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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· Έν Κωνσταντινουπόλει, Χάββατον 12 Μαρτίου 1883. ΤΕΥΧΟΣ ΚΖ .

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗΣ ΟΡΙΑ,
»>ZV\Z\ZV\/\ZV\/\/-V'X/\ZW^ZW

Ό παντί τω ίατρικώ κοσμώ γνωστός, άγχινού- 
στατος os καί διάσημος φρενολόγος έν Παρισίοις Κ. 
Ball, έγκαινίζων τό μάθημα αύτού κατά τό μόλις 
έκπνεύσαν έτος, ώς θέμα έλαβε ν τό «ar όυκαταί tiq 
ra θέση όρια xapappoairqc »' τούθ’ όπερ, ώς έκα
στος εννοεί, έστίν ού μόνον θέμα τά μάλα ένδιαφέ- 
ρον παντί τε καί πάση τάξει τε καί κύκλω, άλλά καί 
μελέτη περιεργοτάτη, ώς μάθημα δέ, έπαγωγότατον, 
όταν άναπτύσσηται μετά της έπιστημονικής ακρί
βειας καί σαφήνειας, ήτις χαρακτηρίζει τόν περί ου 
δ λόγος καθηγητήν. Περιττόν νά προσθέσωμεν ότι δ 
Κ. Ball εις τήν περίστασιν ταύτην μεταξύ πολυπλη
θούς ακροατηρίου ές έπιστημόνων καί άλλων πεφωτι
σμένων πνευμάτων συγκείμενον, όπερ μετά άπληστου 
πόθου καί φιλοσοφικής σιγής καί προσοχής ήκροάτο 
αύτού, άνέπτυξε δεινήν καλλιτεχνικήν καί ρητορικήν 
στωμύλον χάριν καί δεινότητα, δούς ούτω εις τό 
σπουδαίον αύτού θέμα ολόκληρον τήν έκτακτον καί 
εύρείαν σημασίαν μεθ* όλου τού ζωηρού καί γενικού 
ενδιαφέροντος αύτού, έφ’ ώ καί ζωηρότατα έπηνέθη 
καί έχειροκροτήθη.

Άναγνούς έν περιοδικό τινι ιατρικό σχετικά τινα 
πρός τό μάθημα τούτο τού Κ Ball, ένόμισα ότι δύ
ναμαι νά μεταδώσω τά ολίγα ταύτα τοίς περιέργοις 
άναγνώσταις τού Κόσμου, έλευθέρως μεταφέρων τάς 
ιδέας τού δεινού άγορητού.

Καί δή άρχόμενος τού λόγου, ό πολύμητις καθη
γητής, μεταξύ άλλων, προσέθηκε τάδε περίπου : 
Συνήθως καί γενικώς πιστεύεται ότι ούδέν έστί μάλ
λον έν τώ κοσμώ τούτω διακεκριμένον, ή άνθρωπος 
παράφρων, άνθρωπου ετέρου ύγιούς τόν νούν, ώς τών 
δύο τάξεων έπακριβώς καί σαφώς δήθεν διαχωριζό
μενων τοσούτω δέ κυριεύει καί έπικρατεΐ ή ιδέα αύ
τη, ώστε καί πολλοί άκόμη άνώτεροι δικαστικοί λει
τουργοί έπίστευσαν καί πιστεύουσιν ότι, πρός μόρφω- 
σιν διακρίσεως καί πιστήν διάγνωσιν τής καταστά- 
σεως τόσον τής μιας ή τής άλλης, ούδεμία άνάγκη 
είνε νά προστρέχη τις εις τά ίδικά τού φρενολόγου 
επιστημονικά φώτα, τής διαφοράς σαφούς ούσης καί 
εναργούς.

Είνε δέ τόσον άληθές τούτο, ώστε κατά τήν περί 
τούτου συζήτησιν τού νόμου τού 1838, ρήτωρ διά
σημος, διετείνετο, ότι όπως πεισθή τις, «άν πρό
κειται περί άνθρωπου φρενοβλαβούς ή ού, άρκεί νά 
συνδιαλεχθή μετ’ αύτού ολίγα μόνον δευτερόλεπτα» .

Όποια άπάτη! τό πράγμα, δυστυχώς, δέν έχει ού
τω· καθόσον, ένίοτε μάλιστα, ούδέν τούτου μάλλον 
πολύπλοκον, μάλλον δύσκολον. Μετά τήν γνωστήν 
κατά τούς τελευταίους χρόνους μάχην τού Ίσλύ, προ- 
κειμένου νά χαραχθώσι τά δυτικά όρια τής ’Αλγερίας, 
όρισθώσι δ’ επίσης τά μετά τού Μαρόκου μεθόρια, 
ότε άφίκοντο εις σημεϊόν τι παρά τήν Μεσόγειον, οί 
Μαροκινοί διπλωαάται είπον τοίς Γάλλοις: «Κύριοι, 
στώμεν ώδε· τετέλεσται· ούδέν γάρ πλέον έστι πρός 
διανομήν. . . τούντεύθεν ’έρημος άρχεται. . . Σύρω- 
μεν ούν, άφ’ ου τυγχάνομεν σημείου, εύθείαν πρός τήν 
Ζαχάραν γραμμήν. . . » Καί τούτο έγένετο· ή γραμ
μή έτέθη, διαχωρίζουσα χωράν οικουμένην άπό τ;ής 
μεγάλης έρήμου καί άγονου Ζαχάρας. Καί όμως άπε- 
δείχθη κατόπιν ότι οί συμβαλλόμενοι καί δροθετούν- 
τες Γάλλοι οίκτρώς ήπατώντο, διότι ή φημιζομένη 
έ'οημος καί ακατοίκητος είχε καί παρέχει έτι καί νύν 
πληθ. πλέον τών 600—7 00 χιλ. λαού τίνος νομά 
δος ή πλάνητος. . . Αύτό τούτο» συμβαίνει άκριβώς 
καί ότε πρόκειται νά δρίση τις τού λογικού καί τής 
παραφροσύνης τά όρια. ’Εκεί δηλονότι ένθα σαφώς 
καί έναργώς νομίζει τις ότι ύπάρχουσι καί διακρίνει 
τά άληθή όρια τής ορθοφροσύνης, εκατοντάδες τινές 
χιλιάδων άτόμων λαού τίνος, ώς είπεϊν νομάδος, 
αίφνης καί σιγηρώς ύπερπηδά αύτά, ποιών ούτω έ- 
πιδρομάς έπί τού ετέρου τής παραφροσύνης πεδίου 
ώς ποτέ δ τών κοειόντων ύπατος Ζεύς τον μέγαν 
άφείς όροφον έν μορφή Ταύρου ή Σατύρου ή χρυσού 
εις τον κόλπον έρρίπτετο Δανάης τινός ή Σεμέλης η 
πολυφιλήτου Εύρώπης.

Ύποθέτομεν ότι πάντες άναγνωρίζουσι τήν αλή
θειαν ταύτην, ώς καί τόν μέ^αν άριθμον τών εις τήν 
τάξιν ταύτην τών νομάδων άτόμων, ύποκειμενων 
άλλ’ ομολογουμένως τήν πρωτίστην θεσιν εν τή κλί- 
μακι ταύτη κατέχει ή τάξις εκείνων ήτις καθίσταται
έρμαιον μικροψύχων τινών καί άκαταλήπτων τάσεων 
και διαθέσεων ή άλλων άνεξηγήτων ψυχικών παρορ- 
μήσεων π. χ. ύπάρχουσιν άνθρωποί τινες ούς εκ τού 
παθήματος άς έπιτραπή ν’ άποκαλέσωμεν ωστιχονς 
ή ώσηζομεΓους· τούς άνθρώπους τούτους καθ’όλα λ ο-
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γικούς, σεβαστούς, προσφιλείς καί χρησίμους, κυριεύει 
δυστυχώς διαρκώς ή εκτάκτως τάσις τις ή διάθεσις 
προς διάπραξιν πράξεων τινων ή άφρονεστάτων ή και 
γελοιωδέστατων άμα. Έχομεν ύπ’ δψει ημών άν- 
δρα ώριμον, πνεύματος εύρυτάτου καί πεφωτισμένου, 
τάξεως κοινωνικής περίβλεπτου καί περιζήλου* εκ 
τούτου έξήρτητο δπως στεφθή μετά χαριτοβρύτου, 
ωραιότατης καί πολυτάλαντου κόρης, ήτις δμως κα
τοικεί εξοχήν της τινά αρκετά μακράν κειμένην τής 
κατοικίας τού κυρίου τούτου, καί ήτις ώς κύριον δρον 
θε'τει νά ύποχρεωθή δ μελλόνυμφος δπως μεταβάς έ- 
πισκεφθή αύτήν εις τό μέρος ένθα αύτη κατοικεί. 
Ήλίκη δυστυχία δι’ αύτόν ! ! d έν δύναται νά είσε'λθη 
εις σιδηροδρομικήν άμαξαν χωρίς νά αίσθανθή άκα- 
τανίκητόν τινα τάσιν καί ορμήν δπως ριφθή έζωθεν 
τού παοαθύρου ένώ αύτη φέρεται δι’ δλης αύτής τής 
ταχύτητος. Τό ήξεύρω, έλεγε τώ ιόιαιτέρω αύτού 
ίατρώ, δέν θά τό κατορθώσω· δλα μάτην άλλ’ άς 
δοκιμάσωμεν καί τό μέσον αύτό. . . καί τόν ένέδυ- 
σαν τόν άκινητούντα μανδύαν. Είσήλθεν.—Ό σι
δηρόδρομος έκίνησεν.— Άλλ’ εις αύτόν άνεπτύχθη 
πάλη φρικτή, λυσσαλέα τάσις, έξέγερσις πρός απο
στασίαν, καί ροπή πρός τήν μοιραίαν κλίσιν, ώστε ή- 
ναγκάσθησαν νά τόν έξαγάγωσιν εις τόν πρώτον σιδη
ροδρομικόν σταθμόν. Πόσα άλλα παρομοίας φύ 
σεως γεγονότα δέν γνωρίζει έκαστος *, "Ετερον εί
δος έπίσης περίεργον λίαν, είνε ή ιδιαιτέρα έκείνη 
κλίσις πρός τήν κλοπήν ή κλεπτομανία, άνευ δμως 
σκοπού καί άνευ ανάγκης τού κλοπιμαίου, καθόσον 
οί ταύτην πάσχοντες είσί γνωστοί ώς άνθρωποι 
ού μόνον αρχών ύγιών, καλής τάξεως καί έπιμεμε- 
λημένης ανατροφής, άλλά καί ώς τίμιοι καί κυρίως 
ώς κάτοχοι κολοσσιαίων περιουσιών. Περίεργον δέ έ
πίσης είνε δτι ούτοι τείνουσι νά κλέπτωσιν άντικεί- 
μενα διαφόρου αξίας άδιακρίτως καί διαρκώς· ένίοτε 
δέ συμβαίνει νά προτιυ,ώσιν έν είδος- ώς πλουσιώτα- 
τός τις κύριος ύψίστης κοινωνικής τάξεως άνεξαρ- 
τήτου θε'σεως καί ύπό πάντων γενικώς τιμώμενος, 
δστις προσκαλούμενος λίαν συχνά εις διάφορα τιμη
τικά συμπόσια κατόρθου νά κλέπτη τά αργυρά επι
τραπέζια σκεύη εις πάσαν περίστασιν καί εις πάσαν οι
κίαν. ’Εννοών δέ τήν κακήν αύτού ταύτην τάσιν καί 
πράξιν συνωδεύετο άείποτε ύπό τίνος πιστού αύτώ ύ- 
πηρέτου ούτινος τό καθήκον καί ή φροντίς ήτο νά άν- 
τικαθιστα εγκαίρως καί άπαρατηρήτως τά κλαπέντα 
αντικείμενα ταύτα.—Τοιούτός τις ύπήρξεν έτερός τις 
κύριος, δστις κατείχετο ύπό τής περιέργου μανίας τού 
κλέπτειν τούς καΜσκους τών πΛυντριών, ών όμο λο · 
γουμένως ούτε άνάγκην τινά είχεν, ούτε χρήσιν τινά 
έποίει.

Τούτων δμως σπουδαιοτέρα έστίν ή δυστυχής 
κλίσις καί ώθησις πρός αυτοκτονίαν εις ήν μοιραίως 
καί άκατασχέτως, ώς μή ώφελε, λήγουσι πάντοτε 
οί ύπό ταύτης κατασχεθέντες άτυχεϊς, καί οίτινες, 
ως καί οί λοιποί, ούδεμίαν ύποψίαν, ή ούδέν σημεϊον 
τής φρενοβλαβείας αύτών ταύτης παρέσχον τοϊς εαυ
τών συγ^ενε'σιν ή έτέροις !!..., Τί δέ λεκτέον περί 
τής σπουδαίας έκείνης τασεως καί ώθήσεως πρός τό 

ένεργεϊ ν ή πυρκαϊάς, ή άνθρωποκτονίας, άνευ σκοπού 
τίνος έκδικήσεως ή συμφέροντος, ή πάθους, ή τοι
ούτου τίνος σχετικού ; 'Η δέ τάσις πρός φόνους είνε 
εύρεϊα, ποικίλη καί πλέον ή περίεργος. Παράδειγμα 
έστω έντιμότατος δσον καί διάσημος καλλιτέχνης, 
δστις διά τήν πρός τήν οικογένειαν αύτού άληθή 
στοργήν ανέπτυξε τοιαύτην καρτερίαν καί δραστη
ριότητα ώστε κατώρθωσεν έκ τού μηδενός νά έςασφα- 
λίση τό μέλλον τής πεφιλημένης αύτώ οικογένειας* 
ό καλός δμως ουτος καί τόσον συνετός εις τό φαινό- 
μενον άνθρωπος έπασχεν ύπό φοβερού τίνος έπιβλη- 
τικού καί ανιάτου παθήματος* τό πάθημα τούτο 
συνίστατο εις τήν έλεεινήν κλίσιν καί άίιοθρήνητον 
τάσιν ύφ’ ής κατελαμβάνετο, οσάκις συνέβαινε νά 
λααβάνη εις τάς άγκάλας αύτού κάνέν τών λατρευο- 
μένων του τέκνων, δποως ρίψη αυτό εζωθεν τού πα
ραθύρου καί τό φονεύση. Όποια ύπεράνθρωπος δύ- 
ναμις άφ’ ετέρου έχρειάζετο αύτώ δπως ύπερνικήση 
τήν αιμοχαρή του ταύτην ροπήν, αύτός οίδεν ! ! Η
μέραν τινά ό δυστυχής ούτος ορθοστάδην καί τώ 
λίκνω έπικεκυφοως μετά αληθούς σπαραγμού καρδίας, 
άφάτου ψυχικής οδύνης καί άπελπις έθεάτο δάκρυ- 
χέων έν τών μικρών αυτού τέκνων, δπερ ασπλαγ- 
χνως έπνίγετο ήρεμα ύπό κακοήθους διφθερίτιόος. 
Καί ένώ ή καρδία αύτού ήμασσεν έπί τή σπαρακτική 
θέα, παραδόξως έτεινε ν, ώθεϊτο, ύπέχαιρεν καί άπέ- 
πνιγεν αύτός αύτό τό πενθούμενον βρέφος ! ! ’Αλη
θώς είνε άκατανόητος ή τάσις αύτη, ούχί δμως δυ
στυχώς καί σπανίζουσα ! !

Εις τά πεδία ταύτα τού παραλογ-.σμού τά άκυ- 
βέρνητα καί άνηγεμόνευτα μεταξύ άλλων νομάδων ή 
θαμώνων τάξεων, θά άπαντήση τις συχνότατα άλ
λην τινά μεγάλην καί μάλλον έπίσημον ήτοι εκείνην 
τών καθ’ ύπερβολήν εύλαβών=θεοευλαβών=ζθ«ομα- 
νών ή aavovra0v=MystiqueS ! Ότι ή τάξις αύτη 
έστίν άλτθώς λίαν πλουσία ή μάλλον άπειροπληθής 
πάντες οιδασιν, ώς έπίσης οίδασιν οίος καί ήλίκος 
άριθμός καί όγκος παραλογισμών = παραφροσυνών, 
παοεισήχθη έξ αιτίας αύτών εις τά σπλάγχνα δλων 
τών ύψηλών καί ώραιοτέρων θρησκευτικών θεσμών, 
άνά πάσας τάς χώρας καί άνά πάσας τάς εποχάς. 
Ό Κ. Ball εις τό μέρος τούτο τού λόγου του ούδενός 
φείδεται, προβαίνει δέ μάλιστα γνωματεύων δτι τό 
είδος τούτο τής παραφροσύνης δέν προσβάλλει δυ
στυχώς κοινά μόνον πνεύματα...............

