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ΠΙΝΑΞ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ

TUN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ1.

(1) Οί αστερίσκοι σημαίνουσιν εικονογραφίας.

’Αγροτικός λαός ’Αγγλίας 
καί Γαλλίας, 14.

’Αδάμαντες * 28. 
’Αδιακρισία, 255.
Αθεώρητος κόσμος 

234, * 367.
Άθην. έλευθερίας έσχατοι 

αγώνες, 22, 38, 14 9.
’Άθως** 144.
’Αλέξανδρος ό μέγας, 151.
’Αμερικανών ήθη, 186.
Άνάγνωσις μισουμε'νη , 

251.
’Άνανδροι πράξεις, 222.
Άναλλοίωτονούδέν, 1 64. 
Ανατροφή νεολαίας, 70. 
’ Ανεξήγητου έξη'γη σις, 6 2. 
Αντιπάρου σπήλαιον 

368.
- Άπαρεσκόμενοι, 94. 

Αργυρόπουλος * 188. 
Αρέσκειν έπιστήμη, 60. 
Άρχαί (τού 1789) 293. 
Άρχαιολογ. ανακάλυψες 

έν Αμερική, 130.
Ασσασΐνοι, 183.

Άσμάτια, 15 * , 126, 
214, 265 *, 365. 4 ,

W Αύςραλίί? κω'μική σκηνή., Εαρ *, ποιημάτιον, 07.
* 220. , ' ' ..................... *

Αχαριστία, 251.

1ΔΡ1ΤΑΙ TliX «ΜΓΡΙ<1ΑΤ ΟΣϋΧ.»

ΟΙ έν Αονδίνω■ ΚΚ. Στέφ. Λ. Ράλλης, Μιχ. Σπάρταλης, Στέφ. I. Σκυλίτζης καί ανεψιοί, Δημ. και Εύστρ. Έμ. Πετράκόκκινο'., 
Εύστρ. 'Ράλλης καί υΙός, Άλέξ. Α. Βλαστός, Λ. Ζ. ‘Ροδοκανάκης, Μ. Σ. Ιΐασπάτης. Άντ. Σ. Μαυροκορδάτος, Γ. I. Καβάφης, 
Στέφ. Ζ. Μ’ύχας, Άλέξ. Ν. Αύγερινός, Η. Έμ. Σκυλίτζης, Κ Γεραλόπουλος, Αδελφοί Μελά, Ξενοφών Μπαλλής.

ΟΙ έν Μαγκεστρία ΚΚ. Στέφ. Π. Σκυλίτζης, Ν. Άργέντης, Ί. ΓΙ. Σαγρεντής, Σκυλίτζης καί Συντ., Σ. Ν. Φραγκόπουλος, ΆΟ. Ίων- 
νίδης, Γ. Τ. Τριανταφυλλίδης, Άμβρ. Σεκιάρης, Κ. I. Σκαραμαγγάς, A. Α. Δάλλας.

Οί έν Λιβερπώλη ΚΚ. Πέτρος Στ. Σκυλίτζης, Ν, Γ. Πασπάτη:, ’Αδελφοί Παπαγιάννη, Μιχ. καί Σπυρ. Γεωργαλά.
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ί.

Έκ τοϋ τυπογραφείου A. Ε. Rochette et C”, Boul. Montparnasse, 72, 80.

Βάθη θαλάσσης *z 139. 
Βαθύπλουτοι, 102.
Βακχικόν ποίημα, 256. 
Βάραθρον (διήγημα) 10, 

42, 74, 106, 138, 
169, 196 *, 243, 
266 καί 306 *.

Βασηλία *201.
Βενετίας αύλαξ * 184. 
Βίος (ό) 190.
Βόας γίγας '49.
Βολταϊκή ςήλη (8*), 66. 
Βο'λτας (ϊδεήλεκτρομαγ.) 
Βομβόναξον (ίδε κάλαμος) 
Βοτανειάτου πτώσις, 346. 
Βουφφάδερον * 256.
Βλήματα ρηκτικά 34.
Βροχή καί πραγματευ- 

τής, 70.
Βυζαντ. ανάκτορα *·1 93. 
Βυρσοδεψεΐον, 363.

262.

Γαλβάνης (ίδε ήλεκτρομ.) 
Γέλωτος διαγνωςικά, 30. 
Γενεσις καί φθορά,
Γήρας, 190.
Γλαύκες *** 317.
Γνώμη κοινή, 9.
Γράντ, πρόεδρος ** 20.
Γύανον λίπασμα , 282. 
Γυναικός στολισμός, 30. 
Γυναικεία έπαγγέλματα έν 

’Αμερική, 95.
Γυναικωνίτης τουρκικός 

344.
Γύρος του κόσμου, 264.

Δάνειον άνεπίςρεπτ. 30. 
Δανία, 240 *, 257 ’***, 

311 ***.
Δάσος τό Μέλαν *53.
Δεισιδαιμονίαι αιμοχα

ρείς,55.— Ρωσσικαί, 
154.

Δελφοί ( ίδε Λέσχη). 
Δημόκριτος* 135. 
Διαμαρτύρησίς δυτικού 

μοναχού, 332.
Δόξα, 251.
Δυς-υχημάτ. αιτία, 234.

Αίκλειψις ήλιου ** 19. 
’Ελευθεριότης, 30. 
’Ελευσίνια *, 161. γ,’
'Ελληνικά γροερκ. έν Γαλ

λία, 58.
’Επιγαμβρία έλληνογαλ- 

λική, 155.—έλληνο- 
ρωσσική, 370.

’Επιστολών χρονολ. 62. 
’Επιτήδευσις, 9.
’Εσφιγμένον ("ΐδεΆθως). 
Εύγνωμοσύνη, 50.
Εύλάβειαπορισμός, 190. 
Ευτράπελα, 30, 62, 89, 
127, 158, 220*, 255, 

283, 376.
’Εχεμυθία, 9. 
Ήλεκτρομαγνητ. *** 12. 
'Ηλικία στάσιμος, 30. 
'Ηλιου κηλίδες, 330. 
'Ημιμάθεια, 9.

Θαύματα νεώτερα 378.

Ιππο'καριπος * 165.

’Ίστρος ποτ. ** 8, ** 56.

Κάλαμ. βομβόναξ. * 1 24. 
Κατάσκοπος μουσ. 184. 
Καυχηματίαι, 25 1.
Κίνας έμπόριον, 318.
Κολακεία, 251.
Κόσμου σύστημα, 98. 
Κόσσυφος *41.
Κρακοβ.καλογραϊα*289. 
Κρονστάτη * 1 13.
Κροταλίας * 280.
Κύων τιμωρός, 335.

Λαμαρτΐνοςποιητ.* 125. 
Αατρεία θεού, 353.
Λέσχη Δελφών (8*) 1 66, 

(8*)203.

Μακρόβιοι, 284.
Μαυροκορδάτος (ό έξ α

πορρήτων) * 225.
Μεδιολάνου ναός*, 375. 
Μέλαν δάσος (ίδε δάσος). 
Μελισσϊται *, 103.
Μονομαχία οικογενειάρ

χου, 59.
Μοσχ οκάρπια * 148.
Μυρμ^κο^ίγος * 156·' 
«Νείλου πηγαι*** 82,’ 

μετά χάρτου 114, ·* 
216, **>229, “274, 

?* 294^ ... 322, ... 
354.

Νεώτερα έπιστ. τεχν. φι- 
λολ. 31, 158/191, 
222, 254 , 286 *, 
319, 350.

Νιαγάρας καταρ. **, 91. 
Νιφοστιβάδες *, 284.

Όδοιπορ. συμβουλή, 54.
Οικονομία άτοπος, 30 , 

127.
Οϊρστηδος (ίδε ήλεκτρο- 

γαλβανισμός.)
’Ονειρα 378.
’Ονομάτ. διόρθωσες, 166, 

248,279, 314,373.
Ούεστμινστέριον * 176. 
Ούρανοΰ ιστορία, 291. 
Όφεις** 248, *280. 
’Οφεόβρωτος, 366. 
’Οφεοφάγος *281.

Παλαεολόγου Μιχαήλ άγ 
χίνοια, 62.

Παναγίας ναός έν Φλωρεν
τία * 95.

Παπική πρόσκλησις, 26. 
Παρθένων * 3.
Παρίσιοι * 207 , * 251, 

*** 336.
Παροιμίαι άλγεριναί, 70. 
Πατρός κατοικία, 7. 
Παύλος απόστολος έν Α

θήναις, 237.
Παύλου (άγιου) ναός έν 

Αονδίνω, *61.
Πένθους παραμυθία, 60. 
Πέπλοι ινδικοί * 47.
Πν ιγο μένων θε ραπε ία, 5 4. 
Ποδήλατον * 192.
Πολιτισμός, 58.
Πολύγνωτος (ίδε Λέσχη). 
Πρόληψις Καβύλων, 59. 
Προσηλυτ. τεχνάσμ. 89. 
Πρόσκομμα εύτυχίας 55. 
Προυπολογ. άγγλ. 195. 
Πυρολάτραι * 24.
'Ροσσίνης *17.
..'ΡωσσίαζίςορΛρχ·/#, ί23.

Σάρδεων έρείπια * 33. 
Σελεύκειας » * 104.
Σεσώςριδος άνάγλ;*321.
Σιβηρία, 348. 
Σιδηρόδρ. αγγλικοί, 94.
Σιμός έμπαιζόμενος 283. 
Σκύλλα * 353.
Σλειμάννος Ερρίκος 142. 
Σουέζης ισθμός *** 302. 
Σοφία ΙΊαλαιολόγος (ίδε 

έπιγαμβρία).
Σπάταλός, 374. 
Σπόγγοι * 129.
Σύβαρις (ίδε πέπλοι). 
Συνέδριον έν Παρισ.* 80. 
Συνοικέσιον, 30.
Συρμός (τάτοΰ)31 *,62*, 

96*, 127,159, 191*, 
223, 256 *,* 287 *, 
320, 350, 379 *.

Σφραγίς Άθω* 146. 
Σφυοήνη ιχθύς** 215.
Σχολικαί έκδρρμαί “ 35,

Τάρανδος “, 348.
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Τζ καί Τσ, 322. Τιντορέτος 65. Φάρος ’Εδδυτόν. 152. Χρόνος, 89, . . .
Τηλέγρ. ηλεκτρ. (5*) 98. 'Γίνω, τίω, 203. Φ ιλοπατρ ία, 156, 302. Χωρίον έπί δένδρου, 251.

» κάλως ’Ατλαντι Τρώκτης ιχθύς * 273. Φόβος, 210.
κού, 146. Φωλεαί( 18*) 1 33, ( Ψύλλος * 368.

Τιμή, 94. Υδατος ταγών *** 235. 1 79. Ι
Τίμιος, 272. Υποβρύχιος γεωγραφία, ’Ωκεανού βάθη, β | 3 · - 41
Τιμών μεταβολή, 299, 206. ' λαρτοπαίκται, 203

340; 363. Υπομένειν, 58. Χορός έν Ισπ. * * 1 , 538.

ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.

Άριθ. 13. Ιανουάριος, 1869. Β ' Έτος.

0 ΧΟΡΟΣ ΠΑΡΑ Τ01Σ 1ΣΠΑΧ0ΙΣ.

Οί 'Ισπανοί είναι λαός μουσόληπτος, και οί ηχοί 
των έχουσι πολλήν σχέσιν μετά τών αραβικών, μά
λιστα δέ οί χοροί των, έπειοη όκτω αιώνας, άπό του 
711 μέχρι του 1492, οί Μαυριτανοί ύπηρζαν κύριοι 
μεγίστου μέρους της ισπανικής χώρας.

Σημειωτέου οτι πασα επαρχία της 'Ισπανίας ε/ει 
ίδιον τι ό'ρχημα, είς δ έκδίδονται οί κάτοικοί της 
περιπαθώς. Σήμερον προτιθέμεθα νά περιγράψωμεν 
τό λεγόμενον Χόταν, τοΰ οποίου γενέτειρα είναι ή 
Ταρρακωνησία (Aragona),/κείμενη παρά τά μεθόρια 
της Γαλλίας.

"Ηδη βλέπει ό αναγνώστης έν τη κατωτέρω εΐκόνιαντί διόρβου

11ΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Εν σελ. 29, στήλη στίχο» 17 Σανού καρατ. 40 καρατίων 33
32 » (fc, 1 ί κατελλίνα καπελΗνα

113 » α' >» 23 ύπ’ άριθ. 9 ύπ’άρ'Λ. 10.
127 *» α » 23 άπριλίρυ μα .τίου
136 » ί » 51 παριστώμεΌ; παί ιστάμ.ενος
16» » » 4 5 εβμοϋ-άβος έβδομάδος
162 » α 51 δτε οτι
279 » ο » 5Ι τήν pulchra (μελαγχροίνήν) διόρ-

6ου τήν όιραίαν pub lira (μελαγ-
χροινήν.

340 » β » 17 προόοευσεν πρδώ'ευσεν
3|6 » β' » 1 καταοημαγων καταδημαγω-
• » » » 3ήνάγκαζε- ήνάγκσζεν
368 70 α » 15 ΙΙρίγκηπον Μαομαραν

» Χ> » 14 Μερί δέ . ΙΙερί δέ

------ ~-’v^-^A'V\,rLAA.ru'v^^------

Γ.
Όρχημα ταρρακωνησιακόν, ή Χότα. (’Ιχνογραφία Dore.)

ί

σκηνην ητις, πλην τοΰ ιματισμού τών προσώπων ά- 
τινα διαδραματίζουσιν αύτην, είναι κατά πάντα άρα- 
βοτουρκικη'. Αί θέσεις τών όρχουμένων, τά σ/ηματα, 
τά εις χεϊρας αύτών κρέμβαλα (castagnettes), καί 
τών μουσουργών ή κωμική συμπεριφορά, άδόντων 
Γρογγΰλω στόματι καί μέχρι κινδύνου νά διαρραγώσι, 
δέν είναι ολως αραβικά;

’Αλλ’ή χο'τα όμως η ταρρακωνησιακη, ενώ είναι 
Τόμ. Β'.— Ιανουάριος, 1869.

δρχημα γοργόν, χορεύεται έπί τό κοσμκότερον, έάν 
δώσωμεν πίςτν είς δημώδε'ςτι ισπανικόν ρητόν, λέγον,

Λά χότα έν έλ Άραγων
Κόν γαρπόζα δισκρεσιών. 4

« Η /ότα έν τη Ταρρακωνησία σεμνή την χάριν.» 
Δέν γίνεται δέ θαλία δημώδης η πανηγυρις, άνευ 

πλήθους ζευγών /ορευόντων χότας, καί χορευόντων μέ- 
χρις ού νά πέσωσιν έκ τοΰ άγώνος άσθμαίνοντες· συνε- 

ι



■λ ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΥΡ1Α ΟΣΑ 3

χώς μάλιςα ή χότα 1 χορεύεται καί είς τάς θρησκευ
τικά? έορτάς. Είναι τις χότα λεγομένη τών Χριστου
γέννων (la Natividad delSenor), άδομένη έν όρ- 
χήμασι' καί ή μέν πρώτη στροφή της γάτας ταύτης 
έ'γει τι μάλλον έκκλησιαστικον η λαϊκόν·

(1) Οί Ισπανοί πρόφερουσΐ τό j άπαραλ)άκτως ώ; ήμεΐς τό χ. 
Τόν Δογκίχώτην των γράφουσι Don Quijotte, όπερ μή ουνάμενοι 
οί Γάλλοι νάπροφέρωοι, γράφουσι Don Quichotte, καί ήμεΐς το- 
φλώς αύτούς μιμούμενοι έγράφομεν Δογκισσότην τον Δογκι/ώτην.

Δέ Ίεσούς έλ Νασιμέντο 
Σέ σελεβρα πόρ τό κέρ· 
Πόρ τό κέρ ρέϊνα έλ κοντέντο, 
Πόρ τό κέρ ρέϊνα έλπλασέρ.

« 'Η γέννησις τοΰ ’ΐησοΰ εορτάζεται πανταχου* 
πανταγοΰ επικρατεί χαρά, πανταχοΰ επικρατεί ά- 
γαλλίασις. »

’Αλλ’ή έπωδός, ήτις άδεται έν χορώ παρ’δλου 
τοΰ περιεστώτος λαοΰ, μεταβαίνει αμέσως άπό τοΰ 
ίεροΰ είς τό λαϊκόν, ή μάλλον βέβηλον, έπειδή ούδ’ 
οί έπικούρειοι αύτοί θά έλεγον άκολαστοτέρους τούτων 
λόγους·

Βίβα που-ές λά πρόμα! 
Κέ έλ δία κομβίτα· 
Γ έντουλσε λά βίτα 
Δέλ γοζο λά άρωμα.

« Ζη'τω λοιπόν ή εύωχία! Είς ταύτην ή σήμερον 
μάς προσκαλεΐ* άς καθηδύνη δέ τήν ζωήν ήμών τής 
ηδονής τό άρωμα! »

Μία δέ μόνη έπειτα φωνή μέλπει τήν έπομένην 
στροφήν·

Ω! κέ δία τάν γλοριόζο 
Φουέ έλ δέ λάΝατιβιτάτ! 
Δέλ κέ ρίκο ΰ ποδερόζο 
Νάσίο πόβρε! ... Κέ ούμιλτάτ !

« Ω! τής ένδόξου ημέρας τών Χριστουγέννων ! Ό 
πανόλβιοςκαι παντοδύναμος έγεννήθη πτωχός!... ’Ω 
τής ταπεινώσεως!»

Πρό πάντων κατά τήν μεγάλην εορτήν τής Ταρ- 
ρακωνησίας, τήν εορτήν τής Παναγίας τής ΙΙιλαρινής 
(la Virgen del Pilar), αί χόται παρίστανται έπι- 
κρατέςαται. Εξ αποστάσεων 20 καί 30 ωρών συνέρ
χονται έίς τήν Σαραγόσσαν οί τών πέριξ κάτοικοι, ϊνα 
πανηγυρίσωσιν. ’Εκεΐ ό Ταρρακωνήσιος αποτεινόμε
νος πρός τήν μνηστήν του,— «Μοΰ άρνεΐσαι μίαν 
χόταν, τή λε'γει αδων, άλλά, μά τήν Παναγίαν τήν 
Πιλαρινήν! καλός είμαι ν’άποθάνω έκτήςλύπης μου.»

Σι νό κέρδς, μι σαλέρο, 
Πόρ λά Βίρζεν δέλ Πιλάρ, κτλ.

'θ δέ Καταλάν, ζητών παρά τής καλής του (ίσπα- 
νιστί τής μουτσάτσας του) ένα γΰρον νά συγχο- 
ρεύσωσι, συγκρίνει τάς χάριτάςτης πρός τάς τής Πα
ναγίας·

Ολτρο' βόλτεο ! μουτσάτσα , 
Γ έσκλαμάρε έν μι καντάρ· 
Βίβα λά χότα ύ τού γάρπο 
Γ λά Βίρζεν δέλ Πιλάρ !

'Ως παρατηρείτε, έκάστη ς-ροφή της χότας συνή
θως σύγκειται έκ τεσσάρων ςίχων τών μέν δύο οκτα
συλλάβων μακροκαταλήκτων, τών δέ επτασυλλάβων 
βραχυκαταλήκτων, εναλλάξ· καί ώς έπί τό πλεϊς-ον 
μέν συναλείφονται τά δύο φωνήεντα μή ύπάργοντος 
συμφώνου μεταξύ αυτών, ώς πράττεται ύπό τών ί- 
ταλών ποιητών, ένίοτε ό'μως προφέρονται άναλελυ- 
μένα, έξ άδειας ποιητικής ίσως.

Οί Ταρρακωνήσιοι σεμνύνονται λίαν διά τόν χορόν 

των έν τινι τών δημοτικών άσματίωντων θέτουσιν 
αύτόν ανωτέρω παντός άλλου ισπανικού'·

Τίζεν κέ λάς Άνδαλούζας 
Λά; μάς σαλερόσας σόν, 
Μάς έν γράσια λάς έσσέδεν 
Λάς μουτσάτσας δέ Άραγών.

Λος κέ ένσάλσαν λά κατσοΰτσα
Δέ Κάδιζ ύ δέ Χερέζ, 
Σιε'ρτο ές κέ βαϊλάρ νό βιέρον 
Λά χότα οϋνα σόλα βε'ζ !

« Διισχυρίζονται ό'τι αί ’Ανδαλουσία', είναι έλκυ- 
ςτκώταται- άλλά κατά τήν χάριν ύπερτεροΰσιν αύτών 
αί Ταρ^ακωνησίαι.»

« Βε'βαιον είναι ό'τι όσοι έκθειάζουσι τήν κατσοΰ- 
τσαν τών Γαδείρων καί τής Χερέζης ούδ’άπαξ είδον 
έπί ζωής των χορευομε'νην τήν χόταν. »

Τό ό'ρχημα τής χότας φαίνεται άρχαΐον, τούλα- 
χιστον σύγχρονον τών καιρών καθ’ο’ύς οί πειραταί 
της ’Αλγερίας έλυμαίνοντο τήν Μεσόγειον τολμώντες 
νά προχωρώσι καί μέχρι τών ισπανικών άκτών. Σώ
ζεται χότα τις άρχομένη διά τών επομένων·

« Μία φρεγάτα άλγερινή (argelina) ήρπασε τήν 
καλήν μου· άλλά καί τήν ζωήν μου άν πρόκηται να 
χάσω, θ’άπέλθω πρός άπελευθέρωσιν αύτης. »

Είς τάς χότας παρενείρονται ένίοτε καί σατυρικά 
πρός κίνησιν είς γέλωτα, ώς π. χ.

Σόν τούς πράτσος τάν έρμόσος, 
Κέ παρσέσεν δός μορτσίλλας, 
Δέ άκουέλλας κέ έστάν κολγάδας 
Αλ Ινβιέρνο έν λάς κοτσίνας.

«Τόσον εύ'μορφοι είναι οί βραχίονέςσου, ώςε όμοια* 
ζουσι μέ δύο άλλάντας έξ έκείνων τούς όποιους βλέ
πει τις κρεμαμένους τόν χειμώνα είς τά μαγειρεία.»

Σέ λεβάντα δέ μαννιάνα, 
Υ πεγά κόν έλ διάς Βάκο" 
Λουέγο έσκοϋπε άλας κατσουέλας 
Λάς νατίλλας δέλταπάκο.

« ’Εξυπνα ένωρίς καί συναμιλλάται με τον θεόν 
Βάκχον έπειτα δέ άνακατόνει έντός τών χυτρών τόν 
ταμβάκον, ό'ςτις πίπτει άπό τών ρωθώνων της.»

Συγγνώμην έξαιτούμεθα.ό'τι τοιαΰτα άναφέρομεν 
•χυδαία* άναγκαΐα όμως εθεωρήσαμεν και ταΰτα ϊνα 
δώσωμέν τινα ιδέαν καί τών συνθέσεων τούτων, ως 
συνηθεστάτων έν ταΐς εύωχιαις του ισπανικού λαού, 
βάλλοντος είς τήν άκρόασιν αυτών ασβες·ους γελωτας, 
ό'τε μάλιτα χορεύεται συγχρόνως καί ενθουσιώδης τις 

ή ό'τε άδονται ύπό στίφους νομάδων σπουδα
στών (studiantes de tuna).

« Πολλάκις (διηγεΐταίτις περιηγητής) συνέβη νά ϊδω 
χωρικούς είς τούς όποιους, μεταβαίνοντας άπό κόμης 
είς κόμην ή έπιστρε'φοντας έκ τής πόλεως, άνέβη αίφ
νης ό οίστρος νά τό στρώσωσιν είς τόν χορον έν τω 
μέσω τοΰ δρόμου. Και οι μεν εζ αύτών ητοιμασθησαν 
είς τοΰτο, οί δέ ένησχολήθησαν είς σάρωσιν τοΰ τόπου 
ένθα έμελλε να λαβή χωράν ή ορχησις, ορχήστρα δ 
εύρέθη πρόχειρος, είς'κιθαριστής (quitarrero) νο- 
μάς· καί ιδού μετ ολίγον ηοχισεν ό χ_ορος εξ απροό
πτου, χειροκροτούντων δ'λων τών περιεστωτων, μεθ 
ών καί τά παιδία έδήλουν την χαραν αυτών δι 
νειλημμένων κυβιτηματων. Είναι δε θαυμασιον το να 
βΰιέπη τις γεωργόν ενδεδυμενον ως θα ήτο βεβαίως ο 
Σάντσος τοΰ Δογκιχώτου, περιεζωσμένον έχοντα όλον 
τόν στόμαχον διά ζώνης δερμάτινης πλατείας, μετα- 
μορφούμενον είςεύχαριν χορευτήν. Αληθώς καθηδύνε- 

ταίτις παρατηρών τήν εύρυθμίαν τών βημάτων του, τήν 
εύκαμψίαν τών κινημάτων, μάλιστα δέ τήν περί τόν 
μουσικόν χρόνον ακρίβειαν. Περί δέ τών γυναικών, ότέ 
μέν εχουσίτι γοργόν ό'ρμημα, ότέ δέ ζυγοστασίαν τινα 
καί άμφιταλάντευσιν τόσον μαλακήν, τόσον έρασμίας

Οικογένεια νομάδων χορευτών. ('Ιχνογραφία Dore. )

θά έπανέλθωμεν άλλοτε είς τήν χόταν, περιγρά- 
φοντες καί άλλους ισπανικούς ή’χους καί χορούς.

0 ΠΑΡΘΕΧΩΧ.
Τό αριστούργημα τοΰτο τής αρχαίας αρχιτεκτο

νικής ώκοδομήθη έκ πεντελησίου μαρμάρου, ώς καί 
τα Προπύλαια, έν Όλυμπ. 86 γ', ύπό τήν έπιτήρη- 
σιν τοΰ Φειδίο.υ, καί ύπ’αρχιτεκτόνων τοΰ Καλλι- 
κρατους καί τοΰ Ικτίνου, ό'στις, κατά Βιτρούβιον, 
και έγραψε περί τοΰ ναοΰ τούτου μετά τοΰΚαρπίωνος. 
Κατά τό σωζόμενον αύτοΰ μέγα έρείπιον, ήν δώριος 
τόν ρυθμόν, τής δωρικής τέχνης είς τήν άνωτάτην έ
λαβα? έντέλειαν, καί ό μόνος μεταξύ τών διοριών τής 
κυρίως Ελλάδος σωζόμενος όκτάστυλος· περίπτερος 
δε, καί έχων κατά τά δύο μέν άκρα διπλήν τήν ς-οάν, 

χειρών περισπάσεις, βηματισμούς τόσον τακερούς,. καί 
τόσον τερψιχ όρους, καί τόσον ποικίλους καί ά,κριβεΐς, 
ώστε βλέπων ώραίαν τινα Ισπανίδα όρχουμένην (καί 
αί Ισπανίδες είναι συνήθως έλκυστικώταται), στέλλει 
τις είς κόρακας ό'λην τήν φιλοσοφίαν του. » 

κατά τάς μακράς δέ πλευράς άνά 1 7 κίονας είς έκα 
στην, Ό στερεοβάτης αύτοΰ, έχων πλάτος μέν 101 , 
μήκος δέ 282', ύψοΰτο έπί τριών βαθμιδών, αίς άπέ- 
ναντι τής θύρας ήσαν, κατά τά σωζόμενα ίχνη, καί 
πρός εύκολίαν τής άναβάσεως, παρεντεθειμεναι δυο ε
λασσόνες, ώτε ό αριθμός τών βαθμιδιον να μένρ πάν
τοτε περιττός, ώς άπητεΐτο κατά τόν Βιτρούβιον· και 
ιστατο, άνατολικώς μέν, επ αύτοΰ τοΰ βράχου επι- 
πέδως λελαξευμε'νου, κατα δέ τας λοιπας πλευράς 
έπί βάσεως "λίθου πωριου. Εχει δε οΰ.ον ύψος ο ναός, 
άπό τής έπιφανείας τοΰ στερεοβάτου μέχρι τής κορυ
φής τοΰ άετοΰ, έκ ποδών 66, οί δέοκίονες, ών τό 
ανάστημα εύγένειαν έμφαίνει συγχρονιος και στερεό
τητα είσί ποδών 34, ένδεκαπλάσιον τοΰ έμβάτου 
αύτών, οντος ποδών 3,1.

II αρχιτεκτονική έντέλεια τοΰ καλλίστου οίκοδο-
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μήματος τής λαμπρότατης τών ’Αθηνών εποχής έξαρ- 
τάται έκ τεχνικών μυστηρίων, άτινα κατ’ ολίγον άνα- 
καλυπτόμενα έκπλήττουσι τών νεωτέρων την επιστή
μην, και άποδεικνύσυσι παρά τοΐς ένδόξοις αύτοΰ οί- 
κοδόμοις απαράμιλλου μεγαλοφυΐαν καί οξύ το αί
σθημα τοΰ καλού, καί γνώσεις της τέχνης αίτινες 
άπωλέσθησαν έκτοτε. Κατά Βιτρούβιον, ό δώριος ρυθ
μός έθεωρεΐτο ώς μη σύμμετρος* άλλά τούτο έδήλου 
βεβαίως μόνον ότι δέν είχε τι κοινόν με'τρον, την 
νεκράν δηλαδή μονάδα, ής ακριβώς πολλαπλάσια νά 
ήσαν ό'λα του ναοΰ τά μέρη, ώς ύπήρχεν έν %αΐς τυρ- 
ρηνικαΐς οίκοδομαΐς. ’Αλλ’ άν άπό τοΰ ΙΙαρθενώνος 
ελειπεν ή γεωμετρική έκείνη, ή κατά κανόνας καί χει
ρωνακτική συμμετρία, ταύτην άντικαθίςα ή ύπερτάτη 
αρμονία, ήτις είναι ή κατ έ'μπνευσιν συμμετρία, ή 
μόνη πρέπουσα τή έλευθερία, ής άνευ βαναυσοΰται ή 
καλλιτεχνία. Αΐ μέχρι τοΰδε έρευναι απέδειξαν ότι 
έκαστον, καί τό έλάχ ιστόν του ναοΰ τούτου μέρος, σο
φίας καί έπιμελείας αριστούργημα, συντελεί εϊς τόν 
άπαρτισμόν του αμίμητου τούτου αρχιτεκτονικού α
ριστουργήματος. Ως ή οργανική καί έμψυχος φύσις 
πανταχοΰ τάς καμπύλας φιλεΐ, καί δι αύτών γοητεύει 
τήν ό'ρασιν, ουτω καί έν τω οίκοδομήματι τούτω ούδέ 
του θριγκού ούδέ του ς-ερεοβάτου αί γραμμαί είσίν ο
ριζόντιοι, καί πρώτος ό "Αγγλος Pennethorne παρε- 
τήρησεν ότι κυρτοΰνται έλαφρώς έν παραβολής σχήμα- 
τι πρός τό μέσον* τοΰτο δέ κατά 5 σχεδόν δακτυ'λους 
αί μεγάλαι, κατά 2 ι/2' δ’αί έλάσσονες πλευραί, ώς 
μετά ταΰτα δι’ επιμελών, καί ακριβών καταμετρή
σεων άνεκάλυψεν έτερος "Αγγλος, ό Penrose. Φαί
νεται δ’ότι τήν έ'ντασιν ταύτην έγνώριζεν ήδη καί ό 
Βιτρούβιος, ό'ςτς καί ονομάζει αύτήν adjectio. Αλλ’ 
ούδ οί κίονες τών εσωτερικών στοών εισί κάθετοι, 
άλλά κλίνουσιν. ήρέμα κατά 1 ζ,' πρός άλλήλους 
καί πρός τό μέσον έκάστης πλευράς, ώστε τό όλον οι
κοδόμημα λαμβάνει έκ τούτου σχήμα τετμημένης πυ- 
ραμίδος, χορηγούν αύτώ περισσοτέραν εμφασιν στε- 
ρεότητος καί ένότητος, καί καθαρωτέρας τάς όπτικάς 
γραμμάς. Πιθανώς δέ καί τοΐς άρχαίοις ήν γνωστός 
ό κανών ούτος της κλίσεως τών κιόνων, διότι ό Κι- 
κερων χλευάζει τόν Ούήρον, ώς θέλοντα νά στήση ορ
θούς τούς τοΰ ναοΰ τοΰ Κάστορος. Οί δέ γωνιαίοι τών 
κιονών είσί παχύτεροι τών λοιπών, κατά Βιτρούβιον, 
διότι ή πανταχόθεν περικεχυμένη αύτοΐς λαμπρότης 
τοΰ ούρανοΰ έλαττοΐ είς τήν όρασιν τήν τοΰ πάχους 
έντύπωσιν. Αί έξωτερικαί στοαί είχον όροφον φατνω- 
ματικόν, όςτις πιθανώς έξετείνετο μέχρι τινός καί 
πρός τά εντός.

’Εκοσμοΰντο δ’ή τε ζωοφόρος τοΰ ναοΰ, ή ζώνη τών 
μ-ετοπών, καί οί δύο αετοί, διά θαυμάσιων γλυπτι
κών κοσμημάτων, καί τά διάφορα κοσμητικά τοΰ 
θριγκοΰ μέρη, ή υδρορροή, τά κυμάτια τών έπιστυ- 
λίων, τοΰ τοίχου αί έπικρανίτιδες, διεποικίλλοντο διά 
γραπτών μαιάνδρων καί ανθεμίων, ώς πολύχροα ήσαν 
καί τών άγαλμάτων τά ενδύματα καί τ άλλα πάρεργα.

