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Ο ΕΝ ΡΩΜΗι

ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

"Οταν ό περιηγητής, πεφυσημένον εχων τον νουν 
έκ του στρατιωτικού μεγαλείόύ Εης αρχαίας Ρώμης, 
επισκέπτεται την σημεοινην πρωτεύουσαν του παπι
σμού, την καθαιρέσασαν τά είδωλα της πολυθεΐας ίνα 

άναστηση άλλα εις την Παναγίαν, τον Χρίστον καί 
τούς Αγίους, (και ταύτα προσκυνούμενα τυφλώς ώς 
εκείνα) παθαίνει κατά την φαντασίαν ο,τι είχε πάθει 
ό Ίκαρος μέ τά κηρινά του πτερά'. Το σκολιον τών 
όσων καί ή έκ της ακαθαρσίας αύτών άποφοοά άναμι- 
μνη'σκουσιν εις αύτόν τάς οΐκτράς τουρκοπόλεις, μέ 
μόνην την διαφοράν ό'τι εδώ εμφανίζεται εις τον όφθαλ-

'Ο έν 'Ρώμη ναός τού 'Αγίου ΙΙέτρου καί τό προ αύτού περίστυλον.

μόν αίφνιδίως μέγα τι καί άξιοθέατον άρχαϊον έρεί- 
πιον, άναδιδόμενον έκ του συρφετού εκείνου όλου ώς 
μ.έλας τις γίγας άπηγχονισμένος, κρεμάμενοςΰπεράνω 
τών περί αύτόν νάνων της ση'μερον.

Οδοί βορβορώδεις σερούαεναι πεζοδρομίων, ελεει
νά εργαστήρια θολοσκεπη, στενο'θυρα· τοίχοι τών ο
ποίων τό ραγισμένου κονίαμα φαίνεται ό'λον προπηλα- 
κισμένον έκ τού ρυπαρού ρυακίου- έκ διαλειμμάτων 
εκκλησία τις πενιχράς ό'ψεως, κεχωσμένη μεταξύ τών 
οικιών· ζωη πολλή καί κίνησις καί άργολογία λαού 
ρακένδυτου· αΐ γυναίκες δλαι έ'χουσαι τά φορέματα 

Τόμ. Α’. — ’Οκτώβριος, 1868. 

τετριμμένα καί στερημένα τού πρώτου των χρώματος, 
τάς κεφαλάς ασκεπείς, ώς καίαί άπολέσασαι την κόμην, 
οΐκτρόν θε'αμα ! — ιδού τί άπαντα τι< εις τάς άγυιάς 
έκείνας, όπου συγχρόνως οσφραίνεται της σημερινής 
'Ρώμης την οσμήν, η διά νά έκφρασθώμεν έπί τό ποιη- 
τικώτερον, της αιωνίου πρωτευούσης την εύωδίαν. 
Προέρχεται δέ αύτη, ολως εγχώριο: οϋσα, εκ τίνος ζω- 
μού λαχάνων η έφθαρμένων κραμβιων Ηινών, broccoli 
ονομαζόμενων ύπό τών Ιταλών πρόσθες εις αύτα καί 
την άλλην οσμήν ώμών ραφανίδων, καίδύνασαι νά φαν- 
τασθης τάς θειούχους άποφοοάς, εϊς τας όποιας έκτίθε- 
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σαι περιφερόμενος είς τάς όδους έκείνας· διότι το λι- 
θόστρωτον καί ό μέλας βόρβορος έποτίσθησαν έκ τής 
ούσίας ταύτης διαπαντός.

Από της άκρας της όδού 'Αγίας Αουκίας μέχρι της 
γέφυρας τού 'Αγίου ’Αγγέλου, ό περιηγητής διέρχεται 
ατελεύτητου λαβύρινθον στενωπών'αθλίων και ειδε
χθών, μέχρις ού φθάνει είς την οδόν Τορδινόνην (ΤθΓ- 
dinone).

Τέλος, είς τά έσχατα του Βοργονόβου (Borgo- 
Nuovo), άπό του βάθους της πλατείας Ρουστικούκκη 
(Rlisticucci) ανακαλύπτει την πρόσοψιν του 'Αγίου 
ΙΙέτ ρου, κολοσσιαίου λίθον του δακτυλιδιού τό όποιον 
ό άρχιτέκτων Βερνίνης διέγραψεν έγείρας τά πρό του 
ναού τούτου περίστυλα.

'Η ύψηλοτάτη τών πυραμίδων της Αίγυπτου έχει 
ύψος 449 ποδών τό δέ τού τρούλου τού 'Αγίου Πέ
τρου είναι ποδών 406, άριθμουμένων άπό της πλα
τείας, ένω τό τού έν Λονδίνω Αγίου Παύλου δέν υπερ
βαίνει τούς 338 πόδας. Καθ’ όσον πλησιάζει τις είς 
τό ύπερήφανον οικοδόμημα τούτο τής Ρώμης, ό τρού
λος αύτού δύει ώς ήλιος όπισθεν τού προστεγάσματος 
της προσόψεως, μέχρις ού ό έφιστάμενος σταυρός κρύ
πτεται όπισθεν γιγαντώδους τίνος αγάλματος παρι- 
στώντος τόν Χριστόν. Οί τής αρχιτεκτονικής ειδήμο
νες θεωροΰσι τούτο ώς μίαν τών άτελειών τού κτιρίου, 
διότι τό μέγα εύρος αύτοΰ εξαλείφει τού τοούλου τήν 
μεγαλοπρέπειαν.

Εκατόν τεσσαράκοντα αγάλματα ΐστανται έπί τού 
περιστύλου- έν τώ μέσω δ’ αύτού οβελίσκος κομισθείς 
έκ τής 'Ηλιουπόλεως, καί δεξιόθεν καί αριστερόθεν 
τού οβελίσκου δύο μεγάλαι άναπηδητικαί πηγαί, τών 
οποίων τά άφθονα ΰδατα χύνονται εντός εύρυτάτων 
δεξαμενών έκ γρανίτου. Τά ελλειψοειδή περίστυλα ά- 
πολήγουσιν είς δύο σοάς εύθείας, αΐτινες σχηματίζου- 
σι δευτέραν πλατείαν άνυψουμένην είς σχήμα αμφιθεά
τρου μέχρι τών βαθμιδών του ναού.'Ο άναβαίνων τάς 
βαθμίδας ταύτας,κατά πρώτον αισθάνεται τινα συγκί- 
νησιν, σκαπτόμενος ότι μέλλει νά ’ίδη τό μέγιστον καλ
λιτέχνημα του χριςιανισμοΰ' πολλοί όμως έξερχόμε- 
νοι έπειτα ή ρώτησαν άπορουντες, « άν τούτο- καί μό
νον δύναται ό άνθρωπος νά κατορθώση έν τή χριστια
νική λατρεία, »

’Αληθώς, -τούτο καί μόνον ήδυνήθη, καίτοι ούτε ή 
ύλη τφ έλειψεν, ούτε ό καιρός. Τριάκοντα πάπαι έδα- 
ψίλευσαν είς τούς τεχνίτας τούς θησαυρούς αύτών, οίς 
προσετέθησαν αί προσφοραί τών δυτικών λαών καί 
βασιλέων' μέταλλα δέ καί μάρμαρα πολύτιμα συν- 
ήχθησαν άφθονώτατα' μεγάλοι τεχνΐται καί μεγάλοι 
αύτών μαθηταί κατηνάλωσαν ολην αύτών τήν ζωήν 
λαςεύοντες ταΰτα τα μάρμαρα καί χωνεύοντες ταΰτα 
τα μέταλλα- καί όμως πολλοί έτόλμησαν νά εΐπωσιν 
ότι ή προσδοκία των ήπατήθη- διότι δέν βλέπουσιν έν 
τή ρωμαϊκή ταύτη εκκλησία μυστικόν τινα χαρακτήρα 
θρησκευτικόν, τόν όποιον νομίζουν ότι άπαντώσιν είς 
τούς γοτθικούς ναούς τής βόρειας Εύρώπης- άλλοι ό
μως, τό πομπώδες τής λατρείας μόνον άναζητοΰντες 
καί τήν κοσμικήν εξουσίαν καί τήν εξωτερικήν μεγα
λοπρέπειαν τής ρωμαϊκής εκκλησίας τού ις- αιώνας, 
θεωροΰσι τον “Αγιον Πέτρον ώς έυιφαίνοντα ταΰτα πάν- 
τα εντελώς.’Α^χθώς οέ ό τρούλος εκείνος θεωρείται ώς 
ό κάλλιστος τών ύπαρχόντων έπί γής, διά τε τάς ανα
λογίας καί διά τήν χάριν τού φανού του. Καί τό 

έδαφος δέ τής πλατείας υπάρχει άξιοθέατον διά .τόν' 
τρόπον καθ’ον είναι έστρωμένον· διότιαί διαιρέσεις αύ
τοΰ συντείνουσιν εις τό μεγαλείου τής άπόψεως. ’.Αλλά 
τό βέβαιον είναι ότι έκ πρώτης όψεως δέν έκπλήττεται 
έκ τοΰ μεγάλου θεάματος έκείνου ό θεατής· τόσον ή 
συμμ,ετρία τό σμικρύνει πρό τών όφθαλμ.ών ! άλλ’ ό
σον περιεργάζεται τις τάς λεπτομέρειας, θαυμάζει πε
ρισσότερον. ''Εν όχημα διέρχεται τήν πλατείαν τοΰ 
περιστύλου προχωρούν πρός τάς βαθμίδας του ναού- 
τό βλέπεις- νομίζεις ότι έφθασεν ήδη είς τό τέρμα- άλλ’ 
έξακολουθεΐ νά προβαίνη, καί δέν έχει τέλος ό δρόμος 
του- καταντώσιν είς τήν άπόστασιν και ίπποι και ό
χημα μικροσκοπικά, έως ού καταβαίνουσιν ές αύτών 
δύο ή τρεις μύρμηκες- οί άναβάται.

Τό σχέδιον τοΰ ναού τούτου άνήκει είς τόν πάπαν 
Παύλον Ε- τόν πρώτον λίθον κατέβαλεν ό ’Ιούλιος Β' 
έν έτει 1506. ’Απεπερατώθη δέ έπί πάπα Ούρβανοΰ 
Η' νι έτει 1616, καί ύπέρ τά 250 έκατομμ-ύρια φράγ
κων έδαπανήθησαν μέχρις ου άποπερατωθη.

Κακώς θάύπεγέλα όστις άπό τού αγλαού καί τηλαυ
γούς καί άγερώχου οικοδομήματος τούτου μετέφερε διά 
μιας τό βλέμμα είς τόν ταπεινόν εκείνον άλλον οίκον 
τοΰ Θεού, είς τήν πόλιν τού Βύζαντος, είς τήν άλλοτέ 
ποτέ νέαν 'Ρώμην, όπου άπό τεσσάρων αιώνων ιερουρ
γεί· ό καθ’ ημάς οικουμενικός πατριάρχης. Διατί νά 
ύπογελάση ; διότι έκεί ή ταπεινότης είναι τόση, όσον 
έδώ τό μεγαλεΐον; Διότι εκεί ή αδυναμία είναι τόση, 
όσον έδώ τό κράτος καί ή εξουσία; Διότι έκεί ή ηρε
μία είναι τόση, όσος έδώ ό κρότος καί ό θόρυβος ; Διό
τι έκεί ή μετριοφροσύνη είναι τόση, όση εδώ είναι ή 
έπαρσις; Διότι έκεί ή πενία είναι τόση, όση έδώ ή 
χλιδή καί ή πολυτέλεια; Διότι έκεί, περί τά ξύλινα 
δώματα τοΰ πατριάρχου, άτινα κατημαύρωσεν ό χρό
νος, περιστεραί τινες μόνον κρώζουσι περιιπτάμεναι, 
ένώ έδώ ένοπλοι στρατιώται πάγχρυσοι δορυφοροΰσι 
τόν λεγόμενον τοποτηρητήν έκείνου, όστις έλεγεν ότι 
ούκ έστιν έκ τοΰ κόσμου τούτου ή εξουσία αύτού, καί 
ότι οί πρώτοι έσονται έσχατοι καί οί έσχατοι πρώτοι; 
Τί άπώλεσεν ή ’Ανατολική ’Εκκλησία ταπεινώς διατε- 
λοΰσα; ούδέν · όσω ταπεινότερα, τόσω υπήρξε σεπτο- 
τέρα καί αγαπητή καί ισχυρά πρός τούς όποιους ποι
μαίνει. Τί δ’έκέρδανεν ή Δυτική; Οι μέν πάπαιηύ- 
φράνθησαν έκ τών τοσούτων άπολαύσεων ό δέ δυτι
κός χριστιανισμός αείποτε ΐζημιώθη, έλαττουμένης 
όσημέραι παρ’ αύτω τής πίστεως, ενώπιον τών κατα- 
χρήσεων τής κοσμικής έξουσίας τών πνευματικών αυ
τού πατέρων.

’Αλλ’ ή Δυτική Ευρώπη δέν έφωτίσθη εϊσέτι αρ
κούντως, ώστε νά έλθη είς σπουδαίαν έξέτασιν τούτων 
τών αληθειών ή δέ φωνή ημών είναι ισχνή καί δέν 
ακούεται, ι 
σμος πριν 
φακοί.
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ή δέ φωνή ημών είναι ισχνή καί δέν 
δέν διεκοίνετο καί ό μικροσκοπικός κό- 

έφευρεθώσι κατάλληλοι κρυστάλλινοι

Η ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ.

Η ούσία αύτη είναι μία έκ τών νεωτέρων τάς ο
ποίας άνεκάλυψεν ή χημεία- συντίθεται δε, ώς καί τό 
όνομα αύτής δηλοΐ, έκ δύο ούσιών τοΰ νιτρικού όζέος 
καί τής γλυκερίνης, όλως διαφόρων κατα τας ιδιότη
τας- διότι ή μέν, ορυκτού αρχήν έχουσα, βιβρώσκει 
τά μέταλλα καί καίει οριμέως τήν έπιδερμίδα, ή 

δέ, έξ ελαίων εξαγόμενη, απαλύνει καί λειαίνει 
αύτήν.

Τα φαινόμενα τών χημικών συνδυασμ-ών είναι 
τωόντι παραδοζα! Τό καθαρόν νιτρικόν οξύ, εν τών 
όσα γινώσκονται έκ παλαιοτέρων χρόνων, γεννάται έκ 
του κατ ανισα μέρη συνδυασμού δυο πρωτις-ων αεριω
δών σωμάτων, έμβαινόντων είς τήν σύνθεσιν τοΰ άτ- 
μοσφαιρικού άέρος- ταΰτα δέ είναι τό όξυγόνον καί τό 
άζωτον.

Η δε γλυκερίνη συντίθεται έκ πλειοτέρων στοι
χείων, ήτοι, άνθρακος, ύδρογόνου καί οξυγόνου.

Ούτως έχόντωντών πραγμάτων, εάν κατά τινα μέ
τρα αναμιχθώσιν αί δύο αύται ούσίαι, αποκτάται έξ 
αύτών κράμά τι έχον φοβεράν έκρηκτικήν δύναμιν, 
κατα πολύ ύπερβαίνουσαν τήν τής πυρίτιδος.

Η νιτρογλυκερίνη άνεκαλύφθη έν έτει 1850 έν τώ 
έργαςηρίω περιφήμου τίνος χημικού γάλλου (Pelouze) 
ύπό τίνος τών ξένων μαθητών του, καλουμένου Σοβρέ- 
ρου. Καί τότε μέν δέν συνέβη δυστύχημά τι έπί τής 
περιέργου ταύτης άνακαλύψεως· διότι χρεία νά ε’ίπω- 
μεν πρός δόξαν τώνπολυσόφων άνδρών οίτινες ένασχο- 
λοΰνται καθ’ έκάς-ην πρός άνακάλυψίν τινα έν ταΐς έπι- 
στήμαις, ότι ούκ ολίγοι έξηγόρασαν άντί τής ιδίας των 
ζωής τάς νίκας αύτών έπί της ύλης. Η χημεία μόνη 
κατέστησε πλείστους θύματα αύτής· είς έν δέ καί αό- 
νον παραοειγιχα περιοριζο[χενοι. επιφερο^εν το εςης γε- 
γονός. Τώ 1835, καθηγητής τις ποιών λόγον περί 
τοΰ ανθρακικού όςέος, τού βαρέος τούτου αερίου τό ό
ποιον, ένώ ούδείς δύναται ν’άναπνεύση, πάντες πίνου- 
σι μετ εύφροσύνης έντός τοΰ καμπανίτου οίνου καί 
τοΰ ύδατος τής σόδας (eau de Seitz), διηγείτο ότι έως 
τότε ούδείς μέν είχε κατορθώσει νατό ς-ερεοποιήση, 
έπειδή δέν εύρέθη τρόπος νά τό συνθλίψωσιν άρκούν- 
τως, έπέμενον δέ πρός τούτο έπινοούντες νέα πειράμα
τα. Μετ όλίγας ήμ,έρας τό πρόβλημα είχε λυθή, άλλ’ 
ό κύλινδρος έντός τοΰ οποίου εύρίσκετο τό άέριον έγκε- 
κλεισμένον (κύλινδρος όςτς είχεν ήδη χρησιμεύσει είς 
πολλά αλλα πειράματα), έξερράγη αίφνιδίως ύπό τήν 
άπειρον πίεσιν ήν ύφίστατο, καί δύο νέοι συμβοηθοί 
έτραυματίσθησαν έξ αύτού θανατηφόρως. ’Αλλά σήμε
ρον επαναλαμβάνεται άκινδύνως τό αύτό .τούτο πεί
ραμα.

Επανερχόμεθα ε ίς τήν νιτρογλυκερίνην.' Ολην δεκαε
τίαν διετέλει περιωρισμένη έν τοΐς χημικοΐς έργαστη- 
ρίοις, ότε, κατά τά τελευταία ταΰτα έτη, σουηδόςτις 
μηχανικός (Nobel), άναλαβών τά πειράματα τοΰ Σο- 
βρέρου, έτελειοποίησε τήν κατασκευήν τής νέας ούσίας 
και κατώρθωσε νά τήνμ.εταχειρισθή είς τάς ύπονόμους 
τοσοΰτον έπιτυχώς, ώστε άπεφάσισαν νά δοκιμάσωσι 
αύτήν ή τε Αγγλία καί ή ’Αμερική καί ή Πρωσσία 
και ή Αύστρία καί ή Βελγική, ώς καί ή Γαλλία έπί 
τέλους. Δυστυχώς όμως συνέβησαν τοσαΰτα απευκταία 
έκ τής χρήσεως τής ούσίας ταύτης διά τό εύεκπύρωτον 
αύτής, ώστε, καίτοι καθ’ όλα τ’ άλλα ύπερτερεΐ, είς 
τήν Γαλλίαν παρητήθη ή χρήσίς της.

Η νιτρογλυκερίνη, άλλως λεγομένη καί εκρηκτικόν 
έλαιον , είναι έλαιώδές τι ρευστόν ύποκίτρινον, ή πυ- 
κνότηςτοΰ όποιου ύπερβαίνει τήν τοΰ ύδατος ήμίσειαν 
φοράν. Το ρευστόν τούτο ύφίσταται τήν θερμοκρασίαν 
τού ζέοντος υδατοςχωρίς νά πάθη άλλοίωσίν τινα,ή νά 
έκπυρσοκροτήση · εκπυρσοκροτεί όμως έν θερμοκρασία 
1 83 βαθμών περίπου,καίδύναταί τις νάφαντασθη τήν 

δύναμίν του μ.αθών ότι ενός μόνου κύβου τοιαύτη ύλη 
έκρηγνυμένη γέννα διά μιας 469 κύβων ανθρακικόν 
όζύ, 554 κύβων ατμόν ύδατος, 39 κύβων όξυγόνον 
καί 236 κύβων άζωτον- τό όλον 1298 κύβων διάφορα 
αέρια. Τέλος, καί τοΰτο είναι έκ τών περιέργων χα
ρακτήρων τής νιτρογλυκερίνης, ή ούσία αύτη έχει τι 
ύπόγλυκυ είς τήν γεΰσιν, άλλ’ είναι δηλητήριου έκ τών 
δραστικωτάτων.

Αλλ άς σπεύσωμεν να σημειώσωμεν πλησίον τού 
κινδύνου καί τό μέσον δι’ ού αύτός προλαμβάνεται. 
'Ο ανωτέρω σουηδός χημικός, πτοηθείς ύπό τών τρο
μερών δυστυχημ.άτων τών προερχομένων έκτης χρή
σεως τής νιτρογλυκερίνης, άλλά καί μ.ή δειλιάσας έν 
ταΐς έρεύναις του, άνεκάλυψε πώς ν’ άφαιρή ή ν’ άπο- 
δίδη κατά θέλησιν είς τήν ουσίαν ταύτην τάς έκρηκτι- 
κάς ιδιότητας αύτής, άναμιγνύων τήν νιτρογλυεκρίνην 
μετά τίνος οινοπνεύματος, τό όποιον ώνόμασε ξυλι- 
κάν- ούτω λοιπόν άναμεμιγμένη δέν δύναται ν’ άπο- 
τελέση έκρηξιν, ούτε διά τής θερμότητος, ούτε διά 
τής συγκρούσεως. "Οταν δέ θέλη νά τήν μεταχειρισθή, 
προσθέτει ύδωρ είς τό κοάιιαέκεΐνο- καί τότε, τοΰ ύδα- 
τος άπορροφώντοςτό οινόπνευμα, ή νιτρογλυκερίνη, 
f. αρυτέρα ούσα, κατακάθηται είς τόν πυθμένα τοΰ δο
χείου, όποθεν εύκόλως έπειτα άντλεΐται διά σίφωνος. 
Διά τής μεθόδου ταύτης άποσοβουσι μέγιστον μέρος 
των κινουνων οι μεταχειριί,ομενοι αυτήν.

Δίκαιοι μέν είναι οί έκ τής νέας ταύτης ούσίας φό
βοι έκάστου, άλλ’ άς ένθυμηθώμεν ότι όμ.οίους είχε διε
γείρει κατά καιρόν καί άλλη τις συγγενής αύτή ύλη, ό 
πυριτοβάμβαξ (poudre-coton). Καί είς εκείνης τάς 
πρώτας δοκιμάς είχον συμ.βή καταστροφαί όλέθριαι- 
σήμεοον όμως ή επιμονή τής επιστήμης τήν έτιθάσ- 
σευσεν. Είς τήν Αυστρίαν μεταχειρίζονται αύτήν συνε
χώς ώς προτιμοτέραν τής πυρίτιδος. Το δέ περιεργο- 
τερον είναι ή άλλοίωσις τήν όποιαν έπιφέρουσιν είς 
αύτήν άναλύοντές την έντός αίθέρος· διότι γεννάται 
έκ τούτου νέον τι προϊόν, πασίγνωστου σήμερον, το λε
γόμενον κολλόδιον, πράγμα χρησιμώτατον είς τήν 
φωτογραφίαν, καί τό όποιον καί ή χειρουργια μετα
χειρίζεται συνεχώς είς τήν έπίδεσιν τών πύ.ηγών.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΒ.
Διατί ασεβεί; ζώσι, πεπαλαίωνται 

οέ καί έν πΧούτω; — ΙΩΒ.

Μετά τήν ημέραν σκότος ’ μετ’ αύτό ημέρα πάλιν. 
Τό παράδειγμα μ’ έκπλήττει τοΰ Ιώβ, όστις μεγαλην 
ΐδών δόξαν κ’ εύτυχίαν, καί έντός τοΰ όλβου πλέιον, 
Νά φορή είχε κατέλθει ένδυμα τρίχινου σακκου, 
Κ’ έλεγεν είς τήν κοπριάν καταβάς, καί δι’ οστράκου 

Τά δεινά του έλκη ξέων.
. , Λ ~ > , * , ,« Τας ημέρας ένθυμοΰμαι τας προτερας μ.ου εκεινας. 

Ω έάν έπανηρχόμην είς τούς παρελθόντα; μήνας, 
Οτε μ’ έβλεπεν ό Πλάστης ίλαρώς καί οίκτιρμόνως 1 
Οτε τόν λαμπρόν του λύχνον είς τό μέτωπον έκράτουν, 
Καί μέ τό γλυκύ μου φώς του παντα-^ΰ έρεριπάτουν 

Ασφαλώς καί εύδαιμόνωςΐ

» Η αγάπη καί ή χάρις τότε τού Παντοδυνάμου 
Ητο μετ’ έμου, καί είχα γύριο μου τά φίλτατα μου, 
Κ ’ έβριθον τά βήματά μου μέλιτός τε καί βουτύρου !



292 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΪΡ1Α ΟΣΑ. 293

II καοδία μου έγέλα καί τά πάντα μοΰ έγέλων· 
Κ’ έθεώρουν πεποιθότως άσφαλέστατον τό μέλλον 

Τοΰ νΰν λίαν μεμψίμοιρου.

» Εύτυχοΰνταμ’ ήκροάτοτό ώτίον τών ανθρώπων' 
Ολοι μ’ εβλεπον είς οίον καί άν έκρυπτόμην τόπον. 
Εις την κρίσιν μου οί πάντες πίστιν είχον σταθεράν 
Ο έπικαλούμενός με είχε πάσαν προστασίαν, 
Καί διέθετα της χήρας την περιαλγη καρδίαν 

Νά σκιρτά άπό χαράν.
[τους·

» Οφθαλμός καί νους ύπηρχον εις τυφλούς άνοδηγή- 
Ημην ποΰς καί βακτηρία είς χωλούς καί παραλύτους· 
Πρόνοια τώνγηρασκόντων, πατήρ, φίλος τώνπενήτων, 
Κ’έςιχνίαζον εύστόχως, κ’ έσυμβίβαζον αισίως 
Οταν ερις τις σπουδαία, ό'ταν λόγος ενάντιος 

Εγεννάτο μεταξύ των.

» Δεν συνε'κλαυσα μ’ εκείνον δστις έταλαιπωρεΐτο; 
Δέν συνέτρεξα τόν ό'στις τών τοΰ βίου έστερεΐτο ; 
Μέ τ’ακέραια σταθμά του ό Θεός άς μέ ζυγίση· 
Αν τοΰ δούλου μου την κρίσιν κατεφρόνησα ποτέ μου, 
Της παιδίσκης μου τόν λόγον άν παρέβλεψα, Θεέ μου, 

Ως νά μή μοΰ ήτο ίση ·

» Αν γυμνόν ποτέ διείδαν μέ τά μέλη παγωμένα, 
Η νοσοΰντα χωρίς κλίνην, χωρίς πε'πλον, φεΰ! κανένα, 
Κ’ έ'τι πριν άδημονήση κατά τών εύτυχιών μου, 
Η πριν έτι βλασφημήση τον προορισμόν τοΰ βίου, 
Δέν μ’ εύλόγησεν αμέσως θερμανθείς έκ τοΰ μαλλιού 

Τών προβάτων καί αιγών μου-.

» Αν κατέφερα τήν χεϊρα είς τόπρόσωπον ανθρώπου, 
Καίτοι είχον εξουσίαν ώς επικρατών τοΰ τόπου, 
Πριν είσέτι τ’ αγαθά μου οργή θεία ν’ άπολέση· 
Αν ηύφράνθην χαιρεκάκως ό'τε έ'πεσεν εχθρός μου, 
Νάχυθ’είς τά βη'ματά μου κυλισθείς ό οφθαλμός μου, 

Ο βραχ ίων μου νά πέση ! »

Ταΰτα ελεγεν ό γέρων πατριάρχης, ύπομένων 
Μ έγκαρτέρησιν γενναίαν τό βαρύ του πεπρωμε'νον. 
Αλλ’αφού καιρούς καί χρόνους ώςχρυσός έδοκιμάσθη, 
Οσα δύναται νά έχη άγαθά ό κόσμος ούτος 
Είδεν εις τά έ'σχατά του, καί ό πρότερός του πλούτος 

Εκατονταπλασίασθη.
I. I. Σ.

ΑΙ ΠΟΙΚΙΑΑΝΘΙΔΕΣ.

Ποικιλανθίδες ώνομάσθησαν χαριέςατά τινα πτηνά 
της Αμερικής, κολίβρια λεγόμενα εις τάς χώρας όπου 
συνηθέστερον εύρίσκονται,ή καί μυιοτρόχιλοι (oiseaux- 
mouches), τό μέν διά τήν μικρότητα αύτών, τό δέ 
διότι, ένώ πετώσιν, αί πτε'ρυγές των βομβοΰσιν ώς αί 
τών μεγάλων μυιών.Άπαντες οί όρνιθολόγοι, τών πε
ρικαλλών όρνιθιδίων τούτων θιασώται γενόμενοι, πε
ριέγραψαν αύτά διά λέξεων άνθηρών ώς έμψυχα καλ- 
λωπισμάτια, ώς ζώντα κοσμη'ματα τιμαλφή, ώς ηλια
κά: λαμπηδόνας· αλλά τοΰ άμερικανοΰ Αύδουβώνος ή 
περιγραφή ύπερτερεί πάσαν άλλην.

« Είς τάς παλλούσας, λέγει, πτέρυγάς του μεταρ- 
σιούμενον, τό εναέριον μικρόν τούτο πλασμα, έν τη 
όφθαλμοτερπή αύτοΰ έλαφρότητι μεταβαίνει άσταθώς 

άπό άνθους είς άνθος. Καί τίςνά μή τό θαυμάση, ή τις 
νά μή δοξάση άπό καρδίας εύγνωμονούσης τόν Δη
μιουργόν, παρατηρών αύτό πετώμενον άπό τοΰ ένος 
μέχρι τοΰ άλλου πέρατος τής ήμετέρας αχανούς ηπεί
ρου !

» Μόλις κομίζει ό ή'λιος τήν εαρινήν ώραν μόλις τά 
απειράριθμα φυτά τής γής άνοίγουσι τα φύλλα καί έκ- 
φέρουσι τά άνθη τών ύπό το γλυκύ θάλπος τών ακτι
νών αύτοΰ, καί ήδη τό περιβομβοΰν μικρότατον πτη- 
νον αίωρεϊται έπί τών πτερύγων του ώς έπι δύο χρυ
σών λαμπηδόνων. ’Επισκέπτεται ένα πρός έ'να τούς κά
λυκας, καί μή άνεχόμενον νά έκμυζα καί άλλος τις τήν 
καθαράν ούσίαν τών πετάλων έκ τών οποίων συντίθεν
ται τά εύοσμα ποτήρια ταΰτα, άνθογν<£μων επιτή
δειος καί εύκίνητος, αποσπά άπ’ αύτών καί τά λεπτό
τατα τών έντόμων. Διατηρούμενον έν ισορροπία είς 
τόν άέρα έπί τών στενών του ταρσών, άκοντίζει τό 
σπινθηροβόλον του καί διαπεραστικών βλέμμα είς το 
βάθος καί τών δολιχωτάτων σωλήνων ανθών τινων, 
και ταυτα μεν φαίνεται ωςν αερ.ιζΤ! καιναοροσιςη οια 
τών ταχυκινήτων πτερυγίων του, διά δέ τοΰ έλαφροΰ 
βόμβου του φαίνεται ώςν’ άποκοιμίζη τά έντομα άτι- 
να έ'ρχεται ν άνασπάστ).

