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ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ.

1.
Ό άήρ είναι τδ γνωστόν εκείνο αίθεροει- 

δές ρευστόν τό περιβάλλον τήν γήν παντα- 
χόθεν ώ; περικάλυμμα δπερ atpoafpalpar 
καλοΰμεν.

Εις μικράν μεν εκτασιν φαίνεται άχρους, 
αλλ έν δλω θεωρούμενος παρουσιάζει χρώ
μα γαλάζιου’ σχηματίζει τό κυανοβαφες 
έκείνο κύκλωμα, δπου φαίνονται ήμϊν άπα- 
στράπτοντα τά άστρα, καί τό όποιον κοι
νώς ονομάζεται ουρανός ή στερέωμα.

ΙΙερικεχυμένη περί τήν γηίνην σφαίραν, 
ή άτμιδοειδής αΰτη μάζα σπουδαίου μέρος 
λαμβάνει είς πλεϊστα όσα φυσικά φαινόμε
να. Είναι απέραντου χημικόν εργαστηρίου, 
ένθα έκτεήοΰνται αί ποικιλότεροι χημικά; 
ε'ργασίαι.

Ή εύούστερνος αυτή δεξαμενή, άφοΟ δε- 
χθή έν είδει ατμών τά ΰδατα τής γης, κα
ταθέτει αυτά έπειτα επάνω είς τάς κορυ- 
φάς τών όρέων, οθεν καταρρέουσι σχηματί
ζονται ρυάκια ή χείμαρρους. Μετακομίζει 
εί; τεραστείας αποστάσεις τήν γονιμοποιόν 
κόνιν καί τούς σπόρους τών φυτών καί τά 
ώά*πολλών  ζώων. Έπί τέλους, είναι τών 
ων ούκ άνευ εί; τήν διατήρησιν τή; βλα- 
στήσεως τών φυτών και τής αναπνοής τών 
ζώων.

C' esl la, dans I’ elernel et grand laboratoire, 
gue, sans cesse essayant mille combinations, 
ricipienl commun de taut d' exhalations, 
la nature distille, el dissout, et melange, 
decompose, comlruit, fond, desordoune, arrange 
ces innombrablts corps Γ un sur Γ autre port» ;

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ Γ )
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quelques-uns suspendus, d’ autres precipilis ; 
des soufres et des seis fait I’ analyse immense ; 
des trois rtgnes divers enleve la substance ; 
les ceufs de Γ animal et la graine des fruits, 
et leur premier principe et lews derniers produils, 
et la vie et la morl, el les feux el les ondes, 
et daus ce qrand chaos recompose les mondes.tU) 

(DelilleJ.

Ό dip είναι άοσμος καί άχυμος- δέν εί
ναι όμως καί βάρους άμοιρος- μία λίτρα 
αύτοΰ λαμβανομένη είς θερμοκρασίαν 0<> καί 
ύπδ άτμοσφαιρϊκήν πίεσιν 0,76, ήτοι έπί 
τής έπιφανείας τών θαλασσών (διότι είς τά 
υψηλότερα στρώματα τής ατμόσφαιρας ό 
αήρ βαθμηδόν καθίσταται αραιότερος, καί 
δή Αλαφρότερος), ζυγίζει I γραμμάριον καί 
29 εκατοστά.

Ό άήρ έπί πολλούς αιώνας έθεωρεϊτο ώς 
στοιχεΧον άβαρές" άπδ τοΰ 17ου μόλις αίώ- 
νος ήδυνήθησαν νά καταμετρήσωσι τδ πά
χος τοΰ δλου περικυκλοΰντος τήν γήν αερίου 
στρώματος, καί νά λάβωσι γνώσιν τοΰ βά
ρους τοΰ £ευστοΰ τούτου.

Τδ πίνειν διά καλάμου φαίνεται παιδιά- 
καΐ δμως είς τήν πα·.δ·.άν ταύτην όφείλεται 
ή άνακάλυψις τών πολυχρήστων αντλιών. 
Κατ’ αρχήν, μία άντλία ούδέν άλλο είναι ή 
σωλήν έχων τδ μέν τών άκρων βεβυθισμέ- 
νον έντδς ΰδατος, είς δέ τδ ετερον όργανον 

«’Εκεί είς τδ μεγάλον καί αιώνιον χημεϊον, 
κοινόν ποικίλων τόσων εξατμίσεων δοχεϊον, 
συνδυασμούς απείρους άεννάως πειρωμένη, 
[μεθόδω δέ καί τέχνη μυστική έργαζομένη] 
ή φύσις διυλίζει, διαλύει, συμμιγνύει, 
χαλν$, κατασκευάζει, άποτήκει καί πτ,γνύει, 
τά φύρδην μίγδην σώματα μοχθεί τακτοποιούσα, 
τά μέν κατακρημνίζουσα, τά δέ μεταρσιοΰσα- 
ποιεΐ τάς αναλύσεις τών αλάτων καί τών θείων- 
ούσίαν δ’ άφαιρεϊ τριών διαφόρων βασιλείων- 
τά τε ώά τών ζώων καί τά τών καρπών κοκκία, 
τά ύστατα γεννήματα καί πρώτά των στοιχεία, 
ζωήν καί θάνατον, καί πυρ καί ΰδατα, καί οΰτω 
τδ πάν συνθέτει αυθις είς τδ μέγα χάος τούτο.»

κατάλληλον πρδς έκκένωσιν τοΰ άέρος, κα
θώς ποιοΰμεν διά τής έκπνοής ήμών έν τώ 
καλάμω. Κατά τοΰτον τδν τρόπον δύναταί 
τις νά ύψώση τδ ύδωρ είς άπόστασιν έως 
4 0 μέτρων, έάν ή έκκένωσις τοΰ άέρος γί- 
νη ώς οίον τε καλώς καί έπιτυχώς.

2.

Τδ βα'ρος τοΰ άέρος άνεκαλύφθη κατά τά 
4 640 ύπδ τοΰ περιωνύμου Γαλιλαίου, ζη· 
τοΰντος νά άνεύρη τήν αιτίαν τής άνυψώσε- 
ως τών ύδάτων είς τά κενά άέρος σώματα 
τών αντλιών, και τής διαμονής αυτών είς 
ύψος ώς έγγιστα σταθερόν τών 40 μέτρων 
καί 50 εκατοστών περίπου ύπεράνω τής έ- 
λευθέρας έπιφανείας των.

Ό Γαλιλαίος άπεφήνατο δτι τδ φαινό
μενου τούτο ήτον άποτέλεσμα τοΰ βάρους 
τοΰ άέρος, δστις πιέζων έπί τής έπιφανείας 
τοΰ ύγροΰ έβίαζεν αύτδ νά άνυψωθή έντδς 

τοΰ σώματος τής άντλίας άχρις ου τδ βά
ρος τοΰ άνυψωθέντος ΰδατος ίσορροπήση 
πρδς τδ βάρος τοΰ άέρος.

'Ο Τορικέλλης, μαθητής τοΰ Γαλιλαίου, 
Οελήσας νά μάθη οποίον άποτέλεσμα ήθελε 
παράγει ή αύτή αιτία έπί ύγροϋ έχοντος 
διάφορον ή τδ ύδωρ πυκνότητα, έσκέφθη 
δτι, έάν λάβη ύδράργυρον, δστις τεσσαρεσ- 
καιδακάκις περίπου βαρύτερος τοϋ ΰδατος 
είναι, καί έάν ή περί τής ύψώσεως τοϋ ΰ- 
δατος έν ταϊς άντλίαις έζήγησις τού Γαλι
λαίου ήναι αληθής» ό ύδράργυρος δέν πρέ
πει νά άνέλθη είς τδ κενόν είμή είς ΰψος 
τεσσαρεσκαιδεκάκις μικρότερου. Τής πείρας 
βεβαιωσάσης τήν προαίσθησιν ταύτην, τδ 
βάρος τοΰ άέρος άνεγνωρίσθη έν γένει.

Ό δέ Πασχάλης κατέδειζε μετά ταΰτα, 
δτι τδ βάρος τής ατμόσφαιρας ήλαττοϋτο 
μέ τδν αριθμόν τών στρωμάτων αύτής- Τδ 
έπί τούτω μετακομισθέν κατά τδ 4 641 έ
τος έπί τής κορυφής τοΰ όρους Puy-de-D0- 
me έν Γαλλία βαρόμετρον ύπέστη κατάβα- 
σιν 8 έκατοστομέτρων.

Μετά τήν άνακάλυψιν τής πνευματικής 
άντλίας, ούδεμία πλέον δυσκολία ύπάρχει 
ϊνα άποδείξη τις δτι δ,τε άτμοσφαιρικδς ά
ήρ καί δλα έν γένει τά άέρια ύφίστανται, 
καθώς τά στερεά καί τά ύγρά, τήν έπενέρ- 
γειαν τής βαούτητος

Πρδς τοΰτο άρκεϊ νά ζυγίση τις μίαν 
σφαϊραν πριν καί άφοΰ ποίηση τό κενόν θά 
ίδη οΰτως έπαισθητήν διαφοράν βάρους, ή 
οποία έσται τό βάρος του ύιτδ πείραμα άέ
ρος ή άερίου.

Κατά τούτον τδν τρόπον γιγνώσκεται δ- 
τι δ άτμοσφαιρικδς άήρ 770 φοράς ζυγίζει 
ίλιγώτερον ή τδ ύδωρ, ήτοι 770 λίτραι ά
έρος ζυγίζουν ϊν χιλιόγραμμον, δπερ είναι 
τό βάρος μιας λίτρας ΰδατος.

3.

Έάν δ άήρ είχε πανταχοΰ τήν αύτήν 
πυκνότητα, οϊαν έπί τής έπιφανείας τής 
γής, ή ατμόσφαιρα μόλις 2 λευγών Οά ει · 
χεν ΰψος, καί ούχί ώς ύπολογίζουσιν άπδ 

15 έως 20 λευγών- διότι, όντος τοΰ άέρος 
έπί τής έπιφανείας τής γής 770άκις άραι- 
οτέρου ή έλαφροτέρου τοΰ ΰδατος, τδ ΰψος 
τής άτμοσφαιρικής στήλης, ίσορροπούσης 
πρδς τδ βάρος στήλης ΰδατος τής αύτή· 
βάσεως καί ΰψους 4 0 μέτρων, θά ητο 
7/0χκις 10 μέτρα, ήτοι 7,700 μέτρα, δ
περ είναι όλιγώτερον τών 2 λευγών, τής 
κοινής λεύγας ύπέρ τάς 4 χιλιάδας μέτρων 
μήκος έχούσης.

Τών άνωτέρων στροιμάτων τοΰ άέρος πι- 
εζόντων διά τοΰ βάρους των τά κατώτερα 
στρώματα, ή πυκνότης τούτων αύξάνει ά- 
ναλόγως τών πιέσεων" έντεΰθεν επεται δτι 
ή πυκνότης τοΰ άέρος έκ τών κάτω πρδς 
τά άνω μέχρι τών τελευταίων όρίων τής 
ατμόσφαιρας βαίνει δλονέν έλαττουμένη- ο
περ άλλως έβεβαιώθη καί διά του προμνη- 
σθέντος πειράματος του Πασχάλ.

'Η εύπάθεια ήν ό περιηγητής αισθάνεται 
έπί τής κορυφής τών όρέων προέρχεται έ< 
τής είς τά υψη εκείνα άραιώσεως τοΰ άέ
ρος. Τδ στήθος, ήττον πιεζόμενον, διά- 
στέλλεται, η αναπνοή καθίσταται εύκολω- 
τέρα- ή ζ ωή φαίνεται κυκλοφορούσα έλευ- 
θερωτέρα είς δλα τά μέλη.

’Αλλ’ δμως, είς πολύ μεγάλα ΰψη ή εύ- 
πάθεια αυτή άντικαθίσταται ύπδ άτυνίας 
καί σκοτοδινιάσεως. 'Π έλαστικότης τών 
εσωτερικών ύγρών τοΰ σώματος, μηκέτι 
άντισταθμιζομένη ικανώς ύπδ τής έξωτε- 
ρικής πιέσεως, δύναται νά προξενήση θανα
τηφόρους αιμορραγίας.

■4.
Κατά τήν γνωστήν ήδη βαρύτητα τοΰ ά

έρος, έάν θελήσωμεν νά ύπολογίσωμεν τήν 
ολικήν πίεσιν ήν έκ τής άτμοσφαιρικής μά- 
ζης υφίσταται ή δλη έπιφάνεια τής γηΐνης 
σφαίρας, θά εΰρωμεν αύτήν ίσοδυναμοΰσαν 
πρδς βάρος τοσοϋτων χιλιγράμμων, δσα 
παριστάνονται διά τής μονάδος άκολουθου- 
μένης ύπδ 20 μηδενικών, ήτοι 100 δεκα- 
πενταλλιονίων.

Τδ ανθρώπινον σώμα, έχον κατά μέσον
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όρον έπιφάν<>.αν 1 καί 3|4 τετραγωνικού 
μέτρου, ύφίσταται άπανταχόθεν υπό τοΰ 
Αέρος, ώς υπό τώ» ύγρών τά έμβεβαπτι- 
σαέ·α έν αύτοϊς σώματα, πίεσιν ίσοδυνα- 
μοΰσαν πρός βάρος 17,500 χιλιόγραμμων 
περίπου (ήνοι ύπέρ τάς 13,600 δκκά- 
δας).

Τό σώμα άνθίσταται πρός τό μέγα τοΰ
το βάρος διά τής ίσης κα1. αντιθέτου ένερ 
γειας τώ» έν αύτώ υπαρχόντων υγρών διό 
ούδέ τήν έλαχίστην δυσκολίαν αισθάνεται 
είς τάς κινήσεις του έκ τή; πιέσεω; τοΰ 
άέρος.

Ούχί σπανίως συυ-βαίνει, ώστε καταδύων 
τις είς τήν θάλασσαν, οπότε κολυμβά., νά 
έχ·ρ όπερΟεν τής κεφαλής του 2 ή 3 μέτρα 
δδατος' καί δμως τό βάρος τοΰτο Ανενοχλή 
τως καί άνέτως υποφέρει. Διότι τά κατώ
τερα καϊ πλάγια υδατώδη στρώματα ίσορ- 
ροποΰσι πρός τά ανώτερα, καί οΰδετερ'.ύσι 
το βάρος αύτών, δπερ άλλως ήτο ικανόν νά 
καταπλακώση τόν κολυμβητήν.

Οπως τό ύδωρ ποιεί νά έπιπλέωσι τά 
εϊδικώς ελαφρότερα αύτοΰ σώματα, οδτω 
καϊ δ αήρ άνυψόνει τά ήττον βαρύτεοα έαυ 
τοΰ. Έπϊ τής ίδιότητος ταύτης έρείδεται ή 
έφεύρεσις τών Αεροστάτων, άτερ,πληρωθέν- 
τα υπό έλαφροτέρου τινός άερίου, Ανέρχον
ται υψηλά μέχρις ου άπαντήσωσι τοιοΰτον 
Αραιόν στρώμα τοΰ αέρος, τό όποιον νά ι
σόρροπη προς έκεϊνα.

Η έλαφρότης τοϋ θερμού άέρος παράγει 
έντός τής καπνοδόχης τών εστιών καϊ τών 
θερμαστρών τό άναβατικόν έκεϊνο ρεύμα, 
δπερ απαλλάσσει καϊ ιϊροφυλάττιι ήμάς ά
πό τοΰ οχληρού καπνού αύτών. Ή αύτή αί 
τία παρόμοιον παράγει ρεύμα έντός τών δι
αφόρων άεριστήρων ή ανεμιστήρων, μηχα
νημάτων ανανεωτικών καϊ καθοριστικών 
τοΰ άέρος τών μεμολυσμένων τόπων, τών 
μεταλλείων, τών θέατρων, τών νοσωδών τε- 
χνουργείων, τών νοσοκομείων, κλπ.

Είς τήν ελαστικότητα τοΰ άέρος Οφείλε
ται ή κατασκευή καϊ χρήσις τών άεροτόνων, 
ήτοι τουφεκίων διά μόνου τοΰ άέρος έκσφεν- 
δονιζόντων τάς σφαίρας’ ή περιφημοτέρα 

τών τού είδους τούτου μηχανών είναι τό 
άερότονον τοΰ Περρώ (Ρΐ’ΓΓΟί), τοΰ εύφυοΰς 
έφευρετού τής .Tff>for/rz;c (pcrroliw), το
σοΰτον χρησίμου πρός βαφήν τών βαμβακε
ρών υφασμάτων ή τσιτίων (indicnnes).

Έζ άμνημονεύτων αιώνων ή έμποοία καϊ 
ή ναυτιλία μετεχειοίσθησαν τελεσφόρως τά 
«κ τή; άκρα; ευκινησίας τοΰ άέρος παρα- 
γόμενα Ατμοσφαιρικά ρεύματα πρός κίνη» 
σιν τών ευρύχωρων πλευστών οικιών αϊτινες 
καθ' δλας τάς διευθύνσεις διασχίζουσι τάς 
θαλάσσας.

Οί άρχαΐοι έδόζαζον τόν Αέρα ώς σώμα 
άπλούν, 8ν τών καλουμένων τότε τεσσάρων 
στοιχείων. Τά πειράματα τοΰ ίατροΰ Ίωάν- 
νου Ρέη, έκ Βούγνης τής Περιγορδίας, δη- 
μοσιευθέντα είς τά 1 630, διήνοιζαν τήν ο
δόν τής συνθέσεως αύτοΰ.

Ό έν Βεργεράκη φαρμακοποιός Βρύνης 
(Tlruri) παρατηρήσας δτι τό βάρος τοΰ κασ
σιτέρου έν τή διακαύσει (calcination) ηυ- 
ξανεν, ήρώτησε περϊ τής αιτίας τόν Ίωάν- 
νην Έέην, δστις άπήντησεν δτι τό φαινόμε- 
νον τούτο ώφείλετο είς τήν άπορρόφησιν 
τού αέρος.

Έν τούτοις λίαν βραδέως, ήτοι μετά ενα 
καϊ ήμισυν αίώνα, δ Βαύέν (Mayen) έξήγα- 
γεν έκ τής λήθης τήν άνακάλυψιν ταύτην, 
καϊ προπαοεσκεύασε τά έργα τού διασήμου 
Λαβοαζιέρου καί άλλων σοφών χημικών, 
οϊτινες άνεκάλυψαν δτι ό ατμοσφαιρικός α
ήρ είναι μίγμα δύο αερίων, τά δποΐα φαί
νονται απλά.

Τά Ακριβέστερα πειράματα κατέδειξαν 
δτι δ αήρ σύγκειται, είς οίονδήποτε καϊ άν 
ή ΰψος καί είς δλα τά σημεία τής γηΐνης 
σφαίρας, έκ μερών 21 μέν οξυγόνου, 79 
δέ αζώτου’ πρός δέ περιέχει καϊ δλίγα χι
λιοστά ανθρακικού όξέος καί Ttva μεταβλη
τήν ποσότητα ΰδατατμών.

Έάν περιείχε μείζονα έτι ποσότητα τοΰ 
I δζυγόνου, ή ζωή Οά ητο μάλλον ένεργός, 

καϊ μεγίστη διατάραξις Οά συνεπήγετο είς 
I τόν δργανισμόν.

• Sur nous, cornme I esprit <1' line lirjueur actice, 
Γ un d’ cux exercerail tine action trap vice ;
/’ autre serait monel, el de n/.s faibles corps 
ses dormantes vapeurs delruiraienl I is ressorls.» (l) 

(Del file).

Είς τις συνήθεις περιστάσεις, τό ΰδωρ 
διαλύει περίπου τό τριακοστόν μέρος τοΰ 
άέρος κατ’ δγκον. Έν τώ διαλελυμένω Αέρι 
δέν παρίσταται πλέον ή αυτή άναλογία 
τής συνθέσει»»;’ διότι περιέχει 32 περίπου 
εκατοστά οξυγόνου καί G8 αζώτου, ένώ δ 
έλεύθερος αήρ περιέχει, ώς προεμνήσθηιχεν, 
21 εκατοστά οξυγόνου καϊ 79 αζώτου· ΊΙ 
διαφορά αυτή προέρχεται κυρίως έκ τής ά- 
νίσου διαλυτικότητος έκατέρων τών αε
ρίων.

Ό έν τώ υδατι διαλ.ελυμένος αήρ ανα
λαμβάνει τήν συνήθη κατάστασιν του, πη- 
γνυομένου ή βράζοντας τοΰ υδατος.

6.

*Η ατμόσφαιρα αείποτε διατελεΐ έν κι
νήσει. Τα πσραγόμενα ρεύματα υπό τή; Οερ
μότητος, τών άνέμων καϊ τών ήλεκτρικών 
φαινομένων, ταράττουσι καϊ άναμιγνύουσιν 
άκαταπαύστως τά διάφορα στρώματά της. 
Ίΐ γενική λοιπόν μάζα έποεπε κυρίως νά 
άλλοιωθή, ϊνα η δυνατόν διά τής άναλύ- 
σεως νά καταδειχθώσιν αί δ-.αφοραϊ άπόμι- 
άς έποχής είς άλλην.

'Αλλ' ή μάζα αΰτη είναι πελώρια. Έάν 
ήδυνάμεθα νά Οέσωμεν δλόκληρον τήν α
τμόσφαιραν έντός μιάς σφαίρας καϊ νά προσ- 
αρτήσωμεν ταύτην έκ τής πλάστιγγας έ·ός 
ζυγού, έπρεπεν, ϊνα έπέλ.θη ή ισορροπία, 
νά Οέσωμεν έπϊ τή; άντικειμένης πλάστιγ
γας 581,000 κύβους χαλκού, έχοντος έκά 
στου κύβου πλευράν ϊσην μέ 1 χιλιόμετρον.

"Τό μέν Sv τούτων, ώς πνεύμα δραστικόν υγρού τίνος, 
Οά ένήργει ζωηοότατ’ εί; ήμάς δλους κοινώς, 
τό δέ έτερον αμέσως μ*  όλεθρίαν του πνοήν 
τών ίνών τού σώματός μα; θά αφηρει τήν ζωήν.»

Τεθέντος ήδη, κατά τούς υπολογισμούς 
τινων πειραματικών, δτι έκαστος άνθρωπος 
καταναλίσκει 1 χιλιόγραμμον δζυγόνου καθ’ 
ήμέραν, δτι υπάρχει Sv δισεκατομμύριον αν
θρώπων έφ’ δλης τής γής, καϊ δτι ένεκα 
τή; αναπνοή; τών ζώων καϊ τής σήψεως 
τών οργανικών ούσιών ή ύπό τών ανθρώπων 
καταναλισκομένη εκείνη ποσότης τετραπλα
σιάζεται,κατά τήν έξωγκωμένην ταύτην ύ- 
πόθεσιν, άπαν τό άνθριόπινον γένος καϊ άλ
λο έτι τριπλάσιον τοιοΰτον πλήθος είς μίαν 
δλην εκατονταετηρίδα Οά είχον Απορροφήσει 
όξυγόνον ζυγίζον τοσούτον μόνον, δσον 1 5 
έω; 1 6 κύβοι χαλκού έχοντες πλευράν έκα
στος ίσην μέ Sv χιλιόμετρον. Ό δέ άήρ πε
ριέχει περίπου I 34,000 τοιούτους κύβους 
όξυγόνου.

Είναι ύπόθεσις άπειράκις υπερτέρα τή; 
πραγματικότητος τό διατείνεσθαι δτι τά 
ζώα τά οίκοΰντα έπϊ τής έπιφανείας τή; 
γή; δύνανται έν μια έκατονταετηρίδι νά 
μολύνωσι τόν Αέρα τόσον ώστε νά Αφαιρέ- 
σωσι τά δκτώ χιλιοστά τού ένυπάρχοντος 
έν αύτώ δζυγόνου.

Μεταξύ τών αιτιών τή; Αλλοιώσεως τοΰ 
μή Ανανεουμένου άέρος, η κυριωτέρα είναι 
ή Αναπνοή τών ανθρώπων καϊ τών ζώων. 
Κατά τά πειράματα σοφών τινων, δ άνθρω
πος καταναλίσκει κατά πάσαν ώραν 177 
λίτρας Αέρος, ών τό όξυγόνον μεταποιείται 
καθ’ δλοκληρίαν είς ανθρακικόν όξύ.

Παραδεχόμενοι δτι δ άήρ διαφθείρεται 
αμα χάση, τό τριτημόριον τού δξυγόνου 
του, βλέπομεν δτι ή κατανάλωσις ενός αν
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θρώπου Ανέρχεται εΐς 537 λίτρας άέρος κχθ’ 
ώραν, 13 κυβικά μέτρα εΐς 24 ώρας.

Κατά τον χημικόν Δ·.υμΑν ό Αριθμός 
ουτος είναι υπερβολικός, τή; ποσότητος τοϋ 
διαφθειρομένου άέρος διά τ?,ς Αναπνοής £· 
νός άνθρώπου μή ύπερβαινούση; τά 8 κυβι
κά μέτρα είς 24 ώρας.

Σημειωτέον δμως δτι, ή τε άδηλος δια
πνοή (ήτοι η διά τών πόρων δλου τοΰ σώ
ματος) καί ή πνευμονική φαίνονται ώς έ- 
χουσαι μεγάλην επιρροήν έπί της άλλοιώ · 
σεως τοΰ μή άνανεουμένου άέρος ένεκα τών 
παρασυρομένων ζωικών ουσιών ύπό τών έκ- 
πνεομένων υδατωδών ατμών. Αύται πρέπει 
νά έχωσι βλαβερήν ενέργειαν, είτε καθ’ έ- 
αυτάς, εϊτε ένεκα τη; Αναπτυσσόμενη; διά 
τοΰ όξυγόνου τοΰ άέρος σηπεδονώδους ζυ 
μώσεως.

7.

Τά αποτελέσματα τοΰ άραιοΰ άέρος τών 
όρέων μεταβάλλονται κυρίως κατά τήν η
λικίαν καί τήν υγιεινήν κατάστασιν τών Α
τόμων. II κυκλοφορία τοΰ αϊματος καί ή 
αναπνοή έπιτα/ύνονται έν γένει παρά πκ 
σιν, άλλά κατά διαφόρους άναλογίας.

Είς τό μέγα δροπέδιον, έν τή σειρά τοΰ 
Λευκού όρου; τών 'Αλπεων, εϊς ύψος 3,910 
μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας τών θα
λασσών, ό Σωσσύριο; καί οί οδηγοί του ύ- 
πέφερον άπό δύσπνοιας, καί δέν ήδυνήθτ.σαν 
έπί τινα λεπτά νά έχτελέσωσι τήν παραμι
κρήν σωμασκίαν.

Έφ’ δσον τις άναβαίνει υψηλά, καθίστα
ται άναγκαίον νά άναστέλλη τή,ν κίνησιν έκ 
διαλειμμάτων. Έν τή Ακινησία, ούδεμίαν 
ύφίσταται στενοχώριαν τής Αναπνοή;’ δύνα- 
ται νά όμιλή άκοπώτερον ή έν τή πεδιά-Η, 
καί τοι φυσικά είναι Αναγκασμένος νά ίμι- 
λ ή υψηλότερα’ δύναται έτι νά καπνίζη ά
νευ τής ελάχιστης δυσχερεία; καί κόπου’ 
δεν δύναται δμως νά τρέχη ή νά περιπατή 
έπί πλειότερον χρόνον, πρό πάντων κατά 
τήν άνάβασιν.

Πολλάκις δέ, κατά τήν ιδιοσυγκρασίαν 

τών ατόμων, προξενεϊται διατάραξις τών 
πεπτικών λειτουργιών, όμοία τή συμβαι- 
νούση έν τή θαλάσση ναυτία, κατά τό 
μάλλον καί ήττον βαρεία, περιλαμβάνουσα 
δλας τάς φάσεις, έκ τής Απλής δηλ. έλατ- 
τώσεως τής όρέξεως μέχρι τοΰ έμέτου.

Πάντα ταΰτα τά φαινόμενα δυνάμεθα, 
κατ’ αρέσκειαν νά παράγωμεν εϊς τι ζώον, 
Οέτοντες αύτό ύπό τόν κώδωνα τή; πνευ
ματική; Αντλίας, καί άραιοϋντες τόν αέρα.

Σημειωτέον δέ, δτι αί παντοε-.όεϊς κακου- 
χίαι καί αί άϋπνίαι, συνθήκαι αχώριστοι 
τών ταξειδίων, έχουσιν άναγκαίως ποιαν 
τινα έπίροοιαν είς τά έκδηλούμενα φυσιολο
γικά φαινόμενα. Διά τή; έπεκτεινομένη; 
διαμονή; έξοικειοϋταί τι; μέ τό κλίμα καί 
παύει τοϋ ύποφέρειν έκ τοΰ άοαιοΰ έκείνου 
άέρος. Ύπάρχουσι πόλεις καί κώμαι εις 
τήν άνω Περουΐαν, κείμεναι είς ύψος 3,990 
έως 4,350 μέτρων, καί κατοικούμεναι ύπό 
άνθρώπων.

Ή έπιτάχυνσις τή; αναπνοή; έν τώ ά" 
ραιώ άέρι έξηγεϊται εύκόλως, διότι κατά 
πάσαν εισπνοήν όλιγωτέρα ποσότης οξυγό
νου εισέρχεται εί; τού; πνεύμονα;’ έν άραι- 
οτέρω έτι άέρι έπέρχεται ί ές άσφυξίίς θά
νατος.

Είναι μέν αληθές δτι τά πτηνά άνέρχον- 
ται άβλαβά; είς τοιαΰτα υψη, ένθα ό Αήρ 
πολύ αραιότερος είναι ή έπί τή; γή;’ άλλ 
ό οργανισμός αύτών είναι τοιοΰτος,ώστε δύ
νανται πάντοτε νά άποκαταστή,σωσι την 
ισορροπίαν μεταξύ τοΰ άέρος καί τών εσω
τερικών των ρευστών. Ό άήρ δέν εισδύει 
μόνον εί; τούς πνευμονά; των’ ή κοιλιακή 
χώρα των έσωθεν, καί αύτά έτι τά οστά 
πληροϋνται άέρος’ καί καθόσον ά«έρχονται 
ή κατέρχονται έν τή ατμόσφαιρα, δύνανται 
διά τών μάλλον ή ήττον συχνοτέρων καί 
έκτενεστέρων εισπνοών να έχωσι κατα τας 
ά<άγκας πληρεστέρας ή κενωτέρας τά; Αε- 
ροδόχου; κυψέλας των.

8.
Έγένοντο άπόπειραι τή; καθάρσεω; τοΰ 

άέρο; διά τών ανθράκων.

Μία τών πεοιεργοτέρων ιδιοτήτων τών 
ξυλανθράκων, $ν οί πολλοί γνωρίζουσιν, 
είναι ή τοΰ άπορροφάν μεγάλην ποσότητα 
άερίων. Ό άνθραξ είναι διά τά αέρια ο,τι ό 
σπόγγος διά τό δδωρ’ έννενηκονταπλασίαν 
κατ’ όγκον ποσότητα δύναται νά άπορρο- 
φήση. Τούτου δή ένεκα γίνεται επιτήδειον 
είς τήν κάθαρσιν τών μιασματικών άναθυ- 
μιάσεων τών σηπομένων ούσιών.

Όρμώμενος έξ οικείων παρατηρήσεων ό 
Στεγχούσης, μέλος τής Βασιλική; Εταιρίας 
(Socihe Roy ale) τοΰ Λονδίνου, κατεσκεύα- 
σεν είδος τι άερηθμοΰ (στραγγιστηριού άέ
ρος), πρός κάθαρσιν τοϋ άέρος τών μεμολυ- 
σμένων κατοικιών, τών πλοίων, τών στομί
ων τών οχετών, κτλ. Συνίσταται δέ έκ λε
πτού στρώματος τετριμμένου άνθρακος, πε- 
ρικεκλεισμένου μεταξύ δύο μεταλλικών υ
φασμάτων.

Είς τών τοιούτων άερηθμών έστήθη είς 
τόν έν Μανσιογχούση (Mansion-house) δι- 
καστήριον, δπου έ άήρ, δ ιερχόμενος ίξ όδού 
στενωτάτη;, εί; τοσοΰτον βαθμόν δ.εφθεί- 
ρετο έξ Αναθυμιάσεων προερχομένων έκ 
πολλών παρακειμένων μιασματικών αιτιών, 
ώστε ούδέποτε έξέλειπον αί μεμψιμοιρίαι. 
’Αλλ’ άφ’ δτου ό άήρ τοΰ ανεμιστήρες δια- 
περφ τόν ήθμόν, ή Ατμόσφαιρα τοΰ έν <μ 
κεΐται τό δργανον προδόμου διατελεϊ πάν
τοτε καθαρά.

’Εφαρμογή τής Αρχή; ταύτης έγένετο 
έτι ύπό τοΰ Στεγχούση εί; τήν κατασκευήν 
προσωπίδων μέ άερηθμούς, δι’ ών δ άήρ 
πριν ή είσδύση είς τούς πνεύμονας καθαρί
ζεται.

9·

"Οταν ή Ατμόσφαιρα ήναι λίαν θερμή, 
δλαι αί λειτουργίαι τοΰ σώματος χάνουν 
την ϊνεργητικότητά των, αί ήθικαί καί αί 
διανοητικοί δυνάμει; μαραίνονται. Είς τήν 
διακεκαυμένη4 ζώνην τό πνεΰμα ούχί όλι- 
γωτερον τοΰ σώματος είναι έκνενευρισμένόν. 
Ο άνθρωπος Ανακτά; τά; δυνάμεις του εις 

τά ή,ττον θερμά κλίματα, οΐα τά μεσημ
βρινά μέρη τή; Ευρώπης.

Τά ψυχρότατα κλίματα είναι έπίσης Α
σύμφορα είς τάς νοητικάς ένεργείας ώς καί 
τά θερμότατα. Είς ήττον δριμέα κλίματα, 
είς τάς βορείους, φέρ είπεΐν, χώρας τής Εύ- 
ρώπης, αί νοητικαί δυνάμεις Αναζωογονούν, 
ται. Σημειωτέον όμως δτι μεταξύ τής ζω- 
ηρότητος τοΰ νοό; τών κατοίκων τών με
ρών τούτων καί τοϋ πνεύματος τών οί- 
κοόντων εί; τάς μεσημβρινά; χώρας ύπάρ
χουσι χαρακτηριστικότατα; διαφοραί.

Εί; τούς θερμούς καί ελώδεις τόπους, δ
που ή νεκρά φυτική ούσία είναι εκτεθειμένη 
εϊς τήν έπενέργειαν τής θερμότητος καί τής 
υγρασίας, πρό πάντων είς τάς έκβολάς τών 
μεγάλων ποταμών, έπί τών δχθών τών 
κόλπων τών δεχομένων πληθύν χειμάρρων, 
έν ένί λόγιο εί; δλα τά μέρη, ένθα τά γλυ
κέα ΰδατα Αναμιγνύονται μέ τά Αλμυρά, 
παρατηρούνται όλέθριαι έπιδράσεις έπί τού 
ύγιεινού τής χώρας.

Μεταξύ τών τροπικών τοιοΰτοι τόποι εί
ναι πολλοί, χαί άπεδείχθη δτι πάντοτε με
τά τήν έποχήν τών βροχών, όπόταν ή γή 
Αρχίζη νά ξηραίνηται, αί νόσοι έπιπολάζου- 
σιν. Είς τάς στέππας τού 'Αγίου Μαρτίνου, 
πρός άνατολάς τοϋ Σάντα-Φέ Βογότα, οί 
πυρετοί Αναφαίνονται καθ έ'καστον έτος 
τακτικώς μετά τήν ύετώόη έποχήν" τότε 
κατερχόμενός τις κάτοικος τών όρέων, αύ- 
θωρεί σχεδόν προσβάλλεται ύπό τού πυ
ρετού.

Είς τήν διακεκαυμένης ζώνην ή καλλι
έργεια χέρσου γή; είναι θανατηρά πάλη 
μεταξύ τού άνθρώπου καί τής βλαστήσεως’ 
ή πρώτη αποικία ή άντιποιουμένη τη,ν κα- 
τάκτησιν τού παρθενικού δάσους φθίνει όλο
νέν καί εκλείπει.

10.

Ό Βαβινέ τος προσήγαγεν είς τήν ’Ακα
δημίαν τών Παρισίων σπουδαΐον ύπόμνημα 
περί τής θερμοκρασίας εί; ήν δύναται νά 
φθάση ό κεκλεισμένος Αήρ.

“Ή μέν Οερμότη; τών ηλιακών άκτί
νων διέρχεται, λέγει, ευκόλως διά τοΰ
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άνω της μονογραφής,ύπήοχεν ή ^ήτρα αΰτη 
(Αά Ιλαχέ ϊλλ έλλάχ'Μωχαμέτ ρεσσύλ ουλ 
λάχ — ούκ εστι θεός είμή & θεός. Ό Μω
άμεθ απεσταλμένο; παρά θεοΰ έστι) καί δ 
δρος ούτος. «Τδ νόμισμα τοΰτο ίσον έστι 
χρυσοί; νομίσμασι καί πολυτίμοις ΧίΟοις» 
έτι δέ τδ βασιλικόν μονόγραμμα (Τουράς) 
και ύπ’αύτδ αί λέξεις «Ίραντζίνι Τουρ- 
τζή.» Έν τώ μέσω, έντδς κύκλου έσημει- 
οΰτο δι’ άραβικών αριθμών ή άξία αύτοΰ 
άπδ ήμισείας μέχρι 10 δραχμών καί ή διά- 
ταξις αΰτη : «Ό κοσμοκοάτωρ βασιλεύς 
έξέδοτο τώ 693 (1293 Μ, X ) έν κυκλο
φορία: τδ εύτυχές τοΰτο Δζάβ. Οί παραχα- 
ράκται αύτοΰ μετά τών τέκνων καί τών 
οικογενειών αύτών θανάτω Οανατοΰνται, τά 
δέ κτήματα καί ή περιουσία αύτών έπ*  ώ- 
φελεία τοΰ κράτους δημεύονται.

Είς Σειράζ είχεν άποσταλή έκτενής έγ- 
κΰκλιος, έκθειάζουσα τάς ύποθετικάς ωφέ
λειας τοΰ Δζάβ τούτου, ώσπερ άχρι τοΰδε 
διασώζεται.

Κατά την έννοιαν τίς έγκυκλίου ταύτης 
τδ χαρτονόμισμα τοΰτο, έπέχον τόπον με
ταλλικών χρημάτων, έκμηδενίζει καί έξα- 
λείφει τήν πτωχείαν- άνταλλασσόμενον δέ 
είς πάσας τάς επιχειρήσεις έξισοϊ τδν πένη- 
τα τοΰ πλουσίου.

Κατά διαταγήν τοΰ τε Βασιλέως καί τοΰ 
πρωθυπουργού πάντες οί ποιηταί διάφορα 
έμμετρα ποιήματα συνέθεσαν, έγκωμιά- 
ζοντες τήν έμφάνησιν τοΰ χαρτονομίσματος 
τούτου.

Χάριν περιεργείας καί πρδς υπόδειγμα 
δημοσιεύομεν τδ επόμενον δίστιχον

Δζαβγκέρ δέρ τζιχά» ρεβάν γκερδέτ 
Ρουνίκ Μελέκ Δζαβδάν γκερδέτ.

ήτοι
Τδ Δζάβ έν τώ κόσμω άναφανέν τήν 

λάμψιν τοΰ Βασιλέο>ς διέχυσε.
Έπειδή δέ οί χρυσοχόοι, ένεκα τής κα- 

ταργήσεως τής τέχνης αύτών, έμενον άερ
γοι, ό βασιλεύς ηύδόκησε νά παραλαβή αύ
τούς έπί μισθψ είς τά Δζαβποιεϊα, διατάξας 
δπως άνταλλάσσωνται τά έφθαρμένα Δζάβ 
μετά νέων έν τοΐς Δζαβποιε'οις καί έν πε- 

ριπτώσει άνταχωρήσεώς τίνος είς τδ εξωτε
ρικόν άνταλλάσσωνται τά χαρτονομίσματα 
ταΰτα διά χρυσών καί αργυρών νομισμά
των.

Τοιαύτας τινάς περιελάμβανε λεπτομε
ρώς ή έγκύκλιος οδηγίας καί διατάξεις.

Τδ Δζάβ τοΰτο έξεδόθη κατά τδν μήνα 
Ζιλκααδέ τοΰ 693 έτους τής Εγίρας. Έν 
τρισί δέ μόνον ήμέραι; έν τή πόλει Τεπζίζ 
(Ταυρί;) τοσαύτη δυστυχία έπήλθεν,ωστε έ
παυσαν πάσαι αί συναλλαγαί, πάσαι αί 
πιστώσεις, μηδέ §ν δηνάριον δυναμένου τί
νος νά εΰρη έν αύτή.

Καθά δέ διηγείται ιστορικός τις ήμέραν 
τινά κύριος ίππου τινδς μετέβη είς τήν ίπ- 
παγοράν ϊνα πωλήσγ τον ϊππον του αξίας 
15 δηναρίων. Μολονότι δέ προσεφέρθησαν 
αύτώ 1 50 δηναρίων άξίας χαρτονομίσματα, 
ό κύριος τοΰ ϊππου, έπιβάς αύτοΰ έπί τή 
προφάσει δτι θά δείξη τδ βάδισμα αύτοΰ 
είς τδν αγοραστήν, άπήλθεν άνεπιστρε- 
πτεί-

Αι κραυγαί τοΰ λαού, αί δυσαρέσκειαι 
τών πολιτικών ύπαλλήλων καί τών στρα
τιωτών έφθασαν είς τδ μή περαιτέρω.

Παρασκευήν δέ τινα δ λαδς συναθροισθείς 
έν τώ δζαμίιρ ήρξατο καταρώμενος τόν τε 
εφευρέτην τοΰ μέτρου τούτου Ίζεδδίν Μουζ- 
ζαφφέο καί τών ύπουργών,τοΰ τοσαΰτα δεινά 
προςενήσαντος τώ λαώ, ώστις ώρμησε μέν 
πρδς δολοφορίαν αύτοΰ, άλλά άπέτυχε.