Κατά δέ τήν ανατολικήν πλευράν, άνηρτήθησαν 
έπί τών επιστυλίων αί έκ τής μάχης τοΰ Γρανικοΰ ύπ 
Αλεξάνδρου πεμφθεΐσαι ασπίδες, μετ έπιγοαφών χαλ- 
κοΐς γεγραμμένων γράμμασι, καί φαίνονται μέχρι τοΰδε 
τών ασπίδων τά ίχνη ήλιογραφη, ούτως είπεΐν, εϊς 
τά μέρη ά αύται έπ’αιώνας καλύψασαι, έπροφύλαξαν 
άπό της ατμοσφαιρικής έπηρείας καί τών ές αύτής αλ

λοιώσεων. Προσέτι δέ φαίνονται καί αί όπαί, έν αίς 
ήσαν καθηλωμένα τά γράμματα.

Εσωτερικώς δέ, κατά τά σωζο'μεναίχνη, έτε'μνετο 
ό σηκός δι’έγκαρσίου τοίχου δίχα· καί ή μέν δυτική 
τών διαιρέσεων είχε 43', 10”, ή δέ πρός άνατολάς 
98', 7” μήκος.

Εκτινων δ έπιγραφών, πραγματευόμενων περί τών 
έν ΙΊαρθενώνι άναθημάτων, καί ών αί μέν είσίν έν ’Αγ
γλία αί δ’έν ’Αθήναις, έξάγεται ότι τέσσαρα διάφορα 
μέρη τοΰ ναοΰ τούτου διέκρινον οί αρχαίοι, τόν Πρό
ναον, τόν Έκατόμπεδον, τόν Παρθενώνα καί τόν ’Ο
πισθόδομον.

Καί Πρόναος μέν ήν άναμφιβόλως τό έν πάσι 
τοΐς ναοΐς ουτω λεγόμενον διάστημα, τό μεταξύ τοΰ 
τοίχου τοΰ σηκοΰ, κατά τήν πλευράν τής εισόδου, ήτις 
ήν άνατολική, καί τών πρό αύτής κιόνων, έχόντων 
2', 9” τόν έμβάτην, καί συνδεόμενων μετ’άλλήλων 
καί μετά τοΰ τοίχου διά κικγλίδων. Ό Πρόναος ούτος 
ύψοΰται ύπέρ τήν έξωτερικήν ςοάν κατά δύο βαθμίδας.

Εκατομπεδον δέ ή ναός 'Εκατόμπεδος ήν 
βεβαίως ή άνατολική διαίρεσις τοΰ ναοΰ, τό κυριώτε- 
ρον τοΰ σηκοΰ μέρος, δπερ τώ ό'ντι είχε σχεδόν έκα
τόν ποδών μήκος, ίσον περίπου καί πρός τό πλάτος 
αύτοΰ- διό καί είς αύτό άκριβές-ατα έφαρμόζεται ό,τι 
λέγουσί τινες τών γραμματικών’ « Εκατόμπεδον ναός 
έστι τής Αθήνας ποδών έκατόν έκ πάσης πλευράς. » 
’Αλλά τό όνομα τοΰτο έκ τοΰ μέρους έδίδετο καί είς 
τό ό'λον τοΰ ναοΰ, διότι φαίνεται ό'τι πολλάκις έχρώντο 
αύτω ώς θαυμαστική τινι έπωνυμία έπί μεγάλων οι
κοδομών, ώς ό Θουκυδίδης λέγει, ό'τι οί Θηβαίοι μετά 
τήν καταστροφήν τών Πλαταιών « ναόν έκατόμ-ποδον 
λίθινον ωκοδόμησαν τή "Ηρα», καί ό "Ομηρος περί 
τοΰ τάφου τοΰ Πατρόκλου* «ποίησαν δέ πυρήν έκα- 
τόμποδον ένθα καί έ'νθα·» καί περί αύτοΰ τοΰ Παρ- 
θενώνος μαρτυρεί ό ’Αρποκρατίων* « Ο Παρθένων ύπό 
τινων Έκατόμπεδος έκαλεΐτο διά κάλλος καί εύρυθ— 
μίαν, ού διά μέγεθος, ώς Μενεκλής ή Καλλίστ^ατος 
έν τώ περί Αθηνών.» Ο δ’ Ησύχιος λέγει. « Εκα- 
τόμπεδος’ νεώς έν τή ’Ακροπόλει Παρθένων, κατα- 
σκευασθείς ύπο ’.Αθηναίων, μείζων τοΰ έμπρησθέντος 
ύπό τών Περσών ποσί πεντήκοντα.» Τοΰτο ΰπέλαβόν 
τινες ώς δηλοΰν ό'τι ύπήρχεν έπί τής ’Ακροπο'λεως πρό 
τών Μηδικών άρχαΐος ναός είς τήν θέσιν τοΰ Παρθενώ- 
νος κατά 50' έλάσσων αύτοΰ, καί καλούμενος Εκα
τόμπεδον· ώς λείψανα δ’αύτοΰ θεωροΰσι τά έν τω Πε
λασγικοί τείχει τής ’Ακροπόλεως έντετειχισμένα αρ
χιτεκτονικά τεμάχια, έ'τι δέ τά πήλινα καί γραπτά 
γείσσου κοσμήματα, τά εύρεθέντα ύπό τήν μεσημβρι
νήν πλευράν τοΰ ΙΙαρθενώνος, καί ώς άπόδειξιν τής 
ύπάρξεως αύτοΰ προτείνουσι τήν έκ πώρου λίθου κατω- 
τέραν βάσιν τοΰ ΙΙαρθενώνος, ής ό άξων δέν φαίνεται 
ταυτιζόμενος μετά του αςονος του.ναού. Αλλα και αν 
ύπήρξεν ένταΰθα άρχαΐος ναός πρό τοΰ Περικλεούς, 
ούδέ τά παρατεθέντα τών γραμματικών χωρία έννοοΰ- 
σιν, ούδ’άλλος τις λέγει ό'τι ό ναός έκεΐνος ώνομά
ζετο Εκατόμπεδος* καί ώς άπόδειξις μάλιστα τοΰ 
ότι ό Παρθενιον προκάτοχον ναόν δέν είχεν έπί της 
αύτής θέσεως, δύναται νά προταθή ή έπωνυμία πα
λαιός ναός, ήτις ιδίως έδίδετο είς τό ’Ερεχθεΐον 
πάντοτε, καί μετά τήν άνακαίνισιν έ'τι αύτοΰ. Εν τώ 
τμήματι δέ τούτω τοΰ ΙΙαρθενώνος, τώ ιδίως Εκα
τόμπεδον όνομαζομένω, είς άπόστασιν 12 περίπου

ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ
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ποδών απο τών πλαγίων τοίχων, ύπήρχε κατά τά έ'τι ι νων, άνά 8, ώς φαίνεται, έκατέρωθεν, έχόντων 3' 
επί τοΰ έδάφους φαινόμενα ίχνη, σειρά δωρίων κιό- I περίπου τήν τής βάσεως διάμετρον* έπομένως, ώς έκ
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τών αναλογιών άναγκαίως συμπεραίνεται, μή άνερ- 
χομένων μ.έχρι της οροφής, άλλ’άνεχόντων βεβαίως 
Δευτέραν σειράν κιόνων, ήτις, ώς καί έν άλλοις ναοΐς, 
ήτο πιθανώς άλλου ρυθμού. Μεταξύ δέ τών δύο διήρ- 
χετο άναμφισβητήτως πάροδος ύπόστεγος πρός τ’ά- 
νώτερα άγουσα τού αγάλματος μέρη, οποίαν είχε καί 
ό έν ’Ολυμπία ναός τού Διός. Ως έκ τούτων αρα είχεν 
ό ΙΙαρθενών ακριβώς τήν εσωτερικήν διασκευήν τών 
ναών οΰς’ό Βιτρούβιος ονομάζει υπαίθρους.

’Εμπρός δέ τών κιόνων τής εσωτερικής ταύτης ςοάς, 
ώς καί παραλλήλως τώ μεσοτοίχω, άλλ είς 4 ζ'., μέ- 
τρων γαλλ. άπόστασιν άπ’ αυτού, τό έδαφος ταπει- 
νούται κατά ί " σχεδόν, καί τούτο φαίνεται νέα άπό- 
δειξις ότι ό ναός ήν ύπαιθρος, διότι τό κοίλωμα ύ- 
πηρχεν όπως συρρέη τό ό'μβριον ύδωρ. ’Εν ταύτη τέ
λος τή διαιρέσει τού ναού, καί παρά τήν θύραν της 
εισόδου, ύπηρχεν ίσως καί άν οδος έπί τόν όροφον 
σκολιά, ώς καί έν τω τής ’Ολυμπίας ναώ.

Τό δ’δνομα ΙΙαρθενών, τό επικράτησαν έπί σύμ- 
παντος νοΰ ναού, έδίδετο συγχρόνως καί είς τήν ίδιαι- 

' τέραν διαίρεσιν ένή ίστατο τό άγαλμα της θεού. Ήν 
δέ τούτο άναμφιβόλως τό κέντρον τού Έκατομπέδου, 
οπού, άντί μαρμάρου, εκτείνεται παραλληλόγραμμον 
έκ πωρίου λίθου, έ'χον μήκος μέν 6. 52 μέτρα γαλλ. 
πλάτος δέ 2. 63, καί έν τώ μέσω μικρόν όρυγμα (0, 
8 έπί 0, 51), κεκαλυμμένον διά μαρμάρου, καί ού ό I 
πυθμήν εύρέθη είς δύο γωνίας αύτοΰ έχων όπάς, ώς 
πρός διαρροήν ύδάτων. ’Εμπρός δέ καί όπίσω τοΰ πα
ραλληλεπιπέδου τούτου ίχνη κιγκλίδων σώζονται κα
ταφανή έπί μαρμάρου. 11 έκτασις αύτη έκάλύπτετο 
ύπό τής βάσεώς τοΰ χ ρυσελεφαντίνου αγάλματος. Τι- 
νές, πίστεύοντες είς τήν ύπαιθρον τού ναού διάθεσιν, 
θε'λοντες δέ νά προφυλάξωσι τό άγαλμα ύπό στέγην, 
άποσύρουσι μέν αύτό μάλλον πρός τα όπίσω, έκλαμ- 
βάνουσι δέ βωμόν ίδρυμένον είς τό έδαφος τούτο. 
’Αλλ’έκτος τού ό'τι βωμοί έντός τών ναών σχεδόν 
ποτέ δέν ύπηρχον, ούτος θά ήτο προσέτι τεράστιος, 
καί τοιούτος ώστε ν’ άποκρύπτη κατά μέγα μέρος τήν 
τοΰ αγάλματος όψιν. Διά τόν αύτόν λόγον ούδ η ιερά 
τράπεζα, ή ’Ελεφαν τωμένη, δέν έδύνατο νά ΐς-α- 
ται ενταύθα, ώς έπίςευσαν έτεροι. Η ταπεινωσις μά
λιστα τού εδάφους, καί ή έν τώ μέσφ τού παραλλη
λεπιπέδου οπή, συνηγοροΰσιν ύπέρ τής ενταύθα θέσεως 
τού αγάλματος, διότι ή μέν συνέτεινεν είς τό νά συρ- 
ρέη περί τό άγαλμα, ή δ’είςτό νάχωνεύηται ύπ’αύτό 
το ό'μβριον ύδωρ προς διατήρησιν της ίκμάδος, ήτις, 
ώς άναγκαιοτάτη είς τήν της κόλλης ελαστικότητα, 
έπεζητεΐτο πάντοτε ύπο τών αρχαίων περί τά χρυσε
λεφάντινα αγάλματα.

Η δ’έ'νστασις ό'τι τό άγαλμα ακάλυπτον ενταύθα
ίτάμενον έδύνατο νά πάθη ύπό της έπηοείας τών τοί
χε ίων, δέν φαίνεται λίαν ισχυρά· διότι ό όμβρος καί 
ή ύγρασία ωφελούν μάλλον ή έ'βλαπτον αύτό έπιμε- 
λώς περιποιούμενον ύπό τών ιερέων, προσέτι δ έν ώρα 
χειμώνος ίσως έξετείνετο ύπέρ αύτό καί κινητή τις .τέ- 
γη, ώς παρετηρήσαμεν ανωτέρω ό'τι τοΰτο έγίνετο έπί 
τών ύπαιθρων οικιών παρά Ρωμαίοις. Ούδ’είναι δέκαί 
άπίθανον νά έξετείνετο ύπέρ αύτό άπό τού ’Οπισθόδο
μου καί τών πλαγίων ·στο<ον ή άνωτάτη στέγη, ήτις 
ήτο ςυλίνη, ώς πρέπει νά συμπεράνωμεν έκ τού ότι 
ούδέν αύτής μέρος, ούδ’έλάχιστόν ίχνος έαεινε, καί 
εκ τού ότι, καθ’ ά ρητώς μαρτυρεΐται, ή τοΰ οπισθό

δομου έκάη έν άρχαίοις χρόνοις. Η ςε'γη αύ'τη, ισοϋ
ψής ούσα κατάτό ανώτατου αύτής σημεΐον τή κορυφή 
τών αετών, θά ύπερεΐχε κατά Ί' τού αγάλματος, ε- 
χοντος 49' ύψος. ΙΙίναξ πρό τής έν έτει 1687 ένετι- 
κής πολιορκίας τών ’Αθηνών σχεδιασθείς, καί ύπό τού 
Κ. Περίνου (Perin) έν ΙΙαρισίοις έκδοθεις, δεικνύει τού 
Παρθενώνος τήν στέγην είς τέσσαρα με'ρη διη,ρημένην, 
έξ ών τά τών δύο περάτων, τό άνατολικώτερον καί τό 
δυτικωτερον, τό τού προνάου καί τού όπισθοδόμου, 
εΐσίν ισοϋψή, καί ίσως αύτη τή αρχαία στέγη άνή- 
κοντα· τό δέ τώ άνατολικώ πλησιε'στερον φαίνεται 
άπ’αύτοΰ κεχωρισμένον καί ύψηλότερον, καί είναι νέα 
πιθανώς στέγη, μή συνεχόμενη μετά τής άλλης, διότι 
ίσως ό'ταν, πρός χρήσιν τής χριστιανικής έκκλησίας, 
έστεγάσθη τό ύπαιθρον, παρενετέθησαν παράθυρα πρός 
φωτισμόν αύτής είς τήν μεταξύ τών δύο κάθετον ά- 
πόστασιν· ή δέ μετ’αύτήν διαίρεσις, ή έπί τοΰ κυρίως 
ΙΙαρθενώνος, είναι ύψηλοτε'ρα πασών, καί κατά πάσαν 
πιθανότητα αρχαία, τό ύψος τοΰτο έ'χουσα ένεκα τοΰ 
αγάλματος.

Αύτη λοιπόν ή μεταξύ τών κιγκλίδων έκτασις ήν ό 
κυρίως Παρθένων, τό δ’ Έκατόμπεδον ήν όλον 
τό έπίλοιπον τής διαιρέσεως ταύτης, τό περί τόν Παρ
θενώνα.

Οπισθόδομος δέ τού ναού τούτου έλε'γετο τό 
δυτικόν δωμάτιοντοΰ σηκού μετά τής προς·άσεως τών 
ές δωρίων κιόνων, τών παρεντεθειμένων μεταξύ τοΰ δυ
τικού τοίχου αύτοΰ καί τοΰ έξωτερικοΰ περιαυλίου. Η 
πρόστασις αύτη έκλείετο δι’υψηλών χαλκών κιγκλί
δων, αΐτινες, ώς τά σωζόμενα’ίχνη αύτών δεικνύουσι, 
συνήνουν τούς κίονας αύτής πρός άλλήλους, καί τούς 
εκατέρωθεν τελευταίους αύτών μετά τών γωνιαίων πα- 
ραστάδων τοΰ σηκού. Έκοινώνει δέ μετά τής προπά- 
σεως τό δωμάτιον διά μεγάλης πύλης, ήτις σήμερον 
σώζεται ολίγον στενωτέρα, ώς μετεσκεύασαν αύτήν οΐ 
χριστιανοί, καί ής τά θυρώματα άφήκαν βαθέα ίχνη 
έπί τού έδάφους. Μετά δέ τού Έκατομπέδου έκοινώ- 
νει, φαίνεται, διά δύο έπί τής εκατέρωθεν έσωτερικής 
τοάς άνοιγομένων πυλίδων, αΐτινες μνημονεύονται έν 
αρχαία έπιγραφή, καί ών ίχνη άνεΰρε κατά τό 1862 
ό διάσημος αρχαιολόγος καί άρχιτέκτων Βοίτιγγερ. 
Εν τώ μέσω τού δωματίου τούτου παρετηρήθησαν ί

χνη τεσσάρων κιόνων, ές μάλιστα κατά Ούηλέρον, ους 
ό μέν Αε’ικ έςέλαβεν ώς κορινθιακούς, ένεκα αύτόθι εύ- 
ρεθέντος τίνος κιονοκράνου, τούτον έ'χοντος τόν ρυθ
μόν, ό'περ όμως άπεδείχθη έκτοτε έργον Ρωμαϊκόν, 
άλλοι δ’είπον δωρίους, ώς μάλλον αρμόζοντας τή αύ- 
στηρα λατρεία της ’Αθήνας, άλλ’οίτινες πιθανώς ή
σαν ιωνικοί, ώς έμαρτύρουν τά ίχνη αύτών, άτινα 
τήν σήμερον ιζέν σχεδόν ήφανίσθησαν, άλλοτε όμως 
εφαινοντο καθαρωτεοον, και η σαν ανευ ο ιαζεσ[ζ.ατων 
καί ολίγον άνέχοντα. Ούχ ήττον δ’άποδεικνύουσι τό 
αύτό καί αί άναλογίαι αύτών, ούσαι 18 έμβατών, διότι 
προς 36' ύψος ή διάμετρός των ήν 4 . Οι κίονες ού- 
τοι ές'ήριζον τήν οροφήν τού όπισθοδόμου, δςις, χρη- 
σιυ.εύων είς ταιζεΐον τοΰ ναού καί όλης τής πόλεως, 
δέν έδύνατο νά ήναι ύπαιθρος.

11 μεγαλοπρεπής αύτη παστάς έδόθη ύπό τών έξα- 
χρειωθέντων ’Αθηναίων είς κατοικίαν τώ Δημητριω τώ 
πολιορκητή, ον έκήρυττον αδελφόν τής ’Αθηνάς.

’Αφ’ού δέ κατά τον πέυιπτον αιώνα άπό Χριστού 
ό χριστιανισμός έπεκράτησεν έν ’Αθήναις, ό ναός τής

τών έναπολειπομένων τοΰ Παρθενώνος γλυπτικών κο
σμημάτων, καί έπώλησεν αύτά είς τήν αγγλικήν Κυ- 
βέρνησιν. Μετά δέ τό 1833 καί τήν τών Αθηνών ά- 
πελευθέρωσιν, άνεσκάφησαν τού ναού τά έρείπια, καί 
διάφορα αύτοΰ μέρη καί κοσμήματα άνευρέθησαν.

«Ιστορία τής άρχ. καλλιτεχνίας» 
ύπό A. 'Ρ. 'Ραγκαβή.

Παρθένου ’Αθηνάς μετεβλήθη είς ’Εκκλησίαν τής Αει
πάρθενου, πολυτελέστατα κοσμηθείς καί καταγραφείς 
άπας έσωτερικώςτε καί έξωτερικώς δι’είκο'νων, ών τι- 
νες φαίνονται έ'τι έπί τών τοίχων· οί δώριοι κίονες 
τής τού 'Εκατομπέδου έσωτερικής στοάς άντικατεςή- 
θησαν ύπό πολυτελες-έρων, εί καί βεβαίως ήττον κομ
ψών κορινθίων, οίτινες καί άντί 16 έγένοντο 22 μέν 
έν τή κάτω, 23 δέ έν τή άνω σειρά, πιθανώς διότι 
πρός τώ μεσοτοίχω παρετέθησαν τα Κατηχούμενα, 
ς-οά έ'χουσα άνω μέν 7 κίονας, κάτω δέ μόνον 6· διότι 
είς τοΰ μεσαίου τήν θέσιν ήνεώχθη θύρα, άντί τών δύο 
εκατέρωθεν θυρίδων αΐτινες έπί τής άρχαιότητος έ- 
φερον πρός τόν οπισθόδομον, γενόμενον ήδη νάρθηκα 
της ’Εκκλησίας· τό 'Ιερόν προσετέθη ύψωθέντος τού 
έδάφους προς τό ανατολικόν πέρας, καί ένωθέντος τοΰ 
τοίχου μετά τών δύο μεσαίων κιόνων τοΰ προνάου, 
καί έκοσμήθη έσωτερικώς διά κιόνων έξ ίάσπιδος, καί 
διά θόλου ψηφοκολλήτου. Συγγραφείς δέ σύγχρονοι 
περιγράφουσι τήν λαμπρότητα τοΰ Επισκοπικού θρό
νου, καί τήν πομπήν μεθ ής οί χριστιανοί άνήρ- 
χοντο έπί τεθρίππων είς τήν Άκρόπολιν ί'να λειτουρ- 
γηθώσιν.

’Εν 1019ο Αύτοκράτωρ Βασίλειος, έλθών είς ’Αθή
νας, προσέθηκε, κατά Κεδρηνόν, νε'α κοσμήματα είς 
τόν ναόν της Θεοτόκου. ’Αλλ’έν 1456, ό'τε αί ’Αθη- 
ναι έκυριεύθησαν ύπό τών ’Οθωμανών, ή χριστιανική 
’Εκκλησία μετασκευασθεΐσα προσδιωρίσθη είς προσ- 

κυνητήριον τοΰ Μωάμεθ, καί τότε προσετέθη ή έλι- 
κοειδής άναβάθρα, ή μεταξύ τοΰ περιστυλίου καί της 
μεσημβρινής γωνίας τού όπισθοδόμου, έ'ξωθεν αύτοΰ ώς 
μιναρές οίκοδομηθεΐσα. ’Εν 1674, ό πρε'σβυς της Γαλ
λίας Μαρκέσιος Νοϊντέλ, καί έν 1676 οί περιηγηταί 
Σπών καί Ούηλέοος, εΐδον τόν Παρθενώνα έμπρέποντα 
έτι σχεδόν έν τή αρχαία του καλλονή. ’Αλλά τήν 28γίν 
Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1 682, πολιορκοΰντος τού ’Ε
νετού Μοροζίνη τήν ’Ακρόπολιν, βόμβα έκ τού στρα
τοπέδου τοΰ Σουηδού στρατηγού αύτοΰ Κοινιγσμάρκου 
έκτοξευθεισα, ένέσκηψεν είς τόν Παρθενώνα όπου οί 
Τούρκοι είχον τήν πυριτιδοθήκην αύτών, καί φοβερά 
έκρηξις κατές-ρεψε τό μέγιςον μέρος τού ναού, μάλι
στα δέ τό μέσον αύτοΰ. « Δέν έπεθύμει », γράφει τώ 
άδελφώτης ή τήν Κ. Κοινιγσμάρκ συνοδεύουσα Κ. 
"Αννα Άκκεργέλμ (Acherjhelni), εύγενής καί λογία 
Σουηδή, «δέν έπεθύμει ή Α. Έξοχότης νά καταςρέψη 
τόν πρό 3000 έτών σωζόμενον ώραϊον ναόν ό'ςτς κα
λείται της ’Αθηνάς· άλλ’αί βό[ί.βαι ένήργησαν, καί ό 
ναός ούτος ούδέποτε πλέον δύναται ν’ άποδοθή είς τόν 
κόσμον». Κυριεύσαντες δέ τότε τάς ’Αθήνας οί ’Ενε
τοί, άφ’ού έξέθηκαν είς τήν οργήν τών ’Οθωμανών 
τούς "Ελληνας, ένθουσιωδώς άσπασαμένους τήν έφή- 
μερον ταύτην άκτΐνα της ελευθερίας, μετά τρεις μήνας 
αίφνης τούς έγκατέλιπον, καί ό Κοινιγσμάρκος απέ- 
θανεν ύπό πανώλους, ίσως καί ύπό τύψεως συνειδότος, 
είς Εύβοιαν. ’Αναχωρών δ’ήθε'λησε νά συμπαραλάβη 
’ζ ~ ιΥ / » Λ.ες Αθηνών καιτινα των εςαισιων γλυπτικών κοσμη
μάτων τοΰ περιφήμου ναού, άλλ’ έκ τής άνεπιδεξιότη- 
τος τών έργατώντου καταπεσόντα ταΰτα, συνετρίβη- 
σαν εντελώς. ’Επανελθάντες δ’οί ’Οθωμανοί, ήγειρον 
έν τώ μέσω τών έρειπίων τοΰ Παρθενώνος μικρόν προσ- 
κυνητήριον, παραμεΐναν μεχρις έσχάτων. Κατά δέ τό 
1811, ό λόρδος Ελγιν, πρε'σβυς της ’Αγγλίας, άφή- 
ρεσε, καί διά πρίονος κόψας άπεκόμισε τά πλεΐστα

II ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ.
Έάν ή χειρ τού μοχ θηρού ρίψη τι νόμισμα έξ απλής 

φαντασίας έν τώ δίσκω τής έλεημοσύνης, μή τό ολί
σθημα τού νομίσματος έςαλείφει τό ίχνος 'τών κακουρ
γημάτων ύπό τών οποίων υπάρχει μεμολυσμένηή χειρ; 
Καί έάν, πάλιν έξά πλής φαντασίας, τύραννόςτις μυ- 
σαρός πράξ·ρτινά δικαιοσύνην, μή έλαττούται ή έξ αύ
τοΰ φρίκη τών ανθρώπων; Οχι ποσώς. Αφού λοιπόν 
ή κοινή γνώμη ώς ούδέν λογίζεται τά καλά έργα καί 
τήν δικαιοσύνην , έάν ό πράττων αύτά δέν ήναι εύερ- 
γετικός κατά συνήθειαν, δυνάμεθα νά διηγηθώμεν καί 
φαυλοβίου τινός μίαν αγαθήν πράξιν , ούδόλως άπά- 
δοντες πρός τό κοινόν φρόνημα, ούτε άντιβαίνοντες πρός 
τάς ήθικάς άρχάς.

Ό Γεζά Άχμέτ, ύ έπονομασθείς Κασάπ Άχμέτης, 
ήτοι σφαγεύς, Βόσνιος τήν καταγωγήν, διά φόνων καί 
προδοσιών άποκτήσας εξουσίαν δερέβεη, έκυβέρνα, 
ήτοι έτυραννει σκληρώς, τά τρία πασσαλίκια τής Σι- 
δόνος, Πτολεμάίδος καί Δαμασκού. Αύτός λοιπόν έ- 
τέρπετο, κατά τό παράδειγμα πολλών άλλων τυράννων 
τής ’Ασίας καί Αφρικής, νά έξέρχεται ένίοτε τού ανα
κτόρου του ανευ ακολουθίας, πενιχρώςμεταμφιασμένος, 
καί ούτω νά διατρέχη τάς οδούς καί τάς αγοράς τής 
πόλεως όπου διέμενε, κατασκοπιών τήν ίδιαν του α
στυνομίαν, καί πολλάκις καθιστάμενος μόνος κριτής 
καί δήμιος.

Μίαν ημέραν, περιφερόμενο; είς τά έσχατα τής Δα
μασκού, είδε κόσμον συνηθροισμ.ένόν ύπό τινα οικίαν 
νεόδμητον, καί φωνάς μεγάλας έριδος βαλλομένας έξ 
αύτής. Εισχωρεί ό ’Αχμέτ μεταξύ τοΰ πλήθους ίνα 
μάθη τήν αιτίαν τής έριδος, καί βλέπει ό'τι είς τών έ- 
ριζόντων, νέος άνθρωπος, ήρνεΐτο προφορικήντινα συμ.- 
φωνίαν τήν όποιαν ό έτερος, γέρων ούτος, άνέφερεν έ- 
πιμένων είς αύτήν. — « Α'ί, παγαίνομεν λοιπόν είς τόν 
Καδήν ! είπεν ό νέος. » — « Ές·ω· παγαίνωμεν είς τόν 
Καδήν! » άπεκρίθη ό γε'ρων. Τούτο άκούσαςό Αχμέτ, 
διασχίζει τό πύτήθος βιαίως, ένσκήπτει ώς κεραυνός 
μεταξύ τών έριζόντων, καί λέγει, — « Ό Καδής είναι 
περιττός, παρόντος έμοΰ τοΰ πασσά τής Δαμασκού. Τί 
είναι ή έριςσας; Είπατε. »

"Ολοι έμεινον έντρομοι· ό δέ γέρων καί ό νέος έπε
σαν πρηνείς καί ήσπάζοντο τά κράσπεδα τοΰ τυράννου, 
έξαιτούμενοιτό έλεόςτου. ’Εξήγησε δέτότε όγέρων τόν 
λόγον τής μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ υίοΰτου .έριδος, προ- 
ελθούσης έκ τοΰ διαμερισμού τής οικίας, ην έκτισαν ές 
ήμισείας δαπανήσαντες. Ό γέρων προσέθεσεν, ότι ό 
υιός του είχεν άφίσει είς αύτόν τήν έκλογήν, και επο
μένως έζήτει, κατά τά συμπεφωνημένα, νά κατοικήση 
αύτός είς τόάνω πάτωμα, τό όποιον δ|ζω^τώρα ό υιός 
δέν ήθελε νά τώ παραχωρήτρ.

Πριν άφήση ό ’Αχμ.έτ καί τόν υιόν ν άπολογηθή, 
— «"Ωμοσε, είπεν είς αύτόν, ώμοσέ είς τό Κοράνιον 
ότι ό πατήρ σου δέν μέ είπε τήν αλήθειαν.

— Κερέμ έτ, έφέντημ! (έλεος, Δέσποτά μου), άπε-
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κρίθη ό νέος· δέν δύναμαι οΰτω νά όμώσω, επειδή έγώ 
τε και ό πατήρ εϊμεθα χριστιανοί.

Ο πασσάς έμεινε πρός στιγμήν σκεπτόμενος.—Αι, 
κάμε λοιπον τό σημεΐον τοΰ σταυρού σου.

Μόλις ό νέος ύψώσας τήν χεΐρα πρός τό μέτωπον έ- 
πρόφερεν, Εις τό όνορια του Πατρός . . . , καί ό 
’Αχμέτ, κρατήσας τούς τρεις δακτύλουςτου ώς ήσαν τε
θειμένοι έπί τοΰ ριετώπου,—Στάσου, άνέκραξεν· ή 
κρισις έτελειωσε. Πρέπει σύ νά κατοίκησης εις τάκάτω, 
καθώς σέ λέγει, ώς βλέπω, καί τό σημεΐον αύτό της 
θρησκείας σου. Εις τά άνω είναι ή κατοικία τοΰ πατρός.

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΙΣΤΡΟΣ.

Οί μεγάλοι της ’Αμερικής ποταμοί κατέχουσι βε
βαίως έπί τοΰ χάρτου της γης διάστημα εύρυτερον η 
ο Ιςρος· αλλ ούοείς έτερος περιρραντίζει όσους αύτός 

Όψις τών δεξιόθεν του Ίστρου εσχατιών του Αίμου,

δυσρ,ών πρός ανατολάς, διέρχεται τό μέγιστον μέρος 
της Γερμανίας, τό άρχιδουκάτον της Αύστρίας, την 
Ουγγαρίαν, την Σερβίαν, τήνΔακίαν καί την απέναντι 
αύτης Βουλγαρίαν, καί ουτω χύνεται είς τόν Εΰξεινον. 
Καθ όλον τοΰτον τόν μέγαν ροΰν, ό Ίστρος διαβρέχει 
πόλεις περιωνύριους, πεδιάδας ίστορικάς· μεγάλα ό- 
νόριατα έν τή ιστορία άπαντώμενα καθιστώσιν αύτόν 
περιφανή· ό Τραϊανός, Σέπτιμος Σεουΐρος, ό Μέγας 
Κάρολος, όΝαπολέων, έτύπωσαν έπί τών οχθών αύτοΰ 
άνεξαλείπτως τά ίχνη της νικηφόρου πορείας καί τών 
γιγαντείων αύτών επιχειρήσεων. Τά ρωμαϊκά έρείπια 
άπαντώνται πλησίον τών τιμαριωτικών, καί άμφοτέ- 
ρωθεν σώζονται έτι ίστάμενοι πύργοι παλαιοί ετοιμόρ
ροποι, οίκοδομαί γοτθικαί άς ήμαύρωσεν ό χρόνος ό- 
που σεν κατησαφισεν, εκοικουμενος τας εξ αυτών α
φετηρίαν λαμβανούσας λεηλασίας, τάς άρπαγάς καί λη
στευτείς, ών γεμει ό βάρβαρος ριεσαιών. 

διαφόρους λαούς, ούτε αντικατοπτρίζει είςτόνάμάτου 
τοσαύτας πόλεις καί μνημεία, ούτε άναμιμνήσκει είς 
τον τοΰ έπις-ήμονος νουν καί είς την του ποιητοΰ φαν
τασίαν τοσαύτας πράξεις ίστορικάς, καί ρωμαντικάς 
παραδόσεις.

Ούτος είναι ό ύπό τών 'Ρωμαίων μετονομασθείς 
Δουναβις καιΔανούβιος, Donau δέ ύπό τών Γερμανών 
καί Duna ύπό τών Ούγγρων, Σλάβων καί Τούρκων ό 
μετά τον Βολγαν μέγις-ος τών της Εύρώπης ποταριών, 
ό βασιλεύς τών ποταριών της Εύρώπης, ώς έλεγεν αύ
τόν ό Ναπολέων Α , όνορια τοΰ όποιου είναι αληθώς 
αζιος, άφότου μάλιστα διαπλέουσιν αύτόν τά άτμό- 
πλοα, φέροντα είς συγκοινωνίαν τά ποικίλα έθνη ύπό 
τών όποιων κατοικοΰνται αί απέραντοι αύτοΰ δχθαι.