» ’Αγρούς, λειμώνας, κήπους, δάση βαθύσκια, ού- 
δενα τόπον αφήνει άνεπίσκεπτον ό κουφόπτερος ούτος 
κυνηγός. Ο τράχηλός του, τμήμα της ίριδος, ζωηρός 
ώς ή φλόξ καί διά μιας μετατρεπόμενος είς μέλαν τι βε- 
λουδοειδές χρώμα, είναι απαράμιλλος κατά τήν στιλ
πνότητα, ένώ τάάνω τοΰ σώματος είς τά νώτα έχουσι τι 
χρώμα πράσινον τό όποιον φεγγοβολεϊ. Διέρχεται τόν 
αιθέρα ώς βέλος, ώς άκτίς ηλιακή φωτίζουσα τό άνθος 
άνωθεν τοΰ οποίου περιίπταται, δεξιά, αριστερά, άνω, 
κάτω, πανταχοΰ. Καί κατά μέν τό θε'ρος μεταβαίνει 
άπό χώρας είς χώραν πρός βορράν, διερχόμενον τήν 
’Αμερικήν ό'λην, άμα δέ προσεγγίζοντος τοΰ φθινοπώ
ρου επιστρέφει πρός νότον. Ω! πώς νά μή δύναμαι να 
μεταδώσω είς τόν αναγνώστην με'ρος τής τερψεως ήν 
ήσθανόμην κατοπτεύων τάς κινήσεις ενός ζεύγους τών 
χαριεστάτων τούτων ύποκορισμάτων τοΰ γένους τών 
πετεινών! »

Τό όνομα κολίβριον έδόθη ύπό τών κατοίκων τής 
Γουιάνης είς τά πτερωτά ταΰτα καλλωπισμάτια· οί δέ 
αρχαίοι Μεξικανοί τά ώνόμαζον Ημερισίας ακτίνας, 
Κόμας τοΰ ήλιου, ’Άστρα τών λόφων, Κομήτας στίλ
βοντας, ’Εραστάς τών μύρτων καί τών ρόδων ! Οί δέ 
ίσπανοί καί πορτόγάλλοι κατακτηταί, έκπλαγέντες 
έκτής μικρότητας των, τά άπεκάλεσαν Τομίνια, επει
δή τομίνιον είναι παρ’αύτοΐς ς-αθμόντι μικρόν δώδεκα 
κόκκων τά άπεκάλουν ώσαύτως καί πτηνοκώνω- 
πας, διά τόν άδιάκοπον βόμβον τών οξέων πτερύγων 
των, διό καί οί Γάλλοι τά έπονομάζουσι Μυιοτροχί- 
λους (oiseaux-mouches), οί δέ Άγγλοι, Πτηνά βομ- 
βοΰντα (humming birds), ώς καί Μελιτοπότας (honey 
suckers)’ τε'λος, οί Ίσπανοί καί οί Πορτογάλλοι, Ανθο- 
μυζητάς.

'Η επιστήμη εδωκεν ώσαύτως ονόματα είς τα μι
κρά ταΰτα θαυμάσια δντα, τά έκ σμαράγδου καί άμε- 
θύστου, καί τοπαζίου, καί άνθρακος, καί χρυσοπράσου, 
αλλά τής επιστήμης τά ονόματα άμοιροΰσι χάριτος. 
'θ Λινναϊοςτά άποκαλεΐΤροχίλους· ό Κυβιέρος,Στρου
θιά λεπτόρραμφα· ό Τεμμίγκιος,’Ανισοδακτύλους,διά 
τό άνισον τών δακτύλων τών μικρών των ποδών, οί-

τινες σκεπάζονται μέχρι τών πτερνών ύπό 
νος πτίλου.

πυκνού τι- ι Οί όρνιθολόγοι ύποδιήρεσαν είς δύο είδη τά άμερι- 
I κανα ταΰτα πτηνά, άτινα ή μικρότης τοΰ σώματός

ΙΙοικιλανθίοες (κολίβρια).

των, ή λεπτότης τοΰ μακροΰ καί βελονοειδούς ράμφους I πτέρυγες, άλλα προ πάντων τα λαμπρα των χρώματα 
των, ή ταχυκινησία των καί ή χάρις, αί -εναί των I καί ή μεταλλική στιλπνότης μερών τινων τοΰ πτερω-
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ματός των διακρίνουσι μεταξύ τών άλλων όλων- καί 
εϊς μέν τό έν είδος το ράμφος είναι καμπύλον, εις δέ 
τό άλλο, τό ράμφος είναι εύθύ,καί διά τούτο αϊ εϊς αύ- 
τό άναγόμεναιποικιλανθίδες ονομάζονται εύθύρραμφοι. 
Η γλώσσα άμφοτέρων είναι μακροτάτη καί διχαλω

τή, καί τήν μεταχειρίζονται ώς λαβίδα ϊνα έξάγωσιν 
εκ τών ενδοτάτων του κάλυκος τών ανθών τά εντός 
αύτοΰ λεπτότατα έντομα, καί ούτως έκμυζώσι τό έύώ- 
όε: αύτοΰ μέλι. ΙΙαρετηρήθη ότι τά κυρτόρραμφα δεν 
απομακρύνονται τών τροπικών κλιμάτων, ένφ τά άλλα 
προχωροΰσι καί προς τά βορειότερα ή νοτκότερα της 
’Αμερικής, κατά την ώραν του ενιαυτού.

Ο όρνιθολόγος Ούίλσων περιγράφει ώς έπσμένως 
τάς φωλεάς τών άβροτάτων πτηνών τούτων. «'Ο μυΐο* 
τροχίλος, λέγει, έρχεται εϊς την Πενσυλβανίαν περί 
την 25 απριλίου, καί την 10 μαί'ου κτίζει ήδη την 
φωλεάν του, την οποίαν συνήθως προσκολλα, όχι πέ- 
ριζ κλαδιών λεπτών, άλλ’ έπί κλώνος τίνος μεγάλου, 
όριζοντείως κειμένου. Ζητείδέκατά προτίμησιν,η νέαν 
τινά δρΰν λευκήν, έν τή καρδία του δάσους, η άπιδίαν 
εντός τών αγρών, της οποίας έκλέγει κλάδον τινά ύ- 
περέχδντα τής γης έως δέκα πόδας. 'Η φωλεά του έ
χει διάμετρον μέν ενός δακτύλου, βάθος δέ ίσον. Καί 
τα μεν έςω της φωλεάς κατασκευάζει έκ μικρών τεμα
χίων είδους τίνος φυκών γλαυκοφαίων, φυόμενων έπί 
των γηραλέων δένδρων καί έπί τών αγροτικών φρα
κτών- ταΰτα συγκολλά στερεώς διά του σιάλου τού, 
καί ούτω καθιστά αύτά αδιάβροχα. Μετά ταΰτα σΤρώ*· 
νει ένδοθεν την μίκράν καλιάν ταύτην διά λέπτών καί 
μεταξωόών πτεριδίων, τά όποια πατεί καί πλατύνει 
καλώς, έπειτα δέ άπλόνει άνωθεν αύτών στρώμα άλλο 

.άπαλότατον έκ τοΰ λεπτοτάτου χνοΰ τόν όποιον προά
γει ή μεγάλη φλομίς ή λευκή (molene)- τέλος, τά κλω
νάρια της κοινής πτέριδος συμπλεκόμενα σχηματί- 
ζουσι τό χείλος τοΰ μικροΰ τούτου συμπήγματος. 'Η 
βάσις της φωλεάς στρέφεται περί τόν κλώνα, μετά του 
όποιου είναι εντελώς συγκεκολλημένη- βλεπομένη δέ 
κάτωθεν τοΰ δένδρου ομοιάζει μέ κόμβον μαλλώδη, η 
μέ τυχαιον τινα όζον. Τά ώά είναι δύο, όμοια εις άμ- 
φοτέρας τάς άκρας καί λευκότατα. ’Εάν πλησιάσης 
εκεί, οί μικροί ϊδιοκτήται βάλλουσι βόμβαν τινά όξύν 
καί όρμώσι κατά σοΰ, διερχόμενοι καί ίπερχόμενοι 
έμπροθεν τοΰ προσώπου σου- καί εάν οί νεοσσοί των 
εςηλθον ηδη έκ τών ώών, ή θήλεια κάθηται πάλιν έπί 
της φωλεάς, αψηφούσα την παρουσίαν σου. »

ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΟΓΓΓΑΡΙΑΧ. 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΑΕΝΗΣ ΚΟΤΤΑΟΥΕΡ.

Κατα το 1439 έτος ό αύτοκράτωρ τής Αυστρίας 
και βασιλεύς τής Ουγγαρίας Αλβέρτος, άφοΰ γενναίινς 
άλλ’ ανεπιτυχές έπολέμησε κατά τοΰ Β' ’Αμουράτ, 
ετελευτησεν ανευ αρρενος διαδόχου, άφήσας την σύζυ
γον αύτοΰ Ελισάβετ, έγκυον ούσαν, ερμαιον τής αν
τιζηλίας δύο δυνατών κομμάτων έν Ούγγαρία- τοΰ 
εθνικού καί τοΰ γερμανικού· τοΰ μέν πρώτου θέλοντος 
ν άναβιβαση εις τον ούγγρικόν θρόνον τόν βασιλέα τής 
Πολωνίας Βλαδίσλαον, τοΰ δέ δευτέρου ποοσπαθοΰν- Ν V / ν , ,τος να οιατηρηση την κυριαρχίαν εν τη οικογένεια 
τοΰ αύτοκράτορος Σιγισμόνδου, πατρός τής ’Ελισά
βετ. Αλλ’ εξαίφνης ή αρπαγή τοΰ ιερού στέμματος καί 

ή άναγόρευσις τοΰ άρτιγεννήτου υίοΰ τοΰ Αλβέρτου 
ένέβαλον εϊς μέγαν θόρυβον τό ύπέρ τοΰ βασιλέως τής 
Πολωνίας κόμμα τών εύγενών.

Ως τιμαλφές τοΰ έθνους κειμήλιου έθεωρεΐτο ανέ
καθεν ύπό τών Μαγυάρων τό στέμμα όπερ ό πάπας 
Σύλβεστρος Β έδωρήσατο έν έτει 1000 εϊς τόν βασι
λέα τής Ούγγαρίας Στέφανον τόν έπικληθέντα Αγιον- 
τοΰτο καί ση’μερόν ακόμη νομίζουσιν οί Ούγγροι ώς ιε
ρόν καί μυστηριώδες σύμβολον, μόνον δυνάμενον νά 
καθιερώσή την κατοχήν του θρόνου τής Ούγγαρίας.

Τήν αρπαγήν τοΰ στέμματα: τούτου, κατά τό έτος 
1439, διηγείται λεπτομερώς καί μετά πολλής άφε- 
λέζας ή Ελένη Κοττάουερ, παιδαγωγός τής τετραετούς 
θυγατρός Τής ’Ελισάβετ.

Α'. Αρπαγή τοΰ ούγγρίκοΰ στέμματος.
II χαρίεσσά μου άνασσα άφίχθη εις τό μέγαρον τοΰ 

ΓΙλιντε μβούργου μετά πολυαρίθμου θεραπείας εύγενών 
ουγγρων, οΐτινες έίσελθόντε: εν τώ ναϊδίω όπου το ιε
ρόν στέμμα εφυλάττετα εντός θήκης πολλάς φερούσης 
σφραγίδας έπί τού κλείθρου, καί ταύτας συντρίψαν- 
τες, έςήγαγον τό στέμμα καί περιέργως παρετήρουν 
αύτό. ΙΙαρευρισκόμην έκέί θεωρούσα. "Επειτα δέ λα- 
βάντες τό στέμμα έναπέθηκαν εντός κιβωτίου, τεθέν- 
τος παρά τής βασιλίσσης τήν κλίνην, έπί τής όποιας 
αύτη έ'κειτο φέρουσα έτι έν γαστρί τήν πολύτιμον αύ- 
τής ελπίδα. ’Εν τώ αύτω κόιτώνι καί παρ’ Αιύτήν τήν 
βασιλίδα έκοιμώντο δύο εΰγενείς νεάνιδες, ή μέν θυγά- 
τηρ ούγγρου ευπατρίδου καλούμενη Βαρβάρα, ή δέ Εϊ- 
ροναχερίν. Μία λυχνία ήν άνημμένη παρά τήν κοίτην 
τής άνάσσης καί μία λαμπάς κατά τό ηγεμονικόν έθι- 
μον. Μία τών νεάνίδων ήγέρθη κατά τήή νύκτα, παρα- 
τηρήσασα ότι ή λαμπάς έπεσε κατά γής καί τό πυρ 
ήρξατο καίον τόν θάλαμον, πλησίον τοΰ περιέχοντας » 
τό ιερόν στέμμα κιβωτίου- σπινθήρες έπιπτον έπ’αύ
τοΰ, και τό επικείμενον έκ βελούδου προσκεφάλαιον διε- 
τρυπήθη ύφ’ ενός σπίνθήρος σχηματίσαντος οπήν ΐσην 
τή παλάμη, τής χειρός.

Οποίον θαύμα ! Ό βασιλεύς, ό έν τώ κόλπω έτι 
ων τής μητρός αύτοΰ, ό βασιλεύς ό μ,έλλων νά φορέση 
τό ιερόν στέμμα, μόλις ύπό άποστάσεω: δύο όργυιών 
άπ’ αύτού έχωρίζετο! Τό πονηρόν πνεύμα ευκόλως ή
θελε καταστρέψει άμφοτέρους έν τώ πυρί · άλλ’ ό σκε
πών αύτόν θεός έξήγειρεν έν κάιρώ τήν βασίλισσαν.

Εκοίμώμην πλησίον τής μικράς πριγκηπέσσης, ό'τε 
αΐ δεσποινίδες ήλθον λέγουσαί μ.οι νά έγερθώ ταχέως, 
διότι έπυρπόλείτο τό μέρος τού παλατιού ένθα έ'μενεν 
ή βασίλισσα, ’ΐΐγέρθην έντρομος καί ίδραμον προς τό 
δώμα τής βασιλίσσης.

Πλήρης ήτο καπνού ό θάλαμος- άφοΰ δέ ήγωνίσθην 
προς κατάσβεσιν τού πυρός, ήνοιξα τά παράθυρα ϊνα 
έξέλθ·ρ ό καπνός καί είσέλθη καθαρός αήρ, ώστε ή βα
σίλισσα νά κοιμηθή καί κατ’ ίκείνην τήν νύκτα,

"Αμα τη πρωία, οί ούγγροι μεγιστάνες ήλθον προς 
τήν εύγενή μου κυρίαν, ήτις διηγήθη αύτοίς τό κατά 
τήν νύκτα γενόμενον, πώς τό πυρ έξε^ράγη εγγύτατα 
αύτης καί τοΰ ιερού στέμματος. Τό πράγμα έφάνη θαυ
μάσιου εις τούς μεγιστάνας./ τή συνεβούλευσαν δέ νά 
έπαναφέρη τό στέμμα έν τώ ναϊδίω, ό'που πρότερον 
έ'κειτο, όπερ καί αύθημερόν έτελέσθη. 'Ηθύρα έτειχίσθη 
καί πάλιν, άλλ' όλιγώτεραι τών προτέρων έτε'θησαν 
επί τού κλείθρου σφραγίδες. "Επειτα οί μεγιστάνες

έμελλε νά έκπνεύση- μή συγκατανεύσας δέ, άνεχώρησεν 
εις τόν σταΰλον καί έμεινε πλησίον τών ίππων του. 
Είτε δέ θέλημα Θεοΰ ήτο, είτε τυχαιον δυστύχημα, 
έμάθομεν τήν έπιοΰσαν εϊς τήν αύλήν, ότι ό άνθρωπος 
ούτος έπληγώθη βαρέως, πεσών τοΰ ίππου. Αμα θε- 
ραπευθείς άπήλθεν εϊς Κροατίαν.

'Η έπιχείρησις ήμών άνεβλήθη ούτως. Η χαρίεσσα 
μ.ου κυρία έγίνετο όσημέραι σκυθρωπότερα, άναλογι- 
ζομένη ότι άνθρωπος τοσοΰτον άνανδρος κατείχε τό 
μυστικόν. Τοΰτο δέ καί εμ.έ έθορύβει τά μέγιστα.

Τελευταίου έπέστη ή ώρα ήν ό Παντοδύναμος έταξε 
προς έκτέλεσιν τοΰ θαύματός του, καί έπεμψεν εϊς ή- 
μ.άς άνδρα έχοντα σταθεράν θέλησιν τοΰ ν’άρπάση τό 
ιερόν στέμμα χάριν τής βασιλίσσης. Ούτος ήτο Ούγ
γρος όνόματι X... διεξήγαγε δέ τό έργον μετά νοημο
σύνης άμα καί φρονήσεως, ώς θαρραλέος καί τολμηρός 
άνήρ. Πάντα ήτοιμ-άσαμεν - έλάβομεν κλείθρα καί 
ρινιά.

'θ γενναίος ούτος άνήρ, άπόφασιν έχων να διακυβευ- 
ση τήν ζωήν αύτοΰ ώς έγώ, έφόρει έπενδύτην έκ μέ- 
λανος βελούδου καί πέδιλα έκ πιλήματος, έντος τών 
όποιων έ'θηκε τά ρινία- τά δέ κλείθρα έκρυψεν ύπο τα 
ένδύματά του. Εγώ έλαβον μικράν σφραγίδα τής χα
ριέσσης κυρίας μου καί τήν κλείδα μιας τών οπισθίων 
θυρών τοΰ μεγάρου, διότι έπί τοΰ στροφέως τής μεγά
λης θύρας ύπήρχεν άλυσος καί σίδηρους μοχλός. Πριν 
ή άπέλθωμεν τοΰ Πλιντεμβούργου έξηλώσαμεν έν των 
κλείθρων, ώστε ολίγον μόνον έργον έ'μενεν ϊνα εντελώς 
άποσπάσωμεν αύτό έπιστρέφοντες.

’Αφοΰ προητοιμ,άσθημεν, ή εύγενής μου κυρία έ
πεμψεν άγγελιαφόρον εϊς Πλιντεμβόΰργον ϊνα μηνύση 
εϊς τάς άμ,φιπόλους καί εϊς τον έν τώ μεγάρφ κυβερνή
την, όπως πάσα αύτής ή θεραπεία διατελη έτοίμ.η νά 
μεταβή παρά τήν αύτήςΓαληνότητα εΐςΚομορνον,άμα 
ήθελε πε'μψει τήν ά'μ,αξαν.

"Αμα δέ τό όχημα καί τό έλκυθρον έφ ού έγώ έ'μελ- 
λον νά οδοιπορήσω ήτοιμ-άσθησαν, ό σύντροφος τών 
κινδύνων μου ήλθε μετ’ έμοΰ, δύο δέ ούγγροι εύγενείς 
διετάχθησαν νά μ,άς συνοδεύσωσιν. Ο κυβερνήτης του 
Πλιντεμβούργου καί πάσα ή αύλή μαθόντες τήν αφι- 
ξίν μ.ου έξεπλάγησαν, διότι μοί επετράπη ν’άφησω την 
μικράν πριγκηπέσσαν, τόσον νέαν έτι, άπό την όποιαν 
παντες εγινωσκον οτι ουοεποτε εχωρι,ομ.ην.

Ο κυβερνήτης (βουργράβος) ήθελε να κατακλινθή 
πλησίον τής θύρας διά τής όποιας εΐσήρχοντο εις το 
να'ίδιον, όπου εύρίσκετο τό ιερόν στέμμ,α, άλλ ήτο 
άσθενής καί, θέλημα θεοΰ, ή ασθένεια του εχειροτε- 
ρευσε. Δέν ήδύνατο δέ νά τοποθετήση κανένα ύπηρέτην 
του εις τήν αίθουσαν, διότι αύτη απετέλει μέρος τοΰ 
δώματος τών γυναικών- προσεκολλησε λοιπον επι τοΰ 
κλείθρου τεμάχιον οθόνης καί έσφράγισεν αύτό.

'Ότε έφθάσαμεν εϊς Πλιντεμβοΰργον, αί κυρίαι ύ- 
περέχαιρον διότι έμελλαν νά ταξειδειίσωσι, καί διήλ- 
θον τήν ήμ-έραν προετοιμάζουσαι τά κιβώτιά των. Ο 
συνοδοιπόρος μου ήλθε μετ’ έμοΰ εϊςτό δωμάτιον, καί 
άστεϊζόμενος μετά τών κυριών έκρυψε τά ρινία ύποκά- 
του σωρού ξύλων τά όποια ήσαν τξλησίον τής έστίας. 
’Αλλ’ οί ύπηρέται τών κυριών τόν πάρετήρησαν, καί 
τούςήκουσα ψιθυρίζοντας. Ειδοποίησα άμέσως αύτόν* 
έφοβήθη πολύ καί έγινε κάτωχρος, άλ.λα κατώρθωσε 
νά λάβη τά ρινία καί νά τά κρύψη άλλοΰ. Επειτα μοί 
είπε κρυφίως* «Κυρά 'Ελένη, θέλομεν φώς.» Τότε πα-

απαίτησαν ϊνα ή βασίλισσα παραχώρηση τό μέγαρον 
εϊς τόν έξάδελφόν της Αάσλαν Βάν Δέ Γάρα. Αύτή ύ- 
πήκουσε, καί ό αρχών Αάσλας έλαβε κατοχήν τού με
γάρου έγκαταστήσας έν αύτω βουργράβον (κυβερ
νήτην).

Τούτων γενομένων, ή εύγενής χήρα καί χαρίεσσά 
μου άνασσα άπήλθεν εϊς "Οφεν, βαστάζουσα έτι τό τι
μαλφές αύτης φορτίον, καί ώς έκ περισσού ύπό μ.ερι- 
μνών καταβεβαρημένη- καθότι οί ούγγροι μεγιστάνες 
έπέμενον προτρέποντες αύτήν ϊνα λάβη σύζυγον, ό δέ 
έξάδελφος αύτής αρχών Αάσλας παρεκίνει ϊνα έκλέξη 
τον βασιλέα τής Πολωνίας. Αύτη ό'μως ήρνείτο, μα- 
θούσα παρά τών ιατρών ό'τι έκυοφόρει υιόν- άλλ’ α
πλώς ήλπιζε μηδέν δυναμένη μετά βεβα,ιότητος νά 
πράξη. Τή συνεβούλευον ό'μως ηά φανη μέν προς και
ρόν συγκατατιθεμένη ύπέρ τού βασιλέως τής Πολωνίας, 
καθ’ ον δέ χρόνον ούτος ήθελεν οδοιπορεί ερχόμενος, 
αύτή νά εύρη μέσον τοΰ ν άποφύγη τήν έ'νωσιν ταύ- 
την, καί έξέλθη τής αμηχανίας.

Η εύγενής βασίλισσα ήρξατο έ'κτοτε μελετώσα τί 
ήδύνατο νά πράξη όπως άναλάβη τό, ιερόν στέμμα 
άπό τών ουγγρων μεγιστάνων. Οΰτοι έπεθύμουν νά 
ίδωσι τήν βασίλισσαν τίκτουσαν έντός τοΰ μεγάρου 
τοΰ Πλιντεμ-βούργου- τούτο ό'μως ούδόλως ήρεσκεν εϊς 
τήν χαριεστάτην μου άνασσαν, ώστε δέν έπορεύθη εις 
τό μέγαρον, φοβουμένη μή κρατηθή μετά τοΰ τέκνου 
της. Η μόνη αύτης έπιθυμία ήτο ή άνάκτησις τοΰ ιε
ρού στέμματος.

Δι’ δ ή εύγενής βασίλισσα, συμπαραλαβοΰσα τήν 
νεωτάτην τών θυγατέρων της πριγκηπέσσαν ’Ελισά
βετ, έμέ καί δύο άμφιπόλους, άπήλθε τοΰ μεγάρου 
τής "Οφεν άφήσασα τό λοιπόν τής θεραπείας αύτής- 
έκαστος ήπόρει διά τοΰτο, επειδή πάντες οί αύλικοί 
πιστώς ήσαν άφωσιωμένύι εϊς τήν νεαράν ήγεμονίδα. 
Διατί ούτως έπραττεν; ούδείς έγίνωσκε πλήν τοΰθεοΰ, 
τής χαριέσσης μου άνάσσης καί έμού.

'Η εύγενής βασίλισσα έπορεύθη το'τε μετά τής πριγ- 
κηπέσσης Ελισάβετ εις Κομόρνον. Ο Κόμης Κιλλύ 
(έξάδελφος τής βασιλίσσης καί τοΰ Δέ Γάρα) ήλθεν ώς 
πιστός φίλος προς τήν Αύτής Γαληνότητα, καί συνε- 
σκέφθησαν περί τού πρακτέου προς εξαγωγήν τοΰ ίεροΰ 
στέμματος άπό τοΰ Πλιντεμβούργου.

'Η εύγενής μου κυρία άνέθεσεν εις έμ’έ τά κατά τό 
έ'ργον, διότι ούδείς τών εϊς ό'σους ήδύνατο νά έμπι- 
στευθή έγνώριζεν ώς εγώ τάς χρησίμ,ους εϊς γνώσιν 
λεπτομέρειας. Περίφοβος έγενόμην τό πρώτον, διότι 
πλήρης ήτο κινδύνων ή έπι/είρησις δι’έμέ καί διά τά 
μικρά μου τέκνα. Ηπόρουν περί τοΰ πρακτέου, άμη- 
χανοΰσα παρά τίνος νά ζητήσω συμβουλήν- παρ’ ού- 
δενός δέ άλλου ήλπιζον ή παρά τοΰ Θεού. ’Εάν δέν 
έξετέλουν τήν επιθυμίαν τής βασιλίσσης καί προε'κυ- 
πτον έκ τής άρνήσεεος μου μεγάλαι συμφοραί, διελο- 
γιζόμην ό'τι εγώ ύπεύθυνος έγινόμην ενώπιον Θεού καί 
ανθρώπων.

’Απεφάσισα λοιπόν νά κινδυνεύσω έν τή τολμηρά 
ταύτη έπιχειρήσει- άλλ’έζήτησα καί ένα συνοδοιπό
ρον- μοί έπετράπη δέ νά εκλέξω όντινα έκοινον ικανόν 
προς έκπλήρωσιν τής άποςολής ταύτης, καί ώς τοιοΰ- 
τον έξέλεξα ένα Κροάτην, τόν όποιον ένόμιζον ύπηρέ- 
την τής κυρίας μου πιστόν. Ούτος προσκληθείς εϊς τό 
μυστικόν συμβούλιον,καί μαθών τί παρ’αύτοΰ προσ- 
εδόκων, τοσοΰτον έφοβήθη , ώστε ώχρίασεν ώς έάν
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ρεκάλεσα μίαν γραίαν γυναίκα νά μέ δώση ολίγα κη
ρία, διότι εΐ'/ον πολλάς προσευχάς νά κάμω* επειδή 
ήτο ημέρα σαββάτου καί τεσσαρακοστή. Έλαβον τά 
κηρία καί τά έκρυψα- αφού δέ όλοι έκοιμήθησαν έντός 
τού πύργου, έμεινα εις το δωμάτιον μου μόνη μετά 
της γραίας, ή οποία δεν ένόει ούτε λέξιν γερμανικήν, 
δεν έγνώριζε το σχε'διον, ούτε τί διέτρεχεν εντός τού 
πύργου· δεν ηργησε δέ νά κοιμηθή βαθέως.

'Ότε ήλθεν ή στιγμή τού έργου, ό σύντροφος των 
κινδύνων μου ήλθεν εις την θύραν μου καί έκτύπησεν 
ελαφρώς. Τω ήνοιξα, καί έκλεισα την θύραν.

"Εφερε μαζή του ένα ύπηρέτην ό όποιος έμελλε νά 
τον βοηθήση καί είχε το ίδιον όνομα. 'Ωρκίσθη δέ ό'τι 
θά φύλαξη πίστιν. Πολύ έτρόμαξα ό'τε έζήτησα τά 
κηρία καί δέν τά εύρον δέν έγνώριζον πώς νά πράξω, 
καί ή απόπειρα έμελλε ν’ άποτύχη, διο'τι δέν είχομεν 
φώς. Τέλος άπεφάσισα νά έξυπνίσω την γραίαν, τη εί
παν ό'τι τά κηρία έχάθησαν καί ότι ίίχον άκόμη πολ- 
λάς προσευχάς νά κάμω. Μοί έφερεν άλλα καί τά έδω- 
κα εις τον σύντροφόν μου μετά τών κλείθρων, τά όποια 
έπρεπε να θέση εις τον τόπον εκείνων άτινα εμελ- 
λε νά θραύση· τώ έ'δωκα καί την σφραγίδα τής βασι- 
λίσσης καί τά τρία κλειόία τής οπίσθιας θύρας. Αύτός 
άφήρεσεν από τού κλείθρου την οθόνην καί την σφρα
γίδα, ήν έ'θεσε την προτεραίαν ό κυβερνήτης, ή'νοιξε 
την θύραν, είσήλθε ρ-ετά τούύπηρέτου καί προσεπαθει 
ν’ άνοίςη τά άλλα κλείθρα- ό κρότος τού σφυρίου καί 
τών ρινίων έγινεν αρκετά έπαισθητός. Φαίνεται ό'τι οί 
φύλακες τού ιερού* στέμματος ήμέλουν το χρέος των 
κατ’ εκείνην τήν νύκτα, ή ό'τι ό Παντοδύναμος Θεός 
έσφράγισε τά ώτα όλων, ίνα μή άκούσωσιν. ’Εγώ έ- 
φρούρουνέν μεγάλη ανησυχία γονυπετής, παρακαλοΰσα 
τον Θεόν καί τήν Θεοτόκον νά μάς βοηθήσωσι. Πρέπει 
όμως νά ομολογήσω ό'τι, επειδή περισσότερον έφρόν- 
τιζον διά τήν ψυχήν μου ή διά τήν ζωήν, παρεκάλουν 
τον Θεόν, εάν έ'πραττον έ'ργον εναντίον τής θελήσεώς 
του καί έ'μελλον νά κολασθώ, ή εάν τούτο τό έ'ργον έ
μελλε νά προξενήση δυστυχίαν εις τήν πατρίδα καί τό 
έθνος, νά έλεήση τότε τήν ψυχήν μου καί νά μέ θανά
τωση τήν ιδίαν στιγμήν. ’Ενώ έδεόμην, ήκουσα δυνα- 
τάς φωνας καί κρότον, ώς εάν άνθρωποι ώπλισμένοι έ- 
στέκοντο προ τής θύρας διά τής οποίας έπέρασεν ό 
σύντροφός μου- ένόμιζέτις ό'τι ήθελον νά τήν συντρί- 
ψωσιν. Έντρομος έδραμον νά ειδοποιήσω τούς εργαζο
μένους νά παύσωσιν άλλα πρώτον διηυθύνθην προς 
τήν θύραν όθεν ήρχετο ό κρότος. Βαθεΐα σιωπή έπεκρά- 
τει. Υπέθεσα ότι ήσαν φαντάσματα, καί έπέστρεψα 
εις τήν προσευχήν μου, ύποσχεθείσα εις τήν Θεοτόκον 
ότι θά υπάγω γυμνόπους νά προσκυνήσω εις τό Ζέλλ, 
καί ότι δέν θά κοιμηθώ έπάνω εις πτερόν τάς νύκτας 
τών σαββάτων, πριν έκτελέσω τήν ύπόσχεσίν μ.ου. 
'Υπεσχεθην προσέτι δι’ δληνμου τήν ζωήν μίαν ιδιαι
τέραν προσευχήν εις τήν Παναγίαν, διά τήν προς εμέ 
χάριν αύτής καί τού Μονογενούς αύτής Υιού, τού Κυ
ρίου ημών Ιησού Χριστού.

Ένώ ή'μην έτι γονυπετής, ήκουσα πάλιν μέγαν κρό
τον καί σύγκρουσιν όπλων προ τής θύρας τού δώματος 
τών κυριών. Ολόκληρόν μου τό σώμα έτρεμε καί ψυ
χρός ίδρώς μέ περιέχυσε· τιόρα δέν είναι πλέον φαντά
σματα έλεγον καί ένώ εγώ διηυθυνόμην προς τό άλλο 
μέρος τού ναϊδίου, οί άνθρωποι ούτοι ήλθον άπ’ έδώ. 
Αέν έγνώριζα τί νά πράξω· έτεινα τό ούς, πλήν ούδένα 

κρότον ήκουσα πλέον. Κατέβην ελαφρά τήν κλίμακα 
καί έφθασα μέχρι τής μικράς θύρας, άλλ’ ούδένα είδον. 
’Ανεκουφίσθην καί έδόξασα τον ' Υψιστον.

Μετά τό τέλος τής προσευχής μου ύπήγον νά ίδω τί 
έγινετο έντός τού ναϊδίου., Ό σύντροφός μου ήλθε 
προς εμέ περιχαρής, λέγων ότι τό πράγμα έτελέσθη. 
Ερρίνισε τά σίδηρα τής θύρας, άλλα τά τού κιβωτίου 

όπου ήτο τό στέμμα ήσαν τόσον στερεά, ώς-ε ήναγκά- 
σθη νά καύση τό ςύλον,καί έκ τούτου προήλθε καπνός, 
ό όποιος μοί έπροςένησε νέας άνησυχίας. Αλλά, θέλημα 
Θεού, ό καπνός δέν μάς επρόδωκεν.

