα, είς ύψος 1,123 μέτρων (έπί τής κορυφής 
λόγου χάριν τοϋ Βεζούβιού) έσται 66. 56 δέ ύφεκα- 
στόμετρα είς 2,432 μέτρα (έπι τής παρόδου τών 
Άλπεων, «Μέγας άγ. Βερνάρδος» καλούμενης).46 είς 
3,998 μέτρα (έπί τής κορυφής τοΰ όρους Πελβοΰ). 
39 δέ είς 5,920 μέτρα (ύψίστη πάροδος τοϋ όρους 
Ίμαλάΰα είναι 5,850. μέτρων). Ό άεροβάτης Glai- 
sher μετεωρίσθη, έντός άεροστάτου, είς ύψος 8,840 
μέτρων, ένθα ή άτμοσφαιρική πίεσις ήτο 24,76 ύφε- 
κατοστόμετρα. Οί δέ άδελφοί Schlagientweit πεζο- 
ποροϋντεςέπί τοϋ όρους Ίμαλάΰα έφθασαν μέχρις 
6,882 μέτρων ύψος, ένθα τό βαρόμετρον έδείκνυε 
πίεσιν 32 ύφεκατοστόμετρα. Τό ύψηλότερον όρος 
τής γηίνης σφαίρας Gaurisankir έχει άκριβώς 8,840 
μέτρων ύψος. Είς τοιοϋτον ύψωμα λοιπόν ό άερο- 
ναύτης Glaisher έπεσε λειποθυμισμένος έν τώ δίφρω 
τοϋ άεροστάτου. Ό άνΟρώπινος οργανισμός δέν δύ
ναται άποινεί νά ύποστή τηλικαύτας άλλοιώσεις ά- 
τμοσφαιρικής πιέσεως. Κζί τοι ή διαμονή είς μετρίως 

ύψηλάς χιόρας, ώς τά έν Εύρώπ·/) Yura καί Auver
gne φαίνεται τοσούτον εύνοϊκή είς τούς ιθαγενείς, ώστε 
πλήθος άνθρώπων προσέρχονται μακρόθεν χάριν τής 
ύγείας των, καί μ’ όλον ότι είς ύψηλότερον κειμένας 
χώρας,ώςτό περικαλλές όροπεδιον ένθα είναι κτισμένη 
ή πόλις τοϋ Μεξικού, καί τό εύκραές τοϋ κλίματος έ
κείνου φαίνεται ότι συντελεί είς τήν ύγείαν, μ’ όλα 
ταϋτα πάντες όμολογοϋσιν ότι είς τά μεγάλα ύψη έπι- 
φαίνονται άείποτε χαρακτηριστικοί τινες διαταράξεις 
καί άνωμαλίζι τής ύγείας περιγραφόμεναι συχνάκις 
ύπό τών περιηγουμένων τάς Άλπεις, Πυρηναία, Άν
δεις, καί Ίααλάϋα, αύται δέ είνε αίσθημά τι κοπώ- 
σεως δυσανάλογον ώς πρός τόν κάματον ή τήν σω
ματικήν άσκησιν αί κνήμαι βαρύνουσιν ώς άν ήσαν 
μολύβδινοι, ό οδοιπόρος αισθάνεται άτονα τά γό
νατά του, ή άναπνοή καθίσταται βραχεία, δύσκολος 
καί κοπιαστική, ό σφυγμός ταχύνεται, αί σφύξεις 
τής κζρδίας άντηχοϋσιν είς τόν εγκέφαλον· είτα έπέρ- 
χονται βόμβοι είς τά ώτζ καί σκοτοδινίασις. Τό 
αίσθημα γενικής κακουχίας καί έξαντλήσεως τών 
σωματικών δυνάμεων καταντά είς τοσοϋτον Βαθμόν, 
ώστε ό οδοιπόρος αναγκάζεται νά άναπαυθή, διότι 
κινδυνεύει νά πέση κατά γής άπνους.

Τζυτοχρόνως παρουσιάζονται έτερα συμπτώματα 
έχοντα τήν έδραν των είς τά πεπτικά όργανα, ώς 
τήν ναυτίαν καί έμετον, πάντα δέ ταϋτα τά συμ
πτώματα συλλήβδην άπαρτίζουσι τήν χαρακτηρι- 
σθεΐσαν νόσον τών όοεινών χωρών, έχουσαν στενήν 
ομοιότητα μέ τήν ναυτίαν τών θαλασσοπόρων.

Όταν τό πρώτον φανώσι τά συμπτώματα ταϋτα, 
ολίγων λεπτών άνάπαυσις άρκεϊ νά τά κατευνζσγ, ή 
δέ σύντομος αύτη άνάρρωσις καί σωματική εύεξία εί
ναι τό άσφαλέστερον διαγνωστικόν τής ορεινής νόσου, 
πολύ διαοερούσης άπό τήν συνήθη κόπωσιν. Άλλ’ είς 
τάς ύψηλοτέρας θέσεις ένθα παρουσιάζονται συμπτώ- 
ματα βαρύτερα, οίον έπίσταξις τής ρινός καί αίμό- 
πτυσις τών πνευμόνων, ή άνάπαυσις δέν επιφέρει ά
μεσον καί ολοσχερή λώφησιν τών δεινών, μ’ δλον ότι 
πάντοτε παίέχει άνακούφισίν τινα. Οί οδοιπόροι ό- 
μοφώνως βεβαιοϋσιν ότι ό άναβζίνων έφ’ ίππου τάς 
όρεινάς χώρας ύποφέρει όλιγώτερον τοΰ πεζοποροϋν- 
τος. ’Επί τών ύψηλών οροπεδίων τού Ίμαλάΰα, ταχύς 
όπωσοϋν βηματισμός, άνοδος είς μετρίως άνωφερή 
λόφον, ή τό βάρος όσον δήποτε έλαφρού φορτίου αρ- 
κοϋσι νά έξαντλήσωσι τάς δυνάμεις τοϋ οδοιπόρου, νά
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προξενήσω σι λειποθυμίαν καί εις τινας περιπτώσεις 
νά έπιφέρωσι καί θάνατον. Δι’ αύτήν την αιτίαν οί 
επί αεροστάτων ε:ς μέγιστα ύψη άφικνούμενοι προσ
βάλλονται βραδύτερον ή οί πεζοπορούντες είς σχετι
κός χαμηλοτέρκς όρεινάς χώρας.

Άφ’ ής εποχής ό Μοντγολφιερος πραγμκτοποιών 
τούς έξ άυ.νηυ.ονεύτων γοόνων πόθους τού άνθοωπί- 
νου γένους διά τής έφευρέσεώς του έθοαυσε τά δε- 
σμά τής βαρύτητος ήτις κρατεί πάντας τούς γηγενείς 
δεδεμένους έπί τού γήινου έδάφους, πλειστοι όσοι 
τολμηροί άεροναύται μετεωρίζονται ύπεράνω τώ» νε
φών, άλλ’όταν φθάσωσιν είς ύψος 6,000 περίπου μέ
τρων αισθάνονται συνήθως συμπτώματα τής ορεινής 
νόσου, σαφώς καταγγελλόμενοι ότι είναι γήινου φυ
ράματος δντα, καί ούχί άγγελοι περιπολούντες τά 
σύνορα τού ήμετέρου πλανήτου.

Είς τούς όδοιπορούντας όμως έπί τής ξηρκς, κατά 
τήν άρχαίαν μέθοδον, καί θέλοντας νά έπισκεφθώ- 
σιν ορεινούς τόπους τά μνησθέντα συμπτώματα εμφα
νίζονται είς χαμηλότερα ύψη, διαφέροντα άναλόγως 
μέ τήν θερμοκρασίαν τού κλίματος. ’Επί τών Άλ
πεων, παραδείγματος χάριν, παρουσιάζονται εύκρινή 
συμπτώματα τής ορεινής νόσου είς 3,000 μέτρων ύ
ψος, έπί τών ^Ανδεων τής Βολιβίας καί Περου- 
βίας είς 4,000 μέτρων ύψος, ετι δέ ύψηλότερον είς 
τάς ύπό τόν ’Ισημερινόν Κορδιλλιέρας καί έπί τού 
Ίμαλάυα. Έν γένει τό ύψωμα έ'νθα κατά πρώτον 
ταύτα αναφαίνονται έξαρτάται άπό τό ύψος είς ό' διή- 
κει ή γραμμή τής άϊδίου χιόνος, διότι τό κατώτατον 
όριον τής ορεινής νόσου κεϊται μικρόν τι ύπεράνω τής 
γραμμής ταύτης* ώστε ή έπενέργεια τής θερμοκρα
σίας είνε προφανεστάτη.

Τά μνησθέντα περίεργα καί σπουδαϊκ συμπτώματα 
έρμηνεύθησαν διαφοροτρόπως ύπό περιηγητών, ια
τρών καί φυσιοδιφών. Οί ιθαγενείς ορεσίβιοι λύουσι τό 
πρόβλημα άνάγοντες τήν αιτίαν αύτών τών παθή
σεων είς ύπερφυσικήν έπέμβασιν θεομηνίας τινός, ή 
εις τήν έπήρειαν βλαβερών άναθυμιάσεων. Είς τάς 
"Ανδεις ύπολαμβάνουσιν ώς αιτίαν οί κάτοικοι δηλη
τηριώδη τινά αύραν στιμμικής ήτοι άντιμονιακής 
φύσεως (anlimoniale), έπί δέ τού 'Ιμαλάύα οί ιθαγε
νείς δοξάζουσιν ότι αιτία τών νοσερών συμπτωμάτων 
είνε ή έζάτμησις δηλητηρίου άπό άνθέων λειχήνων 
καί άλλων φυτικών ύλών δήθεν άναδιδομένου.

Παραγκωνίζοντες ήμεϊς τάς δημώδεις ταύτας ύ- 
ποθέσεις, όφείλομεν νά συζητήσωμεν έτέραν ούχ ήτ
τον σφαλεράν καίτοι γενικώς παραδεδεγμένη*/ θεω
ρίαν ήν καί αύτός ό διάσημος Δε Σωσσουο ήσπάσατο. 
Υπάρχει γνωστόν ότι ή ατμοσφαιρική πίεσις έπί ενός 
έκάστου τετραγωνικού ύφεκατοστομέτρου έπιφανείας 
είνε 1,03 χιλιόγραμμα. Άν πολλαπλασιάσωμεν τούτον 
τόν άριθμον μέ τό άθροισμα τών τετραγωνικών ύφε- 
κατοστομέτρων τής έπιφανείας τού σώματος μεσαίου 
άναστήματος άνθρώπου, έχομεν προκύπτον τό ύπε'ρ- 
μετρον ποσόν 15,000 χιλιόγραμμων περίπου, π.εζόν- 
των έκαστον έξ ήμών έξωθεν. Άλλ’ είμεθα είς ισορ
ροπίαν μέ τήν πελώριον ταύτην πίεσιν, διατείνονται 
οί πρόμαχοι τής τοιαύτης θεωρίας* έλάττωσον τήν 

πίεσιν, λέγουσι, καί έχεις τό αύτό άποτέλεσμα, ώς νά 
έφήρμοζες υπερμεγέθη σικύαν έφ’ όλης τής έπιφανείας 
τού σώματος* ή ενέργεια τής καρδίας δέν άντισταθ- 
μίζεται έπαρκώς, όθεν γίνονται συμφορήσεις καί αί- 
μορραγίαι τής βλενομεμβράνης καί τού δέρματος, έμ- 
φράζεις τών αίματοφόρων άγγείων τού προσώπου, έγ- 
κεοαλικαί διαταράξεις καί τά λοιπά.

Είνε απορίας άζιον πώς θεωρία τόσον προφανώς άν- 
τιφάσκουσα πρός τούς στοιχειωδέστερους νόμους τής 
φύσεως έγένετο δεκτή ύπό έξοχων άνδρών. Όποια 
θά ήτον ή κατάστασις ήμών, άν έβαστάζομεν τω 
δντι έπί τής έπιφανείας τού σώματος 15,000 χιλιο- 
γράμμων βάρος, καί είς πάσαν άλλοίωσιν τού βαρο
μέτρου έπροσθαφαιρούντο άπό τήν ποσότητα ταύτην 
έκατόν ή διακόσια χιλιόγραμμα έκάστοτε ;

Έτέρα θεωρία προταθεϊσα τό πρώτον ύπό τού Δε- 
Σωσσούρ είνε πολύ μάλλον άζία λόγου. «Έπί τής 
κορυφής τού Λευκού όρους (4,810 μέτρων ύψους) λέ- 
λει ό μνησθείς φυσιολόγος, ό άήρ είνε κατά τό ήμισυ 
σχεδόν κουφότερος ή είς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, 
ώστε συμβαίνει ότι, άν είς δοθέντα τινά γρόνον διέρ- 
χηται διά τών ήμετέρων πνευμόνων ώρισμένος τις 
όγκος άέρος, ό όγκος ούτος θά παριστάνει έκει έπάνω 
τό ήμισυ μόνον βάρος περίπου ίσου όγκου άέρος δν 
συνήθως άναπνέομεν* όθεν ή άναπνοή θά είνε ανε
παρκής, ή όπως έκφρασθώμεν άκριβέστερον, άνεπαρ- 
κής άπορρόφησις τού οξυγόνου». Άλλά καί ή ταχύ
τερα άναπνοή σπεύδουσκ ν’ άναπληρώση τήν έλάτ- 
τωσιν τού οξυγόνου είνε πάλιν ανεπαρκής, καθότι 
ή ταχύτης αύτη ώφειλε νά διπλασιασθή, ώς καί τών 
πνευμ.όνων ή χωρητικότης έπίσης ώφειλε νά διπλα- 
σιασθή όπως άντικαταστήση τό έλλειμμα τής άπαι- 
τουμένης ποσότητος άέρος* διότι έλαττουμένης τής 
πιέσεως όλιγώτερον όζυγονον προσφέρεται είς τό αί
μα, όθεν συμβαίνει παθολογική κατάστασις άνάλογος 
πρός τήν άναιμίαν ή βαρβαροφθόγγως άτοζυαιμία 
έπικληθείσα.

Πάμπολλα πειράματα φυσιοδιφών άπέδειξαν ότι 
τά νοσεοά εκείνα συμπτώματα τών άεοοναυτών καί 
τών περιηγουμένων είς όρεινάς χώρας προέρχονται έκ 
τής έλαττωθείσης έντάσεως τού οξυγόνου είς τόν αύ- 
τόσε άναπνεόμενον αραιόν άέρα. Ό άεροναύτης όςτις 
άναπνέει άέρα (συνήθως περιέχοντα, ώς γνωστόν, 2 1 
έπί τοϊς έκατόν οξυγόνου) ύπό τό ήμισυ τής συνή
θους άτμοσφαιρικής πιέσεως . είναι άκριβώς είς τήν 
αύτήν κατάστασιν είς ήν διάκειται,όςτις πνέει τον κοι
νόν άέρα περιέχοντα τό ήμισυ μόνον τής συνήθους 
ποσοτητος οζυγονου, οι ο υποφέρει τας συνέπειας α
τελούς οξυδώσεως, καί έπαπειλεϊται ύπό ασφυξίας. 
"Ενεκα τούτου ταχύνει ή άναπνοή του προσπαθούσα 
νά είσαγάγη είς τό αίμα τό έλλεϊπον τού οξυγόνου, 
όθεν καί οί έσπευσμενοι παλμοί τής καρδίας, καί ή 
άδυναμία τών νεύρων κκί τών μυώνων. Άλλ’ όταν ό 
οδοιπόρος, ούτινος τό αίμα πάσχει τοιαύτην στέρη- 
σιν ήσυχάση μένων άκίνητος, δέν ύποφέρει τοσούτον, 
διότι πολύ μικρά ποσότης οξυγόνου άρκεϊ πρός συν- 
τήρησιν τής ζωής έν ηρεμία, ένω άν κινήται , ή δοκι- 
μάση νά ύψωθή άναρριχώμενος, τότε έχει άνάγκην 

πεοισσοτέρου οξυγόνου, παρ’ όσον κυκλοφορεί είς τό 
αίμα του, καί ούτως ένεκα τής στερήσεως ταύτης 
παρουσιάζονται τά συμπτώματα τής ορεινής νόσου, 
μόνη δέ θεραπεία αύτής ύπάρχει είς τήν άνάπαυσιν. 
Ιδού ό λόγος δι’ δν οί άεροναύται, οίτινες δέν κοπιά- 
ζουσι, μετεωρίζονται είς πολύ άνώτερα ύψη, ή οί πε- 
ζοποοούντες έπί ύψηλών όρέων, πριν άρχίσωσι νά 
πάσχωσιν άπό έμέτους, σκοτοδινίαν καί λοιπά.