Έν Σειράζ μόνον 5 δουμάν έξωδεύΟησαν 
πρδς κατασκευήν τοΰ Δζάβ τούτου·

Τέλος πάντων πολλοί τών μεγιστάνων 
οίκτο» πρδς τδν λαδν φερόμενοι μετέβησαν 
παρά τώ Βασιλεϊ καί εξέθεσαν τά διατρέ-

Ό Βασιλεύς πεισθεΐς έξέδοτο νέα δια
τάγματα καταργοΰντα τδ Δζάβ τοΰτο, ά- 
παλλάξας οΰτω τδν λαδν άπδ μέγαν fiiteJar 
(Μπελιγεϊ άζημέ)».

Καί ταΰτα μέν ή Βεσσάφ.
Κατά δέ τδν κ. Βελέν, Α'. γραμματέα 

τής έν Κωνσταντινουπόλει Γαλλικής Πρε
σβείας πρδ δεκαπεν ταετίας,πραγματευθέντα 
περί τοΰ Δζάβ τούτου έν τή Γαλλική «Έ- 

πί τούτω απεσταλμένου τώ

φημερίδι Κωνσταντινουπόλεως» ήτις «Τουρ
κία» μετωνομάσθη ακολούθως, τό έν λόγω 
χαρτονόμισμα δέν έτυχε γενικής διαδόσεω; 
καί κυκλοφορίας καθ’ άπασαν τήν Περσικήν 
επικράτειαν, καθότι δ ές αδελφού ανεψιός 
τοΰ Κεϊχατοΰ Χάν, διοικητής δέ Χαραοάν, 
Κοζάν Χάν δέ» παρεδέχθη τήν κυκλοφορίαν 
τοΰ Δζάβ έν τή περιφερείς, τής διοικήσεως 
αύτοΰ, άλλά μάλυτα διεμήνυσε διά τοΰ έ- 

Κεϊχατοΰ Χάν
δτι ένεκα τής έν ταϊς ύπδ τήν διοίκησιν 
αύτού χώραις και ιδία έν Μαζεντεράν ύγρα- 
σίας είναι αδύνατον νά δια-.ηρηθή καί άνθέ- 
ζη έπί πολύ τδ χαρτονόμισμα, τοσοΰτον 
μάλλον καθόσον καί αύτά τά σιδηρά δπλα 
ύφίσταντο πολλήν βλάβην, διατάξας δπως 
καύσωσι τά παρά τού Κεϊχατοΰ Χάν άπο- 
σταλέντα χαρτονομίσματα καί τά έργαλεϊα 
τής κατασκευής αύτών.

"Οσον άφορς τάς έπί τοΰ χαρτονομίσμα
τος τούτου άπαντωμένας λέ'εις «Ίραντζίνι 
Τουρτζή», ών τήν σημασίαν άπέφυγε νά 
μνημονεύση ό τής Βεσσάφ ιστοριογράφος, 
αύται άναφέρονται καί είς τήν έβδόμην 
τών έπιστολών άς έξέδοτο ό άσιανολόγος 
Σουεσιν πραγματευόμενος περί τών ανατο
λικών νομισμάτων.

Κατά τδν κ. Βουρνώφ αί λέξεις αύται 
άνήκουσιν εϊς τήν θιβεταίαν διάλεκτον καί 
σημαίνουσι πολυτίμου; άδάμαντας- Κατά 
δέ τδν κ· ’Λρδιμά.ον,σπουδαίον Ίνδολόγον, 
σημαίνουσι πολυτίμους βασιλικούς ράβδους" 
είσί δέ καί τίτλος 8ν έπί τής άναρρήσεως 
τού Κεϊχατοΰ Χάν έφερον οί θρησκευτικοί 
αρχηγοί.

θ. Kztraq.

ΓΑΛΒΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

'Π γαλβανοπλαστική στηρίζεται έπί τής 
ίδιότητος ήν κέκτηνται τά ήλεκτρικά ρεύ
ματα τού νά άποσυνθέτωσι τάς άλατώδεις 
διαλύσεις. Οταν τδ μεταλλικόν ίζημα ά- 
ποτυποΰται ακριβώς χωρίς νά προσκολληθή 
έπί τών άντικειμένων, τότε καλείται γιι.Ι- 
ΰανοπ.Ιαστιχη δταν τούναντίον περικαλύ
πτω τδ άντικείμενον διά στρώματος προσ- 
κεκολλημένου, τότε καλείται ή^ιχΐ[.οχη- 
/jfia

Άς έξετάσωμεν ήδη τήν γαλβανοπλα
στικήν.

’ίϊφέ.Ιεια ζής yaJGaron.laazixffa. — 
Διά πάντα τά έργα τής ανδριαντοποιίας, ή 
γαλβανοπλαστική παρέχει άπειρα βοηθήμα
τα ώς πρδς τήν τήξιν τών μετάλλων. 
Πράγματι, δ τύπος τοΰ χύτου, προαιρεσμέ
νος νά ύποφέρη ύψίστην θερμοκρασίαν κατά 
τήν στιγμήν τής ρεύσεως, συνίσταται έξ ά- 
νάγκης Ιζ άμμου" τδ άγαλμα οΰτω τυπού- 
μενον απέχει πολύ τή; έντελείας" άπαιτεί, 
όπως τελειοποιηθώ, άπειρου; έπεςεργασίας 
καί έν γένει νέαν έργααίαν ήτις αύξάνει έ- 
παισθητώς τήν τιμήν αύτοΰ χωρίς πολλά
κις ό έργάτης νά φθάση εί; τδ ποθούμεναν 
αποτέλεσμα.

Διά τής γαλβανοπλαστικής, τουναντίον, 
απολαμβάνονται άμέσως, καί είς μετριοτέ- 
ρας τιμάς, απομιμήσεις έν αίς ό γλύπτης 
εύρίσκει τήν ακρίβειαν τοΰ έργου του μετά 
ακρίβειας τοσοΰτον σπάνιάς μέχρι τοΰδε.

Χάρις είς αύτήν, δύνανται νά παραχθώσι 
καί γίνωσι κοινά τά άριστουργήματα άπα
σών τών έποχών.

Ή γαλβανοπλαστική, δυναμένη νά πα- 
ράσχη τή γλυπτική πραγματικήν υπηρεσί
αν, παρέχει έπίσης πολύτιμα μέσα τή αρ
χιτεκτονική. Οΰτως αί πύλαι τής έκκλησί
ας τοΰ άγιου Αύγουστίνου, έν Παρισίοις, έ- 
πεξεργασθεϊσαι προηγουμένως έκ γύψου, 
κατεσκευάοθησαν άκολούθως ολόκληροι έκ 
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γαλβανοπλαστικοϋ χαλκού. Διά τοϋ αύτοϋ 
κατεσκευάσθησαν, διά τό νέον Οέατρον 
[Nouvel Opera), έν τώ έργοστασίω τοϋ 
Christofle τά κολοσσιαία αγάλματα τών 5 
καί 6 μέτρο.ν, παριστάνοντα ττ,ν Μουσικήν, 
ττ,ν Ποίησιν,τά τόν ’Απόλλωνα καΐ τάς Μού
σας, δύο μεγάλους Πηγάσους, κτλ. ’Επίσης 
έκ χαλκού γαλβανοπλαστικοϋ κατεσκευά
σθησαν αί προτομαΐ τών μεγάλων δ.δασκά
λων καί πλτ,Ού; κιονόκρανων άτινα δεικνύ- 
ουσι τί δύναται έπιτήδειος άρχιτέκτων 
νά όρυσθή έκ ττ,ς γαλβανοπλαστικής έφηρ - 
μοσμένης είς κόσμησιν μνημείων.

'Λργή ΓαΛβανοπ.Ιαστιχίρ:. — Ή εφαρ
μογή τής στήλης, ήτις σήμερον φαίνεται ή
μΐν τοσοϊ-τον εύκολος, άνεκαλύφθη μόλις 
πρδ τριάκοντα έτών, ένώ άπδ τές αρχές 
τοϋ αίώνος τούτου έγνώριζον νά χρησιμο- 
ποιώσι τδ ήλεκτρικδν ρεϋμα πρδς άποχώ- 
ρησιν τών μετάλλων' άλλ’ ή άποχώρησις 
ητο άνώμαλος, έξασθενοΰσα ταχέως. Πρδς 
έπιτυχίαν λοιπδν έντελή άπτ,τεϊτο βαθυτέρα 
γνώσις της φύσεως τών φαινομένων ατινα 
παρουσιάζει ή στήλη.

Ή πρακτική λύσις τοϋ προβλήματος κα
τέστη δυνατή άφ’ ής ήμέρας ό 'Αγγλος φυ
σικώς Δανιήλ κατεσκεύασε τήν διά τακτι
κού ρεύαατος στήλην τήν φέρουσαν τό δ
νομα αύτοϋ. ΊΙ άνακάλυψις αδ:η, καθαρώς 
φυσική, έλαβε μετ’ όλίγον σπουδαίαν βιο
μηχανικήν εφαρμογήν. Έν τή στήλη τοϋ 
Δανιήλ ό ηλεκτρισμός άναπτύσσεται, ώς 
είς τήν τοϋ Βόλτα, τή έπενεργεία τεμαχίου 
ψευδαργύρου έπί υδατος όξυνισμένου διά 
Οειϊκοϋ όξέος. Ό ψευδάργυρος λαμβάνει τδν 
άρνητικδν ήλεκτρισμδν καΐ τδ ύδωρ πλη- 
ροΰται θετικού ηλεκτρισμού δστις συλλέγε- 
ται έπί τεμαχίου χαλκού.

Σύνθετον συσκευή. — Μετ’ ολίγον ά- 
πεδείχθη δτι τδ ρεϋμα της στήλης, διερχό- 
μενον διά εξωτερικού λουτρού θεϊκού χαλ
κού, παράγει 'ίζημα όπερ έχει τάς αύτάς 
ιδιότητας τού διά τής απλής στήλης πα · 
ραγομένου. Άλλ’ένταΰθα δυσκολία τις άνε- 
φαίνετο' τδ λουτρδν έξασθενούμενον καθί
στατο έπί μάλλον καΐ μάλλον όξύ καί τδ 

'ίζημα έχανε μετ’ όλίγον τάς πλαστικάς 
αύτοΰ ιδιότητας' τότε έπενόησαν νά θέσο>· 
σιν είς τδν πόλον ε·0α μεταβαίνει τδ όξύ 
τεμάχιον χαλκοϋ όπερ, άπαύστως άφανιζό- 
μενον, άποδίδει είς τήν διάλυσιν βάρος 
χαλκού ϊσον μέ τδ καταβυθίζόμενον είς 
τδν έτερον πόλον. Τδ τεμάχιον τούτο δια- 
τηοεϊ είς τδ ύγρδν σταθεράν σύνθεσιν, αΰτη 
δέ είναι ή σύνθετος συσκευή, ήτις συνήθως 
αντικαθιστά ώφελίμως τήν απλήν συσκευήν. 
Η χρήσις τού τεμαχίου τοϋ χαλκοϋ έξή- 

σκησε μεγίστην έπιρροήν έπί τών προόδων 
τής γαλβανοπλαστικής κατ’ άρχάς, άκο
λούθως δέ έπι τή; ήλεκτροχημείας εφαρμο
σμένης έπι τής τυπογραφίας, τή; χρύσωσε- 
ως καΐ τή; άργυρώσεως.

ΊΙ γαλβανοπλαστική δύναται άπδ τής 
στιγμής ταύτης νά χρησιμεύση είς τήν ά- 
νατύπωσιν τών χαραγμένων εικόνων καΐ 
τών ρετα.Ι.Ιικ&ν αναγλύφων παντδς μεγέ
θους.

Ιδιότητες roB γραφίτου. — Τυχαία πε- 
ρίστασις έκαμε τδν Jacobi νά τελειοποιήση 
τδ έργον του. Στήλη τού Δανιήλ ένήργει 
κακώς, ένεκεν τής κακής ποιότητος πορο- 
δών τινων άγγείων' έθεσε ταύτας ύπδ δο
κιμασίαν, σημειόνων διά μολυβδοκονδύλου 
τό γράμμα G ~.α άγγτΧπ δσα ευρισκε κα
λά. Εθεσεν άκολούθως είς ένέργειαν τήν 
στήλην μέ μόνον τά άγγεΐα ταΰτα, άλλά 
τότε παρετήοησε μετά μεγίστης έκπλήξεως 
ότι τά γράμματα άνετυποϋντο χάλκινα*  
ό γραφίτης ό έπί τής έπιφανείας τοΰ αγγεί
ου τεθείς (τά μολυβδοκόνδυλα συνίστανται 
έκ γραφίτου), κακός άγω,δς, έκαλύπτετο 
υπδ μετάλλου απελεύθερο,θέντος υπό τού 
ρεύματος. Δέν έχρειάζετο περισσότερον δπως 
δοθή είς τδν Jacobl νέα έλπίς' κατεσκεύασε 
έκ γύψου τύπον αναγλύφου, έκάλυψε τδν 
τόπον τοΰτον διά γραφίτου καί, βυθίζων 
αύτδν είς τδ έκ Οειϊκοϋ χαλκοϋ λουτρδν, ά- 
πήλαυσε μεταλλικόν άντίτυπον Ομοιότατου 
τώ πρωτοτύπω.

Ή γαλβανοπλαστική ήτο έκτοτε έπιδε- 
κτική εύρυτάτων έφαρμογών" πάσαι αί 
πλας-ικαί ΰλαι ήδύναντο νά γίνωσιν αγωγοί 

διά τοϋ γραφίτου, καί κατά συνέπειαν νά 
λάβωσι μεταλλικόν στρώμα.

Ό γύψος καΐ ό κηρός ύπήρξαν μόνα κατ 
άρχάς έν χρήσει είς τήν κατασκευήν τών 
γαλβανοπλαστικών τύπων, άλλά δέν ήργη- 
σαν νά ευρωσιν άλλας ούσίας εύχερεστερας 
χρήσεως' κατ’ άρχάς είχον τήν πηκτήν 
(γκελατίνα), ήτις χυνομένη θερμή καΐ ά- 
φαιρουμένη έκ τού τύπου μετά τήν άπόψυ- 
ξιν παρήγαγεν άκριβώς τδ αποτύπωμα 
τών άντικειμένων. Σήμερον νέα ούσία, ή 
γουτταπέρκα, άνωτέρα τής πηκτής διά τδ 
πλεΐστον τών εργασιών, είναι σχεδδν άπο- 
κλειστικώς παραδεδεγμένη' είναι έπίσης ά- 
ναλλοίωτος είς τά οξέα λουτρά ώς καί είς 
τά αλκαλικά' μαλακυνομένη διά τής Οερ
μότητος, δύναται νά έφαρμοσθή θερμή έπί 
τών άντικειμένων, είτε διά τής χειρός είτε 
διά πιεστηρίου, καΐ παράσχη πάσας τάς 
λεπτότητας μετά σπανίας έντελείας. ΊΙ 
χρήσι; τής πηκτής διετηρήθη μόλον τούτο 
διά τούς τύπους τών εύθραύστων άντικειμέ 
νων, έπωφελούνται δέ τής ίδιότητος ήν κα 
τέχει τού νά αύξάνη δ όγκος αύτής έν τώ 
υδατι καί νά έλαττοϋται έν τώ οίνοπνεύ- 
ματι, δπως άπολαύσο^σιν άντικείμενα μετά- 
τραπέντα είς μικρότερου σχήμα-

Τών τύπο,ν άπαξ παρασκευασθέντων,καθ
ίσταται ή επιφάνεια αύτών καλός αγωγός, 
είτε τριβομένης τής έπιφανείας αύτών μέ 
κόνιν γραφίτου, είτε βρεχομένης διά διαλύ- 
σεω; νιτρικού άργύρου τόν όποιον επαναφέ
ρουν άκολούθως διά τού υδροθειϊκού όξέος*  
σχηματίζεται τότε καθ’ δλην τήν έπιφάνει- 
αν στρώμα λεπτότατου θειούχου άργύρου, 
καλ.ού τού ήλεκρισμού άγωγοϋ.

Οί τύποι ουτω ρετα.Ι.ΙοποιηρΙνοι, κα
λύπτονται υπό χαλκού άμα τεθώσιν είς τήν 
σύνθετον συσκευήν. Αί ιδιότητες τοϋ κα- 
τατεθέντος μετάλλου έξαρτώνται άλλως 
τε έκ περιστάσεων ά; ή πρακτική μόνη δι
δάσκει, ώς ή σχέσις μεταξύ τών δύο ηλε
κτραγωγών, ό βαθμός τής συμπυκιώσεως 
τοϋ υγρού, ώ; καΐ ή θερμοκρασία αύτού,καΐ 
τέλος ή έντασις τής στήλης.

Ts.ltιοποίησις. — Είς τδν II Bouilhel, 

ενα τών διευθυντών τού καταστήματος 
( hrislofle, όφείλεται τροποποίησές τις τών 
λουτρών ήτ-.ς βελτιοΐ κατά πολύ τήν ποιό
τητα τοΰ κατατιθεμένου χαλκού. Αρκεϊ, 
διά τούτο, νά είσαχθή είς τήν διάλυσιν τού 
θειϊκοϋ χαλκοϋ ελάχιστη ποσότης πηκτής. 
Ό τρόπος τής ένεργείας τής ούσία; ταύτης 
είναι άγνωστος, άλλ’ άπεδείχθη έντελώς 
οτι ό κατατιθέμενος χαλκός είς λουτρδν 
περιέχων μικράν ποσότητα πηκτής είναι 
σκληρότερος καΐ συμπαγέστερος τοϋ παρα- 
γομένου έντδς απλού λουτρού.

Γα.Ιΰανοπ.Ιαστική σζρογγύ.Ιων άναγ.Ιύ- 
φων. — Ίΐ άνατύπωσις τών λαμπρών 
τούτων άναγλύφων, μεγάλων άγαλμάτων ή 
συμπλεγμάτων έκ γαλβανικοϋ χαλκού πα
ρουσιάζει σπουδαίας δυσκολίας. Τδ μάλλον 
έν χρήσει μέσον μέχρι τοΰδε συνίσταται είς 
τό νά κατασκευάζωσιν αύτά είς διάφορα τε
μάχια τά όποια ακολούθως ποοσκολλώσιν. 
Οΰτω; έν τώ κατας-ήματι Christofle κατε- 
σκευάσθη είς τέσσαρα τεμάχια κολοσσαΐον 
άγαλμα τής Παναγίας διά τήν Μασ
σαλίαν. Τδ άγαλμα τούτο έχει 9 μέ
τρων ύψος. Ο χαλκός, ό κατατεθείς γαλ- 
βανικώς, ζυγίζει 3,300 χιλιόγραμμα.Τδ μέ
σον πάχος τού καταθέματος είναι 4 I [2 
χιλιοστά τού μέτρου' ή πυκνότης τού χαλ
κού είναι 8,96' ήμισυ μήνα διήρκεσεν ή έρ' 
γασία-

Γα.Ιβανική τυπογραφία. —ΊΙ τοσούτον 
έντελής ακρίβεια τής αναπαραγωγής, ώς 
καΐ ή καθαριότης καΐ τδ συμπαγές τού κα- 
τατιθεμένου μετάλλου, καθιστώσιν αύτδ 
κατάλληλον διά τήν χρήσιν ταύτην. Δύνα
ταί τις, πράγματι, τή έπενεργεία τού η
λεκτρικού ρεύματος Ιον νά παρασκευάσω) 
πλάκας έκ χαλκού πρδς χρήσιν τών χαλ
κογραφίαν*  2ον νά άνατυπώσ7) τάς χαρα- 
χθείσας' 3ον τέλος νά χαράξτι κατ’ εύ- 
θεϊαν.

Διά τδν χαράκτην ό διά τοΰ γαλβανι
σμού είς πλάκας κατατεθείς χαλκός είναι 
πολύ προτιμότερος τού εμπορίου, περιέχον- 
τος σχεδδν πάντοτε ξένα μέταλλα, καθι- 
στώντα δύσκολον καΐ άνώμαλον τήν χά- 
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ρ«ξιν τής γλυφίδος χαί τού νιτρικού ο
ξέος.

'II άνατύπωσις χαραγμένοιν εικόνων έ
πί χαλκού, χάλυβδος ή ξύλου, κατέστη 
σπουδαίαν βοήθημα διά τήν τύπωσιν. Παρε- 
χομένων όμοιων εικόνων μέ τδ ποωτότυπον, 
ή γαλβανοπλαστική διατηρεί άνέπαφον τδ 
έργον τού τεχνίτου- Έκ ξυλογραφήματος, 
άνατυπωθέντος διά τής γαλβανοπλαστι 
κής, έζήχθησαν άντίτυπα ΰψους 1 μέ
τρου.

’Ιδού πώς γίνονται αί ανατυπώσεις. 
Λαμβάνεται δι’ έλαστικοΰ κόμμεως (·|θυτ- 
ταπέρκα) ό τύπος τοΰ ξυλογραφήματος, με- 
ταλλοποιείται άκολούθως ό τύπος διά γρα
φίτου καί εκτίθεται είς τδ λουτρόν. Μετά 
τινας εύρας έχομεν άντύτυπον δπερ ?νεκεν 
τής λεπτότητος αύτοΰ δέν άντέχει εϊς τύ- 
πωσιν. "Οπως δοθή αύτώ ή άναγκαία στε- 
ρεότγς προσκολλάται είς κράμα μολύβδου 
καί άντιμονίου άναλόγου τοΰ κράματος δι’ 
ου κατασκευάζονται τά τυπογραφικά στοι
χεία. Τδ άντίτυπον οΰτω παρασκευασθέν 
δύναται νά ύποστή 80,000 έκτυπώσεις.

Δυνάμεθα νά πράξωμεν δμοίως διά χαλ
κογραφήματα" άλλά διά νά λάβωμεν τύπον 
διά έλας-ικοΰ κόμμεευς,βυθίζομεν αύτήν ταύ
την τήν εικόνα έν τώ λουτρώ, άφοΰ προη
γουμένως έκθέσωμεν έπί τινας στιγμάς είς 
τούς ατμούς τοΰ ίδιου πρδς αποφυγήν πά
σης προσκολλήσεως τής πλακδς τού χαλ
κού μετά του καταβυθίσματος "Εχομεν τό
τε τύπον αντίστροφον δι’ ού έςάγομεν ακο
λούθως άντίγραφον τοΰ πρωτοτύπου. Διά 
τής έργασίας ταύτης απολαμβάνεται τύπος 
απολύτως δμοιος μέχρι τών τελευταίων λε
πτομερειών. ’Ο Κ. Ούλδ ήδυνήθη νά πολλα
πλασιάσει, διά τοΰ μέσου τούτου, τούς τύ
πους τών εικόνων τών παιγχιοχάρτων, τών 
τραπεζιτικών γραμματίων καί τών γραμ
ματοσήμων.

Χάρις είς τήν τελειότητα τοΰ έργου τού
του καί τήν στερεότητα τοΰ κατατιθεμένου 
μετάλλου εξάγονται καθ’ έκάστην πολλαί 
χιλιάδες γραμματοσήμων απολύτως δμοί

ων, έναντίον τής λεπτότητος καί τής ποι
κιλίας αύτών.

Τέλος είς τήν γαλβανοπλαστικήν ή χρο>· 
μ,ατοτυπογραφία ή τυπογραφία διά χρωμά
των όφείλει εικόνας ακρίβειας τοιαΰτας ή- 
τις αδύνατον θά ήτο νά έπιτευχθή άλλως. 
Χάρις είς αύτήν έχομεν άντί εύτελοΰς τι
μής εικόνας μέ διάφορα χρώματα Οΰτω γί
νονται διάφοροι γεωγοαφικοί χάρται καί 
οΰτως έγινε δ μέγας τής Γαλλίας γεωλογι
κός χάρτης.

Γα.Ιβαχιχ^ χάραζις- — 'II άπ’ ευθείας 
έπί τοΰ χαλκού καί τοΰ χάλυβδος χάραςις 
παρέχει ώραϊα προϊόντα, έχει δέ καί τδ 
προτέρημα νά άποφεύγη τούς νιτρώδεις α
τμούς ο"τινες είσίν επιβλαβείς είς τήν υγεί
αν τών έργατών.

ΙΙρδς άπόλαυσιν εικόνος κεχαραγμένης έ
πί χαλκού καλύπτεται ή λεία πλάξ δι’ ε
λαφρού στρώματος βερνικιού, έπί τού οποί
ου χαράττονται ακολούθως μέ έπιτήδειον 
έργαλεϊον τά σχέδια τών εικόνων.

Ή πλάξ αΰτη τεθιμένη είς λουτρδν έκ 
θειϊκοΰ χαλκού, κοιλαίνεται πανταχοΰ ένθα 
τδ μέταλλον ήτο κεκαλυαμένον, ή δέ εί
κών παράγεται οΰτω μετά πολλής κανονι- 
κότητος. Ίΐ τέχνη αΰτη χρησιμεύει πρδς 
κόσμησιν ειδοποιήσεων, πρδς τύπωσιν γε
ωγραφικών χαρτών καί μουσικών τεμα
χίων.

Ή.Ιεχτρο/"jiila — Η άνακάλυψις τής 
γαλβανοπλαστικής είχεν ώς συνέπειαν έτέ- 
ραν άνακάλυψιν έπίσης σπουδαίαν, την ή- 
.ΙεχτροχημίΙαν, τουτέστι τήν τέχνην τού 
καλύπτειν τά γνωστά μέταλλα διά στρώ
ματος προσκεκολλημένου έξ έτέρου μετάλ
λου δλιγώτερον άλλοιουμένου. Οί κατα- 
σκευασταί πολυτίμων κοσμημάτων καί οί 
χρυσοχόοι οί μεταχειρζόμενοι τδν χρυσδν καί 
τδν άργυρον πρδς κατασκευήν άντικειμένωι 
δυναμένων νά άντέχωσιν είς τήν έπιρροήν 
τής άτμοσφαίρας, είχον πρδ πολλοΰ ζητή
σει τδ μέσον τής ά-τικαταστάσεως τοΰ 
χρυσού διά τοΰ κεχρυσωμένου χαλκού.

\1raxdJvyic χρνσύσεως. — Τά πρώτα 
μέσα τής χρυσώσεως καί άργυρώσεως είχον 

τδ έλάττωμα νά έπιθέτωσι λεπτότατου μό
νον στρώμα,καί κατά συνέπειαν ήσαν άνίκα- 
να νά άνθέςωσιν έπί πολύ είς τήν τριβήν."Ο
πως έπιτύχωσι παχύτερου στρώμα έπρεπε 
νά καταφύγωσιν είς τδν υδράργυρον. Φύρα
μα, σχηματισθέν έξ υδραργύρου καί χρυ
σού, τίθεται έπί τών χρυσοθησομένων τε
μαχίων άτινα θερμαίνονται ακολούθως ί- 
σχυρώς πρδς έκδίωξιν τού υδραργύρου, δ 
χρυσός μένει καί σχηματίζει έπί τής έπιφα
νείας στρώμα κατά τδ μάλλον ή ήττον πα
χύ. H παρουσία όμως τών ατμών τού υ
δραργύρου είς τήν ατμόσφαιραν καταστρέ
φει ταχέως τήν υγείαν τών έργατών. ΊΙ ά- 
νακάλυψις μέσου πρδς άντικατάστασιν τής 
θανάσιμου διά τοΰ υδραργύρου χρυοώσεως 
ώφειλε νά ήναι όχι μόνον έπις-ημονική απου 
δαία άνακάλυψις καί υπηρεσία είς τάς τέ
χνας, άλλά συνάμα καί έργον φιλανθρωπίας.

Ό Κ. Δελαρίβ, καθηγητής έν τή άκαδη- 
μί<κ τής Γενεύης, έκπλαγείς διά τάς συνέ
πειας άς παρουσιάζει ή διά τού υδραργύρου 
χρύσωσις, είχε πρό πολλοΰ ζητήσει νά χρη 
σιμοποιήση τδ ρεΰμα τής στήλης δπως 
προσκολλήση έν τή έπιφανεία τοΰ χαλκού 
στρώμα χρυσού.

Τέλος μετά πολλάς έρεύνσς κατώρθωσε 
νά χρυσώση περί τά τέλη τού Ί 840 τδν 
χαλκόν διά τής άποσυνθέσεως διά τής στή
λης τοΰ χλωριούχου χρυσού. Τό μέσον τοΰ
το καίτοι μή τέλειον υπήρξεν ή αρχή τής 
ήλεκτροχημείας.

illiffor ' Ε.Ιχιγχχωνος. —— Άφοΰ άπαξ 
ήγέρθη ή προσοχή πρδς τοΰτο καί μόλις 
μετά τινας μήνας, τήν 27 Σεπτεμβρίου 
1840 οί Κ. ’Ερρίκος καί Γεώργιος Έλκιγ- 
κτων έλάμβανον βραβεία έν Γαλλία καί Άγ· 
γλίφ διά τήν χρύσωσιν καί άργύρωσιν δι’ ά- 
ποσυνθέσεως διά τής στήλης τών αλκαλικών 
διαλύσεων τού κυανιούχου χρυσού ή άργύρου. 
Τά απολαμβανόμενα ς-ρώματα προσεκολ*  
λώντο έντελώς" δύνανται άλλως τε νά λά- 
βωσιν δποιονδή ποτέ πάχος διά παρατάσεως 
"ού ήλεκτρικού ρεύματος-

Ο Κ. Κάρολος Χριστδφλ ’ίδρυσε» έν Πα- 
ρισίοις τήν μεγάλην ταύτην βιομηχανίαν, 

φέρουσαν τδ όνομα αύτοΰ. Παρήγαγε πλη- 
θύν διαφόρων αντικειμένων κεχρυσωμένων ή 
έπαργυρωμένων. Μή δυνάμενοι νά άναφέρω- 
μεν πάντα τά μέσα, έκθέτομεν έν περ·λή- 
ψει μόνον τά κυριώτεοα μέρη.

Άργύρωσις. — Τδ λουτρδν ένθα τελεί
ται ή άργύρωσις παρασκευάζεται έκ κυανι- 
ούχου άργύρου διαλελυμένου έντδς περίσσει
ας κυανιούχου καλίου. Ή διάλυσις τού άρ
γύρου τίθεται έντδς μεγάλων ξύλινων δο
χείων τών οποίων τά τείχη καλύπτονται 
υπό στρώματος ελαστικού κόμμεως. (Σχ. 4). 
Σύρματα οριζόντια φέρουσι τά τεμάχια τού 
άργύρου τά προωρισμένα νά διατηρώσι τδ 
λουτρδν πάντοτε κεκορεσμένον. Μεταξύ αύ
τών συγκοινονούντων μετά τοΰ θετικού πό
λου τής στήλης εύρίσκονται νήματα χαλ
κού άτινα διά συμπλέγματος στεφάνων δέ
νονται είς τδν αρνητικόν πόλον. Είς τά τε
λευταία ταΰτα τίθενται αί άρπάγαι έκ τών 
όποιων έξαρτώνται τά πρδς άργύρωσιν αντι
κείμενα.

Προ.ταρασχευαί· — Πρίν τεθώσιν είς τδ 
λουτρδν τής άργυρώσεως, τά αντικείμενα 
ταΰτα πρέπει νά παρασκευασθώσι, νά ά- 
φαιρεθώσιν αί λιπαραϊ ούσίαι καί ή σκωρία 
ατινα εύρίσκονται έπί τής έπιφανείας αύ
τών. 'Π έργασία αΰτη είναι σπουδαία, διότι 
ές αύτής έξαρτάται ή έπιτυχία τής άργυρώ
σεως.

Ό τρόπος τής έργασίας ταύτης διαφέρει 
άναλόγως τής φύσεως τών αντικειμένων. 
Τά έκ κραμάτων ή σιδήρου αντικείμενα τί
θενται προηγουμένως είς λουτρδν έξ άνθρα- 
κικοΰ νάτρου πρδς άφαίρεσιν τοϋ λίπους, α
κολούθως τρίβονται διά πορώδους λίθου 
(έλαφρόπετρα). Έκ δέ τών άρειχαλκίνων 
άντικειμένων άφαιρείται τδ λίπος διά πυοα- 
κτώσεως μέχρις ερυθρού. Τά αντικείμενα ά
πας καθαρισθέντα τίθενται στιγμιαίος έν
τδς όξινου λουτρού, είτα άποπλύνονται κα
λώς καί άποςηραίνονται έντδς ρινισμάτων 
ξύλου" τότε είσίν έτοιμα δπως δεχθώσι τδ 
στρώμα τοΰ χρυσοΰ.

Λονζρό>· άργυρώσεως. — Άφοΰ μένουν 
έπί τινας στιγμάς έν τω λουτρώ τής άργυ-
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ρώσεως καλύπτονται καθ’ δλην αύτών την 
έπιφάνειαν έκ λεπτόν στρώματος άργύρου’ 
άλλ’ δπως ό άργυρος άντέχη εις πάσαν 
χρήσιν, πρέπει νά παραταθή η κατάθεσίς 
αύτοϋ μέχρις ού τδ στρώμα τοϋ άργύρου 
καταστή αρκούντως παχύ.

Διά νά γνωρισθή ή ποσότης τοϋ προσκολ- 
ληθέντος άργύρου, άρκεϊ διπλή ζύγισις, ί 
πρώτη τών καΟαρισθέντων άντικειμένων, ή 
δευτέρα τών άργυρωθέντων’ ή διαφορά διε- 
κνύει τδ βάρος τοϋ άργύρου.

Έξερχόμενα τοϋ λουτροΰ, τά αντικείμε
να δέν δύνανται νά δοθώσιν είς τδ έμπόρι
ον· έχουσι χρώμα θαμβόν. ’Απαιτείται λοι- 
πδν νά στιλβωθώσι, τοΰτο δέ έπιτυγχάνε
ται διά ψήκτρας καί τεμαχίου δέρματος 
μαλακόν.

Χρύσωσις. — "Οταν τις γνωρίζρ τήν 
άργύρωσιν έννοεΐ ευκόλως τήν χρύσωσιν, έκ· 
τελουμένην διά τρόπου καθ’ όλα δμοίου. Υ

πάρχει εντούτοις διαφορά συνισταμένη εΐς 
τδ ότι άντί η έργασία νά έκτελήται είς τήν 
συνήθη θερμοκρασίαν, έκτελεϊται εΐς Θερμο
κρασίαν 70 βαθμών.

Z/paatroc και έρυίρός χρυσός. — 'Ο 
χρυσός δύναται νά λάβη τδ πράσινον χρώμα 
όταν είς τδ λουτρδν τοϋ χρυσοΰ προστεθή 
διάλυσις κυανιούχου άργύρου καί κυανιούχου 
καλίου μέχρις ού τδ καταβύθισμα λάβη τδ 
χρώμα όπερ θέλομεν. Γ0 δέ έρυθρδς χρυσός 
απολαμβάνεται τή προσθήκη είς τδ χρυσοΰ- 
χον λουτρδν κυανιούχου χαλκοϋ καί κυανι
ούχου καλίου.

Έκτδς τής γαλβανικής χρυσώσεως και 
άργυρώσεως υπάρχει έν χρήσει ή γαλβανική 
λευκοχρύσωσις, κασσιτέρωσις κτλ.

Σ. Στάης.

Τυρ]αννίων ζών έαυ[τώ καί τώ πεφι-

4) Έν τω προηγουμένω φυλλαδίω τοϋ Ο
μήρου σελ. 84, έπιγραφ. 5, διόρθ. Boavrl- 
ου άντί Βασι>Ίου. Έν δέ τώ φυλ. Σεπτεμ
βρίου σελ. 395, στ. 3, γρ. Κ]ομετΙω άντί 
Χ]ομετΙω' Ιν στ. 8 καί 9 Λ"αε........... άντί
καί Κύΐντος' έν στ. 9 Άπήνσης άντί 
Xf>>’] ή ίσης' έν στ. 10 ... ιος άντί καί Ιό] 
ϊος' έν στ. 20 καί 21 Χ<ρε[1κι]ος άντί 
’^[2]ε[ρι] ος' It στ- 26 [Σα]έ>α[ε]ει'κα άντί 
• . · ωρα . lira, έν στ. 30 Σα[6α]εεΐκα άν
τί Σα · . riira έν στ. 31 Γ]α-1ερία άντί 
Β]α.1ερΙα καί έν στ. 36 Χευκίου άντί Χου- 
«ιου. Τήν έν τώ νΰν Άδραμυττείω ευρισκο- 
μένην ταύττ,ν έπιγραφήν άναδημοσιεύων ό 
έν ’Αθήναις άρχαιολόγος Κύριος Th. Ηο- 
molle έν τώ Δελτίο» Ελληνικής ’Αλληλο
γραφίας έτ. β'. φυλ-β'. καί γ'. (Φεβρουάριου 
καΐ Μαρτίου 4 878) σελ. 128 πριν ή ϊδη αύ 
■τήν ή χαρτότύπον αύτής σπεύδει νά διόρθωση

(ΟΜ ΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. Γ.) 

λημ]έν(ω) τέκν(ω) Τυράνν(φ) [καί τί) συν- 
βίο» καί] τέκνων τέκνοις, [τδ τοΰ μνημ]είου 

irpoparij τής έμής δημοσιεύσεως λάθη’ άλλ 
έκ χαρτοτύπου αύτής δπερ έλαβον έσχάτως 
φροντίδι τοϋ έν Άδραμυττείω άξιοτίμου φί
λου Κυρίου Άριστοτέλους ΆΟανασιάδου καί 
δπερ εύρίσκεται ήδη έν τώ Μουσείο» τή; 
Εύαγγελικής Σχολής καταφαίνεται ότι έ Κ. 
Homolle αφάλεται έν ταΐς πλείσταις τών 
διορθώσεων αύτοϋ’ διότι έν τώ χαρτοτύπω 
καθαρώς άναγινώσκεται έν στ. 4 ί]πεγκω- 
κότα άντί εγκωκόεα' ίι στ. 40 Με-ΙιηκΙα 
άντί ΜεκηκΙα' έν στ. 1 I ΣκαπΙα άντί Σκα- 
.π[τ]ι'α’ έκ νέου έν στ. 4 3 καί 4 4 Με.ΐιη· 
ria άντί ΜενηκΙα έν στ. 21 ΦικεεΙκα άν
τί [Ώ]ψεπεΙκα' It στ. 22 Ποπι.Ι.Πα άντί 
ΠοπΛιΜα' έν στ, 23 Φα.Ιέριης άντί [Ζ?]α- 
.Ιέριος' έν στ. 29 ΜεηικΙα άντί J/ίχΓ?]- 
ria καί έν στ. 33 <?χταύ<ο[<·] άντί Όκτα- 
[σ]ιίϊος.

13.
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περίφραγμα φύτδς [ύκοδόμησα καί] έποικο- 
δομήν τοΰ πε[οιβόλου διά τή»] έπ(ι)φερομέ- 
ντ)ν χρεί[αν καί στρώ]σιν Φωκαϊκήν καί 
Προ[κο»νη,οίαν] καί άνάγουσαν κλ(ί)μα[κα 
καί έν]σόρια καί τη,ν λοιπήν χρεί[αν πά
σαν] ξυλίνη» καί ανάλημμα’ έν[τδς τοΰ 
μν]ημείου μηδενδς ένοντος [εξουσία]*  πτώ
μα είσενε(γ)κεΐ»’ έάν [δέ είσενέν]<vj χωρίς 
τών προδη,λουμέ[νων, ένοχο]; έστω άποτεϊ- 
σαι εί; τδν [φίσκον δηνάρια . . Τ]αύτη; τή; 
(έπ)ιγραφής άντ[ίγραφον έστί] έν τ(ώ) έν 
(Σ)μύρνη άρχεί(ω) τ(φ) [καλου]μέν(ω) Μου
σείου).

1) Βλ. Συλ. Έλ. έπιγρ. Βοικχ.—Le Bas 
καί Haddington καί άλλαχοΰ’ διά τδ πρό
χειρον δέ τάς ύπ’ άρ. β', λθ', οέ, οζ', σή, 
πδ', ριέ, ριθζ, ρξέ έπιγραφάς, άς έδημοσίευ- 
σα έ» τοϊς τεόχεσιν του Μουσείου καί τής 
Βιβλιοθήκη; τή; Ευαγγελικής Σχολής

2) Στράβ. ΙΒ', 3, 16. πρβλ. καί Σουίδ. 
έν λ. Τυραννιών.

3) Στράβ. ΙΒ', 3, 16.
4) Σουίδ. έν λ. Τυραννιών. — Ησύχιος 

Μιλήσιος, Fragment. Llistor. Grae. Carol. 
Milllerus, 7,66.

δ) Πλούταρχ. έν β. Λουκούλλου § 19’ 
πρβλ. καί Σουίδαν έν λ. Τυραννιών.

6) ένθ. άνωτ-
7) Στράβ. ΙΓ', 1, 54.

Ή έπιτύμβιος αΰτη Σμυρναϊκή επιγρα
φή, κεχαραγμέν») έπί λευκή; μαρμάρινης 
πλακδς "Υψ. 0,35. Πλ. πρδς μέν τά ά->ω 
0,17, πρδς δέ τά κάτω 0,20. Πάχ. 0,09, 
έξ ή; έλλείπει τδ ήμισυ σχεδόν πρδς τά 
άριστερά μέρος, άνεκαλύφθη προσφάτως έπί 
τοΰ Πάγου καί εύρίσκεται ήδη εί; τήν κα
τοχήν του Κ. Νικολάου Νικολαΐδου.

Έκ του σχήματος των γραμμάτων, ών 
τδ ΰψος ε’ναι 0,015, έκ τί,ς προσκολλήσε 
Ος ένίων έξ αύτών, ώς τών ΝΝ έν τή λέξει 
TvpArrqt, τών ληκτικών ΗΝ έν τή λ. Φω- 
καϊχην καί έν τώ τήΐ τής 9ΰ; γραμμής, 
τών ΜΜ έν τή λ. ά/ά^/ι/εα τών ΤΕ έν τή 
λ. άποτεϊσαι, έκ τοΰ λεκτικού αύτής, έκ 
τής παραλείψεως τοΰ προσγεγραμμένου I 
έν ταϊς δοτικαϊς καί έκ τής άντικαταστά- 
σεως τοΰ I διά τοΰ ΕΙ, φαίνεται δτι έ- 
χαράχθη κατά τδν ά. ή τδν £'. μ. χ. αι
ώνα.

