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Αί αρχαιότατα:, παραδόσεις τής γερμανικής ιστορίας 
έξυμνούσι τήν άρεττν γυναικός τίνος, τήν όποιαν οί μνημο- 
νεύοντος έν τοΤς συγγράμμασί των αρχαίοι συγγραφείς περί- 
γράφουσι δ ι ολίγων μέν, άλλ’· ευκρινών καί ανεξάλειπτων 
γραμμών. Ή  χαλύβδινος γραφίς του Τακίτου έχαραξε διά 
τήν αιωνιότητα ττν τραγικήν τύχην της γερμανίδος ταύτης 
γυναικός. Έ ν  τούτοις τό όνομά της εόρίσκεται μόνον παρ’ 
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μετά μεγάλης .ευφυΐας προςπαδήσας'νά υπεράσπιση αύτόν, 
ότι άπό τής άρχαιοτητος δίεσώδη. μέχρις ημών άγαλμά τι 
τής Θουσνέλδας. "Οςτις διήλδέ ποτε έκ Φλωρεντίας έν- 
δυμείται βεβαίως μετά μεγάλης ηδονής τής παρά τήν αγο
ράν „Loggia de' Lanzi“, ενός τών λαμπρότερων έργων τών 
πρώτων χρόνων τής ’Αναγεννήσεως. Μεταξύ, τών διακο- 
σμούντων τό έσωτερικόν τής στοάς αγαλμάτων υπάρχει καί 
Ιν μαρμάριν.ον είς φυσικόν μέγεδος, έψελκυον ττν ήμετέραν 
προςοχήν δια τής βαδείας καί μεγαλοπρεπούς .μελαγχολίας,
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Κοριολάυου κάϊ άλλοι τέλος εΐπον, δτι δεν εΐνε άλλη τις 
θεά τ  θνητη ήρωίς, ο όχι δ ’ τ  Πολύμνια ή η Μνημοσύνη. 
Γάλλος τις όμως αρχαιοδίφης πρώτος κατώρθωσε ν’ από
δειξη, ότι τό ώράΐον τοοτο άγαλμα δεν παριστάνει οοτε 
ελληνικήν θεότητα, οοτε άλλην τινά ρωμαίαν δέσποιναν, 
αλλά μόνον „βάρβαρόν“ τινα γυναίκα, αίχμ-αλωτευθεΐσαν οπό 
των 'Ρωμαίων καί έν θριάρ-βω άπαχθεΐσαν εϊς την κοσμο- 

• κράτειραν πόλιν. Και αληθώς τό πρωτότυπον δέν ήδύνατο 
παρά ν’ άνήκη είς Ιθνος τιμώμενον υπό των 'Ρωμαίων διά 
τάς πολεμικας καί ή8·ικάς αυτού άρετάς, καί ήτον άνευ αμ
φιβολίας γονη Ιξοχος καί ήγεμονικήν έχουσα την καταγω
γήν. Τό πρόςωπον αΰτης δεν φέρει οοτε τον Ελληνικόν 
ούτε τον ρωμαϊκόν το'πον, άλλα μάλλον τον είς τους βο
ρείους λαοός Εδιάζοντα, καί την σφραγίδα βαθείας καί ρεμ- 
βώδους μελαγχολίας. Ή  μικρόν προκλίνοοσα κεφαλή φαίνε
ται ώςεί καμπτόμενη οπό τό  βάρος καταθλιπτικής συμφοράς, 
τό δε αριστερόν μέρος του στήθους καί οί βραχίονες εΐνε 
γυμνοί, ή γυμνότης δε αδτη καί δ τό λοιπόν σώμα καλύ- 
πτων ιματισμός άνταποκρίνεται καθ’ όλα πρός τήν υπό τού 
Τακίτου γενομένην περιγραφήν τής Ενδυμασίας των αρχαίων 
γερμανίδων γυναικών. Έ ν  γένει όμως ή από του αγάλμα
τος τούτου Ιντύπωσις εΐνε τοιαότη, ώςτε καί αυτοί οί μή 
συμμεριζόμενοι τήν γνώμην τοο προμνημονευδέντος σοφού 
γερμανοο άρχαιοδίφαι όμολογοοσιν ότι το περιγραφέν άγαλμα 
παριστάνει Γερμανίδα.

Είτε όμως τό άγαλμα αληθώς παριστάνει τήν Θουσ- 
νέλδαν είτε μ τ, ημείς όπωςδήποτε πάλιν όφείλομεν νά πι- 
στεύσωμεν, ότι ή θυγάτηρ τοο Σεγέστου ήτο περικαλλής ή 
τουλάχιστον τοιαότη, ώςτε ευκόλως νά κυριεο9·ή τις υπό 
θερμού πρός αυτήν έρωτος. Έ άν ήτο δυςειδής, άναμφιβό- 
λως ό ’Αρμένιος ήθελεν αφήσει τόν πατέρα της νά όπανδρευση 
αυτήν μετά του προωρισμένου μνηστήρας καί δεν ήθελε παρ- 
οξυνθη τόσον, ώςτε άγωνιζόμενος ύπέρ τής Ερωμένης του 
νά συλλάβη τά  μεγάλα Εκείνα πολιτικά σχέδια, διά τήν 
ματαίωσιν ττν  οποίων τοσαύτας ύπέστησαν θυσίας οί τότε 
παντοδύναμοι 'Ρωμάΐοι.

'Γψηλδν έχουσαν τό ανάστημα, ευ’τραφή καί τραχέα τά 
μέλη, χρυσόκομον, κυανόφδαλμον καί καλλιπάρειον πρέπει 
νά φαντασδωμεν τήν νεάνιδα, ήτις θυελλώδη τινά νύκτα 
πεφοβισμένη καί Εν τούτοις εις άκατάσχετον ορμήν ύπακού- 
ουσα Εξέρχεται λάθρα Εκ τής πατρικής Εστίας, ώς τις λευκή 
καί φασματώδης σκιά σπεύδουσα απομακρύνεται Εξ αυτής 
καί Εξαφανίζεται είς τον παρακείμενον δρυμόν. Έ κεΐ ανα
μένει αυτήν εις άνήρ ίστάμενος παρά τόν ίππον του. 'Οσά
κις ή σελννη αναφαίνεται άνά μέσον των παρερχομένων 
νεφών καί δειλώς φωτίζει τό μέρος τούτο του δάσους, βλέ- 
πομεν ότι ο άναμένων άνήρ εΐνε νέος, μεγαλοπρεπής, αγέ
ρωχος καί έχει φυσιογνωμίαν Χεροοσκοο ευπατρίδου. Κλίνει 
τήν κεφαλήν πρός τά  πρόσω καί ακροάζεται μετά προςοχτς, 
διά του θορυβου δέ τών υπέρ τήν κεφαλήν του κορυφών 
τών δένδρων φθάνει μέχρις αυτού ήχός τις, φωνή τις, τήν 
οποίαν αναγνωρίζει. ’Αμέσως σπεύδει πρός τό μέρος δθεν 
ή φωνή· υπόκωφος κραυγή, ήχος-θερμού φιλήματος εκ χει- 
λέων νεάνιδος ήκούσδη, καί μετ όλίγον προβαίνει ό Αρμί- 
νιος φέρων τήν Θουσνέλδαν Επί τών βραχιόνων του. Εγείρει 
αυτήν έν ριπή οφθαλμού Επί τού ίππου, έφ’ οδ άναβάς καί 
αύτος φεύγει δρομαίως συναποφέρων τό αντικείμενου τού 
διακαούς του έρωτος.

IL
Οί παλαιοί Γερμανοί, καθ’ r°v Εποχήν οί 'Ρωμαίοι Εκρά- 

τουν άπάσης τής τότε γνωστής ύφηλίου, Εστερούντο κοινού 
τίνος ήθικού φρονήματος, δεν ήδύναντο δε καί να έχωσι 
τοιούτον, διότι ή άνάπτυξις αυτών καί ή πολιτική μόρφω- 
σις ούδεμίαν είχε σταδεράν βάσιν καί διεύδυνσιν. Έκαστη 
αυτών φυλή έζη κατ’ ίδίαν καί δ ι έαυττν καί μόνην, μή 
άποβλέπουσα ούδ’ Επιδιώκουσα κοινήν συμμαχίαν πρός τά  
άλλα συγγενή γερμανικά φύλα, εί μή προέκειτο περί παρο
δικής-τίνος Επιδρομής είς τάς μεθορίους ρωμαϊκάς Επαρχίας 
πρός λαφυραγωγίαν αυτών. Έ ν  τούτοις οί 'Ρωμαίοι είργά- 
ζοντο άκαμάτως παρά τον 'Ρήνον, καί τήν κατακτηδεΤσαν 
Γαλατίαν διωργάνουν ώς Εδίαν Επαρχίαν. Ή  δόξα τών κατ
ορθωμάτων των καί τού προηγμένου αυτών πολιτισμού, 
οί μεγαλοπρεπείς αυτών Εξοπλισμοί καί τά  όπλα των, οί 
ναοί καί τά  λαμπρά των μέγαρα, αί θορυβώδεις αυτών 
εορταϊ καί διασκεδάσεις, οί αγώνες των καί αί στρατιωτι- 
καί παρατάξεις, αί βρίθουσαι εμπορευμάτων τής μαγευτικίς 
’Ιταλίας άγοραί των, εν αΐς ευρισκέ τις καί άπειρον πλούτον 
προϊόντων τής μυθώδους Ανατολής, όλα τούτα δέν ήδύ
ναντο παρά νά προκαλέσωσι τό θάμβος καί τήν Ικπληξιν 
λαού είςέτι αγρίου, απλοϊκού καί περιωρισμένου.

Πόθος λοιπόν πρός έργα μεγάλα καί ορμή φυσική πρός 
πολεμικάς πράξεις παρεκίνει χιλιάδας Γερμανών ν’ άκολου- 
θώσι τάς δαφνοστεφείς λεγεώνας είς τήν ένθεν τών Αλπεων 
χώραν τών θαυμάτων, νά τάσσωνται είς τήν υπηρεσίαν τού 
νικηφόρου Αυτοκράτορος καί νά θεώνται θαυμάζοντες τάς 
καλλονάς τού αίθριου ουρανού, τών μαγευτικών ακτών τής 
θαλάσσης, τών αειθαλών δασών τών Απεννίνων όρέων, εΐτα 
τήν μεγαλοπρεπή πόλιν τής 'Ρώμης μετά τών μαρμάρινων 
της οικοδομών, τών αύτοκρατορικών της ανακτόρων, τών 
έν αυτή χρυσοτεύκτων μνημείων τής τέχνης καί τών αδιά
κοπων οργίων της. Έπιστρέφοντες είς τήν πατρίδα ώμίλουν 
Ενθουσιωδώς πλέον ύπέρ της κοσμοκρατείρας πόλεως καί 
του κυριάρχου της, τού Καίσαρος, αφηγούμενοι δέ όσα εΐδον 
θαύματα μετέδιδον τά  φρονήματά των ταύτα καί είς τούς 
άλλους των ομογενείς, οΐτινες ήκροάζοντο αυτών μετά προς
οχτς καί θερμώς ηυχοντο, όπως καί αυτοί άξιωθώσι νά 
ΐδωσι καί ν’ άπολαύσωσιν δ, τι ηύτύχησαν νά γνωρίσωσιν Εκ 
τού πλησίον οί Εξ Ιταλίας παλινοστούντες σύντροφοί των.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ολόκληροι γερμανικαί φυλαί πέ
ραν τού 'Ρήνου απέκτησαν ρωμαϊκά φρονήματα καί συν τώ 
χρόνω Εγένοντο σύμμαχοι τού ¡ίωμαϊκού λαού, άν δ’ όλίγαι 
τινές Εξ αυτών, διατηρούσαι τόν πρός τήν Ελευθερίαν έρωτα, 
έξανίσταντο κατά τής ξένης δυνάμεως, πάσαι αυτών αί 
Ενέργειαι έξουδετερούντο, καί Εμηδενίζοντο υπό τών είς'τους 
ξένους άφωσιωμένων όμογενών. Έ ν  τούτοις οί 'Ρωμάϊοι 
καθυπέταξαν μετά μικρόν ού μόνον τάς πέραν τού 'Ρήνου 
χώρας, αλλά καί τά  άλλα φύλα, τά  οίκουντα πέραν τού 
Ίστρου ποταμού, οί δέ Γερμανοί ούδεμίαν άλλην Ελπίδα 
σωτηρίας από τής Εντελούς των υπό τών 'Ρωμαίων ύποδου- 
λώσεως εΐχον, παρά ττν κατά τών νικηφόρων Εχθρών δυς- 
αρέσκειαν άλλων λαών τής Ευρώπης.

III.
"Οτε ό στρατηγός τών 'Ρωμαίων Κουϊντίλιος Βάρων 

πρώην σατράπης τής Συρίας, άποσταλείς ώς τοιούτος είς 
Γερμανίαν ήθέλησε νά μεταχειρισθή τόσον ταπεινωτικώς τά  
Ελεύθερα ταύτα στίφη, δσον καί τούς άποθηλυνθέντας καί
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διαφθαρέντας κατοίκους τής Συρίας, Εξανέστησαν κατ’ αυτού 
άπαντες οί γερμανικοί λαοί καί υπό τήν αρχηγίαν τού Χε- 
ρούσκου Αρμινίου καί κατέθραυσαν τήν ρωμαϊκήν δΰναμιν έν 
τ<ρ Τευτοβουργικω δρυμω. 'Ο  Αρμίνιος ουτος, όςτις, ώς 
εΐδομεν ανωτέρω, άπήγαγε τήν Θουσνέλδαν καί όν οί Γερ
μανοί άποκαλοΰσι συνήθως ,,Έρμαννον“, διετέλεσε προηγου
μένως είς ρωμαϊκήν υπηρεσίαν καί είχε μάλιστα άνέλθει καί 
είς Επίσημα αξιώματα, ή δέ οικογένεια αυτού, ό αδελφός 
του Φλάβιος καί άπασα ή φυλή του εΐχον σχεδόν Εκρωμαϊ- 
σθή. Καί μετ’ αυτήν ακόμη την λαμπράν κατά τών 'Ρω
μαίων νίκην του ή πρός τούτους τών συμπατριωτών του 
συμπάθεια αντί νά μειωθή έτι μάλλον ηύξήθη, ό δ’ έν τάϊς 
άνατολικάϊς τής Γερμανίας χώραις ίσχυρδς δυνάστης Μαρο- 
βόδουος, Εφ’ όν άπασαι αί Ελπίδες τών Επαναστατησάντων 
Γερμανών Εστηρίζοντο, άνεκήρυξεν εαυτόν φίλα φρονούντα 
το~ς Ρωμαίοις καί παρέδωκεν αύτοΐς τών κεφαλήν τού Βά- 
ρωνος, ην ό Αρμίνιος εΐχεν Εξαποστείλει αύτω προτρέπων 
είς επανάστασιν κατά τών 'Ρωμαίων.

