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Κύριοι

’Εάν ή εύδαιμονία τοϋ ανθρώπου ίν τω 
βί<ρ παράγόμενον τοϋ οίκου καί ττ,ς πολι
τείας φαίνεται, άμφότερα δε ταΰτα στενόν 
μετ’ άλλήλων σύνδεσμον έχουσι καί τδ έ
τερον άνευ τοϋ ετέρου άτελώς καί άνωφε
λώς πολλάκις λειτουργεί' καί έάν ή εθνική 
άποκατάστασις τούτων είνε δημιούργημα 
καί σπουδαιότατον παντδς πολίτου μέλημα, 
νομίζω δτι δέν άπομακρύνομαι τών διαθέ
σεων τής έντιμου ταύτης δμηγύρεως, ούδέ 
Οέλομεν κατακριθή, έάν αφέντες τήν πολι
τείαν καί τδ σχολεϊον εΐσέλθωμεν είς τδν 
οίκον καί έπ.σκοπήσωμεν,ποϊος ών καί ποϊα 
πράττων δύναται νά έκπληρώση τδν υψη
λόν αύτοϋ προορισμόν. Κληθείς έζ όλίγου 
υπδ τοϋ περισπούδαστου φίλου καί άτρύτου

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Η.) 

σκαπανέως τοϋ πνευματικού τούτου φυτο>- 
ρίου ΐνα τής ήμέρας τό χαρμόσυνου έπικο- 
σμήσω διά λόγου ίπαζίου τής παρούσης δ- 
μηγύρεως, έπί πολύ έδ'.στασα άν έπρεπε νά 
άναλάβω γενομένην μοι τοιαύτην πρόσκλη- 
σιν, τδ μέν διότι τής άληθείας δ λόγος βα·

(α) Τό ’Εμπορικόν Σχολεΐεν τοϋ ζ. 
Ν. Άρώνη εΐνε έκ τ&ν άρχαιοτέρών έν Σμύρνη 
Ιδιωτικ&ν ίκπαιδευτηρίων. Ίδρυθέν τφ 1857 
έξακολουθεϊ έ’κτοτε άνευ διακοπής παρέχον πλεί- 
στα; υπηρεσία; εί; τήν ήμετέραν κοινότητα. Έν 
αΰτφ διδάσκονται μαβήαατα μέχρι τή; Γ”. Γυ
μνασιακή; τάξεως καί εΐνε άνεγνωρισμένον ύπό 
τή; Εϋαγγ. Σχολής. Ή ακρίβεια περί τήν διδα
σκαλίαν και τήν έσωτερικήν δίαιταν καί ή αύ- 
στηρότης περί τήν πειθαρχίαν εΐνε προσόντα δι' 
S οί πλεΐστοι τ&ν εύπορούντων όμογεν&ν έν— 
τεΟΟεν καί έ; ’Αλεξάνδρειά; καί έκ τοΟ έσωτε- 
5ικοϋ τή; Μ. Άσία; ζαί τ&ν Νήσων άποστέλ- 

ουσι τά τέκνα αϋτ&ν εί; τό ίμπ. Σχολεϊον.
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ρυθύμους τινάς έξ ημών καθίστησι καί δ 
σωτηριώδης τών ημαρτημένων έλεγχος την 
πίς-ιν τών λεγόντων είς άμφίβολον πολλάκις 
έθηκε, τδ δέ καί δι’ άλλον τινά λόγον τδν 
έξ»ς·

Έν τη καταφλεγούση την πατρίδα ή- 
μών πυρκα’ίά, ίσως άν τις εϊποι, τί χρή 
λόγων καί δμηγύρεων; δπου τηλικοϋτοι 
περικυκλοϋσιν ήμάς κίνδυνοι, δπου πάντων 
τά βλέμματα πρδς άλλο τι ύψηλότερον έ- 
στοαμμένα νά εινε δέον, ύπάρχουσιν άνθρω
ποι περί τά μικρά τυρβάζοντες άπδ τών 
μεγάλων καί επικειμένων ημάς άποσπών- 
τες ; Άλλ’ έάν δ οίκος άληθώς είναι ή άγ
κυρα καί τδ έθνικδν άγιασμα καί ή έλπίς 
τοϋ μέλλοντος, έάν έν τή εστία υπδ τήν 
τέφραν συνήθως κρύπτεται τής έλευθερίας δ 
δαυλδς, πρέπει νά ύπάρχωσι και δέν Οά έκ- 
λίπωσιν οί άνδρες έκεΐνοι οΐτινες έν τή ιδι
ωτική άφανεία είς τήν έθνικήν παραδεδο- 
μένοι παίδευσιν καί μετά παίδων άναστρε- 
φόμενοι συμπλάττουσι καί συγκτίζουσι τον 
έθνικδν οίκον, δπως τά έν τώ ώκεανώ άφα- 
νή τών xopa.llur ζωύφια παρά τάς ήφαι- 
στειώδεις γαίας λίμνας δημιουργοϋσι καί 
κόσμον καί γήν άνω τής θαλάσσης έκ τοϋ 
μή ίντος παράγουσι· Ναί ύπάρχουσιν οί 
άνδρες οΰς ούτε πικρία» κα1. γήρας γηράσκει 
έν τώ καθήκοντι, ούτε πενία καταβάλλει, 
εικότως’ διότι έάν τάς Ουέλλας τοϋ χειμώ
νος οί γεωργοί φοβούμενοι μή σπείρωσι μη- 
δέ άροτριώσωσι, δέν Οά έχωσιν άμητδν 
καί συγκομιδήν. Έπειδή λοιπδν τδ καθήκον 
πρέπει νά κρατή τών ιδίων διαθέσεων, δεΰ- 
τε σκεψώμεθα περί τοϋ ήμετέρου οίκου καί 
ίδωμεν τί καλδν ύπέρ αύτοϋ δυνάμεθα νά 
ευρωμεν.

Ο'κος λέγεται ού μόνον ή οικία, άλλά 
καί πάντα τά είς αύτήν άνήκοντα. Πατήρ 
καί μήτηρ, τέκνα καί οίκέται, κτήματα καί 
χρήματα, πάντα τοϋ οϊκου λογίζονται.’Αλ
λ * έπειδή τδ πρώτον δι’ 8 συντηρείται οίκος 
είναι τά τέκνα, οί δέ γονείς τοϋ οίκου δη
μιουργοί καί συντηρηταί, περί τών είς εαυ
τούς καί τά τέκνα καθηκόντων τούτων έν 
δλίγοις διαλάβωμεν. 

Έξ αύτής τής φύσεως τοϋ άνθρώπου διτ
τά προέρχονται τά κατ’ οίκον ταΰτα καθή
κοντα, τά μέν περί τδ σώμα, τά δέ περί 
τδ πνεύμα καί τδ ήθος. "Οπως δ’ έν τελείς 
σωματική καί πνευματική αρμονία τέλειον 
παράγεται ανθρώπινον σκήνος, οΰτο» καί έν 
τή τελεία καί αρμονική συναρμογή τών υλι
κών καί πνευματικών μέσων πρδς άνάπτυξιν 
άποτελεΐται ό άληθής ο'κος, ό δυνάμενος 
πρδς πάσαν ιδίαν τε καί κοινήν περιπέτειαν 
ν’ άντεπεξέλθη μετ’ έλπίδων επιτυχίας.

Καί πρώτον μέν τδ σώμα έπειδή είνε τδ 
δργανον δι’ οϋ δρώμεν καί ή ζωή ήμών έκ- 
φαίνεται, μετά μεγίστης έπιμελείας τηρη- 
τέον τούτο. Τροφή καί ένδύματα, ασκήσεις 
καί σχέσεις τοιαΰται ή τοιαΰται δύνανται 
νά διαπλάσωσιν ήθος σωτήριον ή καταστρε
πτικόν, πολίτην γενναΐον ή δειλόν,άστοργου 
ή φιλόστοργον, ευεργετικόν ή τά συμπαθή, 
επιμελή ή άμελή, έάθυμον ή ρέκτην, δεισι- 
δαίμονα ή άθεον, εγκρατή ή λαίμαργου, ά
σωτον ή φιλάργυρον, ύβριστήν ή σώφρονα, 
μεγαλόφρονα ή ταπεινόν, δίκαιον ή άδικον’ 
Ί1 τροφή λαμβανομένη είς τήρησιν καί άνά 
πτυξιν τοϋ σώματος δέον νά έχη πάντα τ’ 
θρεπτικά στοιχεία άφθονα καί ουτω πρ ά 
τήν λοιπήν δίαιταν συγκεκερασμένα,ώς-ε νδς 
μή βλάπτωσ·.’ διότι δπως έλλειψις θρεπτιά 
κής ούσίας έπιφέρει μαρασμόν και φθίσιν 
οΰτως δ πλεονασμός ύπερτροφίαν συνάγε, 
ούχ ήττον τής ατροφίας έπικίνδυνον. Τάξιςι 
ή άταξία, απληστία ή περιέργεια πρός πά
σαν νεωτεροποιδν μαγειρικήν μαγγανείαν fa- 
δίως δύναται νά μετατρέψη τήν φύσει έγκρα- 
τή νεότητα είς άκρατή καί λίχνον.

Πασών τών αισθήσεων τήν ορεξιν άσθε- 
νεστέραυ μέν, άλλά διαρκεστέραν η φύσις 
έδωρήσατο.Όλοι γινώσκομεν δτι είς τούς γέ
ροντας ή αϊσθησις αΰτη μάλλον άνεπτυγμέ- 
νη τυγχάνει ή παρά τοΐς νέοις.Ό γέρων ύπδ 
τή; φύσεως ωθούμενος έπιζητεΐ τδ καλόν 
είς γεΰσιν’ άλλ’ δ νέος αδιάφορος πέφυκε. 
Τοιοΰτος εΐνε δ φυσικός νόμος δν δέν πρέπει 
νά παραβώμεν μηδέ νά μεταποιήσωμεν τήν 
μέν γαστέρα τών παίδων είς ασκόν παμ- 
φόρου καί χαίνοντα, αύτούς δέ είς λίχνα γε-

ροντίδια περιέργως τήν δρεξιν θεραπεύοντα’ 
άλλά νά κλείσωμεν εί δυνατόν έρμητικώς 
τδν οισοφάγον παρέχοντεςένωρις τήν κλείδα 
είς τδν νοΰν αύτών, άλλ’ ούχί είς τας δρέ- 
ξε·.ς καί τάς παράφορους τής νεότητος δρ- 
μάς. Ή όρεξις είνε όπως οί μικρότεροι τών 
δανειστών οϊτινες άπαιτητικώτεροι καί έπι- 
βλητικωτεροι καθίστανται’ ομοιάζει πρδς 
τούς κύνας τούς ύλακτοΰντας πλεΐον οσω 
άν τις πλείω παρέχη’ εινε ή μάλλον αφι
λότιμος καί αδιάκριτος τών αισθήσεων’ διό
τι ούτε αιδώς ούτε κόρος είς αύτήν επέρχε
ται. Πάσαι αί άλλαι έπιζητοϋσι καί άνά- 
παυσιν, αΰτη δέ όσω πλείω λαμβάνει,τόσω 
πλείω απαιτεί καί έπιδιώκει τδ κράτος έπί 
τών άλλων’ είνε ή ζωωδεστέρα τών άνθρω- 
πίνων δυνάμεων καί δ κατώτατος κρίκος τής 
άλύσεως τής συνδεούσης τδ οώμα πρδς τήν 
ΰλην’είνε καλή μέν και χρήσιμος δουλεύουσα, 
κάκιστη δέ άρχουσα’ επομένη λειτουργεί 
θαυμασιώτατα, άναδείκνυσι τούς εγκρατείς 
καί σώφρονας καί τούς έν τή θρησκεία καί 
πολιτεία ήρωας καί λαμβάνει τήν ευλογίαν 
ώς δ ’Ιακώβ, άναπτυχθεΐσα δέ καί τδ κρά
τος λαβοΰσα, ταπεινοί και καταδουλοϊ πάν 
φρόνημα καί πωλεϊ τά πρωτοτόκια ύπέρ μι
άς λοπάδος φακής ώς δ ΊΙσαϋ· Τό κράτος 
αύτής μετά πολλής έμφάσεως έπιδείκνυται. 
'Υποκειμένη ούδείς φίλος φαίνεται, κρατού
σαν δέ πολλοί δορυφόροι καί άμφίπολοι πε- 
ριέπουσιν. Ένθεν μέν ή πολυτέλεια καί ή 
ματαιότης περί τήν έπίδειξιυ, ένθεν δέ ά- 
θρόαι πάσαι αί απολαύσεις συνεπεισρέουσιν, 
ϊνα πλήρη καί αρμονικότατου τόν θίασον 
τής διαφθοράς άποτελέσωσιν. Έν τή οικία 
ένθα τδ κράτος τής εγκράτειας έξέλιπεν, ύ- 
πεισεχώρησε δέ ή βασιλίς τών ηδονών άκρα- 
σία, ένταΰθα δυνατόν ϊδεΐν παν νεωτερο- 
ποών περί τά ένδύματα, οτι τό μέν άπλούν 
καί χάριεν κρήδεμνον πτεροφόρον άντικαθί- 
στησι πίλημα, τδν δέ περισταλή τοϋ σώ
ματος κόσμον ή άκοσμος καί είς αναίδειαν 
πολλάκις άποκλίνουσα ξενική τών νεωτερο- 
ποιών σειρήν. Οίκειότατα λοιπόν τούτοις καί 
άχώριστος έπεται ή πολυτέλεια, δ μέγιστος 
τών σκοπέλων πρδς δν καί οί συντηρητικά»· , 

τατοι τών ήμετέρων οίκων καί αί φρονιμώ- 
ταται τών οίκοδεσποινών συνήθως προσκό- 
πτουσιν. *Η φυσική τοϋ άνθρώπου κλίσις 
πρδς τδ καλδν καί ή αιφνίδια έθνική μετά- 
πτωσις άπδ τοϋ αύστηοοτάτου είς τδν μά
λιστα άνειμένον βίον τοσοΰτον συνέχεον τάς 
περί καλού καί προσήκοντος τών πλείστων 
κρίσεις, ώστε ούδέν δύναται νά διΐδη τις 
έν τούτοις δριον ούτε περί τήν ένδυμασίαν 
ούτε περί τήν λοιπήν τοϋ οίκου διακόσμη- 
σιν. Πλούσιοι καί πένητες, νέοι καί γέρον- 
ρες, φρόνιμοι καί άφρονες, οικονόμοι καί 
σπάταλοι, οίκοδέσποιναι καί θεραπαινίδες 
πάντες,τό γε νύν έχον, φιλοξενοϋσι τήν δει
νήν ταύτην τών νεωτεροποιών fiij-aipar' 
συγκωμάζοντες δέ καί συμβακχεύβντες ά- 
κολουθοϋσιν είς τδ δελεαστικόν αύτής άρμα 
μήτε γινώσκοντες, μήτε θέλοντες νά γινώ- 
σκωσιν όποι φέρονται. '11 τοιαύτη δέ τών 
πάντων διάθεσις έθίζουσα ένωρίς τά τέκνα 
πρδς τήν έξωτερικήν έπίδειξιν, πρός τό ά· 
πατάν καί άπατασθαι. διαταράττει τδν 
οίκον άπαντα, άνατρέπει πάσαν άλλην οι
κογενειακήν άρετήν καί ματαιοΐ τών τε 
γονέων καί διδασκόντων τά διδάγματα. 
Πρδς τδν έπίπλαστον καί ψευδή κόσμον ά- 
ρεσκόμενοι οί παϊδες φαντάζονται άλλον 
άπατηλδν βίον είς 8ν προαγόμενοι, κατά 
μικρόν περιπίπτουσιν άνεπαισθήτως είς πα
γίδας ολέθριας καί φέρονται κατά κρημνού, 
οτε μόλις οί γονείς γνώσιν λαμβάνουσι 
καί δθεν καί θέλοντες δέν δύνανται ν’ά· 
ναρπάσωσι.

Καί εινε μέν άληθές δτι άχώριστος τοϋ 
βίου ξυνωρίς είνε ή τροφή καί ή ενδυμασία, 
οί δύο τόποι τής καταναλώσεως, ώς λέγου· 
σιν οί έμποροι, τών προϊόντων τής άνθρω- 
πίνης έργασίας: άλλά μή λησμονώμεν δτι ή 
έργασία ήτοι ή παραγωγή καί ή κατανά- 
λωσις εΐνε μέν άντικείμεναι άλλήλαις, άλ
λά βαίνουσιν άναλόγως, ώστε όπου μέν 
κατ’ εύθύν λόγον ή τε αΰξησις ή τε μείωσις 
αύτών έχει, ένταΰθα ή υλική εύημερία καί 
ή ησυχία, άν μή έσχον είσέτι τδ κράτος, 
δέν άπέχουσι μακράν’ ένθα δέ τούναντίον 
δαπανώνται πλείω τών εϊσπραττομένων καί
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αναγκαίων, παρ’ οίς ή έζαγωγή μείζων 
τής εισαγωγή; καί άντί πλεονασμοί) έλ
λειμμα τήν ολην εργασίαν ανταμείβει, πα
ρά τούτοι; δέν φαίνονται απίθανοι ουδέ 
πύρρω άφιστάμεναι αί ήμέραι τής στερήσε- 
ως, και ή πενία πολύ ταχέως θέλει εύρεϊ 
σκήνωμα μετά τών παρακολουθούντων αύ
τή ανιαρών. Έπειδή δ’ έξ έθους μάλλον ή 
φύσει αί τε άρεταΐ καί κακίαι προσγίνονται, 
δ δέ άνθρωπος οικιακής καί εθνικής αγω
γής τδ πλεϊστον εινε δημιούργημα, πλεί- 
στην τηρητέον περί ταύτα έπιμέλειαν ή 
μάλλον τήν πάσαν είς αύτά ποιησόμεθα 
σπουδήν.

Ό βίος ήμών είνε παραβλάστημα τού 
άρχαίου. Έν αύτώ ζώμεν καί κινούμεΟα 
καί έσμέν. Ό νέος τού άρχαίου δένδρου 
βλαστός δέν έβαλε βαθείας £ίζας. Έάν δέ 
τήν αθανασίαν τών έθνών μόνον τών ήθών 
ή τήρησις ή τήν πνευματικήν άνάπτυζιν 
μή παρακωλύουσα προάγει, έάν έν τούτοις 
έκφαίνεται καί συντηρείται δ,τε υλικές καί 
πνευματικές αύτών βίος, ανάγκη πάσα νά 
μή άποχωρισθώμεν τού συνέχοντος καί 
τρέφοντος ημάς κορμού ·»ής άρχαιότητος, 
ούδέ νά ριφθώμεν ούτως άποτόμως εις τδ 
έπικλύσαν τάς νεωτέρας κοινωνία; ρεύμα 
τού υλισμού καί τής έφημέρου άπολαύσεως. 
Τά ήθη καί έθιμα τρεφόμενα καί κρατυνό
μενα διά τών γραμμάτων παράγουσι τήν 
έθνικήν ΐσχύν καί μονιμότητα, δι’ ής τά 
έθνη αύτομάτω; ένεργούντα διαπλέουσι τδ 
πέλαγος τού σταδίου πάντοτε άκμαϊα καί 
ισχυρά, άρύονται δύναμιν έν ταϊ; συμφο- 
ραϊς καί χωροϋσι καί ύποχωροϋσι νικώντα 
καί ήττώμενα. Άλλά τά ήθη έξ έθους γι
νόμενα κτώνται κατά μικρδν καί έν τή εύ- 
πλάστφ τής νεότητος ηλικία. Οί βλαστοί 
τού δένδρου εύχυμοι μέν καί νεαροί δντε; 
ραδίως ιθύνονται, κρατυνθέντες δέ καί άπο- 
ξυλωθέντες αδύνατον ν’ άναλάβωσιν ήν έ- 
σχον άπαξ άφεθέντες φοράν.

Άλλά πρδς ταύτα ίσως ούκ απίθανα ού · 
ναταί τις νά εϊπτ,. Πώς εινε δυνατδν νά ζή- 
σωμεν νΰν δπως οί πατέρες ήμών έζων ; 
Δυνάμεθα νά ένδυθώμεν καί τραφώμεν ώς 

έκεϊνοι έν τώ αίώνι τούτω τής τεραστίας 
τών λαών συγκοινωνίας, έν φ τά δρια τών 
έθνών διεγράφησαν, ό δέ χρόνος καί δ τό
πο- ανυπολόγιστα σχετικώς κατέστησαν ; 
Εινε πιθανή τοιαύτη τοΰ ήμετέρου βίου ο
ρίων διαγραφή ; Τά άρχαϊα ήσαν μέν απλά 
καί ήττον δαπανηρά, άλλ’ άπαιδεύτων καί 
άκοινωνήτων λαών τδ γνώρισμα. Τοιούτος 
βίος νΰν σημαίνει περιορισμόν. Τδ νεωτερο- 
ποιδν δέν εινε τών αρχαίων ’Αθηναίων τδ 
γνώρισμα έν τώ άπογαίω τής άναπτύξεως 
αύτών, ώς παρά Θουκυδίδη πεοιγράφονται ; 
Τοΰτ’ αύτδ δέν όμολογεϊται καί περί τοϋ 
έν τή Δύσει πολιτισμού ; Οί Σίναι τά πλεϊ- 
στα πρώτοι έφευρόντες ύστατοι μένουσι καί 
άναφέρονται ώς τύπο; λαού στάσιμου. Ταϋ- 
τα καί άλλα τούτοις παραπλήσια δύναταί 
τις άντιτάζαι άκούων τά άρχαϊα άπαιτού- 
μενα, αποτροπήν δέ πως άπδ τού νεωτέρου 
πολιτισμού, δστις όμολογητέον δτι έν πολ
λοί; πολύ ύπερέβη τδν άρχαϊον.

Και δμολογοϋμεν μέν δτι βίος άνευ ί- 
νεργείας καί ποικιλίας εινε άβίωτος καί νε
κροί; προσήκον, καί δτι ή ενέργεια μόνον έν 
τή μεταβολή καί τοϊ; νεωτεροποιοίς ευρί
σκει τροφήν, άλλ’ άμφότερα ταύτα ύποτι- 
Οεϊσιν άλλοίωσιν έπί τά κρείττω καί πρδς 
όφελος τοΰ ποιούντο;. Παρ’ ήμϊν δέ έλά- 
χιστα σημεία, ίνα μή εΐπω ούδέν, τούτου 
φαίνονται’ διότι αροτριώσιν οί γεωργοί ή
μών τήν γήν είσέτι διά τού Ήσιοδείου ά
ροτρου, συγκοινωνοΰμεν δέ δι’ άτραπών καί 
μεταφέρομεν τά έμπορεύματα τετραπόδων 
δίκην έπί τών ώμων καί διά τών μεγαλο
πρεπών τής έρημου πλοίων, καί έν γένει 
έκτελούμεν τά πλεϊστα τών τε κατ’ οϊκον 
καί έκτο; έργων όπως οί πρωτόπλαστοι' 
άλλ’ ούτε τών βοών ή δύναμις, ούτε τού 
δεινού πλατυαύχενος αχθοφόρου οί εύρεϊς 
ώμοι δύνανται ν’ άντισταθμίσωσι πρδς τήν 
δύναμιν τών τεχνιτ ών οργάνων καί τού α
τμού τήν είς πάντα έν Εύρόπη είσαχθεϊσαν, 
καί ούδέποτε έπιτυγχάνει μία ή πλειότεραι 
χεϊρες όσα διαπράττει άψυχος μηχανή ύπδ 
νοΰ μόνον ίθυνομένη. Ούδέν λοιπδν μετε- 
ποιήσαμεν πρδ; πολλαπλασιασμόν, ούδέ 

παρελάβομεν εί; τδν νεωτεροποιδν βίον εί; 
βν είσήλθομέν τι άντίσταθμον ού άπεβάλο- 
μεν άρχαιοτρόπου. Καί δικαίως δύναταί 
τις είπεϊν δτι άπηλλοτριώθημεν έκεί.ου' 
διότι δέν λέγονται οικεία τδ πατρικόν καί 
μητρικόν κάλυμμα, ή αί έμβάδες καί η 
πολύπτυχος άναξυρίς καί τά παρόμοια, ούδ’ 
άλλότριαδ υψηλός ή στρογγύλος πίλος καί 
ή εύρωπαϊκή ενδυμασία. Έν ήμϊν έστιν καί 
έν τώ χρησίμφ τό οίκεϊον καί τδ όθνεϊον. 
Οίκεϊον είνε πάν δπερ συντελεί πρδς πολλα
πλασιασμόν τής παραγωγής, δ,τι δύναται 
διά τών αύτών μέσων τελειότερον καί α
φθονότερου καί άπονώτερον νά μέ άντα- 
μείψη. Τούτο πρέπει νά έπιζητήσω, καί άν- 
τί τούτου δέον νά μεταποιήσω δπερ παρα
λαβών έχω καί μέχρι τοΰδε έπραττον. Οί 
κεϊον εινε τδ ώφέλιμον, καί βοηθούν είς 
τήν πρόοδον, άλλότριον δέ καί δθνεϊον πάν 
στάσιμου καί νεκρόν, έλαττούν τήν παρα
γωγήν καί μή έπαρκοΰν είς τάς κοινωνι
κής άνάγκας καί οίκειότατον έάν είνε, καί 
άν δ πατήρ ή ή μήτηρ ή έγώ αύτδς έπενό- 
ησα. Αυτή είνε ή φιΛοχαΛία μετ' έντε.ΐεΐας 
καί ^ιΛοσο^Ια &νευ μαλαχίας. Τούτο α
ληθώς καί λέγεται καί είνε πρόοδος' διότι 
πάσα τροποποίησις υλικού τίνος άντικειμέ- 
νου μή ωφελούσα τδν έφευρέτην κατά τε 
ποσδν καί ποιόν είνε βλάβη καί παλινδρό- 
μησις. Ουτω σκεπτόμενοι καί παραβάλλον- 
τες τδν αρχαιότερου οικογενειακόν ήμών 
βίου πρδ; τδν νΰν άναμφιβόλως θέλομεν ό- 
μολογήσει δτι ούτος ούδέν άπλούστερον καί 
οίκονομικώτερον παρεισήγαγε τού προτέρου. 
Τούναντίον πολυδάπανος καί έπιδεικτικδς 
καταστάς απορροφά καί τδν τελευταϊον ι
δρώτα τού τε οικοδεσπότου καί τής οίκο- 
δεσποίνης καί χαλκεύει διά τών χειρών τών 
ιδίων γονέων κλοιόν βαρύτερον πάσης δου
λείας, άφ’ ού καί Οέλοντα άδύνατον ν’ ά- 
παλλαχθώσιν έθισθέντα τώ τέκνα. ΙΙολλα- 
πλασιάζοντες έν ού δέοντι τήν περί τδν οί
κον καί τδ σώμα διακόσμησιν άποβλέπομεν 
πρδς τάς έκ τής Δύσεως συνεχώς κενοτο- 
μίας καί ίδιοτρόπους παραλλαγάς, ευδαι
μονίαν καί πολιτισμόν τδν πιθηκισμδν τού

τον νομίζοντες, καικοδαιμονίαν δέ τήν στί- 
pr,otv. Άπδ τή; τοιαύτη; δέ κλίσεως’ δύνα
ταί τις νά προσδοκά: καλόν μέλλον ; Άλλά 
μήπως είσηγάγομέν τι είς τδν οίκον δυνά- 
μενον ν’ άναπληρωση τήν άρχαίαν απλό
τητα καί παραγωγήν ; Άλλοτε ακατέρ
γαστα πάντα τά πρδ; χρήσιν προσεφέρον- 
το, καί ταύτα κατά τάς άνάγκας ή οικοδέ
σποινα γινώσκουσα καί φειδομένη διηυθέτει 
δπως ήθελε' νΰν δέ τουναντίον άπδ τών 
χειρών αύτής τά πάντα άφήρέθησαν. Ούτε 
έσθήτα, ούτε κάλυμμα, ούτε τήν λοιπήν 
αύτής τε καί τών τέκνων περιβολήν είνε 
κυρία νά οίκονομήση κατά τάς άνάγκας τού 
άνδρός. Έπήλθε καί έπεβλήθη κατ’ δλίγον 
ξένο; τις αμείλικτο; δεσπότης ό συραύς, δ- 
στις εύτυχούντος μέν τού άνδρός άπομυζφ 
πάντα πόνον, δυστυχούυτος δέ καταρρί
πτει τήν οικογένειαν ή είς δυστυχίαν ή είς 
διαφθοράν. Τοιούτον, έντιμοι Κύριοι καί 
Κυρίαι, δέν είνε τδ πρδ ήμών άνελιττόμενον 
δράμα καθ' ήμέραν ; Αί πικραί αύται άλή- 
θειαι δέν ύποχρεοϋσι πάντα φρόνιμον οικο
δεσπότην νά φροντίση υπέρ τής παρούσης 
καί τής έν τφ μέλλοντι τού οίκου τύχης. 
"Ο.Ιωτ ά’ οϊμαι (λέγει δ Δημοσθένη; έν τώ 
πρδς Λεπτίνην) οΰ ύεΐ έπαινεΐν ιούς· έτ έ— 
ρων τμό.τους χαί εθη, όΛιγωρεΐν ύε των ή~ 
μετίρων' εί ?'άρ *αί χατά Λογισμόν έχει- 
να φανείη βεΛτΙω, της γε τύχης ενεν,α, η 
χαρά ταύτα άγαΰϊϊ χέχρησβε έπί -τούτων 
&ζιον μεΐναι.