Ο Ίστρος διατρέχει όχι όλιγωτέρας τών 400 λευ
γών, μάλιστα 680 (479 γεωγραφικά μίλια), έάν ά- 
κολουθήσωμεν τάς περις-ροφάς τοΰ ρείθρου. *Ρέων άπό

II δέ πηγή τοΰ ’ίστρου είναι μετριωτάτη, ώς όλων 
τών μεγάλων πραγμάτων αί πηγαί. Κεΐται είς μι- 
κράν άπόστασιν άπό του Ρήνου, είς τό μέλαν Δάσος, 
(Scliwarzwald ) τοΰ μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, 
ούτε μακράν άπό τών μ.εθορίων της Γαλλίας. ’Εκεΐθεν 
αναχωρεί ολίγος καί εύτελης, άλλά μετά βραχύν ροΰν, 
άδρυνόμενος ύπό της έν αύτώ συμβολής πολλών άλ
λων ρυάκων, πλατύνεται καί βαθύνεται, καί κατε'ρχε- 
ται δρομαίως πρός την Βαυαρίαν, είς την της όποιας 
πόλιν Ούλμην καθίςαται πλέον πλώϊμος. ’Εκεΐθεν με
γεθυνόμενος κατά πάσαν ώραν, παρασύρων έν τη κοίτη 
του καί άλλους εκατόν ποταμούς καί 36,000 ρυα- 
κίων, καί ότέ μέν περιπλανώμενος απλώς καί ώς έτυ- 
χεν, ότέ δ’έκτεινόμενος είς πλάτος καί λαμβάνων όψιν 
λίμνης, καταβαίνει, καταβαίνει αείποτε σεβασμιώ- 
τερος. Πλησίον της Βιέννης, ήδη έχει πλάτος 990 
μέτρων έπειτα στενουται βαθυνομενος· είς τό Πρε- 

σβοΰργον, τό πλάτος του είναι 390 μέτρων· είς την 
Πέστην, 650· είς τό Βελιγράδιον, 1300· είς την 
Βουλγαρίαν, 1950, καί είς τάς έκβολάςτου θά έσχη- 
μάτιζε πέλαγος αληθές, άν δέν έξετείνετο είς αχανές 
έλος. ’Εκεΐ διαιρείται είς έπτά στόμια, ών τέσσα- 
ρα τά κυριώδη· τό τοΰ Σουλινά λεγόμενον είναι μόνον 
πλωτόν.

Σημειωτέον ότι καί τοΰ ανθρώπου ή χειρ έπεξέτεινε 
τό φυσικόν ρεΐθρον τοΰ Ίστρου διά τίνος διώρυγος, ήν 
έπεχείρησε μέν πρώτος ό Μέγας Κάρολος, έπέπρωτο 
δέ νά φέρη είς πέρας ό βασιλεύς της Βαυαρίας Αοδοβΐ- 
κος (πατήρ του πρώην βασιλέως της Ελλάόος Οθω- 
νος), συνάψας οΰτω τόν Ίςρον μετά τοΰΜοίνου (Mein) 
ποταμού, καί άνοίξας οδόν συγκοινωνίας δι’ΰδατος 
μεταξύ τοϋΕύξείνου καί της ’Αρκτώας θαλάσσης· με
ταξύ Κωνταντινουπόλεως καί 'Ροττερδάμου, όπου αί 
τοΰ Μοίνου έκβολαί.

*Οψις τοΰ Ίστρου μεταξύ]Βλαχίας και Βουλγαρίας.

ξίου (Γαλαζίου) καί άνω, έπί τών εύρυχώρων καί εύ- 
μαρών, πολυτελών μάλιστα, άτμοπλόων της Εται
ρίας τοΰ Δουνάβεως, ένθα πάσαν άνάπαυσιν εύρί- 
σκει καί περιποίησιν ό έπιβάτης. Τόσον, ώστε παρακι- 
νοΰμεν τούς έχοντας καιρόν καί χρήματα νά έπιχειρή- 
σωσι πρίν καταλίπωσι την γην καί τόν τερπνότατον 
τοΰτον πλοΰν, όντως έφαομογην τοΰ «ψυχή'μου, φάγε, 
πίε, εύφραίνου! »

Είς πάσαν παρόχθιον πόλιν η κωμόπολιν, άπό ’Α
ξιου μέχρι Βιέννης, κατοικοΰσιν "Ελληνες έμποροι η 
μεσΐται, άλλ’έν ταύτω άνδρες φιλόμουσοι καί έπί φι
λοπατρία είς άκρον γενναίοι, ώς είς πολλάς περιςάσεις 
έγνω αύτούς τό Πανελλη'νιον. Είς ’Αξιόν, Ίβραΐλαν, 
Βοτοσσανιον, Ολτένισσαν, Γιούργεβον (απέναντι τοΰ 
Ρουστουκίου), Τοΰρνον (απέναντι της Νικοπόλεως), 
Καλαφάτιον (απέναντι της Βιδίνης), Τουρνοσεβερϊνον 
(άπέναντι της Γλαδόβας), ’Ανω’Ορσοβαν, καί είς τάς 
Βαζίας αύτάς, όπου άποβάς έλαβον την πρός Πέστην

Καί τοι πλατύς τοσοΰτον ό ’ίστρος, ρέει μετά πολ
λής ταχύτητος· 590 μέτρα καθ ώραν κάτω δέ μά
λιστα της πόλεως Αίντης ( Litttz ), είς την Αύστρίαν, 
τόσον βίαιον έχει ρεΐθρον, ώστε ούδέποτε ήδυνήθησαν 
νά κτίσωσι γ'έφυραν, είμη έπί λέμβων. ’Απειρα δέ νη
σίδια άπαντώνται έν τώ ποταμω τούτω, διαιροΰντα 
αύτόν είς πολλούς βραχίονας καί τέρποντα την όρασιν 
διά τών χλοερωτάτων άλσών άτινα φέοουσιν.

Αί όχθαι τοΰ κάτω Ίστρου είναι μονότονοι ώς έπί 
το πολύ, διότι σχηματίζουσιν αύτάς χαμηλότατοι λό
φοι καί έλη βρίθοντα καλάμων, ό'που οί πελεκάνες πε
ριφέρονται άγρεύοντες ίχθύας καί ερπετά, ώς ανενό
χλητοι κτηματίαι λευκοφόροι, έχοντες τας χεΐρας ό
πισθεν έσταυρωμένας. ’Αλλ’ άναπλέων τις τον ποτα
μόν άπαντα ώραιοτάτας τοποθεσίας, μάλιστα δ’επί 
της δεξιάς αύτοΰ όχθης, ήτοι της τουρκικής. Είναι δέ 
σην.εοον εύαρεστότατος ό διάπλους ούτος άπό τοΰ Λ- 

οδόν διά τοΰ σιδηροδρόμου, πανταχοΰ ηκουσα έλλη- 
νίδα φιλόφρονα πρός με φωνήν.

(Τό τέλος προσεχώς.)

*0 θέλων νά ήναι ό,τι δέν είναι, άποβάλλει καί ο 
δύναται νά ήναι.

, ~ ,,Χ , έ
Κοινολογημένον σχέδιον ήδη κινδυνεύει νά ναυα- 

γήση.

Καθώς είς τήν φιλολογίαν, οΰτω καί είς την πολι
τικήν, ούδέν χείριτον τών ημιτελείς έχόντων γνώσεις.

Ό μικρόψυχος τρέμει ένώπιον τής κοινής γνώμης, 
ό άφρων την περιφρονεΐ, ό επιτήδειος τήν διευθύνει.
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ΔΙΠΓΠΜΛ. — ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟΥ (>)

ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ.

Πότε; κατα ποιον έτος, ποιον μήνα καί ποιαν Ημέ
ραν;— 13 νοεμ.βρίου τοΰ 1835. Κατά ποιαν ώραν ; 
Δέκατη τής νυκτος έσημ.αίνετο έν Αονδίνω, εϊς τό μέ
γα τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Παύλου ώρολόγιον,

Αύτό έσήμανε, καί συγχρόνως όλα τά τών άλλων 
της πόλεως εκκλησιών ήνοιξαν τούς χάλκινους των 
λάρυγγας καί ένεδυνάμ.ωσαν τά ήχήματάτου. Καίτινα 
μέν έξαύτών, αδιάκριτα, ήρχισαν τον αλαλαγμόν πρό 
της μητροπόλεώς· έ'τερα δ’έβράδυναν μέχρι τοΰ τε
τάρτου , τοΰ έκτου ήχήματος τοΰ βαρέος κώδωνος. 
Ολων ό'μ.ως συνέπεσον κρούσματα ικανά ώστε νά δια- 

χυθη είς τόν άέρα ήχος θρηνώδης καί παρατεταμ-ένος. 
Κ’ένόμιζες ότι ό πτερό; ις πατήρ, ό τά τέκνα αύτοΰ 
καταβιβρώσκων, διέγραφε διά τοΰ γιγαντώδους δρεπά- 
νουτου καμπύλην ήχηράν ύπεράνω τοΰ "Αστεος.

’Αλλά τις ό κώδων ούτος ό ύπόκωφος καί πένθιμ.ος 
ύπέρ πάντας τούς άλλους, ό καί πλησιέστερος είς τάς 
άκοάς ήμών ; . . . ’Απόψε έπήλθε βραδύτερος τόσον, 
ώστε έπιμένουσιν είς τοΰ άέρος τάς πνοάς τά ήχήμα- 
τάτου πολύ μετά τήν άπόσβεσιν παντός άλλου ήχου 
είς τό αχανές. Είναι ό κώδων τοΰ Ασύλου τών’Εγκα- 
ταλελειμμένων Βρεφών.

Ταΰτα άλλοτέ ποτέ τά βρέφη έτύγχανον ύποδοχής 
άνεξετάστως. Είς τόν τοίχον τοΰ άσυλου των τούτου 
ύπήρχε θυρίδιον πυργοειδές, άνοιγόμενον κρύφα καί 
πάλιν κλειόμενον. Σήμερον τό πράγμα ήλλαξε. Σήμε
ρον ζητούνται εξηγήσεις περί τών δυστήνων έσπαργα- 
νωμένων ξένων, τούς οποίους οίονεί κατά χάριν δέχον
ται άπό τών αγκαλών τών μητέρων των. Αύται δέ αί 
δυστυχείς ύποχρεοΰνται νά μή τά έπανίδωσιν, ού'τε νά 
τά άναζητήσωσι· καί τούτο διά παντός!

Τήν νύκτα έκείνην, ή μέν σελήνη έπεκράτει πλησι- 
φαής, ή δέ νύξ γλυκεία αρκούντως. ’Αλλ’ή πρό ταύ
της ήμερα είχε διέλθει οίκτρά· τά δάκρυα τής ομίχλης 
παρήγαγον παχυλόν τινα βόρβορον κατακαλύπτοντα 
τάς οδούς ώς μέλαν στρώμα· ώστε ή τήν διαπεραστι
κήν αύτοΰ ύγρασίαν αμελούσα καί έντός αύτοΰ βαδί- 
ζουσα γυνή έκείνη, κυρία τις έ'χουσα έπί τής μορφής, 
της καταβιβασμ.ένον μέλαν κρήδεμνον, πάντως πρέπει 
νά φορή ύποδήματα στερεά.

ΙΙεριπατεΐ άποφεύγουσα τήν θέσιν όπου ΐς-ανται τά 
άγοραΐα όχήμ,ατα· διακρίνεται ίσταμένη έκ διαλειμ
μάτων είς τήν σκιάν τής δυτικής πλευράς τοΰ μεγά
λου έκείνου τετραγωνικού τοίχου, καί στρέφουσα τό 
πρόσωπον ποόςτινα θύραν μικράν, κειαένην έν παρα- 
υυς-ω. Ανω της κεφαλής της ο ουρανός εκτείνεται κα
θαρός, φωταγωγούμενος ύπό τής λαμπράς σελήνης, τά 
ρυπαρά τοΰ λιθοστρώτου τρίζουσιν ύπό τό βήυ.ά της, 
ό δέ νοΰςτης, ό νούς διαιοεϊται μεταξύ όλως άντιθέ- 
των στοχασμών, τών μέν σχεδόν εύφροσύνων, τών δέ 
σπαραξικάρδιων. 'Αλλην λαλιάν άναδίδειήκαρδίατης, 
καί άλλην ή άνηλεής πείρα. Τών ποδιών της ό τύπος, 
είς τούς αύτούς τόπους επαναλαμβανόμενος έντός τού 
μέλανος έκείνου πηλού , τέλος είχε χαράξει ιος τινα 
λαβύρινθον. Μή τοΰτο ήτο ή είκών τού βίου της, ή 

είκών τών προσκομμάτων άτινα ή τύχη ήγειρε πρό 
αύτής, καί τοΰ άδιεξιτήτου κυκεώνος είς δν τήν ένέβα- 
λον τά πταίσματά της;

Ηνοίχθη τότε ή παράβυστος μικρά θύρα, καί νέα 
τις έξήλθεν έκ τοΰ φιλανθρωπικού καταστήματος.

Η άλλη, κατ’άρχάς μέν άπεχώρησεν ϊνα κρυβή· 
παρετήρει δέ όλοιςό'μμασι τήν άνοιχθεισαν θύραν, καί 
άφοΰ τήν είδε πάλιν κλεισθεϊσαν ήκολούθησε τήν έξελ- 
θοΰσαν νεάνιδα.

Διήλθον δέ ουτω δύο οδούς έν σιωπή. Τε'λος, ή διά 
τοΰ κρηδέμνου κεκαλυμμένη έτεινε τήν χεΐρα πρός 
τήν νέαν ήν ήκολούθει, καί τήν ή'γγισεν. Η νέα, άμέ- 
σως σταθεΐσα, έστράφη πεφοβισμίνη.

—Καί χθές τήν νύκτα μέ ήγγισες, τήν είπε, καί 
άφοΰ έγύρισα καί σέ είδα δέν ήθέλησες νά μέ όμιλήσης. 
Διατί ωσάν φάντασμα μέ ακολουθείς;

— Ηθέλησα νά σέ ομιλήσω, έψιθύρισεν ή κυρία- 
άλλά δέν ήμπόρεσαν τά χείλη μ.ου . . .

— Τί θέλεις άπ’έμέ; . . . ’Εγώ κακόν ποτέ δέν σέ 
έκαμα.

— ΙΙοτε!
— Ού'τε σέ γνωρίζω.
—"Οχι, δέν μέ γνωρίζεις.
— Αοιπόν, είς τι είμπορώ έγώνά σέ ώφελήσω;
— ’ΐδού, έχω δύο γινέας μέσα είς αύτό τό χαρτί. 

Δεξου τό πτωχόν μου τοΰτο δώρον, καί θά σέ είπώ.
II νέα, τής οποίας τά χρηςά ήθη έφαίνοντο καί έκ 

τής φυσιογνωμίας τηςj ήρυθρίασεν όλη.
—Είμαι ή Σάλλη, είπεν. Είς αύτό τό μέγα κατά

στημα όπου ύπηρετώ, όλους άν έρωτήσης, άπό μεγά
λου έ'ως μικρού, καλόν θ’άκούσης διά τήν Σάλλην. 
Θαρρώ δέν θά είχαν τοιαύτην γνώμην δι’έμέ, άν μέ 
ένόμιζαν ικανήν νά πωληθώ.

— Μήγένοιτο! άνέκραξεν ή κυρία· δέν πρόκειται 
περί τοιούτου· μήγένοιτο! Απλώς θέλω μίαν μικράν 
νά σέ προσφε'ρω αντιμισθίαν.

’Αμετατρέπτως, άλλ’ό'χι καί θυμωδώς, ή Σάλλη ά- 
πώθησε τήν χεΐρα ήτις τή προσέφερε χρήματα.—’Εάν 
κατά τι δύναμαι, είπε, νά σέ γίνω χρήσιμος, άπατάσαι 
νομίζουσα ότι θάτδέκαμνα διά χρήματα. Τί άγαπας;

— Βέβαια, έχεις ύπηρεσίαν τινά είς αύτό τό φιλαν
θρωπικόν κατάστημ.αν.

— Είμαι ή Σάλλη, κυρία μου- ή Σάλλη.
— Βλέπω έκ τοΰ προσώπου σου τήν πραότητα καί 

ύπομονήνσου, καί είμαι βεβαία ότι όλα τά παιδία, 
άμα σέ βλέπουν, σέ άγαποΰν.

— Τά ταλαίπωρα! . . . ναι, αύτό είναι αλήθεια.
Η κυρία τότε άνήγειρε το κρήδεμνόντης. Δέν ήτο 

δέ ποσώς πρεσβυτέρα τής Σάλλης. 'Η μορφή της εί
χε τι-άριστοκρατικώτερον έλάνθανε δ’ύπ’αύτήν καί 
νούς πολύ πλέον ανεπτυγμένος. ’Αλλά πόσον ήτο πε- 
παθημένη καί ωχρά!

— Είμαι ή άθλια μήτηρ ένός τών μικρών τά όποια 
έχουν έμπιστευμένα είς τάς φροντίδαςσου, είπεν ύπο- 
τραυλίζουσα, καί μίαν ήθελα ικεσίαν νά σέ κάμω 1 ...

'Η Σάλλη, συμπαθήσασα τότε τήν τάλαιναν γυ
ναίκα διά τήν έμπιςοσύνην ήν έδειξε πρός αύτήν άπο- 
σύρασα τό κρήδεμνον άπό τού προσώπου της, ή Σάλλη, 
τής οποίας αίπράςεις ήσαν πάντοτε άφελεϊς καί πλή
ρεις άγαθότητος, έπανέφερε τό κρήδεμνον έπί τοΰ ω
χρού προσώπου τής αγνώστου γυναικος, καί ηρχισε νά 
κλαίη.

— Ποτέ . . · ποτέ δέν θά σοΰ ζητήσω άλλο τι.
— Καί άν σέ τά είπώ τά όνόμ.ατάτου, δέν θά κά- 

μης κακήν τινα χρήσιν; Δέν θά γίνης αιτία ούτ έγώ 
νά πάθω δι’αύτήν μου τήν φανέρωσιν ;

— Ό Θεός νά φυλάξη ! . . . ποτέ ! . . .
— Ούάλτερος Βίλδιν.
Η γυνή επέθεσε τήν κεφαλήν της έπί τοΰ στήθους 

τής κόρης, τήν έσφιγξεν είς τάς άγκάλας της, καί τά 
χείλη της έψιθύρισαν διάπυρόντινα εύλογίαν.

—Νά μ.οΰ τόν καταφιλήσης! είπε, καί έ'γεινεν α- 
©αντος.

— Θά είσακούσης τήν δέησίν μου, είπεν είς αύτήν 
ή κυρία. Δέν θά άναισθητήσης ένω βλέπεις τήν αγω
νίαν μιας δυστυχούς, ή οποία σέ καθικετεύει ...

__ΤΙ χριςτανή μου . . . χριςιανή μου αγαπητή ... 
άνέκραξεν ή άγαθή Σάλλη. Τί θέλεις νά σέ είπώ; Καί 
τί είμπορώ έγώ νά κάμω; Μή λέγης κάν ό'τι μέ ικε
τεύεις ... Μόνον έκεΐνον τόν Πατέρα όλων χρεωστού- 
μεν νά ίκετεύωμεν, καί ό'χι μίαν πτωχήν κόρην ώσάν 
έμέ. Έγώ μάλις-α αναχωρώ άπό τό κατάστημα· μό
νον έξ μήνας ακόμη θά μείνω, έως νά γυμνασθη μία 
άλλη νέα είς τά τήςύπηρεσίας μου, διά νά μέ διαδεχθη. 
Έγώ θά ύπανδρευθώ. Έγώ απόψε δέν θά έξηρχόμην άν 
ό Δίκκηςμου, αύτός τόν όποιον θά ’πάρω ... δέν ήτον 
άρρωστος. Πάγω νά περάσω αύτήν τήν νύκτα μέ τήν 
μητέρα του καί μέ τήν αδελφήν του, αί όποΐαι θά α
γρυπνήσουν. Μη λυπήσαι τοσον . ■ .

—"Α! καλή μου Σάλλη .. . φιλτάτη Σάλλη μου... 
σύ είσαι πλήρης ελπίδων, ένφ είς έμέ πρό πολλού ήδη 
έσβέσθη πάσα ελπίς. Είς σέ ανοίγεται ή ζωή ειρηνική 
καί ώραία· θά νυμφευθής, θά γίνης σύζυγος τήν οποίαν 
ό κόσμος θά σέβεται, βέβαια δέ καί μήτηρ, φιλόστορ
γος μήτηρ, ήτις θά καυχάται διά τά τέκνατης. Τέλος 
πάντων άγαπας, είσαι πλήρης ζωής. Έγώ . . . μόνον 
τόν θάνατόν μου βλέπω ... Ακούσε, αζ.ουσε μ,ε, σε 

. παρακαλώ.
— ’Αλλά τί θέλεις νά κάμω; άνέκραξεν ή Σάλλη. 

’ΐδού πώς μεταχειρίζεσαι τούς ίδιους μου λόγους εναν
τίον μου. Έγώ σέ είπα ό'τι νυμφεύομαι έντος ολίγου, 
διά νά σέ δώσω νά καταλάβης ό'τι τωόντι αναχωρώ άπό 
τό κατάστημ,α, καί ό'τι δέν είμπορώ κατά δυστυχίαν, 
χριστιανή μου, νά σέ γίνω είς τίποτε χρήσιμος. Σύ ό
μως θέλεις τρόπον τινάνά μέ πείσης, ότι δέν θά κάμω 
καλά άν ύπανδρευθώ, καί ότι είμαι σκληρά έπειδή άρ- 
νοΰμαι τήν χάριν -τήν οποίαν άπ έμέ περιμένεις. Δέν 
είναι καλόν αύτό τό πράγμα. Σ ερωτώ τήν ιδίαν, είναι 
καλόν αύτό τό πράγμα;

—Σάλλη, καλή μου Σάλλη, έγώ δέν ζητώ νά μέ 
βοηθήσης είς πράγματα μέλλοντα· όχι ποσώς ! ’Αλλά 
διά πράγματα ήδη παρελθόντα περιμένω δύο μόνον 
λέξεις άπό σέ.

—Μήχειρότερα! άνέκραξεν ήΣάλλη. Δύολέςεις... 
τίς οίδεν άν θά τάς εννοώ αύτάς τάς δύο λέξεις . . .

—Τας έννοεΐς, Σάλλη, τάς εννοείς. Ποια ονόματα 
έχουν δοσμένα είς τό πτωχόν μου τό βρέφος; Μόνον 
αύτά τά ονόματα θέλω νά μάθω άπό σέ· δέν ζητώ νά 
μέ είπης άλλο, έπειδή άνέγνωσα τρν κανονισμόν τού 
καταστήματος, καί γνωρίζω. Έβαπτίσθη έντός αύτο1 
καί κατεγράφη είς τό μέγα βιβλίον. Ήτο δευτέρα ήμέρι 
τής έβδομάδος ... Νύκτα τό έβάπτισαν . . . Πώς τι 
ώνόμασαν.

(1) Πρό πολλοΰ έζητουμεν διάτα Μ ΓΡΙΑ ΟΣΑ συγκινητικόν 
διήγημα* εΰρομεν τούτο, γραφέν ύπό τών ΚΚ, Δικένσου (περιωνύ
μου μυθιστοριογράφου) και ΟύΌ.κίου Κολλίνσου, ’Αγγλων.

Καί ταΰτα λέγουσα έγονυπέτησεν είς τούς πόδας 
τής Σάλλης, έγονυπέτησεν είς τον παχυλόν έκεΐνον βόρ
βορον ςενήςτινος καί άδιαβάτου όδοΰ, άγούσης είς τούς 
κήπους τοΰ φιλανθρωπικού καταστήματος· καί θάέκυ- 
λίετο δέ όλη έπί τοΰ λιθοστρούτου έν τη ορμή τής άπο- 
ννώσεως καί τοΰ άπελπισμοΰ της, άν ή άγαθή Σάλλη 
όέν τήν άνήγειρεν.

—”Ω, μή . . . μή ! άνέκραξεν ή αξιαγάπητος αύτη 
κόρη- μέ αναγκάζεις νά κάμω τό καλόν . . · Στάσου, 
άφες νά ίδώ τό γλυκύ σου πρόσωπον· φέρε, βάλε τάς 
χεΐράςσου είς τάς χεΐράςμου ... Ορκίσου, ορκίσου ότι 
δέν θά μού ζητήσης άλλο παρά τάς δύο αύτάς λέξεις.

Πότε; κατά ποιον έτος, ποιον μήνα καί ποιαν η
μέραν ; Τήν πρώτην Κυριακήν τού Οκτωβρίου, 1847. 
Κατά ποιαν ώραν ; Μία καί ήμίσεια ώρα μετά μεσημ
βρίαν έσημ.αίνετο έν Αονδίνω, είς το μέγα τού ναούτοΰ 
'Αγίου Παύλου ώρολόγιον.

Σήμερον τό ώρολόγιον τού ’Ασύλου τών Έγκαταλε- 
λειμμένων Βρεφών συμφωνεί μετά τού τής Μητροπό- 
λεως. Η προσευχή έ'γεινεν ήδη έν τώ να'ίσκω τού’Ασύ
λου, καί τά έγκαταλελειμμ.ένα όλα κάθηνται είς τό 
γεύμα. Συνήθως δέ παρευρίσκονται είς τό γεΰμα τοΰτο 
καί άλλοι πολλοί" δύο ή τρεις διευθυνταί, ίκαναί οι
κογένεια'. γειτονικαί, έρχόμεναι είς τήν έκκλησιας-ικήν 
άκολουθίαν, καί τινες περίεργοι. Είς τό έστιατόριον 
εισδύει γλυκύς ήλιος^φθινοπωρινός διά τών μεγάλων 
αύτοΰ παραθύρων, ίλαρύνων τούς σκιερούς τοίχους του. 
Τών κορασίων δέ μ.άλιστα τό συσσίτιον (διότι έν τώ 
τμ.ήματι τών κορασίων περιλαμβάνονται καί τά έ'τι α
νήλικα τών άρρένων), κινεί τήν περιέργειαν μεγάλως. 
'ϊπηρέται καθαριώτατοι χωροΰσιν όπισθεν τών σιω
πηλών τραπεζών, οί δέ ξένοι συνομιλοΰσι κρυφίως σχο- 
λιάζοντες τήν φυσιογνωμίαν έκείνου έκεΐ τού αριθ
μού, τοΰ πλησίον τοΰ παραθύρου. Καί αληθώς πολλαί 
τών άκάκων φυσιογνωμιών τούτων έχουσι χαρακτήρα 

1 ινες των συχναζοντων εις το κατα- 
σήμα, καλώς γινώσκοντες τούς ένοικούντας, πολλάκις 
κύπτουσι καίλαλοΰσιν είς τό ώτίον τινός τών κορασίων 
λέξεις τινάς. Είρήσθω δ’έν παρόδω ότι πρό πάντων α
ποτείνονται προς τά εύειδέτερα αύτών. Τοιοΰτος είναι 
ό άνθρωπος. Καί όλοι λοιπόν περιφέρονται, καί όμι— 
λούσι κρυφίως, καί ουτω διακόπτεται κατάτι ή μονο
τονία τών μακρών καί σκυθρών έκείνων αιθουσών.

Μεταξύ τού πλήθους προχωρεί καίτις κυρία φορούσα 
κοήδεανον καί ύπ’ούδενός συνοδευοαένη. ’Εκ τής συα- Γ ' I . 1 - , ‘
περιφοράς φαίνεται ότι σήμερον πρώτον ήλθεν είς το 
φιλανθρωπικόν τούτο κατάστημ,α, έπειδή δέν είναι ό- 
λως άτάραχος, ώς οί άλλοι, ενώπιον τού θεάματος τού
του. Περιέρχεται τάς τράπεζας άτόλμω βήματι καί ώς 
τρέμουσα. Μη τολμώσα νά ζητήση οδηγίαν παρά τί
νος, προχωρεί μόνη πρός το συσσίτιον τών ^ρρενων. 
Τά πτωχά ταΰτα δέν έχουσι πολλούς τούς έπισκεπτο- 
μένους ώς τά κοράσια. Κανείς δέν ήτο περί αύτά- μό
νον δέ το υγρόν ό'μμα τής κεκαλυμμένης κυρίας ακον
τίζει είς τήν αίθουσαν ταύτην γοργά βλέμματα.

Είς τό κατώφλιον τής αύτής έκείνης θύρας ϊςατο θε- 
ράπαινάτις τοΰ κατας-ήματος ηλικιωμένη καί εύσέβα- 
ς-ος, πάντων έπιμελώς έπις-ατούσα, χρησιμωτάτη γυνή· 
προς αύτήν λοιπόν άποταθεϊσα ή κυρία,-—- ’Εδώ είναι 
τ’άγοράκια; τήν είπε. Τίνος ηλικίας ό'ταν γίνουν τά 
δίδουν πλέον έξω;.. · Έχουν κλίσιν είς τήν ναυτικήν;

>υ
ία
:ό

V.



ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. 1312 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.

Kat έπειτα μετά φωνής άποπνιγομένης,—Είξεύρεις 
νά μέ είπής, κυρά, ποιον άπό όλα είναι ό Ούάλτερος 
Βίλδιν ;

Η θεράπαινα διε'κρινε τούς διάπυρους τής ξένης ό- 
φθαλούς διά τοΰ πυκνού κρηδέμνου* μή τολμώσα δέ 
προς αύτήν ν’ άτενίση, έκλινε τήν κεφαλήν.

—Είξεύρω ποιον είναι ό Ούάλτερος Βίλδιν, άπε
κρίθη, άλλά μοΰ απαγορεύει το χρέος μου νά λέγω εϊς 
τούς εδώ ερχομένους τοΰ καθενός παιδιού μας τ’ όνομα.

— Τούλάχιστον νά μέ τό δείξης δέν είμπορεϊς; καί 
μη' με είπής τίποτε.

Και συγχρόνως ή χειρ της έλαβε την της γυναικός 
καί την έσφιγγεν, ώ! την έσφιγγε.

— θά κάμω τόν γΰρον τών τραπεζών, είπεν έντός 
τών χειλέων της ή θεράπαινα, μη φαινομένη ό'τι άπε- 
τείνετο πρός την ξένην μόνον νά μέ βλέπετε. Τό παιδί 
πλησίον τοΰ οποίου θά ςαθώ, καί θά τοΰ ομιλήσω, δέν 
θά ήν’ έκεΐνο· άλλ’έκεΐνο τό όποιον θά έγγίσω μόνον 
διαβαίνουσα, αύτό θά ήναι. Σιωπάτε· μή μου είπήτε 
πλέον τίποτε, άλλ’ άπομακρυνθήτε.

'Η κυρία ύπήκουσεν αμέσως· καί αυτή μέν έπρο- 
χώρησεν ολίγον είς τήν αίθουσαν, έχουσα τά όμματα 
προσηλωμένα έπί τής θεραπαίνης· ή δέ θεράπαινα προέ- 
βη σοβαρώ βήματι έξωθεν τών τραπεζών, άρχ ίσασα ά- 
ριστερόθεν. ’Ηκολούθησεν ολην τήν γραμμήν, έπειτα 
δέ στραφεΐσα εϊσήλθε μεταξύ τών δύο γραμμών, έπλη- 
σίασε πάλιν πρός τάέδώ έρχομένη, έρριψεν εν βλέμμα 
λαθραΐον πρός τό μέρος όπου ή ξένη εύρίσκετο, έστάθη 
πλησίον ενός παιδιού, καί κύψασα τώ ώμίλησε. Τό 
παιδίον ήγειρε τήνκεφαλήν καί άπεκρίθη. Εμειδίασεν 
είς τήν άπόκρισίν του ή θεράπαινα, καί συγχρόνως ε
πέθεσε τήν χεΐράτης είς τον ώμον άλλου τινός μικρού, 
καθημε'νου δεξιόθεν. Ούτως έξηκολούθησε νά όμιλη με
τά τοΰ ενός καί έθώπευε διά τής χειρος της τό έ'τερον, 
χωρίς ν’ άπευθύνη είς αύτό ποσώς τόν λόγον. ’ Επειτα 
δέ συνεπλήρωσε τόν γΰρόν της περί τάς τραπέζας, καί 
έξήλθε τέλος τής αιθούσηςούδέν άλλο παιδίον έγγίσασα.

’Αφού έτελείωσε τό γεΰμα, έπροχώρησε καί ή κρηδε- 
μνοφόρος κυρία, τόν αύτόν έκεϊνον δρόμον τής θερα
παίνης άκολουθήσασα. Αγαθή τύχη, συνέβη κατ’έκεί- 
νην τήν ςιγμήν νά είσέλθωσι καί άλλοι ξένοι, άσκόπως 
ούτοι· ώςε δέν έφαίνετο μόνη αύτή είς έκεΐνο τό έ-ιατό- 
ριον. Τοΰτο τήν ένεψύχωσεν· άνήγειρε δέ τότε τό κρή- 
δεμνόν της, καί σαθεΐσα πλησίον τού μικροΰ τό όποιον 
ή θεράπαινα είχεν έγγίσει, — Πόσων χρόνων είσαι; τό 
ή ρώτησε.

— Δώδεκα, άπεκρίθη ό μικρός, αίρων τούς οφθαλ
μούς πρός αύτήν άπόρως πως.

— Είσαι έδώ καλά; είσαι εύχαριστημένος;
— Μάλιστα.
—Νά σέ δώσω αύτά τά ζακχαρικά, τά δέχεσαι;
— ’ Αν αγαπάτε νά μέ τά διόσετε . . .
Κύπτει νά τά έγχειρίση, καί έγγίζειτόπρόσωποντοΰ 

παιδίου διά τού μετώπου καί τών βοστρύχων της. Κα- 
ταβιβάζει δ ’ έπειτα πάλιν τό κρήδεμνον, καί διαβαίνει 
έν τάχει, φεύγουσα καί ού'τε βλέπουσα όπίσω της.

( *Επεται Πράξις πρώτη. Άρσις 
τοϋ καταπετάσματος.)

Ακρίτως δι^ό[χενα 5ώρα άγνωριονως >ια[χβάνονται· 
ούτως άποβαίνουσι μάταια.