Μέγας ρωμαϊκός στρατός υπό τόν Γερμανικόν άπεστάλη 
Εσπευσμένως κατά τών ανταρτών. Οί Μάρσοι ταχέως κατε- 
βλήθησαν ύπ’ αυτού καί κατεσφάγησαν, αί Χάττοι καθυ- 
πετάγησαν είς τόν Καικίναν, οί δέ Χερούσκοι ήσαν διηρη- 
μένοι είς δύο φατρίας ύπέρ καί κατά τών 'Ρωμαίων. Έ π ί 
κεφαλής τών φίλων τής 'Ρώμης ίστατο ό αρχηγός τών Χε- 
ρούσκων Σεγέστης, ό πατήρ τής Θουσνέλδας, ήτις Εναντίον 
τής θ-ελήσεώς του συνήνωσε τήν τύχην της πρός την του 
έλευθ-ερωτοΰ τού άγνώμονος αυτής λαού.

Ούτως έξερράγη Εμφύλιος μεταξύ τών Χεροΰσκων πό
λεμος, καθ’ όν ό Σεγέστης κατώρθωσε νά συλλάβη τόν 
Αρμίνιον καί τήν θυγατέρα του Θουσνέλδαν. Καί ουτος 
μέν κατώρΟ-ωσε νά δραπέτευση, άλλά παρ’ δλας του τας 
προςπαθείας καί τούς αγώνας δέν τδυνήθη νά σωση και 
τήν προςφιλή του σύζυγον, διότι πολιορκήσας μετά τών 
ευαρίθμων οπαδών του τό φροΰριον, Εν ω διέμενεν ο Σεγέ
στης, ήναγκάσθη είς ύποχώρησίν ενεκα προδοσίας τού πρώην 
συναγωνιστού καί ίδιου του αδελφού Σεγιμούνδου, έπικα-

λεσθέντος ττν βοήθειαν τής υπό τόν Γερμανικόν ρωμαϊκής 
στρατιάς.

Ή  Θουσνέλδα παρεδόθη αίχμάλωτος είς τους 'Ρωμαίους. 
„Κατά τήν αιχμαλωσίαν της, διηγείται ό Τάκιτος, ούδέν 
δάκρυ έχυσε· ούδεμία παράκλησις, ούτε στόνος Εξήλθε τών 
χειλέων της, έσταύρωσε μόνον τάς χέϊρας Επί τού στήθους 
Εντός τών πτυχών τής Εσθττός της μετ’ άπαθείας έχουσα 
τούς οφθαλμούς κατά γης έστραμμένους“. Παραδίδων αυτήν 
ό ίδιος πατήρ είς τ ίν  Εξουσίαν τού Ρωμαίου ύπατου είπε τα  
εξής: „Διά τό νεανικόν παράπτωμα τού υίού μου ζητώ συγ
γνώμην, ομολογώ δέ ότι ή θυγάτηρ μου δέν παρεδόθη Εθελου
σίως. ’Ή δη  δύνασαι Σύ ν’ άποφασίσης κατά τό δοκούν, άν 
πρέπη νά τήν φονεύσης ή νά φεισθής αυτής, άν πρέπη νά 
θεωρήσης αύτήν μάλλον ώς σύζυγον τού Αρμινίου παρά ώς 
εμήν θυγατέρα.“

Ή  Θουσνέλδα ώδηγήθη έν θριάμβω είς 'Ρώμην καί 
Εκεϊ Εν τη φυλακή Εγέννησεν υιόν, δςτις άνετράφη Εν Ρα- 
βέννη καί πιθανώς Εγένετο κατόπιν ξιφομάχος. Άτυχώς δέν 
περιεσώθη μέχρις ημών τό βιβλίον Εκείνο τού Τακίτου, Εν 
ω, ώς αυτός ουτος αναφέρει, παρέχει πλείονας περί αυτού 
καί περί τής τύχης τής μητρύς του πληροφορίας. Περί τού 
Αρμινίου όμως όμιλοι διά μακρών, καί λέγων ότι ,,απέθανε 
διά προδοσίας τών συγγενών του“ Εξαιρεί μετ’ Ενθουσιασμού 
τά  γενναία του κατορθώματα καί τούς άγώνας κατά τής 
τότε κολοσσιαίας τών 'Ρωμαίων δυνάμεως.

'Οπωςδήποτε όμως οί νεώτεροι Γερμανοί Εδείχθησαν 
εύγνώμονες πρός τό πρώτον τούτο ήρωϊκόν ζεύγος τού έθνους 
των. Έ ν  τώ  Ενθουσιασμό) των διά τήν από τού ξένου ζυ
γού απαλλαγήν εν άρχή τού παρόντος αίώνος οί Γερμανοί 
ήγειρον πρός τιμήν τού πρώτου Ελευθερωτού τής Γερμανίας, 
τού Αρμινίου, μεγαλοπρεπές μνημείον Επ’ αυτού τού τοπου- 
τής δόξης του, εν τού Τευτοβουργικω δρυμω, από δυο δέ 
ετών αντικατοπτρίζεται είς τά  ρείθρα τού 'Ρήνου ή προς- 
ωποποίησις τού ιδανικού τής πατρίδος, τ  Γερμανία, Εν τώ 
προςώχο) τής οποίας ό παρατηρητής αναγνωρίζει τούς χα
ρακτήρας τής ήρωΐδος Θουσνέλδας. Ε. Ν.

ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ.
Δ ι ή γ η μ α  Εκ τ ή ς  α ρ χ α ί α ς  η μ ώ ν  ί σ τ ο ρ ί α ς .

Μικρόν π?δ τη : μάχη! του Μαραδώνο; Εκαστο; έν Έ λλάδι προη* 
σδάνετο επικείμενον τόν επί ελληνικού Εδάφους αγώνα κατά τη ;  δυνά- 
μεω; τών Περσών. Καί δμω; οί Σπαρτιαται, ώδούμενοι ύπό τού σκλη
ρού καί βιαίου βασιλέω; των Κλεομένους το ύ ’Αναξανδρίδου, ειχον Εκστρα
τεύσει αυδι; κατά τών Άργείων, παρ’ <3ν προ διακοσίων ήδη Ετών ειχον 
βιαίω; άρπάσει τήν Κυνουρίαν καί τήν ©υρέαν. Ή  άπάντησι; τού χρη- 
στηρίου τών Δελφών, δπερ επί τούτω οί Άργεΐώ ειχόν Ερωτη'σει, ήτο περίπου 
ή  εξής: „Κ αί δταν γυνή νικήσ·} τόν άνδρα καί τρέψη αυτόν ε ι; φυγήν 
καί δόξαν μεγάλην απόκτησή εν ’Αργεί, τότε μέγα; δρήνο; καί κοπετό; 
δά  έλδη ε ί; τά ; γυναίκα; τού Άργους“. Ό  χρησμό; ουτο; έρριψεν αυ
τού; ε ί; δεινήν αμηχανίαν, εν τούτοι; όμως άπεφάσισαν νά πολεμήσωσι 
κατά τών Επιδρομέων καί συνήγαγον στρατόν εξ 6,000 οπλιτών, οδ; — 
επειδή ό γέρων βασιλεύ; αυτών Κόνων δέν ήδύνατο πλέον νά πολεμήη] 
— έδεσαν ύπό τήν αρχηγίαν πέντε στρατηγών, (5ν άριστο; ήτον δ 
Εύξενίδη;. Καί δ Κλεομένη;, λαμπρά δείγματα τη ; στρατηγική; καί 
διπλωματική; αύτού δεξιότητο; εν τώ  κατά τών Άδηναίων πολεμώ επί 
τών Πεισιστρατιδών ήδη παρασχών, ήρώτησεν επίση; τό δελφικόν μαν- 
τείον, άν δά  νικήση εκστρατεύων κατά τών Άργείων. Ή  άπάντησι; τού 
δεου εφάνη ε ί; αυτόν μάλλον ευνοϊκή, διότι τώ  ελεγεν ,,άν λάβη; τό 
κτήμα τού Άργου;, στρέψον πρό; τού; ϊδικού; σου“ . Ο υτω; δ Κλεομενη; 
επ ί κεφαλή; 8,000 οπλιτών Εξεστράτευσε, καί κατά τό σπαρτιατικόν

εδο; άπεφάσισε πρίν ή  προςβάλη τό Άργος να δηώση τήν βορειο-ανατο- 
λικώ; τού Άργου; περί τήν Επίδαυρον χώραν. 'Ο τε οί Άργεΐοι εμαδον 
διά κατασκόπων δτι δ Κλεομένη; παρήλδε τήν Τίρυνδα, ήκολούδησαν 
αύτόν Εσπευσμένα); καί φδάντε; παρά τήν Σηπείαν εστρατοπέδευσαν 
απέναντι του ε ί; άπόστασιν βολή; τόξου. Φοβούμενοι δμω ; καί δια τόν 
χρησμόν καί διά τό όλιγάριδμόν τω ν, δεν Επετέδησαν κατ’ αυτού, αλλ’ 
όχυρωδέντε; άνέμενον τήν έφοδον τών Σπαρτιατών. Πρό; άσφάλειαν 
από πάση; αιφνίδια; προςβολή; διέταξεν δ Εύξενίδη;, δπω; οί ΑργεΓοι 
προςέχωσιν έπιμελώ; ε ί;  τά σαλπίσματα τών Εχδρικών κηρύκων, ατινα 
διά τό μικρόν τη ; άποστάσεω; εύκρινώ; ήκούοντο. Τοιουτοτρόπα); 
άμφότεροι οί στρατοί ήγείροντο τήν πρωίαν ταύτοχρόνω;, προεγευμάτιζον 
δέ καί έδείπνουν πάντοτε συγχρόνως, εν ω τό λοιπόν τή ; ημέρα; διετε- 
λουν Ετοιμοι ε ί; συμπλοκήν.

Μαδών τούτο δ Κλεομένη; καί δρδώ; συμπεράνα;, δτι οι Άργεΐοι 
φοβούμενοι άπροςδόκητον έφοδον προεφυλάσσοντο, διέταξε πρωίαν τινά 
νά δύσωσι πρώτον ε ί; τήν Άρτέμιδα καί έπειτα, δοδέντο; τού σημείου 
τού προγεύματος, όρμτσωσι καί κυριεύσωσιν Εξ εφόδου τό στρατόπεδον 
τών Άργείων. Καί άληδώ; τήν Επιούσαν, δτε οί·Άργεΐοι προεγευμάτιζον, 
εΐδον επερχομένα; τά ; σπαρτιατικά; φάλαγγα;, πρίν ή προφδάσωσι δε να 
Εγερδώσι καί Ενισχύσωσι τον; Εν το ΐ; είςόδοι; τού στρατοπέδου φύλακα;, 
οί Σπαρτιαται κατέσφαξαν αύτού; καί διεσπάρησαν καδ’ δλον τό στρατό*

37* ·
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πεδον έμμανώς επιτιθέμενοι και φέροντες πανταχού θάνατον και κατα
στροφήν.

Διςχίλιοι και πλέον Άργεΐοι έκειντο νεκροί, ¿λίγοι δέ τινες μόνον 
περιήλδον αιχμάλωτοι είς τάς χεΐράς των πολεμίων. Μετά δε των λοι
πών έ Εύξενίδης κατώρδωσε νά ύποχωρήση καί νά καταλάβη, άκολοιι- 
δούμενος κατά πόδας υπό τών Σπαρτιατών, τό περί τό ίερόν του ήρωος 
της χωράς Άργου κείμενον άλσος.

Τήν αύτήν έτι εσπέραν καί 8ι’ όλης της νυκτός οί Άργεΐοι έγειραν 
προχώματα ύπερασπίζοντα τό άλσος, εν ιυ οί Σπαρτιαται βαθμηδόν συνε- 
πυκνούντο καί περιεκύκλουν αυτού; ώς διά σιδηρδς ζώνης, διά μέσου τής 
ίποίας ουδεί; ήτο δυνατόν νά διαφύγη. Ό  Κλεομένης άνέμενεν ¿λίγα; 
ημέρας συλλαμβάνων έν τώ μεταξύ δολίως ¿λίγους Άργείους καί φονεύων 
αυτούς, τέλος όμως άπεφάσισε νά ένεργήση δραστηριώτερον. Μίαν ημέ
ραν καί μίαν νύκτα ολόκληρον οί άκολουδούντες τον στρατόν Είλωτες 
έκοπτον ξύλα εκ του παρακειμένου δάσους καί έδετον αυτά κατά σωρούς 

- περί τό ίερόν άλσος. Κατόπιν έτέ'ύη εις αυτά πύρ υπό των Σπαρτιατών, 
μετ’ όλίγην δέ ώραν αί μαινόμεναι φλόγες των διεδόδησαν καί εις τό 
άλσος, το!» οποίου τά δένδρα άρχισαν νά γίνωνται βορά του πυρός.

