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Ορθότερον θά έπεγράφομεν τό μρθρον τούτο « Ξε- 
νοφώντος ’Απομνημονεύματα περί Σωκράτους »· άλλ 
έφοβήθημεν μή πτοηθέν μέγα μέρος τών αναγνωστών 
ύπό τών λέςεων αίτινες είναι στερεότυποι εις τά 
σχολεία, στρέψη το φύλλον, καί ούτω παρατρέζη 
δ,τι γλυκύτερον έχομεν νά παραθέσωμεν έν τη σημερι
νή πανδαισία, δ,τι ύγιές-ερον έν τω παρόντι φυλ
λάδιο).

Πολλάκις τωόντι αμελείται ή άνάγνωσις τών 
αρχαίων συγγραφέων ώς ανιαρά, διά την πρόληψιν 
δτι ή σπουδή αύτών κατεβασάνισε την παιδικήν ημών 
ηλικίαν, διακοπτομένη ύπο τών κανόνων της γραμμα
τικής, καί προσκόπτουσα εϊς τάς ρίζας τών λέξεων καί 
τάς αναλύσεις τών φράσεων. Πόρρω άπέχοντες ημείς 
τών σχολείων την ώραν ταύτην, συλλαμβάνομεν τον 
έπτοημένον αναγνώστην άπό τών κρασπέδων, καί τον 
καθικετεύομεν νά περιμείνη, υποσχόμενοι εϊς αύτον 
δτι δέν θά μετανοήση ένδόσας εις την ικεσίαν ημών. 
Εστω ήσυχος· θά καταστήσωμεν την ξενοφώντειον 

φράσιν δσον οίόν τε συνήθη, καί εϊς την αρχαϊκήν γλα- 
φυρότητα θά δώσωμεν ρυθμόν τού τελευταίου συρ
μού. Διότι ο σκοπός τον όποιον ημείς έπιδιώκομεν 
καί θά έπιδιώξωμεν, δέν είναι ν’ άναβώμεν μεταξύ 
τών κλασικών άλλα νά καταβιβάσωμεν τούς κλασι
κούς· νά καταστη'σωμεν αύτούς εύληπτους, η ώς συν- 
ειθίζομεν σήμερον νά λέγωμεν, δημώδεις.

Όλη ημών ή φροντίς είναι νά μη έκληφθώμεν ώς 
διδάσκοντες, άλλ’ ώς συναναστρεφόμενοι- άν ή ζωτι- 
κωτάτη καί πολυπληθής μερίς τού έθνους, ή περί τό 
έμπόριον άσχολουμένη, μάς έθεώρει ώς οχληρούς, ούδέν 
έποιησαμεν.

’Απολείπεται μετά τοιούτο προοίμιον νά δικαιώ- 
σωμεν τάςπροσδοκίας- άλλα πρόχειρον έχοντεςνά με- 
ταδώσωμεν τό μέλι της σωκρατικής αύδής, θαρρούν- 
τως προβαίνομεν.

Εϊς την δόξαν τού Σωκράτους μεγάλως καί τούτο 
συντελεί· δτι, ένω ούδέν έγραψεν, ούδεμία τών έν- 
νοιών αύτού άπωλέσθη. Ένω προέβαινεν εις την ζωήν 
ώς γεωργός εις ά'ρουραν , σπειρών τον λόγον, ήρχοντο 
κατόπιν, άκολουθούντες τά βήματα αύτού, συνάγον- 
τες τον θειον σπόρον καί άποταμιεύοντες αύτόν, δύο 
μεγαλοφυείς μαθηταί" ό Πλάτων καί ό Ξενοφών. Ο 
Σωκράτης, ώς όλοι οί ό'ντως έξαίρετοι άνδρες, είχε τον 
νοΰν πρακτικόν καί όμοΰ άφηρημένον · νοΰν σοφόν καί 
εϊς τά τού βίου, καί εϊς τά μη έκ τών της γης. Δύο άν
θρωποι έχρειάσθησαν νά έξηγησωσιν δ,τι κατενόησεν 
ούτος ό άνθρωπος μόνος· δύο κάτοπτρα έδέησαν εϊς 
τούτον τον ’ίανόν. Ό,τι μέν ποιητικόν, δ,τι φωτει
νόν, δ,τιούράνιον ΰπηρχεν έν τη διδασκαλία του, άν- 
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τικατωπτρίσθη έν τη έξόχω ψυχή τού Πλάτωνος· δ,τι 
δέ περιείχετο εϊς αύτήν θετικόν, απτόν, άμεσον, με- 
τεδόθη καί ένεχαράχθη εϊς την αύστηράν καρδίαν τού 
Ξενοφώντος, άνδρός τούτου Σπαρτιάτου γεγεννημέ- 
νου έν ’Αθήναις, δστις, σώφρων καί τον νοΰν ώς τά 
ήθη, έθεώρει την ποίησιν ώς είδος τι ακολασίας, καί 
χετά την αθάνατον αύτού έκείνην ύποχώρησιν τών μυ- 
ρίων, δσα είχε κατορθώσει ώς ήρως, έκάθισε κ’ έγρα
ψεν ώς ανθοωπος τίμιος.

Σωκράτης.
(Κατά τήν έν Αούβρω άρχαίαν προτομήν.)

Μετά της αύτης αύστηράς εγκράτειας έςέφερε καί 
τούς λόγους τού διδασκάλου. Ό Πλάτων αναπτύσ
σει καί γονιμοποιέ? αύτούς· ό Ξενοφών απομνη
μονεύει. Ό Πλάτων, συνηγορών ύπέρ τού Σωκράτους, 
γράφει την εύφραδη καί άθανατον αύτού άπολο- 
γίαν ό Ξενοφών, αντί πάσης ύπερασπίσεως, διηγείται 
τον βίον καί τάς συνομιλίας τού διδασκάλου αυτού· 
ταύτα έδίδασκε, καί ταύτα έπραττε. Τού βίου καί τών 
συνομιλιών τούτων συνηγάγομεν ένταΰθα αποσπασμα- 
τά τινα, χαρακτηρίζοντα τήν καθημερινήν ζωήν άν
δρός μεγάλου, δστις, προκηρύττων την πνευματικήν 
παλιγγενεσίαν τού κόσμου, συγχρόνως εκηδετο και 
τών πραγμάτων τής γης. Παιδαγωγός τού ανθρωπίνου 
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γένους όλου, τούς ανθρώπους όλους είχε μαθητάς, τον 
βίον όλον ύπόθεσιν, καί τάς ’Αθήνας καθέδραν.

Έξεγ είρετο πρωί’ ά,φού δ’ έλούετο (έπειδή έπεμε- 
λεϊτο πολύ καί το σώμα διά τήν εύεξίαν αύτού καί 
καλλονήν), καί προσέφερεν εύχαριστίας εις τού; θεούς, 
άπήρχετο εις τήν ζοφώδη καί πολυτάραχον πόλιν, ώ; 
σήμερον οί ιεραπόστολοι εις τής ’Αφρικής τάς ερή
μους, καί ήρχιζε τον καθημερινόν αύτού πόλεμον προ; 
πάσαν κακίαν καί αμάθειαν, καταισχύνουσαν τούς 
συμπολίτας αύτού. ’Εσύχναζεν εϊ; τού; περιπάτους, 
εϊ; τά γυμνάσια, εις τήν άγοράν, ένω ήτο πλήθουσα, 
καί τέλος όπου έ'μελλον νά συνέλθωσι πολλοί· έκεΐ 
δέ, όλο; όρασι; καί ακοή, φέρων αείποτε τον λύχνον, 
όχι τού Διογε'νου; εκείνον, αλλά τον εσωτερικόν, ύπό 
τού οποίου καθωδηγείτο, καί άναζητών, όχι άνθρω
πον, άλλά ψυχήν, όπως διευθύνω, αύτήν, συνδιελέγε- 
το· τούτο δέ εϊ; έπήκοον παντό; όςκ; ήθελε νά δώση 
άκρόασιν. Εϊση'ρχετο δ’ έπειτα πανταχού· εϊ; τά έρ- 
γαςήρια τών ύποδηματοποιών, τών κλειθροποιών, 
τών άγαλματοποιών- έκάθητο εϊ; τήν πλατείαν καί 
άπέτεινετόν λόγον εις τούς διαβάτας, ότέ μέν άποσπών 
ές αύτών τήν ομολογίαν άναγκαίας τίνος άληθείας, 
ότέ δέ άναγκάζων αύτού; νά ώφεληθώσιν όμολογούν- 
τε; τήν αύτών αμάθειαν καί ταύτα μετά τόση; έπιτη- 
δειότητος, εύφυΐας, άγαθότητος καί χάριτος, ώστε 
ούδείς εΐχεν έμπαθώς προ; αύτόν, καίτοι έξελεγχόμε- 
νο; ώ; αδαή;, πολλάκις δέ καί ανόητος.

Είναι χαριέςατος ό τρόπο; δι ού κατέστησε τόν 
Ξενοφώντα μαθητήν αύτού. Ό Ξενοφών, δεκαπενταε- 
τής, έπορεύετο μίαν ημέραν προς άγοράν έδωδίμων 
ίδών αύτόν ό Σωκράτης, διέκοψε τόν δρόμον τού μει
ράκιου έκτείνα; τήν βακτηρίαν του. — Πού τρέχεις 
οΰτω; τόν εϊπεν. —Εις τήν άγοράν, διά τά τρόφιμα 
τής ημέρας. — ’Ακόμη είναι ένωρίς, λέγει ό Σωκρά
της· έλθέπρώτον μετ’ έμού, νάσέ φέρω εϊς άλλην τι- 
νά άγοράν, όπου θά εΰρηςτι έκ τών τρεφόντων, όχι 
τό σώμα (πολύ βεβαίως καί τούτο), άλλ έτι πλέον 
τήν ψυχήν τήν άρετήν εννοώ. Ελθέ μετ’ έμού· έλθέ, 
φίλε μου.

Ο Ξενοφών τόν ήκολούθησε· καί ημείς κατόπιν τού 
Ξενοφώντος σήμερον, έλθετε ν' ακολουθήσω μεν, άν θέ- 

*λετε, τόν θειον διδάσκαλον εις τάς ’Αθήνας τών έν- 
δόξ ων εκείνων καιρών.

’Εν πριύτοις, σημειωτέου ότι διδάσκων ούδέποτε έ- 
λάμβανε χ ρήματα. Η αλήθεια, έλεγεν, είναι ώ; τόφώς 
τούούρανού· ανήκει τοίςπάσιν. Ούδένα λοιπόν μισθόν 
είσέπραξε πώποτε αντί τής διδασκαλίας του, καί ούτε 
παρά τών ξένων, περιποιών οΰτω τιμήν εϊς τήν πόλιν 
τών Αθηνών, τήν πατρίδα του, πολλώ μάλλον, ώς 
λέγει ό Ξενοφών, ή ό πλούσιος Λακεδαιμόνιος Αίχας, 
ό γενομενος όνομαςής έπειδή, επί τής εορτής τών γυ- 
πνοπαιδιών, έδείπνιζε τούςέν Λακεδαίμονι διατρίβον- 
τας ξένους. Ό Σωκράτη; άπέπεμπεν αύτούςτούς ξένους 
εϊς τά ίδια βελτίονας, διά βίου ύπό τών θησαυρών τής 
σοφία; του έφωδιασμένους.

'Η αφιλοκέρδεια αΰτη, κινούσα τήν χολήν τών σο
φιστών, μή διδασκόντων άνευ χρημάτων, ύπήρξεν ή 
πρώτη άφορμή τη; προ; αύτόν συκοφαντίας. — Σώ
κρατες, τόν είπε μίαν ημέραν Άντιφών ό σοφιστής, 
έγώ βεβαίως σέ νομίζω δίκαιον, σοφόν όμως ούδόλως- 
μέ φαίνεται μάλιςα ότι καί σύ αύτός ομολογείς τού
το, επειδή παρ’ούδενός τών μαθητών σου λαμ.βάνεις 

χρήματα άντί τής διδασκαλίας σου. Σημεΐον oxt θεω
ρείς αύτήν άναξίαν επειδή τίς ποτέ έχει πράγμα πο
λύτιμον, καί δίδει αύτο δωρεάν; ούτε σύ αύτός βε
βαίως θά έδιδες την οικίαν σου η το ίμάτιόν σου η 
άλλο τι έξ ών έχεις, όχι δωρεάν, άλλ ούτε αν σοι 
προσεφέρετό τι όλιγώτερον τής αξίας του. Αλλά δεν 
αξίζει ή διδασκαλία σου ούτε οβολόν· λοιπόν την δί
δει; και σύ διά τίποτε... Τούτο σημαίνει τωόντι ό'τι 
είσαι δίκαιος, αφού ούδένα εξαπατάς ένεκα φιλοχρη
ματίας· σημαίνει όμως καί ότι δεν είσαι σοφό;, αφού 
μηδεμίαν έχουσιν αξίαν όσα έπίστασαι. — Αλλ 
άπατάσαι, άπεκρίθη ό Σωκράτης· διότι άντ’ αύτών 
αποκτώ μέγα τι· αποκτώ φίλου; αγαθούς. Αλλοι 
εύχαριστούνται διά καλού; ίππους, η κύνας, η πτη
νά· εγώ έτι μάλλον εύχαρις-ούμαι επί φίλοι;, πολύ νο- 
μίζων κέρδος εάν προ; αύτού; γίνωμαι ωφέλιμος.

’Εργαζόμενο; λοιπόν ούτως άπό της ανατολής τού 
ήλιου μετά του έκ μαθητών συνισταμένου λαού εκεί
νου, επί τριακονταετίαν όλην δεν άνεπαύθη πώποτε. 
Ί1 διδασκαλία του περιεστρέφετο προ πάντων εϊ; τά 
δημόσια πράγματα. Ό Σωκράτης ήτο φιλόπατρις, 
όχι μόνον μέχρι λόγων, άλλα καί μέχρι τών όπλων... 
ό φιλόσοφος έπολέμησεν έν Ποτιδαία- άλλα καί μέχρις 
ανταρσίας κατά τής τυραννίδος... επί τών Τριάκον
τα, άπέσπασεν άπό τών χειρών τών στρατιωτών πο
λίτην τινά αδίκως άπαγόμενον σπανίως δέ άνεμίχθη 
εις τά πράγματα, επειδή ήθελε νά μορφόνη άρχοντας, 
όχι δέ καινά άρχη αυτός. Διά τούτο, ιχνηλατών αεί
ποτε πάσαν ψυχήν παρέχουσαν χρηςάς ελπίδας ύπέρ 
τής δημοκρατίας, έπέπληττε μέν τάς δειλάς, άνεχαί- 
τιζε δέ τάς προπετεΐς καί ανικάνους, καί εϊ; τάς 
αγνοούσα; την ιδίαν αύτών αξίαν άπεκάλυπτε ταύτην.

’Επί τού πολέμου προς Βοιωτούς, οϊ Αθηναίοι εΐ- 
χον πάθει δύο ήττας, μετά τά; όποιας ό μέν στρατός 
περιήλθεν εις απείθειαν, ή δέ πόλις εϊ; άθυμίαν. 
'Υπήρ/ε χρεία στρατηγού τίνος ικανού νά έμπνεύση 
νε'ον θάρρος· ώς τοιοϋτον ό Σωκράτης έστοχάσθη άν- 
δρα τινά, τού οποίου καί μόνον τό όνομα άπετέλει 
δύναμιν άνδρα καί γενναΐον, καί στρατηγικόν, άλλ’ 
όςτις όμως, ύπό τον όγκον τής μεγάλη; πατρικής αύ
τού δόξης, απείχε τών δημοσίων πραγμάτων, καί 
τοσούτον εΐχεν άπελπισθή περί τών ’Αθηναίων, ώστε 
ήτιολόγει την αποχήν αύτού έκ τής άθυμίας των· ού- 
τος ήτο' Περικλής ό υιός τού Περικλεούς. Τον περι
μένει ό Σωκράτης εϊ; την αγοράν , καί πορεύεται 
πλησίον του. — Περίκλεις, τον λέγει, φρονείς ό'τι οί 
Αθηναίοι δεν όρμώνται ύπέρ εύδοξίας καί ύπέρ πατρί- 

δος, όσον καί οΐ Βοιωτοί; — Πιστεύω ότι οί Αθη
ναίοι δέν είναι κατώτεροι. — Περί δέ πατραγαθιών, 
φρονείς ότι άλλοι παρά τούς Αθηναίου; εχουσι ν’ 
άπαριθμήσωσι μείζονα; ή πλείονας; —'Οχι βεβαίως. 
— Τούτο δέ δέν θεωρεί; ικανόν νά φιλοτίμηση αύ
τού;, καί νά προτρέψη εις άρετήν καί εις άνδρίαν; — 
Ταύτα πάντα, ώ Σώκρατες, είναι αληθή’ άλλα βλέ
πεις ότι, αφού έγένετο ή έν Λεβαδεία συμφορά τών χι- 
λίων μετά τού Τολμίδου, καί ή τών μεθ’ 'ίπποκρά- 
τους περί το Δήλιον, έταπεινώθη μέν τόσον ή τών 
’Αθηναίων δόξα ώς προς τούς Θηβαίους, έπήρθη δέ τό 
φρόνημα τών Θηβαίων ώς προς τούς ’Αθηναίους, ώστε 
ούτοι, οί πρότερον πορθοΰντε; τήν Βοιωτίαν, ότε οί 
Βοιωτοί έ'μενον μόνοι, φοβούνται σήμερον μήπως οί 
Βοιωτοίκατερημώσωσι τήν Αττικήν. — Άλλ’έγώτώ= 

ρα μ.άλιστα, είπε, νομίζω τόν καιρόν εύθετον, επειδή ό 
φόβος θά καθίστα αύτούς προσεκτικωτέρους καί εΰπει- 
θεστέρους, έάν μάλιστα ήρχεν αύτών άξιός τις άνήρ· 
ένω τό θάρρος πολλάκις γεννά ραθυμίαν καί απείθειαν. 
— Δεδόσθω, ύπέλαβεν ό Περικλής,ότι πείθονται· αλ
λά πώς θά ήδύνατό τις καί νά τούς προτρέψη εϊς τήν 
άρχαίαν εύκλειαν καί άρετήν; — ΙΙώ;; έάν έλέγομεν 
εϊς αύτούς, ιδού τό κτήμα εκείνο, το ευρισκόμενον εϊς 
άλλοτρίας χείρας σήμερον, είναι κτήμα ύμών πατρι
κόν, τό όποιον πρέπει ν’ άντιποιηθητε! Δέν θά τούς 
έςωρμώμεν οΰτω προς άπόκτησιν αύτού τού κτήμα
τος; Ομοίως καί περί τής προγονικής αρετής, έάν 
τούς παραστήσωμεν ότι εϊς αύτού; προσήκει, καί ότι 
επιμελούμενοι αύτή; έσονται άριστοι πάντων, άφεύ- 
κτως θά πρωτεύσωσι. Δοκίμασον νά τούς ύπενθυμίσης, 
ΙΙερίκλεις, τάς ανδραγαθία; τών πατέρων αύτών, άπό 
τών παλαιοτάτων" νά τού; αφηγηθή; τήν ιστορίαν 
των, τόν Κέκροπα, τόν πόλεμον τόν επί 'Ηρακλειδών 
έπειτα δέ καί όσα ύστερον οί έκείνων απόγονοι, ολίγον 
δέ προ ημών γεγονότες, έπραξαν μόνοι ποός τούς βα
σιλείς τής τε Ασίας καί τής’Εύρώπης... —Σέ ακούω, 
ώ Σώκρατες, καί θαυμάζω πώς σήμερον τόσον έξεκλί- 
ναμεν. — ’Εγώ στοχάζομαι, άπεκρίθη ό Σωκράτης, 
ότι συνέβη ήμίν ό,τι συμβαίνει εϊς τινας άθλητάς οϊ- 
τινες, έπειδή ύπέρ πολλούς ήρίς-ευσαν, καταρραθυμή- 
σαντες έγένοντο κατώτεροι τών αντιπάλων.... Άλλά 
μή άπελπίζου, ώ Περίκλεις, μή νόμιζε ότι τό νόσημα 
τούτο τών Αθηναίων είναι άθεράπευτον. Δέν βλέπεις 
πόσον εύτάκτως φέρονται εις τά ναυτικά; II δέ βουλή 
τού Άρείου Πάγου μή δέν διορίζεται έκ τών δοκίμων 
πολιτών ; Εϊς τούς γυμνικούς αγώνας, δέν τούς παρα
τηρείς πώς ύπακούουσιν εις τούς έπιστάτας, καί πώς 
ούδενός κατώτερον ύπηρετοΰσι τούς διδασκάλους εις 
τούς χορούς; (Ααλεί ό Σωκράτης ένταΰθα ώς πατήρ 
περί τέκνων, ούδέν αύτών άμελών.) Διατί; διότι κα
λώς όδ ηγούνται. Άν έπίσης καλώς ώδηγούντο καί εϊς 
τά στρατιωτικά· άν οί άρχοντες αύτών εϊ; τό πεδίον 
τής μάχης δέν ήσαν άνθρωποι ανίκανοι, αμαθείς καί 
στρατηγούντες αύτοσχεδίως, άλλως θά είχον τά πράγ
ματα. Σέ όμως δέν θεωρώ ώς τοιοϋτον σύ, ώ Περί— 
κλεις, δύνασαι νά εϊπω,ς πότε ήρχισες νά στοατηγής ή 
νά γυμνάζεσαι. Μάλιστα δέ φρονώ, ότι παραλαβών 
διασώζεις καί έκτων πατρίκιον στρατηγημάτων πολ
λά, καί πανταχόθεν άλλα τοιαΰτα συνέλεξας, μερι— 
μνών μή άγνοήςτι τών εϊς ςρατηγίαν ωφελίμων. Πέποι- 
θα ότι ζητείς πάντοτε τούς ειδήμονας τών τοιούτων, 
καί ούτε δώρων ή χαρίτων φείδεσαι, όπως μάθης 
παρ’ αύτών όσα άγνοείς, καί όπως άγαθούς συνεργούς 
έχης.

Καί ό Περικλής άπεκρίθη· — Καταλαμβάνω, Σώ
κρατες, ότι λέγεις ταύτα, όχι διότι μέ νομίζεις έπιμε- 
λούμενον τούτων, άλλ’ ϊνα μέ διδάξης ότι ό μέλλων 
νά στρατηγέ πρέπει ταύτα πάντα νά έπιμελήται. 
Άλλ’ όμως ομολογώ καί έγώ ταύτα μετά σού. — 
Ομολογείς;... έπιχείρει λοιπόν, ώ άριστε'γνώθι σαυ- 
τόν έπιχείρει τήν σωτηρίαν τήν κοινήν· επειδή, έάν 
μέν κατόρθωσες τι, καί σεαυτόν θά τιμήσης, καί τήν 
πατρίδα θά ωφελήσω, ς· έάν δέ κατά τι άδυνατής, ούτε 
τήν πόλιν θά βλάψω.ς, ούτε θά καταισχύνης ποτέ 
σεαυτόν.

Ούχί δέ μόνον εϊ; ταύτα κατέβαλλε τάς ύπέρ τής 
πολιτείας προσπάθειας ό δραστήριος ούτος θηρευ

τής παντός άνδρός επίλεκτου· άλλ’, ώς άγρυπνο; φύ- 
λαξ, περιεφέρετο άδιακόπως περί τήν Βουλήν καί τήν 
Πνύκα, έμποδίζων τούς άδαεί; τού ν’άγορεύσωσιν, ή 
παρακαλιών αύτούς νά καταβώσιν άπό τού βήματος, 
όπως μή καταναλίσκεται έπί ματαίω ή ώρα τών 
ωφελίμων διασκέψεων... "Εζη προς τοί; άλλοις έν 
Αθήναις καί τις νέος ονομαζόμενος Γλαύκων· ούτος 

δέ, άρχοθήρα; ακάθεκτος, αξιών εαυτόν ικανόν πολι
τικόν άνδρα, έπειδή πολλάκις ήνώχλησε τόν δήμον 
άγορεύων, ούδεμίαν ήκουεν ούτε ειρωνείαν, ού'τε συμ
βουλήν τών άποτρεπόντων. Καί τούτον λοιπόν έπεχεί- 
ρησεν ό Σωκράτης νά σωφρονίση· είναι δέ ό διάλογος 
ούτος αριστούργημα εύφυΐας, ειρωνείας λεπτής καί 
ένταύτώ συνέσεως, άναγκάσα; τόν οίηματίαν έκείνον 
νά όμολογήση τήν περίτά δημόσια πράγματα άγνοιαν 
αύτού. — Γλαύκων, τόν λέγει μίαν ημέραν, άκούω 
ότι διανοείσαι ύπέρ ημών νά γίνης προστάτης τής πό- 
λεως. — Μάλις·α, ώ Σώκρατες, άπεκρίθη. — Μά τήν 
αλήθειαν, ώ Γλαύκων, τό πράγμα είναι καλόν ύπέρ 
παν άλλο ανθρώπινον έργον διότι, έάν τό κατώρθω- 
νες, θά έπετύγχανες δυνατός ων παν ό,τι άν έπεθύ- 
μεις, καί τούς φίλους θά ωφελείς, καί τόν πατρικόν 
οίκον θά άνώρθονες, καί τήν πατρίδα θά ηύ'ξανες, καί 
όνομαςής θά καθίς·ασο εϊς τήν πόλιν, καί, τίς οίδεν: 
’ίσως καί εις όλην τήν 'Ελλάδα, ώ; ό Θεμιστοκλής εϊ; 
τούς βαρβάρους.

Ταύτα άκούων ό Γλαύκων έμεγαλύνετο καί παρέ- 
μενεν ηύχαρις-ημένος. — Αλλά, έπρόσθεσεν ό Σωκρά
της, έννοείται ότι, άν θέλ/,ς νά τιμάσαι, πρέπει .νά 
ώφεληθή ή πόλις ύπό σού. — Βεβαιότατα, εϊπεν ό 
Γλαύκων. — Σέ παρακαλώ, ύπέλαβεν ό Σωκράτης, 
είπε με, πόθεν θ ’ άρχίσής νά εύεργετής τήν πόλιν ;

Ο Γλαύκων διεσιώπησεν, ώς άπορών πόθεν. Ό 
Σωκράτης ήλθεν εις βοήθειαν αύτού. — Καταλαμβά
νω· τόσους έχεις τρόπους νά ώφελήσης αύτήν, ώστε 
απορείς τίνα πρώτον... Θά τήν καταςήσης ίσως πλου- 
σιωτέραν; — Μάλις·α. — Πώς ; αύξάνων τάς προσ
όδους αύτή;; — Βεβαίως. — 'Ωραιότατα. Σέ παρα
καλώ λοιπόν, έκ τίνων πόρων σήμερον προέρχονται 
αί πρόσοδοι τής πόλεως, καί πόσαι περίπου είναι; 
έπειδή πέποιθα ότι έσκέφθης περί τούτων ώστε, έάν 
μέν τινες ήναι όλιγώτεραι τού δέοντος, νά τά; ανα
πληρώσω,;, έάν δέ λείπωσι, νά προσπορίση; καί άλ
λα;. — Άλλά δι’ αύτό τούλάχιστον, δέν έσκέφθην 
είσέτι, ώ Σώκρατες. — 'Εστω· άλλ’ είπέ με λοιπόν 
τάς δαπάνα; τής πόλεως· έπειδή ύποθέτω ότι καί τού
των διανοείσαι ν’ αφαίρεσης τάς περιττάς. — Άλλ.ά 
μά τόν Δία, άπεκρίθη, ούδέ προς ταύτα ένησχολήθην 
εϊσέτι. — Λοιπόν, εϊπεν ό Σωκράτης, θ’ άναβάλωμεν 
τήν αΰξησιν τού δημοσίου πλούτου’ ύπομονή· διότι 
πώς είναι δυνατόν, έάν τις άγνοή τάς δαπάνα; καί τάς 
προσόδου; τάς δημοσίας, νά έπιμεληθή ταύτα; — 
Άλλ’, ώ Σώκρατες, άπεκρίθη ό Γλαύκων ή πόλις 
δύναται νά πλουτισθη καί άπό πολεμίων. — Αναμ- 
φιβόλως, έάν τις ηναι ισχυρότερος αυτών άσθενέστε- 
ρος όμως, ένδέχεται ν’ άπολέση καί τά ύπάρχοντα.
— Τότε βεβαίως. —■ Βεβαίως, έπανέλαβεν ό Σωκρά
τη;· λοιπόν όςτις έπ χειρήση πόλεμον, πρέπει νά γνω- 
ρίζη τήν δύναμιν καί ημών, καί 4ών ^εναντίων καί άν 
μέν ήναι ή δύναμις ημών άνωτέρα, νά συμβουλεύη τόν 
δήμον περί πολέμου, άν δέ κατωτέρα, νά προσεχή.
— ’Οαθότατον, άπεκρίθη ό νεανίας; — Να μάθω λοι
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κήν της πόλεως δύναμιν, έπειτα δέ καί την των εναν
τίων.— ’Αλλά, μά τον Αία, ούτω προχείρως δέν δύνα
μαι νά σέ την είπω. — Δεν βλάπτει* άν την έχης 
γεγραμμένην, φέρε· θά μοί έπροξένεις εύχαρίστησιν.
— ’Αλλ’ ούδέ έγραψα ετι περί τούτου, ώ Σώκρατες.
— Όπωςδήποτε λοιπόν, θ’ άπέχ^ς, προς τό παρόν 
τούλάχιςον, νά συμβουλεύης καί περί πολέμου· διότι 
ίσως καί διά τό μέγεθος των πολεμικών δεν έ'λαβες 
καιρόν νά έξετάσης αύτά, άρχόμ.ενος της προςασίας 
της πόλεως από των φρουρών της ήμετέρας χώρας. 
Καί λοιπόν θά γνωρίζης πόσαι φρουραί είναι αναγκαία! 
καί πόσαι περιτταί, καί πόσοι στρατιώται άρκοΰσιν η 
δέν άρκοΰσιν’ ώστε τάς μέν αναγκαίας φυλακάς θά 
συμβουλεύσης ν’ αύξήσωσι, τάς δέ περιττάς ν’ άφαιρε- 
σωσιν. — "Οσον διά τάς φρουράς, άπεκρίθη ό Γλαυ
κών, εγώ θά έσυμβούλευα ν’ άφαιρεθώσιν άπασαι, 
επειδή καί μετά τούτων, κακώς φυλαττομένων, κλέ- 
πτονται τά της χώρας. — Ναι, άλλ άν άφηροΰντο 
οί φρουροί, δέν νομίζεις ότι ό βουλόμενος θά εΐχεν 
εξουσίαν νά διαρπάζη ; ’Εν τούτο ις σύ αύτός άρα εξέ
τασες καί είδες, ότι αί φρουραί φυλάττονται κακώς: 
η πώς τό γνωρίζεις; ’Εξ εικασίας λέγω, άπεκρίθη ό 
Γλαύκων. — Καί περί τούτων λοιπόν, είπεν ό Σω
κράτης, θά συμβουλεύσω μεν, όταν δέν κρίνωμ,εν έξ ει
κασίας, άλλ’ ακριβώς μάθωμεν* πώς; — Κάλλιον 
ίσως, άπεκρίθη ό Γλαύκων.

