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ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Έπ' έσχάτων τό περιοδικόν «Cosmos» άνε· 
κοίνωσε τήν περίεργον είδησιν, οτι αμερικανοί 
μηχανικοί, ο'ίτινες συνήθως ουδόλως άπορρίπτου-
σι τάς γιγαντιαίας επιχειρήσεις, άπεφάσιταν 
νά έκμεταλλευθώσι τήν έσωτερικήν θερμότητα 
της γης, ώς άνεξάντλητον πηγήν μηχανικής 
εργατικής δυνάμεως. Οί 'Αμερικανοί μηχανικοί, 
αναφέρει ό «cosmos», θεωροϋσι δυνατόν τήν 
άνόρυξιν κολοσσιαίου φρέατος έχοντος βάθος 
τριών εως τεσσάρων χιλιάδων μέτρων, επωφε-
λούμενοι τά πλουσιώτατα μέσα της συγχρόνου 
μηχανικής επιστήμης. Ή θερμότης του ύδα-
τος, άντλουμένου εκ τοσούτου βάθους, ου μόνον 
έξήρκει πρός θέρμανσιν ολοκλήρου πόλεως 
άλλά άκόμη θά ήδυνατο νά χρησιμεύση ώς πη-
γή έργατικής δυνάμεως. Άφοϋ άπαξ τοιούτον 
φρέαρ όρυχθή, θα εξήρκουν μόνον ασήμαντα χρη-
ματικά ποσά πρός τήν διατήρησιν αΰτοϋ έν 
καλή καταστάσει και την χρησιμοποίησίν του. 

Πράγματι ή ίδέα αϋλη είνε μεγαλοφυής και 
δύναται νά δοξάση τό τέλος τοϋ ημετέρου αιώ-
νος. Πόσον δέ άπλοϋν φαίνεται τοϋτο: νά δια-
τηρηθη ο φλοιός της γής μέχρι τοϋ υπογείου 
πυρός ' καΐ τοϋτο νά χρησιμοποιηθεί εις τάς 

άνάγκας τών ανθρώπων. Ή άνθρωποτης θα 
άποκτήστι άνευ πολλών εξόδων έργατικήν δύ-
ναμιν κάΐ μάλιστα θα άπορη τί νά κάμη τήν 
περιττήν. Δυστυχώς δμω; εΰκολον είνε νά φαν-
τάζηταί τις παρομοίας επινοήσεις, άλλά νά φέ-
ρη αύτάς εις πέρας είνε άδύνατον. 

Οί Αμερικανοί μηχανικοί η, άκριβέστερον, ο 
πρωτουργός τοϋ κολοσσιαίου σχεδίου, δ μετριο-
φρόνως κρυπτόμενος όπισθεν τών 'Αμερικανών 
μηχανικών, δέν ελαβεν υπ' όψιν εν λίαν σπου-
δαίον περιστατικόν: ότι δηλαδή πρός έκτέλεσιν 
τοϋ σχεδίου του δέν άρκοϋσι μόνον τά πλου-
σιώτατα μέσα τις συγχρόνου μηχανικής, άλλ' 
είνε άπαραίτητος ή γνώσις εκείνου τό όποιον 
λαμβάνει χώραν έν τοις έγκάτοις τής γής, δτι 
πρέπει νά ΰπολογισθή ή έν τοις έγκάτοις της 
γής διανομή τούτου τοϋ υπογείου πυρός τήν δό-
ναμιν τοϋ οποίου ούτος οϋτω τολμηρώς σκέπτε-
ται νά χρησιμοποιήσει. 

Και πράγματι τί γνωρίζομε τώρα περί τής 
εσωτερικής θερμοκρασίας τής γής και περί τής 
διανομής αυτής ; Ή θερμοκρασία αυτη εξαρ-
τάται έξ αυτής τής θερμότητος τής γής, ούχΐ 
δέ έκ τής εξωτερικής θερμότητος ήτις προέρχε-
ται έκ τής υπό τοϋ ήλίου θερμάνσεως τής επι-
φανείας τής γής. Ή θερμότης τοϋ ηλίου δια-
περά τήν έπιφάνειαν τής γής κατά μικρόν συγ-
κριτικώς βάθος. Ού μόνον δέ αί ήμερονύκτιοι 
άλλά και αί έτήσιαι κυμάνσεις τής εξωτερικής 
θερμοκρασίας ούδεμίαν έπιρροήν έξασκοϋσιν επί 
τής έν τοις έγκάτοις τής γής θερμοκρασίας. 
Αΰτη έν τή γεωλογία καλείται ζώνη τής στα-
θεράς θερμοκρασίας και, ώς μαρτυροϋσιν αί γε-
νόμεναι παρατηρήσεις, αΰτη έν εκάστη χώρα 
είνε ϊση πρός τήν μέσην έτήσιον θερμοκρασίαν 
τής επιφανείας. Έν παρισίοις, π. χ. εν βάθει 
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28 μέτρων το θερμομετρον πάντοτε δεικνϋει 

11, 83 βαθμους τοϋ Κελσίου. Άλλ έν έκεί-
ναις ταΐς χώραις έν ταϊς όποίαις ή μέση έτήσι-
ος θερμοκρασία είναι κατωτέρα του μηδενικοΰ, 
τό έν τη ζώνη τις σταθεράς θερμοκρασίας έδα-
φος θά διατελη πάντοτε παγωμένον ώς π. χ. 
έν τη Σιβηρία. Παρά την Λευκών θάλασσαν 
κατά τάς θερμάς θερινάς ήμέρας οι, περιηγηταΐ 
αδελφοί Άουμπελ εδρισκον στρώματα πάγου 
εις βάθος ενός μέτρου υπό τό πλήρες φυτών έ-
δαφος. 

Τοιουτοτρόπως έν έκάστω τόπω εις ώρισμέ· 
νον βάθος του εδάφους ή θερμοκρασία της γης 
δέν φανερώνει διακριτικάς κυμάνσεις καί πάν-
τοτε είναι ϊση πρός τήν μέσην έτήσιον θερμο-
κρασίαν της έπιφανείας της γης τοϋ αύτοΰ τό-
που. 'Αλλ' οση καί άν ηναι αΰτη ή σταθερά 
θερμοκρασία, αΰτη κατά τόπους έχοντας διά-
φορον μέσην έτησιον θερμοκρασίαν θά η. έννοεΐ-
ται, διάφορος είναι ήδη άποδεδειγμένον οτι 
υπό την ζώνην της σταθεράς θερμοκρασίας πα-
ρατηρείται ή αδιάκοπος αυτής αυξησις. 

Ή ΰψωσις αυτη της θερμοκρασίας παρατη-
ρείται συχνάκις κατά την έκμετάλλευσιν των 
διαφόριον μεταλλείων όταν ταΰτα θρύσσωνται 
έπϊ μάλλον καί μάλλον βαθέως. Ουτω π. χ. 
έν πλουσιώτατον στρώμα χρυσοϋ έν τοις μεταλ-
λείοις έν Νεβαδα ένεκα της προϊούσης βαθύνσε-
ως κατέστη σχεδόν άπρόσιτον εις την έκμετάλ-
λευσιν δια την ΰψηλήν θερμοκρασίαν ήτις έπι-
κρατεΐ έν τούτοις τοις μεταλλείοις καί ητις α-
νέρχεται εις 47 βαθμούς τοϋ Κελσίου, μετ' ου 
πολύν δε χρόνον κατά τήν περαιτέρω βάθυνσιν 
τοϋτο τό στρώμα τελείως θά κατέστη άπρόσι-
τον εις τήν έκμετάλλευσιν. Τό αυτό φαινόμενον 
παρατηρείται καί εν τισιν άνθρακωρυχείοις έν 
'Αγγλία (έν τοις έν Ρόζεμπριτζ άνθρακωρυχεί-
οις (άτινα έχουσι βάθος 795 μέτρων, ένθα, ένε-
κα της επικρατού-ης έν αΰτοις θερμοκρασίας, 
ητις ανέρχεται είς 34.5 βαθμούς του Κελσίου, 
ή έκμετάλλευσις κατέστη λίαν έπίπονος. Έν 
τέλει, περί της υψώσεως της θερμοκρασίας μαρ-
τυρουσιν αι θερμομετρικαι παρατηρήσεις έν ταΐς 
σύριγςι (tunel) ταίς κατασκευασθείσαις ΰπό τάς 
ΰψηλάς κορυφάς τών ορέων. Aι παρατηρήσεις 
αύται δεικνύουσιν οτι ή έν ταΐς σύριγξιν ΰψωσις 
της θερμοκρασίας έν γένει συμπίπτει πρό; τό 
ΰψος τών υπερκειμένων τών συριγγών όρέων. 
Ουτω π. χ. έν τη σύριγγι τοΰ Σέν Γολάρδου ή 
μεγίστη θερμοκρασία (30.8ο βαθμούς τοϋ Κελ-
σίου) άπαντα έν τω μέσω αυτής τ. ε. ακριβώς 
έν έκείνω τώ τόπω έπι τοϋ οποίου έξωθεν ευρί-
σκεται τό μέγιστον ΰψος. Τό αυτό φαινόμενον 
παρετηρήθη καί έν τη σύριγγι τοΰ Μόν-Σενή. 

Τοιουτοτρόπως οί μηχανικοί λαμβάνοντες υπ' 
οψιν την ΰποδειχθείσαν επιρροών, οτε πρόκειται 
νά κατασκευάσωσι σύριγγας υπό μεγάλα υψη, 
ΰπολογιζουσι την έσωτερικήν θερμοκρασίαν της 
γης. Είναι γνωστόν π. χ. δτι τά σχέδια της 
κατασκευής συρίγγων (tunel) υπό τά δρη Σαμ-
πλόν καϊ Μονπλάν εδέησε έπϊ πολύ νά τροπο-
ποιηθώσι, διότι ή θερμοκρασία της σύριγγος 
υπό τό δρος Σαμπλόν δέν ητο δυνατόν νά η 
κατωτέρα τών 35 βαθμών τοϋ Κελσίου, ή δέ 
της υπό τό Μονπλάν σύριγγος— κατωτέρα τών 
52 βαθμών τοϋ Κελσίου. Αφ' ετέρου είνε γνω-
στόν δτι μόνον έν θερμοκρασία μη ΰπερβαινούση 
τούς 50 βαθμούς τοϋ Κελσίου (40 βαθμούς τοϋ 
Ρεωμύρου) καί έν ξηρά ατμόσφαιρα δύναται νά 
έργασθή ό άνθρωπος, διότι έν υγρασία η όποία 
δυσχεραίνει την άφθονον έξάτμισιν, ακόμη καί 
υπό θερμοκρασίαν 40 βαθμών τοϋ Κελσίου αδύ-
νατος καθίσταται ή έργασία. Έκ πάντων τών 
ρηθέντων δύναται νά έξαχθη τό άκόλουθον συμ-
πέρασμα ή βαθμιαία ΰψωσις της εσωτερικής 
θερμοκρασίας της γης τίθησι τό έσχατον οριον 
πέραν τοϋ οποίου αδύνατον είναι νά προχωοήση 
τις έκμεταλλευόμενος τούς έν τοις έγκάτοις της 
γης θησαυρούς. Εννοείται, δτι άδύνατον είναι 
νά ορισθη δι' εκαστον τόπον ακριβώς τό ώς δρι-
ον κατά την έκμετάλλευσιν χρησιμεΰον βάθος. 
Άλλ α δεν είναι δύσκολον νά προσδιορισθη τό 
μέσον ποσόν. Κατά τάς νείοτάτας έρεύνας αρ-
χόμενοι από της μνησθείσης ζώνης της σταθε-
ράς θερμοκρασίας εΰρίσκομεν δτι αυτη κάθε τρι-
άκοντα μέτρα βάθους ύψοϋται κατά ένα βαθμόν 
τοϋ Κελσίου. Υποθέτοντες οτι ό άνθρωπος δύ-
ναται ούτως η άλλως νά έργάζηται εις βάθος 
έχον θερμοκρασίαν 50 βαθμών καί λαμβάνοντες 
ύπ' οψιν την μνησθεΐσαν ΰψωσιν της έσωτερι-
κής θερμοκρασίας κάθε 30 μέτρα βάθους, ευκό-
λως θά εΰρωμεν δτι τό ώς οριον χρησιμεϋον βά-
θος, περί τοϋ όποιου γίνεται λόγος, πρέπει νά 
άνέρχηται εις 1,500 μέτρα. Έν μεγαλειτέρω 
βάθει η έσωτερική θερμοκρασία της γης θά εί-
ναι ήδη υψηλότερα τών 50 βαθμών καί επο-
μένως θά κωλύη τήν έν τούτω τω βάθει έργα-
σίαν τοϋ ανθρώπου. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
πώς είναι δυνατόν νά έκτελεσθη τό κολοσσιαΐον 
σχέδιον τών Αμερικανών μηχανικών, οΐτινες 
σκοποϋσι νά όρύξωσι φρέαρ έχον βάθος τριών 
έως τεσσάρων χιλιάδων μέτρων, οπου ή θερμο-
κρασία θά ανήρχετο είς 100 έως 130 βαθμών 
τοϋ Κελσίου ; 

"Οθεν, άφ'ού άπασαι αι παρατηρήσεις ο-
μοφώνως μαρτυροϋσι περί της άδιακόπου ΰψώ-
σεως της έσωτερικής θερμοκρασίας της γης 
αναλόγως τοϋ βάθους καί της υψώσεως αυτής 
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παραλίας, τό υδωρ βράζει υπό θερμοκρασίαν κα-
τωτέραν τών 100 βαθμών τοϋ Κελσίου. Έάν 
ε τό ΰδωρ ΰποβληθη είς πίεσιν δύο άτμοσφαι-
ών, δια νά βράση άπαιτεΐ θερμοκρασίαν 121 
βαθμών τοϋ Κελσίου, υπό δέ πίεσιν τριών άτ-
μοσφαιρών τοϋτο άπαιτεΐ θερμοκρασίαν περίπου 

'35 βαθμών καί ουτω καθ' εξής, άλλαις λέξεσι 
μετά της αυξήσεως τής πιέσεως ανέρχεται καί 
τό σημεϊον τής βράσεως τοϋ ύδατος. 

Τό αυτό παρατηροϋμεν καί εις άπαντα τα 
γνωστά σώματα κατά τε τήν μετάβαση αυτών 
εκ τής ρευστής εις τήν άεριοειδή κατάστασιν 
καί έκ τής στερεάς εΐς τήν ρευστήν· ή παραφί-

ια. π. χ. τήκεται ΰπό τόσην μεγάλην θερμότη-
τα δσον μεγαλειτέρα είναι ή πίεσις εις τήν ο-
ποίαν αΰτη υπεβλήθη. Κατ' αυτόν τον τρόπον, 
άπαντα τά γνωστά σώματα άτινα ευρίσκονται 
έν τη γή, δπως τακώσιν ΰπό θερμότητα 2,500 
βαθμών τοΰ Κελσίου, πρέπει νά διατελώσιν υπό 
τούς ορους τής συνήθους ατμοσφαιρικής πιέσεως. 
Άλλ' οσον βαθύτερον κείνται τά σώματα, τό-
σον περισσότερον υποβάλλονται εις τήν πίεσιν 
τών έπ' αυτών κειμένων στρωμάτων καί τόσον 
ΰψηλότερον ευρίσκεται τό στμεϊον τής τήξεως 
αυτών. 

Τοιουτοτρόπως, οσον προχωρεί τις έντός 
τής γης ή θερμότης έπϊ τοσούτον αυξάνει, αλλά 
μετά τούτου αυξάνει καί ή πίεσις, ήτις άναβι-
βάζει τό σημεΐον ΰπό τό όποιον τά σώματα τή-
κονται. Έν τω κέντρω τής γής δπου τά σώ-
ματα διατελοϋσιν ΰπό πίεσιν εκατοντάδων τί-
νων χιλιάδων ατμοσφαιρών, η μεγίστη θερμότης 
δέν θά δυνηθή νά κράτη αυτά έν ρευστή κατα-
στάσει. 

"Οθεν βλέπομεν οτι ή μνησθεΐσα άντίφα-
σις πράγματι δέν υφισταται, διότι αύτη τελεί-
ως καταπίπτει λαμβανομένης ΰπ' οψιν τής αυ-
ξήσεως τής πιέσεως κατά τήν διεύθυνσιν έκ τής 
επιφανείας πρός τό κέντρον τής γής. 

Συμφώνως προς τήν ΰπόθεσιν τοΰ Λαπλάς, 
ήτις τήν σήμερον γενικώς έγένετο παραδεκτή, 
πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι κατ' αρχάς ή γή 
ηv άεριοειδής σφαϊρα έχουσα μεγίστην θερμότη-

τα. Ό ημέτερος πλανήτης μετά βαθμιαίαν καί 
διαρκή άπόψυξιν μετέβη έκ τής αεριοειδοϋς κα-
ταστάσεως βαθμηδόν είς τήν διάπυρον ρευστήν 
κατάστασιν, ή δέ μεταβασις αυτη εχώρει έκ 
τοϋ κέντρου πρός τήν περιφέρειαν, ουχί δέ τα · 
νάπαλιν, διότι έν τω κέντρω, ΰπό τήν επιροοήν 
τής μεγίστης πιέσεως, τά σώματα ήδύναντο νά 
μετατραπώσιν εις ρευστά ΰπό τόσον μεγάλην 
θερμότητα, ΰπό τήν όποίαν τά παρά τήν έπιφά-
νειαν τής γής κείμενα σώματα έζηκολούθουν 
έτι διαμένοντα έν τη άεριοειδή καταστάσει. 

