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Κανθάρων έξάλειψις, 222. 
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Καρανου συμπόσιον, 19. 
Καρχαρίας ** 321.
Καρχηδών *, 373. 
Καύσονος ανάψυξες, 217. 
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Κηλίδες, 124, 375.
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Κόρις *, 344.
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Κρέας, 63.
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Κύδνος ποταμός * 309. 
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(1) Οί αστερίσκοι σημαίνουσιν εικονογραφίας.
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Μυΐών έξάλειψις, 250.

Ουρανού αποστάσεις, 50. Πυροτεχνία, 239.

Ναυάγιον, 150. 
Ναύπακτού ναυμαχ. 154. 
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Όπερα Παρισίων *, 72. 
Όττεντότοι **, 300.
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ΙΙενθεύς, Μαινάδες * 1 69. 
Περιαυτολογία, 307. 
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Πτερών πλύσις, 29. 
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ΙΙυρετοΰ θεραπεία, 339.’ 
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'Ρόδων διατήρησις, 315. 
'Ρώσσοι τού ι αΐώνος, 91.
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Σηρικοτροφία, 29, 347, 

375.
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’Ωκεανού, 274.
Σιτοβολώνες, 54. 
Σίτου ιστορία, 342. 
Σκορόδου οσμή, 29. 
Σκωρίας έξάλειψις 29. 
Σουέζης διώρυξ *, 85.

Προσθήκη, 172. 
Σπείρειν (τρόποι τοΰ) 123. 
Σταθεραί άρχαί, 259. 
Στάντων Ελισάβετ *217. 
Στέμμα τοΰ Μονομάχου * 

283. Ουγγαρίας* 294. 
Στρατιωτικά, 270. 
Στρατός άγγλικός, 11S. 
Στόμα, στόμαχος, 300. 
Συμβούλιου τών υπουργών 

τής Γαλλίας *, 268. 
Συμφορών μνήμη, 339. 
Συνειδήσεων άξια, 26. 
Συρακούσιαι αί τοΰ Θεό

κριτου , 311.
Συρμός, 31 *, 64 *, 93*, 

125 *, (58*, 190*, 
223 *, 254 *, 287 ‘, 
.320^50, 378*.

Σφυγμόςγ 187. 
Σωκράτης*, 129, 218.

Τάξις, 318.

Ταττερσαλ (λαίδη), 162, 
Τατουσία *, 225 · 

194, 230,261.
Τάφοι αγρίων *, 245·
Τέϊον έν 'Ρωσσία, 62. Τό 

πράσινον, 124.
Τίμαί, 326.
Τιφλίς ******* 323. 
Τριμαλκίωνος συμπ. 19. 
Τύχης (περί), 2.

Υίική στοργή, 123. 
Ύμενοκυνάγχ η, 375.

Φαρραγοΰτος *173. 
Φασιανός χρυσ. * 250.
Φελλάχιδες*, 88. 
Φενιανες, 359. 
Φθείρ *, 367.
Φθο'νος, 275. 
Φιλανθρωπία, 371.
Φιλία θηρίου, 83. 
Φιλοδοξίας βαθμοί, 326. 
Φιλοσοφική κρίσις, 216· 
Φλουρένσος πατήρ * 184. 
Φραγκλϊνος Βενιαμ.*,44. 
Φρειδερίκος ό Β’, 21. 
Φρενοκομείου Παρισίων 

πρότυπόν 140.
Φώς έπί χείλους λάκκου, 

58, 74', 106, 138.
Φώς νε'ον, 62.

Χειμέθλων θεραπεία. 63. 
Χελιδών σαλαγγάνη *331. 
Χοιροβοσκοί όμηρ. * 16. 
Χρέος, 83. Δημόσιον ευ

ρωπαϊκόν χρέος, 238.

Ψεύδη επιστήμης, 270. 
Ψύχος ποδών, 63.
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Αύτη ή πόλις τών Παρισίων, ή εύποροΰσα παντός 
επιτηδείου προς έκδοσιν περιοδικού-συγγράμματος 
όποιον προαιρούμεθα νά καταστήσωμεν τό άνά χεϊ- 
ρας, πρό πολλοΰ ήδη έκάλει ημάς ύποσχομένη αίσια. 
Περισπασμοί τοΰ βίου καί άσθένεια επίμονος ά.πέσπων 
καί ήνάγκαζον εις άναβολάς, έως οΰ, σήμερον, αγαθή 
τύχη, έπιλαμβανόμεθα τοΰ έργου.

Η πρόθεσις ήμών , — λεχθήτω εύθύς εξαρχής, 
— είναι τοιαύτη · νά είσάγωμεν τήν θυμηδίαν είς πά
σαν ελληνικήν οικογένειαν, χειραγωγόν έχοντες τήν 
χρηστοήθειαν · νά όίδωμεν έκ διαλειμμάτων άφορ
μήν λέσχης όχι κενής είς τάς συναναστροφας, καί, 
ένί λόγω, νά διδάσκωμεν τέρποντες.

Σπουδαία μετά χαριέντων συμπεριέχοντα τά φυλ
λάδια ήμών, έάν άπό τών χειρών πατρός μεταβαί- 
νωσιν είς θυγατρός, θά τέρπωσιν ούχ ηττον καί ταύ- 
την, άπαντώσαν έν αύτοΐς πράγματα ήδέα ή χρήσιμα 
είς τον βίον ' αλλά καί τό παΐζον έτι μειράκιου, ώς 
καί ό σπουδάζων νέος καί ή οικουρούσα μήτηρ, 
θά εύρίσκωσιν, έλπίζομεν, έν τοΰ παρούση αποθήκη,, 
ό',τι άδύνατον είναι μεταξύ ΜΥΡΙΩΝ ΟΣΩΝ νά μή 
εύρεθή ’ — ψυχαγωγίαν καί ωφέλειαν.

Διότι τάξιν δεν θά φυλάττωμεν συλλέγοντες τήν 
ποικίλην ήμών ύλην " άλλα πράγματα παλαιά μετά 
νέων, έμψυχα μετά άψύχων, τεχνητά ή τευκτά μετά 
φυσικών ή αχειροποιήτων, ήθη άγρια μετά πεπολι- 
τισμένων, όντα χερσαία μετά θαλασσίων καί ούρα- 
νίων, παντός καιρού πράγματα καί πάσης εποχής 
καί πάσης χώρας, τής ’Ινδικής καί τής Κίνας, τής 
Ισλανδίας καί τής Λαπωνίας, τής Τομπουκτοΰ καί 

τοΰ Αονδίνου, τών Αθηνών, τής Ρώμης ή τών Πα
ρισίων , όλα θά συναπαντώνται εντός τών σελίδων 
ήμών, πολλά τών οποίων θά διασαφηνίζωνται καί 
δι’ ωραίων εικονογραφιών, ώστε καί οί οφθαλμοί 
τοΰ αναγνώστου, καθώς ό νσΰς αύτού καί ή καρδία, 
νά έφέλκωνται προς δ,τι άν ύποδείξωμεν ώς λόγου »/>· t » / ’αςιον, ως αφετηρίαν σπουοης και c .....
ποΰς συνδιαλέξεως.

Όχι διατριβάς διδασκαλικάς, 
τοΰντα είδικωτέρας μελέτας ' καί 
στορήματα κενά’ άλλα προχείρους αποκρίσεις είι 
πάσαν έρώτησιν δίδοντες, θά συμβουλευώμεθα 
άξιοπιστοτάτους τών συγγραφέων ' θ’ άνερευν 
τήν ιστορίαν τών εθνών καί ιδίως τήν ήμετέραν, άρ- 
χαίαν τε καί νέαν · θ’ άκολουθώμεν τάς περιηγήσεις 
καί ανακαλύψεις " θά περιεργαζώμεθα τά φιλοτεχνή
ματα τών ελευθερίων τεχνών ’ θ’ άρυώμεθα ό',τι γνή
σιον, δ, τι καλόν, ό',τι ωφέλιμον - θ’ αναγγέλλω μεν 
ό',τι νεώτερον άξιον περιεργείας καί σπουδής, ό',τι έφελ- 

Τόμ. Α'.— Ίανουάο. 1868.

άφορμήν έπιτερ-

ό'χι ά'ρθρα άπαι- 
ούτε πάλιν μυθι-

ι τούς 
άνερευνώμεν

κΰον τον κόσμον, καταδεικνύοντες ό',τι ύπερβολικόν ή 
ήμαρτημένον- τέλος, θά έκλέγωμεν αντί φρούδων μυθι
στορημάτων ήθικά διηγήματα ' άλλα πρό πάντων 
θά προσπαθώμεν νά έμπνέωμεν τον προς τούς λίαν 
άμελουμένους παρ ήμΐν αρχαίους έλληνας συγγραφείς 
έρωτα, άποσπώντες ές αύτών τεμάχια έπαγωγότατα.

Εν τώ παρόντι περιοδικφ ούδείς περί πολιτικών 
λόγος'προς τούτο έχομεν έν Τεργέστη τήν ΗΜΕΡΑΝ, 
έςαιρέτως συντασσομένην σήμερον.

Γλώσσαν δέ θά μεταχειριζώμεθα τήν καθαρεύου
σαν καί μάλιστα εύληπτον, ήτις φεύγει μεν τούς χυ
δαϊσμούς ή ξενισμούς, τείνει δέ είς τήν γλαφυρότητα 
τής αρχαίας, καί τοΰτο καθ’ όσον ή ύλη έπιδέχεται.

Μή είς κρίμα, μηδέ είς κατάκριμα, άν, χαριζόμε- 
νοι είς τάς παρ’ ήμΐν γυναίκας, έκδίδωμεν κατά 
δύο μήνας καί εικόνας ύποδεικνυούσας διά σχημάτων 
καί χρωμάτων τον έν ΙΙαρισίοις έπικρατοΰντα συρ
μόν τοΰ γυναικείου ιματισμού, έκλέγοντες τά ύπο- 
δείγματα ταΰτα έκ τών μάλιστα παραδεδεγμέ
νων - επειδή τί κακόν τωόντι δύνανται νά προξενώ- 
σιν αί εικόνες αύται, άφοΰ καί ανευ τούτων ό τοΰ 
συρμού οίστρος μεταδίδεται είς τήν ’Ανατολήν; τού- 
λάχιστόν δσαι λαμβάνουσι τήν είζ.όνα, θά προσέχωσι 
νά κόπτεται τό νέον αύτών φόρεμα κατά τά τελευ
ταία υποδείγματα, — τό όποιον είναι οίκονομικώ- 
τερον,—ή, έχουσαι ήδη ιδέαν, δέν θά πτοώνται βλέ— 
πουσαι αίφνιδίως έστολισμένας κατά νέον ρυθμόν τάς 
προμηθευομένας έκ Παρισίων τάς αύτών ένδυμασίας.

Ωσαύτως θά έκδίδωμεν εκ διαλειμμάτων καί 
άσμάτια νέα μετά μουσικών χαρακτήρων. Πρό πολ
λοΰ τωόντι έπαύσαμεν έκφέροντες τοιαύτα είς τό καθ 
ήμάς δημόσιον, καί τά τής νεότητος ήμών, άδόμενα 
καθ’ όλην τήν Ελλάδα καί Τουρκίαν, έπαλαιώθη- 
σαν 1 - συμπροέβη δέ μεθ’ ήμών είς ήλικίαν κόσμος 
νεανικός, ό'στις αναπολεί τάς έπ αύτών περιστάσεις 
ήδη ώς ό'νειρον. Θά έπιστρέφωμεν λοιπόν είς τήν νεο
λαίαν τήν νΰν, περιτιθέμενοι τον ρόδινου στέφανον 
έπί κροτάφων τούς οποίους κατέσκαψεν ή γαμψώνυς 
μέριμνα, καί θά πειραθώμεν, θά δοκιμάσωμεν άν συγ- 
γηράσκη πάντοτε μετά τοΰ σώματος καί ή ψυχή.

Προς διάδοσιν τοΰ περιοδικού τούτου, ό'χι μόνον 
είς τάς εύπορωτέρας, άλλα καί είς τάς απόρους τών 
καθ’ ήμάς οικογενειών, έπεθυμούμεν ϊ^κ καταστήσω
μεν αύτό εύωνότερον " άλλ’ άδύνατον ' όμολογούμεν 
ό'τι τά αύτά, γαλλιστί, αγγλιστί ή γερμανιστί έκ- 
διδόμενα, θά έτιμώντο αντί τού ήμίσεος τής τιμής ήν

(1) Τοιαύτα εισΐ τά πασίγνωστα, — λ Tof πολέμου ήμερ 
ανατέλλει », « ’Αν φιλίαν ελάχιστην », « Άν ήτο τρόπο; ν’ ανα
κάλυψης «Πού νά ήναι ! τί νά κάμνη », «Ώ τύχη αλλοπρόσ
αλλος », « Τά φώτα λάμπουν» , « Ακόμη βέλος έρωτος », 
«Τής Μυρτιάς τό τραγούδι », « Πάθος ανίατον », «"Οταν ό 

I θούριος ύμνος τού Τήγα », « Ένα βράδυ σ’ ένθυμούμαι », κτλ.
1
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ώρίσαμεν · διότι, ώς καί άλλοτε αλλαχού εϊπομεν, ό 
αριθμός τών λαλούντων τάς γλώσσας ταύτας είναι πολ
λαπλάσιος τοΰ τών λαλούντων τήν ελληνικήν, ανάλο
γος δέ τούλάχ ιστόν καί ό τών άναγινωσκόντων · ώστε 
μάλλον συμφέρουσι παρ έκείνοις ολίγα έκ πλείστων, 
ή πολλά ές όλιγίστων · παρ ήμϊν όμως, εύαρίθμοις 
ούσιν, ή αρχή αύτη έφαρμοζομένη πάντως θ’ άπέβαι- 
νεν άτελεσφόρητος1.

Εύχώμεθα όπως τάχιστα τό ελληνικόν έ'θνος άκμά- 
ση ώς άλλοτε' ποτέ κατά πληθυσμόν καί σοφίαν, ένι— 
σχυόμενον όσημέραι καί παιδευόμενον.

Ί. Ί σ δ ω ρ ί δ η ς Σκ υ λ ί σ ση ς.

*-

II ΤΥΧΗ.

Η Τύχη είναι τωόντι τυφλή , ώς καί είκονίζεται 
ανέκαθεν · όλοι δέ την λατρεύομεν, ενώ όλοι κατ’ αύ
τής παραπονούμεθα, τάς [Λεν χάριτάς της άποδίδοντες 
εις την άξιότητα ή ικανότητα ήμ.ών, τά δέ σφάλματα 
ημών φορτόνοντες εις την ράχιν της Τύχης. Πάντοτε 
ημείς έχομεν δίκαιον, καί ή Τύχη άδικον.

λλλ’ εινα ι άρά γε ή Τύχη τόσον άδικος, όσον φρο
νούμε·/ ; ’Εάν συνήγορός τις άνελάμβανε την ύπεράσπι- 
σιν αύτής, πολλά ίσως θά ειχεν ισχυρά επιχειρήματα 
ύπέρ της πελάτιδος.

Της Σπάρτης ή στρατιωτική εύημερία καί δόξα, ή 
σύνεσις τών βασιλέων καί ή ελευθερία τών πολιτών 
αύτης, ήσαν επόμενα της νομοθ σίας της πολιτείας 
εκείνης άφευκτα. Της 'Ρώμης τό μεγαλεϊον, την πρόο
δον καί τό εύρύ κράτος ευκόλως ήδύνατό τις νά προ- 
φητεύση έκ τών πρώτων θεσμών του 'Ρωμύλου καί 
του Νουμά ’ εκ τοΰ πλούτου δέ πάλιν τον όποιον ή 
'Ρώμη ειχεν αποκτήσει, προεμηνύετο ή έπελθοΰσα 
παρακμή αύτης. Ός τις άν έβλεπε την αύλήν τοΰ Δα- 
ρείου καί συγχρόνως τό στρατόπεδον τοΰ ’Αλεξάνδρου, 
θά προέλεγε την πτώσιν της περσικής αύτοκρατορίας, 
καί τοΰ Μακεδόνος τά τρόπαια. Π δυναστεία Καρό
λου τοΰ Μεγάλου ίόρύθη επί της σοφίας αύτοΰ, ή δέ 
κατάλυσις αύτης προητοιμάσθη υπό της αδυναμίας 
τοΰ διαδόχου, έξ ής προήλθεν ή τοΰ κλήρου ισχύς καξ 
ή τών τιμαριωτών άφηνίασις.

’Εσχάτως, έπί Ναπολέοντος τοΰ Λ', οί Γάλλοι,
τάς μέν περιφανείς αύτών νίκας ώφειλον εις τον ύπέρ 
ελευθερίας καί δόξης έρωτα, καί εις την διαίρεσιν τών 
άλλοτρίων αύλών, τάς δέ ήττας, εις την αχαλίνωτου 
κατακτητικήν ορμήν, εις ην έξεδόθησαν νικώντες.

(1) Όμο/.ογοϋμεν χαΐ δημοσίως χάοιτας εις τούς έν ’Αγγλία 
όμογε-·εϊ:, ώς τά μέγιστα συντεχέσαντα: προ; έχδοσιν τών Μϊ- 
ΡΙΩΝ ΟΣΩΝ * τινών έξ αύτών ή γενναιότης επιβάλλει ημών τό 
καθήκον νά σημειώσωμεν ενταύθα τά ονόματα, ώς ιδρυτών. 
Ούτοι είσίν,

Έν Λονβίνω μέν, οί ΚΚ. Στέφ. Α. 'Ράλλης, Μιχ. Σπάρταλη:, 
Στέφ. I. Σκυλίτζη ζ χαι ανεψιοί, Δη μ. και Εύστρ. Έμ. Πετροκόκ- 
κίνοι, Εύστο. ‘Ραλλης καί υ·ό:, Άλέξ. Α. Βλαστός, Α.Ζ. "Ροδοκα- 
νάκη:, Μ. Σ. ΙΙασπάτη:, ’Αντ. Σ. Μανρογορδάτο;, Γ. I. Καβά- 
φης, Στέφ. Ζ. Ψύχα:, ’Αλες. Ν. Αυγερινός, Θ. Έμ. Σζυλίτζη:, II. 
II. ’Ροδοκανάκης, Γεραλόπουλος καί Εμπεδοκλής, ’Αδελφοί Με
λά, Ξενοφών Μπαλλής*

Έν Μαγκεστρία δέ, οι ΚΚ. Στέφ. Π. Σζυλίτζη;, Ν. Άργέντη;, 
Ί. II. Σαγεεντής, Σζυλίτζη; και Συντ., Σ. Ν. Φραγκοπουλος, 
Άθ. Ίωαννί'ης, Γ. Τοιανταφυλλιδη:, Άμβρ. Σεκιάρης, Κ. 1. 
Σκκραμαγκάς, ’Α. Ά. Δαλλας*

Έν,Λιβερπώλη δέ, οί ΚΚ. ΙΙέτρος Στ. Σζυλίτζη:, Ν. Γ. Πασπά- 
της, ’Αδελφοί ΐίαππαγιαννη, Μιχ. καί Σπυρ. Γεωργαλά, II. Ζ. 
Έοδοκανάκης.

Τά ονόματα, τούτα πολλάκις ήδη ήχησαν εις τάς άκοάς τού 
πανελληνίου, ώς ανήζοντα εί; τού; τών έν ’Αγγλία ομογενών έπι- 
φανεστέρους κατά πλούτον ή φιλογένειαν.

Μετά προσοχής έξετάζοντες ανθρώπους τε και 
λαούς, πάντοτε σχεδόν βλέπομ.εν τήν μέν αύτών 
άνύψωσιν έ'ργον μεγάλων τινών αρετών ή έξοχων 
προτερημάτων, την δέ πτώσιν, σφαλμάτων ή παρεκ
τροπών · άλλ’ όμως ό άνθρωπος, έκ φιλαυτίας καί
προσωποληψίας, δέν θέλει νά παραδεχθή τον λόγον 
τούτον· καί ούτως, όπόταν λαός τις διαφθαρή, δέν 
αϊτιάται εαυτόν διά τάς συμφοράς,ιδέν αποδίδει αύτάς 
εις την απώλειαν τών ιδίων αρετών, άλλ’ εις την 
ανικανότητα τών αρχόντων · καί ή κυβέρνησις δέ πά
λιν, ή μη γινώσκουσα πώς νά συμβιβάζηται μετά της 
κοινής γνώμης καί νά καθιστά εύημεροΰντα τον λαόν, 
αϊτιάται την τύχην ώς άδικον καί τούς ύπηκόους ώς 
άγνώμονας καί αχάριστους. Όμοίως, εάν στρατός τις 
συμβή νά τραπή εις φυγήν, οί μέν στρατιώται μέμ- 
φονται τούς αξιωματικούς, ό δέ στρατηγός αποδίδει 
τό κακόν εις προδοσίαν.

Ούδεμία αμφιβολία ότι πολλάκις καί φορά τις 
πραγμάτων γεραίρει μέν τον μοχθηρόν, η χορηγεί νί
κην εις τον αβέλτερου, αποσοβεί δέ την αρετήν καί 
ματαιοί πάσαν σοφίαν. Σημειωτέου όμως ότι, άν καί 
τοΰτο φαίνεται ώς όλως έργον τής τύχης, καλώς 
εξεταζόμενου τοΰ πράγματος πταίομεν κατά τι καί 
ημείς ' επί τέλους δέ πάντοτε ώφελεΐται ό έπιτηδειό- 
τερον πράττων, διότι όλιγώτερα μέν ζημιοΰται έν τή 
κακνΐ τών πραγμάτων τροπή, πλείονα δέ καρποΰται 
εν τη καλή.

Ορθός είναι ό μΰθος ό παριστών την Τύχην περι- 
μ.ένουσαν ημάς εις τήν κλίνην όπου κοιμώμεθα, ορθό
τερου όμως τό απόφθεγμα, « σύν Χθηνά καί χείρα κι
νεί » · τούτέστι, πρέπει καί σύ νά κίνησης τάς χείρας 
θελων νά σέ βοηθήσνι ό θεός. Οί Λακεδαιμόνιοι έπε- 
καλοΰντο τήν Τύχην τείνοντες τήν χείρα, διότι έγί- 
νωσκον ότι τήν θεάν ταύτην προφθάνει μέν ή φιλοπο- 
νία καί ή δραστηριότης, τιθασσεύει δέ ή επιμονή, 
συνέχει δέ ή φρόνησις. Ό πρίγκηψ Ποτεμκίνος διη
γείτο, ότι εις τον ίππον αύτοΰ έχρεώστει τήν μεγάλην 
εύτυχίαν. Νέος ών ούτος δεκαοκταετής ότε έξερράγη 
ή έπανάστασιςή έκθρονίσασα Πέτρον τον Γ' καί άνα- 
βιβάσασα Αικατερίνην τήν Β', ύπήρχε κατατεταγμένος 
εις τήν αύτοκρατορικήν σωματοφυλακήν. Μίαν τών 
ήμερων, ή νεαρά αύτοκράτειρα, τήν επίσημον στολήν 
φορούσα καί εις έπιθεώρησιν στρατιωτικήν εύρισκο- 
μένη, συνέβη ν’ άπολέση τον θύσανον τής σπάθης της, 
καί νά ζητήση τον τοΰ Ποτεμκίνου, τυχόντος εκεί 
πλησίον. Ο άςιωματικος, προσελθών πάραυτα, προσ- 
έφερεν εύσεβώς καί χαριέντως εις τήν Λύτης Μεγαλειό
τητα τον θύσανον. ’ Επρεπε δ’ έπειτα ν’ αναχώρηση, 
άλλ ό ίππος του δέν ήθελε ν’ άπομακρυνθή τοΰ τής 
αύτοκρατείρας, ώς δεδιδαγμ.ένος τήν τάξιν τών ιπ
πικών ελιγμών. Κεντά ό Ποτεμκίνος τον ίππον, αλλά 
το άλογον άνθίσταται έπιμόνως, καί ούτε πτερνιστή
ρας ακούει, ούτε χαλινόν · έως ού ή Αικατερίνη, 
ΐδουσα τοΰτο, έγέλασε καί έσυγχώρησεν εις τον νεα
νίαν νά πορεύεται πλησίον της · παρετήρησε καί τό 
κάλλος τής μορφής του, εύφυοΰς άλλως τε καί εύ- 
παιδεύτου, καί διετέθη προς αύτόν εύνοϊκώς, έξ ού 
προήχθη μετά ταΰτα αρχιστράτηγος, πρωθυπουργός, 
καί κατέστη βαθύπλουτος.

Τοΰτο βεβαίως ε ναι έ'ργον τής Τύχης έκ πρώτης 
αφετηρίας· ούτως έ'δοξεν εις αύτήν. λλλ’ άν αντί 
τοΰ Ποτεμκίνου ήτο άλλος τις, άτολμος ή μέτριος

Οί αρχαίοι παρίστων τήν άστατου ταύτην θεάν 
στηρίζουσαν τον ένα τών ποδών ότέ μέν έπί τροχοΰ, 
ότέ δ’ έπί σφαίρας, καί ένίοτε έπί νέφους. Νεώτερός 
τις ζωγράφος έκάθισεν αύτήν έπί στρουθοκαμήλου, 
άναμιμνήσκων ούτως ότι αύτη δαψιλεύει εις τήν αβελ
τηρίαν πολλάκις τάς χάριτας· καί όμολογητέον ότι, 
οσάκις ή Τύχη πράττη τοιαΰτα πταίσματα, εϊμεθα 
κατά τι συνένοχοι αύτής, άπονέμοντες τιαάς καί 
ύποκλίσεις τυφλώς καί ημείς, καθώς αύτη τυφλώς 
διασκορπίζει τά δώρα.

Ο κύριος Υάκινθος έθεωρείτο ώς άνθρωπος κατά 
πάντα μέτριος · εις τήν συναναστροφήν έπεΐχε τόπον 
ξύλου · ούδείς ήδύνατο νά είπη περί αύτοΰ άν ήτο 
καλός ή κακός, μωρός ή εύπαίδευτοε, καί ού'τε εύει- 
δής ή δυσειδής. ΙΙανταχοΰ παριυν έφαίνετο, καί ού
δείς ποτέ άπέβλεπεν εις αύτόν · παρών μέν, εύχαρί- 
στησιν δέν έπροξένει- άπόντα δέ ούδείς τον ένθυμείτο' 
άν έλάλει, ή ομιλία του ήτον όλως άτερπής , όλως 
κενή ’ άν έσίγα, ή σιγή του ούδέν έσήμαινε. Τέλος, 
άλλο αύτοΰ δέν έγίνωσκον οί άνθρωποι, είμή τήν μορ
φήν, επειδή τήν άπήντιον εις όλα τά θεάματα, καί 
τό όνομα, έπειδή τό έ'βλεπον εις πάσαν οικίαν. Αΐφνι- 
δίως, ό κύριος 'Υάκινθος κληρονομεί θεϊόν τινα τε- 
λευτήσαντα εις τάς Παραδουνάβιους Ηγεμονίας, καί 
μετά τοΰτο νυμφεύεται γυναίκα, τής οποίας αί συ
στάσεις καί αί χάριτες τώ πορίζουσιν υπούργημά τι 
σημαντικόν. Ιδού πάραυτα ό κύριος 'Υάκινθος ισχυ
ρός καί πλούσιος · έκαστος τώρα φέρεται προς αύτόν 
εύσεβώς, τον προσκαλεί ασμένως, τον παρακαλεί νά 
καταδεχθή, καί εύρίσκει εύφυά τήν φυσιογνωμίαν 
του. ’Επειδή συνέβη άπαξ ν’ άναφέρη ό κύριος Υά
κινθος ένα τιυά στίχον τοΰ Πινδάρου προσφυώς, ό κύ
ριος 'Υάκινθος είναι τοΰ λοιποΰ καί λόγιος ■ καί 
έπειδή άπήγ^'ειλεν έν συναναστροφή ό,τι έξεστήθισεν 
έξ έφημερίδος, ό κύριος 'Υάκινθος είναι καί περινού- 
στατος πολιτικός άνήρ- όμιλεί μέν ολίγον, άλλά τά 
διανοήματά του είναι άβυσσος · όλοι τον έπαινοΰσιν 
ώς άνδρα εμβριθή, ώς διπλωμάτην λεπτόν, όλοι τον 
άνυψοΰσι μέχρι νεφελών, όλοι, ώς καί ή Τύχη. Αλλά 
μετά τινα όμως καιρόν υποσκελίζεται ύπό τών ρα
διουργιών καί έκπίπτει. Χαίρετε οί έπαινοι καί οί φί
λοι ! Τούτων έκλιπόντων, έκλείπει καί όλη τοΰ κυ
ρίου 'Υακίνθου ή αξία. ’ Οχι μόνον τά νώτα στρέφουσι 
προς αύτόν έκτοτε, άλλά καί τόν καταμ.έμφονται, 
καί τόν καταγελώσι, καί τόν κατασπαράττουσιν ηθι
κώς. Καθώς έξεθείαζον τά προτερήματά του, ούτως 
έκατονταπλασιάζουσι τά έλαττώματα, τά πταίσμα
τα, ένίοτε δέ καθάπτονται καί αύτής αύτοΰ τής τι- 
^ς·

Τοιοΰτοι οί άνθρωποι, και ούτω φέρονται. Πώς 
νά γίνη λοιπόν ; Νά άπεκδεχώμεθα ταΰτα πάντα, 
διότι άλλως δέν γίνεται · νά άνεχώμεθα αύτά, διότι 
ανάγκη, καί νά έπιγελώμ,εν οσάκις δυν,άμεθα. Εις ού
δέν θά έχρησίμευεν ή φιλοσοφία, έάν δέν μάς έδί- 
δασκε ν’άντέχωμεν εις τά παράλογα τής Τύχης καί 
εις τών ανθρώπων τήν αδικίαν. ΙΙρός Διονύσιον τόν 
νεώτερον, άπολέσαντα τήν βασιλείαν, ειχεν εΐπεί τις, 
« Τί σ’έχρησίμευσαν τώρα τά γνώμι/,ά τοΰ Πλάτω
νος καί οί διάλογοι; » — « Μ’έχρησίμευσαν, άπε- 
κρίθη, νά ύποφέρω τήν πτώσιν, τήν εξορίαν μου, καί 
τούς έμπαιγμούς σου. »

Οί πλεΐστοι τών άνθοώπων έκλαμβάνουσι τήν Τύ-

τον νοΰν, τίς μάς βέβαιοί ότι θά ώφελεϊτα καί αύ- 
τός έπίσης; Δύναται μέν περίστασίς τις νά σέ άνα- < 
βιβάση εις τό άρμα τής Τύχης, σέ ρίπτει όμως έπει- 1 
τα, ή δέν σέ προάγει τελείως, έάν δέν ήσαι καί νά 
τό κυβέρνησης έπιτήδειος.

Ναι, ή Τύχη ένίοτε κατορθοί νά γεννηθης έν τη 
πορφύρα· κατορθοί νά εύρεθής έκ γενετής κληρονό
μος μεγάλου πλούτου, νά γεννηθης ώραίος, νά γεν- 
νηθής ύγιής. Βλέπομεν τοιούτους εύμοίρους ανθρώ
πους, κεκτημένους τά αγαθά τής γής ταΰτα φυσικώς, 
ώς ούτως είπείν, καί άκόπως · άλλ’ όμως δέν αισθά
νονται όλην αύτών τήν αξίαν, διότι δέν τά έξηγόρα- 
σαν αντί κόπων καί μόχθων. Πολλάκις, παρατηρών 
τούς ανθρώπους τούτους, αντί νά φθονήσω, τούς έτα- 
λάνισα λέγουν μετά τοΰ φιλοσόφου Αττάλου, «προ
τιμότερου νά μέ δεχθή ή Τύχη εις τήν παλαίστραν, 
ή εις τήν αύλήν αύτής. » Τοΰτο δέ διότι ή άπόλαυ- 
σις είναι καρπός τοΰ κόπου, καί ώς είπε σοφός τις 
1’άλλος, ό Μονταίγνος, « άγαλλίασιν φέρει ή έπίτευ- 
ζις, καί όχι ή κατοχή άγαθοΰ τίνος. »

Οί 'Ρωμαίοι έλάτρευον τήν Τύχην ύπό διάφορα 
σύμβολα - είχον εις τούς ναούς των τήν χ ρυσήν Τύχην, 
τήν ύπείκουσαν Τύχην, τήν απροσδόκητου, τήν 
παλίνδρομον, τήν ιξώδη Τύχην, εις τήν οποίαν 
δηλαδή προσεκολλώντο όσοι κατώρθουν νά προσεγ- 
γίσωσιν · άνάξιον δέ τής Ρώμης ε'.ναι ότι έν αύτή 
ωκοδομήθησαν εις τήν Τύχην τεμένη πολλούς αιώνας 
πριν οί κάτοικοι σκεφθώσι ν’ άνεγείρωσι τοιαΰτα εις 
τήν Τιμήν καί εις τήν Αρετήν. Πρώτοι έφρόντισαν 
περί τούτου, άν καί βραδέως, ό Σκηπίων καί ό Μάρ- 
κελλος, δι’ ο καί έδοξάσθησαν · ύστερον δ’ έμιμήθη- 
σαν τό παράδειγμα καί εις άλλας πόλεις τοΰ κρά
τους ' διότι τήν μέν εύτυχίαν οΐ άνθρωποι σπεύδομεν 
νά θυμιάσωμεν, τήν δέ αγαθότητα καί αρετήν μόλις 
τιμώμεν βραδύτερου ’ πολλάκις μάλιστα καί παραι- 
τοΰμευ εις τούς μεταγενεστέρους τό έπαιυετόυ τοΰτο 
έργου.

Πλαυώμεθα κοιυώς συ'^χέουτες τήυ τύχηυ μετά 
τής δόξης. Συμβαίυει μέυ έκ περιστάσεως υ’ άποκτή- 
ση τις έξουσίαυ άυάξιος όυυ, ή υά εύδοκιμήση ε’ίς 
τι, μή καταβαλώυ εις αύτό σοφίαυ. Μικρόυους- 
τις φέρει έυίοτε εις πέρας μεγάληυ τιυά διαπραγμά
τευσή · ή τολμηρός τις καί αμαθέστατος ταρα- 
ξίας άυαβιβάζεται έυ διχοστασία εις τάς άνωτάτας 
τώυ πολιτικώυ άρχώυ, κατά τό τοΰ Σόλωυος, 

Έν δέ διχοστααίη καί ό πάγκακος έλλαχε τιμής· 
έχομεν δέ καί παραδείγματα μέτριων στρατηγών νι- 
κησάντων περιφανή νίκην. Τά σφάλματα τών εναν
τίων, ή περίνοια τίνος τών υπαλλήλων ή κατωτέρων 
αξιωματικών, περιποιοΰσιν εις τον αρχηγόν φήμην 
άξιότητος, καί ούτω τυχαία περιστατικά περιχέουσι 
ψευδή τινα λαμπρότητα ή απατηλήν δόξαν · άλλ 
είναι κενά φαντάσματα , σκιαί παροδικαί, κολοσσοί 
ών οί πόδες έκ γύψου, καί τούς οποίους έλαχίστη πε- 
ρίστασις μεταβάλλει εις κονιορτόν.

Κακόν όμοίωαα τής δόξης είναι μόνη καί μόνη ή 
Τύχη · άπολαμβάνί 
αύτάς τιμάς, έπειδή 
μα, άλλ’ έπειτα έξ ( 
ώς μή έχον ύπόστασιν. '11 τύχη άνυψοί, άναμφιβό- 
λως · άλλά μετά τήν άνύψωσιν ύπόστηρίζει εις τό 
ύψος μόνη ή περίνοια.

ει μέν προς καιρόν καί αύτη τάς 
ϊή παρίσταται ύπό τό αύτό πρόσχη- 
έξαλείφεται όλον αύτό τό ίνδαλμα,

άνύψωσιν ύπόστηρίζει εις τό
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χην ώς εύδαιμονίαν, δθεν καί άδημονοΰσι συνήθως 
προς τάς καταδρομής αύτής. Δεν λέγομεν ότι ή Τύχη 
είναι όλως άλλοτρία τής εύδαιμονίας ημών * αληθώς 
αύτη παρέχει αγαλλιάσεις πολλάς* άλλ’ ούχ ήττον 
είναι ορθόν τό λεχθέν, ότι ή Τύχη πωλεΐ όσα νομί- 
ζομεν ότι δίδει* μάλιστα δέ δύναταί τις νά πρόσθε
ση, ότι ή Τύχη απλώς δανείζει όσα πωλεΐ. 
"Ωστε ό φρόνιμος, δεχόμενος τά δώρα αύτής, πρέπει 
νά γινώσκη καλώς ότι ταΰτα είναι άγαθά αβέβαια, 
αντί πολλού έξηγορασμένα, καί ότι ό καταλύων παρά 
τή Τύχη ούδέποτε καταλύει ώς ιδιοκτήτης, άλλ’ ώς 
ενοικιαστής.