Κατόπιν τούτων ερχεται τό είδος τών 
αων, ήτοι τών ύπό μιας καί μόνης ιδέας κατεχομέ- 
νων διαρκώς, ούς ένίοτε καί ι.ΙΛνγγιώντας=νβΓ^Ι· 
ηβΙΙΧ όνομάση τις δύναται. Τούτου τού είδους πε- 
ριεργοτάτη μορφή εΐνε άναντιρρήτως ή άγροφοΰία ή
τοι φόβος τών χώρων=όι,αστάβεων. Τής κατηγο
ρίας ταύτης άτομά τινα δέν δύνανται νά μένωσι 
ύπαίθρικ ή μόνα εν τινι έξοχή, είτε έν τοϊς άγροϊς· 
ή τούναντίον, δέν δύνανται νά διέλθωσιν οδόν πλή- 
θουσαν άνθρώπων* ούτω λ. χ. μέλος έπίσημον τής 
Ακαδημίας δέν ήδύνατο νά διέλθη τήν πλατείαν τής 
Όμονοίας έν Παρισίοις, καθότι μόλις άφικνείτο εις 
τό με'σον αύτής κατελαμβάνετο ύπό τοιούτου ιλίγγου

τού Άγ. ’Ιακώβου, άφιχθ

(ζάλης) ώστε ήναγκάζετο νά καθεσθή χαμαί* άρα ό 
σοφός ούτος τού οποίου άλλως τε τό πνεύμα ήτο 
καθ’ δλα ύγιές καί άνεπίληπτον, δέν έποίει ένίοτε 
σπουδαίας έπιδρομάς, έπαμφοτερίζων, εις τά ακυ
βέρνητα πεόία τής παραφροσύνης ! ·,

Τού είδους τής άγροφοβίας, άντίθετον βεβαίως 
τυγχάνει όν τό τής κΛε^τοφοβίας ήτοι ό φόβος έν 
περιωρισμένοις χώροις. Πόσους άρά γε δέν γνωρίζει 
έκαστος τρέμοντας εις μόνην τήν ιδέαν δτι είνε δυ
νατόν νά εύρεθώσι μόνοι εν τινι δωματίω ή έν τινι 
αιθούση σχολείου ή βιβλιοθήκης κτλ. ; ! ! Πόσοι καί 
ποσαι δέν ευρον τόν θάνατον ούτω μόναι εύρεθεϊσαι 
καί κρότον τινά άκούσασαι ή διότι τό ένδυμα αύτών 
έν τώ βαδίζειν συνέβη νά σκαλώση που ; ! Ό Κ. Ball 
άναφέρει μόνον τό εξής έπίσης περίεργον παράδειγμα. 
Κυρία τις, λέγει, συνοόευομένη ύπό τού έαυτής συζύ
γου καί τών τέκνων της, ήκολούθει μετά τού πλή
θους ίεράν τινα λιτανείαν έν τώ μεγάλω περιβόλω 

εϊσα δέ έν τω μέσω περίπου 
τής αύλής, νομίζει δτι άκούει κρότον τινά, καί δτι 
ούτος προέρχεται έκ τής χ,λειο^ένγς θύρας τού περι
βόλου, εύθύς φαντάζεται δτι θά εύρεθή έγκλειστος, 
ταράσσεται, καταλαμβάνεται ύπό τρόμου άπεριγρά- 
πτου, ούδένα άκούει, καί ώς άλλη φρενητιώσα τρέ
χει δρομαίως πρός τήν έξοδον τούς πάντας άνατρέ- 
πουσα καί σταματά δτε ώς βέλος εύρέθη έξω τού πε
ριβόλου φανταζομένη δτι έσώθη άληθούς καί φοβε
ρού κινδύνου. Ύπάρχουσι άλλοι μή δυνάμενοι ή μή 
ύποφέροντες νά άναβώσιν εις πεζοδρομίαν τι, ή νά 
διαβώσιν πέτρωμά τι, ή νά διέλθωσιν ύπό τήν σκιάν 
δένδρου τίνος χωρίς νά καταβάλλωσι πρός τούτο 
παρατεταμένας προσπάθειας, ή νά δοκιμάσωσι μάλι
στα τούτο πολλάκις καί έπανειλημμένως.

Μεταξύ τών πνευμάτων άπερ επαμφοτερίζοντα καί 
νομαδικήν έχοντα τάσιν, μάλλον διαρκώς τείνουσιν 
εις τάς έν λόγω έπιδρομάς έπί τά κελαινά καί εύρύ- 
τερα τής φρενοβλαβείας πεδία, πρωτίστην ίσως κα- 
τέχουσι θέσιν οί καλούμενοι καί γνωστοί ώς 
δφαικοί οίτινες δύναται τις νά είπη δτι είσί σχεδόν 
άείποτε οί άληθεϊς καί άνυπόφοροι φρενοβλαβείς* 
τούτων κατόπιν έρχονται έτεροί τινες ούς δυνάμεθα 
νά άποκαλέσωμεν, άΑΑοφ^ονουντας hallucilieS οί ό
ποιοι κατά τόν Κ. Lays άπαρτίζουσιν δλως ίδιον εί
δος· παράδειγμα έστω ύπουργός τις τά μάλα μοχθή- 
σας καί έργασθείς ύπέο τής άναπτύξεως καί προόδου 
τής έν Γαλλία δημοσίου έκπαιδεύσεως, δστις ύπήρξε 
τώ οντι άνήρ λαμπράς καί πεφωτισμένης διανοίας 
εύπαίδευτος χαί διακεκριμένος φιλολόγος, ό κ. Μ. 
V. δστις έντοσούτω έφαντάζετο δι’ δλης αύτού τής 
ζωής δτι ήτο τό άντικείμενον καί ό σκοπός τής ά- 
πηνούς καταδιώξεως τών Ιησουιτών οσάκις δέ με- 
τέβαινεν εις τό ύπουργικόν συμβούλιον, έποίει πλεί- 
στας στροφάς καί περιστροφάς διαρκώς θεωρών εις 
τούς πόδας αύτού, δπως άποφύγη, ώς διετείνετο, 
δσα έπί τούτω οί Ίησουίται προητοίμαζον καί έρρι- 
πτον εις τήν οδόν πτύελλα δπως ρυπωθή. Έτερος, 
γνωστότατος ώς άλλοφρονών όιάσημος Άσκληπικ- 
δης Γάλλος καί ύπό τού Βιρχόβ άναμολογούμενος καί

τιμώμενος, νέας μεθόδου δημιουργός, ό καθηγητής 
Ρ. έλεγε τό 1848 «Διατί ού τιθέασιν εις συναγωνι
σμόν τήν προεδρείαν τής Δημοκρατίας ;........... θά
συναγωνισθώ καί θά έχω όριστικώς καί άναμφιβόλως 
τό άθλον...»

Καί ταύτα μέν καί τοσαύτα περί τούτων ούτως 
ε’ιησαν είρημένα.

Άλλ’ ές δλων τούτων δσα ό Κ. Ball άνέφερεν, 
έξάγεται δτι πανταχοθ3ν κυκλούμεθα ύπό φρενο
βλαβών κατά τό μάλλον καί ήττον (ποιός ό^ΐγο 
Λοιός Λο^υ^ είσί δέ όμολογουμένως τοιούτοι άνά 
πάντα βαθμόν τής κοινωνικής κλίμακος καί άνά 
πάσαν θέσιν καί κύκλον ούδ’ αύτοί δέ οί μάλλον 
εύφυεϊς καί ένδοξοι άνθρωποι είσιν άνώτεροι μονομα
νιών τινων, αιτινες συχνάκις όδηγούσιν αύτούς έκεϊ- 
θεν τών ορίων τού περιβόλου τού λογικού καί τής 
δρθοφροσύνης. Εύτυχώς δμως, φαίνεται δτι ή φρενο- 
βλάβεια εις βαθμόν τινα δέν είνε κατάστασις έντε- 
λώς καί πάντοτε άσυμβίβαστος μέ τάς λαμπροτέρας 
ιδιότητας τού πνεύματος καί τής εύφυίας· άλλως τε 
είνε παρατηρημένον δτι πολλάκις ή τρέλλα καί ή εύ- 
φυία συναντώνται καί συνταυτίζονται έστιν δτε ύπερ- 
βαλλόντως στενώς* πλέον δέ ή άπαξ άπεδείχθη καί 
όμολογεϊται δτι ό πολιτισμός θά καθυστερεί κατά 
πολύ, άν δέν ύπήρχον μοιραίως τφε.1.1οί τινες δπως 
τον ώθήσωσι έπί τά πρόσω τολμηρότερον.

’Er Φαναξ)ίω

Θ. ΓεωΡΓΙΑΔΗΣ ίαζρος.

------------------------------------

Η ΙΊΡΟΣΩΠΙΣΛ

Έν ’Ιταλία τηρούνται τά λείψανα τής άρχαίας θε
ατρικής προςωπίδος, διότι έν τή έπιχωρίω Comme- 
dia del arte έμφανίζονται ώρισμέναι μορφαί μεθ’ δωρι
σμένων καί άναλλοιώτων προςώπίδων, γνωστών 
παντί παιδίω. Ό έν τώ Ίταλικω λαώ άναμιχθείς, 
πρός θεωρίαν τοιαύτης Κωμωδίας της τέχνης, ίζχί- 
τως εύαρέστως ένθυμεϊται τάς άστείας μορράς τού 
βολωνίου ’Ιατρού Γρατσιάνου, τού Πανταλονιού, τού 
Αρλεκίνου, τής Βριγέλλας καί Κολομβίνης, τού Πουλ- 
τσινέλλου καί τού Σπαβιέντου. Πάσαι αύται αί μορ- 
οαί μετά τών προςωπίδων αύτών μένουσι στερεό
τυποι, τούλάχιστόν άπό τού δεκάτου πέμπτου αίώ- 
νος, ίσως δ’ έπί μακρόν θα παραταθώσι καί έτεραι 
πολλαί τών νεωτέρων καί σήμερον έτι επί παντός 
θεάτρου έμφανιζομένων παραστάσεων.

Έκλιπόντων άπό τών μεγάλων θεάτρων τών πα
λαιών προςωπείων, αί τών άπόκρεων πομπαί παρε- 
λαβον αύτά. Έν ταϊς πομπαϊς ταύταις κατ’ άρχάς 
έγίνοντο συνεχείς παραστάσεις, αίς βαθμηδόν έπηκο- 
λούθησεν ή έμφάνισις προςώπων, έν ίματισμοϊς δια
φόρων έθνών ή ιστορικών χαρακτήρων. Κατά τάς 
δημοσία καί έν ταϊς άγυιαϊς τελουμένας πομπάς 
χρήσις έγίνετο τής προςωπίδος, τό μέν δπως έ'τι μάλ
λον άπατηλώς άποδίδωσι τόν παριστάμενον χαρα-

1 Τέλος. *Ιδε τεύχος Κζ"Ζ.
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κτήρα, τό δέ δπως άγνωστος μένη δ ύποκρινόμενος* 
διότι πολλάκις επίσημοι άνδρες και γυναίκες έμί- 
γνυντο μετά του πλήθους κατά τάς άπόκοεως, δπως 
έν άσφαλείζ άγνωστοι έπιζητήσωσι τάς έρωτικάς 
αύτών περιπέτειας.

Τά προςωπεία τών άπόκρεων κατ’ άρχάς κατε- 
σκευάζοντο τεχνηέντως έκ κηρού καί έζωγραφούντο, 
καί εντελώς συνεφώνουν τώ διαδραματιζομένω προς
ώπω. Άλλά μετ’ ού πολύ τά κήρινα προςωπεία έ- 
φάνησαν λίαν βαρέα καί δύςχρηστα. Άφηκαν αύτά 
τώ λαώ, δςτις έν ταϊς άπόκρεως έζήτει μόνον φαι
δρούς άστεϊσμούς καί εύτράπελον άναψυχήν, καί άντί 
τών έθνικών καί χαρακτηριστικών ιματισμών έπε- 
νόησαν τό Domino. Είνε έλαφρόν τούτο καί μετά- 
ξινον περιώμιον, ύπό τε άνδρών κκί γυναικών φερό - 
μενον, χρώματα δ’ έχει ποικίλα. "Ινα δ’ εύκολώτερον 
καί άνετώτερον καταστώσιν άγνωστοι, έξελέξαντο 
έλαφρόν καί λεπτόν ές δλοσηρικού προςωπεϊον, δπερ 
άφαιρεϊται εύκόλως, δταν βέλη τις νά δείζη τό πρός
ωπον. Ούτω δέ τό τέως είς τήν καλλιτεχνίαν καί 
τήν ύπερβαλλόντως φαιδράν έορταστικήν διάθεσιν 
ύπηρετήσαν προςωπεϊον, μετέπεσεν είς τήν ύπηρεσίαν 
τών κομψευομένων καί τής πανούργου ραδιουργίας. 
Έν μέσω φαιδρών εορτών τού λαού, έπιφανείς άνδρες 
κκί γυναίκες συνήντων άλλήλοις, δόμινα ένδεδυμέ- 
νοι καί πρό τού προςώπου φέροντες μέλαν προςωπεϊον. 
Αύτού συνηντώντο οί ύπό τών ηθών τής κοινωνίας 
αύστηρώς διαχωριζόμενοι. Αί άλλως άγρύπνως φυ- 
λασσόμεναι γυναίκες, εύρισκον ύπό τό δόμινον καί 
τό μέλαν «προςωπεϊον τόν έραστήν αύτών, δν διεγί- 
νωσκον έκ τίνος μικρού σημείου. Αί άριστοκράτιδες 
εύρισκον τούς ύπηρέτας, άκολούθους καί ιπποκόμους 
αύτών, οίτινες έως μέν τότε τρέμοντες ίσταντο όπι
σθεν τών καθισμάτων τών δεσποινών αύτών, έν δέ 
ταϊς άπόκρεως έλάμβανον πολλά άνθη έρωτος, μεθυ
στικής εύοσμίας, τή προστασία τής προςωπίδος.

Άλλ’ άφ’ ού κατέλιπε τήν καλλιτεχνίαν καί τάς 
φαιδράς έορτάς, είςήλθε δέ είς τάς πανούργους καί 
όργιαστικάς παραμορφώσεις, ή προςωπίς έγένετο καί 
άπιστος καί δολία. Ώς έπροστάτευε τών κομψευο
μένων, ούτως ύπηρέτησε καί είς τόν ένεόρεύοντα φθό
νον καί είς τήν έν σκότει λυσσώσαν έκδίκησιν.

Όπότε δύο δόμυτα έν συνεννοήσει άπεμακρύνοντο 
τού θορυβούντος πλήθους, έχώοουν δέ είς σκοτεινά 
άλση, ή κρύφια δωμάτια μικρών ξενοδοχείων καί έρ- 
ριπτον τά προςωπεία καί συνήνουν τά φλέγοντα χεί
λη, τότε τρίτον προςωπεϊον αίφνης προςετίθετο. Τά 
όμματα ήστραπτον φοβερώς δια τής μελαίνης μετά- 
ξης καί έκ τών κούφων πτυχών τού δόμι,νο έξήρχετο 
έγχειρίδιον. . . . Ρειθρον αίματος άνεπήδα, (έπρεπε 
δ’ άσφαλώς νά καταφέρηται ή λεπίς κατ’ έκείνους 
τούς χρόνους, δτε μόνη ή ένοπλος χειρ έφύλαττε τήν 
τιμήν κα.’ τό δίκαιον), καί έπαύετο παλλομένη έν 
στόνω θανάτου νεαρά καί θερμή καρδία. . .

Ό τό τραύμα κατενεγκών σκότιος άνήρ ταχέως 
ήφανίζετο έν τώ θορύβω τού ποικίλου πλήθους, άλλ* 
ή γυνή έζεμύζα τελευταϊον φίλημα έπί τών ωχρών 
χειλέων καί τών σβεννυμένων τού πεσόντος ομμ,άτων.

Είτα περιεβαλλετο αύθις τό μέλαν αδτής προςωπεϊον 
καί τάχιστα άπήρχετο, ίνα βυθισθή είς πλαγίαν πύ
λην μεγάρου τινός.

Τή έπιούση άνεφαίνετο, έν λίθοις άκτινοβολούσα, 
είςήρχετο όέ είς χρυσζς αίθούσας, άγομένη ύπό τού 
σκοτίου αύτής συζύγου. Περί τά χείλη τούτου ψυχρόν 
έκινεϊτο μειδίαμα, σκωπτικόν δέ θρίαμβον άντηνά- 
κλων οί οφθαλμοί αύτού. Άλλ’ ή ψυχρά έκείνης χειρ 
έτρεμεν έν τή έκείνου, όρθια δμως καί άγέρωχος συ- 
νηκολούθει. . . Έβλεπε δέ τήν άπουσίαν ενός τών 
ωραίων νέων, οίτινες έκλινον πρό αύτής, άλλά δέν 
ήρώτα. Έφαίνετο μή παρατηρούσα δτι δέν ήτο πα
ρών, ϊσως δέ μετ’ ολίγον έτερος κατελάμβανε τήν 
θέσιν αύτού, ώς δύστηνος χρυσαλλίς άπατώμενος 
καί τυφλούμενος, καί τήν ζωήν κινδυνεύων έν τω φω- 
τεινώ τής καλλονής κύκλω.

Άλλά παρήλθον καί έκεϊνοι, οί τοσούτο μέν σκο
τεινοί καί αίμόφυρτοι, άλλά καί γλυκείς ρωμαντικοι 
χρόνοι, τό δέ προςωπεϊον έπανήλθεν είς τήν ύπηρε
σίαν φαιδρών τέρψεων καί κούφης καί εύκολου εύτρα- 
πελίας. Έν τοϊς χοροϊς τών τε αύλών καί τών λοι
πών άνθρώπων προςήρχοντο προςωπιδοφόροι, ή δέ 
ποικίλη κίνησις τών άπόκρεων μετετέθη είς τάς αί
θούσας τών άριστοκρατών. Έξυφαίνοντο μέν καί έν
ταύθα αί τών κομψευομένων ραδιουργίαι, καί τή προ
στασία τού δόμινο καί τής μελαίνης προςωπίδος συ
νήντων άλλήλοις δσοι άλλαχού δέν ήδύναντο νά 
γνωρισθώσιν δσον δμως δ καλούμενος πολιτισμός έ- 
λεπτύνετο, τοσούτον έξέλειπεν έκ τών ραδιουργιών τό 
τραγικόν στοιχείον. Ό κατήντησεν άμ-
βλεϊα κενοφροσύνη, αί καρδίαι έχαλαρώθησαν καί έ- 
κώφευσαν είς τήν ζηλοτυπίαν, ούδέν έγχειρίδιον έκι- 
νεϊτο ύπό τάς πτυχάς τού δόμινο καί άν σήμερον 
έτι αί γυναίκες δρέπωνται κεκρυμμένα καί άπηγορευ- 
μ,ένα άνθη ύπό τό προςωπεϊον, ούδέν δμως άλλο άκο- 
λουθεϊ αύταϊς σκότιον καί έκδικητικόν προςωπεϊον, 
άλλά τό προςωπεϊον τούτο στρέφεται άλλαχόσε, 
δπως άλλω τινι τρόπω άποζημιωθή έν τώ αύτώ 
παιγνίω.