ΙΙΑΕΚΤΡΟΜ ΑΡΝΗΤΙΣΜΟΣ.

Πριν ‘έλθωμεν είς έξη'γησιν τού ήλεκτρομαγνητι- 
σμοΰ, χρεία νά προσθέσωμεν ολίγα wa είς τά περί 
ηλεκτρισμού προλεχθέντα. (’ ΐδε τόμ. ά, σελ. 360.)

Ύπάοχουσι δύο ηλεκτρικά ρευστά, ών έκαστον 
άποκρούει εαυτό έλκον τό έτερον, ώς άποδεικνύεται 
διά τού επομένου πειράματος. ’Επί μακρούτίνος ύα- 
λίνου σωλήνας ίσταμένου κατά κάθετον προσαρμόζε
ται όριζοντείως μεταλλικόν ςέλεχος, καμπύλον είς τά 
άκρα. ’Αφ’ έκατέρου τών άκρων τοΰ στελέχους τούτου 
κρεμάζεται σφαιρίδιον έκ φελλού διά κλωστής μετά
ξινης, ήτοι άπομεμονωμένον (σχ. 5). Τότε ηλεκτρί

ζεται ραβόίον ρητίνης, τριβόμενον διά δέρματος γα
λής, καί τί συμβαίνει; Τό σφαιρίδιον έλκεται ύπό 
τής ηλεκτρισμένης ρητίνης, άλλά μόλις άπτόμενον 
αύτής αποκρούεται βιαίως· άρα ό ηλεκτρισμός τής 
ρητίνης άποκρούει εαυτόν.

’Ηλεκτρίζεται έπειτα ύάλινάς τις σωλήν τριβόμε- 
νος διά μάλλινου ύφάσματος· πλησιάζεται πρός τό 
δεύτερον σφαιρίδιον, τό όποιον έλκεται έπίσης· άλλά 
μόλις άπτόμενον τής ύάλου, αποκρούεται καί τοΰτο 
βιαίως· άρα καί ό τής ύάλου ηλεκτρισμός άποκρούει 
εαυτόν.

Τούτων ούτως έχόντων, καί τοΰ μέν πρώτου σφαι
ριδίου άποκρουομένου ύπό τής ρητίνης, τοΰ δέ δευ
τέρου ύπό τής ύάλου, τό μέν ραβδίον τής ρητίνης 
πλησιάζεται πρός τό δεύτερον σφαιρίδιον, ό δέ ύά- 
λινος σωλήν πρός τό πρώτον· τά πάντα δέ τότε με
ταβάλλονται· ή ρητίνη έλκει ό',τι ό ύαλος άποκρούει, 
καί τ’ άνάπαλιν. 'Αρα ό ηλεκτρισμός τής ρητίνης δέν 
είναι ύ αύτός τοΰ τής ύάλου, καί άρα ύπάρχουσι δύο 
ρευστά ηλεκτρικά, τό τής ύάλου καί τό τής ρητίνης, 
ών έκαστον άποκρούει εαυτό καί έλκει τό έτερον.

Ο Υαλίτης ηλεκτρισμός είναι ό άναπτυσσό- 
μενος έπί τής ύάλου, τριβομένης διά τοΰ μαλλιού* 
ούτος καλείται καί θετικός ηλεκτρισμός.

Ο Ρητηνίτης ηλεκτρισμός είναι ό αναπτυσ
σόμενος έπί τής ρητίνης, τριβομένης διά δοράς γαλής* 
ούτος καλείται καί αρνητικός ηλεκτρισμός.

Αλλ’άφοΰ ύπάρχουσι δύο ηλεκτρισμοί, ίσως έρω- 
τη'ση τις, διατί ή τριβή άναπτύσσει ότέ μέν τούτον, 
ότέ δ’έκεΐνον; Πρός λύσιν τής απορίας ταύτης, είναι 
χρεία νά έξετάσωμεν τί συμβαίνει έν τω τρίβοντι καί 
τί έν τώ τριβομένω σώματι. Εάν λοιπόν λάβωμεν 
ύάλινόντινα δίσκον (σχ. 6), καί έτερον, ύάλινον καί 
τοΰτον ή ξύλινον, έπί τοΰ οποίου προσεκολλήθη έ- 
ριοΰχον ύφασμα (τσόχα), κρατούντες δ’αύτούς άπό

τών λαβών τούς τρίψωμεν προς άλλήλους, βλέπομεν 
έκ τοΰ άπομεμονωμένου σφαιριδίου, ότι τό μέν έριοΰ- 
χον ύφασμα λαμβάνει τόν ρητινίτην ηλεκτρισμόν, ήδέ 
ύαλος τόν ύαλίτην· έξ ού άποδεικνύεται ό'τι άμφό- 
τερα τά ρευστά αναπτύσσονται συγ
χρόνως, τό μέν έπί τοΰ τρίβοντος, τό 
δέ έπί τοΰ τριβομένου σώματος. Δυ
νάμεθα δέ μάλιστα καί νά βεβαιω- 
θώμεν ότι αί έναντίαι δράσεις αύ
τών είναι ΐσαι· διότι έάν, άφοΰ τρί— 

ωμεν τούς δύο δίσκους, κρατήσω- 
μεν αύτούς άχωρίστους καί συνεσφιγ- 
μένους, ή συνένωσίς των ούδέν παρά
γει άποτε'λεσμα- ή έλξις τοΰ ενός ο ύ- 
δετερόνει τήν άπωσιν τοΰ έτε'ρου· 
πρέπει όέ νά τούς χωρίσωμεν καί νά 
φέρωμεν αύτούς είς διαφόρους δια
στάσεις, όπως έκδηλωθώσι τά φαινό
μενα τής έλξεως ή άπώσεως.

Τό αύτό φαινόμενον παρουσιάζεται καί μεταξύ δί
σκου έκ ρητίνης, καί ετέρου έκ ξύλου είς τό όποιον 
έπεκολλήθη μετάξινον ύφασμα ή δορά γαλής.

’Εξάγεται δ’έκ τούτων ή σπουδαία συνέπεια, ό'τι 
άμφότερα τά ηλεκτρικά ρευστά ύπάρχουσιν έν παντί 
σώματι καί έν ίση ποσότητι, έπειδή ούδέν σώμα η
λεκτρίζεται φυσικώς· καί ούτω μέν διατελοΰντα ού- 
δετεροΰνται άμοιβαίως· ή τριβή όμως τά διαχωρίζει, 
ή αποσυνθέτει τό φυσικόν ρευστόν, καί τότε τό μέν 
έκ τών στοιχείων τοΰ ρευστού τούτου έκδηλοΰται έπί 
τοΰ τρίβοντος, τό δέ έπί τοΰ τριβομένου σώματος.

'Ετι δέ προκύπτει έκ τούτων, ότι ούδ’ή ύαλος 
λαμβάνει έκ τής ιδίας της ούσίας τόν ύαλίτην ηλε
κτρισμόν, ούδ’ή ρητίνη έκ τής ιδίας της ούσίας τόν 
ρητινίτην· διότι ή μέν ύαλος ηλεκτρίζεται ρητινωδώς, 
έάν τριβή διά δοράς γαλής, άντί νά τριβή διά μάλ
λινου ύφάσματος* περί δέ τής ρητίνης, εικάζεται ότι 
ύπάρχουσιν ίσως ύ'λαι αΐτινες άναπτύσσουσι καί έπ’αύ
τής διά τής τριβής τόν ύαλίτην ηλεκτρισμόν.

V. / ’ <■/ X / fci >/’ X
Ισως νομ-ιση τις οτι τα [χεταλλα όεν ε/ουσιν η- 

λεκτρικόν ρευστόν φυσικόν, ήτοι δέν συνενοΰσιν είς 
έαυτά τά δύο έναντία ρευςά είς ίσην ποσότητα, άφοΰ 
δέν ηλεκτρίζονται διά τής τριβής* καί τά μέταλλα 
όμως, ώς όλα τ’άλλα σώματα, κέκτηνται ποσόν τι 
αόριστον φυσικού ρευστού. ’Ηλεκτρίζονται άλλως τε 
καί αύτά διά τής τριβής, έάν καλώς άπομονωθώσι, 
καί έάν ή τριβή δέν γίνη διά δύο σωμάτων άμφοτέ- 
ρων ηλεκτραγωγών, έπειδή ούτως οί δύο ηλεκτρισμοί 
ανασυντίθενται καθ’ όσον άναπτύσσονται.

Η άνακάλυψις αυτή τών δύο ηλεκτρισμών έγένετο 
εν ετει 1733 ύπό γάλλου τινός φυσικού, τού Δου- 
φαίου (Dufay).

Μεταβαίνομεν νΰν είς τόν ήλεκτρομαγνητισμόν.
Ο ήλεκτρομαγνητισμός περιλαμβάνει ση'μερον τόν 

γαλβανισμόν, τήν βολταϊκήν στήλην, καί τό σύνολον 
τών ενεργειών αΐτινες αποτελούνται μεταξύ τών η
λεκτρικών καί τών μαγνητικών ρευστών.

Ούτος είναι ό νεώτατος καί εύρύτατατος, καί γονι
μότατος τών κλάδων τής φυσικής· έντός ήμίσεως μόλις 
αιώνος παρήγαγε τήν ηλεκτροχημείαν καί τήν ήλεκ- 
τροτηλεγραφίαν. ’Οφείλει δέ τήν άρχήν του είς τρεις 
κυρίως ανακαλύψεις· τήν τοΰ Γαλβάνου, έν έτει 1 790· 
τήν τοΰ Βόλτα, έν έτει 1800, καί την τοΰ Οίρστή- 

δου (CErsted), έν ετει 1820. ’Ερχόμεθα νά δώσω- 
με'ν τινα νύξιν περί αύτοΰ, περιγράφοντες διά βρα
χέων τόν χαρακτήρα τών τριών τούτων αρχικών δι- 
δομένων, έξ ών έπήγασαν πλεΐσται άλλαι άνακαλύ- 
ψεις, καί νέαι είς τήν έπιςη'μην ήνεώχθησαν οδοί.

Ό Γαλβάνης (Luiggi Galvani, ιατρός ίταλός γεν
νηθείς έν Βονωνία τό 1737 καί άποθανών τό 1798), 
κατώρθωσε διά σειράς έπιτηδειοτάτων έξερευνη'σεων 
ν ’ άνακαλύψη μετά πολλήν σπουδήν καί ύπομονήν τό 
θεμελιώδες τούτο· ότι άπτόμενο'ς τις τών μυώνων 
καί τών νεύρων βατράχου, δεόντως προπαρεσκευα- 
σμένου καί πρό πολλοΰ έστερημένου τής ζωής, διε
γείρει είς τα άντι~οιχοΰντα μέλη αύτοΰ κινήσεις συ
σταλτικής, άπαραλλάκτους τών έκτελουμένων ύπό 
τοΰ ζώου ένώ ζή καί κέκτηται όλην του τήν δύναμιν.

Τίς άρά γε ή αιτία τοΰ τοιούτου φαινομένου; Πώς 
δύναται τό αδρανές καί κολοβόν πτώμα, στερούμε
νου πάσης ζωικής λειτουργίας καί πάσης οικείας έ- 
νεργείας, ν’ανακτά πάραυτα κατά τό φαινόμενον όλα 
τά τής ζωής; Κατ άρχάς μέν ύπετέθη ότι ύπό τάς 
παραδόξους ταύτας κινήσεις έλάνθανέ τι μυστήριον 
τής διοργανώσεως* ότι ταύτας παρήγεν είδος τι ζωι
κού ρευς-οΰ, έπαναφερομένου είς κυκλοφορίαν διά της 
συμψαύσεως τών μυώνων καί νεύρων. ’Ασμένως δέ 
είχε γίνει δεκτή ή πρώτη αύτη εικασία, άφοΰ μάλι
στα έγενικεύθη τό πράγμα, παρατηρούμενον ούχί μό
νον έπί ζώων νεκρών, άλλά καί ζώντων, καί άφοΰ 
έδοκιμάσθη παντίοις τρόποις, οί δέ άκροι ζηλωταί 
τής έπιστήμης, ύποβαλλόμενοι καί αυτοί είς τό πεί
ραμα, ’ησθάνοντο παραδόξους τωόντι παθήσεις άμα 
συνέψαυον διά μεταλλικού τίνος τόξου δύο σημεία 
διάφορα τοΰ σώματος αύτών, όπου έξέδερον πριν τήν 
επιδερμίδα. Έκλήθη δέ τό είκαζόμενον ρευςόν γαλ
βανικόν, καί γαλβανισμός ώνομάσθησαν όλαόμοΰ 
τά πολυάριθμα φαινόμενα, όσα έθεωροΰντο ώς ανα
γόμενα είς τήν άρχικήν άνακάλυψιν τοΰ Γαλβάνου.

'θ Βόλτας (Alessandro Volta, καθηγητής τής φυ
σικής έν τώ Πανεπιστημίω τής Παυΐας, γεννηθείς τό 
1748 καί άποθανών τό 1826), άπέδειξεν ότι αιτία 
τών γαλβανικών σπασμών, ώς καί παντός φαινομέ
νου γαλβανικοΰ, ήτο ό ηλεκτρισμός αύτός, καί ούδέν 
άλλο* άλλ’ότι τά ηλεκτρικά ρευστά, άντί ν’ άνα- 
πτύσσωνται καί ένταΰθα κατά τό σύνηθες, διά τής 
τριβής, άνεπτύσσοντο ύπό ί.δίους τινάς όρους, έως 
τότε άγνώστους. Δικαιολογήσας δ’έπειτα τήν έξή- 
γησιν ταύτην διά πλήθους νέων πειραμάτων ό Βόλ
τας, καί άπό συμπεράσματος προβαίνων είς συμπέ
ρασμα, έπενόησε τήν ς-ήλην, τήν θαυμασίαν ταύ
την συσκευήν, αφετηρίαν μιάς τών μεγίστων έποχών 
τής έπιστήμης.

'Η ςήλη τοΰ Βόλτα ύπηρξεν ή αρχή τών καλλίς-ων 
ανακαλύψεων της φυσικής καί τής χημείας* αύτη δύ
ναται νά θεωρηθώ ώς πηγή ηλεκτρισμού φυσική καί 
άένναος, δίδουσα ρεύματα ηλεκτρικά ώς ή λαμ- 
πάς δίδει φώς. Τό άρχικόν της σχήμα μεγάλως διέ
φερε τών διδομένων σήμερον είς αύτήν παντοίων άλ
λων, πολύ τελειοτέρων, διά τών οποίων τά ηλεκτρικά 
ρεύματα ύποτάσσονται είς νόμους άλανθάςΌυς,« διευ- 
θυνόμενα κατά θέλησιν καί κανονιζόμενα ώς πρός τήν 
έντασιν αύτών* διότι δύνανται καί νά άδυνατισθώ- 
σιν όσον μόλις απαιτείται διά τάς κινήσεις τοΰ βα
τράχου, καί νά ένδυναμωθώσιν όσον τό μέγα ούρά-
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νιον μετέωρον, ό κεραυνός, θανατο'νοντα ώς αύτός, 
καί ώς αύτός άναλύοντα ή έξατμίζοντα όγκους μ.ε- 
γάλους σιδήρου-, χρυσού ή λευκόχρυσου (πλατίνης). 
Ό κεραυνός λοιπόν αύτός διά τής βολταϊκής στήλης 
προάγεται, διευθύνεται καί τιθασσεύεται, ή ύπείκει 
είς τήν τοΰ ανθρώπου θέλησιν.

Τά πρώτα όργανα έστεροΰντο τής μεγάλη.■ίζ ταύτης 
είχον τήν αρχήν αύτής, καί

1

δυνάμεως, μόνον δέ 
δέησε νά γίνωσιν ά
πειροι δοκιμαί δ'- 
πως έπιτευχθή όλη 
αύτής ή άνάπτυξις. 
Έπειδή δέ καλόν 
είναι πάντοτε ν α
νέρχεται τις εϊς τήν 
αρχήν τών πραγμά
των, έσχεδιάσαμεν 
τήν στήλην (σχ. 7) 
ώς είχεν επινοήσει 
αύτήν κατ άρχάς ό 
Βόλτας· καίτοι δέ 
διαφέρουσι μεγά- 
λως τά σχήματα ά
τινα έ'λαβεν αύτη α
κολούθως , διατη
ρείται ό'μως καί είς 
αύτά το τής βολ
ταϊκής στήλης ό
νομα.

Συντίθεται δέ ή 
λου'θων πραγμάτων 
ζίγκου(ζ), ί 
χου ύφάσματοι 
δ 
ςοιχεΐον. Έπειτα, καί κατά 
προστίθεται έτερος δίσκος έ„ Υ. 
πίλημα υγρόν, καί έτερος δίσκος

έ-

Ί ■

It'

βολταϊκή στηλη ύπό τών άκο- 
ένός δίσκου έκ ψευδαργύρου, ήτοι 

ένός δίσκου ύγροΰ έκ πιλήματος ή έριού- 
:, ή ζύλου, ή νατοχάρτου (h), καί ένός 

δίσκου έκ χαλκοΰ (c)· ταΰτα δέ συνιστώσΐ τό πρώτον 
............. την αυτήν πάλιν ταςιν, 

κ ψευδαργύρου, έτερον 
,* έκ χαλκού" ταΰτα 

δέ συνιστώσι τό δεύτερον στοιχεΐον* καί ούτω κα
θεξής δύναται τις νά σχηματίση στήλην έκ πολλών 
στοιχείων, καί έως έκατόν. Ό ύγραινόμενος δίσκος 
βρέχεται δι’υδατος περιέχοντας ολίγον τι οξύ ή άλας, 
ή κάλιον. Άφοΰ δέ σχηματισθή ούτως ή ς-ήλη, πας 
ό άπτόμενος τής βάσεώς της διά τής μιάς χειρός καί 
συγχρόνως τής κορυφής της διά τής έτε'ρας, αισθά
νεται σφοδρά κρούσματα· έ'τι δέ σφοδρότερα έάν αί 
χεΐρέςτου ήναι ύγραί, μάλιστα δ’έάν λάβη είς έκά- 
στην χεΐρα κύλινδρον ύγρόν έκ μετάλλου" τότε τά 
κρούσματα δύνανται νά γίνωσιν αφόρητα· άΰ.λά με
τριάζονται έάν μέρος μόνον τής 
περιβολή, έάν δηλαδή διά μέν 
πτώμέθα τής βάσεως, διά δ; 
ς·ήλης έπί μάλλον καί |ι ’
πει πάντοτε νά άπτώμεθα συγχρόνως τών διαφόρων 
στοιχείων τής στήλης· 
πρώτον καί τό δέκατον, 
πέμπτον, τό πρώτον κα 
ζουσι ταΰτα οί φυσικοί, τούς δ· 
I] πάθησις αύξάνει καθόσον οί δύο 

άπτόμενα σημεία, δΐι 
στοιχείων.

Αύο άνθρωποι, ή δέκα, ή καί έκατόν, σχηματίζον- 
ΐες κύκλον καί διά χειρός κρατούμενοι, αισθάνονται 

στήλης τεθή έν τή 
τής μιάς χειρός ά- 

ής άλλης ς-οιχεΐα τής 
μάλλον’κατώτερα* διότι πρέ-

/ 
παραδείγματος χάριν, τό 
τό πρώτον καί τό δέκατον 
τό έσχατον, ή, ώς ονομά- 

■ούς δύο πόλους τής ςήλης. 
ήλοι, ή τά δύο 

,αχωρίζονται ύπό περισσοτέρων

συγχρόνως τό κρούσμα, έάν ό μέν πρώτος άπτηται 
τής βάσεως τής στήλης, ό δέ τελευταίος τής κορυ
φής· έαν δέ ή έπαφή έξακολουθη, έξακολουθεΐ καί 
τό κρούσμα· άλλά πρέπει νά ηναι ή περιβολή κε- 
κλεισμένη καί αδιάκοπος, ή'τοι έκάςη χειρ, ύγρά 
ούσα, νά άπτηται αμέσως τής επομένης χειρός· άλ
λως, έαν ύπήρχε'που έλαχίστη τις διάστασις, ή περι- 
βολή θα ήτο ήνεωγμένη, θά διεκόπτετο δέ ούτως ή 
πορεία τού ηλεκτρισμού, καί θά έπαυε πάν αποτέλεσμα.

Αλλα το θαυμας-ότερον, ό κύκλος περί ού ό λόγος 
ήδύνατο νά σχηματισθη καί πολύ άπωτέρω, είς τό 
Αονδΐνον π. χ., ή δέ στήλη έν Παυία, ό'που πρώτος 
ό Βόλτας τήν κατεσκεύασε* τότε ό'μως, πρός συμπλή- 
οωσιν τής περί βολής, θά ήτο χρεία νά άχθώσιν 
απο Αονδινου εις ΙΙαυίαν δύο σύρματα, ώς τά τών τη
λεγράφων άπομεμονωμένα, καί ών τά άκρα νά ά- 
πτωνται, τό μέν τής βάσεως, τό δέ τής κορυφής τής 
στήλης. Ούτως, άμα κλεισθείσης τής περιβολής έν 
Αονδινω ή έν Παυί'α, όλοι οί άνθρωποι οί τόν κύκλον 
σχηματίζοντες θά ήσθάνοντο συγχρόνως τό κρούσμα, 
και θά τό ήσθάνοντο ώρας ολοκλήρους, ένόσω θά έ- 
μενεν ό κύκλος κλειστός. Ούδέν μάλιστα θά έ'βλα- 
πτεν άν ό'μοιοι κύκλοι έσχηματίζοντο καί έν.Ταυρίνω, 
και έν Λουγδούνω, καί έν Παρισίοις, καί είς πάντα 
τοπον κείμενον έν τώ μεταξύ* αύξανομένης τής δυ- 
ναμεως τής στήλης, τό κρούσμα θά έγίνετο πανταχοΰ 
συγχρόνως, πάντοτε ό'μως ύπό τόν ό'ρον τοΰ νά μή 
ήναι που ήνεωγμένος ό κύκλος, έπειδή τότε τό η
λεκτρικόν ρεύμα θά διεκόπτετο.

Εκ τών πειραμάτων τούτων, εύκολώτατα γινομέ
νων σήμερον, αν καί ύπ’άλλο σχήμα, έννοεΐ έκαςος 
οτι ό ηλεκτρισμός γεννάται καί αναπτύσσεται άεν- 
νάως έντός τής στήλης, καί ό'τι καί διαβιβάζεται 
αοιακόπως καί στιγμηδόν είς τά μεταλλικά σύρματα 
και εις τα ήλεκτραγωγά σώματα έξ ών συντίθεται ή 
περιβολή. Τοΰτο λοιπόν είναι τό καλούμενον ήλεκ- 
-τρικόν ρεύμα.

Ηδη έσχημάτισεν ό αναγνώστης ιδέαν περί τής 
αΡ/η? τοΰ ηλεκτρικού τηλεγράφου. Έτι ολίγα θά εϊ- 
πωμεν προσεχώς περί τών ιδιοτήτων τού ήλεκτρο- 
μαγνητισμοΰ, καί έπειτα θά μεταβώμεν είς τήν έξή- 
γησιν τοΰ μηχανισμού τοΰ τηλεγράφου τούτου.

Είς πουλάς 
άναφέρεται, 
ρις-α τό τί 
λίαν παριστα

ΙΙΑΡΑΑΑ1ΙΑ1ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΑΟΥ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ.

ροσφάτους στατιστικάς περί γεωργίας 
, ό'τι είς τήν ’Αγγλίαν ό αγροτικός λαός πα- 
ίταρτον τών κατοίκων , ένω είς τήν Γαλ- 

τά δύο τρίτα περίπου· έπομένως δέ είς 
γεωργός έν ’Αγγλία τρέφει τρεις συμπατριώταςτου, καί 
προσέτι εαυτόν, ένώ έν Γαλλία είναι χρεία δύο γεωρ
γών ό'πως τραφή μετ’ αύτούς καί είς μόνον άλλος κά
τοικος.

Άλλ’ ούτω μαθηματικούς προβαίνουν άπατάταί τις 
Βεβαίως ύπό τής στατιστικής, ήτις καθιστά απόλυ
τον ισότητα μεταξύ τής τροφής τών κατοίκων, καί 
τής καλλιέργειας ένός τόπου οίουδήποτε. Τοΰτο άλ- 
λοτέποτε ύπήρχεν άΧηθές, άλλ όχι πλέον σήμερον, ό'τε 
οΐ έμποροι καί οί βιομήχανοι συντείνουσι μεγάλους είς 
τήν διατροφήν πάσης χώρας;

ΓΙάντες γινώσκουσιν ότι ή Αγγλία αγοράζει απο τής 
αλλοδαπής τό πλεϊστον τού σίτου της, καί ό'τι κατα
λύει μέγιςον ποσόν σακχάρεως, προαγομένης μόνον έν 
ταΐς άποικίαις αύτής. "Ωστε πρέπει νά συγκαταριθμη- 
θώσιν είς τόν γεωργικόν αύτής λαόν, ώς τροφούότην 
θεωρούμενον, πλειςΌΐ ξένοι, ως 1 άλλοι, Ρωσσοι, I ερ- 
μανοί, Ισπανοί, Αμερικανοί, Ελληνες, αποικοι, Ιν
δοί, δι’ό'σον σίτον ή δι’ό'σην σάκχαριν συνεισφέρουσιν 
είς αύτήν. Έπειτα πρέπει νά προςεθώσι καί οί ναύταί 
της, ώς συνάγοντες καί προσκομίζοντες αύτη τούς ί- 
χθύας, ών καταλύει μεγάλας ώσαύτως ποσότητας. Πε- 
ριπλέον, οί Γάλλοι στέλλουσιν είς τό Αονδΐνον μυριά
δας ώών καί ορνίθων, άπειρα δέ λαχανικα καί όπωρικα. 
Σημειωτέου πρός τούτοις ότι ή αγγλική στατις-ική όέν 
συγκαταλέγει είςτόν γεωργικόν λαόν τής’Αγγλίαςτούς 
ζυθοποιούς, ένώ ή γαλλική συγκαταριθμεί φυσικού τώ 
λόγω ώς γεωργούς καί τούς αμπελουργούς. Αμπελοι 
είς τήν Αγγλίαν δέν ύπάρχουσιν, ώς γνωστόν, ενεκα 
τοΰ κλίματος· λοιπόν πολλοί τών γάλλων αμπελουρ
γών έργάζονται άποκλειςτκώς ύπέρ τών οίνοποτών τής 
’Αγγλίας, άγοραζούσης τούς γαλλικούς οίνους και τά 
οινοπνεύματα.

'Ώς-ε έν Αγγλία μέγα μέρος τής έθνικής τροφής προ

ΑΪΜΑΤΙΟΝ ΕΒΑΟΜΟΧ (I).

(ΙΙοίησις Ί. Ί. Σχυλίσση, έπιτοΰ ήχον του μελοδράματος Guillaume Tell, 
μελοποιηόέντος ύπό Rossini. )
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Αάση βαθύσκια δροσερά, 
Χλωραί κοιλάδες, κρύα νερά,

(Γ> Αδεται μόνον ή I, 2 καί Γ στροφή. 

άγεται δια ξένουν χειρών, ενου εν I αλλια ο αγροτικός 
λαός, ού μόνον τόν ίδιον τόπον τρέφει μόνος σχεδόν, 
άλλά καί πορίζει μίαν τών κυριωδεστέρων τροφών είς 
τό τής εξαγωγής έμπόριον.

Αί συνοπτικαί αύται παρατηρήσεις αρκούντως υπο- 
δεικνύουσι τό ατελές τών ύπολογισμών τους οποίους 
έξάγοντες οί άριθμηταί τοΰ αγροτικού λαού τής Αγ
γλίας καί Γαλλίας, άποφαίνονται ό'τι, « μεταξύ τής 
ώφελίμου έργασίας τού γάλλου γεωπόνου και τής 
τού άγγλου, ύπάρχει διαφορά ώς 1 πρός 7. »

Άλλ’ ό'μως δέν δύναται τις ν’ άρνηθή ό'τι τά λυσι
τελή τής έργασίας τοΰ άγγλου γεωργού αποτελέσματα 
πάντως είναι ανώτερα έν γενει των λυσιτελών αποτε
λεσμάτων τής έργασίας τοΰ γάλλου γεωργού. Τωόντι, 
τού μέν άγγλου αί χεΐρες καί ό νούς βοηθοΰνται και υπο 
μηχανών τελειοποιημένων, και ύπο πλουσίου επικο- 
ποισαοΰ, καί ύπό δαψιλών κεφαλαίων εννοείται δε 
ό'τι μετά τοιουτων επικουριών πας γεωργός αζ'.ος και 
ακάματος προάγει πλέον έκείνου, τού όποιου οι κοποι 
καταναλίσκονται είς άρουραν πτωχήν, μικρόν γεωρ- 
γουμένην, καί ς-ερουμενην τής παντοίας αρωγής ήν πα- 
ρέχουσι τά αφειδώς καταβαλλόμ.ενα χρήματα.

Εύοσμοι λόφοι, λευκή οικία 
Άερική,

Όποια τώρα μελαγχολία 
Σάς κατοικεί!
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Πύργε τριώροφε παλαιέ,
Τών χελιδόνων αί φωλεαί 

Εις έγκατάλειψιν έρημίας 
Σέ παριστοΰν· 

Αί αναμνήσεις χαράς όποιας 
Σέ χρεωστοΰν I

•
*Η πολυχεύμων δεξαμενή

Νερόν ούδ’ό'σον καν νά θρηνή! 
Χρυσών ιχθύων, λαμπρών ύδάτων 

Δέν εύμοιρεΐ· 
Τήν έμπληροΰσι μετά χωμάτων 

Κλάδοι ξηροί.

Πόΰ ειν’ΕΚΕΙΝΗ; κανείς· ψυχή'·
Φεΰ! ή μολπή της δέν αντηχεί. 

Η ηχώ μόνη, «Ποΰ είν έκείνη;» 
Αντιβοα, 

Και ρίγος φρίκης μέ περιχύνει
Αυτ’ή στοά.

Κενός ό σταΰλος και ανοικτός, 
Και εϊς την είσοδον ό ιστός 

Μαύρης αράχνης μέ περιπλέκει.
’Εξελιχθείς,

Κ’εύρών ό οφις χειάν παρέκει, 
Κρύπτετ’ εύθύς.

ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΡΟΣΣΙΜΙΣ.

Ό με'γας ούτος μελοποιός, γεννηθείς έν Πεσάρω της 
’Ιταλίας (έν τω Κράτει τοΰ Πάπα) έν έ'τει 179’2, ά- 
πεβίωσεν έν Παρισίοις κατά νοέμβριον τοΰ παρελθόν
τος έτους, καταλιπών όχι ευκαταφρόνηταν περιουσίαν 
(ύπέρ τάδύο εκατομμύρια φράγκων), καί τά μελογρα- 
φικά αύτοΰ αθάνατα έργα, δι’ ά καί ζών έτυχε μεγά
λων τιμών.

Οί γονείς τοΰ Ιωακείμ Ροσσίνη ύπήρχον άνθρωποι 
άσημοι- ό πατήρ you έπαιζε μετρίως τό χαλκοΰν κέ- 
ρας, ή δέ μη'τηρ του ήτο θεατρίς-ρια. ’Ηθε'λησαν δέ καί

'Ροσσίνης ό Ιταλός μελοποιός.

Ό καταρράκτης ιδού έκεΐ, 
'Όπου μονήρης κ’ έρωτικη, 

Ηλθε πολλάκις νά περιμένη 
*Αν θά φανώ, 

Νεόνυμφος μου, λατρευομένη . . . 
Αύτήν θρηνώ.

«—Ναι, την γυναίκα τ’αύθεντικοΰ 
» Αύτοΰ τοΰ ίδιου ’ποστατικοΰ.

»*Εν ψεΰμα είχε την απελπίσει·
» Είχε λεχθη

» Πώς ό αύθέντης είχε νικη'σει
» Καί φονευθη.

f

Δεινή πλημμύρα λόγων πικρών ! 
Τόν αΐγοπόλον, ένα μικρόν, 

Καλώ σιμά μου έκπεπληγμενον 
—Νά σέ ίδώ· 

"Εχουν, παιδί μου, τινά θαμμε'νον 
Πέριξ έδώ;

» Μάτην ’ς την άκρα τοΰ ποταμοΰ 
»Μέ δέσμην δάφνης κ’έληάς όμοΰ 

«Νύκταις ύπηγε να τον προσμένη.
» Πτωχή κυρά!

» Μιά νύκτα ’πνίγη απεγνωσμένη
» Είς τά νερά. »

γει έν τή όρχής-ρα, ότέ δέ άνέβαινεν έπί τής σκηνής, j 
ό'που καί έμελπε.

Πρώτον άξιόλογον αύτοΰ μελογράφημα ύπήρζεν ω
δή τις βραβευθεΐσα ύπό τοΰ λυκείου τής Βονωνίας. Ταύ
την έγραψε δεκαεξαετής. ’Εξε'διδεν έν τούτοις καί άλ
λους ήχουςτου ή συμφωνίας, μετ’όλίγον δέ συνέθεσε 
καί μελοδράματα, ών το πρώτον, La Cambiale di 
Matrimonio καλούμενου, έν έ'τει 1809. Τόν «Ταγ- 
κρέδην» καί τήν « ’Ιταλίδα έν ’Αλγερία» συνέθεσεν έν 
1813· δύο έ'τερα έν 1814, έν έτερον έν 1815.

’Αλλ’έντός τοΰ έτους 1816 ήριστούργησε συνθε'σας 
τέσσαρα μελοδράματα, ώνδύο απαράμιλλα, τόν «Κου
ρέα τής Σιβιλίας» έντός δεκατριών μόνον ημερών, πράγ- 

Τόμ. Β\—Ιανουάριος, 1869.
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τόν υιόν των να καταστήσωσι μουσουργόν, άλλα τόσον 
ολίγον έπέδιδε κατ’άρχάς είς τήν μουσικήν τό παιδίον, 
ώστε άπελπισθείς ό πατήρ τό έδωκεν είς σιδηρουργόν 
τινα, ίνα διδαχθή τούτου τήν τέχνην.

