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Ή ανωτέρω υπογραφή τοΰ Δεληγεώργη άντεγρα'φη 
έ- επιστολής, ήν δ άείμνηττος είχε πε'μψει πρός τινα 
τών ενταύθα στενών αύτοΰ φίλων, χαι ε’ν ή καταφαίνον
ται εΰγενεΤς τινες με'ριμναι. ας είχε καταβάλει τώ 1875 
έν Άθήναις ύπέρ τή; Αδελφότητος «Ξηροκρήνης., τή 
παρακλήσει του τότε Προέδρου αυτής. Σ. τ Δ.

Ή κατωτέρω εμβριθής ιστορική πραγματεία ε’ςεφω 
νήθη κατα τδν παρελθόντα χειμώνα έν τω έν Γαλατά 
άγγλικω Συλλέγω, ύπδ τοΰ ’Αμερικανού Edwin Gros
venor, διαπρεπούς τής ιστορίας καθηγητοΰ έν τώ κατά 
τδν Βόσπορον 'Ροβερτείω Γυμνάσιο» 'Π μετάφρασις τοΰ 
σπουδαιοτάτου τούτου ιστορικού υπομνήματος δφε'λετα1 
τώ κ. A. I. Ζερβουδάκτ;. Σ. τ Δ.

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΊΊΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ.

Τώ G28 ό αύτοκράτωρ Ηράκλειος εύρίσκετο είς 
τήν ακμήν τής δύξης του. Άφ’ένός διά τριών 
ένδοξων εκστρατειών κατέστρεψε τήν ίσχύν τής 
Περσίας, άφ’ ετέρου δε οί στρατηγοί του διά τών 
εύρωπαϊκών νικών των δέν ύπελείποντο τού άνα- 
κτος· ό δέ λαός έθαμβώθη διά θριάμβου μεγαλο
πρεπέστερου καί λαμπρότερου πάντων τών μέχρι 
τούδε γενομένων. Άλλά κατά τόν τρικυμιώδη ε
κείνον αιώνα έν μέσω τών ταραχωδών βαρβάρων 
λαών ούδεμία ειρήνη ήδύνατο νά ή διαρκής· άλλά 
διά τινα τούλάχιστον καιρόν έφαίνετο ότι καϊ -η
γεμόνες και ύπήκοοι έμελλον νά γευθώσι τής ήδο- 
νής ασφαλούς καί ένδοξου άναπαύσεως.

"Οτε, μηνί Μαίω, τής αύλής ευρισκόμενης είςπό- 
λιν τινά συριακήν, έλαβεν ό αύτοκράτωρ παρ’Άρά- 
βου απεσταλμένου έπιστολήν άραβιστί γεγραμμένην 
και εσφραγισμένην διά σήματος απλού καί άσυνή- 
0ους. Απλή καί πρός τόν σκοπόν άνήγγελεν ότι 
ο άγνωστος γραφεύς ήτο προφήτης παρά Θεού καί , 
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ερμηνευτής νέας άποκαλύψεως. Προσεκάλει τόν ΊΙ, 
ράκλειον νά έναγκαλισθή κεκαθαρμένην πίστιν κα1 
νά όμολογήσγ, τήν θειότητα τής άποστολής τού 
άρχηγού της. Άνήγγελλεν ότι ή νέα θρησκεία έ- 
μελλε νά ύπερβή πάσαν προηγουμένην άποκάλυψιν 
καί νά διασπαρή είς όλον τόν κο'σμον. Διεκήρυττεν 
έπισήμως ότι πάντες οί ανθρώπινοι θρόνοι έδει ή είς 
τήν έςουσίαν της νά ύποταχθώσιν ή ύπ’ αύτής νά 
καταρριφθώσιν. Ότι ό αύτοκοάτωρ τής 'Ανατολής 
καί ή αύτοκρατορία του ήΟελον άπωλε'σει ο μέν τό 
σκήπτρόν του, ή δέ τήν ανεξαρτησίαν, είμή προσ- 
κυνούντες καθίσταντο ύποτελεΐς τού μεγαλείου καί 
τής άληθείας τού Ίσλάμ. Ό απεσταλμένος άπε- 
πέμφθη μετ’ εύγενείας καί μειδιάματος. Άλλ’ ότε 
άπέθανεν ό Ηράκλειος, μετά δεκατρία έτη, ή ό'ψις 
τού ανατολικού άοσμου μετεβλήθη. 'II Αραβία ήτις 
μέχρι τούδε διεσπάτο είς φατρίας καί έσπαράσσετο 
ύπό έσωτερικών πολέμων κατέστη ήδη επιθετικόν 
σύνολον. "Εκαστος υιός της κατέστη άγριος από
στολος τής πίστεώς του. Χριστιανικοί στρατοί έν 
Συρία καί Λίγύπτω συνήψαν μάχας, τήν μέν κατό
πιν τής δέ, κατά τών φοβερών έχθρών των καί έν 
τούτοις σχεδόν πάντοτε κατετροπώθησαν. Μέχρι 
τού Εύφράτου έν 'Ανατολή καί τής αφρικανικής 
Τριπόλεως πρός δυσμάς, ό ορμητικός χείμαρρος τής 

θρησκευτικής εισβολής έφθασεν. Έπί τής Παλαι
στίνης, όπου συνεκεντρώθη ό Ίουδαϊσμ.ός καί όθεν ό 
χριστιανισμός έςήλθεν, έκυριάρχει πίστις έν μέρει 
συγγενής καί έν μέρει διάφορος πρός άμφοτέρας. Τά 
τελευταία έτη τής βασιλείας τού Ηρακλείου ύπήρ- 
ςαν τόσον σκοτεινά καί ταπεινωτικά όσον τά πρώ
τα ύπήρξαν λαμπρά καί ένδοξα. Έκαστον στόμα 
τώ έ'φερεν ειδήσεις νέας καταστροφής. ΊΙ προφη
τεία τού αγνώστου Μωάμεθ έν τή έπιστολή κατά 
τοϋ αύτοκράτορος έφαίνετο τάχιστα πραγματο
ποιούμενη.

’Επιθυμώ νά προκαλέσω τήν ύμετέραν προσοχήν 
τήν εσπέραν ταύτην είς συζήτησιν έπί κεφαλαίου 
τοϋ άγώνος, ον έποίησεν ό μωαμεθανισμός διά τήν 
πολιτικήν καί πνευματικήν κυριαρχίαν τού κόσμου. 
Θέλω προσπαθήσει νά είμαι ώς οίόν τε σύντομος. 
Δέν θέλω δύσει εΐς τό θέμα μου περισσοτέραν ση
μασίαν, ής -είναι άξιον. Άλλ' ήτο κρίσιμος περίστα- 
σις εκείνη καθ' ήν οί Άραβες άπεκρούσθησαν είς 
τάς κατά τής Κωνσταντινουπόλεως επιθέσεις των
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διζ τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν. Τά άποτελέσματα, 
άτινα διεκινδυνεύοντο ήσαν σπουδαιότερα όσων 
δύναται τις σήμερον ν’άντιληφθή. Έάν ή πλάστιγξ 
τής ειμαρμένης ήθελεν αποκλίνει πρός τούτο ή εκεί
νο τό μέρος δτε οί άραβτκοί στρατοί έπαλιόρκουν 
στενώς τήν Κωνσταντινούπολή είναι επεισόδια καί 
συνέπειας, ών ή γλώσσα ασθενή δύναται νά παρά- 
σχν) εικόνα καί αύτός ό νούς μετά δυσκολίας νά 
σχηματίσν) πλήρη άντίληψιν. ’Οφείλω νά ομολο
γήσω έν άρχή τάς δυσκολίας, άς συνηπήγετο ή ε
ρευνά τού άντικειμίνου. Όσον πλειότερον τό σπου
δάζει τις τόσον καταδηλότερα καθίστανται τά κω
λύματα. Οί σύγχρονοι Έλληνες καί Άραβες ιστο
ρικοί συνεχώς διαψεύδουσιν άλλήλους. Τά διάφορα 
αύτών χωρία εύρίσκονται ού μ.όνον πρός άλληλα, 
άλλά καί πρός έαυτά έκ διαμέτρου αντίθετα.Όσον 
δ’ άφορά χρονολογίας, αριθμούς, τοποθεσίας και 
στρατηγούς, ό αναγνώστης εύρίσκει εαυτόν έμ.πε- 
πλεγμένον εις δίκτυον αντιθέτων αποφάνσεων,ώστε 
καθίσταται σχεδόν αδύνατος ή διάκρισις τής αλή
θειας άπό τού ψεύδους. ’ Ακριβής περιγραφή, τοπο
γραφική λεπτομέρεια, ειδήσεις άληθεϊς, ήσαν μιση
τά τοίς τότε ιστορικοί; τού ζ' αίώνος. Πρό έτών 
έξώδευσα πολλάς ώρας εις τήν μελέτην καί ερευνάν 
έπί τού άντικειμένου τού παρόντος άναγνώσματος- 
πρός παρασκευήν δέ αύτού χάρ’.ν τής σήμερον έδα- 
πάνησα πολύ περισσότερα;, έάν δέ δέν δυνηθώ νά 
παράσχω όσον ,βούλωμαι γραφικήν εικόνα τού θέ
ματός μου, τούτο δέν πρέπει ν’ άποδοθή εις έλλει- 
ψιν ύπομονητικής έρεύνης. Ό σκοπός μου δέν είναι 
κυρίως νά παράσχω λεπτομερή άφήγησιν τών επει
σοδίων τής πολιορκίας άλλά νά συζητήσω ζη
τήματα. τινα συνεχόμενα αύτή. Είναι άληθές 
ότι οί πολεμικοί άγώνες έχουσι διαφοράν πρός 
άλλήλους καί διά τόν τόπον, εις ον συναπτόν ναι, 
καί διά τήν έπιτηδειότητα τών άρχηγών, τήν άν- 
δρίαν τών μαχητών, τόν σχηματισμόν καί οπλισμόν 
τών στρατών των καί τόν αριθμόν τών νεκρών. 
Άλλά ταύτα εινε τά δευτερεύον-.α χαρακτηριστικά 
πάσης μάχης- άκόμη είς ταύτα πάσαι αί συμπλο- 
καί έπί τέλους όμοιάζουσιν πρός άλλήλας. Είς τά 
διακυβευόμενα ζητήματα καί τά προκείμενα. άπο- 
τελέσματα εύρίσκεται όλη ή διαφορά καί ή σημα
σία- άλλως πάσα μάχη ήθελεν είσθαι άπλή τις έ- 
πανάληψις τών αύτών σκηνών. Τό Βατερλώ, ή 
ΙΙουλτόβα, ό Μαραθών δέν θά έκέκτηντο τότε πε
ρισσότερον ενδιαφέρον καί σηυ.ασίαν οίασδήποτε 
αιματηρά; συμπλοκή;.

Έπί μίαν γενεάν μετά τον θάνατον τού 'Ηρακλείου 
ο μωαμεθανισμός προύχώρησεν είς άδιάλειπτον στα
διοδρομίαν συνεχών νικών. Ό νούς διστάζει νά πι- 
στεύσν) τάς διηγήσεις ταχέων θριάμβων, οί όποιοι 
ίσοδυναμούσι πρός τάς μάλλον παραδόξους άντιλή- 
ψεις τής φαντασίας καί οΰδαμού τής ιστορίας έ- 
χουσι γεγονότα παράλληλα. "Εν έτος πρό τής έπι- 

θέσεως κατά τού Βυζαντίου ή σαρακινή αύτοκρατο- 
ρία, το κολοσσιαΐον γέννημα ήμίσεω; μόλις αίώνος, 
έξετείνετο άπό τού Χορασσάν καί τού ’Ινδού μέχρι 
τού ‘Ατλαντικού, έπί έκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων 
καί έπέκεινα μιλιών. Πολλαί τής Μεσογείου νήσοι 
ύπετάγησαν είς τούς στόλου, της καί ή κατάκτη- 
σις τών λοιπών καί ταχεία καί ασφαλής έφαίνετο. 
Ό γιγάντιος όγκο; έκυβερνάτο είσέτι ύπό μίας καί 
μόνης χειρός. ΤΙ εξουσία ενός καλίφου έζικνεϊτο 
είς όλην τήν εύρεϊαν έκτασιν. Τό όνομα του έπανε- 
λαμβάνετο είς τήν προσευχήν τής Παρασκευής, ήτις 
άνυψούτο άπό άναριθμήτων τεμενών τριών χιλιά
δων κατακτηθέντων πόλεων. Ούδ’ έψυχράνθη ό άρ- 
χαίος ζήλος τών Μουσουλμάνων είς τά στήθη τών 
υιών. Ό Μωαμεθανός Όκτάρ διήλθε τήν έ'ρημον 
καί έ'φθασεν είς τόν ’Ατλαντικόν ωκεανόν παρά τό 
στόμιον τού ποταμού Σούζα, όπου κατόπιν ίδρύθη 
ή πόλις Μαρόκκον. «Μεγάλε θεέ», άνεφώνησεν οδη
γών τόν ’ίππον του εντός τού ώκεανείου ρείθρου καί 
ύψών τά βλέμματά του πρός τόν ούρανόν, «έάν ή 
θάλασσα αύτη μή έκώλυε τήν περαιτέρω πορείαν 
μου, ήθελον προχωρήσει ενδότερον είς άγνωστα 
βασίλεια πρός δυσμάς κηρύττων τήν ενότητα τού 
τού θείου ονόματος Σου καί φονεύων τ’άπειθή έθνη 
τά λατρεύοντα άλλους θεούς παρά Σέ.» Τούτο συ
νέβη δώδεκα μόνον μήνας πρίν ή οί Άραβες στή- 
σωσι τάς σκηνάς των είς τό. πεδίον τού Δαούτ Πα
σά καί έπιτεθώσιν έναντίον τών έπάλςεων τής πό
λεως τού Κωνσταντίνου.

Άλλα αύτά ταύτα τά έτη, καθ’ α ή μωαμε
θανική εξουσία τοσοΰτον ταχέως έξετείνετο, ούδέν 
άλλο έφερον είς τήν ανατολικήν αύτοκρατορίαν ή 
άλγος- συνεχώς κατά τά άνατολικά καί μεσημβρινά 
μεθόρια, της αί έπαρχίαι άπεσπώντο. Άνδρία, ηρωι
σμός, στρατηγικότης, έφαίνοντο πάντα ματαίως 
εξαντλούμενα απέναντι τής απλής καί φλογέράς 
πίστεως τών είσβαλλουσών άραβικών ορδών. Έν 
τή πρωτευούσν) άγουσι συζητήσεις περί τής απλής 
ή διπλής τού Χριστού φύσεως, ή ύποστήριξις ταύ
της ή ή καταδρομή έκείνης τής αίρέσεως πληρούσιν 
όχι μόνον τον νούν τών επισκόπων καί μοναχών, 
δι’ οϋς τοιαύται άγονοι ενασχολήσεις είνε κατάλ
ληλοι, άλλ’ είναι συνάμα καί σπουδαία άντικείμενα 
σκέψεως έκτος τών αύτοκρατόρων, καί αύτών τών 
έπαιτών, τών πωλητών καί αγοραστών έν τή άγο- 
ρά, τής μεμηρωμένης κυρίας τού ανακτόρου, τού 
αύλικού, τού εύνούχου καί τού σκλάβου.

Πριν ή ό Μωαβίας καταστή ήγεμών τών Μου
σουλμάνων, δτε ήτο άπλούς Σύριος στρατηγός, 
ώνειρεύθη ότι έπεχείρησε τήν κατάκτησιν τής Κων
σταντινουπόλεως. Καταστήσας τήν Τρίπολιν έπί 
τής παραλίας τής Συρίας στρατόπεδό·? του, προσε- 
πάθησε νά έτοιμάση, μεγάλην άρμάδα πρός ύποστή- 
ριξιν τού σχεδίου του. Ότε τά πλοΐά του ήσαν ήδη 
σχεδόν έτοιμα τολμηρά συνωμοσία δύω Συρίων 

κατέστρεψε τό σχέδιόν του. Μετά μικρού άριθμού 
συμμάχων παρεβίασαν τάς φυλακάς, όπου εύρί- 
σκοντο πολλοί 'Ρωμαίοι αιχμάλωτοι, καί ώρμησαν 
μετ’ άπελπιστικής άνδρίας κατά τής φρουράς τής 
πόλεως. Ή τολμηρά έπιχεΐρησις έστέφθη διά πλή
ρους επιτυχίας. Οί φύλακες τού στόλου έφονεύθη- 
σαν- έφ-ηρμόσθη έν τάχει ή δάς καί εντός ολίγων 
ωρών κατέστη τέφρα ό στόλος εκείνος, όστις άπή- 
τησε μήνας πρός κατασκευήν μεθ’ δλην τήν συνέ- 
νωσιν τής βιομηχανίας, τής ισχύος καί τού πλού
του. Άλλ’ ό άκάματος στρατηγός δέν έβράδυνε νά 
σχηματίση, άλλον καί μ.εγαλείτερον στόλον. Μετά 
εύτυχές ταζείδιον έφθασεν ουτος είς τά νοτιοανα
τολικά παράλια τής Μικρής Ασίας έκεϊ δέ προσ
βληθείς αίφνης καί μετά άπελπιστικής ισχύος ύπό 
τού Αύτοκράτορος Κωνσταντίου καί κατωτέρου 
στόλου, ένίκησε Καδμείαυ νίκην καί δέν ήδυνήθη 
νά προχωρήσν). Ούτως ό Μωαβίας έδοκίμασε τά; 
έναντιότητας τής τύχης. ’Αλλά τότε δέν ήτο ,εϊμ.ή 
άπλούς Σύριος άρχηγός- ένώ τώρα είχεν αξιώσεις 
έπί τής πολιτικής καί πνευματικής έςουσίας τού 
κόσμου.Τότε,δέν διέθετεν ή μικράς προσόδους- τώ
ρα, όλα τά πλούτη καί τά πλουσιώτερα τής οικου
μένης μέρη έκειντο πρό ποδών του. Τότε, ολιγάν
θρωπος στρατός ζκολούθει τά ίχνη του- τώρα, 
συνεπυκνούντο περί τήν λευκήν σημαίαν του εκα
τοντάδες χιλιάδων γηραιών μαχητών, οϊτινες τον 
έκήρυττον διάδοχον τού προφήτου καί άντιπρόσω- 
πον τού θεού. Ούδέν άπορον λοιπόν έάν άπεφάσισε 
νά δοκιμζσ-ρ τήν τύχην άπαξ έτι- ούδέν άπορον 
έάν ήθελε καί έπεθύμ,ει ν’ άφιερώσγ είς αύτήν όλους 
τούς πόρους τού κράτους του καί όλην τήν ενεργη
τικότητα τής βασιλείας του. Έάν δέ έξαιρέσγ, τις 
ϋλίγας τινάς ήττας αί αδιάκοποι αύτών νίκαι κατά 
τών Έλλήνων κατέστησαν τούς Μουσουλμάνους 
έπίσης άδιαφόρους διά τε τούς στρατηγούς καί 
στρατιώτας αύτών. Ή ά.φιξις είς Κωνσταντινού
πολή είτε διά θαλάσσης, ε.ϊτε διά ςηρικς δέν ήτο 
ήρζκλειον άθλον- καί άπαξ στηθεισών τών σκηνών 
περί αύτήν ή ύποταγή της δέν έφαίνετο εΐμή ζή
τημα χρόνου. Ίσως οί πύργοι της δέν θά έ'κυπτον 
πρό τών πιστών ώς τά τείχη τής Ίεριχούς πρό τών 
σαλπισμάτων τού Ισραήλ- άλλ’ εν οϊω δήποτε 
άγώνι, όσον σκληρώ, όσον διαρκεϊ, φέροντες άνική- 
τους πανοπλίας καί έτι μάλλον άνίκητον πίστιν, 
οί αληθώς πιστοί βεβαίως θά ένίκων. ΊΙ πόλις τού 
Κωνσταντίνου θά ώμ.ολ.όγει τήν ίσχύν τού τά πάντα 
καταβάλλοντος ξίφους των όπως ή Κτησιφών καί 
πολλαί άλλαι πρωτεύουσα·, ήναγκάσθησαν νά ποιή- 
σωσιν.

Εν μ.ηνι Ίουνίω τού 67 2 άναρίθμητος πληθύς 
περιεκλεισε τήν πόλιν. Έφ’ όσον έξικνείτο ό οφθαλ
μός τού φύλακος άπό τών ύψηλών πύργων σκηναί 
πασης χροιάς, παντός χρώματος συνήντων τό 
βλέμμα του χνχ τήν πεδιάδα. Ό Βόσπορος καί ή

j-
Προποντίς μέχρι τών Πριγκηποννήσωη έλευκαίνοντο 
ύπό τώνπολυαρίθμωνίςίων των.Ποικίλη καί άμ.έτρη- 
τος συρροή, οϊαν άπό τής ημέρας τής ίδρύσεώς της 
ή πόλις ούδέποτε ειδεν έστρατοπεδεύετο έναντίον 
της έν πολεμική παρατάξει. Άληθής άρχιστράτη- 
γος ήτο ό Σοφιανός, ανδρείος, έμπειρος καί φανα
τικός πολεμιστής- όνόματι όμως τοιούτος ήτο ό 
Ύεζίδ, μετριόφρων νέος, ό φίλτερος τών υιών τού 
Μωαβία καί ό προιορισμένος διά τό Καλιφάτον διά
δοχος. Τρεις έκ τής αθανάτου λεγεώνας, ήτις πρό 
πεντηκονταετηρίδος εφυγεν άπό τής Μέκκας είς 
Μεδινάν μετά τού Μωάμεθ εύρίσκοντο είς τάς τά
ξεις. Σεβασμ-ιώτερος μεταξύ αύτών ήτο ό Έγιούπ, 
όστις νέος κατά τήν έποχήν τής Εγίρας είχε ξε- 
νίσγ παρ’ έαυτώ τόν έξόριστον καί φυγάδα προ
φήτην. Άλλ’ οΰτε καί τού Άλή οί ακόλουθοι κατά 
τήν επίκαιρον ταύτην στιγμήν ήρνήθησαν .τήν 
Φυνεργασίαν των καί ύποστήριξιν- Χουσεϊν, ό υίός 
τού Άλή καί ή ηγεμονική Φατιμά, ό έκγονος τού 
Προφήτου, ό ιδιαίτερος άγιος τού περσικού μωα
μεθανισμού, αύτός ουτος έκ τών καθαρωτάτων καί 
άγνοτάτων ίπποτικών χαρακτήρων τής ιστορίας 
έμάχετο παρά τήν πλευράν του. Ητο άγων καί 
έπιχεΐρησις καθ’ ή; δυναστικαί καί άτομ.ικαί άξιώ- 
σεις έδει νά συσταλώσιν είς μ.ηδαμινότητα πρό τών 
θειοτέρων άξιώσεων τής θρησκείας καί τής πίστεως. 
Ένδεκα περίπου μ-ήνες είχον παρέλθει άφότου τό 
άπειρον πλήθος, διελθόν γην καί θάλασσαν είχεν 
άναχωρήσει τών λιμένων τής Συρίας. Αί παράλιοι 
πόλεις τής Μικρασίας καΐ αί νήσοι τού Αιγαίου 
άλληλοδιαδόχως καθυπετάγησαν. Αψιμαχία μετ’ 
άψιμαχίαν συνήφθη ύπό τοϋ στόλου ή τού στρατού 
κατά τήν μακράν έκείνην καί έλκιοειδή πορείαν 
ήτις διήρκησεν έπί έν σχεδόν έτος- άλλ’ ή νίκη 
συνιόδευσεν έκαστον βήμα- καί νύν ακατάβλητοι 
ύπό τών κόπων τής πορείας, έμπνεόμενοι ύπό τού 
ένθουσιασμού τών τελευταίων νικών, προτρεπόμενοι 
ύπό τής άείποτε τρεφόμενης έλπίδος καί πίστεως, 
θεωρούντες τήν μάχην ώς γενομένην και τήν νίκην 
βεβαίαν, είδον έπί τέλους τούς θολούς τών έκ- 
κλησιών καί τάς όροφας τών άνακτόρων τής πό
λεως τοϋ Κωνσταντίνου. Ήσαν έφωδιασμ.ένοι διά 
παντός ότι ή άραβική πείρα καί εύφυία ήδύνατο νά 
έφεύρ-ρ ή παραγάγγ, όπως καταστήσ-ρ σχεδόν βε
βαίαν νίκην απολύτως άσφαλή. Ίσως ούδεΐς ύπήρ
χεν έντή άπείρω έκείνν; πληθύϊ, ήτις συνήλθεν έκ 
μεσημβρίας καί άνατολών φανταζόμενος ότι ύφί- 
στατο ή ελάχιστη πιθανότης περί ήττης.

“Επεται συνέχεια.

Έρωτηθείς ποτέ ’Αμερικανό; τι; πρόεορο;. όπο~ον εινε 
το οϊκόσημόν του, ένεΟυμήΟη ότι έχρη·*άτιτε ξυλοκόπο; 
έν ττί νεότητι του καί άπεκρίθη άμε'σω;· «ούο γυμνό', 
βραχίονες».
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Λίαν αξιανάγνωστο; είναι ό έπο'αενο; λόγο;τοΰ φιλο
σόφου ποιητοΰ, αεγίστην έμποιήβαςτω άχροατηρίω αύ
τοΰ ίντόπωσιν διά τε τδ ίίψο; τών ιδεών κα'ι τδ 8φο; μεθ' 
ου δ ρήτωρ έξεφώνησεν αύτόν. Θεωροΰμεν καλόν νά με- 
ταφε'ρωμεν αύτδν έν ταΤςστήλαι; τή; “Χλωρίδο;” πα
ρέχουνε; τοϊ; άναγνώσται; αύτή; μίαν τών καλλιτέρων 
αγορεύσεων τοΰ γηραιοΰ ρ ητορο;.

Ό λόγο; οδτο; έζεφωνήβη κατά τήν έπετηρίδα τή; 
καταργήσεω; τή; δουλεία; χαδ’ ήν ύπέρ τού; έχατδν 
είκοσι σ>νοαιτημόνε; παρεκάΟηντο εί; πλουσίαν τράπεζαν 
τοΰ ξενοδοχείου Bonvalet.