— Γινώσκω βεβαίως, είπεν ό Σωκράτης, ότι εις 
τά αργυρά μεταλλεία δέν υπήγες ποτέ, ώστε νά είπης 
διατί ήλαττώθησαν σήμερον αί εξ αύτών πρόσοδοι.
— Τωόντι, άπεκρίθη, δέν ύπήγονποτέ. — Καί τό εν
νοώ, είπεν ό Σωκράτης, επειδή λέγεται βαρύς ό τό
πος τών μεταλλείων* ώς·ε, όταν χρειασθή νά συμβου- 
λεύσης περί τούτου, θά σέ άρκέση αύτη ή πρόφασις. 
Το άλλο ο;χως έκε ΐνο πιστεύω ότι δέν ήμέλησες* πόσον 
χρόνον είναι ό σίτος της ήμετέρας χώρας ικανός νά 
διαθρέψη την πόλιν, καί πόσον σίτον χρειαζόμεθα 
καθ’ δλον τό έτος, ίνα μή περιέλθωμεν εις έλλειψιν.
— ’Αλλ’ αύτά είναι παμμεγέθη, άπεκρίθη ό Γλαύ
κων, εάν πρέπη νά έπιμελώμαι καί τών τοιούτων. — 
Καλά, είπεν ό Σωκράτης· καί πώς θά ηόύνατό τις νά 
διοίκηση τον ίδιον του οίκον, εάν δέν έγίνωσκεν όλα 
τά χρειώδη, ούτε έπεμελείτο νά εκπλήρωσή αύτά;
Η πόλις σύγκειται έκ πλειόνων η μυρίων οίκων, καί 

τόσους είναι πολύ μάλλον δύσκολον νά έπιμελήταί τις 
η ένα μόνον· πώς δέν έπειράθης λοιπόν πρώτον ν’ αύ
ξησης τον τού θείου σου, ανάγκην έχοντα, καί αφού 
ηύξανες τούτον, νά επιχείρησης την αύ'ξησιν καί άλ
λων περισσοτέρων; — Τον οίκον τού θείου ρ.ου, άπε
κρίθη ό Γλαύκων, θά τον ωφελούν, εάν μέ ηκουε καί 
έπείθετο. — ’Ενώ λοιπόν τον οίκον τού θείου σου δέν 
δύνασαι νά πείσης, πώς θά κατώρθονες νά πεισθώσιν 
εις σέ άπαντες οί’Αθηναίοι μετά του θείου σου;

Μέχρι τοΰδε ό Σωκράτης έλάλει μειδιών- αλλά τό
τε, λαβών πατρός σοβαρότητα, όπως άπαλύνη την 
αιχμήν τών ειρωνειών αύτού, καί τρέψη αύτάς εις συμ
βουλήν, — Πρόσεχε, Γλαύκων, είπε, μη'ποτε θέλων 
νά εύδοξησης, ελθης εις τό εναντίον. Βλέπεις πόσον 
είναι επικίνδυνον τό νά λέγη τις η νά πράττη όσα 
αγνοεί. "ΐδε όσους τοιούτους γνωρίζεις λέγοντας ούτω 
καί πράττοντας, άν αύτοί έπαινώνται, η ψέγωνταΓ άν 
θαυμάζωνται η καταφρονώνται. Διδάχθητι, μάθε όσον 

τό δυνατόν κάλλιστα όσα επιθυμείς μίαν ημέραν νά 
πράττης, ώστε καινά ύπερτερησηςτούς άλλους έν τοίς 
πράγμασι* καί τότε ούδέν άπορον άν έπετύγχανες όσα 
επιθυμείς.

Τούς άγιους τούτους λόγους τού Σωκράτους όλίγι- 
στοι ίσως τών είσπηδώντων εις τά δημόσια πράγμα
τα άγνοούσιν’ άλλα πας Γλαύκων επιμένει νά γυμνα- 
σθή εις τό κείρειν, άνευ προηγούμενης πείρας επί της 
κεφαλής τού θείου του, επί της κεφαλής της ταλαίνης 
πατρίδος· — καί διά τούτο λοιπόν προκύπτει εκείνη 
ή πατρίς. Τό δέ οίκτρότερον, αύτοί εκείνοι οί Γλαύ- 
κωνες, έξω τών πραγμάτων, οίκτείρουσι την πατρίδα 
παρ’ άλλων όμοιων των άδικουμενην!

ΘΕΡΜΟΤΙΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΊΊΙΣ ΓΗΣ.
ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ.

Τινές τών άναγνως·ών ημών είδον τίνι τρόπω μα
λάσσεται ό σίδηρος. "Οταν αύτός άφαιρηται άπό 
τού πυρος, έχει όψιν όγκου παχυλού, άμορφου, πλή
ρους ανωμαλιών· έκτης πολλής δέ πυρακτώσεως κα
θίσταται σχεδόν λευκός, καί λάμπει μακρόθέν εις τό 
σκότος ώςάς·ηο. Εις'εκείνην την κατάς·ασιν, ό σίδηρος 
είναι εύμάλακτος- όλα τά μέρη αύτού συγχεόμενα 
συμφύρονται, ή έπιφάνειά του ύποχωρεί εις πάσαν 
πίεσιν, καί ό σιδηρουργός άκόπως τότε δίδει εις τό 
μέταλλον οίονδηποτε σχήμα· άνευ της φλογέράς θερ
μότητας του καί τού ζωηρού φωτός, θά έπλάττετο 
ώς ζύμη.

Τοιαύτη κατά τούς γεωλόγους ύπήρχεν ή γη, όταν 
ό θεός, έξαγαγών αύτήν έκ τού μηδενός, τη έδωκε τό 
πρώτον αύτης σχήμα, ήτοι τό σφαιρικόν, όπερ έστίν 
ή αρχή τών τοσούτωνκαί τηλικούτων θαυμάσιων φαι
νομένων, περί ών διδασκόμεθα ύπό της γεωγραφίας· 
έννοούμεν δέ την διαφοράν τών κλιμάτων, την ποικι
λίαν τών ενιαυσίων ωρών, την διαδοχήν της ημέρας 
καί νυκτός, την ευκολίαν τού μεταβαίνειν εις πάντα 
τόπον, καί εις αύτούςτούς αντίποδας, ούδαμού άπαν- 
τώντες φραγμόν, ούδέ τινα ύποφε'ροντες ένόχλησιν, την 
τών θαλασσών ισορροπίαν, κτλ. Μηδέ τις εϊπη άναξίαν 
της παντοδυναμίας τού Θεού την έπιςημονικην τούτην 
πίστιν. Τοιούτο τωόντι τό μεγαλείον τού ύπερτάτου 
Δημιουργού τών όλων, ώς-ε έξ ενός καί μονού πράγμα
τος, το φαινόμενον άπλουστάτου, ή σοφία αύτού παρη- 
γαγε πλήθος άπειρον συνεπειών, όλων συνηρμολογη- 
μένων έξαισίως, καί τών οποίων την αρμονίαν δύναται 
μέν ό ήμετερος νούς νά έννοηση, ούδέποτε όμως θά 
έπενόει άφ εαυτού.

Η γη, αύτη ή σφαίρα ή εύρυτάτη επί της οποίας 
περιπατοΰμεν, ή φε'ρουσα τοσαύτα δάση καί δροσερούς 
λειμώνας, ή πολλάκις μάλιστα παγόνουσα κατ έπιφα- 
νειαν, όταν ό ήλιος άποσύρη τάς ακτίνας άπ αύτης, 
ύπηρξέ ποτέ όγκος τις πεπυρακτωμένος. Περί ταύτης 
της αλήθειας, ην οί άρχαίοι ύπωπτεύοντο, ή νεωτέρα 
έπις-ημη φέρει αποδείξεις μηδεμίαν έπιτρεπούσας άμ- 
φιβολίαν, καί ε’ίμεθα βέβαιοι ότι οί άναγνώσται θά 
χρεωςώσιν ήμίν χάριν τινα, εάν τοίς έξηγησωμεν τι- 
νάς τών λόγων επί τών οποίων αύτη βασίζεται.

’Εάν τις έρριπτεν εις τό άχανές τού ούρανοΰ, εις ά- 
πός·ασιν ίκανώς μεγάλην άπό τού ήλιου καί τών πλα
νητών ποσόντι ρευστού, ποσόν έστω καί έκατοντάκις 

μεγαλήτερον τού όγκου τής γης, τό ρευστόν τούτο θά 
έλάμβανε σφαιρικόν σχήμα, κατά τινας νόμους τής 
ισορροπίας, όριζομένους ύπό τών μαθηματικών. Τό 
αύτό θά συνέβαινε καί εις απλήν τινα σταγόνα ύδα- 
τος. 'Ρίψε την σταγόνα καθ’οίονδηποτε τρόπον, σμί-

Ό κρ«τήρ Τον Βεσουβίον, τρεις -ημέρας μετά την έκρηξιν τής (2) 14 δεκεμβριου 1867.

προέρχεται έκ τού ότι ό πλανήτης ούτος, ριφθείς εις 
τό άχανές έν καταστάσει ρευστού, ώς υπερμεγέθης τις 
σταγών, έψυχράνθη ολίγον κατ’ολίγον, διατηρήσας 
ούτω καί αύτός, καθώς αίχάλαζαι, τό σφαιρικόν σχή
μα του.

κρυνέτην, αύξησε'την, ά'μα μείνη έλευθέρα εις τό διά 
στημα, θά λάβη σχήμα σφαιρικόν· καί άν την προ- 
φθάση το ψύχος, θά γίνη συμπαγής εις τό σφαιρικόν 
σχήμάτης· καθώς τωόντι συμβαίνει εις την χάλαζαν. 
"Αρα καί’ τής γής τό σφαιρικόν σχήμ.α δύναται νά

Πρώτον τούτο επιχείρημα, το α σφάλες τού οποίου 
άποδεικνύεται καί ύπό τού άκολούθου.

’Εάν ή ρανίς, ή εάν ό ρευστός ημών πυρήν, ριφθείς 
εις τό άχανές, δέν ές-ρέφετο συγχρόνως περί εαυτόν, 
θά έλάμβανε σχήμα άκριβώς σφαιρικόν· άλλα περί-
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ς·ρεφόμενος, μετέβαλε σχήμ.α· περις-ρεφομένη πάσα 
σταγών πλατύνεται, σμικρυνομε'νης τής διαμέτρου αύ
τή;' και όσον βιαιότερα γίνεται ή περιστροφή, τόσον 
πλέον πλατύνεται. "Εκαστος δύναται νά βεβαιωθή 
περί τούτου έξ ιδίας πείρας. Αάβε μικράν σταγόνα 
ΰδατος έπί τίνος κάρφους άχυρου, ή έπί τίνος βελό
νας· —πρέπει όμως νά καταςτσης τό ΰδωρ όλίγον τι 
κολλώδες διά κομμιδίου, ίνα εχη πυκνότητά τινα· 
— καί τότε ς-ρέψον τήν βελόνην μεταξύ τών δακτύ
λων· πάραυτα θά ίδης τήν σταγόνα πλατυνομένην ώς Άζ \ Λ »/?- * , c / ζυζ νοισκον, πεοι τον αςονα εζ. του οποίου λα[χ6ανει την 
κίνησιν· όσον δέ ταχύτερου στρέφης τήν βελόνην, τό
σον θά πλατύνεται ή σταγών.

Καί ή γή λοιπόν, στρεφομένη περί έαυτήν έντός εϊκο- 
σιτεσσαρων ωρών, έάν διέκειτο έν καταστάσει ρευς-ού, 
θά έπάθαινε τά αύτά τής σταγόνος· θά έπλατύνετο τό 
σφαιροειδές αύτης, ώς καί είναι πεπλατυμμένη ή γή 
εϊς τούς δύο πόλους, ήτοι εϊς τά δύο σημεία περί τά 
όποια γίνεται ή κίνησις αυτής· καθό δέ πεπλατυμμέ- 
νη εις τούς πόλους,-προεκτείνεται ύπό τόν ισημερι
νόν. Ανευ ταύτης τής θεωρίας, ούτε τόν σκοπόν θά 
έβλέπομεν, οΰτε τόν λόγον τού φαινομένου τούτου. Τό 
σχήμα άρα τής γής είναι φυσική συνέπεια προηγηθεί- 
σης ρευστής κατας·ασεως αυτής. Είναι αναπόφευκτος 
συνέπεια, έκτος άν ό Θεός έκρινε καλόν νά έμποδίση 
τούς φυσικούς νόμους άπό τής συνήθους αύτών πο
ρείας.

Αλλως τε, ή γεωμετρία έξηκρίβωσε διά κανόνων 
άλανθάστων τόν βαθμόν τής πλατύνσεως ήν θά ύφί- 
στατο πάσα σφαίρα όμοια τής γής, διακειμένη ένκα- 
ταστασει ρευς·ού, καί ςφεφομένη περί έαυτήν έντός εϊ- 
κοσιτεσσάρων ώρών. Ηπλάτυνσις θά ήτο ίση πρός τό 
τριακοσιοστόν τής διαμέτρου ήν θά είχεν ή σφαίρα αυ
τή. Και λοιπόν, όταν δι’ αστρονομικών πειραμάτων 
έζηκριβώθη άριθμητικώς ό βαθμός τής πλατύνσεως τής 
γής, κατέστη προφανές ό'τι αΰτη ή πλάτυνσις ήτο πέν
τε λευγών περίπου εις έκαστον πόλον· τουτέστιν, ά- 
κριβέστατα, τό τριακοσιοστόν μέρος τής διαμέτρου 
τής γής, διαμέτρου έχούσης μήκος 3,000 λευγών.

Αύναται νά ήναι τυχαία αΰτη ή σύμπτωσις; ’Εάν ό 
Δημιουργός έ'βλεπεν ανάγκην τινά, άλλην παρά τήν 
εγνωσμένην ήμΐν σήμερον, δηλαδή άλλην παρά τήν 
φυσικήν, όπως πλατύνη τό σφαιρικόν τής γής σχήμα, 
πώς ή σοφία αύτού έ'δωκε τήν αύτήν ακριβέστατα πλά- 
τυνσιν, ήν λαμβάνει παν ρευστόν σώμα περιστοεφό- 
μενον;

Αρα και έκ μόνης τής πλατύνσεως τών δύο πόλων 
ήδυνάμεθα νά βεβαιωθώμεν περί τής αρχικής ρευστό- 
τητος τής γής. Ο μέγας Νεύτων είναι εις έκ τών πρώ
των σοφών άνδρών, τών ένασχοληθέντων εις τό κυ
ριώδες τούτο πρόβλημα· οι δέ μετ’αύτόν τό έλυσαν έν- 
τελώς.

Αναγκαιως λοιπόν πρέπει νά παράδεχθώμεν ώς ά- 
λήθειαν αναντίρρητου τήν ρευστότητα τής γής έν τή 
αρχική α’ότής καταστάσει’ αλλά θά δυνηθώμεν νύν ν’ 
άποδείξωμεν καί ό'τι έκ πυρακτώσεως προήλθεν ή ρευ- 
στοτης τής γής, καθώς έκ πυρακτώσεως προέρχεται ή 
ρευστοτης τού σιδήρου; Αί περί τούτου αποδείξεις 
αφθονούσιν.

Εάν κατ’ άρχάς ή γή ύπήρχε πεπυρακτωμένη, 
εχρειάσθη βεβαίως νά παρέλθη καιρός τις, ίνα ψυχραν- 
θη βαθμηδόν ως είναι σήμερον· άρα, εις άρχαιοτέρους 

χρόνους, ύπηρχεν εϊς τήν επιφάνειαν αύτης σταθερά 
τις θερμότης περισσοτέρα τής έπικρατούσης σήμερον, 
έλαττουμένη καθόσον οί καιροί έπλησίαζον εϊς ήμ.άς.

’Εξετάζων τις τήν ύποστάθμην ήν έσχημάτισαν οί 
Ωκεανοί άπό τών παναρχαίων χρόνων, εύρίσκει έν αύ

τή λείψανα φυτών καί όστρακοδέρμων μή ύπαρχόν- 
των σήμερον έπί τής γής’ μήτε υπαρχόντων, μήτε 
δυναμένων νά ύπάρξωσιν, έπειδή δέν θά εΰρισκον 
πλέον έπ’ αύτής ίκανώς ύψηλήν θερμοκρασίαν. Ότι 
δέ τό σημερινόν κλίμα τών χωρών αίτινες κεΐνται ύπό 
τήν διακεκαυμένην ζώνην έξετείνετό ποτέ με'χρι τών 
πολικών τόπων, βεβαιούται ήμΐν έκ τού ό'τι μέχρι τής 
Γρηνλανδίας έξ ενός μέρους τού ισημερινού, καί μέχρι 
τής ξηράς τού Βανδιεμένου έξ ετέρου, ανακαλύπτονται 
φυτά, έξηνθρακωμένα μέν, αλλά διατηρούμενα έντε- 
λέστατα, ανάλογα πρός τά άπαντώμενα σήμερον ύπό 
τούς τροπικούς. Εις χώρας όπου τανύν φύονται μόνον 
ολίγα τινά παράσιτα φυτά, καί τινες σημύδαι άτρα- 
φεΐς καί άναύξητοι, άλλοτέ ποτέ ήγείροντο δάση πτε- 
ρίδων ύψαυχένων, πρός δέ καί φοινίκων. Τούτων τών 
δένδρων, τών προκοπτόντων σήμερον μόνον παρά τον 
ισημερινόν, τά λείψανα ανακαλύπτονται εις μεγάλας 
έκτάσεις, μέχρι τών βορειότατων χωρών, μεταβεβλη- 
μένα εϊς τούς γνωστούς γαιάνθρακας.

Εις τά νεώτερα τοιαύτα στρώματα παρατηρούνται 
λείψανα φυτών, πλησιεςτρων πρός τά φυόμενα σήμερον 
όχι μακράν τών αύτών τούτων στρωμάτων έπί τής 
έπιφανείας τής γής. Τέλος, όταν φθάση τις εις τά 
στρώματα τά σχηματισθέντα μετά τήν εποχήν περί 
ής αί γνώσεις τών ανθρώπων άρχίζουσι νά ήναι άμε
σοι, ό'σα άνασκάπτωνται λείψανα άπηνθρακωμένα, ε:- 
ναι τά τών οργανικών όντων ά'τινα άπαντώνται καί 
έπί της έπιφανείας μέχρι σήμερον.

Άρα ή θερμότης, ή κατά τούς άρχαιοτάτους και
ρούς μεγίστη πανταχούτής γής, ήλαττώθη ολίγον κατ 
ολίγον μέχρι τού σημερινού βαθμού, καί ό'σα τών ορ
γανικών όντων δέν ήδύναντο ανευ αύτής νά προκόψω- 
σι, περιωρίσθησαν εϊς μόνα τά θερμότατα τών κλι
μάτων.

Αλλά θά προβή λοιπόν ή ψύχρανσις αΰτη τής γής; 
καί τά δένδρα ά'τινα προκόπτουσι σήμερον εις τά εύ
κρατα ημών κλίματα θά έκλείψωσι μίαν ημέραν καί 
θ άπομακρυνθώσιν άπ αύτών, καθώς άπεμακρύνθη- 
σαν οί φοίνικες; — Όχι- ή έλάττωσις τής θερμότη- 
τος είναι σήμερον εϊς τό τέρμα αύτής, διότι άπό τριών 
ή τεσσάρων χιλιάδων έτών ούδεμία έγένετο έπαισθητή 
μεταβολή εις τά προϊόντα, καί επομένως εϊς τά κλί
ματα" ένώ έ'χομεν άναντιρρήτους αποδείξεις, έκ τών 
στελεχών ά'τινα εΰρίσκονται εϊς τάς άνασκαφας άκέραια 
καί ριζωμένα έτι εϊς τήν γήν των, ότι οί φοίνικες έβλά- 
στανον ύπό τόν ούρανόν τής Γαλλίας προ άμνημονεύ- 
των χρόνιου.

Καί ή ορυκτολογία δέ, σπουδάσασα τούς λίθους 
τούς άρχαιοτέραν έχοντας τήν κατασκευήν, ήτοι τούς 
κατωτάτους πάντων καί αποτελούντας τόν θεμελιώ
δη, ώς εϊπεΐν, πυρήνα τής ύδρογείου σφαίρας, άπέδει- 
ξεν ότι όλοι ούτοι οί λίθοι άνελύθησάν ποτέ δυνάμει 
πυρός· καί οποίου πυρός ; τοιούτου, όποιον δέν δυνά- 
μεθα δι’όλων ημών τών μέσων νά έρεθίσωμεν ώστενά 
τήξη πέτρας τινάς, ώς ύπηρχον έν τή αρχική αύτών 
καταστάσει. Κατ’ έκείνην λοιπόν τήν ηλικίαν τής γής, 
ή έπιφάνεια αύτής ήτο πάμφλεκτος, ό δέ ’Ωκεανός 

τής λαβας σχηματι- 
τό σχηματισθέν εις 
τού όποιου οί πόδες

μεταβεβλημένος εϊς ατμούς, σχηματίζοντας περί τον 
πλανήτην άπειρον ατμόσφαιραν, διαπερωμένην ύπό 
άκτίνων θερμότητος καί φωτός. "Ωστε καί ή γή ήτο 
ή'λιος, μέχρις ού έπήλθε κονία, καί έσκέπασετο πρόσ- 
ωπον αύτής.

Οί λόγοι ούτοι είναι εκπληκτικοί, άλλα μή πτοη- 
θώμεν θ’άποδειχθώσιν άπλούστατοι.

Άς στρέψωμεν τήν προσοχήν εϊς τά ηφαίστεια. 
’Εκεί θά ίδωμεν τό αύτό φαινόμενον έν μικρώ. Γίνε
ται εκρηξις· χύνεται άπό τού κρατήρας τού ήφαιςείου 
εϊς ποταμούς πολλάκις πλατυτάτους ή λεγομένη λά
βα, ήτοι ή φλογερά ΰλη τήν οποίαν τό ήφαίστειον 
έξεμεΐ· ή λάβα σχηματίζει λίμνας, θαλάσσας· ά- 
παράλλακτον τό φαινόμ.ενον της αρχικής καταστα- 
σεως τής γής. II γή εϊς τον τόπον έκεΐνον καίει, είναι 
παμφλεγής, έξακοντίζει ώς ό ήλιος ακτίνας φωτός. 
’Αλλ’ όταν λάβη καιρόν ή ρευστή έκείνη ΰλη νά ψυ- 
χρανθη, ή έπιφάνεια αύτής σκεπάζεται ύπό αμαυρού 
τίνος στρώματος, τό δέ στρώμα τούτο βαθμηδόν καθί
σταται παχύτερου, καί τέλος ψυχραίνεται εις τήν έπι- 
φάνεεαν τόσον, ώς·ε άνθρωπος περίπατε? έπ αύτού. 
"Οταν ό περιηγητής ή διατρυπήση τό στρώμα τού
το, ή παρατηρήση διά τών ραγάδων αίτινες σχημα
τίζονται εϊς αύτό, διακρίνει τό πύρ ολίγους τινάς δα
κτύλους κατωτε'ρω τής έπιφανείας έφ’ ής αναπαύει έν 
ειρήνη καί άβλαβώς άμφοτέρους τούς πόδας του. Εμ- 
πήγει έκεΐ τό ραβδίον του, καί τό ραβδίου άνάπτει καί 
φλέγεται.

Ο,τι είναι τό στρώμα τό έπί 
σθέν, τό αύτό είναι ακριβώς καί 
τήν έπιφάνειαν τής γής, καί έπί 
ήμών αναπαύονται σήμερον.

Αΰτη ή αναλογία τών γενικών φαινομένων τής γής 
πρός τά μερικά τών ηφαιστείων άποκτα μάλιστα μέ
γα κύρος καί έκ τού ότι οί μέν κρατήρες, τα στόματα 
ταύτα τών πυριπνόων όρέων, είναι προφανώς αγωγοί, 
διά τών οποίων τά έγκατα τής γής συγκοινωνούσε 
μετά τής έπιφανείας αύτής" ή δέ ούσία τής λάβας εί
ναι ή αύτή τών βράχων οίτινες σχηματίζουσι τον πυ
ρήνα της γής' ή δέ θερμότης έξ ής διατελούσιν άναλε- 
λυμένοι, είναι αύτή ή έξ ής διετέλει ποτέ άναλελυμένη 
ή γή άπασα, καί έξ ής έτι καί σήμερον διατελούσιν 
άναλελυμένα τά έγκατα αύτής" τέλος, δ,τι συμβαίνει 
έντός τών φυσητήρων τούτων, είναι ακριβώς ο,τι θα 
συνέβαινεν έπί τής γής όλης, άν άφηρεΐτο άπ αύτής 
τό κέλυφός της, τό περιείλημά της, καί έμενε γυμνή, 
ώς καί ό,τι συνέβαινε καθ’όν καιρόν τό κέλυφος, τό 
περιείλημά τούτο δέν ήτο σχηματισμένου εϊσέτι, τό 
δέ πυρ έξέτεινε πανταχόσε τό κράτος αύτού.

"Επειτα, οί άς-έρες, αί διά τήν μεγάλην αύτών άπό- 
ς-ασιν μικρόταται αύται, άν καί φαεινόταται, στιγ- 
μαί, τίς πλέον αγνοεί ότι είναι τόσοι ήλιοι; Εν 
τοσούτω, άφότου οί άστρονόμοι έξετάζουσι τόν ούρα
νόν μετά προσοχής, πολλάκις είδον τινάς τών άπωτά- 
των τούτων ήλιων έξασθενούντας, μεταβάλλοντας 
χρώμα, καί τέλος διόλου άποσκοτιζομένους. Καί αρα 
συνέβαινε καί εϊς αύτούς δ,τι λέγει ήμΐν ή έπιστήμη 
ιός συμβάν εϊς τήν γήν, δτε τά μόρια έξ ών συνετίθετο 
ό όγκος αύτής, άναλυόμενα υπό τής θερμότητος, ελαμ- 
βανον έν τω αϊθερίω διαστήματι τό σφαιρικόν σχήμα, 
καί, ύπείκοντα εϊς τόν νόμον της πλατύνσεως κατα 
τήν γενικήν αύτών στροφικήν κίνησιν, άπετέλουν το 

σφαιροειδές καί ελαφρώς πεπιεσμένου τούτο σχήμα 
τής γής. "Ωστε ή ύδρόγειος σφαίρα κατ άρχάς μέν εί
χε σκεπασθη ύπό ς-ρώματός τίνος σκωρίας, έπειτα δέ, 
αύξανούσης της ψυχράνσεως, τό ς-ρώμα κατέςη παχύ
τερου, άπώλεσε μέρος της ύπερβολικης αύτού θερμό
τητος, έγινεν αύχμηρόν καί σκοτεινόν, καί οΰτως ό 
’Ωκεανός, όςτς αϊωρεΐτο έν τη άτμοσφαίρα, ήδυνήθη 
νά κατακαθίση, τά δέ ζώα ήλθον τότε καί έκατοίκη- 
σαν τον κόσμον τούτον, όν ο πάνσοφος Δημιουργός, 
καθ’ ήν έξήγησιν δίδουσιν εϊς τήν Γένεσιν οί γεωλόγοι, 
είχε προετοιμάσει εϊς αύτά διά τού τοιούτου φρικτού 
θαύματος.

’Επιφυλάττοντες διά το προσεχές φυλλάδιον καί 
άλλας τινάς περιέργους διασαφήσεις, προσθέτομεν εις 
τάς παρούσας εικόνα ήφαιστείου (τού Βεσουβίου), ένθα 
διακρίνεται ή περί τον καπνοδόχον αύτού φλογερά έτι 
καί ρευς-ή λάβα, καί ό ποταμός της ήδη ψυχρανθείσης 
καί άμαυρωθείσης, ώς καί ή πέρις αύτού παλαιοτέρα, 
ήτις κατε'στη ήδη γη.

ΝΕΟΒΟΡΑΚΟλ.
Μετά δεκαπενθήμερον έπί τού Ατλαντικού Ωκεανού 

ποντοπορίαν, καθ’ ήν μόνον ούρανόν καί θάλασσαν 
άπαντώσι τά όμματα, βεβαρημένος ύπό τού μονοτό- 
νου τούτου θεάματος, ό Εύρωπαΐος εισπλέει όχι ανευ 
συγκινήσεως εϊς τόν μέγαν μυχόν τής πόλεως Νεοβο- 
ράκου" ένω δέ τό άτμόπλουν διέρχεται μετά τάχους 
τούς πορθμούς καί τά προφυλάττοντα αύτούς φρούρια, 
ό οφθαλμός του θεατού διατρέχει περιέργως τήν νέαν 
γήν ταύτην καί τούς δύο πλατείς ποταμούς, οίτινες 
περιζωννύουσιν αύτήν ώς διά διπλής ζώνης. "Ηδη ή 
φαντασία διορα όπισθεν τών μακρών έκείνων και ου
ραίων γραμμών τού όρίζοντος τάς άγριας χώρας, ό
που διαιτώνται διεσπαρμένα', αί ϊνδικαί φυλαί, ότε 
αί μηχαναί ΐστανται μετά τήν πολυήμερον αδιάκο
που κίνησιν, οί δέ τελώναι, άναβάντες εϊς τό πλοίου, 
έπισκέπτονται έν τάχει τά έπιπλα τών επιβατών' ό
λοι δέ ούτοι άποβαίνουσιν εϊς προάστειόν τι τού Νεο- 
βοράκου, χωριζόμενον άπό τής πόλεως ύπο τού Ανα
τολικού 'Ρεύματος (East-River)· διαπορθμεύουσι τό 
ρείθρου τούτο έντός δεκαπέντε λεπτών έπί μικρού τί
νος ατμοκίνητου σκάφους (ferryboat), καί τέλος άπο- 
βαίνουσιν όχι μακράν τού Τηλεβολοστασίου.

Τό Τηλεβολοστάσιον (the Battery), αΰτη ή πρώτη 
λέξις ήν ακούει τις προφερομένην είναι δε τούτο ή 
κοιτίς τού Νεοβοράκου, καί κεΐται έπί τής νοτίου ά- 
κρας τής νήσου, μεταξύ τού ’Ανατολικού Ρεύματος 
δεξιόθεν, καί τού Υδσωνίου αριστερόθεν, εχον απέ
ναντι τήν θάλασσαν· τόπος περιπάτου όστις, καιτοι 
μικρός, έχει έν ταϊς Ηνωμέναις Πολιτειαις φημην, 
όποιαν εϊς τούς Παρισίους τά Ηλύσια. Αύτόθι είχον 
αγκυροβολήσει έν έ'τει 1609 οί 'Ολλανδοί ύπό τόν 
'Ερρίκον Ύδσωνα, πλοίαρχον τής ολλανδικής 'Εται
ρίας τών ’Ινδιών· καί έπί τής αύτής ταύτης θέσεως τού 
Τηλεβολοστασίου έφαίνοντο έν ετει 1614 τέσσαρες 
οϊκίαι ξύλιναι, όπου κατώκουν οί ύπάλληλοι τής Ε
ταιρίας καί ή μικρά φρουρά ή προφμλάττουσα τό φρου
ρίου. Ό 'Ολλανδός προ πάντων άγαπα τήν άνάπαυσίν 
του καί τάς έξεις· είδε τόν ήλιον οχληρόν, καί έφύ- 
τευσε συκομορεας, ων η αμφιλαφης σκιά ειλκυσεν εν
τός ολίγου τούς κατοίκους τής Μανναχάτας (ινδικόν
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όνομα τής νήσου έπί τής οποίας άποκατέστησαν οί 
'Ολλανδοί). Βραδύτερου δέ τό Τηλεβολοστασίου άνω- 
κοδομήθη ολίγον παρέκει, τά δ’ ώραία δένδρα εκείνα 
έμειναν οπού φαίνονται έτι καί ση'μερον.

Τό ολλανδικόν εμπορείου έπεξέτεινε ταχέως τάς 
σχέσεις αύτοΰ, καίτοι έχον αντίζηλον αγγλικήν τινα 
αποικίαν άποκατασταθείσαν απέναντι, έπί της άλλης 
όχθης του 'Ρεύματος. Ή ολλανδική Κυβέρνησις 
διωργάνωσε την διοίκησιν του τόπου κατά την έν τη 
ιδία πατρίδι, έπονομάσασα αύτόν Νέον Άμστελόδα- 
μον, καί άπονείμασα πολλά καί αξιόλογα προνόμια. 
’Εκείνος ύπήρξεν ό χρυσούς της πόλεως ταύτης αιών.

Ό πρός την 'Ολλανδίαν πόλεμος τού Κρομουέλλου, 
ύπατου της ’Αγγλίας, διετάραξε της αποικίας την η
συχίαν. Άναβάς δέ ακολούθως έπί τού αγγλικού θρό
νου ό Κάρολος Β', έδωκεν άπαντα τά άμερικανά ταύ
τα καταστήματα προίκα εις τόν αύτοΰ αδελφόν, δού
κα τού Βοράκου. Τότε δέ, στόλου αγγλικού ύπό τάς 
διαταγάς τού 'Ριχάρδου Νικιόλσου (Nichols) έμφανι- 
σθέντος ένώπιον του Νέου Άμστελοδάμου, οί κάτοικοι 
της πόλεως ήνάγκασαν τόν διοικητήν αύτοΰ Στυγευ- 
σάνδον (Stuyevsant) νά παραδώση αύτήν εις τούς 
πολεμίους.

Απ’ έκείνης της ημέρας ή αποικία κατέστη αγγλι
κή· μεταβαλοΰσα δέ κύριον, μετέβαλε καί ή'θη, καί 
γλώσσαν. Άνεπτύχθη δ’ έκτοτε ή πόλις έκπληκτι- 
κώς· ένω τω 17 76,ότε κατέκτησαν αύτήν ο'/Αγγλοι, 
οί κάτοικοι αύτής ήριθμοΰντο έως 15,000, μέχρι τού 
1800 ηΰξησαν εις 60,000· μέχρι δέ τού 1850 εις 
515,394· καί σήμερον οί κάτοικοι τού Νεοβοράκου 
ύπερβαίνουσι τάς 600,000.