κατά ενα βαθμόν καθε τριακοντα μέτρα—ευκο-, 
λως δύναται νά ΰπολογισθη ότι έν βάθει 80,000 
μέτρων ή θερμοκρασία δέν θά είναι κατωτέρα 

τών 2,500 βάθρων τοΰ Κελσίου. Έν τοιαύτη 
δέ θερμότητι άπαντα τά έν τοις έγκάτοις τής 
γης εΰρισκόμενα σώματα πρέπει νά ώσιν έν ρευ-
στή καταστάσει. Έκ τούτου κατά τό φαινόμε-

νον δύναται να έξαχθη τό συμπέρασμα δτι τό 
πάχος τοϋ φλοιού τής γής δέν δύναται νά ΰπερ-
βαίνη τόν ΰποδειχθέντα αριθμόν καί δτι τό ΰ-
πόλοιπον τοϋ όγκου τοϋ ήμετερου πλανήτου 
μέχρι του κέντρου αυτού πρέπει νά διατελη έν 

διαπύρω ρευστή καταστάσει. Ούτως έδόξαζον 
επί πολύν χρόνον, έτι δε καί τήν σήμερον ουτοις 
ΰποθέτουσι γεωλόγοι τινές. Άλλ' αι περί τού-
του τοϋ αντικειμένου υποθέσεις τών νεωτέρων 
ολως διαφέρουσι ταύτης τής δημοτικωτέρας καί 
μάλλον διαδεδομένης ΰποθέσεως περί «τοΰ δια-
πύρου ρευστοΰ πυρήνος τίς γής». At άστρονο-
μικαί παρατηρήσεις έπϊ των παλιρροιών κατέ-
πεισαν πολλούς έκ τών διασημοτέοων επιστη-
μόνων (οίον τον Χόπκινς, τόν Τομσov, τόν Φρ. 
Δαρζίνον κτλ.) νά ΰποθέσωσιν οτι ή γή ή είναι 
όλως στερεά ή οτι ό σκληοός · αυτής φλοιός δέν 
εχει ολιγώτερον τών 300 γεωγραφικών μιλίων 
πάχος Άλλα πώς είναι δυνατόν νά συμφωνή-
σωσιν αύται αί παρατηρήσεις πρός τά μνησθέν-
τα διδόμενα περί τής βαθμιαίας υψώσεως τής 
εσωτερικής θερμοκρασίας τίς γής — ΰψώσεως 
ήτις έπιβεβαιοΰται ΰφ' ολοκλήρου σειράς γεω-
λογικών έρευνών ; Άφ'ου εις βάθος 80,000 μέ-
τρων ή έσωτερική θερμοκρασία, τής γής φθάνει 
εις τοσούτον βαθμόν, ώστε ά'παντα τά γνωστά 
εις ήμάς σώματα πρέπει νά εΰρίσκωνται έν ρευ-
στή καταστάσει, τότε πώς είναι δυνατόν νά 
ίσχυριζώμεθα δτι ό φλοιός της γής έχει πάχος 
300 γεωγραφικών μιλίων, έτι δέ περισσότερον 
δτι ή γή είναι όλως στερεά ; 

Ή άντίφασις αυτη δύναται κατά πολύ νά 
εξηγηθη, οταν λάβομεν ΰπ' οψιν δτι ή μετά-
βασις τών σωμάτων έκ τής στερεάς εις τήν ρευ-
στήν κατάστασιν καί έκ τής ρευστης είς την ά-
εριοειδή έξαρτάται ου μόνον έκ τής θερμότητος 
αλλά καί έκ τής ατμοσφαιρικής πιέσεως. Έάν 

τό υδωρ βράζη ΰπό συνήθη πίεσιν ΰπό 100 βαθ-
μούς τοϋ Κελσίου (80 βαθμούς τοΰ Ρεωμύρου), 
ουδόλως έκ τούτου επεται, ότι μετά τής έλατ-
τώσεως η τής αυξήσειος τής πιέσεως ή θερμο-
κρασία τίς βράσειος θά μένη πάντοτε η αυτή· 

τουναντίον, ΰπό τόν κώδωνα τής πνευματικής 
ατλίας, έκ τοϋ όποιου εξήχθη ό αήρ, τό υδωρ 

βράζει ΰπό τήν συνήθη θερμοκρασίαν τοϋ δωμα-
τίου. Εις τά υψηλά ορη, δπου ή ατμοσφαιρική 

πιεσις είναι συγκριτικώς ολιγωτέρα η επί τής 
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'Ακριβώς κατά τόν αυτόν τρόπον έγένετο 

και ή μετάβασις τούτων τών σωμάτων έκ τής 
ρευστής εις τήν στερεάν κατάστασιν. Τά έχοντα 
μέγιστον βάρος σώματα, επειδή εΰρίσκοντο 
πλησιέστερον πρός τό κέντρον τής γής καΐ εκεί 
ΰπεβάλλοντο εις τήν μεγίστην πίεσιν, μετέβαι-
νον εις τήν στερεάν κατάστασιν υπό τοσαύτην 
θερμότητα υπό τήν οποίαν τά πλησιέστερον 
πρός τήν έπιφάνειαν κείμενα σώματα, ώς ευρι-
σκόμενα ΰπο μικροτέραν πίεσιν, διέμενον έτι εν 
τή ρευστή καταστάσει. Εκείνα έκ τών τελευ-
ταίων σωμάτων τά όποια είχον όλιγώτερον βά-
ρος έπρε ε νά εΰρίσκωνται εν αυτή τή έπιφανεία 
τής τακείσης δλης, έπειδή δέ ή' άπόψυξις ήρ-
χετο ακριβώς έκ τής επιφανείας, — άφ' έαυτοϋ 
καθίσταται δήλον ότι οπου ή πίεσις ην ήδη α-
νεπαρκής όπως έπιφέρη τήν μετάβασιν τών σω-
μάτων είς τήν στερεάν καταστασιν ϋπό μεγί-
στην θερμότητα, ή μετάβασις αύτη ήδύνατο νά 
συμβή μόνον υπό τόν ορον τής μεγίστης άποψύ-
ξεως τ. έ. επί τής επιφανείας τής γης. 

Κατ αυτόν τόν "τρόπον ή άποσκλήρυνσις 
του έν ρευστή καταστάσει διατελούντος γηΐνου 
σφαιροειδοϋς έπρεπε νά συμβή κατά δύο άντι-
θέτους διευθύνσεις — έκ τοϋ κέντρου προς τήν 
περιφέρειαν διά τήν μεγίστην άτμοσφαιρικήν πί-
εσιν καί εκ τής περιφερείας πρός τό κέντρον 
διά τήν έξάτμισιν τής επιγείου θερμότητος έν 
τω απείρω. Μεταξύ τοϋ φλοιού καί τοϋ πυρήνος 
οπου άπόψυξις γίνεται λίαν βραδέως, ή δέ 

πίεσις δέν είναι τοσούτον μεγάλη, ώστε αΰτη 
υπό τήν θερμότητα τήν όποίαν έχουσι τά σώ-
ματα νά δύνηται νά κρατή αυτά έν στερεά κα-
ταστάσει, ταύτα τά σώματα πρέπει νά ευοί-
σκωνται έν ρευστή η ήμιρεύστω καταστάσει. 

Ούτως έπρεπε νά συμβή, κατά τήν γνώμην 
τοϋ διασήμου γεωλόγου Λαζώ, ή σύμπηξις τοϋ 
ρευστού σφαιροειδοϋς Κατά ταύτην τήν γνώ-
μην, ήτις υπέρ πάσαν άλλην συμφωνεί πρός ά-
παντα τά γνωστά γεωλογικά καί αστρονομικά 
διδόμενα, άπαραίτητον είναι νά παραδεχθώμεν, 
ότι ή γή έν τή σημερινή αυτής μορφή αποτελεί-
ται εκ σκληρού φλοιού, σκληρού πυρήνος και με-
σαζούσης ήμιρεύστου ζώνης. 

ΟΙ ΜΟΓΓΟΑΟΙ 
(Έκ τοϋ Ρωσσικοϋ) 

Οι Μογγόλοι τήν σήμερον κατοικοϋσι καθ* 
άπασαν τήν βόρειον πεδιάδα τοϋ κεντρικού ορο-
πεδίου, τής 'Ασίας από τών τής Σιβηρίας ορέ-
ων έως εις τά Κούλ-κουνέ καί από τών ορέων 
Άλτάη έως ει'ς τήν Μαντζουρίαν. Κατά τά 

σύνορα ούτοι ήδη άνεμίχθησαν μετά τών λοιπών 
λαών, μόνον δέ οί Χάλχοι μέχρι τής σήμερον 
διετήρησαν ώς επι τό πλείστον εν καθαρότητι 
τόν τύπον τής Μογγολικής φυλής. Τά χαράκτη 
ριστικά τών Χάλχων είναι ευρύ έπίπεδον προ. 
σωπον μετ' έξεχουσών παρειών, ρις πατημένη, 
μεγάλα ώτα, μέλαινα και σκληρά κόμη, πώγων 
σπάνιος, ΰπομέλαν δέρμα καί ίσχυρόν σώμα. 

Οϊ Μογγόλοι κείρουσι τήν κεφαλήν, άφί-
νοντες, ώς οί Κινέζοι, επί τής κορυφής μόνον 
ολίγην κόμην τήν όποίαν πλέκουσιν είς βοστρύ. 
χους. Μόνον οί κληρικοί των (Λάμοι) όλοτε-
λώς κειρουσι τήν κόμην των. Αί γυναίκες των 
Μογγόλων δέν κόπτουσι τήν κόμην καί πλέ-
κουσιν αυτήν είς βοστρύχους τους όποιους στο-
λίζουσι διά ταινιών, κοραλλιών, μαργαρίτου 
καί αργυρών νομισμάτων. Αύται τήν κεφαλήν 
ως καί τό μετωπόν των καλύπτουσι δι' αργυ-
ρών καί κοραλλίνων κοσμημάτων. 

Οί Μογγόλοι φέρουσι μικρόν έπανωφόριον, 
βαμβακερόν ή μετάξινον, αναλόγως τής τάξεως 
των, κινεζικά σανδάλια καί εΰρυκράσπεδον πί-
λον. Κατά τόν χειμώνα φέρουσι πρόβειας γού. 
νας καί δερμάτινους πίλους. Ό Μογγόλος ά-
παραίτητον θεωρεί τήν ζώνην άπό τής όποιας 
κρεμά τήν καπνοθήκην, τό τσιμποϋκι καί τόν 
πυρίτην λίθον. Εκτός τούτου οί Μογγόλοι φέ-
ρουσι πάντοτε έν τώ κόλπω των ταμβακοθήκην, 
διότι συνειθίζουσι νά φιλοφρονώσι πάντοτε διά 
ταμβάκου τούς φίλους των κατά τήν συνάντησιν. 

Αί γυναίκες τών Μογγόλων φέρουσιν έσθήτα 
μ.ακροτέραν καί ολίγον διαφέρουσαν τής τών άν-
δρών άνευ ζώνης, έπ' αυτής δέ φέρουσιν έπα-
νωφόριον άνευ χειρίδων. Τά ώτα των κοσμούσα ! 
δι' ένωτίων, τάς δέ χείρας των διά ψελλίων. 
^ "Απαντες σχεδόν οί νομάδες Μογγόλοι άντί 

οικιών έχουσι τάς ουτω καλουμένας γιούρτα 
(πιλίνη σκηνή). Αυτη είναι στρογγύλη έχουσα 
κωνοειδή στέγην καί όπήν εις τά άνω διά τήν 
έξοδον τοϋ καπνού. Ό σκελετός τής γιούρτας 
αποτελείται έκ ξύλινων ράβδων προσδεδεμένων 
ούτως ώστε όμοιάζουσι τετραγώνους κλωβούς. 
Εις τό έν άκρον τής γιούρτας τίθεται ξύλινος 
θύρα. Ή γιούρτα συνήθως έχει διάμετρον 12 
15 ποδών καί υψος 12 ποδών. Έξωθεν ή γι-
ούρτα καλύπτεται διά ταπήτων, τόν δέ χειμώ-
να διά διπλών πιλίνων χονδρών υφασμάτων. 
Πρό τής θύρας καί επί τής άνωθεν οπής αναρ-
τώνται κατά τόν χειμώνα και οταν πνέη ίσχυ-

άνεμος πίλινα παραπετάσματα- ταύτα συν· 
αθροίζουσιν οταν άνάπτωσι πυράν εντός τής 
σκηνής των. Οί πλούσιοι τούς τοίχους τής γι-
ουρτας έσωθεν καλύπτουσι διά πολυτίμων τα-
τήτων, πλεκτών πολυχρόμων ψιάθων καί άκό-
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τοϋτο ή έκεϊνο τό κτήνος. Ο Μογγολος λαμ-
βάνων έκ τών οίκιδίων ζώων πάν τό άναγκαι-
ούν : τό γάλα, τό κρέας, τά δέρματα, τά έρι-
ον, έκ δέ της πωλήσεως τών περισσευόντων κτη-
νών λαμβάνων άρκετά χρήματα, ζή μόνον διά 
τά κτήνη του, πολλάκις λησμονών εαυτόν καί 
τήν οίκογένειάν του. Ό Μογγόλος μεταβαίνων 
άπό τόπου εις τόπον, έκεΐ μόνον τοποθετεί τήν 
γιούρταν του Οπου εύρει κατάλληλον βοσκην 
διά τά κτήνη του. Αξιοσημείωτος είναι ή εμ-
πειρία καί ή υπομονή μεθ' ής ό Μογγόλος έπι-
μελεϊται τών κτηνών του : ή σκληροτράχηλος 
κάμηλος έν ταίς χερσί του μετατρέπεται εις 
εύπειθή άχθοφόρον καί ό άγριος 'ίππος τών στεπ-
πών —εις εΰπειθες καί ταπεινόν ύποζύγιον. 

Άσήμαντος είναι ή βιομηχανία παρά τοις 
Μογγόλοις ούτοι έν αυτή τή οικία των έπεξερ-
γάζονται ιδίοις χερσί τά δέρματα, κατασκευά-
ζουσι πίλους (κετζέδες), σάγματα, χαλινούς, 
τόξα, βέλη, ενδύματα καί άλλα χρειώδη αντι-
κείμενα. Τά υλικά, τά όπλα καί τινα είδη τής 
βιομηχανίας ούτοι λαμβάνουσι παρά τών Κινέ-
ζων καί τών Ρώσσων είς τούς όποιους πωλώσι 
διάφορα κτήνη, δέρματα καί έριον· εκτός δέ 
τούτου ούτοι δια τών καμήλων των μεταφέρου-
σι διάφορα εμπορεύματα έκ τής Κίνας είς τά 
σύνορα τής Σιβηρίας η, άλλοτε. 

'Η νομαδκή ζωή τών Μογγόλων δέν απαι-
τεί λίαν έπίπονον έργασίαν πράς πορισμόν τών 
πρός τό ζην άναγκαίων. Ή επιμέλεια τών κτη-
νών, ή άμελξις αΰτοϋ, ή παρασκευή τοϋ κουμίς 
(ΰποξύνου γάλακτος των φοράδων), τοϋ βουτύ-
ρου καί τού τυρού, ή κουρά τών προβάτων—ά-
παν τούτο εκτελείται έκ καθήκοντος υπό τών 
γυναικών καί τών μειρακίων οί δέ άνδρες βο-
ηθοϋσι μόνον κατά τόν ποτισμόν τών κτηνών, 
δταν παρά τινα πηγήν πρόκηται νά ποτίσωσι 
τολλάς άγέλας κτηνών. Οί δέ πλούσιοι έχου-
σιν υπηρέτας καί τόν χρόνον τής σχολής των 
μεταχειρίζονται πράς έπίσκεψιν τών φίλων των 
καί ποός άπέλευσιν ε'ς ιερούς τόπους. 

Οί Μογγόλοι είναι οκνηροί, ούτοι άποφϊύ-
γουσι πεζή νά διέρχωνται καί αυτά τά ασήμαν-
τα διαστήματα, διά τοϋτο πάντοτε πρό τής 
γιούρτας των θά ίδη τις ίστάμενον έσαγμένον 
ΐππον. Ό Μογγόλος και τά κτήνη του βόσκει 
έφιππος. Έκ τής διαρκούς ιππασίας οί πόδες 
τοϋ Μογγόλου στραβόνουσι καί ισχυρώς περικα-
ταλαμβάνουσι τά σάγμα. "Ο άγριώτατος 'ίππος 
τών στεππών αναγκάζεται νά κλίνη τόν αυχένα 
πρό τοιούτου άναβάτου οίος είναι ό Μογγόλος. 