Καί έτερον δέ φαίνεται συνηγορούν υπέρ 
τών άντιφρονούντων τών πρδς τάς σειρήνας 
τοΰ νεωτερισμού τεθηπότων. Έάν ό άρχαϊ- 
ος βίος 8ν συνιστάτε ώς καλλίτερον ητο 
τοιούτος, οί πρακτικότεροι τών πολιτών 
άπδ πολλοΰ τά υπό πολλών λεγόμενα 
άκούοντες ήθελον άσπασθή τήνγνόμην καί 
εφαρμόσει. Άλλ’ αί προτροπαί τών καθ’ 
έκάστην λεγόντων ούδέν έπήνεγκον άπο- 
τέλεσμα καί φαίνονται ώς κοινοί ρητο
ρικοί τόποι, οΐτινες έπιτυγχάνουσι μέν 
τίνος στιγμιαίας έπιδοκιμασίας τών ακρο
ατών, άλλά λησμονοϋνται παρευθυς, καί 
τδ δή χείρον, περιφρονούνται έν τή πράξει.
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Εύλόγως λοιπόν δύναταί τις δυοΐν θάτερον 
νά υπόθεση, η δτι οί λέγοντες πλανώνται 
μή είδότες ή μή έχοντές τι κάλλιον νά 
συμβουλεύσωσιν, ή δτι οί άκούοντε; δέν 
νοοΰσι τά λεγάμενα ή καί βυνιέντες δέν 
δύνανται νά μεταστρέψωσι τό άρμα άπό 
τοϋ πρανούς εις 8 μετά φορά; άπατη,θέντε; 
ηδη, τ,λασαν. Ουδέτερον τούτων άληθές. Άμ- 
φότεροι οϊτε λεγοντες καί άκούοντες συνο- 
ρώσι τά παρ’ ήμϊν καλώς ή έναντίως εχβν- 
τα. Οι πλεΐστοι τών ποιουμένων λόγον 
προάγονται άπό τής έπιθυμίας ?,ν έχουσιν 
ϊνα ΐδωσι τά ήμέτερα κατά τά πλεϊστα ευ 
προηγμένα. Καί ύπάρχουσι μέν έν τω β'ω 
ήμών πολλά τά χρηστά. Ο οικογενειακός 
δεσμός καί ή πατριαρχική εξουσία κατά τό 
πλεϊστον δέν έξέλιπεν. Ύπάρχουσιν οί δια- 
σώζοντες τήν οικογενειακήν άρετήν απλήν 
καί αθώα”, γλυκύ καί επιτακτικόν τό 
βλέμμα έλουσαν κα) φέρουσαν τό κράνος 
καί τήν ασπίδα τής χριστιανικής κοσμιό- 
τητος καί αίδοϋς. Ναέ, ομολογώ, ύπάρχου
σι μητέρες Ελληνικόν τά τέκνα γαλακτου- 
χούσαι φρόνημα.Άποφέρει έτι καί νΰν ό Υ
μηττός τό ήδύ τοΰ θύμου μέλι καί είς τού 
Ευρώτα τά ΰδατα λούονται είσέτι Σπαρτι
άτικες. Τά νάματα τής Κασταλίας δέν ά- 
πεξζράνΟχσαν καί άπό τής πολυκρούνου 
Καλλιρρόης καί τοΰ Ίλισσοΰ αρδεύεται ό 
Ελληνισμός ΰδατα σοφίας καί τέχνης. Έπί 
δέ τών κυρυφών τού Όλύμπου και τής ’Ι
δης δέν έπαυσαν καίοντες οί πυρσοί τής έ 
λευθερίας. ’Από τής πόλεως τοΰ Βύζαντος 
καί τού ’Αλεξάνδρου καί άπό τών ακτών 
πάσης τής Μεσογείου τά δεδεσμευμένα τής 
Μ. 'Ελλάδος τέκνα ομόθρησκα καί ομό
γλωσσα άπό τής μεγάλης fitroixtalac /.α
περχόμενα έχουσι καλώς πεφυλαγμένα έν 
τφ οίκογενειακφ νάρΟηκι πάντα τής έΟνι · 
κής καταγωγής καί ταύτότητος τά σύμβο
λα καί έν τή εστία: καίεται είσέτι παρα- 
πλεύρως τή θρησκευτική ή έθνικη λυχνία. 
Να) μήν καί τού Μίλητος τά ΰδατα δέν 
κατεθολώθησαν ούδ’ άπεξήραναν τών Περ- 
σικ ών στρατειών τά πλήθη, ύπό δέ τάς πα
ρόχθιους ύψικόμους νεκρό φρουρούς κυπαρίσ- 

σους ούδέποτε έπαυσαν αί σηδόνες μινυρί- 
ζουσαι τάς ’Ομηρικός ^αψφδίας. Τοιοΰτον 
αρχαιοπρεπή κα) συντηρητικώτατον τόν έν 
ταϊς χώμαις κα) τή χώρα Ελληνικόν λαόν 
εύρίσκουσι καί αυτοί οί ξένοι οί περιοδεύ ■ 
οντες τάς ήμετέρας χώρας περιηγηταί.

Άλλ’ δ έν ταϊς -τόλεσιν Ελληνισμός εινε 
κατά πάντα τοιούτος ; Αί πόλεις είνε ώσ
περ τών ύδραγωγείωναί παρόδιοι ϋδρο_γάα« 
(τερεζία)- είνε οί κόλποι τής καρδίας τών 
έθνών, έξ ών μεταδίδονται τά καλά τοΰ 
πολιτισμού καί αί κακίαι τής διαφθοράς. 
Οί έν ταϊς πόλεσι κέκληνται μείζονα τών 
έν ταϊς κώααις αποστολήν. Άπολαύοντες 
ευκόλως διά τής συγκοινωνίας πάντων τών 
αγαθών, κινδυνεύουσι νά συμπαραλάβωσι 
καί τινα τών παρ’ έκάστοις έπιβλαβών, έάν 
μη μετά προσοχής κα) έπιγνώσεως έκαστος 
δέχωνταΓ έν ώ τις πολιτίζεται, πολλάκις 
βαρβαροΰται δια φθειρόμενος και χζΰιαι τήν 
κατά τόν Απόστολον τώ»· έθ>ΰγ puflar. 
ΓΙεριορισθεί; είς τά αγαθά καί χρήσιμα 
προάγεται, παραδοθείς δέ εις μόνα τά ευ
χάριστα καί ήδέα διαφθείρεται, τό δηλη
τήριου μετ’ αύτών προσιέμενο;" έντεΰθεν 
λοιπόν οΰ μόνον αύτός εαυτόν οΰτω κατα
στρέφει, άλλά καί πάσι τοΐς περί αύτόν 
τόν αύτόν τής διαφθοράς μεταδίδωσι νοσε- 
ρόν άέρα. Ούδέν τής τροφής καί ενδυμασίας 
άναγκαιότερον καί σωτηριωδέστερον, άλλά 
πλείω ή ήττω τοΰ δέοντος λαμβανόμενα 
όλεθρον άντ’ ώφελείας φέρουσιν. Οΰτε δπερ- 
κορής οΰτε κατάκενος γαστήρ ωφελεί, ώσ
περ οΰτε ήμελη,μένη περιβολή οΰτ’ αύ πο
λύπτυχος άνασεβυρμένη η τάς έθους έπικα- 
Οαίρουσα καλήν τήν φέρουσαν παριστά. Ή 
δέ πεφυκωμέντ, μορφή ούχ ήττον τής άνί- 
πτου δυσειδής παρίσταται.

Πλήν τής τροφής καί ενδυμασίας πλεϊ
στα φροντιστέον ήμϊν Χ»ί περί τήν άλλην 
δίαιταν. Ό οίκος εινε ή καθημερινή πα- 
λαίστρα καί τοΰ μέλλοντος τό πνευματι
κόν φροντιστήριον' εινε τό φυτώριου έν φ 
πάν βλάστημα άποτίθεται καί πάσα άρετή 
έπιμελώς συντηρσυμένη τρέφεται. Εινε τό
πος λατρείας καί ναός άφ’ οΰ πάν άκάθαρ- 

τον αποκλείεται. Εινε τ» άσυλον τού αν
θρώπου καί τό φυσικόν οικογενειακόν άμυν 
τήριον. Ού μόνον πράξις καί λόγος, άλλά 
καί διανόημά τι κακόν μετατρέπει τόν οί 
κον είρήνη,ς είς τόπον κολάσεως καί είς όρ 
μητήριον κοινωνικής διαφθοράς. Ού μόνον 
τοιχωρύχοι, άλλά πολλοί άλλοι χείρονες 
διαφοροΰσι καί διαρπάζουσιν εύρόντες αφύ
λακτον. Ιΐλεϊσται κακίαι λελτθότως είσδύ 
ουσαι υποσκάπτουσι καί τά θεμέλια τής 
οικίας Οθεν ό οίκος σωτήριος μέν γίνεται 
άρετάς έγκλείων, καταστρεπτικός δέ καί 
ολέθριος δταν είς τήν κακίαν κατάλυμμα πα
ραχώρηση. Έν τφ οϊ-ω δέον νά βασιλεύη 
ειρήνη καί ομόνοια. Ή συζυγική αρμονία 
είνε το πρώτον οικιακής ευδαιμονίας γνώ
ρισμα. Έν τη, αγάπη καί τή ειρήνη καί ά 
πλούς υδατι βεβρεγμένος άρτος η,διον πο
λυποίκιλων εδεσμάτων έσθίεται καί ίλαρώ- 
τερος παρά τήν κλίνην ό Μορφευς έπαγρυ- 
πνεϊ. Τά έργα τής οικιακή; ειρήνης έπιτυ- 
χία καταστέφει πανταχοΰ και πάντοτε· 
’Αλλ’ ή άγάπη ή τήν οικιακήν εύδαιμονίαν 
παρέχουσα ϊέν ε'.νε νεανικών καρδιών συμ
πάθεια καί τυφλή πρός τό φιλούμενον ύπο 
χωρησις καί παραχώρησις' εινε αρμονία περί 
τε τούς λόγους καί τα έργα ύπό τής ταυ
τότητες τών αισθημάτων καί φρονημάτων 
προερχομένη,, είνε δεσμός σφιγκτότατος τής 
τε καρδίας καί τοΰ νοΰ πρός ώυίσμένον τι 
τέλος, το κοινόν αγαθόν. Ούδέν πράττεται 
ιδία υπό τοΰ έτέρου άνευ λόγου καί πρός 
υλικήν καί ήθικήν άμφοτέρών βλάβην. Συν
εγειρόμενοι καί συγκαθεύδοντες διάγουσι 
πανημέοιοι, εργαζόμενοι έκάτερος τά οικεία 
αυτφ, συνευθυμούντες έν ταϊς ευτυχίαις καί 
συναλγοΰντες έν τοϊς παθήμασιν. "Ωσπερ δέ 
οί οφθαλμοί ήμών δύο οντες έν προσβλέ- 
πουσιν αντικείμενου καί ενός αντιλαμβά
νονται, οΰτω καί έπί τής συζυγική; δυά 
δος’ 8ν σώμα, εϊς νούς καί μία καρδία διά 
διπλάσιων σωματικών οργάνων λειτουργεί' 
ού [ier γάρ τοίγε χρίΐσσοΐ χαΐ άρειοί' η 
otT ύιιοφροκίοχτε τοήυαοιτ ilxor εχητοχ 
άχηρήύέ γι<κή Ό άνήρ φυσικός τή; γυ
ναίκες καί τοΰ οίκου προστάτης πανταχοΰ 

προΐσταται ηγούμενος καί συμβουλεύων. Ή 
παρουσία αύτοΰ ζωογονεί καί οί λόγοι πάν
τοτε διάτων έργων βεβαιούμενοι έμποιοΰ- 
σιν απεριόριστον πρός αύτόν πεποίθη,σιν. 
Γλυκύ; καί επιτακτικός, πάντ* άπαιτών 
καί περί πάντων μεριμνών, άποκαθίστησι 
τήν έν τή οϊκφ αρχήν αγαπητήν. Οΰτ» 
δωρούμενος καί χαοιζόμενος, οΰτε συγχω- 
ρών καί συγκαταβαίνων πάντοτε, ώσπερ 
ούδέ τιμωρών καί φειδόμενος γίνεται σεβα
στός- Άμφότερα χάρις μετ’ άπαιτή,σεως, 
γλυκύτης μετ’ αυστηρότητες, αφθονία με
τά στερήσεως, έν γένει πάντα καί τάναντία 
πολλάκις εύθέτως καί εύκαιρο»; γιγνομε- 
να παρασκευαζουσι τόν οίκον υπέρ του άν- 
δρός.

Άλλ’ άν τοιοΰτος δ άνήρ πρέπει νά είνε, 
ϊν’ άναμφήριστον τό κράτος έχη, όποια ή 
μήτηρ J Αΰτη κοινώς καί ύπό τήν έπίβλεψιν 
έκείνου πράττουσα εινε δ πρώτος τή; οι
κιακή,; οικονομίας μοχλός καί τό άσφαλέ- 
στατον πη,δάλιον. Κερδίσασα δι’ έρνωυ 
πλήρη τού συζύγου τήν πίστιν όδηγεϊ είς 
μόνα τά σπουδαία καί ωφέλιμα. ’Επειδή δέ. 
δ οίκος είνε τό μόνον αύτής στάδιον καί έν 
αύτώ ήτε εύτυχία καί κακοπραγία αύτίς, 
είς τούτον δέον πάσαν ν’ άφιερώση τήν δι
άνοιαν. "Ωσπερ δέ καλός Άσκληπιάδης βα· 
θεϊαν έν ανάγκη έγχαραττει τομήν, έν αρ
χή τοΰ εξανθήματος καταστέλλων τήν δο
μήν, οΰτω καί οί γονείς, μάλιστα δ’ ή μή
τηρ δέον νά πράττη, πάν φίλτρου συμπνί- 
γουσα, έάν ήσυχος βραδύτερον νά καθεύδη 
θέλη. Ό κιοαός εξαπλωθείς καί προσπεφυ- 
κως καί τον ισχυρότατου του τοίχον κα- 
τέρριψε Τοιοΰτον κίνδυνον κινδυνεύουσι 
καί οί οίκοι. Πολλάκις έκ τού παραχρήμα 
καταπίπτοντες ήθικώς συγκατακαλύπτουσι 
καί τούς ύποκαθημέ.ους άμερίμνως καί κα- 
θεύδοντας. 'Π γυνή κατατεθειμένον έχουσα 
έν ταϊ; χερσίν αύτής τοΰ άνδρός τόν ιδρώ
τα μετ’ εύλαβείας τούτου χρήσιν ποιείσθω' 
διότι δ άνήρ έκτος έν τη κοινωνίμ άναστρε- 
φυμένος έχει πάσας αύτής τάς έξεις" είνε 
κακός τών οικείων έστιν δτε διαχειριστής' 
δαπανά ότ.ου ούδέν ελλείπει όπ αύταρε- 
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βκείας καϊ χαριζόμενος, καί φείδεται ένθα 
τών πάντων στέρησις φαίνεται’ ώστε άμ- 
φότιρον κα'. φΐιδόμινο; καί δζψιλευόμενος 
βλάπτει. Γνωστόν εινε ότι οί μάλιστα μετά 
κινδύνων άποκτώ,τες τδν πλούτον εΐνε οί 
ναυτικοί. Κατακλείουσι τήν ζωήν αυτών 
έντδς σεσαθρωμένου σκάφους, δ ίο έως πέν
τε δακτύλων άπδ τών βασιλείων τοϋ Χά- 
ρωνο; άπέχοντες. 'ΐίθελε λοιπδν υποθέσει 
τι; δτι εινε οί οικονομικότατοι καί μάλι
στα φιιδωμέ/ως δαπανώντες. Άλλά του
ναντίον συμβαίνει’ άμα έπιβώσιν επί ττ,ς 
ξηράς οί ναϋται εινε ικανοί νά δαπανησωσιν 
ίν μια ήμέρα δσα ίνιαυτδν έν κινδύνοις συ- 
νέλεξαν. "ϋθεν οί κτώμενοι δέν εινε πάν
τοτε καί οί τακτικώτερον διαχειριζόμενοι. 
Ευνοούσαν τήν τύχην πολλάκις έχων καί ό 
οικονομικότατος τών έμπόρων άπδ τού 
φειδωλοτάτου είς έλευθεριώτατον μεταβάλ
λεται. Μόνη λοιπδν ή γυνή εΐνε ό καταλ
ληλότερος τής οικιακής οικονομίας διαχει
ριστής. Αυτή άκριβώς τάς άνάγκας γινύ- 
σκουσα ένα δέον νά θέση κανόνα καί πρδς 
τοΰτον νά έθίση πάντα;, τήν ωφέλειαν κα- 
ταδείξασα. Διαχειριζομένη τήν οικονομίαν 
δύναται περικόπτουσα τών περιττών καί 
είς ωφέλιμα μεταποιούσα νά εύκολύνη με
γάλως τοϋ άνδρός τάς καιρικάς δυσχερείας. 
Προωρισμένη δέ υπέρ τοΰ οίκου ούδέν πρδς 
τά έξω άποβλέπει. Μέριμνα καί κόσμημα 
αύτής εΐνε δ οίκος, δ άνήρ καί τά τέκνα. 
Εΐιε ώραιοτέρα καί σεμνοτέρα εν τώ πλού 
τοι τής πενίας τού έαυτή; οίκου βιοϋσα, ή 
εν τή στερήσει τού επιδεικτικού μεγαλείου. 
Άναλογιζομένη δτι εινε παραγωγός νέας 
γενεάς άπδ τών σπλάγχνων καί διά τών 
χειρών αύτής τρεφόμενης, πρδς τούτο δφεί- 
λει έαυτήν νά ρυθμίζη’ διότι μή λανθανέτω 
αύτήν δτι πάσαι αί άρεταί καί αί κακίαι 
τών γονέων καί μάλιστα τής μητρδς μετα
δίδονται είς τά τέκνα, καί δυσκόλως δύνα
ται νά έξαλείψη αύτάς καί ή αύστηροτάτη 
τών παιδεύσεων’ άλλ’ δτι καί ή άπδ τού
των άμοιβή ή ζημία καί προαγωγή ή κα- 
τάπτωσις τάχιον ή βράδιον άδύνατον νά μή 
έπέλθη. Εύσεβής καί σεμνή κύρη εινε μη

τρικών φροντίδων τδ σέμνωμα, άκοσμος δέ 
καί άσεβής οικιακή; άδιαφορία; ό περίγε- 
λως. Πάσα απρεπής ύπέο τών τέκνων ύ- 
ποχόρησις εινε μελλούσης πικρίας ποτήρι
ον. 'Η μήτηο εινε τδ υπόδειγμα πρδς 8 δι- 
απλάσσονται. Οσον άν μεταβληθώσιν έν 
τή κοινωνίγ αί οικογενειακά! εξείς ούδέπο 
τε λησμονοϋνται καί πολλάκις ώφθησαν 
γέροντες λέγοντες καί πράττοντες δσα καί 
παϊδες. Αί κατ’ οίκον έξεις εΐνε ή περιστο
λή τή; νεότητος, τών άνδρών ή άμιλλα καί 
τών γερόντων τδ έντρύφημα. καί τά πρώ
τα έτη τού άνΟρωπίνου βίου είνε το έφόδιον 
καί ή συγκομηδή τού γήρατος. "Οθεν οί 
πεφεισμένως καί άμελώς σπείροντες πεφει · 
σμένω; καί θερίζουσιν, οί δέ πάσαν επιμέ
λειαν είς τήν τών αγρών καλλιέργειαν κα- 
ταβάλλοντες άφθονον τδν θερισμόν εχου- 
σιν."Ωσπερ δέ ού τδ χρηματίζεσΟαι ούδέ τδ 
κτάσΟαι άπλώς, άλλά τών κεκτημένων ή 
καλή χρήσις τήν κτήσιν ποιεί καί πολλά
κις τό <ρυ.1ά£αι τά ίιγα,βά χα.ΐιπώτιροκ 
τοΰ κτήσασΰαι x/rpvxtr, ούτως έπειδή τά 
τέκνα, δ τελικός τού γάμου σκοπός, είνε τδ 
θεμέλιον καί τδ πολυτιμότατου τού οίκου 
αγλάισμα, ταύτα έστωσαν τδ βαυκάλημα 
τού ύπνου τών γονέων καί τής έξεγέρσεως 
ή μέριμνα. Ούδείς γονεύσι μείζων πλούτος 
καί πολυτελέστερον κειμήλιου τέκνων εύ 
ήγμένων. 'Γραφέντα καί παιδευθέντα εινε 
τδ σέμνωμα καϊ ή παρηγορία καί έπί ταΐς 
χρησταϊς τούτων έλπίσιν οί γονείς τρέφον
ται. Διδαχθήτωσαν λοιπόν ένωρϊς δτι τδ 
πατρικόν δνομα δπερ αύξηθέντες φέρουσιν 
εινε υπόμνημα τών όφειλομένων πρδς έκεί- 
νους καθηκόντων, ή δέ νεόττ,ς έφ* η σε- 
μνύνονται, κράμα ουσα μητρικού γάλακτος 
μετά πατρικού ίδρώτος, πρέπει νά συνέχη 
αύτούς σφιγκτά πρδς 8 κατ’ άρχάς κατε- 
τέθησαν λίκνου. Οί έπαινοι καί εύλογίαι 
τών τέκνων πολλαπλασιάζουσι τών γονέων 
τά έτη καϊ θνήσκοντες έν ειρήνη τούς Ο
φθαλμούς κλείουσιν, αί δέ βλασφημίαι συν- 
τέμνουσι τδν βίον καί ή έλαχίς-η παρεκτρο
πή διατρυπά τά σπλάγνα αύτών δρυμύτε- 
ρον όξυτάτη; μαχαίρας καί χαίνοντα τδν 

τάφον μετά μορμολυκείων δείκνυσι. Πο
σά κις φιλόστοργος μήτηρ διά δακρύων τήν 
κλίνην άπαθοϋ; υιού έβρεξε, καϊ ποσάκις αί 
νύκτες άτελεύτητοι έφάνησαν εΐς πατέρα 
υπέρ άδιαφορούντος καί τών πάντων έπι- 
λελτσμένου υιού! Τί σκληρόν θρέμμα θυ
γάτηρ άδοξοΰσα οίκον καί πόσον δειναΐ τού 
γήρατος αί ήμέραι γονεΰσι τής περιουσίας 
στερηθεϊσι παρ’ υιών είς οΰς πεπιστευμένοι 
πάντα ετυχον ! Πόσον όλέθρια τά θρέπτρα 
άποδίδουσιν οί νέοι, δταν μόλις πρόσηβοι 
γενόμενοι τρέπωνται είς τών άέργων καί ά 
νεστίων τάς κακίας καί περϊ οΰδενδς τήν 
οικιακήν τιμήν ποιούμενοι περιτρέχουσιν ώς 
βεβακχευμένοι καί κωμάζοντες τάς βύμας 
έντός καϊ έκτδς τής πόλεως καί φοιτώσιν 
είς τά κοινά τής αργίας καί λαιμαργίας 
λεσχηνευτήρια ! ΙΙόσον άληθώς ολίγοι παϊ- 
δες τοΐς γονεύσιν δμοιοι καί πόσον όλιγό- 
τεροι έκείνων οί καλλίτεροι !

ΙΙαύροι γάρ τοι παϊδες όμοιοι άνδρί πέ· 
λονται, 

οί πλείονες κακίους, παΰροι δέ τε πα- 
τρδς άρείους.

’Ενταύθα δέ τού λόγου γενόμενος δέν δύ
ναμαι τελευτών νά παρέλθω έν σιωπή ό· 
λέθριόν τι τοίς ήμετέροις οίκοις σύυ-πτωμα, 
ούδέ νά μή έπικαλεσθώ τήν προσοχήν τών 
δυναμένων συντελέσαι καϊ μάλιστα παντδς 
συναισθανόμενου τά χρέη τοΰ οικογενειακού 
άσύλου καί τιμής υπέρ τών άτυχών έκεί
νων ομογενών πλασμάτων, δσα ή δεινή τής 
πενίας άνάγκη πανταχόθεν τού Αιγαίου ά- 
ποστέλλει ήμΐν. Πόσον ήθικδν βάρος προσ- 
γίνεται άπδ τών αθώων τούτων τή; οικια
κής άδιαφορίας θυμάτων ! Λαμβανόμεναι αί 
κόραι αύται ϊνα ύπηρετήσωσι και οίκον, αί 
μέν πρδς ανατροφήν τών τέκνων, αί δέ 
πρός τήν λοιπήν οικιακήν οικονομίαν, πτο- 
οΰνται υπδ τού άντιθέτου βίου καί τής εύ- 
ζωίας καί διανοούμενοι άμέσως δμοιον αύ- 
ταϊς νά έτοιμάσωσιν, άποπλανώνται ραδίως 
καί καταστρέφονται ού μικρόν τδ σπέρμα 
τή; διαφθοράς καϊ είς τού; οίκου; έν οίς

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΓ.) 

ΐχένουσι διαχέουσαι. Διαφθείρονται λοιπδν υ* 
πδ τή; εύμαρείας τοΰ ήμετέρου οικου καϊ 
συνδιαφθείρουσιν αύτόν. Διδ καί τούτο τδ 
υφέρπον κακόν όφείλουσιν οί γονείς καί μά
λιστα αί μητέρες μετά μεγίστης νά έπι- 
βλέπωσι προσοχής ώστε διασώζουσαι τάς 
κόρας ταύτας άσφαλίζουσι τού ίδιου οίκου 
τά ηθικά θεμέλια καϊ σώζουσι τά κατώτα- 
τα τής κοινωνίας στρώματα άπδ τής ειδε
χθέστατη; τών διαφθορών’ διότι ή διαφθο
ρά λαού τίνος περϊ τά ήθη καί τήν θρησκεί
αν εΌε ή μεγίφ-η τών εθνικών συμφορών καί 
χειριστή τών πληγών τού Φαραώ. Όρθώς 
λοιπόν ό ’Επίκτητος συνιρδά τούτοις πα- 
ρήνεσεν είπών’ α εί θέλεις τήν οικίαν ευ 
» όίκεϊοθαι μιμού τόν Σπαρτιάτην Λυκοΰρ- 
» γον δν γάρ τρόπον ούτος ού τείχεσι τήν 
» πόλιν έφραξεν, άλλ’ άρετή τούς ένοικούν- 
» τας ώχύρωσε και διά παντδς έτήρησεν έ- 
» λευθέραν τήν πόλιν, ουτω καί σύ μή με- 
» γάλην αυλήν περίβαλλε καί πύργους υ- 
» ψηλούς άνίστα, άλλά τούς ένοικούντας 
» εύνοία καϊ πίστει καί φιλία στήριζε και 
» ούδέν είς αύτήν είσελεύσεται βλαβερόν, 
» ούδ’ άν τδ σύμπαν τής κακίας παρατά- 
» ξηται στίφος.»

’Εν γένει λοιπόν δ οίκος συντελεΐται καί 
συγκρατεΐται έν τώ συνδέσμω πάντων ών εί
πομεν. "Οπου οί πάντες πρδς έν τείνουσιν, 
ένδς έπιτάττοντος, δπου βασιλεύει έμοφοο- 
σύνη καϊ κοσμιότης παρά τοϊς ήγουμένοις, 
χρηστότης δέ καϊ εύπείθεια παρά τοϊς έπο- 
μένοις, έν τώ οίκφ τούτω ένοικεϊ ή κατ’ 
άνθρωπον εύδαιμονία. Εύτυχεϊς δέ εΐνε αί 
πόλεις καί τά έθνη δσα έκ πλειόνων τοιού
των συναποτελούνται οίκων. Έν τοιαύτη 
κοινωνία καϊ τά Σχολεϊα, οί δεξιοί τών οί
κων παράσειροι, καϊ ή παιδεία έν καλώ 
τεθειμένη φέρει εύχήμους τούς καρπούς 
αύτής. Είκοσι συγκομιδής ενιαυσίων πνευμα
τικών πόνων ή Σχολή αΰτη κατατεθειμέ- 
νας ήδη έν τή κοινωνία ταύτη έχουσα, τοι
αύτην πολλάκις ηύχήθη τού ήμετέρου οίκου 
τήν άποκατάστασιν’ εικοστόν δέ τούτον Δυ 
κάβαν τα συμπανηγυρίζων νύν έν τή ς·λο 
ξένιο καϊ τή φυσάση μ’ ίση ταύτη πολει, 

ϊί 
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τοιαύτην καί έγώ περί οίκου γνώμην 
έσχηκα καί ταύτην έκθείς ένταϋθα, πέ- 
ποιΟα δτι ού πολύ Υφίσταμαι τής ύμετέ- 
ρας διαθέσεως. Εύχομαι δέ ΐνα αί όλίγαι 
αυται κρίσεις άντικείμενον σκέψεως λαμ- 
βανόμεναι καί πολλαπλασιαζόμεναι συμ- 
πληρώσωσι τδ έλλ'.πές τών έμών λόγων 
και έπενέγκωσι την δυνατήν τών μη καλώς 
έχόντων διόρθωσιν. * Λ άγος γάρ χάν ά- 
πΛ&ς χαί πάτυ χαχ&ς Λεγάμενος από χα· 
-Οίς τής τοΰ Λέγοντας προθέσεως σννοίσετ 
τοίς άχοΰουσιν.»

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣΤΙΔΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡ1ΠΙΔΟΥ.

Κατά Patin καί Saint-Marc Girardin

Η 'Αλκηστις είναι ϊσως τδ τολμηρότα- 
τον τών δραμάτων τοϋ Εύριπίδου ώσπερ 
καί αύτδς είναι δ τολμηρότατος τών Ελ
λήνων τραγικών. Πόσαι αντιθέσεις έπίτη- 
δες έν αύτώ συνηθροισμέναι ! Μετά ποιας 
τέχνης τίθησιν δ ποιητής άκαταπαύστως 
τδ κακδν πλησίον τοΰ άγαθοΰ, τδ άσχημον 
πλησίον τοΰ ωραίου καί τδν έγωϊσμδν πλη
σίον τής αύταπαρνήσεως. Έλέχθη περί τοϋ 
Σωκράτους δτι μεταβιβάσας τήν φιλοσοφίαν 
άπδ τής θεωρίας είς τήν πράξιν κατεβίβα- 
σεν αύτήν άπδ τοΰ ούρανοΰ είς τήν γήν’ δ- 
μοιόν τι έποίησεν δ Εύριπίδης έν τή τρα
γωδία: αϊρων τούς μυθικούς πέπλους τών 
παραδόσεων καί άποκαλύπτων τήν άληθή 
τής άνθρωπότητος εικόνα.

'Η παράδοσις ή χρησιμεύσασα ώς βάσις 
έν τή τραγωδία ταύτη τοΰ Εύριπίδου ήτο 
άπλουστάτη. «'Ο ’Απόλλων φιλοξενηθείς 
έν τή οίκίιρ τοΰ Άδμητου κατά τήν έπί τής 
γής έξορί αν του, ήτήσατο παρά τών Μει- 
ρών δπως δ Άδμητος μέλλων τελευτάν πα- 
ράσχρ τδν υπέρ έαυτοΰ έκόντα άποθανού- 
μενον ϊνα ίσον τώ προτέρω χρόνον ζήση. 
Ουδετέρου δέ τών γονέων έθελήσαντος υπέρ 
τοΰ παιδδς άποθανείν, Αλκηστις ή σύζυγος 
τοΰ ’Αδμητου παρέδωκεν έαυτήν έκουσίως 

εις τδν θάνατον’ μετ’ ού πολύ δέ τής συμ
φοράς έλθών δ Ηρακλής καί θαυμάσας τήν 
αρετήν τής γυναικδς ήλευθέρωσε τήν Άλκι- 
στιν άπδ τών χειρών τοΰ θανάτου και πα
ρέδωκεν αύτήν πάλιν είς τδν σύζυγόν της.» 
Επι τοΰ άπλουστάτου τούτου μύθου βασι- 

σθείς δ Εύριπίδης έδημιούργησε τδ αρι
στούργημά του τοΰτο τδ πλήρες ζωηροτά- 
των καί τρυφερωτάτων οικογενειακών αι
σθημάτων.

Πρδ τοϋ παθητικού μέρους τής υπο- 
θέσεώς του παρουσιάζει δ ποιητής τό θαυ
μαστόν διά σκηνής δλως πρωτοτύπου. Ό 
θεατής βλέπει κατά πρώτον τδν ’Απόλλω
να έξερχόμενον έκ τής οικίας τοΰ Άδμη
του’ έξέρχεται δέ δ Απόλλων διότι δέν θέ
λει νά γείνη μάρτυς τοΰ θανάτου τής Άλ- 
κήστιδος, ής ή τελευταία στιγμή προσεγ
γίζει’ συναντήσας δέ είς τήν Ούραν τδν θά
νατον πορευόμενον είς τδ θΰμά του συνά
πτει μετ’ αύτοΰ σφοδράν λογομαχίαν προσ- 
παθών νά πείση αύτδν νά τρέψη τδ βέλος 
του είς τούς γέροντας γονείς τοΰ Άδμητου 
ή τουλάχιστον νά περιμείνη τδ γήρας τής 
Άλκήστιδος’ άλλ’ δ σκληρός θάνατος μένει 
άκαμπτος καί ούτως δ Απόλλων άπέρχεται 
άπρακτος προαναγγέλλων δμως είς αύτδν 
δτι ή ’'Αλκηστις δέν θά βραδύνη νά εύρη 
τδν ελευθερωτήν της.

