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ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΤΟ Γ.

« Έγώ είς τήν πενθήρη φέρω πό.Ιιν, 
έγω είς την ά. ίδιον οδύνην 
καί πρός τα στίφη τών άποΛωΛότων.

» ’ΈτεΤειώθην προς δικαιοσύνην. 
δΓ άνήγειρεν ή δύναμις ή θεία 
κ’ ή πανσοφία καί ο πρώτος έρως.

» Ονδεν έπ.Ιάσθη προ έμοΰ, π.Ιήν όσα 
αιώνια, κ’ εγώ είμ αιώνια.
Ό είσιών πάσαν ί.Ιπίδ’ άφίτω».

Τάς Λέζεις ταύτας με.Ιανοϊς στοιχείοις 
Ιδών επάνω πύ-Ιης γεγραμμένας, 
δεινός ό νοΰς, διδάσκαλε», τώ είπον.

Ό δε ώς έμφρων τις μοί άνταπήντα· 
Έδώ νά παύη πρέπ’ ή ύποψία, 
έδώ πάσα δει-iia ν’ άποθνήσκη.

» Άφίχθημεν έκεϊ όπου σοι είπον. 
Ένταΰθα θά ίδΐ/ς robe τεθλιμμένους, 
τοΰ δώρου οτερηθέντας τοΰ νοός των.»

Καί θείς τήν χεϊρα έπί τής χειρός μου, 
φαιδρός τήν otjriv, έμποιοΰσαν θάρρος, 
τών μυστηρίων μ' έδωκε τήν λύσιν.

Έκεϊ κλαυθμοί καί στεναγμοί και γόοι 
άντήχουν είς άνάστερον άέρα, 
δι δ καί ύπεδάκρυσα τό πρώτον.

Γλώσσαι παντοϊαι, φριχτοί λόγοι, άλγους 
κραυγαί, οργής έπιφωνήσεις, άλλοι 
λαμπροί, βαρεϊαι άλλαι, χειρών κρότοι, 

έδόμδουν έν δινήσ’ είς τόν άέρα, 
δστις ήν μελας άνευ μέτρου χρόνον, 
καθώς τήν κόνιν καταιγίς συστρέφει.

Ένώ δέ, ού τόν νοΰν συνείχε φρίκη, 
Μάσκα.Ιε, τώ είπον, τί άκούω ; 
τινες αυτοί, ούς καταβάλ.Τ ή θλίβις ; »

Ό δέ· « Έάγουσιν άθλίως ούτω
» ψυχαί αί τεθλιμμένοι τών πραζάντων
» ούδέν κακόν, άλλ’ ούδ’ έπαινετόν τι.

» δίετ’ αύτών βαίνει καί ό τών άγγέλων
» κακός χορός, τών ούτε άποστάντων, 
» ούτε πιστών, άλλ’ εαυτούς φιλούντων.

» Ό ουρανός τούς άποΰάλλει, μήπως
» τόν άσχημίζουν, ό βαθύς δέ Άδης
» μή οί κακοί πως φρονηματισθώσι. »

Κ’ έγώ' « διδάσκαλε, τί μέγα πάσχουν 
» ώστε οίκτρώς τοσοΰτο νά θρηνώσιν ; »

Ό δ’ ιιΈν βραχεί θά σοι διδάζω», είπε.

« dir εχουσιν έλπίδ’ αύτοί θανάτου, 
» τόσον οίκτρά δ’ εΐν’ ή τυφΛή ζωή των, · 
» ώστε φθονοϋσι πασαν άΐ.ΐην τύχην.

» Τήν φήμην των ό κόσμος αποκρούει'
» δέν τούς άνέχετ’ έ.Ιεος και δίκη.
» ΆμέΤει τούτων. Β.Ιέπε τους καί χώρει».

"Λνέδ.Ιεώα δ’ έγώ κ’ είδον σημαίαν 
έδώ κ’ έκεί ταχέως φερομένην, 
ώς άν ήν άναζία ήσυχίας.

Καί μετ’ αυτήν προύχώρει τόσον π.Ιήθος 
άνθρώπων, ώστ’ άπίστευτον μοί ήτον 
ό Χάρων νά έθέρισε τοσούτους.

Άναγνωρίσας δέ τινάς των, είδον
καί τήν σκιάν έν ά.Ι.Ιοις τοΰ μεγάλα 
έζ άγενείας άποποιηθέντος.

Κ’ ένόησα εύθύς κ' έβεβαιώθην
ότ’ είσίν ούτοι οί δυσαρεστοΰντες
καί τώ Θεω και τοϊς έχθροϊς του φαΰ.Ιοι.^

Οί ιίθέϊιοι, μή ζήσαντες ποτέ των, 
ήσαν γυμνοί, καί σμήνος τούς έκέντα 
σφηκών, κωνώπων περιπετομένων.

Τοϊς ήμασσον τό πρόσωπον- τό αίμα 
μετά δακρύων είς τήν γήν κατέρρει, 
όθεν τό ήντ.ίουν σκώ^ηκες δυσώδεις.
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Και χεραιτέρω δέ τό βΛέμμα στρέψ-ας, 
είδον ΧοΛΛούς είς χοταμίαν όχθην, 
καί είχον* «Αός, διδάσκαΛε, νά μάθω 

» τινες είσί, και κατά χοϊον έθος 
» νά διαβώσι τόσον χροθυμούνται, 
» ως είς το φως το άμυδρόν τούς βΛέχω».

Κ’ έκεΐνος άχεκρίθη* «θά τά μάθης 
» όταν εις τού Άχέροντος σταθώμεν 
» την τεθΛιμμένην χαραχοταμίαν».

Το βΛέμμα τότε αίδημόνως κΛινών, 
και εν φόβω μή ΛαΛών τόν δυσηρέστουν, 
μέχρις αυτού τού χοταμού έσίγων.

Κ ιδού, ήμϊν χροσήΛθεν έν χορθμείω 
γέρων αρχαίος, χοΛιός την τρίχα, 
κράζων* «Ούαί ύμϊν, ψυχαί χροώΛεις ! 

» Τόν ούρανόν δέν θά ίδήτε χΛέον.
» Νά σάς χορθμεύσω ήΛθον εις την χέραν, 
» άείζοφον εν καύσωνι κ έν χάγοι,ς.

» Σύ δ’ ήτις έδώ μένεις, ψυχή ζώσα, 
» άχόστηθι τών τεθνεώτων τούτων».

’ΑΛΤ ίδών οτι δέν έμακρυνόμην ,

« Αι ά.ΙΛων, είχε, δρόμων καί Λιμένων 
» θά ευρης χόρον, και ούχί ένταύθα.
» Ανάγκην έχεις ζύΛου κουφοτέρου».

Ό (V οδηγός, «Πραύνου, είχε, Χάρων.
» ΒούΛησις άν* αύτη τού δυναμένου
» ό βούΛεται. Παρέχει μη έρωτα».

’Ηρέμησαν τότ’ αϊ δασείαι γνάθοι 
τού κωχηΛάτου τών ωχρών ύδάτων, 
έν ω τούς όφθαΛμούς του φΛόζ έκύκΛου.

ΆΛΛ’ άΛΛαγη χροιάς, τρυγμός όδόντων, 
εις τάς γυμνάς ψυχάς, τάς κεκμηκυίας 
έχηΛθε χρός αύτούς τούς ωμούς Λόγους.

Θεόν δέ καί γονείς των έθΛασφήμουν, 
τό γένος τών άνθρώχων, καιρόν, τόχον, 
το σχέρμα της σχοράς, της γενετής των.

Συναχεσύ^θησαν δεινώς θρηνούσαι 
χρος την φρικώδη όχθην, ητις χάντας 
χροσμένει τούς Θεόν μη φοβουμένους.

Ό δαίμων Χάρων, φΛογεροϊς χροσκεύων 
τοϊς οθφαΛμοΐς, τούς συγκαΛεΐ, καί χαίει 
διά της κώχης τούς βραδυχορούντας.

Καθώς έν φθινοχώρω έν μετ’ άΛΛο 
εκχίχτουσι τά φύΛΛα, ώς νά ρίψη 
είς γην ό κΛάδος την στοΛήν του χάσαν,

'Ομοίως τού Άδάμ τό κακόν σχέρμα, 
της όχθης χρός τόν νεύνντ άχεσχάτο, 
ώς τά χτηνά χρός δν καΛεΐ χετώσιν.

Ούτω τό μέΛαν διασχίζουν ύδωρ, 
καί χρίν η άντιχέραν άφιχθώσι, 
συρρέσυσιν ένταύθα νέα στίφη.

» Τϊέ, ό εύνους οδηγός μοί είχεν,
» όΛ’ οϊ θανόντες έν οργή κυρίου 
» συνέρχοντ’ έκ χαντός ένταύθα τόχου.

» Καί χρόθυμοι τό ρεύμα χεραιούνται.
» Αικαιοσύν’ ή θεία τούς έΛαύνει, 
» ώστε ό φόβος τρέχεται είς χόθον.

» Έδώ ψυχή καΛη δέν διαχΛέει.
» "Ar κατά σου ήν δυσφορών ό Χάρων, 
» έννοεϊς χοία ήν ή έννοιά του».

Είχε, καί άμα ή ζοφώδης χώρα 
έσείσθη ούτως, ώστε κ είς την μνήμην 
τού φόβου μόνην ό ϊδρώς μου ρέει.

Άνέχεμψεν ή ένδακρυς γή χνεύμα 
δ Λάμψης κατεφωτισ’ έρυθρόχρους.
Έν έμοί χάσα αϊσθησις έσβέσθη, 

κ* έχεσα, όχως ό είς ύχνον χίχτων·

A. Ρ. Ραγκαβής.

TESSAPΑ ΑΚθΠ ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΑΡΠΟΣ.1
ΔΙΗΓΗΜΑ..
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ΕΧΑΤΟΧ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ.

Ό Φήλιξ άπέθανε καί έτάφη, ή δέ άνάκρισις ού
δέν άνεκάλυψεν, ολίγον φώς έπιχέασα έπί τού θλι
βερού γεγονότος. Ό μέν Κάρολος έγένετο άφαντος, 
οί δέ δύο μάρτυρες, ξένοι καί γνωστοί τού Λούξωφ, 
ταχέως άπελθόντες, διέφυγον την άνάκρισιν. Καί ό 
νεααός δέ επιπόλαιος ιατρός συνετόν ένόμισε νά μετα- 
βάλη κατοικίαν, καί ό αμελής φύλαξ έσώθη εύτυ- 
χώς, μόνον προφυλακισθείς καί τούς καλλίστους αύ
τού πελάτας άπολέσας. Άλλ’ ό Ιωάννης, ό όσημέ- 
ραι μαραινόμενος, αύθις διηγέρθη ύπό τού φοβερού 
γεγονότος καί παντί σθένει ηγωνίσατο, διά φιάλης 
οίνου, νάποσπζση λόγον τινά άπό τού φύλακος. 
"Ο τι όμως εμαθεν, ήτο ήκιστα παρήγορον, διότο. 
άνήψεν έν αύτώ φρικώδη ύπόνοιαν περί τού Καρόλου.

Τήν ύπόνοιαν ταύτην ένίσχυσε καί τις έκθεσις, 
φανεΐσα, μετά τινα χρόνον, έν έφημερίδι, αγνώστου 
μείναντος τού γράψαντος αύτήν. Ή εκθεσις ελεγεν 
ότι πιθανόν ότι ό τραυματίας άπέσπασε μόνος τόν 
επίδεσμον, καθ’ ήν ώραν ήτο μόνος, άλλ’ ούχ ήττον

Τέλος. *Ιοε τεύχος ΚΔ'. 

πιθανή είνε καί έτέρα περίστασις. Τό άμετρον καί 
άδικαιολόγητον μίσος τού αντιπάλου, εύφυούς μέν 
καί πολλά έπαγγελλομένου, άλλ’ έπ’ έσχάτων άχα- 
λινώτως είς τον πότον παραδοθέντος, δέν ήρκέσθη, 
φαίνεται, είς τήν ημιτελή εκβασιν, άλλ’ έν τώ σκό- 
τει τής νυκτός έτελείωσε τήν έκδίκησιν.

Ή άσθενής κράσις τού πατρός τού Φήλικος κυρίου 
Χάλόεν δέν άντέστη είς τό φοβερόν γεγονός. Ό θά
νατος καί τούτου έπήλθε μετά τινας μήνας. ΊΙ χήρα 
Χάλδεν κατωκησε μεμονωμένη έν ίδίω τινι χωρίω καί 
ο Λούζωφ, αύτός ών άμεσος κληρονόμος, κατέσχε τον 
οίκον Χάλδεν καί τάς μεγάλας αύτού κτήσεις.

Ούτως έπληρώθη ό πόθος αύτού. ΊΙ άθύ.ία καί αμα
θής αύτού μήτηρ είχεν άναθρέψει αύτόν έν τώ φθονώ 
πρός τά κτήματα τών ξένων, μάλιστα δέ τών συγ
γενών αύτού. Παιδιόθεν ετι έμίσει τόν έξάδελφον 
Φήλικα, έζηλοτύπει αύτόν καί έπί παντί εύτελεί 
παιγνίω καί άθύρματι, καί ένισχύετο έν τή κακοτρο- 
πία ταύτη ύπό τής άνοήτου τής μητρός άδυναμίας. 
Έ δύστηνος γυνή μόνη παρεσκεύαζε τήν δυστυχίαν 
τού έαυτής τέκνου παοαβλέπουσα αύτόν, περί άθλια 
βιβλία άσχολούμενον, καί έλησμόνει ότι ό παιδιόθεν 
ένριζούμενος φθόνος φέρει όλέθριον τώ φθονούντι τέ
λος. Τούτο θά ’ίδωμεν μετ’ ολίγον.

Καί ή πτωχή χήρα Στόρκ, νοσήσασα ύπό τού 
δεινού ηθικού τραύματος, αίφνης άπώλεσε πάσαν ή- 
δεϊαν έλπίδα. Άπό τής κλίνης αύτής ούδέποτε θά 
ήγείρετο, άνευ τού πιστού ’Όθωνος. Ό νέος ούτος, 
θελήσας ώς οίόν τε έλαφράν νά καταστήση αύτή τήν 
λυγράν άγγελίαν, πάραυτα έσπευσεν είς Ρόσσελ καί 
ύπέσχετο έπισήμως τή γραία ότι έντελώς παρ’ αύτή 
θά διεδέχετο τον άπολωλότα υιόν, έάν ήτο δυνατή 
τοιαύτη άντικατάστασις. Ό φαρμακεύς ύπό τής δι
πλής συμφοράς ταραχθείς καί έν συγκινήσει βλέπων 
τού υιού αύτού τήν έμβριθή προθυμίαν, ούόεμίαν 
προύβάλετο άντίστασιν, άλλ’ ιδία μέν χειρί άνέμιξε 
τά φάρμακα, ότε ή κάτωχρος Ελένη έκόαισε τήν συν
ταγήν, κατέβη δέ είς τήν οίνζποθήκην καί άνήγαγε 
πολλάς φιάλας κρατίστου βουργουνόείου οίνου, χάριν 
τής άσθενούς γραίας.

— Πρέπει νά περιποιώμεθα εαυτούς, έλεγε, σοβα- 
ρώς βλέπων τάς έπιγραφάς. Πρέπει μεθ’ ύπομονής 
νά ύποφέρωμεν τά δεινά. Post nubila phoebuS (μετά 
τα νέφη ήΛιος). Άλλά δέν έννοεϊς λατινικά. ’Εννοώ 
ότι θζ έλθ·/] καί τό καλόν.... Λοιπόν καθ’ ήμίσειαν 
ώραν πλήρες μικρόν κοχλιάριον. δηλαδή έκ τού φαρ
μάκου .... καί άς πίνγ πολλάκις έν ποτήριον, οίνου 
εννοείται, φιλτάτη !............

Μετά τήν εκ τής τύχης τών φίλων πρώτην ταρα
χήν μετά τήν πρώτην περί τής Ελένης καί τής μη- 
τρος αύτής μέριμναν, ό *Οθων έγένετο κατά πολύ 
πρεσβύτερος. Χάσμα μέγα έγένετο έν τώ βίω αύτού, 
χώρισαν αύτόν άπό τού παρελθόντος. ΊΙ σκληρά μοί
ρα έξήλειψεν άπ’ αύτού καί τό έσχατον μόριον παιδι
κής άτολμίζς καί άμφιβολίας. Ήδη έν άνδρική σπου- 
δαιότητι παραμυθίαν έζήτει έν τή εργασία. Χάριν 
τού Ίωάννου παρητήσατο τόν σκοπόν τής καί είς 
άλλο πανεπιστήμιον φοιτήσεως, έφ’ δσον δέ ήδύνα

το, άφωσιούτο τώ πάσχοντι φίλω, ού ό βήξ κινδυ- 
νωδέστερος άπέβζινεν. Ό Ιωάννης άντήμειβεν αύτόν 
διά συγκινητικής καί προθύμου πίστεως, έν ώ χρόνω 
πρός τόν λοιπόν κόσμον οσημέραι έδείκνυτο τραχύ- 
τεοος. Τό θέρος προύξένησεν αύτώ ικανήν άνεσιν, άν
τέστη δέ καί κατά τόν έπελθόντα χειμώνα. Καίπερ 
έν άπορίζ καί στερήσει διατελών, ούδέποτε δμως ά- 
πεδέξατο τήν άρωγήν τού Όθωνος καί τής εύνοού- 
σης αύτόν καί έν έρημία ζώσης χήρας Χάλδεν, του
ναντίον δ’ έφαίνετο άρεσκόμενος οσάκις σκληροτραχή- 
λως έπολέαει τούς διαφόρους αύτού δανειστάς. Ού
τως, έν έαρινή τινι ήμέρα γτήσατο τήν έλευθέραν 
χρήσιν συρταρίου τίνος παρά τού εαυτού φίλου καί είς 
τό συρτάριον τούτο πάραυτα έκόμισε μέρος τών εύτε- 
λών αύτού κτημάτων.