- 'Ο Μογγόλος ουδέποτε τό θέρος έλαύνει τόν 
Ιππον. ή'σύχως ούτος πάντοτε ώς άνεμος φέρεται 

ι έν τή έρήμω. Ό Μογγόλος άγαπα καί εκτιμά 

μη διά μεταξωτών υφασμάτων. Τά δάπεδον κα-
λύπτουσι διά ταπήτων, οί δέ πλούσιοι ένίοτε 
καλύπτουσι τό έδαφος διά σανίδων. Έν τώ μέ-
σω τής γιούρτας άφίνεται ολίγον γυμνόν έδα-
φος τό όποϊον καλύπτεται διά λίθων κα χρη-

σιμεύει ώς έστία. Έπ' αυτής τίθεται σίδηρους 
τρίπους άπό τού όποιου κρέμαται άγγεϊον πρός 
κατασκευήν τής τροφής. Κατά τον χειμώνα 
παρ' όλον τό ψύχος καί τάς θύελλας έντάς τής 
γιούρτης είναι ζέστη, τό δέ θέρος δροσιά, διότι 
τότε άναπεταννύουσι τά άκρα τής γιούρτας δια 
τήν εϊσοδον τού άέρος. 

Ό κατά πρώτον επισκεπτόμενος τους Μογ-
γόλους εκπλήσσεται δια τήν πολλήν των άκα-
θαρσίαν. Καθ'ολην ταν τήν ζωήν οι νομάδες 

δεν νύπτονται, τά σώμα καί τά ένδύματά των 
βρίθουσι παρασίτων ζωυφίων. Οί νομάδες φο-
βούνται τήν υγρασίαν, διά τούτο σκηνούσι μα-
κράν τών ρυάκων καί τών έλών, διότι ή υγρα-
σία έπιβλαβώς ενεργεί έπ' αΰτοϋ καί τής κα-
μήλου του. Κατά τό θέρος ό Μογγόλος ούδέπο 
τε πίνει καθαρόν υδωρ, αντικαθιστών αυτό διά 
τοϋ πλινθίνου τεΐου μετά τοϋ γάλακτος. Τά 
άγγεϊον, έν τω όποίω βράζει τό τέϊον, ούδέπο-
τε καθαρίζει, μόνον δέ σπανίως τρίβει αύτο διά 
τού άργαλ (ξηρής κόπρου τών ίππων) κΰ 
τών χόρτων. Όταν τό τέιον άντικαθιστά τήν 
σούπάν θέτουσιν έν αΰτώ πεφοιγμένον κεγχρον, 
βούτυρον ή λίπος τής ούράς τών προβάτων. Οί 
νομάδες καθ' έκάστην πίνουσιν έκ τοϋ πλινθί-
νου τεΐου 15 —20 φοράς. Έκαστος έχει τό πο-
τήριόν του τό όποιον ούδέποτε σχεδόν πλύνει· 
τά ποτήρια -αϋτα οί πλούσιοι κατασκευάζουσιν 
έξ αργύρου καί πολυτελώς κοσμοϋσιν. Εκτός 
τοϋ πλινθίνου τεΐου(κιρπίτσνιη τσάη) οί Μογγό-
λοι συνειθίζουσι νά πίνωσι γάλα τών άγελάδων 
καί κουμής (γάλα τών φοράδων) καί νά τρώ-
γωσι πρόβειον τυρόν, πεφριγμένον κέγχρον, πρό-
βειον κρέας καί ζωμόν- σπανίως όμως τρώγουσι 
τό κρέας τών μεγάλων ζώων. Οί Μογγόλοι τρώ-
γουσι πάντοτε δια τών χειρών των, φέρουσιν είς 
τά στόμα των μεγάλα τεμάχια κρέατος καί διά 
τής μαχαίρας άποκόπτουσι τό διά τών οδόντων 
κρατούμενον τεμάχιον κρέατος. Ούτοι άποτρο-
πιάζονται νά τρώγωσι πτηνά καί ίχθύας, θεω 
οοϋντες αΰτά άκάθαρτα, έν ω άνευ άποστροφήι 
τρώγουσι τά αποθανόντα ζώα. 

Οί Μογγόλοι αποκλειστικώς ένασχολοϋντα 
ει'ς τήν κτηνοτροφίαν καί διά τοϋ ποσού τώ 
κτηνών όπολογίζουσ' τόν πλοϋτον τού νομάδου 
Οί Μογγόλοι κατά προτίμησιν τρέφουσι πρόβα 
τα, 'ίππους καί καμήλους, έν ολιγωτέρω δέ πο 
σώ βόας καί τράγους. Έν τούτοις εις διάφορους 
τόπους τής Μογγολίας κατ' έξοχήν τρέφετο 
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τους ίππους του· ούτος έναβρΰνεται επί τώ τα-
χεί ώς βέλος ϊππω του καί έν άπολύτω άνάγκη 
καί άν εΰρεθί, ουδέποτε στέργει νά πωλήση, αυ-
τον. Η πε,οπορία παρά τοις νομάσι Θεωρείται 
επονειδιστος καί πάς τις διερχόμενος πεζή βή. 
ματα τινα έως είς τήν γιοΰρταν του γείιτονός 
του επισύρει τήν χλεύην τών ομοφύλων του. 

Ό Μογγόλος προικισθείς ΰπό τής φύσεως δια 
πολλή; ρώμης καί έκ τής παιδικής ήλικίας έθι-
σθείς είς τήν σκληράγωγίαν άπολααβάνει άμε-
ταπτωτον ΰγείαν. Ό Μογγολος έπϊ εβδομάδας 

η καί μήνας κατά τόν δριμύν χειμώνα ΰπό τρι-
ακονταβάθμιον ψΰχος καί σφοδρότατον ανεμον 
μή καταβαίνων τοϋ "ίππου η, τής καμήλου του 
ανευ τίνος βλάβης είς τήν ΰγείαν του έν συνο-
δεία τών ομοφύλων του διέρχεται εκατοντάδας 
βερστίων απερχόμενος έκ τής αγρίας έρήμου του 
είς τήν Κίναν ή τήν Μαντζουρίαν. Έν τώ βά-
θει τής έρήμου οί πραγματικοί νομάδες Μογγό-
λοι είναι αφελείς καί άγαθοί άνδοες, άλλ' οί 
ενδιαιτώμενοι εις τά άκρα τής Σιβηρίας καί 
της Κίνας είναι λίαν παράτολμοι καί πανούργοι 
και πάντοτε τείνουσιν είς τό νά έξαπατώσι τόν 
τυχόντα. 

Οί Μογγόλοι γνωρίζουσι καλώς τήν πατρίδα 
των ερημον καί πάντοτε δύνανται νά εδρωσιν 
οιανδήποτε θέλουσι διεύθυνσιν. Έξαιρέτως δύ-
νανται νά προσδιορίσωσι τόν τόπον έν 'τώ όποίω 
ευρίσκονται παρατηρούντες τά ουράνια σώματα. 
Διά τόν Μογγόλον τό έμπροσθινόν μέοος είναι 
τό νότιον, τό άριστερόν—τό άνατολικόν, τό δέ 
δεξιόν τό δυτικόν ακόμη έν τώ κοινώ βίω του 
όΜογγόλος αντί νά είπη πρός τα δεξιά,πρός τά 
άριςερά λέγει ((πρός ανατολάς)), ((πρός δυσμάς)). 
Η αποστασις παρά τών Μογγόλων Υπολογίζε-

ται διά τοϋ χρόνου τής πορείας τοϋ ίππου, υ-
ποτιθεμένης τής πορείας τοϋ ταχέος ίππου μέ-
χρι 40 βερστίων τό ήμερονύκτιον, τής δέ πο -
ρείας τής καμήλου μέχρις 60 βερστίων. Τόν 
χρόνον άριθμοϋσι διά τής διαδοχής τής ήμερας 
καί της νυκτός, δέν γνωρίζουσι τήν διαιρεσιν 
τοϋ Ημερονυκτίου είς ώρας, τούς δέ μήνας άριθ-
μοϋσι κατά τήν έπάνοδον τής νέας σελήνης. Τό 
έτος παρ' αΰτοϊς κατά μίαν έβδομάδα διαφέρει 
τοϋ ήμετέρου καί καθ* έκαστον τρίτον έτος 
προστίθεται είς μήν. 

Καθ' άπασαν τήν Μογγολίαν λαλείται μόνον 
ή μογγολική γλώσσα, αλλά διακρίνεται είς τό-
σον πολλάς διαλέκτους, ώστε ή διάλεκτος τοϋ 
βορείου Μογγόλου είναι σχεδόν ακατάληπτος 
είς τόν νότιον Μογγόλον. Λόγου χάριν παρά 
τοΐς βορείοις Μογγόλοις ή ρις καλείται' σ ο υ νή, 
παρά τοίς νοτίοις σ ο ύ· τό έπανωφόριον παρά' 

τοις βορείοις καλείται χούνσα, παρά δε τοις 

- νοτίοις λ α δ ι σ ν ή κ καί ούτω καθ' έξής. Οί 
Μογγόλοι γρ,φουσιν έξ αριστερών προς δυσμάς 
κατα καθέτους γραμμάς. 

Οί Μογγόλοι έν ταίς πρός τούς ξένους σχέ-
σεσι των είναι προσηνείς και φιλόξενοι. Έν τώ 
οικογενειακώ των βίω ζώσι μετά πολλής ' 

φωνίας· Ό Μογγόλος είναι φιλόστοργος πρό; 
τα τέκνα του, οί μεναλείτεροι τιμώνται παρά 
τών νεωτέρων. 

Οι Μόγγολοι πρεσβεύουσι τήν θρησκείαν τοΰ 
Βουόόα.̂  Ούτοι όπως προσευχηθώσι συναθροί-
ζονται εις τά είδωλεϊα, ταόποια ένίοτε είναι 

πολυτελώς κεκοσμημένα· άλλ' ή λατρεία των 
εκτελείται έν τη, θιβετικη γλώσση ήτις σχεδόν 
είναι ακατανόητος είς αυτούς. 

Οί Μογγόλοι λίαν ένωρίς έρχονται είς γάιμου 
κοινωνίαν καί διά τάς συζύνους των πληρόνου-

σιν είς τόν πενθερόν των κ α λ η μ εξαγορασμα. 
Η γαμήλιος έορτη πολύ διαρκεί ναι συνοδεύε-

ται διά χορών καί δείπνων. Μετά τόν θάνατον 
τό πτώμα τοϋ Μογγόλου ρίπτεται είς τήν έρη-
μον εις τήν βοράν τών θηρίων και τών όρνέων, 
οί δέ πλούσιοι Μογγόλοι μετά θάνατον ένταφι-
α,ονται έν τή γή. 

Καθ' άπασαν τήν Μογγολίαν δέν ΰπάρχουσι 
πόλεις, αλλά μόνον αθροίσματα εκατοντάδων 
τίνων γιουρτών, απέχοντα πολύ αλλήλων. Τά 
μόνον όπερ όμοιάζει πρός πολίχνην είναι ή Ούρ-
γα ένθα κατοικεί ό πνευματικός αρχηγός όλης 
τής Μογγολίας. 

Εις την Οΰργάν, ήτις χρησιμεύει ώς τό ιερόν 
κεντρον τής Μογγολίας, κατ' έτος συναθροίζον-
ται πολλοί προσκυνηταί και ανοίγεται είδός τι 
εμπορικής πανηγύρεως διά τήν όποίαν κομίζον-
ται πολλά έμπορεύματα έκ τής Κίνας καί τής 

Σΐβηρίας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
ΕΝ ΤΗι ΙΣΤΟΡΙΚΗι ΑΤΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ 

(συνέχεια καί τέλος) 
, "οθεν πολλά γνωρίσματα έγγύτητος πρός 

τας γυναίκας άπαντώσι παρά τοις Έβραίοις. 
Η ιόιοφυία αυτη τοϋ Έβραίου-ώς έν μέρει 
καί τοΰ συγχρόνου Ίνδοϋ—είναι φόρος εις 'τό 
παρελθόν,φόρος είς τήν έποχήν,ότε οί άνδρες καί 
αι γυναικεςπερισσότερονώμοίαζον πρός άλλήλους 
ουμόνον κατά τάς πνευματικάς αλλά καί κατ' 
τας σωματικάς ιδιότητας. Τό παρελθόν διετή-
ρηθη έν τώ παρόντι ένεκα τοΰ συντηρητικού 
πνεύματος τό όποιον έφύλαξε τά πατροπαράδο-
τα μεθ όλην τήν μεταβολήν τών περιστάσεων. 
Εν τώ παρά τω Εβραίω άπαντώντ συνδέσμω 

των γυναικείων ίδιοτήτων ή ωφέλεια ή βλα-
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παρ' αύτοϋ έθιμά τινα ακολυθών την ρητραν 
(Wie es sich christelt—so judelt es sich) Oι E-
βραϊοι είναι έτοιμοι νά πράξωσι πολλά έξ έκεί-

ων τά όποια έκτελοΰσιν οί χριστιανοί—άλλως 
αύτή ή επιρροή αυτών έπϊ τοϋ χριστιανικού κό-
μου θά ήτο άνίσχυρος. 

Ο έμπορος πρέπει νά γινώσκη τήν γραφήν 
καϊ την άνάγνωσιν, ούτος μή γινώσκων τήν ά-

ρίθμησιν χάνει κατά πολύ. Παρά τοϊς 'Εβραί-
οις άπαντα σχεδόν τά παιδία διδάσκοντας τήν 
άριθμητικήν καί τήν γραφήν. Τά βιβλίον Τωρά 
(νόμος) — συμπληρών τά βιβλία τής 'Αγίας 
Γραφής-——εδόθη τοις Έβραίοις κατά τήν Πεν-
τηκοστήν διά τοϋτο οί Εβραίοι παίδες κατά 
τήν Πεντηκοστήν ηρχιζον τήν διδασκαλίαν των 
κατά τά είωθότα, δηλαδή τήν διδασκαλίαν 

τών γραμμάτων τοΰ άλφαβητου κατ' ευθείαν 
καί αντιστρόφως, τό λείχειν διά τής γλώσσης 
τό έπϊ τοΰ άλφαβήτου τιθέμενον μέλι κτλ. 
Αυτός έτι ό τρόπος τοΰ δελεασμοΰ τοΰ παιδός 
διά τοΰ μέλιτος συμβολικώς καταδεικνύει ότι 
ή διδασκαλία παρ' Έβραίοις γίνεται ένεκα πρα-
κτικών σκοπών. 

Ό έμπορος είναι έπίμων μέχρις ισχυρογνω-
μοσύνης. Ή ' ίσχυρογνωμοσύνη δύναται νά φθά-

ση μέχρι μανίας. Τό κεφάλαιον συναθροίζεται 
μόνον διά τής έπιμονής, διά τής δπερπηδήσεως 
τών κωλυμάτων. Ό Εβραίος είναι τύπος τής 
έπιμονής.' Ούτος καλώς ένθυμεΐται τά έν τοις 
Έβραϊκοΐς βιβλίοις, απαντών περί τοΰ τεσσα-
ρακονταετούς Άκήμπρα, όστις έλθών άπαξ είς 
τι φοέαρ ήρώτησε διατί έφαγώθη ό επί του 
στομίου τοϋ φρέατος λίθος ; Τό ύδωρ πίπτον 
κατά σταγόνας έκοίλανε τόν λίθον, τώ απήντη-
σαν. Ή περί τούτου σκέψις δέν έδιδεν ήσυχίαν 
εις ' τόν ευφυή Έβραΐον. Ή σταγών κοιλαί-
νει τήν πέτραν ουχί διά τής δυνάμεως άλλά 
διά τής διαρκούς πτωσεως)), είπε καθ' εαυτόν 
ό Άκιμπας. Τοϋτο πράγματι εκπλήττει τόν 
νοΰν Έν γένει ποσάκις δέν έπήρχοντο κατά 
νοϋν είς τούς άρχαίους αί λέξεις gutta cavat 
durum lapidera. Καί όπόσην βλάβην δεν επρο-
ξένησεν ή φράσις αύτη είς τούς ανθρώπους τούς 
μή γινώσκοντας ότι ουχί ή συνεχής πτώσις του 
ύδατος άλλ' ή χημική αύτοΰ ενέργεια κοιλαινει 
τόν λίθον ! Όπόσος ένεκα τούτου έδαπανατο 
χρόνος πρός συνεχή έπανάληψιν ενός και τοϋ 
αύτοϋ κατά τήν άποστήθισιν άντί τής ελευθέρας 
έρεύνης. 'Αλλά διά τήν διάπλασιν τοΰ χαρα-
κτηρος τοΰ ανθρώπου ή φράσις «σταγό-
νες ' ύδατος πέτρας κοιλαίνουσι» κέκτηται 
σηυ.ασίαν. Ό 'Ακίμπας καίτοι ων τεσσαρακον-
τούτης ήρξατο νά διδάτκηται τό άλφάβητον 
καί ταχέως έγένετο μεταξύ τών Εβραίων ό 

βη διαμοίβονται. Ώς ώφέλιμον ίδιότητα δυνα-
ταί τις νά άνεύρη, παρά τώ Έβραίω τήνθηλυπρε-
πή άγάπην πρός τήν οίκογένειαν· ό Εβραίος 
τήν ίδιότητα ταύτην οφείλει είς τό γεγονός, ότι ν 
πρώτος ούτος μεταξύ τώνλοιπώνέθνών ηρξατονά 
καλη τόν Θεόν πατέρα—μόνον ή αγάπη πρός 
τόν ' οΐκογενειακόν βίον προΰκάλεσε τοϋτο τό 
φρόνημα καθ' εν χρόνον τά λοιπά έθνη άπέβλε-
πον είς τούς θεούς των ώς είς φόβητρα, είτα 
ώς είς όμοιους των καί έπϊ τέλους ώς εις κενόν 
προϊόν τής φαντασίας των. 