Άλλ’ ού μόνον τών έλαφρών παιγνίων τών άν- 
θρωπίνων κοινωνιών μετέσχε τό προςωπεϊον, άλλ* έ
χει τήν θέσιν αύτού καί έν ταϊς τών εθνών ίστορίαις. 
Ό δήμιος έν τώ μεσαίωνι, πληρών τό φοβερόν αύτού 
έργον, είχε μέλαν πρό τής μορφής προςωπεϊον, ίνα 
κρύπτη ϊσως τούς χαρακτήρας αύτού άπό τών βλεμ
μάτων τής έκδικήσεως, ή ϊσως ίνα σημαίνη δτι δέν 
ίστατο εκεί ώς αύτός καθ’ εαυτόν άνθρωπος, άλλ* ώς 
προςωποποίησις τής δικαιοσύνης, ήτις πάντοτε είνε 
άναλλοίωτος, δέν αισθάνεται οίκτον, ούδ’ οφείλει νά 
δείξη τινά έπί τού προςώπου αύτής άνθρωπίνην κί- 
νησιν.

Τό δέ ταλαίπωρον Σιάηρουν έτηρεΐτο
έπί ένιαυτούς έν μονήρει φυλακή. Τό πρόςωπον αύτού 
έκάλυπτε σιδηρούν προςωπεϊον, έπ’ αύτού προςαρμο- 
σθέν καί άνωθεν τού στόματος τόσον έχον άνοιγμα, 
δσον μόνη ή βρώσις καί πόσις ήδύνατο νά διέλθη. 
Ποικιλώταται είκασίαι έγε'νοντο περί τού μυστηριώ- 

Έπί τινα χρόνον ένομίσθηόους τούτου αιχμαλώτου.

δτι ήτο αδελφός δίδυμος τού Λουδοβίκου ΙΔ', δν είχον 
καταστήσει τούτω τω τρόπω άγνωστον, πρός άποφυ- 
γήν έμφυλίων πολέμων. Βραόύτερον ή γνώμη αύτη 
έπολεμήθη ύπό τών λεγόντων δτι δ έχων τό σιδηρούν 
προςωπεϊον ήτο γραμμματεύς τού δουκός τής Μαν- 
τούης, προδούς τόν εαυτού κύριον τώ Λουδοβίκω ΙΔ', 
είτα δέ τούτον τώ βασιλεϊ τής Ισπανίας, μεθ’ δ, δια- 
βάς τά γαλλικά δρια, συνελήφθη, έσφυρηλατήθη τό 
πρόςωπον διά σιδηρού προςωπείου καί έζήγνισε τήν 
προδοσίαν αύτού έν μονήρει ειρκτή.

Τήν τελευτάίαν ταύτην γνώμην ήσπάσατο καί δ 
κύριος Monmerqiie, δ πρότερον, κατά τήν έκδοσιν 
τών έπιστολών τής Σεβινιέ, χαρακτηρίσας τον τό 
σιδηρούν προςωπεϊον έχοντα ώς δίδυμον άδελφόν 
Λουδοβίκου τού ΙΔ'. Άλλ* ήμεϊς τήν άρχα-.οτέραν 
γνώμην ο^θοτέραν νομίζομεν/ διότι ή πεοίεργος πε- 
ρικάλυψις τού προςώπου τού αίχααλώτου άναντι- 
λέκτως λέγει δτι άκριβώς έν τώ προςώπω αύτού 
ύπήρχεν ή αιτία τού κατ’ αύτού μίσους. Καί άλη- 
θώς Λουδοβίκος δ ΙΔ' δέν έδίσταζε νά ρίπτη είς τά 
δεσμά πολιτικούς άντιπάλους, ήκιστα δέ θζ έφοβεϊ- 
το προδότην γραμματέα τού δουκός τής Μαντούης, 
ούδέ μετά τοσαύτης έπιμελείας καί προςοχής θζ κα
θιστά αύτόν άγνωστον. Άλλως δέ ίστορικώς άπο- 
δείκνυται δτι δ τό σιδηρούν έχων προςωπεϊον έφό- 
ρει λεπτότατα καί πολυτιμότατα ενδύματα· δτι 
έκλεκτά εδέσματα προςήγοντο αύτώ καί δτι έπινε 
μόνον δυςευρέτους καί έξαιρέτους οίνους. Τά τρυβ>ία 
αύτού ήσαν χρυσά καί δ δεσμοφύλας είχεν έντολήν 
νά καλή αύτόν Monseigneur. Διά τής άκρας τής 
κρεαγρίδος αύτού είχε γράψει ποτέ τι έπί χρυσής πα- 
ροψίδος, ήν άπό τού παραθύρου τής ειρκτής έρριψεν 
είς τήν θάλασσαν. Αλιεύς τις, εύρών τήν παροψίδα, 
έκόμισεν αύτήν τώ διοικητή. Μετά τινα χρόνον δ α
λιεύς έξηφανίσθη καί ούδείς ήκουσέ τι περί έκείνης 
τής παροψίδος.

Ταύτα πάντα ήκιστα άναφέρονται είς ζπλούν πο
λιτικόν αιχμάλωτον, ον ήθέλησαν νά τιμωρήσωσι 
μ.όνον διότι προύδωκε. Τούναντίον αί σωζόμεναι πλη
ροφορία». κηρύττουσι σαφώς δτι όπισθεν τού μυστη
ριώδους άνδρός έκρύπτετο μυστήριον πολλώ μείζονος 
σπουδαίο τη τ ο ς.

Άλλως δ’ έν τή έν Νίκαια βιβλιοθήκη εύρέθη 
έσχάτως χειρόγραφον ήγεμονίδος τινός τού Μονά
χου (Monaco), Λαύρας Δεγραμμόντης, διαλαμβάνον 
τάδε·

J'aime Monsieur de Lanzona. C'est le Mas
que de fer, frere du grand Roy Louis qua- 
torze.

Έάν τό αύτόγραφον τούτο στερήται άπολύτως 
ιστορικής άςίας, ούχ ήττον δμως φαίνεται λίαν έν- 
δυναμούν τούς λόγους έκείνους, οίτινες συνηγορούσιν 
ύπέρ τής γνώμης δτι δ αιχμάλωτος ήτο άληθώς δί
δυμος άδελφός Λουδοβίκου τού ΙΔ'.

Άλλ’ οίονδήποτε μ.υστήριον έκρύβη όπισθεν τού 
σιδηρού έκείνου προςωπείου, τό μυστήριον τούτο μέ
νει έν τή ιστορία έκ τών φοβερωτάτων καί λυπη- 
ροτάτων. ‘Οποια δάκρυα έρρευσαν όπισθεν τού προςω

πείου έκείνου ! Όποιοι βύθιοι στεναγμοί άνέβησαν 
άπό τού στήθους τού τλήμονος καί έξήλθον διά τού 
στομίου τής προςωπίδος ! Ού μόνον διά τού τείχους 
τής ειρκτής, άλλά καί διά τού δεινού έκείνου προςω- 
πικού περιβλήματος έχωρίζετο άπό τού λοιπού ζών- 
τος καί πνέοντος κόσμου, άπό τής συμπάθειας καί 
τού οίκτου καί αύτού τού δεσμοφύλακος καί κατήλ- 
θεν είς τόν τάφον άγνωστος καί μόνος, ώς ζών διε- 
τέλει.

Ούχί ολιγώτερον σκοτεινά μυστήρια έ κάλυψαν αί 
προςωπίδες τών δικαστών τού μεσαιωνικού ιερού δι
καστηρίου τής Βεστφαλίας. Τό δικαστήριον τούτο 
εκρινεν εν τώ σκρίτει τών δασών καί ύπό τήν φρίκην 
τών χρόνων έκείνων, δι’ άνηλεούς χειρός δραττόμενον 
καί έςαφανίζον τό θύμα αύτού, δσον μέγα καί άγέ- 
ρωχον ήτο, δσον δυνατόν καί ύπερήφανον. Τό δικα- 
στήριον τούτο τρόμον διέδωκεν άνά πάσαν τήν Γερ
μανίαν, πολλάκις μέν ύπηρετούν τή δικαιοσύνη, πολ
λάκις δέ καί τώ μίσει καί τή έκδικήσει παρέχον πρό
θυμον χρήσιν τού ξίφους καί τής άγχόνης αύτού.

'II μέλαινα καί αιμοσταγής αύτη σπουδαιότης τού 
προςωπείου έξέλιπε σήμερον άλλ’ αί φρικώδεις τού 
παρελθόντος εικόνες ζωηρότερα», άναφαίνονται έπί τή 
θέα τής μελαίνης γελοιογραφήσεως τού άνθρωπίνου 
προςώπου, έχούσης κοίλας τάς κόγχας τών όμμά- 
των καί χρησιμευούσης σήμερον μόνο^ πρός τερπνάς 
παιδιάς καί έκθύμους άγαλλιάσεις.

Άλλά καί αύτή ή αούφη καί εύκοσμος προςωπίς 
τού χορού διεδραμάτισε σκοτεινόν πρόςωπον έν τή 
ιστορία. Τοιαύτη μετάξινη προςωπίς έκάλυπτε τήν 
μορφήν τού ’Άγκαρστρεμ, δςτις έν ταϊς λαμπραϊς αί- 
θούσαις τού σουηδικού άνακτόρου, περιβαλλόμενος 
ύπό τών άγαλλιάσεων καί τέρψεοον τής εορτής, εζή- 
γαγεν ύπό τό δόμινοκ τό φονικόν αύτού δπλον και 
ήκόντισε θανάσιμον βολήν κατά τού στήθους ετέρου. 
Σήμερον ετι οί θεαταί φρίττουσι·καί έκπλήσσονται, 
οσάκις έπί τού θεάτρου έμφανίζηται τό σκότιον έκεϊ- 
νο προςωπεϊον καί ή άθλια βολή διακόπτη τήν μου
σικήν τού μελοδράματος.

Άλις ήδη τής ήμετέρας άδολεσχίας. Ίδόντες τήν 
έσχισμένην προςωπίδα, ολίγον ώνειροπολήσαμεν. Ή 
προςωπίς αύτη συνηκολούθησεν ήμϊν είς πολλάς φαι
δράς εσπερίδας, χάριν δέ τών ύπ’ αύτής διεγερ- 
θέντων ονείρων δύναται καί νά φυλαχθή, είς ανά- 
μνησιν τών δραπετίδων στιγμών χαρμονής. Ίσως ο 
τούς βράχους κατασυντρίβων πανδαμάτωρ χρόνος 
σεβασθή τούτο τό μετάξινον τμήμα, ή δέ μέλαινα 
προςωπίς μετά τών κοίλων κογχών ϊσως διεγεί- 
ρη όμοιας ονειροπολήσεις παρ’ άλλαις γενεαϊς, ήδη 
είς τέφραν δντος πρό πολλού μεταβεβλημένου τού 
έκ σαρκός καί αίματος προςωπείου, δπερ καλύ
πτει τό πνεύμα ήμών, έν τή φορή τών επί γής απο- 
κρεων.

Detlev ν. Geyern.
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ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

ΊΙ
άπόχρεω ή άποχρέω, τάς άπόχρεω ή άποχρέω κτλ.

Ούδαμώς ούδέ τώ άκρφ δακτύλφ γραμμάτων γε- 
γευμένφ αρμόζει ν’ άγνοή δτι τό όνομα άπόζμεως 
κατά τήν λεγομένην Αττικήν δευτεραν κλίσιν κλινό- 
μενον προπαροξύνεται έν άπάσαις ταίς πτώσεσιν, οίον 
?/ άπόκρεως, της άπόκρεω, τη άπόκρεω, την άπό- 
κρεωκ, αί άπόκρεω, τωκ άπόκρεωκ, ταϊς άπόκρεως, 
τάς άπόκρεως.

Καί όμως ό μ.έν Οικονόμος έν τφ περί τών έβδο- 
μήκοντα συγγράμματι έ'γραψεν «ήν ή Εκκλησία τφ 
τε πρό τής Άπόκρεω κυριακής καί τφ πρό τής Πεν
τηκοστής Σαββάτφ έπιτελεΐ», ό δέ Κυπριανός έν τή 
μεταφράσει τής τοϋ Καρόλου Μυλλέρου ιστορίας τής 
Έλλην. Φιλολογίας «αί Διονυσιακαί αύται τελεταί 
ήσχν παρά τοίς παλαιοϊς, ο,τι παο’ ήμϊν αί άπο- 
κρέω». Μεμπτή μέν είναι ή γενική της άποχρέω διά 
τήν πλημμελή τοϋ τόνου θέσιν, μεμπτοτε'ρζ δ’ ή ο
νομαστική αί άποχρέω διά τε τόν ήμαρτημε'νον το
νισμόν καί τήν άνευ τού ύπογεγραμμε'νου ιώτα έκφο- 
ράν. Τίνα ελληνικής παιδείας όπως δήποτε μετα- 
σχόντα κχί μή λίαν περί τά τής γλώσσης όλίγωρον 
όντα δύναται νά λανθάνγ ότι ό ορθώς έχων τύπος 
είναι αί άπόκρεω, ώς οί Λεω κτλ. αί ΐΛεω, αί ευγεω 
κτλ. ; Συχνάκις ό’ έβαρβζριζε καί έσολοίκιζεν ό Κυ
πριανός, καίτοι γυμνασιάρχης ών καί τά έλληνικά 
γράμματα έπί πολλά έτη διδάσκων.

Ούτω δέ διαφθείρονται τά κατά τήν λε'ζίν άπό
ύπο τών νέων 'Ελλήνων, ώστ* ούχί σπανίωςκρεως

βλέπει τις γεγραμμένα τά κομψότατα ταύτα· // άπό
κρεω ή άποχρέω, τάς άπόχρεω ή άποχρέω καί τώχ 
άπόκρεω ή άποκρέω, οίον ε'ψεθα ι’ίόη είς τάς άπόκρεω 
καί κατά τάς παρεΛθοΰσας άποχρέω καί κατά τάς 
ήρερας τωκ άπόκρεω καί ώς όιασκέόασρα τώχ άπο
κρέω, χ.~\.

Ή περί ής ο λόγος λέςις είναι τής εκκλησιαστικής 
γλώσσης, έν ή φέρεται παρασκευή όή ήχ ή τής άπό
κρεω καί ή κυριακή της άπόκρεω κκί άπόκρεω γάρ 
ήχ καιρός, κτλ. καί αυγαζούσης όέ της άπόκρεω χυ- 
ριαχής. Εύρίσκεται δέ καί ή κατά τήν κοινήν κλίσιν 
έσχηματισμένη γενική της άποκρέου, οίον ή έΰόομάς 
της άποκρέου, κτλ. Σπάνιος είναι ό τύπος άποκρέα, 
έξ ού τό παρ’ ήμίν έν τή κοινή λαλιά σύνηθες δν ά-
ποκριά. Έν τοϊς Άτάκτοις τοϋ Κοραή άναγινώσκε- 
ται «Άποκρέα, Άπόκρεως, ’Αποκριά (Carnaval) ή 
πρό τής έβδομάδος τής λεγομένης Τυροφάγου ή Τυ- 
ριχής έβδομάδος. Οί Γραικορωμαΐοι τήν ώνόμαζον 
έτι καί άποσφαγήκ, ήγουν παϋσιν άπό τόν σφαγμόν 
τών τετραπόδων καί τών πτηνών.— 2) Άποκρέα κα
ταχρηστικάς ονομάζεται καί αύτή ή Τυρινή έβδο
μης». Ό Βυζάντιος έν τώ λεςικώ τής καθ’ ήμάς ελ
ληνικής διαλέκτου γράφει άποκρηά, όπερ εύκολώ- 
τατ’ έζελέγχεται πλημμελές δν. "Αν δ’ είναι όρθό- 
τερον νά έκφέρηται διά τοϋ στοιχείου I άποκριά ή διά 
τοϋ II άποκρηά ή διά τής ΕΙ διφθόγγου άποκρειά, θά 
έςετάσωμεν ακριβώς έτέρωθι.

Πζρατηρητέον δ’ ότι λέγεται καί άποκρεώσιρος , 
πεοί τής άποκρεωσέρου, κτλ. Παρήχθη δέ τό έπίθε- 
τον τούτο εν. τοϋ ρήματος άποκζεούχ, ού ποιείται 
χρήσιν ό Βαλσαμ,ιον γραφών «έζ άγνοιας άποκρεωσαι 
ή πασχάσαι παρά τόν προσήκοντα καιρόν». Υπάρ
χει δέ καί όνομα άποκρεωσία. Έν τή ιδιωτική ήμών 
φωνή φέρεται ρήμα αποκρεύω.

