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X ΥΜ Π ΕΡ1ΦΟ ΡΑ ΑΛΕΣΑΝ ΔΙΌ Υ

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΑΡΕΙΟΥ.

Ί1 ώοαία εϊκών της οποίας κάλλιστον αντίγραφου 
έχει ΰπ’ό'ψιν ό αναγνώστης, είναι έργον γάλλου ζω

Αί γυναίκες τού Δαρείυυ προσζυνιΰσαι τόν Αλέξανδρον.

« 'Ο δέ ( Αλέξανδρος ρ.ετά την έν ’ίσσοίς νίκην επί 
Ααοεΐον), ούδέ της ρ.ητρός τού Ααρείου, ούδέ της γυ- 
ναικδς η των παίδων ήριέλτσεν’ άλλα, κατάτινας των 
ίστορησάντων τά τού Αλεξάνδρου, την αύτην εκείνην 
νύκτα καθ’ ην έπέστρεψεν άπο της διώξεως της προς 
Ααρείον, διαβαίνων έξωθεν της τού Ααρείου σκηνης, 
περιπεσούσης εις χείρας των στρατιωτών του, ηκουσε 
γυναικών οΐρ.ωγην καί άλλον τοιοΰτον θόρυβον. ’Ερω- 
τησας δέ τίνες γυναίκες ήσαν, καί διατί παρεσκηνονον 
ούτω πλησίον, τώ άπεκρίθη τις ότι, <ί> βασιλεύ, ή ρ.·η- 
τηρ τε καί ή γυνή τού Ααρείου καί αί παΐδες, άκούσα- 
σαι δτί έχεις το τόξον εκείνου καί τον κάνδυν (έπεν- 
δύτην) τον βασιλικόν, καί ότι καί ή άσπίς τού Αα- 
οείου έκοαίσθη όπίσω, νου,ίζουσιν αύτον τεθνεώτα καί 
διά τούτο θρηνούσιν. Άκούσαςδέ ταύταό ’Αλέξανδρος, 
έπεριψε προς αύτάς ένα των έταίοωντου, τον Αεοννά- 
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γράφου, του Αεβρούνου (Lebl’Ull), άκρ,άσαντος κατά 
τον 17. αιώνα., επί Αοδοβίκου ΙΑ’, όςτις και είχε πα- 
ραγγείλει αύτην. 'θ ζωγράφος ηκολούθησε τον Αρρια- 
νον, άφηγούριενον περί τού ριεγάλου Αλεξάνδρου τά 
έπόρ.ενα· 

τον, εντειλάρ,ενον νά ταίς εί'πη ότι ό Ααρείοςζη· τά 
δέ όπλα καί τον κάνδυν ότι φεύγων άφηκεν εις τ j 
άρρΛτου, καί ότι ταύτα ριόνα έχει ό ’Αλέξανδρος. 
Μεταβάς λοιπόν ό Αεοννάτος εις την σκηνην, τά τε 
περί Ααρείου είπε, καί ότι ό Αλέξανδρος τάς συγχα
ρεί νά έχωσιν δλην την βασιλικήν θεραπείαν καί τον 
άλλον στολισαόν, καί νά καλούνται βασίλισσαν διότι 
ό προς Ααρεΐον πόλερ.ος έκινηθη, όχι δι’ έχθραν, άλλ’ 
έννόριως υπέρ της άρχης*της Ασιας. *

» Καί ταύτα ρ.έν λέγουσιν ό ΙΙτολεριαίος καί ό 
’Αριστόβουλος. Είναι δέ λόγος ότι καί αύτος ό ’Αλέ
ξανδρος εΐσηλθε την ύστεραίαν ρ.εθ ενός ριόνου των 
συνεταίρων του, τού Ηφαιστίωνος, καί ότι ή ριητηρ 
τού Ααρείου, αγνοούσα τίς των δύό·ητ<< ό βασιλεύς 
(διότι άριφότεροι την αύτην εφόρουν στολήν), καί έκ- 
λαβούσα ώς ’Αλέξανδρον τον ‘Ηφαιστίωνα, προσεκύ- 

3



3ί ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. 35

νησε τούτον, επειδή τη έφάνη αύτος μείζων. Υποχω- 
ρησαντος δέ πάραυτα τού Ηφαιστίωνος εις τά όπίσω, 
καί τίνος των παρ’ αύτώ δείξαντος τον Αλέξανδρον 
και είπόντος ότι εκείνος ητο ό βασιλεύς, η μέν μη'τηρ 
τού Δαρείου, κατεντραπεΐσα διά τό λάθος της, άπε- 
χώρησεν' ό δ’ ’Αλέξανδρος, όχι τη είπε, δεν έλανθά- 
σθης- αύτος είναι ό Αλέξανδρος. »

'Η είκών λοιπόν αύτη (της οποίας το πρωτότυπον 
εύρίσκεται σήμερον έν τώ άνακτόρω τού Λούβρου) 
παριστα ταύτην ακριβώς την κατανυκτικην σκη
νήν. Λί γυναίκες αί προσπίπτουσαι εις τούς πόδας τού 
’Αλεξάνδρου είναι η μζτζρ, ζ σύζυγος, αί θυγατέρες, 
τά τέκνα και ζ, λοιπή θεραπεία τού γυναικωνιτου τού 
βασιλέως τη; Περσίας. Εις όλων τά πρόσωπα διαγι- 
νώσκεται η λύπη τζς δουλώσεως καί ένταύτώ ζ, προς 
τον γενναΐον καί περικα/.λη νικητην ευχαριστία καί ό 
θαυμασμός. Ό Αλέξανδρος λαλεϊ σχεδόν, δεικνύων 
τον 'Ηφαιστίωνα ώς εαυτόν. Ό Ηφαιστίων βρύει 
αλήθειας συστελλόμενος καί αποποιούμενος τάς βασι- 
λικάς τιμάς.

’Αθάνατοι εικόνες πατρογονικών άοετών^ πόσον 
ανοικοδομείτε τάς ψυχάς τών όρώντων ! Ί1 θέα αύτη 
είναι όλη άπόλαυσις. Προπατορική εύγένεια, είναι 
δυνατόν νά μη άναβλαστηση; εις τάς καρδίας τών με- 
λετώντωνσε, τών καταλαμβανόντων σε;

Ο Αρριανος προσθέτει-
« Καί ταύτα εγώ ούτε ώς αληθή, ούτε ώς πάντη 

ανάξια πίστεως ανέγραψα- άλλ’ άν μέν ούτως έπρά- 
χθησαν, επαινώ τον ’Αλέξανδρον όιά τε τον οίκτιραον 
του πρός τάς γυναίκας καί διά τζ,ν προς τον Ηφαι
στίωνα πίστιν καί τιμήν άν δέ δεν έχωσιν ούτω, πά
λιν τον επαινώ, αφού οί έςιστορήσαντες έθεώρησαν 
αύτά ώς πιθανά διά τόν ’Αλέξανδρον. » (’ΑρριανΟύ 
Βιβλ. β', §12.)

Κατά τον Πλούταρχον, ό ’Αλέξανδρος ουδέποτε 
Ζ θέλησε νά ϊδζ, τάς γυναίκας τού Δαρείου, καίτοι τώ 
είχον είπεΐ ότι η σύζυγος ζ-ο ώραιοτάτη. ’Αλλά τού
το τιμά έτι μάλλον τον ’Αλέξανδρον, ’ΐδού τί λέγει ό 
Πλούταρχος'

« ’Ενώ έπορεύετο νά δίιπνησζ,τώ είπε τι; ότι τού 
Δαρείου η μζτζρ καί η γυνή καί αί θυγατέρες, δύο 
παρθένοι^ ότε άγόμεναι μετά τών άλλων αίχ μαλώτων 
είδον τό ά'ρμα καί τά τόξα τού Δαρείου, ζρχισαν νά 
κόπτωνται καί νά θρζνώσι, πιστεύσασαι ότι έθανα- 
τώθζ. 'θ ’Αλέξανδρος, άκούσας τούτο, έσίγζσε πρός 
ολίγον· έπειτα δέ, μάλλον εμπαθής γενόμενος πρός 
τάς εκείνων τύχας, ζ, πρός τάς εαυτού, έπεμψε τον 
Αεοννάτον νά ταΐς είπζ, ότι ούτε ό Δαρεΐος άπέθανεν, 
ούτε εκ τού ’Αλεξάνδρου νά έχωσίτινα φόβον- διότι ό 
πόλεμος γίνεται απλώς ύπέρ ήγεμονείας, αύταί δε θά 
έχωσιν όλας τάς τιμάς, όσας καί ότε ό Δαρεΐος έβα- 
σιλευε. Τούς λόγους τούτους, χρηστούς καί ημέρους 
φανέντας πρός τάς γυναίκας έν τη αιχμαλωσία, επη- 
κολούθησαν καί έργα έκ μέρους τού ’Αλεξάνδρου φι- 
λάνθρωπα- επειδή έπέτρεψε νά θάψωσιν όσους τών 
Περσών ηθελον ι, λαμβάνουσαι έκ τών λαφύρων όσα 
έχρειά'ζοντο φορέματα η στολισμούς. Ούδ’ ελάχιστου 
της θεραπείας καί τιμής ήν είχον ταΐς άφηρεσε, μά
λιστα δέ μείζονας τών προτέρων έκαρπούντο συντά
ξεις. Η δέ καλλίστη καί βασιλικωτάτη χάρις παρ’

(1) Κατάτινας σχο/ιχ-ττά:, ό Πλούταρχο; σφάλλει κατά τούτο, 
διότι οί Πέτσαι μονού; τού; βασιλείς των έτ’μων διά ταφή;. 

αύτού προ; γυναίκα; εύγενεΐ; καί σώφρονας, περιπε- 
σούσα; εί; αιχμαλωσίαν, είναι ότι ούτε είδον, ούτε 
ηκουσαν, καί ούτε ύπενόησαν ποτέ τι έκ τών αισ
χρών- ώ; μη εύρισκόμεναι εις στρατόπεδον πολεμίων, 
αλλά φυλαττόμεναι εϊ; παρθενώνα; ιερού; καί αγίου;, 
όπου διητώντο δίαιταν απόρρητον καί εΐ; πάντα άλ
λον αόρατον καί τούτο, ένώ λέγεται ότι τού Δαρείου 
η γυνή ζτο εύειδεστάτη πολύ παρά πάσα; τά; βασιλί
δα;, καθώ; καί ό Δαρεΐος ζτο άνηρ ώραιότατο 
μεγαλοπρεπέστατο;- αί δέ θυγατέρες

■; /λ·. 
μεγαλοπρεπέστατος- αί δέ θυγατέρες των ώμοίαζον 
προς τούς γονείς.

ο ’Αλέξανδρος θεωρών, ώς φαίνεται, τό

ούτε εις αύτας ποοσί,λθε ποτέ, ού'τ’ άλ- 
■ρο τού γάμου αύτού γυναίκα, πλην τη;

Αλλ - ---- ,--— f —-5 ,
έςουσιάζειν εαυτόν βασιλικώτερον τού νικάν το- 

«...'λ,.* ..Λ—. ’—λ.----- -λΖι----- 1 . V-πολεμίους, 
λην έγνώρισε (.
Βαρσίνης, ητις, χηρεύσασα υ.ετχ θάνατον τού Μέμνο- 
νος, συνεληφθη περί την Δαμασκόν. 'Ως πεπαιδευμέ
νη'? δέ παιδείαν ελληνικήν, καί επιεική τον τρόπον, 
καί έχουσαν πατέρα τον Άρτάβα'ζον, τού όποιου η 
μητήρ ζτο θυγάτζρ βασιλέως, ό Αλέξανδρος την 
ένυμφεύθη, προτρέψαντος αυτόν τού Παρμενίωνος, ώς 
ό ’Αριστόβουλος λέγει, νά συναφθη μετά τοιαύτζ; 
ώραίας καί εύγενούς γυναικός. Βλέπων όμως τάς άλ
λα; αιχμαλώτους, όλας άξιεράστους διά τό κάλλος 
καί τό άνάτζ,μα αύτών, πολλάκίς ό Αλέξανδρος έλεγε 
παίζων, ότι αί ΙΙερσίδες είναι άλγηδόνες τών όμ.μά- 
των- άλλ’ άντιπαρατάττων πρός τά θέλγητρα αυτών 
τό κάλλος της ίδιας αύτού εγκράτειας καί σωφροσύ
νης, διέβαίνεν έμπροσθεν των ώς έμπροσθεν ώραίων 
αγαλμάτων αψύχων.

» ’Επειδή δέ ό επί τών παραλίων επαρχιών ς-ρα- 
τηγός Φιλόξενος τώ έγραψεν ότι εύρίσκετο παρ’ αύ 
τώ Θεόδωρόςτις Ταραντίνο:, έχων πρός πώλησιν δύο 
παΐόας ύπερφυούς καλλονής, καί τον ηρώτησεν άν θέ- 
λη νά τούς άγοράσζ δι αύτόν, άγανακτησας ό Αλέ
ξανδρος διά την πρότασιν ταύτην, πολλάκίς ανέκραξε 
πρός τούς φίλους, έρωτών τί πώποτε αισχρόν ό Φιλό
ξενος τον είδε πράξαντα, καί έκάθισε τοιαύτα ονείδη 
νά τώ προξενή ! 1 Πολλά δέ λοιδόρησα; τον Φιλόξενου 
αύτόν δι’επιτολής, τον έπροτάξε νά τείλη εΐ; τον όλε
θρον καί τόν Θεόδωρον εκείνον καί τά φορτία τού. Ούχ 
ηττον έπέπληξε καίτινα νεανίσκον όνόμάτΐ Αγνωνα, 
γράψαντα πρός αύτόν· ότι είχε σκοπόν ν’ άγοράσζ, καί 
νά τώ φέοη τόν Κρωβύλον, παΐόα πολλην έχοντα έν 
Κορίνθω φζμην καλλονής. Ηληροφορηθεί; δέ ότι δύο 
τών μακεδόνων αξιωματικών τού Παρμενίωνος, ό Δά
μων καί ό Τιμόθεος, είχον μεταχειρισθη βίαν προ; τά; 
γυναίκα; μισθοφόρων τινών στρατιωτών, έγραψεν εΐ; 
τόν Παρμενίωνα νά τούς κρίνη, και άν ηλέγχοντο ένο
χοι, νά τούς τιμωρζίση διά θανάτου ώ; θηρία γεννη- 
θέντα προ; φθοράν της άνθρωπότητος. Προσέθετε δ’ έν 
αύτη εκείνη τη επιστολή καί περί εαυτού- «’Εγώ ούτε 
είδον, ούτε ηθέλησα ποτέ νά ϊδω την γυναίκα τού Δα
ρείου- ού μόνον, άλλ’ ούδέ έδέχθην ν’άναφέρωσιν ενώ
πιον μου περί -της εύμορφίας της. » ’Εκ δύο τινών προ 
πάντςον έλεγεν ότι κατελάμβανε το θνητόν αύτού- έκ 
τού κοιμάσθαι καί έκ τού έπιθυμεΐν έρωτας- διότι 
έθεώρει τόν κόπον καί την ηδυπάθειαν ώ; αποτελέ
σματα τηςάοθενεία; τη; φύσεως. »

(1) Ό λόγος τού δονζός τού Broglie, δν άνεφέρομεν έν τώ προη- 
γόυμένω φυϊλαδίφ (δρα « Μεγάλου Βασιλέως σννείδησιν ») ήτΟ 
λοιπόν άπομίαησι; τοΰτοϋ ’Αλεξάνδρου.

"Οτι ό ’ Αλέξανδρο; προσηνέχθη άγνώ; καί ώ; άλη- ■ 
θη; ηρω; προ; την οικογένειαν τού Δαρείου μέχρι τού 
θανάτου τη; γυναικός αύτού, μαρτυρεί καί διά τών < 
κατωτέρω ό Πλούταρχος.

« 'Ο ’Αλέξανδρος έδειξε φανερώς την λύπην του - 
(έπί τού θανάτου τζς γυναικός τού Δαρείου), διότι ού
τω; έστερζθζ όχι μικρά; αφορμής τού έπιδεικνύειν την 
εαυτού χρηστότητα. Την έθαψε λοιπόν ούδεμιά; φει- : 
δόμενο; πολ’υτελείας. Είςδέ τών εύνούχων θαλαμηπό
λων οί'τινε; είχον συλληφθη μετά τών γυναικών, Τί- ' 
ρεως τό όνομα, άποδράς τότε έκ τού στρατοπέδου, ' 
έτρεξεν έφιππο; προ; τόν Δαρεΐον καί τώ ανήγγειλε ι 
τον της βασιλίσσης θάνατον. Ίύπληξεν ό Δαρεΐος την 
κεφαλήν, καί άνακλαύσας, « Φεύ της Περσών, είπε, 
τύχης! Η γυνή καί άδε/,φη τού βασι/.έως, οχι μόνον 
αιχμάλωτος νά γίνη ζώσα, αλλά καί τελευτησασα νά 
αείνη άμοιρος βασιλική; ταφή;! » 'Τπολαβών δέ ό 
θαλαμηπόλο;- « Άλλ’ όσον περί ταφή;, είπεν, <·ι βα
σιλεύ, καί τιμή; άπάση; καί τών πρεπόντων, ούδέν 
έχεις νά μεμφθης τόν κακόν τών Περσών δαίχ.ονα- 
διότι ούτε η δέσποινα Στατείρα ενόσω έζη , ούτε η 
μνίτηρσου καί τά τέκνα έστερηθησαν ποτέ τι έκ τών 
προτέρων αγαθών καί καλών. έκτο; μόνον τη; όψεω; 
τού σού φωτό;, τό όποιον πάλιν ό κύριο; θεό; Ωρομάσ- 
δη; θά άναλάμψη λαμπρόν- ούτ’ άποθανούσα έμεινεν 
άμοιρο; στολισμού τινο;, αλλά καί διά δακρύων έτι- 
μηθη ύπό τών πολεμίων, έτΛ'.δη ο Αλέξανδρο; είναι 
καί γενναίο; μετά την νίκην, όσον είναι δεινό; ένώ μά
χεται. » Ταύτα άκούσα; ό Δαρεΐο; έκινηθη ύπο τη; 
ταραχή; καί τού πάθου; εί; άτοπου; υποψία;- καί τόν 
εύνούχον ένδοτέρω τη; σκηνη; άπαγαγών, « Ακουσον, 
τον είπεν- έάν καί σύ δέν μακεδονίζη; σζίμερον καθώ; 
τών Περσιών η τύχη, άλλ’ ότι σοί είμαι κύριο; ο Δα
ρεΐο; έγώ, είπέ μοι, σεβόμενο; τού Μίθρουτε 1 το φώ; 
το μέγα καί την δεξιάν μου ταύτην την βασιλικήν, εί
πέ μοι- μζ, άράγε ό θάνατο; τη; Στατείρα; ον κύ.αίω, 
είναι το μικρότατον τών κακών αύτζ;, οίκτρότερα δέ 
τούτων έπάσχομεν ένώ έζη, καί μάλλον έόυστυχ/Λμεν 
κατά την άςίανημών, η άν.περιεπίπτομεν εί; τάςχεΐ- 
ρα; ωμού καί σκυθρωπού τινο; έχθρού; ’Επειδή πώς γί
νεται, νέο; άνηρ νά προσφέρη τοσαύτην τιμήν εί; 
έχθρούγυναίκα, άν δέν είχε λάβει μετ’ αύτη; σχέσεις 
όχι εύπρεπεΐς; » ’Αλλ’ έτι αύτού λαλούντο;, πεσιον 
εί; τού; πόδας του ό Τίρεω;, τόν καθικέτευε νά παύση 
δυσφημών, καί μήτε τόν Αλέξανδρον νά άδικη, μήτε 
την άποθανούσαν άδελφην καί γυναίκα του νά καται
σχύνη, μήτε τέλος νά στερη εαυτόν τη; μεγίςη; πα
ραμυθία; τών συμφορών του, τη; πεποιθησεως δηλαδη 
ότι ένικηθη ύπ άνδρός άνωτέρου τη; ανθρώπινη; φύ- 
σεω;- άλλα μάλιστα νά θαυμάζη τον ’ Αλέξανδρον ώς 
πλείονα εί; τά; γυναίκα; τών Περσών δείξαντα σω
φροσύνην, η εί; τού; Πέρσας άνδρίαν. Άμα δέ όρκου; 
προφέροντος τού θαλαμηπόλου φρικώδει; ύπέρ τούτων 
όλων, ώ; καί περί της κατά τ’ άλλα έγκρατεία; καί 
μεγαλοψυχία; τού Αλεξάνδρου πολλά λέγοντος, ό 
Δαρεΐο; έξεύ.θών εϊ; τού; συνεταίρου; του, καί άνατεί- 
να; τα; χ,εΐρας πρής τον ούρανόν, έπηυχηθη- « Θεοί 
« γενέθλιοι καί βασίλειο'., ανορθώσατε πάλιν έν έμοί 
« των Περσών την τύχην, ίνα άφησω αύτην εί; τούς 
« απογόνου; λαμπράν ώ; την έλαβον, καί ανυψωθεί;

(I) ’Αρχαίο; βεό; τών Περσών, όνοι Γ*>·ηνε; συγγραφείς νσα·- 
ζουσι τόν ήλιον. 

ανταμείψω τάς τού ’Αλεξάνδρου χάριτας, ών έτυχον 
παρ’ αύτού εις τά φίλτατά μου δυστυχησας. ’Αλλ’ 
άν έττηλθεν ό είμαρμένο; καιρός- άν η νέμεσις καί η 
τών ανθρωπίνων μεταβολή άπαιτώσι τό τέλος τη; 
τών Περσών βασιλείας, μηδείς άλλος τών ανθρώπων 
είθε μη καθίση εί; τόν τού Κόρου θρόνον, πλην τού 
Αλεξάνδρου. » Καί ταύτα ούτω λέγουσι γενόμενα

. »
ά ανωτέρω τού Πλουτάρχου περί 
ί ’Αλεξάνδρου απέναντι τών γυ-

«
«
«
«
«
«
«
καί λεχθέντα οί πλεΐστοι τών συγγραφέων.

Αναγινώσκων τις τι 
της ηθικης ισχύος τού 
ναικείων θέλγητρων, απορεί κατά πόσον άράγε έκτοτε 
έξηυγενίσθησαν τά ηθη. Οί στρατιωτικοί καί τών μάλ
λον πεφωτισμένων έθνίον τη; σήμερον φαίνονται θεω- 
ρούντες ώ; ίδιον άνδρών άποβαλλόντων τον φόβον 
ένώπιον πολεμίων, τό ν’ άποβάλλωσι την αιδώ ενώ
πιον γυναικιον. Προ; τούτου; ό ’Αλέξανδρος, — καί ό 
Αλέξανδρο; είναι βροντώδη; αξιωματική φωνη,ώςνο- 

μί'ζομεν, —λέγει, ότι άνδρειότερος δέν είναι ό αναιδέ
στερος, άλλ’ ό σεμνότερος- τουτέστιν ό μάλλον ισχύων 
έφ’ εαυτού.

ΑΙ ΔΙΟΠΤΡΑΙ.

Σουλτάνο; τις ηδημόνει ποτέ κατά της κακίας καί 
• καίτοι 

;, διετίθετο νά μεταχειρισθη την 
-■■άυ.ψη ύπο τόν ζυγόν τού ορθού 
του. '<) Σουλτάνος ζτο νέος- ό 

ραιό; καί πολύπειρος, επιθυμιών ινα 
ίση την ανθρωπότητα καλλίτερον 

» '* ’ ' ' ~ » Λ . __

της διαστροφής τών ανθρώπων τού καιρού του- 
δέ ηπίου χαρακτηρος, ό...... 
μάστιγα της βίας, όπως κάμψη 
λόγου τού; υπηκόους“
Βεζίρη; αύτού, γηραιό; καί πολύπειρος, έπιθυμών ινα 
ό κύριό; του γνωρίση την ανθρωπότητα καλλίτερον 
καί είσέλθη καί αύτος εί; τόν χορόν τών ανθρωπίνων 
απογνώσεων καί αδυναμιών, έπειδη τότε θά τούς έ-άπογνώσεων καί άδυναμιών 
κρινεν έπιεικέστερον,τον είπεν ότι άγιό; τι; Δερβίσης, 
άνήο σοφώτατος καί τού μεγάλου Προφήτου άσπάσιον 
τέκνον. έ'ύωκεν εί; αύτόν πολύτιμόν τι δώρον, χρησι- 
μώτατον εί; τούς σκοπού; τζς σουλτανικζ; αύτού με- 
γαλειότητος. « Διότι, έφφέντζ μου , έπρόσθεσεν ό 
Βεζίρζς, έπιχειρεΐςτι μζ εύκολον θέλει; νά ίατρεύ- 
σζ; ασθενεί;- άλλα πρώτον είναι χρεία νά σπουδάσης 
καλώς τά; άσθενείαςτων. Οί πολέμιοί σου θά κατε- 
βάλλοντο πολύ εύκολώτερον άν, πριν ζ τού; καταπο- 
λεμζσζς, έμβαινε; εί; την θέσιν των, ώ; είπεΐν, καί 
έπρόσεχμς έμβριθώς εί; τά βουλεύματα καί σχέδιά 
των. Ό Δερβίσζ; περί ού ό λόγο; μοί έχάρισε διόπ
τρα; τινά; αληθώς μαγικά;, κατασκευάσα; αυτά; 
κατά πάντα όμοια; προ; τά; αοράτους έκείνας, τάς 
όποιας ό μέγιστο; τών γοζτων τού κόσμου, ζ φιλαυ
τία, παρεμβάλλει είςτούς οφθαλμού; έκάστου ανθρώ
που, χωρίς καν νά τό αίσθανώμεθα. Μίαν λοιπόν έκ 
τών διοπτριών αύτών άν εύζρεστεΐσο νά φορέσζ; έπί 
τζς σεβαστής σου μύτης, θά έβλεπε; καί άκων τά 
τού κόσμου τούτου άπαντα ακριβέστατα, καθώ; τά 
βλέπει ό έκ φύσεω; έχων όμοίαν τινά διόπτραν προ 
τών οφθαλμών, »

ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ. — Βάλλαα, βίλλαα, περίερ
γο: είμαι νάμάθω άν δύναταίτι τωόντι νά μεταβάλη 
τζ,ν κρίσιν μου έπί πραγμάτων, τά όποια ό ορθό; λό
γο; μοί καταδεικνύει ούτω; η άλλως έχοντα. Φέρε νά 
ϊδώ αύτά; τά; διόπτρας.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Ιδού, μεγαλειότατέ μου Σουλτάνε- 
αύται είναι αίτούνοος τού Καληπ- τού νέου τόν όποιον 
έστειλε; εί; έξορίαν, ένώ τόν ύπερηυνόει·; πρότερον.

αδεικνύει ούτως η άλλως έχοντα. Φέρε νά
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ΣΟΥΑΤΑΝΟΣ. — Τού παράφρονος εκείνου, δςτις 
διάτινα γυναίκα έλησμόνησε καί οικογένειαν, καί κα
θήκοντα, καί δλας μου τάς προς αύτόν εύεργεσίας, θυ- 
σιάζων εϊς τον απεγνωσμένουτου έρωτα δλην την πε
ριουσίαν του καί την ύπόληψιν;

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Αύτού εκείνου· λάβε την καλωσύνην 
νά τάς φορέσης μίαν στιγμήν, καί ν’ αποκρίνεσαι εις 
τάς ερωτήσεις μου- ό δούλος σου εγώ θά γράφω τάς 
αποκρίσεις λέξιν προς λέξιν, καί κρίνεις έπειτα περί 
αύτών, αφού άποθέσης τήν ύαλον ήτις θά μεταχρωμα
τίσει τά πράγματα εις τούς οφθαλμούς σου, καθώς ή 
φαντασία τά χρωματίζει εις τον Καλήπ.

ΣΟΥΑΤΑΝΟΣ (φορέσας τάς διόπτρας). — 11α- 
ράδοξον ! όποια μεταμόρφωσις ! όλα μετέβαλον οψιν 
τά δμματά μου πληροΰνται θερμών δακρύων· βλέπω 
τήν έρασμίαν μου, τήν ακούω, τήν άκροώμαι. Τά 
βλέμματά της μέ απελπίζουν. ’Αλλ’ έταπείνωσε τούς 
όφθαλμ,ούς με συστολήν, καί το γλυκύ της μειδίαμα 
είσήγαγε πάλιν εις τήν ψυχήν μου ελπίδα. ’Απούσα, 
πάρεστι πάντοτε εις εμέ. Μέ φαίνεται ώς να βλέπω 
τούς κρινολεύκους βραχίονας της εκτεινόμενους, περι- 
πτυσσομένους με ! Ώ , πανευδαίμων εγώ ! Νύκτες, 
άστεροφεγγεΐς νύκτες! παρατείνετε τάς ώρας τής σκιάς 
σας καί τών ονείρων μου, καί μή εξάλειψη πώποτε ή 
ήμερα τήν γοητείαν μου διά τής φανερώσεως τών θλι
βερών της πραγμάτων !

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Καλήπ, Καλήπ, έξελθε τής έκστά- 
σεως ταύτης· άπόβαλε τάς χίμαιρας' προς σέ λαλεΐ ό 
Σουλτάνος σου' προς σέ λαλεΐ ό έφφε'ντηςσου· α
κούεις τά τουμπελέκια τής αύγής. Σαβάχ ναμάζ! 
Απόπτυσον τοιούτον ανοίκειον, άφρονα έρωτα, καί 

ένωτίσθητι μάλλον τήν φωνήν τής δόξης καί τής τύ
χης σου.

ΣΟΥΑΤΑΝΟΣ. — Αλλα ί σεβέρσαν! δι’αγά
πην Θεού, Βεζίρη, άφεςμε' χίμαιρα.', είναι αύτη ή 
άστατος τύχη καί αύτη ή άλάστωρ δόξα, τήν οποίαν 
μέ λέγεις' μετ’ αύτών ό άνθρωπος ζή διά τούς άλ
λους καί όχμ δι' εαυτόν. ’Αντί αληθινής εύδαιν,ονίας, 
παρέχουν αίγλην τινά ματαίαν καί απατηλήν. Είναι 
αύτόχρημ.α μωρία το παρά σού άποκαλούμενον φρό- 
νησις. Σύ μέν λαλεΐς προς τήν φιύαυτίαν μου, ό δέ 
έρως προς τήν καρό ίαν μου λαλεΐ.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Αλλ’ ώ Καλήπ, αν προς τήν δόξαν 
αναίσθητης καί προς τήν τύχην, άράγε καί προς τήν 
εύγνωμοσύνην ώσαύτως άναισθητεΐς ; ”Η δέν οφείλεις 
τίποτε εϊς τον πατέρα σου, εϊς τον Σουλτάνον, εϊς τήν 
πατρίδα; ’Ή δέν πρέπει κατά πάντα ορθόν λόγον νά 
έκπληρώμεν προπαντός άλλου τά χρέη ημών ;

ΣΟΥΑΤΑΝΌΣ. — Καί τον πατέρα μου αγαπώ, 
καί προς τον Σουλτάνον οφείλω άπειρα διά τήν εύμ,έ- 
νειάν του, καί υπέρ τής πατρίδας μ.ου είμαι έτοιμος νά 
θυσιάσω τήν ζωήν, άλλά πρέπει νά μέ άφήσωσι πλη
σίον τής Μελέκης. Χωρίζοντέςμε άπ’ αύτής, διαθέτον- 
τές με όπωςδήποτε άνευ αύτής, θά μετέβαλλον τούς 
δεσμούς μου εϊςάλύσεις· θά μέ μετεχειρίζοντο ώςσώμα 
στερημένου ψυχής· ή Μελε'κη είναι ή ζωή, είναι τό 
παν μου.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Αλλ’ είναι πτωχή· καί τέλος, εύρί- 
σκονται καί γυναίκες ώραιότεραι αύτης. Βγουν τί μέ- 
γα θε'λγητρον βλέπεις εϊς τήν Μελέκην ;

ΣΟΥΑΤΑΝΟΣ. — ΙΙοίαν άπόκρισιν νά δώσω εϊς 
τυφλόν άρνούμενον το φώς τής ημέρας; Καί είναι πράγ-

---------------------------------- ------------------------------ 
μ.α νά συγκριθή προς τήν χάριν, νά συγκριθή προς το 
εύθαλές τής όψεως, πρόςτό γλυκύ των βλεμμάτων και 
του μειδιάματος τής Μελέκης ; προς το πνεύμα, προς 
τάς άρετάςτης, προς τήν άφε'λειάν της και την σεμνό
τητα ; Τί τά θέλει τά χρήματα δςτις κε'κτηται τοιοΰ- 
τον θησαυρόν ; Μετ αύτής θά έπροτίμων την πενιχρο- 
τάτην στέγην, η μετά πάσης άλλης τού Σουλτάνου τά 
μέγαρα.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Τον Σουλτάνον λέγεις· είδες κατά 
πόσον αύτος σέ ύπερε'χει; Είδες' είχε καί αύτός δύο 
πάθη· τον έρωτα καί την κυνηγεσίαν άλλ αντί να 
δουλωθή εις αύτά, τάκατέστησεν άπλάς διασκεδάσεις, 
ύποτάςας τάς όρμάςτου εις τά χρέη του.

ΣΟΥΑΤΑΝΌΣ. — Ναι, άλλ’ άντίνά τον θαυμάζω 
κατά τούτο, εγώ μάλλον τον οϊκτείρω. Ο Σουλτάνος 
κατέπνιξε διά πλαστών τά φυσικά αισθήματα' καί τί 
έ'καμεν; ηλλαςε κακόν · μήπως άπηλλάγη ; Ο Σουλ
τάνος δεν ϊατρεύθη , άλλ’ έκορέσθη. ’Ορθότατα ελεγεν 
αρχαίος τις σοφός, ότι ούδέν συνέχει, ού'τε αηδιάζει 
τόσον τον άνθρωπον, όσον ή αφθονία' καί ότι ό μόνος 
τρόπος θεραπείας τού πάθους της κυνηγεσίας καί τού 
έρωτος, είναι το νά έχη τις τριακοσίας γυναίκας, ώς ό 
Σουλτάνος, καί έπτακισχιλίους ίέρακας, ώς ό αύτο- 
κράτωρ της Κίνας. Ο Σουλτάνος άνιάται εντός του 
γυναικωνίτου του, ένω εγώ φλέγομαι διορών την καλύ- 
βην της Μελέκης· εμέ καταθέλγει, μαγεύει ή άπλυτης 
αύτης, ένω εκείνον βαρύνει η πληθύς καί ή πολυτέλεια 
των παλλακίδων του. Ότε περιηγούμην εις την Ευ
ρώπην, είδα άνθρώπους άκροωμένους έν κατανύξει τά 
άγροτικά μέλη χωρικής τίνος μουσικής' καί, ώς μ’ εΐ- 
πον, αί πομπώδεις μουσουργίαι των θεάτρων θά τούς 
έφαίνοντο οχληρόταται κατ’ εκείνην την στιγμήν. Τί
νος ένεκα; ένεκα τού κόρου. « Κόρον έχει καί τό μέλι, 
καί τά τέρπν’ άνθεα... », είπεν "Ελληντις παλαιός.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Βλέπω, πολύχρονη μένε μου έφφέν- 
τη, ότι αί διόπτοαι έπεσον ήδη από της μύτης σου, 
διότι ήρχισες νά έπιφέρης παραβολάς όρθάς.

ΣΟΥΑΤΑΝΌΣ, (γελών). — "Εχμις δίκαιον δός με 
τώρα νά ίδώ τί είπα· (άναγινώσκει.) Αλλάχ, άλ- 
λάχ ! εγώ είπα αύτάς ό'λας τάς μωρίας :...

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Σουλτάνε μου, αντέγραψα πιστώς.
ΣΟΥΑΤΑΝΟΣ. — Υπομονή, επειδή με συνέτισαν. 

