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Λέγεται δτι ευεργετικός τις άνθρωπος, με- 
ταβάς ποτε είς τδ γραφεΐον βαθυπλούτου 
εμπόρου δπως τον παρακίνηση νά συνδράμη 
φιλανθρωπικόν τι έργον, εύρέθη ενώπιον 
σκηνής ούχί λίαν ενθαρρυντικής δι’ αυτόν. 
Τήν στιγμήν καθ’ ήν είσήρχετο ευρε τόν βα- 
0ύπλουτον έμπορον πικρώς έπιπλήττοντα 
ένα τών υπαλλήλων αύτοΰ διά πέντε ή δέκα 
λεπτά. Τοΰτο βεβαίως τόν έκαμε νά υπόθε
ση δτι ολίγον ή ούδέν έπρεπε νά προσδοκά 
παρ’ ανθρώπου δεικνύοντος τοσοΰτον αύστη- 
ράν οικονομίαν ϊνα μή είπωμεν γλισχρότη- 
τα. Έν τούτοις μείνας είς τό γραφεΐον έ- 
φανέρωσεν είς τόν έμπορον τόν σκοπόν τής 
άφίξεώς του, εκείνος δέ μετά προσεκτικήν 
άκρόασιν αντί, ώς ό άνθρωπος έφοβεΐτο, 
νά τόν άποπέμψη μέ απότομόν τινα άρνη- 
σιν ή ευτελές τι ποσον, τω προσέφερε συν
δρομήν γενναιοτάτην. Τοΰτο τόσην έκπλη- 
ξιν έπρ.οξένησεν είς τόν άνθρωπον ώστε μή 
δυνηθείς νά κρατηθή ώμολόγησεν είλικρινώς 
είς τόν δωρητήν δτι έξ δσων ήκουσεν εισερ
χόμενος είς τό γραφεΐον ουδέποτε προσε- 
δόκα γενναιοδωρίαν τοιαύτην. « ΛΓ, φίλε 
μου», τω άπεκρίθη ό έ'μπορος, «όσα μέ ή- 
κουσες λέγοντα πρός τόν υπάλληλόν μου 
άφορώσι τήν υπηρεσίαν μάθε όμως δτι άν 
παρέβλεπον τάς δεκάρας άμφιβάλλω άν σή
μερον θά είχον λίρας δπως βοηθώ τά κα
λά». Καί τοΰτο είναι άληθέστατον καθότι 
αί δεκάραι συνεργόμεναι άποτελοΰσι τάς 
λίρας.

ΙΙλήν δ,τι ό έμπορος είπε περί χρημάτων 
τοΰτ’ αυτό εφαρμόζεται καί ώς πρός τόν 
χρόνον. Αί όλίγαι ώραι τάς όποιας άσκόπως 
χάνομεν έδώ, τά όλίγα λεπτά τά όποΐα ά- 
διαφόρως έκεΐ έξοδεύομεν όμοιάζουσι πρός 
ψίγματα χρυσοΰ, τά όποΐα δΰνανται συνερ- 
χόμενα νά άποτελέσιοσι χρυσοΰν όγκον κα
θότι αι στιγμαί συνερχόμεναι άποτελοΰσιν 
ώρας, αί ώραι ημέρας, αί ήμέραι έβδομά- 
δας, μήνας, έτη, τά όποΐα δι’ έκαστον έξ 
ημών παρέρχονται, καί παρελθόντα δέν υ- 
πάργουσι πλέον!

Θεωροΰντες τάς βιογραφίας τών μεγάλων 
άνδρών άδύνατον νά μή κινηθώμεν εις θαυ
μασμόν, βλέποντες τά όσα κατώρθωσαν διά

τής γρησιμοποιήσεως ολου αύτών τοΰ και
ρού, ήτοι μή χάνοντες τόν άπό τάς έργα- 
σίας αυτών περισσεύοντα χρόνον,—-τά χρυσά 
έκεΐνα ψίγματα, τά όποΐα οί άγνοοΰντες 
δτι ή ένεργητικότης καί επιμονή άγει πρός 
τό μεγαλεΐον περιφρονοΰσιν. Ό Σμαίλος 
(Smiles) έν τω ώφελιμωτάτω αύτοΰ συγ- 
γράμματι τω έπιγραφομένω «Αύτοβοήθεια 
(self help)» διαβεβαιοΐ δτι ό Ή λ ί α ς  Βυρίττος 
(Buritte), δστις ουδέποτε ήθέλησε νά παρα- 
δε'/θή τήν είς αύτόν άποδιδομένην μεγαλο- 
φυ'ίαν, άπέδιδεν άπασαν αύτοΰ τήν έπιτυχι- 
αν είς τήν χρησιμοποίήσιν δλου του τοΰ 
καιροΰ. Ένω ήργάζετο είς τό σιδηρουργεΐον 
ώς σιδηρουργός έξέμαθε δεκαοκτώ άρχαίας 
καί νεωτέρας γλώσσας συν είκοσιδύο δια- 
λέκτοις εύρωπαϊκαΐς! Ό δόκτωρ Μαζον 
Γούδης (Mason Good) μετέφρασε τόν Λου- 
κρήτιον ένω περιήρχετο τάς οδούς τοΰ Λον
δίνου δπως έπισκέπτηται τούς υπ’ αύτοΰ θε
ραπευμένους ασθενείς. Ό Δόκτωρ Δαρουΐνος 
(Darwin) συνέθεσε τά πλεΐστα τών συγ
γραμμάτων του ένω παρομοίως περιείρχετο 
τήν ^ώραν. Ό δόκτωρ Βούρνυς (D. Burney') 
εμαθε τήν ’Ιταλικήν καί τήν Γαλλικήν έν ώ 
μετέβαινεν έφιππος άπό τοΰ ενός είς τοΰ άλ
λου μουσικομαθητοΰ του τούς οίκους. Ό 
Ερρίκος Κίρκης (Henrij Kiuki White) χρη- 
σιμοποιών τόν χρόνον καθ όν περιεπατει 
πορευόμενος είς τό γραφεΐον δικηγόρου τ ί
νος καί άναχωρών άπ αυτοΰ έξεμαθε τήν 
Ελληνικήν. Ό Χάλλης (Hall) έγραψε τάς 
μελέτας του (contemplations) έν ώ ώοηπορει 
κατά τινα περιοδείαν. Ό Δαγεσσώ, είς έκ 
τών αρίστων υπουργών ούς εύτύχησέ ποτε 
ν’ απόκτηση ή Γαλλία, έγραψε μέγα καί 
7.αμπρόν σύγγραμμα χρησιμοποιών τάς 
στιγμάς καθ’ άς περιέμενεν έωσοΰ έτοιμα- 
σΟή' τό γεΰμα. Ή δέ Κυρία Γενλή (Madame 
de Genlis) ομολογεί δτι πολλά έκ τών συγ- 
νραμμάτων αύτής συνέθεσεν ένω περιεμενε 
τήν έλευσιν τής ήγεμονίδος τήν όποιαν έ- 
δίδασκεν.

