
ΑΡΙΘΜ. 23.
Τ ό μ ο ς  Λ ' .

Ι ν ν ό ^ ο μ ή ,  ά ^ χ ο μ ί ν η  ¿ϊΓι> 1. ‘/ α ν ο ν α ρ ϊ ο υ  ίκοΰνσυ ϊ ν ο υ ς ,  ό τ η σ ι α  μ ό ν ο ν  κ α ί  α#ΰκ Ι η ^ τ ί α :  

Ώ α ν χ α ^ ο ν  φ ρ ά γ * .  χ # .  2 0  $  μ ά $ χ .  1 6 .

'  ΕΤΟΣ Κ. 
τή  1/13. Λ έχ εμ β ς ίο ν  1885.

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Ν Ε Υ Ρ Ο Π Α Θ Ε Ι Α .

‘Ο άνδ-ρωπος του δέκατου ένατου αίωνος δικαίως δύ- 
ναται νά καύχηση, δτι έν σχετικως ολιγίστω χρονικω δια- 
στηματι έπετέλεσε τω όντι άληδινά δαυματα'' εν τε τα~ς 
έπιστήμαις, ταΐς τέχναις, 
τω έμπορίω καί τη  βιο
μηχανία. ’Ανέλπιστους ανα
καλύψεις έκάμεν, ίσχυράς 
δυνάμεις της φύσεως ,καδ·· 
υπέταξεν είς έαυτδν καί 
διά ττς  χρησιμοποιτσεως 
του άτμοΰ καί του ηλεκ
τρισμού υπεδούλωσεν εις 
τήν δέλησίν του τόν τε 
χώρον καίτόνχρόνον. Κατά 
τον ήμέτερον αίωνα του 
φωτός πολλοί πνευματικοί 
αγώνες διεξήχδησαν, καδ’ 
ους οί υπέρ των άγαδων 
της άνδρωπότητος αμυνό
μενοι καί παλαίοντες έξηλ- 
δον νικηφόροι, οΰχί δέ ολι- 
γώτεραι ερευναι έν τη  Ια
τρική έπιστήμη έγένοντο, 
ων τά  έξαγόμενα σπου- 
δαίως ήλάττωσαν τόν έκ 
των άλλοτε τόσον κατα
στρεπτικών Ιπιδημιων φό
βον, παρέχουσι δε ήδη 
προφυλακήν από των παν
τοίων άσδενειων καί δΰ- 
νανται νά έπιμηκύνωσι τόν 
βίον καί νά διατηρωσι 
υγιές τό σωμα του άνδρώ- 
που. Τό παγκόσμιον Ιμ-
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χόριον, βοη&ουμενον 'υπό· τάίν 'τελείων· τλν όνμε^ον μέσων 
της συγκοινωνίας,' χροςκομίζέΓπαν'ταχοΰ 'μετά καταπληκτι
κής ταχότητος-τά^χροΐόν'τα'των διαφόρων χωρων τη'ς υφη-

............................... · λίοο καί ουτω παρέχει τήν
■ παρήγορον έγ'γύησιν, δτι 

ουδάμόυ πλέον, όπου είς- 
έδυσεν ό πολιτισμός, δύνα- 

• ταί ν’' άπειληδή 6 άνδρω-' 
πος υπό σιτοδείας.

Τούτων ούτως όχόν- 
των, ευκόλως δΰναταί τις 
νά νομίση, δτι δ σημερι
νός άνδρωπος άδιαλείπτως 
πλέον προςεγγίζει είς τήν 
ατελεύτητου υγίειαν, τήν 
ευδαιμονίαν καί τήν όλβιό- 
τητα, οιαν φαίνονται δτι 
δύνανται νά παράσχωσιν 
ή πνευματική άνάπτυξις, 
ή μόρφωσις, αί αναπαύσεις 
καί αί απολαύσεις βίου 
άβρου καί έκχεπολιτι- 
σμένου.