Θέλετε νά μάθετε πόσα δαπανά τις πολλάκις προς 
έπίτευξιν τών δωρεών τής Τύχης: Ακολουθήσετε, 
παρατηρείτε τούς περί τό άνάκτορον αύτής συνηθροι- 
σμένους πολυπληθείς αύλικούς* θ’ακούσετε παρ’ αύ
τών όλων, ότι ή δέσποινα αύτη κρέμα πάσαν αύτής 
χάριν εις τήν άκραν άλύσου, καί ότι ό άποκτών τήν 
χάριν έχει άναποδράστω^ καί τήν άλυσον. Ο Ααβρυ- 
γιέρος (La Bruyere) έ'λεγεν, ότι « στέργει έκαστος νά 
δουλεύη εις τήν αύλήν,όπως αρχή εϊς τήν έπαρχίαν», 
καί ότι « ό μέν δούλος ένα μόνον έχει δεσπότην, ό δέ 
φιλόδοξος τόσους, όσους αύλικούς ή καί άλλους 
θρώπους θεωρεί χρησίμους εις τά τέλη του. »

'Οπως κατορθώση τωόντι ό φιλόδοξος τά ίδια 
λη, χρεία νά καθίσταται εϊς τον μέν εύάρεστος, 
τόν δέ χρήσιμος * ώς δέ παρετήρησέ τις σοφός, < 
αύλικοί είναι ώςτό μάρμαρον τών ανακτόρων * ψυχροί, 
καί άμα σκληροί, καί άμα λείοι » * ούδέν πράττουσιν 
άνευ συμφέροντος, καί ΐνα λάβη τις παρ’ αύτών χά
ριν, ανάγκη νά εύαρεστή καί νά δουλεύη * τουτέ- 
στι νά συμμορφόνη τήν διάθεσίν του μ.ετά τών δια- 
θέσεών των, τήν ορεξιν μετά τών ορέξεων, νά θερα- 
πεύη τά πάθη των, νά πράττη δ,τι τόν είναι οχληρόν, 
νά έπαινή ό,τι έπίμεμπτον, νά λέγη ό, τι δέν φρονεί, 
νά μειδιά προς ό,τι βδελύττεται, νά φείδεται τού 
φθόνου, νά ύπομένη καρτερικώς τάς αρνήσεις, τάς 
αηδίας, ένί λόγω, νά βασανίζεται βάσανον ήτις θά 
ήτο κόλασις άληθινή, εάν δέν παρεδίδετό τις εις αύ
τήν έκουσίως, άλλα κατεδικάζετο παρ’ άλλου τινός.

Καί εις το τέρμα τούτων όλων τών μαρτυρίων, 
έντος τών οποίων ό άνθρωπος παραμυθεΐται ύπό μό
νης τής έλπίδος καί ούτω στηρίζεται, τί άπαντά; 
Απαντα άρά γε τήν εύτυχίαν : ούδόλως, άλλ'’ άγαθά 
τά όποια μετ’ ού πολύ βαρύνεται * άγαθά διεγείροντα 
πόθον άλλων αγαθών, επίσης αντί πολλού έξαγοραζο- 
μένων καί επίσης απατηλών. Καί δέν απολαύει αύ
τών, άλλα φοβείται πάντοτε μή άπολέση αύτά * θέ
λει φίλους, καί εύρίσκει άντιξήλους ή κόλακας.

Αποκτάς λοιπόν ό,τι έπιποθοΰσι καί άλλοι; 
έχθαίρεσαι ύπ’ αύτών * δέν κατορθοΐς νά τ’ απόκτη
σης ; χλευάζεσαι ή μισείσαι, ή τέλος περιφρονεΐσαι 
καί λησμονεΐσαι. Καί πάλιν δέ τό’κακόν είναι μέ- 
τριον, εάν ό φιλόδοξος έθυσίασεν εις τά είδωλά του 
μόνον καιρόν καί ύγείαν, καί δέν έλέγχη εαυτόν ώς 
θυσιάσαντα κατά τι καί τήν ιδίαν συνείδησιν καί τι
μήν.

Ύπάρχουσιν αληθώς καί πλούτη τιμαλφέστερατής 
δαπάνης δι’ ής άποκτώνται * τά πλούτη ταΰτα είναι 
όσα άπεκτήθησαν άνευ σκευωρίας, όσα προήλθον έκ 
προτερημάτων έξοχων, όσα εξευγενίζονται ύπό μεγά
λων αρετών καί καλλύνονται ύπο τής αγαθοεργίας. 

Ταΰτα είναι σπάνια και άγνά * κατέχονται άνεπαι- 
σχύντως, απολαμβάνονται άνευ τύψεων του συνειδό- 
τος, και παρέχουσιτήν αληθή εύδαιμονίαν* ήτις όμως 
οφείλεται πάλιν εις τήν άςίαν καί όχι εϊς τά πλούτη 
αύτά καθ’ έαυτά. Τα έξ αύτών αγαθά η τά έξ αύτών 
κακά είναι έκτος ημών, ένώ ή πηγή της εύδαιμονίας η 
κακοδαιμονίας εντός ημών κεΐται.

Προφυλάττου δέ από της με'θης εις την οποίαν φέ
ρει ή Τύχη * ζητεί φάρμακόν τι, άντίδοτον κατά των 
δηλητηρίων αύτής. Πρόσεχε * οί πλεϊστοι των ανθρώ
πων άποκαλοΰσιν, ώς είπομεν, την εύτυχίαν αύτών 
δικαιοσύνην, οί δέ λοιποί Τύχην* έκ ταύτης δέ 
τής πλάνης, ήτις είναι αύτόχρημα τυφλότης, τούς μεν 
κυριεύει οίησις, τους δέ τύφος. Σύ ήθέλησες νά γεννη- 
θής εις τον δείνα τόπον καί εις τον δεΐνα καιρόν, καί 
έγεννήθης; είπε μοι * ή σύ ήθέλησες νά λάβης γονείς 
τούς δείνα, ανατροφήν την δεΐνα ; ή σύ οικονόμησες 
τάς περιστάσεις έξ ών ώφελήθης; "Εσο δίκαιος, καί 
έση πάραυτα μετριόφρων * καί όψη ότι όλίγιστα συνε- 
τέλεσες εις την εύτυχίαν σου. Πόσα έ'πραςες σφάλ
ματα ικανά όπως σέ φέρωσιν εϊς αποτυχίαν ! Αλλ’ 
όταν ή Τύχη συγχωρη τά σφάλματα ημών, εύκόλως 
καί ημείς συγχωρούμεν αύτά. Ομολογεί μάλλον τά 
σφάλματα ταΰτα, διότι όταν λησμονή τις αύτά, έπα- 
ναπίπτει.

Τά μεγάλα άγαθά αποκτώνται έξ απροόπτου * καί 
τά διαθέτει μέν ή Τύχη, αλλά μονή ή περίνοια δράτ- 
τεται αύτών * τά μικρά άγαθά κερδαίνονται μάλλον 
έξ ενδελεχείας. Τον Νεύτωνα ή ρώτησε ποτέ τις, με- 
γαλόνους μέν όχι, πλουτήσας δέ διά τής έπιμελείας 
καί έπιμονής, πώς έκαμε ν’ άνακαλύψη το σύστημα 
τού παντός; — « Οπως σύ έκαμες νά πλουτήσης, 
άπεκρίθη ό φιλόσοφος * εις τούτο σκεπτόμενος καθ’ 
όλην μου την ζωήν. »

Οταν ή τύχη, ερχόμενη άνά ρούν , έναντία, 
σοί καταφέρη άπροσδόκητόν. τι ράπισμα, θέλεις νά 
μή κατακαμφθής; ένθυμήθητι το άστατον αύτής * 
αύτή εκείνη σοί προσφέρει το φάρμακόν. Πολλάκις 
το ές αύτής φαινόμενόν σοι κακόν είναι μάλιστα κα
λόν, το όποιον προετοιμάζει ύπέρ σού. Μάθε νά 
καρπούσαι την καταδρομήν, καθώς καί τήν εύμένειαν 
αύτής. Άν ο Μέγας Πέτρος δέν ήττάτο τήν έν Νάρ- 
βα ήτταν, ποτέ ίσως δέν θά έπεδείκνυε τά μεγάλα 
έκεΐνα προτερήματα, τάς μεγάλας άρετάς δϊ ών έγέ- 
νετο έν Πουλτάβα νικητής* ούδέ θά μετερρύθμιζε τά 
βαρβαρικά τών Μοσχοβιτών ήθη, άν νέος ων δέν 
έκινδύνευε νά πέση θύμα αύτών. Ό Βοναπάρτης έβα- 
σίλευσε τής Εύρώπης διότι ήναγκάσθη νά έγκαταλε.'- 
ψη πολιορκίαν τινά έν Συρία * καί οί 'Ρώσσοι εϊσήλ- 
θον εις τήν πρωτεύουσαν τής Γαλλίας, διότι έδυστύ- 
χησαν νά ϊδιοσι τούς Γάλλους έν Μόσχα. 'Ενί λόγω, 
δύναταί τις νά εϊπη άνευ παραλογισμού, ότι ή ίκα- 
νότης εύρίσκει ένίοτε έν τη κακή τύχη μεΐζον έν 
τώ μέλλοντι όφελος ή έν τη καλή.

Ανθρωπος δστις ούδέποτε έδυστύχησε, καί ό τε
λειότατος αύτός, είναι έλλιπής κατά τι. 'Ομοιάζει 
φρούριον ούδέποτε ύπομεΐναν πολιορκίαν. 'Η δέ παρ’ 
άςίαν δυστυχία είναι εύτύχημα, έκ τού όποιου όμως 
ολίγοι γνωρίζουσι νά ώφελώνται. Πόσοι καί πόσοι 
φθείρουσι το καλόν τό έκ τής δυστυχίας των μή φέρον- 
τες αύτήν άζιοπρεπώς, καί ούτω χάνουσι καί τήν έκ 
τών συλλυπουμένων αύτούς παραμυθίαν !

τώρα τούς κατεσπάραττε. Διά ταύτα ό κόμης, άηδιά- 
σας έπί τέλους τό γύναιον, καί βαρυνθείς τό άστατον 
αύτής, συνέτριψε μίαν τών ημερών τήν άλυσον ύπό 
τής οποίας έδεσμεύετο εϊς τάς άλύ.ας της χάριτας, καί 
άπεφάσισε νά φύγη τήν συναναστροφήν ταύπην. Εκ- 
τοτε, άντί αύτός έκείνην νά ζητή, αύτή έκεΐνον έζή- 
τει * ώστε καί εις έπίσκεψιν αύτού έπροχώρησεν, αύ- 
ξανούσης τής προθυμίας τής γυναικός καθόσον ό άνήρ 
έφαίνετο απαθέστερος.

Τοιαύτη είναι καί ή Τύχη * ώστε καλόν καί συμφέ
ρον το νά φέρεται έκαστος προς αύτήν ώς ό Γάλλος 
. ·------ ρός τήν φαντασιοπληκτον δούκισσαν. Άλλως

καί τις ποιητής έκ τών μεταγενεστέρων είπε,
Ταυτήν μή ζήτει τήν 6εάν· αύτή Οά σέ ζητήση.
Τοιοΰτον έχ’ιδίωμα' τοιαύτη είναι φύσει.

Καί μηδέ λυπηθής άν, εις μεγάλην άποβλέπων ' 
τό-fry, εύρης μικράν * κρίνον αύτήν, όχι έκ τής λαμ- < 
πρότητος, άλλ’ έκ τής εύδαιμονίας τήν όποιαν σοί ι 
παρέχει *" απέχεις μέν περισσότερον τού ήλιου, άλλα - 
καί τών καταιγίδων * αί θύελλαι γεννώνται εις τά 
ύψηλά * εύρίσκεσαι μέν εις χαμηλότερα, άλλα και 
εις σκιάν, καί μ.εταξύ άνθέων. Μέμνησο τού λόγου 
τού Ορατίου προς Κέλσον · « Τί σημαίνει άν τό 
σκάφος μου ήναι μικρόν ή μέγα; αρκεί νά φέρωμαι 
ασφαλώς καί ήρέμα έπ’ αύτού. »

Μακάρισον σεαυτόν μάλλον άν ύπήρξες άξιος τών 
χαρίτων τής Τύχης, ή αν ηύνοήθης άκόπως ύπ’ αύ
τής * ή Τύχη τούς λαβόντας τά δώρα αύτής χωρίς 
νά τά κερδήσωσι, ταπεινόνει μάλλον ή εύφραίνει. 
Παρατηρείς τούς όψιπλούτους, τούς έκ τού μηδενός 
διά μιας εις ύψηλήν άναβιβασθέντας περιωπήν ; διατί 
φοβούνται τόσον τά σκώμματα; διότι αισθάνονται 
ότι άνυψώθησαν παρ’ αξίαν. Εϊς χωρίον τι παπικόν 
έτελεΐτο πανήγυρις, καί οί προσκυνηταί προσέπιπτον 
γονυκλινώς ενώπιον ξυλίνου τινός ειδώλου νεότευ
κτου, παριστώντος τόν προστάτην τού χωρίου εκεί
νου άγιον * — είναι γνωστόν ότι ή ρωμαϊκή έκκλη- 
σία παραδέχεται τήν προσκύνησιν τών γλυπτών 
ομοιωμάτων. — Εϊς μόνος χωρικός ιστατο ό'ρθιος. 
« Διατί, ήρώτησαν, δέν προσκυνεΐς καί σύ, καθώς 
όλοι; — « Πά! άπεκρίθη * ακόμη είναι ολίγος και
ρός αφού αύτό τό άγαλμα ήτον απιδιά, καί τό έπε- 
λέκησα εγώ, καί τό έκαμα άγιον. »

Ος τις έκ τών ταπεινών αίφνιδίως ανυψωθείς θέλη 
νά συγχωρήσωσιν εις αύτόν τήν ταχεΐαν άνύψωσιν, 
είναι χρεία νά καταβάλη προς τούτο καί τέχνην καί 
μετριοφροσύνην. Θέλεις νά λησμονηθη ή άσημαντος 
καταγωγήσου; άποδείκνυε ότι ενθυμείσαι αύτήν. 
Πράττε κατ’ άρχαΐόντινα λόγον* « Άν θέλης νά σέ 
άνέχωνται, άνέχου εύσχημόνως τήν εύτυχίαν σου. »

Γλυκύτατου θέαμα είναι ή μετριοφροσύνη ήχωμένη 
μετά τού μεγαλείου, ή επιείκεια μετά τής δυνάμεως, 
ή φρόνησις μετά τής εύτυχίας * αλλά λέγεται ότι οί 
θεοί έπροτίμων τό άλλο έκεΐνο θέαμα τής αρετής 
άντιπαλαιούσης προς τήν ατυχίαν. "Οπως άν 
έχη, άμφότερα είναι σπάνια καί άξιάγαστα* καί νο
μίζω μ,άλιστα ότι, άν οί θεοί ήσαν ώς ήμεΐς, όχι δη
λαδή θεαταί, αλλά δραματισταί, θά έπροτίμκον καί 
αύτοί τό πρώτον.

Ό Γάλλος κόμης Σεγΰρος (de SegUl’), σοφός άνήρ 
καί διπλωμάτης, διηγείτο ότι νέος ών έγνώρισέ τινα 
όούκισσαν, γυναίκα ώραίαν, πλουσιωτάτην, καί τής 
οποίας ό λόγος είχεν έν τή άύλή μεγάλην ίσχύν. Πο- 
λύν καιρόν προσεπάθησε νά έφελκύση εις εαυτόν ταύ
της τήν εύ'νοιαν, άλλά ματαίως, διότι ήτο λίαν ιδιό
τροπος καί άλλοπρόσαλλος ή γυνή ’ — σήμερον τήν 
έβλεπον προσηνή καί άγαθήν οί φίλοι, αΰριον ύπερή- 
φανον καί δύστροπον. Τινές αύτών, οί παλαιότεροι, 
έμέμ,φοντο τήν δούκισσαν ώς σκληροκάρδιον, ένώ 
άλλοι, χθεσινοί μόλις, έκαυχώντο διά τά προς τού
τους ολισθήματα. Πολλάκις έδέχετο τούς τυχόντας, 
μή έκλέγουσα- ένώ άπέπεμπεν άναιτίως ένίοτε άνδρσς 
διαπρεπείς, έπιποθούντας τήν συναναστροφήν της.
Ηγάπα συνήθως νά καταστρέφη έν άκαρεΐ ραδιουρ

γούσα ανθρώπους τούς οποίους επί πολλά έτη έβοήθη- 
σεν εις προβιβασμόν. ’Εγέλα μεγάλως έπί τη πτώσει 
αύτών, καί όσον πρότερον τούς ΰπερεπηνει, τοσούτον

ουτος π 
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Τί έστι τυφέκιον άπαντες μέν γινώσκουσιν, έκαστος 
δέ νομίζει ότι αρκεί νά έχη έ'ν τι τοιοΰτον καλόν, 
όπως τό μεταχειρισθη καί καλώς, όταν ό μέν οφθαλ
μός του σκοπεύη άπταίστως, ή δέ χειρ δέν τρέμ-η, αυ
τός δέ διατηρήται ατάραχος. ’Ορθόν μέν τούτο, άλλά 
τό παρά πάντων έν γένει άγνοούμενον είναι ότι, προ 
τών βελτιώσεων αί'τινες έγένοντο εις τό όπλον τούτο 
πρό τινων ετών, οί στρατοί τής Εύρώπης ούδέ έν είχον 
καλόν τυφέκιον καί ότι έξ αποστάσεων σχετικώς μι
κρών τόσον ήστόχει τό όπλον τούτο, ώστε πολλάκις 
άπέβαινε ματαία ή έπιδεξιότης τών κοινών τυφεκι- 
στών. Τούτου ένεκα τό πύρ αύτών, άν καί τρομερώ- 
τατον έκ τού συστάδην, τόσον κατήντα εύκαταφρόνη- 
τον μ.ακρόθεν, ώστε, κατά τούς στρατιωτικούς τής 
γαλλικής Δημ.οκρατίας καί Αύτοκρατορίας, άριθμ,ή- 
σαντας τούς εϊς τούς τότε πολέμους τραυματισθέντας 
τε καί πεσόντας, ώς καί τά καέντα φυσέκια, έχρειά- 
ζοντο 10,000 τυφεκισμάτων όπως θανατωθη είς μό
νος πολέμιος. Τού κακού τούτου αίτιον ήτο κυρίως, 
ότι ή βολή δέν είχε τάξιν, επειδή παρήλλασσε κατά 
τό γέμισμα. Τό φυσέκιον σύγκειται, ώς είναι γνω
στόν, έκ χάρτινου τινός κυλινδροειδούς κακκίου πε- 
ριέχοντος τήν πυρίτιδα καί τό βόλιον. Ό στρατιώτης 
σχίζει τό φυσέκιον καί τό καταβιβάζει εις τό βάθος 
τού όπλου διά τού σιδηρού οβελού * άλλ’ όπως γίνη 
τούτο ταχέως, χρεία ΐνα ή περίμετρος τού βολίου 
ήναι ολίγον τι μικροτέρα τής εσωτερικής περιμέ
τρου τού σωλήνος τού όπλου. Αύτη ή διαφορά τής πε
ριμέτρου, καλουμένη άή ρ, ήτο ενός, έως 1 καί ‘/2 χι
λιοστομέτρου εις τά τυφέκια τών εύρωπαϊκών στρα
τευμάτων, ό δέ άή ρ ούτος είναι τό πρώτιστον αίτιον 
τών αταξιών τής βολής. ’Επί τής έκπυρσοκροτήσεως, 
τό βόλιον, ώς κείμενον έπί τής πυρίτιδος άστενοχώ- 
ρητον, ένθεν μ.έν προβάλλεται ύπό τ<ής έκρήξεως, έν
θεν δέ παρωθείται άνίσως καί κατά παντοίας φοράς 
ύπό τών άτμίδων αΐ όποΐαι διαφεύγουσιν άναμέσον 
αύτού καί τού σωλήνος, καί ούτω, κατά τήν ένθεν ή 
ένθεν ενέργειαν τών άτμίδων τούτον, τό βόλιον άντι-

■ κρούεται άμοιβα δον εϊς τά έσω τού Σωλήνος, μέχρις
■ ού, έξερχόμενον τού στομίου τού όπλου, λαμβάνει, διά 
. τής συνεχείας τών παλμών τούτων καί εϊς τά έ'ξω,

διεύθυνσιν άλλην παρά τήν τού άξονος τού προς τόνI
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σκοπόν κατευθυνο μενού σωλήνος. Μετά τό πρώτον καί 
κύριον τούτο αίτιον, είναι καί άλλα έκτρέποντα τό βό
λιον. Τά κυνηγετικά τυφέκια, τών όποιων τό βόλιον 
έχει περίμετρον ώς έγγιστα ϊσην προς τήν τού σωλή- 
νο;, περικαλύπτεται δέ καί δι’ ολίγου πανίου, καί 
προς τούτοις χωρίζεται άπο τής πυρίτιδος δι' ένος 
βύσματος (τάπας),ήσαν εύστοχώτερα προς τον σκοπόν* 
άλλά καί τούτων τό βλήμα έξετρέπετο άμα φθάνον 
μέχρι τίνος άποστάσεως, ένεκα τής άτάκτου ατροφι
κής κινήσεως, τήν οποίαν έλάμβανεν έκ τής άντιστά- 
σεως τού άέρος, καί ένεκα ανισότητάς τίνος τού κέν
τρου τής βαρύτητος έν αύτω τώ βλήματι. ΓΙρός έπί- 
τευξιν λοιπόν πάσης δυνατής ακρίβειας, έδέησε νά τρο- 
ποποιηθή ό σωλήν τών τυφεκίων έσωτερικώς διά τής 
λεγομένης έλικοειδούς χαράξεως (rayure ΘΠ lielice). 
Ταύτην έρχόμεθα νά περιγράψωμεν όσον τό δυνατόν 
σαφέστερον.

’Εάν λάβης σωλήνατινα τυφεκίου, πάχους μέν ικα
νού, λειότατον δέ ένδοθεν καί εύθύτατον, μήκος έ'χόν
τα, παραδείγματος χάριν, ενός μέτρου,καί δι’ούτινος- 
δή ποτέ μηχανικού μέσου σκάψης εντός αύτού χαράγ
ματα όμοια κατά τε τό πλάτος καί τό βάθος, καί έξ 
ίσου άπέχοντα άπ άλλήλων* καί εάν τά χαράγματα 
ταύτα σκαφώσιν ό'χ ι παραλλήλως προς τον άξονα τού 
σωλήνος, όχι δηλαδή κατά μήκος αύτού, άλλά περί 
τον άξονα αύτού εύρύθμως στρεφόμενα, ώστε όσα άρ- 
χωνται δεξιόθεν τού άξονος από τού στομίου τού σωλή
νος νά άπολήγωσιν άριστεράθεν εϊς τό βάθος αύτού, 
ιδού έχ άραξες έν τώ σωλήν ι τούτω κανονικήν έλικα. 
Τώρα, έάν ό σωλήν έ'χη μήκος ενός μέτρου, καί τό 
χάραγμά του κατέρχ εται άπό τού στομίου μέχρι τού 
βάθους διά μιας μόνης περί τον άξονα πλήρους στρο
φής, λέγομεν ότι ό πόρος τής έλικος (pas de l’he- 
lice) είναι ένος μέτρου * καί έάν κόψης τον σωλήνα εις 
τμήματα έ'χοντα μήκος 80,60 ή 50 εκατοστόμετρων, 
έχεις σωλήνας οΐτινες, άν καί διαφέροντες κατά τό 
μήκος, είναι όλοι έγκεχαραγμένοι εις έ'λικα πόρου ενός 
μέτρου.

Σωλήν τυφεκίου έλικοειδώς έγκεχ αραγμένος λέγε- 
ται καραμπίνα · τό ρ.ήκος τού σωλήνος, τό πάχος 
αύτού, ή έσωτερική περίμετρος, ώς καί ό τής έλικος 
πόρος, δύνανται νά παραλλάσσωσίν* άλλ’ ό έλικοειδής 
χαραγμος αύτός καί μόνος παρέχει εϊς τήν καραμπί
ναν τήν ιδιότητα καθ’ ήν διαφέρει τού τυφεκίου* 
ώστε άπαντα τά πυροβόλα, άπό τού έγκολπίου πιστο
λιού (pistolet de poche) μέχρι τών βαρυτάτων τηλε
βόλων τού πυροβολικού, ήδύναντο, ύπό τήν έποψιν 
τής εύθυβολίας τε καί τής τηλεβολίας αύτών, νά διαι- 
ρεθώσιν εις δύο μεγάλα είδη * τό τών καραμπινοει- 
δών, ώς έλικοχάρακτα, καί τό τών τυφεκοειδών, 
ώς λείου έχοντα ένδοθεν καί αχάρακτου τον σωλήνα. 
Εάν τήν καραμπίναν, ήν περιεγράψαμεν ανωτέρω, 

γέμισης κατάτό σύνηθες πυρίτιδα, καί εΐσάξης βόλιον 
έχον περίμετρον ολίγον τι μεγαλητέραν τής τού σω
λήνος, ώστε νά τό καταβιβάσης εντός αύτού επι
κρούουν διά σφυρίου, καί νά τό βιάσης ούτω νά είσχω- 
ρήση στενώ; εϊς τά χαράγματα τού στομίου * τό 
βόλιον θ’ άκολουθήση τότε τά χαράγματα ταύτα έλι- 
κοειδώς ύπό τήν καταπίεσιν τού οβελού, μέχρς ου 
άναπαυθή επί τής πυρίτιδος. Κατά δέ τήν έκπυρσο- 
κρότησιν, τό βόλιον, έξερχόμενον τού σωλήνος, θά 
άκολουθήση πάλιν τον αύτόν δρόμον διά τού οποίου

. είχεν εΐσέλθει, δηλαδή θά διαγράψη, άπό τής εστία: 
- τής πυρίτιδος μέχρι του στομίου, γύρον ή [Λερός τι γύ

ρου, περί τον έαυτού άξονα* και τήν ατροφικήν ταύτην 
κίνησιν θά έξακολουθήση καί εις τον αέρα, καθ’ όλην 
τήν άπόστασιν τήν άπό του στομίου μέχρι του σκο
πού ’ καί εάν, προς έξακρίβωσιν των ιδεών, παραδε- 
χθώμεν ότι ό μέν πόρος τής έλικος είναι ενός μέτρου, 
το δέ βόλιον εχει τάχος 300 μέτρων κατά παν δευ
τερόλεπτου, όλην αύτήν τήν άπόστασιν το βόλιον θά 
διατρέξη περιστρεφόμενον μετά τάχους 300 γύρων 
κατά παν δευτερόλεπτον ! ’Εκ τή' τάχιστης λοιπόν 
ταύτης ατροφικής κινήσεως προέρχονται δύο τινά λό
γου άξια * πρώτον [Λεν, ή διεύθυνσις του βολιού δεν 
επηρεάζεται ύφ’ όποιαςδήποτε άλλης άτάκτου ατρο
φικής κινήσεως * δεύτερον δέ, το έμπρόσθιον μέρος 
του βολίου κρατείται πάντοτε προς τά εμπρός. Έμενε 
δέ πλέον νά δοθ^ εις το εμπρόσθιου μέρος τούτο καί 
σχήμα τι, τό προσφορώτερου κατά τής άυτιστάσεως 
τού άέρος.

Οί Ελβετοί καί οί Τυρολιαυοί μετεχειρίζοντο τήν 
έγκεχαραγμένην καραμπίναν εις κυυηγεσίαυ καί πόλε
μον επί 300 ήδη έτη,’διό καί έφημίσθησαυ ώς εξαί
ρετοι σκοπευταί* άλλ’ ένεκα τής δυσκολίας τής περί 
το γέμισμα τού όπλου τούτου, οί ευρωπαϊκοί στρατοί 
δέν το παρεδέχοντο. Μόλις προ τεσσαράκοντα ετών 
έπεχείρησαν αί κυβερνήσεις τής Ευρώπης νάτελειοποιή- 
σωσι τήν έγκεχαραγμένην καραμπίναν, καί νά όπλί- 
σωσι δι’ αύτής τά στρατεύματα * ένταύτώ δ’ έμε- 
λέτων πώς προσφορώτερον νά έγχαράττωσι, καί όποια 
τινα τα προσφυέστερα τών βλημάτων προς χρήσιν τών 
τηλεβόλων τού πυροβολικού. — Μόνη ή Πρωσσία 
έθεώρησεν ώς τά μάλιστα σπουδαίου άλλο τι τού 
πράγματος * τον τρόπον τού γεμίζειν.

Αφ’ό'του έφηυρέθησαν τάπυροβόλα, έγένετο σκέψις 
καί άν έπρεπε νά γεμίζωνται έκ τού στομίου ή εκ τής 
κωλάθρας. Καί κατ’ άρχάς μέν ό δεύτερος ούτος τρό
πος τού γεμίζειν έφάνη προσφορότερος, διότι καί τα- 
χύτερον έγίνετο ή πράξις, καί μάλλον άκινδύνως, καί 
τέλος, έκλείποντος ουτω τού περί τό βόλιον άέρος, ό 
σκοπός έπετυγχάνετο άσφαλέστερον* μόνον ή εφαρμο
γή έφάνη δυσκολωτέρα * οί μηχανισμοί τών κωλαθρών 
δέν ήσαν στερεοί, άλλ’ επισφαλείς καί επικίνδυνοι 
προς τούς τυφεκιστάς, ή τούλάχιστον ένεπληρούντο 
βορβόρου, τον όποιον άποπτύοντες παρηνώχλουν τά 
μ.έγιστα. Έπανειλημμένως έξεζητήθη ή διόρθωσιςτών 
ελαττωμάτων τούτων, αλλά πάντοτε οί έκζητούντες 
αύτήν παρητούντο άπρακτοι απέναντι τών αύτών ελ
λείψεων, έως ου ό γάλλος Lefaucbeux έπενόησε τήν 
κατασκευήν τού πρώτου έκ τής κωλάθρας γεμιζομένου 
εύχρήστου τυφεκίου, τό όποιον μεταχειρίζονται σήμε
ρον οί κυνηγοί. Τροποποίησίς τις ανεπαίσθητος κατ’ 
επιφάνειαν, μικρά τις χάλκινη μ.ήτρα, έφηρμοσμένη 
εις τό φυσέκιον, εμποδίζει τό πτύσμα, τον σκόπελον 
τούτον κατά τού οποίου έναυάγουν άπαντα τά προ 
τούτου συστήματα.

Καί όμως ή γαλλική κυβέρνησις δέν είγε παρα- 
δεχθή τό τυφέκιον τούτο ώς αρμόδιον εις στρατιω
τικούς, ενώ ή πρωσσική έπεδίωκε πάσαν προς αύτό 
απόπειραν, θαρρύνουσα τον οπλοποιόν Dreyse, άν- 

‘δρα ό'στις επί τής πρώτης γαλλικής Αύτοκρατορίας 
διετέλεσεν εργαζόμενος εις τά οπλοποιεία τών Παρι- 
σίων, μέχρι; ου ούτος κατόρθωσε τήν κατασκευήν τού

έναυάγουν άπαντα τά προ

άκιφλεγούς τυφεκίου, αύτού έκείνου τό όποιον άνε- 
δείχθη κατά τήν έν Σαδόβα πολυθρύλλητον μάχην 
φοβερώτατον. Ή υπαρξις τού όπλου τούτου δέν ήτο 
προ τών νικών τής Πρωσσίας μυστήριον προς τούς 
περί ταύτα ασχολούμενους* οί Αύστριακοί είχονσυμπο- 
λεμήσει, ώς γνωστόν, έν Σλεσβίχω μετά τών ΙΙρώσ- 
σων, (οπλισμένων τούτο τό τυφέκιον * ώστε είδον βε
βαίως τά πλεονεκτήματα αύτού, άλλά προέκρινον νά 
σημειώσωσι μόνον τά έλαττώματα · καί λοιπόν εί- 
πον ότι, πρώτον πάντων, τό δπλον τούτο, μετά χι- 
λίους περίπου πυροβολισμούς, είχε χρείαν έλαφρώντι- 
νων έπιδιορθώσεων** καί δέν έσκέφθησαν ότι χίλιοι 
πυροβολισμοί άρκούσι προς δέκα μάχας μεγάλα;, ή δέ 
τύχη μιας όλης Αύτοκρατορίας έξήρτηται έξ όλιγωτέ- 
ρων ή τοσούτων.

Καί εϊς τήν Γαλλίαν τό όπλον< τούτο ύπήρχε γνω- 
στότατον, καί άπό τού 1857 πολύς είχε γίνει περί 
αύτού λόγος μεταξύ έφημερίδων. II τών Εκατόν 
λεγομένη αύτοκρατορική φρουρά (les Gent-gardes) 
τοιαΰτα όπλα φέρει έκτοτε * άλλά περιωρίζοντο μό
νον εις χεΐρας αύτής έν Γαλλία, ένώ έν ΙΙρωσσία ή 
χρήσις είχεν έκταθή εις όλον το πεζικόν. Οί εύ'ζωνοι 
τής Γαλλίας έ'φερον έγκεχαραγμένα τυφέκια, όχι όμως 
καί έκ τής κωλάθρας γεμιζόμενα.

Τό πρωσσικόν άκιφλεγές τυφέκιον, έξωθεν μέν είναι 
κατά πάντα όμοιον τού κοινού στρατιωτικού τυφεκίου* 
μόνον δέν φαίνεται νά έχη πυροδαίσιον (τουρκιστί 
τσακμάκι), άλλ’ αντί τούτου βλέπει τις όρθιον εις 
τό μέρος τής πυριτιδόχης (χαζνέ) καρφίον τι έχον 
κεφαλήν σφαιροειδή. Τούτο τό καρφίον σύρων ό τυ- 

•φεκιστής προς εαυτόν, ανοίγει τήνκωλάθραν καί εισά
γει το φυσέκιον, έφωδιασμένον καί διά τού αρμοδίου 
προσαναμμάτος (amorce) * έπειτα ωθεί τό αύτό καρ
φίον προς τά έμπρός, καί τό τυφέκιον είναι έτοιμον 
προς πυροβολισμ-όν. Βάλλεται δέ τό πύρ εις τό φυσέ
κιον διά τίνος άκίδος, ή βελόνης δυνατής, έκ χάλυ- 
βος, ήτις διαπερώσα αύτό άμα έλκυσθέντος τού σκαν- 
δαλήθρου, πλήττει έκπυρσοκροτικόν τι καψύλλιον, 
ήτοι τό προσάναμμα, κείμενον ύπό τό βόλιον εις τό 
άνω μέρος τού φυσεκίου. ’Εκ τής άκίδο; ταύτη; (ai
guille) έπωνομάσθη τό τυφέκιον περί ού ό λόγος· fusil 
a aiguille, τουτέστιν άκιδούχον, ή άκιόοφόρον, 
κατά δέ τήν παραδεχθείσαν ήδη παρ’ήμίν λέξιν, άκι
φλεγές. — Διά τού τυφεκίου τούτου δύναταί τις νά 
πυροβολήση δεκάκις κατά παν λεπτόν.

Τά δ’ έλαττώματα τού όπλου, ελαφρά άλλως τε 
καί σχεδόν ασήμαντα, παραβαλλόμενα προς τήν εύκο- 
λίαν τής γεμίσεως καί τήν ταχύτητα τών πυροβολι
σμών, είναι τά επόμενα * α', — ότι έπειδή τό έλα- 
τήριον διά τού οποίου έξακοντίζεται ή βελόνη είναι 
σπειρωτόν, χαλαροΰται ένίοτε* β', — ότι καί ή 
βελόνη αύτή συντρίβεται, ή στομούται ή άκωκή αύ
τής πλήττουσα πολλάκις* γψ — ότι είναι επικίν
δυνος ή μεταφορά φυσεκίων φερόντων έν έαυτοίς τά 
προσανάμματα. Άλλ’ έν τή πείρα, οί πρώσσοι στρα- 
τιώται ά-έφυγον κατά μέγα μέρος τά κακά ταύτα, 
έπιμελούμενοι έκαστο; τό ίδιον όπλον. "Ωστε τό 
πρωσσικόν τυφέκιον, κατά μέν τον μ,ηχανισμόν, άπε- 
δείχθη καλόν προς πόλεμον όπλον, κατά δέ τάς βλη- 
ματικάς ιδιότητας, μή έγνωσμένας εϊσέτι είμή εϊς 
τούς Πρώσσους, νομίζεται υποδεέστερον τού άλλου 
νέου τυφεκίου, τό όποιον

λος τις οπλοποιός, Σασπότος (Chassepol) καλούμε
νος.