Οί Εβραίοι δέν ήκολούθησαν τά λοιπά έθνη 
έν τη, αναπτύξει ταύτη τής θρησκευτικής λογι-
κής καί έδωρήσαντο τώ λοιπώ κόσμω τά σπέρ · 
ματα τοϋ χριστιανισμού- ένεκα δέ τούτου προσ-
εκτήσαντο παγκόσμιον έπιρροήν καί σημασίαν. 
'Αλλ' έν τώ Έβραίω έν συναφεία πρός τάς γυ-
ναικείας ίδιότητας βλέπομεν—ένεκα ιστορικών 
λόγων—καί έμπορικάς ιδιότητας. Εαν ο Ε-
βραϊος ομοιάζει πρός γυναίκα, ομοιάζει πρός γυ-
ναίκα πωλήτριαν ούχί δε πρός περιπαθή λάτριν 
τοϋ ιδανικού. Ό έμπορος πρό παντός ετέρου 
είναι άνθρωπος πρακτικός. Ούτος δέν εμπιστεύ-
εται εις τούς λόγους τών άλλων ούτος μόνος 
του θέλει νά ϊδη. Ό 'Εβραίος πρό; έκφρασιν 
τής έννοίας ά κ ο ύ ε ι ν έχει τέσσαρας διάφο-
ρους λέξεις, πρός έκφρασιν δέ τής έννοιας ο ρ α ν 
δεκαοκτώ, πρός δήλωσιν τής εννοίας ζ η τ ε ί ς 
ένεκα λέξεις, πρός τήν τής έννοιας δ ι α κ ρ ι-
ν ε ι ν, δ ι α ι ρ ε ί ν—34, πρός την της 
έννοιας σ υ ν δ έ ε ι ν, ά ρ ι θ μ ε ί ν 
πρός δέ τήν τής εννοίας σ π ε ύ δ ε ι ν—8. 
Έν ένϊ λόγω ή Εβραϊκή γλώσσα παρίστησι 
πολυάσχολον καί ένεργητικόν έμπορον, όποιον 
έξεπαίδευσεν ή ιστορία τόν Έβραΐον έν Ευρώπη. 
Ώς παρά τω έμπόρω ούτω καί παρά τω Ε-
βραίω 'ή έμπειροπραγμοσύνη δέον νά κατεχη 
τήν πρώτην θέσιν.Ούτος δέον νά ή ΰπερακριβης 
οικοδεσπότης —καί ούτος καλώς ένθυμεΐται τήν 
παρανγελίαν τοϋ Μωϋσέως περί του οτι τό η-
μερομισθιον τοϋ έργάτου δέν πρέπει νά κρατη-
τα'ι μέχρι τής έπιούσης πρωίας. Ουτος δεν επι-
τρέπει όπως κατά τήν άλωσιν πόλεώς τίνος κα-
τ'αστρέφωνται τά δένδρα, όπως ώφέλιμον τι κα-
ταστρέφεται άνωφελώς. Ούτος ΰποτάσσετας εις 
τόν νόμον τόν άπαγορεύοντα τήν κακοποιησιν 
τών ζώων. 

Ό έμπορος δέον νά προσεκτικός πρός 
τοϋς άγοραστάς του, μέχρι βαθμού τίνος δέον 
νά συμμοοφοΰται πρός τά φρονήματα και τας Ο-
ρέξεις των. Διά -οΰτο ό Έβραϊος άκραδαντως 

όμενος τών πατροπαραδότων έν σχέσει πρός 
ν' οίκογένειάν του, ώς μέλος τής κοινωνίας μι-
ίται τόν χριστιανικόν πληθυσμόν, δανείζεται 
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πρώτος ραοβίνος. "Εκαστος 'Εβραίος θέλει vα 
μιμηθή τόν Άκίμπαν. Διά τόν Έβραίον δέν 
υπάρχει ακατάλληλος χρόνος πρός έναρξιν έργου. 
Καί άν άπολέση τα κεφάλαιά του, ο 'Εβραίος 
πάλιν γίνεται ρωποπώλης έως ού άνακτήσηται 
την απολεσθείσαν πεοιουσίαν του. 

Ό έμπορος δέν ανέχεται τους διοικητικούς 
περιορισμούς. Τό έμπόριον άναπτύσσεται μόνον 
έν έλευθέρω έδάφει. Τά διάφορα μέτρα, αί' δια-
τάξεις,οί κανονισμοί—άκόμη καί άν είναι ένίο-
τε αναγκαία στενοχωροϋσι τό έμπόριον. Ή φι-
λελεύθερος μερίς έν πάσαις ταίς εΰνομουμέναις 
πολιτείαις έρχομένη εις τά πράγματα παραλαμ-
βάνει ώς συνεργάτας πολυαρίθμους λατρευτάς 
τοϋ κερδώου 'Ερμού. 

"Όθεν ό 'Εβραίος είναι φιλελεύθερος. Ένεκα 
τούτου ούτος παρίστησι τόν άντιπρόσωπον τής 
ελευθερίας τοϋ άτομου. Ούτος δέν είναι κατ' 
άρχην υπέρμαχος τής ελευθερίας. Μόνον εκείνος 
κατ' αρχήν υπερασπίζει τήν έλευθερίαν, όστις 
έχει ίδέαν περί τής τιμής, οίαν οί Ευρωπαίοι, 
ούτοι δέν έχουσι καί τήν περί έλευθερίας έν-
νοιαν. Ό Εβραίος επίσης δέν έχει συνείδησιν 
τής τιμής, τής ευγενούς ΰψηλοφροσύνης. Ούτος 
συγκατανεύει εις τήν ταπείνωσιν, είς τήν κο-
λακείαν. Βεβαίως ΰπάρχουσι καί έξαιρέσεις άλλ' 
ώς πρός όλον τόν Έβραϊκόν λαόν, πάντοτε έν 
τώ πνεύμα τι αΰτοϋ ην τό Θεμιστόκλειον «πά-
ταξον μέν άκουσον δέ», άκριβώς εις έκείνας τάς 
περιστάσεις οτε ο δαρείς ην όξυνούστερος τού 
δέροντος. Ό Εβραίος είναι εΰφυής, ούτος τήν 
προσφώνησιν «μωρέ» λογίζεται έπονείδιστον 
κλήσιν. Άλλ' ούτος πολλάκις υπέβαλε τά 
νώτα του υπό τήν μάστιγα του αλλοθρήσκου. 

Ό Εβραίος λοιπόν είναι φιλελεύθερος οΰχί 
κατ' άρχήν. 'Αλλ' ει'ς αυτόν ώς είς έμπορόν 
είναι ώφέλιμον νά είναι φιλελεύθερος. 'Ιδού λοι-
πόν ούτος κατά τό Πάσχα ποιεί πρόποσιν οππέρ 
τής έλευθερίας κρατών τόν μέγα κρατήρα ((τοϋ 
προφήτου Ήλιοϋ» Ούτος μανθάνει εκ τοϋ νό-
μου του οτι ή περιστερά ή έπιστρέψασα είς τήν 
κιβωτόν τοϋ Νώε μετά κλάδου έλαίας έν τω 
ράμφω της, είναι σύμβολον τού οτι έν τή ε-
λευθερία ή πικρά τροφή είναι νοστιμωτέρα τής 
γλυκείας τροφής έν τή δουλεία. 

Ό Εβραίος ώς έμπορος, ώς μεσίτης παγ-
κόσμιος συνήνωσε διά τών δεσμών τοϋ εμπορίου 
τήν 'Ασίαν μετά τής δυτικής Ευρώπης κατ' 
εκείνον τόν καιρόν, οτε ή Εΰρώπη και ή Ασία 
κατά τό φαινόμενον όλοτελώς εϊχον άποξενωθή 
αλλήλων. Έκ τοϋ έν Παλαιστίνη καί Μεσογείω 
ευρισκομένου κέντρου έξεπέμποντο ακτίνες εμ-
πορικού καί διεθνούς συνδέσμου είς άπαντα τά 
άκρα τοϋ κόσμου. Μεταξύ των Εβραίων δια. 

τελούντων εν αμιλικτω πρός τόν χριστίανιμόν 
πολέμω έν τή Δύσει έξηγείρετο προφητική φω-
νή περί τής μελλούσης συνενώσεως 'πασών τών 
φυλών έν θρησκευτικων σονδέσμω. Ουτω έδίδα-
σκον κατα τόν δωδέκατον αίώνα ο Ιούδας Γα-
λέβη καί ο Μαίμονίδης. Ούτω ήδύνατο νά 
φρονή λαός συνενών δύο αντιθέτους πολιτισμούς 
καί τοϋ οποίου ή αιώνιος πόλις Ιερουσαλήμ', ην 
ιερά διά τε τούς χριστιανούς καί τούς λοιπούς. 

Οί Εβραίοι έδωκαν τά σπέρματα τών θρη-
σκειών, αιτινες έξηπλώθησαν είς τά πλείστα μέ-
ρη τοϋ κόσμου. Ή ιστορία έποίησε τόν Έβραί-
ον παγκόσμιον έμπορον.Οί Εβραίοι είναι ή λι-
θοκόλλα ή συσφίγξασα τήν Άνατολήν καί τήν 
Δύσιν. Ή μεγάλη ιστορική σημασία τούτου 
τοϋ λαού ην μόνον συνέπεια τοϋ διεθνούς προσώ-
που όπερ ούτος διεδραμάτισεν. Οί Φοίνικες καί 
οί Εβραίοι «συνέσφιγξαν τά διάφορα μέλη τής 
άνθρωπότητος είς εv όλον. ή δέ παγκόσμιος ι-
στορία άρχεται άπό τήν βίβλον τού προφήτου 
Δανιήλ. Πρό αΰτοϋ έγένετο μόνον λόγος περί 
της μερικής τύχης τών βασιλείων καί τών λαών, 
οΰδείς δέ περί τής ιστορίας τής άνθρωπότητος! 

Τ Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α 
ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ 

Η εορτή τών Χριστουγέννων ονομάζεται έν 
'Αγγλία Christmas Day. Άπό έβδομάδων ήδη 
καθίσταται η εορτή αυτη σκοπός πάσης άσχο-
λίας, πάσης ομιλίας άντικείμενον. Οικοδέσπόι-
ναι, άρτοπώλαι, πλακουντοποιοί, σακχαροπλά-
σται, βιβλιοπώλαι καί παντός είδους παραγω-
γοί άμιλλώνται τίς του άλλου νά κοσμηση, ή 
μέν τόν οίκον αυτής, οί δέ τό κατάστημά των 
επί τή έγγιζούση μεγάλη ήμερα τή καθ' αΰτό 
εθνική εορτή τών Άγγλων. Ή εργασία τής οί-
κοδεσποίνης είναι άξία πάσης παρατηρήσεως 
καί η δραστηριοτης αυτής ανωτέρα περιγραφής. 
Ώς έν πάση οικογενειακή έορτή, ούτω καί κατά 
τά Χριστούγεννα, ή άγγλις οικοδέσποινα είναι 
ό τελετάρχης, ό παρασκευαστής καί ό ιδιοκτή-
της πάντων Αΰτή θά μεταβή είς τήν άγοράν 
συμπάραλαμβάνουσα δύο τρείς τών υιών της, 
φέροντας καλάθους καί σπυρίδα ς, καί σκιρ-
τώντας έκ τής χαράς έπί τή ίδέα ότι θά έπι -
στρεψωσιν εις τήν οίκίαν φορτωμένοι. Αΰτή θά 
περιέλθη όλα τά καταστήματα καί θά κενώση 

τό βαλάντιόν της ίνα ποοοιηθευθή τά χρήσιμά 
τοϋ οΐκου της. 

Ό έν τώ οίκω καθαρισμός, ή εΰτρέπησις καί 
διακόσμησις είναι τι μαναδικόν· τα δάπεδα θά 
πλυθώσι, θά τιναχθώσιν οι τάπητες, θά στιλ. 
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Ο Λ Ε Υ Κ Ο Σ Ε Λ Ε Φ Α Σ , 
ΤΟΥ ΣΙΑΜ 

Τό σημαντικώτατον καί τό μέγιστον τετρά-
πoυv ζώον έν τή Ίνδο-Κίνα είναι ό έλέφας έχων 
υψος 11— 13 ποδών. Ό άγριος έλέφας ένδιαι-
τάται έν τοις δάσεσι καί ταϊς πεδιάσι, α'ίτινες 
ίναι πλήρεις καλάμων και χθαμαλών θάμνων. 
Συνήθως οί έλέφαντες βαδίζουσι κατ' άγέλας· 
ούτοι οΰδέποτε προσβάλλουσι τούς άνθρώπους 
οταν οί τελευταίοι δέν επιτεθώσι κατ' αΰτών 

η δέν προσεγγίσωσιν είς αΰτούς πολύ πλησίον. 
Οί έλέφαντες ένίοτε κατερχόμενοι εις τούς κα-
τοΐκουμένους τόπους βλάπτουσι τούς κήπους καί 
εν γένει προξενοϋσι καταστροφήν τινα. Έν τή 
Ίνδο.Κίνα απαγορεύεται ή θήρα κατά τών έλε-
ράντων· άλλ' ολίγοι παράτολμοι θηρευταί μέ 
κίνδυνον τής ζωής των κατ' έτος φονεύουσι μέ-

γα ποσόν αυτών οπως λάβωσι τούς χαυλιοδον-
τας αΰτών. ( 

Οί διοικηταί τών έπαρχιών κατ ετος απο-
στέλλουσιν είς τό δάσος άγέλην ήμερων θηλέων 
έλεφάντων μετά τινα δέ χρόνον καλοϋσιν αυ-
τάς, αύται δέ έπιστρέφουσιν ήδη συνοόευόμεναι 
υπό' τίνων άγριων έλεφάντων τούς οποίους αύ-
ται παρακνώσι νά συνεισέλθωσιν εις τήν κατοι-
κίαν των. 

Έν τώ φράκτη οί δαυασταί τών ελαφαντων 
κρατοϋσιν αυτούς' έπί τινας ήμερες '-ήστεις καί 
δένουσιν αΰτούς διά χονδρών σχοινίων εϊς τινα 
λίθον. Μετά ταύτα δίδουσιν είς αΰτούς έν αφθο-
νία σακχαροκάλαμον καί τό άγαπητόν τών έλε-
φάντων χόρτον. Μετά τινας ήμέρας οί έλέφαν-
τες καθίστανται τελείως χειροήθεις. Ό ήμερος 
έλέφας είναι πράος, ΰξύνους καί εΰπειθής είς 
τάς διαταγάς τοϋ κυρίου του. Ό έλέφας τοιου-
τοτρόπως καθίσταται τό μόνον ύποζύγιον ζωον 
κατάλληλον πρός πορείαν διά τών άδιαβάτων 
δασών τοϋ Σιάμ. Ούτος γονυπετεί οπως καθί-
ση έπ' αΰτοϋ ό άναβάτης η οπως φορτοθη δια 
τής προβοσκίδος του ο έλέφας διά μέσον του 
δάσους άνοίγει δρόμον ούτος πριν ή διέλθη ρυ-
άκιόν τι διά τής προβοσκίδος μετρά τό βάθος 
αΰτοϋ καί δταν άσήμαντον διέρχεται αυτό 
κρατών ΰψωμένην τήν προβοσκίδα του. Ό ελε-
φας δύναται νά βαδίζη έπί ολόκληρα ήμερονυ-
κτια, άρκεΐ μόνον έπ' ολίγον νά άναπαύηται' 
καί νά κοοέννυται τροφής. 'Αντί σάγματος 
προσαρμόζουσιν έπί τοϋ νώτου τοϋ έλέφαντος 
είδος τι κλωβού πεπλεγμένου κλάδοι. Ο 
άναβάτης τοποθετείται έντος αυτοϋ καί τή βοή-
θεια τών προσκέφαλιωμ δύναται νά καθέξη, 
άναπαυτικήν θέσιν ούτος μετά παρέλευσιν 

ρας συνειθίζεί εις τή βάδισμα τοϋ έλέφαντος. 

