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ΦΙΑ. Ο Νεύθων. — ΔΙΑΦΟΡΑ. 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α . 

Περι εμφυλλισμού ή εμβολιασμού των δένδρων (συνέχεια). 

(Ιδε Αριθ. 5 και 6 της Ανθολογίας ) 

Τέλος πάντων ολα τά δένδρα, άνευ εξαιρέσεως, έμφυλλιζόμενα φέρουσι 
πλεώτερον μεγαλήτερον και καλητέρας ποιόΥ/,τος καρπόν και οσω συνεχέ-
στερον έμφυλλίζονται, τύσω περισσυτερον βελτιούται ή ποιότης των αυτη. 
Επειδή δε αυτό είναι τό ώφελιμώτερον και το συνηθέστερο-/ αποτέλεσμα, 
το όποιον σκοπεύει τις νά απόλαυση, θέλει προσπαθησομεν να έζηγη'σωμεν 
τούτο μόνον τό φαινόμενον. Αν δέ εύτυχήσωμεν νά άναπετάσωμεν μέρος 
του καταπετάσμ:«Γθς μέ τό όποιον ή φύσις εϋαρεστειται νά καλύπτη τάς 
σπουδαιοτέρας ενεργείας της, θέλομεν νομίσει δτι έστάΟημεν αληθώς νριί-
σιμοι ειςτηνέπιστημην, διότιαί είκασίαι μαςθέλουν όδηγ/ίσει άςιώτερόντινα, 
όστις νά διαφώτιση άλοκλη'ρως τό με'ρος τούτο της βοτανικής. ΤότεήπεΓρα 
συμφωνούσα με την θεωριαν θέλει ό'ϊηγεΓ άδιστάκτως cάς πράςεις [λα; 
πρός άνακάλυψιν σπουδαιότερων αποτελεσμάτων, τά όποια εισέτι μας 
είναι άγνωστα. Προ πάντων δέ πρέπει νά προορίσωμεν τά άποτελε'σματα 
του εμβολισμού έπί των καρποποιών οργάνων, και νά μην άποδεχώμε9α 
είμη δσα ή πείρα έβεβαίωσεν. 

Α'. Είναι βέβαιον ό'τι τάπολύχυμαπερικάρπιαδλωντων πυρηνωδών καρ-
πώνκαΐ πολλών άλλων, δσα προέρχονται άπό τά έμφυλλισθέντα δένδρα τού 
αύτου είδους μάλιστα, είναι σχεδόν κατά τό §ν τρίτον μεγαλιίτβρα, παρά 
εκείνα ό'σα προέρχονται άπό τα μη ίμφυλλισθέντα. 

7.· 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
Ετος δεύτ. 
Α. εξαμ. 



Β'. Οί σπόροι όχι μόνον δεν έςαλλ.οιού'νται ένεκα τής αναπτύξεως του 

περικαρδίου, άλλα έξ εναντίας γίνονται μεγαλήτεροι, μένουν ίσοι κατά τήν 

ποσότητα και είναι φύσιμοι ώς και πρότερον. Η αρχή αύτη εχ_ει καίτινας 

εξαιρέσει;, τα; όποιας θέλει άναφε'ρομεν επομένως. 

Γ ' . 0 έμφυλλισμό; εχει επιρροήν εις τον χυμόν του καρπού, άποτελών 

αυτόν γλυκύτερον και εύωδίστερον, και έν ένί λόγω ήδονικώτερον άλλα 

τούτο γίνεται απλώς διά τής έξαλλοιώσεως των καυλών, και άνευ της 

συμμετοχής τών χυμών τού υποκειμένου (sujet). Συγγραφής τίνες άξιοΰσιν 

δτι το ύποκείμενον δένδρον μεταποιεί τον χυμόν του ένοφθαλμισθέντος 

καρπού, καί μάλις-α Οτι τόν μεταβάλλει, έπιφίροντες, ότι ή κλαυδιανή ( 1 ) 
λεγομένη κοκκυμηλέα ένοφθαλμιζομένη εις πολλά; διαφοράς (variétés) 

άγριοκοκκυμηλέων του αυτού είδους, ε'ίς τινας μεν τούτων γίνεται άχυμος 

και άνος-ος" εϊς άλλας δε γίνεται εύχυμωτάτη και νοστιμωτάτΛ' δτι ή 

κέρασος έμφυλλιζομένη εις διάφορα είδη αγριοκέρασων αποκτά γευσιν 

πολλά διαφορετικών. Αλλ' ήμεΐ;, άφού έκάμαμεν πολλάς δοκιμάς, έπλη-

ροφορήθημεν ότι ήπατήθησαν. Θέλομεν δε εφεξής αναπτύξει τα αποτελέ

σματα τών παρατηρήσεων μας. 

Ολα τά μέρη εξ ών συντίθενται τα πλ>εϊστα γε'νη τών φυτών και μάλι-

çct οία. φύονται άπα κλώνος, εκ παρασπάδος, έκ μοσχεύματος, κατώρυγος 

ή καταβολάδος, επιδεκτικά όντα Ινοφθαλ.μισμού, είναι προικισμένα, 

ένεκα του ιδιαιτέρου οργανισμού τον χυμοφόρων αγγείων αυτών, με τήν 

δύναμιν να κατεργάζωνταιτού; θρεπτικούς χυμούς τους μετοχετευομένους 

παρ'οίαςδήποτε ύλης, και να τού; έξομοιούν κατά τήν έκίστου ιδίαν φύσιν, 

χωρίς να διατηρήσουν ουδέποτε οί χυμοί ούτοι τήν παραμικράν άναλογί-

αν με τήν προτέραν αυτών φύσιν. Η μόνη επιρροή, την οποίαν δύνανται να 

ίχωσιν επί φυτού τίνος είναι το να προξενήσουν μεγαλν,τέραν άνάπτυξιν 

(ίς τήν βλάτησί*του, άν οί χυμοί ήναι άφθονος και τούτο, διότι το φυτον 

οικειοποιείται πλειοτέραν ποσότητα. Τοιουτοτρόπως h δένδρον, το όποιον 

έφυτεύθη εις καλήν γήν, θέλει αυξήσει άσυγκρίτω τω λόγω καλήτερον 

παρά τό πεφυτευμε'νον εις μετρίαν ή κακήν γήν. 

Ô άρχή αυτή της φυτικής φυσιολογία; είναι αποδεδειγμένη έκ πείρας· 

(ι .) P r u n e de reine-claude έ<ορ-«ζουσσιν c! Γάλλοι τ» χχλλιαΓον τούτο « J e ; τις χο*ι-

χνμτιλύι;, το όποιο» ιύχί ; έργον iivsu να πολλαπλαα'.ασίίί χα'ι e£; ττιν Ελλ*ί« · çt'fH Si 

χ«ρπον <*ίγτη·ι, πραοινοχίτρινον, πορουροίτίκτίν, πολϋχυΐΜν Χ Μ ν6»ττ|ί.(4τ»τ»ι>. 