"Ομοια %ώ άπόκρεως ολίγα εχομεν νά μνημονεύ- 
σωμεν έκ τής Ελληνικής Γλώσσης. Είναι δέ τάδε· 
γΛυκύκρεως , ήόνχρεως, .άπόκρεως, ποΛύκρεως. Έν 
τφ λεζικώ τοϋ Σουίδα ζ.εϊ-αι «Λειπόκρεως, ο ισχνό
τατος». Άλλ’ ή διά διφθόγγου έκφορά έχει κακώς. 
Αηρεϊ ό Ψευδηρφδιανός λέγων έν τοϊς Έπιμερισμοΐς 
«Λειπόχρεως , ό ισχνός—Λιπόσαρκος δέ ό λιπαρός 
ιώτα» καί «Λιπόσαρκος καί Λνπόκρεως ο έχων σάρ
κα καί κρέα Γ Λειπόσαρκος καί Λειπόκρεως ό λειπό- 
μενος σαρκών καί κρεών δίφθογγα» Έν ταϊς ίστο- 
ρίαις τοϋ Τζέτζου άπαντα «λίσποι δ’ είσίν οί τάς 
πυγάς έχοντες ΛειποκρέΟΤΣ».

Ό Ψευδηρφδιανός γράφει έν τοϊς Έπιμερισμοΐς 
«Τά παρά τό κρέας συγκείμενα διά τοϋ £2 μεγάλου 
γράφονται, οίον ποΛύκρεως, κατάκρεως, Λιπαρό- 
κρεως καί τά όμοια».

Κ. ΚΟΝΤΟΣ.1

1 Έχ τοΰ άρτίως έκδιθέντος πονήματος «Γλωσσιχαΐ 
Παρατηρήσεις άνχρερόμεναι είς τήν νέαν ’Ελληνικήν 
γλώσσαν ·.

ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ.

Άνεύρεαις αγνώστου Ιχθύος.

'Π παρατιθεαένη είκών παρίστησιν ίχθύν, άγνω
στον τέως, άνακαλυφθέντα περί τό τέλος τοϋ παρελ
θόντος έτους 1882 παρά τό Μαρόκον, ού μακράν τών 
Καναρίων νήσων, είς βάθος 2,300 μέτρων (7080 
ποδών). Ό έκ τών μελών τής Γαλλικής Ακαδημίας 
τών ’Επιστημών κ. A. Milae-Edwards περιγράφει 
έν τινι περιοδικώ συγγράμματι τόν πρωτοφανή τού
τον κάτοικον τοϋ άχανοϋς βυθού τοϋ Ωκεανού ώς
επομένως :

«ΊΙ θερμοκρασία τών ύδάτων ένθα ό έν λόγφ ι
χθύς έζη, λέγει ό σοφός ούτος φυσιοδίφης, ήν + 5 
βαθαών, ό δέ βυθός τής θαλάσσης έκαλύπτετο ύπό 
ίλύος έρυθρώδους. ‘Ο καθηγητής κ. Vaillant άπέδω- 
κεν είς τόν σπανιώτατον τούτον ίχθύν τό όνομα Ευ- 
ρνφάρνγζ ό πεΛεκακοειόής (Eurypharynx peleca- 
noides) καθότι διαφέρει πάντων τών τέως γνωστών 
τύπων καί δέον νά ταχθή έν ίδίφ τινί οικογένεια τής 
τάξεως τών ύποβραγχίων μελανοπτερύγων. Ή όμάς, 
ής έγγύτερον τάσσεται ό τύπος ούτος, είναι ή ύπό τό 
δνου.α τών Gynmelis γνωστή, τά δ’ έκπροσωποϋντα 
ταύτην είδη εύρίσκονται έν ταϊς βορείαις θαλάσσαις 
τής Ευρώπης.

Ό ιχθύς ούτος έ'χει δψιν όλως παράδοξον ένεκα 
τοϋ έκτάκτου μεγέθους τοϋ στόματος, όπερ φέρει δύο 
μόνον μικρούς όδόντας κειμένους εις τό πρόσθιον μέ

ρος τής κάτω σιαγόνος πάντγ άοπλου κατά τήν λοι ■ 
πήν αύτής έκτασιν. Τό επίπεδον μέρος τοΰ στόμα
τος σχηματίζεται έκ δέρματος λίαν εκτατού όπερ 
διαμορφοϋται έν εϊδει θυλάκου, άναμιμνήσκοντος τό 
περί τόν λαιμόν οίδημα τοϋ πελεκάνος καί πιθανώς 
χρησιμεύει επίσης είς έναποθήκευσιν τής τροφής. Έκ 
τής σμικρότητος δέ τοϋ στομάχου καθίσταται πι
θανόν ότι έν τω Ουλάκω τούτφ γίνεται καί ή πέψις 
τών τροφών, ώς συμβαίνει έν τώ ChiasmodllS niger* 
τά πτερύγια είσίν άσθενή, κεΐνται δ’ έπί τών νώτων 
καί ύπό τήν κοιλίαν έν εϊδει άκανθών τεταγμένων

Εύρυφάρυγξ ό πελεχανοειδής (Eurypharynx pelecanoidcs).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ.

ΙΙαραγωγή μ-αγν^σοτου έν Μοκρα Ά,σι'α.

Πρόκειται περί τοϋ είδους έκείνου τοϋ μαγνητίτου, 
έκ τοϋ οποίου κατασκευάζονται αί μικραί τής πολυ
τελείας καπνοσύριγγες (πίπαι) καί τό όποιον παρά 
Γάλλοις ονομάζεται διά τήν λευκότητα αύτού «άφρός 
τής θαλάσσης». Είνα. ύλη κατ’ έςοχήν εύγλυπτος, 
έπί τής οποίας ή τέχνη χαράττει λεπτότατα σχεδιά
σματα. Άφ’ ενός δέ ή τέχνη καί άφ’ ετέρου ή σπα- 
νιότης τής ύλης καθιστώσι τά προϊόντα τής βιομη
χανίας ταύτης έπαισθητώς άκριβά. Ύπάρχουσι πολ · 
λά είδη μαγνητίτου, καί ό Ελληνικός νόμος, μεταξύ 
τών αντικειμένων τά οποία κατατάσσει είς τήν κα
τηγορίαν τών ορυχείων, διαφυλάττει ιδιαιτέραν θέ
σιν διά τό σήπιον καί τόν μαγνητίτην. Απαντάται 
καί έν Ισπανία πλησίον τής Μαδρίτης, έν Γαλλία πέ- 
ριξ τών Παρισίων, έν ’Ιταλία κατά τό Πεδεμόντιον,

κατά σειράν καί κεχωρισμένων άπ’ άλλήλων εκ τού
των τά στηθιαϊα πτερύγια είσί βραχύτατα, τοϋθ’ δ
περ εμφαίνει ότι ό εύρυφάρυγξ συνειθίζει νά έπικάθη- 
ται· τό σώμα λεπτύνεται λίαν πρός τά όπίσω, ή δέ 
ούοά είναι οφιοειδής· τά άνεπνευστήρια όργανα είσίν 
ελάχιστα· έξ βραγχιακά σχίσματα, έπιτρέπουσι τήν 
εισπνοήν τοϋ ύδατος, δύο δέ μόνον έξωτερικά τρή
ματα, άνευ έπιπτυγμάτων, χρησιμεύουσιν είς τήν έκ- 
πνοή". Τό χρώμα τοΰ ιχθύος είναι τό τοϋ μέλανος 
βελούδου. 

---------------- ------------ 

καί άλλαχοϋ. Άλλ’ ή ποιότης τών ειδών τούτων ά- 
πεδείχθη άχρηστος πρός τήν είρημένην βιομηχανίαν, 
ήτις ανεξαρτήτως τών παραποιήσεων αί όποϊαι κα 
κατ’ αύτήν συμβαίνουσι ώς κατά τόσας άλλας) άπο- 
κλειστικώς προμηθεύεται τήν πριότην αύτής ύλην έκ 
τών πλησίον τής έν τή Μικρά ’Ασία πόλεως Έσκι- 
Σεχίρ ορυχείων.

Ήδη πρό τής ίδρύσεως τοϋ ’Οθωμανικού Κράτους
τά ορυχεία ταύτα τοϋ μαγνητίτου (άφροϋ τής θαλάσ
σης) έκκαλλιεργοϋντο. Έν γένει τά περίχωρα τής θέ- 
σεο>ς αυτών σχηματίζουσι κοιλάδα έπιμήκη, ήτις έ-
χρησίμευσεν πιθανώς ώς κοίτη μεγάλης λίμνης άπε- 
ξηραμένης ήδη, διότι ό μαγνητίτης άναμεμιγμένος 
μετά χονδρής άμμου είναι τοποθετημ.ένος καθ’ δλην 
τήν περίμετρον έπί βράχων συμπαγών καί έπί γής ε
ρυθρωπής. Τά ορεινά στρώματα τοϋ μαγνητίτου εχου- 
σι κλίσιν 45 βαθαών περίπου. Μεταξύ δέ δύο σει
ρών στρογγύλων χαλίκων, ένίοτε διακοπτομένων ύπό 
στρώματος γής, απαντάται πάντοτε στρώμα μα-
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Ό μαγνησίτη; έζάγεται ί/. τοϋ ορυχείου ύγρό; καί 
μετά άλλων γηίνων καί ληθίνων στοιχείων συμμε- 
μιγμε'νο;, ακολουθώ; ξηραίνεται, καθαρίζεται καί έν- 
τό; θηκών τοποθετείται. Διά τά; εργασία; ταύτα; 
τη; πρώτη; σκευασία; ύπελογίσθη δαπάνη 1200 
φλωρινίων τή; Αύστρία; έπί 1 00 θηκών, διά τήν 
πλήρωσιν τών οποίων απαιτούνται 15 έργάται έρ- 
γαζόμενοι έπί δύο μήνα;. Έκάστη θήκη είναι 30 
Λακ τύλων μήκου;, 8 πλάτου; καί 15 ΰψου;. 
’Ενώ κατά τό 1855 ύπελογίζοντο εί; 3,000 αί έξα- 
χθεΐσαι έκ τών ορυχείων τή; Έσκί-Σεχίρ θήκαι μα
γνητίτου, κατά τό 1870 άνε'βησαν εί; 9,500 καί 
κατά τό 1881 εί; 1 1,000. Αί κατά μέσον όρον έπι- 
τοπιοι τιμαί τοΰ προϊόντο; τούτου κατά θήκην έκυ- 
ματίζοντο άπό τοϋ έτους 1 873 μέχρι τοΰ 1881 εί; 
7 έω; 1 1 J/2 τουρκικά; λίρα; ήτοι εί; 160 — 2 50 
νέα; δραχμάς, αναλογώ; τών διάφορων ποιοτήτων 
τοΰ μ,αγνησίτου, αί’τινε; δέν είναι όλιγώτεραι τών 
δέκα, έκάστη τών οποίων ύποδιαιρεΐται εί; τεσσαρα; 
κατηγορία; όσον άφορά τά; διαστάσεις τών έν ταϊ; 
θήκαι; τεμαχίων. Ή πρώτη κατηγορία περιέχει 
25—40 τεμάχια, ή Λεύτερα 100—1 50, ή τρίτη 
200—250 καί ή τετάρτη 450 — 1500.

Τό έμπόριον τοΰ μαγνησίτου ένεργεΐται έν Κων- 
σαντινουπόλει ύπό 1 5 περίπου έμπορι::ών καταστη
μάτων καί διευθύνεται άπό τοΰ έτου; 1855 ιδίως 
πρό; τήν Βιέννην, έκ τή; όποια; προμηθεύονται αύ
τόν αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τή; ’Αμερική;, ή Γαλλία 
καί ή Γερμανία. Άλλοτε ή έκ Βιέννη; πρό; τήν ’Αμε
ρικήν έςαγωγή συριγγών καί άλλων πρό; χρήσιν κα
πνού σκευών έκ μαγνητίτου κατεσκευασμένων είχε λά
βει μεγάλα; διαστάσεις. Άλλ’ οί έπελθο'ντε; βαρείς 
τελωνιακοί έπί τή; εισαγωγή; δασμοί τών Ήνωμέ- 
μένων Πολιτειών έτροποποίησαν τού; όρου; τή; Βιεν- 
ναία; τών ειδών τούτων εξαγωγής, σήμερον δέ τό 
πλεϊστον ε!σάγεται έκεϊ εί; ύλην άκατέργαστον, τήν 
οποίαν αύστριακοί τεχνϊται διασκευάζουσιν έπί τή; 
αμερικανική; γή;.

(Έκ τή; Οικοπψικης ’ Επιθεωρηοεως).

Οί μέ ούράν άνθρωποί.

Τώ 1842, περιηγητή; τι; γάλλος μέν τήν κατα
γωγήν, άσπασθείς δέν τόν ισλαμισμόν καί έπονομα- 
σθείς Χατζή Άπδ-ελ-Χαλήμ Βέη; ύπέβαλε τή ’Ακα
δημία τών ’Επιστημών ύπομνημα, δπερ μετά ταύτα 
έπεκτείνας έξέόωκεν εί; τόμον ύπό τόν τίτλον αΠε- 
μιήγησις er τι) χώρα zur Νιαμ-Νιάμ.·» Έν τή πα- 
ραδοξω ταύτή άφηγήσει ήτι; έφείλκυσε τήν περιέρ
γειαν τού κόσμου καί τήν προσοχήν τών σοφών, ο 
περιηγητή; περιέγραφε καί άπεικόνιζε όλόσωμον τό 
φωτογράφημα άνδρό; έχοντο; ούράν, ον είδεν, ώ; έ- 
γραφεν, έν ’Αραβία καί έζωγράφησε πιστώς.

Ή άνακάλυψις, ή, κατά τού; φυσιολόγου; τούς 
αρνουμένου; τήν ΰπαρςιν τοιούτων άνθρώπων, ή φαν
τασιώδη; αϋτη άνακάλυψι; δέν άπεκάλυπτέ τι άγνω
στον έν τοϊς χρονογράφοι; τή; ’Επιστήμης.

Τώ 1677, ό 'Ολλανδό; Struys έξέθηκεν δτι έν 
τή νήσω Φοραόζα, είδεν ίδιοι; οφθαλμοί; άνθρωπον 
φέρον.α προέκτασίν τινα τού δέρματος έν ε’ίδει ούρα; 
μήκο; ποδό; έχουσαν καί τρίχα; πυρρο'χρους, όμοια; 
πρό; τά; τρίχα; τής ούρά; τού βοο'ς, κατά τήν δια- 
βεβαίωσιν δέ τού άνθριόπου τούτου πάντες οί κάτοι
κοι τού μεσημβρινού μέρους τή; νήσου Φορμόζα; έ- 
φερον έπίσης ούράν.

Μετά ένα καί έπέκεινα αιώνα έτερο; περιηγητής, 
ό γερμανός Hornemann, περιηγηθεί; χάριν άνακα- 
λύψεω; τήν χώραν τού Φεζάμ, ένθα καί άπεβίωσεν, 
άπέστειλεν έκθέσει; τινά;, έν αί; άνέφερεν δτι μεταξύ 
τού κόλπου τού Βενίν καί τή; Άβυσσινία; ύπήρχον 
άνθρωποφάγοι μέ ούράν, ούτοι δ’ ήσαν οί Νιαμ-Νίαμ 
τού Ducouret.

Πλήν τών πηγών τούτων, ύπάρχουσι προσέτι περί 
τού άντικειμένου τούτου ή μαρτυρία φυλάρχου τινό; 
τή; χώρα; Τουγκούρτ βεβαιοΰντο; δτι είχεν έν τή 
θεραπεία αύτού γυναίκα Νιαμ-Νιαμ κεκοσμημένην 
δι’ όμοια; δερματική; προεκτάσεως, έτι δέ καί ή 
μαρτυρία τού τελευταίου βασιλέω; τού Φεζζάν, δστις 
διατρίψα; έν Παρισίοις έπεβεβαίωσε τήν ΰπαρξιν τή; 
φυλή; τών Νιαμ-Νιάμ καί τού διακριτικού αύτών 
σημείου.

Οί γάλλοι περιηγηταΐ Arnauld, Vayssiere, Ro
chet d’llericourt, d’Abbadie καί Castelnau ποιούν
ται έπίσης μνείαν τούτων. Ό τελευταίο; συνέλεζε 
τά; μαρτυρίας πολλών αίθιοπων τοΰ Σουδάν, έν οίς 
καί τίνος Μεχμέτ, άνθρώπου νοημονεστάτου, δστις 
άφηγήσατο αύτώ δτι μετέσχε άγώνός τινο; κατά τών 
Νιάμ-Νιάμ. Κατά τόν άγώνα τούτον έγένετο γενική 
σφαγή τή; φυλή; ταύτη;, τού ύ’ άρχηγού αύτής έ- 
ξαιτησαμένου έλεος, ό βασιλεύς τού Κανό, δ τής έκ- 
στοατείας ηγέτης, ήρνήσατο άνηλεώ; έπί τώ λόγω 
δτι οί άνθρωποι τής φυλή; ταύτης είχον ούράν καί 
δτι ούδείς ποτέ Οά έστεργε ν’ άγοράση τοιούτου; 
δούλους.

Τούτων οΰτω; έχοντων, όφείλομεν νά πιστεύσωμεν 
εί; τάς άφηγήσει; ταύτα; ; Όφείλομεν νά παραδε- 
χθώμεν, έρειδομενοι έπί τή; αυθεντία; τού Serres, 
δτι, ώ; βέβαιοί έν τώ άρθρω αύτού ’Οργαΐ'ογΝεια 
τ’Κ Νέα; Εγκυκλοπαίδειας, πάν άνθρώπινον εμβρυον 
άπό τή; 5”s μέχρι τή; 6”5 καί 7*5 εβδομάδας, φέρει 
δερματικήν προέκτασίν έν ε’ίδει ούρα;, δτι ύπάρχου- 
σιν άληθώ; άνθρωποι μέ ούράν, καί δτι, ένώ παρά 
πάσι τοϊς άνθοώποι; ή ούρά αύτη έξαφανίζεται πρό 
τής γεννήσεως, έξακολουθεϊ ύφισταμένη καί μετά 
τήν γέννησιν παρά τοϊς Νιάμ-Νιάμ ; ’Ολίγοι τινες 
συγγραφείς άποδέχονται τήν θεωρίαν ταύτην. ’Οφεί
λω δμως νά προσθέσω δτι έμβριθεϊ; έπιστήμονε; θεω- 
οούσι τά περί ούρά; ιστορούμενα ώ; μύθου; πάντή 
άπιθάνους. Τό επόμενον δέ γεγονός δπερ άρύομαι έκ 
τού περιοδικού συγγράμματος Περιοδεία της , 
δύναται νά χρησιμεύσγι ώς πιθανωτάτη άπόδειξις 
περί τού άβασίμου τή; θεωρία; ταύτη;.

