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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). "Οσα έπεσκεπτήρια έξοδεύει κατ' ετος εκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ η ς θα έκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν (πλήν χάρτου). 

2oν), θα λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγιον έκάστου ετους. 
3ον . Έκαστος συνδρομητης θά εχη, το δικαιωμα καταχωρίζη, δωρεαν μιαν 

ποίησιν έν τω έξωφύλλω, είτε πρός σύστασιν του καταστηματός του, ειτε προς 

συστασιν του επαγγέλματος του. 4ον) Είκοσι λαχεια των αρχαιοτητων θα τιθεται εις την διαθεσιν των συνδρωμητων και ευνουσης τησ τυχης το κερδος θα διανέμηται εξ ισου εις όλους τουσ συνδρομηταάς. 
άριθμοι δε τών αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεύωνται προηγουμένως 
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ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΕIΟΦΟΡΟΙ 

Ευρισκόμεθα εις τάς άλλοκότους καϊ παρα-
δόξους πράγματι έορτάς τών άποκρέω. 'Ανά 
πάν βημα συναντώμεν φα σο υ λ ή δ s ς και 
μετημφιεσμενους την ήμέραν, ενώ κατα τάς 

νύκτας υπό τάς προσωπίδας βλέπομεν διαπρατ-
τορένας έν τοις χοροϊς καΐ καφωδείοις τά άπο-
τροπαιότερα τών οργίων. Δέν πρόκειται δρ. ω ς 
ίνταϋθα νά κρίνωμεν περί τοϋ προφανώς κατα-
κριτέου τούτου εθίμου, όπως τό κατηντησεν ή 
αύξουσα διηνεκώς ακολασία και διαφθορά, αλ-
λά νά δείξωμεν εις τους άναγνώστας τις <<'Α-
στραπής » την άρχήν καΐ τήν ίστορικήν έξέλιξιν 
αΰτοϋ. 

Δέν θά εΐσάξωμεν τόν άναγνώστην εις άφη,-
ρημένας εννοίας ούτε θά προσπαθήσωμεν νά ά-
ναζητησωμεν την αρχήν τοϋ προσωπείου έν τοϊς 
Αιγυπτιακούς ειδωλοις, ών τινα είκόνιζον ακρι-
βή μορφήν ανθρώπου ΰπό πάντας τους τοϋ σώ-
ματος σχηματισμούς και υπό πάσας αύτοϋ τάς 
προσόψεις· τ η ν χρησιν των προσωπείων άπαν-
τώμεν παρεμφερή πρός την σημερινήν, τό πρώ-
τον είς τάς μεταμορφώσεις τών εορτών τοΰ 
Βάκχου και εις την καταγωγήν τής τραγωδίας. 
Οί έλληνες ΰποκριταί, ώς καϊ οι ρωμαίοι, έπρο-

σωπιδοφόρουν, ανερχόμενοι δέ επι τής σκηνής 
ώνομάζοντο υπό τών θεατών καϊ άνεγνωρίζοντο. 
Οί δίά τάς θεατρικάς όμως παραστάσεις τύπο·, 
τών προσωπείων ίσα ν ακριβώς καθωρισρένοι. 
Διηρουντο εις προσωπεία τραγικά, κωμικά 
καΐ σατυρικά και ταΰτα πάλιν εις τέσσαρας 

κυρίας κάτήγορας· ά) ε ί ς προσωπε ία 
γερόντων οκτώ ειδών έμφαίνόντα την 

δίαφοράν τής τάξεως και τής ίδιοκρασίας, β' 
εις προσωπεία νεαν ιών ένδεκα 
τύπων, γ' ει ς προσωπεία δού-
λων επτα. μορφών καϊ τίλος δ' εις προσω-
δία γυναικών τρία μέν διά γραίας, δεκα-
πέντε δέ διά νεανίδας ελευθέρας η αυλικάς καϊ 
διύλας. 

Οί "Θεοί, οί ήρωες καϊ τά διάφορα μυθικά 
πρόσώπα παρίσταντο διά προσωπίδων συμφώ-

νων πρός τούς χάράκτήρας αυτών. Ούτως αί 

Ευμενίδες ειχον τους οφεις αυτών έν εϊδει κό-
ρης διατεθειμένους, ό Άκταίων τά έλάφια 
κερατά του, ο * Αργός τους έκατόν οφθαλμούς 
του και ουτω καθεξής. 

Αί πρώτοι προσωπίδες κατεσκευάσθησαν εκ 
φλοίοϋ δένδρου, έπειτα έκ δέρματος κέκαλυμ-

μενου διά λίνου καϊ υφάσματος, καΐ τέλος έκ 
ξύλου, χαλκοϋ η άλλου τινός ηχητικού μετάλ-
λου. Τό στόμα ομως πάντοτε εκοσμείτο με 
μέταλλον, ίνα ή φωνή περισσότερον αντηχή 
συγκεντρουμένη εν τώ άνοίγρμάτι τόύ'τω και ε-
παυξάνει την σαφηνέιαν αυτής. Πρός τούτοις 
τά προσωπεία ειχον γε νειάδα, κόμην, ω τα καϊ 
τά κοσμήματα, άτινα αί γυναίκες περί τόν κε-
κ νύφαλον εθετον. "Ήσαν λεπτότατά καΐ μέτά 
θαυμασίας επιτυχίας κεχρωματισμένα. Αί πε-
ρίφηροι έν Ρώμη κηριναι προσωπίδες τών άπο-
κρέω δύνανται νά παράσχωσι την σκιάγράφίαν 
έκείνων. 

Οί Ρωμαΐοι έπανηγύριζον ώρισμένας εορτάς 
καλύπτοντες τό πρόσωπον μέ .φύλλα κάί ρυ-
παΐνόμενοι διά γάλακτος, oιvoυ η, αίματος, ·οί 
δέ στρατιώται μεταρφίεννύμενοι φύλλον άρ-
κείου καϊ συκής ήκολούθουν τά πομπηνά άρ-
ματα σκώπτοντες τοϋς νικηφόρους στρατηγούς. 

Οί Εβραίοι εινί μεν βέβαιον οτι κατά την 
εορτών Φ ο υ ρ ι μ, 'τήν ώρισμένην πρός άνά-
μνησιν τής άπελευερώσες έκ τών χειρών τοϋ 
'Αμάν, άπειλησαντος αυτοϋς επί πανωλεθρία, 
μετημφιέννυντο, φαίνεται ομως ότι τά προσω-
πεία ησαν άγνωστα εις αυτούς. 

* * 

Κατά τους νεωτέρους χρόνους έν Γαλλία τά 
προσωπεία είσηχθησαν κατά τόν ΙΕ' αιωνα. 
Κατά τους χρονογράφους τής έποχης εκείνης 
Φίλιππος ό Καλός ϋπερηδετο επϊ τή πομπη τοϋ 
Ρενώ, ό δέ Κάρολος 4- ΣΤ' υπερηγάπα 
πολιτικοΰς άθλους, τάς λαμπράς έορτάς και 
τους τών μεταμφιεσμένων χορούς, οίτινες εκ-
τοτε ήρξαντο τοϋ νεωτερισμοί περιβαλλόμενοι 
τό έπαγωγόν ενδυμα. Έν μέσω τοιαύτης 
τινός εορτής δ τελευταίος ούτος βασιλεύς Ήιν 
μικροϋ δεϊν έκαίετο υπό τό προσωπεϊον καϊ 
στολήν «Έπανηγυρίζετο έν τη αύλη ο γάμος 
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χηρας τίνος, κυριας της.τίμής,μετά τίνος ιππό-
του του Βερμανδουα, οί γάμοι των χηρών 
ήσαν εύκαιρίαι διά τάς' έσχατας ακολασίας. 
Ό βασιλεύς και πέντε εκ. των αυλικών αυτοΰ, 
επιθυμούντες νά μεταμορφωθώσιν εις σάτυρους, 
ένεδΰθησαν μεγάλους χιτώνας πίσση ήλειμμέ-
νους καΐ λίνω μακρα έπικεκαλυμμένους, εξελ-
θόντες δ' ουτω έν τη, αιθουση ΰπ' ουδενός άνε-
γνωρίσθησαν, αλλ' ενώ οί αυλικιοϊ έβασάνιζον 
τήν συζευχθεΐσαν, ό βασιλεύς' έγκάτέλιπεν αυ-
τούς, ίνα θέση εν απορία την θείαν του την 
δούκισσαν τοΰ Βερρύ, ηγεμονία νέαν, γέροντι 
συν εζευγ μέ ν ην .Τότε δ δούξ της Αϋρηλίας, νο-
μίζων ότι θέλει .επιδείξει πανουρργίαν μόνον, 
λαβών λαμπάδα εθηκε πϋρ εις τον ίματισμόν 
τών σατύρων. πλήν δ μεν βασιλεύς άπεκαλύ-
φθη Τη θεία αυτού, ήτις μετ' οξυνοίας θαυμα-
σίας έν γυναικϊ τοσούτον νέα, τυλίξασα, αυτόν 
έν τη ποδήρει.έσθήτι αύτης, τον διεφύλαξε άπό 
τον, κινδύνου, ένώ οι σύντροφοι τον άπωλύοντο 
έν φρικταίς όδύναις Έκ τών πέντε λοιπόν αρ-
χόντων, τών συνοδευόντων τον βασιλέα, μόνον 
εις διέφυγε τόνθάνατον, δ 'Ιωάννης δέ. Ναντου-
γιέ, όστις διαρρήξας τά δεσμά καϊ τρέξας εις 
τα μαγειρεία, έρρίφθη έν κάδω ύδατος. Ίσχυ-
ρίσθησαν ότι ό δούξ της Αύρηλίας έγνώριζε 
την μεταμφίεσιν τού αδελφού του και ότι ηθέ-
λησε νά τον θανατωση». Έν τούτοις τό προ-
σωπεϊον έθεωρεΐτο ώς έξαίρεσις έπι Καρόλου 
του ΣΤ', αί δέ κυρίαι συνήθιζον νά βάρωσι τό 
πρόσωπον. μέ χρώμα λευκόν η έρυθρόν,. φέρουσαι 
και φενάκην. 

Aι γυναίκες της αυλής Φραγκίσκου του Α', 
εισήγαγαν εις χρήσιν τό λυκοειδές προσωπεϊον, 
ίνα προφυλάττωσι τό πρόσωπον αυτών άπό της 
έπηρρείας· της άτμοσφαίρας. Ταύτα κατεσκευά-
ζοντο εκ βελούδου μέλανος, έκαλυπτοντο υπό 
λευκού σηρικού υφάσματος (ταφφετής) καί ένε-
πηγνυντο εις τό στόμα δϊ' ορειχάλκινου έλα-
σμα τος απολήγοντας εις ΰάλινον σφαιρίδιον. 

Κατά τους. χρόνους εκείνους τού τιμαριωτι-
κού κυκεώνος οι άρχοντες, διαρρτάζοντες καϊ 
ληστεύοντες τούς εμπόρους ΰπεξέφευνον την κα-
ταδίωξιν της δικαιοσύνης διά τών ποοσωπείων. 
Την "29 Νοεμβρίου 1835 ό'μως ή σύγκλητος 
διέταξε τούς κλητήρας της ν' άφαιρέσωσι πάν-
τα τά έν Παρισίοις προσωπεία, έν ω τήν επαύ-
ριον έτερον διάταγμα άπηγόρευσε την κατα-
σκευήν καϊ την πώλησιν αυτών. Αί απαγορεύ-
σεις όμως αύται ουδέν επέφεραν αποτέλεσμα, 
ηδη δέ 'Ερρίκος δ Γ', κατέστησεν ανενδοίαστους 
τό προσωπεϊον ευϋπόληπτον καϊ αυτός δ βασι-
λεύς μετά τού προσωπείου κατεκλίνετο. 

((Την τελευταίαν ήμέραν τών , απόκρεω (G 
Φεβρ. 1584), λέγει δ Λεστουάλ, Ερρίκος δ Γ'. 

και ο πρεσβύτερος αόελφός του διηρχοντο ομού 
τάς αγυιάς τών Παρισίων υπό τών φιλτάτων 
ευνοουμένων παρακολουθούμενοι, έφιπποι καϊ 
προσωπιδοφορούντες, άπομιμούμενοι έμπορος, 
ζωγράφοις, δικηγόρους' κτλί, μεθ' δομής τρέ-
χοντες καϊ τούς μέν άνατρέποντες, τούς δέ κτυ-
πώντες δια' βακτηριών και καμάκων και κυρί-
ως τούς μετημφιεσμένους (διότι δ βασιλεύς 
έπεθύμει νά ε χη μόνος τό προνόμιον κατ' έκέί-
νην την ήμέράν νά διέρχηται τάς οδούς προσω-
πιδοφόρων). Είτα εισήλθον είς την πανηγοριν 
τού 'Αγίου Γερμανού, μέχρι της ημέρας έκεί-
νης παραταΐεϊσαν,, ένθα "μυρίας αναίδειας έξε-
τέλεσαν». 

Επϊ Ερρίκου τού Δ', αί κυρίαι έκάλυπτον 
τό πρόσωπον μέ λύκον, έν τώ οίκω κοατούσαι 
αυτόν .εις τήν χείρα, θέτουσάι δ' έπι τού προσώ-
που άμα είσηρχετό τις όχλήρίς. Τό προνόμιον 
τού προρωποδοφορεΐν ην καθαρώς αριστοκράτη 
κόν, άπηγορεύετο δε εις τόύς. κοινούς των άν-

θρωπων. 
Ό σκυθρωπός όμως καί μελαγχολικός Λου-' 

δοβικος δ Π". δεν υπεστηριξεν ούτε τάς έορ-
τάς τών άπόκρεων, ούτε ' τό προσωπειον, οπερ 
βαθμηδόν κατέστη άχρηστον. Αί φιλάρεσκοι επι 
Λουδοβίκου ΙΔ . έπενόησαν την δια τάς προ-
σωποκαλύπτρας και τού ψιμμυθίου άντικατά-
στασιν τού λύκου. Ή έφεύρεσις αύτη έπέτϋχεν 
άριστα, έπϊ της 'Αντιβασιλείας δε τό τοιού-
τον κατέστη μανία. Αί γυναίκες έπηύξανον'την 
λευκότητα τοΰ προσώπου των, έπιθέτουσαι τε-· 
μάχια σηρικού υφάσματος (τεφφετά) μέλανος, 

άστεροειδώς καϊ μηνοειδώς διατετμημένα. Γυνη 
ευγενής δεν έφόρει όλιγωτέρας τών πέντε η εξ 
προσωποκαλυπτών και έξεργομένη συνωδεύέτο 
υπό κιβωτίων τοιούτων, κυρίαι' τινές μάλιστα 
νομιζουσαι ότι δέν ηρκουν τά άστεροειδή καϊ 
μηνοειδή τεμάχια εβαφον καϊ ' τό πρόσωπον, 
καϊ ττάρισταντο είς τή'ν Αύλήν εχουσαι τάς πα-
ρειάς μέ πάχεϊάν έκ μελίτου άλοιφή'ν κεκάλυμ- ' 
μένας .καϊ ομοιάζουσα ι πρός βάκχας. 