κβί τωόντι δεν έννοούμεν τη άληδεία πώ; ε'δυνήθησάν τινίς να άμφιβάλ-

λωσι κάί να διστάσωσιν άν ό χυμό; του υποκειμένου δένδρου, έπί το» 

οποίου ένοφθάλμισαν ή εμφύτευσαν ήδύνατο να έχη έπφροήντινα ώς πρόΐ 

τήν μορφήν, ώς πρός τό χρώμα και τόν χυμόν τού καρπού, &ςε να προά-

ξη νέον τι είδος, η τουλάχιστον νέαν τινά διαφοράν. 0 χυμός του υποκει

μένου ενεργεί επί του ενοφθαλμισμού η τού έμφυτεύματος άπαραλλάκτως 

ώς ένεργούσιν οί θρεπτικοί χυμοί της γής έπί τίνος φυτευθέντος κλάδο» 

η1 έπί τίνος κατώρυγος (καταβολάδο;). Οί προμηθευόμενοι εί; τό φυτόν 

χυιιοί ούτοι, ειτε έξ άργιλώδου; γής πΛιγάζουσιν είτε έκ πυρίτιδος, στη-

πτηριώδου;, τινανώδους, αμμώδους, κοκκώδους (γρανιτική;), φυτικής η1 

ζωικής (μελαγγείου), άμα άπορροφηθώσιν άπό έμφυτευ£έν εις αύτας δένδρον 

μεταβάλλονται και μετουσιώνονται κατά τήν οίκείαν έκαστου φύσιν, χωρίς 

να μετέχωσι παντάπασιν τής προτε'ρας αυτών φύσεως· ώστε και ό οξυδερκέ

στατος οφθαλμός δέν θέλει δυνηθή να ανακάλυψη ούδεμίαν διαφοράν κατά 

τε τό σχήμα και τήν μορφήν τής υφής δύο κατωρύγων του αύτοϋ είδους, 

αϊ άποΐαι βλαστάνουσιν εις γαίας διαφόρου φύσεως. 

Αρα ό ενοφθαλμισμός ή ή έμούτευσις δεν είναι άλλο τι ειμή h μόσχευ

μα, τό όποιον άντί να φυτευθί, εις τήν γήν και να απορροφά τους θρεπτι

κούς χυμούς δια τών ριζών, εμφυτεύεται εις φλοιόν τινα, του όποιου τούς 

θρεπτικούς χυμούς απορροφά, συναρμόζων τα χυμοφόρα άγγεΐά του με τα 

ιού υποκειμένου, και έν ένί λόγω, τό ένοφθάλμισμα είναι ώς παράσιτον 

φυτόν, ζών με τού; χυμού; ένό; άλλου, χωρίς να άποτελέσ'(ΐ ουδέποτε μετ ' 

αυτού §ν και τό αυτό ά'τομον. 

Δια να βεβαιωθνί τις περί τού δόγματος μας, άς λάβη έμφυτευμένον τι 

δί'νδρον εις οποιανδήποτε ήλικίαν και αν τθελεν εϊσθαι, και αφού απόσπα

ση τό έμφύτευμα θέλει πληροφορηθή άδιστάκτως, ό'τι αί ίνες και αϊ κτηδό-

νες τών χυμοφόρων αγγείων τού υποκειμένου και τού έμφυτεύματος 

εΐναι έπιτιθεμέναι μεν, άλλ' ουδέποτε συνεχείς. 

Ιδού και ά'λλη ισχυρότερα άπό^ειξις· έάν ό ενοφθαλμισμό; δεν ήτο επί

θετο; ή παράσιτο;, ό'τε ούτος έντίθεται π. χ . εις τήν μέσην τού ύψους τού 

στελέχους τριετούς τίνος υποκειμένου, έχοντος ήδη εξ χιτώνας ή στρώ

ματα ξύλου, μετά είκοσι χρόνους έπρεπε πλέον να μή ξεκολλά, διότι 

ήθελαν γενή τεσσαράκοντα -χιτώνες ξύλου μή διακοπτόμενοι άπό της ρίζης 

τού δένδρου μέχρι τής κορυφής αύτοϋ, οί όποϊοι ήθελαν περικαλύψη τούς 

πρώτου; εξ, καί οΰτω ήθελαν έμπερικλεισθη ύπ' αυτών. Αλλά τό ̂ πράγμα 
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δέν έχει ούτω- διότι έκαστος χιτών του ξύλου αρχόμενος έκ της ρίζης διι» 
τ/,ρ-εϊ τήν ιδιαιτέραν φυ'σιν του υποκειμένου μέχρι του ενοφθαλμισμού, 
άμα δε φθάστί εις αυτόν, ή συνέχεια του διακόπτεται αμέσως, και. α λ λ ά 
ζει φυ'σιν έτερος δε χιτών πάντη διαφορετικός τού πρώτου κα'ι της αύτη ς 
φύσεωί μέ τον ένοφθαλμισμόν τον διαδέχεται και οικειοποιείται τους θρε
πτικούς χυμούς του, χωρίς να επεκτείνεται ό πρώτος ούτε να συμπλέκων-
ται αμοιβαίως αί ίνες των. Π έμφυτεία τέλος πάντων είναι τρόπον τινά 
έφηρμοσμένη καί ιδ.'ως πως έπικεκολλημε'νη. 

Εκ τούτων πάντων συμπεραίνομεν, ότι ό χυμός του υποκειμένου δεν 
έχει ούδεμίαν έπιρροήν ώς προς το σχήμα, τον χυμον και το χρώμα τών 
καρπών Οτι δέν δύναται να έξαλλοιώση τήν φύσιν της έμφυτείας, καί 
ότι το ύποκειμενον δεν έχει έπιρροήν εις αυτήν ειμή κατά τήν τό μάλ
λον καί ήττον προμηθευομένην εις αυτήν τροφήν, το οποίον αναλογεί μέ 
τήν έπιρροήν γης τίνος έπί τού μοσχευθέντος κλάδου, αναλόγως μέ τήν 
καλήν ή κακήν ποιότητα της. 

Δ'. Τα δένδρα έπί τών όποίιον ό έμφυλλισμος έ*χει πλειότερον αποτέ
λεσμα ώς προς τήν άνάπτυξιν τού καρπού είναι ολίγον ρονιώτερα τών 
άλλων. Τά μήλα της λεγομένης χαμαιζήλου μηλέας (paradis ) είναι με-
γαλήτερα· άλλά τα δένδρον μόλις ζή εικοσιπέντε έ'τη· τά της γλυκης μη
λέας είναι μικρότερα, άλλά χϊ δένδρον γίνεται εύρωστότερον. Τά της 
ημέρου ( ( rane) μηλέχς είναι έτι μικρότερα, καί το δένδρον ζή εκατόν 
είκοσι ετη. Τά τής άγριομηλέας είναι τά μικρότατα, άλλά το δένδρον 
διακόσια έτη . 

Ε'. όσω ή έμφυτεία αναπτύσσει το μέγείος τού καρπού, τόσω μάλλον 
εμποδίζει τήν γενικήν άνάπτυξιν τού δένδρου· τό δέ φαινόμενον τούτο 
ακολουθεί τούς νόμους της μακροβιότητος. 

Ενόμισαν τινέ; ότι ξενικά τινά φυτά ύπεξαιρούντο άπο τάς οποίας προ-
εκθέσαμεν γενικάς αρχάς, φέροντες προς άπόδειξιν τήν κοκκίνην κα'ι κι-
τρίνην παβίαν ( I ) , αίτινες έμφυτευο'μεναι εις τήν ίπποκα7ανέαν (άγριοκα-
ς-ανιάν) αποκαθίστανται μακροβιώτεραι τών έκ σπίρου προερχομένων, ώς 

( 1 ) Η Παβία (œsculus pavL.) είναι ίε'νίρον irapou.eicv oysîsv u.s τήν ίίτττίχαο'τανε'αν, 
χαταγομ-ενον έκ τ ί ; άρκτώα; Ασία; καί έγκλ'.ααπσΟέν riJr, εί; όλα τα ιιε'ρϊί τ ί ; πεφωτισμέ
νη; tifami. Διαφέρει Sì αυτί ; κατά τά σκιαίοειίτί άνονι τ ϊ ι ; χαί τον ε̂ ίνο'ν τ » ; (capsule} , 
5«τις είναι άνάκανβςς. Τό ίε'νίρον τοϋτο ε'χ,ει τα ; άνωειρ ΐ̂Αενα; ίυο ίιαφορά; χα7α-νθ(χε'ν»ς 
i-in τχν Καρολίναν. 
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καί ή αγρία όη η άγριοσουρβιά, ώς προς τήν της Λαπωνίας, ' κτλ. " Αλλ' 
ήθελε μας είσθαι πολλά ιΰ'κολον να άποδείξωμεν ότι, αν τά λεγόμενα ήναι 
«λη/.ή, είναι μικραί τίνες άνωμαλίαι, τάς οποίας δύναται τις ν' άποδώσνι 
εις ιδιαιτέρας αιτίας, και δυνάμεθα να έπιβεβαιώσωμεν ότι τά έκ τού 
σπόρου προερχόμενα δένδρα είναι πάντοτε τά εύρως-ότερα και διαακέςερα. 

