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Είσελθόντες χάριτι θεία εις ίτος νέον ί 

σως δέν είναι άνωφελές νά παραθέσωμεν 
ένταΰθά τινα περί τής αρχής τοΰ έτους, ς-α- 
νυολογοΰντες έξ όσων ένθυμούμεθα ότι περι 
αύτής άνέγνωμεν.

« Έκαστος άνθρωπος », λέγει νεώτερός 
τις συγγραφείς, «δυο εχει γενεΟλίους ημέ
ρας, δηλονότι δυο κατ’ ιέτος ημέρας, αϊτινες 
τω ύπενθυμίζουσι τήν παρέλευσιν τοΰ χρό
νου, καθόσον ή παρέλευσις αυτη συσχετίζε
ται πρός τήν θνητήν αύτοΰ έν τω κόσμω 
τούτο) υπαρξιν. Τήν μίαν τών ημερών τούτων 
έκαστος όνομάζει ιδιαιτέρως ί δ ι κ ή ν  του.  
Καθόσον όμως τά ήθη καί έθιμα μεταβάλ
λονται καί ή ημέρα αυτη εις πολλούς τό
πους παραμελεΐται ή μόνον εις τά παιδία ά- 
φίνεται, τά όποια ούδεμίαν περι αύτής έν
νοιαν έχουσι καί ούδέν καταλαμβάνουσι πε- 
ριπλέον τοΰ γλυκύσματος ή τοΰ πορτοκαλ- 
λίου τό όποιον τοΐς δίδουσιν. Ή γέννησις ό
μως ενός νέου έτους δέν είναι άναξία τής 
προσοχής ού'τε τοΰ βασιλέως ούτε τοΰ χει- 
ρώνακτος. Ούδείςποτε έθεώρησε τήν πρώτην 
τοΰ Ίανουαρίου μετ’ αδιαφορίας. Λΰτη είναι 
ή αφετηρία τής χρονολογίας, αύτη ή γενέ- 
Ολιος ημέρα τοΰ κοινοΰ ημών Ά,δά μ ».

«Διαμείνας ποτέ», λέγει έτερός τις, «έπί 
δύο και ή μ: συ έτη μεταξύ ιθαγενών τής Πο
λυνησίας, οΐτινες ούτε κυριακήν έγίνωσκον 
ούτε Χριστούγεννα ή νέον ετος ή άλλην τι- 
νά εορτήν είχον, έδιδάχθην δτι ό χρόνος μι- 
κράν έχει διά τόν άνθρωπον τήν αξίαν όπό- 
ταν δέν μετραται. Είναι αδύνατον δέ νά έκ- 
τ ’.μηθή δεόντως ή τοΰ χρόνου άξία όταν δέν 
γινώσκωμεν πόσος έξ αύτοΰ παρήλθε καί πό
σος μάς μένει, διότι εΐμεθα διατεθημένοι νά 
πιστεύωμεν δτι μάς έδόθη άνευ μέτρου. Έ- 
πιβάς έπι πλοίων αλιευτικών τής φα- 
λαίνης πολλάκις προσηγγίσαμεν εις νή
σους τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοΰ, δπου άνθρωποι 
λευκοί εύρίακοντο μεταξύ τών ιθαγενών. Ή 
πρώτη έρώτητις τήν οποίαν οί πλεΐστοι έκ 
τούτων πρός ήμας άπέτινον, άμα ήρχοντο 
εις τό πλοΐον, ητο περί ή μ ερ ομη ν ί ας. 
“Ολοι ήσθάνοντο ανάγκην νά γινώσκωσι τήν 
ημέραν τής έβδομάοος, τον μήνα καί τήν η
μέραν τοΰ μηνός.

» "Οσον περισσοτέρας έπισήμους έορτάς 
Ιχει λαός τις τοσοΰτον καί μακρυτέραν νο
μίζει τήν ζωήν αύτοΰ, καθότι έκαστη επίση
μος ημέρα είναι καί εν σημεΐον έπί τοΰ οποί
ου ή μνήμη δύναται νά άναπαύση τόν κεκο- 
πιακότα πόδα της, τό δέ πνεΰμα νά δοκιμά- 
ση τάς πτέρυγάς του,προετοιμαζόμενον προς 
νέαν έν τή έκτάσει τοΰ χρόνου πτύσιν. » 
Μία δέ έκ τών επισήμων τούτων έορτών, ή 
τήν πρώτην θέσιν κατέχουσα, εΐναι καί ή 
αρχή τοΰ έ'τους.

Ή εορτή τής πρώτης τοΰ έτους φαίνεται 
δτι είναι λίαν αρχαία. Ό Τ. Δ. Φοσβρόκης, 
έν τή πολυτίμω αύτοΰ «Εγκυκλοπαίδεια 
τής ’Αρχαιολογίας» φέρει π Α λα ς  συγγραφέ
ων μαρτυρίας πειρόμενος ν’ απόδειξη δτι εύ- 
χαί, δώρα, καί έπισκέψεις συνηθίζοντο παρά 
τοΐς 'Ρωμαίοις κατά τήν ημέραν ταύτην. Ή 
άρχή τούτων, λέγει, αποδίδεται εις τόν 'Ρω- 
μύλον καί Τάτιον τά συνήθη δώρα ήσαν σΰ- 
κα καί φοίνικες, κεκαλυμμένοι μέ φύλλα 
χρυσοΰ καί πεμπόμενοι υπό τών υποδεεστέ
ρων πρός τούς πάτρωνάς των, όμοΰ μέ νό
μισμα, έξοδευόμενον πρός αγοράν άγάλμα- 
τος θεοΰ. Λύτόθι άναφέρει άμφόραν τινά 
(άγγεΐον) φέρουσαν επιγραφήν, δι’ ής γίνε
ται δήλον δτι τό σκεΰος έκεΐνο έδόθη υπό 
τών κεραμέων ώς δώρον τής πρώτης τοΰ έ
τους εις τήν κυρίαν αυτών. Προσέτι φέρει 
ώς μαρτυρίαν έκ τοΰ Καύλου ρωμαϊκόν τι 
άγγεΐον έπί τοΰ όποιου ευρηται έπιγραφή 
εύχομένη «εύτυχέςπρός ήμας τό νέον έτος»· 
καί εν άλλο έφ’ ου άνθρωπός τις εύχεται τό 
αύτό πρός εαυτόν καί πρός τό τέκνον του. 
Καί τέλος τρία μετάλλια έπί τών οποίων εύ- 
ρίσκονται φύλλον δάφνης, σΰκον, καί φοΐ- 
νιξ.Έ ν, τοΰ Κομμόδου,άλλο, τής Νίκης, καί 
τρίτον φέρον τόν Ίανόν ίστάμενον είς ναόν 
τινα καί διά τής έπιγραφής εύχόμενον εύτυ- 
χές νέον έτος εις τόν αύτοκράτορα. Δώρα 
τής πρώτης τοΰ έτους έξηκολούθουν νά δί- 
δωνται έπί τών αύτοκρατόρων μέχρις δτου 
άπηγορευθησαν υπό τοΰ Κλαυδίου. Έν τού- 
τοις δμως κατά τούς πρώτους αιώνας οί Χρι
στιανοί αύτοκράτορες έδέχοντο την πρώτην 
τοΰ έτους δώρα, καί μήτε ακολούθως έπαυ
σαν δεχόμενοι τοιαϋτα, καί τοι καταδ»κα-
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σθέντα υπό έκκλησιαστικών συνόδων, ένε
κα τών εΐδωλολατρικών τελετών, τών γινο
μένων κατά τήν προσφοράν αύτών. Τό ρω
μαϊκόν τοΰτο έθιμον οΰ μόνον δ'ετηρήθη καθ’ 
δλους τους μέσους αιώνας άλλά καί έξη- 
πλώθη καί παρά τοΐς λοιποΐς έν Ευρώπη λα- 
οΐς, οίτινες καί μέχρι σήμερον συνειθίζουσιν, 
δπως καί ήμεΐς, εύχάς, δώρα καί επισκέψεις 
•κατά τήν πρώτην τοΰ έτους.