Π καθεύδουσα έν τω παιδίω τούτω ροπή πρός τήν 
μουσικήν ώσανεί έςύπνησεν έκ τών κτύπων τής σφύρας 
έπί τοΰ άκμονος. Ύπεσχέθη εϊς τόν πατέρα του νά έ- 
νασχοληθη τοΰ λοιποΰ είς τά μουσικά μαθήματα μετ’ 
έπιμελείας, καί αληθώς τόσον έξεδόθη είς αύτά, ώστε 
καί άνευ διδασκάλων έ'μαθε πολλά όργανα. Μόλις δε- 
καπενταετής, συνοδεύων τούς γονείς του είς τά θέατρα 
τών μικρών πόλεων της Ρωμανίας, ότέ μέν έμουσούρ-

μα απαραδειγμάτιστου, καί τόν «Όθέλλον». ’Ητο εί- 
κοσιτετραετής. Τό δ ακόλουθον έτος, 1817, συνέθεσεν 
έ'τερα δύο, έν έκ τών οποίων ή Gazza ladra. To 1818 
έ'τερα τρία. Τό 1819, πάλιν τρία, έν οίς La bonna 
del Lago. To 18’20 έ'τερα δύο, ών τό έν «Μωάμεθ ό 
Β » έπιγραφόμενον.

Τήν « Ματθίλδην Σαβράν » συνέθεσε κατά τό επό
μενον έτος· έν άλλο μελόδραμα, τήν «Ζελμίραν », τό 
18’2’2, καί δύο έ'τερα τό 18’23· έν έκ τούτων είναι ή 
«Σεμίραμις», ούτίνος θαυμάζεται ιδίως ή εισαγωγή. 
Τήν «Πολιορκίαν της Κορίνθου» συνέθεσεν έν 18’26, 
τόν « Μωΰσήν έν Αίγύπτω » έν 1827, τόν « Κόμητα 
Ορύ» έν 1828, τόν «Ούϊλλελμον Τέλλον» έν 1829.

2
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Έκτοτε μελόδραμα άλλο δέν συνέθεσεν, είμή τδν 
« Ροβέρτον Bl’UCC » έν έτει 1846· πολλά όμως έμε- 
λοποίησεν άσματα, συμφωνίας, ύμνους, ωδάς, ύπεράνω 
τών οποίων έφίπταται έλεγός τις λατινικός πρδς την 
Παναγίαν, τδ περίφημον Stabat Mater Dolorosa· 
είναι δέ τοΰτο ό,τι υψηλότερου καί κατανυκτικώτερον. 
Συνε'θεσεν αύτδ έν έτει 1841.

Η «Σεμίραμις» είναι τδ τελευταιον τών μελοδρα
μάτων άτινα συνε'θεσεν έν ’Ιταλία. ’Εν 1822 μετέβη 
είς Βιέννην, οπού έτυχε θριάμβων πολλών· έν I 823 έ
π εσκε'φθη τήν Γαλλίαν καί ’Αγγλίαν- άπδ του 1829 
διέτριψεν ότέ μέν έν Ιταλία, ότέδ’έν Γαλλία, ήτις με- 
γάλως τδν έτίμησεν ΰπερυψώσασατήν φήμην του, μετά 
την έκδοσιν μάλιστα τοΰ « Ούϊλλέλμου Τέλλου » , όν 
συνέθεσε μάλλον κατά την μουσικήν ακοήν τών Γάλ
λων, δο'σας πλείονα έντασιν είς την λυρικήν απαγγε
λίαν, είς τούς χορούς καί είς την ορχήστραν.

Μετά τόν «Τέλλον», είχεν ΰποχρεωθή διά συμβο
λαίου ό Ροσσίνης νά συνθέση έτερα τέσσαρα μεγάλα 
μελοδράματα διά τούς Παρισίους, άμειβόμενος έκ της 
έπιχορηγήσεως τοΰ βασιλέως Καρόλου τοΰ 1 · άλλ ή 
μέταπολίτευσις τοΰ 1830 έματαίωσε την σύμφωνίαν 
ταύτην. Τδ συμβάν τοΰτο, καί ή νέα τροπή ήν έκτοτε 
είχε λάβει έν Γαλλία ή μουσική, αμελούμενης σχεδόν 
της μελωδίας χάριν αρμονίας τινός θορυβώδους, ήτις 
έθεωρεΐτο, ώς καί σήμερον θεωρείται, μόνη σοφή καί 
αξιόλογος, είναι τά αίτια δι’ά άνεχώρησε τότε δυση- 
ρεστημένος είς την Βονωνίαν. Έν δέ 1848 ή ιταλική 
έπανάς-ασις, είς ην ήθελον νάτόνπεριπλέξωσιν άκοντα, 
τόν ήνάγκασε νά μεταβή έκ Βονωνίας είς Φλωρεντίαν, 
όπου διε'μεινε μέχρι τοΰ 1855. Έκτοτε ήλθε καί 
κατωκησεν έν Παρισίοις ςαθερώς, ζών βίον άνετον, καί 
άπολαύων όλων αύτοΰ τών ήδέων.

Έτο απαίδευτος άνθρωπος, άλλ’άνεπλήρου παρ’αύ
τώ τήν έλλειψιντήςπαιδείας άκραεύφυΐα· συνανεςφάφη 
δέ καί πολύν έκλεκτδν κόσμον, τοΰ όποιου ή τριβή ά- 
φήκεν αύτώ έπίχρωσίν τινα καλήν, ίΔέν έξεΐχεν άλλως 
τε καθ’ έν τι ύπέρ όσον άπαντες οί περί αύτόν κατά.τ’ 
αλλα; Πολλά έντούτοις άναφέρονται ευφυή αύτοΰ απο
φθέγματα. Είχε τδ πνεύμα σκωπτικόν. Μεταξύ πλεί- 
στων άλλων ένθυμούμεθα καίτδ έξης. Νέος τις, μελο- 
ποιδς πρωτόπειρος, προσελθών ποτέ, παρεκάλεσε τόν 
μέγαν διδάσκαλον νάδιεξέλθη έν μελόδραμα τδ όποιον 
συνέθεσε προσφάτως ό νέος, καί νά τώ εΐπη ακολούθως 
τήν περί αύτοΰ κρίσιν του. Ο Ροσσίνης έκράτησε τό 
χειρόγραφον καί ύπεσχε'θη νά τδ παρατηρήση. Μετά 
τινας ήμέρας, έπανελθών ό νέος ήρώτησεν άν έ'λαβε 
καιρόν ό διδάσκαλος νά έξετάση τδ έργοντου. — Ναι, 
άπεκρίθη ό 'Ροσσίνης, καί ιδού ή κρίσις μου. Τό μελό
δραμα τοΰτο πριέχει πολλά νέα καί πολλά ώραία πράγ
ματα· άλλά τά μέν νέα δέν είναι τά ώραιότερα, τά δ’ 
ώραιότερα δέν είναι νέα.

Πρδ πολλου δέ ήδη αύτός είχε παύσίι τοΰ ένασχο- 
λεΐσθαι είς σύνθεσιν νέων μελοδραμάτων. ’Αφοΰ έ'φερεν 
είς τον ύπατον βαθμόν τήν έξαίσιον μουσικήν Σχολήν 
τής πατρίδος του, σχολήν πρώτιστας βάσεις έχουσαν 
τήν μελφδίαν καίτδ άσμα- άφοΰπαρέσχεν είς το ιτα
λικόν μελόδραμα θέλγητρόν τι αρμονικόν και οργανι
κόν, Ούτίνος σχεδόν δέν είχον οί προγενές-εροι αύτοΰ ι
δέαν, καί τοΰ οποίου τό μυτήριον ήρύσθη έκ τών έργων 
τοΰ Αυδνου (Haydll) καί τοΰ Μοζάρτου, οΰς έσπού- 
δαζεν ενδελεχώς, — προείλετο τήν μοίραν απομάχου

τής μελοποιΐας άγων μόλις τδ τριακοστδν έβδομον τής 
ηλικίας έτος· καί ούτω, ζών παρευρέθη είς τήν ίδίαντου 
άποθεωσιν. Διήλθε τδ δεύτερον μέρος τοΰ βίου του ά
πολαύων τών θριάμβων τούς όποιους συνήθροισε κατά 
τδ πρώτον. Τδν έώρτασαν καί τδν έθυμίασαν καί τδν 
έλάτρευσαν ώς άλλοτέ ποτέ τούς ημιθέους. Είχε τούς 
βιογράφους του- έ'βλεπε τήν εικόνα του πανταχοΰ· τήν 
προτομήν του είς παν μουσεΐον. Πρδ πολλοΰ ήδη ό δή
μος τών Παρισίων έδωκεν είς μίαν τών οδών τής πό
λεως τδ όνομα τούτου τοΰ Ιταλοΰ. Έκαστος έξεζήτει 
τήν χάριν νά πλησιάσφ είς αύτδν καί νά τόνέγκωμιάση. 
Ο φθόνος ούδέν ήδύνατο κατά τών έργων του---- ήσαν

προφανή, απαράμιλλα----έπειράτο μόνον νάέλαττώση
τήν αξίαν τοΰ μελοποιοΰ άποδίδων είς τήν δεξιάν αύ
τοΰ φύσιν όλον τον μισθόν. «Παρήγαγεν, είπόν τινες, 
καί ό Ροσσίνης τά έργα ταΰτα τέλεια, καθώς ή μηλε'α 
τά μήλα, καί ή άπία τούς άπεις.» ’Αλλ’ύπδ τήν επο- 
ψιν ταύτην, ούδείς άρις-ουργδς θά ήτο ποτέ άξιόμισθος.

Ο 'Ροσσίνης δέν ήτο μέν γαστρίμαργος, άλλά λί- 
χνος καί βαρύσαρκος· έν δέ τή συναναςροφή εύάρεςος. 
Πρχοντο είς έπίσκεψίντ^υ πάντες οί περιφανείς άνδρες 

τήςΕύρώπης. Ούδέποτε ήπόρει λόγων· είς όλα είχεν έ- 
τοίμην άπόκρισιν ήκροάτο δέ καί μετά προσοχής πολ
λής, ώστε ό λαλών πρδς αύτδν ύπεχρεοΰτο.

Παύσας, ώς είπομεν, νέος έτι τοΰ νά μελοποιή, 
καθίστα άπαρηγορήτους διά τοΰτο τούς θίασώτας του. 
’Αλλ’έπέμεινεν είς τήν άπόφασιν ταύτην, καίτοι κα
τηγορούμενος ώς οκνηρός. Είς τούς έρωτήσαντας αύτόν 
τίνος ένεκα μετά τον « Ούϊλλέλμον Τέλλον τ> είχεν ά- 
ποθέσει ούτω διά παντός τήν λύραν,— « Έάν έτι ηΰ- 
»δοκίμουν, τοΰτο ούδέν θά προσέθετεν είς τήν φήμην 
»μου, άπεκρίθη· ένώ άν άπετύγχανον, ίσως θά έζη- 
» μίουν αύτήν. Χρείαν τοΰ πρώτου μή έχων, δέν θέλω 
»νά έκθέσω έμαυτδν είς τδ δεύτερον.» Γάλλοι τινές 
δια τείνονται ότι ό 'Ροσσίνης ΰπδ πείσμ.ατοςή καί ύπδ 
ζηλοτυπίας πρός τόν Μεϋερβερον κατεδίκασεν αύτδς 
εαυτόν είς τήν σιγήν. ’Αλλ’ ό 'Ροσσίνης είχε δάφ- 
νας θαλερωτε'ρας τών τοΰ Μεϋερβέρου έκ τοΰ εύρωπαϊ- 
κοΰ ,’Αρείου Πάγου·, τδ δ’ αίτιον τής σιγής άποδοτέον 
μάλλον είςτήνπεποίθησιναύτοΰ, ό'τι δέν ήδύνατοπλέον 
νά εΰαρεςήση είς τάς άκοάς τών Γάλλων, μετά τήν τρο
πήν ήν ελαβον έκ τής μουσικής τοΰ Μεϋερβέρου καί τών 
ιδίων αύτών μελοποιών. Τοΐς έδωκε τδν «Τέλλον», 
καί άποδείξας ότι καί είς τδ είδος των ήδύνατο νά με- 
λοποιήση ό',τι άριστον, άνεπαύθη. Πιστεύομεν ότι κα
τέβαλε μέγαν κόπον κατορθώσας νά συμβιβάση διά τοΰ 
«Τέλλου » τάς γαλλικάς ορέξεις πρδς τάς ιδίας αύτοΰ, 
καί δέν ήθέλησε λοιπόν νά έπιχειρήση άλλοτε τδ αύτδ, 
ώς έπαχθέστατον καί κινδυνωδέστατον. , Είς τδ φρό
νημα τοΰτο μάς έν ισχύει καί ή έντολή ήν άφήκεν έν τή 
διαθήκη του. Καθιςών κληρονόμον τής ιδίας περιουσίας 
τήν πατρίδατου, τό Πέσαρον, μετά θάνατον τής γυναι- 
κόςτου (διότι άπεβίωσεν άτεκνος), παραγγέλλει ίνα 
διά τών χρημάτων τούτων ίδρυθή μουσικής διδακτή- 
ριον «πρδς μείζονα καλλιέργειαν τής μελωδίας, ά- 
μελουμένης σήμερον.» Ως πάντες γινώσκουσιν, ή με
λωδία αμελείται τωόντι σήμερον όλωςδιόλου, πρδς έ- 
πίτευξιν βεβιασμένων μουσικών φράσεων, έμβριθεςάτων 
μέν καί έντεχνοτάτων , άλλ’ούδόλως θελξικάρδιων· 
ένφ τής μουσικής ό κύριος προορισμός είναι τδ νά λαλη 
είς τήν καρδίαν.

Το τελευταιον τών έργων τοΰ Ροσσίνη είναι λει

τουργία τις λατινική, άρις-ούργημα καί αύτη, ήν έμε- 
λοποίησε πρδ τριών έτών. Ολίγας δέ ήμέρας πρό τοΰ 
θανάτου του, είπεν ό'τι τρία τών έργων του έπίστευεν 
ώς μέλλοντα νά έπιζήσωσι διά παντός· τήν πρώτην 
πράξιν τοΰ «Τέλλου», τήν τρίτην τοΰ » Οθέλλου» καί 
όλον τόν « Κουρέα τής Σιβιλίας. »

Ούδέν λέγομεν περί τής λαμπρότητος τής κηδείας 
του, θεωροΰντες τάς έπικηδείους πομπάς ώς πρεπούσας 
μάλλον είς πρόσωπα τών όποιων ό ένταφιασμδς είναι 
ή έσχάτη μνήμη· όφείλομεν όμως νά προσθέσωμεν ότι 
τδν νεκρόν τοΰ ιταλοΰ μελοποιοΰ συνώδευσαν πολλοί 
τών τά πρώτα φερόντων έν Παρισίοις, καί ό αύτοκρά- 
τωρ Ναπολέων έςειλεν έ'να τών μεγάλων αξιωματικών 
του είς τήν έκφοράν ταύτην, τιμών τήν μεγαλοφυίαν

II ΟΛΙΚΗ ΕΚΑΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΕΝ ΕΤΕΙ 1868.

Κατά τδν παρελθόντα μάϊον μήνα, ή προσοχή τοΰ 
επιστημονικού κόσμου είχε στραφή πρδς τήν ηλιακήν 
έ'κλειψιν, ή'τις έμελλε νά συμβή τήν (6)18 αύγούστου 
τοΰ αύτοΰ τούτου έτους, άόρατος μέν είς τήν Ευρώπην, 
ορατή δέ είς τήν ’ίνδοστάνην, τόν ’Ινδικόν ’Ωκεανόν, 
τήν χερσόνησον τήςΜαλάκκας, τήν άκραν τής Καμβο- 
δηγίας (Cambodg’e), τούς Κελέβητας καί τήν Νέον 
Γουινέαν. Η ’Αγγλία καί Γερμανία έςειλον τούς άς-ρο- 
νόμους αύτών είς τήν ’ίνδοστάνην, ή δέ Γαλλία είς τήν 
Μαλάκκαν, καταβαλούσης πρδς τοΰτο τής Κυβερνήσεως 
50,000 φράγκων· ταΰτα δέ μόνον ίνα έςετάσωσι τδ 
σπάνιον τοΰτο ούράνιον φαινόμενον καθ’ όλας αύτοΰ 
τάς φάσεις.

’Ενόσω είναι άγνωστος ή φύσις τοΰ ήλιου καί ή χη
μική αύτοΰ'ύπόστασις, ή έπιστήμη δέν θά παύση θεω
ρούσα πάσαν ολικήν αύτοΰ έ'κλειψιν ώς πράγμα άςιον 
τής μεγίστης σπουδής. '11 σελήνη έπιπροσθοΰσα είς 
τδν τηλαυγή έκεΐνον δίσκον, καί ούτως έπιχέουσα είς 
τήν ατμόσφαιραν ήμών σκιάν, μεγάλως βοηθεΐ τήν ό- 
ρασινΈών έπιστημόνων πρδς έξέτασιν τής περί τδν ή
λιον ατμόσφαιρας, ήν είναι αδύνατον άλλως πως να 
διακρίνωσι, τυφλρύμενοι ύπδ τών άκτίνων του.

Από τοΰ 1706, άλλ’άκριβέστερον άπό τοΰ 1842, 
έντδς τής περί τον ήλιον χρυσής στεφάνης άκτίνων, ήν 
αύτδς διατηρεί καί έπί τής ολικής του έκλείψεως, πα- 
ρετηρήθησαν έξοχάδες τινές έρυθραί, ώσανεί προσ- 
κείμεναι είς τδν γΰρον τοΰ μέλανος δίσκου τής σελή
νης, έξοχάδες ύύούμεναι τήδε κάκεΐσε ώς γιγάντεια 
όρη,—γιγάντεια αληθώς, διότι έπί τής έκλείψεωςτοΰ 
1860, έν έξ αύτών καταμετρηθέν είχεν ύψος όχι έλασ- 
σον 17,860 λευγών. Καί τινες μέν έχουσι σχήμα ο
δοντωτών άκρωρειών, προίουσών είς τοιοΰτο πελώριον 
ύψος κατά, κάθετον· άλλαι δέ πάλιν, καί αύται παμ- 
μεγέθεις, κατάκεινται πλαγιασμένα1, έπί τοΰ γύρου. 
Διεκρίθησαν δέ καί τινες, καί έφωτογραφήθησαν μάλι
στα, σχηματίζουσαι καμπήν κε'ρατος είς τδ ύψος των. 
Αύται εμφανίζονται καθ’ήν στιγμήν εκλείπει καί ή έ
σχάτη φωτεινή τοΰ ήλιου καμπύλη, διακρινόμεναι ένθα 
ή ανατολική αύτοΰ άκρα ήδη έσκεπάσθη ύπδ τοΰ δί
σκου τής σελήνης; Είς δέ τδ αντίθετον μέρος, ήτοι πρός 
τήν δυτικήν τοΰ ήλιου άκραν, δέν φαίνονται τότε είσέτι 
αί έξοχάδες περί ών ό λόγος, άλλά μόλις άρχίζουσι νά 
διακρίνωνται αί κορυφαίτων;

Έκ τών παρατηρήσεων τούτων συνεπέρανον οί α
στρονόμοι ότι αί έξοχάδες δέν είναι τήςσελήνης, άλλά 
τοΰ ήλιου· ό'τι δέν δύνανται νά ήναι όρη στερεά, ένεκα 
τών σχημάτων καί άλλοιώσεών των, άλλά πρέπει νά 
ήναι ή νεφέλαι,ή άναθυμιάσεις αίωρούμεναι είς τήνπερί 
τον ήλιον άπειρον άτιχοσοαΐραν, είς ύψος τδ δέκατον 
τής διαμετρουτου, ήτοι 35 έως 40,000 λευγών. Ε- 
νιαι τών έξοχάδων ώφθησαν άνω τής έπιφανείας, άπο- 
κεχωρισμένάι άπ’αύτής, ή, σαφές-ερον, κρεμάμεναι ά
νωθεν αύτής.

’Αλλ’έκτδςτών έξοχάδων, άνηκουσών άναμφιλέκτως 
είς τδν ηλιακόν έκεΐνον κόσμον, συνήθως παρατηρούν
ται καί πέραν τής δο'ξης ή όποια στέφανοί τόν άκτινο- 
βόλον φως-ήρα, με'γισται αίγλαι φωτός, τάς οποίας ό
μως οί αστρονόμοι θεωροΰσιν ώς άπλά οπτικά φαινό
μενα, έςηγούμενα έκ τής γήινου ατμόσφαιρας καί τής 
διαθλάσεως τών ηλιακών άκτίνων έπίτής σελήνης, δια- 
κοπτούσης αύτάς.

Τδ σχήμα 1 έμφαίνει τήν εκλειψιν ώς είδεν αύτήν ό 
πλοίαρχος αγγλικού τίνος βασιλικού πλοίου, κατευθυ- 
νομένου είς Βομβαίην. Πρδς τά κάτω τοΰ δίσκου, άρι-

J._ 'Ολική έκλειψι; τον ήλιου καί αί έξοχάοε; αύτοΰ.

ςερόθεν, διεκρίνετο μακρά τις φλδξ έρυθρά, σχηματί- 
ζουσα τόξον 5', ώς καί μία έξοχάς προς τά άνω, καί 
αύτη έρυθρά. 'Οτε είχε μείνει ασκεπές μόνον τδ έν δέ
κατον εκτον τοΰ ήλιου, ή φύσις έλαβεν άπαίσιόν τινα 
δψιν τά κύματα τής θαλάσσης έφαίνοντοώς μοΰ.ύβδινα, 
τά πάντα δέ κατέλαβε ώχρότης ώσεί νεκρική.

Είς τδ Αδενον, παρά τό στόμιον τής Έρυθράς Θα
λάσσης, οί Γερμανοί αστρονόμοι ήμποδίζοντο ύπδ τής 
νεφελώδους καταστάσεως τοΰ ούρανοΰ νά διακρίνωσιν 
έντελώς τά τής έκλείψεως· άλλ’όμως ελαβον επτά δια
φόρους αύτής εικόνας, έν αίς φαίνονται έπί τής σελή
νη ςτρεις έξοχάδες κωνικαί, αΐτινες, τδ παραδι^ότερον 
προς τούς αστρονόμους, παρηκολούθουν, όχ ι τδν ηλια
κόν, άλλά τδν σεληναίων δίσκον. (Τδε σχ. 2.) Περί 
τούτων ό διευθυντής τοΰ έν Παρισίοις άστεροσκοπείου, 
Φλαμμαρίων τουνομα, έγραφε κατ’ αύτάς,ίότι οί Γερ
μανοί ή έπαθον σταθεράν τινα οπτικήν απάτην* ή άνα- 
τρέπουσιν άρδην εκατοντάδας παρατηρήσεων παντα- 
νόθεν γενου.ενων έπί τούτων τών οαινοιχένων ίδίωε. Εις 
τών έν Αδένω θεωρών διηγείται τά επόμενα- « Δι α
νοίγματος τίνος τών νεοελών είδον τόν ήλιον ύπερβαντα
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ήδη τον δίσκον τής σελήνης κατά τό τρίτον· καί τότε 
διε'κρινα έπί τοΰ γύρου τής σελήνης τρεις έξοχάδας α
σθενώ; φωτιζόμενα;, όμοιας προς κορυφάς βουνών προσ- 
βαλλομένας ύπό της αίγλης του άνατε'λλοντος ήλιου. 
Μετά 15 λεπτά, δτε ό ήλιος ύπερέβη την σελήνην κατά 
τά δύο τρίτα, αί αύταί έξοχάδες παρετηρουντο φωτει
νότερα'.· αίκορυφαίτων είχον την οψιν μετάλλου άνα- 
λελυμένου. Μετά δέ έ'τερα 1 5 λεπτά, της μέν μέσης έ- 
ξοχάδος τό ύψος ήλαττώθη, ή δ’άριστερά κατεφωτί- 
σθη εϊς την κορυφήν καί δεξιόθεν αύτης, κτλ. »

Υπάρχει νέα τις έπιπημονική μέθοδος, καλουμένη 
άνάλυσις φασματικη (spectrale), δι’η'ς κατορ- 
θοΰται ή σπουδή τών άκτίνων, βαλλόμενων άπό τίνος 
άστρου, καί οΰτω γινώσκονται τά κυριωδέστερα τών 
χημικών στοιχείων έζ ών τό άστρον έκεΐνο συντίθεται, 
καίτοι άπέχομεν άπό τών άπωτάτων έκείνων κτισμά- 
των εκατομμύρια καί χιλιάδας εκατομμυρίων λευγών, 
"ίίστε σήμερον είναι γνωστόν είς τούς επιστήμονας ό

ποια ύγρά , όποια άέρια καί όποια μέταλλα ύπάρχου- 
σιν έν τώ ΙΙλίω, έν τώ Συρίω, έν τώ πολικώ άςέρι,κτλ.

’Εφαρμόζουν λοιπόν αύτήν ταύτην τήν μέθοδον, ό ά-> 
ιεροσκόπος Janssen άνεκάλυψεν έκτίνος τοίχε ίου σύγ- 
κεινται αίήλιακαί έξοχάδες. Είναιτόύδρογόνον αέριον. 
Τό στοιχεΐον τοΰτο σημειοΰται οϊκοθεν διά γραμμών 
ορατών έν τή φασματικη διόπτρα· έξ αύτοΰ δέ προκύ
πτει θαυμασία τις συνέπεια· ό'τι δύνανται οί άστερο- 
σκόπρι νά θεωρώσι τάςήλιακάς έξοχάδας έν παντίκαι- 
ρώ, μή εχοντες πρός αύτό τοΰτο χρείαν έκλείψεως.

Η έφαρμογή τής εύφυοΰς μεθόδου ταύτης είναι νεω- 
τάτη καί οφείλεται είς τόν είρημένον άστεροσκόπον, 
άλλ'αύτή καθ’έαυτήν ή μέθοδος έξεδόθη πρό δύο ήδη 
έτών ύπό τοΰ άγγλου άςρονόμου Norman-Lockyer, 
έν ύπομνήματι πρός τήν βασιλικήν Εταιρίαν, έπιγρα- 
φομένω Φασματοσκοπικαί παρατηρήσεις έπί 
του ήλιου.

Ούτως ό'λοι σήμερον οΐ άστρονόμοι δύνανται, περί-

Σχ. 2. — Οϊα έφάνη ή έκλειψις τού ήλιου έν Άδένω.

Πολιτεΐαι, ό ς-ρατηγός 
Γράντ έτηρήθη απαρέγ
κλιτους έν τή γραμμή, 
ής μόνος σκοπός ήν ή 
άποκατάστασις τής Ε- 
νωσεως, χωρίς εκόικη- 
σεων ή άντιδράσεων. 
Είς τόν Αιγκόλνον, τόν 
πρό του Ιόνσωνος πρόε
δρον, είπε ποτέ'· « II 
«ψυχή παντός άνδρός 
» αληθώς στρατιωτικού 
» δέν ύποχωρεΐ είς τάς 
«απαιτήσεις τής ράδι
ο ουργίας καί έκδικήσε- 
» ως- άφες ν’αποκτήσω
»
»
»
»

την είρηνχν ης τοσαύ- 
την έχ οαεν χρείαν ? καί 
τυτε το έθνος άς ποίη
ση οίανοη'ποτε άν θε— 

» λη χρησιν του καρπού

»
»
»

τής νίκης. Σήμερον 
βλέπω εναντίον [Λου 
-ρατόν πολέαιον, καί 
[/.όνον χρέος εχω να 

» τον νικήσω. ’Αλλ’ αί 
»νότιοι Πολιτεΐαι εί- 
»ναι μέρος τής πατρίδος μου· 
» οήσω αύτάς ώς εχθρόν· ούτε φρονώ ώς πολίτικους όρ-

Όουσσεύ;£Γ(ΐάντ, Πρόεδρος[τών Ήνωμ. Πολιτειών, 

δέν δύναμαι νά θεω-

φέροντες περί τον γΰρον τοΰ ήλιου τό φασματοσκόπιον, 
ν άντικατοπτρίσωσι μετά τής πρισματικής είκόνοςτοΰ 
ήλιακοΰ σώματος καί τάς τών έξοχάδων αύτοΰ, μανθά- 
νοντες διά τής μεθόδου ταύτης τήν χημικήν αύτών σύν- 
θεσιν, τήν θέσιν, τήν έκτασιν καί τήν χροιάν.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΓΡΑΝΤ.

Νέος πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμε
ρικής έζελέχθη προ μικρού διά μεγάλης πλειονοψηφίας 
ό στρατηγός Γράντ (Ulysse Grant). Δύο εικόνας αύ
τοΰ δίδομεν, τήν μέν γραφεΐσαν έν έτει 1862, ό'τε 
είχε κυριεύσει τό φραύριον Δονελσώνος· είς αύτήν φαί
νεται οίος ήτο ταγματάρχης έτι· τήν δέ νεωτέοαν, έν ή 
παρίσταται μεταξύ φίλων οίος είναι σήμερον.

Ο περιφανής ς-ρατηγός, μαθητεύσας εν τή ς-ρατιω- 
τική σχολή τοΰ West-Point, καί άποκτη'σας τάς έ- 
πωμίδας λοχαγού κατά τήν είς Μεξικόν έκς-ρατείαν, έν 
ετει 1 84 6, έδωκεν έπειτα τήν παραίτησίν του καί πα

ραδόζωςπως άνεδέχθη τήν διεύθυνσιν βυρσοδεψείου* ά- 
κολούθως δ’ έδόθη είς τήν γεωργίαν, μέχρις ου έξερράγη 
ό πρός τούς Νοτίους πόλεμος. Τότε έπανελθών είς τόν 
στρατόν έκέρδανε τούς άνωτέρους στρατιωτικούς βαθ
μούς, έκας-ον διά νέου άνδραγαθήματος, καί ούτω δια- 
πρέψας έν τή στρατηγική προεβιβάσθη είς τήν άνωτά- 
την αρχηγίαν τοΰ στρατού πών Βορείων, ον ήγαγεν 
άπό νίκης είς νίκην κατα του τελευταίου προπυργίου 
τής άντιστάσεως τών άποσπαστικών, κατά τής Ειχ- 
μόνδης, πρωτευούσης αύτών, ής ή πτώσις άνέδειξε 
τόν άνδρα τοΰτον ήρωα τής μεγάλης Δημοκρατίας. Α- 
νηγορεύθη λοιπόν ύπ’ αύτής ειρηνευτής τών στασιασα- 
σών Πολιτειών καί σωτήρ τής πατρίδος.

’'Εκτοτε κατέστη όσημέραι δημοτικώτερος, καί εκ- 
τοτε έτάχθη ύπό της γνώμης τής κοινής μεταξύ τών 
πρώτων πολιτικών άνδρών της Δημοκρατίας.

Μεταξύ δύο άντιθέτων τάσεων εύρισκόμενος, τών ύ- 
περβολών είς άς ήθελον νά προβώσιν οί σφόδρα δημο
κρατικοί, καί τών αντιφάσεων είς άς έπέμενον αί νότιοι

» θόν τό νά τάς λεηλα- 
» τήσω. Εαν σύ προτί- 
» θεσαι νά καταστρέψης 
"αύτάς διά πυρός καί 
» μαχαίρας , διόρισον 
»άντ’ έμοΰ στρατηγόν 
» άλλον · έ'χ εις τόν Βού- 
» τλερον αύτός δύναται 
»νά σέ ύπηρετήση καλ
ό λιον. »

Ο μόνος κανών καθ’ 
ον επραξεν αείποτε ό 
στρατηγός Γράντ ήν ή 
'Ένωσις· τό πάν ύπέρ 
τής Ενώσεως· τό αύτό 
τούτο αίσθημα έςεδή- 

έν τη επιτολή 
ίδέχθη νά τόν θέ- 

«ήφιονδιάτην 
ρείαν, προσθέσας 

ις τοΰ λαοΰ

ολίγα μέν λέγει, άλλ’ άρισ- 
άπέδειξεν ό'τι θέλει έ'ργα μάλλον ή λογους.

τα’

λωσε καίΛ , τ οι η 
σωσινύποψ· 
προεδι 
ό'τι ή θέλη 
έσται ό οδηγός αύτοΰ. 
« Τήν θέλησιν ταύτην έ- 
σεβάσθην πάντοτε,είπε, 
καί πάντοτε αύτήν θα 
σεβασθώ.»

'θ στρατηγός Γράντ 
• εν πάση δέ περιστάσει

η

Ό στρατηγός Γράντ μεταξύ φίλων.
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'Όσον εϊς τήν Εύρώπην ή έξουσία επιζητεί τον σομ
φόν και την έπίδειξιν, τόσον εϊς τας 'Ηνωμένας Πολι
τείας ρέπει προς την απλότητα, άποφεύγουσα πάσαν 
ματαίαν έθιμοταξίαν. ’Εκεί ό πρόεδρος θεωρείται ώς 
ούδέν άλλο η απλούς τις ύπηρέτης τοΰ Κράτους· κατά 
συνέπειαν, το δημόσιον άπεκδέχεται έξ αύτοΰ την έκ- 
πλήρωσιν τών χρεών άτινα τώ άνετέθησαν. Ο στρα
τηγός Γράντ φαίνεται είς τό δημοκρατικόν τοΰτο έ
θος πιστότερος πάντων τών προκατόχων. Απέφυγε 
μέχρι τοΰδε πάσαν έκδήλωσιν τιμών. Διάγων βίον ή- 
συχονένΓαλένη, τη ιδίαπατρίδιτου, έπορεύετο πάσαν 
εσπέραν εις το έργαστήριον φίλου τίνος, οπού καθήμε- 
νος προς το βάθος (καθώς παριστα ή ανωτέρω είκών), 
συνδιελέγετο περί τών νέων της ήμέρας μετάτινων άλ
λων ςενών του φίλων· ότε δέ εκλεχθείς πρόεδροςέδέησε 
νά μεταβη εις Ούασιγκτώνα, έπιθυμών ν’αποφυγή πά- 
σαν επίσημον παράστασιν, ήλθεν είς μυστικάς συμφω
νίας μετά τών εταιριών τών σιδηροδρόμων.