Ακούσε, Βεζίρη* ανακαλώ τον Καλήπ από της εξο
ρίας, καί προς σωφρονισμόν καί θεραπείαν του τον 
νυμφεύω μετά της γυναικος την οποίαν ήγάπησε.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Φρονιμώτατα πράττεις, εφφέντη 
μου· ή επιείκειά σου είναι τεκμήριου καί δικαιοσύνης, 
καί ορθής πολιτικής. Οί βαρείς όνειδισμοί καί αί υβρι
στικά! επιπλήξεις προς άνθοωπον ή προς, κόμμα τι πο
λιτικόν είναι ώς κτύποι σφύρας έμπήγρντες αύτούς 
βαθύτερου εις το πταίσμα διά τό όποιον ονειδίζονται· 
είναι ώς κεντριά , άτινα αισθανόμενοι τρέχουν ακρά
τητοι εις τον δρόμον τον όποιον κατ’ άρχάς ήκολού- 
θουν δειλώς. Λάβε δέ τώρα καί τάς διόπτρας διά τών 
όποιων ό σερδάρ έκρέμηςσου, ό Σουλεϊμάν, βλέπει 
τά πράγματα τού κόσμου τούτου· αύτός τε καί οί 
πλεϊστοι τών συς-ρατιωτών του.

ΣΟΥΑΤΑΝΟΣ. — Αύτη ή ύαλος μέ φαίνεται ολί
γον τι πυρρά, άλλά δεν είναι πάντη ξένη εις την ό'ρασίν 
μου* βλέπω δι’ αύτής τά πράγματα σχεδόν καθώς τά 
εβλεπα καί .έπί τής πρώτης μου νεότητος. (Στιγμή σ -
γί;.)

ται δέ το έμπόριον, εξορίζονται αί τέχναι, καί ή 
γεωργία αύτή καθαιρεΐται, αφανίζεται. 'Ως ή 'Ελλάς 
καί ή 'Ρώμη, ό'σαι κυβερνήσεις επαναπαύονται επί τής 
σπάθης, έπί τού κινδυνώδους καί εύθραύστου τούτου 
έρείσματος, άφεύκτως έπαναπίπτουσιν εϊς τήν βαρβα
ρότητα από τού πολιτισμού.

Αλλά τί χάνω τούς λόγους μου; Βλέπω τήν οργήν 
ζωγραφημένην έντό: 
τό ίδιον συμφέρον, 
κυβέρνα, αί δέ χεΐρες έπλάσθησαν ϊνα μόνον πρά· 
σιν. Οί στρατιώται είναι αί χεΐρες τής έςουσίας.

ΣΟΥΑΤΑΝΌΣ. — Οϊκτρός, οϊκτρότατος συλλο
γισμός ! Οί μηδαμινοί δεσμοί διά τών οποίων έλπί- 
ζεις νά περισφίγξης ημάς, νά δεσμεύσης τήν δόξαν 
ημών, έπροτάθησαν, ώς λέγεται, τον παλαιόν καιρόν 
καί εϊς τον μ.έγαν Αλέξανδρον έκεΐνον, άλύ,’ ιδού πώς 
τούς συνέτριψε. ('Ο Σουλτάνος όρμα ν’ άρπάση τήν 
σπάθην, καί πίπτουσιν αί διόπτραι από τής ρινόςτου.) 
Βάϊ! τί επαθα έγιό ! παρεφρόνησα ; Βεζίρη μου, όρ
θιος λαλεΐς· οί πλεϊστοι τών ς-ρατιωτικών ύπερορώσι 
παν ο,τι άμοιρου δόξης καί δυνάμειος· αύτούς ήδύνει 
ό δεσποτισμ.ος, διότι έχει χρείαν τού έρείσματος των. 
Πρέπει λοιπόν νά τρε'φωμεν έπιμελώς τον ζήύ.όντων, 
άλλά συνε'χοντες αύτόν· ό'ταν καλώς διευθύνεται τό 
πάθοςτων, είναι λυσιτελές. Προσοχή προ πάντων 
ό'πως οί νόμοι προστατεύωνται κατά τής βίας· τό ό'- 
πλον τούτο πολλάκις τιτριόσκει τον άφρόνως στηρι- 
ζόμενον έπ’ αύτού.

’Αλλ’ ιδού άλλαι πάλιν διόπτραι παραδοξόταται' 
δέν είδα άλλας τοιαύτας έπί ζωής. Τί σχήμα άλλό- 
κοτον! ή ύαύ.οςτων, καθώς είναι πολύεδρος, παρι- 
στα τά πράγματα ύπό μυρίάς μορφάς γελοίας. Αιά τί
νος τήν μύτην κατεσκευάσθησαν;

ΒΕΖΙΡΗΣ. —Καί ό'μως, πολυχρονημένεμου Σουλ
τάνε, αύται είναι πο'λύ έν χρήσει· μάλιστα δέ εϊς τάς 
αύλάς, ό'που, ώς γινώσκεις, έκαστος λαμβάνει μέν ό',τι 
Q’lyyj. φρονή ώς άρέσκον, αποβάλλει δέ όσα ίσως ένο- 
χλώσιν ή άπαρέσκωσι. Σπανίως ό ορθός λόγος καί ή 
αλήθεια τολμούν έκεΐ νά πάρουσιασθώσι- τό σκυθρω
πόν αύτών ήθος θά τάς παρίστα ώς μισανθρώπους. Ο 
θέλων νά προχωρήση πρέπει νά φαίνεται εύχαριστη- 
αένος καί έξ έαυτού καί έκ τών άλλιον. Καταλαμβά
νεις λοιπόν ό'τι τελείαν αύταρέσκειαν μόνη δύναται νά 
μάς έμπνεύση φΛαυτίατις ύπέρμετρος, καταντώσα 
μέχρι παραφροσύνης.

ΣΟΥΑΤΑΝΟΣ.— Ένόησα· διά τούτο καί πιστεύω 
ό'τι ποτέ δέν θά ίδω φρόνιμόν τινα άνθρωπον φορούντα 
διόπτρας ώσάν αύτάς.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Μή έγγυώμεθα τίποτε. Ενθυμήθητι 
ό'τι, έκ τών έπτά σοφών τής 'Ελλάδος, μόνοι οί πέντε 
άνεκηρύχθησαν ώς τοιούτοι διά τής σοφίας των, οί δέ 
δύο άλλοι διά σκευιοριών — ό Κλεόβουλος καί ό Πε
ρίανδρος. Ήσαν δέ ήγεμόνες.

ΣΟΥΑΤΑΝΌΣ. — Βεζίρη, Βεζίρη, τολμηρόν είναι 
το τόξευμα τούτο σου' άλλ’ άς δοκιμάσωμεν τήν τρε
λήν αύτήν διόπτραν' τίνος είναι;

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Αύτη είναι τού Ζαγγίρ.
ΣΟΥΑΤΑΝΌΣ. — Τού Ζαγγίρ; το·^ απεγνωσμένου 

έκείνου αύλικού, ό'ςτις θεωρείται ώς ό άφρονέστατος 
τών αφρόνων τής αύλής μου ! Τί νά χάνω τον καιρόν 
μου δι’ αύτόν ; τό καλλίτερου είναι νά τον άποβάλω 
άπό τών ανακτόρων, καί ό'λους τούς όμοιους του.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Σερδάρ εφφέντη μου, διατί τόσον 
βλοσυρός καί θυμώδης ; διατί τόσον κατεσπευσμένος 
καί βίαιος; ’Εν τώ μέσω τής γαλήνιου ταύτης αύλής 

. παρίστασαι φοβερός ώς μαχητής περιστοιχιζόμενος 
ύπό πολεμίων, έτοιμος νά όρμήσης κατ’ αύτών καί νά 
τούς έξολοθρεύσης. Ποτέ λοιπόν δέν θέλεις ν’ απόλαυ
σης τών καρπών τής μεγάλης σου δόξης έν τη αναπαύ
σει, ούδ’ ώς ήμ.εΐς νά γευθης καί σύ τών ηδονών τής ει
ρήνης, ήν οφείλομεν εϊς τήν σύνεσιν τού Σουλτάνου 
ημών ;

ΣΟΥΑΤΑΝΌΣ. — 'Ως γέρων τωόντι λαλεΐς. Τής 
ειρήνης λέγεις τάς ήδονάς, καί τού Σουλτάνου τήν 
σύνεσιν ! καί δέν βλίέπεις ότι ή ειρήνη, ή ύπό τής αδυ
ναμίας τοσοΰτον εκθειαζόμενη, είναι δηλητήριου βρα
δύ, έκχαυνόνον τά ήθη καί ούτως άπο/.τεΐνον τά Κρά
τη. Βεζίρη, Βεζίρη ! ή ειρήνη, άποναρκόνουσα τήν άν- 
δρίαν καί θρασύνουσα τήν ακολασίαν, καί προάγουσα 
τήν πολυτέλειαν, εξαλείφει πάσαν ανδρικήν αρετήν 
καί ανοίγει στάδιον εις τάς χαμερπεΐς ραδιουργίας. 
’Εν αύτη εύρίσκουσι μέν εύκαιρίαν οί αύλικοί, ζη- 
μιοΰνται δέ οί ικανοί καί άξιοι, επειδή ή έπιτηδειότης 
έκάστου στρέφεται προς άλλα. Αντί ν’ άναπτερούται 
προς τήν δόξαν έκαστος, έρπει περιφερόμενος εϊς τούς 
άντιθαλάμους· τών αύλικών τό σμήνος έπιπροσθεΐ 
προς τούς στρατιώτας, λησμονουμένους· ή έςις τών 
ηδονών καθιστά τήν εργασίαν άνιαράν αύξάνει δέ ό 
πληθυσμός ύπέρ τό μέτρου, καί ή πενία μετ’ αύτού.

• Αίφνης, άπειλούμεθα ύπό τών άλλοτρίων ή τών εγχω
ρίων εχθρών, καί οί βραχίονες ημών διάκεινται νενω- 
θρωμένοι, καί αί ψυχαί έκνενευρισμέναι. Μόνα έθνη 
εύσέβαστα καί εύκλεή είναι τά μάχιμα’ μόνοι ηγεμό
νες λαών ίχνη φωτεινά κατόπιν αύτών καταλιπόντες 
εντός τών αιώνων, είναι οί εν πολέμοις άριστεύσαντες' 
καί έξω μέν τό όνομα αύτών εμποιεί φόβον, εντός δέ 
υπάρχει σεβαστή ή εξουσία των· διότι ή ρομφαία είναι 
το αληθές σκήπτρον* αύτη μόνη ασφαλίζει μέν τήν 
ανεξαρτησίαν τών Κρατών, παγιόνει δέ τούς θρόνους, 
χορηγεί εϊς τούς νόμους ίσχυν, καί αναγκάζει εϊς ύπο- 
ταγήν τά πλήθη.

Τοιούτους έπρεπε νά λέγης άδιαλείπτως εις τον 
Σουλτάνον λόγους άνδρώδεις, αντί νά τον άποκοιμίζης 
διά τών θυμιαμάτων τής κολακείας, καί ούτως ώς θέ- 

| λεις νά τον κυβερνάς.
ΒΕΖΙΡΙ1Σ. — Σερδάρ εφφέντη, τών λόγων σου ή 

δριμύτης καί τών επιτιμήσειόν σου ή αδικία πιστώς 
άπεικονίζουσι τήν σφοδρότητα τού χ,αρακτήρός σου. 
Πίστευσε,άν όΣουλτάνος καίέφφέντης ημών ήκουε τάς 
ολέθριας συμβουλάς σου,καί ό λαός θά καθίστατο δυσ- 
τυχέστατος, καί σύ αύτός. Η ειρήνη είναι κατάς-ασις 
υγείας· ό δέ πόλεμος κατάστασις νόσου τών εθνών 
εάν δέ τις επίστευεν εϊς σέ καί τούς όμοιους σου, θά 
διέτρεφεν έν τώ πολιτικώ σώμα*ι αδιάλειπτου πυρε
τόν, ικανόν τάχιστα νά τό καταλύση. Σύμφημι ό'τι ό 
στρατός αποτελεί τών Κρατών τήν δύναμιν" άλλ όσον 
είναι άξιος τιμής αμυνόμενος ύπέρ τής πατρίδος, τό
σον καί επίφοβος, θέλων ν’ άναμιχθή εϊς τήν εσωτερι
κήν διοίκησιν. Οί θρόνοι δύο μόνας βάσεις εδραίας 
έχουσιν εντός μέν, τήν δικαιοσύνην, έκτος δέ,τήνδύ- 
ναμιν. Οταν ή ρομφαία άντικαταςήση τό σκήπτρον, 
ό φοβος αντικατέστησε τήν αγάπην διαδέχονται δέ 
τούς νόμους αί φαντασίαν τν,ς αύθαιρέτου αρχής- καρ
πούς δέ παύει προάγουσα ή γόνιμος ελευθερία· νεκρού-

ι' τών όμμάτων σου· σέ άπ^τυφλοΐ 
■μφέρον. Γίνωσκε ό'τι ή κεφαλή πρέπει νά 

ττω-
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Αλλ’ Ομ.ως περίεργος είμαι ν’ άκούσω οποίας θά εΐπη 
ανοησίας. (Φορεΐ τάς διόπτρας.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Α'ϊ, Ζαγγίρ! δεν εντρέπεσαι τό όνο
μα καί τον βαθμόν τον οποίον έχεις, άλλα θέλεις νά 
φαίνεσαι εις τον κόσμον οποίος φαίνεσαι; νά σκανδα- 
λίζης πάντα τίμιον άνθρωπον δια των μωρών σου ευ
τραπελιών ;

•ΣΟΥΑΊΆΧΌΣ. — Νομίζεις , Βεζίρη, ότι με μέλει 
άν μέ λέγουν τρελόν ; τουναντίον, μέ τούτο έμ.πορώνά 
λέγω πράγματα, τά οποία σύ ποτέ δεν θά έτόλμας 
νά προφέρης. Εζέτασε νά μάθης ότι ένα καιρόν οί 
βασιλείς της Φρέγκιστάν είχον όλοι εις την αύλην 
των τρελούς, εις τούς οποίου; μόνους έσυγχωρεΐτο νά 
λέγωσιν άληθείας. Τούτο στοχάσου καλώς· έάν τις 
έκλάβη τον όνον ώς ίππον, καί την ρεπαν ί^α ώς γυ- 
ναΐκα, τον λέγουν τρελόν άλλ’ έάν τις έκλαμβάνητην 
κολακείαν ώς άληθειαν, τήν ψευδή λάμψιν ώ; άληθή 
ευδαιμονίαν, τον αύλικόν ώς ς-αθερόν φίλον, την 
κομ-ψ.υομένην ά.σχημομοΰραν ώ; Πηνελόπην, τούτον 
δεν κλείουσιν εις τό φρενοκομείον επειδή καί πού 
φρενοκομεία! θά έχρειάζοντο τοιαΰτα μεγάλα ώς 
πόλεις.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Σύμφημι· όμολόγησον ομ.ως καί σύ, 
ότι άν εύρίσκωνται καί πολλοί άλλοι πράττοντες τρέ
λας, τούτο δέν δικαιόνει τά; ίδικάςσου, έκ τών 
οποίων ούδεποτε εξάγεται φρόνιμόν τι δίδαγμα, η 
ωφέλιμον άποτέλεσμα.

ΣΟΥΑΤΑΝΟΣ. —Πώς δέν εξάγεται; Οί Ρωμαίοι 
έχρεώςουν την δόξαν αύτών εις τον άνόητον μύθον κε
φαλής τίνος ίππου, εύρεθείσης εις το Καπιτώ/.ιον τήν 
δέ νομοθεσίαν αύτών, εις το παραμύθιον τού Χουμ,ά, 
εΐπόντος ότι οί νόμοι του ενεκρίθησαν ύπό τής νύμφης 
Εγερίας, μετά της οποίας ήλθεν εις γάμ.ον. Καί οί 

Σπαρτιάται πότε παρεδέχθησαν τήν νομοθεσίαν τού 
Λυκούργου ; άφού έγέλασαν άκούσαντε; τον μύθον του 
έκεΐνον,τόν περί δύο σκύλων κυνηγετικών. Πίστευσόν 
με ότι των θεών ό φρονιμώτατος ήτο ό Μώμος, αύτός 
ό τούς πάντα; έμ.παίζων. καί καταγελούν· ούτως έκεΐ- 
νος πλειότερον έδίδασκε τούς ανθρώπους, ή ό Ζεύε, ό 
παραιτών τούς κεραυνούς καί κυνηγών τάς εταίρας, 
καί ο ’ Αρης ό σπαθοκοπών δεξιά, άρις-ερά τον τυχόν
τα, καί ό 'Ηρακλής ό διασκεδάζουν τον Όύ.υμπον διά 
των άθλητικών τερατουργημάτων του, καί ό Ερμής ό 
τάς έντιμ.οτάτας έκ,τελώνύποκλοπάς καί μεσιτείας... 
(Ό Σουλτάνος καχχάζων καί άφαιρών τάς διόπτρα; 
αύτού.) Εγέλασα, καί έξηυμενίσθην ίλαρυν- 
θείς. Αντί λοιπόν νά έξωσθή ό Ζαγγίρ, θέλω νάμείνη 
μάλιστα, διά ν’ ακούω τά; ανοησίας του, έξετάζων άν 
έ'χωσι καί αύταί κατά βάθος, ώς οί μ.ύθοι, ηθικόν τι 
δίδαγμα. (Δοκιμάζει καί άλλα; πολλά; διόπτρας.) 
Πο'σον είναι ύπερήφανος ή φιλαυτία! ’ΐδέ τήν κολα
κείαν πώς εις ό).α ένασμενίζεται! ’1δέ τό πραον καί 
έπιλήσμ.ον τής οκνηρίας ! Τής ήδυπαθείας τά μύρα καί 
τούς στεφάνους τούς άνθηρούς ! Τήν μέθην παρατήρη
σε, πώς βυθίζει τούς πόνους εις ύπνον ! — ! αύτη
δέ πάλιν ή άντίθεσις ; πώς είναι ή δίοπτρα αύτη μέ- 
λαινα ώς άπό καπνού ; βεβαίως νυκτινόμον τι πτηνόν 
θά τήν μεταχειρίζεται.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Σιγά' λάλει μέ σέβας· αύτη ή διόπ
τρα είναι ή τού μουφτή, καί πλείστων αίδεσιμωτά- 
των ίμαμών.

ΣΟΥΑΤ ΑΧΟΣ. — Θέλω νά τήν δοκιμάσω, αν καί 

μέ φαίνεται μάλλον σκοτίζουσα ή φωτίζουσα τα διο- 
ρώμενα. (Στιγμ.ή σιωπής.)

(Τό τέλος εις τό πςοιεχέ;.)

ΤΑ ΧΙΑ ΠΥΡΟΒΟΑ4 TOY 1867.
(Συνέχεια καί τέλος. — Ίοε οελ. 5.)

Ότε είχε γίνει λόγος περί μεταβολής τού εξοπλι
σμού των στρατευμάτων έν Γαλλία, δύο τινά έδεησε 
νά σπουδάση ή Κυβέρνησις· — α', Τά περί τήν βλη- 
μ.ατομ,ετρίαν των νέων όπλων, ήτοι το βάρος των βλη
μάτων, τήν τηλεβολίαν αύτών, τήν διαπεραστικήν 
δύναμιν καί τήν παραβολικήν γ^αμμ.ήν· — β , Τά 
περί τον μηχανισμόν τού γεμίσματος. Εξηγήσεις τι- 
νές επί τούτων δέν θά φανώσιν άνάιιαι περιέργειας.

Όταν ρίψης πέτραν ή βέλος, παρατηρείς ότι τό 
βλήμα κατ’ άρχάς μέν δέν φεύγει κατ’ εύθεΐανγραμ- 
.μ.ήν, άλλα διαγράφει εις τον άέρα καμπύλην, άρχομε- 
νην άπό τής αφετηρίας στιγμής, καί τελευτούσαν εκεί 
όπου έ'πεσεν, Κύτη ή καμπύλη είναι ή καλούμενη πα
ραβολική (trajectoil'e)· όλα δέ τά βλήμ.ατα, όποιαδή- 
ποτε, ορατάτε καί αόρατα, επί τής φοράς αύτών δια- 
γράφουσιν έξ ανάγκης γραμμήν παραβολικήν, κατά το 
μάλλον ή ηττον 'τεταμένην. Εις τούτο έπενεργούσι ούο 
τινά· ή βαρύτης τού βλήματος, καί ή άντίστασις τού 
ατμοσφαιρικού άέρος, έχοντος επί παντός σώματος 
εις κίνησιν εύρισκομένου άδιάλειπτον έπίδρασιν. Καί 
ή μ.ν δύναμις της βαρύτητος επενεργεί κατά την 
διάρκειαν της κινήσεως, ή δέ άντίστασις τού άέρος, 
κατά το σχήμα τού βλήματος. Άν λοιπόν ύποθέσο:- 
μεν ότι ηδύνατο νά ύπάρζη βλήμάτι φεΰγον μετά 
τοσούτου τάχους, ώστε ό χρόνος τής μεταβάσεως αυ
τού νά θεωρηθή ώς μηδείς, καί έχον σχήμ.άτι τοσού- 
τον επιτήδειον, ώστε ή άντίστασις τού άέρος έμπρο
σθεν αύτού νά Οεωρηθη ώς μηδεμία,ή παραβολική τού 
τοιούτου βλήματος γραμμή δεν θά ήτο πλέον καμπύ- 
λη, άλλ’ όλη ευθεία. — Επομένως, εάν γραμμή 
στρατιωτών πυροβολούντων άδιακόπως καί τάχιστα, 
η μηχανήτι; όποιαδήποτε, έρριπτεν εις ύψος ανθρω
πίνου άναστήμ.ατος, καί άπο της μιας εις την άλλην 
άκραν πεδίου τίνος, χάλαζαν μολυβδοβόλων, προχω- 
ρούντων κατ’ εύθεΐαν γραμμήν καί ουδόλως παρεκκλι- 
νόντουν έξ αύτης προς την γην, εννοείται ότι θ’ άπέ- 
βαινεν όλους αδύνατον εις πάντα πολέμιον νά πλησιά- 
ση, εκτός άν εφόρει θώρακα. — Άλλ’ εάν τουναντίον 
ή ορμή τού βλήματος ηναι ασθενής, η έάν τό σχήμα 
αύτού ηναι άνεπιτήδειον ένί δέ λόγω, εάν ο δρόμος 
του ηναι βραδύς, το βλήμα τό ριπτόμενον εις ύψος 
άνθρωπίνου άναστηματος ταχέως θά πίπτη, καί έκ 
μικρότατων άποστάσεων θ ’ άποβαίνη αβλαβές. Χάριν 
παραδείγματος, εάν βέλο; όριζοντείως ριπτόμενον έζ 
ύψους 1 μέτρου καί ή*μίσεος πίπτη εις την γην εϊςάπο- 
στασιν 60 μ,έτρουν, φανερόν είναι ότι δύναταί τις νά 
πλησιάση άκινδύνως προς τον τοξότην μέχρι; άπο
στάσεως 60 μέτρων άλλα τό αυτό τούτο β λος, τό 
έξ άποστάσεως 60 μέτρων άβλαβες, ηδύνατο ν’ άποβη 
όλέθριον εις πολεμίους άπέχοντας '250 μέτρα, άν έρ- 
ρίπτετο εις άνώτερον ύψος· άν δηλαδή ό τοξότης 
έσκόπευε κατά γωνίαν παρεγκλίσεως τοιαύτην, ώστε 
τό βλήμα νά διαγράψη εις τον δρόμον του καμπύλην, 
την άναγκαίαν όπως κτυπηθή ό εχθρό; εις άπόστασιν 
250 μέτρων.

ί άνδρες,

τού 
τής

καραμπίνας στενοσωλήνους, τάς οποίας ή πείρα άπε- 
δειξεν έξαιρέτους διά τήν μεγάλην έ'ντασιν τής παρα
βολικής γραμ.μής τού βλήματος, έ'ντασιν κατορθου- 
μένην διά τής αύξήσεως μέν τού ποσού τής πυρίτιδος, 
έλαττώσεως δέ τού βάρους τού μολυβδοβόλου. Αύτη 
τών 'Ελβετών ή έπινόησις ένέπνευσε τήν επιτροπήν 
ήν ή γαλλική Κυβέρνησις έκάλεσεν, όπως προσδιορίση 
τίς ή άρμοδιωτάτη έγχάραξις, καί ποιον τό καταλλη- 
λότατον βλήμα διά τό νε'ον τυφέκιον τού Σασπότου. 

Η επιτροπή άπεφάνθη, ότι σωλήν στενός όσον τό 
δυνατόν, έ'λικος πόρος (pas de l’lielice) βραχύτατος, 
βλήμα λίαν έπίμηκες, καί πυρίτις σχετικώς πολλή, 
παρέχουσι καί άπόστασιν μακράν, καί εύστοχίαν, καί 
διαπεραστικήν δύναμιν, καί έ'ντασιν τής παραβολικής 
μεγάλην· όλα συγχρόνως ταύτα τά πλεονεκτήματα. 
Άλλως τε, άπέδειξεν αυτά δεινώς ή κατά τον παρελ
θόντα νοέμβριον γενομένη έν Μεντάνα τής’Ιταλίας φο- 
νικωτάτη προς τούς Γαριβαλδιανούς μάχη.

Ηδη ύπήρχεν άποδεδειγμένον έκ τής πείρας, κατά 
τήν έ'κθεσιν τής είρημένης (πιτροπής, ότι « Μετά 
όκτου δόκιμά; κυρίως περί τον μηχανισμόν καί τό τάχος 
τής βολής, έδέησε νά όμ.ολογηθή ή αρετή τού τυφε
κίου Σασπότου καί ώς προ; τήν εύθυβολίαν. Καί κατά 
μέν τάς πρώτα; τρεις συνελεύσεις έρρίφθησαν 30 μο- 
λυβδόβολα εις άπόστασιν 200 μ.έτρων· — οί άνδρες, 
τεταγμένοι εις δύο στίχους, έπυροβόλουν δεκάκις 
κατά παν λεπτόν, καί τά ήμίση τών μολυβδοβόλων 
έ'πληττον τήν καρδίαν τού σκοπού. Καί τούτο μέν 
ύπερτερεΐ μεγάλως τό σύνηθες· ή δέ τελευταία συνέ- 
λευσις έξήτασε τον κατά μόνα; πυροβολισμόν· καί 
είδεν ότι, τό μέν παλαιόν τυφέκιον, έζ άποστάσεως 
400 μέτρων, έ'δωκεν 20 τοΐς 100 έν τη καρδία 
σκοπού, τό δέ τού Σασπότου, 10 τοΐς 100 έκ 
αυτής άποστάσεως. »

Καί κατωτέρω.
« ’Αλλά τό θαυμαστότατον τής καινοτομίας 

Σασπότου είναι ή έ'κβασις τού πυρός κατ’ ούλαμ.όν 2 
καί 4 στίχων. Εις τό πεδίον τού Chalons, όπου έγέ- 
νοντο δοκιυ.αί τοιαύται έξ άποστάσεως 300 καί έως 
500 μέτρων, κατά θέλησιν, τά μέν έκ 300 μέτρων 
μ.ολυβδόβολα έ'πληξαν τον σκοπόν ώς 50,καί ούδεποτε 
όλιγώτερα, τοΐς 100· τά δέ έκ 500 μέτρων, ώς 30 
τοΐς 100 περίπου.

» Περί δέ τής ταχύτητος τών πυροβολισμών, ό μέν 
έ'ζω τής φάλαγγας στρατιώτης πυροβολεί 12 κατά 
παν λεπτόν, ό δ’ εντός τής φάλα-χρος, 8. »

Ταύτα ή έπιτροπή· ύπ’ άλλων δέ ειδημόνων προσ
τίθεται, ότι τά παλίγκροτα όπλα (armes a repeti
tion), άτινα ή 'Ελβετία είναι έν τώ παραδέχεσθαι, μό
να ίσους πυοοβολούσι ταχύτερον τών γαλλικών τού 
Σασπότου. Τούτων τό φυσε'κιον είναι δλον χάρτινον, 
ώς καί τό τού άκιφλεγοΰς πρωσσικοΰ· εξαφανίζεται δέ 
ύπό τής έκπυρσοκροτήσεως, καί ούτω δέν είναι χρεία 
νά εξάγεται μετ’ αύτήν έκ τού σωλήνος. f

Τά πλεΐστα τών νε'ων όπλων γεμίζονται έκ τής κω- 
λάθρας- τών Αμερικανών τά φυσέκια είναι μεταλλικά· 
κάλλις-αμέν διάπολλούςλόγους,επειδή προφυλάττουσι 
τήν πυρίτιδα άπό τής ύγρασίας, άπεδείχθησαν δέ καί 
κατά τήν εύθυβολίαν άνώτερα τών χυκτίγον, διά τήν 
έξαίρετον κατασκευήν αύτών· άλλ’ όμως νομίζεται 
ότι, οσάκις μετά τήν έκπυρσοκρότησιν μ.ε'νη έν τώ σω- 
λήνι τού όπλου τρίμμα τι έκ τής μεταλλικής θήκης

Άν όμως ό εχθρός κινήται ταχέως προς τά έδώ, 
ενδέχεται αύτός νά φθάση εις άπόστασιν 200 μ.έτρων 
άπό τού τοξότου, ενώ τούτου τό βέλος, προχωρούν εις 
τά 250, σχηματίζει τήν καμ.ττύλην άνωθεν τής κεφα
λής τού εχθρού, καί τον ζητεί όπου πλέον δέν εύ- 
ρίσκεται.

Ταύτα πάντα είπομεν προς άπόδειξιν, ότι όσον 
καλόν οπλον καί άν έχη τις, αποβαίνει μάταιον, όταν 
δέν καταμετριόνται ακριβώς αί άποστάσεις. Εκ τού 
πλησίον, όλων τών τυφεκίων, καί αύτών τιον κοινο
τήτων, τό πυρ άποβαίνει φονικόν, διότι έξ άποστά
σεως εκατόν μέτρων ή παραβολική γραμμή τού βολίου 
είναι σχεδόν ευθεία· πυροβολεί’; όριζοντείως, καί κτυ- 
πας τούς πολεμίους εις τό μέτωπον · άλλ έζ άποστά
σεως 250 μέτρων άν πυροβόλησης όριζοντείως, τά βό
λια πίπτουσιν εις τήν γήν 50 μέτρα πβό τού μετώπου 
τών πολεμίων. Συμ.πέρανε λοιπόν τί πρέπει νά γίνε
ται εξ άποστάσεως 300 έως 400 μέτρων, καί όπόση 
ή απώλεια τών πολεμεφοδίων εις τά πεδία τών 
μαχών.

Οί πυροβολισταί, ών ή άσφάλεεα καί ή ωφέλεια 
έζήρτηνται έκ τής εύστοχίας τού πυρόςτων, αύτοί οί- 
τινες προσέτι τό πλεονέκτημα ότι ρίπτουσιν
ογκώδη βύ.ήματα, τών οποίων βλέποντες μακρόθεν 
τήν πτώσιν καί οδηγούμενοι έξ αυτής διορθόνουσι τήν 
βολήν των, προ πολλού ήδη έγνώρισαν ταύτας τάς 
άληθείας, άφού έπι μ.ακρόν χρόνον τάς ήμέλησαν ζη- 
μιούμενοι. Διηγούνται ότι εις δύο τινάς μάχας, τήν 
εν Γρανσώνη καί τήν έν Μοράτω, οί Εύ.βετοί, ερχό
μενοι άτρομήτως κατά τών πυροβόλων, επιπτον σω
ρηδόν ενόσω εύρίσκοντο εις τήν φυσικήν άπόστασιν τής 
τηλεβολίας (a la porlec (III blit en blanc)· άφού όμ.ως 
έπλησίασαν περισσότερον προς τά κατ’ αύτών έκκε- 
νούμενα πυροβόλα, καί εύρέθησαν κάτωθεν τής παρα
βολικής γραμμής τ<ον σφαιρών, ούδόλως έβλάπτοντο. 
Εις άλλην τινά μάχην, τήν έν Nancy, εις καί μόνος 
στρατιώτης είχε φονευθή ύπό τού βουργονιανού πυρο
βολικού, λίαν ύψηλά σκοπεύοντος. Σήμερον , τό πυ
ροβολικόν τής Γαλλίας έμαθε κάλλιστα πώς νά ρυθ- 
μίζη τάς βολάς· καί τό πεζικόν δέ δέν μένει ύποδεέ- 
στερον κατά τούτο, άφού μάλιστα έσχάτως έδόθησαν 
εϊς αύτό όπλα πολύ ανώτερα τού παλαιού πεδ ιν οΰ 
πυροβόλου, κατάτε τήν τηλεβολίαν καί τήν ακρί
βειαν.

'Η βληματομετρική λοιπόν τελειοποίησις τών 
όπλων σκοπόν είχεν, όχι τόσον τάς μακράς αποστά
σεις, όσον τήν έ'ντασιν τής παραβολικής γραμμής τού 
βλήματος· τούτο δέ καί κατωρθώθη κατά μ-έγιστον 
μέρος. Χπό πολλού ήδη χρόνου είχεν άποδειχθή ή 
υπεροχή τών στενοσωλήνων καραμπινών· καί ή μέν 
γαλλική Κυβέρνησις δέν είχεν άσπασθή τό σύστημα 
τούτο, έπιμόνως έπιδιώκουσα τήν τελειοποίησιν τού 
προτέρου · οί Άγγλοι όμ.ως καί οί ΙΙρώσσοι, οί Αύ- 
στριακοί καί-οί Αμερικανοί είχον σμικρύνει τά βύ.ή- 
ματα τών όπλων των έπαισθητότατα· ή χωρητικότης 
τών στρατιωτικών τυφεκίων τών εύρωπαϊκών Κρα
τών ήτο τόση, ώστε έκ μιας λίτρα; μολύβδου νά χύ- 
νωνται 15 βόλια· ενώ διά τήν χωρητικότητα τών 
νέων καραμ-πινών τής Αγγλίας, Αύστρίας, Πρωσσίας 
καί τών ΙΙνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής, μία λί
τρα μολύβδου άρκεΐ προ: κατασκευήν 28 βολίων. Ούχ 
ήττον δέ καί οί Ελβετοί κατεσκεύασαν άπό τού 1849

τού



Μ ΤΡΙΑ ΟΣΑ.10 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.
ί 1

των, ό στρατιώτης θ’ άπαντά δυσκολίαν θέλων να τό 
έξαγάγη, καίτοι έφωδιασμε'νος St’ έπιτηδειοτάτου 
προς αύτο τούτο εργαλείου. Όπωςδήποτε, αί γνώμαι 
είναι διηρημεναι επί τού προκειμε'νου· τινές θεωροΰσι 
τα πλεονεκτήματα των έκ μετάλλου φυσεκίων ώς 
ανώτερα των έλαττωμάτων αύτών ή έν πολεμώ πείρα 
θ’ άποφανθή τίνες είχον δίκαιον.

Παρά τώ ύπουργείω των στρατιωτικών, έν ΓΙαρι- 
σίοις, ύπάρχει εκτεθειμένος στόχοςτις (cible), επί 
του οποίου έγινεν έκπληκτική δοκιμή άκιδοφόρου τυ
φεκίου του Σασπότου. Εξ άποστάσεως 400 μέτρων 
έρρίφθησαν 20 βολαί επί ύποστάτου, καί ούδεμία 
έςέκλινε· το ορθογώνιον τό περιλαμβάνον τάς 20 βο- 
λάς ύψος μέν έχει 70 εκατοστόμετρων, πλάτος δέ 
52. ’Ακρίβεια τοσαύτη φαίνεται απίστευτος!

