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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.

ο’Αριθ. 12. Δεκέμβριος, 1868. A' Έτος.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ.

Εν έτει 73 προ Χρίστου, ςΐφόςτι μονομάχων (gla- 
diateurs) και δούλων προσφύγων ήλθεν έκ τής Καμπα
νιάς νά ζητήση άσυλου επί τής κορυφής ορούς τίνος, 
κειμένου ύπεράνω του κόλπου τής Νεαπόλεως. 'Η κο
ρυφή αυτή ήτο κοίλη' καίτοι δε περικυκλουμένη 

ύπο αγρών εύφορωτάτων και κατωφερείων όλων άμ- 
πελοφύτων, πα,ρίστατο πάντη ξηρά και άγονος, και 
έστρωμένη ώς ύπο πυκνότατης τέφρας· βράχοι δέ ήγεί- 
ροντο τηόε κακεισε μέλανες, ώς ύπό πυρός κατακαέν- 
τες, και χαράδραι έφαίνοντο βαθύταται ώς χάσματα· 
ώστε εΐκάζετο ότι ό τόπος ούτος ύπήρξέποτε τό θέα— 
τρον υποχθονίου τίνος πυρκαϊάς, προ πολλου χ ρόνου

Τό άνασκαφέν αμφιθέατρου τη; Πομπηίας.

άποσβεσθείσης 8ι’ έλλεΐψιν τροφής. Περιζωσθίντες ύπο 
του πραίτορος τής επαρχίας εις τό καταφύγιου τούτο 
οί πρόσφυγες, εύρον την σωτηρίαν των εν τινι των χα
ραδρών εκείνων. Όγδοη'κοντα έξ αύτών εϊσχωρήσαν- 
τες εις τούς ζοφερούς αυτής περίδρομους, εΐδον έξο
δόν τινα εύτυχώς, και εύρέθησαν ούτω πέραν τού στρα
τοπέδου τού πραίτορος, κατά τού οποίου έφορμήσαντες 
αίφνιδίως, καί τρέψαντες τούς στρατιώταςτου εις φυγήν, 
άπήλλαξαν τούς λοιπούς συντρόφους καί τον αρχηγόν 
αύτών Σπάρτακον, δςτις έκτοτε κατέστη περιβόητος.

Ταύτα διηγούνται οί συγγραφείς τού αίώνος τού 
Τόμ. Α'. — Δεκέμβριος, 1868.

Αύγούστου, ό Στράβων, ό Διόδωρος, ό Πατε'ρκουλος, 
καί ταύτα άπαρτιζουσι τάς πρώτας γνώσεις ημών περί 
τού πυριπνόου Βεσουβίου ορούς.

152 έ'τη μετά τό ιστορικόν γεγονός τούτο, ήτοι έν 
έ'τει 79 μετά Χρις-όν, ακριβώς δέ τήν 23 νοεμβρίου, 
ημέραν εορτής, τό ηφαίστειου εκείνο, άνανήψαν αΐφνι
δίως άπο τού ύπνου του, ύπνου τίς οΐδε πρσων yyKvi- 
8ων ετών, άνεγράφη έν τη μνη'μη τών ανθρώπων, 
καί κατέστη διά παντός άνεπίληστον, τρεις καταβρό
χθισαν τότε ωραίας πόλεις· τήν Σταβίαν, τήν Πομ
πηίαν καί τήν Ήράκλειαν (Herculanum).

23



354 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. 355

Αί μαρτυρίκι τών αρχαίων, τα κατά τον τελευταίου 
αιώνα άνασκαφέντα ερείπια τής Πομπηίας, τά διάφο
ρα στρώματα τέφρας και πέτρας κισσήρεως. ύπό τά ό
ποια έτύγχανον κεκαλυμμένα, οί ανθρώπινοι σκελετοί 
οΐτινες εύρέθησαν εις παντοϊα σχήματα δηλούντα την 
αγωνίαν τού θανάτου, πάντα ταύτα διηγούνται ήμΐν 
την φοβεράν καταστροφήν εκείνην ούδέν έχει νά πρόσ
θεση) ή φαντασία- ή εϊκών παρίσταται πραγματική 
ύπδ τά ομματα ημών, ώς άν ημείς αύτοί ήπειλούμεθα 
υπό του κινδύνου. Εϊς το αμφιθέατρου καθήμενοι, άνα- 
χωρούμεν άμα ϊδάντες το έπτοημένον πλήθος νά φεύ- 
γη εύθύς άπό τών πρώτων ατραπών, αΐτινες προαναγ- 
γέλλουσι τήν πυρκαΐάν καί τον όλεθρον. Η γή έσείσθη 
πολλάκις, καί τι πράγμα ώς σίφων κονιορτού, αείποτε 
πυκνοτέρου, περιεδινεΐτο εις τον ούρανόν. Ηκούετο 
άπό τινων ήμερων ότι είχον φανή άεροβατοϋντες γί
γαντες, ότέ μέν καταβαίνοντες έπί τοΰ'ορους, ότέ δέ 
έν τή πεδιάδι. ’ΐδού λοιπόν ούτοι άνίστανται καί συμ
περιστρέφονται μετά του καπνού, έξ ού ακούεται βρυ
χηθμός τις αλλόκοτος, βοή βαθεΐα, καί άλλεπάλλη- 
λοι έπειτα βρονταί, καί ή νύξ προσεγγίζει, φρικαλέα 
νύξ. Τά σκότη διαφλέγονται υπό πλατυτάτων άστρα- 
πών · εϊς τάς οδούς άναδίδονται κραυγαί· « ΙΙναψεν 
ό Βεσούβιος! » Τό αμφιθέατρου μένει έρημον. "Ηδη, 
μετά τήντά πάντα κατακαλύψασαν τέφραν,πίπτει καί 
πύρ· πέτράι πύριναι έλαφραί, φεράμεναι ύπό τού ανέ
μου, κατέρχονται ώς νιφάδες φλογεραί χιόνος, αδιά
κοποι νιφάδες, βραδείαι, άλλά πυκνόταται, πληρουσαι 
τούς δρόμους όλους, στοιβαζόμεναι έπί τών στεγών, 
καταρρέουσαι άπ’ αύτών, καί μετ’ αύτών κρημνιζο- 
μεναί έντός τών οικιών, συγκρημνιζομένων τών κερά
μων καί άναφλεγομένων τών δοκών. Καί αί νιφάδες 
αύται άδιαλείπτως έξακολουθοΰν νά πίπτωσι, νά 
πληρώσι καί τήν μόνην καταφυγήν τών οικογενειών, 
τάς αύλάς, μεταβάλλουσαι αύτάς εις λάκκους παμφά
γου πυράς.·

Οί κάτοικοι άποδιδράσκουσι κατά πάσαν διεύθυν— 
σιν όσοι έμεινον ύπό τάς καμάρας του αμφιθεάτρου 
πνίγονται, φραχθέντες έκεΐ ύπό της τέφρας. "Ολοι ζη- 
τοΰντ.ες καταφύγιον, οί μέν εξέρχονται έκ τήςπάλεως 
προς τούς αγρούς, οί δέ τών αγρών καταβαίνουσιν εις 
τήν πάλιν. Κυρίαι πολλαί, άναβαλούσαι τήν φυγήν 
όπως σώσωσι τα πολύτιμα κοσμήματά των μεθ’ εαυ
τών, πίπτουσιν ύπό άσφυξίας, καί έκεΐ' μένουσι μετά 
τών θησαυρών των άναχεϊρας.

Όποια τρομερά νύξ! άλλά καί ή έπαύριον; 'Η ημέ
ρα άνέτειλεν, άλλά τό σκότος παρετείνετο, όχι σκό
τος νυκτος άσελήνου, άλλά σκότος θαλάμου κατακλεί- 
ςου καί άνευ λύχνου. Εις Μισηνόν, άκρωτήριον καί πό
λιν καί τούτο τής Καμπανίας, ένθα διέτριβε Πλίνιος 
ό Νεώτερος, περιγράψας τήν καταστροφήν, άλλο δέν 
ήκουέ τις ή φωνάς παιδιών, άνδρών καί γυναικών κα- 
λούντων, ζητούντων άλλήλους, μόνον έκ τής φωνής 
άναγνωριζομένων, θρηνούντων καί όλοφυρομένων, πι- 
στευόντων ότι ήλθεν ή αίωνία νύξ έν ή θεοί καί άν
θρωποι έμελλον νά έξαφανισθώσι διά παντός. "Επεσε 
δ ’ έπειτα τόση τέφρα, ώστε εϊς άπόστασιν λευγών ε
πτά άπό τού ηφαιστείου ήναγκάζοντο οί άνθρωποι νά 
τινάσσωνται άδιακόπως ΐνα μή καταπνιγώσι. Λέγεται 
ότι ή τέφρα εκείνη προέβη μέχρι τής ’Αφρικής· εϊς τήν 
Ρώμην τουλάχιστον, βλέποντες αύτήν οί κάτοικοι 

πληρούσαν τον αέρα, έ'λεγον ότι ό κόσμος άνετρέπετο’ 

ότι ή ό ήλιος ήρχετο νά πέση έπί τής γης καί νά σβεσθή, 
ή ή γή ανέβαινε προς τον ούρανόν ΐνα καταφλεχθή. — 
*Ας άκούσωμεν δέ καί αϋτόπτην τινά διηγούμενου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΛΙΜΟΓ ΤΟΓ ΝΕΟΤΕΡΟΙ' ΠΡΟΣ ΤΑΚΙΤΟΝ.

« Μοί ζητείς πληροφορίας περί τής τελευτής τού 
θείου μου, όπως μεταδώσης πιστότερου εις τούς μετα
γενεστέρους τά κατ’ αύτήν· σ ευχαριστώ, διότι δέν 
άμφιβάλλω ότι μέλλει νά περιποιηθη άφθαρτος όάζα 
εις τάς έσχάτας αύτού στιγμάς, έάν σύ τάς περιγρα
φής. Καίτοι άπωλέσθη έκ συμφοράς ήτΐ£ ήφάνισε τήν 
εύδαιμονεστάτην τών χωρών τής ύφηλίου, καιτοι έπε
σε μετά λαών καί πόλεων ολοκλήρων, γενόμενος θύ
μα αξιομνημόνευτου καταστροφής, μελλούσης νά 
διαιώνιση τήν μνήμην του* καίτοι καί αύτός ήγειρε 
τοσαύτα μόνιμα τής μεγαλοφυιας αύτού μνημεία, 
άλλά τών συγγραφών σου ή αθανασία πολύ μέλλει νά 
προσθέση εϊς τήν του ονόματος αύτού. Μακαρίζω δ’ 
έγώ τούς άνδρας εϊς ούς έδόθη νά πράττωσιν έργα άςια 
περιγραφής, η να περιγραφωσι τοιαυτα αςια αναγνω- 
σεως· έτι δέ μάλλον έκείνους, προς ούς οί θεοί έχαρισαν 
τό διπλοΰν τούτο προτέρημα! Ο θείος μου θά ταχθή 
μεταξύ τών τελευταίων διά τε τών συγγραμμάτων 
σου καί τών ιδίων αύτού. Άσμενος λοιπόν επιχειρώ 
τό έργον ο μοί επιβάλλεις, ή, μάλλον είπεΐν, όπερ 
έγώ αύτός έκζητώ παρά σού.

» Ό θείος εύρίσκετο εις Μισηνόν, κυβερνών τον 
έκεΐ διατελούντα στόλον. Κατά δέ τήν έννάτην ημέ
ραν προ τών ζαλανδών τού σεπτεμβρίου, περί ώραν 
έβδάμην, ή μήτηρ μου τον είδοποίησεν ότι νεφέλη τις 
έφαίνετο παράδοξος κατά τε τό μέγεθος καί τό σχήμα. 
Αύτός, μετά τήν δέησίν του εις τον ήλιον καί μετά 
τό ψυχρόν λουτρόν του, είχε κατακλινθή, καί άριστή- 
σας κατά τό σύνηθες έδόθη εις τήν σπουδήν. ’Εγείρεται 
λοιπόν αμέσως, καί ά.ναβαίνει εϊς τόπον έςού ήούνατο 
εύκόλως νά θεωρήση τό παράδοξον φαινόμένον. Η νε
φέλη ήλαύνετο ύπό τού άέρος, άλλ’ ένεκα τής μεγάλης 
άποστάσεως δέν διεκρίνετο έκ τίνος όρους προηρχετο' 
άκολούθως έγνώσθη ότι έφέρετο άπό τού Βεσουβίου. 
Είχε δέ σχήμα ώς δένδρου, καί ιδίως έλατης, επειδή 
άνυψούτο πρώτον προς τον ούρανον ώς παμμεγεθες ςε- 
λεχος, καί έπειτα ή κεφαλή του έςηπλούτο εις κλώ- 
νας. Εικάζω ότι ύπόγειος άήρ έφύσα τον ατμόν έκείνον 
μετά σφοδρότητος μέχρις ύψος τίνος, όπου, δια τήν 
έλάττωσιν αύτής,τό νέφος, κατάκαθήμενον ύπό τό ίδιον 
του βάρος,διεχύνετο εις έπιφάνειαν. Καί ότέ μέν έφαί
νετο λευκόν, ότέ δέ ύπόμελαν, ότέ δέ ποικιλόχρουν, 
κατά τό πλήθος τής τέφρας ή τής γής τήν όποιαν πε
ριείχε.

» Τό τέρας τούτο έξέπληξε τον θείόν μου, όςτις, 
ζήλω φερόμενος προς τήν έπιστήμην, έθέλησε νά τό 
έξετάση πλησιέστερον. 'Ετοιμάζει λοιπόν έν πλοίον 
έλαφρόν, καί μοί δίδει τήν έλευθερίαν να τον ακολουθή
σω. Τον άπεκρίθην ότι έπροτίμων νά μείνω σπουδά- 
ζων διότι αύτός μ’ είχε δώσει τι, καί έγραφον. Ενώ 
έξήρχετο τής οικίας, λαμβάνει έπιστολήν τής Ρεκτι- 
νης, συζύγου τού Κοισίου Βασσίου, ήτις, περίφοβος 
διά τον επικείμενον κίνδυνον (επειδή ή οικία της έκει- 
το παρά πόδας τού Βεσουβίου, ώστε μόνον διά θαλασ
σής ήούνατο νά σωθ·ρ), τον παρεκάλει να σπεύση εϊς 
βοήθειάν της. Μεταβαλών λοιπον σκοπον, προεβη εκ 
προθυμίας εις ό,τι κατ’ άρχάς ήθέλησε να επιχείρηση 

εκ ποθου μαθησεως. Διαταττει νά παρασκευασθώσι τε- 
τρήρεις, και έπιβάς εις μίαν έξ αύτών απέρχεται εϊς 
βοήθειαν τής τε Ρεκτίνης καί πολλών άλλων κατοι- 
κουντων εϊς τήν τερπνήν έκείνην έξοχήν. Κατευθύνεται 
σπευοων προς τόπους έζ ών όλοι έφευγον, καί πορευά- 
μενος κατα τού κινδύνου αύτού, ούτως άπηλλαγμένον 
φοβου είχε τό πνεύμα, ώς-ε ύπηγορευε τήν περιγραφήν 
των διάφορων φάσεων καί μεταβολών τού τέρατος τό 
οποίον παρίστατοπρό τών οφθαλμών του.

Καθοσον επλησιαζον τα πλοία, ή τέφρα ΐπτατο πυ
κνότερα και θερμότερα' ήδη δ’ έπιπτον περί αυτά πέ- 
τραι διαπεπυρωμέναι καί χαλίκια παμμέλανα καί τε- 
θραυσμενα έκ τής σφοδρότητος τού πυράς. '11 δέ θά
λασσα αποσυρομένη καθίστατο άβαθεστέρα πρός τήν 
ςερεαν, ώστε ή παραλία ύπήρχεν απρόσιτος διά τό 
πλήθος τών αποκαλυπτομενων πετρών. Πρός ςπγμήν, 
ό θείος έφάνη διστάζων έάν έπρεπε νά έπιστρέψη· άλλ’ 
ειπεν επειτα εις τόν ναύκληρον του, όςτις τον παρεκί- 
νει προς τήν έπιςφοφήν, «Τόλμα, καί έξεις τήν τύχην 
υπέρ σου’ εις τού Πομπονιανοΰ τήν οικίαν φέρε μας. » 
Ο Πομπονιανός εύρίσκετο εις τήν Σταβίαν, έκείθεν 

μικρού τίνος κόλπου, σχηματιζομένου ύπό καμπής τί
νος ανεπαίσθητου τής παραλίας. ’Εκεί ό Πομπονιανός, 
βλέπων τον άπέχοντα μέν εϊσέτι, άλλ’ άδιακόπως 
προσεγγιζοντα κίνδυνον , είχε μετακομίσει έπί τών 
πλοίων του όλα τα έπιπλά του, καί μόνον περιέμενε νά 
μεταβληθη ό 'ενάντιος άνεμος, όπως άπομακρυνθή. 
Ιπο τού αύτού τούτου άνεμου βοηθούμενος ό θείος 

μου αποβαίνει εϊς την οικίαν έκείνου, καί άσπαζάμενος 
τον καθησυχάζει, τόν έγκαρδιοί, καί ΐνα διασκεδάση 
τον φοβον τού φίλου διά τής ίδιας του αταραξίας, ζη
τεί να μεταβη εις το λουτρόν. Λουσθείς δ’ έκάθησεν 
εις τήν τράπεζαν, καί έφαγεν εύθύμως, ή (τοΰθ' όπερ 
ούχ ήττον ύποθττει καρτερίαν ψυχής), φαινόμενος κατά 
πάντα εύθυμος.

» Εν τούτοις εφαινοντο πολλαχού τού όρους Βε- 
σουβιου φλόγες πλατείαι καί εμπρησμός τις εύρύς, τού 
όποιου την λαμψιν έπηύξανε τής νυκτος τό σκότος. Ό 
θείος, θέλων ΐνα καθησυχάση τούς μετ’ αύτού, τοΐς 
ελεγεν οτι ταυτα ήσαν αγροτικαί οίκίαι έγκαταλει- 
^θεισαι εις τό πυρ τών πεφοβισμένων χωρικών."Επειτα 
δε κατεκλινθη καί έκοιμήθη πραγματικούς βαθύν ύ
πνον, επειδή ηκούετο έκτης θύρας ό τής αναπνοής του 
θόρυβός, βαρύς καί ηχηρός, διά τό πολύσαρκου τού 
σώματος του. Και εν τούτοις ή αύλή τής εισόδου εϊς 
τα δώματα του ήρχ ισε νά πληρούται τέφρας καί χαλί- 
κων, και ολίγον ετι αν διεμενεν έντός αύτών, πλέον 
δέν θά ήδύνατο νάέξέλθη. Τρέψουσι καί τόν έξυπνούν· 
ξ’ε?Ζεταιχ και μεταβαίνει πλησίον τού ΙΙομπονιανού 
και τών άλλων οΐτινες ηγρύπνουν έκεΐ δέ συνεσκεφθη- 
σαν άν έπρεπε να κλεισθώσιν έν τή οικία, ή νάτραπώσι 
προς τους αγρούς· διότι τόσον έκλονίζοντο αί οϊκίαι 
έκτων αλλεπαλλήλων σφοδρών σεισμών, ώτε έφαίνον- 
το ως απεσπασμεναι άπό τών θεμελίων των. έκτο- 
πιζομεναι τη ύε κακεισε, και παλιν μεταφεράμεναι εϊς 
την θεσιν .των, Αλλ αφ ετερου, έξω τής πάλεως ύττήρ- 
χε φοβος εκ τής πτώσεως τών πετρών, καίτοι ήσαν 
ελαφραί και απεξηραμμ,εναι ύπό τού πυράς. Αλλά προέ- 
κρίθη ό τελευταίος ούτος κίνδυνος. Καί εις μέν τήν 
ιδέαν τού θειου, ό ισχυρότερος λόγος ύπερίσχυσεν ούτω 
τού ασθενεστέρου, εις δε τήν τών περί αύτόν, φόβος 
ένίκησεν έτερον. »

» ’Εδεσαν δέ τότε περί τήν κεφαλη'ν των προσκε- 
φάλαια, όπως χρησιμεύσωσιν ώς ασπίδες κατά τών πι- 
πτουσών πετοών.

» Αλλαχού μέν ύπέφωσζεν ήδη ή ημέρα, άλλά περί 
τούτους έπεκράτει αείποτε σκοτεινοτάτη νύξ, ήν όμως 
διεφώτιζεν ό εμπρησμός καί λάμψεις παντοΐαι. Κατέ- 
βησαν προς τήν παραλίαν ΐνα ΐδωσιν άν ή θάλασσα έ- 
πετρεπεν άπόπειράν τινα φυγής, άλλά τήν ευρον πάν
τοτε τρικυμιώδη καί έναντίαν. ’Εκεί ό θείος μου, ζα- 
τακλινθείς έπί σινδάνης, έζήτησεν ύδωρ ψυχρόν καί 
δίς έπιε. Πάραυτα φλόγες, καί όσμήτις θείου προμη- 
νύουσα τήν προσέγγισιν αύτών, έτρεψαν εϊς φυγήν 
τους παντας, καί ήνάγκασαν τόν θειον μου ν’ άνεγερ- 
θή· Εγείρεται στηριζομενος ύπό δύο νέων δούύ.ων, 
και συγχρόνως πίπτει νεκρός. Εικάζω ότι ό πυκνός έ- 
κείνος καπνός διέκοψε τήν αναπνοήν του, καί τόν έπνι- 
ςεν είχε το ςήθος φύσει άσθενές, στενόν καί συνεχώς 
άσθμαίνον, Οτε δέ άνεφάνη τό φώς (τρεις ημέρας μετά 
τήν έσχάτην τού θείου μου), τό σώμά του άνευρέθη α
κέραιον καί άνευ τραυμάτων ούδεμία έφάνη έπί τών 
φορεμάτων του άλλοίωσις, καί μάλλον έφαίνετο ώς 
κοιμώμενοςή ώς νεκρός.

» ’Εν τούτοις, ή μήτηρ μου κ’ έγώ εύρισκάμεθα έν 
Μισηνώ... ’Αλλά ταύτα πλέον δέν ένδιαφέρουσιν εϊς 
τήν ιστορίαν· ήθέλησες δέ μόνον νά μάθης τά περί 
τής τελευτής τού θείου μου. »

Η γη είχε σκεπάσει έκτοτε τάς καταστραφείσας 
πόλεις, καί ούδείς έγίνωσκεν ακριβώς τήν θέσιν αύ
τών. Πρός τά τέλη τού δεκάτου έκτου αϊώνος, άρχιτέ- 
κτων τις, Φοντάνας καλούμενος, ήνοιξεν ύπάγειον οχε
τόν όπως φέρη τά υδατα τού ποταμού Σάρνου εις τινα 
κωμόπολιν (Torre Annunziata) · ό οχετός διήλθε τήν 
Πομπηίαν άπό ά'κρας εις άκραν, διατρυπήσας τοίχους, 
συνακολουθήσας οδούς, άπαντήσας ύποικοδομάς καί 
έπιγραφάς, καί ούδείς έφαντάσθη ότι ή καταδεδυ- 
μένη πόλις θ’ άνευρίσκετο έκεΐ. Εν τούτοις δέ οί χω
ρικοί, σοφώτεροι τών διδακτόρων, άπεκάλουν έξ άμυ- 
δράς παραδόσεως civita (άστυ) τούς αγρούς οΐτινες 
έκειντο έπί τών έρειπίων τής Πομπηίας. Πάλιν δέ χω
ρικοί έν έτει 1 748, αφού πρότερον άνεκαλύφθη ή Ηρά- 
κλεια καί εϊλκυσε τού κόσμου τήν προσοχήν έπί τών 
έν Καμπανία τεθαμμένων άρχαιοτήτων, αμπελουργοί 
άνασκάψαντες άγάλματά τινα διά τής δικέλλης των, 
υπέδειξαν τήν Πομπηίαν. Τότε συνταγματάρχης τις 
τού μηχανικού έζήτησε παρά' τού Καρόλου Γ τήν ά
δειαν νά έπιχειρήση πρός τά έκεΐ άνασκαφάς τινας· ό 
δέ βασιλεύς συναινέσας έδωκεν εις αύτόν δώδεκα κατα
δίκους, ΐνα μεταχειρισθή αύτούς εις τήν εργασίαν. Καί 
όμως έδέησε νά παρέλθωσιν έτερα οκτώ έτη,όπως μά- 
θωσιν ότι τήν Πομπηίαν έξέθαπτον οί σοφοί έφράνουν 
ότι ή άνασκαπτομένη πόλις ήτο ή Σταβία.

Ό -κλεινός γερμανός αρχαιολόγος Ού'ϊγκελμάννος, 
όςτις μετ’ ολίγα έτη προσήλθεν εις τάς άνασκαφάς 
ταύτας, κατεμέμφθη τήν βραδύτητα των καταδίκων 
εις τούς οποίους άνετέθη αύτη ή έργασία. « 'Αν ούτως 
έξακολουθήση προβαίνουσα, έγραφε κατ’ έκείνον τόν 
καιρόν, καί οί μέχρι τετάρτης γενεάς άπάγονοι ημών 
θά έχουν ν’άνασκάπτωσι. » Καί άλήθώ^ έπροφήτευ- 
σεν ή τέταρτη γενεά είναι σύγχρονος ήμων, καί εϊσέτι 
δεν^άνεσκάφη ούτε τό τρίτον τής Πομπηίας.

Αί άνασκαφαί διευθύνονται σήμερον ύπό του αρ
χαιολόγου Φιορέλλη· άνεκαλύφθησαν δέ μέχρι τοΰδε 
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ανθρώπινοι σκελετοί ύπέρ τούς έξακοσίους, ών έκαστος 
διηγείται ήμϊν και οδυνηρόν της πανωλεθρίας εκείνης 
επεισοδίου’ καθεκάστην δέ ανακαλύπτονται, όχι [/.ό
νον οίκοδομαί κάλλισται, δημόσιαί τε και ϊδιωτικαί, 
άλλα καί αγάλματα, καί ζωγραφιαι καλώς διατηρού- 
μεναι, καί σκεύη χαρίεντα, καί έπιπλα μεγαλοπρεπή, 
καί παντοίων ειδών κοσμήματα πολύτιμα, άπαντα 
μεταφερόμενα εϊς τό Μουσεΐον της Νεαπόλεως.

Αί ζωγραφιαι διετηρήθησαν εϊς τούς τοίχους καί εις 
τά εδάφη ψηφωταί’ είναι δέ αύται πολύτιμοι, διότι 
έπ’ αύτών μανθάνει τις, ού μόνον την τέχνην των και
ρών εκείνων, άλλα καί πλεΐστα άλλα της άρχαιότητος, 
ώς τά ήθη, τά έθιμα, τάς τελετάς, τά έπιπλα, τά 

’Αποτεφρωμένα σιόματα Πομπηίανών.

τάς χεΐρας. » Αληθώς, αί κάλλιςαι τών τραπεζών εϊς 
τά μέγαρα της Νεαπόλεως έκόπησαν έκ τού εδάφους 
της Πομπηίας.

ΠΛΗΣΙΟΣΑΥΡΟΣ Ο ΔΟΑΙΧΟΔΕΙΡΟΣ.
(Μελέτη παλαιοντολογική.)