Οτε έλάβομεν τό άγιον στέμμα εις χεΐρας, έκλεί- 
σαμεν μετά προσοχής δλαςτάς θύρας καί έπανεθέσαμεν 
αλλα κλείθρα άντ εκείνων τα όποια έθραύσαμεν. Επει
τα, αφού έπεθεσαμεν τήν σφραγίδα τής χαριτοβρύτου 
κυρίας μου, έκλείσαμεν τήν έξω θύραν θέτοντες τό τε- 
μάχιον τής οθόνης καί τήν σφραγίδα όποια τά ευρομεν 
καί όπως είχον τεθή ύπό τού κυβερνήτου, έρριψα δέ τά 
ρινία εις τόπον κρύφιον. Ο σύντροφός μου έφερε τό 
άγιον στέμμα έκτος τού ναϊδίου όπου ή αγία ’Ελισά
βετ αναπαύεται έν Κυρίω. ’Εγώ ή 'Ελένη Κοττάουερ 
χρεωστώ διά τό περιστατικού τούτο εις τό ναίδιον 
εν έπίβλημα τής αγίας τραπέζης καί έν ιερόν άμφιον. 
Ο χαριέστατός μου βασιλεύς Ααδίσλαος θέλει πλη

ρώσει το χρέος μου. Ο σύντροφός μου έλαβεν έν προσ- 
κεφάλαιον έξ ερυθρού βελούδου, τό έσχισεν, άφήρεσε 
μέρος τών πτερών, καί έθεσε τό στέμμα εντός τού 
προσκεφαλαίου, τό όποιον έγώ έπιμελώς έρραψα.

Εν τώ μεταξύ τούτω εξημέρωσεν αί κυρίαι ήγέρ- 
θησαν καί ήτοιμάσθημεν ν’αναχωρήσω μεν. Μία γραία 
ήλθε προς έμέ λέγουσα ότι είδε παράξενόν τι πράγμα 
έντός τής εστίας... Μ’ έφόβισεπολύ, διότι ένόησα ότι 
ώμίλει περί τής θήκης τού αγίου ςέμματος. Προσεπά- 
θησα νά καταπείσω αύτήν ότι ήπατήθη, διηυθύνθην 
όμως κρυφίως προς τήν ές-ίαν, συνήθροισα τά λείψανα 
τής θήκης καί τά έκαυσα, ώς-ε ούδέν διεκρίνετο πλέον 
έπειτα δ’ έλαβον τήν γυναίκα ταύτην πλησίον μου 
καθ’ολην τήν οδοιπορίαν, ίνα μή λαλήση πρός τινα καί 
άκουσίως μέ προδώση.

Κατά τήν οδοιπορίαν προσεΐχον πάντοτε εις τήν 
γωνίαν τού προσκεφαλαίου όπου εΰρίσκετο το ιερόν 
στέμμα, όπερ ό πιστός μου σύντροφος έκράτει επί τού 
ώμου του.

Ήτο βαθεΐα νύξ ότε έφθάσαμεν εις τάς όχθας τού 
Δουνάβεως, σκεπασμένου ακόμη ύπό παγετών. Εις τι- 
να μέρη ό πάγος ήτο όλιγώτερον στερεός, ώστε ή ά- 
μαςα τών κυριών έθραύσθη καί έπεσεν αί γυναίκες, έν
τρομοι διά τό βαθύ σκότος, άφινον γοεράς κραυγάς, καί 
έγώ δέ κατελήφθην ύπό φρίκης νομίσασα ότι ήθέλομεν 
καταποντισθή εις τον βυθόν τού ποταμού. Πλήν καί 
πάλιν ό Υψιστος ύπήρςε σωτήρ ημών· ούδέν έπεσεν 
ύπό τον πάγον, έκτος μικρών τινων πραγμάτων.

Έλαβον τήν δούκισσαν τής Σιλεσίας καί τάς εύγε- 
νεστέρας τών νεανίδων εντός τού έλκύθρου μου, καί 
θεία χάριτι έξηκολούθησα εύτυχώς τήν πορείαν μου 
μέχρι Κομόρνου.

Ο πις-ός καί γενναίος μου σύντροφος, έξελθών ήδη 
τού κινδύνου ώς έγώ, έλαβε τό προσκεφάλαιον καί έ- 
θεσεν αύτό εις μέρος ασφαλές, έγώ δ’ έπορεύθην πρός 
τήν χαρίεσσάν μου κυρίαν, ή οποία μέ ύπεδέχθη προσ- 
ηνώς, καί μοί συνέχαρη ότι, θεία βοήθεια, επέτυχαν 
εις τήν αποστολήν μου.

Β'. Γέννησιςκαί στέψιςτοΰ βασιλέως 
Ααδισλάου τού Ε'.

Κατά τήν αύτήν ώραν καθ’ ήν τό ιερόν στέμμα με- 
τεκομίσθη από Πλιντεμβούργου εϊςΚομόρνον,έγεννήθη 
ό βασιλεύς Ααδίσλαος. 'Η εύγενής βασίλισσα καί κυ
ρία μου πλήρης άγαλλιάσεώς ύψωσε τάς χεΐρας πρός 
τον ούρανόν,εύχαριστοΰσα τόνθεόν διά τό πρός αύτήν 
έλεος.

Ο Κόμης Κιλλύ, οί Κροάται καί πάντες οί έν τη 
αύλή κομήτες καί μεγιστάνες ύπερέχαιρον επί τη γεν
νήσει τού βασιλέως των έμειναν δέ πανηγυρίζοντες τό 
αίσιον συμβάν μέχρι τού μεσονυκτίου. Τήν επαύριον δέ 
άπο πρωίας εϊδοποιήθη ό επίσκοπος τού Γράν ίνα έλ- 
θη καί ποιήση χριστιανόν τον νεογνόν βασιλέα. Η εύ
γενής μου κυρία ήξίωσε νά μέ ζητήση.ώς άνάδοχον 
τού βασιλέως· έγώ δέ τη είπον-

Τό στέμμα τής Ουγγαρίας.

ται πάντοτε εις μεγάλην καί επίσημον εορτήν προσ- 
ήγγιζε δέ τό Πάσχα καί έπρεπε νά σπεύσωμεν. Δι’ 
έλλειψιν βασιλικής ενδυμασίας έλάβομεν άπό τό ναίδιον 
τού μεγάρου έν ιερόν άμφιον, έρυθρόν χρυσοΰφαντον. 
Εκ τούτου έκοψαν τήν πρώτην στολήν τού νέου βασι- 

λέως, καί ήρχισα νά ράπτω τό στιχάριον, τό όράριον, 
καί περιχειρίδας· τήν λαβήν τής σημαίας, τά πέδιλα, 
κλπ.

Μίαν νύκτα, ένώ πάντες εις τον πύργον άνεπαύοντο, 
ή χαρίεσσα κυρία μου μέ προσεκάλεσε. Τήν είδον περι
πατούσαν εις τον θάλαμόν της καί βεβυθισμένην εις 
σκέψεις.

— Νά ίδωμεν, μοί είπε, τί μοι συμβουλεύεις; Τά 
πράγματα ημών δέν έχουσι καλώς’ θέλουν νά μάς 
φράξωσι τον δρόμον. ΙΙοΰ νά κρύψωμεν τό άγιον στέμ
μα, διότι, έάν πέση εις τάς χεΐρας τού εχθρού, τετέ- 
λεσται!

Εστάθην κατά μέρος όλίγας ς-ιγμάς, παρακαλοΰσα

« Χαριεστάτη μου άνασσα, αν καί χρεωστώ ύπα- 
κοήν εις τάς προσταγάς σου, τολμώ νά σέ παρακαλέ- 
σω νά λάβης άνάδοχον τήν Κυρίαν Μαργαρίταν, πρώ- 
τηνκυρίαν τώνάνακτόρων.» Καί τούτο έκαμεν ή χάρις 
της. ’Αφού δέ έβαπτίσθη ό βασιλεύς, άφηρεσαν τά πέν
θιμα ενδύματα τής μικράς πριγκηπέσσης κυρίας ’Ελι
σάβετ, διότι έπενθηφόρει ακόμη διά τον θάνατον τού 
πατρός της, τού ύψηλοΰ καί αγαπητού βασιλέως ’Αλ
βέρτου, ένέδυσαν δέ αύτήν ερυθρόν φόρεμα χρυσοΰφαν- 
τον. Πάσαι αί κυρίαι ένεδύθησαν επίσης ώς έν πανηγύ- 
ρει πρός τιμήν καί δόξαν τού θεού, τού δόντος εις τήν 
πατρίδα καί τό έθνος διάδοχον τού βασιλικού στέμ
ματος.

Μετ’ ολίγον έβεβαιώθημεν ότι ό βασιλεύς τής Πο
λωνίας ήρχετο διευθυνόμενοςπρός τήν 'Οφεν. Ηναγκά- 
σθημεν λοιπόν νά έτοιμάσωμεν έν μεγάλη βία τά κατά 
τήν στέψιν τού νεαρού βασιλέως, ήτις πρέπει νά γίνε-

τήν Μητέρα τού έλέους καί τών οΐκτιρμών νά μ.άς φω
τίση, ώς-ε νά διευθύνωμεν καλώς τήν έπιχείρησιν. Έ
πειτα έστράφην πρός τήν εύγενή βασίλισσαν καί τη 
είπον

« Χαρίεσσα δέσποινά μου, δόξα καί τιμή εις τήν 
φρόνησίν σου. Μοί φαίνεται, ώς γνωρίζει καλώς ή Χά-' 
ρις Σου, ότι ό βασιλεύς είναι πολυτιμότερος τού άγιου 
στέμματος- έάν θέσωμεν λοιπόν τό στέμμα έντός τής 
κοιτίδος του, όπου ό θεός όδηγήση τον βασιλέα, έκεΐ 
θά ήναι καί τό στέμμα. »

'Η συμβουλή μου ήρεσεν εις τήν Μεγαλειότητα της, 
καί ούτως έγινε.

Τήν τετάρτην προ τού Πάσχα, μετά μεσημβρίαν, ή 
εύγενής βασίλισσα άνεχώρησε με^ά τού νεαρού βασι- 
λέως. Μέγα πλοΐον ήτο έτοιμον έντός τού ποταμού, 
καί έντός αύτού έπέβη ή βασίλισσα μ.ετά τού υιού καί 
τής θυγατρός της· τόσον δέ πολύ ήτο τό είσελθόν 
πλήθος, ώστε μόλις τό πλοΐον έξεΐχε τού ύδατος καί
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έπλεε. Σπουδαίος ήτο τω όντι ό κίνδυνος, διότι έπνεε 
και σφοδρός άνεριος· άλλα θεία βοηθεία διήλθοριεν α
σφαλώς τόν ποταριόν.

Αφού άπέβηριεν είς τήν ξηράν, τε'σσαρες εύγενεΐς 
έ'φερον τόν βασιλέα έντός της κοιτίδας του· έγώ ή 'Ε
λένη Κοττάουερ έβάδιζον πλησίον, και είς εύσεβής ιπ
πότης, ό Σίρ Δέο ΙΙιλάχερ, ριέ ώδήγει διά ριέσου τών 
τελριάτων. — ’Επορευόριεθα δέ έν ριεγάλη ανησυχία, 
διότι σχεδόν πάντες οί χωρικοί όσους καθ’ οδόν ά- 
πηντώριεν άνήκον είς άρχοντας έχθρούς του βασιλέως. 
"Ωστε άρια έφθάσαριεν είς τούς πρόποδας τοΰ όρους, 
κατέβην του ίππου, καί λαβοΰσα έθεσα τόν βασιλέα έν
τός τοΰ όχη'ριατος της βασιλίσσης, ό'λαι δέ αί κυρίαι 
καί δεσποινίδες έσχηριατίσαριεν κύκλον πέριξ της βα
σιλικής οικογένειας, ώςε έάν τυχόν έπυροβόλουν κατ 
αύτης, ήριεΐς νά προσβληθώριεν ύπό τών σφαιρών καί 
όχι αύτη. Πολλοί θεράποντες έβάδιζον πεζοί εκατέρω
θεν της άριάξης, καί παρετηρουν ριή κρύπτηταί τις έν
τός τών θάρινων.

Ούτω δ’ έπεράσαριεν εύτυχώς τό όρος, ό'χι ολίγον 
ταλαιπωρούριενοι καί ύπό ραγδαίων βροχών, ένίοτε δέ 
καί σφοδρού καύσονος, έ'ως ού, την ριεγάλην Παρα
σκευήν, περί λύχνων άφάς, έφθάσαριεν είς ξενοδοχεΐον. 
Αφοΰ έδειπνήσαριεν, πάντες οί ίππόται συνήχθησαν 

πέριξ της οικίας ό'που έ'ριελλε να καταλύση ή βασιλική 
οικογένεια, καί άνάψαντες ριεγάλην πυράν ήγρύπνησαν 
καθ’ ό'λην την νύκτα, ώς είναι έθιριον είς την Ούγγα- 
ρίαν.

Την έπιοΰσαν άνεχωρη'σαριεν είς Βαϊσσεριβοΰργον· 
ήλθε δέ είς προΰπάντησιν ήριών ό Μίκλος Βάϊδας ριε- 
τά πεντακοσίων άνδρών, καί πρός τό έσπε'ρας έφθάσα
ριεν είς την πόλιν. Ήτο παραριονή τοΰ Πάσχα.

Η χαρίεσσά ριου δέσποινα προσεκάλεσεν άριέσως 
τούς έγκριτωτέρους πολίτας, τοΐς έδειξε τό άγιον ς·έρι- 
ρια, καί παρη'γγειλε νά έτοιριάσωσι τα αναγκαία κατά 
την άρχαιοτάτην συνήθειαν διά την στέψιν τοΰ βασι- 
λέως. Μεταξύ αύτών ύπηρχον πολλοί ένθυριούριενοι 
άκόριη την στέψιν τοΰ αύτοκράτορος Σιγισριόνδου. 
Την πρωίαν τοΰ Πάσχα ήγέρθην ένωρίς, έλουσα τόν βα
σιλέα καί τόν ένέδυσα λαριπρώς· έπειτα δέ έφερα αύ
τόν έν παρατάξει είς την έκκλησίαν ό'που στέφονται 
όλοι οί βασιλείς. Πλήθος άπειρον ιερέων καί λαϊκών 
είχε συρρεύσει.

Αί κιγκλίδες τοΰ χορού ησαν κεκλεισριέναι · εντός 
ϊσταντο οί πολΐται, έξωθεν δέ ή χαρίεσσά ριου δέσποι
να ριετά τοΰ εύγενοΰς υιού της. Ωριίλησεν ούγγριστί 
ριετά τών Ούγγρων καί ώριοσε τόν νενοριισριένον ό'ρκον 
αντί τοΰ εύγενοΰς βασιλέως καί υίοΰ της, όστις κατά 
την ήριέραν ταύτην είχενήλικίαντεσσαράκονταήριερών.

’Αφοΰ τά πάντα έτελέσθησαν κατά τά αρχαία έθι- 
αα, οί πολΐται άφήκαν τόν νόριιριον αύτών δεσπότην 
καί κύριον νά είσέλθη ριετά τών περί αύτόν ιερέων καί 
λαϊκών. Ή νέα πριγκηπέσσα’Ελισάβετ, τετραετής τό
τε, ΐστατο έπάνω, έπί τών οργάνων, ϊνα ριη καταπα- 
τηθή ύπό τοΰ πλήθους.

Καθ’ ην ςιγριήν ήρχιζεν ή λειτουργία, έγώ ήτοίρια- 
σα τόν νεαρόν βασιλέα διά την στέψιν. Ό Μίκλος 
Βάϊδας, άνήκων είς την άρχαίαν τών εύγενών Ούγγρων 
τάξιν, έριελλε νά χειροτόνηση αύτόν ιππότην. Ό κόριης 
Κιλλύ είχε ξίφος δαριασκηνόν πολυτελέστατων, φέρον 
την επιγραφήν Άτρωτος· τούτο έδωρησατο είς τόν 
νέον βασιλέα, ϊνα χρησιριεύση είς την χειροτονίαν. Τό

τε έγώ, ή Ελένη Κοττάουερ, έλαβον τόν βασιλέα είς 
τάς άγκαλας ριου, καί ό άρχων Βάϊδας έκτύπησε τρις 
τόν βασιλέα διά τοΰ ξίφους, άλλ’ ούτως ώστε ριόλις 
τόνηγγιζεν, ένω έγώ σφοδρώς ησθανόριην τούς κτύπους 
έπί τών βραχιόνων ριου. 'Η εύγενής βασίλισσα φοβη- 
θεΐσα τώ είπεν ούγγριςά, ’ίστέριερε, νέρι ριισερτέρι! 
(Πρός Θεοΰ, ριή τόν πονης*) Μέρι(ό'χι), άπεκρίθη γελών 
ούτος. "Υστερον ό σεβάσριιος αρχιεπίσκοπος τοΰ Γράν 
έλαβε τό άγιον έλαιον καί έχρισε τον εύγενή βασιλέα, 
τόν όποιον περιέβαλον άριέσως τόν χρυσοΰν ριανδύαν, 
καθώς άρριόζει είς τούς βασιλείς· έπειτα έθεσε τό άγιον 
στέριρια έπί της κεφαλής έκείνου, όςτς είναι ήδη πρός 
ό'λους τούς χριστιανούς ό βασιλεύς Λαδίσλαος, υιός 
τοΰ βασιλέως Αλβέρτου καί έγγονος τοΰ αύτοκράτο- 
ρας Σιγισριόνδου, στεφθείςύπό τοΰ αρχιεπισκόπου τοΰ 
Βαϊσσεριβούργου κατά την αγίαν ταύτην ήριέραν τοΰ 
Πάσχα. Διότι τρεις νόριοι ύπάρχουσιν είς τό βασίλειον 
τής Ούγγαρίας, καί έάν είς αύτών δέν έκπληρωθή, νο- 
ριίζουσιν ότι ή βασιλεία δέν είναι νόριιριος. Πρώτον, ότι 
ό βασιλεύς τής Ούγγαρίας πρέπει νά ςεφθη· δεύτερον, 
ότι πρέπει νά στεφθή ύπό τοΰ αρχιεπισκόπου τοΰ 
Γραν, καί τρίτον, ή ςέψις νά γίνη έντός τού Βαϊσσερι- 
βούργου.

Φαίνεται όριως ότι ή τελετή αύτη ολίγον ηύχαρί- 
στει τόν σεβαςόν ήριών βασιλέα, διότι έκλαιε ρυ.εγα— 
λοφώνως, ώστε όλοι έλεγον θαυριάζοντες· « Δέν είναι 
τεσσαράκοντα ήριερών βρέφος- ύριοιάζει ενός έτους παι- 
δίον. »

Εκεΐθεν ριετέφερον τόν βασιλέα είς τήν έκκλησίαν 
τοΰ Αγίου Πέτρου, ϊνα καθίση έπί ριιάς έδρας, κατά τό 
έθιριον. Ότε έξήλθοριεν τοΰ ναοΰ, όκόριης Κιλλύ ήτο 
ριόνος έφιππος, κρατών τό άγιον στέριρια άνωθεν τής 
κεφαλής τοΰ βασιλέως, ϊνα ίδη ό λαός ότι ήτο τό αλη
θές στέριρια όπερ έφόρεσεν ό άγιος Στέφανος καί όλοι 
οί βασιλείς τής Ούγγαρίας. Ό κόριης Βαρθολοριαΐος 
έκράτει τήν σφαίραν, ό δούξ τού Λινδβάχ τό σκήπ- 
τρον, άλλοι δ’ έφερον προ τοΰ βασιλέως τήν ράβδον 
λεγάτου· διότι δέν έλαβε κάνέν ριέρος τής Ούγγαρίας 
ώς τιριάριον παρά τοΰ Πάπα. "Εφερον δέ καί τό ξίφος 
δι ού έχειροτονήθη ιππότης, καί έρριπτον είς τό πλή
θος χρήριατα.

Κατα τήν λαριπράν καί ριεγαλοπρεπή ταύτην πανή- 
γυριν, ή εύγενης δέσποινά ριου έφαίνετο τόσον ταπεινή 
καί συγκεκινηριένη, ώστε έγώ ή άναξία δούλη της ή- 
ναγκάσθην νά περάσω έριπρός της, διότι έστεκόριην 
πλησίον τοΰ βασιλέως.

Αφοΰ έπεστρέψαριεν είς το παλάτιον καί πάντες ά- 
νεχώρησαν, ή εύγενής βασίλισσα έριεινε ριόνη ριετά 
τοΰ βασιλέως. Τότε έγονυπέτησα ένώπιόν της ένθυριί- 
ζουσατάς πρός αύτήν καί τόν βασιλέα ύπηρεσίας ριου. 
Η χαρίεσσά ριου δέσποινα ιιοί έτεινε τήν χεΐρα είποΰ- 

σα, « Εγέοθητι. Είθε διά τής βοήθειας τοΰ θεοΰ νά 
« έπιτύχωριεν, καί θά ύψώσω εϊςάξιώριατα σέ καί δλον 
« τόν οίκον σου, διότι ώς αξία καί πιστή θεράπαινα 
« επραξας δι’ έριέ καί τά τέκνα ριου δ,τι ούδέ έγώ ή 
« ιδία ήθελον πράξει. » "Εκλινα τήν κεφαλήν καί ηύ- 
χαρίστησα ταπεινώς τήν χάριν της διά τούς αγαθούς 
τούτους λόγους.

Ενταύθα λήγουσι τ’ άπορινηριονεύριατα τής Ελένης 
Κοττάουερ· γινώσκοριεν δέ έκ τής ιστορίας ότι, αντί 
τοΰ άνη'λικος Λαδισλάου τού Ε', το έπόριενον έτος

1440 άνηγορεύθη βασιλεύς τής Ούγγαρίας ό τής Πο
λωνίας βασιλεύς Βλαδίσλαος, όςτς πολλάς ήρατο κα
τά τών Τούρκων νίκας διά τοΰ περικλεούς Ούνιάδου· 
άλλα νικηθείς κατά κράτος, έφονεύθη είς τήν έν Βαρνα 
ριάχην τώ 1444.

Ό δέ Ε' Λαδίσλαος, καταφυγών πλησίον τούκηδε- 
ριόνος αύτού Φριδερίκου Τ’, αύτοκράτορος τής Αύ- 
στρίας,άνεκλήθη ύπό τών Ούγγρων έν έτει 1453, καί 
άπέκρουσε τούς Τούρκους στρατηγούντος τού Ούνιά- 

■ · δου. Αλλά ριετά τόν θάνατον τούτου, ζηλότυπων τήν 
δόξαν τού άνδρός, έθανάτωσε τόν πρωτότοκον αύτού 
υιόν, καί οί Ούγγροι άγανακτήσαντες διά τήν ριιαιφο- 
νίαν ταύτην έδιωξαν αύτόν τού θρόνου. Άπελθών δέ 
έτελεύτησεν έν Πράγα τώ 1457. 

ΑΙ ΑΚΡΙΔΕΣ.
Αί ακρίδες φαίνονται προερχόριεναι συνήθως έκ τών 

έρήριων τής Αραβίας καί τής Ταρταρίας· φέρουσι δ’ 
αύτάς είς τήν Αφρικήν καί είς τήν Εύρώπην οί ανατο
λικοί άνεριοι. Πολλάκις νέφος έκ τοιούτων έντόριων έ- 
πεσεν έπί πλοίων άπεχόντων 60 ή καί 80 'λευγών άπό 
τής ξηράςκαί τά κατεσκέπασεν. Ό άνεριος είναι τωόντι 
άνυπέρθετος αύτών συριβοηθός. Δέν είναιδέ χρεία ν’ ανα
τρέξω τις είς τούς παλαιοτάτους χρόνους άναζητών πα- 
ραδείγριατα τής ριεγάλης φθοράς τήν οποίαν τά κατη- 
ραριένα ζωύφια ταΰτα προξενοΰσιν όπου έπιπέσωσι, τό 
ριέν άφανίζοντα παν βλάστηρια καί ένεκα τούτου έπα- 
κολουθούριενα ύπό τής πείνης, τό δέ γεννώντα παν- 
τοίας λοιριικάς έπιδηριίας διά τής έπισωρεύσεως τών 
πτωριάτων των. Η Εύρώπη έσηριείωσε τά έτη 174 7, 
1748 καί 1749 ώς προ πάντων καταστρεπτικά είς 
τούς αγρούς αύτής διά τάς ένσκηψάσας τότε ακρίδας. 
Τώ 1 748, ριία τών ολέθριων νεφελών ριετέβη καί εις 
τήν ’Αγγλίαν. Διηγούνται ότι συνέβη ποτέ είς άριαξαν 
οδοιπορικήν νά στραφή είς τά όπίσω άπαντήσασα νέ
φος κανθάρων ένώπιον αύτής· αλλά στρατός ολόκλη
ρος, ό τοΰ Καρόλου 1Β’, ύποχωρών πρός τήν Βασσα- 
ραβίαν ριετά τήν έν Πουλτάβα ήτταν αύτοΰ, ήναγκά- 
σθη έκ τών άκρίδων νά σταθώ καθ’ οδόν. Εύρίσκετο έν 
τινι στενοποριά, ό'τε άνδρες καί ίπποι έτυφλώθησαν 
ώς ύπό ζώσης χαλάζης έξελθούσης άπό νεφέλης πυκνής, 
σκοτισάσης τον ήλιον. Προανηγγέλθη δέ ή προσέγγισές 
των ύπό συριγριοΰ οίος ό προ τής καταιγίδος, καί ό 
θόρυβος τών πτερύγων των ύπερέβαινε τόν βαρύν ρν- 
χθον τοΰ πέλαγους, όταν αύτό διεγερθη.

Είς τάς Ινδίας, έν τή Όθρα τών Μαχρατών, ώφθη 
ποτέ στήλη άκρίδων συριπεπυκνωριένων είς ριήκος 80 
λευγών καί πολλών ποδών πλάτος. Αί ακρίδες πολλά
κις άφανίζουσι τήν όψιν τής νοτίου Αφρικής, τόσον 
ώστε ή γή φαίνεται ώς σεσαρωριένη ή έξεσριένη, τά δέ 
πτώριατα τών ζωυφίων καλύπτουσι τών ποταριών τήν 
έπιφάνειαν. Τώ 1835, τά νέφη τών άκρίδων έκρυ- 
πτον ένΚίνα τήν σελήνην καί τόν ήλιον. Μετά τά βλα- 
στήριατα όλα άνεξαιρέτως είχον καταφάγει τά έν ταΐς 
άποθήκαις δηριητριακά είδη, καί τέλος τά φορέριατα 
έντός τών οικιών. Τώ 1780, τό Μαρόκον ύπέστη ριέ- 
γαν λιριόν συνεπεία τών άκρίδων, ώστε οί πτωχοί άνέ- 
σκαπτοντάς ρίζας πρός τροφήν των, καί τινες κατήν- 
τησαν νά συνάγωσι τούς έν τη κόπρω τών καριήλων 
εύρισκοριένους κόκκους κριθής.

Πρός τό τέλος τοΰ 1864, αί ακρίδες κατέστρεψαν

είς τήν Σενεγάλην τάς βαριβακοφυτείας, καί τότεπαρε- 
τηρήθη ότι ή έριπροσθοφυλακή αύτών έσχηριάτιζε νέ
φος ί 5 λευγών ριήκους. Είς τήν Αλγερίαν ένσκήπτου- 
σι συνεχώς· έκεΐ ώφθη νέφος τι έχον ριήκος 3 ή 4 ριυ- 
ριοριέτρων, τό όποιον πεσόν έπί της γής έσχηριάτισε 
στρώρια πάχους τριών έκατοστοριέτρων.

Πρός αποφυγήν τής πανολεθρίας ταύτης, ό άνθρω
πος έπενόησε διάφορα ριέσά κατά τό ριάλλον ή ήττον 
επιτήδεια. Τά φθοροποιά ταΰτα ζωύφια συνάγονται 
διά ριεγάλων δικτύων συροριένων χαριαί, τά δέ ώά των 
άτινα καταθέτουαΛ έπί τήςγής ή καί έπί τώνκλάδων, 
περικαλύπτονται αύτά διά γλοιώδους τίνος περιειλή- 
ριατος, άναζη^υΰνται καί καίονται. Οί Αίθίοπες τοΰ 
Σουδάν βάλλουσι φωνάς άγριας πειρώριενοι ούτω νά 
έκφοβίσωσι τάς ακρίδας ένώ πετώσιν, είς δέ τήν Ούγ- 
γαρίαν ριετεχειρίσθησαν πρός τόν σκοπόν τοΰτον καί 
τόν κρότον τών κανονιών. Είς τήν άρχαίαν Ελλάδα 
οί νόριοι ύπεχρέουν τούς κατοίκους έπαρχιών τινων νά 
συνάγωσιν ώρισρϊένα τινά ιιόδια άκρίδων. Τώ 1613 
έπληρώθησαν έν Γαλλία τά ώά των πρός ή'ριισυ φράγ'- 
κον τό χιλιόγραριριον.

Λαοί τινες, πρός έκδίκησιν ϊσως ή καί έξ άνάγκης 
σκληράς, τρώγ'ουσι ταΰτα τά έντορια, έξ ού καί έπωνο- 
ριάσθησαν άκριδοφάγοι. Ο Μωϋσής συγχωρεΐ είς 
τούς Εβραίους νά τρώγωσι τεσσάρων ειδών τοιαΰτα 
ζωύφια.

« Αλλά ταΰτα φάγεσθε άπό τών ερπετών τών πε- 
» τεινών, ά πορεύεται έπί τέσσαρα, ά έχει σκέλη άνώ- 
» τερον τών ποδών αύτοΰ, πηδάν έν αύτοΐς έπί τής 
» γής. Καί ταΰτα φάγεσθε άπ’ αύτών τόν βροΰχον, 
» καί τά δριοια αύτφ· καί τόν άττάκην, καί τά όριοια 
» αύτώ· καί όφιοριάχην, καί τά δριοια αύτώ’ καί τήν 
s άκρίδα,καίόριοια αύτη.» — Αεβιτ. ΙΑ ,στ.21,22.

Οί "Ελληνες τάς έπώλουν είς τήν άγοράν (Άριστο- 
φάνους Άχαρνεϊς, στ. 1115. Ο άγιος Ιωάννης ό 
Βαπτιστής έ'τρωγεν έξ αύτών είς τήν ερηριον. (Ματθ. 
Εύ. Κεφ. γζ στ. 4.)

Διόδωρος ό Σικελιώτης άναφέρει, ότι οί Αίθίοπες 
τάς ριετεχειρίζοντο ώς εδεσρια είς τάς τραπέζας των. 
’Αλλά καί έπί τών ήριερών ήριών, είς τήν Αλγερίαν οί 
ιθαγενείς τρώγουσι τήν οδοιπορικήν άκρίδα, ή'τοι τό 
κοινότερον τών άκρίδων είδος, καλουριένην ύπ’ αύτών 
τζεράτ έλ άρπί (αραβικήν άκρίδα). Παρετηρ'ήθη 
όιιως ότι προ πάντων οί Βεδουΐνοι, ήτοι οί κάτοικοι 
τών πεδινών ριερών, καί οί Καβύλοι, οί τών ορεινών, 
σπανιότατα δέ οί Μαυριτανοί, τάς τρώγουσι. ΙΙαρα- 
σκευάζοντες δέ οί Άραβες τήν άκρίδα πρός τροφήν, 
πρώτον τής κόπτόυσι τήν κεφαλήν προφε'ροντες ’τάς 
έποαένας λέξεις· Πίσρι Ιλλάχ (είς τό όνορια τοΰ 
Θεοΰ),Αλλάχ έκπέρ (ό Θεός ριέγιστος)’ άποσπώσιν 
έπειτα τάς πτέρυγας καί τά ρι,ακρά σκέλη, άλατίζουσι 
τό σώρια, καί ριετά τινα καιρόν τάς τρώγουσι. Λέγε
ται ότι δέν είναι είς τήν γεύσιν πολύ δυσάρεστοι. Εις 
τήν ’Αραβίαν, αί γυναίκες καί τα παιδία περώσι τάς 
άκρίδας είς κλως-ςν καί ούτω τάς πωλούσιν έξηραριριέ- 
νας. Είς άλλους τόπους τηγανίζονται ή βράζονται. Οί 
Όττεντότοι τάς ύπεραγαπώσιν φς καλόν φαγητόν.

* «

Ό ήλιος καί ό πλούτος έπιχέουσι λάριψιν καί είς ι 
τα εντορια αύτά.
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Πλούσιοι είναι οί γινώσκοντες νά περιορίζωσι τάς 
επιθυμίας κατά τάς δυνάμεις των.

Το στόμα είναι καί ιατρός καί δήμιος του ς-ομάχ ου.

Οί αδυνάτου χαρακτήρος άνθρωποι ωρύονται μετά 
τών λύκων, όγκάζουσι μετά τών όνων, καί βελάζουσι 
μετά τών προβάτων.