'Η παραβολική γραμμή του όπλου τόσην έχει έν- 
τασιν, ώστε ό σκοπεύων κατ’ εύθείαν, όχι ύψηλότερον 
τής ζώνης του πολεμίου, είναι βέβαιος ότι θά τον 
κτυπήση μέχρις άποστάσεως 205 μέτρων αν λοιπόν 
ύποθέσωμεν ότι σώμα πεζικόν τρέχει κατ’ άλλου σώ
ματος, περιμένοντος αύτο σταθερω ποδί, καί ότι οί 
τρέχοντες δύνανται νά φθάσωσιν εντός ενός λεπτού 
καί ζ4, θά ύποτώσι δέκα τούλάχ ιστόν πυροβολισμούς 
ές έκάστου τών πεοιμενόντων αυτούς, έως να φθά- 
σωσι.

Περί δε τού ιππικού, αρκεί νά σκόπευση ό πεζός 
στρατιώτης προς την κεφαλήν τού ίππέως, όπως το 
μολυβδόβολον, εϊς άποστασιν 400 μέτρων, κτυπηση 
τον ίππον εις το στήθος· καί επειδή απαιτείται περί
που έν λεπτόν όπως ό ίππεύς διατρέςη ταύτην τήν 
άποστασιν, άν ύποθέσωμεν εναντίον του τετραπλήν 
τινα γραμμήν (ίνα μή ε'ίπωμεν καί διπλήν μόνον) πε
ζικού πυροβολούντος σταθερω ποδί καί έν αταραξία, 
ταύτόν εΐπεϊν εύστόχως, τό πεζικον αποβαίνει άπρόσι-
τον.

Πιστεύεται ότι, ένεκα τών τελειοποιήσεων τούτων, 
ή χρήσις τών χαρακωμάτων, όπως προφυλάττωνται 
ύπ’ αύτών οί δύο ενάντιοι στρατοί, ή τούλάχιστον οί 
κατέχοντες άμυντικήν θέσιν, γενήσεται γενική τού 
λοιπού. Οί Αμερικανοί μετεχειρίσθησαν αύτά συχνό
τατα κατά τον τελευταΐον πόλεμον.

Τέλος, τό τυφέκιον τού Σασπότου θεωρείται ώς 
τό άριστον τών νεωτέρων όπλων, κατάτε τήν τήλε- 
βολίαν, καί τήν εύστοχίαν· άλλ’ ίσως εντός ολίγου 
καί τούτο φανή υποδεέστερον τών ελβετικών πα- 
λιγκρότων (fusils a repetition), διά τό παραδόξως 
ραγδαίου τής εκείνων έκπυρσοκροτήσεως, άφοΰ το γέ
μισμα αύτών έκπληροΰται διά μηχανισμού, ές άπο- 
θήκης φυσεκίων ευρισκόμενης έν τω ζύλω τού όπλου.

ΟΙ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ.

Οί άνθρωποι ούς όνομάζομεν Αθιγγάνους, Τσιγγά- 
νους ή Γύφτους, καί τών οποίων τά περιπλανώμενα 
στίφη όλους σχεδόν έπεσκέφθησαν τούς λαούς, καί ού- 
δεποτε συνεχωνεύθησαν μετάτινος, ούδέ άπώλεσαν 
τον τύπον τής κοινής αύτών καταγωγής, προήλθον έκ 
τής ’Ινδικής , κατά τον γερμανόν συγγραφέα Γρε'λ— 
μανον (Grelleinann), ούτινος ή γνώμη θεωρείται έν 
γε'νει ώς ή πιθανωτάτη, στηριζομένη προ πάντων έπί 
τής μεγάλης όμοιότητος τής διαλέκτου αύτών προς 

τάς ΐνδικάς. *Αν οί ’Αθίγγανοι είχον ίδιον τι θρή
σκευμα, πολύ αύτο θά έβοήθει τούς ένασχολουμένους 
εις λύσιν τού άνθρωπολογικού τούτου προβλήματος' 
αλλά συμμ.ορφούνται άδιαφόρως προς τό θρήσκευμα 
το έπικρατούν εις τούς τόπους ένθα τυγχάνουσιν αεί
ποτε ώς παροδίται.

Συνήθως καταλύουσιν όπου λατομεία, όπου σπή
λαια, κοιλώματα βράχων, δάση πυκνά. Κόμην δέ 
'ήτΜΓΛ μέλαιναν καί στίλβουσαν ώς έβενίνην, όψιν 
μελάγχρουν, ανάστημα μάλλον μικρόν ή μέτριον, εύ
ρυθμον όμως* όμματα μέλανα καί γοργά. Παράδοξον 
δέ μάλιστα προξενεί έντύπωσιν εις τούς βλέποντας 
αύτούς τό πανουογότατον καί πονηρόν τής φυσιογνω
μίας καί το άλλόκοτον τού ιματισμού αύτών, ένδυο- 
μένων ο,τι άν εύρωσι ράκος. ’Επιτηδεύματα έπαγ- 
γέλλονται σχετικά προς τον νομαδικόν βίοντων ίπ
πους μεταπωλούσι καί ήμιόνους καί όνους, έργαλεία 
κατασκευάζουσι σιδηρά, λύραν ή άλλο τι δργανονπαί- 
ζουσι περιφερόμενοι εϊς αγρούς καί πόλεις, μαντικά; 
έχουσιν αξιώσεις, πωλουμένας άντί χρημάτων, ψηφο- 
παίκται γίνονται καί ζώων άγριων τιθασσευταί, καί 
ούτως εϊσχωρούσι μεταξύ τών άλλων ανθρώπων, ώς 
ποριζόμενοι καί αύτοί τά προς τό ζην δι’ έπιτηδευ- 
μάτων όχι άνομων κατ’ επιφάνειαν, ένώ ό συνήθης 
αύτών πορισμ,ός είναι ή κλοπή" κλοπή δέ λαθραία καί 
άτολμος, όπου οσάκις φωραθώσι, τρέπονται εϊς φυ
γήν καί τόσον ώκύποδες είναι, όίστε φρονεϊται άδύ- 
νατον νά τούς φθάση πεζή άλλο ς άνθρωπος. Αλώπεκες 
τού ανθρωπίνου γένους.

Γνωστόν είναι ότι οί Αθίγγανοι φορολογούσι τούς 
εύκολοπίστους, προλέγοντες δήθεν τά μέλλοντα διά 
χειρομαντείας, ϊατρεύοντες πάσαν νόσον δι’ επωδών, 
ή, ώς παρ’ ήμίν λέγεται κοινώς, κάμνοντες μάγια. 
Τον δέ κλάδον τούτον τής βιομηχανίας έκμεταλ- 
λεύονται έν γένει αί γυναίκες αύτιον, αφού γηράσωσιν 
ένώ, νεαι, άδουσι καί χορεύουσιν άντί τίνος αμοιβής.

Εις τήν Εύρώπην, οί Αθίγγανοι έθεωρήθησαν υπό 
πολλών ώς πλάσματα παν άλλο ή ανθρώπινα· ιδίως 
είςτινας επαρχίας ίσπανικάς, παρά τά Πυρηναία, ύπάρ- 
χει παλαιά παράδοσις, καθ’ ήν τό νά κενώση τις τήν 
καοαμπίναν του κατά Αθιγγάνου είναι πράγμα θεμι
τόν, ώς άν έγίνετο τούτο έπί λύκου. Καί ό Γρέλμανος 
δέ διηγείται, ότι εις τήν Γερμανίαν, ήγεμώντιςκαί οί 
αύλικοί αύτού, έξελθόντες ποτέ εϊς κυνηγεσίαν, έφόνευ- 
σαν προς τοίς άλλοις καί μίαν άθιγγανίδα μετά τού 
βρέφους το οποίον έθήλαζεν.

Εϊς ούδέν τών χρονικών έςακριβούται ή έποχή τής 
πρώτης έμφανίσεως τών ανθρώπων τούτων εις τήν 
Εύρώπην μόλις άπό τού 1417 ώφθησαν έν Ουγγαρία, 
1’»οην.ία, καί που τής Γερμανίας· εϊς δέ τήν ’Ιταλίαν 
άπό τού 1422, καί εις τήν Γαλλίαν άπό τού 1427. 
— Ίΐμέραν 1 7 αύγούστου έκείνου τού έτους, διηγεί
ται τις σύγχρονος, άφίχθησαν εϊς Παρισιού; Sixa ή 
δώδεκα ξένοι οδοιπόροι, καί κατέλυσαν κατά προστα
γήν τής Κυβερνήσεως έξω τής πόλεως, εϊς προάστειον 
εκεί δέ καί άλλοι ομόφυλοί των, έως εκατόν, έλθόντες 
μετάτινας ημέρας. Οί άνθρωποι ούτοι έλεγον, ότι 
χριστιανισθέντες εις τήν Κάτω Αίγυπτον, όπου 
έγεννήθησαν, ήναγκάσθησαν ύπό τών Σαρρακηνών, νι- 
κησάντων τούς χριστιανούς, ν’ άπαρνηθώσι τήν νέαν 
αύτών θρησκείαν καί ότι νικήσαντες έπειτα πάλιν οί 
χριστιανοί, τούς έχρ ιστιάνισαν έκ νέου, καί τούς

έστειλον εις Ί’ώμ-ην, όπως έξομολογηθώσιν εκεί τάς 
άααρτίαςτων καί έπορεύθησαν λοιπόν εϊς Ρώμην 
άπαντες, μικροί τε καί μεγάλοι, καίτοι πολλά έπαθον

τά παιδίατων κατά τήν μακράν ταύτην οδοιπορίαν. Ό 
Πάπας δ’ έπέβαλεν εϊς αύτούς ώς μετάνοιαν, προσέθε- 
τον οί απατεώνες ούτοι, επτά έτη νά περιφερωνται

όδοιποροΰντες, καί ούδέποτε νά κοιτασθώσιν εις κλί
νην άλλ’ έδωκεν όμως εντολήν εις τούς επισκόπους 
όλους καί τούς ηγουμένους, νά δίδωσιν εϊς αύτούς ές

λίτρα; τών είκοσι σολδίων. — Ό τήν άρχαίαν ταύ
την άφήγησιν άναφέρων συγγραφεύς προσθέτει, ότι οί 
ξένοι εκείνοι, ίνα δικαιολογήσωσι τον άλιτήριον βίον
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αύτών μετά παοέλευσιν της έπταετίας, είπον ότι τά 
επτά της μετανοίας ετη άνενεοΰντο περιοδικώς.

Οί Γάλλοι τού καιρού εκείνου άπεκάλεσαν τούς 
πτωχούς αυτούς έςωκισμε'νους χριστιανούς, 
αγαθούς Αιγυπτίους, ή Penanciei’S, κατά συγκοπήν 
τού penitenciers (αύτοτιμωρουμένους μετανοίας χά- 
ριν)- ώσαύτως δέ και Βοημ-ούς, ότε έξελάμβανον ώς 
πατρίδα αύτών την Βοημίαν. ’Εν ’Αγγλία καλούνται 
Gypsies (Αιγύπτιοι)· Zigeuner έν Γερμανία· Zigari 
καί Zingari έν Ιταλία· Τάρταροι έν Νορβηγία. ’Εν 
Ισπανία Gitanos (Αιγύπτιοι), καί ώσαύτως gitanos 

λέγουσιν οΐ Ισπανοί τούς πανούργους καί απατεώνας· 
τε’λος, πας λαός έδωκεν είςαύτούς διάφορον όνομα.

’Εν ετει 1539, ό της Γαλλίας βασιλεύς Φραγκίσκος 
A' ΐςωσιν άπό τού Κράτους έπί ποινή σωματικών τι
μωριών έν περιπτώσει έπανόδου « τούς αγνώστους αύ- 
τούς ανθρώπους, τούς συνήθειαν έχοντας να περιφέρων- 
ται, νά διημερεύωσι, καί νά μεταβαίνωσιν άπό τόπου 
εις τόπον, ύποκρινόμενοι δτι έχουσι θρησκείαν καί 
ότι έκπληροΰσι [χετάνοιαν. » Τω δέ 1560, Κάρολος 
ό Θ' διέταξε ν’ άπέλθωσι του βασιλείου εντός δύο μη
νών, εϊ δ’ άλλως, νά ξυρίζεται ή κόμη καί τό γένειόν 
των, καί νά στέλλωνται εις τά κάτεργα έπίτρία έτη- 
των δε γυναικών καί τέκνωντων νά ξυρίζεται ή κόμη. 
Αλλ’ έπειδή οί άλήται ούτοι άνεφαίνοντο πάλιν, τω 
1666 έξώσθησαν έκ νέου, άπειληθέντες διά βαρύτερων 
ποινών. Καί ή μέν Γαλλία άπο ενολλού ήδη άπηλλά- 
γη τών επικινδύνων τούτων ξένων, μόνον εϊς τινα; 
των νοτιωτέρων επαρχιών, προς τά μεθόρια, έμφανι- 
ζομένων, άλλα πάραυτα διαβαινόντων την όροθετικήν 
γραμμήν, άμα άκούωσιν ότι έρχονται προς καταδίω- 
ξίν των αί άρχαί· αλλαχού όμως της Εύρώπης εϊσε'τι 
τούς ανέχονται, άν καί όλα σχεδόν τά Κράτη έξέδω- 
καν διατάγματα έξώσεως κατ’ αύτών. Ε’ίδομεν εσχά
τως τοιούτους έσκηνωμένους άνενοχλη'τω? εις τά πέ- 
ριξ της Αιβερπώλης, καί λέγεται ότι εις την ’Ιρλαν
δίαν, Σκωττίαν καί Αγγλίαν εύρίσκονται πάμ.πολλοι. 
Εις την Ισπανίαν άριθμ,ούνται έως πεντακισμύριοι· εις 
την Τρανσυλβανίαν, όπου πολλοί έξ αυτιών, ώς καί εις 
την Ισπανίαν, παρήτησαν τον νομαδικόν βίον, καθι- 
στώσι το δέκατου έκτου τού πληθυσμού, Πλεΐστοι εύ
ρίσκονται καί εϊς την Δακίαυ καί Τουρκίαν, Εις όλην 
την Εύρώπην υπολογίζονται έως 800 χιλιάδες· δεν 
δύναται όμως τούτο νά ήναι ακριβές, έπειδη έρχονται 
καί απέρχονται άδιαλείπτως άπό τόπου εις τόπον, δί
κην παλίρροιας καί άμπώτιδος, ώς καί διότι πολλοί 
άλλοι ανέστιοι άνθρωποι, μιμούμενοι την διάλεκτον 
καί τον ιματισμόν τών ’Αθιγγάνων, συγχέονται μετ’ 
αυτών.

Η στρατοπέδευσις λεηλασιών τοιούτων έν μέσω 
λαών πεπολιτισμε'νων ώς εις τόπον πολέμιον, ή κλη
ρονομική διαστροφή άξιολόγου τοιαύτης μερίδος τού 
ανθρωπίνου γένους, είναι πράγμα αληθώς θλιβερόν 
καί άξιον σκέψεως, ’’Αν, ώς ύποθέτουσιν ο Γρέλμανος 
καί άλλοι σοφοί, οί ’Αθίγγανοι έχωσι πατέρας τούς 
ΙΙαρίας, ή προς αύτούς αποστροφή τών Εύρωπαίων 
περίεργον έχει σχέσιν μετά τού άφορισμού εϊς ον οΐ 
πατέρες των ύπέπεσον έν τή Ινδική’ άλλ’ άράγε, αντί 
νά έχωσιν αί Κυβερνήσεις προς τούς ’Αθιγγάνους τοιαύ- 
την απέχθειαν καί τοιούτους άφιλοξένους νόμους, δεν 
θά ήτο συμφέρον καί χρέος αύτών νά προσπαθώσιν 
έπιτηδείως, όπως τούς προσκολλώσιν εϊς ον τόπον εύ- 

ρίσκωνται, καί διευθύνωσιν έπ’ άγαθώ τήν θαυμαστήν 
νοημοσύνην δι’ ής έπροίκισε τούς ανθρώπους τούτους 
ή φύσις; Διατίνά τούς άφίνωσιν εις αιώνιον ανάθεμα ;

Ίΐείκών τήν οποίαν δίδομεν έσχεδιάσθη ύπότίνος 
εύρωπαίου περιηγητού τής Ρωσσίας, αφηγούμενου τα 
επόμενα-

« Διερχόμενος χέρσον τινά πεδιάδα απέραντου, 
άπήντησα κείμενους ύπό ιτέαν τρεις Αθιγγάνους· 
ιών ό μέν, φέρων άνά χεΐρας βιολίον, έλύριζεν ύπό το 
φέγγος τών τελευταίων άκτίνων τού δύοντος ήλιου 
μελωδίαν τινά αληθώς διάπυρου' ό δέ είχε τήν πίπαν 
του άναμμένην καί έκάπνιζεν- άμε'ριμνος δέ, ώς νά μ.ή 
τον έλειπεν ούδέν τών αγαθών τής γης, έ'βλεπε τον 
καπνόν διαλυόμενον μαλακώς εις τον αέρα- ό τρίτος 
έκοιμάτο νωχελιώς- άνωθεν τής κεφαλής του έκρέματο 
άφ’ ενός κλαδιού το σεΐστρόντου (τε'φι), ό δ’ αήρ διέ- 
παιζεν έπί τού οργάνου. Όποιαν γλυκύ ουειρου τού κα- 
τεβαυκάλιζευ άρά γε τήν ψυχήν ; — Καί έν τούτοις 
τά φορέματα των ή σαν αυτόχρημα ράκη κακώς συναρ
μοσμένα- άλλ’ύπό τόπνεύμα τής ανεξαρτησίας αύτιών, 
περιέπαιζον τήν πενίαν καί τήν άδικοΰσαν τύχην. 
ΙΙολλήν ώραν έμεινα θεωρών τούς άυθρώπους εκείνους· 
αΐ μελάγχροοι αύτών μορφαί, οί μακροί καί μελάνες 
βόστρυχοι, δέν εξαλείφονται άπό της μνήμης μου. »

»

ΜΕΛΙΝΗΣ’ ΜΙΙΣΤΕΙΝ.
ΛΙΒΟΝΙΑΝΟΪ ΜΥΘΟΣ. (1)

Εις ύψηλόν κοττάναθρου ό Πετεινός στημ.ένος, 
Είχε τιμά τάς κότταςτου, σουλτάνος νυσταγμ.ένος. 

Αλλ’ έξαφνα κουκουρικεΐ...
Τί είδε; τήν Άλώπεκα νά τριγυρνά έδώ κ’ έκεΐ, 

Νάτρέχη, νάποδίζη, 
ΙΙρος τ’ άνω ν’ άτενίζη.

— Φίλε, τον κράζει* έμαθες τά νέα τά χαροποιώ;
— Τί νέα;— 11! πώς γίνεται; καί όλη δά ή γή βοά·

Ααμπρά, μεγάλα νέα.
— Μίλει καλά;— Ηραία! 
Καί τά κρατώ άπό πηγής.

Τά πτερωτά, τά άπτερα, όλα τά ζώα έπί γης, 
Ειρήνην ώμολόγησαν, γραπτήν εις τό κονδύλι, 
Νά ζώμεν άπ’ έδώ κ’ έμπρός ώς αδελφοί καί φίλοι. 

Καταίβα νά σέ τά είπώ·
Καί πάρε καί τάς Κόττας σου, πού ς το έςής σάς αγαπώ.
— Χαίρω πολύ- άπήντησεν ό Πετεινός σκιρτήσας. 
Καί τον μακρον αύτού λαιμόν προς τούς αγρούςτανύσας,

Εμεινεν οΰτω προς καιρόν, 
Προσεκτικώς παρατηρών.

Η δέ Άλώπηξ, — Πετεινέ, τον λέγει, τί κυττάζεις;
— Κυττάζω· σκύλοι έρχονται τρεχάτοι* μή τρομάζης· 
Θά έρχωνται χαρούμενοι τήν ε’ίδησιν νά μάς εϊπούν.

Τώρα κ’ εκείνοι σ’ αγαπούν
Θ’ αξιωθώ νά σάς ίδώ λοιπόν φιλιουμένους

Καί άντασπαζομένους.

Στρέφ’ ή Άλώπηξ πάραυτα τό βήμα της προς τά σπαρτά, 
Καί ού'τε άλλο έρωτα.

(I) Λ'.οο.ία, όω-σ’.κή επαρχία έπί τών οχθών τής Βαλτικής, 
πρωτεύουσαν εχουσα τήν 'Ρήγαν.

ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΊΌΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ

ΠΙΟ ΙΑΤΡΟΙ’ ΕΚΑΤΟΝΤΟΥΤΟΥ.

"Επασχον ύπό νοσήματος, καινά ΐατρευθώ δέν ήδυ- 
νάμην άν δέν μετέβαλλον κλίμα· όπως άναλάβω, έ
πρεπε νά μεταβώ εις ατμοσφαιρών τινα θερμοτέραν τής 
τής Γαλλίας. Εις τάς ’Αντίλλας τάς ίσπανικάς, εϊς τό 
Πορτορίκκον, έκατοίκει μία τών αδελφών μου, έπα- 
νειλημμένως καλούσά με πλησίον της· άπεφάσισα να 
ύπάγω.

Ηδη είχε παρέλθει μήν άφότου εύρισκόμην έκεΐ, 
καί ή αδελφή μου, ούδεμίαν βλέπουσα βελτίωσιν εις 
τήν ύγείαν μου, μίαν ήμ.έραν,—"Ακούσε, μ’εΐπεν· 
έδώέχομεν ύπέργηρόν τινα ιατρόν, έκατόν δύο έτώνάν- 
θριοπον, παρά πάντων σεβόμενου ώς ά),λον Ασκληπιόν, 
έπειδή καί πλεϊστους έθεράπευσε κακώς νοσούντας, καί 
φιλανθρωπότατος έφάνη πάντοτε. "Υπαγε νά σέ ϊδη 
καί αύτός. Τίς οίδεν ; Είναι 'Ισπανός, λαλεΐ όμως καί 
τήν γαλλικήν εύκόλως· θά ίδής πόσον φρόνιμα όμιλεΐ,' 
καί πόσον ή συναναστροφή του είναι εύχάριστος. 
Άπαξ νά τον άκούσης, πάλιν θά έπιθυμήσης νά τον 
έπισκεφθής· έσο βέβαιος.

Οί λόγοι ούτοι τής αδελφής μου άγνοώ πώς μοί 
ένέπνευσαν έλπίδα μ,υστικήν, ότι ό ιατρός έκεΐνος θά 
ήδύνατο νά μέ θεραπεύση. Τήν αύτήν λοιπόν ημέραν 
έπορεύθην εϊς τήν οικίαν του. Τήν θύραντου ήλθε καί 
μ’ήνοιξεν ύπηρέτης αίθίοψ, όςτις μαντεύσας ότι τον 
κύριόν του ήθελον νά ίδω, εΐσήλθε νά τον προειδο?· 
ποιήση.

Άμα έμφανισθέντος μου, μικρόσωμος τις γέρων, 
λευκά όλος ένδεδυμένος λινά φορέματα, κατά τήν συν
ήθειαν τού διακεκαυμένου έκείνου τόπου, ήγέρθη έκ 
τής καθέδραςτου τής καλάμινης, καί φιλοφρονώ; μ’ 
έχαιρέτισε. Ποτέ δέν είδον φυσιογνωμίαν συμπαθη- 
τικωτέραν καί ένταύτώ σεβασμιωτέραν ταύτης· ζω
γράφος άν έζήτει τύπον άνδρός αγαθοποιού, φρονώ 
ότι τούτον θά προετίμα παρά πάντα άλλον.

Μόλις άκούσας τό όνομά μου, έλαβε τήν χεΐρά μου 
φιλος-όργως καί μ’ έβαλε νά καθίσω πλησίον του. — 
Αοιπόν έρχεσθε, μ’εΐπεν, έκ τής Εύρώπης, καί μά
λιστα έκ τού περισπουδαστοτάτου αύτής τόπου, έκ 
τών ΙΙαρισίων· άν σάς φανώ φορτικός πολύ διά τάς 
ερωτήσεις μ.ου, θά μέ συγχωρήσετε ίσως, ώς γέροντα 
έχοντα τήν αδυναμίαν τής περιεργείας.

— Άσμ.ένω; μάλιστα, τον άπεκρίθην, θά απαντή
σω εις αύτάς, άφού εις αντάλλαγμα προσδοκώ όφελος 
μέγα έκ τής μ.ακράς πείρας καί τής βαθείας επιστή
μης σας.

Καί αμέσως ήρχισα να τον λέγω ο,τι τής πριοτευού- 
σης τών Γάλλων ένόμιζον άξιον τής σπουδής τοιούτου 
άνδρός. Μοί έφάνη δέ καθ’ όλην τήν μακράν διήγησίν 
μου άκροώμενος μετά πολλής εύχαριστήσεως· διότι 
ούδέποτε ήλπιζε πλέον νά ϊδη τά απώτατα ταύτα 
μέρη , συνεχόμενος ύπό τού- έσχ,άτου γήρατος.

Πληρωθείσης δέ ούτω τής περιεργείας τού γέρον- 
τος, μετέβην έπειτα εις τον λόγον τής προς αύτον 
έπισκέψεώςμου. — Διά τίνος τόν ήρώτησα,
ή διά τίνος μυστηρίου ήδυνήθητε, πάτερ μου, εϊς 
τοιούτον κλίμα, ύπό τοιοΰτον ούοανόν πύρινον, νά 
προβήτε μέχρις ηλικίας τοσαύτης, καί πάλιν νά εύρί- 
σκεσθε έν ακμή ύγείας, μ.ακράς ύποσχομένης είσέτι 
ημέρας ζωής;

’ίΐγέρθη τότε ό ιατρός, καί λαβών με άπό τού βρα- 
χίονος, —"Ελθετε, μ’ εΐπεν, έπειδή ποτέ δέν μένω εις 
τον αύτον τόπον ώραν πολλήν, άλλά ζώ ύπό τήν στέ
γην τού ούρανού όσον μοί έπιτρέπουσιν αί άσχολίαι* 
νά καθίσωμεν εϊς τον κήπον μου, τον όποιον θεωρώ έν 
τω γήρατίμου ώς τήν μεγίστην άναψυχήν. Εγώ, έν 
τω μέσω τών άνθέων σπουδάζω τάς θεραπείας τών 
βασανιζόμενων ύπό τών άσθενειών τής άνθρωπίνης φύ- 
σεως· έκεΐ θά μ’ εύρετε εύδιάθετον νά σάς μεταδιοσιο 
τά ολίγα ό'σα έςιχνίασα κατά τον μακρον βίον μ.ου.

Διήλθομεν εύρύ τι δώμα, πανταχόθεν ανοικτόν καί 
εύάερον· τούτο δέ ήτο το σπουδαστήριον του ιατρού, 
όπου έκειντο τεταμιευμένοι οί καρποί τής μελέτης αύ
τού· καί ίσως εις τό παράβυστον τής γής τούτο εύρί- 
σκοντο αί άρισται τού κόσμου όλου περί θεραπευτικής 
πραγματεία’.. ’ Επειτα κατέβημεν διάτινων βαθμιδών 
εϊς τον κήπον. Τά δένδρα άπέπνεον γλυκείας όσμάς. 
Αί πορτογαλλέαι καίλεμονέαι συνανεμίγνυον τούς πο- 
λυανθέμους αύτών κλάδους μετά τού καρπού τών 
ινδικών άπιδιών (goyaviers) καί τών βανανεών άπε- 
τελεΐτο δέ ύπό τού-φυλλώματος αύτών όλων τών δεν
δρυλλίων πυκνή καί δροσερά σκιά, όπου καί έκαθίσα- 
μεν. Διεφαίνετο μακρόθεν ή θάλασσα, άπέραντος, 
κυανή, καί έπ αυτής τά λευκά ιστία πλοίων κατερ- 
χομένων έξ Εύρώπης προς ανταλλαγήν τών προϊόν
των αύτής μετά της ζαχάρεως καί τού καφέ τών Αν- 
τιλλών. Ηκούετο δέ καί τών κυιχάτων τού ωκεανού ό 
φλοίσβος έπί τής παραλίάς, μικρόν άπεχούσης.

— Πόσον είναι λυσιμέριμνον τό τερπνόν τούτο μέ
ρος! είπον, άφού έκαθίσαμεν. Αναπνέει τις, καί άνα- 
σταίνεται. Η φύσις έδώ δέν έχει χειμώνα· πάντοτε 
καλή, ώς έν ώρα έαρος παρ’ ήμ.ΐν· διά τών εύωδιών καί 
τών μαλακών τούτων ζεφύρων της, όχι μόνον εϊς τό 
μαρασμώδες σώμα έπαναφέρει τήν εύεξίαν, άλλά καί 
τήν ψυχήν, άσθενούσαν, άναψύχει καί ζωογονεί.

'() γέρων ύπεμειδίασε· μ’ έβλεπε σιωπών, ώς νά 
μοί έλεγεν, « Όρθώς λοιπόν θεωρώ τό άναχωρητήριόν 
μ.ου τούτο ώς τερπνόν καί όρθώς λογίζομαι ευτυ
χής, άπολαύων τής εύδαιμονίας ήτις έχει βάσεις αύ
τής εδραίας τήν φιλανθρωπίαν καί τήν εγκρά
τειαν. »

— « Μή νομίσετε, ήρξατο λέγων ό γέρων, ότι 
χρεωστώ τήν μακροβιότητα εϊς τάς ίατρικάς μου 
σπουδάς. Ούδόλως· πιστεύσατε ότι ή ιατρική πολλά- 
κις είναι επιβλαβής μάλλον ή ώφέλιμος εις τών άν- 
θρώπων τήν ζωήν. Τά ζώα,άμοιρούντα ιατρικής, καί 
μόνον ύπείκοντα εις τήν φωνήν της φύσεώς, εύμοι- 
ρούσι μάλλον ημών ίατρείας· τά ζώα εύρίσκουσιν 
άπλουστάτας βοτάνας θεραπευτικής· καί ή δίαιτα δε 
τήν οποίαν φυλάττουν οσάκις άσθενήσωσιν, έπρεπε νά 
χρησιμεύη ώς παράδειγμα εις τούς ανθρώπους- διότι 
έν αυτή έγκειται τό μυστήριον τής συντηρήσεως της

ης διαίτης τήν Οποίαν διέγρα-
ζωής. Αλλά τά θέλ* 
μάς άποπλανώσιν ι...

ίέλγητρα τού πεπολιτισμένου βίου 
άπό τής διαίτης τήν «ίποίαν διέγρα- 

ψεν ή φύσις· πρόσθες δέ καί τάς εναντίας ίατρικάς 
θεωρίας μεταξύ τών οποίων ταλαντευόμεθα. Τίνα έξ 
αύτών ν' άσπασθη τις, καί τίνα ν’ άπορρίψη ; Οί διά
φοροι τρόποι θεραπείας είναι ώς αί φαντασίαι τού συρ- 
μ.ού εϊς τά ενδύματα.

» ’Εγώ άνεχώρησα έκ τής Ισπανίας είκοσιπενταε- 
τής· έγεννήθην εις τάς ’Ασταυρίας. Είκοσι έτη ζωής 
διήγαγον εϊς τήν Γερμανίαν, εϊς τήν 'Ολλανδίαν καί 
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εις τήν Αγγλίαν. Άπεδήμησα έπειτα εις το μέρος 
τούτο τής γής. 'Εμεινα εις τάς Καράκας μέχρι τού 
σεισμού όςτις κατηδάφισε τήν πόλιν εκείνην. Ακο
λούθως ή τύχη μ’έρριψεν ενταύθα, όπου μέλλω, κατά 
παν διδόμενου, καί νά ταφώ, θέλ.ω νά σάς είπω ότι 
έζησα εις διάφορα κλίματα- καί είδον λοιπού ότι παν- 
ταχού αί χρεΐαι τού ανθρώπου είναι, ώς έγγιστα, αί 
αύταί. ΙΙλειοτέρα τις όρεςις εις τούς ψυχροτέρους τό
πους, άλλ’ ούδέν άλλο.

» Πεντηκοντούτης έπαθον πολύ κατά τήν ύγείαν 
ενόσησα νόσον δεινήν. Βλέπων ότι δεν άπεΐχον πολύ 
τού θανάτου, ότι έκινδύνευον νά χωρισθώ ψυχών αί- 
τινες μ’ ήσαν προσφιλείς, άπεφάσισα ν’ αλλάξω κατά 
πάντα δίαιταν· νά τηρήσω τού λοιπού εγκράτειαν αύ- 
στηροτάτην. Τάχιστα άπήλαυσα τών καρπών τής κα
λής μου άποφάσεως. Είδον τήν ύγείαν μου άποκαθις-α- 
μένην άνεπαισθήτως, παγιουμένην όσημέραι· είδον δέ 
καί τού νοός μου περισσοτέραν ευκρίνειαν, καί προσέτι 
ήσθάνθην τήν ανεκτίμητου εκείνην ψυχικήν ηρεμίαν, 
ήτις άπομακρύνει τάς ρυτίδας άπο τού μετώπου ημών, 
γαλήνίζουσα καί αυτόν τον ύπνον.

» 'Εκτοτε, πόσον φαγητού στοχάζεστε ότι θέλω 
καθεκάστην; δεκαέξ ούγγιών στερεάς ούσίας. 'il βά- 
σις τής τροφήςμ.ου είναι έκτοτε το όρύζιον, βρασμέ
νου, καθώς έδώ συνειθίζουσι, μετά νερού, καί μετα- 
βεβλημένον, μετά τήν έξάτμισιν τού ύγρού, εϊς. πέμ- 
μα (gateau)· τούτο, κατ έμέ, είναι θρεπτικώτερον 
καί όμου εύπεπτότερον παρα το ψωμίον. Προσθέτω 
όμως εις τήν τροφήν ταύτην καί άλλα τινά εδώδιμα, 
ιός κρέατα, ϊχθύας,αύγά, κτλ. ’Εάν μετά τη*α γύμνα- 
σιν πλείονα τής συνήθους, ζητήση ό στόμαχός μου 
καί άλλο τι, μόνον πράγμα το όποιον προσθέτω είναι 
τό γάλα. Μόνον δέ ποτόν μου είναι τό νερόν.

» Είναι είκοσι έτη άφότου είδον τήν ανάγκην νά 
ελαττώσω ολίγον κατ ολίγον τήν περί ής προεΐπον 
δόσιν τών στερεών· ώςε σήμερον δεν ύπερβαίνει τάς 
οκτώ ούγγίας, τή προσθήκη δύο ώς έγγιστα ποτηρίων 
γάλακτος· ή σίτισις αύτη αρκεί προς διατροφήν μου. 
Εξεγείρομαι δέ τής στρωμνής μου άπο τής πέμπτης 

πρωινής ώρας, μεταβαίνω εις τό νοσοκομείου προς 
έπίσκεψιν τών ασθενών,καί έκεΐθεν εις τούς κατ οίκον 
νοσούντας· άλλ ή πελατεία μου είναι πολλή, καί κο
πιάζω ύπέρ τάς δυνάμεις μου ίσως, ώς προς τήν ηλι
κίαν μου.

» ’ΐδού είπον όλα όσα απαιτούνται προς διατήρη- 
σιν τής ύγείας, έτι δέ καί προς άποκατάστασιν αύτής 
εις τούς έξασθενήσαντας έκ τών καταχρήσεων. Αύτη 
είναι ή ύγιεινή εις ήν ώφειλε νά καταφύγη πας όςτις 
έπιθυμή μακροβιότητα, ές-ω καί άσθενες-άτης ή λε- 
πτοτάτης κράσεως ών. ’Άν ήτο χρεία νά σάς επιφέρω 
παραδείγματα ανθρώπων μακροβίων, όφειλόντων τού
το εϊς τήν εγκράτειαν, είχον τοιαύτα άπειρα· άλλα τό 
τού Αοδοβίκου Κορνάρου, εύπατρίδου Ενετού, είναι 
εκπληκτικόν. Ούτος, μέχρι μέν τής τεσσαρακοντού- 
τιδος ηλικίας ουδέποτε είχε φροντίσει περί τής ύγείας 
αύτού. Καταληφθείς δ’’ αϊφνιδίως ύπό παντοίων ασθε
νειών, άπεφάσισε να μεταρρύθμιση τον τρόπον τού 
ζην όλοσχερώς. Καθυπέβαλε λοιπόν εαυτόν εϊς λιτήν 
τινα δίαιταν, καί ούτως άνέκτησεν εντελώς όλας τάς 
δυνάμεις, καί ύπερέβη τά εκατόν έτη ζωής. Πόσοι 
άναχωρηταί, ένω εϊχον εϊπεΐ τον έσχατον αποχαιρε
τισμόν εϊς τον κόσμον, παρεξέτεινον έπειτα τόν βίον 

πολύ έπέκεινα των συνήθων ορίων, έπειδή μόνον έρρύθ- 
μισαν την δίαιταν αύτών. ’Αλλ’ εις τούς ένοικούντας 
εις πόλεις δύσκολον πάντοτε θά ήναι νά τραπώσιν εις 
ταύτην την σωτήριον όδον, προσκαλούμενοι εις συμ
πόσια και τρυφηλα γεύματα. »

— Τωόντι, ιατρέ'· και διά τούτο μάλιστα έξαι- 
τώ τάς συμβουλάς σας. ΙΙολλάκις πάσχομεν τά 
του Ταντάλου ενώπιον των μυριων ορεκτικών πραγ
μάτων, άτινα παραθε'τουσιν οί μάγειροι.