Καί πρώτον, ΐνα καλώς έννοηθώμεν παρά πάντων, 
χρεία νά εΐπωμεν τί έστι παλαιοντολογία. Οί 
γεωλόγοι ώνόμασαν ούτω την επιστήμην την έξετά- 
ζουσαν τά ζώα ό'σα έζων προ τού κατακλυσμού, καί 
τών οποίων άνευρίσκουσι τά λείψανα καί τά οστά άπο- 
λιθωμένα εντός τών διαφόρων της γης στρωμάτων, 
τών σχηματιζο'ντων τον φλοιόν της ήμετέρας σφαίρας.

— Πολύ καλά· άλλ αύτός ό φλοιός της ήμετέρας 
σφαίρας τί πράγμα είναι; ίσως τις ερώτηση.

— Τούτο έρχόμεθα νά εΐπωμεν. Οί καταβαίνοντες 
εις τά μ.εταλλεΐα, εις τά λατομεία ή εις τά φρέατα’ οί 
έξετάζοντες τάς αποτόμους χαράδρας τών βουνών καί 
τάς φάραγγας, τών ποταμών τάς κρημνώδεις όχθας, 
κτλ., παρατηροΰσιν ό'τι ή γη, εις οίονδη'ποτε βάθος 
αύτής, σύγκειται πάντοτε έκ στρωμάτων χώματος ή 
πετρών, στρωμάτων άτινα κάθηνται τό εν επί του 
ά'λλου, παραλλήλως κατά τό μάλλον ή ήττον, καί 
συνήθως έχουσι θεσιν όριζόντειον ή ολίγον τι κεκλιμέ- 
νην. ’Εάν δέ προβώσι σκάπτοντες έτι καί έτι βαθύτε- 

σκεύη, τον οικιακόν βίον. Τινες των ζωγραφιών τού
των, παριστώσαι εικόνας εκ τών ποιημάτων του Ομη
ρου καί τού Ούϊργιλίου, θαυμάζονται ύπο τών ειδη
μόνων ώς τελειόταται· πλεΐσται όμως άλλαι είναι 
τέχνης πολύ ύποδεεςερας, διότι καί κατά τό σχέδιον 
χωλαίνουσι καί κατά τάς άναλογίας· αλλά σημεκοτέον 
ό'τι έν Πομπηία δέν κατώκουν οί περιφανέστεροι, ούδ’ 
οί πλουσιώτ.εροι τών 'Ρωμαίων, οίτινες είχον ν’ άμεί- 
βωσιν άνταςίως τούς άρίςους τών τεχνιτών· καί ό'μως 
τό έδαφος της οικίας πλουσίου τίνος Πομηϊανοΰ, Φαύ- 
νου καλουμένου, θεωρείται ώς μουσεΐον εικόνων ψηφω- 
τών· περί τούτου δέ είπεν άγγλος τις περιηγητής, ότι 
« οί άρχαΐοι έθετον τούς πόδας ένθα ημείς θέτομεν 

ρον, διατρυπώσιν έπί τέλους ό'λα τά ς-ρώματα ταύτα, 
καί φθάνουσιν εις τον συηνίτην (γρανίτην) λίθον· ό δέ 
συηνίτης λίθος ούτος εύρίσκεται, ό'χι πλέον εις στρώ
ματα, άλλ’ εις όγκον· ούδαμοΰ απαντάται εις ς-ρώματα 
μάλλον ή ήττον κανονικά, έςοιβασμένα ώς τάχώματα 
καί αί άλλαι πέτραι· καί διά τούτο πιστεύεται ότι ύπ’ 
αύτόν δέν ύπάρχουσι πλέον στρώματα όριζόντεια ή 
κανονικά· συμπεραίνεται δ’ επομένως (άν καί είναι 
τολμηρόν τούτο), ότι ό συηνίτης λίθος σχηματίζει τον 
πυρήνα τής γης, καί ότι τ αλλα στρώματα αποτε- 
λοΰσιν ώσανεί τον φλοιόν τής ήμετέρας σφαίρας.

— ’’Εστω’ αλλά τί κοινόν έχει μετά τής παλαιον
τολογίας ό φλοιός ούτος;

— Παρετηρήθη προς τούτοις, ότι καθ’όλην τήν 
γην, Εύρώπην, Ασίαν, ’Αμερικήν, κλπ., ταύτα τά 
ς-ρώματα, ού'τε κατά τήν φύσιν των διαφε'ρουσιν, ού
τε κατά τήν τάξιν. Παραδείγματος χάρον, έπί τού πυ
ρήνας δν αποτελεί ό συηνίτης λίθος κείνται πάντοτε 
στρώματα σχιστόλιθων, τών μεν εξ εκείνων δι ών κα
τασκευάζονται αϊ γραφικαί πλάκες, τών δέ αργι
λωδών, κλπ·, ή όστρακούχων τιτανείων λεγομένων, 
κλπ. Μετά τά στρώματα ταύτα, ή μάλλον έπ’ αύτών, 
κάθηνται τά τού παλαιού κόκκινου ψαμμόλιθου, του 
τιτανε,ίου άνθρακούχου, τών άρκοσίων, — μίγματος 
πτυχίτου (feldspalh) καί πυρίτου (quartz), — τών 
συγκριμάτων (poudingues) καί τών γαιανθράκων. Έ-
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πέρχονται έπειτα στρώματα, τά τού κοκκίνου ψαμ
μόλιθου, τού ζεχστενίου (zechstein), τού βοσγιανοΰ 
ψαμμόλιθου, τού ποικίλου ψαμμόλιθου. ’Ακολούθως 
αλλα στρώματα· τα τού κογχυλοφόρου τιτανίτου, τής 
ιριώδους άργιλλοτιτάνου, τού ώολιθικού τιτανίτου. 
Καί άλλα δ’ έπειτα στρώματα ποικίλων ώσαύτως ονο
μάτων, ώς τιτανίτου πουρβεκείου (de purbek), άμμου 
άστιγγείας, άργίλλου ούαλδιανοΰ (waaldienne), ψαμ
μόλιθου πρασίνου, κιμωλίας, άργίλλου, τιτανίτου α
δρού, γύψου, άργιλλασβές-ου (marne), χαλικώδους τι- 
τανίτου, ύπαπεννίνων άργιλλασβέστων, κτλ. Καί τέ

Πλησιόσαυρος ό δολιχόδειρο;.

μένα άπαράλλακτα έντός τών αύτών στρωμάτων εις 
όλα τα μέρη τής γής, ή τουλάχιστον εϊς μεγάλας αύ
τής άποστάσεις, καί εϊς κλίματα πάντη διάφορα σή
μερον. Δέν άρκείδε τούτο, αλλά τά στρώματα ταύτα 
τριών μόνον ειδών ύποστάσεις παριστώσι- τάς μέν 
προφανώς θαλασσίους, έπειδή μόνον έναλίων φυτών 
καί ζώων λείψανα εύρίσκονται έντός αύτών, ώς φύκη, 
ζωοφυτόστρακα, κοράλια, ιχθύες θαλάσσιοι καί φά- 
λαιναι* τάς δέ προφανώς λιμναίας, ή τού γλυκέος ύ- 
δατος, έπειδή έν αύταΐς μόνον λιμναίων ιχθύων καί 
ερπετών καί άλλων ζώων οστά εύρίσκονται· άλλας δέ 
τέλος σχηματισθείσας έκ καταρρύσεων ή προσχώσεων, 
δηλαδή έκ χωμάτων, άμμων καί χαλίκων προφανώς 
παρασυρομενων από τού ύψους τών βουνών εϊς τάς πε
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λος όλα τά νεώτερα στρώματα, σχηματισθέντα έξ 
ύποστάσεων μετατοπισμένων.

Οπου άν σκάψη τις, ευρίσκει τά στρώματα ταύτα 
κατα τήν ανωτέρω τάξιν, καί άν ενίοτε λείπωσί τινα 
έξ αύτών, ποτέ όμως δέν εύρίσκεται τό κατώτερον τε- 
θειμένον έπί τού ανώτερου ή τάνάπαλιν. Τό δέ παρά
δοξον είναι, ότι έκαστον τών στρωμάτων τούτων πε
ριέχει λείψανά ζώων καί φυτών, μή ύπαρχόντων εις 
άλλο άνώτερον ή κατώτερον στρώμα· ζώων τά όποια 
ώς επι το πλεΐστον άνήκουσιν εις ό'ντα ιίή έχοντα α
νάλογα αύτών έντός τής ζώσης φύσεως, καί απαντώ- 

διάδας ύπο τώνύδάτων τής βροχής ή έκ τών περιολι- 
σθήσεων, καί έπειτα περισαρουμένων ή κυλιομένων 
ύπο τώνχειμάρρων καί τών ποταμών. Εις τας τελευ
ταίας ταύτας ύποστάσεις δέν εύρίσκονται πλέον λεί
ψανα θαλασσίων ζώων, άλλ ούτε λιμναίων, — ή τού
λάχιστον σπανιώτατα, — αλλά μόνον ζώων χερσαίων 
καί φυτών.

Ούτως, αριθμών τις τά ς-ρώματα καί σπουδάζων 
τήν φύσιν έκάστου αύτών, βλέπει άδυίτά^τως ότι όλη 
σχεδόν ή γη κατεκλύσθη πολλάκις ύπο τών ύδάτων 
τής θαλάσσης.

— ’Αλλά λέγεται ότι μεταξύ τών όρυκΐών αύτών 
λειψάνων, ούδέποτε εύρέθη καί άνθρωπος άπολιθωμέ- 
νος· πόθεν τούτο;
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— Θά τό έςετάσωμεν άλλοτε. Πρώτον θέλω νά 
έπιχειρήσωμεν παλαιοντολογικόν τινα περίπατον, ό
πως καλώς έμβαθύνης είς τό ζήτημα, και τότε σύ μό- 
νος θα λύσης πάσαν απορίαν, "ίνα δέκαταστήσω δια- 
σκεδαστικώτερον τόν περίπατον τούτον, θά σέ δείζω 
πώς κατωκήθη ή γή· πώς άπό οργανικών σχηματισμών 
είς οργανικούς σχηματισμούς κατόρθωσε, βαθμητικώς 
πάντοτε μεταβαίνουσα άπό τών απλών σωμάτων είς 
τά σύνθετα, νά σκεπασθη ύπό φυτών καί ζώων, ώς τήν 
βλέπομεν σήμερον. Πρέπει όμως νά παρακολ,ουθήσω- 
μεν τήν ύλην είς δλας τάς μεταμορφώσεις της, άπό 
τού άπλουστάτου μέχρι τού μάλλον πολυσυνθέτου ορ
γανισμού.

Φοβείσαι; ή επιστήμη σέ ποτεΐ!... Μήσεμέλν;· 
ήσύχεΓ ό σκοπός μου είναι νά καταστήσου τούς περι
πάτους ημών εύαρέστους· καί όμως τό θέμα τό όποιον 
θά διαπραγματευθώμεν είναι ύψηλόν, έπειδή θά παρα- 
κολουθήσωμεν τήν φύσιν είς τήν οδόν ην έ'λαβεν ό'τε 
κατά πρώτον έσκίρτησεν, ή, ώς κοινώς λέγομεν, ό'τε 
πρωτην φοράν έσάλευσεν έν τω χρόνω καί έν τω διας·ή- 
ματι, είς την φωνήν έκείνου δς-ις «Είπε καί έγένετο! »

Λάβε όμως άπό σήμερον — έπειδή θέλω νά σέ δε
λεάσω, — την εικόνα του πλησιοσαύρου, ζώου καί 
τούτου έκτών προκατακλυσμαίων, καί θαύμασε.

— ’Ω! άλλ’αύτό τί ζώον είναι; αύτό είναι χι
μαιρικόν. Αύτό μάλλον έζήλθεν έκ της φλεγμαινόύσης 
φαντασίας φρενητιώντος τίνος ποιητού, ή έκ τών χει- 
ρών της φύσεως.

— Χιμαιρικόν σε φαίνεται · καί εϊς έμέ θά έφαίνετο 
τοιοΰτο, έάν δέν έγίνωσκον ότι ό σκελετός του εύρέθη 
σχεδόν ακέραιος είς πολλάς της Ευρώπης χώρας, ώς 
καί είς τά πέριζ τών Παρισίων. Ό πλησιόσαυρος είναι 
έκ τών κοινοτέρων προκατακλυσμαίων ζώων. Αληθώς, 
εντός της πρώτης παλαιοντολογικής εποχής μόνον εν 
είδος αύτοΰ άνεκαλύφθη μέχρι τούδε (ό τοΰ Ζευκέρου 
πλησιόσαυρος ό βαθύς), άλλ’ έντός της δευτέρας 
εύρε'θησαν πολλοί, καί ήδη άριθμοΰνται ύπέρ τούς δέκα, 
καλώς χαρακτηρισμένοι· ό δέ περί ού ό λόγος ενταύθα 
είναι ό δολιχ όδειρος, δηλαδή μακρόλαιμος, είς 
τών μικρότερων παρ δλους τούς άλλους. Είναι έκ τών 
μικροτέρων^ καί όμως είχε μήκος είκοσιπέντε έως 
τριάκοντα ποδιών τούλάχιστόν. Μετείχε δέ καί τής 
σαύρας κατα τό σώμα καί τήν κεφαλήν, καί τού κή
τους κατά τούς πόδας, όντας παρεμφερείς προς τού ς 
τού δελφίνος, καί τού δφεωςκατά τόν μακράν λαιμόν, 
συγκείμενον έκ τριάκοντα πέντε σπονδύλων, πράγμα 
άπαραδειγμάτιστον!

Τό τέρας τούτο κατοικεί έν τή θαλάσση καί ένήχε- 
τ°, θχι μόνον έπιτηδειότατα, άλλά καί μετά χάρι- 
τος. Συμπεραίνεται δτι σπανίως έξήρχετο άπό τών ύ- 
δάτων, διότι θά ειρπε βαρέως έπί τής άμμου, καί ή 
αναπνοή τού άέρος θά τό ήνάγκαζε ποτέ νά μή απο
μακρύνεται άπό τών παραλιών. Διά τού τερατώδους 
εκείνου λαιμού του ήδύνατο, καί μή έξερχόμενον τού 
ύδατος, νά θηρεύη τά ζώα ή μαλάκια δι’ ών έτρέφετο 
μέχρι τών δένδρων, τών οποίων οί κλάδοι έκυπτον προς 
τήν θάλασσαν. 'Ωσαύτως δέ ήδύνατο, βυθίζον τήν κε
φαλήν είς αρκετόν βάθος τού ύδατος, νά συλλαμβάνη 
τούς διαβαίνοντας ίχθύας.

Υποτίθεται προς τούτοις ό'τι τό σώμα του, ώς τό 
τών σαυρών όλων έν γε'νει, ήτο σκεπασιχένον ύπό λεπι
δωτού τίνος θώρακος' τό δ’ ούχ ήττον περίεργον είναι 

ό'τι, κατά τόν Κυβιέρον, ήδύνατο καί ν' αλλασση χ_ρώ- 
μα, ώς ό χαμαιλέων.

Τό άλλόκοτον σχήμα τού δολιχοδείρου πλησιοσαυ- 
ρου καθίστα αύτον βεβαίως προς τούς εχθρούς του τρο
μερότατου· διά τού λαιμού του περιετύλισσεν αυτους 
ώς διά καμίλου, καί αφού οΰτω πως συνέσφιγγεν αυ
τούς, καί τοϊς άφήρει πάσαν κίνησιν, καί επομένως πά
σαν άμυναν, ήδύνατο νά κατασπαράττη τα έντόσθιά 
των άνενοχλήτως διά τών όδόντων του, ή νά τους πνίγη 
κρατών αύτούς ύπό τά ΰδατα. Αλλ’ ούτε το πτηνόν τό 
όποιον διήρχετο πλησίοθέν του θά τον διέφευγεν, έξα- 
κοντίζοντα τήν φοβέραν κεφαλήν του προς αύτο, ώς 
άρπάγην είς τήν άκραν σχοινιού. Τέλος, εαν κρινωμεν 
τήν ταχύτητα τής κινήσεώςτου ταύτης εκ τής ταχυτη- 
τοςτής έχίδνης (τού βραδυτάτου τών ερπετών ημών), 
χυνομένης κατά τού θηράματος της, δυναμεθα να την 
παραβάλωμεν προς τήν ορμήν βέλους φεύγοντος απο 
τόξου καμφθέντος ύπό στιβαροΰ βραχιονος.

’Αλλ’ ό πλησιόσαυρος μ’ έξέτρεψεν εκ τής σειράς 
τού λόγου· άλλοτε, άν εύαρεστήσαι, έπανερχόμεθα 
είς τήν παρούσαν μελέτην, ίνα διεςέλθωμεν αύτην με- 
θοδικώτερον.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ «ΠΙΣΤΕΥΩ»
ΕΝ ΙΣΙΙΑΝΙΑι.

Είς όλιγίστους είναι γνωστόν έν τή ’Ανατολή ότι· 
κατά τον μεσαιώνα, ό'τε ή Ρώμη τών παπών ήθέλησε 
νά έπιβάλη τό « Πιστεύω » της εις άπαντας τους 
λαούς τής δύσεως, είχεν απαντήσει όχι μικρας αντι
στάσεις, τάς οποίας έξενίκησεν έπί τέλους, μεταχ.ειρι- 
σθείσα μ.υρίας πανουργίας, ώς καί τήν βίαν.

*11 Ισπανία αύτή , ήτις σήμερον άποκαλείται ύπό 
της ρωμαϊκής Εδρας ή καθολικωτατη, και αληθώς 
είναι παπικωτέρα τής’ΐταλίας καί αύτής τής Ρώμης, 
άντηγωνίσθη πολύ κατά τών παπικών καινοτομιών, 
ώς κατωτέρω θά ίδωμεν έκ μαρτυρίων αναμ.φισβητη- 
των, τάς όποιας παρέχει είς ημάς σοφός τις γάλλος ιε- 
ρεύς, διαμαρτυρόμενίς (Atlianase Cotjuerel fils), δημο- 
σιεύσας κατ’ αύτάς έν ΙΙαρισίοις σύγγραμμα έπιγρα- 
φόμενον « Hisloire du Credo » '.

« Διηγούμενος, λέγει, τήν ιστορίαν της τού Πι
στεύω εισαγωγής έν Ισπανία, μάρτυρας έχω τής τών 
λόγων μου αλήθειας δυο σπουδαίους ιστορικούς ισπα
νούς· ένα αρχιεπίσκοπον τού Τολέδου, ζησαντα εκατόν 
πεντήκοντα έτη μετά τό συμβάν (τον don Rodrigue), 
καί τινα περίφημου ίησουίτην, απαθανατισθεντα υπό 
τού Πασχαλίου (Pascal), τόν πατέρα Ίωάννην Δέ Μα- 
ριάναν. »

Καθόσον οί χριστιανοί ανεκτών τήν ύπό τών Μαυρι
τανίαν ύποδουλωθεϊσαν Ισπανίαν, και αποκαθιστατο 
ή θρησκεία τού Χριστού έν ταϊς χώραις αυτής, επωφε
λούμενος ό πάπας τάς περιπάσεις, προσεπαθει να εισα- 
ξη είς τήν ίβηρικήν χερσόνησον τήν ρωμαϊκήν λειτουρ
γίαν άντί τής έγχουρίου, ήτις έκαλεΐτο,ώς και νύν έτι 
καλείται, άν καί όχι ακριβώς, μοζαραβική λειτουρ
γία, ή γοτθικόν δόγμα, ή ιερουργία τοΰΤολέ- 
δου. Ιίολλαί σύνοδοι ίσπανικαί, κατα παρακινησιν 
της 'Ρώμης, είχαν ήδη έπιτάξει τήν μεταβολήν ταυ-

(1) Ζήτει αύτά παρά τή Libiairie philosophique de Germer-Bail* 
liere 

την, άλλ’ άνωφελώς. Μάτην ο φοβερός καί τρομερός 
πάπας Γρηγόριος ό Ί.' (1073-1085) ύπεχρέωσεν έν 
συνόδω τινί, έν Ρώμη, πάντας τούς έκεϊ συνελθόντας 
ισπανούς άρχιερεϊς νά παραιτήσωσι τήν λειτουργίαν 
αύτών καί ν’άσπασθώσι τήν ρωμαϊκήν. Οί 'Ισπανοί 
επέμεινον είς τά τής έκκλησίας των. Τί δέ περιείχετο 
εν τη ισπανική λειτουργία, τή μοζαραβική λεγομένη ; 
Ωμολογεΐτο τό σύμβολον τής Κωνσταντινουπόλεως, 

ενώ έν τή ρωμαϊκή πρό πολλού ήδη τό Πιστεύω είχε 
καινοτομηθή.

Αλλ’ ακολούθως, ολίγα τινά έτη μετά ταύτα, ιδού 
τί συνέβη.

Ερχονται έκ τής Γαλλίας, έπί σκοπώ νά καταστή- 
σωσι τήν Ισπανίαν πειθήνιον προς τόν πάπαν καί ά- 
κουσιως αύτής, μοναχός τις, καί,τις γυνή. Καί ή μέν 
γυνή ήτο ή βασίλισσα Κωνσταντία, θυγάτηρ τού δου- 
κός τής Βουργονίας 'Ροβέρτου Α', έκ τού γένους τών 
Καπέτων, δευτέρα δέ σύζυγος ’Αλφόνσου τού ς', βασι- 
λέως τού Δέοντος (χώρας ίβηρικής)· ό δέ μοναχός ήτο 
Βερνάρδος τις, έπιλεγόμενος ό ’Ανδρείος, έκ τού τάγ
ματος τών Βενεδικτινών, γενομενος άρχιεπίσκοπος 
Τολέδου, πόλεώς ήτις τότε έπεΐχετά πρωτεία έπί πα
σών τών ισπανικών πρωτευουσών. Ούτος προέβη έπει
τα είς βαθμ.όν καρδιναλίου καί ληγάτου τού πάπα έν 
Ισπανία.

Ο βασιλεύς Αλφονσος, όςτις ούδέποτε ύπέμενε 
χηρείαν (έπειδή ένυμφεύθη έξάκις), έκυριεύετο έτι 
μάλλον ύπό τών μοναχών καί τού κλήρου ή ύπό τών 
γυναικών· — καί ήθελε μάλιστα, βαρυνθείς έκ τής βα
σιλείας, καί έκ τών πολλών ίσως γάμων,ν’ άναχωρή- 
ση είς τά μοναστήρια- άλλ’ ό άγιος Ούγος (Saint- 
Hugues, abbe de Cluny), τον έβίασε νάμείνη βασι
λεύων χάριν τής ’Εκκλησίας καί τού κλήρου της. Ό 
ήγεμών ούτος πολλάκις κατεπολέμ.ησε τούς Μαυριτα- 
νούς καί άπέσπασεν άπό τής έξουσίας των μέρος τής 
Ισπανίας, όμού δέ καί τό Τόλεδον, τό όποιον κατα- 
ςήσαςνέαν αύτοΰ πρωτεύουσαν, άφήκεν ίνα ή βασίλισσα 
Κωνσταντία καί ό μοναχός Βερνάρδος, έπί μικραςτί
νος απουσίας του, μεταβάλωσιν είς ναόν χριστιανικόν 
το έν τή αύτή πόλει μέγιστον μωαμεθανικόν τέμενος· 
— τούτο δ’ ενώ αύτός είχεν ύποσχεθή είς τούς Μαυριτα- 
νους τών κατοίκων νά τούς άφήση ά.νενοχλήτους καί νά 
σεβασθη τά τεμένη των.

Ιδού λοιπόν ό παπισμός κύριος τού Τολέδου καί 
έγκαθιδρυμένος διά τής έπιβουλής καί τής βίας έν τω 
μεγάλω μαυριτανικώ τεμένεΓ άπελείπετο όμως καί 
να είσάςη είς αύτό, άντί τής εγχωρίου λειτουργίας, τήν 
ρωμαϊκήν, ήτις τότε έκαλεΐτο έν Ισπανία γαλλικα- 
νή , και περιείχε τό καινοτομούμενον Πιστεύω. Αλλ 
έναντίον τού αρχιεπισκόπου καί τής βασιλίσσης, έναν- 
τίον του βασιλέως αύτοΰ, άγομένου ύπό της συζύγου 
του, ή έγχώριος λειτουργία διετηρήθη ύπό συνόδου 
συγκροτηθείσης έν έτει 1091 έν Αέοντι.

Ο κλήρος καί ό λαός έπόθουν τήν συντήρησιν αύ
τής· αλλ οί έναντίοι των έπεισαν τον βασιλέα νά 
πράςη κατα τήν κρίσιν τού Θεού αύτοΰ. ’Αμφιβολία 
δέν ύπάρχει ότι ό Θεός έμελλε ν’ άποφανθή ύπέρ τού 
πάπα καί κατά τής έθνικής τών Ισπανών συνόδου. 
Πώς δ’ έμελλε ν’ άποφανθή ό θεός ; Διά τής μονομα
χίας δύο άνδρών, τού μέν παριστώντος τήν έθνικήν 
λειτουργίαν, ή, ώς έλεγον τότε, τήν ιερουργίαν τού 
Τολε'δου, τού δέ τήν γαλλικανήν.

’Αλλά παρά πάσαν έλπίδα καί προσδοκίαν τού βα- 
σιλέως, τήςβασιλίσσης καί τού αρχιεπισκόπου, ό. Δον 
Ζουάννος Ρουΐ'ζης, έκ τού εύγενοΰς οίκου της Μαν- 
τάζας καταγόμενος, καί έκπροσωπών τήν λειτουργίαν 
τού Τολέδου,- ένίκησε τήν λειτουργίαν της 'Ρώμης, 
καί κατά κράτος μάλιστα.

Ο βασιλεύς έμεινεν έκστατικός· πώς νά γίνη αύτό 
τό πράγμα! Κακώς άραγε ύπηρετοΰσιν οί άνθρωποι 
τον Θεόν ; Καί πώς άλλως ήδύνατο ν’ άποφανθή αύ
τός ό Θεός; Ό βασιλεύς κατέφυγεν είς τού πυράς τήν 
δοκιμασίαν. ’Ανήφθη έπί τής μεγάλης πλατείας πυ
ρά, καίέπ’αύτής έτε'θησαν τά δύο βιβλία- αί δύο λει
τουργία!.

Λέγεται ότι ή όωμαϊκή έπήδησεν έςω τού πυράς, 
άλλά φέρουσα τά ίχνη αύτοΰ* ήτο περικεκαυμένη, κοι
νώς καψαλισμένη (chamuscada’)· τούναντίον δέ ή 
μοζαραβική λειτουργία, μείνασα έντός τών φλογών, 
διετηρήθη δλως άνέπαφος. Καί ίδών τό θαΰμα τούτο 
ό λαός άνεβόησε «Νίκη ! » πράς μέγα τών λατινιζόν- 
των σκάνδαλον.