Πλήν έκτός τών εύχών, δώρων καί επι
σκέψεων είς πολλάς χώρας ή χαρά τής πρώ
της τοΰ ίτους έκδηλοΰται καί δημοσία. Έν 
Άθήναις όλος ό λαός πτωχοί τε καί πλού
σιοι, άρχοντες καί άρχόμενοι, άπό τής πα
ραμονής διαφοροτρόπως καί έν ταΐς όδοΐς 
καί έν ταΐς οίκίαις έκδηλοΰσιν έκτακτόν τινα 
χαράν, έπί τοΰ ότι έφθασαν αισίως είς τό 
τέρμα τοΰ φΟείνοντος έτους· όλην δέ τήν νύ
κτα διέρχονται εύΟυμοΰντες. Έν Α γ γ λ ία  ή 
πρώτη τοΰ έτους χαιρετάται διά γενικής 
κωδωνοκρουσίας έν τώ μέσω τής νυκτός. Οί 
Δανοί εχουσι τήν συνήθειαν νά άναγγέλλωσι 
τήν πρώτην τοΰ έτους διά κανονοβολισμών. 
Ή Κοπεγχάγη σείεται κατά τό μεσονύκτιον 
τής τελευταίας τοΰ Δεκεμβρίου πρός τήν 
πρώτην τοΰ Ίανουαρίου ύπό τών -ειρηνικών 
πυροβολισμών έκείνων. Είς τινας τών νήσων 
τής Δανίας, όπου διατηρούνται είσέτι τά αρ
χαία σκανδιναυικά έθιμα, οί χωρικοί μετα- 
βαίνουσιν έν σώματι είς τάς οικίας τών κτη
ματιών καί πυροβολοΰσι μέ τά όπλα των ύ
πό τά παράθυρα τών κοιμωμένων κυρίων.

Οί Νορβηγοί, οίτινες έχουσι πολλά φιλό
ξενα καί συγκινητικά έθιμα, κατά ταύτην 
τήν ήμέραν έτοιμάζουσι τράπεζαν διά^πάν- 
τα είσερχόμενον είς τάς οικίας των όπως 
τοΐς εύχηθή τάς εύχάς τής ήμέρας. Οί Σου- 
ηοοί πράττουσι τό αύτό· οί δέ κάτοικοι τής 
Στοκόλμης προσκαλοΰσι τόν βασιλέα των 
μετά τής οΐκογενείας το» καί τών περί αύ
τόν είς γεΰμα, οί δέ βασιλικοί προσκεκλη
μένοι παρακάθηνται είς τήν κοινήν τράπε
ζαν έν πάση άπλότητι καί άδελφοτητι. Έν 
Γαλλία ένεκα τών έκ τοΰ τελευταίου πολέ
μου συμφορών ή χαρμόσυνος «τοΰ έτους η
μέρα» δέν έχει τήν όποιαν πριν ειχε σπου- 
δαιότητα. Έπί πόσα έτη σύμπασα ή Ευρώ
πη δέν έστρέφετο κατά τήν πρώτην τοϋ έ
τους πρός τούς Παρισίους, περιμένουσα μετ’ 
άνησυχίας ν’ άκούση τούς λόγους τής Σφιγ- 
γδς τοΰ Σηκουάνα- Ά λλά  πόσον εφήμερα

καί μάταια είναι τά τοΰ κόσμου τούτου πράγ
ματα ! Έν 'Ρωσσία άμα σημάνει τό μεσονύ
κτιον τής πρώτης τοΰ έτους έκαστον μέλος 
έκάστης οΐκογενείας άσπάζεται τούς άλ
λους διά φιλήματος, άρχίζον άπό τήν κεφα
λήν τής οΐκογενείας· άμα δέ εξημερώσει πο
ρεύονται είς τάς έκκλησίας, μετά δέ τήν 
λειτουργίαν άρχίζουσι τάς επισκέψεις, οί μέν 
άνδρες έπισκεπτόμενοι αί δέ γυναίκες δεχό- 
μεναι αύτούς· πρός δέ τό εσπέρας παίζουσι 
παιγνίδιον άνάλογον μέ τον ήμέτερον κ λ  ή- 
δ ο ν α. Επισκέψεις προσωπιδοφόρων γίνονται 
είς τινας έπαρχίας τής 'Ρωσσίας, άλλ’ ήδη 
βαθμηδόν έγκαταλείπονται.

Ά ν  ήδη άπό τής Ευρώπης στραφώμεν είς 
τήν Ά σίαν θέλομεν εύρει ότι καί τά ασιανά 
έθνη έορτάζουσι καί μετά πολλής πομπής 
μάλιστα, τουλάχιστον τινα έξ αύτών, τήν 
πρώτην τοΰ έτους. Οί Τάρταροι άρχίζουσι 
τό έτος των δέκα πέντε ήμέρας ύστερον ά
πό ήμας, ή δέ έορτή των φέρει είσέτι τά ί
χνη τής λαμπρότητος τών χρόνων καθ’ ούς 
ή Ταοταρία ήτο ή μεγίστη καί μάλλον έπί- 
φοβος έπικράτεια τής Άσίας. Ό μέγας πε
ριηγητής Μάρκος Πόλος,παρευρεθείςένΤαρ- 
ταρία κατά τήν εορτήν τής πρώτης τοΰ έ
τους, περί τά τέλη τής δεκάτης τρίτης έ
κατονταετηρίδος, διηγήθη τά κατ’ αύτήν. 
Πάντες, λέγει, έπαρουσιάσθησαν έν στολή 
λευκή είς τήν αύλήν τοΰ μεγάλου Χάνου, 
τής λευκής στο?/ής σημαινούσης συμβολι- 
κώς τήν Τύχην προσμειδιώσών πρός αύτούς 
κατά τό άρχόμενον έτος. Οί διΟικηταί τών 
πόλεων καί τών έπαρχιών προσέφερον εις 
τόν αύτοκράτορα δώρα χρυσόν καί άργυρον, 
μαργαρίτας καί πολυτίμους λίθους, πολ
λάς λεύκάς στολάς, λευκούς ίππους, καί άλ
λα δώρα «τοΰ αύτοΰ χρώματος». Τών Ταρ 
τάρων άνταλλασσόντων δώρα λευκά έννεά- 
κις έννέα μεταξύ των. Οί πεντακισχίλιοι έ- 
λέιαντες τοΰ αύτοκράτορος κατακεκοσμη- 
μένοί έφερον είς τήν αύλήν κιβώτια πλήρη 
σκευών χρυσών καί αργυρών αί δέ κάμη* 
λοι, κεκοσμημέναι επίσης διά μεταξωτών, 
έφερον άλλα είδη πρός χρήσιν τών ανα
κτόρων. Κατά τήν πρωίαν τής πρώτης το· 
έτους πάντες οί μεγιστάνες, ς-ρατηγοί, ς·ρα- 
τιώται, ιατροί, άστρολόγοι, σταυλάρχαι, 
διοικηταί καί άλλοι αξιωματικοί τής αυτο
κρατορίας, συνηθροίσθησαν είς τήν μεγάλην 
αίθουσαν καί έστάθησαν κατά τήν τάξιν τ»'δ

