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Ο ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ.

Ο καρχαρίας (γαλλιστί reqilin) ύπάγεται εϊς τό 
γένος τών σελαχωδών ιχθύων· /τελαχώδεις 5ε λέγον

ται όσοι ιχθύς έχουσιν άντ'ι λεπίδων χονδρούς, οϊτινες 
και προασπίζουσιν αύτούς κατά τών εχθρών των.

Τοΰ καρχαρίου τά βράγχια άνοίγονται προς τά πλά
για τοΰ λαψ.οΰ, καί όχι ύπό τό σώρια, καθώς εϊς τον

*Αγρευσις καρχαρίου.

βατόν (raie), δστις είναι ωσαύτως έκ τοΰ γένους τών 
σελαχωδών ώστε κατά τοΰτο ό καρχαρίας όρ,οιάζει 
ριαλλον ριέ τούς κοινούς ίχθΰς. ’Αποκτά δέ ριέγεθος ύ- 

Τόμ. Α'. — Νοέμβριος, 1868. 

πέρ τάδέκα ρ,έτρα, και ενίοτε τό βάρος του ύπερβαί- 
νει τά 500 χιλιόγραριρια (400 όκκάδας). Θρασύς, 
ώριός, αδηφάγος, ακόρεστος, απαντάται εϊς ό'λας τας 
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θαλάσσας, καί ιός κεκτημένος φοβέραν δύναμιν και τρο
μερά δπία, καταδιώκει έπιμονως τούς άλλους ιχθύς, 
φεύγοντας τήν αύτού προσέγγισιν. ’Ανοίγωντό πλα
τύ του στόμα προς τούς δυστυχείς ναυαγούς, φαί
νεται ώς παριστών εις αύτούς ότι ούδεμία έμεινεν ελ
πίς σωτηρίας, καί ώς δεικνύων τον τάφον των έτοιμον 
νά τούς δεχθή.

Το σώμα του καρχαρίου είναι έπίμηκες, το δε δέρ
μα νέμει πυκνότατων μικρών φυματίων τόσον δέ εί
ναι τραχύ, «ώστε χρησιμεύει προς λείανσιν ποικίλων 
κατασκευασμάτων έκ ξύλου η έλεφαντόδοντος, προς 
κατασκευήν λωρίωνκαί δεσμ.ών, καί προς περικάλυψιν 
θηκών καί άλλων τοιούτων πραγμάτων. "Αλλα κήτη 
της θαλάσσης, ισχυρούς όδόντας έχοντα καί δάκνοντα 
τον καρχαρίαν, δεν δύνανται νά τον τραυματίσωσι 
διά ταύτην τού δέρμ.ατός του την τραχύτητα.

'Η ράχις καί αί πλευραίτού καρχαρίου είναι χ ρώμα
τος σποδοειδούς, τά δέ ύπό το σώμά του έχουσι ρυ-

παράν τινα λευκότητα. 'Η κεφαλή' του είναι πεπλατυμ.- 
μένη καί απολήγει εις ρύγχος στρογγυλοειδε'ς. Το ς-ό- 
μα του, εχον ημικυκλίου σχήμα, είναι ύπερμε'γεθες. 
'Ο γύρος της άνω σιαγόνος καρχ αρίου εχοντος δέκα 
μέτρων μέγεθος είναι δύο περίπου μέτρων· επειδή δέ 
καί ό οισοφάγος αύτού ύπάρχει ανάλογος προς το τε
ρατώδες χάσμα τούτο, ούδέν παράδοξον ότι, κατά τον 
'Ρονδελέτον καί άλλους συγγραφείς, καταπίνει χαν- 
δόν ακέραιον άνθρωπον.

'Όταντό ςήματοΰ ιχθύος τούτου ηναι ήνεωγμ,ένον, 
μετά τά χείλη του, τά όποια είναι στενά καί έχουσι 
τήν στερρότητα τής βύρσου (πετσιού), βλέπει τις τούς 
όδόντας του, τριγωνικούς, πριονοειδείς καί ώς τού έλέ- 
φαντος λευκούς. ’'Αν ό καρχαρίας ηναι νέος έ'τι, έχει εις 
τά άνω καί τά κάτω τής σιαγόνος εζ τάζεις τοιούτων 
όπλων φονικών, πανοπλίαν έτοίμηνϊνα κατασπαράξη 
παν αλίευμα. Κινούνται δέ οι όδόντες ούτοι κατά θέ- 
λησιν τού ιχθύος διά των μυώνων ους έχουσι περί τήν 
βάσιν των. Ό καρχαρίας πλαγιάζει προς τά όπίσω τάς 
διαφόρους τάξεις των όδόντων του, ή τάς άνορθόνει’ 
δύναται μάλιστα καί μέρος μέν τών όδόντων μιας τί
νος τάξεως ν’ ανόρθωση, μέρος δέ νά πλαγιάση. "Ωστε 
ό προνοητικός ούτος δήμιος μετρεΐ τον αριθμόν ή βαθ- 
μόν των όπλων ών έχει χρείαν προς σπαραγμόν του 
θηράματος του, διά μέν τον ασθενή καί άνυπεράσπι- 
στον εχθρόν μεταχειριζόμενος μίαν μόνον τάξιν όδόν
των, διά δέ τον ισχυρόν αντίπαλον όλην τήν πανο
πλίαν του.

Οί οφθαλμοί τού καρχαρίου είναι μικροί καί σχεδόν 

στρογγύλοΓ καί ή μέν ίρις των έχει χρώμα πράσινον 
βαθύ, ή δέ κόρη ύποκύανον. 'Η δσφρησίς του είναι λε- 
πτοτάτη. Τά πτερύγια τραχέα καί στερεά· καί τά 
μέν τού στήθους είναι τριγωνικά, μεγαλήτερα τών άλ
λων εκτείνονται δέ αμφοτέρωθεν, μεγάλως συντείνον- 
τα εις τήν ταχύτητα περί τό νήχεσθαι· τής ούράς δέ 
το πτερύγιον διαιρείται εις δύο άνισώτατα μέρη, διό
τι τό άνώτερον είναι διπλάσιαν τού ετέρου κατά τό 
μήκος. ’Εχει δέ ή ούρα αύτη άπίστευτον δύναμιν, ώς 
ικανή δι’ ενός καί μόνου κρούσματος νά συντρίψη το 
σκέλος καί τού εύρωστοτατου ανθρώπου.

’Επί τών θερινών καυμάτων, τά δύο φύλα άναζη- 
τούνται μεταξύ των, έπειτα προσέρχονται εις τας πα
ραλίας καί περιφέρονται όμ.ού, παραιτούντα τάς θη
ριώδεις αΰτιον ορέξεις. Τά ώά των εκκολάπτονται 
κατά διαφόρους έποχάς εντός τής κοιλίας τής μητρός, 
τά δέ μικρά γεννώνται έξ αυτής δύο όμοΰ ή τρία.

Μόλις γεννώμενος ό καρχαρίας καθίσταται όλε
θρος τών θαλασσών. Τρώγει παν ό,τι έχει ζωήν· τάς 
σηπίας, παν μαλάκιον, ιχθύς, μάλιστα δέ τούς θιν— 
νους (κεφάλους) καί τούς άντακαίους (μουρούνας). Αλ
λά ποό πάντων επιζητεί τον άνθρωπον, διά τήν 
σάρκα τού οποίου φαίνεται λαιμαργότατος· λέγε ται 
δέ καί ότι ορέγεται ιδίως γένη τινα τού ανθρώπου. Εαν 
πιστεύσωμεν φυσιολόγους ή περιηγητάς τινας, οσάκις 
συμβη νά εύρη συγχρόνως τριών ή τεσσάρων ειδών άν- 
θρωπίνας σάρκας, προκρίνει τήν τού Εύρωπαίου τής 
τού Ασιανού, καί τήν τού Ασιανού τής τού Αίθίοπος. 
’Αλλ’ όποιουδήποτε -χρώματος σάρκα άνθρωπίνην, ό 
καρχαρίας αναζητεί αύτήν λαιμάργως, καί ταύτην ελ- 
πίζων ν’άνακαλύψη περιφέρεται έπιμόνως εις δλας τάς 
παραλίας, όπου άμα ίδιον άνθρωπον τόν καταδιώκει, 
τολμών τά πάντα όπως τόν προφθάση. Συμβαίνει καί 
νά έμ.πηδήση εις αλιευτικήν λέμβον όπως άρπάση τούς 
έν αύτή· τρέχει παρακολουθών τά ταχυπλοότατα τών 
πλοίων, όπως άναπηδήση αίφνιδίως καί κάψχι έν τώ 
στόματί του τόν δυστυχή ναύτην, δν βλέπει καταγι- 
νομενον εις εργασίαν τινα έξωθεν τού σώματος τού 
σκάφους· παρακολουθεί δέ σταθερώς καί τά πλοία ά- 
τινα μεταφέρουσιν ανδράποδα, περιμένων νά ριφθή εις 
νήν θάλασσαν τό πτώμα αίθίοπος τίνος άποθανόντος 
επί τού διάπλου έκ τών κακοπαθειών.

Ό Κομμερσών διηγείται περί τούτου άζιοσημείω- 
τόν τι γεγονός. Είχε κρεμασθή εις τήν άκραν μιας κε
ραίας, ύπέρ τούς είκοσι πόδας άνω τής επιφάνειας τής 
θαλάσσης , τό πτώμα αίθίοπος, όπερ ίδιον ό καρ
χαρίας άνεπήδα πρόςαύτό έπανειλημμένως, έως ού τό 
έφθασε καί τό κατέκοψε μέλος πρός μ.έλος, ούδόλως 
πτοούμενος έκ τών κραυγών καί προσβολών τών ναυ
τών, οϊτινες είχον συναχθή όλοι επί τού καταστρώ
ματος ϊνα γίνωσι θεαταί τού παραδόξου θεάματος 
τούτου. Συμπεραίνει λοιπόν έκαστος όπόσην δύναμιν 
πρέπει νά έχωσιν οί μυώνες τής ούράς τού καρχαρίου 
καί τά κάτω τού σώμ.ατος αύτού, ώστε, καίτοι το- 
σούτον βαρύς, νά-έκπηδα εις τοσούτον ύψος.

’Επειδή τό στόμα τού καρχαρίου κεΐται ύπό τήν 
/.εφαλήν, είναι χρεία νά στρέφεται πρός τ’ άνω όπως 
συλλαμβάνη παν τό μή κείμενον ύπ’ αύτό' ύπάρχουσι 
λοιπόν άνθρωποι τολμηροί, οϊτινες άλιεύουσι τόν φοβε
ρόν καί άδηφάγον ίχθύν τούτον επωφελούμενοι τόν 
τοιούτον σχηματισμόν του. Εις τής ’Αφρικής τάς πα
ραλίας αίθίοπές τινες πλησιάζουσι πρός τόν καρχα- 

ριαν κολυμβητικώς, καί καθ’ήν στιγμήν ό ιχθύς άνα- 
στρεφεται, τού σχίζουσι τήν κοιλίαν διά μαχαίρας. 
Αλλ ό παράτολμος ούτος τρόπος δέν δύναται νά συγ- 

καταλεχθή μετά τών αρμοδίων πρός αλιείαν τού καρ- 
χαριου- ό δέ συνηθέστερος εις όλας σχεδόν τάς θαλάσ- 
σας είναι ό επόμενος.

Περιμένουσι νύκτα τινά σκοτεινήν. 'Ετοιμάζουσιν 
αγκυς-ρον τι δυνατώτατον, εις τό όποιον προσθέτουσι 
δελεαρ, μέγα τι τμήμα λίπους χοιρείου· δένουσιδέ τό 
αγκυστρον εις μακράν τινα καί στερεάν άλυσον. Ό 
καρχαρίας όρμα πρός το δέλεαρ τούτο, καί πάλιν τό 
παραιτει”. Ερεθιζουσι δέ τότε τήν λαιμαργίαν του ά- 
νασύροντες τήν άλυσον αύτός δέ,βλέπων ότι τό δέ
λεαρ αναβαίνει, καί ότι χάνει τό εύρημ.α, τέλος τό κά- 
πτει άπλήςως, καίπειράται νά ββθισθή εις τά ΰδατα- 
άλλά κρατηθείς ύπό τής άλύσου σφαδάζει, έως ού εξαν
τλούνται αί δυνάμεις του. Τότε άνασύρεται ή άλυσος 
μόνον έως ν’ άναδύση έκ τού υδατος ή κεφαλή τού 
ιχθύος, καί μετά τούτο καταβιβάζεται σχοινίον έχον 
βρόχον εις τήν άκραν φέρεται δέ ό βρόχος περί τό σώμά 
του καί σφίγγεται στενώς, πρός τήν αρχήν μάλιστα 
τής ούράς του. Αφού δέ ούτω περιδεθή καί μετά άλ
λων ς-ερεών σχοινιών, άνασύρεται εις τό πλοΐον, όπου 
θανατόνεται, όχι όμως άνευ πολλής προφυλάξεως από 
τών τρομερών του όδόντων καί τών κτυπημάτων τής 
φοβέρας του ούράς. 'Αλλως τε, ή ζωή είναι λίαν επί
μονος είςτό τέρας τούτο, άντέχον καί εις τά βαθύτατα 
τραύματα.

Η σάρξ τού καρχαρίου είναι άτέραμνος, δυσμάσ- 
σητος, γεύσεως κακής, καί δύσπεπτος· άλλ’ όμως τήν 
τρώγουσιν οί αίθίοπές τής Γουινέας, διότι τήν καθιςωσι 
τρυφερωτέραν διατηρούντες αύτήν καιρόν πολύν.

Καί εις τινας παραλίας τής Μεσογείου τρώγουσι 
τούς έτι έν τή κοιλία τής μητρός των εύρισκομένους 
μικρούς καρχαρίας. Τά κάτω τής κοιλίας τού ιχθύος, 
όταν ηναι νέος, έσθίουσιν οί γάλλοι άλιεϊς, παρα- 
σκευάζοντες όμως αύτά πρότερον, ώστε ν’ άφαιρεθή ή 
κακή των ποιότης. Εις δέ τήν Νορβηγίαν καί τήν ’Ισ
λανδίαν, ξηραίνουσιν εις τόν αέρα τό τελευταΐον τούτο 
μ.έρος τού ιχθύος, άλλ επί ολόκληρον έτος τούλαχι- 
στον. Οί Ισλανδοί ποιοΰσι χρήσιν πολλήν τού λίπους 
τού καρχαρίου- έκ δέ τού ήπατος ενός τοιούτου ιχθύος 
εχοντος μήκος είκοσι ποδιών εξάγεται έως δύο καί ή- 
μίσεως τόννων έλαιον.

Καί αύτη μέν ή είκών τού καρχαρίου έπιμελώς εξι
στορημένη, άν καί φρικτή· άλλά πρός συμπλήρωσιν 
αύτής όφείλομεν νά προσθέσωμεν ότι λαοί τινες άπο- 
νέμουσι λατρείαν πρός τό τέρας τούτο τών ΰδάτων, ώς 
πρός θεότητά τινα. Ο άνθρωπος* ήγάπησεν αείποτε 
καί έτίμησε τήν δύναμιν, άσπαζόμενος τήν χεΐρα ήτις 
τόν πατάσσει ή τόν όδόντα ύπό τού όποιου σπαράτ- 
τεται. Προσκυνεΐ τούς δέσποτας ή τούς τύραννους του, 
καί σέβεται τούς καρχαρίας !

Οί κάτοικοι ακτών τινων της ’Αφρικής λατρεύουσι 
τόν καρχαρίαν, άποκαλούντες αύτόν άθυρμά τιον, καί 
θεωρούντες τόν στόμαχόν του ώς τήν εύθυτάτην οδόν 
πρός τά ουράνια άγαθά. Τρις ή τετράκις του έτους τε- 
λουσι πανηγυρικώς εορτήν τού Καρχαρίου, καί 
τότε ιδού τί πράττουσι·

Φέρουσιν όλα τά μονόξυλά των εις τό μέσον τού 
ποταμού- εκεί δ’ επικαλούνται μετά τελετών παρα
δόξου τήν άντίληψιν τού Θεού Καρχαρίου, προσ- 

φέροντες αύτώ όρνεις παντός είδους καί αίγας πρός 
πλήρωσιν τής ίεράς του όρέξεως. ’Αλλά τούτο είναι 
μικρόν; Καθ’ έκαστον έτος προσδιορίζεται παιδίον τι 
από τής στιγμής τής γεννήσεώς του εις αίματηράν θυ
σίαν καί έως μέννά γίνη δεκαετές τό δύστηνον παιδίον 
τούτο εορτάζεται, τυγχάνον πάσης περιποιήσεως καί 
θεραπείας· καθ ήν δέ ημέραν θά έορτασθη ό Καρχαρίας, 
δένουσιν αύτό εις τινα πάλον, επί άμμούδους,ακρωτη
ρίου, όπου γίνεται μετ’ ολίγον ή συνήθης παλίρροια τού 
ωκεανού. Το παιδίον βάλλει τότε τάς φωνάς, άλλ’ 
έγκαταλε.ίπεται εις τά κύματα, καί έν τούτοις κατα- 
φθάνουσιν οί καρχαρίαι. Ί1 μ.ήτηρ του δέν άπέχει πο
λύ έκεΐθεν- καί ίσως μέν κλαίει, άλλά παρηγορεΐται 
διανοούμενη ότι τό τέκνον της εισέρχεται διά τής άπο- 
τροπαίου πύλης εκείνης εις τόν ουρανόν !

ΤΑ ΥΨ1ΣΤΑ ΟΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ.

Γαυρισαγκάρ (Ίμαος έν Θιβέτω) 
Καγχανιούγκα ('Ίμαος έν Σικκίμω).
Δαβαλάγιρις ('Ίμαος έν Νεπαούλω)
Ιαβαχίρ ('Ίμαος) ....... 
Ιπί Καμίν (έν Γορκουάλω).........................
'Γιουμαλάρη (Βουτάν)...............................
Ακογκαγούα ('Ανδεις τού Χιλίου) .
Κ ιαπόραζον ("Ανδεις τού Ισημερινού) · 
Χεβάτα ή τής Σοράτας (Βολιβία) .
Ιλλιμ.άνη..................................................
Σιέρρα Χεβάτα ή τής· Νέας Γρενάτας .
Καγιάμπη (Περουβία)...............................
Αντισάνα (αύτόθι)......................................
Κοτοπάξη ("Ανδεις) . . .
Ελπούρζη (Καυκάσια)...............................
Λρεκουίπα (Περουβία)...............................
ΙΙοποκατάπετλον (Μεξικόν).........................
Ορος Κενία (Αφρική ίσημερινή) τούλάχις-ον 
Μαουναρόα (Σανδουί'χου νήσων Χαβάη) 
Λευκόν "Ορος ("Αλπεις)..............................
Ροδόεν Ορος (αύτόθι)...............................

μέτρα. 
884(1 
8582 
8187 
7848 
7700 
7250 
6834 
6549 
6488 
64-56 
6006 
5954 
583.3 
5733 
5646 
5600 
5400 
5000 
4838 
4810 
4636

Η ΤΙΦΛΙΣ.

'Η πόλις Τιφλίς (ούτω καλουμένη ύπό τών έγχω- 
ρίων) είναι πρωτεύουσα τής Γεωργίας, έν τη μεσημ
βρινή 'Ρωσσία, καί κεΐται επί τού ποταμού Κύρου, 
έκβάλλοντος εις τήν Κασπίαν θάλασσαν. Η περί αύ
τήν γή εκτείνεται ακαλλιέργητος καί ξηρά, ώσανεί κε- 
καυμ.ένη· διότι ούτε δένδρον φαίνεται, ούτε κατοικία 
τις άγροτική, ενώ ή πόλις είναι μεγάλη (60,000 κα
τοίκων), έμπορικωτάτη, καί προωρισμ.ένη διά τήν θέ- 
σιν αύτής νά καταστή ή αποθήκη τής μεταξύ Ερώπης 
καί ’Ασίας διαμετακομίσεως. Αλλά ποίλάκις ό πόλε- 
μ.οε έξύρισε τήν επιφάνειαν αύτής,καί ή μέν πόλις άνη- 
γέρθη πάλιν, καί ό πληθυσμός της όσημέραι αύξάνει, 
άλλά πολύς έτι καιρός απαιτείται όπως άναδοθώσιν 
ώς πριν τάπερί αύτήν δάση καί οί' ανθηροί άγροί.

Οί κάτοικοι τής Τιφλίδος παρέχουσι θέαμα άξιο- 
περίεργον διά τήν ποικιλίαν των. Εκεί καί Πέρσαι, 
καί Αρμένιοι, καί Γεωργιανοί, καί Μιγγρελιώται, καί 
Τάρταροι, καί Αέσγιοι, καί Καρδούχοι (Κούρδοι), 
καί 'Ρώσσοι, καί "Ελληνες, καί ΕύρώπαΐοΓ έπομ.ένως
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κοι\ 'θ διάκρινόμένός επί σωρού τίνος υψηλών βράχων 
προς τα δεξιά, φαίνεται έκτης βυζαντινής αρχιτεκτο
νικής του ότι ανήκει εις τούς ορθοδόξους. Εις την Τι-
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άναδίδονται πανταχο’δεν ύπερα’νω των ιδιωτικών στε
γών ναοί παντός θρησκεύματος και δόγματος· ρωσσι- 
κοί, αρμένικοι, λατινικοί, περσικοί και μ,ώαμεθανι-
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φλίδα υπάρχει καί μονή ρωσσική,τού 'Αγίου Δαβίδ 
λεγομένη.

Αί οδοί τής Τιφλίδος είναι σκολιαί καί στεναί, αί 
δέοίκίαι, έπειδή είναι κτισμέναι επί εδάφους κατη
φορικού καί ανωμάλου έπί τών δύο του ποταμού οχθών, 
φαίνονται ώς καθήμεναι ή μία επί της άλλης· έκαστη 
εχει ύπό τα παράθυρα αύτής τον ηλιακόν της άλλης· 
διότι όλων αί στέγαι έχουσιν ηλιακόν. ’Αλλ’ οί κυβερ- 
νήται του Καύκασού, από τού στρατηγού Γερμ,ολώφ, 
συνέτειναν τά μέγιστα πρός ίδρυσιν πλησίον της πα- 
λαιάς πόλεως άλλης νέας καί ομαλής, όπου βλέπει τις 
καί πλατείας ευρύχωρους καί άγυιάς ευθείας καί ω
ραίας. Η μικρά καί δενδρόφυτος λεωφόρος όπου κεϊ- 
ται τό μεγαρον τουπρίγκητος Βαριατίνσκη είναι εύθύ— 
γραμμος· αύτόσεδέοί κάτοικοι εξέρχονται, εις περίπα
τον. Αξιοθέατος είναι καίό ναός της Αγίας Σιών, του 
οποίου τους τοίχους έζωγράφησεν ίδία'χειρί ό πρίγκηψ 
Γαγάριν. Υπάρχει δέ εϊς τήν Τιφλίδα καί θέατρον, 
ένθα ακούονται καί μελοδράμ-ατα ιταλικά· προ μικρού 
δέήνοίχθη ΰπό Γάλλου τίνος καί ξενοδοχεΐον διά τούς 
Εύρωπαίους.

Τό μέγα χάνιον τής Τιφλίδος είναι έκ τών περιερ- 
γοτέρων τής πόλεως, διότι εκεί άπαντώνται όλα τά 
προϊόντα τής ’Ανατολής καί οί έμποροι τής μεγάλης 
καί μικράς Βουχαρίας καί τών άρκτώων τής Περσίας 
μεθορίων, γειτνιαζοντων μετά τών μεγάλων ερήμων. 
Εις τήν αγοράν τής Τιφλίδος βλεπει τις άφθονους περ
σικούς τάπητας, τών οποίων τά χρώματα είναι τόσον 
αρμονικά καί ή ποιότης εξαίρετος· οί δέ του Κορασάν, 
όντες έκ πιλήματος μετά κεντημάτων έξ ερίου χρωμα
τισμένου, είναι εύωνότατοι. ’Αλλά καί τής Κίνας καί 
τής Σιβηρίας προϊόντα βλέπει τις έν Τιφλίδι, προς δέ 
καί ύφάσματα γαλλικά μετάξινα τού Λουγδούνου, 
καίτοι πληρόνεται δασμός βαρύς εϊς τό τελωνείου έπ’ 
αύτών. ' ■_

Η επιτόπιος βιομηχανία περιορίζεται εϊς ολίγα 
πράγματα- όπλα άγχέμαχα έκ σιδήρου κατασκευάζον
ται έςαίρετα, έ'χοντα φήμην οποίαν τά δαμασκηνά' 
καί τά προς πολυτελείς, οικοδομάς ξύλα λεπτουργοΰν- 
ται μετά πολλής τέχνης καί χάριτος. Οί Τάρταροι 
πρ.οειλοντο τον αγροτικόν βίον, καί ούτοι είναι οί 
γεωργοί καί οί κτηνοτρόφοι τών πέριξ, πορίζοντες εϊς 
τήν πόλιν τον χρήζοντα σίτον, τό βούτυοον καί τά ώά· 
ολοι δε ούτοι, ώς καί οί Γεωργιανοί, πρεσβεύουσι τήν 
θρησκείαν τού Μωάμεθ, άπολαύοντες παρά τής ρωσσι- 
κής Κυβερνήσεως πάσης ελευθερίας έν τη λατρεία των. 
Οί δε Γεωργιανοί είναι άδρείοι, ύπεραγαπώσι τήν ιπ
πασίαν, τα λαμπρά όπλα καί τά χ ρυσοκέντητα φορέμα
τα. Ολοι θέλουν νά λε'γωνται βέηδε ς ή εύπατρίδαι. Αί 
γυναίκες των -είναι αληθώς ώραιόταται, καθώς φημί
ζονται.

Ιπο την Ρωσσίαν, ή Τιφλίς προώδευσε τά μέγισα 
και προοδεύει, ως διατελούσα ύπό κυβέρνησιν έννοού- 
σαν τήν τάξιν καί γινώσκουσαν νά έφαρμώση αύτήν.

Αινέαι τιμαί είναι ώς τά νέα φορέματα' χρειάζε
ται ολίγη τις χρήσις όπως έφαρμοσθώσι καλώς έπί 
τού σώματος.

Ολίγον άγαπα ό δυνάμενος νά είπη πόσον.

ΒΑΘΜΟΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ.

Ο γάλλος μυθιστοριογράφος ’Αλέξανδρος Δοβμάς 
διηγήθη κατ’ αύτάς τό επόμενον ανέκδοτον.

Πολλάκις, εϊς τάς ώρας καθ’ άς κ’ έγώ φιλοσοφώ , 
συνέκρινα τάς παντοίας φιλοδοξίας τών πάσης τάξεως 
άνθοώπων οίτινες τυγχάνουσι διαβαίνοντες. Όδοιπο- 
ρών λοιπόν έσχάτως από Παρισίων εϊς "Αβρόν, εύρέ- 
θην εϊς τό αύτο όχημα μετά τίνος άνδρός, όστις άφού 
παντίοις τρόποις προσεπάθησεν έπί ματαίω νά έφέλκύ- 
ση τήν προσοχήν μου, τέλος μοί άπηύθυνε τον λόγον.

— Δέν μέ γνωρίζεις, φίλτατε Δουμά;
Ητένισα πρός αύτόν, καί, μετά τινας σιγμας σιω

πής, σείσας τήν κεφαλήν άρνητικώς, — Οχι, τον εί- 
πον, μέ συγχωρείς.

— Καί όμως είμαι έκ τών καλών φίλων σου.
— Τότε λοιπόν είμαι ασύγγνωστος' άλλ έχω τό

σους καλούς φίλους, ώστε...
— Είμαι ο Βίκτωρ Α...
-—"Α! τωόντι. Χαίρω πολύ διά τήν συνάντησιν· 

ήκουσα ότι έπλούτησες, καί μάλιστα επαινείσαι πολύ 
διά τήν ικανότητά σου...

— Τό αληθές είναι, άπεκρίθη ό παλαιός μου φίλος, 
ότι τήν επέτυχα αρκετά καλά.

— Μ’ είπαν ότι έκε'ρδησες περί τά οκτώ ή εννέα 
έκατο μμύ ρ ια φ ράγκων.

— Σχεδόν · ναί.
— Σέ συγχαίρω.
— Καί τώρα ύπάγω εις τό "Αβρόν δι’ύπόθεσιν, έξ 

ής έλπίζω νά κάμω ολοστρόγγυλου τό ποσόν.
— Πώς! εννέα εκατομμύρια;
— Δέκα.
— ’Αλλ’αν δέν μέ πλανά ή μνήμη, ένα καιρόν, φίλε 

μου, ή φιλοδοξία σου δέν προε'βαινεν εϊς τοσούτον' 
ηύ'χεσο μόνον νά είχες κτήμα τι αγροτικόν, άποφέρον 
σοι πρόσοδόν τινα έκ πέντε ή έξ χιλιάδων φράγκων...

— Εχεις δίκαιον... Νέος, είναι τις τόσον μωρός!
— Τούναντίον, φεΰ! έγώ νομίζω μάλιστα ό'τι νέος 

τις tov εχει πνεύμα.
— ’Ενθυμείσαι τό λεγόμενον, ότι καθόσον τρώγει 

τις ανοίγεται ή ό'ρεξις.
— Ναί, καί, ώς φαίνεται, κατέςης άπληςΌς φαγάς.
— Τί νά γίνη ! τήν σήμερον ότε όλοι είναι πλού

σιοι, πρέπει νά ήναι τις εκατομμυριούχος διά νά ση- 
μαίνη τι.

— Καί πώς! πριν γίνρς λοιπόν εκατομμυριούχος 
δέν έσήμαινες τίποτε ;

— Κακά είναι τά ψεύματα' απείχα τού νά ήμαι 
δ,τι είμαι.

— Αανθάνεσαι, ήσο πολύ καλός νέος.
— Καί είμαι
— Πιστεύω' 

δέν σέ είδα!

πάντοτε ό αύτός.
άλλα παρήλθε τόσος καιρός άφότου

— Εάν ποτέ νομίσης ότι δύναμαι κατά τι νά σέ 
γίνω χρήσιμος... είναι περιττόν νά σέ εϊπώ.

— ’Απόκτησε, απόκτησε τά δέκα σου εκατομμύ
ρια, καί βλέπομεν.

— ’Ω ! εντός έξ μηνών σ’ έγγυώμαι νά τά έχω.
— Εύχομαι.
Αφίχθην εϊς τό ’Αβρόν σκοπόν έ’χων νά διατρίψω 

αύτόθι δύο ή τρεις μήνας. Ευρον λοιπόν κατάλυμ.ά τι 
ιδιαίτερον καί μίαν γραίαν θεράπαιναν. ’Αλλά μετά 

τινας ημέρας ήλθε καί ή ανεψιά μου μετά τής θυγα- 
τρός της, εϊς ήν οί ιατροί διώρισαν τά θαλάσσια λου
τρά , καί ούτως έγώ άπηλλάγ'ην όλης τής οικιακής 
φρον-ςίδος.