— Μή έρώτα, είπε, πρός τον έπί τή θέζ βιβλίων 
έκπλήκτως θεωρούντα Όθωνα. Σύ έχεις άκραν εύ- 
συνειδησίαν, ούδείς όμως αισθάνεται τον πόνον τού 
άλλου ....

Καί τούτο είπών καί στηριχθείς έπί τής πι 
στής αύτού ράβδου, βραδέως ύπέστρεψεν είς τόν 
κλωβόν αύτού, δν ό ήδη ισχυρός ήλιος τερπνώς 
έθέρμαινε.

— Το σώμά μου δέν δύναται νά ένεχυριασθή, 
ούδέ νζφαιοέσωσι δύνανται τι άπ’ αύτού, έτονθόρυσε 
καί ένεδύθη τά λοιπά ενδύματα αύτού, ών ήδη έ'τρι- 
ζον αί ραφαί.

Μόλις ούτω συνεπλήρωσε τόν εαυτού ιματισμόν, 
καί είςήλθεν ό περιμενόμενος κλητήρ, δςτις, δείξας 
άπολογισμόν καί άπόφασιν λήψεως ένεχύρων, ένεκα 
μή πληρ<υμής, ήρξατο ζητών ένέχυρα.

— Πράξον ο τι απαιτεί τό έπάγγελμά σου, είπεν 
εύπειθώς ό Ιωάννης* άλλ’ άφες τά βιβλία μου. Είνε 
έργαλεϊα τής τέχνης μου, καθ’ αύτό έπιστημονικά βι
βλία. Τώ ον τι, κύριε, παρατηρήσατε μόνον !

Ό άνθρωπος άνέωςε τήν ιματιοθήκην, πάντα ήσαν 
κενά ! Άνέωξεν έπειτα άλλα συρτάρια* ή αύτή έρη
μία ! . .

— Μοί φαίνεσαι πολύ θερμά ένδεδυμένος ! είπε 
νύν, έταστικώς βλέπων τόν φιλόσοφον, φέροντα δύο 
χιτώνας, δύο άναξυρίδας, δύο έσωκάρύια καί τρία 
έπανωφόοια.

Ό ’Ιωάννης, ούτως έ'χων καί κρατών τήν μακράν 
καπνοσύριγγα, είχε τήν μέν καπνοθήκην ύπό μάλης, 
τήν δέ ράβδον μεταξύ τών διεσταυρωμένων σκελών 
αύτού καί έκάπνιζεν άμερίμνως, καθήμενος έπί τής 
ταλαντευόμενης έδρας.

— Βέβαια, είπε μειδιών, είμαι θερμά ένδεδυμένος* 
δέν νοαίζετε ότι ή σημερινή πρωία ήτο λίαν ψυχρά !

Ό κυβερνητικός ύπάλληλος άπεστράφη, κινήσας 
τήν κεφαλήν καί είπών*

— Λοιπόν οφείλω νά λάβω τάς εικόνας ταύτας, 
καί έδειξε τάς έπί τού τοίχου εικόνας καί φωτογρα
φίας.

— Τί *, έφώνησεν ό ’Ιωάννης. Θέλετε νάρπάσητε 
τούς φίλους μου ; Είνε έντροπή, δέν τό έπιτρέπω !

— Άλλά δέν ευρίσκω τίποτε άλλο ! καί ήρξατο 
γράφων τό πρακτικόν.
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Τότε άνεπήδησεν ό Ιωάννης καί ύψωσε τήν ράβδον 
αύτοϋ, φωνών

— Τω δντι, τοϋτο αποφασίζετε ; Ειπετέ το άμέ
σως καί πρό τών οφθαλμών σας θα θοαύσω καί ει
κόνας καί συρτάρια άκόμη !

Ό ύπάλληλος κατενόησεν ότι δέν ήστειεύετο ό 
φοιτητής.

— Δέν έχω ανάγκην συντριμμάτων, είπε, ήρκέσθη 
δέ νά καταγρκψγ pro forma (όιά. zor zbztor) παλαια 
τινα '.μάτια καί περιλαίικια.

Ούτος ύπήρξεν είς τών τελευταίων άθλων τοϋ 
Ίωάννου, δςτις άλλως, μετ’ οϋ πολύ, δι’ εγκαίρου 
βοήθειας τοϋ θείου αύτοϋ, ήδυ.ήθη νάπαλλαγή πολ
λών χρεών. Έβυθίζετο δ’ έπί μάλλον καί μάλλον εις 
μισανθρωπικάν λήθαργον, έξ ου δέν ήδύνατο νά σώση 
αύτόν ή αρωγή τοϋ “Οθωνος, ούδ ή επάνοδος τής 
θερινής ώρας. Άλλά τόν λήθαργον τοΰτον ήδυνήθη 
άπαξ έτι νάποσείσν) άφ’ εαυτού, καί τοϋτο ούδείς 
άλλος προύξένησεν, ή επιστολή έκ τής άπωτάτης 
’Ινδικής.

Ό Σίρ Μοϋγγος έπεμπεν, ώς τεκμήριον εύγνώμονος 
μνήμης τώ σωτήρι αύτοϋ, πληθύν πολυτίαων ή 
σπανίων δώρων, ήδεϊαν νικοτιανήν, ινδικά ταριχεύ- 
ματα, κάρυα, έτερα λαμπρά πράγματα καί στεοεόν 
ολοσηρικόν ύφασμα καί ώραΐον πέπλον. Ό ’Ιωάννης, 
τό μέν ύφασμα έπεμψε τή μητρί αύτοϋ, πρός πολυ
τελή κόσμον, τόν δέ πέπλον ώρισε τή Ελένη] ώς γα- 
μήλιον δώρον.

— Άλλ’ έως το'τε δέν θά ζώ, έψιθύρισε. . .
Τό σπουδαιότερον δμως παντός άλλου ήτο ή έξης 

περικοπή τής έπιστολής τοϋ Άγγλου.
«Χθές δέ άπέθανεν έν τώ νοσοκου.είω ήμών, ύπό 

πενίας καί. νόσου, ύπό παθών καί συνειδήσεως έλέγ- 
χων συντετριμμένος καί παραμεμορφωαένος νέος, δν 
πρό έτών δύο έν τή ωραία πατρίδι σου έγνώρισα ώς 
πρότυπον ισχύος καί ύγιείας, ό ατυχής Στόρκ. Δύ- 
νασαι νά φαντασθής δτι άπέσχον μέν πάσης έπιτι- 
μήσεως, έσπευσα δέ νά καταστήσω ώς οίον τε άνω- 
δύνους τάς τελευταίας αύτοϋ ημέρας, άμα μ,αθών 
τήν ένταύθα παρουσίαν αύτοϋ. Έν άλλοις, πρός δια- 
σκέδασιν καί αναψυχήν, καθ’ άς ώρας δέν κατείχετο 
υπο πυρετού, έπεμπον αύτω καί τινας γερμανικάς 
εφημερίδας καί βιβλία. Χθές πρωίας αίφνης έπειγόν- 
τως μέ προςεκάλεσε καί δτε προςήλθον, έν ταραχή 
εφώνησε πρός με· — «Ό Θεός σκληρώς υιε τιμωρεί. 
’Ήδη νομίζομαι καί δολοφόνος. Άναγνωθι». Έδειξε' 
μοι άρθρον τι, γνωστόν σοι άναμφιβόλως, άναφέρον 
το τέλος τού άτυχούς Φήλικος Χάλδεν καί μετά 
ζήλου εβεβα ωσέ με περί τής εαυτού άθωότητος, πο
λύ στενάζων καί οίκτρώς θρηνών. — «Άλλ’ άν ό 
Φήλιξ εδολοφονήθη», προςέθετο, «ούδείς άλλος έποα- 
ξε τούτο, ή ό ύποκριτής συγγενής αύτοϋ Λούξωφ. 
Έν τή θύρζ τής σκιάδος εύρον αύτόν, έν προδήλω 
καί μεγάλγ, συγχύσει, καί τό ρινόμακτρον αύτοϋ έπί 
τής κλίνης τοϋ νεκρού, δπερ, κατά θείαν πάντως 
νεύσιν, άσυναισθήτως έλαβον καί έκρυψα. Πέμψον 
αυτό, κύριε Μοϋγγε, είς Γερμανίαν, πρός τούς Φίλους 
μου, ινα με σώσωσι τής φρικώδους ύποψίζς, έάν μή 

αύτός έγώ δυνηθώ νά τό πράξω. "Ώ ! Τάλαινα, 
τάλαινα μήτέρ μου !» Τοσούτφ κατενύγην, φίλ
τατε ’Ιωάννη, ώςτε δέν έτόλμησα νά παρηγορήσω 
αύτόν. Ανθρώπων λόγοι έν τοιαύταις ώοαις δέν δύ- 
νανται νά παρηγορήσωσιν. ”Οθεν άνε'ωξα τό Εύαγγέ- 
λιον τοϋ Ασώτου, ό δέ Κάρολος σιωπών ήκροάσατο 
καί άπεκοιμήθη διά παντός τή ήμερα έκείνη. Έλπί- 
σωμεν δτι άπήλθεν είς τήν άνω πατρίδα καί έγένετο 
δεκτός. Τήν τελευταίαν αύτοϋ θέλησιν διά τής πα- 
ρούσης νομίζω δτι έκπληρώ».

Είτα εϊποντό τινες άκριβέστεραι περί άλλων ειδή
σεις, πολλοί δέ άσπασμοί τού ΙΙέρτσυ και τής Άοα- 
βέλλας.

Ό ’Ιωάννης τρεμούσγι χειρί έκρυψε τήν έπιστολήν 
καί άνέωζε τό μικρόν δέμα. Έκ τούτου έπεσε λε
πτόν, μικρόν, κηλΐδας φέρον αίματος ρινόμακτρον, έν 
τή γωνία έχον στέικακ βαοώνου καί έν μέσφ αύτοϋ 
τά άρχικά γράμματα A. X. Α

— Άξελ, ναί, ούτω καλείται ό παγκάκιστος ! 
έψιθύρισεν ό ’Ιωάννης. Άλλά τί ποιητέον ; είπε καθ’ 
εαυτόν. Νά τόν ένάξω είς δίκην ; Τό πράγμα θά δι- 
αρκέσν) καί έγώ δέν θά ζώ. Προτιμώ διά τοΰ άφω
νου τούτου μάρτυρας νά τόν άποκαλύψω έν μέσφ τοϋ 
πύογου αύτοϋ, ένώπιον τών ιδίων ύπηοετών !

Καί ήδη άνευ άναβολής έδανείσατο παρά τοϋ “0- 
θωνος χρήματα, άπήλθεν είς Ρόσσελ [καί έπιμόχθως 
άνέβη είς τόν οίκον Χάλδεν.

— Τούτον τόν δρόμον άλλοτε διήνυσα υ.ετ’ άλ
λης ψυχικής διζθέσεως ! είπε καθ’ εαυτόν.

Άλλ’ ό εύγενής κύριος είχεν έξέλθει έφιππος καί 
πρό τής πρωίας δέν ήτο δυνατόν νά ΐδη τις αύτόν. 
Τότε ό ’Ιωάννης άπήλθεν, άλλ’ ού μετά πολύ κεκμη- 
κώς έκάθησεν έν λααποζ τινι θέσει, έπί λίθινου καθί- 
σματος, έν τή σκιά λεπτοκαρυας.

Μετά τινα χρόνον ήκουσε δούπον οπλών. Ό Αού
ζωφ ταχύς τό ό'ρος άνήρχετο, όχούμενος έπί θυμοει- 
ειδοϋς ίππου. Τότε αίφνης ύψοϋται πρό αύτοϋ, έκ 
τών θάμνων, μκκρός καί ισχνός νέος, κρατών ρινόμα- 
κτρον, πλήρες άμαυρών κηλίδων, φωνή δέ, ώς σάλ- 
πιγζ τής κρίσεως, βρε'μόυσα άκούεται είς τάς άκοάς 
αύτοϋ.

— Φονεϋ, γνωρίζεις τοϋτο ;
Ό ίππος φοβείται βλέπων τό λευκόν ράκος, άνορ- 

θούται καί πίπτει μετά τοϋ έκπληκτου φονέως. ά- 
στόχως άνακινηθέντος έπί τοΰ ζώου. "Ιππος καί 
αναβάτης έκυλίσθησαν είς τάφρον, χωρίζουσαν άπό 
τού όρους τήν έγγύς κειμένην οδόν.

Όδοφύλαζ τις καί γυνή γραϊκ, γεώμηλα συλλέ- 
γουσα έκεΐ πλησίον, παρέσχον τάς πρώτας βοήθειας 
τώ καταπεσόντι· άλλά ταχύτερος τοϋ συνήθους κα- 
τέφθασε καί ο Ιωάννης. Καίπερ φθίνων καί έν έαυτφ 
έχων τόν θάνατον, ούτε προςέσχεν, ούτε προεφυλά- 
χθη, έστησε δέ ύπό τά όμματα τοϋ κακοήθους έχθροϋ 
τό τεκμήριον τής πράξεως. Αί διόπτραι τού Λούξωφ 
είχον καταπέσει καί ό ’Ιωάννης έφώνει·

— Άνανδρε φονεϋ, γνωρίζεις τοϋτο ;
— Τό ρινόμακτρον μου ! είπε στένων ό Αούζωφ 

καί ειδεχθής μορφασμός διέστρεψε τό προςωπον αύ- 

τοϋ. Τό ρινόμακτρον, δπερ άπώλεσα, φαίνεται έν τή 
σκιάδι ! Τώ δντι, όρθώς λέγει ό Ταλλεϋράνδος, δέν 
καταστρέφει ήμας τό κακούργημα, άλλ’ ή άνοησία !

— Ακούετε, έφώνησεν ό Ιωάννης· μαρτυρείτε καί 
σείς δτι αύτός έφόνευσε τόν άτυχή Φήλικα καί ούχί 
ό τλήν.ων Κάρολος !

___ Ύψιστε, παντοδύναμε, έφώνησεν ή γραία γυ
νή καί κλαίουσα κατέπεσεν έπί σωρού λίθων.

Τότε ποώτον ό ’Ιωάννης, έγγυτέρω ίδών, παρε- 
τήρησεν δτι ήτο ή γραία Στόρκ.

— Μή μ.’ έγγίσγς, άθλιε, έβόησεν ήδη ο Αούζωφ 
τώ όδοφύλακι· άφες νά κατάκειμαι ! "Αν μέλλω 
νάποθάνω, τοϋτο καί ένταύθα δύναται νά γείνγ) εζ 
’ίσου καλώς ! Ώ, φεϋ, φεύ !

Νάρκωσίς τις, πρόδρομος τοϋ έρχομένου θανάτου, 
έθηκε τέευ.α είς τάς έκ τής πτώσεως όδύνας αυτού....

Τή νυκτί έκείνη) ό ’Ιωάννης κατεκοιμήθη έν τή 
προτέοζ τού Καρόλου κλίνη, άπό δέ τής έπιούσης έφ’ 
ίκανάς ήυ.έεας έφιλοξένει αύτόν ό φαρμακοποιός, 
καί μετά ταϋτα κατφκησε παρά τή περιλύπφ χήρα 
Χάλδεν.

Ενταύθα μέχρι τέλους κατέκειτο, διότι ή ύπό 
μόχθων καί διεγε'ρσεως έξαντληθεΐσα ισχύς αύτοϋ δέν 
άντέσχεν έπί πλέον. ΊΙ φιλόξενος αύτού φίλη δέν ά- 
φήκεν αύτόν νάπέλθγ, άλλ’ ως υιόν πιστώς περιε - 
θαλψεν. Ένταύθα διήγαγε τόν θλιβερόν έπίλοιπον 
βίον, ένταύθα έδέξατο τήν έπίσκεψιν τών θρηνούντων 
αύτοϋ γονέων, έν οίς ήγωνίσατο νά διεγείρή έλπίδας, 
αίς πεο αυτός ούδόλως έπίστευεν. Ένταύθα έπίσης 
είδε τό ύστατον τόν θειον αύτού καί τότε σκιά τις 
τής προτέρας αύτού εύθυμίας διήλθε τό ισχνόν αύ
τοϋ ποοςωπον.

— Ούδέν γλυκύτερον τών εύγενών φίλων, δέν έχει 
ουτω, θειέσου; Ένταύθα είμαι σχεδόν τόσον καλά., 
όσον καί παρά τώ κυρίφ Μούγγφ. Άλλ’ ό άνθρωπος 
πανταχού θνήσκει καί οί άλλοι κληρονομούσιν. Επει
δή λοιπόν έν γένει έφάνης πρός με καλός διάβολος, 
έγώ δέ, πλήν τινων χρεών, ουδεν καταλείπω, τά 
χρέη ταύτά σοι κληροδοτώ καί νομίζω δτι δεν θκσε 
βλάψωσι, θείε' μου.

Κζί δμως ά ’Ιωάννης έφάνη άνώτερος τούτων τών 
λόγων, διότι κατέλιπεν αύτώ τό χρυσοϋν ώρολόγιον, 
όπερ πρό πολλού είχε λυτρωθή τοϋ ένεχυριασμοϋ.

Ό "Οθων έκληρονόμησεν έπιστημονικά τινα συγ
γράμματα, ό δέ θνήσκων φιλόσοφος έλεγεν αύτώ

— Δέν βλάπτεται ό φιλόλογος καί μέλλων γυ
μνασιάρχης, δίαν έχη μικράν τινα γ·/ώσιν μή μόνον 
λέξεων καί βιβλίων, άλλά καί άνθρώπων καί πραγ
μάτων, μάλιστα δέ περί σωμάτων καί άναπνοής. 
Αί γνώσεις αύτα; είνε σπουδαιότατα’, εις τήν ύ- 
γιείαν....

