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Τό άγαλμα τούτο τού ’Απόλλωνος είναι έκτων μά
λιστα περίφημων καί λαμπρών αρχαίων καλλιτεχνη
μάτων, ό'σα διέφυγον τού πανδαμάτορος χρόνου την 
φθοράν· άνεκαλύφθη δε έν Άντίω (Porto d’Anzio) της 
Ιταλίας, πόλει ένθα έγεννήθη ό Νέρων, ό θελήσας 

νά καλλωπίση την ιδίαν αυτού πατρίδα διά των καλ- 
λίστων της Ελλάδος μνημείων, καί διά τούτο άπο- 
γυμνώσας τούς ελληνικούς ναούς, ιδίως δέ τον έν Δελ- 
φοΐς, των ωραιότερων αύτών αγαλμάτων. Ούτως εξη
γείται πώς εύρέθη έν Αντίω το τού ’Απόλλωνος, 
περί ού ό λόγος.

Άγνωστος είναι καί ό ποιήσας το άγαλμα τούτο, 
καί ό ναός όπου ύπήρχε τεθειμένον ώνομάσθη δέ 
Απόλλων Καλλισκοπικδ ς, έπειδη μετηνέχθη εις 

μίαν των αύλών τού έν 'Ρώμη Ούατικανού μεγάρου, 
την καλουμένην τού Καλλισκοπείου, ίταλιστί Bel
vedere.

Ο αρχαιολόγος Ούϊγκελμάννος, γράψας 'Ιστο
ρίαν της τέχνης, ερμηνεύει ήμϊν μετά πολλού 
ποιητικού οίστρου καί ένθουσιασμοΰ τά κάλλη τού 
απαραμίλλου τούτου αριστουργήματος.

« Το ανάστημα, λέγει, τού θεού υπερέχει τού αν
θρωπίνου, ή δέ παράστασις αύτού μεγαλοπρέπεια. 
Ανθηρόν έαρ, όποιον το των Ηλυσίων, περιβάλλει 
τ’ άρρενώδη τού σώματος έκείνου κάλλη νεότητα έρα- 
τεινην, καί διαλάμπει έπί της υπερφυούς των μελών 
αύτού αρμογής... Κατεδίωξε τον δράκοντα Πύθωνα, 
κατα τού όποιου πρώτου έτάνυσε τό άργαλέον τόσον· 
ώκύς δέ, τον έπρόφθασε καί κατεφερε το καίριον τραύ
μα έπ’ αύτού. Το ύπερήφανον αύτού βλέμμα, άπό 
τού ύψους της χαράς εις το άπειρον έκτεινόμενον, 
ύπεοακοντίζει την νίκην. ’Επί τά χείλη του εδρεύει ή 
περιφρόνησις· πνέει οργήν φυσώσαν τούς ρώθωνας αυ
τού καί άνερχομένην μέχρι των όφρύων άλλ’ έπί τού 
μετώπου του έπικρατεΐ ανεξάλειπτος ειρήνη, καί ό 
οφθαλμός του γέμει γλυκύτητος, ώς αν εύρίσκετο έν 
τω μεσω των Μουσών, άσμενιζουσών αύτόν... »

Ο Βοναπάρτης, νικητής έν ’Ιταλία, παρέλαβε καί 
τόν Απόλλωνα τούτον μετά τών άλλων τροπαίων αυ
τού, καί τον μετέφερεν εις το έν Παρισίοις Μουσεί'ον, 
όπου εύρίσκετο μέχρι της έν έτει 1815 ξένης εισβο
λής, ήτις τότε ανέλαβε καί το άριστούργηρ.α τούτο 
ρ.εθ’ όλων τών άλλων. Εκτοτε ό τού Καλλισκοπείου 
Απόλλων επεστράφη εις την Ρώμην, ένθα μένει, καί 

τις οιδε μέχρι τίνος θά μένη, άνεπίστρεπτος εις την 
ταλαιναν χώραν ήτις τόν έπενόησε καί έποίησε.

Μία δεκαπενταετηρίς δέν δίκαιοί- την αρπαγήν· 
πολλαί όμως εκατονταετηρίδες, ώς φαίνεται, την δι- 
καιούσι.

Καί έν τούτοις λέγεται ή δικαιοσύνη αιώνιος!

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ TOY ΕΑ 4ΗΝΙΣΜΟΥ
■Λ
Τ,

ΙΙΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΡΗΞΙΣ.

Ούδείς αντιλέγει ότι της Ρώμης ή άρχιερωσύνη 
ηύδοκίμησεν έν ’Ιταλία, περιθάλψασα την ιστορικήν 
παράδοσιν, όσον παρ’ήμϊν ήρίστευσεν η Ανατολική 
Έκκ> .ησία διασώσασα την διάλεκτον καί την παιδείαν 
τών προγονών· άλλα τα προτερήματα της Ρώμης 
αντί ν άποτρέψωσι την φοράν τών δυστυχημάτων, 

μάλλον έπαισθητήν έποίουν την έπί το χείρον ροπήν 
τών χρόνων καί τών θεσμών. H πνευματική αύτης 
προεδρία, καθιδρυθεΐσα διά την έπιτήρησιν της ειρή
νης, της αγάπης, καί της συνδιαλλαγής, μάλλον η 
προς ένοπλον τών ύπηκοων ύπεράσπισιν, ού'τε την έπι- 
κειμένην απώλειαν της πίστεως ηδύνατο έπ’ άορίστω 
νά έξορκίση απέναντι τών έπαλλήλων βαρβαρικών εισ
βολών καί της όσημέραι προϊούσης Άρειανής αίρέ- 
σεως, ού'τε το κενόν νάπληρώση,οπερ έν τη καταπτώ- 
σει κατέλιπον ή αύτοκρατορία τού Όνωρίου (423 μ. 
X.) καί ή έγχώριος άστυνομία. '11 αίρεσις τού Άρείου 
τοσούτον έμάστιζεν είσέτι την ’Ιταλίαν, ώστε τινές 
τών βαρβάρων ηγεμόνων, ένεκα της έτεροδοξίας αύ
τών, δέν έκοινώνουν προς τούς Ρωμαίους. Τοιοΰτος 
σύν τοΐς άλλοις ήν καί ό πρώτος ’Ιταλίας Ρηξ, ό Γότ
θος Θεοδέριχος, δςτις, καίτοι σώφρων άναδειχθείς, 
Ιωάννην τον Ρώμης ’Επίσκοπον είς 'Ραβένναν άγα- 

γών, καί έν δεσμωτηρίω περιορίσας, πείνη καί δίψη 
έθανάτωσε. Τίς λοιπόν, έν τοιαύτη πραγμάτων ακα
ταστασία, ό είμαρμένος νά σώση τό σκάφος άμφοτέ- 
ρων τών αντικειμένων πολιτισμών, τού Ανατολικού 
καί τού Δυτικού; Τίς έν άκμή τοιαύτη ό οφειλών νά. 
ύπερμαχήση διά την σωτηρίαν καί την ενότητα τού 
χ ριστιανικού πληρώματος;

Εστρεφαν πάντες οί πιστοί το βλέμμα προς τον 
θρόνον τού Κωνσταντίνου, ώς προς απλανή καί σωτή
ριον αστέρα όστις, μόνος έν τω μέσω της νυκτός έκεί- 
νης, ηδύνατο νά όδηγήση ε’ίςτινα λιμένα καί πλοιον 
καί πλήρωμα. Ό διάδοχος τών Αύγούστων, ό νόμι
μος κληρονόμος τού στέμματος τού Ονωρίου, ό μόνος 
ούτος Αύτοκράτωρ τότε καί βασιλεύς έν γη, άντεπρο- 
σώπευσεν αύτόθεν το παρελθόν, την ιστορίαν, την νο
μιμότητα· άνεδέχθη την σωτηρίαν τού κόσμου έμπρο
σθεν της αγενούς βαρβαροτητος. Είς τον ξιφήρη τούτον 
βραχίονα της χριστιανωσύνης άπέβλεψαν αύ μόνον οί 
ιθαγενείς λαοί, άλλα καί οί νεήλυδες αύτοί· οί μέν 
προσδοκώντες την διαφύλαξιν τών ιστορικών αύτών 
παραδόσεων, οί δέ συμποιμαινόμενοι μετά τών δορυ- 
κτήτων ύπο την σκεπήν της αύτης εύαγγελικής 
ά?ν,ς·

II Κωνσταντινούπολις έπακούει, ό ’Ιουστινιανός 
έκπληροΐ τάς προσδοκίας τών δυτικών λαών. Αί δά- 
οναι τάς οποίας ό Βελισσάριος έδρεψεν έν Αφρική καί 
Ισπανία, τά κατά Σικελίαν καί ’Ιταλίαν τρόπαιά του, 

ιδίως δέ ή μεγαλόψυχος διαγωγήτου προς τούς έκ- 
χαυνωθέντας καί άποδειλ'.ώντας Ρωμαίους, έπαυξά- 
νουσι το κράτος της Κωνσταντινουπόλεως.... Άφθονον 
αίμα ελληνικόν έπότισε τότε τάς ίταλικάς πεδιάδας 
προς έξόντωσιν της βαρβαροτητος· ή δέ τών Γότθων 
άποδίωξ'.ς ένεχάραξε βαθεΐαν είς τάς καρδίας τών 
λαών έκείνων ευγνωμοσύνην, μακράν κατέλιπε τού 
εύεργετήματος την άνάμνησιν. Ίΐ θριαμβευτική τών 
ρωμαϊκών συμβόλων άνεμφάνισις έζωογόνησεν έλπίδας 
ψυχορραγούσας. Επί χρόνον τοσούτον ταπεινιοθεΐσα 
ύπο σκήπτρα βαρβαρώνυμα, ή άθλια χώρα φιλοφρο- 
νως ύπεδέχθη τούς άναμιμνησκοντας το πάλαι κλέος 
ρωμαϊκούς αετούς...·

Η έπί ’Ιουστινιανού γενομένη κατάκτησις της Ιτα
λίας ώφειλε, φυσικω τω λόγω, νά μεταβάλη πλεΐστα 
τών καθεστώτων. Τών Γότθων άπαξ άποδιωχθέντων, 
επαυσεν ή πρεσβυτέρα Ρώμη νά ηναι καί λόγω καί 
πράγματι μητροπολις· έγένετο πόλις έπαρχιακη ύπο-

σχίσμα διαρκεΐ έπιμόνως έως της βασιλείας Ιουστίνου 
τού Θρακος, δηλαδη άπό έτους 485 μέχρι 519- καθ’ 
ον καιρόν ό Αύτοκράτωρ ούτος, ποθών την είρηνην καί 
την ένωσιν, πρώτον μέν άποστέλλει μεσιτείαν προς 
Όρμίσδαν Επίσκοπον Ρώμης, είτα δέ άπό τών δι- 
πτύχων πάσης έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως σβύνει 
τά ονόματα τών Πατριαρχιών άπό Ακακίου μέχρι Τι
μοθέου, καί τά τών Αύτοκρατόρων άχρις Αναστασίου· 
σβύνει δέ προσέτι καί την μνημην πάντων τών άλλων, 
όσοι τού σχίσματος συμμετέσχον. Αί λοιπαί της επι
κράτειας ’Εκκλησίας, είς τούτο μη συγκατανεύσασαι, 
διεμαρτυρηθησαν. Θιεφύλαξαν δέ αύται έν τοΐς διπτύ- 
χοις τά ονόματα τών ύπερμάχων της ανατολικής 
ανεξαρτησίας έως ’Ιωάννου Πάπα, διαδόχου τού Ορ- 
μίσδα, άνδρός διαλλακτικού, όστις μέτρα συμβιβα- 
στικιότερα προς κατάπαυσιν της διχονοίας προτείνας, 
ήρεν έκ μέσου τό σκάνδαλον.

Ταύτα μέν συνέβαινον πριν η η Ρώμη ύποστη την 
τύχην τών δορυκτητων, καί συναριθμηθη μετά τών 
Βυζαντινών επαρχιών. Τούτου δέ γενομενου, ειπετο να 
παραλάβωσιν αί περί πρωτείου φιλονεικίαι σοβαρωτε- 
ραν μορφήν. Τότε, καί βασιλεύς, καί κλήρος, καί 
ύπηκοον θέλουσιν όμοφώνιος δυσανασχετήσει κατα 
τών τοΰΠάπαπαραδόξων άντιποιησεων. Πώς γάρ, έλε
γαν τονθορύζοντες οί Γραικοί, πώς δύναται νά ύπο- 
φέρη περαιτέρω ή Ανατολή την πρωτοκαθεδρίαν 
’Επισκόπου, όστις άρχιερατεύει καί χρησμοδοτεί πορ- 
ρω ττ,ζ μητροπόλεως, όστις έκλέγεται συνήθως έν 
οχλαγωγία, καί τελεί έν ταΐς ίεροπραξίαις συνήθειας 
λατινικάς- τό δέ πάντως ανυπόφορον, όστις, κατα το 
έθος τών βαρβάρων, άμοιρος ών της'Ελληνίδος φωνής, 
αγνοεί τά συγγράμματα τών φωστήρων της Εκκλη
σίας ; — Καί πραγματικώς, ή μετ’ άλλοφύλων έπι- 
μιξία πολλά τών εθίμων τής χριστιανικής άρχ αιότητος 
είχεν έν 'Ρ(όμη άλλοιώσει· δεν ισχυσαν δε ούτε οι 
κατά καιρούς προχειριζόμενοι "Ελληνες ΙΙάπαι ν’ άπο- 
σκυβαλίσωσιν είδωλολατρεκά τινα έθιμα, προ πολλού 
ήδη καταργηθέντα έν ’Ανατολή. Άλλ’ όπερ μάλλον 
παρώξυνετούς πεπαιδευμένους τής Ελλάδος ίεραρχας, 
ήτο ή παχυλή αμάθεια τών δυτικών κληρικών, οΐτινες 
μόλις έγίνωσκον τό λατινικόν άλφάβητον όπως ψε'λ- 
λίσωσι τάς γραφάς. 'Ο πρότινος άκμάσας Κασσιόδω- 
ρος στενάζει πικρώς διά τής ίεράςπαιδείας την παρακ
μήν. Σώζεται δέ έν επίγραμμα, κατ’ έκείνους τούς 
χρόνους συντεθεν, όπερ διά τής καρκινικής άναγνώ- 
σειόςτου τεχνι·/.ώς είκονίζει την δυσκλεά τής Ρώμης 
όπισθοδρόμησιν·

Roma, tibi subito motibus ibit amor.

Τοιούτος ήν εν συντομία ό επικρατών Αατινισμος. 
'Ο δέ βουλόμενος νά έμβαθύνρ είς την διανοητικήν τής 
τότε ’Ιταλίας κατάστασιν, άς διεξέλθη το βιβλιον τού 
Βοετίου· τού νόθου, άλλα θαυμάσιου τούτου γεννήμα- 
ματος τριών αντικειμένων ιδεών· πολυθίΐας, χριστια
νισμού, καί βαρβαροκρατίας. Παράλληλος τών διδα
σκάλων τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, τών ρησίων 
τούτων θρεμμάτων τής ελληνικής αρχαιοτητος, 
ϊσταται άπό δυσμών ό αινιγματώδη; ούτος σοφός, 
όστις ύπάρχει συγχρόνως έσχατος διερμτΑεύςτής έλευ- 
θερίας καί φιλοσοφίας τών 'Ρωμαίων, χριστιανός δέ 
τό φοόνημα, καί γερουσιαστής Γότθου βασιλέως.

Παρήρχετο έν τούτοις το τεσσαρακοστόν έννατον

’Ιουστινιανός προχειριζόμενος, δι’ έπίτηδες 
σμού (Pragm. Sanctio. 15 August. 554) δ>

κειμένη τη πολιτική δικαιοδοσία Κωνσταντινουπό
λεως, καί έντεύθεν τούς νόμους δεχομένη· ναι μέν καί 
έπί βαρβάρων παρηκμαζεν, άλλ’ έν τοσούτω διέσωζε 
τότε μάλλον η ηττον το πνευματικόν της μεγαλείον 
τανυν όμως έξέπεσεν είς κατάστασιν δουλικήν. Μόνη 
δέσποινα της οικουμένης, δικαιωματικώς τούλάχι- 
στον, άναγορεύεται ή Κωνσταντινούπολις. Ρήγες καί 
Δούκες πολλαχοΰ μέν της Εύρώπης δυναστεύουσιν, 
αυτή δέ μόνη βασιλεύει, καί όμολογουμένως πανηγε- 
μονύει. "Οθεν, μετά την νίκην, βασιλεύς Ιταλίας ό 
’Ιουστινιανός προχειριζόμενος, δι’ έπίτηδες κανονι- 

ίιοργανοΐ 
την Κυβέρνησιν, άνεχόμενος της άρχης τού Πάπα καί 
της Γερουσίας- αποστέλλει έκ Κωνσταντινουπόλεως 
καθηγητάς, έπιστημονας καί νομομαθείς- καθιδρύει 
σχολάς καί δικαστήρια, κυρών δέ'πάσας τάς άγαθάς 
τών βαρβάρων 'Ρηγών διατάξεις, καταργεί μόνας τάς 
έπιζημ ίους καί άντιρωμαϊκάς. Ενί λόγω, άνορθοϊ το 
λατινικόν πνεύμα, όπερ ύπο τον δούλειον ζυγόν είχεν 
άποναρκωθη· ούτω δέ προπομπός τού πολιτισμού γε- 
νόμενος, προδιαχαράσσει τόν δρόμον της δυτικής άνα- 
γεννησεως.

Νόμιμος, άλλα καί εύκαιρος ύπέρ πάσαν άλλην ήτο 
διά την Κωνσταντινούπολιν ή παρούσα περίστασις, ϊνα 
διασείση την Εξαρχίαν τού Δυτικού 'Ιεράρχου. Είς 
χρόνους πολύ τών ένεστώτιον διαφέροντας, ό Κων
σταντίνος, έμπνεόμενος ίσως ύπό πολιτικών σκοπών, 
έ'κρινεν εύ'λογον την μέν πολιτικήν άρχην νά μεταβι- 
βάση είς Βυζάντιον (330 μ. X.), τό δέ έκκύ.ησιαστι- 
κόν πρεσβεΐον ν’άφίση είς την 'Ρώμην. Την πολιτικήν 
ταύτην παρεδέξατο έκούσα άκουσα ή έν Κωνσταντινου- 
πόλει Σύνοδος, έπεκύρωσε δέ ολίγον έπειτα ή έν Χαλ
κηδόνα Άλλα τών πραγμάτων ή τύχη δέν έρρεπε νύν 
καθόλου ύπέρ Κωνσταντινουπόλεως ; Την χθές πολιτι
κήν δέν έπεκύρωσεν η κατάργησε πάντοτε ή σήμερον 
πολίτικη, συμφώνωςπροςτάς μεταβληθείσας περιστά
σεις; Χθές οί Πατέρες εομολόγουν το πρεσβεΐον της 
Ρώμης αναγκαζόμενοι' άλλα της άνάγκης παυθείσης 

έπί τού παρόντος, τίς ό λόγος ϊνα μη άποκηρύςωσι τό 
άνάρμοστον πρεσβεΐον αύτό;

Η προσδοκία, αί θερμαί εύχαί της έν Κωνσταντι- 
νουπόλει κεντρικώς έδρευούσης Ανατολικής Εκκλη
σίας ύπέρ καταργησεως της δυτικής ύπεροχης, μαρτυ- 
ρούσι τά πρώτα συμπτώματα της προς την άνεξαρτη- 
σίαν άναφανέίσης τού ελληνικού πνεύματος ροπής. 
Απόπειρας τοιαύτας, έκκλησιαστικόν μέν έχούσας 
τότε τό ποόσχημα, ώρισμένας όμως νά έπιφέρωσιν εις 
τό έξης πλείστας όσος συνέπειας πολιτικά; καί συντε- 
λεστιί.άς- άποπείρας, λέγομεν, τοιαύτας παρατηρού- 
μεν έως άπό της βασιλείας Ζήνωνος, πριν η ή Ρώμη 
ταπείνωση τό μέτωπον ενώπιον τού βυζαντινού θρό
νου. Διχονοίας τίνος έκραγείσης άναμέσον Επισκόπων 
πρεσβυτέρας καί νέας Ρώμης, ό Φηλιξ Γ διατασσει 
τον ’Ανατολικόν Πατριάρχην Ακάκιον ναελθη προσω- 
πικώς είς 'Ρώμην, ί'να δώση ύ.όγον περί της ψηφι- 
σθείσης καθαιρέσεως Ιωάννου τινός επισκόπου ’Αλε
ξάνδρειάς. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως θαυ
μάζει τού Ρωμαίου την αύθάδειαν, ούδένα δέ γινώ- 
σκων άνώτερον εαυτού, ούτε καν άπάντησιν δίδει εις 
τό προσκλητηριον γράμμα. Τότε ό 'Ρώμης κηρύττει 
τον ’Ακάκιον άκοινώνητον, ό δέ Ακάκιος έναύ.λάζ εςα- 
λείφει τ’ όνομα τού Φηλικος άπό τών διπτύχων. Τό
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έτος μετά τά είσόδια τού Βελισσαρίου εις Ρώμην, και 
συνεπληρούτο ακριβώς μία έκατονταετηοίς αφού κα- 
τελύθη ή Δυτική αύτοκρατορία. Κατά το διάστημα 
τούτο, ή εξουσία τής Βυζαντινής μοναρχίας σημαντι- 
κώς έστερεώθη, ένω τούναντίον ή ’Ιταλία, ένεκα τής 
Αογγοβαρδικής εισβολής (567 μ. X.), διέκειτο εϊς 
άκραν άταιίαν καί σύγχυσιν. Οί συνεχείς πόλεμοι 
έγύμνασαν ήδη τούς Γραικούς περί την πειθαρχίαν καί 
την αμυντικήν τακτικήν. 'Η εποψις της ασιανής βαρ
βαρότητας, ητις άγρυπνον έτήρει διηνεκώς τού γένους 
τον όφθαλμ.όν, διήγειρε κατ’ ανάγκην φρονήμ.ατα σύμ
πνοιας άγνωστα πρότερον. Το δέ αίσθημα της φιλο
πατρίας, μεταδοθέν τω στρατιό παρά των στρατηγών 
διά προσφωνήσεων πεπλησμένων εύσεβείας καί γεν- 
ναιοτητος, συνηργησεν εϊς τήν σκιαγράφησιν μιας τίνος 
πατρίδος έλληνικής, ητις, καί τοι άκατάσκευος έ'τι, 
ούχ ήττον όμως προέβαινεν άποχωριζομένη βαθμη
δόν της άφηρημένης χριστιανικής πολιτείας, σχήμα 
λαμβάνουσα καί μορφήν επίγειον. Πρόσθες εις ταύτα 
καί τάς δημώδεις τής μητροπόλεως τροπάς, την εΐσ- 
βασιν τών βυζαντινών δήμων έν τή διαχειρίσει τών 
δημοσίων, εϊσβασις αυτη,ώς εϊδομεν, πολλάκις άναγ- 
κάσασα την πλάστιγγα τής κυβερνήσεως νά ρέψη 
υπέρ τών έρμηνευόντων άδόλως τό εγχώριον πνεύμα 
τής άνεςαρτησιας, ύπέρ τών αντιτασσόμενων τω Αα- 
τινισμω.

Τούτων ούτως έχόντων, ή παπική πρωτοκαθεδρία, 
ύπό τών έν Παυΐα έγκατασταθέντων Λογγοβάρδων επι
βαρυνόμενη ήδη, άπέβαινεν ημέρανπαρ’ήμέραν έπαχθε- 
στε'ρα τοΐς Ανατολικούς. "Ηγγιζεν ή ώρα τής ρήξεως. 
Θρόνος, κλήρος, Σύγκλητος, στρατός, πάντες όμ,οψύ- 
χως έστέναζον ύπέρ τής ιδίας ανεξαρτησίας.

Η ρήξις συμβαίνει βασιλεύοντος τού Μαυρίκιου, 
καί πατριαρχεύοντος έν Κωνσταντινουπόλει τού περι- 
βοήτου ’ίωάννου τού Νηστευτού, έν έ'τει 586· καθ’ ήν 
εποχήν πολκών μέν στάσεων καί εσωτερικών σπασμών 
τήν διήγησιν άναγινώσκομεν παρά τοΐς ήμ,ετέροις χρο- 
νογράφοις, λόγους δέ αξιόπιστους, ερμηνείαν κατα
πειστικήν τών συμβάντων αύτών, τή άληθεία, δέν εύ- 
ρίσκομεν. Τούτο μόνον έκ τού κυκεώνος έξάγομεν μετά 
θετικότητος, ό'περ ό'μως με'γα καί πολύ· ό'τι Σύνοδος 
έν τή μεγάλη ’Εκκλησία συγκροτηθεϊσα, έν ή παρευ- 
ρέθη καί ό βασιλεύς, έπεκήρυξεν Οικουμενικόν τον 
Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ό' έστι κεφαλήν 
πνευματικήν τής Οικουμένης,πρόεδρον δικαιωματικόν 
πάσης Συνόδου. Τό δέ ψήφισμα άπέρρεεν έκ τινων 
προηγουμένων λόγων ιστορικών- Οικουμενικόν γάρ 
διδάσκαλον ό Θεοδόσιος έπωνόμασε τον Χρυσόστο
μον, οΰτω δέ καί ό ’Ιουστινιανός έπέγραψε τούς έπί 
τής βασιλείας του προεδρεύσαντας τήν ’Ανατολικήν 
'Εκκλησίαν, τον ’Επιφάνειον, τον Άνθιαον, τον Μη
νάν. Αλλά πλήν τών ιστορικών τούτων λόγων, άρά 
ϊε δέν ε'λαβεν ή Σύνοδος προ οφθαλμών τήν τιμήν καί 
τό μεγαλεΐον τής Νέας Ρώμης, τής οικουμενικής αυ
τόχρημα μ,ητροπόλεως, ής τό κράτος, ή δόξα καί τό 
φώς μέχρι περάτων γής, κατά τήν επικρατούσαν γνώ
μην, έξεπυρσεύοντο;

Η φήμη τού τολμήματος απανταχού διέδραμε δι’ 
έπίτηδες έγκυκλίων. Πελάγιος ό Β', μαθών τά έν 
Κωνσταντινουπόλει ψηφισθέντα, συντάσσει αμέσως 
έπιστολήν προς πάντας τούς έν τή Συνόδω συνελθόν- 
τας Πατέρας, δι’ής άποδοκιμάζει μέν έν αγανακτή

σει τήν παράνομον, ώς λέγει, κλήσιν εκείνην του Πα- 
τριάρχου, άκυρον δέ καί άνίσχυρον καταγγέλλων τήν 
συγκροτηθεΐσαν Σύνοδον^ ήν συνέδριόν τι καί συν- 
όδιον δήθεν άποκαλεΐ, προμηνύει τω Νηστευτή τήν 
άκοινωνησίαν. ’ΐδού απόσπασμά τι τού γράμμ.ατος 
αύτοΰ. « Ομοίως, λέγει, τφ οΐκουμεν ικφ όνόμα- 
τι,‘ό'περ έαυτω ό επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ϊδιο- 
ποιήσατο, μή θέλητε προσέχειν.... Ούδείς γάρ τών 
Πατριάρχων έχρήσατο ποτέ τή τοσούτον έξαγίστω 
προσωνυμία· έπεί περ έάν ό άκρος (άλλως είναι) Πα
τριάρχης Οικουμενικός λέγεται, τό τών Πατριάρ
χων όνομα έν τοΐς λοιποΐς αναιρείται, μή γένοιτο 
τούτο· μή γένοιτο έν τή διανοία παντός ούτινοσούν 
πιστού, το έθέλειν τινά έαυτω προσαρπάσαι τούτο, έξ 
ού φανείη άν τήν τιμήν τών έαυτού αδελφών όπωσούν 
παραμειούμενος. Διά ταύτα ή Ήμετέρα αγάπη ούδένα 
ούδέποτε έν ταΐς έπιστολαΐς αύτής Οικουμενικόν 
ονομάζει, ΐνα μή τόύμΐν αύτοΐς όφειλόμενον ύποστε ί
λη, τιμήν τήν ούκ όφειλομένην έτέρω τινί προσφέρου- 
σα. » ’Επειτα δέ, τήν έπίπληξιν στρέφων ιδιαιτέρως 
προς τον Πατριάρχην Ίωάννην, αληθή τύπον μετριό- 
τητος, καί εύαγγελικής σεμνοπρεπείας ύπογραμμον, 
προστίθησι τούς έξης λόγους· « Ούτοσί ό Ιωάννης 
διά τής έκλογής τού κομπαστικού λόγου τά μέλη τού 
Χριστού έπεχειρίσατο έαυτω καθυποτάξαι. Τούτο δέ 
προήλθεν έκ τού δαίμονος, τού τή αυτή ύπερηφανία 
τον πρώτον άνθρωπον πειράσαντος.... Αλλά, συνερ- 
γούντος τού Θεού, πάσαις δυνάμεσι σπουδαστέον καί 
προνοητέον, ΐνα μή έν τω δηλητηρίω ενός λόγου τά έν 
τω σώματι τού Χριστού ζώντα μέλη θανατωθώσιν· εϊ 
γάρ άφεθείη τούτο έπ’ άδειας παρασύρεσθαι ή τιμή πάν
των τών Πατριαρχιών ούκ έπίγινώσκεται. »

’Άν ό Παπισμός ήν ειλικρινής έν ταΐς συμβουλαΐς 
καί συνεπής έν τή διαγωγή αυτού, αν αί έκ σπάργα
νων αύται φωναί τού αρτιγενούς 'Ελληνισμού, ύπό τό 
πρόσχημα τής Οίκουμενικότητος τήν έθνικήν 
ϊδιοπροσωπίαν προαναγγέλλουσαι, ήσαν όντως δηλη- 
τήριον θανατοΰν, κατά τήν φράσιν τού Πελάγιου, τά 
έν σώματι τού Χριστού ζώντα μέλη, τούτο άσχολία- 
στονέώμεν, καί προβαίνομεν εις τήν διήγησιν.

Ό Πελάγιος άποβιοΐ. Τίς δέ διαδέχεται αύτόν; 
Ο υιός Γορδιανού τού 'Ρωμαίου γερουσιαστού, ό τήν 

τε σοφίαν καί θρασύτητα πολύς έκεΐνος Γρηγόριος Διά
λογος, ό προς άντίθεσιν τής Οικουμενικής προσωνυ
μίας έφευριον τον πολυθρύλλητον τίτλον, Δούλος τών 
δούλων τού Θεού’ τον τίτλον αύτόν, δν είρωνικώς 
μάλλον ή εϊλικρινώς έπιγράψουσιν ακολούθως οί διά
δοχοί του έπί τού κοσμικού των στέμματος. Προς τού
τον δή τον Πάπαν γράφει ό βασιλεύς Μαυρίκιος εύμ:- 
νή έπιστολήν, συμβουλεύων μέν τήν εκκλησιαστικήν 
ομόνοιαν, δεό μένος δέ ΐνα παύσωσι τού λοιπού αί έρι
δες περί τίτλων, αΐτινες διχοτομοΰσι τον ναόν τού 
Χριστού. Ό Γρηγόριος ό'μως φρυάσσων επιμένει εις 
τήν κατάργησιν τής λέξεως. ’Εγγράφως δ’ απαιτεί 
παρά τού Μαυρίκιου τήν καταδίκην τού Πατριάρχου 
’ίωάννου, έπί τής άνηκούστου τόλμης τού όποιου 
εφαρμόζει τό λατινικόν ρητόν, ο tempora, Ο mores, ρη
τόν προσφυέστατα κατηγορούν τήν έν έκείνωτώ χρόνιο 
διεργαζομένην τού ελληνικού πνεύματος άναγέννησιν.

Εϊς τούτο δέ μή έξαρκούμενος ό αγέρωχος Γρηγό
ριος, καί πνέων θυμόν ρωμαϊκόν κατά τής ανατολικής 
απόπειρας, γράφει επανειλημμένος προς τον Ιωάν- 

νην αύτόν, ότέ μέν έπαπειλών, ό'τε δέ ίκετεύων καί 
παραινών, άλλοτε δέ καί συνιστών θερμ.ώς τήν άφαί- 
ρεσιν τής άλαζονικής προσωνυμίας. Αποτυχιών δέ 
έν τή εύγλωττία του τή προς τον Πατριάρχην, αύθις 
αποτείνεται προς τον Αύτοκράτορα. « Εγώ, λέγει, τε- 
θαρρηκότως φημί, ό'τι όστισοΰν εαυτόν Οικουμενικόν 
ιερέα καλεΐ, ή καλεϊσθαι επιθυμεί έν τή έπάρσει αυ
τού, παρατρέχει τού Αντίχριστου· άλαζονευόμ.ενος 
γάρ εαυτόν προτίθησι τών λοιπών. » Αύτα ταύτα 
συνεπιστέλλει καί προς τούς ΙΙατριάρχας Αλεξαν
δρείας καί Αντιόχειας, έ'σθ’ ό'τε πειρώμ-ενος καί διά 
μέσου σχίσματος νά έπαναγάγη τήν Κωνσταντινούπο
λή εις ύποταγήν. Προς δέ τον έν τή πόλει ταύτη 
διατρίβοντα διάκονόν του έπιτάσσει τό μή συλλει- 
τουργήσαι πλέον τω Νηστευτή έν ταΐς ίεροπραςίαις, 
έωσού άποβάλη ούτος τής έπιγραφής του τον άντιλα- 
τινικον έκεΐνον τίτλον τής Οϊκουμενικότητος.

Αλλά καί τούτο τό μέτρον άπέβη μάταιον. Άπο- 
βιώσαντος τού έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου τού 
Νηστευτού, πατρός κατά λόγον ιστορικόν τε καί εκ
κλησιαστικόν αξιομακάριστου, ό τούτου διάδοχος Κυ
ριάκός άδιστάκτως τήν αύτήν Οικουμενικήν προσωνυ
μίαν παρεδέξατο, εύφημούσης άπάσης τής Ανατολι
κής’Εκκλησίας. Ούτε δέ παρακλη'σεις τού Γρηγορίου, 
ούτε άπειλαί καί κατάραι τών μετέπειτα διαδόχων 
του ϊσχυσαν νά μετακινήσωσιν εντεύθεν τών ήμ.ετερων 
το φρόνημα· οΐτινες έκτοτε μ.έχρι τούδε, καί έπί δε
κατρείς ό'λας εκατονταετηρίδας εθνικής ανυπαρξίας, 
τό μ.ύχιονκαί συγκεχυμένου τής ελληνικής έθνότητος 
αϊσθηυ.ζ ύπό τον πέπλον τής ορθοδόξου οϊκουμενικό- 
τητος διετήρησαν. Ψευδείς δέ καί έπιπλάστους ή 
ήμετέρα ιστορία θεωρεί τάς αξιώσεις τών δυτικών ιε
ρέων ώς προς τήν επί τού τυράννου Φωκά γενομενην 
δήθεν ειρήνην διά τής έπισήμου καταργήσεως τού τί
τλου. Ούδείς τών Βυζαντινών μνημονεύει τού πράγ- 
ματος. II δέ μαρτυρία Παύλου τού Διακόνου τάσ
σεται δικαίως μετά τών ύποπτων.