Έν τή βιογραφία τοΰ Ούώλτερ Σκώττου 
ό συγγραφεύς αύτής Λοκχάρτιος λόγον 
ποιούμενος περί τών πολυειδών γνώσεων 
τοΰ βιογραφομένου παρατηρεί, δτι πολλοί

15



θαυμάζοντες δέν ήδύναντο νά έννοήσωσι 
■πώς κατώρθωνε νά ήναι ενήμερος είς παν
τός είδους σύγχρονον φιλολογίαν ’Α γγλ ι
κήν, Γαλλικήν καί Γερμανικήν. Είναι εύ- 
κολον νά φαντασθή τις, προσθέτει ό Λοκ- 
χάρτιος, δτι δι’ ενός βλέμματος ό άνήρ έ
κεΐνος ήδύνατο νά συνάγη περισσότερα τών 
όσων άλλος τις έμπόρει νά μάθη εις μίαν 
εβδομάδα, άλλά τό μυστικόν συνίστατο είς 
τήν εφαρμογήν τοΰ σοφοΰ του γνωμικοΰ 
«ούδέποτε μένε αργός». Χρησιμοποιών πά
σας του τάς στιγμάς εΰρισκε καιρόν δπως 
βλέπη πάντα. Είς τήν χρησιμοποίησιν ταύ
την πασών τών στιγμών οφείλονται καί τά 
συγγράμματα τά «περί Διανοητικών κα ί’Η
θικών δυνάμεων» τοΰ δόκτωρος Άβερκρομ- 
βίου, άτινα τοσοΰτον διεφήμισαν αύτόν ώς 
φιλόσοφον καί ιατρόν. Ένώ μετέβαινε πρός 
έπίσκεψιν τών ασθενών του, είτε πλησίον 
κατώκουν ούτοι είτε μακράν, τό μολυβδο
κόνδυλον καί τό σημειωματάριόν του ήσαν 
είς άδιάκοπον χρήσιν.

«Ό  χ ρ ό ν ο ς  είναι αγρός μου» ελεγέ 
ποτε συγγραφεύς τις ’Ιταλός. Καί πράγμα
τι ό χρόνος καθ’ υπερβολήν ομοιάζει μέ 
άγρόν, δστις μένων μέν ακαλλιέργητος ού
δέν φέρει, ή μάλλον άκάνθας καί τριβόλους, 
καλλιεργούμενος δέ πλουσιοπαρόχως άντα- 
μοίβει τόν φιλόπονον. Τοΰ άγροΰ τούτου ού
δείς έφ’ δσον ζή δύναται ποτε νά στερηθή. 
Ά ν λοιπόν θέλη νά διέρχηται τάς ήμέρας 
αύτοΰ εύαρέστους καί τάς νύκτας άναπαυ- 
τικάς, άν θέλη ού μόνον τάς άνάγκας αύ
τοΰ νά μή πολλαπλασιάζη άλλά καί εύκό- 
λως νά θεραπεύη τάς ύπαρχούσας, άν θέλη 
υγείαν, ειρήνην, χαράν, εύδαιμονίαν άς 
καλλιεργήση τόν άγρόν τοΰτον καί δέν θέ
λει μεταμεληθή. "Οσον περισσότερον μέρος 
αύτοΰ καλλιεργεί τόσον καί μεγαλειτέραν 
θέλει αίσθάνεσθαι τήν εσωτερικήν έκείνην 
εύχαρίστησιν έξ ής πηγάζει καί ή υγεία καί 
ή εύτυχία. ’Ιδού τό μυστήριον τής συνή
θους ήμών εύχής «ετη πολλά καί καλά! »

Πλήν, τί άρα είναι ό χρόνος παραβαλλό
μενος πρός τήν αιωνιότητα; Τί δέ αί ήμέ- 
ραι, οί μήνες ή τά έ'τη πρός τήν απειρίαν 
τών αιώνων ; Βεβαίως σχεδόν μηδέν καί ό
μως ένώ πάντες λέγομεν δτι « ό χρόνος 
φεύγει,» ένώ πάντες γινώσκομεν δτι φεύ- 
γων απέρχεται ανεπιστρεπτί, πόσον ολίγοι 
έξ ήμών αισθάνονται τήν σημασίαν τής φυ

γής ταύτης τοΰ χρόνου! Τόν χρόνον καθώς 
καί τήν ζωήν δέν δυνάμεθα νά άνακαλέσω- 
μεν καί έν τούτοις πόσοι έξ ήμών δέν σπα- 
ταλώσιν άμφότερα ταΰτα είς μάτην; Πλήν 
οιά τούτους έρχεται ώρα καθ’ ήν ματαίως 
θέλουσι μεταμεληθή, ώς μή έργασθέντες 
ένόσω ήτο ήμέρα, διότι ή νύξ «έν ή ούδείς 
δύναται έργάζεσθαι» τούς κατέλαβεν. Ένώ 
διά τούς έργασθέντας ή νύξ εκείνη εσται 
νύξ άναπαύσεως μετά τήν όποιαν ανατέλ
λει ήμέρα χαρμόσυνος, ή ήμέρα τοΰ Κυρίου 
ή μεγάλη καί επιφανής.

ΠΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ.

Καρδία πάσης κοινωνίας είναι ή ανατρο
φή. "Οταν αυτη ήναι καλή καί ή κοινωνία 
εσεται εύτυχής, εύόαίμων, έναρμόνιος· δταν 
δμως ήναι κακή ή παρημελημένη τότε, έω- 
σοΰ βελτιωθή, ούδέποτε τά δεινά, αί συμφο- 
ραί καί ή άθλιότης θέλουσι τήν έγκαταλεί- 
ψει. Τοΰτο ούδείς εχων νοΰν δύναταί ποτε νά 
άρνηθή, καί τοΰτο κυρίως ή ιστορία, ή τε 
σύγχρονος καί ή τών παρελθόντων αιώνων, 
σκοπεύει νά διδάσκη, θέτουσα ένώπιον τών 
οφθαλμών τών ζώντων πολλά, παντοειδή, 
μεγάλα καί φοβερά παραδείγματα. Πλήν 
πόσοι ώφελοΰνται έκ τών παραδειγμάτων 
τούτων ; είς πόσους τά ξένα παθήματα γ ί
νονται ίδια μαθήματα; Δυστυχώς είς ολί
γους· οι πολλοί πρέπει νά πάθωσι διά νά 
μάθωσι· πλήν εύτυχεΐς καί ουτοι, καθότι άν 
καί δέν ώφελώνται έκ τών άλλοτριων, του
λάχιστον ώφελοΰνται έκ τών ιδίων παθημά
των. Οί πλεΐστοι δμως ούτε έκ τών άλλοτοί- 
ων ούτε έκ τών ίδιων παθημάτων δεικνύου- 
σιν δτι ώφελοΰνται· καί τοΰτο είναι άπελ*- 
πιστικόν, καθότι άποδεικνύει φοβεράν τινα 
ηθικήν αναισθησίαν, μικρόν ή ουδόλως τοΰ 
θανάτου διαφέρουσαν!