(Ακολουθεί.) (6 . ) 
— • - — " 

ΠΕΡΙ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

Η επιστήμη αύτη, ήτις δέ έλάνθανεν τούς παλαιούς Ελληνας, λαμβάνει 

ωσαύτως τά ονόματα ταγ^νγραφί'α καί ώχ,νγραψία. Επινοηθεΐσα εις τήν 

Γαλλίαν κζτά το I 7 7 G από τόν Κουλόν-Θεβενότ, μετά δεκαετή σπουδήν 

δο/.ιμασίαν και συγκατάθεσιν της ακαδημίας τών επιστημών, ή επιστήμη 

αύτη ελαβεν ήδη σημαντικές τελειότητας, όταν εΐςτά 1 7 9 2 ό Κ. ΒερτΊν 

είσήξε τήν οτενογραφίαν τού Σαμουήλ Ταύλόρ καί μετεγλώτ;ισε τό σύγ

γραμμα του έκτου Αγγλικού, προσοικειώσας τί(ν μέθοδον με τήν γλώσσάν 

τους, και βελτιώσας αυτήν κατά πολλούς λόγους. 

Λεν θέλομεν ομιλήσει περί τών τρόπων τών μάλλον ή ήττον έντεχνων 
και ευφυών, οίτινες ·προτάνθησαν άλληλοδιαδόχως δια μόνον τόν σκοπόν 
της επιτυχίας τού να δυνηθώσιν οί άνθρωποι να προφθάνουν τον προφορι-
κόν λόγον ενεργούντες τούτο δια τού καλάμου· θέλομεν αρκ,εσΟνί ε·.ς τό να 
ένασχοληθώμ»ν εις τάς μεθόδους τού Κουλον καί του Βερτίν, οιτινες μόνοι 
υπερίσχυσαν μέχρι τούδε εις τό άντικείμενον της δημοσιεύσεως τών συζη
τήσεων του παρλαμέντου, τών δικαστικών αγορεύσεων καί τών δημοσίων 
παραδόσεων τών μαθημάτων τών καθηγητών, τήν οποίαν ηύστόχηααν να 
διαδώσωσιν μέ θαυμασίαν πιστότητα. 

Τό ένυπάρχον κοινόν μεταξύ τών δύω μεθόδων, δεν είναι ειμή ή άντι-
κατάστασις τών γραμμάτων, τών οποίων τό είδος είναι συμπεπλεγμένον 
δια χαρακτήρων, τών οποίων ή σχεδιογραφία είναι είς τόν έσχατον βαθμόν 
απλή καί ταχεία. Εκτός τούτου δεν καταβάλλεται κάμμία προσοχή εις 
τήν συνήθη όρθογραφίαν, είς όσον άφορα τούς ένάρθους ήχους. 

Αλλ' αί μέθοδοι αύται διαφέρουν ουσιωδώς καθ' ένα βαθμόν έπωφελν 
είς τήν. στενογραφίαν τ?.ύ Ι$ερ~ν δέν σηαειούν κάνέν φωνήεν τάσύμφωνα 
μόνον συΐράπτουν, και όταν θέλει τις ν' ανάγνωση τήν άντιγραφήν, πρέπει 
ν' αναπλήρωση τήν έ'λλειψιν ταύτην δια τής διαγνώσεως τού κ:ιμένου. 
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Τοϋτο είναι τό πρώτον άτοπον τις μεθόδου, καΕότι γράφων τις, είναι δύσ-
κολον αρκετά να επαν«λάβη τήν άνάγνωσιν του γραψίματος του , χωρίς 

να ίγγ προσκεκτημένην σημαντικήν προς τοϋτο έξιν, και χωρίς να είναι 

προικισμένος με ίδιάζουσαν άγχίνοιαν. Αί λέξει; mangc et menage είναι 

άπαραλλάκτω; γεγραμμέναι, δηλονότι, mng - δύναται τις γράφων τ/ ,νλέ-

ξιν monstre να σημάνη τήν λεξιν minis t re , ωσαύτως τα; λέξεις c r ime 

et c r è m e , mère et mort , κτλ. 

Εις τήν ταχυγραοίαν τοϋ Κουλόν σημειώνουν μόνον τούς έναρθρους 

•ήχους, μή κρατούντες σειράν, ειμή τών προφερομένων γραμμάτων. Αί 

προφερόμεναι λέξεις σ/ίμειοϋνται διεξοδικώς, έχούση; εκάστης συλλαβής 

ώς δύναμιν έκφραστικήν εν μόνον σύμβολον είναι εύκολώτερον λοιπόν ν' 

άναγινώσκνι τις τό γράψιμον τούτο, παρά το έν χρήσει, καθότι δεν ευρίσκει 

τις εις τούτο μήτε χαρακτήρας, τούς οποίους οφείλει να μή προφέρε, μήτε 

γράμματα τα οποία παρέχουν δύω ή τρεις προφοράς, το όποιον συμβαίνει 

πάσαν στιγμήν εις τήν Γαλλικήν γλώσσαν. Παν σύμφωνον σχηματίζεται 

δι'ένος συμβόλου ^ σημείου, και πάν φωνήεν, ωσαύτως· και το σύμβολον 

τοϋ φωνήεντος ένούμενον με τήν άκρον εκείνου τού συμφώνου, δεν άπαο-

τίζει, ειμή εν και το αύτο σημείον, το όποιον παριστά τήν συλλαβήν. Βε

βαίως έν παιδίον πάντη άμοιρον γραμμάτων, ήθελε μάθη πλίον βοαχύτερα 

ν' άναγινώσκη καίνάγοάφη διά τών συμβόλ.ων τούτων, παρά διά τών ημε

τέρων , καθότι δέν ήθηλεν απάντηση κάμμίαν τών δυσκολιών εκείνων , 

α'ίτινε; φαίνονται έσπαρμέναι κατ' άρέσκε-.αν εί; το γρα'ψιμον. θέλει τις 
χάριν παραδείγματος να ταχυγράψ/ι τήν λέξιν bienfait τήν διαιρεί εί; δύω 

μέρη bien et fait - τό πρώτον σχηματίζεται άπό το b και τον εναρθρον 

ηχον ien- και διά τής ενώσεως τών δύω γραμμάτων f και ê παραποιούν 

τήν όρθογραφίαν και γράφουν τήν λέξιν ούτως , ώς νά ήτο γεγραμμένη 

bienfê, μή προσέχοντες, είμή εί; τήν προφοράν. 