— Το ιατρικόν το όποιον ζητείτε παρ’ έμού εύρί- 
σκεται εϊς τινα πασίγνωστου ρησιν· άλλ’ ούδείς προσέ
χει πλε'ον εις αύτήν, έπειδή είναι αρχαία. Καί όμως 
ή εφαρμογή αύτης συχνότατα παρίσταται αναγκαία, 
διότι οί άνθρωποι, μη εξαιρούμενων ούδ’ εκείνων οϊ- 
τινες θεωρούνται ώς άπηλλαγμ-ένοι πάσης '/Jtxaqgtr 
σεως, καταχρώνται τού στομάχου έν άγνοια αύτών 
λησμονοΰσιν ό'τι το ό'ργανον τούτο, ό ςήμαχος, είναι 
ό οοτηρ τών ήδίστων αγαλλιάσεων ημών, τής ομαλής 
διαθέσεως, της γλυκυθυμίας, της έξάρσεως της ψυχής 
καί απαλλαγής αύτης άπο της ύλης. Αλλ’ ωσαύτως 
παραδίδει ημάς εις την μελαγχολίαν, την νόσον καί 
τάς δεινοτάτας παθήσεις, ό'ταν τον θυσιάζωμεν εις 
τάς ήδονάς. Τίς πλούτος δύναται νά συγκριθη προς 
την ύγείαν;

Καί ώς μηδεμιάς προσοχής άξιώσας την προτέραν 
έρώτησίν μου, ό ιατρός έςηκολούθησεν — « II τέχνη 
τού ΐατρεύειν είναι ύπέρ πάσαν άλλην καρπός τής πα- 
ρατηρήσεως- όσοι τών ανθρώπων έχουσι το άςιάγα- 
ς-ον προτέρημα τού παρατηρεΐν ακριβώς, ήδύναντο νά 
έπαγγελθώσιν εξαίρετα τον ιατρόν, καίτοι μή σπου- 
δ’άσαντες την ιατρικήν έπισήμως. Τοιοΰτος ύπήρζεν 
ό Βενιαμίν Φραγκλΐνος. Το ύπ’ αυτού έκπονηθέν 
« Ημερολόγιου τού Αγαθού Ριχάρδου » περιέχει 
συμβουλάς πολυτίμους, διδασκούσας τούς πλησίον του 
πώς νά κυβερνιόνται καλώς, καί πώς νά μή άναγκά- 
ζωνται νά κρούωσι τήν θύραν τού ιατρού συνεχώς. 
Άλλα, κατά δυςνχίαν, ό άνθρωπος μόλις κλείει το 
βιβλίου έξ ου έφωτίσθη, καί ή πλάνη επανέρχεται 
αποσοβούσα άπο τού πνεύματος αύτού τήν σύνεσιν. »

Αί συμβουλαί τού ιατρού, καίτινες βοτάναι δι’ ών 
μ’έφωδίασεν, αύτος ό ίδιος έπιςατήσας με κατ’άρ- 
χάς εϊς τήν χρήσίντων, μοί άπέδοσαν τάχιστα τήν 
ύγείαν. Αναχωρήσας εκ ΙΙορτορίκκού μετ ού πολύ, 
έθλίβην επί τού αποχωρισμού του, ώς άν παρητουν 
γέροντα πατέρα, τον όποιον ούδέποτε έμελλαν νά 
έπανίδω έν τή παρούση ζωη. Τω προσέφερα ώς ένθύ- 
μιον εικόνας τινάς, προϊόν τής μέτριας γραφίδος μου· 
αύτος δέ μοί άντιπροσέφερεν ώρολόγιον τού κόλπου, 
προς εμέ τιμαλφές-ατον, έπειοή μάλιςα τό είχε φέρει 
πολύν καιρόν.

Διαπλέων τον ώκεανόν, καί έξετάζων μίαν ημέραν 
το ώρολόγιον τούτο μετά προσοχής, παρετήρησα ότι 
περί τον κύκλον τών ώρών ύπήρχε διά λεπτότατων 
χαρακτήρων γεγραμμένον το παράγγελμα τού σεβα
στού μοι Άσκληπιάδου- Δίαιταν, ύδωρ, γύμνα- 
σιν έπές-εφε δέ καί τον άξονα τών βελονών άλλη 
λέξις έγκεχαραγμένη· ή λέξις ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ.

Εις τάς πρώτας τρεις συγκεφαλαιούται άπασα ή 
πείρα τήν όποιαν άπέκτησεν ό ιατρός επί πολλών νο
σημάτων ύπ’ αύτού θεραπευθέντων · τήν τετάρτην 
ώφειλε νά έ'χη πάντοτε ύπ’ όψιν πας όςτις αγαπά τήν 
ύγείαν αύτού.

«
ΣΟΦΙΑ ΦΡΑΓΚΑΙΝΟΥ.

ΙΙολλάκις έτυπώθησαν τά χρυσά τού Φραγκλίνου 
αποφθέγματα εϊς βιβλία καί εϊς φυλλάδια περιοδικά" 
πάντοτε δε άνεγνώσθησαν μετά νέου θαυμασμού καί 
νέας καρποφορίας. Τό κατ’ εμέ, τά άνέγνωσα παιδιού 
ελαφρώς" τά άνέγνωσα μειράκιου, καί μόνον έμελέτησα" 
τά άνέγνωσα άνήρ καί καθηδύνθην. ’Επανέρχονται σή
μερον ύπό τά ομματάμου, καί νά κλείσιο το βιβλίου 
χωρίς νά ύποβάλω εϊς τόν αναγνώστην εκλογήν τινα 
τουλάχιστον εξ αύτών, δέν δύναμαι.

iu«a(iiv^Φραγζλϊνο; (1).

ίΐ οκνηρία, λέγει, ομοιάζει τήν σκωρίαν, φθείρου- 
σα ύπέρ τήν εργασίαν' κλειδίον τό όποιον μεταχειρί
ζεσαι είναι πάντοτε καθαρόν.

''Αν αγαπάς τήν ζωήν, μή άσωτεύης τόν καιρόν, 
όςτις είναι τό ύφασμα έξ ού γίνεται ή ζωή.

Ή οκνηρία καθιστά όλα δύσκολα- ή εργασία, ολα 
εύκολα. — Ό έξεγειρόμενος τής κλίνης αργά, όλην 
τήν ημέραν περιέρχεται- μόλις δέ άρχεται τών εργα
σιών αύτού. καί ή νύξ τον προφθάνει. — Τόσον βρα
δέως βαδίζει ή οκνηρία, ώστε ή πενία τήν προφθάνει 
πάραυτα.

Σύ προσώθει τάς ύποθέσειςσου- ουδέποτε άφινε αύ
ταί νά σέ προσωθούν.

(1) Ό Βενιαμίν Φραγκλίνο; έγεννήθη έν ταΐ; Ήνωμέναι; Πο- 
λιτείαι; τής "Αμερική; έν έτει 1706 κα: άπεβίωσε τώ 1790. Έκ 
τών ευεργετών τή; ανθρωπότητας ολίγοι άνεδείχθησαν όσον ό 
άνήρ ούτο; άξιόμισβοι. Έπηγγελθη κατ’ άρχά; τόν τυπογράφον, 
κα! ό ιδιωτικό; του βίο; ύπήρξε πλήρη; αγαθών παραδειγμάτων 
καί μαθημάτων καρπίμων. Ώ; φιλόσοφος, έσποΰδασε τήν ηβικήν 
έν έαυτώ, έφαρμόζων τά παραγγέλματα αύτοϋ εις τόν ϊδιον βίον. 
Ώ; πολιτικός άνήρ (σταλεί; και εϊ; Γαλλίαν ώς πρεσβευτής τή; 
άμερικανής δημοκρατίας), κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν πρός 
φωτισμόν τών πνευμάτων καί έκπολίτευσιν τών λαών. Ούδει; 
συνέτεινεν όσον αύτος πρό; άπελευθέρωσίν τών Ηνωμένων Πολι
τειών μέγα γεγονός, έξ ού προήλθαν συνέπειαι ?Γ άπαντα τόν 
κόσμον σωτήριοι. Ώ; παρατηρητή; τής φύσεω; προσεκτικός καί 
έμβριθής, πολλά έξιχνίασεν αύτής μυστήρια, έν οι; καί τά αλεξι
κέραυνα. Ποιητής τι; έγραψε περί αύτοϋ, ότι άπέσπασε τών τυ
ράννων τό σκήπτρου καί τοΰ ουρανού τόν κεραυνόν.

Τίς μείζων ταΰτη; δόξα !

Τό ένωρίς κοιμάσθαι καί πρωί έξεγείρεσθαι παρέχει 
ύγείαν, πλούτον καί σύνεσιν.

Επιτήδευμα όποιονδήποτε αξίζει όσον καί ύπο- 
στατικόν τό έπάγ·χελμα είναι θέσις περιποιούσα καί 
τιμήν καί ευπορίαν.

'Η πείνα βλέπει έξωθεν τής θύρας τού φιλοπόνου 
ανθρώπου, νά είσέλθη όμως δέν τολμά.

'Η εργασία εξοφλεί τάχρέη· ό άπελπισμός αυξάνει 
αύτά.

'11 φιλεργία είναι μήτηρ τής εύπορίας, ό δέ Θεός 
ούδέν άρνεΐται εις τήν εργασίαν. Γεώργει ενώ κοιμά
ται ό οκνηρός" γεώργει, καί θά έχης σίτον ού μόνον 
πρός διατροφήν σου, αλλά καί πρός ποιλησιν.

Σταγών προς σταγόνα κοιλαίνει πέτραν. Διά τής 
εργασίας καί τής ύπομονής μικρόν ποντίκιον κόπτει 
κάμιλον πλοίου" μικροί δέ κτύποι πελέκυος επανα
λαμβανόμενοι μεγάλας καταβάλλουσι δρύς.

Αίήδοναί κυνηγοΰσι τούς άποφεύγοντας αύτάς. 
Η άκαμάτως κλιόθουσα ούδέποτε ςερεΐται χιτιονος. 

Δένδρον μετατοπιζόμενου συνεχώς, ή οικογένειαν 
συνεχώς μετοικούσαν, ούδέποτε είδον προκόπτουσαν 
ιός αί κατοικούσα’, σταθερώς. <Ι»ύλαττε το εργαστήριό·/ 
σου, άν θέλης καί αύτό νά σέ φυλάττη.

Θέλεις νά τελειωθη ή ύπόθεσίςσου; πορεύου σύ αυ
τός- καί θέλεις νά μή τελειωθη ; στέλλε άλλον.

Περισσότερον έργον προάγει τό ό'μμα τού ανθρώπου 
ή αί χεΐρές του.

Η άμέλεια ζημιοϊ μάλλον ή ή άγνοια.
Μή έπιτηρών τούς έργάτας,παραδίδεις τό βαλάντιον 

σου εϊς τήν διάκρισιν αύτών.
ΙΙρος τον φιλομαθή ή γνώσις, καί πρός τόν άγρυ- 

πνον ό πλούτος είναι ώς ή ισχύς πρός τήν άνδρίαν, καί 
ώς ό παράδει τήν αρετήν.

’’Αν θέλης πιστόν, καί τόν όποιον ν’ αγα
πάς, ύπηρέτει σαυτόν.

’Εν ελλείψει καρφιού χάνεται τό πέταλον- καί έν 
ελλείψει πετάλου ό ίππος’ καί έν έλλείψει ίππου, 
άπόλλυται καί ό αναβάτης αύτος, Οιότι ό έχθρός προ- 
φθάνων τον φονεύει- καί ταύτα όλα έπειδή δεν έπρόσε- 
ξεν εις τό καρφίον τού πετάλου τού ζώου του.

Αί κακαί γυναίκες, ό οίνος, τό χαρτοπαίγνιον καί ή 
δολιοτης έλαττούσι τήν περιουσίαν καί αύξάνουσι τά 
χρειώδη. Δαπανηρότερον είναι έν έλάττωμα παρά τήν 
άνατροφήν δύο τέκνων.

Άγοράζων πράγμα περιττόν ταχέως θά πωλήσης 
καί τό άναγκαιότατον. Εύωνόντι πριν άγοράσης,'σκέ- 
πτου πάντοτε. Είδον πλήθος άνθοώπων άφανισθέντων 
έπειδή ήγόραζον όσα εύθηνά. Αφροσύνη τό νά δα- 
πανά τις τό άργύριόν του, καί ν’ άγοράζη μεταμέ
λειαν.

Μόνον τά παιδία καί οί μωροί φαντάζονται ότι ού
δέποτε έκμετρούνται είκοσι έτη καί είκοσι άργύρια.

"Οταν στειρεύση ή πηγή, τότε καταλαμβάνεται 
τοΰ νερού ή άςία. I

'Ο πορευόμενος εις εύρεσιν δανείου πορεύεται εις 
ζήτησιν πικριών.

Τό νά χαλιναγωγηθη ή πρώτη όρμή είναι εύκολιό- 
τερον τού νά εύχαριστηθώσιν όλαι αί έπερχόμεναι.

Τά μεγάλα σκάφη δύνανται νά ‘πελ^εγίζωσι ριψο- 
κινδυνεύοντα, τά μικρά όμως είναι φρόνιμον ν’ άκτο- 
πλοώσιν.

Ίΐ ύπερηφανία προαριστά μετά τής αφθονίας, γευ
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ματίζει μετά τής πτωχείας, καί δειπνεί μετά του 
αίσχους.

Δεύτερον ελάττωμα είναι το ψεύδεσθαι· πρώτον ε:- 
ναι τό χρεούσθαι. Τό ψευδός ίππευε; όπισθεν τού 
χρέους πάντοτε.

Των δανειστών τό μνημονικόν είναι καλλίτερου τού 
τών χρεωστών και βραχεία είναι ή Τεσσαρακοστή 
προς τούς όφείλοντας νά πληρώσωσι τό Πάσχα.

Σάκκος κενός δυσκόλως ΐσταται όρθιος.
Κέρδαινε ο,τι δύνασαι, και φύλαττετό κέρδος" ού- 

τος είναι ό λίθος ο φιλοσοφικός" ούτω μεταβάλλεται ό 
μόλυβδος εις χουσίαν.

Εις τό cyo'Ktwi της πείρας τά μαθήματα πληρό- 
νονται αντί πολλοΰ, άλλ’ εις αύτο καί μόνον δύναν- 
ται νά διδαχθώσιν οί άφρονες.

ΠΡΟΠΟΣΕΩΣ ΕΘ1ΜΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ
ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

Την αγγλικήν λες ιν toast παρεδέχθησαν καί οί 
Γάλλοι προ πολλοΰ ήδη έν τη σημασία προπόσεως 
η φιλοτησίας, άλλ’ή λέςις αύτη κυρίως σημαίνει 
αγγλιστί φρυγανιά" καί αληθώς το toast ήτο 
φρυγανιά ψωμίου, την οποίαν είχον ποτέ οί "Αγγλοι 
συνήθειαν, άρχομένου παντός συμποσίου επίσημου, νά 
βάλλωσι μετά οίνου εντός μεγάλης κύλικας. 'II κύλιξ 
περιεφέρετό εις την τράπεζαν, καί έκας-ος τών.παρα- 
καθημένων έπινεν ολίγον αφού δέ ό οίνος άπεπίνετο, 
εκείνος τών ομοτράπεζων εις τού οποίου τάς χεΐρας 
εΰρίσκετο τό ποτήριον, έτρωγε το toast, ήτοι την 
φρυγανιάν.

Τά παλαιά χρονικά, μεταξύ άλλων ανεκδότων, 
διηγούνται τό επόμενον της αύλης τού 'Ερρίκου Η'. 
’Επί της βασιλείας αυτού, οί της αύλης εύπατρίδαι 
ώφειλον νά παρευρίσκωνται, όχι εις την λεγομένην 
μικράν εςέγερσιν (petit lever) της βασιλίσσης (ώς 
έγίνετο εις την αύλην της Γαλλίας), άλλ’ εις της βα
σιλίσσης το λουτρόν. ’ΐδού πώς έγίνετο αύτη ή άπί- 
στευτος διά πολιτισμένα καί ύπερήφανα έθνη τελετή. 
’Αφού αί περί την βασίλισσαν δέσποιναι έβαλλαν αυ
τήν είς τον λουτήρα, φορούσαν άδράν έσθήτα λευκήν 
έκ πυκνού ύφάσματος, ήνοίγοντο αί θύραι τού λουτρού 
είς τον βασιλέα καί τούς άκολούθουςτου. ΙΙοός τιαήν 
δέ της άνάσσης, έκαςος τών αύλικών έλάμβανε τότε 
ποτηριον, ήντλει όλίγας ρανίδας έκ τού λουτήρας 
όπου τό σώμα της βασιλίσσης, καί τάς ρανίδας ταύ- 
τας έφερεν είς τά χείλη του.

Μίαν τών ήμ.ερών, — επί Αννης τής Βωλαίνου, είς 
ήν έπέπρωτο ν’ άποκεφαλισθή μετ’ ού πολύ, — είσ- 
ήλθε σύν τοϊς άλλοις είς τό λουτρόν τής βασιλίσσης 
καί εύπατρίδης τις νέηλυς, ό'ς-ις άφήκε τούς λοιπούς 
όλους νά πίωσιν έκ τού λουτήρας, ούδόλως αυτός 
προθυμούμενος" τόσον, «οτε παρατηρήσας τούτο ό 
'Ερρίκος Η', τον έπλησίασε καί τον ή ρώτησε σχεδόν 
θυμοειδώς" — Καί πώς, μυλόρδε, άπομεμακρυσμέ- 
νος;... Δεν θέλεις ή εύγενίασου ν’άπόνείμης είς την 
βασίλισσαν τιμάς;

— Μεγάλειότατε, άπεκρίθη ύ αύλικός, περιμένω 
νά πίωσιν όλοι, θεωρών την φρυγανιάν (το toast) προ- 
τιμοτέραν τής πόσεως.

Καί συγχρόνως προσεκυνησε τήν "Ανναν.

Νομίζετε ότι ή βωμολοχία αύτη άπήρεσεν είς τον 
Ερρίκον ΐΓ; Σάς θαυμάζω. ’ίδού τί λεγουσι τά χρο

νικά"
« Ο βασιλεύς κατηυχαρις-ήθη έκ τού χαριεντισμού 

τούτου, καί ηύνόει έκτοτε τον ευπατρίδην ώς ευφυή 
καί... γυναικίαν.»— Γυναικίαν, μά τήν αλήθειαν, 
τά χρονικά δέν λέγουσιν, άλλα λέγουσι galanl. Δύ- 
ναταίτις όμως νά μ:ταφράση άλλωςπως τήν λ ξιν ga- 
lailt έν τη προκειμένη περ ισάσει; Νά εϊπη, λόγου χά- 
ριν, εύγενικόν, ή εράσμιον, ή έπίχαριν; ’Εγώ' 
δέν δύναμαι. Καί έν τούτοις κατέτριψα τήν κεφαλήν 
μεταφράζων.

Άλλ’ ό λόγος περί τής φρυγανιάς.
Καί έπειτα καταγελώσι δέν ενθυμούμαι ποιον τύ

ραννον ένταΐς Αίθιοπίαις, —τον βασιλέα τής Δαχόμης 
ή άλλον, — ότι είχεν εθιμον τής αυλής, νάπτύη είς 
το πρόσωπον παντός άύλικοΰ προς ον ήθελε ν’ άποδεί- 
ξη άκραν εύνοιαν !

Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ.

Πολυάριθμον είναι καί τών σαυροειδών ερπετών το 
γένος· πρώτην δέ έν αύτοϊς έπέχουσι θέσιν σήμερον 
οί κροκόδειλοι. Είς χρόνους παναρχαίους μέν, γν<· - 
ς-ούς δέ γενομένους ήμΐν ύπό μαρτυριών άναμφισβη- 
τήτων, ύπήρχον είς τήν Αμερικήν είδη αυτών τών 
ερπετών φοβερά διά τό μέγεθος. Ήσαν κολοσσιαία· 
εύρέθησαν άπολιθωμένα μέρη τινά τού σκελετού ένός 
τοιούτου, ές ών ήδυνήθησαν οί ζωολόγοι νά κρίνωσιν 
άλανθάς-ως σχεδόν περί τής συναρμογής τών μελών 
τού ζώου καί τού τεραστίου αύτού μεγέθους. Το στό
μα φαίνεται τηλικούτον, ώστε βοΰς άκέραιος θά έχώ- 
ρει είς αύτο ώς μικρόν τι θήραμα. Βεβαιούται ότι, 
άνευ υπερβολής, ή σαύρα αύτη, τής οποίας διεσώθη 
εντελής ή κεφαλή καί άνεκαλύφθη άκέραιος, είχε 
μήκος τριάκοντα μέτρων, τούτέστι 45 πήχεων.

Κροκόδειλοι εύρίσκονται καί είς τάς δύο ηπείρου;· 
άλλ’ οί τής Αμερικής είναι οί μέγιστοι, ίσιος δέ καί 
πολυπληθέστεροι. Αρχόμεθα όμως από τών τού άφρι- 
κανού γένους, οίτινες υπήρξαν γνωστοί προ τών τής 
Ασίας, καί τούς οποίους ή τής Αίγύπτου ιστορία 

κατέστησε περιφήμους.
Πολύ άπέχομεν τών καιρών ότε τής Μέμφιδος οί 

ιερείς, έξημεράνοντες τούς κροκοδείλους, τούς έτρε- 
φον, τούς έστόλιζον, καί έφερον αυτούς είς τάς Οοη- 
σκευτικάς τελετάς· οί κάτοικοι ούτοι τού Νείλου, πά
σαν άπολέσαντες λατρείαν είς τούς παρόντας καιρούς, 
καταδιώκονται ύπο τών παρόχθιων λαών, φονεύον
ται ανηλεώς ώς πας άλλος εχθρός τών ποιμνίων καί 
τού ανθρώπου, πολλαχού δέ καί τρώγονται ώς εκλε
κτότατου έδεσμα. Είς τήν Νουβίαν, έν ώρα χειμώνος, 
ή άγρευσις κροκοδείλων είναι έργον επικερδές· τότε 
συνήθως συλλαμβάνονται κοιμώμενοι επί τής άμμου, 
ή καί έν ώρα έαρος, ότε αί θήλειαι εξέρχονται ίνα κα- 
ταθέσωσι καί παραχώσωσι τά ώάτων εντός αύτής. 
Αμα άνακαλύψη ό κυ.νηγός τόν τόπον όπου συχνά- 

ζουσι τά ζώα ταύτα, σκάπτει έκεϊ πλησίον, άλλ’ ύπό 
τόν άνεμον, μικράντινα κρύπτην, εντός τής οποίας 
παραμονεύει άίρατος. Οπλου δ’έχει κάμακα όξύτα- 
τον καί στερεόν διότι είναι χρεία νά διατρυπηθή ό 
θώραξ ύπο τού οποίου προφυλάττεται ολον τό σώμα 

τού κροκοδείλου. ’Εάν τό ζώον εύρεθή κοιμώμενον, ό 
κυνηγός προχωρεί όσον πλησιέστερον δύναται, όπως 
έξακοντίση τόν κάμακα άσφαλέστερον καί έπιτυχώς. 
Είναι άνάγκη νά είσχωρήση ή άγκυστρώδης αιχμή 
επτά ή όκτιο δακτύλους έντός τών κρεάτων, όίστε να 
μή άποσπασθή επί τών βιαίων σπαραγμών τού κροκο
δείλου, αίσθανομένου τό τραύμα καί έμ,πηδώντος εις 
τόν ποταμόν. Ο κυνηγός έχει σχοινίον προσδεδεμένον 
είς τήν άλλην άκραν τού κάμακος, καί πρώτον τό 
άφίνει, ένόσω το θηρίου σφαδάζει έντός των ύδατων, 
έπιφυλάττεται δέ νά τό σύρη, όταν ιδη έξαντληθει- 
σας τάς δυνάμεις του.

Τό σχοινίον τούτο σύγκειται έκ τριάκοντα θωμίγ- 
γων (σπάγων), ό'χι συγκεκλωσμένων, άλλα συνεσφιγ- 
μένων κατά διαστήματα· έπειδή σ^γκεκλωσμένους 
είς εν, οί όδόντες τού θηρίου θά τούς έ'κοπτον έπί τής 
λύσσηςτου· άλλ’ ούτω διακεχωρισμένους τούς διαπε- 
ρώσι χωρίς νά τούς συντρίβωσι. Λέγεται δέ ότι δύο 
άνδρες ευκόλως δύνανται ν’άνασπάσωσιν άπό τών 
ύδάτων κροκόδειλον μήκους 13 ποδιών· όχι δέ μόνον 
τούτο, άλλα καί νά τού φιμώσωσι τό στόμα καί να 
τόν άναστρέψωσιν ύπτιον· τούτου δέ γενομένου, τού 
δένουσι τούς πόδας καί τον φονεύουσι. Καί έπειδή οί 
Αφρικανοί όλοι σχεδόν άγαπώσι τήν οσμήν τού μό
σχου, εύχαριστούνται έκ τής γεύσεως τής σαρκός τού 
κροκοδείύ,ου, έχούσ-ης τοιαύτην τινα οσμήν, ’ιδίως 
όμως ή ύλη ήτις μεταδίδει αυτήν είς ολον το σώμα 
τού θηρίου εύρίσκεται έντός τεσσάρων μικρών κίς-εων, 
αίτινες πωλούνται αντί 9 ή 10 φράγκων. Οί άγορα- 
σταί αύτών τάς μεταχειρίζονται ώς μυραλοιφήν διά 
τήν κόμην.

'Ο 'Ηρόδοτος, όςτις έπεσκέφθη τήν Αίγυπτον έν 
έτει 450 πρό Χριστού, ειδεν άγρευόμενον τον κροκό
δειλον διά τρόπου μή οντος σήμερον έν χρήσει, ήτοι 
δι’ άγκύς·ρου είς τό όποιον έ'θετον δόλωμα κρέας χοί
ρου, μάλις-α δέ τήν ράχιν αύτού. Ο κυνηγός έ'ρριπτε 
πρώτον τήν ορμιάν του, έπειτα έ'βαλλε χοιριδίου τι 
νά γρυλλίζη, έως ού ήρχετο ό κροκόδειλος έύ.κυόμενος 
ύπό τών γρυλλισμών, καί, ώς αδηφάγος, έ'χαπτε το 
άγκυς·ρον μεθ’ όλου τού δολώματος. Καί έσύρετο μεν 
τότε έπί τής όχθης άνευ άντιτάσεως πολλής, άλλ’ 
έ'ξιο τού ύδατος καί ενώπιον τού κυνηγού πολλάκις 
άντεπάλαιε προς αύτόν άνισον πάλην. Το θηρίου είχεν 
όπλα φοβερά, τάς τερατώδεις σιαγόνας καί τήν ούχ 
ήτταν έπικίνδυνον ουράν αύτού· ήτο δέ καί προπε- 
φυλαγμένον ύπό δυνατού θώρακας. Οφειλών λοιπόν νά 
μετέλθη ό άνθρωπος τήν πανουργίαν έν τη αδυναμία 
του ένώπιον τοιούτου έχθροΰ, ένεπλήρου τας χειρας 
πηλ.ού, τόν όποιον έρριπτεν είς τούς οφθαλμούς τού 
κροκοδείλου· καί άν μέν κατώρθονεν ούτω νά τόν 
τυφλώση, εύκόλως τον έξουσίαζεν· άλλως, έςετίθετο 
είς κίνδυνον μέγαν, καί ενίοτε καθίς-ατο βορά τού θη
ρίου. 'Ο 'Ηρόδοτος διηγείται ταύτα ώς περιηγητής,

' ” · ' z - -----^0-
,στιν.

ήτταν
φυλαγμένου ύπό δυνατού θώρακας. Οφειλών λοιπόν νά

καί όχι ώς ίςορικός· δέν αναφέρει αύτά έκ παραι 
σεων, είς τάς οποίας ίσως έ'διδεν υπέρμετρου πίστ 
Τόν ήλεγξαν τωόντι τινές ώς λίαν εύκολόπις·ον, καί 
επομένως έθεώρησαν ώς μ.ύθον όσα διηγείται περί τών 
στολισμών διατών οποίων οί ιερείς της·Μέμφιδος 
κατεκόσμουν τούς ιερούς κροκοδείλους· άλλα, καθ’ ά 
διαβεβαιοΐ νεώτερός τις περιηγητής, ό γάλλος Σαιντ- 
ιλάριος (Geoffroy de Saint-Hilaire), εύρέθη έσχάτως 
μομία κροκοδείλου φορούσα ένώτια. Ωστε, κατά τού-

το, ή ακρίβεια τής άφηγήσεως τού 'Ηροδότου σήμερον 
είναι άναμφίβολος.

Όκροκόδειλοςείναι αδηφάγος μόνον όταν πείνα· άλ
λως, όταν δέν έχη χρείαν τροφής, άπεδείχθη άβλαβε- 
ς-ατον ζώον· καί ούδέ φεύγει τόν άνθρωπον. Ο περιη
γητής Βρούκιος (Bruce) λέγει, ότι είς τήν Άβυσσινίαν 
πολλάκις βλέπει τις παιδία καθήμενα περιβάδην έπί 
τού τέρατος τούτου, καί ότι όχι μόνον δέν τιμωρούν
ται πώποτε ύπ αύτού όιά τήν τόλμην, άλλα μάλιςα 
ό κροκόδειλος φαίνεται ώς ένασμενιζόμενος είς τήν 
παιδικήν ταύτην προπετή διασκέδασιν. ’Αφού λοιπόν 
δέν είναι ακοινώνητος, έπιδέχεται ίσως ανατροφήν τ ι- 
να· ώστε ήδύναντο τωόντι οί τής Αίγύπτου ιερείς, τι- 
θασσεύοντες αύτόν, νά τόν διδάσκωσιν όσα τόν έβαλ- 
λον νά διαδραματίζη είς τάς πανδήμους θρησκευτικά; 
αυτών τελετάς.

Τής Ασίας ό κροκόδειλος, καλούμενος γαβιάλ, 
είναι μικρότερος, γοργότερος καί όλιγώτερον τού 
άφρικανού χειροήθης· καί όμως τινα είδη αύτού διαι- 
τώνται έν τώ μέσω τών ανθρώπων, έννοούσι νεύματα 
αύτών, καί πλησιάζοντα λαμβάνουσι τήν τροφήν από 
τήςχειρός τού προσφέροντος, ούδέποτε δάκνοντες τήν 
τροφοίτροφοφόρον χεϊρα.

Μετά ιβαίνομεν είς τόν άμερικανόν κροκόδειλον, κα
λούμενου άλλιγάτορα. Ο Αύδουβών (Audubon), 
άμερικανός φυσιολόγος, έγραψε περί τού ζώου τούτου 
πολύ πλείονα τών όσα γινώσκομεν περί τών δύο ά - 
λων ειδών τού παλαιού κόσμου. Καθώς όί άλλοι κρο 
κόδειλοι, ούτω καί ό άλλιγάτωρ κολυμβα πολ,ύ καλ
λίτερου ή περίπατε;· καί διά τούτο σπανίως απαντά
ται είς άνυδρα μέρη προς άναζήτησιν θηραμάτων, καί- 
τοι όλίγιςα ζώα προφθάνει, ών βραδυκίνητος καί μό
λις διατρέχουν συνήθως τό όγδοον λεύγης εντός μιας 
ώρας. *Η βραδυπορία καί ή βαρύτης αύτη χαρακτηρί- 
ζουσιν είς τό είδος τούτο τών κροκοδείλων ηλικίαν 
ώριμον· άλλ’ έπί τής νεότητόςτου ό άλλιγάτωρ είναι 
γοργός καί εύστροφος καθώς τής Ευρώ—ης τά σαυρί- 
δια, τά όποια πολλάκις βλέπει τις θηρεύοντα τάς 
μυίας έπί τών τοίχων. Φίλος τις τού Αύδουβώνος, 
κάτοικος τής Αουίσιάνης, συλλέξας άλλιγάτορας πολ
λούς, προ μικρού έξελθόντας τού ώού, όπως τούς στεί- 
λη είς Νεοβόρακον, ήθέλησε προ τούτου νά δείξη είς 
κυρίας τινάς, ότι καί είς αύτά τά ειδεχθέστατα τών 
ζώων ή παιδική ηλικία δέν άμοιρεΐ χάριτος. "ίΐνοιξε 
λοιπόν το κιβώτιου όπου είχεν ήδη κεκλεισμένους 
τούς μικρούς κροκοδείλους, ούτοι δέ πάραυτα έξεχύ- 
θησαν είς τόν θάλαυον, όπου διεσκορπίσθησαν κατά 
παντοίας διευθύνσεις μετά πλείς-ης εύκινησίας· έχρει- 
άσθη δέ κόπος όχι ολίγος ίνα συναχθώσι πάλιν είς τό 
κιβώτιον, αφού ηύχαριτηθη ή περιέργεια τών κυριών. 
Είς όμως έξ αυτών έ'μεινεν άνεύρετος· πού καί πώς 
έδραπέτευσεν, ούδείς ήδύνατο νά έννοήση- τέθ.ος είχε 
λησμονηθή. ’Αλλ’ αναφανείς μετά παρέλευσιν ένό; έ
τους, έδωκεν αφορμήν νέων καί άξιολογωτέρων πα
ρατηρήσεων. Είχε μείνει κεκρυμμένος έντός παλαιού 
τίνος ύποδήματος. Καί τούτο μέν δέν είναι παράδο
ξον· άλλα πώς έζησε τόσον καιρόν έκεΐ περιωρισμ-ένος 
καί άνευ τροφής; Μέγεθος δέν είχε 4σρο^αποκτήσει 
έπαισθητόν, ένώ είς τών συνεταίρων του, τόν όποιον 
διετήρουν έντός λεκάνης καλώς τρεφόμενου, άπέκτησε 
μήκος ίκαυώυ δακτύλωυ καί πάχος ανάλογου. Αναμ
φιβόλους ό κάτοικος τού ύποδήματος ύπέστη αύ
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στηροτάτην νηστείαν, και παραδόξως άντέσχεν εις 
αύτήν.

Κατά τον Αύδουβώνα, άλλιγάτωρ έχων μήκος δέ- 
ζα έως ένδεκα ποδών, είναι τούλάχιςον πεντηκοντού
της, οί δέ φθάνοντες μέχρι μήκους δεκαέξ ποδών (καί 
τοιοΰτοι απαντιόνται πολλοί) είναι έκατοντούται 
τούλάχιςΌν. Ο φυσιολόγος έξ ού άρυόμεθα την περι
γραφήν ταύτην διηγείται, ότι εφόνευσεν ένα τών κο
λοσσών τούτων πλησίον του Ερυθρού ποταμού, ενός 
των χυνομένων εις τον Μισσισίπην, βοηθούμενος ύπο 
τίνος φίλου του, επιτηδείου κυνηγού· καί επειδή τδ 
ζώον, καίτοι φέρον πολλά καί βαρέα τραύματα, καί 
κυλιόμενον εις τδ άπειρον αίμα τδ όποιον έρρεεν εξ 
αύτού, άνθίς-ατο, ό κυνηγδς τδ έπυροβόλησεν εις τον 
οφθαλμόν, καί τότε μόνον έπεσε νεκρόν, τό τέρας. Εις 
παν άλλο μέρος πυροβολούμενον τηλικούτου σώματος 
ζώον καί τοσούτον ζωηρόν, ούδέ δι’ ό'λης δράκος μο- 
λυβδοβόλων δεν θά κατεβάλλετο.