Τό δεινόν συμβάν, τό όποιον κατεβύθισεν 
είς μέγα πένθος ού μόνον τήν φιλτάτην ή- 
μΐν Σμύρνην άλλά καί πολλά άλλα μέρη, 
τό όποιον έ'ρριψεν είς πολλάς καρδίας, θρη- 
νούσας ήδη τήν απώλειαν τών φιλτάτων, 
λύπην άπαρηγόρητον, τό όποιον εσβυσε τάς 
ελπίδας πολλών μητρικών καί πατρικών 
στηθών, ϊσταται φοβερόν ένώπιον μας. Πλήν 
τό μάθημα, τό μέγα καί σκληρόν μάθημα, 
τό σωτήριον μάθημα, τό ότοΐον έξ αύτ®ΰ 
έπρεπε νά πορισθώμεν, πόσοι διεΐδον, πόσοι

ενόησαν, πόσοι καταλαμβάνουσιν ή πλέον 
ενθυμούνται; Μή φοβούμενοι μηδέ δειλιών- 
τες νά είπωμεν άπλώς καί καθαρώς δτι δι’ 
δσα πάσχομεν, δσα κακά καί δσαι συμφο- 
ραί μας εύρίσκουσιν, πταίομεν ήμεΐς, προσ- 
θέτομεν καί, διότι παν δ,τι κακόν, παν δ,τι 
αισχρόν, παν δ,τι ψυχοφθόρον έγέννησεν ή 
διαφορά τής δύσεως ού μόνον μετά πλεί- 
στης όσης έναγκαλιζόμεθα προθυμίας, ού 
μόνον ζητοΰμεν νά έξαπλώσωμεν, άλλά καί 
τον τολμώντα νά έπισύρη έπ’ αύτών τήν έλ
λογον προσοχήν μας χλευάζομεν έλεεινώς. 
Τί δέ τό τούτου αποτέλεσμα; Αύτοκτονία 
ηθική ήμών αύτών, φόνος ήθικός καί πνευ
ματικός άσπλαγχνος τής έπερχομένης γε
νεάς καί καταδίκη τής ώραίας καί φιλτάτης 
ήμΐν Πατρίδος, τής άπεκδεχομένης έκ τής 
ηθικής καί διανοητικής ήμών ύψώσεως ήμέ
ρας μέλλοντος καλλίτερου. Αν δέ έλπίς 
τις περί βελτίονος μέλλοντος, ναι μέν άμυ- 
δρά άλλά πάντοτε έλπίς, δέν ύπέφωσκε, τό
τε ούδέν έτερον είς τούς άγαθούς θά έμε. 
νεν, είμή, άφινόμενοι είς τό μέγα τής ψυ_ 
χής αύτών πένθος, νά μιμώνται τόν άείπο. 
τε τήν άγαπητήν αύτοΰ πατρίδα θρηνοΰντα 
Ιερεμίαν. Πλήν εύτυχώς ή έλπίς υπάρχει- 
δσον δέ περισσοτέραν καί διαρκεστέραν ένε_ 
ποίησε τήν έντύπωσιν ή φοβερά καταστρο
φή, δσοι περισσότεροι διεΐδον δτι ή ανατρο
φή παρ’ ήμΐν είναι έλλειπεστάτη κατά το
σοΰτον καί ή έλπίς θέλει κραταΐωθή.

Ό μέγας τών έθνών άπόστολος, ό θεσ- 
πέσιος Παΰλος άπαριθμών, ώς τόσα παρα
δείγματα, τάς άπωλείας καί καταστροφάς 
άς ή έξ Λίγύπτου έξελθοΰσα διεφθαρμένη 
γενεά ύπέστη, έπιλέγει. «Ταΰτα δέ πάντα 
τ ύ π ο ι  συνέβαινον έκείνοις· έγράφη δέ πρός 
ν ο υ θ ε σ ί α ν  ήμών». Ή δέ χρυσή τής Α ν 
τιόχειας αηδών, ό θείος Χρυσόστομος, λα- 
λών περί τών συμφορών, άς προετοιμάζει 
είς έαυτήν πασα κοινωνία παραμελοΰσα τήν 
ανατροφήν της, καί φέρων ώς παράδειγμα 
τής καταστροφής, ού μόνον τών τέκνων, 
τών οποίων παραμελεΐται ή άνατροφή, άλ
λά καί αύτών τών όλιγωρησάντων αύτής 
γονέων, τήν οικογένειαν τοΰ Ήλεί, δστις άν 
καί ειχζ πολλάς άλλας άρετάς, άν καί ζ- 
κρινεν έπί είκοσιν δλα ετη τόν ’Ισραήλ, οί- 
κτρώς δμως καί αύτός καί οί υιοί του καί 
πολύ πλήθος λαοΰ ένεκα τής πρός την α
νατροφήν ολιγωρίας του άπωλέσθησαν, επι

φέρει δτι πασαι αί τοΰ άνδρός έκείνου άρε- 
ταί ούδόλως ίσχβσαν δπως σώσωσιν αύτόν 
τής καταστροφής, « Ά λ λ ’ επειδή δέν έπεμε- 
λήθη μετ’ άκριβείας τών τέκνων αύτοΰ, σφο
δρά καί έλεεινώς κατεστράφη. Ή δέ τής ο
λιγωρίας αύτοΰ ταύτης άμαρτία, ώς κΰμα 
άγριον καί μέγα, ύπερέβη πάντα αύτοΰ τά 
έργα τά καλά, καί τά κατορθώματα αύτοΰ 
έκρυψεν άπαντα. Άφοΰ δέ εύρε εκείνον συμ
φορά τοιαύτη όποία τις δίκη δέν περιμένει 
ήμας, οί όποιοι ζώμεν είς έποχήν άπαιτοΰ- 
σαν πολύ μειζονα άγάπην πρός τήν σοφίαν, 
ήμας οίτινες πολύ άπέχομεν τής έκείνου ά
ρετής, τών δέ τέκνων ήμών ού μόνον δέν έ- 
πιμελούμεθα άλλά καί τούς θέλοντας νά 
πράξωσι τοΰτο έπιβουλευόμεθα καί πο'λε- 
μοΰμεν, καί χαλεπώτερον παντός βαρβάρου 
περί τά τέκνα ήμών διακείμεθα; Καί ή μέν 
τών βαρβάρων ώμότης μέχρι δουλείας καί 
άναστατώσεως καί άνδραποδισμοΰ τής πα
τρίδος προβαίνουσα περιορίζεται είς τά τοΰ 
σώματος δεινά* υμείς δμως καταδουλοΰτε 
τήν ψυχήν τών τέκνων, καί, καθάπερ τινά 
αιχμάλωτον, δέσαντες παραδίδετε είς πονη
ρούς καί αγρίους δαίμονας, είς αισχρά καί 
άτιμα πάθη· διότι δτε ούτε ύμεΐς διδάσκετέ 
τι πνευματικόν πρός αύτά ούτε τούς θέλον
τας νά πράξωσι τοΰτο άφίνετε, ούδέν έτε
ρον ή τοΰτο έργάζεσθε. Καί μή μοι λεγέ- 
τω τις δτι πολλοί, άμελήσαντες τών τέ
κνων αύτών πολύ μάλλον ή ό Ήλεί, ούδέν 
έ'παθον πάθημα οιον έκεΐνος· διότι πολ7^οί 
πολλάκις καί χαλεπώτερα τοΰ Ήλεί έπα- 
θον διά ταύτην τήν άμαρτίαν. Πλήν πόθεν 
άωροι θάνατοι ; πόθεν νόσοι χαλεπαί καί 
συνεχείς είς ήμας καί είς τά τέκνα ήμών ; 
πόθεν ζημίαι; πόθεν περιστάσεις ; πόθεν έ- 
πήρειαι; πόθεν τά μυρία κακά ; »