Ô μέθοδος αύτη είναι, και πρέπει νά τό όμολογήση τις, αξία θαυμασμού 

δια τήν απλότητα της. Οί στενογράφοι επιφέρουν τήν άντιλογίαν, ότι ή 

μέθοδος αυτη είναι όλιγοίτερον ταχεία τ ή ; ιδικής τ ω ν και έντοσούτω ό 

Κουλόν αντέγραφε τετρακοσίας σελίδα; εί; διάστημα δέκα ωρών, και ή 

'θυγατηρ του έ'γραφεν εισέτι μέ περισσότερα-/ ταχύτητα. Πόσοι άνθρωποι, 

και είμαι έκ τού άριθμοϋ εκείνων, όποβαλόντες εαυτούς εί; τήν μάθησιν 

τής στενογραφία; δια κόπων σημαντικών, έβιάσθησαν νά παραιτηίώσιν, 

μή δυνάμενοι ν' άναγινώσκωσι παν δ',τι εγραφον, το οποίον κατέσταινεν 
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ανωφελή τήν άντιγραφήν και αυτοί οί στενογράφοι, οϊτινες γνωρίζουν 

ν' άναγινώσκωσι τό κείμενόντων, καθότι ολόκληρος δ βίος των είναι καθ

ιερωμένος εις τό είδος τοϋτο τή ; ενασχολήσεως, δέν εύστοχοϋν, ειμή δι' 

εργασίας έπιμόχθου. 

Εις τήν ταχυγραφίαν όθεν όφείλομεν, καθ' όσον αύτη μας παρουσίασε 

δοκίμια αξιόλογα, ν' άποδώσωμεν πολλήν χάριν, καθότι αύτη μας διαβι

βάζει καθ' έκάστην τάς έπί τοϋ βήματο; απαγγελίας, τάς τών δικηγόρων, 

τών συζ/τ/ίσεων, κτλ. δύναται τις νά προ'ίδη εντεύθεν, ό'τι εις τό έξης δέν 
θέλουν ε^ρίσκεσθαι πλέον εις τήν ανάγκην τοϋ ν' αντιγράφουν άκαιρα (après 

c o u p ) κατά τό σύνηθε; τό ταχυγραμμένον κείμενον, διά νά τό παραδώ-

σιν εί; τον τύπον αρκεί ό συνθέτες νά γνωρίζη ν' άναγινώσκη τό γράψιμον, 

τό όποιον δέν είναι ποτέ δύσκολον. 

Η ταχυγραφίκ παρουσιάζει είσέτι μίαν επωφελή άφορμήν αύτη μας 

συγχωρεί τήν συντομία·/ τοϋ χρόνου, όστις απαιτείται διά νά έκθεση τ ι ; 

εγγράφω; τα; ιδέας του, και έκείνην τή; εκτάσεως αύτοϋ τοϋ λευκού χάρ

του, τόν όποιον μεταχειριζόμεθα" μέ τόν τρόπον τούτον δύναται τις δλ* 

τοϋ Βολταίρου τά συγγράμματα νά τά περιέξη εις έ'να μόνον τόμον, χωρίς 

νά βιασθνί νά κάμη χρήσιν μικροσκοπικών χαρακτ/ίρων, τών οποίων ή 
εποψις έπιφέ:ει ένόχλησιν αί βιβλιοθίκαι ήθελον είσθαι όλιγώτερον ε'κτε-

ταμέναι, ήθελον καθίστασΟαι πλέον εύχρηστοι, εάν ή χρήσις τοϋ τρόπου 

τούτου ήθελε λάβη γενικωτέραν έκτασιν. 

Λεν πρέπει τις νά νομίση , ό'τι ή ιδέα μου aire, άφορα τήν άφάνισιν ί 

εξάλειψιν τοϋ συνήθους γραψίματος, και τήν άντικατάστασίν του διά ταχυ-

γραφικών συμβόλων νομίζω μόνον, δτι είναι επιθυμητόν νά πραγματο

ποιηθούν και οί δύω τρόποι· οί τρόποι ούτοι είναι δύω γλώσσαι, τάς οποίας 

οφείλει τις νά γνωρίζη, και ή δευτέρα εί/αι εύκολωτέρα, καθότι αύτη είναι 

διόλου υλική. 
Πάν δ,τι ελλείπει διά νά καταστήση κοινήν τήν ταχυγραφίαν, είναι ή 

έλλειψις βιβλίων τετ,/πωμένων με τοιαύτα σύμβολα: ή μεγαλητέρα εις 
ταύτα κχθαριότη; είναι απαραίτητος, δια νά μήν απαντούν οί πρωτόπειροι 

προσκόμματα. Εις τοιαύτα/ περίστασιν ή λιθογραφία δέν δύναται νά ύπο-

σχεθ·/) τήν έκπλήρωσιν τοϋ σκοπού τούτου. Εξασκούμενός τις χρόνον τιν« 

εις τήν άνάγνωσιν τοϋ κειιιένου τούτου, θέλει ευδοκίμηση εντός ολίγου εις 

τό νά προφέρη τροχάδην και μέ εύκολίαν τό γράφειν θέλει κατας-ή αρκετά 
«υκολον δι' οιονδήποτε ίχοντα τήν χείρα του έξησκημένην νά διευθύνε τόν 
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κάλαιιον καί εάν τις δεν ήθελεν εύστοχήσν; να πρόσκτηση τήν ταχύτητα 

τού γράφειν προφθάνων τον προφορικόν λόγον, ήθελε τουλάχιστον απόλαυ

ση άλλα κέρδη, τών όποιων είναι εύκολον να συλλάβϊί τήν ώφέλειαν. Η 
περί ταχυγραφικού τύ-ου πρότασις καθυποβληθεΐσα εις τήν έπί τής έμψ υ-

χώσεως έπιτροπήν (société d ' encou ragemen t ) άπο τον Κόριον ΐουάρδ 

( J o m a r d ) , έλαβε τήν πρέπουσαν παραδοχήν, καί δυνάμεθα να έλπίσωμεν 

ότι εντός μικροί θέλουν έγχαραχθή μήτραι καί θέλουν χυθή χαρακτήρες 

επιτήδειοι δια τό είδος τούτο τού τύπου. 

Οί άναγνώσταί μας θέλουν μ ίς ομολογήσει χάριν, καθότι τούς θέτομεν 

είς κατάστατιν να γίνουν ειδήμονες τής ταχυγραοίας, χωρίς διδασκάλου 

συνδρομήν. Νουθεσίαι τινές μόνον είναι άναγκαΐαι δια να καταστήσουν 

χρήσιμον τό παράδειγμα ή τόν πίνακα τών συμβόλων, τόν όποιον ιδίως 
διεγράψαμεν δια τόν σκοπόν τούτον, καί τόν οποίον προσαρτώμεν είς τό 

παρόν μας άρθρον. 

Η πρώτη αριστερά κατά κάδετον στήλη περιέχει εκαστον της γλώσσης 

μας έναρθρον λόγον, καί ή δευτέρα, τά σύμβολον δι' ού παρίσταται, όταν 

άκαλουθήται από τό άφωνον e ή άπο έν σύμφωνον ή προίτη γραμμή περι

κλείει τα Φωνήεντα, καί ή δευτέρα τούς χαρακτήρα;, οΐτινες τοις είναι 

προσδιωρισμένοι, όταν είναι μόνα: ό'ταν, δια νά σχηματίση τις μίαν ^υλ-

λαβήν είς έναρθρος λόγος άκολουθήται άπο êv φωνήεν, ή άπό μίαν δίφθογ-

γον, θέτουν τό σύμβολον τού δευτέρου κατόπιν εκείνου τού προίτου, ρ.ήν 

άπαρτίζον άπό τό σύνολον τούτο , ειμή έν μόνον σημεΐον. Τοιουτοτρόπως 

πάσα συλλαβή είναι μία λέξις παριστανομένη δι' ενός συνεχούς σημείου, 

ύστισδήποτε καί άν είναι ό άριθμ.ό; τών γραμμάτων, τά οποία το συν

θέτουν. Χάριν παραδείγματος, δια να γράψη τις τήν λε'ξιν dent ή dans 

εις τα σημεϊον τό όποιον σημαίνει τό de, προστίθεται τό παριστάνον τό 

en, χωρίς παρατήρησιν τής όρθονραΏΐας τ,:; λέξεως, καί μή άπαρτιζουσών 

τών δύω γραμμών, ειμή εν μόνον συνεχές σημεΐον (trait c o n t i n u ) . 