"Οσον δέ ψυχρότερος είνε ό άήρ τόσον ταχύτερον 
άναφ»ίνονται τά νοσηρά ταύτα συμπτώματα, καθότι 
όταν ό καιρός ήνε θερμός μικρά ποσότης οζυγονου άρ
κεϊ νά διατηρή τήν θερμοκρασίαν τού σώματος, άλλ’ 
δταν ήνε ψύχος κρυόνει τό σώμα ταχύτερον καί ένεκα 
τούτου άπαιτεϊται συντονωτέρα θερμογόνος οζύόωσις 
του αίματος, αλλ’ αύτό δέν ύπάρχει τρόπος νά επι
τευχθώ έν όσω τό αίμα δέν προσλαμβάνει άπό τόν 
άτμοσφαιρικόν άέρα επαρκές όξυγόνον. Δι* αύτήν τήν 
αιτίαν, ώς ήδη έρρέθη, ή ορεινή νόσος άναφαίνεται 
άρχήτερον καί χαμηλότερον είς τάς "Αλπεις, ένθα τό 
κλίμα είναι ψυχρότερον ή είς τά ‘Ιμαλάϋα όρη έγγύ* 
τερον τού ’Ισημερινού κείμενα.

*Αχρι τούδε έπραγματεύθημεν περί τής άραιότη- 
τος, ήτοι ήλαττωμένης πιέσεως τού άτμοσφαιρικού 
άέρος, καί τών αποτελεσμάτων αύτής έπί τής ζωής, 
τούντεύθεν προστίθεμεν καί τινας παρατηρήσεις περί 
τής άντιθέτου καταστάσεως, ήτοι τής τεχνητής συμ- 
πιέσεως τού άέρος είς βαθμόν άνώτερον τού έπί τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης βάρους τής άτμοσφαίρας, 
καί περί τών συνεπειών αύτής έπί τών ζώντων σω
μάτων.

(Έπεται τό τέλος).

Δ. Σταματιαδης.

Α0Γ10Ν ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

Έν τώ ποογράαυιατι τοϋ τ/χετέρου Περιοοικου 
περιλαμβάνεται προοήλως καί ή δημοσίευσις α- 
νεκοότων επιστολών τών λογιών έκείνων ομογε
νών, οίτινες, τώ^ επιγείων δεσμών λυτρωθέντες, 
κατέλιπον ήμΐ’ν μνήμην άνεςίτηλον τοϋ είς έπίοο- 
σιν τοϋ Γένους καταναλωθέντος βίου αυτών. Ο 
μάκρος βίος τοϋ αειμνήστου ίατροϋ καί φιλοσόφου 
Στεφάνου τοϋ Καραθέοδωρή ήν βίος άκαταβλήτου 
φιλοπονίας, ώς μαρτυροϋσι τά πολυειδή αύτοΰ 
συγγοάυ.ματα, ών τά πλείστα κατελείφθησανI 4» » ί ' ί 1
άτυχώς ημιτελή ή άνεπιθεώρητα.

Ή επομένη έπιστολή άνευρέθη έν τοϊς έγγρά- 
φοις τοϋ φίλου καί βιογράφου αύτοΰ Ήλ. Ταντα- 
λίδου, είνε δέ άνευ χρονολογίας (προγενέστερα δ
μως τοϋ 18 40), καί αγνοείται πρός τινα απευθύ
νεται, φαίνεται δέ μάλλον ούσα σχέοιον έπιστο- 
λής. Βεοαιωθέντες δτι ή γραφή είνε ιδιόχειρος τοϋ 

πολυμαθούς ιατροφιλοσόφου, δημοσιεύομεν ταύτην 
ένεκα τών έν αύτη περιέργων έτυμολογικών πα
ρατηρήσεων, ών τινες φανήσονται ϊσως λίαν τολ
μηρά! τοίς δοκιμάσουσι ταύτας διά τής λυδίας λί
θου τής σήμερον άναπτυχθείσης καί συστηματο- 
ποιηθείσης ιστορικής έτυμολογίας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΪΤΕΦΑΝΟΟΛΡΛθΕΟίΟΡΝ.

Περί καμηλαυχίου

Πυνθκνγ), φίλε, περί τής ορθοτέρας γραφής τού 
καλυμμαυχίου πότερον ή καμ>η2αυχιον
προσήκει γράφειν έμοί μέν δοκεϊ τής λέζεως ζητητέα 
είναι μάλλον ή ιστορία ή ή παραγωγή ώς άν έξ έκεί
νης διαβεβαιωθησομένης κκί ταύτης· οόόείς μέντοι ζε 
ούδαμή έμνήσατο πότε ήρξατο καλεϊσθαι ούτως ο 
τοιόςδε πίλος τών μοναχών, καί εί ιδίως ό τοιόςδε, 
καί μή απλώς άπας πίλος κοινόν έσχηκε τό καΛυμ- 
μαυχιοΐ ή κα^ηΛαΰκων όνομα. Συνήθως ούν γρά- 
οουσιν οί νύν καί προφέρουσι κα.Ιυμ^αί'χωκβ παρά
γοντες προχείρως έάτού καΜμματος οίονεί κά.Ιυμ^ 
ανχέκος, ώς φής καί αύτός μετά τού Άγιορίτου Νι
κοδήμου* εύρηται γάρ καί κά^υχτροκ καί καΜ^τρα^ 
νυναικεϊον έπίβλήμα κεφαλής* κακώς δέ έπλεόνασε τό 
αιχε^οί;· ήν γάρ, εοικε, κα.ίομμάΕκ^κ· ίτ. τού ζα- 

ζα.Λόά), έξ ού τό καΜπιον καί καΛου- 
χάκωκ, σύνηθες τής κεφαλής κάλυμμα, καί τό γαλλ. 
συνωνυμούν τώ καΛυμ^ιαΕκίω calotte* καί τό τουρκ. 
κα.Ι,κακ ίσον τώ .πζ/.ύ/ί (ή κόρυς)* ότι όε τη ζα- 

γειτνιάζει καί ή φυΛακη καί τό κΛοΜον ή 
ζ.Ζωόίοζ καί ή κάΛπ^, ού τού παρόντος λέγειν. Δή- 
λον δέ ότι τό έκ τού καΛνΡω ή κα.Ιυβω τούτου 
κκτά μετάθεσιν κυΜΰη παράγει ράστα τό τουρκικόν 
κιον.Ιαφ ή κιον.ίάχ (φ άντί χ) ^κάλυμμα κεφαλής, 
καί αύτή δέ ή κεφαλή Σλαβ. γΛαΰά, ελλ. κατά δι
άλεκτον γαΰα.Ια τής αύτής έστι καταγωγής. Τούτου 
μέν ούν τού κα.ΙόΡω^ άρχιγενής ρίζα λεγοιτ’ άν τό 
ζάω όθεν ζά.7ω, κα.Ιΰω, καΛνΡύ)’ τό αύτό όε 
κάω πκράγον καί τό ζα.Ζύ.ττείΓ καί τό οκάχτειν^ 
καί το κά^χτειν ώς τε κοϊλόν τι ποιεϊν και κυρτόν, 
ναι μήν καί τό zv.^retr πολλά καί άλλα τών τής 
κεφα^^ζ ήμϊν επιδαψιλεύει* εστι γάρ ζαω, ζ<ζ^ω? 
κά^ω, καφάς καί καφές (κλουβίον καί κεφαλή 
τουρκ.) κκί σκάΡω^ σκάπω, σκάχτω, κκί σκάφη? καί 
σκαφίον (κεφαλή Άριστοφ.) κκι καΡκα^οκ, και za^t- 
πάσιον κεφαλόδεσμα* (ίσως δέ τις είποι καί καΰοϋ)">

καμχάκ ότι καί τό χονδρόν γ.α£α καΛν 
τούς πέπονας καί τάς κολοκύνθας τουρκιστί λέγεσθαο 
διά τό σχήμα, ώς καί ήμεϊς κεφάΜ ζαχάρεως "λίγο- 
μεν κτλ.) καί δή κκί κα6jvx ή κίδαρις τουρκ. Έτι 
κάω, κεΡω, σκενω (όθεν σκεύος σκενη) σκέπω (όθεν 
σκέκη τό κάλυμμα) κκί κεΡω, κεφω, κεφος, κεφά· 
.Ιή, κεγαΛος, φάκεΛΛος, φακεόΜοκ (κεφαλόδεσμα) 
καί φασκίς, φάσκαί' καί ζύω, κν.Ιη, κυκύ.Ιη, {ν.ε- 
φκλή)* όθεν κονκοί'.Ια (έπκνοκαλύμμκυχον) ζου- 
κου^εττα καί τζουτζούλα (κάλυμμα) κνω, κϋτος (τό
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όστούν τής κεφαλής Ί. Πολυδ. όν.) κούτελοκ, κού- 
Tf>or ή κούτρα καί κύτα, σκύτα (ή κεφαλή Τ1σ.). 
Ετι έκ τοΰ κάΕω, κάπω τό λατ. capui, ίτ. capo, 

γερ. kopf (κεφαλή) τό τουρ. Καπάκ (σκέπασμα) τό 
ϊτ. capello, γαλλ. chapeau, γερ. kappe, άγγλ. cap. 
(ο πίλος) καί κάππα (σκέπασμα), kapot (ένδυμα), 
τουρκ. καφτάν ου πόρρω δέ καί τό τών γερμ. deckel 
(κάλυμμα; καί κάλω, κάλΕω, κόλπος καί αο./ο- 

(κορυς,, κορι-βος, κόρυμβος, κορυφή, ί' ου 
corona, **;· ρωσσ. γολόβα (κεφαλή) και λατ. kll- 
pula (θόλος) κουβούκλιοκ τουρκ. κουμπί, οίς συμ- 
6ε5ηκε κύπελοκ, κούπα (cupa)· καί τά σημαί
νοντα κυψιν καί αύτό τό κύπτω- οθεν κύβος, κύμ-

(πρηνής), κύμβη, κύμβαλοκ, ω συνώνυμε! τό 
ρατύλιοκ (Ήσ.) καί κυφός, κούφταλοκ, ελλ. κυβέ- 
'η και κι-βήβη- καί κνβεθροκ (μελισσών γρ. μελισ
σών, Σου.δ.) και κυψέλη- καί κουβάς, κουθάριοκ, 
και κόφα, κόφικος, κύπασις ^ος χιτώνος) καί 
κυϊω, κύω, κύκλος, καί κοίλος, καί κουφάλα, 
και πζντα τα εκ τού κάμπτω είσί συγγενή άλλή- 
λοις, cavum γαρ λατινιστί ό κοίλος- καί καμπύλος 
οθεν καμπούρης, καί καμάρα ίτ. camera, γαλλ. 
Chambre και καμαρώκω γαυρούμαι- καί καυός (άμ- 
6λυς) καικημός, λατ. camus, όθεν χάμηλος περί 
τ,ς κατωτέρω. 1

Έτι έκ τοΰ κύω (τό κλίνω, κύπτω) οθεν κυκώ, 
προσκυκω- καί κύω, κυοφορώ- καί κύωκ, κύλου, 
σκύλος- κιΕω, κύφη, κυφός- λατ. gibbus, κυφαία, 

w- Havbe‘ γαλλ·coiirure c(e1- lure ελλ. κυρθασια καί κύρβασις.
„ Έκ τών είρημένων ούν δήλον ότι καλυμμάΕκιοκ 

ε- ίϊεΐ εντ,0; τών άναλογιών τοΰ ονόματος 
καθα δη και ο λέγων καμηλαύκιοκ- τό μέν τοι δεύ
τερον τουτι ευρηται κάν τώ Σχολιαστή τοΰ Άριστο- 
φαν,,υ,' Ζ*Ρ· 438 «το Πιλέόιοκ περί τηκ κεφα- 
ληκ, το ΛΙυσιοκ». νχολ nIhMwr Q
κιοκ καλούμεκοκ». Ό νΛς β 
ρωμαιωκ ή λεξις- ρηθείη <Γ άκ κα'ι έλληηστϊ παρά 
το καύμα ελαύκεικ»- έτεροι δέ έχ τοϋ χ, , ?
Ιαμκρι) καμιλαύκιοκ γράφουσι· είσί δέ οϊ καί έκ τοΰ 

“θί ? έ* Τοδ παράγουσι.
{ θρ· Μ. Aiarlmi Lexicon Philolog. έν λέΕ. καμη- 

ν·*-w* (n^f. ά )

Ταυτα ό'έτά διάφορα ονόματα έμοί δοκείν, τής 
Ί? ε.,. p-ζζ,. Και γάρ κάμηλος καί κάμιλος έκ 

^χαμπτεσάαι, όθεν καί το,χαμαί καε χαμηλές, 
oa ενοραται και συστοιχία πρός τό χαμάλης ϊκ. τά 
κζμπτεσΟαι και χαμαί νεύειν, καθά καί πίό- τό ίτ 
cayalo, γαλλ Cheval ό ίππος- καί κάματος δέ έκ 
-υ καμνω, οπε? συγγενές τοΰ κάμπτω^ καί τό κά
λαμος δε εκ τοΰ κάλω τοΰ κυρτώ (καθά καί κύπει- 
κ^!τΤαΓσ0ζ ?°ΰ Ρ^( τοΰ
^αλοκ ^ο^,καεκαλια, καί καλώς (ώςπεο κα 1{βη 
εκ του καλύπτω, καί καμάρα ίκ τοΰ κάμπτω)

Δοκεί τοίνυν ή λέξις καλυμμαύχιοκ ή'καμη- 
■^αύκιοκ εκφραζειν ώςπερ καί τά τούτων σύστοίχα 

επικαλύμματα, τήν τοιάνδε σκευήν έςωθε/μέν κυρ
τήν, έσωθεν δέ κοίλτ,ν καί παν ό,τι κλίνει πρό; τή 
κεφαλή· τό δέ παρά τό καϋμα ελαύκεικ σχολαστι- 
κωτερον έοικεν ειρημένον (καί τοι γε φαμέν καί ήμείς 
ΰκιάόίοτ καί onibrella ή parasol). Ίσως δέ τις εϊποι 
και όιά τό έκ τριχών καμήλου τυχόν έξυφάσθαι, έν 
άρετής μοίρα λογισθεντος παρά τοίς ύστερον μονα
χοί; τοΰ τοιούτου ύφάσματος ώς έν τώ εύαγγελίω δε
λεασμένου. Ματθ. I. 5. καί Map.' Α. 6. Βλ'. καί 
Κλήμ. Άλεξ. Στρωμ. Λογ. Δ'.

Σύ δέ, φιλότης, γράφε όπως σοι αρεστόν βέλτιον 
άλλ ούν κατά τούς σζμειώσαντας λεξικογράφους 
κχμ.^λαύχεον γράφειν, είδότα τό διά τί.

ΤΕΠΑΡΑ ΑΝθΒ ΚΑΙ ϋΙΪ ΚΑΡΠΟΣ.1
ΔΙΗΓΗΜΑ.

Ό χρηστός νεανίας μόλις ήδύνατο νά ψελλίσ-ρ άλ
λην άποκρισιν, εί καί είπερ τις καί άλλος έτίμα τό 
άνθηρόν τής Ελένης κάλλος.

Ούτω προέβαινον έποχούμενοι, ένχαρα, άστεϊσμοϊς 
καί γέλωτι καί έν άγαλλιάσει ήσθάνοντο τό ζήν, περι- 
πνεομενοι ύπό τής γλυκείας εσπερινής αύρας.

Έν τώ οϊκω Χάλδεν, ή έορτή ούχ ήττον ήδεΐα 
..αρήλθε, ταραχθεϊσα μονον διότι ο Ιωάννης ούχί ώς 
περιεμένετο ήλθε τή πρωία, άλλά μετά μεσημβρίαν, 
ότε οί νεανίαι έκάθηντο ήδη έν τή στοά, εύώδη πί- 
νον.ες καφέ. Η κυρία Χάλδεν ειδεν αυτόν κατά πρώ
τον καί πως ξενιζομέντ,, εί καί ό Φήλιξ είχε παρα
σκευάσει αύτήν. Τήν προςοχήν αύτής ειλκυσε τό μι
κρόν προςκλίνον άνάστημα τοΰ νέου, έχοντος τό πρόςω
πον απαθές, ράβδον κρατουντος, ύψηλά καί νέα φο- 
ροΰντος ύποδήματα, τή αριστερά έχοντος αακράν 
καπνοσύριγγα σπουδαστοΰ καί ήσύχως άτενίζοντος 
εις τά εταστικά εκείνης ομματα.

— Ίΐλθες άργά, κύριε Λάμ, είπεν ή κυρία Χάλδεν 
μετά τήν σύστσσιν, καί όμως φορείς λαμπρά ύποδή
ματα ταχυδρόμου !

— Τούναντίον, αύτά πταίουσιν, είπεν ό Αάα τή 
ράβδφ τύψας εύγενώς τά ύποδήματα. Μόλις σήμε
ρον τήν μεσημβρίαν ήτοιμάσθτ,σαν, έγώ δέ ήθελαν νά 
έλθω πως κοσμίως.