(Τό τέλος ε·ς τά «ροσεχές.)

ΟΥ ΦΡΟΝΤ1Σ ΙΙΙΠΟΚΑΕΙΔΙ,Ι.

Κλεισθένης ό Αριστωνύμου τού Μύρωνος, άρξας τής 
Σικυώνος μ.εταξύ τού 600 καί 560 έ'τους προ Χρι
στού, ήθέλησε, κατά τον Ηρόδοτον, νά δώση τήν 
θυγατέρα αύτού Αγαρίστην εϊς τον άριστον τών Ελ
λήνων * καί τελούμενων Ολυμπίων, εις τά όποια ένί— 
κησε τεθρίππω, προεκήρυξεν, ό'στις Ελλήνων νομίζη 
εαυτόν άξιον νά γίνη γαμβρός τού Κλεισθένους, ας 
έλθη έντός εξήκοντα ημερών, ή καί πρότερον, εις Σι- 
κυώνα, διότι ό γάμος θέλει κυρωθή έντός έτους άπό 
τής έξηκοστής άρξαμένου ημέρας, Οθεν συνέρρευσαν 
εϊς Σικυώνα πανταχόθεν τής Ελλάδος μ.νηστήρες όσοι 
έμεγαλοφρόνουν, είτε διά τάς ιδίας, είτε διά τάς τών 
πατέρων άρετάς * καί άπο μέν Ιταλίας ήλθεν ό τρυ- 
φηλότερος τών 'Ελλήνων, ό Συβαρίτης Σμινδαρίδης 
ό 'ίπποκράτους, άπό δέ Αιτωλίας Μάλης, ό αδελφός 
τού Τιτόρμου, τού ρωμαλεωτέρου άμα καί άγριωτέ- 
ρου τών 'Ελλήνων * άπό τής αφελούς ’Αρκαδίας κα- 
τήλθον Αμίαντος ό Αυκούργου καί Λαφάνης ό Εύφο- 
ρίωνος * άπό Θεσσαλίας δέ ό έκ τού μεγαλοπρεπούς 
τών Σκοπαδών οίκου Διακτορίδης ό Κραννώνιος * ήλ- 
θον προς τούτοις έξ Αθηνών δύο όνομαστοί εύπατρί- 
δαι, Μεγακλής ό Άλκμαίωνος καί ό έπί πλούτω καί 
κάλλει ύπεοέχων πάντα; τούς Αθηναίους 'ίπποκλείδης 
όΤισάνδρου* έξ’Άργους, Αεωκήδης ό Φείδωνος* έξ 
Έρετρείας τής έν Εύβοια, ό Λυσανίας* έκ Μολοσσών, 
ό Άύαων * έξ Επιδάμνου, ό Άμφίμνηστος Επιστρό- 
φου, καί πάλιν έξ Ιταλίας ό Σιρίτης Αάμασος Αμύ- 
ριος. Εν ολοις δώδεκα. Προσελθόντας δέ, καθ’ όσον 
χρόνον έμειναν παρ’ αύτω, διετέλεσεν ό Κλεισθένης 
φιλοξενών μεγαλοπρεπώς καί παρατηρούν τον χαρα
κτήρα, τήν ανατροφήν, τον τρόπον έκάστου* ίδιους δέ 
ήρεσκον αύτω οί έξ Αθηνών μνηστήρες, καί έκ τούτουν 
πάλιν περισσότερον 'ίπποκλείδης ό Τισάνδρου, διά τε 
τήν προσωπικήν αξίαν, καί ώς συγγενής τού μεγάλου 

• οίκου τών έν Κορίνθω Κυψελιδών. Τελευταΐον, έφθα- 
σεν ή ημέρα καθ’ ήν έμελλε νά τελεσθή τό συμ.πόσιον 
τού γάμου καί νά άποφανθή ό Κλεισθένης τίνα προ- 

ί κρίνει τών μνηστήρων. Τήν ημέραν ταύτην, θύσας βούς
εκατόν, προσεκάλεσεν εις κοινήν εύωχίαν αύτούς τε 
τούς μνηστήρας καί πάντας τούς Σικυωνίους* μετά τό 
δείπνον έξηκολούθησεν ό πότος * μεταξύ δέ διαλεγο- 
μένων, συζητήσεως γενομ,ένης καί περί μουσικής, ό 
Ιπποκλείδης παρή'-ρειλε τον αύλητήν νά αύλήση εί

δος όρχήσεως, τήν λεγομένην έμμέλειαν, καί ήρ- 
χισε νά χορεύη,θέλων νάεπίδειξη τήν περί τούτο έπι- 
τηδειότητα. Τούτο ήδη δυσηρέστησε τον Κλεισθένη * 
άλλά μετ’ ολίγον ό 'ίπποκλείδης διέταξε νά φέρωσι 
τράπεζαν, καί άναβάς έπ’ αύτής, πρώτον μέν έχόρευσε 
λακωνικούς τινας χορούς, έπειτα δέ άλλους, αττικούς, 
καί τελευταΐον, στη ρίζας τήν κεφαλήν έπί τής τραπέ- 
ζης καί άνασηκώσας τούς πόδας, ήρχισε νά χειρονομή 
διά τών σκελών. Καί μέχρι μενίτιν^ς ό Κλεισθένης, 
καίτοι άποστραφείς τον νέον διά τήν αναίδειαν , καί 
άποφασίσας ότι δέν θέλει βεβαίως προτιμήσει αύτόν 

έπενόησε προ μικρού γάλ- ώς γαμβρόν, κατειχεν εαυτόν, μή θέλων νά άποδείξκ
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την αηδίαν ' όταν όρ.ως είδεν αύτόν γειρονορ.ήσαντα 
διά τών σκελών, έξέσπασε, καί, « ώ παΐ Τισάνδρου, 
είπεν, άπορχήσαό γε ριήν τον γάρ,ον » · δηλαδή, ρ.έ 
τον χορόν σου αύτόν έχασες την νύρεφην · ό δέ 'ίππο- 
κλείδης άπεκρίθη άριέσως, « ού φροντίς Ίπποκλείδη »· 
το όποιον έ'κτοτε λέγεται ώς παροιριία, σηριαϊνον, 
άδιάφορον τοΰτο διά τόν Ιπποκλείδην.

(Ιστορία του Έλλην. Έθνους,
Otto Κ. Παπαβρηγοπούλου.)

Εις ριέν τάς ρ-εγάλας ψυχάς, ή δόξα · εις δέ τάς ρ.ι- 
κράς, τό δοξάριον. ’Ανάλογοι τοϊς πάσιν ύπάρχουσιν 
ήδοναί.

Είναι τόσον άπλοΰν τό φέρεσθαι φυσικώς, καί 
τόσον φυσικόν τό φέρεσΟαι απλώς, ώστε χρειάζε
ται κόπος άπειρος προς τό ρ.ή φέρεσΟαι φυσικώς καί 
απλώς.

ΑΣΜΑ ΠΡίΓΓΟΝ.

2=*
και [xs 
πυρ- σο

εύ- ο- σρ.α 
κρύσ-ταλ-λα,.

- σριή-σα- τε στο-άς παγ- χρύσους. 
t - ρι-δας, καί φω-ταυ- γοΰν-τα.

=Η
■*—±

ΙΙοιησι; Ιω. Ίσιδωρίδου Σκυλίσση, —κατά τόν νεαπολιτανόν ήχον Santa Lucia.

Μέ ρό - 
Λυ - χνί -

’ · .

ft-—is Άς

Precedes Tantensteix.

ΟΛΓΑ ΚίίΛΣΤΑΝΊΊΛΙΑΣ

II ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΗ ΤΩΝ ΕΑΑΙΙΝΩΝ ΙΙΑΣΙΛΙΣ.

(Γεννηβεΐοα μϊν τή 22 αύγουστου [3 Σεπτεαβρ.] 1831, ννμρευθεΐσα δε έπ’αίσιοι; οιωνοί; τόν Μεγαλειοτατον Βασιλέα τών 
'Ελλήνων, ΓΕΩΡΓΙΟΝ Α', τή 16 [28] ’Οκτώβριον, 1867.)

Ααών άγλάίσρ.α ν?δικηρ.ένων , 
Μητρός όρ-όφρονος ήςιωρ,ένων ! 
\οιπόν ορθόδοξοι συριπροσκυνοΰρ.εν, 
Κ εις έν ποτήριον συγκοινωνοΰρ.εν ;

ΕύςασΟε, πρόγονοι, προπάππων πάπποι, 
όπως άνύστακτος ριέν ή αγάπη!

Αναξ, έπίχαιρε! φθόνος ούδείς·
Είη Σοι πάντοτε φιλοριειδής.

Μέ ρόδα εύοσρ.α καί ριέ ναρκίσσους 
Διακοσριήσατε στοάς παγχρύσους, 
Λυχνίας, κρύσταλλα πυρσοβολοΰντα, 
Μυρίας ’ίριδας διασταυροΰντα. 
Στεφάνους πλέκετε καί άνυρινεΐτε’ 
Εις δίσκους στίλβοντας οίνοχοεΐτε’ 

'Ελλήνων Ανασσα φιλορ,ειδής 
II ’ΟΑΓΑ ερχεται! φθόνος ούδείς.

Μέ ροδοστάγριατα ελεφάντινων 
'Ραντίστρων δέχθητε την Κωνσταντίνων. 
Χναξιφόρρ-ιγγος άρξατε ριέλους 
Λύτην ύψώσοντος εις τούς αγγέλους. 
’Επικροτήσετε έν τη ύφώσει, 
Καί άλαλάξοριεν Ελληνες ό'σοΓ 

Ελλήνων Άνασσα φιλοριειδής 
Ή ’θΑΓ’ άνέτειλε! φθόνος ούδείς.

ΤΙ ΘΑ XTNEBA1NES

ΑΝ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Ε11ΑΥΕΝ ΑΙΦΜΔ1ΩΣ.

’Εννοείται οϊκοθεν ό'τι, θέλοντες ν’ άποκριθώρ-εν εις 
το περίεργον τοΰτο ζητηρ.άτιον, δέν θεωρουριεν αύτό 
σπουδαιοτερον παρ’ όσον είναι πραγριατικώς. Νά παύ
ση ποτέ αϊφνιδίως ή ύδρόγειος σφαίρα στρεφορ,ένη, 
τοΰτο δυνάρ,εθα άφόβως νά κηρύξωρ.εν αδύνατον, ριεθ’

ί

όλου τοΰ κύρους τών αρχών της ούρανίου ρ,ηχανικής. 
Ού'τε υποψία, ού'τε φόβος ύπάρχει τοιαύτης τίνος κα
ταστροφής· φόβος δέλέγορ,εν, έπειδή ιδού τωόντι τίνες 
θά ησαν αί άφευκτοι συνέπειαι, άν ριόνον ίστατο ή Γη 
εις τόν δρόρ.ον της. *

Καί πρώτον, άς είπωριεν ότι ή ταχύτης σώριατος 
κειριένου έπί της επιφάνειας της γης συντίθεται έκ /
δύο στοιχείων · έκ της καθηρ,ερινης περιστροφής τής
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υδρογείου σφαίρας περί τον άξονα αύτής, καί έκ τής 
περιφοράς αύτής περί τον ήλιον. Δύο αύται κινήσεις. 
Καί διά μέν της πρώτης, τά σώματα τά κείμενα εις 
τον γη'ϊνον ισημερινόν διατρέχουσι 417 λεύγας καθ’ 
ώραν, — 6 λεύγας κατά λεπτόν, — εν δέκατον λεύ
γας κατά στιγμήν. Αΰτη δέ ή ταχύτης έλαττούται 
από του ισημερινού, ό'που είναι μεγίστη, εις τούς πό
λους, ό'που καταντά μηδέν’ επειδή τά σώματα έ'χουσι 
φύσει τόσον όλιγώτερον δρόμον νά διέλθωσιν, ό'σον 
είναι μικρότερος ό τού πλάτους κύκλος αύτών. Διά δέ 
της δευτέρας κινησεως της Γης, ήτοι διά της περί 
τον Ηλιον περιφοράς αύτης έν τώ ούρανώ, ό'λα αυ
τής τά μέρη ανεξαιρέτως διατρέχουσι 456 λεύγας 
κατά λεπτόν, ήτοι 7 λεύγας καί 6/10 κατάδευτερό- 
λεπτον. Δύναται δέ τις νά λάβη ιδέαν τινά ταύτης 
της ταχύτητος, εάν σκεφθή ότι ή τάχιστη σιδηροδρο
μική άτμάμαξα, παρητημένη εις δληντηςτην ορμήν, 
δεν διανύει ύπέρ 16 μέτρα κατά δευτερόλεπτον ’ 
σφαίρα δέ σιδηρά των 24 λίτρων, έξερχομένη από 
τού στόματος πυροβόλου, έχει μόνον 390 μέτρων 
ταχύτητα εν τώ αύτω χρονικώ διαστήματι.

’.Επειδή ό'λα όσα άνηκουσιν εις υλικόν τι σύστημα 
έν κινήσει ευρισκόμενον λαμβάνουσι την αύτην κίνησιν 
ώς αύτό, έάν έξ αιφνίδιας τίνος στάσεως ετίθετο αύτό 
το σύστημα διά μιάς εις ηρεμίαν, όσα πράγματα δύ
νανται νά μετατοπισθώσιν επί της επιφάνειας του θά 
έξηκολούθουν, δυνάμει της άποκτηθείσης ταχύτητος, 
νά κινώνται κατά την διεύθυνσιν την οποίαν είχον. 
Ούτως, έάν ό ίππος πέση αΐφνιδίως ύπό τον ρυμόν 
τού τρέχοντος οχήματος σου, ρίπτεσαι ύπεράνω της 
κεφαλής τού αλόγου ’ διά τούτο δέ καί έάν θέλη
σης νά καταβης άπό τίνος άμάξης ένω αΰτη τρέχει, 
είναι χρεία νά λάβης προφυλάξεις τινάς, μήποτε οί 
πόδες σου πατησωσιν άμετακινήτως εις την γην, ένω 
τό σώμα σου φέρεται έ'τι ύπό της εις αύτό μεταδεδο- 
μ-ένης ταχύτητος, καί πέσης εις τά ίχνη τού οχήμα
τος.

Η Γη είναι, ώς ε’ίδομεν, ά'μαξα ταχυπορωτέρα των 
οχημάτων καί άτμαμαξών. Εάν ϊστατο αΐφνιδίως, 
έννοεΐται ό'τι πάσα προφύλαξις προς αποφυγήν ακα
ριαίου θανάτου θά άπεβαινε ματαία. Ολα τά μη 
έμπεφυτευμένα η έμπεπηγμένα εις τό έδαφος, αλλά 
κείμενα επί της έπιφανείας διά μόνου τού νόμου τής 
βαρύτητος, θά έξεσφενδονίζοντο πάραυτα καί διά μιάς 
εις τον αέρα μετά τάχους 8 λευγών κατά δευτερόλε
πτον, τάχους καθ’ ο κινούμεθα σήμερον. "Ολοι όσοι 
θά έτύγχανον περιπατούντες ήσύχως, ή έργαζόμενοι, 
ή αναπαυόμενοι, ό'λα τά ζώα, οικιακά τε καί άγρια, 
τά πετεινά τού ούρανοΰ, αί άμαξαι ήμών καί αί μη- 
χαναί, ό'λα θά έξεσφενδονίζοντο έν άκαρεί κατά την 
διεύθυνσιν της Γης. ΙΙερί δέ τού ’Ωκεανού, τού σκε- 
πάζοντος τά δύο τρίτα της ύδρογείου σφαίρας, καί 
τούτου τά άπειρα ύδατα θά ώρμων ύπεράνω των 
οχθών, καί θά κατεπόντιζον έν άκαρεί· καί νήσους 
καί ξηράς, ό'που όμως τά πάντα θά ήσαν ήδη νενε- 
κρωμένα · καί μετ’ ολίγον θά ύπερέβαινον τά ύψη— 
λότατα ό'ρη, καί θάέπέφερον εις την ύδρόγειον ημών 
σφαίραν μεταμόρφωσιν έπιφανείας, άσυγκρίτως δεινο- 
τέραν πασών των μεταβολών τάς οποίας αΰτη ύπέ- 
στη εις παναρχαίους καιρούς.

Οί θεωρητικοί, οί'τινες ένησμενίσθησαν νά ζητή- 
σωσι του κατακλυσμού τής Παλαιάς Γραφής φυσικόν 

τι αίτιον, δέν έλειψαν τού νά είπωσιν ό'τι ή σύγκρου- 
σίς τίνος κομήτου εύκόλως ήδύνατο νά έπιφέρη ταύ- 
την την στάσιν καί τάς δεινάς αύτης συνέπειας. Σή
μερον ό'μως γινώσκομεν, ό'τι κομήτης τις ήδύνατο νά 
περάση έπί τής Γής χωρίς καν νά τό αίσθανθώμεν.

Αλλο τι περιεργότατον, το όποιον θά έπηκολούθει 
την στάσιν τής Γής, είναι τούτο’ Τής ελκτικής δυ- 
νάμεως ήτις σύρει τούς πλανήτας προς τον "Ηλιον 
μή άντισταθμιζομένης πλέον ύπό τής κεντρόφυγος 
δυνάμεως, ή Γή θά επιπτεν έπί τον "Ηλιον κατ’ εύ- 
θεϊαν γραμμήν. ’Εάν δέ τότε εύρίσκοντο εϊσέτι έπί 
τής ύδρογείου σφαίρας καί άλλα όντα έμψυχα παρά 
τούς ιχθύς, θά έ'βλεπον τον αστέρα τούτον μεγαλ.υ- 
νόμενον όφθαλμοφανώς εις άπειρον μέγεθος. Η Ι’ή 
θά εφθανεν έπ’ αύτόν 64 ημέρας μετά τό πάθημα, 
καί θά έγίνετο έπί τής έπιφανείας αύτοΰ άφαντος, 
ώςτις αερόλιθος έπί τής Γής.

Εννοείται ό'τι ή σφαίρα ημών δέν έξαιρεϊται τού 
γενικού κανόνος, καί ό'τι τό αύτό θά ε'πασχον καί 
οί άλλοι πλανήται, άν καί εις έκείνους συνέβαινε 
τούτο. Ούτως, άν ή ταχυπορία τού Ερμού, τής 
’Αφροδίτης, τού Διός ή τού Κρόνου, διεκόπτετο, οί 
πλανήται ούτοι θά επιπτον αμέσως εις τον Ηλιον, ό 
μέν πρώτος έντός 15 ημερών, ό δέ δεύτερος έντός 
40, ό δέ τρίτος έντός 767, ό δέ τελευταίος έντός 
1,900.

Ιδού ό'μως καί άλλη τις συνέπεια πολύ περιεργοτέ- 
ρα, ήτις θά προέκυπτεν αμέσως έκ τής αιφνίδιας στά
σεως τής Γής.

Είναι όμολογούμενον ό'τι, καθώς ούδέν άτομον ύλι- 
κον δύναται νά έξαφανισθή, οΰτω καί ή κίνησις’ αύτη 
δύναται νά μεταδοθή, νά διαιρεθή, νά κατασταθη 
αόρατος ύποδιαιρουμένη εις έλαχίστας μ.ερικάς δυνά
μεις, άλλ’ όχι καί νά έξαλειφθή διόλου. Δύναται, 
— καί τούτο είναι έπί τού προκειμένου τό κυριώτα- 
τον, — δύναται, λέγομεν, νά μεταμορφωθή εις θερ
μότητα, ώς καί μεταμορφούται τωόντι, οσάκις φαί
νεται ό'τι έκλείπει ώς κινητική δύναμις. Παραδείγμα
τος χάριν, κτυπάς έπανείλημμένως καρφίον έμπεπηγ- 
μένον καί μή δυνάμενον νά έμπηχθή περισσότερον · 
ή κίνησις τού κινητήρος, ήτοι τής σφύρας, μή μετα- 
διδομένη πλέον εις τό καρφίον, μεταμορφού- 
ται εις θερμότητα’ θές τον δάκτυλον άπί τού καρ
φιού, καί θά βεβαιωθής περί τούτου έκ τής αφής. Δέν 
είναι χοεία ν' άναφέρωμεν καί άλλα ό'μοια παραδείγ
ματα, έπειδή πας τις γινώσκει έκ πείρας τήν μηχα
νικήν μεταμόοφωσιν ταύτην τής κινήσεως εις θερμό
τητα.

’.Εάν λοιπόν έ'κ τίνος όποιαςδήποτε αιτίας έπαυε 
τις έν άκαρεί τήν πολλαπλήν κίνησιν τής ύδρογείου 
ημών σφαίρας, αυτή ή κίνησις θά έπασχε τήν περί ής 
ό λόγος μεταμόρφωσιν’ ή Γή αΐφνιδίως θά έθερμαί- 
νετο ’ — καί μέχρι τίνος βαθμού θά έθερμ,αίνετο; — 
το ποσον τής θερμότητος ήτις θά έγεννατο έκ τής 
στάσεως τής Γής, ίσοδυναμ,ούν προς τοιούτον κολοσ
σιαίο'/ κτύπον, θά ήρκει όχι μόνον νά τήξη ολό
κληρον τήν Γην ώς κηρόν, άλλά καί νά μεταβάλη 
εις ατμόν τό πλείστον αύτης.

Αυτή ή συνέπεια ύπερτερεί ό'λας τάς προηγουμέ- 
νας, περιλαμβάνουσα καί ταύτας.

Εάν δέ ή στάσις δέν έγίνετο διά μιάς, άλλ’ ολί
γον κατ’ ολίγον · έάν δέν συνέβαινεν ακαριαία, άλλά

διέτρεχον στιγμαίτινες έν τώ μεταξύ, πάλιν ή Γή 
θά έθερμαίνετο τόσον, τούλάχιστον, ό'σον θά ήρκει 
όπως άπολεσθώσιν όλα τά έπ’ αύτής έμψυχα ό'ντα.

Περαίνομεν τάς σκέψεις ταύτας λέγοντες, ώς εϊπο- 
μεν έξ αρχής, ότι τό ζήτημα τούτο είναι περίεργον 
μάλλον ή σπουδαίον, καί ότι βεβαιότατα δυνάμεθα 
νά κοιμώμεθα ήσυχοι, μ.ηδένα φόβον έ'χοντες περί 
τοιαύτης τίνος αδυνάτου καί όλως φαντασιώδους συν
τέλειας τού κόσμου.

ΟΙΝΩΑ ΔΙΑΤΙΙΡΗΣ1Σ.

ΝΕΩΤΑΤΑΙ ΠΑΡΑΤΙΙΙΉΣΕΙΣ ΣΟΦΟΙ' ΤΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ.

α'. — Ο οίνος γίνεται, ωριμάζει, ή μ-άλλον μετα
βάλλει κατάστασιν άπό νέου εις παλαιόν , διά μόνης 
σχεδόν τής ένεργείας τού οξυγόνου τού άέρος.

β'.— 'θ οίνος ούδέποτε άλλοιούται άφ’εαυτού, 
έκ τίνος ένυπαρχούσης εις αύτόν αγνώστου αιτίας’ άλλ 
οσάκις άσθενήση, ασθενεί έκ τής ένεργείας παρασίτων 
βλαστημάτων άναπτυσσομ.νων έντός αύτού έκ διαφό
ρων αιτιών.

γ'. — II τρύξ (τό καταπάτιον) τού οίνου προέρ
χεται απλώς, ή έκ τής όξυδώσεως τήν οποίαν γεννά τό 
όξυγόνον τού άέρος, ή έκ των συνόντων αύτω παρα
σίτων, περί ών προείπον, ή τέλος καί ώς έπί τό πλεί- 
στον έξ άμ,φοτέρων.

δ'. — Η μέν τρύξ ή έκ τού οξυγόνου είναι ώς έπί 
το πολύ συμφυής τού οίνου, ή δέ έκτών παρασίτων 
επιπολάζει, δι’ αύτό δέ είναι καί βλαβερά, διττώς · 
φυσικώςτε καί χυμικώς.

ε'. — Ωστε τό περί συντηρήσεως τών οίνων πολ
λής σπουδής άξιον πρόβλημα συνίσταταμ κατ’ έμήν 
γνώμην, έκ τούτου καί μόνου ’ — πώς νά έμποδίζε- 
ται ή άνάπτυξις τών παρασίτων τού οίνου, δηλαδή 
πώς νά έξαφανίζωνται τά σπέρματα, ή μάλλον, νά 
έξοντοΰται τό έν αύτοΐς ζωτικόν.

Ελέγετο ότι ό οίνος είναι ρευστόν, τού οποίου τά 
διάφορα συστατικά μόρια άντιδρώσιν άεννάως προς 
άλληλα ’ γνώμη όλως σφαλερά.

'Ο νέος οίνος, ό έγκλειστος εις αγγεία προπεφυ- 
λαγμένα άπό τής έπαφής τού άέρος,

α'· Δέν κατακάθηται ’ 
β '· Δέν μεταβάλλει χρώμα’ 
γ'· Δέν έχει οσμήν.
Τούναντίον δέ ό αύτός οίνος ύποκείμενος εις τό όξυ

γόνον τού άέρος, καί είτε εις τό σκότος εύρισκόμενος, 
είτε εις τό φώς, — ταχύτείον όμως εις τό φως,

α'· Κατακάθηται τόσον, ώστε καταντά βορβορώ- 
δης, είτε λευκός ήναι, είτε έρυθρός ’

β ’ Χάνει παντάπασι τήν.γεύσιν νέου οίνου’
γ’’ Τό χρώμάτου μ,εταβάλλεται εις χρώμα οίνου 

δεκαετούς, εικοσαετούς, καί έπέκεινα.
δ'· Αποκτά δυνατωτάτήν τήν γεύσιν καί οσμήν 

τών τής Μαδέρας καί 'Ισπανίας, ή τών οίνων οί'τινες 
έθαλασσοπόρησαν.

'Ολαι αύται αί ύπερβολαί, τάς οποίας ή παλαίωσις 
τών οίνων έπιφέρει διά τής ένεργείας τού οξυγόνου 
τού άέρος, δύνανται νά έπιτευχθώσι καί έν διαστήμ.ατι 
ολίγων μόνον εβδομάδων άλλ’ ή ενέργεια τού οξυ
γόνου προστίθεται πάντοτε, άν καί κατά διαφόρους 
βαθμούς, εις τήν βραδείαν έπίδρασιν κρυπτογάμ,ων

τινών βλαστημάτων ένοικούντων εις τον οίνον, καί έξ 
ών πηγάζει πάσα αύτού άύ.λοίωσις.

"Ωστε ανάγκη άνυπέρθετος νά έςοντώση τά σπέρ
ματα τών παρασίτων τούτων όστις θέλει ίνα ό οίνος 
του παλαιωθη ταχέως καί άσφαλώς, μηδέποτε δια- 
φθειρόμενος.

Τό μέγα τούτο έφετόν αποκτάται εύκόλως, έάν ο 
οίνος τεθή εις τινα θερμοκρασίαν αρκούντως υψηλήν, 
όλίγας μόνον στιγμάς.

Εις πάντα δισταγμόν έπί τούτου, έχομεν σήμερον 
τήν πείραν άπολογουμένην, καί ή άπολογία αύτής εί
ναι αναντίρρητος. Επί πλείστων ειδών γαλλικού οίνου 
διαφόρων τόπιον έγένοντο δοκιμαί, άποδείξασαι πάν
τοτε ότι ό θερμανθείς καί άποψυχρανθείς οίνος,.

α'· Δέν μετέβαλε χρώμα’ μάλλον δέ κατέστη φαι- 
δρότερον τό χρώμα αύτού ’

β'· Ούδόλως άπέβαλε τήν οσμήν του’ 
γ'· Ούδόλως κατέθεσεν ύλην.
Τέλος δέ, τόσον όμοιος ήτο προς τον αύτόν οίνον 

μή θερμανθέντα, ώστε, ίνα διακρίνητιςτήν μεταξύ τών 
δύο λεπτήν διαφοράν, έπρεπε νά παραβάλη άμφοτέρους 
συγχρόνως. Ούτω, μεσίτης τις, πραγματογνιόμων έμ- 
πειρότατος, άπογευθείς αύτούς έν παντελεΐ άγνοια, 
έπτάκις έπροτίμησε τον θερμανθέντα καί δίς τον άθέρ- 
μαντον ’ οσάκις δέ μάλιστα τον έφάνη ούτος προτι
μότερος, είπεν ότι τόσον ανεπαίσθητος ήτο ή διαφορά, 
ώστε εύρίσκετο αμφίρροπος έν τη κρίσειτου. Προς 
τούτοις, ούδέποτε είπεν ότι ήσθάνθη γεύσιν έψημένου 
οίνου, άν καί είχε προειδοποιηθή ότι ΰπηρχεν υποψία 
μή τις τών ύποβαλλομένιον εις τήν κρίσιν του οίνων 
έξετέθη εις θερμό—/·,τα.

Καί περί μέν τής μεταβολής ήτις γίνεται εις τήν 
γεύσιν τού οίνου έκ τής στιγμιαίας αύξήσεως τής θερ
μοκρασίας, ε’ίδομεν ότι είναι τόσον ανεπαίσθητος, 
ώστε μόλις διακρίνεται εις αύτόν βελτίωσίςτις άμε
σος ’ περί δέ τής διατηρήσεως, είμεθα βεβαιότατοι. 

I ’Ολίγα μόνον λεπτά αρκεί νά έκτεθή ό οίνος εις θερ
μοκρασίαν 60 έως 70 βαθμών, καί αντέχει θαυμασίως 
προς πάσαν ασθένειαν ής είναι επιδεκτικός. Τούτο δέ 
οίοςδήποτε οίνος, λευκός ή έρυθρός, γενναίος ή λεπτός, 
νεώτατος ή κατά τό μάλλον καί ήττον παλαιός. Προσ- 
θετέον μάλιστα ότι έκ τών τελευταίων δοκιμών μου 
έλπίζω καί διά μετριωτέρας θερμοκρασίας, ήτοι μό
νον 45 βαθμών, — όχι όμως καί όλιγώτερον, — νά 
έπιτ.γχάνεται τό αύτό.

"Αξια ταΰτα νομίζω τής προσοχής τών οΐνοποιών, 
μάλιστα δέ παντός κτηματίου αμπέλων· διότι εις τήν 
έξοχήν δύνανται νά κατασκευασθώσιν ίύκολώτερον 
κ/.ισιάδες έχουσαι διπλά υαλώματα, έντός τιον όποιων 
θά παρήγετο ή αναγκαία θερμοκρασία διά τής φυσικής 
τού ήλιου θερμότητας’ μάλιστα δέ εις τά μεσημβρι- 
νώτερα κλίματα. Εις τάς κλισιάδας ταύτας θά έχμόρει 
οίνος πολύς, καί ή θέρμανσις αύτού θά έγίνετο άνευ 
δαπάνης καυσίμων ξύλων. j

’Εξ ενός καί τού αύτού οίνου, ήδη μάλιστα παλαιο- 
τάτου, άλλ’ άθερμάντου, ένέπύ.ησα λαγήνους πολλάς· 
δλαι αύται σήμερον άλλοιόύνται μεγίστην άλλοίωσιν· 
τούναντίον, ό αύτός οίνος, τεθείς εις θερμοκρασίαν 65 
βαθμών, μένει όλως ανεπηρέαστος, aval· τρύγος ελάχι
στης ’ ένω εις τον πυθμένα τών διαφθαρεισών λαγήνων 
ή παράσιτος βλάστησις παράγει τρύγα, ήτις κυμαίνε
ται πάχος έ'χουσα μήκους δακτύλου. Καί όλη αΰτη ή
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τρύζ έγεννήθη εντός τριών μόνον μηνών. Evi λόγω, 
ό μέν θεομανθείς οίνος διεφύλαςεν όλας τάς άρετάς 
του, ό δέ άθέρμαντος είναι πικρός καί εις την γεΰσιν 
αηδής.

Ό θερμανθείς οίνος κατέστη ανεπίδεκτος άλλοιοί- 
σεως" τόσον, ώστε διατηρείται ανεπηρέαστος καί άφοΰ 
μετηγγίσθη ανοικτός εις τόν αέρα.

\ΕΟΣ ΠΡΟΩΣΤΗΣ ΓΙΡΟΣ ΘΑΑΑΣΣΟ11ΑΟΙΑΑ.

Η τοΰ ατμού εφαρμογή εις την ναυτικήν είναι 
βεβαίως έκ τών ώφελιμωτέρων βιομηχανικών άπο- 
κτημάτων τού παρόντος αιώνος. Μέχρι τοΰδε, τό σύ
στημα τών πτερυγοφόρων τροχών έφαίνετο διά την 
απλότητα καί τό αποτέλεσμα αύτοΰ ώς τό μόνον 
έπιτηδειότατον" έζεταζομένου όμως αύτοΰ όσημέραι 
έκ τοΰ πλησίον, παρετηρήθη ότι ούκ ολίγον μέρος 
της δυνάμεως ητις απαιτείται ίνα βάλλη εις κίνησιν 
τούς τροχούς έδαπανάτο ματαίως. Τωόντι, πάσα 
πτέρυζ τοΰ τροχοΰ έμβαίνει εις τά ύδατα κατά πρώ
τον μέν όριζοντείως, ήτοι πλαγιασμένη έπί της έπι- 
φανείαςτων, έπειτα δέ ολίγον κατ’ ολίγον λαμβάνει 
κάθετον θέσιν, καί ακολούθως πάλιν απομακρύνεται 
από της θέσεως ταύτης διερχομένη τούς αύτούς βαθ
μούς της κλίσεως. Αλλά σημειωτέον ό'τι μόνον ένό— 
σω ή θέσις της πτέρυγος είναι κάθετος έντός τών ύδά
των, ή δύναμις την όποιαν καταβάλλει χρησιμεύει 
πρός τόν δρόμον τοΰ πλοίου" εις ό'λας δέ τάς άλλας 
θέσεις της ή δύναμις αύτη καταναλίσκεται άνωφελώς. 
'Οσον ή πτέρυζ απομακρύνεται της καθέτου θέσεως, 
τόσον μεγαλητέρα αποβαίνει ή απώλεια. Ίΐ θεωρία 
αύτη, ώς στηριζομένη έπί τών στοιχειωδεστέρων αρ
χών τής μηχανικής, είναι αναμφισβήτητος. Άν ήτο 
λοιπόν τρόπος νά έμβαίνη ή πτέρυζ εις τό ύδωρ κατά 
κάθετον, καί τήν αύτήν ταύτην θέσιν νά τηρή ένόσω 
εύρίσκεται εις αύτό βυθισμένη, ούδ’ έλαχίστη θά έγί- 
νετο άπούλεια τής δυνάμεως ήτις τήν κινεί.

Οί μηχανικοί ένησχολοΰντο εις λύσιν τούτου τοΰ 
προβλήματος, καί βεβαιοΰται ότι Γάλλος τις όνόματι 
Raphill έλυσεν αύτό έπ’ έσχάτων. Ούτος έπενόησε 
νέον τινα προώστην (propulseur) συντιθέμενον έκ πολ
λών διωστήρων, βαλλομένων εις κίνησιν στροφικήν 
μέν, άλλ’ έκκεντρον" μεταζύ δ’ αύτών έ'θεσεν όριζον
τείως έζ ράβδους σιδηράς, έπί τών όποιων έφήρμοσε 
στερεώς πτέρυγας, ή κώπας, καθέτους εις τά ύδατα. 
Καί τρεις μέν τών ράβδων άναβαίνουσι, τρεις δέ κατα- 
βαίνουσιν έναλλάζ, βυθίζουσαι τάς κώπας εις τά ύδα
τα, καί άπεργαζόμεναι ούτω τήν πρός τά πρόσω κί- 
νησιν.

Αί ράβδοι έν τούτοις κινούνται πάντοτε διά cpo- 
φικης ενεργειας, αλλ αυτή, ως ειπομεν, είναι έκ
κεντρος, καί διά τοΰτο τηρούνται εις τήν όριζόντειον 
θέσιν" ώστε αί μετ’ αύτών συγκεκολλημέναι πτέρυ
γες, ούδέποτε έκκλίνουσαι έκ τής καθέτου, ά'μα μέν 
βυθιζόμεναι εις τό ύδωρ, αντί νά πλήττωσι τήν έπι- 
φάνειάν του, το προωθοΰσι μεθ’ όλης τής δυνάμεως 
καί καθ’ όλον τό πλάτος αύτών, αμα δέ άναδυόμεναι, 
ούδέν άπαντώσι βάρος υδατος. Ούδέ πάταγος δέ 
ακούεται, ούδ’ αναβρασμός γίνεται εις τά ύδατα 
τοιουτοτρόπως.

