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Φυτόν είναι άράγε ό Σπόγγος; ή ζώον θαλάσσιον ;
’Από τών αρχαιότατων χρόνων είναι γνωστόν το 

πράγμα τούτο, καί όμως οί φυσιολόγοι διεφώνησαν 
πάντοτε περί τής φύσεώςτου, οί μέν διατεινόμενοι 
ότι οί σπόγγοι πρε'πει νά ταχθώσι μετά τών φυτών, 
οί δέ θεωροΰντες αύτούς ώς ζώα, πολλοί δέφρονούντες 
αύτούς ώς είδος πολυπόδων, σχηματιζομενων ύπό ζω
υφίων ευρισκομένων έντός τών τρυπών ή νηδύων των. 
Οί αρχαίοι παρεδέχοντο ότι οί σπόγγοι έχουσιν αι
σθήσεις, επειδή φαίνονται άποφεύγοντες την χεΐρα ή- 
τ.ς άπτεται αύτών , καί άνθίστανται πρός τούς έπι- 

ρούντας νά τούς άποσπάσωσιν άπό τού ύποβρυχίου έν- 
διαιτήματόςτων. Τούςκατέταξαν λοιπόν τότε είς τινα 
μέσην τάςιν, ήτοι μεταξύ τών ζώων καί τών φυτών, 
άποκαλεσαντες αύτούς ζωόφυτα- ή δέ γνώμη αύτη επε- 
κράτησε μέχρι τών ιν/άτων καιρών, ότε ό 'Ρονδελέτος 
πρώτος, καί έ'πειτα ό Τουρνεφόρτιος καί ό Αινναΐος, 
έγνωμάτευσαν ότι ό σπόγγος στερείται πάσης αίσθή- 
σεως. Αλλά ση'μερον πάλιν ό σπόγγος θεωρείται ύπό 
τών φυσιολόγων ώς έφρονεΐτο καί ύπό τών αρχαίων, 
ήτοι ώς ζωόφυτον.

Καί άρα ό σπόγγος έχει ζωήν- αύτη όμως διαρκεϊ 
έπ’όλίγιστον της ύπάρξεώς του. ’Εντός τού ύδατος 
τρέχει ελευθέριος, καί άμα ώς άπαντη'ση οίονδήποτε

’Εξαγωγή σπόγγων εϊς τάς παραλίας τής Συρίας.

στερεόν σω[χα, ε[χποο ιζεται και κρατείται υπ αυτου. 
Καί ομοιάζει μέν προς φυτόν μάλλον, αλλ’ό εσωτερι
κός οργανισμός του διαφέρει ούσιωδώς του τών φυτών. 
Συντίθεται έκ σαρκός μαλακής, συμ-μεμιγμένης μετά 
ιστού τίνος συγκειμένου έξ ίνών, τών μέν ςερεών, τών 
δέ έλαστικών’ τό δέ όλον πεοικαλύπτεται ύπό περί- 
έργου τίνος καί πολυσυνθέντου σκευάσματος.

II βάσις τού σπόγγου, συγκείμενη τό μέν εκ τίνος 
ύλης τυλώδους καί σκληράς, τό δέ έξ άλλης τίνος ύ
λης παρεμφερούς πρός την κιμωλίαν γην, καλείται 
αςιον του ζωόφυτου, και είναι προς αυτό ο,τι είναι ο 
σκελετός πρός τά ζώα- τό δέ μαλακόν μέρος, τοιαύτην 
έχει απαλήν καί πυκτώδη φύσιν, ώστε φθείρεται καί 
ύπό της έλαφροτάτης επαφής, επειδή τότε αναλύεται 
είς ύγρόν τι καθαρόν καί λιπώδες. 11 μαλακή αύτη χει- 
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σαρξ, διά τού μικροσκοπίου παρατηρούμενη, φαίνεται 
περιέχουσα πλήθος μικρών κόκκων, περικεκαλυμμε'- 
νων ύπό πηκτής τίνος διαφανούς.

'II επιφάνεια έκάστου μέρους σπόγγου ζώντος, φαί
νεται είς τήν όρασιν έ'χουσα δύο ειδών όπάς, ών αί μέν 
πλατύτεραι είναι στρογγυλαι, καί τό χείλοςτών έςέ- 
χει είς σχήμα μαστών αί δέ πλεϊσται σχηματίζουσι 
τούς κοινώς λεγομένους πόρους τού σπόγγου. Το επι
πόλαιου τούτο στρώμα τής πυκτώδους ύλης έπί μα
κράν χρόνον έθεωρήθη ώς εχον τήν αϊσθησιν χαι την ι
διότητα τού συστέλλεσθαι- άλλ’έσχάτω.ς άπεδείχθη 
διά πειραμάτων ότι ό σπόγγος ούδο7.ως κεκτηται συ
σταλτικήν τινα δύναμιν περί τας άπας του.

Εϊπομεν ότι τό ζωΰφιον έξού σχηματίζεται ό σπόγ
γος τρέχει έλευθε'ρως εντός τού ύδατος, άλλ’έμποδί-
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ζεται ύπό οΐουδήποτε σώματος στερεού, καί έκεΐ μέ
νει. Λοιπόν προσκολλάται εις τό σώμα εκείνο, χάνει 
δέ πάραυτα πάσαν κίνησιν, και ύφί-αται άπό τής ςκγ- 
μής εκείνης σειράν μεταμορφώσεων.

Τό κατ’άρχάς πηκτώδες σώμα του πληροΰται τρυ
πών· αΐ τρύπαι μεγαλυνόμεναι μεταβάλλονται εϊς οχε
τούς σκολιούς, διερχομένους τό σώμα παντοίαις δ;ευ- 
θύνσεσι· διά τών οχετών του'των κυκλοφορεί τόνερόν, 
καί φέρει εις τόζώον τάς προς άνάπτυξιν αναγκαίας ου
σίας. Το ζώον έχασεν έκτοτε πάσαν κίνησίν του· κατέ
στη σώμα, η όγκος τό φαινόμενου αδρανής· μάλλον ο
μοιάζει πρός φυτόν άμορφαν καί άσύμμετρον. Συγχρό
νως δέ πληροΰνται καί αΐ τρύπαι του ύπό ίνών κερα- 
τοειδών, συμπεριπλεκομένων, καί ούτω συναρμοζου- 
σών στερεόν τι ύφασμα. 'Αλλαι ϊνες πετρώδεις η τι- 
τανώδεις άναμιγνύμεναι μετά τών προηγουμένων πλη- 
ροΰσι τά μεταξύ κενά. Τούτων τά σχήματα είναι ποι
κίλα, κατά τά είδη έξ ών προέρχονται, πολλάκις δέ 
μόρια παντοίων σχημάτων προσαρμόζονται εις έν καί 
τό αύτό άτομον. ’Εν γένει, τά μόρια ταΰτα είναι μι
κρότατα, καί μόνον διά τοΰ μικροσκοπίου διακρίνεται 
ή φύσις αύτών τά μέν έχουσι σχήμα καμάκων, τά δέ 
πασσάλων φερόντων ακίδας, τά δέ αστέρων η κρυς-αλ- 
λωμάτων πολύ παραδόξων.

Τά είδη τών ζώων Σπόγγων διακρίνονται έκ τοΰ ύ- 
φάσματος τό όποιον προάγουσιν, ύφάσματος κατά τό 
μάλλον η ηττον πυκνού ή κερατοειδοΰς. ’Ενίοτε ό 
όγκος των περικαλύπτεται ύπό τιτανώδους ή πετρώ
δους ένειλη'ματος, καίτινες τών σπόγγων τοΰ είδους 
τούτου άπαντώνται εις τάς παραλίας της Εύρώπης- 
άλλ’οί περιεργότεροι προέρχονται έκ τοΰ πέλαγους τών 
’Αντίλλων νη'σων καί της ’Ιαπωνίας· άλλοτε δέ πάλιν 
τά πετρώδη μόρια τόσον πληροΰσι τό ύφασμα, ώστε 
χρησιμεύει μόνον είςλίστρωσιν μετάλλων.

Ο σπόγγος είναι χρησιμότατος ώ; σώμα λίαν εύ- 
διάβροχον καί απορροφητικόν άλλά τά πλεΐστα τών 
ειδών του δέν είναι εις την τοιαύτην χρήσιν αρμόδια.

Σπόγγοι εύρίσκονται εις ολας έν γένει τάς θαλάσ- 
σας πάμπολλοι, άφθονοΰσι δέ μάλιστα εις τάς πλη
σίον τοΰ ισημερινού. II Ερυθρά Θάλασσα, αΐ παρα- 
λίαι της Συρίας, αί Σποράδες νήσοι, αΐ θάλασσαι της 
’Αμερικής, ό πορθμός της Μάγκης, ό μέσος ’Ατλαντι
κός Ωκεανός καί αί άνταρκτικαί θάλασσαι άφθονουσι 
σπόγγων καλών πρός τάς οικιακά; χρείας. Ανασπών- 
ται έκ τών ύποβρυχίων πετρών ύπό κολυμβητών έπι- 
τηδείων, γυμναζόμενων εις τούτο έν κινδύνω της ιδίας 
ζωής. Γνωστή είναι ή πρός τό άνασπάν τούς σπόγγους 
έπιτηδειότης τών κατοίκων της Καλύμνου καί της Σύ
μης, τούτο έχόντων κύριον βιοποριςτκόν επιτήδευμα. 
’Όταν άναλογισθη τις ότι δι’έκαστον σπόγγον κινδυ
νεύει μία ζωή άνθρωπίνη, καί ότι πρός τούς κολυμ- 
βητάς έκείνους ό βίος είναι μακρά αγωνία, θαυμάζει 
διά την μικράν καί εύτελη τοΰ είδους τούτου τιμήν.

Συνήθως, ό κολυμβητής δέν ζητεί ν’ άναδύση αφού 
άποσπάση ένα μόνον η δύο σπόγγους· άλλά περιφέρε
ται εις τόν πυθμένα άναζητών πλείονας, τούς οποίους 
άποθε'τει έντός σάκκου δικτυωτοΰ, καταβιβαζομένου 
ύπό τών συντρόφων του, εϊς τόν τόπον οπού καί αύτός 
έ'δυσε, διά σχοινιού δεδεμένου εϊς τά χείλη τοΰ σκά- 
φουςτων. Αμα ώς αίσθανθη ότι ολίγη πλέον τόν έμεινε 
πνοή έντος τοΰ πνεύμονας, άλλοτε μέν αναδύει μόνος, 
άλλοτε δέ σείει τό σχοινίον τοΰ σάκκου, καί άνασύρε- 

ται μετ αύτού. 1! πλεονεξία τόν παρακινεί πολλάκις 
να διαμείνη εις τό βάθος τών ύδάτων ύπέρ τό δέον 
θέλων ν’απόκτηση καί τούτον έ'τι τόν σπόγγον, καί 
έκεΐνον, καί τόν παρέκει, δαπανά όλον τόν αέρα τών 
πνευμόνων του, καί ούτω συμβαίνει νάτόν άνασύοιοσι 
λειπόθυυ.ον καί αΐμορραγοΰντα άπό της ρινος η τών 
ώτίων. Λιά τοΰτο οί κολυμβηταί ύπόκεινται εϊς αίμο- 
πτυσίαν καί είναι βραχύβιοι· καίτοι δέ εις τό έ'ργον 
τοΰτο δίδονται οί εύρωστοτεροι τών νέων, σπανίως 
άντέχουσιν εϊς αύτό ύπέρ τά πέντε έτη, η τό πολύ έ'ξ.

Πώς δέ πολλαπλασιάζονται οί σπόγγοι;
’Εντός τοΰ άμορφου όγκου αύτών αναπτύσσονταικα· 

τάτινας ώρας τοΰ έτους μόριάτινα ωοειδή ή σφαιρικά, 
τά όποια πίπτουσιν έντός τών τρυπών των, καί άκο- 
κολούθως παοασύεονται έκτος αύτών ύπό τών ρευμά- 
των του υύατος- εκατόν οε των μορίων τούτων παραγει 
ένα σπόγγον. ’Αλλ’όταν, όι άγνώς-ους αιτίας, ό σπογ
γώδης όγκος περιέλθη εϊς παραλυσίαν καί διάλυσιν, 
τά μόρια τότε διασκορπίζονται έπί τής γης. Είςτινας 
τών θαλασσών, καθώς εις τόν ’Ινδικόν ’Ωκεανόν καί εϊς 
τό Πέλαγοςτών Κοραλίων, ό πυθμήν σύγκειται όλος έκ 
τοιούτων μορίων, άτινα στοιβαζόμενα εις παχεα καί 
συνεχή στρώματα, μεταβάλλουσι μετά πολλούς αιώ
νας τά εις τό βάθος τώνύδάτων έξογκώματα τής γήο.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ Λ.\.\ΚΛΛΥ·Ι ΙΣ ΕΑ ΑΜΕΙΊΚΙΒ.
Κατά τάς αμερικανικά; έφημερίδας, εσχάτως άνε- 

καλύφθη παρά τάς όχθας τοΰ ποταμού Μισσισίπη έν 
σπηλαίω τινί γιγάντειον έ'ργον, πόρος ύπόγειος (tun— 
ncl), όπου εύρέθησαν σηκοί κτισμένοι διά πλακών, 
φερουσών έγκεχ αραγμένα; πλείςας έπιγραφάς διά ρου
νικών (σκανδιναϋικών) χαρακτήρων, ώς καί γλυφά; 
παοαδο'ξως όμοιαζούσας πρός τινας τών τής αρχιτε
κτονικής τών ’Ασσυοίων. Τοΰτο έπιβεβαιοΐ τήν εικα
σίαν ότιύπήρξεν έπί τής αμερικανικής ηπείρου εϊς και
ρούς παναρχαίους γενεά ανθρώπων, προαχθέντων εις 
μέγιστον βαθμόν πολιτισμού.

Καί πρό είκοσι ετών είχον γίνει τοιαΰται ανακαλύ
ψεις εϊς τά άβατα τών δασών τοΰ'Μεξικού, όπου εύρέ* 
Οησαν έρείπια μεγαλοπρεπέστατα, τών οποίων, μετά 
πολλοΰ κόπου καί δαπάνης όχι μικράς καθαρισθέντων 
άπό τών φυτών δι’ών είχον κατακαλύψει αύτάοΐ αίώ- 
νες, έλήφθησαν έσχάτως διά τής φωτογραφίας αντί
τυπα, άναμιμνήσκοντα κατά πολλά τόν χαρακτήρα 
τών τής αρχαίας Αίγυπτου τοιούτων έργων. Αΐ οϊκο- 
δομαί αύται, εγειρόμενα', σχεδόν όλαι έπί λόφων τε
χνητών, δέχονται έν γένει τό φώς άνωθεν , καθώς οί 
αιγυπτιακοί ναοί.

’Εκείάπαντώνται κίονες μονόλιθοι, ώς έν ΙΙαλμυρα, 
καί σχήματα πυραμιδοειδή παράδοξα, ώς τά τών κι
νεζικών οικοδομών. Τό δέπαραδοξότερον, ή λεγομένη 
ελληνική διαγραφή (dessin g’l'CC) εύρίσκεται έκεΐ 
συνεχώς, καθαρωτάτη μάλιστα καί κομψότατη, καί 
πολλαχοΰ, μεταξύ χαριεστάτων συμπλεγμάτων πάνυ 
συμμέτρων, παρίς-ανται σχήματα ζώων, μορφαί είδιύ- 
λων καθημένων ή όρθιων, καί έπιγραφαί. ’Εν συνόλω 
δέ ταΰτα πάντα μαρτυροΰσι τέχνην ούδόλως πρω- 
τόπειρον.

Εϊσέτι δέν κατώοθωσαν οί άρχαιολόγοι νά εΰρωσι 
τήν κλείδα τών επιγραφών· αύται όμως αί πρόσφατοι 
ανακαλύψεις έξέτεινον άπείρως τόν ορίζοντα τής επι-

στήμης πέραν τοΰ ’Ατλαντικού. Έγγίζομεν εις στιγ
μήν, καθ ην προσεκτικώτεραι εξερευνήσεις καί βαθύτε- 
ραι σπουδαί πολλά μέλλουν νά φανερώσωσιν ήμΐν μυ- 
ς-ήρια περί τοΰ νέου έκείνου κόσμου, περί τής ίςορίας, 
τοΰ πολιτισμού, τής καταγωγής καί τής αρχαιότη
τας τών φυλών αιτινες κατώκουν αύτόθι πρό εκείνων 
τάς οποίας εύρομεν. Από τούδε όμως θεωρείται ώς ά- 
λάνθαστον τό φρόνημα, ότι μεταζύ τών λαών τούτων 
καί τών τής ’Ασίας ύπάρχει συγγένειας δεσμός. 

ΑΙ ΦΩΑΕΑΙ ΤΩΑ ΙίΙΊΙΑΩΑ.
II ύλη είναι τερπνή προκειμένου περί φωλεών τών 

πτηνών· άλλ’άρχόμενοι τοΰ λόγου άναγκαζόμεθα να 
ένοχλήσωμεν τόν αναγνώστην διά σχολαστικής τίνος 
διορθώσεως.

Οί προπάτορες ημών δέν ώνόμαζον, ώς ημείς σή- 
μ.ερον, φωλεάςτά χαρίεντατών πτηνών καταλύματα. 
Φωλεάν ή φωλεόν έκεΐνοιλέγοντεςεννοούνσπήλαιον, 
τρώγλην ή τρύπαν θηρίου· διά δέ τά τών πτερωτών 
τοΰ άέρος κατοίκων έλαφρά ενδιαιτήματα είχονάλλην 
λέξιν τά ώνόμαζον καλιάς. Αν λοιπόν μάς δίδεται 
ή άδεια, ταύτην τήν λέξιν θά προκρίνωμεν έν τη πα- 
ρούση πραγματεία, έπειδή ή κυριολεξία είναι πράγμα 
καλόν καί δίκαιον.—Τούτου λεχθέντος έν παρόδω, 
έμβαίνομεν εις τήν ύπόθεσιν.

Δέν Θέλομεν νά είπωμεν ότι τά πτηνά έχουσιν αι
σθήματα ή νύξεις λογοειδεΐς πλείονας τών όσας βλέ- 
πομεν εις αύτά. Γνωστή είναι ή αφροντισιά των καί ή 
κουφότης, άποτέλεσμα τής αεικινήτου φύσεώς των. 
Ερχεται όμως καί εις αύτά μία ςτγμή, ότε αισθάνον

ται τινα έπιτακτικήν ανάγκην, καί αύτη εις τά πτηνά 
έπικρατεΐ πάσης άλλης· έννοοΰμεν τήν στιγμήν τοΰ 
καθ’ήμάς έ'αρος, καί έννοοΰμεν τήν ανάγκην τής παρα
γωγής τοΰ είδους των, τής τεκνογονίας.

"Αμα ώς άρχίση ό ήλιος νά έπιχέη τό ζωογόνοντου 
θάλπος έπί τών φυτών καί τών ζώων, τά πλεΐστα τών 
πτηνών συνέρχονται εις ζεύγη, καί πρώτον ένασχο- 
λοΰνται ημέρας τινάς εις εΰρεσιν τόπου, ένθα μέλλουν 
ν’άποθέσωσι τήν πολύτιμον αύτών παρακαταθήκην 
εϊς τοΰτο λοιπόν διατρανοΰται ή θαυμαστή πρόνοια 
ήτις έφορα έπί τής παραγωγής καί συντηοήσεως τών 
παντοίων γενιών.

Ισχυρόν πρέπει νά ήναι τή άληθεία το θέλγητρον 
ύπό τοΰ οποίου τά πτηνά παρορμώνται εϊς έκτέλεσιν 
τοΰ νόμου τούτου· διότι, άφ’ής ημέρας άρχίσωσι τήν 
κατασκευήν τοΰ λίκνου τής μελλούσης οικογένειας, μέ
χρι; έκείνης καθ ήν τά μικρά των, καθ ήν οί νεοσσοί 
των είπε κάλλιον, θά έλθουν εις κατάστασιν νά πορί- 
ζωνται μόνοι τήν τροφήν των καί νά φροντίζωσι περί 
τής ιδίας των άμύνης, πόσας στερήσεις ύφίστανται οί 
γονείς, καί πόσας δεινάς ανησυχίας ! Μακαρία ή οικο
γένεια, μακαρία ή νεοττία έκείνη, ήτις όλη άποφύγη 
μέχρι τέλους τούς πολυαρίθμους κινδύνους οίτινες παν- 
ταχοθεν τήν απειλούν!

’Αφού άπας γίνη ή εκλογή τοΰ τόπου, ό αρρην καί 
ή θήλεια δίδονται όλην τήν ημέραν εις σύναξιν άρμο- 
δίωνύλών, ώ; φύλλων, χόρτων, βρύων, χνόων βαμ- 
βακωδών, φυτικών στελγίδων, ώς είναι αί άνεμώναι 
(μαντατοΰραι καθώς τάς έλέγομεν εις τό σχολεΐον, 
άμαθή έτι καί κακόζηλα παιδάρια), γναφάλων προερ- 
χομένων έκ τοΰ πόκου τών προβάτων, τριχών, ή τέ

λος καί μικρών κλαδιών. ’Ακάματοι δέ τότε έργάζον— 
ται χρησιμοποιοΰντεςό'λας ταύτας τάς διαφόρους ύλας.

Διότι, έκτος τής χρείας των όπως ένωθώσι, λεγει ό 
φυσιολόγος Βυφφών, τά ζεύγη όλα, καθώς εις τούς 
ανθρώπους τά άνδρόγυνα, αισθάνονται συγχρόνως καί 
τινα ανάγκην προοικονομίας δι’εαυτούς τε καί διά τά 
πράγματα τά όποια μέλλουν νά προκύψωσιν. ’Επειδή 
τά πτηνά είναι ήναγκασμένα νά κατασκευάσωσι πρός 
άπόθεσιν τών ώώντων καλιάν, ή μέν θήλεια κάμνει 
τήν άρχήν, χρείαν εχουσα τοιαύτην, οδέ άρρην συνερ
γάζεται, χαριζόμενος πρός τήν σύντροφόντου ύπό έρω
τος πρός αύτήν. Καταγίνονται λοιπόν όμ.οΰ εις ταύτην 
τήν έργασίαν, καί ούτω γεννάται άγάπη μεταξύ αύ
τών· αί παντοΐαι φροντίδες, αί άμοιβαΐαι βοήθειαι, 
αΐ κοιναί άνησυχίαι, ένισχύουν τήν άγάπην ταύτην, 
ήτις αύξάνει καί καθίσταται μονιμωτέρα άλλης δευτέ- 
ρας ανάγκης των· τοΰ νά μή άφήσωσι τά ώάτων νά 
ψυχρανθώσι, καί άπολεσθή ούτως ό καρπός τών ερώ
των, δι’ον ήδη τόσον έκοπίασαν. Μή δυναμένης τής 
θηλείας νά παραιτήση αύτά, απέρχεται ό άρρην όπως 
άναζητήση καί τη φέρη τροφήν· ένίοτε μάλιστα καί 
τήν άντικαθισα, ή κάθηται καί αύτός πλησίον της, διά 
ν’ αύξήσνι τό θάλπος της φωλεάς καί νά συμμερισθή 
τήν ακηδίαν τήςθέσεως. II άγάπη ή διαδεχόμενη τόν 
έρωτα ύφίσταται καθ’όληντης τήν δύναμιν ένόσω γί
νεται ό έπωασμός, φαίνεται δέ μάλιστα ότι αύξανε; 
καί άναπτύσσεται όταν γεννηθώσιν οί νεοσσοί. Τοΰτο 
είναι άλλη άγαλλίασις, ένταύτώ δέ καί πρόξενον νέων 
δεσμών μεταξύ τών γονέων· ή ανατροφή τών μικρών 
των γέννα εϊς άμφοτέρους άπειρον ύπέρ αύτών μέρι
μναν· καθ’όλην δέ τήν διάρκειαν τών νέων τούτων 
φροντίδων, βλέπομεν τό παράδειγμα τών εύδαιμονε- 
στάτων τοΰ κόσμου συνοικεσίων εϊς τά πτηνά.

'Γπάρχουσιν όμως καί έξαιρέσεις· τινά τώνπτηνών, 
άστατα, έγκαταλείπουσι τάς θηλείας των εύθύς άπό 
τοΰ έπωασμοΰτων· άλλα δέ πάλιν, ώς θά ίδωμεν πε
ραιτέρω, δέν κατασκευάζουσι καλιάν, καί ταΰτα είναι 
πάντοτε πολύγαμα* άπόδειξις τοΰτο ίσως, λέγει ό 
Βυφφών, ότι, εις τά πτηνά, τό πρώτιςον έλατήριον 
τοΰ συνδυασμού έγκειται έν τή ανάγκη κοινής τίνος 
έργασίας.

Εν γένει μεν τά πτηνά τών οποίων οί νεοσσοί άμα 
γεννώμενοι είναι ασθενείς καί ανίκανοι νά στηριχθώσιν 
εϊς τούς πόδας των, θέτουσι τάς καλιάς των έπάνω εις 
δένδρα, μεταξύ βράχων καί εις τόπους ύψηλούς· έ- 
κεΐνα δέ τών οποίων οΐ νεοσσοί έςε'ρχονται άπό τοΰ 
ώοΰ εύσθενεΐς ήδη καί εύκίνητοι, φωλεύουν συνήθως εις 
χαμηλούς τόπους, παρά τάς ρίζας τών θάμνων, ή πλη
σίον τιον ύδάτο^ν· άλλ όμως έκαστον είδος, έκαστον 
γένος αύτών έχει ά'λλα ήθη, ώς καί ίδιον τρόπον τοΰ 
κατασκευάζειν τήν καλιάν του, καίτοι εις τά συγγενή 
είδη τό σχήμα αύτής καί τάστοιχεία έξών συντίθεται 
είναι τά αύτά πάντοτε. Είναι αξιοθαύμαστος ή σοφία 
τών πτηνών καί ή έπιτηδειότης μεθ’ής έκπληροΰν τάς 
διαφόρους ταύτας χρείας. Μηχανώνται έκαστον έν τή 
ιδία δυνάμει του πώς νά ύπερνικώσι τά άπαντιόμενα 
προσκόμματα, θέτοντα τήν καλιάν είτε είξ απρόσιτα 
μέρη, είτε εις τήν κορυφήν τών δένδρων, καί έν συντό- 
μω, ό'που άν ςοχασθώσιν ότι δέν δύναται νά διακοίνη 
αύτήν το ό'μμα τοΰ ανθρώπου ή τών έχθρών των.

Αί καλιαί διαφέρουσι κυρίως κατά τήν σύνθεσιν,· 
κατά τό σχήμα, καί κατά τήν θέσιν. Καί άλλων μέν 
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είναι μονήρεις, άλλων δέ συσσωρευμέναι- ή τούτων μέν 
έχουσι μίαν μόνην κατατομήν, εκείνων δέ είναι διηρη- 
μέναι εις θαλάμους- αί μέν πλέκονται εις τήν κορυφήν 
τών δένδριον, δυσκο'λως διακρινόμεναι μεταξύ τών 
πυκνών ξηραδίων,

Κίσσα (Pie) ή κοινή.

αί δέ εις τούς δασύφυλλους τών κλάδων- αί μέν έντος 
τών θάμνων,

Κορυλλίων (Καρακάξα, Pie-grieche) ό ραιό;.

αι δε εντός τρυπών η ύπό τάς ρίζας- καί άλλαι μέν 
είναι εκκρεμείς άπό ώτίδος τίνος, ώς λίκνα σειόμενα 
ύπό τού άνεμου, άλλαι δέ πλέουσιν έπί τών ύδάτων 
κυματούμεναι ώς σκαφίδια. Εύρίσκονται δέ καί προσ-

Τπολαίς (Fauvette, Ποταμίδα) ό τών καλαμώνων.

δεδεμέναι μεταξύ καλάμων, άποτεθειμέναι εις τά κοί
λα τών βράχων, εντός τρωγλών, έντος σωρειών άμμου, 
η μεταςύ τών πρασίνων χο'ρτων, η τέλος καί έπί της 
γυμνής γης.

Οϋχ ήττον ποικίλα είναι καί τά σχήματα αύτών’ 

διότι αί μέν είναι πλατεϊαι καί άβαθεϊς, καθώς, παρα
δείγματος χάριν, ή τού κορωνοκο'ρακος-

Κορωνοκόραξ (Corbeau freux).

αί δέ κοΐλαι, καί τοιοΰτο σχήμα δίδει εις αύτάς ό κο- 
λοιος καί πολλά άλλα πτηνά-

Κολοιό; (Καλοιακούδα, Geai) ό κοινός.

ή σφαιροειδείς, ή καί ώειδεΐς, ς-ερεώτατα συμπεπλεγ- 
μέναι μετά τών χλωρών κλαδιών τά όποια, άν καί 
σείει σφοδρώς ό άνεμος, ούδέποτε όμως συντρίβει, ούτε 
έκσφενδονίζει τά έντός των πώποτε- 

Τρωγλοδύτη; τού ’Ινδικού Ωκεανού.

αί δέ στρογγύλαι, χαριε'σταται περί τά χείλη, κομ- 
ψόταται έν τώ μέσω τών περί αύτας φύλλων

Τροχίλ.ος (Μαλ.αθρίτης ή τρυπορράκτης, Roitelet), ό λορωτός. 

ή κυλινδρικαί, οποίας δυσκο'λως θά κατεσκεύαζε τού 
ανθρώπου η χειρ-

’Αγέλαστης (Troupiale) ό τή; Βαλτιμόρη;.

καί αί μεν, ώς εϊδομεν, άνοικται προς τά έπάνω, αι 
δέ πρός τά πλάγια, αί δέ καί πρός τά κάτω, ασφαλή 
όμως έχουσαι οΐκονομημένον τόπον δι.α τά ώά, ώστ: 
νά μή πίπτωσι·

Ί’φάντρια (Tisserin) ή κιτρινοκέφαλο;.

ένίοτε δέ όμοιάζουσαι μέ σακκιον κοεμαμενον ιπσ 
τσιών ή τεσσάοοιν ακοών,

Αγέλαστη; (Troupiale) ό τής Καγέννης. λΐυιοθήρα; (Gobe-mouclie) ο λοφωτός.

ή μέ χωνίον, πεπερασμένου εϊςτινα κλάδον, καθώς έν 
τώ έπομέ'νω σχήματι*

-ριπίδονρος (Rliipiduie).

ή μέ βαλάντιον, έχον τό στόμιον προπεφυλαγμένον 
άπό τής βροχής,

Καρδιναλίνη ή άμερξκανή.
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ή καί μέ πιστόλαν, τή άληθεία, ώς περαιτέρω θά ί
δωμεν.

Αί καλιαί τών πλείστων σαρκοβόρων όρνεων, τών 
ήμερονόμων, έ'χουσι τό σχήμα εύρύ, ανοικτόν εις τά 
χείλη, και σύγκεινται έκ.σωρού φρύγανων ή ςυλαρίων 
μετά τών φύλλων των εΰρίσκονται δέ είς τάς κορυφά; 
τών βράχων, ή είς τά ύψηλότατα δένδρα τών δασών· 
τοιαύται είναι αί τών Γοπών σχεδόν όλων, αί τών 
’Αετών, καί αί τών πλείστων Ιεράκιον* αί Κερχνηίόες 
όμως (Gresser elles) φωλεύουσιν είς τρύπας ερειπίων 
ή παλαιών τοίχων, ούδέν προόικονομούσαι, καί τί- 
κτουσαι άνευ στρώματός τίνος· οί δέ Κίρκοι (Bu- 
sards) καί ό Διαγγελεύς (Messager), πτηνον τού 
Εύέλπιδος ’Ακρωτηρίου, καλιοποιοΰσιν έπί τών χαμο- 
δε'νδρων, ώς καί έπί τού χώματος.

Τα νυκτίνομα τών σαρκοφάγων όρνεων καλιοποιού- 
σιν έν γένει μέν είς τρύπας δένδρων, τινά δ’έξ αύτών

Γλαυξ.

και είς τά [Λερζ όπου οί κλώνε; σ/ζμ-ατίζουσι δίκρα- 
νον ή τρίκρανον, έναποθέτοντα έκεΐ ξηρά φύλλα καί 
άχυρα· άλλα δέ πάλιν καλιοποιοΰσιν έντός παλαιών 
τοίχων καί κωδωνοστασίων, καί ολίγα τινάέξ αύτών 
εντός τρυπών της γης, η καί έντός φωλεών έγκαταλε- 
λειμμε'νων ζώου τίνος τετραπόδου. Ύπάρχουσι δέ καί 
πτηνά φωλεύοντα είς τάς παλαιάς καλιάς τών ιερά— 
κων Τριόρχων (Buses) η τών Κισσών.

Ολα τά ζυγοδάκτυλα, καθώς οί Μουσοφάγοι, οί 
Ψιττακοί, οί Αρυοκολάπται (Pics), οίΜακρόρραμφοι, 
οί Τρώγωνες (Couroucous), οί Πωγωνίαι (Barbus) 
καί οί Ταματίχι, φωλεύουσιν άνεςαιρέτως είς τάς τρύ
πας τών δένδρων· μόνον έν έκ τών της τάξεως ταύ- 
της, ό Κόκκυς (Κοΰκκος), πολλάκις άποθέτει τά ώά 
του είς τάς καλιάς άλλων πτηνών.

Τα Ανία η Κρωτονοφάγα λεγάμενα, πτηνά της Α
μερικής, συναθροίζονται είς πολλά όμοΰ ζεύγη καί κα
τασκευάζουν μίαν μόνην καλιάν, όπου γεννώσι καί έ- 
πωάζουσιν άπό κοινού, ώς καί συμμερίζονται τάς φρον
τίδας ό'σας απαιτεί ή διατροφή τών νεοσσών των.

Αί Αλκυόνες καί οί Μέροπες (Μελισσοφάγοι) φω- 
λεύουσιν είς τρύπας, τάς οποίας ανοίγουν όριζοντείως 
ώς έπιτηδειοι ύπονομοποιοί, έντός της άμμου τών 
βράχων η τών ποταμίων οχθών.