— ’Ολίγον σέ ωφέλησαν, ταλαίπωρε φίλε, είπεν 
άλγών ό“Οθων.

— Τί λέγεις, βλακίστατε ! Διότι δήθεν δέν θνή
σκω όγδοηκοντούτης ; Άλλ’ άνευ τών γνώσεων καί 
τής προςοχής μου, δέν θά έζων τοσοϋτον, έχων ήμι- 
συν πνεύμονα, άλλά θζπέθνησκον πρό πολλού. . .

Αί πρώται έαριναί θύελλαι έρροχθησαν επί τού σι
γηλού αύτοϋ τάφου.

Άλλ’ ή Ελένη περιεβλήθη τόν ινδικόν πέπλον 
μετά τινα έτη, έξελθούσα μετά τόν γάμον είς περιή- 
γησιν σύν τώ πιστώ αύτή “Οθωνι. Ούτος, υποστάς 
τάς δοκιιεασίας, λαμπρώς άπεζρίνατο καί μετ’ ολί
γον κατέσχε μεγάλην τινα θέσιν. Τά άγγελτήρια τοϋ 
μετά τής Ελένης εύτυχοϋς αύτοϋ συνδέσμου είχον πα- 
ραγγελθή ύπό τοϋ φαρμαζέως καί πρό τοϋ ονόματος 
τοϋ νεαρού συζύγου υπήρχον, άνευ συντμ.ήσεως, αί 
λέξεις Καθηγητήν χαϊ όιόάχτωρ

Ό “Οθων, έθοήνει μέν τόν μή λησμονηθέντα ά
τυχή αύτοϋ γυναικάδελφον, άλλ’ έν τή πρός τήν 
μητέρα τούτου καί εαυτού πενθεράν υίική στοργή 
καί τή πρός τήν Ελένην περιπαθεϊ άγζπν) διετέλει 
ών πάντοτε εύτυχής, μ.όνος αύτός έζ. τεσσάρων άνθέ- 
ων γενόυ.ενος ζχρτΐά-·

Wilhelm Fischer.

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Οί Χ-ζμ-ογέταε.

Άπό τίνος χρόνου παράδοξος εταιρεία περιέρχεται 
τάς σ.εγζ.λας τής Γεοιιανίας πόλεις, όπου δ’ άν έμ- 
Φανισθή, εϋ.κύει άπειρους φιλοθεάμονας, άντ’ εύτελοϋς 
δηναρίου βλέποντας άγριους καί είδωλολάτρας. Καθ’ 
ήν ώραν γράφομεν τάς γοζμμ.άς τζύτας, στρατοπε
δεύονται έν τή ζύτοκρατορική πολει Βερολίνφ, εκπί- 
ταννύντες τάς έλαφράς αύτών σζ.ηνάς έν τή όδφ 
Σκαπανέων. Έπί τών λείων οδών φαιδροί περιφέ- 
ρουσι τούς ρένους, έν φ χρόνφ άνδρες καί γυναίκες ε- 
ναμίλλως διώκονται έπί ολισθηρών πάγων. Ό πα
γετώδης άήρ εύφραίνει τήν εταιρείαν, διότι οι ζενοι 
ούτοι έρχονται έκ τοϋ άζ,ρου βορρί·, εινε Σαμογεται.

ΊΙ άξενος αύτώυ πατρίς κεΐται όπου τά άπόκρη- 
υ.να δοια Ασίας καί Εύρώπης, όπου τά Ουράλια βυ- 
θίζουσι τούς βοοειοτάτους αύτών κλάδους εις τζ ψυ
χρά ρείθρα τής ύπό πάγων καλυπτομένης πολικής 
θαλάσσης. Ερχόμενοι χάριν τής περιέργου Εύρώπης, 
έχωρίσθησαν τού λαού αύτών, οικοϋντος παρά τάς 
έκβολάς τοϋ Πετσχόρζ, τά παράλια τοϋ Καρικοϋ πέ
λαγους καί τά κάτω ρείθρα τοϋ Όβου. Τών ύπη- 
κόων τούτων τοϋ λευκού Τσάρου θα περιγράψωμεν 
ήδη τοϊς άναγνώσταις ήμών ήθη και έθιμα.

ΊΙ γιγαντιαία Ρωσσία είνε 'υπερμεγέθης. Άπό δυ
τικών καί άνατολών τείνει τούς βραχίονας αύτής 
ποός βορρζν κζί νότον. Περισφίγγει πολλάς χώρας 
καί πολλούς λαούς, άν δε θελήσγς νά περιγραψης 
αύτήν, θάναγκασθής νά όμ.'.λήσ'/)ς περί πολλών άν- 
Οοωπίνων φυλών καί πολλών γήινων ζωνών.

Έν ικέν τή νοτίω Ρωσσία ώριμάζει σίτος καί ά- 
οαβόσιτος, φύεται καπνό; καί περκαζει πυρώδης 
σταφυλή. Αύτη είνε μία τών επτά κλιματικών ζω
νών τοϋ βασιλείου τών τσάρων. Άλλ’ ούτε αυτή, 
ούτε αί τοεϊς έπόμεναι, έν αις καί δένδρα καί άγροί, 
είνε πατοίς τών Σαμογετών. Ανάγκη νζπέλθωμεν
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προς βορράν πρός εύρεσιν αύτής, οπού ή ύστάτη τής 
γης γωνία, κείμενη βορειανατολικώς της πόλεως ’Αρ
χαγγέλου.

Έν ταύτη τή χώρα, παρά την έσχάτην άκραν της 
Νοβαγιασέμλια, εύρίσκομεν την πρώτην κλιματικήν 
ζώνην τού Ρωσσικού κράτους, την ζώνην τών παγε
τών. Αύτού ούδείς υπάρχει ύποφορος λαός, διότι 
μόνοι κάτοικοι είνε θαλάσσιοι ίπποι, φώκαι, λευκαί 
άρκτοι καί πολικαί άλώπεκες.

Άλλ* αμέσως παρά τάς έρημίας ταύτας άρχεται η 
τελμάτωσης ζώνη, είτα τά βρύα τών ρε'νων, εύρέα, 
γυμνά καί άδενδρα πεδία. Ύπεράνω αύτών άπλού- 
ται, χειμώνος ώρα, ο λευκός τής χιόνος πέπλος, ή 
δέ ισχύς τού βορείου θέρους αδυνατεί καί αύτή νά 
ζωογόνηση μεγάλα φυτά έν τοΐς πεδίοις έκείνοις. Έν 
ταϊς άπεράντοις ίλυώδεσι νομαϊς φύονται μόνον τά 
ελάχιστα καί αφανέστατα τής χλωρίδος τέκνα, λει
χήνες καί μνία. ''Οταν το έδαφος έχη ικμάδα, τότε 
τό βρύον φύεται· άλλ’ όπου είνε ξηρόν καί πετρώδες, 
έκεϊ βρίθουσιν οί λειχήνες. Τά άδενδρα εκείνα πεδία 
οί φιννικοί λαοί καλουσι Τονκζουρ ή Τοϋκ^ρα^ τό 
δ* όνομα τούτο σύν τώ χρόνω έπολιτογραφήθη καί 
παρά Ρώσσοις καί παρ' άλλοις λαοϊς. Εις τά Τούν
δρα πρό πάντων πέμπονται προς νομήν οί ρένοι, καί 
αύτά εΐνε πατρίς τών νομάδων Σαμογετών, οΐτινες 
μόνον έκ τής ρενοτροφίας ζώσι.

Σπανίως ανέρχονται μετά τών αγελών αύτών εις 
τήν τρίτην τής Ρωσσίας ζώνην, ές ής άρχονται τά 
δάση καί τάς έρημους ζωογονεί έλάτη ή θήλεια καί 
ή λάριξ. Έν, τή αύτή ζώνη πληθύς σκιούρων άδια- 
λείπτως παίζουσ:.

Ό άκριβώς παρατηρών τά τού βίου τών Σαμογε- 
τών, κατανοεί τον λόγον, όςτις άναγκάζει αύτούς 
νά κατοικώσιν άξενον γήν καί νά μή άπέρχωνται πρός 
μεσημβρίαν, οπού ευρηνται σποραδικά χωρίδια άν
θρώπων. Ο. Σαμογέται είνε καθ’ αύτό νομάδες, ά- 
γνοούντες τήν γεωργίαν καί μόνον τρώγοντες το κρέας 
τών ρένων. "Οθεν έν τή έκλογή τής έκάστοτε κατοι
κίας αύτών, δέν έκπληρούσι τάς εαυτών άλλά τάς 
τών αγελών αύτών άνάγκας, ούτω δέ γίνονται δού
λοι τών εαυτών οίκοβίων ζώων. Ώς γνωστόν ό ρένος 
δεν αντέχει εις τό θέρος τών νοτιωτέρων δασοφύτων 
γαιών, διότι παντοϊα έντομα φρικωδώς μαστίζουσιν 
αυτούς. "Οθεν καί έν αύτώ τώ δριμυτάτω χειμώνι 
φεύγει εις τά Tovrdpa, έν οίς άφθονον εύρίσκει τρο
φήν λειχήνων καί βρύων. Ούτως ό Σαμογέτης οίκεϊ, 
όπου νέμονται αί άγέλαι αύτού, μεταβάλλει δέ κα
τοικίαν οσάκις ύπάρχη ανάγκη εύρέσεως νέας νομής.

Έν τή μεταλλαγή ταύτη ούδεμίαν βεβαίως εύρί- 
σκει δυσχέρειαν, διότι είνε νομάς. Ό οίκος αύτού 
ευκόλως διαλύεται καί πάλιν εύκόλως συμπήγνυται. 
ΤΙ σκηνή αύτού, Γουρζα καλουμένη, σύγκειτα: έκ 
τινων χ,οντών, έγκαρσίως συμπλεκόμενων καί διά δερ
μάτων ρένων έπικαλυπτομένων. Σφοδρός άνεμος πολ
λάκις άνατρέπει όλον τόν οίκον, άλλά τό τέκνον τών 
Τούνδρων περιφρονεϊ τάς θυέλλας καί δέν βάλλει ί
διον τι βάρος έπί τής στέγης αύτού, άλλ’ έν τή ένα- 
ερίω αύτού κατοικία, ένδεδυμένος δέρματα ρένου, πε- 

ριφρονεΐ τόν αιχμηρόν παγετόν τού πολικού χειμώνος.
Ενίοτε θερμαίνεται βεβαίως παρά τήν πυράν, 

ήν άνάπτει έν μέσω τής Γιουρζ ας. Άλλ’ όμως 
άγνωστα τυγχάνουσιν αύτώ τά θερμά έδέσματα. 
Τρέφεται διά του κρέατος τών ρένων, τών φωκών 
καί ιχθύων, τρώγων αύτό ωμόν, θερμόν δέ γεύμα 
εχε: τό αίμα τών σφαττομένων, όπερ άπλήστως πί
νει. Έκ τής θηριώδους ταύτης διαίτης ώνόμασαν, 
φαίνεται, οί Τώσσοι Σαμ,ογέζας τόν βόρειον τούτον 
λαόν, τούτ’ έστίν αυζοφάγους ή άτθρωποφάγους. 
Άλλ’ αύ-.οί εαυτούς καλουσι καί Χαζάβα, όπερ δη- 
λοϊ άνθρωπος.

Ό πολιτισμός τών λαών συνήθως μετρεϊται έκ τών 
ηθών καί έθών αύτών. Άλλ’ έν τώ περί πολιτισμού 
τών Σαμογετών κεφαλαίω οί άναγνώσται ήμών δέν 
δύνανται νά εύρωσι διαφερούσας λεπτομέρειας, ό τι δ’ 
άν διηγηθώμεν είνε άπλούστατον καί άφελέστατον.

Πληροφορούμεθα ότι τό νήπιον τού Σαμογέτου, 
άμα γεννηθέν, κυλιέται έπιμελώς έν τή χιόνι καί ή 
μήτηρ λέγει τά εξής,

— Ύποφερε ψύχη, ύπόφερε πείναν καί πάγον !
Τού σαμογετικού τούτου βαπτίσματος ή εύχή φαί

νεται ήμΐν ούκ άκριβώς μεταφρασθεϊσα · άλλ’ όμως 
δέν δυνάμεθα ναρνηθώμεν ότι ενέχει βαθεϊαν έννοιαν, 
τήν εξής* «Μάθε νά ύποφέρης πάθη καί πόνους καί 
μή κλίνε τήν κεφαλήν πρό τής δυστυχίας, ήτις, 
ώς ή πείνα καί ό πάγος, έναριθμεϊται έν τοΐς φυσικοϊς 
όωρήμασι τού βίου». Τήν έφαρμογήν τής σαμογετι- 
κής ταύτης φ λοσοφίας μετά χαράς συνιστώμεν πολ- 
λοϊς τών φιλοσόφων τής πεπολιτισμένης ήμών Εύ- 
ρώπης.

Άλλ’ έπανέλθωμεν εις τόν άρτιγέννητον Σαμογέ- 
ττν. Μετά τό έν χιόνι λουτρόν, τό παιδίον ράπτεται 
έν τώ δερματι ρένου καί ούτως αύξει άνευ ιδίας τίνος 
έπιμελείας, γινόμενον νέος ή νεάνις.

Παρ’ έτέροις μέν νομαδικοΐς λαοϊς, οίον τοΐς Κιρ- 
γησίοις καί Καλμούκοις, ή νυμφαγωγία καί ό γάμος 
τελείται δι’ ιδίας ποα,πής· ό δ’ έν ιππασία βίος περι
βάλλει τον υίον τής έρήμου δι’ ίδιου τίνος μαγικού 
γοήτρου. Άλλ’ έν τή έλεεινή Γο^ρζα τού Σαμογέτου 
αί γαμήλιοι τελεταί είνε πολλώ άπλούστεραι. Ό έ- 
ρών νεανίας πέμπει νυμφαγωγον εις τήν σκηνήν τής 
έκλεκτής αύτού, φέροντα κοντόν, ού ή άνω άκρα έχει 
άγκιστρόν τι. Έάν ό οίκος τής νέας κράτηση τόν κον
τόν, τό πρά* μα ερμηνεύεται ώς συναίνεσις τής κόρης* 
έάν όμως ό νυμφαγωγός ύποστρέψη μετά τού κον
τού, ό έντολοδότης δέν είνε δεκτός.

Μετά τήν εκατέρωθεν συναίνεσιν, συνεννοούνται τή 
έπιούση περί τών τού γάμου καί δ νυμφίος ύποχρε- 
ούται νά προςενέγκη ρένους τινάς τώ πατρί τής κό
ρης. Εις τών ρένων οφάττεται έν τή Γοΰρζα τής 
νύμφης καί τρώγεται ώμος ύπό τών μελών άμφοτέ- 
ρων τών οίκων. Αφού δέ ή δμήγυρις πραύνη τήν 
πείναν αύτής, γίνεται δρόμος περί τήν σκηνήν τού 
νυμφίου. Ό νέος αίφνης πήδα έκ τής σκηνής αύτού, 
αρπάζει τήν εαυτού γυναίκα έν ω τρέχει τό έφόλκιον, 
καί άγει αύτήν εις τήν εαυτού σκηνήν.

Ούτω περατούται ή τού γάμου τελετή, άλλ’ δ γά-

μος δέν συνδέει ίσοβίως τό σαμογετικόν άνδρόγυνον. 
Άμφότεροι δύνανται νά χωρισθώσιν δσάκις θέλωσι, 
καί νά συνάψωσι νέον γάμον. Τούτο γίνεται συχνά. 
Διότι καί παρά τοΐς Σαμογέταις είνε οίκτρός ο τών 
γυναικών κλήρος. Αύταί πληρούσι τά πλεϊστα τών έρ
γων καί μεριμνώσι περί τών άνδρών καί δεσποτών 
αύτών. V. Ι·

(Έκ τής Γερμανικής, ύπό Δ. Γ. Μ.)

(’ Επεται τό τέλος,.

ΑΓΑΘΗ ΠΡΑΞΙΣ

ΝΕΟΣΤΙ ΑΠ09ΑΝ0ΝΤ0Σ ΓΕΡΒΗΙΟΪ ΒΟΥίΙΪΟΥ.
θερινή εσπέρα κυρτακής τού 1 85..., άνυπόμονον 

πλήθος συνωστίζετο πρό τής αιθούσης τών εισιτηρίων 
μεσογείου τινός γερμανικού σιδηροδρόμου Γραία πτω
χή γυνή, έπιμοχθως διειςδύσα, δέν ήδυνήθη νάνα- 
γνώ τό κρεμ.άμενον τιμ.ολόγιον διά τών άσθενών αύ
τής οφθαλμών καί τότε ήρώτησε τόν ταμίαν περί 
τού έκεΐθεν μέχρι τού προςεχους σταθμού νενομισμέ- 
νου τιμ.ήματος. Ό ταμίας σκυθρωπώς άπεκρίνατο 
καί ή γραία έξήγαγε τό λεπτόν αύτής βαλάντιον. 
Δυςτυχώς δέν ήρκεσαν τά λεπτά, καί τότε έδωκε τό 
μόνον άργυρούν αύτής νόμισμα καί μετά τρεμούσης 
ασθενούς χειρός προςεπάθησε νά συλλέξη τά έπιστρα- 
οέντα κερμάτια.