Κατά τήν έορτήν ταύτην ό κ. Βίκτωρ Ούγώ προή- 
δρευε. Έχ δεξιών αύτοΰ είχε τδν κ. Σχέλχερ τδν πρώτον 
ύποχινητήν τοΰ περί τή; καταργήσεω; τή; δουλεία; 
θεσπίσματο; τοΰ 1848 και τδν κ. ’Εμμανουήλ Άραγώ, 
υίδν τοΰ μεγάλου αστρονόμου, έξ εύωνύμων οέ τδν κ. 
Κρεμιέ καί τδν κ. ’Ιούλιον Σίμωνα.

Έν τή συναθροίσει ταύτη διεκρίνοντο επίσης πολλοί 
γερουσιασταί, βουλευταί, έπιστήμονε;, έφημεριδογράφοι 
κτλ.

Κατά τά έπιδόρπια, άφοΰ προηγουμε'νω; άνεγνώσβη- 
σαν διάφοροι έπιστολαί, ύφ’ένδ; τών μελών τή; επιτρο
πή;, δ κ. Σχέλχερ προσείπε τδ « ώ; ευ παρε'στη; ” τώ 
Βίκτωρι Ούγώ διά προσλαλιά; καταλλήλου, έν η έποιή- 
σατο καί μνείαν τή; προόδου, ήτι; έπήλδεν εί; τά; 
άποιχίας, άπδ τή; καταργήσεω; τή; δουλεία;. Τότε δ 
κ. Βίκτωρ Ούγώ απήγγειλε τδ επόμενον λογίδριον χει- 
ροκροτηΟίν παταγωδώ; ύπδ τής δμηγύρεως.

Κ. X. Μ.

ΛΟΓΟΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΩ.

Κύριοι.

Προεδρεύω, τούτέστιν υπακούω- ό αληθής πρόε
δρος μιάς συνεδριάσεως οία είναι ή σημερινή, θά 
ήτο ό άνθρωπος δστις είχε τήν μεγάλην τιμήν νά 
είπη έξ ονόματος τής λευκής τών άνθρώπων φυλής, 
εις τήν φυλήν τών άνθρώπων τήν μαύρην, είσαι ελεύ
θερα ! Τόν άνθρωπον τούτον οί πάντες γιγνώσζετε· 
είναι ό Σχε'λχερ. Έάν κατέχω τήν θε'σιν ταύτην ού
τος τό ήθέλησε έγώ δέ τφ ύπήκουσα. Άλλ’ όμως 
έν τή ύπακοή ταύτη άνεμίχθη καί μία ήδύτης, ή 
ήδύτης τού νά εύρίσκωμαι έν τώ μέσω ύμών. Χαί
ρω διότι δύναμαι τήν στιγμήν ταύτην νά θλίψω τάς 
χεΐρας τοσούτων εκλεκτών άνδρών, οΐτινες τάς καλ- 
λιτε'ρας αναμνήσεις κατέλιπον, κατά τήν άξιομνη- 
μόνευτον τών άνθρώπων άπελευθέρωσιν, ήν πανηγυ- 
ρίζομεν.

Κύριοι. Ή παρούσα στιγμή θά άριΟμηθή έν 
τώ αίώνι τούτω· είναι σημεΐον έλεύσεως είναι ση
μείου άναχωρήσεως έχει τήν φυσιογνωμίαν της· έν 
τώ Βορρά τόν δεσποτισμόν, έν τώ νοτω τήν ελευθε
ρίαν, έν τή άρκτφ τήν τρικυμίαν, έν τή μεσημβρία 
τήν γαλήνην· δσον δι’ ήμάς άφού είμεθα άπλοι έ- 
ρευνηταί τού αληθούς,άφού είμεθα ύνειροπόλοι, γρα
φείς καί φιλόσοφοι προσποιητικοί, άφού συνηθροίσθη- 
μεν ένταύθα περί τήν μόνην ιδέαν. τήν βελτίωσιν 
τού άνθρωπίνου γε’νους, άφού έν ένί λόγω είμεθα άν

θρωποι μετά ζέσεως ένασχολούμενοι έπί τού μεγά
λου τούτου άντικειμένου, τού ανθρώπου, επωφελή - 
θώμεν τής συνεντεύξεως ταύτης, άτενίσωμεν τά 
βλέμματα ήμών είς τό μ.έλλον. Έρωτώμεν τί θέλε,, 
πράξει ό εικοστός αιών ; Πολιτικώς, τό γνωρίζετε. 
Γεωγραφικώς, έπιτρέψατέ μοι νά περιορισθώ είς 
τήν ύπόδειξιν τούτου. Έσομαι λίαν βραχύς· πα
ράσχετε μοι τήν εύχαρίστησιν νά προσηλώσω τά 
δμματα ύμών έπί ενός σημείου : ΊΙ είμαρμε'νη τών 
ανθρώπων είναι έν τή μεσημβρία.

Είναι καιρός νά δώσωμεν τήν εϊδησιν ταύτην 
είς τόν παλαιόν κόσμον, πρέπει νά δημιουργηθή 
νέος κόσμος. ’Επέστη ή στιγμή καθ’ ήν πρέπει νά 
ύποδείξωμεν τή Εύρώπη, δτι έχει πλησίον αύτής 
τήν ’Αφρικήν. "Εφθασεν ή στιγμή καθ’ ήν πρέπει 
νά εϊπωμεν είς τά τέσσαρα έθνη, έξ ών άρχεται ή 
νεωτέρα ιστορία, ήτοι τήν Ελλάδα τήν ’Ιταλίαν, 
τήν Ισπανίαν καί τήν Γαλλίαν,δτι αύται είσί πάν
τοτε έκεί, δτι ή άποστολή αύτών έτροποποιήθη 
χωρίς νά μεταμορφωθή, δτι αύται έχουσαι πάντοτε 
τήν αύτήν ύπεύθυνον καί ύψίστην θέσιν είς τά πα
ράλια τής Μεσογείου, καί δτι αν τοΐς προστεθή πέμ
πτος τις λαός έκείνος ον διεϊδεν ό Βιργίλιος, καί 
δστις έγένετο άντάζιος τού μεγάλου έκείνου βλέμ
ματος, ή Αγγλία, έχουσα δλην σχεδόν τήν πρός 
τήν έργασίαν δύναμιν τής αρχαίας άνθρωπότητος, 
ήτις είναι ή πρόοδος, καί τήν πρός τήν ενότητα, 
ήτις είναι ή ζωή. ΊΙ Μεσόγειος, είναι λιμήν πολι
τισμού. ’Εννοείται δέ δτι ή Μεσόγειος έχουσα άφ’ 
ενός τό άρχαΐον σόμπαν, καί άφ’ ετέρου τό άγνω
στον, ήτοι άφ’ ενός τόν πολιτισμόν καί έξ άλλου 
τήν βαρβαρότητα, δέν τά εχει διά μηδέν. ΊΙλθεν 
ή στιγμή ίνα εϊπωμεν τή διασήμω τών έθνών χο
ρεία: Ένώθητε! "Αγετε προς Χοτον. Δέν βλέπετε 
τόν φραγμόν; είναι έκεϊ ένώπιον ύμών ό όγκος ούτος 
τής άμμου καί τής σποδού. Ό άκίνητος καί παθη
τικός ούτος σωρός, δστις άπό έξ χιλιάδων έτών έμ- 
ποδίζει τήν γενικήν πορείαν. Ό γιγάντειος ούτος 
Χάμ, δστις ώς έκ τού μεγέθους του σταματά τόν 
Σήμ, τήν ’Αφρικήν.

Όποια γή ή ’Αφρική! ΊΙ ’Ασία έχει τήν ιστορίαν 
της, ή 'Αμερική έχει τήν ιστορίαν της, καί αύτή ή 
Αύστραλία έχει τήν ιστορίαν της ήτις έχει άρχήν 
τινατή ανθρώπινη μνήμ,η. ΊΙ ’Αφρική όμως δέν έχε·, 
ιστορίαν, είδος εύρείας καί σκοτεινής παραδόσεως 
περικυκλοϊ αύτήν. Ή 'Ρώμη ήψατο αύτής όπως 
τήν εξάλειψη καί ότε ένόμισε έαυτήν έλευθέραν έκ 
τής Αφρικής έρριψεν έπί τού πκμμεγέθους τούτου 
τεθνεώτος, έν τών έπιθέτων εκείνων, άτινα δέν 
μεταφράζονται Africa portcntosa. Είναι τι τερά
στιον. είναι το άπόλυτον έν τώ τρόμ.ω, ή τροπική 
λάμψις, είναι όντως ή ’Αφρική· τό νά βλέπη τις 
τήν ’Αφρικήν είναι ώς νά τυφλούται. Τό ύπερβολι
κόν φως είναι δι' αύτήν ύπερβολικόν σκότος. Άλλ'
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ό τρόμος ούτος θά έκλειψη. Δύο ήδη άποικοι λαοί, 
δύο έθνη ελεύθερα, ή Γαλλία καί ή 'Αγγλία κατε- 
κράτησαν τής ’Αφρικής. ΊΙ Γαλλία κατέχει τήν 
ανατολήν καί τήν άρκτον αύτής· ή Αγγλία 
κατέχει τήν δύσιν καί τήν μεσημβρίαν. Ή ’Ιτα
λία έπίσης άναδέχεται τό μέρος αύτής είς τήν 
κολοσσιαίαν ταύτην έργασίαν. ΊΙ 'Αμερική ένόνει 
τάς δυνάμεις αύτής μέ τάς ήμετέρας- διότι ή έ- 
νότης τών λαών έξεγείρεται πανταχού· ή 'Αφρική 
ένδιαφέρει τώ σύμπαντι. Μία τοιαύτη κατάργησις 
κινήσεως καί κυκλοφορίας παρακωλύει τήν παγ
κόσμιον ζωήν, καί ή ανθρώπινη πρόοδος δέν δύνα
ται νά συμμορφωθή μεθ' ενός πέμπτου τής σφά- 
ρας έκνευρισμένου. Οί τρομεροί σκαπανείς έκινδύ- 
νευσαν καί έκ τών πρώτων αύτών βηαάτων τό 
παράδοξον τούτο έδαφος έφάνη αύτοΐς πραγματι
κόν. Αί σεληνιακαί τοποθεσία·., γίνονται τοποθε- 
σίαι γήινοι. ΊΙ άγρια αύτη 'Αφρική έχει δύο όψεις, 
πλήρης λαού είναι ή βαρβαρότης, έρημος είναι ή 
άγριότης, άλλά δέν υπεξαιρείται πλέον. Οί ώς ά- 
κατοίκητοι ύπολαμβανόμενοι τόποι είσί κλίματα 
εύκατοίκητα· πανταχού ύπάρχουσι ποταμοί πλω
τοί, δάση ύψούνται εκατέρωθεν, καί έκτεταμέναι 
φυλλάδες πληρούσι ένθεν καί ένθεν τόν ορίζοντα· 
ποία θά ήναι ή θέσις τής έκπολιτίσεως άπέναντι 
τού φαύνου καί τής άγνώστου ταύτης λωρίδος ; 
Φαίνονται λίμναι, τίς οίδε, ίσως μία αύτών είναι 
ή θάλασσα Ναχαία περί ής ή Ιερά Βίβλος λαλεΐ. 
Γιγάντεια ύδραυλικά φαινόμενα παρουσιάσθησαν 
ύπό τής φύσεως καί άναμένουσι τόν άνθρωπον 
καθορά τις τά σημεία, ένθα φανήσονται πόλεις, 
μαντεύει τάς συγκοινωνίας. Άλύσεις όρέων δια
γράφονται είς τόν ορίζοντα· έκεί δύνανται νά κα- 
τασκευασθώσι φάραγγες, διόδοι, διάδρομοι. Τό 
σύνολον τούτο όπερ κατετρόμαξε τούς 'Ρωμαίους 
έφελκύει τούς Γάλλους. Παρατηρήσατε μετά πό
σου μεγαλείου τελούνται τά μεγάλα έργα. Τά 
έμπόδια ύφίστανται- ώς τό είπον ήδη έκτελούσι 
τό καθήκον αύτών όπερ έστί τό ήττάσθαι. Τούτο 
όχι άνευ δυσκολίας. ’Επιμένω ότι είς τόν Βορράν 
μία κίνησις ένεργεΐται. Τό «δ ι αίρει καί βα
σίλευε» έκτελεϊ κολοσσιαίου τι έξ ών παράγον
τα·. τά μοναρχικά φαινόμενα- τό γερμανικόν κρά
τος ένόνει όλας αύτού τάς δυνάμεις, άπέναντι 
πκσης εικασίας τού νεωτέρου πνεύματος· τό μο- 
σχοβιτικόν κράτος, έπιδείκνυσιν εικόνα συγκινητι- 
κωτέραν, εί; τήν άπεριόριστον άρχήν άνθίσταται 
τι οπερ έπίσης δέν έχει όρια, είς τόν παντοδύνα
μον δεσποτισμόν όστις παραδίδει εκατομμύρια 
ανθρώπων είς τό άτομον, όστις φωνάζει: θέλω τό 
~άν, λαμβάνω τό παν, έχω τό παν, τό βάραθρον 
άπαντά διά τής έξής τρομερά; άπαντήσεως Nihil 
καί σήμερον δέ παειστάμεθα ε'.ς τήν φοβεράν 
ρήςιν τούτου του μηδενός. μέ τούτο τό πάν θέα
μα άξιου μελέτης, τό μηδέν παρκγον τό χάος!
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Τό κοινωνικόν ζήτημα ούδέποτε έτέθη τόσω 
τραγικώς, άλλ’ή άγανάκτησις δέν είναι λύσις. 
Έλπίσωμεν ότι τήν άπέραντον πνοήν τού 19ου 
αίώνος θά τήν αΐσθανθώσι καί οί μικρότερου κείμε
νοι τόποι, καί τήν μάχιμον ταραχήν θά διαδεχθή 
ειρηνικόν συμπέρασμα. Καί όμως έάν ό Βορράς άνη- 
σ·υχή, ή μεσημβρία ήσυχάζει. Έν τφ Νότω στενός 
σύνδεσμος άναπτύσσεται καί κραταιούται μεταξύ 
Γαλλίας,'Ιταλίας καί Ισπανίας. Είναι ό αύτός κατά 
βάθος λαός, μετά τού οποίου καί ή Ελλάς συν
δέεται, διότι έπί τής λατινικής καταγωγής επι
τίθεται ή ελληνική. Τά έθνη ταύτα έχουσι τήν 
Μεσόγειον, καί ή ’Αγγλία μεγάλην έχει τής Με
σογείου άνάγκην, διά νά χωρισθή τών τεσσάρων 
λαών οΐτινες κυριεύουν αύτής. Αί μεσημβριναί ή- 
νωμέναι ΙΙολιτεϊαι προσχεδιάζουσι σχεδόν τών Η
νωμένων πολιτειών τού Βορρά. Ούδείς φθόνος, οϋ- 
δεμία βία, ούδείς χόλος. Τό μέγα καί ήσυχον πρός 
τήν άρμονίαν βάδισμα, είναι ή άδελφότης καί ή 
ειρήνη· είς τά γεγονότα τών λαών έπιπροστίθενται 
τά γεγονότα τών ανθρώπων· τό τελευταϊον σχή- 
μα ύποφαίνεται, ή γιγαντιαία όμάς προμ.αντεύεται 
καί ίνα μή έξέλθω τών ορίων, άτινα υμείς αύτοί 
χαράσσεται, ίνα μένω άποκλειστικώς έν τή τάξει 
περιορίζομαι, ή δέ τελευταία μου λέξις είναι ή έ- 
ξακρίβωσις τής λεπτομέρειας ταύτης, ήτις δέν 
είναι λεπτομέρεια, άλλ' άπειρον. Κατά τόν 1 9ον 
αιώνα, ό λευκός έκαμεν άνθρωπον τόν μέλανα, 
κατά τόν εικοστόν ή Εύρώπη θά μεταβάλη εϊς 
κόσμον τήν Αφρικήν· ή άνακαίνισις τής 'Αφρικής 
καί ή εύχέρεια αύτής είς τό έκπολιτίσασθαι είναι 
πρόβλημα, άλλά τό πρόβλημα τούτο θά τό λύσ·/> 
ή Εύρώπη.

Εμπρός λαοί! κατακτήσατε τήν γήν ταύτην. 
Λάβετε αύτήν· δια τίνα ; δ·.' ούδένα. Λάβετε αύ
τήν διά τόν θεόν- ό θεός δίδει τήν γήν τφ άν- 
θρώπφ· ό θεός δίδει τήν ’Αφρικήν τή Εύρώπη· 
Λάβετε αύτήν- έκεϊ όπου οί βασιλείς θά φέρωσι 
τόν πόλεμον, ύμείς φέρετε τήν ομόνοιαν· κατακτή
σατε αύτήν όχι διά τό τηλεβολ.ον, άλλά διά τό 
άροτρου· όχι διά τό ξίφος, άλλά διά τό έμπόριον, 
όχι διά τήν μάχην, άλλά διά τ-ήν βιομηχανίαν, 
όχι διά τήν κατάκτησιν, άλλά διά τήν άδελφό- 
τητα. Έκχύσατε τό ύπερβάλλον, έντός ταύτης 
τής Αφρικής καί διά μιας λύσατε τά κοινωνικά 
σας ζητήματα· μεταβάλλετε τούς πένητας εί- 
κτηματίας, Άγετε! κατασκευάσατε, κατασκευάς 
σατε οδούς, κατασκευάσατε λιμένας, κτίσατε πό
λεις. αύξήσατε, καλλιεργήσατε, άποικίσατε, πολ
λαπλασιάσατε καί έπί τής γής ταύτης τής άπα- 
λασσομένης βαθμηδόν τών ιερέων καί τών ήγεμό- 
νων, είθε τό μέν θειον πνεύμα νά έπιβεβαιωθή διά 
τής ειρήνης, τό δέ άνθρώπινον π·/εύμα διά τής ε
λευθερίας.
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ΜΟΥΡΙΛΛΟΣ Η Η ΔΙΠΛΙΙ ΣΥΜΦίΙΧΙΑ.

Κατά τδ ’Αγγλικόν.

Ό ήλιος άνατέλλων έρριπτε τάς άκτίνάς του 
έπί τού χρυσίζοντος ρείθρου τοϋ Γουδαλκουίβερος 
καί τής πόλεως Σεβίλλης δτε ή θύρα μικράς οικίας 
συνοικίας άποκέντρου ήνεώχθη καί έφάνη έπί τοϋ 
κατωφλιού άνήρ, ουτινος τά χαρακτηριστικά καί 
το τρέμον βήμα, καίτοι έφαίνετο νέος, έμαρτύρουν 
ότι πρό μικρού άνέρρωσεν έξ άσθενείας καί οδύνης· 
νέα τις γυνή τόν ήκολούθει, καί ένψ εκείνος διηυ- 
θέτει τάς δίπλας τοΰ Ισπανικού του επανωφοριού 
τφ ώμίλει.

«Έάν δύνασαι, Στέφανε» εΐπεν, «ύπαγε είς τοϋ 
Κύρ-Όζωρίου καί παρεκάλεσέ τον νά λάβη όλίγην 
υπομονήν, διότι ό Βαρθολομαίος δέν έτελείωσε τάς 
μικράς εικόνας, τάς οποίας ύπεσχέθη·—καί τώ δντι 
δέν δύναμαι νά εξηγήσω τί συμβαίνει μέ αύτόν 
εσχάτως,—κατά τούς έξ τούτους τελευταίους μή
νας ούδέν έπραξεν, ούδ’ αύτάς τάς σημαίας έζω- 
γράφισεν ή τοϋ Δον Μανουήλ εΐνε άνέγγυκτος· τήν 
τού Μαρκησίου δά Σίλβα ούδέ κάν έξεδίπλωσε· ή 
τής Δόνας Ίνεσίλλας εύρίσκεται όπου κατ’ άρχάς 
έτέθη, καί είς τοϋ Όζωρίου τάς εικόνας ούδέ γραμ
μήν προσέθηκεν.»

«Έντός ολίγων ήμερων θά δυνηθώ νά έργάζω- 
μαι», άπήντησεν ο Στέφανος· «οί οφθαλμοί εΐνε είς 
καλ.λιτέραν θέσιν, καί τότε θά σέ βοηθώ, θειρεσία».

« ’ Κλλά τοϋτο δέν μοί εξηγεί ποΰ έξοδεύει τόν 
καιρόν του ο Βαρθολομαίος», άνταπήντησεν ή θει- 
ρεσία- «συνείθιζε νά έργάζηται τοσοΰτον καλώς, 
καί νά τελειώνη εικόνας καί σημαίας πάντοτε εγ
καίρως».

«Καί λείπει συχνά»; ήρώτησεν ό σύζυγός της. 
«Άλοίμονον- πολλάκις λείπει τό μεγαλείτερον 

μέρος τής ήμέρας».
«Καί αγνοείς ποΰ υπάγει»;
«Δέν τολμώ νά τόν έρωτήσω, διότι φοβούμαι 

μήπως θέλων νά τό κρύψη άναγκασθή νά ψευσθή».
«Άλλ’έγώ δέν εννοώ αύτόν τόν φόβον», εΐπεν 

ό Στέφανος.
ΊΙ θειρεσία σειούσα άμφίβόλως τήν κεφαλήν 

άπήντησεν.
«Έάν τώ ήτο άδιάφορον θά μοί το έλεγε πρό 

πολλοΰ- ίσως τόν άδικώ διά τής άνησυχίας καί 
δυσπιστίας, άλλά δέν μοί άρέσκει ή σιωπή του 
καί αί συνεχείς άπουσία·.· — καί όμως, ό γενναίος 
μ.ου υιός, μοί έδωκε μέχρι τού δε όλα τά κέρδη του, 
καϊ κατά τούς έξ τούτους μήνας τής άσθενείας σου, 
Στέφανε, έσυντηρούμεθα διά τών αγώνων τοϋ Βαρ
θολομαίου- δ,τι έκέρδιζον έκ τών τριχάπτων μ.ου 
δέν έξήρκει ούδέ διά τόν ιατρόν· έν τούτοις δέν 
δύναμαι ή ν’ ανησυχώ διά τάς μακράς του απου

σίας, τάς όποιας παρατείνει πολλάκις μέχρι νυκτος». 
«Δέν βλέπω τίποτε νά μέ τρομάζη, θειρεσία* 

άφού όμως τό συλλογίζεσαι τόσον εΐνε εύκολου νά 
τό παύσω».

«Ώ ! οχι, Στέφανε, δέν επιθυμώ τούτο· εΐνε 
καλός καί καταγίνεται, δέν έδωκεν αφορμήν πα
ραπόνου· έν τούτοις», προσέθηκεν, ώσεί διστάζου- 
σιν μεταξύ τής μητρικής άνησυχίας καί τού πόθου 
νά μή κατακρίνη τόν υίόν της άλλος πλήν αύτής 
«εΐνε τόσον νέος».

«Σχεδόν δεκατεσσάρων έτών», εΐπεν ό πατήρ. 
«’Ακριβώς δεκατριών», άπεκρίθη ή μ.ήτηρ, «ο 

Βαρθολομαίος έγεννήθη τή 1η Ίανουαρίου IGI8 
καί σήμερον εΐνε ή 8η Μαρτίου 1 63 I, ώστε βλέπεις, 
εΐνε άκριβώς δεκατριών έτών, δύω μηνών καί επτά 
ημερών».

«'Ομοιάζεις όλας τάς μητέρας», εΐπεν ό άσθενής 
μειδιών», ή ιδία ομολογείς τά σφάλματά του άλλά 
δέν έπιτρέπεις εΐς άλλον νά τό πράξη».

Ή θειρεσία φαίνεται ότι παρεδέχθη τό δίκαιον 
τής τελευταίας παρατηρήσεως διότι δέν άπήντησεν, 
άλλ’ έπέστρεψε τό μειδίαμα ένώ οί μέλανες οφθαλ
μοί της ήκολούθουν τόν σύζυγον της κατερχόμενον 
βραδέως τήν οδόν καί ότε δέν ήδύνατο πλέον νά 
τόν ϊδη είσήλθεν εΐς τήν οικίαν.

Περϊ τήν δύσιν τής αύτής ήμ.έρας ή θειρεσία 
κατεγίνετο είς τό τρίχαπτόν της παρά τό μικρόν 
παράθυρον τής ήσυχου διαμονής ένώ ό σύζυγος αύ
τής καθήμενος πλησίον της άνεγίνωσκε τάς 'Αγίας 
Γραφάς. Ό μόνος ήχος οστις διέκοπτεν ένίοτε τήν 
σιγήν τοϋ δωματίου ήτο ό μονότονος τριγμός τών 
στροφίγγων τής μηχανής της. Έν τούτοις έάν 
έθεώρει τις τό έκφραστικόν πρόσωπον τής νέας 
Ανδαλουσίας θά ήννόει ότι καίτοι οί'δάκτυλοί της 

είς τό έργον της ό νούς 
άντικειμένου· τό ούς της 
καί τόν έλάχιστον έκ τής 

ιρόσωπόν της άλληλοδιαδοχως
κτην.

τήν θύραν έςήγειρεν αϊφνης τούς

έπιμελώς κατεγίνοντο 
ύπ' άλλου περιεσπατο 
ήρπαζεν ούτως είπεϊν 
οδού ήχον καί τό 
έδείκνυεν ελπίδα καί ά·

Κτύπος 
συζύγους.

«Ιδού
'Ισπανός.

«Όχι», cu 
ραν, «ούδέ τό β..-- 
εΐνε ό Κΰρ Όζώριος»

εις

ό Βαρθολομαίος έπί τέλους»! εΐπεν ό

εΐπεν ή θειρεσία βαίνουσα πρός τήν θύ- 
:ό βήμα ούδ" ό κτύπος του ήτο· — 

>, προσέθηκεν εϊσάγουσα άν
θρωπον, ού τήν ήλικίαν καϊ τόν βαθμόν ήτο δύσκο
λου νά διακρίνη τις- ήτο άθλίω. 
ένδεδυμ.ένος, καϊ τό εξωτερικόν του δέν 
ούδέ γήρας ούδέ άνθηρότητα.