ΟΙ ΟΤΤΕΝΤΟΤΟΙ.
Καίτοι το Εύ'ελπι άκρωτήριον ά.νεκαλύφθη έν έτει 

1493 ύπό τών Πορτογάλλ.ων, μόλις ό'μως κατέστη 
αυτόθι εύρωπαίκή αποικία προς τά μεσάτου ΙΖ' αΐώ- 

Καλύβα: Όττεντότων.

λήγει προς τά κάτω ώς εις γωνίαν. Η μύτη των είναι 
πλατυτάτη καί βραχύτατη· οί ρώθωνές των λίαν διε— 
σταλμένοΓ τό στόμα των μέγα καί οί όδόντες μικροί 
καί ώς μαργαρΐται λευκοί- οί οφθαλμοί των, κατά τ’ 
άλλα ώραϊοι, ρέπουσιν ολίγον τι προς τήν ρίνα ώς οί 
τών Κινέζων αί άναλογίαι τών μελών των είναι τέλεια'.' 
τό βάδισμά των εΰχαρι καί έλαφρόν. Καί αί γυναΐκές 
των δέ κάλλιςα-σχηματισμέναι· οί βραχίονές των, αί 
χεΐρες καί οί πόδες έχουσί τινα τύπον αβρόν, άπροσδό- 
κητον παρά τοιούτοις λαοϊς.

Οί Οττεντότοι έχουσι πο/λήν άταραςίαν καί φέρον
ται πάντοτε έσκεμμένως καί μετά προφυλάξεως· επι
μελούνται δέ εις άκρον τά ποίμνιά των, διότι είναι 
φύσει ποιμενικός λαός, ούδεμίαν έχων γεωργικήν γνώ- 
σιν ουδέποτε σπείρει, ούτε φυτεύει· επομένως αγνοεί 
τί έστι συγκομιδή · μάλιστα ούτε βούτυρον κατα
σκευάζει, αλλά πίνει τό γάλα του καθώς τό χορηγεί 
εις αύτόν ή φύσις. Ως όλως λοιπόν δεδομένος εις τά 

νος. Οί 'Ολλανδοί, αγόμενοι ύπό τίνος χειρούργου ονο
μαζόμενου Βάν 'Ρίεβεκ, ίδρυσαν τό πρώτον εύρωπαϊ- 
κόν κατάστημα, αφού οί Πορτογάλλοι περιήλθον έξ 
αρχής εις άθυμίαν συγκρουσθέντες πολλάκις μετά τών 
ιθαγενών.

Καί κατ’άρχάς μέν ή ολλανδική εταιρία δέν είχε 
σκεφθή κατά πόσον ήδύνατο νά ώφεληθή έκ τής καλ
λιέργειας του τόπου εκείνου· άλλ έπειτα, καθόσον 
άπέβαινον προφανέστερα τά ωφελήματα, οί Ευρωπαίοι 
έπεςέτεινον τά κτήματά των, μέχρις ού ήνάγκασαν 
τούς αύτόχθονας ν' άποχωρήσωσιν εις τάς αγόνους ε
ρήμους τοΰ ενδοτέρου, ένθα εύρίσκει καταφυγήν ό φε
ρέοικος Νάμακαΐός καί τά στίφη τών Βυσμάνων.

Οί Όττεντότοι έχουσι τάς παρειάς λίαν πολύ προε- 
χούσας· τούναντίον δέ τήν σιαγόνα ςενωτάτην , καί 
διά τοΰτο τό πρόσωπόντων, πλατύ προς τά άνω, άπο-

ποίμνιά του, ό Οττεντότος καθίσταται κυνηγός τολ
μηρός καί επιτήδειος, διότι είναι καί οξυδερκέστατος 
φύσει· διηγούνται ό'τι έπί ξηρά'ς γης ό'που ό έλέφας 
ούδέν άφίνει ίχνος, ό 'Οττεντότος διακρίνει τήν πο
ρείαν τοΰ ζώου μεταξύ τών νεκρών καί ύπό τοΰ άνεμου 
συγκυλιομένων φύλλων.

Τό κυριωδέστατον φόρεμά του είναι μανδύας έκ δο
ρών προβάτων ή άλλων αγρίων ζώων, τάς οποίας συρ
ράπτει διά νημάτων έντερου· τόν μανδύαν τούτον, 
καλούμενου κρός, μεταχειρίζεται τήν νύκτα αντί 
σκεπάσματος· καί έν ώρα μέν καύσονος, τόν ανοίγει, 
έν ώρα δέ βροχής, τόν κλείει. Άφου παλαιωθή, σκεπά
ζει δι’ αύτοΰ τήν καλύβην του· καί ό'ταν άποθάνη, 
θάπτεται περιτυλιγμένος εντός αύτοΰ. Δεύτερον φόρε
μα έχει μικράν τινα ποδίαν έκ δέρματος, τήν οποίαν 
δένει τριγύρω τής όσφύος του.

'θ 'Οττεντότος τοΰ οποίου παραθέτομεν τήν εικόνα 
είναι, ώς φαίνεται καί έκ τής άναξυρίδος του, έκ τών
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ύποδημάτων καί έκ τοΰ πίλου, εϊς συναφήν μετά τών 
Εύρωπαίων, τών όποιων παρεδέχθη φορέματα τινα· 
άλλ’ ή φυσιογνωμία του διατηρεί ακέραιον τόν χαρα
κτήρα τής γενεάς του.

Απολεσαντες ολίγον κατ’ ολίγον, ένεκα τής έπεκ- 
τασεως τών Εύρωπαίων, τάς νομάς τών ποιμνίων 
των, οί 'Οττεντότοι κατήλθον βαθμηδόν εϊς δουλείαν 
τινα μικρόν διαφέρουσαν τής συνήθους τών δουλο
παροίκων. ’Αλλ’ ή άγγλική Κυβέρνησις έχειραφέτη- 
σεν αύτούς έν έτει 1828, καί έκτοτε οί είλωτες τοΰ 
Εύέλπιδος ακρωτηρίου, άριθμούμενοι έως 30 χιλιάδες, 

‘Οττεντότος.

άπέκτησαν τά αύτά άστυκά καί πολιτικά δικαιώματα 
καί προνόμια, ών άπολαύουσι καί οί λευκοί τής αποι
κίας κάτοικοι.

Ο ΕΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩ 
ί

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ.

1824.

(Έκ τής 'Ιστορίας Σπυρίδωνος Τρικούπη.)

Ό λόρδος Βύρων, ό μεγαλοφυής ούτος άγγλος ποιη
τής, οςις έψαλε παθητικώτατα τήν 'Ελλάδα δούλην, 
έβουλήθη άφ’ ής ώρας άπέσεισε τόν ζυγόν της νά τή 
δώση χεϊρα βοήθειας καί εϊς άνόρθωσίν της, καί νά 
βάλη εϊς κίνδυνον ύπέρ αύτής καί αύτήν τήν ζωήν του. 
’Ενίσχυσε τόν σκοπόν τοΰ λόρδου καί ή έν Αονδίνω 
σύστασις τής φιλελληνικής εταιρίας, ή οποία, μαθοΰ- 
σα ό'τι έμελέτα ν’ άπέλθη εις τήν 'Ελλάδα, τον άνέ- 
δειξεν αντιπρόσωπόν της. ’Επί τής συστάσεως τής 
εταιρίας ταύτης, διέτριβεν ό λόρδος εις Γενούην έκεΐ- 
θεν άπέπλευσε τήν 1 ϊουλίου καί κατευωδώθη άρχομέ- 

νου τοΰ αύγούστου εϊς ’Αργοστόλι τής Κεφαλληνίας· 
τόν συνηκολούθουν δέ ό κόμης Γάμβας καί ό ιατρός 
Βροΰνος, Ιταλοί, καί ό Τρελώνης καί ό Βράων, "Αγ
γλοι.

’Ανωμαλίαι καί έμφύλιοι ταραχαί έπεκράτουν έν τή 
Έλλάδι καθ’ δν καιρόν έφθασεν ό λόρδος εϊς τήν Κε
φαλληνίαν- διά τοΰτο άπέστειλε τούς δύο συνοδοιπό
ρους του Αγγλους εϊς τήν ελληνικήν κυβέρνησιν, άναγ- 
γέλλων διά τών προς αύτήν γραμμάτων του τούς φι- 
λελληνικούς σκοπούς του καί τούς τής αγγλικής εται
ρίας· παρήγγειλε δέ αύτοϊς νά περιοδεύσωσι καί τήν 
λοιπήν Ελλάδα ίνα ϊδωσι τήν κατάστασίν της· άπο- 
μείνας δέ αύτός έν Κεφαλληνία διέτριψεν έξ εβδομάδας 
έπί τοΰ πλοίου· μετάταΰτα άπέβη εϊςΜεταζάτα, επτά 
μίλια μακράν τοΰ ’Αργοστολιού, έπί σκοπώ νά δια- 
μείνη έκΐΐ έως ού μάθη ακριβώς τά τής Ελλάδος καί 
ίδη ποΰ καί πώς νά διευθύνη τά βήματά του.

Συστηθεϊσα ή φιλελληνική άγγλική εταιρία, καί 
πριν γνωρίση τούς σκοπούς τοΰ λόρδου άπεστείλεν ώς 
αντιπρόσωπόν της εϊς τήν 'Ελλάδα τόν συνταγματάρ
χην Στάνωπον έπί τη αιτήσει αύτοΰ εϊς ένίσχυσιν τού 
έλληνικοΰ άνώνος καί εϊς ακριβή γνώσιν τής καταστά- 
σεως τών ελληνικών πραγμάτων. Ο εύγενής ούτος και 
τό γένος καί τήν καρδίαν άνήρ έπισκεφθείς τάς φιλελ- 
ληνικάς εταιρίας τής Γερμανίας καί τής Ελουητίας, 
καί συννοηθείς εϊς εύτυχεστε'ραν έπιτυχίαν τής φιλελ- 
ληνικής αποβολής του, έπεσκέφθη τόν έν Κεφαλληνία 
λόρδον ώς άντιπροσωπεύοντα καί αύτόν τήν άγγλικήν 
εταιρίαν, καί έκείθεν μετε'βη εις τήν Ελλάδα φέρων 
προς τήν ελληνικήν κυβέρνησιν έπιστολήν του πλήρη 
συνετών παραινέσεων.

'Η έλευσις δέ τοΰ Βύρωνος καί τά εντεύθεν προσ- 
δοκώμενα βοηθήματα έβαλαν εϊς κίνησιν ό'λην τήν 
'Ελλάδα. ’Εν ώ ή κυβέρνησις τόν έκάλει ό'που έδρευεν, 
οί αντίπαλοι αύτής καί άλλοι επίσημοι “Ελληνες τόν 
άπέτρεπαν καί έπροσπάθουν διά γραμμάτων καί δι’ α
ποστόλων νά τόν έλκύσωσι προς εαυτούς καί νά τόν 
διαθέσωσι κακώς προς τούς έναντίους των- άλλ' ό λόρ
δος δέν έπαυε καλών ό'λους εϊς κατεύνασιν τών παθών 
καί εις ομόνοιαν.

Ταλαντευόμενος δέ μέχρι τινός ποΰ ν’άπέλθη, απο
φάσισε νά μεταβη εϊς Μεσολόγγι, μεταβάντος έκεΐ τού 
Μαυροκορδάτου, καί κατευωδώθη αύτόσε τήν 24 δε- 
κεμβρίου.

Πρό τή ς εϊς Μεσολόγγι δέ μεταβάσεως τοΰ λόρδου 
καί τών περί αύτόν, μετε'βη τήν 30 νοεμβρίου έκει ά- 
περχομενος εις τήν κυβέρνησιν ό συνταγματάρχης 
Στάνωπ, όστις έπεμελήθη νά συνάξη τά διεσπαρμένα 
έντός τής Πελοποννήσου λείψανα τοΰ γερμανικού λε- 
γεώνος προς σύστασιν πολεμικού μηχανουργείου έν 
Μεσολογγίω καί προς αύςησιν τών πολεμικών γνώσεων 
τών Ελλήνων" άλλ’ έξ αιτίας τών κακοπαθειών καί 
τών ασθενειών τών άνδρών τοΰ λεγεώνος τούτου, όλί— 
γιστοι εύρέθησαν ικανοί νά έργασθώσι- προσήλθαν καί 
τινες "Ελληνες, καί έτέθησαν Ολοι ύπό τόν μηχανουρ- 
γόν άγγλον Πάρην, τόν όποιον έστειλε προς αύτόν 
τόν σκοπόν ή εταιρία εϊς Ελλάδα, συνεπιτείλασα καί 
δώρα, πυρόκονιν, σφαίρας, ένα βέμβρρριπτήρα, ένδεκα 
έλαφρά κανόνια μετά τών εις κίνησιν καί χρήσιν αύ
τών αναγκαίων, ενεύκόμιστον σιδηρουργεΐον, καί τούς 
αναγκαίους τεχνίτας έκ συνεισφορών τών μελών της, 
έν αίς καί χίλιαι λίραι τής δημαρχίας τοΰ Λονδίνου.



ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. 303302 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.

Ο Στάνωπ ένησχολη'θη και εις σύστασιν γραμματο- 
κομιστηρίου, καί διά τής έπιμελείας καί συνδρομής 
αύτοΰ έξεδόθησαν κατά πρώτην φοράν επί τού άγώνος 
εφημερίδες· άλλ’ έξ αιτίας της έκδόσεως αυτών έγεν— 
νήθησαν έριδες μεταξύ αύτου καί τού λόρδου Βύρωνος, 
διότι ό μεν συστητής αυτών έθεώρει τάς πολιτικάς άρ
χάς του Βενθάμου ώς όοθάς, καί αύτάς έπροθυμεΐτο διά 
τών εφημερίδων νά διαδώση· ό δέ λόρδος σκοπιμώτα- 
τον λογιζόμενος την εύόδωσιν του άγώνος καί οχ ι είσ- 
αξιν θεωριών , έχλεύαζε τάς άρχάς ταύτας ώς ακαταλ
λήλους. ’Αντιφερόμενος δέ ό Στάνωπ προς τον λόρδον 
έμέμφετο ώς άντιδημοκρατικόν καί τον Μαυροκορδά- 
τον, καί άνεχώρησε την 9 φεβρουαρίου δύση ρέστη μένος 
εις Αθήνας, αλλά πλήρης πάντοτε ειλικρινούς ζήλου 
ύπέρ τής άνεγε'ρσεως τού ελληνικού έθνους· ό δέ λόρ
δος έ'μεινεν έν Μεσολογγίω, όπου συνε'ρρευσαν ύπό τήν 
σκεπήν του διάφοροι φιλέλληνες τήδε κάκεΐσε τής 'Ελ
λάδος περιφερόμενοι.

Τό ταμεΐον τής δυτικής Ελλάδος ήτο πάντη κε
νόν, καί τά όμματα όλων έστράφησαν πρός τον Βύ
ρωνα. Ό γενναίος ούτος άνήρ, ό έλθών εις Ελλάδα 
έπί σκοπώ νά έξοδεύη ύπέρ τού άγώνος ό'λα τά έτη'σια 
εισοδήματα του, εδωκεν έπί λόγω δανείων είκοσι χι
λιάδας δίστηλων εις πληρωμήν μέρους τών στρατιω
τικών μισθών καί εις έξοικονόμησιν καί άλλων πολε
μικών άναγκών παρέλαβε δέ καί ώς ύπομισθίους του 
500 Σουλιώτας, τούς οποίους έμελέτα νά όδηγη'ση εϊς 
τήν μάχην ό ίδιος αύτός, μαινόμενος διά πολεμικήν 
δόξαν. ’Αλλά μετ’ολίγον τούς ώργίσθη διά τάς πολ
λάς καί βαρείας αταξίας των, τούς απέλυσε τής ύπη- 
ρεσίας του, παρε'λαβεν άλλους συμμίκτους 'Ελληνας, 
καί προετοιμάζετο εϊς τήν έξης έκστρατείαν.

'Η φρουρά τής Ναυπάκτου συνίστατο κυρίως έξ ’Αλ
βανών. Φύσει απειθείς ούτοι, φιλοτάραχοι, καί ιλή 
μισθοδοτούμενοι, έμελέτησαν πρό τίνος καιρού νά πα- 
ραδώσωσι τό φρούριον εις τούς 'Έλληνας έπί απολαβή 
τών καθυστερούντων μισθών των. Συνεννοούντο δέ οΐ 
αρχηγοί αύτών μετά τινων τών έν Μεσολογγίω περί 
τούτου μυστικώς. ’Αλλ’ ούτοι δέν ήσαν πλουσιώτεροι 
εκείνων, καί άνεβλήθη ή ύπόθεσις εις τον έρχομόν τού 
λόρδου, αναδεχθέντος καί τήν περί ής ό λόγος χρημα
τικήν ποσότητα νά πλήρωσή, καί τήν έκστρατείαν αυ
τός να διευθύνη. ’Αλλ’ έν ώ έγίνετο φροντίς περί τής 
έξωθεν μεταφοράς τών χρημάτων καί περί τών αναγ
καίων πολεμικών προετοιμασιών, ό έν Πάτραις ’1- 
σούφ-πασας,ό καί φρούραρχος τής Ναυπάκτου, άνεκά- 
λυψε τά μελετώμενα καί τά διεσκέδασε μεταφέρων εύ- 
σχη'μως εϊς τό Ρίον τούς ενόχους αρχηγούς τών ’Αλ
βανών, καί στείλας έντός τού κινδυνεύοντας έκείνου 
φρουρίου άλλους πιστούς φύλακας.

’Αποτυχόντος τού σχεδίου τούτου, συνέλαβαν οίΈλ- 
ληνες τον σκοπόν νά προλάβωσι καί άνοίξωσι τον έφε— 
τεινον πόλεμον πέραν τής Αιτωλοακαρνανίας εϊς άνέ- 
γερσιν τών πλησιόχωρων χριστιανικών λαών. Οσον ό 
σκοπός ούτος ήτον έπωφελής, τόσον έκ πρώτης όψεως 
έφαίνετο καί εύκατόρθωτος, διότι ούτε εντεύθεν ύπήρ- 
χεν εχθρός, ούτ έκεΐθεν προετοιμάζετο έχθρική έκ- 
στρατεία. ’Αλλ’ έν ώ πάντες συνηγωνίζοντο εϊς εύόδω- 
σιν τού σκοπού, καί ύπέρ πάντα άλλον ένίσχυεν αύτόν 
ό λόρδος, επήλθεν αίφνης αύτω, τήν 3 φεβρουαρίου, 
έπιληψία καί μικρά τις νόσος. ’.Αναλαβών, έπέμενεν έρ- 
γαζόμενος εϊς τά τής έκστρατείας· άλλ’αί άταξίαι 

τών είσέτι έντός τού Μεσολογγίου διατριβόντων Σου
λιωτών, έγκοτούντων διά τήν άπόλυσίν των άπό τής 
ύπηοεσίας τού λόρδου καί άπαιτούντων καί τούς ύπο- 
λειπομε'νους μισθούς, έφεραν άκαταπαύτως ανω κάτω 
τήν πάλιν καί κατετάρατταν καί τόν νουν καί τήν καρ- 
δίαν τού παθοντος λόρδου.

Η θέλησε τις τών Σουλιωτών νά έμβη εις τό όπλο- 
στάσιον, όπου ήτο τό σιδηρουργείου· καί επειδή δέν εί- 
χεν εϊσιτήριον, ό σκοπός τόν έμπόδισεν άλλ’ εκείνος 
έπέμενε καίΰβοιζεν. Ήλθεν εις τό μέσον ό αξιωματι
κός Σάσσος, καίλογομαχίας γενομένης, ό μέν αξιωμα
τικός μή εϊσακουόμενος έγρόνθισε τόν Σουλιώτην, ό δέ 
Σουλιώτης πιστολίσας έσκότωσε τόν αξιωματικόν καί 
έκρατήθη ώς φονεύς. Κατεταράχθη ό'λη ή πόλις διά τό 
συμβάν τούτο · οΐ Σουλιώται εδραξαν τά όπλα καί ά- 
πη'τουν ν άπολυθή ό συμπατριώτης των άπειλούντες, 
άν δέν εϊσηκούοντο, νά πατήσωσι καί τό οικοδόμημα 
οπού ήτο τό σιδηοουργεΐον, καί αύτήν τήν κατοικίαν 
τού λόρδου προστάτου τού καταστήματος. Ωπλίσθη- 
σαν καί οί έναντίοι των εϊς ύπεράσπισιν τού οπλοστα
σίου καί τής κατοικίας τού λόρδου, καί έστησαν έπί 
τής εισόδου αύτών κανόνια. Έπί τέλους άπελύθη ό φο
νεύς καί έπανήλθεν ή ησυχία· άλλ’ ό λόρδος τόσον ήγα- 
νάκτησεδιά τά συμβάντα ταύτα, ώστε είπε παρρησία 
ό'τι, άν δέν άνεχώρουν οί Σουλιώται, άνεχώρει αύτός 
εις τήν Επτάνησον αμετάπειστοι οί Σουλιώται άπή- 
τουν πάντοτε τούς μισθούς των έντρομοι τότε οί δυ
στυχείς προεστώτες διά τά έπαπειλούντα τήν πόλιν 
κακά, έδανείσθησαν παρά τού λόρδου τρισχίλια δίστη
λα, τοΐς τά έδωκαν καί τούς άπεμάκρυναν. Εξεστρά- 
τευσαν μετ αύτούς καί οί λοιποί έν Μεσολογγίω στρα
τιωτικοί καί συνηνώθησαν όλοι εϊς Ξηρόμερον μέχρι 
δευτέρας διαταγής· άλλ’ ή περί ής ό λόγος ρήξις έφερε 
καί άλλο κακόν. Έφοβήθησαν οί ύπό τόν Πάρην έργά— 
ζόμενοι σιδηρουργοί, άνεχώρησαν εϊς τά ίδια, καί τό 
σιδηρουργείου έ'μεινεν έ'κτοτε άχρηστον. Τά κακά ταύ
τα έπεσφράγισε τό μέγιστον πάντων. ’Εν μέσω τόσων 
φροντίδων καί δυσαρεσκειών, ό λόρδος είχε μίαν καί 
μόνην διασκέδασιν, τήν τής καθ’ ημέραν ιππασίας· 
άλλ’ ή διασκέδασις αύτη τόν έφερε κατά δυστυχίαν εις 
τον τάφον. ’Εν φ ίππευε τήν 28 μαρτίου κατεβράχη 
έπελθούσης ραγδαίας βροχής, κατελήφθη μετ’ ολίγον 
ύπό σφοδρού πυρετού, έ'πεσεν εϊς τήν κλίνην, δέν ήθέ- 
λησενά φλεβοτομηθή έν καιρώ, καί κορυφωθείσης τής 
φλογώσεως έξέπνευσε τό εσπέρας τής 7 άπριλίου, ήτοι 
τής δευτέρας τού πάσχα. « Πίνω, » είπε τω ίατρώ 
του έπιμένοντι νά τόν φλεβοτομήση, καί κατ’ άρχάς 
μή εισακουομένω, « πίνω ό'λα τά ϊατρικα σου, άλλ’ 
« ούδε μίαν σταγόνα τού αίματός μου χύνω κείμενος 
« έπι κλίνη«· πρόθυμος είμαι να τό χύσω δλον έν τώ 
« πεδίω τής μάχης. »

Τό μέγα όνομα τού άνδρός, ή μεγαλοδωρία.του εις 
ένίσχυσιν τού άγώνος έν μέσω άκρας άπορίας, τά κακά 
τά οποία ύπέφερε δι’ αγάπην τής Ελλάδος, αί λαμ- 
πραί έλπίδες τάς οποίας έφαίνετο ότι έγγύς ήτο νά 
πραγματοποίηση, άρκοΰν νά δείξωσι τί έχασαν οίΈλ
ληνες καί τί ήσθάνθησαν έπί τώ θανάτω του' έκαστος 
τών Ελλήνων δυστύχημα ίδιον έθεώρησε τό δυστύχη
μα τούτο τής πατρίδας του, καί έκλαυσε κλαυθμόν μέ- 
γαν. « Πένθους ήμε'ραι, » είπεν ό διευθυντής διατάτ- 
των τας έπιθανατίους τιμάς του, « πένθους ήμέραι έ- 
« γειναν δι’ όλους ημάς αί παρούσαι χαρμόσυναι ήμέ-

« ραι τού πάσχα, » καί είπε τήν αλήθειαν. "Ολοι 
έλησμόνησαν τό πάσχα έ'χοντες έ'μπροσθέν των τον 
θάνατον τοιούτου άνδρός.

Τήν έπαύριον δέ τού θανάτου του, άνατείλαντος 
του ήλιου, τριάντα έπτά κανονίαι, ισάριθμοι τών ετών 
τού άποθανόντος, άνήγγειλαν τό με'γα δυστύχημα. 
Συγχρόνως έδόθη διαταγή νά κλείσωσι τρείς ημέρας 
όλα τής δημοσίας ύπηρεσίας τά καταστήματα καί όλα 
τά έργαστήρια, νά λείψωσιν αί διά μουσικής, χορών 
καί πάτων συνήθεις κατά τάς τοιαύτας ημέρας εύθυ- 
μίαι, νά γίνωσι καθ’ ό'λας τάς έκκλησίας τής πόλεως 
έπικήδειοι δεήσεις, καί νά πενθηφορήσωσιν όλοι τρείς 
εβδομάδας. *Αφ’ ου δέ έταριχεύθη τό σώμα, έ'γεινεν ή 
εκφορά τήν 10, καθ’ ήν όλος ό κλήρος τής πόλεως καί 
τών χωρίων, όλαι αί ’Αρχαί, όλα τά στρατεύματα 
καί όλος ό λαός συνώδευσαν διά με'σου τής πόλεως τό 
λείψανον, βας-αζόμενον ύπό Ελλήνων στρατηγών καί 
τών οικείων τού λόρδου, καί τό έφεραν εις τήν έπί τοδ 
τείχους τής πόλεως έκκλησίαν τού Αγίου Νικολάου, 
όπου έψάλη ή συνήθης νεκρώσιμος ακολουθία, έξεφω- 
νήθη έπικήδειος λόγος, καί έδόθη ό τελευταίος ασπα
σμός. Έπρόκειτο νά ταφή όπου έτάφησαν ό Μάρκος, 
ό Κυριακούλης καί ό Νορμάννος · άλλ’ άφ’ ού έγνώσθη 
ότι ή θέλησίς του ήτο νά μετακομισθη τό λείψανόν του 
εις τήν πατρίδα του καί νά ταφή έν τώ κοιμήτηρίφ τών 
προγόνων του, διετηρήθη ό νεκρός έντός τού ναού ή- 
μέρας τινάς, καθ’ ας ή'ρχοντο έξωθεν οί χωρικοί καί 
τόν ήσπάζοντο’ μετά δέ ταύτα μετεκομίσθη εις Ζά
κυνθον καί έκεΐθεν εις’Αγγλίαν. Αί δέ έπικήδειοι ΤΙ- 
μαί, αίάποδοθεϊσαι όπου άπέθανεν, έπανελήφθησαν κα
τά διαταγήν τής κυβερνήσεως καί τήν θε'λησιν τοθ και
νού καθ’ όλην τήν Ελλάδα, Είχαν ύπ’ όψιν οί λαοί 
της τόν διάπυρον τού άνδρός φιλελληνισμόν καί τήν 
έντεύθεν πραγματικήν καί ηθικήν πρός τήν πατρίδα 
των ώφέλειαν, καί δέν ήξευραν πώς νά δείξωσι τήν ίύ- 
γνωμοσύνην των, 'Ο λόρδος άφ’ή'ς ςτγμής έπάτησε τήν 
γήν τής Κεφαλληνίας δέν έ'παυσεν ευεργετών τούς "Ελ
ληνας. Πεινώντας ΙΙατρείς καί εις τήν νήσον εκείνην 
καταφυγόντας έπί τής καταστροφής τής πατρίδος των 
έχάρτασε, γυμνούς ένε'δυσε καί τούς έκεϊ άργουντας 
Σουλιώτας μισθώσας άπέστείλεν έκτοτε εις άντίληψιν 
τού Μεσολογγίου έπί τής εισβολής τού πασά τής Σκό
δρας. Φύσει δέ πρός πάντας φιλάνθρωπος, έπροςάτευ» 
σεν, έπεριποιήθη καί άπέστείλεν εϊς Πρέβεζαν καί Πά
τρας τάς έν Μεσολογγίω ύπ’ αιχμαλωσίαν γυναίκας 
καί τά τέκνα τών Οθωμανών, κίνήσας δι’ αύτής του 
τής πράξεως τόν θαυμασμόν; καί αύτών τούς όποιους 
ήλθε νά πολεμήση. 'Η δέ πόλις τού Μεσολογγίου, εις 
έ'νδειξιν της εύγνωμοσύνης της διά τάς πρόε αύτήν 
άγαθοεργίας του, τόν έπολιτόγραψε, καί έπί της μετα
κομιδής τού λειψάνου του εις ’Αγγλίαν έκράτησε τά 
σπλάγχνα του καί τ’ άπέθεσεν έν τή έκκλησία τού ά
γιου Σπυρίδωνος. Ενθουσιώδης ήτον ό Βύρων ώς ποιη
τής, άλλ’ ο ένθουσιασμός του ήτο βαθύς ώς ή ποίησίς 
του· βαθεΐα καί συνετή ήτο καί ή έν Έλλάδι πολιτι
κή' του’ δέν άεροβάτει ώς πολλοί φιλέλληνες· δέν ώ- 
νειροπόλει δημοκρατικά ή άντιδημοκρατικά συστήμα
τα- παράκαιρου έθέώρει καί αύτήν τήν έφημεριδογρα- 
φίαν ούσιωδέστατον δέ πάντων τήν άπολύτρωσιν τής 
Ελλάδος· διά τούτο ομόνοιαν έκήρυττε πρός άλλήλους 

καί σέβας πρός τάς ζένας αύλάς. Η τακτοποίησις τών 
στρατευμάτων καί ή εΰρεσις πόρων εϊς διατηρησίν των

ήσαν ή πρωτίς~η φροντίς του· φιλόδοξος ήτον, άλλ’ 
όχι κενόδοξος· άπεποιήθη τήν γενικήν πολεμικήν ’Αρ
χήν τής στερεάς Ελλάδος, τήν όποιαν καί ή κυβέρνη- 
σις καί οί κάτοικοι τφ έπρόσφεραν· άπεστρέφετο γενι
κώς τά πολιτικά, καί άπέφευγε τάς βουλευτικάς συ
ζητήσεις καί αύτής της πατρίδος του· αί Μούσαι, ό 
Ερως καί ό Αρης ήσαν πάντοτε τά είδωλά του’ εν

τρύφημα δέ πολλάκις τής ποιητικής του μούσης ή 
'Ελλάς.

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣ1Σ.

Οί Αιγύπτιοι ήδύναντο νά δανεισθώσι μεγάλα χρη
ματικά ποσά δίδοντες εϊς τόν δανειστήν έχέγγυον τό 
πτώμα του πατρός των· έάν δέ έντός τής ώρισμένης 
προθεσμίας δέν άπήλλαττον τήν ίεράν ταύτην παρα
καταθήκην, έπληρούντο ονείδους καί ατιμίας. — Κα
τά τόν μεσαιώνα συνέβη πολλάκις νά δώσωσιν οί δα
νειζόμενοι εϊς παρακαταθήκην τόν μύστακα αύτών, 

*καί ό παραΐτδν ανεξαγόραστου τόν μύστακά του κα- 
τησχύνετο έφ’ όρου ζωής, — Σήμερον αρκεί νά δώση 
Τις μίαν ύπογραφήν, καί ούτως ύποχρεοί τήν τιμήν 
Του όσον ό Αιγύπτιος καί ό έν τφ μεσαιώνι. ’Εκ τού
των γίνεται δήλον ΟΤΙ ή εμπιστοσύνη μεταξύ τών αν
θρώπων ηύξησεν, άναπτυχθείσης τής φιλοτιμίας έκά- 
στου έπ’ άγαθφ όλων,

ΖΥΗΟΣ.