— Εμπρός, εμπρός ! ήκούετο έκ τών όπισθεν 
προςερχομένων, αδρός δέ τις καί άγενής άνθρωπος 
τόσον βιαίως άπέωσε τήν γηραιάν, ψιθυρίσας αΛα.Ιγ· 
ογραίόιον» > ώςτε έπεσεν ή δυστυχής άπό τής βαθ- 
μΐδος καί οίμώζουσα προςέκρουσε κατά τού τοίχου, 
έν ω βαλάντιον, γραμμάτιον καί χρήματα έπιπταν 
άπό τών χειρών αύτής εις τούς πόδας τών συνωθου- 
μ,ένων. Τότε έσύριξεν ή άτμάμαςα, πάντες έσπευσαν 
εις τά οχήματα καί ή πτωχή γραία άνέστη, όπως 
συλλέξη τήν εύτελή αύτής περιουσίαν. Άλλά δέν έ- 
πέτυχεν έντελώς, ολίγα μόνον έπανευρούσα. Τότε 
παρ’ αύτήν ήκούσθη ήδεΐα άνδρική φωνή*

— Δύναμαι νά σοι βοηθήσω, άγαθή μου γραία ; 
Είδον τί συνέβη...........

Καί μή άναμείνας άπόκρισιν, οίκείως μετά τής 
γραίας συνεζήτησε καί δεξιώτερος καί εύτυχέστερος 
αύτής, μετ’ ού πολύ ήόυνήθη νά κενώση δράκα νο
μισμάτων εις τό μικρόν αύτής βαλάντιον.

— Αύτά είνε όλα ; ήρώτησε πάλιν.
— ’Ώ ! ούχί, είπε κλαίουσα. Ελλείπει ήμισυ 

φλωρίνιον !
— Δέν έχω ήμισυ δυστυχώς, δμως λάβε τούτο τό 

ολόκληρον καί θά σοι χρησιμεύση.
Τότε πρώτον ή γυνή προςέβλεψε τόν νεαρόν καί 

εύπάρυφον άνδρα, πρός δν άπεκρίνατο*
— Τώ όντι, έάν σήαερον ©θάσω εις τόν οίκον 

μου........... Άλλά δέν έμεινεν αμαξοστοιχία ! Τί θά
πράξω, πρός θεού ! Δέν δύναμαι νά περιπατήσω επί 
δύο ώρας !

Καί ήρξατο κλαίουσα πικρώς.

— ΕηΓιη, είπεν ό νέος, έχων ελβετικήν πως προ
φοράν, έγώ σε δέχομαι εις τό όχημα, δπερ θά μοι 
δώση ό ξενοδόχος μου. Τά πράγματά μου είνε δεδε
μένα καί έτοιμα. Νύν στηρίχθητι έπ* έμού καί άκο- 
λούθει. Πονεΐς άκόμη, κυρία ;

— Ώ, ναι ! άπεκρίνατο, εις τόν βραχίονα καί τόν 
πόδα, έκ τής ώθήσεως τού άγριου έκείνου !

Άλλά διατί, άγαθέ μου κύριε, περιποιείσαι τόσον 
άγνωστόν σοι γραίαν *,

— Διότι, είπεν ό νέος, κρύπτων τήν συγκίνησιν 
αύτού, έχω μακράν έντεύθεν γραίαν μητέρα, επίσης 
βραχύσωμον καί άσθενή, καί συνεκινήθην άναλογιζό- 
μενος ότι καί εις αύτήν ήδύνατο νά συμβή τό αύτό. 
.......... Άλλά τώρα κάθισαν έν άνέσει εις τούτον τον 
δίφοον καί ένιο θά ήνιοχήσω.

Ταύτα είπών, έκόμισε τήν μικράν αύτού σκευήν, 
κατέβαλε τά όφειλόμενα τώ πανδοχεΐ καί ήγαγε τήν 
γραίαν προστατευομένην, διά θερμής θερινής νυκτός, 
κατά τά άνω τού ποταμού, εις τήν πτωχήν αύτής 
κώμην. Αύτού πάλιν εύγενώς αύτή έβοήθησεν, ΐνα 
κατέλθη τοϋ οχήματος καί ότε ή γραία θερμώς ηύ- 
λόγει καί ηύχετο αύτώ, έρωτώσα πρός τούτοις καί 
τό όνομα αύτού, ό νέος άπεκρίνατο*

— Έφ’ όσον θά κατοικώ ένταϋθα, δύνασαι νά με 
όνομάζης ’Ιωακείμ. . . .

Κάκείθεν έπορεύθη εις τό μόνον καί μάλλον ή μέ
τριο ν ξενοδοχείον τής κώμης.

Κατ’ εύτυχίαν ή γραία γυνή ούδέν έπαθε διαρκές 
κακόν έκ τής πτώσεως εκείνης, διό καί δέν άπέκα- 
μνε διηγούμενη τή άβρά καί ώχρα αύτής θυγατρί Α
γνή, ήτις έρραπτε δι’ όλης τής ημέρας, περί τού άγα- 
θού ’Ιωακείμ, κατο κούντος ήδη έν τώ αύτόθι παν
δοχείο. Έρωτηθεΐσα ή φίλη τής Αγνής θυγάτηρ τού 
ξενοδόχου, τί έπραττεν αύτού ό νεαρός ξένος, είπεν ότι 
έπί μεγάλων φύλλο)ν χάρτου έχάρασσε πενταπλάς 
γραμμάς καί έπ’ αύτών άπειραρίθμους στιγμάς, ση
μεία καί γραμμ-ίδια, άνευ τινός ύποδείγματος καί 
μετά μυθώδους ταχυτήτος. Πρός δέ ή κόρη προςέθη- 
κεν ότι ό νέος περιήρχετο καί εις 
έν τοΐς γεύμασιν ώς έπί τό 
σκέπτετο. Ποό πάντων όμ.ω,

Άλλ’ αί γυναίκες άλλοτε πάλιν ώμίλησαν 
τού, ότε, φέρων ύπό μάλης μέγα τι κυτίον, 
εις τό δωαάτιον καί είπε τάς λέξεις*

— ’Ιδού πάλιν. ΤΙ άγαθή μου μήτηρ μοί 
χωρίς νά θέλω, σωρόν έδωδίμων. θά δοκιμάσητε καί 
ύμεΐς.

ΤΗσαν διάφορα καλά πράγματα, ων έγεύσατο θαυ
μάζω ν καί ό υιός Γουλιέλμος. Ούτος, κομψός ών χω
ρικός νεανίας, άθορύβως είςήλθεν εν τώ μεταξύ καί 
συνεστήθη τώ κυρίω ’Ιωακείμ ώς μνηστήρ τής Α
γνής. Άλλ’ ήτο μελαγχολικός τή ημέρα έκείνη, διότι, 
ώς συνήθως, ματαίως πάλιν είχε ζητήσει δάνειον ε
κατόν ταλλήρων, άτινα ήθελε νά δώση πρός έγγό- 
ησιν, όπως θεμελιώση οίκον. Πλήν δύο ρωμαλέων 
βραχιόνων ούδέν άλλο είχεν. Ό πατήρ αύτού ήτο καί

ίΐξ δ άση καί 
τλεΐστον έσιώπα καί έ- 
ήσύχως μόνος έψιθύριζεν. 

περί αύ- 
είςήλθεν

επεμψε,
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έκεϊνος χωρικός, άλλ’ όμως καί τόσον έμμανής βαρ- 
βιτιστής, ώςτε, έν ώ ποτέ μετά τής φ-.λτάτης αύτώ 
βχρβίτου έτέοπετο εν τινι μεμακρυσμε'νω στενωπώ τής 
φάραγγος, όπου πολλάκις εύκαιρων έπορεύετο, παρή- 
κουσεν εις σημεϊον τι, άγγέλλον τήν εϊςροήν ύπατος 
καί έπεσε θύμα υποχθονίου ποταμού.

— Λοιπόν θελεις εκατόν τάλληρχ ; είπεν ό κύριος 
Ιωακείμ, διχφερόντως άκροασάμενος καί έγερθείς ό
πως άπέλθν;.

Έν τή ψυχή αύτοϋ άμε'σως ώρίμασεν εύγενής πρά- । 
ζις. Τή έπιοϋσν) ό Γουλιέλμος έλαβε δέμχ καί τό ε
ξής έπιστόλιον.

«ΦΙλτατε νέε φίλε !

«Πριν ή άπέλθω σήμερον πρός τά άνω τής κοι
λάδας, έζαιτοϋμαι παρά σού μεγάλην τινά χάριν. 
Τό συνεπιστελλόμενον δέμχ επιθυμώ πολύ νά δοθή 
κατ’ εύθεϊαν, διά τίνος κυρίου. Παρακαλώ λοιπόν νά 
κου.ίσγς αύτό εις Λ. καί δώς ΐδιοχείρως, κατά τήν 
έπιγραφήν. Εσωκλείω σοι τά πρός άπέλευσιν καί ε
πάνοδον άπαιτούμενα χρήματα. Χαΐρε καί άσπασαί 
μοι τούς οικείους καί συγγενείς σου, ώς ουτω μετ’ ού 
πολύ θά καλής, ώς ελπίζω, τήν 'Αγνήν καί τήν μη
τέρα αύτής.

’Ιωακείμ».

Τό δέμα έπε'μπετο εις διάσημον έμποοον μουσι
κών. Ότε ό Γουλιέλμος παρε'δωκεν αύτό καί παρε- 
σκευάζετο νάπε'λθγ, ό διευθυντής προςεκάλεσεν αύ
τόν πρό τοΰ ταμιείου, εϊπών ότι ό πέμψας τό δέμα 
προςέταττε νά πληρωθώσι τώ κομιστή εκατόν τάλ- 
ληρα. Ό Γουλιέλμος μόλις έπίστευσεν ε’.ς τά ώτα καί 
όμματα αύτού. Ουδε'ποτε ο’ίκαδε έπανήλθε τάχιον. 
Ήδη παρήλθε πάσα στενοχώρια, ό δέ κλίνων ήλιος 
έφώτισεν έτι τρεις έν τώ κοσμώ εύτυχεϊς άνθρώπους, 
’ίσως δέ πρός τούτοις καί τινας άλλους. Διότι ό τών 
μουσικών έμπορος θριαμβικώς είςήλθε πρός τούς εαυ
τού εταίρους καί έδειζεν αύτοϊς νέον καί λαμπρόν μέ
λος κλειδοκυμβάλου, όνομάσας τόν μ.ελοποιήσαντα 
’Ιωακείμ. Ί*άφ. L. St.

(Έκ τή; γερμανική;, ΰπο Λ Γ. Μ.)
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Ό περίφημος γάλλος μυθοποιός Ααφονταϊνος ενο- 
μίσθη πολλάκις βλάξ καί ήλίθιος. Πάσαν ημέραν ή 
έλησμονει νά φορέση έν οίονδήποτε φόρεμα ή ύπόδη- 
μα, ή τό έφόρει αντίστροφον είχεν υιόν, όστις άνε- 
τράφη εκτός τής οικίας καί τόν όποιον δέν είδεν έπί 
πολλά έτη. Τώ παρήγγειλε λοιπόν νά εύρεθή κατά 
τήν δείνα ημέραν καί ώραν ε’.ς ώρισμένον τόπον όπως 
διαλε/θή μετ’ αύτού. Φθάσας εις τό μέρος έκεΐνο 
έλησμόνησε τήν αιτίαν τής άφίξεώς του έπί τοσούτον 
ώστε ούδέ άεεγνώρισε τόν υιόν αύτού, άλλα πολλήν 
ώραν μετ’ αύτού συνομιλήσας έστράφη πρός τούς πε· 
ριεστώτας καί έπήνεσε τήν συμπεριφοράν καί τάς 

1 Ίδε τεύχος ΚΔ'.

γνώσεις τοΰ νεανίου, άκούσας δέ παρά τούτων ότι 
ό νεανίας ήτον υιός του, είπεν «έχω μεγάλην εύχα- 
ρίστησιν ».

Άλλην φοράν ο αύτός ποιητής άπεφάσισε νά πο- 
ρευθή εις τήν έπαυλιν θιερρύ, όπως διαλλαγή μετά 
τής απ’ αύτού κεχωρισμένης συζύγου του. Άναβαίνει 
λοιπόν επί τής ταχυδρομικής άμ,άζης, φθάνει εις τήν 
πατρίδα του καί έρχεται εις τήν οικίαν τής γυναικός 
του- ο ύπηρέτης μή γινώσκων αύτόν, τώ λέγει ότι 
ή κυρία ύπήγε ν’ άκούση ξιήν λειτουργίαν. Ό Ααφον- 
ταϊνος περιμένων τήν έκ τής έκκλησίας έπάνοδόν της 
έρχεται προς τινα φίλον παρ’ ω κατέλυσε δύο ήμέρας 
καί δύο νύκτας χωρίς νά ένθυμηθή τόν σκοπόν τής 
έλεύσεώς του, καί τελευταϊον έπανέκαμψε εις Παρι- 
σίους. Έρωτηθείς έάν συνδιηλλάγη μετά της συζύ
γου του, άπεκρίνατο, ώσανεΐ έκ τού λήθαργου έξυ- 
πνήσας, «ή σύζυγός μ.ου δέν ήτο έν τή οικία, άλλ’ έν 
τή εκκλησία.»

Ι'.ίς τών συγχρόνων συγγραφέων είπεν άναστρεφό- 
μενος μετά τών ζώω; ό Λαφονταϊνος ήτο τι πλέον 
ή άνθρωπος· άνχστρεφόμενος μετά τών όμοιων του 
ανθρώπων ήτο τι κατώτερον τού άνθρώπου.

Ό εύφραδέστατος έκκλησιαστικός ρήτωρ καί έπί
σκοπος Λιμών, άνεγίνωσκεν ε’μ-παθώς αρχαίας γλωσ- 
σικάς παρατηρήσεις, ίσπχν.κάς τε καί ιταλικά?, δη
μώδεις, χυδαίας καί πάντγ άντιθέτους εις τό κομ
ψόν καί γλαφυρόν ύφος τών ομιλιών αύτού τάς βί
βλους έκείνας άπεκάλει «κύλικούς γελωτοποιούς του» 
διότι πολύ συνετέλουν εις τήν καλλιέργειαν τής διά
νοιας του καί τής αισθητικής αύτού κρίσεως.

Ό πολυμαθέστατος Πέτρος Βάϋλε έξίστατο τών 
φρενών ύπό τής χαράς, θεώμενος μαγγανευτάς, άγύρ- 
τας, σχοινοβάτας καί θαυματοποιούς. Γέρων ήδη 
ών, έπορεύετο μακράν οδόν καί ετέρπετο ώς μικρόν 
παιδίον εις τάς μαγγανείας καί τά πηδήματα αύτών.

Ό Ταλλεϋράνδος ώχρία καί έπαλλε τήν καρδίαν 
άυ,α άκούων τό τού θανάτου όνομα. Οί θεράποντες 
αύτού ούδέποτε έτόλμων νά τώ προσφέρωσιν επι
στολήν έχουσαν σφραγίδα μέλαιναν. Πολλά λοιπόν 
έτη παρήρχοντο χωρίς νά μάθη τών επιστήθιων φίλων 
του τήν τελευτήν.

Όμοιον παιδαριώδη φόβον τού θανάτου ήσθάνετο 
ό μέγας ύπουργός τής Μαρίας θηρεσίας πρίγκηψ 
Κάουνις, πρός δν σπανιώτατα ήγγέλλοντο ειδήσεις 
συνεχόμενα·, μετά τίνος θανάτου.

’Ασθενών βαρέως ό Λουδοβίκος ΙΕ' καί βλέπων 
κατηφεΐς τούς περί αύτόν ιατρούς, τοίς είπε νά μή 
προφέρωσι τό παράπαν τό φοβερόν όνομα έάν πέπρω- 
ται ν’ άποθάνω, είπατε' μοι ότι ό καιρός είναι κακός 
•καί θά νοήσω τήν καταδίκην μου.

’Ενώπιον τής ’Ελισάβετ, βασιλίσσης τής ’Αγγλίας, 
ούδείς έτόλμα νά έκφέρν) έκ τού στόματος ούτε τήν 
λέζιν «θάνατον» ούτε τό όνομα τής ύπ’ αύτής εις 
θάνατον κατχδικασθείσης Μαρίας Στουάρτης.

Ό καρδινάλις Ρισχελιεύς έφαντάσθη πολλάκις ότι 
ήτο ίππος, έτρεχε λοιπόν τετραποδιστί άνω καί κά
τω έν τώ κοιτώνί του χρεμετίζων καί λακτίζων τούς 
ύπηρέτας του.

πενταετίαν ο καπνός ύπήρςε πρωίας μέν ή κατάρα 
μου, εσπέρας δέ τό βάλσαμαν καί ή παραμυθία μου. 
Καί ό Θωμάς Κάρολος έκάπνιζε νυκτός καί ήμέρας 
άδιαλείπτως.

Ό τής Πρωσσίας βασιλεύς Ούίλλιέλμος Γ'. είχε 
συνειθίσει εις τόν ψόφον πηγής, δν ήκουεν εκ τού πα
ραθύρου του άπό πρωίας μέχρι εσπέρας. 'Ημέραν 
τινά ή άντλίκ έπεσκευάσθη καί παραχρήμα έπαύ- 
σατο ό δυσάρεστος ήχος. Ό βασιλεύς μή άκούων τόν 
συνήθη ψόφον έλυπήθη τοσούτον ώστε δέν ήδύνατο νά 
έργασθή, έδέησε λοιπόν νά φθείρωσιν οί έργκται τήν 
άντλίαν όπως άποδώσν; έκ νέου τόν ψόφον, δι’ ού ό 
βασιλεύς συνέλεγε τάς ιδέας του. Ν.

(’Ακολουθεί).