'Η σκηνή μένει κενή καί μετ’ όλίγον 
καταλαμβάνεται ύπδ τοΰ χοροΰ συγκειμέ
νου έκ γερόντων τής πόλεως τών Φϊρρών, 
οΐτινες πλήρεις άνησυχίας καί αγωνίας έρ
χονται νά πληροφορηθώσι περί τής τύχης 
τής βασιλίσσης των, τής δποίας τήν άφο- 
σίωσιν θαυμάζουσι καί θρηνοΰσιν. 'II μεγά
λη σιωπή ή έν τώ άνακτόρο» έπικρατοΰσα 
πείθει αύτδν δτι ή ”Αλκηστις ζη ακόμη καί 
ώς έκ τούτου άναπέμπουσιν υπέρ αύτής 
θερμοτάτας εύχάς είς τούς θεούς καί ιδίως 
είς τδν Απόλλωνα, τδν σωτήρα τοΰ Άδ- 
μήτου· Οί λόγοι τών γερόντων τούτων, οϊ· 
τινες έν τή σκηνή άντιπροσωπεύουσι τδν 
λαδν, ή έλπίς των, ή απελπισία των, ή αμ
φιβολία των, τά συμπεράσματά των καί έπί 
τέλους ή ανυπομονησία καί ή δδυνηρά περί- 

έργειά των έξεικονίζουσι πιστώς οποίαν έν- 
τύπωσιν προύξένησεν είς τήν πόλιν ή ύπέρ 
τοΰ Άδμήτου άφοσίωσις τής Άλκήστιδος.

'Η πρώτη θεράπαινα τοΰ ’Αδμήτου 
έξέρχεται μετ’ ολίγον έκ τών άνακτόρων 
δακρυρροοΰσα’ έρωτάται μετά σπουδής ύπδ 
τών γερόντων και διηγείται φυσικότατα 
καί παθητικότατα τάς λυπηράς προπαρα- 
σκευάς τοΰ θανάτου τής Άλκήστιδος’ άλλ’ 
ας άκούσώμεν αύτήν τήν Θεράπαινα-/.

«"Αμα αίσθανθείσα ή’’'Αλκηστις προσεγ- 
γίσασαν τήν ήμέραν τοΰ θανάτου της, λέ
γει ή θεράπαινα, έλουσε τδ λευκόν σώμά 
της έν ποτασ.ίοις ΰδασι καί έκβαλοΰσα εκ 
τών κεδοίνων κιβωτίων της τά πλούσια 
αύτής ένδύματα ένεδύθη εύπρεπώς' έπειτα 
δέ σταθεϊσα πρδ τοΰ αγάλματος τής 'Εστί
ας, «ώ Δέσποινα, ειπεν,έτοίμη ουσα νά πο- 
ρευθώ είς τάς σκοτεινάς μονάς τοϋ Άδου 
προσπίπτω είς τούς πόδας σου διά τελευ- 
ταίαν φοράν και αίτοΰμαι παρά σοΰ νά 
προστατεύσης τά ορφανευόμενα τέκνα μου. 
Δός, ώ Θεά, είς τούτον μέν φίλην σύζυγον, 
είς ταύτην δέ γενναϊον άνδρα’ δδς νά μή 
άποθάνωσι προώρως ώς ή μήτηρ των άλλ 
εύδαίμονες νά συμπληρώσωσι τδν βίον των 
έν τή πατρική των γή.» Μετά δέ ταύτα 
περιερχομένη δλους τοΰ ανακτόρου τούς 
βωμούς έστεφεν αύτούς διά χλοεράς μυρσί
νης χωρίς νά κλαύση, χωρίς νά στενάξη, 
χωρίς νά μεταβληθή ή ωραία δψις της υπδ 
τής παρούσης συμφοράς’ άλλ’ δτε εισελθοΰ- 
σα είς τδν κοιτώνα της είδε τήν κλίνην 
της, τότε πλέον μή δυναμένη νά κρατήση 
τά δάκρυα της, ειπεν’ «ώ λέκτρον, χαϊρε ! 
δέν δύναμαι νά σέ μισήσω άν καί μέ άπω- 
λεσας’ αποθνήσκω μή θέλουσα νά προδωσω 
τδν σύζυγόν μου’ θά σέ άποκτήση άλλη 
γυνή σωφρονεστέρα μέν ούχί εύτυχέστερα 
δ’ ίσως’» άφ’ ού δέ έκορέσθη κλαίουσα ε- 
πεσεν έπί τής κλίνης της’ τά τέκνα της 
τήν έκράτουν άπδ τών ένδυμάτων της κλαί 
οντα’ αύτή δέ λαμβάνουσα αύτά είς τάς 
άγκαλας της τά ήσπάζετο άκόρεστα τδ Sv 
μετά τδ άλλο’ έκλαιον δέ καί πάντες οί 
Οεράπο/άες Θρηνοΰντες τήν συμφοράν τής 

δεσποίνης των’ αυτή τείνουσα τήν δεξιάν 
της προσηγόρευε πάντας καί άντιπροσηγο- 
ρεύετο ύπδ πάντων.»

Ίΐ 'Αλκηστις λοιπδν είναι, κατά τήν 
διήγησιν τής θεραπαίνης, ή τρυφερωτάτη 
τών μητέρων, ή καλλίστη τών δεσποινών 
καί ή μάλλον άφωσιωμένη τών συζύγων’ 
πώς νά μή την άγαπήση, πώς νά μή την 
θαυμάση καί πώς νά μή την κλαύσρ τις ; 
Ό Εύριπίδης δστις αποβλέπει είς τήν άλή- 
Οειαν τών πραγμάτων αδιαφορών περί τοΰ 
ιδεώδους φαίνεται δτι ήθέλησε νά παρα- 
στήση έν τώ δράματι τούτφ τδν πλήρη τύ
πον όλων τών άρετών καί όλων τών χα- 
ρίτων τής γυναικός. Μεταξύ προσέτι δλων 
τών απλών καί συγκινητικών έκφράσεων 
τής διηγήσεως άξιοπαρατήρητον είναι καί 
τδ δτι ή θεράπαινα τελευτά τδν λόγον αύ
τής μέ τήν ενδειξιν τής άγάπης καί τής εύ
νοιας τής δεσποίνης πρδς τούς Οεράποντας. 
Κατά τδ παράδειγμα τής ήρωΐδος του ού
δέν τών δρώντων προσώπων παραμελεί 5 
ποιητής' διότι καί αύτά τά ύποδεέστερα 
πρόσωπα έλκύουσι τήν προσοχήν του καί 
λαμβάνουσιν έκ τής τέχνης του τύπον καί 
έκφρασιν διακριτικήν.

Μέχρι τοϋδε έκίνησε τδ ένδιαφέρον τοΰ 
θεατοΰ ή διαμάχη τών δύο θεοτήτων, τοΰ 
’Απόλλωνος καί τοΰ θανάτου, περί τής τύ
χης τής Άλκήστιδος’ ή ανησυχία καί ή α
γωνία τών γερόντων καί ή διήγησις τών 
θλιβερών σκηνών τών συμβαινουσών έντδς 
τών άνακτόρων διά τήν προσεγγίζουσαν 
συμφοράν τής ήγεμονίδος. 'Ικανόν χρόνον 
άπησχόλησε τήν φαντασίαν ήμών ή Αλ- 
κηστις άποΰσα’ είναι καιρός νά έμφανισθή 
ένώπιον ήμών, ή δέ θέα αύτής ή τοσοΰτον 
περιμενομένη καί τοσοΰτον ποθουμένη θά 
φέρη είς τδν κολοφώνα τδν οίκτον καί τήν 
συμπάθειαν τοΰ θεατοΰ. Άλλά τί θά δδη- 
γήση είς τήν σκηνήν έκείνην, ήτις θεωρεί
ται ώς ήδη άποθνήσκουσα ώς άνευ δυνάμε- 
ως, άνευ πνοής;ό πόθος τοΰ νά ίδη μίαν ά- 
κόμη φοράν τδ φώς τής ήμέρας, τδ φώς έ- 
κεϊνο πρδς 8 μετά τόσης άγάπης άμα καί 
λύπης στρέφουσι πάντοτε τά βλέμματά
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των πάντες οί ήοωες της έλληνικής ςκη- 
'νϊΐς.

Ουτω λοιπόν παρεσκευασμένος ό θε
ατές νά αγαπά και νά θαυμαζη την Άλ- 
κηστιν βλέπει αύτήν έπί τέλους έμφανι- 
ζομένην, ύπδ τών θρηνούντων τέκνων της 
συνοδευομένην καί ύπό τοϋ συζύγου -ης 
ύποστηρ ιζομένην κα'ι δδηγουμένην. Ένφ δέ 
λέγει τό ύστατον χαϊρε είς τό φώς τής η
μέρας,εις τόν σύζυγόν της,εϊς τά τέκνα της, 
είς τήν στέγην της, είς τήν πατρίδα της, 
ίν ώ παράφορος ήδη νομίζει δτι βλέπει 
πλησίον της τόν πορθμέα τοϋ '’Αδου,δ σύζυ
γός της θλίβει αύτήν έν τφ κόλπο) του κα'ι 
μή δυνάμενος νά πιστεύση είς τήν άπειλοϋ- 
σαν αύτόν συμφοράν, ήτις είναι ήδη ημιτε- 
τελεσμένη,έξορκίζει τήν Άλκηστιν νά προσ- 
παθήσρ νά ζήσΐ) παντί σθένει, άλλ’ αυτή 
ούδεμίαν προσοχήν δίδει είς τήν φαινομέ- 
νην ταύτην τοϋ συζύγου της άφοσίωσιν. 
Μία μόνη σκέψις, σκέψις ήτις πρωτεύει 
πάντοτε πασών τών σκέψεων έν τή καρδία 
πάσης μητρός, αναβάλλει άκόμη τήν μοι- 
ραίαν στιγμήν’ αΰτη δέ είναι δπως κάμη 
είς τόν σύζυγόν της τήν έπομένην λίαν εκ
φραστικήν καί λίαν συγκινητικήν παράκλη- 
σιν ύπέρ τών τέκνων της.

«'Αδμητε, έν τοιαύτη καταστάσει ουσα 
θέλω πρίν άποθάνω νά σοι εϊπο) τήν τελευ- 
ταίαν μου έπιθυμίαν. ’Αποθνήσκω ύπέρ 
σου’ έν φ δέ ήδυνάμην νά λάβω σύζυγον, 
δντινα ήθελον έκ τών θεσσαλών, καίνά κά- 
θημαι έπί τοϋ θρόνου εύτυχής, δέν ήθέλη- 
σα νά ζήσω άποσπασθεϊσα σοϋ μετά παί- 
δων δρφανών, ούδέ έφείσθην τής νεότητός 
μου έχουσα δώρα έφ’ οίς έτερπόμην. 'Ο 
πατήρ κα'ι ή μήτηρ σου σέ έγκατέλιπον’ 
έν προβεβηκυία ήλικία ήδη οντες καί ούδε
μίαν έλπίδα έχοντες νά άποκτήσωσιν άλ
λο τέκνον, ήδύναντο βεβαίως νά θυσιάσωσι 
τήν ζωήν των ένδόξως ύπέρ τοϋ μονογε
νούς υίοϋ των’ οΰτω δέ καί έγώ θά έζων 
καί συ μετ’ έμοϋ’ άλλά ταΰτα μέν δέν έ- 
γειναν, σύ δέ άπόδος μοι αντί τούτων ά
ξίαν μέν ούχί δικαίαν, δμως χάριν. ’Αγα
πάς βεβαίως τούτους τούς παΐδας όχι ολι- 

γώτερον έμοϋ’ αφες λοιπόν αύτούς κυρίους 
έν τώ οϊκω τούτω διά παντός καί μή δό>~ 
σης είς αύτούς άλλην μητέρα, ήτις Οά ήναι 
ϊσως άναξία έμοϋ’ μή δώσης είς αύτούς, σέ 
ικετεύω, μητρυιάν.

Έχθοά γάρ ή επιούσα μητρυιά τέκνοις 
Τοΐς πρόσθ’ έχίδνης ούδέν ήπιωτέρα.

Άφ’ ού δέ δ 'Αδμητος ύπεσχέθ/ δτι δέν 
θά λάβη άλλην σύζυγον, συνάπτεται μεταξύ 
αυτοϋ καί τής Άλκήστιδος δ επόμενος λίαν 
συγκινητικός διάλογος.

Αλ. Ω παΐδες, ύμεΐς αυτοί ήκούσατε 
τόν πατέρα ύμών λέγοντα δτι δέν θά δώση 
είς υμάς άλλην μητέρα οΰτε Οά άτιμάση έ
μέ.

Άδ. Καί τώρα άκόμη λέγω τοΰτο καί 
θά έκτελέσω τήν ύπόσχεσίν μου ταύτην.

Αλ· Έπί τούτοις λοιπον τοϊς όροις δέ- 
χου έκ τής χειρός μου τούτους τούς παΐδας.

'Αδ. Δέχομαι φίλον δώρον έκ φίλης χει
ρός.

'Αλ. Γενοϋ νΰν είς ταΰτα τά τέκνα μή- 
τηο αντ εμού·

'Αδ. Πολύ ανάγκη είναι νά πράξω τοΰτο 
άφ’ ού Οά στερήθώσι σέ.

'Αλ. Ώ τέκνα, δτε έπρεπε νά ζώ άπο- 
θνήσκω.

*Αδ. Ο'μοι τί νά πράξω μένων άνευ σοϋ;
'Αλ. Ό χρόνος Οά σε καταπραΰνη.
'Αδ. Λάβε καί έμέ, πρός θεοΰ, λάβε και 

έμέ μετά σοϋ είς τόν οίδην, ώ γύναι.
Αλ. ’Αρκώ έγώ άποΟνήσκουσα ύπέρ σοϋ.

'Αδ. Ω δαϊμον οποίας σιζύγου μέ απο
στερείς.

'Αλ. Οι όφθαλμοί μου σκοτίζονται ήδη.
Άδ. θά καταστραφώ, ώ γύναι, άν με 

άφήσης.
'Αλ. Δέν ύπάρχω πλέον’ μή με καταριθ- 

μήτε μεταςύ τών ζώντων.
'Αδ. "Υψωσον τήν κεφαλήν σου’ μή άφί- 

νης τά τέκνα σου·
Άλ. Είθε νά ήδυνάμην’ αλλά χαίρετε, ώ 

τέκνα.
'Αδ. Βλέψον πρός αύτά, βλέψον.

'Αλ. Δέν είμαι πλέον τίποτε !
'Αδ. Τί ποιείς ; άφίνεις ήμάς ;
'Αλ. Χαίρετε ! !
Άδ. Οΐμοι άπόλωλα ί δυστυχή- ! ! ?
Μετ’ όλί· •ον ακούεται ή απαίσια φωνή 

τοϋ χοροϋ λέγοντος.
«Έπαυσε τοΰ να ζή’ δέν υπάρχει πλέον 

τοϋ Άδμητου ή γυνή ! ο
Είς τό άκουσμα τοΰτο τό άρρεν τών τέ

κνο)·» τής Άλκήστιδος παραδίδεται είς σπα
ραξικάρδιους θρήνους διά τήν στέρησιν τής 
μητρός, ό δέ 'Αδμητος ένδίδων κατά μι
κρόν είς τάς παρηγοριάς τών γερόντων έ- 
πιβάλλει σιγήν είς τήν λύπην του καί πα- 
ραγγέλλει νά γείνη ή κηδεία βασιύική καί 
νά πενθήσωσιν δλοι έν γένει οί υπήκοοί 
του’ τό δέ πένθος αρχεται άπό άσμάτων 
έν οίς έξυμνεΐται μεγαλοπρεπώς ή ήρωϊκή 
άφοσίωσις τής Άλκήστιδος.

Ένταΰθα τελευτά: τό πρώτον μέρος τής 
τραγωδίας ταύτης έν ή θαυμάζει τις τήν 
τελείαν ωραιότητα καί πρό πάντο>ν τήν 
καταπληκτικήν γονιμότητα τής φαντασίας 
τοϋ ποιητοϋ, δστις διά τά αύτά αισθήματα 
εύρίσκει άπειρον ποικιλίαν έκφράσεων. 'Π 
λύρα τοϋ Εύριπίδου έχει όλίγας χορδάς άλλ’ 
ή χείρ αύτοΰ γνωρίζει νά έξάγη άπειρον 
πλοΰτον αρμονιών. ‘Εν τώ τελευταίο αύ
τής άποχαιρετισμώ ή Άλκηστις οΰτε ψευ
δές μεγαλείον οΰτε έπιτετηδευμένην γεν- 
ναιοψυχίαν έχει’ παραδίδεται είς δλην τήν 
θλίψιν γυναικδς εύτυχούσης καί έγκαταλει- 
πούσης τήν ζωήν είς τό άνθος τής ήλικίας 
της’ άλλα ή λύπη αΰτη ούδέν έχει τό πι
κρόν’ διότι ό θάνατος αύτής είναι έκούσιος. 
Δέν ύποκρίνεται ούδέ ύποκρύπτει τήν βα- 
θείαν λύπην μητρός έγκαταλειπούσης τά 
τέκνα της καί γνωρίζει τήν άξίαν τής θυ
σίας της. Διά τοΰ τρόπου τούτου δ Εύριπί- 
δης στρέφει δλην τήν πρόσοχήν τών θεα
τών είς τήν ήρωΐδα του μένων πιστός είς 
τήν παράδοσιν. Οί νεότεροι διέστρεψαν τον 
μύθον δόντες καί είς τόν 'Αδμητον ίσον η
ρωισμόν. Γυνή νά θυσιασθή ύπέρ τοΰ συζύ
γου της, έστω, λέγουσιν, άφ’ ού οΰτω θέ
λει δ μύθος’ άλλά τό νά δεχθή σύζυγος 

ταύτην τήν Ουσίαν, τοΰτο είναι αδύνατον 
καί άσύμφωνον πρός τήν άξίαν τών τραγι
κών ήθών’ έμβάλλουσι λοιπόν ίσην άφοσί- 
ο>σιν καί είς τόν Αδμητον καί οΰτω κατχ- 
στρέφεται μέν ή παράδοσις, καταστρέφε
ται δέ τό βαθύ πάθος τοΰ άποχαιρετισμοϋ 
τής Άλκήστιδος, δστις εθαυμάσθη δφ’ δλου 
τοΰ κόσμου, καταστρέφεται τό σπάνιον καί 
μοναδικόν παράδειγμα τής συζυγικής άγά- 
πης, δ δέ θεατής άντϊ ένός έχει ε’νώπιόν του 
δύω ίσους ήρωας καί άγνοεϊ τίνα πρέπει 
νά θαυμάση καί τίνα νά οίκτείρη περισσό-

Β'.

Άλλά τραγωδία ήτις εύθύς έν τή άρ- 
χή της έφθασεν είς τόν ΰψιστον βαθιών 
τοΰ πάθους δέν δύναται νά διαμείνη έν αύ- 
τφ’ πρέπει πάντως νά μεταβάλη πορείαν 
καί τοΰτο συνέβη έν τή παρούση τραγφδία 
ήτις άρχ ίσασα άπό τών δακρύων τελευτή 
εις χαράν καί σχεδόν εύθυμίαν. Τό είδος 
τοΰτο τής τοαγφδίας, έν φ αναμιγνύονται 
δύο αντίθετα αισθήματα, ή λύπη καί ή 
χαρά, καί δπερ ύπό τινων μέν άπεδοκιμά- 
σθη, ύπό τινων δέ έπεκροτήθη, σήμερον δέ 
είναι έκ τών μάλλον εύνοουμένων ειδών 
τής ποιήσεως, δέν είναι επινόημα τών νεω- 
τέρων χρόνων, ώς κοινώς νομίζεται, άλλ 
άναβαίνει τούλάχιστον μέχρι τών χρόνων 
τοϋ Εύριπίδου. Τό δεύτερον τούτο μέρος 
τής τραγωδίας του πραγματεύεται δ ποιη
τής ούχί μετά δλιγωτέρας τόλμης οΰτε 
μετά ολιγωτέρου πάθους. Έν φ δ 'Αδμη
τος μετά τών τέκνων του καί τών θερα
πόντων του καί μετά τού χοροϋ θρηνεϊ τήν 
πρό μικρού άποθανούσαν 'Αλκηστιν, είς 
ξένος εμφανίζεται είς τήν θύραν τών άνα- 
κτόρων’ είναι δ 'Ηρακλής δστις πορευόμενος 
πρός έκτέλεσιν ένός τών άθλων του έρχε
ται νά αίτήση φιλοξενίαν παρά τώ Άδμή- 
τω. Οί ξένοι είναι ίερά πρόσωπα’ πρέπει 
νά τούς δεχθή τις, πρέπει μάλιστα νά κρύ- 
ψη είς αύτούς τήν συμφοράν καί τό πέν-
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0ος τής οικία; είς h εισέρχονται' διότι άν 
μάθωσι τοΰτο δέν Οά εισέλθωσι ζαί Οά βι- 
ασθώσιν οΰτω; οί νόμοι τής φιλοξενίας οί 
τόσον σεβαστοί παρά τοίς άρχαίοις. Ό 
“Αδμητος λοιπόν, δστις εϊ καί βαρέως πεν
θών δέν θέλει νά παράλειψη τδ καθήκον 
τούτο, κατορΟόνει νά κρύψη τήν αλήθειαν 
είς τδν ξένον του διά λόγων αμφιβόλων καί 
νά πείση αύτδν νά μείνη μή πιστεύοντα ό
τι αί παρασκευαζόμε/αι επικήδειοι πομπαί 
έγίνοντο δι’ αύτήν τήν σύζυγον τοϋ ’Αδ
μητου. ΊΙ απάτη αΰτη τού Ήρακλέους θε
ωρείται ύπό τινων απίθανος' άλλ έκ ταύ
της παράγει ό Εύριπίδης ώραιοτάτην σκη
νήν, καθ' ήν ό μέν 'Αδμητος κρυπτών ά- 
κουσίως τήν λύπην του άπδ τών βλεμμά
των τοϋ ξένου ελκύει πλείονα συμπάθειαν 
εκ μέρους τών θεατών, δ δέ χορός διά θαυ
μάσιων έκφράσεων έξυμνεϊ τήν άκραν φιλο
ξενίαν τοϋ οίκου τοϋ ’Αδμητου, ενώ έφι- 
λοξενήθη ποτέ καί αύτδς δ ’Απόλλων κατά 
τήν έπί τή; γής έξορίαν του' συγχρόνως δέ 
δεικνύεται ή πρδς τους θεού; εύσέβεια τοϋ 
’Αδμητου καί προπαρασκευάζεται ή λύσις 
τοΰ δράματος.

Όδηγηθέντος τοϋ 'ΐίρακλέους είς τδ 
μέρος τής οικίας τδ προωρισμένον τοίς ξέ
νοι; άρχεται ή έκ τών άνακτόρων έξοδος 
τής έπικηδείου πομπής' κατά τήν στιγμήν 
ταύτην παρουσιάζεται δ πατήρ τοϋ Άδμή ■ 
του δ γέρων Φέρης κομίζων πλούσια δώ
ρα, όπως κόσμηση τόν νεκρόν έκείνης, ήτις 
διά τής άφοσιώσεώς τη; έσωσε τήν ζωήν 
τοΰ υίοϋ του· Πλ/σιάσας δέ «"Ερχομαι, ώ 
τέκνον μου, λέγει, συμπάσχων σοι διά τήν 
συμφοράν σου, καθ’ όσον ούδείς δύναται νά 
ίσχυρισθή ότι δέν ές-ερήθης ενάρετου καί 
σώφρονος γυναικός- άλλά ταύτα μέν εί καί 
δυσάρεστα πρέπει νά τα ύποφέρη τις' δέ 
χου δέ τοΰτον τδν στολισμόν καί Οάψον 
αύτδν μετ’ αύτής' διότι πρέπον είναι νά 
τιμηθή τδ σώμα ταύτης, ήτις, ώ τέκνον, 
άπέθανεν ύπέρ σου καί δέν με κατέστησεν 
άπαιδα ούδέ μέ άφηκε νά διέλθω οίκτρδν 
γήρας άνευ σοΰ, κατέστησε δέ ένδοξον τδν 
βίον της ύπομείνασα τούτο τδ γενναϊον ?ρ- 

γον’ ώ σύ, ήτις τοΰτον μέν ίσωσα;, ήμά, 
δ’ άνέστησας, χαϊρε ! είθε νά εύτυχής καί 
έν τώ αδη ! Τοιούτους γάμου; λέγω ότι 
πρέπει νά συναπτή τις ή νά μή νυμφεύηται 
παντελώς !»

Πρδς τού; λόγους τού πατρδς αποκρί
νεται μετά σφοδρά; άγανακτήσεως δ υιός.

«Ούτε προσκληθεί; ύπ’ έμοΰ, λέγει, ήλ
θε; είς τούτον τδν τάφον ούτε τήν παρου
σίαν σου ταύτην θεωρώ ευμενή ούτε τόν 
στολισμόν σου τοΰτον αΰτη ποτέ Οά περι- 
βληθή. Τότε έπρεπε νά συμπάσχης μετ’ ε
μού ότε έγώ κατεστρεφόμην' σύ δέ άποστά; 
καί άφησα; νά άποθάνη ή νεαρά αΰτη γυνή 
αντί σοΰ τοϋ γέροντος, έρχεσαι έπειτα νά 
θρηνήση; τδν νεκρόν αύτής ; δέν ήσο λοιπόν 
πατήρ μου γνήσιος ώς έδειξα; δοκιμασθείς. 
Βεβαίως σύ υπερβαίνεις πάντα άλλον κατά 
τήν ανανδρίαν, δστις έν τώ τέλει τοϋ βίου 
σου ών δέν έτόλμησας νά άποθάνη; υπέρ 
τοϋ υίοΰ σου άλλ’ άφήκας νά άποθάνη ή 
ξένη αΰτη γυνή, ήν έγώ δικαίως καί μητέ
ρα καί πατέρα θεωρώ. Καί δμω; ένδοξον 
έργον Οά έπραττες άποθνήσκων ύπέρ τοϋ 
υίοΰ σου καί μάλιστα έν τοιαύτη ήλικίερ ών 
καί μάλιστα τυχών δσα εύχεται νά τύχη 
πάς άνήρ εύδαιμονών* έζησας μέν βασι
λεύς, είχε; δέ διάδοχον έμέ καί άποθνή
σκων δέν Οά άφινες είς ξένον τδν θρόνον 
σου .... "Υπαγε λοιπόν νά άποκτήση; 
άλλου; παϊδας οΐτινες Οά σε γηροκομήσωσι 
καί Οά σε θάψωσιν άποΟανόντα' διότι κατ’ 
ούδένα τρόπον θά τύχης τούτων τών τιμών 
παρ’ εμού. Μάτην λοιπόν έπικαλοΰνται οί 
γέροντες τδν θάνατον ! μάτην ψέγουσι τδν 
μακρδν χρόνον τής ζωή; ! όταν δ θάνατος 
έλθη εγγύς, ούδείς θέλει νά άποθάνη καί τδ 
γήρα; δέν είναι τότε βαρύ.»

« Αγαν υβρίζεις, ώ παϊ, άποκρίνεται δ 
πατήρ' νεανικούς δέ λόγου; ρίψα; εί; ήμά; 
δέν θά άπέλθης άνευ άπαντήσεω;. Έγώ σέ 
έγέννησα μέν καί σε έθρεψα δεσπότην τού
των τών οίκων μου ούδόλω; δμως δφείλω 
νά άποθάνω ύπέρ σού' διότι δέν παρέλαβον 
τδν νόμον τοΰτον πατρώον ούδ’ ελληνικόν' 
γίνωσκε δέ δτι διά σεαυτόν έγεννήθη; δυσ

τυχής ή εύτυχής' όσα δέ έπρεπε νά λάβης 
παρ’ έμοΰ έχεις ταύτα' πολλών μέν άρ
χεις, πολυπλέθρου; δέ γαίας θά σοι άφήσω' 
ταϋτα έλαβον καί έγώ παρά τοΰ πατρός 
μου. Είς τί λοιπόν σέ ήδίκησα ; τίνος σέ 
αποστερώ ; μή Ονήσκε σύ ύπέρ έμοΰ, ούδ’ 
έγώ ύπέρ σοΰ' χαίρεις σύ ζών ό δέ πατήρ 
σου νομίζεις δτι δέν χαίρει βλέπων τοΰτο 
τό φώ; ; βεβαίως πολύ; μέν είναι δ έν τώ 
αδη βίος μικρός δέ δ έπί τής γή; άλλ’ δ
μω; γλυκύ;' σύ δέ άναιδώ; έπιθυμήσας νά 
ζήσης, καί φονεύσας ταύτην κατηγορείς έμέ 
ώς άνανδρον δ καλός σύ νεανίας δ κάκιστα 
ύπδ τής γυναικδς ταύτης ήττηθεί; ; σοφώς 
έπενόησα; νά μή άποθάνη; ποτέ άν κα- 
τορθόνης νά πείθης πάντοτε τήν γυναϊκά 
σου νά άποθνήσκη ύπέρ σοΰ' σιώπα' νόμιζε 
δέ οτι «ν σύ αγαπάς τήν ζωήν σου, ούδείς 
μισεί τήν έαυτοΰ »

Έν τη σκηνή ταύτη έρχονται εί; χεϊρά; 
δύω μέγιστοι έγωίσταί κατηγοροϋντε; καί 
ύβρίζοντε; άλλήλους' τούτο είναι φυσικώ- 
τατον καθ’ δσον αί κακίαι ούδέποτε συγ- 
χωροΰσιν άλλήλα;' δ έγωϊστής μάλιστα 
άτε άναφέρων τά πάντα εί; εαυτόν είναι 
άμείλικτος τοΰ έγωϊστοΰ. Έν τώ άπλω αδ- 
τοϋ έγωϊσμώ δέν έννοεϊ δ 'Αδμητο; πώς ό 
πατήρ του δέν σπεύδει είς τδν θάνατον άφ’ 
ού πρόκηται περί τή; σωτηρία; καί τής εύ- 
δαιμονία; τοΰ υίοΰ του καί τή; νύμφης του. 
Άλλ’ δταν τις τακτοποιή τά εαυτού δα
πάνη άλλου τινδς, δ άλλο; ούτο; άνθίστα- 
ται εϊ; τά σχέδια αύτοΰ ταΰτα' τοΰτο 
ποιεί καί δ γηραιό; Φέρης, δστις θέλει νά 
ζήση τδν ολίγον χρόνον δστις τώ ύπολεί- 
πεται είσέτι. Έν τώ περί τή; ζωής τούτω 
άγώνι πατήρ καί υίδς σκέπτονται έκαστος 
περί έαυτοΰ. Ό έγωϊσμδς τοΰ υίοΰ εξεγεί
ρει καί προσκαλεΐ τδν εγωισμόν τοΰ πα- 
τρό;' άλλ’ έν τή διαμάχη ταύτη ύπέρ τί
νος πρέπει νά ταχθή τι; ; 'Υπέρ ούδενός' 
Μάτην λέγει ήμϊν δ 'Αδμητο; δτι οί παϊδες 
δικαιούνται νά άπολαύωσι πλείονος άγά- 
πη; έκ μέρους τών γονέων' οί παϊδες οί έ- 
χοντες πλήρες δικαίωμα έπί τής πατρικής 
αγάπη; δέν είναι έκεΐνοι, οΐτινες θεωρούσιν
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ώ; όντα ύποδεέστερα εαυτών καί τδν πα
τέρα καί δλόκληρον τήν οικογένειαν. Ό 
'Αδμητος άγαπαί εαυτόν τόσον πολύ ώστε 
δέν δύναται νά έλκύση τήν άγάπην τών 
άλλων ούτε αύτοΰ τοΰ πατρός του. Μόνη ή 
σύζυγός του αγαπά; αύτδν μέχρι τή; θυσίας 
καί αύτής τή; ζωή; της' διότι ή γυνή δέν 
βλέπει τά- έλαττώματα εκείνου, 8ν περι- 
παθώς άγαπά. Μάτην πάλιν δ Φέρης λέγει 
ήμϊν δτι είναι πατήρ καί έχει πλείονα δι
καιώματα σεβασμού έπί του υίοΰ του' δ 
Φέρης δέν είναι πλέον πατήρ' είναι εγωι
στή;' δ δέ εγωισμός του ούτος έξαλείφει 
άπ’ αύτοΰ τήν μεγαλοπρέπειαν τοϋ πατρι
κού χαρακτήρος. Ή σκηνή αυτή άπήρεσεν 
ε’ίς τινα; τών νεωτέρων καί δμω; είναι φυ- 
σικωτάτη καί συντελεί τά μέγιστα εί; τδν 
σκοπόν τοΰ ποιητοΰ, δστις διά τής περί 
βίου ταύτη; διαμάχη; τών δύω τούτων ε
γωιστών δίδει μείζονα άξίαν είς τήν άφοσί- 
ωσιν τή; ήρωΐδο; του.