Ό ζύθος ’ην ό'λως άγνωστος τοΐς άρχαίοις· ήν δέ 
έν πολλή χρήσει καθόλου πα^ά τοΐς έ'θνεσιν ών ή γή 
καί τό κλίμα δέν ήσαν έπιτήδεια εις φυτείας αμπέλων 
(Plin. Η. Ν. χχπ, 82, «εόφρ. περί φυτών αίτ. σ. 
I |, Διόδ, Σικ. Δ. 3, Ε. 26, Στράβ. ΙΖ. 2. I, Tacit. 
Germ. 23). Καθ’ 'Ηρόδοτον (Β, 77) οί Αιγύπτιοι 
έχρώντο « οΐνφ έκ κριθέων πεποιημένω» όπερ αϊνίτ- 
τεταικαί ό Αϊσχ,ύλος (έκ κριθών μέθυ,Εύμεν, 954). 
'Ο Σικελιώτης Διόδωρος λέγει (Α, 30, 34) ότι ό αι
γυπτιακός ζύθος (τό έκ τής κριθής κατασκευαζομενον 
πόμα) ούκ ήν υποδεέστερος πολύ τού οίνου κατά τε τήν 
εύωδίαν καί τήν δύναμίν, Οί Έβηρες, οί Θράκες καί 
οί κάτοικοι τών βορείων μερών ’Ασίας τής μικράς, αντί 
νά πίνωσι τόν ζύθον έκ ποτηρίων, έτίθεσαν αύτόν έμ
προσθεν εαυτών έν μεγάλφ κρατήρι, όντι ένίοτε χρυ- 
σώ ή άργυρώ, Πληρουμένου δέ τούτου ίσοχμιλώς κρί- 
θών μετά τού έζ αύτών οίνου, οί συμπάται, οπότε φι- 
λοφρονούμενοι ήθελον νά προπίωσί τινι, πλησιάζοντες 
εις τόν κρατήρα καί έπικύπτοντες έ'πινον ροφητα έκ 
τού αύτού πάντες (ώσπερ βόες)· ότε δέ δέν ύττήρχεν 
αφορμή εις έπίδειξιν φιλοφοροσύνης τοιαύτης, έ'μυζον 
τόν ζύθον διά καλάμου διατετρυπημένου ( Αρχιλόχ. 
Άποσπ. σελ. 67. έκδ. Siebel, Ξενο^. Άνάβ. Δ. 5. 
26, ’Αθήν. Α. 28, Virg. Georg, hi. 380, -zatServ. 
ένταύθα). Οί Σουήβοι καί άλλα βόρεια έθνη προσέφερον 
τοΐς θεοίς αύτών σπονδάς ζύθου. Έπίστευον δέ ότι 
τό πίνειν αύτόν ένώπιον τού Οδίνου εΐη άν εύάρεστον 
τώ Βαλχάλλα (Keisler, Antiq.'Sepfent. ρ. 150- 
156).

ΛΕΞ. ΕΛΑ. ΑΡΧ. ύπό Smith, 
(μετάφρ. Δ. Πανταζή.)
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ.
Ποίησι: Παναγ, Σούτσου.

Στης κουκουναριάς τόν ίσκιο ς-έκομαι πολλαΐς φοραΐς 
Καί τών χωρικών κυττάζω ταΐς άπλοϊκαϊς χαραϊς. 
Στο νερό εδώ μια νέα τ’ άσπρα χέρια της δροσίζει,

Καί μαζί σου ’ςτό λιβάδι,
Καί μαζί σου άπ αρνάκια τρυφερά δέν οδηγώ 

"Ενα εύμορφο κοπάδι;

Κι’ ό βοσκός μέ την βοσκήτουξαπλωμένος’ςτά λουλούδια 
Τόν αύλό του συντροφεύει μέ ποιμενικά τραγούδια. 
Πώς εσύ βοσκή δέν είσαι, πώς βοσκός δέν εΐμ’ έγώ,

Ο ΑΑΙΕΛΕΦΑΣ.

Κατά τούς πρώτους μήνας τοΰ έτους 1818, τό αγ
γλικόν ναυαρχείου έπανε'λαβε τάς ναυτικάς έκδρομάς 
είς τάς άρκτωας θαλάσσας, ίνα εύρη δίοδόν τινα βο- 
ρειανατολικώς. Παρεσκεύασε λοιπόν προς τόν σκοπόν 
τούτον την Δωροθέαν, πλοΐον 370 τόννων, καί τό 
Τρέντον, βρίκιον τόννων 250- καί τοΰ μέν πρώτου 

Καί ’ς ταΐς ροδοδάφναις άλλη το μωρό της νανουρίζει.
Εκεί εν απλό παιδάκι ρίχνει γρυπό ’ς τό ποτάμι. 
Χρυσά ψάρια πιάνει άλλοπαρεκεΐ μέ τό καλάμι.

την διοίκησιν ένεπιστεύθη είς τον πλοίαρχον Δαβίδ 
Βοΰχαν (Buchan), τοΰδέ δευτέρου εϊς τόν ύποπλοίαρ- 
χον Ίωάννην Φραγκλϊνον, τον ακολούθως δοξασθέντα 
διά πολλών ανακαλύψεων, καί τέλος άπολεσθέντα εϊς 
τάς βόρειας θαλάσσας προ ολίγων ετών. ’Αφού έξηρεύ- 
νησαν την’Αρκτόννησον (lie des Ours) καί τά ανατο
λικά της Σπισβέργης, τά δύο ταΰτα πλοία έκρατηθη- 
σαν 30 δλας ημέρας ύπό τών πάγων πλησίον της νή-

σου τοΰ Πρίγκηπος Καρόλου. Μη έχοντες δέ οί τοΰ πλη
ρώματος τί νά πράξωσιν έν τη κατηναγκασμένη έκεί- 
νη αργία των, έδόθησαν εϊς τήν κυνηγεσίαν τών άρ
κτων καί τών άλιελεφάντων, τών μόνων κατοίκων τών

κατεψυγμένων καί έρη'μων έκείνων χωρών. Εις τών α
ξιωματικών τοΰ Τρέντου διηγείται λοιπόν τά επό
μενα.

Τήν 27, ή θάλασσα είχεν αρχίσει ν ανοίγεται,

Λέμβος ττροσέ/.ηΟεΐσα ύπο άλιελεφάντων.

έγινε δέ ωραία εσπέρα, καί οί ναΰται διέκριναν επι 
τών έκ πάγου βράχων άγέλας πολλάς άλιελεφάντων, 
περί τούς εκατόν είς έκάστην, έλθόντων εκεί ϊνα δυ- 
θώσιν είς τάς συνήθεις των ψυχαγωγίας, και έπειτα 
νά κοιμηθώσιν. Όλοι άμέσως έζη'τησαν παρα τοΰ 

Τόμ. Α'. — 486$.

30a

πλοιάρχου τοΰ βρικίου καί ελαβον τήν άδειαν νά τούς 
κυνηγήσωσι. Μέρος λοιπόν τών αξιωματικών έπε'βησαν 
είς μίαν λέμβον προσλαβόντες τά αναγκαία, καί κατηυ- 
θύνθησαν πρός τινα ώραίαν αγέλην, τήν οποίαν ήδη έ- 
θεώρουν ώς βέβαιον θήραμα- άλλα τά ζώα ταΰτα, ειδο- 

20
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ποιηθένταύπ’ εκείνου τό όποιον συνήθως βάλλουσι νά 
έπαγ'ρυπνή ενώ τά άλλα παίζούσιν ή κοιμώνται, έπέ- 
στρεψαν αμέσως από των ΰδάτων προς τούς πάγους 
μετά γελοίων κυβιστημάτων καί κινήσεων, καί έγιναν 
άφαντα ύπ’ αύτους.

'Αλλη τις όμως αγέλη τόσον είχε προσηλωθή εις 
τάς ψυχαγωγίας της, ώστε μη προσέξασα εις την λέμ
βον έπλησιάσθη ύπ’ αύτής καί περιεζώσθη ύπό του 
πληρώματος. "Αμα άκούσαντες τον πρώτον τυφεκι
σμόν, ώρμησαν οί άλιελέφαντες έπτοημένοι πρός την 
όχθην του πάγου μετά τόσης βίας, ώστε έ'πεσον ‘χαμαί 
σχεδόν όλοι οί άνδρες όσοι εύρε'θησαν εκεί τοποθετη
μένοι ί'να τούς έμποδίσωσιν εις την πορείαν των, καί 
ούτως άφήκαν αύτους νά βυθισθώσιν όλοι αβλαβείς εις 
την θάλασσαν. Δεν ήτο εύ'κολον νά τούς τραυματίσωσι 
καιρίως, ένεκα των άκαταστάτων κινήσεων των, της 
άκρας τραχύτητας τού δέρματός των, καί της άποστά- 
σεως όπου ώφειλον νά μένωσι πρός αποφυγήν των δύο 
φοβερών οδόντων διά τών οποίων είναι ή κεφαλή' των 
έξωπλισμένη. Άλλ’ όμως έν των αμφιβίων εκείνων 
έκτυπη'θη ΰφ’.ένός μολύβδου εϊς την καφαλήν, καί ε
πειδή ό ναύκληρος Γεώργιος Κιρβύ έθελεν ανυπερθέτως 
νά συλλάβη τό θη'ραμά του, πλησιάσας κατέφερεν έπ’ 
αύτοΰ μίαν δι’ ενός πελε'κυος- τό ζώον τότε, ώς μαι- 
νόμενον, άνετίναξε τό όπλον ύψηλά, καί έπισεΐον 
την κεφαλήν βιαίως, ώς θέλον νάκαταστρέψη διά των 
φοβερών του οδόντων παν πρόσκομμα, έπρόφθασενά 
ριφθή εϊς τόνερόν. Οί ναΰται του Τρέντου είσεπήδη- 
σαν εύθύς εις την λέμβον των 'ίνατό καταδιώξωσιν- οί 
άλιελέφαντες όμως, ώς ισχυρότεροι εντός του στοι
χείου τούτου, αντί νά έςακολουθήσωσιν αμυνόμενοι, έ- 
πετε'θησαν τότε κατά τών ναυτών, καί ούτως ή ύπόθεσις 
έλαβε χαρακτήρα σπουδαιότατον. II λέμβος περιεκυ- 
κλώθη ύπό πλήθους άλιελεφάντων πεισματωδώς όρ- 
μόντων έπ αύτης καί βρυχωμένων- προσεπάθουν δέ 
ν’ άναβώσιν εις τά χείλη της βοήθεια τών οδόντων 
των , ή νά συντρίψωσι τό σκάφος διά τής κεφαλής 
των.

Εις έξ αύτών, πολύ μεγαλύτερος τών άλλων καί 
ισχυρότερος, έφαίνετο οδηγών αύτούς καί διευθύνων 
ώς αρχηγός τήν έπίθεσιν πρός τούτον λοιπόν οί ναυ- 
τάι έστρεψαν τήν προσοχήν των. άλλ’ ένω κατέφερον 
έπ αύτού πανταχόθεν τούς μικρούς πελέκεις δι’ ών ή- 
σαν ώπλισμε'νοι, ή τούς κάμακας διά τών οποίων 
τραυματίζονται συνήθως αί φάλαιναι, αύτός έπέμενε 
μαχόμενος άνενδότως. ’Άλλως τε, αί αίχμαί τών κα- 
μάκων ή ώλίσθαινον έπί τού άδιαπεράστου δέρματός 
του, ή έκάμπτοντο.

Διά τό άδιάκοπον τών προσβολών τών θηρίων, οί 
ναΰται δεν έλάμβανον καιρόν νά γεμίσωσι κάνέν τυφέ- 
κιον, τό όποιον θά άπέβαινε τελεσφορώτατον πάντων. 
Μόνος ό έπί τής τροφοδοσίας, όνόματι Βιλέλμος Βέν- 
νετος, εΐχεν ευτυχώς έμπλεον τό τυφέκιόν του· ίδιών 
δέ ούτος ότι οί σύντροφοί του άπηύδησαν μαχόμενοι, 
ήρπασε τέλος τό όπλόν του, έστήριξε τό ςόμιον του 
σωλήνος εϊς τον λαιμόν τού μεγίστου καί λυσσωδε- 
Οτέρου τών άλιελεφάντων, καί έπυρόβόλησεν εϊς τά 
σπλάγχνα του. Τό τραύμα τούτο ύπήρξεν, ώς φαίνε
ται, θανατηφόρον, επειδή έ'πεσεν αμέσως τό ζώον ύ
πτιον μεταξύ τών άλλων, καί τότε όλα, παραιτηθέντα 
τής μάχης, πρώτον περιεκύκλωσαν τό τραυματισθέν, 
έπειτα δέ, ύποβαστάζοντα αυτό διά τών οδόντων εϊς 

τήν επιφάνειαν τού ΰδατος μετά παραδόξων βοηθητι
κών προσπαθειών, άπεμακρύνθησαν αμέσως κολυμβών- 
τα μετά τού φορτίου των.

*Εν μόνον μικρόν είχε μείνει έξ όλης τής αγέλης, 
καί τούτο δεν ήθελον οί ναΰται νά θανατώσωσι, λυ— 
πούμενοι· διότι τό είδον νά μάχεται πλησίον τού αρ
χηγού, καί έκ τής προστασίας τήν οποίαν έλάμβανεν 
έξ αύτοΰ έσυμπέρανον ότι ήτο τέκνον του. ’Εξηκολού- 
θει νά όρμά κατά τής λέμβου κολυμβητί πεισματωδέ- 
στατα, καί έπειδή δεν είχεν ακόμη όδόντας, τήν έ- 
κτύπα διά τής κεφαλής άλλεπαλλήλως, καί θά τής 
κατέθραυε τήν πλευράν άν δεν άπεκρούετο διά τών κα- 
μάκων, τινές τών οποίων τού κατε'σχισαν τον έ'τι τρυ
φερόν τράχηλον καί τό ς-ήθος. Άλλ’ αυτό έπέμενεν, ώς 
μή αισθανόμενου ποσώς τά τραύματα- καίτοι όέ κα- 
τηφανίσθη τό πρόσωπόν του έκ τών πολλών πληγών, 
τό λυσσώδες μικρόν τούτο θηρίον είρπεν έπί τού πά
γου εις καταδίωξιν τών ναυτών, άποβάντων έκ νέου, 
έως ού είς έξ αύτών, ο’ίκτω φερόμενος, εδωκε τέλος εις 
τας βασάνους του.

Είς ολίγα ζώα παρετηρήθη τοσαύτη στοργή μεταξύ 
γονέων καί τέκνων, όση είς τούς άλιελέφαντας. Ο αύ
τός αξιωματικός διηγείται καί άλλην τινά περίς-ασιν, 
ής ύπήρξεν ώσαύτως αύτόπτης. Λέμβος τις προσέβαλεν 
εν ζεύγος άλιελεφάντων, αρρενα. μετά θηλείας, τήν 
οποίαν καί έτραυμάτισεν είς τήν κεφαλήν ένω έγαλού- 
χει τό μικρόν της, βαστάζουσα αύτό διά τών χειρών 
της έπί τού στήθους της. Ό άρρην έπεσε πάραυτα είς 
τήν θάλασσαν ώς προτιθέμενος νά έκδικηθή τούς έν τή 
λέμβω· ή δέ θήλεια ακολούθως, λαβούσα τό μικρόν 
ύπό τον αριστερόν βραχίονά της, διήλθεν άτρομήτως 
μετ’ αυτού μεταξύ τριών λογχών έστραμμένων κατ’ 
αύτής, καί πεσοΰσα είς τήν θάλασσαν, καί αύτή παρή- 
τησεν έκεΐ πλέον τό τέκνον,της. Αύτό τότε ώρμησεν 
ώς μαινόμενον κατά τής λέμβου μετά βρυχηθμών, ώς 
αν ήθελε νά τήν καταπίη- αλλά τραυματισθέν είς τήν 
κεφαλήν άπεμακρύνθη πρός τήν μητέρα του ήτις, πά- 
σχουσα έκ τών πληγών της, έσπευδε νά καταφύγη 
είς τούς πλησιεστε'ρους πλωτούς πάγους- ό δέ άρρην 
κατόπιν αύτής τήν προωθεί διά τών οδόντων του, ώς 
έ'χιον άπόφασιν νάτήν προς-ατεύση με'χριςοόίδη αυτήν 
έκτος κινδύνου.

Τών άλιελεφάντων οί όδόντες είναι σκληρότεροι και 
συμπαγέστεροι καί λευκότεροι τών τού έλέφαντος, διό 
καί πολύ έπιζητούνται· άλλαπρός τούτοις έξάγέται έκ 
τού άλιελέφαντος καί έλαιον έξαίρετον, πρός δέ καί 
κάλλιστον δέρμα. Καίτοι ήλαττώθησαν μεγάλως τά 
μαστοφόρα ταύτα αμφίβια, τά πλεΐστα ε,ύρίσκονται 
έπί τής δυτικής παραλίας τής Σπισβέργης μάλλον ή 
είς τον κόλπον τού Βαφφίνου, είς τον Βεχρίγγιον πορ
θμόν καί είς παν άλλο μέρος τών Αρκτωων θαλασσών, 
έςαιρουμένης ’ίσως τής Άρκτονήσου. Προς τό τέλος τού 
δέκατου έκτου αίώνος, ό Γεοάρδος Βε'ερος, περιγράψας 
τούς « Τρεις έκπλους τών Ολλανδών πρός βορράν », 
δίδει περί τών ζώων τούτων ακριβείς τινας πληροφο
ρίας.

« Οί άλιελέφαντες, λέγει, (walrusses) είναι θαλάσ
σια τέρατα παραδόξου σχήματος, μεγαλύτερα βοός, 
ζώντα έντός τής θαλάσσης- τό δέρμα των ομοιάζει τό' 
τού θαλασσίου κυνός (robbe), εχον δυνατάρ τρίχας, τό 
δέ ρόγχος των παρεμφέρει πρός τό τού λέοντος. Πολ- 
λάκις κάθηνται έπί τών πάγων. 'Ο άλιελ/φας φονεύε

ται δυσκάλως, άν δέν κτυπηθη είς τούς κροτάφους- έ
χει δέ πάδας μέν τέσσαρας, ώτα δέ ουδόλως, καί γεν
νά έν ή δύο συγχρόνως μικρά. 'Οσάκις οί άλιεΐς άπαν- 
τήσωσι τά ζώα ταύτα έπί τών πάγων, πρώτον αύτά 
ρίπτόυσι τά μικρά των έντός τού ΰδατος, έπειτα δέ 
πιπτουσι καί οί γονείς, καί λαμβάνοντες τά μικρά είς 
τας άγκάλας των άναδύουσι μετ’ αύτών έναλλάξ καί 
καταδύουσιν. 'Οσάκις δέ θέλουν νά έκδικηθώσι τούς ά
λιεΐς είς τάς λέμβους των ή νά ύπερασπισθώσι, ρίπτόυσι 
τα μικρά όπίσω των, καί όρμώσι πρός τήν λέμβον κο
λυμβητί- δέν είναι δέ μικρός ό έκ τής προσβολής ταύ
της κίνδυνος. Άλιελέφας τις ήλθεν οΰτω μίαν ημέραν 
καί συνέλαβε τήν λέμβον τών ήμετερων από τής πρύ
μνης της διά τών δύο του οδόντων, θελων νά καταβύ
θιση αύτήν, άλλά τον έπτάησαν<αί φωναί τών ανθρώ
πων, καί έπεσε πάλιν είς τά ΰδατα, όπου άναλαβών 
το τέκνον του είς τάς άγκάλας άνεχώρησεν. Οί άλιελέ
φαντες έχουσι δύο όδόντας, ένα άφ’ έκάς-ου μέρους τού 
ρόγχους των, όδόντας μακρούς έ'ως ήμίσειαν ωλένην 
(aune), οί'τινες τιμώντας όσον καί οί τού έλέφαντος, ι
δίως είς τήν Ρωσσίαν, εϊς τήν Ταρταρίαν, καί όπου άν 
ή,ναι γνωστοί- έπειδή πρός τήν λευκότητα έχουσι καί 
τήν σκληρότητα καί λειάτητατοΰ έλεφαντάδοντος. »

Τω 1608 ή'χθη είς τήν ’Αγγλίαν έν έξ αύτών τών 
ζώων έ'τι ζίον, καί έκίνησε τον θαυμασμόν τής αύλής- 
σύγχρονάς τις δέ περιγράφων αύτό λέγει, ότι έφάνη 

• ούχ ήττον παράδοξον καί διά τήν εύπείθειάν του, ώς 
έπιδεκτικόν ανατροφής.

ΑΣΘΕΝΕ1Α1 ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ.

Αί άσθένειαι είς τάς οποίας ύπόκεινται αί όρνιθες 
είναι πάντοτε σχεδόν ανίατοι- αλλά πρέπει τούλάχι
στόν να γινώσκουν πώς νά τάς προλαμβάνωσιν οί άνα- 
τρέφοντες τοιαύταπετεινά. Κυρίως προέοχονται έκ τής 
ακαθαρσίας τών ορνιθώνων, έκ τής έλλείψεως άέρος, 
καί τής ανεπαρκούς τροφής. "Οθεν οί ορνιθώνες πρέπει 
νά ηναι ευρύχωροι καί εύάεροι, καί νά μή συναθροί- 
ζωνται έντός αύτών πολλά ορνίθια, επειδή τότε μόλύ- 
νεται ό αήρ, μεταβαλλόμενου τού οξυγόνου είς ανθρα
κικόν οξύ. Κατά μέν τον χειμώνα πρέπει λ.οιπόν νά 
κοιτάζωνται είς τάς φάτνας, κατά δέ τό. θέρος είς μέ
ρη προπεφυλαγμένα διά δικτυωτών έκ σύρματος, κα
λώς αεριζόμενα καί έχοντα κοττάναθρα, ί'να τά ορνίθια 
άναβαινωσιν έπ’αύτών. Κατά πάσαν δέ πρωίαν πρέ
πει νά σαρώνωνται έπιμελώς οί ορνιθώνες, διότι παν 
περίττωμα ζώου περιέχει άμμωνιακόν, έπιφέρον νοσή
ματα.

Δέν πρέπει δέ νά έξε'ρχωνται είς τούς αγρούς τά ορ
νίθια τό πρωί ποό τής έκλείψεως της δρόσου. 'Η πρωι
νή αυτή ύγρασία είναι έπιβλαβεστάτη, ώς περιέχουσα 
πρός τοΐς άλλοις άερίοίς καί χλ.ωρυόρικόν οξύ, το άλ
λως λεγόμενον πνεύμα άλατος.

Είς προσδιωρισμένας δέ ώρας νά τοΐς δίδεται τρο
φή ύγιής καί αρκούντως άφθονος. ’Εν Γαλλία, ή συνή
θης δόσις πρός οκτώ ή δέκα μεγάλας'κάττας είναι έν 
λίτρον καλής κριθης ή καλού βράμου, πρωί καί εσπέ
ραν. Κατά δέ τό διάστημα τής ημέρας, έάν μέν κρα
τώνται κλεισμένα·., δίδεται είς αύτάς άφθονον πίτυρον 
έντός νερού- έάν δέ άφίνονται είς τούς αγρούς ελεύθε
ρα'., εύρίσκουσιν άφ’ εαυτών τήν δέουσαν τροφήν, θέ
τω: επιν.ελούαινα τά όινίθ.α σπανίως άσθενούσι.

’Εάν συμβη νά έξέλθωσι λίαν πρωί', ή νά βραχώσιν, 
ή καί, αφού εύρέθησαν εκτεθειμένα είς πολύν ήλιον, νά 
μεταβώσιν είς τόπον δροσερόν, ένίοτε παθαίνουσιν α
σθένειαν τών έντοσθίων, ή συμφορήσεις κινδυνιόδεις- 
καί ή έλλειψιςδέ γης ξηράς καί αμμώδους, διά της ο
ποίας αγαπούν νά έπιπάσσωνται, προξενεί είς αυτά 
φθειρίασιν, εξ ής άποθνήσκουσι πολλά.

Περί δέ τών θεραπευτικών μέσων, τό θειον τού σι
δήρου (sulfate de fer) ωφελεί πολλάκις, έμποδίζον διά . 
της στυπτικης του ένεργείας τήν διαστολήν καί παρα
λυσίαν τών κυψελωδών ιστών άλλ’ ή δυσκολία της 
θεραπείας ταύτης έγκειται έν τη διακρίσει της άπαι- 
τουμένης δοσεως, έπειδή τό ύπεραρκές βλάπτει. Δάσις 
ήμίσεος γραμμαρίου έντός ενός λίτρου ΰδατος δέν δύ- 
ναται όπωςδόποτε νά βλάψ·/). 'Ωσαύτως γίνεται χρησις 
καί τού καμφορά, συγκεντρούντος τό νόσημα καί ούτως 
ίατρεύοντος ένίοτε, πάντοτε δέ άνακουφίζοντος. ’Αλλά 
καταπραΰνει μέν είς μικράν δόσιν, έρεθίζει δέ είς με- 
γπκλην, καί διά τούτο δέν πρέπει νά ύπερβαίνη ή δάσις 
τήν κεφαλήν μιας καρφίδος είς έκάστην κότταν. ’Επα
ναλαμβάνεται δέ δίςή τρις της ημέρας από ώρας είς 
ώραν.

Περί ορνιθοτροφίας άνεφέραμεν καί έν σελίδι 77.

Ιίρος τον όστις λαλει συνεχώς περί τής τιμιότητάς 
του μή δίδε πίστιν, καθώς ούτε πρός τον όστις λάλεΐ 
συνεχώς περί τής άνδρίας του. .

H ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ1ΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΑΪΤΗΣ.

(Ίδε σελίδα 227.)

Μία τών μεγάλων οίκοδομόίν της πάλεως τών Πα- 
ρισίων, έχουσα φήμην καί έν τή αλλοδαπή, είναι τό 
λεγόμενόν Πάνθεον. Τού κτιρίου τούτου εϊχ,ε γίνει αρ
χή έν έτει 1757 κατά τά σχέδια τού άρχιτέκτονος 
Σουφλότου (Soufflot), βάσις τών οποίων είναι σταυρός 
έλληνικός σχηματιζάμενος ύπό τεσσάρων σηκών συνα- 
πτομε'νων είς τό κέντρον, όπου ύψοΰται ό τρούλος. Ο 
τής εισόδου σηκός καί ό τού βάθους είναι ολίγον τι με- 
γαλήτεροι τών δύο άθ.λων. Τό Πάνθεον έχει μήκος μέν 
112 μέτρων, συμπεριλαμβανομένου καί τού περι
πόλου, πλάτος δέ 84. Τό μέτωπον αύτοΰ εγείρεται έπί 
ύπαίθρου κλίμακος έκ 1 2 βαθμιδών, άνω δέ της κλίμα
κας ύψοΰται προπύλ.αιον κατ’άπομίμησιν τού Πανθέου 
της 'Ρώμης, έξ ού έλαβε καί τό όνομα. ’Εχει δέ είς 
μέν τήν πράσοψιν έξ στήλας, έν δλω δέ στήλας εικο- 
σιδύο, τάξεως κορινθιακής, ών αί μέν 18 είναι μονή
ρεις, αί δέ λοιπαί προσκεκολλημέναι είς τον τοίχον. 
Αί στήλαι αύται ύποβαστάζουσιν αέτωμα, έπί τού ό
ποιου άνάγθ.υφα παρις-ώσι τήν Γαλλίαν δι 
στεφάνους, μετ’ έπιγραφής, « τοΐς μεγάλοις άνδράσιν 
ή ευγνωμονούσα πατρίς » (aux grands homines la 
patrie reconnaissante).

Υπεράνω δετού κέντρου έγείρΆται 32 κορινθια- 
καί στήλαι κυκλοειδώς, σχηματίζουσαι οΰτω τέλειον 
περίστυλον ύποβαστάζον τον τρούλον, άπολήγοντα είς 
φανόν, καί τούτον κυκλοειδή καίύποβασταζόμενονΰπό 
8 στηλών. Περίεργον είναι ότι ό τρούλος τού Πανθέου 
σύγκειταΐεκ τριών θάλων,ών ό πρώτος υ.ένει ήνεωγμέ- 

ωμα, έπί τού ό- 
ίαν διανέμουσαν

*
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νος εις τον όμφαλόν αύτου, σκεπαζόμενον ύπό του δευ
τέρου. Και του μέν πρώτου το ύψος, από του εδάφους 
μέχρι του χείλους του, είναι 59 μέτρων· του δέ δευ
τέρου, από του εδάφους μέχρι τής κορυφής του, είναι 
μέτρων 70' του δέ τρίτου, έπιστέφοντος τό όλον, είναι 
από του εδάφους μέχρι του φανού, συμπεριλαμβανο*· 
μένου και τούτου, 83 μέτρων.

Ο ναός ούτος έχει καθ’ ύλην την έ'κτασίν του ύπό- 
γεια, καί ύπό τόν ανατολικόν αύτοΰ σηκόν ναΐσκον. 
Εις τά υπόγεια ταύτα εύρίσκονται τάφοι διαφόρων 
ίς-ορικών άνδρών τής Γαλλίας, περί τούς τεσσαράκον
τα, έν οίς διακρίνονται οίτών φιλοσόφων Ρουσσώ καί 
Βολταίρου. Εκ τού τάφου τού 'Ρουσσώ εξέρχεται -χειρ 
προφέρουσα δαδα άνημμε'νην. ’Εκεί ύπάρχει καί ηχώ 
αξιοθαύμαστος, την όποιαν ό οδηγός εξεγείρει χάριν 
τής περιέργειας τών έπισκεπτομένων.

Τό ΙΙάνθεον. Ό πύργος τον Άγιον Ιακώβου.

Η οικοδομή αύτη μετέβαλε προωρισμόν πεντάκις· 
έκτίσθη μέν κατ άρχάς ώς ναός εις προσκύνησιν τής 
άγιας Γενεβιε'βης, πολιούχου τώνΠαρισίων· κατάδέ τό 
1791 ή τότε δημοκρατική Κυβε'ρνησις έψήφισεν ίνα 
τίθενται έν αύτη τά λείψανα τών μεγάλων τής Γαλ
λίας άνδρών, καί τότε έχαράχθη έπί τού μετώπου αύ
τής ή ανωτέρω έπιγραφή. ’Εγενοντο δέ μεταβολαί καί 
εις τό κτίριον καί τάς έν αύτώ ζωγραφιάς, αί άπαιτού- 
μεναι ύπό τού νέου αύτοΰ προορισμού. ’Επί τής άνι- 
δρύσεως τής δυναστείας τών Βουρβόνων, τό Πάνθεον 
άπεδόθη εϊς τήν θρησκείαν, καί τότε ό ζωγράφος G1OS 
έζωγράφησεν εις τον θόλοντήν « ’Αποθέωσιν τής αγίας 
Γενεβιέβης», εικόνα άξιοθέατον- άφηρέθη δέ ή πρός 
τούς μεγάλους άνδρας έπιγραφή. ’Αλλά τό 1830, ή 
μοναρχία τού Αοδοβικου Φίλιππου άποκατέστησε τήν 
επιγραφήν ταύτην, άποδόσασαάποκλειστικώς εϊς τούς 
μεγάλους άνδρας τό Πάνθεον. Τέλος, έν ετει 1851, 
προεδρευοντος της δευτερας γαλλικής δημοκρατίας 
τού νυν αύτοκράτορος Λοδοβίκου Ναπολέοντος, τό 
ΙΙάνθεον έπεστράφη εις τήν εκκλησίαν. "Εμεινεν όμως 

ή έπιγραφή « πρός τούς μεγάλους άνδρας » μέχρι σή
μερον, ούτε άφηρέθησαν τά μνημεία τού Ρουσσιο καί 
Βολτέρου, καί τό όνομα Πάνθεον επικρατεί τού τής 
άγιας Γενεβιέβης.

’Εντός τού Πανθέου, εις τό κέντρον, ύπάρχουσι τέσ- 
σαρες έκ μελανός μαρμάρου τράπεζαι, έφ’ ών είναι 
κεχαραγμένα γράμμασι χρυσοϊς τά ονόματα τών πολι
τών οϊτινες έπεσον κατά τάς τρεις ημέρας τής πολιτι
κής μεταβολής τού 1830’ τέσσαρες δέλαμπραί εικό
νες, θεωρούμενα', ώς αριστουργήματα, παριςώσιν ύψη- 
λά τόν Θάνατον (γαλλιστί θηλυκού γένους, ήτοι μίαν 
βλοσυράν γυναίκα, — la Mort), τήν Πατρίδα, τήν 
Δικαιοσύνην καί τήν Δόξαν, μετά τών έμβλημάτων 
αύτών. Περί δέ τήν άγίαν Γενεβιέβην είναι έζωγραφη- 
μένοι οί βασιλείς της Γαλλίας Κλόβις, Κάρολος ό Μέ- 
γας, Αοδοβΐκος ό έπονομασθείς "Αγιος, καί Αοδοβΐκος 

ό 111'. Τούτους ή άγια Γενεβιέβη παρίσταται δεξιου- 
μένη έν ούρανοΐς.