II στεατόρνις (Guacharo ) κατασκευάζει φωλεάν, 
ης το μέν ημισυ έντός της γης, τό δ’άλλο ημισυ έντός 
της κοιλότητος βράχου τινός· πάντοτε δ’έντός σπη
λαίων ή έπί βαράθρων αποτόμων καί σκοτεινών.

Οί Κύψελοι (Martinets , κοινώς Πετροχελίδονα) 
φωλεύουσιν άνευ προετοιμασίας τινός είς τάς τρύπας 
βράχων, η υψηλών τοίχων, η καί κωδωνοστασίων. 

Περί δέ τών κοινών Χελιδονών, απαντες γινώσκουσι 
πώς καί πού κατασκευάζουσι τάς καλιάς αύτών πλεΐ- 
σται όμως τούτων φωλεύουσιν έντός τρυπών βαθειών, 
όριζοντείως άνοιγομένων είς κατηφορικούς τόπους άμ.- 
μώδεις, τινές δέ καί σχηματίζουσι προ της τρύπας 
ταύτης μακρόν δίαυλον έξωτεοικόν, καί’τοΰτον έξ άν.- 
μου, την οποίαν στερεάνουσι διά τού σιάλου των.

ΙΙοιούντες λόγον περί τών Χελιδονών, παραπέμ.πο- 
μεν τον άναγνώςην είς τόν πρώτον Τόμον τών Μ υ ρ ίων 
'Όσων (σελ. 331), όπου περιγράφονται αί Χελιδό
νες Σαλαγγάναι, τών οποίων αί πηκτώδεις φωλεαί 
μαγειρευόμεναι, έπιζητούνται ύπό τών Κινέζων καί 
’Ιαπώνων ώς έ'δεσμα όρεκτικώτατον, είσαχθέν Irjfrj- 
~,w. καί είς τά πολυτελή συμπόσια τών Ευρωπαίων.

Χελιδών τής Ίάοας, ή Σαλαγγάνη.

Γδροκάραξ τις, λεγόμενος βούκερως (Calao), μέ- 
γα πτηνόν φέρον ύπέρ τό ράμφος έςόστωσίν τινα ώς 
περικεφαλαίαν, έχει περιεργότατόν τι έθιμον. Ούτος 
φωλεύει είςτρύπας δένδρων· άφοΰν, θηλεια καθίση διά 
νά έπωάση, ό άρρην κτίζει την είσοδον της τρύπας διά 
πηλού, καί οΰτω τήν φυλακίζει καθ’όλην τήν διάρ
κειαν τού έπωασμοΰ καί τής πρώτης διατροφής τών 
νεοσσίόν. Μόνον μίαν άφίνει μικοάν οπήν, διά τής ο
ποίας έμβιβάζει τό ράμφος του, φέρον τήν τροφήν είς 
τήν οίκογε'νειάντου. ’Αφού δέ άναπτυχθώσιν αρκούν
τως τά μικρά, κρημνίζει τόν τοίχον, καί ή πεφυλακι- 
σμε'νη γυνή του άνακτα τότε τήν ελευθερίαν, έςερχο- 
μένη μ.εθ όλων της τών νεοσσών. Βαραπλήσιον τούτου 
έθιμον έχει καί ό κοινός είς τούς τόπους ημών Εποψ, 
ό χυδαϊστί λεγάμενος Μπούφος (Huppe).

Η φυλή των Μελισσιτών ή ΙΙοικιλανθίδων (Οΐ- 
seaux-niouches), ενώ κατά τ’άλλαήθη αύτής καί 
τήν δίαιταν είναι όμοια, κατά τό σχήμα όμως τών 
καλιών καί τόν τρόπον τού κατασκευάζειν αύτάς παρι- 
στα πολλήν ποικιλίαν· διότι άλλαι μέν τών καλιών 
έ’χουσι τό σχήμα σκάφους (φλινζανίου), άλλαι δέ σφαί

]1οι·ζΐΛ«·,()ΐς ή Κολίβριον (Oiseau-mouclie).

ρας, καί άλλαι κέρατος, προσηρτημενου πολλάκις 
παρά τήν άκραν φύλλου τινός έπιμήκους, καθιος πα
ρατηρεί ό αναγνώστης έκ τού επομένου σχήματος, τό 
όποιον φαίνεται αληθώς άπίστευτον.

Πτηνά τινα τής ’Αμερικής ονομάζονται Κλιβανο- 
ποιοί (κοινώς Φουρνάρηδες), έκ τού παραδόξου σχή
ματος τό όποιον δίδουσιν είς τας καλιάς των, άναμι- 
μνήσκοντες αληθώς τό τού κλιβάνου (φούρνου). Ταύ

την κτίζουσι διά πηλού· άλλα τό περιεργότερον είναι 
ότι κατασκευάζουσιν έντός αύτής μακρον δίαυλον τρε
φόμενου έλικοειδώς, καθώς τό κέλυφος τού Κοχλίου,

(Τό τέλος είς τό προσεχές.)

ΤΡΟΙΙΟΣ ΚΑΤΑΡ1ΊΙΣΕΩΣ ΧΟΜΩΧ ΚΑΙίίΙΑ.
Ό Γ ράντ, ό νέος πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών τής Αμερικής, είπεν έν τώ λόγω τής καθιδρύ- 
σεώς του τας έπομένας άξιομνημονεύτους λεςεις.

« Οί νόμοι πρέπει πάντοτε νά. δεσπόζωσι τών τε 
άποδοκιμαζόντων καί τών έπιδοκιμαζόντων αύτούς. 
Ούδένα γινώσκω τρόπον άνακλήσεως τών έπιβλαβών 
νόμων τελεσφορώτερον ή βεβαιότερου τής ακριβούς αύ 
τών έκτελέσεως. »

ΔΙΠΙΟΚΡΙΤΟΣ.

Ό φιλόσοφος ούτος, ό μελετών ύπό τήν σκιάν τών 
δένδρων έν τόπω έρημικώ, είναι ό περίφημος έκεΐνος 
Δημόκριτος ό έξ ’Αβδήρων. Πόσον άράγε θά έξεπλήτ- 
τετο, άν αίφνης έπανήρχετο είς τήν ζωήν καί ήκουε 
τινά ές ημών λέγοντα πρός αύτόν

—'Ό! έπανήλθες λοιπόν είς τόν κόσμον τούτον, σύ 
ό κομικώτατος τών άρχαίων σοφών ! σύ όςτις γελών 
αείποτε καί μοκώμενος, τοσαύτην έπηγγέλλεσο περι- 
φρόνησίν πρός τήν άθλίαν ημών ανθρωπότητα, όσον 
ήσθάνετο πρός αύτήν οίκτον ό Ηράκλειτος, κλαίων έ
κεΐνος άδιαλείπτως.

— Τίς είπε ταύτα ! θ άπεκρίνετο ό Δημόκριτος. 
Επί τής πρώτης μου ύπάρξεώς έγώ άπεΐχον τού νά γε

λώ· τούναντίον δέ, οί σύγχρονοι μέ ήλεγχον μάλλον 
ιός σοβαρόν καί ώς τερπομενον έν τω έρημικώ βίω. 
’Ανέγνωσες τό περί φυσικής σύγγραμμά μου ;
-’Όχι.
— Το περί μαθηματικών;
— Ούτε.'
— Τό περί μουσικής; τό περί τεχνών ;
— Ούδάλως.
— Τούλάχ ιστόν, έμελέτησες όσα έγραψα περί ηθι

κής; τό περί Πυθαγάρου βιβλίον μου· τό περί Διαθέ- 
σεως σοφού έγχμιρίδιάν μου· τήν περί λδου έξήγησίν 
μου· τήν Τριτογένειάν μου· ένθα διδάσκω ότι αί τρεις 
ούσιώδεις τού άνθρώπου ιδιότητες πρέπει νά ήναι τό 
καλώς διανοεΐσθαι, τό καλώς έκφράζειν τά διανοού
μενα, καί τό καλώς φέρεσθαι· τούς Λόγους μου τούς 
περί χρηστότητος ή άρετής, περί ησυχίας ψυχής, περί 
εύηυ.εοίας, καί έκεΐνον τόν άλλον, ον έπέγραψα Λ- 
μαλθε ίας Κ έρας;

— Ούδεμία τών συγγραφών τούτων διεσώθη μέ
χρι ς ημών.

-—- Λοιπόν δέν μοί φαίνεται παράδοξον άν έσχημα- 
τίσετε περί έμού καί τών φρονημάτων μου ιδέαν το- 
σούτον έναντίαν τής φιλοσοφίας μου καί τής αγωγής 
μου. ’Αλλά, σέ παρακαλώ, πόθεν έσυμπεράνετε ότι 
ημην τοιούτος εύτράπελος έγώ καί σκώπτης;

—Τη άληθεία, άπό δισχιλίων ήδη έτών τοιούτο 
φρόνημα περί σού έπικρατεΐ. ΙΙαρεδόθη είς ημάς ότι, 
είς τάς αρχαίας φιλοσοφικά; σχολάς, παρίστασο πάν
τοτε γελών στρογγύλω στόματι πρός τόν πτωχόν έ
κεΐνον 'Ηράκλειτον, τοσούτον κλαίοντα άπ’έναντίας, 
ώςε κατήντησε νά μή δύναται ν’άνοιξη τούς οφθαλμούς.

— Καί τίνες είναι οί έπινοήσαντες τούς μύθους 
τούτους;

—’Αλλά πλεΐστοι συγγραφείς· πρός τοΐς άλλοιςδέ 
καί εύφυέςατάς τις άνήρ, ποιητής, φιλόσοφος, ρήτωρ, 
τιμηθείς μάλιστα καί δι’αγάλματος έν τή βιβλιοθήκη 
τού Τραϊανού, έν Ρώμη· ένί λόγω, ό Γάϊος $Σόλλιος 
Σιδόνιος ’Απολλινάριος.

— Παράδοξον αληθώς ότι εύηρεςτίθησαν νά μέ πα- 
ραστήσωσι μετά θάνατον μου γελοΐον , ενώ ζώντα 
πάντοτε α’έθεώρησαν ώ; σπουδαΐον άνθρωπον, του 
οποίου τα έργα όεν ησαν αναζια της προσοχής ουοε 
τών έξόχων αύτών άνδρών. Οτε ήλθεν ό Ιπποκράτης 
νά μέ ϊδη είς τά Άβδηρα, καί μ’ εύρηκεν ένησχο- 
λημένον είς ανατομικά; έργασίας, έπιστρέψας εί; τήν 
Ελλάδα έξεφράσθη περί έμού όχι κακώς· οί δέ συμ- 

πολΐταί μου έπήνεσαν τόν έμόν « Μέγαν διάκοσμον » 
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τοσοΰτον, ώστε καί άνεσχημάτισαν την περιουσίαν 
μου, ήν είχα δαπανήσει δλην διδασκόμενος, δτε ά- 
πήλθα ν άρυσθώ σοφίαν έκ τών πηγών αύτών, εις Αί
γυπτον, εϊς Χαλδαίαν καί εϊς Περσίαν. ’Άν πιστεύσω 
δσα μ είπον εις τά ΙΙλύσια (δπου δμως, αληθώς, μό- 
νον καλάς αγγελίας μάς εφερον, όπως μή διαταράτ- 
τωσι την μακαριότητα ημών), οί μεταγενέστεροι δέν 
εΐχον περί εμού την άλλόκοτον καί άνυπόςατον ιδέαν 
ήτις διεδόθη ακολούθως ύπό τήςπαραδόσεως ήν εΐπας. 
Μέ διεβεβαίωσαν δτι καί ό Πλάτων μ’έτίμησεν, εϊσά- 
ςας με εις ένα τών αθανάτων αύτοΰ διαλόγων, καίτοι 
άνωνύμως· καί τοΰτο, ένώ δέν παρουσιάσθην ούτε εις 
αύτόν, ούτε εις τον θειον αύτοΰ διδάσκαλον, τόν Σω- 
κράτην, ό'τε είχα έπισκεφθή τάς ’Αθήνας *. Μήπως 
ύ Τίμων δέν είπε περί έμοΰ έμφαντικώς, « Τοιοΰτος 
ΰπήρχεν ό σοφός Δημόκριτος, βασιλεύς τήν εύγλωτ- 
τίαν, έπιτη'δειος τήν διαλεκτικήν, εϊς τών έπιφανεςά- 
των φιλοσόφων οΰς άνέγνων; » Ο Διογένης ό Λαέρ- 
τιος, γράψας τόν βίον μου, έποίησε στίχους δι’ών μ’ 
έγκωμίαζεν ύπερβαλλόντως λέγων , « Τίς άνήρ σο
φός, καί τίς πανεπιστήμων ώς ό Δημόκριτος ;. Τίς έ
τερος έποίησε τηλικαΰτα; » 'θ Όράτιος, εις μίαν 
τών έπιστολών του, μέ παριστα ώς πνεύμα άπηλλαγ- 
μένον πάσης γηΐνης παθήσεως, ώς ψυχήν άσώματον, 
ψυχήν άδιάφορον πρός τάς ήδονάς καί τήν ιδιοτέλειαν 
τών άλλων ανθρώπων. Τέλος δέ, ό Κικε'ρων μ’έξεθεία- 
σε σχεδόν εϊπών, « Ό Δημόκριτος, μέγας έν τοΐς με- 
γίστοις τών άνδρών, εις ού τίνος τήν πηγήν ήρύετο ό 
’Επίκουρος άρδεύων τά αύτοΰ κηπάρια. »

— Καί πώς! έκ σοΰ λοιπόν ό ’Επίκουρος έπορίσθη 
τήν διδασκαλίαν, ής ό Σενέκας κατέστη εύγλωττος ύ- 
περασπιστής, καί ήτις δμως ήλθε μέχρις ημών μετά 
φήμης δχι ποσώς αγαθής ;

— Καθόσον έγώ κρίνω περί τής διδασκαλίας τού 
Επικούρου, έπειδή τόν ήκουσα λαλοΰντά μοι περί αύ

τής, εκείνος έσκέπτετο πολύ φρονιμώτερον τών πλεί- 
στων αύτοΰ μαθητών· άν δμως έδώ δ. σφημήται, θά 
συνέβη δυστυχώς καί εις αύτόν δ,τι εις έμέ, τον ό
ποιον παραδόξως παρέστησαν ώς άνθρωπον γελοίως 
μορφάζοντα. Ομολογώ δτι, συνομιλοΰντες έπί τών 
οχθών τής Λήθης, δέν ήμεθα κατά πάντα σύμφωνοι· 
διότι έγώ μέν έθεώρουν τήν τού πνεύματος ησυχίαν ώς 
μόνον σκοπόν τής ηθικής, ό δ’ ’Επίκουρος ήθελεν δτι 
διά τής ήδυπαθείας, ή διά τής φρονίμου άπολαύσεως 
τών αίθη'σεων, άγεται ό άνθρωπος εις τόν εύδαίμονα 
βίον. ’Εγώ άπεκάλουν εύ είναι τήν κατάστασιν έκείνην 
τής ψυχής, τήν άπηλλαγμένην παντός φόβου καί παν
τός πάθους. Ούτε ήμην αδιάφορος, καθώς οί έπικου- 
οικοί τής Κυρήνης, πρός τά τής πολιτείας· ήθελα μά- 
λις·α νά μή πάσχη ή αξιοπρέπεια του ανθρώπου, άλλά 
νά παρέχη εϊς αύτόν ό νόμος πάσαν ελευθερίαν, εκτός 
τής του πράττειν τό κακόν. Ούδέποτε έδίδαξα δτι ή 
ύλη δύναται νά παραγάγη ζωήν, αίσθημα ή στοχα- 
αόν. Τούναντίον, ποτέ δέν έπαυσα κηούττων δτι ό 
Θεός ύπήρχεν ή πηγή πάσης ζωής, καί έν τή διανοία 
μου, ό Θεός, ή ψυχή τού κόσμου, ήτο ιδέα σχεδόν ό
μοια μέ πΰρ τό όποιον ακτινοβολεί. Είναι αληθές δτι 
αί δοξασίαι τών μάγων τής Περσίας έπροξένησαν εις 
τό πνεΰμά μου ζωηράν καί βαθεϊαν έντύπωσιν* καίτοι 
δέ ό ’Επίκουρος έξ έμοΰ ήρύσθη, ώς φαίνεται, οίκοδο-

(1) Τούτο κατά Διογένην Λαέρτιον. 

μών τό σύστημά του, άν καί λίαν διάφορον του έμοΰ 
κατά βάθος, νομίζω δτι δέν θά ήτο τόσον άδικον άν 
αύτός έθεωρεΐτο ιός μαθητής μ.ου, όσον άν έγώ έθεω- 
ρούμην ώς εϊς τών τοΰ Πυθαγόρου μαθητών. Τέλος, 
φίλε, παρατηρείς ίσως δτι εις ταΰτα πάντα ούδόλως 
ύπάρχει ύλη παρέχουσα αφορμήν εις τούς καταγελών
τας με ώς μωρόν, καί δτι ποσώς έκ τών ιδεών μου τού
των δέν εξάγεται δτι κατεφρόνουν τό ανθρώπινον γένος, 
ώς θέλουν νά λέγωσι.

— Τωόντι, βλέπω έξ ών μοί λέγεις δτι οί μεταγε
νέστεροι σέήδίκησαν, καί δτι ύπήρξες άλλος ή όποιον 
σέ φρονούν έν γένει· άλλ’άπορώ πώςέσχηματίσθη περί 
σοΰ τοιαύτη γνώμη όριςτκή καί εναντία τής αλήθειας, 
μάλιστα δέ έξ έποχής μή άπεχούσης πολύ άπ’ εκείνης 
καθ’ήν έ'ζησες.

— 'Η απορία σου δέν μοί φαίνεται πολύ παράδο
ξος, ούτε ποσώς όνειδιστική. Κατ’έμέ, παν πράγμα, 
όποιονδήποτε, έχει τήν έξήγησίντου· καί τοΰτο μά- 
λις·α ήτο έν τών αξιωμάτων μου· δτι «Ούδέν έκ του 
ούδενός. » Στοχάζομαι δτι, έάν καλώς ήρεύνων, θ’ά- 
νεκάλυπτα πόθεν έ'λαβον αφορμήν νά μέ παραμορφώ- 
σωσιν οί σχεδιογραφοΰντές με έπί τών τοίχων τών 
σχολείων φοροΰντα προσωπεΐ'ον παράφρονος. Κλίνω 
εϊς τήν εικασίαν δτι κατ άρχάς μέν παρεστησαν ύπερ- 
βολικώς τήν αδιαφορίαν μου πρός τά ποταπά πάθη .καί 
συμφέροντα, τών οποίων καθίστανται οί άνθρωποι 
πολλάκις δούλοι, ώς άγαπώντες τήν έπιφάνειαν τών 
πραγμάτων μάλλον ή τά πράγματα αύτά, καί προσ- 
κολλώμενοι εις τάς σκιάς καί μή έννοοΰντες που κεΐν- 
ται τά πράγματα. Συμπεραίνω δτι έθεώρησαν ώς πα
ραφροσύνην τήν όλιγίστην ύπόληψίν μου πρός τά πλού- 
τη, τάς τιμάς, τάςεύωχίας, καί πρός πάσαν ηδονήν 
άποπλανώσαν τήν ψυχήν άπό τής άναζητήσεως τής α
γάπης καί τής αλήθειας. Καί έπειδή, έκφράζων περί 
τούτων τά φρονήματα μου, δέν έθεώρουν ώς έπάναγκες 
το νά πλάττω τήν φυσιογνωμίαν μου σοβαράν, τό νά 
οαίνωιεαι άγανακτών, ή κατά τινα τοόπον μ,ισών και 
τούς άνθρεόπους καθώς τάς άδυναμίαςτων, άλλά τ..- 
ναντίον έμεμφόμην μειδιών πάντοτε καί διατηρών ή- 
ναλλοίωτον τήν γαλήνην τής ψυχής, ήτις κατ’έμέ ε - 
ναι τό άκρον τής ζωής άγαθόν, διά τοΰτο ίσως είπον 
δτι ήμην φιλόσοφος σκώπτης· έπειτα δέ, έκ τής μετα- 
δόσεως τοΰ φρονήματος τούτου, προήλθεν υπερβολή· 
καί είπον ότι έγέλων διά τάς άνθρωπίνας μωρίας. ’.Εν
δέχεται δέ καί νά μέ παρέστησαν ούτω γελώντα έξ 
άντιθέσεως πρός τήν θρηνώδη μορφήν ύπό τήν οποίαν 
παριστων τον Ηράκλειτον.

— Αλλ εΐχον άράγε δίκαιον ώς πρός τόν Ηρά
κλειτον; Τώρα πιστεύω δτι καί ό φιλόσοφος ούτος, 
άν εύρίσκετο παρ’ήμϊν, θά διεμαρτύρετο ίσως κατά 
τής αδικίας καί τής υπερβολής τής κοινής γνώμης, 
καθώς πράττεις σύ.

— Δέν αμφιβάλλω· πέποιθα ότι καί τού Ηράκλει
του όχαρακτήρ παραβιάζεται, παριστώμενος ώς θρη
νώδης. Οί συμπολΐται αύτοΰ οί Εφέσιοι τον έπωνό- 
υιαζον « Σκοτεινόν », διότι ήτο σκοτεινός εϊς τα συγ- 
γράμματά του, καί δχι ποσώς διά τον χαρακτήράτου. 
Είναι δμως άληθές ότι έκεΐνος έλυπεΐτο πολύκ αί ήθύ- 
μει διά τάς πλάνας καί τάς κακίας τών ανθρώπων, 
καί ότι, ένεκα τής άγριας διαθέσεώςτου, όχι μόνον ή- 
γάπα τόν βίον της μελέτης, καθώς έγώ, άλλά καί ε- 
Φευνεν ολωσδιόλου τήν κοινωνίαν τών όυιοίων του· Γ ί - ‘ 

άνεχώρει εις τήν καρδίαν τών έρήμων όρέων, ούδόλως 
φροντίζων περί τροφής. Κατά τούτο δ’έφαίνετο άντι- 
φάσκων εϊς εαυτόν, έ πειδή έπρέσβευε μόνην τών ση

όντι άντίθεσιν πρός έμέ, καί όχι ποσώς έκ τής κατή
φειας του, τήν οποίαν βεβαίως παρ έστησαν όσον καί 
τήν φαιδρότητά μου ύπερβολικήν.

— Πρέπει λοιπόν νά μεταβάλωμεν τό φρόνημα η
μών περί τοΰ Ηρακλείτου καί σοΰ’ άλλ’άμφιβάλλω 
άν θά δυνηθώαεν νά τό κατορθώσωαεν έντελόισ. Ητο ι Γ ι

μάτων τήν ύπαρξιν, θεωρών όλα έν γενει τά οντα ώ; 
υλικά στοιχεία, ύπείκοντα εϊς αιωνίους νόμους μετα
μορφώσεις, Εκ τούτων τών άρχών του άπετέλει τω

τερπνόν τό νά σάς βύέπωμεν έκαστον άλλως πως τ.α- 
θαινόμενον έκ τών ήμετέρων αθλιοτήτων· γινώσκεις 
δέ ότι, όσοι τών μύθων έχουσιν έννοιάν τινα καί άρέ- 
σκουσιν, έπί τέλους συγχέωνται μετά τών άληθειών 
ούτως, ώς·ε δυσκόλως πλέον διακρίνονται. Τοιούτους 
σάς θέλει ό κόσμος, καί άν σείς αύτοί κηρύττετε ότι 



ΜΪΡΙΑ ΟΣΑ. 13!)
138 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.

δέν ύπήρξετε καθώς σας έπίστευσεν έκ παραδόσεως. 
"Ωστε ύπομένετε νά σάς είκονίζωμεν ώς μ-έχρι τούδε, 
οί δέ σοφοί μόνοι άς έχωσι την ορθήν καί δικαίαν ι
δέαν περί υμών.

ΔΙΗΓΗΜΑ. -- ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟΥ.

(igc σίλ. 10, 42, 74, χαι 106.)

'Ο Βίλδιν άνελάμβανε βραδέως την υγείαν καί την 
ησυχίαν τού πνεύματός του, άν καί τον επεμελούντο 
μετά φροντίδος πολλής οί οικείοι του. Ό Βενδάλ μά- 
λις-α, διάνα τον απόσπαση άπό τήςπερισκέψεως, ίσως 
δέ καί διά νά βλέπη συνεχεστερον την Μαργαρίταν, 
τω άνέμνησε το παλαιόν του εκείνο σχέδιον περί σχη
ματισμού φωνητικών αρμονιών. Δύο ή τρεις τών ύ- 
παλλήλων είχον μουσικά; τινας γνώσεις καί φωνήν αρ
κετά ανεκτήν· οΰτω δε ό χορός έσχηματίσθη καί έγυ— 
μνάσθη ύπό την διεύθυνσιν του Βίλδιν. Τό όνομα τών 
‘Οβερράϊζερ ήλθεν άφ’έαυτού εϊς το προκείμενον σχέ- 
διον. ’Επειδή ήσαν ούτοι μουσικοί επιτήδειοι, φυσικώ 
τώλόγω έπροτάθη καί εϊς αύτούς, άνήθελον νάλάβωσι 
μέρος· έδέχ θησαν λοιπόν την πρότασιν, ο τε κηδεμών 
καί ή κηδεμονευόμενη κόρη (ή μάλλον ό κηδεμών δι’ 
άμφοτέρους), καί ούτως ηρχισε προς τον Βενδάλ νέα 
ζωή δουλείας καί ένταύτω άγαλλιάσεως.

Εκεί πλησίον ύπήρχε μικρά τις καί παλαιά εκκλη
σία, οίκος ευκτήριος σκιερός καί οζων ύγρασίας ώς 
τι υπόγειον, καί εκεί καθ έκάς·ην Κυριακήν συνήγοντο 
καί έψαλλον έν χορώ έως είκοσιπέντε φωναί, μεταξύ 
τών οποίων εβασίλευεν ή της Μαργαρίττης. *11 κυρία 
Δορ, καθημένη εις γωνίαν τινά τού ναού, είχε τά νώτα 
πάντοτε (στραμμένα προς τον κόσμον δλ.ον. Τίτο δέ 
μετά τών ψαλλόντιον καί ό ’Οβερράϊζερ.

’Αλλά τάς κυριακάς ταύτας καί ίεράς συμφωνίας ύ- 
περτέρουν αί θύραθεν γινόμεναι κατά πάσαν τετάρτην 
της έβδομάδος εις την οικίαν Βίλδιν εκείνην δέ την 
ημέραν ή Μαργαρίττη έκάθητο εις τό κλειδόχορδον, 
πολλάκις μέλπουσα εις τήν πάτριόν της γλώσσαν τά 
ορεινά άσματα της 'Ελβετίας, άσματα αφελή μέν, άλλ’ 
υψηλά, οίονεί λέγοντα προς τόν Βενδάλ, « Ύψώθητι 
ύπέρ την επιφάνειαν της εμπορικής καί έρπυζούσης 
'Αγγλίας . . . ’Ελθέ μακράν . . . πόρρω τού πλήθους, 
πόρρω τού κόσμου. ’Ακολούθει με . . . ύψηλότερα, 
ετι ύψηλότερα. Ανέλθωμεν εις τάς κορυφάς τών βρά
χων, όπου οί ουρανοί οί σαπφείρινοι. ’Εκεί ς-ώυ.εν ύπό 
την ευλογίαν τού ύψίστου άνταγαπώμενοι! »

Ό Βενδάλ έχανε τον νουν.
’Αθάνατοι μελωδίαι! άλλ’ό'μως, όμολογητέον ότι 

κατ άρχάς έθελγον μάλλον αύτόν, παρά τόν Ζώην, 
τόν ύπηρέτην του; Ο Ζώης κατ’ούδένα τρόπον έ'ςεργε 
νά θολώση τα νάματα ταΰτα της αρμονίας προσθέ
των εις αύτα την τραχείάντου φωνήν. ’Αγερώχως πε- 
ριφρονών τάς κενάς ταύτας διασκεδάσεις, άδιαφόοει 
προς αύτήν δλην « την έπιχείρησιν ». Μίαν ημέραν ό
μως, καί αυτός ό μεμψίμοιρος Ζώης, τίς οιδε πώςδια- 
κείμενος, άνεκάλυψε πηγήν αληθούς ηδονής, γενόμε- 
νος ακροατής χορού τίνος προς αύτόν πρωτακούστου. 
Κατ’εκείνην την ημέραν, τόσον άπαλύνθη ή τραχύτης 
του, ώστε καί έπροφήτευσεν ότι τά παιδιά τής οί- 
νοθήκης, οί υπάλληλοί του, ηδύναντο ίσως επί τέλους 

νά κάμωσι προόδους τινάς εις μίαν τέχνην, διά την ο
ποίαν δεν ήσαν ποσώς γεννημένοι. Μετά τινα καιρόν, 
ή απροσδόκητος παρουσία τού Ίάρβου, φέροντος άνά 
χείρας αύλόν, καί ενός τών αχθοφόρων τής οίνοθήκης, 
κρατούντος βιολίον, καί ή ύπό τών δύο τούτων λα- 
γιωτάτων μουσουργία ενός μουσικού τεμαχίου, τό
σον τόν έξέπληξαν, ώστε έμεινε μέ τό στόμα κεχηνός. 
Το δέ θαυμαστότερον, μετά τήν μουσουργίαν ταύτην, 
εν άσμα τής Μαργαρίττης ’οβερράϊζερ τόν κατέστησεν 
εκστατικόν. Αφίνει το'τε ό καλός άνθρωπος τό κάθι
σμά του, προχωρεί ολίγον, χαιρετά, χαιρετισμών ά- 
ποτεινόμενον ιδίως προς τόν Βίλδιν, καί λέγει προς 
τήν όμ.ήγυριν

— Τώρα, ύστερ’άπ’αύτό όπου ήκούσετε, παγαί
νετε πλέον όλοι σας νά κοιμηθήτε.

Ούτως ήρχισεν ή προσωπική γνωριμία καί σχέσις 
μεταξύ τής Μαργαρίττης ’Οβερράϊζερ καί τού Ζώη, 
Τόσον πρωτότυπος έφάνη εϊς τήν νεάνιδα ό ευφημι
σμός του ούτος, καί τόσον από καρδίας εγέλασεν έξ αυ
τού, ώστε ό Ζιόης ήλθε μετά τήν μουσικήν συμφωνίαν 
προς αύτήν, καί τη είπεν ότι « ήλπιζε νά μήν έκαμε 
τήν κουταμάρα νά είπή μία κουταμάρα.» '11 
Μαργαρίττη τον διεβεβαίωσεν ότι, τούναντίον, είχε 
πνεύμα πολύ ό λόγος του. Καί ό Ζώης έκλινε τήν κε
φαλήν ηύχ αριστημένος.

— Σείς, δεσποσύνη, τήν είπε, θά επαναφέρετε 
εδώ μέσα τούς εύτυχείς μας καιρούς. Μία ωσάν τήν 
εύγενίαν σας . . . καί όχι κάνεις άλλος . . . είμπορεί 
νά έπαναφέρη τήν τύχην αύτού τού σπητιού.

— Νά επαναφέρν) τήν τύχην ! . . . έπηρώτησεν ή 
νεάνις διά τής χαριεστάτης ξενιζούσης προφοράς της* 
φοβούμαι μήπως δέν σάς εννοώ.

— Ναι, πρέπει νά είξεύρης, δεσποσύνη, έπρόσθεσεν 
ό Ζώης έμπιστευτικώς πως, ότι ό Κύριος Βίλδιν ήλ- 
λαξεν εδώ μέσα τήν τύχην. Δέν τό ήξευρες ; Αύτό όπου 
σέ λέγω έ'γινεν ακόμη πριν νά συντροφεύση μέ τόν κύ
ριον Βενδάλ. ’Εγώ τούς τό είπα μάλιστα· καί θά ΐδής 
ότι θά τό στοχασθοΰν καί μόνοι των. "Ομ,ως, άν ήρ- 
χουσουν κάποτε εις το σπήτι κ’έτραγωδοΰσες, νά έξορ- 
κίζης ούτω πως τήν τύχην, ίσως θά τήν εξευμένιζες.

Τήν ακόλουθον τετάρτην, παρετηρήθη ύπό τών πέ- 
ριξ τής τραπέζης ότι ή ό'ρεξις τού Ζώη δέν ήτο πλέον 
άςία αύτού. ’Έγιναν λοιπόν ψιθυρισμοί επί τούτου καί 
μειδιάματα, καί έκαστος έλεγεν ότι τό θαύμα τούτο 
τού Ζώη, μή τριόγοντος περισσότερον παντός άνθρώ- 
που, προήρχετο βεβαίως έκ τής ήδονικης προσδοκίας 
τού άσματος τής δεσποσύνης ’Οβερράϊζερ, ώς καί έκ 
τού φόβου μήποτε δέν εύρη θέσιν κατάλληλον, καί 
χάση ελάχιστου μέρος τής τέρψεως ταύτης. Τίτο γνω
στόν ότι ό Ζώης είχε τήν ά.κοήν ολίγον τραχείαν. Οί 
κακεντρεχείς ούτοι λόγοι τών συνδαιτυμόνων έφθάσαν 
μέχρι τού Βίλδιν, αύτός δέ, κατά τήν συνήθη άγαθο- 
τητάτου, έκάλεσε τόν Ζώην πλησίον του, καί ούτως ή- 
κουσε πάλιν ό ταλαίπωρος έν έκς-άσει τούς μελιρρύτους 
εκείνους φθόγγους ένα προς ένα, καί τέλος έπανέλαβεν 
εντός τών χειλέων του τήν αύτήν φρασιν ήτις, κατά 
τήν προλαβούσαν εβδομάδα, είχε κινήσει εϊς τόσην 
φαιδρότητα όλον τό ακροατήριου· « Τώρα, ύστερα 
άπ αυτό όπου ήκούσετε, παγαίνετε πλέον όλοι σας νά 
κοιμηθήτε. ».