βωθώσι τών παραθύρων οί ύελοι, οί τοίχοι θα 
κοσμηθώσι διά κλάδων δ α φ ν ι κ ε ρ ε ι σ ω ν, 

ι ξ ο ϋ καί πρίνου καί άνά μέσον αΰτών ται-
νιαι μακρα·. καί επάργυρο- φέρουσι τήν παροιμι-
ακήν έπιγραφήν «Amerry Christmas to you» 

ητοι Καλά' Χριστούγεννα ! Είτα τοποθετείται 
κατάκοσμος πολύχρους καί απαστράπτουσα έλά-

τη τό δένδρον τών Χριστουγέννων — έπί τής 
μεσαίας τραπέζης καί άπό τών κλάδων αυτής 
εξαρτώνται αί λευκαί καί κόκκιναι σημαίαι, τά 
επίχρυσα κάρνα, αί μικραί καί κυματίζουσαι 
ταινίαι, τά πολυποίκιλα παίγνια τών παιδίων, 
αί άνθοδέσμαι καί οί πλαγγόνες καί ύπ' αΰτήν 
τίθεται σοβαρός ο πατήρ τών Χριστουγέννων 
Father Cristmas σακχαρόπητες καί προσμειδιών 
είς 10 φαιδρόν σμήνος τών κυκλούντων αυτόν 
παιδίων. Εκεί δέ τότε περί τήν έορτάσιμον έ-
κείνην τράπεζαν καί υπό τούς κρεμασμένους άπό 
τής οροφής κλάδου ίξα τελείται τό άρχαιον καί 
πλήρες άφελεία; άνγλικόν εθιμον «to kiss nu-
der the mistletoe» ήτοι φίλημα υπό τόν ίξόν, 
δι* ού παρέχεται είς τούς νέους ή έλευθερία τάς 
κορασίδας δπως ήθελον εύρει ίσταμένας υπό 
τούς άνωθεν κρεμαμένους κλάδους, νά φ ι λ ώ σ ι. 

Πάσα άγγλική οικογένεια, πλούσια η πτωχή 
θά συναγάγη τήν ήμέραν ταύτην τά μελη αυ-
τής πέριξ άφθονου τραπέζης. Καί αΰτά τά πτω-
χοτροφεΐα έορτάζουσι τά Χριστούγεννά των. 
Υπάρχει καί σύλλογος τών Χριστουγέννων 
(Christmas Club) δι' ού καί αΰτοί οί σπαταλώ-
τατοι τών έργα τών δύνανται καταβάλλοντες 
άνά πάσαν έβδομάδα 1 η 2 σελίνια είς τόν 
όψοπώλην νά έορτάσωσι τήν έθνικήν έορτήν. Ό 
έμπορος συνάζει τούς εράνους καί τήν παραμο-
νήν αποδίδει αΰτούς είς σταφίδας, πλακοϋν-
τας κλπ. 

Τήν επαύριον τών Χριστουγέννων γίνεται ή 
ανταλλαγή τών δώρων έν 'Αγγλία, έπειδή δέ 
τά δώρα ταύτα περικλείονται εντός κυτίδων 
(boxes) καλείται έκ τούτου καί ή ημέρα αυτη 
boxiuy day. 

Ή ήμερα αυτη αντιστοιχούσα μέ τήν παρ 
ήμΐν πρωτοχρον ιάν , είναι ή προσφιλής 
καί υπό πολλών προσδοκωμένη ήμέρα τών έρ-
γατικών καί υπηρετικών ομάδων, αϊτινες αφ ου 
φάγωσι κατά κόρον καί μεθύσωσι μέχρις απο-
κτηνώσεως θραύουσι καί καταστρέφουσι πάν τό 
προστυχόν, τήν δέ έπομένην άνδρες, γυναίκες, 
περισυλλέγονται υπό τής αστυνομίας έκ τών 
οδών δπου διήλθον τήν νύκτα έν άναισθησία.Τό 

δένδρον τών Χριστουγέννων εισήχθη έν Ανγλία 
άπό τής έποχής τών γάμων τής βασιλίσσης Βι-
κτωρίας μετά τού πρίγκηπος 'Αλβέρτου. 
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Εν τω Σιαμ oι λευκοί ελέφαντες μεγάλως 

τιμώνται. "Οταν υποτελής τις άρχων η ο διοι 
κητής επαρχίας τινός συλλαβή λευκόν έλέφαν 
τα, αμέσως διατάσσει νά άνοίξωσιν εις τόν ελέ-
φαντα δρόμον διά τοϋ δάσους· όταν δέ ο έλί 
φας πλησίαση εις τόν ποταμόν επί μεγάλης 
σχεδίας έν περιπτέρω κεκοσμημένω δι' ανθοδε-
σμών μεταφέρεται εις τήν πρωτεύουσαν τοϋ βα-
σιλείου. Ενταύθα έξέρχεται πρός προϋπάντηση 
αΰτοϋ ανώτερος βασιλικός θεράπων μετά λαμ-
πράς συνοδείας. 'Υπό τους ήχους της βασιλι-
κής μουσικής και τάς επευφημίας τοϋ όχλου 
έκπληκτος ό λευκός έλέαφας εκτελεί την θριαμ-
βευτικών του πορείαν κατευθυνόμενος εις τό ά-
νάκτορον. Ό βασιλεύς έν τη αύλη υποδέχεται 
αυτόν καΐ τόν αναγορεύει Μανδαρϊνον πρώτης 
τάξεως. Ό έλέφας οδηγείται εις σταϋλον, όστις 
ένεκα της μεγαλοπρεπείας του παρομοιάζει πρός 
άνάκτορον. Ένταΰθα άναμένουσιν αυτόν πολυ-
άριθμοι αυλικοί καΐ πλήθος υπηρετών, οϊτινες 
Ιντός αργυρών και επίχρυσων κανίστρων προσ-
φέρουσιν εις αυτόν σακχαροκάλαμον, βανάνους 
και παντοειδείς οπώρας. Τοϋς χαυλιόδοντας 
αΰτοϋ κοσμοϋσι διά χρυσών κρίκων, την κεφα-
λήν αυτοϋ στεφανοϋσι διά στεφάνης καΐ κλί-
νουσι πρό αΰτοϋ γονυ ώς πρό Μανδαρίνου. "Οταν 
ό λευκός έλέφας άσθίνηση, βασιλικός ιατρός ε-
πισκέπτεται αυτόν, οί δε μάγοι δέονται υπέρ 
της αναρρώσεώς του· όταν δέ τύχη νά άποθάνη, 
μετά πολλής πομπής ένταφιάζουσιν αΰτόν, ά-
παντες βαθέως θλίβονται καΐ άποδίδουσιν εις 
τό λείψανον αΰτοϋ παντοίας τιμάς. 

Ή λατρεία τών λευκών ελεφάντων έν τή 
Ίνδο-Κίνα στηρίζεται επί της πίστεως τών έγ-
χωρίων εις την μετεμψύχωσιν. Οί Σιάμιοι πι-
στεύουσιν ότι ή ψυχή τοϋ ανθρώπου μετά τόν 
θάνατον αΰτοϋ μετοικεί εις τά ζώα. Αί ψυχαί 
τών αμαρτωλών εισέρχονται εις τά σώματα 
τών ακαθάρτων ζώων, αι δέ τών άνίων εις 
τά σώματα τών καθαρών ζώων. Εις τόν ελέ-
φαντα, ώς είς αγαθόν και χρ ησιμον ζώον, κατά 
την δοξασίαν τών εγχωρίων, εισέρχονται αί ψυ-
χαΐ τών αγίων, εις δέ τόν λευκόν ελέφαντα, 
ώς τόν κάλλιστον και καθαρώτατον τών ελε-
φάντων ένοικεΐ τό πνεϋμα τοϋ Βούδδα. 

Έν Σιάμ τους έλέφαντας χρησιμοποιοϋσιν έν. 
καιρώ πολέμου· ούτοι φέρουσι τά τηλεβόλα, 
τήν πυρίτιδα καί τάς σφαίρας, ενίοτε δέ συν-
τρέχουσιν είς την άλωσιν τών φρουρίων. πρό τί-
νων ετών οί Άνναμΐται έπετέθησαν κατά της 
Καμπότζης καΐ ώχυρώθησαν εν τινι χθαμαλή 
κοιλάδι· ό αρχιστράτηγος τοϋ Σιαμικοϋ στρα-
τού έν καιρώ νυκτός ευρεν αΰτούς καί τούς κα-
τετρόπωσε δι' εκατοντάδος τίνος ελεφάντων. 

Είς τας ουράς τών ελεφάντων προσεδέθησαν α-
νημμένοι φάκελοι· οί έλέφαντες έξοργισθέντες 
έφώρμησαν κατά τών 'Λνναμιτών καϊ ήναγκα-
σαν αΰτούς νά ζητησωσι τήν σωτηρίαν των έν 
τη φυγή. Διά τούς Εΰρωπαίους οί έλέφαντες ε-
χουσι σημασίαν μόνον διά τό έμπόριον καί τήν 
βιομηχανίαν, διότι οί χαυλιόδοντες αΰτών πα-
ρέχουσι τό πρός κατασκευήν διαφόρων πολυτί-

μων σκευών άπαιτούμενον υλικόν. 

ΟΙ ΔΥΟ Ο Ρ Φ Α Ν Ο Ι 
(Διήγημα) 

Είς τό χωρίον Βρέγελ, πλησίον της πόλεως Βρέδας. 
έζη πτωχόν τι παιδίον όρφανόν γονέων, ύπό της ε-
λεημοσύνης διατρεφόμενον. 'Αλλ'' ή ελεημοσύνη αυ-
τή ήτο τραχεία, έστερημένη μειδιάματος καϊ φιλο-
φροσύνης πάντοτε σχεδόν τό προσφερόμενον τεμάχιον 
άρτου ήτο πίκρα έπίπληξις, και τό παιδίον έλέγχετο 
οτι δεν έπορίζετο αύτό δια τοΰ Εδρώτος τοϋ μετώπου. 

Τό κακότυχον ! πάσχων καί ασθενές καϊ αδύνατον, ει-
χεν ανάγκην μητρός να τό κρατή είς τα γόνατα,' να 
τό θερμαίνη δια φιλημάτων, να τά άποκοιμίζη τρα-
γωδοΰσα, να τό πλαγιάζη είς στρώμα μαλακόν, και 
έπιμελημένον. 'Αντί τούτων, έθάρρει ό'τι ήτον εΰτυ-
χές άν τω έπέτρεπον μετά παρακλήσεις πολλάς να 
άποκοιμηθή είς τό άχυρον σταύλου τινός, και νά μοι-
ράζη μετα τοΰ σκύλου τα λείψανα τοΰ δείπνου, α-
τινα έπέτα ό υπηρέτης τών "ππων ! "Ω ποσάκις ο 
Πέτρος έπόθησε να κερδίζη τόν άρτον του δια της 
εργασίας, ώς of άλλοι παίδες τοΰ χωρίου του ! Ποσά-
κις έδοκίμασε τήν δρεπάνην βέλων να κόψη τό επι-
βλαβές χόρτον. άλλ' ο ίδρώς περιέχεεν ευθύς τό μέ-
τωπόν του, ήσθάνετο πόνους καθ' ολον τό σώμα, 'έ-
πιπτε λειποψυχών έπϊ τοΰ εδάφους. Και έγέλων οι-
περί αΰτόν, και ένέπαιζον τήν άδυναμίαν του, καλοΰν-
τες αΰτόν ((άρχοντόπουλον)). Ό δυστυχής ή ηγείρετο 
νοσών τό σώμα και τήν ψυχήν, αίσχυνόμενος κα 
απεγνωσμένος. 

Και ομως πώς να ζήση ; έπρεπε να προστρέχη 
ούχι είς τούς χωρικούς άλλ' εις τας γυναίκας αΰτών 
αΐτινες είνε φιλανθρωπότεραΐ. 'Επενόησε λοιπόν να 

χαράξη άτέχνως έπϊ τοΰ φλοιοΰ τών δένδρων εικόνας 
Παναγίας καί άγιων, και εις τό χωρίον Βρέγελ πάν-
τες έθαύμασαν τα παιδαριώδη ταΰτα σχεδιογραφή-
ματα, ων χάριν έπορί ζετο πλέον τόν άναγκαίον άρ-
τον, καϊ έδύνατο δια τοΰ κερδιζομένου αργυρίου να 
άγοράση ολίγον χάρτην, γραφίδας καϊ χρώματα. Ό 
εφημέριος αύτός μάλιστα ήθέλησε να τα προ'μηθεύση, 
κα! δ Πέτρος άμα γινόμενο- κύριος τοιούτου θησαύ-
ροΰ, ήσχολείτο ζωγραφίζων δι' ολης τής ή μέρας, καϊ 
εστησε τό έργοστάσιόν του είς τό μαγειρεϊον τοϋ 
έφημεοίου, όστις πλήν τούτου, τω 'έδωκε μίαν τρά-
πεζαν καϊ έν θρανίον. Καϊ έν ,βραχεί δι αστή ματι τα 
έργα τοΰ Πέτρου ήσαν καταζήτητα, οΰ μόνον είς τό 
Βρέγελ άλλα καϊ είς τα περ'χωρα, δ δέ μικρός ζω-
γράφος άγοράσας καλήν ένδυμασίαν δια τών προσό-
δων της έργασίας του, ενοικίασε δωμάτιον έντός τοΰ 
χωρίου, έπρομηθεύθη κλίνην, καϊ έλαβε διά περι-
ποίησίν του άπό τούς δρόμους γραΐάν τινα έπαίτιδα. 
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ήτις δεν ήδύνατο πλέον νά πορίζεται τά ζωαρκή δια 
τών έργων της χειρός της. 

Πολίτης της εκ Βρέδης ίδών ποτε μίαν τών εικό-
νων τοΰ Πέτρου έθαύμαζε, πώς παιδίον άδίδακτον ή-
δύνατο νά ζωγραφίζη μετά τοσαύτης χάριτος χωρϊς 
προτύπων και· γνώσεων άλλων πλήν τών ζωγραφιών 
άς ειχεν ιδεί είς άρχαίάν τινα εκδοσιν της παλαιας 
Διαθήκης. Καλέσας δέ τόν μικρόν ζωγράφον είς Βρέ-
οην ήγόρασε τέσσαρας εικόνας του παριστώσας ά-
γιους, καϊ ό Πέτρος, φρενήρης διά τήν έπιτυχίαν 
ταύτην, έπόθησε νά περιεργασθή τήν πόλιν, αΰτός ο 
μόνον τό χωρίον του γνωρίζων, καϊ έκίνησε διά την 
Βρέδην. 'Εκεί δέ ο αγαθός πολίτης τόν έκάλεσεν είς 
δεϊπνον καϊ τόν ώδήγησεν είς τήν έκκλησίαν ίνα θαυ-
μάση τάς εύρισκομένας ζωγραφίας. _"Αμα ίδών τάς μεγάλας όθόνας, τό παιδίον έξε-
πλάγη καϊ ήρώτησε διά τίνος τρόπου έγίνοντο αύτά 
τά ζωγραφήματα, μεγάλα, διαλάμποντα διαρκή. 

— 'Αγνοώ, άπεκρίθη ο πολίτης, άλλ' ηκουσα οτι 
γίνονται δια χρωμάτων κατασκευαζομένων διά τοΰ έ-
λαίου. "Ηκουσα έτι οτι ή ζωγραφιά νίνεται έπϊ πα-
νιού τεταμένου. 

Καϊ τό παιδίον έξέτασεν έπιμελώς τάς εικόνας 
καϊ έπανήλθε τή έπιούση είς τήν έκκλησίαν ένθα 
διέτριβεν ώρας μελετών καϊ σκεπτόμενος. Μετα 
ταΰτα δέ άγοράσας'τά χρειώδη, έπανήλθεν είς τό χω-
ρίον καϊ μετά τριάκοντα ήμέρας φέρει είς τόν πολί-
την τής Βρέδης, μίαν εικόνα έζωγραφημένην διά 
χρωμάτων έλαίου, διότι τό παιδίον, ώς μικρόν πρό 
αύτοΰ οι άδελφοϊ' Βαν Έήκ, έφεΰρε τόν θαυμάσιον 
τοΰτον τρόπον, κα1 όμως οΰτε χημικός ήτον ώς έ-
κείνοι, ούτε, μάλιστα, έγνώριζε νά γραφή ή νά άνα-
γινώσκη καϊ ήτο μόνον έκκαιδεκαετής. 