'Η περιώνυμος λεωφόρος Βραιδουαίη (Broadway) 
κείται έν τω μέσω τών νέων οικοδομών αίτινες έξακολου- 
θοΰσιν έκτεινόμεναι πρός βορράν τής νήσου. 'Η Βραι- 
δουαίη ακούεται ένΝεοβοράκω, καθώς έν Παρισίοις τά 
λεγόμενα βουλβάρτια καί ή Ριβολία οδός. Εκείτά 
πλουσιότατα τών έργαστηρίων , οί περίπατοι, τά 
κάλλιστα τών κτιρίων. Διχοτομεί δέ ή λεωφόρος αΰτη 
τήν πόλιν εις δύο ίσα σχεδόν μέρη. ’Ολίγαι τινές μα- 
κραίόδοίή ρΰμαι παραλλήλως κεχαραγμέναι τέμνονται 
όρθογωνίως ύπ’ άλλων οδών, άποληγουσών όλων εις 
τήν Βραιδουαίην. 'Η πόλις άπασα είναι ρυμοτομημέ- 
νη κατά τό σύστημα τούτο, έκτος τών παλαιών συνοι
κιών, τάς οποίας άφήκαν πέρις τού Τηλεβολοστασίου 
νά μένωσιν ώς είχον ές αρχής. Άλλα καί όλαι έν γέ- 
νει αί πόλεις τής 'Ομοσπονδίας είναι ρυμοτομημεναι 
κατά τόν αύτόν τρόπον.

Η είκών τήν οποίαν καταχωρίζομεν εις τήν απέ
ναντι σελίδα παριστα έν συνόλω τό Νεοβόρακον ιζ.ετά 
τού Βρουκλινίου (Brooklin), προαστείου αύτοΰ, πρός 
τά έπάνω. Ό θεατής διακρίνει έπί τής άκρας τοΰ ά- 
^εος, πρός τά κάτω, τήν Σφαιρίστραν (Bowling- 
Green), οΰτω καλουμένην, επειδή έπί τής μικράς ταύ
της δενδροφύτου πλατείας ήοχοντο συνήθως οί 'Ολ
λανδοί καί έσφαίριζον. Προ τής έπαναστάσεως, ϊς-ατο 
έν τω μέσω τής πλατείας ταύτης άνδριάς μολύβδινος, 
παριςών τόν βασιλέα τής Αγγλίας Γεώργιον Γ'. Οί 
κάτοικοι τοΰ Νεοβοράκου διετράνωσαν τήν ανεξαρτη
σίαν αύτών κατεδαφίσαντες πρώτον τόν ανδριάντα 
τούτον, έξ ού κατεσκεύασαν βλήματα διά τά πυροβό
λα των εις μνήμην δ’ έπειτα τοΰ γεγονότος τούτου, 
ήγέρθη έπί τής αύτής πλατείας καλήτις βρύσις.

Καί ή Βραιδουαίη διακρίνεταε καλώς έν τώ ήμετέ- 
ρω σχεδιογραφήματι" έάν άναβή αύτήν διά τοΰ βλέμ
ματος ό θεατής, θά παρατηρήση δεξιόθεν κήπον τινα 
περιπεφραγμένον ύπό σιδηράς κιγκλίδος. Ο κήπος ού- 
τος καλείται τοΰ Άστεος ό Παράδεισος (Citty-Park) · 
περικυκλοΰσι δ’ αύτόν δημόσιαι οϊκοδομαί, τό Πα
λαιόν Δημαρχείον (City-Hall), τό Νέον Δημαρχείον 
(New-City-Hall), τό Άρχειοφυλάκιον (Hall of Re
cords) καί ή Στρογγύλη (Rotunda), όπου τά γραφεία 
διαφόρων δημοσίων υπουργιών.

Τό παλαιόν Δημαρχείον θεωρείται ώς μία τών καλ- 
λίστων οικοδομών τής 'Ομοσπονδίας· ή αρχιτεκτονι
κή αύτοΰ κατά πολλά μέν ελληνίζει, νεωτερίζει δέ 
κατά τινα. Τό σώμα τής οικοδομής αποτελεί τήν βά- 
σιν πύργου κεκοσμημένου διά στηλών ελληνικών, καί 
ύπεράνω τοΰ οποίου ίσταται κολοσσιαίου άγαλμα πα- 
ριστών τήν Δικαιοσύνην· παράδοξον δέ φαίνεται ότι 
της οικοδομής ταύτης ή μέν πρόοψις είναι έκ μαρμά
ρου λευκού, αί δέ άλλαι πλευραί έκ μελαγχρόου λίθου, 
καίτοι έκτεθειμεναι ώσαύτως εις τοΰ θεατού τήν ό- 
ρασιν.

Τό Άρχειοφυλάκιον ήτο άλλοτε ποτέ άπλη τις οι
κία, έκ δύο οροφών συγκείμενη- ακολούθως έπεστρώθη 
διά πλακών μαρμάρινων, έστολίσθη δέ καί δι’ έξ στη
λών ιωνικών, καί ούτως ούτε μεγαλοπρέπειας αρχαϊ
κής άμοιρεί, ού'τε χάριτος.

Πλεΐς-αι δενδρόφυτοι πλατείαι (squares) κατακο- 
σμοΰσιτό Νεοβόρακον. 'Η τοΰ Ούασιγκτώνος Πλατεία 
χρησιμεύει ιδίως εις τάς στρατιωτικάς γυμνασίας, ή δέ 
τής Ένώσεως είναι ή καλλίστη πασών. Αυτή κείται 
έν τω μέσω τής κομψοτάτης τών συνοικιών τής πό
λεως, καί εις αύτήν φοιτώσιν οί κάτοικοι τών περί αύ
τήν πλουσίων οικιών, αίτινες έξωθεν μέν στερούνται 
έπιδείξεως μεγάλης, έσωθεν δέ, γέμουσαι όλβου, άνα- 
μιμνήσκουσι τάς λαμπρότητας τών ίταλών έμπόριον 
τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος, ών οί στόλοι έξουσίαζον 
τήν οικουμένην. Κατακρίνουσιν όμως οί Εύρωπαίοι 
τούς ’Αμερικανούς ώς άμοιροΰντας αίσθήσεως τοΰ αλη
θώς καλού έν τή έκλογή τών πολυτελών πραγμάτων, 
δι’ ιόν κατακοσμοΰσι τάς αύτών οικίας, "ίσως έν μέρει 
είναι ή κρίσις αΰτη όρθή, άλλα κατά τόπλείστον ύπα- 
γορεύεται καί ύπό φθόνου, ή δοκησισοφίας· έπειδή 
όλοι οί εύρωπαίοι περιηγηταί θεωροΰσιν εαυτούς ώς 
κριτάς αρκούντως κατηρτισμένους,καί πολλάκις έκφέ- 
ρουσι κενάς μέν,.αύθάδεις δε κρίσεις περί τών άλλων 
λαών. Δέν πάσχομεν καί ημείς καθεκάςην έκ τών 
τοιούτων επιπόλαιων κριτών, παραμορφούμενοι ύπ’ 
αύτών εις τοΰ κόσμου τά δμματά;

Τό ’Επικαταλλακτήριον (Merchant’s Exchange) 
έχει ώσαύτως όψιν ναοΰ ελληνικού, πλήν τοΰ τρούλου 
αύτοΰ, όντος όγδοήκοντα ποδών διαμέτρου, καί βα- 
σταζομένου ύπό οκτώ κορινθιακών στηλών.

Τό Τελωνείου, κτίριον εύρύτατον, περιλαμβάνει ά
πειρα έμπορεύματα, ών ή αξία παριστα τό μέγιστον 
μέρος τών προσόδων τών Ηνωμένων Πολιτειών. Εξω
θεν ομοιάζει πρός τον Παρθενώνα· έχει δ’ έπειτα ύπο- 
διαιρέσεις,διά τε τάς χρείας τής μετακομιδής καί κυ
κλοφορίας τών εμπορευμάτων, καί διά τάς απείρους 
έργασίας αίτινες έχουσι κέντρου τό κατάστημα τοΰτο.

Αί έκκλησίαι τοΰ Νεοβοράκου άμοιροΰσιν άξιοθεά- 
των πραγμάτων,άλλ’ είναι περίεργοι, καθότι παρις-ώ- 
σι τάς αναρίθμητους δογματικάς διαιρέσεις τών δια-

μαρτυρομένων. Τά μέλη μιας καί τής αύτής οικογέ
νειας πολλάκις συμβαίνει νά πρεσβεύωσι διάφορά 
δόγματα, τών οποίων οί οπαδοί, μή δυνάμενοι ώς 
εύάριθμοι νά ύποςηρίξωσι τήν ομόδοξου αδελφότητα,

4
συνεισφέρουσιν άμοιβαίως ύπέρ όλων ουδόλως δε ε- 
πεμβαινούσης εις τά εκκλησιαστικά τής αρχής του το- 
που, οί ναοί εγείρονται διά συνεισφορών ιδιωτικών.

'Ο πρώτος τών ναών τοΰ Νεοβοράκου ήγέρθη έν έτει

f
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1642 ύπό τών 'Ολλανδών ούτος δέ σώζεται και μέ
χρι σήμερον.

Ό ναός τής Τριάδος είναι ή επισκοπική εκκλησία, 
κτίριον γοτθικού κυρίως ρυθμού, άποπερατωθέν τω 
184 2 καί θεωρούμενου ώς αριστούργημα αρχιτεκτονι
κής. Και ή τών Βαπτιστών εκκλησία είναι ωσαύτως 
γοτθικού ρυθμού, μετά προσθήκης δύο οκταγώνων 
πύργων.

Τά μουσεία τού Νεοβοράκου, παραβαλλόμενα προς 
τά τών πρωτευουσών της εσπερίας Εύρώπης, είναι με- 
τριώτατα, πλήν της λαμπράς συλλογής ό'πλων καί άλ
λων περιέργων πραγμάτων τών αγρίων της ’Αμερικής 
φυλών. Οί κάτοικοι τού Νεοβοράκου, έν τη ύπερθαυμά- 
στω αυξήσει της πο'λεως αύτών εντός ολίγου, δέν έλα- 
βον καιρόν νά φροντίσωσι περί καλλιτεχνικών συλλο
γών, έπειδή πρώτον έπρεπε νά έγκατασταθώσι καί 
ζήσωσιν άλλ’όταν ϊδητις όποια γιγαντώδη έ'ργα έπε- 
χείρησαν πρός ΰδρευσιν της πο'λεως ταύτης, κατα
λαμβάνει καί έκ τούτου μο'νου τόν πρακτικόν νούν καί 
τό έπιχειρημ,ατικώτατον τού άμερικανού λαού. Εϊς 
άπόςασιν 15 λευγών άπό τού Νεοβοράκου ρέει ποτα
μός, ό Κρο'των τί κατόρθωσαν ΐνα άρυσθώσι τά πότι- 
μα αύτού ΰδατα; ’ Ηγειραν ύδραγωγεΐον μήκους 40 
χιλιομέτρων, διερχύμενον το'πον διακεκομμένον, πού 
μέν ύπό λόφων, πού δέ ύπό ελών, τέλος δέ καί ύπ’άλ
λου τίνος ποταμού, τού Χαρλε'μου (Harlem), ούτινος 
έζευξαν τάς δύο όχθας διάγεφύρας ύψους 114 ποδών· 
οΰτω δ’ έξέτειναν τό ύδραγωγεΐον μέχρι δεξαμενής 
έχούσης 35 στρεμμάτων έπιφάνειαν. Τούτο τό έργον, 
έκτελεσθέν έντός δεκατριών έτών, καίέν μέσω μαλις*α 
δεινής οικονομικής κρίσεως, αρκεί ΐνα δώση ιδέαν τού 
μεγάλου μέλλοντος τού Νεοβοράκου.

Εν τών καταστημάτων διά τά όποια δικαίως σε- 
μνύνεται ή πόλις αΰτη, είναι τό λεγόμενον Μετανας-ά- 
σιον (Board of Emigration). Κατά τήν τελευταίαν 
εικοσαετίαν, μάλιστα δέ τήν δεκαετίαν, ή ευρωπαϊκή 
μετανάστευσις εις τήν ’Αμερικήν ύπερηύξησε· κατά 
τάς αύθεντικωτάτας τών καταγραφών, εις μόνην τήν 
πόλιν τού Νεοβοράκου, ώς κεντρικωτάτην όμως, κα- 
ταπλέουσι κατ’ έτος έξ Εύρώπης 350 έως 450,000 
ψυχών, — καίτοι έν τω παρελθόντι έτει 1867 κα
τέπλευσαν μόνον 163,000. Άλλοτε, οί μετανάσται 
ούτοι, άποβαίνοντες εις τήν έμπορικήν ταύτην μη
τρόπολη τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, παρεδίδοντο 
ανυπεράσπιστοι, ώς εΐπεΐν, εϊς χεΐρας τών αργυρα
μοιβών, ή παντοίων ανθρώπων έκμεταλλευομένων 
τήν αγνοιαν αύτών καί εύπιςίαν, ώς απείρων τού τό
που. 'Η δημαρχία τού Νεοβοράκου ήθέλησε, φυσικώ 
τω λόγω, νά θεραπεύση τό κακόν τούτο, προστατεύου- 
σα τούς νεήλυδας. Αέγομεν φυσικώ τω λόγω, έπει- 
δή τωόντι μεταξύ λαών εύνομουμένων τά τοιαύτα 
θεωρούνται ώς φυσικά πράγματα, καί μόνον εις τούς 
χριστιανικούς λαούς τής Ανατολής, ούδέποτε ίδόν- 
τας τοιαύτην τενά έκ μέρους τών αρχών κηδεμονίαν ή 
άντίληψιν, φαίνονται ώς απίστευτα.

Κατ’ άρχάς, άπασαι αί προσπάθειαι τής δημαρχίας 
τών Νεοβορακιτών έναυάγουν κατά τής άντιστάσεως 
τών ό'σοι έκαρπούντο τήν αμηχανίαν έκείνην τών δυ
στυχών μεταναςών* ώστε έδέησε νά συστηθή ειδική 
τις διαχείρησις, κατάστημα ώργανισμένον έπ'ι βάσεων 
έδραίων, κεκτημε'νον ώρισμένα καθήκοντα, ώς καί τα- 
μεΐον έπιτρέπον αύτω νά πράττη ό,τι ήβούλετο, καί

τό κατάστημα τούτο είναι τό καλούμενου Board of 
Emigration.

Καθιδρύθη δ’έν έ'τει 184 7. Ό νόμος διά τού ο
ποίου έθεσπίσθη παρεχώρησεν εϊς αύτό καί εύρύχωρόν 
τινα οικοδομήν, Castel Garden (Κήπου Πύργον) όνο- 
μαζομένην, ένθα συνεκεντρώθησαν άπασαι αί περί τήν 
μετανάστευσιν ύπηρεσίαι· ώς τό γραφεΐον τής έπιθεω- 
ρήσεως, τό τών έπιβατηρίων εϊς τούς σιδηροδρόμους, 
τότών αργυραμοιβών, τό πρακτορεΐον τής προμήθειας 
θέσεων ή έργων, κτλ. To Castel Garden κεΐται πλη- 
σιέστατα τού λιμένος, έπί τού στομίου τού Βορείου 
Ρεύματος. Άμα φθάση πλοΐόν τι φέρον μετανάστας, 

αγκυροβολεί έκεΐ απέναντι" εις τών ύπαλλήλων τού 
καταστήματος άναβαίνει εϊς τό πλοΐον, έοωτα έ'να 
πρός ένα τούς έπιβάτας, έξετάζει τήν ύγείαν των, 
τούς χρηματικούς αύτών πόρους, δίδει άποχρώσας 
συμβουλάς πρός τούς έχοντας στενά τά μέσα, καί τέ
λος προσέχει μήποτε προ τής άποβάσεως τούς περι- 
πλέξωσιν οί συνήθως έκμεταλλευόμενοι τήν απειρίαν 
των.

Αφού δέ άποβώσιν εϊς τήν ξηράν, πρώτον ύπο βάλ
λονται εϊς ιατρικήν έξέτασιν· έπειτα δέ σημειούνται 
τα ονόματα αύτών εϊς τάς βίβλους τού καταστήμα
τος. Αύται αί βίβλοι είναι αί πηγαί, έξ ών συντάσσον
ται αί έτήσιαι στατιστικαί περί τής μεταναστεύσεως.

Οί αργυραμοιβοί, οί γενόμενοι δεκτοί έν τω κατα- 
στήματι μετά προηγουμένην έξέτασιν τής διαγωγής 
καί έγγύησιν ύπέρ τής τιμιότητος αύτών, δίδουσι τό
τε εϊς τούς μετανάστας, άντί τών χρημάτων άτινα 
έφερον έζ Εύρώπης, αμερικανικά νομίσματα, ΐνα με- 
ταχειρισθώσιν αύτά όταν έξέλθωσιν εις τήν πόλιν, καί 
οί μετανάσται έπειτα διασκορπίζονται λαμβάνον- 
τεςπαντοίας οδούς πρός τό ένδότερον, εϊς εΰρεσιν τύ
χης.

Αί έργασίαι πρός κατασκευήν τού σιδηροδρόμου 
όςτις μέλλει νά συνάψη τόν ’Ατλαντικόν Ωκεανόν με
τά τού Ειρηνικού, άρξάμεναι άπό τού 1858, προο- 
δεύουσι καθ’ έκάστην. Ό σιδηρόδρομος ούτος ύπό- 
σχεται πόρους μεγάλους εις τήν άνθρωπο τη τα, καί 
ιδίως εϊς τάς Ηνωμένας Πολιτείας.

Πού θά σταθή ή αύ'ξουσα εύπορία αύτών; Ηδη το
σάκις ύπερηκοντίσθησαν αί μυθωδέσταται τών έλπί— 
δων τού κόσμου έκείνου, ώστε ή άπάντησις εις τήν 
έρώτησιν ταύτην είναι αδύνατος. Προ 242 έτών, ή 
νήσος τού Νεοβοράκου εΐχεν άγορασθη ύπό τών Ολ
λανδών άντί φράγκων 120 ! Μόνον έκατόν εΐκοσιν.

ΦΩΣ ΕΠΙ ΧΕΙΛΟΥΣ ΑΑΚΚΟΥ.
(Ίδε σελίδα 106. — Συνέχεια xai τέλος.)

Ό κύριος Γεώργιος μάς τά διηγήθη αύτά όλα, καί 
εκείνον έπρεπε ν ’ ακούσετε πώς τά έλεγεν ώραΐα" κα
θώς τά έλεγε λεπτομερώς έκεΐνος, καί χαράν ήσθανο- 
μην, καί ένταύτω νά κλαίω μέ ήρχετο.Καί έν τούτοις, 
όπίσω είχε φυλάξει νά μέ εϊπή τά καλλίτερα.

— Εκείνη μου ή εϊκών έπωλήθη, έξηκολούθησε νά 
λέγη ό φίλος μας· καί μετά τήν έκθεσιν θά τήν λάβη 
ό αγοραστής της, ό'ςτις, μετά σέ, είναι ό μόνος ενδια
φερόμενος εις αύτήν. Επί τής αύτής έκείνης συνομι
λίας μας μ’ έδωσε μίαν άπόδειξιν, νά λάβω παρά τού 
τραπεζίτου του 2000 φράγκα- διότι ό στρατιώτης

ίς τό κατάστημα ενός τρα- I άπόσου αύτός έχει χρήματα εϊς 
πεζίτου. Παρατηρείς ότι δέν είναι άπό τούς πτωχοτέ- : 
ρους. Είδα τήν ύπογραφήν του, καί έξ αύτής έμαθα 
καί τό όνομά του, καί ένταύτω τόν βαθμόν. Ονομά
ζεται Άνδρέας Καμπολΐνος, καί είναι συνταγματάρ
χης. ’Εσυμφωνήσαμεν λοιπόν νά σέ προξενήσωμεν 
μίαν χαράν έξαφνικήν, μίαν μεγάλην χαράν. Αέν έπρε
πε νά σέ τό είπώ, άλλά μάθε ότι αΰριον, όταν θά 
έλθης εις τό δάσος, θά τόν ευρχς νά σέ περψένη εις 
αύτόν έδώ τόν τόπον, όπου καθήμεθα" σέτό λέγω διά 
τόν φόβον μήπως, άν τόν έβλεπες αίφνιδίως, δέν θά 
αντεΐχες, άφού καί μόνον έκ τής.προειδοποιήσεώς μου 
ήρχισες νάτρέμης τόσον, ώστε, άν δέν ήτο ή αδελφή 
σου να σέκρατήση, ’ίσως θά έπιπτες εις τού Λύκου τό 
Πήδημα. >

Καί τωόντι, όλη έτρεμα καί έκείνην άκόμη τήν 
στιγμήν, ώσάν τρελή" άλλ’ όμως ήμπόρεσα καί είπα 
εϊς τήν Κατερίναν μας, — ’Άς έλθη, άς έλθη αΰριον" 
έγώ αντέχω.

Αέν ήλθεν όμως τήν επαύριον. Τήν ακόλουθον ημέ
ραν, ο κύριος Γεώργιος λαμβάνει μίαν γραφήν άπό τόν 
συνταγματάρχην Καμ.πολΐνον. Λαμβάνει μίαν γρα
φήν, καί ή γραφή διελάμβανεν αύτά τά ολίγα λόγια. 
Τά άπεστήθισα, καί άκόμη τά ένθυμούμαι.

« Διαταγή ν άναχωρήσοιμεν μέ τόν στρατόν εϊς 
τήν 'Ισπανίαν· δέν μέ μένει ούτε στιγμή. ’Εχω εϊς 
τόν νούν μου τήν Άμαρύλλην εϊπήτε τούτο εις αύτήν, 
καί εϊπήτε' την νά μή με λησμονήση. Από τό μέρος 
όπου ύπάγω, πολλοί πλέον δέν έπέςρεψαν όμως έγώ θά 
έπιστρέψω. Καί είκοσι άκόμη έτη άν περάσουν, θέλω 
νά γνωρίζω ότι εϊς τού Αύκου τό Πήδημα ύπάρχει 
πάντοτε τό φώς. »

Τά είκοσι έτη έπέρασαν, καί άλλα άκόμη πολλά, 
καί ό συνταγματάρχης δέν ήμπόρεσε νά έκτελέση τήν 
ύπόσχεσιν. Μόνον μίαν φοράν, μίαν μόνον, ήδυνήθη- 
μεν, τόσον έγώ καθώς κ’έκεΐνος, νά λάβωμεν κατ’ευ
θείαν ειδήσεις ό εις περί τού άλλου. Τά ς-ρατεύματά 
μας είχαν πάθει συμφοράς μεγάλας· εϊς όλαςτάς πό
λεις, καθώς καί εϊς τά χωρία μας, αί γυναίκες, πλού- 
σιαι καί πτωχαί, κατέβαλλαν ό,τι ήμπόρουν, διά νά 
ςείλουν εϊς τούς πληγωμένους έπιδέσμους καί ξαντόν. 
Αι’έμέ αύτό δέν έφθανεν* άφού κατέβαλα κ’έγώ το 
μέρος μου εϊς τήν γενικήν συνεισφοράν, έστειλα καί 
χωριστά άλλα, διά νά βάλω έπάνω εις αύτά τήν έπι- 
γραφήν, « Πρός τόν συνταγματάρχην Καμπολΐνον, 
Αμαρύλλη Φραισιέρου. »

Ο κύριος Γεώργιος, ό φίλος μας, ό'ςτις έβλεπεν εις 
τά Παρίσια τάς έφημερίδας, έφρόντιζε νά μέ στέλλη 
όσας μ’ένδιέφεραν, καί έκ τούτου ήξευρα πώς νά διευ
θύνω τά άποδοσίδιά μου. Σχεδόν τά ήμίση νυμφικά 
μου άσπρόρρουχα είχα βάλει έκεΐ μέσα. Ησαν πράγμα
τα έδικά μου" τά έκαμνα λοιπόν ό,τι ήθελα. Αέν είχα 
άπόφασιν νά μή νυμ.φευθώ;

Κατά τόν αύτόν έκεΐνον καιρόν, είχ ε συμβή μία με
γάλη πυρκαϊά εϊς τό χωρίον μας, καί πλήθος πτωχών 
οικογενειών έμειναν εϊς τό μέσον τού δρόμου, άστεγοι 
καί χωρίς τόν έπιούσιον άρτον. Τόσον μεγάλη συμφο
ρά ήτον έκείνη, ώς-ε ώμίλησαν όλαι αί έφημερίδες. 
Άς ήναι καλά ό κόσμος, έγιναν συνεισφορά! παντού, 
καί μάς ήλθαν αμέσως άπό όλα τά μέρη παντοίων ει
δών βοηθήματα. Μετά έξ, επτά μήνας, μάς ήλθε καί 
έν άλλο" αύτό έφθασεν ολίγον αργά, άλλ’ήρχετο καί

’> τόσον μακρυνον τόπον ! μία γραφή εϊς όνομά μ.ου, 
καί μέσα εϊς τήν γραφήν, άπό τήν Μόσχαν γραμμένην, 
— εϊς τήν 'Ρωσσίαν, — μία διαταγή πρός τόν διοι
κητήν τής πλησιεστέρας πόλεως, νά μού πληρωθούν 
χίλια φράγκα. Όπισθεν τής διαταγής ήσαν γραμμένα 
καί αύτά τά λόγια· — « Πρός τήν δεσποσύνην Άμα- 
ρύλλην Φραισιέρου, διά τούςγείτονάς της όσοι έπαθαν 
έκ τής πυρκαϊάς, έκ μέρους τού συνταγματάρχου Άν- 
δρέου Καμπολίνου. »

Τρεις στίχοι ήσαν όλοι" όμ.ως ήθελα πολύ νά τούς 
έφύλαττα, καί σάς άφίνω νά στοχασθήτε τήν λύπην 
μου όταν, εις τό μέρος όπου ύπηγα νά λάβω τά χρή
ματα, ό ταμίας μέ εϊπεν, άφού μέ τά έμέτρησεν, ότι 
έπρεπε νά τού άφήσω τό χαρτί. Νά κόψω τούς στίχους 
έκείνους, αδύνατον· ήσαν γραμμένοι εϊς τά όπίσω τού 
χαρτιού. Άν τά χίλια φράγκα ήσαν ίδικά μ.ου, ώ ! 
βέβαια θά τό έκράτουν, διά νά μέ θάψουν μέ αύτά· θά 
είχα τό χαρτί τούλάχιστον έπί ζωής μου· άλλ’έπρε
πε νά δοθούν εις τούς πτωχούς, καί δέν είχα δικαίω
μα νά μή τά λάβω.

’Επαυσεν ακολούθως ό πόλεμος· ήλλαξε καί βασι
λείαν ή Γαλλία. Ελεγαν τότε, ότι οί έχθροί μας εί
χαν γίνει φίλοι μας. Ηλπισα λοιπόν ότι άφεύκτως 
έμελλε καί ό συνταγματάρχης νά έπιστρέψη,· έπειδή 
είχα μάθει ότι, ένω ήρχετο άπό τήν Ρωσσίαν, έγινεν 
αιχμάλωτος. Όλοι όμως οί αιχμάλωτοι μ.άς άπεδό- 
θησαν, καί αύτός δέν έφαίνετο.

ΙΙολύν καιρόν μετά τά μεγάλα έκεΐνα περιστατικά, 
μανθάνω μίαν ημέραν, άπό γραμμα τού κυρίου Γεωρ
γίου, ότι ό συνταγματάρχης, μή δυνάμενος νά έχη 
συμπάθειαν εϊς τήν νέαν βασιλείαν καί εις τήν νέαν 
της σημαίαν, — είχαν βάλει πάλιν την λευκήν, — 
έπέρασεν εϊς τήν Αμερικήν ώς στρατηγός μιας έκεΐ 
δημοκρατίας, ή οποία εύρίσκετο εϊς πόλεμον μέ τούς 
'Ισπανούς. Τότε είδα ότι πλέον δέν έπρεπε νά έλπίζω 
ότι θά τόν ϊδώ έρχόμενον εις 
παρηγορούμην λέγουσα μέ τόν 
δε; ίσως έκεΐ κάτω θά ήναι 
πλέον ή διασκέδασις ήτον αί 
κραί κόραι, ώς είσθε σήμερον.

"Εφθασα εϊς τό τέύ.ος τής ίς"ορίας μου. Πενήντα 
•χρόνους σχεδόν έκαμνα καθημερινώς τόν συνήθη μου 
περίπατον εις

°τό χωρίον μου, καί έ· 
εαυτόν μ.ου, « Τίς οί- 
εύτυχής. » 'Όλη μοι 
μητε'ρες σας, τότε μι-

ί____ _ϊς τό Πήδημα τού Αύκου. Πολλάκις ήθέ-
λησαν νά μ’ ελευθερώσουν άπ αύτόν τόν κόπον, καί 

■’ έστησαν έκεΐ έν φανάρι, 
αύτό δέν ήναντιώθην, ά- 

αύτον τον τρόπον διεκρίνετο μ,ακρό- 
' » Τ ■ ' κ ___ "... ί__

ό δήμαρχός μας έβαλε κ 
έπάνω εις ένα στύλον. Εϊς 
φοΰ μάλιςα κατ c 
θεν τό φώς· άλλ’ όταν είπαν νά διορίσουν ένα δασο
φύλακα νά τό άνάπτη , αύτό δέν τό ύπέφερα· άνέφερα 
εϊς τόν δήμαρχον ότι, μετά τόσα έτη, έθεώρουν ώς 
δικαίωμά μου άναφαίρετον τό ν’ άνάπτω έγώ έκεΐνο 
τό φώς. « ’Αφού έγώ άποθάνω, είπα, ας βάλουν ό
ποιον θελήσουν νά φωτίζη τού Αύκοι^τό Πήδημα· έν- 
όσω όμως ή Αμαρύλλη ζή, αύτή θά τό φωτίζη, καί 
ό'χι κάνεις άλλος. »

’Άς ήναι δά, μέ άφησαν καί τό ήναπτα.
Εν εσπέρας, ένω έπορευόμην ν ανάψω τό φώς, 

βλέπω δύο ανθρώπους, δύο κυρίους, οέ'τινες όρθιοι εις 
τό άπέναντι χείλος τού λάκκου, καί κρατούμενοι άπό 
τάς χεΐρας, έφαίνοντο ώς νά έπερίμεναν κάποιον. ’ Αν 
καί έγήρασα, ή όρασίς μου όμως είναι καί έως τώρα 
καλή. Τόν ένα, τόν έγνώρισα" ήτον ό κύριος Γεώρ-

f
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γιος· ό άλλος, ό σύντροφός του, ήτο γέρων τις ύψη— 
λός· ολίγον τι έσκυπτε· τής κεφαλής του αΐ τρίχες 
κατάλευκοι. Μ’έβλεπε, μ’ έβλεπε- είχε τό oyjj.cn του 
ίπάνω μου ώσάν στυλωμένου. Τον έκύτταξα κ’ εγώ 
μίαν στιγμήν... έπειτα ακούω τα ώτά μου και βομ- 
βοΰν ένόμισα ότι εις τούς οφθαλμούς μου ήλθεν ωσάν 
μία βροχή άπό σπινθήρας. Ησθανόμην ότι ή φωνή 
μου έκόπτετο, και μόλις ή μπόρεσα νά έρωτήσω τόν 
κύριον Γεώργιον, — « ’Εκείνος είναι; »

Τότε μέ άπεκρίθη ό άλλος, μέ φωνήν ό'χι άταραχω- 
τέραν τής ίδικήςμου καί αυτός· — Σέ φέρω, ’Αμα- 
ρύλλη, το μανδύλίσου. Προ πολλοΰ ήδη το είχα εΰ- 
ρει· έμεινεν εις ένα των κληρονόμων τής τροφοπώλι- 
δός μας. II άθλια, δεν είχε πλέον χρείαν του ιερού 
τούτου ενθυμήματος· υπήγε καί αύτή νά εύρη το άν- 
δρεΐόν της τέκνον.

Ού'τω, μετά παρέλευσιν πενήντα ετών, εκείνη ή 
τρυφερά ακόμη κόρη, καί εκείνος ό νεαρός στρατιώ
της, συναπηντήθησαν δευτέραν φοράν, καί αύτός πιςός 
εις τήνύπόσχεσίν του,καί αυτή πιστή εϊςτότάγματης.