Καί ταΰτα είπών, βραδέως έβη. όπως καθήσγ 
εις τό ψιάθινον αύτού εδώλιον. Μετά αικοόν ποοσέ- 
θηκε- ‘ ‘ r ’

Αλλως δέν μοι μέλει διά ανιαρόν γεύμά. Μή 
ανησυχεί, κυρία, έπίτρεψον δέ νά ομιλώ, καί άν οί 
ομοτράπεζοι είνε εύφυέστατοι. Ούτως ή όμιλία εύγε
νώς καί έπί πολύ θκ παραταθή. . . ’Αλλά τώρα άς 
πίω τι, μετά ψυχρού τίνος φαγητού.

— Λοιπόν άναπλήρωσον τό παραλειφθέν, είπε γε- 
AGJGX Ζ.Χ’. 77GOVpSTwQUGX X’JTQV */) /CUC’Jx.

— Δέν θά δώσω αφορμήν παραπόνου, κυρία. Δύ
ναμαι δέ καί νά καπνίσω ;

1 Ίίε ι είχις 1©'.

— Βεβαίως, ένταΰθα μάλιστα, έν ύπαίθρω.
— Άριστα- ζήτω ή έρασμία ήμών Hospila, VI- 

vat, floreat, cres—
— Δέν θέλω τήν τελευταίαν εύχήν, είπεν ή κυ

ρία, διακόπτουσα. Είμαι ίκανώς ύψηλή καί ρωμα
λέα.

— Ούτως ήγάπων καί οί άρχαίοι Έλληνες, μεγά- 
ληκ τε καλήκ τε, καί είχον βεβαίως άοίστη,ν αίσθη- 
σιν τού καλού.

— Καλώς ένθύμισάς μοι, είπε τότε ή κυρία Χάλ
δεν· τί σκοπείς νά σπουδάσγς, κύριε Λάμ ;

— Μαθηματικά και φυσικήν ιστορίαν, άν καί ό 
γέρων μου απαιτεί να γείνι» κατάλογος.

— 1;
— Καθολικός θεολόγος, άλλά δέν νίνου.αι θεο

λόγος.
— Ώςτε έχει καλώς, ©ά έχομεν όμοΰ καί τάς 

τέσσαρας σχολάς, είπεν ή κυρία Χάλδεν. Ό κύριος 
Κάρολος Στόρκ θά γείνγ θεολόγος, σύ, "Όθων, ια
τρός, δέν έχει ούτω . . . .;

— Ναί, άλλ’ ούχί όμοιοπαθητικός. ίνα μή λυ- 
πηθή ο πατήρ μου, ύπέκρουσεν ό Όθων.

— Ό Φήλιξ νομικός, έξηκολούθησεν ή κυρία, καί 
σύ, ’Ιωάννη, φιλόσοφος. Μεθ’ ύπερηφανίας καί έλπί
δος άτενίζω εις τό μικρογραφικόν τούτο πανεπιστή- 
μιον. Είθε έκαστος ύμών στερρώ βήματι νά βαδίση 
τόν δρόμον αύτού, νά τύχν) έγκαίρως τοΰ σκοπού καί 
ποτέ νά έργασθή πρός δόξαν τών γονέων, έπ’ άγαθω 
τής πατρίδος καί έπ’ ώφελεία τοΰ ανθρωπίνου γένους!

Πάντες έπί τούτοις μετά χαράς ζύξαντο, μόνος δ’ 
ό Ιωάννης έφάνη λίαν βοαδύς.

— ΙΙάντα έχουσι καλώς, είπεν, ό δέ λόγος σου, 
κυρία, ώς γυναικός, ήτο σύντομος καί περιεκτικός. 
Άλλ’ όμως δέν βασίζομαι εις τό μέλλον. Πάντα πο
ρεύονται τήν οδόν αύτών, αί δ’ ευχαί ήμών, αί προ
πόσεις καί ελπίδες ούόέν δύνανται νά μεταέάλωσι.

— Τί ίδέαι είνε αύται ; είπεν ή κυρία. Ή φιλοσο
φία σου, κύριε φιλόσοφε, ούδόλως μοί άρέσκει.

— Εινε ίδέαι σοφίας, είπε σοβαρώς. Εύτυχής ό 
άνθρωπος, ού ό χαρακτήρ συμφωνεί πρός τό στάδιον 
αυτού- άλλως είνε άναποφευκτοι ποικίλαι περιπέτειαι 
καί ό άνθρωπος έξοκέλλει.

Ή σοβαροτης τού Ίωάννου μετεβλήθη πάλιν εις 
εύτραπελίαν. Γελών είπε μετ’ ολίγον

— Άλλ’ ϊδετε τόν φίλον Κάρολον καί φαντάσθητε 
αυτόν επϊ τού άμβωνος, μετ’ έρυθριώκτος προςώπου 
και μικρώκ λαμπρώκ ομμάτωκ, κατά τόν ποιητήν.

— Τί ; είπεν ό Κάρολος Στόρκ. Βεβαίως, έγώ δέν 
δύναμαι, ώς σύ, νά μένω άνάλγητος όταν βυθιζωμαι 
εις Ωκεανόν....

— Τότε λοιπόν απεχε, εί δέμη άγωνίζου διά λο
γικής άσκήσεως βαθμηδόν νά φθάση,ς εις τήν τελειό
τητά μου. Μή άποτομα πηδήματα, φίλε !. .

Και έπλήρωσε πάλιν τήν κύλικα αύτού, μετ’άδια- 
φορίας.

— Πολύ μέ............είπεν ό Κάρολος.
— Σιγή ! είπεν ό Φήλιζ, πραόνων αύτόν.
— Άλλ’ ό κύριος λέγει ότι είμαι μεθυσμένος. . . .

— Δέν λέγει τούτο ! είπεν ήσύχως ό Φήλιξ.
— Όλοι είμεθα εύθυμοι, είπεν ομοίως ό Όθων, 

ώς πάντοτε συμβαίνει, οσάκις εκατέρωθεν τά έναντία 
λέγωνται, χάριν ενός καί τού αύτού σκοπού.

— Pl’OSit (εις ύγιείακ)\ Στόρκ, μή έσο άνο'ητος ! 
έφώνησεν ό ’Ιωάννης καί έδωκε τέρμα εις τό έπειςό- 
διον. . . .Συγγνώμην, κυρία Χάλδεν ! Νύν δέ αμέσως 
αναχωρώ.

— Άλλ’ έδώ θά διανυκτεοεύση; !
— Κατοικώ έν πανδοχείω καί δέν είμαι διά μέ

γαρα !
— Μή με δυσαρεστήση,ς. Είσαι ξένος ήμών, πας 

δέ σπουδαστής είνε καί εύκολος.
— Φέρων μάλιστα ύποδήματα καί μ,ακράν κα

πνοσύριγγα, είπε γελών ό Ιωάννης, θυχί- άκριβώς 
διότι άγαπώ ύυ,άς, θέλω νά μή γείνω ένοχλητικός. 
Άλλοτε τοιαύτη ένόχλη,σις πολύ μέ έτερπε. Πρό τί
νος άκόμη έναπετύπωσα τά πέλματά μου έπί τών 
λαμπρών ταπήτων τού τραπεζίτου Γροσσεμμάυερ καί 
έν ώ έκαθήμη,ν,. συνέτριψα ώραΐον του κάθισμα. Ό 
άθλιό; με είχε δυσαοεστήσει. Άκόμη γελώ, ένόσω τό 
ένθυμούμαι.

— Κύριε Λάμ, πρός τήν άφελή άπλοτητά σου 
άντιτάσσω ου.οίαν. Ώς τις προςφέρεται, ούτω καί 
πρόςφέρονται αύτώ. Νέος πεπαιδευμένος ούδεμίαν 
αναστροφήν οφείλει νά νομίζη λίαν έςοχον, ούδεμίαν 
όμήγυριν λίαν λεπτήν. Διατί ύποκρίνεσαι τόν ά
γριον; . .’Ενταύθα λοιπόν έγώ είμαι δέσποινα καί προς- 
τάττω σοι- μεΐνον παρ’ ήμϊν καί μή μοι θραύσγς μη
δέν κάθισμα ! Νομίζω ότι συνιννοούμεθα.

Ό ’Ιωάννης μειδιών κατένευσε καί άπεκρίνατο’
— Πρός τάς φιλοφρονήσεις τών ώραίων γυναικών 

πάντοτε νά εύπειθώμεν. "Οταν μοι λαλώσι γερμανι- 
στί δέν είμαι άπάνθρωπος.

Μετ’ ολίγον άπεχώρησεν ή κυρία Χάλδεν, οί δέ 
τέσσαρες νεανίαι έκάθησαν έτι έπί πολύ, φαιδρώς συν- 
διαλεγόμενοι, άνόητα καί άφρονα καί ιερά καί όσια, 
άχρις ού έπνευσεν εσπερία δροσοβο’λος πνοή.

Έν τέλει ό Φήλιξ ώμίλησε λόγον ύψηλόν καί έν- 
θουσιώδη περί τής διαρκούς φιλίας καί άδιαρρήκτου 
πίς-εως αύτών, άγαλλόμενοι δέ συνέκρουσαν τούς κρυ
στάλλινους αύτών κρατήρας. Μόνος Ιωάννης ό σοφός 
έτονθορυσεν έν μελαγχολία.·

— Φίλοι, ένόσφ διαρκεϊ !
Ή τροπολογία αύτη εύτυχώς δέν ήκούσθη ύπό 

τών άλλων.
Αίφνης ό Όθων είπε·
— Πριν ή λησμονήσω, αύριον πάντες θά φάγητε 

παρ’ έμ.οί ! Ό πατήρ μετά χαράς προςκαλεΐ ήμάς· 
έλθετε λοιπόν, παρακαλώ, άκριβώς τγ δωδεκάτη καί 
ήμ.ισεία.

— Καί μεθαύριον είνε σειρά μου ! είπε μετά ζή
λου ό Κάρολος Στόρκ.

— Άλλά, Κάρολε.... είπε στραφε-ς ό Φήλιξ, 
τφ βλέμματι έτάζων τόν Όθωνα.

— Τώ όντι, Κάρολε, δέν πρέπει νά βαρύνωμεν τήν 
άγαθήν σου μητέρα, είπεν ο Όθων.

__ Μέ περιφρονεΐτε; Έγώ λοιπόν πάντοτε θά προς- 
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χαλώμαι είς άλλων γεύματα ; Ώραία φιλία ! Τότε 
λοιπόν. . . .

— Μή ανοησίας ! διακόψας αύτόν είπεν ό ’Ιωάν
νης. Έγώ λε'γω φανερά τήν κατάστασίν μου. Είνε 
γνωστόν οτι έγώ καί σύ δέν δυνάμεθα νά διαγωνι- 
σθώμεν πρό: τούτους τούς δύο

Καί εδειξε τόν Φήλικα καί Όθωνα, δι’ άντίχειρος 
άνακεκλιμένου.

— Ένόσφ είνε αγαθοί νε'οι, έξηκολούθησεν, ούδέν 
ζημιούνται. Καί άν ποτέ άλλάξωσι,θά πάθωσιν αύ- 
τοί ! Πολλών στερούνται άνευ ήμών καί έξαιρέτως 
άνευ εμού.

Καί ταύτα λε'γων έψαυε σοβαρώς τόν πώγωνα 
αύτού.

— Δεν δέχομαι τήν πρόςκλησίν σου, έξηκολού- 
θησε λε'γων, τούναντίον δ’ έπισήν.ως ύποχρεούμαι νά 
μοί επιβάλω ύμάς είς τούς γονεϊςμου. Σοί άρχει τούτο;

Ό εύαίσθητος Κάρολος έγε'λασεν έπί τή κωμική 
σπουδαιότητι τού εαυτού φίλου καί μετ’ ολίγον άνέ- 
καμψεν εις τήν κωμόπολιν έχων έν τώ βραχίονι τον 
φίλον αύτού Όθωνα...........

Τή επιούση, μετά τό γεύμα, ό φαρμακοποιός είπε-
— ’Ελπίζω ότι τό λιτόν γεύμα ήρεσεν είς τούς 

νεαρούς μου κυρίους.
— θαυμάσια, είπεν ο ’Ιωάννης, καί μάλιστα ό οί

νος. Άκουσον, κύριε Βούχ, ό οίνος είνε καλλίτερος διά 
τόν στόμαχον, ή πάντα έκεϊνχ τά φάρμακα, καί έ
δειξε πως περιφρονητικώς τό έργαστήριον τού φαρ- 
μακε'ως.

— Έξ εκείνων ουδέν Θά πίωμεν, είπε γελών ό 
κύριος Βούχ. Άλλ’ έπειδή λε'γομεν περί οίνου, έλθέ, 
κυρία θεία..................

— "Ολα έτοιμα, είπεν ή χαρίεσσα οικοδέσποινα.
— "Ω ! Τί είνε τούτο ; έφώνησεν ό ’Ιωάννης, ί- 

δών όχουμένην έπί λαμπρού κιλλίβαντος παχειαν 
φιάλην. Μήπως πυροβολεί ;

— Μή φοβού, δέν πυροβολεί, είπεν, ό κύριος Βούχ, 
έγχύσας είς ψυχρά ποτήρια μετά προςοχής τόν εύ
γευστου Chamiertin. Έν τοιαύτγ χαρμοσύνω ήμερα 
πας τις προθύμως προςφε'ρει τό πολυτιμότατου τής 
οιναποθήκης, προςέθηκε, καί θά διηγηθώ τι, έάν ή 
ομήγυρις τό έπιτρέπη. Πρώτον δμως, έπί τή είς τόν 
απεριόριστον ακαδημαϊκόν βίον μεταβάσει ύμών, προ- 
πίωμεν ύπερ τής μετριότητας καί έγκρατείας !

— Παράδοξος πρόποσις, μετά πλούσιον γεύμα 
καί μετά τοιούτου οίνου !, είπεν εύτραπέλως ό Φήλιξ.

— Καί δμως είνε πρε'πουσα καί έν καιρώ, είπεν ό 
φαρμακοποιός, μετά σπουδαίας έμβριθείας. Τό άπό 
τού γυμνασίου είς τό πανεπιστήμιον, τό άπό φοονί- 
μου μαθητού εις ζωηρόν φοιτητή ν αιφνίδιου άλν.α 
είνε τςαχύ καί κινδυνώδες, πολλών δέ τάς κνήμας 
συνέτριψεν, έάν μή έθραυσε τήν καοδίαν.

— Τό διήγημά σου κύριε Βούχ, είπεν ό ’Ιωάννης 
μή άγαπών τό ήθικολογεΐν.

—Έδώ είνε καί έπιγράφεται Ποτήριον έπί. τή όι- 
^ή· Ό θλιβερός αύτού ήρως είνε νεαρός φοιτητής, είς 
ελθών εις τό πανεπιστήμιου μετά λαμπρώυ ένδεικτι- 
κώυ καί κατ’ άρχάς έναριθμούμενος μετά τώυ άοί- | 

στων καί έπιμελεστάτων. Κρυψίυους δέυ η,το, άλλά 
φαιδρός καί ειλικρινής. Ούτως έκάθητο ποτέ χαίρων 
μετ’ άγαθών φίλωυ· τό δεύτερου ποτήριον είχε κενω- 
θή καί ή ώρα ήλθε υάποχωρισθώσιυ. Οί άλλοι, τούτο 
παρατηρούντες, έπαύσαυτο καί άνε'στησαν. Άλλ’ έ- 
κεϊνος έφαίνετο ώς δαιμονιακός καί περιεγέλα αύτούς, 
μόνος καί φιλαύτως κενώσας έτι μίαν φιάλην καί 
πάλιν άγρίως καί άμυστί πιών έτερον μέγα ποτήριον 
Τούτο το έν καί μόνον έρριψεν αύτόν είς τήν άβυσσον! 
Καί άμεσον μέν έπακολούθημα ύπήρξεν έρις πρός τούς 
άρίστους αύτού φίλους, πάλη καί ειρκτή· δεύτερον 
δέ φυγή άπό τής σχολής καί τής άνατομίας, απο
φυγή τών καλών ομιλιών καί παραδοχή τών χειοό- 
νων. Οί πρώην φίλοι αύτού διεσκε'δαζον καί ένίοτε έ- 
δραπεύτευον καί αύτοί, δπερ έκεΐνος προςήγεν ώς δι - 
καιολογίαν αύτού. Εκείνοι δμως έγίνωσκον τό μέ
τρον, ύπέστρεφον είς τήν σχολήν, είργάζοντο πλεϊον 
έκείνου καί τούτο ώμολόγει καί αύτός, εί καί ήτο πε- 
πωρωμένος. Εκείνοι έμαθόν τι πλέον, ότε δ’ έπλη- 
σίασε τό teiltamen pliysicmn, (ή φυσική πειραματι
κή), τότε έκεΐνοι μέν ικανά έδειξαν καί καλώς άπήν- 
τησαν, αύτός δέ δέν άπήντησεν είς τέσσαρας πέντε 
έρωτήσεις καί έςεβλήθη.

— Φοβερόν! έφώνησεν ό Κάρολος μετά ζωηοό- 
τητος.