"Αν καϊ ο πολίτης έκεΐνος ήτον έμπορος πανιών 
άπλοΰς, έννόησεν δμως τό τεράστιον της εφευρέσεως 
τοΰ παιδιού, έκινήθη είς πολλήν συμπάθειαν καϊ απε-
φάσισε νά παρουσίαση τόν μικρόν τεχνίτην είς ένα 
τής Βοέδης ζωγράφον οστίς Πέτερ Κοέχ καλούμε-
νος, έχαιρε πολλην φήμην τότε. Ό Κοέχ ένεθάρ-
ρυνε τό όρφανόν καϊ τω έδωκε συσβουλάς προτείνων 
νά ελθη παρ' αύτω διά τέσσαρα έτη μαθητευόμενος 
νά τρέφεται καϊ νά διαιταται είς τήν οίκίαν αύτοΰ, 
αλλά μετά συμφωνίας νά έργάζεταί δι' αΰτόν καϊ ή 
εργασία του νά ήναι είς όφελος τοΰ διδασκάλου. Άλλ 
δ Πέτρος ταΰτα δεχόμενος, ήναγκάζετο νά εγκατά-
λειψη τήν γραίαν, τό μόνον πλάσμα οπερ ήγάπα 
άνταγαπώμενος· δεν έφθασεν η ψυχή του νά ποίηση 
τοιαύτην θυσίαν, καϊ ήρκέσθη νά παρατείνη έπί 
τριάκοντα ήμέρας τήν διατριβήν του είς την Βρέδην. 
*Εν τω διαστήματι δέ τούτω διδάσκαλός τις έδίδασκεν 
αΰτόν,' έκπεπληγμένως διά τάς θαυμασίας τοΰ πεδίου 
προόδους. Ό μικρός ζωγράφος έπέστρεψεν είς τό 
Βρέγελ καϊ άνεγίνωσκε καθαρώτερον τοϋ έφημερίου, 
καϊ έγραφε δι' αρκετής ευκολίας. 'Επειδή δέ τα τα-
ξείδια έζήντλησαν τά έφόδιά του, ήρχισε πάλιν να 

ζωγραφίζη, 'έστειλε δεκαπέντε όθόνας έζωγραφημένας 
είς τόν έμποοον τής Βοέδης καϊ επεχείρησε μίαν με-
γάλην παοιστώσαν τήν κωμικήν έριδα τής τεσσαρα-
κοστής μετά της άποκρέω. "Αμα περαιωθεισης, α-
πέρχεται είς Βρέδην, καθ' οδόν δέ απήντησε νεανιαν 
Εππέα πλουσίως μεν ένδεδυμένον, παρακολουθούμενον 
δέ ύπό ύπασπιστοΰ γέροντος καϊ τριών θεραπόντων. 

—, Αι, αι, παιδίον ! έφώναξεν ο ιππότης· τι κρα-
τεις υπό την μασχαλην ; 

— Κρατώ εικόνα καϊ ύπάγω νά τήν πωλήσω 
είς Βρέδην, άπεκρίθη ο χωρικός. 

— Φέρε νά τήν ιδώ, εαν ηναι καλη, σέ απαλ-
λάττω αύτοΰ τοΰ δρομου. , ; , 

Καϊ δ Πέτρος τήν έπέδειξεν είς τόν ιπποτην, 
όστις θεωρήσας πολύ καϊ έπιμελώς τήν εικόνα, ή-
ρώτησε τέλος τόν Πέτρον. 

_ Καϊ ποίος σέ έστειλε νά πώλησης αυτήν 
τήν εικόνας ποιος σέ έπεφόρτισε τήν σπουδαίαν ταυ-
την ύπηρεσίαν; — Μόνος έγώ, διότι έγώ τήν δρίζω. _ 

— Σύ; καϊ πώς εύρίσκεται είς χείρας σου τό 
πολύτιμον έργρν; υπέλαβεν αύστηρώς ο ιππότης- η 
ψεύδεσα,, ή είσαι κλέπτης. 

— Ούτε ψεύματα λέγω, ούτε κλέπτης είμαι, 
αύθέντά μου. Ή 'είκών είνε έργον τής χειρός μου 
καϊ ιδού πώς τήν έχω καϊ τήν φέρω εις τον' πραγ-
ματευτήν τών πανίων, τόν κύριον Ίακωβον Ελεαν, 
όστις θά μοϊ δώση εν σωστόν φλωρίον. _ 

— Μή πιστ'εύης ότι άπατώμα. άπό τό αναι-
σχυντον ψεΰδός σού· τό αριστούργημα τοΰτο εινε 
αδύνατον νά ποιηθή άπό πα-.δίον, άπό χωρικόν. Και 
άν ήτον άλήθεια—έστω έπϊ στιγμήν, άς πιστευσω 
τόν άνόητον μϋθόν σου—αντ· ενός φλωρίου, έπρεπε 
νά ζητήσης εκατόν, διότι τουλάχιστον εκατόν αξίζει. 
Είς τήν Ίσπανιαν οπου πωλοϋνται εικόνες τοΰ αυ-
τοϋ ζωγράφου, δεν πληρόνεταί ποτε όλιγώτερον των εκατόν φλωρίων ή μία. 

— Καλέ αύθέντα μου, τί μέ λέγετε ! επεφωνη-
σεν δ Πέτρος μετά θαυμασμοΰ. 

— Ή οθόνη αυτή κατ' άλήθειαν. δέν φερει το 
ονομα τοΰ ζωγράφου, ώς αί άλλαι, οσας έγω ειδα, 
άλλ' είναι εΰκολώτατον νά αναγνώριση τις τόν αυ-
τόν τεχνίτην. Καϊ τις άλλος ήδύνατο νά ζωγραφίζη 
μετά τοσαύτης ζωηρότητος, μετά τοσαύτης αλήθειας; 
Αύτη ή είκών είνε τοΰ Βρέγελ. 

— 'Αλλ' αύθέντα μου, άν έγώ δέν ονομάζωμαι 
Βρέγελ, είμαι δ'μως άπό τό χωρίον Βρέγελ, καϊ εκεί 
διατρίβω. "Ισως δ κ. 'Ιάκωβος έσημείωβεν, άντι ο-
νόματος τοΰ ζωγράφου, τό χωρίον μου έπϊ τών εικό-
νων, άς έγώ έπώλησα είς αΰτόν.'Ορκίζομαι εις την 
ψυχήν μου, οτι έγώ έζωγράφησα τήν είκόνα ταύτην. 

— Λοιπόν καϊ τόν Πύργον τής Βαβυλώνος: 
— Καϊ τόν Πύργον τής Βαβυλώνος. μάλιστα, αύ-

θέντα μου, καϊ τήν' Σφαγήν τών νηπίων καϊ τήν 
Κατήχησιν τοΰ Άγιου Παύλου καϊ τοΰ χωρίου την 
Λειτουργίαν. 

— 'Επειδή λοιπόν λέγεις άλήθειαν, ιδού διακό-
σια φλωρία δι άντίτιμον τής εικόνος σου! επάνελθε 
εις τό χωρίον σου, σέ ακολουθώ έπιθυμών να δι-
δαχθώ τήν ζωγραφικήν έπϊ ένα ή δύο μήνας, καϊ 
δίδακτοα σοϊ δίδω πεντακόσια φλωρία. 

— Χριστέ καϊ Παναγία! έπεφώνησεν ο Πέτρος 
μή με έμπαίζετε ούτως, αύθέντα, πώς θέλετε να 

πιστεύσω' οτι μοϊ δίδετε τόσα πλούτη καϊ δέν άγα-
πατε νά μέ είρωνεύεσθε; 

— Δόν Λουδοβίκε Κιξάδα, είπεν ο Ίππότης Τρα-
φείς πρός τόν γέροντα ύπασπιστήν του, δός τα πεν-
τακόσια φλωρία είς τόν μικρόν καϊ ζήτησον άπόδει-
ξιν οπου νά ομολογή οτι ΰποχρεοϋται νο μέ διδάσκη 
έπϊ δύο μήνας τήν ζωγραφικήν. 

— Έπϊ δύο μήνας ! έπεφώνησεν ο γέρων* 
οόν Ζιουάν, σκεφθήτε οτι διετάχθημεν νά περιηγη-

θωεν τας Κάτω Χώρας, και δεν λγεται περίηγή-
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σις η επι δυο ολους μήνας διατριβή εις χωρίον εις 
την οΐκίαν ζωγράφου. 

— Δόν Κιξάδα, ΰπέλαβεν ο νεανίας, σοι τό εί-
πον έκατοντάκις, όταν θέλης να πιστεύσω εις τάς 
διαταγάς, ας μοι προτάττεις οσάκις σου καπνίζει, 

πρεπει να μοι είπής τόν άνθρωπον όστις τας έκδί-
οει. Σέ ήκολούθησα εις τάς Κάτω Χώρας, οΰχι υπα-
κούων εις τας ανωνύμους διαταγάς σου, άλλα άρεσκό-
μενος, ή αδιαφορών. Τώρα δέ θελω νά ύπάγω εις Βρέ-
γελ κα! να διατρίψω δύο μήνας ζωγραφίζων" θά μεί-
νω και θα ζωγραφίζω. Έπίστρεψον, καλέ μου παι-
δαγωγέ, και ΰπαγε να άγγείλης εις τους ΰπηρέτας 
μου οτι θα μείνης εις Βρέδην, δός δέ εις αυτούς τας 
άναγκαιούσας διαταγάς περί της διμήνου διατριβής 
μου εις τό Βρέγελ. "Υπάγε. 

Και ο γερων, άφοΰ άπέτεινε και άλλας τινας πα-
ρατηρήσεις, ένέδοκεν έπι τέλους, ο δέ νεανίας και ο 
Πέτρος ώδοιπόρησαν πρός τό Βρέγελ Καθ' οδόν ο 
Δόν Ζιουαν—ώς τόν ώνόμασεν ο γέρων— ήρέσκετο 
ακούων ομιλοϋντα τόν νέον ζωγράφον, και ενόησε 
μετ' ολίγον ο'τι είχε πνεΰμα όξΰ, νοήμον, ακριβές 
κα! έν άφελεία διορατικόν, και έθαύμαζε πώς χωρι-
κός επροικίζετο δια τοσούτων προτερημάτων. 'Αλλ' 
οτε είσήλθεν εις τό κατάλυμα του Πέτρου, τοτε δα 
έθαύμασεν ΐδών τήν πενίαν τής κατοικίας και τα α-
ριστουργήματα αμα τα υπό του χωρικού σχεδιασθέν-
τα. Κα! άδρα πληρωμή ΰπεχρέωσε τους άλλους χω-
ρικούς να έκχενώσωσι τήν λοιπήν οίκίαν, διέταξε 
τους μετ" ολίγον φθάντας ΰπηρέτας να στολίσωσιν 
αυτήν δι* επίπλων, και μετεσχημάτισε τό ταπεινόν 
εκείνο καταγωγιον εις κατάλυμα οίκήσιμον, όπερ έ-
φαίνετο εις τόν Πέτρον, και μάλιστα εις τήν γραΐαν 
αυτοΰ, ώς παλάτιον. Αυτη δέ ετριβεν δλονέν τους 
οφθαλμούς της διστάζουσα αν βλέπη αληθείας, η τή 
προσμειδιώσι τόν ΰπνον χρυσά κα! μαγικοί όνείρατα. 

I Ι 
Κα! έντός ολίγου φιλία περιπαθής συνέδεε τας 

καρδίας τών δύω νεανιών, ένώ δέ ο Πέτρος έδίδασκε 
τω ιππότη τα μυστήρια τής τέχνης αΰτοϋ, κα! διη-
γεΐτο πώς 'έγινε μέγας ζωγράφος, χωρις να τό γνω-
ρίζη, ο Δόν Ζιουάν τω έλεγε τα ακατανόητα και μυ-
στηριώδη του βίου αΰτοϋ έπεισόδια. 'Εγεννήθη έν 
Ρατισβόνη και άνετράφην τη έπιμελεία τοϋ Δόν-

Λουδοβίκου Κιξάδα και γηραιάς τίνος Γερμανίδος, 
ήτις έκαλεΐτο Βαρβάρα Βλόμβερς. Και πλούτω μέν 
κα! πολυτέλεια περιεβάλλετο έκ τρυφερας ήλικίας, 
αί δέ φαντασίαι του, και αί μάλλον παράδοξοι ίδιο-
τροπίαι του ήσαν διαταγαι διά τε τήν τροφόν και τόν 
παιδαγωγόν του, και άπειρον κατηναλοΰτο δι' αότά 
και άαέτρητον τό χρυσίον. Και οσάκις ηθελον να τω 
έπιβάλωσι καθήκον τι. τω ελεγον ο'τι ούτως εδοξε 
τω άγνώστω, όστις είχε πλήρη και άδιαφειλονείκη-
τον έπ' αυτοΰ κυριαρχίαν, έαν δεν ήρωτα τις -ητον 
δ μυστηριώδης άγνωστος, ενευον αύτώ να σιωπήση 
κα! νά μή τολμά τοιαύτας ερωτήσεις. 

— Ταϋτα με θλίβουσι πολΰ, έλεγε, ταϋτα μέ 
άπελπίζουσιν· έδιδα πασαν τήν πολυτέλειαν και 
τόν πλοΰτόν μου, εύχαριστούμην να ζώ ώς ο πενέ-
στερος χωρικός, έαν μοι έδιδετι να άγαπώ μητέρα, 
έαν ήδυνάμην να έναγκαλισθώ γέροντα, λέγων αύ-
τω, Πάτερ μου ! Κα! οσω είμαι ιδιότροπος, έλαφρός, 
άπειθής, τοσούτον θα ημην ευλαβής και πειθήνιος 
πρός τόν ευλογοϋντα άνά πασαν νύκτα τήν κεφαλήν 

μου πρός τήν γυναίκα τήν λέγουσαν, Τέκνον μου ! 

Άλλα τα ευτυχήματα ταϋτα ουτε πρέπει να τα 
ελπίζω ! 

Κα! στενάξας έσπόγγισεν εν δάκρυον. 
— Και μοι τό ειπεν ο παιδαγωγός, ΰπέλαβεν 

ειτα· άπηγόρευσε μάλιστα νά ερευνήσω περι των 
θλιβερών τής γεννήσεώς μου μυστηρίων. Θέλεις, 
Πετρε συ να ήσαι δ αδελφός μου, σΰ ή οίκογένειά-
μου! Διά σου γίνομαι ζωγράφος ονομαστός, και ή Ευ-
ρώπη έκπεπληγμένη θά έπαναλαμβάνη ένθουσιωδώς 
τα δίδυμα ονόματα δύο ορφανών, του Πέτρου κα! 
του Ζιουάννου. Ή δόξα, Πέτρε ! ή δόξα είνε τό φλο-
γερόν ονειρον τών ημερών κα! τών νυκτών μου. Να 
οιαλαμπρύνω τό ονομά μου τό άγνωστον, νά έξευγενί-
σω τήν φήμην μου, νά κερδήσω τό οίκόσημον κα! 
τό γένος, ων μέ έστέρησεν ή μοίρα, νά αποκτήσω 
τίτλους ϊνα τους μεταβιβάσω εις τους οικείους, και 
να είμαι δ πρώτος τοϋ γένους μου, άφοΰ τώρα δέν 
άνήκω εις κανένα· ϊδοΰ τι θέλω, Πέτρε, ιδοΰ τι μόνον 
ή ζωγραφική δύναται ίσως νά κατορθώση! Τί ήσο 
συ ή μόνον επαίτης, ορφανός, υιός τοϋ χωρίου ; και 
όμως ή Ισπανία και αί Κάτω Χώραι σέ θαυμάζου-

σιν έπαναλαμβάνουσαι τό ονσμά σου. Τά οφείλεις 
εις την τέχνην και εις τήν εύφυίαν, τήν εύφυίαν 
λοιπόν και τήν τέχνην επικαλούμαι και εγώ εις 

βοήθειάν μου" ούδ' ευρίσκω πρόσκομμα τήν πενίαν, 
και τό μέν ήμισυ έργον έτελέσθη, σΰ δέ δέν θά μέ 
βοηθήσης, Πέτρε, νά κατορθώσω και τό άλλο; 

Και ελάμβανε τάς χείρας αΰτοϋ, κα! of δύω 
ώρκίζοντο φιλίαν παντοτεινήν και άπεριόριστον. 

'Αλλά πρωίαν τινά, ταχυδρόμος ΰπό κόνεως μέν 
περικεκαλυμμένος, κεντών δέ τόν "ππον του διά 
πτερνιστήρων ήμαγμένων, έζήτησε τόν Δόν Κιξάδα 
κα! τω ένεχείρησεν έπιστολάς. Ό δέ γέρων άμα 
άναγνοΰς, έχάρη μέχρι παραφορας κα! 'έσπευσε νά εΰ-
ρη τόν παιδαγωγούμενον. 

— Εις τήν Ίσπανίαν ! έκραύγασεν, εις τήν 
Ίσπανίαν! πρέπει, πρέπει νά έπιστρέψωμεν εις τήν 
πατρίδα. Εμπρός, μη βραδυνωιιεν ουτε στιγμήν, 
έλθέ Δόν Ζιουαν, έλθε. 

—Όχι, φίλτατε, όχι μέ τήν άδειάν σου. Θά αεί-
νω έδώ, εις Βρέγελ, δύο ετι μήνας, κα! μετα ταϋτα 
απέρχομαι εις Ίταλίαν. 