Καί τώρα, πρέπει άρά γε νά πιστεύσωμεν ότι ό 
θεός άπεφάνθή οΰτω δίς κατά τής 'Ρώμης, κατά τοΰ 
πάπα, κατά της ρωμαϊκής λειτουργίας καί τοΰΠι- 
ς-εύω αύτης; Περί τούτου άς σκεφθη έκαστος ώς θέλει· 
άλλά τούλάχιστόν ή 'Ρώμη δέν θ’άρνηθή, ότι ούδενός 
είδους αποδείξεων ς-ερούμεθα κατά τοΰ Πιστεύω της· 
έτι δέ καί θαΰμα έχομεν κατ’ αύτοΰ αύθεντικον, θαΰ
μα μεμαρτυρημένον όσον καί όλα τ’ άλλα θαύματα, 
άτινα άφηγεΐται ό μεσαίων.

Ό βασιλεύς όμως δέν ήδυνήθη νά τό χιονεύση· άνέ- 
λαβε τήν κρίσιν είς εαυτόν· δηλαδή μετεχειρίσθη τότε 
τήν βίαν. Διέταξεν ίνα όλοι οί νεόδμητοι ναοί, οίτινες 
τότε ήγείροντο πανταχόθεν, άκολουθήσωσι τήν λει
τουργίαν τής 'Ρώμης· μόνον δέ είς τούς παλαιούς μο- 
ζαραβικούς ναούς ύπήρχεν άνεκτή ή της Κωνσταντι
νουπόλεως. Αΰτη ή άπόφασις, ώς άντιβαίνουσα είς 
τήν διπλήν τοΰ Θεοΰ δίκην, δυσηοέστησε τόν κλήρον 
καί τόν λαόν, οίτινες, ώσανεί έκδικούμένοι, έπλασαν 
τότε τήν παροιμίαν, « Alla van leys ? do quierem 
reys· » δ έστι μεθερμηνευόμενον, —Τούς νόμους πού 
τούς στέλλουν ; — Οί ρήγες όπου θέλουν.

Οΰτω κατέκτησε τήν Ισπανίαν προς τό τέλος τοΰ 
δέκατου αίώνος τό ρωμαϊκόν Πιστεύω.

01 ΦΕΝΙΑΝΕΣ.
Αί τολμηρότατα', άπόπειραι τής μυστικής έταιρίας 

τών Φενιάνων έπροξένησαν είς τήν ’Αγγλίαν, πρόςτό 
τέλος τού παρελθόντος έτους καί τάς άρχάς τοΰ παρόν
τος, ηθικήν συγκίνησιν, μή κατευνασθεϊσαν εΐσέτι έν- 
τελώς. Φενιάνες άποκαλοΰνται οί τών ’Ιρλανδών συνω- 
μοτούντες έν Εύρώπη ή έν ’Αμερική όπως αποσπασωσι 
τήν πατρίδα των άπό τοΰ βρετανικού βοβσιλείου· διότι 
δντες μ.ετ’ αύτοΰ ηνωμένοι λογίζονται καί αύτοί ώς 
ύποτελεϊς καί ύπόδουλοι. Δέν ειόον τι έστι ζυγός, 
άρα θεωρούσιν ώς ζυγόν άφόρητον καί ταύτην τήν ένω- 
σιν, ήν, άν δέν ήσαν παπισταί, καί^έν ύπηγορεύοντο 
ύπό έχθρότητος προς τόν προτεσταντισμόν, θά έθεώ- 
ρουν, καθώς οί Σκώττοι, ώςεύτυχίαν’ έπειδή κατ’ ού-

(1) Παρά ταΐς Ίσπανοϊς, τό cha δέν προφέρεται ώς τό chd τών 
Γάλλων, άλλ’ ώς τό cia τών ’Ιταλών. 
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3ev έλαττοΰνται τών πολιτικιών δικαιωμάτων ών ά- 
πολαύουσιν οί ’Αγγλοι αύτοί.

Ό κλήρος ό'μως έμφυσά άδιαλείπτως εις αύτούς 
το πνεύμα της στάσεως.

Εις την ’Αμερικήν προ πάντων, όπου μετηνάστευ- 
σαν πολλαί χιλιάδες έξ αύτών, ό κίνδυνος έφαίνετο 
δεινο'τερος· διότι, έλεύθεροι δντες έν ταΐς Ηνωμέναις 
Πολιτείαις, έκεΐ είχον τεκτάνει άνενοχλη'τως τά φοβε
ρότερα αύτών παραξικοπήματα κατά τών έν Καναδά 
αγγλικών κτήσεων. ’Εναυάγησαν δμως καί ταύτα απέ
ναντι του τακτικού της Αγγλίας στρατού.

Ηττηθέντες καί έκεΐ, οί Φενιάνες δέν άπεβαλον πά
σαν έλπίδα, άλλά καί έν τή καρδία αύτη της ’Αγγλίας 
διέχυσαν ταραχήν μεγίστην καί κατάπληξιν, τραπέν- 
τες εις απαραδειγμάτιστα τολμήματα. Κατά τον σε- 
πτέμβριον μήνα, ένώ τινές τών αρχηγών των, συλλη- 
φθέντες ύπό της έζουσίας έν Μαγγεστρία, ηγοντο άπό 
της φυλακής εις το δικαστηριον, συμμορία ένοπλων, 
ορμησαντες κατα τών φυλάκων των, άπηλευθέρωσαν 
διά της βίας τούς κεκρατημένους, ένα τών φυλάκων 
φονεύσαντες, έτερον δέ τραυματίσαντες.

Ακολούθως, κατά δεκέμβριον, μετά την καταδί
κην καί θανατικήν τιμωρίαν τριών έκ τών αύτουργών 
του τολμ.η'ματος τούτου, οί Ιρλανδοί έπεχείρησαν έπι- 
δείξεις δημοσίας καταφοράς προς, τήν έξουσίαν, όχι 
μόνον έν ’Ιρλανδία, άλλά καί έν Αονδίνω. Εις τό 
Δουβλΐνον, τήν πρωτεύουσαν της ’Ιρλανδίας, διήλθεν 
όλην τήν πόλιν πάνδημός τις συνοδία πένθιμος, ώς 
νεκρική. Προς δέ τήν εσπέραν τής(1) 13 του αύτού 
μηνός, άνήρ τις, κομίσας έπί δίτροχου αμαξιού βοερέ— 
λιον πλήρες πυροκόνεως, τό έθεσε παρά τόν τοίχον 
τής έν Αονδίνω φυλακής Κλερκεμουέλλης, διήλθε τήν 
οδόν, καί έπέστρεψε φέρων άφ’ έκάστης χειρός μακράς 
θρυαλλίδας· έγχειρίσας δέ τήν μίαν έξ αύτών εις τινα 
παιδία έκεΐ πλησίον παίζοντα, έπλησίασε μετά τής 
άλλης εις τό βαρέλιον, καί τήν έπέθεσεν εις αύτό. Α
φού δ έσταθη ολίγον, καί έβεβαιώθη δτι ήναπτεν ή 
θρυαλλίς, έτράπη εις φυγήν τρέχων. Εις άνθρωπος τής 
άστυνομίας τόν έκυνήγησεν, άλλά πριν ή τόν προφθάση 
έπεσεν έκ τής τρομεράς έκπυρσοκροτήσεως ήν έπροξέ- 
νησε κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ή άνάψασα πυρόκονις· 
έκρημνίσθη δέ συγχρόνως καί ό τοίχος τής φυλακής 
έπί μήκους είκοσι μέτρων, καί πολλαί οίκίαι τών απέ
ναντι έπαθον μεγάλην βλάβην. ’Εκ τών έρειπίων έξή- 
χθησαν τεσσαράκοντα άνθρωποι τραυματία', ή νεκροί. 
Ταύτα πρός άπελευθέρωσιν ενός τών φενιάνων αρχη
γών, Burke όνομαζομένου, ό'ςτις, ευρισκόμενος εν τή 
αύτη ταύτη φυλακή, συνήθως κατ’ έκείνην τήν ώοαν 
περιεπάτει εις τήν αύλήν.

Τήν (5) 1 7 τού αύτού μηνός, έγένετο έν τή πόλει 
Νεοκαστέλλη έτέρα έκρηξις, καί αυτή ύπό φενιάνων 
παρασκευασθεΐσα διά νιτρογλυκερίνης· έθανατώθησαν 
δέ καί έκεΐ τέσσαρες, έκτος τών τραυματισθέντων. Εϊς 
Γλασγοβον άνεκαλύφθη έγκαίρως γραμμή πυροκόνεως 
απολήγουσα εις τό κατάστημα όπου κατασκευάζεται 
η φωτιστική ατμις τής πολεως. Εις Φεουέρσαμον, έν 
τή κομητεία τού Κεντου, επυρπολήθη μία πυριτιδαπο
θήκη. Και άλλαι δ εγενοντο θρασύταται άπόπειραι· 
επειτα δέ συνεληφθη εντός του Ταμέσιος πλοΐον φέ- 
ρον σχεδόν 20,000 καραμπίνων.

Εκτοτε όμως, τιμωρηθέντων τών ένοχων, ούδέν 
τοιούτο έπανελήφθη. Ό αγγλικός λαός, λαός δραστή

ριος, έδραμεν αύθόρμητος εις βοήθειαν τής Κυβερνή- 
σεως ύπέρ τής κοινής εύταξίας καί άμύνης. ’Αφού δέ 
κατηυνάσθη ολίγον ή ανησυχία, έγένετο σκέψις πώς 
ήδύναντο νά καταπαύσωσι τήν δυσμένειαν τών ’Ιρ
λανδών. 'Η Βουλή λοιπόν άπηύθυνε πρός τήν βασί
λισσαν Βικτωρίαν αναφοράν, έξαιτουμένη ΐνα τού λοι
πού αί κοσμικά! ύποθέσεις τού κλήρου τής ’Ιρλανδίας 
ρυθμίζονται ύπό τών Βουλών τοΰθ όπερ ίκανοποίη- 
σεν άρκούντως τόν ιρλανδικόν λαόν όςτις, ένώ πρε
σβεύει τά τής λατινικής ’Εκκλησίας, ύπεχρεοΰτο νά 
συνεισφέρη ύπέρ τού πλουσίου αγγλικανού κλήρου. Καί 
άλλαι δέ μεταρρυθμίσεις μελετώνται ριζικαί ύπέρ 
τού λαού έκείνου. Κατά τόν ευγλωττον Γλάδστωνα, 
τόν νύν αρχηγόν τής αγγλικής άντιπολιτεύσεως, ΐνα 
έκλειψη ό φενιανισμός, είναι χρεία νά χορηγηθή εις 
τήν ’Ιρλανδίαν φρονιμωτέρα τις νομοθεσία. « Αέν έξον- 
τούται, είπε, κοινωνικόν τι κακόν καταπολεμούμενου 
εις τάς άναβλαστήσεις του, άλλ’ εϊς τάς ρίζας. »

'Γοιούτοι οί Φενιάνες.

ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.

Ό ηλεκτρισμός είναι τό αίτιον διά τό όποιον ένια σώ
ματα, μετά τινα τριβήν, έλκουσι παν άλλο σώμα έλα- 

φρόν , πλησιαζόμενον 
εις αύτά. Καλείται δέ 
τούτο ηλεκτρισμός έκ 
τού ήλεκτρου (ambre)* 
διότι πρώτον εις τού
το άνεκαλύφθη ύπό 
τών Ελλήνων αύτη ή 
έλξις.

’Εάν λάβης ραβδί— 
διον ρητίνης ή σφρα- 
γιδοκηρίου (σχ. 3) καί 
τρίψης αύτό διά μάλ
λινου ή μετάξινου ύ- 
φάσματος, ή καί διά 
τίνος δοράς οποία ή 
τής γαλής, τό ραβδί-

διον έλκει μακρόθεν πρός εαυτό σφαιρίδιον μικρόν έξ 
άκτέας (κουφοξυλιάς), κρεμάμενον άπό κλωστής λινής, 
ή κλωστής μεταζίνης έπικεχρυσωμένης.

Έλκει δ’ωσαύτως καί άλλα σώματα έλαφρά, ώς 
πριονίδια ξύλων, πτίλα πτερών, φύλλα χρυσού λε
πτότατα, τρίμματα φελλού, ή λεπτάς τρεμούσας 
χαλκού.

'Η ύ'αλος, τό θειάφιον, τό ήλεκτρον, προ πάντων 
δέ ή κομμιολάκκα (gomme laque), έ'χουσι τήν αύτήν 
ιδιότητα εις μέγιστον βαθμόν· επειτα δέ τήν χάνουσι 
μετά παρεύλευσιν ώρας τίνος, καί πάλιν μετά νέαν 
τριβήν τήν άποκτώσι.

Πρός άπόδειξιν τών έλξεων τούτων, ή φυσική μετα
χειρίζεται τό ανωτέρω σχεδιογραφημένονδργανον (perl— 
dule electrique). Βλέπεις δέ εις αύτό, πρώτον τό σφαι
ρίδιον τής άκτέας κρεμάμενον άπό τής κλωστής, της 
οποίας ή άλλη άκρα δένεται εις σύρμα έκ χαλκού, τό 
άνω μέρος τού οποίου είναι κεκλιμένον εϊς γραμμήν ό- 
ριζόντειον. Τά άλλα ίχνη αμφοτέρωθεν τού σφαιριδίου 
καί τής κλωστής έσημειώθησαν ΐνα ϊδης μέχρι τίνος 
έλκεται ύπό τού’ σφραγιδοκηρίου τό σφαιρίδιον.

Η ηλεκτρική μηχανή (σχ. 4) βασίζεται έπί ταύτης 
τής αρχής.

Η μηχανή αύτη σύγκειται έξ ένός σώματος τρίβον
τας, ενός σώματος τριβομένου, καί άγωγών τού προα- 
γομένου ηλεκτρισμού.

Τό σώμα τό τριβόμενον είναι μέγας τις δίσκος ύά- 
λινος (ά) κρατούμενος ύπό σιδηρού άξονος όριζοντείου. 
Ο δίσκος ούτος στρέφεται διά τής λαβής (/η).

Αντί σώματος τρίβοντος τίθενται δύο ζεύγη προσκε- 
φαλαίων (α καί ά), τό μέν έπάνω, τό δέ κάτω, μετα
ξύ τών όποιων σφίγγονται αί άκοαι τού δίσκου, καί 
ουτω τρίβονται διά τής περιστροφής. Τών προσκεφα- 
λαίων τό μέρος τό τρίβον είναι δέρμα άλειφόμενον δι’ 
ένθείου τού κασσιτέρου (sulfure d’etain), ύπό δέ τό 
δέρμα τούτο βάλλονται ΐππειαι τρίχες, ΐνα παρέχωσιν 
έλαστικότητα εις τά προσκεφάλαια. Ταύτα δέ συγκοι-

(Σχ. 4.)

Έάν θέλης νά ένεργή καλλίτεοον ή μηχανή, άφαι- 
ρεΐς άπ’ αύτής τά προσκεφάλαια καί τά θερμαίνεις· έ
πειτα πλύνεις τον δίσκον δι’ οινοπνεύματος καθαρω- 
τάτου, άφαιροΰντος άπ αύτών τό ύδωρ, τό λίπος καί 
τόν κονιορτόν · σπογγίζεις αύτόν διά ξηρού τίνος καί 
θερμού όθωνίου· όμοίως δέ σπογγίζεις καί τάς ύαλί- 
νας στήλας τών ηλεκτραγωγών, είτε θερμαίνων αύτας 
διά πυραύνου, άν ό καιρός ήναι ύγρός, είτε τρίβων αύ- 
τάς έπανεΐλημμένως διά χάρτου, άνευ κόλλας. Τότε 
θέτεις πάλιν τά προσκεφάλαια εις τάς οικείας θέσεις 
των, αφού άνανεώσης τό έπ αύτοΐς ένθειον τού κασσι
τέρου καί τρίψης αύτά πρός άλληλα, όπως ό κασσίτε
ρος έκταθή εις όλην των τήν έπιφάνειαν τήν άπτομέ- 
νην τού δίσκου. Έτι τελεσφορώτερον δέ είναι τό άμάλ- 
γαμα τού ψευδαργύρου (zinc), άντί τού ένθείου τού κασ
σιτέρου, διότι καί διαρκεΐ περισσότερον.

Αί καλαί μηχαναί έ'χουσι καί αποσκευήν τινα έκ 
ταφετά αλειμμένου διά κομμίου, προφυλάττοντος τόν 
δίσκον των άπό τής έπαφής τού άέρος καί τής ύγρα
σίας.

"Ολα τά πειράματα τής έλξεως τών έλαφρών σω
μάτων γίνονται διά τής ηλεκτρικής μηχανής πολύ .έπι- 
τυχέστερον ή διά τών ύαλίνων σωλη'νων καί τών έκ 
ρητίνης ραβδιδίων αύτη δέ είναι άνυπερθετος έάν θέ

νωνούσι μετά τοΰέδάφους διά μεταλλικής τίνος άλύ- 
σου (c).

Οί άγωγοί (β) είναι κύλινδροι κατεσκευασμε'νοι έκ 
φύλλων λεπτών ορειχάλκου, καί λήγουσιν εις σφαιρι
κόν σχήμα, ίστανται δέ άπομεμονωμένοι έπί στηλών 
ύαλίνων αλειμμένων διά κομμιολάκκας, ΐνα προφυλάτ- 
τωνται άπό τής ύγρασίας, εύκόλως προσαπτομένης εις 
τήν ύαλον.

Στρεφόμενης τής λαβής, ό μέν ύάλινος δίσκος πλη- 
ρούται ηλεκτρισμού ύαλίτου αμφοτέρωθεν, οί δέ άγω
γοί διατίθενται όπως μετάσχωσι τού ηλεκτρισμού 
τούτου, ό μέν δεχόμενος τόν γεννώμενον έκ τής τριβής 
τών άνω προσκεφαλαίων, ό δέ έκ τής τών κάτω. Συγ
χρόνως δέ καί τά προσκεφάλαια πληροΰνται ηλεκτρι
σμού ρητινίτου· ούτος όμως ρέει εις τό έδαφος διά τής 
άλύσου (c).

λης νά ίδης πώς μεταδίδεται ό ηλεκτρισμός, είτε έξ 
έπαφής, είτε έξ άποστάσεως.

'θ ηλεκτρισμός τόν όποιον άναπτύσσει ή τριβή εις 
τήν ύαλον δέν μεταβαίνει αμέσως, άλλ’ έμμ.έσως εϊς 
τούς άγωγούς, όπου καί συμπυκνούται όσον περισσό
τερον τρίβεται στρεφόμενος ό ύάλινος δίσκος. Αφού δέ 
οί άγωγοί πληρωθώσιν ούτως ηλεκτρισμού, όχι μόνον 
καθίστανται ικανοί νά έλξωσι καί αύτοί τά έλαφρά σώ
ματα άφ’οίουδη'ποτε σημείου τής έπιφανείαςτων, άλ
λά καί έάν πλησιάσης τήν χεΐρα εϊς αύτούς έξ άποστά
σεως έκατοστομέτρων τινών, πολλάκις δέ καί δεκα- 
τομμέτρων, βλέπεις αϊφνιδίως παράδοξόν τι φαινόμε
νου· ζωηρόν τινα σπινθήρα έκθρώσκοντα έκ τού αγωγού 
μετά ξηρού τίνος κρότου, ώς είναι ό τών συνήθων 
σπινθήρων συγχρόνως δ’ αισθάνεσαι εϊςίτήν χεΐρα, εις 
τόν βραχίονα, καί ένίοτε εϊς ό'λον σου τό σώμα, τι
ναγμόν τινα κατά τό μάλλον ή ήττον δυνατόν.

’Αρα ό ηλεκτρισμός δύναται νά μεταβή άπό τού 
ύαλίνου δίσκου εις τά πλησιέστερα $>τοΰ σημεία τών 
άγωγών δύναται νά διαχυθη πάραυία καθ’ όλην 
αύτών τήν έ'κτασιν δύναται τέλος νά μεταδοθή άπό 
τών άγωγών εϊς τά προσεγγίζοντα εϊς αύτούς σώματα, 
καί νά φανερώση τήν πορείαν του διά σπινθήρας, ήτοι 
διά φωτός καί κρότου.
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Όλα όμως τά σώματα δέν εγουσιν εις τον αύτόν 
βαθρ.όν την ιδιότητα τοΰ μεταδίδειν ή του διαβιβά
ζει τον ηλεκτρισμόν. ’Επί των μετάλλων ή τριβή δεν 
παράγει ηλεκτρισμόν, άλλ’αύτά πάλιν εγουσιν άλ
λην τινά ιδιότητα, ούχ ήττον. αξιόλογου, ώςεϊδομεν 
ότι καθί-ανται αγωγοί, ήτοι μεταδίδουσι τον ηλεκ
τρισμόν άκαριαίως καθ’όλην σχεδόν την έκτασιν τής 
έπιφανείας των, όσον καί άν ήναι μεγάλη. ίνα δοκι- 
μάσης τούτο, λάβε σύρμα μεταλλικόν, όσον αρκεί ίνα 
περικύκλωσης τό δώμά σου- κρέμασαν αύτό γύρω διά 
νημάτων μετάξης, ξηρών όμως· καί πρόσεξε νά μή 
έγγίζη εις άλλο τι σώμα, είμή εις την μέταξαν. Σύνα- 
ψον τότε την μίαν του άκραν μετά τής ηλεκτρικής μη
χανής, εις δέ την άλλην προσάρμοσαν σφαιρίδιον εκ 
μετάλλου· θά ίδης ότι τό σφαιρίδιον λαμβάνει την 
ελκτικήν ιδιότητα άμα ώς τεθή ή μηχανή εις κίνησιν.

Ωστε το μέταλλον διαβιβάζει ή άγει τον ηλεκ
τρισμόν· προς άπόδειξιν δέ ότι αληθώς τό σφαιρίδιον 
έλκει εις εαυτό τά τοΰ χρυσού φύλλα καί τά ελαφρά 
σώματα έκ διαβιβάσεως καί αγωγής, αρκεί’νά έγγί- 
σης διά τού δακτύλου το μακρόν τούτο μεταλλικόν 
σύρμα εις οίονδήποτε αύτού σημείου, είτε πλησίον τοΰ 
σφαιριδίου, είτε μακράν αύτού, όπως πάραυτα χάση 
ολας ταύτας τάς ιδιότητας. 'Ωσαύτως δε χάνει αύτάς 
καί άν εις εν έκ των σημείων από τού οποίου είναι 
δεδεμένον άντικαταστήσωμεν· τήν μεταξίνην κλωστήν 
διά λινής, βαμβακίνης, ή καί διά σύρματος.

Ο ήλεκρισμός λοιπόν είναι ρευστόν κυκλοφορούν 
εντός των μετάλλων εύκολώτατα, ώς καί έντδς τοΰ 
ανθρωπίνου σώματος καί των λινών ή βαμβακίνων νη
μάτων, άλλα μή κυκλοφορούν εντός τών μετάξινων.

Αιά τούτο, όσα μέν σώματα δέχονται τον ηλεκτρι
σμόν νά διελθη δι’ αύτών, ιός τά μέταλλα καί τό αν
θρώπινον σώμα, λέγονται ήλεκτραγωγά- όσα δε 
διακόπτουσιν αύτόν, ώς ή μέταξα, ή ύαλος, ή κομμιο- 
λάκκα, ή ρητίνη, τό θειον, ό ξηρός άήρ, τά μάλλινα 

> ύφάσματα, λέγονται μή ήλεκτραγωγά. Ταύτα κα
λούνται ώσαύτως καί άπομονωτικά, επειδή χρησι- 
μεύουσι προς ύποστήριξιν ή άπομόνωσιν τών ηλεκτρα
γωγών σωμάτων.

Ήλεκτραγωγά σώματα είναι καί τό ύδωρ, ό ύγρδς 
αήρ, ή ύγρά γή, καί τά.μή μετάξινα ού'τε μάλλινα ύ
φάσματα, καίτοι ή αγωγή τούτων είναι μετριωτέρα 
της τών μετάλλων.

Αύτη ή τών μετάλλων καί τών άλλων τινών σωμά
των ίδιότης,τοΰ διαβιβάζειν τόν ηλεκτρισμόν, άνεκα- 
λύφθη έν έτει 1727 ύπό τοΰ άγγλου φυσικού Γραίη 
(Gray).

Τά δέ διά τής τριβής ήλεκτριζόμενα σώματα δεν 
είναι ήλεκτραγωγά, επειδή άν ήσαν τοιαύτα δεν θά 
διετήρουν τόν ήλεκτρισμόν των κρατούμενα διά τής 
χειρός. Τούτο δύναται άλλως τε καί νά δοκιμασθή 
ευκόλως. —- Αάβε μακρόν τινα σωλήνα ύάλινον, ή ρά
βδον ρητίνης· τρίψου αύτήν μόνον εις τήν μίαν της ά
κραν, καί θά ίδης ότι ό ηλεκτρισμός μένει εις τό ση- 
μεΐον όπου τόν ανέπτυξες, μή έπεκτεινόμενος εις τήν 
λοιπήν επιφάνειαν τής ράβδου. Αύτό τό ρευστόν, τό δια- 
χυνόμ,ενον μετά τοσούτου τάχους καθ’ όλην τήν επι
φάνειαν παντός σώματος μεταλλικού, όσον καί άν ή- 
ναι μέγα, διατελεΐ ακίνητον καί περιωρισμένον επί 
παντός σώματος μή ηλεκτραγωγού.

Τό ύδωρ είναι καλός ήλεκτραγωγός· κλωςή μετά

ξινη βρεγμένη, σωλήν ύάλινος υγρός, διοχετεύουσι 
τόν ήλεκτρισμόν καλώς, σχεδόν ώς καί τά μέταλλα. 
Αλλ’ ό άήρ είναι ήλεκτραγωγός κακός· άν ό άήρδιε- 

βίβαζε τόν ηλεκτρισμόν, τά σώματα θά έχανον τό η
λεκτρικόν ρευστόν των καθόσον αύτό θά άνεπτύσσετο 
διά τής τριβής. ’Αλλ’ ώς προείπομεν, ύγραινόμενος 
καί ό άήρ καθίσταται αγωγός κάλλιστος· άπο'δειξις 
δέ τούτου είναι, ότι όλα τά σώματα χάνουσι τόν ή- 
λεκτρισμόν τιον, άν όλίγαι τινες αναθυμιάσεις άνα- 
μιχθώσι μετά τού’ άέρος.

Οπου λοιπόν γίνονται ήλεκτρισμού πειράματα εί* 
vat χρεία προσοχής, ϊνα ή ξηραίνεται ό άήρ τεχνητώς, 
ή τούλάχιστον ύψούται ή θερμοκρασία του.

Αί όπταί πλίνθοι τοΰ εδάφους, τό σανίδωμα, αΐ 
πλάκες, οί τοίχοι, είναι αρκούντως καλοί ηλεκτραγω
γοί· συναποτελούσι τήν λεγομένην χθόνα (sol), ή 
κοινήν δεξαμενήν, έκ τού ότι, άμα τό ήλεκτρικόν 
ρευστόν συγκοινωνήση μετ’ αύτών, διαχύνεται εις ό
λην τήν έ'κτασίν των, προχωρεί εις τήν .γην αύτήν, 
καί, είτε διά τής έπιφανείας τών ύδάτων, είτε διά τής 
στερεάς, έν μια στιγμή διασκορπίζεται καθ’ όλην τήν 
γηι'νην σφαίραν.