Ό γάλλος ζωγράφος καί ποιητής Άννα Λουδοβί
κος Γιοοδέτ κατελαυ,βάνετο ύπ’ ένθουσιασμού μόνον 
νυκτός. ’Αμέσως έςανίστατο τής κλίνης, άνήπτε 
τήν πολύφώτον λυχνίαν έν τώ εργαστηρίω του, εφό- 
ρει τόν πίλον του καί έγραφε τάς άςιολογ'ωτάτας 
αύτού εικόνας.

Ό κωμικός Λουδοβίκος Βενέδικτος Πικάρδος έποίει 
τάς κωμωδίας του κατακεκλιμένος έπί τής κλίνης.

Ό Κάρολος Στέφανος, δραματικός, οσάκις κατείχε- 
το ύπό τού ποιητικού οίστρου, έσπευδεν εις τόν οίκον 
του, έδίωκε τήν σύζυγον, τά τέκνα καί τούς ύπηρέ
τας του, έκλειε τάς θύρας καί τά παράθυρα, έρρίπτε- 
το εις τήν κλίνην καί έν πλήρει σκοτία έστιχούργει.

Ό Κ. Ραδκίφ συνέτασσε τά φρίκην έμποιούντα μυ- - 
θιστορήματά του, άφ’ ού ήθελε δειπνήστ) ήμίοπτον 
κρέας μετά πολλών κρομμύων.

Ό μουσικός Γλούκ έπινεν οίνον καμπανίτην οσά
κις έτόνιζε τάς συμφωνίας του.

Πολλοί διάσημοι συγγραφείς έκυριεύθησαν δυστυ
χώς ύπό τού πάθους τής οινοποσίας. Ό Ραβελλαί 
έλεγε" τό τρώγειν καί τό πίνειν είναι δι’ έμέ ή μόνη 
καί άληθής πηγή τού ένθουσιασμού. Ίδετε τήν φιά
λην ταύτην, είναι ό Έλικών μου έπειδή περιέχει τό 
νέκταρ ύφ’ ού έμπνέομαι· έν ώ πίνω σκέπτομαι, καί 
έν ω σκέπτομαι πίνω.

Πίνοντες οίνον ό Αισχύλος καί ό Κάτων έφώτιζον 
τήν διάνοιάν των καί άνεπτέρουν τήν φαντασίαν των.

Ό Γολδσμίθ συνέγραψε τόν Vicar πίνων οίνον 
τής Μαδείρας. Περιελθών εις έσχάτην άπορίαν έπώ- 
λησεν άντί πολλών αργυρίων τό χειρόγραφόν του πρός 
τόν φίλον του Ζανσόν, πρώτη δέ πράξις αύτού ήτο 
νά βράσν) οινόπνευμα καί νά δώση μέρος τούτου εις 
τήν οίκοδέσποινάν του. Καί πολλοί άλλοι συγγρα
φείς, καλλιτέχναι καί μενάλοι άνδρες έζήτησαν έν 
τή φιάλη ένθουσιασμόν καί λησμοσύνην τών έπι- 
γείων φροντίδων.

Ό Κυϊνσέύς καί ό Κολερίδγης ευρον έν τώ όπίφ τήν 
πηγήν ές ής ήρύσαντο τήν πρόσκαιρον μακαριότητα 
καί τήν μετά ταύτα άφατον δυστυχίαν των.

Άλλοι περίφημοι άνδρες ευρον διεγερτικόν τής 
φαντασίας των μέσον τόν καπνόν καί τόν ταμβάκον.

Ό Σχίλλερος έταμβάκιζεν έμπαθώς.
Φρεδερϊκος ό μέγας μετεχειρίζετο ώς ταμβακοπυ- 

ξίδας τούς θυλάκους όλων άνεξαιρέτως τών φορε
μάτων του.

Ό Χάλ, έπίσκοπος, ρήτωρ καί συγγφαφεύς, έκά- 
πνιζε τοσούτον ώστε οί φίλοι του έμερίμνων περί τής 
ύγείας καί τής ζωής του. Εις τούτων εύρών αύτόν 
μικ ημέρα έν τώ μέσω πυκνότατων καπνού νεφών 
τόν ήρώτησε- «πάλιν λοιπόν εύρίσκω σε άσχολούμε- 
νον περί τό είδωλόν σου ;» «Ναί, άπεκρίνατο ήσύχως 
ο Χάλ, άσχολούμαι όπως τό κατακαύσω».

Ό Μίλτων δέν ήδύνατο νά άποκοιμηθή χωρίς νά 
καπνίσγ έν τή κλίνγ.

Κάρολος ο Λάμπ, άγγλος ποιητής, διετίαν όλην έ- 
πασχε σφοδροτκτην κεφαλαλγίαν ένεκα τού καπνίζειν, 
άλλά δέν άπέστη άπό τής κακής συνήθειας του. Γρά- 
φων προς τινα φίλον του έλεγε- κατά τήν τελευταίαν

----------——Κϋ»—------------

ΨΓΧΙΑΤΡΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ.

ΑΙΤΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙ2Ν.

Πάσα πάθησις τής ψυχής, οίαδήποτε αύτή ούσα 
—μικρά ή μεγάλη, παροδική ή μόνιμος καί είτε εις 
τό νοητικόν, ε’ίτε εις τό αισθητικόν, ε’ίτε εις τό δρών 
καί κινούν τού οργανισμού ήμών προσγινομένη, άνα- 
φέρεται κατ’ άρχήν πρώτην ε’.ς τό σύστημα τών 
ζεύρωΓ.1 Έκ τής παραβλάβης δηλονότι τούτου τού 
οργάνου προκύπτει ώς κατά τινα μαθηματικήν άνα- 
λογίαν αύτη ή έκείνη τής ψυχής ή πάθησις έκκστο- 
τε, καί έμφανίζεται κατά λόγον πάντοτε τής νευρι
κής παραβλάβης ότέ μέν ώς άπλή φρενών άσθένεια, 
ότέ δέ ώς παράνοια ή ψυχής τις άλλη παρακίνησις, 
ώς μονομανία άλλοτε καί ώς μανία άλλαχού, καί 

ούτω καθεξής.
Παθαίνεται λοιπόν καί κακούται ή ψυχή ύφ’ ών 

καί τό σύστημα πρόιτον τών νεύρων έκακώθη καί έ- 
παθε- καί ισχύει ούτως τών νεύρων ή πάθησις ώς 
καί τής ψυχής ήδη πάθησις, καί τάνάπαλιν τής 
σχέσεως έν τούτω ούσης ώς αιτίου πρός άποτέλεσμα 
καί άποτελέσματος πρός αίτιον.2 Παν δ’ ό,τι ύπερ-

1) Σύστημα τών νεύρων λέγοντες έννοούμεν τόν 
εγκέφαλον καί τον νωτιαίον μυελόν μετά τών εξαρτημά
των αύτών, τών νεύρων.

2) Έκ τών όλίγαιν τούτων γίνεται ηόη, νομίζομεν, 
καλώ; καταληπτόν οτι αί φράσεις «Έχω τά νεϋρα μου», 
«Είμαι νευρικός», «Μέ πιάνουν τά νεύρα», και τά 
τοιαϋτα τά κατά κόρον ενίοτε καί πολλάκις ά'νευ λόγου 
καί ά'νευ ανάγκης άνά στόμα φερόμενα, οτι λοιπόν πασαι 
αί τοιαϋται περί νεύρων δηλώσεις καί τά οικτίσματα, 
αληθή μεν οντα ή άναφέρονται ύπό τοϋ πάσχοντος εις 
τοπικήν τινα μόνον νευραλγίαν (οιον εις προσωπαλγίαν 
τινά φέρ’ είπεϊν ή εις τήν λεγομένην ημικρανίαν, ή εις 
τινα τοΰ ισχιακοϋ νεύρου νευραλγίαν ή τι τοιοϋτον) ή συγ- 
χέονται άλλοτε καί συναλλάσσονται πρός ρευματισμούς 
τινας, ή βεβαιοΰσιν υπαρςιν ψυχοπάθειας τινός ή φρενο- 
παθείας, και πλέον τούτου ούδέν ! Εϊκή δέ καί άλλως αύ- 
τολογούμενα, καί εις δείγμα ίσως ποτέ λεπτοφυΐα; καί 
άβρότητος καί εύαισθησίας έπιδεικνύμενκ, αύτά μέν ού- 
δέποτε, υπήρξαν τά τεκμήρια τής άβρότητος και τής λε- 
πτοφυία;· αύταπάτην δέ δμως καί ψυχής τινα παρακί- 
νησιν καί νοϋ παραβλάβην πολλήν καί βεβαίαν καταγ-
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βιβάζη την κατανάλωσιν της ούσίας τού οργάνου η
μών τούτου, καί παν δ, τι παρακωλόη την άναπλή- 
ρωσιν της ούσίας αύτής άναλισκομένης, καί δ,τιδή- 
ποτε ά7λο προσβάλλη καί καταπονή καί κακοί τό 
όργανον τούτο, πάντα τά τοιαύτά είσιν αίτια ικανά 
είς παραγωγήν ψυχοπαθειών η, ένθ’ άν ήδη ύπάρχω- 
σιν, είς δείνωσιν αύτών.

Φύσει δ’ ό χως άγαθή τό όργανον τούτο τού ψυχι
κού ημών βίου κε'κτηται ώς επί τό πολύ δύναμιν άν- 
τιστάσεως εκτάκτως μεγάλην καί πολλάκις τοιαύτην 
ώστε, καί ύποβαλλόμενον ενίοτε είς προσβολάς καί 
βλάβας οιαι έν άλλω τινι τού σώματος ημών όργάνω 
έπισυμβαίνουσαι θά.έπέφερον έξάντλησιν καί μαρα
σμόν καί τον θάνατον ’ίσως αύτόν, δμως αύτό (τών 
νεύρων τό σύστημα) καί τοιαύτά ποτέ πάσχαν καί 
τότε αντέχει συνήθως, νέαν πάντοτε άρυόμενον δύνα- 
μιν καί νέαν ζωήν, καί ώς ’Ανταίος άλλος άκμαϊον 
έκάστοτε έκ τών πτώσεων άνεγειρόμενον. Πώς συμ
βαίνει τούτο ; ΊΙ παρατήρησις καί τό π ίραμα διευ- 
κρινούσιν ήμίν τό αληθώς παράδοξον τούτο φαινό- 
μενον λίαν σαφώς καί άπλούν τό πολύπλοκον, ήγουν 
δτι έν τγ κοπάσει καί έν τή έξαντλήσει έκτρέφεται 
τό όργανον ήμών τούτο άπό τών ά,ΖΛυζ τού σώμα
τος Icrrar νέον, καί άνανεούται λοιπόν δαπάναις τού 
λοιπού σώματος, καταβιβρώσκον ώς είπείν αϊτό* πα- 
ρετηρήθη δηλονότι καί έξηκριβώθη διά πειραμάτων 
δτι ζώον ύποβαλλόμενον είς τόν δι’ ασιτίας θάνατον, 
ένώ τού μέν λίπους αύτού άπόλλυσι κατά μικρόν τά 
93 μέρη τού όλου (είς έκατόν αύτού λογιζομένουξ τού 
δέ αίματος τά 7 5 τοίς έκατόν, τού δέ σπληνάς τά 
71, τής δέ καρδίας τά 44, τού δέ ήπατος τά 52, 
τού δε πάγκρεως τά 64, τών δέ μυών τά 42, τών 
δε νεφρών τά 31, καί αύτών δέ τών οφθαλμών τά 
1 0 τών εκατόν, — δμως είς τών νεύρων τό σύστημα 
άπόλλυσιν έν τώ βραδεϊ τούτω θανάτω μόλις εν τοϊς 
έκατόν ! J Ιδού όντως ό λόγος καί ή έξήγησις τού 
αινιγματώδους έκείνου φαινομένου· ιδού δηλονότι ό 
λογος οτι ο έγκέφαλος ήμών (μετά καί τών έξαοτη- 
μζτων αυτού) και περ και πλέον τών άλλων οργάνων 
εργαζόμενος, καί δή καί πάντων μάλιστα αύτός καί 
καταπονούμενος και πολλαχώς προσβαλλόμενος καί 
άναλισκόμενος, δμως καί παοά ταύτα ήκιστα πάν
των παθαίνεται, καί νεαρός καί άκμαϊος έπί υ.ήκιστον 
διαμένει, καί ταύτα καί έάν άκόμη ό λοιπός οργανι
σμός, εζ ού δη όιηνεκώς την εκάστοτε άνακζινιζομέ 
νην αύτού ζωήν καί τήν ικμάδα άρύεται, ούχ δτι 
έπαρκώς άλλά πενιχρώς μάλιστα καί έλλιπώς τρέφη- 
ται. Κατά τόν αύτόν δε τούτον τρόπον έννοούμεν 
ώσζύτως καλώς καί τήν αιτίαν δτι άνθρωποι δια- 
νοητικώς πολύ εργαζόμενοι γίνονται συνήθως ισχνοί 
και λιπόσαρκοι ει και καλώς τε διαιτώνται καί σκο-

γελλει αυτός έαυτοΰ ο τοιαυτα περί τών εαυτού νεύρων 
χα. επίνοιαν tzovov χαι εχ χλισεως προς τον θεόν Σ υ ρ — 
μ ο ν παραδοξολόγων.

1 Υπάρχουσι δε αποδείξεις οτι χαί έπί τού άνθρωπίνου 
σώματος εν ομοια περιπτώσει το αύτό συμβαίνει, καί δτι 
η αυτή ως έγγιστα, των αριθμών εκείνων άναλογία 
ισχύει καί περί τού άνθρώπου.

πίμως τρέφονται* καί προσέτι πώς πολλάκις άλλοι 
τινες καχεκτικοί καί νοσηροί τό δλον, δμως ύγιέ- 
στατα οί άσθενεϊς ούτοι καί κολοσσαϊα διανοίας έονα

, \ Ci ‘ *
παρζγουσι, συγγράφοντες, όιόάσκοντες, πολιτεύον- 
τες, δημιουργούντες εύρίσκοντες κλπ. Τοιούτος π.χ. 
ήν τόν οργανισμόν ό ιδρυτής τής συμπάσης έπιστή- 
μης, δ τετρακοσίους συγγράψας τόμους ’Αριστοτέλης, 
τοιούτος δέ* λέγεται καί ό Ιπποκράτης ύπάρξας, 
τοιούτος επίσης καί ό πολύς Κοραής καί τόσοι άλλοι 
διαφόρων εποχών διακεκριμένοι άνδρες.

Ένίοτε δμως συμβζίνουσιν δλως διάφοοα τούτοις 
καί παν τουναντίον. Παθαίνεται δηλονότι τό νευ
ρικόν σύστημα καί έξ άφορμών πολλάκις σαικοών κκί 
ασημάντων καί ενώ ούτε ή εργασία τού τής ψυχής 
οργάνου υπάρχει τις ύπερβολική γενομένη καί τό άλ
λο δε σώμα ευρωστεϊ τε προς τούτοις καί ύγιαίνει, 
όμως της οαπκνης του των νεύρων συστήματος τής 
σμικράς ταύτης, τής έκ τής ολίγης εργασίας, αύτού 
ό2ίγον μόνον άναπληρούται έκάστοτε· κκί ύποκύπτει 
ούτως μετά τινα χρόνον νωθρόν καί κεκμηκώς καί 
βεβλαμμένον εί καί ούτε ύπερεμόχθησεν, ούτε είς αί- 
κισμ.όν υπεβλήθη. Τήν τοιαύτην τών νεύρων Λιλο- 
οθένεναν καί ταύτην τήν ίδιοπάθειαν παρ’ οίς άν εύ- 
ρητκι, καλούμεν νευρικήν αύτών ευπάθενακ^ καί αύτη 
είναι ή πρώτη κκί κυρία άρχή τών νευρικών λεγομένων 
παθήσεων καί δή κκί τών ψυχοπαθειών.

(ζχολουθει).

Β. ΑΟΥΣΗΣ, ίατρο'ς.

---------

Τά άλμανάχ.

Πόθεν παράγεται τό όνομα άΛ^ανα^ καί από πότε 
ήρςατο ή χρήσις αύτού;

Είς τό ερώτημα τούτο, άποκρινόμεθα τάδε :
ΊΙ ετυμολογία τού ονόματος άλμαζάγ* διατελεϊ 

ασαφής. Το πρώτον άπαντα έν τινι χωρίω τού Πορ- 
φυρίου, αναφερομένω ύπό τού Εύσεβίου ύπό τούς τύ
πους ά.ζαεηάγα καί άΛ^ενάχα. Se είνε,
διδάσκει ο Λιττρέ, νά άναζητηθή ή έτυμολογία τού 
ονοματος τούτου πέραν τού Εύσεβίου· έν τοσούτω ό 
σοφός Λεξικογράφος καί οί άλλοι συγγράφεις, ούς συνε- 
βουλεύθημεν, αναγράφουσι τάς έπομένας ετυμολογίας: 
Α’.γυπτιαστί (κοπτιστί) α.Ζ σημαίνει τον .7ορμμό>· 
καί μεΓ άνάμνησιν, δθεν έσχηματίσθη ή λέξις ά./με- 
νεγ σημαινουσκ λογισμόν πρός βοήθειαν τής μνήμ,ης. 
Έβρα’ίστί δε καί άρκβιστί α2 είναι άρθρον καί paray 
σημαίνει λογαρικζειν. Τό ά.Ι^ακαχ λοιπόν δύναται 
νά παραγητκι εκ τών τύπων τούτων, εκτός έάν σχε
τίζεται, ώς τινες νομίζουσι, πρός τό εβραϊκόν α2 (τό 
άρθρον) καί τό λατινικόν manachus δπερ σημαίνει 
κύκλον κεχαραγμένον έπί σκιαθήρου (ήλιακού ώρολο- 
γιου), χρησιμ.εύοντα δε εις τό νά ύποδεικνύη τήν 
σκιάν τού ήλιου δι’ έκαστον μ,ήνα· σηυ.ειωτέα έπί
σης καί ή έκ τού 
γή, διότι οί άρχαϊ 
τής Σελήνής επί τεμαχίου τετραγώνου ξύλου, δπεο 

γερμανικού al-monacjht παραγω- 
οι γέρμανοί έχάραττον τήν τροχιά

έκάλουν al-monagkt, τούθ’ δπερ, έσήμαινε, κατά 
τήν τότε γερμανικήν γλώσσαν, τό περιΛαμβάνον 
^etcac ζαο σε2ήτα(; τού έτους.