Ό στρατηγός Καμπολινος (επειδή, καθώς σάς 
προεΐπα, τώρα είναι στρατηγός), έδικαιολογήθη πώς 
τόσον καιρόν δέν μ’ έστειλεν ειδήσεις του. Τήν αιτίαν 
νά σάς εξηγήσω είναι περιττόν· αρκεί ότι εγώ τήν ηύ- 
ρα πολύ ορθήν. Διέτριψε τρεις ημέρας εις τό χωρίον 
μας, έπειτα πάλιν άνεχώρησε διά τήν ’Αμερικήν, όθεν 
είχεν έλθει άπεσταλμένος δι’ ύποθέσεις τής νέας του 
πατρίδος. ’Ελυπήθην πολύ όταν πάλιν μάς άφησεν, άλλ 
είπα μέτόνεαυτόν μου· « Όπωςδήποτε, τώρα είμπορώ 
ν’άποθάνω εύχαριστημένη, άφοΰ τόν έπανεΐδα! »

Μετά τόν λόγον τούτον τής ’Αμαρύλλης, ό ξένος 
όςτις κατ εκείνο τό εσπέρας έφιλοξενήθη εις τήν τρά
πεζαν τής οικογένειας της, καί μέχρι τούδε έσιώπα, 
— Μή σε μέλη, τήν είπε, καί πάλιν θά τόν ίδής· εί
μαι άνθρωπος τού στρατηγού· καί σέ δίδω τήν είδη— 
σιν ότι επιστρέφει εντός ολίγου ν άποκατασταθή εις 
τήν Γαλλίαν. Εχω διαταγήν του ν’άγοράσω τήν έ- 
παυλιν, ήτις πωλείται εδώ σιμά.

κτηνών τήν τάξιν, καί κατά συνέπειαν άπομονούμενοι. 
Όσον καί άν έπληθύνοντο, ούδέποτε θά έσχημάτιζον 
σώμα ύπεΐκον εις έν μόνον σύνθημα.

Αλλά πόθεν προέρχεται ή θλιβερά αυτή αύξηβις; 
Πολλοί λέγουσιν έκ τής καταχ ρήσεως τών πνευματω

δών ποτών· διότι εις τήν Γαλλίαν ό οίνος άπ’ούδεμιάς 
τραπέζης λείπει, ένω ό πλεΐςος είναι οίνος πλαστός, 
οίνος άνευ σταφυλής' οίνος κατεσκευασμένος έξ 
οινοπνεύματος, υδατος καί βαφης· καί τά παιδία δέ, 
άπό τηςτρυφερωτάτης αύτών ηλικίας, ποτίζονται ύπό

— Τωόντι; είπεν ή Άμαρύλλη κύψασα επί τής 
τραπέζης καί τρίβόυσα μικρόν τι ψιχίον, τό όποιον 
άπήντησεν ό δάκτυλός της έπ’αύτής. Καί τό μεν πρόσ- 
ωπόν της ύπεμειδία, τό δέ γεροντικόν της ομμα έθο- 
λώθη ύφ’ ένός δακρύου. — ’'Ας ήναι, έπρόσθεσεν 
όταν θά εξέρχεται εις περίπατον προς τό μέρος μου, 
ή εγώ προς τήν έπαυλίν του, ίσως θά συναπαντώμεθα, 
καί θά ηναι γλυκύ τό νά βλέπη άπό καιρόν εις καιρόν 
ό εις τόν άλλον !

ΦΡΕΝΌΚΟΜΕΙΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ.

Παρατηρεϊται έπ’έσχατων έν Γαλλία, ότι τό πλή
θος τών φρενοβλαβών αύξάνει όσημέραι έπαισθητώς, 
ώς-ε άν προβή τό κακόν τούτο καί έν τώ μέλλοντι, 
καθώς έφάνη προβαΐνον κατά τά τελευταία ταΰτα 

Μαωόμενος φορών περισταλτικόν χιτώνα.

έτη, μίαν ημέραν ή φρόνησις καί ή παραφροσύνη θά 
άντιποιώνται δι’ όπλων ίσων τήν άρχήν επί τής γής. 
Η μόνη παρηγοριά τών φρονίμων είναι, ότι οί φρενο

βλαβείς ς-εροΰνται τού πνεύματος τής ένώσεως τών 
δυνάμεων αύτών, καταβαίνοντες, οί δυσυχεις, εις τών 

οίνου. Ο Γάλλος θεωρεί τήν ς-έρησιν τού οίνου ώς ςέ- 
ρησιν έσχάτης πενίας· κλαίει τόν μή έχοντα οίνον εις 
τήν τράπεζαν αύτού, ώς μή έχοντα τόν επιούσιου άρ
τον. Εις τά ξενοδοχεία, καί άν δεν ζητήσης οίνον, ό 
υπηρέτης σοί φέρει τήν φιάλην μετάγςού άρτου, καί 
άν είπης ότι οίνον δεν θέλεις, σέ παρατηρεί ώς έξαίρε- 
σιν· σέ εκλαμβάνει ή ώς άσθενή, ον οί ιατροί ύπέβα-

Ί’δροΟεραπεία έν τώ φρενοκομείφ τής 'Αγ. ’Αννης.

βιωτικών μεριμ.νών, εις τήν κατάχρησιυ τών διανοη
τικών δυνάμεων, εις τήν ύπέρμετρον φιλοδοξίαν τών 
παρόντων καιρών. Ο βίος, λέγουσι, κατέστη πολυά
σχολος υπέρ τάς δυνάμει; τού πτωχού ανθρωπίνου 
εγκεφάλου, μάλιστα δέ εις τάς μεγαλ.οπόλεις, ένθα οί 
ηθικοί καί πνευματικοί περισπασμοί πλεουάζουσι. Αιά 
τούτο τά τρία μεγάλα φρενοκομεία της πόλεως τών

Τό λουτρόν, έν τώ φρενοκομείο) τής Άγ. Αννης.

πόλει ταύτη καί έτερον φρενοκομεΐον, ού μόνον χωρη- 
τικώτατον, άλ.λά καί πρότυπον τών τοιούτων κα
ταστημάτων, έπονομασθέν Άσυλου της αγίας 
Αννης (Asile Sainte-Anne). Κεϊται δ’έξω τών τει

χών τής πόλεως, εις τοποθεσίαν τερπνήν, καί θαυμά
ζεται διά τήν κατάλληλον διαίρεσιν τών διαφόρων αύ
τού κατατομών, αϊτινες δλαι είναι εύάεροι, φωτει-

λον εις τήν χαλεπήν ταύτην καταδίκην, ή ώς φειδω
λόν μέχρι στερήσεως τού οίνου, ήτοι μέχρι 
τητος, ή τέλος ώς μέλος νηφαλιοφίλου τι 
έταιρίας. Τό ν’ άπαρέσκη ό οίνος εις άνθρωπον είναι 
άκατανόητον εις τόν Γάλλον.

’Αλλ’οί άνδρες τής έπις-ήμης έν Γαλλία άποδίδουσι 
τήν πληθύν τών φρενοβλαβών εις τήν αύξησιν τών

Παρισίων (τά έν Bicelre, Charenton, καί Salpetriere), 
έκτο; πολλώυ μικρότερων ιδιωτικών, δέν έξαρκουσιν 
εις τούς φρενοβλαβείς αύτή;· πλείποι δ’αύτών, οί μή 
παρισιανοί Γάλλ.οι, ςέλλονται εις τάς έπαρχίας των, 
αφού παραιτήσωσιν εις Παρισίους τάς άπολεσθείσας 
φρένα;.

Προ δέκα μηνών ώκοδομήθη λοιπόν έν τη μεγαλο-

ί
ναι, περικυκλωμέναι ύπό δένδρων εύθαλ.ών, καθαριώ- 
ταται, καλώς βεβαμμεναι, βερενικωμέναι, στιλπναί, 
ούδεμίαν άναδίδουσαι οσμήν ο.ίκτράν ή δυσάρεσον. Τό 
κτίριον είναι διηρημένον εις δύο· τό μέν διά τούς ά·.- 
δρας, τό δέ διά τάς γυναίκας. ΑΓ καίοικίαι τής θερα
πείας καί της διευθύνσεως κεΐνται παρά τήν μεγάλην 
είσοδον.

oyjj.cn
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Έν τών περιεργοτέρων του οϊκου είναι τό μαγει
ρείου, όπου τά φαγητά παρασκευάζονται 8ιχ του 
ατμού’ διότι αί χύτραι, άπό τών μεγίστων [κεχρί τών 
μικρότατων, έχουσι δυο πυθμένας, τόν μέν κατώτερον 
διά τόν ατμόν, τόν δέ άνώτερον διά τό φαγητόν. 
Συγκοινωνεί δέ όλων ό ατμός διά σωληνος, καί ούτως 
είναι πάντοτε έφωδιασμένον όλον τό κατάστημα διά 
θερμ,οΰ ΰδατος, του οποίου γίνεται άένναος χρήσις εις 
τό πλυντήριον, μέρος καί τούτο άξιοθέατον, ώς καί 
ή ιματιοθήκη, μακρά αίθουσα, θήκας έχουσα ύψηλάς 
καθ όλον αύτής τό μήκος, ένθα φυλάττονται τά κα
θαρά όθο'νια, καλώς διπλωμένα καί ώσανεί βιβλία εις 
βιβλιοθήκην.

Εις το φρενοκομείον της Αγίας Αννης ύπάρχουσιν 
αίθουσαι ύδροθεραπείας διωργανωμ,έναι θαυμασίως, 
επειδή τά λουτρά καί αί καταιονήσεις πολύ έπενεργού- 
σιν εις θεραπείαν της φρενοβλαβείας, όταν αύτη 
προέρχεται έξ ύλικης τίνος έπηρείας εις τόν εγκέφα
λον. ‘Η ψυχρολουσία καταπραΰνει τόν ασθενή καί 
προλαμβάνει η καταπολεμεί την άνάβασιν του αίμα
τος εις την κεφαλήν. Ό όργιλώτατος τών ανθρώπων 
καί φοβερώτατος καθίσταται προς στιγμήν άβλαβης 
καί ήπιος, όταν συνδυασθή επί του σώματος αύτού ή 
ενέργεια του θερμού λουτρού μετά της ψύχρας καται- 
ονη'σεως εις την κεφαλήν. Αί καταιονήσεις είναι μέσον 
ιαματικόν καί περιςαλτικόν συγχρόνως. ’Αλλά περι
σταλτικόν λέγοντες όφείλομεν καί νά έξηγη'σωμεν τί 
έννοοΰμεν διά της λέξεως ταύτης. Δέν απέχει πολύ 
άφ ημών ό καιρός δτε, καί εις την Εύρώπην αύτην, 
μετεχειρίζοντο προς τους φρενοβλαβείς βαρβαρωτάτην 
τινά θεραπείαν, θεωρούντες τούς δυστυχείς τούτους 
ώς αύτόχρημα κακούργους, καί ώς προς τοιούτους 
φερόμενοι προς αυτούς. Παρ’ ήμίν, ά'λλο χειρότερον 
έξελαμβάνοντο ώς δαιμονιζόμενοι. Σήμερον δτε έγένε- 
το φώς έν τω σκότει της διανοίας τών ανθρώπων, ό 
κόσμος ένόησεν, ότι άνθρωπος μη έ'χων την συναίσθη- 
σιν τών πράξεων αύτου, ούτε εύθύνην έχει κάμμίαν 
αλλά προς αποφυγήν έπαναλήψεως τών αύτών τούτων 
πράξεων, ή κοινωνία λαμβάνει αρμόδια μέτρα· δέν 
τιμωρεί τούς φρενοβλαβείς, αλλά τούς συνέχει όσον 
οίόν τε άβασανίστως, καί προσπαθεί πάντοτε νά ΐα- 
τρεύση αύτούς. Διά τούς μαινομένους δέν μεταχειρίζε
ται δεσμά, αλλά κατασκευάζει τόν περισταλτικόν λε
γόμενον χιτώνα, έξ ύφάσματος δυνατού, ένισχυομένου 
εις τά εμπρός καί διά πλατείας λωρίδος δερμάτινης, 
ένθα περιορίζει χρείας τυχαύσης τάς χείράςτων εάν 
δέ καί οΰτω κακοποιη τις μαινόμενος τούς άλλους, ή 
καί εαυτόν, ή κοινωνία, προνοουσα, κατασκευάζει δω
μάτια, τών οποίων τούς τοίχους καί τά έπιπλα πα
ραγεμίζει διά γναφάλων, όπως, καί άν ό μαινόμενος 
κρούη τήν κεφαλήν επί τών τοίχων, μή βλάπτεται. 
Οΰτω δέ πράττουσα καταπολεμεί τήν μανίαν τού νο- 
σούντος καί όχι αύτόντόν νοσούντα. Ούδέποτε επιτί
θεται κατα τού φρενοβλαβούς, αλλά μόνον αμύνεται. 
Αλλως, θά ήτο φρενοβλαβής καί αύτή.

Οί φρενοβλαβείς ώς επί τό πλείτον έναντιούνται 
οσάκις τούς ύποβάλλουσιν εις τήν ψυχρολουσίαν, ενθυ
μούμενοι τό κατ’ άρχάς δυσάρες-ον έ·ρί τού σώματος 
αποτέλεσμα τού ψυχρού ΰδατος, καί μή έννοούντες τήν 
έκ τούτου ωφέλειαν διά τούτο αρκεί πολλάκις εις 
αύτούς αντί πάσης βίας καί μόνη ή απειλή ότι θά ύπο- 
βληθώσιν εις καταιόνησιν. &

Εις τάς εύρυχώρους αίθούσας" τής ύδροθεραπείας 
τό ύδωρ εκθρώσκει διά παντοίων μηχανών κατά πά
σαν διεύθυνσιν, ώς ατμός, ώς βροχή, ώς ςήλη ή ώς 
ακοντιον. Αί πύελοι, ήτοι οί λουτήρες, έχουσιν είςτό 
μέρος τής κεφαλής κλοιούς ξυλίνους, έπιτηδείως κατε- 
σκευασμένους, ώς-ε, άν ό φρενοβλαβής ήναντιοΰτο, νά 
κρατήται δι’ αύτών άπό τού λαιμού καί άκων εντός 
τού ΰδατος, μή δυνάμενος ούτως ού'τε νά πνιγή, άν 
θέληση. Αλλως τε, ούδέποτε λείπουσιν έκεΐθεν ύπηρ/- 
ται φύλακες. Οί ήσυχοι τών φρενοβλαβών λούονται 
εύχαρίςως, ώς πας άνθρωπος.

Τοιαύτα κατας-ήματα εις τάς δούλας ημών χώρας α
κούονται ώς όνειρα. Μακάριοι οί τόποι ένθα ύπάρχουσι 
Κυβερνήσεις κηδόμεναι περί τών κατοίκων ώς μητέ
ρες, καί όχι ώς μητρυιαί! Παρ’ήμίν παν φιλάνθρουπον 
έργον έξήρτηται έκ τής αδελφικής έλευθεριότητος, μό
λις έπαρκούσης εις τάς πρώτας άνάγκας.

ΕΥΤΡΑΠΕΑΑ.

ΓΙ1ΗΡΕΤΑ1 ΠΙΘΗΚΟΙ.

Έφημερίς τις παρισιανή ανήγγειλε κατ’ αύτάς 
πράγμα τό όποιον, έάν δέν ίδωμεν ημείς αύτοί, δέν θά 
πις-εύσωμεν όπωςδήποτε, ή ιδέα είναι εύφυής.

Αμερικανός τις, ό Κ. Beckwey, άνήρ εύπορώτα- 
τος, έχει ήδη προ πολλοΰ τό πάθος τού ν’ άνατρεφη 
πιθήκους- κέκτηται δέ είκοσι τοιούτους, προς ανθρω
πισμόν τών οποίων καταβάλλει άπίστευτον επιμέ
λειαν. ’Έφερε δέ κατ’ αύτάς εις Παρισίους επτά ή 
οκτώ, τούς νοημονεστέρους, τούς όποιους προτίθεται 
νά ενασχόληση εις νεοσύστατόν τι ξενοδοχείον ώς 
ύπηρέτας. Ό έφημεριδογράφος όςτις διηγείται ταύτα 
παρευρέθη, ώς λέγει, εις τινα δοκιμήν τών πιθηκικών 
γυμνασμάτων καί έθαύμασεν.

"Αμα εισερχομένου ξένου τίνος εις τό έστιατόριον, 
οί πίθηκοι, ένδεδυμένοι φορέματα έχοντα χρώματα 
λαμπρά, τρέχουσι περί αυτόν, καί ό μέν τον άπαλ- 
λάττει τού πίλου του, ό δέ, αφού ό ξένος καθίση, 
τωπαρουσιάζει τόν κατάλογον τών φαγητών, καί περι
μένει, κρατών υπό τήν μασχάλην τό χειρόμακτρον.

Εις τον κατάλογον είναι προσηρτημένον πετροκόν- 
δυλον, διά τού οποίου ό ξένος σημειοϊ τά φαγητά ό'σα 
έκλέξη, ών βλέπει εκεί καί τήν τιμήν· τούτου δέ γε- 
νομένου, ό πίθηκος λαμβάνει τόν κατάλογον καί τρέχει 
εις τόν μάγειρον, έπειτα δ’ επιτρέψει μετρημένοι; βή- 
μασι, κομίζων τό πρώτον φαγητόν εις πινάκιον, τό 
όποιον άποθέτει ένώπιον τού ξένου μετά σοβαρότητας 
αληθώς κωμικής.

Προς τάς κυρίας μάλιςα οί ύπηρέται ούτοι είναι 
προθυμότατοι, προσπαθούντες νά φανώσιν αξιαγάπη
τοι διά παντοίων μορφασμών ούδέποτε λησμονοΰσι 
τον μικρόν σκίμποδα, έπί τού οποίου αναπαύονται οί 
πόδες. "Οταν σημάνης, θέλων νά σέ φέρωσί τι, αντί 
τής ςερεοτύπου φωνής τών γάλλων ύπηρετών « Voila 
M’sieur », ταυτοσήμου τής τών καθ’ημάς «Έφθα- 
σε! » σπεύδουσιν εις τήν πρόσκλησίν σου βάλλοντες 
γρυλλισμόν τινα- αφού δέ άποψάγης, αρκεί νά προφέ- 
ρης τήν αγγλικήν λέξιν bill (τόν λογαριασμόν ', καί ό 
λογαριασμός εύρίσκεται έν τώ πινακίω σου.

Τον αείζονα κόπον κατέβαλεν ό ’Αάεοικανό; έπί I · » I 

τών επιδορπίων, ήτοι έπί τής παραθέσεως τών γλυκι
σμάτων καί όπωρικών, επειδή οί ύπηρέται αύτού δέν 
άντέχουσιν εις τήν έπί τούτων λαιμαργίαν, ούδόλως 
έννοούντες ότι καί πρός αύτά όφείλουσι νά φέρωνται 
εύσεβάςως’ ώςε έπί τής κρίσιμου στιγμής έκείνης εί
ναι ανάγκη νά έπαγρυπνή πάντοτε ό τού ξενοδόχου 
οφθαλμός.

Τό ξενοδοχείου τούτο ύπόσχεται καλά κέρδη εις 
τόν ιδιοκτήτην, ένεκα τής κοινής περίεργείας- μάλιστα 
δέ διότι οί ύπηρέται δέν άκούουσι τών ξενιζομένων 
τάς συνομιλίας, καί διότι παντελώς άγνοοΰσι τί έστι 
τό αναπόφευκτου πρός τούς ύπηρέτας τών γαλλικών 
ξενοδοχείων φιλοδώρημα (pourboire).

ΚΛΙΣΕΙΣ PHMATUN ΕΝ ΜΟΝΌΜΑΧΙΑι.

Συνέβη εις τό Αονδϊνον. — Δύο άγγλοι αξιωματι
κοί, είσελθόντες εις καφενείου, έκάθισαν πλησίον ενός 
τών τραπεζίων. Παρέκει, εις άλλο τραπέζιου, εύρίσκετο 
ύψηλόςτις καί ξηρός άνθρωπος, καπνίζων μετά σοβα- 
ρότητος τό σιγάρον του, καί παρατηρών περιέργως τά 
περί αύτόν. Οί δύο αξιωματικοί έζήτησαν τέϊον, τό 
όποιον λαβόντες συνδιελέγοντο περί τίνος νάνου, φημι
ζόμενου ύπό τών έφημερίδων.

— Αέγουν ό'τι περιμε'νεται όσονούπω εις τό Αονδί- 
νον, είπεν ό εις έξ αύτών.

'Γούτο άκούσας ό ξένος, ήνοιξε τό στόμα του καί 
έπανέλαβε μετά φλέγματος, αγγλιστί μέν, αλλά διά 
προφοράς ξενιζούσης· — ΙΙεριμένομαι, περιμ.ένεσαι, 
περιμένεται · περιμενόμεθα , περιμένεσθε, περιμέ- 
νονται.

’Απορήσας έκ τούτου ό προλαλήσας Αγγλος, τρέ
φεται πρός τόν ξένον, τόν παρατηρεί, καί τέλος τόν 
έρωτά· — Πρός έμέ, κύριε, ώμιλήσετε;

— 'Ωμίλησα, αποκρίνεται ό ξένος, ώμίλησες, ώμί- 
λησε' ώμιλήσαμεν, ώμιλήσετε, ώμίλησαν.

— Δέν τόν άφίνεις! λέγει τότε ό έτερος αξιωματι
κός πρός τόν φίλον του · είναι τρελός.

— Είμαι τρελός, είσαι τρελός, είναι τρελός- ε’ί- 
μεθα τρελοί, είσθε τρελοί, είσί τρελοί.

— *Ω! άλλ’ αύτό δέν ύποψε'ρεται, άνέκραξεν ό 
"Αγγλος. κ

Καί αποταθείς πάλιν πρός τόν ξένον, — Πιτεύω, 
κύριε, έπρόσθεσεν,ό'τι καθώς μεταχειρίζεσθε τήν ΰβριν, 
πρός σρατιωτικόν μάλιτα, θά ήσθε καί εις τό ζίφος 
επιτήδειος.

— Μεταχειρίζομαι, μεταχειρίζεσαι, μεταχειρίζε
ται· μεταχειριζόμεθα, μεταχειρίζεσθε, μεταχειρί
ζονται.

— Έξερχόμεθα λοιπόν, άν αγαπάτε.
— ’Αγαπώ, αγαπάς, αγαπά· άγαπώμεν, αγαπάτε, 

άγαπώσι, είπεν ό ξένος μετά τής αύτής αταραξίας, 
έγειρόμενος ένταύτώ.

Έξελθόντες τού καφενείου, οί τρεις άνδρες εύρέθη- 
σαν εις ςενόν τινα δρόμον αδιέξοδον, καί ό μέν περιυ- 
βρισθείς αξιωματικός έσυρε τό ξίφος του έκ τής θήκης, 
ό δέ φίλος του έδωκε τό ξίφος αύτού εις τόν ξένον.

Τά ξίφη διες-αυρώθησαν.
— Αάβε τά μέτρα σου ! άνέκραξεν ό "Αγγλος πα- 

οοξυνόμενος έπί μάλλον καί μάλλον έκ τής άπαθείας 
τού αντιπάλου.

-— Αάβε, λαβέτω* λάβετε, λαβέτωσαν.

— Τώρα σού καρφόνω τήν γλώσσαν εις τόν ούρανί- 
σκον, είπεν ό "Αγγλος μετά βρυγμοΰ όδόντων.

— Καρφόνω, καρφόνεις, καρφόνει· καρφόνομεν, 
καρφόνετε, καρφόνουσι.

Καί τούτο είπών, ό ξένος έπαιξε τό ό'πλον του έπι
τηδείως, καί δι’αύτού άναρπάσας ές·ειλε πάραυτα εις 
τον τοίχον τό τού αντιπάλου του. Έξήξε δ’ έπειτα έν 
σιγάρον έκ τού κόλπου του, καί τό ήναψεν ήσύχως.

’Αφοπλισθείς οΰτω πως ό Αγγλος, έμεινε κεχηνώς. 
Τότε δέ, πλησιάσας ό φίλος αύτού πρός τόν ξένον, 
— Βλέπω, τόν είπεν, ό'τι είσθε καθώς πρέπει άνθρω
πος, καί. . . .

— Βλέπω, βλέπεις, βλέπει· βλέπομεν, βλέπετε, 
βλέπουσι.

— Αλλά, τέλος πάντων, θά έξηγηθητε;
— Εξηγούμαι, έξ . . .
Ααλήσαςδέτότεγερμανιστί, — Γνωρίζετε, κύριοι, 

ή ρώτησε τούς αξιωματικούς, τήν γλώσσαν τού Γέττου ;
— Ναί.
— Αοιπόν μάθετε ό'τι διδάσκομαι τά αγγλικά, καί 

ό'τι ό διδάσκαλος μοί έσύστησεν ώς γύμνασμα πολύ 
ώφέλιμον τό νά κλίνω ρήματα. Διά τούτο κλίνω παν 
ρήαα το όποιον ακούω προφερόμενον.

— Διά τούτο λοιπόν ;. . .
-— Δι’ ούδέν άλλο, εϊμή δι’ αύτό.
Βάλλουσι τότε καί οί τρεις τούς γέλωτας, καί γε- 

λώντες μεταβαίνουσιν έκεϊθεν εις τι ξενοδοχείον, όπου 
καλώς συνεδείπνησαν καί συνευθύμησαν.

ΕΞΟ11Α1ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΑΠΑΝΑ!.

Οπόσα δαπανώνται έν Εύρώπη πρός έξοπλισμόν ά- 
φότου έπενοήθησαν νέα ό'πλα, είναι άπίστευτον. Εν έ- 
τει 1867 έσημειοΰντο έν τώ προϋπολογισμέ τής Γαλ
λίας 49 εκατομμύρια φράγκων πρός κατασκευήν νέων 
όπλων- έπειτα δέ προσετε'θησαν εις ταύτα έτερα 11 ε
κατομμύρια. Προσετέθησαν εις τόν προϋπολογισμόν 
τού 1 868 πάλιν 41 εκατομμύρια, καί 2 έτερα διά τόν 
τού 1869, τό ό'λον 103 εκατομμύρια φράγκων,έξών 
τά 15 διά κανόνια, τά δέ 88 διά τυφέκια.

Δι’ έκαστον τυφέκιον τού συςη'ματος τού Σασπότου 
ή γαλλική Κυβέρνησις δαπανά 70 φράγκα, πρός δέ με
τασχηματισμόν τών παλαιών φρ. 16· έπειδή λοιπόν ή 
Γαλλία έχει χρείαν 1,800,000 τυφεκίων έν χρήσει ή 
έν άχρης-ία εις τάς πολεμικά; άποθήκας αύτής, οφείλει 
καί κατά τά έτη τά επόμενα τού 1869 νά δαπανήση 
πλείονα τών ό'σα έδαπάνησεν ήδη. Τούλάχιςον 100 ε
κατομμύρια φράγκων θάδαπανήση μόνον εις τυφέκια.

'Υπολογίζεται ότι ή 'Ρωσσία δέν δύναται νά δαπα
νήση εις τούτο όλιγώτερα τών 130 εκατομμυρίων, ή 
δέ Αύς-ρία 80. Αυτή παρεδέχθη τό τυφέκιον τού συς-ή- 
ματος Denington· ή ’Αρ/λία τό τού Snider, εύθηνότε- 
ρον μέν τού σασποτείου, αλλά καταντών δαπανηρότε- 
ρον διά τήν αξίαν τών φυσεκίων. Η ’Αγγλία δαπανά 
εις τούτο 65 εκατομμύρια- ή δέ ΙΙρωσσία παραιτεί τό 
τυφέκιον Dreyse, προκρίνασα τό τού Peabody, καίτοι 
δαπανηρότερον τούτο.

Ένί λόγω, ή Εύρώπη εντός τριών ή Τεσσάρων ετών 
θά έχη δαπανημένα εις άκιδοΰχα τυφέκια περίπου χί
λια εκατομμύρια φράγκων!! — χάριν τής ειρήνης.
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ΒΟΝΑΣΟΣ.

Ό βόνασος, άλλως λεγόμενος άμερικανός βοΰς η 
άμερικανός βούβαλος, εύρίσκεται εις τά βορειότερα 
της ’Αμερικής' λέγεται δέ δτι απαντάται και εις τά 
ψυχρότατα των κλιμάτων της ’Ασίας. "Οταν ό βόνα
σος απόκτηση δλον αύτοΰ το μέγεθος, ύπερβαίνει τον 
εύρωπαϊκον βουν, έχει δέ και δύναμιν περισσοτέραν· 
και τότε τό μήκος αύτοΰ άπο της κεφαλής μέχρι της 
ούράς είναι σχεδόν ποδών δέκα, το δέ βάρος 1G00 

Βόνασος, ή Βοΰς άμερικανός.

χαίτης, έξ ής λαμβάνει όψιν άγριωτάτην ή χαίτη 
αύτη, περιοριζομένη άνω του ρόγχους, καταβαίνει εϊ; 
τούς εμπρόσθιους πόδας, προχωρούσα μέχρι τών χη
λών, καί σχηματίζουσα εις τούς δύο πόδας τούτους 
ώσανεί χειρίδας, ενώ τό οπίσθιον μ-έρος του σώματος 
μετά τών ετέρων δύο ποδών μένουσι σχεδόν γυμνά, 
μάλίςα δέ έν ώρα θέρους. 'Υπό την χαίτην αύτοΰ εύ- 
ρίσκεταί τι έριον λεπτόν, έζ ού κλωθομένου κατα- 
σκευάζουσιν οί κάτοικοι τών χωρών εκείνων θερμά 

έως.2000 λίτρων- δίδει δέ και έως 100 λίτρων λί
πος. Τό κρέας αύτοΰ τρώγεται ώςτό του κοινού βοές.

Διά την όριζόντειον θέσιν της κεφαλής αύτοΰ εύκό- 
λως δύναται νά ύποκύψη εις τον ζυγόν τού αρότρου- 
διότι ό βόνασος καθίςαται χειροη'θης, καί θεραπευό
μενος λησμονεί την τεράστιόν του δύναμιν- μαλιστα 
ούτε απαιτεί την επιμέλειαν ήν Οι βουκολοι εχουσιν 
ενΕύρώπη προς τον κοινόν βουν- επειδή τρώγει παν 
χόρτον.

Ί1 κεφαλή του βονάσου καλύπτεται ύπό μεγάλης 

ύφάσματα. Ύπάρχουσιν έκ του ερίου τούτου άγγλικαί 
χειρίδες καί περικνημίδες κάλλισται έν ώρα χειμώνας, 
κατασκευαζόμεναι εις τον Καναδάν. Καί της δοράς δέ 
του ζώου τούτου γίνεται πολύ έμπόριον- έ'χουσα το 
χρώμα παρεμφερές προς το τού αιγάγρου, χρησιμεύει 
ιός σκέπασμα οδοιπορικόν, καί δι’ αύτοΰ στρώνονται 
έςαιρέτως οί χαμουλκοί (trailieaux).

Διηγείται ό περιηγητής Milbert, ότι είχεν εις την 
’Αμερικήν βόνασόν τινα, τον όποιον έφερε κατά πάσαν 

πρωίαν εις τον ποταμόν ίνα λούεται, κρατών αύτόν 
άπο μακροΰ σχοινιού, περασμένου εις οπήν ήνεωγμένην 
επί τού διαφράγματος τών ρωθώνων τού ζώου. ’Ολί
γον άμ.α έτάνυε τό σχοινίον, ό βόνασος έπανήρχετο εις 
την όχθην, όπου τότε ηύχαριςεΐτο νά κυλιέται εντός 
της άμμου, ίνα μη τον κεντρόνωσι τά ζωύφια. Έπι- 
ς-ρέφων εϊς την φάτνην έτρέφετο ύπό γαιωμήλων, έ
πειτα δ’ έζηπλοΰτο εντός παχείας ς-ρωμνης χόρτων, 
οπού έκοιτετο ήσύχως άναμηρυκώμενος. Ουδέποτε οί 
πλησιάζοντες έπαθόν τι έξ αυτού κακόν.

Άγέ’λη βονάσων μεταναστενόντων.

σον, ώςε ημέραν ολόκληρον διέρχεται αδιάκοπος. '11 
γη τρέμ,ει ύπο τά βήματα αύτής, ό κρότος τών οποίων 
ακούεται εϊς μεγάλας άπο-άσεις.