Φθάσας είς πόλιν τινά. ένθα άνεγνωρίσθη ύπό στρα
τιωτών τινων ετοιμαζόμενων νά τον δεξιωθώσι πανη- 
γυρικώς, είπεν είς αύτούς· « Ως βλέπω, κύριοι, πολ
λοί έξ ύμών ένεδύθησαν τάς στολάςτων τάς στολάςΙ 
ταύτας άπεβάλετε πρό τριών έτών πάλιν λοιπόν νά τάς 
άποβάλετε, καί ειρήνη ήμΐν. Καλήν νύκτα! »

Αφότου οί διάδοχοι τών ’Αποστόλων έφόρτωσαν 
είς τόν πετεινόν, κατά τόκοινόν λόγιον, τήν εύαγ- 
γελικήν έντολήν, ■< ό ύψών έαυτόν ταπεινωθήσεται καί 
ό ταπεινών έαυτόν ύψωθήσεται», άπεφάσισαν, ώς φαί
νεται, ν’άκολουθήσωσιν αύτήν οί πρόεδροι τών ’Αμε
ρικανών. ’Ενόησαν ότι ή πράξις αύτής συμφέρει, ούχί 
μόνον έν τη μελλούση, άλλά καί έν τη παρούση ζωή.

ΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ ΑΓΛΑΕΣ
ΤΗΣ ΑβΗΔΑΙΚΗΪ ΕΛΕΓΘΕΡΙΑΣ.

Ό βουλόμενος νά μάθη τούς πολιτικούς τών αρ
χαίων ’Αθηνών θεσμούς, πρέπει νά μελετήση αύτούς, 
όχι τόσον έν τή έποχή τής ακμής τής πόλεως ταύτης, 
όσον έν τή περιόδω καθ’ήν πρός,τάς έπιδρομάς τής Μα
κεδονίας άντέταττεν αγώνας άνακολούθους, άσυμφώ- 
νους καί ανωφελείς. 'Ότε έπεςελθοΰσα κατά των Περ- 
σών έσωσε τήν Ελλάδα, καί μικρού δεΐν ήνωνεν αύτήν 
ύπό τήν στρατηγίαν της, έφαίνετο βοηθουμένη μάλλον 
ύπό τοΰ ηρωισμού ή ύπό τοΰ πολιτεύματος αύτής, καί 
ή ΐςορίατης συγκεφαλαιοΰται εις τινας μεγάλους κομ- 
ιεατάρχας, Μιλτιάδην, Θεμιστοκλέα, ’Αρις-είδην, ΓΙε- 
ρικλέα, Κίμωνα. II μετά θάνατον τοΰ Περικλεούς εί- 
κοσιπενταετηοίς τών πολέμων έχει μέγα καί δρααατι- 
κόν διαφε'ρον, ούδείς όμως απεκδέχεται έκ τών ’Αθη
νών τοΰ Κλέωνος, τοΰ Άλκιβιάδου ή τοΰ Κριτίου πα
ραδείγματα τακτικής λειτουργίας τών νόμων. Τούναν
τίον, μετά τήν ύπό τοΰ Θρασυβούλου άποκατάστασιν 
τής δημοκρατίας, βλέπομεν άρχομένην περίοδον τινα 
μετρίως μέν περιφανή καί ηρωικήν, γαλήνιον όμως καί 
εύδαίμονα. Σπανίως βασιλεύς άνακτήσας τόν θρόνον έ- 
παναβλέπει άθικτα τοΰ ς-έμματός του τά κοσμήματα, 
άλλ’ άντ’ αύτών εύρίσκει τι άλλο, ούχ ήττον πολύτι
μον, τήν έκ τών παθημάτων σύνεσιν άποκατασταθείς 
έν τοΐς δικαιώμασί του ό κυρίαρχος λαός, έπωφελήθη 
όσα τω παρεΐχον αί περιστάσεις· κατέστη μετριοπαθέ- 
τερος, φρονιμότερος· έδωκεν ήττονα προσοχήν είς τά

τών άλλων, καί έπραξεν ουτω τάς ιδίας αύτοΰ ύποθέσεις 
κάλλιον· έκάλλυνε τήν πόλιν, έπλούτησε διά τής έρ
γασίας, καί ήμέλησε τοΰ κόσμου τήν κατάκτησιν, Τών 
δύο τούτων ’Αθηνών, ή μέν πρώτη ύπήρξε μείζων κατά 
πολύ, άλλ’ή δεύτερα ύπήρξε πολύ μάλλον εύνομος, 
Τοΰτο1 λοιπόν τό άθηναϊκόν πολίτευμα προτιθέμεθα νά 
μελετήσω μεν.

Κατ’ αύτάς έξεδόθησαν έν Παρισίοις δύο πονήματα 
καλοΰντα ήμάς έπί τοΰ προκειμένου- τό μέν, « Ιστο
ρία Δημοσθένους », συνεγράφη ύπο Boullee, άνδρός νο- 
μομαθες·άτου· είναι δέ έκδοσις δεύτερα, έπιθεωρηθεΐσα 
καί αύξηθεΐσα. ’Από τής πρώτης αύτοΰ έκδόσεως έγέ- 
νετο μεγάλη τις πρόοδος είς τάς περί τήν ελληνικήν 
άρχαιότητα σπουδάς. Είς τήν έξέτασιν τών μαρτυριών 
καταβάλλεται σήμερον προσοχή αύστηροτε'ρα- κατές-η 
πράγμα τετριμμένον ή έπανάληψις κρίσεων, μόνον κατά 
τό σχήμα διαφερουσών σήμερον θέλει έ'καστος νά έμ- 
βατεύση έν τή ψυχή αύτή ανθρώπων τε καί πολιτευμά
των. Η κριτική, δι’έργαλείων άτινα δυνάμεθα ν’άπο- 
καλέσωμεν νέα, ώςτελειοποιηθέντα μεγάλως, ήτοι διά 
τής αρχαιολογίας, τής έπιγραφικής, τής φιλολογίας, 
•υπηρετεί τήν ιστορίαν τοΰ λοιποΰ. 'Η πρόοδος αύτη, 
άπό τής οποίας κατέστη άχώριστον τοΰ πολυμαθούς 
Γροτίου τό όνομα, αναφαίνεται έν τή δευτέρα έκδόσει 
τής « 'Ιστορίας Δημοσθένους» ύπό Boull06.

Τό έτερον πόνημα έπιγράφεται, « Δοκίμιον περί τοΰ 
’Αθηναϊκού δημοσίου δικαίου » ύπό G. Pel'rot, ένός 
τών άριστων μαθητών τής έν ’Αθήναις γαλλικής Σχο
λής. Τό δημόσιον δίκαιον περί ού ό λόγος είναι τών 
’Αθηνών τό πολίτευμα κατά τόν Δ' αιώνα, τό άναδό- 
σαν τούς έξωτερικούς τύπους τής πολιτικής νομοθεσίας 
τοΰ προλαβόντος αίώνος. Ό συγγραφεύς συνέταξεν έκ- 
θεσιν συστηματικήν τοΰ άθηναϊκοΰ δημοσίου δικαίου, 
ής ύπήρχεν έλλειψις μέχρι τοΰ νΰν, μή θελήσας νά έ- 
πιχειρήση μετά τόν Γρότιον καί έτέραν ιστορίαν τής 
άθη ν αϊκή ς δη μοκρ ατ ίας.

Το πολίτευμα τών Αθηνών βάσιν είχε τήν νομοθε
σίαν τοΰ Σόλωνος. Αί μεταρρυθμίσεις τοΰ Κλεισθένους, 
τοΰ ’Αριστείδου, τοΰ ’Εφιάλτου καί τοΰ ΙΙερικλέους έ- 
ληςαν αύτο εϊς δημοκρατίαν, τήν τελε,ιοτάτην καί έ- 
λευθεριωτάτην παράτοΐς άρχαίοις λαοΐς, πρός ήνκατά 
τούς παρόντας καιρούς εύρίσκομεν αναλογίαν τινά μό
νον είς τινας τών Νομών της Ελβετίας, καί τινας τών 
Πολιτειών τής Βόρειας ’Αμερικής. U τάξις ήν έταπεί- 
νουν αί μεταρρυθμίσεις έκεΐναι είχεπειραθή ν’άνακτή- 
ση τήν έξουσίαν διά μέσων λίαν άθεμιτων, πολλάκις 
δέ καί έγκληματικών, καί πρός στιγμήν είχε κατορ
θώσει τοΰτο συνάρσει τών Σπαρτιατών· άλλάτοιαύτην 
έποίησεν άπάνθρωπον καί μωράν χρήσιν τής νίκης, ώς-ε 
μετ’ολίγον έπεσε διά παντός. Καί ή μέν δημοκρατική 
μερίς σωφρονισθεΐσα ύπό τής μνήμης τών παθημάτων, 
ή δέ ολιγαρχική άθυμήσασα έκ τής αίματηράς αποτυ
χίας αύτης, έπαυσαν κατασπαράττουσαι άλλήλας, καί 
ουτω τό ύπό τσΰ Θρασυβούλου άποκαταστηθέν πολί
τευμα έπράχθη τακτικώς έν διαστήματα όγδοήκοντα 
έτών, άπό τοΰ 403 μέχρι τοΰ 322 π. X.

Απασα ή άθηναϊκή νομοθεσία τείνει πρός έν κοινόν 
σημεΐον, προς ένα σκοπόν* τήν διοργάνωσιν τής έξου- 
σίας ούτως, ώστε νά μή δύναται νά καταντήση τυραν
νική, νά μή έξ αύτής ούτε ή τών όλων άρχή,
ούτε ένός έκάστου ή έλευθερία. Οί Αθηναίοι,.ώς ήσαν 
περίνοες καί εύφυεΐς, έδημιόύργησαν σύστημά τι πολι-

καί τήν εμπειρίαν τοΰ πολιτικού άνδρός, νά εύμοιρή 
καί όλης τής έπιστήμης καί έπιτηδειότητος τοΰ ρήτο- 
ρος, καί όλης τής πολυτροπίας καί τών σχημάτων τε
λείου ηθοποιού . . . Ύπό τοιούτους όρους, ό αριθμός 
τών ρητόρων ήτο βεβαίως μικρός. Δικαιώματι μέν, τό 
βήμα ήτο ανοικτόν είςέκαςον, ώς προσεκάλει είς τοΰτο 
καί ή φωνή τοΰ κήρυκος (τίς άγορεύειν βούλεται!) προς 
άπαντας τούς Αθηναίους όσοι ούδέποτε ύπέστησαν κα
ταδίκην τινά· πράγματι όμως, καθόσον τούλάχιστον 
άριθμοΰμεν έν έλλείψει παντός ακριβούς καταλόγου καί 
πάσης στατιστικής, πληροφορίας, μόλις αναφαίνονται 
συΥΧρδνως, έν μια όποιαδήποτε στιγμή τοΰ άθηναϊκοΰ 
βίου, τριάκοντα, ή τό πολύ πεντήκοντα άνδρες προσερ- 
χόμενοι συνήθως είς τό βήμα· πάλιν δέ μεταξύ τών 
πεντήκοντα τούτων μόλις δέκα ή δώδεκα, εύφραδές-ε- 
ροι όντες καί ρητορικώτεροι, άπεσπων όλην σχ εδόν τήν 
προσοχήν, καί είχον πάντοτε σχεδόν τά ποωτεΐα. Καί 
λοιπόν οί ρήτορες έσχημάτιζον ϊδιόντινα όμιλον συγ
κείμενον έκ πολιτικών άνδρών οίτινες, ούδένα τίτλον 
έπίσημον έχοντες, ούδεμίαν άλλην άξίαν είμή τήν φή
μην αύτών καί τήν ίσχύν, έτύγχανον κατέχοντες πραγ- 
ματικώς τήν αρχήν, δίδοντες πρώτοι πάσαν ι’όθησιν είς 
τά πράγματα, τά όποια καί διηύθυνον αύτοί κυρίως.»

Ό συγγραφεύς τοΰ « Δοκιμίου » λέγει κατά τι ύπερ- 
βολήν περί τής ισχύος τών ρητόρων, άν καί κατα τ’ 
άλλα περιγράφει αύτούς έπιςαμένως καί ακριβώς. Ναι 
μέν ούτοι άνεπλήρουν τινά τών κενών τής αθηναϊκής 
πολιτείας, άλλ’όμως δέν παρεΐχον είς αύτήν έκεΐνο τοΰ 
οποίου είχε χρείαν κατά τήν έποχήν έκείνην· ή'τοι γεν- 
ναίαν τινά καί συνεχή καί.ίσχυράν έπί τά πρόσω διεύ- 
θυνσιν. Οί ’Αθηναίοι, ηγούμενοι ομοσπονδίας ήτις, καί- 
τοι έλαττωθεΐσα κατά μέγα μέρος τής παλαιάς αύτής 
δυνάμεως, ύπήρχεν όμως έτι κραταιά, καί μή άποβλέ- 
ποντες τοΰ λοιποΰ προς έ'νωσιν τής 'Ελλάδος όλης ύπό 
τήν ύπεροχήν αύτών, ούτε φοβούμενοι μή άλλη τις πό
λις ύπερτερήση αύτών, και πρός τούτοις βλέποντες τό 
έμπόριον αύτών άκμάζον, τάς άποικίας αύτών άνθού- 
σας, μικρούς δέ τελοΰντες φόρους καί μικρόν υπαγόμε
νοι είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, καί άνέτως διδό
μενοι είς τά έργα καί τάς έορτάς αύτών, εύηρες-οΰντο 
έκ τής τοιαύτης καταςάσεως τών πραγμάτων, καί ό- 
λίγην είχον διάθεσιν πρός νέας τύχας πολεμικάς. Ουτω 
διακείμενοι θά ήσαν έπαινετοί, έάν ήρκει πρός διατή- 
ρησιν τής ειρήνης ό ύπέρ αύτής έρως, καί έάν αί άφορ- ■ 
μαί τών πολέμων έξέλειπον οσάκις λαός τις άπε'στρε- 
φεν άπ’ αύτών τούς οφθαλμούς. ’Αλλά καί τότε, ώς 
πρό ένός αίώνος, ή θέσις τής 'Ελλάδος είχε χρείαν άγρύ- 
πνου όμματος· καί τότε έξεζήτει παρά τών ’Αθηναίων 
ζήλον δρας-ηριον, όποιον έπί Θεμιςοκλέους καί Κίμω- 
νος, πρός σωτηρίαν τής ελληνικής άνεζαρτησίας. Καί 
τό μέν άγρυπνον όμμα ίσως είχε τις έκ τών ρητόρων, 
άλλ’ή πραγματική καί συνεχής διεύθυνσίς δέν ήδύνατο 
νά προέλθη έκ τών συμβούλων τούτοιν, ών οί λόγοι και 
έπευφημούμενοι δέν ήκούοντούπό τών νομοθετών πάν
τοτε, ούτε έκλήθησαν ούτοι πώποτε ϊνα έφαρμοσωσιν 
οία μέτρα έψηφίζοντο κατά παραίνεσιν αύτών. Ο χω
ρισμός ούτος τοΰ νοός τής παραινέσεως τοΰ νοος 
τής έφαρμογής, τών προτερημάτων τών πρό^ διεύ- 
θυνσιν Βουλής άναγκαίων άπό τών προτερημάτων τών 
πρός διεύθυνσιν Πολιτείας άπαιτουμένων, άπέβη είς 
ζημίαν τών ’Αθηνών. Οί μεγάλοι εκείνοι άνδρες τοΰΕ 
αίώνος συγκατεΐχον άπαντα ταΰτα τά προτερήματα.

τικών ασφαλειών τωόντι πρότυπον. ’Αλλ όμως ηύδο- 
κίμησαν άραγε καί ύπό τήν άλλην οψιν τοΰ προβλή
ματος; Η αρχή, ώς είχον τότε αύτήν αύστηρότατα 
περιωρισμένην, ήρκει άράγε πρός ύπεράσπισιν τών κοι
νών συμφερόντων; Πρός δέ, διά τήν μικρότητα τοΰθελ- 
γήτρου αύτηςπρός τούς έξοχους τών πολιτών, πάντως 
περνη'ρχετο είς τούς μετριωτέρους αύτών διότι τοιαύτη 
είναι τών δημοκρατιών ή τάσις. Κατά τόν Δ' αιώνα, 
αΐ ’Αθήναι έκυβερνήθησαν ύπ’ άνδρών έν γένει μέν χρη
στών , άλλά νοός περιωρισμένου· καί ό Φωκίων είναι 
τύπος αύτών. Είς καιρούς συνήθεις, τά πράγματα δύ- 
νανται νά βαίνωσιν ουτω" άλλά παρεμπιπτούσης σπου
δαίας τινός κρίσεως, αμέσως έρχεται είς φώς τό ανε
παρκές τών αρχόντων.

Είς τάς αρχαίας ’Αθήνας, οί δρας-ηριώτέροι τών πο
λιτών καί νουνεχέστεροι, ώς καί οί μάλλον φιλοπράγ- 
μονες καί θρασείς, δέν έπεδίωκον τάς δημοσίας θέσεις, 
έκτος άν είχον έφεσιν πρός τά ς-ρατιωτικά καί έπόθουν 
στρατηγίαν. Μάλλον ήθελον νά έχωσι τήν ίσχύν τοΰ 
λόγου έν τή Βουλή, ν’ άκούωνται έν αύτή άγορεύον- 
τες· οΰτω δέ άπέκτων μείζονα πολιτικήν βαρύτητα.

« Οί ρήτορες (λέγει ό Perrot) ήσαν οί τούς οποίους 
ήμεΐς σήμερον καλοΰμεν πολιτικούς άνδρας* πολΐται 
έρχόμενοι συνήθως ν’άκροώνται τάς συσκέψεις τής Γε
ρουσίας (τοΰ συμβουλίου τών Πεντακοσίων) οσάκις 
έγίνοντο δημοσίως, ν’άκολουθώσι μετά προσοχής τάς 
έν τη Βουλή, νά λαμβάνωσιν έν αύτη συνεχώς τόν λό
γον, νά προτείνωσιν, ύπό το σχήμα ψηφισμάτων συν- 
τασσομένων ύπ’αύτών, αποφάσεις ύπέρ ών έδημηγό- 
ρουν... ’Αναγκαζόμενοι ύπό τής θέσεως αύτής ήν έ- 
θήρευον νά έχωσι πάντοτε έτοίμην πρός τον λαόν γνώ
μην, καί νά λύωσι τήν απορίαν αύτοΰ οσάκις παρου- 
σιάζετο δυσχέρειά τις, οί ρήτορες ώφειλον νά συγκατέ- 
χωσι δύο προτερήματα· τό μέν τοΰ έκφράζεσθαι εύ- 
γλώττως καί έντέχνως· τό δέ τοΰκρίνειν ύγιώς διά τής 
πείρας τών πραγμάτων. ’Εκ πολλών άνεκδότων γινώ- 
σκομεν πόσον όξεΐανκαί λεπτήν είχεν ό αθηναϊκός λαός 
τήν ακοήν δέν άνέβαινεν είς τήν πνΰκα μόνον ϊνα ά- 
σκήση τό δικαίωμα δ είχε, τοΰ έξελέγχειντά κακώς κεί
μενα καί γνωμοδοτεΐν καί έργάζεσθαι ύπέρ τής πολι
τείας, άλλά καί ϊνα πλήρωσή πόθον ήθικόν, ϊνα ικανο
ποιήσω φιλολογικήν φιλοτιμίαν, ϊνα έμπνεύσ·/] άπ αύ
τής τήν ζωηράν καί άνέκφραστον ήδονήν, ήν αισθάνε
ται τις άκούων καλώς λαλουμένην γλώσσαν τινα, μά- 
λις-α δ’ εύστροφον, πλουσίαν, αρμονικήν καί εύρυθμον 
ώς έκείνην. Συνέβαινε, χειρώνακτες ουδέποτε άγορεύ- 
σαντες έν ταΐς έκκλησίαις τοΰ δήμου, νά έχωσι περι- 
παθώς πρός τήν εύγλωττίαν, ή νά καθιστώσιν εαυτούς 
κριτάς αύστηρούς και δυστραπέλους πρός τούς αγο
ρεύοντας. Όσοι προετίθεντο νάτραπώσιν είς τό ς·άδιον 
τής δημηγορίας, πρώτον είχονχρείαν μεγάλης ύπομο- 
νής προπαρασκευαζάμενοι· άντί χοημάτων πολλών έξε- 
ζήτουν τά μαθήματα διδασκάλων, οίοι ό Γοργίας, ό 
Πρωταγόρας, ό ’Ισοκράτης καί ό Ισαΐος, ών ή λεπτο
λόγος καί έξονυχιστική διδασκαλία ήνάγκαζεν είς μα
κράν καί πολύπονον μαθητείαν τούς μέλλοντας ρήτο
ρας. Μετά δέ τήν θεωρητικήν ταύτην ανατροφήν, έπήρ- 
χετο ή πρακτική, ή άπό τής πνυκός καί έν ταΐς έκκλη
σίαις καί έν τοΐς δικαστηρίοις άποκτωμένη διά τής ά- 
κροάσεως τών πολιτικών ρητόρων, διά τής μετοχής είς 
τά πράγματα καί διά τής γυμνάσεως έν τή διαλέκτω 
αύτών. Ως-ε ό άγορεύων έπρεπε, μετά τήν δεξιάν φύσιν
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Κατά τόν Δ αιώνα συνέβη ό χωρισμός αύτών, τής μέν 
πολεμικής γενομένης τεχνικωτέρας , είδικωτέρας καί 
σοφωτέρας, τής δε ρητορικής λεπτοτέρας καί δυσκο- 
λωτέρας· ελπίς πλέον δέν ύπήρχε νά διαπρέψητις συγ
χρόνως εις άμφότερα· λοιπόν έχωρίσθησαν. Ερχεται 
ς-ιγμή καθ’ήν οί λαοί καθίστανται θιασώται τής διαι- 
ρέσεως πασης έργασίας· καί άποκαλοΰσι μάλις·α τούτο 
πρόοδον κατ’ εύφημισμόν, άντί νά εϊπωσιν αύτό πα
ρακμήν, ό έστιν ή αληθής τού πράγματος λέξις.

’Εξαίρεσες λοιπόν σπαν ία κατήντησεν έκτοτε τό νά 
κατέχη είς καί ό αύτός άνθρωπος τήν έπί τοΰ πλήθους 
δύναμιν καί όμοΰ τήν αρχήν όλην τριακονταετίαν άν 
διεκρίνετο ώς πρώτος τών ρητόρων ή τών πολιτικών 
άνδρών έν Άθήναις, συνέβαινε νά μή είσέλθη ποτέ είς 
τά πράγματα. Καί αληθώς μέν κατεθέλγετο ό λαός διά 
τοΰ λόγου, άγόμενος καί φερόμενος ύπ’ αύτοΰ· άλλ’ ό 
έκ τής εύγλωττίας ενθουσιασμός σβέννυται ταχέως, μά
λιστα δέ καί πρόσφατος έχει όγκον μάλλον ή στενό
τητα. — Ό Ούασσιγκτών έ'λεγεν ορθότατα, ό'τι ή τοΰ 
λόγου ισχύς έπί τοΰ πλήθους δέν είναι Κυβέρνησις. Δέν 
άρκεί μόνον ν’άκούεται ό έπιχειρών νά διευθύνη Κρά
τος, άλλά πρέπει καί νά ύπακούεται* πρέπει καί νά 
εζευρισκη εν τω νοιιω τα μ.εσα οι ων εκασος υπακούει. 
Άλλ’άν περιωρίζετο είς μόνου τοΰλόγου τά μέσα, με- 
γάλην μέν θά περιεποίει είς εαυτόν τιμήν, ούδεμίαν ό'
μως ώφέλειαν είς τήν πατρίδα.

'Άπαν τό στάδιον ο διέτρεξεν ό Δημοσθένης βέβαιοι 
τό τοΰ Ούασσιγκτώνος λόγιον. Επί τριάκοντα έ'τη ή 
φωνή του είχε μεγάλην ίσχύν έπί τής πατρίδος, άλλ’ 
ούδέποτε έκυβέρνησεν αύτήν. 'Όσα άν τώ ύπηγόρευσεν 
ή θαυμαστή αύτοΰ οξύνοια καί ή φιλοπατρία , άσθενη 
παρήγαγ^ν αποτελέσματα. Ο τοίοΰτον εύγενής καί ε
πίπονος βίος έκεΐνος έτελεύτησεν είς ήτταν, είς πτώ- 
σιν, είς εκούσιον θάνατον καί άφήκε δέ ήμΐν έντύπω- 
σιν πολύ διάφορον της τοΰ βίου τών δαιμόνιων έκείνων 
μεγάλων άνδρών, τών Άριτειδών, τών Κιμώνων, τών 
Περικλέων. ΤοΰΜιλτιάδου καί τοΰ Θεμιστοκλέους τό 
τέλος ύπηρξε θλιβερόν, τραγικόν μάλιστα’ άλλ’ ούτοι 
είδον καί ήμέρας όριστικάς τοΰ μεγαλείου της πατρί
δος καί της ιδίας αύτών δόξης. Ο μέν είχε τόν Μαρα
θώνα, ό δέ τήν Σαλαμίνα. ’Αλλ’ είς τόν Δημοσθένην 
ούδέποτε ή τύχη παρέσχε τοιαύτην τινά άποζημίωσιν.

Πρός αύτόν ούδέποτε ύπηρξεν άνετος ή ζωή. Ό ά
γιον αύτοΰ κατά, της ισχύος τών πραγμάτων ήρξατο 
ά.πό της παιδικής ηλικίας· έδε'ησε ν’ άποσπάση τήν πε
ριουσίαν του άπό τών χειρών κηδεμόνων δολίων, νά ύ- 
περνικήοη ελαττώματα φυσικά, κωλύοντα αύτόν τοΰ 
νά διαπρέψη ώς ρήτωρ, πρός δέ καί νά διασκεδάση 
δυσαρέστους οίκογενειακάς αναμνήσεις, καθαπτομένας 
της αύτοΰ ύπολήψεως. ’Αληθώς μέν ό πατήρ του ύπήρ- 
ζεν εύπορος καί τίμιος άνθρωπος· άλλ’ ό πρός μητρός 
πάππος του, έζ ού τώ προήρχετο έν μέρει ή περιουσία, 
είχε καταλείψει μνήμην όχι άνεπίληπτον. Γύλων ώνο- 
μάζετο ούτος’ μεταβάς είς τόΝυμφαΐον, έμπορεΐον α
θηναϊκόν έν τή ταυρικη Χερσονη'σω, έπεχείρησεν έκεΐ, 
ώς φαίνεται, τό σιτεμπόριον. Ότε δ’ αί έν Σικελία 
συμ.φοραί τών Αθηνών ένεποίησαν φόβον υ,ήποτε δέν 
ήσαν τοΰ λοιπού είς κατάστασιν όπως προστατεύσωσι 
τους πολιτας αύτών, ό Γύλων καί άλλοι έμποροι τοΰ 
Νυμφαίου ύπέβαλον είς τήν προστασίαν τοΰ αύτοχθο- 
νος ήγεμόνος τοΰ Παντικαπαίου (Κερτσίου) τό κατά- 
ςημα αύτών. II πράζις αύ'τη παρεπίκρανε τήν μητρο- 

πολιν, καί ό Γύλων πρό πάντων κατεδικάσθη είςπρόσ- 
τιμον. Άλλά μικρόν ούτος θορυβηθείς έκ της καταδί
κης, καί είτε πληρώσας τό πρόστιμον είτε μή, άνεχώ- 
ρησεν είςΐΐαντικάπαιον, ό'που ένυμφεύθη Σκύθιν τινά, 
λε'γει ό Αισχύνης, ώς άν έλεγεν άγρίαν τινά γυναίκα, 
άλλά πιθανώς την θυγατέρα εμπόρου τινός έλληνος, ε
κείπου αποκαταστημένου. Ελαβε δ’έξ αύτης δύο θυ
γατέρας, τάς οποίας, έλθούσας εις ηλικίαν γάμου, έ'ς-ει- 
λεν είς Αθήνας μετά πλουσίων προικών καί ή μέν έζ 
αύτών ένυμφεύθη τόν Δημοχάρην, ή δετόν πατέρα τοΰ 
Δημοσθένους Δημοσθένην, ήδη πλούσιον· διότι είχεν 
ίδιον ξιφοποιεϊον, ό'που είργάζοντο τριάκοντα δύο δού
λοι, ώς καί κλινοπήγιον, παρέχον ασχολίαν εϊς ετέρους 
είκοσιν. Άποθανών δέ οκτώ η έννέα έτη μετά τόν γά
μον, κατέλιπε 14 τάλαντα(84,θθθδραχμών),σημαν
τικόν πλούτον ώς πρός τάς Αθήνας έκείνου τοΰ καιρού, 
ό'τε τό άργύριον είχεν αξίαν τούλάχιπον διπλάσιάν τής 
ήν έχει ση'μερον.

(’Ακολουθεί.) Leo Jouvert, 
έ» τη Revue Contempor.hne.

01 ΠΥΡΟΛΑΤΡΑΙ.

Οί Πυρολάτραι, λαός καταγόμενος έκ τών αρχαίων 
Περσών, καί μόλις σήμερον συμποσούμενος είς 1 00 χι
λιάδας ψυχών, είναι διεσκορπισμένοι εϊς τινα μέρη τής 
Περσίας καί ’Ινδικής· καί είς μέν τήν Περσίαν οί πλεΐ- 
ς·οι κατοικοΰσι παρά τόν περσικόν Κόλπον καί είς τήν 
’Ερήμην Κιρμανίαν, μάλιστα δέ έν ταΐς έπαρχίαις Γέζ 
καί Κιρμάν· είς δέ τήν Ινδικήν, παρά τόν ’Ινδόν πο
ταμόν καί έν τή επαρχία Γιουζεράτη , τινές δέ καί έν 
τη Σουράτη, έμπορικωτάτη πόλει.

Ο λαός ούτος έξωλοθρεύθη ύπό τών Μωαμεθανών, 
μισούντων αύτούς, ώς άλλοτε ποτέ οί Χριστιανοί τούς 
Εβραίους. Είς τήν Ινδικήν, οί Πυρολάτραι καλούνται 

Παρσεΐς, έκτοΰ άρχαίου ονόματος ΓΙέρσαι, άλλ’είς 
τήνΠερσίαν καλούνταιΚευράν, ή Κεΰροι (Guebres 
ύπό τών Φράγκων), όνομα παραγόμενον έκ τής αραβι
κής λεξεως καύρ, σημαίνον άπιςος ή έθνικός· είναι δέ 
αύτό τοΰτο τό ύπό τών Τούρκων προφερόμενον κια- 
ούρ, καί διδόμενον είς πάντα μή μουσουλμάνον. Άλλ’ 
οί Πε'ρσαι καλοΰσι τούς Ιΐυρολάτρας καί Ατές-περές-, 
ταύτο'σημον τοΰ πυρολάτρης.

Οΐ Πυρολάτραι δέν είναι εύειδεΐς, ούτε λευκοί ό'σον 
οί άλλοι Πε'ρσαι, οί τόν Μωάμεθ λατρεύοντες· εύρωςοι 
ό'μως καί καλοΰ αναστήματος. Αί γυναΐκέςτων εχουσι 
τήν οψιν έλαιόχ ρουν καίήμαυρωμένην, ό'περ ’ίσως προέρ
χεται έκ της πενίας αύτών, διότι οί χαρακτήρες τοΰ 
προσώπου των είναι άοκούντως καλοί. Οί άνδρες φέ- 
ρουσι γένειον καί μακράν κόμην , βραχύ τι καί στενόν 
έσωκάρδιον, καί σκούφον τινα έξ ερίου λεπτού, έ'χοντος 
τό σχήμα τοΰ εύρωπαϊκοΰ πίλου. Ως έπί τό πολύ δέ 
το χρώμα της ένδυμασίας των είναι φαιόν, ή ώς τό τοΰ 
ξηρού φύλλου. Τών γυναικών ή ςολή άμοιρεΐ χάριτος. 
Οσον οί Πε'ρσαι, άνδρες τε καί γυναίκες, φαίνονται φι

λόκαλοι καί καθάριοι περί τό ένδύεσθαι, τόσον οΐ Πυ
ρολάτραι άμελοΰσι τήντε χάριν καί τήν καθαριο'τητα. 
Ενγένει ή ένδυμασία τώνΠυρολατρών παρεμφέρειπολύ 

πρός τήν τών ’Αράβων.
Είς τήν Περσίαν, οί Πυρολάτραι έπαγγέλλονται τον 

γεωργόν, ή τόν έργάτην. Κατασκευάζουσι τρίχινα ύ

φάσματα, τάπητας, σκούφους καί λεπτότατα έριούχα, 
απαλά είς τήν άφήν ώς οί καςόρειοι πίλοι καί στιλ
πνότατα. Ούδείς αύτών καθηται αργός, άλλά καί ού
δείς καταγίνεται είς τό έμπόριον ή είς τάς ώραίας τέ- 
χνας. Τό μέγα αύτών επιτήδευμα είναι ή γεωργία· 
θεωροΰσιν αύτό, ού μόνον ώς ωφέλιμον καί τό άθωότα- 
τον πάντων, άλλά καί ώς ιερόν καί εύγενε'ς. Τήν γεωρ

λάτραι πίνουσι τόν οίνον, καί, έξαιρέσει τοΰ^βοός καί 
τής δαμάλεως, τρώγουσι πάν κρέας, λαμβάνοντες αύτό< λ , ~ ν \ 1 - >.εζ οιωνύηποτε χειρών, έστω και μαγειρευμενον. Απο- 
φεύγουσιν όμως τήν συγκοινωνίαν μετά τών άλλων 
λαών, μάλιστα δέ μετά τών Μωαμεθανών, λίαν περι- 
φρονούντων αύτούς. Η θρησκεία τοΐς άπαγορεύει τό 
νά εχωσι δύο ή πολλάς γυναίκας, ούτε τοΐς δίδει ποτέ 
διαζύγιον. ’Επ’ έσχάτοιν έγένοντο σπουδαιόταται ε-

γίαν, λέγουσιν,· ό Θεός ό ύψιστος καί οί άλλοι ύποδεέ- 
στεροι Θεοί άγαπώσιν υπέρ πάν άλλο επιτήδευμα τών 
ανθρώπων, καί αύτό άνταμείβουσι δαψιλέστερον.