Δυςτυχως δμως τούτο 
δεν συμβαίνει. Ό  σημερι
νός άνθρωπος ουδόλως εΤνε 
υγιής, ήσυχος καί ευτυχής, 
αδιάφορου άν οίκοδομή καί 
διασκευάζη τόν οΐκόν του 
έπί τό άναπαυτικώτερονκαί 
πολυτελέστερου, διότι τήν 
λαμπράν ταύτην εικόνα τοϊί 
πολιτισμού καλύπτει σκιε
ρός κβά θλίψεις υποκρυ- 
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πτων πέπλος. ’Ωχροί, κατηφεΐς, έκνενευρισμένοι και άστα
τοι φαίνονται οί άνθρωποι χου συγχρόνου πολιτισμού, και 
ίδία οί ¿ν τοΤς κέντροις αυτού ένδιαιτώμενοι, έν ταΐς μεγα- 
λοπόλεσιν, ότι δέ δέν αισθάνονται εαυτούς ευτυχείς άπο- 
δεικνόει μεταξύ άλλων καί τό κεριστατικόν, ότι αί απαι
σιόδοξοι φιλοσοφικά! θεωρίαι του Σοπεγχάουερ και του Ευ
γενίου Χάρτμαν ετυχον γενικής παρά των ανθρώπων έχι- 
δοκιμασίας.

Ό  σκώληξ, ό κατατρώγων τούς καρπούς των εκπολι
τιστικών ένεργειών καί καταστρέφων την ευδαιμονίαν απεί
ρων ανθρώπων, εΤνε ι* λεγομένη νευροπάθεια, όνομα γενικώς 
παραδεδεγμένον, ασαφές και δυςεξήγητον διά τάς αδυναμίας 
Ικείνας καί παθήσεις των νεύρων, αϊτινες δέν φέρουσι χα
ρακτήρα κα&αράς και έκδεδηλωμένης νευρικής νόσου. Είς 
την νοσηράν ταυτην των νεύρων άντίδρασιν δύναται ν’ άχο- 
δο&ή κατά μέγα μέρος τ  έν ταΐς διαφόροις κοινωνικαΐς τά- 
ξεσιν απαισία έκείνη τάσις προς την αυτοχειρίαν και τάς 
άλλας πνευματικάς νόσους.

Τούτο δμως το φαινόμενου εΐνε έν των έκφανεστέρων 
μεταξύ πολλών άλλων, άτινα έπίσης δύνανται νά θεωρηθώ- 
σιν ώς γνωρίσματα νευρικής έξαντλήσεως και φθοράς. Άρ- 
κούμεθα ένταύθα νά μνημονεύσωμεν τον φόβον μόνον έκεΐ- 
νον καί τον τρομον, τον πάνδημε! τούς άν&ρώπους κατα- 
λαμβάνοντα, όσάκις άναφανώσιν, έστω καί πόρρω κείμενοι, 
κίνδυνοι διά την ανθρωπότητα. Πανικός φόβος Ιπίσης κα
ταλαμβάνει τούς σημερινούς άν&ρώπους έπί τη έμφανίσει 
λοιμού, προ έπικειμένων πολίτικων ανατροπών, πολέμων, 
πρό τού κοινωνισμού και άλλων φοβέρων πραγμάτων, δεν 
άφίνει δέ αυτούς ν’ άχολαύσωσιν έν άνέσει τά  αγαθά τής 
βραχείας η'μών ζωής. Παραπλήσια φαινόμενα έδεικνύοντο 
καί κατά τόν μέσον αίώνα, δτε σιτοδεΐαι, φοβεροί πόλεμοι 
καί λοιμοί έφερον τούς άν&ρώπους είς απελπισίαν καί έξ- 
εδηλούντο παθολογιχώς διά διαφόρων πνευματικών νοσημά
των. Κατά τούς ήμετέρους δμως χρόνους οί άνθρωποι έγέ- 
νοντο πολύ νευρικώτεροι των τού μεσαιώνος, ών ό φόβος 
καί η νευρική ταραχή ήτον απλώς φυσική συνέπεια τής συν- 
αισθήσεως τής ίδίας φυσικής τε καί πνευματικής αδυναμίας 
απέναντι τών διαφόρων τού λαού συμφορών. Οί την σήμε
ρον έχισκήπτοντες λοιμοί υπολείπονται λίαν κατά τήν έν- 
τασιν τής πανώλους τών προηγουμένων αίώνων, τά  αμυν
τικά κατ’ αύτών μέσα εΤνε πασίγνωστα, ή δέ δεισιδαιμονία 
καί ό του υπερφυσικού φόβος διεσκεδάσθη διά τών φωτει
νών άκτίνων τής φυσικής έπιστήμης καί τής ιατρικής- άφ’ 
ετέρου ομοίως τά  διάφορα κράτη έχουσιν άρκοΰσαν δΰναμιν 
όπως προφυλάξωσι τούς πολίτας καί τά  άγα&ά των άπό παν
τός έσωτερικού τε καί εξωτερικού έχ&ρού, καί δμως παρ’ 
δλα ταΰτα μέγα μέρος του πλη&υσμού τρέμει καί είς μό
νον τό άκουσμα έπιδημίας τινός, χωρίς ν άναφέρωμεν τόν 
άπάντας καταλαμβάνοντα φόβον, όσάκις όπάρχει υπόνοια 
μ ί έξεγερ&ή Iπανάστασίς τις κοινωνική ή έκραγή πόλεμος 
μεταξύ δυο χεπολιτισμένων έθνών.