Μετά τούς αμοιβαίου; διαπληκτισμού; 
τοΰ Φέρητο; καί τού Άδμητου δ μέν φέ
ρης άπέρχεται μή έπιτρέποντος τοΰ υίοϋ 
νά λάβη μέρος είς τήν έκφοράν, δ δέ Άδ
μητος συνοδεύει μετά τοϋ πλήθους τήν νε- 
κράν είς τήν τελευταίαν αύτής κατοικίαν. 
Ή σκηνή μένει κενή καί μετ’ δλίγον έμ- 
φανίζεται δ θεράπων δ παραγγελθείς υπό 
τού Άδμήτου δπως περιποιηθή τδν 'Ηρα- 
κλέα. Ύποκλέψας μίαν στιγμήν έρχεται νά 
παραπονεθή κατά τοϋ παραδόξου τούτου ξέ
νου, δστις παρεδόθή είς τέρψεις καί εύω- 
χίας έν οικία πλήρει πένθους καί δστις έ
γένετο αίτιο; τοΰ νά μή παρακαλουθήση 
καί ούτο; μέχρι τοΰ τάφου τήν άγαΟήν του 
δέσποιναν, ήτις ύπήρξε πάντοτε καί εί; αύ
τδν καί είς τού; συνθεράποντάς του ώ; μή- 
τηρ καί ήτις πάντοτε συνηγορεί ύπέρ δλων 
τών θεραπόντων ενώπιον τοϋ Άδμήτου. 
Άλλ’ άς άκούσωμεν αύτδν τδν θεράποντα.

« Ιίολλού; ξένου; έγνώοισα μέχρι τοΰδε 
έλθόντα; πανταχόθεν καί φιλοξενηθέντας έν 
τώ οϊκιρ τούτω τοϋ Άδμήτου’ άλλ’ ούδέ
ποτε ύπεδεξάμην κακίονα τούτου ξένον' όσ- 
τι; πρώτον μέν έτόλμησε νά είσέλθη είς
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τόν οίκον τοΰτον βλέπων τδν δεσπότην μου 
πενθοΰντα έπειτα δέ μαθών τήν συμφοράν 
δέν ήρκέσθη εΐς τήν προστυχοΰσαν φιλοξε
νίαν άλλ' έάν δέν έφέρομέν τι εΐς αύτδν 
προσέταττεν ήμάς νά το φέρωμεν' λαβών δέ 
είς τάς χεΐράς του κίσσινον ποτήριον πί
πτει μέχρι μέθης στέφει δέ τήν κεφαλήν 
του διά κλάδων μυρσίνης άδων άμούσως' 
δύω δέ μέλη ήδΰνατό τις νά άκούη' τά ά* 
ναιδή τούτου άσματα καί τούς θρήνοις ή 
μών τών οίκετώ», οΐτινες ούδε νά δακρύ- 
βωμεν έτολμώμεν φανερώς κατά τήν τοϋ 
δεσπότου εντολήν' και νΰν έγώ μέν περι
ποιούμαι έπί τώ οϊκω ξένον πανοϋργον, 
κλώπα καί ληστήν τινα' ή δέ δέσποινα μου 
άπήλθεν έκ τού οίκου χωρίς νά ακολουθήσω 
καί χωρίς νά θρηνήσω προσηκόντω; έκείνην 
ήτις έφέρετο ώς μήτηρ πρδς πάντας τούς 
οίκέτας καταπραόνουσα πάντοτε τήν δργήν 
τοΰ άνδρός της καί σώζουσα αύτούς άπδ μο
ρίων κακών. »

Μετ’ όλίγον εμφανίζεται έπί τής σκη
νής ό 'Ηρακλής άγανακτών διά τήν άπου- 
σίαν καί τήν άνοίκειον συμπεριφοράν τού 
©ικέτου καί

« Ω αύ, λέγει πρός αύτδν, διά τί είσαι 
οΰτω σεμνδς καί πεφροντισμένος ; δέν πρέ
πει ό ©ικέτης νά ηναι σκυθρωπός είς τούς 
ξένους άλλά νά δέχηται αύτούς προθύμως 
καί εύπροσηγόρως, σύ δέ βλέπων τόν φίλον 
τούτον τού δεσπότου σου δέχεσαι αύτόν ά- 
θύμως καί άδιαφόρως συλλογιζόμενος έξω
τερικήν συμφοράν' έλθέ έδώ δπως γείνη; 
σοφώτερο;' γνωρίζεις τήν φύσιν τών άνθρω- 
πίνων πραγμάτων ; ούχί βεβαίως' μάθε 
λοιπόν ταύτα παρ’ έμοΰ' πάντες οί άνθρω
ποι είναι θνητοί καί ούδείς γνωρίζει ούδέ 
δύναται κατ’ ούδένα τρόπον νά μάθη άν θά 
ζήση αΰριον. Ταΰτα λοιπόν μαθών παρ έ
μοΰ πίνε καί εύφραίνου καί μόνον τό παρόν 
θεωρεί (δικόν σου τά δ’ άλλα τής τύχης' 
τίμα δέ καί τήν πλεΐστον ήδίστην θεάν Ά- 
φροδίτην. ΆφεΙς λοιπόν τήν ύπερβολικήν 
σου ταύτην θλίψιν στέψον τήν κεφαλήν σου 
*«ί πίνε μεθ' ημών' θνητός ών θνητά και 
έφρόνει.»

Άλλ' έκ τής περαιτέρω συνδιαλέζεω; δέν 
βραδύ·ει ό ήρως νά άνακαλύψη τήν άπατη» 
του καί αισθανθείς τό ατόπημά του ζητεί 
τήν έπανόρθωσιν αύτού λέγων τούς λόγους 
τούτους τού; πλήρεις μεταμέλειας, άνδρίας 
καί εύγνωμοσύνης.

« Άλλ’ ένόησα τήν συμφοράν ίδών το 
δακρυφροοΰν δμμα καί τό σκυθρωπόν πρό
σωπον τού Άδμήτου' μέ έπεισεν δμο>ς λέ
γων δτι φέρει είς τδν τάφον ξένην συμφοράν' 
έγώ δέ παρά τήν θέλησίν μου είσελθών έ- 
πινον καί έτερπόμην ές-εμμένος έν οϊκω δυσ- 
τυχούντος φιλοξένου άνδρός. Άλλ’ ώ πολ
λά ύπομείνασα καρδία καί χειρ έμή δείξον 
οποίον παίδα έγέννησεν ή Τιρυνθία Αλκμή
νη. Θά σπεύσω δπως προφθάσω τόν θάνα
τον παρά τόν τάφον καί δν μέν συλλάβω 
αύτδν, ούδείς Οά τόν έκβάλη άπό τών χει
ρών μου πρίν παραδώση τήν γυναίκα, δν δέ 
δέν προφθάσω, θά πορευθώ είς τούς άνηλί- 
ους δόμους τού Άδου δπως αιτήσω ταύτην 
παρά τού Πλούτωνος καί πέποιθαδτι θά έ- 
παναγάγω αύτήν είς τήν ζωήν καί θά τήν 
έγχειρίσω είς τόν φίλον μου "Αδμητον, δσ- 
τις ύπό σεβασμού έκρυψε γενναίως τήν 
βαρείάν του συμφοράν καί μέ έδέχθη είς τόν 
οίκόν του. Τίς τούτου μάλλον θεσσαλών 
φιλόξενος ; τίς Ελλάδα οίκων ; »

Μετά τήν ύπόσχεσιν ναύτην τοΰ Π- 
ρακλέου; έν μέν τή νεωτέρα τραγωδία δ 
θεατής θά ήτο άνυπόμονος νά ϊδη τό θαύ
μα τής άπολυτρώσεως τής Άλκήστιδος' άλ
λ’ ή άρχαία τραγωδία δέν βαδίζει τόσον 
κατεσπευσμένως' αποβλέπει μάλλον είς τήν 
συγκίνησιν τού θεατού παρά είς τήν ίκανο- 
ποίησιν τής περιεργείας αύτοΰ' προτιμά 
μάλλον νά συγκίνηση διά τών εικόνων πα
ρά νά έκπληξη διά τών συμβεβηκότων. Έν 
τή ελληνική τραγφδία ή πράξις εϊναι συνε
χώς σειρά εικόνων προωρισμένων νά περι- 
γράψωσι τά βαθύτατα τών αισθημάτων τής 
άνθρωπίνης ψυχής' διά τοΰτο δέ καί έν τή 
τρ^γωδίμ ταύτη εϊδομεν τήν σκηνήν τοΰ α
ποχαιρετισμού τής Άλκήστιδος άντί νά ί
δωμεν άγώνα γενναιότητος μεταξύ άνδρός 

» -Τ · * < *. > ·χα: Ιοιαυτί) οε u'/αι x.at oa/j- 

νή, ήν έπάγει ό Εύριπίδη; μετά τήν γεν- 
ναίχν άπόφασιν τού Ηρακλέους. Έν πά
σαι; ταί; άνθρωπίναι; Ολίψεσιν ύπάρχει 
πάντοτε μία στιγμή θλιβερωτέρα τών άλ
λων. Οταν τι; άπολέση πατέρα ή μητέρα 
ή τέκνον ή σύζυγο», ή θλιβερωτέρα στιγμή 
δέν εϊ «αι ίσως ή τής άγωνία; ή ή τοϋ θα
νάτου άλλ’ έκείνη καθ ή» θά είσέλθη τι; 
εί; τήν οικίαν τό πρώτον άφ' ού έθαψε τό 
προσφιλές του ον. Όποιον τώ όντι κενόν ! 
πώ; τά πάντα φαίνονται οτι άναζητοϋσι 
τό διά παντός άπελθόν πολύτιμον ό» ! 
Μια; τοιαύτης στιγμή; ή περιγραφή αδύ
νατον ήτο νά διαφύγη τήν προσοχήν τοΰ 
Εύριπίδου, τού άρίστου τούτου γνώστου τών 
ανθρωπίνων καρδιών, καί διά τούτο ή ανε
ξάντλητος παθητική χορδή του ευρίσκει ά
κόμη ικανούς πένθιμου; φθόγγους όπως πε 
ριγράψη τήν απελπισίαν τοΰ Άδμήτου, δσ- 
τις έπανελθών έκ τού τάφου καί βλέπων 
κατά πρώτον τήν μόνωσίν του καί τήν αί- 
ωνίαν απουσίαν τής Άλκήστιδος άπό τού 
οίκου του αναπολεί είς τήν μνήμην του καί 
παρελθόν καί μέλλον άνακράζων.

« Ω άνάκτορόν μου, δύναμαι νά διαβώ 
τό κατώφλιόν σου ; δύναμαι νά κατοικήσω 
έν σοί μετά τοιαύτην τή; τύχης μεταβο
λήν ; Φεΰ όποία διαφορά. "Αλλοτε μέν είσ- 
ήλθον είς τούτον τόν οικον πλήρη; χαράς 
καί άγαλλιάσεως κρατών άπό τής χειρός 
τήν αγαπητήν μοι σύζυγον έν τφ μέσω α
πείρων τοΰ λαοΰ μου άνευφημιών νύν δέ δ 
αντίπαλος τών ύμεναίων γόος καί άντί λευ
κών πέπλων μέλανες άτολμοί μέ είσάγου- 
σιν είς έρημον οικίαν ! πώς νά είσέλθω είς 
τόν οίκον τοΰτον ; ποΰ πρέπει νά τρέψω τά 
βήματά μου ; τίνα θά προσαγορεύσω, ύπό 
τίνος θά άντιπροσαγορευθώ, πώς θά αν
θίζω δταν βλέπω τό μέν άνάκτορόν μου 
παρημελημένον τά δέ τέκνα μου καθήμε - 
να έπί τών γονάτων μου καί κλαίοντα 
τήν μητέρα των τούς δέ θεράποντα; θρη- 
νοΰντας τήν στέρησιν τή; δεσποίνη; τω».» 

"Ο,τι ζητοϋσι νά κατορθώσωσιν οί νεό
τεροι διά τού ήρωϊσμοΰ τοΰ Άδμήτου κα- 
τορθόνει δ Εύριπίδη; επιτυχέστεροι διά τή;

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΓ.) 

πικρά; αύτοΰ μεταμέλειας. Οί ειλικρινείς 
καί συγκινητικοί θρήνοι τού Άδμήτου συν- 
διαλλάττουσιν αύτόν τώ όντι μετά τοΰ 
θεατού, 'θ "Αδμητος αποβαίνει νΰν άξιος 
οίκτου' χύνει άφθονα δάκρυα, ατινα συγ- 
κινούσι τόν θεατήν' γνωρίζει νά Ορηνήση 
έκείνην, ήν δέ» έγνώρισε νά σώση' πράγμα 
συνηθέστατον εϊ; τά; άσθενεΐ; καρδίας αί- 
τινε; γνωρίζουσι κάλλιον νά μετανοώσι πα
ρά νά ένεργώσι. Τό μόνον έλάττωμα τού 
Άδμήτου είναι δτι δέν έχει τήν φυσικήν 
ίζ.είνην γενναιότητα καθ’ ήν είναί τι; πάν
τοτε έτοιμος νά Ουσιασθη ύπέρ τοΰ άλλου 
καί δέν άνέχεται νά Ουσιασθη άλλος τι; 
ύπέρ αύτοΰ,ούτε τόν σεβασμόν εκείνον πρός 
τό» ήθικδν νόμον τόν βοηθοΰντα τήν αν
θρώπινη» άδυναμία» δπω; άνυψωθή εί; γεν
ναία αισθήματα καϊ γενναία; πράξεις. Ή 
μόνη φύσις του είναι νά προτιμά εαυτόν 
παντός άλλου. Γεννηθείς ήγεμών καί άνα- 
τραφείς ώς ήγεμώ» συνείθισεν ίσως νά βλέ- 
πη τούς άλλους άσημάντους ένώπιον αυτού 
καί ώς έκ τούτου δέν έχει συναίσθησιν 
τού εγωισμού του. Οθεν ότε ή σύζυγός 
του προσεφέρθη εί; τόν Θάνατον ύπέρ αύ
τοΰ, τήν άφήκε νά πράξη τοΰτο' νΰν δ
μω; κλαίει καί οδύρεται ώ; άπολέσας τήν 
εύγενεστάτην καί καλλίστην τών συζύγων 
καί τήν μόνην χαράν τού βίου του' νύν 
κλαίων καί θρηνών ανακράζει.

« Ω πένθος αιώνιον, ώ σκληρά λύπη δν- 
τος προσφιλούς' διά τί νά μή ριφθώ καί έγώ 
εί; τόν τάφον διά νά κήμαι πάντοτε πλη
σίον τή; άπαραμίλλου ταύτη; γυναικό; ;»

Ό Αδμητο; δέν άγαπφ νΰν τήν σύζυ
γόν του πλειότερον' ό θάνατο; έδειξεν είς 
αύτόν πόσον τήν ήγάπα. Ό "Αδμητος ανή
κει είς έκείνας τάς φύσεις, αϊτινες έκτιμώ- 
σι τά αγαθά δταν τά άπολέσωσιν'εϊναι ψυ
χή βεβαίως ασθενής άλλ’ ούχί καί δλως 
άξιοκατάκριτος' διότι ενεργεί ούχί μετά κα
κία; άλλά μετά άδυναμίας.

Έν τφ μέσω τών θρήνων καί τών 
σκέψεων τού Άδμήτου εμφανίζεται ό'11ρα- 
κλή; κομίζων γυναίκα κεκαλυμμένην καί 
άφωνον' λέγε; δτι είναι άθλον πολύμοχθου 
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άγώνος καί παρακαλεϊ τδν 'Αδμητον νά 
τήν φυλάξη έν τώ οίκω του μέχρι τής έ- 
πιστροφής του άπδ τίς έκστρατείας του. 
Άλλ* ουτος «άνάθε;, ώ Ήράκλεις, λέγει, 
τήν φροντίδα ταύτην είς άλλον τινά θεσ- 
σαλόν, δστις δέν έδοκίμασε τήν συμ
φοράν ήν πρδ μιαρού ίδοκίμασα έγώ. Έχεις 
πολλούς φίλους έν τή πόλει τών Φερών. 
Μή άναπολής είς τήν μνήμην μου σκληράν 
άπώλειαν' δέν Οά δύναμαι νά κρατώ τά 
δάκρυα βλέπων έν τώ οϊκω μου ταύτην 
τήν γυναίκα' μή προσθέτης εις τήν λύπην 
μου νέαν λύπην'ίκανή είναι ή παρούσα συμ
φορά μου.* Μετά ακριβή δέ παρατήρησιν 
τίς κεκαλυμμένης γυναικδς «ώ γύναι, ανα
κράζει, οίαδήποτε κα'ι άν ήσαι πόσας Ομοι
ότητας έχεις πρδς τήν Αλκηστιν. Άπο- 
μάκρυνον αύτήν πρδς Θεού, ώ 'Ηράκλεις, 
άπδ τών όφθαλμών μου. Βλέπων αυτήν 
νομίζω δτι βλέπω τήν γυναϊκά μου' ή καρ
δία μου Οολούται καί τά δάκρυά μου ρέ- 
ουσι ποταμηδόν.» Ό Ηρακλής τότε άλλάσ- 
οει έπίτηδες Ομιλίαν καί άλλοτε μέν έκ- 
φράζων τήν λύπην του διότι δέν δύναται 
νά αποδώσω είς τδν 'Αδμητον τδ τιμαλφές 
ον δπερ άπώλεσεν, άλλοτε δέ μεμφόμενος 
τήν υπερβολικήν θλίψιν του καί άλλοτε κα- 
ταπολεμών τά σχέδια τής διά βίου χηρείας 
του προσπαθεί νά προπαρασκευάσω τδν *Αδ 
μητον εις τήν άπροσδόκητον εύτυχίαν του 
καί έπί τέλους κατορΟόνει νά άποσπάσρ 
τήν συγκατάνευσίν του. Άλλ’ άς άκούσω- 
μεν αύτδν τδν 'Αδμητον καί τδν 'ΐίρακλέα 
έν τώ τελευταίο τούτω διαλύγω τού δρά
ματος-

Ά. 'Οδηγήσατε ταύτην έσω, ώ θεράπον
τες, άφ’ ού ήναι άνάγκη πάσα νά την 
δεχθώ έν τώ οϊκ<·_> μου.

Η. Ουδέποτε θά παρέδιδον τήν γυναίκα 
ταύτην είς τούς θεράποντος.

Ά. Εισάγαγε λοιπδν αύτήν σύ αύτδς, άν 
θέλω; είς τδν οίκόν μου.

Ή. Είς τάς χείρά; σου μόνον Οά την έμ· 
πιστευθώ.

Ά. Μή γένοιτο νά την έγγίσω' είς τδν 
οίκόν μου δύναται νά είσέλθη.

Ή. Είς σέ μόνον έχω πεποίθησιν.
Ά. Μέ βιάζεις νά πράξω τούτο παρά 

τήν Οέλησίν μου.
'II. Τόλμησον νά τείνης τήν χείρά σου 

καί νά έγγίσης τήν ξένην.
Ά. Ιδού προτείνω τήν χείρά μου ώς Γορ

γόνα καρατομών.
'II. Κρατείς ταύτην;
Ά. Τήν κρατώ.
'Η. Φύλαττε λοιπδν αύτήν καί Οά είπης 

μίαν ήμέραν δτι ό υίδς τού Διδς είναι γεν
ναίος ξένος. Βλέψον πρδς αύτήν καί ίδε άν 
δμοιάζω τή« γυναϊκά σου’ εύτυχών δέ νύν 
παύσον τήν λύπην σου.

’Α. τΩ θεοί τί νά εϊπω; οποίον άνέλπι- 
στον φάσμα είναι τούτο; τήν γυναϊκά μου 
τώ δντι βλέπω, ή θεός τις μέ έμπαίζει δι’ 
απατηλής χαράς;

'II. Τήν γυναϊκά σου βλέπεις άληθώς.
Ά. ’Αλλά βλέπο> τώ δντι τήν γυναίκα, 

ήν έθαψα πρδ μικρού;
'Η. Αύτή αΰτη είναι’ δέν θαυμά ζω διότι 

απιστείς είς τήν εύτυχίαν σου.
’Λ. Δύναμαι νά τήν έγγίσω καί νά τήν 

προσαγορεύσω ώς ζώσαν ;
Ή. Προσαγόρευσον αύτήν διότι έχεις πάν 

όσον ήθελες.
Α. Ω φιλτάτης γυναικδς δμμα καί σώ

μα' σέ έχω παρ’ έλπίδα έν φ ούδέποτε έ- 
πίστευον δτι θά σε ϊδω.

Ή. "Εχεις τώ δντι ταύτην' είθε νά μή σε 
φθονήσωσιν οί θεοί.

Ά. Ω εύγενές τέκνον τού Διός* είθε νά 
εύδαιμον^ς διότι σύ μόνος μέ κατέστησας 
εύτυχί· Άλλά πώς έκόμισας ταύτην άπδ 
τού αδου είς τήν ζωήν.

Ή. Μάχην συνάψας τώ θανάτορ παρά τδν 
τάφον αύτόν.

Ά. Άλλά διατί ΐσταται άφωνος;
Ή. Δέν είναι συγχωρημένον νά άκούστ,ς 

τήν φωνήν της πριν παρέλθωσι τρεις ήμέ- 
ραι πρδς έξιλέωσιν τών καταχθονίων θεών' 
άλλ’ εισάγαγε ταύτην είς τδν οικόν σου καί 
έσο πάντοτε πρδς τούς ξένους εύσεβής· 
Χαϊρε! έγώ δέ πορεύομαι νύν πρδς έκτέλι- 
σιν τού άθλου μου.

Ά. Άλλά μεϊνον μεθ’ ήμών.
Ή. 'Αλλοτε θά γε'νη τούτο' νύν δέ πρέ

πει νά σπεύσω είς τδ έργον μου.
Ά. Άλλ' είθε νά εύτυχήσής καί νά έπα- 

νέλθης καλώς' έγώ δέ μεταβαίνω δπως δι
ατάξω είς τούς υπηκόους μου εύτυχίας καί 
χορούς διά τήν άπροσδόκητον ταύτην εύτυ
χίαν μου.

Έν τώ τελευταίο) τούτω διαλόγω φαί
νεται αληθώς ή λεπτότης καί ή μεγάλη τέ 
χνη τού Εύριπίδου. ΊΙ λύσις τού δράματος 
ητο άναμφιβόλω; δυσχερεστάτη. ΙΙώς νά 
καταστήσω π'·θανήν τήν άναβίωσιν τής Άλ- 
κήστιδος ; Πώς νά παρουσίαση έπί τή; 
σκηνής πρόσωπον, δπερ πρδ μικρού είδεν ό 
θεατής νεκρδν καί άπλούν πτώμα; ΙΙώς νά 
έμβάλγ, είς αύτδ λόγον κα'ι κίντσιν χωρίς 
νά καταστρέψω τήν πλάνην τών αισθήσεων, 
χωρίς νά καταστήσω αύτοχρημα τερατώδη 
πάντα δσα πρδ μικρού συνέβησαν έπί τής 
σκηνής, τήν αγωνίαν, λέγω, τδν άποχαιρε- 
τισμδν καί τδν θάνατον τής Άλκήστιδος κα'ι 
προσέτι τήν άπελπισίαν τού Άδμήτου; "Ο
λα ταύτα τά προσκόμματα παρήλθε τεχνι- 
κώς ό Εύριπίδης άποφεύγων νά έμβάλγ φω
νήν καί κίνησιν είς τήν 'Αλκηστιν' οΰτω δέ 
άντί τών παραφορών τής χαράς τών παρ’ 
έλπίδα άναβλεπομένων συζύγων, άντί, λέ
γω, τή; χαράς ταύτη;, ήτις έν τή παρα- 
στάσει ταχέως άποβαίνει μονότονος, έχει ό 
θεατής πρδ τών όφθαλμών του σοβαράν καί 
μυστηριώδη σκηνήν έν γ, τδ θαυμαστόν ού
δόλως παραβλάπτει ούδέ έξαλείφει διά τή; 
παρουσίας του τά άνθρώπινα αισθήματα 
καί έν ή ή άναγνώρισις γίνεται μικρδν κατά 
μικρόν Ή έκ τή; λύσεως ταύτη; προερχο- 
μένη έντύπωσις είναι λίαν συγκινητική' τδ 
πάν είναι έν αύτή ήρεμον καί μέγα' τδ 
πάν όζει θανάτου, δστις είναι είσέτι πα
ρών, καί ζωής, ήτις είναι μέν μακράν, ήτις 
δμως έπανέρχεται μικρδν κατά μικρόν' τδ 
πάν έπί τέλους είναι έν αύτή πιθανόν' διό
τι ό Εύριπίδης αποφυγών νά έμβάλγ) φωνήν 
καί κίνησιν είς τήν Λλκηστςν έμεινεν έντδς 
τή; άληθείας.

Τοιαύτη είναι ή ίλαροτραγοιδία τής Άλ- 

κήστιδος, έν γ 5 κοινώς μισογύνης νομιζόμι- 
νος ποιητής έπλεξε τδν κάλλιστον τών 
στεφάνων τής έναρέτου γυναικός.

10 Μαΐου 4877. Έν Αλεξάνδρειά.
Λ.

ΑΙ ΕΝ ΤΙΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ 
ΤΙΙΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Έπ’ εσχάτων ή κεντρική Άσία κατέστη 
άντικείμενον πολλών έρευνών, σκόπευσών 
νά καταστήσωσι γνωστά τήν ιστορίαν καί 
τούς θεσμούς τή; χώρας ταύτη;' ιδίως δέ 
οί 'Ρώσσοι συγγραφείς ήσχολήθησαν είς τδ 
νά έξετάσωσι τήν νύν κατάστασιν τής ’Α
σίας γεωγραφικώς καί έθνογραφικώς. Πολ
λοί 'Ρώσσοι σοφοί ήσχολήθησαν περί τών 
φυτών καί περί τών ζώων τών μερών έκεί
νων καί έδημοσίευσαν άξιολόγους εκθέσει; 
περί τών περιηγήσεων των, ή δέ κυβέριησις 
ούκ όλίγον ένεθάρρυνε τάς έπιστημονικάς 
έκδρομάς καί τάς έπιχειρισθείσας έργασία; 
υπδ τών γεωγραφικών καί φυσιολογικών ε
ταιριών καί συνέστησεν έπιτροπήν έντολήν 
έχουσαν νά συλλέγω πολιτειογραφικάς πλη
ροφορίας περί τού 'Ρωσσικού Τουρκεστάν. 
ΊΙ έπιτροπή αΰτη έδημοσίευσε τέσσαρας τό
μους, περιέχοντας ποικίλας σημειώσεις περί 
τών πληθυσμών, τής βιομηχανία; καί τής 
παραγωγής τής χώρας.