’Αλλ’αί άπλοϊκαί διασκεδάσεις καί ήρεμαίαι αύται 
διαχύσεις επέπρωτο νά μή διαρζέσωσιν επί πολύ. Υ- 

πηρχέ τι έν αύταίς θλιβερόν, τό οποίον παρετήρει μέν 
έκαστος, άπέφευγε δέ νά είπη εις τον άλλον, ώς λυ- · 
πηρότατον.

II ύγεία τού Βίλδιν είχε κακώς.
’’Αν ο Βίλδιν κατετρύχετο ύπό μιας μόνης οδύνης, 

ίσως τήνκατενίκα. Ίσως έκλειε τό βλέφαρου του προς 
τήν φωνήν ήτις άδιακοπως έλεγε προς αύτόν, « Κατέ
χεις τήν θέσιν άλλου, καί απολαύεις αγαθών άνηκόντων 
εϊς εκείνον,» άν δέν έτιτρώσκετο ό άθλιος καί έν τή 
μόνη άκρα αγάπη τήν οποίαν ήσθάνθη εν τω βίωτου. 
Ταΰτα τά δύο άλγη συνηνωμένα, καθίσταντο άκα- 
τάβλητα, ύπερέβαινον τήν ηθικήν του δύναμιν. Δύο 
φαντάσματα όταν περιπολήσωσιν ένα άνθρωπον, τα
χέως τόν καταβάλλουν. Τά δύο ταύτα μορμολύκεια, 
— ή ιδέα τής γυναικός ήτις δέν ήτο μήτηρτου, καί ή 
τού άνδρος όςτις ήτο ό Βίλδιν, ό αληθής Ούάλτερος 
Βίλδιν, — εκάθηντο εις τήν τράπεζάν του μετ’αύτού, 
έπινον έκ τού ποτηριού του, καί τήν νύκτα ήγρύπνουν 
εις το προσκεφάλαιόν του. Βλέπων τήν αγάπην τών 
υπαλλήλων καί ύπηρετών του, έλεγεν ότι έκλεψε καί 
αύτήν γινόμενος προς αύτούς άγαθός καί γενναίος, 
καθιστών αύτούς εύδαίμονας, έλεγεν ότι έσφετερίζετο 
άλλότριον πρός τούτο δικαίωμα· ότι τήν ηδονήν ήν 
θά εΰρισκεν ό άλλος (κείνος, βλέπων τούς ανθρώπους 
τούτους εύτυχούντας καί εύγνώμονας, τήν οίκειοποι- 
είτο αύτός.

Καί ολίγον κατ’όλίγον ή καρδίατου έμαραίνετο έκ 
τής δεινής εντυπώσεως ταύτης, τό σώμά του έκάμ- 
πτετο, τό βήμάτου καθίστατο βαρύ, οί όφθαλμοίτου 
έζήτουν τό χώμα. "Οτι κατ’ούδεν ύπήρχεν ένοχος, τό 
ήσθάνετο, άλλ ησθάνετο ενταύτώ καί ότι δέν ήδύνατο 
νά διορθώση τό μέγα τούτο λάθος. ΙΙαρήρχοντο αί ή- 
μέραι, αί (βδομάδες, οί μήνες, καί δέν παρουσιάζετο 
κανείς. Εις τάς εφημερίδας έξηκολούθει τυπουμένη ή 
είδοποίησις, άλλ’ούδείς ήοχετο εις τον Βίντρην νά 
ζητήση τό δίκαιόν του, τό κτήμάτου. Ίίδη έπασχ εν 
εξ έκλείψειον τής διανοίας, καί συγχρόνως είχε τήν 
συναίσθησιν ταύτην. ’Ενίοτε έςηλείφετο άπό τού πνεύ
ματός του μία ολόκληρος ώρα, ολόκληρος ημέρα, ώς 
νά μή είχεν άνατείλει καίδι’αύτόν ώς διά τούς άλ
λους. "Επειτα έσκέπτετο, « Χθες ... Τί έκαμα χθές;» 
καί πλέον δέν ενθυμείτο. Έχανε τήν μνήμην. Συνέβη 
μίαν ημέραν νά τήν ενώ διηύθυνε τούς χορούς
καί έκρουε τόν χρόνον· μόλις δέ τήν επανέλαβε μετά 
πολλάς ώρας, έν τω μέσω τής νυκτός, καί τότε εύρέθη 
περιφερόμενος εις τήν αύλήν τής οικίας του, ύπό το φώς 
τής σελήνης.

— Τί συνέβη ; ήοώτησε τον Βενδάλ, ίδιον αύτόν 
πλησίον του.

— Δέν ήσο καλά, άπεκρίθη ό Βενδάλ- τίποτε άλλο 
δέν συνέβη.

Ο Βίλδιν ήτένισεν εις τό πρόσωπον τών ύπαλλή- 
λων ύπό τών οποίων εύρίσκετο περίεστοιχισμένος, ώς 
ζητών έξήγησιν.

—Τίποτε· χαίρομεν ότι είσθε καλήτερα, κύριε Βίλ- 
διν, είπον προς αύτόν όλοι.

Αλλο τι δέν ήδυνήθη νά έννοήση.
Τέλος, μίαν ήμέραν (καί μόλις είχον παρέλθει πέν

τε μήνες άπό τού συνεταιρισμού του μετά τού Βεν
δάλ), ήναγκάσθη πλέον νά πέση εϊς τήν κλίνην. Ί1 
κυρία Γολδοστάρβη ήτο ή νοσηλεύουσα αύτόν.

—’.Αφού πλέον κοίτομαι, τήν είπε, καί μέ νοση-

λεύετε πάλιν σείς, κυρία Γολδοστάρβη, ίσως επιτρέ
πετε νά σάς όνομ.άζω Σάλλην εϊς τό εξής.

— Ω, βέβαια, αύτό μάλιτα το όνομα ήχοί εις τήν 
ακοήν μου φυσικώτερα, καί τό προτιμώ.

— Σ’εύχαριστώ. Μέ φαίνεται ότι, κατ’αύτάς, ύ- 
πέφερα κρίσεις τινάς . . . Είπε με, νά έχης καλόν, 
Σάλλη· δέν είναι τούτο άληθές; Τώρα, δύνασαι νά μέ 
τό εϊπής άφόβως· σέ παρακαλώ . . .

— Ναι, κύριε, σάς συνέβη τι τοιοΰτο.
— Τώρα εξηγώ τοπράγμ.α. Δέν (καταλάμβανα. .. 

Σάλλη, είξεύρέις τί; '() κύριος ’Οβερράϊζερ είπεν, ότι 
ή γή είναι τόσον μικρά, ώστε τίποτε παράδοξον αν 
συναπαντίονται άδιακοπως οί αύτοί άνθρωποι, καί άν 
παντού ένταμόνωνται . . . Παρατήρησε! είσαι πλη
σίον μου· τό αύτό ώς νά έπανηρχόμην εϊς τό ’Ορφανο- 
τροφείον διά ν’ άποθάνω εκεί μέσα.

Έτεινε δέ τήν χείράτου προς αύτήν. '11 Σάλλη έ
λαβε ήν χείρα ταύτην μετά συμπάθειας.

— Οχμ, δεν αποθνήσκετε, αγαπητέ κύριε Βίλ- 
διν όχι.

— Τό αύτό μέ λέγει καί ό κύριος Βίντρης· άλλ’ά- 
φοτου έπεσα εϊς τό ς-ρώμα, αισθάνομαι τήν αύτήν γα
λήνην, τήν αύτήν άνάπαυσιν, τήν οποίαν ήσθανόμην 
καί άλλοτε, ότε ήμην εύτυχής, καθ ήν <οραν έπιπτα 
διά νά κοιμηθώ. Τή άληθεία, μ’έρχεται ό ύπνος γλυ
κύς καθώς εϊς τήν παιδικήν μουήλικίαν, ότε μ’ένανού- 
ριζες, Σάλλη· ενθυμείσαι όταν μ’(νανούριζες ;

Μετά τινα δέ στιγμήν σιωπής, έφάνη μειδιών.
— Σέ παρακαλώ, καλή μου μάνα, (ναγκαλίσου με. 
Έκλείποντος τού νοόςτου, έφαντάζετο ότι εύρί- 

σκετο εις τήν αίθουσαν του ’Ορφανοτροφείου, όπου αί 
κλίναι τών νηπίων.

'11 Σάλλη, συνειθισμένη ούσα να κύπτφ έπί τού 
προσκεφαλαίου τίον πτωχών ορφανών εκείνων, έκυψεν 
επί τού δυςυχούς άνθρώπου, καί τούτου ορφανού, καί 
άσπασθεϊσα αύτόν εϊς τον μέτωπον,—Μνήσθητί μ.ου, 
Κύριε! έψιθύρισεν.

"ΐΐνοιξεν ό Βίλδιν τούς οφθαλμούς.
— Σάλλη, είπε μετά φωνής έκλειπούσης , μ.ή με 

μετακινής. Είμαι καλά αναπαυμένος, σέ βεβαιώ . . . 
“Α ! νομίζω οτι ήλθεν ή ώρα μου. ’Αγνοώ όποιον απο
τέλεσμα θά κάμη ό θάνατός μου εϊς σέ, Σάλλη, άλλ 
εις (μέ . . .

’Εξέπνευσε . . .
(Έπεται Πράξι; Δευτέρα, εις τό προσεχές.)

ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΘΑΑΑΣΣ1ΙΣ.
’ Αν καί ήναι ατελέστατα έτι τά διδόμενα τής επι

στήμης, έξ αύτών γινώσκομεν σήμερον ότι ούδαμοΰ 
τό βάθος τής θαλάσσης ύπερβαίνει τάς 9,000 μήτρων 
ότι δηλαδή δέν ύπερβαίνει τό ύψος τών μεγίστων ό- 
ρέων τής στεοεάς.

Τό μέγα τούτο βάθος εύρίσκεται εϊς όλους τούς ω
κεανούς· πολλάκις μάλιστα οί καθετήρες (τά εργα
λεία δι’ών συνήθως καταμετρούνται τά ύδάτα)ι έδει
ξαν βάθος καί επέκεινα τών 9,300 μετρούν, άλλ’ ει
κάζεται, μετά τάς γενομένας εξετάσεις, ότι ή κατα- 
μέτρησις αύτη δέν έγινε μεθ όλης τής άπαιτουμένηε 
ακρίβειας, ήτοι διά τών νεωτέρων καθετήρων.

II ύπό τά ύδατα γή είναι συνέχεια άμεσος τής 
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ύπό τόν αέρα. Ό γεωμέτρης ευρίσκει καί έν τώ βυθώ 
τών θαλασσών τάς αύτάς γειογραφικάς ποικιλίας· πε
διάδας, κοιλάδας, φάραγγας, λόφους, κρημνούς, αε
ριώδεις έρνίρκους, άπεράντους εκτάσεις ϊλύος, χάλικας 
κυλισθέντας, βράχους άπειλητικώς κειμένους, πηγάς, 
ηφαίστεια.

’Αλλά πρός τόν φυσιολόγον ή σκηνή διαφέρει· είς 
μικοάν άπότασιν άπό της επιφάνειας του ύδατος δυσκό- 
λως εισδύει τό φώς· έκεΐ τά γήινα φυτά άντικαθίς-αν- 
ται ύπό τών φυκών, άτινα κυματοΰνται ώς μακραί 
ταινίαι πολύχρωμοι, ή άναδίδονται όρθια καί ελα
φρώς σαλευόμενα, ώς οί άκρέμονες τών δένδρων της 
γης είς τόν αέρα· έκεΐ ζώα βαρύσωμα καί κυκλοτερή 
κινούνται έντός στοιχείου τό όποιον δυνάμεθα ν’άπο- 
καλέσωμεν παχυλόν, συγκρίνοντες αύτό προς την καθ 
ημάς ατμόσφαιραν έκεΐ πηγαί ποτίμου ύδατος, αϊτι- I 
νες, άντί νά ρέωσιν έπί του εδάφους, ανέρχονται προς I 
τά άνω, καθώς ό καπνός είς τόν αέρα τόν όποιον άνα- 
πνέομεν έκεΐ καί τά ήφαίςεια αύτά δέν έξεμούσι τάς 
ύλαςτων καθ’ ον τρόπον τά έξω του ύδατος, ’Αλλ ό
μως, πρός την γεωμετρίαν, ό πυθμήν της δεςαμενής 
είναι κατά πάντα όμοιος μέ τά χείλη αύτής.

’Έλθετε νά έξαιρέσωμεν πρός στιγμήν τό ύδωρ, διά 
νά παρατηρη'σωμεν κάλλιον το σύνολον τού γήινου 
φλοιού, τάς πτυχάς αύτοΰ καί ανωμαλίας, αϊτινες 
φαίνονται ήμΐν τόσον μεγάλαι, ένώ, ώς πρός τό μέ
γεθος τού πλανη'του τούτου, είναι αληθώς μικραί καί 
ασήμαντοι.

*Ας ύποθέσωμεν την γην έχουσαν καθώς φαίνεται είς 
ήμάςή σελήνή· ήτοι έςερημένην ατμόσφαιρας καί ύδα
τος. Τινά τών ανωμάλων της γης θά παρουσιάζοντο 
είς τούς οφθαλμούς ημών έχοντα ύψος 1 6 έως 1 7 χι
λιάδων μέτρων. Η ύψίστη τών ανωμαλιών τούτων 
θά έκειτο είς την Ασίαν· θα ήτο ή σειρά τών όρέων 
'ΐμαλαίων, είς τό Θίβετον. Περί αύτήν θά έφαίνοντο 
τόποι χαμηλότατοι, χωρίζοντες αύτήν άπό τής δι
πλής ύβου ήν σχηματίζουσιν αί δύο ’Αμερικαί, άπό 
τής προβολής ήτις έχει κορυφάς τήν Αύστραλίαν μετά 
τών περικειμένων νήσων, καί άπό τής μεγάλης άρ- 
κτώας ηπείρου, τήν οποίαν όλην σχεδόν οί πάγοι κα- 
τακαλύπτουσι.

Φυσικώ τώ λόγω, ή γή, εχουσα το'πους ύψηλοτά- 
τους, έχει καί χαμηλοτάτους, κρυπτόμενους ήμΐν ύπό 
τών ύδάτων τών ώκεανών· πολλαχοΰ δέ οί ύψηλότα- 
τοι είναι πλησιέστατοι τών χαμηλοτάτων. 11 κορυφή 
τών ’ΐμαλαίων ολίγον απέχει άπό του βαθυτάτου πυθμέ- 
νος τής ινδικής θαλάσσης· τά λεγάμενα Βραχώδη <>ρη 
τής ’Αμερικής ολίγον άπεχουσιν άπό του βαθυτάτου 
πυθμένος του βορείου Ειρηνικού ’Ωκεανού· τά ’Αλε- 
γάνεια όρη ολίγον άπέχουσιν άπό τοΰ βαθυτάτου πυθ
μένος του βορείου ’Α
τλαντικού Ωκεανού’ 
τό Λευκόν Ορος, ολί
γον άπέχει άπό τού βα
θυτάτου πυθμένος τής 
δυτικής Μεσογείου θα
λάσσης. Η παρατήρη
σες αύτη είναι γενική· 
προσθετέον δέ ότι, έάν 
άπό τοΰ ένός μέρους 
της ή κορυφή τής κυρ- 
τότητος προσεγγίζη

'θ

Τομή τοΰ]’Ατλαντικού άπό Παρισίων εί: Τερρανόβαν.

(’Ενταύθα ή κ)ίμαξ τών βαθών είναι εικοσιπεντάκις μείζων τής τού 
μήκους τών αποστάσεων.)

είς τήν κορυφήν τής κοιλοτητος, πολύ άπέχει άπ’αύ
τής έκ τοΰ άλλου μέρους. "θλαι αί πτυχαί τοΰ γήινου 
φλοιού παρίστανται ούτω πως ασύμμετροι, σχήμα- 
τίζουσαι έκ μέν τοΰ ένός μέρους των ομαλόν, έκ δέ τοΰ 
άλλου απότομον κατήφορον.

Καθώς δέ έπί τοΰ εναερίου μέρους τής γής απαντιόν
ται καί είς μεγάλα πολλάκις ύψη οροπέδια έκτεταμέ- 
να, ούτως εύρίσκονται τοιαΰτα καί είς τό ένυδρον μέ
ρος αύτής. Τοιοΰτον είναι τό έντός τοΰ βορείου Α
τλαντικού Ωκεανού έκτεινόμενον άπό τής νήσου ’Ισ
λανδίας μέχρι τών ’Ασόρων καί τών ’Αντίλλων νήσων 
αί νήσοι ’Ασόραι είναι αί ύψισται κορυφαί έσβεσμένων 
ήφαιτείων βουνών ταύτης τής σειράς τών ύποβρυχίων 
όρέων.

"Ετερον όροπέδιον εκτείνεται πρός βορράν, πρός ά- 
νατολάς καί ολίγον πρός νότον τής Τερρανόβας· άλλ’ 
άφού προβή μέχρι τοΰ πλάτους τοΰ Νεοβοράκου, σχη
ματίζει απότομον κρημνόν έκεΐ πέριξ καταμετρού
μενα τά ύδατα παριστώσιν έντός μικράς άποστάσεως 
διαφοράν βάθους 8,000 μέτρων !

’Αλλοτε πάλιν τό όροπέδιον έχει βουνά πολλά, τών 
οποίων αί κορυφαί έζέρχονται είς τήν ατμόσφαιραν· 
τοΰτο συμβαίνει είς τά συστήματα τών ώκεανείων νή
σων, αϊτινες είναι αί ύψισται κορυφαί σειράς όρέων ύ- 
ποβρυχίου οροπεδίου. Έάν ή ’Αμερική έσκεπάζετο ύπό 
τών ύδάτων μέχρις ύψους ’2,000 μέτρων, άντ’αύτής 
θά έφαίνοντο συστήματα νήσων, σχηματιζομένων έκ 
τών κορυφών τών Βραχωδών Ορέων αύτής, έκ τών 
Ανδεων αύτής, έκ τών βρασιλιανών όρέων, καί έκ τι- 

νων κορυφών τών ’Αντίλλων καί τών Αλλεγανείων.
Τής θαλάσσης ό πυθμήν διαφέρει τοΰ πυθμένος τών 

ποταμών. Τούτων ό πυθμήν είναι κοίτη έπέχουσα τό
πον αύλακος. Ούτε τών λιμνών ό πυθμήν, καίτοι βα
θύτατος ενίοτε, παρουσιάζει ποτέ ό,τι ό τών θαλασ
σών. Έάν άπό τής όχθης λίμνης τινός άξης εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τής απέναντι όχθης, ή γραμμή μόλις 
θά ψαύση τήν έπιφάνειαν τοΰ ύδατος της, πολύ άπ;- 
χουσα τοΰ πυθμένος της* άλλα τό πράγμα διαφέρει 
έπί θαλάσσης τινός άρκετά εκτεταμένης. 'Η γή είναι 
σφαιροειδής· ή έλευθέρα επιφάνεια τών ώκεανών είναι 
καί αύτή σφαιρική ώς έγγιστα, το δέ βάθος καταμε
τρείται άπό τής έπιφανείας τοΰ ύδατοζ. Λοιπόν· έάν, 
παραδείγματος χάριν, συνήπταμεν τήν πόλιν τών Πα- 
ρισίων μετά τής νήσου Τέρρανόβας δι ’ ένός ύπογείου 
πόρου, κατ’εύθεΐαν γραμμήν, ό ύπόγειος πόρος ούτος 
ουδόλως θά άπήντα τοΰ ’Ωκεανού τά ύδατα, — κα
θώς βλέπομεν έκ τοΰ επομένου σχήματος.

Αυπούμεθα ότι, έτοιμον εύρόντες τόν 
σχήματος μετά τών γαλλικών γραμμ.άτων. 
μέθα νά ’ ζ έκδώσωμεν αύτόν ούτω και πρόι

• τύπον τού 
9 άναγκαζο- 

)ζ τούς μη εί- X / ■ ·■ Λ -S /οοτας την γαλλικήν 
άλλ’ είς αύτούς έρχό- 
μεθα νά δώσωαεν τήν 
δέουσαν έςήγησιν.

Αί λέξεις Distance 
curviligne σημαίνου- 
σιν «’Απόστασις κατά 
καμπύλην γραμμήν » 
αί δέ λέξεις Distance 
rectiligne, «’Απός-α- 
σις κατ’εύθεΐαν γραβρε- 
μήν.»Αί δύο γραμμαί.

άναχωρούσαι δεςιόθεν, έκ Παρισίων (France, Paris), 
φθάνουσιν άμφότεραι διά διαφόρων όδών είς Τέρρανό- 
βαν (Terre-Neuve), κειμένην παρά τή βορεία ’Αμε
ρική. Η μεταξύ άπόστασις, διά μέν τής καμ.πύλης 
γραμμής (ήτοι διά τής έπιφανείας τού ’Ωκεανού) εί
ναι 6700 χιλιομέτρων, διά δέ τής εύθείας γραμμής 
(ήτοι διά τοΰ ύπογείου πόρου), είναι μόνον 5690 
χιλιομέτρων. Οί άλλοι αριθμοί, οί κατά κάθετον γε- 
γραμμένοι, σημαίνουσι τό έν τω διας-ήμ.ατι τούτω βά
θος τοΰ ’Ατλαντικού είς μέτρα· — παν δέ μέτρον γαλ
λικόν είναι ’ίσον πρός ένα καί ήμισυν πήχυν, ώς είναι 
ήμΐν ήδη γνωστόν.

Η άνωτέρω παρατήρησις έφαρμόζεται καί είς πά
σαν άλλην θάλασσαν έκτεταμένην· προε'ρχεται δέ έκ 
τοΰ σφαιρικού τής γής σχήματος.

’Αλλ’ ό,τι θά φανή είς τόν αναγνώστην θαυμαστό- 
τερον, τό βάθος τών ώκεανών, άντί κοίλου, ώς θεω- 
ρούμεν αύτό, είναι μάλιστα έν γένει κυρτόν.

Σαφώς ϊνα άποδει- 
χθή τούτο, καί ί'να 
σχηματίση ό αναγνώ
στης ακριβή ιδέαν τοΰ 
πάχους τούτε στερεού 
φλοιού τής γής, σχε- 
τικώς πρός τόν όγκον 
αύτής όλον, καί τοΰ 
ύγροΰ αύτής περικα
λύμματος, καί τής ά- 
τμοσφαίράς αύτής, ι
δού σχήμα παριστόν 
τομήν τής ύδρογείου 
σφαίρας ύπό τόν ιση
μερινόν.

Εν τω κέντρω τής 
σφαίρας ταύτης εύρί- 
σκεται ή ύλη ή φλο
γερά, τόπύρτό άσβε- 
στον, τοΰ όποιου τήν 
φύσινείκάζομεν εκ τών 
όσα έξερεύγουσι τά η
φαίστεια. Στερεός τις 
φλοιός, καίαύτός όχι 
πολύ παχ ύς άναλογως, 
περικαλύπτει τόν ρευ
στόν πυρήνα, καί α
ναπαύεται έπ αύτού 
ώς σχεδία έπί τών ύ-
δά των. Οσάκις ή ένδοτάτη θάλασσα τοΰ πυρός κυμαί
νεται, ό σάλος της φανεροΰται είς ημάς διά σφοδρών 
σεισμών καί διαρρήξεων τοΰ εύθράστου τούτου φλοιού, 
έπί τοΰ οποίου άναπαύονται όλαι ήμ.ών αί έλπιδες.

Τό δέ στερεόν τής γής στρώμα περικυκλοΰται ύπο 
ατμόσφαιρας διπλής. Τά κάτω τής άτμ.οσφαίρας ταύ
της αποκλείονται είς ήμάς ώς ύδάτινα· μόνον είς τήν 
έπιφάνειαν αύτής επιτρέπεται νά περιφερώμ.εθα. Η γή

('Ενταύθα ή χλίμαξ τών βαθών είναι πεντηκοντάκις μείζων τής τού μή-
• κους τών αποστάσεων.)

(1) Άνάγνωθι I. Sumatra, νήσος Σουμάτρα. — Borneo, Bop- 
νεον. — I. Celebes, Νήσοι Κέλεβοι.— I. Gilolo, νήσος Ιίλολο;. 
— Grand Ocean Equatorial, Μέγας ’Ωκεανός Ισημερινός.— He 
Gallapagos, νήσος Γαλλαπάγη.—Picliincha Volcan, ‘Ηφαίστειου 
Πικίγκιον. — Amerique Merid., Νότιος ^Αμερική. — Ocean At- 
lantique, ’Ατλαντικός ’Ωκεανός. — Afrique, ’Αφρική. — Mer des 
Indes, ’Ινδική Θάλασσα. — Mont Ophir Vo’can, Ορος Όφιρ, 
ήφαίστειον.

σχίζει, ώς ούτως είπεΐν, τήν δευτέραν ατμόσφαιραν 
είσδύουσα είς τό αερώδες μέρος της, τό μόνον αρμό
διον πρός τήν ήμετέραν φύσιν.

Το πάχος τής στερεάς γης εικάζεται ότι δέν είναι 
πανταχοΰ τό αύτό· ύπολογίζεται ότι δεν δύναται νά 
ύπερβαίνη τάς 1 00 χιλιάδας μέτρων, ήτοι τό δέκατον 
πέμπτον μέρος μιάς άκτΐνος προερχομένης άπό τού 
κέντρου τής γής. Εϊς τινα μέρη εικάζεται ώς πολύ ό- 
λιγώτερον τό πάχος του ς·ερεοΰ φλοιοΰ έπι τοΰ όποιου 
πατούμεν. Πλησίον μάλις-α τών ήφαιςείων, πάντως εί
ναι πολύ ασθενές, άφοΰ αί φλογεραι ύλαι αι σχηματί- 
ζουσαι τόν πυρήνα τής γής έκθρώσκουσι διά τών ρωγ
μών τών όρέων τούτων.

Τό μέγιστον βάθος τοΰ ύδατίνου ς-ρώμ.ατος είναι έ- 
λαττον 10 χιλιομέτρων, τό δέ άναπνευς-ικόν.μέρος τής 
ατμόσφαιρας δέν εκτείνεται ύπέρ τά 8 ή 9 χιλιόμε
τρα ύπεράνω τής έπιφανείας τών ύδάτων· όίτε όλα τά 

ήςζωής έκτελούνται έντός τής ξινής ζώνης 
,ώνηςόχιπα- 

■20

I φαινόμενα 7,

τ ε θεάν

ταύτης· ζι 
χυτέρας 18 έως 
χιλιομέτρων.

Πόσον ασθενής 
ναι αύτη ή ζώνη, 
τήν συγκρίνωμεν πρός 
τόν όγκον τής γηί'νης 
σφαίρας, τής όποίαςή 
άκτίς είναι 1,500 χι
λιομέτρων , καί έάν 
σκεφθώμεν ό'τι καί ή 
γή αύτή είναι ώς κόκ
κος άμμου, περιπλα- 
νωμένη είς τό αχανές 
τοΰ σύμπαντος !

Ο πυθμήν τοΰ Με
γάλου Ισημερινού ’Ω
κεανού καί ό τοΰ ’Ινδι
κού πελάγους έσημει- 
ώθησαν άνωτέρω διά 
στιγμών, ώς αμφίβο
λοι, διότι σπάνιαι εί
ναι αί περί αύτών πλη
ροφορία'.. Η ύπό τόν 
ισημερινόν τομ.ή ά
παντα τό βόρειον μέ- 
ρος τής νοτίου ’Αμε
ρικής, διέρχεται τό 
ήφαίςειον Πικίγκιον, 

άπτεται τών νήσων Γαλλαπαγών, τάς όποιας δια-ατν ictai των νηοων ι «.AAoJV'xpuv υια—
χωρίζει άπό τής ηπείρου βαθύς βραχίων θαλάσσης· 
άφοΰ δέ διέλθγ τό μέσον μ.έρος τοΰ Ειρηνικού ’Ωκεα
νού, διατέμνει τάς Σκαρβορουγικάς νήσους. Περαι
τέρω άπαντα τάς Μολούκας, τήν Βόρνεον, τήΊ Σου- 
μ,άτραν καί τά ηφαίστεια αύτής, τό ’Οφιρ, έκ διαμέ
τρου άντίθετον τοΰ ΙΙικιγκίου· έπειτα τόν ’Ινδικόν ’Ω
κεανόν, τήν Αφρικήν καί τό άπέραντον αύτής όροπέ
διον, τήν νήσον Αγιον Θωμάν καί τόν Ατλαντικόν. 
Τί βλέπομεν έν τή περιβολή ταύτη; 'II εξωτερική επι
φάνεια τού γήινου φλοιού παρίσταται δι’ένός ακριβούς 
σχεδόν κύκλου- μόλις διακρίνεταιγραμμήτις ελαφρό
τατα έχουσα κυμάτια, ής έσχεδιάσθησαν αί άνωμαλίαι 
ύπερμεγέθεις επίτηδες, ϊνα τάς διακρίνη ό οφθαλμός.
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΑΕΙΜΛ.Α'ΧΟΥ
IlEI’HII'fI-ΙΪ ΕΝ ΙΘΑΚΙΙι, IlEAOIfONNUXlh KAi TPUAA1.

Εν Παρισίοις έξεδόθη κατ’αύτάς γαλλιστί ύπό φι
λέλληνας Γερμανού, του Ερρίκου Σλειμάννου, βιβλίον 
άξιον σπουδής, ού μόνον διά τάς έν αύτώ έμβριθείς 
άρχαιολογικάς έρευνας, έπί τε των περιφήμων έν τή 
άρχαιότητι τόπων, όπου ό συγγραφεύς περιηγήθη έχων 
αείποτε άνά χεϊρας την ’ίλιάοα καί ’οδύσσειαν, καί 
των πραγμάτων άτινα έξηκρίβωσε, πολλάς γνώμας έ- 
σφαλμένας άλλων προ αύτού περιηγητών διορθών , 
άλλα καί δι’όσα προέταξε προοιμιαζόμενος. Αληθώς, 
όλος ό πρόλογος τού βιβλίου τούτου είναι δίδαγμα οϊ· 
κοδομητικον, θησαυρός παραμυθίας πρός τούς όσοι των 
νέων έγεννήθησαν άπροικοι, ώς εϊπείν, καί παιδιόθεν 
ανυποστήρικτοι· ούτοι διδάσκονται έκ τού βίου τού 
συγγραφέως, ότι όντως «τη έπιμελεία πάντα δούλα 
γίγνονται», καί ότι αδύνατον είναι νά μη βραβευθή επί 
τέλους ή φιλοπονία, έχουσα σύνεδρον την τιμιότητα.

« Οτε (λέγει ό συγγραφεύς καί ήμέτερος περισπού- 
δα-ος φίλος) εν Καλχόρστω, χωρίω τού Μεκλεμβούρ- 
γου Σχβερίνου, δεκαετής ετι παρουσίασα εις τον πα
τέρα μου, ώς δώρον διά τά Χριστούγεννα τού 1832, 
κακώς γεγραμμένην λατινιστί άφήγησιν των κυριω- 
τάτων συμβάντων του τρωικού πολέμου, καί τών τυ
χών του ’οδυσσέως καί Αγαμέμνονος, πόορω άπεϊχον 
τού νά φαντασθώ ότι, μετά τριάκοντα έξ έτη, έμελλον 
νά προσφέρω εις το δημόσιον βιβλίον επί τού αύτού 
προκειμένου, εύτυχήσας νά ίδω αύτοϊς όμμασι την 
σκηνήν τού πολέμου .εκείνου, καί την πατρίδα τών η
ρώων ών τά ονόματα άπεθανάτισεν ό "Ομηρος.

Αμα μαθόντανά λαλώ, ό πατήρ μ είχε διηγηθή 
τα μεγάλα άθλα τών ομηρικών ηρώων- ήγάπων δε 
ταύτα τά διηγήματα, καί κατεκηλούμην καί ένθου- 
σίων άκροώμενος. Εις τού παιδιού τήν μνήμην αΐ 
πρώται έντυπώσεις έγχ αράττονται έφ’δρου ζωής, καί* 
τοι δε μοί έπεφυλάττετο ύπό της τύχης νά εΐσαχθώ έκ 
νεαράς ηλικίας εις τό όψοπωλείον τού κυρίου Χόλσου, 
εν τή κωμοπόλει Φυρστεμβέργη τού Μεκλεμβούργου, 
καί νά μη ακολουθήσω τών γραμμάτων το στάδιον, 
προς ο είχον άκραν έφεσιν, όμως διετηρουν αείποτε 
προς την άρχαίαν έκείνην εύκλειαν τον αύτον της παι
δικής μου ηλικίας έρωτα.

Εν τώ μικρώ έργας-ηρίω όπου διετέλεσα έπί πέντε 
και ημισυ έτη ύπηρετών, πρώτον μέν τον εϊρημενον κύ
ριον Χόλσον, έπειτα δέ καί τον διάδοχον αύτούκύριον 
Χύζτητον, έζαίρετον άνδρα, έ'ργον είχον νά πωλώ μαι- 
νίδας καί βούτυρον καί ρακήν καί γάλα καί άλας, ν’ 
αλέθω τά γαιώμηλα προς εξαγωγήν οινοπνεύματος, νά 
σαρώνω τό έργαστήριον, καί τά τοιαΰτα, συγχρώμε- 
νος μετά ανθρώπων της έσχατης τάξεως.