Τώ 1860, ό Guillaume Lejean διαμένων έν Χαρ- 
τουμίω είδεν εί; χεϊρα; δουλεμπόρου τινά; παράδο
ξόν τι πράγμα εύρεθέν έπί τού πτώματος ενός Νιαμ- 

βάρα· τό πράγμα τούτο ήν ή πολυθρύλητο; ούρά, 
περί ή; τοσαύται έγένοντο συζητήσεις, ή δ’ ούρά αυ
τή ούδέν έτερον ήν είμή κόσμημα δερμάτινον δμοιον 
τή ίππείω ούρά ήν φέρουσί τινες τών ’Ερυθροδέρμων 
σύγκειται δέ έκ δύο μερών πάντγ) διάφορων, ών τό 
μέν ξηρόν καί άπεσκληρυμμένον τεχνητώς, τό δέ σα- 
λευόμενον καί φέρον κοσμήματα έκ σιδήρου σφυρηλά- 
του. Ή ούρά αΰτη προσδένεται είς τήν δερματίνην 
ζώνην, ήν οί Νιάμ-Νιάμ φέρουσι περί τήν όσφύν, δι
έρχεται άνά μέσον τών κνημών καί ύψούται μετά 
ταύτα μέχρι τών ώμων, δθεν άναπτύσσεται ώς ρι- 
πίδιον.

Αυτή έστιν ή πιθανωτάτη έξήγησις τής ύπαρχού- 
σης δήθεν παρά τισιν άνθρωπείου ούρά;· όφείλομ.εν 
άλλως τε νά λάβωμεν ύπ’ ό’ψει δτι, έπειδή οί πίθη
κοι, οί έγγύτερον τώ άνθρώπω ό'ντε; έν τή ζωολογική 
κλίμακι, στερούνται τού ούραίου άκρου ή έχουσι τού
το βραχύτατου, ήθελεν είναι άντίθετον τώ φυσικω 
νόμω τής προόδου άν ό άνθρωπος, τοσούτω διαφέ- 
ρων καί ύπερε'χων τού πιθήκου, ήτο κατώτερος τού
του ύπό τήν προκειμένην έποψιν.

Αογικόν άρα συμπέρασμα έξάγεται δτι ή ΰπαρξι; 
τών άνθρώπων μέ ούράν είνε έπίσης μύθο; ώ; ή τών 
Κυκλώπων έν Σικελία, τών Άκεφάλων έν Λυβίγ, 
τών Κενταύρων έν Σκυθία, τών Τριτώνων, τών Σει
ρήνων, τών Νηρηίδων κλπ. κλπ. μυρίων ό’ντων τή; 
άρχαίας μυθολογίας.

Δυνάμεθα τό πολύ νά παραδεχθώμεν τήν ΰπαρξιν 
ενός ή πλειόνων άτόμων μεμονωμένων, τούτου δ’ ένε
κα τό προκείμενον θέμα άνάγεται είς τήν τερατολο
γίαν ούδεμία δμως άπόδειξις ύπάρχει περί τού δτι 
οίοςδήποτε δμιλο; άποτελών μέρος τού άνθρωπίνου 
γένους έστι καταδεδικασμένος νά φέργ τοιοΰτο όργα- 
νον, κατ’ ούδέν μέν αύτώ χρήσιμον, συντελούν δμως 
είς τήν έκπτωσιν τού άνθρώπου ώ; βασιλέως τών έπί 
γής ό'ντων.

Dr J. A. d’Auriol.

------------ -----------------
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Γνωστή είναι ή έκ πολλών έθνών καί φυλών συγ- 
κρότησις τή; Αύστριακή; αύτοκρατορίας. Άλλ’ αί ά- 
ναλογίαι, τάς όποια; τά διάφορα στοιχεία αύτή; ε- 
χουσι πρός άλληλα μένουσι πάντοτε έκκρεμεΐ; εί; με
λέτην. Βεβαίως ή ιστορική έκαστου έθνολογικού στοι
χείου άνάπτυξις κέκτηται ιδιαιτέραν έπί τού προκει
μένου θέματος έπιρροήν, καθώς καί ή οικονομική έ
κάστη; τών ήνωμένων χωρών σημασία, χωρίς νά λη- 
σμονήσωμεν τού; δεσμού; καί τά; διαιρέσει; τά; ο
ποία; ή θρησκευτική ποικιλία δημιουργεί είτε τά; 
πολιτικά; διαμάχας, τά; όποια; ή κίνησις τού διοι
κητικού τή; αύτοκρατορίας μηχανισμού κατά πάν 
αύτής βήμα περιπλέκει. Έν τούτοις μεταξύ δλων 
τών έπόψεων, ύφ’ άς δύναται νά μελετηθή ή έσωτερι- 
κή κατάστασις τή; Αύστριακή; αύτοκρατορία;, ή έ- 
ποψι; τή; γλώσσης παρέχει τόν χαράκτηριστικώτε- 
ρον έθνολογικόν τύπον.

Ή γλωσσολογική έποψι; ένησχόλησεν έπ’ έσχάτων 
τόν κ. Schimmer κατά τό έκτο; τή; Ούγγαρία; έτε
ρον τών δύο μεγάλων τμημάτων τή; Αύστριακή; αύ
τοκρατορία;, τό ίδίω; Αύστριακόν μ.ετά τών ειδικών 
αύτφ παραρτημάτων, τό όποιον κατοικούμενον ύπό 
21,794,231 άνθρώπων συνίσταται έκ τών έπομένων 
χωρών Κάτω Αύστρία, Άνω Αύστρία, Σαλτσβούρ- 
γον, Στυρία, Καρινθία, Καρνιόλη, Τεργέστη μετά τή; 
περιφερεία; τη;, Γκορίζτ καί Γραδίσκα, Ίστρία, Τυ- 
ρολία, Βοραλβέργη, Βοημία, Μοραβία, Σιλεσία, Γαλι
κία. Βουκοβίνα, Δαλματία. ’Ιδού πώς κλημακηδόν έν 
ταϊ; χώραι; ταύται; διαμοιράζονται αί λαλούμεναι 
γλώσσαι : Γερμανική 8,008,864 άνθρωποι. Βοημι- 
κή, μοραβική καί σλοβακή 5,180,908. Πολωνική 
3,238,534. Άνθινή 2,792,667. Σλοβινή 1,140, 
304. ’Ιταλική 668,653. Σέρβική, κροατική 563, 
615. Ρουμουνική 190,799. Μαγυαρική 9,887.

Μεταξύ τών γλωσσών τούτων ή γερμανική έπικρα- 
τεϊ έν τή κάτω Αύστρία 2,1 00,874 άνθρωποι, ή βοη- 
μική, μοραβική καί σλοβακή έν Βοημία 3,470,252, 
ή πολωνική έν Γαλικία 3,058,400, ή άνθινή έν Γα
λικία έπίση; 2,549,707, ή σλοβινή έν Καρνιόλγ 
447,366, ή ιταλική έν Τυρολία 360,975, ή σέρβι
κή καί κροατική έν Δαλματία 440,259, ή ρουμου
νική έν Βακοβίνα 1 90,005, καί ή μαγυαρική έν Βου- 
κοβίνκ έπίση; 9,887.

Ό μεγαλείτερος άνταγωνισμό; τών γλωσσών ά- 
παντάται έν Βοημία, έν τή όποιες άντιτάσσεται ή 
γερμανική γλώσσα 2,054, 1 74 κατά τή; βοημική;, 
μοραβική;, σλοβακή; 3,470,252, καί έν Γαλικία, 
έν τή όποια άντιτάσσεται ή πολωνική γλώσσα 
3,058,400 κατά τή; άνθινή; 2,549,707, λαμβα- 
νούση; μέρο; εί; τόν άγώνα καί τή; γερμανική; 
324,336. Κατόπιν έρχονται οί λοιποί άνταγωνισμοί 
ήτοι έν Μοραβία, βοημική, μοραβική, σλοβακή 
γλώσσα 1,507,328 καί γερμανική 628,907, έν 
Στυρία γερμανική γλώσσα 794,841, καί σλοβινή 
388,419, έν Καρινθία γερμανική γλώσσα 241,585 
καί σλοβινή 1 02,252, έν Τυρολία γερμανική γλώσσα 
432,062 καί ιταλική 360,975, έν Σιλεσία γερμα
νική γλώσσα 269,338, βοημική, μοραβική, σλοβα
κή 126,385 καί πολωνική 1 54,887, έν Βουκοβίνα 
άνθινή γλώσσα 239,690, ρουμουνική 190,005 καί 
γερμανική 108, 820.

------------- -Κ3»·--------------

ΨΓΧΙΑΤΡΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.1

1 Ίδε τεϋχος Κζ”.

ΑΙΤΙΑ ΨΪΧΟΙΙΑΘΕΐΑΝ.

Έάν δέ τούναντίον πατήρ καί μήτηρ φέρωσιν άμ- 
φότεροι τά αύτά μειονεκτήματα καί πλεονεκτήματα, 
τά; αύτά; άρετά; καί τά; αύτά; κακία;· καί έν γέ- 
νει έάν ύπάρχωσιν όμοιοι τινε; πρό; άλλήλου; το τε 
σώμα καί τόν νούν καί τό ήθο;, έν τοιαύτνι δυσμενεϊ 
περιπτώσει — καί άληθώ; τή δυσμενεστάτγ] πασών 
—ϊσω; μέν κληρονομεί τό παιδίον καί τών άρετών

55;
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τινας έκατέρου τών τοκέων, καί ταύτας εσθ’ δτε καί 
έν βαθμώ ποτέ μείζονι καί έν έντάσει τινί. Άλλά, 
δπερ δή καί συχνότερον, αί κακία ι δμως καί τά μειο
νεκτήματα κληροδοτούνται ταύτα έν βεβαιότητι τά 
πολλά, καί ούχί ϊσα τώ κληροδότη άλλ’ ηύζημένα 
καί έντεταμένα: επειδή φυσικός ύπόκειται έν τούτω 
νόμος το'δε : δτι έν τή μορφώσει οργανισμού τίνος ή 
έπίδρασις τών αγαθών ιδιοτήτων είς προκοπήν καί 
έπίδοσιν αύτού βαίνει ούχί ίσοστάδην ούδ’ έν ισοδυ
ναμία καί αντιστοιχία πρός τήν ζημίαν καί παραβλά- 
βην τήν έκ τών κακιών καί μειονεκτημάτων, άλλ’ ά- 
νισος συγκροτείται ή πάλη μεταζύ άρχθού καί κακού 
καί ήττώμενον έπί τέλους τό αγαθόν ύποχωρεϊ τώ άλ- 
λφ τώ μή καλώ, δτε καί έπικρατεϊ ώς έπί τό πολύ 
τό κακόν τής φύσεως μέρος.

Έν τούτω—ώς έν πρώτη άρχή καί αφορμή—έγ
κειται καί ή αιτία δτι σύνηθες προϊόν τών αίμομι,- 
ζιων (τών μεταζύ συγγενών έπιγαμιών) ύπήρζεν ανέ
καθεν ή κακοτεκνία, αρρώστια δηλ. καί κακοφυία τών 
έκ τοιούτων γάμων προερχομένων τέκνων καί, μερικώ- 
τερον λεγόμενον, τούτο μέν έλλείψεις καί πάθη ψυχής 
ποικίλα καί απροσδόκητα, τούτο δέ έλαττώματα 
σωματικά δσα καί ζητών τις δέν ευρίσκει μέν έν τοϊς 
γονεύσι προφανή ύπάρχοντα, άλλ’ άπερ δμως ούχ ήτ
τον ούτε αύτόματα έφύησαν ούτε είκή καί ώς έτυχεν, 
άλλ’ άνέθορον έζ ής έν τοϊς άνω ύπεδείξαμεν πηγής 
καί ύπό νόμον ον έπίσης έδείζαμεν, ύπό τόν νόμον 
δηλ. έκεϊνον τόν άμείλικτον δτι έν τή μορφώσει τών 
οργανισμών τό κακόν έπικρατεϊ τού αγαθού είμή είς 
έπίπαν άλλ* ώς έπίπαν.

Τούτο δέ πάλιν—δτι δηλ. τοϊς έζ αίμομιζίας τέ- 
κνοις ποικίλα κληροδοτούνται έλαττώματα μή πρό
δηλα τοϊς γονεύσι προβαλόντα—τούτο άκριβώς ένι- 
σχύει τήν καί έν τοϊς προτέροις είρημένην γνώμην δτι, 
τά τέκνα ούχί τάς αύτάς καί καθ’ έαυτάς ταύτας τών 
γονέων τάς έλλείψεις κληρονομούσιν, άλλά κυρίως τήν 

κ χί τό πρώτον σπέρμα τών έλλείψεων εκείνων, 
τό δλον δηλ. τής κατά μέρη μειοφυίας καί δυσφυίας 
τών γονέων έκ τούτου δέ έπειτα προκύπτουσι καί ά- 
ναπτύσσονται καί μορφούνται παρ’ αύτοϊς (τοϊς τέ- 
κνοις) τά μερικά ελαττώματα μορφούμενα κατά μικρόν 
είς ώρισμένα έλλείψεων είδη άναλόγως πρός τάς περι- 
ςάσεις τάς κατά τε τήν κυοφορίαν καί τάς μετ’αύτήν.

Ούτως ούχί σπάνιον βλέπομεν τής κωφαΛαΜας 
π. χ. κακόν είς τέκνα ών δ τε πατήρ καί ή μήτηρ 
ούχ δτι πάσχοντες τήν άκοήν, άλλά καί οζυήκοοι μά- 
λιστά είσι* καί άποδεχόμεθα λοιπόν είς τούτο, άνάγ- 
κη συλλογισμού έπί πραγμάτων ίδρυομένου, δτι τό 
πάθημα, καίπερ καί έν ούδετέρω τών τοκέων ύπάρ- 
χον, δμως είς τούς γονείς καί πάλιν άναφέρεται* οίον 
είς άσθένειάν τινα δηλονότι τού άκουστικού νεύρου 
λανθάνουσαν, ήτις καί κληροδοτηθεϊσα τώ παιδίω 
ώζ* είχε φύσεως τό πρώτον, καί ένταθεϊσα είτα έν αύ
τώ καί προβάσα καί διακριθεϊσα, έζεδηλώθη έν τέλει 
είς κωφαλαλίαν. 'Ομοίως κληροδοτούνται καί πολ- 
λαί άλλαι παθήσεις* ούτως έκ τού έζησθενημένου ή 
οίασδήποτε κακότητος τού νωτιαίου μυελού τών γο
νέων, κληροδοτουμένης ταύτης καθ' έαυτήν τό πρώ

τον, προκύπτει έπειτα είμή πάντοτε άλλ’ ούδε σπα- 
νίως ή νόσος οκνηρία τού νωτιαίου* έκ δέ τής κακό 
τητος ή τίνος οίασδήποτε λανθανούσης άρρωστίας 
τού έπιμήκους μυελού προκύπτει είς τά τέκνα ή τε 
ύστβρ/α καί ίζαΛηψία mJ. ποτέ ϊσως ή τών πνευμό
νων φθώις· καί ώσαύτως έκ τής μειοφυίας καί κακό- 
φίας τού τής ψυχής οργάνου τών γονέων ποικίλαι καί 
πολλαί ώραΤμέκαι ψυχοπάθειας καί παρανοίας πολ
λά είδη, καί ΖΛωησμός δέ καί ηΛιθώτης κλπ , καί 
ούτως ομοίως καί έπί πολλών άλλων. Καί albi- 
nismus ο'ε καί στείρωσις προσέτι ούχί σπανίως πα- 
ρετηρήθησαν ώς άμεσοι καρποί τών αίμομιζιών, γεν- 
νώμενα καί μορφούμενα καί ταύτα καί έκεϊνα ώτινι 
ήδη ύπεδείζαμεν νόμω καί λόγω πάντα. Καλώς δέ 
καί οί πρόγονοι ήμών, φαίνεται, εγνων τήν τούτων 
άλήθειαν, είπόντες «’Επιθυμεί όέ τό άνόμοιον άνο- 
μοίων, καί τούτων ερά» .