Ό Φήλις προςέθηκεν
—Έγώ θά έθραυον τήν κεφαλήν μου διά σφαίρας!
— Τούτο δέν έπραξεν ό δυστυχής, είπεν αύθις ό 

φαρμακοποιός, άλλά δέν έπανέλαβε τά μαθήαατα, 
ούδέ έγένετο ιατρός. Έξ αίσχους καί λύπης άπήλθε 
καί άπώλεσε τόν χρυσούν χρόνον καί καιρόν. Έκ τών 
φίλων αύτού, ό μέν έγένετο κχί είνε έτι καθηγητής 
έν Βυρτςβούργντ ό δέ υγειονομικός σύμβουλος, ό τρί
τος ιδιαίτερος ιατρός μεγάλης ήγεμονίδος καί εκεί
νος .... εκείνος ΐσταται πρό ύμών, τών νεαρών κυ
ρίων, πτωχός καί ταλαίπωρος καταποτιοποιός !

Οί άκροασάμενοι φίλοι άτερπώς διετέθησαν, μάλι
στα δέ ό Όθων έφοινικίσθη τάς παρειάς, ύπό ψυχοού 
ίδρώτος καλυφθείς τό μέτωπον. Ούδεπώποτε είχεν 
εύρεί τόσον άθλιον τόν εαυτού πατέρα.

— Καί πού είνε τό ύποσχεθέν Ποτήριον επι 0iifrp; 
είπεν ό Ιωάννης, διακόψας τήν όδυνηράν σιωπήν, θέ
λω νά τό κενώσω, ίνα κάγώ τιμωρηθώ όσον ό πτω
χός ούτος κακοποιός.

— Μή σκώπτε, είπε θλιβερώς ό Βούχ. Είυιαι άνήο 
εύπορος καί περίβλεπτος τή άληθείκ, άλλ’ ούχ ήττον 
καί ναυαγός. Μή δυνάμενος νά προτάξω τού τιυιίου 
ονόματος μου τά δύο διαβολογράμματα 1>R. ('ιΜά- 
κτωρ)’ μή δυνάμενος νά γράφω συνταγάς, άλλά μό
νον νά κατασκευάζω φάρμακα, θλίβομαι λίαν καί έ
νίοτε αίσχύνομαι. Τούτο θά με διώκει μέχρι τού τά
φου. "Οθεν, άγαπητέ ’Όθων, σοί παραγγέλλω ποτέ 
νά μή μεθύσης ! Βεβαίως ούδέν άδύνατον δύναται τις 
νά κατορθώστ; καί νά βεβαιώσ-/)· άλλ’ όμως πίνε σπα- 
νίως, λίαν σπανίως, σπκνιώτατα, υιέ μου, καί ένθυ - 
μού τόν δυστυχή πατέρα σου !...............Άλλ’ιδού καί
ο καφές. Τόν ίδικόν μου άς φέρωσιν είς τό έργοστά- 
σιον, διότι πρέπει νζπέλθη καί ό κύριος Κούλ. Λοι

πόν εύ/'οιααι τοϊς κυρίοις πολλήν τέρψιν εν τή λεμβο
δρομία.

Ταύτα είπών άπήλθεν, όπως κρύψγ την ασυνήθη 
«αύτού συγκίνησιν. Μετ’ ού πολύ οί τέσσαρες φίλοι 
διήλθον τόν κήπον, έξ ού ό Όθων ταχέως έδρέψατό 
τινα τών ωραιότερων άνθέων. Είτα κατέβησαν πρός 
τόν έγμύς διαρρέοντα ποταμόν καί έπέβησαν τής 
κομψής λέμβου. Ό Κάρολος καί ό Φήλιξ έδράξαντο 
τών έρετμών, ο ’Ιωάννης άνήψε βραδέως σιγαρον και 
ό Όθων συνέπλεκεν άνθέων δέσμην, μάλλον μετ’ ά- 
γαθής θελήσεως, ή μετ’ αίσθήσεως τού καλού. Μόλις 
έπεοατώθη ή άνθινος πλοκή καί έπί μικρού πλυντη
ρίου, όπισθεν τής οικίας Στόρκ, είδον τήν Ελένην. 
Έκράτει αΰτη δεξιώς τό άρδάνιον, δι’ ού έχεε στίλ- 
βοντα όμβρον έπί χιονολεύκων όθονών.

— ’Ιδού, Κάρολε, ή άδελφή σου, έφώνησε γηθό- 
μενος ό Φήλιξ. Νά προςεγγίσωμεν !

Καί ηύθυνε ταχέως τήν λέμβον πρός τήν όχθην, 
ήρπασε τήν άνθοδέσμ.ην, άπέβη ελαφρώς και προςή- 
νεγκεν αύτήν τή νεαρά πλυντρία, έν ώ ό Όθων ήτέ- 
νιζεν έκπληκτος καί τεθλιμμένος.

— Άλλ’ είνε πολύ τούτο, Φήλιξ !, είπεν αύτώ 
έπανελθόντι.

— Καί όμως είς ούδένα άλλον ήτο προωρισμένη ή 
άνθοδέσαη σου, είπεν ό Φήλιξ γελών. Τί λέγεις Κά
ρολε ;

— Έπρεπε καί οί δύο νά τήν άφήσητε ήσυχον, 
είπεν ό φιλόστοργος άδ'λφός.

— Άλλ’ άφες νά χαίρωσιν ώς παιδία, είπεν ο 
’Ιωάννης, ’ΐδέ όμ.ως τόν οκνηρόν Όθωνα· φαίνεται 
κωμ.ικώτατος !. . . Θάρρος, φίλε! Έσο άλλοτε τα
χύτερος καί τότε έκείνη θά ϊδτ; τίς συνέπλεςε τήν 
δέσμην !

Ή εύθυμία έπανήλθε πάλιν καί ή ήμέρα έν ειρήνη 
έτελεύτησε. Τή έπιούστ) ό ’Ιωάννη: άνέκαμψεν είς τήν 
πατοίδα αύτού, δούς τοϊς φίλοις καί λαβών τήν ύπό- 
σχεσιν ότι, άμ.α τή άρχή τής εξαμηνίας, θά συνην- 
τώντο έν τώ πανεπιστημίω. Ό ’Ιωάννης προς τού- 
τοις άπεχωρίσθη τής κυρίας Χάλδεν ως ο άριστος 
τών φίλων αύτής.

— Σοφή γυνή, είπε τώ Φήλικι, μετ’ επιδοκιμα
σίας· άλλως δέν θά έβίαζον έμ.αυτόν νά διαγάγω, χά- 
civ αύτής, βίον κόσμιον, ώς λεγουσιν, επι δυο ημέρας.

Ό Φήλιξ συνώδευσεν αύτώ μέχρι τού σταθμού καί 
άπεχωρίσθησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .

Ό άκαδηυ,αϊκός βίος λίαν καλός άπέβη τοϊς τέσ- 
σαρσι φίλοις καί κατ’ άρχάς ουδολως εβλαψε τας 
δραστήριους αύτών έργασίας· διότι οί μέν δύο, ώς έκ 
τών εαυτών σχέσεων, μετ’ ούδενός ομίλου σπουδα
στών συνηνώθησαν· οί δ’ έτεροι δύο εστερούντο τής 
ποός τούτο άδειας τών εαυτών γονέων. Άλλά την 
πρώτην πικράν λύπην ύπέστη ό Όθων, πρώτου αύ
τού έλύθη ή γλυκεία άπατη. Φιλομαθής ών, κατά 
τάς πρώτας ήμέρας ήκολούθησε γηραιώ καθηγητή 

τής άνατομίας καί τάς άπεχθείς έντυπώσεις αύτού 
καταπολεμών, μετά φόβου παρίστατο έν τοϊς μαθή- 
μασι. Μιά τών ημερών δέν είχεν έτι φανή ό άνατο- 
μος, τραχύς δέ τις, πωγωνοφόρος ύφηγητής, κόπτων 
βραχίονα, έρριψεν αίφνης πρός τόν άρχάριον τμήμα 
σαρκός καί είπε·

— Λάβε καί σύ, άλώπηξ μου !
Μόλις ή γλοιώδης ψυχρά μάζα ήψατο τού μετώ

που τού Όθωνος καί ώχρίασεν ό άλλως σπαργών χρη
στός νεανίας. Έκλονίσθη καί θά έπιπτε κατά γής, 
έάν μή έκράτουν αύτού οίκτίρμονες χείρες. "Οτε συν- 
ήλθεν, έκυριεύθη ύπ’ άκρας δυσθυμίας, κατησχυμ- 
μένος δέ καί οίονεί συντετριμμένος έςήλθε τής αιθού
σης. Μία καί μόνη ιδέα φοβερώς ήδη προίστατο τής 
διανοίας αύτού· δέν ήδύνατο νάκούστ) ιατρικήν !

— Πρός Θεού ! Τί έπαθες, ά'-θρωπε ; είπεν ό ’Ιω
άννης, φέρων άτλαντα ύπό μζλης καί συναντήσας 
καθ’ οδόν τώ Όθωνι.

Ό "Οθων διά β:αχέων άνεκοίνωσε τό συμβάν.
— Ώ ! Τοιαύτα συμβαίνουσιν, είπεν ο φιλόσοφος, 

παρηγορών αύτόν. Γνωρίζω κύριον, όςτις έλιποθύμη- 
σεν ότε είδε ρέον τό ζωηρόν αίμα φλεβοτομηθέντος 
κοοασίου. Ή έρασυ.ία τού κορασιού άδελφή δίς είχεν 
άποσπάσει τό ένώτιον αύτού, σχίσασα τόν λοβόν, δν 
ήναγαάσθησαν νά ράψωσι. Καί όμως σήμερον ό κύριος 
έκεΐνος είνε σπουδαίος ιατρός καί τέμνει σάρκας άπα- 
θέστατα. Καί σύ μετ’ ολίγον θά μυηθής. . .

— Σιώπα !, είπε διακόπτων ό Όθων, όλος φρι
κιών. Ούδέποτε !. . . Άλλά τί θά γείν/) τώρα ; Ό 
δυστυχής πατήρ μου !

— Θά σοι βοηθήσω νά γράψης αύτώ λελογισμένην 
έπιστολήν. Ύπάρχουσι καί έτεραι σχολαί. Άλλ’ όμως 
στάθαισον τό ποάγμα καί πρώτον πίωμεν ποτήριον 
ζύθου, πρός ένίσχυσίν σου-

— Δέν συνηθίζω, είπεν ό Όθων.
— Έγ’ώ λοιπόν συνηθίζω ; είπεν όργίλως ό Ιω

άννης. Μόνον κατ’ έξαίρεσιν πίνΑ. . . . Άλλ’ ο διά
βολος γνωρίζει, προςέθηκε γελών, πώς αί έξ εκ τών 
επτά ήμερών τής εβδομ,άδος άνήκουσιν εις εξαιρέ
σεις ! Ή μέν κυριακή πρέπει νά έορτάζηται, τήν δέ 
δευτέραν έτυχον μετά τίνος συντρόφου" την τρίτην 
έμεινα νήστις μέχρι τού φαγ'ητού, προχθές μέ κατέ
λαβε βροχή άκριβώς πρό τού ζυθοπωλείου καί με η- 
νάγκασε νά είςέλθω· χθές ήτο ό Φήλιξ και σήμερον 
σύ. Μέ διαφθείρετε !. . . Έλθέ όμως νά προγευμ.ατί- 
σωμεν.

— Δέν έχω χρήμ.ατα μετ’ εμού, είπεν ό Όθων, 
πειοώμενος νάντιστή.

— Έλπιζε είς έμέ.
Καί ό ’Ιωάννης είςήγαγεν αύτόν είς λαμπρόν ξενο

δοχείου, ού ό κύριος, πλούσιος ών, μετά λύπης έ- 
βλεπεν είςερχομένους φοιτητάς καί μετά χαράς άλ
λους ανθρώπους.

— Τρώγομεν πρώτον ολίγον κρέας ; ειπεν ο ’Ιω
άννης.

— Ά ! έπί άκτώ ήμέρας δέν θά φάγω κρέας. . .
Άφ* ού έφαγον, ό Ιωάννης είπε θωπευτικώς·
— Τί θά πληρώσωμεν, κύριε ξενοδόχε, δι’ όλα ;
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Καί άνέστησαν πρός άναχώρησιν.
— Όκτώ γρόσια.
— Έχει χαλώ;· γράψε τα.
— Άλλά, κύριε, Stv σε γνωρίζω..............
— Γοσον καλλίτερα* έπειτα Οά γνωρισθώμεν. ’Ο

νομάζομαι Ιωάννης Λάμ. Χαϊρε !

Καί μεγαλόπρεπός έζήλθε πρώτος είς τήν οδόν, 
άσβεστον γελάσας έπί τή συγχύσει τοΰ Όθωνος, έως 
ού κατελήφθη ύπό σφοδρού βηχος.

— Δεν πρε'πει νά περιέρχησαι οΰτω, μετά γυρίνου 
τραχήλου, είπεν ό Όθων.

— Μικρόν κρυολόγημα καί ούδέν πλέον. . . Άλλ’ 
είδες το εκπληκτον πρόςωπον τοΰ διαβολοκαπήλου, 
ότε είπον γράψε τα ;. . .

Άλλ’ ό ’Ιωάννης μετά τινας ήμέρας άπέτισε τήν 
μικράν οφειλήν. Ήτο εΐςέτι άρχή εξχμ,ηνίας καί ένόσφ 
ε’*Χε Χ.?^χ~χ> ούδεις ήτο τακτικότερος αύτοϋ πλη
ρωτής.

θ δε Όθων, μετά βζθεϊαν σκέψιν, ένέμεινεν έν τή 
αποφάσει αύτοϋ· πολλάκις όμως περιέτρωγε τόν κά- 
λαμ.ον, έως ού ανακοινώση αύτήν ποός τόν εαυτού πα
τέρα. Τήν βοήθειαν τοΰ παράδοξου αύτού φίλου άπέ- 
κρουσε μ.ετ’ εύγνωμ.οσύνης καί άδημόνως άνέμενε τήν 
τοΰ πατρός άπάντησιν. Άλλ’ ώς έν τώ βίω πολλά 
πολλάκις παρά προςδοκίαν συμβαίνουσιν, οΰτω καί 
ή άπάντησις ήλθεν εύμενής καί επιεικής.

Καί οΰτως ο Όθων όιήκουσε τής φιλολογίας.
— Έπρεπε νά εκλέξης τήν θεολογίαν, κύριε, είπεν 

ο ’Ιωάννης. Ώς αιρετικός, δέν δύνασαι νά νυμφευθή; 
τό Έλενίδιόν σου το’σον εύκόλως. Έπειτα ό ίερεύς 
είνε πάντοτέ τι πλέον ή ό διδάσκαλος. . . . Άκόμη 
διστάζεις ; Ηλίθιε ! Οί άμβωνες θά έκενοΰντο, έάν 
οί κύριοι ιερείς ήναγκάζοντο νά πιστεύωσιν ®σα έκεϊ- 
θεν διηγούνται καί ψάλλουσι. . . . Σέ όμως θά σέβω- 
μαι, άγαπη τέ μ.οι βλάξ.

Καί άπό τής άστειότητος είς τήν σπουδαιότητα 
μεταβαίνων, έθλιψε τήν χεϊρα τού φίλου αύτοϋ.

Άλλ’ ούδεις έχάρη τόσον έπί τή μεταλλαγή τοΰ 
Όθωνος, όσον ό Κάρολος Στόρκ, όςτις έν τώ αύτώ 
κατωκει ο’ίκω, άλλ’ έν έλάσσονι δωματίω. Ήδη έαε- 
λέτων μάλλον παραλλήλως καί πολλάκις είργάζοντο 
έν τω ευρυχώρω δωματίω τού Όθωνος. Επειδή δέ 
ο πρώτος ζήλος εΐςέτι δέν είχε ψυχρανθή, εί καί έν 
κ,αιρω χειριώνοζ, άπό πρωίας τφχετο ή συνεργασία 
μέχρι τής ώρας τών παραδόσεων.

Έπορεύοντο δέ είς αύτάς λίαν τακτικό;. Ό ’Ιωάν
νης. κατά τό είωθός, σχολαίτερον έσπούδαζε καί έ
φαίνετο μόλ.ις πιστεύων εις τών φίλων αύτοϋ τήν ε
πιμέλειαν, οϋς ήπείλει ότι θά έξέπληττε δι’ άπρος- 
δοκήτου έξετάσεως. Καί όντως, πρωία τινί, 'ήγέρ- 
θη ενωρίς και ώς συνήθως ράβδον καί καπνοσύριγγα 
φέρων, έπορεύθη πρώτον εϊς τοϋ Φήλικος, ού όμως τό 
μεγαλοπρεπές δωμάτιον εύρε κενόν.

— Αί ! έφώνησε, σκληρός κρούσας έπί τής τοα- 
πέζης· έζύπνα. Αίσχος καί όνειδος τό κοιμάσθαι 
έν καιρό ήμέρας !. . .