Είθε ό τ ύ π ο ς  τής έκατοννέκρου κ ι β ω τ ο ύ  
τής ά π ωλ ε ί α ς νά μή μείνη άνευ σωτηρίου 
αποτελέσματος, διότι καθώς οί δέκα καί ό
κτώ έκεΐνοι έφ’ ούς έπεσεν ό πύργος έν τώ 
Σιλωάμ, καί άπέκτεινεν αύτούς, δέν ήσαν 
χειρότεροι τών λοιπών ίεροσολυμιτών, πρός 
τούς όποιους ό Χριστός ελεγεν «άλλ’ έάν 
μή μετανοήτε, πάντες όμοίως άπολεΐσθε » 
καί οί όποιοι, πράγματι, δέν παρήλθον τεσ
σαράκοντα έτη καί ού μόνον πάντες έκεΐνοι 
άλλά καί πολλοί άλλοι σύν αύτοΐς άπωλέ
σθησαν, ούτως ούτε ήμεΐς είμεθα καλλίτε
ροι τών πνιγέντων αδελφών μας καί έπομε-



νως οΰτε έν ασφαλεία έάν μή άλλάξωμεν 
όδόν.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Α  Ο Ρ Γ Α Ν Λ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΪ ΛΡΧΑΙΟΙΣ.

Γ'. ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΟΡΔΑ.

Λύρα;.

Πολλά εχ τών έν τή Αγία Γραφή άνα- 
φερομενων μουσικών οργάνων είναι δυσκο- 
λώτατον νά όρισθώσι, καθότι οί Εβραίοι, 
μή καλλιεργοΰντες τήν γλυπτικήν καί ζω
γραφικήν, οΰοέν ίχνος περί τοΰ σχήματος 
αυτών μας κατελιπον είναι λοιπόν δυσκο- 
λωτατον έκ μόνου τοΰ ονόματος αύτών νά 
σχηματισωμεν ίοέαν. Ά λ λ ’ όταν λάβωμεν 
ύπ’ οψιν ότι οί Ίσραηλΐται καί ύπό τών Α ι
γυπτίων και ύπο τών ’Ασσυριών καί Βαβυ
λωνίων ύπεδουλώθησαν είναι λογικόν νά 
συμπεράνωμεν ότι κατά τήν διαμονήν αύ
τών εν τε Αιγυπτω καί έν Μεσοποταμία ή 
μουσική των και έπηρεασε καί έπηρεάσθγ] ύ

πό τής μουσικής τών κυρίων των. Έκ τοϋ 
φωτός τό όποιον διεχύθη ύπό τών πολλών 
άνακαλυφΟέντων Αιγυπτιακών καί Άσσορι
αχών τοιχογραφημάτων καί αναγλύφων πας 
παρατηρητής δύναται νά άποκτήση ακριβή 
γνώσιν τής μουσικής τής έπηρεασάσης τούς 
Εβραίους και νά πείσθή ότι αί νεώτεραι α
νακαλύψεις, διαφωτίζουσαι ήμας πρός κα- 
τάληψιν τής Γραφής ουδόλως άντιφάσκβυσι 
πρός τας έν αυτή έμπεριεχομένας αλή
θειας.

Εκ τών έγχορδων οργάνων, τών έν τή 
ΙΙαλαια Γραφή άναφερομένων, πολύς γίνε
σαι ̂ λόγος περί τοΰ Κ ι ν ν ό ρ, τό όποιον οί 
Εβοομ/;κον .α άλλοτε μεν μεταφράζουσι κι- 

νυραν (1) άλλοτε δέ κιθάραν (2) ενστιν ότι 
δέ καί ψαλτήριον (3), καί περί τοΰ Νεβέλ, 
το όποιον μεταφράζεται ν ά β λ α ,  ή ώς έπί 
το πλεΐστον ψαλτήριον δεκάχορδον, ή α
πλώς ψαλτήριον, ένίοτε δέ καί" κιθάρα (41 
Ή έφεύρεσις τής κινύρας (Κιννόρ) αποδίδε
ται ύπο τοΰ ίεροΰ ίστορικοΰ εις τόν ποό τοΰ 
κατακλυσμοί» ακμάσαντα Ίουβάλ (Γέν. δ'. 
21). Ο οε Λαβαν εν τή απαριθμήσει τών 
μουσικών οργάνων τήν οποίαν, έλέγχων τόν 
γαμβρόν του, ποιεί (Γεν. λά. 27), τό άναφέ- 
ρει.̂  Οτε προεκειτο νά άναγορευθή βασιλεύς 
ο Σαούλ λέγεται ότι έμπροσθεν τών προφη
τών, οίτινες έμελλον νά τόν κηρύξωσι βασι
λέα, επαιζοντο ναβλα και τύμπανα καί αυ
λός καί κ ι ν ύ ρ α  (Α'. Βασ. έ. 5). "Οτε δέ ό 
αύτος βασιλεύς Σαούλ παρεφρόνησε προσ
κληθείς ό Δαβιο όπως τόν διασκεδάζη διά 
. ̂ ς μουσικής του «ελαμβανε τή ν  κ ι νύρα  ν 
και έψαλλεν έν τή χειρί αύτοΰ, καί άνέψυ- 
χε^_αού? ,̂ και άγαθον αύτώ, καί άφίστατο 
άπ’ αύτοΰ τό πνεΰμα τό πονηρόν» (Α'. Βασ. 
!cy  23). Γό ξύλον έξ ού κατεσκευάζοντο κα
τά τό Εβραϊκόν κείμενον ήτο ξύλον ελα
τής :5;, πλήν ό βασιλεύς Σολομών κατε- 
σκ^υασα .ο αύτάς και ες ξύλων άλγουμείμ ή 
άλμουγειμ, ήτοι ξύλων πεύκινων (0), τά ό
ποια  ̂ τώ έφερον τά πλοΐά του έκ τής γής 
Όφείρ, ή Χρυσής γής κατ’ Ίώσηπον. Τά 
ξύλα ταΰτα, λέγει ό Ίώσηπος (Άρχ. Η'. 7)

- 0 )  Α'· ^σ ίλειώ ν i. 4, ,Γ' 1 6 —23. Β'. Κ*<πλε·.&ν 
r  . 5 κτλ. (2) Γενε-j. Π. 27. Ψ«λμ. 1C,’. 2, μ6'. i ,  o i. 
22 κτλ. (3) Γενεσ. ο'. 21. ψαλμ. μή. 5. (i) VaAu τ  
3. (5) Ιερά Γραμ. Β'. Σβμουήλ r'. 5. (6) Β?.α. Γ. ' ί|  ■> 
Παρ«λ. Β'. 8'. 41.

Ιοαίνοντο ώς ξύλα συκής πλήν λευκότερα 
καί μάλλον στίλβοντα.