Έσηυ,ειώσαμεν λοιπόν διαφόρους έτυμολογίας, εζ 
ών έκαστος δύναται νά παραδεχθή τήν μάλλον αρε- 
σκουσαν αύτώ. Είνε δέ πιθανόν δτι μεταςύ αύτών 
ύπάρχουσι πολλαί λέξεις προερχόμενάι έκ πηγών και 
έποχών διαφόρων, άλλά καταλήγουσαι ε’ς ένα και 
τον αύτόν τύπον, τόν συνήθη ήμϊν. Άζιούσι τινες ο
τι τά προέρχονται έκ τών άρχαίων Αιγυ
πτίων καί ίσως δέν σφάλλουσι, διότι οί Αιγύπτιοι 
παρορμώμενοι ύπό τής ώραιότητος καί τής καθαριό
τητας τού ούοανού αύτών είς τό νά έξετάζωσι τά ά
στρα, άναγκαζημενοι δέ καί έκ τής έκχειλίσεως τού 
Νείλου νά καταμετρώσιν άνά παν έτος τάς γαϊας αυ
τών, πρώτοι ίσως αύτοί ήπλοποίησαν τάς άστρονο- 
μϊκάς γνώσεις ίνα προδεικνύωσιν είς τούς κατοίκους 
τών έπαρχιών τήν έποχήν τής ξηρασίας, τήν διάρ
κειαν τής πλημμύρας, κτλ.

’Αλλά δέν πρέπει νά συγχέωμεν τό aJ^aray μετά 
τού -ημερολογίου, διότι έκεϊνο μέν περιλαμβάνει άστρο- 
νομικάς καί κλιματολογικάς παρατηρήσεις, προρρή
σεις, προγνώσεις, καί καβαλιστικούς ύπολογισμούς* 
περί τών συμβησομένων έν τώ μέλλοντι, τούτο δέ τήν 
άναγραφήν τών ήμερών, τών μηνών καί τών έορτών. 
ΊΙ δέ λέξις κα^εκόά^οκ (ήμ,ερολόγιον) είναι τό λατι
νικόν calendcirium^ έσχηματίσθη έκ τής λέζεως 
calendae, '^ις έσήμαινε παρά τοϊς Ρωμαίοις τήν 
ποώτην ημέραν έκάστου μηνός.

Έπί μακρόν χρόνον ή λατινική Εκκλησία ήτο επι
φορτισμένη νά συντάττ-/) τό έτήσιον ά^ιακάχ. Τή 
ημέρα τού Πάσχα κατεστρώννυον τήν ονοματολογίαν 
τών ήμερομηνιών καί έθετον αύτήν έπί τού πασχα- 
λίου κηοού* ύποδείγματα δέ τοιούτων πασχαλίων 
πινάκων άπαντώσι μέχρι τού δεκάτου καί έκτου αίώ
νος. Έν τοσούτω μετά τήν άνακάλυψιν τής τυπογρα- . 
φίας τά δημώδη ά2μαναχ αύξηθέντα μεγάλως δι’ 
άνεκδότων, διηγημάτων, συμβουλών πρός τούς γεωρ
γούς κτλ. διεδοθησαν πανταχού. Έκτοτε δέ χρονο
λογείται καί ή τών αιωνίων ά2μανάχ ιστορία. Λέγε
ται δτι πρώτος ό Rabelais έξετύπωσεν ά.Ιμαναχ διά 
τό έτος 1 533, μεθ’ ό έγένοντο καί άλλα, καί τοσαύ- 
τα μάλιστα ώστε αί τότε κυβερνήσεις ήναγκάσθησαν 
νά ύποβάλωσιν αυτά τού λοιπού είς λογοκρισίαν. 
Ούτω, τό αύρηλιανόν διάταγμα τού 1561 καί τό 
διάταγμά τού Blois, τώ 1579, άπγτουν δπως ύπο- 
βάλωνται τά ά.Ιμαναχ προ τής έκτυπώσεως αύτών 
είς τήν κρίσιν τών άρχιεπισκόπων καί επισκόπων η 
επιτρόπων έκλεγομένων ύπό τού βασιλέως καί τών 
συνήθων δικαστών. Οί δέ μή ύποβαλλόμενοι είς τάς 
άπαιτήσεις τού νόμου τούτου έκδόται καί συγγρά
φεις κατεδικάζοντο είς σωματικάς ποινάς. Έπί τής 
βασιλείας τού Ερρίκου τού Β'. έδημοσίευσεν ό Νο- 
στράδαμος ά2μανάχ τι πλήρες έσφαλμένων προγνώ
σεων έπευφημούσης τής αύλής. Προσπάθειαι δε πρός 
βελτίωσιν τής όημοσιεύσεως αύτών έγένοντο κατα 
τόν ις'. αιώνα, οπότε Μελάγχθων ό φίλος καί μαθη
τής τού Λουθήρου ήν ό πρώτος έκκαθαριστής τών

ά2μανάχ. Κατά δέ τόν ιζ'. αιώνα έφάνη τό οίκτρο- 
τερον τών βιβλίων τούτων, τό Ά.ίμαναχ τον Μα
τθαίου ^/άενσβεργ^ ούτινος τό άρχαιότερον άντιτυ- 
πον χρονολογείται τώ 16ο6.

Προς κατάπαυσιν δέ τής άνιαράς επιδράσεως τού 
α2^ιαναχ τούτου εδημ,οσιευθη βραδυτερον, με ιά μιαν 
εκατονταετηρίδα, τό Βθ)1 Messager boilCllX 
Βασιλείας* άλλά μεθ’ δλην τήν εύδοκίμησιν τού τε
λευταίου. ο Mathieu Laensberg έκτυπούμενος έπί 
χάρτου στιλπνού, έδημοσιεύετο μέχρι προ είκοσιν ε
τών είς 100,000 άντίτυπα. Δέν είναι δέ άναγκαϊον 
νά ειπωμεν όπόσον δέον νά έκτιμώνται αί έν αύτοϊς 
προγνώσεις... Μεταξύ άλλων αστειοτήτων, άναφέ- 
οεται οτι ο εκδότης τού ^Ιαενοθε^'} ούτινος αι προ
γνώσεις ύπεβάλ7χ.οντο εις αυστηροτατην λογοκρισίαν, 
προεϊπεν είς τον κόσμον δτι γενήσεται κατά το έτος 
1811 μεγάλη χολέρα, ής τήν σφοδροτέραν φθοράν 
ύπεδείκνυεν έν Ρώμγ. Ό Διευθυντής τού τυπογρα
φείου καλέσας τον εκδότην ειπεν αύτώ.^

— Διατί, κακομοιρε, ύπέδειξες τήν Ρώμην ως ε
στίαν τής χολέρας ;

— Άλλά, κύριε διευθυντά, έπρεπε τέλος πάντων 
νά ύποδείξω οίονδήποτε μέρνς. Καθ’ έκαστον έτος α- 
ναγράφομεν τήν χολέραν πέρυσι την υπεδειζαμεν εν 
’Ισπανία.· τώρα δέ είνε ή σειρά της έν’Ιταλία.

_Άλλ’ άγνοεϊτε δτι θά ένωθή ή Ρώμη μετά τής 
αύτοκρατορίας ; τί ταραξίας δπου είσαι!

— Κύριε διευθυντά, είμαι πτωχός οικογενειάρχης* 
τό ά2^ιαναχ τούτο είναι ή μ.όνη προσοόος μ.ου. Πώς 
θά ζήσω έπε;τα, δταν μου άφαιρέσητε τήν χόλε- 
ράν μου ;

Ό διευθυντής έσκέφθη ολίγον.
— Έ, λοιπόν, τώ άπαντα, στείλε τήν χολέραν 

είς άλλο μέρος.
. — Δύναμαι νά τήν ορίσω είς τό Άμβούργον ; έ
ρωτά ταπεινός ό κύριος τού ά.Ι^αναχ.

__  ”Ας ήναι είς τό Άμβούργον ! έπανέλαβε γεν- 
ναίως ο διευθυντής.

Ό έκδοτης άπομακρυνθείς εύχαριστημένος διότι 
διεφύλαξε τήν χόλεράν του, ήκουσε μετ’ ολίγον νά ά- 
νακαλήται άπό τού παραθύρου:

— Κύριε ! Κύριε !
— Τί τρέχει, κύριε διευθυντά ;
— θέσατε τήν χόλεράν σας όριστικώς είς Πετρού- 

πολιν.
Ό διευθυντής είχε σκεφθή έν τώ μεταςύ τήν κατά 

γενησομένην ένωσιν τών άνσεατικών πόλεων και το 
κατεπεϊγον τού πολέμου τού 1812.·

Επειδή ή διάδοσις τών ά.^αναχ έξασκεϊ μεγάλην 
έπιρροήν έπί τού πλείστου τού όχλου, πολλαί κυβερ
νήσεις, οιαι ή πρωσσική καί ή ρωσσική, είχον σκεφθή 
νά διαφυλάξωσι δι’ έαυτάς τό μονοπώλιον τών βι
βλίων τούτων Έν όε τή Αγγλία το Οικαιωμα τής 
δημοσιεύσεως ήν, μέχρι πρό τινων ετών, άποκλειστι- 
κόν προνόμιον, κεκυρωμένον υπό τής κυβερνησεως, ει
δικής εταιρίας, τής Stationner's Company.

Μεταξύ τών περιεργοτέρων άρχαίων άΛμανάχ ση- 
μειωτέον τό Comport^ ήτοι Κα.Ιενόάριον τών ποι-
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δπερ έκδίδεται χάριν τών μή γινωσκοντων ά 

νάγνωσιν πάντα όέ τά έν αύτώ είσίν έκτετυπωμένα 
οιά συνθηματικών σημείων, οίον, λ. χ. ο άνεμος πα 
ρίσταται διά κεφαλής έχούσης τάς παρειάς ογκώδεις, 
ό καλός καιρός διά κύκλου, κτλ.

Τανύν δέ τά έν Εύοώπη έκδιδομενα πολυάριθμα 
ά,Ιμανάχ έχουσιν απειραρίθμους έραστάς καί απεριό
ριστον διάδοσιν διό καί οί έκδόται αύτών καταβάλ- 
λουσι πολλά; προσπάθειας δπως καθιστώσιν αύτά 
εύαρεστοτερα διά της προσθέσεως διαφόρων ωφελίμων 
διατριβών καί ηθικών συαβουλών. Π.

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
Καί άλλοτε έλέχθη, ήδη δέ βεβαιουται μετά θε- 

τικότητος, δτι έφευρέθη νέα τις εκρηκτική ύλη πολ- 
λώ καταστρεπτικωτέρα καί ίσχυρωτέρα της δυναμί- 
τιδος. Ό εφευρέτης είνε Γάλλος, πρώην κατάδικος 
πολιτικός, άμνηστευθείς, έν τώ καιρω δέ της έξο- 
οίας αύτου έρνασθείς προς έφεύρεσιν νέου τρομερού 
μέσου καταστροφής. Έπειδή δέ είς τάς νέας έφευ- 
ρέσεις εΐθισται νά δίδωσιν ονόματα ελληνικά, καί τό 
νέον στοιχεϊον έκλήθη γαλλιστί panclaslite, ήτοι 
πάγκ.ίαστρον. Ό έφευρέτης, διαμένων ήδη έν Παρι
σίοις, τηρεί μυστικήν την σύνθεσιν της νέας ταύτης 
πυρίτιδος, έζήτησε δέ παρά της κυβερνήσεως την 
άδειαν νά έκθέση τό πάγκΑαστρον αύτού είς δημο
σίαν πώλησιν. ΤΙ άδεια δέν έδόθη αύτώ άχρις ώρας. 
Άλλά τό Υγειονομικόν συυ.βούλιον τών Παρισίων, είς 
δ ύποβλήθη ή έφεύρεσις, άνέθηκε την έξέτασιν αύτής 
είς ειδικήν έπιτροπήν, ήτις συνέταςε περί ταύτης έκ- 
θεσιν έπικυρωθεϊσαν ύπό τού συμβουλίου. Αγνοείται 
τό περιεχόμενον τής έκθέσεως. Ταύτα κατά τάς ε
φημερίδας Temps καί Figaro.

— Πολύς λόγος γίνεται έν ταίς Γαλλικκϊς έφημε- 
ρίσι περί τής προσφάτου γαλλικής μεταφράσεως τού 
’Ιαπωνικού μυθιστορήματος Όχομά, εργον διάσημου 
Ίάπωνος μυθιστοριογράφου, τού Τακιζάρα Βακίν, 
άκμάσκντος έν άρχή τού παρόντος αίώνος. Ό συγ- 
γραφεύς ούτος διεκρίνετο έπί όκνηοίκ καί μαλθακό- 
τητι, καί δμως έ'γραψεν απειρίαν μακρών καί πολύ
τομων μυθιστορημάτων. Καθήμενος έπί αναπαυτι
κής έδρας έν αιθούση μυριοβίβλου βιβλιοθήκης, έπε- 
νόησε τοόπον δι’ ού νά λαμβάνη διά μαχράς λαβίδος 
έκ τών θυρίδων τής βιβλιοθήκης καί νά κατατάττη 
αύθις είς τήν θέσιν αύτών τά βιβλία, ών έχρηζε, μή 
εγειρόμενος άπό τής έδρας. "Ινα μή συγχέη δέ τά 
πολυάριθμα πρόσωπα τών μυθιστοοηαάτων αύτού, 
κατεσκεύαζε πλαγγόνας ισαρίθμους καί παρίστη, ού
τως είπεϊν, θεατρικώς τό δράμα τού μυθιστορήματος, 
έφ’ δσον τούτο έγράφετο* ούτω δέ, δσα μέν τών δρών- 
των προσώπων άπήρχοντο είς ξένας καί άπωτάτας 
χώρας, έτίθεντο είς άποκεντρόν τινα γωνίαν τής αι
θούσης αύτού, δσα δέ εθνησκον έτίθεντο έντός κιβω
τίου καί ούτω καθεξής. "Εν τών Γαλλικών περιοδικών 
δημοσιεύει ιχνογράφημα είκονίζον τόν Τακιζάραν Βα

κίν εργαζόμενον κα.τά τον τρόπον τούτον έν τώ γρα 
φείω αύτού.

— Τήν 15/27 Φεβρουάριου ό Βίκτωρ Ούγώ έώρ- 
τασε τήν 8 Γ* επετηρίδα αύτού. Κατά τήν ήμέραν 
ταύτην οί έν Παρισίοις φιλολογικοί καί καλλιτεχνικοί 
σύλλογοι δι’έπιτροπών διωργάνωσαν μέγα συμπόσιον, 
είς δ παοευρέθησαν διακόσιοι περίπου προσκεκλημένοι. 
’Ενθουσιώδεις, έννοεϊται, προπόσεις έγένοντο καί κατά 
τήν περίπτωσιν ταύτην ύπέρ τού ποιητού.

Ό έν τή έθνική βιβλιοθήκη έργαζόμ.ενος πρός 
κατάταξιν τών χειρογράφων κ. I. Σακελλίων, ό γνω
στός συγγραφεύς τού καταλόγου τών χειρογράφων τής 
πατμιακής βιβλιοθήκης, εύρε μεταςύ τών έκ Θεσσα
λίας κομισθέντων κώδικα, περιέχοντα τά άπολεσθέντα 
περί ψυχής βιβλία τού κατά τόν β' αιώνα άκμάσαντος 
πατρος τής εκκλησίας '/ονστιανον τον φιλοσόφου. Έκ 
δέ τών μέχρι τούδε έξετασθέντων χειρογράφων, άξια 
ιδίας μνείας είσι προσέτι δύο εύαγγέλια τού δέκατου 
αίώνος, ών τό έν κοσμείται δι’ άξιολόγων εικόνων, 
το δ’ έτερον διακρίνεται διά τό πολυτελές στάχωμα 
αύτού, καί είς κώδιξ έπί περγαμηνής, περιέχων ομι
λίας τού Χρυσοστόμου καί δύο εικόνας τού αγίου τού
του καί τού άποστόλου Παύλου.—(Αιών).

— Έζεόόθησαν ελληνιστί καί γερμανιστί μετά πολ
λών καί σοφών σχολίων 
φιλοσόφου καί μουσικού

τά αρμονικά στοιχεία τού 
’Αριστόξενου τού Ταραντίου

ύπό τού περιωνύμου φιλολόγου Ούέστφαλ.
—Έν τή τελευταία συνεδρεία τού έν Άθήναις Γερ

μανικού αρχαιολογικού ινστιτούτου ό διευθυντής αύ
τού κ. Καίλερ άνεκοίνωσε κατάλογον τής άρχαιολο- 
γικής συλλογής τού έν Βερο>ινω Έώσσου πρεσβευτού 
κ. Σαβούρωφ συνταχθέντα ύπό τού διδ. Φούρτβαιγ- 
κ,λερ, περί ού καί άλλοτε έγράψαμεν, και καταδεικνύ- 
οντα τήν άςίαν τής συλλογής ταύτης, συγκειμένης 
έζ έργων αγνής ελληνικής τέχνης έν Τανάγρα καί ’Ατ
τική άνευρεθέντων. Είτα δ’ ύπέβαλε δύο πραγματεί
ας! τήν περί τής χρυσελεφάντινου * Αθήνας τού Παρθε
νώνας ύπό τού διδ. Σράίπερ καί τήν περί τού θανά
του τού Φειδίου ύπο τού διδ. Ααίσκε. Έν τελεί ό
κ. Λόλλιγκ έξέθηκέ τινα περί τής Γεωγραφίας τής 
Θεσσαλίας.