βαθμοΰ τω ν  κήρυξ τις άναστάς τότε έφώ- 
ναξε μεγαλοφώνως «Πέσατε χαί προσκυνή
σατε ! » καί πάντες έκυψαν. Φέροντες δέ τά 
μέτωπά των πρός τήν γήν έκραζον αό θεός 
νά εύδοκήση». Τοΰτο ήτο άπάντησις τήςέπι- 
σήμου εύχής, τής τετράκις έπαναληφθείσης,
«ό Θεός νά φυλάξη τόν κύριόν μας μέ έτη πολ- 
7νά καί χαράν»· τότε ό πρωθιερεύς έπορεύθη 
είς πλουσιώτατόν τινα βωμόν, καί έθυμίασε, 
προς τιμήν τής βασιλείας του, τό Ονομα 
τοΰ Χάνου, τό όποιον ήτο γεγραμμένον έπί 
πορφυροΰ πίνακος, μετά τοΰτο τέλος προ- 
σεφέρθησαν δώρα, καί μέγα παρετέθη συμ- 
πόσιον, καί ήμερός τις λέων φερθείς έκάθι- 
σε παρά τούς πόδας τοΰ Χάνου, όπως πάν
τες οί προσκεκλημένοι δύνανται νά βλέπω- 
σιν ότι καί αύτάς ό υπερήφανος τών δασών 
κύριος ήτο ύπήκοός του.

’Ά λλο ι λαοί τής Μογγολικής φυλής έορ- 
τάζουοι τήν πρώτην τοΰ χρόνου διαφοροτρό
πως. Οί Θηβέτιοι, λόγου χάριν, άγρυπνοΰ- 
σι τήν μυστηριώδη νύκτα ήτις μέλλει νά 
φέρη τά νέον έτος, κατά δέ τό μεσονύκτιον 
έξερχόμενοι είς τάς οδούς ποιοΰσι τόσον θό
ρυβον όσον τοΐς έπιτρέπουσιν οι πνεύμονές 
των καί τά μουσικά των όργανα, τύμπανα, 
κώδωνες, κύρ,βαλα καί τά τοιαΰτα· όπως δέ 
«ποκτώσι δύναμιν καταβρωχθίζουσιν όσον 
δύνανται περισσότερα σφαιρίδια έξ άλεύρου 
καί μέλιτος κατασκευαζόμενα καί βραζόμε
να είς υδωρ· τήν ακόλουθον ήμέραν έπισκέ- 
πτονται τούς φίλους είς τάς οικίας, ψάλλου- 
σι, χορεύουσι, παίζουσιν εις τούς δρόμους 
καί τά τοιαΰτα. Ή έορτή αΰτη χρησιμεύει 
ώς πρόφασις είς τούς λάμας, ή ιερείς βου- 
διστάς καί τούς μαθητάςτων νά έγκαταλεί- 
πωσι τά μοναστήρια καί συρρέωσιν είς τάς 
πόλεις, όπου περιφερόμενοι είς τάς όδούς 
κατά χιλιάδας ποιοΰσι πολύν καί αηδή θό
ρυβον, προερχόμενον, ώς λέγουσιν, έκ τοΰ 
θρησκευτικού ένθουσιασμοΰ των.

Οί Σΐναι, οί Ίαπωνοί, οί ’Ινδοί καί πολ
λά  άλλα έθνη έορτάζουσι μετά πολλής έπι- 
σημότητος τήν αρχήν τοΰ έτους· ό χώρος 
όμως δέν μάς συγχο>ρεΐ νά έπεκτανθώμεν 
περί ένος έκαστου τούτων δι’ ό καί κατας-ρέ- 
φομεν τόν λόγον προσθέτοντες μόνον τινά 
περί έθίμου τινάς κοινοΰ παρά τοΐς Έσκιμώ- 
οις. Ό τε ή τε7^ευταία νύξ τοΰ παλαιού έ
τους φθίνει, δύο Έσκιμώοι, ών ό εις είναι 
ένδεδυμένος γυν«ικεΐα, εξέρχονται της χιο-

νοκτίστου καλύβης των, κατά τό προσυμπε- 
φωνημένον άν ήτο δυνατόν νά τούς ίδη τις  
έν τώ μέσω τοΰ σκότους θά τούς έκλάβη ώς 
σπεύδοντας πρός έκτέλεσιν σπουδαίας καί 
μυστηριώδους υπηρεσίας. Εισέρχονται εις 
πάσαν καλύβην ή όπήν τοΰ χωρίου καί δέν 
άφίνωσιν χανέν φώς άνημμένον. Άφοΰ σβύ- 
σωσι πασαν πυράν, άνάπτουσι πΰρ νέον 
καί τελοΰσι συγχρόνως σκοτεινάς τινας 
τελετάς. Έκ τούτου δέ τοΰ νέου πυρός παν 
φώς καί παν πΰρ άνάπτεται έκ νέου είς τό 
χωρίον. Τό έθιμον τοΰτο έξηγεΐται ώς εξής. 
Οί Έσκιμώοι πιστεύοντες ότι ό ήλιος άνα- 
νεοΰται τήν έποχήν έκείνην όπως φωτίση 
τήν χώραν των έπί δώδεκα έτι μήνας, κρί- 
νουσι καλάν νά άκολουθώσι τά παράδειγμά 
του. Έκ τούτου καί πολλών άλλων άναλό- 
γων τής πρώτης τοΰ έτους έθίμων παρά 
τοΐς λοιποΐς έθνεσι καί παρ’ ήμΐν αύτοΐς είς 
πόσα σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τα  δέν δύναται νά καταλύ- 
ξη καί πόσα μαθήματα δέν δύναται νά πο- 
ρισθή πας έταστικός νοΰς ;

Το π τ η ν ό ν  ώ ς  το  έ μ β λ η μ α  θ έλο υν  
Τ ις  τ α χ ύ τ η τ ο ς ,  κ α ί  ά λ λ ο ι το  β έλο ς  
Α λ λ  δ π ό τ α ν  π ρο φ θά στ ι τ δ  τ έ λ ο ς  
Τ ί τ ο ϋ  X f d r c v  το  μ ά λ λ ο ν  τ α χ ύ  ;

νΩ, παρϊιλθε καί πάλιν τό ετος 
Ως τ ι  ρεΰμα, κα ί ήλλχξ ό χρόνο;.

Π άντ’ ά λ λ ά σ σ ο υ ν  κ α ί  μ έ ν ε ι Ε ίς μ ό νο ς  

Κ 07α  θέλε ι νά  μ ένο υν  Α υ τό ς .

ΙΙλτ,ν π ο ΰ  μ ένο υν  ; . . . Κ αί π ό λ ε ις  κ α ί  χ ώ ρ α ι 
Καί ττ ,ς  γ ή ς  μας τ ό  π ρ ό σ ω π ο ν  ε τ ι  
’Α λ λ ο ιο ΰ ν τ α ι καθό σο ν τ ά  εττ;
Ε ί; α ιώ ν ω ν  π υ κ ν ο ΰ ν τ  ο ρ μ α θο ύς,

Το δε σώμα καν χόρτον καν άνθος 
Κ α ν σκιάν 9; ατμόν όνομάσης 
' ί ΐ  πρός σκΐΰος φθαρτόν όμοιάσ/,ς 
Δέν θά σφάλλης εις τοΰτο ποσώς !