Αί σχέσεις τή; 'Ρωσσίας πρδς τήν κεντρι
κήν ’Ασίαν ανάγονται είς τδν δέκατον πέμ- 
πτον αιώνα. Τότε ήρχισαν οί Τζάροι νά στέλ- 
λωσι πρεσβευτάς, στίφη δέ τυχοδιωκτών έ
ποίουν έκδρομάς έν Χίβα- άλλ’ αί τακτικαί 
καί μεγάλα·, έκστρατεϊαι μόλις ήρξαντο έπί 
Πέτρου του Μεγάλου (1717), δστις έστειλε 
κατά τής Χίβα; ίσχυρδν άπόσπασμα στρα
τού υπδ τδν πρίγκηπα Μπέκοβιτς Τσερκά- 
σκη. Τδ άπόσπασμα τούτο άπώλετο εί; τά; 
άμμώδεις τή; Άσία; πεδιάδας, τ’ αύτά δέ 
περίπου έπαθε καί ό Λιχαρέφ, δστις είχε 
διαταχθή ν’άναπλεύσγι τδν Τσόρνη-Ίρτσίτς.
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At δύο αύται έκστρατεϊαι προέθεντο κυρίως 
τήν άνακάλυψιν τών χρυσοφόρων γαιών, 5ς 
υπέθετον ύπαρχούσας έν ’Ασία' συγχρόνως 
δέ έπεδίωκον καί κατακτήσεις.Μετά τήν α
ποτυχίαν αύτών Πέτρος δ λ'. παρητήθη 
προσωρινώς τοϋ σχεδίου του, καί τοι αι 
στέππαι ήσαν, κατά τήν έκφρασίν του, at 
πύΛαι tfjf Ασίας' ούχ ήττον όμως διετή- 
ρησε τήν ελπίδα τοΰ νά συγκοινωνήση πρός 
τάς Ινδίας κα) άπεφάσισε ν’ υποκαταστα
θώ ίσχυρώς έπί τής μεσημβρινής όχθης της 
Κασπίας. Τω 1 Ί i2 κατέκτησε τδ Γιλάν 
καί τδ Μαζανδεράν, άλλ’ ή κατάκτησες 
αύτών δέν άπεδείχθη ώφέλιμος Οσον προσ- 
εδοκάτο, μετ’ ού πολύ δέ αί έπαοχίαι 
αύται άπεδόθησαν τή Περσία. Δεκαπέντε 
έτη άπδ τοΰ θανάτου Πέτρου τοϋ Α'. ή 
'Ρωσσία ούδεμίαν έποίησε πρόοδον είς τδ 
μέροί εκείνο τής ’Ασίας και προσεπάθησε 
κυρίως νά υπεράσπιση τά μεθόρια της διά 
μακρας σειράς φρουρίων καί στρατιωτικών 
σταθμών. Τώ 1732 δ χάνης τής μικράς 
φυλής τών Κιργισίαν, Άμπουλχαήρ, ύπέ- 
κυψεν έκουσίι»ς εις τήν 'Ρωσσίαν, έκτοτε δέ 
άρχεται ή περίοδος τών ρωσσικών κατα
χτήσεων έν ’Ασία. Μετά είκοσιπέντε έτη 
οί 'Ρώσσοι κατέλαβον μέρος τοϋ βασιλείου 
τής Τζουγκαρίας, δπερ είχον κυριεύσει οί 
Κινέζοι, καί άρχομένης τής βασιλείας Αι
κατερίνης τής Β'. ή ’Ρωσσία ήν κυρία με
γάλης χώρας έκτεινομένης άπδ τών Άλταί- 
ων ορέων μέχρι τής Κασπίας θαλάσσης. Ή 
αύτοκράτειρα Αικατερίνη ούδεμίαν σπου- 
δαίαν διέταξεν έπί τήν ’Ασίαν στρατείαν, 
δεξιώς δμως πάνυ έπωφελήθη τδν άντα- 
γωνισμδν δστις έπεκράτει μεταξύ Βασκί- 
ρων, Κιργίσων καί Καλμούκων κα1. άντέ- 
ταξε τούς μέν κατά τών δέ χάριν τών σκο
πών της. Τδ διαιρεί καί βασίλευε έφηρμό - 
σθη άριστα καί άπεδείχθη ή θεμελιώδης 
βάσις τής βωσσικής πολιτικής έν Άσίφ. Οί 
νομάδες μετ’ ού πολύ έγένοντο αφανείς έκ 
τών μεθορίων τής Εύρώπης, οί μετκξύ Βόλ
γα καί Ούράλ οίκοϋντες Καλμοϋκοι άπε- 
σύρθησαν είς Τζουγκαρίαν καί τδ πρδς τήν 
’Ασίαν έμπόριον έτράπη είς Όρεμβοϋργον, 

Τροίσκ καί Πετροπαυλόσκ' συγχρόνως δέ 
ένίσχυον τάς γραμμάς τοϋ Ούοάλ καί τοϋ 
Ίρτίς, ώστε βαθμηδόν οί νομάδες έξέλιπον 
έκ τών μερών έκείνων, μηδεμίαν ποιοϋντες 
έκδρομήν, καί οι χάναι τών Καλμούκων 
έζελέγοντο κατά τους πόθους τής 'Ρωσσί- 
ας. Μόνον έμπορικαί σχέσεις ύφίσταντο 
τότε πρδς τά χανάτα τής Χίβας, τήςΒου- 
χάρας καί τής Χοκάνδης, ούδέν δέ τέως εί
χε ληφθή μέτρον κατά τών Τουρκομ,άνων, 
οΐτινες έλήστευον τούς έμπόρους είς τάς 
πεδιάδας τής Κασπίας Άπ’ έναντίας, δ 
αύτοκράτωρ Παύλος κατενόησεν δτι έν ταϊς 
στέππα-.ς τής κεντρικής ’Ασίας ήν ή ά
γουσα είς τάς Ινδίας, δθεν ήθελε νά έκδιώξη 
τούς Αγγλους' συνεμάχησε μάλιστα πρδς 
τδν Βονοπάρτην, ύπατον όντα, καί συνο>- 
μολόγησε πρδς αύτδν συνθήκην, έν ή άνε- 
φέρετο δτι στρατός ^ωσσογαλλικδς θ’ 
άπεβιβάζετο είς Άστρσβάδ καί διά τοϋ 
Χοροσάν καί τοΰ ’Αφγανιστάν θά είσέβαλεν 
εις τήν Ινδικήν' άλλά τδ σχέδιον έναυάγη- 
σε, θανόντος τοϋ αύτοκράτορος Παύλου. ’Ε
πί Αλεξάνδρου τοΰ Α'. ή 'Ρωσσία παρε- 
σύρθη είς τούς κατά τοϋ Ναπολέοντος πο
λέμους, ώστε ούδόλως έσχε καιρόν ν’ ά- 
σχοληθή είς τήν κεντρικήν ’Ασίαν' άλλ’ 
άπο τοϋ 1820 τά πράγματα μετεβλήθησαν 
χάρις είς τδ μεγαλεπήβολον τοϋ κόμητος 
Σπεράνσκη. Τά στρατιωτικά άποσπάσμα- 
τα άντικατέστησαν σώματα μεταβατικά, 
έντολήν έχοντα νά έπιτηρώσι τούς νομά
δας, ήγειραν δέ Οχυρώματα πέριξ τών ό
ποιων συνίστησαν χωρία τών Κοζάκων. Διά 
τοϋ συστήματος τούτου τοϋ άποικισμοΰ 
κατώρθωσαν νά είρηνεύσωσιν αί στέππαι 
τής μεσημβρινής Σιβηρίας, δπως δέ προ- 
στατεύσωσι τάς άποικίας τών Κοζάκων, ά- 
νήγειραν δχυρώματα πρδς τά πρόσω.

Τοιαύτη είναι ή άρχή τών καταχτήσεων, 
αϊτινες άργότερον έφεραν τούς 'Ρώσσους είς 
τούς πρόποδας τοΰ Ίνδοκούς καί τοϋ Άλ- 
μπούρ' εντούτοις μόλις κατά τδ 1835 συν
έδεσαν τα φρούρια Όρσκ καί Σβερνογολά- 
βα, πρδς τδ μέρος τοΰ Όρεμπούργ καί έπί 
τής παρακειμένης χώρας τών Κιργίσων, 

διά σειράς χαρακωμάτων, άφήρεσαν δέ άπδ I 
τούς Κιργίσους ικανήν χώραν, ήν παρέχω - 
ρησαν είς άποίκους Κοζάκους, δπερ ού μι
κρόν δυσηρέστησεν έκείνους καί δπερ ήνάγ- 
κασε τδν στρατηγόν Περόφσκην, ν’ άνεγείρη 
ισχυρά φρούρια, σινικόν, ούτως είπεΐν, τεί
χος. Συγχρόνως ήγειραν έν τώ δρμω Καϊα- 
δάκ τδ φρούριον Νόβο Άλεξανδρόφσκη χά
ριν προστασίας τών αλιευτικών καταστημά
των τής Κασπίας. Αί προπαρασκευαί αύται 
ούδόλως έφόβισαν τούς Τουρκομάνους καί 
Κιργίσους, οΐτινες έξηκολούθουν ληστεύον
τας τάς έμπορικάς συνοδίας, προσβάλλοντες 
τούς σταθμούς καί έξανδραποδιζοντες τούς 
έμπόρους καί άλλους 'Ρώσσους. Δημοσία 
έπωλοΰντο είς Χίβαν οί 'Ρώσσοι δούλοι, ών 
δ άοιθμδς τότε άνέβαινεν είς χιλιάδας' διδ 
ή αύτοκρατορική κυβέρνησες άπεφάσισε νά 
διατάξη σύντονα μέρη καί μετά τινας ατυ
χείς διαπραγματεύσεις έστειλε τδν στρα
τηγόν Περόφσκην μέ 5000 άνδρών κατά 
τοϋ χάνου Αλλακούλ.

Ή έκστρατεία αΰτη άπέτυχεν οίκτρώς, 
διότι αί άσθένειαι άπεδεκάτισαν τοΰ Περόφ 
σκη τά στρατεύματα, ατινα, άφοϋ έπί μή
νας περιεπλανήθησαν είς τάς στέππας, έν 
μέσω τών χιόνων, καί άπέβαλαν ύπέρ τά 
δύο τρίτα τών άνδρών, έπέστρεφαν έν κα
κή καταστάσει είς Όρεμβοϋργον. Ο αύτο
κράτωρ Νικόλαος δμως δέν άπέβαλε πάσαν 
ελπίδα νά πραγματιώση τδν σκοπόν του 
καί διέταξε νά προπαρασκευασθή νέα έκ
στρατεία, διό δ χάνης τής Χίβας έσπευσε, 
φοβηθείς, νά έλευθερώση τούς 'Ρώσσους αιχ
μαλώτους, κατήργησε τδ δουλεμπόριον είς 
τά κράτη του καί έστειλε πρεσβείαν είς 
Πετρούπολιν. 'Ραχΐμ, δ διαδεχθείς τδν άπο- 
βιώσαντα χάνην, τώ 1842 συνομολόγησε 
πρδς τήν 'Ρωσσίαν συνθήκην, δι’ ής ύπεχρε- 
οΰτο νά διά γη έν ειρήνη πρδς τήν αύτοκρα- 
τορίαν, νά μή παοεμβάλη προσκόμματα είς 
τδ ρωσσικδν κατά τά μέρη έκεϊνα έμπόρι- 
ον, νά μή είσπράττη φόρον άπδ τά ρωσσι- 
κά έμποοεύματα άνω τών 5 0[0 (έπί τής 
άξίας των) καί νά σέβηται τήν ιδιοκτησίαν 
τών ξένων. Είναι μέν άληθές δτι ή συνθήκη 

αΰτη έμεινε χάρτης άγραφος, διότι κατό
πιν οί χάναι τής Χίβας έοοήθουν έν τφ 
κρυπτώ τδν διαβόητου αρχηγόν τών έπα- 
ναστατών Κενισάρ Κασιμώφ καί στίφη νο
μάδων έποίουν συχνάς έπιδρομάς έπί τοΰ 
ρωσσικοϋ εδάφους, άλλά καί οι Ρώσσοι έ- 
λάμβανον τά μέτρα των, ένισχύοντες έπί 
μάλλον καί μάλλον φά έν Άσίφ μεθόρια 
των. Μετ’ ού πολύ ίνήγειραν τά φρούρια 
Τουργάκ καί Ίργίζ άτινα μετά τών Ούλου- 
ταού, Άκταού, Καρκαραλή, Άίγούζ καί 
Κοπάλ άπετέλεσαν κατά τδ 1846 στρα
τηγικήν γραμμήν, ήτις πρδς νότον καί 
πρός βοοράν ύπερήσπιζεν άριστα τά σύνορα. 
Κατά τήν αύτήν έποχήν ύπετάγησαν εις 
τούς 'Ρώσσους ή μεγάλη δοδή τών Κιργίσων 
ήτις πριν ύπέκειτο κατ όνομα δτέ μεν εις 
τήν Κίναν, δτέ δέ είς τήν Χοκάνδην, ήγεί- 
ρετο δέ τδ φρούριον Ραήμ. επί τών έκβολών 
τοϋ σίρ Δαριά, ώστε αί κτήσεις τής 'Ρωσ
σία συνήπτοντο ήδη πρδς τά χανάτα τής 
Χίβας καί τής Χοκάνδης. "Αφευκτος ήν ώς 
έκ τούτου ρήξίς τις, καθόσον μάλιστα ε’χον 
κατακτήσει χώρας τινάς τών χανάτων καί 
ήξίουν νά φορολογώσι τούς Κιργίσους τούς 
οίκοϋντσς είς Σίρ Δαοΐά" τότε δέ επανέλα- 
βον οί Χιβαϊοι καί οί Χοκάνδιοι τάς έπιδρο
μάς των έπί τής ρωσσικής χώρας- Αι έπι- 
δρομαί καί ληστεϊαι έπετείνοντο, δ δέ Για- 
κούπ βέης, αξιωματικός έν ύπηρεσίφ τοϋ 
χάνου τής Χοκάνδης, κατά τδ 1 8ο· ηρ- 
πασε τών Κιργίσων, οΐτινες διετέλουν ύπδ 
τήν προστασίαν τής 'Ρωσσίας, <5000 ζώα. 
Ο στρατηγός Περόφσκης ώφειλε νά περι- 
στείλη τούς ληστάς, τώ δέ 1853 έκυρίευσε 
τδ φρούριον 'Ακ Μετσέτ, τήν φωλεάν ταύ
την τοϋ Γιακούπ βέη, δπερ μετωνόμασεν 
έκ τοϋ ίνόματός του ypoipior Περύφσχη. 
'Π θέσις αΰτη είχε μεγίστην στρατηγικώς 
άξίαν, οί δέ Χοκάνδιοι έθεώρουν ώς κλείδα 
τών έν τή κοιλάδι τοϋ Σίρ Δαρϊά κτήσεων 
των' διό ήθέλησαν ν’ άποδιώξωσι τούς 
'Ρώσσους, προσβαλόντες αύτούς αΐφνιδίως’ 
χάρις δμως είς τήν Ικανότητα τοΰ φρουράρ
χου Όγαρέφ άπεκρούσθησαν. Οί 'Ρώσσοι έν- 
τούτοις έξηκολούθουν περιβάλλοντες τάς 



338 A! ΕΝ TH ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ. ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ. ΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ. 339
κτήσεις των διά σιδήρου περιφράγματος καί 
έξέτεινον αύτάς. Κατά τό 1859, 1864 και 
1865 κατέκτησαν άλληλοδιαδόχως πολλά 
καί σπουδαία στρατηγικώς μέρη. Την έκ- 
στοατείαν τού 1864 διεύθυνεν ό άπό τοΰ 
Σέρβικου πολέμου γνωστότερος καταστάς 
Τσερνάγεφ' άομόδιοι δέ κριταί άπεφάνθη- 
σαν δτι μέγα ην τό κατόρθωμα.

ΓΙΙ αύτοκρατορική κυβέρνησις ήθελε να 
στή κσί νά σχηματίση έκ τών κατακτη- 
Οεισών έπαρχιών τό χανάτον τής Τασκέν
δης, παρασυρθεΐσα όμως ύπό τοΰ ζήλου 
τών στρατιωτικών διοικητών, οΐτινες ύπε- 
ρέβαινον συνεχώς τάς οδηγία; των ϊνα έ- 
φελκΰσωσι, διαπρέποντες, τήν εύνοιαν τών 
έν Πετ[ουη.όλει ισχυρών, ώφειλε νά πολε- 

μήση πρός την Χοκάνδην, ήτις είχε συμ
μαχήσει τότε πρός τόν έμίρην τής Βουχά- 
ρας. Αί έχθροπραξίαι άρα ήρξαντο τώ 
4 866, οί δέ 'Ρώσσοι ήλωσαν τό Ούρά-Τι- 
ουμπέ καί τό Τζιζάκ, ώστε ή Χίβα καί ή 
Βουχάρα διετέλεσαν εντελώς άποκεχωρι- 
σμέναι. Τώ επών έτος άνεκήρυξαν τά κα- 
τακτηθέντα μέρη επαρχίαν καί κατόπιν 
κυβερνεϊον τοΰ Τουρκεστάν, μέ πρωτεύουσαν 
τήν Τασκένδην, πολιτικόν δέ καί στρατιω
τικόν αρχηγόν τής νέας έπαρχίας διώρισαν 
τόν στρατηγόν φόν Κάουφμαν, καταστάν- 
τα διάσημον έν τή τελευταία έπί Χίβαν 
στρατείιζ. Κύριον μέλημα τοΰ νέου διοικη- 
τοΰ ήν τό νά Εξασφάλιση τήν κυριαρχίαν 
τής 'Ρωσσίας διά τής συνομολογήσεως ειρή
νης πρός τούς δύο εχθρούς ηγεμόνας, πρώ
τος δέ δ χάνης τής Χοκάνδης συνήνεσεν είς 
τό νά καταπαύση τάς Εχθροπραξίας καί νά 
ύπογράψη συνθήκην άοχομένου τοΰ 1868. 
Ό εμίρης τής Βουχάρας, καί τοι έπανειλημ 
μένως ήττηθείς καί πολλάς ύποστάς ζημί
ας, ήθέλησε κα'ι αυθις νά δοκιμάση τήν τύ
χην τών όπλων καί έκήρυξε τόν iepor πό 
Jejtor (γαζαβάτ) κατά τών 'Ρώσσοιν, άλλ’ 
ή τύχη ούδόλως τώ ύπεμειδίασε καί άπώ
λεσε τάς ώραιοτέρας κτήσεις του καί τήν 
Σαμαρ'.άνδην. Ή 'Ρωσσία έδρέψατο τού; 
καρπούς, προσαρτήσασα εΐς τό αχανές κρά
τος της τέσσαρας έπαρχίας καί λαβοΰσα 

φόρον πολεμικόν 500 χιλιάδας ρούβλια.
"Οτε οί 'Ρώσσοι έγκατέστησαν εις τήν 

λεκάνην τοΰ Σίρ Δαρίά κα'. τάς στέππας 
τής λίμνης τοΰ Άράλ έγένετο πλέον πρό
δηλον δτι έμελλον νά έξακολουθήσωσι τήν 
πορείαν των πρός μεσημβρίαν. Τωόντι’ τοΰ
το καί έγένετο. Τά πρώτα φρούρια ατινα 
είχον έγερθή είς τήν Κασπίαν άπεΐχον πολύ 
καί άπό τήν Χίβαν καί άπό τήν χώραν τών 
Τουρκομάνων, ών τά κινήματα ώφειλ.ον νά 
έπιτηρώσιν άδιαλείπτως’έπρόκειτο δέ νά εύ- 
ρεθϊΐ έπί τών οχθών τή; Κασπίας θέσις στε
ρεά καί κατάλληλος, δυναμένη νά δεσπόζη 
τών στεππών ή τών ερήμων τών εκτεινό
μενων μεταξύ τής Κασπίας θαλάσσης, τής 
λίμνης τοΰ Άράλ, τοΰ χανάτου τής Χίβας 
καί τοΰ Άτρέκ καί κατοικουμένων υπό δι
αφόρων τουρκομανικών λαών, καί τοιαύτη 
θέσις έξελέγη ή όχθη είς ήν άλλοτε έξέβα- 
λεν ό ’Ωξος. ’'Εκτοτε (1869) χρονολογείται 
ή ϊδρυσις τοΰ Κρασνοβόδσκ. σταθμού στρα
τιωτικού καί ναυτικού, άπέχοντος τού Βα- 
κού 190 ναυτικά μίλλια, μή δυναμένου νά 
προσβληθή ύπό τών νομάδων καί δυναμένου 
νά χρησιμεύση ώς βάσις τών μελλουσών 
στρατιωτικών έργασιών έν τή κεντρική Ά
σία Τό Κρασνοβόδσκ μετ’ ου πολύ έγένε
το τό δρμητήριον πολυαρίθμων άποσπα- 
σμάτων έντολήν έχόντων νά έξερευνήσωσι 
τήν άρχαίαν κοίτην τού Ώξου καί τάς πέ
ριξ αμμώδεις έρημους’ κατ’ έτος δέ άνεχώ- 
ρουν έκεΐθεν τοπογράφοι, φυσιολόγοι καί 
γεωγράφοι, συνοδευόμενοι ύπό Κοζάκων, 
καί διευθύνοντο πρός τήν Χίβαν, πρός τά 
όρη Κεπέτ-δάγ ή πρός τόν ποταμόν Άτρέκ 
ϊ«α μελετήσωσι τήν φύσιν τοΰ έδάφους 
καί τά ήθη τών νομαδικών φυλών. Ή κα
τοχή τοΰ όρμου τού Κρασνοβόδσκ κατε- 
τάραξε τήν αύλήν τής Τεχεράνης καί τόν 
χάνην τής Χίβας καί τό ρωσσικδν άνακτο- 
βούλιον ώφειλε νά καθτ.συχάση τόν σάχην 
τής Περσίας, κηρΰξαν δτι δ Άτρέκ αποτε
λεί τό δριον τών δύο κρατών’ ώς πρός τήν 
Χίβαν δέ έπωφελήθησαν τήν περίστασιν 
ταύτην ϊνα έπιμείνωσιν είς πολλά; καί δι- 
καίας αιτήσεις, άς δέν ήθελε νά παραδε- 

χθή. 'Ο χάνης παρέτεινε τάς διαπραγμα
τεύσεις έπί σκοπώ ίσως νά σύναψη συμμα
χίαν πρός τόν έμίρην τής Βουχάρας, διά
γοντα είρηνικώς πρός τήν 'Ρωσσίαν, καί 
τούς Τουρκομάνους, ών αί θερινοί νομαί 
εύρίσκοντο ύπό τήν έξουσίαν τών 'Ρώσσων, 
διήγειρε μάλιστα είς στάσιν τούς Κιργίσους 
τοΰ Μαγκισλάκ, οϊτινες ήχμαλώτευσαν τήν 
συνοδίαν τοΰ διοικητοΰ Ρουκίν, έσφαξαν τι 
νάς τών στρατιωτών καί τούς λοιπούς έ
στειλαν είς Χίβαν, συγχρόνως δέ προσέ
βαλαν τό φρούριον Άλεξανδοόφσκη καί έ- 
πυρπόλησαν τόν στρατιωτικόν σταθμόν Νι- 
κολαϊέφσκα (τόν Μάρτιον τοΰ 1870). Τά 
στρατεύματα τοΰ Καυκάσου, διοικούμενα 
ύπό τοΰ συνταγματάρχου Κονταϊζώφ, έ- 
σπευσαν είς βοήθειαν τών έν τώ φρουρίω 
καί κατά τά τέλη τοΰ έτους μάλιστα κα
τώρθωσαν νά καθυποτάξωσι τούς άντάρτας, 
πεντακισχιλίους όντας καί παραδόσαντας 
τά δπλα. Ό στρατηγός Κάουφμαν συνέπεια 
τούτων άπεφάσισε τώ 1871 νά έκστρατεύ- 
ση έπί Χίβαν, άλλά τήν προσοχήν των οί 
'Ρώσσοι ώφειλον νά έπιστήσωσίν άλλαχοΰ, 
άρκεσθέντες είς κατόπτευσιν πρός το μέρος 
τοΰ Τζιζάκ καί τοΰ Κρανοβόδσκ.

Αί δυτικαί έπαρχίαι τής Κίνας άπό τοΰ 4 864 άπεδεικνύοντο θέατρον έπαναστάσε
ως τών μουσουλμάνων τής δουγγανικής καί 
ταραντσικής φυλής. Κατά τά πρώτα τής έ- 
παναστάσεω; έτη ή 'Ρωσσία διετήρησεν αύ- 
στηράν ουδετερότητα φροντίζουσα μόνον νά 
προφυλάξη τά μεθόριά της έκ τοΰ επανα
στατικού κινήματος δπερ έτάραττε τό Κασ
γάρ καί τήν Τζουγγαρίαν. Μετά μεγίστης 
λύπης ή κινεζική κυβέρνησις έβλεπε τήν ά- 
πώλειαν τών δύο τούτων άξιολόγων επαρ
χιών καί έπεθύμει νά ένεργήση συντόνως 
καί ταχέως, άλλά τά σχέδιά της έματαίου 
ή έπανάστασις τών ΝεάνΦέη. ’Ενώ δέ οι 
Δουγκάνοι καί οί Τκράντσοι έμάχοντο πρός 
άλλήλους καί έπολέμουν πρός τούς Καλ- 
μούκους, οΰς έπιδεξίως λίαν ή κινεζική κυ - 
βέρνησις διήγειρε κατά τών επαναστατών, 
δ χάνης τής Χοκάνδη; έστειλεν είς Άλτι- 
σάρ (Κασγάρ) τόν περίφημον Γιακούπ βέην 

μετά ικανών ενόπλων στιφών, 'θ Γιακούπ 
βεης ούτος εντολήν είχε ν’ άποκαταστήση 
έπί τοΰ θρόνου τοΰ Κασγάρ τόν Μπεζούρκ 
χάν, προϊστάμενον τοΰ οίκου τών Χόιζα, 
δστις ην αρχηγός τής έπαναστάσεως τοΰ 
1826’ άλλ’ δ στρατηγός έπωφελήθη τήν α
δυναμίαν καί ανικανότητα τοΰ Μπεζούρκ, 
Ερριψεν αυτόν είς σκοτεινήν φυλακήν καί 
άνηγόρευσεν εαυτόν άπόλυτον κύριον τοΰ α
νατολικού Τουρκεστάν. Εν τώ μεταξύ οί Κι
νέζοι, βοηθούμενιι ύπδ τών Καλμούκων, εί
χον κατορθώσει ν’ άνακτήσωσι τήν έπαρ
χίαν Ταρμπογατάη. Άλλ’ οί Καλμοΰκοι εί
χον παραβιάσει τήν ρωσσικήν χώραν, ής τά 
δρια εϊχον δρισθή ύπδ τής συνθήκης ήτις τώ 
1864 συνωμολογήθη μεταξύ Κίνας καί 
'Ρωσσίας- πρός τούτοις εϊχον προσβάλει καί 
δηώσει, δδηγούμενοι ύπδ τοΰ αρχηγού των, 
τήν χώραν τών Κιργίσων έν τή κοιλάδι τοΰ 
ποταμοΰ Τζιτί-Άράλ. Είναι μέν άληθέ; OTt 
οί Κιργίσοι ουτοι είχον συμμεθέξει τής έπα
ναστάσεως τής Τσουγγαρΐας καί διαρπάσει, 
έκ συμφώνου μετά τών Δουγγάνων, τήν 
Τσιουγκουτσιάκ (πόλιν), άλλά ταΰτα ούδέν 
έσήμαινον καί δ έν Πεκίνω αντιπρόσωπος 
τής 'Ρωσσίας έζήτησε καί έλαβε πλήρη ί- 
κανοποίησιν. Ό άρχηγδς τών Καλμούκων 
ήν πανίσχυρος, ώστε ή κυβέρνησις τοΰ Πε
κίνου δέν έδύνατο νά συναινέση είς τήν τι
μωρίαν τών Καλμούκων, άφοΰ μάλιστα ου- 
τοι ήσαν οί πιστότεροι τών υπηκόων, ή δέ 
'Ρωσσίχ μή θελήσασα νά έπιμείνη περισσό
τερον ώς πρδς τούτους, έστρεψε τήν οργήν 
της κατά τοΰ Άμπήλ-Όγλίά, σουλτάνου 
τής Κούλτζας, έκλέχθέντος ύπό τών Τα- 
ράντσων.

Οί Ταράντσοι άτιμωρητεί ένήργουν έπι- 
δρομάς καί ληστείας είς τήν ^ωσσικήν χώ
ραν’ διό δ στρατηγός Κολπακόφσκτς, άφοΰ 
μάτην προσεκάλεσεν αύτούς νά ήσυχάσωσι, 
κατέλαβε τό στενόν τοΰ Μουζάρτ, τήν μό
νην δίοδον δ? ής ή έπαρχία Ιλή έδύνατο 
νά συγκοινωνή πρός τδ Κασγάρ, διά τής ά- 
λύσεως του Τιάν Τσάν (1870). Τά προφυ
λαχτικά δέ ταΰτα μέτρα άπεδεικνύοντο το
σοΰτον μάλλον αναγκαία, καθόσον δ Για- 
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*ούπ βέης είχε λάβει τά όπλα κατά τώ« 
Δουγγάνων καί τών Ταράντσων καί κατεί
χε» ήδη, τή συνδρομή τών κινεζικών στρα
τευμάτων, πολλάς δουγγανικάς πόλεις, έν 
αί; τό Κασγάρ καί το Τουρφάν. Οί Ί’ώσ- 
σοι, κύριοι δντε; τοϋ στενού τού Μουζάρτ, 
ήμπόδιζον τδν Γίακούπ βέην νά είσβάλη εί; 
την κοιλάδά τής Κούλτζας.

’Εν τούτοις ό σουλτάνος ’Αμπέλ Όγλϊά 
δέν έδέχθη τών 'Ρώσσων τάς αιτήσεις, διό 
ούτοι ώφειλον νά προβώσιν είς έργα. Τό έαρ 
κού 4 871, μετά διαφόρους αψιμαχίας, τα 
βωσσικά στρατεύματα εισέβαλαν είς τήν ε
παρχίαν τής Κούλτζας και συνήψαν τάς μά 
χας τού ’Αλιμταν, Τσίν-τσά-γκό-τζή καί 
Σουϊόούν, τήν δέ 8[20 'Ιουνίου ό σουλτάνος 
παρεδόθη καί μετά 2 ήμέρας οί'Ρώσσοι είσ- 
ήλΟον είς τήν πρωτεύουοάν του. Κατά τό 
τέλος τού αύτού έτους, τό άνακτοβούλιον 
Πετρουπόλεω; ήρχισε διαπραγματεύσεις με
τά τής αύλής τού Πεκίνου περί άποδόσεω; 
τή; Κούλτζας εις τήν Κίναν. Ή 'Ρωσσία εί
χε συμφέρον ν άποκατασταθή ή εξουσία 
τή; Κίνας είς τήν επαρχίαν ταύτην, έπεθύ- 
μει δμω; νά θέση τέραα εί; τάς ταραχάς 
αϊτινες τόσα τή παρείχον πράγματα, διό 
άπήτει σπουδαίαν έγγύησιν- έν άλλαι; λέ· 
ξέσι, μόνον εί; ισχυρόν κινεζικόν στρατόν 
συνήνει νά παραδώσρ τήν έπαρχίαν τής 
Κούλτζας. Δυστυχώς, κατά τήν έποχήν έ
κείνην αί στρατιωτικοί δυνάμεις τής Κίνας 
τ,σαν μικραί είς τό μέρος έκεϊνο τής αυτο
κρατορίας- δώ άπεφασίσθη ή Κούλτζα νά 

;μείνη είς χεΐρας τών 'Ρώσσων, δπως δια- 
-τηρώσι τήν ησυχίαν καί τάξιν, μετά δέ 
τήν είρηνοποίησιν τών λοιπών έπαναστατη- 
μένων έπαρχιών καί πόλεων ν’ άποδοθή τή 
Κίνα. 'II Ουράνιος αυτοκρατορία φαίνεται 
δτι Θά κατορθώση τούτο, διότι, ό Κινέζος 
αρχιστράτηγος, αφού κατέστειλε τήν έπα- 
νάστασιν είς Νανά; και Ούρουμτσή, έμελλε 
νά διευθύνη άπάσας τάς δυνάμεις του κατά 
τοΰ Τουρφάν καί τού Κασγάρ. Κατά τάς τε
λευταίας ειδήσεις ή κινεζική έπανάστασι; 
πεε-.εστέλλετο, μετ’ ού πολύ δέ οί Κινέζοι

Θά στρέψωσι τούς αγώνας των κατά τού 
Κασγάρ.

'Ο Γιακούπ, πρώην μέν διοικητής Μετ- 
σέτ, νύν δέ έμίρης τοϋ Κασγάρ έλέορ τού 
Σουλτάνου, πρό δωδεκαετίας είχε κατορθώ
σει νά ίδρύσή νέον κράτος έπί τών έρειπίων 
τοΰ Τζ τιτσάρ ή ανατολικού Τουρκεστάν, 
δ.τεο οί Κινέζοι ειχον έχκαταλείψει συνέ
πεια τής μεγάλη; έπαναστάσεως τού μου
σουλμανικού λαού. Ή έπανάστασι; αύτη ήν 
ές.έκείνων αϊτινες συχνότατα έπαναλαμβά- 
νονται άφ’ ού κατά τό 4 757 κατεκτήθη ή 
μικρά Β-.υχαρία υπό τώ» στρατευμάτων 
τού Φουδε καί άλλων Κινέζων στρατηγών. 
Οί 'Ρώσσοι έφαίνοντο αδιάφοροι είς τόν α
γώνα, ού Θέατρον άπεδεικνύετο τό λεκανο- 
πέδιον τού Τασήμ, διότι έΟεώρουν τό Τζι- 
τιτσάρ ώ; νόμιμον κτήσιν τής Κίνας, πρός 
ήν είχον συνθήκην παραχωρούσαν τοΐς 'Ρώσ- 
σοις έμπόροις τήν έλευθερίαν τού εμπορίου- 
Οπωσδήποτε δέ & Γιακούπ ηρχεν ήδη ώς α
πόλυτος έπί τοΰ Κασγάρ κυρίαρχη; δτε οί 
'Ρώσσοι τώ 4 868 έπολέμουν πρός τήν Βου- 
χάραν. Ο Γιακούπ συνωμολόγησε πρός τόν 
έμίρην συνθήκην κατά τοϋ κοινού έχθρού 
καί ύπεσχέθη νά άπειλήση τά νώτα τοΰ 
ρωσσικού στρατού- άλλ’ αί ταχεΐαι νίκαι 
τούτου απέδειξαν περιττά; άπάσας τάς 
πολεμικά; έκείνων παρασκευής. Ό έμίρης 
τού Κασγάρ έφοβεΐτο τήν έκδίκησιν τών 
'Ρώσσων, συγχρόνως δ’ ήθελε νά άποκτήση 
τήν φιλίαν των- έφ’ <μ έστειλε παρά τώ 
γενικώ διοικητή τού Τουρκεστάν καί είς 
Πετρούπολιν τόν ανεψιόν του Χαδή Μιρζού 
ώς πρεσβευτήν. Μόνον έκ φόβου προέβη είς 
τό διάβημα τούτο, διότι καί τής ’Αγγλίας 
τήν συμμαχίαν έπεζήτησε, νομίζων δτι 
τοιουτοτρόπως Οά ήδύνατο ν’ αναχαίτιση 
τά; προόδους τών 'Ρώσσων έν τή Άσία, καί 
δέν ήπατάτο ό άνήρ. Τωόντι ό στρατηγός 
Κάουφμαν είχε προτείνει τω Χουδαγιάρ, 
χάνή τή; Χοκάνδης, νά τόν βοηθήση πρός 
κατάκτησιν τού ανατολικού Τουρκες-άν’άλλ’ 
ό ασθενής καί δειλό; Χουδογιάρ δέν έδέχθη 
καί προΰτίμησε νά γίνή ό μεσάζωνμετα 
ξύ τή; 'Ρωσσία; καί τοΰ έμίρου τοΰ Κασγάρ.