Ούτως εργαζόμενος από τής πέμπτης πρωινής ώρας 
μέχρι τής ένδεκάτηςτής νυκτός, ούτε στιγμής είχον 
άνεσιν προς μελέτην· διό καί έπελήσθην ταχέως τών 
όλ ίγων όσα νήπιον είχον μάθει, καίτοι διετηρουν άκ- 
μαίον τον πόθον τής μαθήσεως’ διά παντός δέ θά ένθυ- 
μούμαι την έσπέραν καθ’ήν εϊσήλθεν εις τό έργαστή- 
ριον βεβακχευμένος ό υπηρέτης μυλωθρού τίνος, υιός 
ΐερέως διαμαρτυρομε'νου, κατοικουντος εις χωρίον έκ 
των πλησίον τού Τετερόβου. Ο νέος ούτος είχε τελειώ- 
σει τάς σπουδάςτου εις τό γυμνάσιου, ότε'άπεβλήθη 
διά τάς αταξίας του· καί ό πατήρ του, θελήσας νάτόν 

τιμώρησα, τον είχε βάλει νά υπηρέτη εις τον μύλον. 
’Αλλ’άδη μονών διά την τύχην ταύτην, ό υιός έδόθη 
εϊς τό ποτόν ενθυμούμενος όυιως πάντοτε τον 'Ομη
ρον, μάς άπήγγειλεν έξ αύτού περί τούς εκατόν ςίχους, 
καί έρρύθμως μάλιστα. Καίτοι έγώ δεν έννόουν ούτε 
λεςιν, άλλ ή εύηχος αυτή γλώσσα μοί έπροξένησεν 
εντύπωσιν βαθείαν, καί πικρά δάκρυα χύσας διά την 
οικτράν μου τύχην, τον παρεκάλεσα, καί τρις έπανέ- 
λαβε τά θεία εκείνα έπη αντί τριών ποτηρίων ρακής, 
τα όποια έπλήρωσα έκτινων σολδίων άποτελούντων 
όλην μου τήν περιουσίαν. Άπ’εκείνης της ςιγμής δεν 
έπαυον ίκετεύων τον Θεόν νά μέ άξιώση τής χάριτος 
τού νά μάθω μίαν ημέραν τήν ελληνικήν γλώσσαν.

Ούδεμ ίαν έν τούτοις είχον έλπίδα τού νά έξέλθω 
τής θλιβερά? καί ταπεινής μου θέσεως. Διά θαύματος 
έσώθην ές αύτής. ’Ανεγείρων κάδον τινά βαρύτατον, 
έπαθον κατά τό στήθος· μοί έπήλθε δέ αίμοπτυσία, 
καί κατέστην προς εργασίαν ανίκανος. Άθυμών διά 
τούτο, μετέβην εις Αμβούργου, ό'που κατόρθωσα νά 
με δεχθώσιν ώς παίδα ναύτην έπί τίνος πλοίου άναχω* 
ρούντος εις Ααγουαΰραν τής Βενεζουέλας.

Ες Αμβούργου άπεπλεύσαμεν ημέραν 28 νοεμ- 
βρίου 1841" τήν δέ I 2 δεκεμβρίου, θυέλλης τρομε
ρά? έςεγερθείσης, έναυαγήσαμεν εις τάς άκτάς τής νή
σου Τεξέλου. Σκεφθείς τότε ότι ή μοΐρά μου ήθελε νά 
μένω εις τήν 'Ολλανδίαν, άπεφάσισα ν’άπέλθω εις 
’Αμς-ελόδαμον, καί νά γίνω ς-ρατιώτης. ’Αλλά τούτο 
δεν έπετύγχανον όσον έφρόνουν ταχέως, καί τά ολίγα 
φλωρίνια άτινα ήδυνήθην νά συνάξω επαίτης γενόμε- 
νος έν Τεςε'λω καί έν Εγχιουσένω, έδαπανήθησαν εντός 
δύο ημερών εις τό ’ Αμς-ελόδαμον. Διόλου άπορος τυ
χών, έπροσποιήθην νόσον βαρείαν, καί ούτως έγενομην 
δεκτός εις τό νοσοκομεΐον. ’Εκ τής δεινής ταύτης 0;- 
σεως μ’έσωσεν ό αγαθός μεσίτης πλοίων 1. Φ. Βένδ, 
ό ές Αμβούργου, οςτις άκούσας τάς συμφοράς μου, 
μοί έστειλε τό προϊόν μικρά? τίνος συνεισφοράς, τήν 
οποίαν ενήργησεν ύπέρ εμού· ένταύτώ δέκαί μ’έσύστη* 
σεν εις τον έςαίρετον κύριον "Επνερ, γενικόν πρόξενον 
τής Αρκτώας 'Ομοσπονδίας έν ’Αμστελοδάμω, προ- 
μηθεύσαντά μοι θέσιν ύπαλληλου παρά τώ κυρίω Φ. 
Κ. Κούϊεν.

Εις τήν νέαν μου ταύτην θέσιν, έ'ργον είχον τό νά ε
πισημαίνω τάς συναλλαγματικά? καί νά συνάγω τά 
χρήματα, νά φέρω τάς έπιστολάς εις τό ταχυδρομείου 
καί νά ζητώ άλλα?· έ'ργον μηχανικόν, τό όποιον όμως 
μοί εύηρέστει, διότι είχον ούτω καιρόν νά ένασχολώ- 
μαι καί εις τάς άμεληθείσας σπουδάς μου.

Καί πρώτον έ’μαθον νά γράφω ευανάγνωστα* εύθύς 
δ έπειτα ένησχολήθην εις τήν σπουδήν τών νεωτέρων 
γλωσσών, πρός βελτίωσιν τής θέσεως μου. Μισθόν εί
χον 800 φράγκων κατ έτος· τά ήμίση τούτων έδα- 
τ.ί'ΐω-ι πρός σπουδήν μου, τά δέ λοιπά προς διατρο
φήν- άλλ όμως έ'ζων οίκτρώς. Επλήρωνα 8 φράγκα 
μηνιαίου ένοίκιον δι’άθλιόν τι υπερώον άνευ θερμά
στρας, όπου κατά μέν τον χειμώνα έτρεμον έκ τού ψύ
χους, κατά δέ τό θέρος έψηνόμην καί ώς πρόγευμα 
μέν έτρωγον ολίγον πόλτον ές αλεύρου σικάλεως, διά 
δέ γεύμα ουδέποτε έδαπάνων πλείονα τών τεσσάρων 
σολδίων. Ούδέν όμως παροτρύνει τοσούτον έπί τήν 
σπουδήν, όσον ή πενία καί ή βεβαία προσδοκία τής 
διά τού καμάτου απαλλαγής.

Όθεν, πρώτον, έδόθην εις τήν σπουδήν τής άγγλι-

κής γλώσσης μετά άκρου ζήλου- ή δ’ανάγκη μ ύπέ- ! 
δείξε τότε μέθοδόν τινα τά μέγιστα διευκολύνουσαν 
τήν έκμάθησιν τών ξένων γλωσσών αύτη δέ συνίςα- 
ται εις τό ν’άναγινώσκη τις πολύ καί γεγωνυία τή 
φωνή, ποτέ δέ νά μή μεταφράζη, καθεκάστην δέ νά 
λαμβάνη έν μάθημα, καί νά γράφη άδιαλείπτως θέ
ματα έπί πραγμάτων διαφερόντων αύτον, καί νά διορ- 
θώνη αύτά μόνος, ύπό τά ό'μματα τού διδασκάλου, καί 
έπειτα νά τά έκστηθίζτι, καί εις τό μάθημα τής έπιού- 
σης ν’άπαγγέλλη λέξιν πρός λέξιν τά χθές έπιδιορ- 
θωθέντα. Κακόν είχον μνημονικόν, επειδή έκ νεαράς 
μου ηλικίας δέν τό έγύμνασα" άλλ’ έδραττόμην πά- 
σης στιγμής, καί έκλεπτα δέ μάλιστα καιρόν, μανθά- 
νων πάντοτε. ’Εςερχόμενοςπρόςύπηρεσίαν, είχον, έ'τι 
καί άν έβρεχε, τό τετράδιόν μου άνά χεί^ας, καί έςε- 
στήθιζα. Ούδέποτε έπερίμενον έπιστολάς εις τό ταχυ
δρομείου μή άναγινώσκων. "Ωστε έγύμνασα ούτω τό 
μνημονικόν μου ολίγον κατ’ολίγον, καί εντός ές μη
νών κατώρθωσα νά μάθω κατά βάθος τήν αγγλικήν. 
Τότε μετεχειρίσθην τήν αύτήν μέθοδον καί εις τήν γαλ
λικήν, τών δυσκολιών τής οποίας κατίσχυσαέντός άλ
λων έξ μηνών.

Αί βεβιασμέναι καί ύπερβάλλουσαι αύται σπουδαι 
τοσούτον είχον ένισχύσει τό μνημονικόν μου έντόςένός 
έτους, ώστε αί σπουδαι τής ολλανδικής, τής ισπανι
κής, τής ιταλικής καί τής πορτογαλλικής μοί έφάνη- 
σαν εύκολώταται- καί αληθώς, μόνον έπί έξ εβδομά
δας ένασχοληθείς εις έκάςην αύτών, ήδυνήθην νά λαλώ 
καί νά γράφω αύτάςέλευθέρως. ’Αλλ όμως, έκ τής πρός 
τά μαθήματα ταύτα άκαθέκτου ορμής μου ήμέλουν τό 
μηχανικόν έ'ργον μου έν τώ έμπορικω έκείνω καταστή- 
ματι, ότε μάλιστα ήρχισε νά μοί φαίνεται τό έ'ργον 
τούτο ανάξιον μου· διό καί δέν ήθελον οί προϊστάμε
νοί μου νά μέ προβιβάσωσι, φρονοΰντες ίσως ότι, άν
θρωπος ανεπιτήδειος εϊς τό έ'ργον τό όποιον μ ήτο ά- 
νατεθειμενον, ΰπήρχεν άνίκανος πρός άνωτέραν τινά 
λειτουργίαν.

Τέλος, διά μεσιτειών τών άρίςων φίλων μου κυρίων 
Α. Στόλλ τού έκ Μαγχε'ίμου, καί Βαλάουφ τού έκ 
Βρέμης, ήδυνήθην νά τύχω θέσεως επιστολογράφου 
καί καταστοιχαρίου έν τώ γοαφείω τών κυρίων Β. X. 
Σχρέδερ καί Συντροφιάς, έν ’Αμστελοδάμω, μετά μι
σθού έκ 1200 φράγκων· άλλ’ ίδόντες ούτοι τον ζή
λον μου, μοίάπετιναν 2000 φράγκων, όπως μέ παρο- 
τρύνωσι. Τωόντι, αύτη ή έλευθεριότης, δι’ήν έ'σομαι 
διά βίου εύγνώμων πρός αύτούς, κατέστη αφορμή τής 
ευτυχίας μου· διότι, ίδίον ότι ήδυνάμην να τοΐς φανώ 
χ ρησιμώτερος άν έγινόμην κάτοχος τής ρωσσικής γλώσ
σης, έσπευσα νά μάθω καί ταύτην. 'Αλλα όμως ρωσ- 
σικά βιβλία δέν ήδυνήθην νά ευρώ, πλήν παλαιάς τί
νος γραμματικής, ένό; λεξικού, καί κακής τίνος μετά*
φράσεως τού Τηλεμάχου. ’Εζήτησα διδάσκαλόν τι- 
να της ρωσσικής, άλλ’ ούδείς έν Αμστελοδάμω έγί- 
νωσκε λέξιν έκ ταύτης της γλώσσης. ’ΐίναγκάσθην λοι
πόν νά ένασχοληθώ μόνος εις αυτήν, καί, τή βοήθεια 
τής γραμματικής, έ'μαθον έντός ολίγων ήμερουν τά 
ρωσσικά στοιχεία μετά τής προφοράς αυτών. Τότε α- 
νε'λαβον τήν παλαιάν μου μέθοδον, γράφουν ρωσσιστί 
διηγημάτια ύπ’έμού αύτού συντιθέμενα, καί μανθάνουν 
αύτά έπειτα έκ στήθους. Δεν είχον κάνένα νά έπι- 
διορθώνη τάγυμ.νάσματάμου, καί εικάζω ότι ήσαν ε
λεεινά, άλλ’έπροσπάθουν συγχρόνως νά διορθώνου ε-

μαυτόν διά της πείρας, άποστηθιζων τον Τηλέμαχον. 
’Επειδή δέ μοί έφάνη ότι μάλλον θά προουδευον άν εί
χον τινα παρ’έμοί, εις ον νά διηγούμαι τάς τύχας του 
Τηλεμάχου, εύρηκα πτωχόν τινα Εβραίον όςτις, αντί 
τεσσάρων φράγκων καθ’εβδομάδα, ύπεχρεώθη νά έρ
χεται καθ’ έσπέραν εϊς τον θάλαμόν μου, καί ν ακοοά- 
ται έπί δύο ώρας τάς ρωσσικάς διηγήσεις μου, καίτοι 
μή έννοών ού'τε συλλαβήν.

Εις τήν Ολλανδίαν, αί σανίδες τουν πατωμάτων 
πάσης οικίας σχηματίζουσι τήν οροφήν τού κατωτέρου 
πατώματος, ώστε οΐ εις τά κατώτατα κατοικούντες 
άκούουσιν ό,τι λέγ εται έπί της τρίτης οροφής. ’Ηνο- 
•χλούντο λοιπόν οΐ γείτονές μου έκ της υψιφώνου α
παγγελίας μου, καί παρεπονοΰντο κατ’ έμοΰ πρός τον 
ιδιοκτήτην τής οικίας, ώς-ε δίς ήναγκάσθην ν’ αλλαξιό 
κατοικίαν σπουδάζων τήν ρωσσικήν γλώσσαν άλλα 
τά δυσάρεστα ταύτα δέν ήλάττωνον ποσώς τον ζήλον 
μου, καί μετά παοέλευσιν έξ εβδομάδων έγραψα τήν 
πρώτην ρωσσικήν έπιστολήν μου πρός Ρώσσόν τινα έν 
Αονδίνω, ώς καί ήδυνάμην ήδη νά συνδιαή.έγωμαι έ
λευθέρως ρωσσιστί μετά ρώσσων έμπορων έρχομένων 
εις ’Αμς-ελόδαμον, έπί τών δημοπρασιών τής ινδικής 
βαφής.

Άποπερατώσας δέ τήν σπουδήν της ρωσσικής γλώσ
σης, ένησχολήθην τότε σπουδαίως εϊς τήν φιλολογίαν 
τών γλωσσουν τάς οποίας έ'μαθον.

ΙΙρός τάς άρχάς τού έτους 1846, οί προϊστάμενοί 
μου μ’έστειλαν εις Ιίετρούπολιν ώς πράκτορα αύτών· 
εκεί δέ μετά έν έτος ίδρυσα έμπορικόν κατάς-ημα πρός 
ίδιον μου όφελος· άλλα κατά τά οκτώ ή έννε'α πρώτα 
έ'τη τά όποια διήνυσα έν Ρωσσία, τόσην εργασίαν εί
χον, ώς-ε δέν ήδυνάμην καί νά έξακολουθώ σπουδάζων 
γλώσσας’ μόλις δ’έν έ'τει 185 4 ήδυνήθην να μάθοί 
τήν σουηδικήν καί τήν πολωνικήν.

Καίτοι ύπερεπόθουν νά διδαχθώ τήν ελληνικήν, δέν 
έτόλμων νά έπιληφθώ της σπουδής ταύτης, πριν ή ά- 
ποκτήσω έπαρκή τινα περιουσίαν , διότι έφοβούμην 
μήποτε τά θέλγητρα της γλώσσης ταύτης μέ έξέτρε* 
πον τού έμπορίου μου- άλλά μή δυνηθεις έως τέλους 
ν’άνθέξω, ήρχισα καί τήν σπουδήν ταύτην ήρωϊκώς 
κατά Ιανουάριον τού 1 85G, πρώτον μετά τού κυρίου Χ· 
ΙΙαππαδάκη, καί έπειτα μετά τού κυρίου θ. Βίμπου, 
τού έξ ’Αθηνών, ακολουθών πάντοτε τήν παλαιάν μου 
μ.έθοδον. Μετά έξ εβδομάδας κατίσχυσα τών δυσκο
λιών της νεωτέρας ελληνικής· εύθύς δ έπειτα ένησχο
λήθην εις τήν άρχαίαν, ής έ'μαθον έντός τριών μηνών 
αρκετά όπως έννοώ τινάς τών άρχ,αίων συγγραφέων, 
μάλιστα δέ τον "Ομηρον, ον άνέγνωσα έπανειλημμέ- 
νως μετά άπεριγράπτου ένθουσιασμού.

’Ακολούθως, έπί δύο έ'τη έσπούδασα άποκλειςικώς 
σχεδόν τήν άρχαίαν ελληνικήν φιλολογίαν, και τότε 
διεξηλθον σχεδόν όλους τούς αρχαίους συγγραφείς, 
πολλάκις δέ τήν ’ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσειαν.

Κατά δέ τό 1858, έπεσκέφθην τήν Σουηδίαν, Δα
νίαν, Γερμανίαν, Ιταλίαν καί Αίγυπτον, όπου άνε- 
πλευσα τον Χεΐλον μέχρι τών δευτέρων αύτού καταρ
ρακτών, εϊς τήν Χουβίαν, καί, δραςάμενος πηςβύκαι- 
ρίας, έ'μαθον τήν αραβικήν έπειτα δέ, διελθών τήν έ
ρημον άπο Κάιρου εις Ιερουσαλήμ, επεσκεφθην τήν 
ΙΙέτραν, διέτρεξα τήν Συρίαν, καί ούτως άπέκτη- 
σα πείραν της αραβικής γλώσσης ικανήν· έσπούδασα 
δέ ακολούθως καί αύτήν κατά βάθος έν Ιίετρουπόλει.
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Μετά τήν Συρίαν, έπεσκέφθην τάς ’Αθήνας κατά τό 
θέρος του 1859’ ήτοιμαζόμην δέ νά μεταβώ εις Ιθά
κην δτε, πεσών ασθενής, ήναγκάσθην νά επιστρέφω εις 
ΙΙετρούπολιν.

Η θεία Πρόνοια ηύλόγησε τάς έμπορικάς μ.ου επι
χειρήσεις θαυμασίως πως· ώς-ε, λήγοντας του 1863, 
έτυχον κάτοχος περιουσίας, όσην ούτε νά ελπίσω ποτέ 
έτόλμων εντός τών καταθυμίων μου· καί τότε λοιπόν 
άπεχώρησα εντελώς άπό του εμπορίου, διά νά δοθώ 
όλος εις τάς ρεάλιστα άρεσκούσας ρεοι τών σπουδών.

Εν έ'τει 1864 , ή μην καθ’όδον εϊς έπίσκεψιν της 
πατρίδος του Όδυσσέως καί του πεδίου της Τρωάδος, 
ό'τε παρετράπην εις τάς Ινδίας, τήν Κίναν, τήν Ιαπω
νίαν, έπιχειρήσας περιοδείαν περί τήν γην. Δύο έτη έ- 
δαπάνησα έν τη περιοδεία ταύτη, καί έπιςφέψας ρεετά 
ταΰτα, έν ετει 1866, εϊς Παρισίους, έ'ρεεινον πλέον 
αύτόθι, όπως δοθώ καθ’όλον τόν έπίλοιπον βίον εις 
τά γράμματα, προ πάντων περί τήν αρχαιολογίαν 
ένασχολούρεενος, διότι αυτή ή έπιστήμη μ’είναι εύ- 
φρόσυνος ύπέρ πάσαν άλλην.

Ίίδυνάμην τέλος νά πραγματοποιήσω τό ονειρον 
όλου του βίου ρεου, νά έπισκεφθώ καί τό θέατρον αύτό 
τών πραγμάτων, άτινα μοΰ προσείλκυσαν αείποτε τήν 
προσοχήν, καί τήν πατρίδα τών ηρώων, ών αί τύχαι 
κατεβαυκάλησαν καί παρερεύθησαν τήν έρεήν παιδικήν 
ηλικίαν· καί οΰτω λοιπόν, άναχωρήσας κατά το πα
ρελθόν θέρος, έπεσκέφθην αλλεπαλλήλους τούς τόπους 
ένθα ζωηρόταται είναι έτι αί ποιητικαί αναμνήσεις 
τής άρχαιότητος.

Τότε άπεΐχεν άπ’έμοΰ ό φιλόδοξος σκοπός του νά 
έκδώσω διά τύπου πραγματείαν τινα έπί του προκει- 
μένου, άλλα συνέλαβον τήν ιδέαν ταύτην βλέπων τάς 
άπατας εις άςπεριέπεσον σχεδόν όλοι οί αρχαιολόγοι, 
έρευνώντες που έκειτο πάλαι ποτέ τό ομηρικόν άστυ 
τής ’Ιθάκης, αί μάνδραι του Εύμαίου, ή νήσος ’Αστε- 
ρίς, ή αρχαία Τρώας, οί λόφοι τής Βατιείας καί του 
Αϊσυήτου, ό τάφος του "Εκτορος, κτλ.

Προς δέ, πλήν τής έλπίδος ότι μέλλω νά επισκευάσω 
γνώμας έσφαλμένας κατ’ έμέ, εύτυχής θά έλογιζό- 
μην άν κατά τι συνέτεινον προς τήν έν τω νοήμονι γαλ- 
λικω δημοσίω διάδοσιν του έρωτος προς τάς ωραίας 
καί εύγενεϊς σπουδάς, αϊτινες έστήριξαν τήν καρτερίαν 
μου έν ταΐς χαλεπαΐς του βίου μου δοκιμασίαις, καί 
έτι ύπόσχονται νά καθηδύνωσι τήν άνάπαυσίν μ.ου 
κατά τήν έπίλοιπον μου ζωήν. »

Οΰτω λήγει ό πρόλογος του συγγραφέως· αύτός δ’ 
εύρίσκεται σήμερον πάλιν εϊς τήν Βορείαν Αμερικήν, 
υπόθεν παρέσχεν ήμ.ΐν έλπίδα νά έπιστείλη ό',τι άν 
νομίση περιεργότερον προς τούς συνδρομ.ητάς τών Μο
ρίων 'Όσων, γενναίαν συλλαβών προς τήν έκδοσιν 
αύτών συμπάθειαν, ώς χρησίμων προς τάς έλληνικάς 
οίχογενείας.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΟΩΣ.

Ί1 Χαλκιδική χερσόνησος σχηματίζει τέσσαρας 
κόλπους· τόν Θερμαϊκόν, πρώτον, εις τό βάθος του ο
ποίου κεϊται ή Θεσσαλονίκη· παρέκει τόν Τορωναΐον 
(τανΰν κόλπον τής Κασσάνδρας), μεταξύ τών ακρω
τηρίων Κανάστρου καί ’Αμπέλου, βορειότερον δέ τόν 
Σιγγιτικόν (τανΰνΚόλπον του Αγιου Ορους), καί έ'τι 

βορειότερον, τόν Στρυμονικόν (τανΰν Κόλπον τής Κον- 
τέσσας).

Θερμαϊκός ώνομάσθη ό πρώτος, επειδή θέρμη ώ- 
νομάζετο ή Θεσσαλονίκη τό πάλαι· Τωροναιος ό δεύ
τερος , έπειδή έκεΐ που έκειτο πόλις καλουμένη Το- 
ρώνη· Σνγγετικός ό τρίτος, έπειδή έτέρα πόλις, ή Σίγ- 
γος, έκειγο εντός τούτου· τέλος, Στρυμονικός ό τέταρ
τος, έκ του Στρυμόνος ποταμού (τανΰν Καρασού) χυ- 
νομένου εις τό βάθος αύτοΰ, πλησίον τοΰ πολιχνίου 
Όρφανοΰ. Τόν τελευταΐον τούτον κο'λπον έκτείνει ή 
νήσος θάσσος, κειμένη έτι βορειότερον.

Το όρος ’’Αθως ύψοΰται μεταξύ τοΰ Στρυμονικοΰ 
καί του Σιγγιτικοΰ, όμοιου προς Σφίγγα καθημε'νην 
μεγαλοπρεπώς έπί τής θαλάσσης· περί αύτό δέ κεΐν- 
ται, ώς γνωστόν, τά μοναστήρια, όπου άπό πολλών 
ήδη αιώνων άναχωροΰσιν οί τών ορθοδόξων χριστια
νών προαιρούμενοι τόν μ.οναχικόν βίον.

Τά μοναστήρια ταΰτα είναι είκοσι· διαιρούνται δέ 
εϊς κοινόβια λεγο'μενα καί ιδιόρρυθμα. Καί κοινό
βια μέν είναι τά τών Ίβήρων, τοΰ Χιλιανδαρίου, τοΰ 
Διονυσίου, του Κουτλουμουσίου, τοΰ Ζωγράφου, τοΰ 
Φιλοθέου, τοΰ Γρηγορίου, τοΰ Ξενοφώντος, τό ’£- 
σφιγμένον καί τό 'Ρωσσικόν. ’Ιδιόρρυθμα δέ τά τοΰ 
Βατοπεδίου, τής Λαύρας, τοΰ Παντοκράτορος, τοΰ Ξη- 
ροποτάμου, τοΰ Καρακάλλου, τής Σιμονοπέτρας, τοΰ 
Σταυρονικήτα, τοΰ Αγίου Παύλου, τοΰ Κασταμωνί- 
του, καί ε’ί τι άλλο. ’Αλλ’ έκτος τούτων, ύπάρχουσιν 
έπί τοΰ Όρους καί πλεΐσται σκήται λεγόμεναι (έκ 
τοΰ άσκητεύω; ) άναχωρητήρια, έρημητήρια, κελ
λεία, καί έν δλω έκκλησίαι μεγάλαι καί μικραί ύπέρ 
τάς95Ο. Προς τό κέντρου, ύπάρχει πολύχνιον, αί Κα- 
ρυαί, ύπό μ,οναχών κατοικούμενον καί τοΰτο, καί αύ
τόθι είναι ή αγορά όλης ταύτης τής Χερονήσου, παρα- 
δεδομένης εϊς τήν προσευχήν καί τήν μετάνοιαν,— ώς 
πρέπει τούλάχιστον νά παραδεχθώμεν, άφοΰ τοιαύτη 
είναι ή έπαγγελία τών έκεΐσε άναχωοούντων.

Είναι δέ αί Καρυαί ώσανεί κεκρυμμέναι έντός πτυ
χής τίνος τής ανατολικής κλιτύος, έν τω μέσω σκη
τών καί άναχωρητηρίων διακρινομένων εϊς όλας τάς 
ανωμαλίας τών πε'ριξ. Τά κατοικήματα τών Καρυών 
είναι όλα χαμ.ηλά, ξύλινα, χρισμένα έ'ξωθεν διά κονιά
ματος λευκού ή κοκκίνου, καί στημένα κατά γραμμήν 
άμ.φοτέρωθεν μιας καί μόνης όδοΰ, όπου κεΐνται καί 
τά εργαστήρια τών καλογήρων, πωλούντων κομβολό
για, εικόνας καί διάφορα βιομηχανικά προϊόντα τών 
έρημιτών ξύλινα, καθώς μ.ύς·ρα, σταυρούς, σφραγίδας 
κτλ. Εϊς δέ τά έσχατα τής όδοΰ ύψοΰται ή οικία όπου 
εδρεύει τό συμβούλιου ύπό τοΰ οποίου κυβερνάται τό 
Όρος.

Τό συμβούλιου τοΰτο σύγκειται ές είκοσι επιστα
τών, έκπροσωπούντων τά είκοσι μοναστήρια· ούτοι δ’ 
έκλέγουσι κατά πάσαν τετραετίαν ένα πρόεδρον, εϊς δν 
ανατίθεται ή έκτελεστική έξουσία, έ'χοντα παρέδρους 
αύτοΰ τούς αντιπροσώπους τών τεσσάρων μοναστή- 
ρίων Λαύρας, Βατοπεδίου, Ίβήρων, καί Χιλιανδαρίου, 
όχι μόνον διότι τά τέσσαρα ταΰτα είναι τά πλουσιώ- 
τερα καί αρχαιότερα, άλλα καί έπειδή φέρουσι τίτλον 
αύτοκρατορικών μ.οναστηρίων.

Κυβερνώντες οί τέσσαρες ούτοι, όφείλουσι λόγον 
τών πράξεών των εϊς τήν γενικήν συνέλευσιν ήτις, πρός 
τάάλλα αύτής καθήκοντα, δικάζει τά πλημμελήματα 
ή ένίοτε καί κακουργήματα, δυστυχώς.

Τά ένίάλματα ή αί αποφάσεις είναι χρεία νά φί- ι ίσα με'ρη, εν εκ τών οποίων φερει έκαστος .ών ειρη- 
ρωσι τόν τύπον σφραγίδας κεχωρισμένης εϊς τέσσαρα I μένων αντιπροσώπων, ή επιστατών ώστε λειποντο, 
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ένός τών τεσσάρων [χερών, ή άπόφασις μένει άκυρος. 
Ανάγκη δέ νά συναρμοσθώσι τά τέσσαρα ταΰτα τμή
ματα ύπό τοΰ προέδρου, κρατούντο; κλείδα συσφίγ- 
γουσαν αύτά είς έν δι’έλικος. Η σφραγις, αργυρά ού- 
σα, παριςα τήν Παναγίαν, και περί αύτήν φέρει δυσα- 
νάγνωστον έπιγραφήν ελληνιστί καί τουρκιστί, την έ- 
πομένην ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟ1- 
ΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. ΑΩΝ'.

Σφραγις τής Κοινότητος τοΰ Άθω.

Μετά τήν πτώσιν τοΰ Βυζαντινού Κράτους, οί ’Ο
θωμανοί έσεβάσθησαν τήν μικράν ταύτην μοναχικήν 
δημοκρατίαν, ύποβαλόντες μόνον αύτήν είς φο'ρον ε
τήσιον έκ 500,000 γροσίων, αποτινόμενων εις τάς 
χεΐρας αγά, διαμένοντος είς τάς Καρυάς. Η δέ φρουρά 
τοΰ ’Όρους, ή μάλλον ή άσυνομική αύτοΰ έπιτήρησις, 
ύπάρχει άνατεθειμένη ύπό τών καλογήρων είς είκοσι 
χριστιανούς φύλακας.

Το κλίμα τοΰ ’ Αθω είναι ύγιεστατον· έκεΐ βλέπει 
τις μεταξύ τών μοναχών πλείστους ύπεργήρους, άλλ’ 
ίσως τοΰτο προέρχεται καί έκ τοΰ λιτοΰ αύτών βίου· 
όπωςδήποτε,.ό Αίλιανός αναφέρει ότι οί κάτοικοι τοΰ 
Αθω έκαλοΰντο Μακρόβιοι. Οί Βυζαντινοί συνεχώς 

ποιοΰσι λόγον περί τής εξαίσιου βλαστήσεως τοΰ όρους 
τούτου· έκεΐ βλέπει τις δάση καστανεών καί δρυών 
έκπληκτικών τήν εύρωστίαν, διά τήν γειτνίασιν τής 
θαλάσσης. « Δέν άπατώνται, λέγει ό Καντακουζηνός, 
οί άποκαλοΰντες τόν Αθων γήν τοΰ Θεοΰ. » « Η γλυ- 
κύτης τοΰ κλίματος, λέγει έτερος, ό Νικηφόρος Γρη- 
γοράς, ή πληθύς τών τερψιθέων καί εύοσμων φυτών, 
τών πτηνών τά κελαδήματα, τών ύδάτων οί ψιθυρι
σμοί, τών μελισσών οί βόμβοι, τής θαλάσσης ή θε'α, 
τών κοιλάδων ή ηρεμία, τών δασών ή μοναξία καί ή 
σιγή, τά πάντα τέρπουσιν ήδυπαθώς τάς αισθήσεις 
καί έξαίρουσι πρός τόν Θεόν τήν εύσεβώς διακειμένην 
ψυχήν.»

Εκ τών είκοσι μονασηρίων τοΰ ’Άθω, τά δεκαεπτά 
κατοικοΰνται ύπό μοναχών Ελλήνων, έν ύπό Ρώσσων 
και 'Ελλήνων, καί δύο ύπό Σέρβων καί Βουλγάρων.

Άπό Χριστού μέχρι τοΰ δεκάτου αίώνος ή ιστορία 
του όρους Αθω είναι σκοτεινή. Κατά τά χρονικά τών 
πατέρων, τό αοναςήριον τής Ααύρας έκτίσθη έπί Κων
σταντίνου ύπο Άγιου Αθανασίου τοΰ ’Αθωνίτου. Ού- 
δείς τών ιστορικών αναφέρει τούτον τόν Αθανάσιον, 
άλλ’έν τώ αύτω τούτω μονας-ηρίω τής Ααύρας υπάρ
χει ζωγραφία παριστώσα αύτόν λαμβάνοντα χρυσό- 
βουλλον έκ τών χειρών τοΰ αύτοκράτορος Νικηφόρου 
Φωκά, ήτοι περί τά 965. Αλλα μοναστήρια τοΰ ό

ρους εικάζονται ώς έ'τι αρχαιότερα, ώς τά τών ’ΐβή- 
ρων καί τοΰ Βατοπεδίου, ό'ντα οίκοδομημένα είς τούς 
τόπους ένθα έκειντο αί πόλεις Δΐον καί Όλόφυξος, 
άναφερόμεναι ύπό τοΰ 'Ηροδότου, ούχί δέ καί ύπό 
τών Βυζαντινών ιστορικών. 'Όπως άν έχη, κατά τήν 
παράδοσιν τών μοναχών, ό Άγιος Αθανάσιος έζήτησε 
καί έλαβε παρά τού αύτοκράτορος τήν άδειαν νά κτίση 
έν μοναστήριον έπί τοΰ Άθω, καί τότε ήγειρε τήν με- 
■'(ά'Κ-ηΊ Λαύραν — άγνοοΰμεν δέ πώς ή ιταλική λέξις 
λαύρα (δάφνη) λέγεται σημαίνουσα κοινότητα ή αδελ
φότητα·— άλλα προ τούτου, τό όρος έκατοικεΐτο ύπό 
έρημιτών, οΐτινες μάλιστα είχον δυσαρεστηθη έκτης 
ίδρύσεως ταύτης, καί έπεμψαν αναφοράν κατ’αύτής είς 
Κωνταντινούπολιν άλλα δέν είσηκούσθησαν. 'Εκτοτε 
ήγέρθησαν παρά τούς ποόποδας τοΰ όρους καί άλλα 
κατα σειράν μοναστήρια.