’Ενόμισαν οί δυτικοί ιερογράφοι καί αξιωματικώς 
διεφήμισαν, ό'τι τά κρίσιμα συμβάντα τής ήμετερας 
εκκλησιαστικής ιστορίας ούδέν άλλο είσιν έπι το πλεΐ- 
στον ή προσωπικής ιδιοτέλειας αποτελέσματα- κ.αι 
εντεύθεν όρμώμενοι, παρέστησαν αύτα ζ.ατ αρεσκειαν, 
καί συμφώνως προς τάς εαυτών προλήψεις. ΙΙαρειόον 
οαως ό'τι, τά συμ-βάντα αύτα παραμ.ορφούντες, εις 
μάτην πειρώνται νά παρατρέψωσι τής θείας οικονο
μίας τά βουλεύματα· διότι ο γέγραπται περί εθνών 
άναστάσεως, γέγραπται. Τά έξοχα των αιώνων συμ
βάντα συναρμολογουνται καί συνανταποκρινονται προς 
άλληλα’ πάντα δέ συλλήβδην αύτά τήν αλήθειαν άπο- 
καλύπτουσιν, ό'τι έκαστον μέγα πρόσωπον έν τη ιστο
ρία έκφέρει μίαν ιδέαν τού αιώνός του, υπο τών μ.εγα- 
λιον έπομ.ένων προσώπων έφεςής μαρτυρουμενην. Μαρ
τυρεί ό Ακάκιος ύπέρ ’ίωάννου τού Νηστευτού, ο 
Νηστευτής μαρτυρεί ύπέρΦωτίου, ό Φιότιος υπέρ Μι
χαήλ τού Κηρουλαρίου, ό Κηρουλάριος ύπερ Μάρκου 
τού Εύγενικού, παρ’ ού ή ελληνική παράόοσις τού 
μεσαιώνος μεταδίδεται προς τον νεώτερον έλληνι- 
σμ.όν. Κατά τής άλύσεως ταύτης χειρ ανθρώπινη δέν 
ΐσχυσε· τοσούτον εντεχνως οί κρίκοι συνείρόνται αλ- 
λήλοις, τοσούτον εύρύθμως συνέχονται καί συνεπι- 
σχύονται τά συστατικά μέρη αύτής. Τί άλλο δε είναι 
τό έν ’Επιδαύρω ψήφισμα τής Ελληνικής εθνοσυνε-

λεύσεως, ή ήχιο άπωτάτη τού ψηφίσματος, δι’ού οί 
εκατόν πεντήκοντα Πατέρες τής ς' έκατονταετηρίδος 
έκήρυξαν έν Συνόδω καί εϊς έπήκοον τού μέλλοντος 
τήν πνευματικήν ανεξαρτησίαν τού Ελληνισμού;

(ΒΤΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ Σ. Ζαμπελίου.)

II ΑΡΚΤΟΣ.

Άρκτων ύπάρχουσιν είδη πολύ,ά· ή μελάγχρους τής 
Εύρώπης άρκτος καί ή μ.έλαινα τής Αμερικής, τά 
αύτά σχεδόν έ'χουσαι ήθη καί τό αύτό με'γεθος, είναι 
αί συνηθε'στεραι καί γνωστότεραι· έπειτα είναι ή λευ
κή τής θαλάσσης άρκτος, έν γε'νει μεγαλητέρα τών 
προειρημένων θηρίον αρκούντως δειλόν, όταν δέν πεί
να. Αύτη κολυμ.βά, καί καταδύουσα εις τά ΰδατα, 
άλιεύει έπιτηδειότατα ϊχ,θύας παντός μεγέθους, πολ
λάκις καταπονούσα καί φώκας· κάπτει δέ και τά 
ϊχθυοφάγα πτηνά οσάκις δύναται, καί εύκόλως επι
βαίνει εϊς μεγάλα τεμ-άχια πλεόντων πάγων, έπί τών 
όποιων θαλασσοπορεΐ άμ.έριμ.νος, ώς άφοβος ναύτης.

Άρκτο; 8ιερχρμένη χείμαρρον.

Τίς δεν ειδεν άρκτον; ΙΙεριφε'ρουσι τί,ν πτωχήν εϊς 
τάς οδούς ώς παίγνιον, περώντες κρίκον εις τό χ,εΐλ.ος 
αύτήε, καί ούτως άλυσόδετον τήν καθιστώσι πορι- 
σμόν βίου. ΙΙεφυλακισμένη εις κλωβόν, ενώ ή τάλαινα 
ύπεραγαπα τον έλεύθερον αέρα, αάλιστα δέ τον δρι- 
μύν έκεΐνον τών χιονοσκεπών πεδιάδων^ κινεί τήν κε
φαλήν καί τον τράχηλον αύτής άδιακόπως, ώς άν ελε- 
γε μελαγχολικιώς καθ’ έαυτήν, « Δέν υπάρχει πλέον 
δι’ έμέ ευτυχία έπί τής γής. »
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,ίνεται εις τούς τόπους ήυ.ών.

Aiazpivsrat δέ καί τις άρκτος φαιά, γίγας αύτη 
παράβαλλομένη προς τά; άλλα;· διότι μήκος μέν έχει 
ποδών οκτώ τούύ,άχιστον, είναι δέ άγριωτάτη, εύκο
λος καταβάλλουσα άγριον βουν τής Αμερικής, τον 
καλούμενου βόνασον. Οί άγριάνθρωποι των βορείων 
ριερών της ηπείρου εκείνης τήν τρέμουσι. Διηγούνται 
ότι αυτή,καί αφού έτραυματίσθη ποτέύπό εξ κυνηγών, 
τούς έκυνήγησε προς ποταμόν τινα- καί ένω οί τέσσα- 
ρες έξ αύτών έπυροβόλησαν πάλιν, καί την έτραυμά- 
τισαν, δεν έπαυσε νά τούς κυνηγή, έως ού τούς ήνάγ- 
κασε νά ριφθώσιν εις τά ύδατα από τής κορυφής κρη
μνού αποτόμου, έχοντας ύψος είκοσι ποδών. Ούδ’ 
ίμεινεν έως εκεί, άλλ’ ώρμησε καί αύτή κατόπιν των 
καί άν ό είς έξ αύτών δεν διίπερα τήν κεφαλήν της διά 
τού τελευταίου πυροβολισμού, θά έπρόφθανε τον βραδύ- 
τερον τών τεσσάρων κολυμβητών, καί άλλοίμ.ονον !

Τό είδος τούτο δεν φαί·-----
Τού Καναδά ή άρκτος είναι εις τού; κουρεΐς περιζήτη
τος, διότι έκ τού λίπους αύτής κατασκευάζουσι μυρα
λοιφήν θρεπτικήν, ώςλέγουσι, τής κόμης. Ταύτης τής 
άρκτου καί ή δορά είναι χρήσιμος, καίτοι εύτελής. Οί 
βόρειοι λαοί τρώγουσι τούς πόδας τής άρκτου ώς φα- 
γητόν τρυφηλόν* οί Τάρταροι άναμιγνύουσι μέλι μετά 
τού ωμού λίπους αύτης, καί το έ'χουσιν ώς κάλλιστον 
έδεσμα- είς δέ τήν άρκτώαν Αμερικήν, οί κάτοικοι 
μεταχειρίζονται τό έ'λαιον αύτής καί τό στέαρ, τά 
όποια πορίζονται έξ ανταλλαγών μετά τών αυτοχθό
νων, είς παντοίας χρείας οίκιακάς.

II τροφή τής άρκτου είναι πολυποίκιλος, ώς καί ή 
τών ανθρώπων· έχει άρά γε καί το ζώον τούτο φυσι
κήν τινα προδιάθεσιν προς τον πολιτισμόν: Τρώγει 
ρίζας,τρώγει καί καρπούς· τά χαμαικέρασα, τά κάμα
ρα, τά κάστανα· προς το μέλι μάλιστα είναι λαι- 
μαργότατον τόσον, ώστε μασσα μετ’αύτοΰ καί τάς 
μέλισσας· τρώγει δέ καί μύρμ.ηκας.

II άρκτος κατοικεί είς τά όρη τά ύψηλά· προς δέ 
τούς βορειότερους τόπους είναι άγριωτέρα- εκεί καί 
άνθρωπον προσβάλλει- τον Ίσλανδόν, τον καταβρο
χθίζει ώς τίποτε. II δύναμίς τη; είς τούς τόπους 
εκείνους είναι φοβερά, καίτοι ύποδεεστέρα τής τών 
φαιών άρκτων. Περιπατεί εύκόλω; έπί τών οπισθίων 
ποδών, φέρουσα μεταξύ τών έμπροσθίων μεγάλα βάρη. 
Συνέβη νά τήν ίδωσι διαβαίνουσαν οΰτω κορμόν δέν
δρου, σχηματίζοντα γέφυραν ύπεράνω χειμάρρου, καί 
κρατούσαν νεαρόν τινα ίππον νεκρόν είς τά; άγκά- 
λας τη;.

Καί όταν παλαίη, ή άρκτο; πράττει σχεδόν ώ; ό 
άνθρωπος. ’Εγείρεται είς τούς οπισθίους πόδας καί 
καταφέρει πύγμάς· γρονθοκοπεΐ αθάνατα, καί νίκα 
πύξ· ούδέποτε όμως όδάξ. Ούδέποτε τωόντι δάκνει* 
ώς βέβαιον μάλιστα θεωρείται ότι, οσάκις έλθη είς τά 
στενά, στρέφει τήν ράχιν αύτής πρό; τινα βράχον, 
καί έκεΐθεν λιθοβολεί τον κυνηγόν σφοδρότατα.

"Οταν ή άρκτο; συλληφθή νέα, επιδέχεται ανατρο
φήν αρκετά λαμπράν. Χορεύει· τίς δεν τήν είδε χο- 
ρεύουσαν; πολύ δέ μ-άλλον επαινετή είναι κατά τούτο, 
επειδή γινώσκομεν τήν φιλέρημου φύσιν αύτής. Μέ
ρος τού χειμώνος διάγει συνήθως κεχωσμένη είς σπή- 
λαιόντι,άνευ ζωοτροφιών έκεΐτέρπεται, ότεμένκοι- 
μωμένη, ότε δέλείχουσα τούς πόδαςτης, καί μάλιστα, 
τό οποίον είναι αληθώς περίεργον, τά πέλμ.ατα (τά; 
πατούνα;) τών έμ.προσθίωντης ποδών. Ούτως, έχει 

καί αύτή νηστείαν, είς τής οποία; όμως τήν αύστηρό- 
τητα δέν θά άντείχεν, άν δέν έπρονόει νά έφοδιάση 
προηγουμένως τό σώμά της διά λίπους, καί πολλού 
μάλιστα. ’Αληθώς, τό λίπος τούτο τήν έξαρκεί καθ’ 
όλον τον βαρύνχειμώνα άναπαυομένην. Δίκαιον· μετά 
τήν άπόκρεω, ή τεσσαρακοστή.

Ό έκδιδόμ.ενος είς τό έ'ργον αύτού, εί μέν είναι με- 
γαλόνους, καθίσταται εξαίσιος- εί δέ μικρόνους, πάλιν 
διά τής επιμόνου ένασχολήσεω; ύπερτερεί πολλών μέ
τριων.

ΑΠΟΚΡΕΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ.

Οποία οχλοβοή έξω! Κραυγαί, συριγμοί, μυκτη
ρισμοί καί γέλωτες... Είναι αυτή ή τελευταία ημέρα 
τών ’Αποκρεών, καί διαβαίνουσι προσωπιδοφόροι άν- 
δρες με τά γυναικών, παντοίας έπιδεικνύοντε'ς άσχη- 
μοσύνας καί προπέτειας. Όποιον θέαμα !

Τά Χερούβ τών Αιγυπτίων, τελούμενα κατά σε- 
πτέμβριον, τά Διονύσια ή Βάκχε ια τών 'Ελλή
νων, τελούμενα κατά τό χειμερινόν ήλιοστάσιον, τα 
Κρόνια (Saturnales) τών 'Ρωμαίων, τελούμενα κα
τά δεκέμβριον, καί έν τω μεσαιώνι ή τών Τρελών 
έορτή, ή πρότερον τών Αθώων, τελουμένη τά Χρι
στούγεννα- ή τού βοός τής φάτνης καί ή τού όνου, έν 
Βελλοβασίω (Beauvais) τής Γαλλίας — όπου μάλιστα 
έφάλλετο καί λειτουργία τού όνου— προηγήθησαν τών 
καθ’ ημάς ’Αποκρεών. Μή δυνηθείς ό χριστιανισμό; νά 
καταργήση τά έθιμα ταύτα, μετέβαλε τό όνομα αύ
τών εί; όνομα προμηνύον, κατά τά; ακολάστου; ημέρα; 
ταύτας, τό τέρμα τών εύωχιών καί τήν επακολουθού
σαν τεσσαρακοστήν εγκράτειας καί νηφαλιότητας. 
Απόκρεω; σημαίνει αποχή άπό κρέατος, ώς καί είς 

τάς διαλέκτους τής λατινικής ή λέξις carn-3-val, με
θερμηνευόμενη, τό κρέας άπίτω. Ο Χριστιανό; πα
ρασκευάζεται εί; τά; στερήσεις διά τού κόρου, καί 
αφού ούτως ή άλλως θά έλθη εί; τήν μετάνοιαν, σπεύ
δει τούλάχιστον νά πράξη όσα πλείστα αμαρτήματα. 
Εί; τήν Γαλλίαν, αφού κρατηθή τρεις έβδομάδας, τήν 
πέμπτην ημέραν τής τέταρτης έβδομ.άδος, τήν καλου- 
μένην mi-careme (τό μεσοσσαράκοστον, καθώς 
ημείς κοινώς λέγομεν), έρχεται είς νέαν ρήξιν κατέ- 
στησεν έξ οικεία; ορμής άπόκρεω καί ταύτην, άπό τι- 
νωνήδη είκοσαετηρίδων- καί επειδή τότε ή ημέρα της 
άκολασία; είναι μία,έκδίδεται είς τάςάκραςπαραφορά;.

Αλλά διατί άρά γε έν παντί καιοώ καί παρά παντί 
λαώ άπαντώνται τοιαύταί τινες ήμέραι άπογνώσεως 
εορταζόμενα'.; Μή ήφρόνησις ήναιείς τούς ανθρώπους 
βεβιασμένοντι, καί διά ταύτα οί ασθενέστεροι αύτών 
έχουσι χρείαν ανακοπής έκ διαλειμμάτων; Ύπάρ- 
χειέν Γαλλίατάγματι ασκητών καλογήρων,καλούμε- 
νον τών Τραππι στών· τούτων ό κανών του; υπό
χρεοι είς παντελή αφασίαν. Μόνον άπας τού μηνάς 
έχουσι τήν άδειαν νά λύωσι τήν σιωπήν, καί, ώς λέγε
ται, τότε λαλούσιν όλοι συγχρόνως, άπό τής ανατολής 
τού ήλιου μέχρι τής δύσεως. Ισως τοιούτό τι συμβαί
νει καί έν τω κόσυ.ω· άναγκαζόμενοι καθ’ όλον τό 
έτος είς κοσμιότητα καί εύταξίαν καί συστολήν, άπο- 
βάλλομεν τον μακράν περιορισμόν όταν έλθωσιν αί 
άποκρεαί, αίτινες είναι θύρα, ώ; ούτως είπείν, άνοι- 
γομένη εί; τά; έως τότε κατεσταλμένας άρμα;- καί

πενθίμου φάσματος, οί χορευταί όλοι εφάνησαν ευθύς 
δυσανασχετήσαντες· μετ’ολίγον δέκαί άπέδειξαν τήν 
δυσαρέσκειαν των όμοθυμαδόν, καί είς τρόπον ώστε ό 
λόρδος νεκροκράββατος είδε τήν ανάγκην ν’ άνακρούση 
πρύμνην διότι ό περιχαρής κόσμος, τού οποίου τήν 
εύθυμίαν ήλθε νά διαταράξη, διετίθετο νά έπιπέση 
κατ’αύτού’ καί ίσως, άν ολίγον ετι έβράδυνε τήν έκ- 
λειψιν, θά τον διώρθουν τόσον, ώστε αληθώς νάτόν 
πρέττη τό πλαστόν του περίβλημα.

Είς τήν Γαλλίαν, έπί τής μεγάλης έπαναστάσεως, 
τά προσωπεία είχον άπαγορευθή άπό τού 1791 μέχρι 
τού 1798· ένεκα τούτου κατά τάς άποκρεά; τού 
1799 έπανεύ.ήφθησαν έμμανώ;· Τρεις όλου; μήνας ο*ί 
τών προσωπίδων κατασκευασταί δέν έπήρκουν είς τήν 
πρό; αύτού; ζήτησιν.

Δέν θά λησμονήσωμεν το πλήθο; τών προσωπείων 
καί τήν άπειρον εύθυμίαν έν Ελλάδι καί έν Τουρκία 
μετά τήν άναγνώρισιν τού έλληνικοΰ βασιλείου (1826- 
1833), ότε ό ταλαίπωρο; χριστιανικός κόσμο; είχε 
λάβει θάρρο; τι, ή δέ άγριότη; τών Τούρκων, έμ- 
βροντηθεϊσα ύπό τή; Εύρώπη;, έφάνη πρό; τάς δια
σκεδάσεις αύτού παρά τό σύνηθε; άνεκτική.

II προσωπιδοφορία, θεωρουμένη ώ; ιστορική με- 
ταμφίασις, δύναται νά ήναι ωφέλιμο;, καθό διδα
κτική. ’Εν Ρώμη, παραδείγματος χάριν, οί κάτοικοι 
ύποφαίνουσι γνώσιν τή; παλαιά; μυθολογία; όχι μι- 
κράν. Καί έν Γαλλία δέ πρό τινων έτών έπεκράτησε 
συρμός πού.ύ; καί άμιλλα έν τω φιλοκάλω κόσμω τού 
φέρειν έπί σκηνής τήν ιστορίαν, καί μέχρι σήμερον 
διατηρείται ή αξιέπαινος αύτη έφεσι;· λέγεται δέ ότι 
προήλθε τό μέν έκ τής άναρώσεως τών μυθιστορη
μάτων τού Ούαλτερσκώττου, τό δέ έκ τής περί τού 

ι μεσαιώνος μεταβολής τών φρονημάτιον. ’Επί τή; 
έπανόδου τή; βορβωνικής δυναστεία;, ή δούκισσα 
τού Βερρύ είχε δόσει παρ’ αύτή τοιαύτην τινά· δια- 
σκέδασιν, μέγαν κρότον άποτελέσασαν. Επρόκειτο νά 
διαδραματισθη ή άφιξις τή; Μαρία; Στουάρτης, μελ
λονύμφου τού γάλλου βασιλόπαιδο; Φραγκίσκου. "Ε
καστος ώφειλε νά παραστήση πρόσωπόν τι ιστορικόν. 
'Επρεπε λοιπόν νά φροντίση καί περί ένδυμασίας, καθ’ 
όλα όμοιας πρός τήν τού προσώπου έκείνου. Εννοεί
ται δέ ότι πρός ταύτα απαιτείται δαπάνη μεγάλη καί 
πολ.υτέλεια.

II παράστασι; άλληγορικών προσώπων είναι ήττον 
δαπανηρά, άλλα καί ήττον διδακτική.

ΙΙαρά τοί; αρχαίοι;, οί όρχησταίέφόρουν, ώ; καί οί 
ηθοποιοί, προσωπίδα- άλλ’ ή τών ορχηστών είχε κα
νονικού; τού; χαρακτήρα;· ή όρχησι; προτίθεται τήν 
παράστασιν έπαγωγών σχημάτων καί θέσεων, ώφειλε 
λοιπόν καί ή μορφή νά ήναι εύχαρις. Εί; τήν Ρώμην 
κατασκευάζονται προσωπίδε; άρμόδιαι πρό; παράστα- 
σιν τών εύγενών μορφών καί τών καλών σχημάτων τής 
αρχαίας άγαλματοποιίας, έτι δέ καί σκηνών άπαντω- 
μένων εί; ζωγραφιάς περιφανείς· άλλ£ δέν προξενεί- 
ται έξ αύτών βαθεία έντύπιοσις· ό θεατής νομίζει ότι 
βλεπει είδωλα έκ κηρού. Πολύ μάλλον εύχαριστούσι 
ταύτα άνευ προσωπείων, είς τά; συναναστροφά;, έπί 
προσώπων καταλλήλων, άνδρών τ^ καί γυναικών.

Περί δέ τών προσωπίδων αϊτινε; πήιιτρέχουσι τά; 
οδού; καί τού; δημοσίου; χορού; κατά τά; άποκρεά;, 
ούδόλω; τιμώσι τού; έπινοοΰντας αύτά;· αί πλείσται 
απομιμούνται μορφάς σκαιά; καί ειδεχθείς, όλίγαι δέ

ούτω καθίστανται πρό; ώραν οί δούλοι κύριοι, πάντε; 
δ’ έν γένει απολύονται είς τήν έμφυτον άφροσύνην.

II προσωπιδοφορία, είτε διακωμφδοΰσα έπί τό γε
λοιωδέστερου τά ραιβά καί παράβολα τής κοινωνίας 
προς διορθωσιν αύτών, είτε σατυρίζουσα τούς κρατούν
τας καί καταμεμφομένη τά; πράξεις τών κυβερνώντωυ, 
εύδοκιμείπρό πάντων όπου μόνη αύτη έπιτρεπεται είς 
τούς πολίτας δήλωσις τού έπικριτικού αύτών πνεύμα
τος. Είναι δέ περίεργος καί άξιοσπούδαστοςκατά τούτο 
ή τής Ιταλία; πρό; τήν ’Αγγλίαν παραβολή- « Εί; 
τήν Ρώμην, λέγει ή γαλλίς συγγραφεύς Σταέλ, άπα- 
σα ή πόλις προσωπιδοφορεί, καί μόλις απολείπονται 
είς τά παράθυρα θεαταί άνευ προσωπίδων, ΐνα βλέπω- 
σι τού; προσωπιδοφόρους· τοιαύτη καταλαμβάνει 
μανία διαχύσεως όλου; έν γένει τούς κατοίκους, ο
ποίας δέν υπάρχει είς άλλον τόπον παράδειγμα. 
Εκεί τά παντοία έπαγγέλματα τού βίου καταγελών- 

ται έν άστεϊσμοίς βρίθουσι σθένους καί άξιοπρεπείας. 
Ού'τε έκ τών θεαμάτων τέρπεται τοσούτον ό λαός έκεί- 
νο;, ού'τε έκ τών συμποσίων άτινα είςαύτόν δίδονται, 
καί ού'τε έκ τών μεγαλοπρεπείων τών οποίων τυγχά
νει θεατής. Οίνοπότης ύπέρ τό μέτρον δέν είναι, ούτε 
λαίμαργος· μόνον υπερευχαριστείται όταν τύχη ελεύ
θερος μεταξύ τών άρχόντωντου, έπίσης διασκεδαζόν- 
των οσάκις εύρεθώσιν άναμεμιγμένοι μετά τού λαού.»

’Εν ’Αγγλία, τούναντίον, αί δημόσιαι τών άπο- 
κρεών χαρμοσύναι είναι άγνωστοι. Είς τό Λονδίνον, 
έν ημέρα άναπαύσεως καί εορτής, έκαστο; έπιστρέφει 
ο’ίκαδε (at home), έκαστος άπολαύει τών οικογενεια
κών τέρψεων καί τών ηδονών τής ιδία; εστία; έν σιω
πηλή γλυκυθυμία, καί σχεδόν έν αφασία.

Ότε σεισμό;τι; φοβερό;, έν έ'τει 1 755, είχε κατε
δαφίσει τήν Αισσαβώνα, οί έπίσκοποι έξεζήτησαν έν 
’Αγγλία, καί έ'τυχον έκ τού βασιλέως, τήν κατά τά; 
άποκρεά; παντελή άπαγόρευσιν τής τών προσωπίδων 
χρήσεως.

Επί χρόνον πολύν περί πολλού έποιούντο έν Αον- 
δίνω τήν προσωπιδοφορίαν τή; πρώτη; μαίου, ότε 
έώρταζ ον οί λαχανοπώλαι, αί γαλακτοπώλιδε; καί ι 
οί καπνοδοχοκόροι. Καί οί μέν πρώτοι ένεδύοντο άν- 
δρείκελον έξ άνθέων καί λαχανικών, άπολήγον εί; πυ
ραμίδα· τών δέ γαλακτοπωλίδων τό άνδρείκελον 
έκαλύπτετο ύπό τρυβλίων καί πινακίων, σχηματι- 
ζόντων ολόκληρον άγγοθήκην έχόρευον δέ ταύτα τά 
άνδρείκελα, καί μόνον οί πόδες έφαίνοντο τών φορούν- 
των α·ΰτά· οί δέ καπνοδοχοκόροι έπασπαλίζοντο δι’ 
αλεύρου, φορούντε; φενάκα;, ώσαύτως πασπαλισμένα;, 
καί εί; τά; παρυφά; τών ένδυμάτων χαρτίον έπιρρά- 
πτοντε; λευκόν.

Καίτοι αί δημόσιαι προσωπιδοφορία1, εί; τά; οδού; 
δέν συμβιβάζονται μετά τή; φυσική; σοβαρότητο; τού 
αγγλικού λαού, δίδονται όμ.ω; χοροί προσωπιδοφόρων, 
όπου τό ιδιότροπου τού έθνικού χαρακτήρο; έκδηλού- 
ται διά παραδόξων μεταμφιασμών. Λόρδο; τι; είχέ 
ποτέ μεταμφιασθή εί; όρθιον νεκροκράββατον. Είχε 
τού; μέν πόδα; κεκρυμμένου; ύπό μέήαν παραπέτα
σμα, όλ.ον δέτό σώμα έντός σανιδίνου φερέτρου ήνεωγ- 
μένου, σκεπασμένου διά τού σαβάνου. ’Εφαίνετο δέ 
τό πρόσωπόν του ωχρόν ώ; νεκρού, διά βαφών. ’Επί 
τού καλύμματο; τού φερέτρου είχε γεγραμμένον έν 
έπιτυμβίω τό όνομά του, προσθέσας ότι τον εφερον εί; 
τον τάφον αί τού χορού ήδοναί. ’Ενώπιον τοιούτου 
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φυσιογνωμίας έμφαινούσας πάθος τι ή εντύπωσιν· άλ
λα και των παθών τούτων καί εντυπώσεων ό κύκλος εί
ναι περιωρισμένος- φόβος, βλακεία, οργή, ίλαρότης 
χυδαία, ιδού όλα· καί σπανίως μεν ό θεατής βλέπει 
τι αληθώς άξιου προσοχής, συνεχώς δέ σκανδαλίζεται 
ενώπιον αηδιών καί μοχθηριών, αναξίων εις πόλεις 
αιτινες θεωρούνται ώς έστίαι τού πολιτισμού καί τών 
φώτων. £2! εις τούς πτωχούς τιμών τόπους, ό όχλος 
δεν είναι κατά την ηθικήν υποδεέστερος τού τών με- 
γαλοπόλεων τήςΕύρώπης· ώστε άπορον φαίνεται άν ό 
πολιτισμός σημαίνρ έξευγενισμόν τού ανθρώπου, η 
απλώς φωτισμόν αύτού περί τάς τέχνας καί έπι- 
στημας;

Αλλ’ ιδού ο αλαλαγμός εις τάς οδούς κορυφοΰται 
καθόσον επέρχεται ή νύξ· τά στίφη τών προσωπείων 
άνταπαντώνται, πεζοί προς ιππείς καί προς όχουμέ- 
νους, ές ών τά έξ άμάςης. "Αμιλλα τίς πλεϊστα νά φα- 
νη παράδοξος, τίς νά ύπερακοντίση την αναίδειαν, τίς 
μάλλον νά κίνηση επί τινας στιγμάς τού πλήθους την 
περιέργειαν η την ζηλοτυπίαν' επειδή αύ'ριον, φευ! θά 
έπαναλάβη το ίμάτιον τών μόχθων της χθες, ’ΐδού 
άλιεΐς νεαπολιτανοί· ιδού μάγοι· ιδού πιερρότοι· ιδού 
πουλκινέλλοι· ιδού αρλεκίνοι· ιδού καπουκΐνοΓ ιδού 
έσπαργανωμένα βρέφη, έχοντα μύστακας· ιδού μου- 
σκετοφόροι· ιδού τούρκοι, τούρκοι όμως έκ τών τού 
γενισσαρισμού, φορουντες κιδάρεις, καί επ’ αύτών — 
το άγνωστον εις τάς κιδάρεις τών Τούρκων —■ ήμι- 
σέληνα- όλοι ούτοι, η οϊ πλεΐστοι, πορευόμενοι, συρ- 
ρέοντες καί συνωθούμενοι εις τούς δημοσίους χορούς· 
εις τον τού θεάτρου της Όπέρας μάλιστα, τον πολύ- 
κροτον καί πολυθρύλλητον. ’Εκεί ό διάβολος θριαμ
βεύει· αναγαλλιάζει, καθώς θά έλεγεν ό ποιητής Σο
λομός.

’Ανεςήγητον μυστήριον της ανθρώπινης φύσεως! 
Καθ έκαστον έτος, χιλιάδες νεανιών, έξερχόμενοι τού 
καταγωγίου εκείνου της αφροσύνης, λέγουσιν, « "£2 ! 
οποία πληξις! όποιος κάματος! "Αλλοτε πλέον δεν 
έρχομαι· » καί τό ακόλουθον σάββατον, άσμενοι πά
λιν φορούσι το μέλαν ένδυμα της έθιμοταξίας (όσοι 
δεν θέλουν νά μ.εταμφιασθώσι), άναπεταννύουσι τάς 
άχυροχροους χειρίδας, καί άγουσι προς την οδόν Αε- 
πελετιέρου, όπου το θέατρον Opera. Ο χορός τού θεά
τρου Opera είναι παράδοσις ριζοβολήσασα εις τά ήθη 
τών Παρισιανών.

Αλλά καί εις την αλλοδαπήν, αί λέξεις « bal de 
I Opera, » άποτελοΰσι μαγικήν εντύπωσιν προς αύ- 
τούς εκείνους οϊτινες, ΐδόντες τί τούτο, καί έκφωνη- 
σαντες τό « £2 ! οποία πληξις ! όποιος κάματος! 
Αλύ.οτε πλέον δεν έρχομαι· » εύρίσκονται μακράν αυ

τού, ύπό τούς άστρώους τών τροπικών ούρανούς, η εν 
τω μέσω τών ρωσσικών χιόνων, άναπολοΰντες τάς θο
ρυβώδεις έκείνας νύκτας, τάς πλήρεις ασυνάρτητων 
φθόγγων καί αναρίθμητων φώτων καί βαρυόσμου κο- 
νιορτού· νύκτας, έπιμάρτυραςπάσης ακολασίας καί μέ
θης, έκπληκτικάς όμως καί ανεξάλειπτων εντυπώσεων 
παροχους, και μόνον έν ΙΙαρισίοις όρωμένας έν πρωτο- 
τύπω καί μεγάλω· — διότι καί εις άλλας πρωτευού- 
σας απαντώνται σήμερον τά αύτά ταύτα κατά τάς 
άποκρεας, άλλά κατ’ άπομίμησιν καί έν,μικρω.

Ινα δώσωμεν πληρεστέραν τινά εις τον αναγνώ
στην ιδέαν τών έπιτελουμένων έν τοίς χοροΐς της έν 
Παρισιοις Οπερας, άνασύρομεν μίαν άκραν τού παρα

πετάσματος αύτης, καί ιδού τί φαίνεται, κατά πις·ην 
αντιγραφήν εΐκόνος νέας, ύπό παρισιανού ζωγράφου 
καλλιτεχνηθείσης.

Ό αναγνώστης εύρίσκεται έν τω μέσω τού περί
δρομου (περίδρομου αληθώς, εις οίαν θέλητεσημα
σίαν) τών θεωρείων της πρώτης σειράς, δηλαδή τών 
κατωτάτων,απέναντι της εισόδου τού καφενείου. Συν
ήθως αύτόθι συμπυκνοΰται τών κωμαστών τό πλή
θος, καί αύτόθι αΐ θορυβωδέσταται τών σκηνών. Αυ
τόθι δέ καί οί πολλοί καγχασμοί καί γέλωτες, καί 
τών εύφυεστέρων οί κούφοι αστεϊσμοί, καί οί χαριεν
τισμοί οί πτερόεντες· διότι, ώς ύπό τών παλαιοτέρων 
λέγεται, αύτόθι σώζονται τά τελευταία ψιχία τής 
άλλοτεποτε άκμασάσης μικρορραδιουργίας τών τής ’Ο
περας κώμων.

’Εκείνη ή αριστερόθεν, ή ώσανεί άφειμένη εις τό 
ρεύμα τής κραιπάλης, πού φέρεται ύπό τού πιλοφόρου 
εις τον ώμον τού οποίου στηρίζει τήν κεφαλήν άπαγο- 
μένη ; Εις δεΐπνον ίσως. Καί ή πλησιέστερον ημών 
μικρά αύτη, ής ούδέν αποκρύπτει τά κάτω τών γονά
των καί τά άνω τής όσφύος, τί λέγει ή έκτετραχηλι- 
σμένη προς τον νέον; τί τό όποιον δεν θά έλεγε καί εις 
γέροντα πλούσιον: Καί τί ό πλατυκός Πιερρότος ε
πεμβαίνει προσεπιλέγων; Καί ή έν τφ μέσω τής είκό- 
νος, ή προσωπιδοφόρος, τί έστράφη ν’ άπαντήση προς 
τον όπισθεν αύτής ύπερφίαλον διοπτροφόρον ; Καί ό 
άναπεπταμέναιςχερσίν ώσανεί δαιμόνια έπικαλούμενος 
άνωθεν, τί ακούει παρά τού κιδαροφόρου όςτις, ένεκα 
τού μεγάλου θορύβου, ούτινος μόλις έπικρατούσι της 
λαμ.πράς ταύτης ορχήστρας τά άλαλάζοντα όργανα, 
κράζει προς αύτόν στεντορείως από τού θεωρείου, έπι- 
βοηθούσης τής παρακαθημ-ένης γυναίκας; Καί τό δε- 
ξιόθεν εύ'χαρι προσωπείου τίνα τρέχει αναζητούν; Καί 
τό έσχατον προς τά δεξιά... ώ! δεν κλαίει, βεβαίως· 
ούτε κλαίει, ούτε λειποθυμεϊ πίπτον ούτως έπί τού 
στήθους τού άνδρός έκείνου, καί άφίνον τήν χεΐρα έν- 
τός τής χειρός αύτού.

Ούδείς ζητεί παρ’ ημών έξήγησιν περί τής έκδεδιη- 
τημένης γυναικός, ήτις, επί τού κιγκλιδώματος τού 
θεωρείου έκτεθεϊσα, καί στηρίξασα τά νώτα εις τήν 
στήλην, άνεπέταξεν έαυτήν ώς σημαίαν τής αναι
σχυντίας· άλλ’ έφιστώμεν τού οίκτίρμονος αναγνώ
στου τήν προσοχήν εις τήν έπί τού αύτού Θεωρείου 
άλλην έκείνην, — κυρίαν μάλλον ύπόπροσωπείου κρ_- 
πτομένην. Τωόντι, έχει τι αύτη σεμνόν καί διαπρεπές. 
Αύτη δεν φαίνεται μετέχουσα τής κοινής εύθυμίας καί 
φαιδρότητος. Αύτη δεν ήλθεν εις τό καταγώγιου τού
το ί'να κωμ-άση, άλλ’ϊνα κατασκόπευση. Τών χειλεων 
της ή συστολή, τού σώματος τό προτενες, όλη ή πα- 
ράστασις μ.αρτυρεΐ τρικυμίαν ψυχής..