Ή '/ρήσις τής κινύρας ήτο πολυειδής. 
"Οτε ή κιβωτός μετεφέρετο έξ οικου Ά μ ι-  
ναβάδ μετά τών άλλων οργάνων έπαίζετο 
καί κινύρα (Β'. Βασιλ. ς·'. ό Α'. ΙΙαραμ. κ'. 
8 *. "Οτε ένεκαινιάζετο ό ναός ύπό τοΰ Σο- 
λομώντος (Ηαραλ. Β'. έ. 12), ότε οί ’Ιου
δαίοι έπέστρεφον έκ τής κατά τών Μωαβι- 
τών νίκης των (αυτόθι κ'. 28), ότε ό βασι
λεύς Έζεκίας έκαθάρισε τόν ναόν (αυτόθι 
κθ\ 25). "Οτε έν ήμέραις Νεεμία έγένοντο 
τά έγκαίνια τοΰ τείχους τών Ιεροσολύμων 
(Νεμ. ιβ'. 27̂ 1 μετά τών άλλων μουσικών ορ
γάνων έπαίζετο καί κινύρα. Έν Ίώβ, αί 
χρήσεις τοΰ κιννόρ φαίνονται ποιμενικαί, 
έν ψαλμοΐς τό όργανον τοΰτο παρίσταται 
ώςχρησιμεϋον εις τό αΐνεΐν καί δοξολογεΐν 
τόν θεόν έν δέ Ήσαία καί ’Ιεζεκιήλ τό βλέ- 
πομεν καί εις συμπόσια. Καί ταΰτα περί τήί 
χρήσεως τής κινύρας. Πλήν ποιον άρα ήτο 
τό σχήμα της (7); Έκ τών όσων έκ τών 
συγγραμμάτων τών προφητών έξάγομεν 
φαίνεται ότι ήτο έλαφρόν τι όργανον τοΰ 
όποιου αί χρήσεις ήσαν αί αύταί μέ τάς τής 
λύρας. Αί λέξεις κιννόρ, κιθάρα κιτάρα (λα
τινιστί) καί κισσάρ, ή νεωτέρα τών Α ιγυ
πτίων λ ύ ρ α  δέν είναι άνόμιαι (8).

Ή λύρα ήτο όργανον γνωστότατον εις 
τούς αρχαίους Αιγυπτίους καί ’Ασσυρίους· 
φαίνεται δέ ότι καί Εβραϊκή τις λύρα τής 
εποχής τοΰ Ιωσήφ παρίσταται έν αρχαία 
τινί Αιγυπτιακή τειχογραφία, άνακαλυφθεί- 
ση εις τάφον έν Βενί Χασάν. (Βενί Χασάν 
λέγονται σπήλαιά τινα ευρισκόμενα έπί τής 
ανατολικής όχθης τοΰ Νείλου! Τό σχήμα 
τής λύρας ταύτης φαίνεται έν τώ ύπό α
ριθμόν 2 ξυλογραφήματι ημών.

2. Αύρα ΑΐγυτΓκαχν]. 

Έπί τών Άσσυριακών αναγλύφων άπαν-
(5) Ό Ίώση-πο; λέγε: μόνον ί τ ι  εΤχε οί/.α χοροί;. 

*Αρχ.-Ζ'. ;β'. 3. (2) The niuric of Ancient ^Nations by 
Cm! Eng«l (hup. »i.

τώνται πολλών ειδών λύραι, ών μία είνα* 
καί ή διά τοΰ ύπ’ αριθμόν 1 ξηλογραφήμα- 
τός μας παριστανομένη. Έλήφθη δέ αυτη έξ 
αναγλύφου, παριστώντος όμάδα τινά αιχμα
λώτων, παιζόντων λύρας καί έχόντων τό 
υφος εβραϊκόν. Έπί τινων νομισμάτων, α 

ποδιδόμενων εις Σίμωνα τόν 
Μακκαβαΐον, ακμάσαντα πε
ρί τά τριακόσια πρό Χρι
στού, φαίνεται κεχαραγμένη 
λύρα. Σγ. 3 

3. Παρά τοΐς Έλλησι, τοΐς
ΊΡωμαίοις καί τοΐς ΙΙέρσαις αί λύραι ήσαν 
εις μεγίστην χρήσιν. Οί Ελληνες άπέδιδον 
τήν έφεύρεσιν αύτής εις τον Έομήν. Οί 
Σπαρτιαται ήσαν αυστηρότατοι ώς πρός τό 
παραδεδεγμένον τής λύρας σχήμα· ούτοι 
περιώρισαν καί τάς χορόάς αύτής εις έπτά 
καί έτιμώοουν πάντα τολμώντα νά πρόσθε
ση ή μεταβάλλη τι έπ’ αύτών. Πολύμνη- 
στος ό Κολοφώνιος έν τούτοις μετέβαλε 
τήν λύραν καταβιβάσας αύτήν καθ’ ήμισυ 
τόνον τοΰ Δωρικοΰ ρυθμοΰ, καί χαλαρώ- 
νων, κατά Πλίνιον, τάς χορδάς πολύ πε
ρισσότερον παρ’ οσον πριν έγίνετο· πλήν 
τεντώνων πάλιν αύτάς όταν ήθελε νά λυρί
ση κατά τον παλαιόν τρόπον. Αί έκ τοΰ ώ- 
ραίου αύτών σχήματος διακρινόμεναι έλλη- 
νικαί λύραι, αί έν χεφαλίδι τοΰ παρόντος άρ
θρου εύρισκόμεναι, έλήφθησαν έκ διαφόρων 
αναγλύφων ελληνικών.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ! ΔΓ ΑΕΡΟΠΑΤΟΓ 
ΙΙΑΡΑΤΙΙΪΉ^ΕΙ-

Γ0  Κ. Γ. 'Γισσανδιέρος, έπιχειρήσας τήν 
4ην φεβρουαρίου αεροστατικήν τινα έκδρο- 
μήν διά μετεωρολογικάς παρατηρήσεις, 
διηγείται τά κατ’ αύτήν έν τή « Κοινο
ποιούμενη Επιστήμη » ώς ακολούθως.

Τήν Κυριακήν 4(16) φεβρουαρίου έπι- 
βάς αεροστάτου μετά τού άδελφοΰ μου 
’Αλβέρτου καί πέντε άλλων άεροπόρο^ν, 
άνεχωρήσαμεν 20 λεπτά μετά τήν ΙΙην  
ώραν έκ τοΰ καταστήματος τοΰ -αερίου 
(gnz) τής Βιλλέττης Παρίσιοι). Τό άερό- 
στατον Ι ω ά ν ν η ς  Βάρτ ,  2 ,000 κυβικών 
μέτρων, τό όποιον ό Κ. Ταμπόντης, γενι
κός διευθυντής τών ταχοδρομείων, εύηρε- 
στήδη νά μας παραχωρήση όπως έξακο- 
λουθήσωμεν τάς άεροστατικάς παρατηρή



σεις μας, έπληρώθη έκ φωτιστικού αερί
ου, μετά τό όποιον ήρχισε νά ανέρχεται 
διευθυνόμενον προς νοτειοδυσμάς καί μετ’ 
ού πολύ είσήλθεν έντός πυκνοΰ στρώμα
τος νεφών, άτινα έξετείνοντο έν τη ατμό
σφαιρα ώς απέραντος έξ ατμών συνδόνη, 
είς δψος 1,200  μέτρων.