Τά πλεΐστα αύτών κεϊνται είς θέσεες τερπνοτάτας, 
ώς παρατηρεί ό αναγνώστης έκ της είκόνος ήν έκδίδο- 
μεν σήμερον, έπιφυλαττόμενοι νά έπανέλθωμεν είς τό 
θέμα τούτο 1.

0 ΑΓΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΛΩΣ
ΤΟΤ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΙ’.

Αφ’ης ημέρας διήλθε τόν ωκεανόν έπί τών πτερύ
γων τοΰ ηλεκτρισμού ή πρώτη τηλεγραφική επιστολή 
άπό Ιρλανδίας είς Τερρανόβαν, διά σύρματος υποβρυ
χίου, έργου τών ανθρωπίνων χειρών, δικαίως ό άνθρώ- 
πινος νους οοςαζεται οτι εςουσιασεν επι γης το οια- 
στημα καί τόν χρόνον, καθώς ένίκησεν αύτά καί είς 
τόν ούρανόν διά τής νεωτέρας άστρονομίας. 'Η λέξις, 
μόλις προφερομ-ένη έν τώ παλαιω κο'σμω, διέρχεται τάς 
έρήμους τοΰ ’Ωκεανού έντός ένός εκατοστού τοΰ δευτε
ρολέπτου, καί Φθάνει είς τόν νέον κόσμον. ’'Εν έκατο- 
στόν τοΰ δευτερολέπτου είναι τάχος μέγιστον, μεΐζον 
τοΰ τάχους τό όποιον θά διέτρεχεν ή φωνή, άν ήδύνατο 
ν άκουσθη είς τοσαύτην άπόστασιν. Είς τί δέ χρεω- 
στοΰμεν τάς θαυμασίας ταύτας προόδους τοΰ ήλεκρι- 
σμοΰ καί τοΰ άτμοΰ, πραγμ-ατων έκατονταπλασιαζόν- 
των τήν άνθρωπίνην ζωήν έν τώ παρόντι αίώνι; Όχι 
βέβαια είς τάς μεταφυσικάς έριδας, τάς οποίας ό χρι
στιανικός μεσαίων έθεώρει ώς δόξαντου· ού'τε είς τάς 
κυβερνήσεις, παρά τών οποίων ζητείται μέχρι σήμε
ρον δύναμις καί ύποστήριξίς’ άλλ’είς τήν έλευθέραν 
άσκησιν τοΰ έπιστημονικοΰ πνεύματος, είς τήν άνεξ- 
άρτητον έργασίαν, είς τόν άοκνον ζήλον πρόςτήν σπου
δήν, ένί λόγω, είς τά γράμματα.

—Τί τά θέλεις τά πολλά τά γράμματα ; ήρώτων 
πολλάκις οί έν άμ.αθεία βόσκοντες. ’ιδού λοιπόν τά 
πολλά τά γράμματα είς τί χρησιμεύουν. Η βιομηχα
νία όλη πηγάζει έκ τής έπιστήμης, καί ή έπιστήμη 
έκ τών ιδιοτήτων τής ψυχής, ήτις είναι ό λόγος ό α
νεξάρτητος, ό τά φάσματα περιφρονών, καί ό προχω- 
ρών είς άναζήτησιν τής αλήθειας. Καλόν είναι ν’ά- 
ναμιμνήσκομεν έν παντί καιρώ καί πάση ώρα, καί έν 
πάση περις·άσει, τήν θεμέλιον ταύτην βασιν τής νεω- 
τέρας προόδου.

Ό νΰν τηλεγραφικός κάλως τοΰ Ατλαντικού βάλ
λει είς άμεσον συγκοινωνίαν τό βασιλειον τής Μεγά-

(I) Ό κύριος Ί. Ί’απτάρχης, περιηγη&εΐζ τόν "ΑΟων, εύηρε- 
οτήθηνά ύποοχεΟή ή|*ϊν περιγραφήν τών άξιολογωτέρων αύτοΰ.

λης Βρετανίας μετά της άμ.ερικανικής Δημοκρατίας· 
άλλα δέν δύνανται ν’άνταποκριθώσι δι’αύτοΰ άπ’ευ
θείας μετά τοΰ Νεοβοράκου οί ΓΙαοίσιοι. Επιστολή 
τηλεγραφική έκ Παρισίων είς Νεοβόρακον έπρεπε μέχρι 
τοΰδε νά διέλθη πολλούς σταθμούς· άπό Παρισίων είς 
Κάλαισον (Calais), άπό Καλαΐσου είς τήν άπέναντι 
άγγλικήν ακτήν· άπ’αύτής είς Αονδΐνον άπό Λονδί
νου είς Holyhead· έκεΐθεν είς Howth· έκεΐθεν είς 
Βαλεντίαν· έκεΐθεν είς Τριάδα (Tl’inity-bay, έπί τής 
Τερρανόβας)· έκεΐθεν, δι’άλλου υποβρυχίου κάλω, είς 
Πλακεντίαν· έκεΐθεν είς Άγιον Πέτρον· έκεΐθεν είς 
Sydney· έκεΐθεν είς Νεοβόρακον, τέλος. Έξ σύρματα 
έπίγεια, καί πέντε καλοί ύποβρύχιοι.

Ο δέ νέος μεταξύ Γαλλίας καί Αμερικής κάλως, 
τιθέμενος έντός ολίγου, θ άναχωρή έκ Βρεστίου , καί 
μόνον ύφ’ένός θά διακόπτεται σταθμού, κειμένου έπί 
τής νήσου τοΰ Αγίου Πέτρου Μικελώνος, όπόθεν θά 
φθάνη μέχρι τής παραλίας τοΰ Νεοβοράκου. Η εται
ρία ήτις άνέλαβε τό έργον τοΰτο ύπόσχεται νά φέρη 
αύτό είς πέρας μέχρι τής 1ηζ τοΰ προσεχούς σεπτεμ- 
βρίου.

Η γαλλική Κυβέρνησις ύπεχρεώθη νά μή παραχώ
ρηση έν διαστήματι είκοσι έτών άδειαν πρός άλλας 
ύποβρχίους τηλεγραφικής συγκοινωνίας μεταξύ Γαλ
λίας καί Βόρειας Αμερικής, ή δ εταιρία ύπεσχέθη νά 
μή λαμβάνη πλείονα τών 100 φράγκων διά πάσαν ι
διωτικήν έπιστολήν έξ 20 λέξεων. 'Η Κυβέρνησις θά 
τη πληρώνη τά ήμίση τούτων διά τάς έπιστολάς της, 
αϊτινες καί θά διαβιβάζονται προ τών ιδιωτικών. Ση- 
μειωτέον ό'τι ό μεταξύ ’Αγγλίας και Αμερικής κάλως 
δίδει καθ’έκάστην 30,000 φράγκων πρόσοδον.

Η εταιρία ύπεχρεώθη πρός τούτοις νάρίψη καί δεύ
τερον κάλων, έάν ή Κυβέρνησις ίδη ό'τι είς μο'νος δέν 
επαρκή, δίδουσα αύτή προθεσμίαν 18 μηνών μετά τήν 
άπαίτησιν.

Ό κάλως κατασκευάζεται έν Αγγλία ύπό τοΰ μόνου 
κατας-ήματος (Telegraph construction and main
tenance company) εχοντος τά πρός τούτο αναγ
καία έργαλεΐα- ύπό τούτου κατεσκευάσθησαν όλοι οί 
μέχρι τοΰδε ύποβρύχιοι κάλοι. ΙΙαραλαμβάνει δέ τόν 
κάλων τό άτμόπλοον «Μέγας Ανατολικός», άρξά- 
μενον τής έργασίας ταύτης άπό τών πρώτων ημερών 
τοΰ ϊανουαρίου. Σημειωτεον ότι ό κάλως ούτος δέν 
είναι όμοιος καθ όλον τό μήκος του· τρία τμήματα 
διακρίνονται έπ’αύτού· τό μέν διά τό πέλαγος, τό δέ 
διά τάς όχ,θας, καί τρίτον διά τά μεταξύ. Καί τό μέν 
πρώτον, έκεΐνο δηλαδή τό όποιον θά; βυθισθή είς τά 
βαθύτατα τού ωκεανού, ολίγον διαφέρει τών μέχρι 
τοΰδε ριφθέντων. Τούτων ή ψυχή σχηματίζεται έξ 
επτά χάλκινων συρμάτων συγκεκλωσμένων, καί έχει 
βάρος 300 λιτρών αγγλικών κατά παν μίλιον. Καί τοΰ 
νέου κάλω ή ψυχή είναι συντεθειμένη άπαραλλάκτως, 
άλλά βαρυτέρα κατά έν τρίτον, ήτοι έχει βάρος 400 
λιτρών κατά παν μίλιον τοΰτο δέ όπως μεταβιβάζη 
ταχύτερον τό ηλεκτρικόν ρεύμα. II ψυχή είναι περι- 
τετυλιγμένη έντός τεσσάρων φύλλων έλαστικού κόμ- 
μιος, όχι έφαπτομένων, άλλά διαχωριζομένων δι’ύ- 
λης τινός άπομονωτικής, συνθέσεως ήτις άπεδείχθη 
λυσιτελεστάτη· τέλος δέ, έ'ξωθεν τοΰ οκταπλού τού
του ένειλήματος είναι περιτυλιγμένα σύρματα έκ χά- 
λυβος γαλβανισμένου, καί ταΰτα κεχωσμένα έντός καν- 
ναβίνων σχοινιών, ποτισμένων δι’άσφάλτου.

Το όλον τοΰτο έχει βάρος 3 1 κανταρίων άγγλικών 
(1,58 1 χιλιογράμμων) κατά παν μίλιον, είς τόν αέρα' 
διότι έντός τοΰ ύδατος χάνει τό ημισυ σχεδόν τοΰ βά
ρους τούτου. Όλος δέ ό κάλως θά έχη βάρος 5 έκα- 
τομμυρίωνχιλιογράμμων ώςέ'γγις·α, έ'ξω τοΰ ύδατος.

Είς τά μέρη τού κάλω τά όποια μέλλουν νά βυθι- 
σθώσιν είς βάθη όχι μείζονα τών 100 ή 1 5θ όργυιών, 
τό ένείλημα αύτού είναι κατεσκευασμένον έζ ύλης πολύ 
στερεωτέρας, διά νά προφυλάττη αύτόν άπό τών απο
τελεσμάτων τής έπί τών βράχων βαρείας τριβής.

Έν τή βιομηχανία, ή ποιότης καλοί τινός υπολο
γίζεται έκ τών λεγομένων μονάδων (unites) τής 
άντιστάσεώς του. Πάντοτε, κατά τήν διάβασιν τού η
λεκτρικού ρεύματος διά τοΰ ήλεκτραγοιγοΰ γεννάται 
άντίς-ασίςτις, καίό'σω πλείωνη άπομόνωσις, τοσούτω 
μείζων γεννάται άντίστασις, ύπολογιζομένη κατά ε
κατομμύρια μονάδων.

Κάλως έ'χων μικράν άντίστασιν είναι κακός. Η 
Κυβέρνησις τών άγγλικών Ινδιών είχεν άπαιτήσει ϊνα 
ό κάλως τοΰ Περσικού Κόλπου έχη, καθ όλα αύτοΰ τά 
μέρη, άντίς-ασιν 50 εκατομμυρίων μονάδων καί κατ’ 
άρχάς μέν ύπετέθη ότι τοιοΰτος βαθμός έντελείας δέν 
ήδύνατο νά έπιτευχθή· άλλ’ όμως τόν ύπερέβησαν. 
Είς τόν κάλων τοΰ 1866 έδόθη άντίστασις 150 εκα
τομμυρίων μονάδων, ό δέ γαλλικός, όςτς κατασκευά
ζεται τήν ώραν ταύτην, θά έχη άντίστασιν 250 έκα- 
τομμυρίων μονάδων, τούλάχιστον ώς-ε θά ήναι ό -ε- 
ρεώτατος πάντων, καί έκτος τούτου, ή άπομόνωσις 
αύτοΰ θ’αύξάνη όσημέραι άφοΰ βυθισθη, καθώς είναι 
τοΰτο άποδεδειγμένον σήμερον έκ τών προηγουμένων.

'Ηδη έπεβιβάσθη τό ημισυ αύτοΰ είς τόν « Μέγαν 
’Ανατολικόν », καί τό έ'ργον τής καταδύσεως άνετέθη 
είς τούς αύτούς μηχανικούς οΐτινες κατώρθωσαν έπι- 
τυχώς καί τήν τών άλλων.

Τόν «Μέγαν ’Ανατολικόν» θά συνοδεύσωσι τρία έ- 
τερα μεγάλα άτμόπλοα, ών τά μέν δύο θά φέρωσι τό 
ταήμα τοΰ 'Αγίου Πέτρου, τό δέ τρίτον τάς δύο ά- 
κρας τών παραλιών. Πρός τούτοις θά παρακολουθώσι 
τό κολοσσιαΐον σκάφος καί δύο ή τρεις γαλλικαί φρε
γάτα!, ώστε θά σχηματισθη ουτω στολίσκος πρός αί- 
σίαν έκβασιν τής έπιχειρήσεως.

'Ως είναι γνωστόν, ό κάλως έχει πάντοτε μήκος 
πολύ περισσότερον τής άποστάσεως, πρώτον διά τάς 
ανωμαλίας τοΰ πυθμένος τοΰ ’Ωκεανού, καί δεύτερον 
πρός έλάττωσιν τής τανύσεώς του· τό μήκος λοιπον 
τού κάλω περί ού ό λόγος, άναχωροΰντος άπό Βρεςίου, 
έσται 5 183 χιλιομέτρων, ένώ ό άγγλικός κάλως τοΰ 
1865 ήτο μόνον 3,51 I χιλιομέτρων, ό δέ τοΰ 1866 
ήτο 3,440. 'Όταν συστηθώσιν είς τήν Γαλλίαν καί 
είς τήν Αμερικήν τά γραφεία τής άναχωρήσεως καί ά- 
οίξεως, ή έλαφροτάτη ηλεκτρική έπίδρασις θά με
ταδίδεται άπό άκρου είς άκρον. Κατ’άρχάς ένομισθη, 
ότι διά τηλικαύτας αποστάσεις άπητεΐτο ίσχυροτάτη 
ηλεκτρική δύναμις· άλλά τό πράγμα δέν είχεν’ουτω. 
Ό θέσας τόν άγγλικόν κάλων είπεν έπί συμποσίου έν 
Νεοβοράκω τούς επομένους άξιοπεριέργους λόγους- — 
«Τά θαυμάσια σχοινιά άτινα ονομάζονται κάλοι η
λεκτρικοί^ τόσον αβρά είναι, ώστε λειτου^οΰσι καί 
διά τών έλαχίστων μηχανών. Οτε, έν έτει f858, 
κατεβυθίσθη ό πρώτος κάλως, ένόμισαν οϊ ηλεκτρικοί 
ότι, διά νά κυκλοφορήση ηλεκτρικόν ρεύμα έντός ά- 

| γωγοΰ εχοντος μήκος ύπερτρισχιλίων χιλιομέτρων, ε-♦ 
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ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. 149πρεπε νά ήναι ϊσχυρότατον- άλλ’όμως έτηλεγράφησαν 
έξ Ιρλανδίας εις ημάς διά γαλβανικού συγκροτήματος 
χωρέσαντος έντός της δακτυλήθρας μίας κυρίας.»

Τωόντι, μία δακτυλήθρα, ολίγον νερόν καί ολίγον 
θειικόν οξύ, άρκούσι πρός παραγωγήν του κύματος το 
όποιον, έντός ενός έκατοςού του δευτερολέπτου, διέρ
χεται από άκρου εις άκρον τον ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν! 
Το δέ θαυμαςότερον, ό Κλάρκ, αύτός ούτος ύ ηλεκτρι
κός όςτις μετεχειρίσθη την δακτυλήθραν, έλαβεν έν 
καψίδιον πιστολιού, έν μόριον ψευδαργύρου (ζίγκου), 
ένα σταλαγμόν υδατος, έν δάκρυ, καί ό κάλως έδωσε 
παλριόν έκ του μικρογραφικοΰ τούτου συγκροτήματος. 
Δέν είναι τούτο θαύρια τωόντι έξαίσιον της φυσικής ;

Λοιπόν, άπό της 1ης τού προσεχούς σεπτεριβρίου ή

Κλάδο; Μοσχοκαρπέα;.

ζακχαροκάλαμοι, πρός τούτοις δέ καί όρύζιον, όπώοαι 
καί άλλα. Αί νήσοι αύται άνεκαλύφθησαν έν έτει 1511 
ύπό τών ΙΙορτογάλλων, σήμερον δέ άνηκουσιν αί μέν 
εϊς την 'Ολλανδίαν, αί δέ εϊς σουλτάνους ανεξαρτή
τους- διατηροΰσιν όμως εϊσέτι καί οί ΙΙορτογάλλοι αύ- 
τόθι κτήσεις τινάς.

'Η μοσχοκαρπέα είναι μέγα δενδρύλλιον αειθαλές, 
τού όποιου ό κορμός εκτείνεται μέχρι περιφέρειας αν
θρώπινης όσφύος; λαμβάνουσι δέ οί κλώνές του σχή
μα πυραμιδοειδές, καί τά μέν φύλλα του όμοιάζουσι 
μέ τά της δάφνης, τά δέ άνθη του είναι ροδόχροα, ό 

•δέ φλοιός του έλαιόχρους. Περίεργον είναι ότι τό δέν- 
δρον τούτο δίδει πλείονα καρπόν έκ τού ενός μέρους η 
έκ τού άλλου, κατά τούς καιρούς- καί κατ’άρχάς μέν 
ό καρπός του είναι λευκός, άλλά καθόσον ωριμάζει ύ- 

Γαλλία θά συνομιλή μετά της Αμερικής δι ενός ενω
τικού σημείου χιλίων διακοσιων λευγών μήκους. Αλλ 
ύφίςαται ζήτημά τι κατά τό όποιον δέν συνεφώνησαν 
εϊσέτι τά δύο Κράτη, και ή αμερικανική Κυβέρνησις 
δέν έστερξε μέχρι τούδε νά παραχώρηση τό δικαίωμα 
της προσορμίσεως τού κάλω εις τας παραλίας της Δη
μοκρατίας εκείνης.

ΤΑ ΜΟΣΧΟΚΑΡΙΙΙΑ.
Εϊς τάς νήσους Μολουκας, πλησίον της Ιαβας, υπό 

τον ισημερινόν, προάγονται άφθονα άρωματα, μοσχ_ο- 
κάρπια (τάκοινώς μοσχοκάρφια η καρυοφύλλια), 
κανέλλα, μοσχοκάρυα, ζιγγίβερις, πεπέριον, καφές, 

ποκοκκινίζει, καί ξηραινόμενος καθίς-αται ύπόμαυρος, 
-—το μοσχοκάρπιον. Δις τού ένιαυτού γίνεται ή συγ
κομιδή του, πρώτον κατά τά Χριστούγεννα, καί δεύ
τερον κατά ϊούλιον, ήτοι κατά τά δύο περίπου ήλιο- 
στάσια, ότε εϊς τάς χώρας έκείνας είναι μάλλον συγ- 
κερασμένος ό άήρ- άλλα κατά τό χειμερινόν ήλιοστά- 
σιον, τό μοσχοκάρπιον είναι θερμότερον, επειδή τότε 
ό ήλιος εύρίσκεται εκεί εϊς τό κατακόρυφον σημεΐόν 
του, ήτοι εϊς τό ζενίθ. 'Οσάκις τό έτος είναι θερμόν 
καί άνυδρον, εϊς έκάστην τών νήσων συνάγονται .300 
η 400 παχ άρια (μέτρον τών τόπων εκείνων)- όλων 
δέ τών Μολουκών ή συγκομιδή άποφέρει 400,000 
λιτρών μοσχοκάρπια.

'Η μοσχοκαρπέα συνη'θως βλαστάνει αύτοφυης εις 
τά ορεινά μέρη, καί μέχρι τίνος έφρονεΐτο ότι μετα- 

φυτευομένη εϊς τά πεδινά έξηραίνετο, άλλ’οί 'Ολλαν
δοί έδοκίμασαν ακολούθως, καί είδον ότι μεταφυτεύε
ται καί προκύπτει εξαίρετα καί εϊς τά πεδινά. ’Εφρο- 
νειτο πρός τούτοις ότι μόνον εϊς τάς πέντε νήσους, τάς 
κυρίως Μολούκας όνομαζομένας, έφύετο ή μοσχοκαρ
πέα, έπειτα όμως εύρέθη καί εϊς πολλάς άλλας τών 
πέριξ, εις τάς οποίας έξετάθη τών Μολουκών τό όνομα- 
.ώστε σήμερον άποκαλούνται ούτω καί αί μεταξύ τών 
'Φιλιππινών καί της Ιάβας. Θέλοντες οί Ολλανδοί 
να καρπώνται αυτοί μόνοι τό έμπόριον τού προϊόντος 
τούτου, έπροσπάθησαν νά καταστρέψωσι διά της βίας 
η της πονηριάς όλας τας μοσχοκαρπέας όσαι εύρίσκον- 
το έξω τών κτήσεων των, άλλα δέν τό κατώρθοισαν. 
Ούτοι μετεφύτευσαν αύτάς προσέτι καί εις τάς ϊνδικάς 
αποικίας των- άλλα λέγεται ότι τών οΰτω μετατοπι
σμένων ό καρπός είναι ύποδεέστεοος.

Τα φύλλα, ό φλοιός καί τό ξύλον αυτό τού δένδρου 
εχουσιν οσμήν επίσης δυνατήν ώς καί ό καρπός, καθώς 
καί γεύσιν. ’Εάν ό καρπός δέν συγκομισθη ακριβώς εϊς 
την ώραν του, παχύνεται καί σκληρύνεται τόσον, ώς-ε 
μόνον ό φλοιός του μένει χρήσιμος.

Εκαστος τών κατοίκων κέκτηται όλίγας τινάς μο- 
σχοκαρπέας, τας όποιας επιτηρεί μόνος, καί συνάγει 
τόν καρπόν χωρίς ποσώς νά τάς καλλιεργή. Εϊς έκάςην 
δέ νήσον δίδεται εις τά μοσχοκάρπια άλλο όνομα- εϊς 
την Ταδορην καλούνται γομόδ, εϊς την Σαραγγάνην 
πογγαλαβάν,.αλλαχού δέ χιάγχε (chianche).

01 ΕΣΧΑΤΟΙΑΓΏΧΕΣ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

(Συνέχεια σελ. 22, 38, καί τέλος.)

Αί ωφέλιμοι καί δυσχερείς μεταρρυθμίσεις, τάς ο
ποίας οί Αθηναίοι έπήνεγκον κατά προτροπήν τού Δη- 
μοσθένους, ύπηρξαν τό έλάχις-ον τών έργων αύτού- ώς 
θαυμαστοτάτην επίνοιαν τού άνδρός εκείνου έθεώρη- 
σαν οί σύγχρονοι αύτού, ότι κατόρθωσε νά έφελκύση 
εις την συμμαχίαν τών ’Αθηνών τούς Θηβαίους, όφεί- 
λοντας τοσαύτα εϊς τόν Φίλιππον, νά πείση αύτούς 
όπως άποκαταστήσωσι την Φωκίδα Κράτος ελεύθερον, 
να συμβάλη δέ ώς εϊς ομοσπονδίαν καί τάς άλλας πό
λεις. Αλλά δυστυχώς καί οί περινούστατοι τών άν- 
ορών καθίς-ανται άνίσχυροι ενώπιον περιςάσεώντινων.

Η ομοσπονδία έμεινε σχεδιον άπλοΰν,' έπειδη δέν 
εισηλθεν εϊς αύτην τό Αργος, ούτε ή Σπάρτη- καί αύ- 
τοί δέ οί Θηβαίοι έφάνησαν έτι διστάζοντες. Προσεγ
γίζοντας τού Φιλίππου, οί στρατηγοί αύτών έπρότει- 
νον να χωρισθώσι τά συμμαχικά στρατεύματα, όπως 
έκαστος λαός έλθη εϊς ιδίας συνθη'κας μετά τού βασι- 
λέως. Η απεγνωσμένη αύτη πρότασις παρόργισε τον 
Δημοσθένη, κατορθώσαντα ν’ άποκρουσθή- άλλ’όμως 
νπήρξεν οιωνός απαίσιος.

θι Αθηναίοι ς-ρατηγοί, ήσαν μέν εύτολμότεροι τών 
θηβαίων, όχι όμως καί ικανότεροι. Ό στρατός τών 
συμμάχων, αγόμενος ύπό στρατηγών άμφιβαλλόν- 
Των η μέτριων, κατ’αύγουστον τού 3.38 προσέβαλε 
πλησίον της Χαιρωνείας τούς μακεδόνας άπομάχους, 
αγόμενους υπό τού Φιλίππου καί τού νεαρού έτι υιού 
αυτουΑλεξάνδρου. 'Η μεγάλη φάλαγξ, βάθος έχου
σα τάξεων δεκαέξ, καί συγκείμενη έξ ορεινών ρωμα- 
λαιων, κρατούντων δι’άμφοτέρων τών χειρών δέ

ρατα είκοσι ποδών μήκους, έσχημάτιζε τείχος σιδη 
ρούν, κατά τού οποίου οί Θηβαίοι όπλίται ώρμη- 
σαν μέν ραγδαίοι καί συνωθούμενοι, αλλά συνετρίβη- 
σαν έπ αύτού, μη δυνηθέντες νά τόν κλονίσωσιν. Οί 
’Αθηναίοι είχον εναντίον των τόν Φίλιππον μετά της 
φρουράς του, στρατιάς εύκινητοτέρας, φερούσης όπλα 
οποία καί οί έλληνες όπλίται- καί προσέβαλαν μέν αύ
την μετά σφοδρότητος, ώστε καί την ήνάγκασαν μέ
χρι τίνος νά οπισθοχώρηση, άλλ’έν τώ μεταξύ τούτω 
έχανον την μάχην πρός την άλλην των πτέρυγα, καί ή 
συμφορά τών Θηβαίων, ρίψασα έπί τών ’Αθηναίων ό- 
λον τόν αγώνα, ήνάγκασε καί αύτούς νά καμφθώσιν. 
Ούτως ήττήθησαν κατά κράτος οί σύμμαχοι.

Κατά την όλεθρίαν έκείνην ημέραν έτελεύτησεν ή 
ανεξαρτησία της 'Ελλάδος. Αί ’Αθήναιδιετήρησαν τούς 
θεσμούς των, καί έπί τινα έτη ή τύχη έφάνη άποδό- 
σασα ό,τι ταίς είχεν άφαιρέσει- άλλά τούτο ύπήρχεν 
άπατηλόν. Ό θάνατος τού Φιλίππου, ό τού ’Αλεξάν
δρου, έφάνησαν εϊς τούς’Αθηναίους ώς εύκαιρίαι άρμό- 
διαι πρός άνάκτησιν τής ανεξαρτησίας των, άλλ’ευρέ- 
θησαν πάντοτε ήπατημένοι- οσάκις προέβησαν εϊς τό 
έπιχείρημα, ό ζυγός έπανέπεσε βαρύτερος έπ’αύτών. 
Πάσα ιδία πολιτική ζωή έπαυσεν έν Άθήναις, καί μό
νον ώς πόλις έξέχουσα κατά τά γράμματα καί τάς τέ- 
χνας διετήρησαν έτι έπί τού κόσμου τό κράτος των.

’ Αν έξετάσωμεν κατά πόσον οί δημοκρατικοί τών 
’Αθηναίων θεσμοί συνέτεινον εϊς τάς συμφοράς των, 
καθ’ήμάς, αδίκως έθεωρήθησαν οί θεσμοί ούτοι ώς αί
τιοι αύτών. Αί όλιγαρχικαί ή άριστοκρατικαί πόλεις 
είχον καταβάλει ύπέρ τής έλευθερίας ζήλον όχι μετριώ- 
τερον τού τών ’Αθηνών, καί όμως ούτε έκείναι ηύδο- 
κίμησαν υπέρ αύτής μαχόμεναε. Τούναντίον μάλιστα, 
αί Άθήναι συνήψαν τήν τελευταιαν ύπέρ ανεξαρτησίας 
μάχην- καί άν δέν ύπήρχεν έν τή πόλει έκείνη τό έ- 
λεύθερον βήμα, έξού τά συμφέροντα τής 'Ελλάδος άνε- 
κηρύττοντο καί ύπερασπίζοντο, πάλιν ή γενική κατα- 
ς-ροφή θά έπη'ρχετο, καί θά έπη'ρχετο έν άδόξω σιωπή, 
καθώς ή τής Χαλκιδικής καί ή της Φωκίδος- τά αύτά 
δηλονότι παθήματα, καί άνευ τούλάχιςον τής παρα
μυθίας ότι έπραξεν έκαστος τό χρέος αυτού έντίμως. 
Αί ’Αθήναι δέν άπωλέσθησαν έκ τού δημοκρατικού πο
λιτεύματος- μάλιστα δέ ήρύσθησαν έξ αύτού, έν τώ 
μέσω τού κοινού έκνευρισμού, όρμάς καλάς καί γεν
ναίας- άλλ’όμως, δέν ήδύνατο άράγε ή πολιτεία έ
κείνη, καί τοι έλευθέρα διατελούσα, νά ύπαρξη ϊσχυ- 
ροτέρα; Δέν ΰπερηκόντισαν άράγε οί ’Αθηναίοι τόν 
σκοπόν, περιστείλαντες τήν έκτελεςτκήν έξουσίαν διά 
τής αδιάλειπτου έξελέγξεώς των, ύποβαλόντες αύτήν 
εϊς πολλάς καί αύστηροτάτας ύποχρεώσεις; Κλίνομεν 
νά τό πιστεύσωμεν. Η έλευθερία είναι ανώτερα πασ
τός άλλου πράγματος, άλλά δέν έπαρκεΐ εϊς όλα- ούτε 
είναι ή κυβέρνησις πράγμα τόσον ανωφελές, όσον νο- 
μίζεται ύπό τίνος πολιτικής σχολής.

’Εάν ύπήρχεν αμφιβολία τις περί τούτου, δέν θά έ- 
φέροντο έν τώ μέσω τά άλλα έκεΐνα ζητήματα· πόθεν 
άράγε τό δίκαιον, ή ποιον τό συμφέρον τής Ελλάδος; 
Καί όμως τούτο πράττουσι πολλοί. Ο Φίλιππος καί 
σήμερον έτι έχει, ώς είχε καί έν Αθήναις εϊς τάς ημέ
ρας του, δικηγόρους αγορεύοντας κατά τού Δημοσθέ- 
νους καί ύπέρ αύτού- άλ.λ ότι μέν ό Φίλιππος ήρξατο 
χειρών άδικων, είναι τόσον προφανές, ώ~ε οϊκτρώς θά 
διετείνέτότις ότι αύτός είχε τό δίκαιον- περί δέ τού
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Πολύ ψευδή ιδέαν περί τοΰ ’Αλεξάνδρου θά εσχη- 
ματίζομεν, έάν έφανταζόμεθα αύτόν ώς τολμηρόντινα 
νεανίαν, φύσει δεξιόν έν τω έπιχειρεΐν τον μέγαν πό
λεμόν, καί χρεωστοΰντα τήν κατάκτησιν τής Ασιας 
εις το ηρωικόν αύτοΰ θράσος. Ούδείς έτερος στρατη
γός, τών άρχαίων ή τών νεωτέρων, κατέβαλε πλειονα 
τής προνοίας καί έπιμελείας ήν ό Αλέξανδρος, όπως 
οργάνωση τον στρατόν αύτοΰ" ούδεις έτερος παρεταξε 
μετά πλείονος τέχνης τούς στρατιώτας έπί τοΰ πεδίου 
τής μάχης. Ο Γρότιος, ενώ καθίςαται αύστηρός κρι
τής τοΰ κατακτητοΰ της ’Ασίας, ώς εμβριθής όμως και 
νοήμ.ων άνήρ, απέχει τοΰ σφάλματος τού να θεώρηση 
αύτόν ώς άπλοΰν τινα τολμητίαν καλώς οίστρηλατού- 
μενον, καί τέλος λέγει ότι αί διατάξεις τού ’Αλεξάν
δρου έν Άρβήλοις είναι έν τή άρχαιότητι τό τελειό- 
τατον παράδειγμα στρατηγικής περινοιας και εύστο
χου έκτάξεως. ’Αληθώς μέν διηυκόλυνον τόν άγώ- 
νά του ή μωρία καί τό άνανδρον τού Ααρείου, ώς 
καί ή άκρα αταξία τών άναριθμη'των ασιατικών στι
φών, δύο τινα εμπόδια όμως θά ήσαν προς πάντα άλ
λον, ήττον αύτού επιτήδειον, ανυπέρβλητα’ οι έλλη
νες μίσθαρνοι, τούς οποίους είχον έν τή ύπηρεσια των 
οί ΙΊέρσαι, καί αί άποστάσεις. Κατά τάς τρεις αύτοΰ 
μάχας παρατηρεΐται κινούμενος εϊς τρόπον ώς·ε να μή 
έ'λθη εϊς σύγκρουσιν μετά τών Ελλήνων, αλλα να ε- 
πιπέση κατά τών έπιλέκτων τοΰ περσικού στρατού 
(κατά τής φρουράς τοΰ Ααρείου εν ’ΐσσοΐς και Αρβη- 
λοις)· άφοΰ δ’έκτύπησε καί άπεσόβησε τούτους, και 
διά τής φυγής αύτών ήνάγκασε τούς Ασιανούς να τρα- 
πώσιν εις γενικήν φυγήν, τότε εστράφη και κατα τών 
'Ελλήνων, τούς οποίους κατέθραυσεν ένώσας τας δυ
νάμεις του δλας εναντίον των.