Μόλις κατά τώ 1872 ήχθησαν είς πέρας 
αί διαπραγματεύσεις τού βαρώνος Κουλμ- 
πάρς, έκτάκτω; άποσταλέντο; εί; Κασγαρ, 
ό δέ Γιακούπ υπέγραψε συνθήκην δι’ ή; ί- 
πιτρέπεται τοϊς 'Ρώσσοις νά διαμένωσιν έν 
τή χώρα:, νά είσάγωσι τά έμπορεύματά των 
καί νά έχωσιν είς Κασγάρ προξένους.Ή ’Αγ
γλία διά δώρων καί υποσχέσεων προσεπά* 
Θησε νά σύρη είς τό μέρος της τόν Γιακούπ 
καί δίς έστειλεν αύτώ πρεσβείαν, υπό τήν 
αρχηγίαν τού Κ Δούγλα; Φάρυ, καί μάλι
στα υπέγραψε τώ 1874 μυστικήν συνθή
κην. Οί 'Αγγλοι, καί τοι άπέχοντες πολύ 
άπό τής χώρας, διατηρούσε σχέσεις φιλικά; 
πρός τόν έμίρην καί άναγνωρίζουσι τόν τί
τλον 8ν φέρει καί δι’ 8ν μέγα φρονεί, τώ 
στέλλουσιν δπλα καλά, άξιωματικούς καί 
προγυμναστάς διά τόν στρατόν του- άπ ε
ναντίας δέ ή ’Ρωσσία -ώ εμπνέει δυσπιστί
αν καί είναι ί μόνη δύναμις ήν σπουδαίω; 
οφείλει νά φοβήται. 'Ως πρός τού; γείτονας 
τοΰ οροπεδίου τοΰ Παμύρ, ούτοι τρέμουσιν 
ένώπιόν του, εί; δ’ αύτών, δ βέης τού Σι- 
ρικόλ Άλής, άπώλεσε τόν θρόνον του διότι 
κατά τό 1868 τόν παρήκουσεν. Οί Κινέζοι 
πάλιν, καί τοι προσφάτως κατενίκησαν 
τούς έπαναστάτας, δέν είναι αρκούντως ι
σχυροί δπω; ταχέώ; άποδιώξωσι τόν έμί
ρην- κατ’ άκολουθίαν τό μόνον σπουδαίου 
κώλυμα πρός έκτέλεσιν τών σχεδίων του 
είναι καί εσε-.αι ή 'Ρωσσία, ήτις όέν έπιθυ- 
μεϊ τήν έπέκτασιν τού Κασγάρ καί μάλι
στα τήν σύστασιν μεγάλου μουσουλμανικού 
βασιλείου έν τή καρδία τής Άσία; (α)- θά 
ζητήση άρα νά θέση τέρμα εϊς τάς προό
δους τοΰ έμίρη καί θά βοηθήση τούς Κινέ
ζους νά πατάξωσι τό Τουρκεστάν. 'Αλλως 
αί τελευταϊαι ειδήσεις δέν είναι ευχάριστοι.

(α) Α! τελευταϊαι ίφημερίδε; θημοσιεύουσι 
σπουδαιοτάτην ε’δησιν, ήτις,δν έπα)ηθεόση, με- 
γίσττ,ν ε'ει έπιρροήν έπί τοϋ μέλλοντος τοΰ Κασ
γάρ— τόν θάνατον δηλονότι τοϋ έμίρου Γιακούπ 
βέη. Ό υιό; του, βστι; άνέλαβε τήν έξουσίαν, 
εϊναι νωθρό; καί μαλθακός, δέν Οά δυνηΟή δέ ν’ 
άντιστή κατά τ&ν έχΟρ&ν του, καθόσον μάλις-α 
καί παρά τοϋ Ιδιου λαοϋ μισείται.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Η.)

Έσήμανε τάχα ή τελευταία ώρα του ; Ό 
Κ· Σούϋλερ προβλέπει δτι ενωρίς ή άργά ή 
'Ρωσσία θά συμπλακή πρός τό Κασγάρ καί 
φρονεί δτι ή Τζουγγαρία θά γίνη ρωσσική 
επαρχία, ήτι; ώς δριον θά έχη τήν άλυσιν 
τοΰ Κουέν-Αούν- επιφέρει δέ δτι τό Κασγάρ 
πρέπει νά περιέλθγ, καί αύθις ύπό τήν έξου
σίαν τή; Κίνα; καί δτι ή 'Ρωσσία όφείλει νά 
συντελέση είς τοΰτο.

(ακολουθεί).
Λ Ο. Σ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ
ΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΤ1ΓΟΣ.

Ό παρατηρών τό μουσικόν τών Τεττί- 
γων σύστημα έκπλήσσεται διά τά; θαύμα· 
σίας διατάξει; ά; παρέχουσι τό τύμπανον 
καί τό κάτοπρον ώς έκ τών παλμών οΰ; 
τά δργανα ταΰτα δφείλουσι νά έκτελέσωσι. 
Τό ξηρόν καί περγαμηνοειδές τύμπανον 
φέρει γρσμμάς προωρισμένας νά έπιφέρωσι, 
διά τής έλαστικότητος, τήν αϊφνιδίαν έ- 
πάνοδον τούτου εί; τήν τή; ισορροπίας 
θέσιν του. Τό κάτοπτρον, τό τόσον λε
πτόν καί τόσον καλώς τεταμένον εί; τό 
περιχείλωμά του, καθίσταται άμίμητον καί 
πραγματοποιεί τό ιδεώδες τής παλλουμένη; 
μεμβράνης' άλλά τό ύπό τοΰ 'Ρεωμύρου 
ύπό τό δνομα ίπτυγμίτη jieiiflpdta. άφο- 
ριζόμενον δργανον έκ πρώτη; δψεω; φαίνε
ται ότι δέν παρέχει τά άπαιτούμενα διά 
τόν παλμόν, διότι ή μεμβράνα αΰτη είναι 
χαλαρά καί μελανή- ούχ ήττον αποτελεί 
μέρος τοΰ φωνητικού τής μουσικής συστή
ματος, καί έάν τι; παρατηοήση Τέττιγα ά- 
δοντα βλέπει δτι ή μεμβράνα αΰτη πάλ- 
λεται τόσον, ώστε νομίζει δτι είναι τό 
δργανον τού ήχου- μεμβράνα δέ δέν δύνα
ται νάπάλληται οΰτως είμή έπί τώ δρορ τοΰ 
νά ηναι τεταμένη. Νομίζω, λέγει Γάλλος 
φυσιολόγος, δτι πρώτος έγώ σημειώ ειδι
κόν μΰν, προωρισμένον νά έπιφέρη έπί τής 
έπτυγμένης μεμβράνης τήν άναγκαίαν διά 
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τδν παλμόν τη; έντασιν καί τοΰτο Αποκα
λώ //£·>· intyipotra Irzacir Γ^ςέπτυγμένης 
μεμβράνη;.'Ο μΰς ούτος είναι στερεώ; παρ
εντεθειμένος είς τδ άνω και εί; τδ έσωτερι- 
κδν μέρος τοΰ τυμπανιαίου περιχειλώματο; 
(τοΰ Τέττιγος διατελοΰντο; όρθοστάδην καί 
έχοντο; πρδς τά άνω ττ,ν κεφαλήν)' έκεΐ
θεν δέ φέρεται έσω καϊ είς τά πρόσω καί 
απολήγει είς την έξωθεν καί πρδς τά άνω 
γωνίαν ττ,ς έπτυγμένη; μεμβράνης, οπού 
είναι στερεώς έντεθειμένος. Είναι σαρκώδης 
μΰς έχων ϊνα; στριγγωτά;' καθ’ δλην δέ 
τοΰ άσματος ττ,ν διάρκειαν διατελεί 'συνε
σταλμένος' κατ’ Ακολουθίαν είναι μύς έπι
φέρων έντασιν καθ’ δλην ττ,ν σημασίαν τής 
λέξεως. ΓΙαρά ταΐς θηλείαι; δέν παρετηρήθη 
τοιοΰτος μΰς, καί τοι εδρηται ήέπτυγμέ
νη μεμβράνα. Τοΰτο δέ είναι νέα ά πόδει- 
ζις τή; ένεργείας τοΰ μυδς τούτου, διότι 
παρά τοϊς Αλαλοι; Τέττιξιν ή έπτυγμένη 
μεμβράνη δέν ένεργεϊ ώς τδ παλλόμενον σώ 
μα καί δέν χρησιμεύει πλέον η νά συν- 
δέτ, τδ έμπρόσθιον μέρο; τοΰ Οώρακο; μετά 
τοΰ υπογαστρίου.

Έάν διά λεπτότατων ψαλίδων κατατά- 
μη τι; τούς την έντασιν έπιφέροντα; μΰς 
ζώντο; τέττιγος, δίχως δμως νά έπιφέρρ 
άλλας αίκίας, παρατηρεί έλαφροτάτην έ- 
λάττωσιν, έπαισθητήν δμως δι’ έξησκημέ* 
νον ου;, έν τή έντάσει τοΰ παραγομένου 
ήχου, τών λοιπών χαρακτήρων μή άλλοι- 
ουμένων.

<·&1άτην, έπιφέρει ό Γάλλος συγγραφευ;, 
έζήτησα μΰν έπιφέροντα έντασιν τοΰ τυμ
πάνου' άλλως δέ ό μΰς ούτος Οά ήτο πε
ριττό; καϊ μάλιστα επιβλαβής, διότι τδ 
τύμπανου είναι κυρτόν καί μΰς έπιφέρων 
έντασιν θά ή μπόδιζε νά έπανέλθτ, είς τήν 
φυσικήν κυρτότητα, δηλ. θά άντενήργει είς 
τήν ένέργειαν τών έλαστικών γραμμών, ών 
τήν ωφέλειαν εϊδομεν άνωτέρω.Τείνω νά πι- 
στεύσω δτι δ Δουζέ, δστις δμιλών περί τοϋ 
μυδς τούτου παριστα αύτδν μικρότατον καϊ 
δέν αναφέρει τάς συνδέσεις του,έςέλαβεν ώς 
τοιοΰτον τδν μΰν τδν έπιφέροντα έντασιν 
τή; έπτυγμένη; μεμβράνης. Τέλο; απορεί 

τι; έάν τά δύο τύμπανα πάλλοντα συγχρό
νως κατά τδ άσμα. Εύκολου νά προί'δη τις 
άκούων τδ άσμα δτι ούτως έχει τδ πράγ
μα, έκ τής παρατηρήσει,,; δέ έπικυροΰνται 
πληρέστατα δσα προεϊδεν ή Ακοή. Τωόντι' 
έάν τι; έςετάση έκ τών νώτων άδοντα τέτ- 
τιγα, ού άπέκοψαν τά πτερά, βλέπει κάλ- 
λιστα τά δύο τύμπανα' παρά τοϊ; νεαροί; 
δμως τέττιξι τδ τύμπάνον, δπερ είσέτι εί
ναι ολίγον στερεόν, καθίσταται κυρτόν δ
ταν συστέλληται δ τήν κίνησιν κροκαλών 
μΰς. Τότε βλέπει τι; εντελώς τά τύμπανα 
έζ Αμφοτέρων τών μερών γινόμενα στερεά ή 
κυρτά, δπερ άποδεικνύει τδν συγχρονισμόν.»

Έν συντόμω παρά τοΐ; τέττιξι ; Ιον ύ- 
πάρχει μΰς ιδιαίτερος προωρισμένος νά έ- 
πιφέρη, ένώ άόουσι, τήν έντασιν τή; έ- 
πτυγμένης μεμβράνη; ήτις έκ τής έπενερ- 
γείας ταύτης πάλλεται τότε καί ένισχύει 
τόν ήχον' 2ον δέν υπάρχει μΰ; έπιφέρων 
τήν έντασιν τοΰ τυμπάνου' 3ον τά δύο 
τύμπανα τά προκαλούντα τδν ήχον πάλ- 
λουσι συγχρόνως.

Ν. Σ. Γ

ΔΥΝΑΜΐΤΙΣ ΚΑΙ ΑΑΛΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ! 
ΥΛΑΙ.

Άπό τινων έτών οί βιομήχανοι εχουσιν 
είς τήν διάθεσίν των νέας έκρηκτικάς δλας, 
ένεργούσας άποτελεσματικώτατα καϊ Απο- 
δεικνυομένα; δπωσδήποτε ωφελίμους. ΊΙ 
πικρίτις (picraie), ή δυναμΐτις καϊ ή βαμ- 
λακοπυρΐτις έχουσιν ίδιον τρόπον έκρηζεως, 
Αξιοσημείωτου διά τήν σφοδρότητα καί τήν 
ταχύτητα τοΰ βροντήματος. Κατά τδν, 
καί τοι βραχύτατου, χρόνον τή; έκρήξεως 
φυσεκιού κοινής πυρίτιδος, δύναταί τις νά 
ρίψη άλληλοδιαδόχως δέκα, εϊκοσιν, ίσως 
δέ καϊ πεντήκοντα φυσέκια έκ τών νέων 
αύτών υλών. Ί1 δυναμΐτις, άνάπτουσα ύπδ 
πεφλογισμένου σώματος, καίει ησύχως ώ; 
φωσφορικόν έναυσμα' άλλά τδ βρόντημά 
τη; έπέρχεται έν άκαρεΐ δ.ά τή; βολή; έκ- 

πυρσοκροτικοΰ καψυλίου. Δύναταί τις άρα, 
έκτδς τής έπενεργεία; τών υλών έξ ών 
σύγκεινται τά καψυλ'.α αύτά, ή δονήσεων 
άναλόγων πρδς δσας ταΰτα έπεφέρουσι, νά 
χειρίζη τις άκινδύνως τάς περί ών ό λόγος 
υλας, νά σχηματίζη περιβλήματα καί 
φυσέκια, καί νά μεταφέρη διά κιβωτίων ή 
άλλως, φροντίζων μόνον ν’ Απομακρύνη έξ 
αύτών τά έκπυρσοκροτικά καψύλια.

Έκ τών έκρηκτικών τούτων συνήθως γίνε
ται χρήσις τής δυναμίτιδος, ήτις βάσιν έχει 
τήν νιτρογλυκερίνην, ΰλην εκρηκτικήν, λίαν 
επικίνδυνον, ιδίως δταν ήναι αΰτη οξύ, διό
τι εκπυρσοκροτεί σφοδρότατα άμα μόλις 
συγκρουσθή πρδ; άλλο σώμα καί ένίοτε 
κατά περιστάσεις άπροσδοκήτους. Άλλ’ ή 
δυναμΐτις δέν εινατ ή ορυκτή πυρϊτις εί; 
άκρον πορώδτς, μεμιγμένη μεθ’ ώρισμένης 
τινδς ποσότητος νιτρογλυκερίνης, ή; ό α
δρανής ούτος όγκος διαιρεί καϊ έξασθενίζει 
τήν ένέργειαν. Τοιουτοτρόπως άπεμάκρυναν 
πάντα ειδικόν κίνδυνον έκ τής έκρηκτικής 
ούσίας, διατηρήσαντα έν αύτή ένέργειαν δυ- 
ναμένην νά χρησιμοποιηθώ

Ίΐ βιομηχανία μεγίστην ήδη ποιεί χρή
σιν τής δυναμίτιδος, ιδίως είς τά λατο
μεία τή; Εύρώπης. Οί διαβάται κατά τι- 
νας ώρας άκούουσι κρότον ύπόκωφον, βα- 
θέω; έζερχόμενον' Αποτελείται δ’ ούτος έκ 
τής έκπυρσοκοοτήσεως σειράς υπονόμων έκ 
δυναμίτιδος, αϊτινες,δίχω; νά έκσφενδονίσω· 
σι τά πέριξ βιαίως, άνακι^ύσι τά χώμα
τα, άφαιροΰσι δέ καί συντρίβουσιν υπδ τήν 
γήν του; βράχου; οϊτινες παρέχουσι μάρ
μαρα ή άλλου; λίθους. Ί1 υπόνομο; έκ κοι
νή; πυρίτιδος έκσφενδονίζει σφοδρώ; καί 
μακράν τά πράγματα καί απαιτεί ν’ άνοι- 
χθώσι βαθεΐαι δπαί, ένφ φυσέκιον δυναμί
τιδος τεθειμένου έν βράχω συντρίβει αύτδν 
έπί βάθους Ομ, 40 έως Ομ, 50' τιθέμενου 
δέ κάτωθεν κορμού δένδρου, δπερ θέλουσι 
νά έκριζώσωσι, συντρίβει αύτδν είς πολλά 
τεμάχια, άπερ εύκόλως δύναταί τι; νά Απο- 
φέρη, ένώ τδ άποτέλεσμα τοΰτο διά τής 
πυρίτιδος άτελώς καί αντί μεγάλης δαπά
νη; θά έπετυγχάνετο.

Κατά τινα Ανακοίνωσιν γενομένην προσ- 
φάτως, ήδη ήρχισαν νά χρησιμοπο'.ώσι τήν 
δυναμίτιδα είς τά; γεωργικά; έργασίας. Ο 
δούξ τής Σουθερλάνδης έν Αγγλία καί έν 
Αύστρία ό δόκτωρ Χάμ μετεχειρίσθησαν 
αύτήν ϊν’ άνασκάψωσι τήν γήν βαθύτατα, 
δπερ δι’ άλλων μέσων δυσκόλως θά έδύναν- 
το νά έπιτύχωσι. Πρδς τοΰτο δε άνοίγουσι 
διά σιδηράς ράβδου τών υπονομοποιών ή 
άλλου έργαλείου όπάς έχούσας βάθος ένδς 
καϊ ήμίσεο; μέχρι δύο μέτρων έπί τοΰ άγροΰ 
8ν θέλουσι νά άνασκάψωσιν.Αι δπαί άπέχου- 
σιν άλλήλων 4 έως 6 μέτρα' εί; έκάστην 
δ' αύτών τίθεται φυσέκιον περιέχον 200 
έως 300 γραμμάρια δυναμίτιδος. Τά φυ
σέκια συνδέονται διά ηλεκτρικού σύρματος 
καί μεταδίδουσι δι’ αΰτοΰ πΰρ, δπερ έπιφέ- 
ρει ταυτόχρονον έκπυρσοκρότησιν απάντων 
τών φυσεκίων. Τδ παραγόμενον αποτέλε
σμα δέν είναι τόσον έπαισθητόν’ ακούει τι; 
κρότον υπόκωφου ή αισθάνεται έλαφρδν 
σεισμόν, ένίοτε δέ μόλις ύψοΰται τδ έδαφος' 
άλλά τδ έδαφος άνεσκάφη είς βάθος ένδ; 
καί ήμίσεο; μέτρου. Ίΐ δαπάνη έφ’ έκάστου 
πλέθρου Αγρού ουτω; Ανασκαπτομένου Α
νέρχεται εί; 600 εω; 1000 φράγκα'—πο
σδν μέγα, μικρόν δμω; σχετικώς άν διά 
τών συνήθων έργαλείων έπρόκειτο νά γίνρ ή 
έργασία αΰτη' έπειτα δέ πόσος Απαιτείται 
χρόνος ;

Π. ο. γ.

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΤΩΝ ΠΑΠΟΥΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΝΕΑΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ.

Τήν 3 Σεπτεμβρίου 1770 δ πλοίαρχος 
Κουκ, δστις μετά πολλούς κινδύνους δ.έ- 
πλευσεν έπί τοΰ Endeavour τδν πόρον εί;

έδωκε τδ όνομα τού πλοίου του, προσ- 
ωρμίσθη εί; τήν παραλίαν τής Νέας Γουι
νέας (είς τήν 6° 15' νοτίου πλάτους),'
σχεδόν εξήκοντα πέντε λεύγα; πρδ; τά βο
ρειοανατολικά τοϋ Ακρωτηρίου Βαλς, όπως
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συγκοινωνήση πρός τούς έγχωρίους' κατά 
ΐήν συνέντίυξίν του δέ πρδς τούς άγριου; ό 
μέγάς θαλασσοπόρος . παρετήρησε, πρδς 
•ιοί; άλλοις, δτι οί κάτοικοι τδν μερών ε
κείνων, ούς άποκαλεί ’Ινδούς, ησαν κάτο
χοι ίδιου επιθετικού όπλου. Οί μαύροι, οΐ
τινες διά τών φωνών των προεκάλουν είς 
μάχην τούς Αγγλους, ίρριπτον, ώς τφ έ- 
φάνη, έκ διαλειμμάτων πυρά, τέσσαρα ή 
πέντε συγχρόνως. «Δέν έδυνάμεθα νά φαν- 
τασθώμεν, προσθέτει δ Κούκ, τί πράγμα 
είναι τδ πύρ αύτό, οΰτε τί προέθεντο ρί- 
πτοντες τούτο' έκράτουν είς χεϊρας βραχεϊ- 
«ν ράβδον, ήγουν κοϊλον κάλαμον, 8ν έκί" 
νουν, ευθύς δέ έβλέπομεν νά έξέρχωνται πύρ 
και ζαπνδς, ακριβώς δπως έξέρχονται έκ τού 
τουφεκίου, ταύτα δέ δέν διήρκουν περισσό
τερον τών έκσφενδονιζομένων έκ τού τουφε
κιού. Τδ καταπληκτικόν τούτο φαινόμενον 
παρετηρήθη έκ τού πλοίου, τόσον δέ ήπα- 
τήθησαν οί έπ’ αυτού, ώστ’ έπίστευσαν δτι 
οί Ινδοί είχον πυροβόλα δπλα. Έάν τδ 
πλοϊον δέν ητο τόσον πλησίον τής ξηράς 
ώστε ν’ άκούσωμεν έκπυρσοκρότησιν, ούδ’ 
ημείς θ’ άμφεβάλλομεν δτι έμελλον νά μας 
πυροβολήσωσιν.»

Ό Κδλφ, δστις μετά 55 περίπου έτη 
άργότερον προσωρμίσθη εις τδ αύτδ χωρί
ον έπί τοΰ δλλανδικοΰ βρικίου Μούργα 
(1 [I 3 Μαίου 182 4), ούδέν αναφέρει περί 
τών πυρών ά δ Κούκ καί οί οπαδοί του έ
πίστευσαν δτι είδον' άλλά σημειοϊ ότι με
ταξύ τών αγρίων οΐτινες διά τών μονόξυ
λων των άπεπειρώντο νά έμποδίσωσι την 
άπόβασιν τών 'Ολλανδών είδεν άτομόν τι 
«κρατούν χονδρόν κάλαμον είς την χεϊρά, 
έξ οΰ έξεσφενδόνιζέ τι δμοιάζον πρδς τέ
φραν.» Ο Μοδέρας δστις μετά δύο έτη πα- 
ρετήρησεν έκ του Τρίτωχος τήν υπαρξιν 
τού πράγματος έπ'ι τής αύτής παραλίας, 
είς άπόστασιν 80 μιλλίων βορειοδυτικώς 
τοΰ μέρους είς 8 είχον προσορμισθή τδ Elide 
avour καί τδ Τούρτα, υπέθεσε, κατά τδν 
διερμηνέα του, δτι ή έκ τών καλάμων έκ- 
σφενδονιζομένη ουσία συνίστατο άπδ μίγμα 
άσβέστου, τέφρας καί άμμου καί δτι οί 

Παπούαι, ρίπτοντες τήν κόνιν αύτήν, έποί- 
ουν σημεία. «Πολλοί άνθρωποι, γράφει δ 
Μοδέρας,ώφθησαν ίστάμενοι είς τδ παράλι
ον, σείοντες βραχεϊαν ράβδον έκ καλάμου 
έξ ής καθ’ έκαστον λεπτόν έζήρχετο πράγ- 
μά τι ώς καπνός, πλήν δέν παρετηρήθη 
πύρ. Ό διερμηνεύς Πάττη Μπαρομπάγκ έ
λεγε (καί κατόπιν έβεβαιώθημεν δ.ι τά λε- 
γόμενά του ήσαν αληθή, διότι μετεχειρί- 
σθημεν τά δπλα ταύτα) δτι οί άγριοι έ- 
ποίουν χρήσιν μίγματος άσβέστου, τέφρας 
καί άμμου, δπερ έξεσφενδόνιζον πρδς τδν 
σποπδν τοΰ νά δείξωσι πού εΰρίσκοντο, ν’ 
« άναγνωρισθώσι μακρόθεν», κατά τήν έκ- 
φρασιν τού Μούλλερ, καί προσέθετον δτι έ- 
νόησεν, ώς φρονεί, δτι έκσφενδόνισις δριζόν-ι 
τιος ήτο προωρισμένη νά δείξγ> διαθέσεις εί- 
ρηνικάς, άλλ’ δταν έρριπτον είς τδν άέρα τδ 
μίγμα των, τούτο έδήλου πρύκ.ίησιχ ή άν- 
ζίσεασιχ.

Τό τοιοΰτον εΐθισται καί παρά τοίς Πα- 
πούαις τής νοτιοδυτικής άκτής’ πλήν δέν 
παρετηρήθη παρά τοίς ίθαγενέσι τού πορθ
μού Πριγκηπέσσης Μαρίας (ή πορθμού Βούο- 
γας), οΰτε παρά τοίς Δόμπο τού δρμου Τρί- 
τωνος. Έν τοίς παραλίοις δμως τούτοις άρ- 
χαϊος θαλασσοπόρος, έπί πολύ διατελέσας 
άγνωστος, άπδ τού I 806 είχε παρατηρή
σει ότι οί ιθαγενείς έξεσφενδόνιζον διά κα
λάμων υλας καί πρώτος αύτδς έξήγησε τίς 
δ σκοπός τού σημείου. Ό Ισπανός ούτος 
θαλασσοπόρος, Τορρές καλούμενος, είχε 
προσορμισθή εις τήν νοτιοδυτικήν παραλίαν 
τής Νέας Γουϊνέας πρδς τήν 4Τ»ν μοίραν νο
τίου πλάτους καί έν τή έκθέ’ει του πρδς 
τδν βασιλέα Φίλιππον Γ*. αναφέρει δτι οί 
ιθαγενείς έποιοΰντο χρήσιν συρίγκων έκ κα
λάμου, πεπληρωμένων έξ άσβέτου, άς έξε- 
κένουν κατά τών έχθρών, ούς έφόνευον α
φού πρώτον απετύφλουν. »

Ο Τορρές άρα παρετήρησε τδ πράγμα 
καλλίτερον τού Κούκ καί έξήγησε καλλίτε- 
ρον τοΰ Μοδέρα καί Μΰλλερ· Ό κάλαμος 5 
έκφενδονίζων τήν ύλην δέν χρησιμεύει ώς 
σημεϊον, άλλ’ εςναι δπλον έπιθετικόν. Οί 
Παπούαι τής νοτιοδυτικής παραλίας έχουσιν 

ωσαύτως, κατά τήν έκφρασιν τού Τέμμιγκ, 
αληθές πιφο£ο.7<χό>* δπερ φαίνεται ότι δέν 
άπεμιμήθησαν έκ τών πυροβόλων τών Ι·'ύ· 
ρωπαίων, διότι δτε οί Ισπανοί τοϋ Τόρρες 
πρώτοι έπεσκέφθησαν τά μέρη έκεϊνα τφ 
4 606 έγίνοντο δεκτοί ύπδ βολών κόνεως 
έπιφερούσης τύφλωσιν, καί τοιαύτης υπο
δοχής έτυχεν δ Κούκ καί ό Κδλφ τώ 4 770 
καί 4 826 καί τοιουτοτρόπως βεβαίως θά 
υποδεχθώσι καί νύν τούς ξένους είς τά ά
ξενα έκεϊνα παράλια, ατινα δμως καλλίτε
ρον υπερασπίζονται υπδ τής ξηρασίας των 
ή ύπδ τών αβλαβών οπλών τών αγρίων 
κατοίκων.

Γ. Ε. Ρ.

ΑΠΟΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.

Ό Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος "Ομηρος, 
πρδς τοίς άλλοις, ανέγραψε καί τήν συλλο
γήν πληροφοριών περί τών έν τή Μικρά 
’Ασία ομογενών καί μή κοινοτήτων καί δή 
πρδ τετραετίας έξέδωκεν έγκύκλιον, κατα- 
χωρισθεϊσαν καί έν τώ δμωνύμφ περιοδικώ, 
έντελλόμενος τοίς κατά τόπον άντεπιστέλ- 
λουσι τήν έκπόνησιν διατριβών έπί τοίς Οέ- 
μασιν, ατινα έν τή έγκυκλίω διέγραφε.

Σκοπός τού Συλλόγου ητον δπως, λαβών 
γνώσιν τής έν γένει καταστάσεως τής παι 
δείας έν τή ’Ανατολή, έγκαίρως έπέλθη 
έπίκουρος τοίς δεομένοις’ πλήν τήν έντολήν 
εκείνην όλίγοι τών έπιστελλόντων, καθ ό
σον γινώσκομεν, έξεπλήρωσαν, ήτοι ό έν 
Μαγνησία ιατρός κ. Δασκαλάκης καί ανώ
νυμός τις έκ Λειβησίου, οί δέ λοιποί ώλι- 
γώρησαν, άποθαρρυθέντες ίσως διότι έξα- 
νέστησαν τών κληρικών τινες, βεβαίως ΐνα 
μή καταφωραθώσιν ώς μή έκπληρούντες 
τήν άποστολήν των. Καί δμως ό κλήρος ή
μών, άντί τού ένίστασθαι, πρώτος ώφειλε 
νά φιλοπονή τοιαύτας διατριβάς καί νά 
ποιή γνωστές τάς έλλείψεις καί τάς ά
νάγκας τών ήμετέρων κοινοτήτων. Ή απο
στολή τού κλήρου ημών δέν πρέπει νά πε- 

ριορίζηται μόνον είς τήν τυπικήν έκτέλεσιν 
τών θρησκευτικών τελετών καί ιεροπραξι
ών (α)’ τδ αυτό δέ ρητέον καί περί τών έν 
τώ έσωτερικώ ιδίως διδασκάλων καί ιατρών 
καί πα*τδς έξασκούντος έλευθέριόν τι έπάγ- 
γελμα.

Ώς μέλη τού Συλλόγου καθήκον ήμών 
νομίζομεν νά έπιθέσωμεν καί ήμεϊς, κατά 
τδ μέτρον τών δυνάμεων μας, ένα λίθον 
έπί τού άνεγειρομένου οικοδομήματος, δί- 
δοντες ούτως άφορμήν τοίς άρμοδίοις πρδ; 
τελειότερα έργα' διό άρχόμεθα σήμερον άπδ 
τού Ναζ·11ου καί δύο άλλων κωμοπόλεων, 
τού Καραζζά-σού καί τοΰ 'Λχτσί.