— Παναγία μου παρθένε ! τί μέ λέγετε; "Αν 
δεν άναχωρήσωμεν αυτήν τήν στιγμήν μας άπει-
λοϋσιν αί μεγαλήτεραι τοϋ κόσμου συμφορα·'.-

— Καί τί με μέλει; τόσον πολύτιμον νομίζεις 
τήν ζωήν μου; εγώ τήν παίζω εις εν τής φαντασίας 
μού παίγνιον! 
— Βεβαίως, ΰπέλαβεν ο παιδαγωγός, βεβαίως ο-

ρίζεις την ζωήν σου. άλλά τήν ζωήν μου. νεανιας 
οχι διότι άχαριστεϊς πρός τάς περιποιήσεις μου και 

τας επιμελείας, σέ ανέθρεψα έκ νεαρϊς ήλικίας. Κη-
ρύττω λοιπόν οτι αν σήμερον, εις τήν στιγμήν μά-
λιστα, δέν άναχωρής εις Ίσπανίαν, ώ χτύπησόν με 
διά τοϋ εγχειριδίου σου! Με σώζεις, μέ άπαλάττέις 
ποινής θανάτου...Θανατόνομαι άν δέν άναχωρήσης ! 

Ό Δόν Ζιουάννος δέν ήδυνήθη νά κρατήση τήν 
συγκίνησίν του, βλέπων τά δάκρυα κα! τήν άπό-
γνωσιν τοϋ παιδαγωγοϋ. 
— Ελα λοιπόν, άς άναχωρήσω. 'Αλλ' ώ Θεέ μου! 

τις είμαι άρα εγώ, δι' όν τόσα πρόσωπα διαφέρον-
ται, Οταν πρέπη νά μείνω ή νά αναχωρήσω; 

— 'Εάν δεν μέ γέλα ή έλπίς μου, επιστρέφοντες 
εις τήν Ίσπανιαν θέλομεν λύσει ολα τά μυστήρια 
Ταϋτα, 
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-γ- Ας άναχωρήσωμεν! λοιπόν! επεφώνησεν b Δόν 
Ζιουαννος, ας άναχωρήσωμεν, έγώ τώρα έπισπεύοω 
τήν δδοιπορίαν. Πετρε, έρχεσαι μαζή μου, δέν είνε ι 
αλήθεια ; Τροπή τις επίκειται εις τήν τύχην μου· ι 
είτε καλήν, είτε κακήν πρέπει νά τήν μοι-
ρασθμώμεν. 

Και ό Πέτρος, άντι απαντήσεως, εθλιψε τήν δε- < 
ξιάν τοϋ Δόν Ζιουάννου και είπε ν εις τήν κλαίουσαν 
γραΐαν νά προπαρασκευάσει τας τής όδοιπορίας. 

Εφθασαν οί οδοιπόροι εις τό Βαλαδολιδ, έφθασαν 
ταχέως, διότι δ Δόν Κιξάδας έσκόρπιζε δεξιά και ά-
ριστερα τό χρυσίον, πολλοί δέ ΐπποι άπέθανον. Και 
ένα) εισήρχοντο εις τήν πόλιν, άπήντησαν τήν θη-
ρ&υτιχήν συνοοείαν τοϋ βασιλέως, τότε οέ έκορυφώθη 
ή ταραχή τοϋ Δόν Κιξάδα κραυγάσαντος. 

— Νεανίαι, καταβήτε! καταβήτε και γονατίσατε, 
ίδοϋ δ βασιλεύς! Διά τόν Θεόν, σπεύσατε! 

Και έγονάτισεν, έγονάτισαν δέ κα! έκίΐνοι. ( 
Κα! ϊδοΰ δ βασιλεύς· »ίδε τόν Δόν Κ'.ςάδην, και 

έπορεύθη εύθύς πρός τόν Δόν Ζιουάννον. 
— Είσαι, σΰ δ Δόν Ζιουάννος ; 
— 'Εγώ, Μεγαλειότατε! 
— Σέ έγνώρισα άπό τήν πατριχήν φυσιογνωμίαν. 

Ήξεύρεις τις ήτον δ πατήρ σου ; 
Ό Δόν Ζιουάννος αίσχυνθεις ήρυΟρίασε. 
— Οχι, Μεγαλειότατε, άλλ' άν τόν ήξεύρετε, εις 

τό ονομα τοϋ Κυρίου, εις τό ονθμα τοΰ ένδόξου 
πατρός σας, Καρόλου Πέμπτου τοϋ μεγάλου εΐπέτε 
το εις έμέ. Αυτήν τήν εύεργεσίαν οί άγγελοι τοΰ ου-
ρανού θέλουσιν ανταμείψει, διότι ένόσω ζήσω θα 
δέωμαι ΰπέρ τής Μεγαλειότητας σας. 

— Έγέρθητι, νεανία. "Ο πατήρ σου είνε ένδοξος... 
εινε δ πατήρ μου Κάρολος Πέμπτος δ αυτοκράτωρ... 
είσαι άδελφός μου! 

Και παρ' ολίγον άπέθνησκεν δ Δόν Ζιουάννος άπό 
τήν χαράν του. 

— Δόν Ζιουάννε δ τής Αύστρίας, έγερθητι. Κύριοι 
αποκαλύψατε τήν κεφαλήν πρό τοΰ άδελφοΰ τοΰ βα-
'σιλέως σας. 

Κα! θ εις τόν βραχί ονα αΰτοϋ έν τω βραχίονι τοϋ 
νεανίου τόν ώδήγησεν εις τα άνακτορα. ^ 

Ό δέ Δόν Ζιουάννος, έν τη μέθϊ) τής άγαλλιάσεως 
αΰτοϋ, ένεθυμήθη τόν Πέτρον και στρέψας τήν κε-
φαλήν τόν έχαιρέτησε διά τής χειρός. 

Τη έπιούση έπανελθών εΰρε τόν ζωγράφον εις τοΰ 
Δόν Κιξάδα, όστις προθύμως έφιλοςένησε τόν φίλον 
τοΰ Δόν Ζιουάννου. , 

— 'Αδελφέ, τω είπε' μέ βλέπεις περίλυπον οια 
τά μεγαλεΐά μου, διότι δ βασιλεΰς μέ θέλει κληρικόν. 
Τοΰτο, λέγει, ΰπαγορεύει τής Ευρώπης ή πολιτική. 'Αλλ' ο3τε τοΰ Καρδινάλου ή πορφύρα, οΰτε ̂ ή μίτρα 
αύτη, ήν μακρόθεν μοι έπιδεικνύοοσι, δέν δύνανται 
νά μέ άποπλανήσωσιν. 'Εγώ θέλω εις τά στρατόπεοα 
νά ΰπηρετώ τόν άδελφόν μου, θέλω νά φανώ άξιος 
της καταγωγής μου διά τοϋ ξίφους τοΰ ξίφους̂  τοΰ αυ-
τοκράτορος πατρός μου. Θά ι'κετεύσω επομένως και 
τοσοΰτον τόν βασιλέα, ωστε πρέπει νά ένδώση εις τας 
επιθυμίας μου. 

Κα! άληθώς πείσας Φίλιππον τόν δεύτερον, έξ-
εστράτευσε κατά τών άποστάντων 'Αράβων.̂  Τήν 
αυτήν δέ ήμέραν καθ' ήν απήλθε πρός τό στράτευμα 
τό Ίσπανικόν, δ Πέτρος Βρέγελ—διότι δ νεανίας ζω-
γράφος ήσπάσθη τό όνομα τοϋ χωρίου του, ό'περ ε-
γράφετο έπ! τών εικόνων ΰπό τοΰ αδίκου εμπόρου 
Ιακώβου—δ Πέτρος Βρέγελ έκίνησε πρός τήν Φι-

λανδρίαν. Κα! πλουτίσας, χάριν τής ευφυίας̂  αδτβϋ 
και τής μεγαλοδωρίας τοΰ Δόν Ζουάννου τής Αυ-
ιτρίας, απεφάσισε τήν διατριβήν του κατ' άρχάς μέν 
εις τόν "Ανβερς, βραδύτερον δέ εις τάς Βρυξέλλας. 
Νυμφευθείς δέ τοϋ Πέτερ Κοέχ τήν θυγατέρα, νεά-
«δα καλλονής σπανίας, απέθανε πλήρης ήμερών, ά̂-
ρεις δύο υίοΰς κληρονόμους τοΰ βνύματος και τής δό-

Ό Πέτρος Βρέγελ ήτον άριστος ζωγράφος κα! δ 
Ρούβενς ήρέσκετο πάντοτε έπαινών τό ϋφος κα! τό 
κράτιστον χρώμα τών εικόνων του, συ/νάκις δέ έλε-
•(ίΐ είς τόν Τενιέρον, τόν άληθώς μιμηθέντα τόν τρό-
πον τής ζωγραφικής τοΰ χωρικοΰ Πέτρου. 

((Σΰ θά ήσαι δ Πέτρος μου Βρέγελ ! 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
TOT ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Τά θέ|/.α τοΰτο άπησχόλησεν έξ άρχαιοτάτης 
εποχής πολλούς σοφούς και πολλά έγράφησαν. 
Ό Σόλων τάς ήλικίας διακρίνει άνα επτά 2τη. 
Κατά τά πρώτα ,7 έ'τη, έκβάλλει ό άνθρωπος 
τους οδόντας. 

Κατά τά δεύτερα 7 έτη. έκφαίνουται τά της 
ήβης σημεία 14 έτη. 

Κατά τά τρίτα 7 έτη, 21 φύεται τό γένειον 
και τρι/οϋνται χείρες καΐ πόδες. 

Κατά τά τέσαρα 7 έτη, 28 ένδυναρϋται 
τό σώ|Λα καΙ αί σω;;.ατικ*1 δυνάμεις έχουσιν 
άοιστα. 
' Κατά τά πέμπτα 7 ετν), ό άνήρ εινε ωρψ.ος 

πρός γάρ,ον καΙ ποθεί άπόκτησιν παίδων πρός 
απογόνους. 

Κατά τά έκτα 7 έτν·,, 42 καθίσταται ισχυ-
ρός πνευματικής, καΙ ποθεί ποιεΐν Ιργα ένδοξα. 

Κατά τά έβδομα 7 έτη, 49 καθίσταται ά-
ριστος κατά τόν νοΰν και τήν γλώσσα ν. 

Κατά τά όγδοα 7 έττί, 56 τ' αύτά έχ ει επί 
14 έτη. 

Κατά τά έννατα 7 έτη, 63 έχει ώς κα'ι τά 
προηγ ούρ.ενα άλλά μαλακώτερα πρός μεγάλην 
άρετήν και σοφίαν. 

Κατά τά δέκατα 7 έτη 70 και έτη επτά, 
ήτοι 77 έτη, εινε πρός θάνατυν ώριμος. 

ΚαΙ ό'μως ό Σόλων έζησε περιπλέον τοϋ ό-
ρου τουτου 15. 

Ό 'Ερατοσθένης λέγει ό'τι ή ηλικία δέν εινε 
στάσιμος. Ή γνώμη αΰτη δπεστηρίχθη υπό 
πολλών αρχαίων ώς άναφέρει ό Γαληνός εις τά 
υγιεινά του. 'Αλλά καΙ παρά πολλών μεταγε-
νεστέρων έγένετο παραδεκτή, ιδίως παρά τοΰ 
Αλλερ· διότι τό άνθρώπινον σώμα ουδέποτε 
διατηρείται τό αυτό· επειδή αδιαλείπτως άνα-
νεοΰνται, άντικαθισταμένων τών παλαιοτέρων 
καΙ διεφθαρμένων υλών δι' άλλων νέων. Κατά 
τάς παρατηρήσεις τινών φυσιολόγων ή τοιαύτη 
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ολοσχερως ανανέωσις γίνεται κατα τρία και η· 

μΐσυ έτη, ωστε κατά ,τά 35 έτος τής ηλικίας 
τό σώμα άνανεοϋται δεκάκις. Μόνον τό σώμα 
διατηρεί τήν μορφών καΙ τάς πνευματικάς κα! 
ψυχικάς διαθέσεις. Άνανεοϋται ΰλικώς ώς ποτέ 
έν 'Αθήναις άνενεοΰτο ή πάραλος. Διά τοϋτο 
είς έν δικαστηρίω έφιλονείκησέ τις τήν ταυτό-
τη ιά του. 

Τινές τών νεωτέρων παρεδέχθησαν άλλο σύ-
στημα διαιρέσεως τών ήλικιών, οπερ έπενόησεν 

ο Λερνιέ. Κατ' αυτόν ή διαρκεί τής ζωής είνε 
81 έτη· εμπεριέχει τρεις περιόδους, τής αυ-
ξήσεως, τής άκμής καϊ τής παρακμής· ή ήλι-
κίχ τών 81 ετών διαιρείται είς 9 ϊσα μέρη 
κατά τήν τετραγωνικήν ρίζαν τοϋ 81, ών δις 
9 ήτοι 18 έτη άποτελοϋσι τήν ήλικίαν τής αυ-
ξήσεως πεντάκις 9 έτη ητοι 45 άποτελοϋσι τήν 
ήλικίαν τής άκμής, καϊ δϊς 9 ήτοι 18 τήν τής 
παρακμής. "Οθεν 18 έτη τής αυξήσεως, 45 
τής άκμης καϊ 18 τής ΰπαρακμής, τό ολον 
81 ετη. 

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Ι Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Ι 

ΕΝ Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η 

Ή έν τή Καλλιφορνία πόλις "Αγιος Φραγ-
κίσκος έγένετο τό κέτρον τής επισκοπικής διοι-
κήσεως της 'Αλεουτικής επαρχίας μόνον άπό 
τίνων έτών. Κατά τό 1865 οί ένάριθμοι Ορθό-
δοξοι κάτοικοι τοΰ 'Αγ. Φραγκίσκου, έλληνες. 
Σλαϋοι καϊ Ρώσσοι, (οργάνωσαν υπό τήν προε-
δρείαν τοΰ υποπροξένου Κλήνκοβστρεμ εΰεργε-
τικόν σύλλογον και απεφάσισαν νά άνεγείρωσιν 
όρθόδοξον ναόν, σχολήν καϊ νοσοκομεΐον. Ό 
σύλλογος ούτος μόλις ήδυνήθη νά συλλέξη πρός 
τόν ρηθέντα σκοπόν 600 ρούβλια. Έκ Ρωσσίας 
απεστάλησαν ίκαναί χρηματικαΐ βοήθειαι πρός 
ΐδρυσιν φιλανθρωπικών καταστημάτων· εκτός 
δέ τούτου και αί έξωτερικαΐ περιστάσεις έγέ-
νοντο εύνοϊκαί. Κατά Μάρτιον τοΰ 1867 αί 
χώραι τής Ρωσσοαμερικανικής εταιρίας προσε-
χορήθησαν εις τάς Ήνωμένας πολιτείας, ή δέ 
θέσις τοΰ ορθοδόξου ρωσσου επισκόπου, εδρεύον-
τος έν τη νήσω Σήτχη έγένετο δύσκολος, διότι 
άπό τής διαλύσεως τής Ρωσσο-αμερικανικής 
έι αιρίας ό Ρώσσος Άρχιερεύς Ιμεινεν άνευ 
ΰποστηρίξεώς τίνος παρά τής πολιτικής αρχής 
έν χώρα πολιτικώς κακοδιοικουμένη. 'Ο ρη-
θείς σύλλογος δι' άναφοράς του πρός τόν Αυ-
τοκράτορα τής Ρωσσίας έζήτει τήν άδειαν συλ-
λογής εράνων καθ' άπασαν τήν Ρωσσίαν πρός 
άνέγερσιν Ορθοδόξου ναοΰ έν 'Αγ. Φραγκίσκω. 

- Τή 20 Σεπτεμβρίου 1868 εδόθη αδτη ή α-
ς δεια, ό δέ εν 'Αμερική Ρώσσος έπίσκοπος Παΰ-

λος (τιτλοφορούμενος τοΰ Νέου 'Αρχαγγέλου) 
έστειλεν εις τόν "Αγ. Φραγκίσκον Ρώσσον ιερέα 
(οστις έλάμβανε παρά τής Συνόδου τής Ρωσ-
σίας έτήσιον μισθόν χίλια ρούβλια). 

Μετ' ολίγον δε χρόνον καϊ ή έδρα τοΰ έν 
'Αμερική Ρώσσου επισκόπου μετετέθη εις τόν 
"Αγ. Φραγκΐσκον. 

Ό Μητροπολιτικός οίκος έν Άγ. Φραγ-
κίσκο) ήγοράσθη άντϊ 36,000 δολλαρίων καϊ 
έδαπανήθησαν πρός έπισκευήν αΰτοϋ καϊ ΐδρυσιν 
παρακλησίου διπλάσιον τοϋ ρηθέντος ποσοΰ. Ό 
οίκος ούτος ευρίσκεται έν τή παλαιά βορείω 
συνοικία τοΰ 'Αγ. Φραγκίσκου εις τά άκρον τής 
ρείας Βασιγκτονίου πλατείας έν τώ κέντρω 
τών μάλλον συχναζομένων όδών. 'Επτά κυα-
νοί θόλοι τοϋ παρεκκλησίου τής Μητροπόλεως 
έναργώς διακρίνονται έν τω άνεφέλω οΰρανω τής 
Καλλιφορνίας. 