— ’Ηθικήν μοι ψάλλεις, είπεν ό Φήλιξ, γελών 

καί μετά βραχύ έξελθών τοΰ κοιτώνος αετ’ έπενδύτου 
ποδήρους. Τώ όντι είσαι αστείος.

— Περί τήν δεκάτην έχω μάθημά, είπεν ό ’Ιωάννης.
— Καί έγώ τώρα λογικήν, ήν κατ’ άρχαϊον έθος 

ούδεις φοιτητής άκούει ! Έλαβες τό πρόγευικά σου",
— ’Εννοείται. Άλλά τάχυνον καί σύ. 'Γπάγω- 

μεν εις έπίσκεψιν τών δύο άνοήτων. Τό δωαάτιόν 
σου εινε εύαρεστως θερμόν· έδώ λοιπόν καί εις τό ί- 
δικον των θά οικονομήσω τήν δαπανηράν θέρμανσιν 
τοΰ ίδικοΰ μ.ου.

— Δέν είνε μεγάλη οικονομία, είπεν ό Φήλιξ, 
πίνων καφέ έν σινική κυάθω. Άλλ’ έδώ πάντοτε εί
σαι ευπροςδεκτος καί ως εξ άρχής σοι είπον ήδύνασο 
πάντοτε νά έρχησαι έδώ.

— Εύχαριστώ. Πάσα άλώπηξ είς τήν τρώγλην 
της. Θά έρχωμαι δμως διά νά θερμαίνομαι. . . Καί 
τώρα λάβε τά ύποδήματά σου !. .

Ότε ήσύχως άνήλθον τήν κλίμακα τοΰ Όθωνος, 
ό ’Ιωάννης έκράτησε τόν Φήλικα πρό τής είςόδου, 
ψιθύρισα; Σονοντ ! Ό Όθων ήκούετο σαφώς άναγινώ- 
σκων. <C ΑΛναχαηώθ Βαΰε.Ι σάρ γτασαΰσον». Καί 
διά τής βαθείας φωνή; αύτού παρηκολούθει όΚάρολος, 
λέγων* «Γ/αρ βαχι,νοϋ βεζοχρενοΰ ετ Τσιώνη.

— Εβραϊκά, μά τήν πίστιν μου ! είπεν, ό ’Ιωάν
νης. Οί βλάκες, άληθώ; έργάζονται. Λοιπόν δέν έ- 
τρεξαν ματαίω; είς τά σχολεία.

Καί ταύτα είπών, αίφνης άνέωξε τήν θύ:αν καί 
είπε μεγαλοφώνως*

— Σα.Ιόρ Λεχέρ ! Χαίρω διότι δέν συνελήφθητε 
έπ’ αύτοφώρω.

—Άνέγνωμεν ήδη ολόκληρον ψαλμόν ! είπε θριαμ
βικός ο Κάρολος, έν ώ ό Όθων προςέφερεν έδρας.

— Άλλά τό παρακάμνετε, παιδιά, είπεν ό ’Ιωάν
νης, μετά σοφωτάτης μορφής, καθήσα; είς άνάκλιν- 
τρον καί μεγάλα νέφη καπνού έκβάλλων. Τοιοΰτος 
δρόμος δέν γίνεται, ούδ’ ύπό τούτου τού βραχυσώμου, 
πλήν μόνον ύπό σοϋ, Γολιάθ. Έάν άπό τούδε δαως 
δέσης δι’ άλύσεως τάς πολλάς κακά; όρμάς σου, μετ’ 
ολίγον ή άλυσις θά ραγή καί ούαί σοι έάν άπολυθή ! 
Μετά πολλής μου θλίψεως είδον τήν άπουσίαν σου 
άπό τών ζυθοπωλείων !

Ό Κάρολος ητό πως συγκεχυμένος, ό δέ Όθων 
μειδιών, άπεκρίνατο*

— Ιδού τί συμβαίνει. Εύρομεν νέον καπηλείαν, ή 
μάλλον ό Κάρολος εύρε.

— Μικρόν καί κατάλληλον, είπεν ήδη καί ούτος.
•— Σπουόασταί δέν τό επισκέπτονται, όλίγιστοι 

δέ άλλοι άνθρωποι, είπεν ό Όθων.
— Έχει καλήν ύπηρεσίαν, είπεν ό Κάρολος.
— Καί ώραϊον κοράσιον, είπεν ό σύνοικος αύτού, 

μετά πανούργου γέλωτος. Παίζει, αδει, όαιλεϊ τόσον 
φρονίμως καί σοφώς, ώςτε ό Κάρολος καλεϊ αύτήν 
’Ασπασίαν.

-— Ώ ! είπεν ό ’Ιωάννης* καί τό λέγετε άκόμη 
τώρα ; Καλός πότος, μή πικραινο'αενος ύπό λεπτής 
συναναστροφής, καί σπουδαία συνδιάλεξις έν δωμα
τίω, μή πλήρει καπνού, εΐνέ τι παράδοξον, ώς ό έ- 
πάρατος βήξ, όςτις μέ ώφελεϊ.

— Έγώ δέ ήδυνάμην νά παίζω μουσικήν μετά 
τής Ασπασίας ύμών, είπεν ό Φήλιζ. Είνε όντως άδι
κον ότι τό έκρύπτετε.

— Μόνον τρις τής έβδομάδος ύπάγομεν, είπεν ό 
Κάρολος, καί. . .

— Ναί, ύπέκοουσεν ό Όθων, δίς έως τώρα ύπή- 
γομεν έκεϊ όμοΰ. Έμέλλομεν πρώτον νά κατασκοπεύ- 
σωμεν καί έπειτα νά είδοποιήσωμεν καί ύμάς.

— Σήμερον, περί τήν ένάτην, θά ύπάγωμεν είπεν 
ό ’Ιωάννης, είτε είνε ή ώρισμένη εσπέρα, είτε μή είνε. 
Είς άνταλλάγήν, θέλω καί έγώ ολίγον νά κοπιάσω. 
Άνθρωποι τόσον πρακτικοί συμπαραλαμβάνουσι συ
νήθως καί ένα ηθικόν..............

Ή Ασπασία ήτο άληθώ; εΰμοοφον, ζωηρόν κορά- 
σιον, βραχύσωμος, μελάγχρους, ώραίους έχουσα βαθυ- 
μέλανας οφθαλμούς, έν οίς ό Κάρολος ίσως πολλάκις 
είχεν έαβλέψει. Ό πατήρ τής παιδίσκης, έχων ξενώ
να παοά τό άρτοποιεϊον αύτού, δέν δυςηρεστεϊτο βλέ- 
πων τόν ξενώνα τακτικώς ύπό τών φίλων θαμιζόμενον.

Οΰτω διήγαγον πολλάς εύθύμους ώρας κατά τόν 
χειμώνα, έν τώ χθαμαλό δωματίω. Ό μέν Ιωάννης 
συνήθως έξηπλοΰτο έπί τοΰ άνακλίντρου* ό δέ Φήλιξ 
πολλάκις μετά τής ’Ασπασίας έκάθητο πρό τοΰ πα
λαιού καί κλαυθμυρίζοντας κλειδοκυμβάλου. Ό Κά
ρολος ί'στατο έμφροντις, όπισθεν αύτών καί έστρεφε 
τά φύλλα τής μουσικής καί ό Όθων ήκροάτο, άνα- 
μιμνησκόμενος άπεχούσης άγάπης. Μετά τήν μουσι
κήν διελέγοντο σοβαρά καί άστεϊα καί έκαστος τών 
τεσσάρων νέων έλεγέ τι έκ τοΰ κύκλου τών ιδίων σπου
δών. Άλλά συγχρόνως ό φυσικός νοΰς τής άπαιδεύ 
του κορασίδας πάντα; έξέπληττεν άμα καί έτερπε.

— Διατί, ήρώ τησεν εσπέρα τινί ό Φήλιξ, άπούσης 
τής Ασπασίας είς οικιακήν τινα έργασίαν διατί ή 
παοουσία θήλεος όντος παρέχει τή συνομιλία ‘ίδιον τι 
θέλγητρον ;

— Διατί, είπεν ό ’Ιωάννης, ό λίαν πεινών βλέπει 
άπλήστως ροδοκόκκινον καί εύώδες μόσχειον οπτόν 
κρέ*?;

— Ώ ! Είσαι ύλικός. Κατά σέ πάντα ύλη !
— Εί jure qilidem (Kai εικότως). Σείς, παι

διά, άκόμη δέν έννοεϊτε. Άλλα δέν πρέπει τις νά 
πλησιάζη τό πύο είς τήν πυρίτιδα. Ή Ασπασία είνε 
ώοαία καί καλή, καλλίτερον δμως θά ήτο άν ύπηρέ- 
τει έδώ ό ρυζιάρης άδελφός της. . . .

Πρός τούτοις δέν ήσαν σπάνια καί κωμικά έπειςό- 
δια. 'Οσάκις, παραδείγματος χάριν, άκλητός τις γεί- 
των είςήρχετο είς τό πάντοτε ανοικτόν τοΰ ζενώνος 
δωυ.άτιον, τότε άνίστατο ό Ιωάννης άπό τού άνα
κλίντρου, έκάθητο πλησίον αυτού, ωθεί τόν καπνόν 
είς τό πρόςωπον τοϋ άνθρώπου καί λόγω καί έργω έ- 
βίαζεν αύτόν ταχέως νάπέλθη έκεϊθεν.

— Είνε άληθές, ήρώτησε νύκτα τινά ο Όθων, δτε 
εύθυμότατοι ύπέστρεφον ο’ίκαδε, δτι είς πάσαν οδόν 
δύναταί τις μετρίως νά θορυβή, ούχί δμως καί έν τή 
άγορά ;

— Τούτο λέγει άδέσποτός τις παράδοσις, άπεκρί- 
νατ,ο ό Φήλιξ· άλλά δέν τό πιστεύω.

— ΊΙ άπόδειξις είνε τό καλλίτερον, είπεν ό ’Ιωάν

νης καί εύθύμως έκρουσε διά τής ράβδου αύτού μέ- 
γαν πίνακα έξ έλασματος.

— Πρός θεού ! παύσαι ! είπεν ό προνοητικός 
Όθων.

— Χάριν δοκιμής, είπε ψυχρώς ό ’Ιωάννης. Καί 
όντως κάνεις παιδονόμος δέν φαίνεται !

— Λοιπόν ήσύχει, άρκέσθητι είς τούτο.
— Θά ήσυχάζω ώς ποντίκιον, φίλε μου, έως ου 

φθάσωμεν είς τήν αγοράν. ’Εκεί θά έπαναλάβω τό 
πείραμα.

Οί τρεις έγίνωσκον καλώς τόν Ίωάννην καί ένο'μι— 
σαν ματαίαν πάσαν παραίνεσιν. Ότε άφίκοντο είς 
τήν μεγάλην πλατείαν, έθηκεν ύπό μάλης ράβδον 
καί καπνοσύριγγα, ήνεγκε τάς χεϊρχς πρό τοΰ στόμα
τος καί πάση δυνάμει έφώνησεν οίονεί ίνδιζ.ον τι πο- 
λεμιστήριον σάλπισμα. Ό Όθων ήρπασε τον βρα
χίονα τοΰ Καρόλου καί άγωνιών προύχώρησε* και ο 
Φήλιξ δέ άπέδρα ταχέως. Μόνος ό κακοποιός εβά- 
διζεν ήσύχως, ήδέως καπνίζων, προς τά ίδια, και 
άπαθώς άπήντησε τούς σπεύδοντας χωροφύλακας. 
Ούτοι ώρμησαν πρός σύλληψιν αύτού.

— Μή γίνεσθε γελοίοι, είπεν αύτοϊς σκυθρωπός. 
Καί έγώ ήκουσα τήν φωνήν καί έθαύμασα διά τήν 
άναίδειαν. Νομίζετε δτι άν έγώ τό έπρατταν θά ηρχο- 
μην τόσον ήσύχως πλησίον σας ; Έκεϊ τρεχουσι δυο, 
τούς οποίους ύποπτεύω· κυνηγήσαμε αυτούς.

Καί οΰτω παοαδούς τούς άθωους αύτού φίλους εις 
τήν καταδίωξιν, άνέβη ένδομύχως γελών και ολως 
άπράγμων είς τό οίκημα αύτοϋ.

Έφ’ εξής δέν ήρκουν αύτώ αί παρά τή Άσπασικ 
συνεντεύξεις.

—· Είμαι φίλος τής τάξεως καί θέλω καθ’ εσπέραν 
τόν ζύθον αου, έλεγε καί βαθμηδόν έκτάτο σπουδαίας 
γνωριμίας έν τώ ξενώνι.

Πρός τούτοις, καίτοι δέν έδαπάνα, χάριν οικονο
μίας, παρευρίσκετο δμως έν διάφοροι; όμηγύρεσι πινόν- 
των, πανταχού δεκτός γινόμενος, ένεκα τής εύτραπε- 
λίας αύτοϋ Δέν είργκζετο πολύ· δτε δέ ο πιστός 
Όθων έπέπληξεν αύτόν έπί τούτω, άπεκρίνατο·

— Διατί μέ έπιπλήττεις ; Μήπως ό Φήλιξ κάλ- 
λιον έργάζεται ;

— ’Εκείνος είνε πλούσιος καί νομικός άπό τής 
πρώτης εξαμηνίας.

— Καί έγώ είμαι πένης καί φιλόσοφος καί μελε
τώ τόν βίον. Καί τούτο είνέ τι.

— Άλλ’ έκεϊνος τούλάχιστον τακτικώς φοιτρί 
είς τά μαθήματά του

— Φαίνεται δτι είνε σπουδαιότερα ή τινα τών 
ίδικών μου. Έδώ, εν τούτω τώ βιβλιω, παντα εινε 
δεκάκις καλλίτερα καί άκριβέστερα, ή τά ψαλλόμενα 
ύπό τοΰ κκθηγητοΰ Φάζελερ. Έάν δύο ώρας εργασθώ, 
άναπληρώ πέντε παραδόσεις. Διατί νά γράφω οσα 
έχω τετυπωμένα ;

Ό Όθων έκίνησε τούς ώμους. Ητο αληθές οτι ο 
Φήλιξ οίκοι δέν είργάζετο πολύ. Καίπερ μη κατατρι- 
βόαενος έν τώ ζυθοπωλείω, αφ’ ού εμάκρυνεν αυτόν ο 
χρηστός αύτού χαρακτήρ, έγίνωσκεν δμως ra yoreiy 
δεόντως ίζ,ανόν μέρος τοΰ χρόνου. Έως τότε πολλοί

41.
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βεβαίως προςεπζθησαν νά έλκύσωσιν είς σωματεία 
τον εύειδή καί πλούσιον νε'ον, άλλ’ ούδείς είχεν επι
τύχει. Είςέτι ήρκεϊτο είς τόν κύκλον τών παλαιών αύ
τοϋ φίλων, πρός δέ καί ό ’Ιωάννης, γινώσκων καλώς 
τά πράγματα, έδείκνυεν αύτώ τά σκιερά μέρη τών 
ξένων ομιλιών.

— Έάν ήδύνασο άκόμη νά πίνγς, είπε' ποτέ ό 
’Ιωάννης, άμερίμνως έξηπλωμένος έπί τοϋ λαμπρού 
ανακλίντρου τοϋ φίλου αύτοϋ καί εναλλάξ καπνίζων 
έξαίρετον σεγάρον Μανίλλης, ού πολλά όμοια είχεν ό 
Φήλιξ. Άλλά δέν είσαι πρός τοϋτο άραόδιος, Οά ήτο 
δέ κρίμα νά φΟαρ·?) τό ώραΐόν σου προ'ςωπον.

— θά μέ κάμης ματαιόφρονα, είπε μειδιών ό Φή- 
λιξ, φαίνεσαι δέ ζηλότυπος.

— Καί διατί όχι; ήρώτησεν ό ’Ιωάννης, ανορθω
θείς καί σχεδόν φιλοστόργως λαβών τήν πλουσίαν κό
μην τοϋ φίλου αύτοϋ. Έάν είχες αδελφήν, όμοίαν σοι, 
καί έάν ήμην πλούσιος. . ·. . . . Άλύ’ είμαι ανόητος !

— Είσαι ο πιστός μου, είπεν ό Φηλιξ άπό καρ- 
όίας, καί είτε έχω, ε’ίτε μή, θά μείνωμεν πιστοί φί
λοι. Λάβε λοιπόν σιγάρον καί έγώ θά παίξω τήν ά- 
γαπητήν σου σονάταν.

Κυρία εύαρε'στησις τοϋ σοφού ήτο ή ήδεΐα καί τερ
πνή απραξία, τό άκροάσθαι τών μινυρισμάτων καλού 
κυμβάλου, παιζομε'νου ύπό δεξιάς καί άγαπητής χει- 
ρός καί τό έςαπλοϋσθαι ώς άνατολίτης έπί μαλθα
κής έδρας, έν μέσω ονειροπολήσεων καί κυανού νέ
φους καπνοΰ.