Τό σύστημα τοΰτο δύναται νά έφαρμοσθή εις παν

σ:τός μεγέθους σκάφη, 
καί εις τά πολεμικά. Αί άτμομηχαναί κατέχουσι 
αύτήν ώ;- ·~· ’------—■
πλοία διπλήν τρόπιδα, 
δύο όυ.οΰ συνεζευγιχένων" δίοτι μ.εταζύ τι 
πιδων τούτων τίθεται όλος ό μηχανισμός 
στου. Η τροποποίησις αύτη 
τοΰ έπίθεσιν τών κυμάτων, 
ούτω τήν λειτουργίαν του 
ύδατος. Εκ τ~· '
έντός ποταμού, 
οποίου έδοκιμάσθη 
τοΰ ρεύμ.ατος 24 χιλιόμετρα κατά 
υπάρχει ’ 
ota του 
κινηται 
διά τοΰ αύτοΰ τάχους,

Δέν θά λείψωμεν νά διακοινώσωμεν εις τόν ανα
γνώστην ό,τι νεώτερον μάθωμεν περί τής άζιολόγου 
ταύτης έπινοήσεως.

εις τε έμπορικά μεγάλα πλοία 
ήν 

νΰν θέσιν · απαιτείται όμως νά έχωσι τά 
, ώς αν συνέκειτο έκαστον έκ 

•ών δύο τρο- 
; τοΰ προώ- 

έμποδίζει τήν κατ’ αύ- 
καί ό προώστης έκτελεί 
έντός γαλήνιου πάντοτε 

τών μ.έχρι τοΰδε γενομένων πειραμάτων 
ά.πεδείχθη ότι τό σκάφος διά τοΰ 

τό σύστημα άνέπλευσεν έναντίον 
ις / ΐΛΐό’ΛΕ ίρχ Αχ .ά πάσαν ώραν" ότι 

οικονομία γαιανθράκων ώς 25 °/0, καί ότι 
συστήματος τούτου παν πλοίον δύναται νά 
πρός τε τά έμπρός καί πρός τα όπισω

ΗΘΗ ΖΩΩΝ.
Συνεχώς ό αναγνώστης θ’ άπαντα έν τή αποθήκη 

ταύτη περιγραφάς ζώων χερσαίων τε καί ένύδρων 
καί πετεινών, πλασμάτων ών τά μέν άπεσόβησεν ό 
άνθρωπος εις τό ένδότερον τών δασών, τά δέ ήνάγ- 
κασε νά κλίνωσιν ύπό τήν υιάστιγα καί τόν ζυγόν 
αυτου τον αυχένα, τα οε τρώγει φονευων* ενω ζωσι 
καί ταΰτα άνάλογον πρός τήν ήμετέραν ζωήν, έπει- 
δή ή γή παρέχει καί εις αύτά τήν τροφήν, ώς εις 
ημάς, αντί δέ τοΰ ήμετέρου λογικού έ'χουσιν έκ φύ- 
σεως λογοειδές τι προτέρημα" έζ ού καί τινες τών φι
λοσόφων έσυμπέραναν ότι, έάν ποτέ συνέβαινε νά 
έζαλειφθή από προσώπου τής γής ό άνθρωπος, όσα 
τών άλλων κτισμάτων έπέχουσιν έπί τής τών ό'ντων 
κλίμακος τάς άνωτέρας μετ’ αύτόν βαθμίδας, θά 
έσοφίζοντο πολύ πλέον παρ’ όσον γινώσκομεν περί 
αύτών. Καί ταύτης μέν τής ιδέας ή αλήθεια δυσκο
λότατου είναι ν’ άποδειχθή, έπειδή ούδεμίαν έχομεν 
έπιθυμίαν νά παραχωρήσωμεν τόν τόπον εις τά ζώα" 
φρονιμωτέρα δέ θά ήτο ή σκέψις, ότι άν ό άνθρωπος 
ήθελε ν άναθρέψη τινά τών κτηνών, ταχύτ'ρον θά 
προεβίβαζεν αύτά εις τόν άκρον βαθμόν τής τελειο- 
ποιήσεως καί ώφελείας όσης είναι έπιδεκτικά. Όπως- 
δήποτε, χρεία πρώτον νά μάθωμεν τάς έζεις καί τόν 
χαρακτήρα τών ζώων, καί εις τοΰτο ιδίως θά ένασχο- 
ληθώμεν, ώς τό έπαγωγότατον μέρος τής φυσικής 
ιστορίας, καί τό μάλλον χειραγωγούν τούς φιλομαθε- 
στέρους εις τά προπύλαια τοΰ αμφιθεάτρου τών έπι- 
στημών.

Η ΑΑΚΪΩΑ.
Διά τήν μεγάλην αύτής κεφαλήν, καί τό μακρόν 

ράμφος, καί τό συντετμημένον σώμα καί τάς μικράς 
πτέρυγας, ή άλκυών είναι ίσως άχαριπτηνόν" τά 
πτερά όμως αύτής είναι όμολογουμένως έζαίσια διά 
τήν λαμπρότητα τών χρωμάτων, άτινα παρεμφέ- 
ρουσι πρός τά τοΰ σαπφείρου καί τοΰ κυάνου λίθου· 
έκ τούτου δέ καί ή πολλή καί μεγάλη φήμη αύτής. 

Οί προπάτορες ημών τήν έθέώρουν ώς κατευνάζουσαν 
τά τής θαλάσσης κύματα. Οταν έπώαζεν ή Άλ
κυών, ό Αίολος χάριν τών νεοσσών αύτής καθείργεν 
έντός τών ασκών τούς ανέμους, καί αύται αί ήμέραι 
τής νηνεμίας έκαλοΰντο άλκυονίτιδες" ήσαν δέ αί 
επτά προ τοΰ χειμερινού ήλιοστασίου καί αί μετ 
αύτό άλλαι επτά. Πρός τούτοις, κατά τούς πατέ
ρας έκείνους, τό σώμα τοΰ πτηνοΰ τούτου είχε τήν 
ιδιότητα τοΰ άποκρούειν τόν κεραυνόν " μετέδιδε 
κάλλος καί χάριν εις τούς έχοντας αύτό" έστε- 
ρέονε τήν οικιακήν ειρήνην, καί έφερεν άφθονου αλιείαν 
εις όλα τά ύδατα. .

Ή Άλχνών

λυψιν τής βοράς ής ορέγεται" έ'ως ού όρμά αΐφνιδίως, 
καί διά κυκλοτερούς τίνος καταδύσεως άνασπα τόν 
ίχθύν από τοΰ γενεθλίου στοιχείου του, καί συγχρό
νως τόν καταπίνει χανδόν. Ίϊ φωνή αύτής ομοιάζει 
κατά τι πρός την άπαίσιον κραυγήν νυκτοφύλακος, 
αντηχούσαν έν τη σιγή" είναι διάτορος, σκληρά, 
αιφνίδιος· λεπτύνεται όμως έντός τοΰ ρόχθου τών 
ύδάτων, όπου παραμένει πάντοτε τό πτηνόν τοΰτο. 

Η άλκυών άκολουθεΐ πετώσα τούς ελιγμούς τοΰ πο
ταμού ή τοΰ ρύακος· ταχυπέτης, έπιύαύει τοΰ ύδα

’Εκ τών μεταγενεστέρων διδασκάλων τής φυσικής 
ιστορίας, ό Βίλσων (Wilson), καίτοι περιοριζόμενος 
εις τήν απλήν περιγραφήν τοΰ πτηνοΰ τούτου, λαλεί 
περί αύτοΰ ώς ποιητής. « Τέρπεται, λέγει, καί ή 
άλκυών συχνάζουσα παρά τάς οχθας τών χείμαρρων, 
πλησίον τών καταρρεόντων ύδάτων, ώς οί έρασταί έν 
τή μελαγχολία των" τοΰτο δέ, όχι μόνον διότι ό 
αρμονικός έκείνος ρόχθος καθηδύνει τάς άκοάς αύτής, 
άλλά καί διότι εύρίσκει εις αύτά ύλικώτερόντι. Ό 
μέν καταρράκτης χύνεται κελαρύζουν, ή δέ άλκυών 
κάθηται έπί κλοιναρίου τίνος έπικρεμοΰς, έζακοντίζου- 
σα πανταχόσε τό όζυδερκές βλέμμα της προς άνακά-

τος τήν έπιφάνειαν " ΐσταται δ’ έπειτα* διά μιάς, 
παύει πετώσα, άκινητεΐ έπί τών πο^λλουσών πτερύ
γων της, ένευδια έπισκοποΰσα καθώς ό ΐέραζ, καί 
τότε, ώς οίστρος, χύνεται έπί τής βοράς αύτής. 'Όπου 
νερόμυλοι καί όπου ύδροφράκται ή μανδρία έπί τής 
θαλάσσης, έκεί συνεχώς φαίνεται ό πτερωτός ούτος 
άλιεύς, τοΰ όποιου ό συργιμός είναι *εϊς τά ώτα τοΰ 
μυλωθρού οικείος, όσον καί ό κτύπος τοΰ μυλικού 
κροτάλου. » /

Τά τής άλκυόνος έζιστόρησαν οί αρχαίοι πάντα
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επί τό μυθωδέστερον · διότι καί περί τών ηθών τού 
πτηνού τούτου, ώς καί περί τής φωλεάς αύτού, έγρά- 
φησαν ούκ όλίγα παραμύθια · επειδή ό μεν ’Αριστο
τέλης λέγει τήν φωλεάν τής άλκυόνος έρυθράν καί 
έχουσαν σχήμα, κώθωνος (είδους ποτηριού)· κατά δέ 
τον Πλίνιον, είναι σφαιροειδής, έχουσα προτενή καί 
στενωτάτην είσοδον, καί τόσον είναι εύπαγής, ώστε 
δεν τέμνεται ούδέ διατρυπάται διά ξίφους ή πελέ- 
κυος, αλλά μόνον θραύεται εις συντρίμματα ώς ή 
μαγνησιακή γη (ecuine lie mer), έάν τις καταφέρη 
απότομόν τι επ’ αύτής κτύπημα. Καί ή ύλη δέ έξ ής 
σύγκειται ήτο πρόβλημα παρά τοΐς άρχαίοις. Κατά 
τόν Πύ.ούταρχον, μετά τού οποίου συμφωνεί ό Μον- 
ταΐγνος, ή φωλεά τής άλκυόνος κατασκευάζεται έκ 
συμπεπλεγμένων άκανθών ιχθύος, ειςτάς όποιας προσ
τίθενται ρίζαι λεπταί καί ι'νες φυτών· ώστε τό ολον 
συναποτελεΐσφιγκτόν τι πίλημα. Όταν δέ τελειο- 
ποιηθή ή φωλεά αΰτη, είναι στρογγυλωτάτη, καί τότε 
τό πτηνόν τήν μεταφέρει εις τό παραθαλάσσιον, όπου, 
αφού τήν βρέξωσι τά- κύματα, παρατηρεί- τίνα μέρη 
αυτής διαπερώνται, καί τά επισκευάζει · άν ή φωλεά 
δεν έχη ελάττωμά τι, τό ύδωρ ουδόλως τήν διαπερά, 
άύ.λά τήν καθιστά μάλιστα συμπαγεστέραν, καί τοσού- 
τον τήν άποσκληρύνει,ώστε ή μάχαιρα ούδέν δύναται 
ποός αύτήν. Τό δέ θαυμαστότερον είναι ό ενδότερος 
αύτής μυχός, ούτως έπιτηδείως ών οΐκονομημένος, 
ώστε μόνος ό κατασκευάσας άρχιτέκτων κατορθοΐ νά 
εΐσχωρήση εις αύτήν. — Εις ημάς όμ.ως ύπαρχει πρό
δηλον, ότι αύτη ή ύπό τών αρχαίων περιγραφομένη 
άλκυόνος φωλεά είναι τό τιτανώδες περιείλημα τών 
έχίνων, ή κοινώς αχινών, πολλάκις άπαντωμένων καί 
επί τών βράχων τής παραλίας, όταν συμβαίνη άμπω- 
τις εις τόν αίγιαλόν.

Σήμερον δέ ούδ’ ελάχιστη υπάρχει αμφιβολία περί 
τήν κατασκευήν τής φωλεάς τής άλκυόνος. Σκάπτει 
αύτήν όπου ή ό'χθη τών ποταμών ή ρυάκων είναι μάλ
λον απόκρημνος, πολλάκις ύπό θάμνους, μεταξύ τών 
ριζών γηραιάςτίνος ιτέας· λέγεται δέ ότι ή άλκυών 
δεν είναι μόνον ύπονομευτής επιτήδειος, αλλά κατά τι 
καί κτίστης* ότι στερεόνει τά πλάγια τού διαύλου 
αύτής διά πηλού άπλής γής, ή καί κεραμίτιδος, καί 
ότι χρείας τυχούσης γινώσκει καί πώς νά στένωση τήν 
είσοδον. Ό δίαυλος έχει μήκος δύο έως τεσσάρων πο
διών ! κατευθύνεται δέ έκ τών κάτω πρός τ’άνω, εις 
μέν τήν είσοδον στενώτατος, πλατυνόμενος δέ πρός 
τό βάθος. Τό έδαφος αύτού είναι έστρωμένον έξ άκαν
θών ιχθύων καί άλλων λειψάνων αύτών, διεσπαρμένων 
άτάκτως καί ούδόλως χρησιμευόντων εις κατάρτισιν 
τής φωλεάς. Τά ώά, έξ ή οκτώ τό πολύ, τίκτονται 
απλώς επί τού χώματος. Περιηγητής τις, έρευνών πο
τέ φωλεάν.άλκυόνος, εύρεν εις τό βάθος εύμεγέθη ρί
ζαν δένδρου διωχομένην αύτήν, όπισθεν δέ τής ρίζης 
μικρόν τινα θάλαμον, όπου ή θήλεια κατέφυγεν ότε 
είδεν ότι έσυλεύοντο τά ώάτης.

'Υπό τών Γάλλων ή άλκυών καλείται έπί τό πεζό- 
τερον, άλλ’είκονικώτερον ίσως, Μαρτίνος ό άλιεύς, ■ 
(Alartiu-Peclieui).

ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΑ ΖΗΛΟΝ.
Κύριοί τε καί ύπηρέται, όλοι έχομεν βεβαίως έλατ- 

τώματα· καί εις πάντα καιρόν ύπηρξαν έν τή κοινωνία

ί των ανθρώπων δούλοιτε καί δεσπόται υπέρμετρους 
έ'χοντες οΐ μεν αξιώσεις, οί δέ απαιτήσεις. Ό Φίγα-

■ ρος, τό κωμικόν τούτο προσώπου, γενόμενον καί παρ’ 
ήμΐν σχεδόν πασίγνωστον Six τού ιταλικού μελοδρά
ματος τού Κουρέως της Σιβιλλίας, είπε μίαν των 
ήμερων πρός κύριόν τινα, παραπονούμενον ότι δέν ευ- 
ρισκεν ύπηρέτην καλόν· — « II Εςοχότης Σας απαι
τεί τόσας άρετάς από ένα ύπηρέτην · άλλα συγχωρή- 
σετε καί νά σάς έρωτήσω· γνωρίζετε πολλούς αύθέν- 
τας άζίους νά γίνουν τοιούτοι ύπηρέται: » Τό βέλος 
είναι βεβαίως όςύτατον, άλλα μοί ενθυμίζει περίεργόν 
τι, τό όποιον συνέβη προ δύο ή.τριών ετών μόλις εις 
τινα φίλον μου.

Καίτοι αγαθότατος άνθρωπος, είχεν ό φίλος μου 
περί ού ό λόγος τάς ιδιοτροπίας του καί αύτός, καθώς 
πλεΐστοι κατά πολλά άλλα έζαίρετοι άνθρωποι. Η 
συνήθης αύτού μονομανία ήτο, — πράγμα άλλως τε 
τό όποιον ήδύνατο νά θεωρηθή καί ώς αρετή, — νά 
μετέρχεται, οσάκις ώμίλει, λακωνισμόν τινα σπαρ- 
τιατικώτατον · νά έκφράζη τάς ιδέας του διά λόγων 
όσον τό δυνατόν βραχυτέρων. Ούτως επραττεν ό Τά- 
κιτος, ούτως ήθελε νά πράττη καί ό φίλος μου, τον 
όποιον δότε νά ονομάσω Ζ.

Είχεν άποβάλει πιστότατου τινα καί κάλλιστον 
υπηρέτην χωρικόν, διότι, ό ταλαίπωρος παΐς, έν τή 
άφελεία του, καί όπως εύχαριστή κατά πάντα τον 
κύριόν του, τον ήρώτα περί πάντων λεπτομερώς, 
πριν ή προβή εις έκτέλεσιν τών προσταγμάτων 
τού.

Παραδείγματος χάριν" ό Ζ. τον έλεγε, — Φέρε 
μου, Μανιόλη, τό φόρεμά μου.

— Τό καινούργιο σου φόρεμα, αύθέντη, ή τό πα
λαιό ; ή τό άλλο, όπου τό έχεις μισότριβο ;

— Την βοδινή παγίδα όπου είπες νά σου ψήσω, 
εις τήν σχάρα τήν θέλεις, ή τηγανιτή ; Θέλεις νά τής 
βάλω καί παξιμαδάκι; ή με τά κρεμμυδάκια τήν αγα
πάς καλλίτερα ;

Καί ό φίλος μου ήγανάκτεΓ έφθειρε τήν χολήν του, 
ό'τι ήναγκάζετο εις ό'λας τάς λεπτομερείς ταύτας ερω
τήσεις ν’ αποκρίνεται. Εν συντόμω, βαρυνθείς, άπέ- 
βαλε τον Μανώλην.

Ό Κώστας παρουσιάσθη τήν αύτήν ημέραν έφωδια- 
σμένος ύπό πολλών καί μεγάλων συστάσεων.

— Ακούσε νά σέ εΐπώ, — πώς σέ λέν;... Κώστα, 
τον είπε. Ο λόγος είναι ασήμι, ή σιωπή όμως είναι 
μάλαγμα. Προτιμώ τό μάλαγμα παρά τό ασήμι, καί 
τήν σιωπήν παρά τον λόγον.

'Ο Κώστας ήκουσε τό προοίμιον τούτο, άλλ’ ούδέν 
έννοήσας, ΐστατο σιωπών εν τή απορία του.

— Μ’έκατάλαβες; τον είπεν ό Ζ.
— ’Επάνω, κάτω, έκατάλαβα, άπεκοίθη ό Κώ

στας · αλλά νά μ’ έκαμνε τήν χάριν ό αύθέντης νά μου 
εξηγούσε τήν ιδέα του καί με κανένα παράδειγμα, θά 
ήταν καλλίτερα.

— Ιδού τί είναι, ΰπέλαβεν ό Ζ· θέλω τόν υπηρέτην 
νά μ’ έννοή μόλις προφέροντα μισόν τόν λόγον. Παρα
δείγματος χάριν, ό'ταν σέ εΐπώ τό πρωί, — «Κώς-α, 
θά ξυρισθώ », αμέσως πρέπει νά καταλαμβάνης ό'τι, 
διά νά ξυρεσθή ένας άνθρωπος, χρειάζεται νά έχν, νερόν 
ζεστόν, τό σαπούνι τό αρμόδιον, τά ξυράφια καλώς 
ακονισμένα καί καθάρια, το δερμάτι επί τού οποίου 
απαλύνεται ή κόψις τού ξυραφιού, ένα προσόψι, ίσως

δ'έ καί σκόνην από όρύζι, έπειδή αύτό δροσίζει τήν 
έπιδερμίδα όπωςδήποτε.

— Εις τούς ορισμούς σας· θά κυττάζω νά τό προ
βλέπω ό,τι καί άν ην’ έκεΐνο.

— ΙΙθε'λησα νά σέ εΐπώ τό ξύρισμα, τάχα διά νά 
σέ δώσω νά καταλάβης απ’ αύτό καί διά παν άλλο 
τής ύπηρεσίας μου. Ό μισθός σου θά ήναι καλός, αλλά 
θέλω νά μ.έ μαντεύης. Ξεύρεις τί θά εΐπή νά μέ μαν- 
τεύης;

— Μάλιστα.
— Αύτό λοιπόν.
Ό Κώστας, φύσει όξυνούστατος, τρεις ήδη μήνας 

έφάνη μαντεύων θαυμασίως πάσαν έπιθυμίαν τού κυ
ρίου του- ότε, εσπέραν τινα, ό Ζ. άσθενήσας έκάλεσεν 
εις τον κοιτώνάτου διά τού κώδωνος τόν ύπηρέτην, 
καί τόν είπεν·— Αισθάνομαι ότε πολύ πάσχω. Υπα
γε νά φέρης ένα ιατρόν τον ιατρόν Λ...

Καίτοι ό ιατρός έκατοίκει εις άπόστασιν ολίγων 
μόνον βημάτων άπό τής οικίας τούΖ., ό Κώστας, 
παρά πάσαν αύτού συνήθειαν, έβράδυνε πολύ · ό δέ 
φίλος μου ήδημόνει μή βλέπων αύτόν έπιστρέφοντα.

Τέλος πάντων, μετά τρίωρον υπομονήν, ό υπη
ρέτης εισέρχεται άσθμαίνων όλος καί κράζων άπό τής 
θύρας, — Όλα, αύθέντη, τά ετοίμασα.

— Πώς όλα ! τί όλα! ήρώτησεν ό Ζ. Τί έγινες τό
σας ώρας, καί έγώ έδώ άπέθνησκα!

— "Εχετε δίκαιο, αύθέντη· άλλ’ ήταν καί πολλά, 
διά νά γίνουν όλα μέσα εις τρεις ώρας. Όμως πιστεύω 
ότι έμάντε.σα όλα σας τά. θελήματα. Επήγα πρώτον 
εις τόν ιατρόν· δεν ήταν έκεΐ, καί παρήγγειλα νά τόν 
στείλουν άμα ήρχετο. Απ’ έκεΐ, έπέρασα εις τήν έκ- 
κλησίαν, καί είπα νά σάς φέρουν τήν μετάδοσιν. 'Ωσάν 
πουλί έπέταξα εις τού συμβολαιογράφου, διά νά·έλθη 
χωρίς άναβού.ήν. Ειδοποίησα καί τήν έπί τών κηδειών 
έπιτροπήν διά τά δέοντα. Εις τον ξυλουργόν έπεστά- 
τησα μόνος μου νά γίνη τό ξυλοκράββατον εύρύχωρον 
καί αναπαυτικόν· είχα ιδέαν, έπάνω, κάτω, τού 
άναστήματός σας. 'Η σαββανώτρια, όπου καί άν ήναι, 
θά φανή. Μόνον μένει νά μέ είπήτε, εις ποιαν άπό 
τάς έκκλησίας θέλετε νά γίνουν τά νεκρώσιμα.

Πώς ήκουσε ταύτα πάντα ό Ζ. καί τί άπεκρίθη εις 
τόνΚώσταν, αγνοώ* ένθυμοΰμαι όμως ότι, διηγούμενος 
αύτά μίαν ημέραν εις τούς φίλους, έφαίνετο ιαθείς, όχι 
μόνον έκ τής άσθενείας του έκείνης, ήτις εύτυχώς δέν 
ήτο ή τελευταία, άλλα καί έκ τού λακωνισμού του. 
Ωστε τώρα, οσάκις άλλάσσει ύπηρετην, προσέχει νά 

συνιστά εις αύτόν μόνα τά έςής· — Επιμέλειαν, 
προσοχήν, τιμιότητα, ετοιμότητα· αλλά, προ πάντων, 
« μή ύπερβάλλοντα ζήλον ».

Τό « μή ύπερβάλλοντα ζήλον » είναι ρήσις μεγά
λου καί πολλού άνδρός πολιτικού τής Γαλλίας, τού 
Ταλλεϋράνδου · οί δέ προπάτορες ημών έλεγον έπί τό 
καθολικώτερον, « μηδέν άγαν ».

« Ού χρή θυμοΰσθαι τοΐς πράγμασι * μέλει γαρ αύ- 
τοΐς ούδέν. » 'Ωραΐον γνωμικόν τού Σοφοκλέους, άξιον 
νά τό έκστηθίση έκαστος, άναπολών αύτό εις τάς θλί
ψεις τής ζωής · ότι ούδέν ωφελεί ν’ άγανακτώμεν ή 
νά τηκώμεθα δι’ όσα μάς συμβαίνουσιν έναντία, έπει- 
δή τίποτε δέν τά μέλει καί άν ημείς διαρραγώμεν.

ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ.

Εν ώρα χειμώνος, ότε, εις τά βροειότερα μάλιστα 
κλίματα, καλύπτεται ύπό τήςχιόνος ή γή, καί ή ζωή 
φαίνεται πανταχού ώς κεκρυμμένη, τήδε κάκεΐσε, εις 
τά μέρη τά ορεινά, άπαντώνται φυτά τινα άνατείνον- 
τα είσέτι τά ζωηρά πράσινα φύλλα των, καί τά χλω- 
ρώδη, λευκά, ή πορφυρά των άνθη · — άνθη μεγάλα. 
Ταύτα βλέπει τις συνήθως κατά μήκος τών αγροτι
κών φραγμών, ή εις τών δασών τάς έσχατιάς, καί ταύτα 
είναι οί έλλέβοροι, άνθοΰντες κατά τόν χειμώνα καί 
τάς άρχάς τού έ'αρος. Κοινώς παρ’ ήμΐν καλείται 
σκάρφη ό έλλέβορος.

Πολλών ειδών τοιούτοι διακρίνονται · ό μέλας έλ
λέβορος, καλλιεργούμενος μάλιστα εις τούς κήπους έν 
Γαλλία, όπου κοινώς καλείται ρόδου τών Χριστου
γέννων, διότι ανθεί πρός τά τέλη δεκεμβρίου · — ό 
όζώδης έλλέβορος, καλούμενος ούτως, έπειδή εις τάς 
χεΐρας τών άπτομένων αύτού άφίνει δυνατήν τινα δυσ- 
άρεστον οσμήν · ούτος άπαντάται συχνότατα · — ό 
χλωρός έλλέβορος, φυόμενος προ πάντων εις τά ορει
νότερα μέρη τών μεσημβρινών τόπων, — καί άλλοι 
δέ πολλοί μετά, τούτους · άλλ’ ό περί ού προτιθεμεθα 
σήμερον νά λαλήσωμεν είναι ό ανατολικός, αύτός εκεί
νος περί ού έγίνετο πολλάκις λόγος μεταξύ τών αρ
χαίων.

Οί "Ελληνες μετεχειρίζοντο τον έλλέβορον ώς κα
θάρσιου, πρός δέ καί τον έθεώρουν ώς βέβαιον σχεδόν 
φάρμακον κατά τής φρενοβλαβείας. Από τών ηρωικών 
χρόνουν, Μέλαμπόςτις, ποιμήν καί όμού περίφημος 
ιατρός καί μάντις, παρα ηοήσας ότι τό φυτόν τούτο 
ιάτρευε τάς άσθενούσας αίγας, έξεθείασε τάς ιδιότητας 
αύτού, έξέτεινε δέ μετ’ ολίγον τήν χρήσίντου καί εις 
παντοΐα ανθρώπινα νοσήματα· πρός τοΐς άλλοις 
έθεράπευσε τάς θυγατέρας τού Προίτου, βασιλέως τού 
"Αργους, Αυσίππην, Ιφινόην καί ’ΐφιάνασσαν, φαντα- 
ζομένας έν τή μονομανία των ότι ήσαν μεταμεμορφω 
μέναι εις δαμάλεις · νυμφευθείς δ’έπειτα τήν τελευ- 
ταίαν εις άνταμοιβήν, έβασίλευσε μέρους τού Αργους. 
Ακού.ούθως ήγέρθησαν εις τιμήν αύτού ναοί, καί ό έλ

λέβορος κατέστη έ'κτοτε περίφημος. Επί Ρωμαίων 
έθρυλλούντο είσέτι ώς πολλαί καί μεγάλαι αί θερα- 
πευτικαί τού φυτού τούτου άρεταί, πολλοί δέ ασθε
νείς άπεδήμουν χάριν θεραπείας εις Άντίκιρραν, πόλιν 
τήςΦθιώτιδος παρά τήν Οίτην, έπί τού Μαλιακού κόλ
που, περίφημου διά τόν έλλέβορόν της, καί ούτω κα- 
τήντησε παροιμιώδες, ότι εις Αντίκιρραν έστέλλετο 
πάς ό κατά τάς φρένας μάλλον ή ήττον νοσών. Naviget 
Anticyras! « Στείλετε τον εις ’Αντίκιρραν! » λέγει ό 
Οράτιος περί ποιητοΰτινος τον όποιον σατυριζει · εί

ναι δέ γνωστή καί ή τών 'Ελλήνων ρήσις « έλλεβόρου 
δεΐται », καί «τί σαυτόν ούκ έλλεβρρίζεις; » ταύτό- 
σημος τού κοινώς λεγομένου παρ’ ήμ.ΐν σήμερον, « πώς 
δέν πας νά διαβασθής ; » j

Όχι δέ μόνον ώς καθάρσιου δραστικόν καί ώς θε
ραπευτικόν τής φρενοβλαβείας μετεχειρίζοντο οΐ αρ
χαίοι τόν έλλέβορον, αλλά καθώς σήμερον οί περί τήν 
φιλολογίαν άσχολούμενοι μεταχειρίζονται τόν καφέν, 
οί αρχαίοι φιλόσοφοι, ότε ένησχοΛού^το εις σπουδαίας 
μελέτας, κατέφευγον εις τήν έλλεβοροποσίαν, άπεκ- 
δεχόμενοι έξ αύτής έλάφρυνσιν τής κεφαλής καί έγρή- 
γορσιν τού πνεύματος.
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Τώρα δέ, εις ποιόν έκ των εγνωσμένων σήμερον ει
δών του έλλεβόρου πρέπει νά ζαταταχθή ό ύπο των 
αρχαίων γεραιρόμενος ; ’Επί πολύν καιρόν ένομίζετο ό 
μέλας ώς αύτός εκείνος· άλλα κατά τον Τουρνεφόρτιον, 
περιηγηθέντα εις Άντίκιρραν καί επί τού ’Ολύμπου, οπού 
πάλαι ποτέ έδρέπετο κατ’ εξοχήν το θαυμάσιον περί ού 
ό λόγος φυτόν, έν μ.όνον είδος των εκεί άπαντωμένων 
διαφέρει των έν Ευρώπη γνωστών, αύτό δέ ώνόμασεν ό 
περιώνυμος ούτος βοτανιστής ανατολικόν έλλέβο- 
ρον· καί εικάζεται ότι ούτος ήτο ό έν χρήσει παρά 
τοίς άρχαίοις. Άλλως τε, εκείνοι δύο μόνον είδη έλλε- 
βόρου άναφέρουσι· τον λευκόν καί τον μέλανα* ό πρώ
τος βεβαίως δεν είναι ο έκζητούμενος, διότι τον μετε- 
χειρίζοντο ιδίως ώς εμετικόν,ενώ τού δευτέρου αί ρίζαι 

Έλλέβορος ό ανατολικός.

μέτρου εις ύψος· μόνον δέ εις τήν άνωτάτην αύτοΰ 
άκραν διακλαδίζεται. Τά φύλλα του διαιρούνται βα- 
θέως εις λοβούς παλαμοειδείς" τά άνθη μεγάλα* έκα
στον δέ φυλλάριον εξ ών συντίθεται ή κάλυξ είναι ωοει
δές καί χρωμάτινον ό καρπός, ώς όλων τών Έλλεβο- 
ροειδών, είναι απλούς τις λοβός. Προκύπτει μάλλον εις 
τόπους ορεινούς καί ξηρούς, καί άπαντάται καθ’ όλα τά 
παράλια τού Εύξείνου Πόντου.

ΟΙ ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΙ.

« "Υπαγε, εΐπεν ή Άθηνα εις τον Όδυσσέα, σύ αύ- 
« τός ύπαγε εις τον χοιροβοσκόν δςτις φυλάττει τούς 
« χοίρους σου καί είναι πάντοτε προς σέ γλυκύς, άγα- 
« πα δ’ επίσης τον υιόν σου καί τήν έχέφρονα Πηνελό- 
« πην. Θά τον εύρης καθήμενον πλησίον τών χοίρων, 
« ένώ αύτοί βόσκουσι παρά τήν πέτραν τού Κόρακος 
« καί τήν κρήνην Αρέθουσαν, τρώγοντες βάλανον 

έχρησίμευον ώς καθάρσιου. Ούδέποτε δέ έδίδετο εις 
γέροντας ή εις λεπτής κράσεως γυναίκας.

Εις τούς παρόντας καιρούς, ή ιαματική ενέργεια τού 
έλλεβόρου εις τά νοσήματα τών φρενών ούδέν έχει κύ
ρος· τό φυτόν τούτο παρέχει άπλούν καθάρσιον, τόσον 
όμως δραστικόν, ώστε έν γένει το παρήτησεν ή θερα
πευτική. Εις τινα φαρμακοπωλεία εύρίσκεται είσέτι, 
οχιό άνατολικός έλλέβορος, άλλ’ό μέλας· άλλως τε, 
όλοι οί έλλέβοροι έχουσι τάς αύτάς σχεδόν ιδιότη
τας.

Τον άνατολικον έλλέβορον ή βοτανική άνάγει εις 
τήν τάξιν τών Βατραχοειδών (reiionculacees), ένθα τό 
γένος αύτοΰ αποτελεί ίδιον σύστημα έκ τών κυριωτά- 
των. Το στέλεχος αύτού αύξάνει καί μέχρις ήμίσεος

« εύφραντικήν, καί πίνοντες ύδωρ λασπώδες, τά τρέ- 
« φόντα τό θαλερόν λίπος των · έκεΐ δέ φθάσας, κά- 
« θου πλησίον του καί έρωτα περί πάντων.... »

« Ηκολούθησς τότε ό Όδυσσεύς άπό τού λιμένος 
άτραπόν τινα τραχ είαν διά λόφων δασωδών, καί κατηυ- 
θύνθη όπου, ώς τώ είχεν εΐπεϊ ή Άθηνα, εύρίσκετο ό 
θειος χοιροβοσκός εκείνος, επιμελούμενος τά αύτοΰ 
κτήματα ύπέρ πάντας τούς άλλους δούλους, ούς είχεν 
άλλοτε' ποτέ.

» Εύρε δέ τούτον καθήμενον έν τώ προδόμω τής 
ωραίας καί εύρυχώρου αύλής, τήν οποίαν μετά τήν 
άναχώρησίντου είχε κτίσει άνευ συνδρομής τής δε- 
σποίνης του καί τού γέροντος Λαέρτου, μεγάλας κυλί- 
σας πέτρας, καί περιφράξας αύτήν δι’ άκανθών. "Εξω
θεν μέν τής περιτρεχομένης αύλής ταύτης ό Εύμαιος 
είχεν έμπήξει άπό τής μιας έως τής άλλης άκραε πυκνά 
καί στερεά σταυρώματα, κόψας τά ξύλα έκ τής καρ
διάς δρυών, έντοσθεν δέ μάνδρας είχεν έγείρει δώδεκα, 
πλησίον άλλήλων, όπου οί χοίροι κατεκλίνοντο* έν

έκαστη μάνδρα ήσαν περικεκλεισμένοι πεντήκοντα 
χοίροι, θήλειαι μητέρες χαμαί κοιμώμεναι ’ οίδ’άρ- 
σενες έμενον έζω, ούτοι πολύ ολιγώτεροι, επειδή τού

Συβώτης (χοιροβοσκός) ύπό βώανιοτην.

τριακόσιοι έξήκοντα, καί πλησίον αύτών έκοιμώντο 
τέσσαρες κύνες ώς θηρία, ούς τινας έθρεψεν ό 'αρχηγός λα, κόπτων 
τών χοιροβοσκών. βώ.~.

Τόμ. Α'. — Ίανουάρ. 1868.

τους ήλάττονον τρώγοντες αύτούς οί περιφανείς τής 
Πηνελόπης μνης-ήρες, εις τούς οποίους έστελλε πάν
τοτε τον εύτραφέστερον ό χοιροβοσκός. Ήσαν ούτοι

'.....................................·.· , Χ
» Καί ούτος μέν ήρμοζε περί τούς πόδας του πέδι- 

ι βόειον δέρμα ευχρουν* τρεις δ’άλλοι συ- 
βώται περιεφέροντο όδηγοϋντες τάς άγέλας προς νο- 

2
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μην, τον δε τέταρτον ειχεν άποστείλει εις την πόλιν, 
ίνα φέρη έζ ανάγκης εις τούς αλαζόνας μνηστήρας χοί
ρον, όπως θυσιάσαντες αύτόν χορτάσωσι κρεάτων την 
καρδίαν των....