Ποΰ λ ο ιπ ό ν  ; π οΰ μ έ νο υσ ι τ α ΰ τ α  ;
Έ κεΐ όπου, ψυχή μου, θεόθεν 
Έ ξ τ,λ ε ίφ θ ϊ! ή λ ύ π η  κ όπόθεν 
Είθε, είθε μή λείψ ιρς καί σύ.



ΕΙΝΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ;

Πολλοί στεναγμοί βαρείς παράγοντας 
πολλαί καρδιαι σπαράττονται, πολλαί υ
πάρξεις καθίστανται έλεειναί έξ αιτίας της 
άπομωρώσεως υπό τής όποιας οί πλεΐστοι 
τών γονέων κατέχονται προκειμένου νά έκ- 
λέξωσι σύζυγον διά τάς αυτών θυγατέρας. 
Είναι δυνατόν ποτέ νά προέλθη ευτυχία έκ 
της ένώσεως δύο άρχών έκ διαμέτρου έναν- 
τίων καί μέχρις έξοντώσεως μαχομένων, οι- 
αι είναι ή άρετή καί ή κακία; κα'ι δμως τά 
συσταίνοντα σήμερον τούς νέους είναι τά 
χρήματα καί όχι ή άρετή! Ποσάκις ή πρώ
τη έρώτησις τών τής κόρης γονέων δέν σύγ- 
κειται άπό τάς δύο ταύτας λέξεις, « είναι 
πλούσιος;» Ναι, είναι ύπέρπλουτος· άλλά 
μήπ<υς διά τοΰτο δά Οά ήναι καί καλός καί 
προσφιλής σύζυγος; «Είναι πλούσιος;» Ναί, 
ένδύεται πορφύραν καί βύσσον, εύφραίνεται 
καθ’ ήμέραν λαμπρώς· άλλ’ έπεται καί έκ 
τούτων δτι είναι ενάρετος; «Είναι πλούσι
ος;» ναί, έχει τά πλούτη τοΰ Κ.ροίσου· άλλά 
μήπως τά πλούτη ενίοτε δέν λαμβάνουσι 
πτέρυγας καί ϊστανται μακράν ; Καί παρα
δέχεσαι λοιπόν ή θυγάτηρ σου νά ύπανδρευ- 
Οή άνθρωπον ούδέν ετερον συστατικόν Ιχον-
τα ή πλούτη;  Ά νθη χρυσά πολλάκις
κρύπτουσι τρομερόν βάραθρον. Μή έρωταται 
λοιπόν άν «ήναι πλούσιος;» άλλ’ άν «ήναι 
ενάρετος;» Μή έρωτατε άν εχη πλούτη 
άλλ’ άν εχη τιμήν, καί μή θυσιάζετε τάς θυ
γατέρας σας εις χρήματα τά όποΐα σεις α
δύνατον νά χαρήτε.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Α  ΟΡΓΑΝΑ
1ΙΛΡΑ ΤΟΪΣ APXAIOIS.

Β'. ΟΡΓΑΝΑ IlSKrSTA.

Σ ύ ρ ι γ γ  ε ς. Καίτοι ούτε εις τά Ασσυρί
α κά ούτε είς τά Αιγυπτιακά ανάγλυφα καί 
τοιχογραφήματα άπανταται ή σύριγξ τοΰ ΙΙα- 
νός, έν τούτοις είναι αναμφίβολον δτι ή χρή* 
σις τοΰ οργάνου τούτου εις πολλά τών αρ
χαίων έθνών ήτο κοινοτάτη. Φαίνεται δέ 
προσέτι δτι ή εβραϊκή λέξις ύγάβ, ήν οί μέν 
έβδομήκοντα μεταφράζουσι κιθάραν οί δέ 
άλλοι μεταφρασταί άπλώς όργανον ή αύ
λόν, έσήμαινε τάς σύριγγας. Άπετελοΰντο 
δέ αί σύριγγες άπό πολλά τεμάχια καλά

μου δεδεμένα όμοΰ καί πεφραγμένα άπό τήν 
χάτω άκραν διά χηροΰ ή άλλης τινός τοι- 
αύτης ύλης, καί έσυρίζοντο φυσωμένων πλα
γίους καί κατά μήκος τών άνοικτών άκρων 
τών καλαμιών. Είναι πολύ πιθανόν έτι πάν
τα τά έθνη πρίν ή προχωρήσωσι πολύ εϊς 
τόν πολιτισμόν μετεχειρίζοντο το όργανον 
τοΰτο. Ό 'Ιερός ιστορικός έν τή Γενέσει 
(κεφ. δ'. 21) λέγει δτι ήτο τό εν έκ τών δύο 
όργάνων τά όποΐα έφεΰρεν ό Ίουβάλ. Ό δέ
’Ιώβ (έν κά. 12 καί λ'. 31) ύ.ταινήττεται\ / 1
τόν ποιμενικόν χαρακτήρα καί τήν γηθόσυ- 
νον αύτών χρησιν.

Οί 'Έλληνες άπέδιδον τήν έφεύρεσιν τοΰ 
όργάνου τούτου εϊς τόν θεόν τών άγρών 
Ηανα. Λέγεται δτι ή νύμφη Σύριγξ, ή θυγά
τηρ τοΰ ποταμοΰ Λάδωνος, διωκομένη ποτέ 
ύπό τοΰ ΙΙανός καί κινδυνεύουσα νά συλλη- 
φθή ύπ’ αύτοΰ, παοεκάλεσε τόν πατέρα της 
νά ελθη πρός βοήθειαν της. Ό πατήρ 'κατά 
τήν περίστασιν ταύτην μετεμόρφωσε τήν θυ
γατέρα του είς κάλαμον, άπό τόν όποιον κά
ψας ό ΙΙαν κατεσκεύασε τήν σύριγγά του. 
Κατ’ άλλον τινά μύθον, ό Παν έφιλονείκει 
ποτέ περί μουσικής μετά τοΰ Απόλλωνος, 
αύτός μέν έχων τήν σύριγγα ό δέ Ά.πόλλοιν 
τήν λύραν. ΙΙρός διάλυσιν τής διαφορας των 
συνεφώνησαν νά καταστήσωσι κριτήν αύτών 
τόν βασιλέα τής Φρυγίας Μίδαν, δστις ά~ 
κούσας άμφοτέρους έκήρυξε νικητήν τόν 11α- 
να. Ό Απόλλων όμως δυσαρεστηθείς έτι- 
μώρησε τόν Μίδαν μεταβαλών τά ιοτα αύτο> 
είς ώτα όνου.

’ApyaTatt Έλλ. ίΰριγγε;. 2ύ:·.γγί; ;χ:·;ά vjzz?o7.
Ό .Κ. Βάρκερ έν τώ περί Κιλικίας συγ- 

γράμματι αύτοΰ λέγει, κατά τόν δόκτωρα 
'Ριμβόλδον, δτι αί άρχαιόταται σύριγγες ή
σαν προσδεδεμέναι είς ασκόν.

'Ο Κλαυδιανός άναφέρει, ό δέ Αθηναίος 
περιγράφει ύδραυλικόν τι όργανον, ήχοΰν 
δια καταπίπτοντος ΰδατος. ΙΙρϊσθέτει δέ ό -

Π έφευρέθη έπί τών ήμερών τοΰ δευτέρου 
Πτολεμαίου τοΰ Ευεργέτου ύπό τοΰ Ιίτησι- 
βίου, μαθηματικοΰ έν Αλεξάνδρειά.