Η γραία θεραπαινα άνεχώρει τό εσπέρας, καί έκοι- 
μάτο εϊς τήν οικίαν της. Μίαν πρωίαν, βλέπω άντ’ 
αύτής είσερχομ.'νην νεάνιδά τινα ώραίαν καί ευρωςον. 
Η γραία ήσθένησε, καί μάς έστειλε τήν νέαν ταύτην, 

Φραγκίσκαν όνομαζομένην, ί'να μή μείνωμεν άνευ ’υπη
ρεσίας κατ’ έκείνην τήν ημέραν' τήν έπιοΰσαν όμως 
άνέρρωσε, καί πλέον δέν είδομεν τήν Φραγκίσκαν, άν 
και θα έπροτιμώμεν αύτήν αντί τής γραίας, διά τήν 
ζωηρότητα τού προσώπου της, τούς λευκότατους δ
ύοντας της, καί τούς μέλανας ώραίουε οφθαλμούς.* 1 1 1 ‘ 1Ας ηναι. —

Τήν ακόλουθον κυριακήν, ή άνεψιά μου μετά τής 
θυγατρός της είχον έξέλθει, έγώ δ’εύρισκόμην εϊς τήν 
οικίαν μόνος, καί είργαζόμην' έγραφον κατά τό συνη- 
θες. Εκεί, βλέπω είσερχομένην τήν Φραγκίσκαν. Ήτο 
στολισμένη, έφόρει τά κυριακάτης· ήλθε δέ νά ίδη 
τήν μικράν μου ανεψιάν, καί νά τήν εύχαριστήση δι’ 
εν αποφόριον, τό οποίον τήν είχε στείλει.

Συμμερίζομαι τό φρόνημα τών λεγόντων, ότι οί 
μαργαρΐται εύρίσκονται παντού, καί εϊς αύτά τά πε- 
ρισαρώματα.

Τήν είπα να καθηση, καί ήρχισα νά τήν έρωτώ· νά 
ίδω τίνος είδους πέτρα ήτο· άδαμας, ή άπλούν χαλί- 
κιον , ή άνθραξ μέλας ;

Π Φραγκίσκα ήτο Θυγάτηρ άλιέως τίνος τού "Α
βρού, τετράκις τής έβδομάδος έκθέτοντος τήν ζωήν του 
εϊς τούς κινδύνους τού ώκεανού, ϊνα κερδήση τά πρός 
τό ζ·ρν. Ασθενήσασαπρό τριών ετών ΰπό χολέρας, είχε 
κομισθή εις τό νοσοκομείου. Εκεί τήν ένοσήλευσαν 
μετά στοργής πολλής δύο καλογραίαι· άλλα καί τήν 
έπεισαν άφού άνέρρωσε νά λάβη τό σχημάτων. ’Αφού 
όμως ή μήτηρ της τήν είπεν ότι θ’ άπε'θνησκεν έκ τού 
χωρισμού της, ή κόρη, άμφιταλαντευθεΐσα μεταξύ τού 
θεού, ώς τή έ'λεγον αί καλογραίαι, καί τής μητρός 
της, έκλινε πρός την μητε'ρατης.

Επηγγέλλετο δέ τώρα ή Φραγκίσκα τήν σιδηρώ- 
τριαν, ήτοι έσιδήρωνε τά ξένα δθώνια μετά τήν πλύσιν.

—- Ολα αύτά καλά, τήν είπον άφού τήν ήκουσα 
μέχρι τέλους ταύτα διηγουμ.ένην' έλπίζω δέ τώρα ότι 
είμεθα καί φρόνιμοι.

’Εταπείνωσε τούς οφθαλμούς. — Τίποτε κανένα φί
λον ; ήρώτησα τήν πτωχήν κόρην.

— ”Ω όχι! μοί άπεκοίθη.
—- Κανένα, κανένα ;...
'Η Φραγκίσκα ή ρυθρίασε.
— Κανένα, κανένα;... έπανέλαβον.
— Ναί, άπεκρίθη γενομένη καταπόρφυρος, άλλ’ 

οχι οιχ κακόν.
— Διότι σέ άγαπα ίσως;
—— ’’Αν δέν μέ ήγάπα,δέν θά ήθελε νά μέ νυμφευθη.
— ’Ω, λοιπόν νυμφεύεσθε;
— Οχι άκόμη, επειδή όσα κερδίζει δέν είναι αρ

κετά.
— Τί επάγγελμα έχει;
— Είναι σχοινάς.
.— Καί πόσα κερδίζει;
-— Δύο ήμισυ φράγκα,τήν μίαν ή μέραν μέ τήν άλλην. 
■— Σύ δέ πόσα;

—- *Εν καί ήμισυ.
— Δύο ήμισυ καί έν καί ήμισυ κάμνουν τέσσαρα. 

Εγώ στοχάζομαι ότι ήδύνασθε μέ τόσα νά ζήσετε.
— Ναί, άν είχαμεν τό νοικοκυριό μας.
— Καί πόσα θά σάς έχρειάζοντο διά τό νοκοκυριό 

σας ;
— Πολλά, κατά δυστυχίαν.
— Αλλ έ'ως πόσα, τέλος πάντων ;
— Εκατόν φράγκα τούλάχιστον θά μάς έχρειά

ζοντο !...
Υπάρχουσι λοιπόν άνθρωποι εις τούς οποίους χρειά

ζονται δέκα έκατομμύρια, όπως ή φιλοδοξία των ευχα
ριστηθώ, καί άνθρωποι εις οΰς θά ήρκουν καί έκατόν 
φράγκα! Πτωχή Φραγκίσκα! Ότε τήν ήκουσα εϊ- 
πούσαν, « 'Εκατόν φράγκα τούλάχιτον θά μάς έχρειά
ζοντο», μ’ήλθαν δάκρυα εις τούς οφθαλμούς· ένω ό
ταν ό συνοδοιπόρος μ.ου έκείνος είχεν εΐπεί, ότι « τον 
έχρειάζοντο Sixx έκατομμύρια », ήσθάνθην έν τή καρ- 
δία μου ώς τινα πρός αύτόν βδελυγμίαν. ΙΙόθεν άράγε 
αυτή τών αισθημάτων ή διαφορά;

’Αγνοώ άν ό συνοδοιπόρος μου απόκτηση τα δέκα 
έκατομμύρια προ τής έπανόδου του εϊς Παρισίους' γι- 
νώσκω δέ μόνον ότι ή Φραγκίσκα, πρό της άναχωρή- 
σεώς μου έκ τού "Αβρού, θά έ'χη τά φράγκα της τά 
έκατόν.

ΛΙΤΡΑ.

Η λέξις αΰτη, έν χρήσει ούσα έν τω μετοικώ και 
νομισματικοί συστήματι τών έν Σικελία Ελλήνων, 
καί άπαντωμένη ήδη καί έν τοίς άποσπασμασι τού Σι- 
μιονίδου καί τού ’Επιχάρμου, έστίν έτερος τύπος τής 
ΐταλιωτικής λέξεως libl’a. Ην δέ νί μονάς όγκιακού 
συστήματος παρομοίου τώ παρά Ρωμαίοις έν χρήσει' 
τό δωδέκατον αύτής μέρος έλέγ'ετο, όγκία' έζ, πέντε, 
τε'σσαρες, τρεις καί δύο όγκίαι έλέγοντο ήμίλιτρον, 
πεντογκιον, τετράς, τριάς καί έ:άς.

'Ως νόμισμα δέ ή λίτρα ήν ισοδύναμος τώ Αϊγιναίω 
όβολω, καί έκ τούτου ή αρχή τής λέςεως δύναται νά 
έξηγηθή διά τής ύποθέσεως ότι οί έν Σικελία "Ελληνες 
έ'φερον μεθ’ εαυτών τόν αίγιναίον οβολόν ύστερον, δέ, 
προσομοιοΰντες τό νομισματικόν αύτών σύστημα πρός 
τό έν χρήσει παρά τοίς γείτοσιν ’ΐταλιώταις, έποίησαν 
τόν οβολόν αύτών αντίστοιχον τή παρ’ έκείνοις libra, 
όνομάσαντες αύτόν λίτραν. Κάτατόν αύτον τρόπον ό 
δέκα οβολών άξιος κορινθιακός στατήρ ώνομάζετο έν 
Συρακούσαις δεκάλιτρον.

Καί ή έν χρήσει ώς μέτρον έλαίου κοτύλη, ήτις μνη
μονεύεται ύπό τού Γαληνού, λέγ'εται παρ’ αύτού και 
λίτρα. ’Ενταύθα δέ ή λέξις έστί μόνον ελληνικός τύπος 
τού libra.

(Αλεξ. άρχαιολ. Πανταζή.)

ί

Ό κτίτωρ πρέπει νά καλλωπίζη τόν οίκον, και όχι 
ό οίκος τόν κτίτορα.

1ΙΕΡΙ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ. ♦

Βαρύτης είναι ή δύναμις διά τής οποίας τα σώμα
τα πίπτουσιν έπί τής έπιφάνείας τής γής. Παν σώμα 
μή ύποστηριζόμ.ενον πίπτει· τούτο δέ φαίνεται τόσον
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φυσικόν και άναγκαΐόν, ώστε ούδείς εξετάζει πώς γί
νεται· και όμως ή πέτρα ήτις πίπτει αν την άφήσης εις 
(αυτήν, ή βροχή), ή χιών, ή χάλαζα, κατερχόμεναι 
από του ύψους τών νεφών,δέν λαμβάνουσιν άφ’εαυτών 
τήν κίνησιν- ταύτατά σώματα, ώς καί παν άλλο σώμα 
άνόργανον, είναι αδρανή, ήτοι άνίκανα νά κινηθώ- 
σιν οίκοθεν, νά τροποποιήσωσι, νά έλαττώσωσιν ή 

ν’ αύξήσωσι τήν οποίαν 
έ'λαβον κίνησιν. 'Υπάρ
χει άρα αιτία τις ή δύ- 
ναμίς τις ενεργούσα έπ’ 
αύτών, διά τής οποίας 
κινούνται ή πίπτουσι, 
και τήν δύναμιν ταύτην, 
εις ήν ύπόκεινται πάν
τοτε, όνομάζομεν βαρύ
τητα.

Οσα σώματα ύπος-η- 
ρίζονται, δέν πίπτουσι 
μέν, τείνουσι δέ νά πέ- 
σωσι· τούτο βλέπομεν 
όταν φέρωμεν φορτίον τι, 
επειδή αίσθανόμεθα ό'τι 
είναι χρεία νά καταβάλ- 

Σχ. 1. λωμεν άδιάλειπτον δύ-
ναμιν όπως τό κρατώμεν.

Ό μόλυβδος, κρεμάμενος από νήματος (Σχ. 1), τεί
νει ωσαύτως να πεση, και δια τούτο σύρει τό νήυ.α, 
τό όποιον καί θά συνε'τριβεν άν ή αυτός ήτο βαρύτερος 
ή τό νήμα άσθενέστερον.

Η διεύθυνσις τού μολύβδου τούτου μάς δεικνύει 
ακριβώς τήν διεύθυνσιν τής βαρύτητος" αληθώς, ό μό
λυβδος τότε μόνον διατελεΐ ακίνητος, όταν ή δύναμις 
ητις τον σύρει προς τα κάτω διευθυνθή κατά τό μήκος 
τού νήματος αύτού.

Αύτη ή διεύθυνσις είναι ή ονομαζόμενη κάθετος 
τού τοπου· επειδή τυγχάνει πίπτουσα πάντοτε κατά 
κάθετον επι τής επιφάνειας τών ήρεμούντων ΰδάτων, 
ήτις είναι ή όριζόντειος επιφάνεια. .

'Η πείρα άποδεικνύει ότι ή βαρύτης επιδρά παντα- 
χόσε. περί τήν σφαίραν τής γης, επί τε τής κορυφής 
τών υψηλότατων όρέων, καί εις τά βαθύτατα σπή
λαια· έπιτε τών θαλασσών, καί επί τώνηπείρων· επί 
τε τής διακεκαυμένης ζώνης, καί πρός τούς πόλους.

Επειδή τής γης ή επιφάνεια είναι σχεδόν σφαιρική, 
παν σώμα βαρύ προσηρτημένον εις νήμα, ό'που αν κρε- 
μασθη επί τής γηίνης σφαίρας, κατευθύνεται πρός τό 
κε'ντρον τήςγής, καί τό νήμα σχηματίζει κάθετόν εις 
τήν επιφάνειαν αύτής, ή'τις είναι ή επιφάνεια τών ύδά- 
των, ύπό τάς ηπείρους παρατεινομένη.

Εαν τα σώματα άναπαυωνται επί όριζοντείου 
επιφάνειας, θλίβουσι πάλιν κατά κάθετον τό έδαφος έπ; 
τού όποιου κεΐνται, καθώς ό μόλυβδος σύρει τό νήμα τό 
οποίον τον κρατεί· όταν δέ αύτά άναπαυωνται επί 
προσκλινοΰς επιφάνειας, ώς εις τό πρανές τών λόφων, 
επειδή παλιν ή θλίψις αύτών είναι καθετική, τείνου
σι να κυλισθώσιν ή νά όλισθήσωσιν, εάν δέν κρατώνται 
δι υποστηριγμάτων ή δι’ επαρκούς τίνος προστριβής. 
Διά τούτο οί λίθοι κυλίονται εις τό βάθος τών κοιλά
δων τά χώματα όλισθαίνουσιν εις δγκόυς ενίοτε ύπερ- 
μεγεθεις έπι τών άργίλλων οϊτινες έπότίσθησαν ύπό 
βροχής· αί χιόνες άποσπώνται από τού ύψους τών ό

ρέων εις φοβερά αθροίσματα, τά όποια κατακρημνι- 
ζόμενα συντρίβουσι καί παρασύοουσι διά τής προσα- 
ποκτωμένης ταχύτητος αιωνόβια δένδρα, άπαντώμενα 
εις τόν δρόμον των. ·

Τό αύτό τούτο συμβαίνει καί εις τήν κίνησιν τών 
ύδάτων· οί ποταμοί οί κυλίοντες μεγαλοπρεπώς πρός 
τήν θάλασσαν τά ύδατα όσα δέχονται έκ τών ρυάκων 
καί χειμάρρων καί πηγών, ύπείκουσι καί αύτοί πι- 
στώς εις τούς νόμους τής βαρύτητος- αύτη ή δύναμις 
είναι ή παρέχουσα αΰτοΐς τήν κίνησιν καί ή βιάζουσα 
αύτούς νάπροχωρώσιν ότέμέν ταχύτερον, επί τών κα- 
τηφορικωτέρων τόπων, ότέ δέ βραδύτερον, έν μέσω πε
διάδων άνεπαισθήτως άποκλινουσών τής όριζοντείου 
γραμμής.

Δέν ύπάρχει ρανίς ΰδατος επί τηςγής ή εις τά αχα
νή πελάγη, διαφεύγουσα τήν επίδραση/ τής βαρύτη
τος, ούτε πρός στιγμήν· δέν ύπάρχει μόρων ύλης άφι- 
νόμενον ύπ’ αύτής ελεύθερον’ αύτη, ανυποστήρικτον 
μέν, τό παρακαλεΐ νά πέση, αναπαυόμενου δέ τό πιέ
ζει πάντοτε.

■

Καί τά ό'ρη δέ αύτά τείνουσιν ώς καί παν άλλο νά 
πέσωσιν. Επί σεισμών, επί ήφαιςείων εκρή
ξεων, επί μεγάλων τής γης ανατροπών, ή βα
ρύτης, ώς δύναμις διηνεκής, επί τέλους υπερ
ισχύει πάσης’ άλλης τυχαίας ή πρόσκαιρου 
δυνάμεως έξ ής έσείσθησαν, έκλονίσθησαν ή 
έρράγησαν τά ς-ερεώτατα τών ς-ρωμάτων της 
γης. ’Αφού ή δύναμις εκείνη ή τυχαία εξαν
τληθώ, ή βαρύτης, ή αείποτε κρατήσασα ταύ- 
τα τά ερείπια κατά τούς διαγεγραμμένους 
αύτη νόμους, μένει μόνη κυρία ίνα συνά
θροιση πάλιν αύτά κατά τινα τρόπον καί 
παγιώστ) νέαν τινα ισορροπίαν.

Αλλ’ έξεταζομένων τών αποτελεσμάτων 
τής βαρύτητος επί σωμάτων διαφόρου φύ- 
σεως καί διαφόρων σχημάτων, διακρίνονται 
διαφοραί εις αύτά σημαντικαί. 'Η πέτρα, 
παραδείγματος χάριν, πίπτει ταχύτερον τού 
πτερού· τό ξύλον ταχύτερον τού χάρτου· μία 
χάλαζα ταχύτερον μιας νιφάδας χιόνος" άλ
λά μετά μικράν τινα σκε'ψιν, δέν βραδύνομεν 
νά έννοήσωμεν ό'τι τό πτερόν καί τό φύλλον 
τού χάρτου καί ή νιφάς, καί ό'σα άνάλογα 
σώματα, φαίνονται ύπείκοντα μάλλον είς τήν 
ενέργειαν τού άέρος, ή είς τήν τής βαρύτητος· 
αντί νά πέσωσι κατ’ εύθεΐαν, άκολουθούντα 
την γραμμήν τού νήματος από τού όποιου 
κρέμαται ό μόλυβδος, άμφιταλαντεύονται 
ώς ύποβασταζόμενα καί άπαγόμενα ύπό τής 
ελάχιστης πνοής τού άέρος. Ίνα σπουδάσω- 
μεν λοιπόν τήν πτώσιν τών σωμάτων, ύπει- 
κόντων είς μόνην της βαρύτητος τήν δύναμιν, 
πρέπει νά ίδωμεν αύτά πώς πίπτουσιν εντός 
τόπου κενού, όπου νά μή ύπάρχη τι βραδύ— 
νον καί παρενοχλοΰν τήν αύτών κίνησιν. Τό 
πείραμα τούτο γίνεται εντός μακροΰ τίνος 
ύαλίνου σωλήνος (σχ. 2), μήκους μέν 2 πε
ρίπου μέτρων,διαμέτρου δέ έκατοστ. 7 ή 8, 

Σχ. 2.

καί τούτου εχοντος εις τά δύο άκρα μεταλλικά πώμα
τα, τό εν τών οποίων φέρει ς-ρόφιγγα ςεγανώς κλειομέ- 
νην όταν γίνη τό κενόν. ’Αφού είς αύτόν είσαχθούν ό'σα 
σώματα πρόκειται νά δοκιμασθώσι, καί άπορροφηθή

έπειτα ό άήρ διά της πνευματικής αντλίας, λαμβάνε- 
ται ό σωλήν καί στρέφεται διά μιας από τών άνω είς 
τά κάτω, τά δέ σώματα πίπτουσιν ούτω μηδόλως 

•έγγίζοντφ είς τά πλάγια. Τότε δέ παρατηρεΐται φαι- 
νόμενόν τι έκπλήττον κατ’ άρχάς· τό πτερόν πίπτει 
μεθ’ ό'σου τάχους καί ό μόλυβδος, καί ένί λόγω, όλα 
τά σώματα, βαρέα είτε ελαφρά, μικρά ή μεγαλα, ό- 
ποιαςδήποτε καί αν ηναι φύσεως, πίπτουσι μετά τού 
αύτού τάχους. "Αν όμως άνοιχθη πρός ς-ιγμήνή ςροφιγς 
ίνα είσέλθη ολίγος τις άήρ, αρχίζει πάλιν νά φαίνεται 
ή άντίστασις" τά μέταλλα πίπτουσι προ τών άλλων 
σωμάτων· ακούονται κτυπώντα τήν κατωτέραν ακραν 
τού σωλήνος, ενώ τό πτερόν καί ό χνούς τού βαμβα- 
κος έξακολουθούσιν είσέτι τήν πτώσίν των. Η έν τη 
ταχύτητι διαφορά αύτη αύξάνει καθόσον εισάγεται 
πλειότερος άήρ, καί επί τέλους καταντά το αυτό ώς 
άν έγίνετο τό πείραμα είς τόν ανοικτόν αέρα.

"Ωστε ή βαρύτης παρέχει είς όλα τάσώματα τήν αύ
τήν ταχύτητα· ή δέ γενική αύτη πρότασις εφαρμόζε
ται είς πάντα τόπον της γης· πανταχού τό πείραμα 
άποδεικνύει αύτό τούτο επίσης αύστηρώς.

Δέν πρέπει ό'μως νά συμπεράνωμεν έκ τούτου ότι 
καί ή έ'ντασις της βαρύτητος είναι ή αύτη παντα- 
χού" διότι ή κοινή ταχύτης τήν όποιαν δίδει έν παντί 
τόπω, είς τε τά ελαφρότερα καί είς τά βαρύτερα σώμα
τα, ένδέχεται νά καταστη μεγαλρτέρα ή μικροτε'ρα άν 
μεταβώμεν άφ’ ενός τόπου είς άλλον· καθώς και συμ
βαίνει πραγματικώς. Πρός τούς πόλους, τα σώματα 
πίπτουσι ταχύτερον ή πρός τόν ισημερινόν· αύτη ή 
ταχύτης αύξάνει μετά τού βορείου πλάτους· ώστε ή 
άστατος έ'ντασις τήα βαρύτητος έχει σχέσιν μετά του 
σχήματος τής γηίνης σφαίρας.

Καί άληθώς μέν ώς άσθενεστάτη ή αύ'ξησις τής έν- 
τάσεως ταύτης, όταν πορεύεται τις από τού ισημερι
νού πρός έ'να τών δύο πόλων, μόλις διακρινεται εκ τής 
αμέσου πτώσεως τών σωμάτων, άλλ’ έκτης κινήσεως 
τών ωρολογίων καθίσταται έπαισθητή. Τών κρεμας-ών 
ώρολογίων τό βαρύδιον, ύπό τού όποιου κανονίζεται 
ή κίνησις αύτών, είναι καί τούτο σώμα πιπτον όπου 
ή βαρύτης καθίςαται μεγαλύτερα, τό βαρύδιον πίπτει 
ταχύτερον, κάμνει πλειότερα κτυπήματα έντός τής η
μέρας, καί τό ώρολόγιον προτρέχει καθ’ έκαστην δευ
τερόλεπτά τινα. Καί έκ της ακριβούς λοιπον καταμε- 
τρήσεως τού χρόνου, καί έκ τών παλμών τού ωρολο
γίου, καί έξ αστρονομικών λεπτομερέστατων παρατη
ρήσεων, σημειούνται αί μικραί αύται αλλοιώσεις τας 
όποιας ή βαρύτης παθαίνει, καί αί όποϊαι προέρχονται 
έκ της είς τούς πόλους πλατύνσεως της γης.

’Αλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τήν πρώτην πρότασιν, 
είς τήν ίσην ταχύτητα ήν δίδει ή βαρύτης εις όλα τα 
σώματα έν τω αύτώ τόπω. Αύτη ή θεμελιώδης αλή
θεια χρησιμεύει ώς βάσις είς πολλας και αςιολογους 
νύξεις, δυσνοήτους όμως, καί δια τας όποιας είναι 
χρεία βαθυτέρας σπουδής- διά τούτο παρατρέχομεν 
ταύτας έν τη παρούση διατριβή.

Είναι λοιπόν βέβαιον ότι, ώς πρός τήν βαρύτητα, 
δλατά σώματα είναι όμοια’ ότι αύτη προς όλα άπα- 
ραλλάκτως επιδρά" ότι, ένί λόγω, μία μόνη ύλη υ- 
■Λάρχει ώς πρός τήν βαρύτητα.

’'Αλλο· — τό μόριον ενός οίουδήποτε σώματος πί
πτει μετά της αύτής ταχύτητος μεθ’ ής καί όλον το 
σώμα,οσοναεγακάιαν ηναι" τούτο δε παλιν τι σημαί

νει; ότι ή βαρύτης επιδρά χωριςώς, άτομικώς, καί με
τά της αύτής έντάσεως είς έκαστον τών μορίων της ύ
λης· καί ότι επομένως ή γενική αύτής έπίδρασις είναιτό 
σύνολον, ή τό γινόμενον όλων τών στοιχειωδών επι
δράσεων αύτής. Αύτη ή ολική έπίδρασις της βαρύτη
τος έπί οίουδήποτε σώματος είναι τό λεγόμενον βάρος 
τού σώυ.ατος τούτου.

"Ωστε τό βάρος δέν έφαρμόζεται είς τήν ύλην έν 
γένει, άλλ’ έφαρμόζεται ιδίως εις τι σώμα- τό δέ βά
ρος σώματός τίνος είναι το σύνολον, ή τό γινόμενον 
πασών όμοΰ τών έπιδράσεων της βαρύτηίος επ’ αυτού.

Όρθώς λέγομεν ή βαρύτης, όμιλουντες γενικώς 
πως καί άνευ χαρακτηρισμού τίνος άλλου- ποτέ όμως 
δέν πρέπει νά λέγωμεν ή βαρύτης σώματός τίνος, 
έπειδή όλα τά σώματα όσα εύρίσκονται έν τω αύτω 
τόπω ύπόκεινται είς τήν αύτήν βαρύτητα. Δια τον αύ
τόν δέλόγον δέν πρέπει νά λέγωμεν απλώςτό βάρος, 
όμιλοΰντες γενικώς καί άνευ άλλου τίνος χαρακτηρι
σμού, άλλά τό βάρος τού δεινός σώματος’επειδή 
πραγματικώς τό βάρος του ανήκει εις αυτό, και σχη
ματίζει μίαν τών ουσιωδέστατων αύτού ιδιοτήτων.

Μικρόν μετά τήν τού βυζαντινού θρόνου καταλυσιν 
καί τήν τών ελληνικών νήσων έρήμωσιν, πολλοί τών 
έκεϊ- καταφυγόντων Βυζαντινών, μή άνεχομενοι να 
βλέπωσι τήν άθλίαν κατάστασιν τής ταλαίνης αύτών 
πατρίδας, κατέφυγον συν γυναιξί κ.αι τέκνοις και τοίίς 
τοκεύσιν αυτών είς ’Ιταλίαν καί Σικελίαν καί Κύρνον 
(Κόρσικαν) καί 'Ισπανίαν. Τινες τούτων τών προσφύ
γων, καί μάλιστα τών έν 'Ισπανία καταφυγόντων, 
ολίγον μετά τήν άνάβασιν Καρό),ου τού Β'είς τόν 
βρετανικόν θρόνον προσκληθέντες ύπό τού έλληνος 
(χίου) ιατρού αύτού2, μετέβησαν είς Αονδΐνον ηγουμέ
νου τού ίερέως αύτών Δανιήλ Βούλγαρη, καί έδόθη 

. * ι
(1) Έάν τι; τών έν Λβνδίνω θέλη vi έπίσκεφβή τον ελληνικόν 

τούτον ναόν, διευθννθήτω δια τη; Soho Square, Greek street, Rose 
street και Crown street, και είιρήσει αύτόν.

(2) Ό ιατρό; ούτος ώνομάζετο Κωνσταντίνος 'Ροδοκανάκις 
(γενική —'Ροδοκανάκιδος).
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αύτοΐς ύπό του βασιλέως εις κατοίκησιν χώρος έ'ξου 
των τειχών τής πόλεως κείμενος, και ελληνιστί μεν 
« Σόχειοι ’Αγροί », αγγλιστί δέ Sohoe Fields κα
λούμενος, ένθα ήγειραν οικήματα μέχρι; ημέρας σω- 
ζόμενα, δόσαντες εις τάς έξ αύτών σχηματισθείσας ο
δούς ϊδια ονόματα, οίον 'Ελληνική οδός (Greek street) 
κτλ. κτλ. μέχρι του νυν διατηρούσας αύτά.

'Ετυχε κατ’ εκείνον τον καιρόν (1676) έν Αονδίνω 
διατριβών ό της νήσου Σάμου άρχιερεύς, ’ΐωάσαφ 
Γεωργινός καλούμενος, μεταβάς έκεϊσε (καθ’ ά αύτός 
ιστορεί εις την διαμαρτύρησιν αύτοΰ, έν τη του Βρε
τανικού Μουσείου βιβλιοθήκη διατηρουμένην καί μετ’ 
άλλων μονοφύλλων διακηρύξεων συνδεδεμένην εις τό
μον φέροντα αριθμόν 81 6 “18~), κατά της βιαίας πω- 
λη'σεως της περί ής γενήσεται περαιτέρω λόγος ελλη
νικής εκκλησίας ϊνα διά τού τύπου δημοσιεύση βι
βλίου προς χρησιν της ’Ανατολικής Εκκλησίας, « Αν
θολόγιαν » καλούμενου.

Μαθών ότι οί συμπατριώται αύτού 'Έλληνες, καί- 
τοι προ διετίας (1674) λαβόντες παρά της ’Αρχής την 
άπαιτουμένην άδειαν ϊνα οϊκοδομη'σωσι ναόν, δι’ έ'λ- 
λειψιν όμως χρημάτων καί όμονοίας καί δραστηριότη
τας ηδυνάτουν νά πραγματοποιήσωσι τον σκοπόν αύ
τών, άνέλαβε την φροντίδα τού νά προμηθευθη κατάλ- 
ληλον χώρον καί πόρους προς άνέγερσιν αύτού. Καί 
πρώτον έπεσκέφθη τον τού Λονδίνου επίσκοπον 'Ερρί
κον τόν Κρόμπτωνα, ϊνα άναγγείλη αύτώ τά διατρέ- 
χοντα καί αίτηση την συγκατάθεσιν αύτού' ήν λα
βών μετά της ύποσχε'σεως, ότι ό'χι μόνον αύτός έμελλε | 
χρηματικώς νά συνδράμη προς άνέγερσιν τού ναού, I 
αλλά καί τούς άλλους έπισκόπους καί τούς εύπατρί- 
δαςνά παροτρύνη όπως μιμηθώσιν αύτόν, κατηυθύνθη 
εις την οικίαν τού διδάκτορας 1‘αρβοσα (Barbosa!, παν- 
τοΐα οικοδομήματα τότε έγείροντος έν τοΐς «Σοχείοις 
Αγροΐς », ό'ςτις, την αιτίαν της έπισκέψεως αύτοΰ 

μαθών, ύπεσχε'θη νά παραχώρηση κατάλληλον γης 
τμήμα προς άνέγερσιν τού ναού, οΰτινος τά θεμέλια 
ύπεσχε'θη προς τοΐς άλλοις νά έγείρη ίδίοις άναλώ- 
μασι.

Την προσφοράν ταύτην λαβών ό Τωάσαφ, επισκέ
πτεται έκ νέου τόν τού Λονδίνου επίσκοπον, ό'ςτις τώ 
δίδει αρχιτέκτονα, Θρήφτ (Thrift) καλούμενον, ϊνα 
έκλέξη, καταμέτρηση καί παραδώση αύτώ δωρεάν την 
προς άνέγερσιν τού ναού άπαιτουμένην έκτασιν γης. 
Αφού δέ καί τούτο έ'λαβε πέρας κατ εύχήν, παρου- 

σιάσθη εις τόν βασιλέα Κάρολον, ό'ςτις έλευθερίως συν- 
εισέφερε μετά τού δουκός της Υόρκης καί των αύλι- 
κών αύτοΰ και των κληρικών τό ποσον λιρών χιλίων 
πεντακοσίων, ών 800 μέν έδαπανήθησαν εις ημερομί
σθια έργατών καί αγοράν οίκοδομητικής ύλης , αί δέ ί 
λοιπαί 700 εις μισθούς ύπηρετών, άλλας μικράς δα- 
πάνας, καί διατροφήν αύτού έπί εξαετίαν.