Καί έν άπλοΰν ραβδίδι ον σφραγιδοκηρίου δύναται 
ν’ άναδώση σπινθήρας, λεπτοτάτους όμως, έάν ήναι 
ξηρότατον καί ίσχυρώς -ηλεκτρισμένου· τοιοΰτοι σπιν
θήρες, μόλις διακρινόμενοι ύπό τού οφθαλμού, εΐχον 
παρατηρηθή κατά πρώτον προ δύο αιώνων- καί αξιο
σημείωτου είναι αληθώς, ότι ό παρατηρήσας αύτούς 
φυσικός (ό Wall), τούς άνήγγειλεν είπών ότι ό· κρότος 
των έμιμεΐτο τον. τού κεραυνού, τό δέ φώς των τό τής 
αστραπής. Ό παράδοξος παραλληλισμός ούτος μεταξύ 
τοιούτου έλαχίστου φαινομένου καί τηλικούτου άλλου 
έξέφραζεν έν τούτόις τήν αλήθειαν, ή μάλλον υπήρχε 
τό πρώτον φώς δι’ ού έμέλλομεν νά όδηγηθώμεν εις 
τήν αλήθειαν· έπειδή έδέησε νά παρέλθη έ'τι όλος αιών 
έν έρεύναις, έν κόποις καί έν πειράμασιν, όπως άπο- 
δειχθη τό ακριβές τής παρομοιώσεως ταύτης. Εν έτει 
1750, ό Φραγκλΐνος, διά χειρός τολμηράς μέν, κα- 
θοδηγουμένης δέ ύπό τής περινοίας, ήψατο τών νεφε
λών τής θυέλλης, καί έξ αύτών καταβιβάσας τόν κε
ραυνόν πρό τών ποδών του, ήρώτησε περί τής αρχής 
αύτού αύτόν τόν ίδιον.

Εκτοτε τό μέγα μυστήριον έγένετο γνωστόν· ή ά- 
λήθεια κατέστη προφανεστάτη. Τά κατ’ έκείνην τήν 
l~v/-'ry γενόμενα λαμπρά πειράματα, μάλιστα δέ έν 
Γαύ.λία , δι’ ηλεκτρικών χαρταετών (cerfs-Volants), 
κατεβίβαζον εις τήν γήν, όχι σπινθήρας ηλεκτρικούς, 
αλλα πυράς ελάσματα, πολλών μέτρων έχοντα μήκος 
καί εύκόλως αναγνωριζόμενα ώς ηλεκτρισμός κατά 
πάντα όμοιο: τοΰ τών μηχανών άς είχον ήδη έπινοή- 
σει οί φυσικοί. Ούδεμία δέ μένει αμφιβολία τού λοι
πού , ότι τό ήλεκτρικόν ρευστόν εύρίσκεται ώς ή θερ- 
μο'της πανταχοΰ, όπου άν ύπάρχη ύλη σταθμητή, ή
τοι εις όλους τούς αστέρας τοΰ σύμπαντος. ’Αλλ’ 
όμως ούδέν έχομεν διδόμενου έξ ού υά είκάσωμεν, ότι 
ύπάρχει καί τις ηλεκτρική συγκοιυωυία μεταξύ τών 
διαφόρων πλανητών τού ήμετέρου συστήματος·

'Όσον όλιγώτερον τόπον έπέχεις, τόσον κάλλιον 
σκεπάζεσαι.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΣ.

''Αγγλος άνήρ , ’Ανδρέας Μερρέλλος καλούμενος, 
ποιητής καί είς τών βουλευτών έπί Καρόλου Β , ήν 
πασίγνωστος διά τήν εύφυΐαν καί τά πνευματώδη αύ
τού λογοπαίγνια. Ό βασιλεύς, λίαν τερπόμενος έκ 
τής συναναστροφής του, διέταξε τόν μέγαν θησαυρο- 
φύλακα ν’ανακάλυψη τήν κατοικίαν αύτού. Ο Μερ
ρέλλος είχε τό κατάλυμά του είς ύπερώόν τι, καί μό
νον έν παράθυρον εν τινι αύλη,έπί τής οδού Στράνδης. 
Ότε είδε τόν μέγαν αξιωματικόν έκεΐνον άνοίξαντα 
τήν θύραν του καί παρουσιασθέντα, έ'μεινεν έκθαμ
βος.

— ’Απατάσθε, τόν είπεν- άλλον τινά ίσως ζητείτε. 
Έδώ, ευρίσκεσθε είς. τό τέταρτον’πάτωμα.

— Ούδόλως άπατώμαι, άπεκρίθη ό θησαυροφύ- 
λαξ· τέλος πάντων σάς άνεκάλυψα, κύριε Μερρέλ- 
λε, καί ε'ρχομαι έκ μέρους τής Αύτού Μεγαλειότητος 
νά σάς έρωτήσω κατά τί δύναται νά σάς γίνη χρή
σιμος.

— Δέν άπόκειται είς τήν έξουσίαν τής Αύτού Με
γαλειότητος νά μοί γίνρ χρήσιμος, άπήντησεν ό Μερ
ρέλλος γελών.

’Αλλ ’ έπιμένοντος τοΰ αξιωματικού, ήναγκάσθη ό 
φιλόπατρις άνήρ νά τώ είπη, ότι έγίνωσκε τό πνεύμα 
τών βασιλικών αύλών, έπειδή πολλάς έπεσκέφθη τοι- 
αύτας, καί είδεν ότι οσάκις τού ήγεμόνος ή εύ'νοια άπε- 
νέμετο πρός ιδιώτην τινά, ύπεχφέονεν αύτόν νά χαρί— 
ζη είς τόν ηγεμόνα τήν ψήφον του.

— Ή Μεγαλειότης του, ύπέλαβεν ό θησαυροφύλαξ, 
απέχειπάσης τοιαύτης ύπονοίας· άλλ’απλώς έκτιμώσα 
τήν αρετήν σας έπιθυμεΐ νά σάς έ'βλεπε κατέχοντα θέ- 
σιν τινά πλησίον της.

— ’Αλλ’ αύτό τούτο δέν δύναμαι νά πράξω έντί- 
μως, άπεκρίθη ό βουλευτής, διότι θά ήμην ή άχάρι- 
στος πρός τόν Βασιλέα, δίδων κατ’ αύτοΰ τήν ψήφον 
μου, ή προδότης πρός τήν πατρίδα, ύποστηρίζων τά 
μέτρα τής αύλής. Μόνη εύνοια, τήν οποίαν έξαιτούμαι 
παρά τής Μεγαλειότητος του, είναι τό νά μέ θεωρή ώς 
ίνα τών πιστότατων ύπηκοων της, βεβαία ότι έγώ, 
άρνούμενος τάς προσφοράς της, ύπηρετώ αύτήν πολύ 
μάλλον ή δεχόμενος αύτάς.

Ό αξιωματικός, βλέπων ότι ήσςιν μάταιαι αΐ προ- 
τροπαί του, καί ότι ή άκεραιότης τοΰ άνδρός ούδεμίαν 
θέσιν άνείχετο έν τοΐς πράγμασι, τόν παρεκάλεσεν έπί 
τέλους νά δεχθή τούλάχιστον χιλίας λίρας στερλίνας, 
τάς οποίας ό βασιλεύς εςελλε πρός αύτόν ώς ποιητήν. 
Ό Μορρέλλός όμως άπεποιήθη καί τούτο τό βασιλικόν 
δώρον, καίτοι κατά τήν έποχήν έκείνην έστενοχωρεϊτο 
ύπό άνεχείας τόσον, ώς-ε είχε μάλι-α άναγκασθή, μετά 
τήν άναχώρησιν τού’ μεγάλου θησαυροφύλακος, νά δα- 
νεισθή παρά τίνος τών φίλων του μίαν λίραν στερ
λίναν.

Μύθος! ίσως είπωσί τινες. ’Αληθώς, τό πράγμα 
φαίνεται ώς μύθος, όπου δέν έσχηματίσθησαν είσέτι 
ακέραιοι χαρακτήρες, καί όπου ούδείς κέκτηται είσ
έτι τήν δύναμιν τοΰ έχειν εαυτόν. Ή δύναμις αύτη 
έπεται τής τού γινώσκειν εαυτόν· είσέτι δέ παρ ήμϊν 
είναι τόσον σπάνιοι οί εαυτούς γινώσκοντες! Και λοι
πόν, τό ανωτέρω είναι μύθος.

ΤΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΦΥΤΑ.

,ουσιν
,τώδη,

("Ιδε σελ. 235.)

Νά πληρώση τις όλων τάς ορέξεις είναι πράγμα δύ
σκολου. Δέν άμφιβάλλομεν ότι τινές θεωροΰσιν ώς ανά
ξια προσοχής ή διακρίσεως τά παντοϊα χορτάρια, άτι- 
να πρασινίζουσι τήν γήν έν ώρα έ'αρος· άλλ’ ούχ, ήττον 
πολλοί θά είναι γνώμης μεθ’ ημών, ότι ό κόσμιος άν
θρωπος ού'τε είς ταύτα πρέπει νά φαίνεται πάντη α
δαής. Όλίγαι βοτανικαί γνώσεις πολύ στολίζουσι 
τήν ανατροφήν, ή δέ τοιάύτη σπουδή είναι μάλιστα 
καί τερ-πνοτάτη.

Ήδη έμάθομεν νά διακρίνωμεν έξ ονόματος πέντε 
τών αγρωστωδών φυτών φλέον τόν λειμώνιον, φλέον 
τόν πολύοζον, άλωπέκουρον τόν γονατώδη, άνθοξανθον 
τό εύοσμου, δακτυλίδα τήν συσπείρωσήν πράγματα 
καί ονόματα χαρίεντα, πλήρη άθωότητος άγροτικής, 
τά όποια καί μόνον προφέρουσα πάσα κόρη θά παρί- 
στατο θελκτικωτέρα είς τούς άκούοντας. Σήμερον έρ- 
χόμεθα νά προσθέσωμεν έ'τερα πέντε τοιαύτα. Καί 
πρώτον άς είπωμεν περί τοΰ Αίγίλωπος.

Ούτως ώνόμαζον οί προπάτορες ημών είδος τι α
γρίου βρώμου (κοινώς βρωμίου — avoine.— ΐδε πε
ραιτέρω σχήμα 6), θεωρούμενου ώς έν έκ τών αρίστων 
λειμωνίων φυτών. Τούτον τόν αίγίλιοπα όνομάζι 
οί γεωργοί τής Γαλλίας fromental, τούτέστι σιτι 
οί δέ βοτανικοί avena elatior.

Οί αίγίλωπες διακρίνονται έκ τής φο'βης των τής 
χαλαράς καί έκ τού συνεστραμμένου καί άγκωνώδους 
άθέρος (κοινώς άγάνου), δν φέρει ή φολίς αύτών είς 
τά νώτάτης. Ό άθήρ τών αιγιλώπων οΐτινες καλλιερ
γούνται έτησίως μετά τών άύ,λων δημητριακών καρ
πών έχει τούτο τό περίεργον, ότι έπι μέν ξηρασίας 
συστρέφεται έ'τι μάλλον, έπί δέ υγρασίας πάλιν εύθύνε- 
ται· ώς-ε χρησιμεύει ώς ύγρόμετρον είς τούς άγρότας.

Οί Κίκκοι (λατ. fesluca) έχουσι τήν φόβην ολίγον 
τι ήνεωγμένην" σύγκειται δέ αυτή έκ πού.υανθών 
σταχυλλίδων (epillets), έχουσών σχήμα έπίμηκες καί 
φολίδας άποληγούσας πολλάκις είς αθέρας. Τινά όμως 
είδη τοΰ κίκκου, καί ιδίως ό κίκκος ό λειμώνιος (ϊδε 
σχ. 7), στερούνται αθέρων.

Αί ΙΙόαι δέν διαφέοουσι τών Κίκκων μόνον δ’ έ
χουσι τάς σταχυλλίδας βραχυτέρας καί τάς φολίδας 
πάντοτε άνευ άθέρος. Τής λειμωνίας πόας (ϊδε σχ. 8), 
ή ρίζα έρπει, τό δέ άχυρου καί τά φύλλα δέν έχουσι 
χνούν;

Μετά τών άγρωστωδών άτινα φέρουσι ς-άχυν κατα
τάσσεται καί ή Α ίρα (κοινώς ήρα) ή βλας-ική (ΙοΙίΐΙΙΠ 
perenne, σχ. 9), ή ύπό τών "Αγγλων λεγομένη ray 
grass, καί πεφημισμένη διά τήν όποιαν προάγει λε
πτήν πόαν. Αύτη εύκόλως αναγνωρίζεται έκτών στά
χυ),λίδων της, τρεπομένιον εναλλάξ πρός έναντίας διευ
θύνσεις.

Τέλος, ιδού καί Κυνόσουρος ό κυρβασιώδης 
(σχ. 10), ούτω καλούμενος, έπειδή έκάστη τών ς-α- 
χυλ.λίδων του περιέχει είς τήν βάσιν αύτής έλυτρον, 
ήτοι παραφυλλίδα τινά, έ'χουσαν τδ^χήαα κυρβασίας, 
τό δ’ όλον τοΰ στάχυός του ομοιάζει ούρα κυνός. 
Τό αγρωστώδες τούτο έχει τά φύλλα στενά καί τήν 
καλάμην ίσχνοτάτην · βλαστάνει δέ ώς έπί τό πλει- 
στον είς τούς άνύδρους λειμώνας καί είς τάς είαμενάς 
(pelouses).
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Η ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ.

'Η Βηθλεέμ είναι προς τούς σιωνίτας προσκυνητάς 
σταθμός έκ τών θελκτικωτάτων. Το τερπνόν τούτο 
χωρίον άναμιμνήσζει τον πατριαρχικόν εκείνον βίον, 
δν συνεχώς άπαντώμεν έν τή ΙΙαλαια Γραφή, Ποιμένες, 
ποιμενίδες, ποίμνια, άγρόται γνήσιοι μετά τών λευ
κών χιτώνων των, τών μακρών και διά ζώνης δερμάτι
νης περιεσφιγμένων, φε'ροντες τάς ράβδους των τάς έπι- 
μήκεις, δλον το μεγαλοπρεπές έχοντες ήθος τών φυ
λών αί'τινες ζώσιν ύπό τον τής ’Ανατολής ήλιον, γυ
ναίκες ένδεδυμέναι μέχρι σήμερον ώς θά ήτοή Παρθένος 
Μαρία, έσθητα δηλαδή,κυανήν καί μέγαν πέπλον λευ

Η τανΰν δψις τής Βηθλεέμ,

» τόν υίον αύτής τον πρωτότοκον, καί έσπαργανωσεν 
» αύτόν, καί άνέκλινεν αύτόν 'έν τή φάτνη- διότι ούκ 
» ήν αύτοίς τόπος έν τώ καταλύματι. »

Νομίζεις ό'τι ζής εις τούς αύτούς έκείνους χρόνους, 
καί πληρούσαι άπό σέβας τι όλως χριστιανικόν,

Άλλ’ έπί του σπηλαίου έντός τού οποίου ύπήρχεν 
ή φάτνη, ώς λέγεται έκ παραδόσεως, εκτείνεται σήμε
ρον μεγάλη τις πλατεία πλήρης χριστιανικών μονα- 
στηρίων, έν τώ κέντρφ τών οποίων ύψούται ό ναός τής 
του Χριστού Γεννήσεως, κτισθείςκατ’ έντολήν τής Α
γίας Ελένης. Είναι δέ μεγαλοπρεπής, πεντάσηκος. 
Οί σηκοί χωρίζονται διά τεσσάρων σειρών μονόλιθων 
στηλών άμυγδαλωτοΰ ποικιλοχρόου μαρμάρου τής Πα
λαιστίνης. 'Υπό τό ώραίον δέ τούτο οικοδόμημα συνέρ
χονται σήμερον οί χωρικοί ίνα καπνίσωσι τήν πίπαν 
των, προφυλαττόμενοι άπό της βροχής καί τού ήλιου. 

κόν, καί άγουσαι άπό της χειρός μικρά παιδία γυμνά, 
ολος εκείνος ό μικρός λαός έχει τήν φυσιογνωμίαν χα- 
ρακτηριστικωτάτην.

"Εχε ταυτα ύπ’ ό'ψιν,· καί αναπολεί τόν Εύαγγελι- 
στήν λέγοντα, « ’Εγένετο δέ έν ταΐς ήμέραις έκεί— 
» ναις... άνέβη ’Ιωσήφ άπό της Γαλιλαίας, έκ πόλεως 
» Ναζαρέτ, εϊς τήν ’ίουδαίαν.... »

Εύρίσκεσαι εϊς αύτήν τήν ’ίουδαίαν.
«εϊς πόλιν Ααβίδ ήτις καλείται Βηθλεέμ, »

Πατεΐς έν αύτη τή Βηθλεέμ.
« συν Μαριάμ τή μεμνηστευμένη αύτώγυναικί, ουση 
» έγκύω. ’Εγένετο δέ έν τώ είναι αύτούς έκεί, έπλή- 
»σθησαν αί ήμέραι του τεκείν αυτήν. Καί έτεκε

Διατείχισμά τι λεπτόν, άποτέμνον του ναού τάς δύο 
πτέρυγας, παραχωρεί τήν μέν εϊς τήν λατρείαν τών 
'Ελλήνων, αύτών οΐτινες είχον εγείρει δλον τόν ναόν, 
τήν δέ εϊς τούς Αρμενίους.

Εϊς δέ τό σπήλαιον της τού Χριστού Γεννήσεως κα- 
ταβαίνουσιν οί προσκυνηταί διά διπλής κλίμακας 
κυκλοτερούς. Τό σπήλαιον τούτο, όπου ή φάτνη σώ
ζεται, κυκλούταιύπό μαρμάρου, καί είναι κεκοσμημέ- 
νον πλουσίως. ’Εν δέ τοίς ύπογείοις του ναού ύπάρ- 
χουσικαί άλλα ιερά, ώς οί τάφοι τών δεκατετρακιςχι- 
λίων Νηπίων άτινα είχον σφαγή έκ διαταγής του Ήρώ- 
δου, οί τού Αγίου 'Ιερωνύμου, τής Αγία: Παύλας, καί 
τής Αγίας Ευστοχίας.

'Η όψις τού χωρίου είναι φαιδρά- τήν βλέπεις^ καί 
αισθάνεσαι τήν άνεσιν τών κατοίκων του- τά πέριξ 
φαίνονται έπιμελώς καλλιεργημένα. Μεταξύ τών δέν-
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δρων άπαντά τι; και άλλα μετά της ελαίας διάφορα 
όπωροφόρα, ώς άμυγδαλέας, βερυκοκκίας, άπιδίας, 
προς δέ καί μηλέας. Άλλά τά παρέκει είναι ξηρά καί 
ήλιοκαή· όπου δέ μόνον εΰρίσκεται ύδωρ τι, εκεί χλοά
ζει ή άμπελος, ή συκή , ή ξυλοκερατέα, ή καρύα, ή 
κάμαρας. ’Εν ώρα έ'αρος απαντάται καί το λεγόμενον 
δένδρον της Ίουδαία; (κερκίς ή λοβισκοειδής), άναδί- 
δον τούς άφυλλους μέν, άλλά γέμοντας ροδιζο'ντων 
άνθέων κλώνάςτου· το δέ παράδοξον, το δένδρον τούτο 
είναι σπάνιον εϊς τήν ’ίουδαίαν.

"Οπου άν στρέψης τούς οφθαλμούς άναπολών τάς 
ΐεράς Γραφάς, έχεις τι νά ίδη; προσοχής άξιον. ’ΐδού 
εκείνοι έκεΐ.οί λόφοι, ύπεράνω της Βηθλεέμ· εκεί θά 
ηγραύλουν οί ποιμένες, δτε ό άγγελος εύηγγελίσατο 
αύτοΐς την τού Σωτήροςγέννησιν·

« Καί ποιμένες ήσαν έν τή χώρα τη αύτή άγραυ- 
» λούντες, καί φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός έπί. 
» τήν ποίμνην αύτών. Καί ιδού άγγελος Κυρίου έπέςη 
» αύτοΐς, καί δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αύτούς· καί 
» έφοβήθησαν φόβον μέγαν. Καί ε’ιπεν αύτοΐς άγγε- 
» λος· Μή φοβεΐσθε- ιδού γάρ εύαγγελίζομαι ύμΐν χα- 
» ράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τώ λαώ· ότι έτέχθη 
» ύμΐν σήμερον σωτήρ, δς έστι Χριστός Κύριος, έν πό- 
» λει Δαβίδ. Καί τούτο ύμΐν τό σημεΐον· εύρη'σετε 
» βρέφος έσπαργανωμένδν, κείμενον έν τήφάτνη.

» Καί έξαίφνης έγένετο σύν τω άγγέλω πλήθος ς·ρα- 
» τιάς ούρανίου, αίνούντων τόν Θεόν, καί λεγόντων 
» Δόξα έν ύψίστοις Θεώ, καί έπί γης είρη'νη, έν άν- 
» θρώποις εύδοκία. » — Αουκ. κεφ. β'.

’Η πόλις βεβαίως μετεβλήθη έκτοτε, καίτοι αί οί- 
κοδομαί της διατηρουσι τόν άρχαΐον τύπον, άλλ’ ή 
περί αύτήν τοποθεσία μένει έκπαλαι ή αύτή. ’Από της 
Βηθλεέμ καταβαίνει; εϊς τόν αγρόν τού Βοόζ. Άλλαι 
άναμνήσεις, αύται αρχαιότερα1.. Είναι ή πεδιάς όπου 
ή 'Ρούθ, ή πτωχή, έσταχυολόγει κατόπιν τών θερι
στών του πλουσίου Βοόζ· — χαριέστατον είδύλλιον.

« Καί είπε 'Ρουθ ή Μωαβίτις προς Νωεμίν (τήν πεν- 
» θεράν της), Πορευθώ δή είς αγρόν, καί συνάξω έν τοϊς 
» στάχυσι κατόπισθεν ού άν εΰρω χάριν έν όφθαλμοΐς 
» αύτοΰ. Είπε δέ αύτή, ΓΙορεύου, θύγατερ.

» Καί έπορεύθη· καί έλθοΰσα συνέλεξεν έν τώ άγρω 
» κατόπισθε τών θεριζόντων.··· Καί είπεν αύτή Βοόζ, 
» "Ηδη ώρα του φαγεΐν, προσελθε ώδε καί φάγεσαι 
» τών άρτων, καί βάψεις τόν ψωμόν σου έν τω δξει.

» Καί έκάθισε Ρούθ έκ πλαγίων τών θεοιζόντων- 
» καί έβούνισεν αύτή Βοόζ άλφιτον, καί έφαγε καί 
» ενεπλήσθη καίκατέλιπε,καί άνέστητοΰ συλλέγειν...

» Καί συνέλεξεν έν τώ άγρω έως εσπέρας, καί έρ- 
» ράβδισεν ά συνέλεξε, καί έγεννήθη ώς οίφί κριθών, 
» καί ήρε καί είσήλθεν είς τήν πόλιν. » — 'Ρούθ, 
» κεφ. β\

Έχων τις τον καιρόν καίτά μέσα, ώφειλε καί τούς 
τόπους έκείνους νά έπισκεφθή, έστω δέ καί μόνον χάριν 
περιηγήσεως. Μετέβαλοντήν δψιν της οικουμένης, αύ- 
’τοί διατελοΰντε; τοσοΰτον οίκτροί σήμερον.

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΟΥΣ.
'Έν τών έν Άθήναις ωραίων μνημείων της άρ- 

χαιότητος είναι τό λεγόμενον χορηγικόν του Αυσικρά- 
τους· τούτου ή μικρά ζωοφόρος παριστά τό του Διο
νύσου θαΰμα, ώ; διηγείται αύτό ό τρίτος ομηρικός ύ

μνος προς τόν θεόν τούτον· ό'τι συλληφθείς ύπό τυρρη- 
νών πειρατών, καί άπαγόμενος είς αιχμαλωσίαν, 
έτιμώρησεν αύτούς διά τών Σατύρων, καί τούς ήνάγκα- 
σεν, είς δελφίνας μεταβλήθέντες, νά πηδήσωσιν είς τήν 
θάλασσαν.

'Υπό τοΰ μύθου τούτου έμπνεόμενος ό καθ’ ημάς 
ποιητής καί αρχαιολόγοςΆ. Ρ. 'Ραγκαβής, έγραψε πρό 
καιρού ήδη πολλοΰ ποίημα έπιγραφόμενον Διονύσου 
ΙΙλοΰς, έξ ού άποσπώμεν τάς κατωτέρω μελωδικά;, 
είκονικωτάτας, καί πλήρεις αρχαϊσμού στροφάς.

Η έκτασις τού αχανούς
Αιγαίου έκοιμάτο, 
κ’έ'βλεπες δύω ούρανούς· 

ό είς ην άνω κυανούς, γλαυκός ό άλλος κάτω.
Αί διαλείπουσαι πνοαί
τού έαρος έφύσων 
αμφίβολοί καί άραιαί· 

μακράν δ’ έφαίνοντ’ ώς σκιαί αί κορυφαί τών νήσων.
Η δύσις, πύλη φλογερά, 
λαμποάς αντανακλάσεις 
ήκόντιζεν είς τά νερά, 

ώς άν ένέμοντο πυρά τήν πλάκα τής θαλάσσης.
Αλλ’ όπου νότος είςγλαυκάς 
ταινίας τήν έρρίκνου, 
τίήτον; όρνις ή όλκάς, 

ήτις έτάννυε λευκά;τάς πτέρυγα; ώς κύκνου;
Ητον όλκάς, ούχί πτηνόν 
ώ; δ’ έφθασε πλησίον, 
μέλαν έφαίνετο βουνόν, 

καί τόν ιστόν του Τυρρηνών έκόσμει έπισείων.
Μόλις έπήνθουν άργυροί
άφροί περί τήν τρόπιν, 
κ’ ένόεις ό'τι προχωρεί, 

διότι έσχιζεν εύρύ τό ίχνος του κατόπιν.
Οί ναύται, ήλιοκαεΐς, 
κινούντες μΰς εύτονους, 
διήρμοζον μετά βοής 

τό άκροκέραιον ό εις, ό άλλος τας προτόνους.
Αλλος, ορθός είς τόν ιστόν, 
τόν πόντον κατεσκόπει· 
κ’ είς τήν φωνήν τών κελευστών 

επληττεν άργυρον ρευστόν μετά ρυθμού ή κώπη.
Ην το κατάστρωμα εύρύ, 
πλήοης άνδρών ή πρύμνη· 
βήμα τήν έκρουε βαρύ· 

άντήχουν άγριοι χοροί καί έναλίων ύμνοι.
Είς δέ τήν πρώραν άπαλώς
είς δέρματα πανθήρων 
νέο; κατέκειτο καλός,

είς τον βραχίον’αμελώ; τό σώμα ύπεγείρών.
Χιτώνα είχε κροκωτόν 
μετά χρυσών άμμάτων 
πλήν καταρρέων ό χιτών 

γυμνόν κατέλειπεν αύτον έπάνω τών γονάτων.
Σπανία ήν ή καλλονή
αύτοΰ τού νεανίου- 1

μάλλον έφαίνετο γυνή,
έ'χουσα δψιν εύγενή καί πλήρη μεγαλείου.