Ό Ιΐλάτων αναφέρει νυκτερινόν τι ώρο- 
λόγιον, τό όποιον ήτο κλεψύδρα, έντός τής 
όποιας ύπήρχον αύλοί αύλοΰντες τάς νυκτε- 
ρινάς ώρας όπότε δέν ήτο δυνατόν νά βλέπ^ 
τις αύτάς διά τοΰ ώροδείκτου.

Έν τή συλλογή τών αρχαιοτήτων τοΰ Βα- 
τικανοΰ εύρίσκεται μετάλλιόν τι τοΰ Βα- 
λεντινιανοΰ έπί τοΰ όποιου παρίσταται ύ 
δραυλικόν τι όργανον μετά δύο άνθρώπων 
άντλούντων ύδωρ, δι’ ού νά τίθηται είς κίνη- 
σιν τό όργανον, καί άκουόντων τόν ήχον αύ
τοΰ. Τό όργανον εχει όκτώ σωλήνας άνευ 
κλειδιών.

Άπό τάς σύριγγας βαθμηδόν τροποποιη- 
θείσας προέκυψαν αί άρμονικαί φΰσαι καί τά 
όργανα τά καθ’ όλας τάς έκκλησίας τής Δύ- 
σεως σήμερον έν χρήσει. Τά όργανα ταΰτα 
φαίνεται ότι είσήχθησαν είς τάς έκκλησίας 
πρό πολλών εκατονταετηρίδων, καθότι συγ
γραφείς τοΰ ενδεκάτου καί δωδεκάτου αϊώ- 
νος, όμιλοΰντες περί προγενεστέρων αύτών 
εποχών, ώς καί περί τοΰ καιροΰ των, άναφέ- 
ρουσιν αύτά. Ούτως ό Γουλιέλμος Μαλμεσ- 
βουρής, όστις έγεννήθη περί τό 1 10 0  ανα
φέρει ότι έπί τής βασιλείας τοΰ Έδγάρου 
Tiadgar) πολλοί κώδωνες καί ό ρ γ α ν α  έδό- 
Οησαν εϊς τάς έκκλησίας τής Δύσεως. ΙΙρο- 
σέτι ποιείται μνείαν ύδραυλικοΰ τίνος ή δι’ 
άτμοΰ ήχοΰντος όργάνου, εύρισκομένου τό
τε έν τή εκκλησία τής ΓΡ&.ίμ.ς Ueims), έν 
τώ όποίω ό άήρ, άναπηδών ώς έκ τής δυνά
μεως τοΰ θερμαινομένου ΰδατος, έπλήρου τό 
κοίλωμα τοΰ όργάνου, οί δέ όρειχάλκινοι αύ
τοΰ σωλήνες έξέπεμπον διαφόρους ήχους 
διά πολυαρίθμων όπών. Τοιαΰτα όργανα πε- 
ριγράφονται ώς εχοντα φυσερά καί σωλήνας 
έκ λευκοΰ σιδήρου. Έπί ανος χειρογράφου 
ψαλτηρίου, εύρισκομένου έν τή βιβλιοθήκη 
τής έν Κανταβριγία Σχολής τής Τριάδος 
/Tiinily College·) εύρίσκεται έζωγραφημένον 
όργανον παιζόμενον ύπό δύο, ένώ τέσσαρες 
άλλοι άνθρωποι καταγίνονται κινοΰντε; τ$ 
φυσερά του. Κατά τόν μεσαιώνα ήτο προσέ
τι έν χρήσει μικρόν τι είδος όργάνου «κινη
τού» καλουμένου, δείγματα τοΰ όποιου φαί
νονται είς πολλάς εικόνας τής δεκάτης τέ
ταρτης καί δεκάτης πέμπτης έκατονταετηρί- 
ίος. Τά κινητά ταΰτα όργανα φαίνεται ότι

έφέροντο εις τά προαύλια τών έκκλησιών, 
καί έκει έπαίζοντο διαρκουσών, καί ώς μέ
ρος θρησκευτικών τινων τελετών.

Ο Γ.ΟΙΚΙΛΟΠTFP02.

Έκ πάντων τών εμψύχων ό’ντων ιδού τό 
κομψότατον μέν κατά τό σχήμα, τό λαμπρό- 
τατον δέ κατά τόν χρωματισμόν. Οί πολύ
τιμοι λίθοι, τά σπάνια μέταλλα, τά καθις·ά- 
μενα στιλπνά καί λάμποντα ύπό τ/ς τέχνης 
τοΰ άνθρώπου, ούδόλως δύνανται νά παρα- 
βληθώσι πρός τό άπαράμιλλον τοΰτο κό
σμημα τής φύσεως, ήτις έθεσε μέν αύτό έν 
τή τελευταία βαθμίόι ώς πρός τό μέγεθος, 
πλήν jfai έν τή πρώτη ώς πρός τό κάλλος, 
είς τήν τών πτηνών τάξιν. Τό αριστούργη
μά της τοΰτο, τόν μικρόν ποικιλόπτερόν της 
ή φύσις έπροίκισε μέ πάντα τά χαρίσματα 
τά όποΐα είς τά έπίλοιπα πτηνά μόνον έμοί- 
ρασεν* έλαφρότης, ταχύτης, εύκινησία, χά
ρις καί στολισμός πλούσιος, τά πάντα άνή- 
κουσιν είς τόν μικρόν της πεφιλημένον τοΰ
τον. 'Ο Σμάραγδος, ό άνθραξ, τό τοπάζιον 
λάμπουσιν έπί τοΰ πτερώματος του· αύτός 
δέ ούδέποτε τά λερώνει μέ τής γής τον κο- 
νιορτόν, ώς καί, καθ’ όλην τήν εναέριον ζω
ήν του, σπανίως έγγίζει τήν χλόην, καί τοΰ
το έπί τινα λεπτά μόνον είναι δέ πάντοτε 
έναέριος, πετών άπό άνθους είς άνθος, ών έ
χει τήν ώραιότητα, ώς έχει καί τήν λαμπρό
τητα αύτών, καί ζή έκ τοΰ νέκταρος αύτών, 
κατοικών μόνον τόπους όπου τά άνθη άκα- 
ταπαύστως γεννώνται.

Είς μόνον τάς θερμοτάτας έκ τών χωρών 
τοΰ νέου κόσμου άπαντώνται πάντα τοΰ 
ποικιλοπτέρου τά εΐδη. Είναι δέ ταΰτα πολυ
πληθή καί οαίνονται πεοιωρισαένα μεταξύ1 ‘ ι ι I * Γ ^
τών τροπικών μόνον, καθότι όσα έν καιροί 
θέρους μεταβώσιν είς τάς εύκρατους ζώνας 

! ολίγον μόνον έν αύταΐς διαμένουσι· tcaivOV-



ται λοιπόν άκολουθοϋντα τον ήλιον, προχω- 
ροΰντα μετ’ αύτοΰ, άποσυρόμενα μετ’ αύτοΰ, 
καί πετώντα έπί τών πτερύγων τών ζεφύ- 
ρων δπως ζητώσιν αιώνιον άνοιξιν.