Φρικώδης σκηνή ήκολούδησε τότε. Οί συριγμοί του ανέμου, σφο- 
δρώς πνέοντος κατ’ εκείνην τήν ώραν, οί γογγυσμοί τών φλογών καί των 
πιπτόντων δένδρων, συμπαρασυρόντων εν τή πτώσει των καί άλλα, οί 
θρήνοι, αί κραυγαί καί οί στεναγμοί τών φονευομένοιν, καιομενων καί 
άσφυκτιώντων ’Λργείων παρέσχον τόσον φοβερόν καί άπαίσιον θέαμα, ώςτε 
τό αΤμα έπάγη είς τάς φλέβας καί αυτού τού άναισδητοτέρου Σπαρτιάτου.

"Οσοι έκ τών ’Λργείων προςεπάδησαν νά διαφύγωσιν, ή άπέδανον 
έκ του καπνού, ή έκάησαν είς τό πυρ, ή  τέλος κατεσφάγησαν υπό τών 
άναμενόντων αυτούς πολεμίων. Μόνος ό Εύξενίδης μετά πέντε έταίρων 
του διεσώδη καί εδραμε Ρακένδυτος πλέον, εχων τήν κόμην καί τόν πώ- 
γωνα πυρίκαυστον καί φέρων πολλά τραύματα, πρός τό σχεδόν εκατόν 
στάδια άπέχον Άργος, άφ’ ου προεξέπεμφεν ενα τών έταίρων του διατάσ- 
σων πάντας τούς Ιν τώ Ά ργει, γέροντας καί παΐδας, μετοίκους καί δού
λους, νά όπλισδώσιν έν τάχει.

Έξακιςχίλιοι ΛργεΤοι, άπασα σχεδόν ή στρατιωτική δύναμις της 
πόλεως, έφονεύδησαν Ιντός δύο μόνον ήμερών έν Σηπεία καί έν τώ 
,άλσει τώ  ιερώ.

°Ότε δέ τήν επιούσαν αί φλόγες άπεσβέσδησαν καί ό πνιγηρός καπνός 
διελύδη, ό Κλεομένη; σύννους καί σιωπηλός έπεσκέφδη τόν φρικώδη 
τόπον τής σφαγής άκολουδούμενος ύπό τού Νικίου, αιχμαλώτου τινός 
’Αργείου. Διελδών παρά τά καπνίζοντα καί πολλαχού καιόμενα άκόμη 
δένδρα καί τά άπηνδρακωμένα πτώματα, έφδασε τέλος είς τό καταστρα- 
φέν ίερόν, ένδα μόνος ό μαρμάρινος άνδριάς τού ήρωος της χώρας Άργου 
άντέσχεν εις τάς φλόγας. Άστατο έν .θεία τώ όντι γαλήνη καί αλώβητος 
έν μέσω της φριχτής καταστροφής, άσκαρδαμυκτεί δ ’ άτενίζων τούς 
προςερχομένους έφαίνετο ώςεί διά τής προτεταμένης χειρόςτου προεφύλαττε 
τήν χώραν του.

—  Τ ίς  εινε ό ήρως ουτος; ήρώτησεν ό βασιλεύς έκπληκτος επί τη 
δέα αότοΰ.

— Εινε ¿Ά ργος, ό ήρως καί φύλαξ τής άτυχούς ταύτης γής, είς 
ί ν  άνήκει τό κατερειπωδέν τούτο ιερόν καί τό άλσος.

—  Φευ! άνέκραξεν ί  Κλεομένης, ήπατήδην λοιπόν ύπό τού μαν
τείου καί δέν δά  κυριεύσω τήν πόλιν Άργος! Τούτο λοιπόν εινε τό κτήμα 
τού νΑργου, περί οδ 6 δεός τών Δελφών μοί ώμίλησε. Τό έκυρίευοα, καί 
ήδη πρέπει νά Ιπιστρέφω. Λλλά τίς οΐδε· ίσως ή  ιέρεια έδωροδοκήδη 
ύφ’ υμών, καδώς καί εγώ αυτός πολλάκις εδωροδόκησα τό μαντεΐον, 
όσάκις ήδελον νά μοι προείπη τ ι αίσιον, ώς συνέβη όταν έδιώξαμεν τούς 
ΙΙεισιστρατίδας εξ ’Αθηνών! Δι’ αυτό λοιπίν έμπρός είς τό Άργος!

II.
Ό  φέρων ττν  εΐδησιν τής καταστροφής άγγελος έφδασεν είς τήν 

πόλιν κράζων, ,,ε ίςτά  όπλα! είς τά όπλα! Πανταχόδεν έξώρμων γέροντες, 
παΐδες καί γυναίκες καί ότε έγνώσδη τό φοβερόν συμβεβηκός, άπασαι αί 
οίκίαι καί α ί οδοί έκλονίσδησαν υπό τών θρήνων, των άρών, τών όδυρμών 
καί τών κραυγών πρός έκδίκησιν. Πολλοί έχασαν τούς υιούς, αί γυναίκες 
τούς συζύγους των, αί νεάνιδες τούς μνηστήρας, όλοι δέ όσοι έμενον είς 
τήν πόλιν έπένδουν τήν απώλειαν ενός ή  καί πλειόνων προςφιλών όντων. 
Ούδέποτε άπό τής ίδρύσεώς του τό Άργος έδρήνησεν έν μια ημέρα τόσα 
άπωλεσδέντα τέκνα.

Τ ά  δώματα τού Ευξενίδου έκειντο παρά τήν άγοράν έν τω κέντρω 
τής πόλεως, ού μακράν τού αρχαίου ιερού τού λυκίου ’Απόλλωνος, όπερ 
έλέγετο κτισθέν ύπό τού Δαναού. Ή  σύζυγος του Τελέσιλλα έκάδητο έν 
τφ  θαλάμω της φέρουσα Ιλαφρόν, άχειρίδωτον δωρικόν χιτώνα, ένίοτε 
μέν γράφουσα διά τίνος καλάμου στίχους επί παπύρου, άλλοτε δέ σύννους

στηρίζουσα τήν ώραίαν της κεφαλήν έπί τής δεξιάς χειρίς καί άλλοτε 
τέλος απωθούσα τόν μικρόν ξανθόν υιόν της Άλκήνορα, όσάκις οδτος 
βιαίως εδετε τήν κεφαλήν του έπί τών γονάτων της.

Ό  θάλαμός της ήτο ευρύχωρος, άλλ’ άπλούστατα διεσκευασμένος. 
Χαμηλή τράπεζα εκ ξύλου πλατάνου ίστατο έν τώ  μέσω καί παρ’ αύτήν 
δύο αναπαυτικοί ίδραι μετ’ έπικλίντρων. Ε κ τό ς  αυτών ύπήρχεν είς 
μίαν γωνίαν κλίνη, κεκοσμημένη διά χρυσών κρασπέδων καί κεκαλυμμένη 
διά μεγαλοπρεπούς δοράς άρκτου. ’Αντίκρυ τής δύρας ίσταντο καί άλλαι 
τινές εδραι, επί της μιας τών οποίων έκάδητο κρατούσα ηλακάτην ή 
γραία δούλη Φοίβη.

Ή  Τελέσιλλα κατνγετο έξ ένός τών εύγενεστάτων οίκων τού Άργους. 
'Ω ς κόρη ήτον έξοχος καλλονή, έπειτα όμως ήσδένησε καί διέτρεχε τόν 
κίνδυνον ν’ άποδάνη, έως οδ ό πατήρ της έρωττσας τό μαντεΐον τών 
Δελφών έλαβε παρ αυτού τήν συμβουλήν, όπως χάριν τής σωτηρίας τής 
δυγατρός του άφιερώση αυ’τήν είς τήν δεραπείαν τών Μουσών. Πρός 
τόν σκοπόν λοιπόν τούτον μετεκάλεσεν έξ Έρμιόνης μουσικόν τινα, αδελ
φόν τού περίφημου διδυραμβοποιοΰ Λάζου, όςης διά τών ποιημάτων του 
άλλοτε ήγειρε τάς ’Αθήνας είς έπανάστασιν καί πολλαχώς άντηγωνίσδη 
πρός τόν περιώνυμον ποιητήν Σιμωνίδην. Αυτός τήν έδίδαξε τούς ρυθ
μούς. ττν  ώδήν καί τό κιδαρίζειν, τήν έμύησεν είς τήν λυρικήν χορικήν 
ποίησιν, πρό πάντων δέ είς τά  ποιήματα τού Άλκμανος καί τού Στησι
χόρου, καί τή  ενέπνευσε σφοδρόν έρωτα πρός τάς ωραίας δωρικός χορι- 
κάς ¿αψωοίας, είς άς καί αυτή μετ’ όλίγον χρόνον ήρχισε νά κάμνη 
μικρά τινα δοκίμια. ’Αμέσως μετά τό πέρας τού πρώτου της ποιητικού 
δοκιμίου ίάδη διά παντός καί κατέστη έτι περικαλλεστέρα ή  πρότερον. 
Ε ΐχε μεγάλους κυανούς ¿φδαλμούς καί πυκνήν ξανθήν κο'μην , V  έφερε 
βοστρυχηδόν μέν έπί τού μετώπου, λελυμένην δέ καί καταπίπτουσαν είς μά
κρους πλοκάμους έπί τών ώμων καί τού τραχήλου. Όλίγον μετά ταυτα, 
εΤχε τότε ηλικίαν είκοσι καί πέντε ετών — έλαβεν είς σύζυγον τόν γεν- 
ναΤον Εύξενίδην, μεθ’ οδ μετά Ιν έτος άπέκτησεν υιόν καί άπό Ιξ ήδη 
ετών έζη ευτυχέστατου συζυγικόν βίον.

Τήν στιγμήν τούτην άκριβώς, ότε ήκουσε θόρυβον καί ταραχήν έν 
-rji ¿δω, είχε περατώσει πατριωτικόν τ ι καί πολεμικόν άσμα κατά τό 
είδος τών τυρταϊκών, ποιήσασα αι!τδ όπως, έκστρατεύοντες, τό φάλλωσιν 
οι ΛργεΤοι. Ή γέρδη αμέσως τής θέσεώς της καί «αραδοΰσα τό τέκνον 
είς τήν γραίαν δου'λην έξήλδεν είς τήν όδόν καί εύρέδη έν μέσω τών 
κλαιόντων καί δρηνούντων.

°Ότε εμαθε τά  συμβάντα καί ήκουσεν. ότι 5 Εύξενίδης έπιστρέφει 
μετ’ ¿λίγων, παρεκάλεσε τάς συνηγμένας γυνάικας νά συνοδεύσωσιν αύτήν, 
ούτω δέ άπασαι έδραμον πρός τήν τιρυνδιακήν πύλην, διά της οποίας 
καί ο' προπεμφδείς άγγελος εΐχε φδάσει είς τήν πόλιν. Μόλις εΐχον έξέλ- 
δει αυτής καί ήρχισαν νά προχωρώσιν έπί τής λεωφόρου, εΐδον μακρόδεν 
προςερχόμενον τόν Εύξενίδην μετά τών άλλων σωδέντων Λργείων, όλους 
εις αξιοδάκρυτου κατάστασιν, έλεεινούς, κεκμηκότας καί άπηλπισμένους.. 
Η  συνάντησις μετά τών σωδέντων συζύγων ήτο σπαραξικάρδιος· δλαι 

οσαι ειχον μείνει χηραι έδρήνουν πικρώς.
'Η  Τελέσιλλα εδραμε καί έρρίφδη είς τάς άγκάλας τού συζύγου της.
— Αγαπητή μου Τελέσιλλα! εΐπεν οδτος φιλών αύτήν είς τό με

τώπου.
— νΩ Εύξενίδη! πόσον εύχαριστώ τούς θεούς, ότι σέ κρατώ ζώντα 

είς τάς άγκάλας μου !
Κ αί εδώπευσε διά τής άβρας χειρός τάς ίσχνάς του παρεια'ς, αΐτινες 

διά τόν πυρίκαυστον πώγωνα έφαίνοντο έτι ώχρότεραι, καί προςεπάδει 
ν’ άποτινάξη τόν κονιορτόν, όςτις έκάλυπτε τό πρόςωπον καί τά  ένδύ- 
μαίά  του. ,ΓΩ Τελέσιλλα, έξηκολούδησεν οδτος, δεινήν συμφοράν ύπέστη 
ή  πατρίς, εκ τής οποίας ούδέποτε θ’ άναλάβη. Λλλά δέν άρκεΤ τούτο. 
"Απαντες άνεξαιρέτως θά  καταστραφώμεν, επειδή ό εχθρός μας αυτός 
άγνοέϊ τ ί  σημαίνει ευ’σπλαγχνία. Ούδέποτε ή Σπάρτη έσχε τοιούτον τέρας 
ώς βασιλέα! Δι’ αυτό όλοι ¿φείλομεν ν’ άγωνισθώμεν άπελπιστικώς, 
όταν μετ’ ολίγον ¿ρμήση καί κατά τού Άργους. Σύ όμως, φιλτάτη μου 
Τελεσιλλα, τ ί θ’ άπογείνης σύ καί τό τέκνον μας ;

—  Άλλ’, <3 Εύξενίδη, δ ιά  τ ί όμιλέϊς περί της συζυ'γου καί τού τέκνου 
σου, εν ω ή πατρίς διατρέχει τόν έσχατον κίνδυνον; Ή  τύχη μας εινε 
¿διάφορος. ΉμάΤς βεβαίως θά  ευρωμεν εν οίκτίρμον ξίφος δ ιά  νά δια- 
περαση τα στήθη μας, άν δέλωμεν ά  άποφύγωμεν τήν αισχύνην.