'Από τοΰ έξώστου τοΰ Μητροπολιτικού ναοΰ 
φαίνεται ό λαμπρός λιμήν τοΰ 'Αγ. Φραγκίσκου, 
πλήρης άπειροπληθών πλοίων, οί κατάφυτοι 
νήσοι καΙ τά μακρυνά ό'ρη. Ή θέσις τοΰ 'Ορ-
θοδόξου έπισκόπου έν 'Αγ. Φραγκίσκω, είνε 
λίαν δυσχερής διότι έχει νά παλαίση κατά τών 
καθολικών καϊ προτεσταντικών προπαγανδών 
αίτινες και αρχαιότεραι καϊ πλουσιώτεραι είνε. 
Τό παρεκκλήσιον τοϋ Μητροπολιτικού ναοΰ ένε-
καινιάσθη έπ' ονόματι τοΰ 'Αγ. Βασιλείου. Οί 
ίερεις, οί διάκονες καϊ οί ψάλται τούτου τοΰ 
ναοΰ λαμβάνουσιν άδρόν μισθόν καϊ διακρίνον-
ται έτι θεολογική παιδεία. Οί ιερείς λαμβά-
νουσιν άπό 2500 ρούβλια κατ' έτος, οί διάκο-
νες 16000 ρούβλια, οί δέ ψάλται άπό 1100 
ρούβλια κατ' έτος. 'Εκτός τούτου κατ' ετος 
πρός διατήρησιν τοΰ Μητροπολιτικού οίκου καϊ 
τοϋ άρχιερέως αποστέλλονται έκ Ρωσσίας 50 
χιλιάδες ρούβλια. 

Έν άμέσω εξαρτήσει άπό τοϋ Ρώσσου Άρ-
χιερέως διατελεί ή ορθόδοξος Σερβική εκκλησία, 
τοΰ 'Αγίου Σάββα έν τή πόλει Δζάκσον τής 
κομιτείας Άμαδάρ, ήτις θεωρείται ώς ιεραπο-
στολικός σταθμός διά τάς πολιτείας Όρεγόν, 
Καλλιφορνίαν καϊ Βασσιγκτών. Ή πόλις Δζάκ 
σον κείται έπΐ τών ορέων τής Καλλιφορνίας 
πλησίον τών μεταλλείων τοϋ χρυσού έν μέσω 
κρημνών καϊ βράχων και 18 μίλια μακράν τοϋ 
σιδηροδρομικού σταθμού "Αϊον. Έν τή πολει 
καϊ τοις περίχωροις οΐκοϋσιν υπέρ τούς 100 
Σέρβοι, Μαυροβούνιοι και Έρζεγοβίνιοι. Εις 
τήν ένορίαν ταύτην υπάγονται πνευματικώς οί 
έν τή πόλει Φρέζνο οικοϋντες Σλαϋοι, οί έλλη-
νες, ρώσσοι και σλαϋοι τής Πορτλανδίας καϊ 
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ΠΑΝΑΙΤΩΤΟΥ ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ 
(καθηγητού) 

Η Ρ Ω Ε Λ Ε Γ Ε Ι Α 
Χάρις εις τήν φιλόφρονα δωρεάν τοΰ άξιοτί-

μου κ. Χρήστου Α. Ηλιοπούλου καταχωρίζο-
μεν εις τήν ((Άστραπήν)) τάδε: 

Τ ώ υπέρ Πίστεως καί πατρίδος 
ένδόξως πεδόντε έν Ά λ α μ ά ν α 

κδ' Α π ρ ι λ ί ο υ αωκά, 
ηρωι έθνομαρτυρι 

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ω ι Δ Ι Α Κ Ω ι 

Πασά Σοι αϊα 'Αχαιών δώρ' έπίηρα φέρουσα 
άμβροσίης, Διάκος, είμέν' έπωνυμίην, 

άντ' αγαθών παρά σου άγανών άνεδήσατο δάφνα 
Σήν κεφαλήν ιερήν. Παρθένοι δ' εύγενέται, 

'Ατθίδες εΰκομοι, Φθίηθέν τε γυναίκες άρισται 
στέψαν Σους κροτάφους άνθοπλόκω στεφάνω. 

Οΰνεκ' αμυνόμενος περι Πάτρης άλκί άγνάμπτψ 
άμφ' όβελφ έδάμης φεΰ ! διά δ' άμπερέως 

Εΐαρος ίσταμένοιο, άγήνωρ πορσυνων ομοφύλοις 
ήμαρ έλευθερίης, πνεΰμά τε άθανάτοις. 

Τώ δ' επι ήρίον αΐζηοι έρίηρες εταίροι 
στήσαντ' έν Λαμίη άγχι Λεωνίδεω, 

"Ον παρά Θερμοπύλαις άεθλεύσαντ' αια καλύπτει, 
δείγμα μέν εύσεβίης, ές δέ τε μνημόσυνον 

Οττ' ((έναλίγκιός έστι Θεώ τοι, ος, έξοχα πάντων 
μάρναται άμφ! Πάτρης, τίμιος, αθάνατος)). 

Ε Τ Ε Ρ Ο Ν 
Σών άέθλων, Διάκος μέγ' άριστε, έών θιασώτης 

τόνδε πανηγυρικόν Σή ζαθέη άρετα 
Κασταλίης ρεέθρων άπο εύσεβέως άνέθηκα, 

ώ ενι μυθολογώ θαμβαλέος Σά κλέα. 
Λίσσομαι δ' Άθαθάτη κορυφή, νεοήλικος έργον 

δέξαι λιτότατον αΐνον όφειλόμενον. 

Σ Τ Ι Γ Μ Α Ι Τ Έ Ρ Ψ Ε Ω Σ 
Ό πολιτικός είνε ό μεγαλήτερος ευεργέ-

της τοϋ έθνους του, ο μεγαλήτερος κα-
κ ο ΰ ρ γ ο ς και ό μεγαλήτερος ψ ε ύ σ τ η ς. 
Τό πρώτον έχει έ κ τ ύ χ η ς, τό δεύτερον 
έξ α π ε ρ ι σ κ ε ψ ί α ς και τό τρίτον έκ 
συνηθε ίας . 

Εις τούς άρχαίους χρόνους εϊχον τό αξίωμα; 
Γ ν ώ θ ι σαΰτόν. 

Εις δέ τούς καθ' ήμάς μετεβλήθη τοΰτο είς τό : 
Γ ν ώ θ ι τόν γ ε ί τ ο ν ά σου 

κα ϊ τά κ α τ ' αυτόν . 

Άστορίας παρά τάς έκβολάς τοϋ ποταμού Κο-
λουμβία, οί άραβες έν Λός-"Αντζελις, Σάν-
Δέγο, Σάντα'Μπαρμπάρα καϊ Σεάτλη. Ό ιε-
ρεύς τής Σερβικής εκκλησίας έν Δζάκσων μισθό 
δοτεϊται υπό τής 'Ιεράς Συνόδου τής Ρωσσίας 
λαμβάνων έτησίως 1800 ρούβλια. Ό Ρώσσος 
έπίσκοπος έν 'Αμερική (τιτλοφορούμενος πά-
σης 'Αλιάσκης καϊ 'Αμερικής) Νικόλαος έγεν-
νήθη έν Νοβομιργόροδ της επαρχίας Χερσώ-
νος, έξεπαιδεύθη έν τή πνευματική 'Ακαδημία 
τής Μόσχας οθεν απεφοίτησε κατά τά 1875 
μετά τοΰ βαθμοΰ Μαγίστρου της Θεολογίας, 
μέχρι τοΰ 1883 διετέλεσε καθηγητής έν τή 
Θεολογική σχολή Ριαζάνης, κατά τό 1887 
διωρίσθη διευθυντής τής Θεολογικής Σχολής 
τοΰ Μογιλέβου, άπό δέ τοϋ 1889 διηύθυνε τήν 
Θεολογικήν Σχολήν έν Τιφλίδι μέχρι τής 29 
Σεπτεμβρίου 1891 οτε έχειροτονήθη έπίσκοπος 
καϊ άπεστάλη εις τήν Άμερικήν. 

Ύπά την πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοϋ 
Ρώσσου έπισκόπου τής 'Αμερικής διατελοϋσιν 
αί ορθόδοξοι ένορίαι τών νήσων Οΰναλάσκης, 
τοΰ 'Αγίου Παύλου, τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, τής 
"Ατχης ('Αρχιπελάγους τής 'Αγίας Αικατερί-
νης), τοϋ χωρίου Μπελκόβσκο (έν τή χέρσονήσω 
Άλιάσκα), τοΰ χωρίου Ίκογμιούτ παρά τόν 
ποταμόν Κβιχπάκ, τοϋ χωρίου Τουγιάκ παρά 
τόν ποταμόν Νουσαγάκ, τοϋ χωρίου Βενεσάλη 
παρά τόν ποταμόν Κουσκουβήμ. Έπ' έσχάτων 
ίδιαιτέραν φροντίδα καταβάλλουσιν έν Ρωσσία 
περί τής στερεώσεως τών ακολούθων ένοριών έν 
ταϊς όποίαις πολλοί επέστρεψαν έκ τοΰ πα-
πισμού εις τήν Όρθοδοξίαν. Έν τή πόλει 
Ούελκεσμπάρρε τής πολιτείας Πανσυλβανίας, 
έν τή πόλει Άλλεγάνη (τής αυτής πολιτείας) 
ή έκκλησία τής οποίας ίδρύθη δι' εξόδων ελ-
ληνος εμπόρου, έν τή πόλει Ίστσεόλ (τής αυτής 
πολιτείας), έν Σικάγω τής πολιτείας Ίλλι-
νόης, έν τή Μιννεαπόλει παρά τόν Μισσισιπήν 
τής πολιτείας Μιννεζότ, έν Νέα Ίόρκη μετά 
δύο ιερέων· τοϋ ρώσσου Ευτυχίου αποφοίτου τής 
έν Πετρουπόλει πνευματικής 'Ακαδημίας καϊ 
τοΰ έλληνος άρχιμανδρίτου Ραφαήλ έκ Δα-
μασκού, πρώην αντιπροσώπου τοϋ Άντζοχικοϋ 
μετοχίου έν Μόσχα, έν τή Άντζονίη, έν τή 
Μπριτσπόρτ τής πολιτείας Κονιεκτικούτα, έν 
τή Γαλστόνη τής πολιτείας Τεχάς. Ή ένορία 
αδτη άποτελεΐται ώς έπϊ τό πλείστον έξ ελλή-
νων καϊ σλαύων. Κατ' αυγουστον έ. έ. διωρίσθη 
προϊστάμενος ταύτης τής ένορίας ό έλλην αρ-
χιμανδρίτης Θεόκλητος Τριανταφυλλίδης από-
φοιτος τής έν Μόσχα πνευματικής 'Ακαδημίας 
οστις έπ' έσχάτων έχρημάτισε καθηγητής έν τη 

ένΑΐκατερινοσλάβ (Ρωσσία) θεολογική Σχολη. 
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— Καλέ, μπαμπά, έλεγεν ο μικροί Τοτός 

πρός τόν πατέρα του, διατί τοΰ; κλητήρας τούς 
λέγουν τωρα ά σ τ υ φ ύ λ α κ α ς ; 

— Διότι είνε στ' α σ τ ε ί α φύλακες . 

"Εν Tινι δικαστηρίω. 
Δ ι κ α σ τ ή ς . —Βλέπω κατηγορούμενε οτι 

πολλάκις έχεις καταδικασΐή ώς τώρα διά 
κλοπήν. 

Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς.—Μάλιστα, κύ-
ριε δικαστά, άλλα «μόνον στά χωριά». 

Λωποδύτης προσάγεται ένώπιον αστυνόμου. 
— Βρέ Φουντανέλλα, πάλι μ' εσένα έχουμε 

δουλιαίς ; πότε έπϊ τέλους θ' ά ν ο ί ξ γ ς 
ε να μ α γ α ζ ί , διά νά ζήσης σάν άνθρωπος; 

— Έ ν α μ α γ α ζ ί ά ν ο ι ξ α , κύρ 
άςυνάμε, μά οί άςυφύλακες μ' έφεραν 'ςή ψυροΰ. 

Κυρία φωτογραφουμένη. 
— Ποϋ νά βλέπω ; 
— Ήδώ εις αυτό τό σημεΐον. 
— Πολύ σας παρακαλώ ν ά μ ο ϋ τ ά 

β γ ά λ ε τ ε κ α λ ά τ ά μ ά τ ι α ! 

'Ενός έλλογίμου ή σύζυγος καλείται Σοφία, 
κύριος δέ μετ' εκείνου συζητών είπε· 

— Δέν ήθελον άλλο τίποτε η νά είχον τήν 
σ ο φ ί α ν σου. 

Ό Έλλόγιμος έξαλλος έξ οργής. 
— Ποίαν Σ ο φ ί α ν ; ποίαν Σ ο φ ί α ν ; 

— Τά τέκνα μου, έλεγε κυρία τις έν τινι 
συναναστροφή, δέν δμοιάζουσι παντάπασι με-
ταξύ των. 

— Το πιστεύω κυρία μου, λέγει κύριος τις, 
καθ' εν ομοιάζει τοΰ πατρός του. 

Δύο παιδία, τό μέν έξ υψηλής οικογενείας, 
τό δέ ανωνύμου πατρός έφιλονείκουν ήμέοαν τινά. 

— Πώς ! έλεγε τά πρώτον, ύπερήφανον τής 
καταγωγής του, θέλεις νά έξισωθής μέ έμέ!... 
Φύγε, φύγε ά'θλιε ! . . σύ δέν έχεις πατέρα ! . . 

— 'Ανόητε, άνακοάζει δ έτερος (οργισμένος, 
έγώ έχω περισσοτέρους πατέρας άπό σέ ! . . . . 

Πλοίαρχος τις αιτών χάριν τινά παρά του 
υπουργού άπέστειλεν εις αΰτόν σάκκον καφέ, 
οπως τόν υποχρέωση. 

— Τί ειν αυτό; λέγει ο υπουργός τώ συνα-
δεύοντι τόν σάκκον υπηρέτη. 

— Κύριε, είνε σάκκος καφέ, εν ό κύριός 
μου σας παρακαλεί νά δεχθήτε. 

— Πολύ καλά, αφήσετε αΰτόν εδώ, καί 
υπάγετε νά εϊπητε εις τόν κύριόν σας, ότι ποτέ 
δέν πίνω τόν καφέν μου χωρίς ζάχαριν. 

Ό κ. Μυριανθούσης διεβεβαίου χθές τόν κ. 
Μποντόνην ότι, οσάκις ώρίλησεν εις τόν κ. Δε 
λνγιάννην, δέν έπεσε π ο τ έ ο λ ό γ ο ς 
του κ ά τ ω . 

— Αΰτό, άπήντησεν ό κ. Μποτόνης τό ά-
νέγνων καί ει'ς τό «Σκρίπ» ότι οί λόγοι σου 
δέν έχουν τωόντι ούτε τήν έλαχίστην β α-
ρύ τ η τα. 

Ίσπανός τις φθάσας τήν νύκτα εις παρι-
σίους διευθύνεται πρός τι ξενοδοχειον άλλ' 
έκρουεν είς μάτην, ο ξενοδόχος εΰρίσκετο είς 
τόν τέταρτον υπνον του. Τέλος πάντων σηκώ-
νεται, καταβαίνει καί έσωθεν της θύρας έρωτα 
ποίος είναι ; 

— Είνε, λέγει δ 'Ισπανός, δ Δον 'Ιωάννης, 
Πέτρος Φερνάνδος, Ροδρΐγος τής Νέας-Καστιλ-
λίας, κόμης τής Μαλάφρας καί ιππότης τοϋ 
Σαντιάγου καί Άλκαντάρας. 

— Κύριε ! τώ άπαντα ο ξενοδόχος, λυπού-
μαι πολύ, αλλά δέν έχω τόπον όπως δεχθώ ό-
λους τούτους τούς κυρίους. 

Ό κύριος Κ. έλεγε περί τοΰ κυρίου Ρ. όςις 
επί μίαν μόνην ήμέραν έγεινεν υπουργός. 

— Ό δυστυχής, ουδέ κάν μίαν μόνην 
νύκτα δέν έκοιμήθη επί τής υπουργείας του. 

COCCONIS 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Εξεδόθη ύπό τοΰ λογίου καί πολυπείρου κ. Α. Ζ. 

Σακελλαρίου βιολιάριον κοινωφελέστατον καί πρακτι-
κώτατον ύπό τόν τίτλον «Κοσμική τε καί Χριστια-
νική Πείρα)) καί πολλϊ περιέχον περί τε άθανασίας 
ψυχής, περί τής μεγάλης ιδέας καί τά λάθη καί 
τά παθήματα τών Ελλήνων έπϊ τοΰ Πατσιφίκα καί 
καυτηριάζον τάς πράξεις άρχόντων τε καϊ αρχομένων 
διά τήν δυστυχή κατάστασιν τοΰ έθνους καϊ κατα-
λήγον είς τήν πτώχευσιν τοΰ έθνους ένεκα τής απρο-
νοησίας τών αρμοδίων. 

Τό βιβλιάριον τοΰτο θερμώς συνιστώμεν τοις ά-
ναγνώσταις ήμών. 