Ό Στέφανος τώ προσέφερε 
αβροφροσύνην ταύτην εκείνος 
προβάς άμέσως είς τήν έξήγησιν 
έπισκέψεώς του.

εάν ούχί ταπεινώς 
έδιδες

αλλά τήν
.ογησε

καθέκλαν· 
ούδόλως ώμολόγησε 

τοΰ αιτίου τής

«Ίΐλθον νά λάβω τόν υίόν μου καί νά ομιλήσω 

είς τόν Βαρθολομαίον».«Έξήλθον καί οί δύω όμού, κύριε Όζώριε- δέν 
τούς εΐδον σήμερον ίσως άπήλθον είς τήν εξοχήν 
όπως ζωγραφίσωσιν άνθη».

«'Οποία ιδέα»! εΐπεν ό ξένος, « μέ τοσοΰτον 
καυστηρόν ήλιον! άλλ' έστω ! εΐνε νέοι· καϊ άφού 
τοίς άρέσκει δέν πιστεύω νά πειράζη· άλλ’ ή νεο
λαία έχει περιέργους ιδέας τήν σήμερον,—ν’ άπέλ- 
θωσιν είς τήν εξοχήν όπως ζωγραφίσωσιν άνθη— 
έγώ θά τό έσκεπτόμην πολύ, κυρία μου, πριν ή τό 
κάμω. Τό θέρος, ό καύσων εΐνε ύπερβολικός—τόν 
χειμώνα, τό ψύχος- — έκτος τούτου κατέγινόμην 
πάντοτε είς τά άμέσως ώφελοΰντα· μοί φαίνεται 
ότι έγεννήθην νά καταστώ έμ.πορος, διότι δεκαέτης 
έτι συνείθιζον ν’ αγοράζω εικόνας καί άγαλμάτια 
όπως τά ματαπωλώ — άλλά φροντίζων πάντοτε 
όπως μοϊ μένη μικρόν τι κέρδος διά τόν κόπον μ.ου· 
έκεί ήτο ό προορισμός μου—άλ.λ’ ό υίός μου τελείως 
δέν μοί ομοιάζει· ουδέποτε τόν εΐδον μέχρι τούδε 
άγοράζοντα καϊ μεταπωλοϋντα—καϊ εΐνε λυπηρόν· 
άλλά θ'άναγκασθή νά τό κάμη βραδύτερον».

«Ά! κύριε Όζώριε», άντέλεξεν ή θειρεσία, πρό
θυμος ν’ άπολογηθή διά τόν υίόν της καϊ τόν φί
λον του, «εΐνε τόσον νέος, ώστε πρέπει νά γίνη 
ολίγη συγκατάβασις»—άλλ’ αΐφνιδίως έσταμάτησε 
διότι συνήντησε τό βλέμμα τοΰ συζύγου της, τό 
οποίον τή ύπενθύμισεν έκφραστικώτατα τό μει
δίαμα καϊ τήν παρατήρησιν, μεθ' ών έχωρίσθησαν 
τό πρωί, καϊ τό έλαφρόν ερύθημα, όπερ έπί μίαν 
στιγμήν ηϋξησε τήν καλλονήν της, προέδωκαν τήν 
συναίσθησιν τής αδυναμίας της. «Άν όμως ό άδελ- 
φοςμου Ζουάν δέλ Καστίλλο, δστις έδίδασκε τήν 
ζωγραφικήν είς τόν Βαρθολομαίον, έμενεν έδώ άντί 
ν' άπέλθ-η είς Κάδιξ, ό υίός μου θά ήτο ήδη καλός 
ζωγράφος».

«Όχι, όχι, Δέσποινα θειρεσία», εΐπεν ό Όζώ
ριος ταχέως ώσεί ποθών ν' αναχαίτιση τής μητρός 
τάς λαμπράς προσδοκίας· «ό υίός σου εΐνε άναντιρ- 
ρήτως εύφυής, ζωγραφίζει έπιτηδείως καί ό χρω - 
ματισμός του δέν εΐνε κακός· άλλά διότι ζωγραφί
ζει εικόνας, αί οποία·, πωλούνται είς 'Αμερικήν δέν 
πρέπει νά. νομίζη ότι θέλει άποβή καλλιτέχνης— 
όχι, ό Μουρίλλος ναι μέν δύναται ν’ άπολαμβάνη
τον άρτον του δι' αυτού τού τρόπου· διότι δυνά- 
μεθα νά πωλώμεν τάς εικόνας του είτε έν τή με
γάλη άγορά τής Σαβίλλης είτε είς τούς νέους 
προσήλυτους έν 'Αμερική. Άλλ'αί εικόνες του τών 
Αγίων καί τής Παναγίας εΐνε κατάλληλοι μόνον 
διά τούς λαούς τού Μεξικού καί τής ΙΙερουβίας, 
εις τους οποίους άρέσκουσι τά λαμπρά χρώματα, 
εις ά επιτυγχάνει ό Μουρίλλος- άλλ' έν Ισπανία 
έχομεν άνάγκην πλειοτέρου τίνος».

“ τ®*!» άνεφώνησεν ή θειρεσία όρμήσασα

πρός τήν θύραν πριν ή κρούση ό υίός της· τοσοΰτον 
καλώς έμάντευσε τό βήμα καί τοσοΰτον ολίγον 
προσεϊχεν είς τά λεγόμενα τού Κύρ-Όζωρίου.

«Τέλος πάντων!» εΐπεν ό Στέφανος, ένώ οί δύω 
παϊδες ήκολούθησαν τήν θειρεσίαν είς τό δωμά
τιον. Ό ύψηλο'τερος τών δύο» έπλησίασε τόν άσθενή 
καϊ μετά έξαιρετικής χάριτος καί τρυφερότητος 
ήσπάσθη τό ωχρόν του μέτωπον ό οφθαλμός τοϋ 
πατρός ήτένισε μετά προδήλου εύχαριστήσεως έπί 
τού ώραίου καί εκφραστικού προσώπου τοΰ νέου, 
ένώ έστράφη ούτος πρός τόν ξένον.

«Εϊμεθα είς τήν οικίαν σου, κύριε Όζώριε», 
εΐπεν ό νέος Μουρίλλος· «καϊ έμάθομεν ότι εΐσθε 
έδώ, δι’ο καϊ ήλθομεν άμέσως».

«Καί πού εΐνε αί εικόνες μου»; ήρώτησεν ό 
Όζώριος.

«Δέν είπες, πάτερ, είς τόν κύριον Όζώριον ότι 
μ.όνον αί ήμίσεις έτελείωσαν»;

■ « Αί ήμίσεις, μόνον αί ήμίσεις»! ύπέλαβεν ό έμ
πορος· «άλλά τούτο δέν γίνεται· μοί χρειάζονται

' όλαι, Βαρθολομαίε». .
«θά τάς έχητε μετά ένα μήνα, κύριε».
«Μετά ένα μήνα! 'Αλλά σοϊ λέγω ότι τάς θέλω 

αΰριον».
«Άλλ’ εΐνε άτελείωτοι, κύριε Όζώριε· και έάν 

έπρόκειτο νά τάς ζητήσητε άτό σήμερον έως αυ- 
ριον».

«Τότε μετά μίαν εβδομάδα», διακόψας εΐπεν 
ό Όζώριος, «πρέπει νά τάς έχω άφεύκτως».

«Αδύνατον»! άνεφώνησεν ό παϊς.
«Άκουσόν με, Βαρθολομαίε Μουρίλλε, ούδέποτε 

μέ ήνάγκαζες νά περιμένω- πάντοτε έξεπλήρους κα-, 
λώς καί ταχέως τάς παραγγελίας μου· άλλά κατά 
τούς έξ τούτους τελευταίους μήνας τά πράγματα 
ήλλαξαν, — καϊ τώρα απαιτούνται οκτώ -ημέρας 
διά μίαν σου εικόνα».

«Μετ' ολίγον θά ήνε έτι χειρότερον», άπήντησεν 
ό Βαρθολομαίος γελών. «θά χρειάζηται ολόκληρος 
μία τριμηνία».

«θεέ, βοήθει»! άνεκραύγασεν ό Όζώριος, «καί 
πώς σκέπτεσαι λοιπόν νά προχωρήσης«;

«Κάλλιον άφ’ ότι τώοα», ύπέλαβεν ό Μουρίλ
λος, προδήλως χαίρων όιά τήν ταραχήν τοϋ είκο* 
νοπώλου.

«Δέν άστειεύομαι, Βαρθολομαίε, θέλω εικόνας, 
καί δέν είμαι τόσον άπαιτητικός έν όσω λαμβάνω 
πολλάς· «'άστε κάλλιον νά φροντίζης περί τής ποσο'· 
τητος ή περί τής ποιότητος».

«Καϊ ή τέχνη μου»; εΐπεν ό νε>,ί ζωγράφος, ένώ 
ή εκφρασις τοΰ προσώπου του αΐφνιδίως ήλλαξε, 
καί ό οφθαλμός του άπήστραψεν έκ τοΰ πυράς τής 
μεγαλοφυές έκείνης, ήτις βραδύτερου άπηθανάτισε 
τό όνομά του.

«Καί τά χρήματά μου»! εΐπεν ό έμπορος σείων
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τό σκίτινον βαλάντιον τό όποιον έκρέματο έκ τή; 
ζώνης του.

«Κύριε Όζώριε», είπεν ό Μονρίλλος, ένώ μει
δίαμα πλήρες αγαθής είρωνίας έκίρτονε τά χείλη 
του, «θά ζωγραφίζω μόνον καλάς εικόνας είς τό 
έξής, ώστε δέον νά ποιραιτηθήτε τών κακών».

« Άλλ’ έάν μένω ηύχαριστημένος καί αγοράζω 
παν δ,τι ζωγραφίσει; καί πληρώνω τοΐς μετρητοί; 
τί θ’ άντείπγ,ς»; είπεν ό έξωργισμένο; είκονοπώλη;· 
άλλ’ ό Μουρίλλο; έσεισε τήν κεφαλήν του. «Τό παι
δίον θά καταστρέψγι τό έργον μου διά τής ανοησίας 
του», προσέθηκε· «τίς τω ένέπνευσε τοιαύτην βλα
χίαν ; καλάς εικόνας, θαρρώ πώς είναι 
ά λ ή θ ε ι α»!

"Επεται τδ τέλος, ΛΙΛΙΠΟΙ ΓΙΟΣ.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ.

Συνέχεια καί τέλος· ίδε σελ. 75.

β'. η ρλςςιλ.

Ίίξακολουθοΰντε; τήν συνέχειαν ήμών είσερχό” 
μέθα είς τήν 'Ρωσσίαν, ήτις είναι άδιαφιλονείκη- 
τον δημιούργημα τοϋ βυζαντινού κράτους. Είναι 
αληθές ότι ή 'Ρωσσία αναφέρει τήν καταγωγήν 
αύτής είς τήν ομάδα τών Νορβηγών τυχοδιωκτών, 
τούς οποίους όδήγει ό βασιλεύς τήςθα- 
λ ά σ σ η ς Ρουρίχο;· άλλ’ ή τύχη τοϋ ισχυρού 
τούτου στρατού παρεσκευάζετο ούχί έν Νοβογορόδ 
άλλ’ έκ Κιέβω. Τό Κίεβον καίτοι άπομεμακρυσμένον 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί ώς έκ τούτου ούόε- 
μίαν φοβούμενον κατ’ αύτού έπίθεσιν, άρκούντως 
δέ έγγύς πρός αύτήν ώς διατελούν έν όιαρκεΐ σχέ- 
σει, είδε τούς 'Ρώσσους διαπαιδαγωγημένους ύπό 
τών αποστόλων, τών έμπορων, τών καλλιτεχνών, 
οΐτινες άνήρχοντο τόν Δνείπερον, έν τώ έλληνικώ 
χρ,στιανισμώ (τή ορθοδοξία), έν τή πολιτική, έν 
τοΐς ήθεσι καί τής βυζαντινής τέχνης. "Οταν οί 
Μογγόλοι κατέκλυσαν τήν Εύρώπην ή 'Ρωσσία 
άπεχωρίσθη τού Βυζαντίου, τρόπον τινα διά 
τών ορδών, αΐτινε; κατέλαβαν τάς παρακειμένα; 
στέππας τού Εύξείνου. Συνεσφίχθη, συνεκεντρώθη 
έν Μόσχα- καίτοι ταπεινωθείσα μέχρι τού νά τελή 
φόρον, άνέλαβε όμως καί έπηύξησε τάς δυνάμει; 
της. 'Π Μόσχα έμεινε, παρά τήν θέλησιν Πέτρου 
τού Μεγάλου, ή άληθή; ρωσσική πρωτεύουσα μετά 
τού Κίεβου ώς παραρτήματος. ’Εάν τό Κίεβον κεί- 
-zjvov έπί τής «Μαύρη; Γή;»—Tchernozieme— 
έπί μακό2ν κατέστη τό κέντρον τής γεωργικής 
παραγωγής, διαχέον τά προϊόντα αύτού πρός βορ
ράν μέν διά τού 'Ρήγα, πρό; νοτον δε όιά τής 
'Οδησσού, ή Μόσχα κατέστη έν τώ αιών·, τούτω 
το κέντρον τής εθνικής βιομηχανίας. Η Πετρού- 

πολις μέγα έπίσης θά διαδραματίση πρόσωπόν. άλλ 
αρκούντως διάφορον. Κεΐται έπί τού Χεύα. σχημα- 
τιζομένου εκ τών λιμνών Ίλμένης, Όνέγας, Σαίμα; 
καί Ααδόγας, έπί κεφαλής τής μεγάλης οδού, ήτις 
διά τινων τεχνιτών διωρύγων άγει είς τά άκρα 
τού κράτους. Δέον νά προσθέσωμεν ότι ή οδός 
αύτη λήγει εις τήν Βαλτικήν θάλασσαν άγει ήσύ- 
χως καί όιαλειπόντως είς τάς χώρας τής Δυτικής 
Εύρώπης.

Σημειώσωμεν τήν μεγάλην άξίαν καί τό μέγα 
ελάττωμα τής κατασκευής τής 'Ρωσσία;. ΊΙ με
γάλη αύτη απεριόριστος πεδιάς, μετά τών λεκα
νών τού Μισσισιπή καί τού Άμαζόνος παρουσιάζει 
τό μεγαλοπρεπέστερου ποταμιακόν σύμπλεγμα έξ 
δσων δύναταί τις ν’ άπαντήσν). Άλλως ούδέ προσ
κόμματα 0’ άπαντήσν), δστις θελήσει νά συμπλή
ρωσή τό σύμπλεγμα τούτο, έκεί όπου ή φύσις δέν συ- 
νεπλήρωσεν αύτό. Ό Βόλγας διά ρεύματος τεσσάρων 
χιλιάδων χιλιομέτρων συνενεϊ τοσούτους ποταμούς· 
Έν τούτοις ό Βόλγας τόν όποιον θεωροΰσιν ώς τόν 
ισχυρότερου ποταμόν τής Εύρώπης έκβάλλει είς 
τήν μάλλον μεμονωμένην καί ήττον επωφελή θά
λασσαν. Ό Βόλγας άγει ταχέως είς μίαν άδιέξο- 
δον. Κατά τούτο διαφέρει πολύ τού Δόν δστις 
έκβάλλει εϊς τήν Άζοφικήν θάλασσαν καί τού 
Δνειπέρου δστις ρίπτεται είς τήν Μαύρην θά
λασσαν. Είς τήν Μαύρην θάλασσαν καί είς τήν 
Βαλτικήν έκβάλλουσιν οί έκ τών πεπολιττσμέ- 
νων χωρών τής δύσεως ποταμοί διά σειράς στε
νών (Βοσπόρου, Δαρδανελλίων, διώρυγος τής Κρή
της — Σονίδου, Βέλτ, Κατεγάτ, Σκάγερ Ρακ), τά 
όποια άλλαι δυνάμεις περικλείουσι, άνόϊγουσι ή 
στρέφουσιν έκουσίως. Τέλος ή Λευκή θάλασσα, άπό 
τής 'Ρωσσία; άρχομένη έκ τού βορείου πόλου, είναι 
κατά τινα τού έτου; έποχήν παγωμένη. Έκεϊ δέ 
όπου ή 'Ρωσσία συνδέεται μετά τής Εύρώπης διά 
ισχυρού δεσμού ύπάρχουσι έλη, άτινα διαχωρίζουσι 
αύτήν άπό τού παλαιού αύτής έχθρού τής Πο
λωνία;.

Τό έκ τή; έκθέσεω; ταύτης έξαγόμενον συμπέ
ρασμα είναι ότι ή μεγάλη αύτη χώρα έχει παντα- 
χόθεν όρια- έν Εύρώπν) βάλτους καί έσωτερικάς 
θαλάσσας, έν Άσίχ διαρκείς πάγους καί μεγάλα; 
κοιλάδα;. Οί πολιτικοί, οΐτινες διισχυρίζονται ότι 
δύναται νά ύπκρξν) ή ιστορία άνευ γεωγραφίας παρι- 
στώσι ήμΐν τήν 'Ρωσσίαν μέλλουσαν νά κατα- 
πνίζή τήν Εύρώπην καί τήν 'Ασίαν. Τήν παρά
δοξον όμως ταύτην μορφήν νομίζομεν ότι άρκούντως 
άνασκευάζουσι αί ανωτέρω γραμμαί. ΊΙ ύπόθεσις 
αύτη καθίσταται γελοία όπόταν λάβν) τις ύπ’ 
όψιν ότι ή 'Ρωσσία διά τών 80 εκατομμυρίων κα
τοίκων της, θά κατακτίση ή θά καταπνίς·/] 200 
έκατ. Ευρωπαίων ή 750 έκατομ. 'Ασιανών. Μόνον 
τό σινικόν κράτος ful)' όλην τήν στρατιωτικήν αύ-

τού αδυναμίαν διά τών 500 έκατομμυρ. κατοίκων 
αύτού θά όιαλύσν) τό φανταστικόν τούτο σχέδιον.

Υπάρχει καί Ιτέρα έποψι; διά τήν 'Ρωσσίαν, 
ήν δέν πρέπει νά παραλείψωμεν. Έάν άπό τού ορο
πεδίου τού Βαλδάί ϊδνι τις τά έκ τής περιφερείας 
του προερχόμενα ύδατα τά ρέοντα καθ’ όλας τάς 
διευθύνσεις, έάν παρατηρήσγ, τό Πετροζαβόσκ, Κα- 
ζάν, Βορονεΐ, Χαρκόβ, Μοχιλέφ, Σμόλενσκ καί Βί- 
τεψη, θά λάβν) ακριβή ιδέαν περί τής ρωσσική; 
κυριαρχίας, τής τών Σλάβων δηλ. ορθοδόξων, οΐ- 
τινε; έλαβον έκουσίως κοινόν κανόνα παοά τής 
Μόσχας καί τού Κιέβου. Περιβάλλεται δέ. ύπό κύ
κλου περιλαμβάνοντος Πολωνούς καθολικούς, οΐτινες 
διά τήν 'Ρωσσίαν είναι έχθροί αδελφοί, Φιλανδούς 
συνηνωμένους κατά τό μάλλον καί ήττον μετά 
Γερμανών, πρός δυσμάς Λουθηρανούς, είδωλολάτρας 
πρός βορράν καί τέλος Τατάρους νομάδας καί μου
σουλμάνους. Ύπάρχουσι 52 εκατομμύρια ορθοδόξων 
Σλάβων. Διά τής προσθήκης δέ 28 εκατομμυρίων 
άνθρώπων πάσης θρησκείας καί φυλής ή «άγια 
'Ρωσσία» εύρίσκεται έν γειτνιάσει μετά τής Σουη
δίας, Πρωσσίας, Αυστροουγγαρίας, Ευρωπαϊκή; 
καί 'Ασιατική; Τουρκίας, Περσίας, ’Αφγανιστάν 
Κίνα; καί Ιαπωνία;. Έκ τής έκμέτρου ταύτης 
έκτάσεως ολίγα; δυνάμει; καί όλίγην προσπορίζεται 
ωφέλειαν, ιδία έκ μέρου; τή; ’ Ασία;. Φαίνεται δ' 
ότι καί αύτη ένόησε τούτο έγκαταλιπούσα ~ρί 
τινων έτών τχς εύρεϊ; πέραν τού στενού τού Βέριγκ 
έρημίας. ' Αλλ' έάν διά παιδαριώδους τρόπου ύπε- 
χώρησε είς παράδοξόν τι πάθος, τό τής έρημου, 
δέν δύναται νά συμπερανγ τις ότι μεγάλος κίνδυ
νος ήθελεν έκ τούτου προέλθν). Έν γένει φυλαί καί 
θρησκεϊαι είναι έν μειονότητι· μόνον τούς Πολωνούς 
έχει πραγματικούς έχθρούς, άλλ’ ούτοι ούδέν ίσχύ- 
ουσιν άπέναντι τής 'Ρωσσία;· οί Γερμανοί τών Βαλ
τικών έπαρχιών δέν δύνανται νά ποιήσωσι έκκλη- 
σιν είς τον βασιλέα τή; Πρωσσίας όστις δέν 
δύναται νά τούς παραλαβή· ο! Φιλανδοί κυβερ- 
νώνται ήπίως, πρός αμοιβήν τής παραδειγματικής 
αυτών ήπιότητος· οί Τάρταροι, οΐτινες έπί τοσού
τους αιώνα; διέτρεξαν τήν Εύρώπην, ολίγα άριθ- 
μούσιν εκατομμύρια· ή δόξα τή; 'Ρωσσία; έγκειται 
έν τή έςαντλήσει τή; ασιατική; βαρβαρότητος.

Τό ήμέτερον συμπέρασμα έν τή έξετάσει τοϋ 
ανατολικού ζητήματος είναι ότι ή 'Ρωσσία ούτε 
απειλεί ούτε απειλείται. Καί ένταύθα δέ μοί φαί
νεται ότι παρημελήθη ή γεωγραφία πρό; μεγάλην 
βλάβην τής πολιτικής. ΊΙ πρός τήν Κωνσταντι
νούπολή άγουσα είναι λίαν προσφιλή; τοΐς 'Ρώσ- 
σοι;· άλλ’ ούχί καί ευκταία. Είναι βέβαια ώφέλι- 
μον νά προσθέσγ τι; είς τά 52 έκατομ. τών Σλάβων 
παι ές έκατομ. Σλάβων μεσημβρινών, έξαρτουμέ- 
νων ήδη έκ τού τουρκικού κράτους· είναι όμως 
επικίνδυνον νά προσθέσν) καί 28 έκατομ. ξένων

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

'Ρουμάνων, 'Ελλήνων, Αρμενίων, Μουσουλμάνων 
πάσης φυλής. ΊΙ ριζική λύσι; τού ανατολικού ζη
τήματος είναι διά τήν 'Ρωσσίαν μεταβολή φύσεως. 
ΊΙ Κωνσταντινούπολή έν ταΐς χερσίν αύτής δέν θά 
ήναι χώρα σλαβική, άλλ’ άγνοώ όποιο; πύργος τή; 
Βαβέλ. Ύπό έμπορικήν έποψιν ή δύναμι; αύτη δέν 
δύναται νά μεταβάλν) τά; χώρας, τά; οποίας ή 
Τουρκία άφήκεν άνευ όδών, άνευ σιδηροδρόμων, 
άνευ βιομηχανίας. Μόνη ή ’Αγγλία θά ήδύνατο 
ήδη νά κατορθώσν) τούτο. Ύπό έθνικήν μάλλον ή 
έμπορικήν εποψιν έπιβάλλεται ή 'Ρωσσία. Άναγ- 
κασθεϊσα έκ πολιτικής προνοία; νά παραιτηθή 
τή; Κωνσταντινουπόλεως άνέτρεξεν εϊς τόν παν
σλαβισμόν. Καί έκεί ή γεωγραφία τών φυλών είναι 
παρατειχισμα καί διά τούς 'Ρώσσους πολιτικούς 
καί δι’ όσου; θέλόυσι νά είκάσωσι τό πιθανόν καί 
τό δυνατόν. Μετά τούς αιματηρούς άγώνας τής 
Πολωνίας, καθ' ήν στιγμήν ή μελέτη τής πραγμα- 
τικοτητο; ύποχωρεϊ εϊς τάς χίμαιρας τών πολιτικών 
συμβουλίων θά ίδητε ένα τσάρον διατρέχοντα τήν 
Ευρώπην καί ένθεν κακεϊσε διασπείροντα τήν πίε- 
σ ι ν τών Σλαύων. Έξ όλων τών γεωγραφικών καί 
έθνο^ραφικών διδομένων έξάγεται ότι ή 'Ρωσσία 
θά έξακολουθή νά -ήναι ή πρώτη σλαβική δύναμις, 
νά έξασκή διά τών έκτός Σλάβων ίσχυράν πίεσιν 
έπί τής Αύστροουγγαρίας καί τής Τουρκία; κατα- 
δεδικασμένα; νά ήναι έχθραί πρό; αυτήν. Όπως 
τά έπιστημονικά ταύτα συμπεράσματα έπιβεβαιω- 
θώσι απαιτείται τουλάχιστον εί; έτερο; Νικόλαος 
αναμενόμενος τόν κ' αιώνα. ΊΙ επιστήμη λοιπον 
λαμβάνει πάντα ύπ’ δψιν έκτός τή; μανίας τήν 
όποιαν ανακαλύπτει χωρίς νά εΐσαγάγγ εϊς τού; 
ύπολογισμούς. Είναι άλλω; τε γνωστόν ότι έπί 
πολύ ή μανία δέν θά κατισχύσν) τή; φύσεως τών 
πραγμάτων.

Ludovic Drapeyron.

Οί πάλαι ποτέ ήγεμόνες έθεώρουν ώς δόξαν τό 
οϊκονομεΐν, τό άποθησαυρίζειν, τό άποταμιεύειν 
χρυσίον όσον πλεΐστον. Διηγείται ό Πλίνιος, ότε ο 
Κύρος είχε Οησκυροφυλάκιον περιέχον 34,000 λι- 
τρών χρυσού. Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος έκέκτητο 
7 40,000 ταλάντων. Κατά τόν Στράβωνα, ό ’Α
λέξανδρο; εύρεν έν Έκβατάνοις 380,000 ταλάντων. 
Καί ή 'Ρώμη δέ είχε τό δημόσιον αύτή; θησαυρο
φυλάκιο'/, πληρούμενον άεννάω; ύπό τών πολεμι
κών αρπαγών.