Χρυσούν έκράτει άφ’ένός 
περίγλυφον κρατήρα, 
καί μέ θωπεύματα κυνός 

ωραία τιγρις ταπεινώς τω έλειχε τήν χεΐρα.
·······
Αήρ καί θάλασσα ζωήν 
καινήν ήκτινοβόλει 
ύπό τού θέρου; τήν πνοήν.

Τό πάν ήν κίνησις, καί ήν χαρά ή φύσις όλη.
Αίφνης ώγκώθη, ώς μεστός 
εαρινής ίκμάδος, 
κ’ έρράγη τρύζων ό ίσχός, 

κ’ έξέφυ εύρωστος βλαστός, κομών αμπέλου κλάδος.
Στεφάνας πλέκουσα πολλάς, 
ήρτήθ’ είς τάς κεραίας, 
κ’ είς πυκνόν θόλον ή φυλλά; 

έκάμπτετο, καί σταφυλάς έβλάστησε γενναίας.
Βριθύς, τού; κλάδου; περικλών 
καρπό; τό βλέμμα τέρπεις 
Εί; κλώνα πλέκεται ό κλών 

καί τόν ιστόν περικυκλών, χλωρό; κισσός άνέρπει.
Καί άνθη (hoc τών κισσών 
ποικίλα διεγέλων 
ή κηπευτά ή τών δασών, 

άρώματ άπό τών χρυσών έκπέμποντα κυπέλλων.
Εξαίφνης ρέει έκραγείς 
έκ τών άκοοκεραίων 
ευωοης ρυας οι αυγής.

Δέν ήτον ύδωρ έκ πηγής, άλλ’ άνθοσμίας ρέων.
Ο βαθύς δρμος μειδιά 
καί νεύει φιληδόνως. 
Πάσα γωνία καί σκιά, 

καί είς πάν δένδρον φωλιά εύλάλου άηδόνος.
Τής παραλία; μαλακή 
προκύπτει ή άγκάλη. 
Εκεί γαλήνη κατοικεί’ 

έκεΐ ό ζέφυρο; γλυκύ διά τών φύλλων ψάλλει.
Ο ρύαξ, δφις αργυρούς, 
τούς πολυκάμπτους γύρου; 
έλίσσ’ είς τάπητας χλωρούς, 

καί αδων άπαντά ό ρους προς άδοντας ζεφύρους.
Βέλους όξύτερον χωρεΐ 
τό πλοΐον προς τόν κόλπον 
και τό προπέμπουσι χοροί 

νηχόμενοι καί ζωηροί, μετ’ ιαχών εύμόλπων.
Εγγύς, μακράν, εί; τ’ ανοικτά, 
έκ σκοτεινού πυθμένος, 
δντ’ άνεδύοντο φρικτά, 

ό'σα πλωτά, ό'σα νηκτά, καί πάν ένύδρων γένος.
Τό κύμ’ άφρίζον ή ούρά 
τής ίπποκάμπη; πλήττει. 
Φυσώσ’ είς ύψος τά νερά, 

καί, βαρείς δγκοι, σοβαρά προβαίνουσι τά κήτη. 
'Βάλλουσιν έ'ρωτες ό εί; 
τόν άλλον μέ κογχύλας·

καί παίζουσαι μετά βοής, 
ή Ναϊάς κ’ ή Νηρη'ίς διώκουσιν άλλήλας.

Σειρήνα φέρων, ό δελφίν 
όρμά έκ τών αδύτων, 
καί προκαλεΐ τήν αδελφήν 

είς τοΰ άφροΰ τήν κορυφήν όχούμένος ό Τρίτων.
Σεμνό.; ό θίασος σοβεί, 
ώς φέρεται ό κέλης, 
είς συνοδίαν εύσεβή· 

καί ύμνος αντηχεί, « Εύοΐ εύάν. υίέ Σεμέλης! »

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΗΜΩΝ.
Οί ποιηταί κατέτριψαν τήν φαντασίαν καί έξήντλη- 

σαν τάς μεταφοράς αύτών περιγράφοντες τούς κινδύ
νους ους διατρέχομεν έκ τών λεόντων, τών τίγρεων καί 
τών ύαινών. Τά θηρία ταύτα, καίτοι ανήμερα καί άν- 
θρωποφάγα, είναι διά τήν δειλίαν των εύκαταφρόνη- 
τοι έχθροί. Άπέχουσιν άφ’ ήμών δτε δύνανται νά ευ- 
ρωσι μακράν ήμών βοράν. Άλλ’ άν οί περιφανείς συγ- 
γαφεΐς έκεϊνοι έλάμβανον τό μικροσκόπιον, καί δι’ αύ
τοΰ έσπούδαζον τά πραγματικά τού σχεδόν αγνώστου 
εΐσέτι κόσμου τούτου, βεβαίως δέν θά παρέβλεπον άλ
λου; τινά; έχθρούς πολύ τελειότερον έξωπλισμένους, 
πολύ ά.τρομ.ητοτέρους, καί πολύ δυσκολώτερον κατα
βαλλόμενους παρά τά φοβερότατα τών. μ-εγάλων θη
ρίων τής γής.

Διατί δέν έξύμνησαν εΐσέτι οί ποιηταί καί τήν άν- 
δρίαν των μόλις ορατών αθλητών τούτων οίτινες, έπι- 
λανθανόμενοι τής μικρότητο; τού άναστήματός των, 
άντί νά δειλιώσιν, ώς τινα τών μεγάλων σαρκοφάγων 
θηρίων, πρό παντός ό',τι έχει λάμψιν τινά, όρμώσι καί 
πρό;τόν άνθρωπον καίπρός τό φώς; Παρά πάντα κίν
δυνον, αύτά πέτονται πρό; τόν λύχνον τοΰ τε ύλικού 
καί τού διανοητικού κόσμου, θαυμασία φιλοδοξία, 
τεκμήριον ηρωικής καρτεροψυχίας, είκών άληθώς έξο
χου ψυχής 1

Προς τούς μικρούς τούτους ήρωας,
« Μικρός μέν δέμας, άλλά μαχητής.» 

όλα είναι μεγάλα! μεγάλη λοιπόν είναι καί ή αδηφα
γία των. Τινές αύτών συγκύπτουσιν ύπό τό βάρος τού 
καταβιβρωσκομένου έδέσματος, καί, μεταξύ τής ζώ- 
σης βορά; των κατακείμενοι, έξακολουθοΰν νά καταβι- 
βρώσκωσιν εΐσέτι! Νά φύγωσι πλέον δέν δύνανται, 
άλλά καί οΰτω μάς περιφρονοΰσιν ήρωϊκώς. Οί μικρο- 
σκοπικοί ούτοι Γαργαντοΰαι1 καταντώσι να χώνωνται 
έντός τή; σαρκός ήμών άδιακόπως τρώγοντες.

Τοιούτοι είναι ό ’κόρις, περί ού έλαλήσαμεν είς τα; 
προλαβούσα; σελίδας (ίδε σελ. 344), ό ψύλλος, ό κώ
νωψ, τό σαρκοτόμον άκαρι, περί ων ιδίως θ άναφέ- 
ρωμεν άλλοτε, καί ό φθείρ (κοινώς ψείρα), τού οποίου 
τήν βδελυράν εικόνα δίδομεν περαιτέρω^

Μεγάλως τωο'ντι έχρησίμευσε τό μικροσκόπιον ποός 
σπουδήν τών έξωτερικών παρασίτων τοΰ σώματος ή
μών. Ούδέποτέ θά ήρκει ή απλή ήμών δρασις νά είσχω- 
ρήση εί; τόν μυστηριώδη οργανισμός τών ό'ντων τού
των, άτινα μέγα έχομεν διαφέρον νά γνωρίζωμεν κα
λώς, αφού τόσον εί; ή μάς έγγίζουσι.

(1) 'Ονομα μυθώδους γίγαντος, παρωδούμενον έπί παντός αχόρ
ταστου ανθρώπου.
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Δέν υπάρχει οπλοποιός, ό'σον επιτήδειος και άνύπο- 
τεθη, ικανός νά κατασκευάση όπλον εντελές ώς το κέν
τρου της μελίσσης ή τοΰ κώνωπος. Βιβλίου ολόκλη
ρον ήδύνατο νά πληρώση ή περιγραφή της χρη'σεως 
έκαστου τών μερών αύτών, ών ό αριθμός είναι τοσοΰ- 
τος, ώστε ό εξεταστής οφθαλμός περιέρχεται εις σκο- 
τοδινίασιν. Kat ό'μως τίς θά έτόλμα ν’ άναλάβη τήν 
ευθύνην της καταργήσεως μιάς μ,ο'νης τριχός, μιάς μό- 
νης χαραγής, μιάς μο'νης χηλής !

Οί άνθρωποι έ'χομεν στρατιώτας γεωργούς· δυνά- 
μεθανά συνάγωμεν τά όπλα ήμών εϊς δέματα, κλειομέ- 
νου τοΰ ναού τοΰ ’ίανοΰ, ή ν’ άναλαμβάνωμεν αύτά, 
άνοιγοριε'νου· τών δέ έντόμων έκαστον φέρει τό βελο
νωτόν τυφεκίου του άρια γενυώμενον.

ΦΟειρ (ψείρα) καιτά ώά αύτού έπι τριχών κεφαλής, 
φαινόμενα διά τού μικροσκοπίου.

’Εάν ή φύσις περιωρίζετο εϊςτήνπλάσιν τών κατάδύ- 
ναριιν εντελέστατων δυτών, ανθρώπους μόνον θάέπλατ- 
τεν· άλλ’ οί άνθρωποι δέν ήδύναντο νάζήσωσι κατάμο
νοι, καθώς δέν δύναται νά ύπάρςη κοινωνία συγκειμέ- 
νη ό'λη έκ Σωκρατών καί Πλατώνων καί ’Επαμεινων- 
δών. Τά υποδεέστατα αύτά τών δντων έχουσι λειτουρ
γίαν έν τη αρμονία τοΰ παντός, καί έπομένως είναι 
νόμιμα καί αύτά ώς αΐ σκιαί πλησίον τοΰ φωτός.

Μένουσιν εκστατικοί οί φιλόσοφοι έξετάζοντες τάς 
ύπερριέτρους κινήσεις τών άπείρως μικρών έντο'ριων. 
Μυία τις, σχεδόν αόρατος, διατρέχει βαδίζουσα άπό- 
στασιν δεκαπέντε έκατοστομέτρων κατά παν δευτερό- 
λεπτον, Ή καταμέτρησις τών σκελών τοΰ ταχυδρόριου

τούτου άπέδειξεν ό'τι τό ζωύφιον ήδύνατο νά κάμη χί
λια βήριατα έντός χρόνου τόν όποιον οί άστρονόριοι 
θεωροΰσιν ώς αδιαίρετον σχεδόν. ’Άν οί πεζοδρόμοι 
ήμών έβάδιζον μετά τοσούτου καταπληκτικού τά- 
χ ους, θά έ'τρεχον ταχύτερον τών άτμ-αμαξών!

Ούχ ήττον φοβερός είναι καί ό άριθριος τών κινή
σεων τάς οποίας τά έντομα δύνανται νά δίδωσιν εις 
τάς πτέρυγάς των. Ακούσατε τόν κηφήνα, τοΰ οποίου 
βομβοΰσιν αί πτέρυγες· ή πειραριατική φυσική έχει 
δργανόν τι ακουστικόν δι’ ού άριθμοΰνται τά δονήμα- 
ταή οί παλριοί’ καί λοιπόν άπεδείχθη διά τοΰ οργάνου 
τούτου, ό'τι τοΰ κηφήνος αί πτέρυγες δίδουσιν έξακο-
σίους παλριούς κατά παν δευτερόλεπτον.

'Ο ψύλλος όταν πηδά, ύψοΰται από τοΰ έδάφους 
του είς άπόστασιν διακοσιάκις μείζονα τοΰ ανα
στήματος του. ’'Αν ό άνθρωπος είχε τοΰτο τό προτέ
ρημα τοΰ ψύλλου, άναλόγως πρός τό ανάστημά του θά 
έπήδα ύπεράνω τοΰ ύψηλοτάτου τών κωδωνοστασίων. 
Θά έχρειάζετο νά κτίζωνται περί τάς φύλακας ούρανο- 
μήκη τείχη, ίνα μή ύπερπηδώσιν οί κατάδικοι.

Ούδε ίς αγνοεί ότι ή ραθυμία, ή αναλγησία τοΰ αν
θρώπου συμβάλλει πρός άνάπτυξιν τών έντόμων άτι- 
να εύρίσκουσι κατοικίαν εϊς τό σώμα ημών. ’Εδόθη 
άράγε πρός ανατροφήν ημών αΰτη ή μάστιξ; Πολύ 
πιθανόν, διότι άλλως, πώς τά έντομα ταΰτα έπλά- 
σθησαν τόσον μικρά, ώστε, καίτοι έντός τών χειρών 
τοΰ άνθρώπου, νά διαφεύγωσιν ώς έπί το πλεΐστον 
τήν έκδίκησίντου; Νομίζεις τωόντι ό'τι έπίτηδες έπλά- 
σθησαν τοιαΰτα, ό'πως πράττωσιν άτιμ.ωρητεί λειτουρ
γίαν ωφέλιμον πρός ημάς.

Είναι κανών σχεδόν γενικός, ό'τι τό τετράγωνον τοΰ 
άλγους τό όποιον προξενοΰσιν είς τό σώμα ημών τά έν
τομα ταΰτα, τόσον είναι μεγαλήτερον, ό'σον μικρότε
ρος είναι ό είς αύτό προσκολλώμ-ενος έξωτερικός πα
ράσιτος. 'Ο φθείρ, παραβαλλόμενος πρός τόν ψύλλον, 
είναι νάνος· το δέ άκαρι τών φλυκταινών τής ψώ— 
ρας, σαρκοτόμος καλούμενου (sarcopte), είναι πάλιν 
νάνος ώς προς τόν φθείρα. Τοΰ ψύλλου τό κέντημα εί
ναι σχεδόν άνόδυνον έπειτα, ένώ τό τοΰ φθειρός προ
ξενεί· κνισμόν δυσφόρητον τό τοΰ άκάριος ό'μως καίει 
ώς άνθραξ πυρός.

Δέν φροντίζεις, άνθρωπε, νά σαρώνης τήν οικίαν 
σου, νά τινάσσης τά φορέματά σου; Λάβε ψύλλους, εύ
κόλως πάλιν άποβαλλομένους. Δέν φροντίζεις ού'τε νά 
πλύνης τό σώμ-ά σου, ού'τε νά κτενίζης τήν κόμην σου; 
Αάβε φθείρας, άποκτενιζομένους δυσκολώτερον. Άλλ’ 
ή ραθυμία σου καταντά μέχρις αναλγησίας καί πρός 
τούς φθείρας αύτου'ς; Λάβε λοιπόν τόν έκ της άκρας 
σου ακαθαρσίας γεννώμενον σαρκοτόμον, λεπτότερον 
καί δεινότερον, δυσκολώτατα έξοντούμενον, καί ούτω 
σωφρονίσθητι.

ΟΙ ΠΙΘΗΚΕΣ.

β 'Ομολογώ, έ'λεγεν ό Βυφφών, ό'τι, έάν έπρεπε νά 
κρίνωμεν έκ μόνου τοΰ σχήματος, τό γένος τών πιθή
κων ήδύνατο νά έκληφθή ώς είδος τών τοΰ άνθρωπίνου 
γένους... Τινές τών πιθήκων ουράν μέν δέν έχουσι πο
σώς, ή δ' οψις των είναι πεπλατυμμένη, οί βραχίονες 
καί αί χείρες καί οί δάκτυλοι καί οί όνυχες όμοιοι τοΐς 
ήμετε'ροις· βαδίζουσι δέπάντοτε όρθιοι, έχουσι πρόσ- 
ωπον καί χαρακτήρας πλησιάζοντας πρός τά άν- 

θρωπινα, ωτα τοΰ αύτοΰ σχήματος, κόμ.ην έπί της 
κεφαλής, γένειον.είς τόν πώγωνα.... »

Αλλαχοΰ δε, συμπληρών τον παραλληλισμόν με- 
ταςυ τοΰ πίθηκος και τοΰ άνθρώπου, ό σοφός φυσιολό

των αρνιών, τήν δέ οψιν τεθαμμένην έντός γενείου 
μακροΰ και δυο μηνοειδών τριχωμάτων ύπό τήν ρίνα, 
σμικρυνόντων διά τό μήκος καί τήν έξοχήν αύτών τό 
μ,έτωπον, άφαιρούντων τόν εύγενή αύτοΰ χαρακτήρα, 
καί όχι μόνον έπισκιαζόντων τά δμμ.ατα, άλλά καί 
βαθυνόντων καί στρογγυλούντων αύτά ώς τά τών θη- 

Τόμ. Α'.— Δεκέμβριος, 1S68- 

γος προσθέτει· « Τίς ποτέ έσχημάτισεν ορθήν ιδέαν 
περί τοΰ ανθρώπου, διατελοΰντος έν τή φυσική αύτοΰ 
καταστασει; Τις έφαντάσθη αύτόν έχοντα τήν μέν κε
φαλήν πλήρη- τριχών άνωρθωμένων ή έριιοδών ώς αί

ριων’ τα χείλη παχέα καί προέχοντα’-^ήν ρίνα πεπα- 
τημένην- τό βλέμμα βλακώδες ή άγριον· τά ώτα, τό 
σώμα καί τά μέλη δασέα· τήν έπιδερμίδα τραχεΐαν 
ώς βύρσον μέλαιναν· τούς όνυχας μακρούς, παχεΐς καί 
γαμψούς· τό πέλμα τυλώδες ώς κεράτινον... Πάλιν 
δέ αυτή ή είκίυν, γεγραμμένη καθ’ ό σχήμα έχουσιν οί
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έν άγρια καταστάσει άπαντώμενοι Όττεντότοι, δεν λώς είχε κε
~ η Λ < - >t?------- ,ζ_ _1_

* I < Λ·* ' ‘ \ χ · -
σατε χρώματα μελανώτερα, θέλοντες νά παραβάλετε .

> "> ' ' ” η---------------------------- ίι'----------  '

παριστα τον έσχατον βαθμόν της είδεχθειας. Επιχύ- · 
σατε χρώματα μελανώτερα, θέλοντες νά παράβάλετε ,· 
τον πίθηκα προς τον άνθρωπον· προσθέσατε τάς σχέ- 1 
σεις τών οργάνων, τάς ίδιοκρασίας, κλπ., καί ίδετε, 
άν ύποτεθή ότι τά δύο ταύτα γένη δεν είναι τά αύτά, 
πόσον δυσνόητος καθίσταται ή διαχωρίζουσα αύτά 
άπόστασις. »

'Η πιστή αύτη σύγκρισις μεταξύ τοΰ ανθρώπου καί 
τού είδους τών πιθήκων τό όποιον ομοιάζει τώ άνθρώ- 
πω περισσότερον, ήτοι τών λεγομένων Όραγγουτάγ
γων, πολύ μάλλον Θά φανή ορθή, άν ρίψωμεν τό 
βλέμμα έπί του τερατώδους κτήνους τό όποιον παρι- 
στα ή -ήμετέρα είκών.

''Εξ ειδών ανθρωπόμορφοι πίθηκες άριθμοΰνται έως 
σήμερον· ό μέλας καί ό φαιός γιββών, ό μικρός γιβ- 
βών τοΰ Δωβεντώνος, όςτις άπό πολλοΰ ή'δη δέν απαν
τάται πλέον, ό πόγγος καί ό νιόκκος τοΰ Βυφφώνος, 
καί ό προ ολίγων έτών, μόλις τό 1851, ανακαλυφθείς 
εις τήν νότιόν ’Αφρικήν γορίλλος.

Εις δύο μόνον μέρη τής γης, απώτατα άπ’ άλλή- 
λων, άπαντώνται σήμερον όραγγουτάγγοι· εις τήν α
νατολικήν Ασίαν καί εις τήν νότιον ’Αφρικήν. Κατά 
τινας περιηγητάς, εις τήν Γουινέαν εύρίσκονται δύο ει
δών μεγάλοι πίθηκες, ό μέν προβαίνων μέχρις ανθρω
πίνου αναστήματος καί ονομαζόμενος ύπό τών Αίθιό- 
πων πόγγος, ό δέ μικρότερος, νιόκκος· αλλά κα
τά τον Κυβιε'ρον, γράψαντα προ τής εύρέσεως τοΰ γο
ρίλλου, έν μόνον είδος μεγάλου πίθηκος εύρίσκεται 
εις τήν ’Αφρικήν, ό κιμπάνσης λεγόμενος, όστις εί
ναι ό τοΰ Αινναίου τρωγλοδύτης πίθηξ’ αύτόν 
δέ τοΰτον άποκαλεΐ έτερος φυσιολόγος (ό Audebert) 
πόγγον.

Εις όλα τά όντα όσα έχουσίτι νοητικόν, έν τή πρώ
τη αύτών ηλικία τό νοητικόν τοΰτο είναι σχετικώς 
άσθενέστατον προϊόντος δέ τοΰ χρόνου αναπτύσσεται, 
καί αποκτά τήν δύναμίν του όλην προς τό τέλος τοΰ 
πρώτου τρίτου τής ζωής των* έπειτα δέ διατηρείται 
μέχρι τοΰ έσχάτου γήρατος, εις τά άγρια μάλιστα 
ζώα καί μέχρι τής τελευτής των· άλλ’ εις τον οραγ- 
γουτάγγον συμβαίνει άλλως πως.

Τούτου, νέου έτι όντος, προέχει τό μέτωπον, ή δέ 
κεφαλή είναι στρογγύλη ώς ή τοΰ ανθρώπου- τότε φαί
νεται πράος, φρόνιμος, ώς ούτως είπεΐν, άπέχων τής 
προπέτειας καί θηριωδίας τών άλλων πιθήκων. Συνοι- 
κειοΰται μ,ετά τών όσοι τον θωπεύουσι καί καθίσταται 
φίλος τών τρεφόντων αύτόν σχεδόν ώς ό κύων, τοΰ ο
ποίου όμως ποτέδέν ύπερβαίνειτήν νοημοσύνην. Όσοι 
συνελήφθησαν έ'τι νέοι έξημερόνονται εύκόλως· μαν
θάνουν νά βαδίζωσιν έπί τών δύο ποδών μεταχειριζό- 
μενοι τάς χεΐρας εις παντοΐα έργα, μάλιστα δέ καί 
οικιακά, ώς νά πλύνωσι ποτήρια, νά φέρωσι νερόν, νά 
στρέφωσν τον μαγειρικόν οβελόν, κτλ. Διηγούνται ότι 
πίθηκός τις έστρωνε καθαρίως τήν κλίνην του δτε ήρχε- 
το ή ώρα νά κατακλινθή, καί άνέπαυε τήν κεφαλήν 
του έπί προσκεφαλαίου σκεπαζόμενος· οσάκις δ’ έπα- 
σχεν ύπό κεφαλαλγίας, περιέδενεν εις τήν κεφαλήν του 
μανδήλιον, καί τότε ήτο αστειότατος.

Πολλάκις όμως έκλαμβάνονται ώς νοημοσύνη καί 
πράξεις αίτινες προέρχονται απλώς έκ τού σχηματι
σμού τών πιθήκων, παρεμφέροντος προς τον τού αν
θρώπου. Υπόθες ότι κύων τις άνατεθραμμένος έπιμε-

•φαλήν, πόδας καί χεΐρας όραγγουτάγγου· 
τά έλαχίστην προξενοΰντά σοι έντύπωσιν κινήματα 
του θά έφαίνοντο πολύ νοημονέστερα των του πί
θηκος.

’Αφού ύπερβή ό όραγγουτάγγος την πρώτην νεότη
τά του, ήτοι γίνη έφηβος, μεταμορφοΰται παραδόξως. 
Ενώ ή γωνία του προσώπου του ήτο μέχρι τοΰδε ή- 

νεωγμένη σχεδόν όσον καί ή τοϋ ανθρωπίνου, 70 
βαθμών, όξύνεται μέχρι βαθμών 60 · τό μέτωπόν του 
φεύγει προς τά δπίσω ώς τό των ηλιθίων, ή κεφαλή' 
του μηκύνεται καί στενοΰται προς την κορυφήν, ή δ- 
ψις του πλατύνεται ύπεομέτρως, αναπτυσσόμενων με
ταξύ των οφθαλμών καί ώτων του δύο μεγάλων εξογ
κωμάτων , άπό τών κοοτάφων μέχρι της βάσεως τών 
σιαγόνων· τό ρύγχος του μηκύνεται, καί τέλος καθί
σταται ώς ό έν τη εΐκόνι ην ό αναγνώστης άπήντησεν 
εις την προ ταύτης σελίδα· αύ'τη δέ ή είκών είναι άκρι- 
βέστατον όμοίωμ.α πόγγου τίνος εύρισκομένου έν τώ έν 
Παρισίοις Μουσείω της φυσικής ιστορίας.

Καί εις τό νοητικόν δέ του ζώου συμβαίνει μεταβο
λή' τις ανάλογος προς την του εγκεφάλου του· εντεύθεν 
δέ γεννώνται αί περί τών όραγγουτάγγων διαφωνίαι 
τών περιηγητών, έκλαμβανόντων αύτούς ώς δύο ειδών, 
ένω είναι καί οί δύο τού αύτοΰ είδους, ό μέννεώτερος, 
ό δέ πρεσβύτερος· καί ο νεώτερος μέν πραότατος εις

εΐςτά δάση, 
αύτοΰ άλλα . λ ι
καί τά πτηνά άτινα συλλαμβάνει διά νυκτός επί τών 
δένδρων, κυνηγών τάς 
δρας διά πετρών : ’ .
τοχθονας τών τόπων όπου εύρίσκεται, καί ονομαζόμε
νος ύπ’αύτών φέφ 
άνθρωπος τών δ

διαφέρουσι βεβαίως τού πόγγου, ώς πλησιέστεροι 
ούτοι προς τον άνθρωπον, κατά τε τον σχηματισμόν 
τού σώματος καί κατά την νοημοσύνην. Γελώσιν ώς 
ό άνθρωπος οί πίθηκες ούτοι· ό κιμπάνσης, όχι μόνον 
συνοικειοΰται όταν άνατραφη, αλλά καθίσταται καί 
χρήσιμος- Φέρει ύδωρ έκ τής πηγής, συνάγει ’■ 
δρυμού ξύλα, περιστρέφει τον μαγειρικόν όβε' 
δει τά πτερά τών κυνηγετικών πτηνών, κτλ· βαδίζει 
πάντοτε όρθιος, καθήμενος εις την τράπεζαν μεταχει- 

' , , _ , . , .
τό στόμα του διά τού χειρομάκτρι 

τάς χεΐράς του, κατακλίνεται εις κλίνην,τείν 
ρά του προς τούς έπισκεπτομένους αύτόν, καί άπερχο-

σθένης ών,δέχι
τροΰ. Υπάρχει παράδειγμα θη'λεος τοιούτου πίθηκος 
όςτις, πάσχων ύπό πλευρίτιδας, έφλεβοτομηθη.’Ασθε- 
νησας δέ πάλιν μετάτινα καιρόν, καί ϊδών τον ιατρόν, 
τον άνεγνώρισεν, έτεινε την χεΐρα προς αυτόν πριν η ζη- 
τηση αύτήν ό ιατρός, καί τώ έ'δειξε διά τού δακτύλου 
τό μέρος ό'που ήτο χρεία νά φλεβοτομηθη έκνέου. Του 
πόγγου ό'μως ό νους δέν προχωρεί μέχρι τοσούτου.Οϋ- 
τος ζή ώς καί οί λοιποί πίθηκες, και εις τά δάση μό
νον κατά τό ανθρώπινον σχήμα του διαφέρει τών άλ
λων άγριων κτηνών'.