Πεοί δέ τών αποστάσεων, δι άπλουστάτου παρα- 
δείγματος δύναται έκαστος να καταμέτρηση το μέγε
θος τής έκνικηθείσης δυσκολίας. Οί Ρωμαίοι, καίτοι 
είχον ίσχυράν πειθαρχίαν, και οι στρατοί αυτών ήσαν 
άναντιρρήτως ανώτεροι, ουδέποτε όμως ύπερεβησαν 
τήν Μεσοποταμίαν χωρίς νά ύποστώσι ζημίας μεγα- 
λας, ενώ τότε είχον τόν Εύφράτην ώς δριον άν μόνον 
διέβαινον τούτον τον ποταμόν, θά έπάτουν εϊς τήν χώ
ραν τών εναντίων άλλ άν καί ούτω πλησίον τής βα- 
σεως ταύτης τών εχθροπραξιών εύρισκόμενοι, ούδέποτε 
ίσχυσαν νάίδρυθώσι στερεώς πέραν τών δυο ποταμών. 
Ό δέ ’Αλέξανδρος, έλθών ενταύθα άπό τών οχθών τοΰ 
Αιγαίου, σχεδόν χωρίς νά σταθή καθ’οδόν, εϊσέδυσεν 
εϊς τήν άνω ’Ασίαν, καί ό ποταμός, όςτις προς τούς 
Ρωυιαίους ύπήρξεν δριον ανυπέρβλητον, δέν είναι ούτε 

τό ήμισυ τοΰ δρόμου τον όποιον διενυσε, προχώρησα? 
μέχρι τού ’ΐαξάρτου και τού Ινδού. Ο Αλεςανδρος 
κατώρθωσεν δ,τι ματαίως έπεχείρησαν ό Κράσσος, ό 
’Αντώνιος, ό Τραϊανός καί ό ’ίουλιανός" ώστε τοΰτο 
δέν είναι έ'ργον τύχης ή τόλμης απλής, άλλα καί τή? 
περινοιας τού άνδρός.

Καί όντως, ό σπουδάζων τον βίον τού Αλεςάνδρου 
κατά δύο τινα βλέπει αύτόν ύπερβαλόντα όλους τούς 
αρχαίους, ίσως δέ καί τούς νεωτέρους ςφατηγούς· κατα 
τήν όργάνωσιν τοΰ στρατού,' και κατά τήν οργάνωσή 
τών κατακτωμένων χωρών. Αεν τον παραλληλίζομεν 
μετά τού Καίσαρος, πράξαντος έπανάστασιν καί όχι 
κατάκτησιν έν τω κράτει, καί μάλλον έςέχοντος κατα 
τόν πολιτικόν νοΰν, άλλα μετά τού ’.Αννίβα, θεωρού
μενου δικαίως ώς ενός τών μεγίστων στρατηγών τη?

αν έσύμφερεν εις τήν Ελλάδα νά ταχθή ύπό την κυ- 
βέρνησιντού Φιλίππου, έσύμφερεν όσον εις πάντα λαόν 
το νά έ'χη δεσπότην έπί κεφαλής αύτοΰ. Αποκτά μέν 
ό λαός εκείνος πλείονα ησυχίαν, άλλα ψευδή, καί ήτις 
αντί τοσούτων εξαγοράζεται άπωλειών, ώς·ε, καί προς 
αύτόν την ύλικην ευζωίαν, ή έκ της ελευθερίας ανησυ
χία ύπάρχει προτιμότερα της δουλείας καί άναπαύ- 
σεως. Σημειωτέον ό'τι ό πλούτος καί ό πληθυσμός της 
'Ελλάδος ήλαττώθησαν έπαισθητώς έπί της μακεδονι
κής κατακτήσεως· ή βραχεία εκείνη πολίτικη έξέγερ- 
σις ητις έκλήθη αχαϊκή Συμμαχία, διέκοψε την παρακ
μήν, άλλ.ά δέν τήν έστησεν. Ό Φίλιππος καί ό υιός 
αύτοΰ, αντί νά προςατεύσωσι τά συμφέροντα τής Ελ- 
λάδος, έπάταξαν αύτά θανασίμως.

'11 δέ έπίδρασις τών κατακτήσεων τοΰ ’Αλεξάνδρου 
έπί τοΰ ανατολικού κόσμου, άράγε άντήμειψε πληρέ
στατα, καθώς έλέχθη, τήν τοΰ ελληνικού κόσμου πα
ρακμήν ; ΙΙρώτον, σημειωτέον ότι τοΰ ελληνισμού ή 
έπίδρασις έγίνετο ήδη έκεϊ πρό πολλοΰ. Ο πολιτισμός 
τών 'Ελλήνων, εΐσδύων εις τήν Ασίαν ολίγον κατ’ο
λίγον, ήγγιζεν εϊς δριον τό όποιον ούδέποτε ήδύνατο 
νά ύπερβή μονίμωςπως" έννοούμεν τόν Εύφράτην πο- 
τααόν. Κατα τήν εποχήν έκείνην, τά άριστά τών ςρα- 
τευμάτων τοΰ περσικού κράτους ήσαν Ελληνες· έλ- 
ληνες στρατηγοί ήγον τούς στρατούς τοΰ μεγάλου βα- 
σιλέως" έλληνες δυνάσται, ύποτελεΐς μέν, άλλα σχε
δόν ανεξάρτητοι, ίδρυον ηγεμονίας έν τή Μικρά Ασία- 
ώς φαίνεται λοιπόν, τό μέγιστον καί λυσιτελέστατον 
τών αποτελεσμάτων τής τοΰ ’Αλεξάνδρου έκςρατείας, 
ή δημιουργία τοΰ μικτού εκείνου πολιτικού κόσμου, ον 
έ'ξεστι ν’άποκαλέσωμεν ανατολικόν ελληνισμόν, ήδύ
νατο νά πραγματοποιηθή βραδύτερον μέν, άλλ’επίσης 
ασφαλώς καί διά τής έπιδράσεως τής έλευθέρας 'Ελ
λάδος. Καί δέν δυνάμεθα μέν νά μαντεύσωμεν όποιον 
τύπον θά έλάμβανεν ό ελληνισμός ούτος, άλλ ό τόν 
όποιον έ'λαβεν, ό τοΰ δεσποτισμοΰ τών Πτολεμαίων 
καί τών Σελευκιδών, ούδέν είχε τό δημωφελές τό
σον, ώστε, όρμώμενοι ές αύτοΰ, νά είπωμεν βασίμως 
ό'τι πας άλλος τού έλληνισμοϋ τύπος θά ύπήρχε χεί- 
ρων αύτού.

'Ο ’Αλέξανδρος ήτο μόλις εικοσαετής οτε ό αιφνί
διος θάνατος τού πατρόςτου άνέθεσεν εις αύτόν τό 
βαρύ φορτίον τής συνεχείας καί άποπερατώσεως τοΰ 
έργου τού Φιλίππου. Εύθύς έξ αρχής έδειξεν ό'τι έ- 
κέκτητο νοΰν άνάλογον προς τάς χαλεπωτάτας τών 
περιστάσεων, άπλετον φιλοδοξίαν, χαρακτήρα γεν- 
ναΐον καί όμού βίαιον. Παιδίον έ'τι, έδιδάχθη τήν φι
λολογίαν, έ'λαβε δ έπί τρία έτη τον ’Αριστοτέλη δι
δάσκαλον. Υπερήδετο μάλιστα άναγινιόσΛον τήν ’1- 
λιάδα, ήν έθαύμαζεν όχι μόνον ώς άριςούργημα ποιή- 
σεως, ά'λ'λά καί ώς εικόνα γνησίαν τού ηρωισμού τόν 
όποιον έφίετο νά μιμηθη. Καί λοιπόν έμορφώθη κατά 
τό βιβλίον τοΰτο. ’Ορθώς ό Γρότιος λέγει, ότι ό ’.Α
λέξανδρος ύπήρξεν άνάςασις τών χρόνων τών ηρωικών 
άλλος Αχιλλεύς, αναφανείς εϊς αιώνα πολιτισμού, ε- 
χων έν έαυτω άπαν τό σθένος τών αρχαϊκών λαών, καί 
προσαποκτών πασαςτάς νέας δυνάμεις άς παρήγαγενή 
άνάπτυςις τού πολιτικού καί κοινωνικού βίου. Ό Ά- 
χιλλεύς ούτος ύπήρχε μαθητής τοΰ Αριςοτέλους, καί 
έκαρπούτο έπιμελώς πάσαν πρόοδον ήτις είχε γίνει 
έν τή στρατηγική τέχνη ύπό τον ’Επαμεινώνδαν, τον 
Ιφικράτην καί τον Φίλιππον. 

άρχαιότητος. Ό ’Αννίβας, μεμακρυσμένος άπό τής 
Καρχηδόνος, μή δυνάμενος, ώς ό’Αλέξανδρος, νά ύπα- 
κούεται έξ άποστάσεως μακράς, δέν είχε μέν νά περι- 
μένη επικουρίας έκ τής πατρίδος του, ήδύνατο όμως 
νά καταστήση χρησιμωτέρους εις εαυτόν τόσον τούς 
ένθεν τών 'Άλπεων Γαλάτας, καθώς καί τούς κατοί
κους τής μέσης καί νοτίου Ιταλίας, ο'ίτινες, ώς άπε- 
ς-ρέφοντο τούς Ρωμαίους, θά τω παρεϊχ ον στρατιώτας 
πολλούς. Εν συντόμω, στρατολογήσας μετρίως, άφοΰ 
κατηνάλωσε τά έκ τής Ισπανίας παλαιά ς-ρατεύματά 
του καί τούς νουμιδικούς ιππείς του, εύρέθη αδύνατος· 
ώστε συνωθούμενος εϊς τά στενά τοΰ Βρουττίου , εΐδεν 
έκεΐθεν συντριβομένους όλους τούς συμμάχους του, καί 
δέν ήδυνήθη νά τούς βοηθήση. Ό δέ ’Αλέξανδρος, ά
ναχωρήσας έκ^τής Μακεδονίας μετά 45,000 άνδρών 
ώς έγγιστα, μόνους τούτους είχε περί αύτόν εύρω- 
παίους· άλλ’ άναμίξας αύτούς έπιτηδείως μετά στρα
τευμάτων ασιατικών, ενώ μεγάλως ηύ'ξησε τήν στρα
τιάν του, δέν ήλάττωσε τήν αξίαν της· καί ούτως έ- 
πήρκεσε νά διατηρήση χώραν άπέραντον, τήν εύουτά- 
την τών χωρών άς άπέκτησέποτε αρχών λαών, χώραν 
έκτεινομένην άπό τοΰ Άδριατικοΰ μέχρι τοΰ Ινδού. 
Ό ’Αννίβας διήλθε νικηφόρος τήν νότιον Γαλατίαν, 
τήν ένθεν τών Αλπεων ιταλικήν χώραν, τήν Τυρρη- 
νίαν, Απουλίαν καί Καμπανίαν, άλλα καθόσον έπρο- 
χώρει, ή αύλαξ τήν οποίαν ήνοιγεν έν τή πολέμια χώ
ρα έκλείετο πάλιν όπισωτου’ τόσον κακώς ώργάνωσε 
τούς κατεχομένους τόπους, καί τόσον άσθενώς τούς 
συνήψε μετά τοΰ ςφατούτου, ώστε εύθύς άπό τής πρώ
της τών Ρωμαίων έπιθέσεως κατέρρευσεν άπαν τό οι
κοδόμημα τών κατακτήσεών του, καί μόλις έ'μεινεν 
εϊς τόν καρχηδόνιον στρατηγόν μικρός τις βραχώδης 
καί απρόσιτος τόπος, όπου έσκήνωσαν οί παλαιοί του 
μαχηταί. 'Ο ’Αλέξανδρος, τούναντίον, μή καταθλίβων 
τυραννικώς τάς κατακτωμένας χώρας, έτήρησεν αύτάς 
ςενώς προσδεδεμένας εϊς τό κράτος του. Σεβόμενος τά 
ήθη καί τά έ'θιμα τών ήττωμένων, άφίνων αύτούς ε
λευθέρους νάκυβερνιόνται διατών ιδίων νόμων αύτών, 
ύπήρχε βέβαιος περί τή? ύποταγής των· μετ’ολίγων 
τινών πρακτόρων καλώς έκλελεγμένων, καί εύαρίθμων 
στρατιωτών τεθειμένων κλιμακηδόν άπό τοΰ 'Ελλησ
πόντου μέχρι τής Κασπίας, διετη'ρησεν έν εύταξία τήν 
Μακεδόνίαν, τήν Αίγυπτον, τήν Ασίαν, καί προέβη 
ελεύθερος εις τήν έκστρατείαν του έν τή αρχαία εκείνη 
Άριανή (τανΰν ’Αφγανιστάν^), άγνώστω κοιτίδι τής 
ελληνικής φυλής, όπου τό ήρωϊκώτατον τών τέκνων 
της έπανήγεν αύτήν μετά τού πολιτισμού.

’Αποπερατώσας εντός πέντε έτών τήν ύποταγήν 
τών ανατολικών επαρχιών τής Περσίας, καί θέσας έπί 
τού ’Ινδού τό όριον τής επικράτειας του, ό Αλέξανδρος 
επανήλθεν εις τήν Βαβυλώνα έν άκμή ηλικίας καί πε- 
ρινοίας, εχων τό πνεύμα ύπέρ ποτέ μεστόν σχεδίων. 
Κατείχετο μέν τότε καί αύτός ύπό τής μέθης τής επι
τυχίας καί τής απολύτου εξουσίας, εϊς ήν ούδείς άν
θρωπος άντέσχε πώποτε, αλλ’ όχι μέχρι παραφοράς· 
έξ αυτής πνεόμενος, είχε τραπή εϊςτινας πράξεις άξιο- 
μεμπτούς, αλλ επεκρατησεν εις αυτόν ο γενναίος και 
έλευθέριος χαρακτήρ μέχρι τέλους. V. τοσαύται νίκαι 
δέν τον κατέστησαν ήττον φρόνιμον έν τή κυβερνήσει 
τών επαρχιών, ήττον δραστηριον ή ήττον άγρυπνον έν 
τη οργανώσει τοΰ στρατού. Αέγεται, καί είναι ενδε
χόμενον, ότι συνε λαβε το'τε κατά νοΰν πλεΐστα σχέ

δια αληθώς γιγαντώδη, ώς τό νά ύποτάξη όλους τούς 
περί τήν Μεσόγειον λαούς, τήν Λιβύαν, τήν Καρχη- 
δόνα, τήν 'Ισπανίαν, τήν Γαλατίαν, τήν ’Ιταλίαν, νά 
προχωρήση δ’έ'πειτα εϊς τήν Σκυθίαν, καί νά έπις-ρέ- 
ψη εϊς τό ινδικόν μεθόριον καταβαίνων άπό βορρά· νά 
ύποτάξη δηλαδή ολον τόν ύπό τών άρχαίων γνωστόν 
κόσμον. Μετά τήν εϊς Βαβυλώνα έπιστροφήν του, διε- 
νοηθη νά έςερευνήση τήν Κασπίαν θάλασσαν, και ύπο 
τούς ίδιους του οφθαλμούς έ'βαλεν άρχήν τής έςερευ- 
νήσεως τοΰ περσικού κόλπου· συγχρόνως δέ παρεσκεύα- 
σε τά πάντα προς έκστρατείαν εις τήν αραβικήν χερ
σόνησον. Άφοΰ έστησε τήν καθέδραν τής έπικρατείας 
του εις τήν Βαβυλώνα καί όχι εις τα Σούσα, ώφειλε 
βεβαίως νά πρόσκτηση καί τήν χώραν έκείνην, ώς ο
λίγων ημερών άπέχουσαν άπό τής πρώτε, ιούσης του. 
’Άλλως τε, αυτή ή εκστρατεία συνεδέετο καί μετά τών 
σχεδίων του πεοί τής Βαβυλώνας, ήν ήθελε να κατα
στήση μεγάλην μητρόπολιν έμπορικήν καί πολιτι
κήν. Μόλις έπιστρέψας έκ περιοδείας εις τάς βόρειας 
επαρχίας, καί κατεχόμενος ύπό τοΰ σφοδρού πέν
θους το όποιον τόν κατέλαβεν έκ τού θανάτου τού φί
λου του Ηφαιστίωνος, έφρόντισε περί βελτιώσεως τής 
ποταμοπλοΐας τού κατου Εύφράτου και τής ύγιει- 
νής τών παρά τάς έκβολάς αύτοΰ πλημμυρούντων τό
πων- εκεί ήθελε νά κτίση πόλιν μέλλουσαν νά έπέχη 
προς τό ’Ινδικόν Πέλαγος καί τόν Περσικόν Κόλπον 
οΐαν θέσιν ή Αλεξάνδρεια προς τήν Μεσόγειον. Μετέβη 
δέ καί αύτός εις τά νοσώδη εκείνα έ'λη, όπου διατρί- 
ψας έπί πολλάς ημέρας έ'λαβε τά σπέρματα κακοή
θους πυρετού, νόσου ήτις, διά τήν έ'λλειψιν προφυλά- 
ξεως καί διαίτης, τάχιςα άπέβη θανατηφόρος. ’Ετε- 
λεύτησε κατά ίούνιον τού 323 έτους π. X., άγων η
λικίαν μόλις έτών τριάκοντα και τριών.

’Ενώ ό ’Αλέξανδρος εξηκολούθει τό ένδοξον αύτοΰ 
στάδιον, αΐ Άθήναι συνείθιζον, δυσχεραίνουσαι μέν, 
άλλ’όαως συνείθιζον εις τό μή είναι τού λοιπού ού
δέν έν τω έλληνοανατολικώ έκείνω κόσμω, μεταξύ 
τού οποίου ύπήρξαν οσούτον κραταιαί. Η ήττα τών 
’Αθηναίων άπήλλαξεν αύτούς άπό πολλών φροντίδων- 
δέν τούς ένησχόλουν πλέον τά άλλότρια πράγματα· 
άλλος ισχυρότερος διηύθυνεν αύτά- δέν τούς εβαλλε 
πλέον εις κόπους ό πόλεμος· άλλος τις διέταττε νά 
βασιλεύη έν τή Έλλάδι ή ειρήνη" δέν τούς άνησύχει 
πλέον ή γενική κατάστασις τοΰ έλληνικού κόσμου’ ή 
κατάστασις αύτη έφαίνετο μαλιστα αίσιωτάτη, έάν 
προσέξωμεν εις τά συγχαρητήρια τά όποια ή έν Κο- 
ρίνθω Αίαιτα έψήφϊζε κατ’έτος προς τόν κυρίαρχον τής 
Μακεδονίας καί τής ’Ασίας. Ούτως άπηλλαγμένοι τών 
άλλοτρίων φροντίδων, οί Αθηναίοι έπεμελοΰντο ήσυ- 
χως τών έσωτεοικών αύτών πραγμάτων" είχον δέ παυ
σει αί θυελλώδεις τής πνυκός συζητήσεις, καί, καθ’έ- 
καστον έτος, έξελέγετο ό Φωκίων στρατηγός άνευ άν- 
τιπολιτεύσεως. Τά οικονομικά διοικεί τότε’χρηστός 
τις άνήρ, ό Αυκούργος, καί ταύτα κατε'ςησαν άνθηρά, 
έλαττωθέντος τοΰ στρατού καί τού ναυτικού. Ο Δη
μοσθένης αύτός είχε παυσει ν’άντιφέρεται άνωφελώς· 
τόν ήκουσαν δέ συμβουλεύοντα τήν φρόνχσιν καί τήν 
ειρήνην, ότε Άγις ό τής Σπάρτης βασιλεύς έπεχείρησε 
κατά Μακεδονίας ηρωικήν μέν άλλ’ άφρονα δημεγερ- 
σίαν. Έστεργον λοιπόν αί Άθήναι δ,τι δέν ήδύναντο 
πλέον νά έμποδίσωσιν, άλλ’ήδη είχε πέσει ή ύπερη- 
φανίατων ούτε έμνησικάκουν προς τόν Δημοσθένη,
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παραινέσαντα γενναιοτέραν τινα πολιτικήν έν άλλαις 1 
ήμέραις, ό'τε ή πολίτικη αυτή ήδύνατο να εύδοκιμη'ση. 
Και δτε, έν έ'τει 330, οκτώ ή έννε'α μήνας μετά την 
έν ’Αρβήλοις μάχην, τδ κόμμα τών μακεδονιζόντων 
ένισχυθέν ήθέλησε νά βάλη ψήφον μ,ομφής προς τδ 
έναντίον κόμμα, ή μεγάλη αυτή έρις δέν άπέβη κα
θώς οιώνιζαν ίσως αί περιστάσεις καί ή ίκανότης τοΰ 
κατηγόρου. Ο Δημοσθένης είχε ν’άπολογηθή ύπέρ 
της πολίτικης του, δχι μόνον πρδς τά πράγματα άτι- 
νασυνέβησαν, άλλά καί πρδς την έμπαθή τοΰ Αί- 
σχίνου ρητορικήν καί έπραξε δέ τοΰτο μετά μεγα
λείου τδ όποιον καί μέχρι ση'μερον συγκινεΐ πάντας 
βαθύτατα καί πληροί θαυμασμού" παρέστησεν εις 
τούς δικαστάςτου πώς έφαντάζετο τάς ’Αθήνας, κρα- 
ταιάς καί έλευθέρας έν τώ μέσω της Ελλάδος, ωσαύ
τως έλευθέρας καί κραταιάς· ήρώτησεν αύτούς άν ό 
ελληνικός ούτος κόσμος, ό σωθείς ύπό τών προγόνων 
τών άπό της εισβολής τών βαρβάρων, δέν ήξιζε νά ύ- 
περασπισθή ενώπιον άλλης τινός εισβολής, καί ταύ
της ούχ ήττον καταστρεπτικής· ή τύχη έφάνη έναν- 
τία, άλλά καί άν προεβλέπετο ή ήττα, πάλιν έχρεώ- 
στουν νά έπιχειρη'σωσι τον αγώνα" δχι, οί Αθηναίοι 
οΐτινες κατεφρόνησαν έν Χαιρωνεία τδν θάνατον ύπέρ 
της τών όλιον έλευθερίας καί σωτηρίας, δέν ηπατών- 
το· όχι μά τούς άγωνισθέντας έν Μαραθώνι, καί έν Σα- 
λαμίνι, καί έν Πλαταιαΐς! Ό έξαίσιος έκείνος λόγος 
είναι πλέον η αριστούργημα εύγλωττίας. Ό Γρότιος 
δικαίως άποκαλεΐ αύτόν έπιτάφιον της έλευθερίας τών 
Αθηνών καί της 'Ελλάδος.

Η λαμπρά νίκη την οποίαν ό Δημοσθένης ηρατο 
κατά την περίστασιν ταύτην, δέν τδν διέσωσε μετά έξ 
έτη άπδ της άλλης έκείνης κατηγορίας, της έτι συγε- 
ρωτέρας, έπειδή αύτη προήλθεν έκ τοΰ κόμματός του. 
Φίλοι της έλευθερίας, δχι σταθερώτεροι αύτοΰ, άλλά 
νεώτεροι καί θερμότεροι, έθεώρησαν ώς ένοχον αδυ
ναμίαν την φρόνησιν καί ειλικρίνειαν μεθ’ής συνεβού- 
λευε τούς ’Αθηναίους νά μη δεχθώσι τόν “Αρπαλον, 
τον άπιστον τούτον ύπασπιστήν του ’Αλεξάνδ ρου, ίρ- 
χόμενον νά προσφέρη τούς θησαυρούς ούς διη'ρπασεν έκ 
τού κυρίου του, ώςκαί σώμα μισθάρνων στρατιωτών· 
ώογίσθησαν έναντίον του θανασίμως δτι έξ αιτίας του 
άπώλεσαν άομοδίαν, καθώς αύτοί ένόμιζον,εύκαιρίαν, 
καί πόρους όποιους πλέον δέν θά εΰρισκον. Εν τη α
γανακτήσει των, συνεννοηθησαν μετά τηςέναντίας με- 
ρίδος. Καί οί μέν ήθελον ν’άπαλλαχθώσιν άρχηγοΰ 
τοΰ οποίου ή φρόνησις άπέβαινε φορτική, οί δέ, άντι- 
πάλου δεινού καί ισχυρότατου. Η αισχρά αύτη συμ
φωνία έπ'φεοε είς την καταδίκην καί έξορίαν τοΰ Δη- 
μοσθενους.

’Ολίγους μήνας μετά την άνόσιον ταύτην καταδί
κην, ηχθη ή περί θανάτου τοΰ ’Αλεξάνδρου αγγελία. Οί 
νέοι αρχηγοί τοΰ ύπέρ άνεςαρτησίας κόυ.ματος, ό Ύ- 
περίδης καί ό Αεωσθένης, ύπεκίνησαν πάραυτα γενικήν 
ύιέγερσιν, της οποίας αί Αθήναι ήσαν ψυχή'. Αλλ ί
σως έσπευσαν λίαν λυσιτελέστερον θά ήτο άν έπερί- 
ιεενον την διαίρεσιν ήτις έξερράγη έπειτα μεταξύ τών 
υπασπιστών τοΰ ’Αλεξάνδρου. Ο Δημοσθένης τότε, ά- 
νακληθείς διά ψηφίσματος τοΰ λαού, έ'τυχε συμπαθε- 
στάτης δεξιώσεως, καί συμμετέσχε μέν του άνώνος, 
άλλά δέν τδν διηύθυνεν αύτός. Ανέλαμψεπρδς ςτγμήν 
ελπίς ό'τι έκ τοΰ νέου πολέμου τούτου έμελλε νά προ- 
κύψη έκβίσις αίσιωτέρα τών προτέρων. Ό Αεωσθε- 

νης, άποκρούσας τούς Μακεδόνας, τούς ήνάγκασε ν ά- 
ναχωρήσωσιν είς τήν παλαιάν χώραν των· άλλ όταν 
ή τύχη κατατρέχη άγώνάτινα, βραχείας παρέχει είς 
αύτόν ιλφελείας. Ο μόνος στρατηγός τδν όποιον θά 
είχον αί Αθηναι μετά θάνατον τοΰ ’ΐφικράτους έφο- 
νεύθη έν πλη'ρει νίκη, ένω ήρχετο νά συλλάβη αιχμα
λώτους τδν Αντίπατρον καί τά λείψανα τοΰ στρατού 
αύτοΰ, στενώς περιζωσθέντα έν Λαμία. Μετά τδν θά
νατον τοΰ Αεωσθένους, δισταγμός τις έν τη διευθύνσει 
τοΰ πολέμου, καί συνδρομή απευκταίων περιστάσεων, 
χαρακτηριζουσών τήν δυσμένειαν της τύχης, εματαίω- 
σαν τήν πρώτην έπιτυχίαν τών Αθηναίων καί ιδού 
μετά δεκαέξ έτη ή Χαιρώνεια έπανελη'φθη έν τώ πεδίω 
τήςΚρανώνος (κατ’αύ'γουστον τοΰ 322). Τώρα δ’αί 
’Αθηναι ύπέστησαν τά βαρύτατα τών δεινών" τό δη
μοκρατικόν πολίτευμα κατηργηθη, τά τρία πέμπτα 
τών έλευθέρων κατοίκων άπη'χθησαν, ό'λοι οί αρχηγοί 
τής έλευθέρας μερίδος προεγράφησαν. Ό Δημοσθένης, 
καταφυγών είς τδ ιερόν τοΰ Ποσειδώνος έν Καλαυρεία, 
καί πιών δηλητη'ριον, έπρόλαβεν ούτω τδν θάνατον δν 
ό Αντίπατρος έπεφύλαττεν είς αύτόν. Περί τοΰ μεγά
λου ρήτορος τούτου, μάλλον ή περί παντός άλλου άν- 
δρδς, δύναταί τις νά ε’ίπη, ό'τι ή πατρίςτου συνετάφη 
μετ αύτοΰ.

Μετά τοΰ Δημοσθένους καί τών ένδοξων νενικημέ- 
νων οΐτινες συνεμερίσθησαν τήν τραγικήν αύτοΰ τύχην, 
δέν έξέλειπον μόνον αί ’Αθηναι· άπασα ή 'Ελλάς έ
παυσε τοΰ νά ύπάρχη χώρα ανεξάρτητος. 'Η κατάτόν · 
ακόλουθον αιώνα γενομένη μετά τής αχαϊκής Συμμα- 
χίας απόπειρα πολιτικής παλιγγενεσίας είναι έργον ά- 
ξιολογώτατον, ώς πρώτη δοκι μή όμοσπόνδου δήμο- 
κρατιας, και κατα τούτο φαίνεται αςιον προσοχές 
πλείονος τήςύπδτοΰ Γροτίου διδόμενης είς αύτό- άλλ’ 
.έπήλθε πάνυ βραδέως, καί ύπηρξεν έφη'μερος.

Leo Joubert, 
έν τή Revue Contemporaine.

Ούτω κατέρρευσεν όλον έκεΐνο τδ λαμπρότατου οι
κοδόμημα τοΰ ελληνισμού, ξπηλθον οί 'Ρωμαίοι μετά 
ταΰτα, ίδρύθη τδ Βυζαντινόν Κράτος, έπεσε καί τοΰτο, 
καί σήμερον γινώσκομεν πώς διάγομεν, καί πώς πα- 
τασσόμεθα, θέλοντες ν’ανοίξω μεν τάς έτι άσθενεϊς 
πτέρυγας.

0 ΦΑΡΟΣ ΤΙΙΣ ΕΔΔΥΣΤΟΜΙΣ.
Είς ούδενδς άλλου φάρου τών μέχρι τοΰδε κτισθέν- 

των τήν άνέγερσιν άπηυτηθησαν τόσαιδυσκολίαι, όσαι 
είς τήν τοΰ φάρου της Έδδυσ τόνης, έν τώ κόλπω 
τοΰ Πλυμούθου, κειμένου έπί τών νοτίων ακτών τής 
’Αγγλίας.

Ό φάρος ούτος έγείρεται είς άπόστασιν πέντε λευ
γών άπδ τής είρημένης πόλεως, καί ετέρων τριών λευ
γών άπδ τοΰ έξωτάτου ακρωτηρίου της παραλίας έκει- 
νης· ήτοι έπί στενοΰ τίνος σκοπέλου, ό'ςτις έν ώρα πα
λίρροιας σκεπάζεται ύπδ τών ύδάτων. 'Η πρώτη λοι
πόν δυσκολία προήρχετο έκ τοΰ ότι ό σκόπελος ούτος 
άνέδυεν έκ σπανίων διαλειμμάτων άπό τοΰ ύδατος, 
καί ούτως οί έργάται δέν ήδύναντο νά μένωσιν έπ αύ
τοΰ διαρκώς· δεύτερον δέ, ή άπόστασις άπδ τής στέ
ρεας δέν ήτο μικρά· καί τρίτον, τά μεγαλα κύματα 
τοΰ ώκεαυοΰ έξεγειρόμενα, έσάρωνον άπό τής έπιφα
νείας τοΰ βράχου τά τιθέμενα θεμέλια.

’Αλλ’δμως έπεχείρησε νά έγείρη φάρον έπί τοΰ σκο
πέλου τούτου, όπου πολλά έναυάγουν πλοία, άρχετε— 
κτων ονομαζόμενος Winstanley, δςτις μετά τεσσά
ρων έτών κόπους κατώρθωσε νά τδν κτίση πολύγωνον 
διάπολυγώνων πετρών, μέχρις ύψουςποδών 90. Καίτοι 
τοσοΰτον ύψηλδν, ή θαλασσα έν ώρα τρικυμίας τόν ύ- 
περηκόντιζε, καθώς τοΰτο συμβαίνει καίσήμερου· άλλ’ 
ό άρχιτέκτων, ούδόλως πτοούμενος ύπδ τοΰ σεισμοΰ 
τδν όποιον ύφίστατο τδ κτίριον έκ τοΰ κτύπου τών κυ
μάτων, περιεγέλα τούς δειλιώντας φύλακας αύτοΰ. 

Ό φάρος της Έδδυστόνης, 

κεκολαμμένης’είς'τδν βράχον είχε μείνει, ώς μόνη μαρ- I 
τυοία τοΰ τετραετοΰς έπιπόνου έργου. Τοιαύτη ύπήρ- I 
ξεν ή τύχη τοΰ πρώτου φάρου.

Μετ’ολίγον καιρόν έυαυάγησευ έκεΐ πλοίου, καί ά- 
πωλέσθη τδ πλεϊστον τοΰ πληρώματος· τοΰτο έγινεν 
άφορμή λόγου είς τήν αγγλικήν Βουλήν, καί άπεφα- 
σίσθη ή οικοδομή δευτέρου φάρου είς τδν αύτόν τόπον. 
Λοιπόν άνέλαβετδ έργον έμπορός τις, John Rudyerd 
καλούμενος, έν έτει 1706, καί μετά δύο έτη έφερεν 
αύτό είς αίσιον πέρας. Ο δεύτερος φάρος ούτος ήτο

καί ηύχετο μάλιστα νά τύχη μίαν ημέραν εύρισκόμε- 
νος είς τδν φάοον του έν τώ μέσω σφοδροτάτης τινδς 
θυέλλης, όποια δέν έφάνη άπδ καταβολής κόσμου.

Η εύχη' του είσηκούσθη. Τήν 26 νοεμβρίου 1 703, 
ένω εύρίσκετο είς τδν φάρον έπιτηρών έπισκευάς τινας 
τοΰ κτιρίου, ήγέρθη τρικυμία τοιαύτη, όποιαν ούδείς 
ένθυμεΐτο γενομένην πώποτε είς έκεΐνον τδν αίγιαλόν. 
Τδ πρωϊ τής έπιούσης, ό φάρος είχε γίνει αφαντος. Πέ
τρα δέν έ'μεινεν έπί πέτρας· τά πάντα έσαρώθησαν ύπδ 

I τών κυμάτων ώς πτερά" μία άκραάλύσου στερεώς έγ-

προ του κόλπου τού Πλυμούθου. 