Τήν πρώτη» λέξιν τής έπιγραφή; ταύτης 
συμπληρώ είς Τυραννιών, καθ δσον καί δ 
υίδς αύτοΰ καλείται Τύραννος’ έπειδή δέ 
κεϊται έν Ονομαστική πτώσει, φαίνεται δτι 
δ πρδ αύτής χώρος έμενε κενός, ώ; παρα- 
τηρείται καί είς άλλα;, μάλιστα ρωμαϊκός 
έπιγραφάς, έν τή αρχή αύτών’ άλλ’ δ βου
λόμενος δύναται νά προσθέση καί έτερον 
κύριον όνομα, ή καί δύω, συνιστάμενα έκ 
13 γραμμάτων’ διότι κατά τη,ν ρωμαϊκήν 
έποχή» καί οί "Ελληνες, κατά μίμησιν τών 
Ρωμαίων, έφερον δύω ή καί πλείονα ονό

ματα, ών τδ έτερον συνήθως ρωμαϊκόν.1
Τδ κύριον όνομα Tvparvlar δέν εύρέθη 

έτι, καθ’ δσον έμοί γνωστόν, κεχαραγμένον 
έπί έτέρας έπιγραφή; ή νομίσματος- Άλλά 
Τυραννιών έκαλεϊτο δ έξ Άμιση,νής® γραμ
ματικός καί διδάσκαλος τοΰ Στράβωνος,3 ό 
Έπιζρατίδου καί Λινδία; Άλεξανδρίνης, 
κατά τδν Σουίδαν, καθ’ 8ν έζη περί του; 
χρόνους τοϋ Π-.μπηίου καί υπήρξε μαθητής 
άλλων τε καί Έστιαίου τοΰ Άμιση»οΰ, ύφ’ 
ού καί Τυραννιών ώνομάσθη, ώ; κατατρέ- 
χων τών δμοσχόλων, πρότερον καλούμενο; 
Θεόφραστος1. "Επειτα διήκουσεν έν Ρόδο» 
καί Διονυσίου τοΰ Θρακός. "Οτε δέ δ Λού- 
κουλλος κατεπολέμησε τδν βασιλέα τοΰ 
Πόντου Μιθριδάτην καί ή Άμισδς διηρπά- 
αθη, ^χμαλωτίσθη τότε καί δ Τυραννιών 
καί ήχθη εί; Ρώμην τώ 71 π. χ. ένθα ή' 
λευθερώθη ύπδ τοΰ στοατηγοΰ Μουρήνα,8 
καί έγένετο διαπρεπής καί πλούσιο; καί 
έκτήσατο βιβλιοθήκη» περιλαμβάνουσα» ύ
πέρ τά; 30,000 τόμων6 καί ένθα κολα- 
κεύσας τδ» επιστάτη» τή; τοΰ Άπελλίκο»- 
τος βιβλιοθήκης, ήν άρπάσας δ Σύλλας, 
κατά τή,ν άλωσιν τών ’Αθηνών, εϊχε μετα
φέρει εί; Ρώμην, έλαβεν άνά χεϊρά; τά συγ
γράμματα τοΰ Άριστοτέλους, ώς φιλαρι- 
στοτέλης, καί διορθώσας έξέδωκεν αύτά.7 
τής έκδόσεως δέ ταύτης άντίγραφον προμη-

θευθείς Ανδρόνικο; δ Ρόδιο; έδημοσίευσεν 
έξ αύτή; πίνακα; τών συγγραμμάτων τού
των1. Περιήλθον δέ εί; χεϊρας τοΰ Τηίου 
Άπελλίκοντος ή Άπελλίκωνο;, ώς τδν ονο
μάζει ό Πλούταρχος, τά συγγράμματα τοϋ 
Άριστοτέλους, μετά τή; βιβλιοθήκης αύτοΰ, 
κατά τδ» έξις τρόπον. Μετά τδν θάνατον 
τοΰ Άριστοτέλους τη,ν βιβλιοθήκη» αύτοΰ 
έκληρονόμησεν ό μαθητής καί διάδοχος αύ
τοΰ έν τή Σχολή θεόφραστος’ άποβ-.ώσαντο; 
δί καί τούτου περιήλθε μετά τή; ιδία; του 
βιβλιοθήκη,; εί; τδν έκ Σκή,ψεω; τή; Μυσία; 
Περιπατητικόν Νηλέα, τδν υίόν τοΰ Σωκρα
τικού Κορίσκου, 8; μετέφερεν αύτά; έν,τή 
πατρίδι του, ίνθχ μετέβησαν εί; χεϊρας 
τών συγγενών του, άνθρώπων αμαθών καί 
έμενον κατάκλειστοι. Ότε δέ έμαθον ούτοι 
δτι οί βασιλείς Ατταλο1, ύφ’ οΰ; ύπήγετο 
ή Σκήψις,έζήτουν βιβλία πρδς σχηματισμόν 
τή; έν Περγάμφ βιβλιοθήκη; έκρυψαν αύτάς 
ύπδ τή» γή», ένθα τά βιβλία έβλάβησαν ύ
πδ τή; ύγρασία; καί τών σκωλήκων. Μετά 
πολύ» δέ καιρόν έπώλησαν αύτά;, άντί 
πολλών χρημάτων, πρδς τδν Άπελλίκοντα, 
δστι; ών μάλλον φιλόβιβλο; ή φιλόσοφος 
καί βουλόμενος νά επανόρθωση τά διαβε- 

I Ερωμένα καί διεφθαρμένα τών βιβλίων μέ
ρη, άντέγραψεν αύτά έκ νέου, άλλα πλήρη 
σφαλμάτων, μή συμπλη,ρώσα; αύτά έπιτυ- 
χώς. Εύθυ; δέ μετά τδν θάνατον αύτού ήρ- 
πασε τή» βιβλιοθήκην δ Σύλλας®. Είς τά 
περί τής έπί πολυν χρόνον έκλείψεως τών 
συγγραμμάτων τοΰ Άριστοτέλους καί Θε- 
οφράστου ρηθέντα, καί τοι πιστοποιούμενα 
ύπδ τού Στράβωνος, καί τοΰ Πλουτάρχου 
άπιστεϊ δ Δονάλδσων3, επόμενος μάλλον 
τώ ’Αθηναίο», δστις λέγει δτι αί βιβλιοθή- 
και τοΰ Άριστοτέλους καί Θεοφράστου έ- 
πωλήθησα» ύπδ τού Ν'ηλέω; πρδ; τόν βασι
λέα τη.; Αίγύπτου ΙΙτολεμαϊον τδν Φιλά-

1) Πλούταρχ. β. Σ»λλα. κς'.
2) Στράβ. ΙΓ', I, 54. — Πλούταρχ. β· 

Σύλλ. κ7·.
3) Ίστοο. άρχ. Έλ, Φιλολ. Τ. ά. σελ. 
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δελφον*.  Ό δέ γραμματικός Τυραννιών, 
δστις καλείται καί Τυραννιών δ πρεσβύτε- 
ρο; ή ποότερο;1 2, έτελεύττ,σε γηραιός, ύπδ 
ποδάγρας, τδ γ'. έτος τή; ρή Όλυμπιά- 
δο;.

Τυραννιών δέ νεώτερος ώνομάζετο καί δ 
έκ Φοινίκης μαθητή; τοΰ προειρημένου, δ- 
στις καλούμενο; πρότερον Διοκλής, ένεκα 
τοΰ διδασκάλου ιονομάσθη Τυραννιών. Αίχ- 
μαλωτισθείς δέ καί ούτος έπί τοΰ πολέμου 
τοΰ Αντωνίου καί Καίσαρος, ήγοράσθη πα
ρά τοΰ άπελευθέρου τού Καίσαρος Δίμαν- 
το; καί έδωρήθη τή γυναικί τοΰ Κικέρωνος 
Τερεντία παρ’ ή; ελευθερωθείς έσοφίστευ- 
σεν έν Ρώμη. ’Εγραψε δέ έξήκοντα οκτώ 
βιβλία, έξ ών τά έξής. Περί τής Όμήρου 
προσωδίας. Περί τών μερών τοΰ λόγου, έ» 
<μ λέγει άτομα μέν είναι τά κύρια ονόματα, 
θεματικά δέ τά προσηγορικά, άθέματα δέ 
τά μετοχικά. Περί τής Ρωμαϊκής διαλέκτου 
δτι έστιν έκ τής ’Ελληνικής, τού Αντιγό
νου; ή Ρωμαϊκή διάλεκτος. "Οτι διαφω- 
νοΰσιν οί νεώτεροι ποιηταί πρδς "Ομηρον. 
Έξήγησιν τοΰ Τυραννίωνος μερισμού. Διόρ- 
θωσιν 'Ομηρική». ’Ορθογραφίαν, καί Υπό
μνημα περί σκολιοΰ μέτρου, κατά πρότα- 
σιν τοΰ Γαίου Καίσαρος3, δ.ότι ούτο; ή- 
το, καί ούχί έτερο; Τυραννιών, ο έπί τοΰ 
Αύτοκράτορος τούτου ζών. Τυραννίων δ έ ώ
νομάζετο καί δ Μεσσήνιο; φιλόσοφος, δστις 
έγραψεν έν τρισί β.βλίοις Οίωνοσκοπικά καέ 
έτερα χρήσιμα συγγράμματα4 *.

Φαίνεται δέ δτι τδ όνομα Tvparriur 
ήτο λίαν σπάνιον’ διότι έκτδς τών προα- 
ναφερθέντων τεσσάρων, μετά τού τής έπι· 
γραφής, ούδείς έτερος, καθ’ όσον έμοί γνω
στόν, μνημονεύεται φέρων τδ όνομα τοΰτο. 
Δέν δυνάμεθα δέ νά ύποθέσωμεν ότι τδ 
μνημείο», έφ ού έκειτο ή Λερέ ής δ λόγος 
έπιγραφή*  ανήκε είς τδν πρεσβύτερον ή τδν 
νεώτερον Τυραννίωνα" διότι ή πλάξ έχαρά-

1) Άθήν. Α. σελ. 36.
S) Σουίδ. έν λ. Διονύσιος Άλεξανδρεύς.
3) Σουίδ. έν λ. σκολιόν.
4) Σουίδ. έν λ. Τυραννιών.
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χθη, ώς προίφην, έν μεταγενεστέρα έποχή 
έκείνης, καθ’ ήν έζων οί δύω ούτοι σύγχρο
νοι Τυραννίωνες’ άλλ’ ούδ’ είς τδν άγνω
στου εποχής Μεσσήνιον φιλόσοφον, διότι 
δυσκόλως εννοείται, πώς έκ Μεσσηνίας έλ- 
θών έγκατέλειψε τά δοτά έν Σμύρνη, έν δέ 
τή έπιτυμβίω αύτοΰ έπιγραφή ούδέν άνα- 
φίρεται περί τής επιστήμης του, ή άλλο τι 
άρμόζον πρδς φιλόσοφον τής έποχή; έκεί
νης. Μόλις δέ μετά μικρά; πιΟανότητος δυ
νάμεθα νά είχάσωμεν δτι δ έν τή έπιγραφή 
άναφερόμενος Τυραννιών ήν άπόγονός τις 
ίνδς έκ τών προρρηθέντων τριών Τυραννιώ- 
νων, προτρεπόμενοι έκ τής γνωστής συνή
θειας τών αρχαίων Ελλήνων, ήτις καί μέ
χρι τοΰ νΰν παρ’ ήμϊν επικρατεί, να μετα- 
βιβάζωσιν έπί πολλάς γενεάς τδ τοΰ παπ
πού δνομα είς τδν έγγονόν, ώ; καί ίκ τής 
σΧανιότητος τοΰ όνόματος τούτου.

Τδ τοΰ πεφιλημένου δέ υίοΰ Τυράννου δ
νομα ήτο πολύ κοινότερου ή τδ τοΰ πα- 
τρός’ άπαντφ δέ συνήθως καί ίν τοΐς άρ
χαίοις συγγραφεΰσιν1 καί ίν έπιγραφαίς2. 
Έν Σμυρναϊκή επιγραφή άπαντβι καί έτερος

4) Ένθ. άνωτ. άρ. 3173. 
») Ένθ. άνωτ. άρ. 3314.
3) Πρβλ. καί Lt Bas καί Waddington 

άρ. 26.
4) ΊΙ Φωκίανή πέτρα, ήτις καί νΰν εϊναι 

λίαν χρήσιμο; έν Σμύρνη πρδς οικοδομήν.
5) Βλ. Μουσ. καί Βιβλιοθ. Εύαγ. Σχολ. 

Τεΰχ. β'. έπιγρ. ρξς·'. — Συλ. Έλ. έπιγρ. 
Βοικχ. άρ. 3282 καί 3386. — Le Bas καί 
Waddington άρ. 25.

6) "Ενθα. άνωτ.
7) Βιτρβ. 9. 4.
8) Διόδ. Σ.κελ. 47. 74.—Συλ. Έλ. έπ.

Βοικχ. άρ. 4 1 04. .
9) Διον. Άλικαρ. Γ'. 69. Δ'. 52.

4) Τύραννος ώνομάζετο ό υίδς τοΰ Πτερε- 
λάου. Άπλδρ. 2. 4. 5. δ πατήρ του Κρί- 
σου, έξ ού τδ πεδίον Κρίσα ίν Αοκρίδι, καί 
τοΰ Δαυλιέως,έξ ού ή έν Φωκίδι πόλις Δαυ
λί;, Σχόλ. Ίλιάδ. Β, 2, 520. τής πόλεως 
ταύτης σώζεται έπιγραφή άναφίρουσα πατέ 
ρα καί υίδν Τυράννους. Συλ. Ελ. έπ. Βοικχ. 
άρ. 4 732β. Τύραννος έκαλείτο έπίσης καί 
σοφιστής τις, δστις έγραψε περί στάσεων 
και περί διαιρέσεω; λόγου είς δέκα βιβλία. 
Σουίδ. έν λ. καί Έφίσιος τις διδάσκαλος. 
Πράξ. ’Αποστόλ. 4 0, 9 καί σωματοφύλαξ 
τις τοΰ Ήρώδου. Ίώσηπ. Άρχ. 4 0, 4 0, 3 
και Ρωμαίος τις. Διον. Άλ. 2, 46 καί δ 
Φρύγιος δέ θεδς Μήν έφερε τδ έπώνυμον Τύ 
ραννος. Le Bas καί Waddington άρ. 668.

2) Βλ. Συλ- Έλ. έπ· Βοικχ. ά?. 2457, 
2944, 3,434, 3664, 3822 e, 3846. Ζ.* 4 5, 
4085, 6098, 7324, β, 9188,9657. 

«Τύραννος, Παπιού τοΰ Μενάνδρου»1, καί 
έν έτέρα τδ θηλυκόν «Τυράννιον»2 μή ά- 
ναφερόμενον έν τώ λεξικφ τοΰ Παππίου. 
’Απ’ έναντίας δε ή φράσις «τέκνων τέ- 
κνοις», άντί τής συνήθους «έκγόνοις» ή 
«έγγόνοις» είναι σπανιωτάτη, ίν ούδεμι^ι 
τών μέχρι τοΰδε γνωστών έπιτυμβίων 
Σμυρναϊκών έπιγραφών άπαντώσα — Συ“ 
νεπλήρωσα δέ τδν γ'. στ. διά τοΰ «καί τή 
συμβίω”, άντί τοΰ συνηθεστέρου «καί τή 
γυναικί’» διότι ή σύμβιος, μή ούσα φαίνε
ται νόμιμος σύζυγος, έν ταϊς έπιτυμβίοις 
έπιγραφαίς άναφέρεται σχεδδν πάντοτε, δ
πω; καί ένταΰθα, μετά τά τέκνα, ένώ ή 
γυνή σχεδόν πάντοτε προηγείται αύτών3.— 
Ή δέ Φωκαϊκή*  καί 11ροχοκκησία λίθο; 
καί έν άλλαι; Σμυρναϊκαϊ; έπιγραφαϊ; άνα- 
φέρονται ώ; χρησιμεύουσαι πρδς άνέγερίιν 
τάφων καί λοιπών οικοδομημάτων8. — 
Έκσόριοκ δέ ή έσσόριοκ έκαλείτο ή σορδς, 
δ σαρκοφάγος ήτοι ή δστοθήκη’ τδ μικρδν 
δέ τδ μέγεθος έκαλείτο σάριο»6. — ’<ά/ά· 
Λήμμα δέ έσήμαινεν ούχί μόνον τδ σκία- 
θρον ήτοι ήλιακδν ώρολόγιον, δι’ ού εύρί
σκετο δ μεσημβρινός τόπου τίνος καί αί 
ώραι τής ήμέρας7’ άλλ*  δπως ένταΰθα καί 
τδν θόλον τών τάφων ή τών θεμελίων τών 
μεγάλων οικοδομών8 καί τδν πρδς έξίσωσιν 
τοΰ έδάφους9.

Φίσκας (Eisrus) δέ έκαλείτο παρά Ρω- 

μαίοις μέγας κάλαθος ή τάλαρο; χρήσιμος 
είς διαφόρους έργασίας ίν τοίς άγροϊς, έν 
τοί; άμπελώσι, έν τοϊς κήποις καί ιδίως έν 
τοί; ληνοί; καί τοΐς έλαιοτριβείοις πρδς έν- 
θεσιν τών βοτρύων καί έλαιών ένόσω έξε- 
θλίβοντο1· Έπειδή δέ φαίνεται δτι οί Ρω
μαίοι καί πρδς φύλαξιν τών χρημάτων με 
τεχειρίζοντο τοιούτου είδου; καλάθους2, 
διά τοΰτο παρ’ αύτοίς 'μίσχος ιύνομάζετο 
καί τδ μέρος τών τοΰ κράτους προσόδων 
τών ώρισμένων πρδς ιδίαν τοΰ Αΰτοκράτο- 
ρος χρήσιν. Διεκρίνετο δέ δ φίσκος έκ τής α
τομικής περιουσία; τοΰ Αύτοκράτορος (res 
ρπ’υαία princfpis, ratio Catsaris) ώ; καί 
έκ τοΰ δημοσίου ταμείου (aerarium), οπερ 
έπί τής ρωμαϊκής έποχής καί παρά τοίς 
Ελλησιν έκαλείτο έράριοκ. Τδν φίσκον ώ- 

νόμαζον φαίνεται έν Σμύρνη καί βίκοκ, ώ; 
εξάγεται έκ τής ύπ’ άρ. β'. έπιτυμβίου 
Σμυρναϊκής έπιγραφής, ήν έδημοσίευσα έν 
τώ πρώτω τεύχει τοΰ Μουσείου καί τής Βι 
βλιοθήκη; τής Ευαγγελική; Σχολής. Καί δ 
βίκος δέ ούτος ήτο μέγα πήλινον άγγείον 
χρήσιμον παρά τοϊς ήμετέροις προγόνοις 
πρδς φύλαξιν οίνου3, ξηρών σύκων καί 
λοιπών ζωοτροφιών4. Έξ αναλογίας λοι
πόν έξελλήνισαν οί άρχαϊοι Σμυρναίοι είς 
βίκον τόν ρωμαϊκόν φίσκον, ήτοι τδ ταμείον 
τδ ώρισμένον διά τάς ύπέρ τοΰ Αύτοκράτο- 
ρο; προσόοους, έν ς.> είσήρχοντο συνήθως ού
χί μόνον έν Σμύρνη, άλλά καί έν ταϊ; λοι- 
παϊς τή; Ρωμαϊκή; Αύτοκρατορίας πόλεσι 
τά έκ τυμβωρυχία; πρόστιμα’ τούτου ένεκα 
έν τή παρούση έπιγραφή συνεπλήρωσα τήν 
άρχήν τοΰ 4 5ου στ. διά τής λέξεως φίσκοκ, 
άποβλέπων καί είς τδν άριθμδν τών έλλει- 
πόντων γραμμάτων. Λέγω δέ συνήθως διό—

4) ColumcU. IB'. 52, 2 καί 47, 3.
3) Cic. Verr. 1, 8, Phaedr. 4 4, 7.
3) Ίίροδ. 4. 194.—Ξεν. άνάβ. 4. 9. 25. 

— Άθήν. Α'. σελ. 29· καί ΣΤ', σελ. 235. 
Πολυδ. ΣΤ'. 4 4 καί 1'. 73. — Εύστάθ. 
σχόλ. Ίλ. Σ. σελ. 4163, 29.

4) Άθήν. Γ'. σελ. 4 16.—Λουκιαν. Ε- 
ταιρικ. Δεάλ. 4 4. — Εύστάθ. ένθ. άνωτ. 

τι ένίοτε άναλόγως φαίνεται τή; έποχής ή 
τή; διαθέσεω; τοΰ κυρίου τοΰ τάφου άφιε- 
ροΰντο καί άλλαχοΰ. Έν ταϊ; μέχρι τοΰδε 
γνωσταϊς έπιτυμβίοις Σμυρναϊκαϊ; έπιγρα
φαϊ; οκτάκις μέν τά πρόστιμα άφιεροΰν- 
ται τψ φίσκω απλώς1, ή tic τύκ co6 Κυ
ρίου φίσκικ'*,  ή tic τόκ Καίσαρος φί- 
σκο^3, ή είς· τόκ φίσκοκ τώκ Κυρίωκ Λύ· 
τοκρατύρωκ\ δτε φαίνεται έβασίλευον δύο 
Αύτοκράτορε;, ή sit τδν μίσκοκ καί tic ζήκ 
xdJtr συνάμα, άνά 2,500 δηνάρια3’ ά
παξ εί; τό δημόσιον ταμείον, εδ έράριοκ 
Λήμου Ρωμαίωκ6' άπαξ ετι τώ Λήμφ 
Ρωμαίωκ1' άπαξ ετι zoic ίκ Σμύρκη κα- 
oic τώχ Σιβασζύκ^ όκτάκι; ζή μη-pl 
τύκ Οιύκ ΣιιτυΛηκίβ, ήτοι τή Κυβέλη, ή 
τώ καύ τώκ ΣμυρκαΙωκ10’ διότι δ ναός τής 
Κυβέλης, ήτοι τδ Μητρώον, ήτο δ μεγα- 
λήτερο; τών έν Σμύρνη ναών’ τρις τί) 
ΣμυρκαΙωκ .toJei11 ή άπλώς tic ττ.κ πύ- 
.1ικι- τρις τή Γιρουσία'3, ή τή Ζμυρκαί- 
ωκ Γιρουσία)*,  ή τύ σιμκοτάτω Συκι- 
όρΐφ τύκ έκ Σμύρκη Γιρόκτωκ^" άπαξ

4) Συλ. Έλ. έπ. Βοικχ. άρ.34ΟΟ, 3403. 
— Le Bas καί Waddington άρ. 1527. — 
Μουσ, Εύαγ· Σχολ. άρ. 61.

2) Συλ. Έλ. έπ. Βοικχ. άρ. 3295.
3) ένθ. άνωτ. άρ. 3410.
4) ένθ. άνωτ. άρ. 3384.
Ρ) ένθ. άνωτ. άρ. 3265.
6) Le Bas καί Waddington άρ. 25.
7) Συλ. Έλ. έπ. Βοικχ. άρ. 3335.
8) 'Ενθ. άνωτ. άρ. 3266.
9) Ένθ. άνωτ. άρ. 3385, 3386,2387, 

3411, 3260, 3286. — Βλ. καί έπιγρ. δη- 
μοσιευθεϊσαν έν τή έφ. ’Ιωνία άρ. 4 4 ύπδ 
Α. Παπαδοπούλου τοΰ Κεραμέως.

4 0) 'Ενθ. άνωτ. άρ. 3289.
4 4) 'Ενθ. άνωτ-άρ. 3276.—Μουσ. Εύαγ. 

Σχολ. άρ. 52.
4 2) Συλ. Έλ. έπ. Βοικχ. άρ. 3^65.

j 4 3) Ένθ. άνωτ. άρ. 3292.
4 4) 'Ενθ. άνωτ. άρ. 3’270.

I 4 5) 'Ενθ. άνωτ. άρ. 3281
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rij ΖρυρναΙων Bov.lft*  καί άπαξ ετι rij 
Γιρονσία καί τοΐς β/ίοις\

1) Έ?όδ. Δ. 62.
2) Συλ. Έλ. έπ. Βοικχ. άρ. 124.
3) Παυσ. Γ'. 11. 2.
4) 'ΕνΟ. άνωτ. 30. 6.
5) Ξενοφ. Έλ. ίστορ. Ε'. 4. 58.
6) Συλ. Έλ. έπ. Βοικχ. άο. 2556.
7) Πολόβ. Ζ'. 6. 2.
8) Συλ. Έλ. έπ. Βοικχ. άρ. 352 I.
9) 'ΕνΟ. άνωτ. άρ. 3672.
4 0) Πλούτ. Συμποσ. προβλημάτ. Ζ'9.4.
11) Πολυδ. ΣΤ'. 35.—Άθήν. ΣΤ'. 27.
4 2) Bekker, Anecd. Gr. Κ'. σελ. 449.
1 3) Φωτίου Λεξ. συναγ. έν λ Μητρογύρ · 

της.
1 4) ΈνΟ. άνωτ. έν λ. Ζύγαστρον.

Συνίστατο δέ συνήθως τδ κατά τών τυμ
βωρύχων πρόστιμον έ» Σμύρνη, ώ; έξάγεται 
έκ τών μέχρι τοΰδε γνωστών επιτύμβιων 
έπιγραφών τής πόλεως '.αύτη;, ix. δηναρίων 
25001 2 3, ένίο-ε δε έζ δηναρίων 250', 
5ΟΟ5 6, 1000’·, 1 i»007 8, 2000s, 50009,
507010 11 *, 6006”, καί τέλο; έκ δηναρίων 
1250013, άναλόγως φαίνεται τής έποχής 
ή τής διαθέσεως τού κυρίου τοΰ τάφου' τού 
του ένεκα έν τή περί ή; πρόκειται επιγρα
φή δέν ά,απληρώ τόν αριθμόν τώ» δηναρί
ων. Δηνάριον δ έκαλεΐτο τό κυριότερον άρ- 
γυροϋ» τών Ρωμαίων νόμισμα, οπερ ήξι- 
ζε 85 περίπου εκατοστά τή; νέας δραχυ-ής 
καί έν ταΐς έπιγραφαί; παριστάνεται διά 
τοΰ έξής σημείου ’Εν τινι δέ έπιτυμβίω 
Αδραμυττηνή επιγραφή, ίν έδημοσίευσα έν 
τφ ά. τεύχει τοϋ Μουσείου καί τής Βιβλιο
θήκης τί,ς Ευαγγελικής Σχολής ύπ’ άρ. ξά, 
άντί δηναρίων άναφέρονται τριάκοντα πέν
τε χρυσοί, άναλογοϋντες πρός 875 δηνάρια' 
ως καί έν έτέρμ Σμυρναϊκή, χρυσοί εξήκον
τα, δημοσιευθείση έν τώ 14φ άρ. της έφ. 
Ιωνίας ύπό τοϋ έπιμελητοϋ τοΰ ήμετέρου 

Μουσείου Κυρίου Άθ. Παπαδοπούλου τοϋ 
Κεραμέως.
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ton άο. 25.

4) Βλ. τή,ν παρ’ έμοΰ δημοσιευθεϊσαν έ
πιγραφήν έν Μουσ. καί Β.βλιοΟ. Εύαγ. 
Σχολ. άρ S'.

5) Συλ. Έλ. έπ. Βοικχ. άρ.3260, 3460, 
34H.
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Εν στ. 15 ή λέξις dvrij-payi/c εϊναι 
προφανές σφάλμα τοϋ χαράκτου άντ1. έ.τι- 
γφαφθς·, δπως έδιόρθωσα.

Η λέςις άμγεΐοχ έσήμαινε κατ’ άρχάς 
έν Έλλάδι τό οίκοδ όμημα τό άνήκον εις 
άρχή» τινα’. Έν ’Αθήναις π. χ. οϊ 'Αρ
χοντες, οί Στρατηγοί, οί ΙΙωλη,ταΙ ώ; καί δ 
’Επιμελητής έπί τόν λιμένα" ειχεν τά ιδι
αίτερα των αρχεία. Έπίσης καί έν Σπάρτη 
εί Έφοροι, οί νομοφύλακε; κτλ.3 ώς καί 
έν Μεγαλοπόλει4, έν Μεγάροις3, έν Κρή
τη* ’, έν Δεοντίνοι; τής Σικελία;', έν Θυα- 
τείροις τής λυδίας”, έν ’ίασσώ τής Καρί- 
a;"J κτλ. ’Ενίοτε τό άρχεϊον έκαλεΐτο έκ 
τών έν αύτώ έδρευόντοιν αρχόντων' τό άρ 
χεϊον π. χ. τών Θεσμοθετών έκαλεΐτο Θε- 
σμοβέσιον, τό τώνΠρυτάνεων Π ρντα>εϊοκ,10 
τό τών Στρατηγών Στρατήγιοτ, τό τών 
Πωλητών, ών χρέος ήν τό μισθοϋν τούς δη
μοσίου; άγρούς καί τά μεταλλεία, τό πω- 
λεϊν τάς προσόδους τών τελών κτλ. Πω.Ιη- 
τήριον, τό τών Παρασίτων, άρχίντων έπι- 
φανών, 1/αρασΙτιο>·11. Μεταγενεστέρω; δέ 
ά/>γ*ίθ>·  εκαλείτο δ τόπος ένθα έφυλάττον- 
το τά ψηφίσματα καί αλλα δημόσια έγ
γραφα' έκαλεΐτο δέ κα'ι χαρτογ>ι>./<ίζί- 

ro/ioyu.hixior’3 καΐ γραμ/ιατο- 
yu./άζιθ)·"' άλλ’ έκτός τούτου οί άρ
χοντες τά τής υπηρεσίας αύτών έγγραφα 
έφύλαττον έν τοΐς ίδιαιτέροις αυτών άρ- 

χείοις. Έν Άθήναις τά δημόσια γράμματα 
έφυλάττοντο έν τώ Μητρώφ, υπό τή» έπι- 
τήρησιν τοϋ Προέδρου τών Πενταζοσίων, δ· 
στις ώνομάζετο Επιστάτης^, ούχί δέ καί 
έν Σμύρνη, μολονότι καί έν τή πόλει ταύ
τη, δπω; εϊδομεν άνωτέρω, ύπήρχε Μη
τρώο»2. Έν Δελφοϊς τό άρχεϊον έκαλεΐτο 
(ύγασεροχ3. Πολλά δέ τών δημοσίων έγ
γραφων έφυλάττοντο έν τοϊς ναοί;’ έν τώ 
τής ’Ολυμπίας έφυλάττετο ή στήλη έφ’ ής 
ην κεχαραγμένη ή συνθήκη τής έκατοντα- 
ετοϋς συμμαχίας μεταξύ τών Αθηναίων, 
Άλείων, Άργείων καί Μαντινέων5- έπί τών 
τοίχων δέ τοϋ έν Δελφοϊς νίοϋ έγράφοντο 
τά ψηφίσματα καί τά λοιπά παντοειδή έγ- 
γραφα τά πρός τιμήν τοϋ ’Απόλλωνος καί 
τά ύπό τήν προστασίαν αύτοϋ τιθέμενα3. 
Έκ τοϋ τέλους δέ τής περί ή; πρόκειται 
έπιγραφής μανθάνομεν πρώτην ήδη φοράν 
οτι τό έν Σμύρνη άρχεϊον, τό συνήθως μνη
μονευόμενο» έν ταΐς έπετυμβίοις έπεγοαφαΐς 
τή; πόλεως ταύτης, έκειτο έ» τώ Μουσείφ, 
ήτοι τώ ναώ τών Μουσών, ούτινος έπίσης 
ή έν Σμύρνη ύπαρξις άλλαχόθεν δέν γίνε
ται γνωσΐή είμή μόνον έκ τής έπιγραφή; 
ταύτης.
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Ο ΕΥΓΕΝΠΣ ΤΡΟΠΟΣ.

Έν κοινωνία ής ό πολιτισμός έστι τό έ- 
πικρατοϋν χαρακτηριστικόν σημεϊον, ανάγ
κη, πασα ϊνα ύπάρχωσι καί κανόνες τινές 
ρυθμίζοντες τάς πρό; άλλήλους σχέσεις ζαί 
συνδιαλέξεις τών άνθρώπων. Τό δ’ έπιπλα- 
σμα, ούτως είπεΐν τοΰτο, δι’ ού οί άνθρωποι 
περιβάλλουν τόν τρόπον τοϋ προσφέρεσθαι 
καλείται κοσμιότης, ή, συνήθως, τρόπος εύ- 
γενής. Ό τρόπος ουτος θέλγει καί μάς τέρ · 
πει. Τόν αίσθανόμεθα, τόν άγαπώμεν, καί- 
τοι άδυνατοϋντε; νά δώσωμεν τον δρισμόν 
αύτοϋ, ?, νά έξακριβώσωμεν τήν πραγματι
κή» αύτοϋ άξίαν. Δέν είναι άρετή, διότι πά
σα άρετή εδρεύει έν τή καρδία, έ»ώ ύ ιΰγε- 
νής τρόπος ώς έλαφρα τις εύώδη.ς ατμόσφαι
ρα τό σώμα περικοσμεϊ. Δέν εϊναι άρετή, 
ούδ’ ούσιώδες μέρος αρετής, καί τοι πολλά
κις καθοράται ακόλουθος αύτής. Ένίοτε δέ, 
φίλος ών τής κακίας, καταθέλγει διά τοΰ 
ψεύδου; καί τιτρώσκει μεθ’ ιλαρότητας, αί 
δέ λέξεις αύτοϋ, καί τοΰ έλαίου άπαλώτε- 
ραι, είσιν οξύτεραι διστόμου σπάθης. Ο σο
φός τόν θαυμάζει, άλλά δέν τόν λατρεύει’ δ 
αύλικός τόν καταστρέφει διά τοΰ ύπερβάλ- 
λοντος χαριεντισμοΰ, δ χωρικός τόν περιφρο- 
νεϊ χάριν τής άληθείας καί δ έρών τόν προσ
φέρει περιπαθώς τή έρωμένη αύτοΰ. Είναι δ 
σταθερός οπαδός τών μάλλον διακεκριμένων 
προσώπων καί τών εύγενεστέρων συνανα
στροφών τών πολιτισμένων κοινωνιών. Οί 
δέ τάς ύψίστου; έν τφ βίοι θέσεις κατέχαν- 
τες, είσιν οί μέγιστοι πάτρωνες αύτοΰ.

’Αλλά καίτοι δυσχερής δ ορισμός, δυνά
μεΟα δμως θαρραλέως νά περιγράψωμεν τά 
τής φύσεως αύτοϋ. Δέν εϊναι σειρά έπιτετη- 
δευμένων φράσεων, ούδ’ αριθμός θέσεοιν ή 
σχηματισμών τοΰ σώματος, ούδέ δόλιον τέ
χνασμα προσποιήσεων σεβασμάτων καί ύ- 
ποκλίσεων’ άλλ’ εϊναι ή σταθεφά έκείντ, διά- 
θεσι; τοΰ νοός, ή καθιστώσα τούς ανθρώ
πους άφελεΐς καί άνεπιττ.δεύτου; έν τή δια- 
γωγή καί έν τή συνομιλία αύτών, συνδιαλ- 

. λακτικού; έν τοϊς αίσθήμσσι καί εύδιαθέτου$ 
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πρδς τήν εύημερίαν ένδς Εκαστου. Είναι ί 
χάρις Εκείνη ί καθιστώσα τήν Επίπληξιν εύ- 
πρόσδεκτον, τήν ύποχρέωσιν εύάρεστον καί 
τάς καλάς Εκδουλεύσεις έσαεί it τί μνήμη 
διαμενούσας.

’Εν κοινωνία ένθα τδ άρέσκειν Εστί κυρίως 
τδ πάν, d ιύγετης τρόπος είναι τδ άκρον 
άωτον τών ήθών. Δέν αποκτάται δμως δι’ 
άπλής άπομιμήσεως, καθότι είναι δ φυσικός 
καρπδς νοδς Επιτυχώς έσχήματισμένου, ή, 
εΰτω πως βελτιωθέντος υπό τε τή; καλλιέρ
γειας καί τής πείρας τών τοϋ κόσμου, ώστε 
αί αξιέραστοι αύτοΰ Εξεις άπέβησαν αύτώ 
τέλος φυσικαί. 'Β βάσις αύτοΰ είναι τδ τρυ
φερήν αίσθημα τοϋ τί όφείλομεν πρδς Εαυ
τούς καί πρδς τούς άλλους, καί προσέτι δ- 
ξεϊά τις κρίσις τοΰ’νοδς, διά μιάς συλλαμ- 
βάνουσα τάς τε περιστάσεις καί τάς διαφό
ρους αύτών ποικιλίας.

'Ο τρόπος ούτος τοΰ φέρέσθαι επιδοκιμά
ζεται παρά πάντων, ώς ών τδ μέσον τοϋ 
ίκδηλούν τά Εναρετώτερα καί ιύγενέστερα 
βίσθήματα· Λαμβάνει δέ την αρχήν αύτοΰ 
έκ τών συμπαθητικών καί γενναίων ιδιοτή
των τοΰ νοός. Ενθαρρύνεται υπδ τής καλο- 
κάγαθίας, Εξασκείται έν τή βίγαΟοεργόςε, Ε
παυξάνει υπδ τής φιλοσοφίας, καί υπδ τής 
όρθής σχέψεω; καθίσταται εύαρεστότερος κα'ι 
κατά συνέπειαν πρακτικότερος. Τείνει με- 
γάλως πρδς τδ νά άπαλείφη έκ τής καρδίας 
πάσαν κατήφειαν, μελαγχολίαν καί στωϊ- 
κην άπάθειαν. Τοσούτω δέ βαθέως έρρίζω- 
ται έν ταϊς ψυχαίς τών κατεχδντων αύτδν, 
ώστε άποβαίνεε αδύνατον τδ νά έκτοπισθή 
δι’ ιδιοτροπίας, νά λησμονηθώ δι’ άμελείας, 
νά καταβληθή δια τής βίας, 9) ν’ άπομιμη- 
θή διά τοϋ θράσους ’Αλλ’ούδέ δυνατόν πο 
τε νά έπικρύπτηται, έκτδς μόνον δτε δ νοΰς 
μεθύει ύπδ πάθους, τδ σώμα ύπδ πνευμα
τωδών ποτών, ή ή ψυχή επηρεάζεται ύπδ α
δημονίας. Διαμένει δθεν μετά τών ατόμων 
έν πάσαις περιστάσεσι καί καταστάσεσιν. 
’Εν τή βασιλική αυλή θεωρεί τδν μονάρχην 
άνευ τρόμου. Έν τή οίκίφ ή έν τοίς όδοί; 
Εμβλέπει τούς άνωτέρους άνευ δουλ,οπρε- 
πείας, τού; δ’ ύποδεεστέρου; άνευ περιφρο- 

νησεως. Έν τή ευτυχία διδάσκει τδν άνθρω· 
πον νά προσαγορεύη την έρασμίαν αύτοΰ σύ
ζυγον μετά τής τρυφερωτέρας στοργής, τά 
τέκνα του μεθ*  ηδονής, τούς συγγενείς μετά 
σεβασμού, τούς φίλου; φιλοφρόνως, τούς οι
κιακούς άνευ άλαζονείας καί τούς πελάτας 
αύτοΰ μετά συμπάθειας. Έν τή δυστυχίφ 
έπίσης ούδόλως θωπεύει τδν άνώτερον ούδέ 
χαμερπώς ύποπτήσει αύτώ, άλλά τήν παρα
μυθίαν αύτοΰ άνευρίσκει έν τή θρησκεία καί 
τή φιλοσοφίφ. Ό Εμφορούμενος λοιπδν ύπδ 
τοΰ ιύγετυϋς τούτου τρόπου καθοδηγείται 
πάντοτε ύπδ τών κανόνων τέχνης ύπ’ αυ
τής τής φύσεως ύπαγοοευομένων·

Έκ τών προειρημένων εύλόγως εξάγεται 
τδ συμπέρασμα, δτι έπάναγκές έστιν ϊνα 
πάσχ,ς καταστάσεω; άνθρωποι, ωσι μέτοχοι 
τής τέ/νης ταύτη; τοΰ άρέσκειν, τής το
σούτω έπωφελοϋς τώ άνθρωπίνω γένει. Έάν 
οί άνθρωποι έπ’ ολίγον περί τούτου μοχθή" 
σωσι θέλουν ταχέω; επιτύχει· ΤοΟ δέ τρόπου 
τούτου άπαξ έπιτευχθέντος, έσμέν βέβαιοι 
δτι ή ηδονή ήν θέλουν δοκιμάζει έν τή έξα- 
σκήσει αύτοΰ, θέλει μεγάλως άποζημιώσει 
αύτούς διά πάσας τάς δυσχερείας ά; ύπές-η- 
σαν έν τή άπολαύσει' διότι θέλουν παρατηρή
σει δτι θέλουν κατας-ή μάλλον εύάρεστοι τοϊς 
όμοιοι; αύτών, καί βέλτιον ευδοκιμεί έν πά
σαις ταϊς έν τφ βίω συναλλαγαίς, καί κατά 
συνέπειαν ηρωες έκάστοτε άναδείκνυσθαι. 
Διά του εΰγττοΰς τρόπου οί βασιλείς ύπε · 
ρασπίζουν έαυτούς ΐσχυρότερον ή διά τών 
στρατών. Δι’ αύτοΰ εύχερώς καθοδηγούν 
τούς ύπουργούς των, άποκτώσι τήν αγάπην 
τοΰ λαοΰ καί έπιβάλλουσιν αύτώ τούς προσή
κοντα; φόρους. Θεωρήσατε Λουδοβίκον τίν 
ΙΔ'. Όπόσον στερεώ; έγκαθιδρύθη έν τή βα
σιλική Εξουσία διά τής έξοχου εΰγενείας τών 
τρόπων και τών ηθών του ! Άναβάς είς 
τδν θρόνον μετά τούς Εμφυλίους εκείνους πο
λέμους οΐτινες έλυμαίνοντο τήν Γαλλίαν σχε
δόν άδιαλείπτως άπδ τοΰ θανάτου Ερρίκου 
τοΰ Β', η νεότης του, τδ έπίχαρι τοΰ προσώ
που του, ή εύφυ’ίζ καί τδ μέγεθος τοΰ χα- 

| ρακτήρός του, καί πρδς δέ τούτοις ή μετά 
| τής Ισπανικής σοβαρότητας ηνωμένη Ιτα

λική κομψότης, κληροδότημα *Αννη;  τής 
Αυστριακής καί τοΰ Καρδιναλίου Μαζαρί- 
νου, ένέπλησαν άπαντα; τού; υπηκόους 
του θαυμασμού, στοργής καί Ενθουσια
σμού, ή'έωξαν τάς καρδίας των πρδς τήν 
αγάπην, τήν Ελπίδα καί τήν χαράν, καί 
τοϊς ένέσπειραν τδν πόθον πολιτική; ά»έ · 
οεως, νομιμόφρονος εξουσίας καί Εδραίας 
κυβερνήσεως Μετά πλείονος δθεν άληθείας 
δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν περί αύτοΰ, δπερ 
ό Βιργίλιος είπε περί τοΰ Αύγούστου, δτι 
«έβασίλευεν έπί υπηκόων, οικεία βουλησει 
τοίς νόμοις αύτοΰ ύποτασσομένων » Διά 
τή; εύγενείας τών τρόπων, ό στοατηγδς δι 
ατηρεϊ τδν στρατόν πειθαρχούμενον, καί 
πασίδηλόν έστιν δτι, δταν αί διαταγαί τοΰ 
στρατηγού άσμένως έκτελώνται, οί στρα- 
τιώται καθίστανται επιτυχέστεροι καί εύα- 
γωγότεροι, καθότι εξαίρετο; πειθαρχία καί 
λαμπρά Επιτυχία είσίν Επακόλουθα τοιαύ- 
της αγαθής πραγμάτων καταστάσεως. Τοι- 
ούτω τώ τρόπω ό Κύρος κατεκτήσατο τήν 
Βαβυλώνα, ό ’Αλέξανδρος τήν Περσίαν, δ 
Ερρίκος Ε. τήν Γαλλίαν, δ στρατάρχης 
Τουρένος τήν 'Ολλανδίαν καί δ δούξ Μαρλ- 
βορώ τήν Γερμανίαν. Διά τής χάριτος τών 
λόγων καί τών τρόπων, οί ρήτορες καί οί 
ιεροκήρυκες καταπείθουσιν, ένθουσιάζουτι 
καί άνυψοΰσι τάς ψυχάς τών άκροωμένων 
αύτούς. 'Ο εύγιη'/ς τρόπος Εστί διάθεσις 
νοδς τά πάντα καταβάλλουσα, έλαιον Επί 
αποτόμων βράχων καί όξο; έπί πεπηγό- 
τ.ον όρέων έπιχέουσα, καί τάς δύσκαμπτους 
καί σκληρότερα; καρδίας άπαλύνουσα καί 
ευχερώς προσκτιομένη.

’Αλλά τίνες αί άρχαί δι’ ών δυνάμε- 
θα νά λάβωμεν γνώσιν τή; έξοχου καί Ε
πιζήλου ταύτης διαθέσεως; Ιδού αύταί: Ό 
εΰγενής τού; τρόπους ούδένα ούδέποτε κα
κολογεί Όνειδιζόμενος δέν άνθυβρίζει. Ά 
λαζονικώς ούδέποτε φέρεται, ούδέ προπε 
τεϊ; Ερωτήσεις προβάλλει. Εί; αγροί
κους λέξεις άγροίκως δέν άποκρίνεται. ’Α
ποδίδει τιμήν πρδς οδ; τιμή καί σέβας 
ύφείλονται. Ούτω δέ θεωρεί τού; βασι
λείς μεθ’ ιερού σεβασμού, τούς εύγε«είς 

(OMIIPOS ΦΤΑ. Γ’.) 

μεθ’ ύποκλίσεως καί τού; δημότας μετά 
πατριωτική; ύπολήψεως. Περιποιείται τούς 
φίλους περιπαθώς, τούς άνωτέρους ταπει- 
νώς, τού; όμοιους οίκείως καί τούς ύπ’ αύ
τδν εύμενώς. ΌμιλεΧ άνυποκρίτως, γράφει 
Ελευθέρως, άνέτως καί φύσει γλαφυρώς. Ού
δέποτε διεγείρει τδ Ερύθημα τή; αίδοΰς επί 
τών παρειών τής σεμνότητος. Ούδέποτε 
προσβάλλει άνθρωπον φατριαστήν, ή διάφο · 
ρον θρησκείαν πρεσβεύοντα. Ουδέποτε Ερί
ζει, ούδέ λογομαχεί Επιτακτικώς, άλλά 
παν κίνημα αύτοΰ καθιστφ έπίχαρι, πάν 
βλέμμα ιλαρόν, πάσαν Εκφρασιν εύφραδή 
καί πάσαν πράξιν γενναίαν. Καθιστφ τέλος 
τήν παιδείαν άρεστήν, έπαινών τάς άρετάς 
τών κατεχόντοιν αύτήν καί έπικυρών ούτω 
τήν άξίαν τών δογμάτων αύτής.

Άποφαινόμεθα δτε ούκ εύχερές τδ κε- 
κτήσθαι τδν εύγενή τρόπον. ’Οφείλει τις 
πρδ; τοΰτο ϊνα η Εντελώ; Εξησκημένος έν 
τή τέχνη τού βίου. Οί κανόνες παρέχουσιν 
άπλώς γενικά άποτελέσματα. Ή λεπτότης 
τοΰ νοδς καί τής κρίσεως δύναται μόνη νά 
ποιήση Επιτυχή καί άμεσον τών κανόνων 
τούτων Εφαρμογήν, άλλ’ ή Ετοιμότη; αΰτη 
τοΰ συλλαμβάνειν καί έκτελεϊν ε'ναι προϊόν 
ούχί θεωρίας άλλά πράξεως. Δυνάμεθα μέν 
νά όρίσωμεν κανόνας δι’ ών ό άρχηγδς ενδς 
στρατού νά κανονίζη τήν διαγωγήν αύτού, 
άλλά πώς ήθέλομεν παράσχει αύτώ τήν 
άντιληπτικήν έκείνην όξυδέρκειαν δι’ ή; 
μόνης άναδείκνυται ό στρατηγός; τδ δια- 
γνο,στικδν Εκείνο βλέμμα τδ καθιστών Ενα 
μέγαν ’Αλέξανδρον ή Ναπολέοντα, ενα Βελ- 
λιγκτώνα ή Τουρένον, ίκανδν πρδ; τδ συν- 
δυάζειν τάς περιστάσεις ; Τοΰτο δ’ Εστι τδ 
άμεσον άπαύγασμα τής εύφυΐας. Δύναταί 
τις βεβαίως νά υπόδειξη, τί τδ εύπρεπές, 
τί τδ προσήκον, τί ιδιότη; χαοακτήρος. 
Άλλά τούτων γνωστών άπαξ γενομένων, 
πώς θέλομεν πράξει ϊνα μή, έναντίον τής 
έννοια; τούτων, ύποπέσωμεν εί; λάθος, ή 
πεοιέλθωμεν είς θέσιν δυσχερή ; Ού παντδς 
επιδεικνΰναι τήν ύπερφυά έκείνην Ετοιμότη
τα τής κρίσεως, ήτις διεδηλώθη ποτέ it 
κρισιμωτάτη περιπτώσει ύπδ τοΰ καρδινα-

U.
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Μου 'Ριχελιίως· To άνέκδοτον, άν καί γνω
στόν, άναφέρομεν καί αύθις ένταΰθα :

Ό Λουδοβίκος 1Γ'., καί τοι μισών τόν 
Καρδινάλιον, ένεπιστεύθη αύτώ απασαν τήν 
εξουσία'' του χαταναγκαστιχώ; ούτως εί- 
π»ϊν" άλλ’ έζήτχι πάντοτε δπως ττ,ν άνα- 
λάβη προσβάλλων έκάατοτε αύτόν. Τοΰτο 
δέ ούχ άγνοών ό καρδινάλιος, δέν ήδύνατο 
ευκόλως ν’ άπατηθή. 'Εσπέραν τινά δ βα
σιλεύς συνεχάλεσεν έκτακτον συμβούλιον έν 
τοΐς άνακτόροις. Ό καρδινάλιο; έτυχε νά 
συνομιλή μετά τίνος παρά τή Ούρα τής αι
θούσης, ούδόλως προσεχών είς τήν προσέ- 
λευσιν τοΰ βασιλέως. Αίφνης ή Ούρα ανοί
γεται, χαΐ ό καρδινάλιος σπεύδει ένα κα- 
ταλάβρ τήν ίδιάζουσαν αύτώ θέσιν. ’Αλλ’ 
δ Λουδοβίκος, ών ήδη έγγύτατα αύτοΰ, τόν 
ωθεί όπισθεν καί δι’ δργίλου καί ειρωνι
κού τρόπου τώ λέγει, ί Προχωρεί, Κύριε, 
προχωρεί, οί πάντες γινώσκουσιν δτι σύ δ 
βασιλεύς ένταΰθα.» Νά ύπακούσρ εις τήν 
διαταγήν έφαίνετο τώ καρδιναλίω αδύνα
τον, ώς έπίσης καί τό ν' άπειθήστ). Ούδόλως 
δμως διστάζει, άλλ’ άναρπάσα; άμέσως 
μίαν λαμπάδα έκ τών χειρών ένός τών ά- 
κολοΰθων εύγενοπαίδων, καί χλίνας τόν αύ- 
χένα, λέγει ταπεινή τή φωνή, σΠροχωρώ, 
Μεγαλειότατε, άφοΰ ή Ύμετέρα Μεγαλείο- 
της μοΐ τό διατάττη, άλλά πράττω τοΰ
το ώς δ έσχατος τών δούλων σας-» καί 
ουτω προέβη βήματά τινα πρό τοΰ βασι- 
λίως μεθ’ ύποκλίσεω; καί κρατών τήν 
λαμπάδα. Βεβαίως ή εύφυία αύτη καί ή 
έτοιμότη; τοΰ νοός έπανήγαγον ττν ίλαρό- 
τητα είς τό πρόσωπον τοΰ Λουδοβίκου 1Γ'. 
Τοιαύτη ή χάρες τών καλών ηθών καί τρό
πων. Διασώζουν έκ τών παγίδων, προσ- 
κτώσι τάς καρδίας διά τοΰ μειδιάματος 
καί τών εύγενών έκφράσεων,καί συσφίγγου- 
σι τούς δεσμού; τής άγάπη; καί τή; στορ- 
γίί--

Οί αύλικοΐ ιδίως φαίνονται έπισύροντε; 
ώ; πρός τοΰτο τήν προσοχήν ήμών καί 
πριν έτι τό έννοήσωμεν. Ή δέ μεγάλη αύ
τη υπεροχή τών τρόπων αύτών, γενναται 
έκ τών πολυποίκιλων σκηνών και τής πλη 

θύος τών περιστάσεων έν αίς διατελοΰσιν, 
είτε ενεργόν ή θεωρητικόν μέρος λαμβάνον- 
τε; έν αύταϊς. Διαιτηταί οντες τής κομψό' 
τητος καί κοσμιότητας, αισθάνονται ούτοι 
δξέω; καί κρίνουν δεξιώ;. *Π  έννοια τοΰ 
πρέποντος ούδέποτε εγκαταλείπει αύτού;, 
καθόσον μάλιστα τό έλάχιστον σφάλμα έ- 
σεται έπιζήμιον αύτοίς. Λαμβάνΰυσι δέ τήν 
άπόφασίν των ταχέως χαΐ ασφαλώς, ώς δ 
άταράχως παίζων, ώς καλώ; προγιγνώσκων 
τάς περιπετείας τοΰ παιγνίου.

"Εν κτήμα τοσούτω έπωφελες, έπαγω- 
γίν καί έντιμον, ώς δ εύχ-ετής-, τφώτος ώ- 
φειλε μάλλον νά θαυμάζηται καί ύφ’ απάν
των νά έξασκήται, άλλ’ έν τούτοι; παρ’ 
ούκ δλίγων περιφοονεΐται καί έμπαίζεται. 
Όμολογητέον δυστυχώ; δτι ύπάρχουσιν ύ 
ποκείμενα άλλοκότων καί σκωπτικών δια
θέσεων, μεθ ών ούδόλως προτιθέμεθα ν*  
άμφισβητήσωμεν, καθόσον καί τά μάλλον 
πειστικά έπιχειρήματα δέν ήθελον έκριζώ- 
σει τά; άμεταπείστους γνώμας ή έπι- 
δράσει έπί τών χαλεπών αισθημάτων αύ
τών.

Ή τέχνη ή διδάσκουσα τό έκφράζειν τάς 
ιδέα; μας προσηκόντως καί έκτελεϊν τάς 
προθέσεις μας εύπροσδέκτως, olvat τέχνη 
ήν απαντε; δφείλομεν νά διδαχθώμεν καί 
έκμάθωμεν. *Η  δέ σύντονος προσοχή, ή άο
κνο; προσπάθεια καί ή έπιδεζιότη;, ατινα 
πρό; τοΰτο βεβαίως απαιτούνται, ούδεμίαν 
εύλογοφανή ή εύσταθή άντίορησιν δύνανται 
νά έπιφέρωσι κατ’ αύτής. ’Αρκεί νά Οεωρή- 
σωμεν τό σινοστράκινον δοχείον τό έν τώ 
ήμετέοω θαλάμω, καί συλλογισθώμεν δτι 
πρίν ή οΰτω πως έπεξεργασθή, έφαίνετο 
δυσάρεστου τώ βλέμματι, όγκο; πηλοΰ, δ- 
λω; άχρηστο;, τραχύ; πρό; τήν άφήν καί 
άηδής πρό; τήν δσφοησιν. ’Αλλ’ δμω; διά 
πολλών έργαλείων, πολλών πυρακτώσεων 
και πολλών χειρών ό πηλό; ούτος έσκλη- 
ρύνθη, έκοιλάνθη, διετυπώθη, έσημάνΟη διά 
τή; βαφής, έτορνεύθη διά τοϋ τροχοΰ, ώ · 
ζύνθη διά τοΰ κοπιδιού και τέλος έχουσώ- 
θη υπό έπιτηδείου στιλβωτοΰ πρίν ή προσ- 
λάβρ τό σχήμα ποτηριού ή πινακίου, έζ έ- 

κείνων ατινα περικοσμοΰσι τήν ήμετέραν 
τράπεζαν. Τοιουτοτρόπως ή τραχυτέρα α
πειροκαλία καθαρίζεται ύπό τών έργαλείων 
τή; άβρδτητο;, λαμπρύνεται διά τοΰ πυ- 
ρό; τή; άμίλλη; καί τή; αγάπης, καί διορ- 
θοΰται ύπό έπιδεζίου κηδεμόνες ή φίλο- 
στόργου πατρός" ή δ’ άπολίτευτο; φύσις 
αύτή; μοεφοΰται διά τή; βαφής τής κομ
ψότατος, κοιλαίνεται διά τής κοπίδο; τή; 
επιδιορθώσει·»;, διατυποΰται διά τής εύγε- 
νείας, τορνεύεται διά τών χρηστών η
θών τοΰ αίώνος καί έπιχρυσοΰται διά τή; 
έπιτηδείου στιλβώσεως διηνεκούς έπικαθάρ- 
σεως" καί διά τών μέσων τούτων παρά
γονται οί εύγενεϊς έκεϊνοι τρόποε οί προσ- 
έλκοντε; τού; πάντα; πρό; ήμάς, καί οί 
κανόνες έκεϊνοι τοΰ άρμόζοντος, δι’ ών διέ ■ 
πονται καί διατρέφονται τά ήθη, καί ή 
ευάρεστος έκείνη διάθεσις ή περικοσμοϋσα 
πάσαν πράξιν τοΰ βίου, δσον μικρά καί 
άσήμαντος ύποτεθή.

Ό Λούθηρος έρωτηθείς ποτέ όποϊον τό 
πρώ-.ον καθήκον τού Χριστιανού. «Ή τα- 
πεινότη;» άπεκρίνατο. Έρωτηθείς καί πά
λιν, δποϊον τό δεύτερον. «Ή αύτή» άπήν- 
τησε, καί οΰτοι καθεξής. Τό αύτό δέ τοΰτο 
δυνάμεθα καί ήμεϊς νά εΐπωμεν καθ’ δσον 
αφορά εόε· εύγενή τρόπο?. Μεγίστη τα 
πεινότη; κυρίως απαιτείται πρό; άπόκτη 
σιν αύτού. Είναι ή ακρογωνιαία αύτοΰ βά- 
σις ’Αλλα διά τή; ταπεινότητας δέν έννο- 
οΰμεν πνεΰμα χαμερπές, ή αύταπάρνησιν 
αισθημάτων, ούδέ έξευτελισμόν έν ταϊς ή- 
μετέραις πράξεσιν. Πολλοΰ γε καί δεϊ. Υ
πάρχει εύγενή; τι; υπερηφάνεια ή» όφείλο- 
μιν πάντοτε νά διατηρώμεν έν τοί; έργοις 
ήμών. Αΰτη υποστηρίζει τόν άνθρωπον έν 
ήμέραι; θλίψεω; καί ταραχής, προστίθησιν 
άξιολογότητα τώ χαρακτήρι αύτού, ώθε 
αύτόν ίσχυρώς εί; τήν έπιχείρησιν εύγενών 
πράξεων, καί τόν άποτρέπει συγχρόνως 
τοΰ νά φανή ποτέ χαμερπή; ή άζιόμεμπτο; 
έν τή διαγωγή αύτοΰ. Άφ’ έτέρου δμως, ά- 
νενδότως ένιστάμεθα κατά τή; ύπερηφα- 
*εία; έκείνη; τή; έπί τή άπαιδευσία καί 
άμαθεία αύτή; ένασμενιζομένης, έπί δέ τοί; 

ένδόξοι; τίτλοι; τών προγόνοιν αύτή; άρ- 
κουμένης, καί μακράν τοϋ έκτελέσαι τι 
αντάξιον ή εφάμιλλου αύτοίς, διά τρόπου- 
προπετούς, αγέρωχου καί μωρού, περιφρο- 
νούση; τού; 6oot περικοσμούνται ύπό σω
φροσύνη; καί καλής ■ άνατρύφής. Ό ύπό 
τοιούτου είδους υπερηφάνειας εμφορούμενος 
ούδέποτε έσεται πράγματι εύγενή;, καθότι 
ούδενός τήν εύνοιαν θηρεύων, τούς πάντα; 
ολιγωρεί Ό έπιθυμών ϊνα η εύγενή; καί 
καλώς άνατεθραμμένος, οφείλει πάντοτε νά 
συναιοθάνηται τό ανεπαρκές, τήν ανικανό
τητα, τήν έξάρτησιν, τόν ύτοδεέστερον 
βαθμόν καί τά; πρό; τό άνθρώπινον γένος 
ύποχρεώσει; αυτού.

Έν τώ σπουδάζει*  ror εύχετθ rpd.To»‘r 
δφείλομεν "ίνα συντόνως έφισεώμεν τό ήμέ
τερον βλέμμα έπί τών αξιωμάτων, τών- 
βουλευμάτων καί τών εθίμων τοΰ κόσμου, 
καί συνεπώς αύτοίς νά κανονίζωμεν καί νά 
μορφόνωμεν τήν ήμετέραν διαγωγή». Νά 
παρατηρώμο»*  πρό; τούτοις τήν διαγωγήν,, 
τό ηθο; καί τάς έλαχίστα; πράξεις άπάν- 
των έν γίνει τών άνθρώπων, διότι παρ’ έ
νό; έκάστου δυνάμεθα ν*  άρυσθώμεν καί νά 
διδαχθώμέν τι. Έκ τού αφελούς ήθους τοΰ 
προσώπου, τοΰ αποτόμου ΰφου; τού λόγου,, 
τών ατημέλητων πράξεων καί άνεπιδεξίων 
προσφωνήσεων τοΰ χωρικού, δυνάμεθα νά 
διδαχθώμεν ειλικρίνειαν καί φιλικήν έλευ
θερίαν, άνεπιτήδευτον καί άκοπον ήθες καί 
απρομελέτητο» συμπεριφοράν έκ δέ τή; τολ
μηρά; παραστάσεως, τού στρατιωτικού ή
θους, τής ζωηρά; συνδιαλέξεως καί τών γεν
ναίων ίδιοιμάτων τοΰ στρατιώτου, δυνάμε- 
Οα νά δ.δαχθώμεν πεποίθησιν καί δεξιότη
τα έν τοϊς έπαγγέλμασιν ήμών, φαιδρούς 
καί ζωηρού; χαριεντισμού; τοΰ- έκφράζε- 
σθαι, διηνεκή πρός τόν πλησίον συμπάθει
αν καί τιμήν ουδέποτε άθετουμένην" καί 
τέλος έκ τού ύπερηφάνου βαδίσματος, τοΰ 
σκυθρωπού βλέμματος καί τή; ένδελεχοΰ; 
φιλοπονίας τού πολιτικού άνδρός, δυνάμεθα 
νά διδαχθώμεν προσήκουσαν σοβαρότητα, 
άδιάλειπτον καρτερίαν έν τοί; έπιχειρήμασι 
καί τήν τέχνην τού άρέσκειν ού μόνον τοίς
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φίλοι;,άλλά καΐ τοϊ; έχθροϊ;, διά τών πρά
ξεων ημών.

Ειι. Γιαηαχόπου.Ιος.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
TOV ΣΑΔΕΡΝΟν.

(’Εκ τής ύπό Daremberg συγρα^είσης Ι
στορίας τής /άτριχης).

Ή ιστορία τή; Σχολή; τοΰ Σαλέρνου πε- 
ριωρίζετο μέχρις εσχάτων εΐς άορίστους γνώ
σεις περί τινας τών ιατρών οΐτινες έδίδαξα» 
ή μετήλθον τήν τέχνην αύτόθι καϊ περ1. τοϋ 
διδακτικού ποιήματος,είδους πεζής ποιήσεως 
καϊ γνως-οΰ ύπό τήν επωνυμίαν Σαλερνιτική 
Σχολή. Οί πολυμαθέφερο: τών ΐ7θρικών ού
τε τα Σαλερνιτικά συγγράμματα άνέγνωσαν 
αμα τή έφευρέσει τής τυπογραφίας έκδοθέν- 
τα< Οεωροΰντες ταΰτα ώς βάρβαρα καϊ δει- 
σιδαίμονα, ούτε τά χειρόγραφα, ούτε τά 
πρός άνεύρεσιν τών εΐ; λήθη/ πεσόντω», 
ούτε τους χάρτας, τά χρονικά καϊ τά άλλα 
έγγραφα τεκμήρια δπω; έκ τούτων συλλέ- 
ξωσι πάν δ,τι σχετικόν πρός τήν ιστορίαν 
τή; Σχολή; ταύτης, ήτι; αδύνατον ητο εΐ; 
τοιαύτην περιελθοϋσα δόξαν νά μή έγκα- 
ταλίπτί ίχνη τινά παρά τοϊ; μεταγενεστί- 
ροις.

■I) *□;  έν παραδΐίγματι, ή Πρακτική ’Ι
ωάν. τοΰ Πλατεαρίου,τό περϊ Ιατρική; ΰλη; 
ετέρου Πλατεαρΐου, τό άντιδοτικόν τοΰ Νι
κολάου, μετά τή; Γλώσσης τρίτου τινός 
Ιΐλατεαρίου, ή ανατομία τοϋ Χοίρου καί ή 
θεραπευτική ύπό Κόφωνος, δ έμπαθής τοΰ 
Καριοπόντου, τό περϊ Γυναικείων νόσων τή; 
Τροτούλλα; σύγγραμμα, αί μεταφράσει; τοΰ 
Κωνσταντίνου, έκτό; άλλων φυλλαδίων α
νωνύμων ή νόθων άτινα δυσκόλω; δύναταί 
τι; νά θεωρήσν·, ώ; Σαλερνιτικά έργα.

Ήγνόουν πώ; ή ιατρική διεσώθη περιελ- 
θοΰσα έκ τών ’Ελλήνων είς τού; Λατίνους, 
ύπό τίνα; δέ περιστάσεις εϊσεχώρηιεν εΐς 
Σαλέρνυν. 'Απλώς παρεδέχοντο δτι τό πάν 
παρά Γαληνού καϊ τών ’Αράβων προήλθε 
χωρίς ποσώς νά έρευνήσωσι μετ’ ακρίβειας 
τόν αληθή χαρακτήρα καϊ τήν διαδοχήν 
τών δογμάτων άτινα ήκολούθησαν καϊ έδί- 
δαξαν οί έν αύτή διδάσκαλοι. Διότι δ μέν 
Γαληνό; ήτο ήττον ίσως γνωστό; ή άλλοι 
"Ελληνε; ιατροί κατά τήν πρώτην περίοδον 
τοΰ μεσαιώνος, οί δέ Άραβες παρά Κων
σταντίνου τού Μοναχού τό πρώτον έν τή 
Δ5σει είσήχθησαν, δύο δήλον δτι αιώνα; 
μετά τήν ΐδρυσιν τή; Σχολής.

I.

Άλλ’ ιδού πώ; αίφνης ή ίς-ορία τής Σχο
λής τοΰ Σαλέρνου ήλλαξε φάσιν. Ό σοφός 
ιατρός ’Ένσχελος κατεγίνετο άπό τοΰ 1837 
περί τήν δηιοσίευσιν καταλόγου απάντων 
τών μεσαιωνικών ιατρικών χειρογράφων 
τών έν τή βιβλιοθήκη τή; Βρατισλαύη; δι- 
ασωζομέ/ων. Έν άρχή τών έρευνών του εύ
ρε χειρόγραφόν τι του δεκάτου τρίτου αίώ- 
νο; περί τοΰ δπο·'ου ούδείς μέχρι τής έπο
χή; έκείνη; είχεν άναφέρει. Ή φιλολογία 
αΰτη περιείχε τριάκοντα πέντε βιβλία σα- 
λερνιτική; καταγωγής, τέως άγνωστα, έγ- 
κλείοντα έκτό; τής χειρουργικής άπαντα; 
τού; κλάδους τή; ιατρική; έπιστήμης. Τό 
δεύτερον βιβλίον, υπό τόν τίτλον Περί τή; 
τών νοσημάτων θεραπεία; (Deoegriludinum 
Cur alio lie) f συγκείμενον έξ εκατόν έβδομή- 
κοντα τριών κεφαλα'ων, είναι άληθή; εγ
κυκλοπαίδεια, ώ; τοΰ Όριβασίου, Άε- 
τίου, Παύλου Αίγινήτου, έκ περικοπών τών 
τοΰ Σαλέρνου διδασκάλων, ών τινες μέν ή
σαν ήδη γνωστοί, ώ; Πλατεάριος, Κόφων 
καί ή γυνή Τροτουλία, άλλοι δέ πρώτον 
καταλαμβάνουσι θέσιν έν τή ιστορία, ώς 
Βαρθολομαίος, Πετράκιος, Φερράριος καΐ Ι
ωάννη; Άφλάκιος. Ιδίαν δέ λεπτομερή καί 
άκριβεστάτην πραγματείαν περί τού χειρο
γράφου τούτου έπόνησεν » σοφός Ένσχίλ-

έπιστήμης ιστορίαν καί

έπιτομή, καί τοτ λίαν

λος, καταχωρισθεϊσαν έν τώ ύπ’ αύτοΰ έκ- 
δοθέντι περιοδικώ Ιανω, καθιερωμένο) εί; 
τήν τής ιατρική; 
φιλολογίαν.

Ή Σαλερνιτική 
σπουδαία, περιέχει άπλώς περικοπάς τών 
συγγραμμάτων τών σαλερνίων διδασκάλων, 
ούχί δέ δλόκληρα καΐ τά συγγράμματα’ώσ- 
τε κυρίως είπεΐν τά διεσπαρμένα μέλη 
{membre disjecta) τής σχολή; μόνον έχο
μεν. Τά λοιπά τοΰ τής Βρατισλαύη; (Bl'CS- 
law) χειρογράγου βιβλία δέν έξήρκουν ό
πως παρέξωσιν ακριβή ιδέαν τή; σαλερνι- 
τική; ιατρικής. Έξ άλλου πάντα συμμαρ- 
τυροΰσιν δτι πολλά εγοάφησαν έν Σαλέρνω 
έπί τή χρηματική ώφελεία τών σχολια
στών, έρανιστών καί πολλών έτι πρωτοτύ
πων συγγραφέων. Τοιαύτη γονιμότης πνεύ 
ματος καί τοσαΰται έπιτομαΐ αδύνατον νά 
μή διετηρήθησαν έν μέρει έπ’ άρχαία τινί 
μεμβράνη έρριμμένη τίς οίδε ποΰ. ’Αφοΰ ά 
παξ ή φλέξ εύρέθη, άκολουθήσωμεν ταύτην 
καθότι έν τή ίςοοία κενά διας-ήματα πράγ
ματι δέν ύφίστανται- Τόν μετάλλευσήν ούτε 
η κόπωσις άποθαρρύνει, ούτε έψευσμένοι και 
ένδιάφοροι ξέ/ων λόγοι άποτοέπουσιν, ούτε 

; έξαπατώσιν δπως 
ευρεθέν φλεβίον. 

τούτου έδυνήθημεν ν’ ά· 
τά Σαλερνιτικά

ένδιάφοροι ξέ 
άπατηλαί πιθανότητες 
εγκατάλειψη τό τυχόν 
Κατ’ άπομίμησιν 
νεύρωμεν πάντα σχεδόν 
έργα τά είτε έν τή έπιτομή, είτε παρά τοΐ; 
τοΰ μεσαιώνος συγγραφεΰσιν ή καί ούδαμοΰ 
άναφερόμενα. Πολλά ίσως έτι ύπολείπονται 
τά κεκρυμμένα καθ’ δτι πλεϊσται βιολιοθή- 
και διατελουσι μέχρι τοΰδε άνερεύνητοι, δ 
δ*  άριθμδς τών μεσαιωνικών χειρογράφων 
μέγιστος.

II.

Τοσαΰτα μνημεία τέως άγνωστα καΐ έν 
διαστήματι δέκα έτών άνακαλυφθέντα δύ
νανται νά παρέξωσι τελείαν εικόνα τών έν 
Σαλέρνω κατά τού; τρεϊς σχεδόν τούτου; 
αιώνας δοξασιών καϊ τών ιατρικών θερα
πευτικών μέσων’ πλεϊσται λεπτομέρεια; 

έμφανίζονται πρώτον ήδη’ πρός δέ τούτοι; 
ή φιλολογική ιστορία καί ή βιογραφία χά
ρις εις τόν «κάματον ζήλον τοΰ σοφού Ρεν- 
ζίου έφ’ έδραιοτέρων στηρίζονται βάσεων' 
ούχ ήττον δμως ήδη ώ; καί πρότερον πε- 
ριοοιζόμεθα άπλώς είς υποθέσει; περί τής 
άρχή; τή; σχολή; τής πρώτης χρονολογου- 
μίνης καΐ τή; ένδοξοτέρα; πασών τών έν 
τή Δύσει συστηθεισών μετά τήν πτώσιν τής 
βωμαϊκή; αύτοκρατορίας.

Κατά ποιαν άκριβώς έποχήν συνεστήθη ; 
ποία τά πρό; τήν άνάπτυξιν αύτής συντε- 
λέσαντα αίτια ; τίνες οί κατά πρώτον αύ
τόθι διδάξαντε; ; Μή δέν ήτο πρό τοΰ τέ
λους τού έννάτου αίώνος άπλή συρροή ια
τρών ξέν ων καί ασθενών, πολλαχόθεν προσ- 
ερχομένων τών μέν διά τήν ποικιλίαν καί 
πληθύν τών άσθενών, τών δέ διά τό γλυκύ 
τοΰ κλίματος καί τήν άγαθήν τής πόλεως 
θέσιν ; Περί τών ζητημάτων τούτων δυσ
κόλως δύναταί τις ν’ άποφανθή. Οί αρ
χαιότεροι τών χρονογράφων οί τοσαΰτα πε
ρί τή; πόλεως αφηγούμενοι ούδέν περί τής 
ιατρικής σχολή; λέγουσιν’ή παράδοσις δμως, 
ή άνθισταμένη άείποτε εί; τάς διαυγεατέ- 
ρα; λάμψεις, έπελήφθη τή; λύσεως προβλη
μάτων, ατινα ίσως εΐ; άεί δέν θέλουν μείνει 
άλυτα. Ούτως άξιοϊ ότι παρά τών Σαρακη- 
νών ίδρύθη’ άλλ’ αί τούτων εί; Σικελίαν 
καί ’Ιταλίαν είσβολαί ούδέν άλλο πρυέθεν · 
το ή τόν φόνον καί τήν δήωσιν, ούδέν δέ 
κατά τάς ληστρικά; ταύτα; έπιδρομάς έ- 
μαρτύρει τήν επιθυμίαν συστάσεως ή ύπο- 
στηρίξεως έπιστημονικών καΐ φιλολογικών 
έκπαιδευτηοίων. Τούτοις πρόσθες δτι ούδέ
ποτε οί κατακτηταί ουτοι παρέμειναν έν 
Σαλέρνοχ, έν δέ τοϊ; τοΰ Κωνταντίνου συγ- 
γράμμασι, πρό τοΰ τέλους δήλον δτι τού 
ενδεκάτου αΐώνος, ούδέν ίχνος τή; ’Αραβι
κής ιατρικής διασώζεται. Συνέβη τωόντι εισ
βολή τις, άλλ’ άλλοία, εισβολή ειρηνική, ή 
άλληλέγγυο; δηλονότιμετάδοσις τών φώτων, 
τρεϊς αιώνας βραδύτερον είσαγαγοΰσα έν τή 
Δύσει όριστικώς τήν αραβικήν ιατρικήν,πρός 
8 ούκ όλίγον συνέτεινε καί δ Κωνσταντίνο; 
διά τών απειροπληθών μεταφράσεων. Οί
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ιστοριογράφοι τής ιατρικής, παραγνωρίζον- 
τες τήν φυσικήν διαδοχήν τών γεγονότων, 
δέν έλαβον ύπ’ όψιν μήτε τάς λατινικά; 
μεταφράσεις τά; διαδεχθείσας τα Ελλη/εκά 
πρωτότυπα, μήτε τήν ίσχυράν Επεμβασιν 
τών μοναχών πρδς σωτηρίαν τίς επιστή
μης και τών γραμμάτων. Προτιμώντες τδ 
θαυμάσιον τής ιστορική; άπλότητος άνήλ- 
θον πρδς τούς Σαρακηνούς, δτε παρ’ αυτοί; 
είχον τού; εισηγητή; καί άναρρυθμιστά; 
τών Επιστημών έν τή Δύσει. Τά φιλολο 
γικά ταΰτα Εκπαιδευτήρια, αί μεταφράσεις, 
οί κληρικοί, οί λαϊκοί, οί πρδ δύο αιώνων 
πρδς τδν αύτδν σκοπδν Εργαζόμενοι, πολ
λοί προγενέστεροι ησαν τ?,; τών Σαρακηνών 
εισβολής, συνδέοντες έν μέσω τών σκοτει
νών γεγονότων τήν κλασσικήν αρχαιότητα 
πρδς τήν μεταρρύθμισιν τού δέκατου τρίτου 
αΐώνος.

"Οπως ούδεμία ανακοπή έν τώ τής νοή- 
αεως πεδίο» υφίσταται, ούτε δμοία έν τώ 
υλικφ δύναται νά ύπάρξζ,-ήθελε δέ τις φα- 
ντ, άγνοών τού; ούσιωδεστέοΟυ; τής Ιστο
ρία; νόμους καί τού; τοΰ άνθρο»πίνου πνεύ
ματος παραδεχόμενος δτι ήδύνατο νά πα- 
ραχθή πορεία άπδ τή; πρώτη; δημιουργία; 
έκ τοΰ μηδενός. Μνημονεύομεν δ’ άπλώς 
καί άλλη; τινδς παραδόσεως καθ’ ήν τέσ- 
σαρα μυθολογικά πρόσωπα αναφαίνονται 
ίδρυταί τή; Σχολή;, Άραψ ’λδέλο;, ’Ιου
δαίος Έλινδς, "Ελλην Πό ντος καί Λατίνο; 
Σαλέρνος. Ή παράδοσις αυτή είναι ή προ- 
σωποποίησι; τών γενικωτέρων στοιχείων 
τών καθ’ υπόθεσιν υπαρχόντων έν ταϊς 
Σαλερνιτιζαϊ; δοξασίαις,ή άλλως πρδ; έπιδο 
ξασμδν τή; σχολή; ταύτης πρδ; σχηματι
σμόν τής οποίας συνέτειναν τά τέσσαρα 
ταΰτα έθνη έγκλείοντα κατά τδν μεσαιώνα 
πάσαν τήν διανοητικήν καλλιέργειαν. "Αλ
λως τε δ άριΟμδ; τέσσαρα ητο ίερδς έν Σα- 
λέρνιρ — τέσασρες οί ίδρυταί τή; σχολής, 
τέσσαοες διδάσκαλοι σχολιάζουσι τήν χει
ρουργικήν τοΰ Ρογέοου, γραφεϊσαν παρά 
τούτου καί τριών συναδέλφων, τέσσαοες 
προσέτι οί βυντάκται τών Σαλερνιπκών ! 
καταποτίων.

Διαφωνεί δέ πρδς τά; ιστορικά; μαρτυ
ρία; δ παραδεχόμενος μετά τοΰ ’Ακερμάνου 
δτι Κωνσταντίνος δ περί τά 1075 άκμά- 
ζων ήτο δ αληθής ιδρυτή; τής σχολή; ταύ
της καί δτι ποδ αύτοΰ, πρδ τή; σφίξεως 
δήλον δτι τών ’Αράβων, οί ιατροί τοΰ Σα- 
λέρνον ούδεμιά; ίχαιοον φήμη;, ούδέ σώμα 
Εκπαιδευτικόν άπετέλουν.

Ό Επίσκοπος τοΰ Καισαροδούνου (ΓίΓ- 
dun) Άδαλβέοτο; φθάνει εΐ; Σαλέρνον έν έ- 
τει 98 ί διά νά συμβουλευτή τού; ίατρούζ. 
Κατά Λέοντα τδν Όστιανδν δ άββάς Δεσι- 
δέριος, δ τδν άρχιεπισκοπικδν θρόνον τής 
'Ρώμη; ύπδ τδ όνομα Βίκτωρ lit άναβα;, 
μετέβη αύτόθι περί τδ 4050 πρδς θερα
πείαν άδυναμικής τινο; άσθενείας προελ- 
θούση; έξ αύστηρά; Εγκράτειας καί Επανει
λημμένων αγρυπνιών. Πέτρος δ’ δ εξ Άμ- 
βιανοΰ περί τά μέσα τοΰ Ενδεκάτου αΐώνος 
άκμάσας Επαινεί τδν Καριόπουντον, ένα τών 
διδασκάλων τή; Σχολής, γηραιόν ήδη, άν- 
δρα τιμιώτατον καί περί τά ιατρικά πολυ- 
μαθέστατον. Κατά τδ 4 039, αν πιστιύ- 
σωμεν εί; τάς μαρτυρίας Ούδερίκου, 'Ρου- 
δόλφος δ Επιλεγόμενος Μάλα Κορώνας με
τέβη έκεϊ «ένθα πρδ άμνημονεύτων χρόνων 
ήκμαζον αί άρισται καί ένδοξότεραι τών 
ιατρικών σχολών-» ήτο δ’ δ τελευταίος ού
τος τοσοΰτον Εξησκημένος περί τάς Επί 
τών φυτικών Επιστημών συζητήσει;, ώστε 
ούδένα άλλον αντάξιον αύτοΰ εΰρεν είμή 
ματρώναν σοφήν,ή τις είναι ίσως ή γυνή Τορ- 
τούλα, περί ής κατωτέρω.

Τεσσαράκοντα περίπου έτη μετά τδν 
θάνατον τοΰ Κωνσταντίνου 'Ρογέρος κόμης 
τή; Σικελία; Επιβεβαιοϊ- πρδς άπασαν τήν 
οικουμένην τά άρχαϊα π.1ιο>·εχιήμαΐα τή; 
Σχολή; καί τή; ιατρική; Συγκλήτου. Άλ- 
φανδ; δέ δ II, άποθανών πρίν ή δ Κων
σταντίνο; γίνη γνωστδς εις τήν φιλολογι
κήν ιστορίαν, έγκωμιάζων τήν πόλιν ταύτην 
λέγει :

turn mcdicinali lantum florebal in arbe.

Έν τώ υπό χρονολογίαν <075 χρονικφ

του δ ’Ρομουάλδος Γουάρνας αναφέρει περί 
τής φήμης ?,ν πρδ καιροϋ άπέκτησεν η πό
λις αύτη, ένθα καί αρχιεπίσκοπο; διετέλεσε 
(I I 67—4 4 84) καί τοσοΰτον τήν ιατρικήν 
Επιτυχώς Εξήσκησεν ώστε προσεκαλείτο έν 
ΐατρικοϊς συμβουλίοις εις βαρείας νόσους 
παρά τοϊς προκρίτο.ς τοΰ τόπου, πρδς δέ 
καί παρ’ Εστεμμένα·.; κεφαλαϊς. Πρό τοϋ 
Κωνσταντίνου άναφέρονται ιατροί πρδς ού; 
άπεδίδ ετο τό Επίθετου διδάσκαλος (magis
ter)' δέν είναι δ’ ακριβώς βέβαιον αν ούτο; 
διέμεινε ποτέ αυτόθι. Κατά Πέτρον τδν Δι
άκονον πάντα τά έργα αύτοΰ συνέγραψεν 
Εν τώ μονασωτρίη τοΰ όρους Κανσινοΰ, ού
δέποτε δέ άπεδόθη πρδ; αύτδν τδ έπώνυ- 
μον διδάσκαλος. Εύκόλως άπέδειζεν δ Γέν- 
ζιος δτι ή ΐδρυσις τή; περιωνύμου ταύτης 
Σχολής ούτε είς τούς Λομβαρδού; πρίγκη- 
πας τοΰ Βενβενέτου, τού; περί τά μέσα τοΰ 
Εβδόμου αΐώνος άκμάσαντας, ούτε εις τού; 
κατά τδν έβδομον αιώνα Βενεδικτικού; μο
ναχού; δύναται ν’ άποδοθή.

Μέγερος δ Εκ Καινιγοβέργης, δ σοφό; 
συγγραφέύς ιστορία; τής αρχαίας βοτανι
κής, φρονεί δτι κατ’ άρχάς ή Σχολή τοΰ 
Σαλέρνου ήτο είδος τι ιατρικής τεκτονικής- 
άλλος δέ ιστοριογράφος τής ιατρικής, δ ’Ι
ταλός Πουκινώτης, άξιοι δτι τδ τών Βενε
δικτίνων τάγμα ίδρυσε ταύτην, προσελθόν- 
των ολίγον κατ’ δλίγον καί λαϊκών.

Νομίζω δτι άλλως συνέβησαν τά πράγ
ματα- Ούδέν ίχνος θείων δοξασιών άνευρί- 
σκεται εί; τά αρχαιότερα σαλερνιτικά συγ
γράμματα, πεζά ή έμμετρα, μήτε άποκλει- 
στικαί τοϊς μεμυημένοις διδασκαλίαι αδια
κρίτως συναπαντώνται λαϊκών μεθ’ ιερωμέ
νων ονόματα. Κατά τού; άρχαιοτέρου; μά
λιστα χρόνου; βλέπομεν λαϊκού; μόνον, ών 
τά δνόματα διασώζει ή ιστορία. Ή ιατρική 
σύνοψις, περί ής ώμιλήσαμεν προηγουμέ 
νως, είναι σύγγραμμα Εκ κλασσικών άπορ- 
ρέον έργων" ώστε βέβαιον θεωρείται δτι λα
ϊκοί ήσαν οί ίδρυταί τής Σχολή; ταύτη; εν 
ή Εδίδαξαν καί ιερωμένοι, οΐτινες καί πολ
λά συνέταξαν πονήματα- άλλως τε τοΰτο 
ήτο δρο; πάντων τών κατά τδν μεσαιώνα

ίδρυομένων η μεταορυθμιζομένων εκπαιδευ
τηρίων.

"Ο,τι άπδ τοϋδε θεωρείται βέβαιον είναι 
δτι τά αρχεία τοΰ πρώην βασιλείου τής 
Νεαπόλεω; διασώζουσιν ήμϊν τά δνόματα 
Σαλερνίων ιατρών άπδ τοϋ 846, πρδς δέ 
δτι τά χειρόγραφα τοΰ Ενδεκάτου καί τοΰ 
δωδεκάτου αΐώνος παριστώσι τήν περί ής 
δ λόγο; Σχολήν ώς άρχαιοτάτην. Ή Επω
νυμία δ’ αυτή Σχο.Ιί), άποδιδομένη ιδίως 
κατά τήν Εποχήν Εκείνην είς δμάδα σοφών 
πρό; ού; ή διδασκαλία άνετίθετο, Επιμαρ
τυρεί δτι ούχί περί ιατρών τινων καθ’ Εαυ
τούς πρόκειται, άλλά περί άληθοΰς Σχο
λής, πρδς τά μέλη τής όποιας άπεδίδετο 
δ τίτλο; διδάσκαλος- περί τδν δέκατον τρί
τον δέ μόλις αιώνα κατά πρώτον άπαντά- 
ται έν τή τοΰ 'Ρογήρου χειρουργικό» δ τί
τλο; δόκτωρ (doctor).

"Ισως είς Εποχήν ούχί πολύ άπομεμα- 
κρυσμένην τής ίδρύσεως τής Ρωμαϊκής αύ- 
τοκρατορίχς συνεστήθη εν Σαλέρνω, τοΰ ό
ποιου τδ υγιεινόν κλίμα εξυμνεί δ Ώράτι- 
ος, άληθής ιατρική Σχολή έκ λαϊκών καί 
ιερωμένων άπαρτιζομένη. Πρδς δέ τούτοις 

I ή σημασία ήν οί τών βαρβάρων νόμοι άπέ- 
διδον κατά τήν Εποχήν έκείνην είς τους ι
ατρούς καί τήν επιστήμην καί τδ Εν τφ 
Λομβαρδικώ κώδηκε τώ υπό τοϋ περιδόξου 
Τρώϊα δημοσιευθέντι ευρισκόμενα πόμπολ- 
λα ιατρών δνόματα κατά τάς διαφόρους 
τής Ιταλίας πόλεις εύκόλως πείθουσιν έ
καστον δτι ή ύπαρξις καί ή ιδιαιτέρα φήμη 
τή; Σχολής ταύτης είς Εποχήν άποτάτην 
δέ» είναι πλέον γεγονός άπομεμακρυσμένον 
Εν τή φιλολογική ιστορία.

’Από τοΰ 4 000 μέχρι τοΰ 1050 Ετους 
τά τών ιατρών δνόματα πολλαπλασιάζον
τας τά τεκμήρια πλεονάζουσιν, ιδίως δέ 
τά σύγχρονα συγγράμματα, τά μέχρι ή
μών διασωθέντα, έστωσαν τεκμήρια τής 
ταχείας άναπτύξεως ήν ή Σχολή Εκείνη 
προσεκτήσατο.

III.

Άλλά πώς σονδέσωμεν τήν Σχολήν ταυ-

«
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ττ.ν, ήν αίφνης περί τάς άρχάς τοβ 
ενδεκάτου αίώνος ευρίσκομεν άκμ ζουσαν, 
πρός τάς έλληνικάς σχολάς είς ’Ιταλίαν 
καί Γαλατίαν έπί τών πρώτων αύτοκρατό
ρων ίδρυθείσας;καί δμως ή σειρά αδύνατον νά 
υπέστη διακοπήν τινα, ή δέ άνάπτυξις ?.ν 
οί το'» Σαλέρνου διδάσκαλοι είς τήν ιατρι
κήν έπέφεραν, αναγκάζει ήμάς νά πιστεί- 
οωικεν δτι προηγουμένως ή έπιστήμη αΰτη 
δέν διετέλει ούτε είς τοσαύτην βαρβαρότη
τα, ούτε τοσοΰτον παρεροιμυένη είς τυφλόν 
φανατισμόν δπως οί ιστορικοί συνήθως έ- 
παναλαμβάνουσι. Χωρίον τι τοϋ Κασσιο- 
δώρου, δστις έγραφε περί τάς άρχάς τοΰ 
έκτου αίώνος, έξηγεϊ πώς συνέβησαν ταΰτα 
ούχί μόνον έν Σαλέρνω, άλλά καί έν τή 
λοιπή Δύσει, τά δέ χειρό»ραφα άφ’ έτέρου 
διδάσκουσιν ήμάς πώς πράγματι τοΰτο έ
γένετο. Ό Κασσιόδωρος λέγει πρός τεύς κα- 
Άογήρους του : «‘Αν η έλληνική φιλολογία 
δέν σάς ήναι γνωστή, άναγνώσετε τόν Διο- 
σκορίδην, τόν Ίπποκράτην, τόν Γαληνόν 
είς λατινικήν γλώσσαν μεταπεφοασμένους, 
Γέλιον τόν Αύρηλιανόν καί πλεϊστα άλλα 
βιβλία άτινα έν τή βιβλιοθήκη θά εύρητε »

Τά έν ταϊς διαφόροις τής Εύρώπης βι 
βλιοθήκαις διεσπαρμένα χειρόγραφα μ’ έ- 
δίδαξαν δτι άπό τοΰ έκτου αίώνος, άπό τής 
έποχής δήλον δτι άφ’ ής διά τήν δυσμένειαν 
τών χρόνων ή έλληνική γλώσσα έπαυσε 
νά ηναι διαδεδομένη καθ' απασαν τήν Ιτα
λίαν, πλεϊσται έγένοντο μεταφράσεις πρός 
τάς άνάγκας τοϋ βίου χαί τοΰ πνεύματος 
διαφόρων διδακτικών συγγραφέων, Ίππο- 
κράτους, Διοσκορίδου, Γαληνού, Σωρανοΰ, 
'Ρούφου, Όριοασίου καί πολλών άλλων είς 
γλώσσαν κατά τό μάλλον ή ήττον φιλολο
γικήν καί εύνόητον. Αί μεταφράσεις αύται 
εύρίσκοντο είς πάντων τάς χεΐρας, χοησι- 
μεύουσαι ώ; κείμενα μαθημάτων καί όδηγοί 
πρός τούς άσθενεϊς' έτι δέ καί ιατρική σύ- 
νοψις τοΰ τών μεθοδικών δόγματος,τοΰ το
σοΰτον έμπαθώς ύπό τοΰ Γαληνοΰ καταπο- 
λεμηθέντος, μεγίστης προσεκτήσατο φήμης 
καί ύπολήψεως κατά τάς άρχάς τοΰ μεσαι- 
6νος.

Ή σύνοψις αδτη, ήν πρώτος κατέστησα 
γνωστήν, συγκειμένη έξ άποσπασμάτων έ-, 
ρανισθέντων έκ συγγραμμάτων διαφόρων 
συγγραφέων, καί περί πυρετών καί άλλων 
άσθενειών διδάσκουσα ο capide ad calcem 
(άπό κεφαλής μέχρι ποδών), έπεδιωρθώθη 
κατόπιν κατά τε τήν μέθοδον καί κατά τό 
ύφος υπό Σαλερνίου τινός ίατροΰ, Καρι- 
οπόντου καλουμένου καί άκμάσαντος περί 
τό 1090, δστις καί πολλά άλλα ερανίσμα
τα συνέταξεν, δπως ό Γένζιος ές έγγραφων 
πολλής άζίας, ευρεθέντων παρ’ αύτοΰ είς 
τά άοχεΐα τής Κάβας, άπέδειξεν.

'Ηδη δέ τό ζήτημα τοΰτο, άφορών ούχί 
μόνον τήν παγκόσμιον ιστορίαν άλλά καί 
τήν τής ιατρικής, θεωρείται ώς λελυμέ- 
νον — ό συνεχισμός δήλον δτι τής έπιστή
μης έν τή Δύσει διά τών λατινικών μετα
φράσεων τών κλασσικών συγγραφέων, Ιδίως 
δέ διά τής φημιζομένης ιατρικής έπιτομής, 
ήτις έν Σαλέρνω τό πρώτον είσαχθεϊσα διε· 
σπάρη έκεϊθεν υπό νέαν μορφήν καθ άπαν
τα τόν δυτικόν κόσμον' διότι πολύ ύστε
ρον μετά τήν ϊδρυσιν τής αύτοκρατορίας, 
δτε πάς δεσμός τών έπαρχιών μετά τής 
μητροπόλεως έξέλιπε, διέμενεν έτι ί, ’Ιτα
λία ή παιδαγωγός τής Δύσεως' έξ αύτής, ώς 
άπό κέντρου, διά του πολιτεύματος τών 
έκπαιδευτηρίων καί τών βιβλίων, άτινα μό
λον τοΰτο ήσαν ξένα, άπέρόεε πάς πολιτι
σμός καί πάσα διανοητική καλλιέργεια.

(Έπεται ή συνέχεια).

ΠΕΡΙ ΣΚΗΝΩΝ
πατά rdr Louis de Ronchaud..

Ή σκηνή, οϊαν συνέλαβε καί έπραγαατο 
ποίησε τό πνεΰμα τής ’Ανατολής, ήτον ή 
έκφρασις ού μόνον ή διαρκεστέρα, άλλά καί 
ή μάλλον έξοχος τής εύσεβείας τών λαών 
καί τής μεγαλοπρεπείας τών μοναρχών.

Είς τά εφήμερα ταΰτα μέγαρα οί μονάρ- 
χαι έδέχοντο έπισκέψεις' έτελοΰντο δέ τά 

θρησκευτικά δείπνα καί αί πανταχόθεν γής 
προσελκύουσαι θεατός διά τάς δημοσίας τε- 
λετάς.

Έν Αιγύπτιο βλέπομεν άνεγειρομέ.ην 
τήν άρχαιοτέραν τών έορτασίμων τούτων 
σκηνών. Καί πρώτον τά σκηνώματα ταΰτα 
ήσαν άπλαϊ καλύόαι έκ φυλλωμάτων' βρα 
δύτερον κατεσκευάζοντο σκηναί έξ υφασμά
των, ιδίως έν τή κεντρικωτέρα θέσει τής 
πόλεως.

Ό Φαραώ, ή οικογένεια καί οί άδελφοί 
αύτοΰ έν σκηναΐς καΐώκονν καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τών έορτών. Καί οί κάτοικοι αύ- 
τοί, έγκαταλιμπάνοντες τάς οικίας των, 
κατωκουν υπό σκηνάς. Ή βασιλική πολυτέ
λεια ευρε μέσον έπεκτάσεως διά τών σκηνών, 
ή δέ μεγαλοπρεπής έπίδειξις τών μοναρχών 
έφθασεν είς τό άκρον άωτον έν τή διονυσι
ακή σκηνή Πτολεμαίου του Φιλαδελφέως.

Οί 'Εβραίοι παρ’ Αιγυπτίων παρέλαβον 
βεβαίως τήν ιδέαν τής σκηνοποιίας, ής 
σκοπός ήτον ή άνάμνησις τοΰ έν έρήμω βίου 
καί ήτις έφερε ταύτοχρόνως άγρονομικόν 
χαρακτήρα. Ή σκηνοποιία έωρτάζετο τήν 
1 5 τοΰ εβδόμου μηνός. Αί σκηναί έστήνοντο 
έν ταίς όδοϊς, ταϊς αύλαϊς άχρι τών οροφών, 
κατασκευαζόμεναι υπό μύρτων, έλαιών καί 
φοινίκων. Ό λαός έμενεν υπό τάς σκηνάς 
ταύτας επτά δλας ημέρας.

Τή σκηνοποιία ώμοίαζον αί έν Σπάρτη 
πρός τιμήν τοΰ ’Απόλλωνος Κρονίου τελού
μενα·. έορταί- Ήγειρον περί τήν πόλιν σ*ι-  
άόας, χοροί δ'όπλοφόρων άνδρών καί γυναι
κών άνθοστεφών έξετέλουν χορόν πέριξ βω
μού κεκοσμημένου διά κροκοειδών στεφά
νων. Ή εορτή αύτη, θρησκευτική άνάμνη 
σις τοΰ πλάνητος καί βουκολικού βίου, έ- 
κλήθη άγητόρια έκ τοΰ άγήτορος (οδηγού) 
’Απόλλωνος καί ολίγον κατ’ ολίγον κατέ
στη εορτή έθνική τών διαφόρων τής δωρικής 
φυλής έθνών.

Έν Ρώμη τά ΙΊοοιιώύνια, έτελοΰντο έν 
υπαίθρω έπί τών οχθών τοΰ Τιβέρεως ποτα- 
μοΰ ύπό σκιάδας καλουμένας umbrae. Έπί 
τών όχθών πάντοτε τών ποταμών έτελοΰν
το αί έορταί *Αννα  ΙΙερέννα, αί υπό τοΰ 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Γ.)

’Οβιδίου περιγραφόμεναι «Οί μέν διαμέ- 
νουσιν έν ύπαίθρω, όλίγιστοι ύπό σκηνάς 
καί έτεροι κατασκευάζουσι διά κλώνων δέν
δρων σκιάδας ή, στήνοντες πασσάλους ώς 
κίονας, έπιθέτουσιν αύτών τούς τηβέννους 
των άντί ποικιλμάτων. 1

Καί οί ναοί αύτοΐ ήσαν κατ’ άρχάς κα- 
λύβαι. Κατ’ άρχαίαν παράδοσιν, υπό τοΰ 
Παυσανίου διασωθεϊσαν, δ πρώτος τώ έ» 
Δελφοϊς Άπόλλωνι ναός ήτο κατεσκευασμέ- 
νος έκ κλώνων δάφνης. «Ποιηθήναι δέ τόν 
ναόν τώ Άπόλλωνι τό άρχαιότατον δάφνης 
φασί, κομισθήναι δέ τούς κλάδους άπό τής 
δάφνης, τής έν Τέμπεσι. Καλύβης δ’ άν 
σχήμα ούτως γε άν εϊη παρεσχηματισμένης 
ό ναός." (X. 5.)

'Ως πολλοί τών Ιστορικών παρετήρησαν, 
ή σκηνοποιία τών Εβραίων (Μισχκάν) ήτο 
σκηνή όμοια ταϊς πολυτελέσι τών νομαδι
κών αρχηγών σκηναϊς. Ητο δέ κατασκευα
σμένη έκ σανιδώσεως κεχρυσωμένης, κικα- 
λυμμένης δ’ ένδοθι ύπό ποικίλματος έκ κε- 
καρμένου λινοΰ, χρώματος ύακίνθσυ, πορ
φύρας καί άλουργίδος. Τά Χερουβείμ, καί, 
κατά τόν Ίώσηπον, πάν είδος άνθέων ήν ί- 
φασμένον έν τή κρόκη (φάδι). Τό ανατολι
κόν μέρος, ούδέν διάφραγμα φέρον, έσχη- 
ματίζετο ύπό παραπετάσματος, έργον ποι- 
κιλτοΰ (^ακέμ). 'Η δθόνη, ή διαχωρίζουσα 
τό ίερόν άπό τά άγια τών 'Αγίων, ήν ύφα- 
σμένή έξ έρίου καί λινοΰ, όμόχρους τών 
ποικιλμάτων τοΰ διαφράγματος καί φέρου- 
σα τάς εικόνας τών Χερουβείμ. Τά παραπε
τάσματα ταΰτα ήσαν προσηρμοσμένα μετ’ 
άργυροχρύσων άγκιστρων έπί κεχρυσωμένων 
ξυλίνων κιόνων. 'II οροφή ήν έσχηματισμέ- 
νη ύπό ύφασμάτων έκ τριχών αίγός καί 
πορφυροχρόων δερμάτων κριοΰ. Κύκλω τοϋ 
θυσιαστηρίου έκειτο τό IJapGle, ήτοι βωμός 
περιφραττόμενος διά χάλκινων κιόνων, άνα- 
μέσον τών όποιων άνηρτώντο λινά παρα
πετάσματα προσηρμοσμένα δι’ αργυρών αγ
κίστρων έπί άργυρών σπειρών. Τοιοΰτος ό 
ναός τής ερήμου, πιριπλανώμε/ος μετά τοϋ 
Ισραηλιτικοΰ λαοΰ, ναός, φ τινι κατά τάς 

κυριωδεστέρας συστάσεις ώμοίαζεν ό έπί 
15.
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τοΰ όρους Μοριάχ κείμενος ναός τής ’Ιερου
σαλήμ.

"Ωςπερ άνάμνησιν χαί ίπιτομήν τή; σκη 
νής δύναταί τις νά θεωρήση τά λευχά σκι- 
άδισ, ατινα εφερον χατά τήν έορτήν τών 
Σκιροφοριών ή ιέρεια τής Άθηνδς, ό ίερεύς 
τοϋ Ερεχθέως Ποσειδώνος, δ ίερεύς τοΰ Ή
λιου καί τά μέλη τίς ιερατικής οικογένει
ας τών Έτουβάδων. Λί έορταί αΰται τε
λούμενοι κατά τήν έποχήν τής πρώτης ά- 
ρώσεω; άνεμίμνησκον διά τοΰ άγρονομικοΰ 
αύτών χαρακτήρος τάς έορτάς τής εβραϊκή; 
σκηνοποιίας. Ώς γνωστόν οί Σκιαδοφόροι 
προηγοΰντο έν τή ιερά συνοδείοι τών Πανα- 
Οηναίων, δ δέ Φειδίας δέν έλησμόνησε τήν 
είκόνισιν αυτών έν τοίς άναγλύφοις αύτοΰ.

’Εν ’Ανατολή πάντοτε τό σκιάδων έΟε- 
ωρήθη ώς δ τύπος καί τό έμβλημα τοΰ δε- 
σποτισμοϋ καί ή έκφρασις τής σκηνής.

Έπιγραφή άσσυριακή άναφέρει σκηνήν 
τινα στηθεΐσαν διά τόν βασιλέα Άσσαρχα- 
δόν, υίόν τοΰ Σεννασενία, άκμάσαντα κατά 
τόν 7 αιώνα Π. Χ·, καί χρησιμεύουσαν πρός 
υποδοχήν τών μεγιστάνων, καθ’ 8ν χρόνον 
προήδρευεν ούτος τών έργασιών έπισκευής 
ναοΰ τίνος τής Βαβυλώνος. Ή σκηνή αΰτη 
ήτο κατεσκευασμένη έκ πολυτίμων ξύλων, 
έβένου, σαγαλήνου καί σχίνου, κεκαλυμ- 
μένη διά δερμάτων θαλασσίων φωκών. Ίΐ 
έπιγραφή ούδέν αναφέρει περί τών ποικιλ
μάτων, ών η λαμπρότης θ’ άντεπεκοίνε- 
το πρός τήν ωραιότητα τών υπόβαθρών αύ
τών.

Τό συμπόσιον, δπερ δ Ξέρξης προσέφερεν 
είς τόν λαόν τών Σουσών, έδόθη υπό τάς 
πρός τούς κήπους φερούσας στοάς, αΐτινες 
διά τών ταπήτων καί υφασμάτων έσχημά- 
τιζον μεγάλην αίθουσαν συμποσίου. Ή αί
θουσα αυτή ήτο αληθής σκηνή κατά τε τήν 
διακόσμησιν καί τόν προορισμόν, υπό τήν 
δποίαν έπί έπτά δλας ήμέρας οί μεγιστάνες 
τοΰ κράτ υς καί άπας δ λαός τής πρωτευ- 
ούσης έώρταζεν ευωχούμενος Τά πλούσια υ
φάσματα τά μεταξύ τών μαρμαρίνων κιό
νων έρριμμένα ήσαν κυανόχοοα ή ίόχροα, 
έκρέμαντο δέ έ> πορφυροχρόων ταινιών δι’

έλεφαντίνων κρίκων. Λί κλίναι τών συνδαι
τυμόνων ήσαν άργυρόχρυσοι κεκαλυμμέναι 
δι ωραίων ταπήτων.

Καί οί Ελληνες εϊχον σκηνάς διά δείπνα. 
Ώ ’Αλκιβιάδης εϊχε σκηνήν είς τούς ’Ολυμ
πιακούς αγώνας, έ« ή έδιδε δημόσια δεί
πνα, ών τά έξοδα κατέβαλον οί Λέσβιοι. 
Ή σκηνή αυτή κατά τόν περσικόν £υθμόν 
ώκοδομημένη καί κεκοσμημένη ήν δώρον 
τών Έφεσίων, έπιθυμούντο>ν ούτω νά έορ 
τάσωσι τριπλήν νίκην τοΰ Αλκιβιάδου. 
Άλλ’ ή σκηνή τοΰ ’’Ιωνος έν τή τραγωδία 
τοΰ Εύρυπίδου άποδείκνυσιν δτι τό έθι- 
μον τοΰ στήναι σκηνάς διά τάς Ουσίας καί 
τάς θρησκευτικός τελετάς υπήρχεν έν Έλ- 
λάδι ώσπερ καί έν Άσία. Άναμφιλέκτως 
οί πανταχόθεν συνερχόμενοι περί τούς με
γάλους ναούς τής 'Ελλάδος δπως παραστώ- 
σιν είς τάς μεγάλος περιοδικός έορτάς έστη- 
νον τάς σκηνάς αυτών παρά τώ θυσιαστή
ριο) ϊνα διαμένωσιν έν αύτοϊς καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τών έορτών, ώς τοΰτο γίνεται καί 
σήμερον έτι περί τήν Μέκκαν καί Μεδίνην 
κατά τήν έποχήν τών μεγάλων συνοδειών 
τών μουσουλμάνων προσκυνητών.

Έν Έλλάδι ύπήοχον καί πένθιμοι σκη- 
ναί, ώς έπί παραδείγματι κατά τάς κηδείας 
τών έν πολέμω πεσόντων έπί τρεϊς ήμέρας 
υφιστάμενοι. Τοιαΰται ήσαν αί τελεταί αί 
έν ’Λθήναις διατηρούμενοι πατρίφ rduu 
κατά τήν κηδείαν τών κατά τόν πόλεμον 
τών Σαμίων πεσόντων πολιτών.

Ο Πλούταρχος δέν πεοιγράφει τήν σκη
νήν τοΰ Δαρείου, έν η ό ’Αλέξανδρος εύρε 
τοσαΰτα πολύτιμα αντικείμενα' άλλ’ δ Αι
λιανός διέσωσεν ήμϊν τήν περιγραφήν τής 
σκηνής τοΰ Αλεξάνδρου, έν έποχή καθ’ ήν 
άπεμιμεϊτο τής περσικής πολυτελείας. Ή 
σκηνή αυτή ήτο μεγίστη, δυναμένη νά περι- 
λαβη έκατόν κλίνας' πεντήκοντα κεχρυσω- 
μένοι κίονες ύπεβάσταζον ποικίλματα πο
λυτίμου καί έξαισίας κατεργασίας. Έν τώ 
μέσω αυτών ΰψοΰτο δ θρόνος, έν <μ δ Μακε- 
δών βασιλεύ; έκάθητο υποδεχόμενος τούς 
μεγιστάνας έν άνατολική πολυτελεία καί 
μεγαλοπρεπείς. Ό αυτός συγγραφεύς ποι-

κριβούς, άλλ’ δμως όργάνου ώφελιμωτάτου 
καί δεικνύοντος κάλλιστα τάς άτμοσφαιρι- 
κάς μεταβολάς. Τό βαρόμετρου ε’ναι ίσως 
τό σπουδαιότερον τών μετεωρολογικών δρ- 
γάνων, δυνάμενον μεγάλο); νά εύργετήση 
τήν γεωργίαν. Μόνον είναι είσέτι ακριβόν 
διά τόν χωρικόν, ή δέ θέα τής συσκευή; αρ
κεί δπως άπομακρύνη πολλού; άπ αύτοΰ. 
Φαντάζονται πόσον δύσκολο; είναι ή έξέτα- 
σις αύτοΰ.

Ιδού δμως πολύ άπλουστέρα συσκευή. 
Λάβε φιάλην μετρίαν, πωμάτισον αύτήν 
έρμητικώ; μέ καλόν φελόν' είσάγαγε διά 
τοΰ φελοΰ σωλήνα ύέλινον τριών χιλιομέ
τρων διαμέτρου καϊ 50 ή 60 έκατοστομέ- 
τρων μήκους· Ω σωλήν πρέπει νά είσέρχη- 
ται εί; τό έσωτερικδν κατά τά δύο τρίτκ 
περίπου- τή; φιάλης. Σφραγίσου καλώς διά 
τοΰ κηρού δπως άποφύγης ακολούθως τήν 
έξοδον τοΰ άέρος έκ τή; φιάλης.

Θέρμανον ακολούθως έλαφρώ; τήν φιά
λην δπως άραιωθή ό άήρ καί διά χωνίου εί- 
σαξον ΰδωρ διά τοΰ σωλήνος. Τό υγρόν 
πρέπει νά άνέλθ^ έν τή φιάλη άνω τοΰ ά
κρου τοΰ σωλήνος. Θά άνέλθη άλλως τε έν 
τώ σωλήνι μέχρι; ίσοσταθμίσεώ; τίνος Ι
δού άπασα ή συσκευή.

Έάν ό καιρό; κλίνΐ) πρό; τήν βροχήν, ή 
υγρά στήλη Οά άνέλθη' έάν κλίνη εί; τόν· 
ώραϊον κα'οόν, θά κατέλθη.

ΊΙ θερμοκρασία επενεργεί έπίσης έπί τοΰ 
έν τή φιάλη άέρος δπως βιάσή τήν στήλην 
τοΰ ΰδατος νά άνέλθη ή κατέλθη. Μέ μι
κρόν πείραν δύναταί τι; νά γνωρίζη τά; 
διαφόρου; ατμοσφαιρικά; μεταβολάς-

Ή συσκευή αΰτη κατασκευάζεται είς τι- 
να; στιγμάς, τεθεΐσα δέ είς υπόγειον ή είς 
μέρος ένθα ή θερμοκρασία αλλάζει όλίγον, 
δύναται νά δώση λίαν πολυτίμου; ένδείξεις. 
Είναι άληθέ; κοινόν βαρόμετρον' έλπίζομεν 
δέ δτι ή χρήσι; αύτοΰ Οά γενικευθΰ, είς τάς 
Φχά«· Σ. Στάης.

ειται μνείαν σκηνής ούχ ήττον μεγαλοπρε
πούς, έν ή ό καταχτητής έτέλεσε τού; γά
μου; αυτού τε καί πολλών φίλων του μ,ετά 
τήν έπί Δαρείου νίκην. Ο Κουΐ·το; Κούρτι- 
ος αναφέρει τρίτην σκηνήν, έν ή ό ’Αλέξαν
δρος ΰπεδέχθη μεγαλόπρεπά; τούς Ινδού; 
ήγίμόνας.

Κατά τόν αλεξανδρινόν συγγραφέα Καλ- 
λιξένην ή περιώνυμος σκηνή ήν διέταξε Πτο
λεμαίος δ Φιλάδελφος νά στήσωσι διά τήν 
έορτήν του Διονύσου ήτο μέγα έπίμηκες 
Ορθογώνιον μετά έσωτερικής κιονοστοιχίας 
έπί τών τριών πλευρών. Οί κίονες, έν σχή- 
ματι φοινίκων καί θύρσων, εφερον έπιστύ- 
λιον ύπέρ ού έκειτο ό ουρανίσκος,μέγα κρο
κοειδές ποίκιλμα, δθεν έκρέμαντο λευκαί ι 
οθόναι. Έπί τοΰ άνωτέρου μέρους τών μεσο- 
στύλων ήσαν κατειργασμένα τά είδη τών 
φυλών μετά τών ένδυματων καί τών τραγί- ί 
κών καί κωμικών καί σατυρικών ήθοποιών 
αυτών' κατωτέρω παραπετάσματα πορφυρά 
έσχημάτιζον μεταξύ τών κιόνων τόν διά τό 
συμπόσιον προωρισμένον βωμόν. Τάπητες 
τής Περσία; πεποίχιλμένοι διά ζώο>ν έκειντο 
έπί τοΰ έδάφου;' δέρματα δέ ζώοον έξακου- 
στών διά τε τό μεγαλοπρεπές καί τό δέρ
μα αύτών έκειντο παρά ταί; όθόναις. Εικό
νες καί άγάλματα συνεπλήρουν τόν στολι
σμόν τής στοάς ταύτης, ήτις έκειτο έν τή 
άκροπόλει καί περί τήν δποίαν ύπέρκειτο 
άλσος δέ-δρων καί δενδρυλίων μυροβολούν- 
των. ’Επ' αύτή; δ ΰπέρκειντο άπειροι ά- 
κ-.ί»ες σπινθηροβολούσα’, εί; τό» ήλιον.

θ· Κτε/άς.

ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΑΟΪΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ.

Εί; γαλλικόν περιοδικόν άπαντώμεν τήν 
εξής περιγραφήν άπλουστάτου βαρομέτρου.

Ό Κ. Παρβιλ δεικνύει μέσον κατασκευή; 
βαρομέτρου άντί ελάχιστης τιμής, όχι α
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ΠΕΡΙ ΕΧΙΔΝΗΣ.

Εν τή τελευταία έπιστημονική αύτοΰ δ- 
μιλίοι ό Κύριο; ’Ερρίκο; (Ιαρβΐλ άποδεικνύει 
διά πληθύο; παραδειγμάτων δτι, έναντίον 
τή; ολίγου διαδεδομένη; γνώμη;, ή έχιδνα 
δύναται νά φέρρ θανατηφόρα δόγματα Εϊ 
ναι λοιπδν άναπόφευκτον αμα ώ; ήθελε 
δηχθή τι; νά λάβρ ταχέα καϊ ενεργά μέ
τρα. Ιδού 5ιά τίνων συμβουλών δ Κ. Ilap- 
βίλ περαίνει τδν λόγον του.

Οταν τδ δήγμα δεν ηναι θανατηφόρου 
παράγει γενικά συμπτώματα μάλλον ή ήτ
τον βαρέα, δυνάμενα νά διατηρηθώσι έπϊ 
πολλοΰ; μήνα;.

Ώ; πρδ; τήν θεραπείαν του δήγματος 
αυτή συνίσταται εί; τήν ε’μπόδισιν τής δια- 
βάσεω; τοϋ δηλητηρίου έν τή κυκλοφορία·, 
νά άφαιρεθή τδ δηλητήριον ή νά καταστρο
φή έν τή θέσει του. Ώ; πρδ; τήν πρώτην 
περίπτωσιν, πρέπει νά τεθώσιν εί; ή πολλοί 
έπίδεσμοι μεταξύ τοΰ πληγωθέντο; μέρους 
καΐ τής ρίζης τοΰ μέλους" ώς πρδς τδ δεύ
τερον, πρέπει νά άποπλυνθή ή πληγή με 
ΰδωρ ή με τδ προ χειρότερον ύγρδν, νά με- 
γαλυνθή, νά άφαιοεθώσι τά ύγρά καί τδ αί
μα, είτε διά θλίψεως, είτε διά σικύας, καί 
νά καυτηριασθή-

Ό; πρός τά έν χρήσει καυτήρια τδ καλ
λίτερου είναι ή άμμωνία" άκολούθως είναι δ 
πεπυρακτωμένο; σίδηρο;,δ χλωριοΰχος ψευ
δάργυρο; κα'ι τέλο; τδ φινικδν οξύ.

Οι άγγλοι ιατροί έπαινοΰσι πολύ μέσον 
θεραπευτικόν έν χρήσει παρά τοϊ; ΐθαγενέσι 
καΐ εί; τδ δποΐον βμολογοΰμεν δτι έχομεν 
μεγάλην έμπιστοσύ'ην. Συνίσταται είς τ*»  
παραγωγήν ιδρώτων, παρέχοντε; τώ ασθε
νεί οινοπνευματώδη ποτά λίαν θερμά καϊ 
άφθονα.

Έπί τέλους πας δηχθε’.ς ύπδ έχίδνης ο
φείλει νά προστρέξνι άμέσως εί; τήν έξής 
θεραπείαν" έπίδεσμον, καυτηρίασιν καΐ κα- 

τάποσιν θερμών ποτών άρο>ματικών και οι
νοπνευματωδών.

Σ. Στάη(.

ΒΕΤΤΓΕΡ Ο ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΕΣ- 
ΔΙΚΩΝ ΣΙΝΟΚΕΡΑΜΩΝ

(χοιτ&ς </·αρ<ροΐ'ρίω>·).

Α'.

’Ετυγχάνομεν περιπατοΰντες ήμέραν τινά 
τοΰ παρελθόντος ’Απριλίου (I) έγώ τε καϊ 
φίλος τις έν τώ λαμπρώ μικρώ κήπω τοΰ 
έν Δρέσδη ’Ιαπωνικού Παλατιού. 'Ητο μία 
τών πρώτων έκείνων τοΰ έαρος ήμερών, καθ’ 
άς τδ χειμερινόν ψΰχο; μόλις εΐνε μεμε- 
τριασμένον καί καθ’άς έκλέγει τις προπεφυ- 
λαγμένας άσκίους άτραπούς, οϊας δ κήπο; 
έκεϊνο; παρέχει. Λόγου δ’ έμπεσόντο; περϊ 
τών κατά τήν Σινικήν, πλεϊσθ' δσα συνεδι- 
ελεγόμεθα περϊ τών έν αύτή οίκούντων τρι- 
ακοσίων εκατομμυρίων αινιγματωδών βαρ- 
βά ρων. Φυσικώ δέ τώ λόγιο συνεφωνοΰμεν 
θεωροΰντε; αύτούς «ώ; λίαν στενοκέφαλα 
τέρατα·, πανούργα μέν κατά τήν άποξή- 
ρανσιν τών φύλλων τοΰ τείου, αδηφάγα δέ 
κατά τήν κατάβρωσιν τών άργυρών δολλα
ρίων· άλλά δέν ήδυνάμεθα νά άνεόρωμεν έν 
αύτοϊς προσόν τι δυνάμενον, ϊνα τού; έξαι- 
ρέση τής κατά τδν δέκατον έννατον αιώνα 
κοινή; τοΰ άνΟρωπίνου γένους τύχης — 
τής ύ.τοταγή; δηλονότι εί; τά; τών ξένων 
έπιταγας. Φυσικόν δέ έφαίνετο ήμΐν μόνον, 
τδ δτι ήμεΐς οί 'Αγγλοι έφιέμεθα ίνα βιά- 
σωμεν αύτούς ν' άπογευθώσι τών εκπολι
τιστικών ήδυσμάτων τοΰ τή; έπεμβάσεω; 
νόμου, δι’ ου νΰν αί διεθνείς σχέσεις διέ- 
πονται, τοσοΰτον έναρμονίως, ώς ήμεΐς ά- 
παντε; γινώσκομεν, καϊ ένεργοόντος δσον 
ή αύτή πρόνοια ένεργεΐ έπϊ τών ούρανίων 
σωμάτων. Διατί ήθελον έςαιρεθή ούτοι άφοΰ

(<) Ή βιογραφία αύτη έγράφη κατά τά 
1857. 

εί; 8ν καϊ ήμεΐς αύτοί, καίτοι νησιώται, ύ- 
ποκύπτομεν ; (1) Έμάθομεν, ή νΰν μανθά- , 
νομέ», δτι ένίοτε όφείλομεν νά ένδίδωμεν 
είς τά; έπιταγά; τοΰ έν ταΐς ξέναι; χώραι; 
δημοσίου, ή μάλλον βασιλικοΰ φρονήματος, 
καϊ ώς απαντες οί νεοφώτιστοι κατά φυσι
κόν λόγον αίσθανόμεθκ μέγαν ζήλον, ϊνα 
βιάσωμεν καϊ άλλους, όπως συμμεθεξωσι 
τών εύαρέστων ήμών τούτων δοκιμίων.

Όσον καϊ αν ώσι ματαιόφρονες οί Σϊναι 
όφείλουσιν ούχ ήττον νά ένασμενίζωνται έ
πϊ τή διά τδ καλόν των ζέσει τών ήμετέ
ρων προσπαθειών καϊ ή άπδ τής χωράς η
μών άπόστασις αύτών καθιστφ ιδιαζόντως 
έτι άξιεπαινετώτερον τδν 8ν άναλαμβάνο- 
μεν κόπον, ϊνα διδάξωμεν αύτούς τάς άρ- 
χά; τής ύγειοΰ; πολιτική; οικονομίας. «Ού 
καλδν είναι τδν άνθρωπον μόνον» καΐ ε
πειδή ό Μαστροκινέζος (John Chinaman) 
επιμένει έχων κεκλεισμένου; τού; οφθαλ
μούς αύτοΰ πρδ; τήν άλήθειαν ταύτην, είνε 
άπλούν ήμών έργον φιλανθρωπίας νά δια- 
νοίξωμεν αύτού; χάριν αύτοΰ. Τοΰτο δέ 
πράττομεν διά καταγωγική; τίνος μεθόδου, 
ήν, δσον καϊ άν η»ε έφευρετικδς έν τή κα
τασκευή τών πυροτεχνημάτων, ούχ ήττον, 
βεβαίως, οφείλει νά θαυμάση κατά τδ πα
ρόν τοσοΰτον δσον θέλει εύλογή αύτήν έν 
ένδεχομένω τινι μέλλοντι.

Ουτω; έξηκολοθοΰμεν συνομιλοΰντες καϊ 
αύταοέσκω; έπαινοΰντε; τά έθνικά ανδρα
γαθήματα, άπερ έκαστο; ήμών τοσοΰτον 
προθυμοποιείται ϊνα θεωρή ώς άτομικήν 
αύτοΰ δόξαν. Έν τινι δέ στροφή τοΰ περι
πάτου 5 φίλο; έπέστησε τήν προσοχήν μου 
εί; τδ δτι δσον καϊ άν στοχάζωμαι τού; 
Σίνα; έστερημένους φιλοσοφικού πνεύματος

(1) Ό συγγραφεύς υπαινίσσεται, φρονοΰ 
μεν, τήν κατά τδ 1857 άπαίτησιν τοΰ αύ- 
τοκράτορο; Ναπολέοντος τοΰ Γ'. πρδ; έκδι- 
ωξιν ή περιορισμόν τών έν ’Αγγλία πολιτι
κών προσφύγων, εί; ήν ή τότε αγγλική 
κυβέρνησις χαριζομένη τή άκμαζούση κατά 
τήν έποχήν έκείνην συμμαχία τών δύο δυτι
κών έθνών έφάνη κάπως ύπείκουσα. Σ. Μ· 

εχουσιν ούχ ήττον λίαν δεξιού; τούς δα
κτύλους καϊ πρδ; άπόδειξιν τούτου άνέφερε 
τήν έν τώ Ίαπωνικώ Ιίαλατίω, περϊ 8 τήν 
στιγμήν έκείνην περιεφερόμεθα, θαυμασϊαν 
συλλογήν τών μορρίνων χειροτεχνημάτων 
αύτών. Άφηγήθη δέ μοι πώς πρδ δύο χι
λιάδων έτών, δτε άλλσχόθεν ούτε καν ώ- 
νειρεύοντο τήν λευκάργιλλον (aluminum) 
οί Σίναι είχον άνακαλύψει τδν τρόπον τού
τον τοΰ μεταποιεϊν τήν άργιλλον αύτών εϊ; 
τι τοΰ χρυσού πολυτιμώτερον. Έπεμήκυνε 
δέ τδν λόγον περϊ τής έθνική; σπουδαιότη- 
τος, ήν άπέδωκαν εί; τήν χειροτεχνίαν 
ταύτη,ν, καϊ περϊ τής αύτοκρατορικής προσ
τασίας δι’ ή; είχε προαχθή κατά τού; 
άρχαιοτάτου; χρόνους. ’Απδ τή; Ταταρικής 
εισβολή; τά τοΰ κίτρινου δράκοντο; συνο- 
κέραμα έπεφυλάχθησαν πρδ; άποκλειστι- 
κήν τών αύτοκρατόρων χρήσιν,άλλά πρότε
ρον μία τών πρώτων κατά τήν άνάρρησιν 
έκάστου νέου αύτοκράτορο; πράξεων ήν νά 
προσδιορίση τό ιδιαίτερον άργιλλοπλαστι- 
κδν είδος έν φ ήθελεν εύαρεστεϊσθαι, ϊνα 
γευματίζη. Εί καϊ βάρβαροι, οί Σϊναι κατά 
πολύ προηγήθησαν ήμών ώ; πρό; τήν σύ- 
στασιν τών Μουσείων, ώ; έπίσης καϊ κατά 
τήν έφεύρεσιν έντελών τινων άλλων πραγ
μάτων — οϊων, τή; πυρίτιδος, τοϋ τύπου 
καϊ τή; Ναυτικής πυξίδος. Έν τών Μου- 
σε!ο>ν αύτών προώρισται είς συλλογήν ό- 
ρειχαλκίνων καϊ μορρίνων αγγείων, ών δ 
κατάλογο; περικεκοσμημένο; διά χαλκο
γραφιών καϊ έκ διαταγής τοΰ αύτοκράτορο; 
πρδ έκατδν περίπου έτών έκδοθεϊ; περιέχε- 
ται έν τέσσαρσι καϊ εϊκοσιν έν σχήματι δι- 
πτύχων (in folio) τόμους. Καλόν δ’ ήθελεν 
είσθαι νά πληροφορηθώμεν περϊ τή; ύπάρ- 
ξεώς της, καθότι ή κτήσις τής μικρά; ταυ- 
της τών τραπεζωμάτων (crcckery) συλλο
γής δύναται νά προστεθή ταΐς πρδς τδν 
λόρδον Έλγϊνον, ή τδν αρχηγόν τής κατά 
τής Σινικής Αύτοκρατορίας έκστρατείας δ- 
δηγίαι; κατά τήν μελετωμένην είς Πεκϊνον 
έπίσκεψίν των. (1)

£1) "Ητι; έγένετο κατά τήν έποχήν έ-
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Άφοΰ έοαρύνΟημεν συνομιλο&ντες, είσήλ- 
θομεν ήδη εΐς τδ παλάτιον, άπετίσαμεν τά 
δύο τάληρα, τό άντίτιμον, εΐς 8 ή Αύτοΰ 
Μεγαλειότης ό βασιλεύς τής Σαξωνίας ωρι- 
σε τήν θέαν τών Σινικών αύτοΰ σκευών, καί 
χατήλθομεν έν τοϊς χρυεροίς ύπογείοις θό- 
λοις έν οίς ταΰτα είσίν έναποτεθειμένα. ’Ε
κεί εϊδομεν τάς δεκαοκτώ ζυανάς και 
λεύκάς υδρίας, άς Αύγουστος ό Κρατερός έ
δέχθη είς αντάλλαγμα τάγματός τίνος δι- 
μάχων στρατιωτών (dragoons)' δτερα αγ
γεία έχ τής αυτή; όλης, — αξίας, ή τά 
όποϊα τιμώνται τούλάχιστον 54,000 Λιρών 
έκαστον, ήτοι κύπελλα, ύποκρατήρια, τεϊα- 
θερμαστήρας, κοτύλους καί λεκάνας — έν 
συντόμιρ συλλογήν άπειρον διαφόρων ειδών 
Σινικών καί Ιαπωνικών μ,ορρίνων σκευών 
(porcelain). ’Εάν ταΰτα ήσαν άπαντα τά 
έν τοϊς ύπογείοις θόλοις περιεχόμενα ήθέ· 
λ.ομεν θεώρηση, ώς λίαν κακώς δαπανηθέν- 
τα τά χρήματα ήμών, καθότι ή συλλογή 
αΰτη πόροω πολύ απέχει τοΰ εινε πλήρης. 
’Αλλά δέν εινε ήμέτερον έργον νά ποιήσω - 
μεν νΰν λόγον περί τών προϊόντων τών 
κλιβάνων τοΰ Κι-έν, ή Κι-οΰη. Δέν προτιθέ- 
μεθα νά περιγράψωμεν τά ανεκτίμητα »κυ 
ανά σινοκέραμα τά διά μέσου τών διανοι- 
γομένων άελλωδώννεφών Οεώμενα», ούδέ 
τά έπίστ,ς πολύτιμα καί έτι σπανιώτερα 
«συμπεπηγότα περιπίμελα" (congealed fat) 
άφίνοντες ταΰτα καί τά; τούτοις όμοια; 
περιέργους λεπτομερίας είς σοφωτέρων κα
λάμους.

"Ο,τι τά μάλιστα έξέπληξεν ήμάς έν τω 
Ιαπωνικώ παλατίω ησαν τά περιεχόμενα 

έν τέσσαρσι τών υπογείων Οόλων έν οίς δια- 
φυλάττονται δείγματα τών Δρεσδικών σι- 
νοκεράμων, άπερ τοσοΰτον αί προμήτοοες 
ήμών υπερηγάπων καί οί γυναικόφιλοι ή" 
μών τοσοΰτον νΰν άμέτρως λατρεύουσιν.Ά- 
νομολογοΰμεν δέ καί ήμάς αύτούς ενόχους, 
δτι συμμεριζόμεθα τόν έρωτα αύτών καί 
δέν αίσχυνόμεθα προτιμώντες τά παλαιά

κείνην, δηλ. τώ 1857. Σ. Μ.

Δρεσδικά σινοκέραμα τών τών Σεβρών (I). 
Αύτό έκεϊνο τό ιδιότροπου (bizarrerie) τών 
συστρεβλωμένων σχημάτων των φαίνεται 
προσφσρώτερον πρός τόν σκοπόν των, νά 
χρησιμεύωσι δηλονότι ώς απλά κοσμήμα
τα, — ή ή τραχυτέρα περί τήν εξεργασίαν 
ακρίβεια (purity) τών Γαλλικών μορρίνων 
σκευών.

Παρήλθον πλείονες τών 8ξ καί δέκα αιώ
νων μετά τήν πρώτην υπό τών Σινών κα
τασκευήν σινοκεράμων πρίν ή ή τέχνη τής 
μορρινουργίας άνακαλυφθή έν Εύρώπη υπό 
τοΰ Ιωάννου Βέττγερ μαθητευομένου (boy) 
παρά φαρμακοποιώ τινι. II ιστορία τοΰ άν- 
δρός τούτου τοσοΰτον έστί παράδοξος καί 
τοσοΰτον άλλοκότους πληροφορίας περί τών 
πρό εκατόν πεντήκοντα έτών ανακτοβου
λίων παρέχει ήμϊν, ώστε δέν δύναμαι ν’ 
άντιστώ είς τήν έφεσιν τοΰ σχεδιογραφήσαι 
διά βραχέων τόν βίον καί τά συμβεβηκότα 
αύτοΰ.

'Η διήγησις αΰτη δέν στερείται καί ή“ 
Οικοΰ τίνος διδάγματος.

Β'.

Ό Βέττγερ είχε χρηματίσει μαθητευό- 
μενος παρά τινι τών έν Βερολίνφ φαρμακο
ποιών κατά τό 1696. 11ν δέ τότε δωδε
καετής' πρωϊμώτερον έτι είχε δείξει ίδιά- 
ζουσαν πρός τήν χημείαν κλίσιν, μεγάλως 
κατά τούς πρώτους τής υπηρεσίας αύτοΰ 
μήνας τω προϊσταμένορ εύαρεστήσας' άλλά 
τοΰτο δεν έξηκολούθησεν έπί μακρόν χρό
νον, διότι μετ’ οΰ πολύ άπάσας αύτοΰ τάς 
σκέψεις έστρεψε πρός τήν άνακάλυψιν τοΰ 
μεγάλου άποορήτου (arcanum) τοΰ τής 
μεταποιήσεως δηλονότι τών ΰποδεστέρων 
μετάλλων είς χρυσόν. Τοσαύτην δέ πρός

(1) Σέβραι πόλις μικρά έπί τοϋ Σηκουά
να’ 4 0 χιλιόμ. Μ. Δ. τών Παρισίων' έν ή 
Λουδοβίκος ό ΙΕ', ίδρύσατο κατά τό 4 756 
περίφημον μορρινουργεϊον. Σ.Μ. 

έπίτευξιν τούτδυ ζέσιν εΐ/εν, ώστε κα- 
τέτριβε τάς νύκτας κεκλεισμένος έν τώ Χη 
μείω τοΰ προϊσταμένου αύτοΰ, τών χημι
κών υλών τοΰ όποιου δέν έδίσταζε νά ποι- 
ήται χρήσιν κατά τήν έξακολοόθησιν τών 
πειραμάτων του. Καί ποτέ μέν ένέπρησε 
τήν οικίαν, άλλοτε δέ έσώθη μόνον υπό 
τίνος τών συμμαθητευομένων αύτώ, δστις 
μη έντυχών έν τή κλίνη του καί άναζητή- 
σας εύρεν αυτόν κατακείμενον έπί τοϋ εδά
φους τοΰ χημείου άπεπνιγμένον ύπό τών 
έκ τίνος διαρραγέντος σταλακτήρος (alem
bic) έξερχομένων καπνών. Τοιοΰτος, έξησθε- 
νημένος καί ένεκα τών επιπόνων αύτοΰ ά- 
γρυπνιών ανίκανος πρός έργασίαν, υπηρέτης 
δέν η,δύνατο νά εύαρεστή τώ προ'ίσταμένω 
αύτοΰ. Έπιμόνως προσκολληθείς είς τό περί 
πλουτισμού αύτοΰ δνειρον, άλλά καί βα- 
ρυνθείς έκ τών έπιπλήξεων άς ό προϊστάμε
νος αύτοΰ καί πολύ μάλλον ή σύζυγος τοϋ 
προϊσταμένου του έξέχεον κατ’ αύτοΰ, δ 
Βέττγερ έπί τέλους άπέδρα έκ τής οικίας 
αύτών. Μείνας κεκουμμένος έν τοϊς προα- 
στείοις τοΰ Βερολίνου έπί τρεϊς μήνας καί 
ύπό τής πείνης άναγκασθείς,ού κακώς συμ- 
βουλευσάσης αύτόν έν τή περιστάσει ταύτη, 
έξητήσατο παρ’ αύτών συγχώρησιν, ύπε- 
σχέθη δτι 0’ άλλάξη τήν διαγωγήν αύτοΰ 
καί έπανέκαμψεν είς τήν προτέραν αύτοΰ 
θέσιν. Τοΰτο δ’ έγένετο κατά τό 4 699 έ
τος, δτε μόλις ήν δέκα πενταετής.

Πρίν ή πορρωτέρω προβώμεν δυνάμενα 
νά ύπομνήσωμεν τω ήμειέρω αναγνώστη, 
δτι ή παγκόσμιος κατά τόν μεσαιώνα είς 
τήν αλχημείαν πίστις ήτον έτι καί κατά 
τούς χρόνους τούτους παρά πάντων άποδε- 
δεγμένη· Ο λόγος ούτος δύναται νά δικαι- 
ολογήση τόν τε Βέττγερ καί τούς δύο βα
σιλείς οΰς μετ’ ού πολύ Οέλομεν ίδή παοα- 
σκευαζομένους, ϊνα πολεμήσωσι κατ’ άλ
λήλων, ώς έκ τής έριδος τοΰ τίς αύτών νά 
τόν φυλάττη παρ’ εαυτώ. "Αμα τή ανα
γεννήσει τών έπιστημών ή χρυσοποιία 
(trasmutation) τών μετάλλων ήν τό άντι- 
κείμεναν έκεϊνο, πρός 8 αί τών πεπαιδευ
μένων έρευνα·, περιεστρέφοντο καί θαυμα- 

σίας διηγήσεις άφηγοΰντο περί τών όλίγων 
σοφών, οϊτινες είχον ανακαλύψει τό μυστι 
κόν τοΰτο. Ό 'Ραϋμόνδος Λυλλύ έλέγετο, 
δτι είχε μεταποιήσει 50,000 λιτρών μο
λύβδου εΐς χρυσόν πρός όφελος Έδουάρδου 
τοΰ Λ'. Έλέγετο! μάλιστα, έχομεν καί ψη
λαφητάς τούτου άποδε!ξεις, δτι ούτως όν
τως έπραξε, καθότι τά πρώτα rose-no- 
bles (|) καλούμενα νομίσματα ένομισματο- 
ποιήθησαν έκ τοΰ μετάλλου τούτου ! Οί δέ 
νομισματογνώμονες τοΰ Βρεταννικοΰ Μου
σείου, άνδρες λίαν πεπειραμένοι περί τόν 
διϋλισμόν (lest) τ&ν πολυτίμων μετάλλων, 
Οέλουσι διαβεβαιώσει τόν άπιστουντα ανα
γνώστην, δτι τά χρυσά Έδουάρδου τοΰ Α'. 
νομίσματα (nobles) είσίν έκ καθαρωτάτου 
χρυσοΰ. Οί της Σαξωνίας ’Εκλέκτορες ά- 
φθονοΰντες άργύρου έπί πολλάς γενεάς κα- 
τηνάλωσαν ποσότητας μεγάλας αύτοΰ απο
πειρώμενοι, ϊνα μεταποιήσωσιν είς χρυσόν' 
καί τινες αύτών μάλιστα δέν άπηξίωσαν 
νά έργάζωνται αύτοΐ ούτοι έν τή καμίνω 
(furnace).

Εϊδομεν τόν Βέττγερ έπανσκάμπτοντα, 
καί μετανοοΰντα ώς έκ τής πείνης, ήν έξ 
άνάγκης ύπέφερεν, είς τό έργαστήριον τοΰ 
κυρίου του. Η δέ διόρθωσις ί,ν ύπεσχέΟη 
τής διαγωγής αύτοΰ δέν διήρκεσεν έπί μα
κρόν χρόνον καί μετ’ ού πολύ έτράπη είς 
τούς μυστικούς αύτοΰ διαχειρισμούς (mani
pulations). Ούδέποτε αί άποτυχίαι άπεθάρ- 
ρυνον τούς άλχημικούς, άπ’ έναντίας τά 
πάντα συνέτεινον, ϊνα ένθαρούνωσι τήν είς 
τάς εαυτών δυνάμεις πεποίθησιν. Πολλοί δ’ 
έξεζήτουν τήν μετά τοΰ Βέττγερ συνανα
στροφήν καί μεταξύ άλλων καί γηραιός τις 
ρασσοφόρος "Ελλην μοναχός, δστις παρ' 
απάντων έπιστεύετο ώς κατέχων τό πο
λυπόθητου απόρρητον καί δστις έδείκνυεν 
άξιοσημείωτον πρός αύτόν αγάπην. Καί οί 
σαρκασμοί αύτοί, δΓ ών κατηνοχλεϊτο ύπό

f|) Rose-nobles (κτλ· εύγενή ρόδα) οΰ
τως ώνομάσθησα» αρχαία χρυσά τής Αγ
γλίας νομίσματα ϊσοδυναμοΰντα πρός 8. 
φράγκα έκαστον. Σ. Μ.
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Τε τοΰ προϊσταμένου χβϊ τδν συμμαθητευ- 
ομένων αύτώ, ήσαν ώς έπϊ τδ πολύ άνά- 
μιχτος μετ’ εύπιστίαι έκδηλουμένη; ύπδ 
τών θερμών αυτών παρακλήσεων, ϊνα έπι- 
στρέψη αύτοϊς νά ίδωσι δεϊγμά τι τής χρυ- 
σοποιίας αύτοΰ. Τέλος έπϊ τοσοΰτον ένέδω- 
χεν είς τάς ικεσίας ένδς τών συμμαθητευο- 
μένων του, ώστε νά δείξη αύτώ μικρόν τι- 
να βώλον χρυσοΰ, 8ν διεβεβαίωσεν ώς δντα 
τδ προϊδν τής χοάνης αύτοΰ. Είσελθών δ’ έν 
Τή όδφ τών άποκαλύψεω», ώς οί γείτονες 
ήμών Γάλλοι ήθελον είπεϊ, δέν έστη μέχρι 
τοΰ σημείου τούτου. Τήν αύτή.ν έκείνην έ· 
σπέραν έπϊ τή ύποσχέσει άνεκβιάστου έχε- 
μυθίας μετεποίη.σε τεμάχιον τι μόλυβδου, 
βάρους ήμισείας ώς έγγιστα ούγγίας, είς 
χρυσόν.

’Εννοείται δΐΐ Τοιοΰτον άπόρρητον δέν έ- 
τηοήθη καλώς χαϊ πρϊν ή πολύς χρόνος 
παρέλθρ, χατεπείσθη ϊνα έπαναλάβη τήν 
έργασίαν (operation) αύτοΰ ένώπιον πολύ· 
αριθμοτέρου δμίλου άνθρώπων. Ησαν δ’ 
ουτοι δ προϊστάμενος αύτοΰ, ή δριμεϊα τήν 
γλώσσαν δέσποινα, ή τοΰ προϊσταμένου 
αύτοΰ σύζυγος, έχχλησιαστιχός τις σύμβου
λος (consislorialrath), οίχειότατος αύτών 
φίλος, καϊ δ γαμβρός των, δ ίερεύς Πρόστ. 
Χειμερινήν τινα νύκτα προσεγγιζούσης τής 
έορτής τών Χριστουγέννων ή συνοδία αΰτη 
μεθ’ δλης τής άπαιτουμένης μυστικότητος 
μετέβη είς τδ χημεϊον. Ο: δυο έχχλησιαστι· 
ROi άνδρες, δ τε έχκλησιαστικδς σύμβουλος 
χαϊ δ ίερεύς, ήναψαν τδ πΰρ" είς δ’ αύτών 
«χορήγησε τά δεκαοχτώ δίγροσσα (two-gro 
shen) νομίσματα, άτινα προυκειτο νά με- 
ταποιηθώσιν είς χρυσδν, χαϊ τή ιδία αύτοΰ 
χειρι έθηχε τή,ν περιέχουσαν αύτά χοάνην 
επί τοΰ πυρός. Είχον αύτοϊ πιθανώς άνα- 
γνώσει τδ Novum Organum (1) xal εύσυ

(I) Νέον δργανον’ Σύγγραμμα τού περι
ωνύμου "Αγγλου φιλοσόφου Φραγχίσχου Βά· 
κώνο; γενντ,θέντος έν Λονδίνφ χατά τδ 
1561, δι’ ου αντιτάσσεται διά νέου τινδς 
συστήματος Λογικής τή τοϋ Αριστοτέ- 
λους. Σ. Σ. 

νειδήτως ήσαν ύποπτοι, δπως ένέπρεπεν είς 
τοιούτους Ιερατικούς άνδοας, καθότι δέν έ*  
πέτρεψαν τώ Βέττγερ νά πλησιάση, είς τήν 
χοάνην. Μόνον δ’ δτε δ άργυρος, ή μάλλον 
δ χορηγηθείς άργυρος άνελύθη διά τής χι- 
ντ,σεως τών φυσητήρων έδωχεν είς τούς 
έχχλησιαστιχούς χειροσόφους (operators) 
μιχράν τινα δραγμίδα έρυθράς χόνίως πε- 
ριειληγμένης έν τινι τεμαχίω χάρτου πα
ρακαλώ» αύτούς νά ^ίψωσιν αυτήν έπϊ τοΰ 
θερμαθέντος μετάλλου χαΐ μετά προσοχής 
νά έπιπωματίσωΤι τή,ν χοάνην. Μετ’ δλίγον 
δέ παρήγγειλεν, ϊνα τδ μίγμα χωνευθ?) έν
τδς τύπου ετοίμου ϊνα δεχθή αύτό. TiJ 
δ’ έπαύριον δ ίερεύς Πρόστ,δστις είχε λάβει 
πρόνοιαν περί τοΰ ούτω σχηματισθέντος 
ίγχου (ingot), άπεχόμισεν αύτδν,ϊνα τδν ύ
ποβάλη είς δοκιμασίαν καϊ δ χρυσοχόος είς 
8ν είχε δώσει πρδς τοΰτο αύτδν, άλλ’ δστις 
δέν έγίνωσκε πώς παρήχθη, έξέφρασε τδν 
θαυμασμόν αύτοΰ δ.ά τή,ν έζαίσιον καθαρό- 
τητά του.

Τδν τηκτδν τοΰτον όγκον (ingot) δύνα
ταί τι; νά ϊδρ έν τή έν Βερολίνω Βιβλιο
θήκη τοΰ Βασιλέως. Φριδερϊχος δ Α'. δστις 
έβασίλευε τότε τής Πρωσσίας, άπέκτησεν 
αύτδν δι' ανταλλαγής βαρέος τίνος χρυσοΰ 
μεταλλοσυμβούλου (medal) δπερ μέχρι τής 
σήμερον σώζεται παρά τή οίκογενεία τοΰ 
φαρμακοποιού, είς ού τδ χημεϊον ή χρυσο- 
ποιία (transmutation) ειχεν έκτελεσθή.

("Επεται ή συνέχεια).

χρεωμένοι νά φορτόνωσι καϊ έκφορτόνωσιν 
αύτά συγχρόνως καϊ, κατ’ ακολουθίαν, ν' 
αύξήσωσι τδ προσωπικόν τών ύπαλλήλων 
καί τών κουλή' ή τοιαύτη δέ σύμπτωσις 
θά έπήρχετο συνεχώς έάν τδ έκ Καλιφορνί- 
■ς άποπλέον άτμόπλουν έξετέλει τδν διά- 
πλουν του είκοσιτέσσαρας ώρας ταχύτερου. 
Τέλος, ή κυβέρνησις τής Ούασιγκτώνος, ή- 
τις όφείλεε νά έπέμβη διότι πληρόνει έπι- 
χορήγησιν, μανθάνουσα δτι τά άτμόπλοα 
δύνανται νά καταστήσωσι συντομώτερον 
τδν διάπλουν, ίσως Θά ένεβάλλετο είς τδν 
πειρασμόν τοΰ νά ύποχρεώση τήν εταιρείαν 
νά έλαττώση τδν χρόνον τδν ώρισμένον νΰν 

διά τοΰ συμβολαίου.

Ή θαλασσοπορεία άρα πλησιάζει είς τδ 
τέρμα.της' καταλείποντες δ’ αύριον τήν 
Klrav, θά καταλείψωμεν τήν ’Αμερικήν. 
'Ρίψωμεν έν βλέμμα είς τά δπίσω καί ά- 
ναχεφαλαιώσωμεν τάς ήμετέρας εντυπώ

σεις.Ναί, είναι μεγάλη, ένδοξος χώρα. Ναϊ, 
έχετε δίκαιον νά σεμνύνησθε δι’ αύτήν, νά 
χύσητε, άν δέηση, τδ ύμέτερον αίμα διά 
τήν νεαράν καϊ εύγενή πατρίδα. Εθνος μό
λις φυέν έκ τής έπαφής παρθένου έδάφους 
καϊ τών διαφόρων φυλών, κατέχετε ήδη 
τήν άρετήν ήτις εϊναι ό πρώτος δρος τής 
προαγωγής, εύημερίας καϊ δόξης τών μεγά
λων λαών. Είσθε αγαθοί, αληθείς, ένθερμοι 
φιλοπάτριδες. 'Ο εμφύλιος πόλεμος, 8ν οί- 
κτείρω άνδ’ ύμών, απέδειξε τοΰτο. Δέν ε
ξετάζω άν ήτο δυνατδν ν’ άποσοβηθη ό 
πόλεμο; ούτος’ έάν οί μέν Βόρειοι ποιήσητε 
μετρίαν χρήσιν τή; ύμετέρας νίκης, οί Νό
τιοι δέ δεχθήτε τή,ν χεΐρα τών ύμετέρων I ταγωνιστή,ς 
αδελφών, αρκεί νά δοέξωσιν αύτή*  είλικρι- •'■«χτέοι 
νώ;’ έάν άμφότεροι παραιτήσητε τά πάθη 
καϊ τά μίση' έάν συνδιαλλαχθήτε—άν ή 
συνδιαλλαγή, ηναι δυνατή—πάντα τά ζητή
ματα ταΰτα λύονται. Δέν απέχει έτι πολύ 
ό χρόνος τοϋ άδελφοκτόνου άγώνος, ώστε 
τοιαύτας συμβουλάς,καϊ παρ’ άλλων καλλι- 
τέρων γενομένα;, δέν δέχεσθε- Παραλείπω
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έπίσης τάς κομματικά; διαιρέσεις ύμών, δι
ότι δέν τάς εννοώ. Τδ κίτ’ έμέ, ούτε δημο- 
κράται ύπάρχουσιν, ούτε δχλοκράται, μό
νον δ’ ’Αμερικανούς γνωρίζω. Ένταϋθα ι
δίως θέλω ν’ αποδείξω δτι άμφότερα τά 
μέρη έδείξατε έν τώ έμφυλίορ πολέμω τάς 
αύτάς άρετάς, τήν αύτήν δραστηριότητα, 
τήν αύτήν επιμονή», τήν ■ αύτήν αύταπάρ- 
νησιν' κατά τοΰτο δέ οδτε νικηταϊ ΰπάο- 
χουσιν, ούτε νικημένοι. Ε’σθε μέλη τής αύ
τής οικογένειας, αντάξιοι άλλήλων, έθνος 
πλήρες ίκμάδος, ζωής, νεότητος καϊ, έκτδς 
σπουδαίων σφαλμάτων, πλήρες μέλλοντος.

Αί αύταϊ άρεταϊ στηρίζουσιν ύμάς είς 
άλλον αγώνα έπωφελέστερον, ένδοξότερον, 
τδν άγώνα πρδς τή,ν άγρίαν φύσιν. Διά τών 
ύμετέρων ιδρώτων έγονιμοποιήσατε, είς δι
άστημα έλαττον αΐώνος, τδ ήμισυ μι
ας ήπείρου. Χάρις είς τάς τολμηράς έπινο- 
ή,σεις ύμών, είς τδ στιβαρδν τών ύμετέρων 
βραχιόνων, έδημιουργήσατε θαύματα. Ό κό
σμος βλέπει ύμάς είς τδ εργον καϊ σάς θαυ

μάζει.Έάν ήμεϊς τά τέκνα τής γηραιάς Εύρώ
πης, μή κλείοντες τήν οδόν τήν προόδου έν 
γ, θά μεταβληθή τδ μέλλον ήμών, έμμέ- 
νωμεν εις τά παρόντα —— συνέχειαν λογι
κή», φυσικήν, τακτική» τοΰ ήμετέρου πα
ρελθόντος είς τάς αναμνήσεις, είς τάς πα
ραδόσεις καί τά ήθη ήμών—άν άπονέμωμεν 
σέβας είς τάς επιτυχίας άς ήρατε ύπδ τή» 
αιγίδα θεσμών οΐτινες, έπϊ πολλών ούσιω- 
δών μερών, είσϊ τδ έναντίον τών ήμετέρων, 
ταΰτα είσίν άπόδειξις τής άμεροληψίας ή
μών, οί δέ έπαινοί μας διά τοΰτο άποδει- 
χνύονται κολακευτικώτεροι’ διότι, άς μή 
πλανώμεθα, ή ’Αμερική είναι δ φυσικός άν- 
ταγωνιΰτής τής Εύρώπης. 'Ομιλώ δέ περί 

I τής ΰμετέρας 'Αμερικής τών Ηνωμένων Πο· 
ι I λιτειών καϊ ομιλώ περί τής Εύρώπης οϊα 

ύπάρχει, οϊα έσχηματίσθη διά τών αιώνων 
καί οχι οϊαν οί ίδεολόγοι έπλασαν είτε κατ’ 
εικόνα ύμών, είτε κατά πρότυπον ύπ’ αύ
τών έπινοηθέν. Οί πρώτοι έλΟόντες, οί πρό
δρομος τοΰ νΰν μεγαλείου ύμών, οί σπεί- 
ραντες τδν σπόρον, ησαν έκ τών δυσηρε- 
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στημένων. ’Εσωτερικοί διαφωνίαι, καταδι- 
ωγμοΐ θρησκευτικοί άπίατζαααν αύτούς τών 
εστιών των καΐ έρριψαν εις τάς ύμετέρας 
άκτάς έφεραν δέ μεθ’ εαυτών καΐ έφύτευ- 
σαν είς τήν γήν τής νέας πατρίδος των τήν 
αρχήν δι’ ήν επολέμησαν καΐ υπέφεραν. 'Ο 
ταύττ,ν κατέχων θεωρείται Ελεύθερος κατά 
ττ,ν μεγαλητέραν σημασίαν τής λέξεως' 
καί έπειδή ούτως απαντες είσθε Ελεύθεροι, 
έκαστος υμών είναι ίσος πρός τούς άλλους. 
'II χώρα ύμών είναι άρα το κλασσικόν έδα
φος τής Ελευθερίας καί ίσότητος, καΐ τοι
αύτη Εγένετο διά τών άνδρών ούς ή Εύρώπη 
Εξώρισεν Εκ τών κόλπων της. Ιδού πώς υ
μείς, σύμφωνί πρός τήν πρόσφατον κατα
γωγήν σας, καΐ ήμεΐς διά γενέσεως δλως 
άλλοίας, ήτις απόλυτοι σχεδόν είς τό σκό
τος τών χρόνων, είμεθα άνταγωνισταί. Ό 
άνταγωνισμός ουτος είναι ίσως μάλλον 
φαινομενικός ή πραγματικός. Δέν είσθε ίσως 
τόσον Ελεύθεροι ούτε τόσον ίσοι μεταξύ υ
μών δσον φρονούσιν εν Εύρώπη, καί ή πα
λαιό κοινωνία βέβαια δέν εμπεδοΰται τόσον 
ούτε διαιρείται τόσον είς φυλάς δσον πι
στεύετε. Άλλά μή συζητώμεν τοΰτο τό ζή
τημα, διότι πολύ Οά μακρυγορή,σωμεν’ δ
σον δ’ αφορά είς τάς αμοιβαίας πεποιθήσεις 
ήμών, ή συζήτησις είς ούδέν 0’ άπολήξη. 
Περιορίζομαι δθεν νά είπω δτι δσον περιη
γούμαι καΐ προβαίνω είς τήν ήλικίαν, τό
σον πείθομαι δτι τό βάθος τών ανθρωπί
νων πραγμάτων πανταχοϋ τυγχάνει τό αύ
τό καΐ δτι αί διαφωνίαι εύρηνται κυρίως Εν 
τή Επιφανεία. Πανταχοϋ τά αύτά βλέπω 
πάθη, τούς αύτούς πόθους, τάς αύτάς Εξα- 
πάτας καΐ λειποψυχία; καΐ μόνον δέ κατά I 
τόν τύπον υπάρχει διαφορά.

Άλλά προσφέρετε τώ κόσμω δλο> Ελευ- ' 
θερίαν καΐ ισότητα' είς τό μαγικόν δέ τούτο 
γόητρον τών δύο τούτων δνομάτων μάλλον 
ή είς τά ύμέτερα χρυσωρυχεία όφείλετε τήν 
συρροήν τών μεταναστών καΐ τήν καταπλη
κτικήν, ταχεϊαν καΐ συνεχή αύξησιν τοΰ λα
οΰ ύμών. Ή 'Ρωσσία, ή Ουγγαρία έχουσι 
πολλάς χέρσου; γαίας καΐ ή ’Αλγερία πά
σχει άπό έλλειψιν βραχιόνων' άλλ’ ούδείς |

απέρχεται εί; τά μέρη Εκείνα. Οί * Αγγλοι 
μεταναστεύουσιν ωσαύτως καΐ είς Λύστρα- 
λίαν, άλλ’ αυτή είναι πάλιν Αγγλία, καΐ 
μάλιστα Αγγλία ήτις ομοιάζει πρός ύμάς 
περισσότερον ή πρός τήν μητρόπολιν. Τό 
πολύ άρα τών μεταναστών διευθύνεται πρός 
τήν Βόρειον Αμερικήν. Διατί ; Πρώτον μέν 
διά νά ευρωσι άρτον, πόρον δτ,λ. 8ν δέν 

I δύνανται νά εύρωσιν είς τήν λίαν κατωκη*
I μέντ,ν Εύρώπην, έπειτα δέ ϊνα εύρωσι ττ,ν 

Ελευθερίαν καί ττ,ν ισότητα· Αγνοώ άν ή- 
σθε είς κατάστασιν νά παράσχητε αύτοϊς 
είς δόσιν συ»άδουσαν πρός τά όνειρά των 
τά δύο ταΰτα αγαθά άτινα ή άνθρωπότης 
άπό τής νηπιακή,ς ήλικίας της τόσον Επι- 
ποθεϊ*  πλήν προσφέρετε αύτοϊς χώρον, καΐ 
δ χώρος ούτος πλουτίζει ύμάς καΐ Οά κα
ταστήση αύτούς πλουσίους, διά τόν λόγον 
δτι καΐ ύμεϊς έχετε τ’ άπαιτούμενα προ
σόντα δπως έκμεταλλευθήτε αυτόν καΐ τά 
τέκνα τών γερμανικών καΐ κελτικών φυλών 
κατέχουσι ταΰτα καΐ άναπτύσσουσι Ερχόμε
να είς Επαφήν πρός ύμάς καΐ δδηγούμενα

I ύπό τών ύμετέρων παραδειγμάτων. Καΐ άλ
λα κράτη έχουσι χώρον' παραδείγματος 

ι χάριν τά άκαλλιέργητα Εκεϊνα μέρη (pam
pas) τών δημοκρατιών τής Νοτίου Αμε
ρικής άνθρώπους μόνον περιμένουσι, δυνα- 
μένους νά γίνωσι κύριοι τών θησαυρών των' 
αλλ’ Εκτός τών προσκομμάτων, δσα παρεμ
βάλλει τό κλίμα, οί κάτοικοι δέν είσιν ικα
νοί νά παλαίσωσιν ερρωμένω; πρός τήν φύ-

| σιν' καί τοι δέ άνέγραψαν Εν τή σημαία των 
τάς λέξεις Ελευθερία καΐ Ίσότης, ούδείς 
περιπίπτει είς τήν παγίδα. Στρατιώται, ύπό 
τή; τύχης εύνοηθέντες, άνατρεπόμενοι πε- 
ριοδικώς ύπό άντιζτ.λων, κρατούν εις τάς 
χεΐράς των τήν δήθεν Ελευθερίαν ταύτην, ή 
δέ ίσότης συνίσταται είς τό νά ύποκύπτωσιν 
δλοι είς τάς θελήσεις καί τάς ιδιοτροπίας 
τών Εφημέρων τούτων κυρίων. Έρχονται 
άρα παρ’ ύμΐν' ζητούσι δ' άρτον, άτομικήν 
Ελευθερίαν καΐ κοινωνικήν ισότητα, καΐ εύ- 
ρίσκουσι χώρον, δηλ. τήν ελευθερίαν τής 
εργασίας καΐ ττ,ν ισότητα τής Επιτυχίας, άν

συνεκόμισαν Εν τώ αύτώ βαθμώ τούς άπαι- 
ι τουμένους όρους δπως εύδοκιμήσωσιν. 
I Είπον δτι πάντες θαυμάζουσιν ύμάς'

πλήν καΐ πάντες δέν άγαπώσιν ύμάς. Οί 
Εξ ήμών κρίνοντες ύμάς άποκλειστικώς ύπό 
τό πρίσμα τών εύρωπαϊκών ιδεών, διορώσιν 
Εν ύμϊν μόνον Εχθρού; τών θεμελιωδών αρ
χών τής ήμετέρας κοινω <ία;."Οσον Εκτιμώσι 
τά έργα ύμών — καΐ, εκτός άν ηναι τυ
φλοί, όφείλουσι νά τά Εκτιμώσι — τόσον 

| θαυμάζουσι μέν, άλλ' ηττον άγαπώσιν ύ- 
I μάς. Θά προσθέσω δέ δτι φοβούνται ύμάς, 

φοβούνται τάς ύμετέρας επιτυχίας ώς επι
κίνδυνον παράδειγμα διά ττ,ν Ευρώπην καΐ 
προσπαθοΰσι νά άναχαιτίσωσι τήν εισβολήν 
τών ύμετέρων ιδεών. Ουτοι άποτελούσι τήν 
μειονοψηφίαν, Ενώ οί ύμέτεροι φίλοι είσί 

I πολυαριθμότερόι, διορώντε; Εν ύμΐν το πρω
τότυπον καΐ τήν τελευταίαν παράστασιν 

I τοΰ πολιτισμού. Έχετε ύπέρ ύμών δλας 
I τάς συμπάθειας των' έχουσι δέ τόν διακα-
I έστρον πόθον, άν όχι πολιτικώς, δπερ δέν

τολμώσι πάντοτε νά όμολογώσι, τούλάχι
στον κοινωνικώς, δπερ στεντορείως κηρύτ- 
τουσι, νά μεταμορφωθώσι κατά τδ ύμέτε- 
ρον παράδειγμα. 'Υπάρχει καΐ τάξις τρί- 

I τη — οί είς τά πάντα άγογγύστως υπεί-
κοντες' καί ή γνώμη τούτων είναι ή μάλ
λον διαδεδομένη· Καί τοι δέν άγαπώσιν ύ
μάς, ούχ ήττον εισι πρόθυμοι νά ύποκύψω- 

I σιν είς ύμάς, νά ύποβλτ,θώσιν είς τά; ύμε-
I τέρας άρχάς, τά ύμέτερα ήθη καΐ έθιμα,
I τούς ύμετέρους θεσμούς. Μοιραίως, άναπο-
1 φεύκτως ή Ευρώπη θ’ άναδειχθή Αμερική.

Ταΰτα δοξάζουσι.Τό κατ’ Εμέ, ούτε τούς φόβους τούτους, 
ούτε τάς έλπίδας συμμερίζομαι. Δέν πιστεύω 

ί είς τδ δήθεν μοιραϊον τοΰτο, καΐ ιδού πώς

σκέπτομαι.(Παραλείπομεν ένταΰθα διαφόρους τοΰ 1 
συγγραφέως κρίσεις περί Αμερικής καΐ Α
μερικανών, διότι ήκιστα ένδιαφέρουσι τδν 
"Ελληνα άναγνώστην. Τδ συμπέρασμα εϊναι 
δτι αί'Ηνωμέναι Πολιτείαι πολλά άχρι τοΰδε 
έπραξαν,χάρις είς ττ,ν άτομικήν ελευθερίαν, 
καΐ δτι περισσότερα Οά π,οάξωσιν έν τώ

μέλλοντι' δμολογουμένως δέ αί προρρήσεις 

του έπαλτ,θεύουσιν.)

(24 Ιουλίου). Μόλις υποφώσκει ή ήμέρα 
καΐ οί Επιβάται συνέρχονται είς τδ κατά
στρωμα, δεξιόθεν δέ καΐ.άριστερόθεν βλέ
πομεν ττ,ν ξηράν, ήτοι κλιτύας συδένδρου; 5) 
χλοηφόρους, ορυζώνας καΐ τά περίχωρα τών 
δρέων, τούτων άποκρυπτομένων ύπό λευκών 
άτμών, οϊτινες φαίνονται Εξερχόμενοι έκ 
λουτροΰ. 'Ανω τής κινητή; ταύτης αύλαίας 
όρώμεν τάς πλευράς κολοσσιαίου κώνου, ού 
τήν κορυφήν περιβάλλουσιν άλλα νέφη' εί
ναι δέ τδ Φουτζιγίάμα, ήφαίς-ειον έσβεσμέ- 
νον, ύψοΰν τδν κρατήρα του 14 χιλιάδας 
πόδας άνω τής θαλάσσης· Πλησιάζοντες 
πρδς ττ,ν παραλίαν βλέπομεν πολυαρίθμους 
ύφόρμους σκιαζομένους ύπδ μεγάλων δέν
δρων, Εχοντας ένθεν καΐ ένθεν οικίας, βρί- 
Οοντα; τζογκών, τών μέν άγκυροβολου- 
οών, τών δέ κινουμένων διά κωπών ή ιστί
ων έκ καλάμων λεπτών. Πολλά τών άλλο- 
κότων τούτων πλοίων, ατινα άνακαλοΰσιν 
είς τήν μνήμην τάς τριήρεις τών άρχαίων, 
πλέουσι πλησίον τής ΚΙΐας. Οί εν αύτοϊς, 
όρθιοι Επί τοΰ καταστρώματος καΐ γυμνοί, 
Εκτδς ύφάσματος άπδ τής δσφύος μέχρι τών 
γονάτων, κινοΰσι τάς κώπας καΐ άδουσιν 
Εν χορώ. Τά εύστροφα ταΰτα καΐ χαλκό- 
χροα σώματα είσιν άθλητικά καΐ έχουσι μέ

λη λίαν σύμμετρα.Μικρόν πρδ τής όγδόης ώρας είμεθα πρδ 
τοΰ δρμου τής Γιοκοχάμας. Τό άτμόπλουν 
παρακάμπτει βραδέως τά περίχωρα άτινα 
στέφουσι λαμπρά κωνοειδή δένδρα καί ίστοΐ 
τής βρεττανικής καΐ άλλων πρεσβειών, 
μετ’ ού πολύ δέ είσπλέομεν εί; τδν δρμον, 
δστις είναι κεκαλυμμένος άπδ ιστιοφόρα 
καί άτμόπλοα διαφόρων έθνών. Μεγάλαι 
καί μικραϊ τζόγκαι ιθαγενών εϊσΐν είς άέ- 
ναον κίνησιν, άπωτέρω δέ φαίνονται ικανά 
πολεμικά πλοία, φέροντα τάς σημαίας τής 
Αγγλίας, τής Γαλλίας καΐ τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, καΐ πρό ήμών, κατά μήκος τής
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προκυμαίας ύπάρχει σειρά ωραίων οικιών, 
ών τινες έχουσι δένδρα.

’Ακριβώς τήν δγδόην ώραν ή Kira αγκυ
ροβολεί καί μικρδν πρδ τής έννάτης, ακρι

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ.

Λήγοντος ένταϋθα τοϋ πρώτου μέρους 
τίς συγγραφής τοϋ Κ. δέ Χοϋβνερ, νομίζο- 
μεν καλδν νά παραθέσωμεν πληροφορίας τι- 
νάς, άς έρανιζόμεθα έκ διαφόρων νεωτάτων 
συγγραφών.

Έν πρώτοις παραθέτομεν την εικόνα τοϋ 
άποβιώσαντος προφήτου τών Μορμόνων 
Μπρίγχαμ ΓΙούγκ, τοΰ Μωάμεθ της ’Αμε
ρικής, δπω£ άλλοι άπεκάλεσαν αύτδν, καί 
δύο άλλων Μορμόνων, τοϋ νϋν προέδρου 
Τζών Ταίύωρ καί ένδς τών άρχαιοτέρων ά- 

ποστόλων, τοϋ *Ορσων  Πράε (Orson Pratt). 
Περί τοϋ Μπρίγχαμ ό άναγνώστης ευ
ρίσκει έν ίδίω κεφαλαίω, περί δέ τών λοιπών 
σημειοϋιιεν τάδε, (“ίδε τάς εικόνας αύτών I 
έν σελ. 138 —140).

Ό Τζών Ταίλωρ έγεννήθη την 1 Νοεμ
βρίου 1808 έν Άγγλίςε' μεταναστεύσας δ' 
έν ’Αμερική ήσπάσθη τδν μορμωνισμδν καί 
χάρις είς τήν εύφυίαν καί τήν παιδείαν του 
κατέλαβε διάφορα αξιώματα έν τε τή πο- 
λ.ιτείςιω καί έν τή έκκλησί?·Βιναι συγγραφεύς 
διαφόρν βιβλίων περί τής μορμονικής έκ
κλησία ς.

Ό Ορσων Πράτ είναι ’Αμερικανός, γεν
νηθείς είς Χάρτφορδ (έν τή έπαρχία Ούασιγ- 
κτώνος) τήν 7(19 Σεπτεμβρίου 1811 καί

βώς όπως ύπεσχέθησαν ήμϊν έν άγίω Φραγ
κίσκο), άποβιβαζόμεθα είς τδ έτι μυστηριώ
δες έδαφος τής Αύτοκρατορίας τοϋ άνατέλ- 
λοντος Ήλιου.

θεωρείται είς τών έξοχωτέρων ιεροκηρύκων, 
δ «απόστολος Παύλοςν τών Μορμόνων' 
τυγχάνει δέ είς τών 12 αποστόλων.

Τήν 7 ’Οκτωβρίου έγένετο έν τή πόλει 
τής Άλμυρ&ς Λίμνης πολυάριθμος έκ Μορ
μόνων συνέλεύσις ή σύνοδος' προέκειτο δέ 
νά έπικυρωθώσι τά τελεσθέντα μετά τδν 
θάνατον τού Μπρίγχαμ ΓΙούγκ καί νά κα- 
νονισθώσι τά τής έκκλησίας έν τώ μέλ- 
λοντι.

Οί δώδεκα απόστολοι είχον άποφασίσει 
προλαβόντως δτι ούδείς θά διαδεχθή τδν 
Μπρίγχαμ ΓΙούγκ ώς προφήτην' δτε δμως 
καί αυθις συνήλθον, οί άπόστολοι κατείδον 
τήν ανάγκην τοΰ νά διορίσωσί τινα ϊνα δι- 
ευθύνΐ) τάς συζητήσεις' τοιοϋτος δέ διωρί- 
σθη δ Τζών Ταίλωρ.

Κυρίως έπρόκειτο νά έπαναφέρωσιν είς 
τήν έκκλ.ησίαν τήν άρχαίαν εύκλειαν, νά ί- 
ναζωογονήσωσι τήν πίστιν. Έκτδς δέ τών

I 12 άποστόλων, είχον συνέλθει οί ίβδομή- 

κοντα, τδ τάγμα τών τιμωρών ’Αγγέλων, 
I οί ίερεϊς καί πρεσβύτεροι τοϋ Μελχισεδέκ, 

οί ίερεϊς καί διάκονοι τού ’Ααρών, τριακό
σιοι τριάκοντα έπίσκοποι, κτλ., έν δλοις 
δισχίλιοι περίπου ιερωμένοι, έκτδς μυριά-

Μορμόνζ, δριζομένη πρδς τούτο ώς έπίτρο- 
πος, βαπτίζεται έν δνόματι τής άποβιωσά- 
σης γυναικός' μεθ’ 8 νυμφεύονται έν δνόμα- 
τι τοΰ συζύγου καί τής γυναικός. Ουτω, 
π. χ , έπραςαν διά τδν Γεώργιον καί τήν 
Μάρθαν Ούάσιγκτων, τδν έξοχον έλευθερω- 
τήν τής πατοίδος του καϊ τήν γυναίκα του.

Ό Γουδρώφ διατείνεται δτι πολλά πνεύ
ματα καθ' έκάστην τώ ζητοΰσι νά βαπτι- 

σθώσι, νυμφευθώσι, κτλ.
’Απδ τής 9 Ίανουαρίου μέχρι τής 20 

Σεπτεμβρίου 1871 έβάπτισαν 395 ζώντας 
καί 23,989 νεκρούς' 4,855 θανοϋσαι γυ
ναίκες ύπανδρεύθησαν πρδς ζώντας συζύ
γους' 356 ζώσαι γυναίκες ύπανδρεύθησαν 
πρδς θανόντας συζύγους καί 3,352 θανόντα 
ζεύγη ένυμφεύθησαν έν τή αίωνιότητι.

Τά τών έν ’Αμερική βιούντων Κινέζων 
πράγματα ούδόλως έβελτιώθησαν. Λευκοί, 
μιξογενείς καί μαύροι καταδιώκουσιν άπη- 
νώς τούς δυστυχείς, παντοιοτρόπως κακοϋ- 
σι καί δολοφονοΰσιν έστιν δτε, διότι έχουσι 
τδ άτύχημα νά ώσιν οίκονόμ,οι καί νά έρ- 
γάζωνται έφθηνότερον τών λοιπών. Ή κυ- 
βέρνησις φαίνεται δτι έχει διάθεσιν νά προ- 
λάβη τδ κακδν, άλλ’ αί ύποδεέστεραι άρχαί 
δεικνύουσιν άσύγγνωστον αμέλειαν περί τήν 
έφαρμογήν τών νόμων. Δυστυχώς, πολλοί 
τών έν τελεί μεροληπτοΰσι καί υποθάλπου- 

σι τά κακουργήματα.
(Σημειώσεις μεταφραστοΰ).

δων απλών Μορμόνων' τδ περίεργον δέ δτι 
καί έθνικοί προσήλθον, ύπδ περιεργείας δρ- 
μώμενοι. Λί συνεδριάσεις διήρκεσαν τρεις 
δλας ήμέρας' άλλά παραλείποντες λεπτο
μέρειας τινάς, άναφέρομεν τά ούσιωδέστερα 

τών άποφασισθέντων.Δυνάμει δμολογίας τής πίστεως, ούδείς 
δύναται νά σωθή, δσον άγνδς καί άν ήν δ 
βίος του, δσον ένάρετος καί άπεδείχΟη, δί
χως νά βαπτισθή καί νά έγγραφή είς τδ 
βιβλίον οπερ κρατοϋσιν οί Μορμόνοι ιερείς' 
έπειδή δέ δ κόσμος έπλάσθη πολύ πρδ τών ' 
Μορμόνων, επεται δτι πολλοί τών άποβι- 
ωσάντων πρδ τής συστάσεως τής αίρέσεως 
είσί κολασμένοι. Πρδς θεραπείαν τοϋ κακοΰ 
άπεφασίσθη δτι πάς άνθρωπος, άποβιώσας 
άδιάφορον πότε, δύναται νά βαπτισθή Μορ
μόνος δι’ έπιτροπής καί είς τών δώδεκα ά
ποστόλων, ού όνομα Γουδρώφ, είναι έντε- 
ταλμένος ν’ άντιπροσωπεύρ τούς νεκρούς 
καί νά ένιργή έπ’ ένόματι αύτών, είτε 
πρδς βάπτισιν αύτών, είτε δι’ οίανδήποτε 
άλλην τελετήν. Τοιουτοτρόπως έβάπτισαν 
άπαντας τούς ύπογράψαντας τήν διακήρυ- 
ζιν τής άμερικανικής άνεξαρτησίας καί δ- 
λους τούς προέδρους τών Ηνωμένων Πολι- I 
τειών, έκτδς δύο — οΰς δέν όνομάζουσι — 
διότι κακώς έπολιτεύθησαν πρδς τούς μα- 
θητάς τοϋ ’Ιωσήφ Σμήθ. Καί δπως μή σώ- 
σωσι τούς συζύγους άνευ τών γυναικών, 
νυμφεύουσιν αύτάς μετά τδν θάνατον. Ό 
άπόστολος Γουδρώφ βαπτίζεται έν δνόματι 
τοΰ άποβιώσαντος συζύγου, καί άδελφή
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Άπό 24—26, άπό 28’Ιουλίου — 3 Αύγούστου· άπό 14 — 
18 Αύγουστου· άπό 18 — 19 Σεπτεμβρίου.

Φϊρώται ίντυπώσιις τοΰ ηωστί ύ.πο6ι6αζομ£>·ου. — Φυσιογνωμία τής πό.ίεως. —·· 
'Εμπορική κίνησις. — Οί Ευρωπαίοι ίίς Ιοχοχάμαν.

°*W πρατ.

Μυριάκις έγράφησαν, ν.ατα τά τελευταία 
i 2 έτη, αί έντυπώσεις τοϋ νεως-ί έπιβιβαζο- 
μένου ένταΰθα, οί δέ εφημερίδες καί τά περι
οδικά ’Αγγλίας,Γαλλίας καΐ Γερμανίας πολ
λάς έδημοσίευσαν περιγραφάς/Απαντες οί ά· 
ξιωματικοΐ καί δόκιμοι τών ένταΰθα ελλιμε
νιζόμενων πολεμικών πλοίων έστειλαν άρ - 
Ορον είς τδ ήμιεπίσημον φύλλον τής πρω 
τευούσης του νομοΰ του. ’Εζεδόθησαν δέ 
καί σπουδαία βιβλία, ώς τδ τοϋ dip 'Ρού- 
θερφορδ Αλκοκ, τοϋ έπισήμου [δρυτοϋ τής 
Γιοκοχάμας, καί βιβλία διδακτικά καί τερ
πνά ένταυτώ, ώς ί πνευματώδης εκθεσις 
τοϋ Κ. ’’Ολιφαντ καί ή τερπνή Περιοδεία 
ίν Ιαπωνία τοϋ Κ. 'Ροδόλφου Αινδάου- 
πλήν δσα λέγουσιν είναι μικρότερα τών δ
σα αισθάνεται τις βλέπων εαυτόν μεταφε- 
ρόμενον αίφνης έν κόσμω απολύτως νέω —

ΠΕΡΙΟΔ. ΤΙΙΪ ΓΗΧ

δέν πιστεύει τούς οφθαλμούς του. Εις έκα
στον βήμα έρωτας σεαυτδν έάν ταΰτα δέ’ 
ήναι δνειρον, μαγεία, μϋθος τής Χαλιμάς. 
Καί τό δνειρον τόσον ώραίον είναι, ώστε 
φοβείται τις μή διαλυθή.

Δέν θ’ αποπειραθώ περιγραφήν περιττήν. 
Πάντες ήζεύρουσι σήμερον δτι δ ίαπωνι- 
ακός λαός είναι ώραίος, άξιέραστος, εύγε- 
νής, εύθυμος, φιλόγελως, καλόν παιδίον, ι
δίως παιδίον, δτι οί άνθρωποι τών κατωτέ
ρων τάξεων έχουσι πρόσωπδν χαλκόχρουν 
έκ τοϋ ήλίου και συνεχώς τό δέρμα έστιγ- 
μένον (ερυθρόν καί κυανοΰν), δμοιάζον κα
τά τό σχέδιον καΐ τό χρώμα πρός τήν άρ
χαίαν ^ητίνην τής χώρας των, δτι οί «πα
σών τών τάξεων άνδρες κείρουσι τήν κεφα
λήν πρός τό μέτωπον, άφίνοντες μικράν 
κώμην ήτις έπιχαρίτω; ισταται άνω τοΰ 
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όπισθοκρανίου, δτι τδ θέρος παραιτούνται 
τών στενών περισκελίδων,άρκούμενοι εις ά- 
•κΧο'ιι επενδυτήν έκ λεπτού μεταξωτού ή 
βαμβακερού υφάσματος, κατά ττ.ν κοινω
νικήν έκαστος θέσιν, έν δέ τή οικία φέρον
τες τδ yovrrdtfγ·;/. ’Απδ τού μικάδου μέ
χρι τού τελευταίου κουλή ή ζών» αυτή ί- 
σιοτελεϊ ττ,ν βάσιν τού καλλωπισμού παν
τός Ίάπωνος σεβομένου εαυτόν. "Απαντες, 
έκτδς τών έμπόρων, οϊτινες εΰρτ,νται είς 
ττ,ν κατωτάτην βαθμίδα τής ίεραρχική; 
κλίμακος, άνήκουσιν εϊς τινα, δχι λόγιο 
δουλοπαροίκου ή δούλου, άλλ’ ώς μέλτ, 
πάτριάς, ήτις, διαιρουμένη είς πολλάς φυ
λάς, άποτελεί μίαν καί μόντ,ν μεγάλην οι
κογένειαν, ής άρχηγδ; εϊναι δ ήγεμών ή 
δαίμιος. "Εχει τούς συμβούλους του, τούς 
υποτελείς του, τούς σα/ιονράη ή ίππότας 
μέ δύο ξίφη — ένώ άλλοι μόνον έν φέρου
σι .— τούς πολεμιστάς καί τούς παντός 
βαθμού υπαλλήλους· "Εκαστος φέρει έπϊ 
τής ράχεως καί είς τάς χειρίδας τού έπεν- 
δύτου του τά οικόσημα τού ήγεμόνος ή 
τού σωματείου είς 8 υπηρετεί — άνθος ή 
γράμματα κεχαραγμένα κυκλοειδώς. Τά ξί
φη τών εύγενών, τδ μελανοδοχείου, ή πί
πα, τδ έν τή, ζώνφ ύπάρχον βαλάντιον, 
ταύτα είσί γνωστά,ώς καί δτι, έπι τή βάσει 
τού σίρ 'Ρούθερφορδ, δστις δμως δέν εϊναι α
ξιόπιστος, τρέχει τις μάλιστα κίνδυνον 
θανάτου άν συνάντηση σαμουράι/ συνο
δεύοντας τδν ήγεμόνα των ή έξερχομένου; 
έκ τεϊοπωλείου και σπείσαντας σαχή. ΙΙτ- 
τον γνωστόν εϊναι δτι ή ύφισταμένη κυ- 
βέρνησις έπιδιώκει τήν καταστροφήν τών 
φεουδαλικών θεσμών. Άλλ’ η εξωτερική 
τής πόλεως φυσιογνωμία μικράν είσέτι ύ· 
πέστη άλλοίωσιν. "Οσον άφορά τάς γυναί
κας, οί συγγραφείς άρθρων καί βιβλίων είσί 
καταγοητευμένοι. ’Ακριβώς δέν εϊναι ώραί- 
αι, διότι τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου 
των δέν εϊναι κανονικά, τά μήλα τής πα 
ρειάς έξέχουσ. πολύ, οί μεγάλοι καί ώραϊοι 
μελάγχροι οφθαλμοί των είσί λίαν άμυγδα- 
λοειδεϊς καί τά πολύσαρκα χείλη στερούν
ται λεπτότητος’ άλλά ταύτα δέν εϊναι ζη

μία. Βλάπτει πολύ η αποτρόπαιος συνήθεια 
ήν έχουσιν αί νεάν.δες τού ν’ άποσπώσι, 
κατά τδν χρόνον τοΰ γάμου των, τάς οφρΰς 
καί νά μελανώσι τούς όδόντας. Ταΰτα είναι 
μέτρα προφυλαχτικά ατινα λαμβάνουσι 
καθ’ έαυτών διότι θυσιάζουσαι τήν καλλο
νήν των, καθιστώσαι έαυτάς ήττον έπα- 
γωγούς καί κατ’ άκολουθίαν ήττον ύπο- 
κειμένας είς τήν διαφθοράν, παρέχουσι τώ 
συζύγω έχέγγυον πίστεως. Άλλ’ είσίν εύ
θυμοι, ανεπιτήδευτοι καί χαρίεσαι, εύγενέ- 
σταται τούς τρόπους, καί, κατά τούς συγ
γραφείς οϊτινες έμελέτησαν τά ήθη των εί; 
τά περί τήν Ίοκοχάμαν τεϊοπωλεία, δμε- 
λητικαί. Τό κόσμημα τή; κεφαλή; των συν- 
ίσταται είς δύο ή τρία επικαλύμματα μέ- 
λανα, έπιχαρίτως συνδεδεμένα καί κρατού
μενα έκ δύο καρφίδων — μόνον αί εταίρα·, 
φέρουσι περισσότερα;’ ό δέ ιματισμός των 
συνίσταται άπδ ποδήρες (φούσταν) καί έ- 
πενδύτην μετά πλατείας ζώνης άποτελού- 
σης μέγαν κόμβον δπισθεν’ τά υποδήματά 
των είσί μικρά1, σανίδες έχοοσαι ιμάντα 
δεξιώς συνθλιβόμενον διά τοϋ δακτύλου τού 
ποδός.

Άλλ’ ούδεμία γραφί; δύναται νά παρα
στάτη τά πράγματα ώ; έχουσιν. Ούδείς δύ
ναται νά φαντασθή, δίχως νά ϊδτ,, άπαντα 
τδν κόσμον τούτον κινούμενον είς τάς δ- 
δούς, άποτείνοντα άμοιβαίως χαρίεντα μει
διάματα, κλίνοντα βαθέως πρό τών άλλων 
καί άν πρόκηται περί έζόχου άτόμου προσ- 
πίπτοντα, άλλά μετ’ ευκινησία; καί αξιο
πρέπειας άφαιρουσών άπό τήν έπίδειξιν πάν 
ό,τι αύτη φαίνεται έχον έξευτελιρτικόν καί 
καθιστωσών αύτήν έκδήλωσιν ευγενείας καί 
σεβασμού. Ένώ προχωρείς εί; δδόν τινα, ή; 
σ’ εκπλήσσει ή άκρα καθαριόττς, παρατη- 
ρών δεξιά και άριστερά καί λυπούμενος δι
ότι δέν έχεις έκατδν οφθαλμού; δπως καλ
λίτερον βλέπει; τάς σκηνάς ταύτας, άκού- 
εις εύρυθμον θόρυβον καί τδ άσμα ή τήν 
φωνήν τών κουλή οϊτινες φέρουσι κιβώτια 
άνηοτημένα έκ μακρού ίνδοκαλάμου στηρι- 
ζομένου έπί τών αθλητικών ώμων των. Έ
πί τών έστιγμένων μελών των δέει ίδρώς, 

κατακραυγή; τών ομοεθνών του καί είς 
τήν ίσχύν τών περιστάσεων. Έν γένει φρο- 
νοΰσιν δτι ούδέποτε διαταραχθήσεται η ά- 
σφάλεια του μέρου; τούτου καί μυκτηρίζου- 
σι τάς άπαισίου; προγνώσεις τοΰ πρώην 
Αγγλου πρεσβευτού ’Επειδή ούδείς παρε- 

πίδημος έφονεύθη κατά τά τελευταία έτη, 
νομίζουσιν εαυτού; τόσον άσφαλεϊ; ώ; άν 
δ.έμενον εί; τήν καλλιτέραν συνοικίαν τού 
Λονδίνου Τούτο έγκειται, φαίνεται, έν τή 
φύσει τοΰ άνθρώπου. "Οταν έπί ενα μήνα 
έπικρατήση καλοκαιρία, πολλοί άνθρωποι, 
δέν πιστεύουσι πλέον είς τδν κακόν καιρό». 
Κατά τά τέλη τή; μακρά; καί εύτυχού; πε
ριόδου ήτις έ χώρισε τούς δύο Ναπολέοντας, 
εύρέθησαν σπουδαίοι άνθρωποι μή πιστεύ- 
οντε; πλέον δυνατόν τδν πόλεμον. Δέν συν- 
εβιβάζετο, έλεγαν, πρός τδν βαθμόν τοΰ- 
πολιτισμοϋ είς 8» άφίκετο τδ άνθρώπινον 
γένος. Έάν εξέφραζε; αμφιβολίαν, έλεγον 
δτι βλέπεις όνειρα, ή. δτι είσαι άνθρωπος έ- 
πικίνδυνος. Έν τοιαύτη πνευμάτων κατα- 
στάσει εύρον τούς Ίοκοχαμαίους, επιθυμώ, 
δέ τά συμβάντα νά δικαιώσωσι τούς αίσιο- 
δοξούντας καί νά διαψεΰσωσι τόν νουνεχή 
σίρ Ρούθερφορδ. (α)

ΊΙ πόλις, μολι; οίκοδομηθεϊσα, έκάη. 
καθ’ ολοκληρίαν πρδ πέντε έτών (50 Νο
εμβρίου 1866)' πλήν σήμερον ούδ’ ίχνος 
τής καταστροφής βλέπει τις. Ή πόλις εί
ναι παραλληλόγραμμον, δι’ ού διέρχονται 
έκ δυσμών πρδς άνατολάς τρεϊς μεγάλαι 
άρτηοίαι μεθ’ ών διασταυροΰνται όδοί μι
κρότεροι. Κατά μήκος τή; θαλάσσης, πα- 
ραλλήλω; πρδ; τάς μεγάλας δδούς, εκτεί
νεται τό βκιΐιΐ, ήτοι σειρά ωραίων οικιών 
περιβαλλόμενων διά κήπων. Εί; τό άνατο- 
λικδν μέρο; εϊναι ή συνοικία τών εγχωρίων 
έκτεινομένη πρδς βορράν. Εί; τήν είσοδον 
ύπάρχει ή οικία τού ’Ιάπωνος διοικητού, 
κειμένη είς τήν γωνίαν τού Curio street ή- 
τι; εϊναι συνέχεια τή; Main street, καί πε- 

ία) Ό συγγραφευς πρό τρ'&ν ή τεσσάρων ίτ&ν 
περιηγούμενο; έν Μακεδονία προιίπε πολλά 
πραγματοποιηΜντα, ήτοι τόν νΰν πόλεμον και 
τό Βουλγαρικόν ζήτημα — Σ. Μ.

έκτο; δέ τού άπδ οσφύος μέχρι τών γονά- ’ 
των υφάσματος, ούδέν άλλο ένδυμα φέρου
σι. Καί τοι πεφορτωμένοι, μειδιώσι, κατά δέ 
τού; βραχεί; ς-αθμού; άδολεσχοΰσι καί χαι- 
ρετίζουσι τούς διαβάτας Αί οίκίαι είσίν αλη
θώς ώραίαι, άνευ επίπλων, έκτδς καλής ψι· 
άθου, καί έχουσι κήπον μέ καλά δένδρα. 
ΙΙρέπει τις νά ϊδη τά; οικίας ταύτα; έπιτο 
πίως, δχι είς εικόνα;, κατοικουμένας δέ υπό 
αληθών Ιαπώνων.

Ιδού ότι άκουσίως μου ίσχολοΰμαι είς 
περιγραφή; άφοΰ διεκήρυξα δτι αδυνατεί 
νά κάμη ταύτας γραφί; δεξιωτέρα τή; έ- 
μής. Ένώπιον τοϋ προσερχομένου περιη- 
γητού έκτελίσσονται αί λύσει; μυρίων μι
κρών προβλημάτων τού βίου λαού προδή- 
λως ί ττακαύαρισμίκου, αίσθανομένου έν 
τινι μέτρω τά; αυτά; οϊας καί ήμεϊς άνάγ- 
κας, άλλ’ ικανοποιούντο; αύτάς δι’ άλλων 
μέσων καί τρόπων.

Μή λησμονήσωμεν τού; Ευρωπαίους. 'II 
Ίοκοχάμα εϊναι δημιούργημα τών πρώτων 
"Αγγλων έμπόρων τών άφιχθέντων τήν έ- 
πιοΰσαν τήν υπογραφή; τών συνθηκών 
(I 858) δπω; Οηρεύσωσι τύχην εί; τήν Αύ
τοκρατορίαν τού άνατέλλοντο; Ήλιου, τήν 
τέως έρμητικώς κεκλεισμένην. Ένώ ό πρε
σβευτής τής βασιλίσσης Βικτωρία;,σίρ 'Ρού
θερφορδ "Αλκοκ, δ.επραγματεύετο πρδς τδν 
σογούτ περί τών γονιών αϊτινες έδει νά πα- 
ραχοιρηθώσι τοϊς Εύρωπαίοις, ούτοι αύτο- 
γνωμόνω; έξελέξαντο πρός οικοδομήν τών 
αποθηκών καί οικιών των παραλίαν σχε
δδν έρημον, κειμένην ού μακράν χωριδί- 
ου άλιέων καλουμένου Γιοκοχάμα καί ση
μαίνοντος άιά rfji; παρα-liac· Τδ μέρος 
τούτο υπερείχε τοΰ ύπδ τού σίρ 'Ρούθερφορδ 
καθόσον παρεϊχεν άσφαλέστατον είς τά 
πλοία δρμητήριον. Οί ’Ιάπωνες υπουργοί έ- 
νέκριναν τήν έκλογήν, διότι τδ μέρο; καθδ 
περιβαλλόμενον ύπδ τή; θαλάσσης καί έ
λους, ώς καί ύπό ποταμού καί διώρυχος, 
παρεϊχεν δλα τ’ αναγκαία δπως άποδειχθή 
δευτέρα Λιτσίμα, ήτοι φυλακή. Ή ύστερο- 
βουλία αυτή δέν διέφυγε τδν σίρ Ρούθερ
φορδ, δστις δμως όίφειλε νά ένδώση εί; τάς
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ριέχει τά εργαστήρια εί; ά πωλούνται σχεύη 
δρειχάλκινα χαί έκ ναστοχάρτου δοχεία,καί 
άλλα περίεργα αντικείμενα. Είς τήν άκραν, 
πύλη καί γέφυρα, έπιμελώ; φυλασσόμενοι 
ύπδ έγχωρίων στρατευμάτων, άγουσιν έξω 
τής πόλεως καί είς τδ χωρίον έξ ού ή πό
λις έκλήθη' κεΐται δέ τοΰτο επί λόφου καί 
κατέρχεται πρδς τδ άλλο μέρος τής πεδιά
δος. Διπλή σειρά οικιών ακολουθεί τζν δ- 
δδν ήτις είς μικράν άπόστασιν ένούται πρδς 
τδ Τοκάϊδο, τζν μεγάλην βασιλικήν όδδν 
τοΰ Ίέδου. ’Ο θέλων νά ϊδη κίνησιν άνθρώ
πων πάσης ήλικίας καί πάσης κοινωνικής 
τάξεως, άς έξέλθη είς περίπατον μεταξύ 
Καναγκάβας καί Καβασάκης. Τδ τοιοΰτον 
άλλοτε Θά ήν τολμζρδν, άλλά σήμερον οΰ- 
δείς υπάρχει φόβος. Τδ μέρος τοΰτο τοΰ 
Τοκάϊδο μετ’ οΰ πολύ θ' άπολέση τήν ζωη
ρότητα καί τήν φυσιογνωμίαν του, διότι 
σιδηρόδρομος, ού αί έργασίαι προήχθησαν 
πολύ (α), θά ένωση τήν πρωτεύουσαν πρδς 
τήν Ίοκοχάμαν. Πρδς δυσμάς τής ευρωπαϊ
κής πόλεως, πέραν του μικρού ποταμοΰ, 
είσί τά περίφημα bluffs*  ήτοι υψώματα ά
τινα, όρμώμενα έκ τών πέριξ λόφων, προ- 
χωροΰσι πρδς τήν Θάλασσαν’ κατά τά τε
λευταία έτη έκαλύφθησαν άπδ ώραίας οι
κίας. Έκεϊ ύπάρχει τό άκατοίκητον μέγα- 
ρον τή; αγγλικής πρεσβείας, ή οικία τοΰ 
“Αγγλου δικαστοΰ καί τά ένδιαιτήματα 
πολλών Ευρωπαίων καί ’Αμερικανών πάρε - 
πιδήμων, ώ; καί πρεσβεία: τινες. Αί πλεϊ
σται τών οικοδομών τούτων περιβάλλονται 
ύπδ ωραίων δένδρων καί άπολαύουσι μεγα
λοπρεπούς θέας. Πρδς βορράν, άνω τών λό
φων τής παραλίας, ευρηται τδ μέγα ηφαί
στειου Φουτζιγίάμα, πρίς δυσμάς δέ καϊ 
νότον ό Ειρηνικός καΐ πρδς άνατολάς τδ έ- 
πίμηκες καί σύδενδρον άκρωτήριον καί ή 
λευκή σειρά τών οίκων τής Καναγκάβας. 
Είς τούς πρόποδας τών bluffs είναι ό γαλ
λικός στρατών καϊ είς τήν κορυφήν αί κα-

(α) Μέρος τή; γραμμή; ταύτη: έτέΰη εΐ; κυ
κλοφορίαν άπό τή; 4 2 Ιουνίου 1872, έγκαινια- 
σθέν μετά μεγάλη; πομπή;.

λύβαι τών αγγλικών στρατευμάτων. Γνω
στόν ότι, ένεκεν εσωτερικών ταραχών, τοΰ 
διοικητοϋ τής πόλεως διακηρύξαντος είς 
τούς διπλωματικούς πράκτορας δτε δέν έ
δύνατο νά έγγυηθή πλέον διά τήν ασφάλει
αν τών Εύρωπαίων, ό Γάλλος ναύαρχος 
Ζωρε; (J aures) άπεβίβασε στρατδν ναυτι
κόν καί άγγλικδν σύνταγμα τής γραμμής 
άπεστάλη πρδς τοΰτο έκ Χόγκ-κόγκ. Ή κα
τοχή αύτη, μετά τινων μεταρρυθμίσεων, 
διαρκεϊ είσέτι, καί δικαίως, μ’ δσα άν λέ- 
γωσι κατ’ αύτάς.

Ό έμπορικός βίος συγκεντροΰται έν τή 
κάτω πόλει. Έκεϊ εύρηνται αί μεγάλαι 
τράπεζαι, τά γραφεία τών κυριωτέρων οί
κων, τά τών τριών άτμοπλοϊκών εταιρειών, 
αί άποθήκαι καί τά εργαστήρια, τά καλώς 
έφωδιασμένα, καί πολλά καπτλεϊα.

Απαντα τά καταστήματα ταΰτα μαρ- 
τυροΰσι περί τών αγώνων, τών κατά μέγα 
μέρος στεφθέντων ύπδ έπιτυχίας, οΰς κα- 
τέβαλον δπως μετασχηματίσωσι τδ άρτι- 
σύστατον εμπορικόν γραφεΐον είς μέγα έμ
πόριον τή; άπωτάτης ’Ανατολής. ’Εντού
τοις πρόδηλα είναι τά συμπτώματα τή; 
καχεξίας καί δυσ/ερέστατον είναι ν’ ανα
καλύψει τι; τά αίτια αύτής. Γνωστόν τυγ
χάνει δτι ένταΰθα, ώς καί έν Κίνα, πολύ ά- 
πέχουσιν ήδη τοΰ χρυσοΰ αίώνος, τών αι
φνίδιων καί μυθωδών κερδέων. 'Π συρροή 
τών Εύρωπαίων καί ’Αμερικανών έμπόρων, 
ή σύστασις νέων καταστημάτων, καί μά
λιστα δ έπί μάλλον καί μάλλον έπαισθη- 
τδς συναγωνισμός τών Κινέζων, έξηγοΰσι 
τδ πράγμα ίν τινι μέτρω. Καταλεκτέα; 
πρδς τούτοις καί τάς διακυμάνσεις τάς συμ
φυείς ταΐς κινήσεσι τού έμπορίου καί τήν 
έπενέργειαν τών τελευταίων έν Εύρώπη 
συμβάντων. Έν τούτοις τδ κατ’ ευθείαν 
πρδς τδ έξωτερικδν έμπόριον αύξάνει άδια
λείπτως, πλήν άπδ διετίας αί πράξεις τών 
“Αγγλων είναι μάλλον περιορισμένοι. Πολ
λά ακούω παράπονα, καί ταΰτα είναι εύνό- 
ητα- Δέν ηλθον νά έζορισΟώσιν είς τούς άν- 
τίποδας καί νά διακινδυνεύσωσι τήν ζωήν 
των δπω; έογασθώσι πολύ καί κερδήσωσιν

περί τά τοιαΰτα, φοβούνται, άπ’ έναντίας, 
μή οί αυτοσχέδιοι ούτοι καί πολυδάπανοι 
νεωτερισμοί άποδειχθώσι διά τήν χώραν 
πηγή άπορίας καί μή τδ ξένον έμπόριον, 
καί τοι πολλοΰ λόγου άξιον, περιέλθρ είς 
τό έσχατον δριον έν φ, έν δεδομένοι; περί- 
στάσεσιν, εϊναι δυνατόν νά φθάση.

Τά διά τό έτο; 1870 έπίσημα έγγραφα 
άποδεικνύουσιν δτι τδ προλαβδν έτος τδ 
ξένον έμπόριον πρδ; τήν Ιαπωνίαν ηϋξησε 
σημαντικώς. Ή εισαγωγή είς τούς πέντε 
λιμένας, ένθα έμπορεύονται δυνάμει τών 
συνθηκών, είναι άξία; έπέκεινα τών τριά
κοντα καί ένδς εκατομμυρίων δόλλαρ 
(1 39,500,000 φράγκων), ή δέ έξαγωγή ύ
πέρ τά 4 5 έκατομμύρια δόλλαρ — έν συν
όλω 4-6.203,000 δόλλαρ. ΊΙ άξία τών 
βαμβακερών ύφασμάτων, σχεδόν άποκλει- 
στικώς άγγλικών, έφθασεν είς τδ μέγα πο
σδν τών 7 εκατομμυρίων δόλλαρ. Μάλλινα 
ύφάσματα είσήχθησαν άξίας 2 εκατομμυ
ρίων δόλλαρ' άλλά τδ σύνολον τής εισα
γωγής τών εύρωπαϊκών καί αμερικανικών 
έμπορευμάτων (έκτδς τών ύφασμάτων) ο
λίγον ύπερβαίνει τά 1 3 έκατομμύρια, ένώ, 
ένεκεν τής κακή; είσοδία; κατά τά δυο τε
λευταία έτη, είσήγαγον έν Κίνα τρόφιμα, 
δρυζαν, βάμβακα, ζάχαριν, σίτον καί έλαι- 
ον άξίας 18 έκατομμυρίων δόλλαρ· Ή 'Ια
πωνία ήγόρασεν ίρυζαν άξίας 12 έκατομ- 
μυρίων δόλλαρ Έκ τούτου προέρχεται ή έ- 
λάττωσι; τή; ζητήσεω; εύρωπαϊκών έμπο
ρευμάτων.

Ίΐ έξαγωγή εϊναι ήττον ευάρεστος. Τδ 
κυριώτερον προϊδν, ή μέταξα, μικράν ύπέ- 
στη αύξησιν, άνελθούσης τής έξαγωγή; άπδ 
4,865,000 εί; 5,200,000 δόλλαρ. Ό με
ταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας πόλεμος καί 
ή φθορά τής ιαπωνικής μετάξζς έξηγοΰσι 
τδ στάσιμον τοΰ κλάδου τούτου τοΰ έμπο
ρίου. Ή έξαγωγή τοΰ τεΐου, ένεργουμένη 
άποκλειστικώς ύπδ Αμερικανικών καταστη
μάτων καί πρδς χρήσιν τή; Αμερικής, άνέ· 
βη, άπ’ εναντίας, άπδ 2 έκατομμύρια εί; 
3,84-8,000 δόλλαρ, ήτοι σχεδόν έδιπλασι- 
άσΟη.

όλίγον' διότι καλλίτερου Οά ήτο νά έμενον 
εις τζν πατρίδα των. Εϊλκυσε δ’ αυτού; η 
λαμπρά έλπίς μεγάλης περιουσίας, ταχέως 
άποκτωμένης. Λί ελπίδες αύται ωχοντο, διδ 
είσί δυσηρεστημένοι.

Φυσικώ τώ λόγερ, ούδεμίαν άναδίχομαι 
νά έκφέρω κρίσιν έπί ζητήματος, είς 8 δέν 
ένέκυψα' φοβούμαι δμως δτι οί υπολογισμοί 
καί αί έλπίδες ξένων τινών έμπόρων δέν βα
σίζονται έπί ύποθέσεων, ά; δικαιολογεί 
γνώσις άκριβεστέρα τών πόρων τή; χώρας. 
Ό ιαπωνικός λαός εύχαριστεϊται έκ τής 
νΰν καταστάσεως, ή μάλλον έκ τής κατα
στάσεως είς ήν εύρίσκετο κατά τού; τελευ
ταίου; χρόνους. Ή τών Αναγκαίων ένδεια 
εϊναι σχεδδν άγνωστος, άλλ' έπίσης καΐ ή 
πολυτέλεια. ΊΙ άπλότης τών ηθών, άκρα 
έλιγάρκεια, ελλειψις άναγκών, άς δ Ευρω
παίο; θά έδύνατο καί θά έπεθύμει νά Οε- 
ραπεύση, εισι, νομίζω, τόσα προσκόμματα 
πρδς μεγάλην άνταλλαγήν τών προϊόντων 
τή; βιομηχανία; τή; Εύρώπη; πρδς τά προ
ϊόντα τή; ’Ιαπωνίας. Τδ τέϊον τής χώρα; 
ταύτης δέν άρέσκει ήμΐν, άφοΰ δέ οί καλ
λίτεροι κουκουλόσποροι εξάγονται είς Λομ
βαρδίαν, τά ιαπωνικά μεταξωτά άπώλεσαν 
τήν άξίαν των. ’Απολείπονται τα μεταλ
λεία άτινα κρύπτουσιν ίσως θησαυρού;' 
άλλ’ έν τή νΰν τών πραγμάτωι καταστάσει 
ούτε ό λαός, ούτε ή χώρα είσί πλούσιοι. 
Εκτδ; τών αγγλικών βαμβακερών ύφασμά- 
των, ούδενδς άλλου εύρωπαϊκοΰ πράγματος 
άνάγκην εχουσιν οί κάτοικοι, άλλά καί άν 
εϊχον, στερούνται χρημάτων δπως πληρώ- 
σωσιν. Εϊναι μέν άληθές δτι ταΰτα δυνατδν 
νά με ταβληθώσιν, οχι όμως καί είς μίαν 
ήμέραν. Οί νΰν υπουργοί τείνουσι πρδ; τδν 
σκοπδν τοΰτον καί βαίνουσι γιγαντιαίοις 
βήμασιν. Άλλά τδ έθνος, καί άν τυχόν ή
θελε ν’ άκολουθήση αύτούς, δπερ δέν εϊναι 
αποδεδειγμένου, δύναται τοΰτο; Τούλάχι
στον εϊναι άμφίβολον. Οί Ευρωπαίοι έμπο
ροι τδ έλπίζουσι, διότι τοΰτο καί έπιθυμοΰ 
σιν' έπικροτοΰσι δέ εί; τάς μεταρρυθμίσεις, 
διό τι έλπίζουσι νά έπωφεληθώσιν' άλλ’ άν- 
δρε; άνευ προκαταλήψεω;, έντριβεΐ; λίαν
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Έκ τής παραβολή; τής εισαγωγής πρός 
τήν έζαγωγήν συνάγεται on ή Ιαπωνία ο 
φείλει νά πληρώση IG έκατομμύρια δόλ~ [ 
λαρ' γνωστόν δέ δτι άφ’ ού είσήχθτ. ή νέα 
χρονολογία, έξέλιπον τά χρυσά καί αργυ
ρά νομίσματα καί μόνον χαρτονόμισμα βλέ
πει τις.

Η άνάλυσις τών επισήμων πινάκων πα- 
ριστά άζιοσημείωτον έλάττωσιν τοΰ άγγλι- 
κοΰ έμπορίου καί μικράν αύξησιν τοΰ προς 
τήν Γαλλίαν. Ενφ ή ξένη (μή όγγλική) 
ναυτιλία ηύζησεν, ή άγγλική ήλαττώθη 
κατά τό τελευταϊον έτος. Ή έλάττωσις 
παρατηρεΐται κυρίως εις τήν άκταπλοΐκν, 
ένεργουμένην ήδη σχεδόν άποκλειστικώ; δι’ 
αμερικανικών άτμοπλόων.

Μέγα έμπόριον ένεργοΰσιν οί Κινέζοι, οϊ- 
τινες ήρχισαν ήδη νά γίνωνται κύριοι και 
τοϋ Jetartxov λεγομένου έμπορίου Επ’ έ
σχατων τό Κόστα Ρίκα, έν τών άτμοπλό
ων τοΰ Ειρηνικού, μετέφερεν έκ Σαγχάη; 
είς Γιοκοχάμαν 4 800 τόρνους ευρωπαϊκών 
καί κινεζικών εμπορευμάτων, ών μόνον 2Ό0 
τόννοι έστέλλοντο είς Ευρωπαίου; καί ’Αμε
ρικανού; έμπόρους τή; Γιοκοχάμας, οί δέ 
λοιποί είς Κινέζους έμπόρους έγκατεστημέ- 
νους έν τω λιμένι τούτω καί εί; Ναγκασά- 
κην. Ένταϋθα ύπάρχουσι πολλά γερμανικά 
καταστήματα, εργαζόμενα ώ; έπί τό πλεϊ
στον μέ άγγλικά κεφάλαια.

Ώ; πρός τήν ναυτιλίαν, ιδού αί κατά 
τάξιν έργαζόμεναι σημαίαΓ αγγλική, άμε- 
ρικανική, γερμανική, γαλλική καί δλλανδ·.- 
κή. Οί Γερμανοί μεταφέρουσι κατά προτί- 
μησιν εμπορεύματα άγγλικά καί ελβετικά, 
ολίγα δέ προϊόντα τή; βιομηχανία; τής πα- 
τρίδος των’ κυρίως δέ ένεργοΰσι τήν ακτο
πλοΐαν μεταξύ Γιοκοχάμας, Χϊόγκου, Ναγ- 
χασάπης καί Σαγχάη;. ’Αλλ’ ή σημαία 
των φαίνεται είς δλου; τού; λιμένας, καί 
εί; αύτού; τού; άπωτέρους καϊ ήττον έπι- 
σκεπτομένους τής Κίνας καϊ τή; ’Ιαπωνίας. ' 
Κατά τε ξηράν καί κατά θάλασσαν ή δρα- 
στηριότης τών Γερμανών γίνεται έπί μάλ
λον καί μάλλον έπαισθητή’ ουτοι δέ, μετά 
τών Κινέζων, είσίν οί φοβερώτεροι άνταγω- 

νισταί τής αγγλική; ναυτιλία; καϊ τοΰ αγ
γλικού έμπορίου. Τά γαλλικά πλοία, ολι- 
γαριθμότερα ό'ντα τών γερμανικών, έρχον
ται άπαντα σχεδόν έκ Γαλλία; καί έκεϊ 
πάλιν έπιστρέφουσΓ μεταφέρουσι δέ κυρίως 
γαλλικά προϊόντα. Εί; δλας τάς συναλλα- 
γάς αί άγοραί τοΰ Λονδίνου καί τοΰ At6sp- 
πούλ άποτελούσι νόμον’ αύται κυρίως κα- 
νονίζουσι τό έμπόριον τών μεταξωτών. .Μέ
γα μέρος τών ιαπωνικών μεταξωτών τών 
προωρισμένων διά τά γαλλικά μεταξοκλω- 
στήρια επιβιβάζονται διά Μασσαλίαν έπί 
τών άτμοπλόων τών Θαλασσίων Διαπορθ· 
μεύσεων (γαλλικών), διέρχονται τήν Γαλ
λίαν καί μεταβαίνουσιν είς Λονδΐνον καί 
Λιβερπούλ, οπού άγοράζουσιν αύτά; οί βι- 
ομήχανοι τοΰ Λυών. Οί Αμερικανοί είσά- 
γουσιν έξ Όρεγώ«ος καί Καλιφορνίας ξυ
λείαν καί άλευρον' λαμβάνουσι δέ είς αν
ταλλαγήν κυρίως τέϊον, οΰ μεγάλη κατα- 
νάλωσις γίνεται εί; τάς πολιτεία; τού Ει
ρηνικού.

Ή έμπορική συνοικία έκ τή; έςωτερικής 
φυσιογνωμίας τη; μικρόν ίμοιάζει πρό; τά 
μεγάλα βιομηχανικά κα1. έμπορικά κέντρα 
τή; Εύρώπης ή τή; ’Αμερική;. Δέν ύπάρ
χουσι καπνοδόχοι έξερεύγουσαι καπνόν, ού
τε άμαξαι καί λεωφορεία τρέχουσι ζ,ούτε οί 
άνθρωποι συνωθοΰνται. Οίκίαι καί διαβά- 
ται έχουσιν ήθος σεβαστόν, ήσυχον καί ό- 
πωσοΰν αγροτικόν. Αί κατοικίαι, ανάλογοι 
ουται πρός τό κλίμα, διετήρησαν βρεττα- 
νικόν τύπον. Αί κορυφαί τών δένδρων, ά; 
βλέπουσιν ά>ω τών στεγών, είσϊ τό κυοι- 
ώτερον κόσμημα τών όδών, αΐτινες ζωογο
νούνται τήν πρωίαν καί μίαν ή δύο ώρας 
πρό τή; δύσεω; τοΰ ήλιου, δταν μεταβαί" 
νωσιν είς τά γραφεία ή έπιστρέφωσιν έ- 
κεϊθεν. Εύάρεστος κίνησις επικρατεί κα'ι έν 
τώ μέσω τής ημέρα;' κατά τήν ώραν δ’ έ
κείνην τά γραφεία καί τά έργαστήρια κλεί- 
ουσι, διότι άπαντες απέρχονται εί; τό ά- 
ριστον. "Οπως είς τά; Ινδίας καϊ τήν Κί
ναν, τό tiffin είναι τό κυριώτερον σιτίον. 
Μόνον κατά τή,ν ήμέραν τή; άφίξεως καί 
άναχωρήσεως τών άτμοπλόων είναι πολύ- 

άσχολοι. Συνήθως ή έργασία λήγει τήν Τε
τάρτην ώραν, μεθ’ ήν σκέπτονται πώς νά 
διασκεδάσωσιν. Οί νέοι παραιτοΰσι τό κον
δύλια ν καί οί μέ» ίππεύουσιν, οί δέ λέμβο- 
δρομοΰσι. Κατά τόν έπικρατουντα συρμόν, 
οί εύγενεϊ; (gentlemen) δφείλουσι νά φέρω- 
σι μόνοι διά τής όδοΰ τό μονόξυλόν των, 
μακρόν καί λεπτόν, και ρίπτουσιν εί; τήν 
θάλασσαν’ μεθ’ 3, έξησκημένοι ώ; αληθείς 
"Αγγλοι εί; τούς αθλητικού; αγώνα;, δράτ- 
τουσι τά; κώπας καί φεύγουσιν ώς βέλος. 
Και’ έκείνην τήν ώραν βλέπει τι; έν τή 
εύρωπαϊκή συνοικία ελαφρά; άμάξας κατε- 
σκευασμένα; είς Χόγκ κόγκ καί συρομένας 
υπό μικρών ίππων τής Αύστραλίας καί τών 
Φιλιππινών’ αί άμαξαι φέρουσι νεαρά ζεύ
γη — διότι ενταύθα τά πάντα είσί νέα — 
διευθυνόμενα πρό; τά bluffs. ’Απέρχονται 
ταΰτα, διέρχονται πλησίον τοΰ ιπποδρομίου, 
οπερ είς ούδέν λείπει αγγλικόν πόλισμα, 
τέλος τρέπονται τήν rtar ύόόν ήτις,διά συ- 
δένδρων γηλόφων, μεταξύ δρυζόνων καί 
δασών ίνδοκαλάμων, άγει εί; τον δρμον τοϋ 
Μισισιπή. ΓΙανταχοΰ βλέπει τις ιππείς, ά· 
ναβαίνοντας μικρούς έγχωρίους ίππους, ή 
μεγάλους αγγλικού;, τού; τελευταίους δηλ. 
απομάχου; τοΰ πολέμου τής Κίνας, καί 
Αγγλους αξιωματικούς, Γάλλους ναύτας, 

εύγενεϊ; λευκοενδεδυμένους καϊ φέροντας ιν
δικόν κράνος. Τό εύχάριστον δέ είς ταΰτα 
καί έν τοιαύτν) του έτους ώρα είναι ή 
χαρίεσσα τή; χώρα; φύσις, ή ίδιάζουσα ώ- 
ραιότη; του δΰοντο; ήλιου, τό κυανοΰν τή; 
θαλάσσης, ή παρουσία τών πλοίων καϊ τών 
τζογκ&κ, έκείνων μέν κινούμενων ύπό ελα
φρών κυμάτων, τούτων δέ πλεουσών έπί 
τοΰ ΰδατος ώς φάσματα·

Οί πλείστοι τών παρεπιδημοΰντων είσίν 
"Αγγλοι, μεθ’ ους έπονται οί ’Αμερικανοί, 
οί Γερμανοί, οί Γάλλοι. 'II Ιταλία αντι
προσωπεύεται ύπό κουκου.Ιοσποράόωκ, οΐ
τινες έρχονται τό θέρο; καί απέρχονται τόν 
Νοέμβριον. ’Ολιγάριθμοι είσίν αί γυναίκες. 
Τόν τελευταίου χειμώνα ό σίρ Χάρρυ καί ή 
λαίδη Πάρκες έόυνήθησαν νά συναγάγωσι 
τριάκοντα είς χορόν δοθέντα είς τά bluffs· 

περί τοΰ συμβάντος δέ τούτου καί νΰν ?τι 
όμιλοΰσιν. Εορτή έν τώ άγγλικώ συλλέγω 
(c/ιιύ), δοθεϊσα εί; τού; αξιωματικού; τοΰ 
άγγλικοϋ συντάγματος δπερ άνεχώρει, μ’ 
έπέτρεψε νά θαυμάσω τήν κομψότητα, τό 
ώραϊον καί τήν καλλονήν τών ιματισμών 
γυναικών αρκούντως ήρωϊκών όπως χορεύ- 
σωσιν εί; θερμοκρασίαν τριάκοντα βαθμών 
'Γεωμόρου.

Οί έγχώριοι οδς άπαντοί τις είς τήν εύ- 
ρωπαϊκήν συνοικίαν είσίν ύπηρέται ή ύπάλ- 
ληλοι γραφείων. Τήν θέσιν φροντιστοΰ, τήν 
τόσον σπουδαίαν έν ταϊς εύρωπαϊκαϊ; οικί- 
αι; καί έν ταϊς τραπέζαις, κατέχουσι Κινέ
ζοι. Έν γένει δέ ή σημασία τούτων αύξάνει 
ενταύθα άπό έτους είς έτος. 'Ως ύπηρέται 
προτιμώνται τών εγχωρίων. Οί Ιάπωνες, 
μ’ εΐπεν άνήρ έπϊ πολλά έτη βιώσας έν- 
ταΰθα, παρεδέχθησαν τόν πολιτισμόν, τήν 
θρησκείαν καϊ αύτήν τήν γραφήν τών Κι
νέζων’ σήμερον δμω; μιμούνται τήν Εύρώ- 
πην. "Εχουσιν άνάγκην νά μιμώνται, νά 
παραδέχωνται τά τών άλλων’ διότι τούτο 
έγκειται έν τή φύσει των. Οί πρώτοι πα- 
ρατηρούσιν ακριβώς τάς εξει; τοΰ κυρίου 
καϊ συμμορφοΰνται μετ’ άκρα; εύκολίας’ 
πλήν αν πράξωσί τι έξ ιδία; βουλής, άπο- 
τυγχάνουσι, διότι δέν έχουσι νοΰν. Οί Κι
νέζοι μένουσι πάντοτε οί αύτοί’ παρατη- 
ροΰσι μέν καϊ μιμούνται όλιγώτερον, άλλ’ 
ένεργοΰσι καλλίτερου, ιδίως δταν άφήσωσιν 
αύτούς νά πράττωσι κατά τήν ιδίαν κρίσιν. 
Οί Ιάπωνες, άρχει νά μή άπελευθερώση 
τις αύτούς τής έθιμοταξίας τής πατρίδος 
των, είσϊ πράοι, εύθυμοι καί ΐξοικειοΰνται 
πρός τούς κυρίου; των. ’Εάν ούτο; δείρη 
αύτούς, πάλιν είσίν άφωσιωμένοΓ άλλως 
δέ τό ίνδοκάλαμον δέν ατιμάζει — πατήρ 
δέρει τά τέκνα του. Έάν περιποιώνται αύ
τούς, ώς τούς Ευρωπαίους ύπηρέτας, καθί
στανται οικείοι, βάναυσοι, ανυπόφοροι. 'Ο 
Κινέζος ούδέποτε άγαπά τόν Εύρωπαϊον 
κύριον 3ν δουλεύει. Είναι ΰπερήφανος, έκδι- 
κητικός καί λίαν ευαίσθητος, άλλ’ εύσταθής. 
Είς τήν έλαχίστην παρατήρησιν ήν τώ α
πευθύνεις, σ’ εγκαταλείπει, είτε προφάσιζα-



ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΠΣ ΓΗΣ.

μένος ασθένειαν τίς μητρός του,-είτε λέγων 
σοι εύσεβάστως καί μετά μειδιάματος ίδιά- 
ζοντος τή φυλή του δτι πρόκειται περί δυ- 
σαρέστων πραγμάτων, δτι δ χαρακτήρ σοΰ 
καί αύτοΰ δέν συμβιβάζεται "Αμα σ’ εϊπτ? 
ταΰτα, ούδέν τδν Αναχαιτίζει,Αλλά φεύγει.

Είς τινα τών μεγάλοιν όδών, όπισθεν 
τοίχου ού ύπέρκειται σταυρός, βλέπει τις 
είς τδ βάθος μικρά; αύλή; ώραίαν έκκλησί- 
αν, μιχρών διαστάσεων, καί πρδ τοΰ πυλώ- 
νος τδ άγαλμα τής Παναγίας. Παρά τή έκ- 
χλησί? υπάρχει χαμηλή οικία, έν ή διαμέ- 
νουσιν δ άποστολικδς έξαρχος Πετιζαν καί 
οί υπ’ αυτόν ίερεϊς, άνήχοντες εΐς τάς έν 
Παρισίοις ξένας άποστολάς. Οί νόμοι τίς 
χώρας, ή ζηλότυπος έπαγρύπντ,σις τών ια
πωνικών αρχών, τδ πρός τόν χριστιανισμό? 
μίσος, δπερ έπέζησε τών τελεσθεισών ή με- 
λετηθεισών ΰπδ τών νεωτεριστών μεταρρυθ 
μίσεων, αί φρόνιμο·, τών ξένων άπεσταλμέ 
νων συμβουλαί, έθηκαν έμπόδια άχρι τοΰδε 
Ανυπέρβλητα είς τήν έξάσκησιν τίς λειτουρ
γίας των. Οί ίερεϊς ούτοι είσί ποιμένες άνευ 
ποιμνίου, έκτδς καθολικών τινων παρεπι- 
δήμων, εΰθυμουμένων δτι είναι χριστιανοί, 
χαί τών μή λησμονούντων τοΰτο στρατιό» · 
τών καί ναυτών Γάλλων ή ’Ιρλανδών. Χι
λιάδες έγχωρίων χριστιανών, δεινώς κατα- 
διωχομένων ήδη, μάτην ζητοΰσι τάς πα
ρηγοριάς, ίς άρνοΰνται τοϊς ίερεΰσι νά χο· 
ρηγήσωσι. Δέονται λοιπδν, προσδοχώσι, τε
λειοποιούνται είς τήν γλώσσαν, τά ήθη 
καί τήν ίστορίαν τίς χώρας, έλπίζοντες, δ
περ δέν είναι ίσως χείμαιρα, δτι έπέστη δ 
χρόνος, χαθ’ Sv ή Ιαπωνία, ή άνοιχθεϊσα 
είς τδ ξένον έμπόριον, άνοιγήσεται καί είς 
τήν διάδοσιν τίς πίστεως·

Έν περιλήψει, ή Γιοκοχάμα είναι αξιό
λογος αγορά· Εργάζονται μέν, όχι δμως 
καί πολύ. 'Υπάρχει μέν δραστηριότης, όχι 
δμως ή υπερβολική έκείνη καί πυρετώδης, 
ή χαρακτηρίζουσα τά μεγάλα έμποριχά καί 
βιομηχανικά κέντρα τίς ’Αμερικής. ’Αρκε
τός μένει χρόνος πρδς ά·άπαυσιν, πρδς ανα
ψυχήν καί πρδς Αναπόλησιν τίς φυσάσης 
σέ. Ό νεωστί άφιχθείς εις Ίοκοχάμαν μετά

24 ώρας βλέπει δτι δλοι πάσχουσι νο
σταλγίαν. Είναι μέν αληθές δτι δλοι Εργά
ζονται καί διασκεδάζουσιν, έκαστος δπως 
βούλεται, καί ύπεράνω τίς ύπάρξεως του 
εύγενοΰς υπάρχει ή τοΰ παρελυμένου έξώ- 
λους (roivt/y), διότι τδ στοιχεΐον τούτο, 
δπερ ένταΰθα καλλίτερου συνέχεται ή είς 
Far II est, δέν λείπει δλως διόλου (καί ά- 
πόδειξις τά καπηλεία καί τά σφαιριστήρια 
άτινα είσί διαρκώ; πλήρη τών ταραχοποιών 
τούτων τυχοδιωκτών), άλλ’ οί πάντες στε- 
νάζουσιν άμα Ακούσωσι τ’ όνομα τίς παΧ 
τρίδος. Άνάφερε αύτοϊς περί τής γηραιας 
’Αγγλίας καί Οά ϊδης δτι νέφος Οά διέλθή 
διά τίς φυσιογνωμία; των. Ούτως έπλάσθη 
δ άνθρωπος. Παντού καί πάντοτε τείνει είς 
τδ νά διίδη τήν εύτυχίαν έν τώ μέλλοντι 
ή νά δράξνι αύτήν άμέσως. 'Η ύπαρξις έν 
ταΐς μεμακρυσμέναις ταύταις χώραις Ανα
πτύσσει τήν διάθεσιν ταύτην. Ζών τις με- 
ταςδ τής λύπης τών δσα κατέλιπε καί τής 
έλπίδο; τών δσα Οά εύρη, διέρχεται τδν 
χρόνον έν τή αμφιβολία καί τή Ανησυχία:. 
Οί πράγματι γενόμενοι πλούσιοι, ασμένως 
καταλείπουσι τήν τίς’έξορίας χώραν, έν ή 
διίλθον τά καλλίτερα έτη τοΰ βίου, χαί έ- 
πιστρέφουσιν εύτυχεϊς είς τήν πατρίδα των. 
"Αμ*  άφι/θέντες ύπδ τδν ψυχρόν καί νεφε
λώδη ούρανδν τής πατρίδος των, λυπούν
ται διότι κατέλιπον τδν ήλιον τής ’Ιαπω
νίας, τάς ώραίας κέδρους αϊτινες έσκίαζον 
τήν οικίαν των, τού; πολλούς υπηρέτας, 
τήν έργασίαν, τήν ζωήν, δλην τήν ύπαρ- 
ξίν των. Είς Ίοκοχάμαν ησαν κάτι τι, ή" 
ξιζον τούλάχιστον Sv chi-fu-chi, ένώ έν 
’Αγγλία διανοούνται δτι δέν είναι τίποτε, 
nobody. Είς ’Ιαπωνίαν έπασχον άπδ νο
σταλγίαν’ εί; Άγγλ'αν πάσχουσιν άπδ Ία- 
πωνοαλγίαν. Έάν ησαν νέοι, προθύμως 0’ 
άπήρχοντο εί; τού; ’Αντίποδας πρδς Αναζή- 
τησιν τύχης, (α)

(α) Κατά τδν σίρ Χάρρυ Πέρκε; (εκθεσις τϊ',ς 
17(29 ’Απριλίου Ι»7Ι) έν Ίαπων'α ύπήρχον α! 
έξίς ξένοι· 782 "Αγγλοι, 229 ’Αμερικανοί, 164 
Γερμανοί, 158 Γάλλοι, 87 'Ολλανδοί καΐ 466 
άλλοι Ευρωπαίοι· ίν δλοι; ξένοι 1&8G-

Β.

ΓΙΟΣΙΔΑ.

(Άπδ 3—14 Αύγούστου).

ΊΙ Ίαπωχία, εκτός t&r Ι.ΐευθέρωχ Jipixax, καί αί πό.ίεις 'lido χαΐ Όζα'κα, al ί- 
ξαχο,Ιουθοΰσαι χά ifxai κ.ΙεισταΙ είς τούς ξέχους. — Τρόπος τού ύδοιτορεϊχ είς 
τό ίσωτερικόχ. — Συγκιχηζική διάβααις τοΰ ποταμού Όδαΰάρα. — Τά .Ιουτρά 
τής Ι/ιγΙαχοσΙτας. — Οί προσκυνηταί τοϋ Φουτ^ιγίάμα. — Έχ τώ vaC> τής 
Γιοσΐύας. — Ή πάροδος τής Τορισάύας. — Χατζύτζη· — Επιστροφή εΐς Ι'ιο~ 

κογάμαχ.
έντολήν έχοντες νά έπαγρυπνώσι καί έπι- 
τηρώσιν αύτόν. Τά μέρη τά μάλλον μεμα - 
κρυσμένα τής Ίοκοχάμα;, δι’ ά δίδονται αί 
άδειαι αύται ώς ιδιαιτέρα εύνοια, είναι τδ 
Σουμπασίρη, είς τούς πρόποδας τού Φου
τζιγίάμα, πρδς τά βορειοανατολικά, είς ά- 
πόστασιν σχεδόν πεντήκοντα μιλλίων, και 
τδ ’Αταμή, έπί τής Ακτής τής θαλάσση;, 
πρδς τά νοτιοδυτικά, είς άπόστασιν εξήκον
τα μιλλίων άπδ τής Ίοκοχάμας. "Οταν 
προβώσιν είς τήν άναθΐώρησιν τής συνθήκης 
(τώ 1873), ό διά τούς ξένους Αποκλεισμό; 
τή; Ιαπωνίας θ’ άποτελέση πιθανώς Sv 
τών άξιολογωτέρων ζητημάτων τών δια
πραγματεύσεων. *Αχρι τοΰδε ούδεμία τών 
ξένων πρεσβειών έθ·.ξεν αύτδ έπισήμως, 
άλλά οί βολιδοσκοπήσαντες τάς διαθέσεις 
τών συμβούλων τού μικάδου έλαβον τήν 
αύτήν Απάντ/,σιν, -ήτοι ενόσω οί οαμουράη, 
οί στρατιωτικοί, είσιν ένοπλοι, πρέπει ή 
χώρα νά μένη, κλειστή πρδς αύτδ τδ συμ
φέρον τών ξένων (α). Τδ νά έπιτρέψωσι 
τούτοις νά όδοιπορώσιν είς τδ έσωτερικόν, 
είναι τδ αύτδ ώς εί έξέθετον είς μέγιστον 
κίνδυνον. "Οταν λέγωσιν εί; τούς υπουρ
γούς : Λοιπόν, Αφοπλίσετε τούς σαμΟυράη, 
άπαντώσιν δτι τδ ζήτημα είναι σπουδαιον,

Αί συνθήκαι δέν ήνοιξαν τήν ’Ιαπωνίαν, 
μόνον έξησφάλισαν τοίς Ευρωπαίοι; τήν έ
λευθερίαν τού νά διαμένωσι καί έμπορεύων- 
ται εϊ; τούς πέντε λιμένας τούς λεγομένους 
τών σιυ-όύ/κώ»-, ήτοι τήν Ίοκοχάμαν, τδ 
Χιόγκον (Κόμπε), τήν Ναγκασάκην, τήν 
Νιίγκάταν, τήν Χακοδάτη», καί εί; τάς 
μεγάλας πόλεις Ίέδον καί Όσάκαν. Τά 
λοιπά μέρη,ήτοι άπασα ή χώρα, έκτδς τών 
ειρημένων, διατελούσιν ερμητικώς κεκλει- 
σμένα. Είς έκαστον .Ιιμίχα τύχ συχθηκ&χ 
ύπάρχουσι τετραγωνικά τινα μίλλια είς α 
δύνανται νά είσέρχωνται οί ξένοι, πάσσαλοι 
δέ φέροντες Αγγλιστί καί ΐαπωνιστί τάς 
λέξει; "Ορ'.οχ των συνθηκών σημειούσι τά 
δρια. Πέραν τούτων άρχεται ή ’Απηγορευ- 
μένη χώρα. Μόνον οί πρεσβευταί καί οί γε
νικοί πρόξενοι έχουσι την άδειαν, δυνάμει 
τών συνθηκών, νά περιηγώνται είς τδ έσω
τερικόν. Αύστηρώς τηρείται τδ μέτρον δι’ 
οΰ Απαγορεύεται είς τού; ξένους νά είσδύ- 
ωσι περαιτέρω- έντούτοις, αιτήσει τών ά 
πεσταλμένων, παραχωρούσι τήν άδειαν νά 
έπ-.σκεφθώσι τάς θέρμας τής Μιγίανοσίτας 
καί τοϋ Αταμή καΐ ν άνέλθωσι τδ Φου- 
τζιγίάμα’ έν τοιαύτη περιπτώσει δέ άνδρες 
ένοπλοι, οΰς οί Εύρωπαϊοι, κατά λάθος, ώς 
μοί λέγουσι, καλούσι yacumins (ί προσωνυ 
μία είναι οικεία τοίς άνωτέρου βαθμού ά 
ξιωματικοϊ;), συνοδεύουσι τδν περιηγητήν, 

ΠΕΡΙΟΔ. ΤΙΙΣ ΓΗΣ.

(α) ΊΙ κατάστασις αύτη καϊ μέχρι έξα-

κολουθεϊ. — -■ Μ.
Ιδ’
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άφοοών τήν έσωτερική» πολιτικήν, καί δτι 
τούτο δέ» δύνανται νά διαπραγματευθώσι 
■πρός τού; αντιπροσώπους τών ξένων δυνά
μεων (α). Θά έπήρχετο στάσις άν άφωπλί- 
ζαντο οί δ ίο ξίφη φέροντες σαμουράη, πριν 
δέ τής άφοπλίσεως ταύτης θά ηΰξανον οί 
φόνοι άν έπετρέπετο εί; τού; ξένους νά δ- 
δοιπορώσιν εΐς τύ έσωτερικόν, Οί φόνοι ού- 
τοι διεπράχθησαν έπί τής άνοικτή; χώρας' 
κρίνετε τί.θά συνέβαινεν άν έπετρέπομεν 
τά; οδοιπορίας έν τώ έσωτερικώ. Τό επιχεί
ρημα είναι όρθόν.

Είναι σήμερον έπικίνδυνον τό όδοιπορεϊν 
είς τό εσωτερικόν ; Περί τούτου διάφοροι ύ
πάρχουσι γνώμαι (β)· Έν τώ διπλωματικό» 
κόσμω είσίν αισιόδοξοι ώ; πρό; τά πράγ
ματα καί τού; άνθρώπου; τής ’Ιαπωνίας. 
Τήν έξουσίαν κατέχουσιν υπουργοί μεταρ- 
ρυθμισταΐ, λεγόμενοι φίλοι τών ξένων' πρέ
πει δε νά εύλαβηθή τι; αύτού;, νά ένθαρ- 
ρύνη, νά βοηθήση ίσως έν τινι μέτρο» πρός 
πραγματίωσίν τών εύμενών, πεφωτισμένων 
καί έκπολιτιστικών προθέσεων των. Άναμ
φιβόλως μακρύ; είναι ό κατάλογο; τών δο · 
λοφονηθέντων καί κρεουργηθέντων ξένων 
καί φαίνεται φοβερό; δταν παραβάλη τι; 
αυτόν πρό; τόν αριθμόν τών παρεπιδημούν- 
των' άλλ’ άπό πολλών μηνών τοιαϋται ά- 
πόπειοαι δέν έγειναν. ’Εάν δύο σαμουράη, 
βοηθούμενοι έκ τρίτου, τυχαίως προσελθόν- 
τος, κατεμέλισαν τόν άπελθόντα ’Ιανουά
ριον δύο "Αγγλου; διατελοΰντας έν ύπηρε- 
σ'α τή; ιαπωνική; κυβερνήσεως, οί τελευ
ταίοι έαυτού; μόνον δφείλουσι νά αίτιών- 
ται, διότι άπέπεμψχν τού; φύλακα; των 
κα1. περιεφέροντο τήν νύκτα εί; τά; δδοίι; 
τή; πρωτευούση; μέ εγχώριον γυναίκα. Ά
ναμφιβόλως ό σίρ 'Ρούθερφορδ "Αλκοκ δί
καιον εχει λέγων έν τώ βιβλίο» του δτι δέν 
είναι καλόν νά συνάντηση τις τού; δαΐμιο 
περιφερόμενου; μέ τού; δύο ξίφη έχοντας ά

(α) Εί; πολλά μέρη τή;’Ιαπωνία; άφωπλίσΟη- 
σαν οί σ α μ ο υ ρ ά η. — S. Μ.

(β) Κατά τοΰ; προσφάτου; είδήσεις, πολλαί 
καί έν τή ασφαλεία τών Δδοιπόρων έπήλΟον βελ
τιώσει;. 

κολούθου; των καί δτι τρέχει τόν κίν
δυνον νά φονευθή' άλλά δέν άπαντά τι; 
τόσον συνεχώ; ώ; άλλοτε δαΐμιο διά τόν 
λόγον δτι δδοιπορούσι δι’ άτμοπλόων καί 
δχι διά ξηρά;. Οί σαμουράη δέν είναι τό
σον άγριοι δπω; πρίν και δ πολιτισμό; ήρ- 
ξατο νά έπενεργή καί έπ’ αύτών. — Άλλ’ 
ή φοβερά άπόπειρα ήν δύο θρησκομανείς 
διέπραξαν είς τάς δδους τή; Κιότου κατά 
τοϋ σ!ρ Χάρου Πάρκες έν φ χρόνο» περι- 
στοιχούμενο; ύπό τών διαγγελέων του καί 
"Αγγλων στρατιωτών μετέβαινεν έπισήμως 
εί; τό παλάτιον τοϋ μικάδου ; — "ϋ ! τού
το συνέβη πρό τριετίας, καί εκτοτε πολύ; 
παρήλθε χρόνος. — Τέλος, κατά τούς 
γραμ.ματεϊ; τών πρεσβειών, πάς κίνδυνος 
έξέλιπεν.

Οί έν Ίοκοχάμα παρεπιδημςύντες είσί 
κατά τοΰτο ήσυχοι. ’Εντούτοις τινέ; αύτών 
μοί ώμολόγησαν τήν έντελή άγνοιαν των 
περί τοΰ ζητήματος. Οί καθολικοί έξαπό- 
στολοι, οί τόσον καλώ; πληροφορημένοι εΐς 
τά λοιπά μέρη τή; άπωτάτης Ανατολής, ι
δίως εί; Κίναν, ούδεμίαν έδυνήθησαν νά 
μοί χοοηγήσωσιν ακριβή πληροφορίαν. Έπί 
ένός δμω; άπαντες συμφωνοϋσιν, δτι δηλ. 
δ λαός είναι καλός, άξιέραστος, ευμενής 
καί δτι ώς πρό; τού; φέροντας δύο ξίφη 
πρέπει τι; νά τούς άποφεύγη. Τά λοιπά 
είσίν άγνωστα, ώς καί πολλά άλλα πράγ
ματα έν τή χώρα, ήν φαίνεται δτι καλύ
πτει είσέτι σκότος. Τούτο δύνανται νά δι- 
αφωτίσωσιν δλίγον αί πρεσβεϊαι τών μεγά
λων δυνάμεων' άλλά περιωρισμένα έχουσι 
μέσα δπω; λάβωσι πληροφορίας καί, έκτός 
τή; αγγλικής, ήτις είναι είς Ίέδον, είσίν 
έγκατεστημέναι είς Ίοκοχάμαν. "Αλλως αί 
περιστάσεις έπιβάλλουσιν εΐς τούς αρχηγούς 
τούτων μεγάλην έπιφύλαξιν. Έάν έπέμε- 
νον πολύ παρά τοί; δμοεθνέσιν αύτών πεοί 
τών κινδύνων εί; οΰ; έκτίθενται εισδύοντες 
ει; τό έσωτερικόν, θά διέδιδον τήν ανησυ
χίαν έν τή αποικία: τής Ίοκοχάμα; καί Οά 
προσέβαλαν τήν ευαισθησίαν τών έγχωρίων 
αρχών' έάν ένδιέτριβον περί τή; ασφαλείας 
?.ν πράγματι άπολαμβάνουσι σήμερον οί 

Ευρωπαίοι είς τά μέρη τής συνθήκης, θά 
ένεθάρρυνον έμμέσως τό τυχοδιωκτικόν 
πνεύμα τό ίδιάζον τή άγγλοσαξωνική φυλή 
καί έν μέρει θ’ άνελάμβανον τήν εύθύνην 
τών τυχόν πρ'.κυψόντοιν φόνων Σιγώσιν 
άρα άλλ’ ώς ερρέθη, ήδη ύπερισχύει ή έμ- 
πιστοσύνη έν τώ επίσημο», διπλωματικό» 
καί πολιτικό» κόσμο/·

(3 Αύγουστου). Ό Κ βάν δέρ Χόεβεν, 
πρεσβευτής τών Κάτω Χωρών, ευηρεστήθη 
νά μοί προτείνη νά λάβω μέρος είς εκδρο
μήν ήν έμελέτα είς Φουτζιγίάμα. θά έπω- 
φεληθώ τήν πολύτιμον ταύτην εύκαιρίαν 
δπως εξερευνήσω τήν δλίγον γνωστήν χώ
ραν πρός τά βόρεια καί τά βορειοανατολι
κά τού έσβεσμένου τούτου ηφαιστείου. Εί- 
μεθα Ιξ περίΓ.γηταί καί ευτυχώς έχομβν 
συνοδοιπόρον τόν Κέμπερμαν, Ιαπωνολό- 
γον έξοχον καί διερμηνέα τή; γερμανικής 
πρεσβείας. Αί παρασκευαί έγένοντο καί αί 
διαταγαΐ τή; κυβερνήσει·»; έστάλησαν τα
χυδρομικό»; είς τάς έγχωοίους άρχάς' προ
ηγούνται δ’ ήμών δ μάγειρος έπί αάχζο, 
αί τροφαί, τά έπιτραπέζια σκεύη καί αί 
κλίναι— ταύτα φερόμενα έπί τών ιόμων 
ικανών κουλή. Τέλος τήν πρωίαν ταύτην, 
ώραν έκτην, έπιβαίιομεν άμαξης, ήτες θά 
φέρη ήμάς είς Τοκάϊδον, τήν βασιλικήν δ- 
δον, άρχομένην εί; άπόστασιν μιάς λεύγη; 
καί ήτις είναι αμαξιτή μέχρι τών δχθών 
τοϋ ποταμού Όδαβάρα' έκείθε» θ άκολου- 
θήσωμεν τήν δδόν πεζοί, έφιπποι καί έπί 
φορείου (κάγκο). Γιακουνίν, άγγελοι, φυ
λακές καί έπιτηρηταί ήμών, έπιβαίνοντε; 
παλαιοΐππων, περικυκλούσι τήν άμαςαν 
μόλις δέ πάντες έπέβησαν τοϋ αρχετύπου 
τούτου οχήματος έξετάζουσι τά όπλα των, 
έκτός έμοΰ, μή φέροντος. Ό γείτων μου 
σύρει έκ τοΰ θυλακίου του φοβερόν πολυ- 
κροτον.

Τό Τοκάϊδο είναι, ώς πάντοτε, ζωηρότα
το». Οδοιπόροι πεζοί, έφιπποι, έπί φορεί
ων, γυναίκες, παίδες, άνδρες μέ δύο ξίφη, 
ιερείς με ξυρισμένα; κεφαλάς, διαδέχονται 

άλλήλους. Άπό καιρού εί; καιρόν άπαντώ- 
μεν άγγελιαφόρον, δστις, δπως πάντες οί 
άνδοε; ους βλέπομεν, άντί παντός ένδύμα- 
το; φέρει ζώνην. Έχων εί; τήν κεφαλήν 
μέγαν στρογγύλο» καί πλατύτατου πίλον, 
δστις Οαυμασίω; κλίνει είς τό δπισθοκοά- 
νιον, φέρει έπ’ ώμων μικρόν καί λεπτόν 
ίνδοκάλαμον, είς τήν μίαν άκραν τοΰ δποί
ου είναι προσδεδεμένον δέμα μικρό» περιέ- 
χο» τάς άγγελίας καί είς τήν άλλην ή έ- 
λαφρά άποσκευή του. Οί μικροί πόδες του 
φέρουσι, κατά τήν συνήθειαν τού τόπου, 
σανδάλια έξ άχύρου' τρέχει δέ μετά θαυ- 
μασίας χάριτος καί εύκινησίας καί μόλις 
φαίνεται ότι πατεί τήν γήν. Καί δμω; » 
Ερμής ούτος είναι ταπεινός κουλή είς τήν 
υπηρεσίαν δαΐμιό τίνος, ή τής κυβερνήσεως, 
ή τής διευθύνσεως τών ταχυδρομείων' διό
τι ύπάρχει ταχυδρομείον, ού ή ύπηρεσία έ- 
νεργείται τακτικότατα- Οί ήμέτεροι γιακου
νίν είσίν ώραίοι νεανίαι. Ύπό τόν χάρτινον 
λευκόν πίλόν των καί τάς πλατεία; με
ταξωτά; έσθήτάς των φαίνονται καλοί. 
Αμφοτέρωθεν τή; δδοϋ ύπάρχουσιν οίκίαι, 
έργαστήρια καί δένδρα- Τά χωρία κεϊνται 
εγγύτατα άλλήλων, τό δέ μεγαλήτερον 
καλείται Τότσκα. Τήν όγδόην καί ήμίσειαν 
ώραν άφικόμεθα εί; τήν πόλιν Φουτζισάβα, 
περίφημον διά τόν ναόν τη;. Ό τόπος εί
ναι θελκτικός. Γήλοφοι κεϊνται πλησίον 
μικρών κολάδων,αϊτινες άγουσιν εί; τάς δ- 
δούς, δρη δέ, κοιλάδες καί μικραί φάραγγες 
είσί χλοηφόροι- ’Ορυζώνες καλύπτουσι τάς 
μικράς πεδιάδας καί άνέρχονται κλιμακη- 
δόν είς τά πλευρά καί είς τάς £ωγμά; τών 
λόφων, οΰ; σκιάζουσι μεγαλοπρεπή δένόρα, 
πίτυες,κρυπτομερίαι (crj/ptomen'as), ιαπω
νικοί δάφναι’ πήδε κακεΐσε δέ ύπάρχουσι 
θύσσανοι ίνδοκαλάμω».

Αριστεύομε» είς μέγα τεϊοπωλεϊον. Αί 
Γί-σά»·<, αί δεσποινίδες, δηλ- αί ύπηρίτρι- 
αι τοΰ καταστήματος, αί τόσον συνεχώ; 
ύμνούμεναι είς τάς περιγραφά;, συστέλλον
ται περί ήμάς. Ένταΰθα, καί τοι συνετι
σμένοι νά βλέπωσι ξένους, πολλοί συνήλθαν 
περίεργοι. Τήν έννάτη» καί ήμίσειαν ώραν



<52 ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ.

άναχωρούμεν, μετά μίαν δέ ώραν διαβαί
ναμε» τά δρια τών συνθηκών και, διελθόν- 
τες διά τής μεγάλης κωμοπόλεως Όΐζο, 
φθάνομεν περί ώραν πρώτην έπί τής όχθης 
τοΰ ποταμού, απέναντι τής τιμαριωτικής 
πόλεως Οδαβάρα.

’Ενταύθα καταλείπομεν την άμαξαν καί 
έκαστος ήμών έκτείνεται έπί σανί δος, θέ
τω» τούς δακτύλους εις μικράς ίπάς έπί 
τούτφ ήνεωγμένας’ μεθ’ δ τέσσαρες γυμνοί 
άνθρωποι αίρουσιν αύτήν, θέτουσιν έπ'ώ- 
μ.ων καί δρμώσιν είς τόν ποταμόν. Ή σκη- 
νή αΰτη είναι ζωηρά, αλλόκοτος καί ολί
γον συγκινητική- ’Εν τώ μέσοι τού χειμάρ
ρου τδ ύδωρ ύψοΰται μέχρι τών ώμων τών 
αχθοφόρων, οΐτινες, αναγκαζόμενοι νά έ·- 
δώτωσιν είς τήν δρμήν τοΰ χειμάρρου, 
παρεκτρέπονται τής οδού, άλλ’ εύτυχώς άν 
τέχουσιν. Ή όχθη άπομακρΰνεται ώς ε! κα
τεβαίνομε» διά λέμβου. Μετ’ οΰ πολύ ή 
τών θαλασσίων κυμάτων αναπνοή μιγνύε- 
ται είς τάς ευρύθμους φωνάς τών κουλή οϊ 
τινες, καί τοι παλαίοντες πρός τό ΰδωρ, 
βλέπουσιν ήμάς άπό καιρού είς καιρόν μει- 
διώντες. Σαλεύοντες έπί τής έλαφράς σα- 
νίδος ήμών, κρατούμεθα δλαις δυνάμεσι’ 
τέλος δέ φθάνομεν εις τήν όχθην καί κα- 
ταθέτουσιν ήμάς έπί τής άμμου. Μετ’ δλί 
γα βήματα Οά ώμεν είς τήν ζυριωτέραν δ
δόν τής Όδαβάρας. Είς τήν είσοδον τή; 
πόλεως 5 δήμαρχος καί οί πάρεδροι, φέρον- 
τε; τή,ν έπίσημον στολήν των, υποδέχον
ται ήμάς διά μεγάλων Kow-Fovf (υπο
κλίσεων), μεθ’ & φέρουσιν ήμά; έπισήμως 
είς μέγα κατάστημα τεϊοπωλών, δπου οι 
άνθρωποι ί,μών, σταλέντες άπό τής προτε
ραίας, έτοιμάζουσι τό αριστον, rirpylr. 
Άπό ένός ή, δύο έτών τήν Όδαβάραν έπε- 
βκέφθησαν παρεπίδημοι τής Ίοκοχάμας’ 
εντούτοις ί άφιξις λευκών άνθρώπων sivat 
ακόμη συμβάν μέγα, άνδρες δέ άμφοτέριον 
τών φύλων καί πολυάριθμα παιδία τρέχου- 
σιν όπως ΐδωσιν ήμάς έσθίοντας. Μετά τδ 
γεύμα παρουσιάζεται άνήρ έφωδιασμένος 
μέ ώραΧον κιβώτιο» έκ λάκας, διηρημένον 
είς τέσσαρα χωρίσματα περιέχοντα άμμον 

έρυθράν, κυανήν, μέλαιναν καί λευκή»’ fi- 
ψας δέ ταύτη» έπί τού σανιδώματος, δπως 
γεωργός σπείρει τδν σπόρον, σχεδιάζει καί 
ζωγραφεί συγχρόνως άλλόκοτα κοσμήματα, 
άνθη, πτηνά καί, τέλος, έν μέσω τών γε
λώτων τών συνελθόντων, έρωτικά άντικεί- 
μενα άξια τού /ιυσιιχοΰ χοιτύνοτ τή; 
Πομπηίας, ’fl φαωρότης τών γυναικών καί 
τών νεανίδων παρέχει ήμΧν παράδοξον ιδέ
αν τής ήθικής τοϋ ιαπωνικού λαού. Άλλα 
τδ έρθδν τού σχεδίου, η αρμονία τών χρω- 
μάτοιν τών έξ άμμου ζωγραφιών, τών γι
νομένων διά τόσον άλλοκότου τρόπου έ*ό>-  
πιον ήμών καί είς δλίγα λεπτά, είσίν ούχ 
ήττον θαυμάσια. Δι' έμέ είναι άκτίς φωτός' 
διότι αρχίζω νά εννοώ τήν ιαπωνική» τέ-

Τήν τετάρτην ώραν άναχωρούμεν, τή,ν 
φοράν δε ταύτη» έφιπποι, ’’λχρε τούδε έ- 
βαδίζομε» πρδς δυσμάς, άλλ’ άπδ τής Ό
δαβάρας διευθυνόυεθα πρδς βορράν. ’ίί ίδός 
ακολουθεί τή,ν δεξιάν όχθη» τού χειμάρρου, 
επιτρέπει νά φαίνηται όπωσοΰν έν τή σκιά 
ωραίων συστάδων προαιωνίων δένδρων τδ 
xliaxior τού δαϊμίου καί καθισταμένη έπί 
μάλλον καί μάλλον άνάντης εισδύει είς όρη 
κεκαλυμμένα άπδ τών προπόδων μέχρι τής 
κορυφής άπδ αφθονον βλάστησιν.

Ούδέν γραφικώτερον τού μικρού χωρίου 
Γιομότο, κειμένου είς τό βάθος φάραγγο;. 
’Ενταύθα άφίνομεν τδ Τοκάίδο, δπερ άγει 
εί; Κιότο, καί διά στενοπορειών, έπί έλα- 
φρών καί μικρών γεφυρών, μεταξύ βράχων 
κεκαλυμμένων ύπδ λειχήνων, φθάνομεν ά- 
νερχόμενοι, περί ώραν εσπερινήν έβδόμη», 
είς τά; θέρμας τής Μιγίανοσίτας.

Άτόστασις άπδ Γιοκοχάμας δεκατέσσα- 
ρα φΐχ (rts') ή τριάκοντα καί πέντε άγγλι
κά μίλλια.

(4 καί 5 Αύγουστου). Ή Μιγίανοσίτα 
(Miyanishila), κάτω τοΰ ναόν, σύγκειται 
έκ ναού, (ΐία, καί σειράς οικιών κειμένων 
τών μέν έπί τών δέ, τών μέν ήμισειών είς 
τά πλευρά βράχου, τών δέ άλλων είς τό