Τού γορίλλου τάήθη δέν είναι είσέτι καλώς γνωςά· 
άλλ’ ό κιμπάνσης, ένω βαδίζει όρθιος, κρατεί καί ρά-

τάς οικίας καί εύάγωγος, ό δέ ηλικιωμένος, θηριώδης 
μέγας, θηρεύων άδιακόπως τά άσθενέτερα 
ζώα, τρώγων όχι μόνον καρπούς, άλλα

τάς γυναίκας, προσβάλλων τούς άν- 
καί ξύλων, φοβερός προς τούς αύ-

ιης, κουκούρλακος, νυκτινόμος 
t . ‘ασών,κτλ.

’Αλλ’ό κιμπάνσης λεγόμενος καί ό γορίλλος 
■ς τοΰ πόγγου, ώς πλησιέστεροι 

ρος τον άνθρωπον, κατά τε τον σχηματισμόν 
' ' ' ------- '■— — Α

ς οί πίθηκες ούτοι· ό κιμπάνσης, όχι μόνον 

■ει έκ του 
δρυμοΰ ξύλα, περιστρέφει τον μαγειρικόν οβελόν, μα- 
δεΐ τά πτερά των κυνηγετικών πτηνών, κτλ· βαδίζει 
πάντοτε όρθιος, καθήμενος εις τήν τράπεζαν μεταχει
ρίζεται τά πινάκια, μύστρον, περόνην, μαχαίριον· 

' ιου, πλύνει 
.'νει τήν χεΐ- 

με'νους τούς προπέμπει σοβαρώς μέχρι της θύρας. Α- 
εται καί εννοεί την λειτουργίαν του ϊα- 

βδον έπί τής οποίας στηρίζεται, ήτοι βακτηρίαν. Γι- 
νώσκει πώς νά κατασκευάση καλύβην έκ φύλλων, μά
χεται δέ καί προς τούς αίθίοπας αμυνόμενος διά ροπά
λου καί διά λίθων. ’Εάν συμβη νά είσελάσωσιν εις τον 
τόπον του έλέφαντες, έπεξέρχεται κατ αύτών συνεν
νοούμενος μετά τών όμοιων του καί συστρατεύων· εάν 
δε' τις αύτών τραυματισθη, οί άλλοι γινώσκουν πώς ν’ 
άποσπάσωσι τον μόλυβδον ή τό βέλος άπό τής πλη
γής, έπί τής οποίας έπιθέτουσι χόρτα μεμασημένα, 
καί έπιδένουσιν αύτήν διά λωρίδων φλοιού. Δέν άφίνου- 
σι δέ τούς νεκρούς των νά σήπωνται άταφοι, άλλα τούς 
κατακαλύπτουσιν ύπό σωρόν πυκνών φύλλων, κλάδων 
καί χαλίκων. ’Ενίοτε κατοικοΰσιν οίκογενειακώς εντός 
σπηλαίου ή τρώγλης, ε’ξ ού ώνομάσθησαν καί τρωγλο- 
δύται ύπό τοΰ Αινναίου· άλλα ύυνθέστερον κατασκευά- 
ζουσι καλύβας έκ φύλλων, καί ούτω σχηματίζουσιν ώς 
τι χωρίον, όπου ζώσι κοινωνικώς. Κυνηγοΰσι δέ καί 
ούτοι τάς αίθιοπίσσας, καθώς οί πόγγοι, ώσαύτωςάρ- 
πάζοντες καί παιδία όταν εύ'ρωσι· μεταφε'ροντες δέ 
αύτά εις τά δάση των δέν τά ,κακοποιοΰσιν, άλλ’ άγα- 
ποΰν, τις οίδε διατί, νά τά. έχωσι πλησίον των. Ό 
περιηγητής Battel διηγείται, ότι παΐς τις αίθίού τών 
της ακολουθίας του, άρπαγείς μίαν ημέραν ύπό κιμπάν- 
σων, έζησεν όλον έν έτος μετ’ αύτών· έπέστρεψε δέ 
ύπερηυχαριστημένος, παχύς, εύρωστος, καί πολλά διη
γούμενος καλά περί τής προς αύτόν διαγωγής τών αρ
παγών του. "Ετερος περιηγητής (ό de la Bl’OSSe) λέγει 
ότι έγνώρισεν αϊθιόπισσάν τινα κρατηθεΐσαν τρία έτη 
μεταξύ αύτών εις τά δάση, όπου τή είχον κατασκευά
σει ιδιαιτέραν καλύβην φυλλοσκεπή.

Ελαττοΰται όμως όσημέραι τό πλήθος τών όραγ
γουτάγγων προϊόντος τοΰ χρόνου- φαίνεται ό'τι άλλοτε 
ποτέ ήσαν πολυπληθέστεροι. Ό Στράβων (βιβλ. ιε') 
διηγείται ότι ό Μέγας ’Αλέξανδρος ,. ό πρώτος κατα- 
κτητής τής ’Ασίας, άπήντησεν έν τη ’Ινδική μέγα τι 
στίφος κερκοπιθήκων, τούς οποίους έκλαβών ώς αν
θρώπους, έςησε τήν μακεδονικήν αύτοΰ φάλαγγα, καί 
διέταξεν αύτήν νά έτοιμασθή εις προσβολήν· άλλ' ό 
ϊνδός βασιλεύς Ταξίλης τον έξήγαγεν έκ τής άπάτης, 
είπών ότι ήσαν πίθηκες συναχθέντες έκ περιεργείας έπί 
τών λόφων.

ΙΙερί τά μέσα τής πέμπτης προ Χριστού έκατον- 
ταετηρίδος, οί Καρχηδόνιοι, αγόμενοι ύπό τοΰ στρα- 
τήγοΰ των Αννωνος, πραγματικώς ηλθον εις μάχην 
πρός πίθηκας έν τινι τών νήσων τής ’Αφρικής. Καί εις 
μέν τό πεδίον οί πίθηκες δέν ήδυνήθησαν ν’ άντιτώσιν, 
άλλα τραπέντες εις φυγήν άνέβησαν έπί τών βράχων, 
όπου άντιμαχόμενοι ήνάγκασαν διά πετρών τούς 
Καρχηδονίους ν’- άναχωρήσωσι, μόνον τρεις συλλαβόν- 
τες θηλείας· καί αύται όμως άντεπάλαισαν εις τάς χεΐ
ρας τών συλ.λαβο'ντων αύτάς τόσον άκαθε'κτως, ώστε 
ήναγκάσθησαν νά τάς φονεύσωσιν. Ό "Αννών, όςτις τάς 
έξέλαβεν ώς άγριας δασυμάλλους γυναίκας, τάς έξέδει- 
ρε καί έφερε τά δέρματα αύτών εις τήν Καρχηδόνα, 
όπου κατετέθησαν έν τώ ναώ της "Ηρας. Δύο δέ όλους 
αιώνας διετηρήθησαν έκεΐ μετά τόσης έπιμελ.είας, ώς-ε 
έσώζοντο μέχρι τής άλώσεως της πόλεως ταύτης ύπό 
τών 'Ρωμαίων. ("Αννωνος Περίπλους, σελ. 77, 
Hagx, 1674.)

Εις τάς εμφανίσεις τών πιθήκιον οφείλονται άλλως 
τε οί θαυμάσιοι μΰθοι, τούς οποίους άφήκαν ήμΐν οί αρ
χαίοι περί σατύρων καί φαύνων καί άλ.λων ημιθέων 

τών δασών. Ό "Αγιος Αύγουστΐνος λέγει ότι εΐδεν έν 
'Ρώμη τό δέρμα σατύρου· έκ δέ τής περιγραφής -ίου 
καθίσταται προφανές ότι ειδεν όραγγουτάγγου δοράν.

ΦΙΑΑΧΘΡΩΠΙΑ.
11 φιλανθρωπία ύπερτερεΐ τής στρατιωτικής δόξης, 

έπειδή αύτη μέν διακρίνεται διά τής πράξεως τοΰ κα
κού, εκείνη δέ διά τής τού καλού- Ό φιλάνθρωπος 
παραιτεΐται τών δικαίων του, απέχει τών λαφύρων 
χάριν τών άλλων, τείνει τήνχεΐρα πρός τον ήττηθέντα 
πολέμιον, καί ανεγείρει αύτόνώς ίσον του, προσποιού
μενος ότι έχει χρείαν τών συμβουλών αύτοΰ· μεταχει
ρίζεται δέ τά πλούτη του πρός τό εύ είναι τοΰ πλη
σίον, καί, αντί νά τά κρύπτη, μάλλον φανερόνει αύτα, 
ένθαρρύνων ούτω τούς πάσχοντας ΐνα έρχωνται καί τώ 
ζητώσι’ πράττει τό καλόν, όχι άφορών εις ανταμοι
βήν τινα- διψά μόνον νά ύποχρεώση·" εύγνωμονεΐ πρός 
τούς έξαιτουμένους παρ’ αύτοΰ ύπηρεσίαν τινα, καί 
συγκαταβαίνει εις τά τών άλλων παραπτώματα, διό
τι ή συγγνώμη είναι πρός τον ένοχον σωτηριωδεστερα 
τής τιμωρίας.

Ταύτα λέγει ό Ξενοφών, όστις ήτο καί στρατιωτι
κός έκ τών περιφανεστάτων τής άρχαιότητος. 

Οί άπεριεργεότατοι τών άνθρώπων είναι οί ούδέν 
γινώσκοντες.

Όσοι τών γερόντων διατηροΰσι τάς ορέξεις τής νεα
νικής ηλικίας, χάνουσιν ύπόληψιν καί κερδαίνουσι γέ- 
λ.ωτα άντ’ αύτης.

'θ ποθών τον παρελθόντα καιρόν, ό>ς έπί τό πολύ 
μισεί τον παρόντα.

’Αδύνατον νά πράξη τι ό άνθρωπος έξαίρετον, έάν 
επείγεται νά τό τελείωση.

ΗΘΗ ΑΓΡΙΩΝ. — ΟΙ ΒΟΤΌΚΟΥΤΟΙ.

Οί Βοτόκουτοι είναι φυλή τής Βρασιλίας όχι μικρά· 
ούτοι άλλοτέ ποτέ ώνομάζοντο Αίγίμοροι (Aymores)- 
κατοικοΰσι μεταξύ τών ποταμών Δόκου (Rio-Doce) 
καί Πάρδου (Rio-Pardo), άπό τής 13 μέχρι τής ΙΟ1/» 
μοίρας βορείου πλάτους. *Εν τών παραδόξων έθίμων 
τών αγρίων τούτων είναι ότι έμπήγουσιν εις τό κάτω 
χείλος των ξυλίνους δίσκους, έξ ού καί έκλήθησαν ύπό 
τών ΙΙορτογάλλων Βοτόκουτοι- διότι βοτόκιον, ή 
βατόκιον, λέγεται πορτογαλλιστί jo έπιστόμιον 
(κοινώς λεγ'όμενον παρ’ ήμΐν τάπα), τό όποιον φέ- 
ρουσιν ώς στολισμόν τού στόματος, έφαρμόζουσι δ’ 
αύτόκαί εις τούς λοβούςτών ώτίων, οΰς ώσαύτως σχί- 
ζουσιν. ’Αλλ’ οί Βοτόκουτοι δέν ανέχονται τήν έπω- 
νυμίαν ταύτην, θεωροΰντες αύτήν ώς ύβριστικήν με
ταξύ των δέ καλούνται κρεκεμοΰγγοι ή έγγερεκ- 
μοΰγγοι· καί τό μέν έπιστόμισμα καλοΰσιν εις τήν <
γλώσσάντων καρίματο, τό δέ ένώτιον χοΰμα.

Οί άγριοι ούτοι έχουσι τό μέν στήθος καί τούς ώ
μους πλατέα, τούς δέ οφθαλμούς μεγάλους, τήν δέ
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ρίνα πέπατημένην, τούς δέ ποδας μικρούς καί τάς 
κνη'μας λειποσάρκους. ’’Εχουσι τάς κνη'μας τοιαύτας 
επειδή συσφίγγουσιν αύτάς νηπιόθεν, θεωροΰντες τούτο 
ώς καλλονήν. ’Εν γένει ό τύπος τού προσώπου των έ
χει μεγάλην αναλογίαν προς τον τής μογγολικής φυ
λής, ώστε καί αυτοί ώμ.ολόγησαν σχεδόν τούτο έν ά
γνοια , πολλάκις έκλαβάντες Κινέζους ώς ομοφύ
λους αυτών. Τό χρώμα τού προσώπου των συνήθως 
μέν είναι αϊθόν υπέρυθρον, άλλ’ άπαντώνται μεταξύ 
αύτών καί ύποκίτριναι όψεις, ενίοτε δέ καί σχεδόν λευ- 
καί. Τινές των γυναικών των έχουσι τούς οφθαλμούς 
γλαυκούς· τούτο δμως είναι παρ’ αύταΐς σπανιώτατον, 
καί θεωρείται ώς μεγίστη καλλονή.

Τά άγρια φύλα είναι έκδοτα εις τούς καλλωπισμούς, 
οί δε Βοτόκουτοι, καίτοι ήττον των άλλων Ινδών φρον- 
τίζουσι περί τοιούτων, άποσπώσιν δμως τάς βλεφα
ρίδας καί τάς όφρΰς, ξυρίζουσι τήν κεφαλήν των, ώςε 
μόνον επί τής κορυφής μένει στρογγύλη τις κόμη 
ώς κάλυμμα, χρωματίζουσι το σώμα των διά βαφών 
φυτικών, καί ουτω καθίστανται αληθώς θηριώδεις καί 
απαίσιοι. Εις τινας περιστάσεις κοσμούσι τό μέτωπον 

μων της. Εις τό φορτίον της τούτο προστίθεται μέγας 
σάκκος, ή δίκτυον πλήρες σκευών οικιακών καί στολι- 
δίων διά τάς έορτασίμους ημέρας. 'Όλη ή οικογένεια 
βαδίζει τοσαύτην έχουσα έπικεχυμένην εις τούς χαρα
κτήρας τού προσώπου λύπην, ώστε βλέπει τις δτι ού
τε εις τήν φυσικήν κατάστασιν τού άνθρώπου όπάρχει 
εύδαιμονία’ ού'τε ό άγριος άναισθητεΐ προς τάς αθλιό
τητας τής παρούσης ζωής.

Οι Βοτόκουτοι κατασκευάζουσι τάς καλύβας των 
δι’ολίγων βάίδων, ήτοι φύλλων φοίνικος, κεκλιμέ
νων εις τρόπον ώστε νά σχηματίζωσι στέγην· εάν δέ 
τάς θελήσωσιν ήττον έφημέρους, τότε συμπλέκουσι τάς 
βάϊδας καί διά κληματίτιδων. Μόνον δ’ έπιπλον έ
χουσι τήν κοίτην των, δι ήν στρώνουσι τούς φλοιούς 
μυρτοειδών τινων φυτών, άτινα οί βοτανικοί άποκα- 
λούσι ληκυθίδας.

’Ερχονται δέ συνεχώς πρός άλλήλους εις μονομα
χίας ή πολέμους, καί είναι ωσαύτως έπιτηδειότατοι 
εις τήν χρήσίν τού ροπάλου1 συμ.βαίνει δέ καί νά έκ- 
στρατεύωσι κατά τών εύρωπαίων άποίκων, τούς ο
ποίους θεωροΰσιν ώς άρπαγας τής χώρας καί ώς τυράν
νους των. Άλλως τε ή προτέρα θηριωδία τών φύλων 

.τούτων έμετριάσθη από τίνος ήδη χρόνου· πρότερον 
έτρωγον τούς καταβαλλομένους εχθρούς των, συγκρο- 

διά διαδήματος έκ πτερών καί άλλων τοιούτων κο
σμημάτων. ’Αλλά καθόσον απομακρύνονται τής άγριας 
καί κτηνώδους καταστάσεως έν ή διετέλουν προ ενός 
καί ήμίσεος αίώνος, άποβάλλουσι τήν προς τό κατα- 
κοσμεϊσθαι έφεσιν.

Περιπλανώμενοι εις τάς έρημίας καί τά δάση τής 
Βρασιλίας, ζώσιν άγρεύοντες. Ό Βοτόκουτος εξακοντί
ζει θαυμασίως· σπανίως διαφεύγει τον θάνατον τό 
ζώον προς δ έσκο'πευσε τήν φονικήν τού καλάμου του 
αιχμήν. Καί δλα τά θεωρεί ώς καλά προς βρώσιν 
τετράποδα καί πτηνά, ϊχθύας, έτι δε καί έντομα.’'Αν 
ή πείνα τον άναγκάση, τρώγει καί αύτούς τούς σκώ- 
ληκας. Καί δσον έχη έσθίει, ούδόλως φροντίζων περί 
τής αύ'οιον.

Ό πολιτισμός διώκει όσημέραι τούς Βοτοκούτους 
προς τά ενδότερα των ακατοίκητων τόπων. ’Ενίοτε α
παντάται καθ’ οδόν νομ,άς τις Βοτόκουτος μεταφέρων 
τήν οικογένειαν αυτού άπό ερήμου εις έρημον. Ο πα
τήρ προπορεύεται ύπό τό άχθος τού τόξου καί τών βε
λών του· όπισθεν του ακολουθεί ή γυνή, σύρουσα κατό
πιν αύτης τά τέκνα, ών τά νεώτερα φέρει επί τών ώ

τοΰντες πανδήμους επί τών θηριωδών τούτων γευμά
των έορτάς· σήμερον το έθος τούτο είναι σπάνιον παρ’ 
αύτοΐς, μόνον δέ φονεύουσι τούς αιχμαλώτους όσοι 
περιπίπτουσιν εις τάς χεϊράς των.

II θρησκεία των είναι δεισιδαιμονία τις μωροτάτη 
έν ταΐς τελεταΐς αύτής. Ως ύπέρτατον θεόν των λά- 
τρεύουσι τον ήλιον, δν όνομάζουσι Ταρού, θεωροΰντες 
αύτον ώς αρχήν τού αγαθού, επειδή γονιμοποιέ? τήν 
γην άποφέρουσαν τούς καρπούς· τούναντίον δέ τήν σε
λήνην θεωροΰσιν ώς αρχήν τού κακού, παράγουσαν 
τάς βροντάς και τούς κεραυνούς, καί κατακαίουσαν 
τήν βλάστησιν τής γης. ’Εκτός δέ τής συνωρίδός ταύ- 
της, άπαντωμένης καί εις πολλούς άλλους λαούς, οί 
Βοτόκουτοι πιστεύουσι καί εις άλλα δαιμόνια, τά ό
ποια φοβούμενοι άποφεύγουσι τά δάση έν ώρα νυκτο'ς.

'II γλώσσά των σύγκειται έκ φθόγγων τινών έπιρ- 
ρίνων καί βαρβάρων, ών δασύνουσιν όλα τά φωνήεντα 
συγχέοντες τά σύμφωνα. Παρ’αύτοΐς απαντάται ή ο
νοματοποιία, τεκμήριου τών αρχικών γλωσσών, ώς 
καί ρήματα ύπερθετικά καί ύποκοριστικά. 'Η ποίησίς 
των είναι πτωχή ώς ή γλώσσά των, περιοριζομένη εις 
πολεαικά τινα άσματα ή ελεγεία, άδόμενα μετά μονο- 
τόνου τίνος μουσικής.

Οί Βοτόκουτοι είναι διηρημένοι εις πάτριάς έκ τεσ- 

σαράκονταή πεντήκοντα ψυχών έκάς-η έχει ένα αρχη
γόν. Οί άνδρες νυμφεύονται νεώτατοι, ίνα ούτως άπο- 
βάλωσι τήν πατρικήν εξουσίαν εις μόνους δέ τούς φυ
λάρχους δίδεται νά έχωσι γυναίκας πολλάς.

Αυτή είναι έν συνάψει ή παρούσα κατάστασις τών 
άςιοπεριέργων τούτων πλανόβιων τής νοτίου ’Αμερι
κής, ο'ίτινες μετά τών Τουπινάμπων καί τών Γαιου- 
κουξούων άπαρτίζουσι τά λείψανα τής αρχαίας βρασι

θυγατρός τού Βήλου καί αδελφής τού βασιλέως τής 
Τύρου Πυγμαλίωνος, έκτισε τήν πάλιν ταύτην επί 
παραλίας της ’Αφρικής, εις τήν Αιβύαν, απέναντι της 
Σικελίας, έν έτει 883 π. X. Ως περικυκλουμένη δέ 
ύπό γής αμμώδους καί άκαρπου, έξεδόθη εις τό έμπό- 

λιανής εθνότητας, πεσούσης ύπό τόν εκπολιτιστικόν 
μόλυβδον τών Εύρωπαίων.

Η ΚΑΡΧΗΔΩΝ.
II Καρχηδών! Μεγάλας διεγείρει αναμνήσεις τό ό-* 

νομακαί ταύτης τής ίστορικωτάτης πάλεως. Αποικία 
Φοινίκων άγομένηύπό της βασιλίσσης αύτών Διδοϋς, 

ριον. Μή ζήτει έν τοΐς τείχεσι της· Καρχηδόνος τάς 
τέχνας τών Αθηνών, ή τούς σοφούς θεσμούς τών ιε
ρέων τής Αίγύπτου- τό έμπάριον είναι ή μονή τών κα
τοίκων ένασχόλησις· ό χρηματισμός, ό μόνος αύτών 
ζήλος· ό πόλεμος παρ’ αύτοΐς είναι απλή κερδοσκοπία, 



74 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. 375

άναγκαΐον μέσον προς διατήρησιν τών πολλών έμπο
ρε ίων άτινα είχον συστήσει πανταχού· εϊς τήν Ισπα
νίαν, τήν Σικελίαν καί την Σαρδώ. Τα πλοΐά των 
άναπλέουσι τον ’Ωκεανόν προσορμιζόμ.ενα είς πάσαν 
παραλίάν, άποφέροντα καί κομίζοντα εις τήν πά
λιν των τούς θησαυρούς όλων τών χωρών τής γής · οί 
τολμηρότατοι καί αξιότατοι καρχηδόνιοι ναΰται,παρ’ 
ούδέν τιθέμενοι τούς κινδύνους τής ποντοπορίας, πε- 
λαγίζουσι με'χρι τώντότε άγνώς-ων θαλασσών, αϊτινες 
περιρραίνουσι τά κράσπεδα τής άρκτώας Εύρώπης, 
προσπελάζοντα ε’ίς τε τάς κατεψυγμένας άγγλικάς καί 
γαλατικάς άκτάς, καί εις τάς διακεκαυμένα; τής άφρι- 
κανής ερήμου θίνας, όπου σίφη αίθιάπωνπεριπλανώμενα 
πωλοΰσιν είς αύτούς αντί τιμής εύτελεστάτης χρυσόν 
καί έλέφαντα. Τινες διατείνονται ό'τι ούδ’ ή ’Αμερική 
ήτο είς τούς Καρχηδονίους άγνωστος· τούλάχιστον 
είναι βέβαιον ότι κατά παν έτος επεμπον στάλους πο- 
λυαρίθμων πλοίων ε’ίς τινα γήν, τήν οποίαν ώνάμαζον 
Άτλαντίδα, κειμένην πολύ πέραν τού πορθμού τών 
Γαδείρων.

Είς τά απέναντι της Καρχηδονος, έκεϊθεν τής Σικε
λίας, τότε ήγείρετο άλλη τις πόλις κραταιά· ή 'Ρώμη. 
Αύτη πάλιν είχε καθυποτάξει όλους τής Ιταλίας τούς 
μικρούς λαούς, καί ή χ ερσάνησος ύπεΐκεν είς τούς νόμους 
τών 'Ρωμαίων· ·ήδη δέ έπωφθαλμίων ούτοι καί έπί 
της Σικελίας, ήν διεχώριζεν ό στενός της Μεσσήνης 
πορθμός, όπου ή Σκύλλα καί ή Χάρυβδις. Καί μέχρι 
μέν τίνος καιρού αί δύο πόλεις διετέλουν προς άλλήλας 
άγνωστοι· άλλά νύν δτε έχουσι τά μεθόρια κοινά, κα
τέστησαν αντίζηλοι, μετ’ ολίγον δέ καί πολέμιαι. 
Ήλθον είς ρήξιν μετά μακρόν δέ καί πεισματώδη πό
λεμον, ή ’Αφρική ήναγκάσθη τε'λος νά προτείνη ειρή
νην, ήν καί έ'λαβεν, άλλ’ ύπό όρους μεγάλως παρεμ
ποδίζοντας το έμπάριον αύτής· καί διά τούτο οί Καρ- 
χηδόνιοι έκαραδάκουν άρμοδίαν τινα εύκαιρίαν, όπως 
διαρρήξωσι τήν ειρήνην ταύτην άμ.α δέ τοιαύτη τις 
παρουσιάσθη, τήν διέρρηξαν.

Κατ’ έκείνην τήν έποχήν έξήλθεν έκ τών τειχών 
αύτών γενναίος τις άνήρ· πράσηβος έ'τι μετε'βη ούτος 
είς τήν Ισπανίαν εκεί δέ καταπυρπολήσας καί άπο- 
τεφρώσας τό Σάγουντον, πόλιν σύμμαχον τών Ρω
μαίων, διήλθε τά δάση της Γαλατίας μεταξύ λαών 
μαχίμων καί ώμ,ών, ύπερέβη τάς ’Αλπεις μετά ευαρίθ
μων στρατιωτών," ένέσκηψεν είς τάς καρποφόρους πε
διάδας τάς οποίας ποτίζει ό Πάδος ποταμός, καί 
τρεις συνάψας αίματωδεστάτας μάχας, κατετράμαξε 
τήν 'Ρώμην. Όρμώμενος ύπό μόνου τού θανασίμ.ου 
μίσους τό όποιον ώμοσεν έπί τοΰ βωμού καί έν ταΐς 
άγκάλαις τού πατρός κατά τής άντιζήλου τής πατρί- 
δος του, όλην δεκαπενταετίαν άντέςη κατά τών προσ
βολών τής ’Ιταλίας άπάσης· άλλ’ άναγκασθείς έπειτα 
νάύποχωρήση, έπέστρεψεν είς τήν Αφρικήν, όποθεν 
άποδιωχθείς ύπό τής αγνωμοσύνης τών συμπολιτών 
του, έδραμεν είς τό ενδότερον τής Μικρας’Ασίας, άνα- 
ζητών έχθρούς τής Ρώμης· άλλ’ έκεΐ άπέθανε σχεδόν 
λησμονημένος ύπό τής πατρίδος του, όχι δέ καί ύπό 
τής έχθροπαθείας τής ιταλικής γερουσίας , ή'τις άνε- 
πνευσε μετά θάνατον αύτού. Ο άνήρ ούτος ήν ό Αννί
βας. "θτε δέ τούτου ό κραταιός βραχίων δέν ήδύνατο 
πλέον νάύπερασπίση τήν ’Αφρικήν, ή καταστροφή τής 
Καρχηδονος άπε'βη αμετάθετος· μεθ’ όλην τήν άνδρίαν 
καί καρτερίαν τών κατοίκων αύτης, ή Καρχηδών έπεσε 

προσβληθεΐσα ύπό τού Σκιπίωνος. Ούτος τήν μ.ετέβα- 
λεν είς σωρόν καπνιζάντων ερειπίων, έπί τών όποιων 
ό φιλόσοφος ήρχετο περί δυσμάς ήλιου καί έμελέτα το 
αστατον τής τύχης.