Έπϊ Λουδοβίκου τού ΙΔ'. οί μετημφιεσμέ-
νοι συνηθροίζοντο γένικώς έπϊ της οδού 'Αγίου 
'Αντωνίου. Έκεϊ την τοίτην τής Τυρινής, τήν 
τελευταίαν της απόκρεω εν δικαστηριω συνε-
δρίαζον. Έκεϊ προσήρχοντο οί καλλωπισταϊ μέ 
τάς φιλαρέσκους Σέλιμηνας των, ίνα άναμι/θώ-
σιν εν τώ εΰθύμω πλήθει τών μετημφιεσμένων, 
τών φίλοποτών τών προαστείων, τών περιέργων, . 
τών εμπόρων, τών βιολιστών, τών φωτιγγε-
ττών καϊ τών τομπανιστών. Ή σχολή τής ία- . 
τρικήςεπροσωποποιεΐτο υπό τών τ σ α ρ λ α τ α -
νων Διαφουαρής τού Μολιέρου μέ τήν διδα-
τκαλικήν του στολήν, τά δικαστήριον υπό τών 
Παρέν-Δανδέν, συρόντων φακέλους δικογρά-
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Κατά τήν παράδοσιν δ πύργος ούτος είχε ν ύψος 
60O μέτρων καϊ σχημα πυραμίδος, έχρησίμευε 

δέ ώς τό πρώτον άστεροσκοπεΐον- τών ιερέων 
της Βαβυλώνος η Χαλδαίων, ούτιννος τά χρυσά 
σκυεη·καϊ, αί πολυτελείς τράπεζαι έμαρτύρούν 
περι τής λαμπρότητας και μεγαλοπρέπειας, αϋ-

τού. Οί έν Αιγΰπτω σοφοί (μάγοι) έκλείσθησαν 
ως έπιστήμονες, οί δέ Βραχμάνοι τής, 'Ινδίας 
ως σοφοί. Οι Χαλδαΐοι τής Βαβυλώνος άπε-

ιτησαν. μεγάλην φήμην ώς άστρονόμοι καί άστρο-
λόγρι, Ό γιγαντιαίος αυτών πύργος ήν ναός 
τού θεού τού Ήλιου, Βαάλ η Μπέλ. 'Εκτός 
τού ήλίου οί Χαλδαιοι έλάτρευον την σελήνην 
καϊ πέντε πλανητας, τον "Αρην, τόν Έρμήν» 

r6v Δία, τήν Άφροδίτην, τόν Κρόνον. Ούτοι 
απέδιδον είς τά ουράνια σώματα σημαντικήν 
επίδρασιν έπϊ τής ειμαρμένης των ανθρώπων 
καϊ αφιέρωσαν είς τόν ήλιον, τήν σελήνην καϊ 
τούς πέντε προμνημονευθέντας πλανητας τάς 
ημέρας τής εβδομάδος. Ούτοι διηρεσαν τόν, ένι-
αυτόν εις 12 τμήματα κατά τά σημεία τοΰ' 

ζωδιακού. Εκαστος μήν καϊ έκαστον σημεΐον 
τού ζωδιακού. είχε τόν φύλακά του—αγαθόν 
πνεύμα. Ό μήν ΰπ' αυτών διηρέθη εις τρία 
μέρη, έκαστον τών οποίων άφιερώθη ·εϊς τινα 

αστέρα. Οί 86 αστέρες συμφώνως πρός τούς 
οποίους τό έ'τος διηρεΐτο είς τμήματα, έχρη-
σίμευσεν ώς βάσις τής διαιρέσεως τοΰ έτους εις 
360 μοίρας καϊ ώς άρχή τού ορισμού τών με-
σημβρινών. Έξάγοντες έκ πολλών δεδομένων 

διισχυριζόμεθα ότι οί Χαλδαιοι ειχον ακριβή 
έννοιαν περί τής αστρονομίας, αλλ' ή ίδιαιτέρα 
αυτών ένασχόλησις ήν ή άνάγνωσις έπϊ τών 
άστέρων τής ειμαρμένες τού ανθρώπου, ή μάν-
τευσις έκ τής διαφόρου θέσεως · τών όϋρανίων 
σωμάτων- τών μελλόντων, δηλαδή ή άστρο-

Οί Χαλδαιοι ήσαν οί στρατιώται .καϊ ό κλή-
ρος τής Βαβυλώνος, αλλ' ένίοτε διά τούτρυ τού 
ονόματος καλείται άπας ό λαός τής Βαβυλώ-
νας, διότι και οί βαβυλοινιοι ίερεΐς κατήγοντο 
εκ ταύτης τής ιερατικής ,τάξειος.Η άστρολα-

τρεία καλείται Σαβαϊσμός έκ τού Σάμπου 
(έπτά), διότι αύτη ήν κυρίως λατρεία τών έπτά 
πλανητών κατά τήν άρχαίαν άτρολογίαν. Συν-
τόμως θά πραγματευθώμεν περί ίνας έκαστου-
γών έπτά αστέρων υποδεικνύοντες τήν σημασί-
αν ήν άπέδιδον αϋταϊ; οί άρχαΐοι, . . 

Ό Ηλιος εινε η πηγή τής ζωής. ή. κυρία 
δύναμης τής φύσεως. Ουτος έκαλεϊτο Ήλ, 
Εκ τοΰτου καθίσταται· ευνόηταν; τό έτυμον τής 
λέξεως 'Αλλάχ, 'Αλληλούια. Η άρχή τής λέ-
ξεως 'Αλληλούια,, δι.' .ής οί Λευιται προηγό-

ρέυον και έδόξαζον τόν θεόν εινε-= χαλδαικη 
(( Αλ-ήλου» καϊτό επιφώνημα «για» ην πρόσ-

φων περί τήν ασφΰν των δεδεμένους, ή μυθολο-
γία καϊ ή ιστορία :·ΰπό θεών καϊ ήμιθέων, ήρώ-
ων τής· μυθολογίας, ποιμένων τής. Θεσσαλί-
ας κλπ. 

«Οί βαλλισμοϊ τού τελευταίου τούτου' βασι-
λέως κατ' ουδέν ήλαττούν ο τών ϊδιοτροπιων 
τής απόκρεω.] Ό Δαίμων της μουσικής έφερε 
κιθάραν αντί κεκρυφάλσυ καϊ αυλούς άντ περι-
μηρίων, δ. Κύβος έφόρει άσσους καϊ τρίχαρτα .(*) 

δ θεός τών κήπων λάχανα. Οί Ανεμοι έκρατουν 
φυσητήρας καϊ ριπίδας καϊ. ρ. Κόσμος ήν κεκα-
λυμμένος με ένδυμα κεχρωματισμένον ώς δ. γε-
ωγραφικός χάρτης, έχον έν τώ κέντρων, τήν λέ-
ξιν Γ α λ λ ι α, κατωτέρω Ί σ πα ν ι α, έπϊ 
τής χειρίδος ;'Λ γ γ λ ί α, παρά τήν μίαν περι-
κνημίδα ' Ι τ α λ ί α , έπϊ τών ώμων πό λ ο ι, 
έν τώ μέσω τής ράχεως ν ό τ ι α ι·.γ α ί α ι 
ά γ ν ω σ τ ο ι κάϊ κατωτέρω ν ή σ ο ι ΰ π ή-
ν ε μ ο ι. Οί βαλλισμοϊ ούτοι άναμιμνήσκουσι 
τάς μυθικάς μεταμφιέσεις ών τ γ γ λ ι κ, ώ ν 
πρόσω π ε ί ο ν, είδος παιγνίων δηλονότι 
καϊ δραματικών υποθέσεων- μεγάλως, κατά τόν 

ΙΣΤ'. αιώνα υπό τών βασιλέων καϊ τών βασι-
λισσών ευνοουμένων. 

Ή έπανάστασις τού 1789 άπεδοκίμασε τά 
προσωπεία καϊ τάς έορτάς τών απόκρεω, προσ-
παθήσασα νά άναχαιτιση τήν φοράν ταύτην τής 
ανθρωπινής μωρίας, άπό τού 1799 όμως αί 
Γάλλοι έπανέκτησαν αΰτά. -Η Γαλλία εϊ/ε τό 
μονοπώλιον τής κατασκευής τών προσωπείων, 

έξ 'Ιταλίας καταγομένων καϊ χρονολογουμένης 
τής πρώτης κατασκευής Tωv άπό τού 1799. 

Τά είδη τών προσωπείων είναι τέσσαρα, τά 
χάρτινα, τά κήρινα, άτινα διαιρούνται εις τά 

ελαφρά καϊ διαφανή Παρισινά καϊ εις τά πολύ 
βαρύτερα τούτων Ενετικά, τά έκ' μεταλλικού 
πλέγματος καϊ τέλος τά θαυμαστής ελαφρότη-

τας καϊ διαφανειας λινά, άτινα εφεύρε τεχνίτης 
τις Παρισινός. 

Ά θ . Λ. Στρακαλης 

Α Σ Τ Ρ Ο Λ Α Τ Ρ Ε Ι Α 
'Εν τή τετάρτη δεκαετηρίδι τού λήγοντος 

αίώνος άνεσκάφησαν έν Μεσοποταμία παρά τήν 
πόλιν Μοσούλ τά ερείπια τού πύργου, όστις έν 

, άγία Γραφνί καλείται πύργος τής Βαβέλ 
(συγχύσεως τών γλωσσών). Έκ τού πύργου 
Τούτου υπό τού πανδαμάτορος χρόνου έφείσθη-
αν μόνον τά θεμέλια, συγκείμενα έκ τεμα-

ζιωv όπτών πλίνθων, ασφάλτου καϊ γύψου. 

(') Σημ. Εΐδος παιγνιδιου δια τριών χαρτίων αιζομενον 
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ρησις του θεού τών δυνάμεων, αλλά κατ αρ-

χάς ή λέξις έδήλου τόν "Ηλιον. Ή μεταφορά 
είνε εύληπτος. Ώς αί λέξεις υψηλός, μέγας 
κατ' αρχάς έδήλουν μόνον τό μέγεθος εξωτερι-

κού τίνος αντικειμένου και μόνον μετέπειτα 
έξελαμβάνοντο περϊ ήθικοΰ μεγαλείου και υπέ-
ροχης, οίτως αί λέξεις Σαβαώί, Άδοναή, Ίε-
χοβά κατ' άρχάς εϊχον άλλην σημιασίαν, μόνον 
δέ μετά ταΰτα άπεδίδοντο ε:ς τόν ένα θεόν. 
Ούτως ή λέξις Σαβαώθ η Σαμπαώτ κυριολε-
κτικώς δηλοΐ δύναμιν τών επτά δηλαδή πλα-
νητών, τό Άδονόή υπενθυμίζει τόν 'Αδώνιδα 
τών Φοινίκων, τό Ίεχοβά ην έπίκλησις τοϋ 
Γκυ η Γιαηχο. Οί άνθρωποι καϊ αί δοξασίαι 
των μεταβάλλονται, άλλ* αί λέξεις διαμένου-
σιν αί αύται λαμβάνουσαι μόνον διάφορον ση-
μασίαν. Ό προφήτης 'Ησαΐας ο άναφέρων περί 
τών επτά ομμάτων τοΰ Ίεχοβά, βεβαίως αλ-
ληγορίας ομιλεί οπως καταστή εύληπτος εις 
τους 'Εβραίους, ο'ίτινες ήρξαντο νά δανείζωνται 
παρά τών γειτόνων των χαλδαϊκάς δοξασίας. 
Έπ ονόματι τοϋ ήλίου έκτίσθη τό Ίλιον— 
Τροία και ή λέξις ήλιος ελήφθη έκ τής 'Ασίας. 
Οϊ πρός τιμήν τοϋ ήλίου ανεγειρόμενοι ναοί 
ήσαν λευκοί, διότι τό λευκόν καϊ κίτρινον χρώ-
μα ησαν ίερά τοΰ ήλίου. Τό τω ήλίω ιερόν με-
ταλλον ην b χρυσός. 

Μετά τόν ήλιον ή σελήνη έλατρεύετο. Ταύτη 
ίερά ησαν τό λευκόν χρώμα καϊ b άργυρος. Τά 

κερματα τής ημισελήνου έδωκαν άφορμήν εις τό 
νά άφιερωθώσι τή σίλήνη ό "Απις καϊ άπαντα 
έν γένει τά κερασφόρα ζώα. 

Ό Κρόνος παρίστατο ώς μέλος γέρων. 'Ιερόν 
αυτω ην τό μέλαν χρώμα. 'Εκ τών μετάλλων 
ιερόν αύτώ ην ό μόλυβδος. Ό γεννώμενος υπό 
τό ζώδιον τοϋ Κρόνου εθεωρείτο -δυστυχής καθ' 
άπαντα τόν βίον του. Έκ τών δένδρων ίερά τώ 
Κρόνω ησαν ή έβενος καϊ ή έλαία, διότι πιθα-
νώς οϊ ξηροί αύτώ ν καρποί εϊνε μελανοί. 