1 Κχταπαύοαεν ένταΰβα τήν πραγματείαν ταύτην τοϋ 
Γάλλου Ιστορικού, νομίζοντε;. ότι αί κατόπιν ίπερχόμεναι 
γεωγραφικά! κα'ι ιστορικά! παρατηοήσει; έπί τή; Γερ
μανία;, Αυστρία;, Ποωσσία; κα'ι τών λοιπών κρατών 
τή; Ευρώπη;, δέν ένδιαφέρουσιν άμέσω; του; “Ελληνα; 
άναγνώστα; τόσον, όσον αί μέχρι τοΰδε έκτεθεΤσαι περί 
Έλλάοο;, Τουρκίας καί 'Ρωσσία;. Σ. Μ.
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II ΣΙΒΗΡΙΑ ΜΙ ΝΕΑΝΙΣ.

Μίτά^ξαΟκ; 4. Γ. Μοαζξάτου.
Συνέχεια· ίίε σελ. 136.

Ό ταχύσρόμος, καλέσας όνομαστΐ τόν Αόπου- 
ήωφ, έπέδωκεν αύτώ έσφραγισμένον δέμα, περιέ- 
χον τής κόρης τό διαβατήριον, καί έλαβεν άπόδειξιν 
παραλαβής. ΊΙ χαρά έλαμψε τότε πάσι τοίς έν τή 
οικία, διότι έφάνη αύτοΐς ώς χάρις καί εύνοια ή τού 
διαβατηρίου αποστολή, μετά τήν πολυετή καί 
παντελή έκείνην έγκατάλειψιν.

Καί όμως ούδεμία τοΰ διοικητού πρός τάς άτο- 
αικάς τοΰ Λόπουλωφ αιτήσεις ύπήρχεν έν τώ δε
μάτι άπάντησις. ΊΙ μέν θυγάτηρ αύτοΰ έλε'γετο 
ότι ήν έλευθέρα, κρατούντες δ' αύτήν άκουσίως έν 
Σιβηρίη μέγα έποίουν αδίκημα. Άλλ" ή απόλυτος 
πρός τόν πατέρα σιγή δέν ήτον εύνοια, άλλ’ έπιβε- 
βαίωσις τής κατ’ αύτοΰ δυσμενείας. Ό οδυνηρός 
ουτος λογισμός ού μετά πολύ έξηφάνισε τό εύάρες-ον 
έκείνο συναίσθημα, τό ύπό τής συγκαταθέσεως τοΰ 
διοικητού διεγερθέν. Ό Λόπουλωφ, άρπάσας τό δια
βατηρίου, έκήρυξεν, έν τή πρώτη αύτοΰ παραφορά, 
ότι είχεν αποφασίσει νά ζητήση αύτό μ.όνον διότι 
η το βέβαιος ότι ήθελον άρνηθή, θέλων άλλως τε 
ν’ απαλλαγή και τών επιμόνων τής θυγατρός του 
παρενοχλήσεων.

’Εν τούτοις ή Πρασκοβία, ήκολούθησε τούς γονείς 
είς τόν ίδιον οίκον, περί ούδενός μέν έρωτήσασα 
πλήρης δέ ούσα έλπίδος καί τώ θεώ εύχαριστούσα, 
ώς έπακούσαντι τών εύχών αύτής. Ό πατήρ έφύ- 
λαξε τό διαβατήριον έν τοίς φορέμασιν αύτού. κα- 
λύψας αύτό έπιαελώς διά τίνος ύφάσματος. ’ \λλ’ 
ή Πρασκοβία είδε τήν προφύλαξιν έκείνην καί ύπέ
λαβεν αύτήν αγαθόν οιωνόν, διότι άλλως ό πατήρ 
ήδύνατο νά σχίση αύτό. Τήν άρνησιν τοΰ πατρός 
ένόμισε γενομένην κατ’ ιδιαιτέραν τής πρόνοιας επί
νευσή. ΊΙ πρόνοια κατ’ αύτήν, δέν είχεν είσέτι 
σημάνει τής άναχωρήσεως τήν ώραν.

Μικρόν μετά ταΰτα μετέβη είς τό δάσος, όπου 
προςηύξατο έπί δύο ώρας, παραφερομένη μέν ύφ’ 
όλης τής χαράς τής πυρεσσούσης αύτής φαντασίας, 
ούδαμώς δ’ άμφιβάλλουσα περί τής αγαθής έκβά- 
σεως τοΰ σχεδιαζόμενου έργου.

Ίσως τινές ύπολάβωσιν ευτελείς καί παιδαριώ
δεις τάς λεπτομέρειας ταύτα;· άλλ’ ουτοι, όταν 
ϊδωσιν έπιτυγχανόμενον πέραν πάσης προςδοκία; 
καί πάσης πιθανότητας τόν σκοπόν τής νέας, μεθ’ 
όλα τά απειράριθμα παραμπεσόντα προσκόμματα, 
τότε θέλουσι πεισθή ότι ούδέν ανθρώπινον έλατή- 
ριον ήθελεν άρκέσει πρός έπίτευςιν τοΰ ποθουμένου, 
καί ότι ύπέρ τοιούτου άθλου χρεία υπήρχε έκεί
νης τής πίστεως, ήτις μεταφέρει 
δ ρ η.

Έν πάσι τοίς γεγονόσι ή Πρασκοβία πάντοτε 
διεώρα τοΰ Κυρίου τόν δάκτυλον. Διό καί έλεγε 
«έδοκιμάσθην μέν ένίοτε, ούδέποτε όμω; ήπατή- 
θην, εις αύτόν πιστεύουσα».

Μετά, τινας ήμέρας συμβάν τι άνεζωπύρωσε έτι 
μάλλον τό θάρρος αύτής, συμβαλόμενον ίσως καί 
εις τήν τελείαν τών γονέων αύτής άπόφασιν. ΊΙ 
μήτηρ δηλονότι, καί πεο μηδόλως δεισιδαίμων, 
ούχ ήττον ένίοτε ήσμένιζεν επιζητούσα προγνωστι - 
κά μέλλοντος σημεία καί έν ταίς μάλλον άσημά.ν- 
τοις τοΰ βίου περιστάσεσι.

Καί τοι ούδόλως έπίστευεν εις τάς αποφράδας 
ήμέρας, δέν ήθελεν δμως νά ποιή τι έν ήμερα δευ
τέρα1 , ούδέ ήρέσκετο βλέπουσα ανεστραμμένου τό 
αλατοδοχείου της.

I Ό έν 'Ρωτσίχ λαός καί οί 3εισιδχί;χονε; νομίζουσι 
τήν δευτέραν ήμέραν αποφράδα. Τόσον είνε γενική ή 
απέχθεια κατα τοΰ έπιχειρεΤν τι, μάλιστα δέ περιήγησιν> 
ε’ν ημέρα δευτέρφ, ώςτε καί οί εύαριθμότατοι εκείνοι άν
θρωποι, οί μή τοΤ; πολλοί; δμοφρονοΰντε;, αναγκάζον
ται νά σέβωνται τήν γενικήν καί σχεδδν θρησκευτικήν 
ταύτην τών ‘Ρώσσιον γνώμην.

Ένίοτε, άνοίγουσα τυχαίως τήν γραφήν, έζήτει 
έν τή πρώτη έμφανιζομένη φράσει ανάλογου τι πρός 
τήν κατάστασιν αύτής, έξ ου νά δύνηται νά προοιω- 
νισθή αγαθόν τινα οιωνόν.

Εινε λίαν συνήθης έν 'Ρωσσία ό τοιούτος περί 
τό συμβουλεύεσθαι τήν τύχην τρόπος, οσάκις δ’ ή 
φράσις σημαίνη ούδέν, τότε άρχοντα·, καΐ πάλιν 
έρευνώντες καί περ άναπτύσσοντες τήν έννοιαν, καθι- 
στώσιν αύτήν έντέλει ώς βούλονται αύτήν.

Οί δυστυχείς άντέχοντες τών πάντων, καί τοι 
δέ μή πιστεύοντες πολύ εις τάς προρρήσεις ταύτας 
ουχ ήττον δμως χαίρουσιν οσάκις συμοωνοΰσιν πρός 
τάς έλπίδας αύτών.

Ό Λόπουλωφ καθ’ εσπέραν έσυνήθιζε ν’ άναγι- 
νώσκη πρός τήν οικογένειαν τής Γραφής κεφάλαιόν 
τι. Πρός τάς γυναίκας ήρμήνευε τάς άκαΐαλήπτους 
σλαβωνικάς λέξεις, έφ’ ώ σφόδρα έχαιρεν ή κόρη 
αύτοΰ.

Έν τέλει θλιβεράς τίνος εσπερίδας οί τρεις έκεΐ- 
νοι έρημίται έκάθηντο παρά τήν τράπεζαν, έφ’ ής 
έκειτο τό ιερόν βιβλίον. Είχεν ήδη λήξει ή ανά
γνωσες, δτε έν μέσω στυγνότατης σιγής, ή Πρασκο
βία, θέλουσα νά έπαναληφθή ή συνδιάλεξες είπε τή 
μητρί αύτής. «Άνοιξον παρακαλώ, τήν Βίβλον καί 
ζήτησον έν τή δεξιόθεν σελίδι τήν ένδεκάτην 
γραμμήν».

ΊΙ μήτηρ έλαβε προθύμως τό βιβλίον καί ήνοι- 
ξεν αύτό διά καρφίδος· άριθμήσας δεξιόθεν τάς 
γραμμάς μέχρι τής ενδεκάτης, άνέγνω μεγαλοφώ
νως τάς δε τάς λέξεις. «Τότε άγγελος τοΰ θεού
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έκάλεσε τήν Άγαρ έξ ουρανού καί είπεν αύτή. Τί 
ποιείς; .Μή φοβοΰ».

Τοΰ γραφικού τούτου χωρίου τόσον εύκολος ήτον 
ή εφαρμογή καί τόσον καταπληκτική ή σχέσις αύ
τοΰ πρός τήν μελετωμένην οδοιπορίαν, ώστε ούδένα 
διέφευγε. ΊΙ Πρασκοβία γηθόσυνος έδράξατο τής 
Γραφής καί τάς σελίδας αύτής πολλάκις έφίλησε.

—Πραγματικώς είνε παράδοξον, έλεγεν ή μή
τηρ, βλέπουσα τόν σύζυγον αύτής. Άλλ’ ουτος, μή 
θέλων νά ύποθάλπη τήν περί οδοιπορίας ιδέαν, 
άντεπεξήλθε λάβρος κατά τών γελοίων εκείνων 
χρησμολογιών.

—Καΐ πιστεύετε,είπε ταίς δύο γυναιξίν, ότι δυ
νάμεθα νά έρωτώμεν τόν Θεόν, άνοίγοντε; βιβλίον 
διά καρφίδος καί ότι αύτός καταδέχεται ν’ άποκρί- 
νηται πρός όλους τούς μωρούς διαλογισμούς σας; 
Βέβαια, προςέθηκε, πρός τήν κόρην στραφείς, άγγε
λος έξ άπαντα; θά σέ συνοδεύη είς τό άνόητον τα- 
ξείδιον σου καί θά σοΐ δίδη νά πίνης, οσάκις διψάς! 
Καί δέν α’σθάνεσθε πόσον είνε μωρόν νχ πχρχσύρι- 
σθε ύπό τοιούτων έλπίδων;

Ή Πρασκοβία άπεκρίνατο ότι πολύ απείχε τοΰ 
έλπίζειν ότι άγγελος θέλει έμφανισθή πρός βοήθειαν 
τη; κατά τήν οδοιπορίαν της.

—Άλλ’όμως, έλεγε, έλπίζω καί πιστεύω θερ
μώς ότι ό φύλαξ άγγελός μου δεν θά μ’ εγκατά
λειψη καί ότι ή οδοιπορία μου θά γείνη δταν έγώ 
αύτή άντιστώ πρός τοΰτο.

Ό Λόπουλωφ έκλονίζετο ύπό τής άκατανοήτου 
έκείνης έπιμονής· καί όμως μήν όλος παρήλθε καί 
δέν έγεινε λόγος περί άναχωρήσεως.

ΊΙ Πρασκοβία, σιωπώσα. ε’ς σκέψεις έβυθ'ζετο- 
πάντοτε μονή, είτε έν τώ δάσει, είτε έν τώ κατα- 
λύματι αύτής, δέν έδήλου πλέον έξωτερικώς τήν 
πρός τούς γονείς φιλοστοργίαν. Επειδή δέ πολλά
κις είχεν απειλήσει ότι ήθελεν αναχωρήσει καί άνευ 
διαβατηρίου, εκείνοι ήρξαντο ζωηρώς φοβούμενοι 
μή έκτελέση ό,τι έμελέτα καί ήσχαλλον οσάκις 
άπήν τού οίκου διά πλείονος τοΰ συνήθους χρόνου.

Κατά τινα μάλιστα ήμέραν ύπέλαβον αύτήν 
πρκγρ.ατι άναχωρήσασαν. Άλλ’ή Πρασκοβία, έπα- 
ναστρέφουσα έκ τής έκκλησίας, είς ήν μονή είχε 
πορευθή, είχε συνοδεύσει χωρικάς νεκνιδας καί πο- 
ρευθεϊσα είς γείτονα καλύβην, διέτρεψεν έκεϊ έπί τί
νος ώρας.

Έπανελθούσαν οΐκαδε, ή μήτηρ κλαίουσα ένε- 
στερνίσθη καί ήσπζσατο αύτήν.

—Πολύ ήργησες. είπεν αύτή· ένομίσαμεν ότι διά 
παντός μάς άφήκες !

— Μετ’ ολίγον θά λάβητε αύτήν τήν λύπην, 
απεκρίνατο ή κόρη, άφού δέν θέλετε νά μ.οΐ δώσητε 
το διαβατήριον. Τότε θα θλϊβεσθε διότι μ’ έστε- 
ρησατε καί τοΰ εφοδίου τούτου καί τής εύλο- 
γίος σας.
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Τούς λόγους τούτους έξήνεγκε μή άνταποδιδοΰ- 
σα τάς θωπείας τής μητρός, δι’ ύφους τόσου θλι
βερού καί μεταβεβλημένου, ώστε ή αγαθή μήτηρ 
σφοδρά συνεκινήθη. Ίνα πραύνη δέ τήν κόρην, ύ- 
πέσχετο ότι δέν έμελλε πλέον ν’ άντιστή είς τήν 
άναχώρησίν της, πρός έπιχείρησιν τής οποίας μόνον 
ή άδεια τοΰ πατρός άπητείτο.

Άλλ’ ή Πρασκοβία δέν έζήτει πλέον αύτήν· καί 
όμως ή βαθεία αύτής κατήφεια άπήτει τήν άδειαν 
έκείνην πολλώ εύγλωττότερον πάσης άλλης ζωηρο- 
τάτης έκλιπαρήσεως· καϊ αύτός δ’ ό Λόπουλωφ ή- 
γνοει τί ν’ άποφασίση.

Κατά τινα πρωίαν ή γυνή παρεκάλει αύτόν νά 
φέρη γεώμηλα έκ μικρού τίνος παρά τήν οικίαν 
κήπου, ον αύτός έκαλλιέργει. Ό Λόπουλωφ, «κι
νητών καί είς οδυνηρά: βυθιζόμενος σκέψεις, έφαί
νετο μή προςέχων τόν νουν πρός τήν παράκλησιν 
έκείνην, άλλ’ έπί τέλει, αίφνης συνελθών.

— Άγωμεν, είπεν, ώσεϊ θέλων νά ενθαρρύνη 
αύτόν εαυτόν. Σύν Άθηνά καί χεΐρα κίνει.

Ταΰτα είπών, έλαβεν άξίνην καί έπορεύθη είς 
τόν κήπον, ύπό τής Πρασκοβίας ακολουθούμενος. .

— Βεβαίως, πκτερ μου, είπεν αύτη, πρέπει νά 
βοηθώμεθα έν ταίς δυστυχία·.;, έλπίζω δ’ ότι ό 
Θεό; θά μέ βοηθήση καί θά συγκίνηση τήν καρδίαν 
σου ύπέρ όσων θέλω σέ παρακαλέσει. Άπόδο;μοι 
τό διαβατήριον, φίλτατε καί δύστηνε πάτερ ! Πί- 
στευσον ότι ό Θεός τό θέλει. ΊΙ θέλεις νά ώθήσης 
τήν κόρην σου είς τήν φρικώδη δυστυχίαν τής πα
ρακοής ;

ΊΙ Πρασκοβία ταύτα λέγουσα έσφιγγε τά γόνα
τα αύτοΰ, άγωνιζομένη νά έμπνεύση καί αύτώ τήν 
έμψυχοϋσαν αύτήν πίστιν.

Τότε ένεφανίσθα ή μήτηρ· ή θυγάτηρ έξώρκησεν 
αύτήν νά συντέλεση είς έκδυσώπησιν τοΰ πατρός, 
άλλ’ ή αγαθή ·ρυνή δέν κατώρθωσε νά πεισθή είς 
τήν κόρην αύτής. Έσχε μέν τήν δύναμιν νά σ·υγ- 
κατανεύση είς τήν άναχώρησίν, δέν είχεν όμως καί 
τό Qippo; νχ ίχ.ζ·ητ·ήσ·{) αύτήν.

Έν τούτοι; ό Λόπουλωφ δέν ήδυνήθη ν’ άντιστή 
έπί πολύ πρός άντιβολήσει; τοσοΰτο συγκινητικά:· 
άλλως τε δ’ έγνώριζε τήν κόρην του τόσον σταθε- 
ρώς άποφασισμένην, ώστ’ έφοβεΐτο μή ϊδη αύτήν 
άναχωροΰσαν καί άνευ διαβατηρίου.

— Τί νά κάμω μέ τοΰτο τό παιδί, άνεβόησε? 
ποέπει νά τήν άφήσω νά άναχωρήση !

ΊΙ Πρασκοβία, άγαλλομένη, ώρμησε πρός τόν 
τράχηλον τοΰ πατρός αύτής.

— Έσο βέβαιος, έλεγέν αύτώ τρυφερώτατα 
καί πολλάκις θωπεύουσα, ότι δεν θά μετανοήση; 
διότι μοί ύπήκουσα;· θά ύπκγω, Πάτερ μου, ναι, 
θά ύπά··ω εις Πετρούπολιν θά πέσω πρός τούς πό- 
δας τοϋ αύτοκράτορος, αύτή δέ πάλιν ή Θεία Πρό
νοια, ή τήν ιδέαν ταύτην έμπνεύσασά μοι καί ή
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συγκινήσασα καί τήν σήν καρδίαν, θέλει έπίσης έ- 
ξευμενίσει ύπέρ ήμών καϊ τήν καρδίαν τοϋ μεγάλου 
ήμών μονάρχου.

— Φεϋ ! άπεκοίνατο ό πατήρ, καταχέων δά
κρυα- πιστεύεις, πτωχόν τέκνου, ότι λαλοϋσι πρός 
τον Αύτοκράτορα, ώς σύ λαλεϊς πρός τόν πατέρα 
σου έν Σιβηρίγ; Πανταχοΰ σκοποί φυλά.ττουσι 
τάς είς τό άνάκτορον άγούσας, ούδέποτε δέ θά 
διασκελίσγς τό κατωφλιού αύτού. Πτωχή, έπαιτοϋ- 
σα, γυμνή καί άνευ συστατικών πώς θά τολμήσγ,ς 
νά έμφανισθής καί τίς θά καταδεχθώ νά σέ παρου
σίαση ;

ΊΙ Πρασκοβία κατεννόει μέν τών παρατηρήσεων 
τούτων τήν δύναμιν, άλλ? όμως δέν άπεδειλία- 
μυστηριώδες προαίσθημα ύπερενίκα πάσαν κρίσιν 
καί πάντα συλλογισμόν.

— Δέν μέ λανθάνει ό φόβος, ό κυριεύων ύμάς 
ένεκα τής πρός έμέ φιλοστοργίας- άλλά καί διά 
πόσους λόγους δέν πρέπει νά ελπίζω ! Πρός χάριν 
μου, σκέφθητε ολίγον. Παρατηρήσατε πόσας ά- 
προςδοκήτους χάριτας μοί έδαψίλευσεν ο θεός, διότι 
δλως είς αύτόν πιστεύω ! Έγώ μέν. δέν έγνώριζον 
πώς νά εύρω διαβατήριον, ό δέ θεός ήνοιξε στόμα 
απίστου ίνα μοί παράσχ-ρ τόν πρός εύρεσιν αύτού 
τρόπον. Ό θεός έκαμψε τόν αδυσώπητου τής Το
βόλσκης διοικητήν. Έν τέλει δέν έβίασε καί ύμάς 
αύτούς νά παράσχητε τήν άδειαν πρός άναχώρησιν 
μεθ’ δλην τήν πρός αύτό ανυπέρβλητον απέχθειάν 
σας ; Έστέ λοιπόν βέβαιοι,προσέθηκεν,δτι ή Πρόνοια 
εκείνη, ή έξομαλίσασά μοι τόσα προσκόμματα, ή 
τόσον καταφανώς μέχρι τούδε προστατεύουσά μοι, 
θέλει δυνηθή νά μ’ όδηγήση πρό τών ποδών τοϋ 
ήμετέρου αύτοκρκτορος. θέλει δώσει είς τό στόμα 
μου λόγους δι’ ών εκείνος θέλει πεισθή, ή δέ έλευ- 
θερία θά ηναι ή αμοιβή τής χορηγουμένης μοι ά- 
άδείας.

’Από ταύτης τής ώρας άπεφασίσθη τής κόρης 
ή άναχώρησις, χωρίς έν τούτοις νά όρισθή άκρ.βώς 
ό χρόνος. ΊΙλπιζεν ό Αόπουλωφ νά τύχη τινός παρά 
τών φίλων αρωγής- πολλοί αιχμάλωτοι ηύπόρουν 
χρημάτων καί τινες αύτών, έν παρελθόντι χρόνω, 
ειχον πολλά προςενέγκει αύτώ- άλλ’ ή διάκρισις τού 
Αόπουλωφ δέν είχεν επιτρέψει αύτώ νά δεχθή τάς 
προςφοράς έκείνας. Εντούτοις, τά παρόντα πράγμα
τα ήσαν τοιαϋτα, ώστε ό άνθρωπος διελογίζετο νά 
μή άμελήση τής έκ τών προςφορών έκείνων ώφε- 
λείας.

Πρός δέ τούτοις έπόθει νά εύρη οδοιπόρον τινά, 
δυνάμενον νά συνοδεύση τήν κόρην κατά τάς άρχάς 
τής πορείας αύτής.

Καί δμως έρράγη ή διπλή ελπίς του . . .
ΊΙ Πρασκοβία έπετάχυνε τά τής άναχωρή- 

σεως.

Ολη τοϋ οικου περιουσία ήτον εν μόνον χργυρς,ΰν 
ρούβλιον. 1 "

1 Τέσσαρα περίπου φράγκα.

Ματαίως άγωνισθέντες ν’ αύξήσωσι τό ευτελές 
εκείνο ποσόν, ώρ-.σαν έν τελεί ώς ήμέραν τού σκλη
ρού χωρισμού, κατά τόν τής οδοιπόρου πόθον, τήν 
8 σεπτεμβρίου, έορτήν τής Θεοτόκου.

I αχέως τό άκουσμα διεδόθη καθ’ άπαν τό χω
ρίου, πάντες ί’ οί γνωστοί καϊ φίλοι ήλθον νά ϊίω- 
σιν αύτήν, έκ περιέργειας μάλλον, ή έξ αληθούς ύπέρ 
τής κόρης διαφόρου.

Αντί νά βοηθήσωσι ή νά ένθαρρύνωσι τήν άπό- 
φασιν αυτής, πάντες κατέκριναν τόν πατέρα διο'τι 
έπέτρεψεν αύτή ν’ άπέλθγ. Όσοι δέ ή ίύναντο νά 
παράσχιοσιν αύτή βοήθημά.-τι, ύπέδειξαν τόν χαλε- 
ποτητα τών καιρών, ής ένεκα καί οί κάλλιστοι τών 
φίλων άδυνατοϋσι νά φανώσιν αρωγοί τώ πάσχοντι. 
I αϋτα έλεγον οί προςδραμόντες φίλοι,οϊτινες. απερ
χόμενοι, άντί συναντιλήψεις καί παραμυθίας, ών 
έ'χργζον οί τρεις έκείνοι δυστυχείς, κατέλειπον αύ- 
τοίς άπαίσια προοιωνίσματα.

Εν τοσούτω δύο τών πενεστέρων και ασημότε
ρων καταδίκων ύπερήσπισαν τήν Πρασκοβίαν ένθαρ- 
ρύνοντες αύτήν διά τών συμβουλών των.

“Επεται συνέχεια. Xavier de Maistre.

Φίλε Διευθυιτά τής «Χλωρίόο;·.
Πρδ ένδς περίπου μηνος, οτε τοσοΰτος έγίνετο λόγος 

περί τής σιγησάσης ήδη Α’τνης, δ χ. Henri de Par- 
ville χρονογράφος τών επιστημονικών ε'ν τή παρισινή 
«Έφηγ.ερίδι τών Συζητήσεων», ίγραψεν ενδιαφερουσαν 
περί ταύτης πραγματείαν, ήν έν μεταφράσει πέμπω ύ- 
μΤν πρδς δημοσίευσιν, πεποιΟώς οτι οί άναγ-ώσται τής 
«Χλωρίδος» θελουσιν εύρή έν τω έργω τδ χαραχτ·η- 
ρίζον πάντοτε αυτού; περ'· τά έπιστηαονιχά ένοιχφε'ρον. 

Ν. Κ.

II ΑΙΤΝΑ.
ΊΙ Αίτνα φλέγεται άπό τής 26 ήδη τού παρελ

θόντος, Μαΐου. Τής έκρήξεως, όπως πάντοτε, ποοη- 
γήθησαν καί νύν δονήσεις σφοδραί καί ύπό-.-ειοι θό
ρυβος. Τήν εσπέραν τής 2 5, έφαίνετο ύπεράνω τοϋ 
κεντρικού κρατήρος αύτής εύρεϊα έκ καπνού, άτυ.ών 
καί τέφρας στήλη. Άμα τή έπιούσγ ήνοίγετο έπί 
τής βορρειοδυτικής τού ηφαιστείου πλευράς μέγα 
εκρήςεως, στόμιον. Τό φαινόμενου τούτο έν βραχεί 
έκτήσατο φρικώδη εντασιν.