Ούτω διήγον άμφότεροι πολλάς γλυκείας ώρας.
Άλλ’ έτι μάλλον έπιμελώς είργάζοντο οί άλλοι, 

έάν δέ ποτέ ό Κάρολος, ύπό τής θερμής αύτοϋ φύ
σεως παρασυρόμενος, διήγε πολύν χρόνον έν τώ κα- 
πηλείω τού άγαθοϋ άνθρώπου, τότε ούχ ήττον μετε- 
μελεΐτο, οσάκις έλάμβανεν επιστολήν τής μητρός αύ
τοϋ, ύφ' ής έκ νέου έκεντείτο, δπως δραστηρίως ύπέρ 
τής προόδου έργάζηται. Σιωπών καί κρύπτων τό 
πράγμα καί άπό τών φίλων αύτοϋ, είργάζετο πρός 
λύσιν προβλήματος τίνος, καί ποτέ, λαβών τάναγ- 
καΐα βιβλία έκ τής βιβλιοθήκης καί τή εσπέρα σω- 
ρεύσας αυτα περί εαυτόν, έν ήσύχω εύσεβείκ έφώνησε 
z/όήα σοι, ώ Θεός !

Την είς τό ισχυρόν καί ρωμαλέον σώμα αύτοϋ ά- 
ναγκαίαν κίνησιν έλάμβανε μετά τοΰ "Οθωνος έν τή 
γυμναστική καί έν μεγάλοις περιπάτοις πρός τά ω
ραία περίχωρα, καί δτε άκόμη ό καιρός ήτο δυσάρε
στος. Τούτων σπανιάκις μετεϊχον ό άβρός Φήλιξ 
καί ό βραδύς ’Ιωάννης. Άλλως δέ ή άναστροφή καί 
ομιλία τών τεσσάρων φίλων ήτο, ώς άνέκαθεν, ζωη
ρά καί ειλικρινής.

Και όμως, πλήν τοϋ έν παντί γηίνω πράγματι 
σπέρματος παρακμής, καί αικρόν τι σκοτεινόν νερύ- 
δριον ηπειλει ήδη έξωθεν ταραχήν τινα είς τήν τε
τραπλήν φιλίαν. Άλλ’ ή ταραχή αύτη χργιζει ι
δίας περιγραφής.

("Επεται συνέχεια).

Wilhelm Fischer.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ.

Τήν έμψύχωσιν τής γεωργίας καί τής έν γένει 
βιομηχανίας, ώς συντελούσης είς τήν αληθή ηθι
κήν καί ύλικήν εύημερίαν τοϋ έθνους έχων ύπ’ δ- 
ψιν του δ φιλόπατρις καί φιλογενής επίτιμος πρό
εδρος τής έπί τής έμψυχώσεως τής έθνικής Βιο
μηχανίας Επιτροπής καί τής τών ’Ολυμπίων καί 
Κληροδοτημάτων κ. Κωνσταντίνος Ζάππας, έδω- 
ρήσατο ταίς έπιτροπαίς ταΰταις 53 μετοχές τής 
Εθν. Τραπέζης, αϊτινες άποτελοϋσι κεφάλαιον ά- 

ποθεματικδν καί άναφαίρετον. Τό έτήσιον μέρισμα 
τών μετοχών τούτων ώρίσθη, υπό τοϋ κ. Κ. Ζάπ- 
πα, πρός έζπαίδευσιν ειδικών άνδρών, έξ δμογενών 
έπιστημονικώς όσον ένεστι κατηρτισμένων κατά 
την θεωρίαν και πράξιν, οϊτινες θά χρησιμεύσωσιν 
ώς καθηγηταί καί διδάσκαλοι γεωργικών σχολεί
ων διοργανωθησομένων ύπ’ αύτών, άφ’ έτέρου δέ 
πρός σύνταξιν καταλλήλων βιβλίων πρός πρακτι
κήν διάδοσιν παρά τώ λαφ τών άναγκαίων καί 
στοιχειωδέστερων τουλάχιστον γνώσεων, οίονεί 
προεισαγωγής καίύποβοηθήματος τής διδασκαλίας.

Καί περί μέν τής έκπαιδεύσεως ειδικών άνδρών 
έγένετο διαγωνισμός καί οί έν αύτω εύδοκιμήσαν- 
τεςτρείς νέοι άπεστάλησαν τό 1879 είς τήν έν 
Μονπελλιέ τής Γαλλίας γεωργικήν σχολήν, ένθα 
έπεραίωσαν ήδη έπιτυχώς τάς θεωρητικάς σπου- 
δάς των.

Πρός τόν σκοπόν δέ τής έκδόσεως τών βιβλίων 
τούτων συνέστησε διαγώνισμα, κατά τούς όρους τοΰ 
οποίου κατ’ έτος βρίζονται τρία θέματα πρός συγ
γραφήν ισαρίθμων εγχειριδίων. Τά ύποβαλλέμενα 
είς τήν ’Επιτροπήν χειρόγραφα τών έγχειριδίων 
τούτων κρίνονται ύπό έπιτροπής ειδικής, είς δέ τόν 
συγγραφέα τών έγκρινομένων πρός τύπωσιν πονη
μάτων, δίδοται άμοιβή δραχμών έκατόν δι’ έκα
στον τυπογραφικόν φύλλον τοΰ πονήματος του, 
τοϋτο δέ τυποΰται δαπάνη καί πρός όφελος τής 
’Επιτροπής.

Κατά συνέπειαν τό 1879 ώρίσθησαν ώς θέμα
τα πρός συγγραφήν πονημάτων τά εξής·

Α’. Περί καλλιεργείας τήςάμπέλου καί οινοποι
ίας· καί περί καλλιεργείας τών σταφιδαμπέλων καί 
ξηράνσεως τοΰ σταφιδοκαρποΰ.

Β . Περί καλλιεργείας τής μορέας, σκωληκο- 
τροφίας καί παραγωγής μετάξης.

Γ. Περί καλλιεργείας τής έλαίας καί παραγω
γής έ/αίου.

Επί δέ τών θεμάτων τούτων ύπεβλήθησαν είς 
τήν ’Επιτροπήν·

Α ) Δύο μέν πραγματεία! περί καλλιεργείας. αμ
πέλου καί οινοποιίας, αϊτινες εύρίσκονται ύπό τήν 

κρίσιν τής άγωνοδίκου ’Επιτροπής, μία δέ περί 
καλλιεργίας σταφιδαμπέλων, ξηράνσεως σταφιδο- 
καρποΰ καί οινοποιίας έκ σταφίδων, ήτις κριθείσα 
καί βραβευθείσα, πρόκειται νά δημοσιευθή.

Β ) Μία πραγματεία περί καλλιεργείας τής μο
ρέας, σκωληκοτροφίας καί παραγωγής μετάξης, ή- 
τις κριθείσα άπερρίφθη.

Γ') ’Επί δέ τοΰ θέματος περί καλλιεργείας τής 
έλαίας, ύπεβλήθη πόνημα, φέρον τίτλον «/7ερί τής 
ΈΛαίας, ύπό Α. Ριονδέ, L’ olivier par A. Ri- 
Ondet» έν μεταφράσει μετά προσθηκών, όπερ κρι- 
θέν ύπό τής άγωνοδίκου έπιτροπής, εύρέθη ότι 
πληροί τούς όρους τοΰ διαγωνισμού καί άπεφασί- 
σθη νά τυπωθή το βραβευθέν τοϋτο πόνημα τοΰ 
μεταφραστοΰ κ. 0. Κ. Φωστηροπούλου.

’Εκ τής περί τούτου λεπτομερούς έκθέσεως τής 
άγωνοδίκου ’Επιτροπής, ήτις έδημοσιεύθη διά τοΰ 
δελτίου τής ’Επιτροπής ένφυλλαδίω 6'? τοΰ 1880 
άποσπώμεν τά εξής·

«’Εκ τής παρεκβάσεως ταύτης έπανερχόμενοι 
είς τό ύπό κρίσιν σύγγραμμα άποφαινόμεθα- έπειδή 
ό διαγωνισθείς μεταφραστής καί σχολιαστής έξε- 
πλήρωσεν όλους τούς όλους τοΰ προγράμματος τοΰ 
διαγωνισμοΰ, κρίνεται παρ’ ήμών ά£ιος βραβεύ
σεις καϊ έπομένως άπονέμομεν αύτω τό όρισθεν 
βραβείον.»

Τά βραβευόμενα βιβλία, τύποις έκδιδόμενα, θέ- 
λουσιν άποτελέσει σειράν πονημάτων ύπό τό όνο
μα ·Ζάππειος Βιβλιοθήκη», ής ό πρώτος τό
μος είνε τό περί καλλιεργείας τής έλαίας καί πα
ραγωγής έλαίου βραβευθέν πόνημα.

Τά άνωτέρω άρυόμενος ό Κόσμος εκ τοΰ προ
λόγου τοΰ έν λόγω πονήματος, άναδημοσιεύει έξ 
αύτοϋ καί τήν έπομένην διατριβήν περί τοΰ κλα- 
δεύματος τής Έλαίας, ής δ συντάκτης κ. Αιμί
λιος Μορέ, έβραβεύθη, ώς έκθέτης έλαίου, διά 
χρυσοΰ νομισματοσήμου έν τή Παγκοσμίω έκθέσει 
τοΰ 1878.

Κ.λάδευμ.α τής Έλαόας.

Τό νά στρέψωμεν τήν προσοχήν μας έπί τής καλ
λιέργειας τής έλαίας έν εποχή καθ’ ήν ή κατά τών 
άμπέλων μας επιδρομή τής φυλλοξήρας καί ή κρίσις 
τής βομβυκοκομίας έρριψαν είς μεγάλην λύπην καί 
ταραχήν τάς μεσημβρινάς ήμών επαρχίας, τοιούτος 
μοί φαίνεται, ύπέρ ποτέ άλλοτε, σήμερον ό σκοπός 
τόν όποιον πρέπει νά έπιδιώξωμ.εν.

Διά τήν αιτίαν ταύτην έρχομαι νά ομιλήσω πε
ρί τοΰ κλαδεύματος τής έλαίας, ώς περί ζητήματος 
σπουδαιοτε'οου παρ’ όσον γενικώς πιστεύεται, τό ο
ποίον συχνάκις έλαττωματικώς ένεργεϊται καί είς αυ- 
τάς άκόμη τάς χώρας τάς μάλλον ύπό τής φύσεως 
διά τήν καλλιέργειαν ταύτην εύνοηθείσας.

Ή μέθοδος τήν οποίαν έρχομαι νά περιγράψω εί

ναι έκείνη ήτις έγένετο αποδεκτή έν τισι μικρά περιο
χή τής Προβεγγίας καί ήτις μοί έφάνη έκ τών λογι- 
κωτέρων καί τών πλέων αξιοσημείωτων.

Άναμφιβόλως έν τή γεωργία ούδέν απόλυτον έν 
σύστημα είναι ’ίσως καλόν δι’ ένα τόπον, ένώ δι* άλ
λον είναι κακόν. Διά τοϋτο καί πολλοί γεωργοί, πα- 
ραγνωρίσαντες τήν αλήθειαν ταύτην έλανθάσθησαν 
είς τούς ύπολογισμούς των. Άλλ’ έάν παρατηρήσν) 
τις ότι ή καλλιέργεια τής έλαίας έν Γαλλία, έκτος 
τής τοϋ Βάρ καί τών Έπιθαλασσίων Άλπεων, περι
λαμβάνεται έντός χώρας σχεδόν ομοιομόρφου ύπό 
τήν έποψιν τοϋ κλίματος καί τοϋ έδάφους, τό όποΐ- 
καθιέοωσαν είς αύτήν, θέλει αναγνωρίσει βεβαίως, ότι 
οί κανόνες τοϋ κλαδεύματος πρέπει ολίγον νά διαφέ- 
ρωσιν άπό μιας έπαρχίας είς άλλην έντός τής έπί 
τών άκτών τής Μεσογείου ζώνης τής ελαίας, θέλει 
ύποχρεωθή ν’ αναγνώριση έπίσης ότι ό τόπος ένθα ή 
καλλιέργεια τής έλαίας είναι έπικρατεστέρα πάσης 
άλλης, άναμφιβόλως γνωρίζει κάλλιον παντός άλλου 
τάς προσφορωτέρας μεθόδους καί θέλει παραόεχθή ότι 
ύπάρχει μέγα συμφέρον δι’ ήμάς νά μεταβώμεν ν’ ά- 
ναζητήσωμεν καί νά μελετήσωμεν έπί τοπου τάς κα
λάς ταύτας μεθόδους.

Μωσσκνη ονομάζεται ή μικρά περιοχή περί τής ο
ποίας ώμίλησα ήδη· είναι κοινότης τής έπαρχείας 
Άρλης1, άνθοϋσα καί εύπορος, ήτις μέχρι σήμερον έ- 
βάδισεν έκ παραλλήλου μετά πόλεων πολύ σημαντι- 
κωτέρων δι’ εύτυχοϋς διοικήσεως τών συμ,φερόντων 
της. 'II Μωσσκνη μέχρι τών τελευταίων χρόνων έζη- 
σε σχεδόν άποκλειστικώς έκ τοϋ εισοδήματος τής έ
λαίας. Τά τέκνα της άποκατεστάθησαν διδάσκαλοι 
έν τή τέχνη τοϋ διευθύνειν τήν καλλιέργειαν ταύτης. 
Παο’ αύτών λοιπόν δυνάμεθα νά διδαχθώμεν.

Ποαγματικώς έρωτήσατε αύτούς θεωρητικώς καί 
πρακτικώς· αί άπαντήσεις των φέρουσι τόν τύπον 
τής μακρας πείρας· κάλλιον άκούοντες τούτους ή εκ 
τών βιβλ·'ων έν γένει θέλετε διδαχίή.

Έν τή θεωρία θέλουσι λύσει τούτο τό ζήτημα τό 
συχνάκις άμφισβητούμενον, δηλ. ότι είναι χχ"λγτερα 
νά κλαδεύωσι τάς έλαίας άνά πάν δεύτερον έτος, η 
άνά πάν τρίτον ή κακά διαστήματα μακροχρονιώτερα· 
διότι ή παραγωγή τής έλαίας είναι διετής ώς ή τών 
πλειοτέρων μεγάλων δένδρων μας, ότι τό κλαδευειν 
ένωρήτερα ή άργότερα τοϋ δέοντος χρόνου συνιστώ ο- 
μοίαν πλάνην, θά βεβαιώσωσιν ότι ό απλούς καθα
ρός, γινόμενος κατ’ έτος, είναι μέσος όρος δστις ανή
κει μάλλον είς τήν θεωρίαν, ή εις τήν πράζιν.

θέλουσι σάς είπε! ότι πρέπει νά κλαδεύητε διότι 
ούτω τό δένδρον άναλαμβκνει τάς δυνάμεις του τά
χιστα· ότι όσον κάμνετε αύτό πτωχότερον εις ξύλα, 
τοσοϋτον τό άποκαθιστάτε πλουσιώτερον εις καρπούς* 
δτ πρέπει ν’ άραιώνητε καί νά άνακαινίζητε τούς 
κλάδους, ν’ άφίνητε νά είσέρχηται ό άήρ, τό φώς, ή 
θερμότης, καί ό τρόπος ούτοι είναι τοσοϋτον μάλλον 
αναπόφευκτος, καθόσον άπομακρύνεσθε άπό τα ρ εσημ- 
βοινά μέρη καί ότι οΰτω πράττοντες θέλετε αποκτή
σει καρπόν χονδρότερον, μάλλον ελαιοφορον, αποτέλε
σμα σημαντικώτερον.
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Φέρετε τους έπί τοΰ πεδίου τής πρακτικής: παρα
τηρήσατε τους εργαζομένους· έν τούτφ κυοίως ανα
γνωρίζεται ό τεχνίτης. Μή άκούετε δ,τι λέγουσιν, 
άλλά βλέπετε δ,τι πράττουσιν, ή κάλλιον έξετάσωμεν 
δμοΰ καί διηγηθώμεν πώς ούτοι επιλαμβάνονται τοΰ 
έργου.

Ό καλός κλαδοΰχος αρχίζει τήν εργασίαν του έξε- 
τάζων έκαστου έλαιοδένδρου τό εσωτερικόν καί τό ε
ξωτερικόν: ό έξησκημένος οφθαλμός του Sev παραλεί
πει ποτέ τήν ταχεϊαν ταύτην έξέτασιν μετά τήν ο
ποίαν επιδίδεται είς τήν εργασίαν. Κατά γενικόν κα
νόνα οφείλει ούτος, έν τή βραχυχρονίω ταύτη έπιθεω- 
ρήση, νά έννοήση άμέσως ποιους κλάδους πρέπει ν’ α
φαίρεση καί ποίων ή διατήρησις είναι αναγκαία, διά 
ν’ άναπληρώσωσιν ούτοι τό κενόν δπερ οί πρώτοι θά 
άφήσωσιν. Έάν διστάζη δύναται τις ν’ άμφιβάλλη 
περί τής ίκανότητός του. 'Η απώλεια τοΰ χρόνου, ή 
προερχομένη έκ τών δισταγμών τοΰ κλαδούχου, δέν 
συνιστώ βεβαίως τήν δυσαρεστοτέραν συνέπειαν διά 
τά συμφέροντα τοΰ ίδιοκτήτοτ άλλά μάλλον ή έκτ3- 
λεσθησομένη έλαττωματική έργασία.