Πρέπει τ;ς ν:: παρατήρηση, ότι τα σημεία άλλοτε μεν περιέχονται με

ταξύ των δύω παραλλήλων, περικλειόντων τήν σωματότητα τού γραψί

ματος, ενίοτε δε άνωθεν η κάτωίεν τής διαστάσεως τ ω ν τα a i , è, ais, è-, 

θεωρούνται ώς τη; αυτής ούσεως, καί παρίστανται δια τού αυτού χαρα

κτήρας. 

Τά γράμματα C καί k λογίζονται, εις τόν πίνακα, ώς νά έχουν τή^ 

προφοράν τήν οποίαν τοις δίδει τις είς τήν λέξιν c lou , ep iugle - όταν 

105 < S Í 

τούτα έχουν τήν προφοράν τών λέξεων c i ìron, germe , τα άντικατας-ούν 

δια τών s και j * ό'ταν τό γράμμα S λαμβάνει τήν δύνκμιν τού ζ, καθώς 

εις τήν λέξιν rose , τότε τό γράφουν ούτως roztí. 

Τό h τό δασύ ή μή δέν τό γράφουν παντελλώς, έκτος εάν συνοδεύεται 

με τό C, ώς chemin , καί εις τήν περίπτωσιν ταύτην λαμβάνει σημεΐον 

διαφορετικών, ί'δε πίνακα. 

Τά τελικά σύμφωνα r, s, c , t, προφερόμενα ώς είς τάς λέξεις j our , 

r a c e , κτλ. θέτουν τούς χαρακτήρας των υπεράνω τής σωματοτητος τοϋ 

γραψίματος. 

Δεν γράφουν ποτέ μήτε τά διπλά γράμματα μήτε τό S, τό όποιον είναι 

χαρακτηριστικών τής πληδ,ιντικής πτώσεως, μήτε εκείνα τά όποια δέν 

προφέρονται είς τήν άνάγνωσιν. 

Δύναται τις νά σύνδεση τάς συλλαβάς, ώς καί τάς λέξεις, ώς πράττο-

μεν τούτο εις τό σύνηθες γράψιμον άλλά δέν πρέπει ποτέ οί συνδυασμοί 

ούτοι (liaisons) νά παραλλάττουν τήν σωματότητα τού γραψίματος καί 

τής θέσεως. 

Τέλος πάντων εΐναι συγχωρημένον νά μεταχειρισθή τις συγκοπάς λέξε

ων (abréviations) ή σύμβολα εφευρέσεως, παρ. χάριν διά νά γράψη τις 

τήν λέξιν monsieurs είναι συγχωρημένον νά θέση μόνον τα δύω γράμ

ματα Ms. 

Ó κύριος Γκαλλής (Galli) εφεύρε μίαν μηχανήν έν εϊδει κλαβιρίου" ή 

μηχανή αύτη συγκειμένη άιτό όδόντας'^οιιοπε») εγκυκλίους, συζευγμένους 

είς διάστασιν βραχεΐαν, κρούεται άπό τούς δακτύλους τής χειρός· υπάρ

χουν τόσοι οδόντες, όσα φωνήεντα καί σύμφωνα· θέτων τις όύω, τρεις ι\ 

τεσσάρους δακτύλους έπί τών οδόντων, ώς ό παίζων τό πιαν-φόρτε καί 

πιέζων αυτούς άνυψούντκι στελέχη τινα μικρά (tiges), τά όποια σημειούν 

τά αντιστοιχούντα γράμματα twì φύλλου χάρτου φερομένου άπό κύλινορόν 

τινα στοεφίμενον πάσα χι ίρ ίπίκειτβι έπί. μια: σειράς οδόντων ή μεν 

κτυπά τήν πρώτην συλλαβήν μιάς λέξεως, ή δέ τήν δευτέραν , καί ούτω 

καθεξής έπ' άπειρον απαιτείται διά τήν μηχανήν ταύτην τόση γύμνασις 

καί επιτηδειότης, ό'ση απαιτείται καί διά τό πιαν-φόρτε, άλλά τό κείμε-

νον ευρίσκεται επομένως γεγραμμένον μέ χαρακτήρας συνήθεις και μέ τήν 

τεράστιον ταχύτητα τής μουσικής εξασκήσεως. 

Δέν γνωρίζω τήν μηχανήν ταύτην, ειμή δια μιάς περιγραφΐί, άλλ' i 
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ϊδέχ τ ή ; υπάρξεως τοιαύτης μηχανής είναι πολλού λόγου και θαυμασμού 

αξία. 

Τελειόνοντες το περί στενογραφίας άρθρον μας, ίχομεν τ/·,ν εύχαρίστησιν 

διότι δίδομεν άρκετήν ΐδε'αν εις τούς άναγνώστας μας περί τ ή ; υφισταμέ

νες ταότ/,ς τέχνης τού γράφειν (ήτις μή λανδάσασα τήν άγχίνοιαν τών 

προγόνων μας, αξίζει πολύ τής υποδοχής τών απογόνων τής Αρχαιότατος), 

και ΰποσχόμεθα, καθόσον μας συνδράμωσιν τά αρμόδια προς τοϋτο μέσα 

νά τοΐ; μετοχετεύσωμεν εις τό μετέπειτα και άλλας περί τοϋ αντικειμέ

νου τούτου σπουδάς και έρευνας, τάς οποίας (Ιέλομεν πασχίσει νά ώφελη · 

θώμεν, άν ό χρόνος μας συγχώρηση άπό τάς μέχρι τούδε προόδους και 

δοκίμια επωφελή περ'ι τ/)ν τέχνην ταύτην τοϋ γράφειν τής πεφωτισμένης 

Ευρώπης. (12 . ) 

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α . 

Ο Νεύθων. 

Οπόταν βέλη τις νά προσδιορίση τό μέτρον τής υψηλότερα; εκτάσεως 
τής ανθρωπινής ευφυίας αναφέρει τόν Νεύθωνα, και τάς ανακαλύψεις αύτοϋ 
και τά συγράμματά του. Τό ίβνο; τό όποΓον έγέννησε τόν παράδοξον 
τούτον άνδρα, αντιθέτει αυτόν μετά καυχήσεως εις πάν ό, τι τών άλλων 
εθνών οί λαοί έπραξαν διά τάς έπιστήυ,ας, και απαιτεί έν όνόμχτι αύτοϋ 
τό πλείστον τής ευγνωμοσύνης τοϋ σοφοϋ κόσμου μέρος. Ο Γαλιλαίος 
κατεδιώχθη εις τήν ίταλίαν, τόν Γάλλον Καρτέσιον δέν ήξευρε νά διατήρηση 
ή Γαλλία, άλλ' ή Αγγλία έφάνη δικαιότερα πρός τόν άνδρα τοϋ οποίου ή 
ευφυΐα τοσούτον εις τήν εθνικών δόξαν της συνίτεινεν ό Νεύθων έτιαήθη 
είς τήν πατρίδα του, και λαμπρά δείγματα σεβασμού εδόθησαν εί; τό 
Ονομα αύτοϋ μετά τόν θάνατον του. 