'θ ναός λοιπόν ούτος άνηγέρθη τοιούτω τοόπω, καί 
μετά μεγάλης π&μπής άφιερώθη εις την της « Θεού 
μητρός κοίμησιν» την 10 μαί'ου τού 1677 έτους. 
Φέρει δέ τόν τύπον τών έλληνικών μονηδρίων, καί έπί 
λίθου λευκού έγκεκολαμμένου έπί τού έξωτερικοΰ ύ-

(1) Την ί(«μαρτύρησιν ταύτην, διά τό σπάνιον καί περίεργον, 
κατεχώρισεν ό φιλογενής συγγραφεΰς τής παρούσης διατριβής έν 
τ·ύ φυλλαδίω τή; 31 αύγούστου 1867 τοϋ έν Αονδίνω κατά σάβ- 
βατον έκδιδομένου περιοδικού φιλολογικού συγγράμματος « Noles 
anil Queries».

περθυρίου αύτοΰ άναγινώσκεται ή δεήέπιγραφή, γραμ- 
μασι κεφαλαίοις κεχαραγμένη·

t ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΟΙ ΑΧΟΖ' ΑΝΗΓΕΡΘΗ Ο ΝΑΟΣ 
ΟΥΤΟΣ ΥΠΕΡ ΓΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝ
ΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΌΤΑΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟΥ Β' 
ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΙΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗ- 
ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΑΡΧΙΕΡΑ- 
ΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣ1ΜΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡ
ΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΡΟΜΤΩΝΌΥ, ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΟΙΓΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥ- 
ΓΕΝΩΝ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΉΣ ΗΜΩΝ ΤΑΠΕΙ- 
ΝΌΊΊΙΤΟΣ ΣΑΜΟΥ, ΙΩΑΣΑΦ ΓΕΩΡΓΙΝΌΥ ΤΟΥ 
ΕΚ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Καί ταΰτα μέν οΰτω- μετά πενταετίαν δέ (1682) 
από της τού ναοΰ άνεγέρσεως, θεωρούσα ή έλληνική έ- 
κείνη Κοινότης ότι ήτο μάλλον μικρός καί μακράν τών 
πλείστων ελληνικών οικημάτων, τών έν τή κυρίως πό- 
λει τού Λονδίνου εύρισκομένων ένεκα τού εμπορικού 
επαγγέλματος τών οϊκούντων αύτά, άπεφάσισε μετά 
ώριμον συνδιάσκεψιν ϊνα πωλη'ση αύτόν, καί οικοδό
μηση άντ’ αύτού άλλον μεγαλητερον εις κεντρικωτέ- 
ραν θέσιν.

« Μετά την άπόφασιν ταύτην (γράφει ό της Σάμου 
αρχιεπίσκοπος Ιωάσαφ έν τη προμνημονευθείση αγ
γλιστί γεγραμμένη διαμαρτυρησει αύτοΰ), έπεσκέφθην 
άνευ αναβολής τόν τού Λονδίνου λόρδον ’Επίσκοπον, 
ϊνα λάβω την άπαιτουμένην άδειαν προς άνέγερσιν έτέ- 
ρας έκκύ.ησίας, ήν ύπεσχέθη νά μοί δώση άμα τω άναγ- 
γείλω τήν πώλησιν τηςέντοΐς Σοχείοις Αγροΐς νύν ύπό 
την κατοχήν ημών ύπαρχούσης. ΙΙροσπαθήσας λοιπόν 
εύρον κατάλληλον αγοραστήν, εις τόν όποιον όμως ό 
του Λονδίνου ’Επίσκοπος δέν μοί έπε'τρεψε νά πωλή- 
σω, έπί λόγω ότι έσκόπευε νά μεταβάλη αύτήν εις 
Συνεντενκτήριον Ούεσλεϊανών. Κατηυθύνθην τότε εις 
τόν ιερέα τής ενορίας τού Αγίου Μαρτίνου, ό'ςτις προ- 
τείνας τήν αγοράν τού ναοΰ εις τήν ενορίαν, καί πέμ- 
ψας δύο ειδήμονας τέκτονας ϊνα έκτιμήσωσι τήν άξίαν 
αύτής, μοί προσέφερεν 168 λίρας, καίτοι έξετιμήθη 
ύπο τών τεκτόνων 626, έπί λόγω ό'τι τό έ'δαφος έφ’ 
ού ήτο ώκοδομημένη άνήκεν εις αύτούς, καί ό'χι εις 
τόν δωρήσαντά μοι αύτό ’Επίσκοπον, καί μετά ταΰτα 
ετέρας λίρας 32, μαθών ότι εύρον έτερον αγοραστήν 
προσφέροντα230. Μή ς-έρξαντοςδ’έμούεΐςπώλησιντού 
ναού αντί τής προμνημονευθείσης εύτελούς τιμής, ού'τε 
εις παράδοσιν τών κλειδών αύτού εις τήν ενορίαν,καίτοι 
μέ διέταξε καί ό τού Λονδίνου Επίσκοπός, κατέσχον 
αύτόν θραύσαντες τήν θύραν. Μή δυνηθείς δε νά δικαιω
θώ εις τό δικαστη'ριον, φρόνιμον έκρινα νά δημοσιεύ
σω διά τού τύπου τήν παρούσαν διακήρυξιν, ϊνα γείνη 
τοϊς πάσι δήλον ότι τήν εκκλησίαν ταύτην ούτε έπώ- 
λησα, ούτε δηνάριον έ'λαβον παρά τών διά τής βίας 
καί παρα τον νόμον κατασχόντων αύτήν. »

Κατά τά φαινόμενα, κατασχοΰσα ή ενορία τού Α
γίου Μαρτίνου τόν περί ού ο λόγος ναόν, παρεχώρη- 
σεν αύτόν κατά τό αύτό έ'τος (1682) εις τούςέν Λον- 
δίνω τότε πρόσφυγας διαμαρτυρομένους Γάλλους, οϊ- 
τινες μετά τριετίαν έπε'στρεψαν αύτόν πάλιν εις τήν 
ένορίαν, άπό τής οποίας ήγοράσθη ολίγον ύστερον ύπό 
του ϊερέως τού Ούεσλεϊανού δόγματος ’ίωάννου 'Ρη- 
σίου (Hess), μετασχηματίσαντος τήν εσωτερικήν δια- 
κόσμησιν κατά τούς κανόνας τού δόγματος αύτού.

! 'Ο ελληνικός ναός ούτος, ό πρώτος έν Αγγλία ύπό 

τών προπατόρων ημών έγερθείς, πολλάς μέχρι τού 
1840 έτους παθών έσωτερικάς μεταβολάς έκ τών κατά 
καιρούς έγκατασταθεισών θρησκευτικών αιρέσεων, ήγο
ράσθη τότε, καθ ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά μεταβλη- 
θή ύπό τών κατόχων αύτοΰ εις αισχρόν χορευτήοιον, 
ύπό τού αΐδεσίμου Νουγεντίου Γουέηδ (Nllgent Wade), 
ϊερέως τής έν τη Σοχείω Πλατεία (Soho square) εκ
κλησίας τής 'Αγίας Άννης, συνδραμ-όντων τών φίλων 
αύτοΰ καί τού ταμείου τών τής « Μητροπόλεως 
Ναών », καί άφιερώθη τόν ίούνιον τού 1850 έτους τη 
« Απειπαρθένω Μαρία », ονομασία ήν φέρει μέχρι σή
μερον.

Καί αΰτη μέν ή έξιστόρησις τής άνεγέρσεως καί πα- 
ρούσης καταστάσεως τού ναού, ούτινος τήν πρόσοψιν 
έκδίδομεν μετά τής διατριβής ταύτης· περί δε τών 
μετά τήν βιαίαν κατάσχεσιν αύτοΰ σχηματισθέντων 
ύπό τής ελληνικής ταύτης αποικίας ναών, μέχρι τού έν 
έτει 1849 άνεγερθέντος έν τή όδω London Wall, άλ
λοτε θέλομεν γράψει τά καθέκαστα.

Δ. Ί’οδοχανάκις.

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Τά πάντα τού άνθρώπου, καί αύτό τό έξωτερικόν, 
μαρτυροΰσι τήν ύπεροχήν αύτού έπί πάντων τών άλ
λων ζώντων πλασμάτων· κρατείται ορθός καί ύψιτε- 
νής καί επιτακτικός τό ήθος· ή κεφαλή του είναι προς 
τόν ούρανον ές-ραμμένη καί παριστα όψιν ύπερήφανον, 
φέρουσαν τόν τύπον τής αύτού αξιοπρέπειας. ’Επί τής 
φυσιογνωμίας του είναι έζωγραφημ-νη ή είκών τής 
ψυχής· διαφαίνεται δέ τό έξοχον τής φύσεώς του διά 
τών ύλικών οργάνων, καί διά πυρός θείου ζωογονεί 
τούς χαρακτήρας τού προσώπου του· ή μεγαλοπρεπής 
συμπεριφορά του, τό στερεόν καί εύτολμόν του βάδι
σμα έμφαίνουσι τήν εύγένειάν του καί τον βαθμόν· μό
νον διά τών εσχάτων άκρων του άπτεται τής γης, 
καί μόνον μακρόθεν τήν βλέπει, καί φαίνεται ώς μή 
καταδεχόμενος αύτήν. Οί βραχίονες τώ είναι δεδομέ
νοι, όχι ϊνα τώ χρησιμεύωσιν ώς στύλοι ύποβαστάζον- 
τες τόν όγκον τού σώματός του· ή χειρ του δέν πρέ
πει νάπατή τήν γην, διότι θά έχανεν ούτω διά της διη
νεκούς τριβής τήν λεπτότητα τής άφης, τής οποίας 
είναι τό κυριώδες οργανον ό βραχίων καί ή χειρ έ- 
πλάθησαν προς χρήσεις εύγενεστέρας, προς έκτέλεσιν 
τών προςαγών της θελήσεως, προς σύλληψιν τών άπε- 
χόντων πραγμάτων, προς έκτοπισμόν τών προσκομμά
των, προς εναγκαλισμόν καί κράτησιν τών αρεστών, 
καί προς ύπηρεσίαν τών ά/.λων αισθήσεων.

'Ότε είναι ήσυχος ή ψυχή, όλ.α τά μέρη τού προσ
ώπου διάκεινται έν καταστάσει άναπαύσεως· ή ανα
λογία των, ή αρμονία, τό σύνολον δηλοΐ τήν αρμο
νίαν τών στοχασμών καί άνταποκρίνεται προς τήν 
ενδόμυχον γαλήνην άλλ’ ότε ή ψυχή είναι τεταραγ- 
μένη, ή άνθρωπίνη μ.ορφή καθίς·αται ζώσα είκών, έπί 
της οποίας τά πάθη χαρακτηρίζονται μετά τόσης λε- 
πτότητος, όσης καί ένεργείας· έκαστη κίνησις τής ψυ
χής εκφράζεται διά μιας άλύ.οιώσεως, έκαστη πράςις 
δι’ένός χαρακτήρος. II έπί τής μορφής ζωηρά καί άμε
σος έντύπωσις,προλαμβάνουσα καί τήν θέλησιν αύτήν, 
φανερόνει τά ήμέτερα διανοήματα, καί διά παθητικών 
σημείων άποδίδει εις τά έξω τάς εικόνας τών μυστι
κών ημών διαταράξεων.

Προ πάντων εντός τών όμμάτων αύται ζωγραφούν- 
ται καί γνωρίζονται. Τό όμμα ανήκει εις τήν ψυχήν 
αύτό ύπέρ παν άλύ.ο οργανον φαίνεται σχετιζόμενον 
μετ’ αύτης καί μετέχον παντός κινήματος της· έκδηλοΐ 
τά τρικυμιωδέστατα τών παθών καί τάς σφοδροτάτας 
τών συγκινήσεων, καθώς καί τάς ήδίστας τών παθή
σεων καί τά τρυφερώτατα τών αισθημάτων- έκφράζει 
αύτά έν όλη αύτών τή δυνάμει καί έν όλη τη καθαρό- 
τητι, πιστώς ώς γεννώνται· καί τά μεταδίδει δέ διά 
ταχίστων νευμάτων, βαλλόντων εις άλλην ψυχήν τό 
πύρ, τήν ενέργειαν καί τήν εικόνα της άπό τής οποίας 
έξεπορεύθησαν. Ό οφθαλμός δέχεται καί συγχρόνως 
αντανακλά τό φώς τού στοχασμού καί τήν θερμότητα 
τού αισθήματος. Τό όμμα είναι έννοια τού πνευ'ματος 
καί γλώσσα τής διανοίας.

(Βνφφών.)

ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑ1 ΑΡΑΓΕ 01 ΠΛΑΝ1ΙΤΑ1;

Ο Γαλιλαίος, εις τάς έρωτήσεις, — άν έπί τής σε
λήνης ή άλλου τίνος πλανήτου ύπάρχωσι γεννήματα, 
χόρτα, φυτά ή ζώα όμοια προς τά ήμέτερα, ή έάν καί 
έκεΐ γίνωνται βροχαί, άέρες, βρονταί, ώς έπί τής γής, 
— άποκρίνεται·

« ’Αγνοώ τούτο, ούτε πις-εύω* πολλώ δέ ήττον πι· 
στεύω ότι αί σφαΐραι έκεΐναι κατοικοΰνται ύπ άνθρώ- 
πων· άλλ’ όμως, έκ τού ότι έκεΐ ούδέν γεννάται ο- 
μοιον ποός τά έπί τής γής, δέν έ'πεται ότι καί ούδέν ύ- 
πόκειται έκεΐ εις μεταβολήν, ή ότι δέν είναι δυνατόν 
νά ύπάρχωσι καί έκεΐ πράγματα άλλοιούμενα, παρα- 
γόμενα, διαλυόμενα, καίτοι όχι μόνον διαφέροντα τών 
καθ ημάς, αλλά καί απώτατα πάσης ίδε'ας ημών, καί, 
ένί λόγφ, δλως άκατανόητα. »

Η ΧΕΛ1ΔΩΝ ΣΑ ΑΑΓΓΑΝΗ.

’Απ’ αιώνων ήδη χεληδών τις, ήν οί κάτοικοι τών 
Ανατολικών ’Ινδιών όνομάζουσι σαλαγγάνην, ύπάρχει 
εις τούς φυσιολόγους γνωστή- καί όμως ούτε ή ιστορία 
τού πτηνού τούτου έξηκριβώθη είσέτι, ού'τε περί τής 
φύσεως της φωλεάς του έ'χομεν τελείαν γνώσιν.

Οί αρχαίοι έγίνωσκον τήν σαλαγγάνην' Ιέραξ ό 
Καππαδόκης, Άνδρόμαχος ό τού Νέρωνος ιατρός, 
Άσκληπιάδης ό σύγχρονος τού Πομπηιου, ποιοΰσι λό
γον περί αύτής. Φαίνεται ότι ή φωλεά της έζητεΐτο 
κατά τούς αρχαίους χρόνους ώς ιατρικόν. Μεταξύ δέ 
τών νεωτέρων, πρώτος ό Βόντιος, ιατρός δανός, διατρί- 
ψαςέν ’Ιάβα, περιγράφει τάς φωλεάς ταύτας· ούτος δέ 
τάς θεωρεί ώς συμπηγνυμένάς έκ τού άφροΰ εκείνου 
όστις έπιπολάζει εις τά κύματα καί προσκολλάται έπί 
τών βράχων, προερχόμενος έκ τού γεννητικοΰ χυλού 
τών ιχθύων. Γάλλος, δέτις, κυβερνήτης έν έ'τει 1 74 I 
τών κατά τάς ίνδικάς παραλίας νήσι^ν Γαλλικής καί 
Βουρβονικής, διηγείται ότι, άποβάς εις τήν ακτήν νη
σιδίου τίνος τών πλησίον τής Ιάβας, είδεν εισερχόμε
νος εις παράλιόν τι σπήλαιον πλήθος άπειρον μικρών 
πτηνών, έκπετώντων έκ του σπηλαίου εις τήν έμφάνι- 
σίν του· ήσαν τόσα, ώστε έ'ρριψε τΛλλά χαμαί διά τής 
ράβδου του. Είδεν έπειτα ότι τά άνω τού σπηλαίου 
έ'γεμον μικρών φωλεών προσκεκολλημενών έπί τής 
πέτρας· καίσυνάξας ίκανάς, τάς έ'φερεν εις τό πλοΐον,
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όπου τινές των συνοδοιπόρων του,πολλάκις έπισκεφθέν- 
τες την Κίναν, τάς άνεγνώρισαν ώς φωλεάς έξ εκείνων 
τάς οποίας περιζητοΰσιν οί Κινέζοι διά τάς τραπέζας 
των. Και ούτος λοιπόν ό Γάλλος, καθ’ ά ή'κουσεν εις 
άλλας περιηγήσεις του έκ των ιθαγενών της Μαλαι
σίας καί Κοχιγκίνας καί ’Ινδικής, ώς καί των νήσων 
Φιλιππινών καί Μολούκων, θεωρεί την ούσίαν έξ ης 
•ή σαλαγγάνη κατασκευάζει την φωλεάν αύτης ώς χυ
λόν τών ιχθύων. Προσθέτει δέ ό'τι καί αύτός συνήγαγε 
διά τίνος κάδου τοιοΰτον χυλόν, έπιπολάζοντα εις την 
θάλασσαν,καί άφοΰ τον έξήοανεν, είδεν ότι ήτο όρ.οιος 
ρ.έ την ύλην τών φωλεών· συνέβη δέ νά ί’δη καί ϊνας 
της γλοιώδους ταύτης ύλης, κρερ.αρ,ένας από του ράμ
φους της χεληδόνος σαλαγγάνης.

’Ετερος φυσιολόγος (ό Staunton), περιηγηθείς εις 
Κίναν, έξέφερε γνώρ.ην διάφορον. Ούτος, εις νησίδα τι- 
νά πλησίον τής Σουρ-άτρας, ευρε δύο σπήλαια πλήρη 
φωλεών σαλαγγανών. « Αύται, λέγει, φαίνονται συγ- 
κείρ.έναι ές ΐνών ρ.ακρών, συγκεκολληρ-ένων διά γλοιώ
δους τίνος καί διαφανούς ύλης, παρερ,φεροΰς πρός τον 
άφρόν δν ή θάλασσα καταθέτει επί τών σκοπέλων. Εί
ναι δέ συνηρ.ρ,έναι ή ρ,ία ρ.ετά της άλλης ώς καί ρ.ετά 
τών πετρών του σπηλαίου, εντός του όποιου εύρίσκον- 
ται εις βάθος από 50 ριέχρι 500—οδών, Τας φωλεάς 
ταύτας κατασκευάζουσι ρ,ικραί τινες χεληδόνες φαιαί 
και εις την κοιλίαν ύπόλευκοι, αί όποΐαι πετώσι ρ.ετά 
τόσης ταχύτητας, ώστε διέφευγον τά βλήρ,ατα τών 
τυφεκίων ήριών. Λέγεται ότι αί αύται φωλεαί άπαν- 
τώνται καί εϊς τά υψηλότατα τών ορέων της ’Ιάβας, 
πολύ ριακράν της θαλάσσης· έξ ού πρέπει νά συρπεράνω- 
ρ,εν ότι αί σαλαγγάναι δεν πορίζονται έκ του πελάγους 
τάς ΰλας διάτων οποίων τάς κατασκευάζουσιν. Αί χε
ληδόνες αύται τρέφονται έξ έντόρ.ων άτινα εύρίσκου- 
σιν εις τά έλη, καί τό πλατύ αύτών ράρ.φος είναι 
πρός τό θήραρ,α τούτο έπιτηδειότατον. Έκ τούτων 
λοιπόν τών ριικρών ζωυφίων κτίζουσι καί τάς φω
λεάς των, ών ή ποιο'της καί ή αξία έξαρτώνται έκ της 
ποσότητος καί ποιο'τητος τών έντο'ριων ές ών τάς συν
έθεσαν. »

’Αλλ’ έκφέρονται καί δύο άλλαι γνώρ.αι επί του 
προκειρ,ε'νΟυ έπαυξάνουσαι την απορίαν καί κατά ριέν 
την πρώτην, ή ούσία τών φωλεών είναι προϊόν χυρ.οΰ 
έκκρινορ.ένου έκ τών ρ.ερ.βρανωδών σωλήνων τούς ο
ποίους έχει ιδίως αΰτη ή χεληδών κατά δέ την δευ- 
τε'ραν, ή αληθώς φαγώσιριος σαλαγγάνη πορίζεται τά 
στοιχεία της φωλεάς της εκ τίνος φύκους του είδους 
τού gelidium (άλιπη'κτου;) · τό κολλώδες τούτο φυ- 
τόν, άναριγνύρ.ενον ρ.ετά τοΰ σιάλου τού πτηνού, 
προσεπιτίθεται κατά ςρώρ.ατα· διό καί ή επιφάνεια της 
φωλεάς έχει ρυτίδας κυκλοειδεΐς, ώςέχούσας εν καίτό 
αύτό κέντρον, καί διάκεχωρισρ.ένας κατά την τάξιν τών 
κεραρ,ιδίων, ώς είναι καί του όστρειδίου ή κογχύλη.

Κατ’άλλον τέλος φυσιολόγον, ή σαλαγγάνη, καθ’ ον 
καιρόν κατασκευάζει την φωλεάν αύτης, τρώγει φύκός 
τικοινότατον εϊς έκείνας τάς θαλάσσας, τό όποιον ρ.ε- 
τασκευάζουσα εντός τού στορ.άχουτης έξερ,εΐ έπειτα 
εϊς ύλην έπιτηδείαν πρός κατασκευήν της φωλεάς, και 
περιέχουσαν θρεπτίκάς ουσίας, ώφελούσας τούς διά 
παντοίας καταχρήσεις πάσχοντας ύπό έξαντλησεως 
τών δυνάρ.εων.

Οί φυσιολόγοι διαφωνοΰσιν ούχ ηττον καί κατά τό 
ρ-ε'γεθος της σαλαγγάνης· διότι οί ριέν την λέγουσι ρ.ε- 

γαλητέραν τής συνήθους χεληδόνος, οί δέ πολύ ρ.ικρο- 
τέραν. Ο Poivre, ό Montbeillard καί ό Λινναιος την 
παριστώσιν ιός όχι ρ.είζονα τριών δακτύλων. Καί ρ.ε- 
ταξύ λοιπόν τοσούτων διαφόρων γνωριών, τίνα νά 
θεωρήσωρ,εν ώς άλάνθαστον; Κατά τόν Lamoroux, ύ- 
πάρχουσι πολλά είδη χεληδο'νων σαλαγγανών τούτων 
εν είδος, αί ρ.εγαλήτεραι, κατοικουσιν εϊς τό ενδότερον 
της ξηράς, καί ρ.εταχειρίζονται πρός κατασκευήν της 
φωλεάς των ΰλας ρ.ή διαφανείς, καί ούδέποτε φυτά θα
λάσσια· έ'τερον είδος, πολύ ρ.ικρο'τεραι αύται, κατοι- 
κοΰσι ρ,όνον εϊς παραλίας, καί τούτων αί φωλεαί, συγ- 
κείρ.εναι έκ φυκών, είναι αί ρ,άλλον εύϋπόληπτοι.

Εϊ καί έν τη φυσική ιστορία της σαλαγγάνης ύπάρ- 
χει ασάφεια, άλλ’ η έρ,πορικη αύτης ιστορία είναι σή- 
ριερον καλώς έγνωσρ-ένη. Κατά τούς εϊδήρ-ονας, άριςαι 
τών φωλεών είναι αί εύρισκόρ.εναι έντος τών υγρών καί 
βαθέων σπηλαίων, καί άπαγόρ,εναι πριν η τεθώσιν εν
τός αύτών τά ώά. Αύται είναι λευκαί, ενώ αί κοινότε
ρα'. είναι ρ,έλαιναι, άνάρ,ικτοι ριετά πτερών, έρρυπω- 
ρ.εναι έκ περιττωρ.άτων τροφής καί ακαθαρσιών τών 
νεοσσών τού πτηνού. Αί πρώται θεωρούνται ύπό τών 
έντοπίων ώς φωλεαί τών άρρένων, καί έν τω έρ,πορίω 
λέγονται άρσενικαί. Καίτοι οί ρκκροί αύτών αρχιτέ
κτονες καταβάλλουσιν εϊς κατασκευήν ρκάς φωλεάς 
δύο ρ,ηνών εργασίαν, ή συγκορ.ιδή γίνεται δίς τοΰ έ
τους, ή δέ ποσότης τοΰ είδους ούδέποτε έλαττοΰται, 
εκτός έάν συρ.βή τις έκτακτος βλάβη εϊς τά σπήλαια· 
παρετηρήθη δέ ότι ού'τε αύξάνει, έάν αύτό ρ.είνη άσύ- 
νακτον επί έν ή δύο έτη. Πολλά τών σπηλαίων εκεί
νων είναι δυσπροσιτώτατα, ρ.άλιστα δέ τά πρός νό
τον τής νήσου Ιάβας, θεωρούρ,ενα ώς σηριαντικώτερα 
όλων τών άλλων καί δαψιλέστερα. Εις αύτά, κείρενα 
έπί ακτών άποκρήρ.νων, ή κατάβασις γίνεται διά σχοι
νιών έχόντων ριήκος πολλών δεκάδων όργυιών ύπέράνω 
τής θαλάσσης, ής τά κύρ,ατα συντρίβονται αγρίως έπί 
τών βράχων, εις τούς πρόποδας. ’Αφού δέ τή βοήθεια 
κλιρ.άκων εκ βαρβοκαλάρου καί σχοινιών προχωρήσω- 
σιν οί καταβάται ριέχρι τής εισόδου τοΰ σπηλαίου, εί
ναι χρεία, πρός έκπλήρωσιν τής κινδυνώδους εργασίας 
των, νά κρατώσι δάδας, ή φλόξ τών οποίων αντέχει 
ριέν εϊς την ύγρασίαν καί τόν αέρα, αλλά δεν διαχέει 
ικανόν φώς εντός τοΰ ζόφου τών αχανών εκείνων ύπο- 
γείων. ’Ολίγον οί πτωχοί εκείνοι έργάται αν όλισθή- 
σωσι, κρηρνίζονται εϊς άκαταρέτρητον χάος.

"Οσοι τών ’ίαβανών εχουσι το έπάγγελρα τούτο, 
είναι έκ νεαράς ηλικίας δεδορ-ένοε εις αύτό. Λέγεται 
δέ ότι, πριν ή καταβώσιν εϊς τά σπήλαια, θυσιάζουσιν 
ένα βούβαλον εϊς τούς θεούς των, ιός πράττουσιν οί κά
τοικοι τών χωρών εκείνων καί προ πασης άλλης κιν
δυνώδους έπιχειρήσεως· προσεύχονται, αλείφονται διά 
ρ.ύρων, καί καίουσιν εϊς την είσοδον τοΰ σπηλαίου ρ.ο- 
σχολίβανον.

Αλλην προπαρασκευήν αί φωλεαί δεν απαιτοΰσι 
ρ.ετά την σύγκοριδήν, εϊρ.ή νά ξηραίνωνται εϊς τόπον 
σκιερόν έπειτα δέ τίθενται εντός πυξίδων (κουτιών) 
αΐτινες, πλήρεις ούσαι, εχουσι ζυγιζόρεναι βάρος 70 
χιλιογράρ.ρ.ων ώς έγγιστα (55 ή 56 όκκάδων). Διαι
ρούνται δέ εϊς τρεις τινας ποιότητας· έν γένει, ές εκα
τόν φωλεών, αί 53 είναι πρώτης ποιότητος, αί 35 
δευτέρας, καί αί 12 τρίτης. Καί αί ρέν τής πρώτης 
ποιότητος τιρώνται έν Καντώνι φράγκων 290 περίπου 
κατά χιλιόγραρρον, αί δέ τής δευτέρας, 232 φράγ—

κων, αί δέ τής τρίτης, I 32 φράγκων. Εις τάς αγοράς 
τής Κίνας γίνεται νέα εκλογή, καί έκάστη τών τριών 
ποιοτήτων υποδιαιρείται εϊς τρεις αλλας· εκεΐλοιπον

ΛίΛηνων '/α/ν.γτκ'η (ΐί-ρνος; χ·*» η

λεαί τών σαλαγγανών (είναι δέ αύται αί Σονδικαι 
’Ιάβα, Σουρ-άτρα, Σουρ.πάβα, Ένδέα, Τίρ,ορον, κλπ. 
— καί ή Μακασσάρη) δίδουσι κατ’ έτος όχι όλιγωτε-

αί άρισται ποιότητες πωλοΰνται εις τιράς κατά πολύ 
άνωτέρας τών προειρηρένων.

Ύπολογίζεται-ότι αί νήσοι όπου εύρίσκονται αί φω-

ρα τών 120,000 χιλιογράρ.ρ.ων, ών ή τιρ.ή προσεγ
γίζει ρ-έχρι τριακοντάδος έκατορ.ρ.υρίων φράγκων. Ί'ι- 
νά τών σπηλαίων τής ’Ιάβας, ώς τό τού Καράγκ-Πο-
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λάγκ λεγόμενον, άποφε'ρουσι πρόσοδον 778,400 φράγ
κων, έξ ιόν μόνον 1 1 τοίς 100 άφαιροΰνται ώς έξοδα.

Πολλαί φωλεαι τών σαλαγγανών -στέλλονται σήμε- 
ρον εις την ’Αγγλίαν και έκείθεν είς τήν Εύρώπην όλην. 
Πάχος έχουσι μόλις δύο γραμμών, καί είναι διαφανείς 
ώς τδ ελαστικόν κόμμι· ξηραί όμως, θραύονται ώς ύα
λος· έκαστη έχει βάρος μιας σχεδόν ούγκίας* όσον δέ 
είναι λευκότεραι καί διαφανε'στεραι, τόσον τιμώνται 
περισσότερον. Οί Κινέζοι ύπεραγαπώσι τό έδώδιμον 
τούτο, τρώγοντες αύτό μετά τίνος έμβάμματος έκ 
ζωμού κόττας ή ποοβάτου.

Η ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

Ό θέλων νά σχηματίση ορθήν ιδέαν περί τών βοε- 
τανικών θεσμών, δέν πρέπει νά κρίνη έκ τής έπιφανείας 
τών πραγμάτων. ’Εκ πρώτης όψεως, ό πολίσμανος 
(policeman) είναι κλητήρ τής αστυνομίας- άλλ’ άν ο
λίγον σκάψη τις τόν φλοιόν του πράγματος, πάραυτα 
ανακαλύπτει ό'τι ό πολίσμανος ούτος, αντί ύπηρέτου 
του Κράτους, είναι ύπηρέτης της κοινωνίας.