"Ετερον ανεξάλειπτου μνημεΐον της άπεχθείας τήν 
οποίαν ή Δημοκρατία τού 1789 συνέλαβε πρός τά ιε
ρά προσκυνήματα, όρμηθεΐσα εϊς τούτο έκ της φιλαρ- 
χίαςκαί τών καταχρήσεων τού λατινικού κλήρου, εί
ναι πύργος τις ύψηλός, κείμενος παρά τήν πλατείαν 
τού Καστελλέτου (place du Chatelet), έπί τής οδού 
'Ριβολίου καί τού νυν βουλεβαρτίου της Σεβαστουπό
λεως. Ό πύργος ούτος, πύργος τού Άγιου Ιακώβου 
(lour Saint-Jacques) καλούμενος, ήτο τό κωδωνο- 
στάσιον ναού έγερθέντος έν έ'τει 150’2. Η Δημοκρα
τία άφηκε τόν πύργον καί κατηδάφισε τόν ναόν, ίνα 
έγείρη εις τήν θεσιν αύτοΰ αγοράν. Έπεσκευάσθη δέ α
κολούθως ό πύργος, ή άγΰρά άφηρέθη, καί σήμερον εϊς 
τήν θέσιν αύτής έφυτεύθη εύθαλές κηπα'ριον, έν τώ μέ
σω τού οποίου ό πύργος εγείρεται μεμονωμένος, εϊς ύ
ψος 52 μέτρων. Θεωρείται δέ ώς έν τών καλλίστων 
λειψάνων τής αρχιτεκτονικής έκείνου τού καιρού.

(άκολου9<ϊ.)

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΔΝΟΣ.

'Υπάρχει εϊς τήν Κιλικίαν ποταμός τις ιστορικός, 
πηγάζων μέν έκ τού Ταύρου, έκβάλ.λων δέ διά τής πό
λεως Ταρσού. Ο ποταμός ούτος, ον έπεσκότισε τό 
βαρβαρικόν αύτοΰ όνομα Καρά-σού, γινώσκετεποιος 
είναι; ·—Ό Κύδνος.

ημέρα τήν Άγχ ιάλην καί τήν Ταρσόν. Άπελθε, ώ δια- 
βάτα, φάγε, πίε, εύφράνθητι, έπειδή παν άλλο ούδέν 
έστι. »

Τινές όμως διατείνονται ότι τής Ταρσού ό κτιτωρ 
ύπήρξεν, όχι ό Σαρδανάπαλος, αλλά Περσεύς ό τελευ
ταίος βασιλεύς τών Μακεδόνων. Επί Κύρου τού νεω- 
τέρου ή Ταρσός ήτο πόλις μεγίστη, καί έπί τινα χρό

Ό Κύδνος κατά τούς αρχαίους καιρούς έσχημάτιζε 
πρός τό στόμιόν του λιμένα, εϊς άπόστασιν ενός μι
λίου άπό τής εϊρημενης πλούσιας πόλεως, ανω τής ο
ποίας, εϊς άπόστασιν πέντε λευγών, ύπήρχεν, έπι τού 
Κύδνου καί αύτη, ή αρχαία Άγχιάλη, κτίσμα τού 
Σαρδαναπάλου, ένθα έδείκνυτο καί τό μνήμα αύτοΰ 
φέρον τήν έπιγραφήν « Σαρδανάπαλος ήγειρεν εν μια

νον μετωνομάσθη Ιουλιόπολις, εις τιμήν Ιουλίου τού 
Καίσαρος, διατρίψαντος έν αύτή έπί τής έκστρατείας 
κατά Φαρνάκου. Εύνοοΰντες τήν ιίόλιν ταύτην, ό Αύ
γουστος καί ό Άδριανός τήν έκάλλυνον τοσούτον, ώς-ε 
έθεωρεΐτο ώς εφάμιλλος των Αθηνών και της Αλε
ξάνδρειάς.

Εις τήν Ταρσόν είχεν ελθει ή Κλεοπάτρα πρός εύ-
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ρεσιν του Αντωνίου έπί νηός διακεχρυσωμένης, καί ττ,ς 
οποίας τα μέν ιστία ήσαν έκ πορφύρας, αί όέ κώπαι 
έπικεκοσμημέναι δι’ αργύρου’ έκεί είχε στηθή σκηνή 
χρυσοΰφαντος, ύφ’ ήν ή βασίλισσα παρουσιάσθη ένδε- 
δυμένη ώς Αφροδίτη καί περικυκλωμένη ύπό τών ω
ραιότατων νεανίδων της αύλης της, μεταμεμορφωμ-έ- 
νων εϊς Νηρηΐδας καί Χάριτας. ’Εγενοντο δέ τότε έορ- 
ται και θίασοι καί συμπόσια μεγαλοπρεπή, καί ή 
Κλεοπάτρα γελώσα διά την λιτότητα τών γευμάτων 
του ρωμαίου συνυπάτου, τω εϊπεν ό'τι έμελλε δι’ έν 
καί μόνον γεύμα νά δαπανηση έκατρμμύριον δραχμών. 
Είς τό γεΰρια τούτο ούδέν άλλο παρετέθη είμή δοχείον 
ενε'χον ολίγον τι ό'ξος· η δέ Κλεοπάτρα έρριψεν έντός / >7* / t \ t / \»αυτου μαργαρίτην αξίας ενός εκατομμυρίου, και ανα- 
λυθέντος αύτοΰ τόν έπιε.

Η σημερινή-Ταρσός, —r άθλιότης, — μόλις κατέ
χει τό τέταρτον της έκτάσεως της αρχαίας, ολίγιστα 
δέ απαντιόνται ερείπια της αρχαίας λαμπρότητας. 
Περικλείεται ύπό τείχους, έγερθέντος έπί του καλίφου 
Αρούν άλ Ρασσίτου, ώς λέγεται, καί προφυλαττομέ- 

νου ύπο φρουρίου κτισθέντος έπί του σουλτάνου Βεγια- 
ζίτου. Υπάρχει έν αύτη αρμένικη έκκλησία κτισθείσα, 
ώς λέγεται, ύπό του αποστόλου Παύλου, γεννηθέντος 
εν Ταρσω' αλλα τό μέν κτίριον φαίνεται τωόντι παν- 
άρχαιον, την δέ περί του κτίτορος δόξαν ούδέν πιςο- 
ποιεϊ.

Οπισθεν του ναού τούτου ρέει μεγαλοπρεπώς ό 
Κύδνος. Εις τούτου τά ύδατα, κάθυγρος ύπό ιδρώτας 
και κατακεκονιαμένος, ήθέλησε μίαν ημέραν ό μέγας 
'Αλέξανδρος νά λουσθή. Τό νάμα ήτο διαυγές μέν, αλ
λά παγετώδες, καί ό άνήρ έκεΐνος, καταληφθείς ύπό 
πυρετού σφοδρού ήλθεν εις τά λοίσθια. Οί στρατιώ- 
ται τον εςελαβον ώς τεθνεώτα. Τότε ό ιατρός Φίλιπ
πος επροτεινε να τω δώση άλάνθαστόν τι φάρμακον 
αλλα συγχρόνως είχαν καταφθάσει απεσταλμένοι τού 
Παρμενίωνος άναγγέλλοντεςότι ό Φίλιππος, διαφθα
ρείς ύπό τού Δαρείου διά χρημάτων καί ύποσχέσεων, 
έμελλε να ποτίση τον Αλέξανδρον δηλητήοιον. Οτε 
είσήλθεν ό ιατρός φέρων τό φάρμακον, ό ’Αλέξανδρος, 
κρατών έ'τι τήν έπιστολήν διά τής μιας χειρός, έλαβε 
δια τής άλλης τό πόμα καί έ'πιε χωρίς νά δείξη 
τον ελάχιστου δισταγμόν τότε δ έ'δωκε τήν έπιςολήν 
εις τον Φίλιππον. Ούτος άνέγνωσεν, έρριψεν αύτήν έπί 
τής κλίνης τού μονάρχου, καί, — Βασιλεύ, εϊπεν, έν
τός ολίγον απολογείται ή ϊασίς σού άντ’ έμού. — ΙΙέ- 
ποιθα, απεκριθη ο Αλέξανδρος, ούδε'να ε'χων δισταγ
μόν περί τηςέμής ίάσεωςκαί της σης δικαιώσεως.

Μετά τρεις ημέρας, ό βασιλεύς άνεφα'νη έν μέσω 
τών στρατιωτών αύτοΰ.

Ί ινες περιηγηται αναφέρουσι λανθασμένως ότι είς 
τόν ποταμόν Κύδνον έπνίγη καί Φριδερίκος ό Βαρβα- 
ροσσας, αύτοκράτωρ της Γερμανίας, ό'τεάπήρχετο με
τά στρατού έκ τριάκοντα χιλιάδων άνδρών κατά τού 
σουλτάνου Σαλαδίν, κυριεύσαντος έκ νέου τήν 'Ιερου
σαλήμ επί τών σταυροφόρων · τό δέ βέβαιον είναι 
οτι ό Βαρβαροσσας έπνίγη είς τόν ποταμόν Καλύκαδ*· 
νον, ώσαύτως πηγάζοντα άπό τού Ταύρου, άλλ’ έκ- 
όάλλοντα εις την τραχείαν Σελεύκειαν (τήν ση'μερον 
Σαλεφ), είτε λουόμενος έν αύτώ άπερισκέπτως, ώς ό 
μεγας Αλέξανδρος εις τον Κυδνον,ειτε έπιχειρήσας νά 
διέλθη έφιππος τό βίαιον ρεύμα (τήν 1 Ο ίουνιου 1190).

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΣ ΓΗΣ ΓΗΣ.

Κατά διαφόρους καιρούς έπεχείρησαν τής γης τήν 
καταμέτρησιν, σήμερον δέ καί τά παιδία διδά
σκονται πώς έκ τής καταμετρήσεως τού γήινου με
σημβρινού παράγεται τό δεκαδικόν σύστημα- άλλά 
το έν Πουλκόβα τής 'Ρωσσίας άςεροσκοπείον, θέλον νά 
όρίση άκριβέστερον τά πράγματα , άνέλαβε τήν έπι- 
στημονικήν διεύθυνσιν τού έργου, ή'τοι νά παρατείνη 
διά τής Τουρκίας τό μέγα ρωσσοσκανδιναυίκόν με
σημβρινόν τόξον, καί έξ αύτοΰ νά διαγράψη άκριβέ- 
στατα τό σχήμα καί τό μέγεθος τού ήμετέρου πλανή
του. Διά τής έπιχειρήσεως ταύτης τό είρημένον τόςον 
μέλλει νά έκταθρ μέχρι τής μεσημβρινωτάτης άκρας 
τής Ευρώπης.

Τό έσχατον μεσημβρινόν σημεΐον τού ρωσσοσκαν- 
διναυϊκοΰ τόξου, έν τή παρούση έκτάσει αύτοΰ, κείται 
είς τό χωρίον Σταρόνε Κρασόβκα, πλησίον τού I- 
σμαϊλίου. 'Η τελευταία βάσις αύτοΰ είναι ή τού Τάς- 
βουνάρ, όλίγας τινάς λεύγας άπέχοντος άπό τού ’1- 
σμαϊλίου πρός βορράν, έπί τοΰ μεθορίου τής χώρας 
ή'τις έν έτει 1856 παρεχωρήθη είς την Μολδαυίαν. 
Οί γεωδαΐται προτείνουσιν ί'να τά τρίγωνα διευθυνθώ- 
σιν άρχόμενα άπό τής βάσεως τού Τάς-βουνάρ, διερχό- 
μενα τήν ’ΐβραίλαν, έπειτα δέ άκολουθοΰντα τήν άρι- 
στεράν όχθην τοΰ Δουνάβεως μεταξύ τής πόλεως ταύ
της καί τοΰ Ρουστουκίου,καί τέλος ύπερβαίνοντα τόν 
Αίμον ολίγον τι πρός δυσμάς τής Σούμλας,ό'που ή το
πογραφική κατάστασις είναι πολύ μάλλον αρμόδια 
πρός έργασίας γεωδαιτικάς. Περαιτέρω, τό σύμπλεγμα 
τών τριγώνων διευθυνθη'σεται πρός τόν 'Ελλήσποντον, 
καί ακολουθήσει τά παράλια τής Μικράς ’Ασίας, έ'χον 
πάντοτε μίαν τούλάχ ιστόν τών κορυφών του έπί τίνος 
τών νήσων τοΰ Αιγαίου. Αυτόθι προ πάντων παρίστα- 
ται άρμοδιωτάτη ή γεωδαιτική κατάςασις, διότι όλα 
τά έκλεχθέντα τρίγωνα έχουσι καί τό .μέγεθος πολύ 
καί τό σχήμα λυσιτελέστατον. Καίτοι ή παρούσα κα- 
τάστασις τής νήσου Κρήτης δέν έπέτρεψεν είς τούς έπι- 
ςήμονας οδοιπόρους ν?ί μεταβώσιν έκεΐσε αύτοπροσώ- 
πως, άλλ’ έπλησίασαν αρκετά ώστε νά σχηματίσω- 
σι πεποίθησιν ό'τι ό γεωδαιτικός σύνδεσμος δύναται 
ευκόλως νά γίνη είς διάφορα μέρη, μεταξύ τής νήσου 
ταύτης καί τών πλησιεστέρων σταθμών, τούς οποίους 
έθεσαν έπί τών Σποράόων καί τών Κυκλάδων.

’Επειδή δέ είδον πρός τούτοις ό'τι ήδύναντο νά κα- 
ταμετρήσωσιν έπί τής νήσου Κρήτης άρμοδίαν τινά 
βάσιν ίκανώς έκτεταμένην, έσχεδίασαν νά χωρίσωσιν 
έπί τοΰ τόξου τής Τουρκίας, περιλαμβάνοντας βαθ
μούς 10 καί τέταρτον μεταξύ τών έσχατων σημείων 
τών μεταξύ τοΰ ’ΐσμαϊλίου καί τής νήσου Κρήτης, βά
σεις τέσσαρας, αί'τινες, μετά τής βάσεως τής αφετηρίας, 
θάδιαιρέσωσι το τόξον τούτο είς τέσσαρα μέρη ίσα ώς 
έγγιστα. Περί δέ τών τριών άλλων έκλεχθέντων τό
πων, έβεβαιώθησαν ήδη ό'τι ή καταμέτρησις τήν βά
σεων καί ό σύνδεσμος αύτών μετά τών κυριωδεστέ- 
ρων τριγώνων δέν θ’.άπαντήσωσι δυσκολίαν τινά.

Ό πορθμός τού 'Ελλησπόντου διαιρεί τό τόξον είς 
δύο τμήματα ώς έγγιστα ίσα. Καί πρός νότον μέν ό 
αριθμός τών έκλεχθέντων τριγώνων δέν ύπερβαίνει τά 
18, ένω πρός βορράν, έπί τής αύτής έκτάσεως, είναι 
χρεία νά μετρηθώσι τούλάχιστον 25 έως 30 τρίγωνα, 
μή συγκαταριθμουμένων τών προσθέτων. Δέν κατωρ- 

θώθη δέ είσε'τι νά προσδιορισθή ακριβώς ό αριθμός τών 
άναγκαιούντων τριγώνων πρός βορράν· άλλ’ήδη προσ- 
διωρίσθησαν αί γεωγραφικαί θέσεις 31 διαφόρων τό
πων, κειμένων έν ταϊς έπαρχίαις τής Βουλγαρίας καί 
Ρούμελης.

Είς τούς προσδιορισμούς τούτους προςίθενται πλή
θος τοπογραφικών γνώάεων συλλεχθεισών είς τούς τό
πους αύτούς, καί αύται θά μεταβάλώσι μεγάλως τήν 
ό'ψιν τών αρίστων γεωγραφικών χαρτών τούς οποίους 
έχομεν σήμερον, διαγράφοντας ταύτα: τάς έπαρ- 
χίας.

Πιστεύται ό'τι έντός τοΰ παρόντος μηνός όκτωβρίου 
οί είρημένοι έπιστήμονες θά προβώσι καί είς τάς τρι- 
γωνομετρικάς καταμετρήσεις. Προσθέτοντες τό τόξον 
τού τουρκικού μεσημβρινού είς ςό τοΰ ρωσσοσκανδι- 
ναυϊκοΰ, θά έχωσιν έν συνόλφ 35 βαθμούς καί 35 λε
πτά μεταξύ τής Παγωμένης θαλάσσης καί τής νήσου 
Κρήτης.

Καί τοΰτο μεν είναι τό με'γιστον τόξον τοΰ μεσημ
βρινού, τό δυνάμενον νά καταμετρηθώ έν Εύρώπη. Ωσ
αύτως δέ καί πρόςτήν άλλην διεύθυνσιν τό 69 βαθμών 
μήκους τόξον, τό μεταξύ της έν ’Ιρλανδία Βαλεντίας 
καί τού είς τά μεθόρια τών Κιργισιών πεδιάδων Όρ- 
σκου (τόξον τοΰ οποίου ή καταμέτρησις άπεπερατώθη 
προ μικρού έτι διά τής συμπράξεως τών γερμανών, 
βέλγωνκαί άγγλων γεωδαιτών),παριστα τήν μεγίςην 
έκτασιν ή'τις ήδύνατο νά έπιτευχθή έν Εύρώπη ύπο τήν 
αύτήν παράλληλον.

ΤΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΝΕΙΔΟΣ.
Τήν 12 αύγούστου παρουσιάσθησαν είς τόν Ιών- 

σωνα, τόν νΰν πρόεδρον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής, αντιπρόσωποι τής συντεχνίας τών ραπτών. 
Ήσαν πεντήκοντα· όδέ πρόεδρος, υποδεχόμενος αύ
τούς, είπε τά επόμενα- ('Ως γνωστόν, ήτο ποτέ ρά
πτης ό νΰν πρόεδρος ’ΐώνσων.)

«Ούδόλως πρέπει νά έντρεπώμεθα διά τό ήμέτερον 
έπιτήδευμα, είτε ράπται άν ημεθα, είτε υποδηματο
ποιοί, είτε σιδηρουργοί, είτε όποιονδήποτε άν έχωμεν 
έργόχειρον. 'Η εργασία πρέπει ν’ άνυψωθη είς άριστο- 
κρατίαν, καί άν όλοι οί έργάται, άν όλοι οί τεχνΐται 
άκολουθήσωσι τήν ευθείαν οδόν, θά έλθη καιρός νά 
πλάσωμεν αριστοκρατίαν τινά τής έργασίας- ήδέ αρι
στοκρατία τής έργασίας θά προήγε τήν άξίαν, τήν η
θικήν, τήν άρετήν, τήν σοφίαν. Ταύτην έγώ τήν 
αριστοκρατίαν αγαπώ καί εύχομαι. Τόν άνθρωπον δέν 
έξευτελίζει τό έπιτήδευμα, άλλά τά περί αύτόν. Άς 
προσπαθήσωμεν ν’άνυψώσωμεν εαυτούς, καί θ’ άνυψιό- 
σωμεν οΰτω τά ήμέτερα έπιτηδεύματα. Τόν άνθρωπον 
συνιστά ή προσωπική αύτοΰ άρετή. 'Όπως έπιτύχω- 
μεν δέ, άς έρεισθώμεν είς τήν ποοσωπικήν άρετήν.καί 
αξίαν ημών. Εγω τας ηδιστας ώρας της ζωής μου 
διήγαγον έν τω έργαστηρίω όπου διετέλουν ράπτων. 
Μάλιστα δ’ έκ τούτου σεμνύνομαι. Δέν ήμην απλώς 
έργάτης, άλλ’ είχονκαί φήμην έργάτουκαλού. Δέν θέλω 
ενταύθα ν’ άστεΐσθώ" έπειδή ό'μως έγινε λόγος πολύς 
περί τοΰϋμετε'ρου προε'δρου ότι ύπήρξέποτέ ράπτης, ά- 
ναφέρομαι μόνον είς τήν Παλαιάν Γραφήν, λέγουσαν ό'τι 
ράπτης ύπήρξε καί ό ’Αδάμ- ώστε άν ό Άδάμ υπήρξε 
ράπτης, δέν θεωρώ έμαύτόν πρόεδρον ώς ήτιμασμένον 
οτι κ’ έγώ έχρημάτισα τοιούτος. Χαίρων δέ λέγω ΰμΐν 

0Tt, καί μετά τό πρώτον έπιτήδευμά μου, ή παρούσα 
μου θέσις ούδόλως μου ένέβαλεν είς τήν κεφαλήν κα
πνόν τινα ύπεροψίας.

» Καί πάλιν, κύριοι, σάς εύχαριστώ ό'τι μ έτιμη- 
σετε διά τής ύμετέοας έπισκε'ψεως. »

ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΑ1. ·
Ούτως έπιγράφεται τό ιε’ τών Ειδυλλίων τοΰ Θεό

κριτου, έν τών χαριεστάτων καί θαλερωτάτων ποιημα- 
τίων όσα διεσώθησαν ήμΐν έκ της άρχαιότητος· ζώσα 
είκων, τής οποίας τά πάντα είναι πιςοτάτη άπομιμη- 
σις αύτής τής φύσεως. Προσθετέον ότι τό ποιημάτιον 
τούτο είναι ίσως καί τό μόνον δίδον είς ημάς άκρι- 
βεστέραν νύξιν περί είδους τίνος συνθέσεως, τό όποιον 
σπανίους εύρεν έ'κτοτε μιμητάς, ένω έτιμάτο, ώς φαί
νεται, ύπό τών άρχαίων διότι ό Πλάτων εΰρισκε τέρ- 
ψιν έν αύτω πολλήν.

Τά πρώτιστα τού ειδυλλίου τούτου πρόσωπα είναι 
δύο συρακούσιαι γυναίκες, Γοργοί καί Πραξινόη, φίλαι 
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1 ’Ενδοί Πραξινόη;
2 Γοργώ φίλη, ώς χρόνω. (
3 θαΰμ’ ότι καί νΰν ήλθες.
4 'Όοα (ζήτησε) δίφρον. — Δίφρους λοιπόν έλεγον 

τάς παρ’ ήμϊν σολοίκως λεγομένας καρέγλας.
5 "Εχει κάλλιστα· ώς άν έλεγε, καλά κάθημαι,

είναι περιττόν. * 4
6 Ώ τής ήλεμάτου (παραδόξου) ψυχής!
7 Μόλις ϋμίν έσώθην.
8 ’Εννοεί τών στρατιωτών τά σάνδαλα, ήτοι τους 

στρατιώτας.

στεναι., κατοικούσαν εν Α/νεςανόρενα (χετα των συ,υ- 
γων. Εικάζεται ότι ό Θεόκριτος, άφοΰ πολλά έτη έκα- 
τοίκησεν είς Αλεξάνδρειαν, τέλος, μη τυχών όσης ήΰ.- 
πισεν άντιλήψεως παρά Πτολεμαίου τού Φιλαδελφου, 
άνεχώρησεν έκείθεν λήγοντος του 275 έτους προ Χρι
στού, καί έπανήλθεν είς Συρακούσας, όπου έγραψε τύ 
παρόν είδύλλιον.

Κατά τόν Σχολιαστήν, ό Θεόκριτος « παρεπλασε 
τό ποιημάτιον τοΰτο έκ τών παρά Σώφρονι Θεωμε
νών τά ’'ίσθμια, » μή διασωθέντων μέχρις ημών 
έ'παθον καί ταύτα τήν τύχην πολλών καί άλλων κει
μηλίου.

’Αλλ’ έρχόμεθα είς τήν Γοργοί καί τήν Πραξινόην, έκ 
τού διαλόγου τών όποάονύποσχόμεθα τέρψιν οχι συνή
θη είς τούς άναγνούσοντας, καίτοι ή παραφρασις ημών 
είναι σκιά ιός πρός τό πρωτότυπον αλλα παραθετο- 
μεν καί έν πρωτοτυπώ τινάς των άρχαιο>ν φράσεων, 
ί'να έκτιμήσωσι τήν γλυκύτητα αυτών.

ΓΟΡΓΩ. — Μέσα εϊν’ ή Πραξινόη 1;
ΠΑΡΞ1ΝΟΗ. — Μέσα, μέσα. ’Ω Γοργοί μου, φίλη 

μ.ου, χρόνους καί καιρούς είχα νά σέ ίδώ '. Καί πώς 
ήτον αύτό τό θαύμα1 2 3! —Εύνόη, μίαν καθέδραν φέρε 
γρήγορα4- 5 6 βάλε καί έν προσκεφάλαιον.

ΓΟΡΓΩ. — Είμαι πολύ καλά '.
Τ1ΡΑΞ. — Κάθησε.
ΓΟΡΓΩ. — Ω τί ύπέφερα 8! Είδα κ’ έπαθα, α

δελφή, καθ’ οδόν έως νά έλθω έδώ7. Τί κόσμος! 
τί πλησμονή τέθριππων! Παντού κρηπίδες , παντού 
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χλαμυδοφόροι άνδρες9. Κατακτά ό δρόμος αδιαπέρα
στος. Ήλθες και σύ κ’ έκατοίκησες εϊς τήν άκραν τοΰ 
κόσμου, τόσον μακράν άπ’ εμού!

9 ’Εξ άντιθέσεως προς τάς κρηπίδας, επειδή τάς 
χλαμύδας έφόρουν οί ιππείς,ή οίνΰν λεγόμενοι καλός 
κόσμος.

10 ’Απφύς, ύποκορίσμός νηπιακός τοΰ πατήρ, ώς 
έλεγον καί άττα, τέττα, πάππα, καί διά τήν μητέ
ρα, μάμμα, άπφά.

11 Παρά τοϊς άρχαίοις, αί γυναίκες έψιμμυθιοΰντο 
άναφανδόν ώστε οϊ σύζυγοί των αύτοί ταΐς έφερον τό 
φΰκος, ώς πράγμα άναγκαιοΰν είς τήν οικίαν καθώς τό 
άλας. Τοιαΰτα ήσαν τά ή'θη.

12 Τρισκαιδεκάπηχυς, ώς θά έλέγομεν σήμερον, άν
θρωπος έως έκεΐάπάνω, ή βαρβαριστί ούζούν 
αχμάκης.

13 "Εργον έπ’ έργω, λέγει τό κείμενον.
14 Τήν έσθήτακαί τό έπανωφόριον.
15 Κατ’ εκείνην τήν ήμε'ραν έωρτάζετο πανηγυρικώς 

ό "Αδωνις, ές ού καί ή τοσαύτη πολυανθρωπία είς τάς 
οδούς.

16 Το σαπώνιον.

17 Τοΰ μεγάλου σανδουκίου.
18 ’ΐδού τό —πόσον σου έκόστισε. «Πόσου κα

τέβη σοι » λέγει τό κείμενον. Μία δέ μνά ήξιζεν εκατόν 
δραχμάς.

19 Τοϊς δ’ έργοις καί τήν ψυχήν προτέθηκα.
20 Αλλά κατά γνώμην άπέβη σοι.
21 Θολία ή σαλία ήτο πλέγμα τι καλάθω όμοιον, 

τό όποιον έφόρουν αί Λάκαιναι έπί τής κεφαλής· εικά
ζεται δ’ έκ τούτου τοΰ στίχου τοΰ θεοκρίτου ό'τι ή θο
λία είχε τό σχήμα τοΰ σημερινού καπελλίνου, ή 
τής γαλλιστί λεγομένης coiffure. Τήν εικασίαν ταύτην 
ένισχύουσι καί τής Πραξινόης αί λέξεις, « κατά κόσμον 
άμφίθες » , ήτοι, διόρθωσε' την νά στέκη καλά.

22 Ό Μπαμπούλας, ώς λέγουσι σήμερον.
23 Καλεΐ οΰτω τήν τροφόν τοΰ παιδός. Πολλάκις 

είς τάς δούλας έδίδετο τό όνομα τής πατρίδος των.
24 Αύτός ό Πτολεμαίος Φίλάδελφος είχε τάξει τόν 

πατέρα του Πτολεμαίον Λάγον μεταξύ τών θεών.
25 Αποτείνεται προς ιπποκόμον τινά.

ΠΡΑΞ. — "Εχεις δίκαιον άλλα τί νά είπώ εκείνου 
τοΰ άνδρός μου, τοΰ προκομμένου, δστις ήλθε καί έλα- 
βεν είς τά έσχατα τωόντι τής γής, όχι κατοικίαν, 
άλλά φωλεάν, καί τοΰτο διά νά μάς στέρηση ό φθονε
ρός τοΰ νά ημεθα γείτονες. Τοιοΰτος φιλόνεικος μοΰ 
είναι είς όλα ό κακός άνθρωπος.

ΓΟΡΓΩ.— Σιώπα' μην όμιλεΐς οΰτω περί τοΰ 
άνδρός σου εμπρός είς τόν μικρόν, ’ίδέ το πώς έστράφη 
καί σέ παρατηρεί' ίδέ το. "Οχι, Ζωπυρίων μου· όχι, 
ψυχή' μου· δεν λέγει διά τόν παππάκα σου 10 11.

ΠΡΑΞ, —- Αισθάνεται τό βρέφος, μά τήν ΙΙερσε- 
φόνην 1

ΓΟΡΓΩ. — Είναι καλός ό παππάκας σου, είναι 
καλός.

ΠΡΑΞ.— ’Εκείνος λοιπόν ό άλλος ό παππάκας 
τοΰ παραμυθιού (μέ εννοείς), ύπήγε ταΐς προάλλαις 
νά μοΰ άγοράση νίτρον καί φΰκος Π, καί άντ’ αύτών τί 
φαντάζεσαι νά μ’ έφερεν; "Αλας, αδελφή· κατάλαβε· 
άνθρωπος εκεί τρισκαιδεκάπηχυς12.

ΓΟΡΓΩ.— Τά αύτά καί ό έδικός μου ό Διοκλεί- 
δης· οΰτω κ’ εκείνος υπάγει καί ρίπτει τά χρήματα. 
Χθες έπλήρωσε προς επτά δραχμάς πέντε ποκάρια 
μαλλί προβάτου, άλλά τί προβάτου ! σκύλου μάλλον · 
ο,τι ρυπαρώτερον δύνασαι νά φαντασθής· σάκκων γη
ραιών αποξέσματα. Κάθου τώρα λάμβανε δι’ αύτά τά 
πράγματα κόπους διπλούς13. ’Αλλ’ έλα, έλα· φόρεσε 
το άμπέχονον καί τήν περονητρ ίδα σου 14 15, καί ΰπάγω- 
μενείς τά πολυτελή ανάκτορα τοΰ βασιλέως.Πτολε
μαίου, νά ίδοΰμεν τόν "Αδωνιν ls. ’Ακούω ότι ή βασί
λισσα έκάμε προετοιμασίας λαμπράς.

ΠΡΑΞ. — Τ ών ολβίων όλα βέβαια θά ήναι όλβια. 
’Αλλ’ άφ’ όσα είδες έρχομένη είπε με τούλάχιστον 
τίποτε.

ΓΟΡΓΩ. — Δέν έχομεν καιρόν νά χάνωμεν σπεΰ- 
σε νά ύπάγωμεν, κ’ εκεί τά βλέπεις.

ΠΡΑΞ. — Ούτως ή άλλως έκαθήμην αργή: ύπά
γωμεν. Εύνόη, έπαρε αύτό τό νήμα, καί κύτταξε, ά- 
καμάτρα, νά τό άφήσης πάλιν είς τό μέσον τοΰ δώμα

τος, διά νά κοιμηθή επάνω του μαλακά ή γαλή! Κι
νήσου· δός μ.ε γρήγορα νερόν νά νιφθώ. — Κύτταξε· 
αντί νά μέ φέρη πρότερον τό νερόν, μέ δίδει τό σμή- 
μα 16. ’'Ας ήναι τώρα καί αύτό· δός μετο. Πρόσεξε, 
μή χύνεις, βρέ άπληστη, τόσον πολύ, ’ίδέ, ίδέ τήν 
άθλίαν· μοΰ κατέβρεξε τό χιτώνιον. Φθάνει. Ας έχουν 
οί θεοί δόξαν! έτελείωσε καί αύτή ή ιστορία. Ποΰ εί
ναι τό κλειδί τής μεγάλης λάρνακος17; Φέρε μέτο.

ΓΟΡΓΩ. — Νά ξεύρης, ΙΙραξινόη, αύτό τό κατα- 
πτυχον φόρεμ.α (έμπερόνημα) σέ πρέπει πολύ. Μέ λέ
γεις πόσον σέ κατέβη 18;

ΠΡΑΞ. —Μην έρωτας· ύπέρ τάς δύο μνάς καθα
ρού αργυρίου· καί έβγήκεν ή ψυχή μου είς αύτήν τήν 
εργασίαν 19 20.