Πάσχει ναυάγιον τής καροίας.

Βλέπει έπαληθ.ύουσαν ύποψίαν τινά δεινήν* τον σύζυ
γον, άναμφιβόλως, δεχόμενος εις τάς άγκάλας αύτού, 
τίνα;... ίσως τήν οποίαν κατεδείξαμ.εν ήδη’ έκείνην 
ήτις ούτε κλαίει, είπομεν, ούτε λειποθυμεϊ, άλλά... 
απλώς ελλιμενίζεται* εύρε λιμένα — ξε'νον όμως. — 
Αδιάφορου.

Ώ Θεέ ! ακόμη φρίττω* είδα χθες εις τ’ όνειρόν μου
Τών αθώων ήμερων μου, 

Φευ! τον έξουσιαστήν

Χορός εις τήν έν ΙΙαρισίοις Όπεραν, (bal de 1 Opera), * ,

Εις χοροϋ βοήν μεγάλην 
Ιίαθωδήγει μίαν άλλην,

Καί μέ όμμα δακρυσμένον πίστιν ώμνυε ’ς αυτήν.

Αιά ταύτα καί άλλα, καί άπειρα άλλα, το μέρος 
τούτο τού θεάτρου θεωρείται ώς τό περιεργοτατον.

f
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ΦΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΧΕΙΑΟΣ ΛΑΚΚΟΥ.

(Ίδε σελίδα 61.)

Ό στρατιώτης ήλπισε νά διαβή άπ’ εκεί κάνέν 
όχημα, καθώς καί πραγματικώς έπέρασεν εν ρ.ετ’ολί
γη ν ώραν. Ακόρ.η πριν έξέλθωμεν άπό τό δάσος, εί- 
χαμεν ακούσει μακρόθεν να κυλίωνται βαρείς οΐ τρο
χοί επάνω εις το λιθόστρωρ.α τού μεγάλου δρο'ρ.ου, 
καί των άλογων τά πατήρ-ατα. Εταχύναμεν λοιπόν 
τά βήματά μας, καί εΰρέθηρ.εν εις τό πέρασρ.α τής 
άμάζης ολίγον προτήτερα.

II άμαξα κατευθύνετο, καλή τύχη, εις το μέρος 
όπου έπεριμένετο ό νεοσύλλεκτος.

Άπεχαιρετίσθημεν βιαστικά, διότι ή άμαξα δέν 
έπερίμενεν. Ο αμαξηλάτης έστερξε νά παραλαβή τον 
στρατιώτην διά μίαν φιάλην κρασί, εις το πρώτον 
καπηλεΐον τής πολεως όπου έμελλε νά τον μεταφέρη. 
Μέ αύτήν τήν συρ.φωνίαν, ό αμαξηλάτης τον είπε ν’ 

• άναβή γρήγορα· επειδή ό'υ.ως ό πληγωμένος έδυσκο- 
λεύε,το, τον έβοήθησα καί εις τούτο όσον ή ρ.πόρεσα.

’Αφού άνέβη εις τήν άμαξαν, καί ό αμαξηλάτης 
άνέλαβε τά χαλινάρια καί τήν μάστιγα διά νά βάλη 
πάλιν εις δρόμον τά άλογά του, άλλο πλέον δέν είχα, 
παρά νά εύχηθώ καλόν κατευόδιου εις τον πλ.ηγωρ.έ- 
νον, καί νά επιστρέφω πάλιν άπό το δάσος. ’Αλλά 
δεν έλαβα καν άπό τό στόμα ™ εν εύχαριστώ , καί 
κατά βάθος αύτό μ’ έθλιβεν, ότε ακούω άπό τό όχη
μα μίαν φωνήν νά ρ.έ λέγη μέ καλοσύνην, — Πού 
είσαι; δεν βλέπεις όπου ζητώ τό χέρι σου;

Καί τωόντι, έστοχάσθην τότε ότι έ'ζήτει τήν χεΐ- 
ράμου εις τά σκοτεινά. ' Υψωσα τότε την ίδικήνμου, 
καί συναπηντήθησαν αί δύο- καί ενώ ήσαν ή ρ.ία μέσα 
εις την άλλην, — Αί κόραι, μέ λέγει, τού τόπου σας 
είναι καλαί, πολύ καλαί· οί δρόμοι όμως είναι πολύ 
κακοί! ’Αν δέν γεμίζουν εκείνον τον λάκκον, ας φρον
τίσουν τούλάχιστον νά βάλουν εκεί ένα φώς, ώστε νά 
ρ.ή σκοτόνωνται όσοι πτωχοί νεοσύλλεκτοι διαβαί
νουν έκεΐθεν όπως προφθάσουν....

Οί τροχοί έν τούτοις έκυλίσθησαν, καί ή βοήτων, 
καί τά πατήματα τών άλογων, καί της μάστιγος ό 
κροταλισμός δεν άφησαν νά ρ.ού τελειώση τον λόγον, 
ούδ’ εγώ νά τον άποκριθώ. Όμως έκράτει ακόμη την 
χεΐράμου σκυμμένος προς τό μέρος μου άνωθεν της 
άμάξης, κ’ έγου ήκολούθησα· ήκολούθησα κάμποσα 
βήματα ενώ έγύριζαν οί τροχοί. Καί θά έξηκολούθουν 
εγώ νά παγαίνω κατ’ αύτόν τον τρόπον, τίς οίδε πό
σην ακόμη ώραν, αν εις μίαν αυλακιάν τού δρόμου ή 
άρ.αξα δεν άνεπήδα. Ό τιναγμός εκείνος μάς έχώρι- 
σε τά χέρια.

Δεν ηλθεν εύθύς εις τον νούν μου νά τρέξω, νά βε
βαιωθώ αν ή Κατερίνα καί αί άλλαι της συντροφιάς 
ρ.ας μ’έπερίμεναν εις τό νεκροταφείου- άλλ’ έμεινα 
έκεϊ, εις τόν τόπον όπου έχωρίσθημεν, καί έστεκόρ.ην, 
καί ηκουα τό κύλισμα τής άμάξης,. ήτ’.ς άπεμακρύνε- 
το άδιακόπως· καί όσον άπεμακρύνετο, έλεγες ότι ή 
ψυχή μου έξησθένει, καί δεν είξεύρω πώς, νά κλαύσω 
μέήρχετο. Δύο φοράς μ’ έφάνη εις την άπόστασιν ώς 
νά ηκουσα την φωνήν τού πληγωμένου- τόσον μ' έφά
νη ότι μ’ έκραζεν, ώστε έτρεξα πάλιν, έκαμα πέντε 
δέκα βήματα* προς τά εκεί, καί πάλιν, μέ την ά.ρ,φι- 
β'ολίαν, είπα να σταθώ, καί έςάθην.

— Πιθανόή’καί νά ήπατήθην, είπα κατά νούν.

Θά μέ πιστεύεσετε; όχι, δεν είχα άπατηθή! Πώς 
όρ.ως τό έμαθα, καί πότε; Τό έμαθα πολύ βραδύτερα. 
Μέ είχε κράξει, τωόντι, έπειδή έλησμόνησε νά μ’ 
ερώτηση τό όνομά μου. Στρατιώτης αύτός, καί να 
μην ένθυμηθή νά ερώτηση πώς μ’ έλεγαν ! φαίνεται 
ώσάν παράδοξον· καί ομολογώ ότι αύτό δεν μ’ έθερά- 
πευεν ώς γυναίκα· άλλα, τό άπό μέρους μου, σάς ομο
λογώ επίσης, πολλάκις έλυπήθην ότι δέν έμαθα τό 
ϊδικόν του.

Νά ρ.η τά πολυλογώ, έπές-ρεψα εις τό δάσος* όμως 
τόσον ημην συλλογισμένη, καί τόσον είχα λησμονήσει 
τούς φόβους ρ.ου, ώστε, χωρίς διόλου νά προσέξω ή νά 
ταχύνω τά βήματάμου, έπηρατόν μακρυνώτερον δρ>ό— 
ρ.ον καί τον σκοτεινότερου.

Δέν είναι πλέον χρεία νά σάς είπώ ότι, όταν έ'φθα- 
σα εις τό νεκροταφεϊον, δέν ηύρα κάνένα. Ή αδελφή 
ρ.ου καί αί δύο άλλαι φίλαι μας άνεχώρησαν, άφού 
έβαρύνθησαν νά μέ περιρ.ένουν.

’Εν τούτοις εγώ, βυθισμένη πάντοτε εις τόν συλ
λογισμόν μου, ύπηγα κ’ έκοψα εις τούς πόδας τού 
ταυρού τά μαρτολούλουδα. Ούτε τά έμέτρησα· έ'καρ.α 
εν δεμάτι. Δέν θέλω νά σάς άπατησω· όρ.ολογώ ότι 
άπό καιρόν εις καιρόν ηκουσα ώσάν θορύβους, άπό 
τούς παραδόξους εκείνους της νυκτός εις την ρ.ονα- 
ζίαν, τούς οποίους ό άνθρωπος εκλαμβάνει ώσάν φω- 
νάς ψυχών άπό τόν αδην, η ώσάν πατη'ματα πνευμά
των κακοποιών* άλλ’ είχα αλλού τον νούν ρ.ου, καί δέν 
ηκουα. 'Ωσάν τί πράγματα έσυλλογι’ζόρ.ην, εΐμπορώ 
καί νά σάς τά είπώ. ’Ελεγα ότι βέβαια θά ηναι 
Θεού εύλογία, ένας οδοιπόρος όστις διαβαίνει, νά 
σταματά διά νά έγείρη άπό χαμαί άλλον οδοιπόρον 
οςτις έπεσε · καί ότι τρόπος όέν είναι νά χωρισθούν 
έπειτα αύτοί οί δύο οδοιπόροι, εκείνος όςτις έλαβε 
χρείαν βοήθειας, καί εκείνος οςτις είμπόρεσε κ’ έβοή- 
θησε, καί νά μη τούς φέρη πάλιν μίαν ημέραν ό Θεός 
νά συναπαντηθούν, η νά μη προξενηση μέγα τι καλόν 
καί εις τούς δύο· καλόν, δηλαδή ώσάν μίαν χαράν 
παντοτεινην εις τήνκαρδίαν των. ’Αλλά πάλιν έλεγα, 
πώς θά γίνη ποτέ νά συναπαντηθώμεν, ένώ ό νεοσύλ
λεκτος δέν μέ είδε, καί ούτ’ εγώ εκείνον; Τό πολύ, 
ήτο πιθανόν, καί εάν ποτέ συναπηντώμεθα, ν’ άντι- 
κρυσθώμεν άδιαφόρως, χωρίς ποσώς νά περάση άπό 
την ιδέαν μας τί ύπήρξαμεν ό εις προς τόν άλλον 
μίαν στιγμήν. Καί νά ΐδής πόσον παιδί είναι ό άν
θρωπος ενίοτε· αύτός ό στοχασμός μέ είχε φέρει δά
κρυα, καί έπλημμύρησαν οί οφθαλμοί μου!

Αφού έκαμα τό δεμάτι ρ.ου, έξήλθα άπό τό νεκρο
ταφείου, καί όχι πλέον άπό το δάσος, άλλ’ άπό τά 
χωράφια έπές-ρεψα εις την οικίαν μας. ’Επήρα προ 
οφθαλμών καί έπερίμενα τά περιγελάσματα της αδελ
φής μου καί τών άλλων άλλ’ είχα τά μαρτολούλου
δα νά ταΐς άποκριθούν τό στοίχηρ.α τό έκαμα, καί 
άς έλεγαν δ,τι ήθελαν.

Επλησίαζα πλέον εις την οικίαν, ότε είδα έκ νέου 
τό φώς τού μικρού ρ.ας φαναριού νά τρέχη επάνω εις 
τον δρόμον. ΊΙσαν πάλιν αί τρεις έκεϊναι κορασίδες· 
αύτήν όμως την φοράν, χωρίς νά τραγωδούν. Μη βλέ- 
πουσαι νά επιστρέφω, είχαν ανησυχήσει, καίηρχον- 
το ζητούσαί με έως εις τού δάσους την είσοδον. 'Όταν 
έφώναξα εις την Κατερίναν μας καί εις τάς άλλας, 
« Ερχομαι! έρχορ.αι!» καί έβεβαιώθησαν ότι δέν 
έπαθα τίποτε κακόν, — διότι ήσαν καλής, τά τα

λαίπωρα, ψυχής· — παιδιά, ξεύρεις- — α’ΐ, πλέον ! 
πού νά σάς είχα ν’ ακούετε τά σκώμματά των! ’Αγκα
λά καί τό έπερίμενα. Ταΐς έδείκνυα την ανθοδέσμην 
μου, αλλά πού! Δέν ήθελα καινά ταΐς είπώ διατί ηρ- 
γοπόρησα· μ’ έφαίνετο ότι, αν έφανέρονα εις άλλον 
μίαν ένθύμησιν ώσάν εκείνην, θά ώλιγόστευεν ό μι
σθός της εις εμέ. Καί λοιπόν, αδύνατος τρόπος νά πι- 
στεύσουν ότι ύπηγα εις τό νεκροταφεϊον καί ένώ 
μάλιστα έγνώριζαν ότι ποτέ δέν έλεγα ψεύμα, ρ.ία 
τών τριών κατηντησε νά κάρ.η όρκον, ότι τά ρ.αρτο- 
λούλουδα, τά όποια είχα φέρει, τά έκοψα άπό τού 
γέρου Γίδα την αύλη’ν.

'Ηκουα τά κακά αύτά λόγια καί έβραζα ρ.έσα ρ.ου, 
άύ.λά τί νά σέκάμω ; έπρεπε νά μέ τά έλεγαν πριν μέ 
συμβη ή συναπάντησις. ’Εκείνην την νύκτα τά κατέ- 
πια όλα, καί μόνον έταλάνι'ζα την άσυλλόγιστον ητις 
έπέσυρε την έχθροπάθειάν ρ.ου κατ’ αύτόν τον τρόπον. 
Δέν απέδειξα όμως τίποτε- ρ.όνον την είχα είπεϊχω- 
ρίς πάθος, — Καύμένη, καϋμένη! παρακάλει τόν 
Θεόν νά μη σε συνερισθη !

ΙΙώςηλλαξεν ή φυσική μου κακία εις άγαθην προαί- 
ρεσιν προς όλους, άφότου συναπηντηθην μέ τόν πλη
γωμένου νεοσύλλεκτον έκεΐνον μίαν στιγμήν, θά κα
ταλάβετε όταν σάς είπώ, ότι άρ.α έμεινα μόνη, καί 
έπλαγίασα εις την κλίνην ρ.ου, αντί νά μελετήσω πώς 
νά εκδικηθώ τάς φίλας ρ.ου διά τά άδικα σκώμματά 
των, ρ.ετενοησα μάλιστα διά τάς σατανικάς ιδέας, αί 
όποϊαι είχαν περάσει άπό τον νούνρ.ου, ένώ τάς ηκουα 
νά μέ πειράζουν. Μ’ έτυπτεν ή συνείδησις, ώς νά τάς 
είχα βάλει ηδη εις πράξιν, καί τότε ρ.όνον ρ.’ έπηρεν ό 
ύπνος, όταν, χάρις εις την άγαθην μου άνάμνησιν, 
ήσθάνθην εις την ψυχήν ρ.ου άπεσβεσμένην πάσαν ρ.νη- 
σικακίαν.

Από την άκόλουθον ημέραν εΐμπορώ νά. καυχηθώ 
ότι ώλιγόστευσεν ή κακία ρ.ου* έπειτα έπηρε τά έπά- 
νω ή καλωσύνη, καί έγινα καλή'· σχεδόν καλή, έπειδή 
όλως διόλου καλός είναι άδύνατον νά γίνη ό άνθρω
πος. Αύτό, το έχει ρ.όνος ό Θεός.

Όλην την ημέραν άνεπόλουν τόν λόγον εκείνον τού 
πληγωρ-ένου, όταν ρ.ού είχε σφίγξει την χεϊρα θέλων 
νά μ’ εύχαριςηση· « Αν δέν γερ.ίζουν τόν λάκκον, άς 
φροντίσουν τούλάχ ιστόν νά βάλουν έκεϊ ένα φώς, ώστε 
νά ρ.η σκοτόνωνται όσοι πτωχοί νεοσύ7.λεκτοι διαβαί
νουν έκεΐθεν. » Τό βράδυ, ζητούν εις την οικίαν ρ.ας 
το φανάρι. 'Εφαγαν τόν κόσρ-ον* τό φανάρι δέν εύρέ- 
Θη πουθενά. Εγώ, πριν νυκτώση, είχα έςέλθει· καί 
άφού έπέστρεψα, καί ηύρα όλας τάς φίλας μας πάλιν 
έκεΐσυναγμένας, άφοβα πλέον έδύνατο νά περάση μέσ’ 
άπό τό δάσος όποιοςδη'ποτε ξένος· εις τού Αύκου τό 
Πηδημα θά εΰρισκε φώς.

Κατά πόσον τό φανάρι ρ.ου έχρησίμευσεν εις τούς 
περαστικούς τού μικρού ρ.ας δάσους, αύτό πλέον δέν 
τό γνωρί’ζιο· μόνον μίαν φοράν, άφού έπέρασαν δέκά 
έτη μετά την συναπάντησίν μου ρ.έ τόν πληγωμένου 
νεοσύλλεκτον, ετυχε ν’ άντικουσθώ μέ κάποιον, οςτις 
βέβαια θά ηύχαρίστησε τόν Θεόν, ότι εις τό μέρος 
έκεΐνο υπήρχε φώς. Πριν όμως σάς διηγηθιο περί τού 
οδοιπόρου τούτου, θέλω ν’ ανατρέξω εις αύτά τά δέκα 
έτη προ τών οποίων ημην κόρη, καί άφού μ’ εζέπλυνεν 
ό ποταμός των εύρέθην νέα είκοσιπενταετης.

Καθώς σάς είπα, είχα κάρ.ει όρκον νά μην αναφέ
ρω εις κάνένα τί μέ συνέβη εις τού Αύκου τό Πηδημα-

άφοϋ έπέρασαν ό’έκ 
μέ τόν πληγωμένου

έκτος τούτου, έταξα καί έμπρός εις την Παναγίαν, νά 
πορεύωρ-αι κατά πάσαν έσπέραν, όταν δέν είχε φεγ
γάρι, καί νά φωτίζω τόν έπικίνδυνον λάκκον. Τό τάγ
μα τούτο ρ.ουΧπολλάκις έρ,ελλε νά μέ φέρη εις μεγά- 
λας στενοχώριας· όχι διά τό έ'ξοδον τού λαδίου· οί γο
νείς ρ.ου ήσαν άπό τούς εύπορωτέρους τού χωρίου ρ.ας. 
Κάθε κυριακήν ρ.’ έ'διδαν, καθώς καί εις την Κατερί
ναν ρ.ας, άπό έν νόμισμα άρ-ρρούν καί αύτό, όχι μό
νον έφθανε διά ν’ αγοράζω μικρά τινα πράγματα τού 
στολισμού, καθώς πάσα νέα, αλλά καί μ’ έπερίσσευαν 
πάντοτε ύ.επτά, καί τά έκρυπτα. II δυσκολία ρ.ου ήτο 
πώς νά ρ.η φανερωθη τό μυστικόν μου. Μην έρωτάτε 
μέ πόσων ειδών πανουργίας καί προφυλάξεις κατώρ- 
θωσα, εις διάστημα εξ μηνών, νά κρύψω την καθημερι
νήν μου έκδρορ.ήν εις τό δάσος, χωρίς κάνεις νά κατα- 
λάβη πίποτε. ’Ηλθεν άκολούθως τό καλοκαίρι* ήμέραι 
μεγάλαι, νύκτες φιοτειναί, καί τότε δέν ήτο χρεία 
νά ποοεύωμαι τό εσπέρας εις τού Αύκου τό Πήδημα. 
Αλλά προς τό φθινόπωρου είχε πέσει εις τον τόπον 

μία. επιδημία, καί σχεδόν όλοι ήρρώστησαν εις τό χω
ρίου ρ.ας. Αρρωστώ. Ηρχετο μίαάδυναμία ρ.εγάλη εις 
όλα τά μέλη τού σώματος, όίστε έπρεπε νά πέσης εις 
το κρεββάτι. ήθελες, δέν ήθελες- άλλως, έμενες εις τό 
μέσον τού δρόμου.

Σάς άφίνιο νάστοχασθήτε την συρ,φοράν μου. Εκεί
νο το βράδυ, ότε ήρρώστησα, έμελλα ν’ανάψω πάλιν 
το φανάρι τού λάκκου, πρώτην φοράν μετά παρέλευσιν 
πολλών ρ.ηνών. Ησθανόρ.ην κομρ.ένα όλα ρ.ου τά 
ήπατα, καί έλεγα κατά νούν, « ’Αδύνατον νά φθάσω 
έως έκεϊ· εις τον δρόμον θά πέσω. » Καί όμως, εύρού- 
σα μίαν στιγρ-ήν, ότε όλοι τής οικίας μας ήσαν ένη- 
σχοληυ.ενοι, έκρυψα τό φανάρι ύπό την ποδίαν μου, 
καί μία, καί δύο, έκίνησα προς τό δάσος. Δέν είχα 
κάμει άκόρ.η εκατόν βήματα, καί έβιάσθην νά σταθώ" 
ήλθε καί μού έπλάκωσε τούς οφθαλμούς ώσάν ένα σύν
νεφου, καί είδα, κ’ έπέρασαν ή μία έπάνω εις την άλ
λην δύο άστραπαί· συγχρόνως έλυγίσθησαν τά γόνα
τά μου, καί εις την ρ.έσην τού δρόρ-ου έπεσα.

’Επεσα εις την ρ.έσην τού δρόμου. Καλή μου τύχη, 
ρ.έ είχεν ίδεΐ κάποιος άπό τούς ίδικούςμας έξερχόμε- 
νος τής οικίας, καί αύτός έκραζε καί άλλους, καί μέ 
μετέφεραν σηκωτήν εις την κλίνην μου.

Καθώς σάς είπα, ή άσθένειά μου ήτο γνως-ή ήδη εις 
τόν τόπον μας, καί οί ιατροί είχαν μάλιστα λάβει την 
πρόνοιαν νά παραγγείλουν εις όλην την περίχωρον τά 
πρώτα θεραπευτικά μέτρα, άμα κάνεις προσεβάλλετο 
άπ’ αύτήν. Εύθύς λοιπόν οί ταλαίπωροι οί γονείς μου 
μετεχειρίσθησαν παν ρ.έσον προς θεραπείαν ρ.ου. Ενώ 
άκόρ.η είχα τάς κακίας ρ.ου, οί γονείς μου, ολίγον αν 
μ’ έβλεπαν αδιάθετον, έμβαιναν εις μεγάλην ανησυ
χίαν πολύ μάλλον τώρα, ότε έβλεπαν τοιαύτην κα- 
ύ.ήν μεταβολήν εις τόν χαρακτήρά μου. Η Κατερίνα 
ρ.ας μάλιστα, τί δέν έ'καρ.εν, ή πτωχή, διά νά άνα- 
λάβω τήν ύγείαν ! Αφού λοιπόν ήκς^ούθησαν κατά 
γράμμα όλας τάς παραγγελίας τών ιατρών τής χώρας, 
καί συνήλθα άπό τήν πρώτην προσβολήν τής άσθενείας, 
βλέπουσα ή αδελφή μου ότι πάλιν έπασχα πολύ, εις 
τήν άρ.ηχανίαν της πλέον, ότι όέν. ήξευρε τί άλλο νά 
κάμη, έκτυπα τήν κεφαλήν της εις‘τήιΛάκραν τής κλί
νης μου, λέγουσα, — Α7.λά τί νά κάρ.ω, τί νά κάμω, 
ώστε νά μετριασθούν οί πόνοι σου;

— 'Αν σ’έλεγα, Κατερίνα, θάτό έ'καμνες; τήν ερωτώ.



ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ / /

ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.

— Καί μ’ έρωτας; Ακούεις, άν θά το έκαμ.να !
— Όμως δέν είναι πράγμα μικρόν· πρόκειται νά 

μέ βοηθήσης νά κάμω τι, τό όποιον έταξα είς τήν Παν
αγίαν· καί άν δέν τό κάμω, είξευρε ότι ποτέ δέν θά 
ίατρευθώ.

Καί τότε έζάθισα καί διηγήθην είς'τήν αδελφήν 
μου όλα όσα είς κανένα δέν ήθελα νά έφανέρονα. Π 
Κατερίνα μέ νικούσε μέ φόβον καί απορίαν· άλλ’ είδα 
ό'τι ή ιστορία του νεοσυλλέκτου δέν τήν είχε κάμει με- 
γάλην έντύπωσιν, καθώς εγώ έπερίμ-ενα. Την έφάνη 
πράγμα φυσικώτατον, ένω έγο> κατέβαλλα ό'λην ριου 
την προσπάθειαν νά τό παραστήσω είς αύτήν ώς μέγα 
καί πολύ. Ίΐ αδελφή μου δέν είδεν άλλο παρά τούτο· 
έτυχα είς τον δρόμον μου ένα νέον πληγωμε'νον, καί 
τόν έβοήθησα. Πράξις καλή, αλλά φυσική. Τό αύτό 
θά έκαμ.νε κ’ εκείνη είς την θέσιν μου. Διατί λοιπόν τό 
τόσον μυστήριον ; "Οσον ό'μως διά τό τάγμα μου είς 
την Παναγίαν, τούτο διέφερεν· είδα ό'τι αύτό συνεκί- 
νησε πολύ καί την άδελφη'ν μου· επειδή, πριν ακόμη 
την παρακαλε'σω νά κάμη ό',τι θά έκαμνα εγώ, άν δέν 
ησθένουν, — Καλά, καλά, μέ είπε· συ κύτταξε νά 
ίατρευθής, καί μην άνησυχής τελείως όσον δι’αύτό. 
Εγώ ύπάγω, ενόσω ήσαι είς τό κρεββάτι, καί βάλ

λω τό φανάρι είς τού Λύκου τό Πήδημα- άφούδέ γονής 
καλά, τότε πορευόμεθα έκεϊ κάθε βράδυ καίαί δύο μας.

Ο Θεός ν’ άναπαύση την ψυχήν της ! μόλις τό ε.- 
πε, καί άμεσους άνεχώρησεν. Είς την επιστροφήν της, 
μέ ηύρε πολύ καλλίτερα.

Εως νά γίνου εντελούς καλά, ή Κατερίνα, κατά πά
σαν εσπέραν, έπαιρνε τό φανάρι καί ύπηγαινε. Τέλος 
πάντουν, εΐμπόρεσα μετά κάμπόσας ήμ.έρας νά έγερθώ 
άπό την κλίνην, καί, κατά την συμ,φωνίαν μ.ας, νά 
πορευθώ μετ’ αύτής είς τού Λύκου τό Πήδημα, όπου 
έβαλα το φανάρι. Εις πολλάς παρευρέθην πανηγύρεις 
μεγάλας, είς πολλάς μέ προσεζάλεσαν διασκεδάσεις 
καί έορτάς, των οποίων καί μόνη ή ιδέα μ’ έκαμ,νε νά 
σκιρτώ άπό χαράν, άλλ’ έπί ζωής μου δέν ένθυμούμαι 
νά έςήλθα εις περίπατον ώραιότερον εκείνου καί μάλ- 
λον εύφρόσυνον είς την καρδίαν μου.

Εκείνον τόν καιρόν, έφημερίδες δέν ηρχοντο είς τά 
χωρία’ πού νά τύχη κάμμία. Μόνον οσάκις έγίνετο 
νίκη τις τών ίδικών μας, ηρχοντο πραγματευταί καί 
έπουλούσαν, όμού μέ άλλα, καί χαρτία είς τά όποια 
εξιστορούντο τών στρατιωτών μ.ας τά ανδραγαθήματα. 
Εύρίσκόντο όέ δύο ή τρεις καί ήγόραζαν, καί τότε 
έσυνάγοντο οί γεροντότεροι νά τά άναγνώσουν. 'Όσον 
διά τάς γυναίκας, αύταί διόλου δέν έφρόντιζαν αί 
νε'αι μάλιστα ούδ’έπρόσεχαν. Μία μόνη άπ’αύτάς 
ηρχισε νά δίδη προσοχήν, καί τόσον αύτό την ηύχα- 
ρίστησεν, ώστε δέν έβλεπε πότε νά έλθη ό πραγμα- 
τευτης· καί άμ,α ηκουε την φωνήν του, έτρεχε, καί 
πρώτη αύτη ήγόραζεν έν χαρτί μ.έ τά νέα. Λύτη ήμην 
εγώ. Θέλω ήγουν νά σάς είπώ όλας μου τάς ανοησίας· 
πράγματα δι’ εμέ τότε σπουδαιότατα. ’Ενόμιζα, 
άναγινώσκουσα τό χαρτί εκείνο, ότι έλάμβανα ειδή
σεις άπό μέρους τού νεοσυλλέκτου, τού οποίου δέν 
ήξευρα καν τό όνομα· καί οσάκις έβλεπα ότι τό δείνα 
σύνταγμα έκαμε καλά τό ’χρέος του εναντίον τού έχ- 
θρού, έλεγα μέ τόν νούν μου’ « Ίσως θά ήναι είς αύ
τό. » Καί πάλιν, οσάκις τό χαρτί άνέφερε κάνέν άν- 
δραγάθημαή κάμμίαν φιλάνθρωπον πράξινάπό μέρους 
στρατιώτου τίνος, έλεγα μέτόν νοϋν μ.ου, « ’Ενδέχε

ται νάήτον εκείνος.» Καίέσεμνυνόμην,ώς έγώνάήμην 
εκείνου τού στρατιώτου ή άδελφή. ’Εν συντόμου, άπέ- 
διδα πάντοτε είς τόν πληγωμένου μουτήν άνδρίαν όλων 
καίτήν αγαθότητα τών ολίγων· τόσον, ώστε μόνον αύτον 
έβλεπα, ώς άν ήτον αύτός μόνος όλος μας ό στρατός.

’'Αν άφ’ ενός παρεΐχεν είς εμέ άγαλλίασιν καί καύ
χημα, χωρίς νά έχη αύτός είδησιν κάμμίαν, χρεωστώ 
όμ.ως νά σάς ομολογήσω ότι έγίνετο μέ τήν σταθεραν 
αύτήν ένθύμησίν του καί αίτιος όχι μικράς άνησυχίας 
καί μελαγχολίας είς έμέ.

Καθώς άπό παντού, οΰτω καί άπό τό χωρίον μας 
εκείνον τόν χρόνον ή Κυβέρνησις είχε λάβει πολλούς 
νεοσυλλέκτους. Ήλθεν είδησις ότι έθανατώθη είς τόν 
πόλεμ.ον είς έξ αύτών. 'Η μ.ήτηρ του ήτο συγγενής μας 
στενή· τήν επιούσαν τής θλιβεράς αύτής εϊδήσεως, εί
χε γίνει μνημ.ο'συνον είς τήν έκκλησίαν μας διά τήν ψυ
χήν τού πεσόντος στοατιώτου. Ήτον έν καλλιστον 
παιδί αύτός δστις έπεσε, καί όλοι τόν έγνώριζαν καί 
τον ήγάπων, καί διά τούτο όλοι έπένθησαν καί συν- 
έκλαυσαν τήν πτωχήν τήν μητέρα του* άλλ’ έγώ, έγώ 
είχα πενθήσει πλε'ον παρ’ όλους. Είς τήν μάχην όπου 
είχεθανατωθή έχάθη όλον τό τάγμα του. Εκείνα, λέ
γει, τά κανόνια καί τά λιανοτούφεκα έβλεπες καί έχύ- 
νοντο έπάνωτων ώσάν βροχή· καί έπειτα καί σπαθί! 
Κάμμίαν βέβαια δέν είχα αφορμήν νά πιστεύσω ότι 
καί ο στρατιώτης εκείνος τού Λυκοπηδήματος ήτο 
συγκαταριθμημένος είς τό αύτό τάγμα· άλλα τι τήν 
κάμ.νεις τήν ιδέαν μου, ότι τό πένθος τής γειτονίσσης 
μ.ας ένεδέχετο νά ήναι καί ίδικόν μου! Εκείνη έφόρε- 
σεν έκ νέου τά μαύρα τής χηρείας τής άφ’ ενός, διά νά 
παρευρεθή είς τό μνημόσυνον, όπου είχε συναχθή όλον 
τό χωρίον, καί έγιο άφ’ έτέρου έβαλα μίαν μ.αύρην 
ταινίαν είς τό κάλυμμα τής κεφαλής μου.

Επέρασαν χρόνοι- έγινα νέα· ήλθε καιρός ν άπο- 
κατασταθώ· μ’ έζήτησεν έν παιδί τού χωρίου μ.ας, 
πολύ καλόν, καί άπό τά πλουσιώτερα τού τόπου. Θα 
είχα μ.οίραν καλήν άν τό έπαιρνα, καί είς τήν οικίαν 
μας θα επροζενει τιμήν αυτός ο γάμος, ιΐζευρα οτι 
πολύ θά έθλιβα τούς γονείς μου άν δέν έστεργα είς 
αύτον, καί ού'τε ύπήρχε λόγος διά νά μ.ή στέρξω, 
έκτος ότι δέν είχα σκοπόν νά ύπανδρευθώ ποτέ. II 
ανησυχίαμ.ου ήτο μεγάλη όσον τούς έβλεπα νά συνο
μιλούν ιδιαιτέρως μέ τούς συγγενείς τού νέου εκείνου, 
έως ού τά έσυμ.φώνησαν. Τέλος πάντων, ήλθεν ή ώρα 
νά τούς είπώ έλευθέρως τό όχι, ή τό ναί. Μού έλειπε 
το θάρρος. Ίΐ Κατερίνα μας, βλέπουσα τήν αμηχανίαν 
μ.ου άφού τά πράγματα έφανερώθησαν είς τήν οικίαν 
μας, μίαν ημέραν μ.έ λέγει, — θέλεις νά είπώ έγώ 
τό όχ ι αντί σοΰ;

Εύθύς μέ ήλθε μία ιδέα, καί άπεκρίθην είς αύτήν
— Καί δέν είναι καλλίτερον νά είπής τό ναίδιά σέ;
Είδα ότι δέν άπέκρουσεν όλωςδιόλου τήν πρότα- 

σίν μου. "Εδυσα λοιπόν είς τούς γονείς μου νά κατα
λάβουν, ότι ιδού μ.έ τήν αδελφήν μου τό όφελος καί ή 
τιμή τής καλής αύτής εύκαιρίας έμεναν πάντοτε είς 
αύτούς. ’Εξ άλλου μέρους, κατέπεισα καί τόν μνη- 
στήράμου με αποδείξεις, ότι ή Κατερίνα ύπήρχε καθ’ 
όλα καλλίτερα μου. Καί άληθώς, αύτό ήτον οφθαλμο
φανές· δέν έχρειάζετο πολύ όπως τό πιστεύση. Μ’ 
έζήτησε δύο ημέρας διά νά σκεφθή, καί πρός τό τέλος 
τής άκολούθου έβδομ-άδος έγιναν καί αί χαραί, καί τόν 
είδα γαμβρόν μου· σύζυγον τής αδελφής μου.

t

» x x — <Ζ , X X νζ X νΑυτός ητον ο παππος σας, καλός και αζιος· και εύ
χομαι, Χριστέ μου, είς όλας μου τάς μικρανεψιάς, νά 
ταίς τύχουν ώσάν εκείνον άνθρωποι" καθώς εύχομαι 
καί είς όλας τάς μικρανεψιάς τού κόσμου, νά τάς αγα
πά ή μεγάλη θεία των καί νά τάς έχη άκριβάς, καθώς 
σάς έχει ή γραία ’Αμαρύλλη σας.