Δύο κλάδοι άς-υνομίας, καλώς διακεκριμένοι, ύπάρ- 
χουσιν έν Λονδίνω- ό μέν έκτείνεται είς ακτίνα δεκα
πέντε μιλιών πέριξ τής συνοικίας Charing-CiOSS, καί 
αύτοκαλεϊται μητροπολιτική αστυνομία, ό δέ συγκεν- 
τρουται έν τω άς·ει (City), ήτοι έν τή παλαια χώρα, 
καί ούτω καλείται άστυκή αστυνομία (City police). 
Αρχόμεθα έκ τής πρώτης, ώς άξιολογωτέρας έν όλω 

τω βασιλείς).
Απέναντι της Πλατείας του Τραφαλγάρ, έν 

τω μέσο) τής όποιας ίσταται στήλη φέρουσα τόν άν- 
δρειάντατοΰ Νέλσωνος, έκτείνεται ή Όδός Βουλευτη- 
ρίου (Parliamentary-street), μία τών αρτηριών τού Λον
δίνου, ό'που μάλλον ή αλλαχού υπάρχει έπαισθητή ή 
παρουσία καί ή δράσις τής αγγλικής Κυβερνήσω;. Καί 
πρώτον, ή όδός αύτη άγει μέν είς τό Βουλευτήριον, 
έχει δ’ εκατέρωθεν αύτής έκ διαστημάτων τό ναυαρ- 
χεϊον, τό θησαυροφυλάκιον, τό κατάλυμα της έφιππου 
χωροφυλακής, τό συμβούλιου τού έμπορίου (board of 
trade), τό ύπουργεϊον τών έσωτερικών, καί τινα άλλα 
βασιλικά γραφεία. Δεξιόθεν τής οδού ταύτης, πρός τόν 
Τάμεσιν, ανοίγεται βαρύς τις θόλος, διερχόμενος ό'λον 
τό πάχος ιδιωτικής τίνος οικίας, καί πορεία τις άγου
σα είς τινα αύλήν καλουμένην Great-Scolland-Yard. 
Αί περί τήν αύλήν τ^αύτην εύτελείς οίκοδομαί διανοι- 
γόμεναι σχηματίζουσι πλατείαν· τά δέ σκαιά ταϋτα 
έζ οπτών πλίνθων κτίρια, έν τών οποίων φέρει ώρολό- 
γιον, είναι γραφεία. Είς δέ τήν άλλην τής αύλης πλευ
ράν παρίσταται μικρόν τι καί βαρύ καί χαμηλόν κα
τάλυμα, τού όποιου ένια τών παραθύρων φράττονται 
δι' ασθενών σιδηρών κιγκλίδων τούτο είναι ή μη- 
τοοπολιτική αστυνομία. ’Αλλ’ ούδένα βλέπει τις 
έκεί φρουρόν, ούδένα φύλακα· ούτε στρατιώτης τις 
ίσταται παρά τήν θύραν· οί περιφερόμενοι ολίγοι τι- 
νές πολίσμανοι περιμένουσιν απλώς διαταγάς· πεντή- 
κοντα άνδρες τολμηροί θά καθίσταντο αύτόθι κύριοι· 
άλλα πού να τούς εύρη τις έντός λαού αύτοκυβερνωμέ- 
νου, καί πρός τίνα σκοπόν νά τούς ζητήση ;

Καί έν τούτοις, αύτόθι ύπάρχει τό κέντρου ίσχυρο- 
τάτου καί δραστικωτάτου οργανισμού. Ό αρχηγός τής 
μητροπολιτική; αστυνομίας, φέρων τίτλον άρμοστού 
(commissioner), οφείλει νά έχη δίπλωμα δικηγόρου. 

Υπεύθυνος διά τάς πράξεις του ενώπιον τού γραμμα- 
τέως τού Κράτους, όντος τούτου πάλιν ύπευθύνου ένώ-» 
πιον τής Βουλής, κέκτηται εύρυτάτην έξουσίαν, έξε- 
λεγχομένην όμως καθεκάστην ύπό τής κοινής γνώμης. 
'Ο αρμοστής έχει δύο παρέδρους (assistans commissio
ners), συνήθως ύπηρετήσαντάς ποτέ έν τω στρατώ. 
Η χώρα είς ήν έκτείνεται ή δικαιοδοσία τής μητρο- 

πολιτικης αστυνομίας περιλαμβάνει έπιφάνειαν έως 
επτακοσίων τετραγωνικών μιλιών, καί διαιρείται είς 
εικοσιέν τμήματα, έκαστον τών όποιων έπιτηρείται 
ύφ’ ενός τμηματάρχου. Τά τμήματα υποδιαιρούνται 
είς δεύτερα, καί ταύτα είς τρίτα, καί ταύτα είς τέταρ
τα, ές ού χαρακτηρίζεται ή ιεραρχία του προσωπικού 
καί ή φύσις έκάς-ης λειτουργίας. Τά δεύτερα τμήματα 
έχουσιν ένα έπιτηρητήν, τά'τρίτα ένα λοχίαν, τά δέ 
τρίτα ένα πολίσμανον. “Εκαστον τών τμημάτων έχει 
τηλεγραφικώς συγκοινωνίαν άμεσον μετά τής κεντρι
κής αστυνομίας τού Scolland-Yard, αύτη δέ πάλιν 
συνδέεται διά τών ηλεκτρικών συρμάτων μετά τών 
κυριωδεστέρων σταθμών τών πυροσβεστών είς τρόπον 
ώ-ε, έν περιπτώσει πυρκαϊάς, έντός ένός λεπτού, άνευ 
ύπερβολής, άπασαι αί δυνάμεις τών ύπηρεσιών άμφο- 
τέρων ειδοποιούνται καί κατευθύνονται έκ συμφώνου 
ό'που κίνδυνος.

Αλλά πώς γίνεται τις πολίσμανος έν ’Αγγλία, ή τί- 
νας τύπους οφείλει νά έκπληρώση πρός τούτο ;

Πας άνθρωπος, όχι πρεσβύτεροςτών τριάκοντα πέν
τε έτών, άναγινώσκων καί γράφων, καί ανάστημα έ- 
χων 5 ποδών αγγλικών καί 7 δακτύλων (άνευ τών ύ- 
ποδημάτων), κέκτηται ήδη τινα τών άπαιτουμένων 
προσόντων, όπως καταταχθή είς τούς πολισμάνους. 
Δέν βλάπτει άν ηναι έγγαμος, άλλά δέν πρέπει νά έχη 
ύπέρ τά δύο τέκνα. Απαιτείται δέ προσέτι νά ήναι 
τίμιος, έγκρατής, δραστήριος καί άγαθής φύσεως (good 
temper)· τούτο δέ τό τελευταίου λέγοντες οί “Αγγλοι, 
έννοούσι νά ήναι φιλόφρων καί εύόργητος, δηλαδή άνέ- 
ςίκακος. Ούτω συγκεκροτημένος αποτείνεται είς τήν 
αστυνομικήν αρχήν, ήτις τόν ύποβάλλει είς τήν έξέ- 
τασιν ύπευθύνου ιατρού, διατελούντος παρ’ αύτή. "Αν 
ό ιατρός τόν εύρη αρκούντως εύ'ρωστον καί νοήμονα, 
ώστε νά έπαρκή είς τήν έπίπονον καί δυσχερή ύπηρε- 
σίαν ήτις πρόκειται να τω άνατεθή, οφείλει τότε ·νά 
δώση αποδεικτικόν ύπογεγραμμένόν ύπό αρχιεργάτου 
τίνος, ή ύπό αξιότιμων έμπορων, καί διαλαμβάνον ό'τι 
είναι πρός αύτούς έγνωσμένος άπό πενταετίας τουλά
χιστον ώς άνθρωπος διαγωγής χρηστής. Μετά τούτο, 
γίνεται δεκτός ώς πολίσμανος.

Καί πρώτον μέν στέλλεται ΐναδιδαχθή τό έπάγγελ- 
μα του είς τάς προπαρασκευαστικά; λεγομένας κλώ
σεις. ’Εντός τών στρατώνων τών έν Λονδίνω γνωστών 
ύπό τ’ όνομα Wellington barracks καί οικουμενών ύπό 
τών βασιλικών σωματοφυλάκων, εύρίσκεταί τις αύλή 
πρός γύμνασιν τών νεοσυλλέκτων πολισμάνων. ’Εκεί 
διατρίβουσιν έξ ώρας τής ημέρας γυμναζόμενοι, καί 
τούτο έπί δύο ή τρεις εβδομάδας. “Επειτα διανέμον
ται είς τά πέριξ τού Λονδίνου- καί έπειδή είναι έτι 
πρωτόπειροι ή, κατά τήν αγγλικήν μεταφοράν, αγου
ρίδες (green), κατ’ άρχάς τούς βάλλουσι πλησίονά).- 
λων ώριμων, ήτοι γινωσκόντων τήν ύπηρεσίαν έκ πεί
ρας μακράς. ’Ενδυόμενος δέ τού λοιπού δαπάνη τού 
Κράτους, ό πολίσμανος λαμβάνει άμα γενόμενος δε
κτός έν τη ύπηρεσία στολήν τινα ομοιόμορφον, ήν 

χρεωστεί νά φορή πάντοτε έν ταϊς όδοίς τής πόλεως. 
II στολή αύτη σύγκειται έξ ένός πανταλονιού, καί 

έπιγονατίδος ή ρεδιγγότας έξ έριούχου ύφάσματος, τό 
χρώμα κυανού βαθε'ος. II ρεδιγγότα είναι σφιγ- 
κτά κομβωμένη περί τό στήθος καί τήν όσφύν, καί 
είς τό περιλαίμιον φέρει άλφαβητικόν στοιχεϊον καί 
αριθμόν· τό πρώτον δηλοίτό τμήμα είς δ ανάγεται, 
τό δεύτερον άνταποκρίνεται πρός τό όνομά του έν τώ 
καταλόγω τού τμήματος. Είς δέ τήν κεφαλήν φορεΐ 
περικεφαλαίαν τινα ύψηλήν, όλην έκ μέλανος πιλήμα
τος, άρκετά μέν άχαριν, άλλ’ όχι πάλιν ό'σον είναι ό 
τριγωνικός πίλος τώνγάλλων αστυνομικών κλητήρων, 
τού όποιου όμως τήν ασχήμιαν οί Γάλλοι δέν κατα- 
λαμβάνουσιν, ώς συνειθίσαντες είς αύτήν. Λέγεται δέ 
ότι ή περικεφαλαία τών πολισμάνων είναι ούτως ύψη- 
λή, ίνα προφυλάττη τήν κεφαλήν καλύτερον. ’'Αν βρέ- 
χη, σκεπάζει τούς ώμους του διά μικρού τίνος μαν- 
δύου μέλανος, έξ έπιβερενικωμένου ύφάσματος, δν τυ- 
λίσσει μετά τήν παύσιν τού βροχερού καιρού, καί δέ
νει έπί της πλευράς αύτού διά ζωστήρος. Όπλον δέ 
ούδέν άλλο φέρει, είμή βραχύ τι ραβδίον (truncheon 
ή Staff), τό όποιον ουδέποτε κρατεί άναχείρας, άλλ’ έ
χει άναπαυόμενον έντός θήκης δερμάτινης, είς τά δε
ξιά τής όσφύος. Τής ράβδου ταύτης ποτέ δέν πρέπει 
νά ποιη χρήσιν ό πολίσμανος άνευ έσχάτης ανάγκης, 
όταν ’ίδη ότι ή ιδία του ζωή είναι είς κίνδυνον, ή ότι 
ζητεί ν’ άποσπασθή βιαίως άπό τών χειρών του ό τόν 
όποιον συνέλαβεν.Άλλ’όμως πάντα ταύτα είναι μικρά 
άνευ ταινίας τίνος λευκής καί κυανής, ήν δένει περί 
τόν βραχίονα διατελών έν‘λειτουργία. Η μαγική αύτη 
ταινία,τήν οποίαν δέν έχει τό δικαίωμα νά φέρη, είμή 
κατά τινας ώρας καί έντός τών ορίων της περιφερείας 
του, κηρύττει τοίς πάσι τήν έζουσίαν ήν ό νομος πα
ρέχει είς αύτόν τότε δέ τό σημείον τούτο καθίσταται 
ώς τι φυλακτήριον ιερόν, καί τότε σέβονται τόν πολί
σμανον καί οί έσχατοι τών βαράθρων, οί χείριςοι τών 
κλεπτών καί φονέων, οί μηδέν γινώσκοντες ιερόν ή 
όσιον.

’Αφ’ήςδέημέραςγίνη δεκτός έν τη ύπηρεσία,ό πο
λίσμανος ύποχρεούται λόγω τιμής είς αύτήν καί μόνην 
νά δοθή όλος- ούδέν άλλο έργον δύναται νά έχη συγ
χρόνως, καί άν ήναι έγγαμος, δέν έπιτρέπεται ούτε ή 
σύζυγός του νά έχη ανοικτόν έργαστη'ριον. Ανήκων 
είς τήν ύπηρεσίαν ώς στρατιώτης, χρεωστεί να τρέχη 
άμα ίδιον σημείόν τι.'Η μητροπολιτική αστυνομία οφεί
λει πρώτον νά έπαγρυπνή έπί τε τής πόλεως τού Λον
δίνου (έξαιρέσει τού άστεος, City) καί πολλών κο
μητειών έκ τών πλησιεστέρων έν άλλοις λόγοις, να 
προστατεύη 3 καί ήμισυ εκατομμύρια κατοίκων. Ση- 
μειωτέον ότι ή πρωτεύουσα της ’Αγγλίας έκτείνεται ύ- 
περμέτρω;, καί τίς ποτέ θά διαγράψη αύτής τά όρια; 
ελώδεις τόποι, χέρσοι ανεπιτήδειοι, καθ’ έκάστην 
μεταβάλλονται ώς διά μαγείας είς συνοικίας εύούθμους, 
τινές τών οποίων είναι αί σεμνόταται και πλουσιώ- 
ταται τού Λονδίνου. Η τάσις αύτη είναι άκράτητος· 
αγροί, κήποι, πεδία χλοάζοντα, ύπό τών οποίων εχω- 
ρίζετο ή απέραντος πόλις άπό τών πολυαρίθμων κω
μών τών κειμένων έντός τού Middlesex, τού Surrey, 
τού Kent, τού Essex, τού Hertfordshire, έξαφανίζον- 
ται προ τού παμφάγου κύματος της παλίρροιας έκεί- 
νης τών οπτών πλίνθων, προχωρούσης διηνεκώς. Η 
έξοχή οίχεται, τά δένδρα πίπτουσιν, ή βλαστησις εξα

λείφεται έπεκτεινομένων τών οικοδομών. Τμήματα 
πόας, τελευταία άνάμνησις τών λειμώνων όπου πρό- 
τερον έβοσκον οί βόες καί τά πρόβατα, ύποσκαπτόμενα 
ύπό της δικέλλης, καί έπιμελώς άποσπώμενα καί τυ- 
λισσόμενα ιός τάπητες, μετακομίζονται ίνα ςρωθώσιν 
είς τούς παραδείσους τών κομψών άγροτικών οικιών 
τών πλουσίων. Βλέπετε λοιπόν ότιαίχρείαι τής δημο
σίας έπιτηρήσεως όσημέραι αύξάνουσιν ύπολογίζεται 
δέ ότι έκας-ος τών πολισμάνων της μητροπόλεως οφεί
λει νά προσέχη ύπέρ τής ασφαλείας έξακοσίων ψυχών.

“Αλλοτε, ήτοι μέχρι τού 1830, τό Λονδϊνον έφυ- 
λάττετο μόνον μετά τήν δύσιν τού ήλιου· τώρα δέ ή 
ύπηρεσία διαιρείται είς περιπόλους τής ημέρας καί πε
ριπόλους τής νυκτός: οί πρώτοι διατρέχουσι τάς οδούς 
άπό τής έκτης πρωινής ώρας μέχρι της δεκάτης νυκτε
ρινής, — έννοείται δέ άλλασσόμενοι έν τω μεταξύ· 
οί δεύτεροι, άπό τής δεκάτης νυκτερινής ώρας μέχρι 
τής έκτης πρωινής. Οί πολίσμανοι είς ούς ανατίθεται 
ή νυκτερινή ύπηρεσία γρηγοροΰσιν όκτό) ώρας, καί τού
το κατά τούς οκτώ μήνας τού έτους· κατά δέ τούς 
άλλους τέσσαρας έκτελούσι τήν ύπηρεσίαν τής ημέρας, 
καί ούτως έκαστος διαδέχεται άλλον. Πας δέ πο
λίσμανος έκτελεί τήν ώρισμένην περιπόλησίν του άκρι- 
βέστατα ώς ώρολόγιον, ώστε ό άνιότερός του γινώσκει 
καθ’ όποιανδήποτε ώραν πού νά τόν εύρη. Ονομάζε
ται άγγλις-ί beat ό χώρος ένθα γρηγορεϊ έκαστος τών 
φυλάκων τούτων τής κοινής εύταςίας· πας χώρος λοι
πόν μεταβάλλεται κατά τάς περιστάσεις, άλλά τήν η
μέραν είναι εύρύτεροςή διά νυκτός, ώς-ε ή πόλις νά ’η
ναι πεφυλαγμένη στενώτερον καθ’ ήν ώραν διαπράτ- 
τονται τά πλεϊστα κακουργήματα.

’Εκτός τών πεζών πολισμάνων, είναι καί έν σώμα 
τοιούτων έφιππων, είς τό όποιον καταταττονται οι 
νεώτεροι καί έπιτήδειοι είς τήν ιππασίαν. Ούτοι έκ- 
τείνονται είς μακροτέρας περιπολήσεις’ μέχρι τών πε
ριχώρων όσα ύπάγονται είς τήν δικαιοδοσίαν τής μη
τροπόλεως. ,

"θΖ ι μόνον διά τήν έκτασιν τού Λονδίνου άποβαίνει 
δυσκολωτάτη ή έπιτήρησις τής άστυνομίας, άλλά καί 
διά τήν ποικιλίαν τών κατοίκων καί τήν διαφοράν 
τών ηθών. Τό Λονδϊνον σύγκειται έκ πολλών όμοΰ πό
λεων τινές τών συνοικιών του, παραβαλλόμεναι πρός 
άλλας, φαίνονται ώςέντόπω άλλοτρίω. Ο μεταβαίνων, 
παραδείγματος χάριν, άπό τών όδών Haymarket, Pic
cadilly καί Pall-Mall είς τάς άποκέντρους Wapping 
καί Bethnal-Green, μεταβαίνει άπό τού πολιτισμού 
είς τήν βαρβαρότητα. Υπάρχει μάλιστα περιοχή τις 
πρός πάντα διαβάτην διά νυκτός φοβερά, ήν οί 'Αγ
γλοι ώνόμασαν Tiger-Bay, όπου άληθώς τούς άνθρώ- 
πους διαδέχονται τίγρεις ανθρωπόμορφοι. Είς τήνκο- 
σμοπολιτικήν ταύτην πρωτεύουσαν βλέπει τις αποι
κίας ξένας έχούσας έκάστη ιδίαν συνοικίαν. Ούτω, περί 
πήν οδόν Bluegate-Fields ζώσιν οί Κινέζοι, κίτρινοι 
τήν όψιν, συσσωρευμένοι έντός πενιχρών καταγωγίων 
οζόντων οπίου, όπου συγχρόνως κατοικούσι καί γυ
ναίκες Άγγλίδες ή ’ίρλανδαί τής έσχάτης κακοηθείας. 
Αλλαχού δέ, είς τήν οδόν White^Chapel, εύρίσκεις 
όλην τήν Γερμανίαν. Η Ιταλία έκτείνβται όχι μα
κράν τής Saffron-Hill καί τής Leather-Lane· ταύτης 
οι παίδες, λαλοΰντες ίταλιστί μεταξύ αύτών, είναι f
γλύπται, ξύλων έπιχ ρυσωταί, γύψινων άγαλματίων 
κατασκευασταί, οργάνων παίκται, διαδίδοντες τήν
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ιδέαν του καλού εις τάς πτωχάς του λαού τάξεις. 
Προσοχή δμως, διότι έκεΐ και μαχαιρόνουν. Οί δέΠα- 
ρίσιοι του Λονδίνου κεΐνται περί τό Leicester-Square 
καί τό Soho. Καθώς δέ εις τόν πόλεμον έκαστον δ- 
πλον έχει τήν χρήσίν του, ούτω καί έκαστον τμήμα 
αστυνομικόν έχει ’ίδιον τινα χαρακτήρα, ή μάλλον 
χρέη ανάλογα προς τήν συνοικίαν έφ’ής άγρυπνεΐ. Ό 
πολίσμανος ό επιτετραμμένος νά προσεχή εις τά έν τή 
συνοικία του Haymarket πραττό’μενα έπίχρυσα έγκλή- 
ματα καί σκάνδαλα του συρμού, δικαίως θά έθεωρεΐτο 
ώς έξόριστος εις τούς Σκύθας, έάν οί ανώτεροι τόν έ- 
στελλον αίφνιδίως εις τάς συνοικίας του East-End. Ω
στε απαιτείται ιδία τις άρμοδιότης δι’ έκαστον μέρος 
τής πόλεως.

Πρώτιστον χρέος του πολισμάνου είναι ή διατήρη
σες τής εύταξίας έν ταΐς όδοΐς- πρέπει δμως ν’ άποφεύ- 
γη δσον τό δυνατόν πάσαν έπέμβασιν. Όσάκις εις τάς 
μεγάλας του Λονδίνου αρτηρίας συμβαίνη συμπύκνω- 
σις έκ του κυκλοφοροΰντος πλήθους, αύτός χρεωστεΐ 
νά έπιφέρη άραίωσιν τών τε πεζών καί τών οχημά
των, καί νά προλαμβάνη παν δυστύχημα. Πολλάκις 
ασκεί έξουσίαν καθαρώς ηθικήν· τόν θέτουσι κριτήν ή 
τόν προσλαμβάνουσι σύμβουλον όσάκις συμβή τις έρις 
έντός τής δημοσίας όδοΰ, καί τότε ακούει θετικωτάτας 
μέν, άλλά καί δλωςάντιφατικάς διαβεβαιώσεις· σπα- 
νίώς δμως άπειθοΰσι πρός τάς αποφάσεις του, αΐτινες 
άλλως τε είναι φρονιμώταται, ένώ καί ούτος ό άνθρω
πος έξήλθεν έκ του αγγλικού όχλου, καί άλλην ανατρο
φήν δέν έλαβεν, είμή τήν στοιχειωδεστάτην.

Πρός τούτοις, έχει χρείαν ό πολίσμανος καί μνημο- 
νικοΰ όχι κοινού, καί άγχινοίας ούκ ολίγης, ϊνα απο
κρίνεται εις τάς παντοίας έρωτήσεις, άς οί διαβάται 
τώ άποτείνουσι. Λογίζεται ώς γινώσκων ένεκα τής ύ- 
πηρεσίας του δλας τάς οδούς, πάσαν γωνίαν παρά
βυστον, δλας τάς οικίας, τούλάχιστον τού χώρου του. 
'Ο πολίσμανος είναι ύ αλάνθαστος οδηγός τού ξένου έν 
Αονδίνω, ό άσμενος ύπηρέτης παντός ανθρώπου εύρι- 
σκομένου έν αμηχανία, καί ούδέποτε ζητεί, ούτε δέ
χεται αμοιβήν αντί τής υπηρεσίας του. ’'Αν συμβή ν’ 
άγνοή δ,τι τόν έρωτας, αποτείνεται εις άλλον πολί- 
σμανον, καί δέν παραιτεΐται, δέν άπαυδεΐ, άν δέν κα- 
τορθώση νά σέ γίν/j χρήσιμος. Πάντες έν γένει όμολο- 
γούσι τήν σπανίαν τού πολισμάνου κοσμιότητα 
τήν Γέφυραν τού Λονδίνου (London-Bridge), πολλά
κις έμφραττομένην ύπό τής πληθύος τών οχημάτων, 
τόν είδον όδηγούντα διάχειρός, μεταξύ κεφαλών ίπ
πων καί αμαξών κυλινδουμένων, γυναίκας περιδεείς, 
δισταζούσας νά διέλθωσι μόναι τήν επικίνδυνον έκεί- 
νην δίοδον. Διηγούνται δτι εις τών χαρακτήρων οϊτι- 
νες έπροξένησαν τήν βαθυτάτην έντύπωσιν εις τόν Γα- 
ριβάλδην, δτε εύρίσκετο έν Λονδίνφ, είναι ό τού πολι- 
σμάνου. « Γινομένου λόγου περί τής αγγλικής αστυνο
μίας (λέγεται είπών), αποκαλύπτω τήν κεφαλήν μου.» 
Καί ένταυτώ ήρε τόν πΐλόν του. Η αρετή τής α
στυνομίας ταύτης, αληθώς κινούσης παντός ξένου τόν 
θαυμασμόν, είναι δτι πράττει τό χρέος της δραστη- 
ρίως, ένώ ούδόλως καθίσταται φιλόνεικος, ούδόλως 
απότομος κατά τούς λόγους ή τά σχήματα. Τωόντι, ό 
πολίσμανος, άποτεθησαυρισμένην έχων έν τη ψυχή ύ- 
πομονήν στωϊκωτάτην, ποιεί χρήσιν τής έξουσίας ήν 
τώ παρέχει ό νόμος μετά ζήλου διακριτικωτάτου καί 
άκρας μετριότητος. Εχει δμως καί εχθρούς* άλλ’ οί
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έχθροί ούτοι τον τρέμουσιν. 'Ότε σοβαρός καί απαθής 
προβαίνει κρούων τήν λιθόστρωτον οδόν μετά μετρη
μένου στρατιωτικού βήματος, όσοι μορφής ύποπτου 
καί άποτροπαίου, δλοι άπομακρύνονται άπό τής σκιάς 
του. « Ό λεγάμενος ! here he is 1 » ψιθυρ ίζουσι πρός 
άλλήλους οί μικοοί κλέπται καί οί άλλοι έπιτήδειοι 
βαλαντιοτόμοι, αί ύποπτοι όίρρενές τε καί θήλειαι ύπάρ- 
ςεις της μεγαλοπόλεως, καί πάραυτα καθίστανται πρό 
αύτοΰ άφαντοι δλαι αύται αί μοχθηραί μ.ορφαί.

Ο άνθρωπος, μεταβάς άπό τής φυσικής αύτού κα
ταστάσεως εις τόν πολιτισμόν, άνέθεσε κατά τινα 
τρόπον εις τήν κοινωνίαν τήν φροντίδα νά τόν διαφυ- 
λάττη· τούτου ένεκα πολλαί τών δευτερευουσών αύτού 
φυσικών δυνάμ,εων, ώς τό ένστικτον τής ιδίας αύτού 
ύπερασπίσεως καί ή άκρα όξύτης ήν είχον αί αισθήσεις 
εις τήν φυσικήν κατάστασίν του, έξησθένησαν έν τή 
διαιτη τών πόλεων. Αλλ έάν ήθελέ τις ν’ άνευρη τι- 
νά τών άρχεγόνών προτερημάτων τούτων τού ανθρώ
που, μεταξύ τών ύπηρετών τής άστυνομίας άς άναζη- 
τήση αύτά. Ούτοι είναι οί οφθαλμοί, ώς είπεΐν, καί 
τα ώτα τής πόλεως. Τί μόνον; εις τόν πολίσμανον 
ταΰτα δέν είναι έμφυτα ώς εις τόν άγριον, άλλ’ έπίκτη- 
τα, ή ανακτώμενα διά τής τριβής. Ούτως, οί πρωτό
πειροι έτι πολίσμανοι είναι ώς οί νεοσύλλεκτοι τών 
στρατιωτών· ολίγον δέ κατ’ ολίγον άσκούμενοι, δια- 
κρίνουσι περί αύτούς πλήθος μικρών πραγμάτων δια- 
φευγόντων τήν προσοχήν τών άλλων ανθρώπων. Ό 
καλός πολίσμανος γινώσκει τά διαβήματα, τά ήθη, 
τάς τρώγλας παντός ύποπτου· διακρίνει έπί τής φυ
σιογνωμίας τό μυστικόν πολλών αμφιβόλων βίων, καί 
δίδει όνοματα εις τάς άνωνύμους μορφάς, αΐτινες περι- 
πολούσι νύκτα καί ημέραν εις τινας τών συνοικιών τού 
Λονδίνου ή τών πέριξ. ’Ενώπιον αύτοΰ, αί οϊκίαι δέν 
είναι άπλά έργα έκ λίθων καί πλίνθων, άλλα πρόσωπα 
έμπεπιστευμένα εις τήν φροντίδα του, τά όποια έπι- 
τηρών έπερωτα διά τού βλέμματός του, καί ούτω βε- 
βαιούται δτι καλώς διάκεινται, all is right. Η έπα- 
γρύπνησίς του έκτείνεται μέχρι τών άκατοικήτων καί 
εις τόν τυχόντα ήνεωγμένων στεγασμάτων βάλλει εις 
τήν είσοδοναύτών σημεΐόν τι, εις αύτόν καί μόνον γνω
στόν, ϊνα ΐδη έάν τις εϊσήλθεν ή έπάτησεν έκεΐ έν απου
σία του. Εάν συμβή νά εύρη θύραν τινα ή παράθυρον 
άτελώς κεκλεισμένα, έξυπνεΐ πάραυτα καί ειδοποιεί 
τούς όλιγώρους έγκατοίκους. Ψηλαφεί πάσαν γωνίαν, 
δοκιμάζει παν κλεΐθρον άν ηναι στερεόν. Ποσάκιςήρίθ- 
μησε καί άνηρίθμησε καθ’οδόν τούς φανούς! Κλει- 
στοΐς δμ.υ.ασιν ούτω γινώσκει ακριβώς πού πατοΰσιν
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οι πόδες του. Κατα τας ψύχρας και βραδυπόρους ώ
ρας αΐτινες προηγούνται τών πρώτων σελαγισμών τής 
αυγής, τό μέν σώμά του ’ίσως δαμάζεται ύπό τής αϋ
πνίας, άλλα τό πνεύμα αείποτε γρηγορεΐ, τό δέ στε
ρεόν καί μ.ετρημένον του βήμα τρέπει τούς κλέπτας εις 
φυγήν. Ο έφιππος πολίσμανος, τού οποίου είναι πολύ 
μακροτεραι αί περιπολήσεις, έτι μάλλον ούτος έκτί- 
θεται εις τού καιρού τάς άκρασίας, εις τού βορρά τάς 
παγετώδεις καί δριμείας πνοάς· έν ώρα χειμώνος δια
τρέχει τόπους έρημους, έξωτάτας λεωφόρους, αμφοτέ
ρωθεν τών οποίων τά δένδρα ΐστανται κατά στίχον 
άφυλλα, ή αγρούς βυθισμένους εις τήν ομίχλην καί 
εις τόν ζόφον. Εχει χρείαν άνδρείας ψυχής ϊνα ά- 
ψηφή τάς ένδεχομένας ένέδρας, καί αληθώς παρίστα- 
ται πανταχοΰ ατρόμητος· δχι μόνον εις τό πρόσωπόν 

του, αλλά καί εις τάς πτυχάς τάς άβιάςους καί εύθυ- 
γράμμους τού αδρού μανδύου του διακρίνεις ήθός τι 
κοινωνικής προστασίας. Ό ίππος αύτός τού πολισμάνου 
είναι ωσαύτως πολίσμανος· μικρόν τινα άν άκούση θό
ρυβον ύποπτον, άνορθοΐ πάραυτα τό ώτίον· καί νομί
ζεις δτι τόν αέρα δστις έπνευσε, τήν γήν ήτις έτριξε, 
τόν κλώνα δςτις έσείσθη, — τό ζώον τό άλογον έπε
ρωτα.

’Αλλ’ άλλοτε λέγομεν πλειότερα, διότι αληθώς ή 
ύλη αύτη, ού μόνον είναι αξιοπερίεργος, άλλάπις·εύομεν 
δτι καί ενδιαφέρει εις πάντα πολίτην έχοντα δικαίας 
άφορμάς νά ζηλεύη τόν θαυμάσιον της αγγλικής άστυ
νομίας διοργανισμόν.