» 'Ως είδε τόν ξένον ό Εύ'μαιος, έ'σφιγξε τόν χι- 
τώνά του διά της ζώνης και μετέβη εις τάς μάνδρας, 
όπου τά πλήθη τών χοίρων’ λαβών δ’έκείθεν δύο, 
έφερε καί άμφοτέρους έθυσίασεν * έπειτα, καύσας τάς 
τρίχας, τούς διεμέλισε καί διεπέρασεν εις οβελούς, 
καί έψήσας όλα, έφερε καί τά παρέθεσεν εις τόν Όδυσ- 
σέα Οεριχά, μετ’ αύτών τών οβελών άλευρα δέ λευκά 
έπιπασπαλίσας, καί μελιτόεντα οίνον κεράσας εις κυσ- 
σίβιον, έκάθισεν απέναντι του ξένου, καί έ'λεγε παρα- 
κινών αύτόν* « Φάγε τώρα, ξένε, χοιρινά* ταΰτα 
« έ'χουσιν οί δούλοι, επειδή τούς παχεΐς τών χοίρων 
« οί μνηστήρες τρώγουσιν.... Ό κύριο'ς μου είχε βε- 
« βαίως πλούτη άπειρα, όσα ούδείς τών ηρώων της 
« στερεάς της μελαίνης καί αύτης της νήσου Ιθάκης * 
« ούδέ είκοσιν όμού άνδρες κέκτηνται όσα εκείνος κτη- 
«ματα* και άκουσον νά σοί τ’ απαριθμήσω καταλε- 
« πτώς. Εις την ζηράν μέν είκοσι βοών άγέλας, έτερα 
« δέ τόσα ποίμνια προβάτων, καί έτερα τόσα πλατέα 
« αίγοπόλια βόσκουσι ξένοι καί ποιμένες αύτοΰ.... 
« Εγώ δέ τούς θη'λεις τούτους φυλάττω καί σώζω 
« χοίρους....................................................................
«.......................................................................... »

» Ούτως, οί μέντοιαΰτα πρός άλλήλους έλεγον* ήλ- 
θον δέ μετ’ ολίγον οί χοίροι καί άνδρες οί χοιροβο
σκοί μετά τών αγελών, καί έκλειον αύτάς εις τάς μάν
δρας διά νά κοιτασθώσι ’ κλαγγή δ’ έγίνετο ανέκφρα
στος τών θηλέων χοίρων αύλιζομένων, ότε προστάζας 
ό Εύ'μαιος είπε πρός τούς συνεταίρους’ «Φέρετε τόν 
« κάλλιστον τών χοίρων νά Θυσιάσω διά τόν ξέ- 
« νον, μακρόθεν ερχόμενον, νά συνευφρανθώμεν δέ καί 
« ημείς.... »

» Ούτως είπών, αύτός μέν έσχισε διά τοΰ άνηλεοΰς 
χαλκού ξύλα, εκείνοι δέ χοίρον εϊσήξαν παχύτατον, 
πενταετή. Καί τούτον μέν έστησαν έπειτα έπί της 
έσχάρας, ό δ’ Εύμαιος δέν έλησμόνησε τούς αθανά
τους θεούς, εύσεβής ών ό θείος χοιροβοσκός* άλλά, 
ποιών άπαρχάς, έρριπτεν εις τό πΰρ τρίχας της κεφα
λής τοΰ λευκόδοντος χοίρου, όμοΰ δέ καί ηύ'χετο εις 
τούς θεούς όλους όπως έπιστρέψη ό πολύνους Όδυσ- 
σεύς εις τόν οίκόντου’ έπειτα έγερθείς έκτύπησε διά 
σχίζης δρυος τόν χοίρον, όστις έπεσεν εύθύς νεκρός * 
οί δ’ άλλοι τόν έσφαξαν τότε καί τόν έκαυσαν. Διε- 
μέλισαν δέ τό ζώον, καί ό Εύμαιος, πάλιν κάμνων 
άπαρχάς πρός τούς θεούς έξ όλων τών μελών, έκάλυ- 
πτε τά ωμά κρέατα διά λίπους, καί έρριπτεν εις τό 
πυρ πασπαλίζων αύτά μετά κριθης. Κατακόψαντες δέ 
τά άλλα, καί διαπεράσαντες εις οβελούς, καί έπιμε- 
λώς έψήσαντες, τά άφήρεσαν έπειτα άπό τοΰ πυρός 
καί έ'ρριψαν άθρόα έπί της τραπέζης’ ηγέρθη δέ ό 
Εύμαιος ίνα διανείμη αύτά κατα τό πρέπον. Διαιρέ- 
σας λοιπον όλα εις επτά μερίδας, την μέν πρώτην έθε- 
σεν εις τάς Νύμφας καί τόν Έρμήν, τον τής Μαίας 
υιόν, προσευχόμενος, τάς δ’ άλλας διένειμεν εις έκα
στον έτίμησε δέ μάλιστα τον Όδυσσέα δόσας εις αύ
τόν τά πλατέα τοΰ λευκόδοντος χοίρου νώτα.

» Τέλος, έστρωσε- δε’ αύτόν πλησίον τοΰ πυρός κλί
νην, έφ’ ής έρριψε δέρματα προβάτων καί αιγών. Κα- 
τακλινθέντος ό’ έπ’ αύτης τοΰ Όδυσσέως, ό Εύμαιος

τον έσκέπασε διά πυκνού καί μεγάλου μανδύου* οί δέ 
νέοι συβώται έκοιμήθησαν καί αύτοί πλησίον του. 
Αλλ’ εις τόν Εύμαιον, μή θέλοντα ν τών χοί
ρων, δέν ήρεσκεν αύτόθι νά έχη τήν κοίτην* μέλλων 
λοιπόν νά έξέλθη ώπλίζετο. Εχαιρε δέ ό Όδυσσεύς 
ότι τά κτήματα αύτοΰ, μακράν όντος, έπεμελείτο το- 
σοΰτον ό χοιροβοσκός. Καί πρώτον ό Εύμαιος έρριψε 
περί τούς στιβαρούςτου ώμους ξίφος οξύ* χλαίναν δέ 
ένεδύθη λίαν πυκνήν, προφυλακτικήν κατά τοΰ ανέ
μου (άλεξάνεμον), καί δέρμα επήρε πολύμαλλον τρά
γου μεγάλου* τέλος δ’έλαβε καί άκόντιον οξύ, άμυν- 
τήριον κατάτε κυνών καί κακοποιών άνδρών· καί ούτως 
άπήλθεν ινα κοιμηθή ύπό κοίλην τινά πέτραν, όπου οί 
λευκόδοντες χοίροι έκάθευδον προπεφυλαγμένοι κατά 
τού πνεύματος τού βορρά '. »

Δέν θά άπέκαμνέτις ποτέ άναφέρων τά έπη τού
' θείου Όμηρου. Γινώσκει όλα, λέγει όλα, καί τά λέγει 
χαριέστατα. Τί δέ απολείπεται νά μάθωμεν περί τής 
άπλότητος τών αρχαίων ηρώων καί τών αφελών ορέ— 
ξεώντων; Ιδού μάς έδίδαξε πώς νά τρέφωμεν τούς 
χοίρους, πώς νά κατασκευάζωμεν τάς μάνδραςτων, 
πώς νά διααελίζωμεν καί νά έψήνωμεν αύτούς. Ό 
Όμηρος ούδέ τήν ηλικίαν έν ή πρέπει νά φονεύωνται 
οί χοίροι έλησμόνησε.

Πόση εύγένεια καί πόση πίστις εις τόν θείον Εύ- 
μαιον! καί πόσον άξίως αύτη έκτιμάται ύπό τών κυ
ρίων αύτοΰ ! Έναγκαλίζεται τόν Τηλέμαχον κλαίων 
μετά λυγμών. καϊ ότε ό Οδυσσεύς φανεροΰται εις αύ
τον, μάχεται μετ αύτοΰ πρός τούς μνηστήρας. Τον 
’Ομηρον βεβαίως έμιμήθη ό Ούαλτερσκόττος έπι- 
τυχώς, ότε δίδει εις τον ’ΐβανόην ιός υπηρέτην καί 
ιπποκόμον τόν χοιροβοσκόν Γούρθον.

Ό Εύμαιος, υιός πλουσίου τίνος Κρητός, άφα- 
νισθείς ύπό τής τύχης καί τίνος τρικυμίας, διασώζει 
όλον αύτοΰ τό μεγαλείον καί τήν έμφυτον αγαθότητα 
εις τήν μάνδραν όπου ή τύχη τον έρριψεν. ’Αντί νά 
θεώρηση, ώς άλλος άσωτος υιός, τήν έπιστασίαν τών 
χοίρων έσχατον έξευτελισμόν, καθιστά αύτήν έ'ργον 
εύγενές καί ωφέλιμον. Τούτον άν έλάμβανον ώς τύπον 
οί όδηγούντες άγέλας κτηνών εις βοσκήματα, δέν θά 
έταπεινοΰντο έκ τής ανάγκης ταύτης. Ό Εύ'ααιός, 
καίτοι βασιλόπαις, έγίνωσκεν όλιγώτερα γράμματα 
παρ’ όσα δύνανται νά μάθωσιν άνεξόδως οί παρ’ ήμίν 
πτωχοί, άν θέλωσιν* άλλ’ όμως έκείνος, καί αγράμ
ματος ών, έπνεε πίστιν, σοφίαν καί μεγαλοφροσύνην.

Οί χοίροι, ώς καί όλα τά ζώα, έπαυσαν μετ’ ολί
γον συνιστώντα τόν μέγαν τών ανθρώπων πλούτον* το 
έργον άρα τοΰ χοιροβοσκού έζευτελίσθη* άλλά τά ζώα 
τά λευκόδοντα παρετίθεντο πάντοτε εϊςτούς’βω- 
μούς τών έφεστίων θεών, τοΰ Βάκχου, τής Δήμητρας 
καί τοΰ Όρακλέους, καί εις τήν τράπεζαν τοΰ τε πλου
σίου καί τοΰ πένητος. II μαγειρική τών κρεάτων κα- 
τήντησεν ίδιον επιτήδευμα* σήμερον δέ ύπάρχουσιν 
εις τήν ’Αμερικήν καταστήματα όπου είσαγόμενος ζών 
ό χοίρος, έντος εϊκοσιτεσσάρων ώρών μεταβάλλεται 
εϊς ταρίχη διαφόρων ειδών, ώς λίπος, χοιρομήρους 
καί άλλάντας.

’Άν άνατρέξωμεν εις τούς Ρωμαίους, εκείνοι γα
στρίμαργοι όντες καί άμα λίχνοι, ύπ’ ούδενός ίσως 
ύπερεβλήθησαν εϊς τήν τέχνην τού άρτύειν καί μαγει-

(1) Ίδε’Οδύσσειας Ν, Ξ.

ραί, εϊς έκαστον μία, δωρεάν. ’Αλλ’ ό Κάρανος είχε 
προστεφανώσει έκαστον, πριν εϊσέλθη εϊς τήν αίθουσαν 
τού συμποσίου, καί διά στλεγγίδος χρυσής \ αξίας 
ενός στατήρας 2. ’Αφού δ’ έξέπιον τάς φιάλας, έδόθη 
εϊς πάντας έπί χαλκού πινακίου κορινθιακής κατα
σκευής άρτος ϊσοπλατής τώ πινακίω, καί συγχρόνως 
όρνιθες καί νήσσαι, προσέτι δέ καί φάσσαι καί χήν, 
καί τοιαύτη τις άλλη άφθονία κρεάτων σεσωρευμένη * 
καί λαμβάνων έκαστος μετά τού πινακίου αύτοΰ, με- 
τέδιδεν εϊς τούς κατόπιν ύπηρέτας. Πολλά δέ καί 
άλλα ποικίλα περιεφέροντο φαγητά* καί μετά ταΰτα 
έτερος πίναξ αργυρούς, έπί τοΰ οποίου πάλιν άρτος 
μέγας, καί χήνες, καί λαγωοί, καί έ'ριφοι, καί πέμ- 
ματα (gateaux), καί περιστεραί, καί τρυγόνες, καί 
πέρδικες, καί παν είδος πτηνών. Έπεδόσαμεν λοιπόν 
καί ταΰτα εϊς τούς δούλους* καί έπειδή άρκετά είχο- 
μεν φάγει, ένίψαμεν τάς χεϊρας.

·» Καί στέφανοι εϊσηνέχθησαν τότε πολλοί, παντο- 
δαπών άνθέων, καί έφ’ όλων αύτών χρυσαί στλεγγίδες 
ισοβαρείς τού πρώτου στεφάνου... Ηδη δέ ημών 
ή δ έως άπαλλοτριωθέντων τοΰ σωφρονείν έκ τοΰ πότου, 
έπεισβάλλουσιν εϊς τήν αίθουσαν αύλητρίδες καί άλλαι 
γυναίκες μουσουργοί, καί τινες σαμβυκίστριαι 3 'Ρό- 
διαι, έγώ μέν νομίζω γυμναί, πλήν άλλοι έλεγον ότι 
έφόρουν χιτώνας. ΙΙροοιμιάσασαι λοιπόν αί γυναίκες 
αΰται, άπήλθον έπεισήλθον δέ άλλαι, φέρουσαι λη
κύθους 4 μύρου έκάστη δύο, συνδεδεμένας δι’ ίμάντος 
χρυσού, την μέν άργυράν, τήν δέ χρυσήν, κοτυλιαίας5, 
καί προσέδωκαν εϊς έκαστον. Έπειτα εισφέρεται 
πλούτος άντί δείπνου* δίσκος άργυροΰς, ούκ ολίγον 
βαρύς, καί περίχρυσος* τόσος τό μέγεθος, ώστεέχώ- 
ρει μέγιστον οπτόν χοιρίδιον, τό οποίον έκειτο ύπτιον, 
δεικνύον προς τ’ άνω τήν γαστέρα, γέμουσαν πολλών 

I άγαθών* διότι έντός αύτοΰ ήσαν συνεψημέναι κίχλαι 
ι καί ορτύκια καί συκαλλίδων 6 πλήθος άπειρον, καί 

αύγών έπικεχυμένοι λέκιθοι (κρόκοι), καί όστρείδια, 
καί κτένες* καί έτι καίον έδόθη εϊς έκαστον μετ’ αύ
τών τών πινακίων. ΙΙιόντες δέ μετά ταΰτα, έλάβομεν 
έκαστος βραστόν έρίφιον, εϊς όμοιον καί τοΰτο δίσκον, 
καί μόστρα ’ χρυσά. Άλλά βλέπων ό Κάρανος ότι δέν 
έχώρουν όλα έπί τής τραπέζης, προστάττει νά μάς 
δοθώσι σπυρίδες 8 καί άρτοφόρα πεπλεγμένα δι ’ ιμάν
των έλεφαντίνων, έξ ών εύφρανθέντες έχειροκροτήσα- 
μεν τόν νυμφίον, έπειδή καί ταΰτα προσετέθησαν εις 
όσα ποότεοον υ.άς εί/ον δωρηθή. Επειτα άλλοι πά- 
λιν στέφανοι καί διλήκυθον μύρου χρυσοΰν και άργυ- 
ρούν, ισοβαρές πρός τά πρότερα.

» Ησυχίας δέ γενομένης μετά τάς χειροκροτήσεις,
•

(1) Τής λέξεως στλεγγις η πρώτη σημασία είναι ξύστρα,
ήν οί αρχαίοι μετεχειρίζοντο εις τό λουτρον' ενταύθα όμως είναι 
φανερά ή δεύτερα σημασία, ήν ό Κ. Σκαρλ. Βυζάντιος εξηγεί ώς 
επομένως· « στολίδιόντι (άπό χρυσούν έλασμα) τό όποιον έφόρουν 
εις τήν κεφαλήν αί γυναίκες και οί εις τά μαντεία στελλόμενοι 
θεωροί, (ίσως άπ’ έοω είναι τό τουρκιστί) τσελέγγι (καθ’δσον 
μάλιστα καί 'Ηραν.λείδης μέν ό Ταραντϊνος λένει δτι συνέκειτο 
άπό χρυσά- ταινίοια, ό δέ σχολιαστής του Πλάτωνος καί ό 'Ηλιό
δωρος τό γράφει στελεγγ ίς) · « ’Αγώνα έθηκε* τά δέ άθλα ήσαν 
στλεγγίδες χρυσαϊ. » Ξενοφ---- Λεξικόν Σκαρλ. Βυζ., 1852.

(2) Χρυσούν νόμισμα, άξίας φράγκων 18 καί ήμίσεος.
(3) Σαμβύκη, ή λεγομένη καί ψαλτήριον δργανον ώς ή σημερινή 

άρπα.
(4) Λήκυθος, είδος φιάλης. 4
(5) Ή κοτύλη έχώρει σχεδόν τό τέταρτο*/μιά$ λίτρας.
(6) Αί λεγόμεναι κοινώς άμπελοπούλια, ΐταλιστί δέ beccafighi.
(7) Μύστρον, ώραία λέξις, τήν όποιαν καλόν είναι νά πα ραδεχθώ- 

μεν εις τάς οίκογενεία; άντί τών χυδαίων κουτάλι ον, χουλιά- 
ρ ιο ν, ή καί της βεβιασμένης κολχιάριον.

(8) Είδος κανίστρων.

ρεύειν τόν χοίρον. Τό λατινικόν μαγειρείον διέφερε 
τόσον τοΰ ομηρικού, όσον τό συμπόσιον τοΰ Τριμαλ- 
κίωνος απείχε τοΰ δείπνου τοΰ Εύμ.αίου, — ώς θα 
κρίνη έκ τών επομένων έκαστος’

« Μόλις είχον έπάρει τά άπομείναντα έκ τοΰ πρώ
του φαγητού, ήχούντων τών οργάνων, και ειόον αγο- 
μένους εϊς τό έστιατόριον τρεις χοίρους λευκούς, ζων- 
ταε γοίρους, έστολισμένους μετά κωδωνίσκων καί 

‘ Ζ ' ' ’ , ί > Ζ >Γ· ~ 'πλουσίων φιμωτριον εις τα στόματα. Ερωτα οε τότε 
ό Τριμαλκίων, « Τίνατών τριών επιθυμείτε νά μάς 
φέρωσιν έψημένον εϊς τήν τράπεζαν μετ’ όλίγας στιγ- 
μάς; '11 ό'ρνις, ό φασιανός, είναι τροφαί εις αγροίκους 
καλαί. Οί μάγειροί μου συνήθως βράζουσιν ολόκληρον 
μοσχάριον εϊς λέβητα. »

» Καί μή περιμείνας τήν ήμετέραν έκλογήν, έπρόσ- 
ταξε πάραυτα νά άποκτείνωσι τον'γηραιότερον τών 
χοίρων... Μόλις δέ είχε προφέρει τά παράδοξα ταΰ
τα, καί ο χοίρος ένεφανίσθη έπί δίσκου μεγάλου * εκ
στατικοί δέ οί ομοτράπεζοι διά τήν τόσην ταχύτητα, 
έ'βαλον όλοι φωνήν, ότι ούδ’ όρνίθιον θά έψήνετο εϊς 
τόσον όλίγην ώραν* τό δέ θαυμαστότερον είναι, ότι ό 
χοίρος έφαίνετο ογκωδέστερος καί τού κάπρου ός τις 
είχε παρατεθή ολίγον πρότερον. Εβλεπε δέ καί ό Τρι— 
μαλκίων έβλεπεν έκεί προσηλωμένος. «ΙΙώς γίνεται! 
κράζει* ό μάγειρος άφήκε τά έντόσθια εις τήν κοιλίαν 
αύτοΰ τοΰ χοίρου ; 'Ω ! βέβαια. Κράζετέ τον νά έλθη 
εδώ. » Καί ό μάγειρος ώμολόγησεν έν αμηχανία ότι 
έλησμόνησε τωόντι. « ΙΙώς γίνεται νά λησμονήσης ! » 
άνέκραζεν ό κύριος· « ύπομονή άν έλησμόνεις ολίγον 
τι πέπερι ή κύμινον* άλλά τά έντόσθια όλα ! Γυμνώ
σατε' τον αμέσως ! » Δέν έχρειάσθη πολύς καιρός προς 
τοΰτο’ ό δυστυχής δέ μάγειρος τόσον έφάνη περιαλ- 
γής,ώστε όλοι έμεσίτευσαν, παρακαλοΰντες νά συγχω- 
ρηθη....

» ’Αλλά, άπό θυμώδους, ιλαράς εύθύς γενομένης 
τής ό'ψεως τού Τριμαλκίωνος, « ’ Ελα, είπεν, άθλιε, 
καί άφοΰ έχεις τόσον κακήν μνήμην, κένωσον τόν χοί
ρον τούτον ενώπιον ημών. » Ενδυθείς τότε ό μάγει
ρος τό έπιχιτώνιόντου, έ'λαβε τήν μάχαιραν, καί διά 
χειρός ήτις έφαίνετο τρέμουσα, έπέφερεν έπί τής κοι
λίας τού ζώου διαφόρους τομάς, έκ τών όποιων, πλα- 
τυνθεισών ύπό τοΰ έσωτερικοΰ βάρους, έξεχύθησαν πέ- 
ριξ πλήθος άλλάντων πολυειδών. Έχειροκρότησαν δέ 
οί προσκεκλημένοι τόν έστιώντα καί τόν μάγειρον. »

Το τεμάχιον τοΰτο ήρανίσθημεν έκ τού πεφημισμέ- 
νου περιοδικού Magasin Pittoresque* πιστεύομεν δέ 
ότι, άν ό φιλέλλην συγγραφεύς αύτοΰ ειχεν ύπ’όψιν τον 
Αθήναιον, δέν θά έλειπε νά προσθέση καί τήν έν αύτώ 

περιγραφήν τοΰ συμποσίου, τό οποίον είχε όόσει έπί 
τών γάμων αύτοΰ ό Μακεδών Κάρανος, — ύποτιθέμε- 
νος ώς εις τών στρατηγών τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Συμπληροΰντες λοιπόν ημείς τήν έλλειψιν ταύτην 
πρός πλείονα τέρψιν τού αναγνώστου, παρατηροΰμεν 
ότι οι Ελληνες, οί κατά πάντα διδάσκαλοι τών Ρω
μαίων, ούόέν ήττον ύπερείχον αύτών καί κατά τήν 
περί τα συμπόσια φιλοκαλίαν καί μεγαλοπρέπειαν.
Ιππόλοχος ό Μακεδών, παρευρεθείς εϊς τό συμπόσιον 

εκείνο τοΰ Καράνου, διηγείται έντος έπιστολής, σω- 
ζομενης έν τοίς Δειπνοσοφισταίς τοΰ ’Αθηναίου*

«.... Οί μεν προσκεκλημένοι ήσαν είκοσιν, όλοι 
άνδρες* εις τούς οποίους, άμα άναπαυθέντας εις τά 
περί την τράπεζαν ανάκλιντρα, έδόθησαν φιάλαι άογυ-
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έπεισβάλλουσι τερατοποιοί, αύτοί εκείνοι οίτινες εί- 
χ ον παίξει καί εις τούς έν Αθήναις Χύτρους1· μετά 
τούς όποιους είσήλθον σκληροπαΐκται2 καί τινες γυ
ναίκες θαυματουργοί, κυβιστιώσαι ύπεράνω ξιφών όρ
θιων3 καί πυρ έκ τού στόματός των έκριπίζουσαι. 
Αύται ήσαν γυμναί.

» ’Αφοΰ δέ καί τούτων άπηλλάγημεν, έπήλθε πά
λιν ζωηρός τις καί άκρατώτερος πότος, προσενεχθέν- 
των εις έκαστον ποτηρίων χρυσών μεγάλων· οίνους δέ 
είχομεν Θασίους καί Μενδαίους καί Αεσβίους· καί 
μετά τον πότον τούτον ύάλινος δίσκος σχεδόν δίπηχυς 
τήν διάμετρον, κατακείμενος έντός θήκης άργυράς· 
δίσκος πλήρης ιχθύων οπτών παντός γένους, συνηθροι- 
σμενων· συγχρόνως δ’ έδόθη εις όλους καί άργυροΰν 
άρτοφόρον περιέχον άρτους της Καππαδοκίας· έξ ών 
τά μέν έφάγομεν, τά δέ έπεδώκαμεν εις τούς θερά- 
ποντας. Καί νίψαντες τότε τάς χεϊρας έστεφανούμε- 
θα4· καί πάλιν έλάβομεν χρυσάς στλε^γάδας διπλά
σιάς τών πρότερον, ώς καί άλλο διληκυθον μύρου.

» ΙΙάλιν δέ ησυχίας γενομένης, άναπηδήσας τού 
ανακλίντρου ό Πρωτέας, ζητεί σκύφον5 χωρητικόν 
ένόςχοός 6, καί γεμίσας αύτον οίνου Θασίου, ολίγον 
τον έπερράντισε δι’ ΰδατος καί τον έ'πιεν έπειπών

*0 πλεϊστα πίνων πλειστα κ’ εύφρανθήσεται!

Καί ό Κάρανος είπεν α ’Επειδή πρώτος έπιες, έχε 
πρώτος καί τον σκύφον αύτον δώρον· τό αύτό δέ τού
το θά λάβωσι γέρας καί όσοι άλλοι πίωσι. » Εϊς τούς 
λόγους τούτους, οΐ μέν άλλοι ό'λοι ήγέρθησαν άρπά- 
ζοντες τούς σκύφους καί άμιλλώμενοι τίς νά φθάση 
τον άλλον· εις δ’ έξ ημών, άθλιος, μη δυνάμενος 
πλέον νά πίη, άνακαθίσας ηρχισε νά κλαίη έν τη μέθη 
του, ότι θά έστερεΐτο τού σκύφου. Αλλ’ ό Κάρανος 
έχάρισε καί εϊς αύτον τό ποτηριον κενόν.

» Μετά ταΰτα εΐσήλθε χορός άνθριόπων έως εκα
τόν, άδόντων έμμελώς ύμεναίου ύμνον, μετά τούς 
οποίους όρχηστρίδες (χορεύτριαι), αΐ μέν εϊς Νηρηΐδας 
μεταμεμορφωμέναι, αί δέ εϊς Νύμφας.

» Προχωροΰντος δέ τού πότου καί ύποσκιαζούσης 
ήδη της ώρας, ανοίγεται αϊφνιδίως ό οίκος, ό'ςτις ήτο 
όλος περιειλημμένος διά λευκών σινδόνων, καί άναπε- 
τασθεισών τούτων έφάνησαν, διά κρυφίου τινός μηχα
νισμού παραμερισθέντων τών φραγμάτων, δάδες, καί 
Ερωτες, καί Άρτέμιδες, καί Πάνες, καί 'Ερμαϊ, καί 

τοιαύτα πολλά είδωλα κρατούντα τάς δάδας επί λαμ
πτήρων αργυρών. ’Ενώ δ’ έθαυμάζομεν τήν τεχνιτείαν 
ταύτην, κάπροι ’Ερυμάνθιοι τωόντι περιεφέροντο εις 
έκαστον έντός τετραγώνων δίσκων μίτρας φερόντων 
ύπεράνω χρυσάς ’, κάπροι διαπεπερασμένοι εϊς άργυράς 
σιβύνας (σούβλας). Καί τό θαυμάσιον είναι ότι, έκλε- 
λυμένοι καί καρηβαρούντες ύπό τής μέθης, οπότε τι 
τών φερομένων έβλέπομεν, όλοι συνηρχόμεθα εις τάς 
φρένας, ορθοί, κατά τό λεγόμενον, άνεγειρόμενοι.

» ’Εγέμιζον λοιπόν οί ύπηρέται τάς εύτυχεΐς ημών

(1) Εορτή έν ’Αθήναις, εις τιμήν τού Βάκχου και τού Έρμου.
(2) Σκληροπαΐκται ώνομάζοντο οί παράβολους καί κινδυνώδεις 

έπιδεικνύοντες τερατοποιίας.
(3) ’Ιδού καί τά νύν salti mortali τών ’Ιταλών, άτινα οί αρχαίοι 

έκάλουν κυβιστήματα.
(4) Οί συμποσιάζοντες έφόρουν πάντοτε στεφάνους.
(5) Καί τούτο είδος ποτηριού.
(Γ>) 'Ο χούς περιείχε περίπου λίτρας 3 και τέταρτον.
(Ό Χρυσούς λέγοντες, οί αρχαίοι δέν ένόουν έπικεχρυσωμένος, 

άλλ’ έκ χρυσού δλος.

σπυρίδας, έως ού έδόθη το διά σάλπιγγος σύνηθες τού 
τελευταίου δείπνου σημεΐον· έπειδή, ώς γινώσκεις, 
τοιούτον είναι εϊς τάς πολυάνθρωπους εύωχίας τό μα 
κεδονικόν έ'θιμον. Καί ό Κάρανος, άρχίσας νά πίνη διά 
μικρών τινων ποτηρίων, προσέταξε τούς ύπηρέτας νά 
περιφέρωσιν αύτά εϊς όλους· εύκόλως δέ έπίνομεν ταΰ
τα, λαμβάνοντες τό έν αύτοΐς ώς άντίδοτον κατά τής 
προτέρας οινοποσίας.

» ’Εν τούτοις δέ είσήλθεν ό γελωτοποιός Μανδρογέ- 
νης, απόγονος, ώς λέγουσι, τού Στράτωνος εκείνου 
τού Αττικού, καί πολλούς ημών γέλωτας έκίνησεν, 
ότε μάλιστα ηρχισε νά χορεύη μετά τής γυναικόςτου, 
γραίας ύπερογδοηκοντούτιδος. Τελευταία! δ’ έπεισήλ- 
θον τράπεζαι έχουσαι τά επιδόρπια (le dessert)· καί 
τότε έδόθησαν εϊς όλους τραγήματα (friandises) έντός 
ελεφάντινων πλεκτών, καί πλακούντες έκαστα είδη· 
κρητικά τε καί σαμιακά καί αττικά πέμματα, 
όλα παρατεθέντα μετά τών θηκών των αύτών, 
καθώς στέλλονται. Μετά δέ ταΰτα έγερθέντες άνεχω- 
ρούμεν, νήφοντες, μά τούς θεούς, διά τον φόβον τού 
πλούτου τον όποιον έλάβομεν.... Καί τώραδι’αύτοΰ, 
οί μέν ζητούμεν οικίας ν’ άγοράσωμεν, οΐ δέ αγρούς, 
οί δέ ανδράποδα. »

"Ας κλείσωμεν τώρα τον Άθήναιον, καί άς σκεφθώ- 
μεν μετά τών όσοι έκ τών ήμετέρων καταθαμβούν- 
ται έκ τών λαμπροτήτων, τάς οποίας έπιδεικνύουσιν 
αί εύρωπαϊκαί κοινωνίαι σήμερον, καί καταθαμβούμε- 
νοι καταδέχονται νά περιφρονώσι τό ίδιον έθνος. 
Μετά τήν περιγραφήν τού άνωτέρω συμποσίου, ή ευ
καιρία φαίνεται εύπρόσδεκτος εϊς τούτο. Φεΰ ! πόσον 
άπέχομεν αληθώς τών καιρών καθ ούς ή Ρώμη έμι- 
μείτο τάς Αθήνας κατά τά ήθη, ώς πλείστα έθνη μι
μούνται σήμερον τά τών Παρισιανών, κληρονομησάν- 
των τήν ελληνικήν καλαισθησίαν διά τής ιταλικής 
διοχετείας ! Υπήρξε μεγάλη τωόντι ή πτώσις ημών 
τών Ελλήνων· άλλ’ έτι μείζονα τήν θεωρούμεν όταν 
βλέπωμεν ότι κατηντήσαμεν, έκ τής έσχάτης ημών 
δουλείας έξαχρειωθέντες, νά γίνωμ.εν ξενόζηλοι, μή 
αισθανόμενοι πόσον τούτο είναι άνάςιον φιλότιμων 
ψυχών.

Βλέποντες τήν μικρότητα καί ταπείνωσιν εϊς ήν 
περιήλθε τό ήμέτερον γένος, αντί ν’ άνατρέχωμεν διά 
τής μελέτης εις τούς καιρούς τού μεγαλείου καί τού 
άκρου πολιτισμού του,καί ούτως ανοικοδομούμενοι νά 
τό άνοικοδομώμεν ολίγον κατ’ ολίγον έμπροσθεν τών 
Εύρωπαίων, οίτινες τόσον άναξίωςτόκαταφρονοΰσι,τό 
καταφρονοΰμεν καί ημείς αύτοί, άμελούντες καί αυτήν 
τήν γλώσσάν του καί τήν παιδείαν, όπου άν διατελώ- 
μεν παρεπίδημοι.

Είναι πράγμα πικρόν* έκδιδόμεθα βλακωδώς εϊς 
άπομίμησιν τών ξένων, αύτών οίτινες μετεβλήθησαν 
άπό βαρβάρων εις πεπολιτισμένους απομιμούμενοι 
τούς ήμετέρους προπάτορας εϊς παν δ,τι αληθώς καλόν 
καί υψηλόν, καί οί πολλοί ούδε καν ιδέαν έχοντες περί 
τούτου, άναισθητούμεν, έν τή άμαθεία όπου βόσκομεν, 
προς τούς διδασκάλους έκείνων τούς οποίους λαμβάνο- 
μεν ώς διδασκάλους ημών.

Πώς δέν άνατρέχομεν αμέσως εις τούς πρώτους, 
άφού μάλιστα ή πηγή εύρίσκεται παρ’ ήμίν ; Όποια 
μωρία ! Συρμός γίνεται νά ένδύωνται αί Γαλλίδες

a la grecque· έως τότε αί 'Ελληνίδες ένεδύοντο a la 
franfaise, μή θεωρούσαι ώς ώραίον ή κόσμιον τον ιμα
τισμόν τών αρχαίων Έλληνίδων, έξ ών ή άγαλματο- 
ποιία λαμβάνει έως σήμερον τούς καλλίστους τών τύ
πων άλλ’ άμα αί Γαλλίδες ένεδύθησαν a la grecque, 
τότε ένεδύθησαν καί αί 'Ελληνίδες. Δέν είναι όφθαλ- 
μοφανώς μικροπρεπές τούτο; Τί άλλο τρανότερον 
τεκμήριον τής άμαθείας έκείνων οίτινες έχουσι τήν 
άξίωσιν ότι έξεπαιδεύθησαν εύρωπαϊκώς; Ημείς τότε 
μόνον στέργομεν νά φανώμεν ημείς, όταν προ ή μών 
φανώσιν ώς ημείς οί Εύρωπαΐοι· άλλως ημείς δέν 
είναι πρέπον ούτε εύσχημον νά παρουσιασθώμεν εϊς 
τούς Εύρωπαίους ώς ημείς.

Τό παν καλόν κείται άποτεταμιευμένον εις τήν 
έλληνικήν αρχαιότητα* πώς δέν έξιχνιάζομεν αύτό 
πρώτοι ημείς ; ένεκα άπαιδευσίας καί τής έξ αύτής 
άτολμίας· πώς έξιχνιάσαντες αύτό δέν τό φέρομεν εϊς 
φώς, τούλάχιστον έν τή ημεδαπή, εϊς τούς ίδιους 
ημών τόπους; ένεκα άπαιδευσίας καί τής ές αύτής 
άτολμίας. 'Η άπαιδευσία είναι δειλή ένώπιον τής 
εΰμαθείας τών άλλων. Καί διατί άκολουθούμεν τυ- 
φλώς, διατί συμμορφούμεθα έπειτα μετά τών ξένων 
καί εις αύτάς τάς ύπερβολάς αύτών, τάς πολλάκις γε
λοίας; ένεκα άπαιδευσίας. Πάντοτε ένεκα άπαιδευ- 
σίας. Ματαιότατον δέ έν άνθρώποις έλεγαν οί ήμέτεροι 
προπάτορες έκείνον

"Ο;τις, αισχύνων επιχώρια» 
ΙΙαπταίνει τά πόρσω.

Τί θά έλεγαν οί ημίθεοι έκείνοι, άν έβλεπαν ήμάς 
σήμερον προσέχοντας παιδαριωδώς πώς άποθέτει ό 
Γάλλος ή ό ’Άγγλος έπί τραπέζης τήν περόνην, ή πώς 
κρατεί τό μαχαίριον, ή πώς κάμπτει τό σώμα έπί 
χαιρετισμού, ή πώς ξυρίζεται, καί κατά ποιαν ώραν 
είναι άξιοπρεπές νά έξυπνη καί νά παρουσιάζεται εϊς 
φίλους, καί τίς ή ένδυμασία τής πρωίας, τής μεσημ
βρίας ή τής εσπέρας, καί τίνος χρώματος χειρόκτια 
οφείλει νά φορή εϊς τήν δείνα ή δείνα περίστασιν ; Καί 
υπομονή άν εϊς αύτά προσέχωμεν ότε εϊμεθα ήναγκα- 

. σμένοι να συναναστραφώμεν ςένους, άπαιτούντας ταΰ
τα, — καίτοι αύτοί τά άμελοΰσΐ'ζ ύπεροπτικώς, ευ
ρισκόμενοι εις τούς ήμετέρους τόπους, — αλλά καί 
μεταξύ ημών 1

Εγώ, ό γράφων ουτω, καί εις πολλούς άλλοτρίους 
τόπους πολλά έτη καταδικασθείς νά διαβιώ, ύπήρξα 
ποτέ εις τοσοΰτον απαίδευτος, εις τοσοΰτον μωρός, εις 
τοσούτον πίθηκος, τη άληθεία, ώστε νά τηρώ τά παι
δαριώδη καί ανάξια ταΰτα ώς άρθρα κωδικός, θεωρών 
αύτά ώς ενδεικτικά άνυπ ρθετα τού ανθρωπίνου έξευ- 
γενισμού. Σήμερον λαλώ άπό ψυχής άηδιασάσης έξ 
αύτών, μαθών έκ τής πείρας ότι ή χάρις δέν έχει 
χρείαν έπιτηδεύσεως, άλλ’ άπλότητος καί άφελείας· 
καθώς δέ ή τιμιότης δέν έχει χρείαν κροτάλων, ούδ’ ή 
κοσμιότης έχει χρείαν διατυπώσεων, ούδ* ή σεμνότης 
προσχημάτων ύπεροπτικών, καθιστώντων αύτήν έπί* 
σης απεχθή, ώς ή προπέτεια τήν άπαιδευσίαν.