Το θέαμα τών μεταναστεύσεων τούτων εϊς τάς 
αχανείς πεδιάδάς τού Νε'ουΚόσμ,ου είναι έκ τών ωραιό
τατων- άλλ’ ούαί εϊς τον δυστυχή οδοιπόρον, τον ό
ποιον θά έπρόφθανεν ούτος ό ακράτητος χείμαρρος !

Εκδιιοχθέντες άλλοτε ποτέ άπο τών πεδιάδων τού 
ποταμ-ού Όχίου, της Ίνδιάνης καί τού ’ΐλλιναίου, οί 

Τόμ. Α'. — Μάιος, 1868.

'Ο βόνασος απαντάται ώς έπίτό πολύ μεταξύ τών 
ποταμώνΜισσούρη καί Μισσισίπη. Εκεί έκτου κρέατος 
αύτοΰ κατασκευάζονται διαφόρων ειδών ταρίχη, ώς έκ 
τού χοιρείου. 11 γλώσσα του καί ό ύβος, πλήρης ιόν 
στεατος, είναι έπιζητήσιμ.οι τροφαί.

Κατά τό έαρ, οί βόνασοι μεταβαίνουσιν εϊς τάς 
βορειοτέρας χώρας, συναγόμενοι εϊς μεγάλας άγέλας 
έπί τών οχθών του Μισσισίπη, καί συνήθως άναχω- 
ρούσιν όλοι όμού προς την εσπέραν, άκολουθοΰντες τον 
γηραιότερον. ’Ενίοτε ή αγέλη είναι πολυάριθμος τό- 

βόνασοι κατέφυγον σήμερον εϊς την Ά^κάνσαν, χώ
ραν άγρίαν έτι, ής ό χόρτος αύςάνει εις ύψος μέχρι 
δύο μέτρων, τά δέ ύδατα, ύφάλμυρα όντα, άρέσκου- 
σιν ιδίως εϊς ταύτα τά κτήνη. Καί εκεί ό'μως εχουσιν 
έχθρούς τάς περίοικους άγριας φυλάς^ αϊτινες διά παν- 
τοίων μέσων τά έξολοθρεύουσι. Συνήθως οί Ινδοί 
εκείνοι συνέρχονται πολυπληθείς πέρις της νομής 
όπου βλέπουσι την άγέλην βόσκουσαν, καί βάλλοντες 
πΰρ εϊς τά χόρτα, προσέχουν μόνον ν’ άφησωσιν έλευ- 

10 
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θέρας όλίγας τινάς διεξόδους, "όπου ένεδρεύουσιν ώπλι- 
σμ,ένοι μετά βελών καί πυροβόλων φεύγοντας δέ τούς 
βονάσους άπό τού πυρός, και δΐξρχομένους έκεΐθεν δρο- 
μαίως, τούς θανατόνουσιν ανηλεώς.

λέγει αύτός ό 11ώπ, όχι καθαρά αύτού 
οί τελευταίοι τωόντι λόγοι άνδρός τι-

ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.
Δίνω... (έλεγε στενάζων ό ύπέργηρος Νικίας) 
Τω άνεψιφ μου Πέτρω και τάς δύο μον οικίας. 
—Τόχρηματικόν σου;—Τ’εΐπες; τόχρηματικόν μουίολον; 
... Αΐ, λοιπόν άς ηναι" γράψε" τό άφίνω εις τόν Πώλον. 

•— Τό αγροτικόν σου κτήμα! — Ό Νικίας τότε κλαίει. 
«Τούτο δέν 6ά εΐμπορέσω!» λέγει μόλις, καί εκπνέει (1).

Είς τό έν Αονδίνω δικαστήριον τών Doctors com
mons βλέπει τις σειράν αιθουσών μεγάλων, τών οποίων 
αίπλευραί άπασαι σκεπάζονται ύπό θέσεων άναρίθμων, 
φερουσών παλαιάς και βαρυτάτας βίβλους, έχούσας 
όψιν συγγραμμάτων θεολογικών τωόντι δέ χωρικός 
τις, ίδών αύτάς, είχε' ποτέ έρωτήσει άν ήσαν όλαι II α- 
λαιαί Διαθηκαι. — Όχι, τΦ άπεκρίθησαν, είναι δια- 
θήκαι.

Διαθήκαι πληρούσα·. όλας αίθουσας! το θέαμ,α έμ- 
ποιεϊ φρίκην είς τούς έμβαθύνοντας. ’'Αν είχε τις και
ρόν και ύπομονήν νά έρευνήση μικρόν τι μέρος αύτών, 
ή άν μαγικόν τι ραβδίον ηδύνατο νά τώ ύποδείξη 
τάς παραδοξοτέρας, όχι άπλούν τι άρθρον, άλλ’ όλην 
ψυχαγωγόν βιβλιοθήκην εύκόλως εξ αύτών θά ήρύετο.

Οί στίχοι τούς οποίους προετάξαμεν ώς επιγραφήν, 
είναι, καθώς 
επίνοια, άλλ 
νος συγχρόνου τού ποιητού, άνδρός άλλως τε κατεχο- 
αένου ύπό του επικρατέστατου τών ανθρωπίνων αισθη
μάτων του τής φίλοκτημοσύνης.

Το αύτο τούτο αίσθημα άναφέρεται καί έν άλλω 
τινί άνεκδότω, επίσης παλαιώ. ΦΟ.άργυρός τις άπο- 
θνήσκων πρόσκαλεΐ τον συμβολαιογράφον του , ανα
παύει όσον άνεκτικώτερον δύναται την κεφαύ.ήν του 
επί τών προσκεφαλαίων, καί — ’Άρχισε, τον λέγει, 
το προοίμιον, καί όταν έλθης είς τά άρθρα, σέ τά υπα
γορεύω εγώ αύτός. — Καταλείπω , μεταβιβάζω καί 
κληροδοτώ... γράφει ό συμβολαιογράφος, λέξεις ταύ- 
τας διατετυπωμένας έν ’Αγγλία. — Όχι, όχι! ανα
κράζει ο ασθενής διακόψας αύτόν ούδέποτε θά κατέ- 
λειπον ή θά μετεβίβαζον ή θά έκληροδοτουν οτιδήποτε 
οίκειοθελώς. Αύτο δέν θά το κάμω ποτέ. —ΙΙολύ 
καλά, άπήντησεν ό συμβολαιογράφος, σκεφθείς ολί
γον πώς ηδύνατο νά τροποποιηθώ ή επίσημος διατύ- 
πωσις. 'Αν αντί τούτων έγράφομεν, « Δανείζω μέχρι 
τής μεύ.ύ.ούσης παρουσίας; » —Ναι, αύτο γίνεται· 
αύτο δύνασαι νά τό γράψης, είπεν ό φιλάργυρος.

Ούτως άρθέντος τού προσκόμματος, ή σύνταξις 
τής διαθήκης προέβη άνευ δυσκολίας.

Πας όςτις κέκτηται πλούτον τινα, μικρόν ή με'γαν, 
όταν ελθη ώ αναπόδραστος έκείνη ώρα τού αποχωρι
σμού, πολλάκις απορεί πώς νά κάμη, καί προς τήν 
αναγκών τού θανάτου φέρεται άνοικείως καί άπρεπώς.

(1) Οί στίχοι ούτοι ε’ισΐν άπομίμησι: σπτύρα; τινό; τού Pope" 
ιδού δέ πώς έχούσιν έν τφ πρωτοτόπω"

« 1 give and 1 devise, (old Enclio said 
And sigh’d,) my lands and tenements Io Ned. 
— Your money, sir? — My money, sir! What all? 
Why, if 1 must, (then wept,) 1 give it to Paul.
— The manor, sir? — The manor! Hold ! he cried; 
No that; 1 cannot part with that! » and died. 

Μνησικακία, ζηλοτυπία, προλήψεις, έκλυσις τών 
διανοητικών δυνάμεων, αθέμιτοι παρακινήσεις και 
έπήρειαι, άπατη ή φαντασιοπληξία, όπόσα αίτια (και 
σημειώσατε ότι παρασιωπώμεν πολλά άλλα, τα κου
φότερα καί πλαγιώτερα) έγένοντο άφορμή διαθηκών 
άδικων, καί παρέτρεψαν ούτω την ιδιοκτησίαν από 
τού φυσικού αύτης οχετού! Κατα τούτο ό πενης εί
ναι εύτυχύστερος τού ,βαθυπύ.ούτου. Περίφημος τις εν 
’Αγγλία δραματοποιός καί ηθοποιός (ό David Gar
rick) έπεδείκνυεν ηρ-έραν τινά τόν όλβον του προς τόν 
φιλόλογον Σαμουήλ Τώνσωνα, τού οποίου το βαλάν- 
τιον κατ’ έκεΐνον τόν καιοόν έτυχε να διακηται είς 
ελεεινήν κατάστασιν. Εβλεπεν ούτος τας εικόνας, τα 
αγάλματα, τά πολύτιμα σκεύη, τά σπάνια βιβλία, τα 
λαμπρά έπιπλα, καί τέλος άνεφώνησέτι παραπλήσιου 
τού λόγου τού Σόλωνος, περιεργαζομενου τα πλουτη 
τού Κροίσου. — Α! φίλερ.ου, φίλε ρ.ου! είπε, ποσά 
πράγρ.ατα διά νάφρίττη τις άναλογιζόμενος την δια
θήκην του!

Είναι μέν βεβαίως δυσαρεστον τόνα διδη τις πράγ
ματα, άτινα πολύ μάλλον θά ήγάπα νά εφύλαττε δι 
εαυτόν· άλλ’ έκτος τούτου, τινές άνθρωποι φριττουσι 
καί ρ.ονον άν συλλογισθώσιν ότι πρέπει νά γραψωσι 
τάς τελευταίας αύτών θελήσεις- έχουσι την προληψιν 
ότι θά ύπέγραφον ούτω την εαυτών θανατικήν καταδί
κην" καί η πρόληψις αύτη αντιστοιχεί προς την τών 
άλλων έκείνων ασθενούς νοός ανθρώπων οίτινες, άσφα- 
λίσαντες την εαυτών ζωήν, καθώς συνειθιζεται εν Ευ
ρώπη, νομίζουσιν ότι απέκτησαν δίπλωμα πατριαρχι
κής μακροβιότητος.

Τών διαθηκών τό έθος είναι αρχαιότατον. Ιχνη 
αύτού άπαντώνται παρά τοΐς Αίγυπτίοις και τοις αρ- 
χαιοτάτοις τών Εβραίων. Ο Σόλων εισήζε τας διαθη- 
κας έν Άθήναις έν ετει 5 78 πρό Χριστού. Οι Ρωμαίοι 
έ'λαβον παρά τών 'Ελλήνων καί τούτο τό έ'θιμον. Εν 
τώ Κορανίω πολλά άναφέρονται περί διαθηκών. Οτε 
οί Εύρωπαΐοι έπεσκέφθησαν κατά πρώτον τούς Μεξικα
νούς, εύρον καί παρ’ αύτοΐς τάς διαθήκας. Ο Τρεβατιος 
Τέστας, διάσημος τού αίώνος αύτού νομολόγος., εισή- 
ξεν είς την Ρώμην τούς κωδικέλλους εν ετει 38 
ποο Χριστού.

Οί Ρωμαίοι έτρύπων τάς διαθηκας αύτών είς τρία 
μέρη, έπειτα τάς περιέβαλλον είς ύφασχ.α, και πριν 
η έπιθέσωσι τάς σφραγίδας, έπέρων τάς άκρα: τού ύφά- 
σρ.ατος είς τάς τρεις όπάς. Αύτη η ρ-έθοδος, την ο
ποίαν παρεδέχθησαν άπό της βασιλείας τού Νερωνος 
ώς προφυλακτικην άπό πάσης ένδεχορ-ένης δολιότητος, 
διετηρηθη »χέχρι τού ριεσαιώνος έν Γερρ.ανία καί έν Γα
λατία. ’Όπισθεν τού έγγραφου έσηρ.ειοΰντο τά ονόμα
τα τών έπιθεσάντων τάς αύτών σφραγίδας· καί ή ρ.εν 
πρώτη σελίς περιείχε τά όνόρ.ατα τών κυριωδεστέρων 
κληρονόρ-ων, η δέ δευτέρα, η, εν άλλοις λογοις, τό 
δεξ ιόθεν πινακίδιον, τά τών κληροδόχων. Ο Ορατιος 
περιγράφει ταύτα πάντα λεπτορ,ερώς. Αί διαθηκαι 
τών αρχαίων 'Ελλήνων ύπεγράφοντο καί έσηρ.αίνοντο, 
ήτοι έσφραγίζοντο, ενώπιον άρχ,οντος. Κατάτινα νόριον 
ρωρ-αϊκόν (lex Yoconia), γυνή δέν ηδύνατο νάκληρονο- 
ρ.-ηση πατρικόν κτηρ.α άκίνητον, ούτε έπετρέπετο ε’ίς 
τινα, όσον πλούσιος καί άν ητο, νά κύ.ηροδοτηση είς 
γυναίκα ύπέρ τό τέταρτον της περιουσίας αύτού" τού
το δέ ϊνα ποολαρ,βάνεται η παρακρ,η καί η έξάλειψις 
τών ρ.εγάύων οίκων.

Διά παντοίων τεχνασρ-άτων προσεπάθουν νά ύ- 
πεκφεύγωσι τάς διατάξεις ταύτας τού νόρ.ου. Παρη- 
τουν, παραδείγματος χάριν, την περιουσίαν αύτών 
διά σεσιγηρ-ένης παρακαταθήκης ε’ίς τινα φίλον, καί 
ούτος μετέδιδεν η άπέδιδεν αύτην είς την θυγατέρα η 
άλλην τινα συγγενή του άποθανόντος. Άύ.λ’ άν ό φίλος 
ητο δόλιος, ό νόμος ούδέν παρείχε μέσον ύποχρεούναύ
τόν νά έκπληρώση τά συμφωνηθέντα. Ό νόμος ούτος, 
ώς καί άλλοι πολλοί, περιηλθεν είς άχρης-ίαν διά την 
ακραν αύτού αύστηρότητα, καί τέλος κατηργηθη ύπό 
τού Αύγούστου.

Είς την Ρώμην, αί διαθηκαι τών ανηλίκων είχον 
κύρος, ενώ εις την Αγγλίαν ό κληροδότης πρέπει νά 
έχ·ρ ηλικίαν έτών είκοσιενός. Τών 'Ρωμαίων αί διαθη- 
και ήσαν πάντοτε γεγραμμέναι λατινιστί" κύ,ηροδό- 
τημα γεγραμμένον ελληνιστί κατ’ εκείνους τούς και
ρούς, — ότε οί διασημότεροι τών 'Ρωμαίων έφιλοτι- 
μούντο νά λαλώσι την ελληνικήν, ώς γλώσσαν τού 
πολιτισμού καί της σοφίας, — έθεωρεΐτο ώς άκυρον. 
Τό πρωτότυπον της διαθήκης,της οποίας συνήθως έγί- 
νοντο καί αντίγραφα, κατετίθετο η είς τάς χεΐρας φί
λου, ή είς ναόν τινα, ύπό την εύθύνην τού φυλάττον- 
τος τό ιερόν. Η διαθηκη τού ’Ιουλίου Καίσαρος ένε- 
πιστεύθη είς την πρεσβυτέραν τών 'Εστιάδων.

Οί έν Λονδίνω έβδομηκοντοΰται γέροντες ενθυμούν
ται τινα δόκτορα Μαρτίνον Βάν Βούτχελ, έπαγγελλό- 
μενον τόν ιατρόν, φέροντα μακράν γενειάδα, τρίκωχον 
φορούντα πίλον, καί τού οποίου ή γελοιογραφία άπην- 
τάτο εις όλα τά βιβλιοπωλεία. Ούτος έθεωρεΐτο ώς 
άνθρωπος ιδιότροπος, άγύρτης μάλιστα, καί αληθώς 
όίφειλεν όλην αύτού την φημην καί την πελατείαν είς 
περίεργόν τι τέχνασμα. Είχε νυμφευθη κυρίαν τινα 
νεμομενην σημαντικόν τι κληροδότημα, έκ διαθήκης 
ασφαλιζουσης τούτο είς αύτην « ένόσω έ'μενεν επί της 
επιφάνειας της γης.» Ο δόκτωρ Μαρτίνος, μελετησας 
την διάταξιν ταύτην της διαθήκης, άπεφάσισε νά την 
έφαρμόση κατά γράμμα. Θέλων λοιπόν, καί μετά 
θάνατον της γυναικός του, νά έχη καί νά νέμεται τό 
κληροδότημα έκεΐνο, βαλσαμώσας αύτην, έκλεισε την 
μ.ομμίαν της έντός ύαλίνης καί ούτω την έφύ-
λαξεν είς τόν κοιτώνά του, μέχρις ού άπέθανε τέλος 
καί αύτός. Τότε τούς έ'θαψαν άμφοτέρους ύπό την 
γην οί κληρονόμοι· καί τότε ή κληρονομιά περιηλθεν 
είς αύτούς.

Επί της αύτοκρατορίας τού Καρόλου Ε' κάτοικός 
τις τού Παταυ'ίου άφινεν έν ττί διαθηκη του κληρονό
μον τον στενώτατον τών συγγενών αύτού, ύπό όρους 
τους έςης· α , Νά προσκαλέό’ρ είς την κηδείαν του όλους 
τούς μουσουργούς όσοι έκατοίκουν είς την περίχωρον, 
μέχρις άποστάσεως δέκα μιλιών β', Νά εύρη δέκα 
νεανιδας, τάς οποίας νά ένδυση πράσινα, αύται δέ νά 
μέλπωσιν άσμάτια προς διασκέδασιν τών έν τη κη
δεία- γ , Καθ’ ην στιγμήν έμελλε νά καταβιβασθη τό 
σώμα του εις τόν τάφον, νά ψαλώσι τά άναστάσιμα.

Οτε ανεγνώσθη ή διαθηκη , οί άκροαταί όλοι έ
μειναν έκθαμβοι, διότι καί ή θρησκεία άντέκειτο είς 
τάς απαιτήσεις ταύτας, έκτος της δημοσίας ηθικης· 
άλλα τό δικαστηρίου άπεφάνθη ότι ό κληρονόμος δέν 
ηδύνατο νά κληρονομ-ηση, άν δέν έξετελούντο.

Περί την αύτην έποχην, γερμανός τις εύπατρίδης 
παρηγγειλε νά τον θάψωσιν ορθιον έντός μιας τών πέ
τρινων φλιων της μεγάλης θύραςτού αγροτικού πύργου

του, φλιάν ην είχεν έσκαμμένην επί τούτω, επειδή 
δέν ήθελε νά πατησωσι ποτέ επί τών όστέων του οί πό- 
δες βαναύσου τινός.

Μεγάλη τις δέσποινα άγγλίς άφηκε την έπομένην 
διαθήκην άλλ’είναι άγνωστον άν έξετελέσθη, επειδή 
ό νόμο; ηδύνατο νά θεώρηση την γυναίκα ταύτην ώς 
φρενοβλαβή· non compos mentis.

« Πεπεισμένη ότι ό σκύλος μου ύπηρξεν ό πιστότα
τος μου φίλος, αύτόν άφίνιο μόνον εκτελεστήν τών 
ύστάτων θελη'σεών ρ.ου, καί διαθέτην όλης της περιου
σίας μου. Πολύ κακόν είδα έκ τών ανθρώπων. Οί έρα- 
σταί μου ύπηρξαν άστατοι καί απατεώνες" οί λεγόμε
νοι φίλοι μου, ψεύσται καί επίβουλοι. Μόνος ό κύων 
μουύπηρξε χρης-ότατος αείποτε προς με· καί είς αύτόν 
1--- 3.. .........____ Λ__ _______  < ττ ' .

σείων την ούράν του προς αύτούς. » 
ηθοποιός’'Αγγλος (ό Thomas Weston), 
'TV'· Ρι/λμ Λ/ζτζ.ντσ/λ/e·

λοιπόν άφίνω παν μου κτήμα, ώς καί είς όσους ό Π ι ς-ός 
μου διακρίνη, σείων την ούράν του προς αύτούς. »

Κωμικός τις ηθοποιός’'Αγγλος (ό Thomas Weston), 
τε'κνον γνήσιον της Θαλίας, είχε ζησει βίον άσωτείας, 
καί άπέθανε νέος έτι έκ της τών ποτών καταχρη'σεως. 
Διεταίρησεν όμως την φυσικήν αύτού φαιδρότητα μέ
χρι τών τελευταίων στιγμών της ζωής. ’Ολίγα; τινάς 
εβδομάδας πρό τού θανάτου του,συμβάντος τώ 1776, 
ύπηγόρευσεν είς φίλον του την έπομένην διαθήκην*

»’Επειδή είς τόν Α... οφείλω τινάς χάριτας, είς 
αύτόν κύηηροδοτώ όσα χρήματα εύρεθώσι παρ’ έμοί 
κατά την τελευταίαν μουόίραν. Δέν θάεΰρηπολλά,ώς-ε 
νά προβη μέ αύτά έπί μακρόν" άλλ’όπωςδηποτε, τά 
άγαπα ύπέρ παν άλλο, καί άς ήναι καί ολίγα· πέποι- 
θα ότι θά τόν προξενησωσιν εύχαρίστησιν"

« Είς τόν Β... κληρδοτώ ένα κόκκον, ένα μόνον, 
τιμιότητος* έλαφρον τό πράγμα άναμφιβόλως" τό 
γνωρίζω, τό αισθάνομαι· άλλ’ επειδή είναι νέον είς αύ
τόν, ελπίζω νά τό δεχθη.

» Είς τον Γ... κληροδοτώ μικοάν τινα δόσιν με
τριοφροσύνης" μηδέν άγαν.

» ’Επειδή ό κύριος Δ... πρό πολλού ή'δη περιμένει 
νά έφοδιάση τήν ιματιοθήκην του διά τών όθονίων νε
κρού τίνος, είς αύτόν κληροδοτώ δύο ή τρία ζεύγη ύ- 
ποδημάτων μου· τά μάλλον τετριμμένα όμως, διότι 
καί ταύτα είναι δι’ αύτόν αρκετά καλά. ’Εν συνειδή- 
σει, δέν τόν πρέπουν καλλίτερα.

» Τήν εικόνα μου, τήν έν μικρογραφία, κληροδοτώ 
είς τον παλαιόν μου φίλον Ε..., νά τήν λάβη μετά θά
νατόν μου καί νά τήν φέρη έπί τού στήθους του, ΐνα 
ένθυμήται ότι ή τακτική δίαιτα είναι ή άσφαλεστάτη 
μέθοδος μακροβιότητος καί εύεξίας.

» Είς τόν Ζ..., όςτιςθέλει άνυπερθέτως πράγμάτι 
έξ εμού προερχόμενον, κληροδοτώ τήν κράσίν μου" 
δυστυχώς όμως τήν ήφάνισα, καί φοβούμαι μήπως 
μετά θάνατόν μου εύρεθή χείρων τής εκείνου.

» Είς τούς κυρίους ηθοποιούς κληροδοτώ όΧγον τι 
φυσικωτέραν συμπεριφοράν.

» Είς τούς δραματοποιούς έμπνευσιν περισσοτέραν.
» Είς το δημόσιον άπασαν τήν εύ-Αιωμοσύνηνμου.» 
Ό άγο'λικος τύπος άνέφερε πρό δύο έτών τόν θάνα

τον τραπεζίτου τινός, παραγγείλαντος έν τη διαθήκη 
του νά δαπανηθώσιν έκ τής περιουσίας του τρεις χι
λιάδες λιρών στερλινών προς άνέ,γερσιν ανδριάντας έν 
τώ κοιμητηρίω ένθα έμελλε νά ταφΙ. Όλοι ήρώτη- 
σαν, οποίαν έπιγραφήν θά έφερεν ό άνδριάς* « Ό 
δείνα είς εαυτόν ! » Ούδέν ματαιότερον.
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ΤΑ ΘΩΡΗΚΤΑ ΠΑΟ1Α.
(Ί3ε σελίδα 79.)

Ό πρός την Ρωσσίαν πόλεμος της ’Αγγλίας συμ 
μαχησάσης μετά της Γαλλία ται,

παραίτιος νέων πειραμάτων. Εναντίον τών λιθόκτι
στων φρουρίων ύπό τών οποίων προεφυλάττετο ή Σε- 
βαστούπολ'.ς ήτο χρεία πλοίων ά’λλων η ξύλινων. Συν
έπεια νέων δοκιμών τών γάλλων πυροβολιστών έν 
Βιγκένναις, κατεσκευάσθησαν τότε τρεις κανονοςηιχίαι

πλωταί (batteries floltantes), είς'τάς όποίας.έδόθη- 
σαν τά ονόματα Καταστροφή (Devastation), Ααβα 
καί Βροντώδης (Tonnante)

Ταύτα τά σκάφη,
καί γαλιότ...........

τού Κιμπουρνου, 
ποόβλημα μεθ ό 

ηλικαύτην άλλοίωσιν

φρούριον 
έλυσε τό 
τήν 
πολεμικούς ςολους τών μ

ετραγωνα, ώς είναι αί όλλανδι- 
καί μήκους μέν 53 μέτρων, πλάτους 
δέ 14, βάρους δέ 1,500,000 χι- 
λιογράμμων , πλοία δέν ήδύναντο 
ακριβώς νά όνομασθώσιν, επειδή καί 
δυσκδλως έκυβερνώντο, καί κακώς 
έθαλασσοπόρουν, καί όλιγιστα έχιο— 
ρουν πολεμεφόδια- δθεν ώνομάσθησαν 
πλωταί κανονοστοιχ ιαι. Άλλ 
άν καί τοιαύτα, έχρησίμευσαν έν ες 
αύτών,ή Καταστροφή, κατανική- 
σαν το 
πρώτον 
είδου.εν.1 
ίς τούς 
■άλων ναυτικών Κοατών.

Αί πλωταί κανονοστοιχίαι, ώς 
μηχαναί βαρύταται καί δυσκίνητοι, 
δέν ήδύναντο, άπομακρυνόμεναι της 
ακτής καί πελαγίζουσαι, νά εύδοκι- 
μώσι κατά πλοίων πολεμικών ταχυ
κίνητων άλλ’ αφού άπεδείχθη δτι 
ό θώραξ αύτών άντεϊχε καλώς, καί 
δτι όπωςδήποτε έπλεον καί μεθ Ο
λου τού βάρους των, ένησχολήθησάν 
καί έν Γαλλία, όιςηδη ένη σχολούν το 
έν Αγγλία καί έν’Αμερική, πρός συν
δυασμόν της βαρύτητος μετά της 
ποοσαπαιτουυ-ένης εύκινησίαε. Οί 
Γάλλοι κατώρθωσαν τότε να ναυπη- 
γησωσιν έν Τουλώνι την πρώτην αύ
τών θωρηκτήν φρεγάταν,την όνομα- 
σθεϊσαν Δ όςαν (Gloire). Ταυτής ή 
κατασκευή., άρξαμένη άπό τού μαϊου 
τού 1758, άπεπερατώθη κατά πάν
τα τόν αύγουστον τού 1860.

11 Δόξα έχει μήκος μέν 78 μέ- 
ον, πλάτος δέ 17. Τών σιδηρών 
;ης πλακών τό πάχος είναι πού 

μέν 11, πού δέ 12 εκατοστόμετρων. 
Ή μηχανή της έχει δύναμιν ίππων 
900, τά δέ πυροβόλα της, 36 τόν 
αριθμόν, είναι χαρακωτά, καί χω- 
ροΰσι 30 λίτρων βλήματα. Δύναται 
νά διαπλεύση 121/., έως 13 ήμισυ 
μίλια έν ώρα γαλήνης. Επί τού κα
ταστρώματος φέρει πυργίσκον σιδη- 
ρόφρακτον μετ’έπάλξεων, όχι μόνον 
προφυλάττοντα τόν τροχόν, τούς 
πηδαλιούχους καί τόν κυβερνήτην, 
αλλά καί παρέχοντα άρμοδίαν θέσιν 
εις τούς τυφεκιστάς.

'11 έκβασις της Δόζης ένεθάρ- 
ρυνε την γαλλικήν Κυβέρνησιν, ναυ- 
αύτην έτερα τοιαύτα πλοία πολ

τό Σολφερίνον, τηνΜαγένταν, τό Στέμ- 
■όν Άήττητον καί την Νορμανδίαν · ά- 
έδοκιμάσθησαν καί εις μακράς παντοπορίας 

, καί ηύδοκίμησαν, καί- 

πηγήσασαν
7ά, ώς 
ρ.α, τ 
παν τα
(μέχρι τών Καναρίων νήσων)

τοι άπαντήσαντα τρικυμίας· οΰτω δέ ή γαλλική Κυ
βέρνησες έβεβαιώθη, ότι τά θωρηκτά αύτής πλοία είναι 
καί έν τώ άνοικτώ πελάγει έπιτηδειότατα· δτι κυβει- 
νώνται καλώς’ δτι ο σάλος των έν ώρα τρικυμίας είναι 
ελαφρός· δτι, καί μόνον διά τού ατμού- κινούαενα, 
φεύγουσιν δσον καί τά τάχις·α τών συνήθων άτμο- 
πλόων, καί δτι έν ελλείψει τού ατμού, δύνανται πάλιν

να ποντοπορώσιν δχι κακώς. Το Σολφερΐνον καί ή 
Μαγέντα έχουσι πρός τούτοις καί κριόν εις τήν πρώ
ραν, ίνα έπιτίθενται καί δι’ αύτού κατά τών εχθρικών 
πλοίων.

Ακολούθως άπέκτησεν ή Γαλλία, άγοράσασα παρά 
τής Κυβερνήσεως τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Α
μερικής, μετά τόν τελευταίου άμερικανόν πόλεμον,

Ό Μινώταυρος, θωρηκτόν πλοϊον αγγλικόν.

καί μέγα τι και ισχυρότατου πολεμικόν άτμόπλουν 
θωρηκτόν, τόν Dunderberg, τού οποίου παραθέτομεν 
τήν εικόνα. Τό σκάφος τούτο θαυμ-ά’ξεται διά τό έπι- 
πόλαιον αύτού εις τά ΰδατα (καίτοι είναι βαρύτα
του,έκτοπίζον 7,000 τόννων ύδωρ), διά τήν στερεότη
τα τής σκάφηςτου, διά τό πάχος τού θώρακός του. 
Ταύτα τά προτερήματα, καί τό ύπέρ τήν έπιφάνειαν 
τής θαλάσσης όλίγιςον ύψος αύτού, τό καθιςκοσιν 

άτρωτου σχεδόν. Το έν τώ κέντρω αύτού στέγασμα 
χωρεΐ είκοσι μέγιςα πυροβόλα, δεικνύοντα κατά πά
σαν διεύθυνσιν τά στόματα αύτών. Αί μηχαναί του 
έχουσι δύναμιν 5,000 ίππων. Τό σκάφος τούτο κέ
κτηται δύο πηδάλια, έξ ού αύξάν:ι ή εύςφοφίατου. 
II πρώρα του είναι χαμηλή, οξεία καί φοβερά έν περι- 

πτώσει ναυμαχίας.
Ούχ ήττον τής Γαλλίας, μάλισα δέ κατά μείζονα

Πνροβόλον άρμεστρόγγειον.

ανάγκην, καί ή ’Αγγλία έπέστησε τήν αύτής προσοχήν 
εις τήν σπουδαιοτάτην καινοτομίαν τών θωρηκτών 
πλοίων. Καί ταύτης αί δοκιμαί χρονολογούνται άπό 
τών Κριμαϊκών. Οί ’Άγγλοι, είδοποιηθέντες ύπό τής 
γαλλικής αύτής Κυβερνήσεως περί τών τοιούτων απο
πειρών αύτής, πριν έτι άποφασισθή ή κατασκευή τής

Καταστροφής, τής Αάβας καί*τή$ Βροντώδους, 
κατ’ άρχάς μέν έδειξαν αμφιβολίαν επειδή τό πρό
βλημα τούτο έθεωρεΐτο ώς άλυτον. Μετά τάς γενομέ- 
νας όμως δοκιμάς έν Βιγκένναις, έπαναληφθείσας έν 
’Αγγλία, καί τών οποίων ή έκβασις άπεδείχθη αναντίρ
ρητος, τό αγγλικόν ναυαρχείου διέταξε πάραυτα νά
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κατασκευασθώσι πλωταί κανονοστοιχίαι όμοιαι προς 
τάς γαλλικάς. ’Ακολούθως, ή έμφάνισις της Δόξης 
μεγάλην παρήγαγεν άμιλλαν εις τούς ’Άγγλους ναυπη- 

ίβησαν λοιπόν και αύτοί εις κατασκευήν πα- 
ι σκαφών, και μέχρι τέλους του 1863 είχον

γούς. Προέ! 
ραπλησίων 
ήδη δέκα τοιαΰτα' Βαρίορα (έκ του τουρκικού ρήμα
τος βαρίορ άραγε;), Μέλανα ΙΙρίγκηπα, Άχιλ- 
λέα, Νορθουμβερλάνδην, Άζιγκούρτιον, Μινώ
ταυρον, Έκτορα, Άνδρεΐον, Άμυναν καί ’Αν
τίστασιν.