Τοιουτο πέρας είχε λάβει ό τρεις αιώνας ώς έγγις-α 
διαρκέσας αξιομνημόνευτος εκείνος πόλεμος, καθ’ ον 
διέπρεψαν άνδρες πολλοί, περιφανείς έν τή ιστορία, 
ώς ό 'Ρηγούλος, ό Άμίλκας, οί Σκιπίωνες, ό Φάβιος, 
ό Αννίβας, ή θυγάτηρ τού Ασδρούβα, ή διά τού κάλ
λους αύτής καταθελξασα τόν νουμιδόν Σύφακα, καί 
άλλοι.

Χράνςν δέ πολύν μετά ταύτα, άλιεΐς τινες άνήγει- 
ραν τήν Καρχηδόνα έκ τής τέφρας αύτής, καί, κατά 
διαταγήν ενός τών ρωμαίων αύτοκρατάρων, πάλιν 
κατέστη πόλις μεγάλη. Ό'Άγιος Αύγουστΐνοςέγεννήθη 
έν τή δευτέοα ταύτη Καρχηδονι, ήτις οίφ/εί κληρονο- 
μ,ήσασα τό άρχαΐον κατά τής Ρώμης μίσος, έστειλε 
τούς υιούς αύτής καί κατηρήμωσαν τάς όχθας τοΰ Τι- 
βέριος. 'H πόλις τών Καισάρων έφριττε τότε άκούουσα 
τό όνομα τής Καρχηδονος, διότι όπισθεν τών τειχών 
άτινα ήγείροντο έπί τής έτέρας όχθης τής θαλασσής 
ήγρύπνουν οί άγριοι Γότθοι, ύπό τού Αλαρίχου καί 
τοΰ Γενσερίχου στρατηγούμενοι, άνυπομονούντες να 
καθεσθώσιν έπί τού θρόνου της οικουμένης, καί θραύον- 
τες διά τοΰ βαρέος αύτών παλτού τό γεγηρακός ρω- 
μαϊκόν κράτος, ούτινος ή αγωνία τοΐς έφαίνετο ώς ύ- 
περμέτρως παρατεινομ.ένη.

Άλλ’ άκολούθως καί ή Καρχηδών περιέπεσεν είς 
τάςχεΐρας τών Μαυριτανών· έκεΐ δέ ήλθε καί ά.πέθανεν 
έπί τών ς-αυροφορικών πολέμων άθλίως ό της Γαλλίας 
βασιλεύς Λοδοβΐκος, ό επιλεγόμενος Αγιος.

Πάλιν δέ παρήλθον εκατοντάδες τινες έτών, καί 
άχλύς νέα κατεκάλυψε τήν άρχαίαν μεγαλάπόλιν έξη- 
φανίσθη ολίγον κατ’ ολίγον, τό μέν διά χειρός τών 
βαρβάρων, τό δέ έκ τοΰ χρόνου τοΰ πανδαμάτορος.

Η αρχαία Καρχηδών, έπί μικρας τίνος χερσονήσου 
εγειρόμενη, διηρεΐτο είς τρεις συνοικίας. Σήμερον, είς 
τήν θέσιν αύτής κεΐται κωμάπολίς τις καλούμενη Άλ- 
αλκάτ, παρά τήν είσοδον τοΰ κόλπου της Τύνιδος 
καί απέναντι αύτής, δεξιάθεν. Είχεν ή πόλις της Δι- 
δοΰς περί αύτήν τείχη μετά πυργωμάτων, καί παρά 
τό τείχος οικοδομήν όπου έτρέφοντο τριακόσιοι ελέ
φαντες καί τετρακιςχ ίλιοι ίπποι μετά τοΰ άπαιτουμέ- 
νου χάρτου πρός τροφήν αύτών. Παρέκει ύψοΰτο ς-ρα- 
τών ικανός νά περιλάβη είκοσακιςχιλίους πεζούς καί 
τετρακισχιλίους ιππείς. Είχε δύο λιμένας, συναπτομέ- 
νους διά μικρας τίνος διώρυχος. Εν τώ μέσω τοΰ πο
λεμικού λιμένος έκειτο νησίδιάν τι, όπου τό μέγαρον 
τοΰ ναυάρχου καί περί αύτό στεγάσματα διά τάς τριή- 
ρεις. Τό νησίδιον τούτο έκαλεΐτο Κώθων. Η άκρόπο- 
λις, Βύρσα καλουμένη, έκειτο έπί λόφου, όχι μακράν 
τοΰ ναοΰ τοΰ Ασκληπιού, όπου ή γυνή τοΰ Ασδρούβα 
ηύτοχειριάσθη μετά τών τέκνων της, μή άνεχομένη νά 
έπιζη μ.ετά τήν καταστροφήν τής πατρίδος καί τό 
όνειδος τοΰ άνάνδρου συζύγου της.

’Εάν κρίνωυ,εν έκ τοΰ σωζομ,ένου αποσπάσματος 
μιάς τών κωμωδιών τοΰ Τερεντίου, μόνου μνημείου 
τό όποιον διέφυγε τήν καταστροφήν, ή γλώσσα τών 
Καρχηδονίων φαίνεται ότι ήτο διάλεκτος τής άρχαίας 
χαλδαϊκής γλώσσης. ’Εξ άνασκαφών γενομένων προ 
ολίγου χρόνου έπί τών ερειπίων, εύρε'θησαν άγγεΐά τι- 
να χαριεντωςέπεξειργασμένα, νομίσματα, σαρκοφάγοι, 

καί δακτυλιόλιθοι παριστώντες τόν ήλιον, τήν σελή
νην καί αστερισμούς, ώς έπί τό πλεΐστον δέ ίππον καί 
χεΐρα έχουσαν διεςώτας τούς δακτύλους. Ταΰτα τά 
λείψανα, ώς καί τεμάχια αρκούντως ώραΐα στηλών, 
εύρίσκονται είς τά μουσεία τής Εύρώπης, άλλα προ 
πάντων έν Αεΰδη (Leyde) τής 'Ολλανδίας.

Σήμερον, ό οδοιπόρος ον ρίπτει ή τρικυμία έπί τών 
έρήμων εκείνων παραλιών, ματαίως ζητεί, ν’ άνακα- 
λύψη τήν θέσιν, όπου ποτέ ήγείρετο τής Διδοΰς ή πό
λις· τμήματά τινα τών προκυμαιών αϊτινες προεφύ- 
λαττον τούς νΰν πεπληρωμένους λιμένας, δεξαμεναί 
τινες, λείψανα ύδραγωγείων ρωμαϊκής αρχής, είναι 
παν δ,τι απολείπεται έκ τού περιφήμου εκείνου άςεος, 
δθεν τοσαΰται διήλθον γενεαί. Είς τά περί αύτό αλμυ
ρά έλη έπωάζων ό φοινικάπτερος’, μακράθεν φαίνεται 
ώς γιγαντώδους τίνος δένδρου άνθος φοινικοΰν· βό- 
σκουσι δέ τά πρόβατα έπί τών ερειπίων του, ιππείς 
Μαυριτανοί καλπάζουσι μεταξύ τών θλιβερών του κα- 
ταπτωμάτων, τής έρημου ό άνεμος οιμώζει έν ταΐς 
διαρρωγαΐς τοίχων τινών έτοιμορράπων, καί ή θάλασ
σα, ή άλλοτέ ποτέ πλήθουσα νηών αύτοΰ, κυλίει τά 
γλαυκά κύματά της έπί ψάμμων άφόρων, ένθα σπά- 
νιαί τινες καί αύχμηραί κερατωνίαι πού καί πού βλα- 
στάνουσιν. ’ΐδού ή Καρχηδών!...

Caddono le citta, caddono i regni,
E Γ uom d’ esser mortal par die si sdegni.

At πόλεις καταρρέουσϊ, τά βασίλεια καταρρέουσι, 
καί ό άνθρωπος οίονεί δυσχεραίνει ότι είναι θνητός!

ΣΗΡΙΚΟΤΡΟΦ1Α.
Ο σοφός Pasteur έξέδωκε κατ’ αύτάς καί άλλας 

πρός τούς σηρικοτράφους πολυτίμους οδηγίας, τάς ο
ποίας σπεύδομεν νά μεταδώσωμεν είς τό καθ’ ημάς✓ οηριοσιον.

« ’Εάν οί μεταξοσκώληκες οί έξελθάντες έκ σπάρων 
καθαρών, δηλαδή προφυλαχθέντων από πάσης έπη- 
ρείας καθ’ ον τρόπον ύπέδειξα, φάγωσιν άπαξ μόνον 
φύλλα φέροντα λύμην,όλοι ανεξαιρέτως λυμαίνονται.

Εάν ή δοκιμή γίνη μεταξύ τής πρώτης καί τής 
δευτέρας άποδερματώσεως, οί μέν πολλοί έξ αύτών 
θά τελευτήσωσι πριν ή άναβώσιν είς τό κλαδίον, οί 
δέ λοιποί θά δώσωσιν άσθενεστάτους βάμβυκας.

’Εάν δέ ό δεδοκιμασμένος σπάρος ήναι προδιατεθει
μένος είς νόσον, όλοι οί μεταξοσκώληκες τελευτώσι 
προ τής άναβάσεώς των είς τό κλαδίον- εάν όμως ό 
σπάρος άνθέξη κατά της νόσου,’τό ήμισυ σχεδόν τών 
μεταξοσκωλήκων προφθάνουν νά σχηματίσωσι τόν 
βάμβυκα, καίτοι ασθενείς.

Καί ή ασφυξία είς ήν ύπόκειται ό σπάρος είναι ολέ
θρια· ώστε πρέπει νά προφυλάττωσιν αύτόν οί σηρικο- 
τράφοι άπό τοΰ κακοΰ τούτου μετά πάσης έπιμελείας. 
Ό σπάρος όςτς κατά τούς έξ μήνας τοΰ έτους διατελεΐ 
ώς τά ζώα άτινα διαχειμάζουσιν έν ακινησία (όμοιά- 
ζων αύτοΐς τωόντι, έπειδή αντέχει καί αυτός πρός τήν 
ασφυξίαν, έχει βραδεΐαν τήν άναπνοήν, κτλ.), τρεις 
μήνας προ τής έκκολάψεως άρχ ίζει νά λαμβάνη ζωήν 
τακτικήν.

'Ετι δέ καί τότε αντέχει άνεύ πολλοΰ κινδύνου πρός 
τάς άμέσους τής θερμ,οκρασίας μεταβολάς, τάς οποίας 
πολλάκις έπωφελοΰνται οί θέλοντες ν’ άναβάλωσι τήν 
έκκάλαψίν του έπί ένα ή δύο μήνας, ή καί επ’ όλίγας 

τινάς ημέρας. Εχει δέ καί τούτο αποτέλεσμα σημαν
τικόν, κατά τό πολύ ή ολίγον τής αναβολής, καί κατά 
τόν βαθμόν είς τόν όποιον εύρίσκετο προχωρημένος ό 
σπόρος.

Σπόρος όςτις είχεν αρχίσει νά έκκολάπτεται τόν ά- 
πρίλιον, καί τοΰ οποίου ή έκκόλαψις διεκοπη διά τοΰ 
ψύχους έπί ένα καί ήμισυν μήνα, έδωκε μ-άνον 263 
βάμβυκας έπί 1000 ώών. "Ετερος σπάρος, τοΰ όποιου 
ή έκκόλαψις άνεβλήθη έπί δέκα ημέρας μόνον, έδωκεν 
810 βόμβυκας έπί 1000 ώών. Σπάρος δέ έκκολαφθείς 
άβιάστως έδωκεν 820 βόμ.βυκας. "ίΐστε ή μικρά ανα
βολή αποβαίνει σχεδόν άζήμ.ιος. »

ΓΝΩΣΕΙΣ ΩΦΕΑΙΜΟΙ Η ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ.

II ΥΜΕΝΟΚΤΝΛΓΧΗ.

Είναι ή άλλως λεγάμενη κοκκύτης βήξ, αγγλιστί 
croup, νόσος προσβάλλουσα θανατηφόρως τά νήπια. 
Περί της θεραπείας αύτής γράφει κατ’ αύτάς ιατρός τις 
γάλλος τα επόμενα έν ταΐς έφημερίσι.

« Τρις μετεχειρίσθην τό όργανον δ παρά τοΐς όμο- 
τέχνοις μου καλείται insufflateur (έμφυσητήρ;), καί 
τρις ένικήθη ό θάνατος. Ό πρώτος μ.ου ασθενής είναι 
παιδίον έννέα έτών, υιός μυλωθρού· ό δεύτερος είκοσι 
μηνών, υιός εργάτου' ό τρίτος, Παρισιανός τριετής. 
Ανωφελή θεωρώ τήν λεπτομερή περιγραφήν τών συμ

πτωμάτων ή διάγνωσις έγίνετο άδιστάκτως· όρμή 
πνιγμοΰ, αναπνοή συρίζουσα, φωνή έκλείπουσα, βήξ 
βραγχώδης, ξηρός, παρουσία ψευδομ.εμ.βρανών είς τούς 
άμ,υγδαλοειδεΐς αδένας καί είς τάς έμεσομένας ΰλας. 
Προσθετέον ότι ή νόσος είχε προοδεύσει πολύότεπροσ- 
εκλήθην είς τούς δύο πρώτους· τόν τρίτον έπεσκε'φθην 
τή έπαύριον τής ημέρας καθ’ ήν έφανερώθησαν τά πρώ
τα συμπτώμ,ατα. Ούδέν άλλο μετεχειρίσθην ή τά εμ
φυσήματα καί τά έμετικά. Καί δέν διατείνομαι μέν 
ότι θά έθεραπεύετο ούτω πας ασθενής πάσχων ύπό ύ- 
μενοκυνάγχης, άλλα τρεις θεραπεΐαι έπί τριών ασθε
νών είναι ένθαρρυντικώτατον, καί συστήνω αύτό είς 
τούς έμούς συναδέλφους. »

ΚΟΚΚΙΝΗ ΒΑΦΗ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΠΣΙΝ ΟΟΟΝΙΠΝ.

Αάβε χλωρούχου λευκοχρύσου (chlorure de platine) 
μέρη 4, καί ύδατος διεσταλαγμένου μέρη 60, άνάμι- 
ξον καί γράψον έπί τοΰ ύφάσματος· άφοΰ δέ στεγνωθή 
ή γραφή, χρίσον έκαστον γράμμα δι’ ετέρου κράματος 
έκ 4 μερών πρωτοχλωρούχου κασσιτέρου (protochlo- 
rure d’etain) είς 60 μέρη διεσταλαγμ.ένου ύδατος. Ού
τω τά γράμματα θά λάβωσι προφυροΰν τι χρώμα ώ- 
ραΐον καί άνεξίτηλον.

ΚΗΛΙΑΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΛΕΗΣ.

Πρώτον ξέσον έλαφρώς διά της ράχεως μαχαιριδίου 
τό λίπος, άπλωσον έπειτα καλώς τό ύφασμα έπί σανί- 
δος περιτυλιγμένης είς ύφασμά τι καθαρόν, σκέπασον 
τήν κηλϊδα άπλάνων έπ’ αύτής όλίγην κάνιν τάλκου 
(talc), καί έπί της κάνεως θές χαρτίον μετάξινου, καί 
πάτησον τό χαρτίον διά σιδήρου θερμβΰ. JI μέν θέρ
μη αναλύει τό λίπος, τό δέ τάλκον τό άπορροφεΐ. Ά- 
ποτίναξον πάραυτα τό ύφασμα καί τρίψον αύτό διά 
ψίχας ψωμίου. ’Άν ή κηλίς δέν έξηλείφθη έντελώς, έ- 
πανάλαβε τά αύτά.
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Ο ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ.

— ’Ερρέτω , διδάσκαλε, ή έλληνική! μάς είναι 
βάρος περιττόν.

— Περιττόν, άθλια παιδάρια, μέγιστον [Λερός της 
γλώσσης σας, τό άριστον μάλιστα, καί όλη σας ή καρ- 
οίαί... (cffilir, έκτου ελληνικού κέαρ, κήρ.)

ΛΟΓΟΙ ΑΝΕΧΕΙΑΣ.

Η έπιχείρησις, γνωρίζω, είναι λαμπρά, άλλ’ απαι
τούνται κεφάλαια· κ’εγώ κεφάλαια... ές ενός [Λε
ρούς... ές άλλου,..

ΤΥΦΛΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ.
Λόγιος τις, πάντη άδαής τών του εμπορίου, καί 

λαβών συναλλαγματικήν, ίνα δι αύτης τώ πληρω- 
θώσι χρήματά τινα όφειλόμενα εις αυτόν, ήρώτα εάν ό 
έμπορος εις βάρος του όποιου ή συναλλαγματική ήτο 
έκδεδομένη ύπήρχεν άξιόχρεως.

— Ω I τω είπαν, είναι έκ τών πλουσιωτάτων εμ
πόρων της πόλεως, άλλα τυφλός.

— Τυφλός! ανακράζει ό λόγιος· καί λοιπόν δεν 
θά μου πλήρωσή τίποτε· ή συναλλαγματική είναι δ- 
ψεως τριών ημερών.

ΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΡΙΑ.

Την νύκτα της 2 προς την 3 σεπτεμβρίου του έτους 
1843, ό'τε έξερράγη έν ’Λθήναις ή ύπέρ καθιδρύσεως 
του Συντάγματος στάσις, οί φιλη'συχοι τών κατοίκων 
αϊφνιδίως είχον ακούσει φωνάς μ,ακρόθεν, καί βήματα 
ανθρώπων τρεχόντων εις τάς οδούς. Ήτο δέ ώρα μία 
μετά το μεσονύκτιον. Γραΐά τις Χία, κύψασα εϊς τό 
παράθυρόν της,έπρο'σεχεν όπως διακρίνη γνώριμόν τινα 
μεταξύ τών διαβαινόντων καί μάθη παρ’ αυτού πόθεν 
ή ταραχή αύτη καί ό θόρυβος. Βλέπει τέλος συμπολί
την τινά·

— Τί είναι; τί τρέχει, σιορ...;
-— ’Επανάστασις! τήν αποκρίνεται ούτος· ό λαός 

συνηθροίσθη τριγύρω τού παλατιού, καί ζητεί άπό 
τον βασιλέα Σύνταγμα.

II αγαθή γυνή συνωφρυώθη ολίγον έπειτα δ’ έπη- 
ρώτησε. — Καί τέτοια ώρα;..·.

Τί ν άπαντήστ; ό ερωτώμενος; έςηκολούθησε τόν 
δρόμον του.

Ο ΕΝ ΠΕΡΟΥΒΙΑ ΣΕΙΣΜΟΣ.
Δεν δίδομεν ώς νέαν τήν εϊδησιν τού φοβερού σει

σμού ο'ςτις κατά τόν παρελθόντα αυγουστον μήνα (η
μέρα I (13) άνέτρεψε δέκα πόλεις τής Περουβίας, έν 
τή Νοτίω ’Αμερική, θανατώσας ύπέρ τάς τριάκοντα 
χιλιάδας ψυχών, καί έπενεγκών ζημίας ύλικάς χιλίων 
εκατομμυρίων περίπου φράγκων άλλ’ ώφείλομεν 
μνείαν έν τοϊς Μυρίοις "Οσοις καί τής τοιαύτης δει
νής συμφοράς, σύμβασης έν τώ ετει τούτω.

Αί δονήσεις τής γης διήρκεσαν τέσσαρας ό'λας ημέ
ρας, αλλά διαλείπουσαι- ή πρώτη, εϊς τάς πόλεις ’Α- 
ρεκουιπην καί ’Αρίκαν, διήρκεσεν αδιάλειπτος οκτώ 
λεπτά· τόσον δέ ήτο σφοδρά, ώστε δυσκόλως ΐσταντο 
οί κάτοικοι όρθιοι. Τό ρεύμα τού σεισμού ή'ρχετο άπό 
νότου προς βορράν, έκτεινόμενον εις μήκος μέν βαθμών 
12, πλάτος δέ 25· άπό Μεςιλλιονών τής Βολιβίας 
μέχρις ’ίβάρρας καί Ακούγγας, εϊς τον ’Ισημερινόν.

Ευθύς έκ τών πρώτων δονήσεων ή γή έσχίσθη καί 
διηνεώχθη πολλαχού· τό ύδωρ άνε'βλυσεν έκ τών σχι
σμάτων, μάλιστα δέ έν "Υλω, ό'που άνεπήδησεν εϊς 
ύψος πολλών μέτρων κατά κάθετον. Οί ποταμοί ό'λοι 
καί αί πηγαί έπλημμύρησαν παραυτα, καί τό ύδωρ εί
χε χρώμα άπαίσιον, έρυθρόν ώς αίματος σχεδόν. Μετά 
τον κατακλυσμόν δέ τούτον αί πηγαί έστείρευσαν εντε
λώς, καί οί δυστυχ εις κάτοικοι δέν είχον νερόν νά πίωσιν.

Αί ράβδοι τού σιδηροδρόμου, άπό Τάκνας εϊς’Αρί
καν, άνετινάσσοντο άπό της γης ύπό της ύπογείου δυ- 

■νάμεως ώς ύπό ελάσματος. Ό σιδηρόδρομος ούτος ή- 
φανίσθη έν·μέρει.

Παρετηρήθη έν τη πόλει Καλλάω, ότι τό βαρόμε- 
τρον καί τό θερμόμετρον ούδεμίαν ύπέστησαν μεταβο- 
λήν προ τής συμφοράς, καί ούτε μετ αύτήν.

’Επί τών πρώτων δονήσεων τής (1) 13, ή ατμό
σφαιρα είχε σκοτισθή, ώςε έξ άποστάσεως μέτρων 6 
ούδέν διεκρίνετο. Εϊς τήν Τάκναν έφωτίσθησαν αϊφνι- 
δίως οί κάτοικοι περί όγδόην εσπερινήν ώραν ύπό ζωη
ρού τίνος φωτός,'διαρκέσαντος έως λεπτόν τής ώρας· 
έπειτα το φώς έξηλείφθη, καί πάλιν άνεφάνη βόρειό— 
δυτικώς, ώς καί πριν, άλλ’ αύχμηρόν ήγνόουν δέ αν 
προήρχετο έζ ηφαιστείου τίνος ή ήτο ηλεκτρικόν.
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Τό πέλαγος έφάνη παράδοξον· κατά τάς πρώτας 
και ϊσχυροτέρας δονήσεις τής (1) 13, άνέβραζε· πε- 
ριεδινίζετο εις μικρούς κύκλους· διά μιας δ’ έπειτα, 
εις τάς άκτάς τής ’Αρίκας, έπήλθε τρομερόν τι ρεΰμα 
άπό βορρά προς νότον, κατά του οποίου μή δυνηθεΐσαι 
ν’άνθέξωσι συνετρίβησαν αί άγκυραι των πλοίων, ταΰ- 
τα δ έρρίφθησαν βιαίως επί τής ξηράς ώς κελυφη. 
Μετά είκοσι λεπτά, το ρεΰμα τοΰτο, άλλαξαν πάλιν 
διά μιας διεύθυνσιν, έπέστρεψεν άπό νότου προς βορ- 
ράν. Συγχρόνως δέ ή θάλασσα άπεχώρει, ώστε έφάνη 
ζηρος ο πυθμήν του αΐγιαλοΰ, όπου συνήθως ήγκυρο- 
βόλουν τά μέγιστα των πλοίων. Εϊς τάς νήσους Κιγ- 
κίας (Cllinchas), τών πλοίων ή τρόπις πρώτον ήψατο 
του πυθμένας, έπειτα δ’ αίφνης ή θάλασσα όρμήσα- 
σα πρός την ξηράν έρριψεν έπ’ αύτής τά άπό μιας ήδη 
ώρας κλυδωνιζόμενα σκάφη και κατέκλυσεν εντελώς 
τάς πόλεις, ήμιπτώτους ήδη έκ του σεισμού.

Τό ύδωρ της θαλάσσης κατ’εκείνην την στιγμήν 
ήτο θολερόν, ώς πλήρες τέφρας. ΙΙεντάκις άπεχώρησε 
καί πεντάκις έπέστρεψεν επί της ξηρας· έπέφερε δέ δει
νούς ολέθρους· ΰψώθη ύπερ τούς 40 πόδας άνω της 
συνήθους επιφάνειας του.

Πρός τούς εχθρούς σου φέρου ώς άν έμελλαν νά γί- 
νωσι μίαν ημέραν φίλοι σου.

ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΟΑΟΠΑΣ.

Τό άνώτατον συμβούλιου της έν Γ1ΡΩΣΣΙ \ ’Εκκλη
σίας των ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ (Ober-Kirchenra111) 
έξέδωκεν εγκύκλιον πρός τον κλήρον περί.της προσκλή- 
σεως ην ό ΠΑΠΑΣ άπηύθυνε καί πρός τούς διαυ.αε- 
τυρρμένους άπαντας, όπως έπιστρέψωσιν εϊς την ’Εκ
κλησίαν της Ρώμης. Καί πρώτον τό άνώτατον συμ
βούλιου εκφράζει εύαρέσκειαυ, ότι ή παπική βουλλα 
διαδηλοί έυ τισι τών περικοπών αύτής, παρά τάς άδι
κους αιτιάσεις, τιμ-ήν πρός τούς διαμαρτυρομέυους 
καί προαίρεσιν αγαθήν άλλ’ όμ,ως ή πρός αυτούς άπο- 
τεινομένη παρά τής λατινικής ’Εκκλησίας πρόσκλησις, 
όπως άρυηθώσι τάς θρησκευτικάς αύτών πεποιθήσεις, 
κηρύττεται ώς κατά/ρησις άνοίκειος, καί αποκρούεται 
έντόνως. 'Η εγκύκλιος διαλαμβάνει πρός τούτοις, ότι 
περιττή μέυ θεωρείται πάσα αποτροπή τών ευαγγελι
κών ποιμνίων άπό τής παπικής προσκλήσεως, συμφέ
ρει όμως, μετά τάς ρωμαϊκάς μάλιστα αξιώσεις, νά 
ληφθη πρόνοια ύπερ τών πολλ.ών διαμαρτυρομένων ε
κείνων οϊτινες, τυγχάνοντες περιστοιχισμένοι ύπό 
παπιστών, συνεχώς ύπόκεινται εϊς τάς προσηλυτιστι- 
κάς αύτών έπιβουλάς.