"Ολως διολου άβασιμοι δέν εΤνε βεβαίως αί παρακρού- 
σεις αυται τού συγχρόνου πνευ'ματος. Παν άλλο ή ειδυλ
λιακή εΐνε τ  σημερινή κατάστασις τών πραγμάτων τής Ευ
ρώπης. Ή  μεγάλη γαλλική έπανάστασις άνέτρεψε καί ¿σά
ρωσε πραγματικώς νόμους κοινωνικούς, ¿πί πολλούς αίώνας 
έχικρατήσαντας, παν δ,τι δμως νέον κατέλαβε τήν θέσιν 
αυτών δέν Ιστερεώθη είςέτι ούτε ώρίμασεν, οδτω δέ τ  ισορ
ροπία έξακολου&εΐ νά ήνε τεταραγμένη καί ημείς νά αίσθα- 
νώμε&α μέχρι του νυν τά  επακόλουθα τής μεγάλης ¿κείνης

ανατροπής έν τώ έθνικώ τής Ευρώπης βίω. Μόλις όμως 
παρήλ&εν ή θύελλα αυτη καί ίδου έτέρά χροςπαθεΐ ν άπο- 
κτήση Ιξ έφόδου ιδιαίτερα δίκαια, καί τούτο ούχί διά τ?ς 
κοινοβουλευτικής οδού, άλλά διά τής δυναμίτιδος, του πυ- 
ρός καί τού· σιδήρου. Έλευθερίαι μεγάλοι κκθιδρόθησαν 
έν κράτεσιν, ών οί πολΐται ούδαμώς είςέτι εΐνε άξιοι αυτών, 
¿πίσης νέα κράτη έδημιουργή&ησαν ¿πί τών ¿ρειπίων τών 
παλαιών, χωρίς νά στερεω&ώσιν ουδέ νά όρισ&ώσιν άκριβώς 
τά  ίδια μεθόρια, άλλα δέ μεγάλα οίκονομικά ζητήματα μέ- 
νουσιν δλως διόλου άλυτα. Πανταχού έπικρατέϊ άνεπάρκεια 
μέσων έν τοΐς προϋπολογισμόΐς τών κρατών, επιβάλλονται 
δέ έκτακτοι φορολογικά! άκαιτήσεις είς τούς υπηκόους μό
νον καί μόνον διά τόν φόβον τών ’Ιουδαίων καί ίνα σχημα- 
τίζωνται ανήκουστοι έν τη ίστορία τής Ευρώπης στρατιω
τικά! δυνάμεις. Συν τούτοις ή άξία τού χρήματος κατα
πίπτει άναπτυσσομένων έν ταύτώ τών άναγκών τού καθ
ημερινού βίου, ανταγωνισμός δέ άναφαίνεται είς όλους τούς 
κλάδους τής τέχνης, τής έπιστήμης, τού έμχορίου καί τής 
βιομηχανίας. "Ολαι δμως αδται αί μέριμναι καί φροντίδες, 
φυσικώς έκ τοιαύτης τινός πολιτικής καί κοινωνικής κατα- 
στάσεως προκυπτουσαι, εΐνε υπερβολικά! καί πάντως νοσηραί, 
ή τουλάχιστον υποδεικνύουσιν ασυνήθη έξέγερσιν τού νευρι
κού συστήματος τού πλήθους, έφ’ όσον έπιφέρουσι διαρκή 
ταραχήν καί έλαττόνουσι τήν δραστηριότητα καί τήν ευ
στάθειαν. 'Ο  γενικός οδτος φόβος καθ’ δλα τά  φαινόμενα 
έχει τήν αυτήν πηγήν, τν καί ό φόβος τών πασχόντων τά  
νεύρα, οί όποΤοι τρέμουσι πρό παντός απευκταίου, οΐον κε- 
ραυνοπληξίας, περιωρισμένων χώρων, λυσσώντων κυνών, πυ- 
ρός καί ίδία χυρκαϊών, άποπληξίας καί μιασματικών νοση
μάτων.