Ό Ζεΰς ήν υιός τοϋ Κρόνου ζών πρός βορράν. 
τούτο ο άστρολάτρης λατρεύων τόν Δία 
και θυμιών αύτόν έστρέφετο πρός βορραν. Ό 

θρίαμβος τοΰ Διός κατά τοΰ Κρόνου είνε αλλη-
γορία τής νίκης τοΰ βορρά κατά τοΰ νότου (τών 
Αιθιόπων). Ε'ς τόν Δία άφιεροΰτο τό πράσινον 
χρώμα. 0ι έπ' ονόματι αύτοϋ ανεγειρόμενοι 

ναοι κατεσκευάζοντο έκ πρασίνου λίθου. Τά 
έρείπια τοιούτου ναοΰ έσώζοντο μέχρι τοΰ 14 
μετά Χριστόν αιώνος. Έκ τών επτά τειχών 
τών επτά χρωματων,ίτων Έκβατάνων τό πράσινο ν Ί 
'.είχος ην ιερόν τώ Διί, ώς τό χρυσοΰν τείχος 
ην ιερόν τώ Ήλίω, τό άργυροϋν τή Σελήνη και 
τό μελανόν τω Κρόνω. Οί αρχαιολόγοι δικαίως 
ΰποθετουσιν οτι ο εν Δαμασκώ παρά τάς έπτά 
πύλας εγερθείς ναός επ ονόματι τοϋ Διός ειχε 

πρασιvov χρώμα. Εν τοίς ναοις τοις κατα τους 
μετέπειτα χρόνους άνεγερθεισι, τά ενδύματα 

τών ιερέων, τά παραπετάσματα καϊ τό έσετω-
ρικόν έφερον τό χρώμα τό ιερόν τώ θεώ ώτινι 
ανήκεν ο ναός. Έκ τών μετάλλων ίερόν τώ 
Δit ην ο υδράργυρος, έκ δέ τών δένδρων ή 
αειθαλλής κυπάρισσος. 

Ό "Αρης ΰπό τών χαλδαίων παριστάνετε ώς 
Ανθρωποφάγος καϊ έλατρεύετο ώς θεός του αί· 
ματος. Έκ τούτου γίνεται δήλον οτι οί άστρο-
λάτραι πρό τοΰ νά θεοπριήσωσι τους αστέρας 
επιμελώς παρετήρουν αύτοϋς, διότι ώς γνω-
στόν ο "Αρις παρατηρούμενος διά τοΰ τηλε-
σκοπείου η διά γυμνοϋ οφθαλμού παρίσταται 
εχων έρυθρόν χρώμα. Τώ "Αρει έκ τών χρω-
μάτων ιερόν ήν τό έρυθρόν, έκ δέ τών μετάλ-
λωv ό σίδηρος, διότι δι' αύτοϋ κατεσκευάζον-

ΓΟ τά όπλα. 
Ό πλανήτης 'Αφροδίτη έλατρεύετο ώς θεά 

τοϋ έρωτος. Έν Κορίνθω καϊ Βοιωτία ή 'Α-
φροδίτη έκαλβΐτο μέλαινα θεά. Τό μελανόν χρώ-

μα, όπερ ην ίερόν τητε Άφροδίτη καϊ τώ Κρό-
νω, καταδεικνύε, ότι ή λατρεία αύτώ* άνεφανη 

κατ' άρχάς έν τω νότω (Αιθοπία καϊ " Συρία). 
τό έρυθρόν χρώμα, κατά τήν δοξασίαν τών 

ιστρολατρών, δέν έιλείου τήν καλλονήν τής 
Αφροδίτης. Ή γυναικεία κεφαλή τής μεγάλης 
σφιγγός έν Αιγύπτω ήν άπεικόνισις τής 'Αφρο-

δίτης. Οί ναοϊ τής Αφροδίτης έχρωματίζοντο 
και κυανού χρώματος καϊ εκ τών μετάλλων ίε-
ρόν αύτη ήν ό χαλκός. Ένεκα τούτου αύτο το 
μέταλλον έλαβε τό όνομά του έκ τής θεάς ήτις 
λατρεύετο ΰπό τών Πελασγών ΰπό τό όνομα 
Κΰπρος, ΰπό δέ τών 'Ελλήνων ΰπό τήν έπωνυ-
μίαν Κυπρίς, δηλαδή θεά τής νήσου Κύπρου, έξ 
ου ή λατρεία τής 'Αφροδίτης διεδόθη καθ' i-
τασαν τήν Ελλάδα. Πρός πλήρη άπαρίθμησιν 
τών προστατίδων θεών τών επτά ήμβρών τής 
εβδομάδος δέον νά άναφέρωμεν καϊ περί του 
Έρμοϋ. Αύτώ ίερά ην ή κρασις τών χρωμάτων. 

ουτος γινώσκων άπάσας . τάς γλώσσας, θεωρεί-
ται ώς προστάτης τών συγγραφέων καϊ ρητόρων 
καϊ παρίσταται ΰπό μέν τών Άσσυρίων κρατών 
εν τή χειρί πτυχιον, υπο δε των .Φοινίκων 
ως οιδοιπόρος καϊ έμπορος, προστάτης τών έμ-

τόρων καϊ οδοιπόρων, διότι έν ταϊς σημιτικαίς 
γλώσσαις ή έννοια έμπορος καϊ οδοιπόρος εκ-

φράζονται διά τής αύτής λέξεως. Έκ τών μί-
Γάλλων τώ Έρμη ιερόν εϊνε b ευκίνητος ΰδαρ-
γυρος, έκ δέ τών ήμίρών ή τετάρτη. 
Ουτω τά επτά έγένετο ιερός άριθμός. "Ενεκα 

Γούτου επτά εϊνε οί ναοί έν Δαμασκώ, επτά 
πύλάι τών Θηβών, επτά τά τείχη τών Έκβα-
τάνων, επτά οι ούρανοί, επτά τά θαύματα 
κόσχου; επτα οί "Ελληνες σοφοί κτλ. Κατά τον 
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θρωπος ταπέινουτο κάι υπετάσσίτο εις τη 

φύσιν καϊ· τήν έποχήν, έν ή ούτος διά τής δια 
νοιας του «χρησιμοποίησε τάς δυνάμεις τής φύ-

σεως ·καί ηνάγκασεν αύτάς οπως τώ δουλεύωση 
. 

Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ 

Ού πρό πολλοϋ χρόνου ί διάσημος "Ανγλος 
βακτηριολόγος Ούάρδ έποιήσατο πρό τοϋ ,βασι-
λικοϋ πανεπιστήμιου τοϋ Λονδίνου λίαν ένδια-
φέρουίαν δίάλεξιν περί τών αποτελεσμάτων 
των μελετών του έπι τοϋ ζητήματος περϊ τής 
έπιδράσεως 'τοϋ ήλιακοϋ φωτός επί τής ζωής 
τών μικροβίών, έπΐ τοΰ πολλαπλασιασμού τής 

αυξήσεως και τής ·· ονιμοποιήσεως αύτών. Πα-
ρήλθρν ήδή εικοσι σχεδόν έτη άφοτου οί Δόουν 
καί Μολάν ίσχυρίζοντο οτι τά βακτηρίδια τών 

διαφόρων ασθενειών, άτινα ΰπό τούς συνήθεις 
ορούς πολλαπλασιάζονται έν ΰγραΐς όρεπτι-

καϊς υλαι:( π. χ. ζωμω εκ κρεατος παύουσι, 
να αυξανωνται έκτιθέμενα έν τώ ήλω. Ή 
θεωρία αυτη κατ' αρχάς διήγειρεν άμφιβολίαν, 

οτε. δε μετά ταυτα πολλοί άπεδέχθησαν αύτήν 
άπίδιδον την κάτάστρεπτικήν ένεργειαν τοϋ 
ηλίου ετι τής αναπτύξεως τών μικροβίων εις 
τήν επίδρασιν τών θερμών άκτίνων αύτοϋ. 

Εν τούτοίς ετέροι γινώσκοντες έκ πείρας 
οτι τά βακτηρίδια υφίστανται άνευ τίνος βλά-
βης · και αύτήν έτι τήν μεγίστην θερμότητα 
ισχυρίζοντο' (ιδία ό Άρλόγγ καϊ ο ρώσσος φυ-
σιοδίφης Γιανόβσκης) οτι ούδεμίαν καταστρε-

πτικήν ένέργειαν έπί τών μικροβίων έξασκεΐ ή 
θερμότης τών άκτίνων τοϋ ήλίου. Έν τούτοις 
τό ζήτημα τοϋτο περί τής έπιδράσεως έπϊ τών 
μικροβίων τών φωτεινών άκτίνων τοΰ ήλίου έπί 
πολΰν χρόνον- καϊ μετά τάς έρεύνας τοΰ Άρ-
λόγγου καϊ Γιανόβσκη έμενεν άνοικτόν, διότι 
παρεΐχε πολλάς δυσχερείας. Επιστήμονές τινες 
μέχρις εσχάτων έπεφαίνοντο, έπί τη βάσει τών 
μελετών τοΰ Γάλλου βάκτηριολόγου Ρου, ότι 
'αι φωτεινά, ακτίνες του ήλίου παράγουσι χη-

μικάς αλλοιώσεις εν τω ΰγρω έν ώ βιοϋσι τά 
μικρόβια, όξυδοΰσαν αύτά κάί καθιστώσαι άνε-
πίδεκτα πρός διατροφή· αύτών. Τοιαύτη ομως 
υπόθεσιε εχρηζεν αποδειξεως. 

Έκ τών ειρημέ-
ων καταφαίνεται κατά πόσον αόριστοι ήσαν 
αί πέρί τοΰ ζητήματος τούτου θεωρίαι και όπό-
ην σπουδαίαν σημασίάν κέκτηνται άί περί 
τούτου ερευναι τοΰ" Ούάρδου, όστις διά σειράς 
ολης πειραμάτων κατέδειξε την καταστρε-
πτικήν έπίδρασιν τών φωτεινών άκτίνων τοΰ 
ηλίου επί τής ζωής τών βακτηριδίων και τών 
σπερμάτων αύτών. 'Ιδία πολύτιμοι είνε 

αυτον τρόπον εν. τής διδασκαλίας περί τής τοιά-
δος τής θεότητος έν 'Ινδία, διεδόθη πανταχοϋ 

η συμβολική λατρεία τοΰ αριθμού τρ ία , παρά 
ϊδε τοις πέρσας, έκ τής διδασκαλίας περί τής 
δυάδος τής θεότητας, ή;συμβολική λατρεία Tου 

δ ύ ο και. έκ τής .διδασκαλίας περι της μονά-
δος τής θεότητος ή τοΰ έ ν ό ς. 

.'Η λατρεία- τών. άσσέρων και τών πλανητών 
έπί μακρόν χρόνον διήρκεσεν. Η άστρολατρεία 
οφείλει τήν καταγωγήν της τή Ανατολή. Αύτη 
ήδύνατο νά άναφανή μόνον εκεί οπου- άνθρωπος 
αγρυπνεί τό πλείστον μέρος τής νυκτός, όπου 
τήν νύκτα ταξειδεύει, τήν δέ ήμέραν ένεκα 
της μεγάλης θερμότατος αναπαύεται, άργεί. Οί 
αστέρες τοΰ ούρανοϋ , ήσαν οί- μόνοι σύντροφοι 
τών εν τη ανατολή νομάδων, πώς δε ήδύνατο 
νά μή παρατηρώ αύτους νά μή θίεοποιή αύτούς? 
τό πάλαι, ότε οί ναυτιλλόμενοι έλάμβανον 

μετ' αύτών περιστεράς ,και .κόρακας οπως έκ 
τής πτοσεως αυτών εννοσωσι ποϋ πρέπει νά 
διευθύνωσι τό πλοΐον τον. και αν πλησίον 
που ευρίσκεται ξηρά,. αναμφιβόλως έχρησιμο-
ποίουν τους· άστέρας ώς σωστικήν πυξίδα. Έν 
δέ τή ξηρά ί οδοιπόροι οί όδεύοντες έν άχα-
ναΐς ατέππαις είχον ώς όδηγόν τής πορείας των 
τούς άστέρας. 

Έκ τούτων γίνεται «ατάδηλος ή άνάπτυξις 
τών αστρονομικών 'γνώσεων παρά τοϊς άρχαίοις 
άνατολικοΐς λαοΐς. Ό άνατολίτης, δέν ή δονα το 
νά όδεύη -άνευ τής παρατηρήσεως των άστέρων, 
ώς ό Αιγύπτιος παρά τάς όχθας τοϋ Νείλου 
δεν ήδύνατο νά προσδιορίσω τό μέρος τών γαιών 
του άνευ της αστρονομίας. 'Αλλ' ή παρατήρηση 
ες τών αστέρων παρά τώ κοίνώ λαώ ταχέως 
μετέπεσεν εις λατρείαν Έν ταϊς-χώραις έτι έν 
είς μετά ταΰτα έξέλιπεν ή άστρολατρεία, δύ-

ναται νά άνευοεθή ή πάλαι υφισταμένη άστρο-
ίατρεία. Οΰτω τά τρία εκατομμύρια τών πνευ-
μάτων παρά τοις Ίνδοΐς και αί 18 χιλιάδες 
τών θεών παρά τή Ήσιόδω είνε αναμφιβόλως 
αστέρες. Οί Ίνδοι λατρεύοντες τόν Κριόν "θεόν 
τών επτά ι ουρανών αναμφιβόλως ΰπενόουν τόν 
ίλιον. Ή άστρολατρεία παρήγαγε τήν πίστιν 

τήν είμαρμένην, εις τόν άπόλοτον προορί-
σμόν, καθ' ον ό αδύνατος άνθρωπος δέον νά κλί-

νη τήν κεφαλήν του καϊ νά υποχώρηση πρό τών 
λυμάτων. Ή πίστις εις τήν είμαρμένην 

εινε ή αφορμή τής οκνηρίας και ή πηγή τής 
επαθείας. ' Απεναντίας η πίστις τοΐυ Άβραάμ. 