Μετ’ ¿λίγον εΐςήλδον είς τήν πόλιν καί έφδασαν είς ττν  άγορα'ν, 
όπου ήδη όλοι όσοι ήδύναντο νά φέρωσιν όπλα εΐχον συναχθή καί παρα- 
ταχδή ύπό ττν  άρχηγίαν τού Μένωνος, μείναντος κατά τήν προηγηδεΤσαν 
ατυχή εκστρατείαν μετ’ ¿λίγων φρουρών έν τη πόλει. Ε ίς  τό τάγμα του 
προςήλθον ήδη οί πρεσβύτεροι άνδρες, πολλοί αγένειοι νέοι καί παΐδες 
ξιφήρεις, έπιδυμούντες νά έκδικήσωσι τό ύπό τών σκληρών εχθρών χυ· 
δεν αιμα. Ή  ¿ργή ένεκα τής άνηκούστου άπανδρωπίας τών Σπαρτια
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τών κατέπνιγε τήν λύπην, ήν Ικαστος τσδάνετο έπί τη άπωλείφ τών 
συγγενών του. Τελευταίου τό μικρόν τάγμα συνεπληρώδη ύπό δούλων 
έξοπλισδέντων κατά διαταγήν τού στρατηγού. Άπαντες οί ¿πλοφοροΰντες 
έν συνόλφ άπετέλεσαν δύναμιν χιλίων άνδρών.

Ό  Εύξενίδη; διέταξε τούς στρατιώτας νά μείνωσι τήν εσπέραν καί 
όλην τήν νύκτα ένοπλος έπειτα είςτλδεν είς τόν οΐκόν του, όπου πρώτον 
έλαβε το τέκνον είς τάς άγκάλας δωπεύων καί κατασπαζόμενος αύτό. 
Κατόπιν ή  Τελέσιλλα έπλυνε τάς πληγάς του, περιέδεσεν αύτάς έπιμελώς 
καί τ $  παρέδηκεν εΐτα τροφήν καί ποτόν. Μετά τούτο επλησιασεν αυτόν 
έρυδριώσα μοτριοφρόνως καί τφ  έδειξε τό νέον πολεμικόν άσμα, τό 
¿ποιον πρό όλίγου εΐχε τελειώσει.

Ό  Εύξενίδης ένεδουσιάσδη έκ τής ωραίας καί άφελούς γλώσσης, 
τών ισχυρών ρυθμών καί ύπό τού ζωγραφικώτατα έκφραζομένου έν τή 
«¿Ιδή θερμού πατριωτισμού.‘ Έ λαβεν άμέσως τό χειρόγραφον καί έξελ- 
δών παρέδωκεν αύτό είς τόν Μένωνα. Τήν αύτήν έτι έ.σπεραν ήκούσθη- 
σαν είς τήν άγοράν αί ώδικαί άσκήσεις τού τάγματος, έκμανδάνοντος μετ’ 
ενθουσιασμού τό νέον άσμα, ύπό τό μέλος τού οποίου ήδελεν έξέλδει τήν 
επαύριον είς τόν υπέρ πατρίδος θάνατον.

III.
Τ ή  επομένη πρώίφ συνεκάλεσεν ό ’Αργείος βασιλεύς πολεμικόν συμ

βούλιου, ένδα άπεφασίσδη νά μή περιμείνωσι την έπίδεσιν τών Σπαρτια
τών κατά τού Άργους, άλλ’ άμα ΐδωσιν αύτούς πλησιάζοντας νά προτι- 
μήσωσι διά τολμηρας εξόδου τόν έν τή μάχη θάνατον άπό τήν αιχμαλωσίαν.

’Εναντίον τής άποφάσεως ταύτης όμως έκηρύχδη δ Μένων, έ  ¿ποιος 
δέλων νά κερδήση τήν εύνοιαν του Κλεομένους διενοεΐτο νά παραδώση 
άμαχητί τό Άργος είς χεΐράς του.

Τ ή  έπαύριον άνηγγέλδη τ  προέλασις τών Σπαρτιατών, στρατοπεδευ- 
σάντων πρό τής πύλης τών Μυκηνών, πεντακόσια βήματα μακράν της 
πόλεως. Άμέσως τότε οί ΛργεΤοι στεφανηφοροΰντες έξώρμησαν ύπό τήν 
άρχηγίαν τού Εύξενίδου, καί άλαλάζοντες έψαλλον τόν παιανα άκολοδου- 
σών τών γυναικών καί νεανίδων, αΐτινες παρετάχδησαν παρά τάς πύλας 
τής πόλεως καί ένεδάρρυνον τούς συζύγους καί αδελφούς, άδουσαι καί 
αύταί τόν πολεμιστήριου ύμνον τής Τελεσίλλης.

Έ ν  ριπή ¿φδαλμού παρετάχδησαν καί οί Σπαρτιαται καί έσχημά- 
τισαν ενώπιον τών Λργείων σιδηροΰν καί ¿διαρρηκτόν τείχος. Ό  Κλεο
μένης διέταξεν ούδένα νά φονεύσωσιν, αλλά μόνον νά περικυκλόνωσι τούς 
επιτιθεμένους καί νά αίχμαλωτεύωσιν αύτούς. 'Ο  ίδιος ιστατο εις τό 
μέσον τού δεξιού κέρατος έχων πλησίον του τόν ’Αργείον Νικίαν, παρ ου 
εΐχε λάβει περί όλων άκριβεΐς πληροφορίας. Καίτοι μόλις ύπερβάς τό

πεντηκοστόν έτος τής ηλικίας του, κατέστη έν τούτοις πολιός ττν- κόμην. 
Τ? ανάστημα μικρός καί φέρων μέλανα, άποκεκαρμένον πωγωνα, έφαι- 
νετο ήδη μικρότερος καί άπαισιώτερος μετά τών μελανών καί βλοσσυρών 
ύφθαλμών του. Τό πρόςωπόν του ήτον ίσχνόν, σύννους καί άνησυχος πε
ριέστρεφε τήδε κάκεΐσε τά βλέμματά του ώςεί πιεζόμενος υπό δυςαρεστου 
προαισθήματος. Λπό τής εν τ ί ί  ίερω άλσει σφαγής ? ύπνος τόν εγκατ- 
έλειψεν, άνή αυτού δ’ έβασάνιζον αύτόν άδιαλείπτως φρικώδη όνειρα, 
καθ’ ά  ότέ μέν ήκουε τάς κραυγάς τών καιομενων, ότέ δ’ εβλεπε τούς 
υαλώδεις ¿φδαλμούς τών φυχορραγούντων, άλλοτε δέ εξανιστατο εκ τού 
κρότου τών πιπτόντων δένδρων. Διέταξε τόν αργυρώνητον ^δούλόν του 
νά δέση τό έσπέρας παρά τήν κλίνην του δοχείου πλήρες οίνου βαρέος 
καί ακράτου, καί τούτον επινε διαρκούσης τής νυκτός. Εν τουτοις μά- 
την κατέφευγεν είς αύτόν, διότι όσον περισσότερον έπινεν, αλλο τόσον^ φο- 
βερώτερα έγίνοντο τά όνειρα καί αί όπτασίαι του. Πολλακις ήγειρετο 
κάδιδρως καί κραυγάζων περιεφέρετο εντός τής σκηνής, έως ου άνετελλεν 
ή  αύγή.

Ό τ ε  είδε τό πλήθος τών ώπλισμένων γυναικών καί ήκουσε τόν 
παιανα τών Λργείων η' όψις του έφαιδρύνδη ¿λίγον. Λνεμνησδη τής νεότη- 
τός του, ότε μετά τών άλλων έφηβων τής Σπάρτης συμμετείχε τών συσ
σιτίων καί έδιδάσκετο τά άσματα τού Τυρταίου, άνεμνησδη τής έποχής 
εκείνης, καθ’ ήν άγνός καί άκηλίδωτος έδιδε τό παράδειγμα τής σωφρο
σύνης καί τής άνδρείας εις τούς ¿μήλικάς του.

— Λπό πότε άποτελέΐται ό στρατός τών Λργείων εκ γυναικών, καί 
τίς εινε ό ποιτσας τό ώράΐον τούτο άσμα, (3 Ν ικία; ή ρώτησε τόν συνο
δόν του.

— Ίσ ω ς  ή Τελέσιλλα, ύπελαβεν οδτος, ή  σύζυγος Εύξενίδου τού 
στρατηγού, όςτις μόλις έσώδη έκ τής .έν τψ  άλσει σφαγής καί ήδη, ώς 
βλέπεις, ¿δηγεΐ τό πρώτον τάγμα, καίτοι φέρων βαρύ τραύμα κατά 
τήν χεΐρα.

Μετά μικρόν αί πρώται τάξεις τών Λργείων έπετέδησαν ¿κατασχε
τοί, άλλ’ δ οδηγών τούς λοιπούς μαχητάς Μένων, αίσχρώς προδους την 
ιδίαν πατρίδα, δέν ήκολούδησεν αύτούς καί διέταξε νά σημάνωσι το ανα- 
κλητήριον, ούτω δέ ί  άτυχης Εύξενίδης μόνος μετα τών εταίρων του 
έγκαταλειφδείς περιεκυκλώδη καί άφωπλίσδη ύπό τών πολέμιων.

'ϊποχωρήσαντος τού προδότου Μένωνος είς τό Άργος συνεκλτθη 
κατά πρ'ότασιν αυτού δεύτερον πολεμικόν συμβούλων καί εν αυτώ άπε
φασίσδη νά μή γίνη πλέον άλλη τις εχθροπραξία κατά τών Σπαρτιατών, 
άλλα νά παραδοδή ή πόλις άμα ώς ( Κλεομένης προς τόν σκοπον τού
τον πέμφη κήρυκα είς τό Άργος.

«„τον η <>μ. ίπό -ΐΜνη, Ν.) { ιπ ε ια ι  σ ννέχα α ).

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ!.
( Έ  κ τ ω ν  τ

—  ,Γϊβρις φυτεύει τύραννον“  εΐπεν ένας άπό τούς ποιητάς μας. Αί 
κατά μέρος ύβριστικαί ύπεροψίαι, καταφρονήσεις καί άνισότητες πολίτου 
πρός πολίτην, φυτεύουν, ποτίζουν καί ριζόνουν τούς τυράννους. Μήν υπο
φέρετε διά τούς οϊκτειρμούς τού Θεού, φίλοι ομογενείς, νά φυτευδη τοι
ούτον δένδρον αναμεταξύ σας. Αύτό δέν ¿μοιάζει τά άλλα δένδρα· αφού 
μίαν φοράν φυτευδη, ούτ ανομβρία, ουτε πολυομβρία, ούτε καύσων, ούτε 
παγετός τό βλάπτει· πάσα γή εινε καλή δι’ αύτό· είς όλα τά κλίματα εύ- 
τυχεΐ, παντού ριζόνεται εύκόλως, καί είς πολλά μικρόν καιρού διάστημα 
έξαπλόνει τά φύλλα του, καί σκεπάζει τών πολιτών τούς οφθαλμούς μέ 
τής δουλείας τό σκότος, φράσσει τάς άκοάς καί παραλύει τάς χεΐράς των, 
ώςτε ούτε βλέπουν, ούτε άκούουν, ουτε δύναμις πλέον μένει είς αύτούς νά 
τό ξερριζώσωσιν.

 Ώφελούσι τό Έ θνος πρό πάντων τ  κοινή παιδεία, ό φωτισμός
όλων τών μελών τής πολιτείας καί τ  συνοδεύουσα τόν φωτισμόν βελ- 
τίωσις τών ήδών, χωρίς τής όποιας, οί πλέον δίκαιοι Νόμοι γίνονται ύφα
σμα άράχνης.

—  Συνέβη είς τήν πολιτικήν, δ,τι συμβαίνει είς τήν θρησκείαν· πολ
λοί κλητοί καί ¿λίγοι εκλεκτοί. Π ώ ς θέλεις νά σταδιοδρομήση ευτυχώς, 
όςτις τρέχει φορτωμένος; Ε ίς  τούς σωματικούς αγώνας πρώτον εργον τού 
μέλλοντος νά τρέξη εινε νά έκδυδή τά  περιττά φορέματα, καί νά ελα- 
φρώση τό σώμά του· είς τούς πολιτικούς έξ εναντίας, οί πλειότεροι άπό 
τούς τρέχοντας τρέχουν καταφορτωμένοι τά πάθη τ ω ν  άλλος τρέχει διά 
νά άποκτήση χρυσόν, άλλος άρχάς καί εξουσίας, άλλος διά κανένα τίτλον

οδ Κο ρ α ή ) .

γελοιώδη Έξοχότητος ή  Έκλαμπρότητος, χωρίς να συλλογισδή, ότι μόνος 
σκοπός τού δρόμου του πρέπει νά ?ναι νά χρυσώση ττν Πατρίδα του, νά 
τήν κατασττση μόνην άρχουσαν, μόνην Έξοχωτάτην καί Έκλαμπροτάτην, 
ώς έπραξαν άλλοτε οί Άριστείδαι, οί Φωκίονες καί είς τούς καιρούς μας 
οί Βασσιγκτώνες, οί Φραγκλΐνοι καί Γεφερσώνες.

—  Εινε μαρτυρημένον άπό τήν πείραν, ότι άπό δύο έπίσης απαί
δευτα υποκείμενα, άπό δύο έπίσης άπαίδευτα έθνη, τό πλουσιώτερον εινε 
τό έλεεινότερον.

— Καθώς άπό δύο κακά ό φρόνιμος άνθρωπος άναγκαζόμενος δια-, 
λέγει τό μικρότερον, ούτως άπό δύο καλά χρέος έχει πάντοτε να διαλεγη 
τό μεγαλήτερον.

— "Ολα τά  χρτσιμα γίνονται, αν προμημευθήτε τά  άπαραιτητως 
άναγκαΐα, κατά τό όνομά των ώς άναγκαΐα, καί αναβάλετε εις άλλον και
ρόν όλα τά λαμπρά.

—  Λπό τήν μακράν πέΐραν εινε άποδειγμένον, ότι ή  φυλακή τής 
έλευδερίας χρειάζεται άπαραιτήτως παιδείαν, καί έκ τούτου συμπεραίνε- 
ται ότι ή διάδοσις τών γραμμάτων εινε όλων τών φιλάνθρωπων έργων το 
φιλανδρωπότατον.