Και ταΰτα μέν περί τής πιθηκικής άπομιμήσεως 
τών ξένων ηθών, αφού κατηντήσαμεν νά μιμώμεθα 
και το φλέγμα, νά μιμώμεθα καί τήν προσωδίαν αύ
τήν τών έθνών παρά τοΐς όποίοις ζώμεν* τί δέ νά εϊ- 
πωμεν περί τής ολιγωρίας ημών προς τήν θείαν ημών 
γλώσσαν, όταν ένασμενιζώμεθα νά λαλώμεν μάλλον, οί 
μεν εν Ρωσσία άπωκισμένοι, τήν όωσσικήν, οί δέ έν

Γερμανία τήν γερμανικήν, οΐδέέν ’Ιταλία τήν ιταλι
κήν, οί έν Αγγλία τήν αγγλικήν καί οί έν Γαλλία τήν 
γαλλικήν ! 'Όλα τού έθνους τά κακά προήλθον κατά 
μέγα μέρος έκ τής άμελείας τής ιδίας αύτοΰ παιδείας. 
Άν οί Βυζαντινοί δέν έρρωμάϊζον, άν δέν έπαυον με- 
λετώντες τήν αρχαιότητα αύτών, ή σπουδή αΰτη ίσως 
θά τούς έκράτει άπό τής οϊκτράς διαφθοράς, παρακμής 
καί πτώσεως.

Άλλ’ άπό τών ομηρικών χοιροβοσκών παρεξέβημεν 
ύπέο τό δέον. ’’Ετι έ'να λόγον, καί τελευτώμεν.

Ο εύρωπαϊκός πολιτισμός πρεσβεύει ύγιεϊς ήθικάς 
άρχάς, καίτοι δέν πράττει αύτάς πάντοτε* κατά τάς 
άρχάς λοιπόν ταύτας, είναι ανάξιος πας δςτις έγκατα- 
λείπη άδελφόν ασθενή. Τό έθνος ημών είναι πτωχόν 
καί άσθενές, καί ό έγκαταλείπων τήν γλώσσαν, τά ήθη 
καί έθιμα αύτοΰ, έγκαταλείπει ολίγον κατ’ ολίγον 
αδελφούς πτωχούς καί αδυνάτους. "Η δέν πρέπει λοι
πόν νά πιστεύωμεν ότι έμορφώθημεν κατά τάς εύγε- 
νεστάτας τών αρχών τού νύν μεγάλου καί πεπολιτι- 
σμένου κόσμου, ή άν κατά βάθος καί ό'χι έπιπολαίως 
έποτίσθημεν έξ αύτών, είναι αδύνατον νά διαζευχθώ- 
μεν τού ήδικημένου καί ολίγου μέν άλλ’ όχι μικρού 
έθνους, έξ ού καταγόμεθα.

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ Β'
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ.

Είχεν έξοχα προτερήματα ό βασιλεύς έκεΐνος, και 
παιδείαν ού τήν κοινήν, αλληλογραφιών μετά τού Βολ- 
ταίρου καί τών σοφών άνδρών τού αίώνος έκείνου* αύ
τός έμεγάλυνε τήν Πρωσσίαν· άλλ’ έσεμνύνετο προ 
πάντων έπί τη έσχάτη προς τό ανθρώπινον γένος κα
ταφρονήσει το;. Μή παραδεχόμενος τιμιότητα εϊς ού- 
δέν τών έπαγγελμάτων, κατήντησε νά χλευάζη καί 
άύτό τό τών βασιλέων· ώστε πιστεύουσί τινες ότι, καί 
τό βασιλικόν διάδημα οσάκις έφόρει έπί τής κεφαλής 
του, πάντως θά έγέλα, θεωρών τον στολισμόν τούτον 
άστεΐον καί άλλόκοτον.

Παρορμώμενοι έκ τών τελευταίων τροπαίων τής 
Πρωσσίας, οί τά αίτια τού μεγαλείου καί τής πτώ
σεως τών έθνών σπουδάζοντες, άνεκάλυψαν προ μικρού 
έξομολόγησίν τινα τού βασιλέως έκείνου, έπιγεγραμμέ- 
νην, Τέχνην τού βασιλεύειν! Εν τώ πονήματι 
τούτω, ό Μέγας Φρειδερίκος παρίσταταί όλως απροσ
δόκητος.

Γράφων προς τον ανεψιόν αύτοΰ, τον καί κληρονό
μον τού θρόνου, δίδει εις αύτον άναλγήτως τά έπόμε- 
να εκπληκτικά μαθήματα·

« Αί μέγισται τών μοναρχιών, τον λέγει, έλαβον 
τήν αρχήν αύτών άπό σφετερισμού. Ημείς αύτοί, άρ- 
χόμεθα άφ’ ενός αντάρτου καί ένόςύβοΰ* ύβούδέ,έπει- 
δή ό πρώτος βασιλεύς τής Πρωσσίας Φρειδερίκος Α’ 
ήτο μικρόσωμος, δύσμορφος, καί όμοΰ ύπερόπτης· εί
χε τήν φυσιογνωμίαν κοινού ανθρώπου, καί ή ψυχή 
του άντελααβάνετο ό,τι παρουσιάζετο ένώπιον αύτοΰ 
ώς κάτοπτρον έπί τού οποίου τά πάντα, μάταιάτε 
καί αληθώς μεγάλα, αντανακλώνται έπ(σης καί συγ- 
χέονται. »

Ταΰτα περί τής καταγωγή ς.του* περί δέ τών υπη
κόων του, — « Είναι, λέγει, άνδρεΐοι καί τραχείς,
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μέθυσοι εις το άκρον, έντός τών οικιών των τύραννοι, 
ενώπιον τού δεσπότου δουλοπρεπεϊς· έρασταί μέν 
άνοστοι, σύζυγοι δέ άκρόχολοι και δύστροποι. Τί 
φορέματα είναι αύτά τά δερμάτινα! τ ί ύψηλά ύποδή- 
ματα, και εϊς τάς χεΐρα? ραβδίδιον! Τό ένδυμα βρα
χύτατου και ή βε'στα μακροτάτη. Αί δέ γυναίκες; 
αείποτε ή έγκυοι, ή γαλουχούσαι" ώς συμφέρει άλλως 
τε εϊς παν έθνος στρατιωτικόν ώς τό ήμέτερον. »

'Ως πρός την θοησκείαν τού Κράτους, ολίγον τόν 
έμελε" μάλιστα δέ έπεγέλα. Γέρων τις στρατιώτης 
έφωράθη έχων τό έκ μαργαριτών περιδέραιου της Παν
αγίας του Ποστοδάμ,ου. Ό στρατιώτης διετείνετο 
ότι άφ’ έαυτής ή Παναγία άφείλετο τούς μαργαρίτας 
άπό του λαιμού της καί τούς προσέφερεν εις αύτόν. 
’Εν συντόμω, τό πράγμα τούτο έθεωρήθη ώς θαύμα· 
καί ό βασιλεύς άπεκρίνετο εις τόν κλήρου· « Τέλος 
πάντων, τό παραδέχομαι ώς θαύμα, άλλ’ύπό τόν 
όρον νά άρκεσθή εις αύτό καί μόνον ό στρατιώτης 
μου. »

Αύτός ούτος λοιπόν ό βασιλεύς έγραφεν έν τη 
Τέχνη τού βασιλεύειν· « Άνεπιτηδειότατον λέ
γω τόν βασιλέα, όςτις επιτρέπει εις τούς ύπηκόους του 
κατάχρησιν θρησκείας· άφρονα δέ τόν έχοντα θρή
σκευμα.... 'Η αληθής θρησκεία παντός ήγεμό- 
νος θέλει τών ανθρώπων το συμφέρον καί την 
δόξαν τού ήγεμόνος αύτού. Αλλην παρ’ αύτήν όέν | 
πρέπει νά έγκολποΰται" άλλ οφείλει όμως νά τιμά 
την επικρατούσαν κατ’ επιφάνειαν καί παροδικώς, 
ϊνα μή διίσταται άπό τών φυλαττόντων καί περι- 
πτυσσομένων αύτήν. ’'Αν φοβήται τόν Θεόν, ή, ίνα 
είπω ώς αί γυναίκες καί οί ιερείς, άν φοβήται τήν κό- 
λασιν, ώς Λοδοβίκος ό ΙΑ’ εις τά γηρατειά του, άπο- 
δειλια, καθίσταται άξιος καπουκίνος.... Πρόκειται 
περί συνθήκης μετά τίνος άλλου κράτους; ''Αν έχωμεν 
προ οφθαλμών ότι είμεθα χριστιανοί, άπωλέσαμεν τά 
πάντα· πάντοτε έ'ρ μαία τών άλλων θά γινώμεθα. Ο 
πόλεμος μάλιστα είναιέργον, όπου ελάχιστος θρησκευ
τικός ενδοιασμός είναι ικανός τά πάντα νά φθείρη. 
Τίς άνθρωπος τωόντι τίμιος θά έςήρχετο ποτέ εϊς 
πόλεμον, άν δέν έπετρέπετο εις αύτόν νά έπιβάλη κα
νόνας παρέχοντας δικαίωμ.α λεηλασίας, πυρπολήσεως 
καί σφαγής;»

Συνιστά λοιπόν εις τόν άνεψιόν τήν ψυχροτάτην 
αδιαφορίαν πρός τήν θρησκείαν. ’Επειτα μεταβαίνει 
εις τό περί Δικαιοσύνης μέγα επίσης κεφάλαιον. 'Η 
Δικαιοσύνη είναι τό εγκαλλώπισμα καί ένταύτώ τό 
προπύργιον τού οίκτρού τούτου κόσμ.ου· άλλα καί 
περί ταύτης ό μέγας βασιλεύς λαλεί, ώς περί τής θρη
σκείας, άνευλαβώς· ώς άν ήτο μόνος αύτός ό νόμος 
καί οί προφήται. Δι αύτόν τά πάντα, καί δι’ αύτού 
τά πάντα. Αύτός ή αρχή, αύτός τό μέσον καί αύτός 
το τέλος παντός πράγματος. Ασυστόλως σέ λέγει* 
« έγεννήθην φιλόδοξος, καί ούδέν ανέχομαι τό ενο
χλούν με εντός τού Κράτους μου* τούτου δ’ ένεκα καί 
ήναγκάσθην νά θεσπίσω νέον κώδικα. »

« Εις τούς ύπηκόους, άνεψιέ, όφείλομεν δικαιοσύ
νην, ώς αύτοί όφείλουσι σέβας πρός ημάς. ’Εννοώ, 
φίλτατέ μοι, ότι πρέπει νά είμεθα πρός τούς ανθρώ
πους, μάλιστα δέ πρός τούς υπηκόους ημών, δίκαιοι, 
όταν ή δικαιοσύνη δέν άνατρέπη τά ήμέτερα δικαιώ
ματα, μηδέ βλάπτη τήν ήμετέραν εξουσίαν. 
Διότι ούδεμία πρέπει νά ύπάρχη ϊσότης μεταξύ τού 

δικαιώματος τού μονάρχου, καί τού τών ύπηκόων ή 
δούλων. Προκειμένου όμως περί απονομής δικαιοσύ
νης μεταςύ ύπηκόων, ό μονάρχης πρέπει νά ήναι 
απροσωπόληπτος καί ακράδαντος. Ούτω καί μόνον 
δυνάμεθα νά έφελκύσωμεν παρά τού λαού λατρείαν, 
προσέχοντες έν τούτοις μή όουλωθώμεν εϊς τήν δι
καιοσύνην ημείς αύτοί. »

« Προ πάντων μή έμπιστεύου εϊς τά Βουλευτήρια. 
Τό αγγλικόν Συλλαλητήριον όποιον τερατώδες απο
κύημα! καί τό τών Παρισίων οποίος ολέθριος θε
σμός ! Ο δεσπότης πρέπει νά ήναι δραστήριος, πε
φωτισμένος, .ακλόνητος έν τη θελήσει του. Εϊς κράτος 
δεσποτικόν είναι χρεία πλειόνων αρετών, ή εϊς μοναρ
χικόν κράτος. Ο αύλικος κολακεύει τόν μονάρχην, 
θεραπεύει τά έλαττώματα αύτού, καί ούτω τον έξα- 
πατά* ένώ ό δούλος γονυπετεί ένώπιον τού δεσπότου, 
καί έξευτελιζόμενος τόν φωτίζει· ώφελιμώτερον 
λοιπόν εϊς πάντα μέγαν άνδρα είναι τό βασιλεύειν 
δεσποτικώς, άλλα θλιβερώτερον εις πάντα λαόν τό 
ζην ύπό τοιαύτην κυβέονησιν. »

Ταύτας πρεσβεύων τάς άρχάς, έςηγριούτο θηριω- 
δώς οσάκις έτόλμα τις νά τάς προσβάλη. Εσπέραν 
τινα, είχε συναναστροφήν εις τό άνάκτορον, καί έφαί- 
νετο εύθυμότατος" ότε νέος τις, ακόλουθος της γαλ
λικής πρεσβείας, λαλήσας μεταξύ λόγων περί τής 
κυριαρχίας τού λαού, καί άνακηρύξας τάς έλευθερίας 
τού μέλλοντος χρόνου, είδε τόν βασιλέα άκροώμενον 
αύτόν έν άκρα σιγή* άφού δ’ έπαυσε λαλών, « Κύριε, 
τώ είπεν ό βασιλεύς" καί χθες, εις τόν αύτόν έδώ τό
πον όπου ίστασθε, ήτό τις αξιωματικός έκ τών έπιφα- 
νεστάτων τού στρατού μου. Ηθέλησε κ’ έκεΐνος, άλλα 
πολύ δειλότερον παρ’ όσον ύμείς, νά είπή λόγους έξ 
αύτών τούς οποίους ήκούσαμεν. Γινώσκετε τί τόν συν
έβη; Το πρωί σήμερον άπηγχονίσθη εϊς τό φρού- 
ριον. » Καί τόσον φοβερά κατέστη ή μορφή τού δε
σπότου λέγοντος ταύτα, ώστε κατέλαβε τόν νεαρόν 
διπλωμάτην τρόμος ταρτάρειος.

"’Αξιος δέ ύπέρ πάν ό,τι άλλο είναι ό τής πολιτι
κής ορισμός τού Φρειδερίκου ΒΖ. « Τήν λέξιν πολιτι
κή έννοώ, άνεψιέ, σημαίνουσαν τέχνην τού έξαπα- 
τάν δι’ αύτής πρέπει νά ώφελήταί τις, ή ύπέρ τούς 
άλλους, ή έξ ίσου τούλάχιστόν. Μή αισχύνου συμμα- 
χώνέπί σκοπώ νάπεριέλθη εϊς σέ μόνον όλοντό όφελος. 
Μηδέ περιπέσης εϊς τό παχυλόν σφάλμα τού μή έγκα- 
ταλείπειν τούς συμμάχους,έάν ποτέ ίδης ότι συμφέρει 
νά τούς έγκαταλείψης· προ πάντων δέ φύλαττε άπα- 
ρασαλεύτως τό άςίωμα, ότι άπογυμνούντες τούς 
γείτονας, άποστερούμεν αύτούς τήςδυνάμεως 
τού βλάπτειν ημάς. »

Καί κατωτέρω.
« Τήν καλήν του πρέπει πάντοτε νά δεικνύη όψιν 

εις τό δημόσιον πάς ήγεμών· άσχολού λοιπόν εις τού
το μετά πάσης σπουδής. ’Εγώ, ότε ήμην βασιλόπαις 
καί όχι ακόμη βασιλεύς, όλίγιστον έτερπόμην εϊς τήν 
στρατιωτικήν δίαιταν" ήγάπων τάς άναπαύσεις 
μου, τά καλά φαγητά, καί συνεχώς, λίαν συνεχώς 
δέν άπείχον ούδέ σπιθαμήν άπό τού έρωτος. Άφού 
όμως έβασίλευσα, πάντες μέ είδον στρατιώτην, φιλό
σοφον καί ποιητήν · έκοιμώμην έπί αχυροστρώματος, 
έτρωγα κρίθινον άρτον έν τώ στρατοπέδω μου. Έφαι- 
νόμην περιφρονών τά θέλγητρα τών γυναικών. Σήμε
ρον δέ, περιοδεύων, ουδέποτε προσλαμβάνω σωματο-

φύλακας· καί οδοιπορώ νύκτα καί ημέραν* οί ακόλου
θοί μου είναι όλίγιστοι, άλλ’ εκλεκτότατοι· τό όχημά 
μου άπλούστατον, άλλα καλώς έξηρτημένον, καί 
έν αύτώ κοιμώμαι ώς εις τήν κλίνηνμου. Φαί
νομαι ώς παρορών τά τής εύζωίας* οί περί τήν τρά
πεζαν μου είναι όλοι τρεις* εις ύπηρέτης, εις μάγει
ρος, καί εις πεμματοποιός. Εγώ αύτός παραγγέλ
λω ό,τι φαγητού όρέγωμαι, καί κατά τούτο δέν άδι- 
κούμαι, έπειδή γνωρίζω παντός τόπου τά καλά, καί 
ζητώ δ, τι προάγη έξαίρετον· κυνήγιον,ή κρέατα, 
ή ιχθύς. 'Όπου άν καταλύσω, πάντοτε παρίσταμαι 
ώς κεκοπιακώς, καί παρουσιάζομαι εις τον λαόν ήμε- 
λημένοςκαί κακώς έκτενισμένος. Αύτά όλα σέ φαίνον
ται ώς τίποτε, άλλ’ όμως πολλάκις άποτελούσιν 
άπιστεύτους εντυπώσεις.

• X /» Εϊς πάν ό,τι πράττω, προσέχω πάντοτε νά φαί
νεται ότι ή τών ύπηκόων μου εύημερία είναι ή μό
νη μου μέριμνα. Αποτείνω τόν λόγον εις όλους άνες- 
αιρέτως, εις εύπατρίδαςτε καί εις πάντα πολίτην, ή 
καί έργάτην άπλοΰν, έρωτών περί πάντων λεπτομε
ρέστατα. Θά ήκουσες, προσφιλές μοι άνεψιέ, τών 
άγαθών αύτών άνθρώπων τάς περί έμού εύνοϊκωτα- 
τας κρίσεις. Ενθυμείσαι τόν εϊπόντα , ότι πολλή 
μου ή καλωσύνη τόσον κόπον λαμβάνοντος μ.ετά μα
κροχρόνιον τοιΌύτον πόλεμον* ένθυμείσαι δέκαί τον 
οϊκτειρήσαντά με μετά πόνου ψυχής, ότε είδε τήν κα
κήν κατάστασιν τού έπενδύτου μου, καί τής τραπέζης 
μου τήν λιτότητα. Ο αγαθός άνθρωπος ! ήγνόει ότι 
ύπό τόν έπενδύτην έκεϊνον έφόρουν άλλο ένδυμα κα
λόν, καί ένόμιζεν ότι δέν ήδύνατό τις νάζήση, άν 
δέν είχεν εις τό γεύμα κρέας μόσχου καί χοιρόμη-
ρον. » 

Ούτω
ύποκριτής 
τιώτας, έτι δέ καί 
τικής έπιθεωρήσεω: 
τα, θαυμασίως 
πρός τούς λόγίουι 
έπιδιορθόνωσι 
κακοφώνου 
ρας αύτού·
Ενώπιον τ 

κάλλιστον 
πάντοτε αύτό; 
κρυφίω: 

λοιπόν ό μέγας βασιλεύς Φρειδερίκος ! 
πρός πάντας* πρός ύπηκόους, προς στρα- 
.. Si εαυτόν. ΙΙρό πάσης στρατιω-

ις, έμάνθανε δέκα ή είκοσιν όνόμα- 
εϊς αύτόν χρησιμεύοντα. Υποκριτής 
>ς· έ'βαλλεν άνδρας πεπαιδευμένους νά 

-ον άχ αριν πεζόν του λόγον καί τούς 
ς στίχουςτου. Υποκριτής προς τας έταί- 
• ύποκριτής πρός άπασαν τήν Εύρώπην. 
:ού κόσμου πίνει ζύθον, κατά μόνος δέ τόν 

τών οίνων. Παίζων, πρέπει
. ,ός. Εις 
« Θέλεις, 

έπιχείρει το έγκλημα 
σ’ έκλάβωσι συνετόν ; 
δείως. β

Επίσης σαφώς έξηγεϊ πώς διά χρημάτων τού πα- 
τρός του έδιπλασίασε τόν στρατόν αύτού, καί πώς 
διπλασιασθέντος τού στρατού ήθελησε, φυσικώ τώ 
λόγιο, νά έκτείνη το βασίλειόντου. Θέλιον παντί σθέ- 
νει ν’ αύξήση τήν Πρωσσίαν, προσαπέκτησε τήν Σι- 
λεσίαν κατά πρώτον. Καταγελών τήν εύρωπαϊκήν 
λεγομένην ισορροπίαν χλευαστικώτατα, έλεγε πρός 
τόν άνεψιόν «Όσον τήν καταφρονής, τήν περιβόητου 
αύτήν ισορροπίαν, τόσον προσεγγίζεις εις τό μεγα- 
λεΐον. β Αλλ’ όμως είναι χρεία πολλής φρονήσεως· 
είναι χρεία χειρός έλαφράς, μεγάλης έπιτηδειότητος. 
« Φρόντιζε νά τρέφης δύο ή τρεις εύγλώττους άν
δρας εις τήν αυλήν σου, καί τούτους βάλλε νά δικαιο- 
λογώσι τάς πράξεις σου. β Περί δέ τών πρέσβεων τίνα

νά κερδαίνη 
όλα τά πάθη του ύπείκει, άλλά 
άνεψιέ, νά σ’ έκλάβωσιν ήρωα ; 

τολμηρώς. Καί θέλεις νά 
παραποιεί σεαυτόν έπιτη-

έ'διδεν ορισμόν; « Καλώς μόνον άν τρέφωνται οί 
πρέσβεις σου, τά πάντα δι’ αύτών δύνασαι νά τολμή
σεις. Επέτυχα τοιούτους δι’ ών εύωδώθη πάσα έπι- 
θυμία μου, καί οί όποιοι, πρός άνακάλυψιν απορρήτου 
τίνος, θά έψηλάφων καί βασιλέως κόλπον. » 

» Εγκολπού προ πάντων. τούς έχοντας τό προ
τέρημα τού έξηγείσθαι διά φράσεων ασαφών, σκυλιών, 
αναστροφών. Δέν θά πράττης κακώς έ'χων πολιτικούς 
ιατρούς καί κλειδοποιούς· μεγάλως οότοι δύνανται 
νά σέ ώφελώσι. Σοί λέγω, διότι εκ πείρας γινώσκω τά 
ές αύτών ωφελήματα. »

Άλλ’ είναι άλλη, χάριτι θεία, τώννεωτέρωνή τιμή. 
Συνέβη εϊς τόν δούκα de Broglie, τόν χρηματίσαντα 
ύπουργόν έπί τών έζωτερικών τής Γαλλίας, νά πα- 
ρουσιασθη ποτέ προδότης Άραψ, καί νά τώ προτείνη 
άντίχιλίων ταλλήρων τήν κεφαλήν αντάρτου τίνος τής 
επαρχίας Όράν· φρίξας όμως ό ύπουργός, — « Ποιον 
κακούργημα έπραξα, είπε καθ’ έαυτόν, ένθαρρύναν τόν 
άνθοωπον τούτοντοιαύτην νά μοίπροβάλη πρότασιν!» 

Ολίγα προσέτι, καί περαίνομεν τόν λόγον περί τής 
Τέχνης τού βασι,λεύειν. « Θέλων νά σέ σέβωνται 
οί γείτονες, διακωδώνιζε όσον οίόν τε τάς πράξεις 
σου, προσεχών μή τις γράφη έν τώ βασιλείωσου άλ
λως πως, ή έπαινών ό,τι άν πράττης. »

« Φέρου εϊς τρόπον ώστε οί ύπήκοοί σου να πείθων- 
ται, ότι θάέπροτίμας ν’ άπολέσης δύο βασίλεια μάλ
λον ή νά μή τιμ.ηθής ύπό τών μεταγενεστέρων. Επει
δή τά αισθήματα ταύτα ύποθέτουσι ψυχήν όχι έκ 
τίίν κοινών, έκπλήττουσι καί έκθαμβοΰσι τούς πλεί- 
στους, καί ό μονάρχης παρίσταται ούτως ώς ό μέγι
στος τής γής. »

’Εν τή Τέχνη τού βασιλεύειν ούδείς περί άν- 
ταμείψεως ή εύεργεσίας λόγος· έκ τού Φρειδερίκου Β’ 
ίσως έπλασαν οί Γάύ.ύ.οι τήν παροιαίαν, — κοπιάζω 
όιά τον βασιλέα τής Πρωσσίας, — ήτοι, μηδε- 
μίαν περιμένων άνταμοιβήν. Ο Φρειδερίκος Β’ ου
δέποτε έδωκέτι εις τινα· ούτ’ έπαινον, ού'τε μειδία
μα, ούτε καπνόν.

«Όταν έρχεται εϊς τήν άύλήν σου ξένος, ύποδέ- 
χου αύτον φιλοφρονέστατα* προσπάθει δέ μάλιστα νά 
τόν κρατής πάντοτε πλησίον σου, διότι ούτος είναι 
άριστος τρόπος τού κρύπτειν εις αύτον τής κυ- 
βερνήσεώς σου τά ελαττώματα" καί άν μέν ήναι 
στρατιωτικός, φέρε τής βασιλικής φρουράς τά τάγ
ματα ενώπιον του εις γυμνασίαν, σύ αύτός παρακε- 
λεύων τούς έξελιγμούς· άν δέ λόγιος, συγγραφεύς βι
βλίου, εύφήμησον τήν παιδείαν, τά φώτά του, καί έχε 
έπί τής τραπέζης σου τό βιβλίον του, ώστε νά τό ίδη· 
άν δέ έμπορος, άκροάζου αύτόν καλοκάγάθως, καί θω- 
πεύων αύτόν, προσπάθει νά κατασταθή παρα σοί. »

Ταύτα ό Φρειδερίκος Β’· άς άρκεσθώμεν εις αύτά.

ΗΑΙΟΥΠΟΑΕΩΣ ΕΡΕΙΠΙΑ.
Τής 'Ηλιουπόλεως τά έρείπια ό πεειη^τής άπαντά 

εντός πεόιαόος τής Κοίλης Συρίας, ήτις καλείται ύπο 
τών Αράβων Πκάα· χωρίζουσι δέ αύτήν άπό τής 
Δαμασκού τά όρη τού Αντιλιβάνου, καί οί άπό Δα
μασκού προερχόμενοι διανύουσι τό ^διάστημα τούτο 
έντός δύο ή καί τριών ήμερίόν, άκολουθουντες λόφους 
τινάς αλλεπαλλήλους, οϊτινες είναι τού Αντιλιβάνου 
οί πρόποδες.
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Και πρώτον, έξ άποστάσεως λεύγης διακρίνονται 
στήλαι τινες, βαθμηδόν δέ καί τ’ άλλα ερείπια. Άλ
λα τάς εκ τής θέας ταύτης εντυπώσεις του οδοιπόρου 
περιγράφει έπί το ποιητικώτερον ό Λαμαρτΐνος έν τη 
αύτού Περιηγη'σει εις τήν Ανατολήν.

«'Η άκρόπολις, λέγει, ή ριάλλον ό τεχνητός κολω- 
νός έπί του οποίου εγείρονται άπαντα τής Ηλιουπό
λεως τα μνημεία, διεφαίνετο τηδε κάκεΐσε διά των 
κλάδων ύψηλών δένδρων καί ύπεράνω τής αύτών κο
ρυφής, έως ού άνεκαλύψαμεν όλην αύτήν, καί τότε 
έστάθημεν διά μιας, ώς ύπό ηλεκτρικού κρούσματος. 
Γραφίς ούτε κάλαμος δύναται νά παραστήση τήν έκ 
του βλέμματος τούτου καί μόνου έκστασιν των όμ- 
ματων καί τής ψυχής. Υπό τά βη'ματα ημών, έν τοΐς 
ρείθροις του χειμάρρου, έν τώ μέσω τών αγρών, περί 
παν δένδρου στέλεχος, μεγάλα τμη'ματα γρανίτου 
ερυθροί» ή φαιού, πορφυρού ή αίματόχρου· μάρμα
ρα λευκά, πέτραι κίτριναι, καί αϋται ώς τό ΙΙάριον 
μάρμαρον λαμπραί· συντρίμματα στηλών, κιονόκρα
να τετορευμένα, έπιστήλια, κάχλικες, κορωνίδες, 
θριγκοί, στηλοβάται* μέλη διεσκορπισμένα καί οίονεί 
άσπαίροντα* αγάλματα έκπτωτα, πρηνή έπί τού χώ
ματος· καί ταύτα πάντα συγκεχυμένα, διεσπαρμένα, 
συνηγμενα εις σωρούς, καταρρέοντα πανταχόθεν ώς αί 
λάβαι ηφαιστείου έξερεύγοντος τά λείψανα κράτους 
μεγάλου* καί μόλις βλέπεις στενόν τι μονοπάτιον 
όπως διέλθης ταύτα τών τεχνών τά περισαρώματα, 
ύπό τών οποίων καλύπτεται όλη ή γή. Τά πέταλα 
τών ίππων ώλίσθαινον καί συνετρίβοντο κατά παν 
βήμα μεταξύ τών λειοτάτων άκανθών τών κορωνί
δων, ή έπί τού χιονολεύκου στήθους ήκρωτηριασμέναυ 
τίνος κορμού γυναικός · μόνον δέ τό νερόν τού ρύακος 
εύρισκε πόρον δια τού στρώματος έκείνου τών μαρμά
ρινων τμημάτων, καί διά τού ψιθυρίζοντος άφροΰ του 
έξέπλυνε τά ρήγματα αύτών, προσκόπτοντα εις τον 
δρόμον του. »

Τά αρχαία μνημεία κεΐνται περίκλειστα εις μικράν 
τινα άκρόπολιν, ήν συνέδεε μετά τού περιτειχίσματος 
τής πόλεως διπλή γραμμή τειχών, μόλις σήμερον 
διακρινομένων έκτινων λίθων τηδε κάκεΐσε διεσκορ- 
πισμένων άλλ’ αί οΐκίαι ήφανίσθησαν όλαι, καί ή 
άκρόπολις ύψοϋται μόνη, όλίγας τινάς εκατοντάδας 
βημάτων άπέχουσα από τής νύν κωμοπόλεως Βαλ- 
βέκ.

Εις τούς πόδας τών τειχών ύπό τών οποίων στηρί
ζονται τά αρχαία μνημεία, ρέουσι τά διαυγή ύδατα 
ρυακίου τίνος περιέρποντος χαριέντως καί άποτελοΰν- 
τος ώςτι χαρακωμα φυσικόν περί την άκρόπολιν με
ταξύ δ’αύτής καί τής κώμης φαίνονται μονήρη τινα 
δένδρα. Καί έπί μέν τής προς τό μέρος τού πολιχνίου 
πλευράς, έγείρεται πλευρά ναού έστερημένου τών 
στηλών έφ’ ών ήρείδετο ή στοά αύτού' ανωτέρω δέ 
ύψούνται έξ στήλαι μέγισται, όπισθεν τών οποίων 
διακρίνεται εις μακράν άπόστασιν ό Λίβανος, σπο- 
δοειδής καί ύπέρυθρος· ύποβαστάζουσι δέ τά τείχη 
πρόπεδόν τι μήκους μεν 250 σχεδόν βημάτων, πλά
τους δέ 60. Τρεις μέγιστοι μονόλιθοι φαίνονται έγ- 
γομφωμένοι εις την δυτικήν πλευράν, έπί ύψους 20 
ποδών από του εδάφους, καί έτεροι δύο όμοιοι κατά- 
κεινται εις λατομείόντι πλησίον τής κωμοπόλεως, 
λατομείον όθεν έξήχθησαν οί πλείστοι τών λίθων έξ 
ών ώκοδομήθησαν οί ναοί. Γάλλος τις περιηγητής, 

καταμετρήσας ένα τούτων, λέγει ότι είχεν ε’ίκοσι μέ
τρων μήκος, πέντε πλάτος καί τοσούτον ύψος. Οί 
Άραβες όνομάζουσιν αυτόν χατζέρ έλ κιβλά, ήτοι 
λίθον εύκτήριον μόλις δέ θά ήδύνατο νά σύρη αύτόν 
μηχανή είκοσακισχιλίων ίππων δυνάμεως· ώστε απο
ρίας άξιον είναι πώς κατωρθώθη νά μετακομισθώσι 
τοιοϋτοι ύπερμεγέθεις όγκοι εις άπόστασιν ενός όλου 
χιλιομέτρου, καί έπειτα ν’ άναβιβασθώσιν εις ύψος 
ύπέρ δέκα μέτρα άνω τού έδάφους, έπιτιθέμενοι έπ’ 
άλλων λίθων επίσης φοβερών, μεθ’ ών συνηρμόσθησαν 
άκριβέστατα, ώς συναρμόζουσιν οί έπιτήδειοι κτί- 
σται σήμερον τάς πέτρας συνήθους μεγέθους.

Προς άνατολάς δέ έπίκεινται τών τειχών δύο τε
τράγωνοι πύργοι, ύπό τούς όποιους πλατείά τις είσ
οδος άγει προς ύπόγειον θόλον· ύπό τον θόλον τού
τον οί Άραβες κατέστησαν βυρσοδεψείον, όπου καί 
εργάζονται.

Τόσα παρίστανται διά μιας μεγάλα καί συγκεχυ
μένα ερείπια, καί τόσον έκ πρώτης όψεως καταθαμ- 
βούσιν, ώστε δυσκόλως αντιλαμβάνεται τις το σχήμα 
καί τήν θέσιν τών ναών- είναι δέ χρεία νά συνέλθη 
πρότερον έκ του θαμβούς, καί τότε νά σπουδάση κατ’ 
ίδιαν έν έκαστον.

Έξ μεγάλαι στήλαι, τά μόνα λείψανα ύψηλού τί
νος ναού, ίστανται ώς γίγαντες έν μέσω τών άλλων 
έρειπίων πέριξ δ’ αύτών κεΐνται διεσκορπισμένοι οί 
σπόνδυλοι τών στηλών όσαι κατέπεσον, καί τών 
οποίων σώζονται είσέτι αί βάσεις. "Οτε, κατά τον 
παρελθόντα αιώνα, έπεσκέφθη τά μνημεία ταύτα ό 
Αγγλος Robert Wood, ήσαν έτι όρθιαι έννέα στήλαι" 

αί σωζόμεναι έξ παρίστανται μεγαλοπρεπέσταται· ό 
ήλιος έδωκεν εις αύτάς χροιάν σκωρίας· ύποβαστά
ζουσι δέ είσέτι τά επιστύλια αύτών, κεκοσμημένα διά 
γλαφυρών γλυμμάτων· ώστε άπορεΐ τί μάλλον νά 
θαυμάση ό θεατής, τό έξαλλον τού είδους, τό μεγα
λείου τού χαρακτήρος, το πλούσιον τών κοσμημά
των, τό τολμηρόν τών σχημάτων, ή το φοβερόν καί 
άρρενώδες τής πράξεως, ή τήν ορθότητα τών αλλη
γοριών" έπειδή τά πάντα έκπλήττουσι, τά πάντα 
διαφλέγουσι τήν φαντασίαν, έμπνέοντα ιδέας ύψηλας 
ή έμβάλλοντα εις σκέψεις βαθείας. Μόνα αζια να πα- 
ραβληθώσι κατά τινα προς τά έπιστύλια τού έν Βαλ- 
βέκ ναού θεωρούνται τά του ναού τής Εφέσου, καί 
ή έν Ρώμη καλούμενη Νέρωνος πρόοψις.