ϊό  μόνον χάρισμα τό όποιον τά μικρά 
ταΰτα πτηνά ύπερεκπερισσοΰ έχουσιν, άν 
δέν ήναι τό θάρρος των ή μάλλον ή τόλμη 
των, είναι ή μεγάλη των ζωηρότης· διώκου- 
σιν, ώς μανιώδη, πτηνά είκοσάκις αύτών με- 
γαλείτερα, προσκολλώνται έπί τών σωμά
των των καί, άοινόμενα νά παρασύρωνται υ
πό της πτήσεως έκείνων, τά κεντώσιν άόια- 
κόπως μέ τά ράμφη των έωσοϋ κορέσωσι τον· 
μικρόν θυμόν τω ν  ένίοτε μάλιστα συνάπτου- 
σι καί μεταξύ των μάχας ζωηροτάτας· ψυ
χή των φαίνεται ό'τι είναι ή ανυπομονησία· 
έάν πλησιάσωσιν άνθος καί ευρωσιν αύτό 
μαραμένον, τοΰ άποσπώσι τά πέταλα μετά 
ταχύτητος δεικνυούσης τήν άγανάκτησίν 
των. Ή μόνη φωνή τήν. όποιαν έχουσιν εί
ναι μικρόν τι σκρε π ,  σκρεπ,  συχνόν καί 
επανειλημμένων. Λπό άρθρου βαθέως ή φω
νή των άρχεται άκουομένη έντός τών δα
σών, καί έξακολουΟεΐ μέχρις ού άνατείλη ό 
ήλιος, όπότε καί οί ποικιλόπτεροι διασκορ
πίζονται είς τάς πεδιάδας.

Βοφών μετάφρασι; 0 .  Τ.

ΛΟΤΡΛΙΙ ΚΑΙ II ΠΑ.ΝΗΓΓΡΙΞ ATT Η 2.

Ή Λούρδη είναι μικρά τις πόλις κειμένη 
έν τή νοτεία Γαλλία, έν τώ διαμερίσματι 
τών Ανω Πυριναίων, παρά τά σύνορα τών 
πάλαι έπαρχιών Βεάρνης καί Γασκωνίας. Ή 
θέσις της είναι λίαν γραφική. Ή πόλις εί
ναι έκτισμένη παρά τόν πόδα σχεδόν άπρο- 
σήτου βράχου., έπί τοΰ όποιου εύρίσκεται 
©ρούριον παλαιόν, κτισθέν, κατά τήν παρά- 
δοσιν, ύπό Ιουλίου Καίσαρος. Μικρός τις 
ρύαξ, ό Γάβης, ρέων παρά τήν πόλιν, άφίνει 
μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ βράχου, πεδίον τριά
κοντα περίπου πλέθρων τήν έκτασιν. Πρός 
βορράν της πόλεως έκτεινονται αί πεδιάδες 
τοΰ Άδούρου, πρός δέ νότον ύψοΰνται τά 
Πυριναία, πολλαί κορυφαί τών όποιων είναι 
διά παντός χιονοσκεπείς. Πλήν ή μικρά αυ
τή πόλις, άν καί ή θέσις αύτής ήναι τόσον 
γραφική, διετέλει άγνωστος καί εις πολ
λούς έξ αύτών τών Γάλλων.

Εν τούτοις πρό δεκαπέντε έτών, ήτοι τήν

11 Φεβρουάριου 1858, μικρά τις κόρη, πε
ρίπου έτών δώδεκα, (λέγει ή διήγησις), όνο- 
μαζομένη Μαρία Βερνάρδη, θυγάτηρ μυλω 
νά τίνος, έξήλθε μετ’ άλλων κορασίων διά 
νά συνάξη κλαόία παρά τάς οχθας τοΰ Γά- 
βου. Πρός τό άλλο μέρος τής- πεδιάδος εύ- 
ρίσκεται απόκρημνος τις βράχος έχων ύπ’ 
αύτόν σπήλαιον, όνομαζόμεναν τό σπήλαιον 
τής Μασσαβιέλλης. Ή μικρά Μαρία, συ- 
νάγουσα τά ξύλα, είχεν άποπλανηθή μέχρι 
τοΰ άποκρήμνου έκείνου Βράχου, καί Οέλου- 
σα νά περάση τον ρύακα, έλυε τά υποδήματά 
της. Πλήν ένώ κατεγίνετο εις τοΰτο αίφνης 
ακούει όπισθεν αύτής θόρυβον στρέφει, βλέ
πει παντοΰ, καί τί νά ΐδή ; . .. γυναίκα ώραι- 
οτάτην, εχουσαν περί τήν κεφαλήν αύτής 
αίγλην, μέ φορέματα λευκά, καί ίσταμένην 
παρά τό στόμιον τοΰ σπηλαίου ! Έπιατρέψα- 
σα ή κόρη διηγήθη τό όραμά της, εις τούς 
γονείς της καί εις τον εφημέριον, άλλ’ ού- 
τοι δέν εδωκαν πολλήν προσοχήν εις τούς 
λόγους τοΰ παιδιού. Ή κόρη έν τούτοις έπή- 
γαινε συχνά είς τήν θέσιν έκείνην καί, (κα
τά τήν διήγησή πάντοτε) οσάκις έπήγαινεν 
έβλεπε καί τό λάμπον πρόσωπον έκεΐνο. Τέ
λος ό έφημέριος συνεβούλευσε τό παιδίον, 
όταν ίδή καί πάλιν τό φάσμα νά τό έρωτήση 
τίς ήτο. Τήν 25 λοιπόν μαρτίου, ε. ν. ήμέ
ραν τοϋ Εύαγγελισμοΰ κατά Λατίνους, τό. 
κοράσιον, έλθόν κατά παρακίνησιν τοΰ έφη- 
μερίου, εύρε τό λάμπον φάσμα είς τήν συ
νήθη θέσιν του, καί ώς τό είχε συμβουλεύ
σει ό ιερεύς έτολμησε νά τό έρωτήση τίς ή
το. Τότε πρός άπάντησιν «ή Κυρία, (λέγει 
κατά γράμμα ή διήγησις) «άπέσυρε το 
βλέμμα της άπό τοΰ παιδίου, έλυσε τάς χεΐ
ρας, έστρεψε τούς οφθαλμούς πρός τήν δό
ξαν τοΰ ούρανοΰ, καί λαμπροτέρα παρά ποτε 
άνεφώνησε γαλλιστί «Έγώ είμαι ή Ά σ π ο 
ρος Σ ύ λ λ η ψ ι ς ! »  >ίαί άμέσως έγένετο ά
φαντος. » Τό παιδίον έπιστρέψαν διηγήθη 
ταΰτα είς τόν έφημέριον, όστις άμέσως διε- 
κήρυξεν ότι ήτο πολύ πεπεισμένος ότι ή μ ι
κρά Μαρία είδε τήν Άσπορον Σύλληψιν. Τά 
νέον δόγμα τής Άσπορου Συλλήψεως, τό ό·« 
ποιον πρό ενός έτους είχε διακηρυχθή ύπό 
τοΰ Πάπα ώς άπαραίτητον πρός σωτηρίαν, 
εΰρισκεν ήδη διά τοΰ οράματος τής μικράς 
Μαρίας οφθαλμοφανή τήν έπιβεβαίωσιν ! Ό 
έπίσκοποςλοιπόν, μαθών τό συμβάν δέν ώ- 
κνησε νά διακηρύξη ότι ήτο φανερόν θαΰ-