"ίΐς-ε ή συνάντησις άλλιγάτορος δεν είναι εις τον 
άνθρωπον κινδυνώδης. Τδ θηρίον τούτο ευρίσκει επαρ
κή τροφήν μόνον εις τόπους πλήθοντας ιχθύων, καί 
μάλλον εύχαρίςως διάγει εις τά άβαθή τέλματα, ή εις 
τούς ποταμούς. Καταλληλότατα υδατα προς πολλα
πλασιασμόν τού είδους του είναι τά περί τάς έκβολάς 
τού Μισσισίπη· άλλ’ ιός λέγεται, σήμερον δεν εύ- 
ρίσκονται έκει οί πολλοί άλλιγάτορες, ώς άλλοτε· 
εύρίσκονται ώς επί τδ πλεϊςον εις τον Ερυθρόν ποτα
μόν, όπου καί κατηυθύνοντο οί κυνηγοί, έπιζητούν- 
τες αύτούς διά το δερμάτων, τδ οποίον έπωλείτο εις 
τούς κατασκευατάς τών οικιακών πέδιλων (παντου
φλών), ό'τε τά τοιούτου είδους πέδιλα-ήσαν έν μεγά
λη χρήσει εις τούς κατοίκους τής Αουϊσιάνης· σήμε
ρον όμως ταΰτα παρητήθησαν σχεδόν, ιός λίαν εύδια- 
πέραστα ύπδ τού ύδατος.

Οί άλλιγάτορες είναι διεσπαρμένοι πανταχού τής 
’Αμερικής, όπου άν εύρίσκωσιν αρμού ιωτέραν θερμό 
κρασίαν καί τροφήν άφθονωτέραν · βρύουσιν ό'μως 
ιδίως προς τάς έκβολάς τών μεγάλων ποταμών. Πρώ
τον πράγμα άναγγέλλον ποτέ εις τούς Ευρωπαίους 
τούς έπίσκεπτομένους κατα πρώτον τούς τόπους εκεί
νους καί άναπλέοντας τούς ποταμούς των, ότι εύρί- 
σκοντο εις τδν Νέον Κόσμον, ήτο τδ πλήθος τών κρο
κοδείλων, νηχομένων εις τήν επιφάνειαν τών ύδάτων 
ώς κορμοί δένδρων', τούς οποίους κατεβίβαζον τά ρεί
θρα. Καί τά μέν ις-ιοφόρα πλοία ούδένα φόβον έπροξέ- 
νουν εις τά θηρία ταΰτα· άφότου ό'μως έβλήθησαν τά 
άτμόπλοα, ήτοι από 45 ετών ώς έγγιστα, σπανίως 
φαίνεται άλλιγάτωρ εις τούς πλωτούς ποταμούς.

'Η θήλεια τού κροκοδείλου τίκτει εις πέντε ή καί 
έξ διάφορα μέρη, άποθέτουσα έπιμελώς'τά ώά επί 
αρώματος φύλλοιν ξηρών, δι’ ών έπειτα καί τά σκε
πάζει· τέλος δέ κρύπτει τδ ό'λον ύπδ πηλόν παχύν, 
ό'ς-ις ξηραινόμενος ύπδ τού ήλιου καί σκληρυνόμενος 
αντέχει πολύ. Έκάςη τοιαύτη κρύπτη περιέχει δέκα 
έως δώδεκα ώά· ώστε πάσα θήλεια δύναται νά τεκνο- 
ποιήση περί τούς εξήκοντα νεοσσούς κατ’ έτος. Τά ώά 
όλα μιας καί τής αύτής κρύπτης εκκολάπτονται 
συγχρόνως, ή δε μήτηρ, παραμένουσα τήν ςτγμήν 
καθ’ήν ή μερίς αυτή τών ώών μέλλει ν’άναδώση έκ 
τού σκληρού πηλού τούς νεοσσούςτης, οδηγεί αύτούς 
εις τδ πλησιές-ερον ύδωρ. ’Από τής ςτγμής εκείνης, οί 
μικροί κροκόδειλοι εκτίθενται εις τούς μεγίστους τών 

κινδύνων, διότι οί μεγάλοι, μάλις-α δέ οίάρρενες, τούς 
καταβροχθίζουσιν, είτε ύπδ ζηλοτυπίας, ώς λέγεται, 
είτε απλώς έξ αδηφαγίας. Καί τά μεγάλα δέ ένυδρα 
πτηνά είναι φοβεροί τών μικρών κροκοδείλων εχθροί, 
ώς καί οί μεγάλοι ιχθύες, επίσης τρώγοντες αύτούς· 
εύτύχημα τούτο, διότι άλλως οί ποταμοί τής ’Αμε
ρικής θά έβρυον κροκοδείλων, οίτινες θά ήναγκάζοντο 
τότε νά τρώγωσιν άλλήλους, μή εύρίσκοντες ικανήν 
τροφήν μήτε εϊςτήν ξηράν, μήτε εις τά υδατα.

'Ο κροκόδειλος τού Νείλου κρύπτει τά ώά αύτού 
ύπδ τήν άμμον, ώς καί ό τής Αμερικής· ίσως καί ό 
τής ’Ασίας μεταχειρίζεται όμοια προφυλακτικάμέτρα, 
τούτον ό'μως όλίγιστα περιειργάσθησαν οί φυσιολόγοι 
είσέτι, καίτοι ούχ ήττον άξιον τής αύτών προσοχής.

11 εύτέχνητος εϊκών τήν οποίαν έπιφέρομεν παρι- 
ς-α τήν πάλην κροκοδείλου άμερικανού, δν οί φυσιολό
γοι είδικώς άποκαλοΰσιν άλλιγάτορα σκλήροπα, 
μετά αίλουροπάρδου, θηρίου χερσαίου τούτου, τδ 
όποιον ο μέν Αινναίος άποκαλεί felis onca, ό δέ Βυφ- 
φών ίαγούαρον, έτεροι δέ, άμερικανήν τίγριν. 
Περιηγητής τής Βρασιλίας καί τής Παραγουάης, αί- 
τόπτης τής θηριομαχίας ταύτης, περιγράφει αύτήν ώς 
επομένως.

« Βλέπω αϊφνιδίως τδν Ά’ζάραν, — Αζάρας <όνο- 
μάζετο ό ιθαγενής οδηγός αύτού, — καί ίσταται, καί 
στρέφει προς εμέ τδ βλέμμα έντρομος. Κροκόδειλός 
τι; φοβερός, δώδεκα ή δεκαπέντε ποδών έχων μήκος, 
έπροχώρει προς ημάς έχων το τρισμέγιστον εκείνο 
στόμα του κεχηνδς, τούς οφθαλμούς πυρίνους, καί 
πλήττων τήν γήν διά τής πλατείας του ούράς, τής' 
λεπιδωτής. Εϊχομεν όπλα· άλλ’ό Αζάρας, γινώσκων 
πόσον άνίσχυοα ήσαν κατά τού άδιαπεράστου θώρά- 
κος τοιούτου τέρατος, ένευε ν' άπομακρυνθώμεν όσον 
τάχος· διότι δεν είναι αίσχος τδ νά φεύγη τις κίνδυ
νον κατά τού οποίου πάσα άνδρία θά άπέβαινε μα- 
ταία, ούδ’άποκλείει τήν φρόνησιν ό άληθήςήρωϊσμός. 
’Απροσδόκητος όμως περίςασις, καί όμοΰ περιεργο- 
τάτη προς έμέ, ώς καί προς πάντα φυσιολόγον, μάς 
συνέσχεν άμφοτέρους, καί εμείναμεν νά βλέπωμεν. Ο 
τερατώδης κροκόδειλος, άφού ήλθεν, ήλθεν, αίφνης 
ές-ράφη πλαγίως, προς τον ποταμόν· επειδή διέκρινε 
μεταξύ τών πυκνών καλαμώνων τδν άσπονδότατον 
αύτού εχθρόν, έτοιμον νά όρμήση εναντίον του·—ένα 
αϊλουρόπαρδον είδεν, αίλουρον τωόντι καί πάρδαλιν 
ένταύτω, ζώον όχι πολύ μέγα, άλλ άγριώτατον όσον 
καί ώραιότατον αϊλουρόπαρδον έρποντα επί τής κοι
λίας όπως πλησιάση καί έπιπέση έπ’ αύτού διά μιας. 
’Ολίγα βήματα τδν διεχώριζον έτι άπδ τού κροκοδεί
λου, ό'τε έβαλε βρυχηθμόν τινα βαθύν εις τρομεράν 
βροντήν άπολήξαντα, καί συγχρόνως εύρέθη δι ένδς 
πηδήματος μόνου επί τού άλλου εκείνου τέρατος. Ο 
κροκόδειλος ήνοιξε τδ αχανές ς-όματου, ές-ράφη πά- 
ραυτα πρδς τδν αϊλουρόπαρδον, καί ήρπασεν ένα τών 
οπισθίων αύτού ποδών μεταξύ τών τρομερών του εκεί
νων σιαγόνων. Εκράτει δέ τον πόδα τούτον ς-ερεώς 
ώς εις παγίδα, καί ενώ τδ θηρίον τών δασών κατέ- 
βαλλεν όλην αύτού τήν λύσσαν όπως άποσπασθη, τδ 
άλλο θηρίον τών ύδάτων, προχωρούν βαρέως προς τον 
ποταμόν, παρέσυρε τδν άνταγωνις-ήν, νά τδν πνιζη 
εις τά υδατα. Καί ήδη ή πελιδνή κοιλία τού ερπετού 
ήνοιγεν όπισθεν αύτού μακρδνρυμδν, διασχιζουσα τήν 
ίλύν τής όχθης· καί ήδη αί πλατείαί του παλαμαι και 

οί δάκτυλοι παρεμέρι’ζον τους κάλαμους επι τα ύδατα, 
ό'τε ό αίλουρόπαρδος, άπαυδήσας έκ τών ανωφελών 
βρυχηθμών καί τής λυσσώδους άντιστάσεως, κατέφυ- <

* ·> ■

άρμοδίαν στιγμήν ίνα έμπήξη τούς μάκρους του^ονυ- 
χας εις τά ομματα τού κροκοδείλου, καινά τά έςορυ- 
ξη. Τούτο δέ καί κατόρθωσε καθ’ ήν ς-ιγμήν έμελλον 
καί οί δύο νά καταποντισθώσι. Τδ άλγος τδ μέγαήνάγ- 

Τόμ.. Α'. — Φεβρουάρ. 1868.

γεν εις τδ έσχατον μέσον τδ οποίον ύπαγορεύει πάν
τοτε εις αύτδν ό άπελπισμός· άφέθη πλέον παρασυ- 
ρόμενος καί μηδέν άλλο πράττων, ειμή καραδοκων

κασέ τον κροκόδειλον ν’ άνοιξη τό στό[ψ του· ευθυς 
δέ τότε ό αίλουρόπαρδος απαλλαγείς, έςώρμησεν επί 
τή^όχθης. — Τον έχάσαμεν. »

(Άλλοτε περί αύτοϋ.)
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Ο ΟΥΡΑΝΟΣ.

Ούδέποτε θά λησμονήσω τον βαθύν θαυμασμόν καί 
τό λεπτόν ειρωνικόν ήθος αγαθού τίνος ίερέως, δτε με
ταξύ λόγων τω είχον είπεΐ· — Ο ούρανος, πάτερ 
μου, είναι έδώ οπού είμεθα. Η γή ήμών, αύτη ή κοι- 
λάς τοΰ κλαυθμ.ώνος, ώ; τήν άποκαλεΐσ, κεΐται έν τω 
ούρανω· καί ό αδης δε πρέπει άφεύκτως να εύρίσκεται 
έν τω ούρανω,

-— Ό αδης έν τω ούρανω ! ή γή έν τω ούρανω ! Μή 
λέγης αύτά, ώ τέκνον, διότι βλασφημεΐς.

-—Δεν βλασφημώ, άπαγε! "Ολα κεΐνται έν τω 
άπείρω διασήματι το όποιον ονομάζεται ούρανος. 
Τούτο λέγων δεν άρνοΰμαι την δημιουργίαν, την παν
τοδυναμίαν τοΰ Θεού· τούναντίον, έκτείνων αύτήν 
μεγαλύνω τον Κύριον. Σύ, πάτερ, νομίζεις καθώς πολ- 
λοί, ότι ό ούρανος· είναι τόπος τις άποκεχωρισμένος· 
ότι ή γη είναι το κέντρον του σύμπαντος, ή μόνη κα- 
τοικημένη σφαίρα* ότι ό ήλιο; είναι απειρομεγέθης 
τις λαμπτήρ, κρεμασθείς εις το στερέωμα ίνα φωτίζη 
μόνον τούς κατοίκους της γης, καί ότι οί αστέρες έδη- 
μιουργήθησαν απλώς 'ίνα τέρπωσι τά ομματα των 
ανθρώπων διά νυκτός. Άλλ’ ή επιστήμη διηγείται 
πλείονα· τά έργα καί αί ανακαλύψεις των άνδρών οϊ- 
τινες μετά μαθηματικής ακρίβειας μάς προλέγουσι 
τά; εκλείψεις της σελήνής, τοΰ ήλιου, των πλανητών, 
κατέστησαν την άςρονομίαν προσιτήν εις πάντα έχον- 
τα θέλησιν νά τού; άκολουθήση εις την σπουδήν αί
τιον καί ερευνάν.

"Εχουσι τηλεσκόπια, τά όποια καταγίνονται αεί
ποτε νά τελειοποιώσι* καί οσάκις γίνη νέα τι; τελειο- 
ποίησις εις τά οπτικά έργαλεΐα, ό οφθαλμό; τοΰ 
ανθρώπου ανακαλύπτει έν τω ούρανω νέα βάθη, πέραν 
των όποιων εμφανίζονται νέοι ορίζοντες. Ό δε νοΰ; 
βυθίζεται εις τά; αχανείς εκείνα; έκτάσει;, καί όταν 
έπειτα έπις-ρέψα; έκ τής ζαλοέσση; περιηγήσεως, ήν 
έπεχείρησεν έν τω άπείρω διαστήματι καί έν τω άπεί
ρω χρόνιο. παρατηρήση το μικρόν ηλιακόν ημών σύ
στημα, έπειδή πλέον πρόκειται περί εκατοντάδων τι- 
νιον έκατομμυρίων λευγών μόνον, καί περί ούρανίων 
σωμάτων ιόν τό μέγεθος κατανοεΐται, ευρίσκει τενά 
καί περιωρισμένα τά περί ή μάς.

Τι είναι, τωόντι, το διά~ημα το μεταξύ τοΰ Ηλιου 
καί τοΰ πλανήτου Ποσειδώνος; 1,140 εκατομμύρια 
λευγών. Είναι μικρότατον ώ; προ; άλλα διαστήματα. 
Τί είναι τά 165 έτη έξ ιόν σύγκειται έν έτος τοΰ Πο- 
σειδώνος; Τί είναι ό Ούρανος, ό Κρόνο; μετά τών δο
ρυφόρων καί τοΰ δακτυλίου του: Τί είναι ό όγκο; τοΰ 
πλανήτου Διος, ών χιλιάκι; καί τετρακοσιάκις μεγα- 
λήτερο; τοΰ όγκου της γν,: ; Καί αύτός δέ ό ήμέτερος 
Ηλιος, μετά τής φωτοβόλου έςία; καί τής έκ λευγών 

3 75,290 διαμέτρου αυτού, τί είναι ύ; προ; τά θαυ
μάσια τοΰ άτρώου κόσμου, ιό; προς τού; νεφελώδεις 
εκείνους, έν οί; ή έπιστήμη άνεκάλυψε σωρούς ήλιων 
τοσοΰτον άπωτάτων, ώπε μάς φαίνονται ώ; συγκεχυ
μένοι άτμοί! Πόσον άράγε άπέχομεν άπο τών θαυμά
σιων εκείνων; ’Εκείνα πλέον ούδ’ή έπιςήμη νά κατα
μέτρησή, ούδέ ό νους ήμών νά κατανόηση δύναται. 
Δεσμοί τών όποιων δεν έχομεν άφεύκτως ιδέαν συνά- 
πτουσι τά; άσ-ρώα; έκείνας μεγάλα; οικογένεια; ύφ’ 
ών κατέχεται τό άπειρον διάστημα. Θά δυνηθώμεν 
ποτέ νά είσδύσωμεν εις εκείνατά μυστήρια; Θά μάθω- 

μεν ποτέ τά; αιτία; τών ύψηλών έκείνιοναποτελεσμά
των; ’Εκ τίνος ύπερτάτης εστία; φωτός καί θάλπους, 
έκ τίνος πηγή; έρωτος τρέφονται αί μυριάδες έζεΐναι 
τών ήλιων; Βεβαίως ό νοΰ; ήμών είναι περιωρισμένος, 
άλλ’ άνυψούται έπί μάλλον καί μάλλον διά τής έρ- 
γασίας, καί οί ορίζοντες μέχρι τών οποίων έπροχώρη- 
σε, καθεκάσην εκτείνονται ένώπιον αύτοΰ.

Άν όλαι ήμών αί προσπάθεια1, περιωρίζοντο εις 
τον στενόν κύκλον τής παρούση; ζωής, άλλοίμονον ! 
Εύτυχώς, ήρχίσαμεν ήδη νά μανθάνωμεν τί είναι ή ζωή 
του σύμπαντος, .ή άπειρο; ζωή· νά κατανοώμεν ότι ό 
θάνατο; μεταμορφόνει, άλλα δεν αφανίζει •''•ότι τοΰ 
τάφου αί πύλαι άκοίγονται, όχι εί; το μηδέν, άλλ’ 
εί; τήν ζω,ήν, καί ότι έδόθη ήμΐν τό ήγεμονικόν, όπω; 
άναπιυσσώμεθα οί μεν ταχύτερον, οί δε βραδύτερον, 
εκατό; κατά θέλησιν, έν τω άπείρω χρόνω καί έν τω 
άπείρω τοπίο. Το βιβλίον τής έπιςημης κεΐται προ 
τών οφθαλμών ήμών ήνεωγμένον* εί; ήμά; άπόκειται 
νά το φυλλομετρήσωμεν. Τριών εύμοιρουμεν ιδιοτή
των· έχομεν καρδίαν προ; τό αγαπάν, νοΰν προ; τό 
διανοεΐσθαι, όργανα προ; τό πράττειν. Άφ’ ήμών 
έξήρτηται ν’ άνυψώμεν άδιαλείπτως τήν καρδίαν, νά 
φωτίζωμεν έπί μάλλον τον νοΰν, νά τελειοποιώμ,εν τά 
όργανα. Ο προ τών λαμπροτήτων τοΰ άπειρου άπελ- 
πιζόμενο; νά γνωρίση αύτά; μίαν ήμέραν, είναι οί
κτου άξιος, έπειδή ουτω δύναται ν’άμφιβάλλη καί 
περί εαυτού, νά διστάζη καί περί της ιδία; αύτοΰ 
ύπάρξεω;. Όσαι γενεαί ανθρώπων έπίςευσαν εί; τήν 
αιώνιον ζωήν, όσαι έπείσθησαν ότι ό θάνατο; ε.ναι με- 
τάβασι; άπο ύπάρςεω; εί; ύπαρξιν άλΰ.ην, αύται ήσαν 
ά'ληθώ; ίσχυραί.

II αστρονομία είναι άναντιρρήτως ή υπέρ πάσαν 
ά’λΰ.ην έπιςήμην άναπτύσσουσα τό θρησκευτικόν τοΰ 
ανθρώπου αίσθημα. Νά θαυμάση τι;τού; αναρίθμητου; 
εκείνου; ήλιους, τά; τεραστίου; έκείνας σωρεία; τών 
αστέρων, οίτινε; φαίνονται εγγύτατοι προ; άλλήλους 
ένεκα τής άπ’ άλλήλων άποστάσεως, καί παρίς-αν- 
ται εί; τού; οφθαλμούς ήμών ώ; άτμοί· νά ίδη τήν 
άναλλοίωτον τάςιν καθ’ ήν ρυθμίζονται τών άστρων 
αί κινήσεις, καί νά μή άνατρέςη εί; τήν ΰπερτάτην 
αιτίαν, εί; τον νομοθέτην, εις τον πατέρα, εί; τύνθεόν 
οςτι; έθετο τοιούτους κανόνα; εί; τό σόμπαν, άφησα; 
τον άνθρωπον έλεύθερον ν άναπτύςη εαυτόν, είναι 
άδύνατον.

Είπομεν ότι ή διάμετρο; τοΰ 'Ηλιου είναι 375,290 
λευγιών, ίνα συμπεράνη τις τον σχετικώς παμμεγι- 
ς·ον όγκον τοΰ άστέρος τούτου, αρκεί νά μάθη ότι εί
ναι 600 φορά; μεγαλητερος όλων όμοΰ ηνωμένων 
τών όγκων τών πλανητών καί τών δορυφόρων των. 
Συγκρινόμενο; προ; τήν Γήν,ό'Ηλιος είναι 1,400,000 
φορά; ογκωδέστερος αύτής. Θε'λων ό γάΰ.λος άστρονό- 
μο; Άραγος νά παρας-ήση ψηλαφητώς τήν διαφοράν 
ταύτην, έμέτρησε πόσοι κόκκοι σίτου περιέχονται εί; 
έν λίτρον,καί εύρε 10,000. Αοιπόν,έν δεκάλιτρον θά 
περιέχη 100,000· έν έκατόλλιτρον, 1,000,000, 
καί 1 4 έκατό'λλιτρα 1 4 εκατομμύρια. Συνήγαγε λοι
πόν εί; ένα σωρόν τά δεκατέσσαρα έκατόλλιτρα ταΰτα, 
έθεσεν έπειτα ένα κόκκον σίτου εί; άπόςασίν τινα, 
καί είπεν εί; τού; μαθητά; του· — ’ΐδού ο "Ηλιος, καί 
ιδού ή Γή,

Ό "Ηλιος έχει κηλίδας, πολλά; μάλις-α, εξ ών ή 
έπιπήμη ώφελήθη μεγάλω;, ίδοΰσα ότι ό άςήρ ούτος, .

'Αν το έτος τού Διό; ήναι δωδεκάκι; μακρότερον 
τοΰ ήμετέρου, αί ήμέραιτου όμως είναι πολύ βραχύ
τερα'., διότι ό παμμεγέθης ούτος πλανήτη; στρέφε
ται περί τον άξονάτου εντός εννέα ώρών καί 55 
λεπτίϋν. Εις ημάς φαίνονται βραχεΐαι αί ήμέραι αί 
γηΤνοι, αλλά τίνά λέγωσιν οί κάτοικοι τοΰ Διό;; 
Εικάζεται δέ ότι έκεΐ αί ήμέραι καί αί νύκτες είναι 
σχεδόν ϊσαι, καί ότι αί πεντάωροι νύκτες τοΰ Διό; δέν 
γίνονται σκοτειναί ώ; αί πλεΐς-αι τών ήμετέρων, 
έπειδή έκεΐνο; έχει τέσσαρα; δορυφόρους, τέσσαρας δη
λαδή σελήνας, «ον ή μέν άπωτάτη ς-ρέφεται περί αύτον 
κατά περίοδον ήμεριον δεκαεπτά καί όλιγώτερον. ή 
δέ πλησιεσάτη κατά περίοδον «όριον 42· ένίώ ήμεΐ; 
ένα μόνον έχομεν δορυφόρον, καί αύτός θέλει 29 ήμε
ρα; ίνα κάμ,η τον γύρον τής Γής,

Καί ό Κρόνος είναι έκ τών σημαντικωτάτων μελών 
τής ήμετέρας οικογένειας, θαυμαστότατος πλανήτης 
καί εύτυχέστατος, καίτοι απέχει τοΰ Ηλιου δεκάκις 
τού όσον απέχει ή Γή. "Οπως φθάση εις τον Κρόνον ή 
ήλιακή θερμότης, έχει νά διέλθη 364 έκατομμύρια 
λευγών. Ό Κρόνος είναι ές-εφανωμένος διά φ«οτεινού 
τίνος δακτυλίου καί κέκτηται δορυφόρου; οκτώ. Τό 
έτος αύτοΰ σύγκειται έκ 30 έτιών γήινων, ώς έγγιστα, 
έπειδή συμπληροΐτήν περί τον "Ηλιον περιςγ οφήντου 
έντός 29 έτών καί 167 ήμεριον. Διανύει δ’ έν τώ με
ταξύ τούτω 2,287 έκατομμύρια λευγών, ήτοι 8,858 
λεύγας κατά πάσαν «ώραν. Τοΰ Κρόνου ό ό^αος είναι 
618 φοράς μεγαλητερος τού τής Γής· ή διάρκεια τής 
περί έαυτόν περιστροφής, ήτοι τών ήμεριον του, είναι 
10 ώρών καί 29 λεπτών. Εκ τών οκτώ σελήνών αι- 
τινες συνοδεύουσι τον Κρόνον, αϊ τέσσαρες είναι προ; 
αύτόν πλησιέςεραι παρ’ όσον ή Σεΰ.ήνη προς τήν Γήν· 
καί ή μέν πλησίες·ατη στρέφεται περί τον πλανήτην 
έκεΐνον έντός 22 ώρών, ή δέ άπωτάτη έντός 79 
ή μερών.

‘Ο Ούρανος είναι έτι απώτερος* τούτου ή άπόστα- 
σι; από τού 'Ηλιου είναι 729 έκατομμυρίων λευγών, 
τό δέ έτοςτου σύγκειται έξ 84 έτών γήινων. Είναι 
82 φοράς όγκωδές-ερος τής Γής* καί ώς ό Κρόνος, 
συνοδεύεται κατά τήν περιοδείαντου ύπό οκτώ καί 
ούτος δορυφόρων, ών αί περιςφοφαί συμπΰ.ηρούνται 
έντός χρονικού διαβήματος 2 έ'ως 108 ήμερών. Η 
θερμότης ήν ό Ούρανος δέχεται έκ τοΰ 'Ηλιου, είναι 
370 φοράς ολιγωτέρα τής ήν δέχεται έκ τούτου ή Γή.

Τέλος, εί; τά έσχατα τοΰ ήμετέρου συστήματος, 
εις άπόστασιν 1,140 έκατομμυρίων λευγών από τοΰ 
'Ηλιου, περιστρέφεται ό Ποσειδών, διαγραφών περί τον 
"Ηλιον απειρομεγέθη κύκλον 7,170 έκατομμυρίων 
λευγών. Καίτοι δέ ό όγκος του είναι 105 φοράς μ.ε- 
γαλήτερος τοΰ τής Γής, ό Ποσειδών δέν διακρίνεται 
άνευ δυνατοΰ τηλεσκοπίου. "Ενα μόνον δορυφόρον αύ
τοΰ διέκρινον μέχρι τοΰδε οί αστρονόμοι, ς-ρεφόμενον 
περί αύτόν έντός 5 ήμερών καί 21 ώρών.

"Οταν τελειοποιηθώσι περισσότερον τά οπτικά 
ήμών έργαλεΐα, ίσως άνακαλυφθώσι καί άλλοι πλα
νήται απώτεροι. Θά μάθωμεν ποτέ άράγε τά όρια 
τού ήμετέρου πλανητικού συστήματος;

’Ερρίψαμεν ήδη έν βλέμμα εις τούς μεγάλους πλα
νήτας, προς τούς οποίους παραβα'λλομέ^η ή Γή είναι 
ώς κόκκος άμμου κυλιόμενος έν τή άπείρω έκτάσει. 
Είδομεν μεταξύ τοΰ Διό; καί τοΰ "Αρεως ζώνην τινά 
πλατυτάτην, όπου πλήθος άμέτρητον πλανητών τη-

όστι; έπί πολύν χρόνον έθεωρεΐτο ώ; ακίνητος, στρέ
φεται περί τον άξονα αυτού. Οχι δέ μόνον περί τον 
άξονα αύτού στρέφεται, άλλ’ έχει καί μεταβατικήν 
κίνησιν· τουτέστιν ύπείκει καί αύτός εί; τον γενικόν 
νόμον, τον διέποντα τό πλανητικόν ήμών σύστημα, 
Μέγα δέ ζήτημα είχε γίνει, άν ό "ΐίλιος ηναι κατοι
κήσιμος, καί άν κατοικηται. Ό’Αραγος πολλάκι; έλε- 
γεν, ότι άν ήρωτάτο περί τούτου αύθεντικώς, θά 
άπεκρίνετο· «Ούκ οίδα. Ερωτώμενο; όμως άν δύνα
ται ό Ηλιο; νά κατοικηται ύπό όντων ώργανισμέ- 
νων αναλογώ; προ; τά κατόικοΰντα έπί τής σφαίρας 
ήμίών, άδιστάκτως θ’ άπεκρινόμην, ναί. »

Ό "Ηλιος έχει οικογένειαν πολυριελή’ τέκνα πλα- 
νήτας, τινέ; τών οποίων έχουσι δορυφόρους. Προ εξή
κοντα καί τεσσάρων ετών μόλις, έγινώσκοντο μόνον 
επτά πλανήταΓ 'Ερμής, "Αρης, ’Αφροδίτη, ή Γή, 
Ζεύς, Κρόνος καί Ούρανος, ον είχεν ανακαλύψει προ 
μικρού ό "Ερσχελος. Σήμερον ό αριθμό; τών εγνω
σμένων πλανητών ηύζήθη εί; 90* άλλ όμως, έκ τών 
83 νεηλύδων τούτων, εί; μόνος, ό Ποσειδών, συγκατα- 
ριθμεϊται μετά τών μεγάλων πλανητών. Οί άλλοι 82 
είναι σφαΐραι μικραί, τινέ; τών οποίων όχι μεγαλη- 
τεραι τής Πελοποννήσου. Άνήκουσιν εί; ομάδα τινά 
άσέρων ή πλανητών, τηλεσκοπικόίν κατά τήν μικρό
τητα, κειμένων μεταξύ τοΰ Αρεω; καί τού Διό;· καί 
ώς φαίνεται, ούτοι είναι πάμπολΰ.οι. Η ζώνη τής 
πληθύο; τών μικρών πλανητών τούτων έχει κατά 
μέσον όρον πλάτος τεσσαράκοντα ές περίπου έκατομ
μυρίων λευγών.

Μέγιςος αύτών είναι ή ΙΙαλλάς, διάμετρον μέν έχων 
246 λευγών, όγκον δέ 2,177 φοράς μικρότερον τοΰ 
τής Γής. Ύπόθε; τήν Γήν πλατείαν ώ; νόμισμα δύο 
φράγκων, τήν δέ Παλλάδα ώς κόκκον κεγχρίου, καί 
έχει; ώ; έ·η'ΐς·α τήν αναλογίαν τών δύο τούτων πλα
νητών. Ό τής Εσία; είναι ήμισυ; τοΰ τής Παλλά- 
δος· περί δέ τοΰ πλανήτου τής Δημητρος, είναι τό
σον μικρός, «ώστε 46,000 τοιούτου όγκου πλανήται 
θά έσχημάτιζον τον τής Γής, Μυριάδες τοιούτων 
αθεωρήτων αστέρων περιπολοΰσι περί τον Ηλιον έν 
τη ζώνη, περί ή; είπομεν,

Είδομεν την Γήν σχεδόν κολοσσιαίαν, παραβαλόν- 
τε; αυτήν προ; τήν Δήμητραν καί άλλους μικροτέ- 
ρους τής Δήμητρο; πλανήτας· μεταβαίνομεν τώρα εις 
συγκρίσεις, εξ ών θά μάς φανή πολύ μικρά καί ή με
γάλη αΰτη Γή. ’Αρξόμεθα από τού γίγαντο; τού ήμε- 
τέρου πλανητικού συστήματος· άπο τοΰ Διό;, ούτινο; 
τό φώ; είναι τοσοΰτον ζ«οηρον ένίοτε, ώστε δίδει 
σκιά; εί; τά'έπί τής Γής, κατά τάς άσελήνους νύκτας. 
Ό Ζεύς είναι 1,4 40 φορά; μεγαλητερος τής Γή;· έν«ώ 
δέ αύτη κεΐται εί; άπόςασιν 36 έκατομμυρίων λευγίών 
άπο του 'Ηλιου, ό Ζεύς άπέχμι άπ' αύτοΰ 198 εκα
τομμύρια λευγών κατά μέσον όρον — έπειδή, κατά 
τήν περί τον κεντρικόν αστέρα περις-ροφήν του, ένίοτε 
πλησιάζει προ; αύτόν μέχρι; άποστάσεως 150 έκα
τομμυρίων λευγών, άλλοτε δέ απομακρύνεται άπ’ 
αύτοΰ μέχρι 245 έκατομμυρίων λευγών. Ο Ζεύς 
έχει χρείαν δώδεκα έτοίν (τ«5ν 365 ημερών εκατόν) 
όπως συμπληροΐ τήν περιτροφήν ταύτην' διανύει δέ 
κατά τά δώδεκα έτη ταΰτα 1,214 έκατομμύρια λευ- 
γ«ών· ήτοι, κατά μέσον όρον, 1 1,675 λεύγα; καθ’ έ- 
κάτην ώραν. Αύτη ή τανύτης τοΰ Διό; είναι 24 φορά; 
μεγαλητέρα τής ταχύτητος σφαίρα; π’υροβόλου.
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λεσζοπικών. Μεταξύ λοιπόν ταύτης τής ζώνης και 
τού Ηλιου κινούνται οί τέσσαρες ένδότεροι πλανήται" 
'Αρης, Γη, Αφροδίτη καί Έρμης.

Εκ τών τεσσάρων τούτων πλανητών απώτερος 
τού Ηλιου είναι ό Αρης, άπέχων αύτού 58 εκατομ
μύρια λευγών, καί ών επτάκις σχεδόν μικρότερος της 
Γης. Το έτος τού "Αρεως σύγκειται έξ C87 γήινων 
ημερών, αί δέ ήμέραι'του έξ 24 ωρών καί 37 λεπτών. 
Δορυφόρον δεν έχει* δέν έχει λύχνον τοιοΰτον είς τάς 
νύκτας του. 'Η Γη, μόνη έκ τών ένδοτέρων πλανη
τών, κέκτηται σελήνήν.

Αλλά καιρός νά λήξωμεν την διήγησιν ταύτην. 
Πριν όμως παραιτησωμεν τόν κάλαμον, ανάγκη ν’ 
άποκριθώμεν είς έρώτησιν, την οποίαν θά μας άπευ- 
θύνωσιν άναμφιβόλως πολλοί τών άναγνωσομένων τούς 
ανωτέρω αριθμούς· — Καί πώς δύναταί τις νά γι- 
νώσκη ταύταπάντα; Μάς δίδουσιν αύτά ώς έπιςήμην, 
και ίσως είναι το μυθιστόρημα της έπιςημης. Εί
ναι ποτέ δυνατόν νά κατααετρηθώσιν η νά ζύγι-

I Γ '4

Μή μ. αγαπάς!

Andante.

ΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

7. Ίσιδωρίδου Σκυλίσση.
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Μημά- γα-πάς - ύ- πό - σχε-σις ό-πού φρο-νεϊς έ- δό- θη·

Μη μ’ αγαπάς· ύπόσχεσις όπου φρονείς έδόθη. 
Ανάγκη άλλων σχέδια νά πληρωθούν καί πόθοι.