’Εκτος δέ τούτων, το αγγλικόν ναυαρχειόν συνέλα
βε τήν ιδίαν νά μεταβάλη τινά των ξύλινων και ίς-ιο- 
φόρων μεγάλων πολεμικών πλοίων εις θωρηκτά άτμο- 
κίνητα, ώς καί έπραξεν· άλλαι όμως Δυνάμεις δεν έ- 
θεώρησαν τό σύστημα τούτο ώς άξιομίμητον. Ενί 
λόγω, ή ’Αγγλία, καίτοι ’ ήσπάσθη τούς θεμελιωδε- 
στέρους των κανόνων καθ’ οΰς ή Γαλλία κατασκευάζει 
τά νειότερα πολεμικά αύτής πλοία, έπιζητεϊ όμως, 
ώς φαίνεται, ιδανικόν τινα τύπον άνεύρετον είσέτι,καί 
διά τούτο ούδέν πλοϊόντης ομοιάζει προς άλλο. Όπως- 
δήποτε, καθ’ έκάστην αύξάνει ό θωρηκτός στόλος αυ
τής. Τό Βαρίορ, ή πρώτη των θωρηκτών φρεγατών 
τάς όποιας έβαλονεΐς τήν θάλασσαν οί ’’Αγγλοι, δια
φέρει της γαλλικν,ς Δόξης κατά πολλά. Έγινε καθ’ 
όλα μεγαλήτερον εκείνης· έχει μήκος μεν ποδών 420 
αγγλικών,πλάτος δέ 58, δύναμιν δέ μηχανής, ονομα
στικήν μέν 1,250 ίππων, πραγματικήν δέ 5,560’ έν 
δέ γαλήνη διανύει καθ’ώραν μίλια 14 ζ., σχεδόν. Μόνον 
τό τΑ'ΐ^ τών σιδηρών πλακών είναι ομοιον εις άμφό- 
τερα τά σκάφη ταύτα (4 δακτύλων καί ήμίσεος εις τό 
αγγλικόν, καί 1 2 εκατοστόμετρων εις τό γαλλικόν), 
Ζαθώς καί ό εξοπλισμός' διότι του μέν τά πυροβόλα 
είναι 36, λεία ένδοθεν καί χωροΰντα σφαίραν 68 Μι
τρών' τού δέ, πάλιν 36, αλλά χαρακωτά, γεμιζο- 
μενα έκ τών όπισθεν, καί χωροΰντα σφαίραν 30 χιλιο- 
γράμμων. Τό αγγλικόν έχει προς τούτοις καί 6 πυρο
βόλα άρμεστρόγγεια, τά οποία καί τό γαλλικόν 
δύναται νά φέρη χρείας τυχούσης. Αλλά το Βαρίορ 
έχει καί κριόν ϊσχυρότατον, στερεωμένον ένδοθεν διά 
γεφυρωμάτων οκτώ, άτινα συνδέονται διά πολλών 
άλλων βαρέων στυλωμάτων σιδηρών. Άλλ’ ώς φαίνε
ται, τό σκάφος τούτο άπεδείχθη άνεπιτήδειον εις θα- 
λασσοπορίαν μακράν. Τό μετ’ αύτό ναυπηγηθέν, ό 
Μέλας Πρίγκηψ, έφάνη κατά τούτο έπιτηδειό- 
τερον.

Μέχρι τίνος, ό Μινώταυρος ήτο το μέγιστον πάν
των τών θωρηκτών πλοίων, έ'χων μήκος μέν 122 
μέτρων, πλάτος δέ 18, χωρητικότητα δέ 6,812 τόν- 
νων, δύναμιν δέ ονομαστικήν τη: μηχανής 1,350 ίπ
πων. Αί σιδηραϊ πλάκες του έχουσι πάχος 1 4 έκατο- 
στομέτρων. Ό Μινώταυρος, ώς καί πολλά άλλα 
πλοία πολεμικά της ’Αγγλίας, καί όλα έν γένει τά 
αμερικανικά, φέρει πύργον σιδηρούν επί τού καταστρώ- 
ματος, μήκους μέν-18 ποδών, πλάτους δέ 13' καί 
πέντε ιστία· τά δέ πυροβόλα του είναι όλα 56.

Αλλ’ ή Αγγλία, άδιαλείπτως μεριμνώσα περί της 
υπέροχης κατα θάλασσαν, ούδέ παύει ένισχύουσα 
τον στόλον αύτής διά κραταιοτέρων πλοίων, καθόσον 
τελειοποιούνται τά πυροβόλα. Μετά τάς βελτιώσεις 
τάς εσχάτως γενομένας εις τό φοβερόν άρμεστρόγγειον 
κανόνιον, έδέησε νά κατασκευασθώσι παχύτεροι επί 
τών πλοίων θώρακες, όπως μη διαπερώνται ούδ’ έξ 

αύτοΰ, ύπερβαίνοντος κατά μέγεθος άπαντα τα μέχρι 
τούδε γνωστά- διότι βάρος μέν έχει 22,000 χιλιό
γραμμων, μήκος δέ 4 μέτρων καί ήμίσεος, διάμετρον 
δ’έσωτερικήν σχεδόν ένός μέτρου' είναι δεκαικεχα- 
ρακωμένον. Τό βλήμα αύτού, κωνικόν καί έπί τής 
κεφαλής κοίλον, έχει βάρος 272 χιλιογράμμων, καί 
έμπεριέχει πυρίτιδα βάρους χιλιόγραμμων 18.

'Η ’Αγγλία λοιπόν έναυπήγησε καί άνάλογον πλοίον· 
τούτο δέ είναι ό ΙΙρακλής, δικαίως φερον το όνο- 
μ.α τού μυθολογουμένου θεού τής δυνάμεως, καί προ 
μικρού έτι βληθένεΐς τά υδαταέν τω λιμένι Chatham. 
Τούτου αί σιδηραϊ πλάκες έχουσι πάχος διαφέρον κα
τά τάς θέσεις τού σκάφους' εις τας πλευράς αυτού εί
ναι 9 δακτύλων. Προς σφυρηλασίαν τηλικούτων πλα
κών έδέησε νά κατασκευασθώσι προηγουμένως καί μη- 
χαναί ανάλογοι. Ύπό τάς πλάκας ταύτας απαντάται 
ξύλον σκληρόν, έχον καί τούτο πάχος 12 δακτύλων, 
καί κρατούμ.ενον ύπό σιδηρών ράβδων, τας όποιας ύπο- 
βαστάζουσιν ετεραι δοκοί σιδηραϊ, και μετ αυτάς τρι- 
πλαί σανίδες, ών δλοιν όμού το πάχος είναι 28 δα
κτύλων, μετά τάς οποίας πάλιν άλλος θώρας έκ πλα
κών κρατουμένων ύπό δοκών, σιδηρών καί τούτων, 
έχουσών πάχος 7 δακτύλιον. Ωστε το πάχος των 
πλευρών τού Ήρακλέους, άπό τού έξωτάτου μέχρι 
τού ένδοτάτου θώρακος, είναι δακτύλιον 44 !

Καί όμως αμφισβητείται άν τά βαρύτατα ταύτα 
πλοία δύνανται έν ώρα πολέμου ν' αποβωσι τελεσφο- 
ρα, δσον,,τά έλαφρότερα. Τό πρόβλημα είναι τούτο· 
πώς ν’ αποκτάται ή μεγίστη δύναμις διά μέσων ασθε
νών. Κατά τον παρελθόντα φεβρουάριον, ό'τε έγένετο 
έν Αονδίνω ή καθολκή τού διά την Ελλάδα ναυπηγη- 
θέντος θωρηκτού πλοίου « Βασιλέως Γεωργίου», αγ
γλικήτις έφημερίς, έξ αύτού αφορμήν λαβοΰσα, έγρα
ψε τά επόμενα’ « Το σκάφος τούτο είναι θαυμαστόν, 
οχι διά τό μέγεθος, αλλά διά τήν άναλόγως τής σμι- 
κρότητος αύτού άμυντικήν δύναμιν και στερεότητα. 
Ένάυπηγήθη έντός 5 μηνών, κατά τι σχέδιον πρωτο
φανές, καί τοιούτο δύναται ν’άντιπαραταχθη προς τό 
μέγιστον τών μέχρι τούδε θωρηκτών... Η ταχυτης 
του ύπολογίζεται ώς 15 μιλίων· τά δύο μέγιστα πυ
ροβόλα του είναι άρμεστρόγγεια, τών 12 τόννων. 
ΙΙρός μικράν δύναμιν, ώς τήν τής Ελλάδος, τό πλοίον 
τούτο είναι άνεκτίμητον.... Φρονούμεν ο'τι προς τοιαύ- 
τα θωρηκτά άντιπαραταττόμενα τά ήμέτερα πυργοφό
ρα, θά ώφειλον νά προβαίνωσι μετά προφυλαζεως πολ
λής· αληθώς δέ αί ναυτικαί Δυνάμεις, καί ή Αγγλία 
προ πασών, έπρεπε νά σκεφθώσι σπουδαίως άν μικρά, 
στερεά καί εύκίνητα πλοία, φέροντα έν ή δύο μεγάλα 
πυροβόλα, δέν ήναι προτιμότερα τών γιγαντιαίων και 
πολυδαπάνων, έφ’ οίς σεμνυνόμεθα. »

ΤΡΑΓΙΚΟΝ NATATION.

Καί ποιον ναυάγιον δεν είναι τραγικόν, μάλλον η 
ήττον!

Τό γαλλικόν τριίστιον πλοίον Άγιος Παύλος, 
κυβερνώμενον ύπό τού πλοίαρχου Ερτινου (Heurlin), 
είχεν άποπλεύσει έκ Καλκούτης ημέραν (6)18 νοεμ- 
βρίου, κατευθυνόμενον εις Μασσαλίαν. Μετά θαλασ- 
σοπορίαν ολίγων τινών ημερών, πεσόν έπι των βράχων 
της νήσου 'Αγίου Βρανδώνος, έγκατελειφθη υπο τού 
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πληρώματος, καταφυγόντος εις τήν μεγάλην τού 
πλοίου λέμβον καί εις τον μικρόν κέλητα.

'Η νήσος ύπήρχεν απρόσιτος, καί οί ναυαγοί άπεφά- 
σισαν νά κατευθυνθώσιν εις τον Άγιον Μαυρίκιον. Αί 
δύο λέμβοι παρέπλεον ή μικροτέρα, περιέχουσα τέσ- 
σαρας ναύτας, συνέβη νά άνατραπή, καί πάλιν άνωρ- 
θώθη’ άύ.λά μίαν τών νυκτών έγινεν άφαντος, καί 
ούδ’έγνώσθη πλέον είδησίς τις περί τών έν αύτή.

ΐδόντες οί άλλοι ναυαγοί ότι αδύνατον ήτο νά κα- 
τευοδοθώσιν εις 'Άγιον Μαυρίκιον, κατηυθύνθησαν προς 
τήν μεγαλόνησον Μαδαγασκάρην. Κατ’ αυτήν έκείνην 
τήν ημέραν, ό πλοίαρχος άπέθανεν έκ τεον κόπων καί 
τής κακοπαθείας, καί διεδέχθη τήν κυβέρνησιν τής 
μεγάλης λέμβου ό ύποπλοίαρχος.

Μετά έννέα ημερών τοιαύτην άλίπλαγκτον, αγω
νιώδη ζωήν, έξαντληθεισεον καί τών ζωοτροφιών όλων, 
ό ύποπλοίαρχος έπρότεινεν εις τούς συνεταίρους νά 
πνιγώσιν άπαντες όμού προς αποφυγήν τεον έσχάτων 
συμφορών. Αλλά τότε, εις τεον ναυτών έγερθείς, άν- 
τιπροέτεινε νά βληθή κλήρος,καί .ό κληρωθησόμενος νά 
θανατωθη προς τροφήν τών άλλων.

'Η φρικτή αυτή πρότασις έγινε δεκτή. Ό κλήρος 
έπεσεν έπί τού μαγείρου. Αιμώττοντες ώρμ.ησαν όλοι 
κατ’ αύτού· άλλ’ ό ύποπλοίαρχος έζήτησεν αναβολήν 
ολίγων στιγμεον, καθ’ άς ό άθλιος μάγειρος, μετά 
βραχεϊαν προσευχήν προς τον θεόν, παρεδόθη άνευ Αν
τιστάσεως, είπών μόνον, « ’Αδελφοί, είμαι εις τήν 
διάκοισίν σας. »

Όλοι τον ήλέησαν’ καίτοι δεινώς έπασχον έκ τής 
πείνης, ούδείς έτόλμα νά έπιτεθή πρώτος κατά τού θύ
ματος' εοστε ήναγκάσθησαν πάλιν εις τον κλήρον νά 
προσφύγωσιν, ίνα αύτός άποφασίση τίς εοφειλε νά θα- 
νατεόση τον μάγειρον. Ο κλήρος έπεσεν έπί τού ξυ
λουργού τού πλοίου, ό'ςτς λαβών πέλεκυν άπέτεμε τού 
μαγείρου τήν κεφαλήν.

Οποίον τότε άποτρόπαιον θέαμα είδεν ή θάλασσα 
καί ό ούρανός! Οί ναΰται, έπιπεσόντες είςτό πτώμα 
ώς κύνες, κατήσθιον τήν σάρκα, τό αίμα, τον έγκέφα- 
λον καί μέχρι του μυελού τών ός-ών. ’’Επειτα διεμε- 
λίσθη τό λοιπόν σεομα, καί τά τμήματα έζετέθησαν 
ΐνα ξηρανθώσιν εις τον ήλιον. Ό ύποπλοίαρχος διένει- 
μεν αύτά κατά πάσαν πρωίαν εις ϊσας μερίδας.

Τέλος, τήν δεκάτην τρίτην ημέραν κατέπλευσαν εις 
μίαν τεϊυν άκτεον τής Μαδαγασκάρης, πλησίον τού Μο- 
ζαμβικοΰ, ό'τεέσεόζετο είσέτι τό τέταρτον τού πτώμα
τος. ’Εκεί, οί κάτοικοι τούς έδέχθησαν ήμιθανεϊς· 
αφού δέ όλοι ένεδύθησαν καί έτράφησαν, μετέβησαν 
εις Ταματάβην, όπου ύπάρχει γάλλος πρόξενος. Ού- 
τος έπιμεληθείς μετέπεμψεν αύτούς εις τήν Γαλλίαν, 
όπου άφίχθησαν τήν 3 τού παρελθόντος φεβρουαρίου, 
πυρέσσοντες έτι καί οίκτου άξιοι.

Τ
ΟΙΝΟΣ Ο ΜΕΤΑ ΠΟΑΤΤ1ΜΩΝ ΑΙΘΩΝ.

Ότε ό πρίγκηψ Σολτυκώφ έπεσκέφθη έν έτει 1842. 
τήν ’Ινδικήν, έν Ααχόρη έδειξε τις εις αύτόν βα
σιλικόν τινα οίνον, τού οποίου έκάστη φιάλη έτιμάτο 
300 ρουπιών, ή 30 λιρών στερλινών. « Ό οίνος ού- 
τος, διηγείται ό πρίγκηψ, περιείχε κοπανισμένους λί
θους πολιτίμους καί μαργαρίτας. Ό χάρτης ό έπί τής 
φιάλης κεκολλημένος έφερε’ Τόσους άδάμανΤας, τό

σους άνθρακας, τόσους σμαράγδους, τόσους μαργαρί
τας, τόσον χρυσόν. Οί πολύτιμοι λίθοι θεωρούνται έν 
τή χώρα τήν Πενζάβας ώς έξαίσιον τονικόν, ό δέ πί
νων αύτούς μετά τού οίνου αισθάνεται έν έαυτώ φοβε- 
ράν δύναμιν. »

ΩΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΒΤΣΣΙΝΏΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΥΝ.

'() έν Άβυσσινία ανταποκριτής τής αγγλικής εφημε
ρίδας Morning Post διηγείται, ό’τι οσάκις οί Άβυσσι- 
νοί θέλουν νά φάγωσι κρέας βόειον, ιδίως δέ τό αγγλι
στί ύ.έγομενον βιφστέκιον, χαράττουσι διά μαχαι
ριού τον μηρόν τού βοός, ζώντος, έπειτα δέ άνασύρον- 
τες τό δέρμα φυσώσιν έντός αύτοΰ, καί άποτέμνουσι 
τό μέρος έκεϊνο τού κρέατος. Τότε σκεπάζουσι πά
λιν διά τού δέρματος τήν έγκοπήν, καί τέλος τήν δέ- 
νουσι σφιγκτά μετ’έμπλαστρου έκ κοπριάς δαμάλεως. 
Ού'τως, ένώ έχουσι τον βουν των ζώντα, τριόγουσι τό 
κρέας του. Τό περιεργότερον είναι ό’τι, κατά τον εϊρη- 
μένον ανταποκριτήν, τό ζώον δέν φαίνεται πάσχον έκ 
ταύτης τής έγχειρήσεως, άλλ όρμα εύθύς έπειτα εις 
τήν νομήν, καί τρώγει άδηφάγως, ώσανεί κατα- 
γινόμενον νά βάλη εις τον τόπον τό κρέας τό όποιον 
τού άπέκοψαν.

ΙΑΠΩΝ1ΚΑΙ ΙΙΟΑΕΙΣ
ΑΝΟΙΧθΕΙΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟ1Σ ΕΙ’ΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ.

Δύο πόλεις τής ’Ιαπωνίας, ή Όζάκα καί τό Χίοκον 
ήνοίχθησαν εις τούς ξένους έμπορους τήν 1 ΐανουαρίου 
1868.

Κατά τάς συνθήκας τού 1858, αί πόλεις αύται, 
ώς καί δύο ετεραι, το Γέδδον καί τό Νίγατον, ώφει- 
λον ν’ άνοιχθώσιν εις τούς Εύρωπαίους άπό τής 1 ΐα
νουαρίου 1862· αλλά στάσεως έκραγείσης έν ’Ιαπω
νία, ό'τε έμαθεν ό λαός ότι ή Κυβέρνησις αύτοΰ ήλθεν 
εις τοιαύτας συνθήκας μετά τών ξένων, άπειλουμένης 
δέ καί τής ζωής αύτής τών Εύρωπαίων, ό Ταϊκοΰνος, 
τουτέστιν ό πολιτικός αύτοκράτωρ τής ’Ιαπωνίας, 
έζήτησεν έξ ανάγκης παρά τών διπλωματικών πρα
κτόρων Αγγλίας, Γαλλίας, Ηνωμένων Πολιτειών 
καί 'Ολλανδίας, αναβολήν τής έφαρμογής τών τής 
συνθήκης ό'ρων, μέχρις άρμοδιωτέρων καιρών. Αί Δυ
νάμεις συγκατετέθησαν εις τούτο, καί ή έφαρμογή ά- 
νεβλήθη έπί πενταετίαν.

Άλλ’ όμως αί μισόξενοι διαθέσεις τών κατοίκων έν 
τώ μεταξύ τούτω δέν μετεβλήθησαν τούναντίον μά
λιστα, ή άντιπολίτευσις πολλών ισχυρών δαϊμίων, 
ήτοι εύπατριδών ’Ιαπώνων, κατά τών ξένων ή καί 
κατά τού Ταϊκούνου, ώς είσάξαντος αύτούς εις τον 
τόπον παρά τήν συναίνεσιν αύτών^ έπετείνετο έπί 
μάλλον, καί ούκ ολίγοι Εύρωπαϊοι έπιπτον ύπό τήν 
δολοφόνον χεϊρα τών περί τούς ηγεμόνας Σασσούμαν, 
Μίτον, Όβάρην καί Σχοσιοΰν. Ένεκα τούτου τά αγ
γλικά πλοία έβομβάρδισαν έν έτει 1863 τήν πόλιν, 
καύσαντα καί τον στόλον τού Σασσούμα· καί πάλιν δέ 
μετά έν έτος, ό συμμαχικός στόλος κατέστρεψεν έν 
Σιμονοσάκη τούς προμαχώνας τού Σχοσιοΰ, ύποχρεώ- 
σας αυτόν νά μή τούς άνεγείρη πλέον ούδέποτε.

'Η άντιπολίτευσις έν τούτοις τών δαϊμίων προέ- 
βαινεν αύ'ξουσα καθόσον έπλησίαζεν ή λήξις τής νέας
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προθεσμίας, ώστε πολλαχοΰ έλάμ.βανε χαρακτήρα 
έμφυλίου πολέμου. Τώ 1865, ό Ταϊκούνος ήναγκά- 
σθη καί νά έκστρατεύση κατά του ήγεμόνος Σχοσιοΰ 
Ναγκάτου, αύτού εκείνου όςτις, τώ 1864, είχε πυρο
βολήσει προς πλοία εύρωπαϊκά, άτινα, διαπλέοντα την 
εσωτερικήν θάλασσαν της ’Ιαπωνίας, προσήγγισαν εις 
τάς παραλίας του’ ήττήθη όμως ό Ταϊκούνος, διότι, 
μ-όλις δεκαοκταετής, ηγείτο αύτος του στρατού' του, 
καί τότε ή Κυβέρνησες αύτού, άποταθεΐσα προς τούς έν 
Γέδδω πράκτορας των ευρωπαϊκών Δυνάμεων, παρέςη- 
σεν εις αύτούς ό'τι, μή ϊσχύουσα ύλικώς κατά της θελή- 
σεως της εναντίας μερίδος, δεν ήδύνατο νά έφαρμόση 
άπαντα τάτών συνθηκών, ώς προς τήν άνοιξιν τών πό
λεων ’θσάζας; Χιόκου, Γέδδου, κλπ. Οί πράκτορες 
όμως δεν ήθέλησαν νά προσέξωσιν εϊς ταΰτα, αφού επί 
τοσούτον χρόνον διεβουκολήθησαν, αλλά τη 1 νοεμ- 
βρίου 1865, στόλο ς συγκείμενος έκ πλοίων αγγλικών, 
γαλλικών, αμερικανικών καί ολλανδικών, άναχωρήσας 
από τού λιμένος της ’ΐοκοχάμας, μετέβη εις Χίοκον. 
’Εκεί δε αφού ήγκυροβόλησεν, οί έν αύτώ έπιβαίνον- 
τες πράκτορες διήγγειλαν κατεπειγόντως εις Κίοτον, 
την θρησκευτικήν καί έκ θρησκομανίας μισόξενον 
πρωτεύουσαν της ’Ιαπωνίας, κειμένην προς το ενδότε
ρον, εις άπόστασιν έως 50 μιλίων άπο τού Χιόκου, τό 
αίτιον καί τον σκοπόν της έλεύσεώς των' μετά δέ 
τριών έβδομάδων ενδελεχείς διαπραγματεύσεις μετά 
της αύλής τού Μικάδου, ήτοι τού θρησκευτικού αύ- 
τοκράτορος, παρά τω όποίω έτύγχανε καί ό Ταϊκούνος 
αύτος, τέλος απέκτησαν, α', την ύπό τού Μικάδου 
έπικύρωσιν όλων τών εμπορικών συνθηκών, τών όμο- 
λογηθεισών ύπό τού Ταϊκούνου· β , την άναθεώρησιν 
τών τελωνικών διατιμήσεων μεταξύ της αρμόδιας 
αρχής καίτών εύρωπαίων πρακτόρων" καίγ , την άνοι- 
ζιν τών πόλεων Οσάκας καί Χιόκου εις τούς ξένους 
τη 1 ίανουαρίου 1868 ανυπερθέτως.

Μετά την έπικύρωσιν του Μικάδου, οί δαΐμιοι, οί 
κηρύττοντες ώς παρανόμους τάς ύπό μόνου τού Ταϊ
κούνου συνομολογηθείσας μ.ετά τών ξένων συνθήκας, 
έ'μενον αναπολόγητοι τού λοιπού. Αί τελωνικαί δια
τιμήσεις άνεθεωρήθησαν τω 1866, καί τά επί της 
εισαγωγής τε καί της εξαγωγής τέλη προσδιωρίσθησαν 
επίσης εϊς 5 τοΐς 100, εξαιρέσει ειδών τινων· τέλος 
δέ αί εϊρημέναι πόλεις ηνοίχθησαν αληθώς εις τούς Εύ- 
ρωπαίους τη 1 ίανουαρίου, ώς είπομεν, έν μέσω λαού 
ειρηνικού καί φιλόφρονος, αλλά φιλόφρονος καί ειρη
νικού ύπό τον κρότον τών πυροβόλων είκοσι περίπου 
εύρωπαϊκών πολεμικών πλοίων, συνηγμένων εϊς τον 
κόλπον τού Χιόκου.

Οί ξένοι πράκτορες είχον απαιτήσει παρά της Κυ- 
βερνήσεωςτού αύτοκράτορος, ΐνα μηδεμία στρατιωτι
κή δύναμις τού Σασσούμα η τού Σχοσιού πλησιάση 
προς τήν Οζάκαν η τό Χίοκον, ό'τε έ'μελλον ν’άνοιχθώ- 
σίν ούτοι οί λιμένες, καθώς καί έγινεν άλλα τη 4 ία
νουαρίου, ό Σασσούμας καί ό Σχοσιους, μετά 5000 
ανόρών έκαστος, έπιπεσόντες αϊφνιδίως κατά της πρω- 
τευούσης, καί κυριεύσαντες τών ανακτόρων, ήχμαλώ- 
τευσαν τον αύτοκράτορα μεθ’ό'ληςτου τηςαύλης. 11α- 
ρητηθη δέ τότε καί ό Ταϊκούνος, ύπό τον όρον ΐνα 
όλοι οί δαΐμιοι συγκαλεσθώσιν όσον τάχιστα εις συν- 
έλευσιν, όπως έκ συμφωνίας κοινής ίδρύσωσι κυβέρ- 
νησίν τινα ένιαίαν καί συγκατέχ ου σαν πάσαν εξουσίαν 
καθ δλον τό κράτος, όρίσωσι δέ καί την προς τούς 

ξένους πολιτικήν έν τώ μέλλοντι. Άλλ’ ό Σασσούμας, 
μη συναινών εις ταύτα , ύπηγόρευσεν εις τον νέον αύ
τοκράτορα, μειράκιον έτι, ψήφισμα φέρον, ότι ή πα- 
ραίτησις τού Ταϊκούνου έγένετο μέν δέκτη, άλλ’ άνευ 
όρων. Ααβών δέ ό Σασσούμας ύπό την αίγίδατου τον 
νεαρόν Μικάδον, όπως φροντίση καί περί της ανατρο
φής αύτού, έκηρύχθη άντιβασιλεύς της αύτοκρατο- 
ρίας, καί ώς τοιούτος έξέδωκε διακηρυξιν προς τον 
λαόν, δι’ής προσεκάλει αύτόν νά τώ διαδήλωσή ελευ
θέριος την γνώμην τού τόπου περί τού άριχοόιωτέρου 
κυβερνητικού συστη'ματος, καί περί της συμφορωτέρας 
πολίτικης προς τούς ξένους. 'Ελεγε δ’ επί τού τελευ
ταίου τούτου προκειμένου, ότι οί Εύρωπαΐοι έζημίω- 
σαν τον τόπον διαστρέφοντες τό πνεύμα τού λαού, καί 
ότι έξ αύτών προηλθον όλα τά δεινά όσα κατέθλιψαν 
την ’Ιαπωνίαν άπο τίνος η δη χρόνου. Οίπλούσιοι, έ'λε- 
γεν ό Σασσούμας, ηύ'ξησαν τον ίδιον πλούτον, ένω οί 
πτωχοί κατέστησαν πενε'στεροι. Ελεγεπροσέτι, ότι τού 
λοιπού αί άξίαι καί τά ανώταταύπουργηματα τούΚρα- 
τους δέν θά μεταβαίνωσι κληρονομικώς εις τάς αρι
στοκρατικής οικογένειας τών δαϊμίων, άλλα καί ό 
έσχατος τών ύπηκόων, ων ικανός καί άξιος, θά προ- 
βιβάζεται εις τάς ύπάτας τών τιμών.

Άφ’ ετέρου δέ καί ό Ταϊκούνος, κατσικών σήμερον 
έν ’θζάκα [χεταξύ τών ξένιον πρακτόρων ώς απλούς 
δαΐμιος, διεκηρυξεν ότι, έπειδη οί όροι της παραιτη- 
σεώςτουδέν έξεπληρώθησαν, έθεώρει την παραίτησιν 
ταύτην ώς μη' ποτέ γενομενηνκαί ανύπαρκτον πολλοί 
δέ τών δαϊμίων ήσπάσθησαν την διακηρυξιν τού Ταϊ
κούνου καί συνετάχθησαν μετ’ αύτού, συνηγορούντος 
ύπέρ τών Εύρωπαίων κατά τών κατηγοριών τού Σασ
σούμα, καί άποφαινομένου ότι εμμένει εϊς την πολιτι
κήν αύτού την ύπέρ τών αλλοδαπών, καί θά έμμένη 
εις αύτην καί εϊς ζωήν καί εϊς θάνατον, θεωρών την 
εισαγωγήν τού ξένου εμπορίου εις όλας άνεζαιρέτως 
τάς πόλεις της ’Ιαπωνίας ώς λυσιτελεστάτην εϊς τούς 
κατοίκους.

Ούτως έχοντων όμως τών πραγμάτιον, οί πρόξενοι 
συνεβούλευον τούς Εύρωπαίους νά μη απομακρύνωνται 
από τών πόλεων ό'ντες άοπλοι· πολλοί δ αύτών ανε- 
■χώρουν , προς αποφυγήν παντός ενδεχομένου κιν
δύνου.

Κατά τό παρελθόν έτος είχον εϊσαχθή εις την ’θζά- 
καν 9,300 δέματα εύρωπαϊκών ύφασμάτων, έξηχθη- 
σαν δέ 740 δέματα φαρμάκων διαφόρων, καί 4,200 
άλλων προϊόντων ιαπωνικών. Ολίγη με'ταςα είχε κα- 
ταβη έσχάτως έκ τού εσωτερικού εϊς τήν αγοράν τής 
’Οζάκας. Αί σηρικοτρόφοι-έπαρχίαι κεΐνται προς τούτο 
τό μέρος τού τόπου. Τό Κίοτον, άπέχον από τής 
’οζάκας περί τά 30 μίλια, φαίνεται ότι είναι τό μέ- 
γιστον κέντρον τών μεταξοϋφαντών, έπειδη αύτόθεν 
πέμπονται εϊς τάς άλλας τής ’Ιαπωνίας μεγαλοπόλεις 
τά πλεϊστα τών σηρικών ύφασμάτων. Εϊς τήν Όζάκαν 
ύφαίνονται έπίσης, άλλ’ ολίγα· εκεί, καθώς και εις τό 
Γέδδον, ύπάρχουσιν άποθήκαι μεταζίνων ύφασμάτων 
μέγισται, όπου βλέπει τις πλήθη ύπαλλήλων πάσης 
ηλικίας· καί οί -μέν αρχαιότεροι κάθηνται σταυροπο- 
δητί έπί τής ψιάθου τού σανιδώματος, ώς προ πεντή- 
κοντα έτών οί Χϊοι εϊς τά βεζεστένια τής Σμύρνης, 
— άναπτύσσοντες ή μεταδιπλούντες προ οφθαλμών 
τών αγοραστών τά όλοσηρικά, τάς γάζας, τά κρε'πια, 
τάς χρυσοκέντητους στόφας· οί δέ νεώτεροι φέρουσι τά

Γέ
δδ

ον
, ή

 πο
λι

τικ
ή π

ρω
τε

ύο
υσ

α τ
ής

 ’Ια
πω

νί
ας

μη έκλεγόμενα. Έπί τής 
‘ς τών μεγάλων εκείνων έργαστήρίων εύ- 
ΐαίτερα δωμάτια, όπου οί σημαντικώτε-

ζητούμενα ή άπάγουσι τά 
πρώτης οροφής 
ρίσκονται ϊδι

ροι τών αγοραστών αναβιβάζονται, καί έκει άρμόόιοι 
ύπηρέται προσφέρουσιν εϊς αύτούς τέϊον, πέμματακαι 
ζαχαρικά. Εΐςτινα τών έργαστήρίων τούτων άριθμ.ούν-
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ται έως 300 ύπάλληλοι, διατελου'ντες εις άδιάκοπον 
ένασχόλησιν.