ΓΟΡΓΩ. — ’Αλλά το επέτυχες λαμπρά.
ΠΡΑΞ. — Ναι, είμαι εύχαριστημένη. Φέρε με τό 

άμπέχονον, καί άμφίθεσέ μου είς τήν κεφαλήν τήν θο- 
λίαν 21 22 έπί τό εύπρεπέστερον. — "Οχι, τέκνον, σύ θά 
αεινχς εις την οικίαν. Εζω είναι Μορ[χω · όαγκα- 
νει ό ίππος. Δακρυε ό'σον θέλεις· δέν έπιθυμώ νά σέ 
πατήσουν, καί νά χωλαίνης έπειτα. — Φεύγωμεν.
— Φρυγία23, έπαρε τό παιδί, καί κράξε μέσατόν σκύ- 
λον, καί κλείσε καλά τήν θύραν τής αύλής.

Ώ θεοί, πόσον πλήθος! καί πώς νά περάση τις δλον 
αύτό τό κακόν! Μύρμηκες αναρίθμητοι καί άμετροι. 
Τωόντι, ώ Πτολεμαΐε, πολλά έποίησες μεγάλα καί ώ- 
ραΐα έργα, άφότου μετε'βη ό πατήρ σου είς τούς αθα
νάτους 24 25. Ούδείς πλέον κακοποιός ένεδρεύει τόν δια
βάτην, έ'ρπων κατά τόν αιγυπτιακόν τρόπον κατόπιν 
του. — Καί τώρα, Γοργώ μου ήδίστη, τί γινόμεθα ; 
’ΐδού τοΰ βασιλέως οί πολεμικοί ίπποι. — Σέ παρα
καλώ, καλέ άνθρωπε23, πρόσεξε μή με πατήσης. — Τό 
είδες έκεΐνο τό κόκκινον άλογον; όρθιον έστάθη έπάνω 
είς τούς δύο του οπισθίους πόδας. Τί άγριον ζώον! — 
Βρέ Εύνόη, βρέ κυνοθαρσής κόρη, δέν φεύγεις άπ’ εκεί;
— Θά τόν σκοτώση αύτόν ό'στις τό κρατεί. Θεός μ’ 
έφώτισε καί άφησα τό παιδί μου είς τήν οικίαν.

ΓΟΡΓΩ. — Θάρσει, Πραξινόη· έπέρασαν έμπρός· 
τώρα ε’ιμεθα έκτος κινδύνου.

ΠΡΑΞ. —’ Ας έχουν δόξαν οί θεοί! ’Αδελφή,ίππον 
καί ψυχρόν ό’φιν, τά φοβούμαι έκ παιδικής ηλικίας 

μου. ’Αλλά σπεύδωμεν, έπειδή συρρέει προς τά έδώ 
όχλος πολύς.

ΓΟΡΓΩ. (ποός τινα γραίαν άπαντηθεϊσαν καθ’ ο
δόν.) — ’Εκ τής αύλής 26 έξέρχεσαι, ώ μήτερ ;

ΓΡΑΙΑ. — Ναι, τέκνα, έκ τής αύλής.
ΓΟΡΓΩ. — Είναι τρόπος νά έ'μβη κανείς ;
ΓΡΑΙΑ. — Ξεύρω κ’έγώ, εύμορφή μου κόρη 27; είς 

τήν Τρωάδα κατώρθωσαν νά έλθουν οί ’Αχαιοί προσπα- 
θήσαντες. Διά τής προσπάθειας κατορθόνονται ό'λα.

ΓΟΡΓΩ. (προς τήν Πραξινόην.) — Μάς άφησεν ή 
γραία τόν χρησμόν της καί ύπάγει τόν δρόμ.ον της 28.

ΠΡΑΞ. — Καλά λέγουν ότι ό'λα τά είξεύρουν αί γυ
ναίκες, έτι καί πώς άπήγαγε τήν "Ηραν ό Ζεύς.

ΓΟΡΙΏ. — Κύτταξε, κύτταξε, Πραξινόη, περί 
τάς θύρας τί πλήθος λαού! ,

ΠΡΑΞΙΝΟΗ. — Φοβερόν ! Γοργώ, έδώ πρέπει νά 
κρατούμεθα διά χειρός. Αάβε καί σύ, Εύνόη, τήν τής 
Εύτυχίδος29, καί πρόσεχε μή πλανηθήτε. Νάέμβωμεν 
όλαι όμοΰ. Καλά ζράτει μας, Εύνόη. Ώ δυστυχία 
μου! πάγει τό θερίστριόν μου 30 · είς δύο μοΰ τό έσχι
σαν.—"Ανθρωπε, σέ παρακαλώ, νά ίδής καλόν, πρόσ
εξε τό άμπέχονον μου.

ΞΕΝΟΣ. — Δέν είναι είς την έξουσίαν μου, όμως 
θά κάμω ο,τι είμπορώ.

ΠΡΑΞ. — ίδέ, ίδέ συμπύκνωσιν λαού! συνωθοΰν- 
ται ώς χοίροι είς τήν θύραν τής φάτνης.

ΞΕΝΟΣ.—Θάρσει, γύναι31, έδώήλθομενείς λιμένα.
ΠΡΑΞ. — Πολύ σ’ εύχαριστώ, φίλε άνδρών, ότι 

τόσον μ’έπροφύλαξες. —Τί χρηστός καί οίκτίρμων 
άνθρωπος! Ακόμη ή Εύνόη δέν ήμπόρεσε ν’ άπαλλα- 
χθή. — "Ελα, κατάβαλε καί σύ, καΰμένη, όλίγην έτι 
βίαν. Καλά καί τό κατώρθωσες. « Όλαι μέσα, » ώς 
λέγει καί ό άποκλείων τήν νύμφην 32.

28 Αύλήν έννοεΐ ή Γοργώ τά ανάκτορα. Μήτερ δέ 
λέγει, διά τήν ηλικίαν της προς τήν τής γραίας. « ’Εξ 
αύλής, ώ μήτερ; » φέρει απλώς καί έπιχαρίτως τό 
πρωτότυπον.

2ι Καλλίστη παίδων.
28 Όλων τούτων τών παρεμπτώσεων ή χάρις δέν 

θά διαφύγη τοΰ αναγνώστου τήν προσοχήν είκονίζου- 
σι ζωηρώς τόν είς τάς τότε συνήθεις κοινωνικάς σχέ
σεις πολιτισμόν, δν έπεκόσμει καί ή γλώσσα. « Χρη
σμούς ή πρεσβΰτις άπώχετο θεσπίξασα. »

29 ’Ενταύθα φαίνεται ότι είχον παραλάβει καί άλ
λην τινά κόρην μεθ’ εαυτών.

30 Θερίστριόν, ήτοι ένδυμα θερινόν' εικάζεται 
ότι είναι τό αύτό καί άμπμχονον, άναφεοόμενον κα
τωτέρω· ήτο έπένδυμά τι, έλαφρόν μέν έν ώρα θέρους, 
βαρύτερον δ’ έν ώρα χειμώνος, ότε καί έκαλεΐτο χεί- 
μαστρον.

31 Διατί νά μή τήν προσαγορεύη διά λέςεώς τίνος 
αντιστοιχούσες προς τό madame, ό αγροίκος, άλλά 
τήν λέγει απλώς, γύναι, μεταχειρίζεται δέ καί τόν 
ένεκόν προς αύτήν ; Διότι ό τότε πολιτισμός ήτο αφε
λής καί γνήσιος, ό δέ νΰν, ψευδής καί έπιτετηδευμένος. 
Ή γυνή σήμερον τιμάται μόνον κατ’ έπίδειξιν, καί 
μόνον προς το νά φανή ό άνήρ καβαλλερέσκος, (Ζή- 
τει είς τά λεξικά chevaleresque.)

32 « ’Ενδοΐ πάσαι »· είναι δέ τοΰτο παροιμία 
προερχομένη έκ τών τότε έθίμων τοΰ γάμου. Αί πα-

ΓΟΡΓΩ. — Πραξινόη, πέρασε άπ' έδώ. Τά ποικί
λα 33 πρώτον παρατήρησε, πόσον λεπτά καί χαρίεντα! 
λέγεις ότι είναι περονήματα34 θεών!

ΠΡΑΞ. — Πότνια ’Αθηνά, ποΐαι χεΐρες τά κατειρ- 
γάσθησαν; ποιοι ζωγράφοι έξεπόνησαν τά θαυμαστά 
ταΰτα ζωγραφήματα ! Νομίζεις θά κινηθούν· νομίζεις 
θά ομιλήσουν ώς έμψυχα, καί όχι ένυφαντά. Μεγάλην 
σοφίαν έχει καί ό άνθρωπος! Ό "Αδωνις ίδέ πόσον 
είναι εξαίσιος, καθώς κατάκειται έπί κλίνης άργυράς. 
ό τριφίλητος "Αδωνις, ό καί είς τόν αδην αγαπητός.

ΕΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ. — Παύσετε πλέον καί σείς, 
καλότυχοι, παύσετε πλέον. Λάλοι τρυγόνες, τών ο
ποίων ή φληναφία δέν έχει τέλος! Μάς έξέσχισαν τ’ 
αύτιά πλατειάζουσαι όλους τούς λόγους των 35.

ΓΟΡΓΩ. — Μά 381 αύτός δέ πάλιν άπό ποΰ έξεφύ- 
τρωσε; Καί τί σε μέλει αν ημείς ημεθα φλήναφοι; 
"Οταν άποκτήσης δούλους, τότε πρόσταζε. Συρακου- 
σίας έχεις τήν άζίωσιν νά έπιτάττης; Γνώρισε ότι εΐ- 
μ-εθα έκ καταγωγής Κορίνθιαι, ώς καί ό Βελλεροφών,7. 
Πελοποννησιστί λαλοΰμεν, καί έπιτρέπεται, νομίζω, 
είς τούς Δωριείς νά δωρίζωσι.

ΠΡΑΞ. — Μή γένοιτο, Μελιτώδης μου θεά 38, νά 
πε'σωμέν ποτέ ύπό δεσπότην καί άλλον. 'Η χάρις σου 
μάς νά φύλαξη! ό είς μάς είναι άρκετός.

ΓΟΡΓΩ. — Σιώπα, ΙΙραξινόη· μέλλει, τώρα νά 
ψάλη τόν "Αδωνιν ή τής Λργείας θυγάτηρ, ή πολύ
πειρος ψάλτρια, ήτις ήρίςευσε καί είς τόν ίάλεμον τοΰ 
Σπέρχιος. Πάντως θά μέλψη τι καλόν. Ήδη ετοιμά
ζεται διαθρυπτομένη. "Ακούσε, άκουσε!

ΓΥΝΗ ΑΟΙΔΟΣ.

Δέσποινα, ήτις ήγάπησας 
Τούς τε Γολγούς, τό ’ΐδάλιον

ράνυμφοι ώδήγουν τήν νύμφην μέχρι τοΰ νυμφικού 
θαλάμου, τοΰ οποίου τήν θύραν έκλειεν ό γαμβρός 
προφέρων τάς λέξεις, « ένδοΐ πάσαι ». Καί τότε αύταί 
ήρχιζον άδουσαι τόν έπιθαλάμιον.

33 Είδος κεντημάτων.
34 Περόνημα ήτο φόρεμα κρατούμενον διά περόνης 

(agrafe).
3ο Αί δύο γυναίκες λαλοΰσι δωριστί, τάν ψυχάν 

προφέρουσαι, αντί τήν ψυχήν, κτλ., διό καί οί λοι
ποί "Ελληνες έλεγον περί τών Δωριέων ότι έπλατεία- 
ζον, ήτοι έπλατυστόμουν πλεονάζοντες τό α.

38 Τό μά τοΰτο, τό χαριέστατον είς τήν παρούσαν 
περίπτωσιν, έπιφωνεϊται αντί τοΰ καθ’ημάς, μάνα 
μου! Μά γά, δωριστί, αντί τοΰ μήτερ γή.

37 ΑίΣυρακοΰσαι ήσαν άποικία Κορινθίων, καί οί κά
τοικοι αύτών έσεμνύνοντο έπίταύτη τή καταγωγή των. 
— Θά δείξωμεν είς τούς Αθηναίους, λέγει έν Θουκυ
δίδη αντιπρόσωπός τις, δν είχον* άποστείλει είς τό
Αμφικτυονικόν συνέδριον, « ότι ούκ 'ίωνες τάδε είσίν, 

ούχ 'Ελλησπόντιοι καί νησιώται... άλλά Δωριείς, έ- 
λεύθεροι άπ’αύτονύμου τής Πελοποννήσου τήν Σικε
λίαν οίκοΰντες. » Οί ’Αλεξανδρινοί όμως ούδέν τοιοΰτο 
είχον νά καυχηθώσιν, ώς κάτοικοι νέας πόλεως μηδε- 
μίαν σχέσιν έχούσης μετάτών αρχαίων τής 'Ελλάδος.

38 Επώνυμον τής Περσεφόνης, είς τήν όποιαν συν
ήθως ώμνυον αί γυναίκες, καί μάλιστα αί Συρακού- 
σιαι.
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Και τήν ύψαύχενα Ίέρυκα 39 40,

39 Οί μέν Γολγοί καί τό ’ΐδάλιον ήσαν πόλεις τής 
Κύπρου, ή δ’νΕρυξτής Σικελίας,.έπί τού ομωνύμου ό
ρους (τανύν Monte Trapano)· καί εϊς τούς τρεις δέ τό
πους τούτους είχεν ή ’Αφροδίτη περίφημους ναούς.

40 Ό θάνατος καί ή κατάτινα τρόπον άνάστασις 
τού ’λδόίνιδος έωρτάζοντο μετά μεγάλης πομπής, 
μάλιστα δέ εϊς τήν Βύβλον (πόλιν παραθαλάσσιον τής 
Φοινίκης, τανύν Τζεπαίλ), εϊς τάς ’Αθήνας καί εις 
τήν ’Αλεξάνδρειαν. Η τών ’λδωνίων εορτή διήρκει 
συνήθως δύο ημέρας, καί συνέζειτο έκ δύο τελετών 
τής μ.έν καθιερωμένης εϊς το πένθος καί τον θρήνον· 
αύτη εκαλείτο ’Αφανισμός* τής δέ εϊς τήν χαράν 
διά τήν έπιστροφήν τού ήρώος· καί αύτη έζαλείτο 
Εύρεσις. Καί έν Βύβλω μέν προηγείτο ό θρήνος, έν 
’Αλεξανδρεία δέ καί έν Άθήναις προεωρτάζετο ή Εΰ- 
ρεσις. 'Η Γοργώκαί ή Πραξινόη παρευρίσκονται εις τήν 
εορτήν τής Εύρέσεως.

’Εν τώ μέσω περιβόλου τίνος μεγαλοπρεπούς κεκο- 
σμημένου ήγείρετο ϊκρίον έστρωμένόν διά ταπήτων 
πλουσίων. ’Εκεί, έπί κλίνης άργυράς, έζοιτάζετο τό 
άγαλμα τού ’Αδώνιδος* εϊς άλλην δέ κλίνην παρέκει, 
ή καί εις τήν αύτήν ένίοτε, ύπήρχε κατακεκλιμένον 
καίτό τής’Αφροδίτης, συνηθέστερον δέ γυνή τις ζώσα, 
έμφαίνουσα τήν θεάν, καί διά σχημάτων μιμικών πα- 
ριστώσα τήν έκ τής έπιστροφής τού ’Αδώνιδος εύφρο- 
σύνην αύτής. ΙΙέριζ τού ϊκρίου καί εϊς τούς τοί
χους τού ιερού περιβόλου έτίθεντο κατά τάξιν αργυρά 
κάνιστρα (ταλαρίσκοι) πλήρη νέων βλαστημάτων ευ
θαλών, εϊκονιζόντων περί τόν άναγεννηθέντα ’ Αδωνιν 
τήν έαρινήν φύσιν. Σίτος, άνηθον, μαλάχαι, θρίδακες 
ήσαν τά φυτά τών έφημέρων κηπαρίων τούτων, ποοα- 
γόμενα διά τεχνητής θερμότητος* έξ ού καί ή παροι
μία « ’Αδώνιδος κήποι», σημαίνουσα τό φθαρτόν καί 
πρόσκαιρου τών απολαύσεων τής ζωής.

Τήν δέ ακόλουθον ημέραν τό πένθος διεδέχετο τήν 
χαράν ή έπί τού ϊκρίου νυμφική κλίνη αντικαθί
στατο ύπ’ άλλης, νεκρικής ταύτης, έπί τής οποίας ε- 
κειτο έτερον άγαλμα παριστόν τον ήρωα θνήσκοντα* 
πλησίον δ’ αύτοΰ ή ’Αφροδίτη περιαλγής καί κοπτο- 
μένη. Τότε δ ’ έψάλλοντο ύμνοι νεκρώσιμοι, καί πρός 
τό εσπέρας έσχηματίζετο απέραντος τις λιτανεία, ό
που καί αί έπιφανέσταται τών γυναικών τής πόλεως 
ήκολούθουν άνευ ζώνης,πενθηφορούσαι καί έχουσαι τήν 
κόμην αύτών έκλελυμένην ή καί έξυρισμ.ένην. Ούτω δ’ 
έπορεύοντο εις τήν όχθην τής θαλάσσης συνοδεύονται το 
άγαλμα τού ήρωος, ριπτόμενον εϊς τά ύδατα.

Χρυσοπαικτούσ Αφροδίτη! 
Οιον τον Αοωνιν σ εφερον 
Απ’ άενάου ’Αχέροντος 
Μετά μακρούς μήνας δώδεκα

Αί μαλακόποδες Ώραι 10! 
Πάντων Μαζάρων βραδύτατα'.. 
Αλλ ένταύτώ περιπόθητοι, 
Αύται αείποτε έρχονται

Εϊς τούς θνητούς φέρουσαί τι. 
Καί σύ μέν, Κυπρί, μετέβαλες 
Από θνητής εις αθάνατον 
Την Βερενίκην, σταλάξασα

Εντός αύτής αμβροσίαν*

Τής Βερενίκης δέ σήμερον, 
θυγάτηρ αύτη φιλόστοργος 
Καί τής 'Ελένης έφάμιλλος

Η 'Αρσινόη, εύγνώμων, 
Ιδού, ιδού, ώ πολύναε 
Καί πολυώνυμε δέσποινα, 
Εϊς τόν ώραΐόν σου ’.Αδωνιν

Τό παν καλόν προσκομίζει.
Ωριμοι κείνται πλησίον του
Οσοι καρποί εις τ’ άκρόδρυα, 
Κήποι δ’ άνθέων ενέχονται

Εϊς αργυρούς ταλαοίσκους· 4
Μύρων συρίων τε πάγχρυσα .
Δοχεία, κ’ έντεχνα πέμματα, 
Εν οίς συμμίσγουν αί πλάττουσαι

Αλευρον, μέλΓκαί άνθη.
Καί μετ’ αύτών παρατίθενται
Πτηνά, χερσαία τε άφθονα· 
Χλωραί σκιάδες δ’έγείρονται

Απαλωτάτου ανήθου,
Εφ’ών μικρά ’Ερωτίδια
Υπερπετώσιν, ή κάθηνται 
Εϊς τούς παρέκει άκρέμονας

Ως νεοσσοί άηδόνων,
Ω Χρυσού πλήθος, ώ έβενος,
Ω λευκοτάτου έλέφαντος
. · V ’ϊ ' rΑετοί όυο εςαιροντες

Τόν παίδα τον οϊνοχόον ! 
Τάπητες δ’ άνω πορφύρεοι 
« Καί ύπνου τε μαλακώτεροι » 
('Ως τής Μιλήτου οί έμποροι

θά ε'λεγον καί τής Σάμου),
Εστρώθησαν εϊς τήν Κύπριδα 
Καί τόν καλόν της τόν "Αδωνιν, 
Γαμβρόν έτών όκτωκαίδεκα,

Εννεακαίδεκα μόλις.
Καί νύν μέν ούτοι χαιρέτωσαν
Ημείς δ’ άθρόαι έξέλθωμεν 
Μετά τής έω, βαδίζουσαι

Πρός τήν ύγράν παραλίαν·
Κ’ έκεί, τού κύματος πτύοντος,
Τήν κόμην άπασαι λύσασαι, 
Καί τήν έσθήτα άφήσασαι 

Νά πέση κάτω τού κόλπου, 
Ας άναμέλψωμεν, — Αδωνι 
Φίλε, σύ μόνος, μονώτατος 
Τών ημιθέων εύρίσκεσαι

Καί εϊς τήν γήν, κ’ εϊς τόν άδην.
Ούτ Αίας ό βαρυμάνιος
Ηρως τοιοΰτό τι έπαθεν, 
Ούτ’ ’Εκτωρ, παΐς ό πρεσβύτατος

Τών είκοσι τής 'Εκάβης, 
Καί ούτε οί αρχαιότεροι, 
Ααπίθαι καί Δευκαλίωνες 
Καί Πελασγοί, οί προπάτορες

Πελοπιδών καί ’Αργείων.
Νύν δέ γενού ήμίν ίλεω:^
Καί καθώς ήλθες τριφίλητος, 
Ούτω θά έλθης, ώ "Αδωνι,

Καί τό έρχόμενον έτος.

ΓΟΡΓΩ. — Σοφή τωόντι, ώ Πραξινόη, ή ψάλτρια.

Είδες γυναίκα! όλβία ότι τόσα έπίταται* πανολβία ότι 
τόσον γλυκείαν έχει φωνήν. "Ωρα όμως καί νά έπιστρέ- 
ψωμεν εϊς τόν οίκον. Ο Διοκύ.είδης δέν έγευμάτισεν 
ακόμη, καί θά ήναι όλος όξος ό άνήρ. Σ’ εύχομαι πο
τέ νά μή συναπανθής μετ’ αύτοΰ ένώ πεινά. — Χαϊρε, 
’Αδωνι άγαπητέ, καί εϊς χαίροντας ημάς έπάνελθε.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ.

ΡΟΛΩΝ ΛΙΛΤΗΡΗΧΙΣ.

Ότε άνθοΰσι τά τελευταία ρόδα, κόψε τούς κάλυ
κας όσοι είναι έγγύς τού ν’ άνοίξωσι, στάξον εις τον 
μίσχον των (εϊς τήν ούράν των) κηρίον, καί έγκλεισον 
έπειτα έκαστον κάλυκα έντός κερατίου έκ χάρτου χον
δρού. Πρέπει όμως νά ήναι το κεράτιον αρκούντως 
χωρητικόν, ώστε νά μή έγγίζη τό ρόδον έπί τού χάρ
του. Επειτα κόλλησον τόν γύρον τού κερατίου, ώστε 
νά μή εισέρχεται ό άήρ, καί τέλος κρέμασον τούς κά
λυκας από τού μίσχου των έντός ερμαρίου. Πρόσεξον 
νά μή έγγίζωσιν ό εις εις τόν άλλον. ’Εν ώρα χειμώ- 
νος, όταν σέ χρειασθή ρόδον ίνα ς·ολισθής,λάβε έν τών 
κερατίιον, άπόβαλε τόν χάρτην, άπόκοψον τήν άκραν 
τήν φε'ρουσαν τον κηρόν, καΰσον έπειτα τήν άκραν τού 
μίσχου, θές τό άνθος έντός ψυχρού ύδατος, καί ούτω 
μετά δύο ώρας θά έχης εν ώραιότατον ρόδον, εύθαλές 
ώς άν τό έδρεπες έν ώρα έαρος.

ΞΥΛΟΝ ΜΕΛΛΝΟΧΡΟΥΝ.

Λάβε κηκίδα κοπανισμένην εις κόνιν 300 γραμμα
ρίων, θειον τού σιδήρου (sulfate de fer) γραμ. 300, 
ξύλον Καμπεχ ίου γραμ. 750- βράσον αύτά όμού καί 
αποστράγγισαν. Εν τούτω τω έκβράσματι πότισαν 
τό ξύλον τό όποιον θέλεις νά βάψης.

ΠΡΟΧ TOYS ΚΥΝΗΓΟΥΣ.

Παρετηρήθη ότι έπί 100 κυνηγετικών τυφεκίων έκ- 
ρηγνυμένων, τά 95 παθαίνουσι τούτο έκ τού άρις-ερού 
σωληνός των, καί μόνον 5 έκ τού δεξιού. Διατί; Η 
κατασκευή τού τε αριστερού καί τού δεξιού σωλήνος 
είναι ή αύτή· άμφότεροι οί σωλήνες υποβάλλονται εϊς 
τήν αύτήν δοκιμασίαν πριν ή έκτεθώσιν εϊς πιόλησιν 
οί δέ κυνηγοί έν γένει γεμίζουσιν άμ.φοτέρους πάντοτε 
τούς σωλήνας έξ ίσου. Λοιπόν τίς ό λόγος δι’ ον έκ- 
ρήγνυται ώς έπί τό πλεϊστον ύ αριστερός σωλήν;

Ο λόγος είναι ούτος. Παρουσιάζεται θήραμά τι, 
καί ό κυνηγός πυροβολεί·. Πυροβολεί έκτοΰ δεξιού σω
λήνος. Έάν μέν έπεσε τό θήραμα, ό κυνηγός γεμίζει 
πάλιν τόν δεξιόν σωλήνα καί προβαίνει εϊς άναζήτησιν 
καί άλλου θηράματος· έάν δέ τό θήραμα δέν έκτυπή- 
θη, έπειδή άπεμακρύνθη ήδη πολύ, ό κυνηγός διατηρεί 
τόν αριστερόν σωλήνα άκένωτον. Ενί λόγω, ό αριστε
ρός σωλήν μένει ώς επιφύλαξες τις, ής γίνεται χρήσις 
μόνον εϊς τήν έσχάτην ανάγκην.

Αλλά πολλοί θά είπωσιν ότι, αφού λοιπόν γίνεται 
όλιγωτέρα χρήσις τού αριστερού σωλήνος, ούτος έπρε
πε ν’άντέχη πλειότερον τού δεξιού. Τούναντίον. Υ- 
ποθετε'ον ότι έπυροβόλησες διά τού δεξιού δεκάκις· ό 
τιναγμός έκάστης τών δέκα έκπυρσοκροτήσεων, σείων 
έκάστοτε τον γ'όμον τού αριστερού σωλήνος, τέλος α- 
πομακρύνει τό βύσμα (τήν τάπαν) άπό τής πυροκό- 
νεως, καί ούτως ανοίγεται διάστημά τι μεταξύ αύτών.

Τούτου ούτως έχοντας, έάν πυροβόλησης διά τού αρι
στερού σωλήνος, αύτός θά έκραγή.

Τί ποιητε'ον λοιπόν πρός αποφυγήν τού δεινού 
τούτου κινδύνου ; Τό πράγμα είναι άπλούστατον. 'Ο
σάκις γεμίζης τόν δεξιόν σωλήνα, άφινε τόν οβελόν νά 
πίπτη άπαξ καί έντός τού αριστερού, όπως τό βύσμα 
έπανέρχεται εις συναφήν μετά της πυροκόνεως. Πόσα 
δεινά προλαμβάνονται διά. τού άπλουστάτου τούτου 
κινήματος!

ΙΟΥΚΚΑ 11 ΙΝΏΔΗΣ.

« Επί εξ ή έπτά έτη έφύλαττον δύο ’ίούκκας ινώ
δεις, καί ούδέποτε ήνθησαν· ήγνόουν λοιπόν τά άνθη 
αύτοΰ τού φυτού. Κατα τόν παρέλθοντα ϊούνιον, άνε- 
κάλυψα τέλος έ'να κάλυκα εϊς τήν μίαν έκ τών δύο, 
τήν μάλλον έκτεθειμένην εις τόν ήλιον μετά μίαν δέη 
δύο εβδομάδας άνέδωσε κάλυκας καί ή δευτέρα,ή μάλ
λον πρός τήν σκιάν. Εγώ ένόμισα ότι θά τάς έσπού- 
δαζον καί θά ήκολούθουν τήν άνθησίν των διαδοχικώς· 
αλλά, παρ’ έλπίδα μου, ή πρώτη άνθήσασα έπερίμεινε 
τήν σύντροφόν της, καί οϊνήχθησαν άμφότεραι όμού 
ακριβώς όταν έγινε πανσέληνος. Κατ’ άρχάς, ή σύμ- 
πτωσις αύτη μ’έφάνη παράδοξος· ότε όμως είδον τό 
άνθος εϊς τό φώς τής σελήνης, ένόησα. Τό φυτόν τούτο 
έπλάσθη διά τήν σελήνην,καθώς τό ηλιοτρόπιου διά τον 
ήλιον. Πλήθος άλλων άνθέων λευκών είναι τήν ημέραν 
πολύ ώραιότερα. Τό κρίνον, παραδείγματος χάριν, έ
χει χρείαν τού μεγάλου φωτός τής ημέρας ίνα φανή έν 
όλη του τή λαμπρότητι’ άλλά τά διαφανή τής ίούκκας 
πέταλα, ών ή λευκότης είναι ύποπράσινος, καί διά 
τούτο τήν ημέραν φαίνονται αμαυρά, ύπό τό φώς τής 
σελήνης καθίστανται άργυροειδή καί παμφαή· καί τά 
φύλλα δέ αύτά, τά όποια τήν ημέραν φαίνονται μαρα
σμώδη καί ατελή, διά νυκτός άναδίδονται καί άνοί- 
γονται εϊς σχήμα ριπιδίου, καθώς ό φοίνιξ, ίνα δώσω- 
σιν έλευθερίαν εϊς τό στέλεχος.

» Τήν δευτέραν νύκτα ήδυνήθην καλώς νά προσέξω 
εις ολην τήν καλλονήν τών άνθέων μου. Ο κορμός ή- 
κοντίζετο πρός τό ύψος ώς βέλος· όλοι δέ οίκωδωνί- 
σκοι συνεσπειρβύντο περί αύτόν έν χαριεστάτη τινί 
τάξει, έχοντες τά πέταλα διαφανέστερα τού κρυστάλ
λου, καί ύποφώσκοντα γλυκύτερον τού άδάμαντος, ένώ 
ό γ'ύρος των έφαίνετο βάλλων ακτίνας ώς ή σελήνη · τά 
δέ φύλλα, τά οποία τήν ημέραν μ’ είχον φανή ώς ο
δοντωτά, τώρα τά έβλεπον περιβεβλημένα διά λεπτο- 
τάτων ινωδών κροσσών· έξ ού καί τό έπιθετον ινώ
δης, διδόμ.ενον εϊς τήν ϊούκκαν. »

Εϊς τήν ποιητικήν ταύτην περιγραφήν έχομεν νά 
προσθέσωμεν λεπτομέρειας τινας θετικωτέρας περί τών 
διαφόρων ειδών τής ίούκκας, ήτις τοσούτον σήμερον 
έπιζητεϊται ύπό τών καλλιεργούντων τά άνθη. Τό φυ
τόν τούτο προέρχεται έκ τής ’Αμερικής. 'Η ϊούκκα ή 
άλοήφυλλος χρησιμέυει εις τήν Ιαμαϊκήν διά τούς 
φράκτας, έπειδή πολλαπλασιάζεται τάχιστα συμπυ- 
κνουυ.ένη Ταύτης τά φύλύ.α περιέχουσιν ούσίαν τινά 
ειδικήν, δλην διωργανωμένην, παρεμφερή πρός τήν τού 
χ άρτου, εύκόλωςλαμβάνουσαν παντός ^δους χ ρώματα, 
καί έπί τής οποίας δύναταί τις νά ζωγραφήση ώς έπί 
χάρτου τού Βριστόλου,ή έπί άργιλλοπλάστων σκευών· 
διότι καί κάμπτεται κατά θέλησιν, μ.ή θραυομένη, καί 
ή ύγρασία δέν μβταβάλλει τό δοθέν εις άύτήν σχήμα.
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Kat λοιπόν κατασκευάζονται έκ τής ούσίας ταύτης άν
θη τεχνητά, ελαφρά κοσμημάτια διά τάς γυναικείας 
κόμας, κάνιστρα, καλάθια, δοχεία, προς δέ και σκιά- 
δια.

Καί άλλη δέ τις ίούκκα, ήτις επονομάζεται ένδο
ξος, έχει τάς αύτάς ιδιότητας. ΙΙρός άπόκτησιν τοΰ

Ίούκκα ή ινώδης, ή άλοήφνλλος, καί ή ένδοξος.