'Ο . φόβος εΐνε άδυναμία. Ή  νευρική αδυναμία τής 
νεωτέρας γενεάς εΐνε αίτια τής δειλίας αυτής. "Οταν δέ 
τοιαυτη τις δειλία καταλάβη όλοκλήρους κοινωνικάς τάξεις 
μιας τίνος έποχής, δυνάμε&α νά εΐπωμεν δτι ή έποχή αδτη 
κατήντησε νευρική.

Καί πράγματι πανταχόθεν άκούονται παράπονα, δτι 
οσημέραι αυξάνονται καί πολλαπλασιάζονται τά  νευρικά νο
σήματα. Καί στατιστικώς μέν δεν εΐνε δυνατόν ν’ άπο- 
δειχθή κατά πόσον προέβη ή αυξησις αυτη, διότι οί στα
τιστικοί άριθμοί ήθελον περιέχει μόνον τάς έκδεδηλωμένας 
καί φανεράς νευρικάς άσ&ενείας. Ή  γενική νευροπάθεια, ή 
έκφαυλισις τής ιδιοσυγκρασίας τού πληθυσμού δύναται μό
νον γενικώς νά έκτιμηθή καί νά όρισθή διά τών έξ αυτής 
άναπτυσσομένων έπακολου&ημάτων. 'Ω ς τοιαύτα δέ δυναν- 
ται αμέσως καί κυρίως νά χαρακτηρισ&ώσιν ή διαφθορά τών 
ηθών, ή αδξησις τών κατά τής ηθικής εγκλημάτων, τών 
αυτοχειριών, τών έγκεφαλικών ασθενειών, τής πολυποσίας 
καί τ ι ς  καταναλώσεως ποτών τινων, παροδικώς έξεγειρόν- 
των τό άπό πολλού τδη έξημβλωμένον νευρικόν σύστημα.