Αλλά προτήτερα είχα είπεϊ, ότι καί έν άλλο συνα- 
πάντημα είχα κάμει είς τού Λύκου τό Πήδημα’ έρχο
μαι τώρα είς αύτό.

(Τήν συνέχειαν εις τό προσεχές.)

ΘΑΝΑΤΙΚΟ Τ1Μ11ΡΙΑ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ.

Είς τάς πλείστας τών δεκατριών πολιτειών της 
'Ελβετικής Ομοσπονδίας, ή λαιμητόμος δέν είναι έν 
χρήσει έπί καταδίκης θανατικής, προτιμωμένης τής 
σπάθης, ώς έν Τουρκία- αλλά κατά τρόπον ήττον βα
σανιστικόν. ’Επί ίκρίου (estrade) εύρυχώρου έκ σανί
δων τίθεται καθέδρα προσηλωμένη είς τό έδαφος, όπου 
καθίζεται ό κατάδικος. Ό δήμιος δένει αύτον έπί 
τής καθέδοας διά σχοινιών δυνατών, ήδη έχοντα τάς 
χείρας δεδεμένας όπισθεν. Δένει δέ καί τούς οφθαλ
μούς του, καί τού γυμνόνει τόσώμα μέχρι τής οσφύος. 
Τότε ό βοηθός τού δημίου ανεγείρει τήν κεφαλήν τού 
καταδίκου λαμβάνων αύτήν άπό τής κόμης· ό δέ δή
μιος, ίστάμενος όπισθεν, λαμβάνει τήν σπάθην δι’ 
άμφοτέρων τών χειρών, καί μετά θαυμ.αστής έπιτη- 
δειότητος τόν αποκεφαλίζει έν άκαρεί. Η σπάθη εί
ναι βραχεία μέν, άλλά πλατεία, καί έχει βάρος πέντε 
λιτρών. Ό δήμιος φορεί ερυθρόν μανδύαν καί είς τήν 
κεφαλήν πίλον τρίκωχον. Μετά τήν θανάτωσιν σκε
πάζει τό πτώμα διά μέλανος μανδύου.

Μ ΕΖΟΪΖΟΘ.

Ούτως όνομάζουσιν οί Εβραίοι τεμάχιάτινα έκ 
περγαμηνής, άτινα έμβάλλουσιν είς τάς φλιάς, ήτοι 
παραστάτας τών θυρών των, έκλαμβάνοντες κατά 
γράμμα ό',τι διέταξεν είς αύτούς ό Μωυσης έν τώ Δευ- 
τερονομίω, είπών, « Καί έσται τά ρήματα ταύτα έν 
τή καρδία σου, καί έν τή ψυχή σου· καί γράψετε αύτά 
έπί τάς φλιάς τών οικιών ύμών, καί τών πυλών

ένθυμείσθε τάς έντολάς τού Θεού, είτε εισερχόμενοι είς 
τάς οικίας υμών, είτε έξερχόμενοι. Αλλ’ οί ραββίνοι 
ένόμισαν ότι ό νομοθέτης έζήτει καί τι πλέον. Είπον 
ότι, ίνα μή καταγελώνται γράφοντες έξωθεν τών θυ
ρών τάς τού Θεού έντολάς, ή καί ίνα μή έκθέτωσιν αύ
τάς είς τάς βεβηλώσεις τών κακών, έπρεπε τούλάχι

στον νά τάς γράφωσιν έπί περγαμηνής καί νά τάς 
έγκλείωσιν είς τινα θήκην. Καί λοιπόν γράφουσιν έπί 
φύλλου περγαμηνής τετραγώνου, έπί τούτω παρε- 
σκευασμένου, καί διά μελάνης έπί τούτω κατεσκευα- 
σμένης, καί διά χαρακτήρων τετραγώνων, τά επόμενα· 

« Άκουε,/Ισραήλ, κύριος ό Θεός ημών, κύριος είς 
» έστι. Καί αγαπήσεις κύριον τόν Θεόν σου έξ όλης 
» της διανοίαςσου, καί ές όλης τής ψυχής σου, καί έξ 
» όλης της δυνάμεώς σου. Καί έσται τά ρήματα ταύ- 
» τα, όσα έγώ έντέλλομαίσοι σήμερον, έν τη καρδία 
» σου, καί έν τή ψυχή σου. Καί προβιβάσεις αύτά 
» τούς υιούς σου, καί λαλήσεις έν αύτοίς καθήμενος έν 
» οίκω, καί πορευόμενος έν όδώ, καί κοιταζόμενος, 
» καί διανιστάμενος. Καί άφάψεις αύτά είς σημείον 
» έπί τής χειρο'ς σου, καί έσται άσάλευτονπρό όφθαλ- 
» μώνσού. Καί γράψετε αύτά έπί τάς φλιάς τών οΐ- 
» κιών ύμών, καί τών πυλών ύμών. » —(Δευτερονομ. 
κεφ. ς·',§ 4 μέχρις 9.)

’Αφίνουσι δ’ έπειτα μικρόν τι διάστημα, καί έξα- 
κολουθούσιν

« ’Εάν δέ ακοή άκούσητε πάσας τάς έντολάς, ίς 
» έγώ έντέλλομαίσοι σήμερον, » μέχρι τού « Καί 
» γράψετε αύτάέπί τάς φλιάς τών οικιών ύμιών, κτλ.» 
— (Δευτερονομ. κεφ. ια', § 13 μέχρις 20.)

Μετά δέ τούτο τυλίσσουσι τήν περγαμηνήν, βάλ- 
λουσιν αύτήν έντός καλάμου ή άλλης θήκης πολυτι- 
μοτέρας, γράφουσιν ή χαράττουσιν είς τήν άκραν τού 
καλάμου τήν λε'ξιν, Σαδαϊ, ήτις είναι έν τών εβραϊ
κών ονομάτων τού Θεού, καί άναρτώσι τον κάλαμον 
είς τάς θύρας τών οικιών, τών θαλάμων, καί παντός 
τόπου ένθα συχνάζωσιν ή τόν άναρτώσιν, ή τόν καρ- 
φόνουσιν είς τάς φλιάς τών πυλών, δεξιόθεν· οσάκις 
δέ είσέρχωνται είς τήν οικίαν ή έξε'ρχωνται, άπτον- 
ται αύτού διά της άκρας τού δακτύλου, καί άσπά- 
ζονται τόν δάκτυλον εύλαβώς. Ίΐ φλιά ή ό παραστά
της της θύρας καλείται έβραϊστί μεζουζά· τό αύτό 
δέ τούτο όνομα δίδεται καί είς τόν έν λόγω κύλινδρον. 
ΙΙλειότερα περί τούτου αναφέρει Λέων ο Μοδεναΐος, έν 
Τελεταίς Ιουδαίων, μέρος J. C. A. (Dom Calmet 
de la bibl., t. II, p. 689.)

ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑ.

ΤΡΟΠΟΣ TOY ΣΙΙΕΓΕΙΝ Η ΠΑΧΓΧΕΙΝ TA OPNIOIA.

Ιδού τί έπενοήθη πρό ολίγων ετών έν Εύρώπη προς 
σίτευσιν τών όρνιθίιον καί πίανσιν αύτών.

Έκλέγουσιν έκ τού ορνιθώνας όσα βλέπουσιν άσθε- 
νέστερα, ταύτα δέ βάλλουσιν έντός κιβωτίων μικρών 
έχόντων τριών τετάρτων τού πήχεως πλάτος καί τα- 
σοΰτον μήκος, συνηθέστερον ό'μως έντός παλαιών βυ- 
τινίων (βαρελίων), ανοικτών πρός τά έπάνω, καί 
έχόντων άχυρα μ.έχρι τού ήμίσεος αύτών. Τά σκεπά- 
ζουσιν έπειτα διά καλύμματος διατρ^πημένου, καί 
ύπεράνω τού καλύμμ.ατος ρίπτουσι ψίαθον, όπως τά 
στερήσωσι τού φωτός. Δύναταί τις νά βάλη είς έκά- 
στην τοιαύτην φυλακήν τέ'σσαρα ορνίθια. Τοίς δίδει 
δέ τροφήν τρις τής ημέρας· τό πρωί* περί όίραν 6· με
τά μεσημβρίαν, περί ώραν μίαν, καί τδ εσπέρας περί 
ώραν 8.

Ίΐ τροφή των σύγκειται έξ αλεύρου κριθής 142 
γραμμαρίων (δραμίων 45 2/3), καί έκ γάλακτος 345 
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γραμμαρίων (δραμίων 1 101/3). Το γάλα πρέπει νά 
ηναι θερμόν. ’Αναμιγνύουσι τό όλον, και ούτω γίνε
ται αραιόν τι ρόφημα. Το ποσόν τούτο είναι αρκετόν 
διά τρεις δόσεις, ήτοι διά μίαν ημέραν. Χρεία δέ να 
κατασκευάζεται τρις τής ημέρας, επειδή τό γάλα πρέ
πει νά ηναι πάντοτε θερμόν, η μόλις έξηγμένον έκ του 
μαστού της δαμάλεως.

’Αλλ’ όπως δίδεται τδ ρόφημα τούτο εις το όρνίθιον 
είναι χρεία χιονιού, τού οποίου ό σωλήν πρέπει νά έχη 
εγκοπήν ήμίκυκλον καί λείαν, ώστε νά μη πληγόνη. 
Ούτω, το όρνίθιον λαμβάνεται έκ της φυλακής του, 
κρατείται διά της άριστεράς χειρός, τίθεται κατά γης, 
οί πόδες του επί τίνος άπομάκτρου (πατσαβούρας), 
πατούμενοι διά τού αριστερού ποδός τού ανθρώπου· 
τούτο δέ ίνα μη σφαδάζη· αλλά καί ό πράττων την 
εργασίαν ταύτην πρε'πει νάέχη άφηρημένον τό άρ·.ς·ε- 
ρον υπόδημα, ίνα μη πάσχη τό ζώον έκ της πιεσεως. 
Τότε ανοίγεται τό στόμα τού ορνιθιού διά τού μεγά
λου δακτύλου καί τού λιχανοΰ της άρις-εράς χειρός, 
καί διά της δεξιάς έμβιβάζεται εις αύτό ό σωλην τού 
χωνιού* έπειτα χύνεται εις τό χωνίον ή δόσις τού ρο
φήματος. Τούτου γενομένου, τό όρνίθιον βάλλεται εις 
άλλο βυτίνιον, πλησίον τού πρώτου, τού οποίου τά 
έπάνιο άχυρα, ιός ακάθαρτα έκ τιονπεριττωμάτων τού 
ζώου, πρέπει ν’άντικατασταθώσι δι’άλλων, καθαρών. 
Οσα καί άν τρέφη τις ορνίθια, είναι χρεία νά έχη εν 

βυτίνιον περιττόν, ίνα βάλλη έντός αύτού τά βαθμηδόν 
ψωμιζόμενα.

11 εργασία αύτη γίνεται έντός ένας καί ήμίσεος 
λεπτού έφ έκάστου ορνιθιού· άλλ’ έντός μιας ιορας 
δύνανται νά ψωμισθώσι καί 50 ορνίθια.

Καί το χοίρ«ον λίπος, μετά νερού θερμού διδόμε- 
νον, παχύνει ωσαύτως· τά ούτω σιτευόμενα δεν έ- 
χουσι μέν τόσον λευκόν τό κρέας, παχύνονται όμως 
ταχύτερον, καί επίσης είναι καλά. εις την γεύσιν. Μό
νον τό ομμα δεν εύχαριστούσιν ώς τά διά τού γάλα
κτος καί της κριθής.

Απαιτείται προσοχή όπως, κατά μέν την πρώτην 
ημέραν, δίδεται μόνον τό ημισυ της δόσεως, κατά δέ 
την δευτέραν τά δύο τρίτα, κατά δέ την τρίτην ακέ
ραιος ή δόσις. Ύπάρχουσι μεγάλα ορνίθια εις τά ο
ποία ή δόσις δέν έξαρκεϊ* τότε πρέπει ν’ αύξηθή ολί
γον ή δόσις· καταλαμβάνει δε τις άν ηναι αρκετή έκ 
της πληρώσεως τού στομάχου.

'II σίτευσις γίνεται έντός 15 η 20 ήμερων· έντός 
18 ήμερων κατά μέσον όρον. Χρεία όμως νά φυλάτ- 
τωνται θερμά τά σιτευόμενα ορνίθια, μάλιστα δέ έν 
ώρα χειμώνος. Εάν όρνίθιον ύποβαλλόμενον εις την 
δίαιταν της σιτεύσεως ζυ-'ίζη περί τά 225 δράμια, 
μετά τάς 18 ήμέρας τής' διαίτης ζυγίζει περίπου 1 
όκκάδα καί 50 δράμια· ήτοι τό διπλοΰν. Τί δέ κατα
νάλωσε προς τούτο;

Κριθης μέν . 
Γάλακτος δέ
Τό όλον..............................6 » 10
’Άρα 11 όκκάδων τροφή κριθης καί γάλακτος πα- 

ρήγαγε μιας όκκάδος κρέας.
Τά ορνίθια είναι καλά εις βρώσιν όντα νέα ετι* 6 

μηνών όταν γίνωσιν είναι σκληρά· τριών μηνών όρνί
θιον είναι καλόν εις βρώσιν· έν Παρισίοις πωλείται 
προς φράγκα 4 (υπέρ τάς 5 δραχμάε, ή 1!) γρό- 

2 όκ. 25 δρ.
3 » 385 »

σια)· 6 μηνών όταν γίνη, έδαπανήθησαν δι’ αυτό τά 
διπλάσια, καί είναι εύωνότερον.

Βάλλουσι δέ τάς κόττας νά έπωάζωσιν άπό τής 
1 ϊανουαρίου (ν. έ.), καί ούτως έξακολουθούσιν άπο 
μηνος εις μήνα, μέχρι τέλους σεπτεμβρίου. Εις πάσαν 
κοτταν δίδουσι 15 ώά. Τά δέ ορνίθια είναι καλά προς 
σίτευσιν όταν γίνωσιν 8 ή 10 εβδομάδων.

Καί αί ίνδικαί ορνεις έπωάζουσιν ώά κόττας· εις 
ταύτας βάλλουσιν 25 ώά. Αύται δύνανται νά έπωά- 
σωσι καί τετράκις ή πεντάκις κατά συνέχειαν· αλλά 
προς τούτο πρέπει ν άφαιρώνται τά ορνίθια καθόσον 
εκκολάπτονται, καί ν’αντικαθίστανται διά νέων ώών.

II νέα κοττα γέννα περί τά 150 ώά κατά τό πρώ
τον έτος, 120 τό δεύτερον, 100 τό τρίτον καθόσον 
ήλικιούται, έλαττούνται τά ώά αύτής· διά τούτο συμ
φέρει νά πωλήται μετά 4 έτη. Καί επειδή δέν διακρί- 
νονται εύκόλως αί νέαι κόττας άπό τών γηραιών, ση- 
μειούσιν αύτάς διά μικρών περικνημιδίων· κατά τό 
πρώτον έτος βάλλουσι περικνημίδων εις τον δεξιόν 
πόδα· το δεύτερον, εις τον αριστερόν· τό τρίτον, καί 
εις τούς δύο’ τό τέταρτον, άφαιρούσι τά περικνημίδια 
άμφότερα καί τάςπωλούσι. Συνήθως τά σημεία ταύτα 
τίθενται κατά την εναρξιν τού χειμώνος.

Τά πτερά φυλάττονται, έπειδή χρησιμεύουσιν εις 
στρώματα. Σημειωτέον ότι, εις τάς καλώς διευθυνο- 
μένας έπαύλεις, τά μικρά πράγματα, αί μικραί οικο
νομία'., δέν είναι εύκαταφρόνητοι· όλα τά ώφελήματα 
συγκεφαλαιοΰνται έν τώ άθροίσματι τών προϊόντων. 
Δια τούτο τά ορνίθια, τά παρά πολλών όλιγωρούμενα 
άπερισκέπτως, είναι πράγμα λίαν προσοδοφόρον· ή 
διατροφήτων αποβαίνει όλιγοδάπανος έκ τού ότι εύ- 
ρίσκουσι πάντοτε εις την αύλήν κόκκους τήδε κάκεΐοε 
διεσκορπισμένους, έτι δέ καί εις τά περισαρώματα 
τών φατνών καί εις τών ζώων τά περιττώματα. Ού- 
τοι οί κόκκοι, οί άλλως επί ματαίω άπολλύμενοι, 
έςαρκούσιν εις τό τρίτον τής τροφήςτων τά άθλα τ.ζ- 
ρισαρώματα τών άλωνίων ή τά σκύβαλα άναπλη- 
ρούσι την λοιπήν τροφήν. Τί ί'κκα απαιτείται; ολί
γον ψωμίον διά τούς νεοσσούς, καί τό γάλα μετά τής 
κριθής διά τήν πίανσιν τών πωληθησομένων.

Γποθετέον- έχεις έπαυλιν όπου δύνασαι νά θρέψης 
300 κόττας καί 30 άλέκτορας. Αί 300 κότται, νέαι 
ούσαι, τίκτουσιν έκάστη 120 ώά. Αφαίρεσον όσα 
προσδιώρισες νά έκκολαφθώσι, καί όσα χάνονται γεν- 
νώμενα εις μέρη απόκρυφα, καί όσα τρώγονται ύπ’ 
άλλων ζώων, καί όσα κλέπτονται ϋπό υπηρετών απί
στων ήξε'νων, καί όσα καταναλίσκονται έν τη οικία- 
μένουσιν έζ έκάστης κόττας 80 ώά κατ’ έτος προς 
πώλησιν. Τών ώών τούτων ή τιμή μεταβάλλεται 
κατά τήν ώραν τού έτους. ’Εν Γαλλία πωλούνται, 
κατά μέσον όρον, προς 1 σού.δίον περίπου (20 σολδία 
άποτελούσιν έν φράγκον '. Αοιπόν

300 κότταιπρος 80 ώά δίδουσιν 
24,000 ώών· προς 1 σολδίον 
γίνονται............................... φρ. 1,200

240 κότται, ορνίθια καί άλέκτο-
ρες σιτευτοί, προς 2 1/2 φράγκα » 600

Ο βόλιτος ή ή κόπρος τών 330 
κοττών καί άλεκτόρων (διότι 
καί έκ τούτου αί γαλλικαί έπαύ- 
λεις έπωφελοΰνται· όλα τά με-

τρούσι·) προς 8 έκατόλλιτρα 
εις τάς 100 κεφαλάς, 26 έκα- 
τόλλιτρα καί 40 λίτρα1 · προς 
8 φρ. έκαστον, γίνονται » 211

Τό όλον έκτών 330 κεφαλών » 201 1
Τουτέστιν έζ.αστον όρνίθιον δίδει φρ. 6 και 9 εκα

τοστά. ΙΙρός όλα λοιπόν τά άλλα τής έπαύλεως κτή
νη παραβαλλόμενα τά ορνίθια άποφέρουσι πλειότερον 
κέρδος. Τών δαμάλεων, παραδείγματος χάριν, καί 
τών προβάτων ή τροφή αγοράζεται, ένώ ή τών όρνι
θίων κατά μέγα μέρος είναι αδάπανος. ’Εκ τών οικια
κών δέ ζώων τό όρνίθιον δίδει άναλόγως τό πλειστον 
κρέας, σχετικώς πρός τά όσ;ά του.

’Επί δύο όρνιθίων, τού μέν παχέος, τού δε ισχνού, 
έγένοντο αί έπόμεναι παρατηρήσεις,·

Τό ισχνόν, ζών, είχε βάρος 368 δραμιων το δε 
παχύ, 1 όκκάδος καί 192 δραμίων.

Τά διάφορα μέρη τών δύο τούτων όρνιθίων έδοσαν 
τάς έπομένας αναλογίας·

SP·Ζώντα.................................
Τό ισχνόν, 

όκ. 0,368 ορ.
Τό παχύ 

όκ. 1,192
Αιμα................................ 0,003 0,005
Πτερά................................ 0,028

0,233
0,029

Κρέας και λίπος .... 1,050
ΕντόσΟια και περιττώματα . 0,059 0,000
Οστά. ....... 0,010 0,042
Εξάτμισις........................... 0,005 ο,οοο

η. 0,308 όκ. 1,102

"Ωστε τό κρέας όρνιθίου, ισχνού μέν, περιέχει ένος 
έκτου περίπου οστά· παχέος δέ, ένος δωδεκάτου πε
ρίπου.

Θεωρείται προσέτι έν Γαλλία ύπό τών περί τα 
τοιαΰτα ειδημόνων ώς αγαθόν άνεκτίμητον, ότι τα 
ορνίθια άφαιρούσιν άπό τής κοπριάς τά έν αύτη κακα 
σπέρματα, καί ούτως άπαλλάττουσι τα βλαστήματα 
άπό τών παρασίτων χόρτων. Ωστε καί άν εις άλλο τι 
δέν έχρησίμευον τά οικιακά ορνίθια, ώφειλον οι γεωρ
γοί καί οί κηπουροί νά τά φέρωσιν εις τας έπαύλεις 
καί τούς κήπους των, απλώς πρός τον τής κοπριάς 
καθαρισμόν άπό τών έπιβλαβών κόκκων.

ΑΑΑΟΣ ΚΥΝΑΙΓΕΠΌΣ.
Κατά τήν έν Μεντάνα μάχην, Άγγ'λος τις συμ- 

πολεμών μετά τών Γαριβαλδιανών, και τραυματισθεις 
κατά τον βραχ ίονα, άνέμνησε τούς αρχαίους Σπαρτια- 
τας διά τήν άνδρίαν- Ονομάζεται John Sholcy. 
Όταν έν τώ νοσοκομείω όπου ήόν είχον μεταφέρει, ό 
χειρούργος είπεν εις αύτόν, ότι έπήλθε γάγγραινα εις 
τήν πληγήν του, καί ότι μετ’ όλίγας ήμερας έμελλε 
ν’ άποβη άνυπέρθετος ή έκκοπή τού βραχίονος, — 
λοιπόν, άπεκρίθη, τί τό τριγυρίζετε; Κάμετέ το ευ
θύς, νά τελειώνη.

Ητοίμασαν τότε οί περί τον χ ρειοΰργον τα επιτή
δεια. — Άκούτρ, είπεν ό Αγγλος, κακώς εκφραζο- 
μενος ίταλιστί· έγιο άν φωνάξα,, πόνο πού,ύ, σείς προσ
έχετε τίποτε· εμπρός· κόψη.

Τώ έπρότεινον νά τον άποκοιμίσωσι δια χλωρο
φορμίου. — ’ θ/1? άπεκρίθη· κόψη, κόψη.

(1) "Α»ο ή λίτρα (livre), και άλ;ο τό λίτρον (litre). Ή λίτρα 
ούγκειται έκ 500 γραμμαρίων. Τό λίτρον έξ 800. Αύο λίτραι καί 
ήμίσεια ισοβαροΰσι πρός μίαν όκκάδα.

Ούδόλως συνωφρυώθη έκ τών πόνων επί τής χει
ρουργικής έγχειρήσεως, άλλ’έβλεπεν άπαθως, ώς άν 
έγίνετο επί ξένου σώματος. Αφού δέ έτέθησαν οί επί
δεσμοι, εζήτησε τον άποκοπεντα βραχίονα του, τον 
έλαβε διά τής δεξιάς χειρός, τον παρετήρησε κατα- 
φρονητικώς, έΐτειτα δέ, στραφείς πρός καλογραίαν τι- 
να έκεΐ παρούσαν· — Λάβε, τήν είπεν· εμένα τίποτε 
χρησιμεύσει άλλη φορά- εσένα χάρισμα,

’Εζήτησε δ’έπειτα τήν πίπαν του, καίήρχισενά 
καπνίζη αδιάφορος.

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΑΙΡΕΣ1Σ.
Αγγλική τις έφημερίς (United service Gazelle) 

άναγγέλλει ώς κίνδυνον γενικόν τήν ύπαρξιν θρησκευ- 
τικήςτινος αίρέσεως, πλείστους έχούσης οπαδούς με
ταξύ τού πληρώματος τών στόλων της Αγγλίας. Τα 
μέλη αύτής, καλούμενα Γερμανΐται, πρεσβεύουσιν 
ώς δόγμα τό ν’ άπέχωσιν άπό πάσης θρησκευτικής λα
τρείας, καί άπό πάσης πολεμικής έπιθέσεως. Συνεπείς 
δέ πρός τάςάρχάςταύτας, είναι άνθρωποι ήσυχώτατοι, 
άποφεύγοντες τάς έριδας καί ρήξεις, τάς συνηθεστά- 
τας μεταξύ θαλασσοπορούντων ή καί ελλιμενισμένων 
ναυτών. Καί τούτο μέν τό τελευταϊον είναι θεάρεστον 
άλλ’ εάν ποτέ έτύγχανον ούτοι εναντίον εχθρού, κατά 
πόσον άρά γε θά έχρησίμευον ώς στρατιώται; Εις τήν 
τής Μεσογείου αγγλικήν μοίραν εύρίσκονται, ώς φαί
νεται, τοιούτοι πάμπολλοι.

ΤΑ ΘΩΡΗΚΤΑ 1ΙΑΟ1Α.
Δέν είναι πράγμα όλως νέον ή έφαρμογή σιδηρών 

πλακών επί τών πύ,ευρών τών πύ.οίων, όπως άντέχ,ωσι 
πρός τά τών πυροβόλων βθ,ήματα· από τού δέκατο > 
έκτου αΐώνος έγενετο πρώτη τις απόπειρα προκαλύ- 
ψεως, καί ό Βόσιος (Bosio) έν ,« 'Ιστορία τών 'Ιππο
τών τού αγίου Ίωάννου της 'Ιερουσαλήμ» περιγράφει 
γαλέραν τινά ή κάτεργον νανπηγηθέν ένέτει 1530 
έν Νικαία ύπό τών ιπποτών τούτων, καί θωρακισθέν 
όπως άντέχη προς τάς κανονοβολάς. Είχε δέ όνομα- 
σθη 'Αγία "Αννα, καί εστάλη καί αύτό ύπό τού Κα
ρόλου Ε' μετά τού λοιπού στόλου κατά τής Τύνιδος, 
προς άλωσιν τής οποίας μεγάλως συνέτεινεν. Είχεν ές 
καταστρώματα, πούλά καί μεγάλα πυροβόλα, πλή
ρωμα έκ 300 άνδρών, ναΐσκον άρκούντως εύρύχωρον, 
καί άρτοποιεΐον. Τό προκάλυμμά του ήτο έκ μού.ύ- 
βδου,καί όμως, κατά τον μνησθέντα ιστορικόν, τούτο 
δέν έβλαπτε τήν έλαφρότητά του· άρκούντως δέ καί 
άντέσχε πρός τα πυροβολικόν τών Τυνησαίων καθ 
όύ.ην τήν πολιορκίαν.

Αί αετά τήν πρώτην ταύτην απόπειραν γενόμεναι 
άλλαι άπέβησαν άτυχεστεραι. ’Εν έτει 1782, γάύλος 
τις ιππότης (d’Ancon) έπειράθη νά κυριεύση τής Γι- 
βραλτάρης διά πλωτών τινων κανονοστίιχιών, άλλ’ 
άπέτυ-χεν οΐκτρώς· μόύας δέ άπο τού 1813 έπενοήθη 
τοιούτό τι άληθώς σπουδαΐον έκεΐθεν τού Ατλαντι
κού, εις τάς'Ηνωμένας Πολιτείας, καί τούτο κατά προ
τροπήν καί ύπόδειγμα τού περιφανοΰ^Φούλτωνος. Τό 
πρώτον θωρηκτόν- άτμοκίνητον σκάφος ώ?ομάσθη ύπό 
τών ’Αμερικανών Δημολόγος (Demologos), μετο- 
νοαασθέν έπειτα Φούλτων. Τούτο είχε μήκος μέν 4 7 
μέτρων καί 60 εκατοστών, πύ.άτος δέ μέτρων 17, 
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βάθος 6.10, καί κάθεσιν έν τώ ΰδατι 3.05. Ητο δέ 
έκ ξύλου δρυός, προκεκαλυμμένου διά ιςλακών πά
χους αρκετού ώς προς τό πυροβολικόν του καιρού εκεί
νου. Εφερεν 20 πυροβόλα, τεθειμένα εις κανονοστοι- 
χίαν έστεγασμένην. Πλήν δέ τούτων είχε καί καμί- 
νους προς πύρωσιν τών σφαιρών, καί μηχανάς επιτή
δειας, άπό τών οποίων έξέθρωσκε ζέον ύδωρ κατά τών 
εχθρικών πλοίων, καί ύποβρύχια πυροβόλα, κτλ. 
Αλλ οί τροχοί αύτοΰ έκειντο εν τώ μέσω· θέσις 

αναρμόδιος έπί ναυμαχιών· ό δέ δρόμος του δέν ύπερ- 
έβαινε τά 4 '/2 μίλιακαθ’ ώραν.

Ο Δη μολόγος, ή Φούλτων Α’, άνετινάχθη έν 
έ'τει 1829 τυχαίως πως· καί τότε έναυπηγήθη δεύ
τερα τις πλωτή κανονοστοιχία, όνομασθείσα Φούλ
των Β . Τό σκάφος τούτο, έν τών ταχυπορωτάτων 
του αμερικανικού ναυτικού, σώζεται έτι· άλλ’ άνευτού 
προκαλύμματος του.

Τώ 1842, δύο διάσημοι μηχανικοί, ό Ροβέρ
τος (Robert) καί ό Στίβενσος (Edwin Stevens), άνα- 
λαβόντες την ιδέαν του Φούλτωνος, ύπέβαλον εις την 
αμερικανικήν Κυβέρνησιν σχέδιον πλωτής κανονοστοι- 
χίας, έπιδοκιμασθέν. Έκτοτε άπέδειξεν ή πείρα, δτι 
τοίχος σίδηρους, πάχους δακτύλιον 4 ’/,, άντεΐχε κα

τά του πυροβολικού· άλλά μόλις ηρξατο ναυπηγού
μενου τό παραγγελθέν εις αύτούς πρώτον τοιούτο σκά
φος, έν έτει 1854, ότε καί οί Γάλλοι έπεχείρησαν την 
κατασκευήν πλωτών κανονοστοιχ ιών. Επειδή δέ ανάγ
κη τις προς άποπερα'τωσιν εκείνου δέν ύπηρχεν, ημε- 
ληθη έκ νέου, μέχρις ού ό έκραγείς πόλεμος προς τούς 
νοτίους παρότρυνε την αμερικανικήν ομοσπονδίαν νά 
έπαναλάβη τό έργον, τό όποιον καί εξακολουθεί άνεν- 
όότως μέχρι σήμερον.

Οτε λοιπόν ένεφανίσθησαν εις τόν ποταμόν τού 
Αγιου ’Ιακώβου ό Μερριμάκ καί ό Μονίτωρ, οί 
Αμερικανοί προ πολλοΰ ήδη κατεγίνοντο εις δοκιμάς 

τοιούτων ναυπηγημάτων, καίτοι διατελούντες έν πλη- 
ρει ειρήνη, καί ενώ ούδόλως προεβλέποντο είσέτι αί 
μέλλουσαι αξιόλογοι πρόοδοι τού πυροβολικού· πρόο
δοι ταχεΐαι, ώς γνωστόν, καί παντοϊαι. Μεγάλη 
τωόντι έπεφάνη ά'μιλλα μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας 
καί τών Ηνωμένων Πολιτειών επί τούτοις, καί ού- 
δείς άγνοεΐ τά έργα καί ονόματα τών ΙΙαιξάνων, Άρμ- 
στρόγγων, Δαγγρένων, Ούϊθβόρθων, κλπ. Άρκούμε- 
θα άναφέροντες μόνην την έφεύρεσιν τού περιφανούς 
στρατηγού Παιξάνος (Paixbans). Ούτος έπενόησε πώς 
νά ρίπτωνται όριζοντείως ύπερμεγέθη κοίλα βλήματα 

ρείους. Ό Μερριμάκ ήτο παλαιάτις φρεγάτα, τήν 
οποίαν ήμίκαυστον είχον καταβυθίσει οί βόρειοι, ότε 
παρήτησαν τήν Νορφόλκην* άφού δέ οί νότιοι τήν έπε- 
σκεύασαν, άνήγειρον έπί τού καταστρώμ,ατόςτης ευρυν 
θάλαμον, έκτεινόμενον άπό άκρας εϊςακραν τοΰπλοιου, 
καί τού οποίου αί πλευραί ήνούντο σχεδόν προς τα 
άνω. Τό δ’ δλον προεκαλύφθη ύπό σιδηρών τροχιών 
(rails) σιδηροδρόμου. Ήτο δ’έξωπλισμένος ό Μερρι
μάκ διά δύο πυροβόλων έπί τής πρώρας, δύο άλλων 
έπί τής πρύμνης, καί τεσσάρων κατά τάς πλευράς. Εις 
τόν θεατήν έφαίνετο ώς παν άλλο ή πλοΐον, όγκος τις 
άμορφος. ΐΚντήκοντα ή εξήκοντα σφαΐραι τόν z’.yw 
προσβάλει, καί ούδεμίαν έπαθεν έξ αύτών ζημίαν άςιο- 
λογον* τόσον ήτο ισχυρόν τό προκάλυμμά του. Αλλ

, έφερε καί κε'ρας (eperon) έπί τής πρώρας, ολίγον ύπό 
τήν επιφάνειαν τού ΰδατος, κέρας άποδειχθέν φοβε- 
ρώτατον, έπειδή έκ πρώτης έφόδου είχε καταβυθίσει 
μίαν φρεγάταν, τήν Κουμβερλάνδην.

'Έτερον τοιούτο σκάφος, Κεοκούκ όνόμαζόμε- 
νον, έφωδιάσθη ύπό δύο πύργων άνθ’ ενός, καί έναυ
πηγήθη εις τρόπον ώστε, έπιπίπτον προς τά εχθρικά 
πλοία, νά έπιφέρτ, εις αύτά ό,τι άλλοτε ποτέ εις τα 

τείχη ό κριός. Οί πύργοι είναι προσκεκολλημένοι έπί 
τού καταστρώματος, άλλά τό πυροβόλον αυτών δυνα- 
ται νά στρέφεται κατά τρεις διαφόρους διευθύνσεις, 
έπειδή έκαστος τών πύργων έχει τρεις θυρίδας. Τό 
πάχος τών πύργων είναι 6 \/4 δακτύλων, ών οί 4 δά
κτυλοι σίδηόοί» Αΐ σοαΐοαι τών πυοοβόλων του ένουσι 
βάρος 180 λιτρών. 'Υπό τό κατάστρωμα ύπάρχει 
αύλός άπό τού ενός μέχρι τού άλλου πύργου προς 
αερισμόν τών κάτω μερών αύτοΰ. II έλλειψις ικανού 
άερισμοΰ είναι εις τά θωρηκτά πλοία σημαντικόν 
κακόν. Τό Κεοκούκ μόνον εις ποταμούς δύναται νά 
πλέη.