Τό φυτόν τοΰτο ευκόλως εγκλιματίζεται εις πάντα 
εύκραη τόπον. Θέλων νά πολλαπλασιάσης τάς ίούκ- 
κας, αρκεί νά ρίψη; μίαν παραφυάδα τοΰ δενδρυλλίου 
τούτου εϊς τινα σωρόν κοπριάς, νά έγχώσης έκεϊ αύτήν 
ελαφρώς, καί νά περιμένης. 'Η παραφυάς θά σκεπασθη 
ύπό βλαστών, τούς οποίους άποσπας άπό τοΰ φλοιοΰ 
καί φυτεύεις. Ούτω δέ άκόπως καί άνεξόδως άποκτας

ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.

έξαύτηςπαπύρουδέν είναι χρεία προπαοασκευήςτίνος’ 
τό ψύλλον κόπτεται κατά μήκος τοΰ μεσαίου νεύρου 
του, καί έπειτα χωρίζεται διά τών δακτύλων ό επί της 
επιφάνειας αύτοΰ λεπτός ύμη'ν. Τά διά της παπυρώ- 
δους ταύτης ύλης παρεσκευασμενα πράγματα είναι ε
λαφρά, κομψά, καί ένταύτώ μόνιμα, 

ό',τι μακροί κηπουρικοί κόποι δεν κατώρθουν πάντο
τε είς τούς προτε'ρους καιρούς.

Οι αεί ν/βντίς τι νά πράζωσι πρέπει ν’ άποφεύγωσι 
τούς αεί έχοντάςτι νά εϊπωσι.

ΝΕΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ.

Ό έκ Νεοβοράκου κ. I. Β. Στόνερ έδοκίμασε κατά 
τόν παρελθόντα σεπτέμβριον έξω τοΰ λιμένος τοΰ Α

βρού (Havre) νέαν τινά αποσκευήν, σώζουσαν άπό τοΰ 
πνιγμού τούς ναυαγούς.

’Επιβάς μίαν εσπέραν είς γαλλικόν τι άτμόπλουν 
μετά τών συνεταίρων του, κυρίου καί κυρίας Καραδωκ
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σμον έντός τριών λεπτών μόνον, έπεσον εις τά κύματα 
τζς θαλάσσης απομακρυνόμενου έ'τι τοΰ άτμοπλόόυ.

Αί καρδίαι τών άλλων επιβατών συνεσχέθησαν ύπό 
φόβου καί άνησυχίας ό'τε οί πεσόντες ειχον γίνει ά
φαντοι έντός της θαλάσσης, εϊς εκείνο τό σκότος και εϊς 
εκείνα τά κύματα. Άλλά μετ’ ολίγον ή παρουσία τών 
κολυμβητών έμαρτυρη'θη ύπό φωτεινών πυροτεχνημά
των άναδιδομένων άπό τών χειρών αύτών. Ίί κυρία 
Καραδώκ είχεν ανάψει λαμπρόν βεγγαλικόν πυρ, τό 
οποίον, έπιχέον φώς ημέρας, καθιστά άδιαλείπτως 
ορατούς άπό τοΰ άτμόπλόου καί τούς τέσσαρας κο- 
λυμβητάς.

Ερχόμεθα νΰν εϊς την έξήγησιν τοΰ φαινομένου 
τούτου.

Η σωστική αποσκευή τοΰκ. Στονερ σύγκειται έκ 
μιας ζώνης φελλοΰ, συνηρθρωμένου είς τρόπον ώστε νά 
ηναι ή ζώνη ευλίγυςος. Μετά την ζώνην, ό κολυμβητής 
φορεΐ ένδυμά τι μονοκόμματον έξ ύφάσματος έπαλειμ- 
μενου δι’ελαστικού κόμμιος. Τό ένδυμα τοΰτο συσφίγ- 
γεται, περί μέν τούς καρπούς τών χειρών διά μόνης 
της έλαστικότητος τοΰ κόμμιος, περί δέ τον τράχη
λον διά τίνος κουκούλας μετά πορπών, μη έμποδιζού- 
σης τοΰ λαιμού τάς κινήσεις. Αύο βάρη έκ μολύβδου 
προσδένονται εις τούς πόδας, ί'να κρατήται τό. σώμα 
όρθιον, ώς καί δύο πτερύγια έκ τοΰ αύτοΰ ελαστι
κού ύφάσματος, χρησιμεύοντα πρός νήξιν καί διεύθυν- 
σιν τοΰ κολυμβητοΰ. ΙΙροσδε'νεται δέ εϊς αύτόν καί τις 
αποθήκη εφοδίων, έ'χουσα τό σχήμα τών σημαντηρών 
τούς οποίους τά πλοία ρίπτουσιν είς την θε'σιν της ά
γκυρας των. Η αποθήκη αύ'τη περιέχει, ού μόνον τρο
φήν διάπολλάς ημέρας, άλλά καί νερόν γλυκύ, ροφώ- 
μενον διά λεπτού τίνος σίφωνος έξ έλαστικού κόμμιος, 
τέλος δέ πυροτεχνήματα, ί'να μεταχειρίζεται αύτά ό 
ναυγός έν ώρα νύκτας πρός φανερωσιν τής ύπάρξεώς 
του, ένω είς την κορυφήν της αποθήκης ϊσταται 
ίστίον φέρον σημαίαν, δήλοΰσαν έν ημέρα είς τά δια
βατικά πλοία την παοουσίαν του.

Επιτυχούσης πληρέστατα της δοκιμής, όλοι όσοι 
εγένοντο έκ τοΰ' άτμοπλόου αύτόπται άνεκηρυξαν τόν 
έφευρετην άπό τοΰδε ώς εύεργέτην τοΰ ναυτικού και έν 
γένει της άνθρωπότητος, επειδή διά τής έφευρέσεως 
αύτοΰ μεγάλως έλαττοΰται του λοιπού ό κίνδυνος τής 
τών ναυαγών απώλειας. 'Επειτα δ’ έπλησίασε τό σκά
φος μετά ζητωκραυγών καί χειροκροτήσεων, καί παρέ
λαβε τούς έν τη θαλάσση, οίτινες άποδυθέντες ’τού πε
ριβλήματος των εύρέθησαν διόλου άβροχοι. Ο κ. Στό- 
νερ ήτο ένδεδυμένος ώς έάν εύρίσκετο εϊς χορόν έπί- 
σημον.

Καί ό'τε δ’ έξήλθον είς τήν ξηράν, τό πλήθος άνευ- 
φήμισεν ένθουσιωδώς, και τά μουσικά όργανα ήλά- 
λαξαν εϊς τιμήν των.

Ζήθι λοιπόν, άνακράζομεν καί ημείς, ώ Στονερ ! 
Ζηθι, διότι ένέβαλες θάρρος έν τη ψυχ;ρ τής συζύ
γου καί τών τέκνων τοΰ ναύτου! Ζηθι, διότι (τοΰθ’ 
όπερ καί άνέγραψας έπί τών σημαιών τών σημαντη
ρών σου), ΕΥΡΗΚΑΣ άληθώς!

Η ΤΑΞΙΣ.
’Επειδή ή τάξις είναι καί έκτος ημών τάξις καθώς 

έν ήμΐν, καί πανταχοΰ έχει τήν αύτήν έξουσίαν έπί 
τοΰ λόγου, σεβόμεθα αύτήν καί εν ταίς άλλαις ©ύσεσι 

καθώς έν τή ήμετέρα, καί τό καλόν τών άλλων είναι 
ένώπιον ήμών έπίσης ιερόν ώς τό ήμε'τερον. Τωόντι, 
πρός τήν ήμετέραν κρίσιν, τό καλόν δέν είναι καλόν 
ώς ήμε'τερον, άλλ’ώς έκπλήρωσις τής τάξεως· πρός 
τόν λόγον δέν εΐμεθα άξιοσε'βαστοι ημείς αύτοί, άλλ’ 
ή τάξις. Καί άρα όπου άν εύρίσκεται τό καλόν, προς 
τόν λόγον είναι έπίσης καλόν. Αί αισθήσεις καί αί ρο- 
παί ήμών περιφιλαυτοΰσι καί φιλοπροσωποΰσιν, άλλ 
ό έν ήμίν λόγος είναι αμερόληπτος καί άφιλοπρόσω- 
πος· προτιμά τό καλόν παρά τό πρόσωπον, διότι ένώ
πιον αύτοΰ τό πρόσωπον ούδέν αξίζει εΐμή ώς όργανον 
τής τάξεως, τής μόνης ίεράς πρός αύτόν. Εκ τοΰ Άό- 
γου απορρέει έν ήμΐν πάσα δικαιοσύνη, πάσαάφοσίω- 
σις, πάσα ηθική.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.

ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΘΥΣΟΙ-.

Άγγλος τις έκ τών μεγιστάνων, ό κόμης Πέμπροκ 
(Pembroke), είχε πολλά προτερήματα έξαίρετα, άλλά 
καί άκραν ίσχυρογνωμίαν είς τάς πράξεις του, αίτε- 
νες ήσαν ένίοτε ιδιότροποι ώς καί ή διαγωγή του. 
Θέλων ν’αποφυγή τάς παρακλήσεις δι’ών τόν ήνό- 
χλουν οίπερί αύτόν, παρακινοΰντες νά πράξη τι παρά 
τήν θέλησίν του, ύπεκρίνετο τόν κωφόν, καί ούτως ά- 
πήντα μόνον είς δ,τι έπεθύμει νά τω εϊπωσιν, όχι δέ 
ποτέ είς ό',τι τω έλεγον. Μεταςύ τών θεραπόντων του 
υπήρχε' τις έκ παιδικής ήλικίας υπηρετών αύτόν μετά 
πολλής αγάπης καί πίσιεως. Τόν προεβίβασε λοιπόν είς 
αμαξηλάτην του' άλλ' έκτοτε ό Ίάννης ήρχισε νά πί- 
νη, έως ού έκυριεύθη κακώς ύπό τοΰ ελαττώματος. Η 
κόμησσα, θε'λουσα ένεκα τούτου νά τον άποπε'μψη, 
παρεκίνει είς τοΰτο τόν άνδρα της· άλλ’ούτος άπεκρί- 
νετο πάντοτε είς τάς παρακινήσεις της· —- Ναι, ό 
’ίάννης είναι τωόντι εξαίρετος ύπηρέτης.

— Άλλά σέ λέγω, άπήντα ή λαίδη ΙΙέμπροκ, ό'τι 
είναι πάντοτε μεθυσμένος, καί ό'τι πρέπει νά τόν άπο- 
βάλωμεν.

— Ά ! άπεκρίνετο ό κόμης, ήλθεν εϊς τήν ύπηρε- 
σίαν μου έκ παιδικής ήλικίας του, καί, καθώς λέγεις 
ορθότατα, μάλλον πρέπει ν’ αύξήσωμεν τόν μισθόντου, 
παρά νά τον άποπέμψωμεν;

Μίαν ή μέραν, ό Ιάννης είχε πίει ύπέρ τό σύνηθες, 
καί ήνιοχών είς τόν περίπατον τοΰ Άί'δπάρκου άνε— 
τρεψε τό όχημα. 'Η κόμησσα είχε φοβηθή πολύ έκ τής 
πτώσεως ταύτης· καί ευτυχώς μέν δέν έπαθέτι κακόν, 
άλλ’ άμ.α έπιστρέύασα εί: τήν οικίαν άπετάθη πρός 
τον κόαχτα ζγανακτζα&νη.ι * Ά ~

— Εύμορφη κατάστασις! τω είπε. Τό κτήνος, αύ- 
τός ό ίάννης δέν ήδύνατο νά κρατηθη είς τούς πόδας 
του έκ τής μέθης, καί είδες τί μάς έκαμεν έν τω μ.-'σω 
τοΰ περιπάτου· άν δέν τόν άποπέμψη,ς, θά μάς σκοτώ- 
ση κάμμίαν ήμέραν.

— Ό Ιάννης; ω τόν πτωχόν! άπήντησεν ό κό
μης. Είναι, λέγεις, τόσον άρρωστος ; "Ω, πολύ μέ κα
κοφαίνεται.

— Τί άρρωστος! εγώ σέ είπα άρρωστος; Σέ είπα 
ό'τι μάς έρριψεν είς τό μέσον τοΰ περιπάτου έκ τής 
πολλής του μέθη:.

— Ί1, βέβαια, ύπέλαβεν ό λόρδος Πέμπροκ, ύπήρ- 

ξε πάντοτε εξαίρετος ή διαγωγή του, καί έχω κατά 
νουν κάτι νά κάμω δι’ αύτόν.

'Η κόμησσα άπήλθε πλήρης αδημονίας, βλέπουσα 
τό αποτέλεσμα τών λόγων της.Τότε δέ ό κόμης έκαλε- 
σε τον Ίάννην, καί, έν άκρα αταραξία, εϊπεν είς αύτόν.

— Ακούσε νά σέ εϊπώ, Ίάννη· είξεύρεις ότι θέλω 
πολύ τό καλόν σου, καί, ένόσω φέρεσαι καθώς πρέπει 
νά φέρεσαι, θά έ'χης έντός τοΰ οίκου μου πάσαν συμπα
θή περιποίησιν, ώς οικείος πλέον, καί όχι ώς κοινός 
ύπηρέτης. 'Η μυλαίδη μέ εϊπεν ότι είσαι άρρωστος, 
καί πραγματικός βλέπω ότι μόλις δύνασαι είς τούς 
πόδας σου νά σταθής. "Υπαγε λοιπόν νά πλαγιάσης, 
καί θά παραγγείλω νά σ’ έπιμεληθοΰν.

'Εστρωσαν τότε είς τήν κλίνην του τόν ίάννην, 
καί έκ διαταγής τοΰ κόμητος τοΰ 'επέθεσαν έν πλατύ 
έκδόριον, καί φλεβοτομήσαντες -ςοΰ άφήρεσαν έξ ούγ— 
γιών αίμα. Ό δυστυχής τήν επιούσαν ήσθάνθη πολ- 
λήν αδυναμίαν, εύκόλως δ’ έμάντευσε καί τήν αιτίαν 
τοΰ παθήματος, καί τό πνεύμα τοΰ κυρίου του. Ηναγ- 
κάσθη όμως νά κλίνη τόν αύχένα, διότι έπροτίμα τά 
διπλάσια νά τω έπιθέσωσιν έκδόρια καί δεύτερον νά 
τόν φλεβοτομήσωσιν, ή νά χ.άση τήν θέσιν του. Ο κό
μης έν τούτοις ήρώτα δίς τής ημέρας πώς είχεν ό Ιάν
νης, καί συνέχαιρε τήν κόμησσαν διά τήν προσεχή θε
ραπείαν του. Μόνη τροφή τω έδίδετο σεμίδαλις έ'κβρα- 
στος είς άπλούν νερόν, καί μόνην είχε συναναστροφήν 
μίαν γραίαν νοσοκόμον.

Μετά μίαν εβδομάδα, άποκρινομένου πάντοτε τοΰ 
Ίάννη ό'τι είχε καλώς, ό λόρδος Πέμπροκ έ'κρινεν ότι 
ήτο καιρός νά έννοήση πλέον τόν άγγελιαφόρον j καί 
νά μηνύση δι’ αύτοΰ είς τόν Ίάννην ότι έχάρη μαθών 
αύτόν άπηλλαγμένον όλωςδιόλου τού πυρετού, καί ότι 
έπεθύμει νά τόν ίδη.

Παρουσιασθέντος δέ τοΰ υπηρέτου, —Αί, Ιαννη, 
εϊπεν ό κόμης, ελπίζω ότι τήν άπελακτισες τήν ασθέ
νειαν σου έντελώς.

— Ά, μυλόρδε, άπεκρίθη ό ύπηρέτης, σάς ζητώ 
συγγνώμην, καί σάς ύπόσχομαι νά μή μου συμβη αύ
τό άλλοτε.

— 'Εχεις δίκαιον, εϊπεν ό λόρδος· κάνεις δέν ειμ- 
πορεί νά έμποδίση τήν ασθένειαν άλλ’ άν έπανέπιπτες 
ποτέ άρρωστος, γίνωσκε,’ίάννη, ότι θά τό έβλεπα καί 
χωρίς σύ νά τό είπης, καί σέ υπόσχομαι τό από μέ
ρους μου ότι θά έτύγχανες τών αύτών πάντοτε θερα
πειών, τάς οποίας είχες είς τήν παρούσαν σου άσθέ- 
νειαν.

-— Ελπίζω, μυλόρδε, νά μή λάβω πλέον χρείαν 
αύτών. '

— Κ’ έγώ ώσαύτως τό έλπίζω' άλλ ενόσω κάμνης 
τό χρε'ος σου, θά κάμνω κ έγώ τό έδικόν μου· τουτέ- 
στι θά σέ διατηρώ κατάτε τό σώμα καί τάς φρένας 
ύγιή.

ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΑΙΑΛΟΓΟΣ.

Διηγείται σοφός τις άγγλος όνόματι Κούπερος, επι- 
χειοήσας ν’ άνακαλύψη, εί δυνατόν, ςύδιαβατον τινα 
οδόν άπό τής Ευρώπης είς τάς Ινδίας διά τής Κίνας, 
ότι οί Κινέζοι συνδιαλ,εγόμενοι μεταχειρίζονται φρά
σεις ύπερβαλόντως κοΰνακευτικάς προς άλλήλους, εις 
τάς οποίας χρεωστεί ό πρός ον απευθύνονται ν απάν
τηση ταπεινούμενο; όσον τό δυνατόν περισσότερον. 

Φέρει δέ καί παράδειγμα τοιούτου τίνος διαλόγου, 
τό επόμενον.

-— Πώς. έχει ό εκλαμπρότατος καί ενδοξότατος 
Κιάγκ;

— Το εύτελες μου σωμάτιον έχει καλώς.
— Ποΰ κεΐται τό λαμπρόν σας μέγαρον;
— Η πενιχρά μου τρώγλη κεΐται εϊς τό Αουσάου.
— Τά έςαίσια τέκνα σας είναι πολλά;
— 'Εχω πέντε άθλια έκτρώματα.
— Καί ή πολύτιμος ύγεία τής σπανιωτάτης συζύ

γου σας είναι εύχάριστος;
— Πάγει νά σκάση άπό ύγείαν τό φρικώδες γύ- 

ναιον.

ΝΕΩΤΕΡΑ.
Ο Αύτοκράτωρ τών Γάλλων ήθέλησε προ μικρού, 

απερχόμενος είς τό έν Σαλωνίω (Chalons) στρατόπε- 
δον, νά έπιβη είς ατμάμαξάν τινα θερμανθεΐσαν διά 
πετρελαίου αντί γαιανθράκων. Ή δοκιμή τής νέας ταύ
της καυσίμου ύλης έπί σιδηροδρόμου έγίνετο κατά 
πρώτον. Μετά τοΰ Αύτοκράτορος συνεπέβησαν είς τήν 
άτμάμαξαν καί αξιωματικοί τοΰ μηχανικού. Αέγοντες 
δέ άτμάμαξαν, δέν έννοοΰμεν τά κατόπιν αύτής fyrr 
ματα, άλλά τήν μηχανήν αύτήν, είς ήν ή Α. Μ. πε- 
ριειργάσθη έκ τού πλησίον τήν γινομένην δοκιμήν καθ’ 
όλον τόν δρόμον, άπό τής πόλεως Σαλωνίου μέχρι τοΰ 
στρατοπέδου. Τοΰτο συνέβη τήν 3 τοΰ παρελθόντος 
σεπτεμβρίου (ν. έ'.)· άΰ.λά καί κατά τόν τελευταίον 
ίούνιον, ό Αύτοκράτωρ είχεν έπιβή είς άτμο'πλουν τι 
θερμανθέν ώσαύτως διά πετρελαίου, άφοΰ έλήφθησαν 
τά δέοντα μέτρα πρός αποφυγήν παντός κινδύνου. 
Άμφότέραι αί δοκιμαί αύται άπέβησαν κατ’ εύχήν. 
Τό πετοέλαιον χύνεται ολίγον κατ’ ολίγον, καί έν πα- 
χεία καταστάσει ώς τήν τοΰ κοινού ελαίου, δια κρου
νού έπί πλακός τίνος έκ γης. οπτής, όπισθεν απλής τί
νος σιδηράς κιγκλίδος, τεθειμένης κατά κάθετον διά 
δέ τοΰ κρουνού κανονίζεται ή τε προαγωγή τού ατμού 
καί ή άνάπτυξις τής δυνάμεως. Καί είς τήν ’Αμερικήν 
καί τήν ’Αγγλίαν γίνονται καθ’ έκάστην δοκιμαί της 
αντί τών γαιανθράκων χρήσεως τοΰ πετρελαίου, ώς οι- 
κονομικωτέρου, άλλά μέχρι τοΰδε εθεωρηθη τοΰτο ως 
κινδυνώδες, διά τήν μή έφεύρεσιν επιτηδείου μηχανι
σμού.

— ’Ιίξακολουθούσιν έν Ελλάδι έπίσημοί τινες φω- 
ναί ν’ άποκαλώσι 1Ί1Ί1Κ111ΙΑ τόν ΒΑΣ1ΑΟΠΑΙΔΑ 
διάδοχον· τοΰθ’ όπερ σημαίνει καί αμάθειαν καί ξενο- 
ζηλίαν έλεεινη'ν. ’Εάν πρός τόσον τρανά άτοπη'ματα 
τυολώττωσιν οί άνθρωποι έκείνοι, τί καλόν νά έλπίση 
ποτέ ό έλληνισμός έκ τοΰ βασιλείου τής Ελλάδος ;

— Εϊποαεν έν προλαβόντι τινί φυλλαδίω ότι ή ΜΟ
ΝΟΜΑΧΙΑ, τό φραγκικόν τούτο έθος, είναι φυτόν το 
όποιον δέν προκύπτει παρ’ ήμΐν. Εσχάτως δύο άντι- 
συνταγματάρχαι τού πυροβολικού, Ελληνες, οι κύριοι 
Β. Σαπουνζάκης καίΧ. Ζιμβρακάκης, περιελθόντες είς 
θυμώδεις λόγους πρός άλλήλους ένεκα τών κρητικών, 
διότι άμφότεροι είναι Κρήτες, έμονομάχησαν διά ξί
φους, καί ό πρώτος έτραυματίσθή κατά τόν λαιμόν 
καί τήν χείρα. Άπόδειξις λοιπόν τούτο ό'τι αύτός εί
χεν άδικον καί ό κ. Ζιμβρακάκης δίκαιον ; Η, άν ου- 
τος έτεαυματίζετο, θα έπιστευετε ότι εΐχμ δίκαιον ο
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κ. Σαπουνζάκης; ’Αλλά τραυματισθείς ό κ. Σαπουν
ζάκης έπίστευσεναύτος τούλάχιτον ότι είχεν άδικον; 
Ή, πιστεύει ό κ. Ζιμβρακάκης ό'τι τραυματίσας απέ
δειξε τίποτε; — *Ω των γελοίων φραγκικών πιθηκι- 
σριών! ’Αλλ’ ίσως είπωσιν ό'τι άπητησε τούτο ή στρα- 
τική τιμή'. Καί τίς αμφέβαλλε περί της στρατιω
τικής τιμής των, αφού είναι στρατιωτικοί; Πας στρα
τιωτικός θεωρείται ώς έχων γεγραμμένον επί τοΰ 
μετώπου « ζωή άνήκουσα τή πάτριοι. » Ό κ. Ζιμ
βρακάκης, όχι, δεν είχε σπαθοφορήσει διά τον κ. Σα- 
πουνζάκην, ώς ούτε ό κ. Σαπουνζάκης διά τον κ. Ζιμ- 
βρακάκην. 'Η περί τού εναντίου άξίωσις θά ήτο άμφο- 
τε'ρωθεν παράβολος.

— Τό ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΜΕΡΟΛΟΠΟΝ τού έτους 
1869 έδημοσιεύθη κατ’ αύτάς καί πωλείται έν Λει
ψία παρά τω Κ. Brockhaus, έν Παρισίοις παρά τώ Κ. 
Reinwald, 13, rue des Saints-P0res, έν Άθήναις πα
ρά τώ φωτογραφώ Κ. Δημητρίω Κωνσταντίνω, έν 
Λονδίνω παρά τω Κ. Βαλέττα, έν Μαγκεστρία παρά 
τώ Κ. Palmer, έν Ίβραίλα παρά τώ Κ. Α. Βαρβέρη, 
έν Κωνσταντινουπόλει παρά τώ Κ. ’Ανδρεάδη.

Τό’Εθνικόν 'Ηυιερολδγιον τού 1869 σύγκειται 
[αέν έκπεντήκοντα τυπογραφικών φύλλων, ήτοι 
περίπου 800 σελίδων εις 80ν, περιέχει δέ ποικίλην 
ύλην, ύπέρ τάς όγδοηκοντα εϊκο'νας καί πολλά η
ρωικά καί έρωτικά άσματα μετά μουσικής διά κλειδο- 
κύμβαλον (piano). Τό άναγγελλόμενον 'ΐίμερολο'γιον 
είναι κατακεχρυσωμένον.

ΤΑ

Έν Παρισίοις, 15 (27) σεπτεμδρίου, 1868.

'Ελληνοδίκη μου,
Ο πικρότατος σατυ,ριστής τού ελληνικού έθνους, ό 

γάλλος Εδμόνδος ’Αβοΰτος, μάς ένέπαιξέ ποτέ καί ό'τι 
έν τή καθομιλουμένη ημών γλώσση άποκαλοΰμεν τον 
ίππον άλογον, — τό όποιον καί μετέφρασεν αύτος εις 
την γλώσσαν του deraisonnable (παράλογον) αντί irrai- 
sonnable· πόσην αφορμήν όμως ομηρικού γέλωτος δί- 
δουσι πλείσται τών νεότευκτων λέξεων των, ούτε οί 
Γάλλοι ιδέαν έχουσιν, ούτε ημείς έξετάζομεν. Παρα
δείγματος χάριν, κατ’ αύτάς άπήντησα εις πραγμα
τείαν τινά περί τών δικαιωμάτων της γυναικός την 
λέξιν gunecratie. ’Ακούεις gunecratie I Οιδας τί θάλει 
να ειπη ό πλάσας ταύτην την λέςιν; Θέλει νά είπη 
γυναικοκρατία, καί αντί νά γράψη gynecocratie 
(κατά τό gynecee καί τούς κανόνας τής ελληνικής 
συνθέσεως), γράφει gunecratie. Οΰτω καί ό ίταλός τρα
γωδοποιός ’Αλφιέρης, μισών μέν την έλληνικήν γλώσ
σαν, αλλά καί ήναγκασμένος νά προσφύγη εις αύτήν, 
έπέγραψέ ποτέ έν τών δραμάτων του tramelogedia 
(αληθή τραγέλαφον), θέλων νά γράψη melotragedia. 
Αλλ’ έχεις καί σύ δίκαιον συμβουλεύουσά με νά μετα

βάλω την νεότευκτόν μου λέξιν άνιππη'λατον εις πο
δήλατο ν. Όχι δέ μόνον έγώ άσπάζομαι τούτο ώς ακρι
βέστατα σημαίνον τό πράγμα, αλλά καί τούς Γάλ
λους αύτούς θά συνεβούλευα νά λέγωσι μάλλον un 
podelatnm αντί un velocipede. Σοί προσθέτω δέ έν πα- 
ρόδω ότι ή έφεύρεσις αύτη έκτείνεται καθ’ έκάστην, 

καί συνεχώς άπαντά τις ένταύθί εις τάς λεωφόρους κυ
λιόμενα μεταξύ τών άλλων άμαξών καί ποδήλατα έκ 
δύο, τριών καί τεσσάρων τροχών, παρατρέχοντα μέ τα 
οχήματα καί ύπερβαινοντα αύτά. Τώρα ασχολούνται 
νά κατασκευάσωσι καί λέμβους ποδηλάτους. Θά σέ 
γράψω καί περίαύτών άφοΰγίνη ή έφαρμογή· άνέγνων 
μάλιστα ότι αυτή καί έ'γινεν ήδη έπιτυχώς, άλλα θε
λιό νά έπιβεβαιωθώ.

Όλος ό καλός κόσμος τών Παρισίων την ώραν ταύ
την άγραυλεί, ή λούεται εις τάς ό'χθας τοΰ ωκεανού- 
ώς φθινοπωρινά δέ ύφάσματα μεταχειρίζεται πρός τό 
παρόν μέν τά τών σκωττικών σχεδίων, έξ ών ένδύεται 
άνωθεν έως κάτω· ετοιμάζεται δέ ν’ άντικαταστήση 
αύτά προϊόντος τού φθινοπώρου δι’ έτερομάλλων ύφα- 
σμάτων (draps peluches), έχόντων δηλαδή μ.όνον έκ 
τού ένός μέρους χνούδιον, καί μονοχρόων. Εις τάς έν- 
δυμασίας ταύτας έπικρατεί τό σχήμα τό λεγόμενον 
καλαθωτόν (a paniers), τό οποίον, κατά τά φαινό
μενα, θά γενικευθή μέχρι τοΰ προσεχούς χειμώνος.

Θά έ'χης ιδέαν ήδη τί είναι τό καλαθωτόν σχήμα. 
Γπερανω τοΰ μεσοφοριού, τού οποίου ό πρόσθετος πο

δόγυρος (φαλβαλάς) μόλις έγγίζει τήν γήν, ή έσθής, 
μακρά ούσα, άνασύρεται εις τά δύο πλάγια δι άπο- 
δέσμων (pompons, φιόκκων) έκ ταφετά ή έκ βελούδου 
μελανός, καί οΰτω σχηματίζει έμπροσθεν καί ό'πισθεν 
φυσκώματα· καί έμπροσθεν μέν τό φύσκωμ.α είναι μέ- 
τριον, ό'πισθεν όμωςύπέρμετρον, καί διαιρείται έπάνω 
μέν εις καλάθωμα ό'μοιον μέ τήν ούράν τών προβάτων 
τής Καραμανίας, κάτω δέ εις δύο πλατέα κράσπεδα, 
καί τάύτα αρκετά άναπεφυσημένα. "Εως χθές έφαίνετο 
γελοϊον τό πράγμα τούτο· τώρα θεωρείται ώς κομψό- 
τατον. Θά ϊδής τό σχήμα καί θά τό διακρίνης καλώς 
έντός τής εικονογραφίας τήν όποιαν θα σέ στείλω μετά 
τοΰ προσεχούς φυλλαδίου.

Εις τόν ολίγον τόπον όστις μέ μένει θέλω να σοί 
προσθέσω τά συγχαριτήριά μου διά τό θυγάτριον τοΰ 
οποίου μοί αναγγέλλεις τήν αΐσίαν άπόκτησιν. Αλλα 
σ’ έξορκίζω, γλυκεία μουλεχω, μή στέρξης νά διατρυ- 
πήσωσι τούς λοβούς τών αιτίων τής μικράς σου διά νά 
περάσωσιν ένώτια· άπόφυγε τό βάρβαρον τούτο έθος, 
ΰ έλαβον έκ τών Αιγυπτίων οί ήμέτεροι πρόγονοι. Η 
έξις μάς κατέστησεν ανάλγητους πρόςαύτό’ άλλα φαν- 
τάσου νά τρύπα ό έξηυγενισμένος άνθρωπος τήν σάρκα 
του διά σιδήρου, ϊνα περάση κρίκον έκ μετάλλου χά
ριν στολισμού! Καί πώς λοιπόν μεμφόμ,εθα τούς α
γρίους, τρυπώντας καί τήν ρίνα καί τά χείλη καί τήν 
σιαγόνα των καί όλον τόν γύρον τών ώτίων διά τον 
αύτόν λόγον; Καλόν φαίνεται εις ημάς νά όβελίζωμεν 
μόνον τόν λοβόν· καλόν φαίνεται καί εις έκεΐνους να 
όβελίζωσι καί τ’ άλλα. ’Ας άφήσωμεν αί Ελληνίδες 
τούς λοβούς τών θυγατρίων μας άλωβήτους· άς δια- 
κριθώμεν κατά τούτο τούλάχ ιστόν μεταξύ τών άλλων 
έθνών τής Εύρώπης, καί δσαι φρονοΰσιν ότι τά ένώτια 
είναι ς·ολισμ.ός τού οποίου δέν θέλουν νά στερηθώσιν, 
άς παραγγείλωσιν ένώτια ή διά μικράς τίνος έλικος 
συσφίγγοντα τόν λοβόν,ή κρατούμενα εις τήν άρμ,οδίαν 
θέσιν δι’ έλάσματός τίνος κρυπτομένου όπισθεν τοΰ ώ- 
τίου. ’Αλλ’όπωςδήποτε μή τρυπησης τά ώτία τής μι- 
κράς σου· μή· καί όταν μεγαλώση, άς βλάσφημη τήν 
ιδιότροπου αδελφικήν τής μητρός της φίλην

Ζωήν Πολυμόχθου.