ΤόΓέδδον λογίζεται κατοικούμενον ύπό 1,500,000 
ψυχών· κατέχει όμως άπειρον το'πον, έπειδή αί οϊκίαι 
είναι χαμηλαί, όλίγισται ο έχουσι και δεύτερον πά
τωμα· τό δέ Κίοτον, άπέχον του Γέδδου περί τά 220 
χιλιόμετρα, νοτιοδυτικώς, λογίζεται περιέχον 600 
έως 800,000 κατοίκων.

Συνήθως λέγομεν απελπισία, θέλοντες να είπωμεν 
άπελπισμός. Παράδοξον ότι καί πλείστοι των λο
γιών περιπίπτουσιν εις τό σφάλμα τούτο. ’Απελπι
σία λέξιςδέν ύπάρχει έν τή ελληνική γλώσση.

νδυνος τών Ενετών. Η Ελλάς προ πολλοΰ 
ε λησμονημένη έν τή δουλεία αύτής· ήθε- 
Εύρώπη ν’ αναχαίτιση τάς προόδους τών

Η ΕΝ ΝΑΥΠΑΚΤΩ ΝΑΥΜΑΧΙΑ.

Επί σουλτάνου Σελήμη του Β', υιού τού σουλτά
νου Σουλεϊμάν Β', ακριβώς δ’έν έτει 1571, στρατός 
τουρκικός, εΐσβαλ.ών εις τούς μόνους τόπους οΰς οΐ 
'Ενετοί κατείχαν είσέτι επί της ’Ηπείρου, έξεπόρθη- 
σε τό Βουθρωτόν καί την Πάργαν. Εκινδύνευσε δέ 
τότε καί ή Κέρκυρα νά περιέλθη εις την εξουσίαν τών 
Οθωμανών, άλλ άνεχαίτισεν αύτούς ή έν Ναυπάκτω 

περίφημος ναυμαχία, ένθα εναντίον 206 τουρκικών 
πλοίων, διοικουμένουν ύπό τού ΓΙερτέβ πασσά, άντι- 
παρετάχθησαν οΐ έκ 205 πλοίων συγκείμενοι στόλοι 
όλων τών χριστιανικών Δυνάμεων ήτοι τού αύτοκρά- 
τορος της Γερμανίας Μαξιμιλιανοΰ Β', τού Πάπα,τού 
βασιλέως της έΝεαπόλεως, της 'Ενετίας καί τών ιππο
τών της Μελίτης. Τον στόλον τούτον διηύθυνεν ό αυ
στριακός πρίγκηψ Δόν Ζουάννος. Ούδέποτε νίκη κατά 
τών Τούρκων ύπήρξε πληρέστερα ταύτης.

Την συμμαχίαν ταύτην έσχημάτισεν, ούχί πόθος 
τις υπέρ άπολυτρώσεως τής Ελλάδος, άλλ’ ή πολιτι
κή καί ό κί· 
ήδη ΰπήρχ 
λεν όμως ή 
Τούρκων, άπειλούσας καί αύτήν.

II ναυμαχία λοιπόν έ'λαβε χώραν παρά τό άκρω- 
τήριον Ακτιον, ένθα εις παλαιοτε'ρους καιρούς διεφι- 
λονεικήθη καί ή κατάκτησις τής 'Ρώμης επί παντός 
τού κόσμου. ’Εκεί είχε συναχθή άπασα ή δύναμις τής 
τουρκικής αύτοκρατορίας. Τά πλοία τού Σουλτάνου 
κατεϊχον τό κέντρον καί τό δεξιόν κε'ρας· ό βέης τής 
Τύνιδος έδιοίκει τό αριστερόν. Ό χριστιανικός στό
λος, παραπλεύσας την ακτήν, ήλθε καί έξετάχθη κατά 
τών πολεμίων έν τώ κόλπω αύτώ τής Ναύπακτού. ’Εκ 
τών 205 χριστιανικών πλοίουν τά 108 ήσαν γαλε'ραι 
της 'Ενετίας, έπιβαινόμεναι έν μέρει ύπό Ελλήνων, 
συνελθόντων έκ.τών νήσων.

Μετά πεντάωρον αγώνα, τά τουρκικά πλοία έτρά- 
πησαν εις φυγήν έν αταξία, τά μέν πυρπολούμενα, τά 
δέ καταβυθ ιζόμενα, τά δέ διασκορπιζόμενα παντοίαις 
διευθύνσεσι καί συλλαμβανόμενα. Μόνα τά τού βέη 
τής Τύνιδος κατόρθωσαν νά διαφύγωσι διά τού πυράς 
τών συμμάχων.

Κατά τήν ναυμαχίαν ταύτην έ'πεσον έκ μέν τών 
'Ενετών 1,200, έκ δέ τών 'Ελλήνων 8,000, τούθ’ 
ό'περ μεγάλην περιάπτει δόξαν εις τούς "Ελληνας· 
άλλ’ ουδέ καν άνέφεραν αύτούς οΐ Ευρωπαίοι, όλην 

περιποιήσαντες τήν τιμήν τής μεγάλης έκείνης ημέρας 
εις εαυτούς. Ουδέ μέγας τις προέκυψε καρπός έκ τής 
νίκης ταύτης, μεθ’ήν οΐ σύμμαχοι, κατατρυχόμενοι 
ύπό παντοίουν αντιζηλιών, άπεχωρίσθησαν. Καί ό μέν 
αρχηγός Δον Ζουάννος έσπευσεν εις ’Ιταλίαν, ίνα 
δρέψ·ρ τάς περιμενούσας αύτόν τιμάς, καί τάς εύλογίας 
τού Πάπα· ή δ’ 'Ενετία, εις ήν μόνην έπεσε τό βάρος 
τού πολέμου καί αί συνέπειαι τής νίκης, βλέπουσα τήν 
παρακμήν τού έμπορίου της, ήλθε μετ’ ολίγον εις δια
πραγματεύσεις πάλιν μετά τών Οθωμανών.

Ή δέ σκιά ή έπί τού έλληνι σμοΰ έπεξετείνετο,έπεξ- 
ετείνετο, ούδενός φροντίζοντος. Δέν ήσαν οί 'Έλληνες 
σχισματικοί; Δικαίως λοιπόν έπασχον όσα έπασχον. 
Η Ρώμη, έλεγε πάντοτε· «Τούτο σοί δώσω, έάν πε- 

σών προσκύνησης με. »

ΑΝΕΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΕΤΗ.

’Αρετή δ έν ύπάρχει άνευ έλευθέρας θελήσεως. Ο α
κουσίους αγαθοεργών δέν είναι ένάοετος. Ό ήλιος ό φω
τίζουν καί θάλπων, ο ορατός ούτος δοτήρ πάντων τών 
αγαθών τής γής, έπειδή στερείται .τής έλευθερίας αύ
τού, αρετήν δέν έχει. II έλευθερία λοιπόν είναι ό πρώ
τος τής αρετής όρος, καί ή αφιλοκέρδεια ό δεύτερος' 
διότι τήν πράξιν τής αρετής ού'τε συμφέρον τι πρέπει 
νά ύπαγορεύη, ού'τε άπόλαυσις.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΝΣΩΝ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

'θ πρόεδρος Αίγκολνος είχε δολοφονηθή τήν νύκτα 
της (2) 14 άπριλίου 1865, εύρισκόμενος έν του θεά
τρου, όπου παρίστατο τραγωδία τις τού Σαιξπήρου· 
τη δ’ έπαύριον, ό αντιπρόεδρος ’Ανδρέας ’Γώνσων έδι— 
δε τον νενομισμένον όρκον, ώςνέος πρόεδρος τών 'Ηνου- 
μένουν Πολιτειών της ’Αμερικής.

Ο λόγος τον όποιον ό Ιώνσων απήγγειλε κατά τήν 
περίς-ασιν εκείνην εύηρέστησε μεγάλως· έπειδή είπεν 
ότι « σταθεράν είχεν άπόφασιν τήν αυτήν ν’άκολου- 
θήση πολιτικήν όδόν τού Αιγκόλνου, ον διεδέχετο. » 
Μικρόν όμως διήρκεσεν ή κατ’ άρχάς έπικρατήσασα 
σύμπνοια τής νομοθετικής μετά τής έκτελεστικής έξου- 
σίας. II άκρα προς τούς ήττηθέντας αύς-ηρότης, ήν ό 
Ίώνσων έ.φαίνετο 'υποσχόμενος δτε άνεκηρύχθη πρόε
δρος, έδουκε μετ ολίγον χώραν εϊς πνεύμα συνδιαλ- 
λαγής, αληθώς ύπέρμετρον καί ούτως ή πλειονοψηφία 
τών Βουλών, μικράν έ'χουσα διάθεσιν έπιεικείας, έξη- 
γέρθη κατ’ αύτού.

Η πάλη αύτη δέν ήτο όσον φαίνεται άνισος' διότι 
ή έξουσία τήν όποιαν κέκτηται ό πρόεδρος τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών είναι όση τούλάχι-ον καί ή τών συν
ταγματικών βασιλέων. "Εχει όμως εύθύνην, καί τό 
Σύνταγμα έπιτρέπει εις τάς Βουλάς τό ένάγειν αύ
τόν.

Τού δικαιώματος τούτου λοιπόν ποιούσα χρήσιν, 
ή τών αντιπροσώπων Βουλή άπεφάσισε τή (13) 25 
τού παρελθόντος φεβρουαρίου νά ένάξη τον πρόεδρον 
ένώπιον της Γερουσίας, ώς εις άνώτατόν δικας-ήριον, 
τό όποιον όμως, κατά τό Σύνταγμα, δέν δύναται νά 
έπιβάλη άλλην ποινήν, έάν ό πρόεδρος άπεδεικνύετο 

ένοχος, είμή τήν τής παύσεως αύτού, καί τής εϊς αύ
τόν άπαγορεύσεως πάσης δημοσίας θέσεους.

Εϊς τον Ίώνσουνα πρώτον συνέβη νά κατηγορηθή 
πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών, καί διά τούτο 
μεγάλην κινεί ή δίκη αύτη περιέργειαν.

'θ Ανδρέας Ίώνσων έγεννήθη έν Ραλειγίω ( Ba— 
leig), πόλιν τής Βορείου Καρολίνης, τήν (I 7) 2!) δε- 
κεμβρίου 1808· ήτο δέ μόλις τετραετής, ότε έμεινεν 
ορφανός πατρός* καί γενόμενος δεκαετής, καί πάσχουν 
έξ ένδειας, έδόθη εϊς τινα ράπτην τής πόλεως έκείνης, 
ίνα μάθη τήν τέχνην. Δεκαπενταετής διεκρίθη ώς ό 
άρις-ος τών έργατών τού 'Ραλειγίου· παιδείας όμως 
ήμοίρει παντάπασιν.

Ίίγορασε τότε έν άλφαβρτάριον, καί παρεκάλεσέ 
τινα τών συνεργατών του νά τον διδάξη όπως δια- 
κρίνη τά στοιχεία. Αλλα παρά ταύτα στοιχειώδη 
μαθήματα δέν έ'λαβεν έντός δε τού έτους άνεγίνωσκε 
καί εγραφεν, αύτοδίδακτος σχεδόν.

’Από τού καιρού εκείνου πολύς κόσμος ήρχισε, διού- 
κουν τύχην, νά μεταναστεύη προς δυσμάς τής 'Αμερι
κής. 'θ Ίώνσων, άκολουθήσας τό ρεύμα τών μετανα- 
ςών, μετέβη εϊς Γρημβίλλην, έν τη χώρα τής Τεννε- 
σαίης, όπου ολον έτος έξεδόθη εις τήν εργασίαν, ότέ 
μέν ώς ράπτης, ότέ δέ καί ώς έργάτης εϊς τούς αγρούς.

’Εν έτει 1828, άγων ηλικίαν 19 ετών, ένυμφεύθη. 
Η σύζυγος αύτού, εύμοιροΰσα παιδείας τίνος, κατές-η 

ένταύτώ καί διδάσκαλός του. ’Ενησχόλουν δέό'λας τας 
νύκτας εϊς τήν σπουδήν, καί ό ράπτης Ιώνσων έντός 
ολίγου διεκρίθη εϊς τον τόπον εκείνον ώς άνήρ μεγά
λης ίκανότητος. ’Εν τώ 1828 κατε'ς-η δημοτικός σύμ
βουλος, έν δέ τω 1830 έξελέχθη ύπό τών συμπολιτών 
αύτού παμψηφεί ώς δήμαρχος τής πόλεως Γρημ- 
βίλλης.

Ί’.κτοτε ήρχισεν ή πολιτική τύχη τού Ίώνσωνος. 
’Από τοΰ 1835 μέχρι τού 1842 έχρημάτισεν έν τώ 
έπαρχιακώ συμβουλίου τής Τεννεσαιης αντιπρόσωπός, 
έπειτα δέ καί γερουσιας-ής: ’Εν του 1843 έςελέχθη 
σχεδόν παμψηφεί αντιπρόσωπος εϊς τήν εν Ούασιγ- 
κτώνι Βουλήν. Εις τήν θέσιν ταύτην έξελέχθη καί 
ακολούθως πεντάκις. ’Ενδόσας δ’ έπειτα εις πολλάς 
παρακλήσεις, άφήκεν έν έτει 1852 νά τον ύποβάλω- 
σιν ύποψήφιον διά τήν θέσιν διοικητοΰ Τεννεσαιης. 
’Εν του 1*853 άνεκηρύχθη άξιος διά τήν ύψηλήν ταύ
την ύπηρεσίαν* έξελέχθη δέ έκ δευτέρου δι’ αύτήν και 
έν έτει 1855.

"θτε δ’έξερράγη ή ςάσις τών Νοτίων, ό Ιώνσων 
από τριών ήδη έτών διετέλει έν Ούασιγκτώνι γερου
σιαστής. ’Εν έτει 1862, ό πρόεδρος Αίγκολνος διώρι- 
σεν αύτόν ς-ρατιουτικόν διοικητήν Τεννεσαιης. Μόνος 
αύτός έκέκτητο τήν άπαιτουμένην ηθικήν ΐσχύν, τήν 
σύνεσιν καί τήν δραστηριότητα προς έκπλήρουσιν τής 
ύπέρ πάσαν άλλην δυσκόλου άπος-ολής, οπούς ή επαρ
χία έκείνη, ύπό πλείςων οικουμένη δουλοπαροίκουν, 
μή ένουθη μετά τών ήδη ς-ασιασασών άλλων επαρχιών.

Κατά νοέμβριον τού 1864 έξελέχθη αντιπρόεδρος 
τής Δημοκρατίας· ταύτην δέ κατέχουν τήν θέσιν, κα
τέστη καί πρόεδρος τής ομοσπονδιακής Γερουσίας κατά 
μάρτιον τού 1865.

ΙΙρό τριών έτών έσυκοφαντήθη ό Ίουνσων ύπό τών 
πολιτικών αύτού αντιζήλων ώς οίνοπότης, έπειδή τήν 
4 μαρτίου 1865 εϊσήλθεν εϊς τήν Γερουσίαν τωόντι 
κλονούμενος, καί μόλις ήδυνήθη νά ύποτραυλίση λέξεις

9 
τινάς κατά τήν ίδρυσιν αύτού εις τήν θέσιν αντιπροέ
δρου τής Δημοκρατίας· αλλά τό αληθές είναι ότι έλ
θουν τότε έκ Τεννεσαιης μετά νόσον βαρείαν, διότι 
παρά τάς συμβουλάς τών ιατρών ύπήκουσεν εις τήν 
φουνήν τού προς τήν πατρίδα χρέους, διέκειτο εϊς 
άνάρρουσιν. Ό κόπος λοιπόν τής οδοιπορίας καί ή συγ- 
κίνησις αύτού παρεξηγήθησαν ύπό τής κακεντρεχείας.

Ίσους δύναταί τις νά κατακρίνη τον Ίώνσουνα διά 
τήν πολιτικήν όδόν ήν ήκολούθησεν άφότου άνηγορεύ- 
θη πρόεδρος, καί νά δικαιώση τούς κατηγόρους αύτού 
διά τούτο- ούδείς όμους άρνείται τήν σπανίαν νοημο
σύνην, τήν άκραν τιμιότητα καί τήν άκάματον δρα
στηριότητα τού άνδρός.

(Ίδετήν εικόνα τοΰ προέδρου Ίιόνσωνος έν σε).. 157.)

ΝΕΩΊΈΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ Φ1ΑΟΑΟΓ1ΑΣ.

Ίΐ μεταξύ 11ΑΡ1ΣΙΩΝ καί ΑΟΝΔΙΝΌΥ ΑΠΟΣΤΑ- 
ΣΙΣ διατρέχεται σήμερον έντός δέκα ουρών έν πάση 
αναπαύσει. Δύο εύκαιρίας έχει τις κατά πάσαν ημέραν 
προς μετάβασιν από τού ενός εϊς τον άλλον τόπον 
μίαν το πρωί,ώραν 7.45 λεπτά,καί έτέραν τό εσπέ
ρας, ώραν 7.50. Κατά τό παρελθόν έτοςήριθμήθησαν 
έπί τής οδού ταύτης οδοιπόροι ύπέρ τούς 200,000.

— Παρουσιάσθη κατ’ αύτάς εϊς τον Αύτοκράτορα ό 
αντιπρόσωπος εταιρίας τινός (Α· Maillard et Ce), έ- 
φευρούσης ΝΈΑΣ ΙΙΑ ΑΚΑΣ, δι ών δύνανται νά σκε- 
πάζουνται αί ΣΤΕΓΑΙ τών οικιών. Αί πλάκες αύται 
είναι είδος ναστοχάρτου (carton mineral), όρυκτάς πε- 
ριέχοντοςυλας. Η Α. Μ., λαβούσα γνώσιν τών πις·ο- 
παιητικών τά οποία ύπέβαλον εϊς Αύτήν οί έφευρεταί, 
ύπογεγραμμένων ύπό πολλών αρχιτεκτόνων καί χημι
κών, παρευρέθη εϊς δοκιμήν τινα, γενομένην ακολού
θως έν τω κήπου τού Κεραμεικού. ’Εκεί ήσαν ήτοιμα- 
σμένα τρία στεγάσματα' τό πρώτον διά κεράμων, τό 
δεύτερον διά ζίγκου, τό τρίτον διά ναστοχάρτου. ’Ίί- 
ναψαν καί ύπό τά τρία ίσον πυρ. Καί τό μέν στέγασμα 
τό έκ ζίγκου, άναλυθέν, κατέρρευσε μετά 10 λεπτά* 
το δέ έκ κεράμων, μετά 20 λεπτά κατεκάθισε· τό δέ 
έκ φύλλων ναστοχάρτου, καί μετά ήμισείας ώρας πυ- 
ράκτωσιν, ύπέφερε τό βάρος ανθρώπου ίσταμένου έπ’ 
αύτού.

Καί διά τήν ελαφρότητά του λοιπόν τό ναστόχαρ
του τούτο (έπειδή ύ.επτόταται δοκοί άρκουσι προς ύ- 
ποστήριξιν αύτού), καί διά τό εύωνον, καί διά τό α
διάβροχου, καί διά τό άκατάφλεκτου, έθεωρήθη ώς 
οϊκουομικώτατου, καί'ύπέρ πάσαυ άλληυ υληυ αρμό
διον προς στέγασιν οίουδήποτε οικοδομήματος. Εϊς 
τούς άγρότας δέ μάλιστα θ άποβή^χρήσιμον, δυναμέ- 
νους νά σκεπάζωσι τάς καλύβας των δι’ αύτού αντί 
δι’ άχύρων, καί ού'του νά πληρόνωσι πολύ όλιγώτερα 
εϊς τάς άσφαλιστικάς εταιρίας. Εϊς τούτο κυρίους έπι- 
στήσασα τήν προσοχήν ή Α. Μ. συνεχάρη τούς έφευ- 
ρετας. *

— Μηχανικός τις έν Γλασγόβω τήςΣκωττίας, όνό- 
ματι Κάουφμαν, καταγίνεται εϊς κατασκευήν γιγαν- 
τώδους αετού, δι’ού έλπίζει νά λύση τό πρόβλημα 
τής ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Ό αετός μεθ’ όλων τών παραρτη
μάτων αύτού έχει βάρος 3,000 λιτρών· φέρει δέ μη-
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χανήν ατμοκίνητου δυνάμεως 70 ίππων, 2 έλικας 42 
ποδών, καί άνάλογον πηδάλιου. Φρονεί ό κατασκευα
στής ότι ό αετός αύτοΰθά διαυύη καθ’ώραυ 4 Ομιλία.

Καί εις το Βρέστιου της Γαλλίας καταγίνεται έτε
ρος εις κατασκευήν γιγαντώδους άεροβατικήςμηχανής, 
έχούσης σχήμα πτηνού. Μετ’ όλίγας ημέρας θά δοκι- 
μασθή καί αυτή.

— ’Αυαγιυώσκομευ εις τήν παρισιανήν εφημερίδα 
Siecle* — Κατά τήν τελευταίαν γενικήν συνε'λευσιν τής 
αεροναυτικής εταιρίας τής Μεγάλης Βρετανίας, γευο- 
μένην τήν (14)26 μαρτίου ύπο τήν προεδρείαν τοΰ 
δουκός d’Argyll, έν τών μελών τής εταιρίας άνήγγει- 
λεν, δτι άνήρ τις όυόματι Σπένσερος( Spencer) εφηύρε 
πώς να ΠΕΤΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ, καί δτι κατά τήν 
προσεχή συνέλευσιν, τήν (13) 25 του προσεχούς ίου- 
νίου, θά δοκιμάση τοΰτο εις τον κήπον τού Κρυστάλ
λινου Παλατιού. Κατά τήν αύτήν συυεδρίασιυ άνεγνώ- 
σθη καί υπόμνημα ετέρου άνδρός, έν Μαγκεστρία οί- 
κούντος καί όυομαζομ-ευου’Αρτινστάλλου (Artingstall), 
έφευρόντος μηχανισμόν διά τού οποίου, βάρος έ'χοντος 
μόλις δεκαπέντε ούγγιών, δύναται ό άνθρωπος νά πέ- 
τεται ώς τά πτηνά, κινών τάς πτέρυγας διά μόνης τής 
ισχύος τών μυώνων. "Ωστε ούτε σφαίρας αεροπόρου 
είναι πλέον χρεία, ούτε άτμίδος. Μεγάλη πρόοδος, άν 
το πράγμα άληθεύση.

— Εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας έξεδόθη κατ’ αύ- 
τάς ύπό τοΰ ναυαρχείου ή έπομένη ΣΤΑΤΙΣΤ1ΚΠ τοΰ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ. Λήξαντος τοΰ πολέμου 
τοΰ μεταξύ τών βορείων προς τούς νοτίους, προς τό 
τέλος τοΰ 1665, ήριθμήθησαν 600 πλοία παντός εί
δους. Καί τά μέν χείριστα έπωλήθησαν ήδη’ άπεφα- 
σίσθη δέ νά πωληθώσι καί άλλα τινά, εξαίρετα μέν, 
αλλά τά όποια οί’Αμερικανοί δέν θεωροΰσιν ώς αρκούν
τως χρήσιμα εις εαυτούς· ταύτα λοιπόν θά έκτεθώσι 
προσεχώς εις πλειστηριασμον, δπου ετοιμάζονται νά 
έ'λθωσιν εις άμιλλαν αποκτήσεων ή Πρωσσία, ή ’Ιτα
λία καί ή Ρωσσία.

Εν έτει 1867, ό στόλος τών Ηνωμένων Πολι
τειών συνέκειτο έκ 294 πλοίων ήτοι,

294 πλοία πάσης τάξεως, 2,513 πυροβόλα.

31 ταςεως / 
α , φερόντων 686 πυροβόλα.

48 » β', » 606 »
80 » /

7 ? » 831 »
135 » » 390 ))

Πρώτης τάξεως θεωρούνται τά άνω τών 2,500 τόν- 
νων. Εις ταύταπρέπει νά προστεθώσιν έτερα 45, δντα 
εις κατασκευήν καί μέλλοντα νά φέρωσι 535 πυροβό
λα. "Ωστε ό αμερικανικός στόλος σύγκειται σήμερον 
έκ 339 πλοίων πάσης τάξεως, φερόντων 3,048 πυ
ροβόλα.

Η ’Αγγλία έχει 700 πλοία* οί ’Αμερικανοί δμως 
δέν συγκαταριθμούσα εις τά εαυτών τά κόττερα τών 
τελωνείων καί τά άκταίωρα, αλλά μόνα τά ικανά 
νά παραταχθώσιν εις πόλεμον.

Εις τά έν Παρισίοις ΑΓΟΡΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ έφηρμό- 
σθη καθ’ αύτάς ΜΗΧΑΝΗ μετρούσα τον δρόμον αύ- 
τών, δταν κινώνται, ώς καί τάς ώρας άπό της στιγ
μής της κινήσεως. *0 αμαξηλάτης είναι ύπόχρεος νά 
διατρέχη οκτώ χιλιόμετρα καθ’ ώραν. ’Από τής 6 
πρωινής ώρας μέχρι -ης ήμισείας ώρας μετά το μεσο
νύκτιον, όσα οχήματα έχουσι δύο έως τρεις θέσεις, 

πληρόνονται προς 85 έκατοστά διά τό πρώτον χιλιό— 
μετρον, καί πρός 25 έκ. δι’ έκαστον χιλιόμετρου με
τά τόπρώτον· δσα δ’ έχουσι 4 ή 5 θέσεις, πληρόνονται 
προς 90 έκατοστά διά τό πρώτον χιλιόμετρου, καί 
προς 30 δι’ έκαστου χιλιόμετρου μετά τό πρώτον. 
’Από δέ της ήμισείας ώρας μετά τό μεσονύκτιον μέ
χρι της 6 πρωινής ώρας, διά μέν τά μικρά οχήματα 
πληρόνονται 90 έκ. διά τό πρώτον καί 40 έκ. διά τ’ 
ακόλουθα χιλιόμετρα· διά δέ τά μεγάλα, 1 φράγκου 
διά τό πρώτον, καί 55 έκ. διά τ’ ακόλουθα χιλιόμε
τρα. Το άρξάμενον χιλιόμετρου λογίζεται ώς τετε- 
λειωμένον. — Η διατίμ.ησις αύτη αύξάνει μέν κατά 
τι τήν μέχρι τούδε είθισμένην τιμήν τών αγοραίων 
οχημάτων, προφυλάττει όμως τούς έπιβαίνοντας άπό 
πάσης καταχρήσεως τών αμαξηλατών. ’Αλλ’ έρωτώ- 
σι πολλοί, εάν καταβή τις άπό τοΰ οχήματος, ίνα 
εϊσέλθη πρός ώραν εις έργαστήριον ή οικίαν τινά, πα- 
ραγγείλας εις τον αμαξηλάτην νά περιμένη,, τις έμ- 
ποδίζει τον αμαξηλάτην τοΰ νά κινήση τήν μηχανήν, 
καί νά πρόσθεση πλείονα χιλιόγραμμα, ή λεπτά τής 
ώρας ;

— Οί κάτοικοι τής Γαλλίας έρρόφησαν κατά τό έ
τος 1864 διά τής ρινός 7,699,471 χιλιόγραμμα 
ΤΑΜΒΑΚΟΥ" ύπελογίσθη δέ ότι έκ τοΰ ποσού τούτου 
ήδύναντο νά σχηματισθώσι 30 στήλαι, έκάστη τών 
οποίων θά είχεν ύψος όσον καί ή τής πλατείας Βενδό- 
μης, έν Παρισίοις.

’Εκάπνισαν δέ κατά τό αύτό έτος 18,440,9 19 χ. 
ΝΙΚΟΤΙΑΝΗΣ, ποσόν πάλιν τοΰτο έξ ού ήδύνατο νά 
έγερθή άψίς, οποία ή λεγομένη τοΰ Άστέρος (1’ai’C de 
triomplie de l’Etoile) μετά τών θεμελίων αύτής.

’Εκάπνισαν πρός τούτοις·
Εις σιγάρα τών 20 έκατοςών τοΰ φράγκου, 28,000 

χιλιογράμμων νικοτιανήν. Άν τά σιγάρα ταύτα έκολ- 
λώντο τό έν μετά τό άλλο, θά κατείχαν έ'κτασιν 
όση ή άπό ΓΙαρισίων εις τά Πυρηναία.

Εις σιγάρα τών 15 εκατοστών, 63,000 χιλιό
γραμμων νικοτιανήν- ήτοι τόσα, ώστε νά καθέξωσιν 
έ'κτασιν άπό Παρισίων μέχρι Πετρουπόλεως.

Εις σιγάρα τών 10 έκατοστών, 178,000 χιλιό
γραμμων νικοτιανήν* ήτοι τόσα, ώστε νά καθέξωσιν 
έ'κτασιν άπο Παρισίων μέχρι Τεχεράνης, πρωτευού- 
σης τής Περσίας.

Τέλος, εις σιγάρα τών 5 έκ. 2,734,583 χιλιο- 
γράμμων ήτοι τόσα, ώστε νά καθε'ξωσιν έ'κτασιν 
68,360 χιλιομέτρων’ νά περιζώσωσι δηλαδή τήν 
γην όις.

— Εις Τουλώνα έγένοντο κατ’ αύτάς αΐ δοκιμαί 
νέας τίνος ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ μηχανής ΥΠΟΒΡΥ
ΧΙΟΥ , άναπτομενης διά τοΰ ηλεκτρισμού· άπεδείχθη 
δέ τρομερά ή μηχανή αύτη, καί τήν παρεδέχθη τό 
γαλλικόν ναυαρχείου, ώς έπιφέρουσαν εις τα εχθρικά 
πλοία θραΰσιν δεινοτέραν τής προξενουμενης έκ τής 
βόμβας* επειδή οχ ι μόνον ανοίγεται ή σκάφη τοΰ πλοίου 
έκ τής έκρήξεως αύτής, αλλά μεταβάλλεται εις λεπτό
τατα συντρίμματα’ σχεδόν εις κόνιν.

— Κατά τήν εφημερίδα Situation, κατ’ αύτάς φυ
σικός τις έν Παρισίοις έφήρμοσε τόν ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΝ 
εύφυέστατα εις ΠΡΟΦΥΑΑΞΙΝ τών πολιτών κατά 
παντός ΚΑΚΟΠΟΙΟΥ , διά νυκτός. 'Ο διη γούμενος τό 
πράγμα τοΰτο εν τή μνησθείση έφημερίδι λέγει τά 
επόμενα* — «Ήσμν δύο ώραι μετά τό μεσονύκτιον, 

V 
ί

καί διε'βαινον τό βουλεβάρτων Κλισχύ μετά τοΰ έφευ- 
ρετοΰ, όντος φίλου μου. ’Εκράτει αύτός ραβδίου τι 
σύνηθες. ’Εκεί διακρίνομ.εν μακρόθεν δύο τινάς ύπο
πτου συμπεριφοράς ανθρώπους, ώσανεί περιμενοντας 
ημάς. —Πρόσεξε, μέ λέγει, νά’ίδηςπώς θά τυφλώσω 
εκείνους εκεί, ώστε νά μάς άφήσωσιν άνενοχλήτους. 
— ’Εγώ δέν τόν ένόουν, καί έγέλασα. ’Αλλ’ αίφνης,

Ό πρόεδρος τών ’Ηνωμένων Ηολιτειών Άνορέας Ίώνσων. 
(Ίδί σελίδα 154.)

αμαύρωση τούς οφθαλμούς μέχρις αποστασεως 100 
μέτριου. »

— ’Εκτης 'Ρωσσίας εϊσάγονται εσχάτως εις τήν 
Γαλ.λίαν διά τών σιδηροδρόμων πλήθος σπανίων εν
ταύθα ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, καί τό νέον τούτο 
έμπόριον φαίνεται επικερδέστατου. Τινά τών πτηνών 
τούτων προε'ρχονται έκ τών πολικών χωρών τα πλεί- 
στα είναι άγριόκοτται. ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ δε καλώς, 

άπο τοΰ ραβδίου του, σκοπεύσαντος πρός εκείνους, 
τοιαύτη έξηκοντίσθη ζωηρά άκτίς ηλεκτρικού φωτός, 
ώς-ε αληθώς ήδύνατο νά τυφλώση. ’Εσκεπασαν οι άν
θρωποι εκείνοι πάραυτα τούς οφθαλμούς των διά τών 
χειρών, καί έτράπησαν εις φυγήν βλασφημούντες. Τό 
ραβδίου έχει κομβίοντι, τό οποίον, πιεζόμενον, ανοί
γει θυρίδιον δι’ ου εξακοντίζεται ή άκτίς, ικανή νά

I
τιθέμεναι μεταξύ στρωμάτων βρωμίου , καιτοι ό τρό
πος ούτος είναι πολυδάπανος.