μα, ή δέ διακήρυξίς του αυτη σταλεΐσα είς 
'Ρώμην έπεβεβαιώθη καί έπισήμως ύπό τοϋ 
Α γίου ΙΙατρός. Μετ’ ολίγον ή μικρά Μαρία 
ενεκάλυψεν έξερχομένην έκ τοΰ σ'πηλαίου 
πηγήν τινα, εχουσαν θαυματουργόν δύνα- 
μιν καί θεραπεύουσαν τά άνίατα πάθη, οί δέ 
ένδιαφερόμενοι ήρχισαν νά κτίζωσι παρεκ- 
κλήσιόν τι πρός τιμήν τής Άσπορου Συλλή
ψεως, ής ή θαυματουργός φήμη ύπέσχετο ό
τι έμελλε νά φΟάση παντοΰ. Έν τούτοις οί 
προσκυνηταί, πρό πάντων γυναίκες, ήρχισαν 
νά συρρέωσι, φέρουσαι προσφοράς πλούσιας· 
οί διευθυνταί τών σιδηροδρόμων, βλέποντες 
αρκετόν κέρδος, έσχημάτιζον άπό καιροΰ είς 
καιρόν επίτηδες συνοδίας. Λαμπρά λοιπόν 
εκκλησία μέ τόν καιρόν άνηγέρθη έκ τών 
προσφορών τών προσκυνητών, πολλοί δέ άρ
ρωστοι ήρχΟντο όπως προσκυνήσωσι τό άλ- 
τάριον καί τά άγαλμα τής Άσπορου Συλλή
ψεως καί πίωσιν άπό τήν πηγήν τοΰ σπη
λαίου.

Καθόσον παρήρχοντο τά έτη καί ή φήμη 
τής Άσπορου Συλλήψεως τής Λούρδης ηύξανέ 
διαβιβαζομένη είς μεγαλήτερον κύκλον με
τά τόν Γαλλογερμανικάν μάλιστα πόλεμον 
-οί προσκυνηταί ήρχισαν νά πολλαπλασιά- 
■ζωνται θαυμασίως· άλλ’ ή κατά τόν τελευ
τα ίο ι ’Οκτώβριον όργανισθεΐσα πανήγυρις 
κατέστησε τήν φήμην τής μικράς έκείνης 
πόλεως παγκόσμιον. Ήμερα τής πανηγύρε- 
■ως ήτο ή 6 όκτ. έ. ν. ήτις καί έγένετο με-ίά 
μεγίστης πομπής συρρευσασών πολλών μυ
ριάδων λαοΰ έκ πασών τών γωνιών τής Γαλ
λίας. Καί αύτοί δέ οί Πάρίσιοι, ή πόλις τής 
ευθυμίας καί άδιαφόρίας, επεμψαν δι’ ιδιαι
τέρας άμαξοςΌΊχίας τούς προσ*υνητάς των. 
Κατά τον ανταποκριτήν τοΰ Λουδινιαίου 
Χρόνου ό άριθμός μόνον τών έκ Παρισίων 
προσκυνητών άνήρχετο είς χιλιους καί τρι- 
ακοσίους· σχεδόν οί ήμίσεις τούτων, λέγει ό 
ανταποκριτής, ήσαν ίερεΐ'ς, φέροντες πλή
θος φυλλαδίων πρός δόξαν τής Άσπορου 
Συλλήψεως, οί λοιποί ήσαν, ώς έπί τό πλεΐ- 
στον, γυναίκες γραΐαι έκ τής μεσαίας καί 
•κατωτάτης τάξεως, «πασαι φέρουσαι μεθ’ έ- 
αυτών τάς διατροφάς των, καί κρατοΰσκι ά- 
νά χεΐρας καλάθια, ώς συνηθοΰσιν έν Γαλ
λία αί γραΐαι. Άνδρες ύπήρχον όλίγιστοι 
■καί τούτων οί πλεΐστο-ι γέροντες· έργάται 
μόλις ύπήρχον είκοσι πέντε, άλλά τά προ
ξενούν μεγάλην έντύπωίιν ήτο ό θρησχευτι-

κός ζήλος καί ή άπλότης τών γραιών γυναι
κών. »

Λέγεται ότι ύπέρ τάς εκατόν χιλιάδας 
προσκυνητών ελαβον μέρος είς τήν έν Λούρ
δη πανύγηριν, καί ότι αδτη ένέβαλε είς r.o'h- 
λάζ σκέψεις τούς διευθύνοντας τήν τύχην 
τής Γαλλίας, ώς έκ τοΰ ύποκρυπτομένου πο
λιτικού σκοποϋ τών διοργανισάντων τήν πα- 
νήγυρΐν ταύτην Ιησουιτών καί Βουρβουνι- 
στών. Τό βέβαιων όμως είναι ότι έν αύτή ό 
φανατισμός εύρε πολλήν τήν τροφήν, ότι 
πολλαί λαμπάδες έκάησαν καί πολλά τ α ξ ί 
μ α τ α  έκρεμάσθησαν ένώπιον τοΰ έκ λευ- 
κοΰ μαρμάρου άγάλματος τής Άσπορου 
Συλλήψεως. Πλήν έπειδή ό φανατισμός δέν 
τρέφεται καλώς μόνον διά τ/ίς διηγήσεων 
θαυμάτων τά όποΐα άλλοτε έν κοράσιον ει- 
δεν, ούδέ θεραπειών τάς όποιας ούδείς έκ 
τών παρευρισκομένων ήδύνατο έν συνειδήσει 
νά είπή ότι διά τών οφθαλμών του έώρακε, 
έγεινεν ανάγκη, κατά τήν περίστασιν μά
λιστα ταύτην, οτε τόσον πλήθος έμεγάλυνε 
τήν ’Άσπορον Σύλληψιν καί τόση λατρεία 
προσεφέρετο είς μαρμάρινον άγαλμά της, 
νά δείξη καί ή Κυρία τής Λούροης τήν θαυ
ματουργόν αύτής δύναμιν.

« Τήν στιγμήν καθ’ ήν γράφω» λέγει τις 
έκ τών παρευρεθέντων έν τή πανηγύρει, 
«πάσα ή πόλις εύρίσκεται είς κίνησιν. Κόρη 
τις έκ τής Βλοά, κωφή καί άλλαλος, είκοσι 
έτών ηλικίας, δ ι α μ έ ν ο υ σ α έ ν τ φ ν ο- 
σ ο κ ο μ ε ί ω  τ ή ς  ’Ορ λ ε ά ν η ς ,  έφέρθη είς 
τήν πηγήν. Κυρία τις έκ τής Άγγεβίνης, 
καλώς γνωστή έν τή χώρα, καί όνομαζομέ- 
νη κυρί'α Μονζσοΰ, έλαβεν ΰδωρ είς τάς χεΐ- 
ράς της καί έβρεξε τά αύτία καί τά χείλη 
τής κόρης. Λίφνης ή πτωχή νέα άνετριχία- 
σεν. Έφερε τήν χεΐρα είς τά αύτία της καί 
έκαμε σημεΐον ο τι ακούει. «Είπέ, Ζ ή τ ω  ή 
Ά σ π ο ρ ο ς  Σ ύ λ λ  η ψ ι ς », έφώναξαν ο ί πε
ρί αύτήν «είπέ, ζ ή τ ω ! »  «Ζήτω ή Κυρία 
τής Λούρδης !» έφώναξαν πάλιν «Ζή-τω-η- 
Κυ-ρί-α τής-Λούρ-δης!» έπανέλαβεν ή κό
ρη ! »

Τίς δύναται νά περ'ιγοάψη τήν κίνησιν καί 
τόν ένθουσιασμόν τοϋ λαοΰ, ίδόντος όφθαλ- 
μοφανώς τό θαύμα τοΰτο; Λύτός ό έπίσκο
πος τής Τά,ρβης, βστις είχε λειτουργήσει 
τήν ήμέραν έκείνην έπί τοΰ άλταρίου τοΰ 
σπηλαίου, μέ όσους λόγους καί άν μετεχει- 
ρίσθη, οΟδόλο,ίς ήδυνήθη νά καθησυχάση τ ί



πλήθη. Τότε έδέησε νά έπέμβη ή αστυνομία, 
ί>τις λαβοΰσα τήν κόρην, Ιθεσεν αυτήν εις 
μερος  ̂ασφαλές, όπως τήν προφυλάξη άπό 
• άς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  τών περί αυτήν προσκυ

νητών. Τό ΟαΟμα τοΰτο έλαβε χώραν μετά 
τήν πανήγυριν, δτε δηλαδή οί διάφοροι άν- 
ταποκριταί τών ευρωπαϊκών εφημερίδων εί- 
χον πλέον άναχωρήσει έκ Λούρδης, καί ού- 
όείς μή πιστεύων εις τήν θαυματουργόν δυ
ναμών τής πηγής καί τοΰ άγάλματος τής 
Ισπορου Ιυλλήψεως ηότυχησε νά τό ΐδή!