)Ειχε πρό ολίγου αποθάνει ό Γαλιλαίος, οπόταν έγεννήθη κατά τά 1 6 4 2 

δ ίσαάκ Νεύθων εις τό Βωολος-ρδπ (Woolstrop) τής Κομητείας τοϋ Αι-

κόλνου ( Ι λ π ο ο Ι π ) διάνα διαδεχθή τόνφιλόσοφον τής Φλορεντίας, νά εξα-

κολουδ-όση τά; εργασία; αυτού, και νά εκτείνη κα! τελειοποίηση τάς ανα

καλύψεις του. Αλλά τδ τέκνον τοϋτο τά όποιον τοσαύυα; ελπίδας έμελλε 

νά πραγματοποίηση είχε γεννηθη αδύνατον, και ή διάρκεια της ζωής αύτοϋ 

ήτον αμφίβολος. Πλήν κατ' εότυχίαν άπό μητέρα συνετήν έπαγρυπνούμενον 

διετηρήδη. ή ιταιδική αύτοϋ ηλικία ήτον ευδαίμων και ειρηνική, μ' δλον 
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η ολίγας προόδους έκαμεν εις τάς πρώτας σπουδάς εις τά ; οποία; τόν 
πεχρέιοσαν νά ένασχοληδή. ή μήτηρ του τόν προσδιώριζεν εις ύπηρε-

σίαν ήτις δέν ήτον παντελώς δι' αυτόν κατάλληλος" ή ύπερεσία αύτη 
συνίστατο εί; τό νά διευθύνη τήν οίκονομίαν τής πατ;ικής αύτοϋ περιου-
ιίας, και νά έπαγρυπνη εις τήν καλλιέργειαν τών γαιών του και είς τών 
προϊόντων αυτών τήν πώλησιν. Κυριευθείς έκ τών μαθηματικών, δ νέο; 
Νεύθων τοσούτον μικράν πρός παν άλλο τι τάσιν εδειξεν, ώς-ε έπρεπε νά 
τον παραίτηση τις εί; ττ,νκλίσιν αύτοϋ και τά ; ορέξεις του. Ετάλη εί; την 
Καμβρίγην (Cambridge) δπου έντόο ολίγων ετών έκαμε τά ; ανακαλύψει; 
σχεδόν δλας αΐ'τινες τόν άπεθανάτησαν, ώς τού; θεμελιώδει; νόμου; τής 
φυσική; αστρονομία;, τήν διάλυτιν τοϋ φωτός κτλ . Κατά τά 1 6 6 5 διω-
ρίσθη καθηγητής εί; τήν Καμβρίγην, άλλ' επειδή ή πανώλης έ'καμνεν εί; 
τήν πόλιν αυτήν φθοράν, κατά το έπόμενον έτος απεσύρθη εί; τήν έν Βοολ-
στρόπ ΐδιοκτησίαν του, δπου έξηκολούθησε τάς επιστημονικά; αύτοϋ εργα
σία;, δυνηθεί; τέλο; πάντων μετά τινα καιρόν νά έπανέλθη εί; Καμβρίγην, 
έπανέλαβεν έκεΐ τήν διδασκαλίαν του. Κατά τά 1 6 7 2 ή έν Αονδίνω βα
σιλική εταιρεία τόν παρεδέχθη εί; τοϋ; κόλπους τκ, και άπό τής εποχή; 
εκείνη; τά περί τής οπτική; υπομνήματα αύτοϋ έδημοσιεύθησαν αλληλο
διάδοχοι;. Επειδή τά δόγματα του ήσαν νέα, δέν έγίνοντο πανταχού 
παραδεκτά άνευ άντιστάσεώ; τινο; εκφραζόμενη; ενίοτε μετά πικρία;· ολί
γον έλλειψε νά καταδικάση ε'ς τό σκότος £λας αύτάς τά; γνώσεις του. 6 
Νεύθων, καθότι έγίνοντο άντικείμενον διχονοιών μεταξύ τ£.ν σοφών., δέν ήδε-
λεν έλεγε, ν' ά.ΎοΜση έν χα.1ω τοσούτον ηραγ/ιατιχον, ώς ή άνάπανσις> 

ό*ιά νά τρεζη κατόπιν μιας σχιας. Οπόταν έίημοσιεύθη εν τώνπροτί<των 
αύτοϋ συγγραμμάτων έπιγραφόμενον: μαθημητιχαΐ ίρχαΐ της φυσικής 
<ρι.Ιοσο<ρίας, προεΐδε τάς οποίας έμελλε ν' απάντηση αντιθέσεις, και ελεγβ 
είς τόν άστρονόμον Χα>.έϋ (Η^ΙΙεγ) « ' / / (ρι.ίισογία είναι πο.Ι-Ιά φιΛόι 
τείχος χαΐ ψι.Ι'ιτάραχοζ κυρία, είναι δυσκολώτατον ν άπο^ύγη τις τάς 
χοΛΛάς χαι δυσάρεστους .Ύερι.τ.Ιοχάς της, εχτνςμόνοι αν τυχόν οετ 
εχη τήν παραμιχράν μετ' αυτής στε'οιν. » 

Μ' ό'λον ότι ήσθχνθη ό Νεύθων πλέον παρά παν άλλο τήν ανάγκην του 
νά ζή μακράν τών ανθρωπίνων παθών, ήξευρε μ' όλον τοϋτο, και ν' άνβί» 
βταται χρείας τυχούσ-*; εις αυτά έπιφορτιζόμενο; και πολιτικά; υπηρεσία* 
Κατά τά 1Θ88 τής Καμβρίγη; τδ Πανίπηστήμιον τόν έπεφόρτισε νά 
ύπβρασπίση τά δικαιώματα αύτοϋ κατά τίνων απαιτήσεων τοϋ ίακώβου 
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β.', καί έγεινε συγχρόνως τότε μέλος τών βουλών. Κατά τά 1 6 9 5 διω-
ρίσθνι διάτρητης καί κατά τα 1 7 9 9 : διευθυντής τών νομισμάτων της 
Αγγλίας· παραίτησε τότε την έν Καμβρίγη διδασκαλικήν έδραν του, καί 
καθιέρωσε τ^ν καιρόν του όλον εις την ένέργειαν τών νέων αυτού καθηκόν
των. Εν τοσούτω τό Πανεπιστ/ίμιον, τό όποιον μετά τοσούτου ζήλου καί 
επιτυχίας είχεν ύπηρετ/ίσει ό Νεύθων κατώρθωσε νά διορισθήκαί αύθις ούτος 
αντιπρόσωπος του εις τ>,ν βουλήν τών κοινοτήτων. Από τό έ'τος 1 7 0 3 
μέχρι τού τέλους της ζωής του κατά τά 1727 , έξελέγετο πάντοτε ένιαυ-
σίως παρά της έν Λονδίνω Β . εταιρείας ώς πρόεδρος αύτης. Κατά τά 
1 7 0 5 : έγεινεν ευγενής κα'ι ίππάτ/,ς. Τα τελευταία τούτου έτη κατέι-ησαν 
ακόμη επωφελή εις τάς έπιστήμας, μ' ό'λον ότι ή διεύθυνσις τών νομισμά
των άπησχόλησε τόν καιρόν ός-ις απαιτείται ολόκληρος εις έ'ργα ευφυΐας. 
Οπόταν έ'παυσεν ό παράδοε,ος ούτος άνήρ τ>ύ ζήν, τό έθνος όλόκληρον 
ησθάνθη μετά θλίψεως τήν οποίαν έλαβε ζημίαν. 