—  Συμβαίνει καί είς τήν κεφαλήν άνάλογόν τι μέ τό συμβαΐνον εις 
τόν στο'μαχον. "Οταν τούτου τήν δύναμιν ύπερβαίνωσι τά βρώματα, δεν 
τρέφουσι πλέον, αλλά γεννώσι κακοχυμίας. Καί α ί κακοχυμίαι τού νού, 
όταν μάλιστα άρχίσωσιν άπό τήν απαλήν ήλικίαν, γίνονται πλέον δυςδερα- 
πευτοι παρά τάς κακοχυμίας τού σώματος.
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Τά βάθη της 9-κ- 
Ιλάσιτης ε&εωροϋντο 
| από των άρχαιοτά- 
1 των χρόνων εστία 
I δλων των μυθωδών 
| καίψκνταστικώνπλα- 
σμάτων,άτινα επλατ- 

I τεν η φαντασία των 
ι λαών. Περικαλλή 
! όντα καί δυςειδή 
έξαμβλώματα, νηρηΐ- 

[ δες και τέρατα εδ- 
1 ρισκον ασφαλή κατα- 

Εχενηΐς. φυγήν εις τον ψυχρόν
πυθμένα του πόντου, 

έν&κ ουδέποτε ήδυνατο νά είςδόση ανθρώπου οψ9-κλμός. 
’Ενίοτε μόνον έξήρχοντο έκ της υποβρυχίου των φωλεας, καί 
τούτο, ίνα έπιφέρωσι βλάβην καί καταστροφήν εις τά  πλά
σματα, άτινα άνέπνεον καί έζων έν τη ελαφρά τής γης 
ατμόσφαιρα.

"Οταν όμως βραδύτερου Ιπλησίασεν έκεϊνος 6 καιρός, 
καθ’ ον αί Ιπιστημαι έμελλον ν’ άκμάσωσιν, αί παραδόσεις 
αδται έγυμνώ&ησαν μεν της ποιητικής των περιβολής, Ιν τοό- 
τοις όμως καί αυτοί οι πρώτοι „σοφοί“ οΰκ ολίγον ¿μόχθησαν 
έπί τη  βάσει έπιπολαίων παρατηρήσεων καί ψευδών έκθέσεων 
νά χαλκεύσωσι μύθους, οίτινες έπί πολύ έπλήρουν τάς κε-, 
φαλάς των μεταγενεστέρων ανθρώπων.

Ούτως οί 'Ρωμαίοι διηγούνται περί ενός Ιχθύος, δτι 
ήδυνατο νά προςκολλαται έπί της τρόπιδος των πλοίων καί 
να έμποδίζη αυ-ία νά πλευσωσι περαιτέρω, μεταγενέστεροι 
δε περιηγηταί, ώς 6 Κολόμβος, 6 ΔαμΛιέ, ό Γέσσνερ καί 
άλλοι μετά πολλής τέχνης ανέπτυξαν τον μύθον τούτον ετι 
τελειότερον. 'Ο  τελευταίος π. χ. άφηγεΐται έν τινι συγγράμ- 
ματί του τά  έξης: „Καθώς παρ’ ήμΐν υπάρχει συνήθεια νά 
θηρεύωνται είς τούς αγρούς οί λαγωοί δια κυνηγετικών κυ- 
νων, ·? τά-πτηνά διά γεγυμνασμένων ίεράκων, οδτως ύπάρ- 
χουσι πολλοί λαοί, οί όποιοι έκγυμνάζουσι καί τιθασσεύουσιν 
εΐδός τ ι ϊχ&ύων προς άγραν άλλων ίχθύων.“ Άλλ’ ημείς 
τοιουτό τ ι είδος κυνηγετικών ίχθύων ουδέν γνωρίζομεν, διότι 
υυδείς εΐδεν αυτό ποτε, καλλκητα όμως γνωρίζομεν τον 
ίχ&υν έκεΐνον, περί οδ τοσαύτα θαυμάσια διηγούνται οί αρ
χαίοι καί περί ου ό Αϊλιανος λέγει: „Πελάγιος ίχθύς την 
λήξιν, ττν δψιν μέλας, τό μήκος κατά μεμετρημένην εγχε-

λυν, λαβών έξ ων δρά το όνομα, θεοόση νηι καί μάλα γε 
έξ ουρίας- προςφθαρείς καί τής πρύμνης τό  άκρον Ινδακών, 
ώςπερ οδν ίππον στομίω απειθή καί τραχυν χαλινω σκληρω 
βιαιότατα άνακρουσας, αναστέλλει τής ορμής καί πεδήσας 
έχει· καί μάτην μέν τά  ίστία μέσα πέπρησται, ές ουδόν δε 
φυσώσιν οί άνεμοι, άχος δ ’ έχει τούς πλέοντας, συνιάσι δε 
οί ναύται, καί τής νεώς γνωρίζουσι τό πάθος. Καί εντεύ
θεν έκτησατο τό όνομα· έχενηΐδα γάρ καλούσιν οί πεπει
ραμένοι.“ (Περί Ζώων, Β, 17.). — Καί αληθώς ό ΐχ&ός ου- 
τος έχει μικρόν μέγεδ·ος, τό δε μήκος αυτού τό μέγιστον 
εΐνε τριάκοντα υφεκατομέτρων, εύχερώς δε αναγνωρίζεται 
μεταξύ των άλλων συγγενών είδών ένεκα Ιδιορρύθμου τινός 
πλακός έπικαδ-ημένης ώς έπίβλημα έπί τής κεφαλής του. 
Δυνάμει τής πλακός ταύτης δυναται νά προςκολληθ-ή στε- 
ρεώς έπί διαφόρων αντικειμένων, άλλων Ιχθύων, πλοίων, σα
νίδων κτλ. καί τούτο γίνεται άνευ δυςκολίας ένεκα πολλών 
έγκαρσίων ρυτίδων επί τής πλακός ταύτης, φερουσών λε
πτούς όδόντας. Την λείαν αυτής έπιφάνειαν πιέζει ό ιχθύς 
έπί τού αντικειμένου, είς ο θέλει νά προςκολλη9·ή, υφέλκει 
κατόπιν τάς διαφόρους έσωτερικάς έγκαρσίους πτυχάς καί 
οδτω σχηματίζει μεταξύ τής πλακός καί της σανίδος τού 
πλοίου χώρον κενόν άέρος καί διά της πιέσεως τού υδατος 
μένει έπομένως προςκεκολλημένος είς τά  έν λόγω αντι
κείμενα.

Όμοιους μηχανισμούς έχουσι καί άλλοι ίχθΰς καί προ 
πάντων οί της τάξεως έκείνης, είς τν ανάγονται οί λεγόμε
νοι θαλάσσιοι λαγωοί. Την πλάκα δέν φέρουσιν ουτοι έπί 
τής κεφαλής, αλλά κάτωθεν τής κοιλίας, ώς τούτο φαίνεται 
έν τή  δεύτερα ημών είκόνι, ήτις παριστάνει λαγωόν προς- 
κεκολλημένον έπί τής υαλίνης πλευράς τού Ιχθυοτροφείου. 
Ε σ τία  των θαλασσίων λαγωών εΐνε δλαι αί θάλασσαι των 
βορείων κλιμάτων, ίδία δε ή Βόρειος καί ή Βαλτική. Τό 
μήκος εις ό δόνανται νά έξιχ&ώσιν εΐνε τό  πολύ 60 ύφεκα- 
τομέτρων, τό δε βάρος των κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 
τριών καί τεσσάρων χιλιόγραμμων, σπανιώτατα δε μόνον 
φθάνει είς έξ ή έπτά χιλιόγραμμα.

Έ αν τό όνομα τού 9-αλασσίου λαγωού άνταπεκρίνετο 
πραγματικώς πρός τάς ιδιότητας αυτού, έπρεπε τότε νά πι- 
στευσωμεν δτι οί ίχθύς ουτοι διακρίνονται από των άλλων 
κατοίκων τού υγρού στοιχείου έπί έκτάκτω καί ίδιαζού.ση 
ευκινησία. Άλλα τό πράγμα δεν έχει ούτω· διότι ό θα
λάσσιος λαγωός απ’ έναντίας διαψεύδει τό όνομά του, εΐνε 
αδέξιος κολυμβητής καί οκνηρόν καί βραδυκίνητον πλάσμα 
της φύσεως. Έ ν ω τά  λοιπά πάντοτε σπεύδουσι καί μοχθούσι 
προς εδρεσιν τροφής, αυτός ουδεμίαν φροντίδα καταβάλλει 
πρός τούτο καί αναμένει πάντοτε τά  βρώματα νά καταπέ- 
σωσι μόνα των έξ ουρανού. Προςκολλαται σταθερώς έπί 
τίνος θέσέως καί ανοίγει τό στόμα του, διά νά καταπίη τά 
πλησίον παρερχόμενα μικρά ζωύφια. Έ π ί εβδομάδας ολο
κλήρους κάθηται τοιουτοτρόπως ακίνητος, έως δτου καί επί 
τής ίδιας του κεφαλής άρχίσωσι νά φύωνται διάφορα φύκη 
καί βρύα καί παράσχωσιν είς την μορφών του γελοιωδεστά- 
την όψιν. Μόνου δταν πλέον τό ρεύμα παύση νά τω προς- 
άγη, συμπαρασύρον, τροφήν, προςέρχει βραδέως έπί τής ρά- 
χεως άλλου τινός ίχ&ύος ή καρκίνου, προςκολλαται ομοίως 
έπί ταύτης στερεώς, άκόπως δε καί μετά πάσης άναπαύσεως , 
διέρχεται τά  αμέτρητα τού ωκεανού βάθη χωρίς άλλο τι
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νά έπιχειργ παρά μόνον από καιρού είς καιρόν ν’ άνοίγη το 
πειναλέου του στόμα.

Υπάρχει δμως καί μία τις ορμή, μία έπι&υμία, είς ήν 
ούδ’ αυτός ό θαλάσσιος λαγωός δύναται ν’ άντισταθή καί 
υπό τό κράτος τής όποιας αποκτά έκτακτον ζωηρότητα καί 
δραστηριότητα. Άρχομένου τού θέρους ή μάλλον άπδ των 
αρχών ήδη τού μηνός Μαρτίου μεταβάλλεται τό τε χρώμα 
καί ή φυσική τού ίχ&υος τούτου κατάστασις. Ό  τέως με- 
λανόφαιος θαλάσσιος λαγωός αρχίζει νά έκπέμπη λάμψιν 
Ιρυθρωπτν. Δια τί; Διότι έφόρεσε τό ένδυμα τού γάμου 
του. Κατά την έποχήν ταύτην τά  έρωτόληπτα ζεύγη απέρ
χονται είς έπιτηδείας παραλίας πρός έκνεόττευσιν των άπει- 
ροπλη&ών τεκνίων. 'Γπελόγισαν τά  ωά ένός θηλεος θαλασ
σίου λαγωού είς έκατδν χιλιάδας. Έ ν  τούτοις, όσον άφορα 
τό οικογενειακόν αίσθημα, ό ίχ&υς οδτος εΐνε εύγενέστερος 
τού ομωνύμου του τετραπόδου, διότι μετά πατρικής στορ
γής προφυλάσσει τά  τέκνα του καί μάχεται ύπερ αυτών 
έναντίον καί αυτής τής φώκης. ’Εντός ολίγων έβδομάδων 
τό έργον τής έκνεοττεύσεως άποπερατούται, καί ήδη οί νεα
ροί γόνοι προςκολλώνται έπί τής ράχεως τού πατρός, δςτις 
μετα τού προςφιλούς φορτίου του απέρχεται καί βυθίζεται 
είς βαθύτερα καί ασφαλέστερα μέρη τού ωκεανού.

Έχ&ρους έχει βεβαίως καί ό θαλάσσιος λαγωός πολ
λούς, διότι ποιος δέν έχει τοιούτους έν τω κόσμω τούτω,

Β Ι Β Λ Ι

16. Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Σ , όρα μα  ε ις  μ έρ η  η έ ν τ ε  ν π ό  ΚΛΕΩΝΟΣ PAF- 
ΚΑΒΗ μ ε τ ά  σ ημειώ σεω ν. Έ ν  Λειψία, εκ τύ ς Άνατολικύς τυπογραφίας 
Γ . Δρουγουλίνου 1885. Σελ. XI καί 176.