ξύλινος καί όλος στρογγύλος· καί άντεΐχε μέν καλώς 
πρδς τά σφοδρότατα κύματα, άλλά δυστυχείς έπυρ- 
πολήθη τήν 2 δεκεμβρίου 1755.

Τήν 12 ίουνίου 1857 άνέλαβε τήν οίκοδόμησιυ 
τρίτου φάρου ό άρχιτέκτων Smeaton, ον έφερεν είς 
πέρας μετά τρία έτη· άλλά σημειωτέου otj καθ’όλον 
τοΰτον τδν καιρόν μόνον 421 ημέρας ήδυνήθήσαυ οί 
έργάται νά προσέλθωσιν είς τδν σκόπελόν. ’Εκτίσθη 
δέζστρογγύλος καί ούτος, άλλ’αίπέτραι συνδέονται 
είς τα έντός διά γωνιών εύφυώς συνηρμολογημενών άπδ
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τής έξωτάτης μέχρι της ενδότατης, ώστε είναι αδύ
νατον ν’άποσπασθή μία τών πετρών τούτων, χωρίς ν’ 
παρασυρθή δλον τό κτίριον. Έχουσι το σχήμα της ού- 
ράς χελιδόνος.

Ούτος είναι ό φάρος ό μέχρι σήμερον διατηρούμε
νος, καί έχων ύψος 1 00 ποδών ύπέρ την επιφάνειαν 
της θαλάσσης, έν ώρα άμπώτιδος. Συντείνει δέ εις την 
στερεο'τητα καί τό σχήμα του, ήτοι ή έλάττωσις της 
περιφερείας τού κτιρίου καθόσον αύτδ προβαίνει πρός 
τά έπάνω, επειδή μετριάζεται ούτως ή άντίστασις 
πρός τούς ανέμους καί τά κύματα.

Η λέξις Eddy σημαίνει τυφιον- συμβαίνει ενίοτε 
έπί μεγάλης τρικυμίας νά σκεπάζεται όλη ή οικοδομή 
ύπό τών κυμάτων, ή χαίτη τών οποίων ύπερβαίνει 
κατά πολλά μέτρα τόν φανόν τού φάρου, ώς ςήλη ύ- 
δατος, ήτις έπειτα ακολουθεί του άνεμου τήν φοράν. 
Τό φαινόμενον τούτο παριστα ή έπισυνημμένη εικονο
γραφία, φαινόμενον άπίστευτον, άλλ όχι σπάνιον έπί 
τών μεγάλων τρικυμιών τής ισημερίας, ότε τά γιγαν- 
τώδη κύματα τού ’Ατλαντικού έρχονται καί συντρί
βονται έπί τών ακτών τής Αγγλίας, ώθούμενα ύπό 
τού νοτιοδυτικού άνεμου. Διηγούνται ότι, πίπτοντος 
τού μεγάλου κύματος έπί τής στήλης έκείνης, τόσον 
αυτή κάμπτεται καί κλίνει, ώστε τά βαρύδια άτινα 
κρέμονται έντός τού πύργου, ίνα κινώσι τήν ώρολογι- 
κήν μηχανήν διά τής όποιας ό φανός περιστρέφεται, 
συμβαίνει νά έγγίζωσιν εις τού πύργου τούς τοίχους.

Τού φάρου τής ’Εδδυστόνης ή οικοδομή έχρησί- 
μευσεν ώς πρότυπον εϊς πολλάς άλλας τής αύτής χρή
σεως. Παραλείπομεν τό θαυμάσιον διοπτρικόν σύστη
μα τού φανού τού φάρου τούτου, όφειλόμενον εις τόν 
μ.ηχανικόν Fresnel. Ιίαρατηρών άγγλος τις ποιητής 
περιώνυμος τό έ'ργον τούτο, παρέστησε τόν Ωκεανόν 
λέγοντα περί τών ιδρυτών αύτού·

’Εμέ άφοϋ ένίκησαν, μεγάλους τούς αποκαλώ. 
Great I must call them for they conquer’d me ?

ΔΕΙΣίΔΑΠΙΟΑίΙΑΙ ΙΏΣΣΙΚΑΙ.
Καθώς έν παντί τόπω τής γης, ούδ’αύτών τών τής 

πεφωτισμένης Εύρώπης έξαιρουμένων, ούτω καί έν 
Ρωσσία ύπάρχουσι δεισιδαιμονίαι μεταξύ τού λαού· 

καί ούτε θά έκλείψωσιν έκ τού κόσμου, ενόσω γίνεται 
χρήσις έξορκισμών πρός δαιμόνια.

Καί εις τήν Ρωσσίαν λοιπόν έκαστη οικία έχει τον 
έφέστιον δαίμονα της, το στοιχ ειό της. Οί χωρικοί 
πιστεύουσιν ότι συγκατοικεί μετ αύτών αείποτε ύ- 
περφυέςτι δν, τό όποιον συγκάθηται αόρατον εις τήν 
τράπεζάν των, αναπνέει τόν άέρα τού δώματός των, 
καί ένί λόγω είναι άλλος ιδιοκτήτης άϋλος, έχων ό
ποια καί ό ύλικός δικαιώματα έπί τής κοινής ιδιοκτη
σίας. Δομοβόην όνομάζουσιν οί Ρώσσοι τούτο τό φάν
τασμα· ή φάτνη δε είναι ό τόπος ένθα αγαπά προ 
πάντων ό Δομοβόης νά διατριβή- καί διι.χυ ιζονται 
οί χωρικοί ότι εκείνοι, τό καταχθόνιον πνεύμα τούτο 
προτιμά τήν ιππασίαν ύπέρ πάσαν άλλην διασκέδασιν.

«'Ότε, λέγουσιν, ήναι εύμορφος ό καιρός, καί ο 
ούρανός ανέφελος καί χωρίς άστρων, καί ή σελήνή φω
τίζει τήν πεδιάδα, ό Δομοβόης έξέρχε,ται τής κατοι
κίας. Πλέξας δ’ έπιτηδείως διά τών ευκινήτων δακτύ
λων του τήν χαίτην τού άλογου, άναβαίνει έπ’αύτού, 
καί ελαύνει πρός τούς αγρούς, φεύγων ώς ή αστραπή.

’ Αν τύχη νά ίδής εις τήν έξοχήν ίππον τινα χωρίς άνα- 
βά του, ύπερπηδώντα φράκτας καί τάφρους, όλον λευ
κόν έκ τού άφροΰ καί φυσώντα άπό τών μυκτήρων, 
όσον καί άν ήσαι ανδρείος, ώς καί άν διακρίνης ότι ό 
ίππος ούτος ανήκει εϊς τόν πατέρα σου ή εις τόν αδελ
φόν, πρόσεξε μή πειραθής νά τόν κρατήσης, διότι ό 
Δομοβόης κάθηται έπάνω του·—περιβάδην, ή κατά 
πλευράν, τούτο άδιάφορον. »

Η ιπποδρομία αύτη διαρκεΐόλην τήν νύκτα· έάν δέ 
τό πρωί ό χωρικός, εϊσελθών εϊς τήν φάτηντου, εύρη 
τινά τών ίππων του κλονούμενον έπί τών σκελών του, 
κεκοπιασμένον καί σκυθρωπόν, καταλαμβάνει πάραυτα 
ότι αύτον έξέλεξεν ό Δομοβόης, καί έπ’αύτού έκαμε 
τόν νυκτερινόν του πεοίπατού.

Εν τή οικία, ό Δομοβόης είναι ηπίου χαρακτήρος- 
ναι μέν, ενίοτε μετακινεί τά έπιπλα καί συμπλέκει τά 
νήματα τής ηλακάτης, άλλά ταύτα θεωρούνται ώς ά- 
κακοι διασκεδάσεις του. ’Εάν όμως ή οικοδέσποινα 
λησμονήση ποτέ νά ρίψη εϊς αύτον τήν συνήθη ταγήν 
του, ή άν ό οικοδεσπότης προφέρη έν τή οργή του πρός 
αύτον βλασφημίαν, ή άν πραχθη τι έν τή οικία δυσάρε- 
στον πρός τόν Δομοβόην, ούαί εις τόν ένοχον! Ο Δο
μοβόης έρχεται, ένω κοιμάται αύτός βαθέως, καί πρώ
τον διά γαργαλισμοΰτίνος τόν βιάζει νά ς-ραφή ύπτιος- 
έπειτα δέ ύπό παντοίας μορφάς απαίσιας τόν απειλεί, 
ή κάθηται έπί τού στήθους του βαρύς ώς μόλυβδος, 
πιέζει τόν λαιμόν του, καί είναι ικανός νά τόν πνίξη· 
δέν προχωρεί όμως έως έκεΐ, διότι επεμβαίνει τότε ή 
χειρ τού Παντοδυνάμου.

Η κατοικία τών χωρικών τής μέσης Ρωσσίας, 
ίσπα καλούμενη, σύγκειται συνήθως έκ δύο οίκίσκων 
ξύλινων, παραλλήλως οίκοδομημένων εϊς άπόστασιν 
έως 50 βημάτων άπ’άλλήλων, καί συναπτομένων δι’ε
νός κλισίου, χρησιμεύοντος ώς ςαΰλος ή φάτνη, ή ορ
νίθων, κτλ· καί ό μέν τών οίκίσκων είναι το θερινόν 
ένδια ίτημα τού χωρικού, ό δέ τό έαρίνόν. ’Αξιωματι
κός τις καταλύσας εις μίαν τοιαύτην ϊσπαν, περί τήν 
πάλιν Ροστόβην, διηγείται τά επόμενα-

« ’Ενώ ό οικοδεσπότης μου έφαίνετο έξ έμοΰ εύαρε- 
στούμενος, έπειδή είχα κάμει έξ ιδίων μου έπισκευάς 
τίνας εις τόν οϊκίσκον τόν όποιον μ’είχε παραχωρήσει 
ώς κατάλυμά μου προσωρινόν, μίαν ημέραν τόν είδα 
πρός έμέ κατηφή. Τήν νύκτα λοιπόν, έρωτώ τόν ς-ρα- 
τιώτην όςτις μέύπηρέτει, τί είχεν ό χωρικός. Ό ς-ρα- 
τιώτης, κατ’άρχάς, δέν ήθελε νά μ είπη τήν αιτίαν- 
άλλά βιαζάμενος ύπό τών έπερωτήσεών μου, άπεκρίθη 
ξεων τήν κεφαλήν του,— ’Ξεύρω κ’έγώ; λέγει πώς 
τού έφερες Δομοβόην.

— Πώς! έγώ τού έφερα Δομοβόην; Καί πρώτον μέν 
τί πράγμα είναι αύτός ό Δομοβόης;

Εςηγήσας μοι τότε ό στρατιώτης τί έσήμαινε Δο
μοβόης,— 'Ως φαίνεται, έπράσθεσεν, ό πατέρας αύτού 
τού χωρικού ήτον κανένας κακός άνθρωπος, καί, αφού 
άπεθανεν, ό Δομοβόης είχε πάρει τήν ψυχήν του καί 
έκτοτε είχε φύγει. ’Αφατου όμως ήλθες ή γενναιάτης 
σου, έπανήλθε κ’ εκείνος· καί διά τούτο ό χωρικός τά 
εκρέμασε- καί μ’είπε μάλιςα, ότι μετά χαράς θα μάς 
έβλεπε νά έφεύγαμεν άπ’ έδώ.

— Καί πόθεν είδεν ότι ό Δομοβόης έπανήλθεν ;
— Ω! όσον δι’αύτό, δέν υπάρχει αμφιβολία- τον 

είδε- τόν είδα κ’έγώ, άπεκρίθη ό στρατιώτης, έν πε- 
ποιθήσει καί αύτός.
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-—Τί κάθησαι καί μέ λέγεις; Τό είδες καί συ, τό 
φάντασμα; ·

— Δηλαδή, τό ίδιον τό φάντασμα δέν είδα, όμως 
κάθε βράδυ βλέπομεν τόν σταύλον, καί φέγγει; χωρίς 
νά ήναι μέσα φως.

—Ζουρλός είσαι, κακόμοιρε!
—"Αν δέν πιστεύης, κόπιασε νά τό ϊδης καί μόνος 

σου· τώρα μάλιστα, αν θέλης, έλα καί θά τό ίδής.
II περιέργεια μέ παρεκίνησε νά καταβώ άπό τής 

κλίνης μου. Ρίπτω έπάνω μου μίαν μηλωτήν, καί ακο
λουθώ τόν στρατιώτην. Τωόντι, εϊς -ιόν σταύλον δέν 
ήτο κάνεις· ούτε λύχνος έφαίνετο έντός αύτού, ούτε 
φωτία· άλλ’όμως έφεγγεν ό σταΰλος άμυδρώςπως, ώς 
ύπό λεπτής τίνος άκτΐνος ήλιου εις αύτον είσδυούσης. 
Καί κατ’άρχάς μέν, κ’έγώ έθαύμασα -Λώς τούτο- πα- 
ρατηρήσας δέ καλώς καί έξετάσάς, εύρηκα τήν έξήγη- 
σιν τού ύπερφυούς δήθεν φαινομένου.

Ο τοίχος τού σταύλου είχε ρωγμήντινα, στενόν τι 
σχίσμα, καί τό κηρίον τού κοιτώνας μου έτίθετο ακρι
βώς άπέναντι ταύτης τής ρωγμής. "Ωστε αληθώς, ά- 
φότου έγώ είχα καταλύσει εϊς τήν ϊσπαν παρήγετο τό 
φαινόμενον·· ΙΙρο έμοΰ, ούδείς έκοιμάιο εϊς τό μέρος 
τούτο διά νυκτός, έπειδή ήτο το θερινόν, καί, έν ώρα 
τού θέρους, οί χωρικοί τής Ρωσσίας κοιτάζονται άνευ 
λύχνου, εύθύς μετά τήν τού ήλιου δύσιν.

Όταν ό οικοδεσπότης μου έμαθε τήν άλήθειαν, α
νέκτησα μέν τήν εύνοιάν του, άλλά πάλιν δέν ήδυνή
θην νά τόν πείσω ότι ή πίστιςτου περί ύπάρξεως δαι
μόνιων ύπήρχε μωρά. Εϊς όλας τάς άποδείξεις μου 
άπεκρίνετο ,— Η καλή μας τύχη καί δέν έχομεν ή- 
μεϊς Δομοβόην* όμως μέσα εϊς είκοσι οικίας τού χω
ρίου, αί δεκαπέντε τον έχουν καίσέβεβαιώ, αύθέντη, 
ότι δέν είναι πράγμα εύάρεστον. »

τυρίαν τού Μαιμβουργίου (Ίστ. Εϊκονοκλ.) — ούδείς 
ό μή σήμερον θαυμάζων τά τρόπαια τού γένους σας 
κατά Γερμανίαν, Ιταλίαν καί Ακουϊτανίαν, ό μή γε- 
ραίρων τάς κατακτήσεις σας, ών ή ένδοξοτέρα τήν ρω
μαϊκήν επικράτειαν άπήλλαξε τής Α;ογγοβαρδικής τυ- 
ραννίδος. Αλλά τοιαύτά τινα κατορθώματα έργάζε- 
ται έκειθεν Εύρώπης καί ό ήμέτερος.κύριος, τροπούμε- 
νος τούς Σαρακηνούς, καί τήν εαυτού πολιτείαν κρείτ- 
τονα ποιών καθ έκάστην. Επιτροπήν δ έχοιιεν παρά 
τού σεβαστού τούτου βασιλέως ημών, τήν άνακαινι- 
σθεΐσαν καί όσημέραι βελτιουμένην πολιτείαν του αυ
τήν νά προσφέρωμεν τή αδελφή Υμών, έάν στέρξητε 
νά συζεύξητε αύτήν εϊς γάμον μετά τού βασιλόπαιδος 
καί αύθέντου ημών Δέοντος, δν.ό'πατήρ Αύγουστον έ- 
κήρυξεν ήδη. Επιγαμβρία τοιαύτη θέλει συνάψει εϊς 
φιλίαν άδιάρρηκτον τάς δύο κραταιοτάτας ηγεμονίας 
τής οικουμένης· Θεού δ εύδοκοΰντος, ό έξ αύτής γεν- 
νηθησόμενος βασιλεύς θέλει άποβή ωφέλιμος πρός άμ- 
φότερα τά μέρη· διότι, κληρονομών μέν τήν άνδρίαν 
τών έκ πατρός καί μητρός προγόνων του, θέλει απο
σκορακίσει τούς "Αραβας άπό πάσης ’Αφρικής καί ’Α
σίας· κατέχων δ ’έν εϊρηνη τήν ΙΙεντάπολιν, θέλει μεί
νει αιώνιος τών Φράγκων έπίμαχος. Νομίζομεν, ότι 
πρόσκομμα τή έπιγαμία ούκ άποβήσεται ή παρ’ήμΐν 
γενομένη εκκλησιαστική μεταρρύθμισις. Γινώσκομεν 
ότι κακόβουλοι τινες καί κακόδοξοι έσπευσαν ημάς 
τούς Γραικούς νά ς-ηλιτεύσωσι καθ’όλη ν τήν Δύσιν ώς 
ασεβείς καί αιρετικούς, διότι κατεβάλομεν τήν είδω- 
λολατρείαν, ήν Κύριος ό Θεός άπηγόρευσεν έν ταΐς έν- 
τολαΐς αύτού- άν όμως έπρεπεν ή βία πρός καταστο
λήν τοεαύτης άντιχριστιανικής καταχ ρήσεως, ούχ ήτ- 
τον ό εύσέβαστος ημών αύτοκράτωρ, τό παράδειγμα 
τού μεγάλου Κωνσταντίνου, τών δύο Θεοδοσιών, τού 
Μαρκιοίνοΰ, τού ’Ιουστινιανού, καί τού Πωγωνάτου ά- 
κολουθήσας, συνεκάλεσε καί αύτός τήν Οικουμενι
κήν Σύνοδον, ένή έκάθησαν οί 338σοφώτεροι καίφρο- 
νιμώτεροιτηςΑύτοκρατορίας’Επίσκοποι, Σύνοδον καθ’ 
ήν πάντες μια φωνή καί μια καρδία κατεδίκασαν τήν 
όλεθριωτάτην τών αιρέσεων τής Εκκλησίας. Τό καθ 
ημάς, σεβόμεθα καί θέλομεν πάντοτε σεβασθή τό θε- 
σπέσιον κύρος τής άγιωτάτης ταύτης Συνόδου, ώς ε
πίσης καί τάς έξ προηγουμένας δοξάζομεν* άλλ’ οί 
περί τόν Πάπαν, αύτοί οί συκοφαντούντες καί διαβάλ- 
λοντες ημάς, ανάξιοι όντες, ένεκεν άμαθείας, τής εύ- 
αγγελικής τιμής, καί επομένως τού χριστιανικού ο
νόματος, ούτ’έννοούσιν ημάς, ούτε θέλουσι νά μάς έν- 
νοήσωσι. Διά τούτο πρόθυμοι έσμέν τήν ομολογίαν τής 
πίστεως ημών είλικρινώςτε καί άπροκαλύπτως νά έκ- 
θέσωαεν εϊς έπήκοον γάλλων ’Επισκόπων, εϊς τούτο 

? *·»» Λ. V / ~ · , <7 >/παο ί ιχων επ!.τετρα[ΛΜ.όνων· τούτο ο όπως, αν ακτές 
σεβαστοί, πεισθήτε οία παραλόγως καθ ημών οί κά- 
πηλοι μαρτυρούσι, τήν ύμετέραν εύπιστίαν δολιευό- 
μενοι. ’Εντεύθεν θέλεε μάθει ή Γαλλία όλη, ότι έπι- 
βούλως οί περί τόν Πάπαν κατηγορούσε^ ημάς έπί αί- 
ρέσει καί σχίσματτ ότι, άπ’έναντίας, ή διαφθορά 
τών ουσιωδέστερων δογ μάτων τού χριστιανισμού άπό 
'Ρώμης εϊς Δύσιν έξεφοίτησε. Τότε δέ τών Γραικών 
καί τών Φράγ-κων εϊς μίαν πίστιν^νωθέντων , ούδέν 
σκάνδαλον ταράξει πλέον τήν συμμαχ fev τών δύο ε
θνών, καί τήν εύδαιμονίαν τής λοιπής άνθρωπότητος. » 

'Η πρότασις τών Βυζαντινών, ώς φαίνεται, δέν ά- 
πήρεσε τοΐς Φράγκοις- δυστυχώς όμως δέν έτηρήθη ή

1ΠΌΤΑΣ1Σ ΕΙΙΙΓΑΜΒΡΙΑΣ
ΜΕΤΑ2Γ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΩΝ.

’Εν Κωνσταντινουπόλει έβασίλευσεν άπό τού 74 1 
έτους μ. X. μέχρι τού 775 Κωνσταντίνος ό Ε , ο 
έπιλεγάμενος Κοπρώνυμος, υιός Δέοντος τού Ίσαύρου, 
αμείλικτος είκονομάχος, ύπερακοντίσας κατά τούτο 
τόν πατέρα του. Βλέπων ό αύτοκράτωρ ούτος έπείγου- 
σαν τήν άναγκην τού νά έπαναγάγη τήν άνάστατον 
τότε ιταλικήν χερσόνησον εϊς τήν προτέραν υποταγήν, 
έπενόησε νά κατορθώση τό σκοπούμενον διά συμμά
χων κ.αί έπιγαμβρίας, ήτοι νυμφεύων τον υιόν του Δέ
οντα μετά Γυσίλλης θυγατρός τού Πεπίνου, βασιλέως 
τών Γάλλων , καλούμενων τότε Φράγκων. Διαπρε- 
σβεύσας λοιπόν τινάς τών σοφωτέρων τής 'Ελλάδος 
Επισκόπων, οί μέν λέγουσι πρός τόν Πεπϊνον αύτον, 

οί δέ πρός Κάρολον καί Καρολομάνον, υιούς καί δια
δόχους τού ΙΙεπίνου, κατά τό έτος 769, έζήτησε τής 
παρθένου τήν δεξιάν, εϊς δέ προίκα αύτής μόνην τήν 
συνεργίαν τών δύο Ρηγών έν τή τακτοποιήσει τών έν 
’Ιταλία συμφερόντων του. Οί πρεσβευταί, εκτός ότι έ- 
κάμιζον δώρα βασιλικά, ήσαν καί έκλελεγμένοι έκτών 
μάλλον εύγλώττων καί ίερομαθών. Διό καί άξιος άφη- 
γήσεως είναι ό λόγος, δν έξεφώνησε παρουσία τών ηγε
μόνων καί αύλικών τής Γαλλίας ό πρεσβύτερος τών έξ
Ελλήνων Επισκόπων.

« Ανακτες σεβαστοί, — είπεν ο γέρων, κατα μαρ
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προσήκουσα έχεμυθία* διότι ό Πάπας, έμβατεύσας εϊς 
τό μυστήριον, τοσοΰτον ενήργησεν έπί της συνειδή- 
σεωςτήςΒέρθης, χήρας τοΰΠεπίνου, και έπί του πνεύ
ματος τής μνηστής, καταδείζας τήν θανάσιμον αμαρ
τίαν τοΰ συνδιασθήναι προς γόνον πατρός και πάππου 
ασεβών, προς βασιλόπαιδα συμπροωρισμένην άναπο- 
φεύκτως εις τό πΰρ τό εξώτερον, ώστε παρενέβαλε 
προσκόμματα, ώς και ζιζάνιον οικιακόν. Και τό μέν 
της επιγαμίας Θέμα, ώς έκ τούτου άνεβλήθη· η δέ τών 
διαπραγματεύσεων διακοπή έπέφερε καί την αποτυ
χίαν· διότι Θανόντος μετ’όλίγον τοΰ Καρολομάνου, ό 
Κάρολος (Charlemagne έπικληθείς) εϊς άλλας τρα
πείς ασχολίας σπουδαίας, η και την γνώμην μεταβα- 
λών έπι τοΰ προκειμένου, δέν άνεκαίνισε την ύπόθε- 
σιν. Τοΰ δέ Αέοντος νυμφευθέντος ακολούθως εις Έλ- 
ληνίδα, διελύθη παντάπασι τό σχέδιον συνεπεία τοΰ 
όποιου ήθελον συμφιλιωθή Δύσις και Ανατολή'· σχέ
διον μέγα και πολύ, ό'περ, άν ηύδοκίμει, Κύριος οίδε 
τίνων ακαταλόγιστων περιτροπών ήθελεν είσθαι πρό
ξενον έν τη επομένη οικονομία της Εύρώπης ! — (’Εκ 
τών Βυζ. Μελετών Σ. Ζαμπελίου.)

ΦΙΑΟΙ1ΑΤΡΙΣ ΓΝΉΣΙΟΣ.
Εσχάτως ό Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών η- 

θέλησε νά διορίση ύπουργόν έπί της οικονομίας βαθύ- 
πλουτόντινα τραπεζίτην, τόν ’Αλέξανδρον Στευάοτον 
άλλ’έπειδή έν τή Δημοκρατία εκείνη ύπάρχει νόμος 
τις παλαιός, ό'ςτις, καίτοι περιελθών εις αχρηστίαν, 
απαγορεύει πάσαν έμπορικήν έπιχείρησιν εις τούς ύ- 
παλλήλους τοΰ δημοσίου ταμείου, ό Πρόεδρος έθλί- I 
βετο πολύ κωλυόμενος ύπό τοΰ νόμου τοΰ ν άναθέση 
τά οικονομικά εϊς ά'νδρα, τόν όποιον έθεώρει ώς τόν 
ίκανώτατον καί άρμοδιώτατον εϊς τόν κλάδον τοΰτον 
της δημοσίας υπηρεσίας.

Μίαν πρωίαν, την 8 τοΰ παρελθόντος μαρτίου, ό 
Στευάρτος παρουσιάζεται εις τόν πρόεδρον μεθ’ένός 
δικαστοΰ, συμβούλου του, καί ευρών αύτόν καθη μεν ον 
πλησίον μακράς τίνος πραπε'ζης καί καπνίζοντα τό σι
γά ρ ον του, τόν λέγει·

— Ήλθα, κύριε Πρόεδρε, νά σάς κάμω μίαν πρό- 
τασιν, ητις ελπίζω νά δώση πέρας εις την αμηχανίαν 
εϊς ήν περιη'λθετε ε'νεκεν έμοΰ. Είμαι έτοιμος νά παραι
τηθώ τοΰ έμπορίου μου ένόσω θά ύπηρετώ εις τό έπί 
της οικονομίας ύπουργεΐον, παοαδίδων την απόλυτον 
έξέλεγζιν τών ύποθέσεών μου εϊς τρεις δημοσίους ε
πιτρόπους, έχοντας εξουσίαν νά διανείμωσιν όλα τά 
έτήσια κέρδη μου εις τούς πτωχούς. Τί λέγετε περί 
τούτου;

Ούτω λαλοΰντώς τοΰ Στευάρτου, ό Πρόεδρος τόν 
παρετη'ρει έκθαμβος· έκθαμβοι δέ θά μείνωσι καί οί 
άναγνώσται ημών, άφοΰ μάθωσιν ό'τι τά έτησια κέρδη 
τοΰ καταστήματος τοΰ ’Αλεξάνδρου Στευάρτου είναι 
ούχί κατώτερα τών 5 έως 6 εκατομμυρίων αμερικανι
κών ταλλη'ρων, ήτοι 25 έως 30 εκατομμυρίων φράγ
κων τούτέστιν ό Στευάρτος θά άπέβαλλε περί τά ε
κατόν εκατομμύρια φράγκων κατά τά τέσσαρα έτη 
της ένεστώσης προεδρείας.

Ισως τινές είπωσιν, ό'τι αληθής είναι 4 λόγος 
«πολλοίτόν πλοΰτον έμίσησαν,την δέδόξαν ούδείς·» 
ίσως τωόντι εϊς τούς οφθαλμούς πολλών ό άνήρ έκεϊ- 
νος φανη ώς ούδέν άλλο η φιλόδοξος. Άλλ’εϊθε τοιοΰ- 

τοι φιλόδοξοι νά ύπήρχον ικανοί καί έν τη ήμετέρα 
πολιτεία.

— Αλλά, τόν αποκρίνεται ό Πρόεδρος, ό'λος συγ- 
κεκινημένος, έγώ διστάζω νά δεχθώ τοιαύτην πρό- 
τασιν.

— Στρατηγέ, ή θεία .Πρόνοια υπήρξε προς έμέ εύ- 
μενης· μ’ένέπλησεν αγαθών. Ούδέν μ’εμποδίζει τοΰ 
νά κάμω ταύτην την έγκατάλειψιν· τοΰτο μόνον σκέ- 
φθητε- φρονείτε ό'τι θά άφηοοΰντο οΰτω τά προσκόμ
ματα, ά'τινα παρεμβάλλει ό νόμος, καί θά συνηνουν αί 
Βουλαί;

— Δέν αμφιβάλλω περί τούτου.
— Αοιπόν, καί έγινεν.
Απας ό αμερικανικός τύπος επευφήμησε μετά θαυ- 

μασμοΰ την πράζιν ταύτην.
«Ί’οιαύτη πρότασις είναι μεγάθυμος θυσία ύπέρ 

τοΰ δημοσίου, καί έπρεπε νά γίνη δέκτη· » λέγει ό 
« Εσπερινός Ταχυδρόμος.»

« Ιδού αύταπάρνησις αξία τών άρχαίων χρόνων! » 
προσθέτει ό « Γαλλαμερικανός Μηνύτωρ.»

« Αΰτη δίκαιοι κατά πάντα τήν έμπιστοσύνην τοΰ 
Προέδρου προς τόν Στευάρτον· » επιφέρει ή έφημερίς 
« Βήμ,α ».

« 'Η πράξις τοΰ κυρίου Στευάρτου (έπιφωνεΐ’ ό ’ 
Αιών τών Παρισίων) τιμά καί τόν πολίτην έξ ού προ
έρχεται, καί τήν Δημοκρατίαν έξης ένεπνεύσθη. » 

Ο ΜΕΓΑΣ ΜΥΡΜΙΙΚΟΦΑΓΟΣ.
Καί τοΰτο έκ τών παραδόξων τετραπόδων τής ’Α

μερικής, άπαντώμενον ε’ίςτε τήν Βρασιλίαν καί εις τήν 
Κολομβίαν, καλούμενον Tamandua-guacu ύπό τών 
κατοίκων, καί myrmecophaga-jubata ύπό τών ζωο
λόγων. Τό μέγεθος τοΰ ζώου τούτου είναι ώς μεγάλου 
κυνός· έχει μήκος τεσσάρων ποδών, έκτος τής ουράς* 
τρίχα σκληράν χρώματος φαιοΰ, καί έφ’έκάςου ώμου 
όριζόντειον γραμμήν μέλαιναν καί περί τάς άκρας λευ
κήν. Άναλόγως προς τό σώμα του, ή κεφαλήτου είναι 
μικρότατη, έκτεινομένη εϊς ρόγχος μακρότατον, κυ
λινδρικόν, καί άπολήγον εϊς μικρότατον στόμα ό'λως 
στερημένον όδόντων.

’Οδόντας δέν έχει, άλλ’όνυχας φοβερούς, καί ούτοι 
είναι τό μόνον όπλοντου προς τά θηρία άτινατό προσ- 
βάλλουσι. Τά ώτά του είναι βραχύτατα, μόλις δια- 
κρινόμενα, καί οί μικροί οφθαλμοί του φαίνονται πε
ρίλυποι, καθώς όλων τών νυκτινόμων ζώων διότι καί 
αύτό είναι νυκτίνομον.

Ούδέποτε προσβάλλει τόν άνθρωπον, έάν δέν στε- 
νοχωρηθή ύπ αύτοΰ· καθίσταται μάλιστα χειρόηθες· 
είδομεν έν τοιοΰτον εις τόν ζωολογικόν κήπον τών Πα
ρισίων, ύπομένον απαθώς τάς χειραψίας μικροΰ τίνος 
παιδιού, παίζοντος μετ’ αύτοΰ.

Διά νυκτός, σύρει τήν μεγάλην καί δασεΐάν ούράν 
του έπί τήςγής ώς σάρωθρον· άλλ’ώς λέγεται, τήν η
μέράν προφυλάττεται άπό τοΰ ήλιου (τόν όποιον συνή
θως αποφεύγει ώς οχληρόν εϊς τήν φύσιν του), έγεϊρον 
τήν ούράν του ταύτην κατά κάθετον, καί ούτω σχημα- 
τίζον ώς τινα πέτασον ύπεράνω τής κεφαλής του.

Εις τούς οπισθίους πόόας έχει πέντε όνυχας, εις δέ 
τούς έμπροσθίους, τε'σσαρας· ούτοι όμως είναι ισχυρό
τατοι καί μακροί· έπειδή δέ διπλόνονται ύπό τήν χει-

ρά του, αναγκάζεται νάπατή πλαγίως,καί ένεκα τού
του τό βάδισμά του είναι βραδύ; δύσκολον καί άχαρι.

Κυνηγεΐ ιδίως τούς μύρμηκας, ώς μαρτυρεί καί τό 
όνομα του, μύρμηκάς τινας νευροπτέρους, έζ ών πλή- 
θουσιν αί χώραι έκεΐναι. "Οταν άπαντήση κατοικίαν 
τοιούτων μυρμήκων, έχουσαν τό σχήμα κώνου χωμά
τινου, ύψηλοΰ μέχρι ποδών έζ, πρώτον ς-ρέφεται περί 
αύτήν δίς ή τρις, καί τήν παρατηρεί μετά προσοχής· 
έπειτα, καθήμενον έπί τών οπισθίων, κρούει διά τών 
έμπροσθίων του ποδών, ή μάλλον ονύχων, τήν φωλεάν 
τών μυρμήκων εϊς διάφορα μέρη· τοΰτο δέ διά νά κα- 
ταλάβη έκ τοΰ ήχου ποθεν πρέπει νά προσβάλη τήν 
φωλεάν. Μετά ταΰτα, άνοίγει εϊς αύτήν διά τών ονύ
χων του τρύπαν, μικραν όμως ώστε να εισχώρηση μ.ό-

Μυρ(ΐη*οφάγο; ό ρίγα; (Taniauoir),

χρι τοΰ βάθους τής κατοικίας τών μυρμήκων. ’Απέσυρε 
λοιπόν έπειτα εντός τοΰ στόματός του τήν γλώσσαν, 
κατέπιε τά έπ’αύτής έντομα, καί πάλιν τήν είσήγα- 
γεν εϊς τήν οπήν έκείνην, καί έπανέλαβε τό αύτό τοΰ
το πολλάκις.