Δέκα κρατήρες δευτερεύοντες έξερεύγονται περι
φλεγείς ύλας έν άδιαλείπτοις έκπυρσοκροτήσεσ·.ν. 
Ή λάβα καταρρέει έπί πλάτος ένός χιλιομέτρου, 
ήδη δ’ έξαπλούται έπί 1 2 χιλιομέτρων καταστρέ- 
φουσα τάς αμπέλους καί τούς ελαιώνας. Ό τρόμος 
είνε μέγας είς τούς προποδας τού όρους- οί κάτοικοι 

τοιχώματα τής λεκάνης συνιστώσι στρώματα αλ
λεπάλληλα σκωριών καί λάβας διαπερώμενα ύπό 
άνυουσών φλεβών λάβας. Είτα δέ άποστενούται α- 
ποτόμως συγκοινωνοϋσαι δι’ άπορρώγων βαθμιδών 
μετά βαθυτάτης τίνος κοιλάδος.

Τφ 1755, κατά τόν BicuperO, ή κοιλάς τοϋ 
Βοός κατεκλείσθη ύπό τών ύδάτων τών άπό τής 
τήξεως τής χιόνος. Τό ρεύμα καταρρεϋσαν υ.ετά 
ταχύτητος 2 χιλιομέτρων κατά πρώτον λεπτόν 
έπί " έκτάσίως 20 χιλιομέτρων άπελάξευσε βια-ως 
τούς βράχους, καί βλέπει τις έτι έπί τών πλευρών 
τής Αρχαίας κοίτης λείψανα πολλά βράχων καί 
άμμου.

Έπί πολλούς άναμφιβόλως αιώνας παρήγοντο 
παρόμοια-, καταίτρίιφαί. ώς κρίνει τις έκ τών παν
τοειδών λειψάνων τών συνεσωρίυμένων έν τή πρός 
τήν θάλασσαν παρά τή Γιάρρκ είσόδω τής κοιλά- 
δος. Τό ούτω σχηματισθέν τής προσχώσεως βά- 
θρον, εχον πάχος μέν πλέον τών 50 μέτρων, πλά
τος δέ 6 χιλιομέτρων καί μήκος 7, άπεργκ-,εται 
άληθή πλατείαν ύψουμένην είς 140 μέτρα ύπέρ 
τήν θάλασσαν.

ΊΙ άπό τής άπόψεως τοϋ κρατήρος έντύπωσις 
είνε καταπληκτική. Δέν είνε άδύνατον έν ή πε- 
ριόδω άργεϊ τό ηφαίστειου νά προσε-ρρίσγ τις μέχρι 
τών χειλέων αύτοΰ καί νά έμβυθίσή τά βλέμματά 
του έντός τών βαθυτήτων έκείνων. Κατά τό 1869 
ή τού κρατήρος διάμετρος άνήρχετο είς 130 μέτρα, 
περιεκυκλούτο δέ ούτος ύπό καθέτων τοιχωμάτων 
170 μέτρων ύψους. ΊΙ λά.βα έβραζεν έν τώ βάθει 
ώς έν άπεράντω λέβητι. Ό Elie de Beaumonl 
έπισκεφθείς αύτά κατά 1834 υ.ετά. τού Leopold 
de Buch, ώς άκολούθως περιέγραψεν τόν έν ενερ
γείς τότε μικρόν κρατήρα τόν δεσπόζοντα τοϋ ό
ρους. _ t

« Υπήρξε δι’ άπαντας ήμάς, εΐπεν, στιγμή έκ- 
«πλήξεως δυσκόλως περιγραφομένη, όποταν εξ α- 
«προόπτου εύρέθημεν, ούχί έπί τοϋ χείλους μεγκ- 
»λου πλ.έον κρατήρος, άλλ’ έπί τοϋ χείλους βαρά- 
»θρου χυχ,ίοτεροΰ;, ε·/.χ~όν περίπου μέτρων, όιάμε- 
»τρον έχοντος καί μόνον διά στενής τής περιφέρειας 
«αύτού μοίρας προσεγγίζοντος τώμ.εγάλωκρατήρι. I κ 
«βλέμματα ήμών άπληστα ένεβυθίζοντο έντός τής 
«κυλινδροειδούς ταύτης χώνης, μάτην όμως άνη- 
«ρεύνων έκεί τό μ.υστήριον τοϋ πυριπνόου. Αί ορι- 
«ζοντείως σχεδόν διαγρκφόμεναι έκ λίθων σειραι επι 
«τών καθέτων κρημνών δέν άπεκάλυπτον ήμΐν ειμη

• «μόνον τοϋ άνωτκτου κώνου τήν ύφήν. Επιχείρων
• «τις νά παρακολουθήση δίκιού βλέμματος αύτού 

«τάς μέν ύπό τάς δέ τών σειρών τούτων, βλέπει 
«μικρόν κατά μικρόν άφανιζομένας ταύτας εις το 
«βαθύ τοϋ βυθού σκότος. Ούδείς άπο τού ζοφερού 
«έκείνου βάθους έγεννκτο κρότος, καί μόνον ύπόλε-j- 
«κ.οι θειώδεις ύδατμ.οί έλαφρώς ήνεδίδοντο,

σώζονται έγκαταλείποντες τά χωρία αύτών. Ό 
ήμέτερος έν Κατάνη άνταποκριτής θέλει διαφωτίζει 
ήμάς έκάστοτε περί τών ποικίλων μεταβολών τής 
νέας ταύτης έκρήξεως. θιωρούμιν δμως ούχί πε- ■ 
ριττόν όπως άπό τής σήμερον ήδη είσέλθωμίν είς ι 
τινάς τών πληροφοριών τοϋ φαινομένου τούτου όπερ 
τοίοϋτον έφίστφ τήν προσοχήν τοϋ κοινού κατά τήν 
στιγμήν ταύτην.

ΊΙ Αίτνα είνε όντως τό τρομέρώτατον καί τό με
γίστου τών έν Εύρώπη ηφαιστείων είνε τό ύψηλό- 
τατον τών έπί γής. Ύψοϋται είς 3,470 μέτρα 
άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης καί ή βάσις αύ- 
τοδ έπέκτείνετάι έπί 3θ τίέρίποϋ λεύγάς. ΊΙ Αίτνα 
όοθοϋται μεμονωμένη ύπεράνω μικρών γειτνιαζόν- 
των αύτή όρέων. Άπό δέ τής θαλάσσης βλέπει τις 
αύτήν δεσπόζουσαν τής πρασινιζούσης ζώνης έφ’ 
ής ώς έπί βάσεως έπικάθηται σχημάτιζουσα βρα- 
χύν άποκοημνούμενον περί τήν κορυφήν κώνον. Ό 
λόφος τής κορυφής αύτής σχεδόν έπιπεδούμενος,μι
κρόν μόνον έν τώ μέσω αύτού Απεργάζεται, κώνον 
παοουσιάζοντα εύρέως άνεωγμένον κρατήρα.

Είς ύψος 200 άπό τής θαλάσσης μέτρων ή κλι
τός τοΰ όρους διακόπτεται ύπό κρημνώδους προ
εξοχής, παραλίας άλλοτε τής θαλάσσης. Τόν έξώ- 
στην τούτον άνελθόντα έξ ηφαιστειογενούς δυνά- 
μεως έπί τό ύψος τοϋτο σχηματίζει πωρία λίθους 
καί λείψανα θαλασσίων ζώων. Ύπεράνω τής είρη- 
μένης προεξοχής άρχεται ή καλλιεργημένη χώρα 
έκτεινομένη είς πλάτος 14 χιλιομέτρων- μετά δέ 
ταύτην, άπό τοϋ χωρίου Nicolosi, ή δασώδης έπί 
2,000 μέτρων. Έπί τής τελευταίας ταύτης άπαν- 
τώσι πολυάριθμοι εκρήςεως κώνοι- ό χάρτης τοϋ 
Satorius ύποσημαίνει 200 τοιούτους- έξ αύτών 
τινες συγκροτούσε λόφους ύψηλοτέρους τών 350 
μέτρων- έκαστος δέ τούτων άνέδωκεν ρεύματα έκ 
λάβας καταβάντα (-'-έχρι τής καλλιεργημένης 
χώρας. Τό άπό τίνος τών κώνων τούτων, τοϋ όρους 
Rosi, κατά τό 166!) έκχυθέν έκ λάβας ρεύμα κα
τέλαβε* πλάτος 3,700 μέτρων- έξηπλώθη άνά 
τούς κήπους τής Κατάνας κατά τήν διάβασιν αύ- 
τοϋ κατας-ρέψαν 1 4 πόλεις καί πολλά χωρία; σήμερον 
σχηματίζει παρά τήν θάλασσαν είδος γυμνού προ- 
τειχίσματος 1 2 μέν μέτρων ύψους 200 δέ πλάτους.

'Υπεράνω τής δασώδους μοίρας άρχεται ή άπο- 
γεγυμνωμένη ζώνη. Τό κεντρικόν οροπεδίου εύρίσκε
ται εΐς άπόστασιν 2,900 μέτρων. Ό δ’ έπιστέφων 
αύτό κώνος είς ύψος 3 1 5 μέτρων. Έπί τής άνα- 
τολικής κλιτύος αύτού Ανοίγεται ή περίφημος κ ο ι- 
λ ά. ς Β ο ό ς (val del Bove) γιγαντεία χαράδρα ά- 
ναμφιβόλως γεννηθεϊσα έκ τίνος άρχαίου ύπό τών 
άποκρημνωμάτων εύρυνθέντες κρατήρος. Άρχεται 
αύτη παρά τό όροπέδιον καί κατ’ άρχάς μέν άπερ- 
γάζεται λεκάνην όσον 6 χιλιομέτρων εύρείαν μετά 
τοιχωμάτων είς 10,000 μέτρων ύψουμένων. Τά
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» ΊΙ πένθιμος άποψις τής μελαίνη; καί σιωπη- 
»jsii ταύτης καταβόθρας; έν ώ τά βλέμματα ήμών 
«άπώλλ.οντο- τά σκοτεινά καί κκθυγρα αύτής 
«πλευρά όιασπειρούμενα κατά μήκος ύπό μακρών 
«ατμοδών τολυπών φαιά; καί μελαγχολικής χροιά;· 
>.ό μέγα; κρατήρ, άφ’ ού κατασπάται τό στενόν 
«βκραθρον καί έν ω συγκεχυμένος ούσιών σωρός 
«ποικίλως έν κιτρίνω, φαιώ καί έρυθρώ κεχρωσμέ- 
»νων προσομοίαζε τοϋ χάους τήν ό'ψιν- τό παν τέ- 
»λος περί ήμα; παρουσίαζε νεκρικόν, πένθιμον θέα- 
»;ζα. Γό ψύχος τής πρωίας, συνοδευόμενον ύπό λε- 
»πτοϋ βορειοδυτικού άνεμου, έπηύξανεν έτι έν ήυ.ϊν 
»τήν άπαισίαν κα1. άγρίαν ταύτην έντύπωσίν.»

ΊΙ αίτνα άνεπαύετο άπό τοΰ 1874· εκρήξεις α
ληθείς έγένοντο κατά τά έτη 1874, 1869 καί 
1 868. Έν τή έποχή ταύτη ό κύριος κρατήρ ήν 
μόνος έν ένεργεία- έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ούδείς 
επαπειλεΐ κίνδυνος τούς κατοίκους τών παραλιών- 
δύνανται άορο’ντιδες νά θεώνται τού έξοχου τούτου 
πυροτεχνήματος- αί δ'.απεπυρωμέναι σκωρία·, άνυ- 
ψουμεναι έπ1. χιλιόμετρου περίπου διαγράφουσι τάς 
παράβολά; αύτών. ΊΙ τελευταία μεγάλη έκρηξι; έ
γένετο τό 1865 διαρκέσασα άπό Φεβρουαρίου μέχρι 
τού Ιουνίου. Προηγηθείσης σφοδρά; δονήσεως λαμ
πρόν φώς έφωταγώγησε τό καί άπαισία; έπέ- 
χυσεν λάμψεις έπί τού παραπλεύρου έκρηκτικού κώ
νου τού Monte-Frumento. Νέα τότε ρωγμή έ- 
γεννήθη καί ή λάβα έξολίσθησεν έν σφοδροτάται; 
βρονταϊς.

Αύτη άπετέφρωσε μέγα έκ ΓΙιτύων άλσος. Οί 
χωρικοί, τών οποίων τά κτήματα ήπειλούντο ύπό 
τή; λάβας, έτέθησαν ύπό τήν προστασίαν τών α
γίων αύτών αί ίδιοκτησίαι των περιεκυκλώθησαν 
ύπο αγίων άνθοστολίστων εικόνων. Τό πύρ όμως 
κατελάμβανε πάντοτε κατακαίων τάς συγκομιδή.; 
καί τά; οικία; αύτών. Αί οικογένεια·, γονυκλινείς ά- 
πέπεμπον προσευχά; ότε ή περιφλεγή; μάζα κατε- 
κάλυψεν καί έξεμηδένισεν αύτάς ούδέν άπολιποΰσα 
αύτών ίχνος. Επτά κρατήρες έγεννήθησαν.

« Οί τρεις ύψηύ.ότεροι κρατήρες, λέγει ό κ. 
«Fouquie, μάρτυς παραστά; τής έκοήξεως, παρά- 
«γουσι δίς κα1. τρις περίπου κατά Λεπτόν ίσχυρο- 
«τάτας έζπυρσοκροτήσει; προσομοίας τώ κροτώ 
»τής βροντής. Οί ένδότεροι κρατήρες, τούναντίον, 
«έκβάλλουσιν άπαύστως σειράν κρότων ούτω πω; έ- 
«παναλαμβανομένιυν ώστε αδύνατος καθίσταται ή 
ο ζπαρίθν.ησι; αύτών. Είσίν ηχηροί καί εύδιά.κριτοι 
d διαδέχονται δ' άλλήλους άνευ διαλ.λείματο; καί 
οάναπαύλας. Δέν δφναμαι έπιτυχέστερον νά περι- 
«γράψω ή παρομιάζων αύτούς πρό; τόν από πλη- 
»θύο; έπί άκμονος διά σφύρα; κτύπων παραγο’με- 
»νον ήχον. Έάν οί αρχαίοι ειχον ακούσει παρόμοιόν 
«τινα ήχον έννοώ πληρέστατα τίνι τρόπω έπήλθεν 
«αύτοΐς ή ιδέα ώστε νά φαντασθώσι έν τώ κέντρω 

»τή; Αϊτνης σιδηρουργείου ουτίνος οί έργάται ήσαν 
«κύκλωπες ί.

Ό κεντρικός κρατήρ διετέλεσε σχεδόν ήσυχάζων 
καί μόνον ύψηλά; άτμοδει; έξέπεμψεν στήλας έν ή 
στιγμή οί κρατήρες τού όρου; Frumeillo προσήγ- 
γιζον είς τό ύπατον τή; έκρήξεω; αύτών. Σιγησάν- 
των δμως τών κρατήρων τούτων, έξετόξευσεν καί 
αύτό; κατά τούς μήνα; Ιούλιον καί Αύγουστον 
τοιαύτην ποσότητα άτμ.ού ώστε τό όρο; άπαν κα- 
τεκαλύφθη. Τό έργον τής έκρήξεω; συνετελέσθη τή 
I 9 Ιουλίου ύπό σεισμού έξ ολοκλήρου καταστρέ- 
ψαντος τό μικρόν χωρίον Filldo Manchica.Πολλοί 
τών κατοίκων έτάφησαν ύπό τά έρείπια. ΊΙ σφο
δρά αύτη δόνησι; περιορίσθη είς μ.ικράν έκτασιν 
μήκους μέν 7 χιλιομέτρων, πλάτους δ’ ένό;· άπο- 
τέρω μόλις έγένετο έπαισθητή.

ΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ.

ΊΙ έποχή τών κερασιών παρήλθεν. Τούτο όμως 
δέν μα; έμποδίζει, νομίζομε·?, νά γράψωμεν ολίγα 
περί τών ωραίων τούτων καρπών τού θέρους.

Έν γένει πιστεύεται ότι ή κερασέα μετεκομίσθη 
εκ τή; ’Ασίας εί; τήν Εύρώπην ύπό τού πλουσίου 
ρωμαίου στρατηγού Αουκούλλου δστις περί τό 63 
έτος π. X. καταπολ,εμήσας έν Μικρά Άσίγ. τού Μι- 
θριδάτου έπανέκαμψεν είς Εύρώπην.

Τό δένδρον λοιπόν τούτο, παραληφθέν ύπό τού 
Αουκούλλου από τή; Κερασούντος. καλλιεργείται έν 
Εύρώπη έπί 1916 έτη.

ΊΙ Κεράσου; ήν Ελληνική τή; μικρά; ’Ασία; 
πόλις, έν τώ βασιλείω τού Πόντου. Άπό δέ τής 
πόλεως ταύτης παράγεται καί τό τών κερασιών 
όνομα έπιδοθέν εϊς τού; περί ών ό λόγο; καρπού;.

Κατά τινα; όμως τών βοτανικών, ύπαρχε·, είδος 
τι κερασέα;. ίθαγενοΰ; έν τοί; δάσεσι τή; Εύρώπης, 
καλούμενη; ή κερασέα τών δασών Cc- 
rasus avium καί κοινώς γνωστή; ύπό τό όνομα 
άγριοκερασέα. 'Οπωσδήποτε όμω; ή κερασέα φύεται 
καθ' άπασαν σχεδόν τήν Εύρώπην, έγκλιματισθείσα 
καί εί; ψυχρά; χώρας.

Τα κεράσια ήσαν ό αγαπητός καρπός Φρειδερί
κου τού μεγάλου. Ό βασιλεύς έπεθύμει νά έχη κατά 
τό πλεΐστον μέρος τοΰ ένιαυτού τόν καρπόν τούτον 
έπί τή; τραπέζη; του, καί διέτασσε τού; κηπουρού; 
αύτού όπιο; έκ παντός τρόπου τώ προμηθεύωσι 
τούτον.

Ό Φρειδερίκος συχνάκι; πα.ρεπονεΐτο κατά τήν 
έποχήν τών κερασιών διά τήν σπάνιν τού καρπού 
τούτου, καί άποτομω; έπέπληττε τού; κηπουρού; 
αύτού. ρύτοι συγκεχυμένοι ύπό τών έπιπλήςεων 
τοϋ Βασιλέως, διεκήρυξαν ότι τά στρουθιά, οί αναί
σχυντοι ούτοι αρπαγές, ήσαν ή μόνη αιτίας τής 

j σπκνεω; τών κερασιών.

Έκ τούτου μεγάλη ή οργή τοϋ Φρειδερίκου δια- 
τάξαντος καθ’ άπασαν τήν Πρωσσίαν αμοιβήν άντί 
έκαστης κεφαλή; στρουθιού. 'Έγραψε δε περί τού
του καί εί; τό Βολταίρον όστις άπήντησε αύτώ ότι 
τό έπιβουλεύειν κατά τή; ελευθερία; τών μικρών 
τούτων πτηνών, τήν οποίαν ό θεός τοΐς έδώρησεν, 
είνε ήκιστα άξιον ένός τοσούτω μεγάλου μονάρχου.

Ό Φρειδερίκο; διετήρησε τό μέτρον αύτού. Τά 
στρουθιά έξηφανίσθησαν αλλά μετά παρέλευσιν δύο 
μόλις έτών, ού μόνον κεράσια δέν ύπήρχον είς Βε
ρολίνου, άλλ' ούδέ τι; τών άλλων καρπών- αί κάμ- 
παι κατεβρόχθιζου άπαντα;. Ό Βισιλεύς κατανοή- 
σα; τότε τήν πλάνην αύτού συνεφιλιώθη μετά τών 
στρουθιών άτινα έπεδόθησαν είς τήν καταστροφήν 
τών καμπών, καί ό εύνοούμενο; καρπό; άνεφάνη 
έπί τή; βασιλική; τραπέζη;. Εκείνο όμω; όπερ προ 
πάντων κινεί τήν περιέργειαν έν τώ άνεκδότω τού
τω είνε ή αΐτησις ήν ό Φρειδερίκο; εύρευ έν τώ 
βυθώ τού πλήρους κερασιών κανίστρου του άγορα- 
σθέντο; διά μεγάλη; δαπάνη; έκ Παρισίων. Ιδού ή 
παράδοξο; αναφορά

«Μεγαλειοτατε.
» Άπατηθεί; ύπό ψευδών έκθέσεων μά; ένόμι- 

» σα; ένοχου; καί μα; κατεδίκασα; εϊ; θάνατον 
» καί εί; έξορίαν. Άλλά ιδού ότι έχει; πολύ όλι- 
» γώτερα ή πρότερον, —ήθελον νά εϊπω ότι όεν 
» έχει; τό παράπαν πλέον—έκ τών κερασιών έκεί- 
» νων τά όποια τόσον ύπεραγαπζ;. Άφε; ήμά; 
» νά έπανέλθωμεν έπί τών γηραιών έκείνων δέν- 
» δρων τά όποια τοσοΰτον είνε ήμΐν προσφιλή διότι 
» ύπήρξαν αί κοιτίδες ήμών, καί έν βραχεί θέλου- 
» σιν πληρωθή αί τράπεζα·, σου ύπό τών χυμοβρυ- 
» ^εστέρω·/ ζχρζων.

» Μή μα; διαφιλονεικήση; μόνον τά ολίγα κερά- 
» σια τά όποια θά θίξωμεν. θεώρησον τόν μικρόν 
» αύτόν φόρον ώ; τήν νόμιμον ανταμοιβήν τή; ύπη- 
» ρεσία; ήν θέλομ-εν σοί παράσχει. Προτιμωτέρα 
» έστίν καλ.ή τις συγκομιδή μετά στερήσεω; ολί- 
» γων κερασιών ή παντελής έλλ.ειψι; καρπών.

» Έάν τοιαύτη τι; ή γνώμ.η σου, είπέ μ.ίαν λέ- 
» ξιν, Μεγαλειοτατε, καί θέλομεν σπεύσει διά τών 
» έλαφροτέρων πτερύγων μας».

«Ε ί ; γ έ ρ ω ν σ τ ρ ο υ θ ο ; έ ς ό ρ ι σ τ ο ;».
Άπό τή; έποχή; ταύτη; τό κράτος έν Πρωσσία 

ώ; καί τή λοιπή Γερμ.ανία προστατεύει τά ωφέ
λιμα εί; τήν γεωργίαν πτηνά.

ΊΙ έκτασι; τή; Ινδικής χώρα; τή; άνηκούση; 
είς τήν ’.Αγγλίαν είναι ιση πρό; τήν τή; ΕύρΛπαϊ- 
κή; ηπείρου, έξαιρουμένη; τή; 'Ρωσσία;. Έχει δέ 
επιφάνειαν ένό; έκατομ.μυρίου καί 368,1 13ψ.ιλίων, 
καί 200 περίπου έκατομ,μύρια κατοίκων, κατά τά; 
άκριβεστέρα; ειδήσεις.

ΒΙΟΣ Ί12Ν Κ \ΊΌΙΚί2Ν ΤΠΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.

ΊΙ έπιθυμ,ία τού νά γνωρίση τι; τίνι τρόπω ζώ- 
σιν οί κάτοικοι τών διαφόρων μερών τή; γή;, είναι 
φυσική περιέργεια- χωρί; ποσώ; νά τή; γνωρίζη έκ 
τοϋ σύνεγγο; ένδιαφέρεται δι’αύτούς.

Πλήν τούτο δέν είναι παράδοξον,διότι πάντες εί
μεθα τέκνα τού αύτού πατρός, καί τήν αύτήν απο
στολήν έν τώ κοσμώ έχομεν.

Διαιρούσιν συνήθως τό ανθρώπινον γένος, εί; δύο 
τάξεις- είς άγριου; καί εί; άνθρώπου; πεπολιτισμέ- 
•ιους. ’ Αλλά τούτο είναι διαίρεσι; δλω; αύθαίρετος.

Πόθεν άρχεται ό πολιτισμό;, καί πού καταλήγει 
ή άγριότη; ;

Τό βέβαιον είναι ότι ύπάρχουσι πολλοί πεπολι- 
τισμένοι, οΐτινες ούδόλως διαφέρουσι τών άγριων, 
καί πο'λλοί άγριοι, οΐτινες έχουσι τά αύτά ένστικτα 
τά αύτά αισθήματα καί τά; αύτά; ιδέας ώ; καί 
ήμείς.

Έπισκεφθώμεν ήδη τού; πτωχού; έκείνου; άν
θρώπου; τή; Αύστραλίας, οΐτινες παρά πάντων νο- 
μ.ίζονται οί άγριώτεροι τών κατοίκων τήν ύφη- 
λίου.

Είναι άληθές ότι οί ιθαγενείς Αύστραλοί είναι 
οί όλιγώτερον γνωρίζοντε; νά κατοικώσι τήν γήν.

Δέν έχουσιν ούτε οικίας, ούτε καλύβας. Τό θέ
ρο; έμπήγουσιν εί; τήν γήν πασσάλου; καί Θέτουσιν 
όπισθεν αύτών κλάδου; κομ.ισφόρων δένδρων, κά- 
θηνται δέ ή κοιμ.ώντκι είς τό μέρος έκείνο τό 
όποιον δέν προσβάλλει ό ήλιο; καί ό θερμός άήρ.

Ίον δέ χειμώνα άνασπώσιν έκ τών δένδρων με
γάλα; πλάκα; έξ ών κατασκευάζουσι στέγαστρα 
έναντίον τής βροχή; καί τού ψυχρού άνεμου.

Ούδέν -καλλιεργούσι.
Ζώσιν έκ τή; θήρας καί τής άΰ,ιείας.
ΙΙρό τή; έλεύσεω; τών Εύρωπαίων εί; τήν πα 

τρίδα αύτών, τά όπλ.α των ήσαν βέλη, τόξα, και 
ασπίδες, έκ ξύλου ή λίθου κατασκευαζόμενα.