Τό Ναζ.ΙΙοΓ, κείμενον είς άπόστασιν 
δκτώ ώρών άπδ τών Τράλλεων (Άϊδινίου), 
είναι κωμόπολις όνομαστή διά τό έν αύτή 
ένεργούμεναν άξιόλογον έμπόριον καί διά 
τήν πάλαι παροιμιώδη κατά Πέμπτην 
έκάστης έβδομάδος συγκροτουμένην άγο- 
ράν (παζάρ)' είναι δέ κτίσμα νεωτέρας 
έποχής και πρδς άνατολάς αύτού, είς άπό- 
στασιν ήμισεία; ώρας, εδρηνται τ’ άρχαϊα 
Μάσταυρα (καί νύν έτι καλούμενα), χωρίον 
οίκούμενον υπό 50 οθωμανικών οικογενειών 
καί μηδέν άλλο π«ρέχον άξιον λόγου ίχνος 
τής αρχαίας εύκλειας ή κατερειπωμένον τι 
τείχος ρωμαϊκής έποχής.

θέσις ΝαζΜου. — Κεϊται υπό σειράν 
γηλόφων καί βουνίσκων καί διαιρείται είς 
άνω Συνοικίαν, ένθα καί ή κυρίως άγορά 
(έξ ής καί τουρκιστί καλείται Παζάρ-κίοή), 
καί είς κάτω, διαχωριζομένην διά σειράς

(α) ’Ενταύθα ίπιτραπήτω μοι μικρά παρέκβα- 
αις. Ώμεν δίκαιοι, δχι μεμψίμοιροι. Καταφερό- 
μεΟα μέν κατά τοϋ κλήρου ήμών, πλήν καί ού
δέποτε έμεριμνήσαμεν δεόντως περί αύτοϋ. Τού; 
παρηγόρους έν ταϊς θλίψεσι καί άσβενείαις ήμών 
τάσσομεν είς τήν έσχάτην βαθμίδα* τή; κοινωνί
α; καί άφίνομεν νά περιφέρωνται δίκην*επαιτών 
πρό; πορισμόν τοϋ έπιουσίου. Άποδεχόμεβα 
πάντα προσερ-χόμενον, άρκούμενοι είς δπερ φέρει 
έφόδιον τής προχειρίσει»; αύτοΰ, τήν Λ έ λ τ ο ν, 
καί άνεξελέγκτως καβιστΟμεν αύτόν κοινωνόν 
τ&ν οικογενειακών απορρήτων ήμ&ν. Διατϊ τά
χα νά καΟυστερώμεν των πατέρων ήμδιν, οΐτινες 
είχον ώ; έπί τό πλεϊστον ίερεϊς γόνου; τΛν καλ
λίτερων καί ευπορωτέρων οίκογενιι&ν ;
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κήπων. ΊΙμίσειαν ώραν πρδς μεσημβρίαν ρέ
ει δ Μαίανδρος ποταμός.

Π,Ίηβοσμός. — Ή μέν άνω συνοικία α
ριθμεί 200 χριστιανικής οικογένειας (έξ ών 
4 70 Ελληνικά1. καί 30 Άρμενικαί), 4 0 
Έβραϊκάς και 200 Όθωμανικάς, ή δέ κά
τω περί τάς 800 οικογένειας, άπάσας Ό
Οωμανικάς. Τών 'Ελληνικών αί πλείσται 
είσιν έποικοι έκ Φιλαδέλφειας (Άλλασεήρ), 
σλίγαι δέ έκ Λέσβου καί άλλων μερών. Οί 
Ιουδαίοι μετωκίσθησαν έξ Άϊδινίου. "Ενεκα 
τοΰ άζιολόγου εμπορίου ό πληθυσμός τής 
άνω συνοικίας, ήτις πρό εικοσαετίας μόλις 
ήρίθμει 80 Ελληνικά; οικίας, άδιαλείπτως 
αυξάνει. 'Η αγορά είναι νεόδμητος, άτε δες 
έν διαστήματι δέκα έτών πυρποληθείσα- εί
ναι δέ κανονικώς έκτισμένη κα1. έχει εύρεί- 
ας οδούς.

Επαγγέ-Ιματα. — Οί Χριστιανοί μετέρ 
χονται παντός είδους έμπόριον, τέχνας καί 
επιτηδεύματα, οί δέ 'Οθωμανοί, έκτος ολί
γων έμπόρων καί τεχνιτών, είσί γεωργοί 
καί κηπουροί. Τό πλεϊστον δμως μέρος τοϋ 
εμπορίου ένεργεϊται ύπό μετοίκων Σμυρ
ναίων καί άλλων, οιτινες ούκ ολίγον συν- 
τελοΰσιν εις τήν προαγωγήν τοΰ τόπου- ύ
πάρχουσι δέ καί τινα βυρσοδεψεία έν τή κά
τω συνοικίμ.

Προϊύκτα. — Γεννήματα, βαμβάκια, οΰ- 
κα, ολίγον έλαιόλαδον, άλλοτε δέ καί στα
φίδες (τό προϊόν τοΰτο κατεστοάφη διά 
τήν αβελτηρίαν τών γεωργών, μή ποιη- 
σάντων χρήσιν τής θειώσεως), διάφορα ο- 
πωρικά, δπιον καί βαλανίδια. Τοΰ τελευ
ταίου τούτου προϊόντος ή συναγωγή καί έκ 
τών πέριξ μερών γίνεται ένταΰθα, δθεν έ
τησίως εξάγονται 60 εως 80 χιλιάδες καν
τάρια.

/?ιο//ηγα>Ί«ά καταστήματα. — Δύο τοι- 
αΰτα ύπάρχουσι πρδς έκθλιψιν του χυμού 
τής γλυκορρίζης καί έκκόκκισιν βάμβακος, 
τό μέν ανήκαν τοϊς κυρίοίς Μάρκάιτ καί 
Φόρμπες, 'Αγγλοι;, τδ δέ τώ ημετέρω δ- 
μογενεϊ κυρίω Α. Σεφεριάδφ* άμφότερα δέ 
τά καταστήματα ταΰτα μεγάλως ευεργε
τούσε τήν εργατικήν τάξιν. ’Εκτός τούτων 

οίΆδελφοί Ξενουδάκη πρδ έπταετίας συνές-η- 
σαν σαπωνοποιείου άμιλλώμενον κατά τήν 
ποιότητα τοΰ σάπωνο; πρδς τά σμυρναϊκά.

Λημόσια κτίρια. — Έκτδς τοΰ στρατώ- 
νος, κειμένου έν τή άνω συνοικία, καί τοΰ 
κατερειπο,μένου διοικητηρίου, εύρισκομένου 
έν τή κάτω συνοικίςρ, ούδέν άλλο ύπάρχει.

Φι.ίακθρίύαικά καταστήματα. — Ούδέν.
Οθωμακικά τεμίκη. — 2 έν τή άνω 

συνοικία καί 3 έν τή κάτω.
Έκκ.Ιησίαι. — Ή Ελληνική κοινότης 

πρδς εικοσαετίας άνήγειρε περικαλλή ναόν, 
τιμώμενον έπ’ όνόματι τοΰ αγίου Νικολά
ου- πρδ τούτου δέ έκκλησιάζετο είς σκο
τεινόν τι δωμάτιον. Καί ή ’Αρμένική κοινό- 
της κέκτηται έπίσης άξιόλογον ναόν,

Σχο.Ιεΐα. — Οί ’Οθωμανοί καί οί Άρ- 
μέν.οι ούδέν δημόσιον έκπαιδευτήριον έ- 
χουσιν.

Ή 'Ελληνική κοινότης άπδ τοΰ 1845 
συ-.έστνσε καί διετήρει δημοτικήν σχολήν, 
έν εύρεία καί ίδιοκτήτω αιθούση- δτε δμως 
οικοδόμησε τδν ναόν, άνήγειρεν έν τώ προ- 
αυλίορ καί σχολήν, ήτις πρδ δεκαετίας έγέ
νετο παρανάλωμα τού πυρδς καί άνηγέρθη 
καί αυθις μεγαλοπρεπής. ΙΙρδ πέντε έτών 
άνήγειρε καί παιΟεναγωγεϊον.

Ει; τδ σχολεΐον τών άρρένων φοιτώσιν 
90 περίπου παϊδες, είς δέ τδ παρθεναγω
γείου περί τά 70 κοράσια. Έκτδς τών δύο 
τούτων σχολείων ύπάρχει κα! ιδιωτικόν ελ
ληνικόν, διευθυνόμενον ύπδ τοΰ κυρίου 
’Πλ. Εύκλείδου καί άριθμοΰν 10 μαθητάς.

Άναγράφομεν ένταΰθα τά δνόματα τών 
διδαξάντων, έξ όσων έδυνήθηυ-εν νά λάβω- 
μεν προφορικών πληροφοριών διότι οΰτε 
κώδηξ τις έν τή έκκλησία ύπάρχει, έν φ ν’ 
άναγράφωνται τά ονόματα τών κατά και
ρούς διδασκάλων, οΰτε άλλο τι βιβλίον, είς 
8 νά μνημονεύωνται τούλάχιστον αί μι- 
σθοδοσίαι, κτλ. — 1. Χρήστος . . . Τρια- 
κοσάρης καί Καστάνίας, Χίος (ιδιωτικός). 
2 . . . Αθηναίος. 3. Άθαν. Χαρίσης έκ τί
νος νήσου τών Σποράδων. 4. Δ. Οίκονομί- 
δης, ΊΙπειρώτης, 5. Δημήτριος . . . Σάμιος. 
6 Ί, Γεωογιάδης, Σάμιος. 7 Παπαδόπου- 

λος, ’Ππειρώτης, 8 Ν Γλυκοφρύδης ίεροδι- 
άκονος, Πελοποννήσιος (έκ Φιλιατρών), καί 
Νικολαίδης, ’Ππειρώτης νΰν τδν Κερδώον 
Έρμήν άσπασθείς, έπί πολλά έτη διδάξας 
καί ίδιωτικώς. Ώ; δ’ έν άπάση σχεδδν τή 
Μικρφ Άσία, οΰτω καί ένταΰθα οί διδά
σκαλοι μισθοδοτούνται έκ τού ταμείου τή; 
έκκλησίας (4—5 χιλιάδες γρόσια έτησίως 
δι’ έκαστον)

Διδασκάλισαι· — Αικατερίνη Χα. Γεωρ
γίου Φλιτωρίδου, Σαμία, 'Αννα Λάρδου, 
Αθηναία καί ή νΰν Άθηνά Βλάχου, Αθη
ναία, εύδόκιμος μαθήτρια τοΰ ’Αρσάκει
ου, κάτοχος δέ καί τής νηπιαγωγικής με
θόδου.

Όπως έν Άϊδινίω, καί ένταΰθα πρδ τρι
ετίας συνέστη Σύλλογος ύιτδ τήν έπωνυ- 
μίαν οΕύαγγελισμδςΟ,ού σκοπός έςτν ή συν- 
τήρησις τών υπαρχόντων σχολείων καί ή 
σύστασις ελληνικού τμήματος, άμα τά 
μέσα τό έπιτρέψωσιν. Ό σύλλογος ούτος 
έλπίζομεν δτι έν βραχεί χρόνοι,βελτιουμένης 
μάλιστα καί τής νΰν πολιτικής τών πραγ- , , 7 » ν »ματων καταστασεως, ες η; ου μικρόν πά
σχει τδ έμπόριον, Οά εύρεθή είς τήν εύά- 
ρεστον θέσιν νά έκπληρώιρ τήν αποστολήν 
του. Τούτο τεκμαιρόμεθα έκ τή; φιλοκαλί
ας καί προθυμίας τών διευθυνόντων αύτδν 
καί έκ τών αισθημάτων, ύφ’ ών εμφορούν
ται άπαντα τ’ άπαρτίζοντα αύτδν μέλη. 
Οί κάτοικοι Ναζλίου αείποτε έπεδείξαντο 
τδν πρδς τά καλά ζήλόν των- διότι έντδς 
δλίγου καιρού άνήγειραν περικαλλή ναόν 
καί δύο σχολεία άνευ σχεδδν εξωτερικής 
τίνος συνδρομής- ό δέ Σύλλογος κέκτηται 
ήδη κεφάλαιον 600 λιρών. Παραπλήσια έρ
γα άμφιβάλλομεν άν έχωσι πολλαί κοινό
τητες νά έπιδείξωσιν. Όφείλομεν δ’ ένταΰ
θα νά μνημονεύσο-μεν τού πρδ διετίας ά- 
ποβιώσαντος Δημ. Κωνσταντινίδου, Θεσσα- 
λού, κληροδοτήσαντος τώ άρτισυστάτω 
Συλλόγω 100 λίρας καί τού ιατρού Γ. Χα- 
ρίτωνος, άποβιώσαντος πρδ δεκαετίας καί 
άφιερώσαντος τή έκκλησία 300 λίρας.

’Αχτσέ. — Κώμη 2 ώρας άπέχουσα τού 
Ναζλίου, αριθμούσα σχεδδν 400 οίκογε- 

νείας, ών 30 Έλληνικαί, καί υιταγομέ.η 
διοικηΐικώς είς τδν καιμακάμην Αϊδινίου. 
'Εχει 3 ’Οθωμανικά τεμένη καί μικράν 
Ελληνικήν έκκλησίαν,άνεγερθείσαν πρδ; 15 
έτών, έν τώ προαυλίω τή; οποίας δωμάτι
ον χρησιμεύει ώς σχολή. Ο ψάλτης τού 
ναού είναι καί δ διδάσκαλος. Οί αύτόσε 
"Ελληνες μετέρχονται παντός είδους έπαγ- 
γέλματα, οί δέ ’Οθωμανοί είσί γεωργοί 
καί Ολίγοι τεχνϊται. Οί Ελληνες είσί μέ- 
τοικοι έκ 'Ρόδου, Κύπρου καί Λέσβου. Τά 
προϊόντα τού Άχτσέ είναι σύκα, βάμβαξ, 
ελαιον καί δλίγα σιτηρά- πρδ τετραετία; 
δέ συνέστη ύπδ τού δμογενού; κ. Λαδοπού- 
λου έργοστάσιον πρδς έκκόκκισιν βάμβα
κος. — Κατά Δευτέραν συγκροτείται αγορά 
(παζάρι).

Καρατζά σού. — Κωμόπολις νεόκτι
στος, κείμενη 8 ώρας πέραν τοΰ Ννζλίου 
καί 2 ένδον πρδς μεσημβρίαν τή; περίφη
μου άρχαίας 'ίεραπόΑεως, £δρα μουδίρου 
ύπαγομένου καί τούτου είς τδν καϊμακά- 
μην Ναζλίου. Πληθυσμό; 800 περίπου Ό- 
θωαανικαί οίκογένειαι καί 20 Ελληνικαί. 
Οί "Ελληνες είσί μέτοικοι έκ 'Ρόδου, έκ
τδς δέ 3 ή 4, μετερχομένων τδ έμπόριον, 
οί λοιποί είσί κηπουροί καί μυλωθροί. Ορό 
δεκαετίας άνήγειραν ναόν, οΰ ό ίερεύς δι
δάσκει έν τώ δωματίιρ του τά κοινά λε
γάμενα γράμματα είς τούς άλίγους παΐδας. 
Οί ’Οθωμανοί έπαγγέλλονται παντός εί
δους τέχνας, οί πλεϊστοι δμως είσίν ύφαν- 
ταί πανίων καί προσόψιων, άτινα πωλοΰσι 
περιφερόμενοι άνά πάσαν τήν Μικρασίαν- 
όνομασταί δ’ είσί καί αί κατασκευαζόμεναι 
ύδρίαι. — Προϊόντα, βαλανίδια καί ολίγα 
σιτηρά. — Καί ένταΰθα καθ’ έκάστην Δευ
τέραν συγκροτείται άγορά.

’/ω. Κοκτύαου.Ιος.
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’Από τίνος χρόνου ή ’Αμερική έκπλήττει 
τόν κόσμον διά τάς έφευρέσεις καί τελειο
ποιήσεις ας εισάγει είς τόν τηλέγραφον καί 
είς τήν έπιστήμην έν γένει. Μετά τδν λα- 
λοΰντα τηλέγραφον τοϋ κ. Μπέλλ, ιδού ή
δη παρουσιάζει τη) έφωνον τέλειον, έφευ- 
ρεθέν ύπδ τοϋ κ. Γκραίη. Τδ τηλέφωνον 
τοΰτο διακρίνεται διά τής έφαρμογής μεθό
δου αναλυτικής ήν δ κ. Χέλμολτς έπιτυχώς 
πάνυ έφαρμόζει εΐς τήν ακουστικήν' δπως 
δε χωρίση τούς ήχους τούς διαβιβαζομένους 
ύπδ τοΰ άέρος έπενόησε τδ δργανον δπερ 
άπεκάλεσεν άντηχητικόν. Τδ δργανον τοϋ 
το ένεργεΐ δυνάμει τής άρχής δτι δγκος άέ
ρος περιεχόμενος είς ανοικτόν δοχεϊον ποιεί 
σήμα ή γράμμα δταν δονήται. Τδ ΰψος 
τοΰ σήματος τούτου έξαρτάται έκ τών δι
αστάσεων τοΰ δοχείου καί τής οπής τού
του. Έάν πλησιάσωμεν είς τδ ού; άντη- 
χητικδν δταν μουσικά σήματα προσγίνων- 
ται έν τώ περιεχομένω άέρει, βλέπομεν δτι 
μόνον ό ήχος δ σύμφωνων πρδς τδ τής βά
σεως σήμα τοΰ δογάνου διατελεϊ έντετα- 
μένος καί γίνεται καταληπτότερος τών λοι
πών.

Διά σειράς σφαιρωμάτων, έκάστου διν|- 
ρημένου ούτως ώστε ν’ άνταποκρίνηται 
πρδς ίδιον σήμα (νόταν), άναλύουσι τούς 
συνθέτους ήχους καί διαλύουσιν αύτούς είς 
τδ στοιχεΐον των.

"Ηδη θά έξηγήσωμεν, κατά τήν γαλλι
κήν «Φύσιν», τίνι τρόπιρ τδ τηλέφωνον 
τοΰ κ. Γκραίη έφαρμόζει τήν έφεύρεαιν τοΰ 
κ. Χέλμολτς.

Κατά τήν έξοδον, δ μουσικός παίζει τδν 
ήχον στηρίζων τού; δακτύλου; έπί όστιδίων 
ώ; ήθελε πράξει κλειδοκυμβαλιστής. Τδ 
πλήκτρον (ήτοι ή σειρά αΰτοΰ) περιέχει 
δύο διά πασών (octaves] ήτοι δεκαέξ σή
ματα' δ)οι δέ οί ταυτόχρονοι καί αλ
λεπάλληλοι συνδυασμοί, ου; δ μελοποιδ; 
έσημείωσε, παρίστανται διά τή; κινήσεως 
τών δακτύλων τοϋ παίζοντος μέ δλους τούς 

χρωματισμούς τοΰ μέτρου. Πρέπει δηλ. νά 
όμιλήσωσιν οί δάκτυλοι.

Πρδς τοΰτο τά πλήκτρα συνδέονται άλ- 
λήλοις διά ιδίας καί παλλουμένη; γλωσσίδος 
ήτις παρέχει τδ σήμα τδ αναλογούν πρδς 
τδ πλήκτρον' ό μηχανισμός δ’ ούτος» δπως 
ακριβώς περιγραφή, άπαιτεΐ έπεξηγήσεις 
τεχνικάς, μικρόν παρεχούσας τδ ένδιαφέ
ρον. Ευτυχώς όμως δέν εΐναι άνάγκη πολ
λών λόγων. Ή ύπ’ άρ. 1 είκών παρέχει σα
φή ιδέαν τοΰ οργάνου. Τδ Α. είναι ή γλωσ- 
σίς, ήτι; αυτομάτως πάλλεται μεταξύ τών- 
ατράκτων Β, Β. "Οταν, π. χ., έπιρείδηται 
πρδς τά δεξιά, διά τής ιδίας κινήσεως έπη- 
ρεάζει τδ ήλεκτρικδν £εϋμα, ώστε ή βολ- 
βίς τοΰ μαλακού σιδήρου, τοΰ περιεχομέ
νου έν τή άτράκτω, αποβάλλει τήν ένέρ- 
γειάν της έν φ χρόνορ ή πρδς τ’ αριστε
ρά βολβίς κέκτηται τήν δύναμιν τής έλ- 
ξεως.

Ή μεταλλική γλωσσίς έκτελεΐ ούτω 
ταχείας έπαλλάξεις ή έπαλλήλους κινήσεις, 
ών δ άριθμδς έξαρτάται έκ τοΰ μήκους της 
καί ούδόλως έκ τής δυνάμεώς μεθ’ ή; πα
ράγεται ή έπάλλαξις.

Κάτω τοΰ κλειδούχου κρίκου (clavier) 
ύπάρχουσι δεκαέξ μέλη ανάλογα πρδς τά 
παριστάμενα έν τή ύπ’ άρ. 1 είκόνι. Τά 
μέλη ταΰτα εισίν άπαντα έφωδιααμένα μέ 
παλλομένας μεταλλικάς γλωσσίδας διαφόρου 
μήκους, ώστε νά έπιτυγχάνωνται δλα τά 
σήματα τών δύο διά πασών' καί ένταΰθα 
δέ δ ηλεκτρισμός ένεργεΐ.

Αί γλωσσίδες, καθ’ όσον τρέμουσι κρου- 
όμεναι ύπδ τοΰ παίζοντος, μετά ταχύτη- 
τος ήν ό οφθαλμός δέν δύναται ν* άκολού- 
Οήσνι, άνοίγουσι καί κλείουσι £εϋμα γραμ
μών. Μετά ταΰτα πρέπει νά έπέλθΐ) φώς 
είς τδ χάος τοΰτο' άπασαι αί δι’ ένδς μόνου 
άγωγοϋ διερχόμεναι συμφωνίαι αύται ίφεί- 
λουσι νά διευκρινισθώσι κατά τήν έπέλευσιν 
διά νέας έπεμβάσεως.

Η έπέμβασις αυτή ένεργεΐται δι’ δργά- 
νου άναλόγου πρδς τδ άντηχητικόν τοϋ κ. 
Χέλμιχολτς' αύτοϋ δέ έγκειται όλη ή πρω
τοτυπία τής συσκευής τοΰ κ. Γκραίη.

ΣχινασΙα
Έν τούτοις πρέπει ν’ άποδώσωμεν τήν 

πραγματικήν καί πρέπουσαν άξίαν είς τδν 
μίτον. Τδ περιεργότερον τής έφευρέσεω; εί
ναι οτι είς μόνος μίτος δφείλει νά συνο- 
δεύρ συγχρόνως σύνολον ηλεκτρικών σημά
των, άφίνον έκάστω τούτω τδν χαρακτήρα 
του, δπως δ Θαυμάσιος θώμιγξ (σπάγος), 
διασκεδαστικώτατον παίγνιον, διαβιβά
ζει πιστώς δ,τι τώ είπωσι,

Περιεγράψαμεν τδ δργανον έξ ού έξέρχε- 
ται ή φωνή' ήδη Οά έξηγήσωμεν τήν σκευ- 
ασίαν ήτις δέχεται αύτήν.

Η 2 είκών δεικνύει ήλεκτρομαγνήτην Γ, 
οστις άντί πλακός έχει χαλύβδινον ταινίαν 
Δ, τεταμίνην έπί βάσεως μεταλλικής' ή 

Σχευασία άντηχητιχη, η'οι π^οχα.Ιοΰσα zir Ί.ν0*'·

Ή 3 είκών παριστα τδν κλειδοΰχον κρίκον ή κλείδωμα 
βλέπει τις 1 6 κανόνας ή δστίδια άτινα κρούει δ παίζων.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ ΙΓ.)

παΛμική.
ταινία είναι συνηρμοσμένη *να πάλληται είς 
τόνον δψους τινός. Τδ ταχύ μαγνήτισμα 
καί άπομαγνήτισμα μαλακοΰ σιδήρου συν
οδεύεται πάντοτε ύπδ ήχου' τδ φαινόμε- 
νον δέ τοΰτο άνεκάλυψεν δ Πάζ τώ 1837. 
Ό Άρρή άπέδειξεν δτι τ’ άποτελέσματα 
ταΰτα δφείλονται είς τήν έπέκτασιν καί 
τήν συστολήν τοΰ σιδήρου καί βχι, δπως ύ- 
πέθεσαν κατ’ άρχάς, είς τήν έ)ξιν ήν έξα
σκεΐ έν τών μερών τοΰ έν σχήματι πετά
λου μαγνήτου έπί τοΰ ετέρου. ’Απέδειξε 
δέ τώ δντι δτι διά ίσου σιδήρου έπετυγχά- 
νετο τδ αύτδ άποτέλεσμα οΐον καί διά τοΰ 

πετάλου.

τοϋ κλειδοκύμβαλού, έν φ

44



450 ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ TOY ΓΚΡΑΙΗ. ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΤΟΥ ΓΚΡΑΙΗ. 451

Κ.Ιιιδοΰχος κρίκος (clavier )

Τί όργανο* τούτο σκοπεί νά διαβιβάζει 
ένάρθρους φωνάς, άκουομένας εις ικανήν ί- 
πόστασιν' είναι μουσική φωνητική, λαλών 
τηλέγραφος.

Άς προσθέσωμεν όλίγα Ttva περί τού 
λαλούντος τηλεγράφου.

Διάφοροι εκθέσεις, δημοσιευόμενοι ύπδ 
τών ’Αμερικανικών εφημερίδων περί τοΰ 
λαλούντος τηλεγράφου, 8ν δ κ. Ούίλλιαμ 
θόμψων άπεκάλεσε τδ μέγιφον τών θαυμά
των τών νεωτέρων χρόνων, έπικυροϋσιν δτι 
ούτος κατορθοϊ νά μεταδίδη εις μανράς απο
στάσεις ολοκλήρους λόγους. Ότε προσφάτως 
ήγγέλθη έν Εύρώπγι δτι φυσικδς κατώρθωσεν 
έν Βοστώνι νά μεταβιβάζει εις μακράν άπό- 
στασιν ήχους, μουσικήν, λόγους, δι’ άπλοϋ 
ηλεκτρικού σύρματος, πολλοί είπον δτι μϋ 
0ος είναι, άλλοι δέ έδείχθ ησαν έπιφυλακτι- 
κτοί’ σήμερον δμως όλίγοι άμφιβάλλουσε, 
διότι έπι παρουσία έξοχων έπιστημόνων καί 
πολλοΰ ακροατηρίου έγένοντο πειράματαύπδ 
τού έφευρόντος η τελειοποιήσαντος τδν λα
λούντα τηλέγραφον κ· Μπέλ, καταγομένου 
έξ Εδιμβούργου καί πολιτογραφηθέντος ’Α
μερικανού. Ό άνήρ ούτος, καταγινόμενος είς 
τήν διδασκαλίαν τών κωφαλάλων, διενοήθη 
νά κατασκευάση τηλέγραφον λαλούντα, χά- 
-ιν διευκολύνσεως τών σκοπών του- διη- 

*-· κωφάλαλος κόρη έδυνήθη νά 

λαλήση, διδασκομένη έντδς δύο μηνών ύπδ 
τού Κ. Μπέλ, δστις πρδς τούς είρωνευομέ- 
νους διότι ήσχολεϊτο είς τήν άνακάλυψιν τού 
τηλεγράφου του είπε : «Βλέπετε δτι με
ταδίδω είς τούς κωφαλάλους τήν ομιλίαν’ 
θά κατορθώσω τέλος νά κάμω καί τδν σί
δηρον νά λαλήση ! »

Άπας δ άμερικανικδς τύπος άσχολεϊταε 
περί τής καταπληκτικής ταύτης κτήσεως 
τής επιστήμης καί έλπίζει δτι διά νέων τε
λειοποιήσεων ό κ. Μπέλ θά κατορθώσρ νά 
μεταβιβάζη τήν φωνήν του άπδ Αμερικής 
είς Εύρώπην, κατ’ αύτάς δέ ή σπουδαία πα
ρισινή «Έφημερίς τών Συζητήσεων» καί 
άλλα έγκριτα περιοδικά τής Ευρώπης μετ’ 
ένθουσιασμού όμιλούσι περί τού λαλούντος 
τηλεγράφου.

’Αμερικανικόν έπιστημονικδν σύγγραμμα 
έδημοσίευσε πρδ μικρ-.ύ λεπτομερείς πληρο
φορίας περί τοϋ λαλούντος τηλεγράφου ή 
τηλεφώνου τού κ. Μπέλ,και δι’ ολίγων εκ
θέτει τδ ιστορικόν τής θαυμαοίας έφευρέ- 
σεως' αναφέρει δέ δτι ό κ. Μπέλ τήν σκευ- 
ασίαν του έξέθηκε κατά πρώτον κατά τήν 
εορτήν τής Έκατονταετηρίδος τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών καί εκτοτε είσήγαγε βαθμη
δόν διαφόρους τελειοποιήσεις, άληθεϊς με
ταμορφώσεις. Κατά τάς διαβεβαιώσεις τού 
’Αμερικανού συναδέλφου, τδ τηλέφωνον 

τοΰτο μετεβίβασε κατ’ αύτάς λόγους άπδ 
Βοστώνα είς Νδρθ Κονουαί, είς άπόστασιν 
230 χιλιομέτρων, μετά τοσαύτης εύκρινείας, 
ώστε διάλογοι ιδιαίτεροι ήκούοντο άπδ τού 
ένδς είς τδ άλλο άκρον τού άγωγού σύρμα
τος. ’’ίδωμεν ήδη πώς περιγράφει τά κατά τδν λαλούντα τηλέγραφον ή «Φύσις».

Έπ’ έσχάτων έφάνη παίγνιον ή άθυρμα 
άπλούστατον, δπερ δύναται νά έκληφθή ώς 
πατήρ τού λαλούντος τηλεγράφου, ήτοι δύο 
σωλήνες έκ ναστοχάρτου (χαρτονιού) άνοι- 
κτοί κατά τδ έν άκρον καί είς τδ έτερον φέ- 
ροντες διάφραγμα έκ μεμβράνης’ τά δύο δια
φράγματα συνδέονται πρδς άλληλα διά θώ- 
μιγκος (σπάγου) έχοντος μήκος 7 μέχρι 10 
μέτρων. Οταν τις λαλή χαμηλοφώνως είς 
ένα τών σωλήνων (είς τδ άνοικτδν άκρον),ε- 
τερος, έχων τδ άλλο άκρον ποοσηρμοσμένον 
είς τδ ούς του), ακούει εύκρινέστατα πάσ«ς 
τάς λέξεις, ών τά στοιχεία μεταβιβάζονται 
ύπδ τού θώμιγκος’ πρέπει όμως ουτος νά 
ήναι τεταμένος, διότι άν ηναι χαλαρός, ή 
φωνή δέν ακούεται «ύδιακρίτως (α) Δύναταί 
τις δέ νά διαλέγηται καί είς άπόστασιν 20 
ή καί 100 μέτρων. 'Η άνάλυσις τής μετα- 
βιβάσεως ταύτη; άποδεικνύει δτι οί παλμοί 
τού άέρος τοΰ άποτελοΰντος τήν φωνήν θέ- 
τουσιν είς κίνησιν τήν πρώτην μεμβράνην, 
ής οι παλμοί μεταδίδονται διά τού θώμιγ 
κος ή νήματος είς τήν άλλην μεμβράνην καί 
φθάνουσιν έπί τέλους είς τδ τύμπανον τού 
άκούοντος διά τοΰ έν τώ σωλήνι έγκεκλει- 
σμένου άέρος.