εν πίστις ει'ς τήν ποόνοιαν τοΰ Θεοϋ, πίστις 
τό δυνατόν έκφυγεΐν διά τών μόχθων καί 

τονων τόν έπαπειλθεντα κίνδυνον. Συγκοίνον- ευ-
τήν άστρολατρείαν πρός τήν μονοθείαν εΰ-

ρικομεν τάς δύο έποχάς τής άναπτύξεως της 
ανρωπότητος, τήν άρχικήν έποχήν έν ή ό άν-
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ρευ ναι αύτοϋ περί τών σπερμάτων τών βακτη-
ριδί ων, διότι μέχρι τούδε ΰπετίθετο ότι ταΰτα 
εϊνε ικανά νά έξουδετερώσωσι διαφόρους επιδρά-
σεις, ότι δύνανται νά άντιστώσιν είς τό μέγι-
στον ψύχος καί έπομένως καϊ εις τήν έπίδρα-
σιν τών φωτεινών άκτίνων τοϋ ήλίου. Και πραγ-
ματικώς πολλοί βακτηριολόγοι καί μέχρι σή-
μερον έξακολουθοΰσι νά έχωνται ταύτης τής 
υποθέσεως. Ό γνωστός καθηγητής τού πανεπι-
στημίου τής Μόσχας Βοστόκοφ έν τω έγχειρι-
ριδίω του περί τών βακτηριδίων αναφέρει ότι ή 
διαρκής επενέργεια τοϋ φωτός τών άκτίνων 
τοϋ ήλίου έπί τών μικροοργανισμών παραλύει 
ταϋτα, ουχί όμως και τά σπέρματα αύτών. 
'Εάν ή θεωρία αύτη ην άληθής, τότε ή ωφέ-
λεια ήν παράγουσιν αί τοϋ ήλίου ακτίνες διά 
τής έξοντώσεως τών μικροβίων, δέν θά ητο τό-
σον σπουδαία, διότι έν πάση περιπτώσει τά 
σπέρματα αύτών δέν θά κατεστρέφοντο. Εύτυ-
χώς όμως ή θεωρία αύτη κατεδείχθη εσφαλμέ-
νη. Τά πειράματα τοϋ Ούάρδου κατέδειξαν, 
ότι τό ήλιακόν φώς έξολοθρεύει ού μόνον αυτά 
τά μικρόβια άλλά και τά σπέρματα αύτών. 
'Ερευνών τά βακτηρίδια, άτινα έπιφέρουσι τήν 
γάγγραιναν, ο Ούάρδος έξεπλάγη παρατηρή-
σας ότι ταύτα κατεστράφησαν έν τινι ΰαλίνω 
δοχείω έκτεθέντι έν τώ ήλίω, 'Ενθαρρυνθείς έκ 
τοϋ πρώτου τούτου πειράματος, ό Ούάρδος έξη-
κολούθησε τά πειράματα, τών οποίων τινά θά 
περιγράψωμεν. 

'Εν δυλισμένω ύδατι ούτος ίθεσε σπέρματα 
τών βακτηριδίων τής γαγραινης καϊ μέρος τι 
αύτών έξέθηκεν έν τώ ήλίω. Μετά τινα χρόνον 
τά τε εκτεθέντα και μή εις τό ήλιακόν φώς 
ιδιαιτέρως έπέχυσεν έπί ΰελίνων πλακών κεκα-
λυμένων ΰπό διαλυθείσης ζελατίνης. Μετά τι-
νας ώρας παρετήρησεν ότι τό έκ τών σπερμά-
των τών βακτηριδίων (μή έκτεθέντων έν τώ 
ήλίω) καί διαφανούς ζελατίνης συγκείμενον 
στρώμα ήρξατο κατ' ολίγον νά άμαυρώνηται. 
Τήν αΐτίαν τούτου ό Ούάρδ αποδίδει εις τό 
ότι τά σπέρματα τών βακτηριδίων έζωογονή-
θησαν και παρήγαγον μυριάδας νέων βακτηρι-
δίων, άτινα διά τής αύξήσεώς των ήμαύρωσαν 
τό διαφανές στρώμα τής πλακός 

Τό άντίθετον φαινόμενον παρετήρησεν έπί 
τοϋ στρώματος τής ΰάλου τοϋ συγκειμένου έκ 
διαφανούς ζελατίνης καί σπερμάτων τών βα-
κτηριδίων έν τώ ήλιακώ φωτί έκτεθέντων. Ού-
δεμία άμαύρωσις παρατηρείται ένεκα τοϋ ότι 
τά σπέρματα τών βακτηριδίων ΰπό τοϋ ήλια-
κοϋ φωτάς κατεστράφησαν. 

Ό Ούάρδος δέν περιωρίσθη εις τούτο μόνον 
τό πείραμα· ούτος έποίησεν όλην σειράν ετέρων 
ερευνών, αίτιες έναργώς κατέδειξαν ότι το 

φως πραγματικως εξασκει καταστρεπτική ενέρ-
γειαν έπί τών μικροβίων. 

'Ιδία ένδιαφέροντα εϊνε τά ακόλουθα πειρά. 
ματα. Σταγόνες τινες διυλισμένου ύδατος καί 
σπερμάτων τών βακτηριδίων έπιχέονται εντός 
θερμής διαλελυμενης ζελατίνης, ήτις μετά ταϋ-
τα έμβάλλεται έντός ΰαλίνου δοχείου λείου τόν 
πυθμένα. Ή ζελατίνη ταχέως πήγνυται, απο-
τελεί λεπτόν στρώμα περιέχον πολλά αόρατα 
τώ γυμνω όφθαλμώ σπέρματα τών μικροβίων. 
Είτα τό στόμιον τοϋ δοχείου έμφράσσεται διά 
πώματος έκ λευκοσιδήρου, περικαλύπτεται παν. 
ταχόθεν όπως μή αί ακτίνες τοϋ ήλίου διέλ-
θωσι δι' αύτοϋ έκ τών μερών καί ανοίγεται 
μικρά της οπή έπί τού έκ λευκοσιδήρου πώμα-
τος ούτως ώστε μόνον δι' αύτής νά διεισδύωσιν 
κατ' έτος αί ακτίνες τοϋ ήλίου καί νά φωτί-
σωσιν έλάχιστον μέρος τοϋ έν τώ πυθμένι τοϋ 
δοχείου στρώματος. Μετά παρέλευσιν δύο τρι-
ών ωρών ένίοτε δέ καί πλέον, αναλόγως τής 
δυνάμεως τοϋ φωτάς, τό πώμα έργάζεται έκ 
τοϋ στομίου τοϋ δοχείου καί τοϋτο τίθεται έν 
σκοτεινώ τόπω θερμαινομένω ΰπό διαρκούς θερ-
μοκρασίας, αναγκαίας πρός αύξησιν τών σπερ-
μάτων. 'Ενόσω τό δοχεϊον ήν έκτεθειμένον έν 
τώ ήλίω,έν τώ πυθμένι αύτοϋ ούδεμία -άλλοί· 
ωσις παρατηρίται· μετά δέ δύο, τρείς ήμέρας 
άπά τής διατηερήσεως αύτοϋ έν σκοτεινοί τόπω 
τά έπί τοϋ πυθμένος αύτοϋ σπέρματα τών μι-
κροβίων άρχονται νά αύξάνωσι καί νά παρά 
γωσι κατά μυριάδας βακτηρίδια, άτινα θεώ-
μενα διά τοΰ γυμνού οφθαλμού παρ ίστανται 
ώς μελαναί κηλίδες αί'τινες βαθμηδόν μεγεθύ-
νονται. Έπί τέλους όλος ό πυθμήν τοϋ δοχείου 
καθίσταται άμαυρός, έκτός μόνον έκείνου τοϋ 
μέρους αύτοϋ όπερ διετέλει ΰπό τήν έπίδρασιν 
τοΰ διά τής οπής τοϋ πώματος αύτοϋ διερχο-
μένου ήλιακοΰ φωτός. Μόνον τό ΰπότοϋ ήλίον 
φωτισθέν μέρος διατελεί έντελώς διαυγές. 

Κατά τούτον τόν τρόπον έν τώ έκ ζελατίνης 
καί σπερμάτων τών βακτηριδίων στρώμματι 
τοϋ πυθμένος τοϋ δοχείου διαμένει δαφανές 
μόνον έκείνο τά μέρος όπερ κατηυγάζετο ΰπό 
τοϋ ήλίου. Τό πείραμα τοϋτο εϊνε λίαν σπου-
δαΐον, διότι καταδεικνύει ού μόνον τήν κατα-
στρεπτικήν ένέργειαν τοΰ φωτός έπί τών σπερ-
μάτων τών μικροβίων, άλλά καί εξηγεί κατά 
πόσον ταύτα εϊνε εύαίσθητα εις τήν επενέργει-
α ν τοϋ φωτός. Έκαστον σπέρμα έφ' ου έ'πεσεν 
άκτίς τοΰ ήλίου καταστρέφεται καί δέν δύνα-
ται νά παράξη βακτηρίδιον έκ τούτου δέ έξη-
γείται ή παρατηρουμένη έν τώ έκτεθέντι έν τω 
ήλίω μέρει τοϋ στρώμματος διαφάνεια. 

Οίκοθεν εννοείται ότι ού μόνον αί ακτίνες 
τοϋ ήλίου καταστρέφουσι τά μικρόβια άλλά καί 
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τό ήλεκτρικόν φώς. 'Ιδού δ αδυσώπητος έχθρός 
τοΰ ανθρώπου, ό ΰπαίτιος τών παντοειδών ά-
σθενειών, φοβείται έκ τοΰ φωτός, διότι αποθνή-
σκει έκ τών ζωογόνων άκτίνων τοΰ ήλίου. Κα-
ταδείξας ότι ού μόνον τά μικρόβια άλλά καί 
τά σπέρματα αύτών θανατοΰνται ΰπό τοΰ φω-
τός, ό Ούάρδ εύκόλως άπέδειξεν ότι ή έξόντω-
σις αύτών παράγεται έκ τής αμέσου έπιδράσε-
ως τού φωτός έπ' αύτών τών σπερμάτων, ούχί 
δέ καί έπί τών ΰγρών έν οΐς συνήθως διαιτών-
ται. Καί πράγματι, όπως άποδείξη δ Ούάρδος 
τοϋτο ελαβεν άγγείον πλήρες ζωμοΰ καί πρό 
τοϋ νά θέση έν αύτώ σπέρματα μικροβίων έξέ-
θηκεν αύτό έν τώ ήλίω, εϊτα δέ εθεσεν έν σκο-
τεινώ τόπω. Μετά τινα χρόνον παρετήρησεν ότι 
τά σπέρματα έγονιμοποίησαν, διότι μόνον ό 
ζωμός έφωτίσθη ΰπό τοΰ ήλίου ούχί δέ ταΰτα. 
Διά τοΰ πειράματος τούτου ο Ούάρδος κατέλη-
ξεν είς τό συμπέρασμα, ότι τά ΰγρά έκτιθέμε-
να έν τω ήλίω ούδεμίαν βλάβην ΰφίστανται 
καί έξακολουθούσι νά συντηρώσι τά έν αύτοίς 
διαιτώμενα μικρόβια αρκεί μόνον τά τελευταία 
νά τεθώσι κατά τήν φύλα ξι ν τών ΰγρών έν σκο-
τεινώ τοπω. 

'Απέμενε μόνον νά σαφηνισθή ίποίαι ακρι-
βώς φωτειναί ακτίνες καταστρέφουσι τά σπέρ-
ματα τών μικροβίων ; Περί τούτου τοΰ ζητή-
ματος μεταξύ τών επιστημόνων ΰφίστατο πλή-
ρης διαφωνία. Τινές άπέδιδον τήν καταστρε-
πτικήν έπί τών μικροβίων ένεργειαν εις πάσας 
τάς ακτίνας τοϋ ήλιακοΰ φωτός, έτεροι μόνον 
εις τάς έρυθράς καί ιόχρους ακτίνας, άλλοι δέ 
δέν παρεδέχοντο τά ότι αί έρυθραΐ ακτίνες έξα-
σκοΰσι καταστρεπτικήν ένέργειαν έπί τών μι-
κροβίων. Τίνος ή γνώμη είνε άληθής ; Είς τήν 
έρώτησιν ταύτην έδωκαν ώρισμένην άπάντησιν 
τά πειράματα τοΰ Οΰάρδου, όστις διά πολλών 
πειραμάτων άπέδειξεν οτι αί έρυθραΐ, πορτο-
καλλόχροοι καί ξανθαί ακτίνες ούδόλως έπε-
νήργησαν βλαβερώς έπί τών σπερμάτων, άτινα 
καίπερ έκτεθέντα εις αύτάς διετήρησαν την 
πρός γονιμοποίησα ίκανότητά των, οτι μόνον 
αί κυαναί καί ίόχροοι άκτίνες κατέστρεψαν τήν 
ζωήν τών σπερμάτων 

Δέν ΰπάρχει ανάγκη ετέρων αποδείξεων πρός 
κατάδειξιν του ότι τά σπέρματα τών μικροορ-
γανισμών, καίτοι δέν καταστρέφονται ΰπό τής 
θερμότητος τοΰ ψύχους καί πολλών έτέρων έξω-
τερικών φυσικών ενεργειών, έξοντοΰνται ΰπό 
τοΰ φωτός, ιδία ΰπό τών κυανών καί ίοχρόων 
άκτίνων αύτοϋ. Δέν εϊνε ανάγκη νά επαναλη-
φθεί, ό'τι αί ρηθεΐσαι άκτίνες έξασκοΰσι κατα-
στρεπτικήν ένέργειαν ού μόνον έπί τών σπερμά-
των άλλά καί έπ' αύτών τών μικροοργανισμών, 

έπί τής αύξησεως καί πολλαπλασιασμού αύτών 
καί έν γένει έφ' όλης τής ζωής αύτών. 