Ούδεμίαν γνώσιν μαγειρική; έχοντες έψήνουσι 
τού; ιχθύς αύτών έντός λάκκου καύ,ύπτοντες αύτόν 
διά θερμ-ή; τέφρας.

Ζώσιν οίκογενειακώς- έκαστος δέ ιθαγενή; οφεί
λει νά λάβη σύζυγον έκ τής φυλής του, δέν είναι 
δέ τόσον δυσειδείς, όπως περιέγραψαν αύτού; οί 
προίτοι περιηγηταί οΐτινες συνήντησαν άτομα μέ 
παγωμένα μέλη, καί κοιλίαν έξέχουσαν.

'Γό χρώμα των, λέγουσιν είναι φαιόν δμοιον τή 
χοκολάτκ, ή κεφαλ.ή των μικρά, αί τρίχες των 
μακραί μ.αύραι, άδραί, ενίοτε δέ ούλ.αι καί λεπταί. 
Αί όφρύ; των χονδρά1., τά χείλη των παχέα ή ρίς 
των πεπλατυσμένη, τό μέτωπον πρό; τά όπίσω, 
οί όδόντε; των μόνον είναι «ΰραίοι,

Οί Αύστραλοί σέβονται τούς νεκρούς, τα κοιμ.η· 
τήρια των άλλοτε ήσαν ζωγ-ραφικώτατα, πιστεύου 

I σι δέ καί άλύ.ην ζωήν.
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Άφατου είδον τούς λευκούς άνεγνώρισαν τήν 
ύπεροχήν αύτών, καί έλπίζουσιν ότι μετά θά
νατον θά γίνωσιν όμοιοι έκείνοις, λέγοντες, «ολί
γον κατ’ ολίγον όλοι οί μαύροι θά έκλ.ευκανθώσι».

(Έ< τοΰ Γαλλικοί).
θ X. ΜΕΤΑΕΑΣ.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ.

ΊΙ Σοφία ομοιάζει πρός βροχήν ουρανού. "Οταν 
σταγών ύδατος πέσγι εντός ήμιανοιγμένου όστρέου 
γεννά τόν μαργαρίτην έάν αύτη πέσν) είς τό στόμα 
τής έχίδνης γεννά τό δηλ,ητήριον.

•
Μήν έχετε ποτέ εμπιστοσύνην ούτε είς τήν τύ

χην ούτε είς τάς γυναίκας. Πιστεύετε μόνον είς τον 
αιώνιον καί αθάνατον θεόν. (Όμέρ Άβδέλ Καδέρ),

*• ·
Καθάπερ τά άγάλυ,ατα τοιουτοτρόπως καί οί 

άνθρωποι καθίστανται έλάσσονες εαυτών οσάκις τί
θενται έπί λίαν ύψηλοϋ βάθρου.

*• ·
Τέσσαρα πράγματα είναι πάντοτε πλειότερα άφ’ 

όσον νομίζομεν ήμεϊς.
Ιον τά χρέη μας, 2ον, τά έτη μας, 3ον τά 

σφάλματά μας. 4ον οί εχθροί μας.
Τέσσαρα όλιγώτερον χγ όσον πιστεύομεν.
I ον ή εύφυία μας, 2ον ή ελπίς τών ήμετέρων 

κερδών, 3ον αί άρεταί μ.ας καί 4ον οί φίλοι μας.

ΣΓΜΜΙΚΤΑ.

Τό γυχαιχείον γά.Ια ίχ Kirq·

Έν Κίνα τό γυναικεϊον γάλα πωλείται δημοσίως, 
έν δέ Sliangai έκαστον ήμίλιτρον τιμάται 20 
εκατοστών (I γρο'σιον). Ό ιατρός Mackenzie 
(de Ringpo) διηγείται ότι πολλάκις είδε γυναίκας 
πωλούσας έν μέση όδώ έντός μικρών άγγείων τό 
γάλα αύτών. Τό γυναικεϊον γάλα έκτιμάται λίαν 
παρά Σίναις θεωρούμενον ώς τροφή θρεπτική τών 
τε γερόντων καί φθισικών.

Λόγοι έ.τιχήόειοι-

ΊΙ χρήσις τών επικήδειων λόγων ήρξατο παρά 
τοϊς'Ελλησι μετά τήν μάχην τού Μαραθώνος, ό δέ 
Θουκυδίδης είναι ό αρχαιότερος συγγραφεύς όστις 
όυ,ιλεϊ περί αύτών. Μετηνε'χθη ή συνήθεια αύτη έκ 
τής'Ελλάδοςείς τήν Ρώμην, οδέ Βαλέριος Πουβλι- 
κόλας τήν έφήρμοσε μετά τόν θάνατον τού Ιουνίου 
Βρούτου τού συνάρχοντος αύτού, όστις είχε μείνει 
τήν προλαβούσαν είς τό παιδίον τής μάχης, πολε- 
μών τοίς Έτρούσκοις.

Ό αρχαιότερος επικήδειος λόγος έν Γαλλία είναι

ό άταγγελθείς έπί τοϋ πρωτοστάτορος Βερτράνάου 
Δουκεολίνου, άποθανοντος τώ 1380.

Αϊ χηροΛαμπόΑΐ· ■

Ανέκαθεν οί άνθρωποι μετεχειρίσθησαν κηρολαμ- 
πάδες- είς τάς θυσίας αύτών καί μάλιστα τελούν- 
τες τά μυστήρια τής Δήμ.ητρος έκράτουν δάδας 
"Ελληνες τε καί 'Ρωμαίοι κρατούντες άμα καί κη- 
ρολαμπάδας πρό τών αγαλμάτων τών θεών.

Άλλά δέν πρέπει ν’ άναδράμ-ωμεν πρός τούς έθνι- 
κούς, ϊνα εΰρωμεν τή ■ παρά τοίς χριστιανοϊς άρχήν 
τής χρήσεως τών κηρολαμπάδων. Είναι γνωστόν 
ότι οί χριστιανοί αναγκαζόμενοι νά κρύπτωνται έν 
ταϊς όπαίς τής γής, ϊνα άποφεύγωσι τούς διωγμούς 
καί άσχολώνται περί τάς θρησκευτικής αύτών τε- 
λετάς, φύσει δέν ήδύναντο νά μή μεταχειρίζονται 
δάδας τε καί κηραλαμπάδας- τούτων δέέσχον πολ- 
λώ πλείονα ανάγκην καί ότε άκόμη έπετράπη αύ- 
τοΐς νά άνζγείρωσι έκκλησίας, διότι αύται έκτί- 
ζοντο σκιεραί, ολίγον φώς λαμβάνουσαι. ίνα διά τοϋ 
σκότους έμπνέωσι μείζονα σεβασμόν. Έν τούτοις 
άπό πολλού ήδη χρόνου, τό ύπό τής άνάγκης άρ- 
ξάμενον έθος, κατήντησε καθαρά θρησκευτική 
τελετή.

Ό άρ/ομένου τού Ε' αίώνος άκμάζων άγιος ΙΙαυ- 
λίνος λέγει ότι οί σύγχρονοι αύτώ χριστιανοί τοσον 
ήνάπων τάς κηρολαμπάδες, ώστε καί έζωγράφουν 
αύτάς έν ταϊς έκκλησίαις.

Αη.Ιητηξίασκ: ίχ πίΑου·

Έπί πολύν χρόνον ό κ. Κ..., άδαμαντοπώλης έν 
Παρισίοις ύπέφερεν άπό κεφαλαλγίαν ήν άπέδιδεν 
είς τούς καύσωνας τής έποχής. Μετεχειρίσθη φάρ
μακά τινα συνήθη· άλλ' άντί νά έλαττωθώσιν οί 
πόνοι έπερίσσευσαν, έπήλθε φλόγωσίςτις εσωτερική 
καΐ έπί τέλους τό πρόσωπον αύτού έκαλύφθη άπό 
έξανθήματα τά όποια άνεπτύσσοντο ιδία έπί τοϋ 
μ.ετώπου.

Περίφοβος έσπευσε παρά τινι ίατρώ, όστις άνε- 
γνώρισεν άμέσως τά συμπτώματα δηλητηριάσεως 
ύπό τίνος μεταλικοϋ τοξικού.

Άλλ' έπρεπε πρό παντός νά αναγνώριση πόθεν 
προήρχετο τό τοξικόν τούτο.

Ό κ. Κ... τόν όποιον αναγκάζει τό έπάγγελμά 
του νά ταξειδεύη έδιηγήθη ότι ή βλάβη τής ύγιείας 
του ήρχισεν άπό τριών εβδομάδων ήτοι άπό τής 
έλεύσεως του έκ Γερυ.ανίας, ένθα ήγόρασε πίλον 
όστις τόν έστενοχώρει ολίγον τό μέτωπον- άπό τής 
έπαύριον μικρά τινα έξανθήματα έφάνησαν είς τά 
όποια ούδόλως έπρόσεξε καί τά όποια έςηφανίσθη- 
σαν διά νά έπανέλθωσι* πολυπληθέστερα άμα τή 
έν Παρισίοις ύφείλει του. Ό ιατρός έζήτησε τόν πί
λον καί έβεβαίωσεν ότι ή έκδέρματος ταινία ή κα- 

λύπτουσα τό εσωτερικόν τού πίλου ύφασμα, έβα- 
πτίσθη είς μίαν τών δηλητηριωδεστέρων τοξικών 
ούσιών. Ένώ δέ ό πίλος έπίεζε ολίγον τό μέτωπον 
ή τοξική ούσία είσέδυε διά τών πόρων έπιφέρουσα 
δηλητηρίασιν βραδεϊαν άλλά συνεχή. Τό ένοχον 
κάλυμμα κατεδικάσθη είς τόν διά πυράς θάνατον, 
καί ένεργητική θεραπεία έλύτρωσε τόν οργανισμόν 
άπό πάντων τών βλαβερών στοιχείων.

Οί αώ^ωκες.

Οί Αιγύπτιοι λέγονται τών κωδώνων έπινοηταί 
καί είνε βέβαιον ότι πάντοτε οί κώδωνες άνήγγελ- 
λον τού Όσίριδος τάς εορτάς. Ό τών Εβραίων 
άρχιερεύς έφόρει, κατά τάς τελετάς, χιτώνα φέ- 
ροντα όλοχρύσους κωδωνίσκους, έν δέ 'Αθήναις τής 
Περσεφόνης καί Κυβέλης οί ιερείς είχον έν ταίς θυσίαις 
κώδωνάς, πολλήν σημασίαν έχοντας πρός τέλεσιν 
τών μυστηρίων.

Τούς κώδωνας έξ 'ίσου έγνώριζον καί Πέρσαι καί 
"Ελληνες καί 'Ρωμαίοι. Άλλά τήν έν τή χριστια
νική έκκλησία χρήσιν αύτών πρώτοι καθιέρωσαν ό 
πάπας Σαβικανός καί ό τής Ν'όλας επίσκοπος Άγ. 
Παυλϊνος,ϊνα καλώσι τούς πις-ούς είς τήν θείαν λει
τουργίαν. Τώ 6 ί 0 ό ς-ρατός τού Κλωταίρου,πολιορ- 
κών τήν Σένοην,τόσον κατετρόμαξεν έκ τού ήχου τών 
κωδώνων τού ' Αγ. Στεφάνου, ήχούντων κατά δια
ταγήν τού επισκόπου Λύρηλίου Λούπου, ώστε ή 
μέν πολιορκία ήρθη, ό δέ στρχτός έφυγεν. Ό μέ
γιστος τής Εύρώπης κώδων είνε ό έν Μόσχα, έλ
κων βάρος εξήκοντα έξ χιλιάδων λιτρών.

*• ¥
Γνωστός τραπεζίτης έλαβε τό εξής έπιστόλιον :

Κύριε,

Έστοιχημάτισα είκοσι φράγκα ότι είσθε έτοι
μος νά μέ δανείσατε χίλια- είσθε τόσον γενναίος 
ώστε κτλ. κτλ.

Ύπογρ. Ψ.

1. Γ. Έάν μέ κάμητε νά χάσω τό στοίχημα, 
δοτέ τούλάχιστον τώ έπιφέροντι τά είκοσι φράγκα 
διά νά πληρώσω άμέσως τήν οφειλήν ήτις σώζει 
την τ ι μ ή ν μ ο υ συμφωνήσασαν δι’ ύπεράσπισιν 
τής ύ π ο λ ή ύ ε ω ς σας!

Ο τραπεζίτης έσπευσε νά πληρώση άμέσως τά 
είκοσι φράγκα.

*• ¥
1 όκ ο ρ ά λ ι ον ύπαγο’μενον είςτήντάξιν τών ζωό

φυτων εύρίσκεται είς τήν Μεσόγειον θάλασσαν προσ- 
“εφυκος έπί τών ύποβρυχίων βράχων.Απαντάται δέ 
συχνοτερον πλησίον τής Μασσαλίας,είς τά παράλια 
της Αλγερίας, τής Κύρνου (Corse), τής Σαρδηνίας,

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

τής Σικελίας καί άλλαχοΰ. Κατά τούς άλιεΐς είναι 
τόσω μικρότερα, όσω βαθύτερον ύπάρχουσιν. Ού
δέποτε μέχρι τοΰδε έξήχθη κοράλιον μήκους ύπέρ 
τά 200—300 μέτρα.

Έν Άλ.γερία, ένθα τά άφθονώτερα, περί τά 
190 πλοία άσχολοϋνται είς τήν άλιείαν ταύτην, 
ών I 50 Νεαπολιτικά, 20 'Γασκανικά καί 20 Σαρ- 
δηνιακά, φέροντα 1930 άνδρας μετά τών οπλισμών 
τής άλιείας ήτις άρχεται τόν Μάρτιον καί λήγει 
τόν ’Οκτώβριον.

Άλιεύουσι δέ τά κοράλια έπιξέοντες τούς κο- 
ραλιοφόρους βράχους διά καταλλήλων ξύλινων ορ
γάνων, καί συλλέγοντες τά θραύσματα έντός δι
κτύων.

Ή άςία τού έτησίως εξαγομένου κοραλίου είναι 
!,500,0υ0 φράγκων. Τό ροδόχρουν κοράλιον τιμά
ται αντί υπέρογκων ποσών, τεμάχιον σπανίας καλ
λονής καί βάρους έννέα ούγγιών έπωλήθη, άντί 
2,000 φράγκω». ΊΙ συνήθης άξια είναι 600, 
φράγκων τό χιλιόγραμμον. Τό έρυθρόν κοράλιον τι
μάται 1 50 φράγκων τό χιλιόγραμμον. Τό δέ λευ
κόν συχνότατα φθειρόμενον ύπό τών σκωλήκων, 
τιμάται μόλις άντί 60 φράγκων καί τό κεραμό- 
χοουν άντί G φράγκων.

Ί’ά παντός είδους κοράλια άποστέλλ,ονται ώς 
επί τό πλεΐστον είς τόν «Πύργον τού Έλληνος» 
(ΤΟΓΓβ del Greco^ κωμόπολιν πλησίον τής Νεα- 
πόλεως. Οί Σαρδοί καί οί Τοσκανοί άποστέλλουσι 
τήν πρόσοδον τής άλιείας των είς Γένουαν καί Λι- 
βόρνον.

Έκ τών άνωτέρω μνημονευθέντων 1,500,000 
φράγκων άφαιρουμένων 1,170,000 διά τάς δαπά- 
νας ύπολείπεται καθαρόν κέρδος 330,000 φρ. πρός 
διανομήν μεταξύ τών έργολάβων.

Κατ’ έπισήμους στατιστικής πληροφορίας τών 
άρχών τοϋ Βερολίνου καθ’όλον τό έτος 1878 με- 
χν,νχστευσχν έκ τής Γερμανίας 24,373 άτομα. Έκ 
τούτων 20,373 μετέβησαν είς τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας τής Βορείου Αμερικής 17 18 είς Αύστραλίαν, 
1,048 είς Βρασιλίαν καΐ έτεροι, είς άλλας χώρας. 
Οί Γερμανοί προτιμώσι τήν Βόρειον ’Αμερικήν πρό 
πάντων, ένθα καί ή γλώσσα αύτών είναι αρκούν
τως διαδεδομένη και συμ,φέροντα εύρίσκουσι σπου
δαιότερα. Έν Βρασιλίκ μέχρι τοϋδε άριθμοΰνται 
ύπέρ τάς 50,000 γερμανών μεταναστών πρό ολί
γου δέ καιρού ήρχισαν μεταναστεύοντες καΐ είς 
Αύστραλίαν.

¥ ·
Οί Αμερικανοί σκέπτονται ήδη νά μεταβάλλω- 

σιν είς θάλασσαν τήν μεταξύ τής Άριζόνης καί Νο
τίου Καλιφορνίας άμμώδη έρημον. Διά τό εργον 
τοΰτο προύπολογίσθη δαπάνη ενός εκατομμυρίου
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δολλαρίων. Ό στρατηγός Φρεμόντ έπρότεινε είς 
Ούασιγκτώνα τήν έκλογήν έπι τροπής έκ μηχανικών, 
οϊτινες άφοΰ μελετήσωσι καί παραδεχθώσι τό κα
τορθωτόν τοϋ έργου νά ύποβάλωσι τήν περί τούτου 
έκθεσιν είς τό Συμ,βούλιον.

Κατά ιατρικόν σύγγραμμα τής Γαλλίας όφεί- 
λουσι νά νυμφεύωνται είς τάς έπομένας ήλικίας :

Έν Αύστρία, 1 4 έτών δι’ άμφοτερα τά φύλα· 
έν Γερμανία, άνδρες 18 έτών, γυναίκες 15 έτών 
έν Βελγίω είς τήν αύτήν· έν Ισπανία, άνδρες 1 4 
έτών γυναίκες 12- έν Γαλλία, άνδρες 18, γυναίκες 
1 5· έν Έλλάδι, άνδρες 14. γυναίκες 12- έν Ουγ
γαρία, άντρες 14, γυναίκες 12· έκ τών διαμαρτυ- 
ρομένων άνδρες 18, γυναίκες Ι4· έν Ιταλία άνδρες 
1 8, γυναίκες 15, έν Πορτογαλλία, άνδρες 14, γυ
ναίκες 12· έν 'Ρωσσίγ. καί 'Ρουμανία, άνδρες 18, 
γυναίκες 16· έν Σαξωνία καί Ελβετία, άνδρες 
18,—20, γυναίκες 12-16· έν Τουρκία κατά τήν 
έφηβικήν ήλικίαν.

Μέχρι τοϋδε έγινώσκομεν ιπποδρομίας, κυνοδρο
μία, ζώα τέλος πάντων τρέχοντα ένώπιον πλήθους 
συνηγμέ.ων θεατών καί συντελοϋντα ε’ς διασκέδα- 
σιν καί τέρψιν αύτών· άλλ’ ήδη μανθάνομεν εκ τίνος 

’Αμερικής πρός τήν Έ φ η μ ε ρ ί δ α 
α υ ρ ο ϋ ότι καί γυναικών δρόμοι τε- 

ι κοσμώ. Έκ τής επιστολής ταύ-

επιστολής έξ
τοΰ Στ
λοϋνται έν τώ νέω
της άποσπώμεν τά επόμενα οπωσοϋν περίεργα. 

«... Οϊαν δήποτε έφημερίδα τής
άνοίξγ τις, Οά ίδγ ούδέν άλλο ή δρομεί

ήποτε έφημερίδα
. ι . -

Νέα: Ύόρκης 
tc *TS

καί θήλεις μάλιστα δέ Οηλείας. Γυνή τις καλού
μενη Άνδερσον έλυσε τό πρόβλημα νά διατρέξγ 
2000 μίλια αγγλικά διανύουσα έν μίλιον κατά τέ
ταρτον τής ώρας.

Πρό οκτώ ήδη ήμερων νεανίς τις Ούίλσων όνο- 
ματι, τρέχει σκοπόν έχουσα νά διατρέξγ 27 00 μί
λια έν ίσαρίθμοις τετάρτοις τής ώρας, έτέραδέτις 
Μωδεβίλ δέν έδίστασε νά διατρέξγ τρισχίλια. ■

» Όποιον θέαμα νά βλέπγ τις, εισερχόμενος ε”ς 
τινα σταθμόν, τοιαύτην τινα ή θ ο π ο ι ό ν, διότι 
ούτω νομ-ίζομεν ότι δύναται τις προσφυώς νά τήν 
όνομάσγ κατά τάς τελευταίας του δρόμου της ώ
ρας. Ό σταθμός είνε ανοικτός ήμέρας τε καί νυκτός 
καί ή είσοδος εΐνε ούχί δωρεάν if.7.' έπι ώρισμενω 
τιμήματι. διότι πρόκειται περί κέρδους ά.γυρού. ’() 
περίβολος τοϋ σταθμού είνε μεστός περιέργων καί 
ν.ζλιστα άνθρώπων στοιχηματιζόντων. Έν δέ τώ 
υ.έσω οαίνεται ή δύσμοιρος ή θ ο π ο ι ο ς υποοα- 
σταζομ.ένη δεξιόθεν καί αριστερόθεν μόλις καϊ μετά 
βίας σύρουσα τούς κκθγμαγμένους. πόδας της, τό 
πρόσωπον έχουσα ώχοόν και πελιόνον και περιρρεο- 
μ,ένη τό πρόσωπον ύπο ιδρώτος. Ιό βλέμμα αύτής 

ούδέν έχει άνθρώπινον. Δέν βλέπεις πλέον γυναίκα 
ένώπιον σου, άλλά τό πο'λύ πολύ σώμα άνθρώπινον, 
αμορφον. άπολέσαν πάσαν αύτού τήν βούλησιν, καί 
τόν λόγον καί τήν συνείδησιν εαυτού καί όμως συ
ρόμενου καί βασανιζομενον χάριν τών δολλαρίων ά
τινα ρίπτουσιν ε’ς αύτό οί περίεργοι θεαταί. Οί πό 
δες αύτού κινούνται ώς μοχλοί ατμομηχανής άπο- 
σβεσθείσης. καϊ οί θεαταί έπευφυμοϋσι τό ώς ύπό 
γαλβανισμού κινούμενον εκείνο πτώμα, περιέργως 
καί άπλήστως ύπολογίζοντες τήν οδόν ήν διήνυσε. 
Είνε φρικώδες τό θέαμα καί άπ/.νθρωπον. Άλ.λά, 
δυστυχώς μόνον τών ζώων προστρατίας εταιρίας 
έχομεν».

*• ·
Έν τγ άμερικανικγ συμπολιτεία ύπάρχουσι πο

λυπληθείς πόλεις τό αύτό φέρουσαι ονομα. ώστε 
καθ’ έκάστην, έκ τοίς ταχυδρομείοις δεσπόζει σύγ
χυσες, καί τοϋτο κατά βαθμόν άπίστευτον. "Αν οί 
έπιστέλλοντες δέν είναι άρκούντως επιμελείς, όπως 
Οέτωσι τούς άναγκαίους προσδιορισμούς εις τάς έπι- 
στολάς των διέρχωνται αληθείς ’Οδύσσειας- ούτως 
ένώ προσκαλείται τις νά παρευρεθγ εΐςτόν γάμον τού 
φίλου του, πολλάκις συμβαίνει νά λα.μβάνγ πρότε- 
ρον τό γράμμα δι’ οϋ προσκαλείται ε’ς τήν βάπτι- 
σιν τοϋ νεοτεχθέντος. Όπως πεισθγ τις περί τής 
συγχύσεως καί τών περιπετειών τών έπιστολών, 
άρκεϊ νά σημειώσωμεν ότι έν ταϊς Ίΐνωμέναις, Πο- 
λιτείαις ύπάρχουσι I 8 πόλεις φέρουσαι τό όνομα 
Βρούκλυ, 20 μέ τό ονομα Ούιλλιαμσβούργ, 5 Βαλ- 
τιμώρ, I 0 Βαγβώρ, 21 Βοστων, I 6 Βούφφαλος. 

I 7 Βούρλιγκων, 17 Σικρλεστων, 10 Κλέγελανδ, 
1 5 Αούισβιλ, I 4 Πόρτλανδ, 1 5 Κυναίυ, I 3 Βίλ- 
μιγκων, 10 Κολομβος, 22 'Ρίσμωνδ, 25 Δαίητον, 
30 πόλεις, Ούάσιγκτων καί άλλαι πολλαί τοι- 
αϋται.

Γνωστόν πρός τούτοις ότι έν ’Αμερική πολλαί 
πόλεις φέρουσιν ονόματα αρχαίων πόλεων ύπάρ
χουσι π. χ. Άθήναι, Σπάρτη, Τροία κτλ. Μία έξ 
αύτών, ή πρώτη. έγένετο άφορμή παρεξηγήσεως, 
ήτις όμως άποδεικνύει τήν τάξιν τών ταχυδρομείων 
τών άλλων μερών τοϋ κόσμου. Έκ Αονδίνου εστάλη 
πρό τίνος χρόνου έπιστολή φέρουσα τήν επιγραφήν, 
Monsieur Al. C. AtlieUCS. Ό παραλαβών αύ
τήν ταχυδρομικός υπάλληλος τοΰ Αονδίνου, νομίσας 
ότι διηυθύνετο πρός τάς ’Αθήνας τής ’Αμερικής 
καί ούχί τής 'Ελλάδος, έθεσεν αύτήν έντός τοϋ διά 
τόν νέον κόσμον προωρισμένου φακέλλου. Ή μικρά 
έπιστολή, άφού έκαμε τόν εις όγδοήκοντα ήμέρας 

[ περίπλουν τής γής. έφθασεν έπί τέλους ε’ς τόν πρός 
όσον, έκπληκτος δέ παρέλαβεν αύτήν ό κ. Άλ. 
Κ. φέρουσα τάς σφραγίδας όλων τών ταχυδρο
μείων δι’ ών διήλθε.

ΙΙΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓ12ΓΗΣ
Κ ΑΙ ΊΊΙΣ ΧΡΙΙΣΕΩΣ TOY Κ \ΦΕ ΕΝ Κ£2Ν[ΠΟΑΕΙ.