Αριστερόθεν τών στηλών ίσταται τό πληρέστατου 
τών μνημείων τούτων" ό ναός του Ηλιουπολιτου Διός, 
οίκοδομηθείς κατά τον ρυθμόν τού έν 'Ρώμη. Τέσσα- 
ρες καί τεσσαράκοντα κ,ορινθιακαί στήλαι (8 κατα 
πλάτος καί 14 κατά μήκος) ύπεβάσταζον τήν περί 
αύτόν στοάν τήν άνατολικήν αύτού πρόοψιν κοσμεί 
σειρά διπλή στηλών άλλων, τών όποιων τά ραβδώμα- 
τα έμειναν ατελή. Αύται σχηματίζουσι τού ναού τό 
πρόστοον.

Υπό τήν στοάν ό θεατής ίστάμενος έκπλήττεται 
έκ τού πλούτου τής οροφής· εις τα φατνώματα αυτής 
φαίνονται έναλλάξ έν έξάγωνον καί τέσσαρες ρόμβοι, 
περιέχοντες άναγλύφους κεφαλάς, ενώ καί τά έν τώ 
μεταξύ τρίγωνα κοσμούνται διά χαριεστάτων.γλυμ
μάτων· τά δέ έξάγωνα, όντα κατά ούο τρίτα σχεδόν 
μεγαλητερα τών μικρών ρόμβων, περιέχουσι προτο
μής μεγάλας, ή άκέραια άναστήματα· τον Γανυμή- 
δην άφαρπαζόμενον ύπό τού Διός αετού· — τήν Λή-

δαν καί τον Δία κύκνον· —τήν Άρτεμιν μηνοστεφή. 
Αί δ’ έντός τών ρόμβων κεφαλαί είναι θεών καί ηρώων 
καί αύτοκρατόρων.

Τινές τών λίθων τούτων, πεσόντες από τής οροφής, 
κατάκεινται έπί τών πλακών τής στοάς. Η Ούρα τού

ναού είναι έπεξειργασμένη λαμπρώς· βρύουσι δέ μά
λιστα χάριτος τά κοσμη'ματα τού ύποβαστάζοντος 
τήν κορωνίδα γείσου, αμφοτέρωθεν τού όποιου προση'ρ- 
τηνται κάχλικες διπλοί. Έπί δέτού θριγκού τής θύρας 
παρίσταται αετός παμμεγέθης, συνάπτων εις το ράμ-

0ύρα εισόδου Ναού του Διός εις ‘jiz.iovnol.iv (Βαλβέκ).

φος αύτού δύο έγκαρπα (festons), τών οποίων τάς άλ- 
λας άκρας κρατοϋσι δύο Φήμαι,ή Έρωτες, καί βαστά- 
ζων εις τάς χηλάς κηρύκειον άνευ όφεως, λήγον εις 
κεφαλήν κλειδός. Ο θριγκός ούτος σύγκειται έκ τριών 
μεγίστων λίθων, ών ό μεσαίος, όλισθήσας δύο πόδας ή 
τρεις, κρατείται ύπό τών άλλων δύο από τής κορυφής

του εκκρεμής ύπεράνω τής θύρας, ώς απειλών νά πέση 
καί κατασυντρίψη πάντα βέβηλου έρχόμενον νά διατά
ραξη τήν έρημίαν έκείνου του ιερού.·ί

Καί τό σκότος δέ τό περί τήν άοχήν’τών μνημείων 
τούτων προσεπαυξάνει τήν απορίαν καί τον θαυμασμόν 
του περιηγητοΰ. Πώς συνέβη νά ύπάρχη έν τη άρχαιό- »
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τητι πόλις τοιαύτας κεκτημένη λαμπράς οικοδομάς, 
και μόλις ν’ άναφέοεται ύπό τών ιστοριογράφων! Οί 
εγχώριοι έν τη άμαθείατων λέγουσιν έκ παραδόσεως, 
ότι ταΰτα πάντα άνήγειρεν ό Σολομών· — εις τήν 
Συρίαν, ό Σολομών είναι ό ηρως παντός θαυμασίου· 
— άλλα κατά τούς ρωμαίους συγγραφείς, ταΰτα Λεν 
είναι αρχαιότερα της εποχής Αντωνίνου του Πίου, 
Ϊεννηθέντος έν έτει 86 μ. X. Ιωάννης ό Αντισχεύς 

ιηγεΐται, ότι ό αύτοκράτωρ ούτος άνήγειρεν έν 
Ηλιουπόλει, παράτα όρος τοΰ Λιβάνου, εις την Φοι- 

νίκην, ναόν θεωοούμενον ώς έν έκ τών θαυμάτων τοΰ 
κόσμου· ’ίσως ούτος ήναι ό σωζόμενος εϊσέτι άκα
τάπτωτος ναός τοΰ Διός. Τίς όμως ό ιδρυτής τών 
άλλων έκείνων μνημείων, μάλιστα δέ τοΰ ναοΰ τοΰ 
Ηλιου, ούσιωδώς διαφέροντος τών συνήθων ρωμαϊ

κών ναών κατά τό σχέδιον ; Ό τοΰ Λιός, ώς καί ό 
άλλος τοΰ οποίου σώζονται μόνον έξ στήλαι, έχου- 
σιν άναντιρρήτως τον τύπον της παρακμής της τέ
χνης· Λιότι έκπλήττουσι μέν διά τοΰ μεγέθους τούς 
οφθαλμούς, άπάδουσιν όμως προς την έλλογον φιλο
καλίαν, άμοιροΰντες τών αναλογιών έκείνων αϊτινες 
συνάπτουσι την χάριν μετά της στερεότητας. Βλέπει 
μέν τις άφθονίαν κοσμ,ημάτων, όχι δέ καί τελειότητα 
έπεξεργασίας· όγκους παμμεγέθεις, όχι δέ καί ύλης 
έκλογήν έν όλοις προδίδεται ή βεβιασμένη φαντασία 
καί ή ύπερβάλλουσα κομψάτης ην καταβάλλει συνήθως 
ή τέχνη λαού παρακμάζοντος.

Περί δέ τών αγαλμάτων τών εις τούς σηκούς καί 
εϊς τά θυρώματα τοΰ ναοΰ, ούδέ ίχνος αύτών φαίνε
ται, καί μόνον έκ περιγραφών δυνάμεθα νά εϊκάσωμεν 
τό κάλλος αύτών. Ο Μακρόβιος λέγει έν τοΐς Κρα
νίο ις (Saturnalcs), ότι άγαλμά τι της Ηλιουπόλεως 
χρυσοΰν παρίστα τον Αία άγένειον καί φέροντα, εις 
μέν την μίαν τών χειρών, την μάστιγα τοΰ Φοίβου, 
εϊς δέ την άλλην, κεραυνόν μετά σταχύων. Εννοεί
ται ότι, άφου οί άραβοτουρκικοί λαοί δι’ ολίγον τινα 
σίδηρον η άσβεστου κατηδάφισαν καί κατέστοεψαν 
άναλγήτως στηλας καί αγάλματα έκ μαρμάρου, οί 
Βεδουϊνοι ούδόλως έφείσθησαν αγαλμάτων έξ άργύρου 
η χρυσού.

Τίδέ καί οί Σταυροφόροι;... ότε ήλθαν εις τούς 
τόπους έκείνους, θεωρήσαντες τά έρείπια τής Βαλβέκ 
ώς έπίκαιρον στρατηγικήν θέσιν, άνήγειρον διά λίθων 
τών ιερών τό σωζόμενον περιτείχισμα καί τούς δύο 
τετραγώνους πύργους, στέψαντες αύτούς καί δι’ επάλ
ξεων. Εις μόνος θάλαμος μένει ακέραιος έν τώ φρου- 
ρίω- έπί πολλών δέ πετρών φαίνονται γεγραμμένα 
ονόματα εύρωπαίων περιηγητών.

Η 'Ηλιου βόλις ύπήρξεν, ώς φαίνεται, μία τών 
μεγίστων τής Συρίας. Επί τών Καλιφών ήτο σημαν
τική εϊσέτι, καί ύπ αύτών μετωνομάσθη Βαλβέκ, 
σημαίνον άραβιστί πόλις τοΰ Ηλιου. Οτε τήν εί
χεν έπισκεφθή ό Robert Wood, ήριθμοΰντο έν αύτή 
πεντακισχίλιοι κάτοικοι' σήμερον όμως ή πόλις τοΰ 
Ηλιου, αύχμηρά, κατακαιομένη ύπό τοΰ ήλιου αύτοΰ, 

καί όλον αύτής άπολέσασα τό μεγαλεΐον, σύγκειται 
ές άθλιων τινών στεγασμάτων κατοικουμένων ύπό 
τινων εκατοντάδων ανατολικών χριστιανών, τούς 
οποίους ποιμαίνει εις έπίσκοπος, προψυλάττων αύτούς 
άγρύπνως άπό τοΰ δυτικού προσηλυτισμού διά τής 
ορθής διδασκαλίας καί τής όσον οίόν τε έλευθέρας έκ- 
παιδέύσεως.

ΠΥΡΕΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ.

Πυρεία φωσφορικά, ή χάριν συντομίας φωσφόρα, 
ή καί απλώς πυρεία, λέγομεν δ,τι κακοζήλως καί 
άτόπως όνομάζουσιν εϊς τούς τόπους ήν.ών, πού μέν 
κιπρίτια, πού δέ σπίρτα· ένώ ούτε κιπρίτιον 
(θειάφιον) περιέχουσι ταΰτα πάντοτε, ούτε ποτέ στα
λαγμόν σπίρτου (πνεύματος), άλλα φώσφορον καί 
άλλας τινάς χημικάς ύ'λας, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν.

Επελογίσθη έν τινι τών τελευταίων συνεδριάσεων 
τής έν Παρισίοις Εταιρίας τών πολιτικών μηχανι
κών, ότι έκαστος τών κατοίκων, άπό μεγάλου έως 
μικρού, καίει καθ έκάστην, — έν μέν τή Γαλλία 6 
πυρεία, έν δέ τη Αγγλία 8, έν δέ τη Βελγική 9· 
επομένως, λαμβανομένου ώς βάσεως τοΰ μέσου όρου 
τής έν Γαλλία καταναλώσεως, συμπεραίνεται ότι καθ 
όλην τήν Εύρώπην καίονται καθ έκάστην ημέραν 2 
δισεκατομμύρια φωσφορικών πυρείων, διάτα όποια 
απαιτούνται ξύλα βάρους χιλιογράμμων 300 (5,350 
κανταρίων)· καί ταΰτα μόνον εϊς τήν Εύρώπην.

’Αλλά προσθετέον ότι κατασκευάζονται καί πυρεία 
έκ κηρού καί έκ στέατος, ήτοι άνευ ξύλου, έξ ών 
καίονται έπίσης ούκ ολίγα, άν όχι όσα ξύλινα. Αί 
προς κατασκευήν τών πυρείων άλλαι ΰλαι είναι, πρώ
τον ό φώσφορος, έξ ού αναλίσκονται περί τάς 210,000 
χιλιογράμμων, έπειτα τό χλωρικόν άλας τής ποτάσ
σης, τό θειάφιον, ό μίλτος (minium), τό ένθειον τοΰ 
στίμμιος (άντιμωνίου) τό κομμίδιον (γόμμα), ή ψα
ρόκολλα. Εν Αύστρία ύπάρχουσιν έργοστάσια πυρείων 
ένασχολοΰντα έως 5,000 έργατών· έν όλη δέ τη Εύ- 
ρώπη 'υπολογίζονται έως 30,000 έργατών ασχολού
μενων εϊς κατασκευήν φωσφορικών πυρείων, ών ή αξία, 
όλων όμοΰ, ίσως ήναι 250 εκατομμυρίων φράγκων, 
τούλάχ ιστόν.

Μόλις κατά τό έτος 1832 έπενοήθη ή κατασκευή 
φωσφορικών πυρείων· πρότερον, ώς ένθυμούμεθα κα
λώς, άπητεΐτο νά έχωσιν οί θέλοντες ν’ άνάψωσι πύρ, 
χάλυβα, χάλικα, ύσκαν καί θειάφιον· έξ ών πολλή 
προήρχετο βραδύτης καί πολλάκις ματαιοπονία, κα
τά. τήν καλήν ή κακήν ποιότητα τών τεσσάρων τού
των έπιτηδείων. Τώ 1835, τό ’χλωρικόν άλας τής 
ποτάσσης άντικατεστάθη έν μέρει ύπό τοΰ μίλτου καί 
τοΰ ύπεροξυδίου τοΰ μαγγανησίου, ό δέ φώσφορος ύπό 
τοΰ ένθείου τοΰ στίμμιος. Τώ 1837, τό χλωρικόν 
άλας τής ποτάσσης παρητήθη έξ ολοκλήρου, άντικα- 
τασταθέν ύπό τοΰ δισοξυδίου (bioxide) τοΰ μολύβδου, 
καί άκολούθω< ύπό τοΰ άζωτου τοΰ μολύβδου, ώς καί 
ύπό τοΰ άζωτου τής ποτάσσης.

Εις τήν Γαλλίαν όμως δέν είχε παραιτηθή ή χρή- 
σις τοΰ χλωρικοΰ άλατος τής ποτάσσης μέχρι τοΰ 
1847· έκτοτε ρ.έχρι τοΰδε περιήλθε σχεδόν εϊς αχρη
στίαν καί ένταΰθα, έκτος μόνον εϊς τήν κατασκευήν 
πυρείων έκ στέατος.

Ω, άν είχέ τις χρήματα ικανά, ώστε ν’ άγοράση 
όλας τάςπωλουμένας συνειδήσεις !... νά τάς άγοράση 
όσον άξίζουσι, καί νά τάς μεταπωλήση όσον τιμώσιν 
αύταί έαυτάς* πόσον κερδαλέα, πόσον λαμπρά έπι- 
χείρησις !

Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ.
Είναι γνωστόν ότι οί πυροβολισταί, ώς καί οί πυ- ; 

ροτέχναι καί οί ύπονομοποιοί, έτι δέ καί οί πυροσβέ- . 
σται έν Εύρώπη, έορτάζουσι τήν άγίαν Βαρβάραν ώς 
προστάτιδα αύτών.

Άλλάπόθεν άράγε ή καλή καί άνδρεία θυγάτηρτοΰ 
έκ Νικομήδειας πλουσίου εϊδωλολάτρου Διοσκόρου 
κατέστη προστάτις καί άντιλήπτωρ τών έν κινδύνω 
πυρός, ώστε νά δοθη τό όνομά της καί εϊς τάς τών 
πλοίων πυριταποθήκας ύπό τών λατινικών έθνών, 
καλούντων αύτάς Άγίαν Βαρβάραν (Santa Barbara);

Εκ τής παραδόσεως τών μαρτυρολογίων γινώσκο- 
μεν ότι ή νέα Βαρβάρα, μαρτυρήσασα έν Χριστώ έπί 
Μαξιμίνου-,είχεν εύχηθή νά μείνη άγαμος παρά τό θέ
λημα τοΰ πατρός αύτής, όστις τήν κατεδίωξεν ένεκα 
τούτου ξιφήρης. 'Η Αγία Βαρβάρα ήχθη έπειτα ένώ
πιον τοΰ δικαστοΰ Μαρκιανοΰ, κατά διαταγήν τοΰ 
οποίου έσπαράχθη κατά τάς πλευράς αύτής διά σιδη
ρών ονύχων, έκάη διά δάδων καί έσφυροκοπήθη τήν 
κεφαλήν· ώς νά μή ήρκουν δέ ταΰτα τά μαρτύρια, 
παράφορος γενόμενος ό Μαρκιανός ότι έβλεπε τάς πλη
γής τής Βαρβάρας πάραυτα θεραπευομένας, τής άπέ- 
κοψε τούς μαστούς, καί τήν περιέφερεν ούτως εϊς τήν 
πόλιν μαστιγουμένην· έως ού ό Διόσκορος, έξαιτήσας 
παρά τοΰ δικαστοΰ τήν απηνή χάριν όπως αύτός κατα- 
φέρη τό τελευταΐον καί θανατηφόρον τραύμα εϊς τήν 
ηρωικήν παΐδα, τήν άπεκεφάλισε προσευχομένην εϊς 
τον Θεόν. Επειδή όμως κατ’ άλλην τινά ρήσιν ό Διόσ
κορος, ένώ έςετέλει ταύτην τήν μιαιφονίαν, έπεσε 
κεραυνόβλητος, έξηγεΐται ίσως διατί αί πυριταποθή- 
και τίθενται ύπό τήν προστασίαν τής άγιας ταύτης.

Οπωςδήποτε, άπό πολλών ήδη αιώνων σέβας μέ- 
γα άπονέμουσιν εϊς τήν Άγίαν Βαρβάραν οί πυροβο- 
λισταί κατά γήν καί κατά θάλασσαν. ’Εν Γαλλία, τήν 
(4) 16 δεκεμβρίου γίνονται συμπόσια προς τιμήν τής 
άγιας, όπου αν ύπάρχωσι ναύσταθμοι, καί έν γένει εις 
όλους τούς λιμένας· εϊς τινας μάλιστα πόλεις περιφέ
ρεται έν λιτανείαις ή εϊκών αύτής.

Οί πυροβολισταί τής πόλεως Λίλλης είναι πεφη- 
μισμένοι· τούτων ή σύστασις έγένετο κατά τό 1417 

πτοςτής Αγίας Βαρ- 
’ . ............ή εις

ποσόν χρημάτων προς 
σώζεται εϊσέτι τό περί

ύπότήν έπωνυμίαν Αδελφότη
βάρας· έκτοτε ό δήμαρχος οφείλει νά χορηγή 
τούς αδελφούς ώρισμένον τι ' ..................
εορτασμόν τής ημέρας, καί 
τούτου δίπλωμα.

ΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΜΑΞΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ.

Παρετηρήθη ότι, εϊς τάς μεγαλοπόλεις τής Εύρώ- 
πηςζ ό κίνδυνος εϊς δν έκτίθενται οί διαβάται ένεκα τής 
πληθύος τών άμαξών, είναι συνεχέστεροςτοΰ τών όδοι- 
πορούντων έπί σιδηροδρόμων. Εν μόνω τώ έτει 1860, 
καί έν μόνη τή πόλει τών Παρισίων, είχον τραυματι- 
σθή έκ τών άμαξών 609 πολΐται, έξ ών 30 θανατη- 
φόρως, ένώ καθ’ όλην δεκαετηρίδα, άπό τοΰ 1850 
μέχρι τοΰ 1860, οί έκ τών σιόηροδρόμ.ων θανατω- 
θέντες καθ’ όλην τήν Γαλλίαν συνεποσοΰντο, κατά τάς 
επισήμους στατιστικής, εις 44. ’Επειδή δέ κατά τήν 
δεκαετηρίδα εκείνην είχον μετακομισθή διά τών γαλ
λικών σιδηροδρόμων 310 εκατομμύρια οδοιπόρων, 
άναλογοΰσιν οί έξ αύτών άπολέσαντες τήν ζωήν ώς ε'.ς

προς 7 εκατομμύρια· έπομένως, δς τις σκεφθή δτι, 
καθ’έκαστον έτος, 777,450 συνοδίαι σιδηροδρομι
κών οχημάτων, κατά μέσον όρον, διέτρεξαν 60 έκα- 
τομμύρια χιλιομέτρων παντοίαις διευθύνσεσι, πρέπει 
νά όμολογήσηδτι οί κάτοικοι τών εύρωπαϊκών μεγαλο- 
πόλεων πλειότερον έπρεπε νά φοβώνται έξερχόμενοι 
τής οικίας των εις τήν όό ον, ή έπιβαίνοντες έπί σιδη
ροδρόμου.

Αί παρατηρήσεις αύται φαίνονται όρθαί · άλλ’ όμως 
ό παρατηρητής έπρεπε καί νά λάβη ύπ’ όψιν, ότι οί 
πλεΐς-οι μέν τών κακοπαθούντων εις τάς οδούς τών με- 
γαλοπόλεων τιμωρούνται διά τήν έαυτών απροσεξίαν, 
ένώ όλίγιςΌΐ τών κακοπαθούντων έν τοΐς σιδηροδρό
μους ύπάγονται εις τήν κατηγορίαν τών άπροσέ- 
κτων.

Η κυκλοφορία τών άμαςών έν Παρισίοις είναι με
γάλη, άλλ’ έν Λονδίνου πολύ μεγαλητέρα. ’Εν τή 
πρωτευούση τής Γαλλίας ύπελογίσθη, ότι κατά τάς 
24 ώρας τοΰ ημερονυκτίου διέρχονται έκ τής πολυαν- 
θρωποτάτης τών οδών, ήτοι έκ τοΰ Βουλεβαρτίου τών 
Ιταλών καλουμένου, 10,750 άμαξαι παντοειδείς· 

ένώ έκ τής πολυανθρωποτάτης τών οδών τοΰ Λονδί
νου, ήτοι έκ τοΰ Charing-Cross, έμετρήθησαν έως 
24,000 αμαξών, διελθουσών έν ένί ήμερονυκτίω.

ΠΑΠΑΙ ΑΓ1ΑΣΘΕΝΤΕΣ.

’Από τής μεταβάσεως τοΰ χριστιανισμού εις 'Ρώ
μην μέχρι τοΰ νύν άριθμοΰνται 257 Πάπαι. Ήριθ- 
μοΰντο 95 μέχρι τοΰ έτους 756 μ. X., καί έστεροΰν- 
το έως τότε πάσης κοσμικής έξουσίας, ότε (ένα αιώνα 
προ τής αρχής τοΰ χωρισμού τών έκκλησιών), ΙΙεπΐ- 
νος ό Βραχύς (Bref) ή Μικρός, δευτερότοκος υιός τοΰ 
Καρόλου Μαρτέλου, σφετερισθείς τό στέμμα τοΰ άόελ- 
φοΰ του κατά συμβουλήν καί συναίνεσιν τοΰ Πάπα, 
έδώρησεν εϊς αύτον τήν 'Ρωμανίαν προς ανταμοιβήν. 
Άπό τοΰ 756 μέχρι τοΰ 1868 άριθμοΰνται έτεροι 
162 Πάπαι. Εκ τών πρώτων 95, τών μή έχόντων 
έξουσίαν κοσμικήν, ήγιάσθησαν 69· έκ τών άλλων 
162, τών προσκτησάντων κοσμικήν έςουσίαν, μόνον 
10 ήγιάσθησαν. Ούτως ή λατινική ’Εκκλησία έκρινεν 
αύτή έαυτήν, κατά τό « ούδείς δύναται δυσί κυρίοις 
δουλεύειν. »

ΟΣΤΡΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ.

Είναι παράδοξον πόσον πλήθος όστρέων κατανα
λίσκεται έν τή πόλει τών Παρισίων, -Λιί τοι ταΰτα 
ύπερτιμώνται σήμερον, πωλούμενα πρός 1 έως 1 
φράγκον ή δωδεκάς. Τά οστρακόδερμα ταΰτα κομί
ζονται έκ τοΰ ωκεανού διά τών σιδηροδρόμων εϊς κα
λάθους δι’ άχύρων σκεπαζομίνας, καί ών έκάστη πε
ριέχει 12 δωδεκάδας, ήτοι 144 όστρεα. Τοιαΰται 
λοιπόν κάλαθοι εϊσάγονται καθεκαστών 8,000 ή 
9,000, ταύτόν εϊπεΐν 1,150,000 έως 1,300,000 
όστρεα καθεκάστην, ή 36 εκατομμύρια κατά μήνα, ή 
288 εκατομμύρια κατ’ έτος ! Σημειωτέον ότι τά 
όστρεα άλιεύονται μόνον κατά τούς βμτώ μήνας εϊς τό 
όνομα τών οποίων ένυπάρχει τό στοιχεΐω/ Ρ.
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II ΕΞΙΣ.
Θέλων ό Μέγας Πέτρος νά μεταβάλη τά βαρβαρικά 

ήθη τών Μοσχοβιτών, καί νομίσας συντελεστικόν εϊς 
τον σκοπόν τούτον, ού μόνον τούς καλούς νομούς, 
άλλα καί το παράδειγμα, διέταξεν ικανούς τών με
γιστάνων της Ρωσσίας ν άπέλθωσιν εϊς τήν Εύρώ- 
πην. "Ηλπισεν δτι θά έπέστρεφον δλοι ούτοι δεδιδαγ- 
μένοι καί πεφωτισμένοι αρκούντως, ώστε ν’ άποβά- 
λωσι τάς έξεις των, καί ουτω νά συντείνωσι προς 
εύόδωσιν τών μεταρρυθμίσεων άς έμελέτα νά είσάξη 
εϊς το Κράτος. Οί άνθρωποι τούς όποιους έκλεξεν 
ήσαν ό'λοι ώριμου ηλικίας, όλοι σπουδαίοι. Οΐαύλικοί 
ύπερεπήνεσαν το σχέδιον τούτο, καί έξεθείαζον την 
πρόνοιαν, την μεγαλοφυϊαν τού αύτοκράτορος ένθου- 
σιωδώς. Εις μο'νος τών γερουσιαστών έσιώπα. Εϊς 
τάς αύλάς τών βασιλέων όταν λαλη ή κολακεία, ή 
σιωπή είναι τόλμη. 'Ο Μέγας Πέτρος ηρώτησε τον 
σιγώντα άν δέν ένέκρινεν αυτός τό σχέδιον. « Οχι, 
άπήντησεν ό γερουσιαστής· τό σχέδιον τούτο δέν δύ- 
ναται νά φέρη καρπόν, διότι ό πώγων τών περιηγητών 
σου έφθασε νάπιάση πολύ γένειον, καί θά έπιστρέψω- 
σι καθώς άνεχώρησαν. » Ο αύτοκράτωρ, όλος έμπε- 
φορημένος ύπό της ιδέας του, την οποίαν πολύ μάλ
λον είχον ένισχύσει οί περί αύτόν ό'λοι, έγέλασε όιά 
τό φιλόψογου της διαθέσεως του γερουσιαστοΰ, καί 
άπήτησε παρ’αύτού τόν λόγον της αποδοκιμασίας 
του· λόγον όμως προφανή καί άναντίρρητον. 'θ γε
ρουσιαστής έ'λαβε τότε φύλλον χαρτιού, τό έδίπλωσε, 
καί πιέσας την πτυχήν ίσχυρώς διά τού δνυχος, τό 
ε'δειξεν εϊς τόν αύτοκράτορα, καί τον είπε· « Είσαι 
κύριος μέγας, μονάρχης απόλυτος· δύνασαι ό',τι άν 
θελήσης, καί ούδέν άνθίσταται εις σέ· δοκίμασον 
όμως νά εξάλειψης τήν πτυχήν ταύτην, καί θά ίόης 
ό'τι είναι πράγμα άκατόρθωτον. » Ό Μέγας Πέτρος 
έσιώπησεν άνήρεσετό διάταγμά του εκείνο, καί έφρόν- 
τισε νά εις τήν νεολαίαν τά μέσα όπως αυ
τή άνατρέφεται έν τώ τόπω, πριν ή στέλλεται εϊς 
τήν αλλοδαπήν.

Αληθώς, ή αγωγή έπρεπε νά θεωρήται πανταχού 
ώς κυριώτατον μέρος τής νομοθεσίας. Οί νεότεροι 
λαοί πολύ μέν φροντίζουσι περί τής παιδείας της φω- 
τιζούσης τό πνεύμα, όλίγιστον δέ περί τής αγωγής 
τής μορφονούσης τόν χαρακτήρα. Παραδίδομεν τό 
πνεύμα ημών εϊς τό σχολεΐον, άλλά τόν χαρακτήρα 
άφίνομεν εϊς τήν τύχην.

II έςις τών καλών ή κακών ορμών άρχεται άπό 
τής τρυφερωτάτης ηλικίας· ώστε δικαίως έλεγεν ό 
Μονταΐγνος, « ή πρώτιστη ημών κυβέρνησις έγκει
ται εϊς τάς χειρας τών τιτθών, (τών παραμάνων μας).

ΑΑΕΥΡΟΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣ.
Ό άζωτος είναι στοιχέίον αερώδες, βάσις τών ζωι

κών ούσιών, κοινός δέ καί έπί τών φυτικών. Τά άλευ
ρα περιέχουσι πλειότερον ύδωρ, όλιγώτερον δέ άζωτον 
παρά τα σιτάρια · ή έλάττωσις τού άζωτου αναλογεί 
ώς 25 προ 100 τούλάχιστον · έπειδή δέ πρός κατα
σκευήν άρτου λευκού απαιτείται ν’ άποβληθώσι τά 30 
τοΐς 100 τού σίτου, ό λευκός άρτος στερείται τού 
ήμίσεος τών θρεπτικών τού σίτου ούσιών. Τό φλόγω- 
μα (κύταλον) παντός άρτου ένε'χει πλείονας άζώτους

ύλας παρά τήν ψίχαν· πολλάκις αύται άναλογοΰσιν 
ώς 2 πρός 1 καί έτι πλέον · προσέτι δέ τό φλόγωμα 
τού άρτου εύκολώτερον άναλύεται εϊς τό ύδωρ παρά 
τήν ψίχαν. Τούτου ένεκα τό καλώς έψημένον ψωμίον 
προτιμάται τού έψημένου άτελώς.

ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΖΪΝΟΣ.

(Victor Cousin.)

Ό σοφός ουτος Γάλλος, άποβιώσας κατά ϊανουά- 
ριον τού 1867, απέκτησε φήμην καί έν 'Ελλάδι, ώς 
μεταφραστής μάλιστα εύδόκιμος τού Πλάτωνος. Ό Βί
κτωρ Κουζϊνος έγεννήθη μέν έν Παρισίοις τή 28 νοεμ- 
βρίου 1792, εϊκοσιπενταετήςδέ μόλις διωρίσθη έν τώ 
γυμνασίω τής Σορβόννης, ένί τών περιωνυμοτέρων 
τών Παρισίων, καθηγητής τής φιλοσοφίας. Πολιτι- 
καί μεταβολαί τόν ήνάγκασαν έπειτα νά παραιτήση 
τό διδασκαλικόν έπάγγελμα, καί τότε έξέδωκε τόν 
Πρόκλον, τόν Καρτέσιον καί τούς πρώτους τόμους 
τής μεταφράσεως τού Πλάτωνος μέχρι τού 1827, 
ό'τε άναλαβών τήν προτέραν αύτού έδραν έδίδαξεν εύ- 
δοκιμώτατα τήν ιστορίαν τής φιλοσοφίας. Η κυβέρ- 
νησις τού Αοδοβίκου Φιλίππου, ίδρυθεΐσα έν έτει 
1830, κατέστσεν αύτόν Σύμβουλον τής ’Επικρά
τειας, άκολούθως δέ μέλος τού Συμβουλίου τής δημο
σίου έκπαιδεύσεως, διευθυντήν τού Διδασκαλείου 
(ecole normale), Γερουσιαστήν. 'Γώ 1830 έγένετο 
δεκτός έν τή γαλλική Ακαδημία ώς μέλος αύτής· 
ώσαύτως καί έν τή τών Ηθικών Επιστημών τώ 
1832 , ό'τε αύτη ίδρύθη, καί δίς έκλήθη ύπουργός 
τής δημοσίου έκπαιδεύσεως. Μετά τήν μεταπολίτευ- 
σιν τήν συμβάσαν τώ 1848, αφανής νενόμενος έκ τού 
δημοσίου βίου, έςεδόθη εϊς μόνην τήν δημοσίευσιν τών 
πονημάτων του, έν οίς σημειώσεως άξια είναι, έκτος 
τής Σειράς τών μαθημάτων αύτού, τό περί Αλη
θούς, τό περί Καλού, τό περί Αγαθού, ή Γενική 
Ιστορία τής φιλοσοφίας, καί άλλα καθαρώς ιστο

ρικά ή φιλολογικά. Ό Κουζϊνος ύπήρξεν αείποτε 
άλείπτης καί ύπέρμαχος τών πνευματικών ιδεών* 
τοΰθ’ ό'περ καί περιποιεΐ τήν μεγίστην τιμήν εϊς τό 
μακρόν αύτού στάδιον. Όφείλομεν δέ νά τιμώμεν 
τήν μνήμην τού άνδρός καί ώς φιλέλληνος· ότε άπε- 
βίωσεν ό Βίκτωρ Κουζϊνος κατελέγετο μετά τών με
λών τής ύπέρ τών πασχουσών κρητικών οικογενειών 
γαλλικής Επιτροπής.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ.
Νόσος γαιωμήλων.— 'Ελβετόςτις γεωργός, με- 

ταχειρισθείς τό θειάφιον' κατά τής γαγγραίνης ήτις 
συνήθως καθάπτεται τών γαιωμήλων, έπέτυχε πληρέ
στατα. Πρώτον έκόκκισε δι’ αύτού τούς βολβούς οΰς 
έμελλε νά φυτεύση, έπειτα δέ καί τό φυτόν καθ’ ήν 
στιγμήν ήνθει. Διά τής έπιμελείας ταύτης συνεκόμι- 
σεν άντί μικροτάτου έξόδου άφθονώτατον καί ύγιέστα- 
τον καρπόν· ένώ οί γείτονες, μή θειώσαντες ώς αύτός, 
συνήγαγον καρπόν ολίγιστον, καί τούτον δλον σχε
δόν βεβλαμμένον.

ΣΗΡΙΚΟΤΡΟΦΙΑ.

Τώ 1865, ή γαλλική κυβέρνησις συνέστησε παρά 
τώ Ύπουργείω τής Γεωργίας καί τού Εμπορίου Επι
τροπήν, εϊς ήν άνετέθη ή έξεύρεσις τών αιτιών τής νό
σου ύπό τής οποίας άπότινων έτών φθείρονται οί με
ταξοσκώληκες. Η ’Επιτροπή συνήλθε πολλάκις έν 
έτει 1867, καί τέλος άνεκάλυψεν ό'τι ό σπόρος ό'στις 
έκομίζετο έκ τής ’Ιαπωνίας ώς ύγιέστερος, ένοθεύετο. 
Λαβούσα δέ αρμόδια μέτρα πρός άποφυγήν τού δόλου 
τούτου, προέβη άναθέσασα εϊς έν έκ τών μελών αύτής 
(τόν Κ. Pasteur), τήν ιδιαιτέραν σπουδήν τής νόσου, 
τών χαρακτήρων αύτής καί τών αιτιών.

Μετά πολλά καί έπιτηδειότατα πειράματα, ό εέρη— 
μένος σοφός άνήρ εύρεν, ότι ή νόσος προέρχεταιέν μέρει 
έκ τής γεννήσεως μοριδίων τινών έν τώ σώματι τών 
μεταξοσκωλήκων· ότι ή νόσος αύτη είναι κολλητική, 
καί ότι ύπάρχειπρακτικώτατόςτις τρόπος εκλογής καί 
έκκοκκισμοΰ τού σπόρου, διά τού οποίου προλαμβάνε
ται άλανθάστως ή τών μοριδίων νόσος προ τής άνα- 
βάσεως τού σκώληκος εις τό κλαδίον.

’Εκρίθη λοιπόν έπάναγκες νά έχωσιν οί σηρικοτρό- 
φοι μικροσκόπιόντι, διά τού οποίου διακρίνεται ή κα- 
τάστασις τής ύγείας τών σκωλήκων. 'Η γαλλική Κυ- 
βέρνησις, άγοράσασα 5Οτοιαύτα μικροσκόπια, έπεμψεν 
αύτά μετά τών δεουσών οδηγιών εϊς τούς δημάρχους 
τών επαρχιών, όπου καλλιεργείται ή σηρικοτροφία· 
συγχρόνως δέη ’Επιτροπή, πληροφορηθεΐσα ότι εύδο— 
κιμεϊ μάλλον ή έν όλίγω σηρικοτροφία, ήνοιξεν έπί 
τούτω καταγραφήν συνεισφοράς πρός ένθάρρυνσιν πά
σης απόπειρας έκκοκκισμού εϊς μικράς ποσότητας σπό
ρου, καί τό γαλλικόν ύπουργεΐον ένεγράφη πρώτον εϊς 
τήν καταγραφήν ταύτην δι’ 26,000 φράγκων.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Σκωρίας έξάλειψις. — Η κηλίς σκωρίας ή με

λάνης έξαλείφεται διά τού όξαλιδικοΰ άλατος (scl 
d’oseille)· αν όμως έπιμείνη καί μετά τούτο ή κηλίς, 
άρκεϊ νά πρόσθεσης εϊς αύτό ολίγα ξύσματα κασσιτέ
ρου· καί ιδού πώς. Βάλλεις τό όξαλιδικόν άλας εις έν 
άργυροΰν μύστρον (χουλιάριον), προσθέτεις τον κασσί
τερον μέ ολίγον νερον, καί άφού τά θερμάνης εϊς τό 
πΰρ, βρέχεις δι’αύτής της άναλύσεως τήν κηλΐδα, 
ήτις πάραυτα έςαλείφεται. 'Ωσαύτως έξαλείφεται καί 
άν, ένώ βράζει νερόν έντός χύτρας έκ κασσιτέρου, 
άπλώσης άνωθεν αύτης τό ύφασμα τό έχον τήν κηλΐ

δα, έπί της όποιας κοκκίζεις τό όξαλιδικόν άλας. 
Ουτω πολλάκις ή κηλίς έξαλείφεται καί χωρίς καν νά 
τρίψ-ρς αύτήν διά της άκρας τού δακτύλου.