Τρία είναι τά χαρακτηριστικά παντδς ή
χου’ τδ ύψος, ή έντασις καί ή ποιότης, ή δέ 
συσκευή τοΰ κ. Μπέλ, άληθώς άξιοθαύμα- 
στος καί κατά τοΰτο, μεταβιβάζει καί τά 
τρία καί είναι άπλουστάτη. Πολλοί βεβαίως 
παρ’ ήμϊν γινώσκουσι τδν ήλεκτρομαγνήτην, 
ήτοι μικρδν καί έπίμηκες χάλυβος τεμάχιον, 
περί τδ όποιον περιελίσσεται λεπτδν έκ χαλ
κού σύρμα δπερ περιβάλλεται διά μετάξης

(α). Τοιοϋτον άθυρμα και παρ’ ήμϊν είχον πρό 
τίνος, άλ'ά παρέλειψαν Jti τήν άγνοιαν βεβαίως 
τών επιστημονικήν λόγων. 

καί δπερ μεταβάλλεται είς μαγνήτην δταν 
διά τού σύρματος διέρχηται ρεύμα ήλεκτρι- 
κόν. Έάν ένώπιον τού μαγνήτου τούτου θέ
σωμεν τεμάχιον μαλακού σιδήρου, ήτοι σι
δήρου έντελώς καθαρού, καί πλησιάζωμεν ή 
άπομακούνωμεν τούτο διαδοχικώς, δηλ. άν 
ύποβάλωμεν τούτο είς κίνησιν παλμικήν, είς 
έκαστον παλμδν άναπτύσσεται έκ τώ σύρ- 
ματι ρεύμα άκαριαίον καί (τούτο δέ είναι τδ 
μάλλον άξιοσημείωτον) ή έντασις τού ηλε
κτρικού ρεύματος είς έκάστην στιγμήν είναι 
άνάλογος πρδς τήν ταχύτητα μεθ’ ής τδ τε
μάχιον τούτο τού μαλακού σιδήρου πλη
σιάζει ή άπομακρύνεται τού μαγνήτου. Ή 
ύπδ τού κ. Μπέλ έπινοηθείσα σκευασία έπί 
τής ίδιότητος ταύτης στηρίζεται.

Τιρόντι’ έάν έπί μεμβράνης παλλομένης 
προσκολλήσωμεν μικρδν έκ μαλακού σιδή
ρου έλασμα καί άπέναντι τούτου ήλεκτρο- 
μαγνήτην συγκοινωνούντα πρδς τδ σύρμα 
τής τηλεγραφικής γραμμής, είναι φανερόν 
δτι είς έκαστον παλμδν τής μεμβράνης αν
τιστοιχεί μία κίνησις τού ελάσματος καί 
κατ’ άκολουθίαν τδ σύρμα τού ήλεκτρομα- 
γνήτου, ώς καί τδ τής τηλεγραφικής γραμ
μής, διελαύνεται διά σειράς ηλεκτρικών ρευ
μάτων, ών ή έντασις ρυθμίζεται διά τής 
έντάσεω, τού ήχου δστις παράγεται ένώπιον 
τής μεμβράνης.

'Ως βλέπει πάς τις, τά ήλεκτρικά ρεύ
ματα παράγονται ένταϋθα έκ τής κινήσεω; 
τή; μεμβράνης, ήτοι διά τοϋ ήχητικού κύ
ματος, άνευ τής βοήθειας τή; ήλεκτρικής 
στήλης. Είς τδν σταθμόν τής άφίξεως έκα
στον ^εύμα ήλεκτρικδν θέτει εις παλμικήν 
κίνησιν μικράν έκ σιδήρου κυκλικήν πλάκα, 
λεπτήν ώς χάρτην, έρειδομένην επί κυλίν
δρου έκ μαλακού σιδήρου, τδν οποίον τά 
διαδοχικά κύματα μεταβάλλουσι διαδοχι
κώς εί; μαγνήτην. Τδ τού κυλίνδρου άκρον, 
μεταβαλλόμενο* είς μαγνήτην, έλκει καί ά- 
πωθεϊ τήν κυκλικήν πλάκα, ήτις τοιουτο
τρόπως πάλλεται. Έν συνόλορ δέ ή σκευασία 
τού κ. Μπέλ, σύγκειται έν μέν τώ σταθμώ 
τής άναχωρήσεως έκ μεμβράνης, ήτις πάλ

ι λεται καί παράγει τά ήλεκτρικά ρεύματα, 
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έν δέ τώ σταθμώ τίς Σφίξεως έκ κυκλικής 
πλακδς, ήτις πάλλεται διά τών διαδοχικών 
Ηλεκτρικών ρευμάτων καί παράγει τδν αύ
τδν οίον καί αί μεμβράναι ή/ον.

’ Ο. Γ. I.

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙ1Σ.

»*%**%>

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ.

Έπί μαρμάρου, δψ. 0,60 πλ. 0,45 πάχ. 
0,16, εύρεθέντος έσχάτως έν Έρυθραϊς, ά- 
ποσταλέντος δέ τφ Μουσείιρ ύπδ τού κ. 
Γεωργίου Λάτρη, προέδρου.

”Εδ]οξ[ε]ν [τή] βουλή καί τώ δήμο», 
Πρυτάν]ε[ω]ν, Στρατηγών, Εξεταστώ 
ν]γ[νώ]μη' έπειδή Φάνης Μνησιθέου 
ά]'ή[ρ] άγαθδς ών καϊ εΰνους διατε- 
λ]εϊ είς τδν δήμον τδν ’Ερυθραιών, 
π]άσαν προθυμίαν ένδεικνύμενο- 
ς], χρήματά τε έσήν[ε]γκεν άτοκα κα
ί] είς τήν εκπεμψι[ν τ]ών στρατιωτ
ών] καί τίς άκροπόλεω[ς] τήν κατα[σ- 
κα]φήν, δεδόχθαι τή [βο]υλή στε[φ- 
α]νώσαι Φάνην Μνησιθέου χρυσφ 
σ]τεφάνω στατήρων φιλιππείων 
π]εντήκοντα καί άναγγεϊλαι τοϊ- 
ς] Διονυαίοις· δπως δέ άναγγελθή- 
σεται έπιμεληθηναι Ζηνόδοτον 
τδν αγωνοθέτην' δεδόσθαι δέ αύτ
ώ καί έμ Πρυτανείφ σίτησιν' άν- 
αγράψαι δέ τδ ψήφισμα τάδε είς σ- 
τηλας δύο καί Θεΐναι μίαν μέν ει
ς τδ Άθηναϊον, μίαν δέεις τδ Ήράκ- 
λεον, ϊνα άπαντες είδώσιν δτι έπ- 
ίσταται ό δήμος χάριτας άποδι[δ 
όναι κατ’ άξίαν τών είς αύτδν εο[ε 
ργετημάτων.

Επί έπιτυμβίου πλακδς υψ. καί πλ. 
0,40 παχ. 0,8, ευρεθείσης έν Έρυθραϊς καί 
άποσταλείσης παρά τοΰ κ. Γεωργίου Λάτρη 
προέδρου.

Άριστα Βίωνος Αμμ..............
μήτηρ δέ Άπολο- ......................
φάνου χαΐοε. ......................

Έπί πλακδς, δψ. καί πλ. 0,28, πάχ. 
0,6, ευρεθείσης έπ! τοΰ Πάγου, νΰν δέ είς 
κατοχήν τοϋ κ. Συμεώνος Πασσαδοπούλου.

’Αγαθοκλή; ’Αρχε
λάου Βειθυνδς
Νεικαιευ; φιλόλο
γος ζήτας έτη κ' 
χαϊρε. Ο τούτο κα- 
ταλύσας δώσει 
τή πόλει X φ'.

’Επί έπιτυμβίου πλακδς, ΰψ. 0,63. πλ. 
0,38 ευρεθείσης είς Βρύουλλα, δωρηθείσης 
δέ τώ Μουσείφ ύπδ τοΰ κ. Α. Μιλάνου.

Μάρθα Άσκληπιάδου 
χρΡηστΙ 

χαϊρε.

Ές έκτυπώματος ληφθέντος ύπδ τοΰ ίε- 
ρέως τοΰ χωρίου Μασσάτ καί τοΰ κ. Σταυ- 
ρί Κωνσταντινίδου. Έπί άνεστραμμένης 
στήλης, ύποβασταζούσης τήν αγίαν τράπε
ζαν τίς έκκλησίας του μνησθέντος χωρίου.

Ι7Λ . ΛΕ . . IVN
Αύτοκ]ράτωρ Καϊσαρ . . . 
.............. ου υίδς σεβασ . .

άρχιερεδς μέγ 
ιστες, δημ]αρχικής έξουσίας 
τδ . αύτο]κράτωρ τδ κά, ύπατος

Έζ Λΐτιγραφής κ. Ά ριστοτί.Ιουζ Μ. Φοκτριέρου.

Έπί βάθρου έκ λίθου λίαν τετριμμένου καί έφ’ ού τά γράμματα πολλαχοϋ έξηφανισμέ- 
, δψ. πλ. καί πάχ. 0,50 περίπου, ευρισκομένου είς Θυμιανά τίς νήσου Χίου.

ΟΠΙΑΣ........................................................ ΟΝΑΝΔΡΑΜΕΝΙΠΠ
ΥΜΟΡΟΝΚΛ....................................... Θ1ΜΕΝΟΝ

1’ΣΙΝΥΠΑΣΤΡΕΠ . . . ΟΚΑΘΑΡΠΑΣΘΕΝΤΑΧΑΡΩΝ
\ΚΤΟΥΣΕΝΒΡΩ .... ΣΚΟΤ1ΟΥΣΘΑΛΑΜΟΥΣ
ΚΟΣΙΚΑΙΔΥΕ................ΞΑΣΑΝΥΣΑΝΤΑ ΚΕΑΕΥΘΟ
ΗΤΟΝΦ1ΛΙΑΣΑΚ .... Ο . ΦΥΛΑΚΑ

Ο . 0ΝΤΕΥ3 ΩΚ ΚΡΑΤΙΣΤΟΣΕΤΑ1ΡΟΣ
ΟΡΓΒΣΚΑΙΦΘ ΤΑ.............. ΕΝΕΙΜΕΓΕΡΑ

ΛΟΙΓ............ ΡΕ ΑΤΑΤΡΑΠΟΝΟΣΠΑΡΟΔΕΥΕΙΣ
ΠΑΡΙΘΙ

ΔΕΣΕΜΟΥΣΟ . . Ρ 
ΕΟΡΤ

ήτοι

δνδρα Μένιππον
ώκύμορον κ..................................... φθίμενον
χεραίν ύπ’ άστρέπτοιο καθαρπασθέντα Χάρωνος 
ές πακτους ένέρων καί σκοτίους θαλάμους^ 
είκοσι καί δύ’ έτών ... ας άνύσαντα κελευθους 
αίνητδν φιλίας άκριβέος φύλακα

τεΰξε κράτιστος έταϊρος

Βλ· περί τίς έπιγραφίς ταύτης «Χιακά» Βλαστού Τ. β' σελ. 225. Πολλαι τών συμ
πληρώσεων Οφείλονται είς τδν γηραιδν τοΰ γένους διδάσκαλον κ. Σουρίαν, νΰν γυμνασιάρχην 

Χίου.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Τά έν Γερμανία έκπαιδευτικά καταστή

ματα, ή τά τίς μέσης έκπαιδεύσεως διαι
ρούνται είς τέσσαρας κατηγορίας. 1 ον εις 
γυμνάσια, 2ον πρακτικά σχολεία (realschu- 
len) 3ον εις β ομηχανικά σχολεία καί 4ον 
εις προκαταρκτικά ήτοι πολυτεχνεία. Έν 
Πρωσσία, έχούση πληθυσμόν 23 εκατομ
μυρίων ψυχών, ύπάρχουσι 266 γυμνάσια ή 

προγυμνάσια,έν οίς φοιτώσι μέν 80,000 μα- 
θηταΐ διδάσκουσι δέ 381 - καθηγηταί τα 
γυμνάσια ταΰτα προπαρασκευάζουσι τους 
μέλλοντας νάάκούσωσι πανεπιστημιακά μα
θήματα. Οί μαθηταί τελοΰσι κατ’ έτος 50 
έως 80 μάρκα (62 1)2 έως 100 φράγ
κα), κατ’ αύτάς δέ ηύξήθη τδ προσωπι
κόν τών καθηγητών, οϊτινες πληρόνοντα, 
έτησίως 2 έως 5 χιλιάδας μάρκα, ήτοι 2, 
250 έως 6250 φράγκα. Ό διευθυντής τοΰ



ΠΟΙΚΙΛΑ. ΠΟΙΚΙΛΑ. 455
γυμνασίου ένίοτε έχει μεγαλειτέραν αμοιβήν 
καί κατοικίαν. Τά realschulen ή πραγμα
τικά σχολεία έσυστήθησαν πρδς τδν σκοπδν 
τοΰ έκπαιδεύσαι ταχύτερον τών γυμνασίων 
τούς προωρισμένους είς τδ έμπόριον καί τήν 
βιομηχανίαν' άλλ’ έπειδή δ σκοπδς δέν έπέ
τυχε καθ' δλα καί παρετηοήθησαν πολλαί 
ελλείψεις έν τώ όργανισμώ, ήδη ασχολούν
ται νά είσαγάγωσι τάς υπδ τίς πείρας άπο- 
δειχθείσας ίναγκαίας μεταρρυθμίσεις. ’Απ’ 
έναντίας τά βιομηχανικά σχολεία είσί κα
λώς διωργανιομένα καί δίδουσι καλούς καρ
πούς. Αί άρχαϊαι γλώσσαι, ελληνική και λα
τινική, δέν διδάσκονται, τήν έλλειψιν δέ 
ταύτην άναπληροΰσιν οί καθηγηταί, κατά 
τδ ένδν, διά της άναγνώσεως τών άριστων 
μεταφράσεων τών κλασικών συγγραφέων καί 
διά τινων μαθημάτων περί τίς τέχνης καί 
φιλολογίας τών άρχαίων. Τοιαΰτα σχολεία 
ύπάρχουσιν 92, έν οϊς διδάσκουσιν 8|3 κα
θηγηταί καί διδάσκονται 17,806 μαθηταί, 
άνήκοντες είς τάς διαφόρους τίς κοινωνίας 
τάζεις. Οί ταύτας έπισκεπτόμενοι ξένοι ά- 
ποροΰσι διά τήν έπικρατοϋσαν σιγήν κατά 
τδν χρόνον τίς διακοπής τών μαθημάτων. 
Παρατηρήσαντός τίνος δτι πυθαγόρειος επι
κρατεί σιγή, δ διευθυντής τού καταστήμα
τος άπήντησεν οτι «ή άρχή δέν ένεθάρρυνε 
τούς μαθητάς είς τδ παίζειν,» καί δτι «προ
τιμά (ή αρχή) τούς ήσύχους νέους». Ή τε- 
τάρτη κατηγορία περιλαμβάνει τά στοι
χειώδη σχολεία.

•
Ραπ^ιχη μηχαχή.—Μεταξύ τών έφευρέ- 

σεων,αϊτινες διεδέχθησαν αί μέν τάς δέ άπδ 
ήμισείαςέκατονταετηρίδος, καταλέγεται καί 
ή τών ραπτικών μηχανών, μετρία μέν τδ 
φαινόμενον, άλλά πλείστου λόγου άξία πρα 
κτικώς, διότι άπεδείχθη λίαν ωφέλιμος είς 
τάς πτωχάς τάξεις.

Ό πρώτος έφευρετής τίς μηχανής ην 
Γάλλος ράπτης, θιμοννιέ (Thinonnier) κα
λούμενος. Ούτος ήγνόει δλως τήν μηχανι
κήν, πλήν άπδ πολλοΰ διενοεϊτο νά έφεύρη 
έργαλείον, δι’ ού νά δύναται νά άάπτη εύ
κόλως πλεΐστα ένδύματα" τόσον δέ κατεγί- 

νετο, ώστε παρήτησε τήν τακτικήν εργασίαν 
του, έζ ή; είχε πορισθή ουσίαν τινά, καί 
κατήντησεν είς έλεεινήν κατάστασιν. Π ε
πιμονή του δμως κατέβαλεν άπάσας τάςδυσ- 
χερείας καί τώ 18-9 κατόρθωσε νά κα
τασκευάσω έργαλεϊον χρήσιμον τοϊς ρά- 
πταις, τδ δέ έπιδν έτος ή κυβέρνησις παρε- 
χώοησεν αύτώ δίπλωμα έφευοέσεως καί τδ 
δικαίωμα τοΰ μονοπωλείου. Ό θιμοννιέ με
τέβη είς Παρισίους καί τφ 1831 συνεταιρι- 
σθείς μετά τίνος καταστήματος συνέστησεν 
έργοστάσιον έν φ έτέθησαν 80 ραπτικοί 
μηχαναί πρδς κατασκευήν στρατιωτικών 
ένδυμάτων. ’Εννοείται δμως δτι ή έφεύρεσις 
αυτή έτάραξε τούς κύκλους τών έργατών, 
οϊτινες έστασίασαν καί συνέτριψαν τάς μη- 
χανάς, ό δέ Θιμοννιέ ώφειλε ν’ αναχώρηση 
έκ Παρισίων, διαλυθέντος ένταυτφ τοϋ ε
ταιρικού εργοστασίου

Τώ 1834 έπανηλθεν είς Παρισίους, άλλά 
μετά δύο έτη καί πάλιν άνεχώρησεν άνευ 
έλαχίστου πόρου καί μέχρι τοΰ 1848 ούκ 
δλίγα ύπέστη πρδς τελειοποίησιν τής μη
χανής, δπερ έπί τέλους κατώρθωσεν.

Ή ραπτική μηχανή κατ’ άρχάς ειργάζετο 
δι’ ένδς νήματος καί μιάς βελόνης, άλλά 
κατόπιν οί ’Αμερικανοί, ιδίως δ Ήλία; 
Hove, έτελειοποίησαν αύτήν, ώστε νά ρά
πτη διά δύο νημάτων καί δύοβελονών (προσ- 
τεθείσης κερκίδος διά δεύτερον νήμα). Ήδη 
δέ ύπάρχουσι μηχαναί διά ράπτας, υποδη
ματοποιούς, κεντητάς, κλ. κτλ. καί τδ έρ - 
γαλεϊον τοΰτο κατέστη έκ τών ών ούκ άνευ 
διά τάς οίκογενείας ιδίως αϊτινες ζώσιν έκ 
τών έργων τών χειρών των.

’Επ’ έσχατων έδημοσιεύθη έν Άγγλίφ έ- 
πίσημος έκθεσις περί τίς άναπτύζεως ήν έ
λαβεν ή κατασκευή τών ^απτικών μηχανών. 
Έντδς τριακονταετίας ή μηχανή αΰτη έπέ- 
φερεν έν τώ κόσμω γενικήν άναστάτωσιν* 
άλλα κυρίως έν Άγγλίφ έπέφερεν άποτελέ
σματα καλά. Ή πτωχή οικοδέσποινα δύ
ναται νά ένδύη καθαρώς τά τέκνα της καί 
όχι νά φέρωσι ταύτα ^άκη, ή δέ πτωχή ερ
γάτρια δύναται νά κερδαίνη τδν έπιούσιον 
δί’ όλιγωτέρου κόπου. Πολλοί κατ’ άρχάς 

προεϊπον δτι αί ραπτικαί μηχαναί θά κα- 
ταστρέψωσι τούς ράπτας καί τάς ^απτρίας' 
εύτυχώς δμως ού μόνον ή πρόρρησις δέν έ· 
πηλήθευσεν, άλλά καί τδ έναντίον συνέβη.

Τδ παρελθόν έτος μόνον τδ κατάστημα 
τοΰ Σίγγερ (έν Λονδίνω)επώλησεν Sv έκατομ
μύριον ^απτικάς μηχανάς, ών πολλαί χι
λιάδες έστάλησαν εις Κίναν.

• ·
•

Ό έν Ίεροσολύμοις πρόζενος τίς ’Αγ
γλίας, κ. Hass, διηγείται έν έπιστολή, δη- 
μοσιευθείση δι’ εύρωπαίκίς έφημερίδος, δτι 
έκαμε τήν περιοδείαν της γης — 26,000 
μίλλια, ών 16,000 διά θαλάσσης καί 9,000 
διά ξηράς — είς 68 ημέρας καί δτι πρδς 
τούτο άπητούντο μόνον 62 ήμέραι, άπολέ
σας 8ξ έκ κακοκαιρίας έν τώ Είρτνικώ Ώ- 
κεανώ. Άναχωρήσας έξ ’Αλεξάνδρειάς διήλθε 
διά Βρεντησίου, Παρισίων, Λονδίνου καί 
Νέας Ύόρκης καί μετά εικοσιν ήμέρας άφί- 
κετο είς Σάν Φραγκίσκον' τήν μεταξύ δέ 
τίς πόλεως ταύτης καί τίς Γΐοκουχάμας ά- 
πόστασιν διήνυσεν είς 20 έπίσης ήμέρας' 
μετά 6 ήμέρας ήν είς Καντώνα καί μετά 
1 0 είς Κεϋλάνην. Ό πλούς μέχρι του Σουέζ 
διήρκεσε 12 ήμέρας, μετά τινας δέ ώρας ό 
πρόξενος άνεχώρει δι’ ’Αλεξάνδρειαν.

* ·
•

ΈΜιρας εύρεθείς irtlc τοΰ .ιάγου ir 
Σιβηρία. — Κατά τινα τώ» τελευταίων 
συνεδριάσεων τίς Ζαο2ογιχής Εταιρείας 
τίς Γαλλίας δ κ. Μπάύλ άνήγγειλεν δτι 
πρό τινων μηνών οι Ρώσσοι εύρον έν τή 
Σιβηρία νέον έλέφαντα, έντελώς διετηρημέ- 
νον' έδ^νήθησαν δέ νά γευθώσιν έκ τών σαρ
κών τοΰ ζώου. Ή εδρεσις αΰτη ούδόλως 
άποδεοονύει, κατά τδν κ. Μπάϋλ, δτι οι ε
λέφαντες έζησαν είς τήν χώραν έκείνην, 
άλλ’ δτι κατά τινα έποχήν τών μεγάλων 
κατακλυσμών έδυνήθησαν νά μεταφερθώσιν 
ύπδ σφοδροτάτου ρεύματος άπδ τών Ιμα- 
λαίων μέχρι τίς Σιβηρίας, δπου άνεχαιτί- 

σθησαν ύπδ τών πάγων' άλλως τε δ άπαι- 
τούμενος καιρδς διά τοιαύτην μεταφοράν 
είναι έλάσσων ή δσον νομίζει τις. Οί έλέ- 
φαντες, οϊτινες ήσαν πολυαριθμότατοι κατ’ 
εκείνην τήν έποχήν, δέν εϊχον άφιχθή μέ
χρι Σιβηρίας" πολλοί έστησαν καθ’ όδδν ά- 
φέντες τά δστά καί τούς οδόντας, καί έκ 
τών τελευταίων τούτων κατασκευάζουσιν οί 
Σίναι άπδ πολλοΰ τά γλυπτά έξ έλέ- 
φαντος έργα των. Ό κόμης Ούγκώ, άναφέ- 
ρων περί τοΰ κατακλυσμού δστις παρέσυρεν 
ελέφαντας είς τάς βορείους χώρας, προσθέ
τει δτι οί "Αγγλοι καί ’Αμερικανοί άλιεϊς 
έζάγουσιν έκ της βορείου θαλάσσης διά τών 
δικτύων των κατ’ έτος χιλίους περίπου έ- 
λεφαντόδοντας.

• ·■
Ταγύτης τοΰ άχυμου. — Τυφών άνη- 

κούστου σφοδρότητος ένέσκηψε τήν 24 ’Α
πριλίου, ώραν έωθινήν έκτην, έπί τίς Γάλ- 
βεστων, πόλεως είς Τεξάς της ’Αμερικής. 
Καθ’ ά γράφουσι πρδς τδν Σήρυχα Νί· 
ας'Ύόρχης, ή ταχύτης τοϋ άνέμου έφθανεν 
είς 63 μίλλια τήν ώραν. Πολλαί οίκίαι έ- 
κρημνίσθησαν καί πολλοί έφονεύθησαν άν
θρωποι. Ό τυφών διήρκεσεν 8ν τέταρτον 
τή; ώρας.

Κατά τδ άπελθδν έτος έξεδόθησαν έν Γερ- 
μανίφ 10132 συγγράμματα, ήτοι 1146 
θεολογικά, 983 ιστορικά καί γεωγραφικά, 
1629 διδακτικά, 1635 περί ωραίων τε
χνών διαπραγματευόμενα, 1329 νομικά 
καί πολιτικά, 818 πραγματευόμενα περί 
φυσικών έπιστημών, 7θ3 ιατρικά, 190 μα
θηματικά καί άστρονομικά, 339 στρατιω
τικά, 531 εμπορικά, 443 γεωργικά καί 
δασονομικά, 386 περί τεχνών, κτλ. Παρα
τηρείται δτι κατ’ έτος έλαττοϋται ό άριθ- 
μδ; τών έκτυπουμίνων θεολογικών συγ
γραμμάτων.
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• »
*

Φοβερά* ποιεί θραΰσιν ό κίτρινος πυρετός 
έν Ρίω ’ίανεΐρω (Βρασιλίι»), Ιδίως δέ έδεκα- 
τίσθησαν τά πληρώματα τών πλοίων. Τδ 
κακόν αποδίδεται είς τδν έκτακτον καύσω
να (την νύκτα τδ θερμόμετρον 'Ρεωμύρου 
σημειοϊ τούλάχιστον 26 βαθμούς' ας φαν- 
τασθή τις την ήμέραν). 'Η ξηρασία είναι 
φρικτ-η.

•

'Ζπ^βΛς xepl της άρχής τών ορυκτών 
ί.Ιαίων. ·— "Εξοχος 'Ρώσσος χωρικός, Μεν- 
δελέφ καλούμενος, έδημοσίευσεν έν τινι 
γερμανικοί περιοδικώ άξιόλογον υπόμνημα 
περί τών δρυκτών έλαίων. Ό συγγραφέας 
δέν πιστεύει δτι τά έλαια ταϋτα προέρχον
ται έκ τής διαλύσεως οργανικών ύλών, διότι 
εύρον τοιαΰτα καί είς μέρη ατινα δλιγίστας 
περιεϊχον όργανικάς υλας, ήτοι είς Πενσιλ- 
βανίαν. Παραδέχεται δέ δτι τδ κέντρον τής 
γής πρέπει νά περιέχη μέγαν ογκο* μετάλ
λων, ιδίως σιδήρου, κατά τδ μάλλον ή ήτ- 
τον μεμιγμένων, καί έκ τών μιγμάτων 
τούτων, υπδ τήν έπενέργειαν τοΰ υδατος, 
τής θερμότητος καί τής πιέσεως, διαλύον
ται μεταλλικά ύξείδια καί μίγματα υδρο
γόνου καί άλλων υγρών ουσιών.

• ·
Μ

Εγκυκλοπαίδεια κιντζική. — Κατά τδ 
Άΰήναιον, τδ Βρετανικόν μουσεϊον προτί- 
Οεται νά προσθέσΐ) είς τήν βιβλιοθήκην του 
σπανίαν, περίεργον καί δγκώδη κινεζικήν 
έγκυκλοπαιδείαν ήτις ήδη πωλείται έν Πε
κίνο. Ή έθνική τών Παρισίων βιβλιοθήκη 
άπδ πολλοΰ είναι κάτοχος κινεζικής έγκυ- 
κλοπαιδείας συγκειμένης έκ 50 τόμων είς 
4ον καί άποκαλουμένης ΚουκΙνΙ-τόγκ' 
ανάγεται δέ είς έποχήν αναλογούσαν πρδς 
τδ 220 έτος μ. X.

’Αζιοσημείωτον είναι, λέγει δ Χρόνος, 
δτι μεταξύ πολλών άρχαιοτάτων άνακαλύ- 
ψεων, γενομένων καί έφαρμοσθεισών ύπδ 

τοΰ εύφυοΰς αύτοΰ λαοΰ, θιωρουμένων δέ 
ώς νέων, εΰρίσκεται ή χρήσις τών αναισθη
τικών ούσιών. Έκ τής έποχής εκείνης, ί
σως καί πολύ πριν, οί Κινέζοι χειρουργοί 
μετεχειρίζοντο τοιαύτας ούσίας, άς άπεκά- 
λουν Χάο θώ καί έδιδον είς τούς ασθενείς 
των μά ϊη, ήτοι ινδικό» κάνναβι' μετά τινα 
λεπτά δ άσθενής κατήντα ώς νεκρδς καί έ- 
μενεν άναίσθητος είς τά δήγματα, τάς έν- 
τομάς καί αύτάς τάς άποκόψεις τών με
λών του.

• ·
•

Λρόμος μΐταξύ ιττρίσττρ&ς καί άτμαμά· 
ζης· — Π έφημερίς Φύρδην Μύγδην διη
γείται δτι έσχάτως έξετελέσθη έπί τής με
ταξύ Λούβρου καί Λονδίνου σιδηροδρομικής 
γραμμής περίεργος δρόμο; μεταξύ εκτάκτου 
αμαξοστοιχίας κομιζούσης τδ ταχυδρομεϊ- 
ον καί περιστεράς φερούσης άγγελμα διά 
τδν πρεσβευτήν τής Γαλλίας.

Τδ πτηνδν τοΰτο κατάγεται έκ Βελγι
κής καί είναι ταχυδρομικόν. "θτε ή αμαξο
στοιχία άνεχώρει έκ Λούβρου Γάλλος υπάλ
ληλος απέλυσε τήν περιστεράν έκ τής θυρί
δας άμάξης. Τδ πτηνδν εύθύς έπέταξεν εις 
ύψος ήμίσεος μιλλίου καί περιεστράφη κατά 
διαφόρους διευθύνσεις, μεθ’ 8 έτράπη τήν 
πρδς τδ Λονδίνο*.

Άφ’ ετέρου ή αμαξοστοιχία, ήτις ούδα- 
μοΰ σταματά, άλλά βαίνει μεθ' δλης τής 
δυνάμεως, έτρεχε μέ ταχύτητα 60 μιλλίων 
καί κατ’ άρχάς τδ πτηνδν καθυστέρεΓ οί υ
πάλληλοι μάλιστα τοΰ σιδηροδρόμου προέ- 
λεγον δτι ή μικρά άγγελιαφόρος έμελλε νά 
ήττηθή ύπδ τής ίσχυράς τής άτμαμάξης δυ· 
νάμεως' άλλ’ ή περιστερά μετ’ ολίγον άνε- 
γνώρισε τήν δδδν καί έτράπη τή* εύθεϊαν 
διερχομένη διά τοϋ Μαίηδστου καί τοΰ 
Σίττιγξ βδρ», ώστε έκέρδαινεν 6 1[2 μίλ- 
λια, τής άποστάσεως μεταξύ Λούβρου καί 
Λονδίνου διά τής πτήσεως πτηνοΰ ούσης 
70 μίλλια, ένώ διά τοΰ σιδηροδρόμου είναι 
76 1|2' κατώρθωσε δέ νά φθάσρ είς τδ* 
πρδς 8ν δρον είκοσι λεπτά πρδ τής άτμα
μάξης. Ε.