Τούτου τεθέντος, τοΰ πεπειραμένου κλαδούχου 
φροντίς είναι ν’ άποκόψη θαρραλέως τούς χονδρού; 
κλώνας οΐτινες βλάπτουσι τήν καλήν συμμετρίαν τοΰ 
δένδρου, καί νά διατηρήση τούς μικρότερους τελευ
ταίους, εισέρχεται κατόπιν εις τό έσωτερικόν, ένθα 
κλαδεύει, άποκόπτει όλους τούς κλώνας οΐτινες έμ- 
ποδίζουσι είσοδον τοΰ άέρος καί τοΰ φωτός καί οίτι
νες βλαστάνοντες έν τή σκιά θά δώσωσιν δλίγιστον 
καρπόν, ενώ θ’ άπορροφώσιν άνωφελώς τούς χυμούς 
τοΰ δένδρου. Ό σκοπός τόν όποιον έπιδιώκει δ κλα
δοΰχος διά τοιούτου κλαδεύματος είναι νά ώθηση 
τήν βλάστησιν τοΰ δένδρου πρός τά έξω διά ν’ αύξη
ση τήν επιφάνειαν αύτοΰ, έλαφρώνων τό έσωτερικόν.

Άναβαίνει είς τά ύψηλότερα μέρη τοΰ δένδρου έν
θα άποκόπτει τάς ύψηλάς κορυφάς, αίτινές είσιν έ- 
κτεθειμέναι εις τόν άνεμ-ον καί έμ,ποδίζουσιν τήν συλ
λογήν τών καρπών, καί πράττει ούτως ώστε αί κο- 
ρυφαι αύται, ούτω κολοβούμεναι καί σμικουνόυιεναι, 
νά μη αποπερατώνται είς τεμάχιον ξύλου γυμνού, άλ
λά νά φέρωσιν είς τά άκρα κλαδίσκους πλαγίους, ό- 
ριζοντιους και ιόιως εκκεντρικούς.

Τούτου γενομένου καταβαίνει ό κλαδοΰχος καί ά- 
σχολεϊται είς τήν περιφέρειαν τοΰ δένδρου- δ χυμός, 
ώς γνωστόν, άνέρχεται πάντοτε είς τά ύψηλά μέρη 
τοΰ δένδρου καί πολλοί κλάδοι, έν τώ μεταξύ τών 
δύο κλαδευμάτων, έβάδισαν έκ παραλλήλου έν τή 
προς τά άνω βλαστήσει των, έπομ.ένως έκ τούτων οί 
εσωτερικοί εκαλύφθησαν άπό τούς έξωτερικούς· δ κλα
δοΰχος κόπτει τούτους, τούς έξωτερικούς, εις τι ύ
ψος καί δίοει αύτοίς διάταξιν οίονεί λυχνίας πολύφω
του, λαμβάνων τό μέτρον ν’ άφίνη είς τούς κλάδους 
τούτους, οΰς εσμίκρυνε, κλαδίσκους τινάς οίτινες έ
χουσι τάσιν νά κλίνωσι πρός τό έδαφος.

Γο δενδρον λοιπον ούτω διευθυνο'μ.ενον παρουσιά
ζεται κατά τήν στιγμήν τοΰ κλαδέυμ,ατος ίοχυρώς 
μεν ανεπτυγμένον έν τω έσωτερικω του, ένδεδυναμω- 
μένον δέ εις τά πρός βορράν μέρη του διά νά προφυλ- 

λάττηται άπό τόν άνεμον, καί έχον τούς κλάδους του 
έστραμμένους πρός τό έδαφος ώς οί τής βρητούσης 
Ιτέας.

Άφίνων τότε δ έργάτης τόν πρίονα, τόν όποιον 
άποκλειστικώς μετεχειρίσθη είς τάς περιγραφείσας 
άνωτέρω έργασίας, λαμβάνει άνά χεϊρας τό κλαδευ- 
τήριον καί άποτελειώνει τήν έργασίαν διά γετταέας 
άραιώσεως τών κλάδων, καταβάλλων εκείνους οίτι
νες ύπέφεραν μάλλον τών άλλων κατά τήν καρποφο- 

ϊ ρίαν καί διατηρών μόνον τούς πρασινωτέοους οίτινες 
θέλουσιν άνθίσει τήν προσεχή άνοιξιν, καί καρποφο
ρήσει.

Τό δένδρον είναι ήδη κλαδευμένον, τό δέ έδαφος 
κεκαλυμμένον άπό τούς κοπέντας μικρούς καί μεγά
λους κλάδους, ήθελε' τις ε’ίπει ότι δέν μένει πλέον νά 
ϊδη τίποτε ύστερον άπό τήν βαρεϊαν ταύτην έκφόρ- 
τωσιν, καί μόλον τοΰτο δ οφθαλμός παρατηρεί μετ’ 
εύχαριστήσεως τό καταστάν διαφανές ούτως είπεΐν 
δένδρον τοΰτο, τό όποιον καταλιπόν τόν χειμερι
νόν στολισμόν του άνέλαβεν έτερον θερινόν, άλλά τό 
δποϊον διατηρεί τήν εύτυχεστέραν αρμονίαν έν τή δι
ανομή τών κλάδων του καί τήν ορθήν άπόστασιν 
τών μέν άπό τών δέ καί τοΰτο δπως άποφύγη τάς 
προστριβάς καί τήν πτώσιν τοΰ καρποΰ δταν φυσώ- 
σιν άν3μοι.

Έάν δ όφαλμός καί ένός, μή ειδήμονας τής έλαι- 
οκομίας, δρώντος δένδρον τι δεν εύχαριστήται, τοΰ
το προέρχεται έκ τής έλλείψεως τής προσηκούσης τφ 
δένδρω αρμονίας· τό δένδρον είναι κακώς κλαδευμέ
νον· ή διότι έπικρατοΰσιν έν αύτφ τά χονδρά ξύλα, 
τούθ’ όπερ άποτελεϊ λάθος, ή οί κλώνες όπερ καί 
τοΰτο λάθος· Έπρεπε, έν μέν τή πρώτη περιστάσει 
νά καταργηθώσιν οί μικροί κλώνες, οίτινες, μή φέ- 
ροντες κλαδίσκους καθ’ όλον τό μήκος των, δμοιά- 
ζουσι μέ χερούλια σκούπας, καί νά κοπώσιν οί ανώ
τεροι κλάδοι μέχρι τής συνενώσεώς To>v(bifarcation) 
μέ τούς πλαγίου; κλαδίσκους, οίτινες πρεπει νά έπι- 
κρατώσιν έπί τοΰ δένδρου. Έπρεπεν, έν τή δεύτε
ρα περιπτώσει, ν’ άραιώνωσι τά πυκνά μέρη, τά ό
ποια παρουσιάζω 
τά όποια εύρίσκι 
έχοντας φύλλα 
είς συγκρούσεις έκ τών άνεμων, τών οποίων τήν επή
ρειαν πρέπει πάντοτε νά προλαμβάνωσι.

Το σχήμα τής θρητούαης Ιτέας, δοθέν είς τό έ- 
λαιόδενδρον, έθεωρήθη πάντοτε, άφ' δτου ένεργεϊ- 
ται τό κλάδευμα τής έλαίας, ώς τό έπωφελέστερον 
άνεγνώρισαν τό έξ άρχής ότι, δσον οί κλαδίσκοι πλη- 
σιάζουσιν είς τό έδαφος, τοσοΰτον μάλλον καρποφο- 
ροΰσιν, έξ αιτίας τής άντακλάσεως τής θερμότητας 
αύτοΰ, καί τ οσοΰτον μάλλον οί καρποί είναι ώραιό- 
τεροι. Τό σχήμα τοΰτο έχει προσέτι τό πλεονέκτη
μα ότι ή τοιαύτη διάταξις τών κλάδων σχηματίζει 
είς τά πλευρά τοΰ δένδρου είδος παραπετάσματος έρ- 
ριμένου έπ’ αύτοΰ τό όποιον διά τής άνκπτύξεώς του 
κερδίζει κατ’ έπιφάνειαν καί άναπληροϊ τήν κατά τό 
πάχος ζημίαν.

Άλλά τό εύφυές τοΰτο σχήμα θρηκοΰϋης ιτέας έ- 

υσιν έδώ—έκεϊ, σκοτεινούς μυχούς καί 
/ται περιπεπλεγμένα μέ ξηρούς ή μή 
κλαδίσκους καί ύπόκεινται πάντοτε

ξηπζ.ωυ.ένον ώς σινδόνι έκ κλαδίσκων επί τών κλώ
νων καί καλύπτον τό δένδρον, έχει προσέτι το πλεο
νέκτημα, ύπό τήν έποψιν τής καλλιέργειας, δτι οί 
κλαδίσκοι, όντες εύκαμπτοι, άποφεύγουσι το άτοπον 
τής θραύσεώς των ύπό τών άροτριώντων ζώων.

Ώς βλέπει τις ούδέν άπλούστερον κατ’ έπιφάνειαν 
ή τό κλάδευμα τής έλαίας· άλλά τολμώ νά είπω δτι 
ούδέν δυσκολώτερον δι’ έκεϊνον δστις δέν είναι έκ μα- 
κροΰ χρόνου συνηθισμένος είς τήν έργασίαν ταύτην, 
έάν περιπλέον δέν ήναι πεπροικισμένος έκ φύσεως με 
δόσιν τινά καλαισθησίας καί εύφυίας- ούτω δέ είς τούς 
τόπους, έν οίς ή καλλιέργεια τής έλαίας είνε περιο
ρισμένη, τό κλάδευμα είναι πάντοτε έλαττωματικόν.

Πολλοί έργάται έχοντες μεγάλην ικανότητα εις τό 
κλάδευμα τών ήμ.ετε'ρων συνήθων όπωροφόρων δένδρων 
έν πλήρει άνέμφ ήθελον εύρεθή πολύ στενοχωρημένοι 
διά τό τής έλαίας· καί μολοντούτο αί άρχαί καί έν 
τή μια καί έν τή έτέρα περιπτώσει είσί σχεδόν αί αύ- 
ταί. δηλ. αί τής ισορροπίας, τοΰ χυμού καί τοΰ αε
ρίσματος τού δένδρου. Ή σπουδαία δυσκολία κατ 
έμέ δι’ ένα μαθητευόμενον έγκειται έν τή άδυναμια 
αύτοΰ τοΰ νά δυνηθή έν μέσφ τών φυλλοφόρων κλάδων 
τής έλαίας νά περιλάβη τό πάν δι’ένός βλέμματος.

'II πόλις Σιβάς (Σεβαστή)·

'II πόλις Χιβάς 
(Σεβαστή).

ΣΙΒΑΣ, ί] άρχαία Κάβειρα (τά), Λιόςχο.Ιις και 
Σεβαΰτή, πόλις οχυρά τής ’Ασιατική; Τουρκίας, έδρα 
τοΰ νομού Σεβαστεία;, άπέχουσα τής Κων/πόλεως

Ή δυσκολία αύτη τοΰ νά εΰρω έργάτας κλαδού
χου;, όποιοι μοί έχρεικζοντο, έχοντας μακράν πεί
ραν τής τέχνη; τοΰ κλαδεύειν, μέ ήνάγκασε νά προσ- 
φύγω πρό δέκα ήδη έτών εί; τού; τής Μωσσάνης, δ
που ή έλαια επικρατεί. Είς τόν τόπον τοΰτον οφεί
λω τήν μεγάλην βελτίωσιν τοΰ δενδροκομείου μ.ου, 
καί τήν υ.εγαλητέραν παραγωγήν αύτών. . .

Έάν μοί ήτον έπιτετραμμένον, τελειιόνων νά γρά
ψω τήν ιστορίαν τή; έλαια;, ήθελον ύπομνήσει δτι 
έκ τών παναρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών ημερών 
μας εί; τάς πεπολιτισμένα; χώρας, τό δένδρον τοΰ
το ήτον έν μεγάλη τιμή. Ήδυνάμεθα ν’ άναβώμεν 
ύψηλά μέχρι τή; Γετέσεως, είς τήν Έ.Ι.Ιηπκήτ μυ- 
θο.Ιογίατ, είς τούς άρχαίου; συγγραφείς, τόν Πλί- 
νιον, τόν Κάτωνα, τόν Άριστοτέλην, τόν Κολουμέλ- 
λαν, τόν Βάρρωνα, ώς καί είς τού; ήμετέρους νεωτέ- 
ρου; συγγραφείς.

Καθ’ δλυυς τού; καιρού; καί παρ’ άπασι τοίς έθνε- 
σιν ή έλαια ύπήρξε πάντοτε τό έμβλημα τής νίκης 
καί τό έιαβλημα τή; ειρήνης, καί έθεωρήθη προσέτι 
πάντοτε ώ; τό σύμβολον τή; εύτυχίας.

760 χιλιόμ. A. Ν. Α, έπί βορ. πλ. 39° 15’ καί μήκ. 
άν. 34° 2'. Κάτοικοι 16 χιλιάδες. Ή άρχαία Σε
βαστή, πρωτεύουσα τής πρώτης Αρμενία; έν τή Μι
κρά ’Ασία, ούσα τό κατ’ άρχάς προπύργιον τών Κά
βειρων, έγένετο θέατρον νίκη; τών Ρωμ.αίων κατά 
τοΰ Μιθριδάτου. Ό Πομπήϊος άπεκάλεσε ταύτην 
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Λιόσπο.ΐιν, άλλ’ ή βασίλισσα τοΰ Πόντου Πυθοδωρίς 
έδραν έχουσα τήν έν λόγω πόλιν έδωκε αύτή τό δνο- 
μ,α Σεβαστή πρός τιμήν τοΰ Αύγούστου (=Σεβαστοΰ). 
Ό Βαγιαζήτ και ό Ταμερλάνος πολλάκις συνηντήθη- 
σαν παρ’ αύτή, ό δέ τελευταίος κατέστρεψε τήν πό- 
λιν κατά τό έτος 1400.

Ό νομός τής Σεβαστείας ή Ρούμ, κείμενος έν τφ 
κέντρω τής Μικράς ’Ασίας, μεταξύ τών νομών Τρα- 
πεζοϋντος πρός βορράν, Κασταμονής καί Άγκύρας 
πρός. δυσμάς, Χαλεπίου καί Διαρβεκίρ πρός νότον, 
Διαρβεκίρ καί θεοδοσιουπόλεως πρός άνατολάς, έχει 
έκτασιν 04,275 περίπου τετρ. χιλιαμ. καί κατοίκους 
57 1,000. Διαιρείται πολιτικώς εις τε'σσαρας έπαρχίας 
Άμασείας, Τοκάτ, Σιβάς καί Καραχισσάρ-ι-Σιαρκί, 
περιλαμβανούσας έν δλω είκοσιν ύποσιοικήσεις. Ή 
χώρα έστίν ορεινή καί δασώδης έχουσα γονίμους κοι
λάδας καί άρδευομένη ύπό τών ποταμών Κιζίλ- 
Έρ-μάκ ("Αλυος) καί Γεκίλ-Έρμάκ. Παράγει δημη- 
τριακούς καρπούς, μέταξαν, μέλι, καί περιέχει άρί- 
στας νομάς. Ό νομός τής Σεβαστείας άπο τελείται 
έκ τμημάτων τών αρχαίων χωρών Καππαδοκίας, 
Πόντου καί ’Αρμενίας.