’Αληόΐς αριστοτέχνημα τυπογραφικές καί καλλιτεχνικέ« έπεξεργαβίας 
εΐνε τέ  προκείμενον νε'ον το3το έργον τοϋ ιίνενδότως τάς Μούσας 5ερα- 
πεϋοντος κ. Κλέωνος Ραγκαβη- Άφοΰ ή  παρ’ ήμϊν κριτική σιωπηλώς 
έκτδευοε καί τδ νέον τούτο φιλολογικόν δόλον δ ιά  δίστιχου βιβλιοπωλι- 
κής άγγελίας, ξένην πι&ανϋς μετά τινα χρόνον &ά μεταδώσωμεν το~ς ημε· 
τέροις Άναγνώσταις άνάλυσιν καί δικαίαν εκτίμησιν του δράματος τούτου, 
ώς τοδτο συνέβη περί τής θ εοδώ ρα ς. Έ πέπρω το ττν  σύγχρονον φιλολο
γικήν ποιρ’ ήμϊν στείρωσιν καί τοιαύτη νά παρακολουό^ κριτική αφασία, 
ώςτε καί άμα ττ  έμφανίσει οίουδη'ποτε άξίου του όνόματος φιλολογικού 
προϊόντος ούδεμία ν άκούηται ούδαμόόεν ενθαρρυντική φωνή. Μετ’ έπι- 
στασίας ήμεΐς καί πολλής ήδονης τό έργον άναγνόντες δέν προ'κειται ν’ 
άναδείξοιμεν ένταϋόα τήν δραματικτν αύτού ά |ίαν. Ή  λυρικ-r του δραματουρ
γού δύναμις μένει άπαραμείωτος μεό’ δλον τό ιδιόρρυθμον τΡς γλωσσικής 
τού διαλόγου περιβολτς. Ή  συχνή δ’ έπανάληψις στροφών, οϊα ή εφεξής 
παρατιόεμένη, εΐνε τά  άλάνόαστα δείγματα τη« ποιητικής τού νέου 'Ραγ- 
καβη δραστηριότητος:

μ ο ι  ”  é v a < p b > v tt  i  Ή ρ ά χ λ * ι ο ς  —  ί ν β ν μ ί ’ Ο α ί ,  ¿  & ν ζ ά * τ κ > ν ,  

η μ ΰ ν  π λ ά τ η ν  χ Ι * ι ρ >}*  o v v é r r y e t v  {

’£ |  Ϊ4 φ ρ ι* η ξ % ¿ ς  t a v w i m e q o i ,
ό ρ ό μ ν ν / ς  μ ο υ  “ δ π ζ ό Ρ

τ ^5  ! 7 ( > o x 9 v r í J o i  τ ό  γ β λ ό ( ν  χ ι ί τ ο π τ ς ο ν ,  

x a l  T W  ή λ εο ν  α ί  á x x T tH  a r t e f i ü i  
τ α ζ  Uq&<} s t x ó p a s  χ α τ η ό τ ι ά ζ ο ν τ δ  

{ / ς  r ü v  » O i ü v  τ ά  ϋ χ ρ α .  Ύ π ί ( > ί φ α » 0$  

l n ¡  τ η ς  9 a v a t f í$ Q $  i  'J íp á x i¿ iO (,
& ο ν μ α ζ τ  τ ο ν  χ ό ς μ ο ν  t i j p  π $ & τ ε ν σ ν σ α τ ,  

x a l  tí%  τ τ } Ρ  & / α ν  τ α ύ τ η ν  π ε λ ι δ ν ό ς  

ό  τ ύ ρ α ν ν ο ί  b t f t v f t i j ,  τ ό *  β ρ α χ ί ο ν α  

Q o i  i T n v e t  ν υ μ φ ί ο ς  π ί { μ π ό ΰ η τ ο ς  

x a l  ο ν ν ε ' ζ ξ ν χ δ η  τ ή ν  ^ φ η λ ί ο ν  ί *  ο ο ί . 1'

Τού δράματος επιτάσσεται χαριεστάτη δίπρακτος κωμωδία: T¿ 
η ν ρ  ν π ό  z!¡v Α ία ά λην .

17. Ε Λ Λ Α Σ , κ α τά  τά  Γ ερ μ α ν ικ ό ν  τ ο ν  Ία κ ώ β ο ν  Φ άλκε  ύπό 
Ν . Γ . Π Ο Λ ΙΤΟ ί. Έ κδοτης Κάρολος Βίλμπεργ, βιβλιοπώλης έν Άότναις. 
Τύποις Β . G. T eu b n er έν Λειψία. Έ χομεν  ύπ’ ϊψ ιν τό πρώτον φυλλά-

Κ Λ Ε ΐα .  T O M O S  ¿ t .

δπου καθ’ έκάστην ό υπέρ όπάρξεως άγων άχοειτεϊ άναρίθ- 
μητα θύματα. Ό  μέγας κάταστροφεύς των ζωο»ν, ό άνθρω
πος, ολίγον τον καταδιώκει, διότι μόνον παρά τοΐς Ίσλαν- 
δοΐς νομίζεται νόστιμον τό ταριχευτόν κρέας του. Άντ’ 
αυτού όμως ή φώκη έπιφέρει μεγάλας καταστροφάς είς τας 
τάξεις των Ιχθύων τούτων' καί δεν εΐνε άπίθανον μετά πα- 
ρέλευσιν ούχί πολλού χρόνου νά έξαλειφθή ό θαλάσσιος λα
γωός παντελώς καί από του βάθους τ τ ς  θαλάσσης.

Θαλάσσι λαγωοί (σελ. 288). ■ ' '

. . .  . .  ιχμευμαν.

Θ Η Κ Η .
διον τού πολυτελέστατου καί καλλιτεχνικωτάτου τούτου έργου, δπερ γεν
ναίος Ε κδότη ς καί ίκανώτατος μεταφραστής δωρούνται ,είς τήν σύγχρονον 
'Ελληνικήν γενεάν, έχουσαν νά άρυσόή τά ς πρώτος εντυπώσεις τού βίου 
τΰν  πατέρων ήμών εκ τοιούτου μαγευτικού καλειδοσκοπίου. 'Η  Κ λείω  
κατεστησεν έδ η  όλίγας τινάς Ικ  τών άπειραρίόμων εικόνων τού βιβλίου 
τούτου γνωστάς είς τούς Άναγνώστας αύτης, επικροτούσα δε νύν είς τήν 
προκοπίν τη« έκδόσεως τού δλου έργου δ-ερμος συνίστησι ττν  κττσιν αυ
τού πρός πάντας τούς φίλους της ελληνική« άρχαιότητος.

18. Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ . Μετ’ ενδομύχου χαρας άνακοινούμεν τοΐς
Άναγνώσται« της Κ λειο νς  δλον τό κείμενον έγκυκλίου των έν Ά ό/ναις Κα
ταστημάτων Άνέστη Κωνσταντινίδου, άναλαβόντων νέαν εκδοσιν της ΙΣΤΟ 
ΡΙΑΣ Τ Ο Ϊ ΕΛΛ ΗΝ ΙΚΟΙ ΕΘΝΟΤΣ a n d  τω ν  ¿ ρ χ α ιο τά τω ν  χρόνω ν  
μ έ χ ο ι  τω ν  κ α θ ’ ή μ ά ς τού κλεινού Καόηγητού Κ . ΠΑΠΑΡΡΗΓΟ ΠΟΪΔΟΪ. 
„Τ ά  μάλιστα έπαισόητή κατέστη ή άπδ πολλού άδη χρόνου έντελής Ιξάντ- 
λησις της ιστορίας τού Ιλληνικού εδνους, ήν έφιλοπόνησεν 6 περιφανής τού 
γένους διδάσκαλος &  Π α η α ρ ρ η γνπ ο νλο ς . Α ί νεώτεραι του Πανελληνίου 
γενεαΐ στερούνται, ώς έκ τούτου, μνημείου άπεικονίσαντος πιστώς πρώτην 
φοράν τήν έπί τρισχίλια έτη έ&νικίν ημών ίνάτητα· ττν κα&’ δλας τάς 
περιόδους τού μακρού έκείνου βίου διαλάμπουσαν πνευματικήν καί πολιτι
κήν δεξιο'τητα τοΓ ελληνισμού, άείποτε μέν έξαίρετον, εστιν δτε δέ καί 
άπαράμιλλον άναδειχόεΐσαν καί τό όπέροχον άξίωμα, τό όποιον ουτος δεν 
έπαυσεν έχων έν τ ϊ1 ’Ανατολή. Λέγομεν δτι πάντα ταύτα πρώτην φοράν 
διά τού προκειμένου έργου κατεδείχόησαν καί άπεδείχόησαν, διότι τίς 
άγνοεΐ δτι τά πλεΐστα μέχρις έσχάτων οΐκτρώς παρεγνωρίζοντο-ΰπό των 
αλλοφύλων, μόνον δε άπό τύς έκδο'σεως τού έργου τούτου ήρχισαν έν τή 
εσπερία άνομολογούμενα; Ούδίν λοιπόν άπορον, δτι r  'Ιστορία αδτη, γρα- 
φέϊσα είς γλώσσαν ευληπτον έπί τ ή  σκοπών τού νά άποβή δχι κτήμα προ
σιτόν τοΐς όλίγοις άλλ’ έγκόλπιον παντός Έλληνος, έγένετο άνάρπαστος κατά 
τήν πρώτην αύττς εκδοσιν, καίτοι τότε είς πολλάς χιλιάδας άντιτύπων δη- 
μοσιευύεΐσα· δτι άπδ τινων έτβν δέν έπαυσε ζητουμένη μετά τοσούτου 
ξη'λου, ώστε τά περισωδέντα τελευταία αΰττς άντίτυπα επωλήδησαν είς 
ύπερτριπλασίαν τιμήν ήτοι έως δραχμών 160 έκαστον- καί δτι νύν άπό 
των εσχατιών πολλάκις τού Ελληνισμού άπευδύνονται ήμϊν διάφοροι δμοε- 
ύνεΐς ζητονντες τό βιβλίον άνδ·’ οίαςδήποτε τιμύς. Τούτου ενεκα άπεφα- 
σίσαμεν νά έπιχειρη'σωμεν, άδεια τού συγγραφέως, τήν άνατύπωσιν τ ι ς  
Ι σ τ ο ρ ία ς  το ϋ  έ λ ΐη ν ικ ο ΰ  έθ νο υ ς ,  είς μηδέν λογιζόμενοι τάς ύπεράγκους 
δαπάνας καί δ-υσίας τ ί ς  έκδόσεως, άλλ’ έκ μιας καί μόνης έδνικ ίς φιλο·

88



■290 ΚΛΕΙΩ.

τίμιας παροτρυνόμενοι, νά «αράσχωμεν τουτεστιν εις τον« άπανταχού δμο- 
γενέϊς όσον οΐόν τε  εΰυ»νότερον το έ& νιχόν τ ο ύ το  χ ε ιμ ή λ ιο ν .

Όνομάζομεν άνατύπωσνν τον παρούσαν έκδοσιν, διότι 5 ουγγραφεύς 
δεν ένόμισεν Ωφέλιμον νά περιλάβη έν αότή τά δρυλούμενα πορίσματα 
των νεωτέρων έρευνών. Τά πορίσματα ταύτα δεν εΤναι ώς Ιπ ί τδ πλέΓ- 
στον άσφαλή. Έ κ  δε τών δυσαριδμήτων κ ε φ α λ α ιω δ ώ ν  ζ η τ η μ ά τ ω ν  
τού μακραίωνο? ήμών παρελθόντος, οί νεωτερισμοί έ κείνοι δέν έτροπολό· 
Υηβαν έπιτυχώς είμή εν, τού? μυδικούς χρόνους, καί τούτο έν μέρει μό- 
νον. Ό δ ε ν  έν τή  τέλει του π ρ ώ το ν  τό μ ο ν  δελει μεν προσαρτηδή ή  πρδ 
τεσσάρων ετών γενομενη ύπδ τού συγγραφέως νέα τών χρόνων τοιίτων 
εξεργασία· αλλά εν άρχή τού τόμου δέλει δημοσιευδή τό περί τών 
μ υ δ ικ ώ ν  χ ρ ί ν ω ν  βιβλίον όπως εΤχε συνταχδή πρδτερον, επ ί τή  βά
σει των ιδίων τού Ε λ λ η ν ικ ο ί»  Έ δ ν ο υ ς  παραβάσεων, αίτννες ούτε 
άπέβαλον, ούτε δίνονται νά άποβάλωσι ποτέ τήν ίδιάζουσαν αύτών ίστο- 
ρ ικίν άξίαν.

Ό π ω ς 8ε καταστήσωμεν τδ άνά χέιρας εργον ύπύ πολλάς Ιπο'φεις 
εύαπόκτητον ο ί μόνον είς τούς περί τά  έλληνικά γράμματα άσχολουμένους, 
άλλ’ είς πάντα άνεξαιρέτως Έ λληνα, ποόούντα νά γνωρίζη καί νά διδά- 
σκηται άδιαλείπτως τήν πάτριον ιστορίαν, ήτοι εις τδν β ιο μ ή χ α ν ο ν , τόν 
έ μ π ο ρ ο ν , τδν λ ό γ ιο ν , τον ε ρ γ ά τ η ν , καί έν γένει είς πάντα δυνάμενον 
νά άναγινώσκη καί έννοή την ελληνικήν καδ’ ήμας γλώσσαν, άπεφασίσαμεν 
νά ¿λαττώ οω μεν. α π ο νδ α ιό τα τα  τήν άρχικήν έκάστου σώματος τ ιμ ή ν  
ό ρ ιζο μ ένη ν  ώς εξής:

Ε ίς  τούς δέλοντας να προμηδεύωνται αυτήν κατά τεύχη, καδ’ όσον 
έκδίδοντοι, '¿χαοτον τ ε ϋ χ ο ς  σ υ γκ ε ίμ εν ο ν  ¿χ π ί ν τ ε  τνπ ο γρ α φ ιχ & ν  
φ ύ λ λ ω ν  μ ε γ ά λ ο υ  8»υ α χ ή μ π το ς  έπί εκλεκτοί* χάρτου, καί δ ί  άρίστου 
τύπου, δέλει τιμσται μόνον αντί λ επ τώ ν  ενενήχοντα . Διά δέ τά ς ’Επαρ
χίας καί τδ ’Εξωτερικόν, τών ταχυδρομικήν τελών δντων είς βάρος ήμών, 
ά ν τ ί δραχμής, θέλουσι δέ λάβει όΧύχΧηρον τ ό  ο& μα μ ε τ ά  τώ ν  π ι 
νά κω ν  χ α ΐ  ε ικόνω ν  οί προπληρίνοντες, έπί αποδείξει ημών ίδιογράφω,

μ ό νο ν  όραχμάς τρ ιά κ ο ν τα  άπαλλασσόμενοι καί των ταχυδρομικήν τε
λών, τα  οποΤα εσονται είς· ίδιον ήμών βάρος.

Οσοι δελήσωσι νά παραδεχδωσι τον τελευταλον τούτον όρον, πρόδη
λον ότι δέλουσιν άποκτησεε τήν δλην συγγραφήν άντί τού ή μ ίσ ε ο ς  σχε
δόν τής άρχικής αι’τής τιμής.

Οί έν τούς Έ παρχίαις καί τώ  ’Εξωτερική» κ. κ. Συνδρομηταί' δφεί- 
λουσι να προκαταβάλωσι ττν άξίαν Π ε 'ν τε  τουλάχιστον τευχών.