Δέχα λεπτά περίπου μετά τήν άναχώ- 
ρησίν μας είχομεν η3η διέλθει τά νέφη, 
τό δέ άερόστατον εύρέθη άνωθι άληθοΰς 
ώκεανοΰ έξ ατμών τούς οποίους αί ήλι- 
ακαί ακτίνες καθ’ υπερβολήν έφώτιζον. 
Ό ουρανός ύπέρ τάς κεφαλάς μας ήτο 
βαθύς γαλάζιος και έξετείνετο ώς Ο όλος 
κυανούς έπι άληθοΰς όροπεδίου έκ σωροΰ 
στρογγύλου, εχοντος τήν όψιν κρυστάλλι
νης θαλάσσης έν πλήρει φωτισμώ.

Έπί τρεις κατά συνέχειαν ώρας έκρα- 
τούμεθα 400 περίπου μέτρα ύψηί^ότερον 
τών νεφών, έπι τών οποίων επιπτεν ή 
σκιά τοΰ αεροστάτου, περικυκλουμένη ύπό 
φωτεινών κύκλων άπαραμίλλου ώραιότη- 
τος. Παρετηρήσαμεν τρις τά οπτικά ταΰ
τα αποτελέσματα* εις ύψος 1 ,3 5 0  μέτρων 
άπό τής γής ή σκιά τοΰ αεροστάτου δέν 
είχε φωτεινόν εξωτερικόν κύκλον, δστις 
μόνον περί τήν σχάφην έφαίνετο. Εις 1, 
700 μ. δψος ή σκιά ήτο μικροτέρα καί 
περιεκυκλοΰτο ύπό ιριδος σχηματιζούσης 
στεφάνην σχήματος έλλειψοειδοΰς* άπό 
τοΰ αύτοΰ ύψους ειδομεν τέλος αργότερα 
δτι ή έπι τών νεφών πίπτουσα σκιά 
μας περιεβάλλ?"*? τρξΐς φωτξίνο,ύς καί ό- 
μοκέντρους κύκλους. Πάντοτε τό ΐόχρουν 
ήτο έσωτερικόν χαί τό έρυθροΰν έξωτερι
κόν· άλλά τό κυανοΰν καί χρυσοειδές ή
σαν τά μάλλον έμφανή τών έκ τής άνα- 
λύσεως τοΰ φωτός χρωμάτων.

Ή θερρ,οκρασία ήτο πολύ ύψωμένη, τό 
έκατοβάθμιον θερμόμετρων έδείκνυε 17  1[2 
βαθμούς ύπεράνω τοΰ μηδενικοί», αί ήλια- 
καί αχτίνες ησαν πολύ θερμαί καί ενίοτε μας 
έκαιον τό πρόσωπον. Έκρατήσαμεν τό άερό
στατον έπί τρεις ώρας ύπεράνω τών νεφών, 
εις 1,400 μέχρι 2,000 μέτρων, δπερ ήτο καί 
τό άνώτατον δψος εϊς ό άνήλθομεν.

Τήν 1 ώραν καί 2Q λεπτά μ. μ. έξετιλύ- 
ξαμεν σύρμα χάλκινον 200 μέτρων μήκους, 
τό όποιον άφίσαμεν νά κρέμαται ύπό τό 
άερόστατον ή κάτω, άκρα τοΰ σύρματος 
ήτο μυτηρά, ή δέ άνω, ήτις έκρατεΐτο

άπό τής σκάφης μας καί ήτο μεμο
νωμένη διά σωλήνος έκ καουσούκ, έτε- 
λεύτα είς χάλκινον σφαιριίδεον». "Αμα έΟέ- 
σαμεν τό ήλεχτροσχόπιον πλησίον τοΰ 
χαλκίνου σφαιριδίου τά χρυσά φύλλα τοΰ 
ηλεκτροσκοπίου άπατόμως έχωρήσθησαν 
άπ’ άλλήλων· τότε διά ράβδου ίσπανικοΰ 
κηροΰ έβεβαιώθημεν δτι, ό; ηλεκτρισμός 
έκεΐνος ήτο αρνητικός.

Είς τάς 2 ώρας καί 15  λεπτά τό άε
ρόστατον καταβάν έφθασε τήν επιφάνειαν 
τών νεφών, ύπεράνω τών οποίων τόσον 
χρόνον έκρατεΐτο. Τό χαλκοΰν σύρμα έ- 
βυθίζετο. τότε εντός τών νεφών. Τό ύψος 
είς ό ευρισκόμεθα ήτο 1,3 50  μέτρων. Έφε
ρα τόν δάκτυλόν μου πλησίον τοΰ χαλκοΰ 
σφαιριδίου καί άμέσως έξήλθε σπινθήρ 
μετ’ άρκετοΰ κρότου. Ή ε’ντασις τοΰ η
λεκτρισμού ήτο το,σαύτη ώστε δστις έ'φερε 
τόν δάκτυλον πλησίον τοΰ σφαιριδίου ήσθά
νετο ισχυρόν κλονισμόν εις τον βραχίονα. 
Διήρκεσε δέ τό τοιοΰτον δλον τόν χρόνον 
καθ’ δν τό άερόστατον ήτο περικυκλωμένον 
ύπό νεφών, ήτοι ήμίσειαν ώραν.

Είς τάς 2 ώρας καί 25 λεπτά ήμεθα έν
τός τών νεφών. Τό ψΰχος μας κατέλαβε 
μετά πολλής δυνάμεως, ή δέ δριμύτης αύ
τοΰ μας έφαίνετο. υπερβολική έπειδή έπί 
τρεις προηγουμένας ώρας ήμεθα έκτεθημέ- 
νοι είς τάς θερμάς τοΰ ήλίου άκτΐνας. Οί 
λευκοί πλήν άδιαφανεΐς άτμοί, εκρ.υπτον ά
πό τών όφθα'λμών ήμών το ύπέρ τήν κε
φαλήν ήμών αίωρούμενον άερόστατον τό 
θερμόμετρον έδείκνυε 2 βαθμούς ύπό τό μη
δενικόν καί πάχνη άφθονος έκολλατο είς τά 
σχοινία μας. Τό χαλκοΰν σύρμα έξέπεμπεν 
σπινθήρας πολυπληθείς καί έκαλύπτετο μέ 
πυκνά λεπίδια πάγου έχοντα όψιν άδαμαν- 
τινην. Τά μικρά ταΰτα κρύσταλλα, μή πί- 
πτοντα έκ τών περί ήμας άτμών έσχημα- 
τίζοντο στιγμιαίως έπί τών πλευρών τής 
σκάφης μας, έπί τών ένδυμάτων μας καί 
έπ’ αύτών τών τριχών μας.

Είς τάς 2 ώρας καί 45 λεπτά ειδομεν τήν 
γήν· ήτο χεκαλυμμένη ύπό χιόνος. Τό άε
ρόστατον κατήρχετο βραδέως καί βαθμηδόν 
έπλησίαζε τό Ιδαφος. Τό βαρόμετρον έδεί
κνυε. 300 ποδών δψος δτε αίφνης ό αδελ
φός μου έφώνησεν δτι τό κρεμάμενον σχοι
νίον μας, τό όποιον ήτο 100  ποδων μακρύ 
ήγγισε τήν γήν. "Ημεθα έπί τοΰ οροπεδίου

Μοντιρώ, εχοντος πραγματικώς δψος 200 | 
μέτρων ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. 
Ή θέσις έφ’ ής κατήλθομεν άπέχει 120  χ ι
λιόμετρα τών ΙΙαρισίων, διήλΰομεν δέ ταΰ
τα είς 3 ώρας καί 45 λεπτά.