ΤόΝέον Άϊρονσάϊτ (Ironsides), δ ύποδεικνύει 
ή δεύτερα τών ύπ’ ό'ψιν τού αναγνώστου εικόνων, εί
ναι τό μέγιστον τών θωρηκτών πλοίων τού αμερικανι
κού ναυτικού. Τούτο έχει χωρητικότητα μέν 3,250 
τόννων, ή δέ δύναμιςτου λογίζεται όση 1,000 ίπ
πων. Αί σιδηραΐ πλάκες αΐτινες τό προκαλύπτουσιν 
άρχονται άπό 4 ποδών ύπό τήν επιφάνειαν τών ύδά
των καί άναβαίνουσι μέχρι τού έπικαταστρώματος. 
Άλλά μόνον τό μέρος τό φέρον τά πυροβόλα είναι σ> 
δηρόφρακτον· τό δέ προς τήν πρώραν καί τήν πρύμνην,

ΌΜονίτωρ, κανονοφόρος αμερικανική.
ΤόΝέον Ά ϊ ρ ο ν σά ΐτ, κανονοφόρος άμερικανιζη.

υ.εθ’ ό'σης εύθυβολίας καί τά πλήρη· έξ ού είδαν οί περί 
ταύτα καταγινόμενοι, ότι τά ξύλινα πλοία δέν ήδύ- 
ναντο πλέον ν άντέχωσι προς τά νέα βλήματα, επει
δή μία καί μόνη σφαίρα κοίλη, εισχωρούσα εις την 
πλευράν αύτών ύπό τήν επιφάνειαν τού ΰδατος, δύ- . z ? » />· Ζ 7 , \ζ /ναται εκρηγνυμενη ν ανοιζη χασμα κατ ουοενα τρό
πον φραττόμενον τουτέστι νά βυθίση τό σκάφος διά 
τής τών ύδάτων εισροής.

Αλλ’ άς έπανέλθωμεν εις τον θωρηκτόν στόλον 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα δέ λέγομεν καί 
περί τών άλλων. Πρώτον θωρηκτόν αύτών πλοΐον βλη- 
θέν εις τήν θάλασσαν' είναι τό κληθέν Μονίτωρ, 
πλοΐον τό όποιον κατέστη περίφημον.

'() Μονίτωρ, οςτις καί έβυθίσθη τήν νύκτα τής 
(18) 30 δεκεμβρίου 1862, ήτο έργον τού Έριξώνος, 
ενός τών τά μάλιστα διακεκριμένων μηχανικών τών 
Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε δέ μήκος 1 24 ποδών, καί 

συνέκειτο έκ δύο μερών διαφόρων- έκ τήςσκάφηςτής 
εσωτερικής, καί έκ τούέπ’αύτής έδραιώματος, ύπερέ- 
χοντος τής σκάφης 24 πόδας εις τά έμπρός καί 21/, 
εις τά όπίσω. Εν τώ μέσω τού πλοίου ήγείρετο κυ
λινδρικός τις πύργος ύψους 9 ποδών, έξωπλισμένος 
μετά δύο δαλγρενείων πυροβόλων, βάρος έχόντων λι- 
τρών 15,600. Ούτος ό πύργος, ή σκοπιά τού πηδα

λιούχου καί καπνοδόχη τις μικρότατη, ήσαν τά μόνα 
του Μονίτορος φαινόμενα πράγματα έπί τού κατα
στρώματος αύτοΰ έν ώρα ναυμαχίας. Ό θώραξ αύτρύ · 
συνέκειτο έκ πλακών διαφόρου πάχους, επιτεθειμένων 
εις τρόπον ώστε ή συναρμογή τών έςωτάτων νά μή 
συμπίπτη μετά τής τών ενδοτέρων. Διά τούτο, κατά 
τήν μάχην τής 9 μαρτίου 1862, ό Μονίτωρ, ένώ 
έκρούσθη ύπό 23 σφαιρών, ούδεμία τόν διετρύπησε. 
Αλλά δυστυχώς δέν ήδύνατο ν’ άντέχη έπίσης καί 

κατά τής τρικυμίας τής θαλάσσης. ’ Ηδη είχε παρατη- 
ρηθή έπί τού διάπλου του άπό Νεοβοράκου, όπου κα- 
τεσκευασθη, εις Χαμπτώνα, όπου ήθλησεν, ότι καίτοι 
ό άνεμος ήτο αρκούντως ούριος, αί ψακάδες τών κυ
μάτων είσήρχοντο διηνεκώς εις τό κύτος τού πλοίου 
άπό τής καπνοδόχης, άπό τών άναπνευστηρίων σωλή
νων, καί άπό τού πύργου αύτοΰ. Εμελλε λοιπόν νά 
καταποντισθή τό σκάφος έκεΐνο, ώς καί κατεποντίσθη 
έπί τής πρώτης τρικυμίας ήν άπήντησε, διδάξαν διά 
τού παθή'.'.ατός του κατά πόσον τά σιδηρόφοακτα 
πλοία αςιζουσιν, όταν ηναισχετίζω; [Λΐζρα, καιτυχωσι 
αεταξύ τών μεγάλων του Ωκεανού κυμάτων.

Καθώς έβυθίσθη ό Μονίτωρ, ούτως άπωλέσθη καί 
ό φοβερός αύτοΰ αντίπαλος, ό Μερριμάκ· τούτον 
άνετίναξαν οί νότιοι, ΐνα μή περιελθη εις τούς βο- 

ήτοι έμπρδς καί όπίσω, μένει άπροφύλακτον. Αί πλάκες 
τού θώρακος έχουσι πάχος μέν 4 δακτύλων, μήκος δέ 
15, πλάτος δέ 25 έως 30. Θυρίδας έχει οκτώ άφ 
έκάστης πλευοάς· αύται δέ κλείονται δια δύο σφυρή
λατων σιδηρών πλακών, συναπτομένων εκ τής ανα- 
ποδίσεως τού πυροβόλου μετά τήν έκπυρσοκροτησιν, 
κατά τήν αμερικανικήν μέθοδον.

Τό σκάφος τούτο έχει μήκος 232 ποδών* κέκτηται 
δέ καί αύτό ισχυρόν κέρας πρός έπίθεσιν κατα των 
εχθρικών πλοίων. Επί τοΰ καταστρώματος του ιστα- 
ται ευρύχωρος τις διά τόν πρωρέα θάλαμος κυκλοτε
ρής καί σιδηρόφρακτος, ώς έχουσιν άλλως τε τα πλει- 
στα τών τοιούτων σκαφών, καί ές αύτοΰ ό πλοίαρχος 
μεταδίδει άκινδύνως καί αμέσως τα παρακελευσματα 
πρός τον πηδαλιούχον ή τούς πυροβολιστας.

Αί Ηνωμέναι Πολιτεΐαι ήρίθμουν μέχρι τοΰ τέρ
ματος τής τελευταίας αύτώνδιχοστασίας 28 θωρηκτα 
πλοία έπιτήδεια πρός ποντοπορΐαν, καί 72 εις ποτα
μούς μόνον χρήσιμα. 'Έν έξ αύτών, Roanoke ονομα- 
ζόμενον, έχει τρία πυργία καί κέρας. Ετερον τι, ο 
Benton, είναι παλαιόντι σκάφος τοΰ Μισσισιπη πο
ταμού, τό όποιον ακολούθως έθωρακίσθη' συγκειται 
δέ έκ δύο σκαφών συναφθέντων εις έν, έχον μήκος μεν 

Τόμ. Α'. — Μάρτιος, 1S68. 

ποδών .186, πλάτος δέ 74, καί διαιρούμενου εις 40 
διαμερίσματα, όλα αδιαχώρητα προς το ύδωρ. Αι 
πλευραί του κλίνουσι πρός τά έσω καθόσον άνυψοΰν- 
ται. 'Η πρώρα του, έκτος τού σιδηρού προκαλύμματος, 
ένισχύθη καίδι’ άλλων πλακών, προφυλαττουσών αύ
τήν κατά τής βόμβας· εάν δέποτε έπί δεινής ναυμα
χίας άνηοπάζετο τό πρωρήσιον κυρτόν αύτοΰ ζύλον, 
θά έπέμενε πλέον, καί τών πυροβόλων το πυρ ουδόλως 
έκ τούτου θά έπαυε' τέλος δε οι τροχοί κεΐνται εντός

Ζ / Λ " ' ■> f (χτής σκαφης τοΰπλοιου τουτου, προς ταοπισω. Οπου 
άν ήγωνίσθησαν ό Benton καί τά όμοια πρός αύτόν 
άλλα πλοία, μεγάλως ηύδοκίμησαν έλαχ ίστας παθόντα 
ζημίας, καίτοι πολλάκις ύπέστησαν τό φοβερόν καί 
οονιζώτατον πυρ των πο7<ε[/ζων ύ^υρωυ.ζτων.

Ούχ χττον αξιοπερίεργο; είναι ει; το ^ε:όο; του ζαι 
ό Έσσεξ, καίτοι δέν διαφέρει ούσιωδώς τού προει
ρημένου. Ίΐ δέ ’Ινδιάνολα άνάγεται εις νέαν τινά 
τά'ιν πλοίων, διακοινομένων έν ταΐς ΊΐνωμέναιςΠολι- 
τείαις διά τοΰ ονόματος Κριών σιδηροκαταφρα- 
κτων, τής Δύσεως. Το πλ.οΐον ·Λΰτο συγκατέχει 
τάς ιδιότητας τής κανονοφόρου καί τοΰ κριού.

Μετά τά σκάφη ταύτα, οί βόρειοι παρήγγειλον 
περί τήν λήξιν τού πολέμου καί άλλα σιδηρόφρακτα, 
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έν οίς τον Όδοντάγαν, κάνονοφόρον άλλου συστή
ματος παρά το τού Εριξώνος, έλαφροτέραν και πλα
τυτέραν' τον Δικτάτορα καί τον Πουριτανόν, θα
λασσίους κριούς· έτερον τοιούτον έλικοκίνητον, τον 
Δώνδερβεργ, ούτινος ό θώραξ έχει πάχος ούχ ήτ- 
τον 7 ποδών" τέλος δέ πλήθος άλλων θωρηκτών 
πλοίων,λεγομένων τού Πιττεσβούργου,επιτηδείων 
προς ποταμοπλοΐαν, καί τά περίφημα Iron Clads της 
Δύσεως, ταυτα παντοίων σχημάτων, ταχυπλοότατα 
καί άβαθή, τά μέν πυργοφόρα, τά δέ μετά κανονοθυ- 
ρίδων.

Ως παρατηρεί ό αναγνώστης έκ της συντόμου ταύ- 
της άφηγήσεως, οί ’Αμερικανοί, οί πρώτοι ούτοι έφευ- 
ρεταί τών άριστων σιδηρόφρακτων πλοίων, δεν έπαυ
σαν έπιδιώκοντες μέχρι σήμερον την τελειοποίησιν 
αυτών. Μεταβαίνομ.εν εις τςύς ’Άγγλους καί Γάλλους.

(Τήν συνέχειαν εί; άλλο φύλλου.)

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΙ"

ΤΙΑΡΑΔΟΞΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.

* Εις την ενταύθα Ακαδημίαν τών ’Επιστημών, 
την σπανίως ένασχολουμένην εις πράγματα έχοντα 
υπερφυσικόν χαρακτήρα, έν τών μελών αύτής, ό Κ. 
Αώμης (Loomis), άνέγνωσε κατ’αύτάς υπόμνημα 
περί ηλεκτρικών τινων φαινομένων, παρατηρηθέντων 
ύπ’ αύτοΰ εσχάτως έν Νεοβοράκω της Αμερικής.

Συνέβη κατά φεβρουάριον 18G7, εϊςτινα οικίαν 
της δεκάτης τετάρτης οδού (ειςτην Αμερικήν, αί οδοί 
δεν έχουσιν ώς παρ’ ήμίν ονόματα, άλλ’ αριθμούς τά- 
ξεως). Το σανιόόστρωτον της οικίας ταύτης έδαφος 
έσκεπάζετο υπό ταπήτων παχέων, θερμάστραι δέ εις 
όλα τά δώματα διέχεον θερμότητα 2 1 βαθμών.

'() οικοδεσπότης, Κ. Κόλλιν, καί ή σύζυγος αύτού, 
παρεκάλεσαν τον Κ. Αώμην νά φορέση, ώς καί αύτοί 
έφόρουν, πέδιλα οικιακά εντελώς ξηρά, καί ούτως άρ
χισαν καί οί τρεις νά περιπατώσιν έλικοειδώς έν τω 
προδόμω. Αίφνης, βλέπουσιν έκπηδώντας έκ τών χει- 
ρώνκαί έκ τών δακτύλων των σπινθήρας ηλεκτρικούς, 
όταν μάλιστα έπλησίαζον αύτούς προς τό μέταλλον 
τών λυχνιών, η προς άλλα σώματα εΰθέρμαντα, διατε- 
λούντα εις συγκοινωνίαν μετά τού έδάφους. Τό φώς 
τών λυχνιών προηρχετο έξ άτμίδος (gaz)' ή άτμίς 
ένός τών προστομίων της λυχνίας άνήφθη διά σπιν- 
θηρος φυγόντος από κλειδιού τίνος, τό οποίον έκράτει 
ή οικοδέσποινα. 'Ωσαύτως ή κυρία Κόλλιν έφλεξε διά 
τού δακτύλου αύτης οινόπνευμα ευρισκόμενον εντός 
μεταλλικού ποτηριού, κρατουμένου ύπό τού συζύγου 
της, καί προς τούτοις παρήγαγε σπινθήρα μεταζύ δύο 
σφαιρών όρειχαλκίνων, κρατουμένων εις άπόστασιν εξ 
χιλιοστομέτρων. ·

Όσάκις έν τω σκότέι οί δάκτυλοι ηπτοντο τών 
χαρτιών διά τών οποίων οί τοίχοι ήσαν έμπεπετασμ.- 
νοι, ζωηροί σπινθήρες διέτρεχον όφι-οειδώς μεταξύ τών 
κεχρυσωμενων σχεδιογραφημάτων τών χαρτιών τού
των, έπί διαστήματος τού οποίου ή διάμετρος ύπερέ— 
βαινε τά 30 εκατοστόμετρα.

Τά αυτά ταυτα πειράματα έπανεληφθησαν καί κα
τά την εσπέραν της 5 μαρτίου, μιας τών ψυχροτάτων 
ημερών τού χειμώνος. Ό ηλεκτρισμός κατ’ έκείνην 
την νύκτα άνεπτύχθη πολύ άφθονώτερος, καί ό Κ. Λώ- 

μης ήναψεν άκόπως τάς λυχνίας καί τό οινόπνευμα 
τού ποτηριού διά σφαίρας όρειχαλκίνης, ην έκράτει έν 
τη χειρί' τό μήκος τού σπινθηρος μεταξύ τών δύο 
άπο με μονωμένων σφαιρών είχε προβη μέχρι δέκα σχε
δόν χιλιοστομέτρων.

Τά φαινόμενα ταυτα άναμιμνήσκουσιν άλ.λα τινά 
όμοια, τών οποίων πολλοί είχον γίνει αύτόπται εις 
την Αμερικήν κατά τον χειμώνα τού 1854, 1855, 
ιδίως δέ έντινι παρθεναγωγείο; της πόλεως Ιίλεβε- 
λάνδης (εις τον ’Όχιον). Τό παρθεναγωγείου ήτο κτι- 
σμένον έκ πλίνθων οπτών· συνέκειτο δ’ έκ τριών ύψη— 
λών οροφών, ώκοδομημένων έπί κρηπίδος*ξ αμμολί
θων. Την ημέραν έθερμαίνετο ύπό τριών πυραύνων?διά 
γαιανθράκων λιπαρών · την νύκτα, τό πύρ ήλαττουτο 
μέν, δεν άπεσβύνετο δ’ εντελώς· ώστε ή θερμοκρασία 
τών αιθουσών διετηρείτο μεταξύ 1 5 καί 20 βαθμών· 
ουδέποτε μετριωτέρα.

Εϊς τούς προθαλάμους λοιπόν τού πρώτου πατώμα
τος, ήτοι άνωθεν τών χαμογαίων οικημάτων, έστρω- 
μένους όντας διά ταπήτων παχέων τών Βρυξελλών, 
παρετηρούντο τά ηλεκτρικά φαινόμενα, μάλιστα δέ 
κατά τάς ψυχροτάτας τών ημερών τού χειμώνος, έξα- 
σθενούντα όταν τό ψύχος έμετριάζετο, καί παύοντα 
έντελώς όταν έπηρχετο βροχή. Καί επειδή τών άλλων 
δωμάτων οί τάπητες ήσαν λεπτότεροι, καί ύφασμένοι 
έκ μαλλιού,' βαμβακιού η λίνου,έκεΐ ούδέν φαινόμενον 
ηλεκτρισμού διεκρίνετο.

Τούναντίον, εις τούς προθαλάμους τού πρώτου πα
τώματος, καί καθ’ όλην μέν τήν ημέραν έπεκράτει 
ραγδαίος, τό εσπέρας όμως, μετά τήν ώραν τής ψυ
χαγωγίας, αφού αί μαθήτριαι έπέστρεφον έκ τών γυ
μναστικών παιδιών τής ήλικίαςτων, ύπερηύξανε" τό
σον, ώστε εύκολώτατα ήδύνατό τις νάφλέξη δι’ αύτού 
τό οινόπνευμα, έ'τι δέ καί κόνιν ρητίνης. Οί σπινθήρες 
έξέθρωσκον εις άπόστασιν έκατοστομέτρου, μεταξύ 
τίνος όρειχαλκίνης σφαίρας άπομεμονωμένης, καί τού 
σιδηρού πυραύνου. 'Άπαντες οί έν τή αιθούση, έξήγον 
σπινθήρας όσους άν ήθελον έκ τών εύθερμάντων σωμά
των, πλησιάζοντες προς αυτά τον δάκτυλον άλλ’οί 
μακρότατοι τών σπινθήρων τούτων έςήρχοντο έκ τών 
προς τά άκρα λεπτών δακτύλων δύο μάλιστα κοριών, 
τής μέν έννεαέτους, τήςδέ ένδεκαέτους, αΐτινες πρότε- 
ρονέτρεχον όλίγηνώραν,ή περιεφέροντο όλισθηρώ πό
δι έπί τού τάπητας. Αύται αί δύο κορασίδες έφόρουν 
έσθήτας μαλλίνας καί πε'διλα οικιακά ξηρότατα· καί 
ή μέν είχε καί μάλλινον ύποχιτώνιον έπί τού σώμα
τος αύτής, ή δέ βαμβάκινον ή τελευταία, εύρωστο- 
τέρα ούσα καί πολύ ζωηροτέρα κατά τάς κινήσεις, έξη- 
κόντιζε πανταχόθεν αύτής σπινθήρας γοργούς καί 
λαμπάζοντας.

Οί παρεστώτες ΐσταντο εκστατικοί προ τών παρα
δόξων φαινομένων τούτων όταν μάλιστα εισερχόμενοι 
ύφίσταντο τήν πρώτην έφοδον τών ηλεκτρικών κρου
σμάτων,καί όταν λαμβάνοντες τήν χείρα τής ύποδεχο- 
μένης αύτούς οϊκοδεσποίνης, εΐςτεκμήριον φιλότητος, 
εβλεπον σπινθήρας πανταχόθεν έκθρώσκοντας, εμενον 
έννεοί· διότι ού'τε μηχαναί έφαίνοντο έκεί ηλεκτρικά!, 
όποίαι εις τά τής φυσικής εργαστήρια, ού'τε δίσκοι 
ύάλινοι, ού'τε ό σπινθηροβόλος κύλινδρος τών συνή
θων ηλεκτρικών πειραμάτων.

Άλλ’ όμως, όσον καί άν ώσι Θαυμαστά τά φαινό
μενα ταυτα, πάντως ύπερτερούσιν αύτών άλλα τινά τε- ' 

τίνος όρειχαλκίνης σφαίρας άπομεμονωμένης, καί τού 
ον 

ους άν ήθελον έκ των εύθερμάντων σωμά-

ράστια, διά τών οποίων Τοβίνός τις (Μ. Tlionias To
bin) άνήρ έπιστη'μων, έξε'πληξεν έσχάτως τούς Άγ
γλους έν τώ Βασιλικω Πολυτεχνείο; τού Λονδίνου.

Δέν εϊδομεν ημείς αύτοί, άλλ’άρυόμεθα έκ τών αγ
γλικών έφημερίδων. Ό Τοβΐνος ούτος, λαλήσας πρώ
τον διά μακριών περί τής πλάνης τών διατεινομένων 
ότι τά πνεύματα (άλλως δαιμόνια) φανερούνται εις 
τούς ανθρώπους, άπε'δειξεν ότι φυσικώτατα δύναταί τις 
νάπαραγάγη κινήσεις, φαινομένας ώς θαύματα.'Ηρθη 
μετέωρος· όχι δέ μόνον, αλλά καί έ'στη μετέωρος,— 
τούλάχιστον εις ούδέν στηριζόμενος ορατόν, — ένώ 
καί τράπεζά τις, εϊς τήν προσταγήν του ύπείκουσα, 
ήρ^η μετέωρος καί αύτή. Αύτός τε δέ καί ή τράπεζα 
έπανέλαβον πολλάκις τον αύτόν τούτον ανεξήγητου 
μετεωρισμόν ενώπιον πλείστιον θεατών έςισταμένων.

’Ελπίζεται ότι ό επιστήμων ούτος άνήρ όσονούπο; θά 
γνωστοποιήση τό μυστήριόν του, όπως διαλυθή ή μω
ρά περί έπιφοιτήσεως τών πνευμάτωνπίστις, ήτις από 
τινων χρόνων διέστρεψε πολλών κεφαλάς. Είναι δέ 
ούτοι οί οπαδοί τού λεγομένου σπιριτισμού ή πνευ
ματισμού, ή μάλλον οί δαιμονομανείς, περί ών πολλοί 
τών ήμετέρων αναγνωστών βεβαίως ήκουσαν.

ΚΕΡΑΥΝΌΣ.
Εν ώρα θυέλλης, πού μάλλον νά καταφεύγη τι? 

προς άποφυγήν τού κεραυνού;
— Εις άπόστασιν δέκα ή δεκαπέντε πήχεων άπο 

δένδρου τίνος μεγάλου, ή κτιρίου ύψηλού· καί ούτε 
πλησίον ποταμού.

ΦΙΛΙΑ ΘΗΡΙΟΥ.
Εις- τό δημόσιον θηριοτροφείον τού Αουγδούνου 

ύπάρχει καθειργμένη ύαινα ραβδωτή έκ τών άγριωτά- 
των τού γένους της. Καί όμως είχε συλλάβει παράδο
ξον άγάπην προς μεγάλην τινά κύνα ούλόμαλλον, εϊο- 
αχθείσαν εις τον σιδηροΰν κλωβόν τής ύαίνης· κα
θώς δέ συμβαίνει εις τά πεφυλακισμένα σαρκοβόρα 
θηρία, όσάκις τό αίσθημα τής φιλότητος ύπερισχύση 
τού αιμοχαρούς αύτών όρμήματος, ή κύων μετ’ ού 
πολύ έξουσίασε τό οίκημα τής ύαίνης, τήν όποιαν 
καί κατέστησε δούλην τών πλεονεκτικών όρέξεών της 
καί τού θυμώδους τρόπου της.

'Η κύων αύτη έπαυσε τού ζήν προ ολίγων ημερών. 
'Η ύαινα τήν περιεποιήθη φιλοστοργότατα, ψυχορρα
γούσαν, ‘περιθάλπουσα διά τών ποδών τό σώμα της 
καί λείχουσα αύτό περιπαθές. Εΐκοσιτέσσαρας ήδη 
ώρας ή κύων ούδέν πλέον έδιδε σημείου ζωής, καί ή 
ύαινα έξηκολούθει περιπτυσσομένη τό πτώμα, τό 
οποίον έσυρεν εις τό ένδότερον τού κλωβού, εις το 
σκοτεινότατον αύτού παράβυστον. Φοβηθέντες έπί τέ
λους οί φύλακες μήποτε ό αήρ μιανθή έκ τής σήψεως, 
έσυρον δι’ άρπάγης τίνος τό πτώμα έξω τού κλωβού.

Τότε είδον ότι ή αγάπη τού θηρίου προς τήν τε- 
θνεώσαν συναιχμάλωτον αύτού, τοσούτον στενή καί 
εγκάρδιος είχε καταντήσει, οίστε ό χωρισμός των άπέ- 
βαινεπράγμα άδύνατον. *Η ύαιναείχεσυνταυτισθή μετά 
τής ποθεινής φίλης της· δηλαδή τήν είχε φάγει, διότι 
άναμφιβόλως ήθέλησε νά τήν άναπαύση τού λοιπού 
όσον τό δυνατόν πλησιέστατα εις τήν καρδίαν της· τό 
δέ έξαχθέν διά τής άρπάγης ήτο μόνη ή μακρόμαλλος

τής κυνος δορά, θαυμασίως καθαρισμένη, καί έξεσμένη 
ώς δι’έπιτηδειοτάτων χειρων.

Κυκλοφορεί έν τώ κοσμώ καί τις φθόνος κουφόπτε- 
ρος, τρεφόμενος έκ συνομιλίας. Ούτος καλείται κακο- 
λογία. Καί λέγει μέν άπερισκέπτως ό,τι κακόν αβέ
βαιου, σιωπά δ’’έσκεμμέυως ό,τι γινώσκη καλού.

ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Κατάτινας δημοσιογράφους, έκ τής διορυγής τού 
ισθμού τής Σουέζης θά έπέλθη έπέκτασιςτής άρ^λικής 
δυνάμεως. Οί 'Αγγλοι, λέγουσιν, αύτοί οιτινες κατέ- 
λαβον τήν νήσον Περίμην, πάντως θά ζητήσωσι νά 
καρπωθώσι καί έκ τής νυν έκτστρατείας αύτών έν τή 
Λβυσσινία· ήτοι ν’ άποκατασταθώσιν εις τήν Άδού- 

λιδα, κειμένην εϊς το βάθος τού κόλπου Δόκνου, όςτις 
έν τώ χάρτη γράφεται κόλπος τού Αννεσλύ, όπως ςε- 
ρεώσωσι τήν έν τή Ερυθρά θαλάσση κυριότητα αύτών. 
ΙΙρός τούτο δέ καί κτίζουσιν έν Σουέζη νοσοκομείου, τό 
οποίον, ώς προσθέτουσι, μάλλον δύναται φρούριον νά 
όνομασθή.

Άλλοι όμως θεωορύσι τούς φόβους τούτους ώς 
ύπερμέτρους, καί μάλλον άνυποστάτους· διότι, πρώ
τον (άντεπιφέρουσιν οί τελευταίοι ούτοι), ή διώρυξ 
τής Σουέζης ούδόλως προεβύ,έπετο ότε οί 'Α·γ'λοι εί- 
χον στήσει τήν σημαίαν των έπί τού βράχου τού Άδέ- 
νου, ον καί ώχύρωσαν ούδ’ άλλον τινά λόγον είχον 
προς κατοχήν τής Γιβραλτάρης, τής οποίας κατέστη
σαν κύριοι παρά πάσαν θέλησιν τής 'Ισπανίας, έκτος 
μόνου τού συμφέροντος αύτών. Καί ού'τε τού Άδένου 
είχον χρείαν, θέλοντες νά έπικρατώσι τής Ερυθράς ώς 
καί τού Ινδικού ’Ωκεανού. Κύριος τής ’Ινδικής, τό 
βρετανικόν έθνος έπεκράτει ήδη άνά πάσαν θάλασσαν, 
όπου άν συμφέρη αύτώ νά περιπλέωσιν οί στόλοι του, 
καί ούδ; μίαν προς τούτο σχ έσιν δύναται νά έχη ή διώ
ρυξ τής Σουέζης. Περί δέ τής νήσου ΙΙερίμης, τής 
άφορμήν λόγων πολλών παρασχούσης'ποτέ,αύτη είναι 
βράχος ανάξιος τού τοσούτου έκείνου κρότου· στερεί
ται ΰδατος ποτίμου, ού'τε επικρατεί τού στομίου τής 
’Ερυθράς, καί ού'τε ήγέρθησαν έπ’ αύτής οχυρώματα, 
'ίσως τής Περίμης ή κατοχή είχεν εξυπηρετήσει τήν 
πολιτικήν τού καιρού εκείνου ώς έπίδειξις · άλλ’ή 
Κυβέρνησις ή αγγλική καλώς γινώσκει, ότι ούδέν έκεί 
δύναται νά ίδρυθή σπουδαίου ζ.ατάστημα.

Άλλ’ ή σχεδιαζόμενη ί'δρυσνς εμπορείου εϊς τον 
κόλπον τής Άδούλιδος έχει πάντη διάφορον χαρακτή
ρα, — καί έφιστώμεν τήν προσοχής τών έλλήνων 
έμπορων εϊς τούτο, ώς άξιον τής σπουδής αύτών — οί 
Άγγλοι ένόησαν ότι, αφού άπαξ θ’ άνοιχθή ή διώ
ρυξ τής Σουέζης, συμφέρει νά έχωσιν έν τή ’Ερυθρά 
τόπον τινά προς έπισιτισμόν (ravijaillemenl), καί τι 
κέντρου προς ανταλλαγήν ειδών διαφόρων μετά τής 
λβυσσινίας· τούτο έσται καί ό φυσικός καρπός τής 
σημερινής έκστρατείαςτων ούδ’ ενέχεται εις αύτό ή 
διώρυξ τής Σουέζης, ήτις όμως θά ώφεληθή.



84 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΪ1ΊΑ ΟΣΑ. 85

Ολου τού κόσμου λοιπού τό έμποριον ώς καί ό 
πολιτισμός ένδιαφέρονται εις ταύτην τήν έπιχείρησιν 
των Άγγλων, επειδή πρόκειται ν’ άνοιχθή της Αφρι
κής το ενδότερον εις τά προϊόντα παντός τόπου της 
ύφηλίου. Οί Άγγλοι, ώς πρεσβεύουσι την περί το 
έμπορεύεσθαι ελευθερίαν, ούδένα θά έμποδίσωσι τού νά 
ώφεληθή έκτου νε'ου τούτου σταθμού των, ο ί δ’ έπιτη- 
δειότεροι θά καρπωθώσι δαψϊλώς. Παρατηρήσατε τούς 
Κινέζους εις την Σιγγαπούρην οί άλλοι ούτοι Εβραίοι 
της μεγάλης Ασίας έχουσιν είςταςχεϊρας αύτών ολον 
το έμποριον τής αγγλικής εκείνης πάλεως· ύπερτερού- 
σι δέ καί των Άγγλων αύτών, ώς δραστηριότα
τοι καί επινοητικότατοι έν τω έμπορεύεσθαι. Τού
τους έκαστος ώφειλε νά μιμηθή.

Δεν είναι μικρά προς τό έμποριον ύπηρεσία ή εις 
αύτο παροχή άμεσων μετά τού ενδοτέρου τής ’Αφρι
κής σχέσεων, γράφει έκ Παρισίων γάλλοςτις προς την 
« Βελγικήν Ανεξαρτησίαν », τήν εφημερίδα τών 
Βρυξελλών- πρέπει δε μάλιστα νά χαρώμεν ότι ή ’Ε
ρυθρά θάλασσα, τής οποίας ό διάπλους είναι σχεδόν 
έξακοσίων λευγών, θά λάβη κίνησιν εμπορικήν, τής 
οποίας άπόπολλοΰ ύπήρχεν άπεστερημένη. ‘Εν έκ τών 
μεγίστων προσκομμάτων εις τήν πρόοδον τού εμπο
ρίου καί τήν διάδοσιν τού πολιτισμού εις τής Αφρικής 
τό ένδότερον, είναι ή ανάγκη τής διαβάσεως διά τών 
φυλών αϊτινες κατέχουσι τά παραθαλάσσια αύτής. Αί 
φυλαί αύται άποτελοΰσιν οίονεί φραγμόν μεταξύ τών 
έμπορων τού ενδοτέρου καί τών Εύρωπαίων. Άμφο- 
τέρων τούτων ό πλούτος άπόκειται εις τήν διάκρισιν 
τών αγρίων εκείνων λαών, ότέ μέν διαρπαζόντων τά 
εμπορεύματα, ότέ δέ έπιβαλλόντων εις αύτά δασμούς 
βαρύτατους. Διά τούτο αί Κυβερνήσεις τών πεωτίστων 
εμπορικών εθνών συνέστησαν επί τών δυτικών παρα
λίων τής Αφρικής εμπορεία (coinptoirs), έξ ών προσ
παθούν νά έκτε ίνωσιν επέκεινα τής ζώνης τών παρά
λιον νομαδικών φυλών τάς εργασίας των.

Τό αύτό συμβαίνει καί εις τά ανατολικά παράλια. 
Οΐ Εύρωπαϊοι, ίδρύοντες κατά τήν έκτασιν αύτών 
καταστήματα, τείνουν όπως διατρυπήσωσι τό περι- 
κυκλόνον τήν άφρικανήν ήπειρον παχύ τής βαρβαρό
τητας καί αρπαγής λέπος, καί εΐσδύσωσι μέχρι τής 
καρδίας τού τόπου, ένθα αί φιλόπονοι φυλαί καί τών 
προϊόντων αί πηγαί. Άν τό κατώρθουν, θά ήνοίγετο 
ώςτι ρυάκιον εις λίμνην, άπό τής οποίας θά έξέρρεον οί 
θησαυροί τού τόπου προς τήν θάλασσαν. "Ωστε ναι 
μέν πράττουσι προς τό ίδιον συμφέρον, άλλ’ένταύ- 
τώ ύπηρετούσι τό γενικόν· τό συμφέρον όχι μόνον τού 
πολιτισμού καί τής φιλανθρωπίας, αλλά καί όλων 
τών έμπορευομένων λαών.