Πας ό μελετήσας όπωςδήποτε τήν κοινωνικήν καί βιο
λογικήν κατάστασιν τής συγχρόνου ζωής έσχημάτισεν έξ 
ανάγκης ττν θλιβεράν πεποίθησιν, ότι ή νεωτέρα κοινωνία 
βαίνει πρός τήν ηθικήν αυτής καί φυσικήν καταστροφήν, εί 
μή έπισυμβώσιν έν τώ μεταξύ ευνοϊκά! μεταβολαί, μέλλου- 
σαι νά καθοδηγήσωσιν έπί τό ήρεμώτερον την άνώπτυξιν 
τού κοινωνικού βίου, νά φέρωσιν ήσυχίαν καί άνάπαυσιν είς 
τό σώμα καί τό πνεύμα καί νά διανοίξωσιν είς ττν υπαρξιν 
ημών σκοπούς εύγενεστέρους καί νθικωτέρους. Ττν παρτ- 
γορον ταυτην έλπίδα δυνάμε&α νά έχωμεν, καθ’ οσον τ  άν- 
θρωπότης δυνατόν χοτε ν’ άνέλ&η είς όψηλοτέραν βαθμίδα
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πολιτισμού’, έφ’ ής ή αληθής ήθικοποίησις τού πνεύματος 
θά έξαλείψη πάσαν μεταξύ τών λαών έθνικήν, κοινωνικήν 
καί θρησκευτικήν διχόνοιαν, ή δέ αληθής ήθικοποίησις τού 
σώματος θά  διευκολύνη τήν γνώσιν καί τήρησιν τών νόμων 
τής φύσεως.

"Εως δτου γίνη τούτο, ή ίστορία τής άνθρωχότητος 
χολλάς ζοφεράς σελίδας θά  γράψη ακόμη, ό κόσμος θ’ άπο- 
δεκατισθή καί έπανειλημμένως θά  υχοστή δλας τάς έκ του 
φυλετικού καί κοινωνικού μ.ίσους προκυπτουσας συμφοράς, 
ούκ ολίγους θά  συνάψη ματαίους άγώνας χάριν υλικών συμ
φερόντων δαπάναις τών εύγενεστέρων τού σώματος καί τού 
πνεύματος δυνάμεων μέχρις όλοτελούς αύτών έξαντλήσεως. 
Άγων υπέρ υπάρ|εο>ς εΐνε τό'έμβλημα τού παρόντος αίώνος, 
αί αίτίαι δέ τού άγώνος τούτου έγκεινται έν αυτή τη άνω- 
μάλω καί είς τους φυσικούς κανόνας μή άνταποκρινομένη 
υπάρξει ημών. Καί διά  νά γνωρίση τις αυτήν έν όλη της 
τή  άθλιότητι καί κακοδαιμονία άρχει νά ρίψη έν μόνον 
βλέμμα είς τόν βίον καί τάς ασχολίας τών άν&ρώπων κέν
τρου τινός τού πολιτισμού, μιας ευρωπαϊκής μεγαλοπόλεως.

'Ο  ουδέποτε έπί ζωής του ίδών τοιαύτην τινά πόλιν 
έκ πρώτης αρχής θά  νομίση, δτι είς τούς ανθρώπους τού
τους, τούς έν βία καί έξάψει τήδε κάκεΐσε σπεύδοντας, συν
έβη τ ι έκτακτον. Στενοχώρια καί σκοτοδίνη θά καταλάβη 
αυτόν καί μετ’ ολίγον πόθος, δπως όσον ένεστι τάχιον άπο- 
μακρυν&ή τού θορύβου τούτου καί τής ταραχής. Μόνου ό 
άστός ευχαριστείται έν αυτή, άλλ’ ή εύχαρίστησις αδτη δέν 
εΐνε σημείο ν ύγιείας καί εύρωστίας, άλλά νευρικής έξαψεως 
καί αδυναμίας. Τό νευρικόν του σύστημα δέν υποφέρει 
πλέον τήν απλότητα καί γαλήνην τού βίου, δπως καί ό 
άσθενής καί κατεστραμμένος στόμ.αχος του αβροδίαιτου δέν 
ανέχεται τήν λιτήν τού άγρότου τροφήν.

’Ερεθισμούς τού νευρικού’ συστήματος παρέχει πάσα με- 
γαλόπολις χονδρικώς, έν εΐδει φρικτών καί σπαραξικάρδιων 
δραμάτων, κωμωδιών, συζυγικής άπιστίας, μουσικής διατα- 
ρασσούσης καί έξαπτούσης τά  νεύρα, εικόνων καί θεαμάτων