— Ό γερμανος γεωλόγος βαρώνος Μάλτσαν δια- 
τρίβει έν Κρήτη ασχολούμενος είς γεωλογικά; έρεύνας 
τού έδάφους τής νήσου.

— Έν τή τελευταία συνεδρεία τής Εταιρίας τής 
Υγιεινής ό πρόεδρος αύτής κ. Περ. Σούτσος άνήγγει- 
λεν ότι όσον ούπω άρξεται έκδιδόμενον τό περιοδικόν 
τής εταιρίας.

— ’Αγγέλλεται ύπό τού κ. Σταμ. Δ. Βάλβη ή έν 
μεταφράσει έκδοσις τού «περί μισθώσεως βιομηχανίας 
καί έντολής κατά τό δίκαιον τών Ρωμαίων καί περί 
παραγγελίας κατά τήν έμπορικήν νομοθεσίαν» συγ
γράμματος τού Γάλλου νομομαθούς .1 J. Clamageran.

— Έξεδοθη τήν παρελθούσαν εβδομάδα τό «’Ατ
τικόν Μουσεΐον», περιοδικόν είκονογραφημένον, έκδι- 
δόμενον κατά δεκαπενθημερίαν.ύπό τού κ. Ν. Γ. Ίγ- 
γλέση. Ό Α' άριθμός περιέχει δύο εικόνας εύρωπαϊ- 

κής τέχνης, ών ή μέν προσωπογραφία τού Α. Γαμ- 
βέττα, ή δέ σκιαγραφία τού νεκρικού αύτού θαλά
μου. — (Έοτία).

Έν αύτοίς τοίς πρώτοι; τεύχεσι τού Κύαμον έ- 
δηλώσαμεν ότι τών πρωτίστων ήμών μελημάτων έ- 
σται καί ή έπιζήτησις καί μελέτη τών έλλείψεων 
τών ήμετέρων δημοσίων τε καί ιδιωτικών έκπαιδευ- 
τηρίων, περί ών ούδείς όύναται ύποστηρίξαι ότι ού 
χωλαίνουσιν ύπό πολλά; καί κυρίας έποψεις. Καίπερ 
δ’άκροθιγώς μέχρι τούδε έπελήφθημεν έκπαιδευτικών 
τινών θεμάτων, ούχ ήττον γηθοσύνως είδομεν έπιδο- 
κιμαζομένην τήν τάσιν ταύτην τού ημ,ετέρου περιο
δικού ύπό λογίων φίλων, ών πολλοί άνήκοντες 
είς τό έρίτιμον καί προσφιλές ήμίν σώμα τών κα
θηγητών καί διδασκάλων, τάς τε έλλείψεις καί τάς 
παρεκτροπής τών εκπαιδευτηρίων ο’ίκοθεν καί έκ πεί
ρας γινώσκουσι καί τήν άγαθήν τού ψόγου πρόθεσιν 
κστανοούσι καί έκτιμώσιν. Είς μόνος έκ τών τού 
καθηγετικού συλλόγου μελών διεμήνυσεν ήμίν «τί έ- 
χομεν καί καταφερόμεθα κατά τών σχολείων Πρός 
τούτον άπαντώμεν: έχομεν πόνον ψυχής έπί τή άκαρ- 
πία πολλών έκ τών ήμετέρων έκπαιδευτηρίων τών τε 
δημοτικών καί τών τής μέσης παιδεύσεως, έκατέρου 
φύλου* άλγούμεν έπί τή παρατηρούμενη άπό τίνος 
πνευματική αφορία, έπί τή άσυγγνώστω άπωλεία 
τού χρόνου πολλών έκ τών σπουδαστών, έπί τή κα- 
ταλαβούση ήμάς δυσιατω νοσώ τού επιδεικτιαν, έπί 
τή πληρεστάτη άδιαφορία τών τε έφορευόντων έν 
τοίς σχολείοις καί αύτής τής κοινωνίας περί τού τρό
που, καθ’όν γίνεται ή τών σπουδαστών παίδευσις καί 
άγωγή, καί έπί πολλοί; άλλο·; σφάλμασι καί άμαρ- 
τήμασιν έκπαιδευτικοίς. Άν ό έν λόγω διδάσκαλος, 

ις ήμίν τ’ άνωτέρω, εύρίσκει τυχόν συμ- 
ήν άό.αφορίαν καί τήν σιγήν έπί τών ψε- 

ήμίν νά μή συμμεριζώμεθα τήν 
ώς δέν συμμερίζονται βεβαίως 

:ς οί κηόόμενοι τών πνευματικών καί 
ής νεωτέρας γενεάς. Πώς δυ

ο διαμηνύσα: 
©έρουσαν τν 
κτέων, έπιτρεψάτω 
αδιαφορίαν αύτού, 
ταύτην πάντες 
ηθικών συμφερόντων 
νάμεθα σιγάν όταν έντυγχάνωμεν σπουδασταϊς τε
λειόφοιτο, ς καί διπλωματούχοις μή είδόσι γράφειν 
καθ’ ύπαγορευσιν τρεις καί μόνας γραμμάς άνευ 
8 — 10 ορθογραφικών σφαλμάτων ·, Πώς δυνά
μεθα σιγάν όταν οί αύτοί μή έννοώσιν άπλουστάτην 
φράσιν εύληπτου ’Αττικού συγγραφέως, δταν μή 
γινώσκωσι τάς πρώτιστας πόλεις μεγάλων Εύρωπαϊ- 
κών Κρατών, όταν μή δύνωνται όρθώς ποιείν α
πλήν πράξιν τής άριθμητικ,ής · Πώς δυνάμεθα σιγάν 
δταν έπί τρία καί τέσσαρα έ'τη, δίς καί τρις τής ε
βδομάδας σπουδάζοντες τήν Τουρκικήν καί τήν Γαλ
λικήν γλώσσαν, μή δύνωνται ούχί γράφειν, ά).λ’ ούδ’ 
έννοείν, a.LV oviV άναγινώσκειν όρθώς κείμενα, ούχί 
χειρόγραφα, άλλ’ έκτετυπωαένα, ούχί δυσχερή, άλλά 
στοιχειώδη ; ! !

Ταύτα πάντα είσίν άληθή, άληθέστατα, καί πολ

λοί είσιν οί παρατηρούντες καί γινώσκοντες τήν κα- 
τάστασιν ταύτην, άλλ* άτυχώς ολίγοι κρίνουσι συα- 
φέρουσαν τήν δημοσίαν ταύτην έξέλεγξιν. Τούναν- 
τίον, ήμείς φρονούμεν δτι μόνον διά τοιούτου έλέγ- 
χου έζεγερθησόμεθα τού ληθάργου καί μελετήσομεν 
έμβριθώς τό ζήτημα τής βελτιώσεως τών κακώς έ- 
χόντων έν τοϊς σχολείοις, έώντες χαίρειν τούς κομ
πασμούς, τάς έπιύείζεις καί τούς ύφ’ ήμών αύτών ί
διους ύπέρ ήμών έπαίνους.

Τί ρύμη τού λόγου φέρει Ύΐμχς είς τήν άνάμνησιν 
όσων έν τώ ΚΑ'. τεύχει έγράψαμεν περί τής κατ’ οί
κον μελέτης τών μαθητών κκί περί τού δεκαετούς 
παιδός τού βασανισθέντος είς τήν προπαρασκευήν 
τεσσαράκοντα πολλαπλασιασμών. Τό γεγονός έκεινο 
έχει καί τήν συνέχειαν αύτού, ώς έςής. Παρηκολουθή- 
σαμεν τόν παίδα είς τήν διαίρεσιν. Μετά τό πρώτον 
ή δεύτερον μάθημα τού πάθους τούτου τής άριθμητι- 
κής,—πάθους δεινού είς τάς χεϊρας τοιούτων διδα
σκάλων— ο μαθητής ελαβεν ίνα λύση κατ’ οίκον 
προβλήματα διαιρέσεως, τήν φοράν ταύτην ούχί τεσ
σαράκοντα, άλλά τρία μόνον. Έν τών προβλημάτων 
τούτίυν είχεν ούτως: άνθρωπος τις έζησε τόσα; εκα
τοντάδας χιλιάδων λεπτών τής ώρας· πόσα; ήμέρας 
έζησε, πόσα; εβδομάδας, πόσους μήνας, πόσα έτη ; 
Τά δύο έτερα προβλήματα ήσαν παραπλήσια. Ό μα
θητής ούδέν τούτων ήδυνήθη νά 7ύση κκί έκλαιεν 
έπί τή βεβαιότητι ότι τή έπαύριον έμελλε νά τιμω- 
ρηθή διά νηστείας. Διατί δέ ό μαθητής δέν ήδύνα- 
το νά λύση τά προβλήματα ; Διότι ήγνόει όλως τούς 
δεδομένους γνωστούς τούτων όρους. Ούτως, έρωτη- 
σάντων ήμών πόσα; ήμέρας έχει τό έτος, ό μαθητής 
άπεκρίνατο: θιακοαΐας.Επίσης άπήντησεν ότι τό έτος 
έχει εξήκοντα ότι ή ώρα έχει τριάκοντα
λεπτά, καί έν γένει είς πάσας τάς ύποδιαιρέσεις τού 
χρόνου ό μαθητής ονύεμίαν έδίυκεν ήμίν άπάντησιν 
όοθήν. Έρωτώμεν νύν Πριν ή ό μαθητής μάθη τήν 
τού χρόνου ύποδιαίοεσιν πώς είνε δυνατόν νά λύση 
πρόβλημα σχετικόν αύτώ ; Ό δέ διδάσκαλος ό δι- 
δούς τά προβλήματα πώς δέον νά χαρακτηρισθή ; 
Καί τό έκπαιδευτήριον ; Καί ή Διεύθυνσις ·,

Τάς παρατηρήσεις ταύτας διατυπούντες δέν έννο- 
ούμεν νά όνομάσωμεν ή ύποδείξωμεν ούτε πρόσωπα, 
ούτε έκπαιδευτήοια, Ούδαμώς πρόκειται περί τού 
δεινός ή δεινός σχολείου, περί τού δεινός ή δεινός δι
δασκάλου. Πρόκειται περί τρόπου, περί μεθόδου, περί 
συστήαατος, περί έπιμελείας καί προσοχής τών διδα
σκόντων καί εφοοευόντων, τών γονέων, τής κοινωνίας. 
Μόνον όπόταν διατυπωθώσι δημοσία άμφιβολίαι περί 
τής πραγματικότητος όσων έμνημονεύσαμεν καί όσων 
έτι μνημονεύσομεν άλγεινών τοιούτων παραδειγμά
των, μόνον τότε, λέγομεν, περιελευσόμεθα ίσως είς 
τήν άνάγκην νά είσέλθωμεν είς λεπτομέρειας μάλλον 
ώρισμένας, άς, τό έφ’ ήμϊν, θεωρούμεν άνωφελεϊς.

Συνεχώς έν τοϊς άρθροις τής συναδέλφου 'Εκκ.Ιη- 
βιαστικής Ά.Ιηθείας ί-ΚΛΊτχ. ή λέξις κατό.Ιικος καί 
χατομικισμός, καί μάλιστα έν πολεμικαίς άπκντή- 
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•σεσι περί ζητημάτων δογματικών ή έκκλησιαστι- 
κών πρός τήν Δυτικήν Έκκλησίαν. Ή λέξις αυ
τή ούκ έστιν έλληνική, μάτην δ' άναζητήσαντες έν 
τοϊς ήμετέροις λεξικοϊς, ούδαμοΰ άλλαχοϋ εύρο- 
μεν ταύτην είμή έν τώ είρημένφ περιοδικώ καί εν τι- 
σι συγγράμμασι τών καθ’ ήμχς θεολόγων. Ή λέζις 
τίθεται βεβαίως πρός δήλωσιν τών άνηκόντων είς 
τήν Δυτικήν ’Εκκλησίαν άντί τού καθοδικός καί χα- 
θο.Ιικισμός (της τύ.ιοτα'.χς ταύτης λέςεως μή ύπαρ- 
χούσης έπίσης έν τή όρθώς γραφομένγ) γλώσστ), άλλά 
μεταποιηθείσης έκ τοϋ Cttlholicismc). Ή Δυτική Έκ
κλησία άποκαλιϊ έαυτήν καθο.ίικην έκ τού Συμβόλου 
τής Πίστεως. ώς ή ήμετέρα άποκαλεί εύλόγως έχυ- 
τήν όρθόόοζον, κχθό έμμείνασα έν τή όρθοδόξω δι
δασκαλία τών ’Αποστολών, τών Πατέρων καί τών 
Οικουμενικών Συνόδων. Αί λέξεις catholicd, CCttllO- 
HqUC έλήφθησαν έκ τής ήμετέρας χαθο.Ιικός, καί 
καθιερώθησαν εν τή λατινική καί ταίς ές αύτής νεω- 
τέραις γλώσσαις. Ούκ έπιτρέπεται όμως, φρονούμεν, 
ούτε γραμματικώς, ούτε λογικώς, τό παραλαμβάνειν 
ελληνικήν λέζιν έκ γλώσσης ξένης καί μεταποιεΐν 
ταύτην ούτως ώστε νά καθίσταται δλως αγνώριστος. 
"Ισως ο σκοπός τής χρήσεως τών λέςεων κατάδικος καί 
κατο.ΐιχισμος άφορά είς τήν μή άναγνώρισιν χαρα
κτήρος καθολικότητος έν τή Δυτική ’Εκκλησία. Άλλ’ 
έν τοιαύτη περιπτώσει έπιτραπήτω ήμϊν νά παοατη- 
ρήσωμεν δτι λίαν σμικρόν καί ταπεινόν φαίνεται ήμίν 
τό παραμορφοϋν τάς λέςεις καί μάλιστα έν πονήμασι 
σοβαρών καί έμβριθών θεολόγων, έν ώ ούτοι πλουτού- 
σιν ιστορικών καί δογματικών άκαταμαχήτων έπιχει- 
ρημάτων πρός ύποστήριξιν τών ορθοδόξων άληθ-ιών 
καί άναίρεσιν τών έναντίων ισχυρισμών. Έάν τις τών 
καθολικών θεολόγων, έπαυςάνων τό λεξικόν τών 
περιφρονητικών έπιθέτων, άπεκάλει τούς ορθοδόξους 
όρτοτόξους· ή οοθοτόξους , θά έχαρακτηρίζομεν βε
βαίως ώς έπίσης άναζιοπρεπή καί έπίψογον τήν τοι- 
αύτην παραφθοράν τών λέςεων.

Εν τώ ΙΣΤ . τεύχει τοΰ Αοσμου ύπεοεικνύομεν 
αλληλογραφίαν τινά της Παρισινής έφημερίδος 
Le Voltaire καί ηΰχόμεθα ΐδείν διαψευδόμενον ε
πισήμους τό περιεχόμενον αύτής. Τό Οικουμενι
κόν Πατριαρχείου, λαβόν ύπ’ οψει τήν παρατήρη- 
σιν ήμών, άπέστειλε τή έν λόγω έφημερίδι διά- 
ψευσιν, ήν αύτη δημοσιεύει έν τώ ύπ’ άρ. 1667 
φύλλω αύτής ώς εξής :

Έλάβομεν τήν έπομένην έπιστολήν εις άπάντη- 
σιν άφηγήσεώς τίνος τού έν Κωνσταντινουπόλει ήμε
τέρου άνταποκριτού, ώ έπαφίνομεν, φυσικώ τώ λόγω, 
τήν φροντίδα τού άποκρίνασθαι :

Κωνστ/πο.Ιις, τη 9 ’larovapiov {883. 
«Κύριε Δίευθυντά,

» Εν τώ ύπ’ αρ 1 633 φύλλω τής άξιοτίμου ύυιών 
έφημερίδος, εδημοσιεύσατε έπιστολήν έκ Κωνσταντι
νουπόλεως, ήτις, ύπό τόν τίτλον ; Πως γίνονται οϊ 
Γραικοί επίσκοποι άξιοι δτι άποκαλύπτει γεγονότα, 

συμ.βάντα δήθεν ύπό τινας περιπτώσεις έντός τού Οι
κουμενικού Πατριαρχείου.

«Ούδεμία ύπάρχει άμφιβολία δτι ή ύμετέρα έφη
μερίς καλή τή πίστει έπλανήθη καί δτι άκουσίως έ
γένετο ηχώ ιστορίας φαντασιώδους καί ψευδούς.

»Δέν έπιθυμώ ν’ άναζητήσω τούς λόγους, έξ ών 
ώρμήθη ό ύμέτερος άνταποκριτής, ούδέ ν’ άναπτύξω 
τό ηθικόν μέρος της άφηγήσεώς του, άλλά κρίνω 
δέον νά διακηρύξω τρανώτατα ότι δλη αύτη ή ιστο
ρία εΐνε απλή έπινόησις, μυσαρά δέ καί άποτρόπαιος 
συκοφαντία κατά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου.

«Έπερειδόμενος τή άμεροληψία ύμών παρακαλώ 
νά κζταχωρίσητε έν τή ύμετέρα έφημερίδι τήν παρού
σαν άπάντησιν, καί προσκαλώ τόν ύμέτερον άνταπο- 
κριτήν, έάν φρονή δτι έ'νεστι σκιά άληθείας έν τή ά- 
φηγήσει αύτού, νά ύποστηρίζη ταύτην παρρησία διά 
τής ιδίας αύτού ύπογρζφής.