Οί αρχαίοι ούτοι Πε'ρσαι είναι άνθρωποι πραότατοι 
καί απλοϊκοί, ζώσιν ήσυχώτατοι ύπό τούς πρεσβυτέ- 
ρους των, τούς οποίους καθιστώσι κριτάςτων, έπι- 
κυρουμένους ύπό τής περσικής Κυβερνήσεως. Οί Πυρο

ρευναι ύπό’τών έθνολόγων της Εύρώπης περί τής θρη
σκείας τών Πυρολατρών, ή)τοΰ μασδεϊσμοΰ (maz- 
deisme), ού τίνος ιδρυτής θεωρείται ό Ζωροάστρης.

Επί τής νοτιοδυτικής όχθης της Κασπι'αί Θαλάσ
σης κεΐταίτις πόλις λίαν εύλίμενος, καλουμένη Βακούη 
(Bacou', περσική μέν, άνήκουσα δέ σήμερον είς τήν 
Ρωσσίαν ή πόλις αύτη έθεωρήθη έν παντί καιρώ ύπό 

τών Πυρολατρών ώς αγία. ’Ενδοτε'ρω έχουσίτινα μο-
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νήν, όπου και τό περίφημον αύτών ιερόν, ’Ατές Κάχ 
καλουαενον, Αύτοθι άνάπτει τό ιερόν αύτών πΰρ, πεοί 
τοΰ οποίου περιηγητήςτις Γάλλος, αύτόπτης γενόμε- 
νος, διηγείται τά επόμενα·

« Οί ιερείς τοΰ Ατές Κάχ είναι μόνον τρεις· ήλθον 
δέ έκ Δελχ ιού της ’Ινδικής, οπού έ'χουσι μοναστη'ριον, 
ώς καί έτερον είς την Βομβαίην. Κατατρεχόμενοι ύπό 
τών Μωαμεθανών άπό τοΰ 655 μ. X., οί ΓΙυρολάτραι 
διατελοΰσι προγεγραμμένοι καί διεσκορπισμένοΓ ου
δέποτε τρώγουσί τι ζήσαν ζωήν, επειδή τοΐς είναι ά- 
πηγορευμενον τό νά χύνωσιν οίονδήποτε αίμα· ώς-ε οΐ 
πτωχοί ούτοι Παρσεΐς είναι οί πραότατοι καί άβλαβε- 
στατοι τών ανθρώπων· μόνον δέ οί έν ταΐς περσικαΐς 
έπαρχίαις της 'Ρωσσίας ζώσιν ανενόχλητοι ύπό την 
προστασίαν της Κυβερνησεως.

»Φθάσαντες είς έκτεταμ.ένην τινά πεδιάδα, κειμένην 
είς άπόστασιν 22 βερστίων άπό της Βακούης, εϊδομεν 
πΰρ άναδιδόμενον άπό στομάτων της γης ήνεωγμένων 
τη δε κάκεΐσε άτάκτως· έν μέσου αύτών εγείρεται οικο
δομή' τις έχουσα επάλξεις, άφ’έκάς~ης τών οποίων άνα- 
δίδεται γλώσσα φλογός· άπό δέ του ύψηλοτέρου τρού
λου, έπικρατοΰντοςτης οικοδομής ό'λης, ή άναδιδομε'νη 
φλόξ είναι αδρότερα, καί έχει περί αύτήν άλλας τέσ- 
σαρας μεγάλας γλώσσας. Τά δ’έντός τοΰ ναού παρί- 
σανται καταπληκτικότερα· τό πΰρ έξέρχεται άπό της 
γης πανταχο'σε- ύπό τόν κεντρικόν τρούλον, τό ιερόν 
καλύπτεται ύπό φλογών.

»Την στιγμήν έκείνην έτελεΐτο θρησκευτική ακο
λουθία· οί ιερείς έψαλλον ήδέως πως, κρούοντες ένίοτε 
καί μικράτινα κύμβαλα, γλυκόν ήχον άναδίδοντα. 
Μετά δέ τό τέλος τής προσευχής προσε'φερον ήμΐν ζα- 
χαρόπηκτον λευκόν (κάνδιον) καί οπώρας.

» Τά πε'ριξ τής Βακούης γέμουσι νάφθης, έκ τής ό
ποιας έξάγεται έκεΐθεν πολλή, χάριν εμπορίου. *ί2ς γι- 
νώσκει έκαστος, ή νάφθα είναι ρευστόν τι λίαν εύ'φλε- 
κτον. Είς τήν χώραν ταύτην, οπουδήποτε έμπήξη τις 
τό ραβδίον του, έπειτα δέ πλησιάση είς τήν οπήν έ
κείνην φώς,-έχει αμέσως ένα λύχνον άκοίμητον.· Διά 
τοΰτο τά περί τήν Βακούην παρίστανται άδενδρα καί 
άκαρπα· ή γή είναι γονιμωτάτη· θερμαινόμενη μάλι
στα ύπό τοΰ υπογείου πυρός, θά έδιδε καρπούς θαυμα
σμούς, άλλά τό ύδωρ λείπει, καί επομένως είς κήπος έν 
Βακούη θεωρείται ώς βασιλική πολυτέλεια.

» Θελη'σαντες δέ νά ίδωμεν τάς φλόγας καί έπί τής 
θαλάσσης διά νυκτός, έμισθώσαμεν έν άκάτιον, καί 
κατηυθύνθημεν πρός τό μέρος τοΰ λιμένος όπου ή νά
φθα έπιπολάζει είς τά ΰδατα. Ήτο γαλήνη άκρα. Πριν 
έτι φθάσωμεν έκεΐ, ήσθάνθημεν έκ τής οσμής ότι έπλη- 
σιάζομεν. ’Ακολούθως, είς των κωπηλατών, έ'χων το- 
λύπας έκ στυπίου, ή'ναψέ τινας ές αύτών καί τάς έρρι- 
ψεν έν τή θαλάσση, είς μέρος τι όπου τό ύδωρ άνέβραζε. 
Πάραυτα ή έπιφάνεια τής θαλάσσης αναφλέγεται είςέκ- 
τασιν έως τεσσαράκοντα μέτρων. Προχωροΰμεν παρέ- 
κει, έπαναλαμβάνομεν τό αύτό πείραμα, καί διαδί
δομε·? τήν πυρκαϊάν.

» Η λέμβος ήμών «ομοίαζε τή τοΰ Χάο«<υνος δια- 
πλέοντοςτόν Πυριφλεγέθοντα. Καταγράμμα, έπλέομεν 
έν τ«·υ μέσω τών φλογών εύτυχώςόμως, αί χρυσοειδεΐς 
αύται φλόγες ήσαν λεπταί όυς αί τοΰ οινοπνεύματος, 
καί μόλις ήσθανόμεθα έξ αύτών γλυκύ τι θάλπος. Ήτο 
περιεργότατον τό <·υς μαγικόν έκεΐνο θέαμα, ούδαμοΰ 
απαντώμενον, ή εϊς τήν γωνίαν ταύτην τοΰ κόσμου.

»Τέλος, έδέησε ν’άπομακρυνθώμεν προϊούσης τής 
νυκτός· άφήκαμεν δέ όπισθεν ήμών λαμπαδίζον έκεΐνο 
τό πΰρ, τό όποιον τίς οίδε πόσας ήμέρας καί νύκτας 
ήναπτεν· έπειδή πολλάκις μένει άσβετον έπί είκοσι καί 
τριάκοντα ήμέρας, έ'ωςού έγερθη σφοδρός τις άνεμος 
καί τό απόσβεση.»

ΛΙΙΑΧΤΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΙΙΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ.

’Εν τ«ρ φυλλαδίιρ τοΰ παρελθόντος μ.ηνός δεκεμ- 
βρίου (σελ. 378) εϊχομεν είπε?, οτι η καθ’ή μάς ’Εκ
κλησία, διά τής άπαντήσεως αύτής πρός τήν τοΰ πάπα 
τής Ρώμης πρόσκλησιν, έ'δωκεν είς τήν δυτικήν Εΰ- 
,ρώπην νά έννοήση ότι ζώμεν.

Τιοόντι, άναγινώσκομ.εν έν τή έφημερίδι «Βελγική 
’Ανεξαρτησία » έπί τοΰ προκειμένου τά επόμενα, ού 
μόνον τιμώυντα ένιόπιον τής Δύσεως τήν Α. Π. τόν οι
κουμενικόν πατριάρχην Γρηγόριον τόν Έκτον, άλλά 
καί τήν Ανατολικήν ’Εκκλησίαν γεραίροντα. -

« . . . . II έπις-ολή τοΰ Πίου Θ' έκομίσθη έν σχή- 
ματι τεύχους χρυσοδέτου πρός τόν πατριάρχην ύπό 
τοΰ δον Τέστα, άπεσταλμένου τοΰ έπισκόπου τ«ον έν 
τή Ανατολή Λατίνων, άπόντος ταύτην τήν ώραν είς 
Ρώμην. Η παρουσίασις έγένετο τήν (3) 15 Οκτωβρίου. 
Ο δον Τέστας, συνοδευόμενος ύπό τριών άλλων δυτι

κών ιερέων, έτυχεν έν τή πατριαρχική οικία τής συνή
θους δε ξιώσεως. Καί πρώτον, είσαχθε'ντες οΐ τέσσαρες 
κληρικοί παρά τώ πατριάρχη ήσπάσθησαν τήν χεΐρα 
αύτοΰ, ούτος δε άσπασθείς αύτούς^ παρεκάλεσε νάλά- 
βωσι θε'σιν πλησίον του.

Καί μέχρι τοΰδε μέν τά πάντα εύπρεπέστατα καί 
φιλοφρονητικουτατα. ’Ετι δ’έκφράζοντος τοΰ πατριάρ
χου τήν έκ τής παρουσίαςτων χαράν αύτοΰ, ήγέρθησαν 
οί τέσσαρες Αατΐνοι, καί ό δον Τέςας έξέφερεν έκ τοΰ 
κόλπου αύτοΰ τό μικρόν τεύχος, έντός τοΰ όποιου ήν 
ή έπιστολή τοΰ άρχιερέως τής ρωμαϊκής ’Εκκλησίας, 
έτερός τις δ’έξ αύτών τών κυρίων, λάβουν τόν λόγον, 
είπεν ελληνιστί· — «’Απόντος τοΰ δεσπότου ήμουν 
κυρίου Βρουνόνη, ήλθομεν ί'να προσκαλέσωμεν τήν Υ- 
μετέραν Παναγιότητα είς τήν έν 'Ρώμη συγκροτηθησο- 
μένην, κατά τήν 8 δεκεμβρίου τοΰ προσεχούς έτους, 
οικουμενικήν σύνοδον, έφ’ου καί παρακαλοΰμεν Αύτήν 
ίνα δεχθή τήν παρούσαν προσκλητη'ριον επιστολήν. »

Νεύσας τότε ό πατριάρχης είς τόν δον Τέσταν νά 
καταθέση πλησίον του τό τεΰχος περί ού ό λόγος, ά
πεκρίθη τά επόμενα.

Πρώτον, παρετήρησεν ότι ή έ'πιςΌλή δέν έπρεπε νά 
δημοσιευθή διά τών έφημερίδων· καί έπειδή λοιπόν 
τά έν αύτή διαλαμβανόμενα έγένοντο ήδη γνωστά, <·υς 
έκ διαμέτρου αντικείμενα πρός τάς ιδέας τής ’Ανατο
λικής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας, ώφειλε ν’άποφανθή ότι 
ούτε τήν πρόσκλησιν νά δεχθή ήδύνατο, ού'τε τήν ε
πιστολήν.

Έπειτα δ’άνε'μνησεν ότι ή Α. Μακαριότης (ό Πΐος 
Θ ) καί έν έτει 1848 είχεν επιχειρήσει τό αύτό παρά 
τή ’Ανατολική Έκκλ.ησία, ήτις τφ άπηντησε τότε δι’ 
εγκυκλίου, καταδεικνυούσης έν άπλότητι καί σαφή
νεια τήν ύπάρχουσαν διαφουνίαν μεταξύ τ«ον άπος·ο- 
λικών παραδόσεων καί τών τής Ρώμης αρχών. Ούτε 
ήθελε δέ, προσέθηκεν ό πατριάρχης, ν’ αναρρίπιση τά

σιν ίνα ό επιθυμούν αύτήν προσπαθήση πρότερον νά 
συμφωνήση μετ’έκείνουν, καί να φανη ότι έχει ει
λικρινή διάθεσιν πρός πάσαν θυσίαν ήν ή ένωσις θά 
έξεζήτει.

Έπειτα δέ, οποία σαφήνεια έν τη παραστάσει τοΰ 
μόνου τρόπου όςτις ήδύνατο νά ένώση τήν ’Ανατολήν 
μετά τής Δύσεως! Μέχρι τοΰ ογδόου αίώνος, αί δύο 
Έκκλησίαι ήσαν μία καί μόνη. «’Ας άφαιρεθώσιν αί 
καινοτομία'., άν τοιαΰται ύπάρχωσιν. » ’Ας ϊδωσι τί- 
νες προσέθεσαν καί τινες άφη'ρεσαν. Ούτω λαλιών ό έλ- 
λην πατριάρχης λαλεΐ είδότως· προτάττει άκλόνητον 
έπιχείρημα, ό,τι άκριβέστερον, ό,τι ύγιέστερον, και 
ό,τι πρακτικώτερον οχι δέ αξιώσεις αύξούσας προϊόν
τος τοΰ χρόνου, καί ού'τε καν συναδούσας πρός τήν 
έπί τοΰ προκειμένου ρητήν τών πρώτων αιώνων ορ
θοδοξίαν.

Ούδέποτε έδόθη είς τήν 'Ρώμην ισχυρότερος τούτου 
σωφρονισμός. Ούδέποτε ή ρωμαϊκή όφρύς έλαβεν άλλο 
τοιοΰτο ράπισμα. Οΐκαδε, εύκολον είναι είς ένα εκα
τόν νά λέγεται άλάνθας-ος· άλλ ίνα καί οί άλλοι όμο- 
λογήσωσι τά παράδοξα ταΰτα προνόμιά σου, δικαίως 
θέλουν νά έξετάσωσιν άν αί τών πρώτων αίοΰνουν ’Εκ
κλησία! σοί τά άπένειμον. Εάν δέ περί τούτου ύπάρ- 
χη σιγή, ή προσωπική σου διαβεβαίωσις ούδέν άποδει- 
κνύει, είμή μόνον τόν ήρεμαΐον σφετερισμόν τώυν αίού- 
νων, ον όπως διαφύγωσιν αί έκκλησίαι τής ’Ανατο
λής ήναγκάσθησαν είς τόν λυπηρόν καί θλιβερόν άπο- 
χωρισμόν.

Κάκιστα γινουσκει ή Δύσις τάς αιτίας του σχίσμα
τος τών ’Εκκλησιών. Γινώσκει μόνον ότι ό σταθερός 
χαρακτήρ παντός θεσμού έν τη Ανατολή είναι τό ά- 
παρασάλευτον. Η Δύσις είδε τήν 'Ρώμην άντιποιουμέ- 
νην, άείποτε άντιποιουμένην τά πάντα, καί διά φρά
σεων καί μεταφορών βυσσοδομεύουσαν όλην θεωρίαν 
έκκλησιαςτκής κυριαρχίας έπί τού χριςτανισμοΰ· οί δ' 
’Ανατολικοί, οίτινες κέκτηνται τό κείμενον τώυν Οί- 
κουμενικών Συνόδων, ένθα κανονίζεται ή ιεραρχία, καί 
καθ’ο μόνον ή προ'ιτη θέσις δίδεται εις τόν επίσκοπον 
'Ρώμης « ένεκα τοΰ βαθμού καί τών πρωτείων τής 
άρχαίας 'Ρώμης», ήτοι ίεραρχικήτις πρωτοκαθεδρία, 
άπλούν πρωτεΐον τιμής, δέν ήθέλησαν ν’άκολου- 
θήσωσι τήν 'Ρώμην άφοΰ αύτη έξέφερετάς αξιώσεις έ- 
κει'νας, αΐτινες άκολούθως κατέςησαν τοσοΰτον περι- 
βόητον Γρηγόριον τον ς·' καί Ιννοκέντιον τόν β'.

’ΐδού ή αληθής αιτία τοΰ χωρισμού. Οί ’Ανατολι
κοί δέν άνείχοντο δεσπότην καί κύριον έδέχοντο μέν,

■ ώς δέχονται έτι καί σήμερον κατά τούς κανόνας, ένα άρ- 
. χιεπίσκοπον, «οςκαί ό Πέτροςύπήρςε κορυφαίος τών Α-

ποςόλων, άλλάτηοοΰντεςτήν ισότητα ώς μεταξύ άδελ-
■ φών, διότι οί άλλοι ’Απόςολοι ήσαν ίσοι τού Πέτρου.

Καταλαμβάνετε λοιπόν τίνος ένεκα, κατά τό λε- 
χθέν ύπό τού έλληνος πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως, ύπάρχει τ«οόντι άβυσσος μεταξύ αύτών κκί τιον 
Αατίνιυν. Βεβαίως δέ ή άβυσσος αύτη δέν θά πληρωθη 
έπί τίον ήμερών ήμίον άπέναντι τών πεπαλαιωμένων 
άξιιόσεων, τάς οποίας ούχ ήττον πεισματωδώς ’υπο
στηρίζει καί ό σύγχρονος παπισμός. λ.

'θ Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης έθεσε ήό ζή- 
τημ.α σαφώς· ή ένωσις τών Εκκλησιών πρέπει νά δια
πραγματευτή φίλικώς καί διά τής ιστορίας. « ’Αλλά 
τοΰτο διά τήν Ρώμην είναι λίαν δύσκολ.ον. »

σήμερον κατηυνασμένα πάθη δι' άντιρρήσεων, άπολη- < 
γουσών ώς έπί τό πλεΐστον είς έριδας καί εχθρότητας, ι 

Τό δέ κυριωδέςατον μέρος τής άπαντήσεώς του εί-
^9.'. ή έξης παρατήρησις, ύψηλή μέν τήν έννοιαν, εδραία ί 
δέ τήν λογικήν, είς ήν ή Ρώμη δέν συνείθισε δυστυ
χώς τάςδυτικάς άκοάς ήμών. — «Παρά τής ίς-ορίας, 
είπεν, έπρεπε νά ζητηθή ή λύσις τούτων τών ζητη
μάτων. Πρό δέκααίιόνων, ύπήρχε μία Εκκλησία πρε- 
σβεύουσα τά αύτά δόγματα έν τή ’Ανατολή τε καί έν 
τή Δύσει, έν τή αρχαία τε καί έν τή νέα Ρ«όμη· άς 
άναβώμεν λοιπόν είς έκείνην τήν έποχήν, καί άς ίό<·;- 
μεν τίνες οί προσθέσαντες καί τίνες οί άφαιρέσαντες. 
Άςάποβάλωμεν τάς καινοτομίας, άνύπάρχωσι τοιαΰ- 
ται, καί τότε θά εύρεθώμεν όλοι άνεπαισθήτιος είς τό 
αύτό σημεΐον τής καθολικής ορθοδοξίας, άπό τοΰ ο
ποίου έπί μάλλον καί μάλλον άπομακρυνομένη ή Ρού- 
μη τών πρώτων αιώνων, άρέσκεται πλατύνουσα τήν 
άβυσσον τήν διαχωρίζουσαν ημάς διά δογμάτων 
άείποτε καινώυν, καί ψηφισμάτων εκτρεπομένων τής 
ίεράς παραδοσεως.»

Προσέθηκεν ότι δέν ήδύνατο νά παραδεχθή έν τη 
’Εκκλησία άνουτατόν τινα άρχιερέα, άλλον παρά τόν 
’Ιησοΰν Χρις-όν, ένα πατριάρχην άλάνθαςον, λαλοΰντα 
άπό καθέδρας, άνώτεοον τών οικουμενικών συνόδων 
είς άς μόνας άπόκειται τό άλάνθαστον.

’Ανέμνησε πρός τούτοις ότιαί οϊκουμενικαί σύνοδοι 
συγκαλοΰνται άλλωςπως. Έάν ή Α. Μακαριότης ό 
Πάπας Ρ<υμ.ης ήσπάζετο τήν άποςολικήν ισότητα καί 
αδελφότητα, άντί ν’άποφανθή διά τών έφημερίδων 
ώς ύπέρτατος άρχιερεύς, ώφειλε νά πέμψη είς εκας-ον 
τ«5ν πατριαρχίαν καί είς έκάστην τών συνόδων τής 
’Ανατολής επιστολήν ιδιαιτέραν, έρωτών τούς άδελ- 
φούς αύτοΰ εάν συνεμεοίζοντο τήν περί συγκροτήσεως 
συνόδου γνώμην του, καί περί τίνων πραγμάτων έ
μελλε νά γίνη σκέψις έν αύτη, καί ποΰ καί πώς έπρεπε 
νά συγκροτηθή ή σύνοδος.

Περαίνουν δέ συνεκεφαλαίωσεν ούτω τούς λόγους·
— « ’Ανατρέξατε είς τήν ιστορίαν καί είς τάς οί- 

κουμενικάς συνόδους, έάν θέλετε τήν έπίτευξιν τής 
παρά πάντων ήμών έπιποθουμένης αληθούς ένώσεως· 
έάν δέ πρός σάς τοΰτο ήναι δύσκολον λίαν, άς 
άρκεσθώμεν προσευχόμενοι είς τόν ' Υψιστον ύπέρ έ
νώσεως τών αγίων αύτοΰ ’Εκκλησιών. »

Είπε δέ είς τόν μέγαν αύτοΰ πρωτοσύγκελλον να 
λάβη τό τεΰχος καί ν’άποδόύση αύτό είς τόν αντιπρό
σωπον τοΰ Κ, Βρουνόνη, καί ούτιρς οί λατΐνοι πατέρες 
ήγέρθησαν, καί συνοδευόμενοι ύπό τοΰ μεγάλου πρωτο- 
συγκέλλου μέχρι τών άνιο τής κλίμακος, άπήλθον έκ 
τών πατριαρχείων.

Καί ταΰτα μέν συνέβησαν κατά τήν ούσιώδη ταύ
την συνέντευξιν· αί συνέπειαι δ’αύτής ώς σημαντικώ- 
ταται πρέπει νά καταδειχθιοσι καλώς. Καί πρώτον, ό 
τρόπος μάλλον ή ή πράξις τοΰ πατριάρχου τής Δύσεως, 
άμελοΰντοςνά γράψη προσωπικώς πρός τούςτάπριοτα 
φέροντας τών πατριαρχείουν τής ’Ανατολής, ϊνα μετ 
αύτών συνεννοηθή φιλικώς, πώς ήδύνατο νά έςαλείψη 
τό οίκτρόν σχίσμα, τό διαιρούν τάς δύο Έκκλησίας, 
έξηλέγχθη όοθότατα. Μόνον οί δούλοι καλούνται ίνα 
άκούσωσι προστάγματα ή νά ύποστώσι τήν μαστίγω- 
σιν· άλλ’ ότε πρόκειται περί συνεννοήσεως μετά με
γάλων ιεραρχούν ’Εκκλησιών άποκεχωρισμένων, τά 
στοιχειιοδέστατα αύτά τών προσηκόντων ύπαγορέύου-
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0 ΑΔΑΜΑΣ.

’Εν παντί καιρώ ό άδάμας έτιμήθη ύπέρ τούς άλ
λους πολυτίμους λίθους διά τήν σπανιότητα, τήν σκλη
ρότατα και την έξαίσιον άύτοΰ λαμπρότατα· άφότου 
όμως άνεκαλύφθη ό τρόπος τού νά έδροτομήται, ή τι
μά' του ύπερηύξησεν.

Ό άδάμας είναι σώμα ύαλώδες, διαφανές, συνήθως 
μέν άχρουν, ιδίαν δέτινα έ'χων λαμπρότατα, άδα- 
μ α ν τ ί ν α ν καλουμέναν, έκ του ονόματος αύτοΰ του λί
θου. Διαθλα του φωτός τάς ακτίνας ύπέρ παν άλλο δια
φανές σώμα, καί είναι τόσον σκληρός, ώστε χαράττει 
παν άλλο σώμα, ύπ’ούδενός αύτόςχ αοαττόμενος, ούτε 
άιευσσόικενος, ή ζεόμενος δι’άλλου τίνος μέσου, εΐμή 
διά τής ιδίας αύτοΰ κόνεως. 'Εχει δε βάρος ώς τρία καί 
αμισυ πλέον του ΰδατος. Η σύνθεσίςτου είναι άπλου- 
στάτη· ό άδάμας συντίθεται έξ άνθρακος καθαρού.

Άπό του Νεύτωνος, οςτις έςετάσας τάς όπτικάς τοΰ 
άδάμαντος ιδιότητας έμάντευσεν ότι ήτο φλεκτός, άπο 
τού Ααβοασιέρου καί Δαίβη, οίτινες πυρακτώσαντες τον 
μετέβαλον εις ανθρακικόν οξύ, μέχρι τών συγχρόνων 
ημών χημικών, οίτινες ύποβαλόντες τον άδάμαντα εις 
ισχυρόν ηλεκτρικόν ρεύμα, τον είδον άλλοιούμενον εις 
άνθρακα δμοιον εκείνων τούς οποίους καίομεν εν ταΐς 
έστίαιςήμών, άπαντες οί ειδήμονες (ομολόγησαν τήν 
ταυτότητα της φυ'σεως τοΰ άνθρακος καί τοΰ άδάμαν
τος· μόνον δέ κατά τοΰτο διαφέρουσι τά δύο ταΰτα 
σώματα μεταξύ αύτών, ό'τι τά μόριά των είναι διατε
θειμένα κατά τρόπον διάφορον.

Ό άδάμας άποκρυσταλλούμενος λαμβάνει πάντοτε 
τά πλεΐστα τών σχημάτων τοΰ κυβικού συστη'ματος, 
ιδίως δέ το τοΰ οκταέδρου* άλλ’ενίοτετά κρύς-αλλάτου 
είναι ανώμαλα καί έχουσι τάς έδρας καμπυλογράμμους.

Μόνον εις τήν ’Ινδικήν, Βρασιλίαν καί Σιβηρίαν εΰ- 
ρίσκονται άδάμαντες, καί τοΰτο εις στρώματα γης πο- 
ταμόχωστα, προερχόμενα έκ της συντριβής παλαιών 
βράχων , ών τά συντρίμματα μεταφέρονται υπό τών 
χειμάρρων. Αί άδαμαντοΰχοι πε'τραι τών μεγάλων Ιν
διών, καίτοι προ πολλοΰ χρόνου γνωσταί, μόλις από 
τριών αιώνων εκμεταλλεύονται τακτικώς. Εις την χώ
ραν Δεκάν καί εΐςτάπέριξ τής Γολκόνδης, εις την Βεγ- 
γάλην καί εις την νήσον Βόρνεον απαντιόνται τά άδα- 
μαντοφόρα χώμ.ατα· τά δέ αδαμαντωρυχεία της Βρα- 
σιλίας, περί τάς άρχάς τοΰ δέκατου έβδομου αϊώνος ά- 
νακαλυφθέντα, καί έν τη επαρχία ΜίναιςΓέραις κεί
μενα, σήμερον διατρέφουσι δι' άδαμάντων τό έμπόριον 
όλου τοΰ κόσμου. ’Εκεΐθεν έρχονται κατ’ έτος εις την 
Εύρώπην έως 4 η 5 όκκάδων άδάμαντες, ών τό βάρος 
μετά την έδροτομίαν έλαττοΰται εις 130 ή 150 δρά
μια.

Εις την Βρασιλίαν οί άδάμαντες εξάγονται κατά τον 
ακόλουθον τρόπον. Τάπυριτώδη χαλίκια εντός τών ό
ποιων εύρίσκονται, πρώτον θραύονται εις χώμα λεπτόν 
ή άμμον. Η άμμος αυτή έπειτα πλύνεται επί τών χει- 
λέων τετραγώνου δεξαμενής, της οποίας τό νερόν έχει 
βάθος ενός καί ήμίσεως πήχεως· έκαστος τών πλυνόν- 
των την άμμον κάθηται πλησίον μιας δεξαμενής κρα
τών ξύλινόντι βαθύ πινάκιον,περιέχονέως δύο όκκάδων 
άμμον. Τόσην δ’έπιτηδειότητα έχουσιν οί δούλοι της 
’Ινδικής εις τό βρέχειν καί άνακυκαν την άμμον ταύ- 
την, ώστε δέν διαφεύγει την όρασίντων ούδ’ό ελάχι
στος τών έν αύτη άδαμάντων. Όσάκις δέ τις τών έρ-

γατών άνακαλύψη άδάμαντάτινα,'είναι ύπόχρεως νά 
κράξη πάραυτα, « Είη τό όνομα Κυρίου εύλογημένον!» 
καί νά τον δώση εις τον έπιτη ρητήν. ’Εάν ό άδάμας ή- 
ναι μεγάλης αξίας, ό δούλος άνταμείβεται, ένίοτε δέ 
καί άπελευθεροΰται. ’Αλλ’είναι χρεία νά έπιτηρώνται 
οί έργάται ούτοι μετά πλείστης αγρυπνίας, επειδή μη- 
χανώνται άπειρους τρόπους πονηρούς, άπιςεύτους μά
λιστα, όπως ύποκλέψωσι τό βαρύτιμον ευρημάτων, 
καί μόνον κατά διάνοιαν εϊπωσι τό « Είη τό όνομα Κυ
ρίου εύλογημένον!» περί εαυτών.

Ό άδάμας άνεκαλύφθη τό δεύτερον, ώς ούτως εΐ- 
πεϊν, ότε έμαθον πώς νά τον έδροτομώσι· διότι διά της 
έδροτομίας αληθώς αποκτά εις τον άνώτατον βαθμόν 
την διαθλαςτκην τοΰ φωτός δύναμιν καί την ιδιότητα 
τοΰ διαιρεΐν επ’ άπειρον διά τών εδρών αύτοΰ τάς δραγ- 
μάς τών άκτίνων. ’Εκ πάντων εικάζεται ότι ή άδαμαν- 
τογλυφία ήτο έξ άμνημονεύτων χρόνων γνωστή μέν, 
άλλ ατελής ή βάναυσος. Ί 
ώς έφευρετης της έδροτομία: 
Βρουγών (Bruges), 
πάρχουσιν άδάμαντες 
καίτοι άτε 
1407 διά 
μ.αζομένου Κέρμαν.

Ιδού δέ πώς έδροτομείται σήμερον ό άδάμας. Έπι 
δίσκου έκ μαλακού χάλυβος όριζοντείως τεθειμένου καί 
περιστρεφομένου ταχέως, πάσσει ό άδαμοντογλύφο; 
κόνιν άδάμαντος (γαλλιστί λεγομένην eg’risee), κ. ί 
τότε έπιθλίβει έπί τοΰ δίσκου τόν άδάμαντα, οΰτωπως 
έπιτριβόμενον. Η δέ κο'νις τοΰ άδάμαντος άποκτάτα. 
διά της έπιτρίψεως κορυφής προς κορυφήν δύο άδαμάν
των άκατεργάς-ων, έξ εκείνων οί όποιοι καλούνται φυ
σικοί (diamants de nature) καί άντέχουσιν εις την 
γλυφήν.

Κατά δύο μόνον τρόπους έδροτομοΰνται ση'μερον οί 
άδάμαντες· οί μένμη έχοντεςόγκον, άλλά μάλλον επι
φάνειαν, λέγονται roses (ροδότροποι;) οί δ’άλλοι, οί 

:ί μάλλον έπιζητητοι καί τιμαλφείς, brillants (λαι:- " * ' - » ’ » — . W / \
μέρος του λίθου είναι πυραμίς έχουσα 

.γωνικάς έδρας, ένώ τό άντίθ
;λακός ητις συνέχει τόν λίθον. 