έρεθιζόντων τάς αισθήσεις καί τήν δρασιν, βαρέων οίνων, 
σιγάρων, αρωματικών ποτών, λεσχών, χαρτοπαιγνίου, ερω
τικών σκηνών, έγκλημάτων καί απευκταίων κτλ. Άφ’ οδ 
ό πεπωρωμένος κάτοικος τής μεγαλοπόλεως άπολαυση δλα 
ταύτα τά  προϊόντα τού συγχρόνου πολιτισμού έν χώροις, 
συνήθως κακώς άεριζομένοις, καί παραμείνη έν αυ’τοΐς μέχρι 
βαθείας νυκτός, άπέρχεται τέλος οΐκαδε πρός άνάπαυσιν καί 
¿γείρεται τήν άλλην πρωίαν κατηφης καί έξηντλημένος, δπως 
έπαναρχίση τό έργον τής ημέρας.

'Η  ταχέως προαγομένη έκφαυλισις τής ιδιοσυγκρασίας 
τής συγχρόνου γενεάς προδιδεται διά τής νευρικής άδυνα- 
μίας καί τής άναιμίας. Πλήθος ωχρών, φιλασθένων, βεβα
ρημένων καί έξηντλημένων άν&ρώπων, ών τό αίμα στερείται 
τού αναγκαίου ποσού σιδήρου καί οιτινες εΐνε μέν λίαν „νευ
ρικοί“ έλάχιστα δέ „νευρώδεις“, πληρούσι τά  βιομηχανικά, 
έμπορικά καί έπιστημονικά κέντρα τού ήμετέρου πολιτισμού. 
Παρά ταΐς ήμετέραις γυναιξίν ή έκφυλισις αδτη καταφαίνε
ται έν τή  άνικανότητι αυτών πρός έκπλήρωσιν τών πρωτί
στων μητρικών καθηκόντων.

Μία τών κυριωτέρων αίτιων τών διαφόρων νευρικών πα
θήσεων εΐνε προςέτι καί αί ψυχικά! συγκινήσεις, καί μάλιστα 
δταν αυται τύχη νά συμπέσωσι μετά πνευματικής καταπο- 
νήσεως. Σημειωτέον δμως δτι αυτή τ  υπέρ μέτρον κατα- 
πόνησις έν τώ άγώνι πρός ταχυτέραν άνάπτυξιν καί προαγω
γήν έν τή κοινωνία εμπερικλείει κινδύνους ου μόνον διά τ ίν  
σύγχρονον, άλλά καί διά τήν μέλλουσαν γενεάν.

Δέν εΐνε λοιπόν παράδοξον άν πρό πάντων ό άνηρ χρος- 
βάλλεται τήν σήμερον συχνότερον υπό τών κακών τούτων, 
διότι αυτός κυρίως οφείλει ν άνταποκριθή είς δλας τάς 
απαιτήσεις τού κοινωνικού βίου διά τής διανοητικής του έρ- 
γασίας, άν αυτός μάλλον της γυναικός γίνεται θύμα της 
έγκεφαλικής μαλακύνσεως, ήτις εΐνε μερικόν παθολογικόν 
φαινόμενον καί συνέπεια τών κοινωνικών περιστάσεων τού 
δεκάτου ένάτου αίώνος.

Δρ. Ε. Μ.

ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΤΗΣ ΝΕ&ΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.