Ό έν Παρισίοις παράδεισος τών Σχωμοντείων γεωλόφων.

κατασκευαζόντων γύψον καί ασβεστον και πλίνθους 
όπτάς. Τινές τών ύπονόμων τάς όποιας εβλεπε τις 
αυτόθι, είχον βάθος έως 1000 μέτρων, ύψος δέ έως μέ
τρων 15, καί οί θόλοι των ύπεστηρίζοντο ύπό κιόνων 
μεγίστων^ ϊνα μή καταπέσωσιν έπί τών έργατών. Εκ- 
τοτε μετεμορφώθη όλοσχερώς, μεταβληθείς ώς δια μα
γείας εις επίγειον τωόντι παράδεισον. Αντί τών σπη
λαίων καί τών ανεσκαμμένων χωμάτων, πετρών καί 
χαλίκων έκείνων, ό προσερχόμενος από τής οδού Λα- 
©αγέτου, ή άπό τού προαστείου τού Τέμπλου, βλεπει 
ένώπιόν του, διά τών σιδηρών κιγκλίδων αΐτινες περι- 
κυκλούσι τον νέον περίπατον, τάπητας χλοερότατους, 
δένδρα θαλερώτατα, εύρεΐς ς-οίχους δένδρων αναμεσον 
τών οποίων κυκλοφοροΰσιν οχήματα, λίμνας τεχνητας, 
ρυάκια τεχνητά, άντρα τεχνητά, λόφους και κολω- 
νούς τεχνητούς, πάν δ,τι δύναται νά τέρψη τήν δρασιν 
άγροτικον κάλλος έκεΐ συνηγμένον, έκεΐ πεποιημένον. 

Τόμ. Α'. — Νοέμβριος, 1868.

Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΑΪΤΗΣ.

(Ίοε σελίδα 227 και 307.)

'Ωραιον παράδειγμα της ύπέρ του καλλωπισμού 
τής πόλεως καί τής ψυχαγωγίας καί άνέσεως τών κα
τοίκων μερίμνης, ήν ώφειλε νά έχη πάσα Κυβέρνησις 
φιλόδημος καί ούχί δημοφάγος, είναι ό λεγόμενος πα
ράδεισος τών Σχωμοντείων γεωλόφων (pare des 
buttes Chaumont). Ό τανύν τερπνότατος ούτος περίπα
τος, κείμενος έντός τού νέου περιτειχίσματος τών Πα- 
ρισίων, ήτο μέχρι τού 1860 δύσβατος τις καί έρημος, 
καί ποός τούς έπισκεπτομενους αύτόν κινδυνώδης μά
λιστα τόπος, ανεσκαμμένος πολλαχοΰ ύπό έργατών

Μέρος τι κρημνώδες καί απότομον δέν ήπόρησαν πώς 
νά τό οίκονομήσωσιν· έτρεψαν καί τούτο εις έπαγωγόν 
τής όράσεως άντικείμενον* τό περιεκύκλωσαν υπο τών 
ύδάτων τής λίμνης, πού μέν ένσκάψαντες άντρα τέρ- 
ποντα μυθικώς τήν φαντασίαν, πού δέ άπονησώσαν- 
τες αύτό, ώς-ε μόνον έκ τών άνω νά συνάπτεται μετά 
τής ς-ερεάς δι’ ύψηλής τίνος καί έλαφράς γεφύρας, πού 
δέ άποκόψαντες έξ αύτοΰ ένα βράχον ύψιτενή, ίστάμε- 
νον έντός τού ύδατος ώς βελόνη άπρι^σιτος. ’Επί τής 
κορυφής τοΰ ακρωτηρίου ήγειραν ναϊ'διόν τι στρογγύ- 
λον μετά περιστυλίου, κατ’ άπομίμησιν τοΰ τής Σι- 
βύλλης έν 'Ρώμη· ό'χι δέ μόνον ή γέφυρα άγει εις αύ
τό, άλλά καί δρόμος περιέρπων έπί τού κρημνού τοΰ ά- 
κρωτηρίου, άπό τής βάσεως αύτοΰ μέχ^ι τής κορυφής. 
Τούτον δέ τις άναβαίνων, όχι μετά πολλού κόπου, 
βλέπει ολίγον κατ’ ολίγον έκτεινόμενον περί αύτόν τό ι

τερπνότατον τών θεαμάτων έδώ μέν τά ύδατα έκθρώ- . <
22
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σκουσιν όρμ.ητικώς εις τήν λίμνην άπό σπηλαίων γεμόν- 
των σταλακτιτών, έκεΐ δέ έσχηματίσθησαν διά τών 
φυλλωμάτων τών αύτόθι μεταπεφυτευμένων δένδρων 
α’ίθουσαι· είς έτερον τών πρώην φαλακρών γεωλόφων 
εκείνων έφυτεύθησαν κέδροι* τη δε κάκεΐσε ωκοδομή- 
θησαν σκιάδες έκ λίθων η ξύλων ή πλίνθων, δλαι βε- 
βαμμέναι χαριέστατα.

Ο παράδεισος ούτος είναι χωρητικότητας 22 μυ- 
ριομέτρων τετραγωνικών· διέρχεται δ’έξωθεν αύτοΰ 
ή οδός Κριμαίας καί, δύο λεωφόροι νέαι καί εύρύταται, 
δενδρόφυτοι. ’Εάν δέ άναχωρών τις από τοΰ παραδεί
σου προχωρηση πρός τό νέον βουλεβάρτιον, τό αρι
στερόθεν της συνοικίας Βελλεβίλλης, άπό της ύψηλής 
εκείνης θέσεως έχει ύπ’ ό'ψιν αύτοΰ άλλο θαυμαστόν 
πανόραμα· τούς γεωλόφους, την λίμνην, τούς βρά
χους, πρώτον· έπειτα, προ τών ποδών αύτοΰ, τήν πό- 
λιν τών Παρισίων παρέκει, ό'λην την επαρχίαν τοΰ Ση
κουάνα, άπωτε'ρω δέ τάς Βερσαλλίας, τόν "Αγιον Γερ
μανόν (Saint-Germain), τάς Μάντεις, δύο πόλεις, 
τριάκοντα χωρία, καί έν τη ομίχλη τοΰ ορίζοντας 
τούς λόφους τοΰ ’ΐσάρα (Oise) ποταμού.

Ο παράδεισος τών Σχωμοντείων γεωλόφων ηνοί- 
■χθη εις τό δημόσιον την Ιην άπριλίου τοΰ 1867, 
καθ’ ήν ημέραν είχον άνοιχθή καί αί θύραι τής Παγκο
σμίου ’Εκθέσεως.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.
ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑΣ.

— Τώρα, Χαρίλαέ μου, ό'τε εύρίσκεσαι ολίγον τι 
καπνισμένος, είπέ με είλικρινώς, πόσων έτών είσαι;

— Εγώ; ή τριανταοκτώ, ή σαρανταοκτώ.
— Κάτι μέ είπες! ’Η τριαντακτώ,ή σαρανταοκτώ. 

Π< ος γίνεται νά μή γνωρίζης καλήτερα τούς χρόνους 
σου;

— Ακούσε, φίλε μου. Τά’χρήματά μου τά αριθ
μώ, τά είσοδήματά μου τά αριθμώ, τάς φίλας μου 
τάς αριθμώ, διότι ένδέχεται νά τάχάσω ή νά μοΰ τά 
κλέψουν* τούς χρόνους μου ό'μως, έπειδή δέν φοβούμαι 
ούτε νά τούς χάσω, ούτε νά μου τούς κλέψουν, καί 
είμαι ήσυχος δι’ αυτούς, ποτέ δέν τούς ήρίθμησα.

ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΠΕΙΡΟΣ.

Ό αγαθός μου διδάσκαλος εύρίσκετό ποτέ είς κυνη- 
γεσίαν.’Εκεΐ, έκπετά ένδοθεν τών σκελών του μία πέρ- 
διξ* συγχρόνως δέ σχεδόν φεύγει καί άπό τών χειρών 
του ή τυφεκοβολή. 'Η πέρδιξ έν τούτοις ύπερήλθε φρά
κτην τινά παρακείμενον, ώς νά μή έπαθε τίποτε, καί 
μόνον άφήκε καθ’ οδόν ολίγα τινά πτερά. Ό διδάσκα
λός μου πήδα πάραυτα καί αυτός τόν φράκτην, έλπί- 
ζων ότι θά εύρισκεν έκεΐ τριγύρω πεσμένην τήν πέρ
δικα. Προχωρεί, έπιστρέφει, βλέπει περί τούς πόδας 
του.... πέρδιξ τίποτε. Παρέκει ήρωτρίατις γεωργός.

— Αΐ, μάστορα! δέν είδες μίαν πέρδικα έδώ νά 
πέση;

— Νά πέση; ό'χι, αύθεντικό.
— Παράδοξον πράγμα!... καί όμως είδα τά πτερά 

της είς τόν αέρα νά πετοΰν.
— Τά πτερά της, κ’ έγώ τά είδα νά πετοΰν είς τόν 

αέρα· τόσον μάλιστα καλά έπετοΰσαν, ώστ’ έσήκωναν 
καί τό κρέας της.

ΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΙ ΑΠΛΤΑΙ.

’Ιατρός τις τών ένταΰθα διηγείται τά επόμενα.
Είχε κάμει τήν αύτοψίαν νηπίου τινός ύδροκεφάλου* 

έκπλαγείς δέ έκ τής τεραστίας τοΰ έγκεφάλου άναπτύ- 
ξεως, ήθέλησε νάάναλύση αύτόν χάριν σπουδής.’Επει
δή ό'μως δέν είχε καιρόν, έτύλιξε τόν εγκέφαλον είς 
μίαν έφημερίδα, καί τόν έδωκεν είς τόν αμαξηλάτην 
του, έπί σκοπώ τοΰ νά έπιχειρήση τήν άνάλυσιν είς τό 
σπουδαστήριόν του έν ύπομονή. ‘Η μαγείρισσα τοΰ ια
τρού, — εμαντεύσετε ήδη, — παραλαβοΰσα έκ του 
οχήματος όσα άλλα έφερεν ό κύριός της, είδε καί τόν 
εγκέφαλον, κατ’ ούδέν διαφέροντα έγκεφάλου μοσχα
ριού. Τόν μετέφερε λοιπόν είς τό μαγειρείον ποιούσα 
διά τών ώμων της σχήμά τι δυσαρέσκειας, ώς πράτ- 
τουσιν όλαι αί μαγείρισσαι έν ΙΙαρισίοις, όταν οί κύ
ριοί των άγοράσωσί τι έδώδιμον άντ’ αύτών, άναιδώς 
ώφελουμένων έκ της αγοράς πάντοτε.

Τήν έφαίνετο παράδοξον ότι κατεδέχθη ό κύριός 
της, άνθρωπος σοφός, καί πλούσιος άλλως τε, νά έμ- 
βή είς τό κρεωπώλιον* άλλ’έν τούτοις ένησχολήθη είς 
μαγείρευσιν τοΰ έγκεφάλου.

Τόσον ήρεσεν εκείνην τήν ημέραν είς τόν ιατρόν τό 
φαγητόν τούτο, ώστε, τρώγων έ'τι, έκάλεσε τήν μα
γείρισσαν, καί τή παρήγγειλε ν’ άγοράση καί αύριον 
ένα τοιοΰτον έγκέφαλον.

— ’Από ποιον μακελλείον, κύριε; ήρώτησεν ή 
Αουίζα μεψιμοίρως πως.

— Εμέ έρωτας ; σύ είξεύρεις άπό ποιον.
— ’Εγώ, πώς νά ’ξεύρω; Ο κύριος αγοράζει τώρα 

μόνος του τά τρόφιμα... σημεϊον ότι δέν εύχαριστεΐ 
τόν κύριον ή έδική μου ύπηρεσία...

— Τί κάθησαι καί μέ λέγεις;... μόνος μου τώρα 
αγοράζω τά τρόφιμα;...

— Βέβαια... αύτόν τόν μυελόν, δέν τόν έφέρετε 
μέσα είς τό όχημά σας ;

'Ο ιατρός έ'βαλε φωνήν... φωνήν φρικώδη· πάραυ
τα δέ άναπηδήσας άπό τής καθέδρας, έτρεξεν είς τό 
σπουδαστήριόν του.

Ώ θεία πρόνοια, εύλογητόν τό ονομάσου, ότι μάς 
έχορήγησες τό έμετικόν!

Απ έκείνης τής ημέρας, έν μο'νον φαγητόν είναι 
άπηγορευμένον άπό τής τραπέζης του ίατροΰ αύστη- 
ρώς, καί μαντεύετε ποιον.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ.

ΟΔΟΝΤΩΝ ΙΙΡΟΦΥΛΛΪΙΣ.

Πλύνε τούς όδόντας σου τακτικώς καί καλώς διά 
ψηκτρίδος απαλής, ί'να άποβάλλεται άπ’ αύτών ή 
προσκολλωμένη τρύξ (lartre). Τά χαμαικέρασα (Prai
ses) , συνεχώς τρωγόμενα, άπέδειξεν ή πείρα ώς δια- 
λυτικάτης τρύγος τών όδάντων.

ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ.

’Ανάμιξον 48 γραμμαρίων κίναν τής Περουβίας 
μετά 5 γραμμ,αρίων άλατος άμμωνιακου έντός ύδα- 
τος, καί πριν ή κάμης χρήσιν αυτών τάραξον αύτά 
καλώς έντός τοΰ άγγείου. Επειτα χύσον έκ τοΰ ύδα- 
τος τούτου είς έν μύστρον (χουλιάριον), τό όποιον κρά- 
τει πλησίον τοΰ στόματος, καί βάφουν έντός αύτοΰ 
τήν άκραν τοΰ δακτύλου τρίβε τούς όδόντας καί τάς 

όδοντοκοιλίας, τάς οποίας έπειτα πρέπει νά έκπλύνης 
δια θεομοΰ ύδατος. Διά τοΰ θεραπευτικού τούτου προ- 
φυλάττονται οί τε όδόντες καί αί όδοντοκοιλίαι, τρε- 
φόμεναι περί αύτούς.

ΠΥΡΕΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΜΕΣΟΣ.

Καθ ήν ώραν ό πυρετός είναι είς τόν παροξυσμόν 
του, λάβε έν ώόν νωπόν, καί πίετο έντός ρακής ενός 
μικρού ποτηριού, έπειτα πέσε εϊς τήν κλίνην πάραυτα. 
Δια τοΰ άπλουστάτου τούτου φαρμάκου ίατρεύθησαν 
πολλοί, πολλά άλλα ιατρικά μεταχειρισθέντες ά.νωφε- 
λώς πρότερον.

ΙΙΥΡΟΚΟΝΕΩΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ.

Νίτρου 75 μέρη, άνθρακος 12 ξ/,, θείου 12 1,_,.
ΤΟ ΠΟΤΟΝ ΤΟΥ ΑΨΙΝΘΙΟΥ.

Τό ποτόν τοΰ αψινθίου κατασκευάζεται έκ τής δια- 
σταλαςεως κορυφών τού ομωνύμου φυτού, μετά" συρια- 
κής ρίζης (angelica), φυτού τίνος μαγνηλιοειδούς, βα- 
διάνης (badiane) λεγομένου, κλπ. Το κράμα τούτο 
φαίνεται άθωότατον, άλλ’άκουσον τί δύναται. "Εχεις 
ές ακοής τό-λεγόμενον πρωσσικόν ή κυανυδρικόν οξύ, 
τό φονεύον άκαριαίως όν τινα έγγίσιμ Λοιπόν, έάν χύ
σης δέκα σταλαγμούς έξ αύτοΰ είς έν λίτρον ύδατος, 
καί έάν άφ’ ετέρου χύσης έξ σταλαγμούς αψινθίου είς 
άλλο άγγείον περιέχον επίσης έν λίτρον ύδατος, έ'πειτα 
δέ βάλης είς τά δύο ταΰτα νερά ίχθύας τινάς ζώντας, 
οί είς τό ύδωρ τοΰ άψινθίου βληθέντες θά τελευτήσωσι 
τετράκις ταχύτερον τών βληθέντων είς τό ύ'δωρ τό δη- 
λητηριασθέν διά τού φοβερού πρωσσικού όξέως. — 
Τούτο πρός ε’ίδησιν τών πινόντων τό άψίνθιον.

Ο άναπολών διηνεκώς τήν συμφοράν του ερεθίζει 
πληγήν άναξέων αύτήν.

Τοΰ μικρόνοος τό μόνον καταφύγιον είναι σ.οβαρό- 
της ήθους.

'Η παιδική καί ή γεροντική ηλικία αναπαύονται 
έπί τοΰ προσκέφαλα ίου τής άμεριμνησίας· ή νεότης, 
έπί τών ρόδων καί τών άκανθών τοΰ έρωτος· ή ώριμος 
ηλικία, έπί τής φλογέράς έσχάρας τής φιλοδοξίας.

ΟΙ ΣΙΑΜΙΤΑΪ ΔΙΔΥΜΟΙ.
Περί τοΰ παραδόξου φαινομένου τής συγκολλήσεως 

τών διδύμων σιαμιτών αδελφών είχε γίνει λόγος μέ- 
γας προ πολλών έτών ήδη, ό'τε ήλθον ούτοι κατά πρώ
τον είς τήν Εύρώπην κατ’ αύτάς δέ περιμένονται έν 
ΙΙαρισίοις, ό'που έπανέρχονται άφοΰ περιήλθον τόν πα
λαιόν καί νέον κόσμον, έκπλήττοντες άπαντας τούς 
θεωμένους αύτούς· έπανέρχονται δέ ίνα ύποβληθώσιν 
είς χειρουργικήν έγχείρησιν, μή ύποφέροντες νά διάξω- 
σι τόν υπόλοιπον βίον των ούτως αδιάσπαστοι, καθό
σον μάλιστα προβαίνει ή ηλικία.

’Ονομάζονται ό μέν Κιάγγ, ό δέ ’’Εγγ, ή, άν θέλετε, 
ό μέν’'Εγγ, ό δέ Κιάγγ, έπειδή μεταξύ αύτών δέν υπάρ
χει λόγος πρωτείων καθώς δέ δύναται νά κρίνη έκα
στος έκ τής έπισυνημμένης είκόνος, οί σιαμΐται άδελ- 

φοί είναι, έκαστος ιδίως, κατά πάντα τέλειοι· μηδέ 
τούς έκλάβη τις μονόχειρας βλέπων αύτούς ούτω σχε- 
διογραφημένους· έκαστος αύτών έχει άμφοτέρας τάς 
χεΐρας, άλλ’ό σχεδιογράφος παρέστησε τού μέν τόν 
δεξιόν, τού δέ τον αριστερόν βραχίονα έστραμμένον 
πρός τά νώτα, ίνα οί βλε'ποντες διακρίνωσι τό μέρος 
τό όποιον τούς κρατεί συνηνωαένους άδιασπάστως· 
έπειδή τούτο είναι τό περίεργον.

Περί τών σιαμιτών άδελφών δύναται τις νά είπη, 
ό'τι τωόντι οί δεσμοί τού αίματος δέν είναι λε'ξις κενή· 
έπειδή ή φύσις τούς συνήψε διά συνδέσμου τινός έκ 
σαρκός ζωτικωτάτης· έχει δέ αύτη περιφέρειαν δέκα 
ή δώδεκα αγγλικών δακτύλων, καί κεΐται παρά τά 
ούσιωδέστατα τών οργάνων τής ζωής, ήτοι πλησίον 
τής καρδίας τού ενός καί τού πνεύμονος τοΰ έτε'ρου.

Οί τερατολόγοι, ήτοι οί σπουδάζοντες ιδίως τάς 
τερατώδεις ανωμαλίας τής φύσεως, τάττουσι τούς σια- 
μίτας αδελφούς μεταξύ τών διπλών τεράτων · ταΰ
τα δέ είναι τά σπανιώτατα πάντων, ώς ό δικέφαλος 
μόσχος, κτλ. Ο Πλίνιος αναφέρει ικανά, καί ό Βυφ- 
φών έξις·ορεΐ δύο εύειδεΐς νεάνιδας,· τάς όποιας ή φύσις 
είχε συγκολλήσει έκ τών νώτων.

’Εν γένει, τά ά'λλόκοτα πλάσματα ταύτα δέν είναι 
μακρόβια· άλλ’ οί σιαμΐται άδελφοί έςαιροΰνται τού 
κανόνος. Ιδού δέ έν συνάψει ή ιστορία των.

Πρώτον έφάνησαν έν Εύρώπη έν έτει 1818, κομι- 
σθέντες ύπό πλοιάρχου τινός, Bunker όνομαζομένου, 
έκ τοΰ βασιλείου τοΰ Σιάμ, όπου έγεννήθησαν. Εκτο- 
τε περιεφέροντο κινοΰντες τήν περιέργειαν τοΰ κόσμου, 
καί έκ τούτου κερδαίνοντες πολλά χρήματα. Πλουτή- 
σαντες λοιπόν έκατοίκησαν είς τήν βόρειον Καρολίνην, 
μίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής, ό'που 
ήγόρασαν κτήματα. ’Εκεί δέ καί ένυμφεύθησαν’ εύρέ- 
θησαν δύο /.όραι, άδελφαί μάλιστα, καί ώραΐαι, — άν· 
πιστεύσωμεν κατά πάντα τήν ιστορίαν ήν έχομεν ύπ 
ό'ψιν, — αί όποΐαι ούδέν είδον πρόσκομμα έν τώ στενώ 
συνδέσμω τών μελλονύμφων των, καί έκ τοΰ διπλού 
συνοικεσίου τούτου έγενν/ίθησαν δεκαοκτώ τέκνα, έννέα 
εκατέρωθεν.

Λέγεται ότι πρώτος ό Έγγ συνέλαβε τήν ιδέαν περί 
χωρισμού, καί ότι ό Κιάγγ δέν ήθέλησε νά στέρξη είς 
αύτό κατ’ ούδένα τρόπον’ άλλα σήμερον μετέβαλε καί 
ούτος διάθεσιν, έπίκειται δέ ό χωρισμός· διότι, άν 
πιστεύση τις τά άδόμενα, είναι σχεδόν πέντε έτη ά
φατου διεδέχθη ψυχρότης τήν προτέραν θερμήν πρός 
άλλήλους άγάπην τών διδύμων- έπαυσαν τοΰ να συνο- 
μιλώσι, καί ή θέσις των ούτω κατήντησεν αληθώς 
άφόρητος. Η δέ προύτη αφορμή τής δυσαρέσκειας των 
προήλθεν έκ τού άμερικανικοΰ πολέμου, ό'τε ό μεν 
’Έγγ έκηρύχθη σφοδρός ύπέρμαχος τής ένώσεως τών 
Πολιτειών, ό δέ Κιάγγ ήθελε τόν χωρισμόν αύτών* θά 
προέβαινον δέ μέχρι μονομαχίας, άνδέν τούς ήμπόδι- 
ζον οί κλαυθμοί τών γυναικών και τέκνων των.

Κατ’ άλλους δέ πάλιν,’ούδεμία τοιαύτη έ'ρις έγεν- 
νήθη μεταξύ των άλλ’ άσθενήσαντος τοΰ ενός έκ τών 
δύο, ή ιατρική θεραπεία ήν ούτος άκολουθεϊτόν αναγ
κάζει είς έκπλήρωσιν χρειών τινων, τάς όποιας ό έτε
ρος δέν δύναται τοΰ λοιπού ν’ άν^χετρι συνδεδεμένος 
ούτω μετ’ έκείνου.

Όπωςδήποτε, οί δίδυμοι τοΰ Σιάμ άπεφάσισαν έκ 
συμφώνου νά ύποστώσι τήν χειρουργικήν έγχείρησιν, 
ήτις άλλως τε θ’ άπέβαινε καί άνευ ταύτης τής άποφά- 
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σεώς των άφευκτο; ‘εντός όχι πολλού χρόνου, έκ του 
φυσικού θανάτου τού ένό; έκ των δύο. Ακούσαντες δε 
την φη'μην τού περιωνύμου γάλλου χειρούργου Ν'ελα- 
τώνος, εις τούτον προσέρχονται.

Εικάζεται ότι ή έγχείρησις αύτη δεν είναι όσον ύ- 
ποτίθεται κινδυνώδης· αφού έκαστος των αδελφών η- 

θη πρώτον έκ της οικίας άνευ τού αδελφού του, — 
« Κάτι έλησμόνησα... νομίζω τό μανδΰλί μου... 
Ά, όχι, τον Κιάγγ! »

ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.
Μέχρι τούδε, αί πλεΐσται τών οικοδομών αίτινες 

κεΐνται παρά τάς δχθας τού ποταμού Ταμέσιος έν 
Αονδινω, ώς και αί πορεΐαι, ήσαν ανάξια της λαμπράς 
ταύτης μεγαλοπόλεως· μόλις δέ άπό τού 1840 έγένε- 
το φροντίς περί καλλωπισμού τών οχθών τούτων, καί 
την 6 τού παρελθόντος αύγούστου μηνός έτελέσθησαν 

σθένει μόνος, συμ.περαίνεται ότι δεν ύπάρχει στενή συ
νάφεια μεταξύ των καίριων οργάνων των.

’Άν ή έγχείρησις άποβη κατ’ ευχήν, δύναταί τις 
νά φαντασθη όποιαν άνακούφισιν θα αϊσθανθη έκαστος 
των διδύμων μετά τοσούτων ετών δέσμευσιν ; Ηδη 
άκούομεν τον "Εγγ νά , τ-ry ημέραν καθ ’ην θά έςέλ-

τά εγκαίνια της διευθετησεως μέρους αύτών, εκτεινό
μενου άπό τού σταθμού τών άτμοπλόων, απέναντι 
της οδού Essex-slreet, μέχρι της γεφύρα; τού Ούεστε- 
μινστερίου.

’Εβράδυνε τούτο νά γίνη, αλλά γίνεται αληθώς 
μέγα καίώραϊόν. Τό μέρος τούτο τού γιγαντείου έργου 
περί ού ό λόγος είναι, κατά μέν τά δύο τρίτα σχεδόν 
τού μη'κους του, έστρωμένον διά λίθων κανονικώς λα- 
ξευαένων, τό δ’ έπίλοιπον δι’ άμμου λεπτής, την ο
ποίαν θ’ άντικαταστησωσιν ώσαύτως λίθοι εντός ο
λίγου.

Πολλά προσκόμματα άπη'ντησεν ό δήμος θέλων νά
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άνοιξη την πορείαν ταύτην εις τό δημόσιον, εξ ού καί 
έβράδυνε τοσούτον ή επιχείρησες τού έργου. Οί κάτο
χοι τών παρά τάς.όχθας παλαιών οικοδομών κατ’ ού- 

δένα τρόπον έστεργον νά παραχωρησωσι τον άπαιτού-- 
μενον τόπον, καί εις την ’Αγγλίαν τό προς την ιδιο
κτησίαν σέβας είναι μέγιστον.
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Τοΰ διορθωθέντος παρόχθιου τό προς διάβασιν τών 
πεζών διαβατών μέρος είναι λαμπρώς έστρωμένον διά 
πλακών, και έχει 20 αγγλικών ποδών πλάτος. Καί έν
θεν μέν συνάπτεται μετά τοΰ χείλους αύτοΰ τοΰ παρό
χθιου, ένθεν δέ απολήγει εις τήν κυρίως οδόν, πλάτος 
έχουσαν ποδών 100, έκτος εις την γέφυραν τής Ούα- 
τερλούης, δπου στενοΰται έξ ανάγκης αρχιτεκτονικής.

Ο τοίχος ό'ςτις σχηματίζει το παρόχθιον, έχων τά 
θεμέλια έντός τοΰ ποταμού, είναι έκ γρανίτου- κυκλώ- 
πειον εργον καί πάχος μέν έχει 8 ποδών, μήκος δέ 
ποδών 7000, ύψος δέ 40. Τά θεμέλια έχουσι βάθος 
άπό 16 μέχρι 30 ποδών έχρειάσθη δέ πρός κατασκευήν 
τοΰ παρόχθιου, τών χειλέων αύτοΰ κλπ. γρανίτης 
μέν 700,000 ποδών κυβικών, πλίνθοι δέ όπταί 
30,000,000, λιθόκολλα δέ (λάσπη) 300,000 μο- 
όίων, άλλαι δέ ΰλαι, ώς χάλικες καί χώματα πρός 
έπικατάχωσιν, ενός εκατομμυρίου κυβικών ποδών. Έ- 
σκαφη δέη άπήχθη γή 12,000 κυβικών με'τρων, καί 
1,200,000 κυβικών μέτρων άλλη γη μετηνέχθη αύ- 
τόθι. Ούδεποτε έ'ργον άλλο άπήτησε τοσοΰτον ύλικόν.

Εις την προτεθειμένην εικόνα ό αναγνώστης δια
κρίνει σαφώς μέρος της αριστερά? όχθης τοΰ διερχομέ- 
νου τό Λονδινον ποταμοΰ Ταμέσιος, μετά τών νεόκτι
στων παρόχθιων. Τό πρός τ’ άνω μέγα καί ύψηλόν 
οικοδόμημα είναι τό.άνάκτορον τοΰ Ούεστεμινστερίου, 
όπου καί αί Βουλαί· ή δέπαρακειμένη γέφυρα φέρει τό 
όνομα τοΰ μεγάρου τούτου. Η κατωτέρω γέφυρα χρη
σιμεύει μόνον εις σιδηρόδρομον, τοΰ οποίου ό διακρι- 
νο'μενος εύρύς σταθμός κείται έν τή συνοικία Charing- 
Cl’OSS. Εϊ? την βάσιν τη? είκόνος, δεξιόθεν, όπου πα- 
ρίσταται έργάτηςτις παρατηρών πρός τόν ποταμόν, 
είναι ή άρχή άλληςγεφύρας, της τής Ούατερλούης. Μετ’ 
αύτήν δ έπέρχεται ή γέφυρα τών Μελάνων ’Αδελφών 
(μη φαινομένη έν τη είκόνι ταύτη), καί έπειτα ή τοΰ 
Σουθουάρκου. Εις ίσην σχεδόν άπόστασιν άπό τών δύο 
τελευταίων έγείρεται ό μεγαλοπρεπής ναός τοΰ 'Αγίου 
ΙΙαυλου. Επειτα απαντάται ή κυρίως λεγομένη τοΰ 
Λονδίνου Γέφυρα, πλησίον της οποίας, έπί της αύτής 
πάντοτε όχθης, είναι τό άστυ (City), ήτοι τό κέντρον 
τοΰ εμπορίου της μ.εγαλοπόλεως· καί πρώτον μέν τό τε
λωνείο», ένδοτέρω δέ ή ’Αγγλική Τράπεζα καί τά ση
μαντικότατα τών έμπορικών καταστημάτων, μεταξύ 
τών οποίων καί τά τών ομογενών ημών· ένώ αί οΐκίαι 
τών πλείστων ές αύτών κεΐνται εις συνοικίαν πολύ ά- 
πεχουσαν εκεΐθεν, — προς τον ορίζοντα της εικονο
γραφίας ημών, δεξιόθεν.

Ωστε'ή όχθη αύτη είναι ή σημαντικωτέρα 
τροπόλεως.