Την κόρην τήν πειθήνιον μή πλέον αγαπάς.
¥

Δέν δύναμαι είς δάκρυα γονέων νά αντέχω. 
Προσπίπτω,καί τάςχεϊράςτωνκ’έγώ θρηνούσα βρέχω.

Αοιπόν τοιαύτην άνανδρον τί θέλεις ν’ αγαπάς;

Συμβαίνει νά μεταβληθή είς πέτραν ή καρδία, 
Ομως ραγίζει έπειτα, κ’ ίδού έγιο θυσία.

Απελπισμός παντέλειος" μή πλέον μ’ άγαπάς 

σθώσιν ούράνια σώματα τοσούτον άπέχοντα άφ’ 
ημών;

Ναι, δυνατώτατον. Δέν είναι αρμόδιος ό τόπος ού- 
τος όπως έ'λθωμεν είς μαθηματικάς αποδείξεις* ό θέ- 
λων, ας άνοιξη τά ειδικά περί τούτων βιβλία. Λένο- 
μεν μόνον ότι, όσαήέπιστήμη έξηκρίβωσε δέν έπιδέ- 
χονται αμφιβολίαν, ούδ’ άντίρρησιν. Όέλάχιςος τών 
τελειοδιδάκτων παντός Πανεπιςημίου δύναται νά κα
ταμέτρηση την άφ’ ημών άπόςασιν παντός σημείου 
άπροσίτου μέν, άλλ’ ορατού. 'Η δοκιμή αύτη είναι 
εύκολος.

II έπιστημη έπιφυλάττει ήμίν πολλάς καί άλλας 
φανερώσεις έςαισίας· εύρισκόμ.εθα μόλις είς τό άλφα 
τών ανακαλύψεων. Είς αύτήν όφείλομεν την από πολ
λών προλήψεων άπαλλαγήν" αύτη θά διδάξη ημάς μό
νον ένώπιον της αλήθειας νά κλίνωμεν την κεφαλήν. 
Όσα τών βιβλίων προσοικειούσιν ημάς προς τάς έπι- 
στημονικάς ανακαλύψεις, είναι σήμερον τά ώφελιμώ- 
τατα.

Μή μ’ αγαπάς· έλέει με, άλλ’ όμως κρύπτε μέτο· 
Μή κατορθών νά μέ μισής, σύ μόνος γνώριζέτο.

Εν άνθος πλέον άοσμον τί θέλεις ν’ αγαπάς ;
¥

Οταν παρέλθ’ ή πρόσκαιρος ζωή αύτή θλιμμένη, 
— Καί δι’ έμέ τό τέλος της άκούω νά σημαίνη* — 

Είς άλλην, τήν αιώνιον, έκεϊ νά μ’ άγαπάς.
¥

Εκεί νά συνοικη'σωμεν θέλομεν εύρει τόπον.
Μή μ’ άγαπάς· άνώτερον σέ θέλω τών ανθρώπων, 

Νά αισθανθώ έκπνέουσα άν όντως μ’ άγαπάς.

Ο ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ.

Τό φυτόν τούτο (Atropa mandragora, κατά τόν 
Αινναΐον) τάσσεται μετά τών στρυχνοειδών (solanes) 
καί είναι δηλητηριώδες· ένέργειαν έχει ναρκωτικήν, 
δραςικωτέραν μάλιστα τής τού δορυκνίου ή μανικού 
στρύχνου (belladona). Φύεται αύτόματον είς τά δάση 
καί είς τάς οχθας τών ποταμών, όπου τού ήλιου αί 
ακτίνες ούδόλως είσδύουσι ’ προ πάντων δέ απαντά
ται είς τήν Ανατολήν, Ιταλίαν καί 'Ισπανίαν. Η 
ρίζα του είναι παχεϊα, βλαστική, μακρά, άτρακτοει- 
δής,.έξωθεν υπόλευκος· καί πολλάκις μέν απλή, ένίο- 
τε δέ διηρημένη είς δύο ή τρία σκέλη, καί έχουσα λε- 
πτάςτινας ίνας κάκεϊσε. Φύλλα δέ άναδίδει
πολλά, ωοειδή, επιμήκη, έστενωμ.ένα είς τήν βάσιν 

Μανοραγόραζ, τό άνΟοζ και ο καρπός αύτού.

φίλτρων, ήτοι ποτών μαγικών προς έμπνευσιν έρωτος* 
οί "Ελληνες είχον τό ρήμ.α μανδραγορίζω, καί είς 
τήν σημασίαν μέν ίσως τού μαγεύειν προς έ'ρωτα, 
αλλά καί διά τον μανδ ραγ'ορίτην (οίνον), ποτόν 
υπνωτικόν, κατασκευαζόμενον έκ τού φυτού τούτου. 
Έλεγον δέ καί μεταφορικώς,καθεύδει ύπό μανδρα- 
γόραν, άντί κοιμάται βαθύτατου ύπνον, 'ούδεμίαν 
έχων είδησιν.

Κατά δέ τόν μεσαιώνα, καί μόνη ή λέξις μανδρα
γόρας έπροξένει φρίκην, ώσανεί σημαίνουσα άνθρωπον 
φυτευμένον είς τήν γην. Έλέγετο ότι άποσπώμενον 
άπό τής γης τό φυτόν τούτο, έβαλλε φωνήν. Καί 
όμως πάς όστις τον είχεν έπλούτεΓκαί ηύδαιμόνει 
έφ’ όρου ζωής. Ιίρκει νά τόν άποθέση έντός άργυρού 
κιβωτίου, καί όσα νομίσματα έρριπτεν είς τό αύτο 
μέρος έδιπλασιάζοντο καθ’ έκάστην. Εάν τόν έ'φερον 
είς ον τόπον ύπωπτεύοντο ότι ησαν παρακεχωσμένοι 
θησαυροί, ό μανδραγόρας τούς άνεκάλυπτε πάραυτα,

αύτών, μεγάλα, κυματώδη είς τάάκρα, καί έξαπλού- 
μενα κυκλοτερώς έπί τής γής. Τά άνθη τού μανδραγό- 
ρα είναι υπόλευκα, λεπτώς προφυρίζοντα, μονή
ρη έπί μίσχων βραχυτέρων τών φύλλων, καί γεννωμέ- 
νων αμέσως από τής ρίζης. Ό καρπός ομοιάζει προς 
μήλον· είναι δέ ολίγον τι μείζων κερασιού· κόκκος 
σαρκώδης, μαλακός, ύποκίτρινος, όταν ήναι ώριμος, 
καί οσμής δυσαρέστου, ώς καί ολον τό φυτόν.

Διά τήν τριχώδη καί διχαλωτήν ένίοτε ρίζαν του, 
ό μανδραγόρας έθεωρήθη κατά τούς άρχαίους χρόνους 
παρ’ όλων τών λαών ώς παρεμφερής προς ανθρώπι
νον σώμα- όθεν ό Θεόφραστος άποκαλεί αύτόν άνθρω·. 
πόμορφον, ό δέ Columella τον έπωνόμασεν ήμιάν- 
θ ρ ω π ο ν (senii-ho mo).

Καιοί μέν αρχαίοι τον μετεχειρίζοντο είς σύνθεσιν 

όρμων άφ’ εαυτού έπί τής κρύπτης. ’Αλλά νά εύρη τις 
μανδραγόραν δέν ήτο εύκολου· έπρεπε νά τόν δρέψη 
όπου εύρίσκετο στημένη άγχόνη, καί τούτο μετά τι- 
νας έπωδάςκαί άγιστείας, κινδυνεύων καί ν’άποθάνη, 
έάν έλανθάνετο κατά τι πράττων τά καθέκαστα τού 
διαγεγραμμένου έξορκισμού. Ύπήρχεν όμως καί τρό
πος τις άσφαλής προς αποφυγήν τών κινδύνων τούτων* 
νά βάλη σκύλον, όστις ν’ άποσπάση τό φυτόν· έπειτα 
δ’ εύθύς νά τό περιτυλίξω είς σάββανον.

Οί μύθοι ούτοι καί άλλοι, οίκτροί μάλλον ή κατα
γέλαστοι, άπαντώνται σχεδόν είς πάντου τόπον έτι καί 
σήμερον.

Πολλά περίεργα περί τού μανδραγόρου άπαντά τις 
καί έν τώ συγγράμματι γάλλου τίνος μ.οναχού, τού πα- 
τρός Ιωσήφ Φραγκίσκου Ααπιτέως*(ΕίρΐΙβ3ΐ1), έπι- 
γραφομένω γαλλιστί « Υπόμνημα παρουσιασθέν είς 
τήν Β. Α. Υψηλότητα τον Κύριον δούκα τής Αύρη- 
λίας, άντιβασιλεύοντα έν Γαλλία, περί τού πολυτίμου 
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φυτού ζενζέγκ, τής Τάρταρίας, άνακαλυφθέντος έν 
Καναδά" » (Mcmoil'C, κτλ. κτλ. Palis, 1718). Αυ
τόθι ό συγγραφεύς διατείνεται, δτι οί ελέφαντες εύρί- 
σκουσι τον μανδραγόραν επί τής οδού τής άγουσα,ς εις 
τον επίγειον παράδεισον.

'Ο ’ Αγγλος συγγραφεύς Thomas Brown αναφέρει 
καί περί μανδραγόρου έν τώ αύτού Δοκιμίω περί 
των δημοτικών προλήψεων (1738).

’Εν δέ ταΐς ΙΙαραδόξοις 1 στορ ίαις ύπό Ρ. Boai- 
stuau, τού έπιλεγοιχένου Launay (Palis 1575), άνα- 
γινώσκονται προς τοΐς άλλοις τά έπόμ.ενα· « Εϊδον 
.εσχάτως εις τήν πανήγυριν τής έν Παρισίοις συνοικίας 
τού Αγίου Γερμανού ρίζαν μανδραγόρου έντέχνως με- 
ταπεποιημένην ύπο τίνος αγύρτου, καί τοσούτον έπι- 
τηδείως περιπεπλεγιχένην, ώστε παρίστα σχήμα αν
θρώπινον έβεβαίονε δέ ό άπατεών εκείνος, δτι αυτή 
ήτο ό αληθής μανδραγόρας, καί έζήτει νά τήν πώλη
ση αντί 20 σκούδων. Άνεκαλύφθη ομ.ως ό δόλος πά- 
ραυτα, καί, ώς ήκουσα, ήναγκάσθη ό άγύρτης ν ανα
χώρηση μετά της ρίζης του εις την Ιταλίαν, όπόθεν 
την είχε φέρει, ώς έλεγε* (καί πραγματικώς, λέγεται 
ότι έκεΐ απαντάται συνεχώς, μάλιστα δ’ έν Άπουλ- 
λία, έπί τού ορούς 'Αγίου ’Αγγέλου). »

Ως είναι ενταύθα απεικονισμένο* το φυτον, αύτό 
μέν παρίσταται κατά το πέμπτον τού φυσικού μεγέ- 
θους, τδ δέ άποκεχωρισμένον άνθος αύτού καί ό καρ
πός, κατά, το ήμισυ.

Σ1ΤΟΒΟΑΩΧΈΣ ΑΕΡΙΣ'ΓΗΡΙΟΙ.

Το περιοδικόν κακόν της εις πολλούς τόπους άνα- 
φαινομίνης σιτοδείας βεβαίως θά έξέλειπεν, εάν εύοι- 
σκετο αλάνθαστος τις καί οικονομικός τρόπος διατη- 
ρήσεως των δημητριακών προϊόντων έπί χρόνον πο- 
λύν, άνευ βλάβης αύτών.

Πλεΐστοι οικονομολόγοι, άγρονόμοι καί μηχανικοί 
έσπούδασαν το πρόβλημα τούτο, θέλοντες νά. προφυ- 
λάξωσι τούςδημητριακούς καρπούς άπό των παντοίων 
εχθρών οΐτινες τούς άπειλοΰσιν* άπό τών σιτηβόρων 
εντόμων καί τών ποντικίων, άπό της φυσικής αύτών 
ζυμώσεως (fermentation), καί άπό τών γεννωμένων 
έν αΰτοΐς φοβερών έκείνων ζωυφίων, τά. όποια οί αρ
χαίοι τρώγας (τρώξ, τρωγός) ώνόίχαζον. Οί σιρροί, 
ήτοι οί υπόγειοι σιτοβολώνες όπου τούς άποταμιεύου- 
σιν εις τινα μέρη, δέν είναι πάντοτε ασφαλείς· ή γη 
τού σιρρού πρέπει νά ήναι ξηροτάτη, άλλως, την διέρ
χεται διά. τών τριχοειδών αύτής ύλών ή ύγρασία.· 
Κατά, την έν Αονδίνω διεθνή έκθεσιν τού έτους 1862, 
τό δημόσιον περιειργάσθη εύφυεστάτας τινά.ς μηχα- 
νάς, ύποσχομένας την έπ’ αόριστον διαφύλαξιν τού 
σίτου έντός κενού, κατορθουμένου δι’ ίσχυράς τίνος 
πνευματικής άντλίας. ’Αλλά διά. τών δύο τούτων συ
στημάτων, ένθεν μέν άπαλλάττεται ίσως ή γεωργία 
καί τό έμπόριον άπό τού πτυαρισμού καί τού κοσκι- 
νισμού, ήτοι άπό τών μόνων μέσων αποφυγής τής ζυ
μώσεως· άφ’ ετέρου όμως άναγκαζεται νά. δαπανήση 
προς κατασκευήν σιρρών η άγοράν μηχανών πολύ 
πλείονα τών όσα έδαπάνα διά. τούς παλαιούς σιτοβο
λώνας. Έπρεπε νά έπινοηθή) άλλο τι είδος σιτοβολώ- 
νος, συγκατέχον τά έπόμενα συστατικά·

α . 'Απλουστάτην όσον τό δυνατόν κατασκευήν, 
εύκολον έν παντί το'πω, καί όχι πολυδάπανον

β . Αερισμόν φυσικόν τε καί τεχνητόν τών δημη
τριακών·

γ'. Εξάλειψιν της ζυμωτικής αφορμής, καί προ- 
φύλαζιν κατά τών ποντικίων·

δ'. ’Εργασίαν άπλουστάτην όσον οίόντε, καί ταύ- 
την διά της μηχανικής.

Απαντα τά συστατικά, ταύτα κατόρθωσε'τις έν 
Αγγλία (ό έν Αονδίνω Alexandre Devaux) νά. σύνα

ψη, έπινοήσας τούς άεριστηρίους σιτοβολώνας.
Την έπομένην περιγραφήν αύτών έρανιζόμεθα έκ 

τής έπισήμου έφημερίδος τής γαλλικής Κυβερνήσεως·
« Φαντάσθητε τεσσαρας στήλας σιδηράς, ύψους 

μέν 4 1 ποδών αγγλικών, ίσταμένας δέ κατά κάθετον 
εις άπόστασιν 7 ποδών άπ’ άλλήλων. Αύται, συνδε- 
δεμέναι ούσαι δι’ άλλων σιδηρών ράβδων όριζον- 
τείων, σχηματίζουσι κλωβόν, τού όποιου αί τέσσαρες 
πλευραί είναι πεφραγμέναι διά λεπτών πλακών σιδή
ρου, έχουσών άπειρους τρύπας μικράς, ώστε νά διέρ
χεται μέν ό αήρ δι’αύτών, όχι όμως καί οί κόκκοι τού 
σίτου.

» Ούτω λοιπόν έχομεν. ορθογώνιον τινα αποθήκην 
μεταλλικήν, μάλλον ύψηλήν ή πλατείαν, καί έρεε— 
σμένην έπί τεσσάρων ποδών σιδηρών, ή καί ξύλινων, 
ή καί κτιστών.

» Τώρα· εις τό κέντρον τής αποθήκης ταύτης ίστα- 
ται σίφων τις κυλινδρικός, έχων δύο ποδών διάμε
τρον, καί ούτος έκ λεπτής πλακός σιδήρου διατρυπη- 
μένης. Ό κενός ούτος σίφων έκτείνεται άπό τής βά- 
σε’ως μέχρι τής κορυφής τής αποθήκης.

» Τδού τί συμβαίνει" Ο σίτος αναβιβάζεται εις 
το ύψος τής σιδηράς αποθήκης δι’ όποιαςδήποτε δυ- 
νάμεως μηχανικής ή τών χειρών, καί χύνεται έντός 
αύτής, ένώ ό σίφων ό έν τή άποθήκη μένει κενός πάν
τοτε. '

» ’Εκεί ό σίτος άφίνεται αεριζόμενος έκ τεσσάρων 
μεοών, ό δέ πανταχόθεν αύτού σίδηρος τον προφυ- 
λάττει άπό τών πτηνών καί άπό τών ποντικίων.

» Καί ταύτα μέν διά τον ύγιά σίτον· άλλα διά τον 
Οερμανθέντα καί έντός τού οποίου έγεννήθησαν ήδη 
τρώγες, τούτον δέν θά ήρκει ό φυσικός αερισμός νά 
έπαναφέρη εις την πρώτην του κατάστασιν· άλλά τό
τε θά καθίστατο αναγκαίος ό τεχνητός άερισμ.ός.

» Ό διατρυπημένος κενός σίφων εις μ.έν την κο
ρυφήν του έχει καταπακτήν μετά άρμ.ού, όπως ανοί
γεται ή κλείεται κατά θέλησιν, εις δέ τήν βάσιντου 
συγκοινωνεί μετά δερμάτινου τινός σώλήνος, προσκε- 
κολλημένου εις τύμπανόν τι κείμενον ύπό τήν γήν. 
’Εντός τού τυμ.πάνου εύρίσκεται έλιξ βαλλόμενη εις 
στροφικήν κίνησιν ή ύπό ατμομηχανής, ή ύπό ρυακίου 
ύδατος, ή ύπό ανεμομύλου^ ή καί ύφ' ενός μόνου 
ίππου.

» Θέλεις νά ψυχράνης τον σίτον σου καί ν’άποβά- 
λης τούς έντός αύτού τρώγας; θέτεις, εις κίνησιν τήν 
έλικα, ήτις πάοαυτα εϊσβάύ.λει βιαίως εις τον κεντρι
κόν σίφωνα άέρα ψυχρόν. Ό άήρ ούτος, μή δυνάμ.ενος 
νά φύγη άπό τής κορυφής, ού'σης καλώς κεκλεισμε'νης, 
καί ζητών άλλας εξόδους, διέρχεται όλα τού σίτου 
σου τά στρώματα, καί τά ψυχραίνει εύθύς. ’Αποβάλ
λει δέ καί τάέν αύτοΐςάπαντώμενα έντομ.α μετάπλεί- 
στης σφοδρότητος.

» Μετά 15 ή 20 ωρών έργασίαν τοιαύτην παύει 
ή ζύμωσις, καί διορθούνται σίτοι καταντήσαντες σχε- 

δον εις σήψιν. ’Ας έύ.θωμεν τώρα καί εις τήν 
πράςιν.

» ’ΐδού πλοίον, ή, άν θέλης, άμαξα, φορτωμένη 
δημητριακούς καρπούς βεβλαμμένους κατά τό μάλλον 
ή ήττον. Τό πλοίον δένεται πλησίον τής όχθης, απέ
ναντι τού σιτοβολώνος, καί ανοίγει τήν άποθήκην 
του. Τά πτερωτά έντομα άναβαίνουσιν άμέσως τάς 
•γυμνάς κνήμας τών ναυτών. Ούτοι γεμίζουσι σάκκους. 
ών δέκα ή δώδεκα διά μιας άναρπάζει ατμοκίνητος 
γέρανος, καί μετά κυκλοτερή κίνησιν χύνει τόν έν αύ- 
τοΐς σίτον έντός δοχείου, κειμένου εις τό πρώτον πά
τωμα τού σιρρού. Λωρίον δέ τι περιστρεφόμενον άτε- 
λευτήτως εμβάλλει έντώ σίτω τούς κάδους του καί τόν 
μεταφέρει εϊς τήν κορυφήν τής οικοδομής, όπου αρχι
μήδειος έλιξ, περιστρεφόμενη έντός όριζοντείου σκά- 
φης στρορρύλης, διανέμει αύτόν »είς πολλούς κενούς 
σιρρούς. Αφού δέ ούτοι γεμισθώσιν, αρχίζει χωρίς άνα- 
βολής ό αερισμός.

» Αλλά πρόκειται νά φορτώσης, καί όχι νά έκφορ- 
τώσης πλοίον; τό πράγμα τότε είναι άπλούστερον. Εις 
τήν βάσιν έκαστου σιρρού ύπάρχει θύρα έπιτηδεία- ή 
συνήθης εις τούς σιτοβολώνας. ’Ανοίγεις αύτήν, καί-ό 
σίτος ύπό τού ίδιου του βάρους ρέει έντός κινητού αύ- 
λακίου, καί ούτω χύνεται εϊς τήν τού πλοίου αποθή
κην, ή καί εϊς πάσαν άμαξαν. Καί ούδέ χρειάζονται 
άνθρωποι πολλοί εις τας διαφόρους ταύτας μεταφο
ράς, ένω έργον γίνεται άπειρον. Ρίψε πλέον ώς άνω- 
φελή όλωςδιόλου τά κόσκινά σου καί τά πτυάρια. Καί 
ίδε οποίον κέρδος, όταν οί τρώγες λείψουν, οί άλλοι 
σιτηβόροι λείψουν, λείψη δέ καί ή έκ τής θερμάνσεως 
προκύπτουσα φθορά.

» Κατά τήν επιστήμην, δηλαδή κατά τήν πείραν, 
οί τρώγες μόνοι φθείρουσι κατ’ έτο: I 2 τοίς °/0 τού 
σίτου ον προσβάλλωσΜ. Αί δευτερεύουσαι άλλαι βλά- 
βαι, αί έκ τής ζυμώσεως καί τής σήψεως, διπλασιά- 
ζουσι πολλάκις τήν ζημίαν. Τδού λοιπόν 24 °/0. 
Χρειάζονται 8 φρ. 30 έκ. διά παν έκατόλλιτρον σίτου 
άποταμιευόμενον έντός συνήθους αποθήκης, έχούσης 
χωρητικότητα 1,000 έκατολλίτρων καί προς κατα
σκευήν τών άεριστηρίων σιτοβολώνων υπολογίζεται 
δαπάνη 3 ή 4 φράγκων διά παν έκατόλλιτρον. 'Ωστε, 
έάν ή Γαλλία προάγη κατά μέσον όρον 100 έκατομ- 
μύρια έκατολλίτρεον σίτου προς 18 φρά-γκα τό έκα- 
τολλιτρον, πιστεύσωμεν δέ καί τήν στατιστικήν, ή 
Γαλλία θά έκέρδαινεν έκ τού εϊρημένου νέου συστήμα
τος 342,000,000 φράγκων. »

ι
ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ.

Γλύφακας. — Καί άλύ.ην προθεσμίαν νά σέ δώσω 
διά νά μ’ έπιστρε'ψης τό κεφάλαιον !... ’Αλλ’ αγα
πητέ, τώρα τρία έτη ούτε καν τούς τόκους εϊμπό- 
ρεσες νά προφθάσης...

ΙΙαρασος. — Τί νά σέ εϊπώ, πάτερά μου Κύρ Γλύ- 
φακα, όπου οί τόκοισου, καθώς τρέχουν!... \ά 
τούς προφθάσω· είδες τί λες ;

Εως προχθές ήμουν παρατρέχάμενος τού Σαράν- 
του- άν άκόμη τού έμενε τίποτε, θά έπλήρονε διά νά 
γίντι αύτός σήμερον ϊδικός μου παρατρεχάμενος.

II ΒΙΒΑΪΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΥΑΤΙΚΑΧΟΥ.
ΕΝ ΡΩΜΗι.

Πρώτον πρέπει νά είπωμεν, ότι εις τών λόφων έπί 
τών οποίων ήτο κτισμένη ή 'Ρώιχη ώνομάζετο Ούατι- 
κανός, έκ τής λέςεως vaticinium, σημαινούσης χρη
σμός. διότι τό πάλαι έδίδοντο έπ’ αύτού χρησμοί. 
Αύτόθι κείται μία τίίν καλλίστων συνοικιών τής ση
μερινής Ρώμης, ό ναός τού Αγίου, Πέτρου καί τό 
άνάκτορον τού Πάπα, έν ώ άριθμούνται θάλαμοι μέν 
ένδεκακισχίλιοι, αύλαϊ δέ τριάκοντα, διάφορα καλλι
τεχνικά μουσεία, καί ή περιώνυμος Βιβλιοθήκη, ήν 
πρόκειται νά περιγράψωμεν.

Τού Ούατικανού ή Βιβλιοθήκη έχει τό σχήμα Τ, 
εις τόν πόδα τού οποίου κείται ή θύρα αύτής, φέρου- 
σα έπιγραφήν, Sixti V Bibliotheca Vaticana· αληθώς 
δέ ό Πάπας ΣίξτοςΈ' ώκοδόμησε καί έκόσμησε τάς 
αίθούσας καί τάς στοάς έκείνας, όπου διατηρούνται τά 
σπάνια καί πολυπληθή τού παπικού μεγάρου βιβλία 
καί χ ειρόγραφα.

Καί εις μέν τήν πρώτην αίθουσαν βλέπει τις εδώ
λια, καθέδρας καί τραπέζας προς εύκολίαν τών άνα- 
γνωστών, Τ) θόύ.ος είναι κατακεκοσμημένος ύπό άρα- 
βουργημάτων καί νηπίων μεταξύ αύτών, συνθεμάτων 
τού ζωγράφου Χερουβίνου ’Αλβέρτου, περικυκλούντων 
τάς οκτώ Σιβύλλας, ταύτας ζωγραφηθείσας ύπό Μάρ
κου τού έκΦαεντίας. Αί τοπογραφία', είναι έ'ργον τού 
Παύλου Βρίλου. 'Υπό τήν κορωνίδα παρίστανται αί 
εικόνες τών Καρδιναλίων εϊς τούς όποιους κατά διαφό
ρους καιρούς άνετέθη ή τής βιβλιοθήκης διαφύλαξις 
καί έπιστασία. ’Επί μιάς τών θυρών άναγινώσκεται 
εϊδοποίησις προς τούς έντευξομένους αξιοσημείωτος, 
διότι είναι αύτόχρημα άφορισμός κατά παντός όστις 
τολμήση ν’ άπαγάγη βιβλίον τι, άνευ προηγουμ.ένης 
άδειας τού ιεράρχου άνακτος.

Αναβαίνεις έπειτα δύο βαθμίδας, καί εύρίσκεσαι 
εις άπέραντον τινα αίθουσαν, διαμερισμένην εις δύο 
ύπό κιόνων, καί φωτιζομε'νην ύπό επτά παραθύρων. 
Ταύτην τήν περικαλλή αίθουσαν παριστά ή περαιτέ
ρω είκών, έχουσαν μήκος 317 παλαμών ρωμαϊκών 
(palme), ήτοι 70 <ος έγγιστα γαλλικών μέτρων.

Εκοσμήθη ούτω προ ενός καί ήμίσεως ήδη αίώνος. 
Οί θόλοι, αί πλευραί, οί κίονες, έξαιρέσει τής βάσεως 
αύτών, ένθα κείνται κεκλεισμένατά βιβλία καί χειρό
γραφα, γέμούσι ζωγραφιών , άνακαινισθεισών έπί 
Κλήμεντος ΙΑ'- Αί ζωγραφίαι, ύπό ’Αρρίγου τού Φλα- 
μάνδου, καί τά κοσμήματα, ύπό Ιωάννου Γουερρ'ρου 
καί Ιωάννου Βαλλιστοΰ έκ Νοβάρας, καθηδύνουσι τήν 
ό'ρασιν διά τήν χάριν καί κομψότητα τής τέχνης. Ε
τεροι ζωγράφοι ϊταλοί έκ τών περιωνύμων έφιλοπόνη- 
σαν τάς άλλας ζωγραφίας, άμιλλώμενοι έπί καλλι
τεχνία.

Έπί τών τοίχων, μεγάλοι πίνακες έξεικονίζουσι 
τάς άξιολογωτάτας τών οικουμενικών συνόδων καί τά. 
σην.αντικώτατα τών έπί Σίξτου Ε' συμβεβηκότων 
ώς πάντων δέ ύπέροχος θεωρείται ό παριστών τόν αρ
χιτέκτονα Φοντάναν, έκτυλίσσοντα ύπό τούς οφθαλ
μούς τού Πάπα έκείνου τής βιβλιοθήκης τό σχέδιον. 
Ούτος έζωγραφήθη ύπό Σκηπίου ΓαέΕαν^ύ καί Πέτρου 
Φακέτου.

Έπί δέ τών κιόνων παρίστανται όσοι διέλαμψαν 
κατά καιρούς έπί πολυμαθεία, ώς καί οί θεωρούμενοι
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ώς έφευρεταί των στοιχείων ή γραμμάτων των αρ
χαίων τε καίνεωτέρων γλωσσών· άλλα κατά, τούτο οί 
νεώτεροι κριτικοί πολλάκις ύπομειδιώσιν, έξελέγχον- 
τες το παράτολμον τής παλαιοτέρας έπιστήμης. Κατά 
τήν στοάν περί ής ό λόγος, ιδού τίνες είναι κατά χρο
νολογικήν τάξιν οί των γλωσσών έφευρεταί- 'θ ’Α- 
δάμ πρώτος- έπειτα οί υιοί του Σήθ· ’Αβραάμ, ό εφευ
ρέτης των συριακών καί χαλδαϊκών γλωσσών· Μωυ- 
σής,τών στοιχείων τήςπαλαιοτάτηςέβραϊκής· Έσόρας, 
τών της νεωτερας εβραϊκής· ή της Αίγυπτου βασίλισ
σα Ίσις, τών πρώτων αιγυπτιακών γραμμάτων' Ερ
μής ό Θεΰθ, τών ιερών αιγυπτιακών χαρακτήρων· Η
ρακλής (ή'λθομεν εις τούς "Ελληνας), τών αιγυπτιακών 
και φρυγικών Μέμνων,ό άνευρων τά αιγυπτιακά τών 
πρώτων χρόνων γράμματα- Κέκρωψ, ό έφευρετής τών 
πρώτων έλληνικών γραμμάτων Φοΐνιξ, ό τών φοινι
κικών Αίνος ό Θηβαίος, ό τών έλληνικών Παλαμή- 
δης, ό προσθε'σας τέσσαρα γράμματα εις τό ελληνικόν 
άλφάβητον επί του τρωαδικού πολέμου· Επίχαρμος ό 
Σικελιώτης, ό προσθέσας έ'τερα δύο έλληνικά γράμμα- 
τα, ιδίως δέ τό Θ, θανάτου χαρακτηριστικόν Σιμωνί
δης ό Κώος,. έφευρετής ετέρων τεσσάρων έλληνικών 
στοιχείων* ή Νικοστράτη Καρμέντις, μήτηρ του Εύάν- 
δρου, ή έφευροΰσα τά λατινικά γράριριατα· Εύ'ανδρος, 
ό έφευρετής τών έγχωρίων λατινικών στοιχείων ό αύ- 
τοκράτωρ Κλαύόιος, ό προσθέσας τρία νέα γράμματα 
εις τά λατινικά, καί σύν τοΐς άλλοιςτό f' Δημάρατος 
ό Κορινθίας, ό τών τυρρηνικών γραμμάτων έφευρετής* 
ό επίσκοπος Ούλφίας, έφευρετής ούτος τών γοτθικών 
στοιχείων, κλπ. Καί ταύτα μέν χάοιν απλής περιέρ
γειας· άλλ’ όρθοτέρας περί τούτων νύξεις εύρίσκει έν 
ταϊς νεωτε'ραις έγκυκλοπαιδείαις ό θέλων νά σπουδάση 
μάλλον άλανθάστως τά περί τήν άρχήν τών γλωσσών 
καί τήν έφεύρεσιν τών γραμμάτων.

Επί τών ξύλινων φωριαμών ή θηκών, όπου εύρί- 
σκονται τά παλαιά χειρόγραφα, έλληνικά, λατινικά, 
γερρ.ανικά, ιταλικά καί άλλα, είναι τεθειρ.ένα διάφορα 
κοσμήματα, έν οίς καί δοχεία τυρρηνικά. Μεταξύ δέ 
τών κιόνων ϊσ^ανται τράπεζαι καί λεκάναι έκ μαρμά
ρων λίαν δυσεύρετων, θύραι δέ άνοιγόμεναι εις το 
βάθος τής αιθούσης ταύτης άγουσιν εις τάς άλλας της 
βιβλιοθήκης διαιρέσεις.

Απολείπεται νά διηγηθώμεν τίνι τρόπω έσχημα- 
τισθη ανεπαίσθητους ή περίφημος αύτη τών χειρογρά
φων καί βιβλίων συλλογή.

Οί χρόνοι ήσαν έτι βάρβαροι έν Εύρώπη, δτε ό Πά
πας Ίλάριος, περί τό έτος 465, συνήθροισε παρ’ αύτώ 
εν τω Αατερανείω παλατίω χειρόγραφάτινα, έξ ών 
έσχηματισθησαν τά πρώτα τοΐς Ούατικανής στοι
χεία. 1 νήσιοςομως ιδρυτής τής πεφημισμένης συλλο- 
γης υπηρςεν ό ΙΙαπας Νικόλαος Εζ (έπί τών ημερών 
τού όποιου ήλώθη ή Κωνσταντινούπολή ύπό τών 
Τούρκων), πρόδρομος κατά τούτο τού Αέοντος Γ, μέ- 
γαν καταβαλοντος ζήλον ύπέο τών γραμμάτων καί 
των καλών τεχνών. Επι τού Αέοντος Έ μετεκομίσθη- 
σαν εις τό Ούατικανόν τά τότε άπαρτίζοντα τήν βι
βλιοθήκην μόνον έξακισχίλια τεύχη.

Παθούσα ακολούθως καί αύτή τά τών διαδόχων 
τού Αέοντος I * ύπό τών μέν πλουτι'ζομένη, ύπό τών 
δε αμελούμενη· μεταφερομένη εις Αύενιώνα της Γαλ
λίας ύπό τούτου, έπιςφεφομένη όπίσω ύπ’ έκείνου· έν 
ετει 1527 ολη σχεδόν κατα-ραφεΐσα, ότε έζεπόρθησε 

τήν 'Ρώμην ό της Βορβωνικής κοντόσταυλος, μόλις τω 
1587 άποκατέστη όριστικώς έν τω Ούατικανώ ύπό 
Σίξτου τού Ε', τον όποιον όμως έλέγχουσιν ώς μάλ
λον φροντίσαντα νά καλλωπίση τό κτίριον, ή να αύ- 
ξήση τά έν αύτώ βιβλία. Μάλλον αύτού συνέτεινον εις 
πλουτισμόν τής βιβλιοθήκης ταύτης αί πολιτικαί με- 
ταβολαί. Μετά τήν άλωσιν της Έϊδελβέργης, τω 
1527, ό δούξ τής Βαυαρίας έδώρησεν εις τον Πάπαν 
ού μικρόν μέρος τής βιβλιοθήκης τού ΪΙαλατίνου, κρα- 
τήσαςόμως, αν όχι τά πλειότερα, άλλα τα πολυτιμό
τερα τεύχη δι’ εαυτόν. Καί οί δούκες δέ τού Ούρβίνου 
έκληροδότησαν τάς βιβλιοθήκας των εις τήν Ούατικα- 
νήν· καί ή τής Σουηδίας Χριστίνη έδωκε τά βιβλία 
αύτης, ών τό πλεΐστον είχον αρπαγή ύπό τού πατρός 
της Γουστάβου ’Αδόλφου έκ τών βιβλιοθηκών τού 
Βυρσοβούργου, τής Βρέμης καί τής Πράγας. Αναφέ
ρονται δέ προς τούτοις καί πολλοί άλλοι μεγάλοι δω- 
ρηταί.