Κληρονομηθείσης δ* άπαζ τοιαύτης τινός μειο
φυίας καί διαθέσεως πρός ψυχοπάθειας, έπιδρώσιν έ
πειτα έπ’ αύτής καί τά έκτος ήμών πράγματα (τά 
κατ’ οίκο/ μέσα κοόι ή θέσις ή κοινωνική, ή εύπορία 
ή ή άνέχεια, ή άγωγή, ή παίδευσις, τού έπαγγέλμα- 
τος ή έκλογή, αί περαιτίρω τού βίου περιστάσεις), 
μειούντα μέν καί ποτέ καί έπανορθούντα οπωσδήποτε 
τό συμφυέν κακόν, έάν αύτά —τά έκτος ήμών πράγ
ματα—, πάντα ή τά πλεϊστα ή τινα αύτών, συμ- 
πέσωσι κατ’ εύχήν έπιτείνοντα δέ τήν μειοφυίαν έάν 
τύχωσιν όντα δυσμενή. Άλλ’ ή έπίδρασις ή έκ τού
των (άγωγής, παιδεύσεως κλπ.) ούδέποτε δυστυχώς 
άνεπλήρωσε τήν φύτε διέστρεψέ ποτέ αύτήν 
τέλεον, άγαθήν γειναμένην, ούτε τήν πονηράν είς ά- 
ρετής τύπον μετεποίησε· «Φύσιν γάρ πονηράν ού ρχ- 
διον μεταβαλεϊν»· ένταύθα δέ είπωμεν «Φύσιν πονη
ράν ή άγαθηΐ ού ράδιον μεταβαλεϊν». Συνεφύησαν π. 
χ. τινί κατά τήν γενετήν ήδη έλαττώματα, έλλεί- 
ψεις, άδυναμίαι ; είς ταυζα έπιδρα ή τών έζωτερικών 
έπειτα περιστάσεων δυσμένεια—ή κακή άγωγή, ή 
άσκοπος ή άτελής παίδευσις κτλ.—, καί έπιτείνον 
ται τότε τά έλαττώματα τά συμφυέντα καί αύζά- 
νονται καί ποτέ καί μικρά τήν άρχήν ύπάρχοντα ε- 
ζογκούνται καί έζικνούνται είς άκμήν ούτως ώστε δ 
τούτων κάτοχος τάχιον ή βράδιον καταπίπτει θύμα 
αύτών. "Ωστε τό δυσμενές τών έπειτα περιστάσεων 
έπιδρα καί έντείνει ηδη ύπαρχούσας έλλείψεις, τάς 
συμφυείσας έκείνας λόγω γενετής καί κληρονομιάς. 
Γεννάται δέ τό παιδίον ώς μάλιστα άμέτοχον κα
κιών λόγω κληρονομιάς; τό τοιούτον καί κακής έ
πειτα τυγχάνον άνατροφής καί στρεβλούς παιδεύσεως 
καί άντίζουν είς τήν εαυτού φύσιν έκλέγον τό έπάγγελ- 
μα, δμως καί ούτως (εί καί άναντιρρήτως πάσαι αύ
ταί αί μετέπειτα στρεβλότητες έπαφίνουσιν ίχνη ούχί 
ασήμαντα έπί τού δλου χαρακτήρος καί πολύ παρα- 
βλάπτουσι) δμως καί ούτως έν συνόλω λαμβανόμενος 
δ τοιούτος άποβαίνει έπί τέλους μέλος τής κοινωνίας 
οπωσδήποτε χρηςόν, κεκτημένος τό τε ήθος άκίνδυνον 
καί ποτέ καί άγαστόν, καί χρήαψον zbr rovr καί 
ικανόν είς τάς άζιώσεις τής κοινωνίας. (Άχολουθ«).

Β. ΑΟΥΣΗΣ, ιατρο'ς.

©χνχτος Άερονχύτου.

Τή 28 τού παρελθόντος Ιανουάριου θλιβερά διε- 
δραματίσθη έν Μαδρίτη τραγωδία άεροστατική, ής 
θύμα έγένετο ο άτρόμητος Γάλλος άεροναύτης Felix 
Mayct καί ής άφήγησιν δημοσιεύουσι τά Ισπανικά και 
Γαλλικά περιοδικά συγγράμματα.

Ό έν λόγω Γάλλος άεροναύτης έγεννήθη τώ 1850 
έν τή Γαλλική πόλει ΑτΙθδ τού νομού τών ’Εκβολών 
τού Ροδανού. ’Αφού τό πρώτον έζετέλεσεν επιτυχώς 
άεροστκτικήν πορείαν έν τή γενεθλίω χώρα, έγένετο 
έραστής τής άεροναυτικής, κατασκεύασε δέ ιδίαν αε
ροπόρον σφαίραν δι’ής πολλάς έζετέλεσεν ύπερνεφέλους 
έπιδρομάς, άπάσας μετά πληρεστάτης επιτυχίας. 
Περιοδεύσας κατά τάς πλείστας Εύρωπαϊκάς πόλεις 
έγκατεστάθη δριστικώς έν τή μεσημβρινή Γαλλία, 
τή δέ 28 Ιανουάριου, ημέρα καθ’ ήν έτελεϊτο μεγάλη 
στρατιωτική έπιθεώρησις έν Μαδρίτη, μεταβάς εις 
τήν ισπανικήν πρωτεύουσαν διωργάνωσεν αεροναυτι
κήν άνάληψιν.

Άπό τής πρωίας τής ήμέρας έκείνης δ περί τόν 
κήπον τού Buon Retiro χώρος κατελήφθη ύπό απει
ροπληθούς λαού, άναμένοντος έναγωνίως τήν στιγμήν 
τής πτήσεως τού άεροστάτου. ’Ελαφρά ανέμου πνοή 
διευκόλυνε τήν κόλπωσιν τής σφαίρας, ήτις επερατώ- 
θη τήν ώραν 4νν μ. μ. Μετά τινα λεπτά, τό άερό
στατον άπαλλαγέν τών σχοινιών, δι ών ήτο προσδε- 
δεμένον, άνυψώθη βραδέως χειροκροτούντος φρενη- 
τιωδώς τού ένθουσιώδους πλήθους καί χαιρετιζοντος 
διά ζητωκραυγών τούς άεροναύτας.

Τού σκαφιδιού έπέβη καί δ κ. Angel Juste, κά
τωθεν δέ τούτου έπί κρεμαμένης αιώρας, δ Mayet 
έζετέλει έπιτυχώς κινδυνωδεστάτας κινήσεις καί πε- 
ριστροφάς τής γυμναστικής. "Οτε τό άερόστατον εύ- 
ρίσκετο άνωθεν τής δδού Μαγδαληνής, δ Mayet δστις 
είχεν άνέλθει είς τό σκαφίδιον, κατέβη αύθις είς τήν 
αιώραν ίνα έζακολουθήση τά γυμναστικά παίγνια, 
αίφνης δμως τήν στιγμήν έκείνην ή άεροπόρος σφαίρα 
μετά τινας κυματισμούς ήρζατο κατερχομένη μετά 
τοσαύτης ταχύτητος ώστε άμέσως έγενετο δήλον 
ότι άναπόφευκτος ήτο ή καταστροφή τών άερο- 
ναυτών.

Ό Mayet, κατιδών τόν κίνδυνον, έπήδησεν έπί 
τής στέγης οικίας τινός τής Όδού Μαγδαληνής, ευ
θύς ώς είδεν δτι ή αιώρα, ής ού έπέβαινεν ήν πλη
σίον τής στέγης, ούτω δέ έλαφρωθέντος τού άεροστά
του ή πρός τά κάτω φορά αύτού ε ρένετο βραδύτερα. 
Βιαία πνοή τού άνέμου ώθήσασα το άερόστατον έρρι- 
ψεν αύτό έπί τών οικιών τότε δ Mayet, θέλων νά 
ώθήση τήν άεροπόρον σφαίραν, μεθ’ ής περιεπλέχθη 
αύθις έπί τής στέγης, έστηρίχθη έπί τής ύδροχόης, 
άλλ’ αύτη μή ούσα άρκούντως στερεά κατέρρευσε καί 
δ άτυχης άεροναύτης κατεκυλίσθη άπό τού ύψους τής 
στέγης είς τήν οδόν !

Πλήθος άνθρώπων έδραμεν είς τό μέρος τής πτώ
σεως τού άεροστάτου, έν οΐς ο άδελφός τού Mayet 
καί τις όνόματι Άρβελίνης, δστις, άνοίζας τάς άγ· 

κάλας αύτού, έδέζατο έντός τό πίπτον σώμα τού 
τάλανος, ή σύγκρουσις δ’ ήτο τοσούτφ σφοδρά, ώσ
τε δ Άρβελίνης, καίτοι κεκτημένος ήράκλειον σωμα
τικήν ρώμην άνετράπη.

Οί παρεστώτες έντρομοι περιεστοίχισαν τόν τραυμα- 
τισθέντα* άφθονον έ'ρρεεν αίμα έκ τών ώτων καί τών 
ρωθώνων άμέσως δέ μετεκόμισαν αύτόν είς τό νοσο- 
κομεϊον, ένθα τρεις ιατροί έζετάσαντες τόν παθόντα 
εύρον διάρρηζιν τών αγγείων, ήτις έπήνεγχε αιμορ
ραγίαν καί συμφόρησιν έγκεφαλικήν. Μεθ’ δλην τήν 
καταβληθεϊσαν έπιστημονικήν προθυμίαν τών ιατρών, 
δ άεροναύτης έζέπνευσε τή ώρα 6”, άφού έπί τινας 
στιγμάς άνέλαβε τάς αισθήσεις αύτού.

'Η ε’ίδησις τού θανάτου αύτού διαδοθεϊσα άνά τήν 
πόλιν προύζένησε βαθυτάτην συγκίνησιν, πλήθος δέ 
άνθροίπων έπεσκέψατο τόν νεκρόν αύτού έκτεθειμένον 
έν τινι αιθούση τού νοσοκομείου. ΊΙ κηδεία όργανω- 
θεϊσα φροντίδι καί δαπάναις τής Διευθύνσεως ενός τών 
έν Μαδρίτη θεάτρων έτελέσθη τήν 30χν μετ’ ασυνή
θους λαμπρότητος καί τίνος έπισημότητος. Τής νε- 
κροφόρου άμάζης, έπί τούτω κατασκευασθείσης και 
ύπό έζ ίππων καταστολίστων συρομένης, προηγείτο 
έτέοα άμαζα, έφ’ ής, άνθεσι κεκοσμημένης, εσχη- 
ματίσθη μικρόν άερόστατον καθωραϊσμένον σημαίαις 
Ίσπανικαϊς καί Γαλλικαϊς, κεκαλυμμένον δέ διά με- 
λαίνης σκέπης. Αντιπρόσωποι τών προζενείων, τής 
δημοσιογραφίας, τών συλλόγων, εταιριών καί θεά
τρων έκράτουν τάς ταινίας τού φερέτρου, άπειρον δέ 
πλήθος μετά συγκινήσεως συνώδευσε τόν νεκρόν μέχρι 
τού ύστάτου αύτού ένδιαιτήματος. ·

Ό άτυχής Mayet κατέλιπε σύζυγον, ύπέρ ής ένηρ- 
γήθη γενναίος έρανος καί παράστασις θεατρική, ο 
ισπανικός δέ τύπος μετά πολλής συμπαθείας έγραψε 
τό έγκώμιον τού Γάλλου άεροναύτου.

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ

ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΝ. ΤΏΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΛΜΑΤΏΝ.
Ό κ. Λεσσέψ άπήλθεν άρτίως έκ Γαλλίας μεταβαί- 

νων είς τήν έν Αλγερία πόλιν Γκαβές, δθεν κατευθυν- 
θήσεται είς τό έσωτερικόν ίνα έζετάση έπιτοπίως τό 
ζήτημα τής δημιουργίας τεχνητής θαλάσσης έν τη 
έρήμω τής Σαχάρας. Τόν κ. Λεσσέψ συνοδεύει δεκάς 
κεφαλαιούχων καί έργολάβων, οίτινες έπίσης ίδίοις 
όμμασι θέλουσι νά έζετάσωσι τινι τροπω δύναται νά 
έκτελεσθή τό μέγα τούτο έργον, δπερ πέπρωται νά
μεταβάλη τήν όψιν τής Αφρικής.

— Έν τώ έν Παρισίοις θεάτρω La Gaite πχρεστά- 
θη πρό ολίγων ήμερών δράμα ύπό τόν τίτλον Le Roi 
des Grecs ! Τό δράμα τούτο έγραψεν δ Adolphe Be- 
lot, μυθιστοριογράφος, ποιήσας τούτο έζ ίόίου αύ
τού μυθιστορήματος δημοσιευθέντος έν έπιφυλλίδι τής 
έφημερίδος Γα,.υικης δημοκρατίας. Μολονότι οί ά- 
βροφρονέστεροι τών νεωτέρων Γάλλων δημοσιολόγων 
κατεδίκασαν είς άχρηστίαν, καί τινες δημοσία κατέ- 
κριναν τήν χρήσιν τού δρου τούτου, δσάκις εκλαμβά
νεται είς τήν σημασίαν τού καταχραστού έν τοϊς κερ-
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δοσκοπικοϊς παιγνίοις, ούχ ήττον εύρέθτ) και αύθις ά
κριτος συγγραφεύς, δστις ού μόνον χρήσιν τούτου έποι- 
ήσατο, άλλά καί ώς τίτλον είς τό δράμα αύτοΰ ένέ- 
γραψε, πιστεύων ότι διά τοιαύτης παραδοξολογίας 
τά πλήθη σαγηνευόμενα θά είσρεύσωσιν είς τά εδώ
λια τοΰ θεάτρου ! Φαίνεται δμως δτι τό δράμα τοΰ 
κ. Belot δέν έσχε μεγάλην επιτυχίαν παρά τόν πρω
τοφανή αύτοΰ τίτλον.

-τ- Μή φρονώμεν δτι παρ’ ήμίν μόνον ύπάρχει ελ- 
λειψις εργασίας. Έν αύτώ τφ μεγζλω κέντρω τής 
βιομηχανικής καί ε’μπορικής κινήσεως, έν τή πόλει 
τών Παρισίων ύπάρχουσι μυριοπληθεϊς άνθρωποι άνευ 
εργασίας. Πάντες ούτοι οί άεργοι είς εκατοντάδας 
χιλιάδων συμποσούμενοι έσχεδίασαν διαδήλωσιν έν τή 
Πλατεία τών Απομάχων, ής σκοπός ήν ή ζήτησις 
έργασίας. Ή γαλλική άστυνομία παρεκώλυσε τήν 
διαδήλωσιν. Ού μόνον δέ οί έργάται, άλλά καί οί 
έργοστασιάρχαι καί οί επιχειρήσεις άναλαβόντες εύρί- 
σκουσι τήν οικονομικήν κατάστασιν δυσάρεστον, τινές 
δέ διέκοψαν τά έργα αύτών έλλείψει χρημάτων.

— Έν Παρισίοις διοργανίζεται θεατρικός τις συν
δυασμός ου σκοπός ή κατά τόν χειμώνα τού προσε
χούς έ'τους παράστασις τών πρωτίστων μελοδραμά
των τοΰ Βάγνερ, έν τώ θεάτρφ Chateau d’eau. Τό 
γαλλικόν περιοδικόν έξ ου άρυόμεθα τήν ε’ίδησιν ταύ
την έπάγεται τάδε : «Ειδοποιούνται περί τούτου οί 
έρασταί τής ώτοπληγοΰς κακοφωνίας !»

— Έκδίδονται έν Παρισίοις σήμερον 12 31 εφη
μερίδες ήμερήσιαι, εβδομαδιαία!, περιοδικά κτλ. Τά 
δημοσιεύματα ταΰτα ύποδιαιροΰνται ώς έφεξής: 240 
τής πολιτικής οίκονομ.ίας, οικονομολογικά κλπ.— 
110 νομικά.— 59 θρησκευτικά.—22 γεωγραφικά καί 
ιστορικά.— 128 ψυχαγωγικά.— 38 διδακτικά. —62 
φιλολογικά καί βιβλιογραφικά.—11 καλλιτεχνικά.— 
3 φωτογραφικά.—9 άρχιτεκτονικά.—3 άρχαιολο- 
γικά.—15 μουσικά.—27 θεατρικά.—73 διά τάς 
μόδας. —138 τών τεχνών.— 92 ιατρικά καί φαρμα
κολογικά.— 51 έπιστημονικά.—24 στρατιωτικά.— 
28 γεωπονικά. — 18 της Ιππιχής επιστήμης.—6 7 
πολιτικά καί 23 διαφόρου ύλης.

σις τών δαπανών προήλθε καί έκ διαφόρων άλλων 
λόγων λεπτομερώς έκτεθειμένων, καί δή καί έκ τής 
οικοδομής δύο νέων αιθουσών τοΰ νοσοκομείου, δι’ άς 
έδαπανήθησαν γρ. 187,500.

Αί τακτικαί εισπράξεις κατά τό 1881 άνήλθον είς 
γρ. 1,278,384,5 άπέναντι γρ. 1,315,008,25 είς άς
άνήλθον κατά τό 1880, ώστε έπήλθεν έλάττωσις αύ
τών κατά γρ. 36,624,20. Ή έλάττωσις αυτή προήλ
θε· α')έκ τοΰ κονδυλίου τών ενοικίων κτημάτων, δπερ 
κατά τό 1881 ύπέστη μείωσιν έκ γρ. 16,141,50 
προελθοΰσαν έκ τής οικονομικής καχεξίας, ήτις πρό 
καιροΰ μέν μαστίζει τήν άγοράν ήμών, άλλ’ έπ’ εσχά
των έδεινώθη τά μέγιστα, ής ένεκεν πολλοί τών ένοι- 
κιαστών είτε δυσκολευόμενοι, είτε δυσανασχετοΰντες,
ί’να πληρώνωσι τά πρό έτους ένοίκια, έγκατέλιπον 
πολλά κτήματα ών ένια δυστυχώς τό γε νΰν μένουσι 
διαθέσιμα· β') έκ τοΰ κονδυλίου τών άρδιών κλπ. ύπο- 
στάντος διά τήν αύτήν αιτίαν μείωσιν έκ γρ. 4109· 
γ') έκ τοΰ κονδυλίου τών εισπράξεων τής Τ. Μονής 
τής Ζωοδόχου πηγής, ύποστάντος μείωσιν έκ γρο- 
σίων 1 1,654 καί ο0/00· δ') έκ τοΰ περισσεύματος τής 
έν Γαλατή έκκλησίας τοΰ άγ. Νικολάου ύποστάντος 
έλάττωσιν έκ γρ. 8,1 76 καί 75/00 ε') έκ τών εισπρά
ξεων τών κιβωτίων τοΰ έλέους έλαττωθέντων κατά

Έδημοσιεύθη άρτίως έν ίδιαιτέρω τεύχει ή Έκ- 
θεσις τής κατά τό προπαρελθόν έτος 1881 διαχει- 
ρίσεως τών έν τή βασιλευούσν) ήμετε'ρων φιλανθρω
πικών καταστημάτων, ήτις δέον νά έφελκύση τήν 
προσοχήν παντός φιλάνθρωπου, παρέχουσα έκάστφ 
πιστήν εικόνα τής οικονομικής καταστάσεως, τών ά- 
ναγκών καί τών σημαντικών ώφελημάτων καί εύερ- 
γεσιών άς παρέχουσι τή πασχούση μερίδι τοΰ λαοΰ, 
άνευ διακρίσεως έθνότητος καί θρησκεύματος, τά έν 
λόγω φιλανθρωπικά καθιδρύματα.