Είπομεν ό'τι άπό τοΰ 1 840 είχε σχεδιασθή ή κατα
σκευή παρόχθιων κανονικών έπί τοΰ Ταμέσιος- μόλις 
όμοος το 1863 ελήφθη ή επί τούτου συναίνεσις τών 
Βουλών, καί τό επόμενον έτος, κατά φεβρουάριον, έγέ- 
νετο ή έναρξις τών εργασιών καί διά μέν τό πρός 
βορράν τμήμα, τό μεταξύ της γεφύρας τοΰ Ούστεμιν- 
στερίου και της τών Μελάνων αδελφών (Blackfriars), 
έδαπανηθησαν 843,000 λ. στερλινών, διά δέ τό πρός 
νότον, ήτοι τό άπό της γεφύρας τοΰ Ούεστεμινστερίου 
μίχρι της τοΰ Βωξαλλου, κατεβληθησαν 309,000.

Τά παρόχθια ταΰτα, έγερθέντα έπί τοΰ πηλού καί 
της ίλύος τοΰ ποταμοΰ, θά σχηματίσωσι πρός τό ένδό- 
τερον το>ν μεγαλοπρεπή γραμμήν ωραίων κήπων, οι
κιών καί πλατειών* άλλ άπασαι αί έπικοσμητικαί 
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έργασίαι βραδύνουσιν, ένεκα τής κατασκευής τοΰ λεγο
μένου Μητροπολιτικοΰ σιδηροδρόμου- διότι ποιοΰν- 
τες λο'γον περί τής ορατής έπιφανείας τών τοΰ Λονδί
νου παρόχθιων, μικρόν τι μόνον μέρος τοΰ άξιοθαυμά- 
στου έργου τούτου άνεφέραμεν- ίσως δέ είναι πολύ.πε- 
ριεργότερα τάύπό τήν γην αύτών άφανή,καί ιδού πώς.

’'Οπισθεν τών λαξευτών λίθων δι’ ών έκτίσθη ή πρόσ- 
οψις του παρόχθιου προσετέθη παχύτατος τοίχος έκ 
πλίνθων οπτών. Εντός τοΰ τοίχου τούτου οίκονομή- 
θησαν ύπο'γειοι πόροι κατευθυνόμενοι παραλλήλως τοΰ 
ποταμοΰ, ϊνα τεθώσιν έντός αύτών σίδηροί σωλήνες 
χρησιμεύοντες, ό μέν ώς ύδραγωγός, ό δέ ώς άτμιδα- 
γωγός, ό δέ ώς ηλεκτραγωγός. Ό τελευταίος ούτος 
περιέχει τά τηλεγραφικά σύρματα. Ούτω δέ, όσάκις 
γίνη χρεία επισκευής τίνος, οΐ έργάται δέν θά ηναι ή- 
ναγκασμένοι νά σκάπτωσι τό έδαφος τοΰ παροχθίου, 
καί νά κωλύεται έκ τούτου ή κυκλοφορία τών διαβα
τών. 'Ο δέ οχετός τών ακαθαρσιών, είναι κυλινδρι
κού σχήματος, έχων διάμετρον μέν άπό 7 ποδών καί 
9 δακτύλων μέχρις 8 π. καί 3 δ., κλίσιν δέ 2 ποδών 
κατά πάσαν χιλιάδα μέτρων.

"Ετερος εύρύτατος πόρος, ύπόγειος καί κυκλοτερής, 
βαθύτερον τούτων ήνεωγμένος καί διασταυρών τούς 
άλλους κατά γωνίαν ορθήν, διαπερα ύπό τόν Τάμεσιν· 
δι’ αύτοΰ δέ μέλλει νά διέρχεται σιδηρόδρομος ατμο
σφαιρικός, συναπτών τόν σταθμόν τοΰ Charing-Cross 
μετά τών σταθμών τής Ούατερλούης καί τοΰ South 
Western. / _

Τέλος, άλλος τις πόρος, καί ούτος ύπόγειος, ό τοΰ 
Μητροπολιτικοΰ σιδηροδρόμου, διέρχεται έν μέρει ύπό 
τά παρόχθια. Διά τοΰ σιδηροδρόμου τούτου οί πολίται 
μεταβαίνουσι καθ’ έκάστην άπό τών.οικιών εις τά γρα- 
φεια των και τ αναπαλιν. Αν και υπο γην, ο σιοηρα- 
δρομος ούτος είναι εύάερος καί πεφωτισμένος διά τής 
άτμίδος- διατελείδ’ έν ένεργεία άπό τοΰ 1863.

’Αλλ’ άς άφήσωμεν τά ύπό γήν, καί άς έπανέλθω- 
μεν εις τόν ανοικτόν άέρα τών παρόχθιων. Δέν είναι 
άρά γε δυνατόν νά κτισθώσι τοιαΰτα καί έν Κωνσταν- 
τινουπόλει; Πώς θά μετεβάλλετο ή οψις τών οχθών 
τοΰ Γαλατά, παραδείγματος χάριν! Τό αύτό τοΰτο 
δύναταί τις νά ε’ίπη καί περί πάσης άλλης πόλεως κει- 
μένης παρά θάλασσαν ή ποταμόν.

Οσάκις άν βλέπομεν καλόν τι εργον έν τη εσπερία 
Εύρώπη, άδύνατον είναι νά μή τρέξη ό νοΰς ημών εις 
τάς οίκτράς στερήσεις τών τόπων, ών έτύχομεν δυστυ
χές γέννημα. Θ άποθάνωμεν έν τούτω τώ στεναγμω.

II ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ.
H γένεσις τοΰ σίτου ανάγεται μέχρι τών άρχαιο- 

τάτων χρόνων δέν άπαντάται ό καρπός ούτος σήμε
ρον εις τήν φυσικήν αύτοΰ κατάστασιν, άλλ’ είκάζουσί 
τινες ότι μετεμορφώθη διά τής καλλιέργειας άπό κα
τωτέρου είδους, οίον της ζέας (άσπροσιτίου) ή τοΰ αι- 
γίλοπος (βρόμη;).

'Η μυθολογία άποδίδει τήν τιμήν τής έφευρέσεως 
αύτοΰ ότέ μέν εις τόν’Όσιριν, θεόν τών Αιγυπτίων, ότέ 
δέ εις τήν Δήμητρα, τό πρώτον καλλιεργήσασαν τόν 
σίτον εις τάς πεδιάδας τής Εννης, έν Σικελία. Οί Α
θηναίοι, οί Κρήτες καί πολλοί άλλοι λαοί άντεποιούν- 
το τήν τιμήν τής πρώτης αύτοΰ καλλιέργειας. Τό αλη
θές όμως είναι ότι ή καλλιέργεια τοΰ σίτου έτιμάτο 

παρά τοΐς Σίναις πολύ προ τών ιστορικών ημών χρό
νων.

Ο καρπός ούτος είναι κοσμοπολίτης ώςό άνθρωπος, 
καί εις παν μέρος γής φύεται εν τών ειδών του, άπό 
τοΰ όρυζίου τοΰ ποταμοΰ Γάγγου μέχρι τής κριθής τής 
Φιλλανδίας.

« Ο σίτος, λέγει ό Βερναρδίνος Σαιμπιέρρος, έχει 
στενότατα? σχέσεις μετά τών ανθρώπων, οϊτινες μό
νοι καλλιεργοΰντες, έκάλυψαν έξ αύτοΰ μέγα μέρος 
τής γης. ΙΙαρατηρήσεως δέ άξιον είναι ότι δέν μετα- 
σπείρεται άφ' έαυτοΰ, καθώς πολύ,ά άλλα φυτά, μάλι
στα δέ οί βοτανικοί βεβαιοΰσιν ότι ούδαμοΰ εύρίσκε- 
ται εις τήν φυσικήν αύτοΰ κατάστασιν- ώς έάν ή θεία 
Πρόνοια άνέθετεν εις τούς άνθρώπους τήν φροντίδα τοΰ 
νά .διαιωνίσωσιν αύτόν. »

Τήν αρχαιότητα τοΰ σίτου μαρτυρεί ή 'Ιερά Γραφή 
εν τω Δ κεφαλαίω τής Γενέσεως. «Καί έγένετο "λβελ 
ποιμήν προβάτων- Κάϊν δέ ήν έργαζόμενος τήν γήν. » 
Κατά τάς θρησκευτικά? παραδόσεις τών 'Εβραίων, ό 
σίτος, ώς καί αί χρησιμότατα’. τών άνθρωπίνων γνώ
σεων, έζήλθεν έκ τής Έδέμ, τοΰ μυστηριώδους καί εύ
φορου κήπου ένθα έγεννήθη ό ’Αδάμ έν τώ κολοφώνι 
τής εύδαιμονίας, άθωότητος καί άληθείας. Πρός δέ 
τόν Μωΰσήν λέγει ό Θεός αύτός έκ τής βάτου- « Κα- 
» τέβην έξελέσθαι τόν λαόν μου έκ χειρός τών Αΐγυ- 
» πτίων καί έξαγαγεΐν αύτούς έκ τής γής έκείνης καί 
» εϊσαγαγεΐν αύτούς εις γην αγαθήν καί πολλήν, εις 
» γην ρέουσαν γάλα καί μέλι, εις τόν τόπον τών Χανα- 
» ναίων, κτλ. » — Εξόδου κεφ. γ'.

«Καί δώσω τόν ύετόν ύμΐν έν καιρώ αύτοΰ, καί ή 
» γή δώσει τά γεννήματα αύτης, καί τά ξύλα τών πε- 
» δίων αποδώσει τόν καρπόν αύτών. Καί καταλήψεται 
» ύμΐν ό άλοητός τόν τρυγητόν, καί ό τρυγητός κατα- 
» λήψεται τόν σπόρον, καί φάγεσθε τόν άρτον ύμών 
» εις πλησμονήν. » — ’Εξόδου κεφ. κς-'.»

'Ότε δέ οί Εβραίοι, κληοονόιιοι τών άδαυ.ιαίων 
παραδόσεων περί της άγιότητος της γεωργίας, κατέ- 
λάβον τήν γην της έπαγγελίας, κατέστησαν αύτήν άλ
λην ’Εδέμ- έν αύτή ώραιότατα έθαλλον δένδρα, άφθο
νοι καρποί έκαλυπτον τούς άγρούς, πληθύς ύπήρχε ςα- 
φυλών, έρρέε γάλα καί μέλι. ’Εγονιμοποίουν δέ τούς 
λόφους σκάπτοντες αύτούς κλιμακηδόν καί μεταφέ- 
ροντες ς-ρώματα εύφορου γής έπί τών άκαρπων μερών. 
Τό άροτρον συρόμενον ύπό ζεύγους βοών, ή δίκελλα, 
ή άξίνη, τό δίκρανον, τά τρίβολα, τό κλαδευτήρων 
ήσαν τά κυριώτερα αύτών γεωργικά εργαλεία. Ό 
προφήτης Ήσαίας δεικνύει πόαον έπιμελώς παρεσκεύα- 
ζον τήν γήν καί πώς έσπειραν άλλεπαλλήλως διαφόρους 
καρπούς επ’ αύτής. Οί σίτοι τής ’ίουδαίας έτιμώντο 
ύπέρ πάντας τούς άλλους, εξαίρετος δέ άρτος κατε- 
σκευάζετο έν τή φυλή τοΰ Άσέρ.

« Οί βράχοι τής Παλαιστίνης, λέγει σοφός τις πε
ριηγητής, έφ’ ών ήκμαζε τό πάλαι τό πολυάριθμον 
έθνος τών δώδεκα φυλών τοΰ ’Ισραήλ, καί οϊτινες σή
μερον είσιν έγκαταλελειμμένοι εις τά άθλια καί λη
στρικά στίφη τών ’Αράβων, ώφειλον έν μέρει εις τάς 
τεχνητά? διώρυγας, δι’ών έποτίζετο ή γϋ, τήν γονι
μότητα καί τούς άφθονους καρπούς τούτου τοΰ μέρους 
της Ασίας. »

Η θρησκεία παρενεβάλλετο εις πάντα τά έργα τοΰ 
παραδόξου τούτου λαοΰ καί έδιδεν αύτώ χαρακτήρα 
άφελείας άζιοθαύμαστόν. Τό βιβλίον τής 'Ρουθ παρέ

χει λαμπράν εικόνα τών αγροτικών καί θρησκευτικών 
ηθών τών ίουδαίων πατριαρχών.

Κατά τήν 'Εορτήν τών 'Εβδομάδων, ούτως όνομα- 
ζομένην ένεκα τών επτά εβδομάδων αΐτινες παρέρχον
ται άπό τοΰ Πάσχα, έπανηγυρίζετο συγχρόνως τό τέ
λος τοΰ θερισμού καί ή ημέρα τού προκηρύγματος τού 
Δεκαλόγου. Κατά τήν εορτήν ταύτην, μίαν μόνον η
μέραν διαρκοΰσαν, ό λαός προσέφερεν εις τόν 'Ύψιστον 
πλακούντας κατασκευασμένους έκ νέου σίτου καί απαρ
χών τών άγρών.

Οί Πελασγοί καί οί "Ελληνες μετέφερον τήν καλ
λιέργειαν τοΰ σίτου έκ τής ’Ασίας εις τήν τερπνήν καί 
ήδύγελων της 'Ελλάδος γήν. Εικόνας άληθεστάτας 
καί ποιητικωτάτας τοΰ αγροτικού βίου κατέλιπεν εις 
ημάς ό αθάνατος ποιητής Όμηρος, ’ΐδού πώς ό αρ
χαίος ημών ραψωδός καί τών προφητών σύγχρονος 
περιγράφει τά γεωργικά έργα έν τή κατασκευή τών 
όπλων τοΰ Αχιλλέως.

« (Ό θεός "Ηφαιστος έχάραξεν έπί τής άσπίδος) γήν 
μαλακήν, έκτεταμένην, άγρόν εύφορον, τρις έσκαμμέ- 
νον, όπου γεωργοί πολλοί περιέφερον τά ζεύγη των 
πανταχόσε, όδηγοΰντες αύτά. 'Όταν δέ έστρεφόν καί 
έφθανον εις τό άκρον τοΰ άγροΰ, ήρχετό τις καί έδιδεν 
εις τάς χείράς των ποτήριον οίνου γλυκυτάτου ώς μέ
λι. Τότε έπέστρεφον εις τάς αύλακάς των, ποθούντες 
νά φθάσωσιν εις τό τέλος τοΰ μεγάλου άγροΰ. Ήτο δέ 
θαυμαστότατον ότι ή γή, καίτοι χρυσή, παρίστατο 
μέλαινα όπισθεν, καί ώμοίαζεν ώς γεωργημένη.

» ’Εχ άραξε δέ πρός τούτοι? καί άγρόν μετά πολλών 
καί λαμπρών σπαρτών, όπου έθέριζον έργάται έχον- 
τες άναχείρας κοπτερά δρέπανα. Πάμπολλα δέ στάχυα 
έπιπτον, τά μέν κατά γής, έπάνω εις τάς αύλακας, 
τά δέ έδενον οί δεματισταί. Τρεις δεματισταί ΐσταν- 
το, καί όπισθεν αύτών παίδες φέροντες εις τάς άγκά- 
λας των έδιδον άδιακόπως τά στάχυα. Ο βασιλεύς 
δέ χαίρων έγκαρδίως εύρίσκετο μεταξύ αύτών μετά 
σκήπτρου εις τάς χείρας. Απωτέρω, οί κήρυκες ήτοί- 
μαζον τό γεύμα ύποκάτω δρυός, σφάξαντες μέγαν βούν 
καί έψήνοντες αύτόν. Αίδέ γυναίκες έζύμονον λευκότα- 
τον άλευρον διά τό δεΐπνον τών έργατών.

» ’Εχάραξε προσέτι ώραίαν χρυσήν άμπελον πλήρη 
σταφυλών, καί βότρεις έκρέμαντο μαύροι, ΐσταντο δέ 
τά κλήματα άπό τοΰ ενός άκρου έως εις τό άλλο κρα
τούμενα άπό στυλωμάτων αργυρών. Τριγύρω δ’ έχά- 
ραξε βαθείαν τάφρον, καί έθεσε τείχος άπό κασσίτε
ρον · έν μόνον μονοπάτιον έφερεν εις αύτήν τήν άμπε
λον, διά τού όποιου διέβαινον οί φορτωμένοι, αφού έ- 
τρύγων τάς σταφυλάς. » (’ίλιάδος Σ, 541-567.)

Ό Όδυσσεύς ύπόσχήμαέπαίτου, άποκρινόμενοςπρος 
τόν Εύρύμαχον όνειδίζοντα αύτόν ώς οκνηρόν, λέγει.

« Εύρύμαχε, έάν οί δύο ημείς ήρχόμεθα εις άμιλ
λαν εργαζόμενοι εις λειμώνα έν ώρα άνοίξεως, όταν αί 
ήμέραι ήναι μακραί, εγώ νά έχω εν καρίπύλον δρέπα-* 
νον καί σύ άλλο τοιοΰτο, καί νήστεις μέχρι νυκτός 
νά θερίζωμεν- ή έάν ε’ίχομεν εν ζεύγος βοών, άπ έκεί- 
νους τούς καλούς, τούς μαύρους, μεγάλους καί γιορτα
σμένους άπό χόρτον, άμφοτέρους τ^ς αύτής ηλικίας 
καί τής αύτής δυνάμεως, ισχυρούς ώς θη%ία, καί τέσ- 
σαρα έμπρός μας ς-ρέμματα γής, καί τό άροτρον νά 
συντριβή τάς βώλους, τότε θά έβλεπες έάν δύναμαι ν’ 
άνοίξω μακράν αύλακα.» ( Οδυσσ. Σ, 364-375.)

« Καθώς δ’ όπόταν ζεύξη τις βόας άρρενας πλατύ·
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μετώπους διά νά τρίψωσι τήν λευκήν κριθήν εις μέγα 
άλώνιον, αμέσως αύτή γίνεται λεπτή ύπό τούς πόδας 
των μυκωμένων βοών, ομοίως οί ίπποι τού γενναίου 
Αχιλλέως κατεπάτουν τούς νεκρούς όμού καί τάς α
σπίδας των. (Ίλιάδος Υ, 495-498.)

« Καθώς ό άνεμος εγείρει εις τά ιερά αλώνια τον 
κονιορτόν, όταν οί γεωργοί λικμίζωσι καίή ξανθή Δη- 
μήτηρ χωρίζη τόν καρπόν από τά άχυρα, ένώ φυσώ- 
σιν οί άνεμοι, καί λευκάζουσιν αί θημωνιαί. s

(Ίλ. ε', 455-502.)
Τά εξής δέ άποδεικνύουσι πόσον έτιμάτο παρά τοΐς 

άρχαίοις ή γεωργία. Όςτις των πολιτών κατόρθωνε 
μέγα τι, άντημείβετο λαμβάνων άγρόν έσπαρμένον σί
τον. ’Εν τη Ίλιάδι, ό Διομήδης, θέλων νά δώση συμ
βουλήν εις τον ’Αγαμεμνονα, λέγει·

« Μή τις όργισθη ότι είμαι ό νεότατος μεταξύ 
υμών κ εγώ καυχώμαι ότι κατάγομαι άπο πατέρα 
εύγενή. Ο πατήρ μου κατώκησεν εις τό ’’Αργος καί 
ένυμφεύθη μίαν άπο τάς θυγατέρας τού ’Αδραστου- εί- 
•χεν οίκον πλούσιον καί μέ όλβον πολύν- έκέκτητο δέ 
αρκετα χωράφια σιτοφόρα, μέ πολλούς φυτευμένους 
κήπους τριγύρω, καί πολλά πρόβατα- ήτο δέ καί ό 
έπιτηδειότατος μεταξύ τών 'Ελλήνων εις το νά πάλ- 
λη τήν λόγχην. » (Ίλ. Ξ, 113-1 25.)

Καί έν Ελλάδι δέ καί έν Αιγύπτιο καί έν Αατίω καί 
έν τή αρχαία Ρώμη καί πανταχοΰ άπεδίδετο κατά 
τούς παναρχαίους χρόνους εις τον σίτον θεία γένεσις. 
Εν τη αρχαία καί ίεροκρατουμένη Αιγύπτιο, ένθα ή 

γεωργία έθεωρεΐτο ώς θρησκευτική λειτουργία, προ 
άμνημονεύτων χρόνων έκαλλιεργείτο ό σίτος. « Οί 
περί τήν Μέμφιν κατοικοΰντες, λέγει ό 'Ηρόδοτος, 
συνάγουσι καρπόν, όλιγώτερον καταβάλλοντες κόπον 
παρ όλους τούς άλλους ανθρώπους καί τούς λοιπούς 
Αιγυπτίους· διότι ούτε μέ άροτραν άνοίγουσιν αύλακας, 
ούτε κόπους έχουσιν, ούτε σκαλίζουσιν, ούτε κάμνου- 
σι τι εξ όσων οι άλλοι άνθρωποι εργάζονται εις τούς 
αγρούς· αλλ αφού ό ποταμός (Νείλος) έλθών ποτίση 
τα Χωράφιά των καί πάλιν άποχωρήση, τότε καθείς 
σπείρει τήν γην του, καί απολύει χοίρους εις αύτήν- 
αφού δε πατηθη ό σπόρος άπο τούς χοίρους, μ,ένει 
πλέον το θέρισμα- άλωνίσαντες δέ διά βοών συνάγου
σι τούς καρπούς. »

Οί Αιγύπτιοι μετεχειρίζοντο τά αύτά έργαλεία ά- 
τινα οί "Ελληνες, οί φλασγοί καί οί 'Εβραίοι, ώς 
φαίνεται έκ τών εικόνων τών σωζομένων επί τών τοί
χων τών πελωρίων αύτών ναών. Οί θερισταί έκοπτον 
τούς στάχυας, γυναίκες δέ καί παιδία συνήγον καί έ
βαλλαν αύτούς εντός σάκκων. ’Αγγεία πλήρη ΰδατος 
μετά οξους, τεθειμένα επί τριπόδων πλησίον τών θερι
στών, έχρησίμευον προς πόσιν αύτών.

Εις τάς ίεράς τελετάς, οί βασιλείς ήλαυνον ϊδιοχεί- 
ρως τό άροτρον καί ήνοιγον τήν πρώτην αύλακα κατά 
τό νεον έτος.

Η χρήσις τών ύδρομύλων, χειρομύλων καί ανεμο
μύλων ήτο γνωστή άρχαιόθεν, καί άπο τών χρόνων 
τού Μωυσέως μέχρι τής σήμερον τά έργαλεία τής άρ- 
τοποϊίας. έμειναν σχεδόν τά αύτά.

Ο ΚΟΡΙΣ (ΚΟΡΙΖΑ).
Τί είναι ό κόρις;
Ο κορις, ό αηδης κόρις, αποκρίνονται οί πολλοί, 

είναι μετά τού ψύλλου καί τού κώνωπος μάς-ιξ έκ τών 
μεγίστων τής ανθρωπότητάς. Ό κόρις, αποκρίνεται ό 
έντομολογος, είναι έντομον τής τάξεως τών ήμιπτέ- 
ρων. ’Εχει σώμα ωοειδές πεπατημένον- ή κεφαλή του 
δέν συσφίγγεται εις λαιμόν- τό στόμα του έχει ράμφος 
τι σωληνοειδές, κυλινδρικόν, καί συνίσταται εις ένα 
κολεόν (θήκην) περιέχοντα τέσσαρα ξιφίδια. Ό κολεός 
ούτος σχηματίζεται έκ τεσσάρων άρθρων συνδεδεμένων 
από τών άκρων των, τά δέ ξιφίδια, έχοντα σχήμα 
νευριδίων ισχνών, σκληρών καί οδοντωτών εις τά 
ακρα, χρησιμεύουσιν ώς αί γνάθοι, ή αί σιαγόνες. Διά 
τών ξιφιδίων ή οδοντωτών νευριδίων τούτων τό έντο
μον διατρύπα τού άνθρώπου τήν επιδερμίδα.

Η κεφαλή τού κόρεως, έχουσα δύο στρογγυλά όμ- 
ματα δειλά καί βλακώδη, έκ πρώτης δψεως διά τού 
μικροσκοπίου δέν φαίνεται φοβερά- όταν όμως στ ρέψη 
τις τό έντομον ύπτιον, τότε διακρίνει τόν διοργανι- 
σμόν τού στόματός του, καί τότε βλέπει ότι ή φύσις 
έχάρισεν εις τό ζωΰφιον τούτο θαυααστήν τινα αν
τλίαν αίματος, άληθές αριστούργημα. Τοιούτο δργα- 
νον ύδραυλικόν δέν κατεσκεύασεν εϊσέτι ό άνθρωπος.

Καί άλλο τι αξιοπερίεργου έν τώ διοργάνισμώ τού 
κόρεως είναι, ότι ό πεπτικός αυτού σωλ,ήν έχει μόνον 
τρις ή τετράκις τό ολικόν τού σώματος μήκος, καθώς 
ό τού λέοντος, τού άλλου τούτου αιματοπότου. Ο 
βραχύς καί ισχνότατος οισοφάγος του, διαστελλόμενος 
άνεπαισθήτως, σχηματίζει προηγορεώνά τινα (jabot) 
ασθενή- ό δέ μετ’ αύτόν κυλινδρικός κόλπος έχει εις 
τήν αρχή'* του μικρόν τι οίδημα ώς ςόμαχον. Τό έντε- 
ρον είναι ώσαύτως ισχνόν καί καμπτόν, καί σχηματίζει 
μίαν μόνον περιστροφήν περί εαυτό- έπεται δέ πρω
κτός πλατύτατος. Τά ήπατικα αγγεία, τέσσαρα τόν 
αριθμόν, έχουσιν έκαστον καί ίδιαν σύνδεσιν (inser
tion). Τέλος, οί σιαλοχόοι αδένες συνίστανται εις δύο 
θυλάκια ανισα, κείμενα εκατέρωθεν τού γναθικού ορ
γάνου.

Η θήλεια γέννα ώά επιμήκη, στενούμενα ολίγον τι 
προς τά άνω, ένθα διακρίνεται ευκόλως τό μικοόν έπί- 
πωμα (opercule),' τό οποίον άποσπάται καθ’ ήν ςτγ- 
μήν γίνεται ή έκκόλαψις- γέμουσι δέ ανωμαλιών, μή' 
διακρινομένων άνευ οπτικού εργαλείου.

Τοιούτος είναι ό κόρις εξεταζόμενος άνατομικώς διά 
τού μικροσκοπίου.

Το λογοειδές δέ (instinct) τού κόρεως είναι αξιο
θαύμαστου. ’Εάν ό άνθρωπος, ένοχλούμ.ενος ύπ’ αύ-

(1) *Γπό τήν επιγραφήν « ό αθεώρητος κόσμος » προτιθε'μεθα νά 
έκδώσωμεν κατά τό προσεχές έτος εντός τώνΜυρίων "Οσων 
σειράν πραγμάτων αθεωρήτων διά του γυμνού όεθαίμού, μετά ει
κονογραφιών παριστωσών αύτά ώς διακρινονται διά τού μικροσκο
πίου· έντομα, σταλαγμούς υγρών, άλευρα διάφορα, τόν βαθμη- 
τικόν μετασχηματισμόν τού υγρού έντός ώού εις πτηνόν,κτλ. κτλ. 
περιεργότατα. 

τού, τοποθετήση καθαράν τινα κλίνην εις τό μέσον τού 
κοιτώνος, καί περί αύτήν χαράξη πλατείαν ζώνην ΰδα
τος, τό έντομον, βλέπον ότι οί δρόμοι του έκλείσθη- 
σαν οΰτω πανταχόθεν, πάραυτα επινοεί άλλο σχέδιον. 
Δέν πειράται νά ύπερβή τό ανυπέρβλητον πρόσκομμα 
άπ’ευθείας, άλλ’ άναβαίνει τόν τοίχον, φθάνει ολίγον 
κατ’ ολίγον εις τήν οροφήν, καί προχωρούν έως άνωθεν 
τής κλίνης καί τού σώματος έκ τού οποίου επιθυμεί να 
γευθή, άφίνεται άφόβως καί πίπτει. Καί τότε, οίονεί 
έκδικούμενον τό θήραμά του, προσβάλλει αύτό άκορέ- 
στως διά τών γνάθων του, συγχρόνως δέ, φεύ! δια- 
χέει καί τό αφόρητου εκείνο υγρόν τών σιαλο-χόων του 
αδένων.

Καί όμως λέγεται ότι ό κόρις δέν είναι έκ τών αδη
φάγων έντόμων, τών άδιαλείπτως πινόντων αίμα καί 
άδιακόπως ζητούντων θήραμα, άλλ’ ώς αισθανόμενος 
τήν ικανότητα τών πεπτικών οργάνων του, είναι συνή
θως μέν εγκρατής, μόνον δέ μετά μακράν νηστείαν 
καθίσταται άκόρεστος. Τό άληθές είναι ότι δύναται νά 
ζήση όλον έτος, μάλιστα δέ καί δύο, χωρίς ποσώς νά 
φάγη. ’Εγένοντο έπί τούτου δοκιμαί ύπό εντομολόγων, 
οίτινες, καθιστάμενοι συνήγοροί του, διατείνονται ο'τι 
άδικοΰμεν τό πτωχόν έντομον δυσφημούντες αύτό ώς 
άπληστον.

Οί ’Οθωμανοί όνομάζουσι τούς κόρεις σανιδοφθεί- 
ρας. Εις τήν Κωνσταντινούπολιν, εις τήν Καλλίπο- 
λιν, Σμύρνην, Μιτυλήνην, έν γένει εις τούς εύκραείς 
ημών τόπους, όπου αίπλείσται τών οικιών είναι ςύλι- 
ναι, πλεονάζουσιν οί κόρεις. ’Εκεί καί αί μάλλον ακά
ματοι τών οικοδεσποίνων, έχουσαι προς τα έντομα 
ταΰτα πόλεμον καθ’ όλον τό θέρος, ήττώνται, άν καί 
έπεξέρχονται κατ’ αύτών άτρομήτως δι’ ημέρας καί 
νυκτός. ’Ενθυμούμαι ότι εις τήν Κωνσταντινούπολιν, 
νύκτα τινα φιλοξενούμενος κατεπολιορκήθην ύπό τών 
έντόμων τούτων. Εις τήν Κωνσταντινούπολιν ή φιλο
ξενία είναι αρετή σχεδόν κοινή, πολλοί δέ των κατοί
κων πράττουσιν αύτήν'πατριαρχικώς, άπλόνοντες εις 
τό έδαφος τόσα στρώματα, όσους έδέχθησαν ξένους. 
Είχον κατακλινθή λοιπόν κ εγώ εις έν έκ τών στρωμά
των έν τώ μέσω εύρυχώρου τίνος αιθούσης σανιδο- 
στρώτου, καί παρέχει άλλος ξένος, φίλος μου, άνήρ 
εύσαρκος καί αιματώδης. Αί σινδόνες ήσαν καθαρώτα- 
ταΓ ήλπισα ότι θά έκοιμώμην ωραία. Δέν είχον κλεί
σει εϊσέτι τούς οφθαλμούς, ότε ήσθάνθην εις τον κρό
ταφον έν κέντημα αιφνίδιου, άνηλεές. ’Ανεγείρω τήν 
κεφαλήν πάραυτα, παρατηρώ, — εις τό ασθενές φως 
τού νυκτικού λύχνου βλέπω- έπί τού λευκού προσκε- 
φαλαίου μου πλήθος ψεκάδων μελαίνων παντός μεγέ
θους, ώς άν είχε λάβει τις κάλαμον γραφικόν καί σκαν- 
θαρίσει αύτόν ένθεν καί ένθεν πλησίον τών ώτίων μου. 
Ίΐσαν κόρεις, καί έτρεχον ώς εις πανήγυριν προς τό 
μέρος όπου ή κεφαλή μου άνεπαύετο. Νά συλλάβω τά 
άηδή έντομα, αλλά πού νά τά ρίψω ; Εκεί πρόχειρον 
δέν -υπήρχε σκεύος τι επιτήδειον, καί άν έκαμνέ τις 
δι’ εκαςον κόριν ένα δρόμον έως έξω του θαλάμου, θά 
έξελαμβάνετο ώς νυκτοβάτης ύπό τών κοιτωμένων ύ
πό τόν θάλαμον εκείνον. ’Απηλπισμένος, στρέφω δε- 
ξιόθεν καί αριστερόθεν τούς οφθαλμούς· — ό λυχνί- 
σκος έφεγγεν, — ό κόσμος όλος έρρόγχαζεν έρρόγχαζε 
δέ καί παρέκει, εις τήν κλίνην τήν πλησίον τής έμης, 
ό άλλος ξένος ώς μάκαρ, άναπαυόμενος εις τάς άγκάλας 
τούνηδύμουΰπνου.—Τί εύχή Κυρίου! έλεγον’δεν εχει

κόρεις αύτός*, — Κύπτω προς τά έκεί... άμμ,ος περί 
τήν κεφαλήν του οί κόρεις. Είχαν εΰρει αίμα άφθονου 
καί έξεμύζων άνενοχλήτως. — ’Αλλ’ αφού δέν αισθά
νεται λοιπόν ένόχλησιν, είπον τότε κατά νούν, εις αύ
τόν ας στείλω καί τούς έδικούς μου κόρεις. Τούτο καί 
έπραξα — ομολογώ τήν αμαρτίαν μου — άπ’ εκείνης 
τής στιγμής. Συνελάμβανα ένα προς ένα τούς κόρεις 
αου, καί, μή έχων. πού άλλου, τούς έρριπτα έπί τής 
κλίνης τού γείτονας μου.