Τά τεύχη τής Ούατικανής σήμερον ύπερβαίνουσι 
τάς 100,000, έκτος 24,000 χειρογράφων, ών 5,000 
έλληνικά, 16,000. λατινικά καί ιταλικά, καί 3,000 
διαφόρων άνατολικών γλωσσών. Τούτων τινα είναι 
άξιοθησαύριτα, ώς τό χειρόγραφον τού ποιητοΰ Ού’ίρ- 
γιλίου, κεκοσμημένονδιά πολλών περιέργων μικρογρα
φιών χρωματισμένων· ό Τερέντιος, μετά εικόνων δια- 
σωζουσών τάς αληθείς ένδυμασίας τών Ρωμαίων μία 
παλίμώηςος έξ ής συνεπληρώθησαν πολλαι περικοπαι 
τής Δημοκρατίας τού Κικέρωνος· αύτόγραφόν τι 
τών ποιημάτων τού Πετράρχου· ό Δάντης άντιγεγραμ- 
μένος ύπό τού Βοκκακίου μετά ’υποσημειώσεων τού 
Πετράρχου ιδιοχείρων· ό Πλούταρχος, ον είχεν ή Χρι- 
στίνη μετά ’υποσημειώσεων τού Γροτιου· και πολλά 
άλλα εις τούς λατινικούς λαούς διά τάς αύτών ιστο
ρίας μάλλον ένδιαφέροντα.

Μεταξύ δέ τών βιβλίων εύρίσκονται, έν τών τριών 
αντιτύπων τής περί τών επτά μυστηρίων πραγ
ματείας ( Εν Λονδίνω. 1501)· έν τών τεσσάρων 
αντιτύπων της τετραγλώ σσου Β ίβλο υ ύπό Χιμέ- 
νους, καρδιναλίου (1514-1517)· ή αραβική Βί
βλος (έν Ρώμη, 1681)· ή ελληνική Β ίβλος, τύποι: 
"Αλδου (1518) • εν τών τριών αντιτύπων τών Επι- 
στολών τού 'Αγίου 'Ιερωνύμου (,έν Ρώμη, 
1468)· έν τών τριών αντιτύπων τής πρώτης έκδόσεως 
τούΑύλου Γελλίου, ζήσαντοςπερί τά μέσα τούβ' αίώ- 
νος μ.Χ·(έν 'Ρώμη, 1469). ’Αλλά τό πολυτιμότατον 
τών άποκτημάτων της Ούατικανής ύπήρζεν ή εκ πε
ρίπου 5000 διαφόρων φιλοτεχνημάτων συλλογή τού 
Cicognara, ήν ούτος είχε πουλήσει αντί 100,000 
φοάγκουν προς τον Δέοντα 1Β , δωρήσαντα αύτήν έ
πειτα.

Δυστυχώς, τό πλεΐστον τών θησαυρών τής Ούατι- 
κανής κεΐνται έντός φωριαμών τοσούτον καλούς κε- 
κλεισμένων, ώστε όλίγιστοι έκλεκτοί κατορθούσι νά τούς 
ϊδωσιν. Έκ τών τριών διαμερισμάτων τής Βιβλιο
θήκης, μόνον τό έν ύπάρχει προσιτόν εις τό δημόσιον, 
καί τούτο έπί δύο ώρας ημερών τινων ώρισμένων τό 
δεύτερον ανοίγεται .σπανίους, καί όχι εις τον τυχόντα· 
τό τρίτον άπαγορεύεται όλωςδιόλου έπί ποινή άφορι- 
σμού. ΙΙεριέχεταί τι έκεΐ μήπως έπιμαρτυρούν άσύμ- 
φορόν τι περί Εύδίου τού έν ’Αντιόχεια πρώτου διαδό
χου τού άγιου Πέτρου;ή άποκρύπτονται οί δύο άργυροι 
πίνακες έφ’ ών ό Πάπας Αέουν Γ (796-8 1 6) εχάραςεν

ελληνιστί τό Πιστεύω, χωρίς τής προσθήκη: Και 
Υιού; "Ο,τι άν θέλη δύναταίτις νά εικάση εκ τού 
μυστηρίου τούτου. Αλλ οι περ.ηγηται τερπον.αι

θεώυ.ενοι τουλάχιστον τάς ‘ζωγραφιάς και τα αλλα 
τών εύρυτάτων αιθουσών τής Ούατικανής καλλιτέχνη- 
αατα.
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Κατάτόάσθρον 8 τής εκεχειρίας ητις συνωμολογή- 
θη έν Βονουνια τη (1 1) 23 Σουνίου 1796, ό Πάπας 
ΙΊίος ς· ύπεχρεουθη νά παραχώρηση εις τήν Γαλλίαν 
500 χειρόγραφα κατ’ εκλογήν τριών γάλλουν επιτρό
πων άλλα μετά τήν πτώσιν του Ναπολέοντος Λ'τα 
χειρόγραφα ταύτα έπεστράφησαν.

ΦΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΛΑΚΚΟΥ. 
ΔΙΗΓΗΜΑ.

Δύο ανθρώπινα πλάσματα, άγαθός τις νέος καί 
τιμίατις κόρη, όλως άγνωςοι προς άλληλους, συν- 
απηντήθησαν τυχαίους εσπέραν τινά, καί αύτη ή στιγ
μιαία συναπάντησις άφήκεν εϊς την μνήμην των 
άμοιβαίον σέβας μετά συμπάθειας. ΙΙαρήλθον έκτοτε 
πεντήκοντα έτη· ούδεις είδε τον άλλον έν τούτου του 
μεταξύ, καί άμφότεροι προσεδόκουν εϊσετι εύκαιρίαν 
όπως συναπαντηθώσι καί έκφράσουσιν εις άλληλους 
όπόσην ήσθάνοντο εύφροσύνην άναπολούντες εκείνην 
την συναπάντησιν. Ό σταθερός ούτος διαλογισμός 
τούς κατές-ησεν εν τούτοις, όχι μόνον εύδαίμονας, 
άλλα καί έναρετουτέρους.

Ί1 ίς-ορία την οποίαν θά διηγηθώμεν, είναι ή της 
Άμαρύλλης, γυναικος ητις ύπήρξεν εϊς τον καιρόν 
της φιλοπονουτάτη, ακάματος έν τη καλλιέργεια της 
γης, καί ή όποια, καίτοι έκ νεαράς ηλικίας έδόθη εϊς 
την επίμοχθον γεωργικήν εργασίαν, την κάμπτουσαν 
τον άνθρωπον προώρους, όγδοηκοντούτις σήμερον, έχει 
το βήμα ς-ερεόν, κρατεί εύθυτενη την κεφαλήν καί το 
σώμα, ώς ότε είχε συμβη εις αύτήν νεουτάτην ή πε- 
ρίπτωσις εκείνη, ητις καί ύπηρξε το μέγις-ον των 
συμβαμάτων του βίου της. Επειδή δε ούδεις θά διη
γείτο το σύμβαμα τούτο ώς αύτη άφελώς, εις αύτην 
θ’άφήσουμεν την διη'γησιν · άλλως τε θά μάς χ ρεω- 
στήση καίχάριν,ότι την παρεκινήσαμεν νάέπαναλάβη 
δ,τι άπειράκις την νικούσαν λέγουσαν οί κάτοικοι τού 
χ ου ρ ίου της.

Εις την οικίαν της Αμαρυλλης είναι εορτή· έτυχε 
δέ προσκεκλημένος εις την οικογενειακήν αύτης τρά
πεζαν καί τις ξένος παροδίτης. ’Επί τών επιδορπίων, 
έκας-ος διηγηθη την διηγησίν του, καί έκασος έ'μελψε 
το άσμάτου. 'Ως κορωνίδα πάντων, ή Αναστασία, ή 
εύς-οχωτέρα τών δώδεκα έξανεψιών της ’Αμαρυλλης, 
άποταθεϊσα προς αύτην, διά την παρουσίαν μάλιςα 
τού ςένου, — Διηγέσου μας, θεία, τώρα καί σύ, την 
είπεν, εκείνην σου την συναπάντησιν εις τού Λύκου το 
IIη δη μα.

II δέ Αμαρύλλη, ητις ούδέν άλλο γινουσκει νά εΐ- 
πη καλλίτερου η ωραιότερου, —ερίζει επί της τραπέ- 
ζης τούς αγκώνας, καί ούτε περιμέυουσα υά τήν πα- 
ρακαλέσωσιν εις τούτο, άρχεται πάραυτα διηγουμέυη.

θά ήμην έως δεκαεξαετής. Νά είπής δ'τι ήμην κα
κή, φυσικά κακή δέυ ημηυ’ όμως καί χωρίς υά θελ.ιο 
μού ήρχοντο εις του υούυ διεστραμμένα.', πολλάκις 
ίδέαι* ηγουν νά πειράξω όποιον έβλεπα* με κάθε τρό
πον νά τον βασανίσω" ους-ε όλοι ετίναζαν τά ρούχα 
των* μέ είχαν ώς τής οργής καί της κατάρας.

Τώρα ν ακούσετε.
Το λοιπόν, εις εκείνην μου την ηλικίαν δεν είχα 

κανένα νά με αγαπά, θαρρείς όμως καί πώς μ’έμελε ; 
Τίποτε! Ότι κάνεις δεν μέήγάπα δεν το έθεώρουν 
ώς κάμμίαν στέρησιν. Εκείνον τον καιρόν ιδέαν καν 
δεν είχα ότι καλόν είναι ν’άγαπατις κάποιον άνθρω
πον, η νά έχη κλίσιν προς κάποιον πράγμα, άς ήναι 
καί μία ένθύμησις άπλη. Ηγουν λέγω ν’άγαπα* — 
είναι καί αί κόραι καί μέ ακούουν — εννοώ ν’άγαπα 
εκείνο το οποίον είναι το τίμιου· καί ένθύμησιν εννοώ 
εκείνο το οποίον όταν ένθυμήσαι, έχεις άπό τον εαυτόν 
σου μίαν, — πώς νά σέ είπώ; μίαν αληθινήν εύχαρί— 
ς-ησιν ότι το ενθυμείσαι.

Αλλ’ άς έπανέλθω εις τάς κακίας μου.
ΙΙμην λοιπον ό τύραννος τών άλλων κορών τής 

ηλικίας μου, μάλις-α δέ της ταλαιπώρου αδελφής μου, 
της Κατερίνας· ό θεός ν’ άναπαύση την ψυχήν της! Ήτο 
τόσον καλή καί ύπομονητικη, ώς-ε ό θεός θά μέ κόλα
ση ότι την επαίδευσα. Οχι ότι άπέθανεν άπό τούτο· 
— χάριτι θεία, αύταί δλαι είναι έγγοναίτης* καί 
έζησε, καί έώρτασε όλων τά βαπτίδια· ά.λλά θέλω 
ηγουν νά σάς είπώ.

Ενώ ήμην παμπόνηρη νά εύρίσκω ποιον ητο τό 
αδύνατον μέρος τών άλλων, καί μάλιστα τό εσπούδα- 
ζα έπειτα μέ πάντα τρόπον, ώστε νά δαγκάνω κακά 
όταν ήθελα νά τούς δαγκάσω, είχα καί εγώ την αδυ
ναμίαν μου, καί έπροσπάθουν νά μη την καταλάβη 
κάνεις. Δεν ήθελα νά την καταλάβουν, επειδή τό είχα 
ώσάν εντροπήν· καί έπειτα θά v/wwi. πολύ άν την 
έμάντευαν θά έχανα την ύπεροχήν μου την μεταξύ 
όλων τών άλλων, καί θά έχανα καί τά δύο έπονόματα 
τά οποία μέ είχαν δόσει, καί διά τά όποια, αντί νά 
μέ κακοφαίνεται, ύπερηφανευόμην. Μ’έλεγαν Κακοα- 
μαρίλλαν* καί νά σέ είπώ, είχαν δίκαιον· μ’ έλεγαν 
όμως καί Άφοβην. Κατ’ ένα λόγον, καί αύτό είχεν 
εϊς έμέ τον τόπον του· επειδή την ημέραν, όσω ό 
ήλιος έφεγχε, τί είναι κίνδυνος δέν έγνώριζα· ημην 
ικανή νά προχωρήσω εναντίον του, χωρίς τίποτε νά 
συλλογισθώ. Όσω έφεγγεν ό ήλιος όμως· ηγουν όσω 
έβλεπα τί κίνδυνος ήτον εκείνος. Νά τρέξου νά φύγω, η. 
νά σταθώ ενώ ύπήγαινα, δέν τό έκαμνα ποτέ. "Αμα 
όμως έκλινεν ή ημέρα, έκλινε καί τό θάρρος μου* καί 
άφού ένύκτονεν, ή "Αφοβη έφοβείτο άπό τό παρα
μικρόν.

Πώς είμπόρεσεν η συγχουρημένη ή αδελφή'μου νά 
καταλάβη, ότι είχα ώρας ότε τά θάρρη όλα μού έκό- 
πτοντο; Καθώς βέβαια συμπεραίνετε, δέν ηθέλησα ποτέ 
νά την έρωτήσου δι’ αύτό. Μή γένοιτο νά ομολογήσω 
μόνη μου την δειλίαν μου! Όπωςδήποτε, ένα βράδυ, 
άφού κατά τό σύνηθες, καί πλέον παρά τό σύνηθες, 
την είχα τυραννησει πολύ, την ταλαίπωρου, διά τούς 
φόβους της (άν καί δέν τό έκρυπτεν εκείνη ότι έφο
βείτο), γυρίζει καί μέ λέγει εμπρός εϊς όλας τάς άλ- 
λας* —έκαθήμεθα ώσάν καλή ουρά, καί ένυκτερεύα- 
μεν —ότι δέν μέ είχεν άξιαν νά έξέλθου μόνη, καθώς 
ήτο σκοτεινά, καί νά ύπάγου εις τό νεκροταφείου, νά 
κόψω ένα μαρτολούλουδον άπό την ρίζαν τού εκεί 
στημένου μεγάλου σταυρού. Μέ τό είπεν αύτό ή αδελ
φή μου, καί μ’ έβλεπε μέσα εϊς τούς οφθαλμούς μέπο
νηρόν χαμογέλασμα. ’Απ’ αύτό τό χαμογέλασμά της 
έκατάλαβα ότι ή οψιςμου είχεν ώχριάσει.

Νά φανώ, ύς-ερον άπ’ αύτό, ότι έδίσταζα, διά παν
τός πλέον θά έχανόμην θά μ’ έπαιρναν όλαι εϊς την 
διάκρισίν των, καί θά μέ εκδικούντο δι’ όλα όσα ταίς

Άμαρύλλη, μέ λέγει ή 
υτε νά σέ κρύψωμεν. Τά 

ά γίνουν μέ ειλικρίνειαν* τά όμμα- 
ά μαρτολούλου-

έκαμα. Δέν έδειξα λοιπόν διπαγμόν, άλλά. μέσα μου 
εγοχτό ήξευρα· καί, διά νά τό κρύψου, έδειξα τόσον 
ύπερβολικήν τολμηρίαν δεχόμενη τήν πρότασιν, ώς-ε 
ήκουσα μίαν καί είπεν· — Η Άμαρύλλη πολύ δυ
νατά φουνάζει ότι αύτό τό έχει ώς τίποτε. Νά ίδής ότι 
τό λέγει, άλλά δέν θά τό κάμη.

— Ένδέχ εται· άκούου τήν αδελφήν μου καί απο
κρίνεται· όμως δέν θά εϊμπορέση νά μάς γελάση, επει
δή κάποιος θά εύρεθή εις τό νεκροταφεϊον, καί αέ
ριον θά μάς είπή άν δέν τήν είδε.

ΓΙώς δέν έστοχάσθησαν ότι ήδη συνεκρούοντο οί 
όδόντεςμου άπό τόν τρόμον, άπορου· καί όμως άπε- 
φάσισα νά τό κάμω. Μόνη ή άδελφή μου κάπως μέ 
ένόησε* διά τούτο καί επροσπάθησε νά μή χ,άτη τήν 
εύκαιρίαν αύτήν, ώστε νά έχη εϊς τό εξής νά μέ άπο- 
στομουνη, άν πλέον πήν επείραζα."

— Ακούσε νά σέ εϊπώ, 
αδελφή μου* δέν θέλομεν τίποτε 
πράγματα πρέπει νά 
τα ά'τινα θα σέ βλέπουν όταν κόπτης τί ( ( 
δα, δέν θά ήναι κάνενός βρυκολάκκου, άύ.λά τά ίδικά 
μου καί δύο άλλων άπό τάς εδώ φίλας μας, όποιαι 
ήθελαν στοχασθή ότι έχουν αρκετόν θάρρος νά μέ συν
οδεύσουν. θά ύπάγουμεν όμού αί τρεις εις τό νεκροτα- 
φείον συγχρόνους μέ σέ, ή καίπρότερον. Μόνον, ποιον 
δρόμον θά λάβης: "Εκλεξε όποιον θέλης. Άν λάβης 
τόν δρόμον άπό τά χωράφια, ημείς θά έλθωμεν άπό 
τόν άλλον’ άν άπό τό μονοπάτι τού δάσους, ημείς 
άπό τά χωράφια. ’Επειδή όμως ημείς όμολογούμεν 
ότι εϊμεθα δεώ.αί, θά πάρουμεν καί τό φανάρι- σύ ή 
άν δρεία δέν έχ εις χρείαν άπο φώς.

Εις τόν παροξυσμόν τής φιλοτιμίας μου, — Πολύ 
καλά, είπα (άν καί ή ψυχή μουήλθεν εις τά χείύ.η μου 
άπό τον τρόμον · αί δειλαί καί άνανδροι άς ύπάγουν 
άπό τά χωράφια.· εγώ ύπάγου άπό το δάσος* μέ είναι 
τό αύτό.

Καί, χωρίς νά χάσου καιρόν, τυλίσσομαι αμέσως 
τήν κάππαν μου, ρίπτου εις τον ώμον μ.ου τήν κου
κούλαν, καί άναχουρώ.

Ήτον ή νύξ εκείνη τόσον σκοτεινή, ώστε κάνεις δέν 
διέκρινε τόν δάκτυλόν του. ’Επάτουν χωρίς νά βλέπου 
πού πατώ. Κάτου ή γή, έπάνου ό ούρανός, παντού τρι
γύρω, θεοσκότεινα* μητέρα νά ήτο, θά έπάτει τό 
παιδί της, άν ό άγγελός του δέν τήν έμπόδιζεν.

"Ωρμησα έξου μέ άπόφασιν νά μή ψηφήσου τίποτε, 
καί νά φθάσου εις τό νεκροταφεϊον προ εκείνων αίτινες 
άμφίβαύ.λαν διά τήν άφοβίαν μου, μελετώσα ένταύτώ 
νά τάς κάαου άκολούθως νά μέ πληρώσουν ακριβά διά 
τήν τρομεράν αύτήν δοκιμασίαν. Δέν εϊξεύρεις τί φρέ
να μ.έ ήλθεν άπό τήν βεβαιότητα ότι θά τάς εκδικη
θώ ! ’Εξήλθα, καί διά μιάς έ—ήρα τόσον δρόμον, ώστε 
όταν ές-ράφην μίαν στιγμήν όπίσου μου διά νά ιδού εϊς 
ποιαν ά.πόστασιν ήμην άπό τήν κατοικίαν μας, από
ρησα ότι εις τόσον όλίγην ουράν εύρέθην όπου εύ- 
ρισκόμην.

Άν καί ητο σκότος πολύ, έκατάλαβα πόσον δρό
μον είχα κάμει, επειδή έβλεπα τό φώς τής κατοικίας 
μας άπό τήν θύραν,τήν όποιαν έξερχομένη είχα άφή- 
σει όρθάνοικτην. Εύρισκόμην έκείνην τήν στιγμήν ίσα 
εις τήν μεγάλην κας-ανέαν, έκεί, έξου άπό τήν αύύ.ήν 
τών παιδιών τού γέρο Γίδα.

Εϊς τά σκοτεινά όταν κάνεις περιπατή,κ έχει τήν

φωτιά μεσάτου καί τον φόβον, δέν πρέπει νά στα
ματά διόλου* αλλέως, ή φωτιά σβύνει, καί ό φόβος 
σέ προφθάνει εκεί όπου εσταμάτησες· καί τότε, θέλης 
δέν θέλης, σέ γυρίζει όπίσου. ΙΙαρ’ ολίγον λοιιίόν κ’ 
εγώ νά τό πάθου* άλλ’ ενώ ό φόβος μ’ έσυμβούλευε 
νά βάλω την εντροπήν κατά μέρος καί νά έπις-ρέψω, 
παρατηρώ ένα φώς νά κινήται, πρώτον εις τό κατώφλι 
τής θύρας μας, καί έπειτα νά λάβη τον δρόμον τών 
χουραφιών. Καί εϊς τον αύτόν καιρόν, τρεις φουναί, 
καί αί τρεις γνως-αίμου, άρχισαν όμοΰ νά τραγουδούν 
επί τού δρόμου τον όποιον ή'νοιγε τό φώς, τό σύνη
θες εκείνο τραγούδι τών κορών τού χωρίου μας* τρα
γούδι τό όποιον,ημην νέα, καί ήτον έκτοτε παλαιόν* 

'Όταν ό άνεμος ’πάρη τό φύλλον.
Καθώς θά έμαντεύσετε, αί τρεις τραγφδίστριαι 

ήσαν, ή αδελφή μου ή Κατερίνα καί δύο άλλαι, άπ’ 
έκείνας τής συντροφιάς, ύπάγουσαι καί αί τρεις εϊςτό 
νεκροταφείου, νά ϊδούν άν θά έφθανα εκεί ταχύτερα. 
Τότε εύθύς έσυλλογίσθην πόσον αύριον θά ημην τα
πεινωμένη εμπρός των, άν δέν έβαλλα τά δυνατά 
μου νά πίου έως εις τον πάτον αύτό τό ποτήριον. 
Ίίσθάνθην πάλιν μέσα μου την φωτιά, καί μέ άπό- 
φασιν ν’ άποθάνω μάλλον εϊς τον δρόμον, εμβήκα εϊς 
τό δάσος, καί εμπρός.

Λύτην την φοράν, άέρας πλέον δέν υ.' έφθανε* 
βέβαια αί τρεις έκείναι θά μ’ εύρισκαν νά κόπτο

και 
τω τά 

μαρτολούύνουδα, όταν θά έφθαναν εϊς τό νεκροταφείου, 
άν δέν είχα άπαντήσει ό,τι ά.πήντησα εϊς τό Αυκο- 
πήδημα, εκεί όπου οί δρόμοι διαταυρόνονται. Σάς 
είπα ότι τό σκότος ήτο τόσον, ώστε δέν έβλεπε κά
νεις τον δάκτυλόν του. "Επρεπε καλά νά γνωρίζη τό 

όποιος καί άν ήτον εκείνος, διά ν’ άποφύγη τά 
δύσκολα περάσματά του, καί μάλις·α τον λάκκον 
εκείνον τόν κινδυνώδη τού διας-αυρώματος. ’Επέρα- 
σε καί άπό τότε καιρός, καί έμενεν ανοικτός ό λάκ
κος* τώρα όμως είναι χρόνοι άφού έλειψέ διά τούς 
ξένους περαστικούς αύτός ό κίνδυνος.

Ίσα λοιπόν εκείνο το βράδυ συνέπεσε νά θελήση 
ξένοςτις, κακή του τύχη, νά διαβή τό κινδυνώδες 
εκείνο μονοπάτι, διά νά φθάση εϊς τον μεγάύ.ον δρό
μον ταχύτερα. Λέγω κακή του τύχη, καλή όμως τύ- 
χιρ δι’ εμέ, επειδή αύτό ύπήρξεν^ εύλογία θεού εις 
όλην μου τήν ζουήν.

’Άν καί ό φόβος έξηκολούθει πάντοτε νά μέ κατέ- 
χη, ό νους μου όμως ήτον ελεύθερος, καί έκρινα ορθά 
ότι, διά νά μή πέσω εϊς τό Αυκοπήδημα, έπρεπε νά 
κλίνου πάντοτε πρός τά δεξιά. Κατά τον λογαριασμόν 
τόν όποιον έκαμνα, πρέπει νά ημην φθασμένη εϊς τόν 
κατηοααένον εκείνον λάκκον, αλλά κάμποσον υψηλότερα 
ώς-ε νά εξακολουθήσου πλέον τόν δρόμον μου έξω άπ’ 
εκείνον τον κίνδυνον. Εκεί, άκούου ώσάν ένα στεναγ
μόν άπό το μέρος τού λάκκου. Σταματώ αμέσως, 
καί δίδου άκρόασιν, νά ϊδώ μήπως ήπατήθην;

Τό τί ήσθάνθην τήν ς-ιγμήν εκείνην^ είναι περιττόν 
νά σάς είπώ. Εκόπη τό αίμά μου* έλεγες ότι ές·ά).α- 
ζε μέσα μου εις βαρείς σταλαγμούς. 'Ίδρωσα όλη, καί 
ό' ίδρους μου εγίνετο εύθύς πάγος έπάνου μου. Καί όμως 
άκόμη δέν ήμην βεβαία άν είχα ^ακούσει καλά. Εις 
τά δάση, τήν νύκτα, τά δένδρα, ότάν ήναι αέρας, 
κλαίουν κάποτε ώσάν άρρωστα μωρά* καί τά ζώα 
άλλοτε πάλιν έχουν καί λέγουν εκεί μεταξύ των ώσάν 
παράπονα.
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’Ακούω και δεύτερον στεναγρόν, καί ολίγον έπει
τα ακούω τρίτον στεναγρόν, καί εις τό τέλος του ένα 
ό'νορα, τό όποιον <5έν ήρπόρεσα καλά να διακρίνω, 
έπειδή έςησθένησεν ή φωνή ένω τό έπρόφερε. Αύτήν 
πλέον τήν φοράν έπείσθην ότι κάποιος χριστιανός 
ήτον έκεϊ, καί έζήτει βοήθειαν.

Καθώς σας είπα ές αργής, κατά βάθος κακή δέν 
ήρην, καί άν έβλεπα άλλους νά πάσχουν, τότε ρόνον 
έφαινόρην χαιρέκακος,’όταν έπασχαν ές αιτίας ρου. 
Εϊξεύρω ότι τούτο είναι χειρότερον τού νά γελώ εις 
παθήρατα τών οποίων δέν ήρην εγώ ή αιτία" αλλά 
τί τό κάρ,νεις τό ϊδίωράρου; "Οταν όρως, χωρίς νά 
ήρ’ έγώ ή αιτία, έβλεπα κανένα ότι έπασχεν, εύκολα 
ή ψυχή ρου τόν έπόνει’ καί διά τούτο, άν καί ρ.έσα 
εις τό σκότος, καί άν καί ρέ κατείχε τήν ώραν εκεί
νην φόβος πολύς, καί άπό τό άλλο ρέρος ήθελα νά 
φθάσω εις τό νεκροταφείου πριν έ'λθουν εκεί αί άλ- 
λαι, έπρόκρινα νά στραφώ προς τό ρ,έρος άπό όπου 
ήρχοντο οί ςεναγροί.

Ολίγα βήρατα, καί έ'φθασα εϊς τού Λύκου το Πή- 
δηρα. 'θ άνθρωπος όστις έςέναζεν έκείτετο εϊς τό 
αντίκρυ ρ,έρος τού λάκκου’ καί επειδή εύρισκόρην εις 
τό χείλος του, έπρεπε νά κάρ.ω τον γύρον. Νά ίδοΰ- 
ρεν ό ένας τόν άλλον, δέν έβλεπόρεθα" άλλ’ ήκουσεν 
εκείνος τά πατήρατά ρ.ου, καί ή φωνή του ρ.έ ώδή- 
γησε.

— Άπ’ εδώ, παληκάρι ρου, άπ’ εδώ ! τον άκούω καί 
ρ,έ λέγει.

Παληκά ρ ι του... άπ’ αύτό καταλαρβάνετε πόσον 
ήτο σκοτεινά. Μέ ήλθε νά γελάσω" δέν είςεύρω πώς 
έκρατήθην καί δέν έγέλασα δυνατά. ’Ενώ ή'πλονεν 
άπ’εδώ καί άπ’ εκεί τάς χείράςτου εϊς τό σκότος 
διά νά ρ,έ ζητή, έπιασε τήν άκραν τής ποδίας ρ,ου.

— Γυναίκα είναι’ ώ ατυχ ία ρου ! είπεν, ώς νά τόν 
έδυσαρέστησε τούτο.

Έρέ αύτό ρ.’ έπείραςε" — Πά! τόν είπα, καί άν 
ήραι γυναίκα, δέν εύχαριστείς ,τόν θεόν, χριστιανέ 
ρου, ότι αύτήν τήν ώραν, καί εϊς ένα τόπον ωσάν 
αύτόν, έτυχε νά πέραση άπό ρακράν ρία κόρη, καί νά 
σέ άκούση !

Έλυπήθη τότε διά τόν λόγον του, καί ρέ παρεκά- 
λεσε νά τόν συγχωρήσω. Εκείνος τό είπεν, επειδή 
έστοχάσθη ότι, καθώς ήτο πληγωρένος εις τον πόδα 
άπό τό πέσιρόντου ρ.έσα εϊς τού Λύκου τό Πήδηρα, 
ρόλις ένας άνδρας θά ήρπόρει νά τόν βοηθήση διά νά 
ύπάγη έως εις τον ρεγάλονδρόρον,οπου ήλπιζε νά τύ
χη κάνέν άράςι διά νά τόν πάρη. Ήτον, ακούεις, νεο
σύλλεκτος εϊς τά στρατεύρατα. Είχεν άφίσει νά πε- 
ράση ρίαήρέρα άπό τήν προσδιωρισρένην εϊς τό πρό- 
σταγρα τό οποίον είχε λάβει, καί έβιάζετο νά προ- 
φθάση τούς άλλους συντρόφους του, διά νά κινήσουν 
όλοι ορού, καί νά ρή φανη αύτός ότι έλειψε.

Οταν έραθα αύτήν τήν αιτίαν, καί έκατάλαβα 
διατί είχεν εϊπεί, « Γυναίκα είναι, ώ άτυχίαρου ! » 
ήθελησα κ’ έγώ νά τον καθησυχάσω. — Δέν βλάπτει, 
τόν είπα σκύψασα ολίγον προς αύτόν" άν καί δέν ή- 
ραι δυνατή πολύ, ού'τε όρως είραι καί άπό τάς πλέον 
άδυνάτους. Κύτταςε πρώτον άν είρπορέσης νάέςέλθης 
άπό τόν λάκκον. Πιάσέ ρε άπό τά χέρια, καί βάλε όλα 
σου τά δυνατά νά πάρης τόν άνήφορον. Μή φοβείσίι 
νά ρέ σύρη τό βάρος σου’ έγώ κρατούραι καλά!

Ηπλωσα τότε τά δύορου χέρια, καί αύτός τά

έπιασε καί τά δύο" έστύλωσα τάς πτέρνας ρου στερεά 
εις τόν κορρόν ενός κορρένου δένδρου, όςτις έτυχεν 
όπίσω ρου, καί, καθώς ήρην σκυρρένη, άνωρθώθην ρέ 
δύναριν σύρουσα τόν πληγωρένον προς έρέ. Αλλά καί 
αύτός επίσης, ό ταλαίπωρος, κατέβαλε διά ριάς όλας 
του τάς δυνάρεις, διά νά ρή ρού πέση βάρος πολύ" 
τόσον όρως έρόχθησε ρέ τούτο, ώστε, άφού έφθασεν 
εις τού λάκκου τό χείλος, έπεσε. Έπεσε ρ ένα στε- 
ναγρόν τόσον βαρύν, ώστε τά πτηνά εϊς τά φύλλα 
έςύπνησαν, καί τά ήκουσες κ’ έπτερύγησαν ρέσα εϊς 
όλα τά δένδρα.

Εκείνην τήν ώραν, δέν είςεύρω πώς, ώς νά έπρο- 
βλεψα αύτό του τό πέσιρον, εύθύς τά γόνατά ρου έλυ- 
γίσθησαν, καί εύρέθησαν ίσα ύπό τήν κεφαλήν του, ώς 
νά τής έκαραν προσκέφαλον. Χωρίς αύτό, — ή Ανα
στασία γέλα... Ν’άγιάση ή ψυχή ρου ότι έγινε χω
ρίς καν νά τό στοχαθώ ! — ίσως ή κεφαλή του θά έ- 
κτύπα επάνω εις τά χαλίκια πολύ κακά.

Τόν έδοσα τότε καιρόν νά συνέλθη ολίγον’ άλλ’ 
επειδή δέν έβλεπα, καί έφοβούρην ρήπως λειποθυρή- 
ση χωρίς νά έχω εϊδησιν, λαβούσα ρίαν άπό τάς χεΐ- 
ράςτου, — Έχε, τόν είπα, τήν χείράσου αύτήν ρε- 
σα εϊς τήν ίδικήν ρου, όσω αισθάνεσαι ότι ενδέχεται νά 
λειποθυρήσης, καί άπό καιρόν εϊς καιρόν, άν δέν είρ- 
πορής νά όρ.ιλήσης, σφίγγε τήν χείράρου, διά νά κα- 
ταλαρβάνω ότι έχεις τάς αισθήσεις σου.

Ό νεοσύλλεκτος ρόνον δύο φοράς ρού έσφιγςε τήν 
χείρα, καί εύθύς έπειτα ρέ είπεν"

— ’ Αν ήτον ή πληγή τού ποδόςρου δερένη, στο- 
χάζοραι ότι θά ήρπόρουν νά περιπατήσω καί ρό-
νος ρου.

Καταλαρβάνετε ότι δέν άφησα νά ρέ τό έπαναλά- 
βη. Βεβαιωθείσα ότι δέν είχε πλέον χρείαν νά τόν 
υποστηρίζω καθήρενον, έκάθισα τότε κ’ έγώ σιρά 
του, καί εις τρόπον ώστε ν’ άποθέση επάνω εις τά 
γόνατά ρου τόν κτυπηρένον πόδα του. Ήτον ιστορία 
πώς νά τού σύρω τό ύπόδήρα, χωρίς νά πόνεση πο
λύ" είχε προισθή, είςεύρεις, τό πτωχό εκείνο ποδάρι, 
— ήτο κτυπηρένος εις τήν κνήρην, —καί τρόπος δέν 
ήτο νά έκβή άπό τό ύπόδηρα, άν δέν έκοπτα τό δέρ- 
ρα. Καλή τύχη, εϊς τούς τόπους ρας, άρα ρία κόρη 
έλθη εϊς ηλικίαν νά εργάζεται, κρεράζουν άπό τήν ζώ
νην της ένα ψαλίδι γιερόν, τό οποίον ρόνον τό βράδυ, 
όταν θά έκδυθή νά πλαγιάση, άφαιρεϊ άπ’επάνω της. 
Πιάνω το ψαλίδι ρου, κόπτω ευρορφα, εύ'ρορφα 
ολον το δέρρα τού έπάνω ρέρους τού ύποδήρατος, 
καί ράνει ελεύθερον τό ποδάρι. Έπρεπε τώρα ν’ άφαι- 
ρεθή καί ή περικνηρϊδα" αύτό ήτο τό δυσκολώτερον" 
επειδή, άπό τό αίρα, τό πανί είχε κολληθή επάνω εϊς 
τήν πληγήν. Μόλις έδοκίρασα νά τό σύρω, καί έβαλεν 
ό δυστυχής άπό τον πόνον ρίαν φωνήν, ήτις ρέ κατε- 
σπάραςε.

— Επόνεσες; τόν ερωτώ.
Επήρε τήν χείρά ρ,ου καί τήν έπέθεσεν εϊς τό ρέτω- 

πόν του" ήτον ύγρόν άπό τον ίδρωτα. Θά έπόνεσε πο
λύ. Έπειτα κατεβίβασε τήν χείρά ρου επάνω εις τά 
όρρατά του" ήσθάνθην ότι τά δάκρυά του έρρεαν.

Τότε άνέλαβα θάρρος νά τελειώσω τό έργον ρου. 
Άποθέτω ήσυχα κατά γής τόν πληγωρένον του πόδα, 
καί — Περίρεινε, τόν λέγω, ρίαν στιγρήν νά ύπάγω 
εδώ σιρ.ά, καί επιστρέφω εύθύς.