— Ως είναι γνωστόν, οί ΣΠΟΡΟΙ φυτών τινων, 
ό'ταν καλώς διαφυλαχθώσι, σώζουσιν έπί πλείστον 
χρόνον τήν ΚΡΥΦΙΑΝ αύτών ΖΩΗΝ, καί άν επιτη
δείους φυτευθώσιν έπειτα, άναβλαστάνουσι καί καρ
ποφορούσα. Εσχάτεος άπεδείχθη τοΰτο έκ νέου ώς ί 
άλάνθαστον. Ό λόρδος Lyndsday, λέγει ιατρική τις
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έφημερις, διηγείται ότι, κατά την έν Αιγύπτιο περιή
γησή» του, άνεκάλυψε μομμίαν ητις, κατά τά ιερογλυ
φικά τά έπί τού σαρκοφάγου αύτης κεχαραγμένα, ήτο 
δισχιλίων έτώ-ν. Άνοιχθέντος τού σαρκοφάγου, εύρέθη 
έν τη χειοί της μομμίας βολβός τις, τον όποιον ό 
εϊρημένος λόρδος έφύτευρε. Πράγμα άπίστευτον ό 
βολβός προηγαγε λαμπράν τινα δαλίαν (dahlia).

— Ό δημ,ος τεον ΠΑΡΙΣΙΩΝ ένασχολεΐ 7000 ερ
γατών είς την ΣΑΡΩΣΙΝ τεον οδών της πόλεως ταύ- 
της. Τέσσαρες έταιοίαι άναδέχονται τό έργον τούτο 
διά μειοδοσίας ένσφραγίστου. Είς δε τούς είς αύτό έργά- 
τας πληρόνεται, όχι ημερομίσθιον, άλλ’ ωρομίσθιον. 
Διαιρούνται είς τέσσαρας τάξεις· οί της πρώτης λαμ.- 
βάνουσι καθ’ ώραν 38 εκατοστά- οί της δευτέρας, 
29’ οί τής τρίτης, 25* τέλος, οί της τετάρτης είναι 
γυναίκες, καί είς αύτάς δίδονται μόνον 20 έκατοστά. 
'Η έργασία διαρκεΐ δέκα ώρας τής ημέρας, χειμώνάτε 
καί θέρος- εόστε τεον μέν άνδρεον ό μισθός καταντά 
φράγκα 2.50, τών δέ γυναικών φράγκα 2. Όλοι σχε
δόν οί σαρωταί έρχονται έκ της ’Αλσατίας, έκ της 11α- 
ραρρηνίου Πρωσσίας, έκ τού Μ. Δουκάτου της Βάδης, 
αλλά προ πάντεον έκ τού Λουξεμβούργου.

— Τό έν Ούασιγκτώνι στατιστικόν γραφεΐον έδη- 
μοσίευσεν, ότι έν ταϊς ΙΙΝΩΜΕΝΑΙΣ ΠΟΛ1ΤΕΙΑ1Σ της 
Βορείου ’Αμερικής είναι σήμερον έν ένεργεία 36,896 
μιλίεον ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, η 55,400 χιλιομέτρων 
περίπου. Προς κατασκευήν δέ αύτών έδαπανήθησαν 
8,271 εκατομμύρια φράγκεον, συμ.περιλαμ.βανου.ένης 
της αξίας τού ύλικού.

— ’Εν διάστήματι ενός έτους (1866-1867 ) έξω- 
δεύθησαν έν ΑΓΓΛΙΑ γραμματόσημα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 
τούένόςπένσου (1 2πένσα 1 σελλίνιον) 136,978,045.

— Κρτάτόν «Χρόνον» τού Λονδίνου, ή είς ΑΒΥΣ- 
ΣΙΝΙΑΝ παρούσα αγγλική ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ απαιτεί κα
τά μήνα δαπάνην 392,000 λ. στερλινών μόνον διά 
μεταφοράν καί άλλα έξοδα άπό Βομβάης είςΆβυσσι- 
νίαν,μή συμπεριλαμβανομένων τών γαιανθράκων.

— 'Η αγγλική Κυβέρνησες προτίθεται νά έλαττώ- 
ση την τιμήν τών ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ μεταξύ ΙΝ
ΔΙΩΝ καί ’Αγγλίας κατά μίαν λίραν αγγλικήν, τού- 
λάχ ιστόν.

— Αί ΣΤΟΑΑΙ τού ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ με
ταποιούνται κατ’ αύτάς. Τό πεζικόν θά φορη βέσταν 
καί καππόταν χ ρώμ.ατος κυανού βαθέος, περισκελίδα δέ 
ανοικτού κυανού χρώματος. Τό ιππικόν, περισκελίδας 
πλατείας κοκκίνας, μανδύας δέ φαιούς βαθεϊς. Ό 
στρατός έζήτησεν άδειαν νά φέρη τό γένειον , άλλ’ ό 
αύτοκράτωρ δέν συνήνεσεν.

— Η χήρα δούκισσα Μορνύ (ρωσσίς έκ τών πριγ- 
κηπων ΤΡΟΥΠΕΣΚΟΗ) έρχεται εί; δεύτερον γάμον 
μετά τίνος Ισπανού δουκος (duca de Scsto), ένός τεον 
μεγίστων, ώς λέγεται, κτηματιών της ίβηρικης χερ
σονήσου, άσπαζομενη καί τό δόγμα τού νέου συζύγου 
της, ήτοι τά της λατινικής έκκλησίας. Τί εύρεν, ή δει
νή θεολόγος, άσυμβίβαστον μετά της συνειδήσεώς της 
έν τη ελληνική !

-— Ο φιλόπονος καί φιλόκαλος Κ. Ιω. Μ. ΡΑ- 
ΠΤΑΡΧΗΣ έκόσμησε κατά τό παρελθόν έτος την εθνι
κήν ημών βιβλιοθήκην διά πονήματος έπιγραφομένου 
ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ογκώδους τεύχους τό όποιον (έκτος 
της περιεχομ-ένης σοφωτάτης ύλης περί τών άπειρων 
κόσμων , εκτεθειμένης διά τρόπου έπαγωγού τοΐς 

πάσιν), έν ή καταστάσει διατελεϊ σήμερον ή τυπογρα
φική' τέχνη έν τη ελληνική ’Ανατολή, είναι θαύμα 
αληθώς άπίστευτον. Μόνος ό Κ. 'Ραπτάρχης ητο ικα
νός νά φέρη αισίως εις πέρας εργον τοιούτο, καί μόνος 
ό Κ. Γαλανάκης, ό λιθογραφήσας έπιτηδειότατα τάς 
τών ούρανίων φαινομένων εικόνας, ύπό των οποίων 
έπεκοσμήθη το σύγγραμμα, ήδύνατο, διά τών μικρών 
μέσων άτινα εΰρισκεν έν Κωνσταντινουπόλει, να φέρη 
αύτάς εις πέρας τοσούτον εντελώς, ώστε πολλαί ές 
αύτών ν άμΛλώνται προς τάς τών αρίστων της Εύ- 
ρώπης τεχνιτών. Το τεύχος σύγκειται έξ 700 σελίδων 
μεγάλων, επί χάρτου πολυτελούς, καί τιμάται φράγ
κων 30.

— ΛΟΓΓΟΥ ποιμενικών τά κατά ΔΑΦΝ1Ν καί 
ΧΛΟΗΝ έξεδάθησαν πε'ρυσιν εν Παρισίοις έπιμελεία, 
διορθώσει καί προσθήκη πλείστων σημειώσεων τού 
μακαρίτου Ν. Σ. Πικκόλου. 'Η έ'κδοσις είναι εις μι
κρόν, χαριεστάτη, bijou, ώς οί Γάλλοι άποκαλοΰσι 
τάς τοιαύτας. Εύρίσκεται παρά τω Κ. Dlirand, 7, rue 
des Gres.

ΤΑ

Έν Παρισίοις, 13 (25) ’Απριλίου, 1868.

Καλή αου φίλη,
Τού έαρος ή έπάνοδος πολλάς προαναγγέλλει τρο

ποποιήσει; εις τάς τών γυναικών ενδυμασίας. Σκοπόν 
έχω σήμερον νά σοί αναφέρω τάς χαριεστέρας αύτών, 
έπισυνάπτουσά σοι καί εικονογραφίαν.

Ιδού σοι κόρη όρθια, φορούσα μακράν έσθητα έκ 
πούλτου μεταςίνου, ανοικτού χρώματος, γύρω κεκο- 
σμημένην διά τριών λέγνων (galons) άλλου τίνος χρώ
ματος, συγγενούς τού της έσθητος. ’Επ’ αύτής δεύ
τερα έσθής ανοικτή εις τά εμπρός, καί αύτή δέ κεκο- 
σμημένη διά δύο όμοιων λέγνων, τό κατώτερον τών 
οποίων έχει κροσσού;. Τα αύτά ταύτα δύο λέγνα μετά 
τών κροσσών, τεθειμένα καί μίαν σπιθαμήν άνω τών 
τριών της πρώτης έσθητος, σχηματίζουσιν ώς τρίτην 
τινά εσθητα, η μάλλον ποδίαν.

Η τηβεννίς (paletot ή mantelet) είναι έκ μελανού 
πούλτου μεταςίνου. Βλέπεις εύκρινώς τό σχήμά της, 
ώστε ή περιγραφή μου αποβαίνει περιττή. Τά κοσμή
ματα είναι έξ όλοσηοικού (άτλαζίου)· ένειλήματα κυ- 
λινδ ρικά (rouleaux) έπερραμμένα περί τάς άκοας εις 
σχήμα όδόντων, μετά κροσσών μακρών. Τρία όμοια 
κυλινδρικά ένειλήματα καταβαίνουσι καί άπό τού αύ- 
χένος σχεδόν μέχρι της όσφύος.

Το καλυμμάτιον είναι έκτών καλούμενων διαδημά
των (chapeau diademe)· οί κροσσοίτου είναι έκ πτε- 
ριδίών λευκών τά κοσμήματα, τά άνω τού μετώπου, 
μεγάλοι μαργαρίτα', πλαστοί· τά δέ άνω τού αριστε
ρού κροτάφου, δέσμη έκ πτεοιδίων καί μαργαριτών. 
’Εχει χάριν αύτό τό πράγμα καί εύγένειαν.

Μεταβαίνω εις την δευτέραν γυναίκα. Καί αύτη 
φορεΐ δύο εσθητα;· την μεν ένδοτέραν, σειραδωτήν, 
έχουσαν γύρω χονδρόν σχοινίον μετάξινου- την δέέξω- 
τέραν,άνευχειρίδων, βραχυτέραν της πρώτης, ανοικτήν 
περί τον τράχηλον· τό άνοιγμα γωνιώδες. Ταύτην την 
εσθητα κοσμεί άνω καί κάτω, κατά τά; πλευράς καί 

*'

κατά τον ποδόγυρον, διπλούν μετάξινου σχοινίον. 
Τραχηλίδιον (gorgerelte) έκ μουσσελίνης, έχον πτυ- 
χάς λεπτοτάτας, καί περί τον λαιμόν σφηκωτάν·(ΐ’ϋϋ11έ).

II κεκρυφαλίς της, πράγμα πολυζήτητου την ώραν 
ταύτην, καλείται ένταύθα bonnet-mantille, δηλαδή 
κρηδεμνώδης· έπειδη, έάν προσέξης, πίπτει άπ’ 
αύτης είς τά όπίσω κρηδεμνόν τι λεπτοϋφέστατον, τό 
όποιον, ένω σκεπάζει την γυμνήν ωμοπλάτην, συνάπτε- 
ται καί έπί τού στήθους διά πόρπης άνθινης, καί κα- 
ταρρέουσιν έπειτα αί δύο άκραι μέχρι της όσφύος. 
Ωστε τό πράγμα τούτο καί καλυμμάτιον είναι, καί 

ένταυτώ ισπανικός έανάς.
Αλλο νέον πράγμ.α είναι τό λεγόμενον ficliu La 

Valliere, ήτοι λαβαλλιέρειος μίτρα, της όποια; 
σχέδιον θά σοί δώσω έντός τού προσεχούς φυλλαδίου 
τώνΜυρίων Οσων, μη δυναμένη νά σοί τήν παρα
στήσω διά λόγων, άν καί είναι σχεδόν τίποτε· χάριέν 
τι πράγμ.α έκ ταφετά μελανός, ριπτόμενον έπί της 
ώμοπλατης ώς <όμ.οφόριον, συναπτόμενονέπειταέπί τού 
στήθους δι’ένός μόνου κομβίου, σχηματίζον τοιου
τοτρόπως είς τά έμπρός είδος κοντού γυναικείου σμυρ- 
ναϊκού, τού όποιου αί δύο άκραι, συνδεόμενα', είς 
τά όπίσω είς μέγαν κόμβον διπλούν, πίπτουσιν έπί 
της έσθητος. Σέ λέγω πράγμα άπλούστατον, άλλά 
κομ. ψόν, καί χρησιμεύον ώς περιπάτου στολή εί; τε 
νεάνιδας καί είς ύπάνδρους γυναίκας νέας. Εύκόλως 
δέ κόπτεται καί ράπτεται όταν έχη τις έν τοιούτο ύπ’ 
όψιν, καί είναι πράγμα οικονομικόν όσον καί κομψόν. 
ΟάσέστείλωθΛίπόν προσεχώς τό σχέδιον, καί ησύχαζε.

Οταν εί; τό αύτό τούτο πράγμα προστεθη καί κα- 
λύπτρατις (κουκούλα), πίπτουσα έπί της ώμ,οπλάτης, 
η χρείας τυχ_ούσης καλύπτουσα την κεφαύ.ην, λαμβά
νει την τουρκικήν αφόρηταν όνομ.ασίαν βασλίκιον 
(bachlick). Τά βασλίκια γίνονται έκ παντός ύφάσμα- 
τος. Είς τάς έξοχά; δέν είναι κακά· περικοσμ,ούνται δέ 
διά κεντημ,άτων έκ μετάξης χρωματισμ.ένης, μετά 
κόκκων χαύ;υβδίνων η χρυσών.

Είς μεγάλην χρησιν είναι τά μονόχροα μ,ετάςινα 
ύφάσματα, μ.άλιστα δέ τά λεγάμενα φουλάρια τής 
Ιάβας (foulards Java), τά όποια είναι στερεόν ύφασμα, 

ύπομένον τριβήν πολλήν καί μ.ή παραθ.υόμενον. Είς 
αύτό δίδωντις τά χρήματά του δέν τά χάνει. Συμπα
θέστερα τών χρωμάτων είναι σήμερον τό τού άραβο- 
σίτου, τό τής κορινθιακής σταφίδας, τό μεττερνίχειον 
πράσινον, τό καστανάχρυσον· άγαπάται δέ καί τι 
χρώμα κόκκινον βαθύ, μεγάλως θέλγον την δρασιν.

Μυρία πράγματα, καλή μ.ου, προάγουσι καθ’ έκά- 
στην αί τέχναι, ύπό τών έπιστημών συντρεχάμεναι· 
πράγματα νέα, μέλλοντα νά καταβώσιν είς την Ανα
τολήν βραδύτερον, άφού προτερον ή Εύρώπη έφοδια- 
σθη άφθονως ές αύτών. Είς μέγα τ', κατάστημα τών 
ένταύθα είδαν κατ’ αύτάς πολλά; καί διαφόρου; μ.ηχα- 
νά;, χρησιμωτάτα; εί; τον οικιακόν βίον. Παραλείπω 
την μαγειρικήν μηχανήν, δι’ής κατακάπεται τό κρέα; 
είς μίαν στιγμήν, γινόμενόν λεπτόν ώ; αλοιφή, όταν 
θελήσης. — Τό μόνον κακόν τής μ.ηχανής ταύτης εί
ναι ότι, μετά τήν πράςιν, άπαιτεϊ καθαρισμόν ούκ 
ολίγον κοπιώδη, ίνα μή μ.ένωσιν είς τούς όδόντα; της 
κρέατα. — Αλλ’ είδάν τι άξιοπερίγραπτον, έφευρέ- 
σεως νορβηγικής· δηλαδή είδον νά έψηθή ένώπιάν μου 
μία κόττα, καί νά παρασκευασθή ό ζωμ,ός κρέατος διά 
πυράς μ.άνον πέντε λεπτών, ’ΐδού πώς έγινεν

’Εντός χύτρας έκ σιδήρου έβλήθη ή κόττα, ή δέ 
χύτρα έστήθη έπί πυραύνου τινός, — έπί μιας φου- 
γούς, ώ; ήθέλομ.εν είπεί είς τούς τόπους μας. 'Η χύ
τρα έ'μ.εινεν έπί τού πυραύνου πραγματικώς μόνον 
πέντε λεπτά. Επειτα καταβιβασθεϊσα άπό τού πυ
ράς έτέθη έντός θήκηςτινό; ξυλίνη; κυλινδρικής, είδους 
κουτίου έμ.πεπετασμ.ένου διά πιθ.ήματος (κετσέ). 
Εκλείσθη τότε στεγανώς καί χύτρα καί θήκη, καί άφέ- 

θησαν τοιουτοτρόπως. Τά παραιτεΐς νά γίνωσι μάνα 
των, καί δίδεσαι εί; άύ.λας έργασίας. ’'Αν ε'βαλε; καί 
νερόν εί; τήν κοτταν, καί θέλης τον έξ αύτης ζωμ.όν, 
πρέπει ν’άφήσης νά παρέλθωσι τρεις ώραι" άν θέλης 
τήν κάτταν οπτήν, ή άν έ'βαλες καί δσπριάν τι μετ’ 
αύτής ίνα γίνη φαγητόν μ.ετ’ έμβάμματος, άφίνεις νά 
παρέλθωσιν όλιγώτεραι ή περισσότερα·, ώραι, — έν- 
νοεΐται πάντοτε έ'ξω τού πυράς. "Επειτα, ανοίγεις τήν 
θήκην, ανοίγεις τήν χύτραν, καί εύρίσκεις τά έν αύτη 
έντελώς έψημ.ένα, καί άναδίδοντα τήν όρεκτικωτάτην 
τών εύωδιών. Καταλαμβάνεις... έπειδη έσιγοψή- 
θησαν.

II έςήγησις τού φαινομένου τούτου είναι άπλου- 
στάτη- ό έφευρετής τής αΰτομ.άτου μαγειρεύσεως ούδέν 
άλλο έπραςεν, ή ότι μετέφερε τήν άνακάλυψιν τών χη
μικών καί φυσιολόγων έκ τής θεωρίας είς τήν πράξιν, 
II χημ.εία τωόντι καί ή φυσική είχον ήδη αποδείξει 

ότι, προς έψησιν τού κρέατος καί τών όσπρίιον, ήρκει 
νά διατηρηθώσι ταύτα έν σταθερά θερμ.άτητι έβδο- 
μήκοντα βαθμών. Είναι προ; τούτοι; γνωστόν ότι 
σώματά τινα, λεγάμενα κακοί αγωγοί τής θεομάτητος, 
ώς είναι τά ξύλα, τά άχυρα καί τά ύφάσματα, περικα- 
λύπτοντα πράγμά τι τεθερμασμ.ένον μέχρι βαθμών 
100, διατηροΰσι τούς βαθμούς τούτους, έκτος όλιγί- 
στων, έπί πλείστας ώρας. Ό νορβηγός έφευρετής λοι
πόν τί έ'καμ.ε; πρώτον έθέρμανε τό μαγείρευμά του 
μ-έχρι βαθμών 100· έπειτα περιετύλιξε τήν χύτραν 
του ούτως, ώστε νά διατηρηθή ή θερμοτης αύτής άρ- 
κετάύψηλή, προς τελείαν έψησιν τού έν αύτη κρέατος. 
Μετά παρέλευσιν4 ώρών, τό θερμομετρον, βαλλόμενου 
έντός τού ζωμού, άναβαίνει είς ύψος 90 βαθμών, ήτοι 
εί; 20 βαθμού; άνω τού άναγκαιούντο;.

Τώρα, διά τά; πτωχικά; μ.άλιστα οικογένειας, ή 
έπινάησις αύτη είναι άνεκτίμητος’ βλέπεις πόσης οικο
νομία; πρόξενος δύναται νά γίνη, ό'χι μόνον χρημά
των, άλλά καί καιρού. ’Άνθρακες απαιτούνται όλίγι- 
στοι, έπειδή μετά τά 5 λεπτά δύνανται νά σβεσθώσι. 
Χρεία έπιτηρήσεως δέν ύπάρχει· ή οικουρούσα γυνή 
θέτει τό πρωί' τήν χύτραν έπί τού πυράς, τήν άφίνει 
νά βράση 5 λεπτά, τήν έξαφρίζει, καί τήν περικλείει 
έν τή θήκη. Μεταβαίνει είς τάς έργασίας της. ’Εξέρ
χεται, περιφέρεται. Πυρκαϊάς φόβον δέν έχει·. Νά καή 
τό φαγητόν έν απουσία της, ούδείς κίνδυνος. 'Η έψη- 
σις έν τούτοις γίνεται τακτικώς καί όμοιοτρόπως. Τήν 
ώραν δέτήν άπαιτουμένην, εύρίσκονται έτοιμα τά πάν
τα· εύρίσκεται τόσον καλώς παρεσκευασμ,ένον τό φα
γητού της, ώστε καί ό δυστροπώτατος τών άνδρών αι
τίαν δέν έχει νά δυσαρεστηθη έξ αύτού’ τούναντίον, τό 
εύρίσκει νοστιμώτατον· επομένως, ιδού καί αποφυγή 
συζυγικής έριδος, πολλάκις προερχομ.ένης έκ του κακο- 
μαγειρευμ.ένου φαγητού. —’Ενθυμούμαι τον Στρατήν, 
τον κηπουρόν μ.ας, καί τήν πτωχήν εκείνην Σμαράγδαν 
του· άπήτει παρ’ αύτής νά τον τρέφη ώς Αούκουλλον, 
ένω αυτός, χάριν τού οίνου, τήν έστέρει καί τού άλατος.
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Πού θά σταθώσιν αί πρόοδοι τής επιστήμης, Ελλη- 
νοδίκη μου; Καί πότε των εφευρέσεων τό πνεύμα θα 
έλθη εις τό μή περαιτέρω;

’Ανεγίνωσκα κατ’ αύτάς άρθρον τι περί των ανακα
λύψεων τού έτους 1866· προς ταίς άλλαις εΐδον καί 
τάς έπομένας, μικράς μέν, άλλ’ αξίας περιέργειας καί 
ταύτας·

Πτέρνας έκ μετάλλου, εφαρμοζομένας εϊς τάύπο- 
δήματα.

Αερόστατου παιδικόν, έπονομασθέν πτερυγοφό- 
ρον πετόμενον.

Μηχανήν δι’ ής άποπνίγεται οίοςδήποτε κρότος.
Μηχανικόν ίππον.
Μηχανήν προς τό κείρειν τήν κόμην ή καί άποκό- 

πτειν αύτήν.
Κόσμημά τι καλούμενον ίππιον χαίτην (cri— 

nierea cheval) ή ίππάγωγοΰ ούράν (queue de postil
ion), προστιθέμενον εις τα γυναικεία κτένια.

Γνώμονα των εστιών, τον οποίον επωνόμασαν τρι- 
σίφωνα (trisiphon).

Πόρπην κνημιδοδέτου δυσαπόλυτον (indecrochable). 
Μεσοφόριον (μεσοφούστανον) έ'χον ελάσματα, διά 

των οποίων άποσπάται μέρος αύτού κατά θέλησιν.
Δαγΰδα, ή κούκλαν, έχουσαν μουσικήν εντός αυτής 

καί χορεύουσαν αυτομάτως.
’Αλεξικέραυνου προφυλάττον τον φέροντα αυτό.
Μηχανήν έπιτηδείαν προς μετάπλασιν τής κόμης 

εΐ; βοστρύχους.
Άνθήλιον (parasol) διαφανές.
Μηχανήν λογιστικήν εύφυεστέραν των γνωστών.
Κρεμαστήραπρός άνάρτησιν τών κρασπέδων τής έ- 

σθήτος,ίνακαθ’όδόν μή σύρωνται.Εϊς τόνκρεμαστήρα 
τούτον έδόθη ελληνικόν όνομα· τον ώνόμασαν έπικυ- 
κλοειδέ ς· καί άν λοιπόν τον ζητήσης, μ.ή είπης cre- 
maillere, άλλ’ epicycloide.

’ Ηκουσα δέκαί ότι εις τήν Καλιφορνίαν άνεκαλύφθη 
εσχάτως φυτόντι (soap-root), του οποίου αί ϊνες πα- 
ρευ.φέρουσι προς τάς τρίχας τής κεφαλής· συνέλαβον 
δετήν ιδέαν νατό μεταφυτεύσωσιν εις τήν Εύρώπην, 
ώς χρησιμεύον έζαιρέτως εϊς τήν τριχοστασίαν τών 
γυναικών.

’Εμαθα προς τούτοις ότι ό συρμός επενόησεν ενώτια 
ίχθυδόκα (aquarium)- μικράς σφαίρας ύαλίνας, κρε- 
μαμενας από φυκών κατεσκευασμένων εκ σμίλτου, καί 
περιεχούσας ύδωρ καί μικρότατα χρυσά ΐχθύδια ζώντα 
καί πλέοντα εντός τού ΰδατος!!!

Θά σέ κάμω νάγελάσης. Κατ αύτάς, κυρία τις έκ 
τών εδώ βαθύπλουτων έδέχθη εϊς τό μέγαρόν της χω
ρικήν τινα γυναίκα, έλθοΰσαν νά τή συστήση ένα στε
νόν της συγγενή, υπάλληλον εμπορικού καταστήματος. 
’Επειδή δέ ή χωρική είναι ανεψιά τού φαρμακοποιού 
τού χωρίου, όπου κείται ή αγροτική οικία τής δεσποί- 
νης, αυτή ήθέλησε νά συνδιαλεχθή προς ολίγον μετ’ 
αυτής. Μεταξύ πολλών άλλων ομιλιών, ό λόγος περι- 
ήλθεν εις τά φορέματα καί κοσμήματα. H δέσποινα, 
θελήσασανά καταθαμβώση τήνχωρικήν γυναίκα, ήν έ- 
βλεπεν εκστατικήν ενώπιον τής λαμπράς οικιακής έσθή- 
τός της, καί τών κατόπτρων, καί τών χρυσών σκευών 
καί ταπήτων, εϊσήξεν αύτήν εις τό καλλυντήριόν της 
(boudoir)· εκεί δέ άνοίξασα διαφόρους θήκας, τή έδει
ξε πλήθος άδαμάντων, σμαράγδων,ανθράκων, σαπφεί
ρων, καί άλλων πολυτίμων πετρών.

— νΩ! τί εύμορφα, τί" εύμορφα πράγματα! άνέ- 
κραζεν ή χωρική. Καί τώρα πόσος καιρός έπέρασεν έως 
νατά μ.αζεύσης αύτάόλα!

— Τά ήμίση είναι δώρα τών γονέων μου, άπεκρίθη 
ή κυρία, τά άλλαήμίση μέ τάέδώρησεν ό σύζυγόςμου.

—- Τί λαμπρά! τί λαμπρά! Τί πλούσιοι είσθε! Αυ
τά τώρα θά έχουν... τίς οίδε πόσον ακριβά!

— ’Ακριβώτατα, καϋμένη· πλήθος χρημάτων!
— Καί τί εισόδημα έχεις άπ’ αύτά όλα ;
— Εισόδημα αύτά δεν φέρουν· έξ εναντίας, κάθε 

χειμώνα, όταν δίδωνται οί χοροί, έξοδεύομεν καί 
άλλα, διά νά καθαρίζωμεν τάς πέτρας καί νά τάς με- 
τασκευάζωμεν; επειδή δεν πρέπει νά παρουσιαζώμεθα 
πάλιν μέ τάς περυσινάς μας.

— Παράδοξον ! Θά εϊπή ότι δέν είναι καθώς αί έόι- 
καί μου. ’Εγώ έχω μόνον δύο· τάς έκληρονόμησα άπο 
τον πατέρα μου, καί μου δίδουν κάμποσον εισόδημα...

— Τί μέ λέγεις; ήρώτησεν ή κυρία. Καί τί είδους 
πέτραι είναι αύταί αί έδικαί σου;

— Τί είδους θά ήναι! είναι αί δύο πέτραι τού μύ
λου μου, άπεκρίθη ή χωρική μετά μειδιάματος, σκω- 
πτικωτάτου έν τή άπλότητι καί άφελεία αύτού.

’Αληθές είναι άράγε, ή υπερβολή τινών τών ενταύ
θα έκδιδομένων εφημερίδων; Λέγεται, Έλληνοδίκη 
μ.ου, ότι τής μετάξης ή τιμή τού λοιπού ύψούται μέ- 
χρις άπελπισμού τών όσοι έχουσι μέτριους τούς πόρους, 
επειδή αί Κυβερνήσεις τήν μεταχειρίζονται προς κα
τασκευήν τών φυσεκίων τού Σασπότου. ’Εσχάτως, 
ώς λέγουσι, δέμα μετάξης άκλώστου δέν εύρίσκετο 
ούτε έν εις τήν αγοράν τού Λουγδούνου, επειδή όλα 
ήγοράσθησαν ύπό τήςΚυβερνήσεως· διά τάς στρατιωτι- 
κάς αύτής χρείας. Φαντάζεσαι πόσα φυσέκια πρέπει 
νά κατασκευασθώσιν όπως καταναλωθή εις αϋτα όλη, 
ή σχεδόν όλη τής αγοράς τού Αουγδούνου ή μέταξα; 
Αν τουλάχιστον έχρησίμευεν εις τά φυσέκια αύτα ή 

μέταξα τών παλαιών εσθήτων! βέβαιαι ότι θά είχ ομεν 
τό ήμισυ ή το τρίτον τής τιμής των, εύσυνειδήτως θά 
τάς κατελύομεν ταχύτερον προς άπόκτησιν νέων άλλ 
ούδέν τοιούτο. Κλώθετε λοιπόν μεταξοσκώληκες κα- 
ματηροί" ιδού ό άπρίλιος ό φαιδρός, καί ό μάϊος ό αν
θηρός, καί αί χλοάζουσαι συκομορέαι. Κλώθετε, άφού 
τ’ άργυρόχρυσα νήματά σας ό αείποτε πολυμήχανος 
βροτός θά μεταβάλη... εις τί; — εϊς έσθήτας ήδύ γε- 
λώσας, εϊς τηβεννίδας αϊολοστίλπνους, εις ταινίας, εϊς 
θαυμάσια ; — ’Όχι, ό'χι! άλλ’ εϊς περιειλήματα φυ
σεκίων· εϊς θανάσιμα βλήματα!

Κυρία τις γαλλίς μ’έλεγε κατ’ αύτάς· —Άν ήςευ- 
ραν οί μεταξοσκώληκες, άν τά ειρηνικά καί ακακα 
ταύτα κτηνίδια ήξευραν, ότι διά τής αθώας αύτών 
εργασίας καθίστανται συναίτια τής αλληλοκτονιας 
τών ανθρώπων, αμφιβολία δέν είναι ότι θα εσχολα- 
ζαν. — Καί πότε δέν θά έσχόλαζαν! άπεκρίθην. Αν ή
ξευραν όποιας έριδας ή καταστροφάς επιφέρει πολλάκις 
εϊς τάς οικογένειας τό πολύτιμον αύτών προϊόν; Αλλά 
πρό πάντων, άν ήζευραν όποιον λέβητα κολασεως 
προκαλοΰσι δι’ αύτού εϊς τάς ιδίας αύτών ψυχάς, δέν 
μέ λέγεις τί θά έκαμναν;

Άφωνα, τά πτωχά, θά ήρπαζαν ίσως τον κάλαμον 
άπό τής χειρός μου, καί αύτά σήμερον θά ύπέγραφαν 
προς τήν Έλληνοδίκην μου άντ’ εμού,

Ζωή Πολυμόχθου.
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