1ΝΕΑ ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚΑ Κ Α Ι  ΩΦ Ι'ΛΙΜ Α.

Έν τη συνελεύσει τ?;ς Βρεττανικής Ε 
ταιρίας (Briiish Associalion) έξετέθησαν δυο 
μαχαιραι κατασκευασθεΐσαι έκ σιδήοου πε- 
σόντος έκ τοΰ ούρανοΰ (άερολίΟου).

προσοχήν πολλών έν ΙΙαρισίοις 
προσελκύει ήδη νέα τις τέχνη ύπό τοΰ Κ. 
.losz έοευρεθεΐσα καί όνομασΟεΐσα «τύπος ή- 
λιοαυτογραφικ.ός». Διά τής τέχνης ταύτης 
Λεγεται ότι πας τεχνίτης δύναται ό ίδιος νά 
εκτελή τά σχέδια καί ίχνογραφήματά του, 
νά τυπωνη αυτά έπι φωτογραφικού χάρτου, 
νά μεταφερη αυτά έπί λιθογραφικού λίθου 
καί νά έπιτυγχάνη έντελέστατα άύτών άντί- 
γραφα άνευ τής βοήθειας άλλου τινός.

| "ήν πλατείαν τοΰ βασιλέως τής
Ρώμης Τροκοδέρον, έν ΙΙαρισίοις ό Ιί. Λαο- 

^ * ατ0ς^ατεστρωσε τόν διά μιας σιδηρδς 
ρα&οου σιδηρόδρομόν του, άγγέλλεται δέ ότι 
αί πρώται δοκιμαί πληρέστατα έπέτυχον. Ή 
έφεύρεσις φαίνεται ουσα ή αύτή μέ έκείνην 
τήν όποιαν ό άγγλος μηχανικός Ά.δδις έ- 
φήρμοσεν έν ’Ινδική.

Εις ΙΝεαν I ρεναδαν φύεται φυτόν τι, 
φ υι τ  ό ν τ ή ς  μ ε λ ά ν η ς  (Coriaria Thvmifo ’* -s , * 1 -  \ * - » ν ι ι α ι ι < ι  I l l j ' U m O '

na) καλουμενον, ό χυμός του οποίου εις 
την γλώσσαν τών έγχωρίων λέγεται κάλχι. 
Οχυμοςουτος άμα μέν έξαχθή είναι έρυ- 
θροΰς, μετ’ όλίγας όμως ώρας γίνεται καθ’ 
υπερβολήν μέλας, καί δύναται έν τή φυσική 
του ταύτη καταστάσει νά χρησιμεύση ώς ά- 
ριστη μελάνη, έ'χουσα τήν ιδιότητα νά μή 
καταστρέφη τάς σιδηράς γραφίδας, ώς ή με
λάνη ή κοινή, καί νά άντέχη εις τήν πολυ
καιρίαν καί τήν χημικήν επήρειαν τών διά
φορων ύλών. Τό φυτόν της μελάνης τοΰτο 
πρόκειται ήδη νά μεταφερθή καί έγχλιματι- 
<τθ/) καί ε:ς τήν Ευρώπην.

Συνεληφθη, λέγει έφημερίς τής Χι
λής, κατάλευκος τις λέων όστις έξετέθη εις 
τήν πόλιν Βουόνος Άϋρες. Ά γγλο ς  δέ τις 
ΟεΛων ν’ άγοράση αύτόν καί πέμψη είς τέν’ 
ζωολογικόν κήπον τοΰ Λονδίνου, προσέ®ερε
2,000 Λίρας. 1 r 1

— Έν Καλλιφορνία συνέστη «Δενδροξε- 
νοοοχαόν» τι, το όποιον, λεγει αμερικανική 
τις εφημερις, άπαρτίζεται έκ τών κοίλων 
κορμών δεκα μεγίστων δένδρων φυτευμένων 
το εν ολίγα βήματα μακράν άπό τό άλλο· 
εννέα έκ τών κορμών έκείνων είναι κάλλιστα 
καθαρισμένοι καί χρησιμεύουσιν ώς κοιτώ
νες, το δέ οέκατον είναι τό διευθυντήριον.

— Ανταποκριτής τις φύλλου επιστημο
νικού γράφει ότι εις Βέλγιον, έν Δινάντη, εν
τός οασους ο α,νεψιός αύτοΰ ήκουσεν άηδόνα 
κελαοώσαν πλησίον του καί άλλην άπό μα
κράν άνταποκρινομένην. Τό μακράν ευρισκό
μενον πτηνόν βαθμηδόν έπλησίαζεν έωσοΰ 
ελθον εκαθησεν ό\ιγας μόνον πήνεις διά
στημα μακράν τοΰ άλλου. Καί τά δύο πτη
νά κατεβίβασαν καί έτέντωσαν τάς πτέρυ
γας των καί άνέπτυξαν τάς ούράς των ώς ϊν- 
οιανοι· ακολούθως έκηλάδησαν έπί ώοαν 
πολλην, προσπαθοΰντα ποιον νά ύπεοβή τό 
αλλο, έωσοΰ τέλος τό εν έξ αύτών ενπεσε νε
κρόν εις τήν γήν, έξάγον άπό τό ράμοος του 
αιμα. «Ειχον άκούσει» προσθέτει ό δίδων 
τας πληροφορίας ταύτας, «ότι οί σπίνοι καί 
τινα^άλλα πτηνά συμβαίνει νά πάσχωσι τό 
τοιοΰτον εις τούς φωνητικούς άγών'ας τών 
πτηνών, τούς ένΒερβιέρη καί άλλους τόπους, 
αλλ ουτε υπωπτευόμην καν ότι τό αύτό συ- 
νεβαινε χαί εις πτηνά διατελοίντα έν κατα- 
στασει άγρία.

ST ATISTIKLAI.* /
„ τ ν̂ τελευταίαν άπογραφήν ή Βιέννη 
έχει 901,000  κατοίκων, ήτοι 120 .000  πε
ρισσοτέρους τών όσων είχε πρό δύο έτών.

— Κατά τήν τελευταίαν άπαρίθμησιν τών 
κατοίκων ή · Ρωσσική αυτοκρατορία κα-οι- 
κεΐται ύπό 80,500,000 ψυχών. Έκ τούτων
01.400 .000  άνήκουσιν εις τήν κυρίως 
I ωσσιαν 0 ,000,000 εις τήν Πολωνίαν καί
1 .200 .000  εις τήν Φινλανδίαν.