Κατά τήν άεροναυτικήν ταύτην εκδρομήν 
εσχομεν τήν ευτυχίαν έπαναλάβωμεν 
μετ’ έπιτυχία; τό πείραμα τό όποιον ό Γάύ- 
Αουσσάκ είχεν επιχειρήσει έπί τοΰ ηλεκ
τρισμού τής ά τ μ ο σφαίρας. Ά λ λ ά  τό χαλ
κοΰν σύρμα μας ήτο πολύ {^ακρύτερον του 
ύπό τοΰ περκρήμου φυσικοΰ μεταχειρισθέν- 
τος. Ώς έκ τούτου δέ έπετύχομεν καί η
λεκτρισμόν περισσότερον. Προσέτι έπεβε- 
βαιώσαμεν τήν παρατήρησιν τοΰ Κ. Βαρ- 
ράλ περί τοΰ παγετώδους νέφο-υς τό όποιον 
δι’ αεροστάτου είχε διασχίσει είς μέγα τής 
άτμοσφαίρας δψος. Πιστεύω δτι ό σωρός 
τών παγετωδών άτμών, δι’ ών κατερχόμενοι 
διήλθομεν, ήτο τής αύτής φύσεως.

ΠΡΟΦΤΑΑΚΤΪΙίΑ 2ΙΛΠΡ0Τ *λτ.

Είναι πασίγνωστον δτι ή ατμόσφαιρα 
•πολύ επηρεάζει τήν ξυλιάν, τόν σίδηρον 
καί άλλος πρός οικοδομήν άναγκαιοτάτας 
δλας· ό σίδηρος λόγου χάριν έκτεθημένος 
εν αύτω σκουριάζει, τά ξύλα σήπονται* άν 
λοιπόν εύρίσκετο τρόπος τις, δι’ ού ή τοι- 
αύτη βλάβη τών χρησίμων ύλών προε- 
λαμβάνετο, βεβαίως μεγάλη ύπηρεσία ήθε
λε προσγίνει είς τήν οίκοδομητικήν καί 
αλλας άναγκαίας ύλικάς έργασίας. Α γ 
γλικόν τι φύλλον, « ή τοΰ Μηχανικού 
’Αποθήκη», (Mechanic ’s Magazine) αναφέρει 
Ότι άνεκαλύφθη μέσον τι δι’ ού δυνατόν νά 
προφυλαχθώσιν αί δλαι αυται άπό τήν 
βλαβεράν τοΰ άέρος έπήρειαν, περί τοΰ 
όποιου δίδει τάς έξης συντόμους πληρο
φορίας!

«Άνεκαλύφθη εϊς τά βόρεια τής Ούαλλί- 
ας περίεργον τι στρώμα χαλικίτου (cilice) 
λίθου σχεδόν καθαροΰ· εκτείνεται έπί τής 
επιφανείας λεκάνης τινός, εύρισκομένης 
είς μέγα δψος ύπέρ τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης καί ,άποτελούσης τήν κοίτην 
λίμνης. Τό στρώμα τοΰτο τοΰ χαλικίτου 
εχει πάχος πολλών ποδών καί έπικάθηται 
επί - άλλου πολύ μεγαλειτέρου στρώματος 
■τής αύτής ύλης, άλλ’ όλιγότερον καθαρας.

Έκ τής άναλύσεως προέκειψαν τά έξη? 
έξαγόμενα·

Χαλκίτης καθαρός μέρη 79 
"Υδωρ j 13
Όξύδειον σιδήρου 8 3
Λευχάργιλος (aluinine) » 4
Μαγνήσιον » 1

Τό σύνθετον τοΰτο σώμα δυνατόν νά α- 
ποδειχθή πολύ χρήσιμον είς τήν βιομηχα
νίαν καί είς τάς τέχνας, ώς λόγου χάριν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή είς τήν ύελοποι- 
ΐαν, άν χωρισθή άπό τοΰ έν αύτή όξυδείου 
τοΰ σιδήρου. Έκτος τούτου οί χημικοί εύ- 
ρον δτι δύναται νά έφαρμοσθή είς πολλάς 
τεχνας ενεκα τής καταστάσεώς της, καθό
τι είναι κόνις λεπτοτάτο, τήν όποιαν δι’ 
ούδενός μηχανικού μέσου ό άνθρωπος ήδύ
νατο νά επιτυχή. Ή ύλη αύτη άφοΰ έξα- 
χθή έκ τής θέσεώς της πλύνεται καλώς έν
τός δδατος καί άκολούθως στεγνώνεται· εί
ναι δέ κόνις λευχή καί πολύ λαμπρά. Μέ
χρι τοΰ παρόντος ή μόνη χρησιμοποίησις 
αύτής συνίσταται είς κατασκευήν βαφής, 
τής περί ής ό λόγος. Διά τήν χρήσιν ταύ- 
την ή κόνις άπαιτεΐται νά ήναι έντελώς ξη
ρά, όπότε καί εμπεριέχει 92 τοΐς 100  κα
θαρόν χαλκίτην, καί τότεέξαίρετα καθίς-αται 
ή βάσις τής περί ής ό λόγος βαφής, καθό
τι έντε/νώς ένοΰται μετά τών ελαίων (λι
νελαίου καί λοιπώ ν καί είναι είς άκρον εύ- 
μεταχείριστος· άντέχει δέ είς τήν έπήρειαν 
πάντων τών οξέων καί είς τήν επιρροήν τής 
θερμότητος. Προσέτι δέ πρέπει νά προσθέ- 
σωμεν δτι δέν εμπεριέχει καμμίαν μεταλ
λικήν βάσιν καί δτι τά χρίσματα τά όποΐα διά 
τοΰ χρωστήρος (,βρούτσας) έναποτίθενται έ
πί ξύλου ή άλλου σώματος καθίστανται 
σκληρότατα καί δύνανται νά προφυλάξωσι 
καί άπό πυρκαϊάν παν δ,τι καλύπτουσι καί 
αύτάς τάς μάλλον εύ^λέκτους δλας. Ταΰ
τα δέν είναι προσόντα μικρά.

Ό διά τοΰ χαλικίτου ούτος χρωματι
σμός είσήχθη είς τό έμπόριον διά τίνος ε
ταιρίας, ήτις ήνοιξε μέγα κατάστημα έν 
Λιβερπούλη (Fenwick street). Ή αύτή εται
ρία προμηθεύει ΰλην εκ τοΰ αύτοΰ χαλικί
του, προωρισμένην ί'να προφυλάττη τούς 
έσωτερικούς τοίχους τών οικιών άπό τήν ύ- 
γρασίαν, ώς καί τούς έκτεθημένους είς πά
σας τάς μεταβολάς τοΰ άέρος. Ό χαλικίτης 
εισχωρεί είς τούς πόρους τών πλίνθων, τοΰ



πηλού, τών λίθων καί άλλων υλών της αυ
τής φύσεως· διά δέ της έπηρείας τοΰ άεοος 
σχηματίζει συμπαγή επιφάνειαν εχουσαν μι
κρόν πάχος καί πάντα τά χαρακτηριστικά 
τοΰ κοινοΰ χάληκος ».