’Αλλ’ όμως ούδ’ ούτως ήδυνήθην νά κλείσω όμμα 
ζέχριτής αύγής, ένώ ό γείτων μου έξύπνησε ζωηρός 
ώς το ρόδον. Τόν ώφέλησεν, ώς φαίνεται, όλη έκείνη 
ή νυκτερινή άφαίμαξις. "Εκτοτε άνεπαύθη κατά τούτο 
ή συνείδησίς μου.

Οί Παρισιανοί παραπονούνται ότι έχουσι κόρεις 
πολλούς. Αί! δέν έκοιμήθησαν ποτέ εις τινα τών ξύλι
νων οικιών τής νήσου Χάλκης ή τής ΙΙρίγκηπος. Εν 
γένει όμως, όπου πολυανθρωπία, έκεί οί κόρεις είναι 
πολλοί. Τό Αουγδοΰνον καί ή Βορδιγάλλη έχουσι φή- 
αην πόλεων βρυουσών κορέων. Αύτόθι παοεπονήθη τις 
εις τήν ξενοδόχον του ότι ή κλίνη του είχε κόρεις, καί 
διά τούτο έμελλε νά μεταβη εις άλλο ξενοδοχεΐον. 
« Εισθε ελεύθερος, κύριε, νά κάμετε καθώς αγαπάτε, 
άπεκρίθη ή ξενοδόχος- άλλα σάς προειδοποιώ ότι άλ- 
λάσσων ξενοδοχεΐον μόνον θ’ αλλάξετε κόριζας. » 
"Ωστε παντού τά πάντα.

Ούδ’ή Πετρούπολις δέ είναι άττηλλαγμένη τών έν
τόμων τούτων, καί ούδ’ ή Σκωττία- άλλα βεβαιοΰται 
ότι εις τήν ’Αγγλίαν είσήχθησαν έκ τής ευρωπαϊκής 
ηπείρου μόλις κατά τόν δέκατον έκτον αιώνα. Τινές 
είπον ότι εις τήν Εύρώπην προήλθον έκ τής ’Αμερικής· 
λανθάνονται όμως, επειδή καί ό ’Αριστοτέλης καί ό 
Πλίνιος άναφέρουσι τό έντομον τούτο, καί έξ εκείνων 
έχομεν τό όνομα αύτοΰ.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ, ΔΕΣΠΟΣΥΝΗ.

Ή λέξ ις δεσποσύνη, άντί τού demoiselle τών 
Γάλλων, είσήχθη κατά πρώτον εις τήν καθομιλου μέ- 
νην γλώσσαν ύπό τού μεταφράσαντος γαλλικόν τι μυ
θιστόρημα, ΓΙαρισίων Απόκρυφα καλούμενου. Τι- 
νές φρονοΰσιν ότι καταλληλότερου τού δεσποσύνη είναι 
τό δεσποινίς- καθ’ ημάς, δεσποινίς είναι μέν εύηχό- 
τερον, άλλ’ όχι καί καταλληλότερου, καθ’ δ ύποκορι- 
στικόν τού δέσποινα. Προς γυναίκα άνυμφον, ύπερβά- 
σαν τό τριακοστόν έτος τής ηλικίας, θά έφαίνετο α
νάρμοστος ό υποκορισμός τού δεσποινίς. Λέγουσι μέν 
οί Γάλλοι demoiselle έτι καί τήν έσχατόγηρον άνυμ
φον γυναίκα, άλλα καί τήν σκώπτουσιν ένταύτίρ διά 
τούτο- ένώ τό δεσποσύνη, καί προς τοιαυτην πρεσβύ- 
τιδα ούδέν θά είχε παρ’ ήμΐν τό άπρεπες.

"Αλλωςτε, αί λέξεις δεσπόσυνος, δεσποσύνη , 
δέν είναι νεότευκτοι- ή άρχ_αία γλώσσα τάς μετεχει- 
ρίζετο- δεσπόσυνος έλέγετο παρά τοίς άρχαίοις ό υίόε, 
καί δεσποσύνη ή θυγάτηρ τού οικοδεσπότου· ι'όστε, άν 
ήθέλαμεν, καί τούς άνύμφους υιούς ήδυνάμεθα ν’άπο- 
καλώμεν δεσποσύνους άντί κυρίων. Πραγματικώς, 
ούδ’ ό υιός είναι κύριος έν τη οικία τ,ΰ πατρός του, 
άλλα δεσπόσυνος, καθώς ή θυγάτηρ έν τη οικία τών 
γονέων δέν είναι κυρία, άλλα δεσποσύνη. Κυρία είναι 
μόνη ή μήτηρ της.
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ASMA EKTOJf.

Andante.

(Ποίησις Ί. ’ί. Ικυλίσση, έπί ήχου τοΰ μελοδράματος Favorite, Donizetti.) (1)

νη έλ· η-μ.ον και ξε- νον, Προ

*Ζ£ΣΛΓ

έλ-πίς, πτωχέ, δι-ά

ta:

Πρό-γνω-σις

mi

: *

Φλόγα δεινήν ή νέα σου φιλία
Ως αστραπή μοΰ,ήναψεν εντός· 

Πρόγνωσις τις μέ λέγει ολέθρια,
«Σβύν’ή έλπ'ις, πτωχέ, διά παντός!»

Μόνη ελπίς εις έρημον καί ξένον,
Πρός τί νά ζώ, άν σύ μ’ άφαιρεθής : 

Τον ταπεινόν άλλ’ άφωσιωμένον
Ικέτην σου ποτέ δέν θ’ άρνηθής.

Άν η ζωή στερήσεων καί κόπων
Ην έν τιμή διήλθα σταθερώς

Ί,ίναι μηδέν έμπροσθεν τών ανθρώπων, 
θ’ άνταμειφθή διά της σης χειρός.

Αγγελε σύ τοσούτων τεθλιμμένων, 
Οχ ’, εις εμέ, ώ, δέν θ’ άλλοιωθής· 

Τον ταπεινόν άλλ’ άφωσιωμένον 
Ικέτην σου ποτέ δέν θ’ άρνηθης.

(1) Ιδού εν ποιημάτων ολως κένόν ιδίων και ολως άμοιρον 
φαντασία;· άλλ’ αφού έφηρμοσμένον είς τον ήχον του τύχη άκροά’ 
σεω;, τότε ά; κριθή. Πάσα λέξις έχει έν τώ ήχω τόν τόπον τη;· καί 
είναι τι έξαισιον ό ήχος ούτος.

ΣΗΡΙΚΟΤΙΌΦΙΑ.
Είς τήν έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών 

άνεγνώσθη καθ’ αύτάς εκθεσις περί τής νόσου τών με
ταξοσκωλήκων, συνταχθεΐσα ύπό τοΰ Κ. ΙΙάστορος 
(Pasteur), άνδρός είς δν τό έπί τής γεωργίας ύπουρ- 
γεϊον άνέθεσε τήν τών αιτιών τής νόσου ταύτης έρευ
ναν. ’Εκ τών πολλών δοκιμών τάς οποίας ό Κ. Πάς-ωρ 
έ'καμεν έν ταϊς νοτίοις έπαρχίαις τής Γαλλίας άπεδεί- 
χθη, — α . Ότι ό σπόρος είναι χρεία νά έκλέγεται. 
Οσοςέκλελεγμένος σπόρος διεχειρίσθή,ηύόοκίμησεν είς 

έπτα έπαρχίας, καί μόνον είς τρεις ή τέσσαρας άπέτυ- 
χε. — β'. Όπου άπέτυχε, τούτο προήλθεν, ή έξ έλ- 
λείψεως έπιμελείας περί τήν άνατροφήν τών σκωλή
κων, ή έκ τής γειτνιάσεως σκωλήκων νοσούντων. — 
γ . Οί εύδοκιμήσαντες σκώληκες έ’δωκαν βόμβυκας ί
σους, κατά τε τό μέγεθος καί τήν ποιότητα, πρός έκεί- 
νους οϊτινες άποκτώντο προ τής έμφανίσεως τής έπι- 
δημίας· οί σημερινοί είναι μάλιστα κανονικωτέρου 
σχήματος.

Ενί λόγω, δύο τινά απαιτούνται πρός έπιτυχίαν 
τής ανατροφής τών μεταξοσκωλήκων· ή κοκκίασις, 
ήτοι έκλογή τοΰ σπόρου διά'τοΰ μικροσκοπίου, καί ή 
άπομάκρυνσϊς, ό'χι μόνον τών νοσησάντων σκωλήκων 
άπό τών ύγιών, αλλά καί τών υγιών άπό τοΰ τόπου 
ένθα έφάνη νόσος· διότι αύ'τη καθίς-αται επιδημική και 
μεταδίδεται- τά μόριά της, έγειρόμενα ώς κονιορτός, 
μ.εταβαίνουσιν άπό αιθούσης είς αίθουσαν. ’Αλλά κατά 

ρ τόν Κ. Πάστορα, ένώ τά έ'τι νωπά μόρια έγκεντρίζον- 
λται εύκολώτατα, μετά παρελευσιν ενός έτους ή δύο, 

τό πολύ, παύουσι τοΰ νά ήναι μεταδοτικά τής έξ αύ
τών προερχομένης νόσου. Τούτο δέ είναι πολλοΰ λό
γου άξιον, έπειδή άποδεικνύει ό'τι δέν έχει ό τόπος τό 
μίασμα, αλλά μόνον ό σπόρος, καί ότι άποβαλλομένου 
τοΰ σπόρου έπί τοΰ οποίου ύπάρχουσι προσκεκολνλημέ
να μιασματικά μόρια, δύναται ν’άποσοβηθή ή νόσος 
καί νά έξαλειφθη άπό τοΰ τόπου έκείνου.

Προσθετέου ότι καί εταιρία τις συστημένη είς τά 
Ανατολικά Πυρηναία τής Γαλλίας πρός προαγωγήν 

τής σηρικοτροφίας, έξέδωκε κατά τόν παρελθόντα ιού— 
λιον έ'κθεσιν, περαίνουσαν διά τών εξής·

« Εκ τών μικροσκοπικών παρατηρήσεω»έςήχθησαν 
τά έπόμενα σπουδαία συμπεράσματα· — α . Ότι οί 
σπόροι τής εταιρίας ηύδοκίμησαν κατά πάντα, καί ή 
άναγένεσις είναι βεβαίατοΰ λοιποΰ καί αναμφισβήτη
τος. — β'. Διά τής είς τα κλωςήρια παραδόσεως άπε- 
βλήθησαν όσοι σπο'ροι ήδύναντο νά παρατείνωσι τήν 
νόσον. — γ . Εκ τοΰ μέτρου τούτου προέκυψεν ωφέ
λεια πραγματική καθ’όλην τήν έπαρχίαν, καί άπο- 
κατέστη ό τύπος τοΰ καλοΰ κίτρινου γένους, τοΰ λεγο
μένου 1'oussillonnais. »

ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ.
'θ άνθρωπος δύναται νά προβη εις μεγάλην ηλικίαν 

έν παντί σχεδόν κλίματι, ύπό τε την διακεκαυμένην 
ζώνην καί την κατεψυγμένην άλλ’εις τινας τών χω
ρών της γης ό άνώτατος της ανθρώπινης ζωής ό'ρος 
άπαντάται συνηθέστερον η εις άλλας. Αί χωρά.', έν αίς 
ώφθησαν κατά τούς εσχάτους τούτους καιρούς οι μα- 
κροβιώτατοι τών άνθρώπων είναι ή Σουηδία, ή Νορ
βηγία, ή Δανία καί ή ’Αγγλία. ’Εκεί μόνον προέβησαν.

%.

άνθρωποι εις ηλικίαν 130,140 καί μέχρις 150 ετών. 
Καί της. Ουγγαρίας δέ τόποι τινές άναφέρονται ώς έ- 
χοντες άνθρώπους λίαν προβεβηκότας. Έν Γερμανία 
εύρίσκονται πολλοί γέροντες, ολίγοι όμ.ώς προβεβηκό- 
τες μέχρις ασυνήθους τίνος ηλικίας. Εις την 'Ολλαν
δίαν οί τοιοΰτοι άριθμοΰνται όλίγιστοι· έκεΐ ο ί μέχρις 
εκατόν ετών ζήσαντες είναι σπάνιοι. Περί δέ της Γαλ
λίας, παρετηρήθη ότι εις τάς ορεινά; επαρχίας αύτης 
ύπάρχει μακροβιότηςπερισσοτέρα. Καθ’ δλην την Γαλ
λίαν άποθνησκουσι κατ’ έτος, κατά μέσον ό'ρον, 148 
άνθρωποι έκατονταετεΐς καί επέκεινα.

ΖΟΓΚΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ.
Οί 'Αγγλοι όμολογοΰσι τούς κινέζους ναύτας ώς 

εξαίρετους, καί θά προσελάμβανον τοιούτους εις τά 
πλοία των ασμένως, άν οί Κινέζοι δέν άπεστρέφοντο 
πάσαν πρός ξένους ύπηρεσίαν. 'Όλοι απορούν βλέπον- 
τες τούς Κινέζου; ναυτιλλομένους εις τό τρικυμιώδες 
πέλαγος της ’Ινδικής καί της Κίνας έπί τών όλως 
άνεπιτηδείων εκείνων πλοίων των, άτινα όνομάζουσι 
ζόγκας. Τό σώμα τών πλοίων, η μάλλον τών κιβω
τών τούτων, ό'σον φαίνεται ύπεράνω τού ύδατος, έχει 
τό σχήμα της σελήνης, ό'ταν αΰτη εύρίσκεται εις τό 
τελευταίου αύτης τέταρτον. 'Η πρώρα, αντί οξείας, 
ώς είναι ή τών ευρωπαϊκών σκαφών, έχει τό τετραγω
νικόν σχήμα της πρυ'μνης, καί εκατέρωθεν αύτής φέρει 
ζωγραφημέν.ον μέγαν οφθαλμόν κυκλοτερή ' άνορθοΰν- 
ται δέ αΐ δύο άκραι τού πλοίου εις μέγα ύψος άπό 
τού καταστρώματος. Καί άλλα μέν έχουσι δύο ιστία, 
άλλα δε τρία, τινά δέ καί τέσσαρα. Τά ιστία ταΰτα 
είναι μονοκόμματα, ώστε χρείας τυχούσης δέν δύναν- 
ται νά σμικρυνθώσι κατά θέλησιν, ώς τά τών εύρω- 
παϊκών πλοίων. Η διάμετρος τοΰ μεγάλου ιστίου τών 
πρώτης τάξεως κινεζικών πλοίων είναι ίση τής τοΰ 
ιστίου πλοίου πολεμικού όγδοήκοντα κανονιών· είς έ
καστον δέ τών ιστίων προσδένεται ψιάθινος ιστός, τε
ταμένος έπί βαμβοκαλάμων. Τό κύτος τών σκαφών 
τούτων είναι διηρημένον είς κατατομάς, έκαστη τών 
οποίων, άσφαλτωμένη ούσα καθώς καί αί έξωτερικαί 
πλευραί,δέν διαβρέχεται, ούδ’ άνή πλησίον αύτης έμ- 
πλησθη ύδάτων.

Τινά τών κινεζικών πλοίων εχουσιν έως εξήκοντα 
θαλάμους, ούδόλως συγκοινωνοΰντας μεταξύ αύτών 
διά τούτο, ό'ταν τά ΰδατα είσρεύσωσιν εις τινα έξ αύ
τών, τό σκάφος έξακολουθεϊ νά ποντοπορη άσφαλώς.

Επί τοΰ προκειμένου τούτου άπαντώμεν έν τή πε
ριγραφή περιηγητοΰ τίνος τό επόμενον περιεργείας ο?- 
ξιον. « Οί κινέζοι ναΰται, συναγόμενοι έ'ως πεντήκοντα 
καί ένίοτε εκατόν, άγοράζουσιν άπό κοινού μίαν ζόγ- 
καν τότε δέ διαιροΰσι τό κύτος αύτής είς τόσας κα
τατομάς, όσοι είναι οί ίδιοκτηταί της, ών έκαστος έ- 
πιβαίνει είς τήν ιδίαν του κατατομήν με·$κ τών ζωο
τροφιών καί τών έμπορευμάτων του. Τά διαφράγμα
τα τών κατατομών είναι παχύτατα, καί ούχί διά 
πίσσης χρισμένα, αλλά διά μίγματός τίνος έξ έλαίου ' 
καί άσβέστου, τό όποιον ξηραινόμενον καθίσταται 
σκληρότατον. Τά διαφράγματα ταΰτα Λυντείνουσιν 
είς τήν στερεότητα τοΰ σώματος τοΰ πλοίου. »

Είναι άναντίρρητον ό'τι οί Κινέζοι, καί άμ,οιροΰντες 
ναυτικής έπιστήμ.ης, μετεχειρίζοντο τήν ναυτικήν πυξί
δα πολύ πριν αύτη γίνη είς τούς Εύρωπαίους γνωστή'
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άλλων όμως ναυτικών εργαλείων αξιόλογων στερούν
ται, αμφιβάλλεται δέ μάλιστα καί αν ποτέ έποίουν 
χρήσιν θαλασσίου τίνος χάρτου. Ούχ ήττον έτόλρ.ων 
νά ποντοπορώσιν, ούτε άστρονομικάς γνώσεις έχοντες. 
’Εξέτεινον τό έμπόριον αύτών μέχρι τής Βαταβίας καί 

ή κινέζικη Κυβέρνησις δεν επιτρέπει την αποδημίαν 
τών υπηκόων αύτης εις ξένους τόπους, πανταχοΰ όμως 
της ’Ινδικής άπαντώνται Κινέζοι ύπό την σκέπην καί 
προστασίαν τών εύρωπαϊκών αρχών. 

άλλων έτι άπωτέρων παραλιών, οπού αί ζόγκαι των 
κομίζουσι τέϊον καί πολλά προϊόντα βιομηχανικά τής 
Κίνας, ώς άλεξίβροχα βερενικωμένα, ύφάσματαναγ- 
κίνας λεγάμενα, χάρτην, καί διάφορα άλλα είδη. Με- 
ταφέρουσι δέ καί μετανάστας πολλούς, επειδή, καίτοι

Μήτε επαίνους δαψίλευε, μη'τε ανδριάντας προς πο
λίτην εϊσέτι μή περάναντα τό στάδιον.

’Επί αμφιβόλων, τό ασφαλέστερου είναι νά βασί- 
ζης τούς υπολογισμούς σου εις τά χείρονα.

ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΟΑΟΓΙΑΣ.

Καί τούτο εν τών μυρίων όσων- — Ο μακαριώτα- 
τος ΠΑΠΑΣ Πΐός Θ', « περιστοιχισμένος ύπό τού ε
πιτελείου του » (έκφρασις αύτη κληρικης τίνος έφημε- 
ρίδος δυτικής) καί τών νέων φονικωτάτων πυροβόλων 
δι ών έφωδίασε τον στρατόν του, έξε'δωκεν εσχάτως, 
ύπό ημερομηνίαν 8 σεπτεμβρίου (ν. έ'.), ΕΠΙΣΊΌΑΗΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛ1ΚΙΙΝ, ώς την άποκαλεϊ, προς άπαντας 
τούς επισκόπους της Ανατολής, τούς μή μετ αύτού 
συγκοινωνούντας.’Εν τη επιτολή ταύτη ό μακαριότα
τος άναμιμνησκει ότι,μ.εριμνών ύπέρ της σωτηρίας πά- 
σης ψυχής πιστευούσης εις Χριστόν ’Ιησούν καίπροσκυ 
νούσης αύτόν, μάτην άπηύθυνε πρός τούς ανατολικούς 
επισκόπους ό'τε είχεν άναβη εις τον παπικόν θρόνον λό
γους ειρήνης καί αγάπης· άλλ’ όμως καί σήμερον πά
λιν προσκαλεΐ αύτούς νά συνέλθωσιν εις την οικουμε
νικήν δήθεν σύνοδον, ην μέλλει νά συγκαλέση κατάτό 
προσεχές έτος, «ώς καί οί αύτών προκάτοχοι συνήλθον 
εις τάς έν Λουγδούνω καί έν Φλωρεντία». Αήγει δ’ 
έκφράζων εύχήν ύπέρ άποκαταστάσεως της συγκοι
νωνίας μεταξύ τών « σχισματικών » Εκκλησιών καί 
της παπικής καθέδρας.

Καί τούτο μέν είναι κωμωδία· οι δέ λαοί της Εύρώ- 
πης, φενακιζόμενοι έν τη αύτών άμαθεία εις
τά της ανατολικής ’Εκκλησίας, ην καί πιστεύουσιν 
ώς σχισματικήν, καθ’ ά άκούουσιν έκ τού κλήρου 

< των, θεωρούσιν ώς σπουδαίας τάς παρακλήσεις ταύ- 
■ ; τας τού II ίου Θ'.

*Ας έτοιμασθώσι λοιπόν οί πατέρες της ’Ανατολι
κής ’Εκκλησίας νά συγκοινωνήσωσι μετά της Ρώμης, 
μετά την πρόσφατον μάλιστα αύτης καινοτομίαν της 
άμώμου συλλήψεως της 'Αγίας Αννης, καί τον πεοι- 
βόητον σύλλαβον. "Ο,τι ημέύ.ησαν επί της άκμής 
της ισχύος της παπικής καθέδρας, ας πράξωσιν ό'τε 
αύτη καταρρέει άντιβαίνουσα προς τό πνεύμα τού αΐώ- 
νος, καί άγωνιζομένη νά σβέση της έπιστήμης τό φώς. 
’Αλλ’ ό'τε ακούει καταρωμένους αυτήν τού λαούς ούς 
ποιμαίνει, καί τών οποίων ούτε τας ψυχάς κατόρθωσε 
νά βελτιώση, ούτε την τύχην, ούδέ τηνπίςτννά συν- 
τηοη'ση, πώς δύναται νά καλέση σπουδαίως εις συγκοι
νωνίαν μετ’ αύτης τούς ποιμένας άλλων λαών, οΐτινες 
καί έν τοϊς έσχάτοις πολιτικοΐς παθημασι την μέν πί- 
στιν διετη'ρησαν θέρμην, τά δέ δόγματα αναλλοίωτα, 
τάς δέ ψυχάς έχουσιν αίδημονεστέρας καί ηθικής έγ- 
κρατεστέρας;

Επαναλαμβάνομε·; ό'τι ό μακαριότατος πατήρ 
παίζει κωμωδίαν, άλλ’ ό'τι μόνη ή Ανατολή θά έπι- 
γελάση, επειδή ή Αύσις άπατάται εύκόλως ύπό τών 
τοιούτων ύποκριτικών ίεροπρεπειών, η ιεροπρεπών ύ- 
ποκρίσεων. Τό προς τον πάπαν σέβας έν τοϊς πνεύμα- 
σι τών δυτικών άπώλετο, άλλ’ έν ταϊς ψυχαϊς αύτών 
σώζεται εϊσέτι ώς έξις έκ νεαράς ηλικίας, ώς φόβος ό 
περί φαντασμάτων, όςτις καί μετά την μόρφωσιν της 
όρθήςκρίσεως δέν εξαλείφεται εντελώς· τόσον δέ είναι 
τούτο βέβαιον, ώστε άνθρωποι ούδέν πιστεύοντες, ού
τε την ύπαρξιν τού Δημιουργού τών όλων, ένώπιον 
του πάπα κλίνουσι γόνυ καί άσπάζονται τό υπόδημα 
αύτού.

Ό μακαριότατος άναμιμνησκει εις τούς πατέρας της 

Ανατολικής ’Εκκλησίας τό ρητόν, « μία ποίμνη εις 
ποιμην’ » έννοεϊ όμως πάντοτε νά ηναι αύτός ό ποι- 
μήν, ανώτατος πάντων ταύτο είπεϊν παρουσιάζεται 
αντίζηλος.τού Χριστού, είπόντος « Εγιό εΐμι ό ποι- 
μην ό καλός. » Ιδού αληθώς ή πέτρα τού σκανδάλου· 
διότι έάν ό Ιησούς Χριστός ηναι ό καλός ποιμην, ό πά
πας, αντιποιούμενος την θέσιν τού καλού ποιμένος, 
προφανώς είναι ποιμην κακός. "Ωστε ή ’Ανατολική 
’Εκκλησία, έχουσα ποιμένα τον ’Ιησούν Χριστόν, μα
κράν τού δούναι άκρο'ασιν εις τάς προσκλη'σεις τού 
πάπα, παρακαλεϊ αύτόν μάλιστα νά παύση τιθέμενος 
εαυτόν αντί τού Χριστού, καί νά προσέλθη έν μετανοία 
εϊς την ποίμνην τού Καλού Ποιμένος, γινόμενος άπό 
λύκου καί αύτός πρόβατον.

’Αλλά τά πάντα, — έπαναλέγομεν, — κωμωδία· 
διότι ό πάπας καλώς γινώσκει ότι ή επιστολή του έξε- 
δόθη, όχι ποσώς προς φωτισμόν τών ανατολικών, αλ
λά προς παράτασιν τού σκοτισμού τών δυτικών· όχι 
ποσώς διά τούς πρώτους, άλλα διά τούς δευτέρους.

*Α, πώς νά συλληφθη ό απόστολος Πέτρος καί νά 
άποθάνη εις τά μαρτύρια! Ανευ τούτου, καθώς άφή- 
κεν έν ’Αντιόχεια πρώτον διάδοχόν του τον Εύ'διον, 
θά άφηνεν έν 'Ρώμη δεύτερον διάδοχόν του τον Αίνον, 
καί θά μετέβαινε καί άλλαχο'σε νά κηρύξη ώσαύτως τό 
Εύαγγέλιον, καθιστών τρίτον καί τέταρτον διάδοχους 
αύτού. Ούτως οί διάδοχοι τού δευτέρου διαδόχου 
ταυ ούδέποτε θά διετείνοντο ότι αύτοί είναι οί μόνοι 
τού άποστόλου Πέτρου διάδοχοι, καί ό έλληνισμός δέν 
θά έπασχεν όσα έπαθε, καί ή ’Εκκλησία θά ήτο εύθη- 
νούσα, μία ποίμνη ύπό ένα ποιμένα· « καίγάρ Κύριος 
ποιμανεΐ με καί ούδέν με ύστερήσει. »

— Νέαν ΛΕΞΙΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΝ εϊσήγαγεν άφιλοτί- 
μως ή ελληνική Κυβέρνησις εις τούς τίτλους τού βασι- 
λόπαιδος Κωνσταντίνου, άποκαλέσασα αύτόν ΔΟΥΚΑ 
τής Σπάρτης. II λέξις δούξ, ώς άγνωστος παρ’ήμΐν, 
έπρεπε τούλάχιςον νά έξελληνισθή· ειδεμή, άς λέγω- 
μεν λοιπόν καί τον βασιλέα ρήγαν. *Αν παρά τον ώ- 
ραϊον καί σεπτόν τίτλον βασιλόπαιδος, ούτινος 
στερούμενοι οϊ Φράγκοι καταφεύγουσιν εις τάς λέξεις 
βασιλικός πρίγκηψ, ήτο άνυπέρθετος χρεία καί του 
τού δουκός, ήδύνατο, νομίζομεν, νά γίνη μάλλον χρή- 
σις εθνικών λέξεων,όποΐαιαΐάρχός, μέγας, ή άλλων. 
’ Η μήπως δέν θά αντιστοιχεί προς τό Son Altesse le 
due de Sparte, τό ό Γαληνότατος Μέγας τής Σπάρ
της;

Άλλ’έπανερχόμεθαλοιπόν εϊς τούς τίτλους, εϊς τάς 
βυζαντινάς ασχήμιας καί άθλιότητας; Αύ'ριον ή μεθαύ- 
ριον ίσως μάθωμεν ότι έχειροτονήθη καί τις μέγας 
πρωτ οβε στιάριος(ό έπί τού βασιλικού ιματισμού 
αξιωματικός), ή πρώτο σπαθάριος (ό αξιωματικός 
ό φε'ρων την βασιλικήν σπάθην), ή κουροπαλάτης 
(ό έπιμελητής τών ανακτόρων), ή ίερακάρης (ό έπί 
τών ίεράκων τής βασιλικής κυνηγεσίας αξιωματικός), 
ή σκυλίτζης (ό έπί τών θηρευτικών κυνών τού βασι- 
λέως, γαλλιστί grand veneur), κτλ., κτλ.

Ούδέν παρήγοοον έξ έκείνου τού μικρού ελληνικού 
βασιλείου πέπρωται νά μή άκούσωμεν.

— Οί Γερμανοί οΐτινες έπεχείρηαάν (κπλουν προς 
τον ΑΡΚΤΙΚΟΝ ΠΟΛΟΝ έπέστρεψαν ήδη, καί όσον- 
ούπω έκδοθήσεται περιγραφή τών ύπ’ αύτών γενομέ- 
νων νέων ανακαλύψεων. Ούτοι προέβησαν μέχρι τής 
81 μοίρας καί 5 λεπτών βορείου πλάτους· όπου δη-
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λαδή δέν είχε προβή μέχρι τοΰδε ετερον πλοΐον. Α
ληθώς [εέν ό Parry, τώ 1827,.προέβη μέχρι τής 82 
μοίρας καί 45 λεπτών, άλλα τούτο έπί χαμουλκών, 
καί οχι έπί τού πλοίου του.