Δέξασθε, κτλ.
ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ.

Γραμματεύς της Μεχάλης Πρωτοσυχχελ) ίας 
τον Οιχουμενιχοΰ Πατριαρχείου.

Οί καπνέζοντες παϊδες.
Έν τινι δημοσιευθέντι συγγράμματι ιατρού τίνος 

’Άγγλου sir Ch. Hastings, ύπό τόν τίτλον «The 
tobacco question», άναγινοίσκομεν τας εξής όλί- 
γας γραμμάς, άς τή προσοχή καί μερίμνη τών γο
νέων συνιστώμεν ;

«Ή σοβαροτάτη περίπτωσις τής έπιληψίας, ήν 
είδον άχρι τοΰδε, έγένετο κατ’αύτάς είς παΐδα δεκαε
τή. Ουτος, πρό διετίας κατελήφθη ύπό τού πάθους 
τού καπνίζειν καί διετέλει ύπό τό κράτος τοΰ δολίου 
τούτου φίλου καί μετά τ’ άναφανέντα συμπτώματα 
τής νευρικής ταύτης νόσου. Πλεΐστοι ιατροί κατά τήν 
περίοδον προσκληθέντες, έχρήσαντο πληθύι φαρμά 
κων άποβάντων απάντων άνωφελών. Έξετάσεως 
γενομένης περί τής διαίτης τού νοσούντος, οί γονείς 
περίτρομοι ώμολόγησαν, ότι κατακόρως ό παϊς έκά- 
πνιζεν. Άμ’ άπέστη τής ολέθριας ταύτης έξεως, τή 
αύστηρζ τών ιατρών διαταγή, ή νόσος δέν άνεοάνη.

Οί άστικοί Άγγλοι (gentlemen) ούδέποτε έξέρχον- 
ται άτημέλητοι· ή κόμη αύτών είναι πάντοτε καλώς 
έκτενισμένη, ο ιματισμός εύπρεπής καί καθάριος, τά 
ύποδήματα λίαν έστιλβωμένα. Έκ τούτων τις έλθών 
είς Παρισίους διήρχετο ήμέραν τινά μίαν τών γεφυ
ρών τού Σηκουάνα, δτ’ αίφνης τά στιλπνά αύτοϋ ύ
ποδήματα εύρέθησαν κατερρυπωμένα ύπό κυνός τίνος 
ούλότριχος. Τό ζώον είχεν άποσμήξει τούς πόδας 
αύτού έπί τών ύποδημάτων τοΰ Άγγλου. Ούτος 
δυσανασχετώ·/ προύχώρησε πρός τινα πεδιλοσμήκτην 
έπί τής γεφύρας έστώτα, καί έκαθάρισεν αύθις τά 
ύποδήματά του. Τό αύτό συμβάν έπανελήφθη τήν 
έπαύριον καί τάς άκολούθους ήμέρας.

Τότε δή ή περιέργεια τοΰ ’Άγγλου παρωξύνθη κα. 

τήν έπομένην ήμέραν έπλησίασε προσεκτικώς τόν κύ 
να. Ό κύων διηυθύνετο πρός τόν ποταμόν καί στάς 
περί τάς δχθας, ένθα επισωρεύεται ιλύς, διέβρεζε 
βοοβόςω τούς πόδας αύτού, είτ’ άναβάς καί αύθις 
έπί τής νεφύρας άνέμ,ενεν έκεϊ διαβάτην τινά καλώς 
ένδεδυμένον καί ύποδεδεμένον, έπί τών ύποδημάτων 
τού όποίου ήδύνατο ν’ άποσμηχθή. Άνακαλύψας 
τότε ό gentleman, δτι ό παρεστώς πεδιλοσμήκτης ήν 
ό κτήτωρ τοΰ κυνός, τόν ήρώτησεν έπιδεξίως. Μετά 
τινας στιγμάς δισταγμού, ό άνθρωπος ώμολόγησεν, 
δτι είχεν άσκήσει τόν κύνα είς τό επιτήδευμα τούτο, 
ί’να προμηθεύηται πολλούς πελάτας.— αΆχ, καλέ 
μου κύριε, αί έργασίαι είναι είς τόσην άπραξίαν !» 
προσέθηκεν. Ό ’Αγγλος έκπεπληγμένος διά τήν έκτα
κτον ταύτην τοΰ κυνός εύστοχίαν ήγόρασεν αύτόν 
καί ήγαγε μεθ’ εαυτού είς Αονδϊνον. Ο νέος κύριος 
τοΰ κυνός άφοΰ έκράτησε καιρόν τινα τό ζώον δεδε- 
μένον, τό άφήκε κατόπιν ελεύθερον· ό κύων έμεινεν 
έλευθέρως μετ’ αύτού έπί δύο ήμέρας· είτ’ άπέδρα.

Μετά δύο εβδομάδας τόν εύρον μετά τού πρώτου 
αύτού κυοίου παραδεδομένον είς τό πρώτον αύτού 
έπάγγελμα, έπί τίνος γεφύρας τών Παρισίων.

Ό κ. Ernest Menault άναφέρει τήν ιστορίαν ταύ
την έν τώ εύφυεϊ αύτού συγγράμματι Βιβλιοθήκη των 
θαυμάσιων συνοδευομένην ύπό τοΰ επομένου ιστορι
κού γεγονότος·

«Χειρούργος τι 
ό ποΰς είχε συντριβή καί άγαγών μεθ’ εαυτού τό τα- 
λαίπωρον ζώον, έθεράπευσε τό κάταγμα, καί τώ ά- 
πέδωκε τήν έλευθερίαν. Μήνάς τινας μετά ταύτα 
ό χειρούργος μεγάλως έξεπλάγη ίδεον τόν αύτόν κύνα 
είσερχόμενον παρ’ αύτώ καί συνοδευόμενον ύπ’ άλλου 
τινός κυνός, όστις εϊχε θμαύσει επίσης τον πόόα.— 
Ό χειρούργος έθαύμασεν, άλλά καί έγέλασε διά τήν 
κυνοπελατείαν αύτού».

ς ένέτυχε καθ’ οδόν κυνί, ούτινος

Γονιμότης των έντόμων καί τών Ιχθύων-

Κατά τάς δηλώσεις τών φυσιολόγων :
Μία μόνη μυϊα έκ τών συνήθων, παράγει έν τή 

εποχή αύτής 20 εκατομμύρια ώών.
Μία βασίλισσα τών μελισσών όύναται νά παράγη 

καθ’ έκάστην έπί δύο μήνας, 200 ώά, άτινα έπωά- 
ζει τρεις ήμέρας.

Φωλεά σφηκών περιέχει συνήθως 15—16 χιλιά
δας κυττάρων.

Ή ίνδόκοκκος, τό έντομον, δπερ δίδει τήν ώραίαν 
ύσγίνην βαφήν, τοσούτον γόνιμος είνε, ώστε όέον 
νά έψήση τις 70 χιλ. δπως παραγάγτ) μίαν λίτραν 
χρώματος· δθεν είσάγεται είς τήν Εύρώπην καθ’ έ
καστον έτος εν έκατομμ. περίπου λιτρών ίνδοκόκκου.

"Οσον άφορά τούς ίχθύας, ό κυπρίνος, ή πέρκη, 
παρκγουσιν έτησίως μέχρι 200 χιλ. ώών, ή μαινίς 
(άρίγγη) 50—60 χιλ., ό σκομβρος 400—500 χιλ. 
ό άντακαΐος 2—3 εκατομμύρια καί ο ίσοξ 8—10 
εκατομμύρια. Μαριάνδη Π.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.
» 0-0-0-

Εξηκονταετούς γυναικος άπεβίωσεν ή μήτηρ ά
γουσα τό έννατον καί ογδοηκοστόν έτος. Μία τών 
φίλων αύτής προσεπάθει νά τήν παρηγορήσν) :

— Τί νά γίνη ; σκληρά ή άπώλεια, άλλ’ άνε- 
πανόρθωτος.

— Έκατοντάκις σκληροτέρα παρ’ όσον νομίζεις. 
’Ενόσω έζη ήόυνάμην τούλάχιστον νά λέγω : μχμχ! 
καί τούτο μ.ί καθ'στα κατά είκοσιν έτη νεωτέραν.

— Δέν βλάπτει, φίλη μου, τώρα θά σέ συμπαθούν 
περισσότερον καί θά σέ ονομάζουν : τό ορφανό.

* *

*

Συγγραφεύς τις προσήλθε τώ Άλεξ. Δυμκ ϊνα ά- 
ναγνώ αύτώ δύο δράματα. Μετά τήν άνάγνωσιν τού 
πρώτου ό ποιητής τοΰ δράματος ήρώτησεν αύτόν :

— Πώς σας έφάνη ;
Μετά μικράν σκέψιν, ό Δυμζς άπήντησε :
— Προτιαώ τό μή άναγνωσθέν.

* *

*

— Διεσκέδασες τάς άποκρεως ;
— Έγώ μέν όχι, άλλά διεσκέδασα όσον ήδυνή

θην τά χρήματά μου.

ΓΝΩΜΑΙ.

Θαυαάζομεν τάς πιστάς γυναίκας· άλλ’ ύπάρχουσι 
καί γυναίκες λίαν μετριόφρονες μή στέργουσαι νά 
θαυμάζωνται. 

* *

’Άν οικονομολόγος τις άποτύχη είς τάς πράζεις 
αύτοϋ τόν άποκαλοϋσιν άγύρτην κζί κλέπτην ζν έ- 
πιτύχη, ζητούσι τήν θυγατέρα του είς γάμον.

(La Bruyere) * * ♦
Οίκοδομοϋαεν οίκους ϊνα οίκήσωμεν έν αύτοϊς καί 

ούχί ϊνα βλε'πωμεν τούτους έζωθεν τούτου ένεκα 
δέον τής καλλονής νά προτιμζται ή άνεσις, παρε- 
κτός άν εύχερώς δυνζμεθζ έχειν άμφότερα. Οί πε- 
οιττοί καλλωπισμοί άρμόζουσι τοϊς ποιηταΐς, οιτινες 
διά τής φαντασίας αύτών κτίζουσι μαγικά μέγαρα ά- 
νεξόδως. (ιιάχκων.)

■* *
*

Οί άρχαΐοι έλεγον άρχη άνθμα όείκνυσι. Ήμεϊς 
δυνάαεθα λέγειν : χρυσός άνθρα όείκννσι, διά τούς 
άνδρας' καί, στέγης γυναίκα όείχνυσι, διά τάς γυ
ναίκας. ________________

Π Ρ A Κ ΤIΚ AI 0 Δ Π ΓIA I.

Πας οικοδεσπότης καί οικοδέσποινα έν Κωνσταν- 
τινουπόλει οφείλει νά γινώσκη δτι τά αυτά πράγμα
τα τής οικιακής χρήσεως, ε’ίτε έδώδιμα, ε’ίτε ένδύ- 
ματα, είτε σκεύη παντοϊα, πωλοϋνται έν τοϊς κα- 
ταστήαασι καί ταϊς άγοραϊς τής Κωνσταντινουπό
λεως είς τιμήν άσυγκρίτως κατωτέραν, ή έν τοϊς κα- 
ταστήμασι καί ταϊς άγοραϊς τής Περαίας καί τοϋ
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Γαλατά. Τήν δοκιμήν ταύτην πολλάκις έποιήσα- 
μ,εν έπιτυχώς, έζαιρέσει ώΛρστωλ* τινών αντικειμέ
νων (προϊόντων τής ’Αγγλικής καί Γαλλικής βιομη
χανίας) ών αί αύταί ποιότητες δέν εύρίσκονται πάν
τοτε έν Κ/πόλει. "Ωστε δ θέλων ν’ άγοράση τι χρήσι
μον άντικείμενον, της βιοτικής ανάγκης η της πο
λυτελείας, έάν άγαπα την οικονομίαν οφείλει πρώτον 
ν’ άποτείνηται εις τά πέραν της γέφυρας καταστήμα
τα, καί, μη εύρίσκων, τότε νά διευθύνηται είς τά της 
Περαίας καί του Γαλατά. Ό λόγος δέ τούτων είνε 
άπλούστατος· τά ενοίκια τών καταστημάτων έν 
ίίεραία καί Γαλατα είσί πολλώ μάλλον ύπερτετιμημένα 
η έν Κωνσταντινουπόλει. Προσοχή πρό πάντων άπό 
τών καταστημάτων, άτινα φέρουσι ώς έπιγραφήν την 
εύθηνίαν, όπου τά μεν άσήμαντα πράγματα πωλουν- 
ται πράγματι εύθηνότερα πρός σαγήνευσιν, τά δέ στ^ 
μκντικο>τερα πολλώ ακριβότερα.

ΣΙΙΜ.— Χρώμαι τή λέξει ευθηκός, ευθηνότερος, 
ίνα καθιστώριαι εύληπτοτέοα, κσίπεο γινώσκουσα ότι 
η ορθή χρησις είνε ευθηκής, ευθηνέστερος καί ευθή~ 
νεια μάλλον η ευθηνία. Άλλά καί αί λέξεις αυται 
έσηααινον τό πάλαι άφθονίαν, άκμαιότητα, εύεξίαν 
καί ούχί τό εί'ωκοκ καί την εύωηακ, άπερ ορθότερα.

Οίκοδέσποινα,

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τφ ΚΔ'. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 203. αίνιγμα. Θάμνος.
Άρ. 204. ετερον.— ΠοΛυζώης.
Άρ. 205. ετερον.— "Αγκυρα.
Άρ. 406. αεξιγριφος.— Αί λέξεις αύται άναγι- 

νώσκονται γαλλιστί ώς έξης. SoyCZ poll Ct VOUS 
serez honori.

Άρ. 207. ΕΤΕΡΟΣ.—

Ά γ data
Ά ρ γ ί a 
Ά α ί a 
Ά μ, a 
Ά! α!
Α.

Άρ. 208. charade.— Tirage.
Άρ. 209. » — Pacage.
Άρ. 2 40. γρίφος.— ΑΛογένη^ ττέΟον 

ώς ο&χημ,χ·

Λ Γ Τ Λ I
τών έν τφ ΚΑ'. τεύχει προβλημάτων.

Nemo (202, 205, 206. 207, 209, 210.)—Χαρ. Κοκ
κώδη (202, 205. 206, 207, 208, 210). — Πρίγχηπος 
(207. 210).— Οίκος Μπελά (203, 205, 206, 210).— 
Β. Άδαμίδης (210).— A. X. Γιαννόπουλος (210).— I. 
Νιχολαΐδης (202, 203, 205. 206, 210).— Δ. Έμ. Κυρ- 
λεγγίτζης (£10) — Φρ. Δ. Μεζικης (2^2, 203, 205, 
210).— Δ Κουσκουρας (205, 210).— I. Λ. Κυριαχί- 
δης, (203, 205, 206, 210),— Εύφ. Α. Χουδαβερδόγλου 
(205, 206).— Σ. Α. Χουδαβερδόγλους (205).— Rose 
(205, 210) —Καφενεϊον Αναστασίου Γενιδουνιά έν Χάλ
κη (210).—

Έν Άδριανουπόλει Γ. Ζ (197). — Χρηστός Μόσχου 
(201).— Έν ΚαρυαΓς Άγ. *Ορους, 1. Κ. Καλλιπολίτης 
<176, 179).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν ΕΑ·

ΑΡ 91 Ι· —ΑΙΝΙΓΜΑ.
Γράμμα μόνον άν προσθέσης είς τό πρώτον μου, βραβεϊον 
Γίνεται. Τό δεύτερόν μου της μονότητος σημεΐον 
Έπί τών Θηλε'ων είνε. Τό δέ δλον είνε μία 
Ής τό όνομα αγάπης δηλοι οτι εί ν’ αξία.

Φοίβος Επίκουρος.

ΑΡ. 919.—ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ την κάραν σιωπώ, 

’Άνευ ταύτης φλυαρώ. Μαρ. Π.

ΑΡ. 9 13.—ΕΤΕΡΟΝ.
Κέντρον εί,υ.ί κινήσεως, βάσις στροφής άπαύστου.

Έπί τής γής υπάρχω1 
μή μέ ζητήσης είς τήν γήν, 

Διότι τότε τήν έμήν ύπαρςιν δέν Θά ’ίδης. Μαρ. Π.

ΑΡ. 914.—ΤΡ1ΓΛΝΟΛΕΖΟΝ.
Άς άντικατασταθώσιν αί έπόμεναι στιγμαί διά 

γραμμάτων ούτως ώστε ν’ άναγινώσκωνται αί αύταί 
λέξεις καί όριζοντίως καί καθέτως.

. . . . ς
ς

ζ
• ς
ς Μαρ. Π.

ΑΡ 915.—ΛΟΓΟΠΑ1ΓΝΙΟΝ.

Ποία σημασίαν είχε κατά τούς πρώτους χριστια
νούς ή λέξις j Β. Ν. Α.

ΑΡ. 9 Ιβ.—ΑΕΪΙΓΡΙΦΟΣ.
(Cliarade).

Avant mon premier vous vous sentez mal. 
Goutant mon second vous vous sentez mal. 
De mon entier un plongeur gagne pas mal.

MARIE P.

AP. 917. —ΓΡΙΦΟΣ.

ΣΗΜ. — Ό έπιστείλας τόν άνωτέρω γρίφον, άξιότιμος έμπορος, συνδρομητής του «Κόσμου» γράφει ήμίν τα εξής :

«Είς zor πρώτον οστυς κομίση την Λ,νσιν τον γρίφον τούτον είς το εν Όρουτζον.Ιερ Γι.ο2 Κετσεν χάνι, (εν
Κωνσταντι,Υονπο'Λει) νπ* άριθ· 14 κατάστημα, όωρηθησεται tv τόπι» αμερικανικού κα.Ιης ποιοτητος**