Καί ταΰτα περί τοΰ έκ χαλικίτου τού
του χρίσματος, τοΰ δυναμένου νά προφύλα
ξη πολλά χρήσιμα άπό σηψιν καί κατα
στροφήν. ΪΙλήν καί έν άλλω τινι φύλλω ά- 
παντήσαντες άπλοΰν τινα καί εύκολον τρό
πον δι’ ού προλαμβάνεται ή σήψις τών πασ
σάλων (πάλών] καλόν νομίζομεν νά παρα- 
Οέσωμεν καί αύτόν ένταΰΟα. «Λάβε, λέγει 
λινέλαιον έψημένον καί έντός αύτοΰ ρίψον 
κόνιν άνθράκων λεπτήν καί ενωσον έωσοΰ\ r  Λτο μίγμα λάβη μορφήν χρωματιστικής ύ
λης (μπογιάς). Βάψον τά ξύλα τών πασσά
λων διά τής ύλης ταύτης καί όσον πολύ 
καί άν ζήση ό μεταχειρισθησόμενος τούς 
πασσάλους δέν θά προφΟάση νά ίδη τά ξύλα 
σηπόμενα. Πρό τινων έτών, λέγει ό συντά
κτης τοΰ έν λόγω άρΟριδίου, εύρον τόν τρό
πον τοΰτον, δι’ ού τό ςύλον έντός της γης 
δύναται νά διαρκέση περισσότερον καί άπό 
τόν σίδηρον ακόμη, άλλά τό ένόμισα τόσον 
άπλοΰν καί τόσον έφθηνόν ώστε δέν έΟεώρη̂  
σα πρέπον νά προξενήσω δι’ αύτό θόρυβον. 
Πάσσαλοι έκ ξύλου μαλακοΰ προετοιμασθέν- 
τες διά τοΰ έν λόγω τρόπου άφοΰ εμειναν 
έπί επτά όλα ετη έν τη γη άνασυρθέντες εύ- 
ρέθησαν εις τήν αύτήν κατάστασιν, εις οιαν 
ήσαν καί πρίν έμπηχθώσι». Πρέπει όμως 
τά διά πασσάλους ξύλα νά ήναι πολύ ξηρά 
καί ούτω νά άλοίφωνται μέ τό καρβοανό- 
χρωμα τοΰτο,

II ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΤ'ΓΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ  

Τ 3 Σ  ΣΕΛΗΝΗΣ.

Γενικώς οί γεωργοί λέγουσιν ότι ή 
σελήνη έςασκεΐ μεγάλην επιρροήν έπί τής 
γεωργίας καί πάντων εν γένει τών φυ
τών. Ή γεωργική αύτη πεποίΟησις ήρξα- 
το ήδη έν Ευρώπη νά έρευναται καί έπι- 
στημονικώς, κατά δέ τάς τελευταίας ταύ- 
ταύτας ήρ,έρας . λεπτομερέσταται ερευναι 
γίνονται, σκοποΰσαι τήν άνακάλυψιν τ>>ΰ 
άν αύτη έχη άληθεΐς καί σπουδαίας τάς 
ίάσεις. Οί χωρικοί πασών τών χωρών ε- 
χουσι τάς προλήψεις των ώς πρός τήν 
Φξλήνην. ’Εν Γαλλία πιστεύουσιν ότι τά

γογγύλια καί τό λινάρι πρέπει νά σπεί- 
ρωνται, τά δένδρα νά φυτεύωνται καί αί 
άμπελοι νά κλαδεύωνται ε ι ς  τ ή ν  γέ-  
μ ι σ ι ν  τ οΰ  φ ε γ γ α ρ ι ο ύ .  Ό Πλίνιος λέ
γει ότι οί κύαμοι (τά κουκία) πρέπει νά 
σπείρωνται κατά τήν πανσέληνον αί δέ 
φακαί κατά τήν νέαν σελήνην. Ό Βαρρόν 
συμμβουλεύει νά γίνηται ή συγκομιδή κα
τά τήν περίοδον τής αύξούσης σελήνης 
(γέμισιν). ΙΙρός τούτοις ύπάρχει καί τις συ
νήθεια τής όπο-ίας ή έπιστήμη σήμερον ά- 
ναζητεΐ τήν άρχήν, καί αύτη είναι τό ό
τι, μόνον κατά τήν μείωσιν τής σελήνης 
(λ ή γ  ε υ σ ι ν τ ο ΰ  φ ε γ γ ά ρ ι  ο ΰ) κόπτου- 
σι τά πρός ξυλιάν δένδρα, διότι άλλως, 
λέγουσιν οί έπαγγελλόμενοι τοΰτο τό έρ- 
γον, "ά ξύλα δέν διατηρούνται, άλλά καί 
οί σκώληκες τά τρώγουσι καί σήπονται. 
"Ωστε άν Ιχη ούτω ή σελήνη έξασκεΐ ε
πιρροήν έπί τής κυκλοφορίας τοΰ χωμοΰ 
τών δένδρων. Καί τοΰτο τό πρόβλημα κα
ταγίνονται σήμερον οί έπιστήμονες νά λύ- 
σωσιν. Οί άγριοι ’Ινδοί, τό αύτό επίσης 
πιστεύοντες, μόνον καθ’ ώρισμένας τής σε
λήνης φάσεις κόπτουσι τό β ά μ β ο υ  (τόν 
ίνδοκάλαμον). Κατά τούς ιθαγενείς όλον 
τό μυστήριον δι’ ού διατηρείται τό ζιγγί- 
βερι (ζσινζσεφίλι) άπό τάς τρώγας (σάρα- 
κας) οί'τινες ταχέως τό καταστρέφουσι δι- 
αρκούσης τής εις Εύρώπην μεταφορας του, 
συνίσταται νά συναχθή κατά ασέληνους 
νύκτας. Ή επιρροή τών φάσεων τής σε
λήνης έπί τής περιοδικότητας τής θέρμης 
έθεωρεΐτο βεβαιοτάτη πρό τινων ήδη έτών 
έν Ινδική, αί δε Οεωρίαι τοΰ δόκτωρος 
Γιρώλοου καί άλλων σοφών, οΐτινες κατε- 
πολέμησαν τήν ιδέαν ταύτην, δέν έφάνη- 
σαν αρκετά πειστικαί. Λί παρατηρήσεις μέ- 
ypt τοΰδε είναι ολιγάριθμοι καί ούδέ έγέ- 
νοντα μετά τής άπαιταυμένης άκριβ^ας ό
πως δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς στερεά 
βάσις επιστημονική. Εκτός τούτου ούδείς 
δύναται νά καταδικάση έκ τών προτέριυν 
ώς σαθράν πεποίθήσιν συνισταμένην εϊς 
τό ότι τό άστρον, τό όποιον προξενεί τάς 
παλίρροιας Ιχει έπιρροήν καί έπί τής κυκλο
φορίας τών ύγρών έντός τοΰ διοργανισμοΰ 
τών φυτών ή τών ζώων.

(Κ.. Έ π υ τή μ η ) , .