— Εις την Λαπωνίαν άνεκαλύφθη ΟΡΟΣ περιέχον 
ΜΑΓΝΗΤΗΝ άφθ ονώτατον. Φυσικός τις έν Βερολίνω, 
όνόματι Dower, έλαβενήδη έξ αύτού τεμάχιόντι, έ- 
χον βάρος τριών χιλιογράμμων !

— Συνέστη κατ αύτάς έν Γαλλία συνεταιρισμός 
προς περιστολήν της ΧΡΗΣΕΩΣ του ΚΑΠΝΟ Υ (νικο- 
τιανής). Τοιούτος συνεταιρισμός συνέστη καί έν Αον- 
δίνωτώ 1856. ’Αληθώς, ,ή χρήσις τού καπνού της νι- 
κοτιανής ηύ'ξησεν έν Γαλλία τοσοΰτον από τινων ή'δη 
ετών, ώστε τώ 1867 το έμπόριον μόνον τών καπνο
συρίγγων ύπερέβη τά 52 εκατομμύρια φράγκων.

— 'Εφηύρε τις έν Παρισίοις νέον τι καί εύφυές σύ
στημα προφυλάζεως τών ΣΙΛΗΡΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ κατά 
τών κλεπτών. Βιαζομένης της θύρας τών ταμείων τού
των άναδίδεται πάραυτα έξ αύτών φλόξ βεγγαλική, 
τοιούτο φώς έπιχε'ουσα, ώστε νά συρρεύση ό κόσμος 
έκλαμβάνων ότι άνήφθη πυρκαϊά. Ο έφευρετής έλαβε 
παρά της Ινυβερνήσεως δίπλωμα, ίνα μη τις άλλος 
σφετερίσθή την έφεύρεσίν του.

— ’Εδοκιμάσθη κατ’ αύτάς εις το "Αβρόν ΔΙΟΠ- 
ΤΡΑ τις, δι’ ής διακρίνονται τά έν τώ ΥΔΑΤΙ εις βά
θος πολύ, κατά το με'γεθος της διόπτρας. Τό δργανον 
τούτο λέγεται άποδειχθέν χρησιμώτατον, προς έξέτα- 
σιν μάλιστα πάσης βλάβης γινομένης ύπό τά πλοία, 
έπειδή ή διόπτρα έχει εις τήν άκραν ηλεκτρικόν φα
νόν.

— Εις τό "Αβρόν έδοκιμάσθη προς τούτοις καί 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΝ τι ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ, διά τού ό
ποιου πυροβολεϊται σφαίρα προσδεδεμένη εις σχοινίον. 
Δεδόσθω ότι πλοΐόν τι ναυαγεί, καί οί έν αύτώ δέν 
δύνανται νά έξέλθωσιν είς τήν ξηράν, έπειδή ή ακτή 
τυγχάνει απόκρημνος ή πλη'ρης σκοπέλων καί ύφάλων. 
Ήκανονοβολουμένη σφαίρα πίπτει ΰπεράνω τού πλοίου 
είς τήν θάλασσαν, τό δέ μετ’ αύτής σχοινίον, μένον 
έπί τού πλοίου, καί συνεχόμενον μετά τής ξηράς, σώ
ζει τούς ναυαγούς.

— Πλησίον τής Μασσαλίας, είς κώμην καλουμένην 
Saillt-Gervais, άνεκάλυψέ τις πρό μικρού, σκαπτών 
τόν άγρόν του, αμφορέα περιέχοντα 7,000 ωραίων άρ- 
γυρών ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ άρχαιοελληνικών, όλων σχεδόν 
φερόντων τόν αύτον τύπον. Ταΰτα έχαραχθησαν ύπό 
τών πρώτων τής Μασσαλίας οικιστών, τών Φωκαέων 
(576 π. X.)· φέρουσι δέ άφ’ ένός τήν λέςιν ΜΑΣΣΑ
ΛΙΑ, διά χαρακτήρων ών οϊ ήμίσεις είναι ελληνικοί, 
οί δέ λοιποί λατινικοί. 'Η γαλλική έφημερίςήτις άνήγ- 
γελε τούτο πρώτη, προσθέτει τά επόμενα. « Οί Φω- 
καεΐς, φεύγοντες τήν τυραννίαν τού άρχοντος δν είχε 
τοΐς έπιβάλει ό τών Περσιών βασιλεύς Κύρος, καί έγκα- 
ταλιπόντες τάς έςίας αύτών διαπαντός, ώς άπολέσαν- 
τες τήν έν αύταΐς έλευθερίαν, εκούσιοι έςόριστοι, μετέ- 
φερον είς τάς χώρας ημών τον νούν, τάς τέχνας, τά ή
θη καί τούς θεσμούς τής Ελλάδος· τούτο δ άποδει- 
κνύουσιν έναργώς τά αρχαία ταΰτα νομίσματα. »

— ’Εκ τών περιουσίων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ τού έτους 
1869 είναι καί τό έν Κωνσταντινουπόλει έκδιδόμενον 
ύπό το όνομα ΧΡΟΝΟΣ, καί συντασσόμενον ύπό Γ. 
Βαφειάδου. Πλείστας καί ποικίλας χρησίμους πλη- 
ροφοριας απαντα ο αναγνώστης εν αυτω. Χυγκειται ες 

1 60 πυκνών σελίδων, καί πωλείται παρά τώ έκδοτη 
Κ. Συμ. Άνδρεάδη, βιβλιοπώλη είς Γαλατάν Κων
σταντινουπόλεως.

ΤΑ

Έν Παρισίοις, 15 (27) Οκτωβρίου, 1868.

Λοιπόν δέν έτρύπησεςτά ώτία τής μικράς σου. ’'θ7Λ 
φίλη μου, νά μή τά τρυπήσης· άς άρχίσωμεν πρώται 
ημείς. 'Ελληνοδίκη μ.ου, νά φανώμεν ότι καί κατά 
τούτο έςημερώθημεν. Ομολογείς λοιπόν καί σύ ότι 
ήτο άγρια ή συνήθεια, καί ότι μόνον έκ της μακράς 
καί πατροπαραδότου έξεως δέν είχε'προσέξει είς αύτό 
τό ατόπημα μέχρι τοΰδε ό ελληνικός νους. Λάβε τόν 
γλυκύτατου τών ασπασμών μου.

’Αλλά θά φρυάξωσι, λεγεις, αί μαΐαι. Άφες νά 
σκούζουν τά γυναικάρια.

"Επειτα μ’ έρωτας· — ’Αλλ’ αί Γαλλίδες; θά κα
ταδεχθούν άρά γε νά μιμηθώσιν άπαξ καί άπο ημάς 
συρμόν τινα; Ω ! ή μόνη μου φροντίςάν ήτο τούτο, θά 
έλογιζόμην εύτυχής. Ό συρμός είναι πράγμα άλογον 
τό δέ προκείμενον είναι εύ'λογον άναντιορήτως. Ισως 
λοιπόν δέν τό έπιδοκιμάση ή Αύτοΰ Μεγαλειότης ό 
Συρμός· άλλ’ έχομεν ίδιον κράτος, καί θ’ άποδείξωμεν 
ότι δέν δουλούμεθα είς αύτόν μέχρι βαθμού, ώστε νά 
μάς στιγματίζη είς τά ώτα διά σιδήρου. Άς στιγμα- 
τίζωνται διά σιδήρου οί καταδεδικασμένοι είς τά κά- 
τε?ϊα· , ; „

Αδελφή, βάλε τόν ένα σου πόδα έπάνω είς τόν άλ
λον, καί στρέψε άπαξ τούλάχ ιστόν τά νώτα σου προς 
τόν φαντασιόπληκτον αύτόν τύραννον. Δέν θά τρυπώ- 
μεν είς τό έξης τούς λοβούς τών κορασίων μας· τετέλε- 
σται. ’'Αν ή 'Ελληνοδίκη μου τό θελήση, δέν θά τούς 
τρυπώμ,εν. Άς σκάση ό συρμός άπό τό πεΐσμάτου.

Μεγάλως δέ χαίρω καί ότι σύ αύτή γαλακτοτροφεΐς 
τό νεογνόν σου· μήτηρύγιής, έχουσα νά θρέψη μονή τό 
βρέφος της, καί όμως παραδίδουσα αύτό είς τάς τίτ- 
θας, δέν αξίζει νά ϊδη στοργήν έκ τού τέκνου της μίαν 
ημέραν. Είξεύρεις, καλή μου, ότι κατ έτος στέλλον- 
ται έξω τής πόλεως τών Παρισίων είς τάς έςοχάς, έπί 
προφάσε.ι ότι έκεί ό αήρ είναι υγιεινότερος καί αί τίτ- 
θαι πολυγάλακτοι, 20,000 βρεφών, καί ότι μόνον 
5,000 έπιστρέφονται, τά δέ λοιπά όλα άποθνήσκουν; 
Πίστευσέ το, διότι έχω ύπ’όψιν μου στατιστικήν ια
τρών.

Κατ’έτος αποθνήσκουν έν Γαλλία 100 έως 120,000 
βρεφών νεογνών. Έξ εκατόν βρεφών γαλουχουμένων 
ύπό τών μητέρων των άποθνήσκουσι κατα τό πρώτον 
έτος άπό 1 6 έως 22· έξ εκατόν δέ βρεφών διδόμενων 
είς τίτθας, άποθνήσκουσιν 87, 90 καί έως 94 έ- 
νίοτε!! Αδελφή, δέν είναι νά φριξη τις;

Είς κωμόπολίν τινα, έξ 2 I βρεφών δοθέντων είς 
μίαν τίτθην, άπέθαναν τά 19. Είς ιατρός μαρτυρεί, 
ότι γνιορίζει τίτθην τινα ή οποία, δεκαπέντε έτη έχου
σα το έπάγγελμα τούτο, κάνεν δέν έπέστρεψε ποτέ 
βρέφος είς τούς γονείς του. "Ολα άπέθανον είς χεΐράς 
της. Τών τιτθών αύτών τά τέκνα άποθνήσκουσι 1 3 έως 
15 τοΐς 100, τά δέ ξένα, είδες πόσα.

« Μία προξενήτρια τιτθών, λέγει ό δόκτωρ Wille— 

min, μοι διηγήθη ότι πλησίον της κατοικεί γυνή τις 
τίτθη, είς τήν όποιαν όσα βρέφη παραδοθούν άποθνή
σκουν αφεύκτως μετά τινας εβδομάδας. Τόσον, ώστε 
οί γείτονές της τήν έπωνόμασαν Engelmachere (άγγε- 
λοκαμώτραν)· ότι δηλαδή μεταβάλλει τά βρέφη είς 
άγγελάκια. »

Ν’ άκούσης καί άλλας καταχρήσεις, ετι φρικτοτέ- 
ρας, έκ τών έδώ τιτθών.

Μία έξ αύτών έξηκολούθει νά ζητή καί νά λαμβάνη 
τόν ώρισμένον μισθόν της δεκαοκτώ μήνας μετά θάνα
τον τού βρέφους τό όποιον έγαλούχει, παριστώσα τό 
ίδιον της τέκνον ώς έκεΐνο. Πολλάκις τίτθαι εύρισκό- 
μεναι είς τόν σταθμόν σιδηροδρόμου μέ τά ξένα βρέφη, 
καί άποθέσασαι αύτα προς ώραν έπί τίνος τραπέζης ή 
καθίσματος, ότε έπέστρεψαν είς αύτά δέν τά άνεγνώ- 
ρισαν. Η άτμάμαξα έν τούτοις έσύριζεν, ειδοποιούσα 
ότι άνεχώρει· αί τίτθαι τότε, ανήσυχοι, τεθορυβημέ- 
ναι, ήρπασαν τέλος όποιονδήποτε βρέφος έτυχεν έμ- 
πρός των, καί άνεχώρησαν τρέχουσαι. « Πέποιθα, λέ
γει ιατρός τις, είς τόν όποιον έπί 18 έτη ύπήρξεν ανα
τεθειμένη ή έπί τών τιτθών έπιστασία, ότι πλεΐσται 
μητέρες άσπάζονται τέκνα άλλότρια ώς ίδια αύτών 
διότι πολλάκις συνέβη ν’ άποθάνη τό τέκνον τού πλου
σίου, καί ή τίτθη νά τόν δώση έν άγνοια του έν έκ 
τών πολλών της, ούσα πτωχή, καί μή έχουσα νά τά 
θρέψη. »

Ετερος ιατρός έν Αουγδούνω (νομίζω περιττόν νά 
σε τους λέγω κατ ό'νομα), διηγείται ότι κυρία τις έ- 
πλήρωνε τήν τίτθην τού βρέφους της πολλούς μήνας 
μετά θανατον αύτού. Τέλος, έπιθυμήσασα μίαν τών 
ημερών να τής τό φέρουν, έγραψεν είς τήν τίτθην. Αύ
τή, τί κάμνει; λαμβάνει τό ίδιον της τέκνον, ομήλι
κον του αποθανόντος, διά νά τό παρουσίαση ώς αύτό 
έκεΐνο. Τό κακόν ήτο... ’Αλλά δέν βλάπτει· δέν θά τό 
ςοχασθούν. Φέρει τό βρέφος είς τήν πόλιν. Λαμπρόν 
παιδί· τίκαλοθρεμμένον! Καίτίςνά τό πρωτοφιλήση! 
Μία γραία συγγενής, — ό διάβολος τήν έσπρωξε, — 
καθηται καί τού άφαιρεΐ τά σπάργανα, άν καί ή τίτθη 
τήν ήμπόδιζε, φοβούμενη μήπως κρυώση δήθεν τό 
παιδί. Τίνά ίδή ! — Κύριε έλέησον, ανακράζει· καλέ, 
τί έχει αύτό τό αγόρι; ή μάλλον τί δέν...;

Ενόησες ότι ήτο κόρη τής τίτθης τό βρέφος, άντί 
του υιού τον όποιον τής παρέδωκαν.

— ’Αλλ’ ύπό τά βλέμματα τών γονέων τοιαΰται 
καταχρήσεις δέν γίνονται. — "Εστω- δέν γίνονται 
τοιαΰται καταχρήσεις· αλλά τό μόνον έπιτήδειον γά
λα είς τά νεογνά είναι τό νέον. γάλα τής μητρός των, 
ώς έχον ιδιότητάς τινας καθαρτικάς άνυπερθέτους, 
ένω αί τίτθαι έρχονται μέ γάλα παλαιόν, καί πολλά
κις διεφθαρμένον έκ νοσημάτων χοιραδικών καί άλλων.

Υπάρχει τις πρόληψις έν Γαλλία, — διότι καί έν 
τώ πεφωτισμένοι κόσμω τούτω σώζονται προλήψεις ά
πειροι, άνδρες δέ εύπαιδευτότατοι, λαλοΰντες άπό κα- 
θέδρ ας καί γράφοντες κατά τών προλήψεων, αποφεύ
γομαι τόν αριθμόν 13 ώς άπαίσιον! —ύπάρχει λοιπόν 
έν Γαλλία πρόληψίς τις, ότι έάν περιδέραιον έκ φελλού 
περικεκομμένου είς σχήμα νομισμάτων κρεμασθη περί 
τον τράχηλον γαλής, τής όποιας άπερρίφθησαν οί σκύ
μνοι διά νά μή τήν έξασθενίσωσι θηλάζοντές την, τό 
περιδέραιον τούτο έχει τήν δύναμιν τού νά κόπτη το 
γάλα τής γαλής. Ακούσε λοιπόν μ.ετά τούτο τί γρά
φει κατ’αύτάς είς τών έξαιρέτων ηθικολόγων τής Γαλ

λίας (ό Karr), μεμφόμενος καί αύτός εύφυέστατα τά? 
μητε'ρας αίτινες δέν γαλουχούσι μόναι τά ίδιά των 
τέκνα.

« Εάν ή'μην, — άδιάφορον ό,τι καί άν ή'μην, —- 
θά έπρότεινα νόμον τινά, τόν εξής·

ΝΌΜΟΣ.
Επειδή ή έλάττωσις τού πληθυσμ,οΰ τής Γαλλίας, 

συγκρινομένη προς τήν τών άλλων τόπων τής Εύρώπης, 
είναι προφανής, καί προέρχεται έκ διαφόρων αιτιών
— μία δ’ έξ αύτών είναι ή πολυτέλεια, τοσοΰτον άπορ-
ροφώσα τούς πόρους άπαντας πρός έπίδειξιν έξωτερι- 
κήν, ώστε δψν μ,ένει τίποτε πρός άνεσιν έσωτερικήν, ■'Λ X, \ _ , , , , 1 ’ανορες τε οε και γυναίκες εν παση οικογένεια συμφω- 
νοΰσιν ότι δέν πρέπει νά λάβουσι πολλά τέκνα- — έ- 
τε'ρα δ’ αιτία, διά τήν όποιαν καί συνετάχθη ό πάρουν 
νόμος, είναι ότι αί μητερες έγκαταλείπουσι τό θεάοε- 
στον έθος τού νά γαλουχώσι τά ίδια τουν τέκνα·

Θεωρούντες ότι σμικρινομένου βαθμ,ηδόν τού ανα
στήματος τών νεοσυλλέκτουν αί έξαιρέσεις αύτών αύξά- 
νουσιν όσημέραι, ώς έπιτείνεται καί ή βλακεία μετα
ξύ τού λαού-

Θεωροΰντες τούς ένεστώτας τής ειρήνης όρους, ά- 
παιτοΰντας άπειρον δαπάνην άνδρών

Θεωροΰντες ότι ό άργυρώνητος θηλασμός άποκτεί- 
νει πλείονα βρέφη ή όσους άνδρας ό πόλεμος καί ό λοι
μός, καί ότι καθ’έκαστον έτος άποθνήσκουσι πλείονα 
παιδία ή όσοι στρατολογοΰνται νεοσύλλεκτοι-

Θεωροΰντες ότι, κατά γραπτάς μ.αρτυρίας αναμφι
σβήτητους, πάσα γυνή μή γαλουχοΰσα μόνη τό τέκνον 
της, άλλά παραδίδουσα αύτό είς τίτθην, τριπλασιά
ζει καί τετραπλασιάζει τούς κινδύνους τού θανάτου 
αύτοΰ κατά τό πρώτον έτος, τουτέστι πράττει τά ε
πτά όγδοα τοΰ έγκλήματος τής παιδοκτονίας·

Θεωροΰντες ότι ό καθεστώς νόμος μόνον τήν τε
λείαν καί πεπληοωμένην παιδοκτονίαν τιμωρεί*

Θεωροΰντες έν τούτοις ότι το έγκλημα δ ύποδει- 
κνύομεν δέν πρέπει νά έξακολουθή πραττόμενον άνευ 
περιστολής τίνος·

θεσπίζομεν·
A . Τών νεογνών ή μ,οΐρα νά συναυτισθή του λοιπού 

μέ τήν τών μικρών ζώων , όπως καί τά βρέφη άπο- 
λαύωσι τής προστασίας ήν ό νόμος χορηγεί είς τά 
κτήνη.

Β'. Πάσα γυνή πρό μικρού γεννήσασα καί μ.ή θέλου- 
σα νά γαλουχήση το τέκνον της έσται ύπόχρεοςνά φο- 
ρή παρρησία, καί είς τρόπον ώστε νά μή κρύπτη αύτό, 
όχι μόνον έν τή οικία της, άλλά καί είς τά; οδούς καί 
είς τάς'συναναστροφάς καί είς τούς χορούς καί είς τά 
θέατρα, — τούτο δέ έν τώ διαστήμ.ατι ενός όλου έ
τους, καθ’δ συνήθως ή γαλούχησις είναι ωφέλιμος,
— περιδέραιον άπό ταπώματα φέλλοΰ κομμένα είς 
λεπτά στρογγύλα τεμάχια. »

’Γοιούτον νόμον ύποδεικνύει έν άστεϊσμοΐς ό νοήμων 
Karr είς τήν γαλλικήν Κυβε'ρνησιν.

Οί Γάλλοι έν τούτοις άριθμ.οΰνται σαράντα εκατομ
μύρια· πόσω μάλλον πρέπει να προσέχωμεν ημείς είς 
ταΰτα, μόλις άριθμούμενοι έκατομμ-ύ^ια πέντε ή έξ; 
"Ω ! έμειναμεν δυστυχώς τόσον όλίγοί. ϊ

Άλλά μ’ έρωτας, με ταΰτα λοιπόν καί τά τοιαΰτα 
μόνον θά γεμίσω τήν σημ.ερινήν μου έπιστολήν; Καί ί
πού λοιπόν τά τού συρμού; — Α! καί μήπως τά ά- 
νωτέρω, — ή αποφυγή τήςγαλύυχήσεως, — δέν εί-
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ναι πράγμα ωσαύτως τοΰ συρμού έν Γαλλία; ’Αλλά 
περιμένεις νά σέ δώσω ειδήσεις και διά φουστάνια, 
ένώ γνωρίζεις δτι της Σύρου ό Σατανάς, ό εΰγενέ- 
στατος, μ.αζ δέρει.

’Εστω· μεταβαίνω είςτά φουστάνια.
Θά ζητής την εικονογραφίαν ήν σ’ ύπεσχόδ-ην διά 

τοΰ προλαβόντος φυλλαδίου, καί μή εύροΰσα αύτήν έν 
τώ παρόντι θά έκλάβης δτι παρέπεσεν, η δτι την έλη- 
σμόνησα. 'Οχι, άλλ’ ένόμισα καλόν νά την αναβάλω 
είς τό φυλλάδιον τοΰ δεκεμβρίου, έπειδή σήμερον επι
κρατούν ακόμη τά θερινά, έως τότε δέ τά χειμερινά 
θά χαρακτηρισθούν έντελώς, καί ή εικονογραφία εκεί
νη θά σέ χρησιμεύση πολύ καλλίτερον. Μέ τό φυλλά
διον τοΰ ϊανουαρίου θά έ'χης καί άλλην, την τοΰ μη- 
νός έκείνου’στοχάζομαι δέ νά σέ στείλω καί την τοΰ 
μαρτίου τον φεβρουάριον, διότι κατ’ αύτούς τούς τρεις 
μήνας, δτε δίδονται αί πολλαί συναναστροφαί καί οί 
•/οροί, πέποιθα δτι θά έ'χης μ-άλλον περιε'ργειαν νά 
μανθάνης τάς διατυπώσεις τοΰ ενταύθα συρμού.

’Ελπίζω λοιπόν νά έπιδοκιμάσης ταύτην δου την 
αναβολήν, βεβαία δτι αί έξ είκονογραφίαι τοΰ έτους δέν 
θά σέ λείψουν.

Αληθώς δέν θά είχες νά ίδης άξιόλογόν τινα μετα
βολήν, άν σ’ έστελλα σήμερον εικονογραφίαν. Εξακο^ 
λουθούν ό'λαι νά ένδύωνται μυρεοτρόπως, καί ώς έπί 
τό πλεϊστον αί έσθητες είναι βραχεΐαι η άνασεσυρμέ- 
ναι· αί μακραί Ζαι ποδήρεις φοροΰνται μόνον είς τάς 
έπισήμους έπισκέψεις.

Περί όέ τώνύφασμάτων, επικρατούν την ώραν ταύ
την μάλλινα τινα η μεταξωτά, χρωμάτων μεταβαλ- 
λομένων είς τό φώς. 'Η έσθης καί ή τηβεννίς της (ρΠΓ- 
dessus) γίνονται άμφότερα έκ τού αύτοΰ ύφάσματος· 
ύπόθες δέ ό'τι παριστοΰν είς τό φώς τά χρώμ-ατα μέλαν 
καί ιώδες- τότε τό μεσοφόριον (jupon). η καί απλώς 
τά κάτω της έσθήτος έχουν γύρω ταφετάν ιώδους χρώ- 
μ.ατος. — Τό χρώμα τούτο, έν ιώδες γλυκύτατον, 
πολύ φέρεται κατ’ αύτάς.

'ίΐσαύτως βλέπει τις καί πολλά μεσοφόρια σειρα- 
δωτά, έξ ύφάσματος μάλλινου με γραμμάς μεταξί- 
νους παντός χρώματος- μελαίνας μέ πρασίνας, μελαί- 
νας μέ ιώδεις, μελαίνας μέ κοκκίνας, μελαίνας μέ 
πορτογαλλοχρόους, μελαίνας μέ λεύκάς, κτλ. Τά με- 
σοφόρια ταΰτα είναι χαρίεντα καί οικονομικά ένταύ- 
τώ, έπειδή δύναται τις μέ αύτά νά καταστήσν) χρη
σίμους καί τάς παλαιας έσθητας. Τωόντι, ύποθέτω ό'τι 
έχεις έσθητά τινα παλαιάν, η ό'λην πρασίνην, η δέπρα
σίνας γραμμάς, >εαί ό'τι έτρίβησαν αύτης τάκάτω μέ- 
ρη. Την βραχύνεις, καί την φορείς άνωθεν μεσοφοριού 
έχοντος γραμμάς μελαίνας ί^-ετά πρασίνων. ’’Αν δέπά
λιν ηναι ίόχ ρους ή έσθης, έκλέγεις ύποφόριον δ·έ ίοχρο'ους 
γραμμάς. Τά ύφάσματα ταΰτα τιμώνται άπό 1 μ,έχρι 
3 φράγκων τό μέτρον· — τό δέ μέτρον είναι είς καί 
ήμισυς πήχυς τών το'πων δ-ας, ώς γνωρίζεις.

Πρόςτό παρόν φαίνεται ότι τό σχήμα τών ένδυμά- 
των δέν θά μεταβληθή κατά τόν προσεχή χειμώνα. 
Αί τηβεννίδες θά ηναι έκ τοΰ αύτοΰ ύφάσματος τών 
έσθητων, κατά δέ τάς βροχεράς καί ψύχρας ημέρας θά 
φοροΰνται οί αδιάβροχοι λεγόμενοι μανδύες (mail- 
teaux impermeables), έξ ών ό'λαι έδώ αί γυναίκες έφω- 
διάσθησαν, εύρίσκουσαι αύτούς έξαιρέτους, έπειδη σκε
πάζουν άνωθεν έως κάτω, καί είναι φόρεμα εύκολον. 
’Εχει όπισθεν η κουκούλαν, η, τό συνηθέστερον, κο- 

συμβην τινά έν είδει μιαρού λαχάνου (choux), καθώς 
έδώ την λέγουν, δ-ετά δύο η τριών πτυχών. Οί επεν- 
δύται ούτοι τιμώνται, οί μεν τών μικρών κορών πρός 
12 έως 15 φράγκα, οί δέ τών γυναικών πρός 25 έως 
30 φρ. Μετ’ αύτών σέ δίδονται καί ιμάντες δερμάτι- 
νοι, διά τών όποιων τούς δένουν, ό'ταν διπλωθούν, 
καί ούτω τούς φέρουν άνά χείρας καθ’ οδόν, όπως τούς 
μεταχειρισθοΰν χρείας τυχούσης.

’'Αν πιστεύση τις τάς τών ενταύθα έφημερίδων έ- 
παγγελλομένας κυρίως τά τοΰ συρμού (καί τάς έχω 
ύπ’ οψιν όλας), κατά τόν προσεχή χειμώνα θα επι
κρατή ό ιματισμός της εποχής τοΰ Δεκάτου Πέμ,πτου 
Αοδοβίκου, μετά της χρήσεως τοΰ όρυζαλεύρου έπί της 
κόμ.ης, — πράγμα φρικτόν, μή δυνάμενον νά φανίρ 
άσπαςόν,είμή είς τάςβαφούσαςτήν κόμην των· έπειδη 
ούτω θ’ -άπηλλάττοντο τής αληθούς τυραννίας ταύτης. 
’Αλλά δέν θά ηναι άραγε άλλο είδος τυραννίας καί τό 
νά αισθάνεται τις πίπτουσαν τήν κόνιν εκείνην τήν 
λευκήν έπί τών φορεμάτων του, καί, τό χείριςτον, έπι- 
κολλωμένήν είς τό στήθος καί είς τόν αύχένα; Εύ'ζου 
ν’ άποδείξη ό προσεχής χειμ-ών ψεύστας τούς μάντεις 
τοιούτου κακοΰ!

Είς τά θέατρα, τών Παρισιανών τάς άκοάς καθηδύ- 
νουν ή Πάττη, ή Νίλσων, καί ό Φώρος, όστις πρωτα
γωνιστεί σήμερον ώς δ-εσόφωνος (lenore)- είναι δέ ού
τος Γάλλος· άλλ’ έδώ εύρίσκεται καί ό ’Ιταλός Φρα- 
σκίνης· αλλά περιμένεται καί ό Ρώσσος Τάμπερλικ. 
Οποία αγαθών περίσσεια! Η Πάττη μέλπει είς τό 

ιταλικόν θέατρον έν τοϊς μελοδράμασι Lucia, liigo- 
lello, Crispino, Traviata, κτλ., ή δέ Σουηδίς Νίλσων 
διεγείρει βροντάς χειροκροτήσεων μέλπουσα έν τινι 
γαλλικω μελοδραματι, ούτινος ύπόθεσις είναι ό ’Απλε
τος τοΰ Σαιξπήρου.

Ο περιώνυμος ίταλός μελογράφος Ροσσίνης, άπό 
πολλών έτών ήδη έχων σταθεράν αύτοΰ διαμονήν τούς 
Παρισίους, όπου καί έν τη πόλει απέκτησε λαδ-πράν 
οικίαν, καί είς τούς πέριξ αγρούς έτέραν, δίδει κατά 
σάββατον συναναστροφής. Εμαθα λοιπόν, ό'τι είς 
μία*? έκ τών συναναστροφών τούτων έδωκεν είς τήν 
’Αλβόνην νά δ-ε'λψη μελωδίαν του τινά, γραφεΐσαν έ- 
σχάτως έπί νέας τίνος μ,ουσικής κλίμακας, ήν αύτός 
έπενο'ησεν όνομάσας κινεζικήν. Δέν σε άστειζομ.αι. 
’Εφρόνεις μέχρι τοΰδε ότι μία είναι ή μουσική κλίμαξ· 
τό αύτό κ’ έγώ. Ού'τε θά έπίστευα ότι ήδύνατο νά ύ
παρξη καί άλλη, άν δέν ήτο ό 'Ροσσίνης αύτός ό'ςτις 
έκφέρει σπουδάζων τήν κινεζικήν του. Η κλίμαξ αυτή 
σύγκειται έκ τόνων έξ· δό, ρέ, μί, φά έν διέσει, σολ 
έν διέσει, λα έν διέσει, (έλλείπει τό σί), έπειτα δό. Ό 
θρασύς καί άσυνήθης ούτος τρόπος τοΰ άόειν τήν κλί
μακα παράγει, ώς βεβαιοΰσιν οί άκούσαντες, περιερ- 
γοτάτας αρμονίας, καί, τό παράδοξον, φυσικωτάτας. 
Τώρα δέ διαφλέγοδαι ύπό πόθου ν ακούσω αύτάς κ’ 
έγώ, άφοΰ όλοι έκ συμφώνου λέγουσιν, ότι ό θείος Ροσ
σίνης έκαμεν είς τά γηρατειά του ταΰτα τα έσχατα 
εύρημα σημιτικόν, έπινοη'σας την έν λόγω κλί- 
δακα.

Βλέπεις, άκο'δη πάλλει έκ τών τοιούτων, καί πρός 
αύτά αιωνίως θά όργα, ή δ*?01^7!, παραπικραδενη 
καρδία τής φίλης σου

Ζωής Πολυμόχθου.