Ο ι κύριοι συνδρομηταί δέλουσι λάβει δω ρεάν  άπαντας τούς προσαρ- 
τηδησομένους πίνακας καί εικόνας.

Ο ι εγγράφοντες δέκα συνδρομητάς, έπί ιδία αύτών εόδύνη, λαμβά- 
νουσιν εν δω ρεάν.

Άρκούμενος είς τήν έκ τής μεγαλητέρας όσον ένεστι καταναλώσεως 
εύλογον ώφέλειαν, ντις άποτελεΤ τήν πρώτην βάσιν της έργασίας.τών ήμε- 
τε'ρων καταστημάτων, κυρίως δέ άποβλέπων διά της πολυδαπάνου καί πο- 
λυμόχδου ταυτης έκδόσεως είς γενικώτερον καί έδνικώτερον σκοπόν, πέ- 
ποιδα δ π  τδ π α νελλή ν ιο ν  δέλει προδύμως συνδράμει είς ττν  έπιτέλεσιν 
αυτού.

Οί έπιδυμουντες νά έγγραφώσι συνδρομηταί, είτε κατά τεύχη είτε 
δ ι ολόκληρον τδ σώμα, δέον νά ύπογράψωσιν εν των κάτωδι άσποσπα- 
σμάτων της άνά χεύρας αγγελίας, άποστε'λλοντες ήμΐν εγκαίρως αύτδ μετά 
του ισοτίμου (είς τραπεζικά γραμμάτια, είς Ιπιταγάς η· έλλην. γραμματό
σημα) έντδς επιστολής έπί σ υ σ τά σ ε ι.

Συνδρομηταί έγγράφονται έν Άδηναις μέν παρά τοΤς καταστημασιν 
ημών καί παρά τώ  γραφείω καί βιβλιοπωλείιρ τής ,,‘Εστίας“, έν δέ ταΤς 
Έ παρχία ις καί τώ  ’Εξωτερική! παρ’ άπασι το~ς άνταποκριτάις ημών κυρίοις 
βιβλιοπώλαις.

'Η  έκτύπωσις όλοχλήρον  τ ο ν  σ υ γ γ ρ ά μ μ α το ς ,  άρξαμένη ήδη, ά πο-  
περατιο& ήσεται εν τό ς  τ ο ν  ¿ π ιό ντο ς ϊ το ν ς  1886. -

Έ ν  Ά δ/ναις, 25. ’Οκτωβρίου, 1885.
’Α ν ία τη ς  Κ ω να ια ντιν ίδης.

Η ΑΠ0ΝΑΡΚΩΣΙ2 ΤΩΝ ΦΪΤΩΝ.

*0 «πό τινων έτών άποδ-ανούν μ-έγας φυσιολόγο? Κλαύ- 
διος Βερνάρδο? έπεχείρησε πλεΐστα δσ« πειράματα περί τγ ς  
φυσιολογία? των φυτών χα'ι χρό πάντων περί του εΰερε&ίστου 
αύτων. Έ άν τά  φυτά, έσκέχτετο, δχωσιν όμοίαν Ιρε&ιστι- 
κότητα τη των ζώων, φυσικω? πρέπει νά στεριυνται αύτη? 
διά  τη? έπενεργεία? ναρκωτικών ουσιών. Προ? τόν σκοπον 
τούτον έξέλεξεν 6 Βερνάρδο? αί&έρα 'καί, χλωροφόρμιου, ή 
δ ’ έπιτοχία τιυν πειραμάτων υπερέβη πάσαν προ?δοκίαν. '

'Γπάρχουσιν, ώ? γνωστόν, σαρκοφάγα φυτά, ών τα  φύλλα 
ήχουσι την δύναμιν κατά τλν έπαφτν άμέσω? νά συστέλλων- 
ται, έάν δμω? έκ&έσωμεν αυτά ε?? ττν  έπιρροήν τοΰ χλωρο
φορμίου, χάνοοσι την Ιδιότητα ταύτην μέχρι? δτου μετά πα- 
ρέλευσιν ¿λίγου χρόνου συνέλδ·ωσι πάλιν εί? έαυτα χα'ι άρχί- 
σωσι να λειτουργωσι κα&άπερ καί πρότερον. Γνωστόν εΐνε 
έπίση? ότι τά  πράσινα φυτικά κύτταρα άναπνέουσιν υπό την 
έπιρροήν του ηλιακού φωτό?, δ-η δηλαδή άχορροφώσιν αν
θρακικόν ό?ό καί άποβάλλουσιν όξυγόνον. Έ άν  δμω? έμ- 
βυ&ίσωμεν τά  φύλλα του εί? ύδωρ χλωροφορμιουχον, τα  
πράσινα μέρη άποναρκουνται, τό δέ φυτόν έκτει&έμενον τοι
ουτοτρόπως εί? τά? ήλιακα? ακτίνας άναπνέει δπω? καί τήν 
νύκτα, ήτοι άπορροφά όξυγόνον καί αποβάλλει ανθρακικόν 
¿ςό. Τα παιδία συνει&·ίζουσι νά ρίπτωιπ πίσσα έντο? δδα- 
το?, ίνα ϊδωσι πω? κα&υγραίνονται καί κατόπιν άρχίζουσι νά 
βλαστάνωσι. Έ άν λάβωμεν προ? τούτο ύδωρ χλωροφορμι- 
οϋχον, μάτην δ·’ άναμένωμεν νά ίδωμεν αύτ* βλαστάνοντα, 
Ιφ’ δσον διατελωσιν έκτε&ειμένα εί? τα? ένεργεία? του ναρ
κωτικού.

Πλεΐστα άλλα σπουδαιότατα πειράματα έγένοντο καί 
δ ι αότων τουλάχιστον φαίνονται έξηγούμενα μυστήρια τινα 
του φυτικού βίου. Αί άκτΐνε? τη? έπιστήμη? ήρχισαν νά

φωτίζωσιν ήδη πολλά μέρη τού βίου τη? φύσεω?, ενθ-α άχρι 
τουδε έπεκράτει σκότο? ψηλαφητόν. Έλπίσωμεν οτι οί διά
δοχοι του Βερνάρδου 9·ά δυνη&ωσί ποτέ άκριβω? νά διερευ- 
νήσωσι τήν μετα'ξυ του ζωϊκου καί φυτικού βίου σχέσιν.

  -

ΑΝΈΚΔΟΤΑ.

—  Τ ό  π ν ε ύ μ α  τή ς  ¿ποχής. —  Ό  διδάσκαλος έρω τϊ: „Τ ά  έμά 
σά, καί τά  σά έμά“  ποιος «Τπε τούς μεγάλους αυτούς λόγους; — Κ αί ό 
μαθητής: Κάποιος πού δέν &άχε πεντάρα . . .

— Κυρία τις έπισκεπτεται ττν  μοδίστραν της δ ια  νά ζητήση πλη
ροφορίας περί τής διαγωγής νεωστί προςληφδείσης υπηρέτριας της, ή  δποία 
Ιω ς τότε υπηρετεί έν τφ  συρμικώ καταστηματι. ,,Εινε φιλόπονος καί 
τακτική“ άπεκρίθη ή μοδίστρα „καί τή  άληθ-εία ώς πρδς τούτο δέν εχω 
καυέν παράπονον“ .

—  ,,ΕΤνε τιμία όμως, έχει παστρικά χέρια;“  —  ,,Ώ ς πρδς αύτδ 
άμφιβάλλω“, όπέλαβε μετ’ εύεξηγήτου σκοπού ή  πωλήτρια τών νεωτερι
σμών, „διότι ττ ς  πρδ άλλαις την έστειλα ’ς έσας μέ τδν λογαριασμδν καί 
ώς τώρα δέν μέ παρεδωκευ ακόμη τά χρήματα“ .

Πάλιν, Ν ίκο, άνέβηκες ’ς  τά  δένδρα κι’ έσχισες τά δλοκαίνουργα 
ρούχά σου;

— Ό χ ι ,  μητέρα μου· τάσχισα καταβαίνοντας, οταν έξαφνα έπεσα 
τόσον βιαστικά, πού δέν ’πρόφδασα να τά βγάλω . . . .

— Κύριός τις συνδιαλέγεται μετά τίνος κυρίας περί τών αδυναμιών 
καί έλλείψεων τού γυναικείου φύλου καί παρατηρεί — Έ γνιίρισα μόνον 
δύο γυναΤκας, αΤτινες πράγματι ούδέν ελάττωμα εΤχον. — Ή  κυρία μει- 
διώσα έρωτά: ,,Ποία ίτ ο  λοιπόν ή  άλλη;“

Ίπαξιωματικος πρδς νεοσύλλεκτον, οςτις πρδ μικρού έκοψε συ'ρριζα 
ττν  κόμην του: ‘Αν καί αυριον πάλιν, στρατιώτα, παρουσιασδής είς τα γυ
μνάσια μέ τόσο κοντά μαλλιά, 8ά φυλακισύής! Κύτταξε, λάβε τά μέ
τρα Σου!

— !
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π ί σέρβικου έδάφου έξώύησεν ή  τύχη τού πολέμου 
τδν βουλγαρικόν στρατδν καί νύν έκ τού Πιρότ 
προβάλλονται δυςμενέστατοι τώ Μιλάνω δροι περί 
είρη'νης. Μόνη επί τού παρόντος ευνους δια τούς 
Σέρβους έλπΐς καί ένδ-άρρυνσις εΤνε αί δσημεραι 
έπαυξάνουσαι έν Αόστρία ύπέρ αυτών συμπά- 
δειαι, οόδείς δε άμφιβάλλει ότι ή  έπελύούσα ανα
κωχή εΤνε πρόςκαιρος μόνον καί τάς δραστηρίως 
έπιδιωκομένας τών Σέρβων παρασκευάς ύποβοη- 
8εΐ. Κατ’ επανειλημμένος επισήμους δηλώσεις 
εΤνε τδη  γνωστότατου, ότι άμετάτρεπτον έχει ή 
Σερβία απόιρασιν νά Ιξακουύηση πολεμούσα μέ- 
χρις εσχάτων, τήν άπόφασιν δέ ταύτην έκραταί* 

ωσεν άναμφιβόλως ή φανερά τής Αυστρίας ύποστη'ριξις. Έτέρω&εν ή  Συν* 
διάσκεφις παρέδωκεν ήσύχως τδ πνεύμα, άφού έπί μακράν έγένετο άφο- 
ρττου άνίας πρόξενος. Ό π ω ς  κατά τήν «έρχήν ήγνοεΤτο ή  εναρξις τών συν- 
δριάσεών της, ουτω καί νυν τ, μακαρία λήξις αύτών άφέσεως μόνον δά
κρυα ύά προκαλέση. Τ ι όμως όπισύεν τής ¿νόστου έκείνης κωμφδίας 
έτεκταίνετο, δέν δά  βραδύνωμεν νά μά&ωμεν.

Περί τού βασιλέως Μιλάνου, όςτις άπδ τού 10. μέχρι τού 14. έτους 
τής ηλικίας του διέτριψεν έν Παρισίοις ώς εξωτερικός μαδητής τού Λυ
κείου τού Μ. Λουδοβίκου, είς τών αρχαίων συμμαδητων του, δ Λουκια
νός N ico t, δημοσιεύει αναμνήσεις τινάς έν τγ  „ Γ α λλ ία “. Έ ξ  αυτών 
μανδάνομεν ότι δ τότε νεαρός Σέρβος ήγεμονόπαις ένεκα τής μεγάλης του 
αμελείας Ιμισέΐτο ύπδ τών καδηγητών, ένεκα δέ τού ¿γερώχου καί φιλε- 
ριδος τρόπου του ούδέ τούς συμμαδητάς του εΤχε φίλους. Πρδ πάντων 
όμως διήγεφον τλν δργήν του οι έν τφ  Λυκείφ πολυάριδμοι Ρωμούνοι μα- 
δηταί. 'Ημέραν τινά τού έτους 1868 εΤς τών καδηγητών προςεκάλεσε κατ’ 
ίδίαν τδν μαδητήν Μιλάνον Όβρένοβιτς, τή ν  αυτήν δ’ εσπέραν έγνώσδη 
ότι οιτος ¿πήλδεν είς Σερβίαν, ίνα διαδεχδή τδν δολοφονηδέντα έξάδελ- 
φόν του Μιχαήλ.

,,'Ως βασιλεύς, λέγει δ N icot, δ Μιλάνος στερείται δξυνοίας καί αξιο
πρέπειας, τδ μόνον δέ καλόν, δπερ κατά τήν 17ετή ήγεμονίαν του έπρα- 
ξεν, ε?νε δ μετά τής Ναταλίας γάμος του, ήτις ού μόνον εΐνε ί  καλλίστη 
τών Λ αβίδων γυναικών, άλλά καί, ώς βεβαιούσιν άπαντες οί γνωρίσανιες 
αυτήν, ή ¿γαδωτάτη καί μειλιχιωτάτη γυνή καδ’ δπασαν τήν Σερβίαν.“

Έ τερ ο ς όμως γάλλος, δ Αιμίλιος Bl&vet, διάφορον έχει γνώμην περί 
τού Μιλάνου. Οδτος λέγει ότι δ Μιλάνος εΐνε δραστήριος άνήρ καί εκτιμά 
όυ μόνον τδν κρότον τών τηλεβόλων, άλλά καί τήν γλώσσαν τών ποιητών 
καί συγγραφέων. Ό  βασιλεύς τή ς Σερβίας έχει μίαν τών λαμπροτέρων 
βιβλιοδηκών τού κόσμου, άγαπητοί δ’ είς αυτόν συγγραφές εΐνε Ναπο
λέων ό Γ .  καί δ Θεόφιλος Γωτιέ —  δύο άντιδέσεις. Γράφει καί δμιλεΐ 
τήν γερμανικήν άνεπιλη'πτως, μετέφρασε δ’ είς αυτήν τδ „είς Κωνσταντι
νούπολή ταξείδιον“ τού Γωτιέ.