Έκ πάντων τών μέχρι τοϋδε ρηθέντων δυνά-
μεθα νά έξάξωμεν εν σπουδαϊον συμπέρασμα, 
ότι δηλαδή τό φώς εϊνε ό άδυσωπητος έχθρός 
τών οργανισμών. Τοϋτο αναφέρεται κατά τόν 
αύτάν τρόπον εις τε τά βακτηρίδια τά προξε-
νοϋντα τάς νόσους καί τά λοιπά μικρόβια. 
Πανταχού οπού διεισδύει φως ο πολλαπλασια-
καί ή αύξησις τών ρ.ικροσκοπικών τούτων όν-
των σταματά. "Οθεν είς πάντα καθίσταται 
καταληπτόν δπόσην σπουδαιότητα κέκτηται ώς 
πρός τήν ΰγείαν ήμών τό φώς έν τοις οικήμασιν 
ήμών, έν γένει έν τή ζωή ήμών. Έκαστος μετά 
τά λεχθέντα αγνοεί δποία μολυντικά καί νοσο-
ποιά μικρόβια διαιτώνται έν ταίς σκοτειναϊς 
γωνίαις, έν τοις σκοτεινοΐς ΰπογείοις όπου δέν 
διεισδύει τά φώς καί όπου τά μικρόβια ολοτε-
λώς διαφεύγουσι τήν καταστρεπτικήν ένέργειαν 
αύτοΰ. Έκ τούτου έξηγείται διατί ακριβώς 
κατά τάς ομιχλώδεις ήμέρας τοΰ φθινοπώρου 
όταν άποκρυπτωνται άφ' ήμών αί ζωογόνοι 
άκτΐνες τού ήλίου ίνσκήπτουσι παντοειδείς έπι-
δημικαί νόσοι. 'Ύποθέτουσί τίνες ότι ακριβώς 
κατά τό θέρος, κατά τήν μεγάλην θερμότητα, 
πολλαπλασιάζονται ισχυρώς τά μικρόβια, διότι 
τότε οί ρύακες, οί βαλτώδεις τόποι είνε πλή-
ρης οργανικών ούσιών. Ή ΰπόθεσις αύτη θά 
έπηλήθευεν, έάν δέν έπενήογουν αί ζωογόνοι 
άκτίνες τοϋ ήλίου, έάν δέν άντενακλώντο έ 
κεΐναι αί κυαναί ακτίνες τού φωτός, αιτινες 
καταστρέφουσι τους μικροοργανισμούς. 'Αλλ' 
έ'νεκα τής καταστρεπτικής δυνάμεως, ένεκα τοΰ 
πολλοΰ φωτός, τά ύδατα κατά τό θέρος, ώς 
άπέδειξεν ό Ούάρδος δι' ακριβών ΰπολογισμών, 
περιέχουσιν έν ένί κυβικώ ΰφεκατοστομέτρω 
ολιγώτερα μικρόβια ή κατά τους μήνας Ό-
κτώβριον, Νοέμβριον καί Δεκέμβριον. Έκτός 
τούτου καί έάν κατά τό θέρος ένσκήψη έπιδη-
μικήτις,νόσος αύτη προέρχεται ούχί έκτοΰ διαυ-
γούς ΰδατος άλλ' έκ τοϋ θολού, διότι τό διαυ-
γές ύδωρ εύκολώτερον διεισδύεται ΰπό τών ά-
κτίνων τοϋ φωτός· απεναντίας έν τω θολώ υ-
δατι δυσκόλως διεισδύουσιν αί άκτΐνες τού ή-
λίου, επομένως έν αύτώ μετά πολλής εύχε-
ρείας παράγονται τά μικρόβια, άτινα προσβάλ-
λουσι τήν ΰγείαν τού άνθρώπου. 

'Ιδού διατί τά βακτηρίδια τοϋ τύφου, π. χ., 
διαιτώνται κατά τό θέρος έν τοίς θολοίς υδασι 
έν οίς αδύνατον νά έκτεθώσιν είς τάς κατα-
στρεπτικάς άκτίνας τοΰ ήλίου. Δέον νά μή πα-
ραλείψωμεν ότι ενώ χρόνω τά φώς καταστρέφει 
τά μικρόβια, τοΰτο εξεγείρει τήν ένέργειαν, 
δίδει ζωήν είς τά μεγαλείτερα οντα, ένισχύει 
τόν όργανισμόν καί καθίστα αυτόν ίκανόν νά 
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άνθισταται πρός τούς διαφόρου' νοσοπίοιυς πα -
έασίτους. Ουδόλως θαύμαστόν είνε τό ότι α-
κριβώς έν τοις σκοτεινοϊς τόποις καϊ καιρος ό 
άνθρωπος δέν αισθάνεται εαυτόν ύγιή καί α-
σθενή έκ διαφόρων νόσων. Ό σκοτεινός καϊ 
ομιχλώδης καιρός συντελεί εις τήν παραγωγήν 
παντοειδών παρασίτων επιβλαβών τη ύγεία 
τοΰ άνθρώπου. Ού μόνον δέ τά βακτηρίδια 
ένισχύουσι τήν καταστρεπτικήν των ένέργειαν 
έν τω ομιχλώδει και σκοτεινώ καιρώ, ' αλλά 
καϊ ένσκήπτουσι διάφοροι μυκητοειδείς άσθέ-
νειαι έν τοίς φυτοίς. 'Απεναντίας αι ασθένεια·, 
τών φυτών έξατθενούσι καϊ τελείως έκλείπου-
σιν έν τώ αιθρίω καιρώ. Έν τέλει τό άπλετον 
τού φωτός έν τοιούαοις ΰψηλοίς τόποις, οίοι 
είνε αί "Αλπεις, αίτινες πανταχόθεν φωτίζον-
ται υπό τού ηλίου, χρησιμεύει ώς σαφής έξή-
γησις τού ότι ό αήρ των υψηλών τόπων είνε 
τελείως καθαρός άπό βακτηριδίων. Ενίοτε συμ-
βαίνει, ώστε τά σπέρματα τών μικροβίων νά 
φέρωνται υπό τού άνεμου- τότε 'ταύτα γονιμο-
ποιούνται καϊ πολλαπλασιάζονται έν ομιχλώδει 
καϊ σκοτεινώ μέρει, καταστρέφονται "δέ και 
καθίστανται αβλαβη'έν άνεφέλω καϊ φωτοβόλοι 
ημέρα. Ή άξιοσημειωτος έπίδρασις τού παντός 
ίδίατ ών κυανών και ΐοχρόων ακτινών τού ήλιου 
παρέχει ήμίν ικανοποιούσαν έξήγησιν καϊ έν 
ετέρα χώρα τής επιστήμης, Έννοούμεν ήδη, 
ότι τό φως έξασκεΐ μεγάλην επίδρασιν' καϊ έπϊ 
τοΰ χρώματος των ανθέων. Οί αυτοί οροί οίτι-
νος καταστρέφουσι τά τα μικρόβια και τά σπερ-
ματα αυτών, αΰξάνουσι την δύναμιν και την 
λαμπρότητα τών χρωμάτων τών φυτών. Επϊ 
των "Αλπεων π. χ. ώς άκριβώς κατέδειξεν ο 
Τσούδη καϊ έτεροι πολλοί φυσιοδίφαι, τά φυτά 
διακρίνονται διά λαμπρών χρωμάτων. Έπίσης 
ώραιότατα χρώματα εχουσι τά φυτά καϊ έν 
ταΐς πολικαΐς χώραις, όπου καθ' ώρισμένον 
καιρόν τού έτους, έπϊ ολοκλήρους ήμερας κατά 
συνέχειαν καταυγάζει δ ήλιος, βασιλεύει άπλε-
τον φως. Τό άμυδρόν φώς έασκει άντίθετον 
επίδρασιν έπϊ τών άνθεων. Τά άνθη τα έν τοίς 
δωματίοις κρατούμενα, πάντοτε ενουσιν άσθε-
νέστερον και πελιδνότερον χρώμα, τά δε έν 
τοις κήποις άνθοϋντα διακρίνονται δι' 'ισχυρών 
καϊ λαμπρών χρωμάτων. Μεταοέρετε έκ τής 
αιθούσης εις τον' κήπον τά άνθη, έκθεσετε αυτά 
εις τάς ακτίνας τού ηλίου και διά μιας θά πα-

ρατηρήσητε ότι τά πελιδνά αυτών χρώματα 
μεταβάλλονται είς ζωηρά και λαμπρά."Ό τών , 
όλων Θεός έποίησε τόν όυρανόν. 'Ούτος έδωκε , 
τό φώς όπως ζωογονεί τόν άνθρωπον καϊ κατα- , 
στρέφει τούς άοράτους του έχθρούς. 

ΟΙ ΦΟΝΕΥΟΜΕΝΟϊ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΕΝ ΤΩ ΠEΔIΩ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 
Η προοδος, εις ήν άφίκετο ή στρατιωτική 

τέχνη διά τής εφευρέσεως των τελειότατων τα-
χυοόλων όπλων ουδόλως ηϋξησε τον αριθμόν των 
θυμάτων τών έκάστοτε προσφερόμενα 'τω θεώ 
"Αρει έν τοις πεδίοις τών μαχών. 'Απεναντίας 
οι πόλεμοι τήν σήμερον δεν είνε τόσον θηριώ-
δεις, τοσον σκληροί, τόσον αποτρόπαιοι καϊ τό-
σον αιματηροί όσον ταν έμαχοντο στήθος πρός 
στήθος διά του ψυχρού όπλου. 'Ο Πλούταρχος 
αναφέρει ότι μετ.ά τήν μάχην έν Λίκίω κατά 
τήν οποίαν ο Μάριος απεδίωςε τούς Κίμβρους 
και Τεύτονας έκ της Γαλλίας τό 102 έτος 
π. Χ., οί πεσόντες έν τώ πεδίω τής μάχης δι-
έμειναν άταφοι καϊ υπό τήν έπιρροήν τών χει-
μερινών βροχών τά πτώματα διαλυθέντα έπϊ 
τοσούτον έγονιμοποίησαν τάς γαίας, ώστε τό 
ακόλουθον έτος έκτακτος έγένετο ευφορία. Οι 
δε Μασσαλιώται διά τών ανθρωπίνων σστέων 
περιέφραττον τάς άμπέλόύ ς των άτινα συνελε-
γον έκ τού πεδίου τής μάχης. 

Κατά τούς άρχαίους ιστορικούς εν παρά 
τώ πικταβίω μαχη τώ 739,εν ενίκησε Κάρολος 
ο Μαρτέλος αποδιώξας τους έχθρούς έκ' τού 
κράτους του, έπεσαν τριακόσιαι χιλιάδες στρα -
τιωτών. Έν τη παρα το Cfecy μαχη το 1346 
οι Γαλλοι εφόνευσαν πλέον τών ,70 χιλιάδων 
πολεμίων. Ούτοι τό 1350 άπώλεσαν έν τώ πε-
δίω τής μάχης παρά τό Πικτάβιον 11 χιλιάδ. 
άνορών, τό δέ 1415 έν Άτσινκούα 10 χιλιά-
δας. Έν τώ βατιλείω Λουδοβίκου του δεκάτου 
τετάρτου ιδία συνέβαινον καταστρεπτικοί πό-
λεμοι καθ' οΰς ολόκληρα συντάγματα κατε-
στρέφοντο, ιδία οί αξιωματικοί προπορευομενοι· 
του στρατού άφειδώς έθεριζοντο. Έν Νεοβίνδεν 
(Λουξεμβούρ), μετά τήν μάχην ετάφησαν 20 

χιλ. νεκροί, έκ τών ,οποίων 12 χιλ. ανήκων εις 
τα συμμαχικά στρατεύματα. Έν τή έν Μαλ-
πλακέ μάχη έπεσαν 21 χιλ. στρατιώται. Έν 
γένει κατά τόν 17ον αιώνα λαβοΰσαι χώραν 
μάχαι ήσαν αίματωδέστεραί παρ όσον ήμεΐς 
υποθέτομεν. Κατά τό 1686 .Λουδοβίκος ό' δέ-
κατος τέταρτος έςεπλάγη ιδών ότι ό συνταγ-
ματάρχης Ήμεκούρ ειχεν έν -τω σοντάγματί 

το καϊ τούς οκτώ υιούς του και συνεχάρη αυ-
τόν έπϊ τή ηρωική του πράξει. Αί, "δεν είνε 
ολοι έδώ, Μεγαλειότατε, άπήντησεν ό. συνταγ-
ματάρχης. Ειχον πέντε αδελφούς, οίτινες 
παντες έπεσον ύπέρ τής Γαλλίας έν τω πεδίω 
τής μάχης. Μετά τίνα χρόνον πέντε υίοϊ τοΰ 

συνταγματάρχου Ήμεκούρ έφονεύθησαν έν τή 
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οίκίαν, έν ή εζην, ό ήγεμών Βίσμαρκ, συνήντησα 
τήν ήγεμονίδα έν άπλη πρωινή ενδυμασία κρα-
τούσα πλήθος μαρανθέντων ανθοδεσμών. Προ-
σαγορεύσας αΰτήν, τήν Ηρώτησα μετ' έκπλή-
ξεως πού υπάγει τόβον ένωρϊς καϊ διατ. φέρει 
τόσον πολλά μαραμένα άνθη ; "Aχ ! άπτηντησεν 
αύτη μετ' ενθουσιασμοϋ- καθ' έκαστην παντα-
χόθεν λαμβάνω πολλάς ανθοδέσμες καϊ δέν 
γνώριζω τί νά κάμω όταν μαρανθώσι· δέν μοί 
επιτρέπει ή καρδία μου νά τάς ρίψω 'η νά τάς 
δώσω είς τούς όπηρέτας, οίτινες θά πράξωσι 
τό. αυτό. 'Εγώ πιστεύω ότι έξ· αγαθών αισθη-
μάτων στίλλονταί μοι ταΰτα τά άνθη καϊ θεωρώ 
ώς πλημμελές να ρίψω ταΰτα οταν μαρανθώσΐ, 
διά τούτο φέρω αυτά έκεϊ· (έδειξε τήν κοιλάδα 
ένθεν έπέστρεφον) όπως τά θάψω. Ειπούτα τού-
τους τούς λόγους, αυτη έπιχαρίτως εκλινε τήν 
κεφαλήν καϊ ταχέως έπορεύετο πρ.ός τήν ΰπο 
δειχθεϊσαν κοιλάδα. Έγώ δέν. έπρόφθασα νά 

την απαντήσω εις τούς συγκινητικοός τούτους 
λόγους, αλλ' ούτοι βαθέως ένετυπωθησαν., έν 
τή μνημη, μου. "Εκτοτε παρελθόν 15 έτη καϊ 
τώρα, ότε ή ήγεμονϊς Βισμαρκ έγκατέλιπε τήν 
παρούσαν ζωήν, μετ' αισθήματος ίδιαιτερου 
σεβασμού πρός τήν μεταστάσαν άναμιμνήσκο-
μαι τό περιγραφέν έπεισόδιον, έν ώ ώς έν πα-
ροδικώ άπαυγάσματι αντανακλάται ή συμπα-
θής καρόία τής συζύγου τού μεγάλου πολιτικού 
ανδρός τού παρόντος αιώνος. 