« ΙΙθέλησα τότε νά πλησιάσω προς αύτό ήσύχως, 
άλλά μέ ήκουσε καί μέ είδε* καί τότε, ύποθέσας ότι έ
μελλε νά τραπή εϊς φυγήν, ήτοιμάσθην νά πυροβολή
σω. ’Επειδή όμως γινώσκει τό ζώον τοΰτο έκ πείρας 
ότι οίπόδεςτου δέν τό βοηθοΰν ώστε νά προφθάση νά 
κρυβη, άνωρθώθη έπί τών οπισθίων ποδών του, καί 
στήριξαν τά νώτάτου έπί τής μυρμηκοφωλεάς, έσκέ- 
πασε τά έμπρόσθια διά τής ούράς του, έκρυψε τό ρόγ
χος καταβιβάσαν αύτό έπί τοΰ στήθους του, καί ούτω 
μ’έπερίμεινε προτάττον τούς φοβερούς του όνυχας.

νον ή άκρα τοΰ λεπτοΰ ρόγχους του, τό όποιον έφαρ— 
μόζον έπειτα εϊς αύτήν, μένει ούτω πως άκίνητον περί 
τά δύο λεπτά.

Τί γίνεται έν τω μεταξύ τούτω; Ιδού τί διηγείται 
αύτόπτης τοΰ θεάμ-ατος.

« ’Ενώ ήπόρουν διά τήν ακινησίαν ταύτην τοΰ ζώου, 
άπε'συρεν αϊφνιδίως τήν κεφαλήν του προς τά όπίσο>, 
καί έξήξεν άπό τής τρύπας πράγματι ώς σκώληκα, 
μήκους μέν έως δεκαοκτώ δακτύλων, πάχους δέ όσον 
είναι τό τοΰ γραφικού καλάμου- συνεστρέφετο δέ ό 
σκώληξκατά παντοίους ελιγμούς, καίήτο σκεπασμένος 
όλος ύπό πλήθους μυρμήκων, προσκολληθέντων έπ αύ
τοΰ διά χυμοΰ τίνος κολλώδους. Τί ήτο ό σκώληξ ού
τος; ή γλώσσα τοΰ ζώου, τήν οποίαν είχεν εϊσάξει μέ-

Δίς ή τρις έστράφην περί αύτό, έλπίζων νά τό προκα- 
ταλάβω καί νά τό κτυπήσω, άλλ’ έστρε'φετο καί αύτό 
συγχρόνως, προτείνόν μοι θυμωδώς καί άπειλητικώς 
τούς όνυχάςτου, μέχριςού τόέφόνευσα πυροβολήσας.»

Ο μέγας μυρμηκοφάγος, καίτοι ατελή έχων όπλα, 
κέκτηται όμως άφοβίαν μεγάλην, καί άνθίς·αται προς 
τόν αϊλουρόπαρδον αύτόν , έξορύττων ένίοτε τΐύς ο
φθαλμούς του. "Ενα μόνον σκύμνον γεννά, καί έχει ά- 
κραν προς αύτόν φιλοστοργίαν, διότι ούδέποτε τόν 
παραιτεΐ· άλλ’όσάκις εξέρχεται τής φωλεάς του προς 
θήρευσιν τών μυρμήκων, φέρει αύτόν έπί ταψ νώτων, 
καί ούτω πολλάκις διακολυμβά ποταμούς.

Δέν τρέφεται δέ μόνον έκ μυρμήκων, άλλά καί έκ 
παντοίων άλλων εντόμων· διά νά κατασταθη όμως 
χειροήθης, πρέπει νά συλληφθή νέος, καί τότε άγαπά
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τον κύριόν του, και ζη τρώγων ψωμίον και κρέας κατα- 
κεκομμένον εις μικρά.’Εφάνη δέ τόσον άγριος πρός τον 
άνωτέρω περιηγητήν, έπειδή τον εΐόεν έρχόμενον ένω 
κατεγίνετο εϊς το θήραμά του· άλλα συνήθως οί κυνη
γοί τον έλαύνουσιν έμπρόςτων, καί ούτω τόν φέρουσι 
μέχρι τοΰ χωρίου των, προσέχοντας μόνον να μή τόν 
παροργίσωσι βιάζοντες αύτόν.

ΑΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΧ ΕΠΙΣΤΗΜΩΧ, ΤΕΧΧΩΧ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Εϊδομεν εσχάτως τά έν Ιίαρισίοις χαραχθέντα νέα 
ελληνικά νομίσματα, κατά τήν άςίαν του γαλλικού 
φράγκου. Ταΰτα είναι ό'λα δέκα, ών τα τέσσαρα μέν 
χαλκά·

α\ λεπτόν, ίσης άξίας πρός τό γαλλικόν centime, 
β'. δίλεπτον.
γζ. οβολός, φάρων όλόγραφον τό όνομα τοΰτο, και 

ένταύτώ «5 λεπτά»· ίση ς άξίας πρός τό γαλλικόν SOU.
δΔιάβολον « IΟ λεπτά ».
Τρία δέ αργυρά'
α'. Δραχμή, ίση πρός φράγκον έν.
β'. Δίδραχμου.
γζ. Ημίδραχμον.
Τρία δέ χρυσά"
α'. Πεντάδραχμου.
βξ. Δεκάδραχμου.
γζ. Εικοσάδραχμου.
Ολα, άπό του ένός λεπτού μέχρι "οΰ εικοσαόράχ- 

μου, φέρουσιν άφ’ένός μέν τήν αξίαν, άφ ετερου δε το 
πρόσωπον τοΰ βασιλέως Γεωργίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α , 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. »

Ούτως ή 'Ελλάς έχει σήμερον νόμισμα ίσης άξίας 
πρός τό τών έθνών Γαλλίας, Ελβετίας, Βελγικής, Ι
ταλίας, Ρώμης, καί έντός ολίγου, Ισπανίας καί Ηνω
μένων Ηγεμονιών. Λέγεται δε οτι και η Γουρκια δια
τίθεται νά συμμοοφώση τό νομισματικόν αύτής συςη- 
μα προς το συς-ημα τούτο· πραγμα ευχής αςιον, οιοτι 
μεγάλως θά ηύκολύνοντο αί εμπορικαι συναλλαγαι τών 
κατοίκων της.

Περί τών μεγάλων δέ Κρατών Ρωσσιας, Αγγλίας, 
Πρωσσίας, Αύστρίας καί ’Αμερικής, ταΰτα εισέτι δεν 
φαίνονται διατεθειμένα νά συμμορφωθώσι προς το γαλ
λικόν νομισματικόν σύστημα" άλλ ας ελπίσωμεν ό'τι 
τό παγκόσμιον συμφέρον θάύπαγορευση το καλόν τοΰ
το μέτρου μίαν ημέραν καί είς αύτά. Θαεπελθη δε τότε 
ώς φυσική συνέπεια καί τό περί κοινών σταθμών και 
μέτρων, καί τέλος τό περί παγκοσμίου τίνος γλωσσης 
ζήτημα. Τότε, κατά τόν Δαυίδ, διδαχθησονται πολ
λοί καί ή γνώσις πληθυνθήσεται. Εκαστον έθνος δυο 
μόνον γλώσσας θά έκμανθάνη· τήν μητριχ.ήν του, ήν 
θά λαλή καί γράφη οϊκαδε, καί τήν παγκόσμιον, δι’ής 
θά συνεννοήται μετά πάντων τών κατοίκων τής γής. 
Δέν θά είχε χρείαν άλλης, άφοΰ είς αύτήν θα εναποτα- 
μ,ιεύετο ή σοφία όλων τών έθνών.

Τοΰτο πρός τό παρόν είναι όνειρον, αλλ ονείρου τοΰ 
οποίου ή πραγματοποίησις άπόκειται είς τήυ ανθρω
πότητα. Πολλοί έν τούτοις σοφοί τής Ευρώπης μελε- 
τώσι τό ζήτημα, καιτινες αυτών θεωρουσι την ελλη
νικήν ώς μόνην αξίαν τοιουτου μεγάλου προορισμού.

Λν τοΰτο συνέβαινέ ποτέ, οποία τελειότερα πλη- 
ρωσις τοΰ άλλου λόγου έκείνου, λογου τοΰ Ιησού Χρι

στού,είπόντος ότι « έ'σονται οί πρώτοι έσχατοι και οι 
έσχατοι πρώτοι! »

« Περί Αέρος καί τών ενεργειών αύτού» ύπό Δ. Σ. 
Στρούμπου, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου.

’Εν τώ πονήματι τούτω απαντάται συλλογή μα
θημάτων φυσικής, διδαχθέντων ύπό τοΰ συγγραφέως 
έν τώ συλλόγω τοΰ’Αθηναίου, λίαν δέ ωφελίμων 
πρός τούς μή έπιστημονικώς κατηρτισμένους, έπειδή 
πρός τούτους ή έπιστήμη παρίσταται όσον ένεστιν ά- 
πλουστέρα, όπως γίνη χρήσιμος είς τόν κοινόν βίου. 
— Τιμή του βιβλίου, δραχμαί 3.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.

ΑΑΜΑΡΤΙΧΟΥ ΕΥΦΥΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗ.

Μέλος ών τής προσωρινής Κυβερνήσεως τής γαλλι
κής Δημοκρατίας έν έ'τει 1848, ό Λαμαρτϊνος έδέχθη 
μίαν ημέραν έν τω Δημαρχείω έπιτροπην γυναικών 
τοΰ όχλου, τών τότε Βεσουβιανών καλούμενων, 
γυναικών έκ τών αύθαδεστέρων καί άναιδεστέρων τοΰ 
φύλου των.

’Αφοΰ είσήλθον αίΜέγαιραι είς τό γραφείου τοΰ Λα- 
μαρτίνου, καί παρουσιάσθη ούτος είς αύτάς διά ν’ά- 
κούση τί ήθελον,

— Συμπολϊτα, τόν λέγει μία έξ αύτών, αί Βεσου- 
βιαναί έπέτρεψαν είς ημάς να έλθωμεν καί νά έκ- 
φράσωμεν τόν πρός σέ θαυμασμόν.των. Έδώ εϊμεθα 
πενήντα, καί έ'χομεν άπό τάς άλλας ό'λας άποστολήν 
νά σέ φιλήσωμεν.

— Δέν ήσαν ώραϊαι, έ'λεγεν ό Λαμαρτϊνος διηγού
μενος ταΰτα μετά καιρόν νά σταθώ νά μέ φιλήσουν, 
τό πράγμα ήτο βαρύ.

Πώς λοιπόν κατώρθωσεν ό ποιητής νά τό αποφυγή;
— Συμπολίτίδες, άπεκρίθη είς αύτάς, εύχαριστώ 

διάτα πρός έμέ αίσθήματά σας, άλλά συγχωρήσατε 
με νά σάς εϊπω, ότι πατριώται τοιούτοι ώς σείς, δέν 
είναι πλέον γυναίκες· είναι άνδρες· καί ότι μεταζύ αν- 
δρών δέν δίδονται φιλήματα, άλλά σφίγγονται μό
νον αίχεΐρες.

Ούτως ό Λαμαρτϊνος άπέφυγε πεντήκοντα φιλή
ματα βάναυσα καί παχυλά!

Συνέβη τούτο κατ’αύτάς έν Ιίαρισίοις·
Πάσχων ό Π. ύπό δεινής οδονταλγίας, κατηυθύνθη 

εϊς τινα όδοντοχειροΰργον, δς-ις ένέφραξε τόν πάσχον- 
τα όδόντα.

— Τί σάς χρεωστώ; ήρώτησεν ό Π. μετά τήν έγ- 
χείρησιν.

— Δέκα φράγκα.
— Ω! δέκα φράγκα! Πολλά μέ φαίνονται.
— Αλλά, κύριε, μόνον τό μάλαγμα τό όποιον έ

βαλα είναι άξίας οκτώ φράγκων, άπεκρίθη ό όδοντο- 
χειροΰργος.

Μετά τινας ημέρας, τό άλγος έπανήλθε δριμύτερον 
είς τόν έμφραχθέντα όδόντα. Ό Π. τρέχει πάλιν είς 
τόν όδοντοχειροΰργον, οςτις άπέσπασε τόν όδόντα 
τοΰτον.

"Οταν ήλθεν ό 11. είς τήν πληρωμήν,—Θά μέ δώ- 
σετε πέντε φράγκα, τόν είπεν ό όδοντοχειροΰργος.

— Επιστρε'ψατέ μοι λοιπόν τρία φράγκα, άπεκρίθη 
είς αύτόν ό II.

— Πώς τρία φράγκα;
— Το μάλαγμα, ώε εϊπετε, έχει οκτώ· θά κρατή- 

σησετε έξ αύτού τά πέντε, δότε με τά λοιπά τρία.
'Ο όδοντοχειροΰργος έπροτίμησε νά δώση τό μά

λαγμα.

ΤΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έν Ιίαρισίοις, 15 (27) άπρϋ.ίον, 1809.

Φίλη μου,
Πολύς γίνεται λόγος έν Ιίαρισίοις περί τίνος μελο

δράματος παιχθέντος κατ’αύτάς είς έν τών* ένταΰθα 
θεάτρων. Τό μελόδραμα ονομάζεται 'Ριένζης (ιτα
λική ύπόθεσις ίςορική) καί ό μελοποιός Βάγνερ, Γερ
μανός, αύτός ούτος, ό έχων τήν άξίωσιν OTt μ.ελο- 
ποιεΐ διά τάς έπερχομένας γενεάς καί όχι διά τάς πα
ρούσας , καί έν τούτοις έπιδιώκει καί τών παρουσών 
τάς έπευφημίας. Τό κατ’έμέ, θυγατέρα τής ένεςώσης 
γενεάς, ούδόλως τέρπομαι (έξομολογοΰμαί σοι τήν α
πειροκαλίαν μου), έκ τής μουσικής ήτις μέλλει ίσως 
νά τέρψη τά έπερχόμενα ώτα. ’Εν άλλο μελόδραμα ή- 
κουσα τοΰ αύτοΰ, τό Tannhauser, καί έκτος ένός μό
νου ήχου, πολλάκις έπαναλαμβανομένου έν τώ μελο- 
δράματι έκείνω, ούδείς άλλος μ’ήρεσεν. — Άμαθε- 
ςάτη I θά μ’έ'λεγεν, άν μέήκουεν, ό σοφός μελοποιός· 
άμαθεσάτη ! γίνεται νά ήσαι τόσον άμουσος πρός τούς 
άλλους έκείνου τοΰ έ'ργου μου θησαυρούς: — Αλλά τό
τε, τήν μέν έπιτίμισίν του θά κατέπινα έν τη συναι- 
σθήσει τής άμαθείας μου, μόνον δέ μίαν μου απορίαν 
θά τόν παρεκάλουν νά μοΰ λύση· διατί τόν ήχον όςτις 
μόνος μ’ήρεσεν, έπαναλαμβάνει τοσάκις έν τώ μελο
δράματα του έκείνω; Είς έμέ τοΰτο φαίνεται άποδει- 
ξις, ότι ή ακοή μου συνέλαβεν ώς καλόν, ό,τι καί αύ
τός, καλόν θεωριών, έξαιρέτως πολλάκις τό αύτό έπανέ- 
λαβεν. 'Αλλως, άν καί κατά τοΰτο άπατώμαι, είμαι 
αξία τών οίκτιρμών σου, 'Ελληνοδίκη μου.

Ό δέ 'Ριένζης έχαρακτηρίσθη έπί τών ένταΰθα 
σκηνών ώς άπό τοΰ ένός είς το άλλο άκρον χορός στα
σιαστικός, ανάμικτος μετά έμβατηρίων ή θούριων ύ
μνων, διηρημένων είς πέντε πράξεις. Ό συνυφασμέ- 
νος δραματικός μΰθος διαφαίνεται έκ διαλειμμάτων 
βραχέων· ώς-ε καθίςαται ούτω προφανές ότι ό ποιητής 
τοΰ δράματος (καί είναι ό μελοποιός αύτός) προσέθεσεν 
ώς δευτερεΰόντι τούς έρωτας τής άδελφής τοΰ 'Ριένζη 
μετά τίνος νέου εύπατρίδου, τοΰ ’λδριανοΰ Κολόννα.

Αί γνώμαι είναι διηρημέναι περί του έ'ργου τούτου· 
οί θιασώται τοΰ Βάγνερ χειροκροτοΰσιν αύτόν μανιω- 
δώς· άλλά πιστεύω ότι είς τόν ενθουσιασμόν τοΰτον 
κινεί μάλλον ή διεγειρομένη φιλοπατρία , καί όχι 
αύτή καθ’ έαυτήν ή μουσική-.

Μή δοκιμάσης νά μέλψης τινά τών ήχων τοΰ 'Ριέν
ζη έν συναναςροφη , όσον καί άν παρακληθης είς τοΰ
το. Γινώσκεις άλλωςτε, ότι ούδέποτε ούδεμίαν κόρην
ή νέαν γυναίκα προέτρεψα νά μέλψη αποσπάσματα με
λοδραμάτων, ούδέ τών συνηθεστέρων. ’Αδελφή, άφοΰ 
βλέπεις πόσον είναι δύσκολον είς θεατρις-ρίας έξ έπαγ- 
γέλματος νά εύχαριστώσιν έντελώς τούς άκροατάς, 
πώς θέλεις νά ευχαρίστηση μία κόρη λαβουσα ολίγον

ετών μαθήματα φωνητικής μουσικής; Ώ Θεέ μου! πό
σον ή ψυχή μου συσέλλεται, όταν βλέπω τάς πτωχας 
θυγατέρας οικογενειών αγαθών, πειρωμενας νά μέλψω- 
σιν έν πλήρει συναναστροφή αποσπάσματα μελοδρα
μάτων καταπεπυκασμένα ύπό δυσκολιών ! Πόσον σκλη
ροί πρός αύτάς είναι οί παρακινουντες είς τούτο ! Καί 
πόσον άπειροι, Ελληνοδίκη μου, οί δυστυχείς γονείς, 
οί τοΰτο έπιτρέποντες! Πώς είναι δυνατόν νά θεω- 
ρώνται ώς ειλικρινείς αί μετά ταΰτα χειροκροτήσεις, 
καί γνήσιοι οί εύφημισμοί;

'Η Πάττη μέλπει καί ή Νίλσον καί ή Κράους, παγ
κόσμιον έχουσαι φήμην ώς κορυφαίοι λάρυγγες άηδό- 
νων έν στόμασι γυναικών, καί πάλιν δίδουσιν άφορ- 
μάς συγκρίσεων καί έπικρίσεων κατα τοΰτο ή έκεΐνο, 
πολύ δέ μάλλον .... 'Η Μούοσκα, νέα ψάλτρια αύτη, 
Ούγγρίς, έφάμιλλος σχεδόν τών προειρημένων, άνα- 
βάσα προ μικρού καί αύτή είς τήν σκηνήν των, πολ
λάκις σερεϊται χειροκροτήσεων· καί θέλεις εις τα πρός 
τάς έξοχους ταύτας δυσυπερνίκητα νά έκτίθεται νέα 
τις, κύριον έργον τής οποίας δέν είναι τό θέατρον;

’Αλλά θά μ’έρωτήσης, — Καί τί λοιπόν ; δέν πρέ
πει νά λέγουν κανένα τραγουδάκι αί καθ’ημάς 
νέαι είς τάς συναναστροφάς, όταν εχωσιν ώτίον εμ- 
μουσον, φωνήν δέ αλάνθαστου καί γλυκεΐαν;

— Ναι, αποκρίνομαι, πρέπει· άλλά τραγουδάκι, 
ώς είπες, καί όχι σκηνάς ολοκλήρους μελοδραμάτων· 
καί όχι τά δυσχερέστατα τών έν αύτοϊς. 'Ελληνοδίκη 
μου, τό εύκολον τραγουδάκι εύκόλως μελπόμενου, 
μέλπεται έντελώς, έτι καί διά μέτριων φωνών καί μέ
τριας τέχνης· καί ούτω κάμνει, αδελφή μου, αποτέ
λεσμα πολύ καλήτερον, καί—διά νά ομιλήσω μητρι- 
κώς — συμφερώτερον πολύ, παρά τά στρυφνά έκεΐνα, 
άτινα συντρίβουσι τούς όδόντας όσοι δέν είναι πλασ
μένοι έκχάλυβος.

’ Αν ήξευραν οί γονείς, άν ήξευραν αί νεάνιδες, κα
λώς θά έσημείωναν τούς λόγους μου τούτους· καί θά έ
λεγαν ότι ή συμβουλή μου ήξιζε τουλάχιστον ένός έ
τους συνδρομήν είς τά Μυρί α'Όσα.

Σέ ακούω νά γελάς· Διέκρινες πόσον έπιτηδείως τό 
έστρεψα, ώστε νά φέρω τάς οικογένειας είς πειρασμόν 
ύπέρ τών ΜυρίωνΌσων. ’Αδιάφορου· ομολογώ ότι 
σήμερον τίποτε δέν δύναται νά παιχθη έν τώ κρύπτω. 
Θέλεις άλλο; οΐταχυδακτυλουργοί έν Παρισίοις, άφοΰ 
κάμωσι τό θαΰμάτων, τό έξηγοΰν είς τούς θεατάς· καί 
τώρα ό κόσμος, παραιτών τούς φυλάττοντας τό μυς-ή- 
ριον τής τέχνης, τρέχει είς τούςπαίζοντας μέ ανοικτά 
τά χαρτία των—cartes SIU* le tapis.

Τοΰτο σημαίνει ότι πολύ ανέβαλα τήν περιγραφήν, 
τήν όποιαν συνήθως απαντάς έν τη παρούση σελίδι, 
καί ότι καιρός είναι νά σέ εϊπω καί πώς τά βλέπω κατ 
αύτάς . . . . τά τοΰ συρμοΰ.

Οί πέπλοι οί βαρύτιμοι τής ’Ινδικής, τά κοινώς λε- 
γόμενα σάλια, φαίνονται άνακτώντες τήν βασιλείαν 
των, καί δικαίως· τίποτε μεγαλοπρεπές-ερον είς Λούς 
ιομους μιας κυρίας· αί τηβεννίδες (μαντίλλιαι), ενώ
πιον ένός καλοΰ ίνδικοΰ πέπλου είναι πράγμα τωόντι 
πενιχρόν. ’Αληθώς μέν διά τών χρημάτων τά οποία 
δίδει τις πρός ένα τοιοΰτον πέπλον δύναται νάύνη πολ- 
λάς τηβεννίδας κομψάς, άλλά καί πόσα έτη διαρκίϊ ό 
πέπλος! τό δέ ί,υριώτερον, ούτε έχει χρείαν μεταβο
λής το σχήμάτου· ώ^ε καταντά σχετικώς εύωνότερος.

Ώ ά-ασία ! είσαι γένους θηλυκού,— είπεν ό Σαιξ-
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πήρος. Άν είπεν ό Άγγλος αύτός αλήθειαν, τότε και 
ή φιλανθρωπία είναι γένους θηλυκού· καί ή άγαθότης, 
καί ή πραότης, καί ή άθωότης είναι ό'λαι γυναίκες· 
καί ό'λαι λοιπόν αύταί όμού συνηθροίσθησαν ενταύθα 
προ ολίγων ημερών, πρός εύεργεσίαν ένδεών καί πενή- 
των. Τωόντι, αί τα μάλιστα θρυλούμεναι τών εν ΙΙα- 
ρισίοις δεσποινών, ώς ώραιοταται πασών καί όλβιώ- 
ταται, άρια έξεγειρόμεναι τού υπνου έσπευδαν νά ςο- 
λισθώσι καί νά έςέλθωσι. Πού κατηυθύνοντο; Άπήρ- 
χοντο νά πωλήσωσιν ύπέρ τών πτωχών. Νά σταθώσιν 
έπί ποδός ώρας πολλάς, μειδιώσαι πρός τούτον, άπο- 
τείνουσαι λόγιο'ν τι ύποχρεωτικόν προς εκείνον, διπλό- 
νουσαι τούτο, άνοίγουσαι εκείνο, τυλίσσουσαι τό άλλο 
διατών κρινόλευκων δακτύλων των, προπέμπουσαι 
τούς άγοραστάς μέχρι τής θύρας, δεχόμεναι έν τή πα
λάμη αύτών μετά της αύτής χάριτος τόν οβολόν η τό 
εΐκοσάδραχμον, άκάριατοι εις τό έξαιτεΐν, άκάματοι 
εις τό εύχαριστεΐν.

Δέν ψεύδομαι,Έλληνοδίκη· σέ κάμνω όρκον* ή δού- 
κισσα de Lesparre έπώλησεν άνθη, άνοίξασα την οι
κίαν της ώς έργαστηριον καταλαμβάνεις δέ ό'τι ούδείς 
τών είσελθόντων έξήλθε χωρίς ν’άγοράση έν ρόδόν 
τούλάχ ιστόν ή δούκισσα de Gramout έπώλησε 
σκεύη άργιλλόπλαςα. Μ έ τόσην δέ καλωσύνην, μέτό- 
σον ευγενικόν τρόπον έκυπτε καί προσέφερε τάς πραγ
ματείας της, ώστε δέν θά ήδύνατο νά μη λύση τό βα- 
λάντιόν του ούτε ό Εξηνταβελόνης έκεΐνος, τόν ό
ποιον μάς έδείζαν μίαν ημέραν ίσταμενον απέναντι 
της Κλεψύδρας. 'Η κυρία αύτη είχε την κόμην της εί; 
πλεξίδα ς περιτυλιγμένας άνωθεν τού ώτίου, καί κρα- 
τοΰμένας ύπό πολλών καρφίδων, έχουσών μαργαρίτας 
αντί κεφαλών. Η έσθηςτης ήτο μακρά, έκ μαύρου με- 
ταζίνου ύφάσματος, κεκοσμημένου διά τριχάπτων. 
Είχε δέ βοηθόν της καί μίαν κόρην, έως δεκαπενταετή, 
ές οίκου περιφανούς καί αύτήν, κόρην άνθος, πάνδοο- 
σον άνθος χαμόγελών, αφελές καί σεμνόν ώς οί άγγε
λοι. Σημείωσε δέ ό'τι όλα τά πωλόύμενα είδη είχον 
αύτήν τήν φοράν τάς τιμάς των έπιγεγραμμένας, τι
μάς κατωτέρας εκείνων τάς οποίας βλέπει τις έπί τών 
αύτών πραγμ,άτων εις τού δρόμου τά έργαστη'ρια.

Αλλού, θελκτικωτάτη τις κυρία, φορούσα έσθήτα 
έκ ταφετά γλαυκού, καί θολίαν εκ τουλλίου λευκού μέ 
ρόδα, καί'πλησίον της μία ξανθή Άγγλίς, ένδεδυμένη 
λευκόν μαργαρόχρουν φόρεμα, βραχύ καί πλήρες σίμ- 
βλών (ruches), όσας πραγματείας είχαν γύρω των, 
ό'λας νά τάς άγοράσης θά σέ παρότρυναν διά τών επα
γωγών αύτών τρόπων, αν σέ τό έπέτρεπαν τά οικονο
μικά. Επρεπε νά ήτο κάνεις πλησίον αύτών ανεξάν
τλητος ώς ή χάρις των.

Εις τό έπί τών στρατιωτικών ύπουργεΐον συνήχθη 
τό άνθος τών Παρισίων. ’Εκεί πωλήτριαι καί άγορά- 
στριαι ήσαν ό',τι περιφανέστατου. Μία τις κυρία, ή 
μαρκησία de Cailisy, ώς μ’είπαν, ένδυμένη κρε'πια 
μαύρα τής Κίνας, λαμπρόν άναδεικνύοντα διά τού χρώ
ματός των τό χρυσίον τής κόμης της , έ.φόρτωσε τό ό
χημά της διά πραγμάτων εκεί άγορασθε'ντων.

Ολαι σχεδόν αίπωλήτριαι έφόρουν τάς θολίαςτων, 
ενώ άλλοτε (διότι κατά παν έτος σχεδόν επαναλαμ
βάνεται τό αύτό τούτο φιλάνθρωπον εργον) ήσαν α
σκεπείς, ώς εις τάς ιδίας των οικίας· καί έπειδή πολ
λοί άνθρωποι έλκύονται πρός τάς αγοράς ταύτας έκ 
τού πόθου τού νά ίδωσι τάς διάσημους πωλητρίας , 

όχι καθώς τάς βλέπουν καθ’οδόν, άλλά καθώς είναι 
όταν ύποδέχωνται ξένους έντός τών οικιών των, έγινε 
περί τούτου παρατήρησις πρός διορθωσιν τής έλλει— 
ψεως κατά τό ερχόμενον έτος.

Σ εξήγησα άλλοτε τίέςι πόδήλατον (velocipede). 
Μία τών κυριών τούτων, εϊς τό έπί τών ς-ρατιωτικών 
ύπουργεΐον, είχεν έκτεθειμένον περιεργο'τατόντι αυτό
ματόν- ένα μικρόν αΐθίοπα, καθήμενον έπί ποδηλάτου 
καί κινοΰντα αύτό διά μηχανής κεκρυμμε'νης έντός τού 
σώματός του. Ή κεφαλή, μέ τά μαύρα καί ςρογγύλα 
όμματάτης, τών όποιων έκινούντο τά βλέφαρα, έφαι- 
νετο ώς πλήρης ζωής· ήτο δέ έντελεστάτη καί τών 
ποδών ή κίνησις.

II αύτοκράτειρα δίδει χορόν κατά»πάσαν δευτε'ραν 
τής έβμομάδος. Εϊς τόν τελευταΐον, έφόρει έσθητα έκ 
τουλλίου άχυροχρόου, εις τά κάτω τής όποιας είχε μέ 
γαν γύρον έξ άνθέων· τά άνθη ταύτα ήσαν φλόγια 
(pensees), τά μέν ιώδη, τά δέ κίτρινα. ’Επί δέ τής 
έσθήτος ταύτης ήνοίγετο έμπροσθεν μικρά τις έζωμις 
(t unique) έκ μετάξινου ύφάσματος άχυροχρόου, σχη- 
ματίζρυσα όπισθεν φούσκωμα. 'Έτερος κλάδος έκ φλο- 
γίων. έστόλιζε τό πεοιτραχήλιον εις δέ τήν κεφαλήν 
έφόρει ύψηλον ςέμμα έκ τών αύτών άνθέων, και αδα- 
μαντας διεσπαρμένους.

11 τού πρεσβευτού τής Αύστρίας γυνή, ή ένταύθα 
περιώνυμος κυρία Μεττερνίχου, ήτο στολισμένη διά 
κοσμημάτων έχόντων τό χρώμα ωχρού κοραλλιού,—- 
χρώμα τού συρμού σήμ.ερον. Η έσθής της ήτο έκ λευ
κού τουλλίου, άλλά σκεπασμένη ύπό κυματοειδών γύ
ρων έκ ταφετά ροδοχρόου, καί τούτου έκ τουλλίου. 
Τήν κεφαλήν της έστόλιζαν γεράνια ροδόχροα ανάμι
κτα μέ άδάμαντας, τόν δέ τράχηλόν της τριπλή σειρά 
λαμπραδαμάντων.

Αί πλεΐσται τών ενδυμασιών ήσαν λευκαί, στολι- 
σμέναι διά λειριών (πασχαλιών) ή δραγμάτων άνθέων 
τού αγρού, ώς πρέπει έν ώρα έ'αρος.

Μία τών έσθήτων, όλη'λευκή, άλλά κατάςικτος ώς 
έξ άργυράς τίνος παιπάλης, είχε ζώνην έκ μουαρέ 
ξανθού χρώματος. 'Η φορούσα τήν έσθήτα ταύτην δέν 
είχεν εις τήν κεφαλήν κανένα στολισμόν, άλλ’ εϊς τόν 
τράχηλον λαμπρόν περιδέραιον άδαμ-άντων.

Τών θερινών ιματισμών τήν εικόνα άφησα νά σέ 
στείλω μέ τό προσεχές φυλλάδιον, ότε θά χαρακτη- 
ρισθώσι κάλλιαν, διότι εδώ εϊχομεν έως προ ολίγων 
ημερών χειμώνα.

Χαΐρε, καί μ.ή με λησμονης· ή μ.νήμη έχει τεκμή
ρια. Αύτον τόν μήνα τά ήμέλησες· τίς θελεις να με 
διαβεβαιώση περί αύτής, αν όχι δύο /.αλαι σου λέζεις 
ποός τήν <·>ς αδελφήν σου

Ζ. 11·

Μετά τό ήθικώτατον διήγημα « Τό Βάραθρον » λή- 
γον έντός τριών ή τεσσάρων φυλλαδίων, και τού ο
ποίου τό κάλλιστον. μέρος έπέρχεται κατόπιν, θά έκ- 
δώσωμεν (ή καί συγχρόνως ίσως μετ’αύτού) έτερον 
διήγημα δραματικώτατον, διεγερτικόν παλμών συνε
χών, ανάγνωσμα έξ εκείνων τά όποια ένθυμεΐταί τις 
έφ’όρου ζωής. Αληθώς, πεποίθαμεν ότι σφοδρόν θά 
διεγείρωμεν έν τώ δημοσίω πόθον διά τού έργου του 
οποίου τήν έκδοσιν παρασκευάζομεν.