Πόθεν τούτο; Τό οξύ τού σιδήρου προξενεί τήν 
σκωρίαν· όταν τό οξύ τούτο προβη εϊς τόν πρώτον 
βαθμόν, όταν δηλαδή γίνη ύπεροξύδιον, τότε πλέον 
δέν έξαλείφεται ύπό μόνης της ένεργείας τού όξαλι- 
δικού άλατος* άλλ’ ή προσθήκη τού κασσιτέρου τό 
ύποβιβάζει εϊς τόν δεύτερόντου βαθμόν, ήτοι τό κα- 
θιστάδευτεροξύδιον, καί τότε αύτό διαλύεται ύπό 
τού όξαλιδικού άλατος. Τό όξαλιδικόν άλας τούτο έξ- 
άγεται έκ τής όξαλίδος (κοινώς ξυνίθρας).

.

Πλύσις πτερών.— Λάβε σαπώνιονλευκόν,όγκου 
ενός καρυδίου, καί ξέσον αύτό, καί θές αύτό ν’άναλυ- 
θή έπί τού πυρός έντός ήμίσεος λίτρου (150 δραμίων) 
ΰδατος. Άφού τό ύδωρ τούτο βράση όλίγην ώραν, 
καταβίβασον αύτό άπό τού πυρός καί άφες νά γίνη 
χλιαρόν· τότε δέ ρίψον έντός αύτού τά πτερά, νά 
βαπτισθώσι καλώς, καί μετά τούτο λάβε τα έν πρός 
έν άπό τής άκρας τής καλάμηςτων, καί έ'κθλιψον αύτά 
άπαλώς διά τών δακτύλων, όπως άποσταλάξη ό έπ’ 
αύτών κονιορτόςκαί ή άκαθαρσία. Πάλιν δέ βάπτισον 
αύτά εϊς σαπωνόνερον, καί έπανάλαβε τά αύτά, έως 
νά καθαρισθώσιν έντελώς. Τότε, κρατών αύτά έκ τής 
άκρας τής καλάμης των, άπόπλυνον εϊς ψυχρόν ύδωρ, 
καί τέλος άφες νά στεγνωθώσιν έκθέτων αύτά έπί λευ
κού ύφάσματος εϊς τόν ήλιον, ή έν έλλείψει ήλιου άπέ- 
ναντι τού πυρός. Αφού στεγνωθώσι, κτύπησον αύτά 
μεταξύ τών χειρών, καί τέλος δεΐξον αύτά εϊς τήν 
φλόγα ΐνα φυσκωθώσι. (le Tresor de la Maison.)

Σκορόδου οσμής έξάλειψις. — ’Εξαλείφεται 
τού σκορόδου ή οσμή άπό τού στόματος, ώς λέγει ή 
ένταΰθα έκδιδομένη Αποθήκη τών Νεανίδων, έάν 
ό φαγών έξ αύτού μασσήση έπειτα ολίγον πετροσέλι- 
νον (κοινώς μακεδονήσι, ή μαϊδανόν).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Ό Αύτοκράτωρ τής Αύστρίας έπεκύρωσε κατά 

τον παρελθόντα νοέμβριον νόμον καταργοΰντα τήν 
ΠΟΙΝΗΝ τής ΑΑΥΣΟΥ έπί τών καταδεδικασμένων 
εις ειρκτήν.

— Εις τήν 'Ελβετίαν, τό μέγα συαβούλιον τού 
νομού τής θυργοβίας κατήργησε διά μεγάλης πλειο
νοψηφίας τάς ΣΩΜΑΤ1ΚΑΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ, ών έγίνετο 
είσέτι χρήσις κατά τινας παραβάσειςπειθαρχικάς.

— Εις τήν βαυαρικήν Βουλήν ύπεβλήθη έσχάτως 
πρότασις σκοπόν έχουσα τήν κατάργησιν τής ΘΑΝΑ
ΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ- άλλά τή (4) 16 τού παρελθόντος 
νοεμβρίου ή πρότασις αύτη άπεκρούσθη παμψηφεί.

— Κατά τό νέον Ημερολόγιον τών Παρισίων 
(Almanach de Paris), ή νΰν ΕΚΤΑΣΙΣ τού βασιλείου 
τής ΙΙΡΩΣΣΙΑΣ είναι 352,000 τετραγωνικών χιλιο
μέτρων, οί δέ ΚΑΤΟΙΚΟΙ αύτού 23 εκατομμύρια· ό 
στρατός αύτού (έκτος τής έθνοφυλακής) 421,528 άν- 
δρες μετά 1,056 τηλεβόλων έζευγμένων.

— Ό λόρδος 'Ρώσσελ έπρότεινε τή (20)2 τού
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παρελθόντος δεκεμβρίου εις την Βουλήν τών Αόρδών, 
νά έπεζ.ταθή έτι μάλλον ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ1Σ τών εργα
τών παν παιδίον νά έχη δικαίωμα εις τό έκπαιδεύε- 
σθαι· ή διαφορά του θρησκεύματος νά μή έμποδίζη 
την διάδοσιν της παιδείας· νά καταργηθώσιν αί Εξαι
ρέσεις τάς οποίας παρεμβάλλουσι τά Πανεπιστήμια 
της Οξφόρδης καί Κανταβριγίας· τέλος, νά συστηθή 
του λοιπού καί ύπουργεϊον της δημόσιου αγωγής. 
Ο εύγενής λόρδος ανέπτυξε διά μακρών τάς προτά

σεις ταύτας, άλλ’ άντέστη κατ’ αύτών ό λόρδος 
Μαλβορόου, καί ή Βουλή τάς άπέρριψε, δυστυχώς.

— Εύρισκομενος εσχάτως έν Νίκαια, ό Κ. Αεσέψ 
έκήρυξεν ότι ανυπερθέτως πάσα εργασία προς ΔΙΩΡΥ- 
ΞΙΝ τού ΙΣΘΜΟΥ τού ΣΟΥΕΖ θά ήναι αποπερατω
μένη μέχρι της 1ης σεπτεμβρίου τού 1869· άλλως, 
οί εργολάβοι έγγυήθησαν νά πληρώνωσι 500,000 
φράγκων κατά μήνα, καθ’ όλην την διάρκειαν της 
καθυστερησεως.

— Τη (5) 17 τού παρελθόντος νοεμβρίου ηνοίχθη 
εις το δημόσιον ό μεταξύ ΜΟΣΧΑΣ καί Τούλας ΝΕΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ, κατευθυνόμενος προς την Κων
σταντινούπολή.

— Τη (8) 20 δεκεμβρίου ηνοίχθη εις τό δημόσιον 
ό από Φλωρεντίας εις Ρώμην καί Νεάπολιν διά Φο- 
λιννίου ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ.

— Κατά τον μήνα όκτώβριον τού 1867, ότε εύ- 
ρίσκοντο είσέτι έν Παρισίοις ξένοι πολλοί ένεκα της 
Παγκοσμίου Εκθέσεως, είσεπράχθησαν ύπό τών ΘΕΑ
ΤΡΩΝ φράγκα 2,542,219.04,έτερα δέ 334,700.80 
έκ διαφόρων άλλων θεαμάτων αξιοπερίεργων, χορών 
καί μουσουργιών, όπου τό δημόσιον γίνεται δεκτόν 
αντί πληρωμής· τό όλον φρ. 2,876, 919.84! Αί 
πρόσοδοι αύται ύπάγονται, άφαιρουμένων τών έξό- 
δων, εις φόρον δν ό δήμος έπιβάλλει ύπέρ τών πτω
χών της πόλεως.

— Ό ΒΕΣΟΥΒΙΟΣ, δτις καθ’ όλον τό παρελθόν 
έτος είχε μείνει ήσυχότατος, αίφνης,«την 1 (13) τού 
παρελθόντος νοεμβρίου, έςηρεύχθη φοβέρας λάβας έκ 
τεσσάρων στομάτων τού κρατήρος αυτού. Την (1 3) 25 
οί σεισμοί κατεφόβισαν τούς κατοίκους τού χωρίου 
Πύργου τού Ελληνος. Εκ τότε αί έκρήςεις τού ηφαι
στείου είναι αδιάκοποι καί μεγαλοπρεπέστατα’..

— Τρομερός σεισμός, μεθ’ δν τά ΰδατα της θα
λάσσης άνυψώθησαν τεσσαράκοντα πόδας, πολλούς 
καταπνίξαντα ανθρώπους, συνέβη κατά .τον παρελ
θόντα νοέμβριον εις την νήσον ΑΓΙΟΝ ΘΩΜΑΝ. 11 
νήσος αΰτη κεΐται εις τό Κολομβιανόν Πέλαγος, καί 
παρ’αύτήν^ύο άλλαι· ό'Άγιος ’Ιωάννης καί ό' Αγιος 
Σταυρός· ησαν δέ όλως ήμελημέναι μέχρι τού 1832, 
καί τό έμπόριόντων ούδέν σχεδόν έσήμαινεν. Έκτο- 
τε ή Κυβέρνησις της Δανίας, εις ην άνήκουσι, παρα- 
τηρησασα ότι αί νήσοι αύται εύρίσκοντο έπί της γραμ
μής ενός τών συνηθεστέρων δρόμων τού Ατλαντικού, 
συνέλαβε την καλήν ιδέαν νά κηρύξη έλεύθερον τον 
κυριώτατον αύτών λιυ,ένα, τον τού Ανίου Θωυ.ά· 
τούτο δέ όπως οί έμποροι της τε Αμερικής καί της 
Εύρώπης άποκαταστήσωσιν έκεΐσε άπαρεμπόδιστον 
συναλλαγήν τών εμπορευμάτων των. Καί λοιπόν έκ- 
τοτε όλα τα ναυτιλλόμενα έθνη συναπαντώνται εις 
τον Άγ. Θωμάν, πλεΐστα δέ μεταφέρονται έκεΐσε 
καί έκεΐθεν αλλαχού προϊόντα παντός τόπου, καί ση- 
ααντικώτατον διαπράττεται έμ,πόριον. Τών προσοο- I V ι ι 1 ι 

μιζομένων έκεΐ πλοίων τά μέν χωρητικώτερα είναι 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, μετ’ αύτά δέ, τά της Δα
νίας, έπειτα τού Αμβούργου καί της Βρέμης, καί 
τέλος της Ιταλίας, 'Ολλανδίας, Σουηδίας καί 'Ισπα
νίας, Κρατών έχόντων μετά τού Αγίου Θωμά διη
νεκές έμπόριον.

Κατά τον παρελθόντα όκτώβριον, ή Δανία έπώλησε 
τάς τρεις ταύτας νήσους εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
της Αμερικής αντί 11 εκατομμυρίων ταλληρων 
έπειδη δέ έπί της νήσου τού Αγίου Σταυρού έχει ή 
Γαλλία δικαιώμ.ατάτινα, ώς φαίνεται, ή Δανία προσ- 
έθηκε τον όρον ότι, άν ή Γαλλία δέν συναινέση εις 
την πώλησιν της νήσου ταύτης, πωλεΐ τάς λ,οιπάς δύο 
αντί 7 καί ήμίσεος εκατομμυρίων.

— Εύρωπαΐόςτις αρχαιολόγος, περιηγούμενος εις 
την ’ίουδαίαν, άνεκάλυψε προ μικρού, ή πιστεύει ότι 
άνεκάλυψε, την συναγωγήν όπου ό ’Ιησούς Χριστός 
έδδίαξεν έν ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ.

— 'Έτεροι περιηγηταί, Γάλλοι ούτοι, άκριβέστερον 
καταμετρησαντες κατ’ αύτάς την θέσιν της ΝΕΚΡΑΣ 
ΘΑΑΑΣΣΗΣ, έβεβαιώθησαν ότι ή έπιφάνεια αύτής 
κεΐται 392 μέτρα κατωτέρω της έπιφανείας της Με
σογείου· ήτοι όλιγώτερον παρ’ όσον ύπετίθετο, κατά 
προηγουμένας καταμετρήσεις.

— Κατά την επίσημον εφημερίδα της βελγικής 
κυβερνήσεως, εις τον κλειδοκυμβαλοποιόν Η. Vogel
sangs fils άπενεμήθη έσχάτως δίπλωμα, ένεκα νέου 
τίνος ΚΑΕΙΔΟΚΥΜΒΑΑΟΥ τό οποίον έπενοησεν, 
άπολήγοντος εις ούράν καί έχοντος τάς χορδάς πλα- 
γίως. Επαινείται δέ τό όργανον τούτο διά τό ήχώδες 
αύτού καί άμα εύμελές, ύπερέχον πάντων τών μέχρι 
τούδε εγνωσμένων τού είδους του.

— Έκ τών βιβλίων άτινα έξεδόθησαν προ μι
κρού έκ τού ενταύθα αύτοκρατορικού τυπογραφείου, 
είναι καί ή « ΠΟΑΙΟΡΚΗΤΙΚΗ τών Ελλήνων». Τό 
βιβλίον τούτο παρουσιάσθη κατ’ αύτάς μετά τών άλ- 
λων εις την A. Α. Μ. τον Ναπολέοντα Γ.

— Ό μητροπολίτης Μόσχας ΦΙΑΑΡΕΤΟΣ, πε
ριώνυμος έπί εκκλησιαστική παιδεία καί αρετή, άπε- 
βίωσε τη 19 νοεμβρίου (π. ε»), άγων ηλικίαν 83 
έτών.

— Από πολλών ετών ηδη έταιριά τις έπέμενεν 
εκμεταλλευόμενη τά έν ΚΑΑΙΦΟΡΝΙΑ κατά τό φαι- 
νόμενον έξηντλημένα ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ, καί εύρισκεν 
ένίοτε τεμάχια χρυσίου, τινά τών οποίων είχον βάρος 
πολλών ούγγιών, καί έως μιας λίτρας. Εις μέρος τι 
όπου άνέσκαψε τοιαΰτα πολλά, συν έλαβε την ιδέαν 
ν άνοιξη ύπόνομον μέχρι τού κέντρου λόφου τίνος, 
θέλουσα ούτω νά έξερευνήση φλέβα μεγάλην πυριτοει- 
δών χαλίκων, διερχομένην τον λόφον. ’Επί τηςέργασίας 
ταύτης, ε'ΐλκυσε τήν προσοχήν τών σκαπτόντων ύλη 
τις ύπομέλαινα, τήν οποίαν έως τότε ήμέλουν ώς 
άπλούν χώμα· έξετασθείσης δέ της ύλης ταύτης, άπε- 
δείχθη φλέψ πλουσιωτάτης χρυσοφόρου χαλκίτιδος. 
Η φλέψ, μήκος μέν έχει 600 ποδών, ένθα δέ σήμε

ρον εύρίσκονται οί έργάται, πάχος ποδών 7 τούλάχ ι
στόν. Καί σημειωτέον ότι ή γή αύτη σκάπτεται εύ- 
κολώτατα, διότι ή χαλκΐτις ομοιάζει προς τον σχι
στόλιθον τον έν καταστάσει σήψεως · αλόγας δέ 
ημέρας άν έκτεθη εις τον ήλιον, θρύπτεται εύκόλως, 
ώς γή κεραμΐτις εξηραμένη. Μέρος τής άνακαλυφθεί- 
σης καλιφορνιακής χαλκίτιδος δίδει άνά πάσαν λίτοαν
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χρυσόν αξίας ενός ταλλήρου. Εννοείται ότι ή φήμη 
αΰτη συνεκίνησε πάλιν όλην τήν έκεΐ περίχωρον.

— 'Η πρωσσική Κυβέρνησις παρεχώρησεν άδειαν 
προς κατασκευήν ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ από Αμβούργου 
εις Κολωνίαν. Διά τής γραμμής ταύτης το Άμβούρ- 
γον θά συνδεθή μετά τών Παρισίων απ’ εύθείας. 

ΤΑ

Έν Παρισίοις, (10) 22 δεκεμβρίου 1867.

λπεφασίσθη λοιπόν, Έλληνοδίκη μου, νά σέ γρά
φω έπί δωμάτων, έντός τών ΜΥΡΙΩΝ ΟΣΩΝ· νά σέ 
πληροφορώ περί τών διατρεχόντων εις τινα σφαίραν 
τού πολλού τούτου κόσμου· νά σέ λέγω τάτε τού 
συρμ,ού καί όσα άλλα νομίζω ότι θά ηύχαριστεΐσο άν 
έμάνθανες. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου ν’ άκούσης ο,τι άνε- 
μώλιον καί φρούδον πτερά, χνούς, ταρσά, πτίλα, 
άνεμώνας, πομφόλυγας, τρίχαπτα, ιστούς αράχνης, 
σταχύων πώγωνας, ανθών όστλιγγας, δρόσου άπο- 
κρυσταλλωμένας σταγόνας, αέρα κεντητόν. Άν νεολο- 
γώ, θά μέ συγχωρούν οί λόγιοι· από τούδε σέ λέγω 
ότι δέν θά έμπορώ νά σέ γράφω γλασέ καί δεκολ- 
λετέ καί φεστόν, αΐσθανομένη απέχθειαν προς τάς 
ξένας λέξεις, άφότου είδα ότι όλα έχουσιν ή δύνανται 
νά έχωσι τά άντιστοιχούντα, έκ τών πραγμάτων τά 
όποια μετεχειρίζοντο αί τής ένδοξου ελληνικής άρ- 
χαιότητος προμήτορες ημών αλλά θά ζητώ φιλοτί- 
μως τάς καλάς εκείνων ονομασίας, ή έν τη άγνοια 
μου καί έν τη αμηχανία θά καταφεύγω εις νεολογίας· 
θά σέ δίδω όμως ένταύτώ καί τάς γαλλικάς λέξεις 
έν παρενθέσει (διά νά μήν άνοίγης, ώραία βοώπίςμου, 
τούς μεγάλους σου οφθαλμούς έκστατικούς), διατη
ρούσα τά ξένα όνόμ.ατα μόνον όταν αύτά παράγωνται 
έκ τού τόπου όπου τά πράγματα κατασκευάζονται.

Άν, παραδείγματος χάριν, σέ εϊπω τούλλιον, θά 
σέ τό εϊπω επειδή τό ύφασμα τούτο έλαβε τήν ονο
μασίαν έκ τής πόλεως Τούλλης, όπου έξυφαίνεται ή 
έξυφάνθη κατά πρώτον, καί άν σέ εϊπω άλανσωνί
δια,ή βρυξελλίνια, θά πράττω κατά τούς αρχαίους, 
ο'ίτινες ώνόμαζον ταραντινίδια καί άμόργινα ύφάσμα- 
τάτινα περιώνυμα, προερχόμενα έκ τούΤάραντος καί 
τής Αμοργού, Φεύ ! πού πλέον, Έλληνοδίκη μου, αί 
Αάκαιναι ύφάντριαι τού Ταράντου, καί τί είναι σή
μερον ή Αμοργός!....

Αλλ’ άλλοτε περί τούτων καί άλλων τοιούτων. 
Εχω νά σέ λέγω· θά σέ εϊπω πολλά.

Άν νομίζης ότι όλος ό κόσμος έδώ ένδύεται όμοιο- 
μόρφως όταν φανήτις νέος συρμός, είσαι ήπατημένη. 
Χρειάζεται καιρός έως νά έπικρατήση νεωτερισμός 
τις· έν τώ μεταξύ δέ, άν έξήρχεσο εις έπιθεώρησιν, 
θά έβλεπες ότι έκάστη έξακολουθεΐ νά ένδύεται ώς 
πριν, διστάζουσα νά συμμορφωθή μέ τον νέον συρ
μόν, ή μέν χάριν οικονομίας, ή δέ έκ συστολής τίνος, 
τήν οποίαν φρονώ άξιέπαινον. Τον συρμόν, ώς λέγε
ται, ύποτυπούσι πρώται γυναΐκές τινες ακατονόμα
στοι, σχέσιν έχουσαι προς τάς Λαίδας, άν ήκουσες, ή 
τας Φρύνας τών αρχαίων, τάς οποίας κατ’ άρχάς ό 
κοσμος βλέπει μέ περιέργειαν μετέχουσαν απορίας. 
Δια τούτο αί σεμνότεραι καί φρονιμώτεραι τών γυναι

κών άναβάλλουσι τήν άπομίμησιν έως ού τήν ϊδωσι 
γενικωτέραν. Πίστευε λοιπόν ότι θά προσέχω πάντο
τε νάσέ γράφω τον αληθή συρμόν, καί ότι αί εικόνες 
τάς οποίας θάσέ στέλλω έν τοΐς Μυρίοις "Οσοις θά 
παριστώσι τούς έπικρατεστάτους τών ποικίλων μετα
σχηματισμών, οϊτινες έμφανίζονται εις τάς μεγάλας 
λεωφόρους τών Παρισίων έκείνους τούς οποίους θά 
ήσπάζετο έπί τέλους μετά τάς Λαΐ’δας καί Φρύνας — 
ή Ασπασία.

Στοχάζομαι ότι μέ καταλαμβάνεις· δέν δύναμαι 
νά σέ πιστοποιήσω καλλίτερον.

Παρετηρήθη ότι, καθ’ ήν ημέραν έγι·νεν ή έναρξις 
τών Βουλών, ή Αύτοκράτειρα έφόρει έσθήτα έξ όλο- 
σηρικοΰ (satin) λευκού, κεκοσμημένην διά καστανού 
έπιχνόου (βελούδ ου)---- λάβε, σέ παρακαλώ, άπαξ
διά παντός εις σημείωσιν τάς λέξεις μου, διάνά συν- 
εννοούμεθα, καί, άν θέλης, μή τάς παραδέχεσαι· — 
έζωσμένην δέ δι’όμοιας ζώνης πλατείας· καλυμμάτιόν 
δέ (καπελλΐνον) λευκόν μετά καστανού. Τής πριγκη- 
πέσσης Ματθίλδης, έξαδέλφης τού Αύτοκράτορος, ή 
έσθής ητο έξ όλοσηρικοΰ κίτρινου, όλη κεκοσμημένη διά 
σίμωρος (σαμουριού). Έκ τών μετάξινων ύφασμάτων 
έπικρατέστερον φαίνεται σήμερον τό όλοσηρικόν, καί 
έκ τών χρωμάτων τό μεττερνίχειον λεγόμενον πράσι
νον (vert Metternich) καί το τού βυσίνου· τούτο μά
λιστα τό τελευταΐον ύπεραγαπάται. Έπ’ αύτού ρά
πτονται κοσμήματα έκ λευκοϊκτίδος (κακουμίου) ή 
άλλου τοιούτου, καί έπικεντώνται ώραΐοι άνάδεσμοι 
(guirlandes) φύλλων έκ μελαίνης μετάξης έλικτής 
(torse) ή καί απλώς έκ μέλανος όλοσηρικοΰ. Τό είδος 
τούτο τών κοσμημάτων είναι περιζήτητον καί φαίνε
ται μέν βαρύτερον τών συνήθων κεντημάτων, άλλ είναι 
έπιδεικτικώτατον. Τού βυσίνου τό χρώμα δύναται νά 
ήναι άνοικτότερον ή βαθύτερον· προτιμάται όμως τό 
παρεμφερές προς τον άνθρακα (ρουβίνιον). Τό δέ μετ- 
τερνίχειον πράσινον ούτε πολύ βαθύ είναι, ού'τε πολύ 
ανοικτόν ώχρόν μάλλον· τούτο μεταχειρίζονται ώς 
έπί τό πολύ εϊς τάς έσθήτας τάς προς έπίσκεψεν ή 
γεύμα. Τό βλέπω δέ καί εις πολλά ραβδωτά υφά
σματα μετάξινα, τά μέν μέ πλατείας, τά δέ μέ στε
νάς ραβδώσεις.

Αί νεάνιδες φορούσιν έσθήτας μελαίνας μέ λεπτάς 
όλοσηοικιζούσας (salinees) γραμμάς πρασίνας· —βα- 
ρύνομαι νά σέ λέγω πάντοτε μεττερνιχείους· — καί 
είναι μέ αύτάς χαριέσταται. Πρόσθες μικρόν τι κοντο- 
φόριον ή παλτόν έξ έπιχνόου μέλανος ή πρασίνου, ώς 
τά χρώματα τής έσθήτος, έπιπρόσθες καί έν καλυμ- 
μάτιον έκ τουλλίου μέλανος μέ μικρόν τι άνθος 
έπίχρυσον, ή ές έπιχνόου όμοιου κατά τό χρώμα μέ 
τό παλτόν, δός καί εις τάς χεΐρας έν μικρόν θαλ- 
ψιχείριον (manchon) έκ πτερών κολύμβου (grebe) ή έκ 
ψηφακίου τού Αστραχάν, καί ιδού ένέδυσες εύπρε- 
πέστατα τήν νεαράν σου αδελφήν.

Δηλαδή τήν ένέδυσες δι’ έπισκέψεις ίιομπικάς (de 
ceremonie)· συνήθως όμως αί κόραι φορούσι κοντάς 
έσθήτας έκ χλανίδος (τσόχας) κυανής ή πράσινης, 
άνασυρομένας ύπό κομβίων μελάνων ή έπιχρύσων. 
Τό ύποφόριον (μεσοφούστανον) πρέπ&ι νά ήναι έκ τού 
αύτού ύφάσματος καί τού αύτού χρώματος. Σημείωσε 
όμως ότι τώρα δέν φαίνονται πολλαί κονταί ένδυμα- 
σίαι, έκτος άν ήναι έξ έπιχνόου· συνήθως δέ άνασύρον- 
ται ύπό δύο ή τριών, ή καί πέντε στολίδων (σου-
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φρωμάτων). Κατά τοΰτο τά έφετεινά ύποφόρια είναι 
ωραιότερα τών περυσινών κοντών.

’Ερχομαι τώρα εις έςήγησιν της εϊκόνος την οποίαν 
σέ στέλλω μετά της παρούσης μου. 'Η ποδήρης έσθής 
τοΰ αριστερόθεν σχήματος είναι έκ του μετάξινου 
ύφάσματος τό όποιον έδώ ονομάζεται ποΰλτον 
(poult)· ό ποδόγυρος έχει τρία διάλοξα(biais) έξ όλο- 
σηρικοΰ (ατλαζιού) τοΰ αύτοΰ χρώματος, άπέχοντα 
μεταξύ αύτών έξίσου. Τό άνωκόρμιον (corsage) είναι 
ομαλόν (plat) καί έχει μακράς χειρίδας, τάς οποίας 
έδώ τώρα πολύ συνειθίζουν καί όνομάζουσιν έλληνι- 
κάς (a la grecque)· περικοσμεΐται δε καί αύτό μέ διά- 
λοξα, ώς ό ποδόγυρος. Τό άνωκόρμιον συμπληρουται 
ύπό τηβεννίδος (mantelet), σταυρουμένης έπί τοΰ στή
θους καί δενομένης όπισθεν έν είδει ζώνης μακράς καί 
πλατείας. Η τηβεννίς αΰτη καλείται Μαριαντωνια- 
νη (Marie Antoinette), έπειδή τοιαύτην τινα έφόρει ή 
ποτέ βασιλίς της Γαλλίας αύστριακή Μαρία Άντω- 
νιέτα. Τά κάτω αύτής, καθώς καί τά πέριξ τοΰ περι- 
ωμίου (ρέΙβΓΪηβ) περικοσμοΰσι πλούσιοι κροσσοί έκμε- 
τάξης πράσινης, καθώς καί διάλοξα, ολίγον στενώτε- 
ρα τών της έσθητος.

Επί της κεφαλής, στρογγυλή κεκρυφαλίς (bonnet) 
καλούμενη στουαρτιανή, διότι τοιούτου σχήματος 
κεκρυφαλίδα έφόρει ποτέ ή Μαρία Στουάρτη, βασιλίς 
της Σκωττία;· είναι δέ έκ τριχάπτου (guipure) μέ στε
νούς κρικίσκους (bouclettes) έξ έπιχνόου, στέφοντας τό 
έμπρόσθιον αύτης μέρος καί άπολήγοντας εις διπλήν 
κοσύμβην (φιόκκον) έκ τοΰ αύτοΰ έπιχνόου. Αί άκραι 
της κοσύμβης ταύτης πίπτουσιν έπί τοΰ ενός τών 
τριχαπτίνων ρυτηρων (brides) της κεκρυφαλίδος.

Τό δεξιόθεν σχήμα παριστά ενδυμασίαν κοντήν· 
μεσοφόριον έκ ταφετά, άπολήγον εις πρόσθετον ποδό
γυρον (φαλβαλάν), ύψηλόν καί πτυχώδη (fronce). 
Εξωμίς (tunique) έκ πούλτου μετάξινου μέλανος, έπί 

μέν τοΰ στήθους ομαλή, έπί δέ τής ράχεως ολίγον 
πτυχώδης· άνασύρεται δέ εϊς τά πλάγια διάτινων 
στόλίδων άναβασταζομένων ύπό κομβίων μέ στρο- 
βίλια (pendeloques). 'Ομοια στροβίλια είναι έρραμ- 
μένα είςτάέμπρός, άνωθεν έως κάτω, κατά γραμμήν. 
Τά κάτω τής έξωμίδος ταύτης περικοσμοΰνται διά 
πλουσίων κροσσών έκ μετάξης μελαίνης, άνω τών 
όποιων διάλοξον μέ σειράν κομβίων έκ λίθου γαγάτου 
(jais). Τό έπί τοΰ άνωκορμίου μικρόν ύπόστερνον 
(corselet) τής έξωμίδος ταύτης περικοσμεΐται ώσαύ- 
τώς ύπό διαλόξου μέ σειράν κομβίων, καί έχει βραχυ- 
τάτας χειρίδας φυσκώδεις (bouffantes) μέ κροσσούςκαί 
στενόν διάλοξον. Η ζώνη περικυκλόνει τήν όσφύν ού- 
δόλως κρεμαμένη, κεκοσμημ-ένη δέ καί αύτή διά 
κροσσών.

Μεγάλη χρήσις σισυρών (γουναρικών) γίνεται, 
ύπορραπτομένων έπί τών γυναικείων παλτών. Καί τά 
παλτά δέ ταΰτα έφέτος είναι παντοίων ειδών, έκ τε 
έπιχνοόου, καί έκ χλανίδος· ώστε αν τό προπερύσι- 
νον χειμερινόν παλτόν σου νεάζη εϊσέτι, πολύ καλά 
δύνασαι έντός τής μεγάλης ποικιλίας νά τό φορής ώς 
έφετεινόν.

Εις τινα τών έκ μελανού έπιχνόου παλτών βλέπω 
έπικέντητα διά μετάξης άνθη μέ τά φυσικά των χρώ
ματα· (τρόπος τοΰ νάμή χρησιμεύη πλέον τό έπίχνοον 
όταν άλλάξη ό συρμός)· άλλα δέ βλέπω έκ διαφόρων 
ειδών παχύτατα ύφάσματα μάλλινα, χρωματισμένα, 

ύπερραμμένα μέ βαμβάκωμα (ούάταν), καίτινα τοιαΰ- 
τα χρυσοκέντητα. Είδα κυρίαν τινά, ήτις, ώς μέ εί- 
πον, ήτον ή δούκισσα.... — άλλα τί μάς μέλει; — 
έφόρει έν τοιοΰτον πράσινον καί χρυσοκέντητον, τοΰ 
οποίου τό ύφασμα μέ άφισεν έντύπωσιν διά τήν άπί- 
στευτον παχύτητά του. *Αν τό έζήλευσα, 'Ελλανοδί
κη μου, σέ κάμνω ό'ρκον ότι τό έζήλευσα μόνον διά 
τό θάλπος, τό όποιον πρέπει νά προξενη εις τούς φο- 
ρούντας.

Πολύ φορούνται καί τά έκ σισύρας καλυμμάτια · 
άλλ’ ώραιότερα είναι τά έκ πτερών κολύμβου. Ό κό- 
λυμβος ούτος, τον όποιον καί ανωτέρω σέ άνέφερα, 
είναι πτηνόν μέ πτερά άργυρώδη ή λευκά, τών οποίων 
τά λεπτότερα έχουν τώρα τήν έπιτηδειότητα νά με
ταποιούν εις σισύρας. Τα μέ λευκών κολύμβων πτερά 
καλυμμάτια, κεκοσμημένα μέ διάλοξα έξ έπιχνόου 
γλαυκού, πρασίνου ή κοκκίνου, είναι μεγαλοπρεπέ
στατα.

Μανία έπικρατεΐ διά τάς ζώνας τάς πλατυτάτας 
καί μακράς. Τό αληθές είναι ότι στολίζουν πολύ. 
Κρέμανται ή δένονται πολυτρόπως. ’Αδυνατώ νά σέ 
περιγράψω πώς. 'Η μεγαλοδουκική λεγομένη ζώνη 
(grande duchesse) είναι τόσον περίπλοκος, τόσας έχει 
κοσύμβας, καί κρίκους, καί θυσάνους (franges), καί 
πλατείας ταινίας, καί άλλους πάλιν κρικίσκους, τόσα 
χρυσά κωδώνια ένί λόγω, λύρας, άγκύρας, σταυρούς, 
καί άλλα κρεμαστάρια (τά όποια άγκυστρεύουν, 
ώς φαίνεται, τούς άνδρας, καίτοι καταγελώντας αύ
τά), ώστε καταντά τωόντι απερίγραπτος. Αί ζώναι 
αύται πωλοΰνται εϊς θήκας έκ ναστοχάρτου, θήκας 
έντός τών οποίων θά έχώρει ίσως καί μία ολόκληρος 
έσθής.

Άλλ’ ιδού καί σπουδαίαν τινα ε’ίδησιν. Παραδό- 
ξως, έν Γαλλία, έν τώ φιλομαθεστάτω καί νοημονε- 
στάτω έ'θνει τούτω, ή έκπαίδευσις τών γυναικών ύπηρ- 
χε μέχρι τούδε έμπεπιστευμένη εις τάς καλογραίας· 
τουτέστιν εις γυναίκας μισησάσας τήν οικογενειακήν 
ζωήν, καί άπεχούσας άπό τών έγκοσμίων ούδέ θεω- 
ρούσας τάς έπιστήμας ώς άναγκαίας εις τήν γυναι- 
κείαν άνατροφήν. Ούτως, εϊς τόήμισυ τοΰ πληθυσμού 
τής Γαλλίας έδίδετο στενή τις καί περιωρισμένη δι
δασκαλία, άναρμόδιοςπρός μόρφωσιν μητέρων, άπηλ- 
λαγμένων τουλάχιστον προλήψεων μητέρων ικανών 
νά προάξωσιν άνδρας μεγάλους. Τό άτοπον τοΰτο 
ϊδών.ό νύν πεφωτισμένος έπί τής δημοσίου έκπαιδεύ- 
σεως ύπουργός τού τών Γάλλων Αύτοκρατορος, Κ. 
Αουρούης (Duruy), προεκάλεσεν έθνοσωτήριον διάτα- 
ξιν, καθ’ ήν, παρά τούς πόθους τοΰ γαλλικού κλήρου, 
τοΰ λοιπού αί κόραι, συνοδευόμεναι ύπό τοΰ πατρός 
των ή τής μητρός, δύνανται νά φοιτώσι τακτικώς εϊς 
δευτερεύοντα πανεπιστημιακά μαθήματα, παραδιδό- 
μενα έπίτηδες δι’ αύτάς εϊς ό'λας τάς μεγαλοπόλεις 
τής Γαλλίας. Εύτυχώς, αγαθή μου φίλη, παρ’ ήμϊν 
ούδέν ούδέποτε ήμπόδισε τήν γυναίκα τού νά λάβη 
όσην άν έπιθυμή παιδείαν έλλείπει μόνον διάταξίς 
τις οποία ή τοΰ γάλλου ύπουργοΰ. Εύχήθητι ν απο- 
μιμηθώσιν αύτον όσον τάχος καί οί έν τοΐς ήμετέροις 
πράγμασι, 'καί άρες νά δώσω έν τοσούτοις πέρας εϊς 
τήν παρούσαν, διότι εϊς τοΰτο μέ ύποχρεοΰσι τά όρια 
τοΰ φυλλαδίου, ύποσχομένη σοι όχι όλίγώτερα τούτων 
προσεχώς, καί ποικιλώτερα· — ή ώς αδελφή

Ζωή Πολυμόχθου.
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