’Εν έτει 17 74, οί Άγγλοι είχον ζητήσει παρά τής 
τουρκικής Κυβερνήσεως, καί έτυχον έξ αύτής, τόν 
άπό τής ’Ερυθράς -αποκλεισμόν παντός εύρωπαϊκού 
πλοίου· μετάτινα δέ καιρόν, όΣουλτάνος άπηγόρευσεν 
έκ νέου διά φερμανιού τον εις τήν θάλασσαν εκείνην 
εισπλουν παντός πλοίου χριστιανικού, έπιφυλαττο- 
μένων, ώς έλεγε, τών ύδάτων αύτής εις μόνην τήν 
ίεραν τής Μέκας προσκύνησιν. Σήμερον όμως, οί Άγ
γλοι άφ’ ενός, ιδρυόμενοι επί τών παραλίων τής Ά- 
βυσσινίας, καί ή εταιρία τού ϊσθμου άφ’ ετέρου, 
άνόίγουσα τήν διώρυγα τής Σουέζης, τρανώς διαμαρ
τύρονται κατά τών βαρβάρων εκείνων απαγορεύσεων. 
Περιττόν εϊπεϊν ότι καί ή πρόσοδος τής διώρυγος θά 

αύξηση μεγάλως έκ τής νέας ταύτης καταστάσεως 
τών πραγμάτων. "Ηδη ίδρύθη έκεΐ έν κατάστημα· 
πλεϊστα δέ θά ίδρυθώσι καί άλλα, γαλλικά τε καί αγ
γλικά καί αμερικανικά. 'Οσα πλείονα, τόσον όφελος 
προς τήν ανθρωπότητα, τόση αύξησις τού εμπορίου 
καί τής ναυτιλίας.

'Ότι δέ προοδεύει κατ’ εύχήν ή διορυγή τού ισθμού 
είναι ήδη πασίγνωστον. Ό αναγνώστης δέν θά μάθη 
έξήμών πρώτον ότι ό προαγωγός τού μεγάλου τούτου 
έργου, ό γάλλος Λεσέψος, ϊνα πραγματοποιήσω άπό 
τούδε τήν άπό τής μιας εις τήν άλλην θάλασσαν άμε
σον μετάβασιν τών επιβατών καί εμπορευμάτων, άπο- 
κατέστησεν ήδη τακτικήν ύπηρεσίαν ρυμουλκών τε 
(remorqueurs) καί νηουλκών ατμοκίνητων (toueurs), 
εις άμφοτέρας τάς διώρυγας, τού τε ποταμίου ύδατος 
καί τού θαλασσίου.

Φαντάζεται έκαστος όποιον θαυμασμόν προξενεί 
εις τούς θεατάς αυτή ή νηουλκία έν μέσω τής πρώην 
έρήμου, ήν ή νεωτέρα βιομηχανία ύπερενίκησε καί 
ήδη ήρχισε νά πολιτίζη. "Ηδη άποκατέστησαν έμπο
ροι πολλοί εις τε τήνΣαί'δαν, έπίτό στόμιον τής διώ- 
ρυγοςπρός τήνΜεσόγειον,καί εις τήν Ισμαηλίαν, νέαν 
πάλιν έν τω κέντρω τού ισθμού, όπόθεν έλάβόμεν κατ’ 
αύτάς έπιστολάς συνδρομητών προς τά Μυρία Όσα. 
Επαινείται δέ ή τάξις καί ακρίβεια τής ναυστολίας 

ταύτης, ήτις λέγεται καί άσυγκρίτως οίκονομικωτέρα 
τής διά τού αιγυπτιακού σιδηροδρόμου μετακομιδής. 
Άνέγνωμεν ότι ή διαφορά είναι ώς 90 τοΐς 100, καί 
εις τούτο μάς καθιστά εύπιστους ό επόμενος πίναξ, 
μαρτυριών τήν αύ’ξουσαν χρήσιν τής διώρυγος έν έτει 
1807.

μειώθη ελληνική τις γωλέτα, Η Φανερωμένη. 
"Εστω αύτη οιωνός φανερώσεως οριζόντων νέων, προς 
πλουτισμόν τού ελληνικού εμπορίου και^ναυτικού.

"Εκτοτε καθεκάστην μεταβαινουσι τοιαύτα σκάφη 
πολλά ά.πό τής μιας εις τήν άλλην θάλασσαν, άπ 
εύθείας” έλπίζεται δέ ότι κατά τήν Ιην όκτωβρίου

ΤΡΙΜΗΝΟΙ ΠΡΟ—ΟΛΟΙ.

Πρώτη τριμηνία .... ??· 255,149.67
Δευτέρα τριμηνία .... 262,754.27
Τρίτη τριμηνία .... » 300,321.56

Όλική πρόσοδος τών 9 πρω-
των μηνών τού 1867 έτους φρ. 818,225.50

Πρόσοδος τού όκτωβρίου 1867 231,996.41

Όλική πρόσοδος τών 10 πρώ-
των μηνών τού 1867 φρ.11,050,221.91

Παρατηρητέον ότι ό όκτώβριος έδοσε μόνος όσα καί 
οί πρώτοι τρεις μήνες τού έτους.

Τό άπέναντι σχέδιον έξεικονίζει τήν διώρυγα τού 
ποταμίου ύδατος· προς τά άνω διακρίνεται εις άπό- 
στασιν, δεξιόθεν μέν,-ή λίμνη Τίμψα καί σκάφη πλέον
τα έν αύτη, αριστερόθεν δέ ή ’ίσμαηλία, ής οί κάτοι
κοι άριθμούνται σήμερον 5,000, αληθής πρωτεύουσα 
τού ισθμού, κτισθεΐσα έντός τής έρήμου, έπί τής θ;- 
σεως ένθα συνάπτεται ή θαλασσία διώρυξ μετά τής 
λίμνης, ’ΐδού καταβαίνουσιν άπό τής ’ΐσμαηλίας 
νηουλκοί σύρουσαι κατόπιν αύτών, όχι μόνον·φορτη- 
γάς άκατους, άλλά καί ιστιοφόρα πλοία μεταβαίνοντα 
εις τήν ’Ερυθράν. 'Η γαλλική γωλέτα αύτη υπήρξε τό 
πρώτον πλοΐ’ον τό άπό Μασσαλίας μεταβάν εις τήν 
Σουέζην, πολίχνιον κείμενον εις τό άλλο στόμιον τής 
διώρυγος, έπί τής ’Ερυθράς- διά τούτο δέ καί είναι ση- 
μαιοσόλιστος. ’Ονομάζεται Slizette, καί χωρεί τόν- 
νους 100.

Δεύτερον πλοΐον, διελθόν ώσαύτως τήν διώρυγα 
άπό τού λιμένος τής Σα'ίδης μέχρι τής Σουέζης, έση-

1869 (ν. έ.) ή διώρυξ θ’ άνοιχθή καί προς τά μεγά- άνασκαφήν, παραβαλλόμενος προς τον αριθμόν των μ-_- 
λα πλοία. Τών μηχανικών οί υπολογισμοί, ό αριθμός χριτούόε σκαφεντωνκαι προς τα ντν εν^ζΐμ μέσα, 
τών κυβικών μέτρων άτινα απολείπονται είσέτι προς ί βεβαιούσι το αλανθαστον ταύτης της προρρησεφ,.
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Szm κλίνη τήνκεφαλήν εις την γνώμην του λαού του. 
Τούτο υποτάσσει τάς καρδίας των υπηκόων πολύ μάλ
λον η ό φόβος, ή και ή ελπίς αύτή. Ό δουλικός φόβος 
επιβάλλει εις την ψυχήν ήμ.ών βασιλέα.τύραννον· ή 
όίνιος ελπίς δεσπότην· ενώ ή ύποταγή, ή εκ τού χρέους 
προερχομένη, ενθρονίζει εις τάς καρδίας βασιλέα νό- 
μιμ.ον.

ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ. — Ά ! άν δέν ήσο βεζίρης, πώς θά 
έτιμώρουν αύτήν σου την αύθάόε’.αν ! Αλλ’ όμως άπα- 
τάσαι υπό των εχθρών μου. Γίνωσκε, ότι ούτε κακός 
είμαι, ούτε αύλικός· εγώ ζητώ τον πλούτον προς 
βοήθειαν τών πενήτων· εγώ φοιτώ εις την αύλήν προς 
φωτισμ.όν αύτης, καί ούδέν άλλο’ άν φαίνωμαι αυστη
ρός, τό απαιτεί ή προστασία τού τεμένους καί τού 
θρόνου. Απονέμ.ων εις τον ηγεμόνα επαίνους, προσπα
θώ να τον φιλοτιμήσω όπως γίνη άξιος αύτών. Άν μέ 
ηκουεν, ή δικαιοσύνη του θά έξήλειφεν από προσώπου 
της γης πάντα μή ύποτασσόμενον τυφλώς εις το θεμε- 

■ « ό'τι ενός μόνου νόμου, καί 
ενός κυρίου, καί μιας πίστεως έστι χρεία παντού καί

κατη-

ΑΙ ΔΙΟΠΤΡΑΙ.
(*1δε βελίδα 38. — Συνέχεια καί τέλος.)

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Φώς τής Ανατολής! 'Οποίον νέ
φος έπεσκίασε την σεπτήν ίλαρότητα τού σού προσώ
που: Λίαν δύση ρέστη μ.ένος φαίνεσαι. Τί συμβαίνει 
άπαίσιον;

ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ. — Καί πώς νά μή αγανακτώ, ενώ 
βλέπω τά δηλητήρια τής Φρεγκιστάνης καί τών φιλο
σόφων τά μιάσματα μεταδιδόμενα καί παρ’ήμίν ; 
Ματαίως ό μέγας Προφήτης άπηγόρευσεν ήμίν τον οί
νον χιλιάκις είναι χείρων ή -ηθική μέθη εις ήν πε- 
ριήλθομεν ή μέθη,λέγω,τής αλαζονείας, ήτις,διάτήν 
άπόλαυσιν ματαίας τινός κενοδοξίας, μάς αποστερεί 
τών άτελευτήτων εκείνων τρυφών, τάς οποίας ό Προ
φήτης μάς ύπέσχετΟί Ενώ ό άνθρωπος έγεννήθη ίνα 
ύποτάσσεται, θέλει σήμερον νά ερευνά' αντί νά διατε- 
λή έν άγνοια καί μόνον νά ύπακούη, τολμά να σκέ
πτεται καί νά ζητή τον λόγον παντός πράγματος. 
Τούτα κλονίζουσι τάς ρίζας τής πίστεως. Έτι ολί
γον, καί ήμ.εΐς πλέον παύομ.εν τού νά ήμ,εθα οί μόνοι 
τής σοφίας διερμηνείς, Ίδέ τί είσάγουσι παρ’ ήμίν έκ 
τής Δύσεως· τάς χειρίστας τών δοξασιών· άνεξιθρη- 
σκείαν... Ακούεις άνεξιθρησκείαν! Ισότητα ενώπιον 
τού νόμου, ελευθερίαν πολιτικήν καί άστυκήν. ’Α
κούεις σατανικά πράγματα! Καί σιμά εις όλα, καί 
σχολεία φραγκικά διά τά τέκνα τών Δίν Ίσλάμων, 
άλληλοδιδασκόμενα μετά τών Γιαούρων!

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Καί πώς νά τά φοβήσαι, αύτά όλα; 
Άν έδίδασκες τήν πλάνην καί όχι τήν αλήθειαν, θά σέ 
ενόουν άν ήγωνίζεσούπέρ τών ιδίων σου συμφερόντων 
μάλλον ή υπέρ τής δημ.οσίας ηθικής· άν ύπερασπιζό- 
μενος τάσά, καί όχι τάτής θεότητος, μάς έλεγες αντί 
χρησμών μ.ύθους χυδαίους, ανικάνους ν’ άνθέξωσιν 
ενώπιον του φωτός τό όποιον έπιχέει τού ορθού λόγου 
ή δάς, δέν θά ήπόρουν βλέπων σε θέλοντα τήν άπόσβε- 
σιν τής δαδός τούτης.. Άλλα λησμονείς ότι οί άγ
γελοι τούς οποίους έξαποστέλλει ό Υψιστος είναι άγ
γελοι φωτός καί όχι σκότους; Τί σε μέλει λοιπόν άν 
ή νεολαία ήμ.ών μάθη όσον τάχιστα, έξ αύτών τών πη
γών της σημερινής παιδείας, παν ό,τι άναγκαίον πρός 
άνάπτυξιν τού πνεύματος καί γνώσιν τών ιδίων της 
χρεών;

ΣΟΥΛΤ ΑΝΟΣ. — Βεζίρη, Βεζίρη ! αί τρίχες σου 
έλευκάνθησαν, άλλα καί εις τοιαύτην ηλικίαν σέ προσ- 
έβαλεν, ώς βλέπω, τού αΐώνος ή διαφθορά. Ίίγουν 
δέν καταλαμβάνεις ότι, άν οί άνθρωποι φωτισθώσι 
καί ζητήσωσι παντός πράγματος τον λόγον, άπόλλυ- 
ται τό παν; 11 ισχύς ήμ,ών, πίρ παρά πλέον ολαι 
αί πηγαί τού πλουτισμού ημών θά στειεεύσωσιν, 
όταν αί προλήψεις έςαλειφθώσιν, ή δέ ασέβεια επικα- 
ληται τούς νόμους κατά της εξουσίας ήοιών. Καί σύ 
αύτός, Βεζίρη, καί σύ αύτός θά παύσης πλέον τού νά 
ήγεμονεύης, αναγκαζόμενος ν’άκούηςτήν κοινήν γνώ
μην, αντί τού νά πράττης τά ίδιά σου θελήματα· καί 
τί λέγω σύ; ό Σουλτάνος αύτόςθά βλέπη γύρω του, οχι 
πλέον άφωσιωμένους αύλικούς, άλλ’ οχληρούς έξε- 
λεγκτάς.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Μουφτή έφφέντη μου, ό,τι νομίζεις 
δυστύχημα, αυτό μάλιστα δύναται νά θεωρηθη ώς τό | τρέχει; 
μέγιστον τών εύτυχημάτων τού τε λαού καί τού ήγε- 
μόνος.· Ο βασιλεύς τότε μόνον βασιλεύει αληθώς, 

τής 
λιώδες τούτο αξίωμα· < 
ενός κυρίου, καί μιας πίστεως έστι χρεία πανί 
πάντοτε. » (Άφαιρεϊ τάς διόπτρας.) Αύτη ή 
ραμένη ύαλος κατέστη τόσον μ.έλαινα καί τόσον ερυ
θρά, ώστε δεν διακρίνω πλέον τίποτε. (Άναγινώσκει 
τά λεχθεντα, έπειτα δέ προσθέτει·) Πόσον τυφλόνει 
τον άνθρωπον τό ίδιον συμφέρον ! ’Αλλ’ όμως ό Μου
φτής έχει κατά τι καί δίκαιον. Είναι βέβαιον, ότι ή 
πολλή άγαθότης καταντά αδυναμία.· όταν δεν φοβών- 
ται την εξουσίαν, τότε ούτε την σέβονται' καί εάν τις 
άφίση τό στάδιον ελεύθερον εις την διάνοιαν, καί δεν 
κράτη τον χαλινόν της κοινής γνώμης...

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Πρόσεξε, Σουλτάνε μου· άνεπαισθή- 
τως έπανέλαβες τάς ιδίας σου διόπτρας· καί τάς διόπ
τρας ταύτας ούδόλως θά έτόλμων νά σοί εγχειρίσω 
έγ<·> αύτός.

ΣΟΙ’ ΑΤΑΝΟΣ. — Εστω· σέ εννοώ,πανουργότατε. 
Νά καλέσης λοιπόν τον Σεχ ισλάμ.ην καί ολον τον κληρον, 
καί νά τούς διατάξης έν όνόματί μου, νά φροντίζωσι 
μόνον περί ηθικής καί θρησκείας· νά κηρύττωσι δέ την 
ειρήνην καί την άνεξιθρησκείαν, ούδέποτε άναμιγνύ- 
μενοι εις τά πολιτικά.

Αύται δ’ αί άλλαι διόπτραι, αί μικρόταται καί 
ποικιλοχροοι;

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Είναι αί τών γυναικών τού χαρε
μιού σου.

ΣΟΥΑΤΑΝΟΣ. —θά ήτο γελοίον άν καί πρός 
στιγμ.ήν έζήτουν νά ϊδω πώς φαίνονται τά πράγματα 
δι’ αύτών.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Καί όμως δεν θά ήσο ό πρώτος τών 
ήγεμ.όνων, οίτινεςείδον δι’ όμοιων διοπτρών τά πάν
τα, καί τά σπουδαιότατα αύτά.

ΣΟΥΑΤΑΝΟΣ. — Αν αγαπάς τον θεόν! (Τάς 
πλησιάζει εις τούς οφθαλμούς του. ) 11 τού πλήθους
τών ζηλοτυπιών! τού πλήθους τών ματαιοτήτων ! 
τών ερίδων ! τών άστασιών! τών κολακειών! τών κα
κιών! τών εκδικήσεων ! θέλω νά ·δοκιμ.άσω τήν σκω- 
ριασμένην ταύτην. Υποθέτω ότι θά ήναι γραίας τινός· 
ίσως αύτη παριστα τά πράγματα σοβαρότερα παρ’ 
όσον αί άλλαι.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — θυμωμένην σέ βλέπω, Φατίμη. Τί 
; όποιον τό αίτιον της τόσης σου οργής;

ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ. — II αδικία σου καί ή αχαρισ
τία σου. Γέρων τις πτωχαλαζών καί δοκησίσοφος,

έχων τήν άξίωσιν ότι θά βάλη τον κόσμον εις τάξιν, 
διερρήγνυτο προ μικρού κατά τών κακιών δήθεν τής 
γυναικός. Ό άθλιος! τίς οίδε τί βλάξ θά ήτο νέος, 
καί δεν έστράφη κάμμία νά τον ϊδη, ή τίνα ιδέαν- θά 
έχη περί εαυτού γέρων, καί άδημονεϊ ότι ούδεμία 
δίδεται εις τά θέλγητρά του προσοχή ! Τί κακόν 
είναι αύτό τό ΐδικόνμας! Λέγουν, λέγουν κατά τών 
γυναικών. Λησμονείτε ότι αύται προστατεύουσι τήν 
κοιτίδα σας, αύται σάς επιμελούνται εις τά σπάργανά 
σας, αύται στεφανούσι καί στολίζουσι τήν νεότητά 
σας, αύται σάς εύφραίνουσιν ώριμους, καί αύται σάς 
παρηγοροΰσι γέροντας. Τάς καταδικάζετε νά πράττω- 
σιν άδιαλείπτως άρετάς, τάς οποίας μόνον έξ ακοής 
σείς γινώσκετε, καί νά έκπληρώσι χρέη, είςτά όποια 
ούδέποτε καθυποβάλλετε σείς εαυτούς. "Εχομεν, δέν 
το άρνούμαι, ελαττώματα' όλα όρκος προέρχονται έκ 
τών άνδρών. Φαινόμεθα μάταιαι καί φιλάρεσκοι, 
έπειδή πώς άλλως νά κάμωμεν, αφού θέλετε νά σάς 
άρέσκωμεν ; Άν ζηλοτυπώμεν, εις τούτο μάς φέρει ή 
άστασία σας· άν γινώμεθα φιλόνεικοι καί φιλέκδικοι, 
εις τούτο μάς παροτρύνουν αί θλίψεις τάς οποίας μάς 
προςενείτε' τέλος δέ προσπαθουμεν βέβαια νά έξου- 
σιάσωμεν τούς τυράννους ημών, ίνα μ.ή διατελώμεν 
δούλαι αύτών καί θύματα. Τό κάτω της γραφής, αί 
μέν άρεταί ημών άνήκουσιν εις ημάς, αί δέ κακίαι 
ημών προέρχονται έκ τών άνδρών.

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Παράδοξον! εγώ ήτοιμαζόμην ν’ 
ακούσω άφροσύνας, καί ιδού λόγοι φρόνιμ.οι.

ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ (Άφαιρών τάς δίοπτρας). —Άλλ’ 
ή γραία, Βεζίρη, δέν έχει άδικον. Εγώ, νά σέ ε’ίπω, 
ήθελα πολύ νά μεταρρυθμίσω τών γυναικών τά ήθη, 
διότι έξ αύτών έξήρτηται ή πρώτη μ.όρφωσις τών άν
δρών· άλλά τούτο εις ημάς ακόμη δέν εφαρμόζεται. 
Εϊμεθα πολύ όπίσω. Παρ’ ήμίν ή μεταρρύθμισις είναι 
ανάγκη ν’ άρχίση άπό τών άνδρών.

Αύται δέ αί παμμ,εγέθεις διόπτραι, τάς οποίας μό
λις δύναμαι νά κρατώ, εις τί χ ρησιμεύουσι;

ΒΕΖΙΡΗΣ. —Δι’ αύτών ή εθνική ύπερηφανία παν
τός λαού παρατηρεί καί κρίνει έαυτήν. "Εκας-ος, μό
νον τήν καλήν αύτού βλέπων φάσιν, νομίζεται υπέρτε
ρος όλων.

ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ. — Βοήθει μενά ϊδω ολίγον. Τωόν
τι, ό 'Ρώσσος φρονεί ότι εξέχει πάντων διά τής δυνά- 
μεως' ό Άγγλος διά τού νοός' ό Γάλλος διά τής ευ
φυΐας· ό Γερμ.ανός διά τής χρηστότητας· ό Ιταλός διά 
τού έρωτος πρός τάς ωραίας τέχνας· ό Κινέζος διά της 
σταθερότητος εις τά έθιμα καί τούς νόμους του· ό 
’Οθωμανός διά της μεγαλοπφεπείας του· ό Εβραίος 
διά τής πίστεως του εις τον νόμον τού Μωσέως' ό Ελ- 
λην... ('θ Σουλτάνος άφίνει τήν διόπτραν εϊς τας 
χεΐρας τού Βεζίρου.)

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Ακόμη, ’Εφφέντη μ.ου, αύτην άν 
ήθελες τήν διόπτραν νά ϊδης. Είναι άλλου τινός λαού 
πανταχού διεσπαρμένου, καί πανταχοΰ τού αύτού. 
Τού λαού τών αύλικών.

ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ. —Τήν γνωρίζω αύτήν , διά τούτο 
καί τήν αηδιάζω. Είναι άλλως τε πλήρης κηλίδων 
καί ρύπων. Ταύτην μόνη ή φιλαυτία δύναται να με- 
ταχειρισθή άνευ βδελυγμίας. ’Αλλ’ έκείνας τάς τελευ
ταίας, διατί τάς έβαλες κατά μέρος;

ΒΕΖΙΡΗΣ. — Εχω τούς λόγους μου. ίίρα είναι 
ν’ άναπαυθή πλέον ή Μεγαλειότης σου. Αί διόπτραι αύ

ται πολύ θά τήν διετάραττον, καί θά τήςάφήρουν τον 
ύπνον. Ταύτας φορούσι δύο αντίπαλοι φατριασταί, ών 
ό μέν βλέπει τά πράγματα ύπό τήν έποψιν τού κοι
νού, ό δέύπό τήν τού ίδιου αύτού συμφέροντος. Επο
μένως,...

ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ. — Αρκεί. Τούτο απαιτεί άπαθε- 
στέραν μελέτην έχω άλλως τε άπόφασιν νά συντρίψω, 
έν τη δικαιοσύνη μ.ου πάσαν διόπτραν φατριαστικήν. 
Ολαι αύται πρέπει νά έκλείψωσιν ένώπιον της τού 

έθνικού συμ.φέροντος, τής μόνης ήν ώφειλε νά μετα
χειρίζεται πας ήγεμιόν τωόντι αγαθός. ’Εν τούτοις 
δέ σ’ εύχαριστώ, ότι δι’ όλων τών διοπτρών τούτων 
μ έφώτισες. Τού λοιπού έσομαι έπιεικέστερος πρός 
τούς ύπηκόους, γινώσκων ότι οί άνθρωποι είναι ή πα
τημένοι μάλλον ή κακοί, καί ότι έκαστος θεωρεί 
τά πράγματα κατα τήν θέσιν όπου εύρίσκεται. Αντί 
λοιπόν νά τούς καταθλίβωμ.εν, πρέπει μάλιστα νά 
τούς φωτίζωμεν νά τούς φέρωμεν ήρέμ.α εις συνδιαλ
λαγήν τών διαφόρων αύτών συμφερόντων, όπως ουτω 
συντείνωσιν έπειτα όλοι εις τό γενικόν καλόν. Αί ορέ
ξεις, αί έφέσεις, τά πάθη, είναι καί έσονται αιωνίως 
παντοία· — αέρες ύπό τών οποίων συνταράσσεται 
τού ανθρωπίνου βίου ό ωκεανός. Καί ώς αέρες λοιπόν, 
βοηθοΰσι μέν τον έπιτήδειον ναύτην εις εύπλοί'αν, 
συντρίβουσι δέ κατά σκοπέλων τον άνεπιτήδειον. Πώς 
ονομάζεται ό παλαιός έκείνος ρωμαίος ποιητής, όςτις 
έγραψε.... Όράτιος, μέ φαίνεται; Ναι, ό Οράτιος'

Εκαστος ιδίας τέρψεις καί ιδίας έχει κλίσεις* 
Ταύτας νά ύποδουλώση εις τάς σάς μή απαίτησης.

Του βοός· φθονεί τήν τύχην, καί μεμψιμοιρεϊ ό ίππος. 
Είθε έπραττε τό έργον αύτού έκαστος άλύπως! 
Τινές άνθρωποι στενάζουν’ θέλουν βύσον τής Καρίας* 
Μάρμαρα, λαμπρά δοχεία, πίνακας, χρυσάς λυχνίας’ 
Ναι, άλλ’ δμως έγνων άλλους τά τοιαύτα μή ποθούντας. 
Δύο πρός τοΐς άλλοις έγΥων αδελφούς διχονοούντας* 
Ο μέν, ήρεμον προκρίνων καί άμέριμνον τον βίον , 
Τού Αυδού τυράννου άπαν κατεφρόνει τό χρυσίον * 
Διατί, πλουτών επίσης, κατετύρβαζεν ό άλλος 
Αχανείς αγρούς πιαίνων, κοπιών, μόχθων μεγάλως; 
Τούτο βάθος μυστηρίου’ τούτο δέν κατανοεΐται* 
Αδηλον θεού, εκείνου δς Δαιμόνιον καλείται. 
Καί, λευκόν αύτό ή μέλαν , ευμενές ή ώργισμένον , 
Μεθ’ ήμών γεννάται, θνήσκει, καί ποιεί τό πεπρ ωμένον.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.

ΚΥΟΝ ΤΑΜΙΑΣ.

Αστεία τις διένεξις έμελλε κατ’ αύτάς νά δικασθή 
έν τινι γαλλικω ειρηνοδικείο», ή επομένη.

Εϊς τήν άγοραν τού πολιχνίου Τ..., αγρονόμος τις 
έπώλησεν εις κρεωπώλην πρόβατα· γενομένου δέ τού
του, έκάθισαν άμφότεροι εϊς τό πενιχρόν τού τόπου 
ξενοδοχείον καί συνέτρωγον. Τρώγων δέ ό κρεωπώλης 
έξήγαγε συγχρόνως έκτού κόλπου του χαρτοφυλάκιον, 
καί έλαβεν έξ αύτού χαρτονόμισμα 20(^φράγκων, ίνα 
πλήρωσή εις τόν αγρονόμον τήν αξίαν των προβάτων.

Κατά δυστυχίαν, τό χαρτονόμισμα έπεσεν εντός 
τού φαγητού καί κατεβράχη έκ τού λιπαρού ζωμού 
του. Σπεύδει άμέσεως ό κρεωπώλης νά τό λάβη, τό 
αποσύρει μετά προσοχής, έπειτα δέ,'Ιιρα^ών αύτό άπό 
τής άκρας τών δύο δακτύλων, τό τινάσσει ελαφρώς, 
όπως άποσταλάξη τό έπ’ αύτού λίπος. Άλλ’ό σκύλος 
τού αγρονόμου, έκλαβών τήν κίνησιν εκείνην ώς πρόσ-
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κλησιν χαριστικήν προς αύτόν, χάψας εύθύς το yάρ
τιον, τό κατέπιεν άμάσσητον.

Μένει ό κρεωπώλης πρώτον ώς έμ.βρόντητος· έπειτα 
δ’ έκρνίγνυται εις οργήν. « Τό χαρτονόμισμά μου, λέ
γει" θέλω τό χαρτονόμισμά μου I Τον σκύλον σου Θά 
τον σκοτώσω, και θά τον ανοίξω, νά το πάρω από 
μέσα του. — Πώς Θά σκοτώσης τον σκύλον ! Έρώτη- 
σέμε πρότερον άν Θά σέ τον έδιδα άντι διακοσίων 
φράγκων. — Τότε λοιπόν, τίποτε δέν σέ χρεωστώ. Ο 
σκύλος σου έπήρε τά χρήματα άντι σου, καί τά έπή- 
ρεν ενώπιον μάλιστα μαρτύρων. — Ό σκύλος μου, 
κύριε, δέν είναι ό ταμίας μου. — Τί έχει νά είπή; 
Ο σκύλος σου είναι πράγμά σου, καί έχει τό χαρτί 

μου εις τήν κοιλιά του. — Καί που είναι ό λογαρια
σμός μου ό έξωφλημένος; — Άνοιξε τήν κοιλιά του, 
καί θάτόν — Ά ! οΰτω κρίνεις λοιπόν τό πράγ
μα ή εύγενίασου; — Βέβαια’ καί εδώ έχει καί δι- 
καστήριον. — Πολύ καλά" εις τό δικαστήριον βλέ- 
πομεν. »

Εϊσε'τι δεν έμάθομεν οποία ή άπόοασις τού είρηνο- 
δίκου, ό'ςτις βεβαίως κατά τήν περίστασιν ταύτην θά 
έπροτίμα νά έβλεπε τον Σολομώντα εις τήν θέσιν του.

TO 18G8 ΒΡΕΦΟΣ.

— Δύο μηνών, καί όμιλεΐ! Καί τί ζητεί;
— Τήν Κρήτη, λέγει, τήν Κρήτη.
— Εύγε εις τον ήρωα!...

ΑΙ ΦΕΑΔΑΧ1ΔΕΣ.
« Ό καιρός ήτο γλυκύτατος" περί μεσημβρίαν, το 

θερμόμετρον δεν είχεν ΰπερβή τούς 22 βαθμούς, ώστε 
άνέτως ήδυνάμεθα νά περιπατήσωμεν εϊς τάς οχθας 
τού Νείλου. Διαβάντες έξωθεν μεγάλου τίνος κοιμη
τηρίου εβραϊκού, έστάθημεν προς ολίγον απέναντι τουρ
κικού τίνος τεμένους ερειπωμένου. ’Εκεί έβλέπομεν 
πλήθος γυναικών φελλαχίδων, πλυνουσών τά φορέμα- 
τά των εις τον ποταμόν καί παρεχουσών εις τό χλοε
ρόν εκείνο μέρος ζωήν καί κίνησιν. Αί μεν, όρθιαι, 
κατεπάτουν διά των μικρών ποδιών των τάπλυνόμενα, 
κυανάς φορούσαι έσθήτας, ας όρθότερον θά ώνόμαζέ 
τις χιτώνας μακρούς· τούτων τά κομψά σχήματα 
έπανελαμβάνοντο έν τω ΰδατι ώς έν κατόπτρου’ αί δέ, 

κατακαθήμεναι καί κλίνουσαι προς τά εμπρός, έστρέ- 
φοντο καί εδείκνυον ήμΐν τάς μορφάς των. ’Εν γένει 
έχουσι παχέα τά χείλη, ήφανισμένας δέ τάς παρειάς 
καί τήν σιαγόνα ύπό των στιγματισμών,τούς όποιους 
έγχαράττουσιν οίκειοθελώς εις τά πρόσωπα, τας 
χεϊρας ή τούς πόδαςτουν, στολισμού χάριν. Καί ή μέν 
σιαγών αύτών είναι βαρεία, άλλ’ οί οφθαλμοί μεγά
λοι, τό μέτωπον πλήρες, καί ή ρίς έρριζωμένη καλώς.

» Ηρχοντο εν τούτοις καί έτεραι, φέρουσαι επί τής 
κεφαλής μέγιστα δέματα φορεμάτων. Εύ'ρωστοι καί 
ένταύτώ χαρίεσσαι, έβάδιζον κούφω βήματι, ούδόλως 
καμπτόμεναι επί τάς ΐσχνάς καί νευρώδεις κνήμας 
των. Γελώ έτι ενθυμούμενος μικρόν τι παιδίον, τριε— 
τές ίσως, μεταξύ αύτών, φέρον επί τής κεφαλής φορ- 
τίον μεγαλήτερον τού σώματός του. Ανασύρον τόν 
λευκόν του χιτώνα, κατέβαινε καί αύτό εϊς τήν όχθην 
μετά σοβαρότητος. ’Αλλ’ δ,τι μάλλον έθαυμάζομεν, 
ήν ή αρχαϊκή εκείνη χάρις τών νεανίδων αίτινες κατέ
βαιναν νά ύδρευθώσιν επί της κεφαλής αύτών ΐσταν- 
το ασάλευτοι πήλιναί τινες στάμνοι, πάλλαιπαρ 
αύτών καλούμεναι· αί ήττον έπιτήδειαι έφερον επί 
τής κεφαλής τήν μίαν τών χειρών,προφυλαςεωςχαριν, 
καί ένάμιζες αύτάς ζώσας καρυάτιδας. Τινες αύτών, 
αϊδούμεναι τούς ξένους ημάς, έσυρον μίαν ακραν τού 
πέπλου των προς τήν μορφήν. Οί από τής ρινός τών 
υδρευόμενων τούτων γυναικών κρεμάμενοι κρίκοι δέν 
έφθειρον τό εύειδές τού προσώπου των. Λεπτή’ τις αύ
ρα έκυμάτιζε τόν πέπλον ύπό τον όποιον σκεπάζουσι 
τήν κεφαλήν διά τόν ήλιον. ’Ετερπόμην βλέπων τά 
ψέλλια δι’ουν καταφορτόνουσι τάς χ,εΐράς των, τά πε
ριδέραιά των, καί τόν χρυσούν κρίκον ύπό τόν όποιον 
κρύπτεται ό άστράγαλλος αύτών. ΊΤνών ό κυανούς χι- 
τών ήτο περικέντητος διά κόκκων χαλύβδινων. »

'Η ποιητική αυτή περιγραφή ύπό εύρωπαίου περιη- 
γητού δέν στερείται χάριτος · άλλα τά περ'ιγραφόμενα 
είναι πολύ ύποδεέστερα αύτής. Τί νά είπη τις ! οί Ελ
ληνες ημείς, οί.συζώντες μετάτών ασιατικών λαών τούς 
οποίους οί περιηγηταί τής εσπερίας Εύρώπης εύρί- 
σκουσι τοσοΰτον χαρίεντας, πώς άράγε βλέπομεν αυ
τούς τούναντίον απαίσιους; Πρέπει νά όμολογήσωμεν 
ότι, ή ή δουλεία μάς κατέστησεν απειρόκαλους, ή τής 
ελευθερίας ό έρως 'μάς άποτυφλοΐ προς τά έπαγωγα 
ταύτα κάλλη τών δεσποτών ημών, 'ίΐς προς τάς Φελ- 
λάχιδας μάλιστα, άς είπωσιν οί έν Αίγύπτω όμ.ογενεΐς 
άν αύται έχωσί τι ελκυστικόν κατά τό ανάστημα, ή 
τό βάδισμα, ή τήν μορφήν, ό'τε μάλιστα τάς άπαν- 
τώσιν ώς άλλας ’Εριννύας κραυγαζούσας από τών στε
γών, καί πληττούσας τά στήθη, καί άποσπώοας τάς 
τρίχας τής’κεφαλής, ρυπαρωτάτας, ρακένδυτους, παρ 
ηλικίαν γεγηρακυίας! καί μέχρι μέν τούτου άςίας οί
κτου, περαιτέρω δέ, έν τω άπορρήτω τής ηθικής αύ
τών διαφθοράς, έσχάτην διεγειρούσας βδελυγμίαν, ή 
μ.οχθηράν τινα περιέργειαν.