Τ ά  έργοστάσια τού Κρούπ κατεσκεύασαν κατά τούς τελευταίους τρεις 
μήνας περισσότερα τηλεβόλα, παρ’ όσα άλλοτε έν διαστήματι ένδς δλοκλη'- 
ρου έτους. Τ άς μεγαλειτέρας παραγγελίας έκαμεν ή Τουρκία, μετ’ αυτήν 
δ’ έρχεται ή 'Ελλάς καί ή Σερβία. Κατά τάς ημέρας ταύτας άναμένον- 
ται ουκ δλίγοι τούρκοι ¿ξιωματικοί, μεταξύ δ’ αύτών καί 6 στρατηγός 
Σαβίλ πασας, πρδς παραλαβήν τών έκτελεσδεισών παραγγελιών.

Κατά τινα γαλλικήν εκδεσιν δ ¿ριδμδς όλων τών εφημερίδων τού 
κόσμου άνέρχεται είς 35,000. Έ κ  τών πέντε ήπείρων ή  Ευρώπη έχει 
τδ πλεύστον αυτών μέρος, ήτοι 20,000 έφημερίδων. Έ κ  τών μεγάλων 8’ 
ευρωπαϊκών Κρατών ώς πρδς τδ ποσδν τών έφημερίδων τ ίν  μέν πρώτην 
δέσιν κατέχει ή Γερμανία, τήν έσχάτην δέ ή 'Ρωσσία. Έ ν  Γερμανία έκ- 
δίδονται πλέον τών 5500 έφημερίδων, έξ ων 800 εΐνε ήμερτ'σια φύλλα. 
Έ ν  ’Αγγλία έκδίδονται 4000 περίπου έφημερίδων, έξ ών επίσης 800 εΐνε 
ήμερήσια φύλλα. Οσον άφορ^ δέ τήν Γαλλίαν έν μέν Παρισίοις Ικδίδον- 
ται 1568 εφημερίδες καί περιοδικά, έν δέ τά?ς έπαρχίαις 2506, έν φ  δ 
άριδμδς τών καδ’ έκάστην έκδιδομένων φύλλων δέν ύπερβαίνει τά 360. 
Έ ρχετα ι κατόπιν ν, ’Ιταλία μετά 1400, έξ ών ήμερησίως έκδίδονται 160, 
εΐτα ή  Αύστρία μετά 1200 συμπεριλαμβανομένων καί 150 έφημερίδων 
καδ’ έκάστην έκδιδομένων, καί ή 'Ισπανία μετά 850. Ή  'Ρωσσία έχει 
μόνον 800 περίπου έφημερίδας, έξ ων 200 έκδίδονται έν Πετρουπόλει καί 
έν Μόσχα. Σχετικώς τά μέγιστα ¿νεπτύχδη ί  τύπος έν'Ελλάδι, ενδα καί 
ή  έλαχίστη ¿κόμη κωμόπολις εχει καί τήν ίδικήν της έφημερίδα. Ή  
Ε λβ ετία  εχει ίσαρίδμους σχεδόν τή  Έ λλάδι έφημερίδας, ττο ι περί τάς 
400, τδ Βέλγιον καί η  'Ολλανδία άνά 800.

• Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .

Ή  Άσία εχει 3000 περίπου τακτικώς έκδιδομένας έφημερίδας, έκ 
τών δποίων α ί δύο χιλιάδες άνήκουσιν είς την ’Ιαπωνίαν, δλίγαι τινες εις 
τήν Κίναν καί μόνον 6  είς τήν Περσίαν. Καδ’ άπαταν τήν Άφρικτ.ν εκ- 
δίδονται περί τά  800 φύλλα, έξ ών 30 έν Αίγύπτφ. Έ ν  τοώς Ηνωμέναις 
Πολιτείαις τής Αμερικής έκδίδονται 12,500 εφημερίδες, εξ ών 1000 ήμε- 
ρήσιαι, έν δέ τώ  Καναδά 700. Έ ξ  όλων τών έπί της γής έκδιδομένων 
έφημερίδων γράφονται αγγλιστί μέν 16 χιλιάδες, καί πεντακόσιαι, γερμα- 
νιστί 7 χιλιάδες καί όκτακόσιαι, γαλλιστί 6 χιλιάδες καί 850 καί ισπανιστί 
χίλιαι καί εξακόσιαι.

Τ δ  άρχαιότατον άλεξιβρόχιον, όπερ πρώτην φοράν απαντώμεν ανα- 
φερόμενον έν τή  ιστορία τής άνδρωπότητος, έχει άληδώς ούχί μικράν ηλι
κίαν. Άλκουΐνος, δ αββας τής πόλεως Τούρης, έστειλεν έν ετει 802 μ. X. 
τώ  αρχιεπισκόπφ Αρνω τής Σαλτςβούργης ώ ς δώρον ε άλεξιβρόχιον μετά 
τών έξης λέξεων: M isi C arita ti T n ae  tea to riu m  quod venerandum  ca
p u t  T uum  defendat ab  im bribus (έπέστειλα τή 'Γμ. Σεβασμιότητι καί 
σκέπην τινά, ινα προφυλάσση τήν κεφαλήν αυτής άπο τών βροχών). Ε ν  
πάστι περιπτώσει ή  νέα μηχανή επρεπε νά ήνέ τ ι  νέον καί λίαν σπάνιον, 
διά ν’ άξίζη τδν κόπον να’ σταλή είς άπόστασιν πλέον τών 120 μιλιών.

'Γπάρχουσιν 118 άστεροσκοπόϋι καδ’ άπασαν τήν ύφήλιον, ήτοι 84 
έν Ευρώπη, 2  έν Άσίφ, 2 έν ’Αφρική, 27 έν ’Αμερική καί 3 έν Αύστραλίφ. 
Κ αί έν Εύρώπη μέν τήν πρώτην δέσιν κατέχει ή  Πρωσσία μετα 29 άστε- 
ροσκοπείων, εΐτα έρχεται ή  'Ρωσσία μετά 19, η Άγγλια μετα 14 , τ, Ιτα
λία μετά 9, ή  Αόστρία μετά 8, ή  Γαλλία μετά 6, ή  'Ελβετία  μετά 4  καί 
ή  Σουηδία μετά 3 άστεροσκοπείων. Μεταξύ τών άλλων κρατών τών εχον- 
έν μόνον άστεροσκοπεΐον συγκαταριδμεΐται καί ή  'Ελλάς. Τ ά  αρχαιότατα 
τών ιδρυμάτων τούτων εΐνε το έν Λουγδούνφ (ιδρυδεν τ φ  1632), τ? έν 
Κοπεχάγη (τώ 1637), τδ έν Παρισίοις (τώ 1667), τώ  έν Greenwich (τ£  
1675). Τδ άρχαιότατον ρωσσικδν άστεροσκοπεΐον εΐνε τδ τής Μόσχας 
ίδρυδέν τω 1750, τδ δέ άμερικανικόν εΐνε τδ τού 'Ρίου-Ίανέίρου (1780), 
δπερ μετά τινα Ιτη  ήκολούδησε τδ τού Χικάγου (ίδρυδέν τώ  1822).

Έ ν  τών περιφημοτέρων δένδρων τής γης, η επί τής Αΐτνης κάρυά, 
δνομαζομένη ύπδ τών έγχωρίων C astagna de’ centocavalli, προςεγγίζει 
είς τήν έντελή αότού άπομάρανσιν καί καταστροφήν. Έ κ  τίνος άποστα- 
σεως έχει 2φιν πέντε χωριστών δένδρων, οί δέ διάμεσοι χώροι του γιγαν- 
τιαίου του κορμού έπληρούντο άλλοτε ύπδ πυκνού ξύλου, δτε τδ ολον άπηρ- 
τιζεν εν καί μόνον δένδρον. Τ δ  δένδρον τούτο έκάλυπτεν επιφάνειαν, 
έχουσαν 248 ποδών περιφέρειαν, σημειούται δέ καί έν τινι άρχαίω χωρο- 
γραφικώ χάρτη τής Σικελίας τού έτους 1620.

—  ,,Χδές, γράφει άμερικανική τ ις  έφημερίς, νίγρης τ ις  καδαρίζων 
τά  παράδυρα τού τρίτου πατώματος μεγάλης τινδς οικίας, έξωλισδησεν, 
έπεσεν είς τήν δδδν καί έκτύπησε κατά κεφαλής είς τδ λιδόστρωτον. Η  
προξενηδόϊσα ύπή είς τδ πεξόδρομιον, προςδέτει λακωνικώς τ  αυτή έφη
μερίς, διωρδώδη τήν ίδίαν ημέραν.

Τδ έβδομηκοστόν όγδοον έτος τής ηλικίας του άγει νύν δ πρόεδρος 
τής γαλλικής Δημοκρατίας Γκρεβύ. Άλλ’ οόδαμού, έξ ούδεμιας τών προ
χείρων πηγών δύναταί τις νά έξαγάγη ττν άλήδειαν ταύτην, ήν έπιμονος 
καί άνεξήγητος περιέργεια τών παραφόρων δαυμαστών τού άνδρδς εφερεν 
είς μέσον. Τδ άξιοπιστο'τερον τών έν χρέσει βιογραφικών λεξικών π α ρ ^  
Γάλλοις, καί τδ παρ’ ήμ?ν ετι πασίγνωστον τοΰ Y apereau , ως ετος τής 
γενν/σεώς του άναφέρει τδ 1813, άλλ’ αφ’ ότου δ Ινάρετος άνηρ κατέχει 
τήν πρώτην δέσιν έν τα~ς πολίτικους τών Γάλλων αρχάίς μετά πολλάς 
άλλας, ένίοτε ήκιστα ευαρέστους άποκαλύφεις τού ιδιωτικού του βιου ή.ναγ- 
κάσδη εσχάτως να δμολογνση, ότι τδ βαπτιστικόν του όνομα εΐνε Ίο ν ό Ι» ,  
καί ότι άντί τού γελοίου τούτου έκ νεανικής φιλοτιμίας προυτίμησε τε 
γλυκύτερον τού ’Ιουλίου.

   συντεχνία τών έν Βερολίνο» ραπτών μελλει νά έορτάση τη
6. Φεβρουάριου 1866 τήν έξακοσιετηρίδα αότης.

Έ ν  Τουρίνω λαμβάνονται τά  κατάλληλα μέτρα, όπως άρδή ολοτε- 
λώς ο φωτισμός τών δδών διά φωταερίου καί άντικατασταδή δι’ ήλεκτρι- 
κού ψωτός.

Μεταξύ τών άπειραρίδμων συγχαρητηρίων έπιστολών, τάς όποιας 
έλαβεν έσχάτως έπί τή  έπετείω τής γεννησεώς του- 6 αυτοκρατορικος της 
Γερμανίας πρίγκηψ έν μια ίδιορρύδμφ, άλλ’ ένυπογράφω, εξεφραζετο ή 
έξής καί μόνη εόχή: Εύχομαι, 'ϊφηλότατε, τ  παροΰσά μου νά περιέλδη 
οίς χέϊράς Σου.

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. — Ή  πρώτη ήρωΐς της γερμανικές ιστορίας (είκοίν ύπδ Ριχάρδου Böhm  Ιν  σολ. 284 και 285: ή  θο νσ νέλΟ α  π α ρα -  
δ ιδομένη  ν χ δ  το ν  π α τρ ό ς  Σ ε γ έ σ τ ο ν  τ ψ  Γ ερ μ α ν ιχψ ). —  Τελέσιλλα, δ ιή γημ α  έχ  τή ς  ά ρχα ία ς ημ ώ ν  ισ το ρ ία ς χ α τα  τό  γερ μ α ν ικ ό ν  ν π ό  'Ε λέ
νης Ν .  —  Μαργαρίτα: ε χ  τώ ν  το ν  Κ ορβή, —. Κυνηγετικοί ΐχ&ΰς καί 'θαλάσσιοι ϊαγωοί. (Είκ. ¿χενηίδος  καί θ α λα σ σ ίο υ  λ α γ ψ ο ν  εν σελ. 288 καί 
289). —  Βιβλιοθήκη. —  Ή  άπονάρκωσις τβν φυτΰν. — ’Ανέκδοτα. — Έ πιατολαί εξ ’Εσπερίας. Ή  .¡(β ιβ α υ ί^χ ΐ, ¿.αχαχή *«ί f, j h n Qi*. — Ό
Α ί ι Χ ά ν ο ζ .  —  Τ &  i fy & fr m tf tc *  τ ο ν  Κ ρ ο ν * .  —  “O l o t  t d  ί φ η μ £ ο ί ό ι $  τ ο ν  κ ό σ μ ο ν .  —  Τ ό  ¿ ρ χ α ι ό τ α τ ο ν  ¿ 1 ( ξ ι β ρ ό χ μ > » .  —  Γ ώ  ¿ σ τ β ρ ο σ χ α / τ ί ι α  τ ο ν  χ ό ο μ ο ν .  —  Ή  t a l  r i j ?  d U v Y f i  α ρ χ α ι ό τ α τ η  
χ α ρ ν ά . '  —  Ζ η ρ * * ά τ η  x e tp o X f]  & ϊ γ ρ η τ ο $ ί  —  'Ο  * Ι ο ν Χ ίο ξ  χ & ϊ  ο ί  ά χ ρ ι τ ό μ ν & ο ι  δ α ν μ α ν τ α ί  τ ο ν .  —  Ο ι  Ρ ά π τ α ι  τ ο ύ  Β β ρ ο λ ί ν ο ν .  —  Ό  ήλίχτ<?*χ<?« φ & τ ι σ μ ά ξ  τ ο ν  Τ ο ν ρ ί ν ο ν .  —  Μ ί α  0 *7 “
χ α ρ η τ η ρ α / ξ  ¿ π ι σ τ ο λ ή .  —  2 7 ρ £ τ ο ι  χ ί ψ ι ρ ι ν ο ί  σ ν ρ μ ο ί ,  t h b t v  ί ν  v t \ i d ,  29a.
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