;ή έδροτομίαγίνεται ούτως, 
ί ν ’άναδείκνυται όλη ή διαθλαςτκη τοΰ

Καί λοιπόν,

ς), περικυκλοΰσι δ’αύτήν έδραι τρι- 
•χημα ρόμβων τό δ’άντίθετον έχει 

δος, ώσαύτως πολυέδρ·
. Οί 

ν έδροτομημένοι άδά- 
ιοκατω, ίνα φαίνωνται

Αϊ μεγάλαι δαπάναι ας απαιτεί ή εύρεσις τών άδα
μάντων, ή περί την γλυφήν αύτών δυσκολία καί ή ές 
αύτη; απώλεια άνατιμώσι τούς λίθους τούτους τά μέ
γιστα. Τιμώνται κατά τό μεΐζον η έλασσον της διαύ
γειας των, κατά τόν όγκον των καί κατά τό είδος της 
έδροτομίας. Οί άκατέργας-οι καί χρωμάτινοι, η έσπι- 
λωμένοι καί πρός ούδέν καλοί, είμη.πρός άδαμαντό- 
κονιν, τιμώνται φράγκων γαλλικών 30 έως 36 τό κα
ράτιον· έν δέ καράτιον είναι σταθμόν τι μικρόν , ϊσο-

ί κροΰν πρός τέσσαρας κόκκους σίτου. Οί δέέπιδεχόμε- 
·,·,-.ι γλυφήν καί έδροτομίαν πωλοΰνται προς 48 φράγκα 

ί καράτιον, εάν δέν ύπερβαίνωσι τό βάρος τούτο’ άλλ’ 
ε ,ιν τό ύπερβαίνωσι, τότε έκτιμώνται διά τοΰ τετραγώ
νου τοΰ βάρους των, πολλαπλασιαζομένου διά τοΰ 48. 
Ί αΰτα περί τών άκατεργάστων· περί δέ τών έδροτο- 
μ.ημένων, τούτων ή τιμή έξαρτάται έκ τοΰ σχήματος 
τ ής έδροτομίας καί έκ τοΰ μεγέθους των.

’Εκ τών γνωστών άδαμάντων μέγιστος είναι δ*τοΰ 
βασιλεως τοΰ Ματάν, εις την νήσον Βόρνεον- λέγεται 
διαυγέστατος καί έχων βάρος 3 1 8 καρατίων (άνω τών 
δύο· ούγγιών). Ο τοΰ αύτοκράτορος της Μογγολίας ήτο

280 καρατίων , καί έξετιμήθη ώς άξίζων 12 εκατομ
μύρια φράγκων. Ούτος έχει μέγεθος ώοΰ ορνιθος, τετμη
μένου έν τώ μέσω. Ο βασιλεύς τής Γολκόνδης κέκτη- 
ται τόν Νιζάμ λεγόμενον, όςτις όμως είναι άκατέρ- 
γας-ος, έχει δέ βάρος 340 καρατίων, καί άξίαν έως 5 
εκατομμυρίων φράγκων.

Ό Αντιβασιλεύς είναι άναντιρρήτως ό (Αραιότα
τος πάντων τών άδαμάντων έν Εύρώπη. Ούτος εύρέθη 
εις άπόστασιν 45 λευγών άπό τής Γολκόνδης, πρός νό
τον. Καί είχε μέν βάρος 410 καρατίων, άλλ’ ή έδρο- 
τομία, άπαιτήσασα εργασίαν δύο έτών, τόνήλάττωσεν 
εις 13 7 καράτια. Είναι δέ έδροτομημένος κατά τό σχή-

Επί πολύν καιρόν έθεωρηθη 
__ .~.ας άδαμαντογλύφος τις έ:·. 
ζών κατά τον ιε αιώνα, άλλ ύ- 
έδσοτοιιημένοι άπό τού 1368. , lit , >

II τέχνη αύτη προώδευσεν άπό το. 
τών χειρών επιτηδείου τίνος έργάτου, όνο

και μάλλον επι',ητητοι και τιμαλφείς, uroiiunvo ^λκι.·- 
πραδάμαντες;). Καί εις μέν τών ροδοτρόπων τό <τ/·ί- 
μα, τό προεχον μέρος τι 
τριγωνικάς έδρας, ένώ τό αντίθετον με'ρος είναι ομαλόν 
καί αναπαύεται έπί της πλακός ητις 
Τοΰ λαμπραδάμαντος όμως 
ώτέ ν ’ άναδείκνυται όλη ή διαθλαςτκη τοΰ πολυτίμου 
λίθου δύνααις. Καί λοιπόν, τό αέν άνω με'ρος τοΰ λαμ
πραδάμαντος παριστα επιφάνειαν ητις καλείται tabic 
(τράπεζα, βεβαίως 
γωνικαί, καί εις σχήμα ρόμβων τό <3 
σχήμα πυραμίδος, ωσαύτως πολυέδρου, καί τεμνομ. 
νης ύπ’ άλλης τραπέζης μικράς, έν σχηματι βάσεως 
κατά τον δεύτερον τούτον τρόπον 
μαντες δένονται άνευ πλακός ύπ< 
ακέραιοι.

Μέγας Μογγόλος, 

καρατίων 280.

Κότιος Άστήρ, 

καρατίων 125.

Αύτοκράτειρα Εύγενία. 

καρατίων 51.

’Αντιβασιλεύς, 

καρατίων 137.

Μέγας Δούξ Τοσκάνη;, 

καρατίων 140.

Όρλώφ, 

καρατίων 193.

Κοχινούρ, 

καρατίων 83.

Πολικός Άστήρ, 

καρατίων 40.

Σανσυ,

καρατίων 40.

| α τών λαμπραδαμάντων. II διαύγεια καί ή λάμψις 
| ου λέγονται άδαμάντιναι άληθώς. ’Ακατέργαστος μέν 
ί γοράσθη άντί’φράγκων 3 1 2,500, έδαπανη'θησαν δέ 
I ρός γλυφήν αύτοΰ 125,000 φράγκων. ’Εν έ'τει 1717 

γόρασεν αύτόν ό γάλλος δούξ τής Αύρηλίας αντί φράγ- 
? ιν 3,375,000. Σήμερον λογίζεται ώς άξίζων 8 έ- 
* χτομμύρια φράγκων. Εις την έν Παρισίοις έ'κθεσιν τοΰ 

·■ 855 , ό κόσμος είδε καί έθαύμασε τόν λίθον τοΰτον.
'θ ’Ορλώφ, ή ό άδάμας τού Αύτοκράτορος τής 

Ρωσσίας, έχει βάρος 193 καρατίων, όγκον δέήμίσεος 
■ ου περις-εράς. Ούτος, κοσμών σήμερον τό αύτοκρατο- 

κόν σκήπτρον, έσχημάτιζέ ποτέ τόν όφθαλμ.ον ειδώ
λου τίνος έν τώ ναώ του Βράμα, καί ήρπάγη ύπο ς·ρα-

τιώτου γάλλου φρουροΰντος εις τάς έν τη ’Ινδική γαλ- 
λικάς κτήσεις, καί πωλήσαντος αύτόν άντί 50,000 
φράγκων. ’Από χειρός δέ εΐςχεΐρα, ό λαμπρότατος λί
θος ούτος περιήλθεν εϊς τάς της αύτοκρατείρας Αικα
τερίνης Β', ητις τόν ήγόρασεν άντί 2,500,000 φράγ
κων, ώς καί συντάξεως ισοβίου έξ 100,000 φράγκων.

Ό Κοχινούρ (όρος παμφαές), είχε προ της έδρο
τομίας αύτοΰ βάρος 186 καρατίων. Εχει π'λάτρς έξαί- 
σιον ό λίθος ούτος, άλλ’όγκον ολίγον. ‘ «

Ο Μέγας Δούξ Τοσκάνης, τό στέμμα τής Αυ
στρίας κοσμών, έχει βάρος 1 39 καρατίων καί ήμίσεος. 
Είναι υποκίτρινος, άλλ’έχει σχήμα ώραϊον. Ανήκεν εϊς 

[ τόν έσχατον Δοΰκα τής Βουργυνίας, άπολέσαντα αύτόν
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κατά τήν έν Μοράτω της Ελβετίας (1740) αίματω- 
δεστάτην μάχην.

Ο Νότιος Αστήρ, εύρεθείς υπό τίνος Αίθιοπίσσης 
έν έτει 1853 εις την επαρχίαν των Μινών Γερών της 
Βρασιλίας, είχε βάρος 254 καρατίων άλλά σήμερον 
ήλαττώθη εις 125 καράτια, μετά την έδροτομίαν αυ
τού· είναι δέ κτήμα άδαμαντοπώλου τίνος των ΙΙα- 
ρισίων.

Δίδομεν όλους τούς λίθους τούτους εις το αληθές αύ- 
τών μέγεθος— έννοοΰμεν έν σχεδίω.

Ο της Πορτογαλλίας βασιλεύς κέκτηται άδάιχαν- 
τάτινα μυθώδους, ώς λέγεται, αξίας· διότι όγκον μέν 
έχει ώοΰ δρνιθος, χρώμα δέ κίτρινον βαθύ, βάρος δε 
1 080 κερατίων ! Εύρέθη εις την Βρασιλίαν καί ούτος, 
αλλ αί περί αύτοΰ πληροφορίαι είναι ετι αβέβαιοι· τι- 
νές έλαττούσι τό βάρος του εις 120 μόνον καράτια, 
το πολύ.

'ΐίάναζήτησις των άδάμαντων, είς μέν την ’Ινδικήν 
είναι σχεδόν ελεύθερα· ριόνον πληρόνεται τέλος τι έΐς 
τούς ήγεμόνας των χωρών όπου επιτρέπεται· εις δέ την 
Βρασιλίαν, μόνη ή Κυβέρνησις επιχειρεί αύτήν, διά 
δούλων πάντοτε, επί τών οποίων θέτει έπιτηρητάς. 
’Αλλ’ αί καταχρήσεις δέν δύνανται ποτέ νά λείψωσι.

Γυναικί κόσμος ό τρόπος, κ’ ού χρυσίον.

ΕΥΤ1ΆΙΙΕΑΑ.

ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

-—Γενού συνδρομητής εις τά Μυρ ία 'Όσα.
— ΙΙάλιν περιττόν έξοδον;
— Έχουν τούς μεγαλητέρους άδάμαντας τού κό- 

σμου- οεν μου τους παίρνεις ούτε εις το χαρτί;

Λ ΜΙΜΗΤΟΣ ΕΑΕΥΘΕΡΙΟΤΗΣ.

Επί Αοδοβίκου 1Δ βασιλέως της Γαλλίας, άπο- 
θανόντος τού έπαρχου της Προβηγκίας, Δουκός της 
Βενδώμης, διωρίσθη νέος έπαρχος ό ς-ρατάρχης Δέ Βιλ- 
λάρς. Διηγούνται ότι, ότε οί αντιπρόσωποι της Προ
βηγκίας υποδεχόμενοι αύτόν τω παρουσίασαν, κατά 
τινα συνήθειαν, βαλάντιονπλήρες λοδοβικίων χρυσών, 

« Ιδού, ενδοξότατε, καί το βαλάντιον τούτο, τώ εί- 
πον, όμοιον έκείνω τό όποιον προσεφέραμ,εν εις τον 
Δούκα Βενδώμης, ότε είχε κλ.ηθη έπαρχος ημών, ώς 
ύμεις σήμερον άλλ εκείνος δέν ήθέλησε νά το δε- 
χθη ...» — A ! άπηντησεν ό ς-ρατάρχης δέ Βιλλάρς 
λαμβάνων το βαλάντιον· ό Δούξ της Βενδώμης ητο άν
θρωπος τωόντι αμίμητος. »

Καί έ'βαλε τό χρυσίον εις τον κορβανάν.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΟΝ.

1 άλλος τις δημοσιογράφος διάσημος παρουσιάσθη 
μιαν τών ημερών εις τον τραπεζίτην Λαφίττην, τι- 
μωντα τούς πεπαιδευμένους καί φιλούντα αύτούς.

— Φίλε, τον είπε, θά σέ φανώ πολύ τολμηρός πα
ρακαλιών σε νά μέ δανείσης τρεις χιλιάδας φράγκων.

— Έγώ δέ, άπήντησεν ό τραπεζίτης, θά σέ φανώ 
πολύ τολμηρότερος, έπειδή σέ τά δανείζω.

ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟΣ,

Ελεγε τις περί της ύπερτεσσαρακοντούτιδος γυναι- 
κοςτου εις τινα συνανας-ροφη'ν.—’Ενόσω ή Εύφροσύνη 
μου είχε τρία η τέσσαρα έτη προς τά τριάκοντα, είδε 
κ επαθεν έως νά όμολογήση ότι είσήλθεν εις την τρια- 
κοντάδα· τώρα, δέν έξε'ρχεται πλέον έξ αυτής.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ.

Τινές φρονούσιν ότι ό χαρακτήρ τού ανθρώπου δη- 
λούται καί έκ τού τρόπου καθ’ δν γέλα, καί ότι τόσοι 
είναι οί τρόποι τού γελάν, όσα καί τά λατινικά φω
νήεντα.

Οί γελώντες διά τού Α είναι άνθρωποι ειλικρινείς, 
αστατοι, φίλοι τού θορύβου καί της κινήσεως.

Οί γελώντες διά τού Ε είναι φλεγματικοί, μελαγ- 
χ ολικοί.

Τό Ο δηλοί γενναιότητα αισθημάτων καί τόλμην 
χειρονομιών.

Τό 111, είναι γέλως τών παιδιών καί τών αφελών 
εμφαίνει δέ φύσιν αγαθήν, ευπροσήγορον , δειλήν καί 
αμφίρροπου. Αί ςανθαί γελώσι διά τού I, τούτο όμως 
δεν σημαίνει καί ότι είναι δλαι αφελείς.

Απόφευγε τούς ανθρώπους τούς γελώντας διά τού 
ΟΤ· είναι φιλάργυροι, ύποκριταί η μισάνθρωποι. Τού
τους ούδεμία τέρπει ηδονή.

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΛΡΜΟΖΕ1Ν ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ.

Ί Αμερική είναι χώρα τών παραδόξων. Μετά δεί- 
πνον όπου ήσαν περί τούς πεντηκοντα προσκεκλημένοι, 
ή οικοδέσποινα προέτεινεν εις τούς νέους όλους νά γρά- 
ψωσιν έπί τεμαχίου χάρτου τό όνομα τηςάρεσκούσης εις 
αύτούς, ’υποφαινόμενοι. Συγχρόνως δέ γίνεται ή αύτη 
πρότασις καί εις τάς νεάνιδας, καί όλοι άδιστάκτως 
γράφουσιν. Αφού συνήχθησαν τά χαρτία, οκτώ ζεύγη 
εξάμφοτε’ρων τών φύλων έτυχον σύμπνοα, καίτοι ου
δέποτε έξέφρασαν αύτό προς άλληλους. Ού'τε αγαπούν 
οί ’Αμερικανοί νά χάνωσι καιρόν- κατ’ αυτήν εκείνην 
την συναναστροφήν άπεφασίσθησαν τά οκτώ συνοικέ
σια. Πέντε τών συναρμοσθέντων ώμολόγησαν ότι, άνευ 
τού τρόπου τούτου, ούδέποτε Οά έτολμών νά έκφαν·3 

θώσι. Τ’άλλα δέ χαρτί», έμπιστευθέντα εις μόνας 
της οίκοδεσποίνης τάς χεϊρας, έκάησαν ενώπιον όλων.

ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Αέγεται ότι ό μελοποιός ΒΕΛΑ1ΝΗΣ είχεν αφη 
σει άποθνήσκων δύο πρώτας πράξεις μελοδράματος έ- 
πιγραφομένου ΟΡΕΣΤΗΣ, καί ότι περιελθόντος τού
του εις τάς χείρας τού ΡΟΣΣ1ΝΗ, ούτος έμελοποιησε 
τάς δύο τελευταίας πράξεις. ’'Αν ήναι τούτο αληθές, 
θά έχομεν ένα Όρέστην εις πράξεις τέσσαρας, μελο- 
ποιηθέντα υπό δύο τών περιφημότατων τού αίώνος 
τούτου μελογράφων.

—Εις τά πολεμικά 1ΙΑΟ1Α της Γαλλίας άπεδειχθη 
τό ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΦΩΣ χρησιμώτατον, καί σήμερον 
έφαρμάζεται είς όλα. Διά τού μέσου τούτου φωτίζον
ται αί κινδυνώδεις δίοδοι, αποφεύγονται αί συγκρού
σεις, διαπεράται ή ομίχλη καί διευκολύνονται αί τών 
ναυτών έργασίαι από τών κατωτάτων τού κυτους τού 
πλοίου μέχρι της ανώτατης άκρας τών ιστίων. Το α
μερικανικόν ναυτικόν άσχολεΐται προς άπομιμησιν τού 
γαλλικού κατά τούτο.

— Είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής εύ- 
ρέθη Σ1ΑΓΩΝ ανθρώπινη, ητις κατά τούς φυσιολό
γους, είναι όστούν ανθρώπου ταφέντος προ δέκα ΧΙ
ΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ.

— Είς Νεοβάρακον υπάρχει έταιρία ΑΣΦΑΑ1ΖΟΙ- 
ΣΑ κατά της ΒΡΟΧΗΣ . Έάν τις κερδοσκοπη επί πράγ
ματος τού οποίου ή επιτυχία έξαρτάται έκ τού καλού 
καιρού, ενίοτε μάλιστα καί έπί θεάματος τό όποιον 
μέλλων νά δώση είς τό ύπαιθρον προτίθεται νά δαπα- 
νήση, προσέρχεται είς την εταιρίαν προ ολίγων ημε
ρών, καί ασφαλίζει το δλον η μέρος τού έλπιζα μενού 
καρπού, αντί ασφαλίστρων συμφωνουμένων κατα τον 
καιρόν ό'ςτις επικρατεί. Πόσον σωτήρια θ απέβαινον 
είς τούς γεωργούς, άν ίδρύοντο τοιαύτα καταστήματα 
είς τούς ήμετέρους τόπους!

—Είς σπουδαίας έφημερίδας άνέγνωμενκατ’αύτας, 
ό'τι ίταλός τις μοναχός έν Αιγουρία έξέόωκε προ μικρού 
πόνημα έπιγραφόμενον «ΝΈΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ », δι 
ού δύο τηλέγραφοι ηλεκτρικοί, έξ οιαςδηποτε απος-α- 
σεως, δύνανται νά συγκοινωνώσιν άνευ συρμάτων ορα
τών η απτών. Συγχρόνως δέ, είς τον Καναδάν της Βο
ρείου ’Αμερικής έτερός τις, Mower ονομαζόμενος, ά- 
νηγγειλεν ότι άνεκάλυψε σύς-ημα τηλεγραφικής αντα- 
Τεοκρίσεως άνευ συρμάτων μεταλλικών. Ο έφευρετης 
ούτος έφη'ρμοσεν ήδη, ώς λέγεται, την έφεύρεσίντου έπί 
τών δύο εναντίων οχθών της Λίμνης ’Ονταρίου. Ο λό
γος διεβιβάσθη εντός 3/8 δευτερολέπτου είς άπόστασιν 
170 χιλιομέτρων. Μέχρι τούδε ό έφευρετης όεν ηθέ
λησε νά γνωστοποίηση τό μυστήριόν του εις κανένα.

-—ΚΛΕΟΝΙΚΗ επιγράφεται μυθιστόρημα ελληνι
κόν) συγγραφέν μέν υπό Β. 1. Λ., έκδοθέν δέ έν Αλε
ξάνδρειά υπό Γ. Μ. Καλουμένου. Είδημων τών χαρί- 
των τής καθομιλουμένης γλώσσης καί τών θέλγητρων 
τής νεωτέρας μυθοποιίας, ό Β. I, Α» συνέταξέτι μαρ
τυρούν πολλήν εύφυΐαν, τρία ταΰτα πλεονεκτήματα 
συνιστώντα τό έ'ργον αύτοΰ»

ΓΑΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΚΑΙ 1ΙΕΡΙΕΡΓΟΙ.

Τρόπος τού κατασκευάζειν σμήμα (σαπώ- 
νιον) αγγλικόν τού Windsor.—Αάβε καλόν σαπώνιον 
λευκόν ξέσον αύτό όσον λεπτότερου· ανάλυσε το εντός 
χύτρας επί βραδέος πυράς· χύσον εντός προς εύωδίαν 
ολίγον έλαιον κάρου (carvi), ή όποιονδήποτε άλλο 
μύρον προκρίνεις, έπειτα δέ κένωσον εντός μήτρας έ- 
χούσης τό σχήμα τό όποιον θέλεις νά δώσης. Καί εν 
άπλούν σιρτάριον τραπεζίου δύναται νά χρησιμεύσει ώς 
μήτρα. "Αφες τό σμημα νά ξηρανθη τρεις η τέσσαρας 
ή μέρας, καί τότε δύνασαι νά τό κόψης είς μικρότερα 
τεμάχια, καί νά τό μεταχειρισθής.

ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

Τίναξαν τό δάπεδον καλώς· καί άν μέν έχη κηλίδας 
μελανός γραφικού, καθάρισαν πρώτον αύτάς διά ζωμού 
λεμονιού η όξαλίδος· έπειτα πλύνε το διά νερού ψυ
χρού, καί τίναξε το έως νά μη μείνη, έπ’ αύτού ρανίς 
ύδατος. ’Α©οΰ καλώς στεγνωθή , τρίψε το πανταχού 
διά ψίχας ψωμιού σικάλεως θερμοτάτου, καί άπλωσε 
το είς τον αέρα μίαν η δύο ημέρας. Καθαρίζεται δέ και 
διά, ψήκτρας (βρούτσης) βεβρεγμένης είς διακαθαρι- 
σμένην χολήν βοός, είςην ρίπτεται λεπτή άμμος, χρη- 
σιμεύουσα ώς το σαπώνιον.

ΖΩΩΝ IlAlKlAl.

Κατά τινα ζωολόγον, ό μέσος όρος τής ζωής τού 
λαγωού, τού προβάτου καί τής γαλής; είναι 10 έτη- 
τής αίγός, 8· τού κυνός, 15 έως 20* τής χοίρας καί 
τής πέρδικος, 25’ τού κόρακος καί τού αετού, ιοο· 
τής χγ/ινός, 150.

ΤΑ

Έν ΙΙαρισίοΐζ, 15 (27) Δεκεμβρίου, 1868.

Ακούεις, Έλληνοδίκη, την θύραν σου κρουομένην ; 
Είναι τό νέον έτος· άνοιξε, δεξου το, και παγωμένου 
θέρμανέτο, άποθλίβουσα τό νερόν το άποστάζον άπό 
τής ξανθής κόμης του. Δέξου δέ μετ’αύτοΰ καί τάς 
εύχάς μου, καί τάξον αύτάς μετά τών έγκαρδιωτάτιον 
και θερμ,οτάτων όσας θ’άκούσης. Ω I άν είχαν ίσην 
παρρησίαν ένώπιον τού Ύψίστου αΐ εύχαί αύται, δέν 
θά έγραφα μετά τό 1869 έπιστολάς περί συρμού πρός 
την γλυκεΐάν μου Έλληνοδίκην, τοσοΰτον άπεχουσα 
απ αυτζς οιζτοα εγω εκούσιος εςοριστος·

Όπωςδήποτε, ιδού έφθάσαμεν είς την ώραν τού έ
τους καθ’ήν διαφαίνεται εύκρινέστερον ό αληθής συρ
μός τού χειμώνος. 'Η γαλλική αυλή έπέστρεψεν έκ 
Κομπιέννης, όπουδιεσκέδαζεν. Εκεΐθεν λοιπόν έφεραν 
τον συρμόν οί προσκεκλημένοι. Σημείωσε εύθιίς εξαρ
χής ό'τι τά καλαθώδη (paniers) δέν έλαβαν ακόμη ό- 
λην τήν άνάπτυξίν των , καί είθε ποτέ νά μή τήν λά
βουν* μ-έχρι τούδε είναι μέτρια. Τά έν χρήσει ύφοΌ 
σματα είς τάς νυκτερινάς συναναστροφάς είναι τό ά- 

L τλάζιον, το τόύλλιον, το βελούδου και τα τριχ,απτα.
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Αί έκ τριχ απτών [Λαύρων έξωμίδες (tuniqes) ή οί γύ
ροι (φαλπαλάδες) φορούνται έπί έσθήτων ές ατλαζιού 
κίτρινου, κυανού, ροδοχρόου ή πρασίνου. Αί εκ τουλ- 
λίου λευκού ή ίοχρόου ή κίτρινου έσθήτες συναρμόζον
ται μέ έξωμίδας καλαθωτάς, άνασυρομένας δι ’ ανθών 
ή κοκκινωπών φύλλων.

Αί κόμαι άναδένονται κατα μυρίων ειδών φαντα- 
σιιόδεις τρόπους, καταφορτονόμεναι ές άνθέων ή πτε
ρών, ή καί άδαμάντων. Εύτυχώς, ακόμη δέν έπεκρά- 
τησεν ή παιπάλη έπί της κόμης· φοβούμαι όμως μη- 
ποτε επικράτηση' διότι έκεΐ τείνουν τά πνεύματα· καί 
αν τούτο γίνη, άπό τούδε άφορίζω την Ελληνίδα ήτις 
θά έμιμεΐτο την τοιαύτην φραγκικήν μωρίαν.

Τά καλυμμάτια (κατελλΐνα) δέν είναι πλέον τοι- 
αΰτα, άν καί εξακολουθούν νά λέγωνται, άλλα κατην- 
τησαν άπλαΐ κεκρυφαλίδες (coiffures ). Ηδη έδώ 
τά λέγουν toques, άντί chapeaux. Συνηθέστερα δέ 
είναι σήμερον τά σχηματίζοντα άνω τοΰ μετώπου ώς 
τι διάδημα έκ βελούδου στολιδώδους (σουφρωτού), η 
έκ πτερών.

Αί ζώναι, πίπτουσαι είς τά όπίσω εις δύο ακρας 
πλατείας άπο μεγάλου κόμβου, είναι πάντοτε συνηθέ- 
σταται. Πωλοΰνται έδώ έ'τοιμαι, έχουσαι κόμβους έν- 
τέχνως δεδεμένους καί ποικίλματα πολλά.

Έκ τών άλλων πραγμάτων τού συρμού προοδεύουσι 
τά δίτροχα ποδήλατα* κατέστη καί τοΰτο βιομηχα
νία* κατασκευάζονται καί πωλοΰνται καθ έκάς·ην πάμ- 
πολλα. ’Αλλ’ειναι πράγμα τό όποιον εις τούς τόπους 
ήμών δέν δύναται νά εύδοκιμη'ση, έπειδή απαιτούνται 
δρόμοι προς τούτο ομαλοί καί καλώς πεπατημένοι. 
’Αν άκούσης τούς θιασώτας τής νέας ταύτης έφευρέ- 
σεως, το ποδη'λατον μέλλει εντός ολίγου νά επικρά
τηση τών άλλων μέσων τής συγκοινωνίας, όχι μόνον 
κατά γην, άλλά καί κατά θάλασσαν.

Γέμουσι τά ζαχαροπλαστεία θαυμάσιων, γέμουσι 
καλών κατ’αύτάς τάς ήμέρας τών Χριστουγέννων καί 
τής νεομηνίας κατά Λατίνους. Ισταμαι πολλάκις πρό 
τών ύαλων τών εργαστηρίων καί περιεργάζομαι τα ά
πειρα σχήματα, άτινα δίδουσιν οί Γάλλοι είς τα ζα- 
χαρικά των. Είναι αμίμητοι ζαχαροπλασται, άλλ ό
μως πεμματοποιοί ελεεινοί. Ούδέν τών πεμμάτων, ού
δέν τών ζυμαρικών των δύναται να ύποστη σύγκρισιν 
πρόςτά ήμέτερα. Ό βακλαβάς πρός αύτά είναι βα
σιλεύς* τό κατα’ίφι είναι μέγας δούξ* τόγαλατο- 
βούρεκον....

Καί ούδέ τυρίον γινώσκουσιν οΐ Γάλλοι να κατα- 
σκευάσωσι* τό πιστεύεις ; τό τού Roquefort μόνον 
έχει καλήν γεΰσιν, άλλά διά ν’ άποκτήση αύτήν πρέπει 
νά έλθη είς σήψιν, καί νά κατασταθή ούτως είδεχθές-α- 
τον. Δέν κατόρθωσαν νάτώ δώσωσι τήν καλήν γεΰσιν, 
ήν έ'χουσι τυρία τινά τών μερών μας άνευ της σήψεως 
καί τών έπακολουθούντων τήν σηψιν.

,’Αλλά σ’ έλεγα περί τών ζαχαρικών των· επανα
λαμβάνω ό'τι είς αύτά είναι τωόντι άριστουργοί. Δια 
παντοίων δέ μέσων προσκαλούνται κατά τάς ήμέρας 
ταύτας οί κάτοικοι νά έφοδιασθώσι διά ζαχαρικών. 
Δέν σέ λέγω ύπερβολήν. Είς τούς τόπους μας θεωρού- 
μεν τούς Γάλλους ώς τόν άκρως πεφωτισμένον λαόν 
τής Εύρώπης. Α’ί, φίλη μου ! ούδαμού τής Εύρώπης 
(εξαιρέσει τής 'Ρώμης) είδα τόσους κληρικούς, όσους έν 
Παρισίοις* —ναι, ναι, έν Παρισίοις, έν τώ τόπω όπου 
είχεν άποθεωθή ό 'Ροβεσπιέρος. "Ωστε τά δύο άκρα α

ληθώς συνάπτονται. Είς τών ζαχαροπλαστών έκήρυξε 
διά τών έφημερίδων, ότι είς τούς έξαύτοΰ αγοράζοντας 
ζαχαρικά, έως είκοσι φράγκων αξίας, χαρίζει έκ περισ
σού καί μίαν εικόνα τού Πάπα μετά τών περί αύτόν 
Καρδιναλίων, πιστοτάτην, κτλ.

Σέ ήρεσε ; Είπέ μοι άν ζαχαροπλάστης παρ’ ήμΐν 
θά ωφελείτο ποσώς ύποσχόμενος είς τούς άγοραστάς 
τήν εικόνα τών Πατριάρχων ή τών μελών τής ίεράς 
Συνόδου ! Τήν τής βασιλίσσης, τό εννοώ.

’Αλλά καί πείσε, άν δύνασαι, τούς Γάλλους ότι δέν 
ύπάρχουσι παρ ήμΐν πατριαρχομανεΐς, ώς παρ’αύτοΐς 
παπομανεΐς ή θρησκομανείς. Ήδυνήθη ποτέ τις νά τούς 
πείση ότι ό της 'Ρωσσίας αύτοκράτωρ δέν είναι, ώς 
αύτοί γελοίως φρονοΰσι, τής ανατολικής Έκκλησίας 
άρχηγός; — Ούαί τής βλασφημίας !

Έπί πολλών άλλοτρίων πραγμάτων οί Γάλλοι είναι 
τόσον πεπλανημένοι έν τή πολυμαθεία των !

Είς τών βαθυπλούτων αδελφών 'Ροσχίλδ, τραπεζι
τών ίσραηλιτών, άπεβίωσε κατά τόν παρελθόντα μήνα 
έν Παρισίοις, καταλιπών περιουσίαν οκτακόσιων, ή 
κατ άλλους χιλίων εκατομμυρίων φράγκων. Χίλια ε
κατομμύρια φράγκων πρός μόνον 5 τοΐς 100, δίδουσι 
πρόσοδον έτησίαν 50 εκατομμυρίων φράγκων. Λέγεται 
ότι ό άποθανών ήτο άνθρωπος έλεήμων* άλλ’άραγε 
ήτο τοιοΰτος σχετικώς πρός τήν περιουσίαν του; "Ο
πως ζή ήγεμονικώς, ήδύνατο νά δαπανά έκ τής έτησίας 
προσόδου 1 2 εκατομμύρια, νά καθιστά ένα κο'σμον έν- 
δεών εύδαίμονα δι’ετέρων 12 εκατομμυρίων, καί ν’ 
άποθησαυρίζη είς αύ'ξησιν τού κεφαλαίουτου έτερα 26 
εκατομμύρια. ’’Αν διένειμε τό τέταρτον τής προσό - 
δου του είς αγαθοεργίας, θά ήτο γνωστός είς όλον τόν 
κόσμον μάλλον ώς εύεργέτης τής ανθρωπότητας, ή ώς 
μέγας τραπεζίτης. Φαντάσου 1 2 έκατομμύρια φράγ
κων διασκορπιζόμενα κατ’έτος είς γενναίας πράξεις ! 
Αλλ’ή δέν ήτο έλεήμων (έπαναλαμβάνω, σχετικώς 

πρός τόν πλούτον του), ή δέν ήτο πλούσιος όσον έφη- 
μίζετο.

Η είκών τήν όποιαν σοί επισυνάπτω περιέχει τρία 
άντί δύο προσώπων τό πρώτον, άριστερόθεν, φορεΐ, 
ώς βλέπεις, ένδυμασίαν πρός δεΐπνον ή συνανας-ροφήν* 
τό δεξιόθεν καί τό έν τώ μέσω, πρός χορόν τούτων δέ 
τό μέν παριστα νέαν γυναίκα ΰπανδρον, τό δέ κόρην. 
Καί τών τριών αί έσθήτες έχουσι τήν κάλαθον, τών μέν 
υψηλότερα, τής δέ χαμηλότερα. Περιεργάζου, γέλα, 
καί άν θέλης κόπτε, σούφρονε, συνάρμοζε, άλλ’έχε πάν
τοτε πρό οφθαλμών ότι τά σουφρωμένα καί τά συνηρ- 
μοσμένα άποσουφρόνονται καί άποσυναρμόζονται, ενώ 
τά άπαξ κοπτόμενα, πλέον δέν συγκολλώνται.

Σοί στέλλω τήν εικόνα ταύτην, καί συγχρόνως νο
μίζω ότι πράττω τι άκαιρον αύτήν τήν φοράν, μετά 
τάς ειδήσεις αΐτινες έ'ρχονται έξ ’Ανατολών. Θά έχετε 
άραγε τόν χειμώνα τούτον ήσυχίαν τόσην, ώστε καί 
νά θύσετε είς τήν Τερψιχόρην;

Τηλεγραφεί μοι· μία ήμέρα, μία νύξ άν παρέλθη 
χωρίς νά μάθω νέον τι έξ ύμών, όλας τάς εφημερίδας 
τών Παρισίων τρέχω καί αναζητώ , έλπίζουσα έν αύ- 
ταΐς ν απαντήσω τι νεώτερον περί τοΰ τόπου μου, περί 
τής δυς-ήνου χώρας ένθα ποτέ είπαν ιδού « θήλυ», καί 
έγεννήθηνί

Ζωή Πολυμόχθου.