'Ο ζωγράφος τής εϊκόνος τήν οποίαν δίδομεν, δέν 
άρνούμεθα οτι έθεσε θέλγητρόν τι έν τη ασχήμια τής 
εϊκονιζομένης Φελλάχιδος, αλλά θέλγητρόν διεγείρον 
πόθον απλώς κτηνώδη, διορθώσας τά ισχνά, τά ραιβά 
καί τά σκαιά τού πρωτοτύπου του. — Μετά τήν έπι- 
φύλαξιν όμως ταύτην, ό αναγνώστης σχηματίζει ώς 
έγγιστα ιδέαν τινά περί τού τύπου τών φελλαχικών 
μορφών, περιεργαζόμενος τήν καλώς επεξεργασμένη ν 
ταύτην εικόνα.

τής μιας, καί ένα μήνα, ή όσον άπαιτώσιν αί ύποθέσεις 
του, πλησίον τής άλλης. Φέρει δέ πάντοτε εις έκά- 
στην, όταν έρχεται, ολίγα τινά χρήματα ή δώρα μι
κρά, πολλάκις δέ καί ολίγα έμ.πορεύματα, άνταλλασ-

Περίεργόν τι διηγούνται περί τών Φελλάχων. Πολ
λοί ές αύτών, ναυτιλλόμενοι έν τω Νείλου, νυμφεύον
ται δύο γυναίκας· τήν μέν εις τό Άσσουάν, τήν δέ εις 
το Γιργέχ. 'θ σύζυγος ένα μήνα διατρίβει πλησίον

Γυνή Φελϊάχις φέρονσα περιστεράς.

σόμενα έν τή απουσία του ύπό τής συζύγου προς άλλα 
είδη, προϊόντα τού τόπου, πωλούμενα ακολούθως ύπό 
τού άνδρός. Ούτως, αναβιβάζονται μέν διά τού Νείλου 
αγγεία διάφορα, άλας, καπνοσύριγγες, κτλ., καταβιβά- 
ζονταιδέ φοίνικες, νικοτιανή, πήλινα σκεύη, καί άλλα.

'Η πτώσις τής γυναικός παρά τοΐς λαοΐς οϊτινες 
πρεσβεύουσι τόν μωαμεθανισμόν Ιείν^ι ανεπανόρθω
τος. Μή πλανώνται οί Εύρωπαϊοΐ’ Κοράνιον καί ελευ
θερία τής γυναικός, Κοράνιον καί νόμοι εθνών πολι
τισμένων είναι ασυμβίβαστα.
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Ο ΠΕΤΑΣΟΣ ΙΙΑΡΑ ΤΟΙΣ 1ΝΔ0ΙΣ.

’Εκ Καλκούτης έγραφον κατ’ αύτάς, ότι ό άγγλος 
γενικός διοικητής, ό καί άντιβασιλεύς της Ινδικής 
(ονομάζεται δέ sir John Lawrence), την 1 6 τού πα
ρελθόντος όκτωβρίου συνεκάλεσεν έν Λουκνόβω, πρω- 
τευούση τού βασιλείου της Ούδης, γενικήν σύνοδον 
τών ύποτελών τη ’Αγγλία ηγεμόνων τού τόπου, κατά 
μίμησιν τού ποτέ μεγάλου Μογγόλου της Δέλχης, 
όςτις έκ διαλειμμάτων μακρών συνεκάλει αύτούςπαν- 
δημως, όπως τόν προσκυνήσωσι καί έπαναλάβωσι τόν 
όρκον της προς αύτόν πίστεως. Οί κατά καιρόν άγ- 
γλοι αντιβασιλείς έπαναφέρουσι τό έθιμον τούτο ώς 
άναγκαίον, μάλιστα δ’ έπειδή καταπλήττει τούς Ιν
δούς, παραβάλλον την δύναμιν τής Μεγάλης Βρετα
νίας προς τό ύποτελές τών αύτοχθόνων ηγεμόνων των. 
’ίνδιστί, ή σύνοδος αΰτη καλείται δουρβάρ. ’Από 
τής πρώτης λοιπόν προσαρτήσεως τής Ούδης, καί της 
δευτέρας αύτης κατακτησεως, γενομένης μετά την 
αποστασίαν τού 1857, δέν είχεν έπαναληφθή τοέθι
μον τούτο· καί νύν πρώτον έμελλε νά δηλωθή δι’ αύ
τού ή ύπό της βασιλίσσης Βικτωρίας (διαδεχθείσης 
την έξουσίαν της πρώην αγγλικής εταιρίας), οριστική 
κατοχή τού τόπου ένθα ύπηρξε πεισματωδεστερα ή 
έπανάστασις έκείνη.

Ό ούδέποτε γενόμενος μάρτυς τών τοιούτων πομ
πικών παρατάξεων έν Αουκνόβω δυσκόλως δύναται νά 
φαντασθή την λαμπρότητα έκείνων τών θεαμάτων. 
Οί ηγεμόνες τής Ούδης, ένασμενιζόμενοι εις την πρόσ- 
κλησιν τού άγγλου άντιβασιλέως, ήλθον εϊς την πρω
τεύουσαν μετά τών ελεφάντων καί της θεραπείας των 
όλης, παραλαβόντες τά τιμαλφή κοσμήματα καί λοι
πά στοιχεία της ανατολικής μεγαλοπρεπείας. Πεν
τακόσιοι πεντήκοντα έλέφαντες παρήλασαν έμπροσθεν 
τού άντιβασιλέως. Ούδαμοΰ της ινδικής ιστορίας άνα- 
φέρεται τοιαύτη πληθύς· καί άπαντα τά θηρία ταύτα 
έκαλύπτοντο ύπό παγχρύσων έπιβλημάτων. Τά πλεί- 
στα έξ αύτών έφερον έπί νώτων φορεία (ίνδιστί χου- 
τάκ) έξ αργύρου σφυρηλάτου, έπικεχρυσωμ.ένου εις 
τινα· εντός δέ τών φορείων έκάθηντο οί ηγεμόνες 
(ρατζά) καί οί συγγενείς των, βαρύτιμα φορούντες 
ένδύματα καί κοσμήματα, ώς περιδέραια, ψέλλια, 
στλεγγίδας, τά μέν άδαμάντινα, τά δέ σμαράγδινα ή 
έξ ανθράκων καί μαργαριτών, καί κιδάρεις έκ λαμ- 
προτάτων κασμιρίων.

Ο άντιβασιλεύς προηγείτο αύτών. Είχε δίκαιον νά 
έναβρύνεται ώς Άγγλος· άπέραντος απώτατη χώρα 
είρπεν εις τούς πόδας τής πατρίδος του, νήσου φύσει 
μ.έν άπορωτάτης, μόνον δέ διά της βιομηχανίας καί 
της φιλοπονίας τών κατοίκων αύτης όλβίας καί κρα- 
ταιοτάτης. Οταν έφθασεν εις την κορυφήν λόφου τίνος, 
έπί κολοσσιαίου καί αύτός έλέφαντος, έκεί έστη, καί 
τότε είχε γίνει ή παρέλασις τών άδαμαντορρύτων ύπο
τελών. ’Εν τούτοις ό ήλιος έκαιε, κατά λέξιν μόνος 
δέ ό άντιβασιλεύς έσκιάζετο ύπό μέγαν τινα πέτασον 
(όμπρέλλαν), τόν οποίον έκράτουν ύπεράνω τής κε
φαλής του δύο θεράποντες. Αληθώς δέ ό πέτασος θεω- 
ρεΐται εις έκείνους τούς τόπους ώς έμβλημα τής βασι
λείας- έπομένως ούδείς άλλος έπρεπε νά φέρη αύτόν 
πλήν τού άντιβασιλέως. Καλώς γινώσκοντες οί Αγ
γλοι όπόσην σημασίαν έχουσι τά εξωτερικά σημεία 
προ τών όμμάτων τών ανατολικών λαών, άνενδότως 

έπιμένουσιν εϊς αυτά, οσάκις πρόκηταιπερί πρωτοκα
θεδρίας ενώπιον τών αύτοχθόνων μαρτυρεί δέ τούτο 
γεγονός τι περίεργον, τό έξης· Πολλών έκ τών ύποτε- 
λών ηγεμόνων τά φορεία συνεκειντο έξ αργυρών καθε- 
δρών, έγουσών τέσσαρας ς-ήλας, άργυράς καί ταύτας, 
καί έπ αύτών ούρανίσκους έν σχήματι πέτασων. Αί 
στήλαι, προσκεκολλημέναι ούσαι εϊς τάς καθέδοας, 
δεν άπεσπώντο· οί δ’ έχοντες τά πλούτη ταΰτα, έπε- 
θύμουν μεγάλως νά διακριθώσι δι’ αύτών μεταξύ της 
συνοδίας. Τέλος, οί Άγγλοι ένέδοσαν εις την επιθυ
μίαν τούτων, άλλ’ ύπό τον όρον, κάνεις νά μη καθε- 
σθη έπί τών ελεφάντων οίτινες έφερον τοιούτους ούρα
νίσκους.

’Αρχαιότατη είναι έν ’Ασία ή παράδοσις, ή θεωρού
σα τον πέτασον ώς έμβλημα κυριαρχίας. Εις την 
Νινευήν σώζονται ανάγλυφα, όπου παρίςαται ό βασι
λεύς της Ασσυρίας- πάντοτε δέ διακρίνεται έκ πετά- 
σου κρατουμένου άνωθεν της κεφαλής του. Δεν είναι 
παράδοξον, λέγουσιν οί Εύρωπαίοι, ότι έπί τών οχθών 
τού Γάγγου, καί μετά παρέλευσιν τρισχιλίων έτών, 
απαντάται τό αύτό έμβλημα, καί ύπό την αύτήν ση
μασίαν ην είχεν έπί τών οχθών τού Τίγρου;

Διόλου παράδοξον, άποκρινόμεθα ημείς οί 'Ελλη
νες, ό λαός ό εις τό μεταίχμιον της ’Ασίας καί της 
Εύρώπης εύρισκόμενος, καί μόνος εις θέσιν νά έκτιμήση 
τό πνεύμα, άμ,φοτέρων τών πολιτισμών, ώς αισθάνε
ται την μουσικήν άμ,φοτέρων· διόλου παράδοξον. Άν 
ή Άσία δεν χριστιανισθη, θά τηρη άπαρασαλεύτως 
ώς θεόσδοτα τά ήθη, τάς παραδόσεις, τούς νόμ.ους 
αύτης εϊς αιώνα τόν άπαντα.

'θ πέτασος τών βασιλέων της ’Ασσυρίας καί τών 
ηγεμόνων της Ινδικής, την αύτην σημασίαν ην είχεν 
έπί τού Τίγρου καί έπί τού Γάγγου, έχει καί έπί τού 
Βοσπόρου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΪΤ (JOHN BRIGHT).
Εν τη άγγ'λικη Βουλή τέσσαοες άριθμοΰνται ■ άν

τρες, ώς πρωταγωνιστήσαντες μεταξύ των έξαιτου- 
μένων παρά της Κυβεονήσεως της βασιλίσσης Βικτω
ρίας νέον εκλογικόν νόμον, όλως δημοκρατικόν ·,ούτοι 
δέ είναι ό Ιωάννης Βράϊτ, ό Ί. Στούαρτ, ό Μίλλ 
Ταίϋλωρ και ό Όδονόγ· τούτων δέ πάλιν πρωτεύει ό 
δημοφιλέστατος Βράϊτ, θεωρούμενος ώς εή άντίθεσις 
τού τορισμού, ήτοι των αριστοκρατικών αργών.

Επί μακρόν χρόνον, κυρίως δέ από τού 1858, ό 
Βράϊτ, αντιπρόσωπος της 'Μαγκεστρίας, άνενδότως 
καί μετά δεινής ρητορείας άντεπάλαισε προς τούς το- 
ρίους, μη φειδόμενος ούδέ τών σφοδρότατων έλεγμών 
απέναντι της εκείνων ΐταμότητος· επειδή μόνος σχε
δόν ό ρητωρ ούτος ήγωνίζετο προς κόμμα εκπροσωπούν 
τούλάχιστον το ημισυ τού έθνους. Οί Άγγλοι, ώς 
γνωστόν, είναι ένγένει συντηρητικοί, καί εις ολας αύ- 
τών τάς κλάσεις ή αριστοκρατία κέκτηται πολυπληθή 
ερείσματα.

Σήμερον, μετά τούς τοσούτους μόχθους γού Βράϊτ, 
παρεχωρήθη τέλος πάντων ή ποθουμένη εκλογική με
ταρρύθμισή εις τον αγγλικόν λαόν αλλά τό περίεργον 
είναι, ότι τό αγαθόν τούτο δεν έπετεύχθη ούτε ύπό 
τού Βράϊτ καί τών· μετ αύτού άπ’ εύθείας, ούτε ύπό 
τού Γλάδστωνος, άλλ’ ύπό τού Δισραέλη, ύπουργού 
επί της οικονομίας έν ύπουργείω τορικώ, ύπερακοντί- 

σαντι καί αύτό τού Βράϊτ τό πρόγραμμα, ένώ πρότε- 
ρον κατεμ-έμφοντο αύτό οί τόριοι ώς δημαγωγικόν.

Ό Βράϊτ έζήτει ϊνα ή πολιτική εξουσία, ή κατα 
συνέπειαν νόμου έν έτει J832 έκδοθέντος περιελθούσα 
σχεδόν εις τάς χείρας τ<ον μέσων, ή άλλως άστυκών 
λε; Όμένων τάξεων τού λαού, μεταβή όριστικώς εις αύ
τάς καί παγιωθ·?) διά νέου νόμ.ου. Οί τόριοι, ούδέν 
τοιοΰτο στέργοντες, άλλ’ άναγκαζομενοι άφ έτέρου 
νά ένδώσωσι, προέκρινον νά προβώσι καί περαιτέρω 
τού Βράϊτ· ήτοι νά παραχωρήσωσι τό δικαίωμα τού 
ψηφοφοοεϊν καί τήν πολιτικήν έξουσίαν εις τό πλήθος, 
ταύτον εϊπείν εις τήν δημοκρατίαν. Πράττοντες δέ 
ούτως, έλπίζουσιν, ώς φρονείται ύπό πολλών, ότι, 
διά τών πλαγίων θυρών τάς οποίας άφήκαν ανοικτάς 
εις τον νέον νόμον, θά δυνηθώσι ν’ άφαιρέσωσιν έν ώρα 
εύθέτω παρά τού λαού, ό,τι παραχώρησαν εις αύτόν 
άκοντες*σήμερον.

01 ΡΩΣΣΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ ΑΙΩΝΑ.
ΚΑΤΑ ΤΙ.ΧΑ ΑΡΑΒΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.

’Ενέτει 922 μετά Χριστόν (310 τής ’Εγείρης), 
Αραψ τις όνόματι Αχμέτ ’Εβν Φοζλάν έστάλη 

πρεσβευτής πρός τινα βασιλέα τών Σλάβων ή Βουλγά
ρων, έδρεύοντα εις πόλιν Βουλγάρ, κειμένην έπί τού 
ποταμ-ού ’ΐτίλ, τανύν Βόλγα.

'II πρεσβεία περιήλθε τόπους πολλούς, καί μετά 
μεγάλην περιστροφήν είχε φθάσει ειςτόν προς ον όρον, 
διότι έ'λαβε τήν όδόν τής Βουχάρας, τής Χαρίσμης 
καί της χώρας τών Βασκίρων.

Ο ’’Εβν Φοζλάν, είτε κατευθυνόμ.ενος εις Βουλγάρ, 
είτε έπις-ρέοων εις Βαβυλώνα, άπήντησεν έπί τάςόχθας 
τού Βόλγα 'Ρώσσους, καταβάντας χάριν έμπορίου’ ή- 
σαν δέ εϊδωλολάτραι έτι, έγίνωσκον όμως τήν 
τούγράφειν έκτοτε, ώς φαίνεται. Ό Άραψ περιγράφει 
τάς μ.ορφάς τών Ρώσσων έκείνων, τά ήθη αύτών, τάς 
δε σιδαιμονίας, τό έμπόριον, καί ένί λόγω όλα αύτών 
τά έθιμα. Τό περίεργον ύπόμνημα τούτο εϊς ούδεμίαν 
εύρίσκεται τών βιβλιοθηκών τής Ευρώπης· αλλά σώ
ζονται πλείστα αυτού αποσπάσματα έν τώ μεγάλω 
γεωγραφικω Αεξικώ τού Ιακούτ, ούτινος ύπάρχουσι 
πολλά χειρόγραφα, ιδίως δέ έν Όξφόρδη καί έν Αεΰ- 
δη. II έν Πετρουπόλει αύτοκρατορική ’Ακαδημία τών 
έπιςημών έξέδουκεν αύτά έ.ν έτει 1823, έπιγράψασα 
« Πληροφορίαι περί τών Ρώσσων τών αρχαίων και
ρών, άρυσθείσαι έκ τών τού Έβν Φοζλάν καί άλλων 
άράβων συγγραφέων, κτλ., ύπό C. Μ. Frrehn, διδά- 
κτορος τής θεολογίας καί φιλοσοφίας. »

Τά όπλα τών Ρώσσων, λέγει ό Εβν Φοζλάν, είναι 
πέλεκυς, εγχειρίδιου καί ξίφος, τά οποία ούδέποτε 
παραιτοΰσιν. Αί γυναίκες των έχουσι τό στήθος τεθω- 
ρακισμένον διά θήκης τινός σιδηράς η χαλκής, άργυράς 
ή καί χρυσής, κατά τήν ευπορίαν τού συζύγου, καί 
έπί ταύτης τής θήκης κρίκον, έντός τού οποίου περώ- 
σιν έν μαχαίριον.

Οί 'Ρώσσοι,καταπλέοντες εϊς τόν Βόλγανκαί άγκυ- 
ροβολούντες έν αύτω, άποβαίνουσιν εις τήν ξηράν καί 
οϊκοδομοΰσιν ϊδίαις χερσί μεγάλας οικίας ξυλίνας, έν
τός τοίν οποίων κατοικοΰσι δέκα καί ένίοτε εϊκοσιν οϊ- 
κ’ογενειάρχαι σύν γυναιξί καί τέκνοις, ρυπαροί καί 
βάρβαροι εϊς τόν έσχατον βαθμόν.

’Εμπήγουσιν εϊς τήνγήν δοκούς παντοίου μεγέθους·

τήν δέ πρός τ’ άνω άκραν τών δοκών πελεκώσιν εϊς 
σχήμα ανθρώπινης μορφής- καί ταύτα είναι τά ξόανά 
των, άτινα προσκυνούσι προσφέροντε; εις αύτά άρτον, 
κρέας, κρομμύδια, γ<άλα καί μεθυςικά ποτά, όπως 
έπινεύσωσι νά κα/.οπιοληθώσι τά έμ,πορεύματά των. 
Καί άν μέν ύπάρχη αδράνεια εϊς τό έμπόριον, έπανα- 
λαμβάνουσι τάς προσφοράς· άν δέ τούναντίον κερδαί- 
νωσι κατ’ εύχήν, θυσιάζουσι πρός εύχαριστίαν πρόβα
τα καί μοσχάρια. Εάν οί σκύλοι φάγωσι τό κρέας 
τών θυμάτων διά νυκτός, οί Ρώσσοι φαντάζονται 
ότι ή θυσία έγινεν εύπρόσδεκτος εϊς τούς θεούς των, 
φαγόντας όσα τοίς προσηνέχθησαν.

Όταν δέτις αύτών άσθενήση, στήνουσιν εϊς άπό- 
ςασινδι’ αύτόν σκηνήν,όπου τόν μετακομίζουσιν έκεί 
δέ τόν έφοδιάζουσ.ι μόνον δι’άρτου καί υδατος, καί 
πλέον τον παραιτοΰσιν άνοσήλευτον. Άν ίατρευθη, 
έπανέρχεται εϊς τούς οικείους του· άν άποθάνη, τόν 
καίουσι μετά τής σκηνής, έκτος άν ήναι δούλος" δού- 
λον, τόν άφίνουσι βοράν τών θηρίων καί τών ορνέων.

Οί κλέπται άπα^-χονίζονται εις δένδρον, όπου μέ- 
νουσι τά πτώματα έως νά καταρρεύσωσιν εϊςτεμ.άχια.

Ό ’ Εβν Φοζλάν παρευρέθη καί εϊς κηδείαν μεγις-ά- 
νός τίνος. ’Επί τοιούτων τελετών θυσιάζουσι πάντοτε 
ένα τών δούλων τής οικίας τού άποθανόντος, άνδρα ή 
γυναίκα· ώς έπί τό πολύ δ' αί γυναίκες έκοΰσαι θυ
σιάζουσι τήν ζωήν αύτών. Τωόντι, τό θύμα πρέπει 
νά προσέλθη εις τήν θυσίαν οϊκοθεν· άλλ’ άφού ςέρξη 
άπαξ, δέν δύναται έπειτα ν’άποφύγη τήν θυσίαν, 
μετααεληθέν· τότε μεταχειρίζονται έπ’ αύτού τήν 
βίαν. Ό Φοζλάν διηγείται πολλάς ώμότητάς τε καί 
φαυλότητας πραττομέναςέπί τών έπικηδείων τελετών 
τούτων, ών παραλείπομεν τήν άφήγησιν.

Ό βασιλεύς τών Ρώσσων έχει πάντοτε έν τώ 
άνακτόοω του τετρακοσίους άνδρας έπιλέκτους, έκ τών 
άρίς-ων αύτού ύπηκόων, όφείλοντας ν’ άποθάνωσι 
μετ’ αύτού, ή νά θέσωσιν ύπέρ αύτού τήν ζωήν των. 
Διατρίβει δέ πάντοτε έπί πλατυτάτου αναβάθρου, κε- 
κοσμ.ημένου διά τιμαλφών πετριδίων, καί μετ’αύτού 
τεσσαράκοντα γυναίκες. Οί τετρακόσιοι σωματοφύλα
κες του παρακάθηνται εις τάς βαθμίδας.

Ό Φοζλάν προσθέτει εϊς ταύτα καί άλλας βαναυ- 
σοτάτας λεπτομέρειας, ϊνα δικαιώση ό,τι είχεν εϊπεί 
άρχομενος της διηγήσεώς του· ότι οί Ρώσσοι ήσαν 
κατ’ έκείνον τόν καιρόν (πριν έτι ή.άβωσι τόν χριστια
νισμόν παρά τών Ελλήνων), « οί ρυπαρώτατοι τών 
ανθρώπων οΰς όθεος έπλασεν !»

ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠ1ΣΤ1ΙΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΟΑΟΓΙΑΣ.

Το φαλαιναγρευτικό-ν «Νείλος» τού πλοιάρχου 
Αό'-ου (Long), εύρισκόμενον κατά τό παρελθόν φθι- 
νόπωρον πρός τάςύπερβορείους θαλάσση πρός αλιείαν 
φαλαινών, καί άπαντήσαν καιρούς παρά τό σύνηθες 
γλυκείς, έπροχώρησε μ.έχριτού πλάτους 73.30. Εκεί 
διετέλει περιπλέον, ότε ό κυβερνήτης ήκουσε τόν σκο
πιωρόν κράζοντα άνωθεν τού ιστίου « Γή ! » τό ονει- 
ρον παντός έξερευνητοΰ. * «

Κατάτάςήδη δημοσιευθείσας έκθέσεις, φαίνεται ότι 
ή ΐ'ή αύτη είναι ή ΙΙΟΑΙΚ1Ι ΗΠΕΙΡΟΣ, ή προ πολλού 
εικαζόμενη καί πολλήν αφορμήν παρασχούσα φιλονει- 
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κιών εις τούς έπιστήμονας. Ό πλοίαρχος Λόγγος πε
ριέπλευσε τάς άκτάς τής γης εκείνης, τάς οποίας και 
έσχεδιογράφησεν. Είναι δέ ύψηλαί, καί εις το μέσον, 
προς την 180 μοίραν πλάτους, εύρίσκεται όρος, ό'ψιν 
έχον ηφαιστείου έσβεσμένου, καί ύπερέχον της έπιφα-» 
νείας της θαλάσσης περί τούς 3,000 πόδας. Εις τα 
χαμηλά μέρη ούδόλως υπήρχε χιών, άλλ’ήσαν χλοε
ρότατα καί δασώδη.

Ο είρημένος πλοίαρχος έ'δωκεν ονόματα εις όσα μέ
ρη έγνώρισεν, άποκαλέσας όλην μεν την ξηράν εκεί
νην, ήπειρον είτε νήσον, Βογγελλίαν, έκτου Βογ- 
γέλλου (Wongell), περιωνύμου έξερευνητού ρώσσου· 
εις τινα δέ παραλίαν κειμένην προς δυσμάς, καί πολύ 
έν τη θαλάσση προέχουσαν, έ'δωκε το όνομ.α του σκο
πιωρού ναύτου όςτις την είδε πρώτος· την άπεκάλεσε 
Θωμά Ακρωτήριον ώσαύτως εδωκεν όνομα καί εις 
την ανατολικήν παραλίαν. Αέν ήδυνήθη όμως να έξε- 
ρευνηση καί τά βόρεια της γης ταύτης' είδε μόνον 
προς τά εκεί", εις τον ορίζοντα, αλλεπαλλήλους τάξεις 
όρέων, προς τό αχανές έκτεινομένων. — Ταύτα άρυό- 
μεθα έκ του γαλλικού Μηνύτορος, άρυσθέντος αύτά 
έκ τής αγγλικής έφημερίδος Advertiser τής νήσου Ho
nolulu.

— Οί ’Άγγλοι μετέφερον εις τήν ΑΒΥΣΣ1ΝΙΑΝ 
προς τοίς άλλοις καί μίαν ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗΝ. Ότε 
αύ'τη θερμανθεϊσα έβλήθη.κατά πρώτον εις κίνησιν, 
οί παρευρεθέντες εκεί αύτόχθονες φίλοι τών Άγγλων, 
έκπλαγεντες, συνεκρότησαν συμβούλιον,ίνα συσκεφθώ- 
σιν άν οί Άγγλοι κατόρθωσαν ή όχι νά ύποτάξωσι 
τον διάβολον σύσσωμον. Αλλά μετά τό συμβούλιον, 
άποφανθέντες ίσως ότι τό πράγμα εκείνο - δέν ήτο ό 
διάβολος,ήγέρθησαν διά μιας όλοι, καί περικυκλώσαν- 
τες την μηχανήν ένω αΰτη έπροχώρει βραδέως καί 
μεγαλόπρεπός, ήρχισαν νά όρχώνται καγχάζοντες 
αγρίως καί χειροκροτοΰντες ώς μαινόμενοι· τόσον, 
ώστε οί Αγγλοι έ'λαβον έκ τούτου αφορμήν νάσκεφθώ- 
σιν ότι, αφού ό λαός εκείνος είναι τοιούτου φυράμα
τος, ίσως διά τών θαυμάτων τής φυσικής επιστήμης 
θά εςέπληττον την φαντασίαν αύτού τελεσφορώτερον 
ή διά τής πολεμικής των τέχνης. Τί παράδοξον τωόντι 
άν έν μόνον φάντασμα του Πεππέρου έλυε τό άβυσσι- 
νικόν ζήτημα άναιμωτί;

— Οί έν Παρισίοις άσκληπιάδαι, ήτοι ό ιατρικός 
κόσμος, ή ιατρική Ακαδημία αύτή, καταγίνονται την 
ώραν ταύτην προς ΙΑΣΙΝ τής ΥΔΡΟΦΟΒΙΑΣ, ή 
λύσσης. Εμβολίζουσι τής έχίδνης τον ιόν εις τούς 
ύδροφόβους* πανταχοΰ δέ τής Γαλλίας παρηγγέλθησαν 
τοιαύται δοκιμαί, έπιδιωκόμεναι έν πάση σπουδή. 
Καθ’ ήν ημέραν λυθή τό πρόβλημα τούτο, οί άνθρω
ποι θά διδαχθώσιν έκ νέου ότι ό τών όλων Δημιουργός 
ούδέν έπλασε κακόν ανωφελές εις τον άνθρωπον.

— H έφημερίς Αομβαρδία αναγγέλλει, ότι γυ
νήτις είχε καταπιεί ές απροσεξίας 3 κόκκους στρύχνου, 
τού όποιου ήσθάνθη μετά ήμίσειαν ώραν τήν ΔΗΑΗ- 
ΤΗΡΙΟΝ δραςκκωτάτην ενέργειαν. Τή εδωκαν αμέσως 
έμετικόν, τό άναλελυμένον χοίρειον λίπος καί τον 
ζωάνθρακα (noir animal), άλλ’ ανώφελός. Τέλος κα- 
τέφυγον εις τό άπόβρεγμα καπνού (ΝΤΚΟΤΙΑΝΗΣ), 
βαλόντες 3 γραμμάρια εις έκαστον λίτρον ΰδατος, τό 
όποιον τή εδωκαν νά πίνη εις δόσεις μικράς. Ό έκ τής 
ένεργείας αύτού εμετός έσωσε τήν γυναίκα.

— 'II οσμή ΟΠΩΡΩΝ τινων ενίοτε προξενεί ΑΣΦΥ

ΞΙΑΝ, ώς καί άνθέων τινών· τά κυδώνια, παραδείγ
ματος χάριν, καί είδος τι μήλων (reineltes) άποφέ- 
ρουσι τοιαύτην δυνατήν οσμήν. Κατ’ αύτάς χωρική 
τις γυνή, συνάςασα έν τω κοιτώνίτης πολλάς οπώρας, 
καί κοιμηθεϊσα, τό πρωί εύρέθη προσβεβλημένη ύπό 
ασφυξίας, καί μόλις κατωρθώθη νά τήν σώσωσιν.

— Άναχωρούντες κατ’ αύτάς έκ Παρισίων οί επί 
τής τελευταίας Παγκοσμίου ’Εκθεσεως ξένοι επίτρο
ποι, έ'βαλον τάς βάσεις εταιρίας, ήν ώνόμασαν διεθνή 
ΕΤΑΙΡΙΑΝ ύπέρ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ τών ΕΚΘΕΣΕΩΝ. 
Αύ'τη προτίθεται τήν έξεύρεσιν παντός έπιτηδείου μέ
σου προς έπέκτασιν τού εμπορίου καί τής βιομηχανίας 
μεταξύ τών διαφόρων τόπων, πλησιαζόντων, ώς ού
τως εϊπεϊν, τών προαγωγικών κέντρων, καί ύπερνικω- 
μένων τών εμποδίων όσα προέρχονται έζ άγνοιας ή 
δειλίας, έξ άδρανείας η καί κακοβουλίας. .

— *0 πρώην έν ΙΙετρουπόλει πρέσβυς τής Τουρ
κίας ΧΑΑ1Ι V βέης έξέθεσε πρό ένός μηνός έν Παρι
σίοις εις δημοπρασίαν τάς εικόνας τής πολυτίμου αύ
τού ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ. Ήσαν ύπέρ τάς 30, καί έτι— 
μήθησαν φράγκων 170 έως ,200,000. Μία έξ αύτών 
έτιμήθη 23,500 φράγκων- μία άλλη, 27,100.

— Τό ΒΕΡΟΑΙΝΌΝ ΕΚΑΊΌ1ΚΕ1ΤΟ έν έτει 1 864 
έξ 633,000 ψυχών ώς έγγιστα, ών 22,000 στρα
τιωτικοί. Οί κληρικοί καί λόγιοι έλογίζοντο ώς 1 τοϊς 
100· οί τεχνϊται ώς 21 τοϊς 1 00» οί έμποροι καί έρ- 
γοστασιάρχαι ώς 10 τοϊς 100· άλλοι βιομήχανοι, 8 
τοϊς 100* έργάται, 9 τοϊς 100' κτηματίαι 7 τοϊς 
100. Άνθρωποι δέ μή έχοντες τακτικόν τι έπάγγελ- 
μα προς πορισμόν τού βίου έλογίζοντο ώς 12 τοϊς 
100. Οί λοιποί δέ ξένοι, διαβατικοί.

— 'II ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ όσημέραι αύ- 
ξάνει τά από τόπου εις τόπον σύρματα. Κατα τινα 
στατιστικήν, προς τήν ύ.ήξιν τού 1866 (τού 1867 
δέν έξηκριβώθη εϊσέτι τό μήκος τών νέων συρμάτων), 
όλα όμου τά τηλεγραφικά σύρματα είχον μήκος 
28,654 μ.υριομέτρων, ήτοι ήδύναντο νά περιτυλιςωσι 
τήν γήν έπτάκις. ’Εν Γαλλία, τό μήκος αύτών είναι 
3,007 μυριομέτρων έν Γερμανία, 4,561· έν Ρωσ- 
σία, 3,699" έν Μ. Βρετανία καί Ιρλανδία, 2,622* 
έν Τουρκία, 1,394· έν Ιταλία, 1,321' έν Σουηδία, 
564’ έν Βελγική, 175’ έν 'Ελβετία, 347· έν Κανα
δά, 812· έν ταϊς Ηνωμέναις Πολιτείαις, 8,520. Δεν 
πρέπει δέ νά ‘λησμονηθώσι. καί τά ύποβρύχια σύρμα
τα, ών το ολικόν μήκος είναι 6,000 θαλασσίων μι
λιών, ή 1,1 1 1 μυριομέτρων περίπου. Οί δύο ύποβρύ- 
χιοι καλοί έν τώ Άλαντικώ έχουσιν έξ αύτών τά 
3,775 μίλια.

— Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ τού ΛΟΝΔΙΝΟΥ υπολογίζεται 
ώς 3,126,635 ψυχαί διά τό έτος 1868’ άπαριθμη- 
θείς κατά τά μέσα τού 1867, εύρέθη συγκείμενος έκ 
3,082,372 ψυχών, κατά δετά μέσα του 1866 έκ 
3,037,991. "Ωστε ή μεγαλόπολις έκείνη προσκτα 
καθ’ έκάστην ημέραν 120 ψυχάς, καθ’έκαστον δε έτος 
σχεδόν 44,000,ήτοι.πληθυσμόν όσοςδύναται νάσυν- 
οικήση νέαν πόλιν όχι εύκαταφρόνητον. Ο πληθυ
σμός τής Λιβερπώλης διά τά μέσα τού 1868 ύπολο- 
γίζεται εϊς 500,676 ψυχάς· ό της Μαγκεστρίας, 
483,997· ό τής Βιρμιγγάμης, 352,296· ό τής Χή- 
δης (Heeds), 236,746· ότής Σχεφιέλδης,232,362* 
ό τηςΟυλλης,108,269·ύτηςΒραδφόρτης, 108,0.19· 
ό τού Εδιμβούργου, 177,039* ό τού Γλασγόβου, 

449,868" ό τού Δουβλίνου μετά τινων προαστείων, 
3 19,985. Κατά τον « Χρόνον » τού Λονδίνου, οίύπο- 
λογισμοί ούτοι έγένοντο έπί τή υποθέσει, ότι ό πλη
θυσμός προβαίνει αύξάνων καθ’ ήν αναλογίαν ήύξησεν 
από τόύ 1851 μεχ ρι τού 1861.