Ταΰτα οί διαμαρτυρόμενοι πρός τήν τελευταίαν 
παπικήν πρόσκλησιν. 'Η δέ καθ’ ήμάς’Εκκλησία προσ- 
ηνέχθη άξίως, μή δεχθεΐσα μέν αύτήν, άπαντήσασα 
δέ σεμνοπρεπέστατα.

Π δυτική Ευρώπη ένοησεν ότι ζώμεν.
— Εϊς πολλούς ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ τής ’Αμερικής 

έφηρμόσθη προ ολίγου μέσον τι πρός ΑΝΑΨΥΞ1Ν τών 
επιβατών έν ώρα θέρους. Καθώς έν ώραχειμώνος τίθεν
ται εϊς τάς άμάξας τών σιδηροδρόμων τής Ευρώπης 

πλατείς κύλινδροι μεταλλικοί, περιέχοντες ζέον ύδωρ 
καί ένδεδυμένοι τάπητα, ίνα πατώντες έπ’ αύτών μή 
παγόνωνται οί πόδεςτών οδοιπόρων, ούτως αί θεριναί 
άμαξαι της ’Αμερικής έχουσιν έδαφος διπλοΰν, μεταξύ 
του οποίου τίθεται πάγος.

— Προσοχή μή παραθέτωμεν τοΰ λοιπού εϊς τάς 
τραπέζας ημών ΑΑΑΑΝΤΑΣ προερχόμενους- έκ τής 
Γαλλίας, όπου όχι μόνον ή ιπποφαγία καθίσταται ό- 
σημέραι κοινή, άλλα καί ή ΟΝΌΦΑ1ΊΑ, καί έν μέρει 
ή αίλουροφαγία. Ιδού τί άναγινώσκομεν κατ’ αύτάς 
έν τή έπισήμφ έφημερίδι τής γαλλικής Κυβερνήσεως, 
αρυσθείση αύτά έξ άλλης έφημερίδος, έκδιδομένης έν 
Τολώση (Progres liberal).

« Οσοι αν έφαγον ό’νειον κρέας οπτόν όμολογουσιν 
ότι τό κρέας τούτο είναι εξαίρετου. Κατά μέν τήν 
γεΰσιν ομ,οιάζει τώ τοΰ κούρκου, άλλά τό χρώμα του 
είναι πολύ βαθύτερου. Οί έοασταί τώυ καλών φαγητών 
όλοι (έν Γαλλία ίσως) γινώσκουσιν ότι διά τοΰ κρέατος 
τούτου κατά μέγα μέρος όνθυλεύονται οί άριστοι τών 
άλλάυτων τοΰ κόσμου, τά λουκάνικα τοΰ Αυόν. 
Καί πώς - όχι; ό όνος τρώγει καθαοάν τροφήν, είναι 
εύώνητος, χρησιμεύει εϊς τάς χρείας τοΰ πτωχού χω
ρικού, καί παρατίθεται εϊς τάς τραπέζας τών πλου
σίων. Μή λησμ.ονώμεν δέ ότι οί 'Ρωμαίοι έτίμων τό 
κρέας τοΰ όνου όσον καί τό τών αρίστων άγρευμάτων· 
αφού δέ σήμερον ή Γαλλία, ή Αύστρία, ή Ρωσσία, ή 
Δανία, καί πλήθος άλλων χωρών, έκδίδονται εϊς τήν 
ιπποφαγίαν, άγνοοΰμεν διατί καί τό όνειον κρέας νά 
μή τυγχάνη τής αύτής παρ’ήμιν έπιζητήσεως. Τήν 
πρώτην αποστροφήν άφοΰ νικη'ση τις, όποιαν οικονο
μίαν θά έχη μετά τήν ανδρείαν ταύτην καταπάτησιν 
μιας προλήψεως, όποιον δέ νέον καί άνεξάντλητον ς-οι- 
χεΐον ούτω θά προστεθη εις τά άλλα έδώδιμ.α! »

Πρόληψιν, ώς παρατηρείτε, άποκαλεΐ ή γαλλική 
αΰτη έφημερίς τήν άποχήν άπό ένίων τινών κρεάτων" 
δεν άντιλέγομεν εϊς τούτο· άλλά τότε επεται ότι πρέ
πει νά τρώγωμεν καί παν δ,τι άλλο βδελυττώμ.εθα. 
Οί Γάλλοι τρώγουσιν έν τούτοις καί τούς βατράχους, 
καί τάς χελώνας, καί μέχρι τών σκωλήκων τοΰ τυρού. 
Διατί όχι καί πάντως.τούς σκώληκας τής γής, άφοΰ ή 
διάκρισις είναι πρόληψις ! Άν εϊς τήν μαγειρικήν μό
νον ή εϊς τήν ταριχευτικήν άπέκειτο τά πάντα νά κα- 
ταστήση ορεκτικά, θά τάκαταστήση.

Χαίρετε λοιπόν διά παντός γαλλικοί άλλάντες! (Τό 
βέβαιον είναι ότι ή σαν καλοί.)

— Εϊς τάς Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής έ- 
πανελήφθη σπουδαίως τό σχέδιον της κατασκευής θα- 
λασσίας ΔΙΩΡΥΓΟΣ εϊς τον ΙΣΘΜΟΝ τη\ ΠΑΝΑΜΑΣ. 
"Ηδη συνήλθον οί κεφαλαιούχοι ίνα καταβάλωσι τάς 
βάσεις της έπιχειρήσεως, εϊς δέ τήν συνέλευσιν ταύτην 
παρήσαν ό γραμματεύς τοΰ Κράτους Κ. Σεβάρδος, εις 
άντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως. καί οί αντιπρόσωποι 
τής 'Εταιρίας. Ό Σεβάρδος είπεν ότι ή Κυβέρνησές δια
τίθεται νά ένθαρρύνη τήν έπιχείρησιν καί δι’ έπι- 
χορηγήσέως, άναλόγου πρός τήν άπονεμηθεΐσαν εϊς τον 
σιδηρόδρομον τού Ειρηνικού ’Ωκεανού. 'Η διώρυξ τοΰ 
ισθμού θά έχη μ.ηκος μέν 40 μιλίων, πλάτος δέ καί 
βάθος ικανόν πρός διάπλουν τών μεγίστων σκαφών. 
Η πρός τούτο δαπάνη προϋπολογίζεται ώς μέλλουσα 

νά ύπερβή 100 εκατομμύρια ταλλήρων αμερικανι
κών.

— ’Εν τή έφημερίδι International άπαντώμεν τά 

επόμενα περί τών γαστρονομικών έξεων τών συγχρό
νων ημών ηγεμόνων.

'Ο Ναπολέων Γ' είναι ολιγαρκής εϊς τό τρώγειν, ού
τε ποτέ επιφέρει παρατήρησίν τινα ε.ϊς τήν ύπηρεσίαν 
πίνει δέ καί μετρίως, άλλά καπνίζει πολύ.

'Η βασίλισσα Βικτωρία είναι λιτή εϊς τό τριόγειν, 
άγαπώσα τό βόειον κρέας καί τά ζυμαρικά.

Ό ’Αλέξανδρος Β τρώγει καλά, ύπεραγαπών τά’ 
θηράματα· περί δέ τών ποτών, έχει πάντοτε τά άρι
στα, μάλιστα δέ τούς οίνους της Καμπανίας καί Βουρ- 
γονίας.

Ό βασιλεύς της ΙΙρωσσίας πίνει καλά, διδόμενος 
εϊς τό βόειον καί πρόβειον κρέας, εϊς τούς σακχαρο- 
πλάστους διπυρίτας καί εϊς τά παρεντιθέμ,ενα ορεκτικά 
έδέσμ.ατα.

'θ τής Αύστρίας αύτοκράτώρ απασχολείται εϊς 
ό,τι άν τρώγη, προκρίνει τά άγρια τών ημέρων κρεά
των, ών αγαπά όμως τό πρόβειου. Προτιμά δέ τούς 
ούγγρικούς οίνους καί τούς βορδιγαλλικούς.

'θ βασιλεύς τής ’Ιταλίας, κυνηγός μέγας καί πολύς, 
ύπεραγαπα τά ήμερα κρέατα καί τά μικρά τών θηρα
μάτων. Κάπρον δέν τρώγει, ένώ τον κυνηγεΐ. Οίνους 
δέ προκρίνει τούς γαλλικούς της Νουερσίας (Cote- 
d’Or).

'Η τής Ισπανίας πρώην βασίλισσα τρώγει μ.ετά 
πολλής όρέξεως τάήμερα καί νεαρά κρέατα, μετά οίνων 
ισπανικών καί βορδιγαλλικών.

'θ Σουλτάνος κλίνει μάλλον πρός τάς στερεάς τρο- 
φάς, τό όρύζιον, τά παρεντιθέμενα γλυκίσματα καί 
τάς άσιατικάς οπώρας.

ΤΑ

Έν Παρισίοις, 18 (30) Νοεμβρίου, 1868.

'θ πόθος τής άναγνώσεως διαδίδεται καθ’ έκάστην 
εύτυχώς εϊς τό φΰλόν μας, ώ 'Ελληνοδίκη μου, καί αί 
νέαι Έλληνίδες, εύρισκόμ,εναι εϊςβσυναναστροφήν, γι- 
νώσκουσι ν’ άκούωσιν ή νά λαλώσι καί περί πραγ
μάτων τοΰ κόσμου, άλλων παρά τά τής περιωρισμέ- 
νης σφαίρας εϊςήν ήσαν καταδεδικασμέναι αί προμή- 
τορές μας, αί ούδέν άλλο γινώσκουσαι ή ύφαντικήν, 
ραπτικήν, κεντήματα, μαγειρεύματα, καί τάς μικράς 
καί ώς έπί τό πλεΐστον κακεντρεχείς ειδήσεις τοΰ τό
που των. Βεβαίως έμαθες ήδη έκ τών έφημερίδων ότι, 
επειδή έ'ληξεν ό καιρός τής προεδρείας του ’ΐώνσωνος, 
εϊς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής βορείου ’Αμερικής, 
έξελέχθη άντ’ αύτοΰ ό φιλέλλην στρατηγός Όδυσσεύς 
Γράντ. —'Ακούσε,καί δέν θά μεταμεληθής.

Ό Γράντ, μετά τάς άφθονους δάφνας τάς όποιας 
έδρεψεν εϊς τό πεδίον τής μάχης, κατά τον πόλεμον 
τον προ ολίγων ετών έκραγέντα μεταξύ τών νοτίων καί 
τών βορείων 'Ηνωμένων Πολιτειών, διέτριβεν εις τινα 
πόλιν μικράν, Γαλέναν όνομαζομένην, άναπαυόμενος 
έκ τών κακοπαθειών τής εκστρατείας. ’Εκεί ήλθον οί 
έπιθυμ,οΰντες ν’ άναδείζωσιν αύτόν πρόεδρον, καί τον 
παρεκίνουν νά μεταβή εϊς τήν πρωτεύουσαν, εϊς τήν 
Ούασσιγκτώνα, ίνα συνεργήση μετ’ αύτών πρός έξομά- 
λυνσιν τής όδοΰ δι’ής έπρόκειτό ν’ άναβή εις τό καπι- 
τώλιον.

— Σάς παρακαλώ, άπεκρίθη εϊς αύτούς ό στρατη
γός, άφετέ με εδώ άμέτοχον εϊς τον αγώνα περί ού 
πρόκειται, αγώνα δν εγώ θεωρώ ώς βαρύτερον εκεί
νου τόν όποιον προ τεσσάρων ετών είχον άναλάβει μα- 
χόμενος. ’Αποστρέφομαι τάς πολιτικάς ραδιουργίας, 
καί ή παρουσία μου εϊς τήν Ούασσιγκτώνα είναι δλως 
περιττή. Θά περιμείνω έν Γαλένα τήν έκβασιν τών
έκλογών.

Ούτω λαλοΰντος τοΰ στρατηγού, εϊσήλθεν ή σύζυ
γός του γελώσα καί διηγουμένη εϊς τόνυανδρα της, ότι 
ό υιός των ό κύρ Φρήδ, (νέος υψηλός καί εύρωστος, 
σπουδάζων τά στρατιωτικά, καί καταδικασθείς κατ’ 
εκείνο τό πρωί ύπό τοΰ πατρός του εϊς περίπατον ά- 
διάκοπον είκοσι μιλίων, έπειδή προσηνέχθη βαναύ- 
σως. πως πρός τήν μικράν του αδελφήν) προσεπικα- 
τεδικάσθη ύπ’ αύτής εϊς έτερα τέσσαρα μίλια, επειδή, 
ένώ έπλησίαζε νά φθάση εϊς τήν οικίαν, τόν είδε μα- 
κρόθεν ή μήτηρ ότι έστάθη καθ’ όδόν, καί ότι λαβών 
άπό χαμαί τεμάχιόν τι έφημερίδος τό άνέγνωσε.

Τόν προσεπικατεδίκασεν ή μήτηρ! Ούτω σχηματί
ζονται οί άνδρες. Καί φαντάζεσαι, 'Ελληνοδίκη. μου, 
εϊκοσιτεσσάρων μιλίων δρόμον άδιάκοπον ! Αύτόςδά, 
εάν γίνη άξιωματικός μίαν ήμ,έραν, δέν θά φείδεται 
τών ύποδημάτων τοΰ στρατεύματος του. ’ΐδού τίνες 
καρποΰνται άναγινώσκοντες τήν ιστορίαν τών προπα- 
τόοων μας. ’ίδού τίνες μητέρες σήμερον άπομιμοΰνται 
τάς αρχαίας Λακαίνας.

— Ό Φρήδ, προσέθεσεν ή κυρία Γράντ στραφείσα 
πρός τούς ξένους, είναι ολίγον τι ζωηρός· ή εϊκών τοΰ 
πατρός του, ότε καί αύτός ήτο νέος... ·

— Καί πόθεν τό γνωρίζεις; ήρώτησε μειδιών ό 
στρατηγός.

— Το άνέγνωσα εϊς τάς εφημερίδας· εϊς τήν εφη
μερίδα Ledger, παραδείγματος χάριν, όπου ό πατήρ 
σου, μ’όλην τήν πρός σέ στοργήν του, ούδενός σου 
φείδεται.

— "Ω! άν άναγινώσκης τάς έφημερίδας, ώραΐα 
πράγματα θά μάθης περί έμοΰ.

— Ναι, άλλ’ ούτε πάλιν είσαι τόσον κακός, όσον 
λέγουν τά άκρατα δημοκρατικά φύλλα.

Καί ταΰτα λέγουσα ή κυρία Γράντ έπληξεν έλα- 
φρώς διά τής χειρός τήν παρειάν τοΰ συζύγου της, ός- 
τις ήρυθρίασε τότε ώς εικοσαετής έραστής.

Ή νέα προέδρεια βρύει χάριτος καί άςιοπρεπειας, 
είναι δέ βέβαιον ότι θά υποδέχεται τόν κόσμον μ.ετά 
πολλής εύς-οχίας (tact) καί άνευ έπιτηδεύσεως· πράγμ.α 
όχι εύκολον εϊς πάσαν γυναίκα- διότι φαντάσουνά πα- 
ραιτήσης αίφνης τήν μετρίαν σου οικίαν, καί ν’άναβής 
εϊς τά δώματα όπου γίνονται αί δεξιώσεις τής ανώτα
της εκτελεστικής έξουσίας· νά υποδέχεσαι τάς έζοχω- 
τάτας πρεσβυίας, αϊτινες φύσει είναι έπιρρεπεϊς εϊς τά 
σκώμ.ματα,νά δίδης γεύματα διπλ.ωματικά, τέλος, νά 
ύψωθής ύπεράνω τών έκλ.εκτών τής κοινωνίας ! Αλλ 
εύτυχώς αί ’Αμερικανίδες έχουσι το*προτέρημα νά 
συνυψοΰνται τάχιστα μετά τοΰ ύπάτου τών βαθ
μών.

Καί έν τούτοις, μή νομίσης ότι ό σύζυγός της άφήκε 
τόν ήσυχόν του βίον άναλγήτως. 'φτε^τόν είχεν έρω- 
τήσειτις τί θά εκαμνε μετά τόν πόλεμον, — « Μετά 
τόν πόλεμον, άπεκρίθη, θά προσεπάθουν νά κλ.ηθώ δή
μαρχος τής Γαλένης, καί τότε νά έβλεπες πόσον Θά 
έξέτεινα τό κηπάριόν μ.ου! Μέχρι τοΰ σταθμού τοΰ σι-
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δηροδρόμου θά τό έξέτεινα. Είκεί, θά έκαθήμην κατά 
πάσαν έσπέραν καπνίζων έν ησυχία τό σιγάρονμου. »

Αλλ’ ό'λα αύτά δεν έμποδίζουν τον έρωτα προ; τά 
ωραία του συρμού. Αάβε εντός τή; έπισυνημμένης εικο
νογραφία; το σχήμα μιάςέκ τώνπαντοίων τηβεννίδων, 
τά; οποία; βλέπω φορουμένας ενταύθα άφότου ήρχισε 
τό ψύχος· τό σχήμα τούτο είναι έκ των σεμνότερων 
και αξιοπρεπέστερων. Εϊ; τό αύτό προσώπου θά ϊδη; 
καίζτό σχήμα των καλυμματιων μα;, τά όποια εξακο
λουθούν νά λέγωνται chapeaux (καπελλίνα), καίτοι 
σήμερον άπέχουσιν απ’ αύτών πολλά μίλια. Του έτε
ρον προσώπου τή; εικονογραφία; ή ενδυμασία είναι 
όλη έκ μάλλινου ύφάσματος έχοντος πλινθία, κατά τον 
σκωττικον ρυθμόν, ό'ςτις είναι την ώραν ταύτην επι
κρατέστατο; έν Παρισίοις. ’Αληθώς, εις ό'λα τά εργα
στήρια τά ύφάσματα ταύτα έπε'χουσι την πρώτην θέ- 
σιν μετ’ αύτά δ’ έρχονται τά σειραδωτά, παντοίων 
ειδών καί χρωμάτων. Είναι δέ τά μέν έκ μετάξης καί 
μαλλιού (αξίας 4 έως 5 φράγκων τό με'τρον), τά δέ έκ 
μαλλιού μόνου, τά δέ έκ μαλλιού καί βαμβακιού, τά 
δέ τέλος έκ βαμβακιού μόνου.

’’Εν άλλο ύφασμα του συρμού είναι τό λεγόμενον 
άτλαζώδης ποπλίνη (popeline salinec), άληθώ; ώ- 
ραίον,'Ελληνοδίκη μου, καί ςερεώτατον, αξίας φράγ
κων 5 έως 6.50 τό μετρον, καί έχει πλάτος πολύ’ 
ώστε μ’ έφάνη καί πλούσιον άμα καί οικονομικόν, 
διότι μέ 8 καί ημισυ μέτρα γίνεται μία έσθής. Είλ- 
κυσε την προσοχήν μου έν τοιού-το ύφασμα χρώματος 
φύλλου έλαίας, τό όποιον είναι έπίσης έπιζητητον, κα
θώς καί τό κόκκινον τό βύσσινο-/ ρουν. Τό ύφασμα τού
το είναι άπλούν, άνευ σειράδων η πλινθίων, η άλλων 
ποικιλμάτων, άλλά τρέπεται εί; δύο χροιάς,κατά την 
Οέσιν του προς τό φως, καί έχει εύγενη την λάμψιν.

Εις τάς εσπερινά; συναστροφάς φορούνται έσθήτες 
άτράχηλοι (dccollctees), άνασεσυρμέναι καί καλαθώ- 
δεις (a paniers) εις τά όπίσω. Η δέ κόμη άναδένεται 
ώς καί πριν, άφθονος εις. κόμβους καί βοστρύχους- 
προστίθεται δέ συνήθως άνω τού μετώπου τό έδώ λε
γόμενον γένειον (barbe)! είναι δέ τούτο μακρόν τι 
ράκος τριγωνικόν έκ μέλανος τριχάπτου, τού οποίου ή 
μέν μέση γωνία προέχει έπί τού μετώπου, αί δέ δύο ά
κρα·. σταυροΰνται έπί τού στήθους. ’Επί τής διασταυ- 
ρώσεως δέ τίθεται κοσύμβη τις έκ ταινίας, ή έν άνθος.

Προσεχώς θά σέ στείλω ένδυμασίας τού χορού.
Κατ’αύτάς έπενοήθη καί πάραυτα έφηρμόσθη εις 

τά γυναικεία καί άλλα έργόχειρα ή έπί μετάξης φωτο
γραφία. Τωόντι, έφηύρέ τις τρόπον τού έκτυπόνειν έπί 
μετάξινου ύφάσματος τά φωτογραφήματα, καί στε- 
ρεώτερα μάλιστα ή έπί του χαρτιού. Είδα τοιαΰτα έπί 
προσκεφαλαίων περικεντήτων, άλλα προσεχώς θά φα- 
νώσι καί έπί έπίπλων έπί καθεδρών, παραδείγματος 
γάοιν. Είναι ώραία- περικοσμούνται διά χρυσών κεν
τημάτων ή πλαισίων είναι, σέ λέγω, χαριέστατα. Τά 
δέ παριστώμενα διά τής φωτογραφίας είναι, ή τοπο- 
θεσίαι άγροτικαί, ή μνημεία περίφημα, ή τέλος πρόσ
ωπα προσφιλή, ώς είναι τό σόν τό γλυκύ ποός έμέ την

Ζωήν ΤΙ.

ΠΡΟΣ TO AUMOSION.

Συνεπληρώσαμεν τό πρώτον έτος- άν συνεπληρώσα- 
μεν αύτό κατά τάς κοινά; προσδοκίας, δέν δυνάμεθα 

νά ειπωμεν, αλλά τό συνεπληρώσαμεν εύσυνειδήτως. 
Ελάβομεν 43 έπιστολάς συγχαρητηρίους, θαρρυνού- 

σα; ημάς καί έπαινούσας την εκλογήν ημών, καί πα
ραινούσα; νά μή μεταβάλωμεν σύστημα· έλάβομεν δέ 
καί 9 έπιστολάς, τά; μέν 6 συμβουλευούσα; νά έπι- 
φέρωμεν τροποποιήσει; εΐ; τό σύστημα τούτο, τά; δέ 
2 νά μεταβάλωμεν αύτό άρδην · μίαν δέ έκ Σμύρνη; 
ανώνυμον, καθυβρίζουσαν ήμάς.

Εύχαριστούντες διά τά; πρώτας, ύποσχόμεθα εΐ; 
τού; φίλου; οί'τινε; άπηύθυνον ήμΐν τά; δευτέρας νά 
μεριμνώμεν άδιαλείπτως περί βελτιώσεων αλλά τίς 
κατώρθωσέ ποτέ νά ίκανοποιήση τού; πάντα;, ώς-ε καί 
ημείς νά έλπίσωμεν ότι θά έδυσωπούμεν τούς γράψαν- 
τας ήμίν τά; τρίτα;;

’Εδόσαμεν κατά τά; ύποσχέσει; καί υπέρ τά; ύπο- 
σχέσει; ημών, νοερώ; μέν, ό',τι ήδυνάμεθα έν τη προ- 
θέσει τού νά διδάσκωμεν τέρποντες, ύλικώς δέ, δαπα
νώντας αφειδώς προ; πλουτισμόν τού κείμενου δι’ ει
κονογραφιών διπλάσιων τών ύποσχομένων. ’Αντί 70, 
καθ’ό'λον τό ετο; έξεδώκαμεν υπερδιπλάσιας, ώς 
καί άσμάτια αντί τεσσάρων επτά. ’Αληθώς δέ είναι 
βαρυτάτη τών εικονογραφιών ή δαπάνη’ αύτη καί ή 
τών ταχυδοομικών τελών, ή; δέν είχομεν κατ’ άρχά; 
ακριβή γνώσιν', καί τό αναξιόχρεων μια; ή δύοΈπιτα- 
σιών ημών, τέλος δέ καί ή κράτησις τού 9 φυλλαδίου 
ύπό τής έν Κωνσταντινουπόλει λογοκρισίας, άπέβησαν 
ήμίν κατά τό πρώτον τούτο έτος έπα/χθέςατα. ’Αλλά 
βαίνομεν έπί τά πρόσω πολλούς έ'χοντες καί γενναίους 
άλείπτας, καθεκάστην δέ καί νέους φίλους αγαθούς. 
Χάρις αύτοίς,τά ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ κατές-ησαν εύπρόσδεκτα 
έν πάση ελληνική οικογένειαχωρούση εις την πρόοδον.

’Εν τή, εσπερία Εύρώπη, περιοδικά οποίον τό πα
ρόν είναι μετά τά σχολιακά βιβλία τά μάλλον έπιζή- 
τητα. Τό έν ΙΙαρισίοις έκδιδόμενον Magasin Pitto— 
resquc, ή υλη τού οποίου είναι έν μέρεί οϊα καί ή τών 
ΜΥΡΙΩΝ ΟΣΩΝ, άριθμεί 40,000 συνδρομητών- καί 
ένώ τό σπουδαιότατου πάντων, ή « ’Αναθεώρησις τών 
Αύο Κόσμων », έχει μόνον 1 6,000, ών οί πολλοί εύ- 
ρίσκονται έν τη άλλοδαπή, τό Petit Journal, μόνον μυ
θιστορήματα διαλαμέάνον καί τά ιδιωτικά συμβάντα 
τή; ημέρας, αριθμεί 200,000 συνδρομητών, τούς 
πλείστους έντός τών Παρισίο>ν.

’Εφροντίσαμεν ίνα κατά τό προσεχές έτος ό χάρτης 
ημών ήναι λευκότερος, ό τύπος καθαρώτερος, εϊ δυνατόν. 
Θά έκδώσωμεν την εις τάς πηγάς τού Νείλου περιοδείαν 
τών ΚΚ. Grant καί Speke, μετά εικόνων λίαν αξιοπε
ρίεργων’ τά μάλλον αξιοθέατα τής Κοπεννάγης, πρω- 
τευούσης τή; Δανία;· σειράν πραγμάτων διά τού μι
κροσκοπίου παρατηρούμενων, ύπό τον τίτλον « τερά
στια τού αθεωρήτου κόσμου »’ τά; εικόνα; προσώπων 
θρυλλουμένων- ηθικά διηγήματα τερπνά- σειράν μα
θημάτων φυσικής μετά σχημάτων άσμάτια μετά 
μουσική; έκλεκτης· όψεις της Ιερουσαλήμ καί τών μο- 
ναστηρίων τού Άθωνος- τά μάλλον αξιοθέατα τών 11α- 
ρισίων, έκτο; πολλών άλλων, τά όποια δέν δυνάμεθα 
άπό τοΰδε νά προσδιορίσωμεν ένί λόγω, παν ό',τι α- 
ξιον λόγου ή θέας, φιλοτιμούμενοι όπως έπί μάλλον καί 
μάλλον φαινώμεθα άξιοι συνδρομή; καί ύπολήψεως.

(1) Οΰτω; ήναγκάσθημεν ν’ αύξήσωμεν εις 30 φράγκα κατ’ έτος 
την συνδρομήν τών έν ταΐς Ήγευ.ονίαι.;, και εις 28 τήν τών έν με
σόγειοι; πόλεσι τής Τουρκίας.
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