Τό σώμα του εξετέθη μ ε τ ί πομπής επί τίνος κλίνης έν τ ώ θαλάμω τής 
ίερουσαλήμ, μέρος όθεν εκφέρουσιν ε ς τόν τόπον του ενταφιασμού τά λεί
ψανα τών υποκειμένων τού υψηλότερου βα&μ-Λ, ενίοτε δε και τών εστεμ
μένων κεφαλών. Τό έφεραν επομένως ε-ίς τήν μονήν τού 0ύεσμίν7ερ (West-
minster) , κρατουμένου τού νε*οκραββάτου παρά τού Λόρδου μεγάλου 
ά ΡΖ'Τ? α !- ι ί Λ α τ "" ) ί (Lord grand-cJijtncelier) παρά τών δουκών Μοντρόσης 
και Ροξβούρχης (Montroie et R o n b u r g h ) και παρά τών Κομητών τής 
Πεμβρόκης, Σουσεξ καί Μα»λ»σφιέλδ.(αβ Pembroke, de Sussex et de 
Maclesfield.) 

Φαίνεται ό'τι ή μεγάλη τού Νεύθωνος ψυχή δεν συμμετέσχε παντελώς 
τών ανθρωπίνων αδυναμιών καθιέρωσε δια τού ονόματος του τό αξίωμα · 
τούτο τό όποιον πολλά συνεχώς εξέρχεται τής διανοίας μας: àr χατορ-
θώσωμεν rei τεΛειοπ^ιησωμο· τάς ίπιστ/'ι/ιας, δυνάμεθα, τότε rei ε.Ιπί-
νωιιε>· ein θεΛοιιεν τε.Ιειηποιήσει επίσης χ al τ?)κ ήθιχην, ά>ε\> τής 
οποίας ή μάθησις όε>· th ti ΐψ ο,Τί εψή ΰηψα jidreuor. ό Νέύθων 
παρετήρει δι' ενός απλού βλέμματος τό αποτέλεσμα τΐ,ζ πλέον περιπε
πλεγμένης αναλύσεως. Μετά τόν θάνατον του ή Αγγλία απώλεσε τό σκή-
πτρον τών υψηλών μαθηματικών. 11 Γαλλία άπήλαυσε τόν Κλαιρώλτον 
καί τόν Αλαμβέρτην (Glairault et d : Alembert) , ή Ιταλία έγέννησε τόν 
Λαγράγγην ( L a g r a n g e ) , ή Ελβετία είχε δώσει τό φως εις τους Βερνουλ-
λίους ( Bernouilli) καθώς "καί εις τόν φιλόπονον Εύλερ • (Euler).- Αλλ' 
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Π Ο Ι Κ Ι Λ Α . 

Η θεατρική ύποκρίτρια τής Αγγλίας πάλαι ποτε Miss Mellon, μετά 

ταύτα δέ δουκέσσα de Saint Alban, αποθνήσκουσα εσχάτως άφήκε δια 

διαθήκης κληρονόμον τής απείρου περιουσίας τ/;ς τήν κόρην τού Sir fran-

cis Burdett . 

Τούτο είναι βέβαια εις ημάς πάντη άδιάφορον άλλ'ωφελεί έξ εναντίας 
πάντοτε νά μανθάνωμεν ώς πού φέρει τόν άνθρωπον είς T / ¡ V Εύρώπην ή 
αξία τών υπέροχων προτερημάτων. 

Κατ' αυτήν τήν περίς-ασιν λγγλική τις έφημερίς αναφέρει πολλά παρα

δείγματα γυναικών, αί όποΐαι άπό τήν σκηνήν, οπού διέπρεπον, ευτύχησαν 

νά θέλξωσι πλουσιωτάτους και όλβιοδαίμονας θεατάς, οί όποιοι τάς ένυμ-

φεύθησαν. 

Τοιαύται δέ ήσαν ή Miss Fenion , ήτις ένυμφεύθη τόν δούκα τού B o r 
ton, ή κυρία Sontag έγεινε κόμησσα τού Rossi ή Κ . Sala κόμησσα 

τού Fuentes- fi Κ. L e d e r e βαρονέσσαάβ la Ferté- ή Κ· Ν aldi κόμησσα 

τού Sparre , ή Κ· Wenzel κόμησσα τού Ορλόφ· ή Miss Parren κό

μησσα τού Derby- ή Miss Burton κόμησσα τού Csoerven- ή Mis Foote 
ώνομάσθη Lady Harrington' ή Miss Moiiaudote ένυμφεύθη τόν Κ· 
Bull, τόν όποιον και είς αυτήν τήν Λονδραν όνομάζουσι χρυσόβουλλον δια 
τόν πολύν πλούτόν του. 

Ολ' αυτά τά παραδείγματα άποδεικνύουσιν, ώς εΐπαμεν, πόσον τιμώνται 
καί ανταμείβονται εις τήν εύρώπην τά φυσικά ή επίκτητα πλεονεκτ/ίματα. 

Λλλ' αν έξετάσωμεν καί τλν ίδικήν μας ίς-ορίαν εύρίσκομεν ότι ή αύτο-

τρατόρισσα Θεοδώρα έπαιζε την κωμωδίαν, πριν γενή σύζυγος τού αυτο

κράτορας Ιουστινιανού. 

άπαντες οί ένδοξοι ούτοι γεωμέτραι ήσαν απόγονοι Τού αθανάτου Αγγλου, 

όστις έφάνη ό διδάσκαλος καί οδηγό; των, καί ώς καλώς ειπεν ό Κονδορ-

σέτος (Οο^ΙοΓοεε) μαθητλς τού Αλαμβέρτου, κα'ι επομένως τού Νεύθω-

νος. ί ο ί αληθείς άγ/ίνοός τίνος ανδρός πρόγονοι είναι οί διδάσκαλοι, 

οίτινες προηγήθησαν τούτων εις τό στά<>ιον, καί οί αληθείς απόγονοι αυ
τού είναι οί μαθΛΐαί του τους οποίους ούτος έσχημάτισεν ( 1 0 . ) 
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— ίΐ επιστημονική ακαδημία των Παρισίων ίδιοκεν έφετος, μεταξύ 

πολλών άλλων βραβείων, 6 , 0 0 0 φράγκα εις τον Κ. Δουφώ δια το σύγ

γραμμα του ο δοκίμιον περί της φυσικής διανοητικής καί ηθικής κατας-ά-

σεως των έκ γενετής τυφλών. — 5 0 0 0 φρ. εις τόν Κ . Αζαήν, ό'στις συν

έγραψε τήν φυσιολογίαν της ζωής καί του θανάτου, καί άνα 3 , 0 0 0 φρ. 

εις τρεις συγγραφείς ηθικών μυθιστορημάτων. Τέλος 8 , 0 0 0 εις στρατί-

ώτην τινά Μαρτινέλ Ματθαίον ώς βραβείον ενάρετων πράξεων. 

— Εντός εξ μηνών τοΰ 1 8 3 7 έκβήκαν άπο τα πιεστήρια τής Γαλλι

κής τυπογραφίας 3 4 1 3 συγγράμματα είς Γαλλικήν, Αγγλικήν, ίσπανικήν 

Πορτουγαλλικήν, Γερμανικήν, Ιταλικήν, Τουρκικήν, Αραβικήν, Λατινικήν, 

Ελληνικών καί Εβραϊκήν γλώσαν. 