— Τήν ίην ίανουρίου 1867 ύπήρχον έν ΓΑΛΛΙΑ 
336 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ πολίτικα·., ών 64 έτυπούντο έν 
Παρισίοις καί 272 έν ταϊς έπαρχίαις· προς δέ 1,435 
έφημερίδες μή πολιτικαί, ών 710 έν Παρισίοις καί 
725 έν ταϊς έπαρχίαις. ’Εντός τού 1867 προσετέθη- 
σαν έτεραι 10 νέαι πολιτικαί έφημερίδες έν Παρισίοις 
καί 38 έν ταϊς ύπαρχίαις· ώς καί 76 νέαι μή πολιτι- 
καί έν Παρισίοις, καί 80 έν ταϊς έπαρχίαις.

— 'Η εταιρία τού από Βαρσοβίας εϊς Βιέννην ΣΙ

Ί. Βράίτ, βουλευτής άγγλος. (Ίδε σελίδα 91.)

Άλλα μετ’ ολίγον άπεδείχθη άνθρακες ό θησαυρός, 
διότι το πετρέλαιον, άφανίσαν τούς σάρακας, ήφά- 
νισε καί τά δένδρα ένταύτώ.

ΓΛ ,

Έν Παρισίοις, 13 (25) φεβρουσρίου 1868.

Μας άνεπτέοωσες, 'Ελλτίνοδίκτϊ [ζου, διά τών άγα- 
θών σου έλπίδων καί ένθαρρύνσεων. Καταβάλλομεν 
παν τό έφ’ ήμϊν όπως έν -οϊς Μυρίοις Οσοις καταρ- 
τίσωμέν τι αληθώς άξιον τής άπεκδοχής πάσης ελλη
νικής οικογένειας, έπιθυμούσης νά μανθάνη όσα παρο- 
ίώνται ύπό τών πολιτικών έφημερίδων άπειρα "πράγ
ματα, ών ή άγνοια θά έμαρτύρει μέγα κενόν έν τη 
ανατροφή, καί ών ή γνώσις θά προσέθετε καί κάλλος 
καί προίκα εϊς τάς 'Ελληνίδας μας.

Θά μ’ εϊπης ότι μέγα τι έπαγγελλόμεθα· καί θά 
φρίξης διά τήν τόλμην, όταν μέ άκούσης άποκρι-

ΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ προσδιώρισεν 1,360,000 ρουβλίων 
προς κατασκευήν νέας γραμμής από Czenstochau εις 
Herry, συντεμνούσης τήν μεταξύ Βρεσλαυΐας καί Βαρ
σοβίας άπόστασιν κατά 112 χιλιόμετρα.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ.
Άνεκάλυψέ τις γεωπόνος εϊς τήν Αμερικήν, οτι το 

πετρελ.αιον, άλειφόμενον εις τά δένδρα, έξαλείφει τούς 
σάρακας οίτινες τά διατρυπώσι, καί ή άνακάλυψις 
αύτη μεγάύ.ην χαράν έπροζένησεν εϊς όλους έν γένει 
τούς καλλιεργούνται δένδρα, καί μάλιστα οπωροφόρα, 
παραδεχθέντας καί έφαρμόσαντας αύτήν πάραυτα.

νομενην, ότε έπαγγελλόμεθα τωόν.-ι τούτο, όσον μέγα 
καί άν ή ! ’Αλλά θά συνέλθης καί θά μέ δικαίωσης, 
αφού σοί προσθέσω ότι θέλομεν, οϊκουρούσας, νά τάς 
κατας-ήσωμεν περιηγητάς. Ομ-ολόγησε ότι εϊς τούτο 
ούδόύ.ως ύπάρχει δοκησιοσφία. Μήπως ό πλοίαρχος 
σοφίζει τούς έπιβάτας, ή ή θέα καί ή γνώσις τών 
ποικίλων πραγμάτων, άτινα παρουσιάζονται εϊς τούς 
οφθαλμούς των άλλεπάλύ.ηλα;

Τόκαθ’ ημάς, ούδεμιάς φειδόμ.εθα πρός τούτο δα- 
καίτοι έδώ αί δαπάναι είναι βαρύτατα'.’77άνχς? — καιτοι εοω αι k

δεν θά έπίστευες άν σοί ύπελογίζοντο μία πρός μίαν, 
αί τών εικονογραφιών μάλιστα. Τό έ'θνφς, δυστυχώς, 
είναι ολίγον· καί όμως, δι’ οικονομιών καί πολλοΰ, 
πολλού κόπου, πράττομεν μόνοι ό,τι γίνεται ένταύ- 
θα δι’ εταιριών ςηρίζουσών τάς ελπίδας έπί 50 καί 
100 χιλιάδιον συνδρομητών. ,

’Εν τω β’ φυλλαδίω σοί έστάλη πάλΛν εϊκών τών 
τού συρμού γυναικείων ένδυμασιών, ώςκαίεντω α', 
ένώ έπρεπε νά λάβης τήν δευτέραν μ.ετά τού παρόντος 
γ' φυλλαδίου· — διότι κατά δύο μήνας ύπεσχέθημεν
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τοιαύτην. Άλλ’ έπειδή έσκέφθην ότι εφέτος αί άπο- 
κρεαί είναι σύντομοι, και τό παρόν φυλλάδιον θά σοί 
έφερε τήν εικόνα τών ένδυμασιών τού /ορού άληθώς 
κατόπιν εορτής, προελάβομεν. Δέν σοί είχα προσθέσει 
δέ και περιγραφήν των έν τή εϊκόνι εκείνη, έπειδή, 
ότε έγινεν ή άπόφασις τής έξαποστολήςτης, το φυλ
λάδιον ήτο ήδη τετυπωμένον. Του λοιπού όμως θα 
έχης επιστολήν μου εν παντί φυλλαδίω, είτε φέροντι 
εικόνα, είτε και μή.

Οί ΙΙαρισιανοί κατ’ αύτάς χορεύουσι πανταχού· 
πανταχού θαλίαι καί μεταμφιασμοί. Αί φειδωλότεραι 
των κυριών πρσετοιμάζουσι ςολάς έλλ.ηνικάς ή ισπα
νικής, εις τάς οποίας δύνανται να χρησιμεύσωσιν αί 
έσθήτέςτων. ’Επικρατοΰσι δέ μάλλον αί στολαι αί 
παρις-ώσαι άνθη ζώντα, ώς το ρόδον, το ίον, το κρί
νον. ή καί το κεράσιον, προ πάντων δέ τό έαρ, ήτοι 
ό'λα όμού τα άνθη εις κάλυκας επ’ έσθήτος κυανής, ώς 
είναι ο ούρανος τού μαίου, έσθήτος την οποίαν σκεπά
ζει έξωμίς ί tunique) έκ τουλλίου χρυσού, λάμποντος 
ώς οί εαρινοί ήλιοι. ’Εφάνησαν δέ καί έσθήτες άπομι- 
μούμεναι τό ριπίδιον, έσθήτες τών όποιων τα φύλλα 
φέρουσι θαύμαστάς ζωγραφίας έπί όλοσηρικοΰ λευκού 
ή άλλων ανοικτών χρωμάτων άλλαι, άπομιμούμεναι 
τόν καθρέπτην, φέρουσι τωόντι μικρά κάτοπτρα πε- 
ριες-εμμένα δι’ άνθέων χρυσών- είδον δέ καίτιναςπα- 
ρις-ώσας τό χαρτοπαίγνιον, καί άλλας την ’Αμφιτρί- 
την, μέ κογχύλας πέριζ τού στήθους, 7.οσι/.τ'α.ατα 
έκ κοραλλιού όλα, μέ περιδέραιου μαργαριτών, μέ 
πλας-ά χόρτα θαλάσσια έπί τής κόμης, καί μέ παντός 
είδους ίχθύας κεντητούς έπί τής έσθήτος· χρυσούς, αρ
γυρούς, άλλα, μά τό ναι, καί ριέ πολύποδας.

Δεν εκτείνομαι εις την περιγραφήν τών έσθήτων τού
των, θέλο-.σα να μεταβώ εις τάς προς χορόν άπλούν. 
Μεγάλως ήρεσε μετάξινη τις έσθής τής αύτοκρατορίσ- 
σης, έχουσα σειράς λεύκάς καί άχυρο/ρόους, καί έπεσκε- 
πασμένη δι’ έξωμίδος έκ τουλλίου καταςίκτου ύπό 
σιγμών αργυρών. Μετ’αύτήν άναφέρονται, μία έκτουλ
λίου λευκού διεσπαρμένου μέ ρόδα πολύχροα- άλλη 
ρόδινη, μέ μεγάλας άνθοδέσμας έκ ρόδων καί άλλη 
κατάλευκος, διά την απλότητα καί τό άτμώδες αύτής. 
Αναφέρονται δε καί αί έπόμεναι. 'Ολοσηρικον λευκόν 

μέ έξωμίδα από τούλλιον φυσκώδες, στολισμένη διά 
βλόνδας άργυράς, καί έχουσα γύρώθεν μικρά πτερά 
κυανά. Μέλαν μετάςινον ύφασμα, καλούρ.ενον φηγός 
(faye), κεντημένον διά γαγατών (jais

Αί κόραι, εις τάς χορευτικάς συνανας-ροφάς όπου δί
δεται καί τέϊον, φοροΰσιν έσθήτας έκ ταφετάλευκού, μέ 
πλατείαν ζώνην κυανήν, ροδίνην ή κοκκίνην, καί ισπα
νικόν κοντόν (petit Figaro, ώς έδώ τό λέγουαιν) άνευ 
χειριδών, έχον τό χρώμα τής ζώνης, χρυσοκέντητον 
γύρω καί μέ κροσσούς έκ φλωρίων ψευδών ή αληθινών 
πράγμα κομψότατου.

Τού συρμού τό άνθος είναι τό λεγόμενον έδώ κα- 
λέγα (calega)· —νομίζω ώς νά βλέπω την αγαθήν 
μάμμην σου κάμνουσαν τόν σταυρόν της. — Το άνθος 
τούτο είναι έκ τών άπαντωμενων εις τήν εξοχήν, άν
θος ταπεινότατου, συγγενές τού τριφυλλιού. Οί τών 
πλας-ών άνθέων κατασκευασταί άπεμιμήθησαν τούς 
λεπτούς αυτού βότρεις, σολίζοντας χαριέστατα τάς 
κεκρυφαλίδας (coiffures), έπειδή είναι έλαφρότατοι. 
’Άλλως τε, τόν χειμώνα τούτον οί στέφανοι είναι όλοι 
έλαφροί, καί ώς έπί τό πλεϊστον άντ’ αύτών τίθεται 

πλαγίως, πλησίον τού μεταυχενίου κρωβύλου (chi
gnon), μικρά τις ανθοδέσμη· άνω δέ τού μετώπου έν 
μόνον άνθος, εις τό μέσον τής κεφαλής. Ενίοτε άνω
θεν τού άνθους τίθεται καί μηλολόνθη τις (πεταλού
δα) έπί εύλυγίστου σύρματος, διηνεκώς σειομένη ώς 
πετώσα.

Καί ταύτα περί τών χορών, εις τούς οποίους έν μό
νον ύφασμα νέον έφάνη κατά τό έτος τούτο· βλόνδα 
μέλαινα μετά χρυσού.

Εις δέ τά γεύματα, μεγάλη συνήθεια έσθήτων έξ 
έπιχνόου (έγέλασες τήν λέξιν έπίχνοον, αλλά δεν 
μ’ έ'δωκες τήν καλή,τέραν) ανοικτών χρωμάτων, μέ 
ζως-ήρας χρυσούς ή άργυρούς, πολυτίμως έπεξειργα- 
σμένους.

Αί ζώναι είναι πάντοτε τού μεγάλου συρμού- καί 
αί διασκευαί αύτών μυθώδεις πάντοτε. ’ Εχω νά σοί 
άναφέρω τήν ζώνην τής Πάτης (ίταλίδος θεατρι- 
στρίας), ζώνην ήτις, αφού διέλθη κρίκους διαφόρους, 
χύνεται έπί πλήθους έμβλημάτων τής μουσικής· τήν 
Μεττερνίχειον ζώνην, ής τά κρεμαστάρια περις-ρέ- 
φονται εις τά της κυνηγεσίας· τήν της Αύτοκρατορίσ- 
σης, ης αί δύο πλατύταται άκραι συνάπτονται ύπό 
πλοΐόν τι, τό σύμβολον τής τών Παρισίων πόλεως* 
τήν τού 'Ροβινσώνος , σκεπαζομένην ύπό πτερών καί 
βελών· τήν αύτοκρατορικήν, κεκοσμημένην διά σμή
νους μελισσών (μελισσάων άδινάων, — ενθυμείσαι 
τόν γέροντα διδάσκαλον, καί τούς καιρούςτής μαθητείας 
μας, καί τας έπί τούτου τρελάς παρωδίας) χρυσών τε 
καί αργυρών* τήν ισπανικήν, από τής όποιας έξήρτηται 
μαχ αιροβγαλτικω τω τρόπφ έγχειρίδιον, ούδέν 
αίσιον ύπισχνούμενον εις τούς αύθάδεις. ’Εν τούτοις 
πολλαί, όπισθοδρομικαί ίσως, θεωροΰσι τάς ζώνας 
ταύτας ώς λίαν καταπεφορτωμένας, καί άντ’ αύτών 

τάς άλλας, ή γνώμη αύτη δέν είναι ή έπικρατοΰσα- 
καί παρετήρησαν οί ΙΙαρισιανοί, ότι προ πάντων οί 
ξένοι Θαυμάζουσι τάς μάλλον καταπεφορτωμένας, κα
θόσον τάς βλέπουσι χρυσιζούσας καί βαρυτέρας.

'11 έκ ταφετά μελανός έσθής είναι ή έπικρατεςάτη 
καί εύγενικωτάτη ■ φορεΐται δέ οπουδήποτε, ε ϊτε 
απλή, είτε πολυτελώς έστολισμένη- συνηθές-ερον μέ 
διάλοξα έξ όλοσηρικού, καί τούτου μελανός.

Καί τό ισπανικόν τρίχαπτον (blonde) φορεΐται 
πολύ· έξ αύτού κατασκευάζονται χλανίδες (mantilles), 
έτι δέ καί έσθήτες. Καί μέλαν μέν είναι χαρακτηρι- 
στικώτερον ή λευκόν άλλα τό λευκόν είναι στολιστι- 
κώτερο.ν- ώς διαφανές, διαπρέπει έπί έσθήτων χρώ
ματος ανοικτού, έξ ού άναδείκνυνται λαμπρώς τά βα
ρέα του άνθη.

Πολλαί Αμερικανίδες εύρίσκονται τήν ώραν ταύτην 
έν Παρισίοις, καί πανταχού διαπρέπουσιν αί πλουσιώ- 
ταται αύτώνστολαί. Γίνεται μάλισταλόγος, έπειδήκαί 
άνυμφοι φοροΰσιν ό,τι απαγορεύεται έίς τας άνύμφους 
Γαλλίδας. Εις αύτάς μόλις έπιτρέπεται ή έξ όλοσηρι- 
κού (άτλαζίου) έξωμίς μόνον, ενώ αί Αμερικανίδες 
κόραι ένδύονται πολυτελώς ώς αί ύπανδροι. 'Ωσαύτως 
παρετηρήθη ότι αύται καί ύπερεξογκούσι τήν κό
μην των.

’Εκ τών τραγημάτων ή σακχ αροπήκτων εδεσμά
των (bonbons), ώς νε'α θά σοί άναφέρω τά λεγάμενα 
(πάλιν) καλοΰγαι καί μαδριλήνια (madl’ilenes).

Καθ’ έκάστην έσπέοαν δίδονται παντοΐαι παραστά
σεις εις είκοσι θέατρα συγχρόνως, άλλ’ εις όλα βλέ
πεις τήν αύτήν συρροήν καί σημείωσον ότι, οσάκις 
παράστασίςτις εύαρεστήση εις τό πλήθος, επαναλαμβά
νεται 50 ή 100, ή καί έως 400 νύκτας, άδιαλείπτως 
σχεδόν! Αέγω δέ πλήθος καί όχι δημόσιον, λόγω 
κυριολεξίας. Τωόντι, όποιονδήποτε άρις-ούργημα τής 
δραματικής τέχνης, όσον καί άν ά.νευφημήθη, όσον 
καί άν έπροξένησε κρότον, δέν δύναται ν’ άξιωθή το- 
σούτων έπαναλήψεων άδιαλείπτιον, όταν οί έκτιμών- 
τες αύτό ήναι τό νοημον δημόσιον, ήτοι τό εύαριθμό- 
τερον μέρος τών κατοίκων άλλ’ έπ’ έσχάτιον παίζον
ται έπί σκηνιον καί τινα θεάματα έκπλήττοντα τήν 
όρασιν μάλλον ή τον νουν καί εις αύτά συρρέει τό 
πλήθος άπληστον. Τοιαυτα ήσαν τά ύπό τό όνομα 
« ’Ελαφος έν τώ δάσει » (Biche au bois) καί « Η 
Στακτοπιτυρού » (Cendrillon), διαδραματιζόμενα 
κάθ’ όλον τό παρελθόν έ'το'ς εις δύο τών ένταυθα θεά
τρων. Ούδείς τών άπειρων ξένων, οίτινες είχον έ'λθει 
προς έπίσκεψιν τής Παγκοσμίου Εκθέσεως, άπηξίωσε 
τά θεάματα έκεΐνα τής περιεργείας του· άλλ’ έθαύμα- 
σε μέν τήν λαμπρότητα τών σκηνογραφκον, τήν έπι- 
τηδειότητα τής σκηνικής τερατουργίας, καί τό γόνι
μον τής φαντασίας τού έπινοήσαντος τάς ονειρώδεις 
έκείνας άπειρους στολάς, έταλάνισε δέ τό παιδαριώ
δες καί όλως άσκοπον τού διαλεκτικού μέρους τού 
δράματος, καί τέλος άπήλθεν έν άποφάσει νά μή έπι- 
στρέψη ποτέ άλλοτε, ούδ’ άν έπληράνετο αντί νά 
πλήρωσή.

’Οπωςδήποτε, οί θεατρώναι θησαυρίζουσιν έκ τών 
τοιούτων θεαμάτων, ούόέποτε χορταινομένου τού 
πλήθους έξ αύτών. Καθώς δέ έκ τών ονομάτων έννοεΐς, 
είναι παραμύθια, τά αύτά δι’ών αί μητέρες ή αί τρο
φοί μάς άπεκοίμισαν πολλάκις, ούσας νήπια. Η 
Στακτοπιτυρού είναι αύτή έκείνη ή γνωστήμας, 
ή έχουσα μητέρα καί δύο ζηλοτύπους. άδελφάς, αδίκως 
μισούσας αύτήν καί τυραννούσας- ή καταφεύγουσα 
πάντοτε εις τήν τέφραν τής εστίας, ήν παρηγορεΐ- 
το άνασκαλεύουσα, καί όπου ένεφανίσθη εϊς αύτήν 
μίαν τών ημερών ή καλή Μοίρα- ή Στακτοπιτυρού, ή 
μικροτάτους έχουσα τούς πόδας καί άπωλέσασα ποτέ 
εν τών πέδιλων της, εύρεθέν συνεργεία τής καλής Μοί
ρας ύπό τίνος βασιλόπαιδος, ώραίου ώσάν τά μαλάγμα
τα (έλεγον αί τροφοί μας), καί ό οποίος, άναζητήσας 
παντα/οΰ τού βασιλείου τήν κόρην εϊς ήν ανήκε τό 
μικρόν έκεΐνο πέδιλον, μετά πολ.λάς καί παντοίας πε
ριπέτειας τήν άνεκάλυψε τέλος, καί τήν ένυμφεύθη μέ 
γάμουςκαίμέ χαραΐς.

"()λαι αύται λοιπόν αί περιπέτεια», διαδραματίζον
ται μετά προσθηκών θαυμάσιων, εις τάς οποίας συν
τείνει οί σκηνική μηχανική, ή ζωγραφική τέχνη, δα- 
πανηροτάτη τις πολυτέλεια, καί έπί πάσι τό ηλεκτρι
κόν φως. Έντυπωσιν μοί άφήκεγέφυράτις συγκείμενη 
έξ άγαλμάτων ζώντων, ή Νυμφών παττοίας έχουσών 
θέσεις, πλήρεις χάριτος καί ιδεώδους κάλ.λους μετα
ξύ τών περιρρεόντων ύδάτων, — αληθινών ύδάτων, 
άναβιβαζομένων εις τό θέατρον δι’ οχετών καί άν-

■ τλιών άφανών. ·ί
Καί όμως ώφειλε νά έλθη ημέρα, κάθ’ ήν καί τό

■ πλήθος έβαρύνθη βλέπον έπαναλαμβανόμενα τετρακο- 
; σιοστήν φοράν ταύτα τά τεράστια’ καί ή'ρχισε νά σπα-

νίζη εις τό θέατρον. ’Εκ τούτου δέ λαβόντες αφορμήν

Άλλ’ ό κόσμος είναι τόσον χορτασμένος έκ τών ζαχα- 
ρικών, πανταχού άφθονούντων από τής ίης τού έτους, < 
ώστε εις όλα τά συμπόσια καί τούς χορούς ταύτα · 
άφίνονται σχεδόν άνέπαφα, έγκαταλελειμμένα άναμ- · 
φισβητήτως είςτινας κυρίας, σημειωμένας ένταύθαδια 
τήν άκοτόνόμαστον απληστίαν των. Κατα τας έφημε- 
ρίδας, έφέτος αίκυρίαι αύται έ'φερον θυλάκους ές έλα- 
ς-ικού κόμμιος, ίνα παραχώνωσιν έντός αύτων ακιν- 
δύνως τά λεπτόδερμα τραγήματα, άτινα πέρυσιν εί- 
χον αφανίσει τάς έσθήτάςτων, θλώμενα έντός τών 

„ θυλάκων αύτών. Μεταξύ τού έδώ μεγάλου κόσμου εί
ναι, ώς λέγεται, δύο ή τρεις αίκυρίαι αύται. — Παν
τού τά πάντα.

’Πκουσες ποτέ ότι ό γαλλικός λαός είναι φιλοθεά- 
μων ύπέρ πάντα άλλον; Οχι βέβαια μέχρι τούδε. 
’Από τούδε λοιπόν γίνωσκε, ότι ’ούδ’ οί Ιταλοί δύ- 
νανται, ούδ’οί παλαιοί 'Ρωμαίοι θά ήδύναντο νά πα- 
ραβληθώσί προς αύτόν κατά τούτο. Επρεπε νά σ’ 
έχω πλησίον μου, καθ’ ήν ώραν έγγίζει ή άνοιξες τών 
θυοών τών θεάτρων- νά σέ δείξω ήθελα 'τούς περιμέ- 
νοντας έξω τής θύρας, οποίαν μακράν γραμμήν σχη- 
ματίζουσιν όφιοειδώς, γραμμήν queue λεγομένην γαλ
λιστί, ήτοι ούράν, όπως ευρωσι κάθισμα έν τω θεατρω! 
Πολλάκις περιμένουσιν έκεΐ, όρθιοι καί έντός τού ψύ
χους, ώρας 5 καί 6, άνδρες μετά γυναικών φύλακες 
δέ αστυνομικοί έπιτηρούσι πάντας, διάτε τήν κοινήν 
εύταξίαν, καί όπως μή τις τών έρχομένων βραδύτερον 
ύ.αμβάνη θέσιν προ τών έλθοντων προ αύτού.

’Αλλά θά μ’έρωτήσης, διατί δέν έπιτρέπεται εις 
τούς ολίγον κατ’ ολίγον έρχομένους νά έμβαίνωσιν 
αμέσως εις τό θέατρον, καθώς γίνεται έν Ιταλία και 
αλλαχού, άντίνά ίστανται έξωθεν αύτού, νά έξευτελί- 
ζωνται ού'τως εις τά όμματα τών παροδιτών, ώς μή 
εύποροΰντες άρκούντως όπως λάβωσιν ιδιαιτέραν θέ
σιν, καί τέλος νά έκτίθενται εις τό ψύχος καί εις τόν 
ήλιον. ’Εδώ σ’ έπερίμενα, ίνα όμολογήσης τήν ύπερ- 
βάλλουσαν φιλοθεαμοσυνην τού γαλλικού λαού. Επρε
πε ν’ άνοίγεται τό θέατρον άπό πρωίας, καί τότε δέκα 
ολοκλήρους ώρας τής ημέρας θά διετέλει πλήρες θεα
τών, προσδοκοόντων έν τω σκότει (έπειδή τα θέατρα, 
ώς γινώσκεις, είναι τήν ημέραν σκοτεινά) τήν νυκτε
ρινήν ώραν τής άρσεως τού παραπετάσματος τής σκη
νής. Συμπεραίνεις δέ πλέον τά ένδεχόμενα άτακτήμα- 
τα, καί όποιον έμπάδιον θά έπροξένει τούτο εις τήν 
ύπηρεσίαν τού θεάτρου καί εις τάς δοκιμας τών ηθο
ποιών.

Τό κακόν τούτο θά έξέλειπε μόνον εκ τής προσθή
κης καί άλλων θεάτρων εύρυχωροτάτων, καί έκ τής 
εύρύνσεως τών μέχρι τούδε, ών δύο μόνον,προ τριών ή 
τεσσάρων έτών μόλις κτισθέντα, φαίνονται αληθώς 
άξια τής καλλίστης ταύτης μεγαλοπόλεως. Δέν λέγω 
τό πλησίον τού Μεγάλου Ξενοδοχείου (Grand Ho
tel) νεόδμητον, άλλ’ άτελείωτον εϊσέτι, εις τό μεγα
λοπρεπές καί ύπέρκομψον τού οποίου μέτωπον άναγι- 
νώσκονται γράμμασι χρυσοϊς αί λέξεις ACADEM1E ΙΜ— 
PERIALE DE MUSIQUE (Αύτοκρατορική Ακαδημία 
Μουσικής).

Τότε θά έμετριάζετο καί ή τιμή τής εισόδου, βα
ρεία οΰσα σήμερον προς τάς μέσας μάλιστα τάξεις, 
αίτινες ούτε μετά τού συρφετού δύνανται να συγκά- 
θηνται, ούτε νά πληρόνωσιν 8 έως 1 Ο φράγκα άνθ’ένός 
καθίσματος κειμένου εις θέσιν μετρίως άνεκτήν.
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οί γελοιογράφοι, παρέστησαν έν τινι έφημ.ερίδι τών 
ενταύθα εκδιδομ,ένων τήν Μοίραν λεγουσαν πρός τήν 
Στακτοπιτυρούν'

— Τετρακοσιοστήν ήδη φοράν έχασες τήν παν
τούφλα'σου. 'Ο κόσμος έβαρύνθη πλέον να τρέχω νά 
σου τήν κυνηγή, καί πρόσεξε· θά μ.είνης ανυπόδητος.

Οϋ φροντις όμως Ιπποκλειοη· ό θεατρώνης είχε 
συνάξει ήδη ικανά, ώστε ν’αντικαταστήσω τό παρα- 
μύθιον τής Στακτοπιτυροΰς δι’άλλου παραπλήσιου· 
τήν « Στάκτοπιτυσούν » διεδέχΟήσαν « Τά ταξείύια 
του Γυλλιβέρου»· καθώς εις άλλα θέατρα, τήν «Έλα- 
φον τοΰ δάσους» διεδέχθη ό ναυαγός «Ροβινσών. »

Εϊς τήν παρούσαν μου θά διόσιο τέλος σημειούσά 
σοι, ©τι έν Βιέννη συνέστη Εταιρία καλουμένη τής 
Βραχυτο μίας τών έσθήτων. Οί ίδρυταί αυτής 
άνεκάλυψαν, ότι αί ποδήρεις έσθήτες όχι μόνον ένο- 
χλοΰσι τούς διαβάτας, αλλά καί βλάπτουσι τήν δη
μοσίαν υγείαν, — μάντευσε πώς... — διεγείρουσαι 
τον κονιορτον, καθαπτόμενον τών βρογχίων, ή έπιφέ- 
ροντα οφθαλμίαν. Αλλ’έπρεπε νά σταλή προηγουμέ
νως πρεσβεία πρός τόν Αίολον, όπως κλείω τούς α
σκούς του εις τρόπον, ώστε μόνον αναπνοήν νά έχω ό 
κόσμος έξ αύτών. Περί τούτου ή Εταιρία δέν έφρον- 
τισεν. Επενόωσε μόνον πώς νά τιμωρή τάς έμμενού- 
σας εϊς τό πλημμέλημα· διό καί ύποχρεοΐ παν μέλος 
της να πατή πάραυτα ώς όφιν καί ώς σκορπίον πάσαν 
ποδήρη έσθήτα καθ’οδόν άπαντωμένην. Φυσικω τώ 
λόγω, ή έσθής τότε, νεύρα μή έχουσα μηδέόστά, σχί
ζεται, ή δέ φορούσα αύτήν στρέφεται συνήθως καί 
βλέπει όπίσωτως τόν ένοχον τής άπροσεςίας. Τούτης 
λοιπόν δραττόμενος της ευκαιρίας ό δήμιος τής έσθή- 
τος, οφείλει ν’ απευθύνω προς τήν γυναίκα ήτις τον 
παρατηρεί βλοσυρώς, λόγους τινάς ηθικούς περί τού 
ποδήρους ατοπήματος· εάν δ’ εκείνη όργισθή καί 
μέ όλοπόρφυρον όφιν άπάϊτήση άποζημίωσιν, ή απο
ζημίωσες πληρόνεται ύπό τής 'Εταιρίας.

'Ολα μάταια· ό συρμός κάμνει, καί μόνος ό συρ
μός ςεκαμνει. Κύριος έδωκε, Κύριος άφείλετο. Άνευ 
τού φοβήτρου τής βιενναίας 'Εταιρίας, ήδη αί ΙΙαρι- 
σιαναί άλλος μέν τών προς περίπατον έσθήτων έβρά- 
χυναν, ώστε μόλις να άπτωνται τού χώματος, άλλας 
δέ άνασύρουσι κομψώς πέριξ τού σώματος διά κομ
βίων, καί μόνον τάς πρός χορόν, ή συναναστροφάς 

έσπερινάς, ή επισκέψεις, άφίνουσι μακροτόνους, απελ
πιστικά:· τόσον, ώστε ίσως εντός ολίγου θεωρηθή ιός 
αναγκαία ή πρόσκτησις καί παιδός ούραγού (page), 
ήτοι νέου ύπηοετου,έργον έχοντας νά βαστάζω καί άγω 
τήν ούράν... τής δεσποίνως του.

’Αληθινά, 'Ελληνοδίκω μου· έχεις ύπηρέτας πολ
λούς εϊς τήν οικίαν σου; Είναι καί έκ τών δύο γενιών; 
Ποιείσαι περί πολλού νά μανθάνω,ς τον έδώ επικρο
τούντο συρμόν, έτι καί εϊς τάς οϊκιακάς φράσεις καί 
λέξεις; Αναφέρουσα λοιπόν περί τών υπηρετών σου, άν 
τύχη νά όμιλής γαλλιστί, πρόσεξε δι’ αγάπην θεού, μή w 
λέγτ,ς εϊς τό έξής les domestiques (οί οϊκέται), άλλά 
les gens (το s προφέρεται) de maison, ήτοι οί οικια
κοί (πρός διαστολήν τού οικείοι, familiers). Οΰτω 
υιόνον θά καταλάβουν οί άκούοντές σε, ότι είσαι καί 
σύ εϊς τήν σειράν τών προόδων τού κατ’ έξοχήν εκλε
κτού πολιτισμού. Αάβε σημείωσιν, διότι είναι πράγ
μα, ώς βλέπεις, χαρακτηριστικώτατον.

Les gens de maison. — Καί τούτο μέν, ώς δη
μοκρατικόν,· άσμενον παρεδέχθη σόμπαν τών ύπηρε- 
τών το φΰλον, καθώς οί θυρωροί τήν λέξιν concierge, 
καί ήδη τούς κακοφαίνεται άν τούς άποκαλέσης ώς 
πριν, — έπειδή ό'λα τά επαγγέλματα θέλουν σήμερον 
νά έςευγενισθώσιν, άρχόμενα τούλάχιστον από τού 
ονόματος αύτών’ — άλλ’ άνέγνωσα έφημερίδας μεμ- 
φομένας πικρώς κυρίας τινάς τού έδώ άνωτάτου κό
σμου, ώς είσαγούσας έπ’ εσχάτων εις τήν ομιλίαν των 
λέξεις καί φράσεις χυδαίας, άνευρέτους εϊς τά λεξικά. 
’ ίσως λοιπόν ακούσω ς τάς λέξεις ταύτας μετ ού πολύ 
καί εϊς τούς τόπους ήμών παρενειρομένας ύπό ξενοζή- 
λων, συνήθως θαυμαζόντων καί άσπαζομενων άνεξε- 
τάστως παν ό,τι άν φέρω εις αύτούς ή αύ'ρα τού πολ- 
λάκις ύποπτου τής 'Εσπερίας πολιτισμού. Ώ Ελλω- 
νοδίκη μου! ό άνθρωπος κρίνεται έκ τών θαυμασμών 
αύτού μάλλον ή έκ τών αντιπαθειών αύτού.

Άλλάπροφυλ,αττομένη σύ, καί διά τούτο υπερτε
ρούσα, γίνωσκε μικράν τινα χάριν πρός τήν χάριν 
σου εις ταύτας ολας τάς αθλιότητας προσέχουσαν 
καί προειδοποιοΰσάν σε

Ζωήν Πολυμόχθου.,

Υστερόγραφου. — ’Ακούω ύπό τό παράθυρόν μ.ου 
πωλητήν τινα κράζοντα, « Το ανατολικόν ζήτημα! 
Πρός δύο σο'λδία τό καθέν ανατολικόν ζήτημα! » 
’ Εχεις ιδέαν τί άποκαλούν έδώ κατ’ αύτάς ανατολικόν 
ζήτηυ.α; Τούτο λέγεται ώσαύτως καί ρωμαϊκόν καί με- 
ξικανικον, αδιακρίτως. Είναι έν καί τό αύτό πράγμα, 
καί ιδού πώς. Κατεσκεύασαν έκ σιδήρου στρογγύλου 
καί λείου δύο πράγματα έχοντα τό σχήμα ρ* ή άκρα 
ή σχηματίζουσα τόν κρίκον δέν είναι συγκεκολλημένη, 
άλλ’απέχει μάλιστα ολίγον· απέχει όσον τό ήμισυ 
τού πάχους τού σύρματος. Πρόκειται λοιπόν, παιδιάς 
χάριν, νά πέραση τις τόν ένα κρίκον εντός τού άλλου, 
χωρίς ποσώς νά βιάση τήν δίοδον έπειτα δέ πάλιν νά 
χωρίσω αύτούς· τό όποιον καί γίνεται μετάτινα βά- 
σανον, κινούσαν εϊς ίλαρότητα τήν συναναστροφήν.

’’Αν τά εϊρημένα ζητήματα έλύοντο μετά τόσον μό
νον κόπον, ποιον άρα γε θα ηΰχεσο νά περιήρχετο 
εϊς χεϊράς σου ; Πτωχή μου Ελληνοδίκη ! σέ γνωρί
ζω· σύ θά έβίαζες τούς κρίκους’— σύ δέν έχεις ύπο- 
μονήν.

Ζ. Π.