Κατά τό έ'τος 1881 αί δαπάναι τών καταστη
μάτων τούτων συνεποσώθησαν έν όλω είς γρόσια 
1,498,360 καί 35/00, ύπερβάσαι τάς τοΰ προηγου
μένου έτους κατά γρ. 241,434 καί Ή αύξη-

καί 25/0θ· καί ς' ) έκ τής έλαττώσεως 
τών συντεχνιών κατά yp. 2,495 καί

γρ. 30,603 
τών έτησίων
75/

/°ο· .
Είς τάς τακτικάς ταύτας προσόδους προσετέθησαν 

α']"ή έκ γρ. 1 13,500 συνδρομή ή γενομένη πρός με
ρικήν κάλυψιν τής δαπάνης δι’ άνέγερσιν δύο νέων 
αιθουσών τοΰ νοσοκομείου, καί S' ή έκ γρ. 30,00 0 
προσφορά τοΰ κ. Θ. Α. Μαυρογορδάτου ύπέρ τοΰ νέ
ου φρενοκομείου, ώστε τό σύνολον τών τακτικών και 
έκτάκτων προσόδων άνήλθεν είς γρ. 1,421,884,05, 
τό δέ έλλειμα τής διαχειρίσεως τοΰ 1881 περιωρί- 
σθη είς γρ 76,476,30.

Ή χρήσις τοΰ 1880 παρέδοτο τά φιλανθρωπικά 
ήμών ταΰτα καταστήματα όφείλοντα άχρι τής 31 
δεκεμβρίου τοΰ 1881 γρ. 2,519,129, ήτοι λίρας 
25,191 καί 29/00· Τό χρέος τοΰτο, δπερ με'χρι τής 
28 σεπτεμβρίου τοΰ 1881 έπεβάρυνεν αύτά διά τό
κου 9 τοϊς °/0 καί χρεωλυσίου 5 τοϊςθ/θ άπό τής έπο- 
χής ταύτης, χάρις είς σύμβασιν γενομένην μετά τής 
Γενικής εταιρίας τοΰ όθωμ.ανικοΰ χρέους, έπιβαρύνει 
αύτά διά τόκου 6 τοίς °/θ καί χρυωλυσίου 3 τοϊς °/0 
άτινα καί πληρώνονται ήδη τακτικώς έκ τών ένοι- 
κίων τοΰ έπί τούτω ένυποθήκου μεγάλου έθνικοΰ χα
νιού.

Τω 1880 έμειναν έν αύτοϊς άσθενεΐς 181 (άνδρες 
158, γυναίκες 23) φρενοβλαβείς 245 (άνδρες 170, 
γυναίκες 75)· γηροκομούμενοι 75 ζάνδρες 62 γυναί
κες 13)· ορφανοί παΐδες 144· ύπό περιορισμόν 22 
(άνδρες 14 γυναίκες 8). Κατά τό 1881 είσήλθον ά- 
σθενεϊς 3544 (άνδρες 3176, γυναίκες 368)· φρενο
βλαβείς 155 (άνδρες 104, γυναίκες 51). πρός γηρο- 
κόμησιν 43 (άνδρες 31, γυναίκες 12)· ορφανοί παΐ
δες 52 · ύπό περιορισμόν 34 (άνδρες 31, γυναίκες 3). 
Έκ τών άσθενών έξήλθον ίαθέντες 3007 (άνδρες 2 

725, γυναίκες 282), άπεβίωσαν 528 (άνδρες 446, 
γυναίκες 82) καί έμειναν ύπό νοσηλείαν τή 3 1 δεκεμ
βρίου 190(άνδρες 163, γνναϊκες 27)· έκ τών φρενο
βλαβών έξήλθον ίαθέντες 110 (77 άνδρες καί 33 
γυναίκες), άπεβίωσαν 49 (άνδρες 30, γυναίκες 19), 
καί έμ.ειναν ύπό νοσηλείαν 241 (άνδρες 167, γυναί
κες 74)· έκ τών γηοοκουμένων έξήλθον 10 (άνδρες 8, 
γυναίκες 2), άπεβίωσαν 32 (άνδρες 21, γυναίκες 
11),καί έμειναν ύπό περίθαλψιν 76 (άνδρες 64, γυ
ναίκες 12)· έκ τών ορφανών παίδων έξήλθον 36, ά- 
πεβίωσεν είς, καί έμειναν ύπό περίθαλψιν 159- εκ 
τών έν περιορισμώ έξήλθον 52 (άνδρες 4 2, γυναίκες 
10), καί έμειναν έν περιορισμώ 4 (άνδρες 3, γυνή 
Η·’·α)·

Είς περίθαλψιν αύτών άπησχολήθησαν 1 32 ύπάλ- 
ληλοι καί ύπηρέται, έξ ών 22 (11 έν τώ νοσοκομεία» 
καί 11 έν τω φρενοκομείο») εΐργάσθησαν άμισθί.

Ή θνησιμότης τών άσθενών κατά τό 1881 έσχε 
λόγον πρός τό σύνολον (372 5) τών νοσηλευθέντων 
ώς 14, 17 */2: 100, ήτοι ήν κατά έν τοϊς °/0 έλάσ- 
σων τής τοΰ πρό αύτοΰ έτους καί πολλώ ύποδεεστέ- 
ρα τών άπό τοΰ 1863, δπερ έπιμαρτύρεται τήν α
γαθήν περίθαλψιν τών έν τοϊς καταστήμασι τούτοις 
νοσηλευομένων.

Ή διαχείρισις αύτη έξηλέγχθη ύπό ειδικής ’Επι
τροπής διορισθείσης ύπό τοΰ Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου 
ήτις δικαίως έν τή έκθέσει αύτής ομολογεί χάριτας 
τή άξιοτίμφ Εφορία τών Εθνικών Φιλανθρωπικών 
καθιδρυμάτων έπί τώ δτι άόκνως καί μετά ζήλου 
έργασθεϊσα καί λίαν συνετώς καί περί τοΰ μέλλοντος 
ποονοοΰσα καί έργαζομένη, άδιαλείπτως μεριμνή καί 
φροντίζει περί τής όσον ένεστι βελτιώσεως καί έξα- 
σφαλίσεως τής πορείας τών άσύλων τούτων τοΰ ε
λέους. Έπίσης ή Επιτροπή άπονέμει χάριτας καί 
εύγνωμοσύνην «ταϊς φιλανθρωποτάταις κυρίαις κο- 
σμητρίαις, αΐτινες λίαν έπιτυχώς καί διά τής άπα- 
ραμίλλου έκείνης γυναικείας φιλοκαλίας, λεπτότητας 
καί έπιμελείας αύτών συνετέλεσαν άθορύβως μέν, 
άλλά λίαν πρακτικώς είς τό μέγα τοΰτο χριστιανι
κόν έργον τής πρός τόν πλησίον άγάπης».

Τήν έφοοευτικήν διεύθυνσιν τών φιλανθρωπικών 
καταστημάτων άπήρτιζον κατά τό έτος 1881 ώς έ
φοροι μέν οί κ. κ. Λ. Ζαρίφης, Κ. Χατζόπουλος, Γ. 
Τζόλας, θ. Κοτζαμάνογλους, Ν. Βαμβάκης, 1. Κού
πας, Κ. Νεόκοσμος, Κ. Νικολόπουλος, καί I. Φ. Βερ- 
νουδάκης, ώς κοσμήτριαι δέ αί κυρίαι Ελένη Γ. Ζα
ρίφη, Σουλτάνα Γ. Σημηριώτου, Πολυξένη Δ. Ταμ.- 
βάκου καί Έριφίλη Λενοΰ.

Τό φιλάνθρωπον δημόσιον γινώσκον έκ τών πραγ
μάτων πόσον σκοπίμως καί έπιμελώς διευθύνονται 
τά έν λόγω καταστήματα, οφείλει, νομίζομεν, προ- 
θυμότερον καί γενναιότεοον νά παρέχγ έκάστοτε τήν 
συνδρομήν αύτοΰ.

— ίΧΙ—

Άναγινώσκομεν έν τή Έχχ.Ι. ΆΛηθεία :
κεντρική εκκαπς. επιτροπή.—Πρόεδρος τής ε

πιτροπής ταύτης είς άντικατάστασιν τοΰ σεβ. άγ.

Μυτιλήνης άποχωροΰντος ένεκα λήζεως τοΰ χρόνου 
τής συνοδικής αύτοΰ λειτουργίας έξελέγη ύπό τής Τ. 
συνόδου ό έκ τών μελών αύτής σεβ. πρόεδρος Διδυ
μοτείχου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΝ ΕΝΟΡΙΑΚΠΝ ΑΝΤΙΠΡΟ- 
ςπππν. — ’Επειδή τή μεθεπομέν/) κυριακή, εικοστή 
τοΰ ίσταμένου μηνάς μαρτίου, πρόκειται ί'να συνέλθη 
ή κατά τούς έν ίσχύϊ κανονισμούς έκλογική συνέλευ- 
σις πρός άνάδειξιν τών άντικαταστησοντων τά κατά 
τάς δ ιαγορεύσεις τών αύτών κανονισμών άποχωρή- 
σοντα λαϊκά μέλη τοΰ Δ.Ε.Μ. συμβουλίου, διά πα
τριαρχικής άποδείξεως, άναγνωσθείσης τήν περελ- 
θοΰσαν κυριακήν έν άπάσαις ταϊς ίεραϊς έκκλησίαις 
τής άρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, προσεκλή- 
θησαν οί τών ενοριών αύτής ορθόδοξοι κάτοικοι, ίνα 
έν τώ μεταξύ τούτω συνελθόντες έκλέξωσι συμφώνως 
τοϊς κανονισμοϊς άντιπροσώπους αύτών άνδρας τί
μιους, ευθείς, κοινής παρά τώ έθνει άπολκύοντας ύ- 
πολήψεως, καί ύπηκόους τής κρατεάς βασιλείας, ους 
ν’ άποστείλωσι τήν μεθεπομένων κυριακήν είς τά πα
τριαρχεία πρός συμμετοχήν έν τή γενησομένη έκλο
γική ώς άνω συνελεύσει.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΟΒΑΑΝΙΑΣ.----Ή ίερά μη-
τρόπολις Ούγγροβλαχίας μόλις έπέστειλεν άπάντησιν 
είς τήν προαπευθυνθεϊσαν αύτή ύπό τοΰ οικουμενικού 
πατριαρχείου έπιστολήν κατά τής έν Βουκουρεστίιμ 
αύτοβούλου τελε'σεως αγίου μύρου καί λοιπών τέως 
θρυλληθέντων έκεΐθεν θρησκευτικών νεωτερισμών, καί 
έσπευσεν, δν τρόπον έν πάσιν άπό τίνος έπισπεύδει, 
είς τήν διά τών έφημερίδων διασάλπισιν τής άπαν- 
τήσεως ταύτης, ώς έστιν ίδεϊν έν τώ άρ. 9 τής Βϊ- 
sicrica romana. Έπέχομεν τό γε νΰν τοΰ προσεπι- 
σημειώσαί τι έκτενέστερον περί τοΰ πολυθρυλήτου 
καταστάντος τούτου εγγράφου, μέχρις ού ληφθή τού
το ύπ’ ό'ψιν ύπό τής Μ. Έκκλησίας.

— εκι·—

Ή εσύτης.
Ποίημα άπαγγελΰέν έν συμποσίω.

Καθώς ό ταύτης χεχμηχως άπό τής τριχυμίας 
"Οταν γα.Ιήνης πέριζ του γ.ίυχα άπΛοΰνται χάΚΙη 
ΚΛίνει εις τό πηδά.ίιον μετ’ ώχρας ευθυμίας
Και άσματα είχάριστα με τέρψην ποΚΙήτ ψ·ά.1.1ει·

Καί όταν ή άτάμτησις τωτ τόσωτ συμφορώτ του 
Ώς θύε.Ι.Ια διέρχεται αυτού τήν φαντασίαν, 
Κνματισμοί εγείρονται πιχροι σ’ το πρόσωπόν του 
Καί ταραχή είς τήν άπΛήν χαί ήρεμον χαρδίαν

Ουτω χ’ εγω ων μεθ’ νμων εν μέσω άνεφέΛων 
Μετώπων τε χαί χαρδιών άχάχων χαί άδό.Ιων, 
Εύθύμως χαί ατάραχα π.ίέω μαχράν σχοπέ-Ιων
Κ’ αισθάνομαι ύπό χαρας τό σώμα πά.Πον οΛον.



Ο ΚΟΣΜΟΣ. 439
438 Ο Κ ΟΣ Μ ΟΣ .

ΆΛΛά, όΛίγα βήματα μακράν ήμών τό κΰμα 
Των πόθων, τον εγωϊσμοΰ, ακούω θορυβώδες! 
Τό παν είναι άνάστατον καί έΛάχιστόν τι τμήμα 
Τον σαπφειρίνου ουρανού δέν είναι συννεφώδες,

Ύπό τόν θόΛον τόν γ Λαϊκόν όΛίγοι μόνον χαίρουν· 
Ανάρπαστοι στά κύματα τής μαύρης τρικυμίας 
Του πΛούτου, τοΰ έγωϊσμοΰ καί τής φιΛοδοξίας 
Υπάρξεις παραδέρνονται καί πόνους υποφέρουν.

Άν ρίψη τις άπώτερον στο παρεΛθόν τό βΛέμμα, 
’Εκεί όπου άτάραχον καθεύδει τό θηρίον
Άχρουν, ωχρόν, αόριστον, χωρίς παΛμούς καί αίμα 
Στο μέγα, εις τό αχανές τής φύσεως μνημείον,

ΘέΛει ιδεί τά τρόπαια φριχτών κατορθωμάτων 
Ύπό τοΰ χάους τόν ωχρόν κι’ άνευ αστέρων ΘόΛον 
Έκ σκελετών ύψ-ούμενα έν μέσω τών μνημάτων 
Καί έπ’ αύτά τούς σκεΛετούς τών τροπαιούχων δΛων.

’Επιτυχής τής φύσεως τωόντι ειρωνεία
Πνενμ’ άπΛηστον έν σώματι καί πόθων απειρία, 
ΆπΛήστως πάντα βΛέπομεν, έπιθυμ’ ή καρδία, 
ΆΛΛά κινειτ’ ή μηχανή ωχρά, σαθρά, βραδεία.

Ή θέ.Ιησις ακόρεστος, εύρεία ή ιδέα, 
Πεπερασμέν’ ή κίνησις, κίνησις στιγμιαία.
Καί σβήνονται διά μιας τοΰ πειρατοΰ αϊ τάσεις
Ώς φ.Ιόγες τής κοΛάσεως ς’τό βάθος τής θαΛάσσης.

Τούς πόθους τάς ορέξεις μας μέ τ’ άπειρον μετρώμεν 
Λιώνι’ αποχτήματα στην γήν έπιζητοΰντες· 
Μ’ έγωίσμόν άκόρεστον τό παν καταπατώμεν 
Τό πάνσοφον νά φθάσωμεν γεΛοίως προσπαθοϋντες.

’Επιθυμώ ίσόρροπον τώ πνεύματι τό σώμα,
Νά βΛέπη θέ.Ιω καί δ νους δ,τι β.Ιέπει τό δμμα, 
Άισθήματ’ δσα δύναται ή χειρ μου νά προσψαύση 
Καί πόθους θέΛω Λογικούς τό σώμα ν’άποΛαύση.

Το άπειρον ώς τό μηδέν μέ .σκότος μέ καΛύπτει, 
Το πάνσοφον ώς ήΛιος τό νουν μου αποκρύπτει 
Κ'ώς έργαΛείον άχρηστον ό όφθαΛμός μου μένει, 
Ή δ’ ύπαρξίς μου άγνωστος στο άγνωστον θαμμένη.

Είμαι στό άπειρον μηδέν, έ.Ιπίς, άμφιβοΛία, 
"Η ς’ τό μηδέν μία μονάς, στό σκότος άκτίς μία, 
Στοΰ χάους τοΰ νυκτοσκεποΰς τούς κό.Ιπους τούς 

[ακράτους
Τυχαία τις άνάφΛεξις πρός ενδειξιν τοΰ σκότους; . .

Δεν δύναται τό άπειρον ό νους μας νά πΛηρωση 
Δεν δύναται εις τό μηδέν τάς πτέρυγας ν’ άπΛωση 
"Οντα μιχρά κινούμενα πάντα έν αγωνία 
'Εντός ορίων σκοτεινών έν τή άμφιβοΛία.