Τά μεγαλοπρεπή οικοδομήματα τών παλαιών ήμών προ
γόνων πάντοτε υπήρξαν αντικείμενα ύψίστου θαυμασμού, 
άπαντες δέ οί μελετήσαντες, έστω καί κατ’ έχιπολήν μόνον, 
τήν αρχιτεκτονικήν τέχνην τών αρχαίων, Ελλήνων τε καί 
'Ρωμαίων, εκπλήσσονται καί άπορούσι πώς οί τών νεωτέρων 
βοηθητικών μηχανημάτων άπορούντες άνθρωποι έκεΐνοι κατ- 
ώρ&ουν μετά τόσης ευκολίας καί τέχνης ν’ άνεγείρωσι τε
ράστια τω δντι καί έπιβλητικά τό μέγεθος κτίρια. Μεδ·’ 
δλα ταύτα δμως δέν πρέπει νά λησμονώμεν, δτι τό οίκοδο- 
μεΐν πρό παντός άλλου άπαιτεΐ δαπάνην πολλών χρημάτων 
καί δτι δόναταί τις νά οίκοδομήση δ,τι άν θέλη, φθάνει μό
νον άφθόνως νά έξοδεόη. Βεβαίως είς τούς σημερινούς χρό
νους πολύ εύκολον 8·ά ήτο νά κτίσωμεν πυραμίδας διπλα- 
σίως μείζονας τών παλαιών, εάν ευρίσκετό τις Φαραώ χρό- 
θυμ.ος νά παράσχη τό πρός άνέγερσιν τοιαύτης ανοησίας 
χρήμα. "Ωςτε μέ άλλους λόγους πρέπει μόνον νά θαυμά- 
ξωμεν καί ν’ άπορώμεν, πώς οί Αιγύπτιοι έπείσθησαν τόσα 
χρήματα νά κατασπαταλήσωσι χάριν τών πυραμιδοειδών 
τούτων τερατουργημάτων, τά  όποια είς τόν τάς χώρας έκεί-

νας έπισκεπτόμενον ξένον έμποιούσι τήν έντυπωσιν ώςανεί 
ή άμμος τών άχεράντων έκείνων έρήμων συνεπισωρευ8·εΐσα 
μετεβλήθη είς τους κολοσσιαίους ¿κείνους κρυστάλλους τής 
ανθρώπινης οίκοδομητικής τέχνης. Τό κτίζειν καί οίκοδο
μ, έΐν εΐνε κυρίως μυρμηκική εργασία, κατ’ έκείνην δέ τήν 
εποχήν εΐχερ ποτέ καί άλλοτε ήτο τοιαυτη, διότι πάσαν 
έλλειψιν μηχανών καί άλλων οίκοδομητικών έργαλείων άν- 
τικαδΐστων απειράριθμοι μικραί δυνάμεις άν&ρώπων, τρεφό- 
μεναι καί συντηρούμ.εναι έφδηνά καί μεθ’ δλης τής δυνα
τής άνεχαρκείας καί δ ι άς ουδείς έφρόντιζεν ούδ’ ιχολό- 
οχανΐν, άν διαρκούσης τής έργασίας κατεστρέφοντο εκατόν 
ή καί πλείους έξ αύτών. Πολύς ίδρώς καί ποταμοί αίματος 
άτυχων καί πιεζομένων άνδ·ρωπίνων πλασμάτων έχυθησαν 
τότε έκεΐ και άποξηρανθέντες συνέσφιγξαν ετι μάλλον τά 
στερεά ¿κείνα θεμέλια τών λειψάνων τού αρχαίου «ίγυπτια- 
κού μεγαλείου.

"Οσον δμως άφορά τήν τέχνην, πάντα τά  έργα τών 
Ελλήνων, ούκ ολίγα δέ καί τών 'Ρωμαίων καί τού μεσαιώ- 
νος ουδέποτε υπερηκοντίσ&ησαν υπό τών οίκοδομών τών
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νεωτέρων χρόνων,· διότι αληθώς Ιν -r-Ty οίκοδόμητική- δεξιό- 
τητι, πρέπει όλοινά: το-ομόλογήσώμεν ότι, 6 νεώτερος κό
σμος πολο" υπολείπεται τοδ παλαιού. Μόνον υπό μίαν έπο- 
ψιν η νεωτέρα οίκοδομητικη λίαν υπερέβη την παλαιάν καί 
το πλεονέκτημά τη ς ' τίου'το συνίσταται είς τήν Ικανότητα, 
πως νά διαξευγνύη μεγάλας Ικτάσεις και νά αυγκρατη· κο
λοσσιαίας στέγας χωρίς διαμέσων Ιρεισμάτων, αλλά μόνον 
τή  βοηθεία σιδηρών-έλασμάτων, καταλλήλως χρησιμοποιού
μενων. Τοιουτοτρόπως κατωρθώθη νά κατασκευάζωνται γέ- 
φυραι, αