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II ΕΝ ITWIA ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ TUN ΓΡΑΜΜΑΤΩ'.

Ο;τις έζ ήριών άκούη ιτερι παλιγγενεσίας (renais
sance) της Εύρώπης κατά τον δεκατον πεαπτον αιώνα, 

Τόμ. Α*. — ’Απρίλιος, 1S68.

και άγνοη τί τοΰτο σηααίνεΓ δςτις έζ ήρεων αναγινω- 
σκζ είς τά βιβΰ,ία και εί; τά; έφτ,αεριόα; δτι η Ευριο
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πη έφωτίσθη ύπό των Ελλήνων, καί ιδέαν δεν έχει 
πώς τούτο, είναι ασύγγνωστος· δεν πρέπει ν άπαιτη 
παρ’ ούδενδς τιμάς· πρέπει νά παύση έχων άςκόσεις 
ότι άνήκει εις τάξιν άνωτέραν της των χυδαίων. Εως 
ένα καιρόν, ύπεφέρετο ή τοιαύτη άγνοια· είχε πρόφα- 
σιν έκατος δτι οί γονείς του ύπήρςαν αμαθείς, και 
αμαθή τοθ άφήκαν άλλ’ ό νυν καιρός δεν είναι ό και
ρός των γονειον του· ό ήλιος ήρθη άνω τού ορίζοντας, 
και αί ακτίνες του εκεί μόνον δεν εϊσδύουσιν, ό'που 
έκ ουσίως κλείει τις τό παράθυρόν του εις το ζωογάνον 
αύτών θάλπος.

Ο ΙΕ αιών ύπήρζεν ό αιών της πτώσεως τής Βυ
ζαντινής αύτοκρατορίας. II Κωνσταντινούπολή έπορ- 
θήθη υπό Μωάμεθ τού Δευτέρου έν έτει 1453. Μεταξύ 
των απείρων καί φλογερών στεναγμών, οίτινες τότε 
άνεδόθησαν προς τον "Υψιστον, — διότι ή άνέβησαν 
τότε μέχρι τού προσώπου αύτού θερμοί έτι οί στεναγ
μοί, ή ουδέποτε φθάνουσι στεναγμοί ανθρώπων μέ- 
χρι του Πλάστου, — διεπε'ρασε μ.έχρις ήμ.ών τήν ά- 
χλύν των τεσσάρων αιώνων ή φωνή τού Αασκάρεως, 
άνδρός σοφού και συγγενούς των ΙΙαλαιολόγων, πα- 
ρευρεθέντος εις τήν καταπληκτικήν εκείνην πτώσιν. 
Οϋτος, διηγούμενος εις τούς ’Ιταλούς, παρά τοΐ’ς ό- 
ποίοις κατέφυγε, τον θάνατον τού τελευταίου των 
Κωνς-αντίνων, προσέθηκε· « Και επί τούτου άπώλετο 
καί βασιλεία των Ρωμαίων, καί ελευθερία, καί εύγέ- 
νεια, καί λόγος, καί παν αγαθόν. »

Εκ τής δεινής φθοράς ταύτης παρήχθη τις γένε- 
σις· έκ τής τέφρας έβλάστησε γονιμώτατον σπέρμα· 
διότι όσοι τραυματία·. καί ανάπηροι διεσώθησαν άπό 
τού φοβερού εκείνου ναυαγίου, παρέλαβον δύο κειμ.ή- 
λια αναφαίρετα· τήν χριςτανικήν πίτιν, καί τήν ελ
ληνικήν παιδείαν. Ταύτα καί αύτούς καί άλλους έσω
σαν. Ο Θεός δεν έμεινεν εντελώς κωφός εις τον κο
πετόν όλου έθνους καταποντιζομένου.

Η δυτική Ιίύρώπη, μετά τον δωδέκατον αιώνα, 
ήτοι μετά τον Δάντην, είχε περιέλθει άνεπαίσθήτως 
εις βαρβαρότητα, παντάπασιν άμελήσασα τούς αρ
χαίους, καί. αυτήν λησμονήσασα τήν λατινικήν γρα
φήν. Οί σχολαστικοί τού δέκατου τρίτου αΐώνος, οί 
μ.όνοι τού καιρού εκείνου λόγιοι, ήγνόουν τάς στοι- 
χειωδεστάτας τών αρχών τής γραμ.ματικης. Εις τήν 
Τοσκάνην, τήν άρχαίαν Τυρρηνίαν μόνον, ένώ έσχη- 
ματίζετο ή τελειοτέρα τών νεολατινίκών διαλέκτων, 
ύσημέραι καθαρεύουσα, έκαλλιεργεΐτο κατά τι καί ή 
σπουδή τών διασωθέντων από τής κατας-ροφής. εύα- 
ρίθμων βιβλίων τής λατινικής φιλολογίας. Μετεφρά- 
,οντο χωρία τού Κικέρωνος, τού Τίτου Λ ιβίου καί 
τού Σαλλουστίου. Γενοάτης τις μοναχός, ό Ιωάννης 
Βάλβης, συνέταττε λεξικόν. Ηώς αύτη νέας εποχής, 
ζωπυρωθείσης αληθώς ύπο τού πνεύματος τού ΙΙετράρ- 
χου και τού Βοκκακίου. Αμφότεροι παρώρμησαν τούς 
Ιταλούς όλαις δυνάμεσιν εις τήν σπουδήν τής λατι

νικής φιλολογίας, θυγατρόςτής ελληνικής. Άνευρέθη- 
σαν συγγράμματα έκ τών καλλίστων καί διεδόθησαν. 
Η ελληνική γλώσσα όμως είχεν άπολεσθή έντελώς 

καί εις αυτήν τήν Ιταλίαν , καίτοι διατελούσαν εις 
ύιηνεκεΐς έμπορικάς σχέσεις μετά τής Κωνσταντινου
πόλεως. Ματαίως επειράθη ό Πετράρχης νά μάθη ελ
ληνικά παρά τίνος μοναχού έκ Καλαβρίας, ον ό αύτο- 
κράτωρ Καντακουζηνός είχε πέμψει απεσταλμένου έν 
ετει 1342. Ο Βοκκα'κιος είχε διδαχθή ολίγα μετά 

τινα έτη παρ' άλλου τίνος Καλαβρού, τού Δεοντίου 
Πιλάτου, καί κατώρθωσε ν’ άναγνώση έν πρωτοτυπώ 
τον Ομηρον.

’Υστερον είχεν έλθει ό Χρυσολωράς, έςαιτούμενος 
παρά τών χριστιανών ηγεμόνων έπικουρίαν κατά 
Τούρκων, καί προς τό αύτό τέλος παραδίδων δη μο- 
σίως τήν ελληνικήν γλώσσαν έν τώ πανεπις-ημίω τής 
Φλωρεντίας, όπου καί απέκτησε τινας μαθητάς. Σικε- 
λιώτης δέ τις, Ιωάννης Αύρίσπας, έφερεν έκ Κωνςταν- 
τινουπόλεως, έν ετει 1423, τό ελληνικόν κείμενον τού 
Πλάτωνος, τά τού ΙΙλωτίνου, Διοδώρου, ’Αρριανοΰ, 
Δίωνος Κασσίου, Στράβωνος, Πινδάρου, Καλλίμαχου 
καί Άππιανού, καί έξήγησε τούς συγγραφείς τούτους 
έν Φλωρεντία τε καί έν Βονωνία.

Ούτως ήρξατο ή ελληνική γλώσσα διαδιδομένη έν 
’Ιταλία μ,εταξύ τών λογιών πολλαπλασιασθέντων δέ 
τών αντιγράφων, έπειράθησαν καί νά μεταφράσωσι 
τούς έλληνας συγγραφείς λατινιστί. *0 πάπας Ευγέ
νιος ό Δ' ένεθάόόυνε τήν νέαν ταύτην σπουδήν. Ό τής 
Νεαπόλεως βασιλεύς Άλφονσος έμιμήθη αύτόν, ώς 
καί ό τής Φερράρας ηγεμονίσκος. ’Αλλά πάντων τού
των τάς ένθαρρύνσεις έπεσκίασε μετ’ ολίγον ή έλευθε- 
ριότης καί ό απαράμιλλος ζήλ.ος φλωρεντινού, τίνος 
έμ.πόρου, Κοσμ-ά τού έκ Μεδίκων, περιθάλψαντος με
τά βασιλικής τωόντι γενναιότητος καί προστατεύσαν- 
τος τούς μετανάστας τής 'Ελλάδος καί Κωνσταντινου
πόλεως.

Υπήρχε βαθύπλουτος.
Καθόσον ο χείμ.αρρος τής τουρκικής εισβολής κατε- 

κλυζεν, οί λόγιοι τών 'Ελλήνων κατέφευγον εις τήν 
Φ7 .ωρεντίαν. Μεταξύ τών πρώτων άναφέρονται ό Θεό
δωρος Γαζής, ό Πλέθων, ό Βησσαρίων. Ούτοι έμαθον 
τάχιστα τήν λατινικήν καί ιταλικήν· ήνοιςαν παρα
δόσεις δηίΛοσίας* απέκτησαν μαθητάς, καί διά τής 
προστασίας τού Κοσμ.ά, ή αληθής άρχαιότης, ήτοι ή 
γλώσσα καί ή φιλολογική ελληνική, έκαλλιερ^ήθη 
όσον ουδέποτε έκτοτε. Καί ό πάπας Νικόλαος Ε άφ 
ετέρου ήμίλλατο προς τον έμπορον τής Φλωρεντίας. 
Ούτος ίδουσε τήν Ούατικανήν Βιβλιοθήκην, έν ή συνά
θροισε πεντακισχίλια χειρόγραφα, καί έφρόντισε νά 
μεταφρασθώσι λατινιστί Διόδωρος ό Σικελιώτης, ή 
Κύρου παιδεία τού Ξενοφώντος, ό 'Πρόδοτος, όΘου
κυδίδης, ό Πολύβιος, ο Άππιανας, ό Στράβων, ό 
Θεόφραστος, οί Νόμοι τού Πλάτωνος, τά Αστρο
νομικά τού 11τολεμ.αίου, καί ή Ευαγγελική Πα- 
οασκευή τού Εύσεβίου»

’Εν τούτοις ήλώθη ύπο τών Τούρκων ή Κωνσταντι
νούπολή· νέος δέ μετηνάστευσεν έξ αυτής έσμός λο
γιών εις τάς ίταλικάς άκτάς, καί ούτος έκράτυνε τότε 
τόν πρός τάς έλληνίδας μούσας ζήλον τών λαών τής 
Αύσονίας. Μέχρι τούδε, όλοι σχεδόν οί Ελληνες οί 
άφικνούαενοι εις ’Ιταλίαν ήσαν ή άπλοι γραμματικοί, 
ή θεολόγοι ζηλωταί τής ορθοδοξίας μ.άλλον ή τών μου
σών. Αί ύπο τής έν Φλωρεντία συνόδου διερεθισθεΐσαι 
δογματικαί έριδες είχον αποναρκώσει τον άρτιφυή φι
λελληνισμόν τών Ιταλών* αλλά τής Κωνσταντινου
πόλεως ή πτώσις καί ή ευθύς μ.ετ αύιήν παρουσίατού 
Αργυροπούλου, τού Χαλκοκονδύλη, τού Ανδρονίκου 

Καλλίστου, καί τού έπιφανεστάτου πάντων τούτων 
Αασκάρεως, άνεζωπύρησαν έν Ιταλία τήν προς τούς 
"Ελύ.ηνας συμπάθειαν, καί τής ελληνικής φιλοσοφίας 
ή σπουδή έπανελήφθη ένθέρμως. Ήλθον δ’ έπειτα καί

άλλοι* ο Γεμιστός, 'Ιερώνυμος ό Σπαρτιάτης, Γεώρ
γιος ό Τραπεζούντιος, Δημ.ήτριος ό Αθηναίος, Μι
χαήλ ό Αποστόλου, καί μετ' αύτών πλήθος ελληνι
κών οικογενειών, αίτινες όμως, φυγούσαι τήν ρομφαίαν 
τής κιδάρεως, περιέπεσον εις τάς τής τιάρας,
καί έπέπ'ρωτο επομένως ν’ άπολέσωσι κατ’ ολίγον 
καί θρήσκευμα, καί γλώσσαν μετ’ αύτού.

Παρεδόθ ησαν καί ήρμ,ηνεύθησαν αί συ·γ·ραφαί τού 
Άριστότέλους καί τού Πλάτωνος. Άμφότεροι ούτοι οί 
συγγραφείς απέκτησαν οπαδούς. Ό Κοσμάς καί οί ύπ’ 
αύτού προστατευόμενοι ήσαν Πλατωνικοί. Συνέστησεν 
έν τη ιδία αύτού οικία πλατωνικήν άκαδηυ.ίαν. Ού- 
τος, ό Βέμβος, ό ζωγράφος Άλβέρτης, ό Καλδερϊνος, 
ό μετενεγκών τά ελληνικά γράμματα εις τήν Γαλ
λίαν, ήκροώντο άπλήστως τού Αασκάρεως, μεταδί
δοντας αύτοϊς τόν ίδιον ένθουσιασμόν. Ααλών ό Αά- 
σκαρις περί τού δαιμονίου τού Πλάτωνος, άνέπτυσσεν 
έκ τού προχείρου τινάς τών ύψηλών ιδεών, αίτινες οίον- 
εί προανέκρουσαν τήν έν Χριστώ διδασκαλίαν. Καί 

. διακοπτόμενος ενίοτε έταλανίζετο ώςδιαβουκολούμενος 
ύπο τών ρημάτων έκείνων « Τό ελληνικόν, έλεγε, 
κράτος άπώλετο- έγώ δέ πολίτης αδύνατος, περιφέ
ρομαι διηγούμενος εις άλλοτρια φύλα τά πονήματα τής 
μεγαλοφυΐας τών πατέρων ήμ.<ον, ών ά.νετράπησαν οί 
τάφοι, όμοιος πρός τούς δουλωθέντας έκείνους ’ Αθη
ναίους, οίτινες περιήρχοντο έν Σικελία αδοντες τούς 
στίχους τού Σοφοκλέους καί τού Εύρυπίδου. Καί έκεϊ- 
νοι μέν άπώλεσαν μ.όνον τήν έλευθερίαν· διότι ή πα- 
τρίς αύτών έσώζετο έτι καί ήλέει τήν δουλείαν των 
έγώ δ’ ελεύθερος ό>ν, έμεινα εις τόν κόσμον μ.όνος. 
Σύγγνωτε, ότι έν τή άναμνήσει τών τεχνίίν ημών 
άναζητώ εικόνα τινά τής Ελλάδος παρούσαν. Ούκέτι 
έχω πατρίδα. »

Οί λόγοι ούτοι συνεκίνουν· τούτο κυρίως καί προσ- 
επάθουν ό Αάσκαρι: καί οί μ.ετ’ αύτού. Είχε μελετηθή 
ύπο τού Πάπα σταυροφορία τις κατά Τούρκων, καί 
συνεκλήθησαν μάλιτα πρός τούτο πολλοί τών τότε 
ισχυρών τής Εύρώπης* άλλ’ οί ισχυροί ούτοι, παρά 
τάς ύποσχέσεις αύτών, ήκουσαν μ,άλλον τήν φωνήν 
τής ιδία; αύτώνφιλοδοξίας καί τών ιδίων αντιζηλιών. 
Εγένετο ούδέν. Οί "Ελληνες όμως έξηκολούθησαν φω- 

τίζοντες διά τής αύτών έπιστήμης τούς λαούς οίτινες 
τούς έγκατέλειπον’.

Ό Κοσμάς, καιρόν μή έχων έπαρκή ίνα έκδίδηται 
εις τήν έκμάθησιν τής ελληνικής γλώσσα,ς, παρεκά- 
λεσε νέον τινά έπιμελέστατον, τόν Μάρσιλον Φικίνην, 
νά μεταφράση τά άπαντα τού, προσφιλούς αύτω Πλά
τωνος, όπως άναγινώσκων μελετήση αύτά μ.άλλον ή 
διά τών προφορικών παραδόσεων. Συνές-ησε δέ καί τυ
πογραφίαν ελληνικήν, άρτι έπινοηθείσης έν Γερμανία 
τής τυπογραφικής τέχνης.

Άπέθανε δέ ό Κοσμάς έν έτει 1464, πέντε καί 
εβδομηκοντούτης, έπονομασθείς ύπό τών μεταγενεστέ
ρων Πατήρ πατρίδας, καί Αρχαίος. Ο Κοσμάς 
άπεβίωσεν, άλλά τον έρωτα πρός τήν ελληνικήν παι- 
δίαν έκληρονόμησεν ό-έγγονος αύτού, Λαυρέντιος ό έκ 
Αΐεδίκων, άνήρ καί ούτος περιώνυμ.ος έπειτα, έπονο- 
αασθείς ό Μέγας, καί ό Πατήρ τών γραμμάτων. 
Ούτος ίδρυσε τό πανεπις-ήμιον τής Πίσης, καί μεγά
λως έτίμ.ησε τούς λογίους. 'Υπήρξε μαθητής τού Μαρ-

(1) Ίοε LaSCARIS , ύπό τνϋ σοφνν Villemain, έχόοσιν Didier, 
σελ. 108. 

σίλου Φικίνου, τού Πολιτιανού, καί τού Ανδρονίκου. 
’Επί τών ήμ,εοών τού Ααυρεντίου παρήγεν ήδη καρ
πούς αγλαούς εις τήν ’Ιταλίαν ή καλλιέργεια τής έλ- 
ληνίδος φωνής, καί ή εποχή αύτη προοιμίασε τόν δέ- 
κατον έκτον αιώνα. Τού Ααυρεντίου υιός ύπηρξεν ό 
πάπας Δέων Δέκατος, ό λαμπρύνας τήν αυτού έποχήν 
έν Ιταλία.

Βραδύ τερον, οί Μέδικοι ήλθον εις συ-^ρενείας μετά 
τών ές-εμμένων τής Εύρώπης κεφαλών. Λέγεται ότι ή 
οικογένεια αύτη κατήγετο έκ τής ΙΙελοποννήσου, καί 
ότι τό έπώνυμον αυτής είναι ή μετάφρασις τού γνω
στού πεθ.οποννησιακοΰ έπωνύμου τών Ιατράκων,

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ.

Ούδεμία τών νεωτέρων ανακαλύψεων έξέπληξεν 
όσον ή τών αεροπόρων ή αεροστάτων, ών τό πρώτον 
πείραμα είχε γίνει έν έτει 1 783· αλλά καί ούδεμία, 
δυστυχώς, άπέβη ώς αυτή ανωφελής μέχρι σήμερον, 
έφαρμ,οζομένη πρός τέρψιν απλήν τών όμμάτων εις 
τάς δημοσίας πανηγύρεις καί έορτάς· ένώ πλεΐσται 
άλλαι, εις μόνον τόν επιστημονικόν κόσμον γνωσταί, 
άπέβησαν διά τής έφαρυ.ογής χρησιμ.ώταται, αί μέν 
εις τάς τέχνας, αί δέ εις τήν οικιακήν οικονομίαν, καί 
μεγάλως έβελτίωσαν τών ανθρώπων τήν κατάστασιν.

Καί ούτως όμ.ως, οί άναγνώσται τών Μυρίων 
"Οσων πρέπει νά έχωσιν ιδέαν τινάτής ιστορίας τών 
αεροστάτων, καί τών αρχών έφ’ής βασίζεται ή άερο-ι 
πορία.

Κατά τόν πασίγνωστον φυσικόν νόμον, παν σώμα 
βυθιζόμενον έντός ρευστού βαρυτέρου αυτού έπιπλέει. 
'Ο φελλός πλέει έπί τού ύδατος, σφαίρα δέ σιδηρά πυ
ροβόλου πλέει έπί τού υδραργύρου. Κατά τόν αύτόν 
νόμον καί τά νέφη έπιπολάζουσιν έπί τού άέρος· άλλα 
τά νέφη, αντί νά αίωρώνται εις τήν άνουτάτην έπιφά- 
νειαν τού περικάλύπτοντος τήν γην αερίου στρώμα
τος, προχωρούσι μέχρι τίνος ύψους, όπου ό αήρ έχει 
βαρύτητα όσην καί αυτά. Παρέκει όμως δεν προχω- 
ρούσιν, έπειδή εύρίσκουσι τόν αέρα βαθμηδόν άραιότε- 
ρον, ήτοι έλαφρότερον αύτών, καί ιδού πώς.

Τά χαμηλότερα στρώματα τής άτμοσφαίοας δια- 
φέρουσι τών ρευστών καί κατά τούτο, ότι έπιδέχονται 
πίεσιν περισσοτέραν. Τά χαμηλότερα λοιπόν τής 
ατμόσφαιρας στρώματα, ύποφέροντα όλον τό βάρος 
τών ύψηλοτέρων, είναι πολύ πυκνότερα έκείνων. Πα
ραδείγματος χάριν,έάν λάβης από τής επιφάνειας τής 
γής αέρα ενός μέτρου κυβικού, καί τόν ζυγίσης, έπειτα 
δέ λάβης από τίνος ύψους από τής •'ής πάλιν ενός κυ
βικού μέτρου άέρα, καί ζυγίσης καί τούτον, θά ϊδης 
ότι ό από τού ύψους αήρ είναι πολύ έλαφρότερος τού 
άπό τής έπιφανείας τής γης. Τούτο σημαίνει ότι ενός 
καί τού αύτού βάρους αήρ κατέχει πρός τά ύψη πολύ 
πλείονα έκτασιν.

Καί άρα όποίονδήποτε σώμα, έαν εις τήν επιφά
νειαν της γης ήναι έλαφρότερον τού άέρος, θ’ άνυψω- 
θή· άλλ’ επειδή καθόσον άνυψούται θ’ άπαντα έλαφρό- 
τερα άέρος στρώματα, έπί τέλους θ£ σταθή μετέωρον 
εις τό στοώμ.α τού όποιου τό βάρος θα ήναι, κατ ίσα 
ποσά, ίσον πρός τό βάρος του.

"Απασα ή θεωρία τών αεροστάτων βασίζεται έπί 
ταύτης τής άρχης, ήν πρώτοι έφήρμοσαν οί αδελφοί
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Μογγολφιέροι, Γάλλοι ύφάνται έκ της πόλεως Αηηο- 
IIay. Ούτοι κατεσκεύασαν έξ ύφάσματος σφαίραν τινα 
εχουσαν διάμετρον 35 ποδών, ήτοι 100 πο^ών περι
φέρειαν, και περιεκτικήν 22,000 κυβικών ποδών. Έν
δοθεν έκόλλησαν καίχαρτίον έπί τοΰ ύφάσματος- είχε 
δέ βάρος ή σφαίρα 500 λιτρών. Εις τό κάτω μέρος 
τίς σφαίρας άφηκαν πλατείαν οπήν, ύπό τήν οποίαν » - I * V / fcx Λ ~ ■> \ ~ανχψαν αχυρα’ τούτων οε το πυρ ειστΐζεν εις την σφαι- 
ραν 22,000 κυβικών ποδών αέρα θερμόν, τουτέστιν 
αέρα έλαφρότερον τοΰ περιπολοΰντος, — έπειδή ή θερ- 
μότηςέχει καί την ιδιότητα τοΰ έκτείνειν τά σιόματα 
έντός τών οποίων εισχωρεί, καί τοΰ καθισταν αυτά

Ή δεσμδτις αεροπόρος τής εν ΙΙαρισίοις ΈκΟέσεως τοϋ 1867.

Η δοκιμή αύτη έπανελήφθη πάραυτα πανταχόθεν, 
καί πανταχοΰ επέτυχε. Τον όκτώβριο νδέ τού ί 783, 
δύο έτεροι Γάλλοι, έπιβάντες ατρόμητοι είς σκαφίδιον 
εζηρτημένον από' της αεροπόρου σφαίρας, ύψώθησαν 
έπανειλημμενως μεχρις ύψους 300 ποδών- άλλ’ ή 
αεροπόρος αύτη συνείχετο μετά της γης διά σχοι
νιών. Εύδοκιμησαντες ούτως, έπεχείρησαν κινδυνω- 
δε-ε'ραν άνάβασιν κατά νοέμβριον τοΰ αύτοϋ έκείνου 
έτους, άνυψωθέντες μέχρι 500 όργυιών, κατέβησαν 
εντός 1 7 λεπτών είς άπόστασιν δύο λευγών από τοΰ 
τύπου ό'θεν άνέβησαν, ήτοι διήλθον έναέριοι άπασαν 
'την πόλιν τών Παρισίων. 

ογκωδέστερα η όσον ήσαν ψυχρά. Ούτω δέ, ό όγκος 
άέρος θερμανθέντος μέχρι της θερμοκρασίας ύδατος 
ζέοντος, είναι 37 τοϊς 100 μεγαλητερος, η όταν έχη 
την θερμοκρασίαν τοΰ μηδενικού- καθίσταται δέ δι
πλάσιος σχεδόν ό ογκος αύτοϋ, δταν θερμανθή μέχρι 
250 βαθμών άνω τοΰ 0. Αραιωθείς λοιπόν κατ’ αύ- 
τόν τον τρόπον ό έν τί σφαίρα αήρ, έτεινε πρός τό 
ύψος, καί μόνην άπη'ντα άντίστασιν τό βάρος τοΰ περί 
αυτόν ύφάσματος.· Άλλ’ έπειτα, αραιωθείς έτι μάλ
λον, κατέστη καί μετά τοΰ περικαλύμματος του έλα- 
φρότερος του εξωτερικού- ή δέ σφαίρα ήρθη μεγαλο- 
ποεπώς πρός τόν ούοανόν.I ’ ϊ I

Άλλ' όμως ό κίνδυνος τοΰ πράγματος ύπήρχε προ
φανής, καί μ,εθ’δλας τάς πρώτας ταύτας κατευοδώσεις 
τών αεροναυτών. Εσκέφθησαν λοιπόν πώς ν’ άποφύ- 
γωσι την καύσιμον ύλην, έξ ής ή wr, των έκινδύ- 
νευε νά πυρποληθή είς τόν αέρα καί νά πέσωσιν ώς 
άλλοι Ίκαροι· καθώς καί συνέβη κατά ίούνιον τοΰ 
1785 είς τόν έτερον τών προειρημένων δύο Γάλλων 
(τόν Pilatre des Rosiers), καί είς άλλον τινά συνανα- 
βάτην αύτοϋ (τόν Romain), πειραθέντας νά μεταβώ- 
σιν από Γαλλίας είς Αγγλίαν.

Κάρολός τις, είς ον ή φυσική οφείλει πολλά καί 
ώοαια πειράματα, συνέλαβε πρώτος την έξαίρετον 

ιδέαν τοΰ περικλείειν έντός έλαφροΰ περικαλύμματος 
άτμίδα τινά, τό ύδρογόνον, δν δεκαπεντάκις έλα
φρότερον τοΰ άέρος. Τό πείραμα ηύδοκίμησε κατά 
πάντα- έκτοτε δ’ έξέλειπε σχεδόν έντελώς ό της αερο
πορίας κίνδυνος. Καί άλλο μέγιτον πλεονέκτημα έί- 
χεν ή έφεύρεσις τοΰ Καρόλου, ότι ένεκα της έλαφρό- 
τητος της άτμίδος ηλαττώθη έπαισθητώς ό μέγας 
όγκος τών σφαιρών τοΰ Μογγολφιερου, πληοουμένων 
δι’ άέρος θερμ,οΰ, έχοντος πάντοτε βάρος ίσοδυναμοΰν 
τούλάχιστον πρός τά δύο τρίτα τοΰ έξωτερικοΰ άέρος.

Οΰτω, κατά ίανουάριον τοΰ 1785, κατόρθωσαν νά 
μεταβώσιν από Λούβρου είς Κάλαισον, από τών αγ
γλικών είς τάς γαλλικάς άκτάς, οί άεροναΰται Blan
chard καί Jefferies. Κατά δέ ίούνιον τοΰ 1 786, άλ
λος τις αεροναύτης (ό Testu), άναχωρήσας έκ Παρι
σίων,έ'πεσεν άβλαβώς είς Μομμορενσύ, έντός χωραφιού 
έσπαρμένου. Ό ιδιόκτητης τοΰ αγρού, τρέξας μετά 
τινων άλλων χωρικών, συνέλαβε τό άερόστατον καί 
τό έσυρεν άφ’ένός τών έκκρεμών σχοινιών, Θέλων ν’ 
άναγκάση τόν αεροναύτην είς άποζημίωσιν. Ό αερο
ναύτης έν τούτοις δέν είχεκαταβή άπό τοΰ σκαφιδιού 
του, άλλ άποβαλών μέρος τού έρματος, καί έλαφρύ- 
νας αύτό, έκοψεν έπειτα τό σχοινίον από τού οποίου 
οί χωρικοί τόν έκράτουν, καί ούτως άνηρπάγη καί 
τούς άφήκεν εκστατικούς.

Τω 1791, ή χρήσις τοΰ αεροστάτου άπέβη κατά 
τήν έν Φλώρω (Flcurus) μάχην έπωφελετάτη είς τούς 
Γάλλους, άνακαλύψαντας δι’ αύτού τάς κινήσεις τών 
πολεμίων, καί διά τούτο κατά μέγα μέρος νικήσαντας. 
Έφημίσθη δ’ έξόχως καί ή αεροπορία τοΰ γάλλου 
Gay-Lussac, άρθεντος κατά σεπτέμβριον τοΰ 1804 
πρός έπιστημονικάς παρατηρήσεις μέχριςύψους 7,000 
μέτρων- ύψους, περαιτέρω τού οποίου δέν είναι είς 
τούς ανθρώπους δεδομε'νον νά προχωρήσωσιν.

Εκτοτε μέχρι τών ημερών τούτων πλεϊςαι έγιναν 
καί γίνονται άπόπειραι πρός διεύθυνσιν τών αεροπό
ρων κατά θέλησιν, καί πολλάκις έδελεάσθη τό δημό
σιον ύπό θεωριών, αϊτινες άπέβησαν κεναί έπί τής 
εφαρμογής. Άναβαίνουσιν δμ.ως καί καταβαίνουσι 
καθ ’ έκάστην έβδομάδα, εις τε τήν Εύρώπην καί είςτήν 
Αμερικήν, άεροπόρα μετ’επιβατών, όσημέραι τολ- 

•μηροτέρων. Κατά τήν έν Παρισίοις τελευταίαν Παγ
κόσμιον ’ Εκθεσιν, Γιφφάρδος τις (Μ. Giffard), μηχα
νικός έπιτηδειότατος, κατέβαλεν 150 χιλιάδας φράγ
κων πρός κατασκευήν μονίμου αεροναυτικού κατα
στήματος έξωθεν τοΰ τής ’Εκθέσεως περιβόλου. Εκεϊ, 
περιφράξας εύρύχωρον τόπον ‘διά δοκών ύψηλών καί 
ύφάσματος χονδρού κανναβίνου, έστησε μεγάλην τινά 
άεροπόρον σφαίραν, εχουσαν διάμετρον 21 μέτρων, 
καί πληρουμένην δι’ ύδρογόνου καθαρού. Εςαρτήσας 
δέ άπό της σφαίρας σκάφος πλεκτόν ώς οί κάλαθοι, 
άλλά στερεώτατον καί χωρητικόν οκτώ επιβατών καί 
εκατόν περίπου σάκκων έρματος, προσηρτησε τό ό'λον 
είς την γην διά καμίλου, έχούσης μήκος μέν 300 μέ
τρων, βάρος δέ 900 χιλιόγραμμων.

Τότε ήνοιξε τάς θύρας τού περιβόλου καί έδέχετο 
θεατάς, τούς τυχόντας, αντί πληρωμής- έπειδή πώς 
άλλως θά άπεζημιούτο διά τήν τοσαύτην δαπάνην; 
Οί δέ εισερχόμενοι ιδού τί έ'βλεπον

Η κάμιλος, άπό τής κορυφής τής αεροπόρου κατα- 
βαίνου^α, πρώτον μέν διήρχετο τήν είς τά κάτω της 
σφαίρας οπήν, δεύτερον δέ τό κέντρον τοΰ διά πλεί- 

ς-ων καί δυνατών σχοινιών έξηρτημένου σκάφους, τρί
τον δέ μεγάλην τινά σιδηράν τροχαλίαν (μακαράν). 
προσδεδεμένην είς τήν γην ασφαλέστατα, έντός λάκ
κου κειμένου είς τό κέντρον τοΰ περιβόλου- τέλος δέ ή 
κάμιλος έκρύπτετο ύπό γήν, καί, προχωρούσα ύπ’ αύ
τήν όριζοντείως, άνεφαίνετο τυλισσομένη είς κύλιν
δρον περιστρεφόμενου δι’ ατμοκίνητου μηχανής 50 
ίππων δυνάμεως. Διά τού αύτοϋ δέ τρόπου καί έξε- 
τυλισσετο.

Το βάρος τής σφαίρας, τών σχοινιών αύτής, τής 
καμίλου όλης, τού σκάφους, τού έν αύτώ έρματος καί 
τών 8 έπιβατών, ήτο βάρος μέγα- καί δμως ή σφαίρα 
αυτή είχεν ικανήν δύναμιν ώς-ε νά αίρεται, μή παρεκ- 
κλίνουσα πολύ άπό της καθέτου· τόσον δέ ταχέως 
έπροχώρει πρός τό ύψος, ώς-ε όλα τά 300 μέτρα τής 
καμίλου έξετυλίσσοντο έντός ένός σχεδόν λεπτού- αλ
λά καί πολύ ταχύτερου θά άνυψοΰτο, έάν ή όρ’λή τής 
άρσεως δέν συνείχετο ύπό τής ατμομηχανής, ίνα μή 
συντριβή ή κάμιλος.

Δέν έπρεπε δέ νά συντριβή ή κάμιλος, έπειδή έκτος 
τών αεροναυτών εύρίσκοντο έν τω σκαφει και άλλοι 
άναβάται, γινόμενοι δεκτοί έπί πληρωμη φράγκων εί
κοσι. Κατέβαινον ούτοι, αφού έπί τινα λεπτά καθί
σταντο θεαταί τοΰ μεγαλοπρεπετάτου τών θεαμάτων, 
έξ ύψους διπλάσιου τού τών μεγάλων πυραμίδων, καί 
τότε τούς διεδέχοντο άλλοι. Ό κόσμος έλάμβανε θάρρος 
έκ τού παραδείγματος, καί άναβάται παρουσιάζοντο 
πάντοτε πλείονεςτών όσους έχώρει ό στενός τού σκαφι
διού τόπος- έντός μιας καί ήμισείας όίρας άνεβαινον 
καί κατέβαινον ύπέρ τούς ί 50. Διηγούντο δε άπαντες 
οί άεροπορήσαντες το τερπνόν καί άνετον τής τοιαύτης 
οδοιπορίας, καί ηύχοντο όπως μίαν ημέραν έπινοηθή ή 
έφετή διεύθυνσις τών άεροπόρων κατα θέλησιν τοΰ αν
θρώπου, εύρόντες τόν τρόπον τούτον τού μεταβαινειν 
άπό τόπου είς τόπον ώς όχι μόνον τον τάχιστον, τον 
ήσυχώτατον καί τερπνότατον, άλλα καί τόν ασφαλε- 
στατον πάντων. Οί δέ γελοιογράφοι, ούδέν παρα- 
λείποντες άσχολίαστον ύπό τήν εποψιν αύτών, πολλά 
έξέδωκαν έπί τοΰ προκειμένου αστεία, έν οίς και τον 
έπόμενον εύφυά διάλογον δύο άεροπορούντων·

— Μακρόθεν ίδέ πόσον μικροί καί μηδαμινοί φαι- f

νονται οί άνθρωποι 1
— Μακρόθεν λέγεις- πλησίοθεν δέ;
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II μέθοδος καθ'ηνή σφαΐραπληροΰταιύδρογόνου είναι 
άπλουστάτη. ’Ερπηγονται κατά γης δύο ιστοί ύψηλοί, 
καί άπο τής κορυφής τοΰ ενός περαται σχ,οινίον εις 
την κορυφήν τού άλλου. Το σφαιροειδές περικάλυρρα 
τοΰ οξυγόνου κρεράζεται κενόν εις τό ρέσον τοΰ σχοι
νιού" ή οπή αύτοΰ προς τά κάτω· φθάνει δέ ρέχρι τών 
ώρων άνθρώπου ίσταρένου πλησίον. Τό όςυγόνον έν τού
τοι; παρασκευάζεται. Καί αύτη δέ ή παρασκευή είναι 
άπλή. Σιδήρου ροκανίδια βάλλονται έντο; κάδων- 
χύνεται δ’ έπειτα εί; τον σίδηρον θειικόν οξύ συγκε- 
ρασρένον ρετά ύδατο;, καί τότε κλείονται οί κάδοι 
στεγανώ;. Το ύδωρ έκεΐ αποσυντίθεται· καί τό ρέν 
όςυγόνον αύτοΰ ένοΰται ρετά τοΰ σιδήρου, τό δέ άνα- 
διδόρενον ύδρογόνον ρεταβαίνει διά σωλήνων έντο; 
τής σφαίρας, ήτις έςογκοΰται ύπ’ αύτοΰ ολίγον κατ’ 
ολίγον.

Καί είναι ρέν βαρύτέραι αί δαπάναι προς πορισρόν 
τοΰ όςυγόνου, άλλα, λογιζορένης τή; ασφαλεία; τών 
αεροναυτών, ανταμείβονται.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΦΟΡ1ΣΜΟΣ.

Οί Άγγλοι έχουσιν έ'θιρόν τι άξιόλογον. Οσάκις 
άνθρωπός τι; φανή βάναυσο; τού; λόγου; ή τού; τρό
που;, αφόρητος ένί λόγω εις τού; συναναστρεφορέ- 
νους, τον στέλλουσιν εϊ; Coventry (πόλιν 32 λεύ
γα; άπέχουσαν του Λονδίνου), δηλαδή τον ύποθέτου- 
σιν άπόντα· καί τότε αύτός εύρίσκεται ρερονωρένος, 
καί οϋδείςκοινωνεΐρετ’αύτοΰ. ’Ερωτα, καί ούδεί;απο
κρίνεται, ούδεί; τον γίνεται χρήσιροςκατ’ούδέν. Κάθη- 
ται ρεταςύ των άλλων, τρώγει εί; τήν αύτήν τράπε
ζαν τοΰ ξενοδοχείου· όλοι δύνανται νά όριλώσι περί 
αύτοΰ έλευθέρως ενώπιον του, ώς άν ήτο απών, καί νά 
διηγούνται διά τίνα αιτίαν έστάλη εί; Coventry. 
Εάν τι; σώζη προ; αύτόν συρπάθειάν τινα, εύχεται 

όπως ϊδη πάλιν αύτόν εν τή κοινωνία" ούδείς όρως 
προσέχει εί; δ,τι άν εκείνος λέγη ή πράττη.

’Εάν όργισθή, εάν προσβάλη τούς συνδιαλεγορέ- 
νους, ούδείς τον συνερίζεται· διότι ύπάρχει κανών, 
ότι παν ο,τι άν κάρη, ούτε φαίνεται, ούτε ακούεται. 
Είναι απών. ’Εκρήγνυται εις δριρεΐς λόγους, άλλ’ ού- 
δέν άλλο κινεί, ή οίκτον ή γέλωτα. "Εως ού έρχεται 
εις ρετάνοιαν, ζητεί συγγνώρην, στέργει εί; πάσαν 
ίκανοποίησιν, καί τότε οΐ πρώην συγκοινωνοΰντες 
ρ.ετ’ αύτοΰ ρεταδίδουσιν εί; άλληλους την εϊδησιν, 
ότι έπέστρεψεν. Όλοι τότε τον συγχαίρουσι διά 
τήν αίσίαν του επάνοδον, καί πάραυτα άπαντα τά 
διατρέξαντα ρίπτονται εί; λήθην.

Δεν είναι τοΰτο ώραΐον; Ιδού πράγρα άξιορίρη- 
τον, οίκοδορητικόν τής κοινωνία;. Το στέλλειν εί; 
την Ξηροκαρπίαν, παραδείγματος χάριν, δεν θά 
ήτο καλόν άν διεδίδετο πανταχοΰ, έν πάσα, κοινωνία 
καί έν παντί κόσρω;

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΙΔΟΣ (gaz)
11POIIAVAXKEYH.

Ιίδη ο τρόπο; τοΰ φωτίζειν διά τής υδρογόνου 
άτρίδος είναι πράγρα πάγκοινον, ολίγοι δρω; εϊσέτι 
γινώσκουσι καί πώς αύτη προπαρασκευάζετατ είναι 
δέ πρε'πον νά εχωρεν περί τούτου ιδέαν τινά.

1 Φαντάσθητι κυρτόλαιρόν τι σιδηροΰν δοχεΐον (re- 
torle),αψιν εχον κιβωτίου, ράλλον ρακροΰ η πλατέος, 
ήνεωγρένου εί; έν εκ των άκρων αύτοΰ, κλειορένου 
δέ διά σιδηρά; πλακός, ήτις προσηλοΰται επ’αύτοΰ 
διά πολλών ελίκων, καί της οποία; οί άρροί δλοι 
•χρίονται δι άργΐλλώδους γη;. ’Εντός τοΰ δοχείου τί
θενται οί γαιάνθρακες έξ ών ρέλλει νά έκπορευθή ή 
άτρίς. ’Επειτα κλείεται το δοχεΐον στεγανώς.

Το δοχεΐον τοΰτο κεΐται έντο;. κλιβάνου τίνος 
(φούρνου) ή καρίνου, περικλειούση; αύτό πανταχό
θεν, έκτο; άπό τοΰ ρέρου; τη; θύρας δι’ ή; είσάγονται 
οί γαιάνθρακε;.

Εις την κάρινον ταύτην άνάπτεται πΰρ, οΰτω; ώςε 
νά θερρανθη το δοχεΐον πανταχόθεν έξ ίσου, ρέχρι; 
ού γίνη έρυθρον έκ τοΰ πυρός.

Προκύπτει έκ τούτου αληθή; τι; διύλισις (άλαρ.βι- 
κάρισρα) τών γαιανθράκων, ών αί άτρώδει; άναθυ- 
ριάσει;, διερχόρεναι διά σιδηρού σωλήνος, ρεταβαί- 
νουσιν εί; ψυκτήρά τινα, σιδηροΰν καί τούτον, δπου 
συρπήγνυται έκ των αύτών άναθυριάσεων ζώπισσα 
(κατράριον), έλ.αιον, καί άλλαι ύλαι, εκρέουσαι έν 
υγρά καταστάσει δι’ ιδιαιτέρου τινο; σωληνος. Η 
δέ άτρίς, ώ; έλαφρά, εξέρχεται δι’ άλλου σωληνος 
προ; τά άνω κειρένου, καί μεταβαίνει εί; δεύτερον 
ψυκτήρα στεγανώ; κεκλεισρ.ένον, καί πλήρη υδατος. 
Συναθροίζεται δέ εί; την κοουφήν τοΰ δευτε'ρου τού
του ψυκτήρος, καί καταθλίβουσα το ύδωρ, το κατα- 
βιβάζει ρέχρι γραρρής τινο; ρικρών οπών, ήνεωγρέ- 
νων εί; τά κάτω τοΰ ψυκτήοος. ’Απο τών οπών λοιπόν 
τούτων έκδιδράσκει ή άτρί; εί; πορφόλυγας, διερχο— 
ρένα; το ύδωρ τοΰ φρέατος έντο; τοΰ οποίου εύρίσκε
ται βυθισρένον το άτριδόρετρον, καί έκεΐ έπί τέλους 
συνάγεται.

Το άτριδόρετρον (gazometl’e) είναι ρεγίστη τι; κι
βωτός, συνήθως κυλινδρική, έκ σίδηρου η ζίγκου, τά 
διάφορα τεράχια τής οποία; είναι συνηρροσρένα ςε- 
γανώς, όπως ρή διεκφεύγη ή άτρί;. Το κάτω ρέρο; 
τη; κιβωτού ταύτη; είναι όλον ηνεωγρένον καί βυθι- 
σρενον έντο; τοΰ ΰδατος. Πρέπει δέ ή κιβωτό; ν’ άνυ- 
ψούται η νά χαρηλοΰται κατά θέλησιν, ώστε καί νά 
βυθίζηται όλη ύπο το ύδωρ. Όταν ήναι ούτω βυθι- 
σρένη, γέρει υδατος· καθόσον όρως εισδύει εί; αύτήν ή 
άτρί;, άποβάλλουσα αύτη το ύδωρ, άνασηκόνει βαθμη
δόν τοάτριδόρετρον, το όποιον κρέραται άπο σχοι
νιών διερχορένων τροχαλία; (καρούλια), καί τανυο- 
ρένων δι’ άντισηκωράτων αναλόγιο; βαρέων.

Το άτριδόρετρον χρησιρεύει εις τοΰτο, ό'τι κανο
νίζει την διάδοσιν της άτρίδος εί; τούς φανούς· έπει- 
δή, ένω οί γαιάνθρακες διυλίζονται, το έν τη καρίνω 
δοχεΐον αύτών χορηγεί άνισα ποσά άτρίδος. Όπόταν 
ή άτρίς έξερχεται έκ τοΰ δοχείου έκείνου άφθόνως, το 
άτριδόρετρον ύψούται καί δίδει τόπον εις αύτην δί
δει δέ τόπον, έπειδή ή πίεσίς του επί της άτρίδος, 
άναγκάζουσα ταύτην ίνα είσέλθη εις τούς σωλήνας 
διά τών οποίων θά διοχετευθη εις τούς φανούς, είναι 
πάντοτε ή αύτη, ώς προερχορένη πάντοτεέκ τοΰ βάρους 
τοΰ άτριδορέτρου, ύπερβαίνοντος το βάρος τών αντι
σηκωμάτων.

II άτρίς, πριν η φθάση εις τό άτριδόρετρον, είναι 
χρεία νά διέλθη πολύν τινα όγκον ασβεστώδους ΰδα
τος· τούτο δέ το ύδωρ της άφαιρεΐ την θει^ύδη η 
άσφαλτι όσρήν. ’ Αλλά το προφΰλακτικόν τούτο 

ρέτρον ή δέν λαρβάνεται πανταχοΰ, ή έφαρρόζεται 
άτελώ;" διότι όταν ή άτρίς άποδιδράσκη από τίνος 
φανού άφλεκτος, ή άπο τών σωλήνων οϊτινε; τήν διο- 
χετεύουσιν εις. τήν πόλιν, όζει άφορήτως.

Τά ράρφη άπο τοίν οποίων ή άτρίς άναδιδορ.ένη 
φλέγεται, έχουσι παντοΐα σχήρατα- ότέ ρέν βλέπει; 
εί; τήν άκραν τοΰ ράρφους απλήν τινα οπήν στρογγυ
λήν, καί τότε ή φλόξ σχηρατίζεται έπιρήκης καί λε
πτή· ότέ δέ κοΐλον σφαιρίδιον κεχαραγρένον ρηνοει- 
δώ;, καί τότε ή φλόξ λαρβάνει τό σχήρα πετάλου ή 
άνθους· άλλοτε δακτυλίδιον κοΐλον, πολλαχοΰ διατρυ- 
πηρένον λεπτώς, καί ή φλόξ σχηρατίζει στέφανον. 
Τοΰτο τό τελευταΐον είναι λυσιτελές-ερον, έπειδή ό 
αήρ εισέρχεται οΰτω; έν τώ κέντρω τής φλογός, ένω 
καί τήν περικυκλοΐπανταχόθεν, καίπαρέχων εις αύ- 
τήν περισσότερον όςυγόνον, τήν καθιστά λαρπροτέραν.

Χτριδόρετρον έχον διάρετρον ρέν ενός καί ήρίσεος 
ρετρού, ύψος δέ δύο ρέτρων περίπου, δύναται νά πε- 
ριλάβη άτρίδα τριών καί ήρίσεος κυβικών ρέτρων 
σχεδόν· τόση δέ άτρίς αρκεί όπως έπί 40 ώρας δώση 
φώς όσον καί καλή τι; λυχνία, ή νά θρέψη έπί 5 ώρα; 
όκτιο ράρφη, cov τό φώς θά είχε δύναριν όσην 160 
κοινά φανάρια. Τό δέ ποσόν τοΰτο τής άτρίδος δύναν
ται νά παρέςωσι 18 περίπου λίτρα καλών γαιανθράκων.

Η ύλη ήτις ρένει έν τώ δοχείω τής καρίνου ρετά 
τήν διύλισιν τιών γαιανθράκων χρησιρεύει έξαιρέτως 
πάλιν προς θέρρανσιν είναι τό λεγόρενον κοκ, έκ 
τής πιολήσεως τοΰ όποιου άρείβονται κατά ρέγα ρέ- 
ρος τά προς έξαγω'γήν τής άτρίδος δαπανώρενα.

Τό δ’ έλαιον τό όποιον έξάγεται έκ τοΰ έρπρησροΰ 
τών γαιανθράκων, διυλιζόρενον ωσαύτως, παράγει 
άτρίδα τής οποίας ή φλόξ είναι πολύ λαρπροτέρα της 
έκ τής άτρίδος τών γαιανθράκων.

Σήρερον, όλοι οί δρόροι έν τη Εύρώπη,όλα τά θέα
τρα, τά δηρόσια καί ιδιωτικά κατατήρατα ή έργα- 
ςήρια, καί αί ιδιωτικά! αύταί οίκίαι, ρεταχειρίζονται 
άφθόνως τήν φωτιστικήν άτρίδα, είσαχθεΐσαν ετι καί 
εις τούς κοιτώνας. ’Αποσυρόρενος εις τήν κλίνην, 
έλαττόνεις τό φώς, ώστε ρόλις νάδιακρίνεται κυανοΰν 
καί αύχρηρόν έπί τοΰ ράρφους τοΰ λύχνου σου, άν καί 
άκοίρητον άλλά συρβαίνει να θελήσης φώς διά νυ- 
κτός· στρέφεις τό κλειδίον τοΰ λύχνου σου, καί έν 
άκαρεΐ φωτίζεται όλον τό δώρα ώ; έν ήρέρα.

TO BOYKOΑ1ΟΝ.
Τίς ό ποιήσας τό ποιρενικόν εκείνο τής Ελλάδος

· · ·
Οί Κλέφταις βγήκαν ’ςτά βουνά, 
Νά κλέψουν τά πρόβατα...;

ό ελληνικός λαός, ή ποιητής τις έκ τών νεωτέρων ; 
Είναι πρωτότυπον, ή είναι άπορίρησις; Όπωςδήπο- 
τε, σήρερον έχορεν νά δώσωρεν εις αύτό ένα αδελφόν" 
τό άσρα τών βουκόλων τής Ελβετίας· τό Ranz-des* 
vaches λεγόρενον αύτό τό Ranz-des-vaclies, τό κα- 
ταθέλγοντούςπεριηγητάς τών ελβετικών όρέων, καίτό 
όποιον εύχερώς, — ταύτόν είπεΐν εύφροσύνως — ρε- 
τετρέψαρεν εί; τήν γλώσσαν καί εί; τά ήθη τοΰ καθ’ 
ήράς ποιρενικοΰ λαού.

Η συγγένεια τών ιδεών ρεταξύ έκείνων καί τούτου 
είναι εκπληκτική. Μία άραγε είναι ή οικογένεια τών 
ορεσιβίων ανθρώπων από τών Πυρηναίων ρέχρι τών

ταύτότητα καί τοΰ ρουσικοΰ ρυθροΰ τών ορεινών τής
~ 1 .·-----/..)ν

ιν

Καρπαθίων καί ρέχρι του Α’ίρου; Τοΰτο απορών α
παίδευτος τις λαός, έπιστήρης άροιρος, ήδύνατο νά 
ελθη εις συρπέρασρά τι ρυθώδες, πρωτάκουστον· ότι 
τών ανθρώπων τό γένος επεσεν έξ ούρανοΰ ώς βροχή, 
έπί τά όρη πρώτον, έπειτα δέ κατέβη εί; τά ρέρη τά 
πεδινά,όπου δνηρέθη καί έσχηράτισεγλώσσας καί φυλάς. 

Είπορεν περί τής συ^ενείας τών ιδεών. Καί τοΰτο 
ρέν ίσως έξηγεΐται έκ τής θεωρίας, ότι άνθρωποι τήν 
αύτήν διαιτώρενοι δίαιταν, τάς αύτά; ένασχολήσει; 
έχοντες καί τάς αύτάς χρείας, σπανίως δέ συγκοινω- 
νοΰντε; ρετά πολιτών, καί απαίδευτοι ρενοντες, στρέ
φονται έντο; ένό; καί τοΰ αύτοΰ κύκλου γνεόσεων, τών 
φυσικών ώ; είπεΐν. Άλλά πώς νά έξηγήσωρεν τήν

Ελβετίας καί τής 'Ελλάδος; Όσοι τών ήρετέρω' 
καλλιεργιοσιν όργανόντι, θά ράς χρεωστήσωσι χάρν 
αφού ρουσουργήσωσιν ή ρέλψωσι τό έπόρενον άσρά- 
τιον, διεγεΐραν εί; ήράς ρετά τών ανωτέρω σκέψεων 
καί τέρψιν ού ρικράν, διότι ρεταφέρει τήν φαντασίαν 
εις τά όρη οπού συνήθως ίΊτκ/β άπο φάραγγος εις 
φάραφγα, καί οΰτω ζή τις προς στιγρήν τον λυσιρέ- 
ριρνον βίον τών εύδαιρόνων έκείνιον άνθρώπεον, οΐτι- 
νες ποιραίνουσιν ή βουκολοΰσιν αδούλωτοι.

Επιφωνήσορεν εύγε εις τον όςτις, ρέλψας τό άσρα 
τούτο, κατώρθωσε νά το καλλύνη διά τών άπαιτουρέ- 
νεον χρωρατισρεον, καταβαλών προς τοΰτο, όχι ρό- 
νον τέχνην καθαρώς ρουσικήν, άλλά καί τήν έπιστή- 
ρην άνευ τής οποίας θά έφαίνετο παντάπασιν άχαρι.

Ο Ί. 1. 'Ρουσσώ λέγει, ότι « οί Ελβετοί τοσου- 
» τον περιπαθώς εχουσι προς τον ήχον τούτον, ώστε 
» άπηγορεύθη έπί ποινή θανάτου τό νά ρέλπωσιν αύ- 
» τον έν εορα πολέρου, έπειδή όλοι έδάκρυον, έλειπο- 
» τάκτουν, ή άπέθνησκον οσάκις τον ήκουον. Τοιούτον 
» εβαλλε νοσταλγία; πόθον εί; τάς φρένα; αύτών. »

Ό αύτό; Ρουσσεο έγραψε τον ήχον τούτον κατά 
τρόπον ίδιον· άλλ’ ώ; ήρεΐς τον άντιγράφορεν είναι 
ό γνήσιο;. Ό ρέλπων αύτόν δέν πρέπει νά ήναι δού
λο; τοΰ χρόνου, έπειδή θά παρεβίαζε τήν απλότητα 
τού ήχου· θά τον διέστρεφεν. Είναι άπλή ρελερδία, 
άβίατο;, άτεχνή;, καί διά τούτο, έάν ώρίζετο ύπο 
τών κανόνων τή; ρουσικής, δέν θά έπροξένει τήν φυ
σικήν αύτής έντύπωσιν. Άλλως τε, έπειδή αί φωναί 
της παρατείνονται έν τή άποστάσει, αδύνατον είναι 
νά έξακριβωθή ό χρόνος, ό έπαρκής όπως φθάσωσιν 
άπό όρου; εί; όρος.

Ranz, έν τή χυδαία διαλεκτω τής ρωραϊζούσης 'Ελ
βετίας, σηραίνει ακολουθίαν πραγράτων προχωρούν- 
των κατά γραρρήν. Μετεφράσαρεν βουκόλιον, ση- 
ραΐνον παρά τοΐς αρχαίοι; Έλλησιν αγέλην βοών, 
άφήσαντες έξυπακουορένην τήν γραρρήν και τήν κινη- 
σ.ν. — Rank κελτιστί, reihen γερρανιστί, εχουσι 
τήν αύτήν σηρασίαν Ranz-des-vaches, σηραίνει λοι
πόν πορείαν δαράλεεον, καθίος αγγλιστί, sailors 
l'ant, σηραίνει πορείαν ναυτιών. Γερρανιστί αύτη κα
λείται kuhreilhen.

Ό ήχο;, αρχαιότατος άν, έρουσουργεΐτο διά κέ- 
ρατος χαλκού. Αί λέξεις τού πρωτοτύπου είναι νεώ- 
τεραι" διαφέρουσι ρέν άπό χώρα^είς χώραν, ή βάσις 
όρως είναι πανταχοΰ ή αύτή.

Ρρός πληρεστέραν άντίληψιν τοΰ πράγρατος, προσ- 
θέτοιΑεν εις τήν πρώτην στροφήν κάί- τάς λέξεις τοΰ 
πρωτοτύπου.

ίΐ

■λωδία, 
ρίζετο ύπο ί
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Τό βουκόλιον.

Andante.
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ASMA ΤΡΙΤΟΝ.

τα χω -
Co- lorn - bet - te

Σημειωτέου ό'τι τον ήχον τού βουκολίου δέν δύνα
ται νά αΐσθανθη τις καλώς, όταν άκούή αυτόν μεταςύ 
τών τεσσάρων τοίχων αιθούσης· άλλ είς τούς τόπους 
όπου συνετέθη, εις τάς κορυοάς τών Άλπεων, παρά

τήν θύραν καλύβηςτινός εις τάς Γρυγιέρας (Gruyeres), 
ή παρά τάς όχθας τών λιμνών τοΰ Αιόσου (Lioson) ή 
τής Βρετταίγης (Brellaye), έν τω μέσω άγέλης δαμά- 
λεων έμ,ψυχούσης αύτόν, άκολουθούσης αύτόν, πρός δέ

Δαμάζεις έπί ποταμού.

Ξυ-πνή-σαν οί βο- σκοί 
de bon ma - tin se san Id -
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”ii, χά!
Ha ah!

Allegro.

έΞΟ=ΓίΞ 
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Liau - ba! Liau-ba! por a -
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Χού-γίαξτα νάλ- δουν α-σπρα καί μαυ - ρα, κοκ-κι-να κιάλ-λα, κάτ’ άπ τή χή 
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Ώ, χά! co, ya j t λά-δια! 
Liau-ba! Liau-ba! por a-ri- a.

ΙΞ^ΞΞΞ^ΞΕΞΞ 
δ- που τ’άζ- μέ - ·) 

rio de - zo on train- bio

ώ, χά! ώ, χά! τ’ά γε-λά-δια! 
Liau-ba! Liau-ba! por a-ri - a.

z!

’Σ τα Περιστέρια τά χωρία 
Ξύπνησαν οί βοσκοί ταγυά ’

, ίΐ, χά ! ώ, χά ! 
Ν’ άρμέςουν τ άγελάδια.

Χούγιαξ’ τα νάλθουν 
Ασπρα καί μαΰρα, 
Κόκκινα κι’ άλλα, 
Κάτ’ άπ’ τή χήρα

Βελανιδιά.
Κάτ’ άπ’ τή λεύκη,
< Ιπου τ αρμέγω,
ΙΙήζω τό γάλα.

X χά! ώ, /-*'· 
Τ ’ άγελάδια!

Εις τά βαθυάνερά ν’ άμπούν, 
Νάτά περάσουν δ’ έμποροΰν ’.
— Βρε Πέτρο, βρε πτωχό παιδί, 
Βρε, τώρα τί θά νά γένη;

(I) Ή έπφοός « Ω, χά! ώ, χά! » κτλ. επαναλαμβάνεται μετά 
πάσαν δίστιχου στροφήν, μετά μόνης τής μεταβολής τοΰ « αρμέ
ξουν » εις « αρμέξω. »

Σύρε καί νάβρης τόν παπά· 
Βάρει τήν Ούρα δυνατά.
— Τί θές νά είπώ τού γέροντα, 
Καί τού καλού μας τοΰ παπά ;
— Νά κάμη μιά παρακαλιά, 
Να λιγοστεύσουν τα νερά.
11α ίρνει τόν δρόμο τό παιδί· 
Πάγει τήν Ούρα του βαρεΐ.
— Γέροντα, μιά παρακαλια, 
ΙΙού δέν περνούμε τά νερά.
— Παιδί μου, λέγει τ’ ό παπάς, 
Παρακαλώ καί τά περνάς·
"Ενα μικρό μόνο τυρί 
Μου φε'ρεις άπό τό μανδρί. 
Πλήν μήν τού παρης τόν άνθό. 
Σύρε, καί βάνιο βλογητό, 
Νά τά χιλιάσης τά τυριά, 
Καί νάρχεσαι ’ς εμέ συχνά. 
Γυρίζ’ ό Πέτρος ς’ τό νερό, 
Περνούν ευθύς τόν ποταμό. 
Αέν άρμεξαν καν τά μισά, 
Καί στήσαν καί τήν καζανιά.

•καί [χετα τών αρμονιών τχς φύσεως. [χετά τών επιφω- 
νήσεων τών βοών, μετά τού κελαρυσμοΰ καταρράκτου 
τίνος, ή μετά τού ψιθυρίσματος τών ελάτων. Ταϋτα τό 
ίσον, ή νήτη χορδή· καί μετ’ αύτά ή ηχώ, ή έπιλέ-

4
γουσα καί παρατείνουσα· ή έκστηθίζουσα καί έπικάμ- 
πτουσα. — Ιδού ή έκστασις.

Τήν νύκτα μάλιστα, τήν νύκτα τό μέλος τούτο 
εχει τι μυστικόν, έχει τι πάνδημον, όταν άναδίδηται
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έκ τών πλευρών τής Αλπεως τής αντιθέτου, όταν καί 
μελωδοί και όργανα ηναι αόρατα· διακόπτεται δέ δια 
μιας ή τελεία της ώρας σιγή καί του τόπου ύπδ τών 
«πλοϊκών, ΰπ» τών μελαγχολικών καί σχεδόν άγριων 
εκείνων μολπών.------------

’Αλλ’ ούδέν ήττον ό Πίνδος καί ό Όλυμπος·

Οί Κλέφτχις βγήκαν ’ςτα βουνά I

ΦΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ \AKKOY.
(Ίδε σελίδα 77.)

'Η Κατερίνα, άφότου πλέον είχε νά φροντίζη διά 
την οικίαν της, μέ άφησε νά φωτίζω τον λάκκον μό
νη. Εν εσπέρας μου είχε τύχει εργασία, καί ηργησανά 
■υπάγω· ήτο νύκτα πλέον όταν έπήρα τό φανάρι καί 
άνεχώρησα. Ό θεός τό έφερε καί, καθ’ ην στιγμήν 
ένεφαν'ίσθη εις τον δρόμον τό φως του, έσταμάτησεν 
ένα ξένον οδοιπόρον, όστις ακόμη ολίγα βήματα άν 
έπροχώρει, θά έπιπτεν εις του Αύκου τό Πήδημα. > 
Ήτο δέ καί φορτισμένος, καί θά έκτυπα πολύ κακά. 
’Εσηκονε κρεμαστόν εις τούς ώμους του έν μέγα κιβώ- 
τιον, επί του οποίου έκειτο εν άλεξίβροχον, καί αύτό 
μέγα, έπειδή έξεΐχε καί από δύο μέρη· έκράτει δέ καί 
εις την μίαν του χείρα άλλην τινά θήκην τετράγωνον, 
άλλα μάλλον πλατείαν αύτήν καί τέλος ές-ηρίζετο 
επί μακρού ραβδίου, έχοντος εις την άκραν μυτηρόν 
τι σίδηρον, ωσάν εκείνα τα όποια μεταχειρίζονται οί 
οδοιπόροι όταν θά στήσουν σκηνήν.

— Εις καλήν ώραν έφθασα!... είπα προς αύτόν, 
πεφοβισμένη διά τον κίνδυνον τον όποιον διέτρεξεν.

’Εκείνος όμως δεν είχε φοβηθή διά τον εαυτόν του, 
άλλα διά τον φόβον τον όποιον έγιο έλαβα. ’Αφού εί- 
δεν ότι ησύχασα, τότε μέ είπε γελών

— Ήτον αδύνατον νά πάθω κακόν ησο προωρι- 
σμένη νά τό προλάβης, άφού, χωρίς νά γνωρίζω τί
ποτε, κατηύθυνα τά βήματά μου ίσα προς τον κίνδυ
νον. Βλέπεις, παντού ύπάρχει μία πρόνοια διά τούς 
φίλους τών καλών τεχνών. Είμαι φίλος των. Εγώ εί
μαι ζωγράφος· σύ είσαι ή πρόνοια μου, όλα εν τάξει 
λοιπόν.

Ναι, ήτο ζωγράφος· είχεν έλθει διά ν’ άντιγράψη 
τάς τερπνάς τοποθεσίας τού χωρίου μας· καί επειδή 
είπεν ότι δέν είχε πού νά καταλύση, τον ώδήγησα εις 
την οικίαν τού γαμβρού μου. Ητο ν’ αναχώρηση την 
επαύριον, άλλ’ έμεινε πλησίον μας τρεις μήνας, επει
δή ηύρε πολλά εις τά πέριξ τού χωρίου άξια, καθώς 
έλεγε, σπουδής..

Λεν έχεις ιδέαν τί εύθυμος ήτον εκείνος ό άνθρωπος· 
νέος άλλως τε. Όλα τά εύρισκε καλά· ηύχαριστεΐτο 
όπως καί άν ήσαν. Τότε εύρίσκετο εις τάς άρχάς του 
σταδίου του, ακολούθως όμως άπέκτησεν,ώς φαίνεται, 
μεγάλην φήμην· μίαν από τάς πρώτας. ’'Εκτοτε τον 
έπανείδαμεν, αλλά σπανίως· αύτός όμως πάντοτε μάς 
ενθυμείτο. Μίαν φοράν, παρουσιάζεται έξαφνα, καί 
είχε μίαν κοκκίνην ταινίαν εις την κομβιοδόχην τού 
ενδύματος του· εις την τελευταίαν όμως προς εμέ έπί- 
σκεψιν, — εκτοτε είναι καιρός πολύς, — έφερε τον 
σταυρόν τού Λεγεώνος τής, τιμής έξηρτημένον άπό 
τού λαιμού του, έν τώ μέσω μεγαλοπρεπούς τίνος με
ταξωτού κοκκίνου, πίπτοντας εις γωνίαν επάνω εις τό 
ςν,θός του.

Σάς λέγω περί αύτού τού ανθρώπου, επειδή.έμελ- 
λεν αύτός εις τό έξης πολύ ν’ άποτελεση εις τον βίον 
μου, άν καί άπ’ εναντίας εγώ εις τον βίον του ύπήρςα 
τίποτε σχεδόν.

Εις τούς τρεις μήνας κατά τούς οποίους εύρίσκετο 
πλησίον τού γαμβρού μου, πολλάκις είχε γίνει λόγος, 
όταν έκαθήμεθα τό εσπέρας μετά τό δείπνου καί συν- 
ωμιλούμεν, περί τής συναπαντήσεώς μας εις τού Αύ
κου τό Πήδημα. Τότε όλοι πλέον έγνώριζαν ότι έπο- 
ρευόμην καθεσπέρας εις τον λάκκον καί ήναπτα τό 
φώς· δέν έγνώριζαν όμως καί τό άλλο ήμισυ τού μυ- 
ςτκού μου· τό τάγμα μου εις τήν Παναγίαν. Αφησα 
τήν Κατερίνα μας νά. τό διηγήται εις τον όςις ήθελε 
νχ τήν άκούση, καί ή Κατερίνα δέν τό έκρυπτεν, έπι- 
θυμούσα νά μή φρονή ό κόσμος άλλο άντ’ άλλου, βλέ- 
πων νά πορεύωμαι καθεσπέρας εις τό δάσος ολομόνα
χη, καί νά κρύπτω τήν αληθινήν αιτίαν. Εις τούς 
τόπους μας, όταν κάνεις είπή διά κάποιον όςτις δια
βαίνει, — ’Εχει τάξιμον καί ύπάγει δι’ αύτό, τον 
άφίνουν νά περάση, καί άλλο δέν έρωτούν. ’Αλλ’ ό φί
λος μας ό ζωγράφος δέν ήτο καθώς οί άπλοι άνθρωποι 
τού χωρίου μας· ΙΙαρισιανος αύτός, ήξευρε μόνος όσας 
όλη ομού ή νεολαία τού τόπου μας δέν έγνώριζε πονη
ριάς. Πολλάκις έστρεφε τήν ομιλίαν έπί τού προσκειμέ
νου, καί αφού τον έδίδετο ή έξήγησις, ποτέ δέν έλει
πε τού νά λεγη χαμόγελών- — Αφού τό λέγει ή Α- 
μαρύλλη, πρέπει νά ήναι καθώς τό λέγει- ίσως όμως 
δεν λέγει το όλον τό κατ’έμέ, πιστεύω ότι είναι 
ακόμη κατά βάθος καί άλλο τι.

Καί όταν έλεγεν αύτό έμπρός μου, έπροσπάθουν κ’ 
έγιο νά γελάσω, καθώς αύτός, άλλ’ έκοκκίνιζα* έκοκ
κίνιζα, καί έκ τούτου έκείνος έπείθετο. περισσότερον 
ότι δέν ήτον ήπατημενος, καί έτι μάλλον μ’ έπείραζε 
μέ αστεϊσμούς.

Μίαν ημέραν, κακήν ημέραν, ήτις, κατά δυστυχίαν 
οικογενειών τινων τής έπαρχίας μας, έπανήρχετο καθ 
έκαστον χρόνον, καί τήν οποίαν όμως δέν ήδύναντο 
νά συνειθίσουν ποτέ, έπειδή δέν είναι καί πράγμα νά 
το συνειθίση ό άνθρωπος·— μίαν ημέραν λοιπόν ήσαν 
ν’ άναχιορήσουν πάλιν νεοσύλλεκτοι άπό τό χωρίον 
μας, καί έστεκόμην εις τό κατώφλι τής θύρας μας, 
νά τούς ίδιο νά περάσουν. Εμπρός εν τύμπανον, καί 
αύτοί κατόπιν, καί έτραγώδουν μέ φωνάς. ’Εγιο τούς 
έβλεπα λυπημένη ένεκα τής άναμνήσεώς μου. Ό ζω
γράφος, όςτις ήτον όπίσω μου χωρίς νά έχω είδησιν, 
μέ λέγει έξαφνα, — ’Εκεί όπου αύτοί ύπάγουν, θ’α
παντήσουν λάκκους, τούς οποίους θά. χρειασθή νά περά
σουν, πολύ κινδυνωδεστέρους παρά τό Πήδημα τού 
Λύκοευ σου.

Αύτός του ό λόγος κακός δέν ήτο, μά τήν αλή
θειαν· καί ούτε μέ τον είπε μέ κακόν σκοπόν άλλ 
όταν κάνεις κρατή ήδη μετά κόπου τά δάκρυα του, 
έλάχιστον πράγμα άρκεΐ διά νά τ’ άναλύση πύρινα. 
Εγύρισα καί τον είδα, καί άπό τό βλέμμα μου έκεΐν.ο 

πρέπει νά έκατάλαβε πόσον μού έκαμε κακόν, επειδή 
είδες τον άνθρωπον καί έμεινε καταλυπημένος εντός 
τής απορίας του. Τον άφίνω εύθύς, έμβαίνω μέσα, καί 
— τά δάκρυα, Θεέ μου, όσα τότε έχυσα !.·..

Ο δυστυχής νέος ήλθε κατόπιν μου, άπαρηγόρητος 
ότι μ’έβλεπε νά κλαίω κατ’αύτόν τον τιρόπον. Δεν 
ήξευρε τί νά φαντασθή,- τόσον έπροχώρει ό νούς του, 
ώστε φοβούμενη μή προβή έξω άπό τά όρια, καί πέσω 

άπό τήν ύπόληψίν του, ήναγκάσθην νά εξηγηθώ εις 
αύτόν, καθώς άλλοτε εις τήν αδελφήν μου, καί έκά- 
θισα καί τον είπα χωρίς νά. κρύψω τίποτε, πώς καί 
τίνι τρόπω έπεριποιήθην ένα τινά πτωχόν ςρατιώτην 
νεοσύλλεκτον όστις, τυχών παροδίτης, είχε πέσει εις 
τού Αύκου τό Πήδημα, καί είχε κτυπηθή.

Είδα τότε ότι, άπ’ εναντίας τής Κατερίνας μας, 
■ήτις είχε προσέξει μόνον εις τό τάγμα μου, αύτός έδο- 
σεν όλην τήν προσοχήν του εις τήν συναπάντησίν μου 
μέ τον πληγωμένου, καί εις τήν ενθύμησιν τήν οποίαν 
έκτοτε τού έφύλαττα. ’Αλλά τόσον αύτός, καθώς καί 
ή αδελφή μου, άν καί ένόησαν τό πράγμα διαφόρους, 
δέν μέ είχαν καταλάβει εντελώς. Δι’ έμέ, τό τάγμα 
εκείνο καί ή ένθύμησις ήσαν στενώς συνδεδεμένα· ήσαν 
αδιάσπαστα. Η ένθύμησις μ' έφμίνετο καλή, διότι 
ήτον αχώριστος άπό τό τάγμα- καί πάλιν τό τάγμα 
μ’ έφαίνετο καλόν, διότι ήτον άχώριστον άπό τήν έν- 
θύμησιν. Μέ παρεκάλεσεν ό ζωγράφος νά. τού έπανα- 
λάβω τήν διή··ησίν μου,χωρίς νά παραλείψω κάμμίαν 
λεπτομέρειαν καί τό έκαμα προθύμως, επειδή είδα ότι, 
αντί τώρα νά γελά, μέ ήκροάτο σπουδαίους, μάλις-α 
δέ καί μέ συγκίνησιν.

Αφού έτελείουσα, έκάθισεν έμπρός μου , εβαλεν 
έπάνου εις τά γόνατά του ένα μεγάλον χαρτοφύλακα, 
έστρωσεν έπειτα έν εύμορφον λευκόν χαρτί, καί, 
« Εςακολούθει, Άμαρύύ.λη, νά λεγης», μέ είπεν 
« έγώ σέ ακούω. » Καί ένω έγιο ώμίλουν άκόμη, έτρε
χε το χέρι του μέ τό μολυβδοκόνδυλου έπάνου εις τό 
χαρτί τόσον γρήγορα, ώστε μετ’ ολίγα λεπτά τής 
ώρας μ’ έδειξε τό χαρτί, καί μέ είπε, κύτταςε. Βλέ
πω, καί’τί νά ίδιο ! ’ Εβαλα φωνήν* όλα μου τά μέλη 
ήρχισαν νά τρέμουν άπό τήν χαράν μου. Είχε σχεδιά
σει τού Αύκου μας τό Πήδημα! Εκεί έκοίτετο ό νεο
σύλλεκτος στρατιώτης, καί ήμην κ’ έγώ· καί είχα 
τον πόδα του τον πληγουμένον έπάνω εις τά γόνατά 
μου, καί αύτός τον έδενε μέ τό μικρόν μανδύλι, τό 
όποιον είχα άφαιοέσει άπό τον λαιμόν μου.

Αύτά έγιναν δύο ημέρας προ τής άναχωρήσεως τού 
ζωγράφου, όςτις έμελλε νά έπιστρέψη εις τά Παρίσια. 
’Εγώ ή τρελή έλεγα μέ τον νοΰν μου, ότι είχε σκοπόν 
νά μού άφήση τό ώραίον εκείνο σχεδιογράφημα δι’ 
ένθύμησιν. Τόσον τό ήλπισα, ώς-ε ετοίμασα καί τό
πον, διά νά τό καρφώσω εις τον τοίχον τού δωματίου 
μου- αλλά τό έπήρε. Πριν όμως άναχωρήση, βλέπων 
ότι μού έκαμνε κόπον νά τό άποχωρισθώ, μέ είπεν ενώ 
το έχωνεν εις τον χαρτοφύλακα του· —Αύτό, τό 
παίρνω, έπειδή θέλω νά ζώγραφήσω έξ αύτού μίαν 
εικόνα διά βάφουν· άλλ’όμως σέ υπόσχομαι, Αματ 
ρύλλη, αφού τελειούσου τήν εικόνα, νά σέ στείλου τούτο, 
το όποιον ημείς μέν εις τήν γλώσσάν μας τήν τεχνι
κήν λέγομεν προσχεδίασμα, διά. σάς δέ θά ήναι τό 
πρότυπον τής είκόνος.

Καθώς καί έκαμε- μάλιστα έκαμε καί πλέον παρ’ 
ο,-τι ΰπεσχέθη. Τούτο όμως άκόλούθους, μετά παρέ- 
λευσιν πέντε έτών, όταν ήλθε καί μάς έπεσκέφθη μέ 
τήν κοκκίνην ταινίαν του.

Καθόλου υπερήφανου δέν τον έκαμε τό παράσημου 
του *. Πάλιν μάς ήλθε περιχαρής, άδειος εις τάς όμι-

(1) Έκ τούτου φαίνεται πόσον περί πολλόύ ποιούνται εις τινας 
τόπους τής Εύρώπης τήν παρασημοφορίαν. Και σημειωτέον δτι ό 
συγγραφεύς τού διηγήματος τούτου είναι ά^ήρ σπουδαιότατος. — 
Σημ. τού μεταφρ. 

λίας του, καλοπροαίρετος, καθώς τον ειχαμεν γνωρί
σει. Τούτο μόνον, ότι ενίοτε ήρχετο έως εϊς τά χείλη 
του νά είπη τι, καί δέν ήθελε νά. τό είπη φανερά εις 
όλους· αλλά τον έβλεπα, καί έχαμογέλα προς έμέ, 
ώστε μ’έδιδε νά έννοήσω ότι κάποιον μυς-ήριον είχε, 
καί ήθελεν εις κάποιον νά. τό φανερώση, καί έπερίμ.ενε 
τήν άρμοδίαν στιγμήν.

’Εκεί προς τό βράδυ, ’λαμβάνει τήν άδελφήν μου 
κ’έμέ άπό τάς χείρας, καί μάς λέγει· — Είναι ή ώρα 
ότε άνάπτετε τό φανάρι καί τό στήνετε. Υπάγωμεν 
εις τό δάσος νά τό στήσωμεν ομού καί οί τρεις.

’ Εν προαίσθημα αμέσως μέ ήλθεν ότι έκεΐ είχε 
σκοπόν νά μάς φανερούση ο,τι ήρχετο κατά.πάσαν στιγ
μήν εις τά χείλη του να μάς είπή. Κινούμεν. Η α
δελφή μου ήλθε προθύμως. Τό προαίσθημα δέν μέ ήπά- 
τησε. ’Αφού καί οί τρεις έκαθίσαμεν εις τού λάκκου τό 
χείλος, όπου άπέθεσα καί τό φανάρι, — Α’ί, *Αμα- 
ρύλλη ! μέ λέγει- έχω νά σέ δώσω ειδήσεις του.

Ούδ’ ή ρώτησα ειδήσεις τίνος· τονέμάντευσα. ?Ηρ- 
χισα εύθύς νά. τρέμω, καί ές-ηρίχθην έπί τής άδελφής 
μου, φοβουμένη μήπως μούλείψη ή άναπνοή.

'() ξένος παρετήρησε τήν συγκίνησιν μου, καί μετέ- 
νόησεν ότι ήνοίχθη ούτω διά μιάς. Ύπέθετεν ότι οί 
χρόνοι, ή ηλικία, θά. μέ είχαν ψυχράνει όπωςδήποτε, 
καί ότι θά ήκουα απαθώς ό,τι έμελλε νά μέ διηγηθή. 
Αλλ’ όταν είδε τήν κατάστασίν μου έκείνην , τού έκο- 

πη τό θάρρος, καί έσιεοττησε.
Μετ’ όλίγην ώραν, άφού συνήλθα κάμποσον, καί ή 

άδελφήμου μέ είπε, «Τί έπαθες; » σκεφθεΐ'σα ότι, άν 
είχεν ό ξένος κάνέν άπευκταΐον νά μέ άναρ.'είλη,δένθά 
ήρχιζε κατ’ αύτόν τον τρόπον, άφήρεσα μέν τάς δύο 
μου χείρας άπό τον τράχηλον τής Κατερίνης, έμεινα 
δέ μόνον μέ τήν κεφαλήν στηριγμένην εϊς τον ώμον 
της· καί χωρίς νά σηκώσω τούς οφθαλμούς προς έκεί- 
νον, — Λέγετε, τον είπα, κύριε Γεώργιε (διότι κύριον 
Γεώργιον μόνον τον ήξεύραμεν)· τί ήθέλετε νά μάς 
διηγηθήτε.

Πρχισε τότε... έγιο καθώς τά έλεγεν εύμορφα δέν 
είξεύρώ νά σάς τά εΐπώ, όμως αύτό ήτον το νόημα*

Ανάμεσα εις όλα τά ωραία καί μεγάλα πράγματα, 
τά όποια κάμνουν τά Παρίσια νά ήναι Παρίσια, τόπος 
δηλαδή τον όποιον καθείς έπιθυμεΐ νά ϊδή καί νάγνω- 
ρίση, είναι καί έν λαμπρόν ανάκτορου, βασιλική κα
τοικία, όνομαζομένη Λούβρου. Εις αύτό τό Λούβρου, 
κάποιους μήνας τού έτους, οί ζωγράφοι όλοι καί οί 
άγαλματοποιοί έχουν τό δικαίωμα νάφέρουντά έργα 
των, δια να ελθη εκεί ο κοσμος ολος, καί να κάμη 
έπάνω εις αύτά τήν κρίσιν του. Ωρας τινάς τής ημέ
ρας, είναι τού Λούβρου αί θύραι άνοικται εις τον καθέ
να.· <ος·ε μικροί, μεγάλοι, πάσης τάξεως άνθρωποι, 
έμβαίνουν έκεί έλευθέρως · καί βλέπεις λοιπόν πλήθος 
άνθρώπων κατ’ έκείνας τάς ώρας νά έμβαίνουν καί νά 
έκβαίνουν, καί ό καθείς νά. λέγη φανερά^τήν κρίσιν του, 
χωρίς νά τον μέλη άν ήναι μεταξύ τού πλήθους τών 
διαβαινόντων καί ό τεχνίτης, καί άν άκούη τον έπαι
νόν του ή τήν κατάκρισιν. Ο φίλος μας, άφού άπετε- 
λείωσε τήν εικόνα έκείνην τού Λυκοπηδήματος, τήν 
είχε ς·είλει καί αύτός εις τό Λούβρβν, jcat άπό καιρόν 
εις καιρόν έπορεύετο ν’ άκούη τί έύ.έγετό περί αύτής. 
Mi'ojv ήμέραν λοιπόν, ένω εύρίσκετο πλησίον τής είκό
νος του, παρατηρεί τινα τών περιεργαζομένων, ότι, 
άφού παροδικώς έρριψεν εϊς αύτήν εν βλέμμα, έπε-
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ςρεψε μετά μίαν ςιγμήν διά νά τήν περιεργασθη καλ
λίτερου· έπειτα πάλιν άνεχώρησεν, άλλά πάλιν έπέ- 
ςφεψεν. ’Επί τε'λους έμεινεν εμπρός εις την εικόνα, 
καί οί άνθρωποι διέβαιναν, καί οί αγκώνες τον έσπρω
χναν, καί αύτος έμενε προσηλωμένος εις την εικόνα, 
ώς νά ήτο μόνος αύτος εις το Λοΰβρον, καί μόνη εκεί
νη ή είκών εις το Λοΰβρον. ’Ενίοτε ώμίλει μέ τον εαυ
τόν του, καί ό ζωγράφος τον ήκουσε νά λέγη, « 11α- 
ράδο ξον 1 αύτό μετέχει θαύματος ! »

Κατά φυσικόν λόγον, ό φίλος μας ές-ράφη καί είδε 
μέ προσοχήν αύτόν τον έρας-ήν της τέχνης του. Ήτον 
άνθρωπος ακόμη νέος καί καλοκαμ.ωμέν.ος· ύψηλός, 
φαλακρός ολίγον · έν πρόσωπον τωόντι ανδρικόν, έν 
βλέμμα ζωηρότατου, άλλ’ όμοΰ καί γλυκύ. Πολιτικά 
φορέματα ήτον ένδυμένος, ό'μως διεκρίνετο άπό τον 
τρόπον του ότι ήτον στρατιωτικός. Είχε καί παράση
μου.— Κύριε,έρωτα τον ζωγράφον, όστις έστεκεν έκεΐ 
σιμά του καί τον έβλεπεν, εϊμπορεΐτε νά μέ είπήτε 
ποιος έζωγράφησεν αύτήν τήν εικόνα; έπειδή δέν 
βλέπω πουθενά το όνομά του σημειωμένου.

Ο κύριος Γεώργιος τον έδειξε τον κορμόν όπου εί
χα στηρίξει τάς πτέρνας μου, όταν έβοήθησα τον νεο
σύλλεκτον να έςέλθη άπό τον λάκκον. Εκεί, εις τον 
κορμόν έκεΐνον, είχε το όνομά του ό ζωγράφος ση- 
μ.ειωμένον, άλλά μόλις διεκρίνετο.

Τότε ό άλλος άφηρεσε τό κάλυμμα τής κεφαλής 
του, καί είπεν — Αξίζει νά τον προσκύνηση τις- εί
ναι τωόντι αριστοτέχνης.

’Αριστοτέχνης, ήγουν μέγας τεχνίτης’διδάσκαλος·
— Συγχωρήσετε, τον λέγει τότε ό κύριος Γεώρ

γιος, άποκαλύψας καί αύτος τήν κεφαλήν του, συγχω- 
ρήσετε αύτόν τον όποιον πολύ ένωρίς ήθελήσετε να 
ονομάσετε αριστοτέχνην, νά σάς άνταποδώση τήν 
προσκύνησιν.

'θ άγνώρις·ος έμεινε τότε νά βλέπη τον ζωγράφον, 
όλος εύχαριστημένος. ’ Επειτα τον έ'λαβεν έκ τής χει- 
ρός, καί τον εί,πε’ —Νά το έπαναλάβω, τώρα ότε σάς 
γνωρίζω, είναι περιττόν. Βέβαια θά μέ ήκούσετε πριν, 
όταν έθαύμαζα κατ’ έμαυτόν το έργον τών χειρώνσας. 
Είναι δέ θαυμαστή καί ή ακρίβεια. Χαίρω, κύριέ μου, 
έτι περισσότερον διά τήν συναπάντησίν μας, έπειδή 
μέ άπαλλάττει καί άπό τον κόπον τοΰ νά σάς ζητώ 
εις τάΠαρίσια, καθώς είχα σκοπόν νά κάμω σήμερον, 
έπειδή επιθυμώ νά συνομιλήσωμεν. Έρχεσθε ολίγον 
έως έξω; ’Εδώ ό τόπος, ένεκα τοΰ πλήθους, δέν είναι 
αρμόδιος.

Καί τότε καί οίδύο, κρατούμενοι χέρι, χέρι, μετέ- 
βησαν εις τάς στοάς, όπου εύρίσκονται αί τών παλαιών 
ζωγράφων εικόνες. Έκεΐ οίθεαταί είναι, λέγει, σπάνιοι.

'Ο αγνώριστος ήθελε νά όμιλήση εις τον φίλον μας 
πάλιν διά τήν εικόνα, τήν οποίαν είχε θαυμάσει. Έν 
μ.όνον εΰρισκε σφάλμα, ότι είχε φεγγάρι, καί μία 
άκτίς τοΰ φεγγαριού ήρχετο καί έφώτιζε το πρόσωπον 
τής νέας χωρικής.

— Η ύπόθεσις, τον είπε, δέν είναι απλώς τής 
φαντασίας. Τήν γνωρίζω καλά· άλλ’ έκεΐνος ό'στις σάς 
τήν διηγήθη, σάς ήπάτησεν. 'Όλα είναι εις τόν τόπον 
των φεγγάρι όμως δέν είχε. Τό γνωρίζω, έπειδή 
ήαην έκεΐ· ήυ.ηνπαοών!

Κατ αύτόν τον τρόπον έμαθεν ό φίλος μας κύριος 
Γεώργιος, ό'τι ό ξένος μέ τον όποιον συνωμίλει ήτον 
αύτος έκεΐνος ό νεοσύλλεκτος.

— ’Αλλ’ ό'μως δικαιόνω, έπρόσθεσε, τόν ζωγρά
φον, έπειδή δέν ήδύνατο ν’ άφήση εις τό σκότος καί 
τά δύο πρόσωπα τής εΐκόνοςτου* καί ή φυσιογνωμία 
τήν οποίαν έδόσετε εις τήν καλήν έκείνην νέαν, ήτις 
τότε μέ είχε βοηθήσει διά νά προφθάσω εις τόν σταθ
μόν μου τόν τελευταίου, είναι άριστα έπινοημένη.

— Επινοημένη! είπεν ό κύριος Γεώργιος. Εγώ, 
κύριέ μου, δέν έπενόησα τίποτε εις αύτήν τήν περίστα* 
σιν είχα εμπρός μ.ου καί έβλεπα τήν Αμαρύλλην.

— Τήν ’Αμαρύλλην εϊπετε! άνεκραξεν ό άλλος· 
’Αμαρύλλη ονομάζεται λοιπόν; Τέλος πάντων μαν
θάνω το όνομα, τό όποιον μή γνωρίζων έλυπούμ.ην 
τόσον. ’Αναχωρών έκείνην τήν νύκτα, δεκάκις άνωθεν 
τοΰ οχήματος τό όποιον μέ άπεμάκρυνε τήν έκραξα 
διά νά έλθη νά μέ τό εϊπή.

Έκείνην τήν στιγμήν έκάθηντο καί οί δύο εις εν 
άπό τά έδώλια τής σοάς, ήτις ήτο σχεδόν έρημη. Ση- 
κόνεται λοιπόν εύθύς ό ξένος, καί λέγει εις τόν ζωγρά
φον· — Σάς παρακαλώ· άφοΰ ή μ,ορφή τής κόρης εκεί
νης είναι ή είκών τής Αμαρύλλης ή αληθινή, έπιθυμ-ώ 
τώράνά τήν περιεργασθώ καλλίτερου· ύπάγομευ έκυέου;

Καί χωρίς υά περιμείυη τόν ζωγράφον, έτρεξε πά
λιν εις τό μέρος όπου ήτο τό πλήθος, καί τόσον έπρο- 
χώρησεν, ώστε ό κύριος Γεώργιος τόν έχασεν. Όταν 
πάλιν τόν ηύρε, τόν είδεν ώσάν έκστατικόν εμπρός εις 
τήν εικόνα- καί ένω κάτι ήθέλησε νά τόν είπή, από
κρισή δέν έλαβε.

Βλέπων τοΰτο ό ζωγράφος, —Μήν ένοχλεΐσθε, τον 
είπεν, έπειδή δέν ε/ω κάμμίαν βίαν παρατηρήσετε 
μέ τήν ησυχίαν σας, καί έγώ σάς περιμένω.

Ο ξένος έξηκολούθει νά βλέπη· καί μετά κάμπο- 
σην άκόμη ώραν, -— Τώρα, είπεν εις τόν ζωγράφον, 
ύπάγωμεν.

Καί κρατούμενοι πάλιν οί δύο άπό τούς βραχίο
νας, άνεχώρησαν τέλος πάντων άπό τό Λοΰβρον.

Ολίγον ’παρέκει τοΰ Λούβρου είναι εν άλλο ανά
κτορου ονομαζόμενου τό Βασίλειον (Palais-Royal)· 
αύτό έχει ένα μέγαν κήπον διά νά περιπατή ό κόσμος, 
καί τριγύρω τοΰ κήπου ωραίας στοάς, όπου λαμπρά 
εργαστήρια, περίχρυσα καφενεία, καί άπό ό'λα τά μέ
ρη ξενοτροφεΐα, οπού ύπάγουν καί τρώγουν ακριβά οί 
πλούσιοι· άν καί έχει καί δύο ή τρία εύθηνά. ’Από τό 
Λοΰβρον λοιπόν, ό φίλος μας ό ζωγράφος, καί ό ίδι- 
κός μου, — τον λέγω δά καί ίδικόν μου ! είπεν ή Α- 
μαρύλλη μειδιάσασα είρωνικώς πως, — ήσαν καθή- 
μενοι εις μίαν τράπεζαν, κατάμονοι οί δύο εις έν δω- 
μάτιον χωριστόν. ’Ηθέλησαν νά ήναι μόνοι, διά νά 
ομιλήσουν έλεύθερα.

Πόσον καλά έκαμ,ανα έχω πάντοτε εις τήν ένθύμ.η- 
σίν μου έκείνην τήν περίστασιν τοΰ Αυκοπηδήματος ! 
Έκαμα καλά, επειδή ούδ’έκεΐνος μέ είχε ποτέ λησμο
νήσει· καί, καθώς έκατάλαβα άπό τήν διήγησιν τοΰ 
κυρίου Γεωργίου, ύπήρςαν ήμέραι ότε ό νοΰς μ.ου καί ό 
νοΰς του ήλθαν καί συναπαντήθησαν. Οταν, παρα
δείγματος χάριν, αντί νά βλάψω κάνένα, καθώς μέ 
παρεκίνει τό κακόν μου φυσικόν, έξ έναντίας κατέβαλ
λα τά δυνατά μου νά τόν ώφελήσω, καί πραγματικώς 
τόν ώφέλουν, καί τόν ήκουα να μ. εύχαριςή, πάντοτε 
έλεγα εις τόν έαυτόν μου, « Τώρα, αύταί αί εύχαρι- 
στίαι δέν πρέπουν εις έμέ,άλλ’εις τον νεοσύλλεκτον.» 
Ομοίως κ’ έκεΐνος, οσάκις έβοήθει κάνένα συστρατιώ

την του πληγωμένου, ή οσάκις εις τάς μάχας έφείδε-

καί καθώς έγώ απέδιδα εις έκεΐνον 
τών άνθρώπων τούς οποίους εύηργέ- 

όμοίως κ’ έκεΐνος έλεγεν εις όσους έβοήθει ή έσω- 
---- επειοη εγω 

; κάποιον άλ

το τής ζωής κάνενός έχθροΰ ό'ςτς έπιπτεν, ή καί μετά 
τήν νίκην, οσάκις ύπερασπίζετο έκείνους τούς οποίους 
οί συστρατιώταί του ήθελαν νά θανατώσουν ή νά λα
φυραγωγήσουν, τό έκαμ.νε μέ τήν ένθύμησιν τής συνα- 
παντήσεώς μας· καί καθώς έγώ απέδιδα εις έκεΐνον 
τάς εύχαριστίας 
τουν, _r__ , .
ζεν· — Εϊς έμέ τίποτε δέν χρεωθείτε, έπειδή έγώ 
πληρόνω εϊς σάς όπως δύναμαι τό προς κάποιον άλ
λον χρέος μου.

Οταν ό φίλος μας τόν είπεν, ότι έςηκολούθουν ά
κόμη έως τότε ν’ άνάπτω εις τόν λάκκον έκεΐνον τό φώς, 
έπείσθη ότι ή ένθύμησίς του ποτέ δέν μοΰέλειψε· καί τί 
έγύρισε καί ά- 
πεκρίθη ; — 
Όταν ίδώ τήν 
’Αμαρύλλην , 
καί θάτήν ίδώ 
γρήγορα, έχω 
κ έγώ να τήν 
άποδείξω, ό
τι ο άνθρωπος 
τόν οποίον ύ- 
πεχρέωσε δέν 
είναι έπιλή- 
σμων. Οσά
κις έπροβιβα- 
ζόμην , έλυ- 
πούαην ώς α,ή ι - ι
ευπορών νκ 
τη γνωςοποι- 
χσω τον προ 
βιβασμόν μου. 
καί όταν μ. έ- 
δόθη τό παρά- 
σημ.ον, τόσον 
ή καρδία μου 
έςεχείλισεν , 
ώστε ήλθαν 
δάκρυα εις 
τούς οφθαλ
μούς μ.ου· εί
πα· δέν έχω 
πλέον τήν μη- 
τε'ραμου,άλλ’ 
ας νΐζευρα καν 
πώς ονομάζεται 
συμπαθής ’ 
ποτέ! Είχα ομω< 
πανίδω, · __
σάς συναπήντησα.

Μετά τινα δέ σιωπήν , ήτις προήλθεν άπό τήν I 
πολλήν του συγκίνησιν, έπρόσθεσεν — Εχω εν μαν- 
δΰλι, τό όποιον έφύλαξα διά νά το έπιστρέψω εις αύ
τήν· δέν είναι τό μανδΰλί της έκεΐνο τό ίδιον έκεΐνο, 
το έδεσα εις τόν τράχηλον ένός παιδιού, ένός μικρού 
τυμπανιστοΰ, διά νά κρεμάση τό χέρι του, τό όποιον 
ειχεκτυπηθη άπό έν μολυβδόβολον. Τό ταλαίπωρου, 
ένω ήτο τραυματισμένου, δέν ήθέλησε νά παραιτήσρ 
τό τύμπανου, άλλ έςηκολούθησε νά κρούη τό έφορμη- 
τικόν. Καί άπέθανε τό εσπέρας, ό'χι τόσον άπό τήν 
απώλειαν τοΰ αίματος, όσον άπό τον κόπον τόν πο-

ΛεοπόλδοςΑ', δ έποβανών βασιλεύς τών Βέλγων.

καί πού εύρίσκεται ή προς έμέ τόσον 
; εκείνη κόρη, ήτις είχε δέσει τήν πληγήν μου 

>ς πάντοτε μίαν έλπίδα, ότι θά τήν έ- 
— καί ιδού ότι δέν αέ ήπάτα ή έλπίε, άφοΰI '"4

λύν. Π μήτηρ του ητο καί αύτή μέ τό στράτευμα, 
τροφοπώλις· όταν έλυσε τό μανδΰλι έκεΐνο άπό τό 
χέρι τοΰ άνδρείου της τέκνου, νεκροΰ, τό έφίλησε καί 
είπεν εμπρός μου’ « Αύτό θά τό κρατήσω. Θά μοΰή
ναι ώς άγιον λείψανου. » Δέν έτόλμησα νά έναντιωθώ.

(Τό τέλος εις τό προσεχές.)

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΛΕΟΠΟΑΔΟΥ Α',
BAXIAEQS ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ.

Αϊτύχαι τοΰ βασιλέως Αεοπόλδου είναι αξιοπερίερ
γοι. Σάξων έκ γενετής,πρώτον μέν μικρού δεΐν παρήτει 
τήν γερμανικήν αύτοΰ έθνότητα αντί της ρωσσικής· 

έπειτα δ’ έπο- 
λιτογραφήθη 
"Αγγλος· με
τά τοΰτο ή- 
σπάσθη προς 
ολίγον τόνελ
ληνισμόν, καί 
τέλος άπέθανε 
βασιλεύς τών 
Βέλγων.

Γεννηθείς τή 
[4] 1 6 δεκεμ- 
βρίου 1790, 
έτι νεώτατος 
προσεκολλή- 
θη εις τήν υ
πηρεσίαν τής
Ρωσσίας’ ή

δη ή άδελφή 
του Ιουλιανή 
Έρριέττα, ο
κτώ έτη πρε
σβυτέρα του, 
είχενυμφευθή 
τόν μέγαν 
δούκα Κων- 
ςαντΐνον. Ο 
Λεοπόλδος , 
όςτις έμελλε 
βραδύτερουνά 
νυμφευθή θυ
γατέρα βασι- 
λέωςτώνΓάλ- 

γαλλικάς στρα-
Α _ .___ Ζ. 2

λων, κατεπολέμ.ησεν εύδοκίμως 
τιάς, ώς στρατηγός της

ας γαλλικάς στρα
τιάς, ώς στρατηγός της Ρωσσίας, έν Λουσσένω, έν 
Βωσσένω καί έν Λειψία, καί έτιμήθη διά τών παρα
σήμων τοΰ Αγίου Γεωργίου καί τής Μαρίας Θηρεσίας. 
Μετά δέ τήν εί: Παρισίους είσοδον τών κατά Ναπο- 
λέοντος Α' συμμάχων, συνώδευσεν εις τήν ’Αγγλίαν 
τον αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον, έπε'ςφεψεν εις Γαλλίαν 
ϊνα πάλιν πολεμήση τόν Ναπολέοντα, αίφνης επανερ
χόμενου έκ τής νήσου ’Έλβας, καί μετά τόν πόλεμον 
μετέβη πάλιν εις τήν ’Αγγλίαν.

Έκεΐ τότε ήκμαζεν ώραία καί πολυθέλγητρος, καί 
παρ’ άπαντος λατρευομένη τοΰ αγγλικό^ λαοΰ, Καρ- 
λόττα ή θυγάτηρ τοΰ άντιβασιλεως, αύτοΰ έκείνου όςις 
άκολούθως άνέβη εις τόν θρόνον τής ’Αγγλίας ύπό τ’ 
όνομα Γεωργίου Δ . Η βασιλόπαις αύτη, μέλλουσα 
κληρονόμος τοΰ θρόνου, ήγε τότε τό δέκατου έννατον 
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έτος τής ηλικίας. Καίΰπήρχε μέν μνηστή του πρίγκη- 
πος της ’Οραγγίας Βιλέλμόυ, ός-ις κατέςη βασιλεύς 
της 'Ολλανδίας, άλλ’ ήράσθη τού Αεοπόλδου, ον και 
ένυμφεύθη. Τούτο κατά μάϊον μήνα τού 1816. ’Αλλ’ 
ή ποιγκηπέσσα Καρλόττα άπέθανε κατά σεπτεμβριον 
τού ακολούθου έτους έπί τοκετού, μή έπιζήσαντος ούτε 
τού βρέφους.

Ό Αεοπόλδος, ώς χρηματίσας σύζυγος βασιλόπαι- 
δος της ’Αγγλίας, άπήλαυε συντάξεως λαμπράς· άλλ’ 
ούδόλως ανεχόμενος ταύτην την θέσιν, καί έτι νεώτα- 
τος, ετράπη εις άλλας τύχας, αφού διήλθεν δλον έτος 
βίον μονήρη σχεδόν.

Εις το καθ’ ημάς δημόσιον δέν ένδιαφέρει ό από 
του 1818 μέχρι τού 18’20 βίος τού πρίγκηπος Αεο
πόλδου. Αλλά τά επόμενα, άναφερόμενα εις αύτον 
ώς υποψήφιον τού θρόνου της Ελλάδος, άρυόμεθα εκ 
της εσχάτως έκδοθείσης αύτοβιογραφίας αύτού.

Μετά την στέψιν τού Γεωργίου Δ\ βασιλέως της 
Αγγλίας, τελεσθεΐσαν κατά μήνα ΐούλιον τού 18’21, 

ό πρίγκηψ Αεοπόλδος έτύγχανε περιηγούμενος εις την 
εύρωπαϊκήν ήπειρον’ έν ε'τει δέ 182’2 άπήλθεν εις 
έπίσκεψιν τού αύτοκράτορος της Ρωσσίας Αλεξάν
δρου A', εύρισκομένου εις Βιέννην. ’Αλλ’εκεί ό πρίγ
κηψ Μεττερνίχος τον ύπεδέχθη ψυχρώς, φανταζόμε- 
νος ότι ό πρίγκηψ Αεοπόλδος άπέβλεπεν εις τον θρόνον 
της 'Ελλάδος· εικασία τότε ανυπόστατος.

Τω 1828, ό πρίγκηψ Αεοπόλδος έπορεύθη εις 11α- 
ρισίους,-οπού ό τότε βασιλεύων εν Γαλλία Κάρολος Γ 
τον ύπεδε'χθη φιλοφρονές·ατα· έξηκολούθησε δέ πε
ριηγούμενος μέχρι των αρχών τού 18’29. Κατ’εκεί
νην την εποχήν, οί διπλωμάται της Ευρώπης κατεγί- 
νοντο έπιπόνως προς ϊδρυσιν τού βασιλείου της Ελλά
δος, καί πολλοί παρουσιάζοντο διά τον νέον θρόνον 
εκείνον ύποψηφιοι’ έν οίς ό βαυαρός πρίγκηψ Κάρολος, 
ό της "Εσσης καί Χομβούργου πρίγκηψ Φίλιππος, ό της 
Σαξωνίας πρίγκηψ Ιωάννης, ό των Κάτω Χωρών 
πρίγκηψ Φριδερΐκος, ον ό αύτοκράτωρ της Ρωσσίας 
έθεώρει ώς γεγεννημένον διά τον έλληνικόν θρόνον, ό 
της Έσσης πρίγκηψ Αΐμύλιος, ό της Αύστρίας τότε 
άρχιδούξ Μαξιμιλιανος, ό της Βάδης πρίγκηψ (mar
grave) Βιλέλμος· τέλος, ό Μεκλεμβούργου καί Στρε- 
λίσσης δούξ Κάρολος. "Εκας-ος τών ύποψηφίων τούτων 
η άπεχώρησεν άποκαμών, η δεν έ'τυχε της συναινέ- 
σεως όλων εν γένει τών δυνάμεων αίτινες έζεπροσω- 
πούντο εν τω συμβουλίω.

Ό τού Μεκλειζβούργου δούξ Κάρολος είχεν ύπερ- 
αάχους τούς βασιλείς της ΙΙρωσσίας καί τής Αγγλίας. 
Γαμβρός ών τού δουκος της Κουμβερλάνδης, ός-ις ακο
λούθως άνηγορεύθη βασιλεύς τού Αννοβέρου καί άν- 
τεπολιτεύετο σφοδρώς τό ΰπουργείον τού δουκος 
Ούελλιγκτώνος· ό δούξ Κάρολος μεγάλας έτρεφεν ελ
πίδας ότι θά έτύγχανε τού ποθουμένου· άλλ’ ήδη είχε 
κηρυχθή εν Ίόλλάδι υποψήφιος ό τού Σαξοκοβούργου 
Αεοπόλδοςύπο τού προέδρου Καποδιστρίου, μεθ’ ού ό 
ποίγκηψ είχεν άλλοτέ ποτέ σχετισθη στενώς.

Τό άγγλικόν ΰπουργείον ήσπάσθη .τον συνδυασμόν 
τούτον, βλέπον ότι ούτω πως έματαιούντο αί τού δου
κος της Κουμβερλάνδης προσπάθεια!’ ούχ ήτταν όμως 
εύηρέστησε καί εις την Γαλλίαν καί Ρωσσίαν, μάλι
στα δέ εις ταύτην την τελευταίαν, διά τάς ύπαρχού- 
σας προσωπικάς άντιπαθείας μεταξύ τού Γεωργίου Δ' 
καί τού Αεοπόλδου. Επί πολύ άντέστη ό της Αγ-

» τε θά ηδυνάμην νά επικρατήσω λαού ψυχρώς έχοντος 

» γόρευσίν μου συνειρομένην έν τώ αύτώ πρωτοκολλώ
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»

γλίας βασιλεύς προς το ΰπουργείον του, έξαρτήσαν την 
ύπαρςιν αύτού έκ ταύτης της ΰποθέσεως. Ό Γεώργιος 
Δένέδωκε (τη [3] 15 ϊανουαρίου 1830), καί τό 
διαβούλιον έκάλεσε τον πρίγκηπα Αεοπόλδον βασιλέα 
της Ελλάδος τη [10] 22 ϊανουαρίου.

Όλίγας όμως ημέρας μετά τούτο, ό Αεοπόλδος 
έζήτησεν επανειλημμένως ίνα ή Κρήτη προστεθη εις 
το βασίλειον ίνα αί Δυνάμεις έγγυηθώσιν αυτό κατά 
πάσης εισβολής άλλοτρίας· ίνα τά μεθόρια της στέ
ρεας Ελλάδος, τά ύπο τού πρωτοκόλλου τού 1829 
διαγραφέντα, άναχθώσι πέραν της Θεσσαλίας καί της 
Ακαρνανίας· ίνα δοθη αύτώ πάσα διαβεβαίωσις ότι 

θά τώ έχορηγούντο οί αναπόφευκτοι χρηματικοί πό
ροι, καί, τέλος, ίνα επιτραπή καί εις τούς "Ελληνας 
όπως μετάσχωσιν εις την εκλογήν αυτού.

Καί περί μεν της οροθεσίας, ό λόρδος Άβερδηνος 
ύπηρξεν άκαμπτος’ ή δέ Κρήτη, ελεγεν ό δούξ Ούελ- 
λιγκτώνος, έδει νά κρατηται ύπο τών κρατούντων καί 
τού 'Ελλησπόντου. Ματαίως ό Αεοπόλδος έ'φερεν ενώ
πιον τού συμβουλίου ύπόμνημα της ελληνικής Γερου
σίας, έπιφυλαττομένης κατά τού πρωτοκόλλου τού 
1829 ύπέρ τών δικαιωμάτων τού λαού, ώς καί όρθάς 
τινας παρατηρήσεις κατά της γενομένης οροθεσίας- τό 
συμβούλιον, βεβαρημένου ήδη,ούδένήθέλησε ν’ άκούσν. 
"Ωστε ό Αεοπόλδος έδωκε τότε όοιστικώς την παραί- 
τησιν αύτού (τούτο τη [9] 21 μαιου), καί δι’επιτο
λής προς τον Καποδίστριαν άπέσυρε τον λόγον ον 
είχε δώσει.

« Ουδέποτε, έγραψε προς τό συμβούλιον, ούδέπο- 
τε θα ηδυνάμην να επικρατήσω λαού ψυχρώς έχοντος 
(llial alTecliomie) προς εμέ. Έθλίβην ίδιον την άνα-
I -Γ*-------Γ” ---------- Γ'Γ...........  ■” ·'·.............  "Γ......................
μετά τών περί μεθορίων ψηφισθέντων μέτρων. Τά 
μέτρα ταυτα θά μέ ύπεχρέουν νά παρουσιαστώ ώς 
έπίτροπος, ούτως εΐπεΐν, τών Δυνάμεων, καί ευθύς 
ές αρχής της κυβερνήσεώς μου νά βιάσω τούς ύπη- 
κόους μου διά της ένοπλου δυνάμεως άλλοτρίων εις 
άπόδοσιν τόπων, τούς οποίους ούτε αύτοί θά επές-ρε- 
φον εις τον τουρκικόν ζυγόν άνευ άντιστάσεως, ούδ 
οί άλλοι "Ελληνες θά τούς παρήτουν εις την άθλίαν 
τύχην των. Τοιαύτη τις άπος·ολη θά άντέβαινεν εις 
τά αισθήματα μου, καί θά έταπείνου τον χαρακτή- 
ρά μου. »
'θ Αεοπόλδος σημειοΐ προς τούτοις ότι, εν ε'τει 

1831, ότε τό συμβούλιον τών Δυνάμεων είχε στείλει 
εις την Ελλάδα επιτροπήν διαχαράξουσαν τά όρια, 
είχε γίνει δέκτη ή όροθετική γραμμή ην αύτός επρό- 
τεινεν· αύτη δέ είναι τό νύν μεθόριον τού ελληνικού 
βασιλείου προς βορράν.

11 διηγησις τών ’Αναμνήσεων τού Αεοπόλδου 
λήγει εις ταύτην την ΰπόθεσιν της 'Ελλάδος.

Είχον δέ παρέλθει δεκατέσσαρες μήνες καί τινες 
ή,μέραι άφότου ό Αεοπόλδος, ων έως τότε πρίγκηψ τού 
Σαξοκοβούργου, παρητηθη τού ελληνικού θρόνου, καί 
άνέβη εις τον τού βασιλείου της Βελγικής, προ μικρού 
έπαναστατησάσης καί αύτης, καί κηρυχθείσης ανεξαρ
τήτου. II Αγγλία πρώτη επρότεινε τον Αεοπόλδον 
ώς βασιλέα τών Βέλγων. Καλόν είναι νά έχη ό έλλην 
αναγνώστης νύξιν τινά καί περί της περιστάσεως 
ταύτης.

'Η Εύρώπη κατ’εκείνον τον καιρόν διετέλει έν συν
ασπισμοί κατά τού φιλοταράχου καί κατακτητικού 

πνεύματος της Γαλλίας· έθεώρει λοιπόν τάς 1<άτο> 
Χώρας, αίτινες είχον αύξηθη διά της προσθήκης τής 
Βελγικής, ώς ισχυρόν κατά τών Γάλλων προπυργιον, 
ότε οί Βέλγοι συνέτριψαν τό έργον τοίν συνησπισμένων 
Δυνάμεοιν, άποσπασθέντες από τής 'Ολλανδίας. Ρέ- 
ποντες δέ προς τούς Γάλλους, έθεώρουν ώς ευτύχημα 
την μετ’ αύτών ένωσιν. ’Αλλ’ ό τότε βασιλεύων έν 
Γαλλία Αοδοβΐκος Φίλιππος, φοβούμενος τοίν Δυνά
μεων την οργήν, άπέφυγε την ένωσιν ταύτην. Οί Βέλ
γοι προσέφερον έπειτα τον θρόνον των εις δύο γαλ
λίζοντας πρίγκηπας· εις τον δούκα Αεχτεμβέργης 
καί εις τον τού Νεμούρσου· άλλ’ ό βασιλεύς τής Γαλ
λίας πάλιν άπεποιήθη αύτοίς την αρωγήν, καί ούτως 
έςελέχθη ό Αεοπόλδος ώς άγγ'λοπρόβλητος. Εϊσ- 
ήλθεν εις τάς Βρυξέλλας κατά ίούλρον τού 1831.

Ένεθρονίσθη, άλλα προς έμπέδωσιν τού θρόνου εί
χε χρείαν τού ερείσματος καί τής Γαλλίας· διό καί 
κατ’ αύγουστον τού 1832 ένυμφεύθη τήν πριγκηπέσ- 
σαν Αου'ίζαν, θυγατέρα τού Αοδοβίκου Φιλίππου. 
Οτε δ' έπειτα ό βασιλεύς τής Ολλανδίας έπανέλαβε 

τον. πόλεμον, 50,000 Γάλλων είσελάσαντες εις τήν 
Βεή.γικήν, καί κυριεύσαντες τήν Αμβέρσαν, ήνάγκα- 
σαν τούς 'Ολλανδούς νά έπιστρέψωσιν εις τά ίδια.

Εκτοτε ό Αεοπόλδος έβασίλευσεν ένησυχία, άγαπιό- 
μενος παρά πάντων αύτού τώνύπηκοων καίπροπεφυλαγ- 
μένος άπό πάσης εξωτερικής έπιδρομής διά τής άνακη- 
ρυχθείσης ούδετερότητος τής Βελγικής. Δύο κόμματα 
μόνον διαιρουσι τήν χώραν έκείνην· τό τών φιλελευθέρων 
καί τό τών καθολικών. Ό Αεοπόλδος διετήρει έπιτη- 
δείως τήν ισορροπίαν μεταξύ αυτών, ότέ μέν προς τά 
δεξιά κλίνων, ότέ δέπρός τ’άριστερά, καί άείποτε άπο- 
λαύων τής εμπιστοσύνης άμφοτέρων. Διά τούτο καί 
έθεωρήθη ώς ό τελειότατος τύπος τών συνταγματι
κών βασιλέων. Ωρκίσθη πίστιν εις τό Σύνταγμα, καί 
έτόρησε τον όρκον άπαρεγκλίτως. ’Επί τής βασιλείας 
αύτού, ή Βελγική έθεωρήθη παρ’όλων τών λαών τής 
γης αξιοζήλευτος καί άξιομακάριστος, διά τάς ελευθε
ρίας αύτης καί τήν τάξιν καί πρόοδον. Ως μόνον 
σφάλμα τού Αεοπόλδου θεωρείται ή προς τήν βασίλισ
σαν· Αουί’ζαν αδυναμία αύτού, ένεκα τής οποίας, δια- 
μαοτυρόμενος αύτός κατά το δόγμα, άφήκε τό κόμμα 
τών καθολικών, όμοδόξων τής συζύγου του, νά προα- 
χθη ύπέρ τό δέον. Ίΐ Αουίζα ύπήρχεν ύπερβαλόντως 
θρήσκος, ές ού έπροχώρησαν τά μέγιστα οί ίησουίται 
καί οί μοναχοί, προστατευόμενοι ύπ αύτης. Ωσαύ
τως δέν έθεωρήθη ώς καλώς έσκεμμένος καί ό γάμος 
τού πρωτοτόκου αύτού υιού, νύν βασιλέως Αεοπόλδου 
Βζ μετά βασιλόπαιδος έκ τού οίκου τής Αύστρίας. 
Τέλος δέ άπήρεσεν εις τούς Γάλλους καί ή όχύρωσις 
τής ’Αμβέρσης, έξηγουμένης ύπ’ αύτών ώς ματαίου 
μέτρου δυσπιστίας κατά τής Γαλλίας.

Διά τήν βαθείαν πείραν ήν άπέκτησεν εις τά πράγ
ματα τής Εύρώπης, καί τήν ορθήν αύτού κρίσιν, ό 
βασιλεύς Αεοπόλδος απέκτησε μεγάλην καί δικαίαν έν 
τοίς εύρωπαϊκοίς άνακτοβουλίοις ηθικήν ίσχύν διό 
καί πολλάκις έτιμήθη εκλεγόμενος ώς διαιτητής επί 
σπουδαιοτάτων πολιτικών προβλημάτων. Απέφευγε 
δέ καί ύπέρ πάντα άλλον ηγεμόνα τάς πομπικάς επι
δείξεις· τόσον, ώστε ή Βελγική, καίτοι "i'/wia. βα
σιλέα, ήγνόει αν είχεν αύλήν, αύλήν μή βλέπουσα.

II ΑΒΥΣΣΙΝΙΑ.
ΚΛΙΜΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΚΓΒΕΡΝΗΣΙΣ, XAPAKTHP ΘΕΟΜίΓ’ΟΓ.

II Αβυσσινία είναι χώρα τής άνατολικής Αφρι
κής, κειμένη μεταξύ τής 1 7° καί 1 0° βορείου πλάτους· 
όροπέδιον εύρύ, στενούμενον μέν καθόσον εκτείνεται 
προς βορράν, πλατυνόμενον δέ προς νότον καί άμα 
απομακρυνόμενου τής Ερυθράς θαλάσσης. Δύσκολος 
μεν είναι ή εις αύτό επιδρομή, άλλ’ όχι καί όσον έν 
γένει νομίζεται. Δύναταί τις στρατός νά είσελάση διά 
τριών κυρίων οδών, ών ή εύχερετέρα είναι ή τήν 
οποίαν οί Αγγλοι ελαβον.

Το κλίμα τής λβυσσινίας είναι θερμότατου μέν εις 
τά χαμηλά μέρη, προς τά παράλια, διότι τά εκεί 
άποβάντα αγγλικά στρατεύματα εύρον κατά μήνα 
νοέμβριον καύσωνα έως 56 βαθμών (100 βαθμούς 
Fahrenheit), άλλ’εις τήν κυρίως Αβυσσινίαν διαφέ
ρει. Εις τό ’Αγκοβάρ, τήν πρωτεύουσαν τής επαρχίας 
Σχοας, ή κατά μέσον όρον θερμοκρασία είναι 30 βαθ
μών, ούδέποτε ύπερβαίνουσα τούς 39· εκεί δύνανται 
κάλλιστα νά ζώσιν οί Εύρωπαίοι, μάλιστα δέ θεωρεί
ται τό κλίμα εκείνο ώς τό ύγιεινότατον τών πλείστων 
τόπων τής γής, αφού οίάγγλοι δεσμώται ύπέμειναν 
εκεί τάς κακουχίας τετραετούς φυλακίσεως, ούδέποτε 
νοσήσαντες.

'Ο τόπος είναι καλλιεργημένος- ύπο κυβέρνησιν 
μάλλον πεπολιτισμένην θά καθίς·ατο σιτοβολών, πα
ρέχουν πάσαν άφθονίαν εις τά πλησιές-ερα έθνη. ’Εκεί 
εύρίσκεται καί σίδηρος πολύς, καί γαιάνθρακες· ολίγον 
όμως έξεμεταλλεύθησαν τά προϊόντα ταΰτα μέχρι σή
μερον μόνον θειον εξάγεται πολύ καί άλας έκ τών 
άνατολικών επαρχιών. Εις τήν τού Χολαίτ άνεκα- 
λύφθη επ’ έσχάτων καί χαλκός.

Δέν πρέπει δέ νά συγχέωμεν τούς ’Αβυσσινούς μετά 
τών Αίθιόπων, καίτοι ό βασιλεύς τής ’Αβυσσινίας κη
ρύττει εαυτόν αύτοκράτορα της Αιθιοπίας· τών ’Αβυσ- 
σινών οί χαρακτήρες όλοι είναι ίδιοι εις τούς άσιατικούς 
λαούς. H τού προσώπου γωνία είναι ανοικτή, οί 
οφθαλμοί μεγάλοι, εύθετοι καί εύφυείς, ή ρίς εύσχη
μος καί προέχουσα, τά χείλη ολίγον τιπαχέα γενικώς 
εις όλους, άλλ’ οχι καί πεφυσημένα ώς τά αίθιοπικά, 
αί τρίχες τής κόμης μακραί καί βοστρυχώδεις, ενίοτε 
βραχεΐαι καί ούλαι, οχι όμως καί έριώδεις. Τό χρώμά 
των έχει ποικιλίαν ένίοτε είναι μέλαν, άλλ ώς επί 
τό πλείς-ον παρεμφέρει προς τό τής κοκκολάτας, τό 
τού χαύ.κοΰ, τό τού καφέ μετά γάύ.ακτος, καί τέλος 
εις τινας δέν είναι βαθύτερου τού τών κατοίκων τής 
νοτίου Ιταλίας ή Ισπανίας.

ΙΙρώτισται τών φυλών τής Αβυσσινίας είναι ή τής 
Τιγραίας, προς βορράν, καί ή τών 'Αμαοαίων, εις τό 
κέντςον καί προς νότον αύται δ’ εχουσι διαλέκτους 
τήν τιγρινικήν καί τήν άμαρικήν, άμφοτέρας σημήτι- 
κάς. Της αύλης ή διάλεκτος είναι ή άμαρική. Υπάρ
χει δέ καί τρίτη φυί,ή, ή τών Αγάνων, λαλοΰσα άύ.- 
λην τινά διάλεκτον, ήτις θεωρείται ώς ή τών αύτο- 
χθόνων.

Ί1 Κυβέρνησες είναι κληρονομική εις δυναστείαν 
άξιούσαν ότι έλκει τήν καταγωγήν έϊί τοί ΑΙενιλέκ(;) 
υιού τού Σολ.ομώντος καί της βασιλίσσης Σαβά. θά 
είχε δέ ό βασιλεύς Θεόδωρος στρατόν έκ 200,000 
άνδρεον, έάν όύ.οι οί εις αύτον ύποτελείς ηγεμόνες 
ύ·τήκουον εις τά προστάγματά του· άλλα πολλού γε
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καί δει. Τά όπλα των στρατιωτών του είναι βέλη καί 
λόγχαι’ έχουσιν ό'μως καί πυροβόλα, τα όποια έως 
προ ολίγων έτώνήσαν τυφέκια διά θρυαλλίδας άναπτό- 
μενα- σήμερον δέ αντικατέστησαν αύτα έν μέρει διά 
τυφεκίων άναπτομένων διά χάλικος. ΌΘεόδωφας συν- 
έστησεν έν πόλει Γοφφάτ όπλοστάσιον, όπου χύνονται 
όλμοι και κανόνια· άλλ’ ό στρατός αγνοεί τί έστι πει
θαρχία, καί οί άνδρες έξ ών σύγκειται, καίτοι έχου- 
σιν είδος τι άγριας ατομικής άνόρίας, πιστεύεται ότι 
απέναντι των Εύρωπαίων δέν θά έτόλμων ν’ άνθέ- 
ςωσιν.

Άδύΰσινος στρατιώτη-.

ΟίΆβυσσινοί δεν είναι νομαδικός λαός, άλλάγεωρ- 
γικόςζ τρεφόμενος δι’άρτου καί κρεάτων, ών προτι- 
μώσι τό τοϋ βοός ώμον καί έτι άσπαΐρον. Το φαγητόν 
τούτο είναι τό έξαιρέτως εθνικόν παρ’ αύτοΐς, καθώς 
παρά τοϊς ’Αγγλοις τό β ιφ στέκι ο ν.

Καί είναι μεν χριστιανοί, άλλ’ ΐουδαΐζουσι κατά 
πολλά. Ώς αρχηγόν της εκκλησίας των τιμώσιν επί
σκοπόν τινα κόπτην, ερχόμενον έκ Κάιρου, τόν όποιον 
όνοαάζουσιν άπο.ΰνον ό άπούνος ούτος έχει ϊσόβαθ- 
μόντου σχεδόν γενικόν τινα ηγούμενον τού μοναστι
κού τάγματος, καλούμενον έτσεγέ. Ούτος άρχει τών 
μοναστηρίων, καί εις αύτόν ύπαγονται οί τεπτεραι, 
ήτοι οί λογιώτατοι καί σοφώτατοι τών άνδρών της 
Άβυσσινίας. Οί τεπτεραι ψάλλουσιν έν ταΐς έκκλη- 
σίαις· άλλά καίτοι θεωρούμενοι ώς έκ τών μελών τού 
κλήρου, είναι λαϊκοί. ’Οφείλουν δέ νά γινώσκωσι την 
ίεράν ίς-ορίαν, καί έκ τού σώματος αύτών προέρχονται 
οί γραμματείς, οί ιατροί, οί νομικοί, καί έν γένει όλοι 

οί έπιστη'μονες καί βιομηχανοι. ’Εκκλησίας καίμονα- 
ς-ηρια κέκτήνται πλεΐτα. Ο πολιτικός αύτών κώδηξ, 
— Φεθά Κεγέστ — θεωρούμ-ενος ύπ’ αύτών ώς 
θεόσδοτος, προσεγγίζει προς τον ρωμαϊκόν.

ΙΙόθεν ό λαός ούτος έλαβε τόν νόθον χριστιανισμόν, 
ον πρεσβεύει; Τινές μέν συγγραφείς διατείνονται ότι 
τούτους κατηχησεν ό άπός-ολος Φίλιππος· έτεροι δέ, 
ότι ό Ματθαίος η ό Βαρθολομαίος· κατ’ άλλους δέ, ό 
εύνούχος της βασιλίσσης της Αιθιοπίας Κανδάκης, ον 
είχε βαπτίσει ό απόστολος Φίλιππος. Ο Βαρόνιοςκαί 
ό Σκαλίγερος άξιούσιν ότι οί λαοί ούτοι μόλις κατά 
τό δέκατον πέμ,πτον έτος της βασιλείας τού ’Ιουστι
νιανού κατηχηθησαν. Κατά δέ τά αίθιοπικά χρονικά 
καί τά; παραδόσεις, ή χριστιανική θρησκεία είσηχθη 
εις την ’Αβυσσινίαν ύπό τού Φρυμεντίου, έπί της επι
σκοπής τού αγίου Αθανασίου. Σωκράτης ό Βυζάντιος, 
έν τη ’Εκκλησιαστική αύτού 'ΐς-ορία, καί Θεόδωρος 
ό Αναγνώστης, έπιβεβαιούσιν ώς άλάνθαστα κατα τού
το τά άβυσσινικά χρονικά.

11 τροπή τού λαού τούτου εις τόν χριστιανισμ.όν 
συνάπτεται μετά περιστάσεων αληθώς άςιοπεριέργων. 
Κατά τον τέταρτον αιώνα, φιλόσοφός τις, Μητρόδω- 
ρος καλούμενος, έπεχείρησε πολλάκις περιηγήσεις εν 
Περσία καί ’Ινδική, ϊνα ΐδη τούς τόπους τούτους, 
περί ών έλάχισται ύπηρχον γνώσεις κατ εκείνους τούς 
καιρούς. ’Επανελθών έκεΐθεν, προσέφερεν εις τον Μέ- 
γαν Κωνσταντίνον λίθους τιμαλφείς καί πολλά πράγ
ματα περίεργα, άτινα είχε συλλέξεε περιηγούμενος. 
Θαρρυνθείς έκ της εύοδώσεως τού Μητροδώρου, έτερός 
τις σοφός, Μέροψ ό Τύριος, άπεφάσισε νά πορευθη έπί 
τά ίχνη εκείνου, καί άνεχώοησε τη συνοδία τών δύο 
αύτού ανεψιών, Φρυμεντίου καί ’Εδεσίου, τούς οποίους 
αύτός καί είχεν εκπαιδεύσει· άφικομένους όμως ε’ίς 
τινα τών λιμένων της Ερυθοάς Θαλάσσης, τούς προσ- 
έβαλον οί τούς αίγιαλούς έκείνους λυμαινόμενοι Βε- 
δουΐνοι, θύσαντες ανηλεώς άπαντα; τούς περϊπεσόντάς 
εις τά; αύτών χεΐρας. Μόνων δέ τού Φρυμεντίου καί 
τού Εδεσ ίου έφείσθησαν, διά την νεότητα καί το 
συμ.παθές της αύτών μορφής. ’Αλλ’ ό'μως τούς ήχμ.α- 
λώτευσαν καί τούς ήγαγαν εις τον βασιλέα της Άβυσ- 
σινίας, ό'στις είχε τότε την καθέδραν αύτού έν ’Αζού- 
μω. '() Αΐθίοψ συνέλαβε πρός τά δύο ταύτα παιδία 
στοργήν καί τόν μέν Έδέσιον έκάλεσεν άρχιοινοχόον, 
τόν δέ Φρυμ.έντιον θησαυροφύλακα. Υπήρξε δέ αείπο
τε πρός αύτούς ό βασιλεύς εύ'νους, καί άποθνησκων ταΐς 
παρέσχε την ελευθερίαν.

’Επειδή δέτού άποθανόντος βασιλεως ό υιός, ’Αβρέ- 
χας τό όνομα,ήτύ'άνηλικος, ή άντιβασιλεύσασα μ.ητηρ 
ανέθεσε την ανατροφήν τού παιδός εις τού; δύο λευκο
δέρμους άνδρας. Ό Φρυμέντιος, μ.εγάλης τότε άπο- 
λαύων τιμ.ης καί ύποληψεως, καί επωφελούμενος όσην 
είχεν ίσχύν λόγου, ηβουληθη νά είσάξη έκεΐ τον χρι
στιανισμόν. Κατήχησε λοιπόν τον μαθητην του, καί 
συνέλαβε την φαεινήν ελπίδα, ότι έμελλε ν’ άναδειχθη 
απόστολος τών ημιάγριων έκείνων χωρών. \λλα, τό 
μ.έγα εις τούτο πρόσκομμα, δέν είχεν ίερωσύνην καί 
αί γνώσεις του άλλως τε αί θεολογικαί ησαν μετριώ- 
ταται.

Όπωςδηποτε, ζήλον είχε πολύν, καί προέβη εις τό 
έπιχείρημα. ’Αναχωρεί ές ’Αβυσσινίας, καί πορεύεται 
παρά τόν άγιον Αθανάσιον, κατέχοντα τότε τον επι
σκοπικόν θρόνον ’Αλεξάνδρειάς. ’Αναφέρει τον σκοπόν

τίου πρός συμπλη'ρωσιν 
■ο αισίως. Ό επίσκοπος 
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Σωτήριος), έπέστρεψεν εις τήν ’Αβυσσινίαν και έβά- 
πτισε τον ’Αβρέχαν, και σύν αύτω τούς πρωτίστους 
τών τής αυλής.

Μέγα μέρος τού λαού έμιμήθη μετ’ ού πολύ τών 
προκρίτων αύτού το παράδειγμα· άλλ’ οί εϊδωδολά- 
τραι, οί σαβαϊσταί, οί πολυθεϊσταί, οί Εβραίοι, δσοι 
τε'λος έξ αδιαφορίας ή άντιπαθείας δέν ήθε'λησαν ν' ά- 
σπασθώσι τήν νέαν πίστιν, άφέθησαν ελεύθεροι νά 
πρεσβεύωσι τά παλαιάτων θοησκεύματα* έγε'νετο δέ 
ή κοινωνική αΰτη μ.εταρρύθμισις άνέυ ρήξεως, καί ού- 
δεμίαέχύθη ρανίς αίματος έπ’ αύτήζ. Όταν άναλογι- 
σθη τάς φονικάς καί πολυχρονίους έριδας άς παρήγα- 
γον εν Εύρώπη αί Θρησκευτικά! διχογνωμίαι, τούτο 
φαίνεται αληθώς απίστευτου' καίδμ.ως δέν έπιδέχεται 
αμφιβολίαν.

I I s

Οί Αβυσσινοί σέβονται αεγάλως την Παοθένον 
Μαρίαν· πολλοί ές αύτών πιστεύουσι μάλιστα δτι ό 
κόσμ,ος έπλάσθη ύπ’ αύτης καί δι’ αύτην τιμ-ώσι δέ 
καί τούς Αγίους, καί επικαλούνται αύτούς δεινοπαθοΰν- 
τες, ώς πρεσβευτάς παρά τώ Θεω. "Ακραν δ’ έχουσι 
πεποίθησιν εις τον αρχάγγελον Μιχαήλ καί εις τον 
άγιον Γεώργιον. Κατ’αύτούς, ό πρώτος άνθρωπος 
έμελλε ν’ άποθάνη καί άν δέν έτρωγε το άπηγορευμέ- 
νον ξύλον της βρώσεως· προσδοκώσι δέ άνάστασιν νε
κρών καί ημέραν κρίσεως. Φρονοΰσιν δτι άπασαι αί 
θρησκεΐαι προέρχονται έκ Θεού, καί δτι έκαστος δύνα- 
ται νά σωθη έν τη πίστει ην παρέλαβεν έκ τών γονέων 
αύτού. Διά τούτο καί είναι τόσον ανεξίθρησκοι, καί 
διά τούτο ολίγον φροντίζουσι περί προσηλυτισμού έπί 
τών 'Εβραίων η τών ειδωλολατριών, ύπό τών οποίων 
περιστοιχίζονται. ’Αλ.λά καίτοι φρονοΰσιν ώς καλάς 
δλας τάς θρησκείας, πιστεύουσιν δτι οί χριστιανοί μέλ
λουν νά καθέξωσιν ιδίαν τινά θέσιν, έπιφυλαττομένην 
εις αύτούς έν τω ούρανώ.

Οί ’Αβυσσινοί μεταλαμ.βάνουσι δι’ άρτου καί οίνου· 
οσάκις τούς λείψη ό οίνος, μεταχειρίζονται τον ζωμόν 
τών σταφίδων. Ό άγιος άρτος αύτών ζυμούται διά 
χειρών άνδρός· ούδέποτε γυναικός.

Καθώς πράττεται καί έν τη ανατολική εκκλησία, 
τά παιδία μεταλαμβάνουσιν έξ αύτών τών σπαργα
νών, καί μετά την παιδικήν ηλικίαν δέν επιτρέπεται 
εις τούς κοσμικούς νά είσέρχωνται εις το ιερόν. 'Οσοι 
άνδρες η γυναίκες έχηρευσαν τρις, δέν δύνανται νά 
μεταλάβωσιν, έκτος άν γίνωσι μοναχοί. Οί Τιγραϊοι 
πρεσβεύουσι την μετουσίωσιν, άλλ’όχι καί οί Άμα- 
ραϊοι. Εις την τελετήν τού αγίου μύρου ίερουργούσι 
πάντοτε επτά ιερείς.

Κατα τούς εύρωπαίους περιηγητάς, οί λειτουργοί της 
θρησκείας παρά τοίς ’Αβυσσινοϊς δέν θεωρούσε την εύ- 
λογίαν της εκκλησίας προς τούς νυμφευομένους ώς ανα
πόφευκτου, διά τούτο καί σπανίως παρευρίσκονται εις 
γάμον. ’Αλλά φρονουμεν δτι δέν είναι πληροφορημέ- 
νοι καλώς περί τούτου οί ξένοι περιηγηταί, αφού μά- 
λιςα προσθέτουσιν, δτι απλώς διά τον τύπον απο
τείνει λόγους τινάς ό ίερεύς προ; τούς μελλονύμφους· 
τούτο σημαίνει δτι απαιτείται ή εύλογία της εκκλη
σίας. Εις την θανήν ομ.ως οί ιερείς παρευρίσκονται· 
προπέμπουσι τον νεκρόν εις την εκκλησίαν, εκεί ψάλ- 
λουσι τα επικήδεια, τον θάπτουσιν έν τω περιβόλω 
τού ναού, καί έπιςφέφοντες εις την οικίαν του παρα- 
κάθηνται εις γεύμα προσφερόμενον ύπο τών συγγενών 
αύτού.

()ί ’Αβυσσινοί έγένοντο χριστιανοί προ τών καινο
τομιών τάς οποίας οΐ πάπαι της Ρώμης έπε'φερον εις 
την μίαν, αγίαν, καθολικήν καί άποστολικην εκκλη
σίαν δθεν δέν παραδέχονται το καθαρτήριον, αλλα 
πιστεύουσιν, ώς καί οί άλλοι ανατολικοί χριστιανοί, 
δτι οί αμαρτωλοί κολάζονται, άλλ δτι αί ύπερ 
τών τεθνεώτων ίκεσίαι έχουσιν ένιόπιον Θεού παρρη
σίαν, καί δτι τά αγαθά έργα τών ζώντων έπιταχύ- 
νουσι την μετάτινα θρόνον συγγνώμην καί άφεσιν 
τών αμαρτιών.

Οί πλεΐστοι τών ναών έν ’Αβυσσινία έκτίσθησαν 
ύπο μεγιστάνων, έλπιζόντων ουτω νά έξαγοράσωσι 
τάς άμ.αοτίας τού παρελθόντος αύτών βίου- άλλους δέ 
άνήγειραν οί βασιλείς εις μνήμην μεγάλης τίνος νίκης. 
Οί εξώτεροι τών ναών τούτων τοίχοι συνήθως γέμουσι 
ζωγραφιών, τούθ’ δπερ παρατηρείται καί έν Δακία 
καί πολλαχοΰ της Ανατολής* παριστώσι δ’ αί ζω- 
γραφίαι αύται σκηνάς της Παλαιάς καί Νέας Διαθή
κης, τον άγιον Γεώργιον, τον ταξιάρχην Μιχαήλ, την 
Παναγίαν καί τον Χριστόν. Ο άγιος Γεώργιος επιβαί
νει ίππου, τού οποίου τά φάλαρα είναι ώς τά τών. 
άβυσσινών πλουσίων ίππων ό δέ αναβάτης φέρει λόγ
χην, ασπίδα, καί σπάθην εις την πλευράν αύτού. Τα 
χρώματα είναι δλα ζωηρά καί άνευ σκιών, οί δέ ο
φθαλμοί τών αγίων ύπερμέτρου μεγέθους.

’Επειδή εις την Αβυσσινίαν είναι σπανίαή ξυλεία 
προς οικοδομάς, οί ναοί στερούνται εύρύτητος· αί δο
κοί, συνηομ.οσμ.ε'ναι ούσαι διά την βραχύτητα αύτών, 
στηρίζονται έπί τών τοίχων τού ιερού και έπι τού πε- 
ρις-υλίου· καίτοι δέ ή στέγη είναι καλαμίνη, δυσκό- 
λως διαπεράται ύπο της βροχής· ή δέ οροφή κοσμείται 
ύπο καλάμων βεβαμμένων έντέχνως καί συναρμοσμέ
νων φίλοκάλως ύπο 'Εβραίων, έπιτηδειοτάτων εις την 
τοιαύτην εργασίαν. ’Επί της κορυφής τών ναών τί
θεται όρθιος σταυρός έκ σίδηρου, ούτινος οί πολυάριθ
μοι κλάδοι φέρουσιν έπί τών άκρων ώα στρουθοκαμή
λων τούτο δ’ ώς έπί το πλείστον εις τάς νοτίους 
έπαοχίας. 'Όλους τούτους τούς ναούς περικυκλ-οΐ 
αύλη κατάφυτος, η μάλλον νεκροταφείον περιφραττό- 
μενον ύπο τοίχων. Έπί τών τάφων δέν φαίνονται ού'τε 
οινηαεϊα. ούτε έπιτύαβια. Οί εύσεβέστεροι θάπτονται 1 ι > ι ι
εντός του ναού αύτού·

’Επί τού θρόνου της ’Αβυσσινίας δέν έπιτρέπεται, 
ού'τε έπετράπη ποτέ, εις γυναίκα ν’ άναβη· σήμερον δέ 
θεωρείται ώς άναμφίλεκτον, δτι ή Κανδάκη δέν έβασί- 
λευσεν έπί της ’Αβυσσινίας, άλλ’ έπί της Νουβίας· αί 
δέ άβυσσιναί βασίλισσα'., περί ών άναφέρουσιν ίστο- 
ρίαι τινές, έκυβέρνων αντί βασιλέως μέχρις ού έγίνετο 
ένήλιξ ό τού θοόνου νόμ,ιμος διάδοχος. Οί ανάπηροι η 
χωλοί η όπωςδήποτε Ακρωτηριασμένοι βασιλόπαιδες 
έθεωρούντο έν Αβυσσινία ώς άνάξιοι βασιλείας, καί 
διά τούτο, δσουςτών βασίλοπαίδων έφοβούντο διά την 
ίσχύν ην άπέκτων έπί του πλήθους, άλλοτέποτε τους 
ηκρωτηρίαζον.

Ούχ ηττον αξιοσημείωτοι είναι αί κατά την στεψιν 
βασιλέως έν Αβυσσινία τελεταί. Την ημέραν τής στέ
ψεως, ό βασιλεύς, καθη'μενος έπί λευκού καί κατας-ο- 
λίστου ίππου, κατηυθύνετο εις τον ναόν τής μητροπό- 
λεως τού Άζούμου’ παρηκολούθουν δέ αύτδν, ό άρχιε- 
ρεύς, φέρων τήν βίβλον τών νόμων, οί ανώτατοι 
δικασταί, ό έπίσκοπος καί ό τών μοναχών ήγούμενος, 
ό κλήρος, οί αύλικοί, οί διοικηταί καί οί άζιωματι- 

κοί. Οί στρατιώται, συνηγμ.ένοι έπί τής πλατείας 
προ του ναού, ήλάλαζον άσκούμενοι εις παντοία πο
λεμικά γυμνάσια· συγχρόνως δέ μουσική τις, άγρια 
κατα τούς εύρωπαίους περιηγητάς, — μη έννοοΰντας 
ό'μως ούδ’ αύτην την τουρκικήν μουσικήν, — ήχει 
διακοπτομένη ύπο του κρότου τών στρατιωτικών τυμ
πάνων.

Ο βασιλεύς, τέμ,νων διά τής σπάθης αύτού μετάξι- 
νόν τινα θώμιγγα (κορδόνιον), κρατούμενον άπό τών 
άκρων καί τανυόμενον ύπο νεανίδων έκ τών αρίστων 
οικογενειών, οίονεί έμποδιζουσών ουτω τήνδιάβασίν 
του, έπέζευε καί έχρίετο τήν κεφαλήν διά τού αγίου 
μύρου. Τότε έφόρει, αντί στέμματος, περικεφαλαίαν 
χρυσήν τε καί άργυράν, έ'χουσαν έπί τής κορυφής 
σφαίραν ύαλίνην άνέβαινεν έπί θρόνου ύψηλοΰ ένώπιον 
τού άνευφημοΰντος λαού, καί μρτά τούτο είσήρχετο 
εις τόν ναόν, δπου έψάλλετο ή λειτουργία. Μετά τήν 
άπόλυσιν, ό νέος βασιλεύς έστρέφετο έςεμμένος πρός 
τό πλήθος, καί δλοι προσέπιπτον ένώπιον του πρη
νείς, θεωροΰντες αύτόν τότε ώς θεοφρούρητον.

’Εςερχόμενος δέ τού ναού, άφήρει τό στέμμ.α,καί 
ε'δενε περί τό μέτωπον διάδημα έκ λεπτού ύφάσματος 
λευκού, τού οποίου αί δύο άκραι έκυματούντο όπισθεν, 
αύτού. Τα πέριξ τού ’Αζούμου έ'γεμον σκηνών οί βόες 
έθύοντο κατά χιλιάδας, καί τό ύδρόμελι έ'ρρεε κρου- 
νηδόν δύο δλας εβδομάδας, καθ’ άς διήρκει αΰτη ή 
εορτή. Ό βασιλεύς έδέχετο ή έ'διδε μεγαλοπρεπή δώ
ρα. Αί δαπάναι τής στέψεως ύπερέβαινον τό έκατοα- 
μ.ύριον φράγκων. Τότε οί ηγεμόνες τής ’Αβυσσινίας 
ήσαν μεγαλοπρεπέστεροι καί κοαταιότεροι ή σήμερον. 
Η τελετή αΰτη έτηρείτο μέχρι τού δεκάτου αίώνος- 

άλλ' έ'κτοτε οί πλεΐστοι τών άβυσσινών ηγεμόνων έ- 
χρίσθησαν άνευ πομπής, έν τω ΐδίω αύτών ά.νακτόρω, 
ύπο τού πνευματικού των.

Κατά τάς πρώτας ήμέρας τής στέψεως, οί βασιλείς 
συνεκάλουν τούς εύπατρίδας καί έξήρχοντο εις κυνηγε- 
σίας πανδήμους, ότέ μέν κατά τών ρινοκερώτων καί έ- 
λεφάντων, ότέ δέ κατά τών Νιγρήτων καί τότε αί 
κυνηγεσίαι μ,ετεβάλλοντο εις αληθείς έκστρατείας. Ο 
βασιλεύς έπρεπε νά έκτοξεύση το πρώτον βέλος· έάν 
δέ τις τόν προελάμβανεν, έθεωρείτο ώς ένοχος έσχά- 
της προδοσίας. Οί αύλικοί δλοι έφιλοτιρ.ούντο νά δια- 
κριθώσιν ύπο τού δεσπότου αύτών, χορηγούντος τάς 
μεγίστας τών άξιών εις τούς άνδρειοτέρους.

Οί βασιλείς τής ’Αβυσσινίας πολλάκις μετέβαλον 
πρωτεύουσαν τούτο δέ μάλλον έκ δεισιδαιμονίας, 
φανταζόμενοι δτι ό τόπος ό χηρεύσας τού προκατόχου 
ύ7ίήρχεν απαίσιος. Κέκτηντα* δέ απόλυτον έξουσίαν, 
πολιτικήν τε καί έκκλησιαστικήν. Μεταποιούσι τούς 
νόμους κατά θέλησιν, καταργούντες μέν τούς πα
λαιούς, καθιστώντες δέ νέους , τούς οποίους ού'τε ύπο- 
βάλλουσιν εις τινα συζήτησιν. Κύριοι τής ζωής καί 
τής περιουσίας τών ύπηκόων, διορίζουσι τούς πάντας 
αύτοί, καί διανέμουσι κατ’ άρέσκειαν εις τάς έπαρχίας 
τούς δημοσίους ύπαλλήλους.

Καθ’ δλον τό κράτος άπαντώνται τάφοι βασιλικοί, 
δλοι ό'μως έντος τών έκκλησιών. "Αμα άποθανόντος 
του βασιλέως, ήκούοντο τύμπανα, κήρυξ δέ τις, προ- 
βαίνων μέχρι τής θύρας τών ανακτόρων, άνε'κραζεν 
« ’Απεβίωσεν ό βασιλεύς! » ’Αναγγε'λλων δ’ εύθύς 
μετά τούτο τόν διάδοχον, προσέθετε· « Καί κλαύσα- 
τε μέν τον άποθανόντα βασιλέα, εΰφράνθητε δέ δεά 

τόν ζώντα.»—■ Τό «le γοι est rnort, vive le roi» τών 
Γάλλων.

Περί τού νυν βασιλεύοντος Θεοδώρου έθρυλλήθησαν 
καί θρυλλούνται τοσαύτα, ώστε δύσκολον είναι νά 
σχηματιση τις ορθήν κρισιν περί τού χαρακτήρος αύ- 
τοΰ. Οί περιηγηταί τόν παριστώσιν ώς έκδοτον εις 
δσα ή κατάχρησις της απολύτου αρχής έκτρέπει συνή
θως πάντα άνθρωπον άπαίδευτον καί διες-ραμμένον. 
Εις τά έν Μαγδάλα καί έν Γονδάρω ανάκτορά του ά- 
κούει τούς προσερχομένους εις τήν δικαιοσύνην του 
καθη'μενος μεταξύ λεόντων βρυχωμένων.

Π άληθής επωνυμία τού Θεοδώρου τούτου είναιΚάσ- 
σας, — όχι Καφφάς, ώς έλεχθη παρ’ άλλων. 'Π μ.ή- 
τηρ του ήτο πτωχή τις γυνή, ποριζομένη άθλίως τά 
πρός το ζην έκ τής πωλήσεως βοτάνης τινός, κούσ- 
σου όνομαζομένης, καί έχούσης καθαρσίου ιδιότητα· 
διά τούτο δέ, δτε ό υιός άνέβη, έν έτει 1855,. εις τόν 
θρόνον, διά τής άνδρίας αύτού πρώτον, καί έ'πειτα διά 
ραδιουργιών καί ώμότητος, άπέβαλε πάραυτα τήν έ- 
πωνυμίαν τού πατρός του, καί έκήρυξεν εαυτόν ώς έ'κγο- 
νον τού Σολομώντος καί κληρονόμον νόμιμον τής Ιε
ρουσαλήμ. 'Ως φαίνεται δέ, πατήρ του ύπήρξεν, άν 
καί όχι νόμιμος, Γεώργης τις Χαϊλάς, αδελφός ή συγ
γενής στενός τού οπλαρχηγού Δεζάζ Καμφού, περιφή- 
μου έν Αβυσσινία, δτι πολλάκις είχε νικήσει τά ςρα- 
τεύμ.ατα τού σατράπου της Αίγύπτου Μεχμ.έτ Άλή. 
Ό Θεόδωρος ύπήρξε πλησίον τού Καμφού, δ,τι παρ’ 
ήμίν τό πρωτοπαλλήκαρον καπιτάνου τινός· δια- 
κριθείς δέ πολλάκις είςτάςμάχας, κατώρθωσε νάνυμ- 
φευθη τήν θυγατέρα τού Ράς, ήτοι τού τότε αύτοκρά- 
τορος τής ’Αβυσσινίας, καί ουτω διωρίσθη διοικητής 
τής έπαρχίας Δεμβαίας. ’Αλλ’ ολίγον κατ’όλίγον έκεί- 
θεν έποίησεν έκποδοιν διά πολλής πανουργίας καί δχι 
κοινού θράσους τούς αντιζήλους του άπαντας άλλη- 
λοδιαδόχως, καί άφίκετο εις τήν ύπερτάτην άρχήν· 
κατέστη ν ε γ ο ύ σ η ς.

Αέγεται δτι ύπερηγάπα τήν γυναίκα του, καί δτι 
μόνον μετά θάνατον αύτής κατέστη σκυθρωπός καί 
ώμ.ός· έδεινώθησαν δ’ αί όρμαί του αύται άφού άπέ- 
θανον καί δύο επιστήθιοι φίλοι του "Αγγλοι (Bell καί 
Peauwden), τοίν οποίων ήκουε μ-ετάπάσης έμπιστο- 
σύνης τάς συμβουλάς. ’Αλλ’ ή άγρια του φαντασία 
συνέλαβεν έπειτα τήν άλλόκοτον ιδέαν, νά ζητήση εις 
γάμον τήν βασίλισσαν της Μεγάλης Βρετανίας Βικτω
ρίαν. ’Απορών πώς έκώφευσαν εις τήν πρότασίν του 
ταύτην οί παρ’ αύτω άγγλοι απεσταλμένοι, Ράσσαμ. 
καί Καμεριον, τούς έφύλάκισεν, ώς άν προήρχετο έξ αυ
τιών ή σιωπή· ή δ’ έπίμονος άρνησις της άπολύσεώς 
των έπέφερε τήν σημερινήν άγγλικήν έκστρατείαν κατ 
αύτού, πρόξενον ού μικρών θυσιών εις τήν Α'(γ'λίαν.

Ό Θεόδωρος άγει ηλικίαν όκτιο καί τεσσαράκοντα 
έτών περίπου. Μελαγχροώτερος πάντων τών ύπηκόων 
του, έχει τούς οφθαλμούς βαθείς, τ-ήν ρίνα εύθείαν, 
τό στόμα πλατύ, τά χείλη μικρά* άλ^.’ ή μορφή του 
αΰτη έμφαίνει χαρακτήρα ύπερήφανον καί δραστήριου. 
Τό ανάστημά του είναι ώραϊον καί άρειμάνιον ιπ
πεύει θαυμασίως, τοξεύει άλανθάστως, καί αντέχει 
παραδόξως εις τούς κόπους. ’Ενώπιον Ευρωπαίων 
ένασμενίζεται νά έπιδεικνύη τήν ίππικ.7^ αύτού επιτη- 
δειότητα, άναβαίνων ίππους δυσήνιους άνευ άναβο- 
λέων, καί καταβαίνων καλ.πάζοντος τού ίππου. Καί 
όταν μέν ήναι εύθυμος, ή ό'ψις του εχ,ει τε εύάρεστον,
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και οί τρόποι του εύγενικόν τι άρμόζον εις βασιλέα* 
άλλ’ έπί τής οργής του είναι φρικώδης· τά όμματά 
του, πληρούμενα αίματος, φαίνονται φλογερά· καί 
τότε τά λεπτά του χείλη συσφίγγονται, καί τό στό
μα του περικυκλοΰται ύπο λευκής τίνος γραμμής· λέ- 
γέις δέ ότι καί ή κόμη του αύτη άνορθοΰται ώς χαίτη 
θηρίου. ΙΊαρίσταται ώς άλλη αμείλικτος ’Εριννύς.

Διηγούνται το έξης προς τοΐς άλλοι; άνέκδοτον 
περί της ώμότητος αύτού. Μίαν ημέραν παρετήρησεν 
έν συνοδία τινί επαιτών ’Αθιγγάνων καλλίμορφόν τινα 
κόρην, μετ’ αύτών πορευομένην. Της κόρης το κάλλος 
μεταξύ της ρυπαρότητος καί μοχθηρίας τών περί αύ
την τόν έκίνησεν εις συμπάθειαν. Την κράζει λοιπόν, 
καί τη προτείνει νά την νύμφευση μ.ετά χωρικού τί
νος· άλλ’ή ’Αθιγγανίς δέν στέργει, άγαπώσα ένα τών 
όμοιων της. — Πολύ καλά, είπε τέλος ό Θεόδωρος· 
λοιπόν άφοΰ θέλεις νά έπαιτης, έπαίτει! άλλά πρέπει 
νά έπαιτης διά λόγον δίκαιον, καί έγώ τώρα θά σοί 
παρέξω αύτόν τόν λόγον.

Πάραυτα δέ διέταξε νά της κόψωσι την μίαν τών 
χειρών καί τον ένα τών ποδών.

Οί σωματοφύλακες είναι οί άριστοι τών στρατιω
τών του· τούς έχει δέ καί καλώς έξωπλισμένους’ φέ- 
ρουσι τυφέκια δίκροτα. Εις τά όπλοποιεΐά του κατόρ
θωσε νά χύνη έλαφρά κανόνια ορεινά. ’Αλλά, κατά 
τάς έφημερίδας, οί κινδυνώδεις πολέμιοι τοΰ αγγλι
κού στρατού είναι, όχι οί στρατιώται καί τά όπλα τοΰ 
Θεοδώρου, άλλ’ οί κόποι καί αί στερήσεις εις τό κλί
μα έκεΐνο, τό εις Εύρωπαίους δυσφόρητον.

'Η λέξις δούλος σας πρό της ύπογραφης τοΰ έπι- 
στέλλοντος σημαίνει η χαμέρπειαν, η ειρωνείαν, η δέν 
σημαίνει τίποτε· ώστε κατά πάντα λόγον είναι άνοί- 
κειος.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.
ΜΕΘΓΣΟΣ ΓΑΜΒΡΟΣ.

Τοΰτο συνέβη πρό μικρού εϊς χωρίον τι έκ τών πέ- 
ριξ τού Φονταινεβλώ. Αμ.πελουργός τις ήλθεν εις τό 
Δημαρχεΐον μετά τίνος χωρικής, καί έξέφρασεν εις 
τόν δήμαρχον ότι ήθελε νά νυμφευθη την γυναίκα 
ταύτην άλλα τό έξέφρασεν έμπεφορημένος ύπό τοΰ 
Βάκχου, καί μόλις κατορθών νά στυλωθή εις τούς πό- 
δας του.

— Εϊς αύτην την κατάστασιν, είπεν ό δη'μαρχος 
προς την νύμφην, δύναμαι νά νυμφεύσω άνθρωπον; 
Έπαρέ τον, νά έ'λθη εις τά σύγκαλάτου, καί τότε έρ- 
χεσθε. Αύτην την ώραν δέν έχει την συναίσθησιν της 
πράξεώςτου.

Οί μελλόνυμφοι άνεχώρησαν οΰτω. Μετά τέσσαρας 
ημέρας επανέρχονται είςτό Δημαρχεΐον.

— Αί! πώς είσαι; ήρώτησεν ό δήμαρχος τον γαμ
βρόν. Είσαι διά νά ησαι σήμ-ερον ;

Ο γαμβρός μειδιά μέν, άλλά δέν αποκρίνεται. Ζη
τεί να εϊπη λόγους τινάς, ύποτραυλίζει, έπειτα βάλ
λει διά μιας φωνήν, καί άρχεται μέλπων ένθουσιωδώς 
καί μετά χειρονομιών παραφορών άσμα τι, του οποίου 
κανόναρχος ήτο όφθαλμοφανώς ό χυμός τής σταφυλής.

— Δέν έντρέπεσαι, κράζει τότε ό δήμαρχος προς 
τήν νύμφην, νά φέρης έδώ, ενώπιον τής τραπέζης τοΰ 

νόμου, ένα μεθυσμένον άνθρωπον I Νά μ’ έμπαίξης έ'ρ- 
χεσαι ;

— Μή γένοιτο, κύρ δήμαρχε! αποκρίνεται ή νύμ
φη· έγώ, μόνον πράγμα όπου έπιθυμώ, είναι να σου τόν 
παρουσιάσω νηστικόν. Μόνον-, ή δυσκολία είναι αύτή" 
ότι, νηστικός, δέν θέλει νά έ'λθη· δέν έρχεται!

ΕΜΟΤ ΜΗ ΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ
ΚΑΚΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

’Εγώ, καί εις τόν άλλον βασιλέα, τόν μακαρί
την, τό είχα εϊπεΐ· « Μεγαλειότατε, Κυβέρνησις ή 
οποία παραγνωρίζει άνθρώπους ώσάν ημάς, είναι Κυ- 
βέρνησις χαμ.ένη ! »

Ο ΑΚΑΝΘΟΧΟΙΡΟΣ KAI II ΕΧΙΔΝΑ.

Ό δήμαρχος κωμοπόλεώς τίνος τής Γαλλίας γρά
φει προς τήν έν Παρισίοις έκδιδομένην έφημερίδα 
« Κοινήν Σωτηρίαν » (Salut public), τά έπόμενα.

« Παρετηρήθη ότι αί έχιδναι φαίνονται έπ’ 
των πολλαπλασιασθεΐσαι εις τούς άγρούς. Ο πολλα
πλασιασμός τοΰ κινδυνώδους τούτου έρπετοΰ προέρχε
ται έκ τής έλαττώσεως τών ακανθόχοιρων, οίτινες κυ- 
νηγοΰνται όπου άν άπαντηθώσι, μάλιςα δέ ύπό τών 
’Αθιγγάνων, περιφερομένων εις τάς έπαρχίας. "Εκα- 
ς-ος αύτών, παρακολουθών διά νυκτός τάς έσχατιάς 
τών δασών καί τάς δχθας τών ρυακίων, συνάγει τέσσα
ρας ή πέντε ακανθόχοιρους, διά κυνός γυμνασμένου 
εις τό κυνήγιον τοΰτο, καί τρέφεται δι’ αύτών μετά 
τής γυναικός καί τών τέκνων του. Πολλάκις κατέςην 
αύτόπτης τοΰ πράγματος τούτου, καί παρά τών Αθιγ
γάνων αύτών έμαθον διά ποιον λόγον κυνηγούσι τά 
άβλαβή ταύτα ζώα, καί πώς τά μαγειρεύουσιν.

» Ούδεν άλλο ζώον έν τούτοις έξολοθρεύει τάς έ- 
χίδνας, τούς μυς, καί έν γένει παν είδος έρπετών, 
ώς ό ακανθόχοιρος. Διό καί ή φύσις, ή τά πάντα δια- 
σκευασαμένη έπιτηδείως, ώπλισεν αύτόν άπό κεφαλής 
μέχρι ποδών, καί τόν κατέστησεν άτρωτον προς τά 
κακοποιά έρπετά, καθ’ ών τώ ένέπνευσεν απέχθειαν. 
Καθώς ό χοίρος οσφραίνεται πούτής γής είναι παρακε- 
χωσμένα ΰδνα, οΰτω καί ό ακανθόχοιρος αισθάνεται πού 
εύρίσκονται κεκρυμμέναι έχιδναι, καί διά τού ρόγχους 
καί τών μικρών του ποδών εισχωρεί εις τό χώμα, καί 
τάς ανακαλύπτει μέχρι βάθους ήμίσεως πήχεως καί 
έτι πρός· τάς φονεύει, καί τάς τρώγει.

» ’Εάν τις άμφιβάλη περί τούτου, ας λάβη ακαν
θόχοιρον καί έχιδναν, άς τά κλείση άμφότερα εις τόν 
αύτόν κλωβόν, καί θά ϊδη ότι μετ’ολίγον θ’άρχίση 
ή πάλη, καί ότι ή έχιδνα θά φονευθή. *0 ακανθόχοι
ρος καταβιβάζει τό άκανθώδες κράνος του, όρμά έπί 
τοΰ έρπετοΰ, καί διά τών οξέων αύτοΰ όδοντων τοΰ 
συντρίβει τήν σπονδυλικήν ς-ήλην, καί τού άποτέμνει 
τήν κεφαλήν.

» ’Εκτός τών ’Αθιγγάνων, καί άλλοι πολλοί θη- 
ρεύουσι τούς άκανθοχοίρους, καί εις Αουγδοΰνον φέρου- 
σι καί πωλουσι πλήθος τοιούτων. ’ Αν λοιπόν άπηγο- 
ρεύετο αΰτη ή κυνηγεσία ύπό τής έξουσίας, καί ύπε- 
βοηθεΐτο τουναντίον ό πολλαπλασιασμός τών ακαν
θόχοιρων, έντός ολίγων έτών αί έχιδναι θά έξωλοθρεύ- 
οντο. Μόνον όλίγας σταφυλάς τρώγει ό ακανθόχοιρος 
εις τάς αμπέλους έν ώρα τρυγητού, καί τάς οπώρας 

αΐτινες πίπτουσιν άπό τών δένδρων άλλά κατά τ’ 
άλλα είναι ζώον όλως άζήμιον. »

Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ.

Ό ποταμός ’Ιορδάνης (άραβιστί Βαχρ-έλ-’Αρ- 
δέν) πηγάζει άπό τοΰ όρους τοΰ ’Αντιλιβάνου, διέρ
χεται δύο λίμνας, μία τών οποίων είναι ή Τιβεριάς 
(Ταβαριέ), καί χύνεται εϊς τήν Νεκράν θάλασσαν 
διατρέχων 50 λευγών δρόμον. Τό πλάτος αύτοΰ είναι 
22 έ'ως 23 μέτρων, τό δέ βάθος 3 ή 4. ’Εν ώρα χει- 
μ,ώνος, ιδίως δέ κατά τό εαρινόν ήλιοστάσιον, ότε 
αί χιόνες αναλύονται, έξερχόμενος τής' στενής αύ
τοΰ κοίτης έξαπλουται μέχρι μιλίου έπί τών δύο 
οχθών.

'Ο τόπος ό άγιος, ένθα ό Ιησούς Χριστός έβαπτίσθη 
ύπό ’Ιωάννουτοΰ Προδρόμου, περιρρέεται ύπό τών ρεί

Όχθαι τοΰ Ίοροάνου ποταμού.

ναι ύιτδ δένδρων [Μεγαλοπρεπών 9 ώς ιτεών χαι αιγει- 
ρων, καί έστρωμέναι ύπό χλόης πεποικιλμένης δι’ άν- 
θέων* δυσκόλως δέ απαντάται γραφικωτέρα εκείνης 
τοποθεσία καί θαλερωτέρα φύσις, ώς λέγουσιν οί προσ- 
κυνηταί.

Ό Ιορδάνης φαίνεται έχων διπλήν όχθην. Ο πε
ριηγητής Γ. Ροβινσών λέγει ότι, κατ’ αΰγουστον τοΰ 
1830, αί μέν κατώτεραι όχθαι ύψοΰντο περί τούς 6 
έως 8 πόδας ύπέρ τήν επιφάνειαν τοΰ ρείθρου, αί ό 
άνώτεραι άφίσταντο ολίγον τι άπό τών πρώτων. Το 
διάστημα τό μεταξύ αύτών είναι κατάφυτον* έκεΐ 
όξυφοίνικες, ίτέαι, άγριέλαιοι καί άλλοι θάμνοι, φυσι- 
κώς φυόμενοι. Εϊς τούς πυκνούς δέ τούτους θαμνώνας 
καταφεύγουσι παντοίων ειδών άγρια ζώα καί πετεινά.

’Από τοΰ τόπου ένθα ύψοΰται ό σταυρός δύναται 
άνήρ εύρωστος νά ρίψη διά σφενδόνης λίθον μέχρι της 
άπέναντι όχθης, πρός τήν Αραβίαν. 

θρων τοΰ ’ΐορδάνου μέχρι σήμερον. Κατά τούς Λατί
νους, ή θέσις όπου έτελέσθη ή βάπτισις κεΐται έπί τής 
δεξιάς όχθης, ένθα ό ποταμός σχηματίζει αγκώνα* ά- 
πέχει δέ αΰτη μιάς ώρας περίπου άπό τής Νεκράς θα
λάσσης· καθ’ ημάς όμως, ή βάπτισις έγένετο ολίγα 
τινά μίλια άπωτέρω, προς νότον· αύτόθι δέ καθ’έκα
στον έτος, τό Πάσχα, χιλιάδες προσκυνητών κατα- 
βαίνουσι καί λούονται, προφυλαττόμενοι ύπό πολυα
ρίθμου στρατιωτικής δυνάμεως κατά πάσης ένδεχο- 
μένης εις τούς μονήρεις τόπους έκείνους κακοποιίας 
πρός αύτούς, ’Εκεί φαίνεται στημένος ύψηλός σταυρός 
ξύλινος· τό δέ ΰδωρ είναι βαθύ εις τήν όχθην, ώστεάνήο 
μεγάλου άναστήματος βαπτίζεται μέχρι λαιμού, ή έν 
ώρα μεγάλης ξηρασίας, μέχρι ς*ήθους. Αληθώς λοιπόν 
ό Χριστός έβαπτίσθη καθ’ όλ.ην τήν σημασίαν τής λέ- 
ξεως βαπτίζομαι, καί καθώς ή ανατολική Εκκλη
σία έβάπτισε πάντοτε καί βαπτίζει.

Είναι δέ τερπνόταται αί ό'χθαι έκεΐναι, σκιαζόμε-

Το χρώμα τών ύδάτων τοΰ ’ΐορδάνου είναι ύπόλευ- 
κον, κλίνον πρός τό θειώδες. Κατά τόν 'Ροβινσώνα, ή 
θερμοκρασία αύτών εϊς τόν τόπον τής βαπτίσεως φαί
νεται όλιγώτερον ψυχρά.

'Ο ποταμός ’Ιορδάνης ρέει εϊς την Νεκράν θά
λασσαν μετά μεγάλης όρμής* κατά τόν Σχάβιον 
(Sliaw), χύνει έντός αύτής καθ’ έκαστην 6,000,000 
τόννων ύδωρ. Αγνοείται δέ διά τίνος ύπονόμου τά 
ΰδατα τής θαλάσσης έκείνης διοχετεύονται, ούδέποτε 
ύπερυψούμενα· ύποτίθεται ότι κατά μέγα μέρος έςα- 
τμίζονται.

Δέν ύπάρχει άνθρωπος μή έχων*έν έαυτώ καλόν τι, 
δυνάμενον νά γίνη έξαίρετον, έάν καλλιεργηθη.
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Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ.

Μέγα πλεονέκτημα τού στρατιώτου είναι ή έξις της 
σκληραγωγίας· διότι όσον πλείονας έχη χρείας πας' 
σίρατος, τοσούτον αύξουσιν αί δαπάναι καί τά προσ
κόμματα τών αποσκευών, καί ή δυσκολία της μεταφο
ράς. Τά γαλλικά στρατεύματα έπαυλίζονται (bivoua- 
quent), ήτοι όιανυκτερεύουσιν εί; τό ύπαιθρον άλλά 
τά αγγλικά, έκτος ανάγκης μεγάλης τούλάχιστον, δεν 
κοιτάζονται άνευ στέγης· προςτούτοις δέ, οί Άγγλοι, 
ίνα μη βαρύνωσι τον στρατιώτην, ούτε έφάπλουμα τφ 
δίδουσι νά φέρη, ού'τε μικράν τινα σκηνήν. "Ενεκα 
τούτου, είναι χρεία νά συνοδεύωσι τάς τάξει; άμαξαι 
καί υποζύγια, φέροντα σκηνά; μεγάλα; δι’ άπαντα 
τον στρατόν πρώτον τούτο αίτιον τού σχοινοτενούς 
τών στρατιωτικών παραπομπών.

'11 θεραπεία τών υποζυγίων απαιτεί άνυπερθέτω; 
την διοργάνωσιν ίδιου τίνος στρατιωτικού σώματος 
επί τούτου ένασχολουμένου, η σώματός τίνος βοηθητι
κού έξ αγωγιατών, ούδόλω; έμφανιζομένων εί; τη; 
μάχη; το πεδίον. “Ανδρε; λοιπον καί κτήνη, προς την 
μεταφοράν μόνον ένασχολούμενα, καίκαταναλίσκοντα 
έξ ανάγκη; πολλά; τροφά;, αύξάνουσι τά; χρεία; τών 
εφοδίων.

Είναι όμως καί άλλο τι περιεργότατον, πιστούς 
έξεικονίζον τονέθνικον χαρακτήρα τών “Αγγλων· ότι ό 
στρατιώτη; αύτών έντρέπεται νά πλύνη η νά έπιρράψη 
τά ίδιά του φορέματα, η νά φροντίση περί τών επί
πλων αυτού· κατ’ ούδένα τρόπον δεν καταδέχεται νά 
φροντίση περί πραγμάτων αναγόμενων εί; την οίκου- 
ρίαν τών γυναικών.

Διά ταύτην την ανυπέρβλητον αποστροφήν, επετρά
πη εί; τούς στρατιώτας νά νυμφεύωνται· καί όταν 
λοιπον άποφασισθή τι; εκστρατεία, εί; πλείστα; γυ
ναίκα; δίδεται άδεια νά συνοδεύσωσι τού; συζύγου; 
αύτών τούτο δέ διά κλήρου. Εί; τά; εύτυχησάσα; νά 
κληρωθώσι χορηγείται ώρισμένο; τι; μισθό;, καί αύ- 
ται καθίστανται τού στρατού όλου αί πλύστριαι καί 
αί ράπτριαι. Καί οί Γάλλοι έχουσι τάς cantinieres 
λεγομένα;, ήτοι ποτοπώλιδα; γυναίκα;· άλλά προ; 
ταύτα; αί Άγγλίδες είναι ώ; 100 προ; μίαν καί ού'τε 
όμοιάζουσι κατ’ ούδέν προ; τάς 1’αλλίδας. Η μετά 
τών γαλλικών στρατευμάτουν συμπορευομένη ποτοπώ- 
λις είναι καί αύτη στρατιώτης μέ ποδόγυρον, κιο
νών (servant la goulle) τού; συστρατιουτα; αύτού, 
καί μαχόμενο; χρεία; τυχούση; παλληκαρίσια. '11 
γαλλίς ποτοπώλι; συγκαταριθμείται εί; την γραμμήν, 
καί όλαι άνεξαιρέτως, μεταξύ δύο κε ρ ασ μάτου ν, λαα- 
βάνουσι το τυφέκιον καί άντιπυροβολούσι κατά τών 
πολεμίων.

Καί αί Άγγλίδες, άναμφιβόλως, θά έμάχοντο αν
δρείους έπίσης· άλλά τά ήθη αύτών, ή κοινή γνώμη, 
ούκ ρίδα δέ καί οποία τι; συστολή ιδία εί; τον χα- 
ρακτηρά των, επαινετή ίσως, συνέχει αύτάς. Βεβαίως 
θά ηκουον τούς άνδρας αύτών λέγοντας, έντροπή! 
(schocking), άν έξετίθεντο εις τον αγώνα.

Οπωςδηποτε, ιδού στόματα καί αύται ανωφελή.
Το κακόν τούτο έχει καί άλλην τινα συνέπειαν 

φορτικήν τά παιδία,
Ταύτα παρακολουθούσι τού; γονείς.
Διά ταύτα; λοιπον τάς αιτίας, οί άγγλοι στρα

τηγοί αναγκάζονται εί; μεγάλα; παραπομπά;' ταύτα 

δέ καί τούς δικαιούσιν απέναντι των άτόπως κατηγο- 
ρούντων αύτούς ώς άδαείς δήθεν τής τέχνη; του 
άπαλλάττεσθαι των έμποδίων· οί ούτω κρίνοντες ά- 
γνοούσι τά; άνάγκα; καί τον χαρακτήρα τού βρετανι
κού στρατού.

Το μέγεθος των παραπομπών ύποχρεοί τούς “Αγ- 
γλους να ήναι προσεκτικότατοι· να μή προχωρώσιν, 
αν δέν ήναι βέβαιοι περί της ασφαλείας των νώτων 
αύτών,ήπερίτη; προφυλάξεως των παρακολουθούντων 
εφοδίων· έχοντες πολλούς μ.εθ’ εαυτών αμάχους, οφεί
λουν νά σκηνώνωσιν εις θέσεις πάντοτε οχυρά;, δυσ
πρόσιτους· διο'τι άλλως, ολίγοι τινές πολέμιοι εύκο
λου; θά εφερον την ταραχήν καί άταζίαν εις τούς πα- 
ραπομπούς του άπειρου αείποτε υλικού αύτών,

Αλλ άφ ετέρου, το σύστημα τούτο έχει το καλόν 
ότι, προοδεύοντες βραδέως, προοδεύουσιν ασφαλώς' 
καί ούδέν παραιτουντες εις την τύχην, σπανίως πε
ριέρχονται εις συμφοράν τινα.

Εν εκστρατεία, ό άγγλος στρατιώτης ζή λίαν με
μονωμένος' δεν άγαπα νά συμμερίζεται τά συμφέ
ροντα, τούς κόπους η τά; ήδονάς αυτού μετά τού 
πλησίον, όχι έκ φιλαυτίας, διότι ούδείς έλευθεριούτε- 
ρος τού άγγλου στρατιώτου, έχοντος την χείρα ήνεωγ- 
μένην αείποτε' άλλά μάλλον έξ έπιφυλάξεως, έζ αι
σθήματος ανεξαρτησίας, έκ φόβου μή ποτέ ένοχληθη 
η ενόχληση. Κατά τούτο δέ διαφέρει τού γάλλου ς-ρα- 
τιώτου τά μέγιστα. Οί Γάλλοι έν τώ στρατοπέδου 
ζώσι συνιστώντες μικρά; οικογένειας, ώς ούτως εί- 
πεΐν. Συνέρχονται δέκα ή δώδεκα' ούτοι δέ ύφίσταν- 
ται τούς κόπους καί τά; στερήσει; από κοινού, συμ- 
μεριζόμενοι τά τυχόντα ευρήματα, ύπερασπίζοντε; 
άλλήλους καί συμβοηθούμενοι. Εί; τά γαλλικά συν
τάγματα ή άλληλεγγύη αύτη άποκαθιστα ηθικήν τινα 
συνάφειαν, αποτελούσαν δύναμιν μεγάλην το λεγόμε
νόν ύπ’ αύτών εταιρικόν πνεύμα (esprit de corps) 
γεννάται έκ τής άδελφότητο;, καί είναι έκ των ίσχυ- 
ροτάτων μοχλών, ύφ’ ών οί γάλλοι στρατιώται κι
νούνται έν ώρα συμπλοκή; προ; πολεμίους.

Άλλά παρά τοίς Άγγλοις, έκαστο; στρατιώτης ζη 
κατ’ ιδίαν' λαμβάνει τάς τροφά; του, άνάπτει μόνος 
την φωτίαν του, μαγειρεύει τό φαγητόν του εντός μι· 
κράς χύτρα; εϊ; αύτον άνηκούσης, καί καίει άνουφελώ; 
τά περισσεύσαντα ςύλα του.

*0 γείτων του θεωρεί ανάξιον εαυτού το νά μετα- 
χειρισθή εκείνα τά ξύλα· λόγο; αξιοπρέπεια;. ’'Αν τά 
προσέφερεν εί; αύτον ό έχουν αύτά, θά τον προσέβαλ- 
λεν ηθικώς. "Εκαστο; λοιπόν μόνος θά φροντίση περί 
εαυτού, προκειμένου είτε περί μεγάλων, είτε περί μι
κρών πραγμάτων.

Άλλ’ ή παραπομπή ένέπεσεν εις βορβορώδη οδόν, 
καί νά προχωρήση δεν δύναται· — είναι ύπόθεσις 
των άνδρών της παραπομπής' ούδείς καταδέχεται νά 
δώση χείρα βοήθειας' θά έξηυτελίζετο.

'Ως βλέπει έκαστρς, έκ τών προλήψεων τούτων δύ- 
νανται σπουδαιότατοι νά προκύψωσι κίνδυνοι. Άλλ’ 
έλπίζεται ότι ή πείρα της έν Κριμαία εκστρατεία; 
εδίδαξε τού; “Αγγλους, σαφώς ύποδείξασα τού; σκο
πέλους εις ούς έκτίθενται τοιούτον έχοντες σύστημα.

Ό στρατός της Μεγάλης Βρετανίας σύγκειται έκ 
κυρίως “Αγγλων, έξ ’Ιρλανδών, καί έκ Σκώττων 
τρεις τύποι ούτοι, ών έκαστο; έχει ιδίαν φυσιογνωμίαν.

'Ο κυρίως ’Άγγλο; ολιγίστην έχει έφεσιν προς το 

παρασύρονται δέ τυφλώς· άλλ’ εντός της μεγίστης 
έξάψεως τού άγώνος 'ίστανται άμα άκούσωσιν ά- 
πλουν τι πρόσταγμα. Εί; πλαίσιον τεταγμένους, θά 
τού; έςελάμβανέτις ώ; “Αγγλους· μένουσιν ώς αύτοί 
μέχρι τού τελευταίου ακλόνητοι- όρμώντας δέ μέγα 
λόγχης εί; έφοδον, θά ένόμιζεν ότι βλέπει Γάλλους.

Επί τών Κριμαϊκών, οί Σκώττοι δέν ηρεσαν εί; 
τούς Τούρκους. ΙΙόθεν τό μέγα τούτο δυστύχημα ; ’Εκ 
τού ότι έχουσι γυμνάς τάς κνημας. Καί εί; τού; Γάλ
λου; όμως δέν ηρεσαν κατ’ άλλο τι· κατά την μουσι
κήν αύτών. Οί Σκώττοι άγαπώσι πολύ την άσκαύλην 
(κάϊδαν) μετά τών ήχων της πατρίδο; των· οί δέ ήχοι 
ούτοι δέν εννοούνται ύπο τών γαλλικών ώτίων, ενώ οί 
'ΐγλάνδεροι, άνευ της άσκαύλης, δέν ένθουσιώσιν εις 
πόλεμον. Διηγούνται ότι, άπαγορευθέντος ποτέ τού 
οργάνου τούτου ύπό τίνος τών στρατηγών των, τοσού
τον μαλακώς προσέβαλον τούς πολεμίους, ώστε έδέη- 
σε ν’ άποδοθή πάλιν ή άσκαύλη εί; αύτού;· καί τότε 
εύθύς έθαυματούργησαν. Έκυρίευσαν τής θέσεως.

Ενί λόγω, οί Σκώττοι είναι στρατιώται λαμπροί' 
άλκιμοι τωόντι άνδρες.

Τοιούτο; έν συνόλω ό άγγ'λικό; στρατός.
Άλλ’ άδικείται καθότι όλιγίστας έχει ό στρα

τιώτης ελπίδας προβιβασμού, ελάττωμα τούτο τών 
άριστοκρατικιον ηθών τού άγγλικού έθνους. Εί; την 
Γαλλίαν, ο έλάχιστο; τών στρατιωτών, όταν εύδοκι- 
μή, δύναται νά προβιβασθη μέχρι τού άνωτάτου τών 
στρατιωτικών βαθμών. Ούκ ολίγοι τωόντι στρατάρχαι 
γάλλοι προήλθον έκ τής κατωτάτης στρατιωτικής βαθ- 
μίδος. ’Αλλ’ εις την Αγγλίαν ούδέν τοιούτον. Εκεί, 
ιδού πώ; γίνεται τι; αξιωματικός.

Πρώτον πάντων πρέπει νά ήναι εύγενικός (gentle
man), νά έχη δέ καί τινα περιουσίαν ό όρος οΰτος εί
ναι έκ τών ών ούκ άνευ. Συ-ρρενείς εύ'ποροι, ανατροφή 
διακεκριμένη, θέσις εύπρεπής έν τη κοινωνία, είναι τά 
απαραίτητα προσόντα παντός ύποψηφ.ίου αξιωμα
τικού.

Οπόταν ό υιός έντιμου τινό; οίκου θέληση νά γίνη 
ς-ρατιωτικός, έξαιτεί δι’αναφοράς προς τόν ύπουρ- 
γον την άδειαν όπως άγοράση την θέσιν σημαιοφόρου, 
ήτι; πρώτη μείνη κενή· τού σημαιοφόρου ό μισθός εί
ναι συνήθως 440 λ. στερλίναι. Τούτων πληρωθεισών 
εις τό ταμείον, ό άγοραστής καθίσταται αξιωματικός 
τού βασιλικού στρατού. Ούδόλω; προητοιμάσθη προ; 
αρχηγίαν τινά* ούτε αύτό; έξετάχθη ποτέ, ούδ’ άλ
λου; έξέταξεν εί; τά στρατιωτικά γυμ.νάσια· συμβαίνει 
νά μή ήρρσεν εί; όπλον επί ζωή;· χθέ; ύπηρχμ γραμ- 
ματεύς τού τραπεζιτικού καταστήματος τού πατρό; 
του· σήμερον, ιδού αυτός ύπασπιστής. Καί είναι μέν 
άληθές ότι άρχίζει τότε νά γυμνάζεται δύο ώρα; τή; 
ημέρας, ύπό τάς διαταγάς άξιωματικού τίνος εύμε- 
νούς, εις την ξιφομαχίαν, εις τό τυφέκιον, εί; τά; κι- 

. νήσεις τού στρατιώτου, καί εί; τούς Ελιγμού; τών σω- 
■ μάτων κατ’ ούλαμόν καί κατά φάλαγγα- είναι άλη- 
• θές ότι διδάσκεται την παροδικήν οχυρωτικήν, τήν 
; έσωτερικήν καί έκστρατευτικήν ύπηρεσίαν, τούς κανό

να; τού έπιτελείου περί τήν ϊδβυσιν σταθμών, τήν 
πρακτικήν καί θ ουρητικήν βλημάτι^ην, κτλ., κτλ., 
όλα όμως έντός εβδομάδων τινών.

Καί ούτως εισέρχεται εί; τόν στρατόν, στρατιωτικής 
διαίτη; άμοιρος. Ευτυχώς, οΐ λοχίαι είναι εμπειρότα
τοι· άλλως, ή φάλαγξ δυσκόλως θά ήδύνατο νά βα-

στάδιον τών όπλων, άλλ’ όμου; λαμβάνει την έξιν · 
αύτού' έπειδή δέ εί; τον “Αγγλον ή έξι; είναι δεύτε- ι 
ρα φύσις, αφού άπαξ σχηματισθη, ό,τί άν πράξη, · 
πράττει αυτό θαυμάσιους· βαδίζουν, βαδίζει κανονικού- ■ 
τατα, ώ; διαβήτης, σχεδόν ώς αυτόματον· έκτασσό- | 
μένος (a la mailffivrej έκτάσσεται άπαραμίλλητος 
κατα την ακρίβειαν. Μάλιστα δέ σκοπευτής είναι 
εςαίσιος· αληθώς όμως ή πυρίτις χορηγείται εί; αύτον 
αφειδώς, καί έχει νά γυμνάζεται όσον θέλη.

Επί τού προστάγματος υπακούει απαρέγκλιτου; 
καί έν άκαρεί· όπου τον έστησαν, έκεί έκαρφούθη. Μέ
νει ασάλευτος. Το παν κατεστράφη· αυτός μένει ασά
λευτος.

Τωόντι! οί αρχαίοι "Ελληνες είχον την λέξιν πα
ράστημα, σημαίνουσαν πεποίθησιν έν ταί; ίδίαι; 
δυνάμεσιν, η άνδρώδη καρτερίαν’ ό άγγλο; στρατιώ
της διετύπωσβ την λέςιν ταύτην έν έαυτω. Το παρά
στημά του είναι άμίμητον. ’Ατρόμητος, εάν ύπό τού; 
πόδας του έσχίζετο ή γη, επί τών έρειπίων αύτης θά 
εύρίσκετο ακλόνητο; πάλιν.

Άλλ’ όμως έχει καί τά ελαττώματα τών αρετών 
αύτού· επιτιθέμενος, είναι ολίγον τι βραδύ;· έχει 
χρείαν προστάγματος καί διευθύνσεως· τά περιμένει- 
άμ.οιρεί έμπνεύσεως έν ώρα πυράς- είναι ανάγκη νά τώ 
δοθώσιν ακριβείς παρακελεύσεις, σαφείς παρακελεύ- 
σεις, τάς οποία; άλλως τε θά έκτελέση μέχρι κεραίας. 
Πρόσθες ότι είναι καί ολίγον ύπογογγυστής, κακόν όχι 
μέγα τούτο· άλλ' ούδόλω; φιλοπροσηγορος, καί έν 
τούτοι; θορυβώδη; καί αεικίνητο;’ πράγμα άπίστευτον 
έξ αύτού. '

'Ενί λόγω, είναι μόνιμο; μαχητης, καί εί; έκ τών 
άριστων στρατιωτών τη; Εύρώπη;, καίτοι δέν κατα
τάσσεται εί; τον στρατόν έξ έφέσεως.

Ό δέ ’Ιρλανδός, ζωηρότερο; ών τού Άγγλου καί 
επίσης ανδρείος, άγαπα όμως ύπερμέτρως την ρακην, 
είναι δέκαί άμαθέστατος, καί έπομ-ένως δεισιδαίμουν, 
δύστροπος καί άνάγωγος. Άλλά καρδίαν έχει αγαθήν’ 
έξάπτεται εύκόλως, καί δέν στερείται ενθουσιώδους ορ
μής, καίτοι ανωφελούς έν τη γενικφ κράσει τού αγ
γλικού στρατού. Εί; αύτον έν τούτοι; οφείλονται λά- 
βραιτινές έφοδοι, απροσδόκητοι έκ τού ψυχρού τών 
“Αγγλων αίματος.

Άλλ’ οί Σκώττοι είναι άναντιρρητως οί επίλεκτοι 
τών άνδρών τού βρετανικού στρατού’ τό ορεινόν τέ
κνου τη; Καληδονίας, ό 'ΐγλάνδερος, ώ; αύτοί άποκα- 
λοΰνται έν Αγγλία, είναι τύπο; καλού καί ωραίου μα- 
χητοΰ, συγκατέχουν όλα συλλήβδην τά προτερήματα, 
καί ούδέν ελάττωμα.

Κατά δυστυχίαν τη; Μεγάλης Βρετανίας, ή Σκωτ- 
τία στερείται μεγάλου πληθυσμού.

'θ Σκώττος, καίτοι φειδωλό; λίαν καί θησαυ- 
ρίζων άνά ένα οβολόν, ούχ ηττον είναι τίμιος, ειλι
κρινής, εράσμιος εί; τά; σχέσεις του, ενθουσιώδης καί 
ύπερηφανος, γενναιόφρων όταν πρόκηται μόνον τό αί- 
μά του νά χύση. Κατ’ άρχαίαν παοάδοσιν, έξακολου- 
θεΐ μέχρι τού νυν νά σχηματίζη πάτριάς (clans), ήτοι 
φάρ-ας), έκάς-η τών οποίων έχει αρχηγόν (πατρίαρ- 
χον) άνδρα τινα περιφανή’ άπαντε; δέ οί στρατιώται 
λέγονται έξάδελφοι τού αρχηγού.

'Η άνδρία τών 'ΐγλανδέρων μετέχει καί της ορ
μής τών Γάλλων καί τη; αταραξίας τών “Αγγλων 
αρειμάνιοι άνευ οργής, επιτίθενται μέν άκράτητοι, δέν
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δ ίση εις δύο τάξεις. Οί λοχίαι είναι ή ψυχή, οί κνώ- 
δακες πάσηςκινήσεως. Και έν τούτοις, αύτοί ούτοι οί 
λοχίαι σύδέν σημαίνουσιν ενώπιον τοΰ αξιωματικού· 
βλε'πουσιν εαυτούς έξουθενημένους, όχι ύπό τής έπω- 
μίδος, άλλ’ ύπο τοΰ γενεαλογικού τύφου τών φερόν- 
των αύτήν.

Αλλ’ είναι ήδη πέντε έτη άφότου ή πρόληψις ήρ- 
χισε να έλαττοΰται. Σήμερον, εάν τις τών λογιών 
όιαζριθη ώς εξαίρετος, καί έφελκύση την προσοχήν 
τών αρχηγών, ούτοι διευκολύνουσιν αύτόν νά έκπαι- 
δευθη, τον καταρτίζουσι δεόντως, καί άφοΰ τον μορ- 
φώσωσιν, η μάλλον είπεΐν τον έξευγεν ίσωσι, τω άγο- 
ράζουσι τέλος θέσιν τινα σημαιοφόρου.

Τοιαΰτα παραδείγματα δέν είναι μέν πολλά, άλλ’ 
ούτε σπάνια σήμερον.

ΙΙερί δέ τοΰ προβιβασμού τών αξιωματικών, χωρεΐ 
κατα παράδοξον αληθώς τρόπον. Τπόθες ότι αρχηγός 
τις έκ τών εις τούς ανώτερους βαθμούς, ταγματάρχης, 
παραδείγματος χάριν, συμπληρώσας τον χρόνον της 
ύπηρεσίας του, παραιτεΐται· ζητεί λοχαγόν τινα θέ- 
λοντα να τοΰ άγοράση τόν βαθμόν· ό λοχαγός ζητεί 
τινα ύπολοχαγόν, εϊς τόν όποιον πωλεΐ τάς έπωυ.ίδας 
του- ό ύπολοχαγδς έρχεται είς διαπραγμάτευσιν μετά 
τίνος σημαιοφόρου, καί ούτος μετά τίνος νέου άποκτή- 
σαντος άδειαν νά διαπραγματευθή μετ’ αύτοΰ. Ό 
βαθμός λοχαγού τιμάται 1,400 λ. στερλινών, κατά 
μέσον όρον.

Τα άτοπα τοΰ συστήματος τούτου είναι προφανέ
στατα· τοΰτο μόνον σημειοΰμεν, ό'τι ό άριστος τών 
σημαιοφόρων, ό'σας άν έπραξεν ανδραγαθίας, καί εάν 
είκοσιν έτη ύπηρέτησε, δέν δύναται νά προβιβασθή, 
μή έχων χρήματα όπως άγοράση τόν άνώτερον βαθ
μόν. Αφ’ ετέρου, πας μέτριος μέν, πλούσιος δέ άξιω- 
ματικός, δύναται νά προχωρήσω εις τούς άνωτάτους 
βαθμούς. Μόνον εϊς τό πεδιον της μάχως όταν πέσω 
αξιωματικός τις, ή Κυβέρνησις έχε.ι έξουσίαν νά προ
βιβάσω, εϊς τήν θέσιν εκείνων τόν τοΰ αμέσως κατωτέ- 

,ρου βαθμοΰ αξιωματικόν περίστασις ήτις, άνεύ πολέ
μου, συμβαίνει σπανιότατα.

II ΣΕΡΒΙΑ.

'Π Σερβία, ηγεμονία εύρωπαϊκή, ορίζεται πρός βορ- 
ράν μεν ύπό τών ποταμών Σάβας καί Δουνάβεως, χω- 
ρίζοντος αύτήν άπό τής Ούγγαρίας, πρός άνατολάς δέ 
ύπό τής Βλαχίας καί τής Βουλγαρίας, πρός νότον δέ 
ύπό τής ’Αλβανίας καί Μακεδονίας, πρός δυσμάς δέ 
ύπό τής Βοσνίας. 'Η επιφάνεια αύτής είναι 1,800 τε
τραγωνικών λευγών, ό δέ πληθυσμός ύπερβαίνει έν 
έκατομμύριον ψυχών. Ί1 γή τής Σερβίας είναι ορεινή, 
άλλ εύκαρπος, καίτοι ολίγον καλλιεργημένη· έν αυτή 
άπαντώνται μεγάλα δάση, άλατωρυχεΐα, μεταλλεία 
σιδήρου, καί πολυάριθμοι νομαί, όπου βόσκουσι κτήνω 
απειρα· προάγονται δέ δημητριακοί καρποί, καί καλ
λιεργείται ή άμπελος. 'Η βιομηχανία έν Σερβία, ώς 
και εις παντα τόπον μόλις ,έξελθόντα έκ της κατοχής 
των Τούρκων ή υποκείμενον εις αυτούς, είναι ασήμαν
τος· κλώθονται όμως ικανά νήματα.

II Σερβία εκαλείτο κατά τούς αρχαίους χρόνους 
Μυσια, και συμπεριελαμβάνετο μετά της Ιλλυρίας. 
Κατά τον έβδομον αιώνα έκυριεύθη ύπο τών Σέρβων, 

λαού σαρματικοΰ, κατασταθέντος έν αύτη έκτοτε 
ύπό τούς ίδιους αύτοΰ ηγεμόνας,καλούμενους σουπά- 
νους,ή, βραδύτερου, γοσπόδας (δέσποτας). Ο λαός 
ούτος ήλθε πολλάκις εις πόλεμον πρός τούς γείτονας, 
καί ύπετάχθη ύπό τών βυζαντινών αύτοκρατόρων, 
διατηρήσας όμως τούς ηγεμόνας αύτοΰ, είς τών ο
ποίων, ό Βόλκαος, ώνομάσθη έν έτει 1208 βασι
λεύς, καίτοι ύποτελής τής Ούγγαρίας. Πρδςδέ τό τέ
λος τοΰ ΙΔ αίώνος, ύποτάξαντες οί Τούρκοι τήν Σερ
βίαν, κατέστησαν αύτήν έπαρχίαν τής αύτοκρατορίας 
των.

Εν έτει 1456, ήτοι μ.ετά την άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως, ότε τών Τούρκων ή κραταιά δύνα- 
μις ήπείλει καί τήν δυτικήν Εύρώπην αύτήν, το Βελι- 
γράδιον, ο τότε μένπρομάχων ούτος τής Δύσεως, νΰν 
δέ ποωτεύουσα τή: Σερβία:, ύπέστη έκ τοΰ Μωάμεθ Β 
στενήν πολιορκίαν. Εκεί ό περιώνυμος Ούνιαδης, αρ
χηγός τών ούγγρικών στρατευμάτων, άπηθανάτισε το 
όνομα αύτοΰ, διευθύνας τήν άμυναν κατά 150,000 
Τούρκων. Κατά τήν πολιορκίαν ταύτην, ό Μωάμεθ 
αύτος, τοαυματισθείς έπικινδύνως, ολίγον έλειψε καί 
νά ζωγρωθω. Άπεχώρωσε δέ κακώς έχων, καί παραι- 
τήσας είς τό πεδίον τής μάχης 40,000 νεκρών.

’Εν δέ τω 1 739, οντες αείποτε οί Τούρκοι ισχυροί, 
καί μόλις συνεχόμενοιύπό τοΰ δυτικοΰ χριστιανισμού 
είς τά αύστριακά μεθόρια, έγένετο έν Βελιγραδίω ειρή
νη, καθ’ ήν άφήκαν είς τήν Αύστρίαν μόνον τό 'Γεμε- 
σφάριον, έξ όλων τών κατακτήσεων τάς όποιας ή έν 
Πασαροβιττίω ειρήνη τοΰ 1718 είχε κατακυρώσει είς 
αύτήν. Ωσαύτως δέ καί ή ‘Ρωσσία ήναγκάσθη τότε 
ν’ αποδώσω τάς κατακτήσεις, καί νά παύση τήν έν τώ 
Εύξείνω θαλασσοπλοΐαν αύτής. Είς τάς έκβάσεις ταύ- 
τας τών Τούρκων συνέτειναν αί περί εύρωπαϊκής ισορ
ροπίας πολιτικαί θεωρίαι τοΰ Φραγκίσκου Α , βασι- 
λεύσαντος έν Γαλλία δύο αιώνας πρό έκείνου τοΰ 
καιρού.

Τα πράγματα είχον οΰτω μέχρι τού 1801. Οί Σέρ- 
βοι έκλινον τον αύχέναύπό τό άδιάσειστον τών Τούρ
κων κράτος. Αλλ’ ύπό τον αύθέντην αύτών Καρα- 
γεώργην πρώτον, καί έπειτα ύπό τόν Μιλόσχην, άνε- 
στατώθησαν, καί ύπέστησαν γενναίως αγώνα εικοσαετή 
ύπέρ τής ιδίας αύτών ανεξαρτησίας.

'Ο έλληνικδς άγων, έξασθενίσας καί ταπεινώσας 
τούς Όθωαανούς, συνέτεινεν ύπέρ τών Σέρβων τά μέ
γιστα. ’Από τοΰ 1826 μετεβλήθη ή τύχη αύτών· καί 
ή παρούσα πολιτική κατάστασις τής Σερβίας έκανονί- 
σθη διά τής συνθήκης, τής συνομολογηθείσηςτω 1 829 
μεταξύ τών Ρώσσων, νικητών έν Αδριανουπόλει, καί 
τών Οθωμανών. II συνθήκη έκείνη έξησφάλισε τήν 
αύτονομίαν τής Σερβίας, άλλ’ όμως άφήκεν αύτήν 
ύποτελή είς τούς Τούρκους.

Ο ήγεαών τών Σέρβων είναι έκτοτε κληρονομικός, 
πληρόνων κατ’ έτος είςτήν Πύλην φόρον έκ 2,000,000 
γροσίων περίπου.

Ό φόοος δέν είναι βαρύς, άλλ’ οίοςδήποτε φόρος 
επιβαλλόμενος ύπ’άλλοτρίων προξενεί ταπείνωσιν, ήν 
δέν άνέχεται ή έθνική φιλοτιμία. Η Σερβία, χαλε- 
πώς φέρουσα τοΰτο, δέν έπαυεν έξανισταμένη κατα των 
Οθωμανών, καί έν έτει 1 864 ή έν τω φρουρίω τοΰ Βε

λιγραδιού τουρκική φρουρά έβομβάρδισε τήν πόλιν. 
Ηδη ή έν Παρισίοις συνθήκη τοΰ 1856 καί τό πρωτό

κολλου τοΰ 1862 είχον έλαττώσει τήν έν Σερβία
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τουρκικήν άρχήν· κατά δέ τόν άπρίλιον του παρελθόν
τος έτους, ή οθωμανική Πύλη, βλέπουσα πάλιν τούς 
Σέρβους άπειλοΰντας έξέγερσιν καθ’ έαυτης, ένω ειχεν 
ένησχολημένας τάς δυνάμεις καί την προσοχήν. δλην 
εις τούς έπαναστάντας Κρήτας, έστερξε κατά προτρο
πήν των φίλων αύτής Δυνάμεων εις νέαν σύμβασιν, 
καθ’ ήν οί Τούρκοι παρέδοσαν εις τούς Σέοβους τά δύο 
έκ των πέντε φρουρίων, άτινα κατείχαν έν τή χώρα 
αυτών. Το έν έκ των παραδοθέντων είναι το του Βε
λιγραδιού· τά δέ κατεχόμενα είσε'τι ύπό των ’Οθωμα
νών τρία, είναι το τού Φετισλάμ, το τής Σεμενδρίας, 
και το του Σιαπάζ.

Τού Βελιγραδιού οί κάτοικοι ήριθμούντο έν έ'τει 
1840 έως 30,000' σήμερον ίσως ύπερβαίνιοσι τάς 
50,000· άλλ αγνοοΰμεν οποίαν έλάττωσιν έφεοεν ή 
άναχώρησις τών Τούρκων. ’Εκκλησίαν καί τουρκικά 
τεμένη άριθμούνται έως έκατο'ν. 'Η πόλις αύτη, κείμε
νη έπί τών συμβολών της Σάβας καί τού Δουνάβεως, 
ύπάρχει εύθετος προς έμπόριον εύρύ’ ώς δέ ή Βιέννη 

■καί ή Πέστη, ούτω καί το Βελιγραδιού έχει τούς κή
πους αυτού έπί τών τερπνών τού Δουνάβεως νησιδίων.

’Εν τη εϊκόνι ήνδίδομεν έν τώ παρόντι φυλλαδίω, 
ό αναγνώστης δύναται νά σχηματίση ιδέαν της όψεως 
τού Βελιγραδιού από τού Σεμλίνου, αυστριακής πό- 
λεως, χωριζομένης άπό τής σέρβικης πρωτευούσης ύπό 
μονού τού ρείθρου τού ποταμού. Εις τό διακρινόμενον 
φρούριον τού Βελιγραδιού έθανατώθη ό ήμέτερος Φερ- 
ραΐος Ρήγας, παραδοθείς ύπό τής τότε Κυβερνήσεως 
τής Αύςρίας εις τάς χείρας τών τότε ’Οθωμανών.

Οποίοι γόοι έκει κατεπνίγησαν τής ήριγενούς έκεί- 
νης πατριωτικής ψυχής, τά τείχη ταύτα διηγήθησαν 
άραγε εις τούς φιλελευθέρους Σέρβους, κυρίους τού 
φρουρίου σήμερον; Ούδαμού θά εύρωσιν ούτοι την κόνιν 
τού Όρφέως τής έλευθερίας τών χριστιανικών τής ’Α
νατολής λαών. Οπου θάλασσα καί ό'που ποταμός, καί 
όπου λίμνη, καί οπού πορθμός, εκεί οί Τούρκοι δεν έκο- 
πίαζον προς ταφήν νεκρού καταδίκου, γιαούρου δέ 
μάλιστα.

’Αλλ’ όλα ταύτα μακρά ιστορία.
Ο Βύρων έποίησε τον Δεσμώτην τού Χίλωνος- ό 

Δάντης, τον Δεσμώτην τού Πύργου τού Αιαού. Τίς ό 
ποιήσων τον ύπέρ πάντας άξιομνημόνευτον Δεσμώτην 
τού Βελιγραδιού;

Οί νόμοι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής 
άπαγορεύουσι ρητώς εις τούς δημοσίους υπαλλήλους, 
οίουδήποτε βαθμού καί άν ώσι, τό νά δέχωνται δώρον 
οίονδήποτε έξ αλλοδαπών.

ΟΙ ΕΧ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΚΙΝΕΖΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑ1.

Οί Εύρωπαϊοι πλουτούσιν έν Καλιφορνία διδόμενοι 
εις την καλλιέργειαν τής γής, ήν εύρίσκουσι θαυμα- 
σίως προητοιμασμένην. Τό κλίμα, ολίγον τι καυστι
κόν εις τό ένδότερον, εις την πόλιν Σάν Φραγκίσκον 
είναι εύκρατον αρκούντως· έκεϊ τό θερμόμετρου ούδέ- 
ποτε υπερβαίνει τούς 30 βαθμούς, ούδέ καταβαίνει 
μέχρι τού μηδενικού, εϊμή σπανίωςι ’Απέχει όμως ή 
πόλις εκείνη τοσοΰτον άπό τής Ευρώπης, προς δέ καί 
άπο τών αμερικανικών παραλίων τού Ατλαντικού, 

ώστε οί εύρωπαϊοι μετανάσται, άποβαίνοντες οί πλεί- 
στοι εις τό Νεοβόρακον, διασκορπίζονται εις μυρία 
άλλα μέρη πριν ή άφιχθώσι μέχρι τού Σάν Φραγ
κίσκου.

Περί δέ τών Κινέζων, οίτινες άπό τής άνακαλύψεως 
τηςχ ρυσούχου γής έ'λαβοντήν έξιν ν’απέρχωνται εις την 
Καλιφορνίαν, άποβαίνουσιν αληθώς χρησιμότατοι εις 
τούς έκεϊ Εύρωπαίους. Είναι δέ, ώς γράφουσιν έκείθεν, 
άνθρωποι φιλοπονώτατοι, έγκρατέστατοι, εύπειθέςα- 
τοι, καί εις την κατασκευήν τού σιδηροδρόμου έργά- 
ζονται μετ’ ανέλπιστου τάχους, ώς έργάται άπλοι, 
προοδεύοντες ύπέρ τούς εύρωπαίους, οίτινες άλλως τε 
καί συνεχώς στασιάζουσι, καί πλείονας έχουσιν απαι
τήσεις.

Εν τούτοις, οί Κινέζοι, ένω ζώσι μεταξύ τής χρι
στιανικής κοινωνίας τού τόπου έκείνου, ούδόλως συγ
χωνεύονται μετ’ αύτής. Οί πλείστοι αύτών στέλλον- 
ται ύπό κινεζικών εταιριών, συστημένων έν αυτή τή 
Κίνα, καί έχουσών έν Σάν Φραγκίσκω αντιπρόσω
πον. Οί στελλόμενοι ύποχρεοΰνται έν γένει νά διαμεί- 
νωσιν έν Καλιφορνία όλην πενταετίαν, μ.ετά τήν ο
ποίαν , όςτις έξ αύτών διά τών στερήσεων, ή καί 
τής νοημ.οσύνης αύτοΰ ένίοτε, σχηματίση μικρόν τι 
κεφάλαιον, έως χίλια τάλληρα, άποκαθίσταται έλεύ— 
θερος, καί ζητεί, κατά τό γράμμα τού συμβολαίου, 
νά τον έπιστρέψωσιν άνεξόδως εϊς τήν πατρίδα 
του, ήν ούδέποτε λησμονεί. ’Εκεί όταν ύπάγη, αγο
ράζει έν άκάτιον, μίαν γυναίκα, καί διέρχεται τόνύπό- 
λοιπονβίον έπί τίνος ποταμού, διδόμενος εις όποιον- 
δήποτε βιοποριστικόν έργον, άπολαύων δέ καί ιδίας 
τινός ύπολήψεως παρά τών συμπατριωτών, ότι «πολ
λά είδεν άστεα καί νόον έγνω. » Καί τίς οίδεν ; ίσως 
οί ταπεινοί ούτοι καί αύχμηροί Σήρες, ίσως πράξωσιν 
έν Κίνα ύπέρ όσον οί κυβερνώντες αύτούς,πρός διάδοσιν 
της ιδέας τού νεωτέρου πολιτισμού καί τής προς αυ
τόν κλίσεως.

’Αλλ’ ένόσω διατρίβουσιν έν Καλιφορνία, ζώσιν, ώς 
είπομεν, μεταξύ αύτών· έχουσιν ιδιαιτέρους .τόπους, 
ένθα συνάγονται διά τάς ύποθέσεις των, ή καί τάς δια
σκεδάσεις. Σπανίως συγχρώνται μετά τών λευκοδέρ
μων ανθρώπων έξω τών ώρών τής εργασίας. Τηροΰσι 
δέ αύστηρώς τήν θρησκείαν των καί τούς έδνικούς νό
μους. Έχουσι δικαστάς έκλεγομένους μεταξύ αύτών, 
καί τούς οποίους ύπακούουσιν, άποφεύγοντες όσον ένε- 
στι τά αμερικανικά δικαστήρια.

Είναι δέ περίεργον, ότι πολλάκις ή έγχώριος αστυ
νομία προσεπάθησε νά τούς έμποδίση τού νά δικάζων- 
ται αύτεπαγγε'λτως, αλλά δέν ήδυνήθη. ’Εσχάτως 
(λέγει ή έπίσημος έφημερίς τής γαλλικής Κυβερνή
σεως ’, νέα τις Κινεζίς, φωραθείσα ότι έκλεψε τι παρά 
τίνος τών συμπατριωτών της, ήρπάγη διά νυκτός, 
έφιμώθη ϊνα μή βάλη φιονάς καί άκουσθη, έδικάσθη 
κρυφίως ύπό τών Κινέζων, καί έτάφη ζώσα. Έτάφη 
ζώσα, κατά γράμμα- καί έκαστος τών παρεστώτων 
κατεπάτησε τήν γήν έκείνην, προς έξάλειψιν παντός 
’ίχνους τής μάλλον ή ήττον παρανόμου ταύτης κατα
δίκης. Ακολούθως έπληροφορήθη περί τούτου ή αμε
ρικανική αστυνομία’ έσπευσε δραστηρίως νά έρευνή- 
ση τίνες οί ένοχοι, άλλ’ ούδόλως ήδυνήθη μεταξύ 
60,000 Κινέζων διαμενόντων έν Καλιφορνία ν’ άνα- 
καλύψη αυτούς.

Αλλ όμως, καθόσον οί Κινέζοι μετανάςαι συνοι- 

κειοΰνται μετά τού τόπου καί τής διαίτης τών λευκο
δέρμων αύτού κατοίκων, χαλαροΰται ολίγον κατ ολί
γον αύ'τη ή πειθαρχία των διότι ήδη ύπάρχουσι πα
ραδείγματα τινών έξ αύτών, προσφυγόντων εϊςτα αμε
ρικανικά δικαςήρια ένεκα πράξεων αύθαιρέτων τών 
κινεζικών εταιριών προς αύτούς, καί εύχαριστηθεντων 
ό'τι έτυχον δικαίας καί ταχείας άποφασεως. Ετεροι 
δέ, ολίγιστοι όμως »υτοι, κατέστησαν κτηματία-., 
καί ούδ’ έχουσι κατά νούν νά παραιτήσωσι τον τοπον 
όςτις τούς έπλούτισε, σχετικώς προς τήν προτέραν 
τιον πενίαν. ’Επαναλαμβάνομεν ότι ούτοι είναι σπά
νιοι- έν γένει δέ ό Κινέζος ούδέποτε λησμονεί τήν Κί
ναν νοςαλγείδιηνεκώς, καί βούλεται πάντοτε έκεϊ να 
έπιστρέψη. Τά πλεΐστα τών συμβολαίων των περιέ- 
χουσι ρητώς τήν συμφωνίαν, ότι άν ό μετανάστης 
άποθάνη εϊς τήν Καλιφορνίαν, ή εταιρία ύποχρεούται 
νά πέμψη τόν νεκρόν του εϊς Κίναν, ϊνα ταφή εκεί.

Καί αύτη ή συμφωνία έκτελειται πάντοτε.

'Η έλευθερία είναι προς το κοινωνικόν σώμα ό,τι 
είναι ή ύγεία προς ένα έκαστον. Ανθρωπος όςτις άπω- 
λεσε τήν ύγείαν, ούδεμιάς απολαύει των ηδονών τής 
ζωής· καί κοινωνία ήτις στερείται τής έλευθερίας μα
ραίνεται καί δέν αισθάνεται αληθινήν χαράν.

Υ11ΚΙ! ΣΤΟΡΓΗ.
Ζουάβος τις, Φραγκίσκος Μαρσάλ καλούμενος, έ

λαβε προ δύο μηνών τό βραβείον τής τιμής παρά τής 
Εταιρίας ήτις ύπάρχει έν Παρισίοις συστημένη προς 
άμιλλαν εις αγαθά έργα. Ό στρατιώτης ούτος ήξιώ- 

■ θη τής είρημένης άνταμείψεως διά τήν έπομένην πρά- 
ξιν αύτού.

'Η γραία μήτηρ του, μόνη καί έγκαταλελειμμένη 
εις τό χωρίον της, έστερείτο τού έπουσίου άρτου. Ο 
Μαρσάλ, οϊκονομών άνά έν σολδίον έπί τού πτωχού 
αισθοΰ του, έσύναξε τέλος- χρηματικόν τι ποσόν, τό 
άπαιτούμενον ϊνα φέρη αύτήν πλησίον του, εϊς τούς 
Παρισίους.

Τήν έφερεν, άλλα πώς καί νά τήν τρέφη; 'Ο μισθός 
του μόλις ήρκει διά τό ένοίκιόν της. Άπεφάσισε νά 
τρώγη μόνον τό ήμισυ τού σιτηρεσίου του, ενω και 
ακέραιον μόλις τον έχόρταινε, καί νά φέρη τό έτερον 
ήμισυ εϊς τήν μητέρα’ το πλείστον μάλιστα καί τό 
καλλίτερου εις αύτήν, είτε ζωμόν ειχεν, είτε άρτον, 
είτε κρέας,

'Η μήτηρ του, ιός ασθενής, δέν ήδύνατο ούτε τα 
τής οικίας νά διευθετή. Ό στρατιώτης, καίτοι ύπε- 
ρήφανος άνήρ, ούδέποτε ήρυθρίασε πράττων οίανδή- 
ποτε ύπηρεσίαν, καί τήν Ιτ/άττ^ εις τήν μη
τέρα του.

Δέν άρκοΰσι ταύτα, άλλ’ έπήλθε χειμών, ψύχος πο
λύ’ ινα δοθώσιν εϊς πλύσιν αί όθόναι τής μητρος του 
άπητοΰντο χρήματα, καί χρήματα πού; Η πτωχή 
μήτηρ δέν είχε πώς νά μεταλλάζη, ή δέ καθαριότης 
είναι ύγεία.

Τί πράττει ό Μαρσάλ;
Λαμβάνει ήρωϊκώς τά φορέματα τής μητρός του 

καί πορεύεται εϊς τόν ποταμόν. Εκεί,’τον βλέπουσιν 
αί πλύστριαι, ένα ζουάβον πλύνοντα γυναικεία φορέ
ματα, καίγελώσι, καί περιγελώσι μωκώμεναι.

Τί τον μέλει αύτόν ;
Εξακολουθεί τήν έργασίαν του ήσύχως, μειδιών 

προς τήν συνείδησίν του, τήν όποιαν ήσθανετο επιδο
κιμάζονταν τήν πράξίν του.

Οΐ παρευρεθέντες εις τήν συνεδρίασιν τών μελών 
τής προειρημένης 'Εταιρίας /χειροκρότησαν, καί πολ- 
λοί μάλιστα/δάκρυσαν ύπό τής συγκινήσεως, όταν ό 
πρόεδρος, δίδων εϊς τάς χείρας τού φιλόστοργου υιού 
τήν ανταμοιβήν, έπρόφερε συγχρόνως τάς έπομένας 
λέξεις. —Μαρσάλ, στρατιώτα γενναίε, τέκνον εύγενές, 
όντως άξιος κατέστης τού άρις-είου όπερ σοι δίδεται.

Το άριστείον τούτο είναι άπλούν τι νομισματό- 
σημον.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ.* ϊ

ΤΡΟ11ΟΙ ΤΟΓ ΣΠΕΙΡΕΙ».

Κατά τρεις διαφόρους τρόπους σπείρουσιν οί γεωρ
γοί έν Εύρώπη ·

Σκορπίζοντες τόν σπόρον διά τής χειρός’ 
Φυτεύοντες δι’ έμβόλου·
Σπείροντες διά τού λ.εγομένου σπορευτηρίου (se-

'Ο πρώτος τρόπος είναι ό κοινότερος· τούτον μετε- 
χειρίσθησαν οί γεωργοί έν παντί καιρώ καί έν παντί 
τοπω. Ο σπειρών φέρει τόν σπόρον εντός σάκκου ή 
καλάθου κοεαάμένου άπό τού τραχήλου του, καί ρί
πτει έμπροσθέν του δράκας πλήρεις σπόρου, δίδων εϊς 
αύτόν ημικύκλιονδιεύθυνσιν, άπό τών δεξιών εϊς τ’άρι- 
στερά. Σπείρουσι δέ καί κατ’άλλον τρόπον διά τής 
χειρός, σκορπίζοντες τόν σπόρον έντός τής άλοκος, 
ήτοι τής αύλακος τήν οποίαν αποτελεί τό άροτρον· 
έπειτα περώσιν έπί τής γής τό άνευ ίστοβόης πλατύ 
έκεΐ’νο ξύλον, ϊνα τήν στρώσωσι δι’ αύτοΰ, τέλος δέ 
τήν βωλοκόπον καί τόν κύλινδρον. Ταύτα ομ,ωςσκε- 
πάζουσιν άτελώς τούς διασκορπισθέντας κόκκους, καί 
ούτω προκύπτει πολλή ζημία έκ παντοίων αιτιών.

Διότι, ό'σον άν ύποτεθή έπιτήδειος ό σπειρών, οί 
κόκκοι πολλάκις διασκορπίζονται άνίσως, παραχώνον
ται άτελώς, ή θάπτονται ύπέρ το δέον. Καί όσοι μέν 
δέν έσκεπάσθησαν καλώς ύπό τού χώματος, συνεχώς 
τρώγονται ύπό τών πτηνών, ό'σοι δ’ έτάφησαν βα- 
θέως, καταπνίγονται· καί έκ τούτου, αλλαχού μέν κενά 
μεγάλα, όταν φυτρώση ό σπόρος, άλλαχού δέ συμπύ- 
κνωσις, όπου ό σπόρος άλληλοφθορεί,

Ό τρόπος τού σπείρειν διά τού έμβόλου παρητήθη 
έν γένει έπί δημητριακών, καί έμεινεν εϊς τούς κη
πουρούς ιδίως ή χρήσίς του.

Μένει το σπορευτήριον, διασκορπίζον τόν σπόρον ή 
κατά γραμμάς, ή καθ’ημικύκλια. Κο^τά γραμμάς, οί 
κόκκοι- έναποτίθενται έντός τής εύθείας άλοκος μέ- 
χρις ώρισμένουτινόςδιαστήματος, εϊς ποσότητας ϊσας, 
μετρημένας έκ προτέρου. Καί δι’ ό'σα μέν φυτά άπο- 
κτώσιν ύψος τι, ό τρόπος ούτος έκρίθη ώς αναπόφευ
κτος· αλλά διά τούς δημητριακού| καρπούς, διαφιλο- 
νεικείται εϊσέτι ή ώφέλεια αύτού, έπειδή εϊς τήν Αγ
γλίαν έξακολουθούσι νά σπείρωσι διά τού κοινοτέρου 
τρόπου· ήτοι σκορπίζοντες τόν σπόρον άνά δράκας.

’Οπωςδήποτε, τό όφελος τού σπορευτηρίου είναι ά- 
ναντίρρητον» Καί οΐ Κινέζοι άλλως τε, οίτινες έφηυρον
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μέντα πάντα, έτελειοποίησαν όμως ούδέν, μεταχει
ρίζονται απ’ αιώνων μηχανάς προς σποράν τών δημη
τριακών. Κατά δέ τάς <ζρ/άς τού δέκατου ογδόου αίώ- 
νος, είχον γίνει άπόπειραί τινες έν Εύρώπη προς εισα
γωγήν τήςχρήσεως τών σπορευτζρίων επί τών δημη
τριακών. Πατούλλός τις έν 'Ισπανία, καί τις Τοΰλλος 
έν ’Αγγλία, κατεσκεύασαν μηχανάς, τάς οποίας ακο
λούθως έμιμήθησαν καί έν Γαλλία, άλλ’ άνωφελώς.

Σχεδόν είχον άπελπισθή νά έφεύρωσί τι αληθώς 
χρήσιμον, δτε δικηγόρος τις έν Βορδιγάλλη έξέθηκεν 
ένετει 1834 μηχανήν, έκτελούσαν συγχρόνως την λει
τουργίαν καί βωλοκόπου καί σπορευτηρίου, μηχανήν 
έπικροτηθεΐσαν διά την μεγάλην αύτής έκβασιν. Τέ
λος δ’ έτεροι γεωπόνοι έτελειοποίησαν τά έ'ργα τών 
προ αύτών, καί ούτω προπαρεσκεύασαν τάς έντελεΐς 
μηχανάς, τάς οποίας βλέπομεν σήμερον έν Γαλλία.

Πολύς όμως καί μέγας κότεος απαιτείται προς κα
τασκευήν καλού τίνος σπορευτηρίου. Το καλόν σπο- 
ρευτηζοιον πρέπει νά διασκορπίζη κατά θέλησιν τού 
γεωργού τούς κόκκους είς τήν άπαιτουμένην άπόστα- 
σιν· νά διασκορπίζη δέ αύτούς όμοιοτρόπως καί άνευ 
διακοπών, οσάκις ή μηχανή προχωρη- άλλά καί προ- 
χωρούσης τής μηχανής, πρέπει νά δύναται ό γεωργός 
νά διακόπτη όταν θέλη την έκροήν τών κόκκων· έπει-

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. I είναι αξιοθαύμαστοι. Εν τη « ’Αναθεωρήσει τών Δύο 
’Από τού 1793 μέχρι τών τελευταίων τούτων έτών I Κόσμων» άπαντώμεν τήν έπομένην στατιστικήν.

Πληθυσμός............................... ψυχαί
’Αξία ειδών εισαγωγής τάλληρα
—- — έςαγωγής

Ναυτικόν ······ τόννων
Σιδηρόδρομοι......................... μιλιά άγγλ.
’Αξία αύτών......................... τάλληρα
Τηλέγραφοι......................... μιλιά
Πλούτος κινητός καί ακίνητος . τάλληρα

1793. 1851. 1861.

3,929,328 23,267,498 31,448,322
31,000,000 178,138,318 362.166,254
26,109,000 151,898,720 400,122,296

520,764 3,5 35,454 5,539,812
» 10,287 31,196
» 306,607,954 1,166,422,729
» 15,000 40,000
» 7,135,780,000 16,159,616,000

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
ΜΕΛΑΝ Η ΠΡΑΣΙΝΟΝ ΤΕΪΟΝ.

Είς τήν υγείαν, ή ποιότης τού τεΐ'ου αποτελεί μέ
γα, καί απαιτείται προσοχή είς τή,ν διαφοράν ήτις 
ΰφίσταται μεταξύ τού πρασίνου καί τού μέλανος.

Κατά τινα τών καθηγητών τής έν ΙΙαρισίοις ιατρι
κής ’Ακαδημίας, τό πράσινον προξενεί νευρικούς έρε- 
θισμούς, χαρακτηριζόμενους διά καρδιαλγιών ή γαργά- 
λων, δι’ ασυνήθους τινός όξυθυμίας, διά νυγμών περί 
τόν στόμαχον, διά παλμών, καί δι’ έλαφρού τίνος 
τρόμου είς τά μέλη' έπιφέρει δέ αδυναμίαν ού μι- 
κράν, καί πολλάκις αίσθησίν τινα δυσανάσχετον συν
τριβής καί κοπώσεως.

Τούναντίον, τό μέλαν τέϊον προξενεί γενικήν τινα 
αϊσθησιν εύεξίας, εύχάριστον εύδιαθεσίαν προς τάς 
διανοητικάς ή σωματικάς έργασίας, καί τακτικωτέ- 
ραν τινά διανομήν τής ζωικής θερμοκρασίας. Προς 
τούτοις ούδεμίαν έπιφέρει μετά ταύτα αδυναμίαν ή 
ασθένειαν.

δη, ό'ταν ή μηχανη φθάνη είς τό τέλος τής άλοκος, καί 
ήναι χρεία νά έπιςφέψη σπείρουσα έτέραν άλοκα, προς 
στιγμήν πρέπει νά παύη ό σπόρος χυνόμενος.

Έπειτα δέ πρέπει νά μετατίθεται εύκόλως το 
σπορευτηριον έπί τής νέας γραμμής τήν οποίαν χρεώ
στε? ό γεωργός ν’ άκολουθηση, καί νά μή καταπατη 
τούς σπαρέντας ήδη κόκκους.

Οί κόκκοι πρέπει νά έκρέωσιν έν εύκολία, ήτοι ό 
αριθμός αύτών νά ήναι άνάλογος προς το τάχος τής 
πορείας τού έργαλείου. Νά μή έμφράττη τήν έξοδον, 
έπειδή τούτο θά ήτο μέγα έλάττωματού σπορευτηρίου.

Μετά τήν διάβασιν τής μηχανής, ό σπόρος πρέπει 
νά σκεπάζεται έπιμελώς, καί το έργαλεΐον διά τού ο
ποίου έκτελεϊται ή δευτέρα αύτη λειτουργία νά μή 
συνάγη το είς μεγάλην βώλον, μετατοπίζουσαν
τούς κόκκους αφού έναπετέθησαν προσηκόντως είς τήν 
άλοκα.

Τό σπορευτηριον πρέπει νά ήναι στερεόν, μή ύπο- 
κείμενον είς βλάβας, συνεχείς τούλάχιστον· καί οσά
κις πάθη τι, νά μή άπαιτή ειδικόν τεχνίτην ή έπι- 
διόρθωσις.

Τέλος, πρέπει νά προχωρή εύκόλως, καί είς τρόπον 
ώστε ό 'ίππος, ό έλκων αύτό, νά διατρεχη ένα καί ή- 
μισυν πήχυν κατά παν δεύτερόλεπτον.

Προφυλακτικον κατά τής εύ ρωτιάσεως 
(μούχλας).—Πολλά πράγματα ύπόκεινται είς εύρω- 
τίασιν· ή κόλλα, ή μελάνη, τό δέρμα, τά βιβλία. 
Τά αρώματα, μάλιστα δέ τά έλαια αύτών, προφυλάτ- 
τουσιν έςαιρέτως. Είς τήν μελάνην στάλαξον όλίγιστον 
έλαιον λαβαντίδος (λεβάντας)· είς τήν κόλλαν όλί- 
γιςον έλαιον τερμινθίνης (τρεμεντίνης)' είς τήν βι
βλιοθήκην ολίγους σταλαγμούς έκ τού αύτού τούτου 
έλαίου,άπό καιρού είς καιρόν όπου δέρματα ή ζωολο
γικά! συλλογαί, κρέμασον μίαν κύστην πλήρη έκ τού 
αύτού τούτου έλαίου ή καί άλλου ευώδους, καί μή 
φοβού νά εύρωτιάσωσι.

Τά έκ λευκού όλοσηρικού (ατλαζιού) πέδι
λα τών γυναικών καθαρίζονται διά τού επομένου τρό
που. — Αάβε τεμάχιον φλανέλλας άμεταχειρίστου, 
βρέξον αύτό είς οινόπνευμα, καί τρίψον τό όλοσηρικόν 
κατά μήκος, έως ού ξηρανθώσι καλώς καί ή φλανέλλα 
καί τό όλοσηρικόν. —(Θησαυρός τής οικίας.)

ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Ό πρώην βασιλεύς τής Βαυαρίας, πάππος τού 
νύν, πατήρ δέ τού Όθωνος Α", πρώην βασιλέως τής 
'Ελλάδος ,καί αδελφός τής μητρός τού νύν αύτοκράτο- 
ρος τής Αύστρίας, άρχιδουκίσσης Σοφίας, Αοδοβΐκος ό 
Α', άπεβίωσε τή( (17) 29 τού παρελθόντος φεβρουα- 
ρίου έν Νικαία τής ’Ιταλίας, μετά μακράν καί δεινήν 
αγωνίαν, έχων πλησίον τούς δύο αύτού υιούς, Αουϊτ- 
πόλδον καί ’Αδάλβερτον. ’Αναβάς είς τον θρόνον μετά 
θάνατον τού πατρός αύτού βασιλέωςΜαξιμιλιανού A , 
κατά μήνα όκτώβριον τού 1825, ό'τε ήγεν ηλικίαν 
39 έτών, ό Αοδοβΐκος Α' παρητήθη τού βασιλεύειν έν 
έτει 1848, καί τότε διεδέχθη άύτόν ό πρεσβύτερος 
τών υιών του Μαξιμιλιανός. Ό Αοδοβΐκος Α ύπήρςε 
θερμός φιλέλλην ακραιφνή δέ τρέφων έρωτα προς τήν 
ελληνικήν αρχαιότητα, έπροστάτευσε τάς ωραίας τέ- 
χνας όσον ούδείς τών προκατόχων, καί ή πόλις τού 
Μονάχου είς αύτον οφείλει τά λαμπρά μνημεία τε καί 
μουσεία, ένεκα τών όποιων έπονομάζεται αί γερμανι- 
καί ’Αθήναι.

— Κατά τινας εφημερίδας, είς τάς Βερσαλλίας έγέ- 
νοντο έσχάτως αί δοκιμαί ΝΕΟΥ τινός μικρού ΚΑΝΟ
ΝΙΟΥ, τό όποιον γαλλιστί ώνομάσθη la mitrailleuse 
(μυδραλλιοβόλος). Καί βάλλει μέν τούτο είς άπόστα- 
σιν 600 μέτρων, άλλ’ έφάνη άταξία τις έν τη εύθυβο- 
λία αύτού. Λέγεται προς τούτοις ότι έπενοήθησαν καί 
ΠΥΡΠΟΛΙΚΑ σκάφη προσκολλώμενα διά μηχανισμού 
είς τά πλοία τών πολεμίων, καί έκαστον τών όποιων 
απαιτεί δαπάνην μόνον δώδεκα χ ιλιάδων φράγκων.

— Πρό τινων ήδη μηνών, έπιςήμων τις άνήρ Γερ
μανός είχεν είσάξει είς τον οισοφάγον ανθρώπου μι
κρόν σωλήνα έξ ύαλου παχυτάτης- εντός δε τού σωλή
νας τούτου είσεβίβασε ρεύμα ηλεκτρικόν. Η φωτιστική 
δύναμις τού ηλεκτρικού σπινθήρος ήτο τοσαύτη , ώςε 
μετενεγκών είς τό σκότος τόν άνθρωπον έπι τού όποιου 
έγινε τό πείραμα, καί έκδύσας αυτόν, είδεν ότι τό ΣΩ
ΜΑ του κατέςη ΔΙΑΦΑΝΕΣ, καί ότι διεκρίνετο εύκρι- 
νέστατα ή θέσις τών ός·έων καί τών αίματοφόρων αγ
γείων περί τόν στόμαχον. Τού πειράματος τουτου 
έγένετο έπ’ έσχάτων περιεργοτάτη έφαρμογή έν τη 
’Αμερική. Λοχαγός τις τού ομοσπονδιακού στρατού, 
κατσικών έν Φιλαδέλφεια, επασχε δεινώς έκ. βολιού 
μολυβδίνου τό όποιον, διαπεράσαν τήν πλευράν του, 
ης έθραυσεν ολίγον έν όστούν,, είσέδυσε καί κατεσκήνω- 
σε μεταξύ δύο κυψελωδών ιστών τού στομάχου. Είς 
μάτην είχον πειραθη νά έξάξωσι τήν σφαίραν ταύτην 
οί χειρουργοί, μή δυνάμενοι έξωθεν νά έξακριβώσωσι 
τήν θέσιν αύτής- άλλως τε, αύτη μετέβαλλε συνεχώς 
καί θέσιν έκ τής αναπνευστικής κινήσεως. Απηλπι- 
σμένος ό ιατρός τού πάσχοντος, άπεφάσισε να προσφύ- 
γη είς τό έν Γερμανία γενόμενον πείραμα- ό δέ λοχα
γός συγκατένευσεν είς τούτο, βαρυνθείς τέλος τό άφό- 
ρητον άλγος. 'Η έγχείρησις έπέτυχε θαυμασίως- ύπό 
τού ηλεκτρικού φωτός βοηθούμενος, ό χειρουργός συν
έλαβε καί έξήγαγε τό βόλιον.

-— 'Ρώσσός τις αξιωματικός, ό άντισυνταγμάρχης 
Veyde, έφηύρε μηχανήν, δι’ ής διαχεεται ΦΩΣ ΥΠΟ 
ΤΟ ΥΔΩΡ. Τής μηχανής ή δαπάνη είναι μικρά· έγέ- 
νοντο δέ ύπό τής ρωσσικής καί τής πρωσσικής Κυβερ-

νήσεως δοκιμαί, είς τόν αίγιαλόντής Κρονστάτης καί 
έν τη Σπρέα, κατά πάντα εύχάρις·οι. Τό μέσον τούτο 
δύναται καί είς τούς κολυμβητάς τούς καταδυομένους 
προς παντοίας αναζητήσεις ν’άποβή χρησιμώτατον, 
καί είς τούς ναυτικούς προς άνακάλυψιν τών ύποβρυ- 
χίων μηχανών τού έχθρού, έν ώρα πολέμου.

— Κατά τό έτος 1867 κατέπλευσαν έν τώ ΛΙ- 
ΜΕΝ1 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 3,910 ξένα πλοία, χωρητικότη- 
τος 849,464 τόννων. ’Εξ αύτών τά 1,901 ήσαν 
ιταλικά, χωρητικά τόννων 277,842" τά 572 ισπα
νικά- κατά τρίτον λόγον έρχονται τά έλληνικά. Αλ
λά τά αγγλικά ήσαν τά χωρητικώτερα πάντων- καί- 
τοι μόνον 261, ταύτα έχώρουν τόννούς 132,486.

— Τού ΚΙΙΝΊΣΙΟΥ όρους (Mont-Cenis) ή Δ1Α- 
ΤΡΥΠΗΣ1Σ προχωρεί άδιακόπως. 'Η μεγαλουργία 
αύτη είναι γνωστή είς τό δημόσιον. Πρόκειται ν’ άνοι- 
χθή σιδηρόδρομος διαπερών διαμπάξ τήν βάσιν μιας 
τών "'Αλπεων, μεταξύ ’Ιταλίας καί Γαλλίας. Η έπι- 
χείρησις τού έργου τούτου ήρξατο πρό ολίγων έτών. 
Κατά τόν παρελθόντα δεκέμβριον,ήδιατρύπησις ύπηρ- 
χεν αποπερατωμένη είς μήκος 7,847 μέτρων έντός 
τού ίανουαρίου 1868 προσετέθησαν είς ταύτα έτερα 
μέτρα 106.20 έκ. ’Επειδή δέ τό μήκος όλον τής διό
δου έσεται 12,200 μέτρων, άπελείποντο κατά τήν 
Ιην φεβρουαρίου νά διατρυπηθώσιν έτερα μέτρα 
4,246.80. "Ωστε ήδη έξετελέσθησαν περίπου τά 2 
τρίτα τού έργου. Υπολογίζεται ότι έντός 4 έτών θά 
ήναι διατετρυπημένον όλον τό όρος.

— Αί έλβετικαί έφημερίδες διαλαμβάνουσιν, δτιέν 
τή έκκλησία τής Σουμισβάλδης (πολιτεία τής Βέρ
νης) έγένετο πρό τινων ημερών ή δοκιμή ΟΡΓΑΝΟΥ 
τινός ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ, παίζοντος κατά τά μουσικά ση
μεία οίουδήποτε ήχου, μετά μεγάλης μάλιστα εύκο- 
λίας καί ακρίβειας. Τά μουσικά σημεία, ΐνα ώσιν έπι- 
δεκτικά ηλεκτρισμού, μεταγράφονται διά μηχανής 
έπιτηδείας προς τούτο έπί ταινιών πλατειών χάρτου, 
ταινιών έχουσών μήκος 40 έως 50 ποδών ή δέ διάρ
κεια έκάστης φωνής κατορθούται διά λεπτών τομών, 
τάς οποίας άπαντών ό ηλεκτρικός μηχανισμός ύπο- 
τάσσεται. Τό ηλεκτρικόν μέρος τού οργάνου είναι ανεξ
άρτητος μηχανή, διεσκευασμένη είς τρόπον ώστε νά 
έφαρμόζεται έντός ολίγου είς παν έκκλησιαστικόν όρ- 
γανον, ηλεκτριζόμενου ύπ* αύτης.

ΤΑ

Έν Παρισίοις (13) 25 Μαρτίου, 1868.

"Ετυχα τέλος κ’ έγώ έν ΙΙαρισίοις, ΐνα ΐδω τήν πο- 
λυθρύλλητον λιτανείαν τού βοός τού σιτευτού (le Cor
tege du boeuf gras). Πρέπει νά σέ δώσω μίαν ιδέαν 
αύτού τού πράγματος. Μακρόθεν ακούεται μέγα- ’ίσως 
κα». εκ της περιγραφής [Λου σε φανη λογου αςιον, — 
διότι έχουσιν αί περιγραφαί τήν ιδιότητα τού νά έξογ- 
κώσι τά ’πράγματα είς τήν φαντασίαν. — Δέν λέγω 
ότι δέν αξίζει τόν κόπον νά τό ϊδητις- άλλ’αφού τό 
ΐδη, δέν διατηρεί περί αύτού έντίίπωσιν βαθυτέρςιν 
έκείνης, ήν άφίνει σειρά τις μακρά παιδαρίων λιτα
νείαν άπομιμουμένων, καί ών τό μέν άνυψοΐ καί περι
φέρει μίαν έσχάραν, τό δέ έν τηγάνιον, τό δέ εν σά- 
ρωθρον.
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Γίνωσκε πρώτον, ό'τι ή τελετή του σιτευτού βοός, 
γινομένη κατά τάς τρεις τελευταίας ημέρας τής λατι
νικής άπόκρεω, την κυριακήν, την Δευτέραν καί την 
τρίτην, θεωρείται έλκουσα την άρχήν αύτής έζ άμνη- 
μονεύτων χρόνων· έκ τών της είδωλολατρείας ’ίσως. 
Είναι δέ κυρίως έορτή τών κρεωπωλών, ύπό τών ο
ποίων καί καταβάλλονται κατά μέγα μ-έρος αί δαπά- 
ναι αύτης· έπειδή καί ό δήμος συντείνει κατά τι πρός 
διασκε'δασιν τών κατοίκων. Καί κατ’άρχάς μέν ό σιτευ
τός βοΰς ήτο είς, περιφερόμενος εις τάς άγυιάς μετά 
λαμπρού έπιβλήματος, καί εστεμμένος δι’ άνθέων καί 
ταινιών επί τών κεράτων, καθώς οί αρχαίοι έστόλιζον 
συνήθως τά θύματα, προσκομίζοντες αύτά είς τον βω
μόν, ίνα προσφέρωσιν είς τούς θεούς σφάγια καί ολο
καυτώματα. Έκάθητο δέ καί έπί τών νώτων τοΰ βοός 
παιδίον τι, άπό τοΰ δεξιού ώμου μέχρι τής άριστεράς 
πλευράς τοΰ οποίου κατέβαινε ταινία τις πλατεία. Το 
παιδίον τοΰτο, καλούρεενον βασιλεύς τών κρεωπωλών, 
έκράτει διά μέν της δεξιάς, γυρενόν ξίφος, διά δέ τής 
άριστεράς σκήπτρου. Δέκα ή δεκαπέντε άλλα παιδία, 
φοροΰντα κόκκινα περιςήθια, συνώόευον τον σιτευτόν 
βουν, καί δύο έξ αύτών τόν έκράτουν έκ τών κεράτων, 
έπικεχρυσωρεένων ένίοτε. Προηγούντο δέ λυρισταί καί 
σαλπιγκταί καί τυμπανισταί.

Σήμερον ή συνοδία αΰτη ηΰξησεν, αντί έλαττωθή 
μέχρις έκλείψεως προϊόντος τοΰ πολιτισμού. Άνθ* ένός 
βοός, έφέτος ήσαν τέσσαρες οί σιτευτοί βοές· ζώα 
τωόντι λαμπρά, βαρύτατα έκτης πιάνσεως’ μόλις δυ- 
νάμενα νά κινηθώσι' διά’τοΰτο καί τίθενται έπί αμα
ξών. Συμπέρανε· 1050 οκκάδας έζύγιζεν ό έλαφρότε- 
ρος, καί 1200 σχεδόν ό βαρύτερος.

’ΐδού κατά τίνα τάξιν πεοιήλθε τάς κυριωτάτας 
τών άγυιών ή συνοδία τών κτηνών τούτων, μεταξύ ά
πειρου πλήθους λαού.

Προηγείτο είς ούσσάρος έφιππος, φέρων σημαίαν 
γαλλικήν, καί παρακολουθούμενος ύπό δύο κηρύκων, 
εφίππων καί τούτων., φερόντων σάλπιγγας μακράς, έξ 
έκείνων τάς οποίας οί αρχαίοι έ'θετον είς τάς χείρας τής 
Φήιεης. Μετ’ αύτούς ήρχετο είς άρχιτυμπανιστής τοΰ 
τάγματος τών γρεναδιέρων (είξεύρεις· — μέ τά μεγά
λα εκείνα καί μακρόμαλλα καβούκια έπί κεφαλής, 
τά άποία ώς φόβητρα ίσως πρός τούς πολεμίους δια
τηρούνται παραδόξως μέχρι τών παρουσών ήμερων), 
καί μετ’ αύτόν 30 τυμπανισταί τοΰ αύτοΰ τάγματος, 
καί μετ’ αύτούς 40 μουσικοί στρατιωτικοί, καί μετ’ 
αύτούς μία σπείρα έκ 30 στρατιωτών τοΰ πεζικού, 
καθώς ήσαν οί στρατιώται τοΰ πεζικού ένδεδυμένοι 
έπί τής βασιλείας τοΰ ’Ιωσήφ Ναπολέοντος, βασιλέως 
τής Ισπανίας.

Μετ’ αύτούς ήρχετο άρμα άρχαϊκόν,έπί του οποίου 
έκάθητο γυνή τις, θεά, ή Γαλλία τού 1868, κρατούσα 
τούς χαλινούς τεσσάρων ίππων, τών οποίων τά φά
λαρα ήσαν έρυθρά καί χρυσά. ’Αμφοτέρωθεν τών ίπ
πων δύο οδηγοί άρχαϊκώς ένδεδυμένοι· δεξιόθεν καί 
αριστερόθεν τής θεάς 4 Αμαζόνες παρις-ώσαι τάς τέσ- 
σαρας "Ωρας του έτους· ’’Εαρ, θέρος, Φθινόπωρου, Χει
μώνα’όπισθεν τοΰ άρματος, δώδεκα νέοι, παριστώντες 
τούς 12 Μήνας τοΰ έτους.

Διήλθεν ή Γαλλία. "Ηρχετο μετά ταΰτα ή ’Αφρι
κή’ είς τών τεσσάρων βοών, έφ’ άμάξης, καί πλησίον 
αύτοΰ 4 θΰται αίγύπτιοι καί 2 οδηγοί αίθίοπες· καί 
κατόπιν τής άμάξης ιππείς αρχαϊκοί, φέροντες στολήν 

τών στρατιωτών τής Κάρίας. Τό τρίτον άρμα περιεΐ- 
χεν οκτώ άλληγορικά πρόσωπα τής αρχαίας Αίγυ
πτου, καί κατόπιν αύτοΰ ιππείς έν στολή στρατιωτών 
τοΰ Μαυσώλου. Τα πλείστα τών άλληγορικών προσώ
πων έφερον ριπίδια καί πετάσους, άχρηστα ό'μως ένεκα 
τοΰ ψύχους. "Ολοι έπασχον ύπό βρυγμοΰ τών όδόντων 
είς ταύτην τήν γήν Φαραώ.

’ΐδού τέταρτον άρμα, ή Αμερική. Επί τού άρμα
τος τούτου έκάθηντο 40 μουσουργοί’ δύνασαι νά φαν- 
τασθηςτήν χωρητικότητα αύτοΰ.

Τό πέμπτου, άρμα έ'φερεν έτερον βοΰν, φοροΰντα 
ποοσωπίδα’ ίσταντο δέ πλησίον του 4 θΰται και 2 ο
δηγοί, παριστώντες άγρϊανθρώπους τής Αμερικής. Τό 
άρμα τοΰτο παρηκολούθουν ιππείς, καί ούτοι μετα
μορφωμένοι είς άμερικανούς άγρϊανθρώπους παντοιων 
φυλών.

Το εκτον άρμα περιείχεν 8 πρόσωπα ά.λληγορικώς 
είκονίζοντα τήν ’Αμερικήν. Είς τό ύψηλότατον αύτοΰ 
μέρος έκοίτετο έντός κρεμαστής κλίνης μία γυνή- πα- 
ρηκολουθείτο δέ καί τοΰτο ύπό άμερικανών ιππέων.

"Επειτα ήρχετο ή ’Ασία είς δύο άρματα· είς τό 
πρώτον εύρίσκετο τρίτος βους, τέσσαρες θΰται καί δύο 
οδηγοί· κατόπιν δ’ ιππείς φοροΰντες λαμπράς άσιατι- 
κάς στολάς, μετά τούς οποίους τό όγδοον άρμα, φέρον 
πλαστόν τινα έλέφαντα, έπί τών νώτων τοΰ όποιου ε
κάθητο έπί θρόνου γυνήτις ίνδή, παρά δέ τούς πόδας 
αύτοΰ σμήνος φακίρων, δερβισών καί ναβαβών, δούλοι 
καί φύλακες. Καί πάλιν ιππείς κατόπιν, Πέρσαι, Τάρ- 
ταροι, Ινδοί, ’Ιάπωνες, Σήρες, όλοι φοροΰντες τας 
έθνικάς των ένδυμασίας.

ΙΙαρηκολούθει τούτους έ'ννατον άρμα, τό τήςΓεωρ- 
γίας, πυραμίς λαχάνων, σταχύων, χόρτων, οσπρίων, 
οπωρών, πρό τής οποίας καί μετά τήν οποίαν, θερι- 
σταί, τρυγηταί, κλαδευταί, ποιμένες, ζευγηλάται, ά- 
γρόται τών έπαρχιών τής Γαλλίας, καί τέσσαρες γυ- 
ναΐκες έφιπποι, παριστώσαι τάς τεσσαράς Ωρας τοΰ 
ένιαυτοΰ.

Τέλος, έπήρχετο τό δέκατον άρμα, φέρον τόν μέγι- 
στον τών βοών, τόν κύριον Σιτευτόν Βοΰν, περιστοι
χισμένου ύπό τεσσάρων βουκόλων· κατόπιν δέ σώμα 
μουσουργών εφίππων. ’Ενθυμήθην τότε τό « Αξιε 
ταύρε! αςιε ταύρε I » των αρχαίων [ζας, ακουουσα τας 
άνευφημίας τοΰ πλήθους. 'Επειτα ή ρώτησα Γαλλίδα 
τινά ίσταμένην πλησίον μου καί βλέπουσαν ωσαύτως 
τήν συνοδίαν — Αΰριον αρχίζει ή τεσσαρακοστή’ 
κρέας δέν τρώγει κάνεις· αύτά τά λαμπρά βώδια θα 
σφαγούν· ποιος θά φάγη τό κρέας;

'Εμεινε προς στιγμήν αναπολόγητος, ώς πρώτον 
ήδη σκεφθεΐσα ό'τι, τωόντι, δέν έπρεπε νά άρχεται 
ή τεσσαρακοστή διά τής καταλύσεως λιπαρωτατου 
κρέατος- άλλ’ έπειτα, — "Α! είπε, θά τά φάγουν τήν 
κυριακήν.

Τήν κυριακήν’ ήτοι μετά τήν Τετάρτην ημέραν τής 
τεσσαρακοστής! Ό σιτευτός βοΰςλοιπόν, καί οΐ επίσης 
άξιοσέβαστοι συνάδελφοί του, έ'μαθον ότι παχύνονται 
διά τάς πρώτας ημέρας τών νηστειών.

Άλλ’ ιδού καί ενδέκατον άρμα. Τοΰτο έ'φερε τας 
Τέσσαρας ‘Ηλικίας τής ζωής, ήτοι γέροντας, 
άνδρας, νέους καί παιδία.

Τελευταίου τι άρμα ύψηλόν είχε τούς μυθολογούμε-' 
νους θεούς τοΰ ’Ολύμπου καί τάς θεάς’ τόν Κρόνον, 
τόν Άρην, τόν 'Ερμήν, τήν Άφροδίτην, τόν Ερωτα, 

τόν Ηφαιστον, τόν Πλούτωνα, τόν Βάκχον, τόν Πο- 
σειδώνα, τόν Απόλλωνα καί τον Όρφέα. ’Ελησμο· 
νήθη ό Ζεύς, ή έγώ δέν ενθυμούμαι άν τόν είδα μετά- 
ζυ τοΰ πλήθους έκείνου τών άλληγορικών προσώπων, 
διότι είς τόν αύτόν έκεΐνον ό'μιλον παρίσταντο καί αί 
ες μέγιστα', πόλεις τής Γαλλίας· Αουνδοΰνον, Μασ
σαλία, Βορδιγάλλη,Λίλλη, Στρασβούργον, Νάντεις.

Προηγούντο δέ τούτων καί είποντο ιππείς φοροΰν
τες άρχαϊκάς ένδυμασίας, έπειτα δέ κόσμος, κόσμος 
άπειρος· διότι εύρυάγυιαν αληθώς κατέστησε καί αξίαν 
τής φήμης αύτής τήν Λουτηκίαν κατά τούς έσχάτους 
τούτους χρόνους ό καίσαρ Ναπολε'ων Γ', Ελληνοδίκη 
μου.

Μόλις διήλθεν ή άλαλάζουσα συνοδία, καί ιδού 
έφάνη είς τόν ούρανόν έτερος βοΰς, ή, διά νά σοΰ λύσω 
αμέσως τήν απορίαν, ασκός έχων τέλειον σχήμα βοός· 
άσκόςέκ μεμβράνης βοείου κατεσκευασμένος, καί δι’ 
•υδρογόνου έμπεφυσημένος. Περιεδινίζετο δέ γελοίως 
πως ό βοΰς ούτος είς τόν αέρα, καί αίωρείτο τηοών 
πάντοτε τό κέντρου τής βαρύτητος, ήτοι τήν φυσικήν 
του θέσιν. Καί όλων τά βλέμματα τον ήκολούθησαν, 
με'χρις ού έσμικρύνθη είς τήν άπόστασιν ώς βάτραχος, 
επειτα ώς ςτγμή, καί τέλος κατέστη αφανής. ’Αφού ό 
πλανήτης τού Διός δέν απέχει πολύ άφ’ήμών, ίσως 
φθάση μέχρις έκείνου’ καί φαντάσου, 'Ελληνοδίκη' 
μ.ου, οί κάτοικοί του πόσον τρελούς θά μάς έκλάβωσι, 
καί σέ αύτήν έν τη άθωο'τητί σου! Διότι διάκρισιν δέν 
θά κάμωσιν εκείνοι· ή παρισιανή έπιστολή αύ'τη θά 
φε'ρη τήν ύπογραφήν ΓΗΓΕΝΕΙΣ.

Περί δε τοΰ συρμού, παρατηρώ κατ’ αύτάς ό'τι 
πολλά έπανωφόρια προσκολλώνται περί τήν όσφύν 
(ajustes a la laille) καί περισφίγγονται διά ζώνης 
μελαίνης, μετάξινης, πλατείας, μέ κόμβον μέγαν ό
πισθεν καί κροσσούς πλουσίους. Τό μέλαν έπικρατεΐ. 
Επανωφόρια τινα, ή καί έσθήτες οίκιακαί, καταβαί- 

νουσιν έμπροσθεν- λοξώς, ώς διεςαυρωμενα άπό τών 
δεξιών είς τ’ άριστερά μετά κομβίων. ’Ιδιοτροπία ά- 
χαρις, ήτις όλιγίστους εύρίσκει μιμητάς· προφυλά- 
ξου. Είς δέ τά εργαστήρια βλέπω άπειρα ύφάσματα 
μέδιεσπαρμένα ανθύλλια, φυλλάρια, έντομα, κόκκους, 
φακάς, κτλ., παντός χ ρώματος. Όλα τοιαΰτα σχέδια.

Σέ ειδοποιώ ό'τι βαφαί τινες πράσιναι έπί τών ύφα- 
σμ.άτων έχουσι δηλητήριου οσμήν. Αίέφημερίδες άνα- 
φέρουσιν, ό'τι είς τήν 'Ολλανδίαν κατ’αύτάς, κυρία τις, 
έξερχομένη τού βασιλικού χορού, έπεσεν ασθενής, πα- 
ρίστώσα δεινά συμπτώματα δηλητηριασμοΰ. Ό ια
τρός ήπόρει είς τί ν’ άποδώση τό νόσημα, ό'τε προσ
κληθείς καί παρά τη ραπτρίά τής κυρίας εκείνης, είδε 
καί είς αύτήν τά αύτά συμπτώματα. ’Εξετάσας λοι
πόν, καί άναλύσας τεμάχιόντι τής έσθήτος, εύρεν είς 
αύτό μεγάλην άρσενικοΰ ποσότητα. ’Αλλά τάς έσωσε.

Σοί προσετέθη είς τό παρόν φυλλάδιον είκών άχρω
μος ενδυμασιών γυναικείων καί παιδικών. Τήν εικόνα 
ταύτην, μή ούσαν έκ τών ύποσχεθεισών σοι έξ τοΰ 
έτους, λάβε έκ περισσού. 'Άν τάχρώμ,ατα δέν σ’έφαί- 
νοντο αναπόφευκτα, ήδυνάμην νά σέ στέλλω κατά 
παντα μήνα μίαν τοιαύτην εικόνα, ήτοι 12 άχρώμους 
άντί τών 6 εγχρώμων· άλλ’ αγνοούσα τήν διάθεσίν 
σου έπιφυλαττομαι. Οπωςδήποτε, τήν παρούσαν ει
κόνα έδανεισθην έξ ένός τών ένταΰθα έκδιδομένων πε
ριωνύμων περιοδικών (I'lllustration). Τών έν αύτη πα- 
ριστωμένων τριών γυναικών αί ενδυμασία'. είναι έκ 

τών χαριεστάτων της ώρας ταύτης· περιλαμβάνονται 
δέ καί στολαίπαιδιών άμφοτέρων τών φύλων. Η συν- 
ηθεστέρα αύτών σύγκειται έκ μιάς αγγλικής βέστας 
έκ χλανίδος (τσόχας) μελαίνης, όμοιας άναξυρίδος 
(πανταλονιού), καί έσωκαρδίου λευκού. Άλλά τών 
τρυφερωτέρων καί μέχρι δεκαετών περίπου παιδαρίων 
οί γονείς εύαρεστοΰνται νά βλέπωσιν αύτά ένδεδυμένα 
ώς είναι καί ό συνήλιξ αύτών υιός τοΰ Αύτοκράτορος, 
φορών άναξυρίδα έξ έπιχ_νόου μέλανος, προχ ουρούσαν 
έως ύπό τό γόνυ, βέσταν στρογγύλην είς τά εμπρός, 
περικνημίδας κοκκίνας, έσωκάρδιον έξ έπιχνόου μέλα
νος, καί κάλυμμα σκωττικόν. Είσαι κυρία νά πράξης 
ό',τι θέλης διά τόν ίδικόν σου· συμμερίζομαι τό φρό
νημά σου ό'τι τερψίθυμον πράγμα είναι είς τούς γονείς 
ό στολισμός τού τέκνου των, — άνθους ζώντος· — 
άλλ’ ό στολισμός δέν έγκειται είς μόνην τήν πολυτε
λείαν, ώς καλώς γινώσκεις, ή δέ πολυτέλεια, αδελφή 
μου, δέν ζημιοί μόνον τό βαλάντιον,ζημιοί τό τέκνον 
αύτό ηθικώς. Σέ παρακαλώ’ είς τόν μικρόν των νοΰν 
τά παιδία μας, στοχάζεσαι ό'τι δέν συγκρίνουσι τόν 
ιό ιόν των στολισμόν πρός τον στολισμόν τών άπορω- 
τέρων ομηλίκων των; Άναμφιβόλωςτόν συγκρίνουσι. 
Συγκρίνοντα λοιπόν, νομίζεις ό'τι άντέχουσιν είς τόν 
πρώτον νυγμόν τής οίήσεως, τοΰ έξώλους τούτου φθο- 
ρέως πάσης αγαθής καί γενναίας ανατροφής ;.. .

Αλλά συγχώρει με’ δέν έχω τήν άξίωσιν νά δίδω 
έγω είς σέ μαθήματα, ού'τε νά βασανίζου τά φρονήμα- 
τά σου καθ’ έκαστον μήνα, έπί προφάσει ό'τι θέλω νά 
σοί έκθετου τάς παρισιανάς μεταμορφώσεις, θά κατε- 
χρώμην τήν άποστολήν μου καί τήν πρός με πολύτι
μον φιλίαν σου. Σύ θέλεις νά σέ λέγου τά πράγματα 
καθώς τά βλέπω. Θά σέ τά λέγω καθώς·τά βλέπω’ σύ 
όέ γινώσκεις μάλλον έμοΰ ίσως καί τάς περιστάσεις 
τού έθνους, καί τάς άνάγκας, καί τήν βαρύτητα τών 
λόγων τής

Πολυμόχθου Ζωής.

Είδοποιούμεν
Ότι ή έτησία συνδρομή πρός τά ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ εί

ναι φράγκα 22’ μεταβάλλεται δέ κατά τόπους, ένε
κα τής μεγάλης διαφοράς τών ταχυδρομικών τελών. 
’Ενωέν Τουρκία, ώς καί έν Αίγύπτω, είναι 1 λ. τουρ
κική, διά τούς έπί τοΰ Εύξείνου ό'μως τόπους τής 
Τουρκίας είναι φρ· 30· διά δέ τάς Παραδουνάβιους 
'Ηγεμονίας, ή προσθήκη τοΰ ταχυδρομικού τέλους 
αναβιβάζει τήν έτησίαν συνδρομήν άπό φλωρίων 2 είς 
φράγκα γαλ. 32·διάτήν Ρωσσίαν είς φρ. 30’ διά 
τήν Αύς·ρίαν καί Αγγλίαν είς φρ. 25, διά τήν Ελλά
δα είς φρ. 24.

Περί τών 'Ηγεμονιών ιδίως, ένομίσαμεν ότι ήδυνά- 
μεθα νά προσδιο,ρίσωμεν τήν συνδρομήν είς 2 μόνον 
φλωρία, στέλλοντες τά φυλλάδια ώς εμπόρευμα, 
έπειδή ή ύλη τών Μυρίων Όσων δέν είναι ύλη έφη- 
μερίδος, απαιτούσα τήν ταχίστην διαβίβασιν. Αλλ’ 
άν έπιθυμώσι νά στέλλωμεν αύτά.διά τοΰ ταχυδρο
μείου, ύποβάλλομεν είς τούς έκεΐ ομογενείς ότι τό 
ταχυδρομείου απαιτεί δικαίωμα ένός σχεδόν φράγκου 
δι’ έκαστον φυλλάδιον. Στέργουσιν είς ταύτην τήν r
προσθήκην; Παρακαλοΰμεν κατεπειγόντως άπάσας τάς



128 ΜϊΙΊΑ ΟΣΑ

βραδυτέρας όδου, διότι καταλαμβάνει έκαστος τό 
άσύμφορον τού τοιούτου με'τρου. Ολα όμοΰ είναι 
χρεία νά στέλλωνται· άλλά διά τίνος όδοΰ; Άν τό 
ταχυδρομείου εδέχετο άνευ προπληρωμής τε'λους και

’Επιτασίας έκείνας νά μάς γράψωσι περί τούτου ό'σον 
τάχιστα- προλεγομεν όμως είς αύτάς, οτι δέν θά ήτο 
ορθόν άν έζήτουν, είς άλλους μέν νά στέλλεται διά του 
ταχυδρομείου παν φυλλάδιον, είς άλλους δέ διά της

ΕΙΔΟΙΙΟΙΗΣΙΣ. — Τό ύπ’ άριΟ. 6 φυλλάδιον δέν 6ά σταλή είς 
τούς τόπους, ένθεν αί σύνδρομα! δέν είσπραχύώοιν ήμϊν μέχρι 
τής έχδόσεως αύτοϋ.

τά έντυπα, καθώς τάς έπιστολάς, θά παρητούμεν τό 
ταχυδρομικόν τε'λος είς βάρος τών συνδρομητών, άν 
ήθελον· άλλά δέν δέχεται.