Η ΚΗΡΟΠΟΙΙΑ ΕΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

Έξ όλων τών πόλεων της Μακεδονίας τήν 
πρώτην θέσιν έν τή κηροποιία κατέχει τό Μο-
ναστηριον (Βιτώλια). Οί έν ταύτη τη πόλέι κα-
τασκευαζόμενοι κηροί φημίζονται καθ' όλην τήν 
Μακεδονίαν καϊ σημαντική πώλησις αυτών γί-
νεται. Περισσότερον τών δέκα χιλιάδων οκά-
δων άκατεργάστου κηροΰ καταναλίσκεται πρός 
κατασκευήν αυτών. Δύο χιλιάδες οκάδων κη-
ροΰ παράγονται έν αύτώ τώ νομώ Μοναστηρίου, 
ό δέ λοιπός φέρεται έκ Σκοπείων, Σκόδρας, Αΰ-
λώνος, Κασσάνδρας, Σμύρνης .και Αιγύπτου. 
Ό έκ διαφόρων μερών άγοραζόμενος κηρός έ-
χει καϊ διάφορον χρώμα. Ούτω π. χ. ό τής 
Σμύρνης κηρός είνε λευκοκίτρινος, ό τής Αύ-
λώνος κίτρινος, ό της Αιγύπτου έχει τό χρώ-
μα τοΰ λεμονίου, δ δέ τής Σκόδρας τό. χρώμα 
τοΰ χρυσομήλου. Οί κηροποιοί δέν χωρίζουσι 
τόν κηρόν κατά τό χρώμα του, άλλα τόν δια-
φόρων χρωμάτων κηρόν άναλύουσιν έν λέβητι, 
είτα δέ χρωματίζουσιν αυτόν διάδιαφόρων χρω-
μάτων. Τά λευκά κηρία γίνονται αφοϋ λευκαν-

παρά τό Στάνκερκ μάχη, τό 1692 ότε ολόκλη- : 
ρον σχεδόν σύνταγμα ειχέν έξοντωθή. 

Ναπολέων ο πρώτος άπώλεσεν έν τη έν "Εσ-
λιγγ μάχη, τό 1809 μόνον 16 χιλιάδας στρα-

τιωτών, ότε έκατέρωθεν εϊχον φονευθή 42 χιλ. 
Έν τού Βαγράμ μάχη έκ τών 270 χιλ. 
μαχομένων έφονεύθησαν 50 χιλ. έν τη παρά 
τήν' Μόσχαν μάχη τό 1812 έκ τών 270,000 
μαχητών άπέθανον 80 χιλ. έν δέ τη φοβερά 
μάχη, τής Λειψίας έκ τών 460 χιλ. μαχομένων 
έπεσον 110 χιλ. έκ τών οποίων μόνον 50 χιλ. 
ήσαν Γάλλοι. 

Έν τώ Ιταλική πολέμιο τό 1859 ότε ,ειχον 
ήδη εισαχθή καϊ τηλεβόλα τοΰ νέου. συστήμα 
τος, άπεθανον συγκριτικώς ολιγώτεροι στρα-
τιώται έν Μαντζέντα έκ τών 300 χιλ. μαχο-
μένων 38,288 έμειναν έπϊ τού πεδίου τής μά-
χης, έξ ών 12,713 παρευθύς έξέπνευσαν έν 

δε τώ Σολφερίνω 38,927. Έν τη μάχη, τής 
Σαδόβας τό 1806 ήτις θεωρείται ώς δευτέρα 
κατα 'ήν τρομερότητα μετά τήν μάχην τής 
Λειψίας έκ τών 336,010 μαχομένων έπεσαν 
51,965 άνδρες. Έν τω Γαλλογερμανικώ πο-
λέμω. τό 1870 οτε οί μέν Γερμανοί είχον τα-
χυβόλα καϊ τηλεβόλα όπισθεν γεμώμενα, οί δέ 

Ράλλον πυροβόλα τοΰ συστήματος Σασπό αξιό-
λογα περί τήν έπιτυχη βολήν, αι απώλειαι έ-
κατέρων τών μερών έν συγκρίσει προς τάς τών 
πολέμων κατά τόν μεσαίωνα, τήν έποχήν Λου-
δεβίκου τοΰ δεκάτου τετάρτου καϊ τήν πρώτην 
Γαλλικήν Αΰτοκρατορίαν ήσαν ασήμαντοι. Έν 
δύο σοβωραίς μάχαις, δηλαδή έν Ρενζοβϊλ έπε-
σεν 26,310 έκ τών 230 χιλ. μαχομένων, καϊ 
εν Σενπριβα εκ τών 333,412 μαχομέεων έ-
τραυματίσθησαν καϊ άπέθανον 27,522 

Οί άριθμοϊ ούτοι έναργώς καταδεικνύουσιν 
οτι διά τής έφευρέσεως τών νέων ταχυβόλων ό-
πλων συγκριτικώς πρός τάς τοΰ παλαιού χρό-
νου εϊνε ήττον αίματωδέστεραί. 

sl HrsMom* ΒΙΙ;ΜΑ.ΡΚ 
^ ΑΡΧ^Κ)» *!Α01· TGV Β1ΣΜΑΡΚ 

Ό ρώσος διπλωμάτες Λομπανόφ έδημοσίευ-
βεν Ιπ' έβχάτων έν τή έφημερίδι τής Ιίετρου-
πβλεως αΝόβογίε Βρέμια» (Νέος Χρόνος), τό 
άκόλουθον περϊ τις Βίσμ.αρκ· 

«Κατ' Αύγουστον τοΰ 1879 διέτριβον έν Γα-
στάιν, ό'που εύρον τήν εύκαιρίαν νά συστηθώ είς 
τήν ηγεμονίδα Βίσμαρκ, άφοΰ πρότερον έγνώ-
ρισα τόν σύζυγόν της. Έσυνείθιζον καθ' έκάστην 
νά ποιώ έωθινού; περιπάτου; άκόμη πριν η δ 
ίλιος φωτίσνι τά ό'ρη ταύτης τής πόλεως. "Εν 
t m Τών περιπάτων μου, διαβαίνων παρά τήν 
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ΑΝΤΙ Δ ΙΦΘΕΡΙΤ Ι ΚΟΝ ΥΓΡΌΝ 

Αί Παρισιανα επιστημοναι εφημερίδες έπ' 
εσχάτων λίαν έξεθείασαν τά άπίτελέσματα τά 
έπιτευχθέντα έν τή θεραπεια της διφθερίτιδος 
μετά τήν άνακοίνωσΐν τοϋ νέου τρόπου γενομέ-
νην έν τη διαλέξει τοϋ ίατροϋ Ρούσεα τοϋ πρός 
θεραπείαν τής διφθερίτιδος ΰγροϋ έν τώ έν Βου-
δαπέστη συγκληθέντι συνεδρίω. Πολυάριθμοι 
ερευναι καϊ παρατηρήσεις γενόμεναι έν τώ νο-
σοκομείω Τρουσσό, έν τώ νοσοκομείω τών παί-

δων καί ΰπό πολλών ίατρων κατέδειξαν, ότι η 
χοήσις τοϋ άντίδιφθεριτικοϋ ΰγροϋ, έν ταις ά-
σθενεναις έν αίς άπαντα ή ούτω καλουμένη 
bacilia Lefieri ασφαλώς έπιτυγχάνει. Ούδεί; 
σχεδόν θάνατος έπακολουθεί τή διά τούτου τοϋ 
ΰγρού θεραπεία. Τό αυτό δύναται τις νά ειπη 
καί έν τή περιπτώσει καθ' ήν τό ρηθέν βακτη-
ρίδιον συνοδεύεται ΰπό τού cocus Bisani. Έάν 
μετά τοϋ βακτηριδίου Αέρλερ συμπέση καί ό 
σταμφιλόκοκος, τότε ή ασθένεια είνε σοβαρό-
τερα. Έπί τέλους έάν έν τη άσθενεία έμφανι-
σθή ό τρεπτόκοκος, τότε αύτη εϊνε λίαν σοβα-
ρά. Αί τελευταία, δύο κατηγοριαι καλούμενα ι 
μικταϊ, έπακολουθούμεναι ΰπό τής πνευμονίας, 
έπιφέρουσι τόν θάνατον. Οί άσθενούντες έκ τής 
άπλής διφθερίτιδας περιθάλπονται έν ίδιαιτέρω 
θαλάμη τού νοσοκομείου. Αί μεμβράναι έν τώ 
λάρυγγί των επιμελως παρατηρουνται ύπό των 
ίατρών. Μετά 24 ώρας άπό τής εισόδου τών 
ασθενών είς τό νοσόκομεϊον οί ίατροϊ άποφασί-
ζουσι τον τρόπον τής θεραπείας. Είς πάσας 
ανεξαιρέτως τάς φάσεις της- διφθερίτιδος προ-
τού έτι νά έξακριβωθη τό είδος τού βακτηριδί-
ου εκτελείται ΰπό τό δέρμα ένεσις έξ όρροΰ. 
(serum). Ίάθησαν πολλά παιδία άσθενούντα 
εξ άπλής διρθερίτιδος, των οποίων τό στόμα 
ην πλήρες μεμβρανών. Έν τέλει ρητέον οτι- έν 

Παρισιοις ουδέν συνέβη άπαίσιον έν τή θερα-
πεία διά τοϋ ρηθέντος τρόπου, όπερ νά άποθαρ-
ρύνη τήν έφαρμογην τής νέας θεραπείας. 

θ ή ό κηρός έκτιθέμενος έν τώ ήλίω, τά δέ 
κόκκινα καί έχοντα τό χρώμα τοϋ πορτοκαλι-
ού κατασκευάζονται αφού έν τφ άναλυίέντι έν-
τός τοϋ λέβητος κηρώ προστεθή ποσότης τις 
έρυθροϋ πιπερίου. Τό κόκκινον χρώμα παράγε-
ται διά περισσοτέρας δόσεως πιπεριοΰ, τό δέ 
χρώμα τοϋ πορτοκαλιού δι όλιγωτέρας. Τά 
διαφόρων χρωμάτων κηρία έχουσι καί διαφό-
ρους άγοραστάς. Ούτω π. χ. έν Κρουσσόβω δα-
πανάται άγιοκήρι φυσικοϋ χρώματος, έν Κιτσέ-
βω καί Άχρίδι πωλούνται τά κύτρινα κηρία, 
έν Φλωρίνη προτιμώνται τά κόκκινα, έν δέ Κο-
ζάνη, Γηράνη, Έλβασάνη καϊ Καβάη τά λευ-
κά. Έν γένει τά λευκά κηρία εΰρίσκουσιν όλι-
γωτέρους άγοραστάς. Έκ τοϋ κατεργασθέντος 
κηροϋ δύο μόνον χιλιάδες οκάδων δαπανώνται 
έν Μοναστηρίω καί τοις περιχώροις, οκτώ δέ 
χιλιάδες αύτοϋ έν ταΐς μνημονευθείσαις χώραις. 
Τήν σήμερον έν Μοναστηρίω ν τά κηρία κατα-
σκευάζονται έκ καθαρού κηροϋ. Πρό τεσσάρων 
έτών οί κηροποιοϊ ένόθευον τόν κηρόν, άλλ' ά-
ποτραπέντες ΰπό τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου 'Αγίου Πελαγωνείας έπαυσαν νά νο-
θεύωσιν αύτόν καϊ τή όμοθύμω συμφωνία πάν-
των απέρριψαν τήν χρήσιν λίπους ή φυτικών 
ούσιών. Έκ καθαρού κηροϋ κατασκευάζονται 
πολύτιμοι λαμβάδες (έννοεϊται κατά των έκ 
πάλαι παραδοθέντα τρόπον) καί διαφόρων εί-
δών πλεκτά κηρία έχοντα τό σχήμα μήλου, 
άπίου, κανίστρου, φιάλης, ποτηριού, δεδεμένου 
βιβλίου κτλ. Ή κηρο'ποιεία δεν έτελειοποιήθη 
εν Μοναστηρίω, διότι ώς έργάται πεισματω-
δώς έχονται τοϋ αρχαίου πατροπαραδότου τρό-
που ώς εύκολωτέρου, θεωρούντες ώς άνέφικτον 
τήν άνάπτυξιν ταύτης τής τέχνης έν τή Δύσει. 
Ή τιμή τοϋ άκατεργάστου κηροϋ κυμαίνεται 
άπό 19 12—23 γρόσια τήν όκάν (πρός λίραν 
όθωμανικήν 109 γρόσ.) ή δέ τών χρωματιστών 
κηρίων ανέρχεται μέχρι 26 γροσ. τήν οκάν, ή 
τών λευκών τιμή ΰπερβαίνει ολίγον τά 30 γρ. 
Έν Μοναστηρίω ΰπάρχουσι 18 εργαστήρια, έν 
οίς κατασκευάζονται άγιοκήρια, εκ τών οποίων 
7 μόνον κατασκευάζουσι καί κηρία έκ λίπους. 
Οί κηροποιοϊ άποτελοϋσι. συντεχνίαν ήτις είνε 
ανεγνωρισμένη ΰπό τής τοπικής αρχής ΰπό τό 
όνομα μουμτζϊ έσναφή, εχουσιν ίδιαίτερον τα-
μεϊον έν φ φυλάσσονται αί μηνιαΐαι είσφοραί 
τών μελών γινόμενα ι χάριν φιλανθρωπικών σκο- , 
πών. Ή συντεχνία αύτη κατ' έτος εορτάζει τή 

17 Δεκεμβρίου μνήμη τοϋ Προφήτου Δανιήλ. 
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άφορμήν νά τήν υποτάξητε. Δια τοϋτο να την 
άποσπίσητε τής Δανιμαρκίας καί τήν Δανι-
μαρκίαν τής Σουηδία:, καί διατηρήτε έπιμε-
λώς τάς ζηλοτυπίας τοιν. 