— Ò Κ. Peyssard διευθυντής του αυτοκρατορικού θεάτρου τής Πε-

τρουπόλεως σταλμένος είς Παρισίους δια δραματικάς υποθέσεις, κατέπεισε 

τήν περίφημον -ιών Παρισίων ύποκρίτριαν Μ. Taglioni να μισθωΟίί είς 
το είρημένον θεατρον, καθώς καί διαφόρους άλλας. Οθεν αύται μεν έλαβον 

άπο τ/jv αύτοκοατόρισσαν άδαμαντοκόσμητα δακτυλ.ίδια, καί ό Κ. Aliati 
υποκριτής πολυτελεστάτην ταβακοθήκην τον δέ Κ. Peyssard αυτόν ό 

αυτοκράτωρ ύπήγε να εϋρη όπου ήτον είς το θεατρον, καί κτυπήσας είς 
τους ώμους, τον είπεν « εύγε! ιδού καλή διπλωματία - έπειτα πέρασεν εί; 
τον λαιμόν του το παράσημον τής αγίας Αννης τρίτης τάξεως. Κατά πρώ

τον έτιμήθη τόσον εί; τήν Ρωσσίαν άνθρωπος τής σκηνής. 

— Ó Κ . Conpigny άφήκεν 6 0 0 φράγκα είς τήν έταιρείαν της άμίλ-

λης τοΰ C a m b r a y δια να δοθώσιν ώς βραβείον τής γενναιότατη; πρά

ξεως άπο 1 8 3 0 μέχδΐ τούδε εί; τήν έπαρχίαντου. 

— Ó φυσικοϊστορικός τής Δανία; Κόμη; Βάργας, όστις διέμενεν ήδη 
δύο ετη είς τί-y Μαδέραν , ήλθεν είς τήν Αισσαβώνα, δια να περιμείνη 

νέα; διαταγά; τ ή ; αυλής του περί τών νέων του επιστημονικών περιηγή

σεων. 

Χρεωστούμεν κατ' αυτήν τήν άφορμήν να γνωστοποιήσιυμεν είς τούς 

άναγνώστας τ ή ; Ανθολογίας, όσοι δεν γνωρίζουσιν εισέτι τήν κατάστασιν 

του πολιτισμού είς τήν Εύρώπην, ότι δλαι σχεδόν αί διοικήσεις φιλοτιμούν

ται να στελλωσιν εί; μάκρυνα; καί πολυδάπανους περιηγήσεις επιστήμονα; 

καί φιλοσόφους άνδρας δια τήν πρόοδον τών ανθρωπίνων γνώσεων. Α-ΐ δέ 

ναυτικαί δυνάμεις, καθώς ή Γαλλία, Ρωσσία, Αγγλία κτλ. κατά πάν σχε-
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δον έτος «τέλλουσι μεγάλα πλοία δια να περιπλευσωσι τήν γήν καί να άνα-

καλύψωσι νέους τόπους. Μόλις είναι δύο μήνες άφοϋ άφήκί τούς αιγιαλού; 

τ ή ; Γαλλία; ό περίφημο; κοσμοπεριηγητά; Δουμόν Δουρβίλ και άλλοι μέ 

τον σκοπόν τούτον. Τήν άξιέπαινον δε ταύτην φΓλοτιμίαν είχεν εί; τον έ'σχα-
τον βαθμόν καί ό ημέτερο; μέγα; Αλέξανδρος, όστις έστειλεν άλλοτε τον 
Νέαρχον άπο τα; Ινδίας δια να έξετάση τα παράλια τής Ασία; ώ; τόν 
Περσικον κόλπον. 

— Ó ενδοξότατος ír-ορικός τής Ιταλία;, ό Θουκυδίδης καί Τίτος Λιβιο; 

τής εποχή; όΠιεμοντέζος Κάρολος Βόττας απέθανε μετά μακράν καί οδυ

νηρότατων νόσον. Αφήκε δε εγγράμματα τήν ίστορίαν τής ανεξαρτησία; 

τών ενωμένων επαρχιών τής Ιταλίας άπο το 1 8 8 9 ώ ς 1 8 1 4 , καί τήν 

συνέχειαν τής ιστορίας τοϋ Guicc iard in i ώς 1 7 8 9 . 

— Ο αυτοκράτωρ τής Ρωσσίας πρόσφερε δια τοϋ είς Βάδην (δουκάτον) 
πρέσβεώςτου άνα εν δακτυλίδιον άδαμαντοκόσμητον είς τον Κ. Herder 
διευθυντήν τής ακαδημίας τοϋ Fre ibourg καί τον Κ. Vori συγγραφέα 
πολλών γεωγραφικών βιβλίων. 

•— Συστήθη πρό τίνος καιρού είς τα Βερολΐνον εταιρεία λεγομένη T u -
gendbtind είτε τ ή ; αρετής, τά δέ μέλη αυτής περιφερόμενα είς τάς 
οδούς, και επισκεπτόμενα τάς άποθήκας, τά καπηλεία κτλ. καταμηνύουσιν 
εις τήν άστυνομίαν ό,τι βλέπωσιν εναντίον τή; χρηστοηθεία; καί σεμνό-
τητο;. 

— Ó K . Baèr, μέλος τή; έπι^ημονική; ακαδημίας τ ή ; Πετρουπο'λεως, 
άνεχώρησεν εις τον Αρχάγγελον (πόλιν βορειοτάτην τής Ρωσσίας) ό'θεν 
έμελλε ν' άποπλευση εις τήν νέαν Ζέμβλαν δί έπιστημονικάς παρατ/ι ρή
σεις. Είχε δε συνεπιβάτας τον δόκτορα Δορκάρ ϊατρον, τον Λεμάν όρυκτο-
λόγον και βοτανικό/, τον Roeder ζωγράφον καί ένα μαθητήν τοϋ ζωολο
γικού μουσείου. 

— Δοκιμώτατος ζωγράφος τοϋ Μονάχου, ό Κ . Frank έτελείωσε προ 
όλιγου ώραιότατον τ ή ; τέχνης του έργον, το όποιον κινεί τήν περιέργειαν 

καί προσοχήν όλων τών έμπειροκάλων. Είναι δε τούτο ή άνάστασις τοΰ 

Χριστού ζωγραφημένη ει; πλάκα υαλίου δια νά έμβνι είς £ν άπό τά παρα

θύρια τής εκκλησίας τής αγία; Αννης. 

— Αί ίπιστήμαι έχασαν σοφόν τινα Ρώσσον τον Κ.. Ραζαμόβαρην, 
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όστις έπεμελήθη πολύ τήν άρχαιολογίαν και έγραψε πολλά πε:ρι ζωγρα

φιάς, ολα δε είς Γαλλικήν γλώσσαν. 

— - H L Celeste χορεύτρια της Γαλλίας, ήτις έφημίσθη πάμπολυ είς 

τάς όμοσττόνδους τής Αμερικής επαρχίας, έπέστρεψεν εκείθεν φέρουσα εν 

έκατομμύριον φράγκων, το όποιον έκέρδησε δια τών προτερημάτων της εντός 

δύο χρόνιον. 

Ò δούξ της Τοσκάνα; έστειλε δύο χρυσά σήματα είς τους κατά τηv 

Μασσαλίαν συγγραφείς τής ιστορίας καί θεραπείας τής χολέρας Κ. Αύγου-

στϊνον Fabre , καί F o r t u n e Chaillan. 

— Κατά τους παρελθόντος μήνας τοΰ θέρους άπέθανεν είς Βεϊμάρ ό 

φιλόλογος καί τυπογράφο; J u s t - F r i c W a l b a u m εφευρέτης τής στερεοτυ-

πίας, ήτις ανήκει εις τήν Γερμανίαν, και εκείθεν διεδόδη είς τους άλλους 

τόπου;, 

— Ανεκάλυψαν εσχάτως είς τό κατά τ/-,ν Βενετίαν Παλάτιον τοΰ Mar

cello πίνακα τοΰ περίφημου ζωγράφου Τιτιανοΰ, παριςάνοντα τήν Ηρω-

διαδα φέρουσαν έπί πίνακι τήν κεφαλήν Ιωάννου τοϋ βαπτιστοϋ. ( 3 . ) 

Ε Κ Τ Η Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ. 