Π χρήσις τοϋ καφέ εΐσήχθη έν Κ ωνσταντινουπό- 
λει έπί τής βασιλείας τοϋ Σουλτάν Σουλείμάν περί 
τό 1 540'. Κατά πρώτον είχεν ε’.σαχθή εΐς τήν Συ
ρίαν άπό τούς καμηληλάτας τής ’Αραβίας. Πχρε- 
τήριγϊχν ούτοι ότι αί κζμηλοι αύτών, άπαυδοϋσαι 
έκ τοϋ μακροϋ δρόμου, έλάμβζνον νέας δυνάμεις καί 
ήθος τι ίλαρότητος καί οίονεί μέθης, οσάκις έβο- 
σκοντο τόν θάμνον τοϋ καφέ. Καί αύτοί δέ ούτοι 
γσθάνοντο τά αύτά οπότε έπινον δόσεις τινάς έκ τοϋ 
ποτού έκείνου, καί τοιουτοτρόπως διέδωκαν τά περί 
αύτού καθ’ όλην τής Αραβίας τήν έρημον.

Έκ τούτων ολίγον κατ’ ολίγον διεδόθη καί έν 
Κωνσταντινουπόλει καί έπί τής βασιλείας τοϋ μνη- 
σθέντος Σουλτάνου κατά πρώτον ειχον έγερθή τά 
έκ τοΰ καφέ όνομασθέντα κ α φ ε ν ε ϊ α ή όρθοτερον 
κ α χ β έ- χ α ν έ όπου πρό πάντων συνηθροίζοντο οί 
οκνηροί ίνα πίνωσι τό άφέψημα τοϋ καφέ· βραδύ
τερο·/ δε ταΰτα έγειναν τόποι συναθροίσεων έπικιν- 
δύνων είς τήν κοινήν ήσυχίαν ώς καί τά καπηλεία. 
ΊΙ κυβέρνησις δέ διέταξε τούς ού/.εμζδας νά έξετζ- 
σωσιν αν ό καφές ώς ποτόν μεθυστικόν άπηγορεύε- 
το, όπως ο οίνος, ύπό τοϋ Κορανίου- Αί γνώμαι ύ- 
πήρξαν άντιφατικαί, τών μέν καταδικαζόντων τόν 
καφέν ώς έχθρόν τοϋ ύπνου καί τής γ ο ν ι μ ό τ η
το ς 1 , τών δέ άποκαλούντων αύτόν πνεύμα 
τών ό ν ε ί ρ ω ν κ α ί π η γ ή ν τής φ α ν τ α- 
σ ί α ς.

1 Τί αυίά έ-εφράσΟηταν ζα'ι περί τοΰ ίλ’γ .ν ύστερον 
είσαχΟε’ντο; χαπνοΰ ή τάυβχχου. Έν γένει οε οί ούλε- 
μάδε; τδν οίνον, τδ όπιον, τδν καφέν κα’: τον καπνόν ά- 
πεν.άλε-αν τάς τ έ ί/β α ρ α ; ο τ ή λ α ς τής σκηνής 
τ ή ς ή δυ π α 0 ε ί α ς, ή τούς τέσσαρας υπουρ
γούς τοΰ Διαβόλου, ένω οί ποιηταί τά ω.ομασκν, 
τά τέσσαρα στοιχεϊα τοΰ κόσμου τ ή ς ά- 
πολαόσεως, τά τέσσαρα π ρ οσ κ ε ρ ί /. α ι α 
τοΰ σ ο ·ρ ϊ τής ηδονής.

ΑΙΘΕΡΟΠΟΣΙΑ Ι.Ν ΙΡΑΑΝΔΙΑι

Ή έν Παρισίοις έκδιδομένη φαρμακευτική έφη- 
μερίς «’Φαρμακευτική Ένωσις», άναφέρει οτι ο εν 
Αονδίνω άνταποκριτής τής «Βρετανικής Ί.πιθεω- 
ρήσεως» σημειοϊ παράδοξόν τι έθιμον άπό τινων 
μηνών ύφιστζμενον έν Ιρλανδία καί τό οποίον προ- 
καλεΐ τόν θαυμασμόν πάντων. Τό έθιμον τούτο ει - 
ναι ή τοϋ θεϊκού αίθέρος κατάχρησις ώς ποτο μεϋ- 
Ουστικοϋ.

’Ιατρός ’■ις ε:ς όν έδιηγήθησαν τήν παράδοξον 
ταύτην συνήθειαν, μετέβη άπό σ/.οποϋ εν Ιρλαν
δία έν τοίς μ.έρεσιν έν οις τό έθιμ.ον ήν εν χρήσει 

καί διηγείται ώς έξής τήν Ιστορίαν τής έπισκέ 
ψεώς του.

Έν ταϊς όδοίς δέν άπαντά τις ή χωρικούς κο- 
σμίως ένδεδυμένους. καθαρούς καί έπιμεμελημένους 
οΐτινες ούδέν σύμπτωμα μέθης προδίδουσι. Φθάνων 
δμως τις είς τήν μικράν πόλιν Drapers-Towil. 
ή τοϋ αίθέρος διαπεραστική οσμή προσβάλλει το- 
σοΰτον ίσχυρώς τούς αερίους τής άναπνοής οδούς, 
ώσανεί εύρίσκετό τις έν δωματίω ασθενούς· έν τή 
άγορκ τής πόλεως ό άήρ ήτο μεμολυσμένος έκ τής 
απόπνοιας τών εν αύτγ συνηθροισμένων χωρικών.

Το προσωπον, δπερ έθεσε τόν ιατρόν έπί τά ίχνη 
τού ολέθριου τούτου έθίμου, ίσχυρίζετο ότι καί άπό 
άποστασεως ήμίσεως μιλίου ήδύνατο τις νά αίσθαν- 
θή τ-ήν οσμήν τοϋ αίθέρος έν τώ άτμοσφαιρικώ άέρι, 
γεγονός, όπερ ό ιατρός, έν άρχγ, έδυσκολεύθη νά 
παραδεχθγ καί τό οποίον έχαρακτήρισεν ώς παρά
λογον υπερβολήν.

« Μετά λ.ίαν άγρυπνον προσοχήν, έπάγει ό ια
τρός, ήύυνήθην νά πεισθώ περί τοϋ ποθουαένου, κα
θότι i ό έκ τοϋ καθολικού κλήρου, συντελεί
εΐς τό νά όιατηρήται μ.υστική ή χρήσις τεϋ βλαβε
ρού τούτου φαρμάκου.» Ό Ιατρός άκολούθως ήΟέ- 
λησε ν’ άνατρέξγ εΐς τήν άρχήν τοϋ τοεούτου με- 
ταςύ των δυστυχών τούτων οντων έθίμ.ου, άτινα 
άναμφιβόλως καί αύτό τό ονομα τής βλαβερής ταύ
της ούσίας θά ήγνόουν.

’ Από τής έποχής τής περί έγκρατείας διδαχής 
τοϋ πατρός MaliieWS, ϋ.έγει ό ιατρός καί μετά τήν 
έν Drapers-Town έπίσκεψιν αύτού, οπότε τό βί- 
σκι, τό Τζίν καί ή ρακή καθ’έυλοκληρίαν άπεσκορα- 
κίσθησαν, ό διάβολος ένέσπειρεν εΐς φαρμακοποιόν 
τινα τήν ίύέαν τής άντικαταστάσεως τών άπαγο- 
ρευθέντων οΐνοπ.ευματωδών ποτών διά τοϋ αίθέρος, 
τόν οποίον ό αίδεσιμώτατος πατήρ MatllCWS ού- 
δολως έσκέφθη έπίσης ν’ άπαγορεύσγ.

τό Ί’ζ’ιν καί

ΊΙ ποσότης του καταναλισκομένου αίθέρος παρά 
τίνος συστηματικού οϊνοπότου, δύναται ν’ άνέλθη 
μέχρις ήμισείας οκάς, ποσότης, ής ή λήψις έν τγ 
καθ’ ήμέραν ιατρική, χρήσει θά έφαίνετο άδύνατος, 
άνευ σπουδαίων περί τής ζωής τοϋ πάσχοντος κιν
δύνων.

’ Από τής άποκαλύψεωςταύτηςέν Drapers-Town 
οί κυβερνητικοί ιατροί άναζητοϋσι ’ίχνη τοϋ αύτού 
κακού καί έν ’ Αγγλία, άΰ.λ’ όμως δέν ήδυνήθησαν 
ν’ άποκαλύύωσιν ή περιπτώσεις τινας μονομερείς.

Καί όμως ή αΐθερόποσία όλονέν αύξζνει καί.πράγ
μα παράδοξον ! ήρξατο διαδιδόμενη καί μεταξύ 
αύτών τών κυριών τής άνιυτέρας κοινωνικής τήξεως 
μέχρι τοιούτου βαθμού, είς τρόπον ώστε έπί τής 
χλόης τοϋ Hyui’-l’ark παρατηρούνται ένίοτε ε- 
σκορπισμένα κενά φιαλίδια αίθέρος. άτινα αί κομψαί 
περιδιαβάτριαι ρίπτουσιν άπο τών θυρίδων τών ά- 
μαςών αύτών.
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Ενταύθα πληρέστατα εφαρμόζεται τό αξίωμα 
τού πρίγκηπος Talleyrand ότι «ό πιστεύων ν’ α
πόσβεση τχ; κακίας διά της αστυνομίας καί τών 
νόμων . . · , ούδέν άλλο πράττει ή άντικαθιστών 
αύτάς.» Τ. Α.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΞΙΙΣ.

Γνωστόν δτι ό μεταξοσκώληξ μετεκομίσθη έκ 
Σινικής έπί τού αύτοκράτορος 'Ιουστινιανού ύπό δύο 
Μοναχών, καί έκτοτε έτράφη,καί έπολλαπλασιάσθη 
είς τήν Ελλάδα καί Πελοπόννησον, καί μετά τήν 
IB'. ίΟΟ[ρίδα μετεδόθη καί είς τήν Ευρώπην· άπό 
τού βόμβυκος ονομάζονται βομβυκινά τά μεταξωτά, 
ώς Σηρωτά άπό τών Σηρών, έθνους Σινικού.

Ό Βόμβυξ μεταμορφούται θαυμασίως άπό σπόρον 
θερμαινόμενου· έκ τού ώού, ούτως είπεϊν, παράγεται 
σκώληξ λευκοκίτρινος, δστις τρέφεται έπϊ δεκαπεν
θημερίαν άπό συκαμινόφυλλα, καί άφ’ ου καταντή
σει ύποκόκκινος βάλλεται είς κοιτώνα έστερημένον 
άέρος καί ύγρασίας καί έχοντα κλάδους δένδρων· 
ένταύθα άναβαίνων αρχίζει νά κάμη τήν φωλεάν 
του, ήτις είναι ή μέταξα, καί επονομάζεται Ι< ο υ κ- 
κοΰλι (άπό τού κόκκος, έφθαρμ. Κουκκούλι) καί 
ύποκοριστικώς Κοκκύλιον διά τήν στρογγυλότητά 
του. 'Αποπτύει τήν πρώτην ήμέραν άραχνώδες ύ
φασμα, καΐ τήν έξης κάμει τήν άρχήν τού κόκκου, 
τήν δ’ εφεξής περιτυλίσσεται ολόκληρος καί εργά
ζεται έσωθεν μεγαλύνων τό κοκκύλιον του. Μετά 
παρέλευσιν αύθις I 0 ήμερων, ζεύγη τινά βομβύκων 
άρρένων τε καί θηλέων κρατούνται πρός παραγωγήν 
σπόρου. ’Εκ τών βομβύκων τούτων εξέρχονται πτε- 
ρωταί χρυσαλλίδες, αΐτινες οχεύονται καί γεννώσαι 
τόν σπόρον των άποθνήσκουσι, οί δέ λοιποί άμέσως 
έψήνονται είς τόν κλίβανον, ή εκτίθενται είς τήν 
θερμήν τού ήλίου καύσιν ύποβαλλόμενοι ούτως είς 
καταναγκαστικόν θάνατον, διά νά μή διατρυπήσουν 
τό κοκκύλιον καί έπιφέρουν ούτω βλάβην είς τήν 
περί αύτούς μέταξαν. Γά κοκκύλια μετά ταύτα 
συνάζονται εις κοχλάζοντα λε'βητα, ή έν ψυχρώ 
ύδατι, καί διά μηχανικού τρόπου διϋλίζονται. Έν 
τή βομβυκοτροφία επιδίδονται πολλαχοϋ τής όθωμ. 
αύτοκρατορίας καϊ τής έλευθέρας Ελλάδος, ιδίως 
δμως είς τά μέρη τής Βουλγαρίας, Μακεδονίας, 
Προύσσης, ΙΙελοποννήσου, Ζαγοράς Θεσσαλίας, Συ
ρίας καί τής Μεσοποταμίας. ΊΙ περσική μέταξα ύ- 
περτερει τάς λοιπάς, έπεται μετά ταύτην ή ιταλική 
καί γαλλική.

'Η μέταξα ύποδιαιρεΐται είς πολλά είδη, καί 
πρώτον είναι τό ώμον (crue) ούτω καλούμενου διό
τι έκβαίνει χωρίς νά βρασθή τό κοκκύλιον, άλλ’ ά- 
ποτυλίσσεται ξηρόν ή είς ψυχρόν ύδωρ- τούτο έχει 
τήν περισσοτέραν στιλπνότητα. Βον είναι τό βρα.- 
σμένον (cotta), ουπερ γίνεται χρήσις είς τά καλλί
τερα μεταξωτά τής Εύρώπης. Γον στημόνια (sete

de Trama) όσα τυλίσσονται επίτηδες δι’ αύτήν 
τήν χρήσιν τών ύφασμάτων.

Δον Τό άκλωστου (Ρΐ8Π8) τό πωλούμενον ούτως 
ύπό τό άπλούν όνομα Μετάςι, χρησιμεύον είς τά 
κεντήματα καί τάς τοιαύτας εργασίας.

Εον Τό Μετρητόν (Seta COnlata) τό κάλλιστον 
καί κλωστόν Ί μ β ρ ι σ ί μ ι.

Ύπάρχουσι πρός τούτοις καί έτερα 2 είδη Με- 
τάςης. Πρώτον είναι τό Ασιατικόν Μετάξι (Seta 
Orientale)' άλλά τούτο δέν είναι έργον βόμβυκος, 
ώς τά λοιπά μετάξια, άλλ’ αυξάνει είς δένδρον 
καρυάς άπαραλλάκτως, ώς τό βαμβακόδενδρον, 
έμ.περιέχον μέταξαν λευκήν, ψιλήν καί στιλπνοτά- 
την, χρήσιμον είς πολλά υφάσματα μεταξωτά τής 
Κίνας καί τών ’Ινδιών. Δεύτερον δέ ή καλουμένη 
Μέταξα Όστρακοδέρματος iSela d’Ostrica). Ταύ
της όέ τής Μετάςης πρώτοι έφευρεταί είναι οί ’Ιτα
λοί, οϊτινες μετά πολλάς δοκιμάς έμαθον νά κλώ
θουν τήν μεταξώδη τρίχα τής Π ί ν ν α ς, ήτις προσ- 
κολλάται είς τούς βράχους διά τών τριχών τάς 
οποίας φέρει είς τό οστρακόδερμα αύτής. Χρειά
ζονται βεβαίως πολλά πλήθη Πιννών ϊνα έξαρκέ- 
σωσιν διά τήν κατασκευήν ενός μόνου ζεύγους πε
ρικνημίδων πλεκτών· άλλά τό τοιούτον είναι κατά 
πάντα έξαίρετον καί υπερβαίνει δλα τά λοιπά έκ 
μετάξης όποιουδήποτε μέρους τής Εύρώπης· τώ 
1154 έδωρήθη είς τόν Πάπαν έν ζεύγος τοιούτων 
περικεκλεισμένον είς μικράν ταμβακοθήκην, άλλά 
μεθ' δλην αύτήν τήν λεπτότητα είναι λίαν περιζή
τητος· αί ΓΙίνναι αύται άλιεύονται είς πλήθος έν 
Ταράντω τής Καλαβρίας καί τοϊς αίγιαλοϊς τής 
Σικελίας, ένθα εύρίσκονται καί έργοχειρειά τοιούτων 
πλεκτών περικνημίδων καί χειροκτίων.

ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ

Ό γεννηθείς έντός πορφύρας. Είς τήν Άλεξανδριάδα 
αύτής, Άννα ή Κομνηνή λέγει, δτι, Πορφύρα ήτο 
τό όνομα τετραγώνου τινάς κτηρίου, κειμένου έν τώ 
μέσω τού περιβόλου τών άνακτόρων καί έχοντος 
στέγασμα πυραμιδοειδές. Τό έδαφος καί οί τοίχοι 
ήσαν έκ λαμπρού μαρμάρου. Οί Βυζαντινοί αύτο- 
κράτορες μετέφεραν τούτο έκ τής 'Ρώμης άδραϊς, 
δαπάναις. Τό χρώμα αύτού ήν πορφυρούν έκτος μι
κρών τινων λευκών κηλίδων.

Τό χρώμα τού μαρμάρου έδωκε τό όνομα αύτού 
είς τό κτήριον, τό δέ κτήριον είς τον βασιλόπαιδα, 
τόν γεννηθέντα έντός αύτού, βασιλεύοντος τού πα- 
τρος του. , , , _

Γνωρίζομεν υπο το ονομα Πορφυρογέννητος, 
Κωνσταντίνον τόν Ζ’.

ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΧΟΡΤΟΝ.

Τό σιδηρόχορτον, περί ου πρόκειται, είναι 
φυτόν άνύπαρκτον γεννηθέν διά τής φαντασίας άν
θρώπων όνειρευομένων τήν ζπόκτησιν πλούτου πολ
λού άνευ κόπου καί έργασία;.

Κατά τό 1853 έτος 
μου γραίαν τινά γυναίκα

ειχον εις την υπηρεσίαν
___ ;-------  έκ Σαλαμίνα;· αΰτη δέ 

βλέπουσά με καθ’ έκάστην νά συλλέγω φυτά έκ 
τών ορίων τής Αττικής ίυχνάκίς μέ ήρώτά έάν 
έχω μεταξύ αύτών καί τό σιδηρόχορτον, καί 
έάν ή δύναμις αύτού τού φυτού ηναι τοσυν θαυμα- 
σία δσον καί φημίζεται. Περίεργο; νά μάθω τί είναι 
αύτό τό σιδηρόχορτον καί τήν θαυμασίαν του 
δύναμιν άπεκρίθην ότι καί τό φυτόν έχω καί ή δύ- 
ναμίςτου είναι βεβαίως θαυμασϊα. άλλά δυστυχώς 
δέν δύναμαι νά δώσω είς κανένα έξ αύτού διότι μοί 
είναι άπηγορευμένον. Μεθ’ ήμέρας τινάς. κατά τάς 
οποίας παρετήρησα ότι ή υπηρέτρια συνωμίλει μετά 
διαφόρων καί αγνώστων μοι προσώπων, ή γυνή 
αΰτη μοί προσίφερε είκοσι χιλιάδα; δραχμών έάν 
τής έδιδον ολίγον σιδηρόχορτον. Εννόησα λοιπόν 
δτι αΰτη παρ’ άλλου ώδηγεΐτο καί δι’ άλλον ήθελε 
τό πράγμα, τό όποιον έγώ εντελώς ήγνόουν καί ή 
περιέργειά μου έκεντήθη πολύ νά μάθω τί τρέχει 
μέ τό σιδηρόχορτον τούτο. ΊΙρνήθην λοιπόν καί έκ 
δευτέρου· τέλος μοί έπροτάθη ότι έάν δώσω τό 
σιδηρόχορτον θέλω μεθέξει τών μεγάλων ωφελημά
των μια; εταιρίας ήτις έγίνωσκεν μέγα τι μυστι
κόν. Συγκατετέθην είς τούτο, καί μετά δύο ήμέ
ρας ήλθον είς τύν οίκον μου περί τά δώδεκα πρό
σωπα, έν οίς δύο άμαξηλάται, τρεις ύπηρέτριαι. 
δύο μάγειροι πρεσβειών καί δύο τροφοί.

Κωμικωτάτη κατέστη ή συνεδρίασι; έκείνη διά 
τήν σοβαρότητα της καί έτι κωμικώτατο; ήτον ό 
περί σιδηροχόρτου διάλογός μου μετά τών αν
θρώπων εκείνων, διά πράγμα τό όποιον εντελώς 
ήγνόουν καί ήθελον νά μάθω διατί μοί έζητεΐτο. 
Ιδού δέ έν συντομία τί εμαθον.

Τό σιδηρόχορτον, μυθικόν καί άνύπαρκτον 
φυτόν, έχει τήν θαυμασίαν καί μαγικήν ενέργειαν 
νά θραύγ παν κλείθρο·/, καί πάν σιδηρού·/ χρημα
τοκιβώτιο·/ μόλις τό έγγίσγ τις δι’ αύτοΰ. Ί·.ζη- 
τεϊτο δέ ιδίως τό σιδηρόχορτον τότε, διά νά γίνη 
δι’ αύτού ή κατοχή μεγάλου τινό; θησαυρού κειμέ
νου κατά τά μεθόρια εντός τοΰ Τουρκικού κράτους. 
ΊΙ περιγραφή τοΰ θησαυρού είναι τοιαύτη. Έν τινι 
ύπογείω τού οποίου τήν μεγάλη·/ καί σιδηράν πύ- 
λιν δύναται ν’ άνοίξγ ό τυχών καί νά είσέλθ·/). κεΐν- 
ται είς σωρούς μεγάλους καί άναριθμήτους χρυ
σά νομίσματα, έλάσυ,ατα βαθύτατα νουσού. υ.αο··α- 
ρϊται καί άό άξαντες · όταν ο ε-σελΟών Οίλήση να 
λάβη, τι έκ τών σωρών τούτων, έστω καί τό μι
κρότερου τεμάχιον, ή σιδηρά θύρα αμέσως μετά 
πατκγου κλείεται, τόν αιχμαλωτίζει, καί δέν ανοί

γει είμή μόνον όταν άφεθή τό παρ’ αύτού κρατού
μενον κειμήλιου. Άναγινώσκεται δέ έπί τής θύρας 
μεγάλοι; γράμμασιν ή ακόλουθος επιγραφή : ό θη
σαυρός ουτος γίνεται κτήμα μόνον έκεί
νου όστις φέρει μεθ’ εαυτού τό σιδηοό- 
χορτον. Έξ Ανακρίσεων δέ τά; οποίας έκαμαν 
άνεκάλυψα τά άκο’λουθα. Βούλγαρός τις αγύρτης 
έσχημάτισε μυστικήν εταιρίαν διά τήν κατάκτησιν 
τούτου τό θησαυρού, χάριν τοΰ οποίου έζητεΐτο 
μετά τοσαύτης επιθυμίας τό σιδηρόχορτον. φορολο- 
γών τού; ύπήρέτας,τά; τροφούς καί τούς μαγε'ρους 
τών Αθηνών. ΊΙ ΰπαρξι; τού τοιούτου θησαυρού 
έφθασε καί είς στρώματα τής κοινωνίας πολύ 
ύψηλότερα καί έπληροφορούμην τούτο οσάκις παρά 
σπουδαιοτάτων προσώπων μοί έζητοϋντο 
πληροοορίαι περί σιδηροχόρτου!! ’Αγνοώ έάν 
διά τήν ιδέαν τής ύπζοξεως τού μυθώδους σιδηρο- 
χόρτου έπλάσθη ό μύθος τοϋ θησαυρού, ή διά τόν 
μύλον τού θησαυρού έφευρέθη τό έτι μυθικώτερον 
σιδηρόχορτον δύναμαι όμως νά βεβαιώσω ότι καί 
ό Μπάρμπα Χατζής ό Βούλγαρος καί οί συνέταιροί 
του άπεβίωσαν έπί· τής ψάθης περιμένοντες τό σι- 
δηρόχορτον. Βραδύτερου έπληροφορήθην ότι ή περί 
σιδηροχόρτου ιδέα μεγάλως έγενικεύθη μεταζύ τών 
προλήψεων τού λαού. 1

1 ’Εραν. έκ τών Γεωπονικών τοΰ Θ. ’Ορφανίσου

II ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΓ ΤΙΙΑΕΦΩΝΌΥ ΕΝ ΙΜΕΡΙΚΠ.

Τό Ηλεκτρικόν φώς. έπιθεώρησίς τής ήλεκ- 
τρικότητος δημοσιευομένη ύπό τήν επιστασίαν τού 
κόμητος de MuIlCel μέλους τής ' Ακαδημία; τών 
επιστημών έν Παρισίοις, περιλαμβάνει είς τόν τε- 
λευταϊον αύτού αριθμόν μελέτην ένδιαφέρουσαν έπί 
τή; χρήσεω; τού τηλεφώνου έν ’Αμερική. Τό όργα- 
νον τούτο δπερ πολλοί θεωρούσι άπλούν παίγνιον 
ανεπιτήδειου είς τά; πρακτικά; χρήσεις διεδόθη έν 
ταϊς Ήνωμέναις Ποϋ.ιτείαις μετά τρόπου τή αλήθεια 
καταπληκτικού.

'Υπολογίζουσιν ότι περί τάς 26,000 τηλεφώνων 
Bell πρός τό παρόν είσίν έν χρήσει έν ταίς ΊΙνω- 
μέναι; ΙΙολιτείαις- εί; τό κεντρικόν γραφείου έκαστη; 
μεγαλουπόλεω; άκτινοβολούσι σειραί τηλεφώνων 
τά οποία σνκοινωνούσι μέ τάς κατοικίας καί τά 
γραφεία τών πελατών καί συνδρομητών, εις οΐχν 
δήποτε οδόν καί προάστειον καί αν ώσιν ουτοι.

"Οταν έπιθυμώσιν οί συνδρομηταί ουτοι νά συν- 
διαλεχθώσι μετά τίνος εί; οίον δήποτε μέρος εύρι- 
σκομένου ε-δοποιούσι έν τώ κεντρικώ γραφείω τά 
τού τηλεφώνου. Ό ύπκλληλος τού γραφείου τοπο
θετεί τότε ιδιαίτερον σωλήνα δι'ο> γίνεται πλ-ήρη; 
συνεννο’ησι; μετά τού ατόμου μετά τού οποίου επι
θυμούσε νά συνεννοηθώσι. Έν τή πόλει τοΰ Clli— 
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CagO γίνονται έν τώ κεντρικφ γραφείφ ύπέρ τάς 
8,000 ειδοποιήσεις καθ’ έκάστην.