Τί τότε εις τό άπειρον θά δυνηθώ νά π.Λάσω ; 
Τί δύναμαι, εις τό μηδέν τί δύναμαι νά κτίσω ; 
"Εν δν μικρόν αόριστον ποΰ δύναμαι νά φθάσω 
Άφοΰ κα.Ιώς δέν δύναμαι τί είμαι νά ορίσω ;

Πέραν τοΰ κύκΛου τοΰ στενού μικρόν άν προχωρήσω 
Τόν πόδα μου εις τό κενόν, γνωρίζω, θά πατήσω. 
Στιγμή έκμηδενίσεως, ποΰ γίνεται γεΛοίος 
Στής φύσεως τό ράπισμα ό μεγαΛόφρων βίος !

Μικρός ναι πρό τής πτώσεως μικρός ΘέΛω νά ζήσω, 
Δεν ΘέΛω εις τό μάταιον τόν βίον νά βυθίσω.
Είδον τό σκότος μέ τό φώς ποΰ άναψεν έντός μου· 
Μισώ τό σκότος κ’ εις τό φώς θά ζώ έντός τοΰ κόσμου.

Στό ορατόν τό βΛέμμα μ.υ έπιθυμώ ν.ά στρέφω, 
Μ’ άφέΛειαν τό πνεΰμά μου έπιθυμώ νά τρέφω, 
Νά σφίγγη τήν παΛάμην μου φιΛία ΘέΛω ιί,ΛΛη, 
Τό σώμά μου νά ρίπτηται έν φιΛικη άγκάΛη.

Νά β.ίέπω μέ άφέ.Ιειαν, νά βΛέπ’, ώς μετά κόρου, 
Εις τής ζωής τόν χείμαρον, ώς φύΛΛα φθινοπώρου, 
Νά καταρρέη κάτωχι ος τοΰ μηδενος ή Λεία 
Ή δόξα, δ έγωϊσμός, οϊ πόθοι, τά πρωτεία.

ΚαΤεις πΛουσίους κ’ εις πτωχούς γΛυκύ νά ρίπτω 
. [βΛέμμα·

Καί νά μέ θέΛγη δ αγρός έπίσης, ώς το στέμμα· 
Τό χρώμα μεταβάΛΛεται, πετφ ή ευτυχία, 
Καί μένει ή γυμνότης μας καί πΛοΰτος και ουσία....

Μηδενικά χινούμενα οϊ πάντες έάν ζώμεν,
Εις σφαίραν σκέψεων πτωχήν, έάν συναντηθώμεν, 
Θά ζώμεν δΛοι άφεΛείς, γΛυκείς, γαΛηνιαίοι, 
Καί οϊ σοφοί κ’ οϊ αμαθείς, κ’ οϊ νάνοι κ οϊ ακμαίοι.

Τό ποίμνιον καί δ ποιμήν τό ξίφος κ ή μεΛάνη· 
Τό σήμαντρου, τά ειδωΛα· τό σκήπτρον, ή σκαπάνη· 
Οϊ πΛούσιοι, οϊ πένητες, οϊ πάντες έν νά γίνουν, 
Νά τρώγωσιν άδε.Ιφικά χ' αδεΛφικά νά πίνουν.

Σ. ΜΠΑΛΙΛΗΣ ιατρός.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ. —Έχ τον τε.Ιενταίου στίχου τής σεΛ. 
Α31 τον παρο’ντος τεύχους παρε.Ιείφθη το τε’.Ιος τής 
παραγράφου, οπερ συμπ.Ιηροΰμεν ώςέζής·

«άπαντάται πάντοτε στρώμα μαγνητίτου τής θα
λάσσης άφροΰ, δστις πολλάκις εμφανίζεται καί ώς 
περικάλυμμα χονδρών χαλίκων».

ποίκιλα.
Κοχλιάριον χαί χρεαγρίς (Περο’ηου)·

Χοησις τοΰ κοχλιαρίου έγίνετο παρά Ρωμαίοις- 
άλλ’ ή κρεαγρ'ις έφάνη έπί τών τραπεζών πρώτον τώ 
δεκάτω έκτω αΐώνι. "Εως τότε πάντες πανταχοΰ έ- 
©εοον τάς τροφάς εις τό στόμα μόνη τή χειρί. Κατά 
τοϋ νεωτερισμού τούτου η δυτική εκκλησία άντέστη 
καί οί ιερείς έκήρυττον κατά τής χρήσεως τής κρεα- 
γρίδος ώς κατά θανάσιμου τινός αμαρτίας. Άλλ’ εις 
ούδέν ήνυσαν καί έν βραχεί τό οργανον τοΰτο κατέστη 
απαραίτητον παντί έξημερωμένφ άνθρώπφ. Δυνά- 
μεθα σήμερον νά Λαραθώμεν γεύμα άνευ κρεαγρίδων ; 
’Αδύνατον ! Καί δμως πρό ήμών, έπί χιλιετηρίδας 
έτρωγον οί άνθρωποι άνευ τοΰ χρησίμου τούτου 
οργάνου.

Πολυπάθεια·
Έξ Ελλάδος δικηγόρος, γραφών πρός τόν ένταΰ- 

θα πελάτην αύτοΰ, προςέθηκεν έν άλλοις «Τά δέ έγ
γραφα τοΰ πρακτορείου Αόυδ νά στείλης μεταπεφρα- 
σμένα, διότι ένταϋθα ούτε έγώ, ούτε άλλος τις γι- 
νώσκει τήν αυστριακήν γλώσσαν !»

Έκηδεύετο εσχάτως έν Παρισίοις μέλος τι διακε 
κριμένον μιας τών μεγάλων Λεσχών (Clubs) διάση- 
μον διά τάς έπιτυχίας αύτοΰ έν τή κυνηγεσία καί εν 
τοΐς ίπποδρομίοις. Οί συνάδελφοι τοΰ άποβιώσαντος 
πρός τιμήν αύτοΰ παρεσκεύασαν μέγιστον καί λαμ
πρόν άνθοστέφανον, άνέθηκαν δέ εις τινα τών ύπηρε- 
τών τής Λέσχης ΐνα τήν πρωίαν τής επαύριον κομίστ) 
τούτον εις τήν οικίαν τοΰ νεκρού. Συνέπεσε κατα την 
αύτήν ημέραν νά κηδεύηται έν τή αύτή όδώ καί έ
τερος νεκρός, ό δέ ύπηρέτης έκόμισε κατά λάθος τόν 
στέφανον εις τήν οικίαν τοΰ δευτέρου νεκρού. Τά μέ 
λη τής Λέσχης μεταβάντα τή έπαύριον εις τήν οικίαν 
τοΰ άποβιώσαντος φίλου των, ήπόρησαν μή ίδόντα 
τόν στέφανον. Μετ’ ολίγον δέ, έτι μάλλον έξεπλάγη- 
σαν δτε, κηδευομένης εικοσαετούς νεάνιδος, άποβιω- 
σάσης έν τή παρακειμένη οικία, άνεγνώρισαν επί τοΰ 
φερέτρου αύτής τόν στέφανον, έφ’ ού άνεγινώσκετο ή 
διά τόν φίλον αύτών έπιγραφή: «Τφ άρίστω τών 
θηρευτών !»

”Λν ή γυνή είνε ό’ν κοΰφον, τί εΐνε ό ανήρ ο τα- 
πεινούμενος ένώπιον μιας γυναικός ;

ΑΙ ΝΟΘΕΥΣΕΙΣ.
(Μϋθος)·

Έν τή Ιατρική Έφημερίδι τής ΆΛγερίας άναγι- 
νώσκομεν τόν επόμενον χαρίεντα μύθον, άξιον νά 
στιχουργηθή καί καταταχθή έν ταϊς συλλογαϊς τών 
έπιλέκτων μυθοποιών.

Τέσσαρες μυίαι συνδεδεμέναι διά στενής φιλίας έ- 
ζων έν τή αύτή οικία. Πρωίαν τινά άφυπνίσθησαν 

έχουσαι πολλήν ό'ρεξιν νά φάγωσιν. Ή πρώτη τού
των έπεκάθισεν εις δοχεΐον γάλακτος, άλλά μετ’ ο
λίγον έπεσε νεκρά δηλητηριασθείσα ύπό τοΰ άσβέστου 
τοΰ περιεχομένου έν τώ γάλακτι. ΤΙ δευτέρα προσ- 
κολληθεϊσα εις άλλάντα άμεμύζα άπλήστως γλυ- 
κεϊαν τροφήν άλλά τοΰ άλλάντος βεβαμμένου όντος 
διά φυτικού τίνος χρώματος, τό άτυχες ζωύφιον ύπέ- 
κυψεν ομοίως δηλητηριασθέν τήν αύτήν τύχην έσχε 
καί ή τρίτη τών μυιών βοσκήσασα έπί άλεύρου περιέ
χοντας άφθονον στυπτηρίαν. Ή τετάρτη μυϊα άπελ- 
πισθεϊσα καί μή θέλουσα νά έπιζήστ) μετά τόν τρα
γικόν θάνατον τών φίλων αύτής, άπεφάσισε ν’ αύτο- 
κτονήσγι ιδοΰσα δ’ έπί τίνος τραπέζης κείμενον τρι- 
βλίον καί έντός αύτοΰ τεμ.άχιον χάρτου μυιοκτόνου, 
έπικάθηται αύτοΰ καί άρχεται άντλοΰσα κατευσπευ- 
σμένως τήν ούσίαν τοΰ χάρτου, νομίζουσα δτι άμέ- 
σως έμελλε νά δηλητηριασθή. Άλλ’ ώ τοΰ Θαύματος ! 
άντί δηλητηριάσεως, αισθάνεται έαυτήν παραδόξως 
πολλώ ύγιεστέραν καί εύρωστοτέραν ή πρότερον. Ό 
μ.υιοκτόνος χάρτης ήτο καί αύτός νενοθευμένος !

Αύριον εορτάζεται τό Πάσχα τής Λατινικής Εκ
κλησίας συμπίπτον τή 25 Μαρτίου (ν). 'Η σύμπτω- 
σις αύτη έγένετο μόνον κατά τό έτος 1663, 1 731 
καί 1742, καί θά έπαναληφθή έν τώ αΐώνι τούτω 
μόνον κατά τό 1894, εϊς δετούς έπομένους αιώνας 
κατά τά έτη 1 951, 2035, 2046, 2057, 2103, 
21 14, 2 125, 2 1 93. Γνωστόν δτι κατά Συνοδικάς 
διατάξεις τό Πάσχα ούδέποτε συμπίπτει πρό τής 22 
Μαρτίου. Ή κατά τήν ήμέραν ταύτην σύμπτωσις ’ 
τοΰ Πάσχα είνε σπανιωτάτη- τοΰτο συνέβη τώ 
1598, 1693, 1761, 1 81 8 καί θά έπαναληφθή τώ 
1970, 2076 καί 2144. Κατά τούς έπομένους τρεις 
αιώνας (Κ'. ΚΑ'. καί ΚΒ'.) τό Πάσχα ούδέποτε θά 
συμπέση τή 22 Μαρτίου. Άφ’ ετέρου τό Πάσχα ού
δέποτε συυ,πίπτει πέραν τής 25 ’Απριλίου· τή ήμε
ρα δέ ταύτη έωρτάσθη τό Πάσχα κατά τά έτη 1666 
καί 1 734 καί τοΰτο έπαναληφθήσεται τώ 1886, 
1913, 21 17, 2269.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Έν τινι ξενοδοχείω τοΰ Γαλατά.
— Μοί είπες δτι νηστεύεις καί σέ βλέπω τρώγον- 

τα ινδικόν όρνιθα παραγεμιστόν.
— Νηστεύω τό εσπέρας έν τή οικία- τό δέ μεση

μέρι τρώγω διά νά ένδυναμωθώ εις τήν νηστείαν.
■*

Πρός μέλος τής Γαλλικής Άκαδηρ-ίας.
— Υμείς οί Ακαδημαϊκοί είσθε πολύ θρήσκοι.
— Πώς τοΰτο ;
— Διότι έχετε πάντοτε τεσσαρακοστήν.

* ★ 
*

— Δέν είναι δυνατόν νά άγαπής γυναίκα πρεσβυ
τέραν σου κατά 1 0 έτη καί μονόφθαλμ.ον είμή διά 
τά χρήματά της.
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— ’Όχι ! άγαπώ εκείνην, αγαπώ όέ και τά χρή
ματά της χάριν εκείνης !

★ ★
¥

Έν τη άγορα τών ιχθυοπωλείων έν Παρισίοις γυνή 
παρηλιζ πωλει αστακούς. Ζωγράφος τις έρωτα :

— Πο'σα έχει ο ίστακος αύτός;
— Δέκα φράγκα,
— ’Ακριβά ! είνε τούλάχιστον φρε'σκος;
— Δέν τόν βλε'πετε ; είνε ζωντανός.
— Και τί μέ τούτο ; καί σύ είσαι ζωντανή.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τψ ΚΣΤ'. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 218. αίνιγμα.—Σαπφώ.
Άρ. 219. ετερον.—Κύρος.
Άρ. 220. charade.—Machine.
Άρ. 221. γρίφος.—Ό’'Αρης οΣκ&αες’παν 

εοσκομόζεε δυστύχημ,α.

Λ Τ Τ A I
τών έν τώ ΚΕ'. καί Κ^'. τεύχει προβλημάτων.

Nemo (211—216). — Κλεονίκη Γρ. Βασματζίδου 
(212).— Αίκατερ. Κιουμουσκερ^ανίδου (211) — I. Γ. 
Κιουμουσκερδανίδη'ς (214, 217, 218. 219, 220). — Ι.Α. 
Κυριακίδης (211, 215, 218, 219). —Σ. Α. Χουδαβερδό- 
γλους (212.214, 218, 219).—ΟίκοςΛΑ. Ζερβουδάκη (212 
—215). Φρ Δ. Μεζίκης (217). — Γ Γ. Κ. (215).—Κή
πος Δημαρχίας (211. 214,217)

Χαρίκλεια Ν. Άδαμίοου (218, 219).—Εύφροσ. Α. 
Χουδαβερδόγλου (218* 220). — Χαρ. Κ. Πασπαλίδης 
(219).—’Αριάδνη Ζερβουδάκη (218, 219).—Π. Σταμα- 
τιάδης, Σαρανταεκκλησιώτης (218, 219).—

Έν Άδριανουπόλει, *Αννα Δ. Ζώτου (212). — Ήρ. Ά- 
ναστασιάδης (203)—Χρηστός Μόσχου(2Ι2. 214).

Έν Βατουμίω, Μαρ. ΙΙούπου (198, 210), — Ίσμαηλίω, 
Μ. Τ. (200).—

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν ΕΑ·

ΑΡ 222. —ΑΙΝΙΓΜΑ.
Είμαι έγώ καί άλλο τι δέν ήμπορώ νά γίνω.
*Αφησε σύ την μέσην μου, κ’ έγώ τά πάντ* άφίνω.

Χαρ. Ν. Άδ.

ΑΡ. 223. —ΕΤΕΡΟΝ.
Θησαυρός ειμι αρχαίος κεκρυμμένος είς την γην.
”Αν την κάραν μ’ αφαίρεσης, δύνασαι νά μέ Σδής 

το πρωί, άν έγερθης.
Μαρ. Π.

ΑΡ 224.—ΕΤΕΡΟΝ.
Οί στρατοί οι τροπαιούχοι είς την μέσην των μέ φέρουν.
Οί τυφλοί ’ς την κορυφήν των άκατάπαυστα μέ αίρουν. 
Τί ; άκόμη, άναγνώστα. ποιος είμαι δέν ήξεύρεις ;
Είς τούς προποδας τού όρους ’Αραράτ έάν ζητήσης, 

Τότε, φίλε, θά μέ λύσης.
Είς τήν μύτην σου έπάνω ζήτησον καί θά μέ εύρης. 

Μ. Τ.

ΑΡ. 225. — ΕΤΕΡΟΝ.
Άθέατον, άσώματον, ανύπαρκτον είμί τι δν.
Μόνον έγώ δημιουργόν ουδόλως έχω τόν Θεόν.
Είς φάραγγας καί είς βουνά διάγω έρημον ζωήν. 
Οί λόγοι μου εύφραίνουσι παντός ανθρώπου ακοήν. 
"Ο,τι μοι δώσης δίδω σοι έν μέρει τούτο παρευθύς. 
Όμως έάν πλησίον μου κινήση; διά νά έλθής, 
Ώς λαγωός ύπότρομος τήν θέσιν τότε παραιτώ, 
Κ’ είς μέρη ήσυχώτερα κρησφύγετον ευθύς ζητώ. Μ·Τ.

ΑΡ.[22Ο· —ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΣΙΛΠΗΤΙΚΟΝ.

Ζητείται ή άναπλήρωσις τών επομένων στιγμών 
£ι’ ισαρίθμων γραμμάτων ές ών παράγεται γνωμικόν :

....ς .ή .σ.. .η. .ν
..............9

(’Εν Καρναις) Π. δ. κ.

ΑΡ. 22 4. — ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ.

Ν
Μ

X
• · · — Μαρ» Π·

ΑΡ 22S.—ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ. 
(charade).

Ζητείται ή σημασία τών επομένων λέξεων άπαρτιζου- 
σών ιρράσιν :

Cas lit eau iiaiii baisse in is cor a 
casse. y is colic a casse.

Μ. P.

AP. 220. —ΕΤΕΡΟΣ.
Tout au tour de notre terre

Vous trouvez mon premier.
Dans le temps qui a passe 

Vous trouvez mon dernier.
D’un effet tres etonnant 

Est toujours mon entier. Mar. P.

AP. 230.-ΕΤΕΡΟΣ.
Dans la musique mon premier ; 
Les oiseaux portent mon dernier ; 
Instrument musical mon entier.

JEAN M SEMELAS.

AP. 231.—ΓΡΙΦΟΣ.