ΗΣΕΙΣ.
Βραδέως μέν, άλλα πάντοτ3 έπικαίρως, κατε- 

νοήθη ή ανάγκη καί έμελετήθη τό σχέδιον συστά- 
σεως κεντρικού Παρθεναγωγείου έν Φαναρίω, ού περ 
ήοζατο ήόη άπό μηνών ή διοργάνωσες καί ή λειτουρ
γία έντός κύκλου σχετικώς περιωρισμένου, δστις 
δέον νά έπεκταθή καί άναπτυχθή όσον άπαιτοΰσιν 
αί άνάγκαι τής γυναικείας παιδεύσεως έν τώ πολυ- 
πληθει τούτω -μήματι τής βασιλευούσης. Εϊδικώ- 
τερον περί τοΰ νέου τούτου έκπαιδευτηρίου έπιφυλασ- 
σόμεθα νά πραγματευθώμεν προσεχώς ήδη δέ άρ- 
κούμεθα σημειούντες τήν γενικήν εύαρέσκειαν ήν ένε- 
ποίησεν ή εϊς τήν άνωτάτην έκκλησιαστικήν άρχήν 
όφειλομένη ένέργεια αΰτη, ής όμοιας εύχόμεθα συνε
χώς ν’ άναγράφωμεν πρός δίκαιον έπαινον τών έργα- 
ζομένων εις θεραπείαν τοιούτων πραγματικών καί 
πασίδηλων έθνικών άναγκών. Καί ήδη μέν πεντα
κόσια πεοίπου κοράσια έσπευσαν, ώς διψώσαι έλαφοι, 
εις τήν νέαν ταύτην θαλεράν πηγήν, ϊνα άρυσθώσιν 
έξ αύτής τά νάματα τής παιδείας, βραδύτερον δέ ό 
άριθμός ούτος προδήλως διπλασιασθήσεται, γνωστού 
όντος, ώς συνέβη καί έν τή μεγάλη τών άρρένων 
σχολή, δτι, άμα τή διοργανώσει εΰρυτέρου τινός έκ- 
παιδευτηρίου, συγκεντρούνται έν αύτή παΐδες έκ πα
σών τών πέρις καί εκ πολλών άπωτέρων συνοικιών. 
Οί πόροι τής σχολής είσΐ σήμερον άνεπαρκεϊς εϊς τήν 
έκπλήρωσιν τού προορισμού αύτής καί ούκ έπιτρε'που- 
σιν εύρυτέραν άνάπτυξιν τού καθιδρύματος· τούτου 
ένεκεν ή εφορία αύτού έδέησε νά προσφύγη εις μίαν 
τών μεγάλων δυνάμεων, τήν πανίσχυρον λέγομεν 
δύναμιν τού χορού, πρός ήν πολλά τών έν Κων- 
σταντινουπόλει σχολείων πολλάς όφείλουσι χάριτας, 

έκ ταύτης σημαντικόν τών προσόδων αύτών μέρος 
άρυόμενα. Ό χορός δοθήσεται έν τφ θεάτρω τώ έν 
τφ Δημαρχιακώ κήπω τών Μνηματακίων έν Πε- 
ραία κατά τήν εσπέραν τού σαββάτου τής προ
σεχούς έβδομάδος. Εύχαρίστως δέ πληροφορούμεθα 
δτι άξιότιμοί τινες κυρίαι έκ Φαναριού μετά πολ.- 
λού ζήλου καί κόπου περιελθούσαι τά καταστήμα
τα τής πρωτευούσης έτυχον καλής δεξιώσεως καί 
έξεποίησαν ούκ ολίγα εισιτήρια· άλλ’ ύπάρχει εί- 
σέτι καιρός μιας δλης έβδομάδος καί πιστεύομεν δτι 
καί δσοι οΰπω μ.ετέσχον τού έράνου γενναίως ύποστη- 
ρίςουσι τό έργον, έχοντες ύπ’ όψει άφ’ ενός μέν δτι 
πρόκειται περί θεραπείας μεγίστης έκπαιδευτικής ά- 
νάγκης έν Κων/πόλει, καί άφ’ ετέρου δτι δέν έχομεν 
πολλά μέσα δπως εις πάσας ήμών τάς άνάγκας δεόν
τως έπαρκέσωμεν.

’Επί τή άώρω τελευτή τού νεαρού Μιχαή.Ι Ί. 
ΚαΛ.Ιίου, υιού τού πεπειραμένου ιατρού καί καθηγη- 
τού κ. Ίωάννου Καλλίου, ό ιατρός κ. Ν. Φ. Βεγλερής 
άπήγγειλε κατά τήν κηδείαν τό επόμενον έλέγεΐον 
επίγραμμα δπερ, άποσταλέν ήμΐν πρός δημοσίευσιν, 
παρατιθέμεθα ώς έχει, ώδε :

Θερίζει μή όντος τού θέρους άπαύστως, 
Άσπλάχνως άρπάζει ό άπονος Χάρος" 
Νεότητα, γήρας δέν βλέπει ούδόλως, 
Επέρχεται δρέπων ώς λαίμαργος γλάρος. 
Τόν θρήνον, τό άλγος αιώνια ψάλλει, 
Ό δ’ άδης πληρώνων τούς τάφους τών άλλων, 
Σωρείαν λαμβάνει μικρών καί μεγάλων.

Ν. Φ. Βεγλερής.

------—

Μετρική στοργή.

» Κοιμήσου, τέκνο μου γ.Ιυχό, 
» κοιμήσου, άγγεΛέ μου, 
» Συ φΰ.Ια το, Θεέ μου, 
» γτατ’ είχε μοναχό !

» Λός του χρυσό ένα όνειρο 
η μια θεϊκή άχτ'.όα, 
η είν' ό.Ιη μου ή ϋ.ίπίόα, 
» καί. πάντα Λαχταρώ,

» μή μου τό ζεπΛανέσουνε
» τά Κερουΰ'μ τά θεία
» καί τότε ή άθΛία
» ’ςτόν κόσμο τί ζτ?τώ ;. .

» Κι’ άν είν’ γραμμένο, πΛάστη μου,
» άν εΐνε να πετάζγ
» ή χάριν σ’ άν με κράήρ,
» μαζή μέ τώρφανό
» κ’ εμέ ’ντον ουρανό. »

Έν Γαλαζίω Ίανευάρ. 1883.

Ν. Δ ΟΣΙΟΣ.

νυνΣτατιστικά.— Ή χώρα τού Texas κατέχει 
περί τά 6,000 μίλια σιδηροδρομικών γραμμών, 
τιμής τής κατασκευής καί τού καταρτισμού συμπο- 
σουμένης έν δλω περί τά 33,000,000 λιρών. Ή έκ- 
τασις έστίν ή μεγίστη έν τώ κοσμώ, ούσα σημαντι- 
κώς μείζων τού διπλάσιου τών τής Μεγάλ. Βρετ- 
τανίας καί Ιρλανδίας καί εύρυτέρα κατά τέταρτον 
τών τής Γερμανίας. Αί σχετικαί έκτάσεις εΐσίν 274. 
356 τετραγ. μίλια, 120,879 τ. μ., καί 212,091 
τετραγ. μ.

ΖΗΜΙΑ! ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ. — Ή Ναυτική έιρημερίν 
\ίγει δτι κατά τό 1881 τά έν θαλάσση ναυάγια ά- 
νέρχονται κατά μέσον δρον εις έν περίπου κατά τέσ- 
σαρας ώρας. Μέγα μέρος τών άπωλε'ών τούτων πρού- 
ξενήθη έξ άμελείας, καί πρό πάντων έν καιρώ ομί
χλης καί άλλων κινδύνων. 400 συγκρούσεις πλοίων 
έγένοντο κατά τό 1879 καί 1880 μόνον έν τώ Βο- 
ρείφ Άτλαντικώ Ώκεανώ. Έκαστη τούτων ήδ'ύνατο 
ν’ άποσοβηθή έάν ό πλοίαρχος τού ενός πλοίου έ- 
πληροφορεϊτο έριαίρως περί τής πορείας, ήν διέγραφε 
τό πλησιάζον. Αί άπώλειαι αύται έδωσαν μέσον δ
ρον ύπέρ τό έν πλοϊον τήν ήμέραν, πολλοί άνθρω
ποι άπωλέσθησαν καί άξιοσήμαντος περιουσία κατε- 
στράφη.

— Ή ποσότης τού καταναλωθέντος άεριόφωτος 
έν Λονδίνω κατά τό τελευταΐον έτος συμφώνως τοΐς 
ύπολογισμοϊς τής έκεΐσε εταιρίας τού άεριόφωτος, ήν 
ό στρογγύλος άριθμός 20,230,000,000 κυβικών πο- 
δών, δπερ ισοδύναμε! ογκω ενός τετραγωνικού μιλίου 
726 ποδών ύψους, ή δέ τιμή του ήτο 2,91 1,000 
λιρών.

—Ό αύστριακός πληθυσμός άριθμεϊ νυν 22,144, 
244, έπελθούσης αύξήσεως 1,749,6 1 7,ή περί τά 8°/θ 
άπό τής τελευταίας καταγραφής, δτε ό άριθμός ήν 
20,396,630. Ό ούγγρικός πληθυσμός δέν πρού- 
χώρησε μετά τής αύτής ταχύτητας μεθ’ ής ό τής 
Αύστρίας, τής αύξήσεως έν 1 1 έτεσιν άνελθούσης 
μόνον εις 225,680. Τφ 1869 ό πληθυσμός τής 
Ούγγαρίας ήν 15,4 16,000, τφ δέ 1880 15,642, 
χιλιάδας.

ΠΑΡΕΡΓΑ, 
•«ο*

Λύσεις τών έν τφ ΙΘ'. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 453. αίνιγμα Schiller.— ~Ιριν.
Άρ. 154. ετερον.— Τό στοιχειον γ.
Άρ. 155. ετερον.— Άννα.
Άρ. 156. ετερον.— Άρταζέρζης.
Άρ. 157. ετερον.— Ήπειρον.
Άρ. 158. γραμματογριφος.— "Ιπποι, όνοι, //- 

μίονοι.
Άρ. 159. ετερος.— J'e hois sans eau ά vo

ire sanli.
Άρ. 160. ΛΕΐίΓΡίΦοΣ — (Charade). — Morl- 

ivre.
Άρ. 16 1. ΛΕΐΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ;

D Κ Λ 1’ 
Κ Ο Γ I 
A f R Ε 
ρ ι ε υ

Άρ. 162. ΙΙΡΟΒΛΗΜΛ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.

4 8/7j >: 100 = 30ο/73 . 100 = 3/ · 1 _
Ήτοι έπερχομέντ.ς έλαττώσεως 4 έπί τοΐς °/0 

ή μονάς άναλόγως έλαττούται κατά τά 3/73 αύτής, 
έπειδή δέ ή έλάττωσις τών άσθενών κατά °/73 οφεί
λει νά ή άριθμός άκέραιος, τό πρόβλημα έςαρτάται 
έκ τού ζητήματος «τίς ό άριθμός ούτινος τά 3L· fi- 
ναι άκέραια ;» καί τοιούτος μέν δύναται νά ή μόνον 
ό 73 ή πολλαπλάσιός τις αύτού, άλλ’ έπειδή άφ’ ετέ
ρου δρος τού προβλήματος ορίζει τόν άριθμόν τών 
πρό μηνάς άσθενών πρώτον, άποκλειομένης τής πε- 
ριπτώσεως τών πολλαπλασίων μένει αύτός ό 73. 
Τούτου γνωσθέντος κατά τά άνωτέρω ή μέν έλάτ- 
τωσις εΐνε 3, οί δέ άπομείναντες άσθενεϊς 73 — 3 
= 70.

Πρώτοι ανήγγειλαν ή<χ*ν τήν λύ>ιν του γρίφου τούτου 
έν τή πόλει μέν ό κ. Έπ. Γαβρας, έκ Χάλκης όέ ό κ. 

Δ. Γ. Ζωγραφίδης.

Όρθή παρατήρησες έγενετο ήμΐν δι’ έπιστολής ύπό 
άνωνύμου Βοσπορίτον δσον αφορά τήν έν τφ προβλή- 
ματι ήμετέραν έκφρασιν «πρώτος πρός εαυτόν καί τόν 
100» ήν διορθούαεν «πρώτος καθ’ εαυτόν καί προς 
τον 100». Δημ>· Α. Τανταλίδης.

Άρ. 163. ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΔΚΕΙΟΣ ξ

ΠΑεων το αστατον ρενμ.α του βίου 
Φε'ρομαι ώς η φορά τον μ* ωθεΐ, 

9Επ1 του πόντου ενίοτε .Ιείου,
^ΑΛΛοτε πάΛιν εις χύμα βαθύ.

Πότε Λυσσώσι όειναι χαταγίάες, 
Πότε γα.Ιηνη χρυσοί τα νερά.

Καί άντεΛαύνονεαι φόβοι χ ε.Ιπίόες, 
Αάχρυα τώρα χαι τώρα
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Προς τας νφά,Ιονς ώθονσι το π2οΐον 
Αύραι πο22άκις εν ώ το φι2ουν· 

Οντω κ εν ω διαπάε'ω τον βίον, 
Κάα? ή ψνχη και τα χείΛη γεΛοΰν· 

(Έκ του στοί^ατος Πλονς νπο A. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΠ.

’Λρ. 164. γρίφος:.— Λίωκε καλά μ.ή δίω
κε κακά, η Λίωκε όρθά jj-ή δίωκε στρε
βλά.

Λύσεις τών άνα^ημοσιευθέντων αινιγμάτων ; Άο 
144. Λεζιχόν. Άρ. 147 : Χαρά, ρέωτ, orap, ral, 
όρος, vtfroCj yiai.lor, ειΜς, δόΛος, οΛίγοο, ΰΛιχός, 
•ήτοι : Χρόνου φείδου.

Λ Τ Τ A I

τών έν τοϊς τεύχεσι ΙΗ'. και ΙΘ'. προβλημάτων.

■ Ε. Γαβρας (154, 155, 156, 158, 163). —Δ. I. Ζω 
γραφίδης (163)·—Οίκος Μπελά (1 45 —1 49 και 151).— 
Βοσπορίτης (153, 154, 155, 157, 158. 160, 162). — 
Φραγκίσκος Δ. Μεζίκης (I 45, 146, 148, 1 50, 154, 155 
156, 157, 161, 164) — Ν Τζαλικης .(146, 148, 151)’ 
- Κήπος Δημαρχίας (144, 146, 148, 152, 3, 4, 5 και 
7).—Σεβ. Γαϊτανάκη (1 45, 1 46). — ’Ελένη Γαϊτανάκη 
(151). — Λ. Π. Μαυριδης (145, 146, 148, 154, 155, 
157). — Ε. Α. Φωτιάδης (144 — 151, 156, 158, 162). 
—’Ερασμία Συγγροΰ (145—149, 151 — 156, 158, 162). 
—Σ. Ν. Μπόζοβιτς (145, 1 46, 148, 1 49). — Χαρ. Ν. 
Άδαμίδου (146, 148, 154, 155, 157).— Β. Ν. Άδαμί- 
δης (145, 146, 148, 154. 155, 157).—Χαρίκλεια Κοκ
κώδη (146, 148, 150, 151, 152) — Κλ. Ίωάννου (155 
— 157)—Π. Π. Βεγλερής (153, 155, 157, 159, 164). 
—Λάζαρος Μαλατόπουλος (154, 155)—Δ. 1. Γλωσσότης 
(163).—Δ. Α. Ίσμυρίδης (163). — Nemo (1 44, 1 47, 
153 — 159, 161).
Τ|.’Εν Σύριρ, Σμαράγδα Μ. Άςελοϋ (125, 126, 131, 137, 
138, 139, 140'. —■ Βουκουρεστίφ, Γ. I. Βλαστός (145, 
147, 151).—Φιλιππουπόλει, Δ. Κάβρας (133, 143).

ΑΡ. G6G - ΕΤΕΡΟΝ.

Τέχνη είμαι αναγκαία καί ωραία έπαρχία · 
Συλλογίσθητι, ώ λύτα, και είπε' μοι τίς καί ποια.

Μ Τ.

ΑΡ 161—ΕΤΕΡΟΝ.
Τά δυό πρώτα γράμματά μου τροφή εϊνε αρεστή. 
Τών τριών δ’ έμοΰ ή όψις εις πολλούς ευαρεστεί.

Μ Τ.

ΑΡ. 168. ΕΤΕΡΟΣ.

Μέ τήν κεφαλήν σ’ ενδύω, άνευ ταύτης 
μέ τρομάζεις.

Τόν λαιμόν μ’ άν αφαίρεσης, απ’ τό 
στόμα σου μέ βγάζεις.

Αίκατ. Τ....

ΑΡ. 169 — ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ.

Τό όνομά μου έμψυχα καί άψυχα τρομάζει.
Καί ατρόμητους γίγαντας ένίοτε δαμάζει.
’Εάν σέ τύχω πού πέτα, νά φύγης θά γυρεύης· 
Διότι χωρίς όρεξιν σέ χάμνω νά χορεύης.
Ή κεφαλή κ’ ο! πόδες μου άποτελοϋσι τρία- 
’Εάν δέ διχοτου.ηΟώ θά μείνω μόνον μία.

Μ. Τ.

ΑΡ. 11Ο.—ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΣΙΏΠΠΤΙΚΠΝ.

• β.........................................ς ..ς ..σ.ς

β · · · · ς .................?

Α. 111—ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.
Πόσαι γεννήσεις έγένοντο άπο Χρίστου με'χρι σήμερον 

ίνα έλθης είς τόν κόσμον, ώ άναγνώστα ;
Σημ. Άπό χριστού μέχρι σήμερον ήλθον εις τόν κόσμον

Ιγενεαί 56. * *

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ

ΑΡ 165.—ΑΙΝΙΓΜΑ.
Φθόγγοςτό πρώτον μου έστι, τό δεύτερον επίσης, 
φάγε φαγί πολύ πολύ τό δλον μου νά λύσ·ρς.

Δ. Λ. Τ.

ΑΡ. 113.— ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ. 
(Charade ).

Un tailleur ne peut travailler 
sans mon premier;

Un ecolier ne peut 0tudier 
sans mon dernier ;

Un medecin seul peut remedier 
a mon entier. Marie P.

AP. 113.— ΓΡΙΦΟΣ.

Γρ. Βανιέρης.