Εις την Βρασιλίαν τηλεφωνικά·. συγκοινωνίαν 
ίδρύθησαν μεταξύ τών μεγάλω υ φυτειών, διάφο
ρων αγροκηπίων καί τών κυβερνητικών διευθύν
σεων. Είς τό Γίον Ίανέίρον, ή Γεοουσία συγκοινω
νεί μετά τής Βουλής διά τών τηλεφώνων CbWer.

Κ. X. Μ.

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΊΊΙΧ ΦΩΣΦΟΡΠΣΕίΙΣ.

Οί πλεύσαντες νύκτα διά θαλάσσης έν τοΐς θερ
μοί; κλίμασί γνωρίζουσι τό φαινδμενον τής φ ω σ φ Ο
ρη σε ως, όπερ τοσοΰτον ήσχόλησεν έπί πολύ τούς 
σοφούς- Τό φαινδμενον άποτελείται ένίοτε έκ πολ
λών ιχθύων οΐτινες διατέμ.νουσιν ώς λαμπρά τόξα 
τό κύμα, ’^λλοτε δέ παράγεται ύπό τών Μεδου
σών, τών Νηρει’δων, τών Αστεριών, οΐτινες έκφέ- 
ρουσι τό φώς ώς οί ηλεκτρικό·, ιχθύες τόν ηλεκτρι
σμόν. Πολλά τών ζώων τούτων, μακρο'Οεν θεωρού
μενα, φαίνονται ώς δίσκοι π^πυρακτωμένοι σιδήρου 
ή ώς δεσμίδες φωτειναί σπινθηροβολούσα·.. Ενίοτε 
δε παρέχουσιν όψιν πολυχρωμκτων ύαλίνων σφαι
ρών λύχνους περιλαμβανουσών ώς έν πανδήμω φω
τοχυσία. Άλλοτε δέ λαμπυρίζουσιν έν είδε·, πυρο- 
φορων μετεώρων ή βολίδων μυρίοις ένασμενιζδντων 
έλιγμοϊς καί άθύρμασιν. Αί δέ λεγόμεναι Μέδου- 
σαι Φυσοφδροι σύρουσι διεσκεδασμένην κόμην, ής 
οί πλόκαμοι σελαγίζουσιν ύπό μυρίων φώτων, ώς 
λαμπυρίζει έν τώ στερεώματι κατά τάς αιθρίας 
νύκτας ή κατάστερος κόμη τής Βερενίκης.

Ό Πλίνιος έθεώρησεν δτι οί φαγόντες τάς φωλκ- 
δας διετήρουν είδος φωτός έπί πολλάς ώοας. Ό 
Σπαλαντσάνης έρευνήσας εύρεν ότι ή αιτία τής πα
ραδόξου ταύτης ίδιότητος τής φωσφορήσεως άπο- 
δοτε'α γλοιώδει τινί ύγρώ όπερ συνάγεται ε ς τήν 
επιφάνειαν τών πλοκάμων καί είς τόν στόμαχον· τό 
δέ λοιπόν μέρος τοΰ σώαατος λάμπει έξ άντανα- 
κλκσεως.

Ιδίως όμως παράγεται τό οαινδμ-ενον τοΰτο ώς 
επί τό πλεΐστον έν τή θαλάσση ύπό αικσοσκοπικών •Ζ .. , ’ .11ζωυφίων.

".Αμα τοΰ ήλιου έκλιπο'ντος άπό τού όρίζοντος, 
λε'γει Q Αλέξανδρος Ούμβόλδος, άμύθητον πλήθος 
αοράτων ζωυφίων άναβαίνει εϊς τήν επιφάνειαν τών 
ύδάτων έλκυομένων ύπό μετεωρικών αιτιών. Έάν 
δέ ή θάλασσα ήρεμη, βλέπει ό ποντοπορών επί τής 
έπιφανείας αύτής, ιδίως κατά τάς αιθρίας νύκτας, 
μυριάδας λαμπρών σπινθήρων καί άναμίξ έν είδε·, 
δφεων σελασφο’ρων πυρούς μυρίαις ένκσμενίζοντας 
καμπαΐς καί γραφικοί; έλιγμοϊς. Σαλευομένης δέ 
τής θαλάσσης, έκαστον κύμα ρίπτεται έν είδε·, πε- 
πυρακτωμένης λάβας είς τήν πρύμναν τοΰ πλοίου, 
καί διαρρηγύνμενον, οπισθοδρομεί άναπτύσσον μαν

δύαν σελαγίζοντα περιφλεγή, όστις είς μεγάλα; έξε- 
λισσόμενο; διαστάσεις συγχέεται τή αίγλη τών μαρ- 
μαιρόντων αστέρων τού στερεώματος. Έκαστος 
βράχος φαίνεται περιεζωσμένος πΰρ. Έκαστη δέ τού 
τροχού στροφή αναπτύσσει απειρομεγέθεις πυρσοβό- 
λους στάχεις. Καί όταν άγέλαι δελφίνων έπί νυ
κτερινήν έξελθούσαι θυμηδίαν πλέωσι καί παλαίω- 
σιν έπιχαρίτω; έν τώ λκμποντι έκείνω μανδύα, τό 
θέαμα καθίσταται ώς άληθώς χαρίεν καί φαντα
σιώδες.

Τήν φωσφο'ρησιν ταύτην παράγει ιδίως τό ζωύ- 
φιον τό καλούμ.ενον Νυκτολαμπί; ή Κεγ- 
χροειδής (Nocliluca Miliaris), όπερ έξεταζόμε- 
νον διά τοϋ μ.ικροσκοπίου, έπιδεικνύει σφαίραν πη- 
κτώς διαφανή, έφ’ ής είσίν έσπαρμένα πλήθος φω
τεινών σημείων, καί έχουσαν είδος τριχοειδούς 
παραρτήματος, όπερ πολλοί Οεωροϋσιν ώς τό στόμα 
τού ζωυφίου.

Οί ψευδείς φίλοι όμοικζουσι τούς κμαξηλκτα;, 
τούς οποίους εύρίσκει τις πάντοτε είς τήν θέσιν 
των, έως ότου ό ήλιος λάμπει, καί οΐτινες γίνονται 
άφαντοι, άμα τόν αίθριου ούραυόυ καλύψει θύελλα

ΥΓΙΕΙΝΗ.

11 ερί (ίιόπτρωκ.

’Ονομάζονται ούτω τά γνωστά οπτικά όργανα 
τά πρός θεραπείαν ανωμαλιών τινων τής οράσεως 
χρήσιμα ή πρός αύςησιν τοΰ οπτικού πεδίου.

Ύπάρχουσι πολλά είδη ύέλων, ιόν ποιούμεθκ 
χρήσιν άναλόγως τών διαφόρων οφθαλμικών παθή
σεων. Ενταύθα όμως ό λόγο; έσται μόνον περί τών 
κπλουστέρων τών καί μ.κλ.λου εν χρήσει, τών λοι
πών ειδών, ώς πολυπλοκοτέρων, παρεχόμενων πάν
τοτε τή τού ιατρού παραγγελία.

\ί κπλούστεραι διοπτρικαί ύελοι είσί δύο ειδών 
άμφίκυρτοι καί αμφίκοιλοι. Καί αί μέν πρώ
τα·. χρησιμεύουσι τοΐς πρεσβύωψιν, αί δέ δεύτε
ρα’. τοΐςμύωψιν. Έκτός τών δύο άνω ρηθέντων 
ειδών, έ'χομεν καί τάς κεχρωσμένας ύέλους, 
κοινώς COftSCroeS ΜΰΛ'φίνζζ. Αί ύελοι ή φακοί, 
άναλόγως τής κυρτότητος ή τής κοιλότητος αύτών 
είς τό νά δέχωνται ή ν’ άποθώσι περισσοτέρας ή 
όλιγωτέρκς ήλιακάς ακτίνας, είσί καί διαφόρως ή- 
ριθμημ.ένα- καί όταν μέν δέχωνται περισσοτέρας 
ακτίνας,. τότε κοινώς λέγομεν ότι τά γιαλιά εί
ναι δυνατά, τούναντίον δέ όταν δέχωνται ολι- 
γωτέρας.

Τά αίτια τα συνήθως ύπα-ορεύοντα τήν χρή
σιν τών απλών διόπτρων είσί τά εςή; :

’Ασθενώπίκ.—Τούτέστιν έξασθένησι; τής εύ-

ευκρινούς 
ένδείκνυν-

•ρεσ- 
. τών 

ερί έκλογής άμφικοίλων 
άς ίσχυράς ύέλους- 

περί άμφικύρτων 
:άσης προλήψεως, 

, διότι τοΐς 
•εται έκ τής 

ύέλων- άδίκως δέ 
.-ροσπαθούντες ν’ άνα- 

Όταν 
ία ύπερβαίνη τά συνή- 

άναγκαία άποβαίνει ή ιατρική τών 
μ.ή τοιαύτη τις ισχυρά 

τού οφθαλμού
ίνα

α όφείληται είς βαθύτερα;

κρίνους οράσεως διά τά πόρρω ή έγγύς κείμενα αν· 
τικεϊυ.ενα. Καί όταν μέν πρόκειται περί 
οράσεως τών πόρρω άντικειμένων, τότε 
ται αί άμφίκυρτοι ύελοι, τούτέστιν αί τών πρ: 
βυώπων, έάν περί τών έγγύς, αί αμφίκοιλοι ή τ 
μυώπων. "Οταν πρόκειται πε. 
μυωπικών διόπτρων, φευκτέον τ 
ένώ τούναντίον όταν πρόκειται 
πρεσβυτικών, συμφέρει, έναντίον 
νά έκλέγωνται αί ίσχυρότεραι ύελοι, 
προσβύωψιν ο ύ δ ε μ ί α βλάβη έπιγίν. 
χρήσεως καί τών ϊσχυροτάτων 
κοπιώσι ο! ένεκα προλήψεως, 
γινώσκωσιν ανευ ύέλων ή δ’ ύέλων ασθενών, 
όμως ή μυωπία ή ή πρεσβυωπί 
Οη όρια, τότε ι 
οφθαλμών έξέτασις, 
άσθενουπίι 
αλλοιώσεις.

Κόπωσις τής οράσεως.—Είναι τό δεύτε
ρον τό καί συνηθέστατον παράπονον πλείστων όσων, 
τό παρακινούν τήν χρήσιν τών διόπτρων. Οί περισ
σότεροι έκ τών παραπονουμένων ότι κουράζον
ται τά μάτιά των, άποδίδουσι τήν αιτίαν είς 
τό προκεχωρημένον τής ήλικίας, ένώ εύκόλως οί 
τοιούτοι θεραπεύονται, προμηθευόμενοι ίσχυράς ύέ
λους άναλόγως τής πρεσβυωπίας αύτών, ώς τούτο 
συμβαίνει έν’Αγγλία καί' Αμερική, ένθα, έναργής 
άπο'δειξις τής τοιαύτης εύτυχούς συνήθειας είναι 
ή λεπτότης τών χαρακτήρων τών 'Αγγλικών καί 
’Αμερικανικών έφημερίδων.

Διαφέρει όμως σπουδαίως ή κόπωσις τής ορκ- 
σεως ή έκ τής μυωπίας έξαρτωμένη, καθότι όσον 
ασήμαντος καί άν τυγχάνη αύτη, προδίδει πάντο
τε σοβαρότατου καί λίαν έπίφοβον νόσημα, δυνάμε- 
νον νά έπενέγκη έξασθένησιν μέχρι? άμβλυωπίας, 
καί δή, καί τήν τελείαν τής οράσεως άπώλειαν, 
έάν δέν ληφθώσιν έγκαίρως τά άπαιτούμενα μ.έτρα.

Σπκνιώτερόν ή κόπωσις τής οράσεως οφείλεται 
έξ κνίσου οπτικής δυνάμεως τών δύο οφθαλμών 
έν τοιαύτη περιπτώσει ένδείκνυνται ύελοι άνίσου 
ισχύος. Ή έκλογή όμως τοιούτων ά.νίσων τήν δύ- 
ναμιν ύέλων δι’ εν καί τό αύτό προσώπου, χρήσει 
τής μεγίστης προσοχής καί προτιμώτερον νά ποιή- 
ται τις χφήσιν ύέλων τής αύτής έντάσεως ή όιαφό- 
ρου μέν, άνεπαρκούς δέ.

Τέλος μεμακρυσμένα αίτια · 
ύπαγορεύοντα ε'.σί ν ε υ ρ α λ 
χ ι κ α ί καί σ υ μ φ ο ρ ή σ ε ι 
άλλά περί αύτών αύδένα ποιοΰμεν 
πολύ 0’ άπεμακρυνώμεθα τού κυρίου ήμών θέματος.

Μέχρι τοΰδε διήλθομεν σκιαγραφικώς τά απλο-ύ
στερα αίτια τά ύπαγορεύοντα τήν τών διόπτρων 
χρήσιν. Ίίδη άναγκαϊον κρίνομεν νά παραθέσωμ.εν 

τήν χρήσιν διόπτρων 
,γίαι ύπερκογ- 

, τών βλεφάρων- 
....... ι λόγον, καθότι

„ Jj'AWV 'Jzy.J. t, Μ», . 
αοικώς τά ζ.πλού-

πρακτικάς τινας άλλ’ ωφελίμους συμβουλάς ώς πρός 
τήν έκλογήν τών διαφόρων ειδών τών διόπτ.ων καί 
τών ενδείξεων αύτών, καί

Ιον Κ υκλ ι κ α ί κ α ί ώ ε ι δ ε ΐ ς ύ ε λ ο ι.— 
Αύστηρώς έξε τάζόμενου τού ζητήματος τής προ
τιμήσει·»; μεταξύ τών δύο ειδών, πρέπει πάντως 
τά προτιμώνται αί κυκλικαί ύελοι, ώς κκλλιον κα- 
λύπτουσαι τούς οφθαλμούς- άλλ’ έπειδή ή μοίρα 
τών ύέλων ή έκάστοτε χρησιμοποιούμενη δέν είναι 
σχεδόν μεγαλειτέρα τής διαμέτρου τής κόρης, καί 
κατά συνέπειαν δέν έμ.ποδίζεται ή αλλαγή τής 
διευθύνσεως τών βλεμμάτων, προτιμώνται παρά 
πάντων αί ωοειδείς διόπτρά» ώς κομψότεραι τών 
κυκλικών, έκτός τής μ.ο’νης έλλείψεω; ότι στρέφων 
τις τό βλέμμα πρός τά άνω ή κάτω, είναι ήναγ- 
κασμένος νά κλίνη συγχρόνως καί τήν κεφαλήν.

2ον Κ ε χ ρ ω σ μ έ ν α ι ύελοι. — Αί κεχρω- 
σμέναι ύελοι χρησιμεύουσι πρός μετρίασιν τής έντά- 
σεως τοΰ φωτός καί πρός τροποποίησιν τών χρώ
σεων. Είδικαι μόνον περιστάσεις ύπαγορεύουσι τήν 
χρήσιν αύτών ώς π. χ. έκδρομαί διά χιονοσκεπών 
μερών, ή διαμονή έν χώραι; έν αίς τό ήλιακόν φώς 
τυγχάνει λίαν έντονον ώς καί τινα έπαγγέλματα. 
Έν τοιαύται; περιπτώσεσιν ύελοι έχουσαι τήν χρώ- 
σιν τού καπνού (futntis) αί καί ούδέ τ ε ρ α ι κα- 
λούμεναι, είσίν αί χρησιμ-ώτεραι ώς μή παραλλάσ- 
σουσαι τήν τών αντικειμένων χρώσιν.

Αί κεχρωσμέναι ύελοι ύπαγορεύοντα·. έπίσης εϊς 
τινα είδη οφθαλμικών παθήσεων, δι’ ών αποφεύγε
ται ό έρεθισμός τών οφθαλμών διά τής είσδύσεως 
έντονου φωτός. Πρός τόν σκοπόν τούτον αί κεχρω
σμέναι ύελοι άνάγκη νά ώσι κυκλικαί, κυρταί καί 
μεγάλα·., καλύπτουσαι καλώς τούς οφθαλμούς καί 
έμποδίζουσαι τήν έκ τού εδάφους άντανάκλασιν τών 
ηλιακών άκτίνων, όταν τις βαδίζων βλέπη πρός τά 
κάτω.

Τέλος αί κυανώς κεχρωσμέναι ύελοι θεωρούνται 
χρήσιμοι διά τούς έργαζομένους διά τεχνητού 
φωτός.

3ον Αί διόπτραι προτιμότερου νά 
φ έ ρ ω ν τ α ι διαρκώ ς.— Ή διαρκής τών διό
πτρων χφήσι; σπανίως καθίσταται βλάβης πρόξενος- 
οπότε εύκόλως δύναται τις νά παύση τήν περαιτέ
ρω διαρκή αύτών χρήσιν. Δι’ είδη τινά μάλιστα 
μυωπίας, ή διαρκής αύτών χρήσις αποβαίνει άναγ- 
καιοτά.τη.

4ον Διόπτραι έ π ί τ ής ρ ι ν ό ς στερ εού- 
μ εναι (pince-nez). — Τό είδος τοΰτο τών δίο
πτρων, αριστοτέχνημα τής παρισινής καλαισθησίας, 
είναι τό εύλόγως ή άλόγως έχον τούς περισσοτέρους 
θιασώτας. Πόσαι καί πόσοι δέν ποιούνται αύτών 
■χρήσιν άνευ εύλογοφανούς άφορμής, απλώς καί μό
νον χάριν τοΰ συρμού καί μόνον τού συρμού ; Καί 
όμ.ως.πρός μεγάλην εύχαρίστησιν τών άναγνωστριών
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"ί; «Χλωρίδος», ό τρόπος τής κατασκευής αύτών 
ούχί μόνον δέν άντενδεικνύει τήν χρήσιν αύτών, ο- 
μιλοΰμεν πάντοτε διά τούς έχοντας άνάγκην δίο
πτρων)·, άλλά τούναντίον προτιμάται τών λοιπών 
διόπτρων, ώς έγγυτέρω τών οφθαλμών τιθέμενων, 
άρκεί μόνον νά τοποθετώνται καταλλήλως ίνα αή 
ύαύωσι τάς βλεφαρίδας ούδέ κυρτώσιν αύτάς. Τό 
μόνον δυσάρεστον τίς χρήσεως αύτών είναι ότι 
κρεμάμεναι έκ τοϋ τραχήλου εύκόλως θραύονται.

Μονοφθάλμιοι φακοί (monocle) — ΊΙ 
χρήσις αύτοΰ ένδείκνυται εΐς δύο μόνον διακεκρι
μένος περιπτώσεις, ή ό έτερος τών οφθαλμών τυγ
χάνει σπουδαίως βεβλαμμένος άνευ μεγάλων ελπί
δων ίάσεως καί τότε ό ύγιώς έχων δύναται νά φέ- 
ρη τοιαύτην μονήν ύελον, ή ό είς τών οφθαλμών 
είναι ασθενέστερος τοΰ έτε'ρου, οπότε διά τόν άσθε- 
νέστερον δύναται νά γίνγ) χρήσις τοιούτου φακού 
πρός έζίσωσιν τής εύκρινοϋς όράσεως άμφοτέρων. 
’Εκτός όμως τών δύο τούτων περιπτώσεων, ή χρη- 
σις τοιούτου έτεροφθαλμίου φακού α ύ σ τ η ρ ώ ς ά ν
τε νδεί κνυται, διότι, ούχί μόνον έπιφέρει τήν 
ανισότητα τής όράσεως μεταξύ τών δύο όοθαλαών. 
άλλ- είναι καί εν έκ τών συχνοτέοων αίτιων τοΰ 
στραβισμοϋ. Δυστυχώς ικανοί ποιοΰσι χρήσιν τοΰ 
τοιούτου φακού τώ συρμώ μόνον ύπείκοντες. Τό 
ώραϊον φΰλον, εύτυχώς είναι άπηλλαγμένον τοΰ 
τοιούτου κακού.

6ον Διπλαί διόπτραι.—Τό σύστημα τών 
διπλών διόπτρων είναι σχεδόν αποκλειστικόν προ- 
νο'μοιον τής γεροντικής ήλικίας, τής πρεσβυωπίας 
δηλονότι, έν με'ρει δέ καί τής ίσχυρας μυωπίας. 
Πολλοί έκ τών πρεσβυτών θέλοντες ν’ άναννώσω- 
σιν η νά έργασθώσι, θέτουσιν εν ζεύγος διόπτρων, 
ύπεράνω δέ αύτών ετερον καί ούτω σχηματίζουσιν 
είδος τ·. τηλεσκοπίου. Έτεροι δέ οί νεώτεροι μάλι
στα η καί οί μύωπες, άντί τοΰ κακοζήλου συστή
ματος τών διπλών διόπτρων, μεταχειρίζονται τάς 
έπί τής ρινός στερεουμένας διόπτρας (pinCfi-nez) 
χεκλεισμε'νας, άςθέτουσι πρό τοΰ έτε'ρου τών οφθαλ
μών δπως ΐδωσιν εύκρινέστερον τά πόρρω κείμενα 
αντικείμενα. Τό σύστημα τούτο είναι κακόν καί 
λίαν οχληρόν, διότι αί ήλιακαί ακτίνες διερχόμεναι 
■διά διπλών φακών ούδέποτε σχεδόν εντελώς κα
θαρών, άποβάλουσι μέρος τής φωτεινής αύτών έν- 
τάσεως, καί ό τοιοΰτον σύστημα ακολουθών, έκτος 
τής όχληρίας τοΰ νά καθαρίζγ συνεχώς τάς ύέλους 
καί νά άλλκσση συνεχώς μικρόν τήν Οέσιν τών 
δίοπτρων εΐς έκάστην στροφήν τών οφθαλμών, 
βλέπει καί τά αντικείμενα άμυδρότερα. Οί τοιού- 
των διόπτρων ανάγκην έχοντες. δύνανται καί προ- 
•εηθευθώσι τά; τοΰ Φρανκλίνου (lunfillCS ά 1β 
franklin) αϊτινες καί στερεά! καί έκ μιάς μόνον 
ύέλου ,χατεσκευασμένου είσί.

Έν -ένε? χ!· διόπτραι δέον νά τίθηνται παραλλή- 

λως τή ϊριδι καί ούχί λοξώς· διότι ή πλαγία τών 
ακτινών πρόσπτωσις άλλοιοί τήν σαφήνειαν τών 
εικόνων.

Έπειδή ικανός περί μυώπων καί μυωπίας έγέ
νετο λόγος, έπιτραπήτω ήμΐν, ένεκα συχνών παρε- 
ςηγήσεων, νά παρατηοήσωμεν έν παρεκβκσει, ότι 
ή συμπεριφορά τών πάνυ μυώπων έχει τι τό φυσιο
γνωμικόν. Άγωνιζομενοι οί μύωπες έκ παντός τρό
που ν’ άποφύγωσι τοΰ έν τοϊς οφθαλμοί; αύτών δια- 
σκεδασμοΰ τοΰ φωτός, μύουσιν αύτομάτως τά 
βλέφαρα, διό καί μύωπες έκλήθησαν ύπό τών αρ
χαίων. Τό πάνυ μυωπκζον βλέμμα έχει τι τό υπε
ροπτικόν καί σκαιόν καί πολλοί αδίκως παρά τών 
μή είδότων εκλαμβάνονται ώς τοιούτοι.

Συμπέρασμα.—Έκ τών ολίγων πρακτικών 
περί διόπτρων γνώσεων, &ς προσεπαθήσαμεν καί 
δώσωμεν ταϊς άναγνωστρίαις καί άναγνώσταις τής 
Χλωρίδας, έξάγεται ότι αί ενδείξεις καί αντεν
δείξεις πρός χρήσιν τών διόπτρων διά τούτο η 
εκείνο τό οφθαλμικόν πάθος, πρός δέ καί ή έκλογή 
τούτων ή έκείνων τών φακών, τούτων ή εκείνων 
τών χρωμάτων, δέν είναι έργον τοΰ τυχόντος. ΊΙ 
κατάλληλος καί επιστημονική, ούτως είπεϊν, εκλο
γή τών διόπτρων άναλόγως τής ανάγκης είναι 
έργον δυσχερές καί δι’ αύτόν τόν ιατρόν, τόν μή 
εϊδικώς είς τά οφθαλμικά νοσήματα άσχοληθέντα. 
Ούδόλως δέ ποιοΰμεν υπερβολήν λέγοντες, ότι ή 
επιστήμη δέν έτελειοποίησεν είσέτι τά οπτικά μέ
σα τά τοσοΰτον διά τήν ιατρικήν έπιστήμην χρή
σιμα· έκαστος λοιπόν σπουδαίως τήν άνάγκην 
διόπτρων αισθανόμενος συμβουλευέσθω ή τεθήσθω 
προηγουμένως ύπό τήν οφθαλμοσκοπικήν έξέτασιν 
τών παρ’ ήμΐν όφθαλμοϊατρών καί τότε μονον επι- 
σκεψάσθω τό κατάστημ.α τών οπτικών οργάνων 
τοΰ κ. Βιτκλη.

Τ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΙΙΣ.

ΠΡΑΚΎΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.

Εΰωκον βαζόμιτςιοκ·

'Υγράνατε καλώς φύλλον επιστολόχαρτου έντός 
' διαλύσεως χλωρίτιδος κοβάλτου (chlorite de CO- 
billl) είτα δέ πιέσατε καί ξηράνατε αύτό. "Οταν έν 
τή ατμόσφαιρα θά ύπάρχν) ξηρασία, ό χάρτης θά 
λαμβάνγ χροιάν κυανήν, όταν δέ ή ατμόσφαιρα θά 
ήναι ύγρά τότε ή χροιά θά μεταβάλληται ε ς ρο- 
δόχρουν.

θέσατε λοιπόν τοιοΰτον χάρτην επί τοϋ γ.αφείου 
ύμών καί τοιουτοτρόπως θά έχηται ύπό τά ομματά 
σας βέβαιον δείκτην τής ατμοσφαιρικής καταστά- 
σεως.

Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΓΙΔΗΣ.