6) Λαμβάνετε πάντοτε τάς συζύγους τών 
Ρώσ&ων ήγεμόνων έκ τών ήγεμονίδων τής Γερ-
μανίας, διά νά πολλαπλασιάσατε τάς καταδυ-
ναστείας τής οικογενείας· συνενόνετε τά συμφέ-
ροντα, και ένόνετε αφ' εαυτής τήν Γερμανίαν 
διά συμφέροντά μας, πολλαπλασιάζοντες έν 

αυτή τήν έπιρρόήν μας. 
7) Έπιζητήτε κατά προτίμησιν τήν συμ-

μαχίαν τής 'Αγγλίας διά τό έμπόριον, ώς ουσα 
δύνάμιν, ήτις εχει τήν μεγαλειτέραν ανάγκην 
ήμών διά τό ναυτικόν της, καί ήτις δύναται 
νά ηχε ή ώφελιμωτέρα είς τήν άνάπτυξιν τοΰ 
ημετέρου. 'Ανταλλάσσετε τά ξύλα ήμών καϊ 
άλλα προϊόντα μέ τόν χρυσόν της, καί συστή-
σατε μεταξύ τών εμπόρων της, τών ναυτών 
της καί τών ημετέρων διηνεκείς σχέσεις, αΐτινες 
θά σχηματίσουν τις τού κράτους τούτου είς 
τήν θαλασσοποοίαν καί τό έμπόριον. 

8) Νά έκτείνεσίε άδιακόπως πρός βορράν 
καθ' όλον τό μήκος τή; Βαλτικής, ώς καϊ πρός 
νότον καθ' όλον τό μήκος τής Μαύρης θα-
λάσσης. 

9) Π λ η σ ι ά ζ ε τ ε τό δ υ ν α τ ώ τ ε -
ροντήν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ν κ α ι 
τάς ' Ι νδ ίας . "Οστις βασιλεύσει εκεί θά 
ει ν ε ο άληθής κυρίαρχος τοΰ κόσμου. Έπομέ-
νως διεγείρετε συνεχείς πολέμους ποτέ μέν είς 
τού- 'Ινδούς ποτέ' δέ είς τούς Πέρσας· συ-
στήσατε ναυπηγεία είς τήν Μαύρην θάλασσαν, 
έξουσιάζετε ίλ'ιγόν κατ' ολίγον της θαλάσσης 
ταύτης ώς καϊ 'τής Βαλτικής, καϊ ούτως έχε-
μεν δύο σταθμούς αναγκαίους πρός έπιτυχίαν 
τοϋ σχεδίου- σπεύδετε τήν πτώσιν τής Περ-
σίας, Είσχωρήσατε μέχρι τοΰ Περσικοϋ κόλπου, 
αποκαταστήσατε, εί δυνατόν, άπό τήν Συρίαν 
τό άρχαίον έμπόριον τής 'Ανατολής, καϊ προ-
χωρήσατε μέχρι τών 'Ινδιών, αί'τινες ε'σϊν αί 
άποθηκαι τοΰ κόσμου. "Απαξ έκεί ευρισκόμενος 
τις δύναται να ΰπεϊβή κατά τόν χρυσόν τήν 
Αγγλιαν. 

10) Επιζητείτε καί διατηρείτε έπιμελώς 
τήν συμμαχίαν της Αύστρίας, έπιστηρίζετε 
κατά τό φαινόμενον τάς ίδέας της περί τής 
μελλούσης βασιλείας της έπί τής Γερμανίας, 
καί παροξύνετε κατ' αύτής διά κρυφίας χειρός 
τάς ζηλοτυπίας τών ήγεμόνων. Προσπαθήσατε 
νά τήν κάμετε νά ζητήση βοηθείας άπό τήν 
Ρωσσίαν άπό τούς μέν ή άπό τούς δέ, καί 
Εχετε έπϊ τοϋ τόπου είδός τι προστασίας, ήτις 
νά προετοιμάση τήν μέλλουσαν κατεξουσίασιν. 

11) Παρακινήσατε τον οικον της Αύστρίας 

Δ Ι Α Θ Η Κ Η 
TOΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

Σχέδιον πρός κατεκουσίασιν της Ευρώ-
πης, καταλειφθέν ύπό Πέτρου 

τοΰ Μεγάλου εις τοΐ'ς είς τον θρόνον 
της Ρωσσίας διαδόχους του. 

« Εν όνύματι τής άγίας καί άδιαιρέτου 
Τριάδος ήμείς Πέτρος αύτοκράτωρ καϊ κύριος 
πασών τών Ρωσιών κτλ. είς πάντας τούς απο-
γόνους ήμών καί διαδόχους τοϋ θρόνου καϊ τής 
διοικησεως ιόϋ Ρωσικού εθνους. 

«Ό μέγας θεός, έξ ου έχομεν την ΰπαρ-
ξίν μας καϊ ,τό στέμμα έφώτισεν ήμας πάντοτε 
μέ τά φώτά του, καί ΰπεστήριξε δ ά τής θείας 
αύτού αντιλήψεως κλπ. . · 

1) Κρατήτε πάντοτε τό Ρωσσικόν έθνος είς 
κατάστασιν συνεχοΰς πολέμου, ότι δίατηρήτε 
τόν στρατιώτην έξησκημένον, καί πάντοτε εις 
κίνησιν· μή τόν άφίνετε νά άναπαυθή, είμή μό-
νον όπως βελτιώση τά οικονομικά τοϋ κράτους· 
μετασχηματίζετε τούς στρατούς, καϊ έλκέγετε 
τάς άρμοδίας στιγμάς διά τήν προσβολήν, κά-
μνετε ούτω νά ΰπηρετή ή ειρήνη είς τόν πόλε-
μον, καί ό πόλεμος είς την είρήνην πρός τό συμ-
φέρον τής έπεκτάσεως καίτής αύξανούσης εύδαι-
μονίας τής Ρωσσίας. 

2) Προκαλήτε δι' όλων τών δυνατών μέσων 
άπό τοϋς μάλλον πεπαιδευμένους λαούς τής Ευ-
ρώπης, έν καιρώ μέν πολέμου αρχηγούς, έν και-
ρφ δέ ειρήνης σοφούς! όπως ούτοις άπολαύση τό 
Ρωσικίν έθνος τάς όφελείας τών άλλων έθνών, 
χωρίς ν' άπολέση, ούδέν έκ τών ίδιων αύτού. 

3) Λαμβάνετε μέρος είς πασαν περίστασιν είς 
τάς ΰποθέσεις, καί άναμιγνύεσθε όπως δήποτε 
είς τά τής Εύρώιτης, και πρό πάντων είς έκεϊνα 
τής Γερμανίας, ήτις ώς πλησιεστέρα ένδιαφέρει 
πλέον αμέσως. 

4) Διαιρήτε τήν Πολωνίαν, έμβάλλοντες τήν 
ταραχήν καί τάς διηνεκεΐς ζηλοτυπίας· κερδί-
ζετε τάς δυνάμεις διά χρημάτων, έπιρρεάζε-

τε τάς δίαιτας, νά τάς διαφθείρετε τέλος διά 
νάέχητε ένεργητικόν μέρος έπί τής έκλογής τών 
βασιλέοιν, ονομάζετε τούς οπαδούς μας, ΰπεοα-
σπίζεσθε αύτούς, ένεργεϊτε όπως είσέρχωνται 
στρατεύματα Ρωσικά καί διαμένουν έκεΐ, μέχρις 
ότου διαμείνουν όλοτελώς. "Αν αί γειτονικαϊ 
δυνάμεις αντιθέτουν δυσκολίας, καθησυχάζετε 
αύτάς στιγμιαίως, κερματίζοντες τόν τόπον, 
έως ο.του δυνηθείτε ν' άναλάβητε ότι εδόθη. 

5) Άρπάσατε όσον περισσότεοον δύνασθε 
από τήν Σουηδίαν, και πράξετε ούτω πώς, ω-
στε νά προσβληθήτε ΰπ' αύτή'ς διά νά εχητε 
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ν αποδιωξη, τον Περσην από τήν Εύρώπην καί 
ούδετερώσατε τάς ζηλοτυπίας της κατά την 
έποχήν τής κατακτήσεως τής Κωνσταντινουπό-
λεως, είτε διεγείροντες αυτή πόλεμόν τινα 
μετά τών αρχαίων κρατών τής Εύρώπής, είτε 
δίδοντες αύτη, μέρος τι τής κατακτήσει, όπερ 
Οά τής άφαιρεθή βραδύ τερον. 

12 )Προσπαθήσετ ενά συναθροί-
σατε π ε ρ ι ξ υμών όλους τούς Έλ-
λ η ν α ς δ ι η, ρ η μ έ ν ο υ ς η σ χ ι σ μ α τ ι -
κούς, οίτινες ευρίσκονται είτε είς τήν Οΰγ-
γαρίαν, είτε είς τά μεσημβρινά μέρη τής Πο-
λωνίας, νά γίνετε τό κέντρον αυτών, τό έπιστή 
ριγμά των, καί νά συστήσητε προηγουμένως 
γενική, την ύπεροχήν μορφής τίνος βασιλικής 
έξουσίας- η ιερατικής κυριαρχίας, θά ηναι άνεξαι-
ρέτως φίλοι, οδς θά εχωμεν είς τόν οίκον εκά-
στου τών εχθρών μας. 

13) Σουηδία διηρημένη, ή Πρωσία νικη-
μένη, ή Πολωνία ΰποτεταγμένη, τά στρατεύ-
ματά μας ηνωμένα, ή Μαύρη καί Βαλτική θά-
λασσα κατεχόμεναι υπό των πλοίων μας· πρέ-
πει τότε νά προτάσσετε ιδιαιτέρως καί μέ με-
γάλην μυστικότητα κατ' αρχάς είς την αύλήν 
τής Βερσάλλης, έπειτα είς τήν τής Βιέννης νά 
διάμοιράσητε μετ'αΰτών τό κράτος τοϋ κόσμου. 

Εάν ή μία τών δύο τούτων δέχηται, όπερ 
εινε άφευκτον, κόλακεύσατε τήν φιλοδοξίαν 
της καί τήν φιλαυτίαν της νά μεταχειρισθήτε 
αυτήν διά νά καταστρέψητε τήν έτέραν, έπειτα 
συντρίψατε τήν μείνασαν, άρχίζοντες μετ' αύ 

τής πάλιν, ήτις δέν θά ήνε αμφίβολος, κατέ-
χουσα ή "Ρωσσία ήδη ώς ίδιοκτησίαν όλην 
τήν άνατολήν καί μέρος τι τής Ευρώπης. 

14) Έάν δέ, όπερ δέν είναι πιθανόν, έκά-
στη αυτών άρνηθή τήν προσφοράν τής 'Ρωσ-

σίας, πρέπει νά ήξεύρητε νά ταΐς διεγείρητε έ-
ρΐδας· καί νά τάς κάμητε νά έξασθενίση ή μία 

διά τής άλλης. Τότε ώφελονμένη ώρισμένης τι-
νός στιγμής ή Ρωσσία νά όρμήση μέ τά στρα 
τευματά της, συναθροισμένα προηγουμένως, 

κατά τής Γερμανίας, ταυτοχρόνως δέ δύο ι-
κανοί στόλοι ν' αναχωρήσουν ό είς άπό τήν θά-
λασσαν τοΰ Άζώφ, ό ετερος άπό τόν λιμένα 
τού αρχαγγέλου πλήρεις άπό 'Ασιατικά στίφή, 
υπό τήν συνοδίαν τών οπλισμένων στόλων τής 
Μαύρης καί Βαλτική; θαλάσσης. Προχωροϋντες 
άπό Τήν Μεσόγειόν καί άπό τόν Ώκεανόν, θά 
πλημμυρήσουν τήν Γαλλίαν έξ ενός μέρους, ένώ 
ή Γερμανία θά πλημμυρεϊται άφ' ετέρου· καί 
ούτως αί·'δύο αύται χώραι νικηθεΐσαι, τό λοι-
πόν τής Ευρώπης μέρος θά ΰποκύψη ευκολως 
υπό τόν ζυγόν. 

<<Ούτω δύναται καί πρέπει νά υποχωτηση ή 
Ευρώπη ! » 

Τό άντίγραφον τούτο τής διαθηκης, 
νομενάπό τά Άπομνημονεύματα του Cheva 
Her D' Eon δημοσιευθέντα τό 1836. Ουτος 
δέ ό Chevalier D' Eon ήτο δις ακόλουθος 

τής Γαλλικής πρεσβείας είς τήν 'Ρωσίαν. 
κατά τήν πρώτην φοράν παρουσιάσθη εις τήν 
αϋλήν τής Ελισάβετ ώς γυνή υπό τό όνο μα 
τής αδελφής του, τήν δέ δευτέραν υπό τό ίδι 
εv αυτού όνομα. Ούτος εϊχεν είδικήν απο-

σ:ολήν νά κερδίση τήν εύνοιαν τής Ελισά-
βετ, καί νά ωφεληθή άπό τήν έπιρρόήν, ην 
ελαβεν ένεκα τών προσωπικών αύτού προτε-
ρημάτων, διά νά κατωπίση την αύτοκρά-
τειραν νά συγκατανεύση είς τήν συνθηκην τής 
Βερσάλλης. 'Η επιτυχία του υπήρξε πλήρης, 
έγινε μετ' ολίγον ό ευνοϊκός τής Ελισάβετ. Ή 
στενή αύτη σχέσις του μετά τής αύτοκρατο-
ρίσσης τού έσυγχώρησε νά λάβη άντίγραφον 
τής διαθήκης τοϋ Μεγάλου Πέτρου. Ούτος δέ 
έπανελθώ ε'ς Γαλλίαν τό 1757 έπιφορτισμέ-
νος ΰπό τής αυτοκρατορικής του φίλης νά φέρη 
τό εγγραφον τής διαλλαγής είς τήν συνθηκην 
τής Βερσάλλης· εσπευσι νά κοινοποίηση ταύτην 
τήν διαθήκην είς τόν ΰπουργόν τών έξωτερι-
κών, καί είς τόν Λουδοβίκον ΙΕ', άλλ ' αΰτό 
τό γιγαντώδες σχέδιον έφάνη ώς φαντασιώδες. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

Ε κ λ ο γ ή έ π α γ γ έ λ μ α τ ο ς. Τό άγ-
γλικόν περιαδικόν «Κόσμος» αναφέρει τόν άκό-
λουθον άμερικανικόν άπολογον, όστις καίτοι 
δέν φέρει διδακτικόν τινα χαρακτήρα, έξάγεται 
έκ προσεκτικής παρατηρήσεως. Πατήρ τις έπι-
θυμών νά εύρη πρός ·η έπάγγελμα εχει κλίσιν 
ό υίός του, έκλεισε αυτόν εν τινι δωματίω, 
έν ώ έπί τραπέζης εθηκε μίαν Άγίαν Γραφήν, 
εν μήλον καί εν τραπεζικόν γραμμάτιον αξίας 

ένός δολλάρίου. Ούτος έσκέπτετο ότι έάν εύρη 
τόν υίόν του άναγινώσκοντα τήν Άγίαν Γραφήν 

νά θέση αυτόν είς τήν Ίερατικήν Σχολήν, τρώ-
γοντα τό μήλον νά προσδιορίση είς τήν γεωρ-
γικήν σχολήν, λαμβάνοντα δέ τό γραμμάτιον 
νά ποιήση αυτόν τραπεζίτην. Έπιστρέψας είς 
τήν οικιαν του εύρε τόν υίόν Του θέσαντα ήδη 
τό γραμμάτιον εν τώ θυλακίώ του, καθήμενου 
επί τής 'Αγίας Γραφής καί τρώγοντα τό μήλον. 
Τότε οδτος προσδιώρισε τόν υίόν του είς τό πο-
λιτικόν στάδιον. 
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"Ε κ τ α κ τ ο ν φ α ι ν ό μ ο ν ο ν μακρό 

β ι ό τ η τ ο ς. Έν τη μίαν ώραν τής Καστο-
ρίας τής Μακεδονία; άπεχούση μονή Παναγίας 
τής Μαυρωτίσης υπάρχει μοναχός, Νιτόλας τό 
όνομα, ηλικίας 140 ετών, έχων ακμαίας τάς 
δυνάμεις καί καθ' έκάστην σχεδόν μεταβαίνει 
πεζός είς Καστορίαν πρός προμήθειαν τροφίμων, 
τών ομοίων έν καιρω ,παγετών ενίοτε καί στε-
ρείται. Τά Οινοπνευματώδη ποτά δέν εΐναι ά-
γνωστα είς αυτόν, ώς συνήθως συμβαίνει είς 

μακροβιουντας τουαντιον δυναται τις νά 
οτι ποιειται καταχρησιν 'αυτών. 

νήσος Σ α ο ύ λ πρός ανατολάς τής 
Μίας Σκώτίας καί παρά τάς άκτάς τών Ήνω-

μενων Πολιτειών, μετ' ού πολύ χρόνον θά ένα-
πομείνη μόνον ώς άνάμνησις είς τοΰς ναυτιλλο-
μενους, οϊτινες δειλιωσι νά παραπλεύσωσιν αύ-
την ώς έπικίνδυνον μερος. Προ τίνων ετών η 

νησος ειχε μήκος 64 χιλιομέτρων, νυν δε εχει 
μόνον κατά Τό ημισυ. Άπό του1880 ΰπηρχον 
iv αύτη τρεϊς φάροι Τών οποίων οί δύο κατε-
ποντίσθησαν έν τώ ώκεανώ, ό δέ τρίτος ΰψού-

μίνος έπί ισχυρού πύργου έκλινε πρός Τά έμ-
πρός καί μετ' ού πολύ ίσως καί ούτος καταβυ-
θισθή. Αιτία τής βαθμιαίας εξαφανίσεως ταύ· 
της τής νήσου εϊνε ή κατάπτωσις τοϋ εδάφους. 
Ή νήσος βυθιζόμενη εντελώς θά καταστή έπι-
κινδυνωτέρά είς τούς ναυτικούς. 

Π ό λ ι ς ο ί κ ι σ θ ε ϊ εν τός τρ ιών 
ί) μ ε ρ ώ ν. Η πόλις Πέρρη Σίτη εν ταΐς Ή-
νωμέναις Πολιτεας της Αμερικής ΰφίσταται 
άπό πέντε μηνών καί αριθμεί δέκα χιλιάδας 
κατοίκων. Η πρωτη μεγαλη οικια η οικοδο-
μηθείσα έν αυτη, είνε τό κτίριον της εφημερί-
δος «Πέρρη Δάίλη νιούς», ήτις ήρξατο εκδι-
δομένη έν 10 χιλ. αντιτύπων. Παρευθύς άνη-
γέρθη τό διά τήν τράπεζαν προορισθέν κτίριον, 
είτα κατεσκευάσθησαν τά καπηλεία, τά έργα-
στήρια,αι οικιαι δια τους ιατρούς κάί τούς 
δικηγόρους καί έν μέγα ξενοδοχεΐον. Τήν τρί-
την ήμέραν ήνοιξε και ήρξατο νά.έργάζηται τό 
ταχυδρομικόν: γράφείον. 

Πο θ ε ν π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι η ναυθα 
(ν έ φ τ ι); Ό σχηματισμός τής ναύθης έγένε-
το έπ εσχάτων άντικείμενον φιλονεικίας μετα-
ξύ διαφόρων έπιστημόνων. Τινές διατείνονται 
ότι ή ναύθη τήν αρχήν της οφείλει είς τήν τί-
ξιν καί διάφορον συγκέρασιν μεταλλικών ούσιών 
εΰρισκομένων έν τοις έγκάτοις τής γης, έτεροι 
δέ άποδεικνύουσιν ότι ή ναύθη παράγεται έξ 
οργανικών ούσιών. Έν τώ έν Σικάγω συγκλη-
θεντι διεθνεϊ χημικώ συνεδρίω ό αμερικανός χη-

μικος Εγγλερ ανεκοίνωσε τα αποτελέσματα 
τών έρευνών του, δι' ών πιστοποιείται ότι ή 
ναύθη προέρχεται έκ ζώϊκών ούσιών. Ούτος δι-
ύθισε τό λίπός κήτους ΰποβαλώ'ν αύτό ΰπό τήν 
πίεσι,ν άτμοΰ δυνάμεως 25 ατμοσφαιρών καί 
έπείσθη ότι 0,70 κητειου Τάσους μεταβάλλον-
ται είς ναύθην όλοτελώς παρομοίαν κοίτα τά 
συστατικά μέρη, ιδιότητας καί διακριτικά, πρός 
τήν συνήθη άκαθάριστον, περιέχουσαν τό αύτό 
ποσόν φωτιστικου αερίου. Ό Εγγλερ κατά 
τόν ίδιον τρόπον παρήγαγε ναύθην έκ βουτύρου 
άγγελάδος, χοιρείου λίπους καί άλλων λιπωδών 
ούσιών. 

Τ ά κ ύ ρ ι α ο ν ό μ α τ α ε ν Κ ί ν α . 
Τό πρώτον όνομα όπερ δίδεται τώ νεογεννηθέντι 
βρέφει καλείται όνομα τής θηλάσεως. Πολλά-
κις τό όνομα τοΰτο δεν σημαίνει άλλο τι παρά 
αριθμόν τινα. Τό όνομα τοϋτο φυλάττει ο παΐς 
μέχρι τής φοιτήσεως του έν τώ σχολείω, ότε 
λαμβάνει δεύτερον όνομα έχον διάφορον σημα-
σίαν άναλόγιος πρός τήν εύφυείαν του η τάς άλ-
λας ικανότητας ας εχει η δεον να εχη, ουτω 
π. χ. καλείται εξαίρετος καλλιγράφος η ανθούν 
τρίαντάφυλλον, η καλή μελάνη. 

Τά κοράσια φυλάττουσι τά ονόματα τής θηλάσεώς 
των ατινα σημαινουσιν η ανθος,η πολυτιμον λίθον 

ή τι τοιούτον μέχρις ού ΰπανδρευθώσιν, ότε 
λαμβάνουσι τά επώνυμα «αργυρά σελήνη», «ια-
σεμί», <<ευδιος μέρα»'καί τά παρόμοια.Αλλά 
πολλάκις έν τή συναναστροφή προτίθεται τοϋ 
ονόματος τής θηλάσεώς των τό ύνομα τής οι-
κογενείας των. Ό άνήρ όταν νυμφευθή λαμβά-
νει τρίτον ονομα. οταν δεν καταλάβη δημοσίαν 
τινα θέσιν, τέταρτον. Έάν δέ έμπορεύηται λαμ-
βάνει καί πέμπτον «έμπορικόν όνομα» καί κατά 
τήν θανήν του αναμφιβόλως θά λάβη τό τελευ-
ταίων όνομα «νεκρός>> 

Έ π ί πέντε λ ε π τ ά φ υ λ ά κ ι σ ι ς . 
Εΐς έκατοντούτης γέρων καλούμενος Παύλος 

'Αβώνα πρό τίνος χρόνου ώδηγήθη πρό τοΰ δι-
καστού έν Σίδνεη κατηγορούμενος ΰπό τής ά-
στυνομίας έπί τοϋ ότι ευρέθη έν τή όδώ κείμε-
νος ενέκα τής μέθης. Επειδή ή κατηγορία α-
πεδείχθη αληθής, ό Άβών κατεδικάσθη' είς 
πρόστιμον 5 σιλιγκίων η είς έπί πέντε λεπτά 
φυλάκισιν. "Ο Άβών προετίμησε τήν φυλα 
κισιν. 
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Προτιθέμενος, τη προτροπή φίλων, νά δημοσιεύσω έκ νέου τήν ΰπό τόν τίτλον 
« ΣΥΜΜΙΚΤΑ » συλλογήν μου, τήν προ πολλού έξαντληθεΐσαν και περιέχουσαν 
διάφορα προβλήματα, λογοπαίγνια, γρίφους, λεξιγρίφους μετά σχημάτων, λογιστικά 
παίγνια, αινίγματα, γλωσσοτριβήματα και λοιπά σχετικά, επικαλούμαι τήν συν-
δρομήν παντός φιλομούσου. 

Τό βιβλίον εσται οΰ μο'νον τερπνόν άνάγνωσμα, άλλα και λίαν επαγωγός έν-
ασχόλησις έν ταΐς κατ' οΐκον άναστροφαις. 

Ή δέ τιμή αΰτοϋ (έξ 100 σελίδων άποτελουμένου), ορίζεται εις δραχμήν μίαν. 
Ν. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 

(Καθηγητής τών εμπορικών μαθημάτων). 

Θερμώς συνιστώμεν τοις συνδρομηταΐς ήμών τήν άνάγνωσιν τής ανωτέρω άγ-
γελίας και τήν άπο'κτησιν τοΰ έκδοθησομένου βιβλίου, όπερ οΰ μόνον εΰωνον, άλλά 

και διδακτικόν έσται. 

MΕΓΑ ΚΡΕΩΠΩΛΕΙΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
του υποδηματοποιείου του Ό ρ φ α · 
νοτροφειου Χατζη Κωστα. 

•Αριθ. 2 6 . - Ή Δικαιοσυνη -Αριθ . 26. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝ Ο Υ Έπι της οδου Σταδιου αριθ.. 33, έμπροσθεν 

τοΰ Βαριετέ. 
Είς τό παρά τήν βρύσιν Λέκα και έναντι τοΰ 

αρτοποιείου ό «Λεκα >> κρεωπωλειον η Δικαιο- Κατασκευάζονται υποδήματα ανδρών, γυναι-
σύνη, διευθυνόμενον παρά τοΰ άριστου κρεωπώ- κών παίδων εκ δερμάτων άριστης ποιότη-
λου Διονυσίου Στεφάνου, πωλούνται τά έκλε- ' Εγγυημένα διά τήν διάρκειαν αναλόγως 
κτότερα καϊ γευστικώτερα σαλάμια και λουκά- είδους των. 
νικα, κρέατα δέ διάφορα άριστης ποιότητος, κα- Η εργασία επιβλέπεται παρά τοΰ εργοστα-
θώς και δαμάλια αρσενικά εις τιμάς συγκατα- σιάρχου κ. Ιωάννου Τσαούση, βραβευθέντος κα 
βατικάς. έν τη παγκοσμίω έκθέσει τών Παρισίων. " Ο λ ο ι είς τό Κρεωπωλειον Τιμαι συγκαταβατικαι ή Δικαιοσύνη. ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΝ 

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 
του κ. Π . Σταματακη , 

οδος Σολωνος αριθ. 1 1 7 . Οδός Ανδριανου, εις την οικιαν του Μοιρτρχου , , , , 
κ. Έμμ. Λέκα, άριθ. 25 Εις το ανωτερω οινοπωλειον εκομισθη εσχα-

. τως εκ Γαργαλιανων μεγαλην ποσότητα 
Ράπτονται κουστούμια δραχ. 30 και μέ 25. οϊνων εκ τών Εκλεκτότερων τόν Γαργαλιάνων. 

Οί προσερχόμενοι θά μένωσι λίαν εύχαρι-
Τεμαι άνευ συναγωνισμου. 

στημένοι άπό υλικά καϊ έργασίαν. 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 
Α Θ Η Ν Ω Ν - Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ 

οδός Λεωκορίου άρ. 32—Διευθυνόμενον υπό Χ . Γ . Π ε τ ρ ά τ ο υ . —οδός Λεωκορίου άρ.32 
'Αναλαμβάνει τήν έκτύπωσιν ρεκλαμών άντί ώρισμένης συμφωνίας. 
Δέχεται συνδρομητάς ετησίως άντί Δρ. 15. 
Δημοσιεύει καταχωρήσεις Επιστημόνων και 'Εμπόρων εις τούς άνω όδηγούς. 
'Αναλαμβάνει τήν έκτύπωσιν προγραμμάτων, αγγελιών, αποδείξεων περιοδικών κλπ. μέ 

έκπτωσιν 30 ο]ο τών άλλων καταστημάτων 
'Εξομαλύνει υποθέσεις εμπορικάς καϊ έπιστημονικάς άντί ελαχίστης αμοιβής. 
'Αναλαμβάνει τήν ταξινόμησιν έμπορικών βιβλίων. Μεταφράσεις έκ τού Γαλλικού καϊ 'Ιτα-

λικού εις τήν 'Ελληνικήν καϊ τάνάπαλιν. 
Προθυμοτάτη ΰπηρεσια 