Ενθυρήθην τήν πηγήν, ή οποία κείται πλησίον 

τού Αυκοπηδήρατος. Τό νερόν m’ έχρειάζετο" πρώτον, 
διά νάδυνηθώ ρέ αύτό ν’ άποσπάσω τήν περικνηρϊδα 
χωρίς νά πειραχθή ή πληγή’ καί δεύτερον, διά νά 
πλύνω έπειτα καί τήν πληγήν. "Ενα λεπτόν, καί εύ- 
ρέθην εϊς τήν πηγήν" αλλά ρ’ έχρειάζετο πού να βά
λω το νερόν. Έσυλλογίσθην τά ςύλινάρου πέδιλα. Τα 
άφαιρώ εύθύς άπό τούς πόδας ρου, καί τά γερίζω κοη- 
θαρόν νερόν’ καί ρ’ όσην ήδυνάρην προφύλαςιν εϊς 
έκεΐνο τό σκότος, διά νά ρή χύνεται, επειδή δεν 
έβλεπα πού έπάτουν, έπανέρχοραι εις τον πληγωρέ
νον ρου. Κάθηραι πάλιν σιρά του, καί άναλαρβάνω 
εϊς τά γόνατά ρου έπάνω τήν κνήρην του. Ολίγον 
κατ’ ολίγον, ή ύγρασία, είςεύρεις, διεπέρασε το άπο- 
ξηραρένον αίρα, καί ή περικνηρίς έξεκολλήθη πέραν, 
πέραν, χωρίς πόνον τινά.

— Τώρα, λέγω εις τόν στρατιώτην, άκόρη ολίγον 
να ρέ βοήθήσης, καί έτελείωσε.

ΙΙραγρατικώς, ρ’ έβοήθησε καί αύτός, καί κατεβι- 
βάσαρεν την περικνηρϊδα έως εϊς τον άστράγαλλον.

Το δυσκολώτερον είχε γίνει. Έρενε πλέον νά πλυ- 
θή ή πληγή, καί έπειτα νά δεθή. Αλλά ήθέλησε νά 
ρέ άπαλλάξη άπ’ αύτόν τον κόπον’ ώστε όλη ρου 
πλέον ή έργασία περιωρίσθη εϊς τό νά κρατώ τό πέδι- 
λόνρον ρέ τό νερόν σιρά του, καί νά τού οδηγώ τήν 
χείρα όπως βρέχη τό ρανδύλί του. 'Υγρόν έπειτα κα
θώς ήτο τό ρανδύλι, τό έπέθεσε ραζευρένον έπάνω εις 
τήν πληγήν" άλλ’ έπρεπε νά τό δέση εκεί έπάνω, καί 
όεν είχε πως.

δάφνας τού προπαρελθόντος έτους. Έχορεν τήν ει
κόνα αύτού.

Κατ’ άρχάς έπηγγέλθη τόν κλειδοποιόν ώς απλούς 
έργάτης· περιήλθε τήν Γερρανίαν άφίχθη εϊς Γαλ
λίαν, όπου έθαύρασεν, ώς έλεγε, τήν ύπέροχον έπιτη- 
δειότητα τών Γάλλων αύτόθι είργάσθη παρά τοίςάρί-

— "Οσον δι’ αύτό, ρήν άνησυχής, τόν είπα" έχω 
ό,τι σέ χρειάζεσαι.

Καί συγχρόνως έσυρα τό στηθόπανόν ρου άπό τόν 
λαιρόν. Το έδεσα έπειτα ρόνη ρου τριγύρο*τής κνή- 
ρηςτου, άφίσασα. νά πιστεύση ότι ήτο ράκος άπλούν, 
εύρεθέν ρέσα εις τόν κόλπον τής ποδίας ρου" καί τότε 
τόν ή ρώτησα άν έστοχάζετο ότι ήρπόρει νά περιπα- 
τήση δέκα ή δεκαπέντε ρόνον λεπτά" επειδή ρόλις 
τόσον άπείχεν άπ’ εκεί ό ρεγάλος δρόρος.

Άφού τόν έβοήθησα νά σηκωθή, εις τά πρώτα βή- 
ρατα έκλονείτο" έπειτα όρως, στηριζόρενος έπάνω 
εϊς τον βραχίονά ρου, έπεριπάτησεν ασφαλέστερα. 
Εκείνος υ.έ τόν πόνον του τόν δριρύν καί ρέ τήν βίαν 
του ένταύτώ νά προφθάση, κ έγώ ρέ τήν προσοχήν 
υιού ν’ ανοίγω τά χαρόκλαδα, διά νά ρή τον κτυποΰν, 
καθ’ όλην τήν οδόν ούδέ λέςιν άντηλλάςαρεν" άλλ’ 
έφθάσαρεν εϊς τόν ρεγάλον δρόρον καί οί δύο ώσάν 
βωβοί.

(Τήν συνέχειαν εις τό προσεχές.)

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΛΟΥΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΝΊ ΟΣ.

Ό τών άκιδούχων ή άκιφλεγών τυφεκίων έφευρετής 
Δρείσης (Dreyse), πρώσσος, άπεβίωσε κατ’αύτάς έν 
Σορρέρδα τής Θουριγγίας, ήτοι έν τή πατρίδι αύτού, 
πλήρης τιρών, καί καταπλουτισθεις ύπό τής πρωσσι- 
κής Κυβεονήσεως, εϊς αύτόν όφειλούσης τάς λαρπράς 

εις ΙΙρωσσίαν,
-ρνησεως, κα- 

___  .. ' ι τού όπλου, Γ________________________ * β ~τού οποίου τό γαλλικόν τυφέκιον Σασπότου είναι τε-

I

στοις όπλοποιοίς, έπειτα δέ έπιστρέψας 
καί γενναίως ένθαρρυνθείς ύπό τής Κυβερνήσεω; 
τώρθωσεν άπό τού 1841 τήν κατασκευήν 
τού οποίου το γαλλικόν τυφέκιον Σασπότ 
λε ιοπο ιη ρένη άπο ρ ί ρη σ ι ς ·

Μετά τήν κατά Δανίας εκστρατείαν, άπενερήθη τί 
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τλος εύγενείας.είς τον Δρείσην άλλα καίτοι ύπερευπο- 
ρήσας, ούδέποτε έλησμάνει τήν έκ ταπεινών αφετηρίαν 
του. Συνείθιζε νά λέγη, πράττε καί έλπιζε.

’Αξιόχιμος κατά τούτο· αξιότιμος δέ και καθ’ δτι 
εις την πατρίδατου, καί όχι εις άλλοτρίους, — εις τάς 
χηλάςτούπρωσσικούάετού ένέθηκεν ον εφηύρε κεραυνόν.

II είκών αύτη παρέχει άφορμήν νά συμπληρώσωμεν 
όσα προηγουμένως εΐπομεν περί τών όπλων τού Σασπό- 
του (ΐδε σελ. 38, 39).

Παρετηρήθη έκ της επί πτωμάτων πείρας των τυ
φεκίων τού τελευταίου τούτου οπλοποιού δτι, έκ υ.ι- 
κράς άποστάσεως, ή διάμετρος τής οπής της εισόδου 
είναι σχεδόν όση καί ή τού άναίξαντος αύτήν μολυβδο- 
βόλου* άλλ’ ή διάμετρος της οπής της εξόδου είναι 
μεγίστη· επτάκις η δεκατρίς μεγάλητέρα της διαμέ
τρου τού μολυβδοβόλου. Αί άρτηρίαι καί φλέβες τέ- 
μνονται έγκαρσίως , άνασπώνται καί χαίνουσιν οί 
μυώνες κατασχίζονται καί μεταβάλλονται εις πόλτον 
(κουρκούτιον). Τά όστάκαταθραύονται εις έκτασιν ού- 
δεμίαν έχουσαν αναλογίαν προς τό μέγεθος τού μο
λυβδοβόλου. Καί σημειωτέου ό'τι, μετά την διατρύπη- 
σιν,τοΰπτώματος, τό μολυβδόβολον δ ιαπερα σανίδα πά
χους δακτύλου, έπειτα δε καί έγκολλάπτεται εις τον 
τοίχον βαθέως. Αί καραμπίναι των ακροβολιστών, 
σχετικώς, προξενούσε πολύ όλιγωτέ'ραν ταύτης θραΰ- 
σιν.Καί όταν άναλογισθή τις ό'τι ή όπλοποιία ύπόσχε- 
ται εϊσέτι πρόοδον ! Τό νά μεταβάλλεται ή σάρξ εις 
λέπαδνα καί εις κουρκούτιον, τά οστά εις συντρίμ
ματα, εύσυνειδήτως, είναι ολίγον· λέγεται ό'τι έπενοή- 
θη καίτις κομψή μηχανή έξερευγομένη σμιδράλλια· 
ό'τι έπενοήθησαν καί μικρά τινα κανόνια παλίγκροτα 
(canons revolvers), διαβολώτατα κατά τούς ειδήμο
νας... "Ολη αύ'τη ή πρόοδος είναι άραγε σημείον 
έγγιζόντων καιρών;

ΤΟ ΤΕΪΟΝ ΕΝ ΡΩΣΣ1Α.
Ό της έν Πετρουπόλει αγγλικής πρεσβείας γραμ- 

ματεύς, ες-ειλεν εσχάτως προς την Κυβέρνησίν του 
έκθεσιν περί τού εμπορίου τού ρωσσικού τείου, έξ ης 
συνάγομεν τά επόμενα.

Οί 'Ρώσσοι ύπεραγαπώσι τό τέϊον, καί πίνουσιν 
αύτδ άκορέςως. Ό αμαξηλάτης ό ρώσσος ζητεί, αφού 
τον πλήρωσής, νά προσθέσης τι διά τό τέϊον αύτού, 
καθώς οί Τούρκοι ζητούσι τό καφέ παρασί, καί άλ
λοι τό κέρασμα. Πανταχού της Ρωσσίας βράζει ό 
άμβιξ τού τείου, ήτοι τό σαμοβάριον, καί ό'λην 
την ημέραν ρέει έξ αύτού κρουνηδόν τό ήδύοσαον πό- 
μα. Μεταςύ εμπόρων η πραγματευτών, τό τέϊον αρω
ματίζει συνήθως πάσαν διαπραγμάτευσή· αδύνατον 
νά τελείωση υπόδεσις άνευ κύμβης τείου. Τό άπόζε- 
μα τούτο πωλείται εις πλήθος εργαστηρίων γεμόντων 
πάντοτε κόσμου· ώστε ε’ίς τινα έξ αύτών αναλίσκονται 
καθεκάςην 80 καί 100 λιτρών φύλλα τείου. Μόνον 
εις την Πετρούπολιν άριθμούνται ύπέρτά 700 τοιαύ- 
τα εργαστήρια. Οί φοιτηταί αύτών είναι ώς επί τό 
πλεΐς-ον χωρικοί καί πτωχοί χειρώνακτες, ροφώντες 
τό τέϊον τούτο άπλήςως, αφού ένσταλάξωσιν όμως 
καί όλίγην ρακην,κατεσκευασμένην έκσπορίμων ειδών.

Καί εις την Αγγλίαν γίνεται χρησις τείου μεγά
λη· αλλά μεταξύ αυτής καί της 'Ρωσσίας παρετηρη
θη κατά τούτο διαφορά τις αληθώς περίεργος. Τού 

’Αγγλου ή δρεξις προς τό ποτον τούτο φαίνεται ψυχρά 
καί πλατωνική, ώς προς την άπληστον λαιμαργίαν 
τού φλεγματικού Ρώσσου· καί δμως, εάν έκ τών 75 
εκατομμυρίων ψυχών, αίτινες συνις-ώσι τον πληθυσμόν 
της Ρωσσίας, τά 60 μόνον έκατομμύρια ήναι τεϊοπό- 
ται, ούτοι δέ πίνωσι καθ’ ην αναλογίαν καί οί "Αγ
γλοι, έπρεπε νά καταναλίσκωσι κατ’έτος 200 εκα
τομμύρια λιτρών τείου· άλλα καταναλίσκουσιν όχι 
πλείονα τών 30 εκατομμυρίων. Κατά πάσαν ή αίσειαν 
λιτραν τείου πινομένην έν Ρωσσία, έν Αγγλία πί- 
νονται τρεις λίτραι καί ήμίσεια.

II ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩ ΠΤΩΧΕΙΑ.

Ο άγγλικός τύπος ποιεί λόγον πολύν περί της αϊ- 
ςούσης πενίας, ιδίως εις τινας τών προς άνατολάς 
συνοικιών τού Αονδίνου, έν ώρα χειμώνας. Κατάστη- 
μάτι ίδρυθέν προς βοήθειαν τών πενήτων, έν τή καρ- 
δία αύτη τών συνοικιών αίτινες μαστίζονται ώς επί 
το πολύ έκ τών στερήσεων τών συνεπισυρομένων ύπό 
της πενίας, δίδει τήν έπομένην φρικώδη στατιστι
κήν*— Άπό της 1ης μέχρι τής 7 δεκεμβρίου έδόθη 
περίθαλψις εις 7,885 ψυχάς, έν μόνω τώ εΐρημένω 
τμη'ματι τής πόλεως. Τήν άκόλουθον εβδομάδα έδέησε 
νάέκταθη ή περίθαλψις αύτη εις 9,000 ψυχών έν τώ 
αύτώ τμήματι· συμπεραίνεται δέ έκ διδόμενων άλαν- 
θάστων δυστυχώς, ότι κατά Ιανουάριον καί φεβρουά- 
ριον ό άριθμός αύτών θά προβή μέχρι 16 καί 17,000. 
Καί ταύτα μεθ’ όλην τήν άπειρον εμπορικήν τής με- 
γαλοπόλεως έκείνης κίνησιν. Επιματυρεί δέ αύτά καί 
ή έφημερίς Σφαίρα, μία τών εύυποληπτοτέρων τού 
Αονδίνου.

NEON ΦΩΣ.
Παρευρε'θημενπρό ολίγων ήμερων εις τά πρώτα πει

ράματα νέου φωτισμού, γενόμενα έπί τής πλατείας 
τού ενταύθα Δημαρχείου. Αί φωναί τού άνευφημουν- 
τος πλήθους τών έκείπαρευρεθέντων κατά τύχην, έμαρ- 
τύρησαν διαπρυσίως τήν έπιτυχίαν τών έφευρετών 
Teissier du Mothay καί Marechai.

·. Καί όντως, το νέον φώς τούτο υπερέχει τού τής 
ά.τρ.'$ος (^Ζ)? όσον αυτό ύπερέχει τού φωτός τσυ 
ελαίου. Είναι καθαρόν καί λευκόν ώς τών αστέρων, 
Εις άπόστασιν είκοσιπέντε βημάτων άναγινιόσκει τις 
εφημερίδα, διακρίνονται δέ καί οί λεπτότατοι τών 
χρωματισμών παντός ύφάσματος.

Προς έπίτευξιν τού φωτός τούτου, οί έφευρεταί 
έπενόησαν νά καίωσιν όλοσχερώς τήν κοινήν άτμίδα 
διά τού οξυγόνου. Έάν λάβης μικρόν τινα κύλινδρον 
έκ μαγνησίας λίθου, καί παρένθεσης αύτόν μεταξύ τής 
έκθρωσκούσης καί καιομένης άτμίδος, θά ϊδης ότι ό 
κύλινδρος κατέστη έν αύτη φωτοβόλος- τόσον, ώστε 
τό φωτόμετρον ύπόσχεται έκ τής διά τού οξυγόνου 
κεκαυμένης άτμίδο'ς φώς έξηκοντάκις λαμ.πρότερον τού 
έκ τής συνήθους.

'Η αξία τής έφευρέσεως καθίσταται πολλαπλασία 
καί έκτού οικονομικού μέσου, τό οποίον άνεκάλυψαν οί 
εϊρημένοι άξιοι έφευρεταί προς πορισμον τού οξυγό
νου* διότι αντί δαπάνης 72 εκατοστών τού φράγκου, 
έχουσιν έν κυβικόν μέτρον τοιούτου. Ωστε 3 κυβικά 
μέτρα άτμίδος συνήθους καί 4 κυβικά μέτρα οξυγόνου 

τιμώνται μέν 8 φράγκων καί 90 έκ., παρέχουσι δε, 
κατά τά ήδη γενόμενα φωτομετρικά πειράματα, τόσον 
φώς, όσον 180 κυβικά μέτρα συνήθους άτμίδος, τι
μώμενα 54 φράγκων. Τπον προς ίσον φώς, τό νέον εί
ναι κατά 45 φρ· καί 10 έκ. οικονομικότερου.

Καί σημειωτέου ότι, κατά φυσικόν λόγου, ούδείς 
μηχανισμός δύυαται εύθύς έξ αρχής νά ήναι τέλειος· 
ύπάρχουσιυ έλπίδες, καί ίσως όχι υπερβολικά·., ότι δια 
τής τελειοποιήσεως τού νύν μηχανισμού δύναται να 
έπιτευχθή, άντί τού ήμίσεος τής σημερινής δαπάνης, 
τριπλάσιον φώς, ίσως δέ καί τετραπλάσιον.

Ή χημεία κατέστησε πάλιν ημάς όφειύ.έτας μεγά
λου αποχτήματος.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ! ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ.
"ίδιον τής οικιακής οικονομίας είναι καί ή γνώσις 

τού ποσού τής θρεπτικής ούσίας, ήν πε’ριέχ_ουσι τά 
συνηθέστερα τών έδωδίμων. "Εν τινι γαλλικώ περιο
δικό) φύλλω, έξ ού συνεχώς θά άρυώμεθα χρησιμωτά- 
τας τοιαύτας γνώσεις, [Journal des Connaissances 
Uliles), άπαντώμεν τον επόμενον συγκριτικόν έπί 
τούτω πίνακα’

Πειιέχ ουσι θρεπτικήν ούσίαν.
too λίτραι άρτου....................................................... 80 λιτρών
100 » κρέτατος βοείου................................. 35 >·
100 » φα-ιήλων ,....................................... 92 “
100 » κυάμων (κουκκίων) . ...........................  93 »
100 » φακή;.................................  9i
100 ν πίνων.................................................. 8 »
100 »· γαιωμήλων............................................ 25 »
100 » δαυκίων (καρόττων)............................ 11 »

Διατήρησις τής ζωηρότητος τών ταινιών. 
— "Οταν αί ταινίαι φθαρώσιν ύπό τής ύγρασίας, λά
βε κόμμι (gomine) αραβικόν 35 γραμμάρια, καί άνά- 
λυσον εις ποτήρεον υδατος. ’Απόσπασον τήν ταινίαν 
άπό τού καλυμματίου σου, άπλωσον αύτήν έπί τρα- 
πέζης· λάβε σπόγγον βεβρεγμένον εις τό νερόν τού 
κόμμιος, καί πέρασον αύτόν έπί τού οπισθίου μέρους 
τής ταινίας, ώστε νά τήν ύγράνης. Τότε σιδήρωσον 
αύτήν, άλλ.’ έπί τού οπισθίου πάντοτε- τό δέ σίδηρον 
νά μή ήναι πολύ ζεστόν, επειδή βλάπτονται τά χρώ
ματα. Μόνον ή ύγρασία πρόκειται ν’ άφαιρεθή, και ή 
ταινία σου αποκτά ούτω στερεότητα καί στΛπνοτητα 
ώς άν ήτο νέα. I

Τό σκληρόν κρέας καθίσταται τρυφερόν έάν, 
άφού έξαφρισθή ή χύτρα έντός τής οποίας βράζει, χυ- 
θή ρακή δύο μύστρων (κοχλιαρίων) διά πάσαν όκ- 
κάν κρέατος.

Κατά ραγάδων(σκασμάτων)τής έπιδερμιδος. 
— Τρίβε το εσπέρας τάς χμίράςσου διά τού ζωμού λε
μονιού, το δέ πρω'ί άλειφε αύτάς δι’ όλ.ιγίστου μυελού 
έκ βοείων κοκκάλων.

Κατά χειμέθλων (ξεπαγιασμάτων). — 'Ως 
προφυλαχτικόν· μή μετάβαινε αμέσως άπό ψύχους εις 

θερμότητα πολλήν. 'Ως ιαματικόν* σύμμιξον γλυκε
ρίνην μετά βαλσάμου τού Φιοραβάντου εις ίσα μέρη, 
καί άλειφε τό εσπέρας τάς χείρας ή τούς πόδας διά 
τού μίγματος.

Κατά του ψύχ ους τών ποδιών.— Καθ’έκάστην 
βάλλε τούς πόδας εις θερμόν υερόυ· μέτριον περίπα-, 
τον· περικνημίδας μαλλίνας καί άνωθεν αύτών βαμ- 
βακίνας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Αί MHXANIKAI ΤΕΧΝΑΙ προκόπτουσι θαυμασίως 

έπί τών ήυ-εροίν ημών εις τήν Εύρώπην, ένώ ημείς μα- 
ραινόμεθα, όσοι μάλ.ιστα διατελ.ούμεν ύπό τήν δου
λείαν. Το κατασκευάζειν τά πάντα δι’ εργαλείων μη
χανικών, αύτομάτως κινουμένων, ού'τε δυσκολίας 
πλέον φαίνεται ν’ άπαντά, ούδ’ όρια νά έ'χη. "Ο,τι άν 
φαντασθή τις γίνεται διά μηχανών αίτινες, λαμβάνόυ- 
σαι τήν ύλην άκατέργαστον όλως, μεταβάλλουσιν αύ
τήν έν μια στιγμή εΐςπράγμάτι κατειργασμένον τε
χνηέντως, λεπτώς, καί έτοιμον εις χρήσιν. Σήμερον 
βλέπει τις μηχανάς, αμερικανικής ταύτας, κατασκευα- 
ζούσας κοχλίας (βίδας) καί γόμφους (boulons), καί 
διδούσας εις αύτά έκ διαδοχής πάσαν τελειοποίησιν. 
Είς καί ό αύτός δίσκος φέρει τριγύρω όλην τήν σειράν 
τών προς αύτό έπιτηδείων έργαλείων· ό έργάτης έχει 
χρείαν τρυπανίου; στρέφει τον δίσκον καί εύρίσκει τό 
τρυπάνιον περιστρεφόμενου. Πλησιάζει έκεί τό ςύλον 
τό οποίον πρ.έπει νά διατρυπηθή, καί τό ξύλον δια- 
τρυπάται. "Εχει έπειτα χρείαν πριονιού, ή σμύλης, ή 
στιλβώτρου; αρκεί νά στρέψη τον δίσκον, καί τά ευ
ρίσκει κινούμενα ώς θέλει. "Αλλη τοιαύτη τις μηχανή 
κατασκευάζει ξύλα καθεδρών, τρία κατά παν λεπτόν. 
"Αλλαι είναι επιτήδεια·, προς κατασκευήν βυτινών 
(βουτσίων)· αύται έχουσι καί ροκάνια καί πελέκεις 
καί πριόνια, καί ε’ίτι άλλο· συγχρόνως δέ αί σανίδες 
καμπυλοΰνται κατά τό μέτρον τής κοιλίας τής βυτί- 
νης. Χίλιαιβυτίναι κατασκευάζονται έν μια ημέρα ύπό 
μηχανής τιμώμενης 6,000 φράγκων άλλά βυτίναι 
στερεών, καί όχι ύγρών περιεκτικαί. "Αλλη τις μηχα
νή περικόπτει έκπλακός σιδήρου 1,500 καρφία κατά 
παν 7<επτόν. Γάλλος τις εφηύρε μηχανήν προς κατα
σκευήν περικνημίδων, δεκάκις τόσας προάγουσαν, 
όσας αί προ εικοσαετίας έπινοηθείσαι τοιαύται μηχ.α- 
ναί. Κατά παν λεπτόν, ή μηχανή αύτη δίδει 500,000 
βρόχων (πούντων). 11 παλαιά μηχανή έ'διδε μόνον 7 
έως 8,000 βρόχων κατά λεπτόν· καί ή έργασία τής 
νεωτέρας είναι τελειοτέρα τής παλαιάς.

— 'Ο διακεκριμένος ϊταλός ΜΕΑΟΓΡΑΦΟΣ Pac- 
cini ΑΠΕΒ1ΩΣΕ κατ’ αύτάς έν ηλικία 72 έτών. ’Εκ 
τών μελοδραμάτων αύτού έπηνέθησαν προ πάντων ή 
Σαπφώ,'ή Μήδεια καί-ή Πιστή σύζυγος.

— Προνοούσα υπέρ τής ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ τών όδοιπο- 
ρούντων, ή αγγλική Κυβέρνησις διέταξε τάς εταιρίας 
τών έν ’Αγγλία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ, ΐνα μελετήσωσι 
καί έφαρμόσωσιν εις τάς άτμοκινήτίυς ψμάξας ομοιό
μορφόν τι σύστημα άμέσου είδοποιήσεως μεταξύ τών 
οδοιπόρων καί φυλάκων άφ’ ενός, καί μεταςύ τούτων 
καί τών μηχανικών άφ’ ετέρου. Είς τον σύνταγμα-
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τάρχην Yolland άνετέθη ή σύνταξις έκθέσεως περί τών 
ήδη έφηρμοσμένων είςτινας σιδηροδρόμους διαφο- 
οων συστημάτων τοιαύτης συγκοινωνίας.

— Αί ΠΡΟΣΟΔΟΙ τού Κράτους τής ΑΓΓΛΙΑΣ κα
τά το λήξαν έτος 1867 ήσαν κατά 122,146 λ. στερ
λίνας όλιγώτεραι τών τού 1866. Η έλάττωσις ύπήρ
ξεν έπαισθητοτέρα κατά τήν τελευταίαν τριμηνίαν, 
καί αί πηγαί τής δημοσίας προσόδου έν αίς έφάνη το 
έλλειαμαπαρέχουσιν ένδόσιμον,ότι γενικώς ή ευπορία 
τών κατοίκων ύπέστη έλάττωσιν.

— Ό τρούλος τού ναού του ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ανοι
κοδομείται, ώς είναι γνωστόν προ πολλού, δαπάνη 
τής 'Ρωσσίας, Γαλλίας, καί δή καί τής Τουρκίας. 
Μανθάνομεν λοιπόν κατ αύτάς, ότι τό εργον τούτο 
προοδεύει έν τάχει, καί ότι έλπίζεται ν’ άποπερατω- 
θή μέχρι τού προσεχούςΙΙασχα. ΟΗπί τούτω σταλεν- 
τες δύο άρχιτέκοντες, οί κύριοι Mauss έκ μέρους τής 
Γαλλίας καί Epinger έκ μέρους τής Ρωσσίας, προβαί- 
νουσιν εις καταρτισμόν τού κοινού έργου έν έπαινετω- 
τάτη αρμονία· οί έργάται άφ’ ετέρου έργάζονται με
τά ζήλου πολλού καί αύταπαρνήσεως, ένεκα τού θρη
σκευτικού αύτών αισθήματος. Είχε δέ καταφθάσει 
εσχάτως εϊς Ιερουσαλήμ, έκ Γαλλίας όλον τό άπαι- 
τούμενον ύλικόν.

— Τήν ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ τών Άγγλων εις τήν 
ΑΒΥΣΣ1Ν1ΑΝ γινώσκει ό αναγνώστης έκ τών πολιτι
κών εφημερίδων. Εις ημάς απολείπεται νά τώ μετα- 
δίδωμεν ό,τι περίεργον άναφέρεται περί τών σχεδόν 
άγνωστων εκείνων τόπων καί τών εθίμων αύτών. Ό 
Χρόνος, τού Λονδίνου έφημερίς, δίδει τήν έπομένην 
τού βασιλ/ως τής Άβυσσινίας όχι εύάρεστον εικόνα. 
— « Ό βασιλεύς Θεόδωρος είναι, λέγει, τεσσαράκοντα 
καί επτά ετών άνθρωπος. Αληθώς ονομάζεται Καφ- 
φάς, άλλ’ή θέλησε νά μετονομασθή Θεόδωρος, έπειδή, 
κατά παλαιάν τινα προφητείαν, τό βασίλειον τής 
’Αβυσσινίας μέλλει νά ύψωθή εις τόν κολοφώνα τής 
δόξης υπό αύτοκράτορός τίνος καλουμένου Θεοδώρου. 
Είναι δέ λίαν φιλοπόλεμος, καί λέγεται άνθρωπος νοή- 
μ.ων, ανδρείος καί δραστήριος. Καίτοι δέ τήν όψιν 
μελάγχρους πολύ, έχει εύρωπαϊκόν τύπον. Είναι φι-· 
λοπότης, άλλ’ όχι μέθυσος. Κατά τήν ωμότητα όμως 
είναι θηρίον συνέβη νά καύση εχθρούς του ζώντας, 
άφού τούς ήλειψε διά κηρού. ’Ιατρός τις εύρωπαΐος 
έγραφε κατά τόν παρελθόντα ϊούνιον « Ο Νερών, ό 
Αττίλας καί ό Ταμερλάνος ήσαν άρνία παραβαλλό
μενοι προς τόν Θεόδωρον. Είναι προδότης καί επί
βουλος. ’’Εχει τόν υιόν του 'Ρασμεσίσαν εϊςτά δεσμά* 
καί ό 'Ραστάγας κεΐται ωσαύτως άλυσόδετος, προς 
ανταμοιβήν τής πίστεως ήν είχε δείξει εις τόν άχάρι- 
στον αύτοΰ κύριον. » Κατ’ άλλον περιηγητήν, ό Θεό
δωρος έθανάτωσεν εντόςέξ εβδομάδων 4,000 ψυχών.

— Κατά το έτος 1867 ΑΠΕΒ1ΩΣΑΝ τέσσαρες 
ΒΑΣΙΛΕΙΣ- Φερδινάνδος Μαξιμιλιανός, αύστριακός 
άρχιδούξ καί πρώην αύτοκράτωρ τού Μεξικού· Οθων 
ό πρώην βασιλεύς τής 'Ελλάδος καί θείος τού βασι- 
λέως τής Βαυαρίας· Μαρία Θηρεσία, χήρα τού προτε
λευταίου βασιλέως τής Νεαπόλεως· Φαυστΐνος (επο
νομαζόμενος Σουλούκός), πρώην αύτοκράτωρ Αϊ
τής, τής μεγίστης τών Αντιλλών νήσων.

’Εκ τών άνδρών τούς οποίους άπώλεσε κατά τό αύ
τό έτος ή επιστήμη είναι καί ό γάλλος Φλούρενσος, ό 
πατήρ τού έξαιρέτου φιλέλληνος νέου Φλουρένσου, 

τού επί πολύν χρόνον μετασχόντος τού κρητικού ά- 
γώνος.

— ’Εδημοσιεύθη κατ’ αύτάς έν Λονδίνω πόνημα 
τής ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, έπιγραφόμενον Φύλ
λα έκ τού 'ΐίμερολογίου μου, άπό τού 1848 μέ
χρι τού 1861' άλλο τούτο παρά τήν Βιογραφίαν 
τού πρίγκηπος ’Αλβέρτου, συζύγου της, γραφεΐσαν 
ωσαύτως ύπ’ αύτής. ’Εντώ νέω πονήματι, ή βασιλίς, 
άποθέτουσα τό διάδημα καί τήν πορφύραν, παρίσταται 
ώς απλή μήτηρ καί σύζυγος, λαμβάνει' έκαστον τών 
ύπηκόων αύτής έκ τής χειρός, καί τόν εισάγει εις τήν 
ιδιωτικήν εστίαν τής Βικτωρίας. Παρουσιάζει αύτόν 
εις τόν σύζυγόν της, εις τά τέκνα, εις τούς ύπηρέτας· 
τόν καθίζει εις τήν τράπεζαν αύτής, εις τό όχημα, 
όπου άν πορεύεται άγνωστος. Καί οί περί αύτήν δέ 
φαίνονται ώς ούδέν έχοντες άξίωμα. Ό σύζυγός της, 
πρίγκηψ’Αλβέρτος, είναι .’’Αλβέρτος απλώς· τά τέ
κνα της ονομάζονται Ούΐκη, Βέρτη, Βέϊβη. Ταύτα έκ 
βασιλέων* εύχαριστούσι τούς υπηκόους, καί κινούσιν 
εις αγάπην.

— Κατ’ αγγλικήν τινα στατιστικήν τής άναλώ- 
σεως τού ΧΑΡΤΟΥ, ή μέν Αγγλία καταναλίσκει 220 
εκατομμυρίων λιτρών χάρτην κατ’ έτος, ή δέ Γαλλία 
195 έκατομιαυρίων λιτρών, αί δέ ΗνωμέναιΠολιτεΐαι, 
440 εκατομμυρίων λιτρών, ήτοι τόν ύπερδιπλάσιον 
τών εϊρημένων δύο μεγάλων εύρωπαϊκών Κρατών.

— Ελβετός τις όνόματι Μέσμερος, κάτοικος τής 
Αμερικής, έπενόησε πώς νά κατασκευάζη ΜΕΤΑΞΑΝ 
έκ τίνος ΦΥΤΟΥ , τό όποιον οί βοτανικοί καλοΰσι ζω
στήρα θαλάσσιον· ελβετική δέ τις έφημερίς βέ
βαιοί-, ότι ό Μέσμερος ούτος έλαβεν ήδη παρά τής Κυ- 
βερνήσεως τών Ηνωμένων Πολιτειών δίπλωμα έξα- 
σφαλίζον εϊς αύτόν τήν έφεύρεσιν, καί ότι ή πόλις τού 
Νεοβο ράκου τώ έπρότεινε 85,000 φράγκιον προς πώ- 
λησιν τού διπλώματος εϊς αύτήν.

— Τό ήκούομεν πρό τίνος καιρού καί μάςέφαίνετο 
ύπερβολή· άλλ’ είναι βεβαιότατον. Εις ούκ ολίγα 
κρεωπωλεϊα ένΠαρισίοις πωλείται ΚΡΕΑΣ 1ΠΠΕΙΟΝ· 
ή δ’ έξουσία εϊς τούτο μέν αδιαφορεί, προσέχει όμως 
ϊνα προς τό παρόν τό ίππειον κρέας μή πωλήται ό
που κρέατα καί άλλων ζώων φαγώσιμων. Καί εϊς τό 
Αονδΐνον δέ ή ιπποφαγία εϊσήχθη κατ’ αύτάς πανηγυ- 
ρικώς. Τη 31 τού παρελθόντος δεκεμβρίου (ν. έ.), εϊ- 
κοσιδύο κύριοι έκ τών κοσμιωτάτων συνήλθον έν τινι 
ξενοδοχείω έκ τών μάλιστα πεφημισμένων, όπου 
παρετέθη εϊς αύτούς γεύμα λαμπρόν, όλον έκ κρεά
των ίππείων. Κατάτήν εφημερίδα 'Ημερήσια Νέα, 
ό νεωτερισμός ούτος όσημέραι επιτείνεται. — Αντί 
ν’ αύξάν/; ό προς τά χρήσιμα ζώα οίκτος τού άνθρώ- 
που, προϊόντος τού πολιτισμού έλαττοΰται.

— Αί πρώται ΜΕΤΑΑΛΙΚΑΙ ΓΡΑΦΙΔΕΣ κατε- 
σκευάσθησαν έν Βιρμιγγάμη τής ’Αγγλίας, καί έπωλή- 
θησαν προς μίαν λ. στερλίναν έκάστη. Τάχιστα όμως 
έξέπεσεν ή τιμήτων εϊς 1 σελλίνιον· μετά καιρόν ικα
νόν, ήγοράζοντο άνθ’ ενός σελλινίου 12 γραφίδες. Κα
τάντησαν δέ σήμερον, ότε ή εμπορική μονάς είναι μία 
γρόσσα (12 δωδεκάδες), ν’ άγοράζωνται έκ τών έρ- 
γοστασίων άνθ’ενός σελλινίου, οχι μία γρόσσα, άλλά 
γρόσσαι γραφίδων μεταλλικών. Εϊς τήν Γαλλίαν ή 
κατασκευή αύτών εϊσήχθη τώ 1847.

Έκ του τυπογραφείου J. Best, rue St-Maur-St-Germaln, 15.
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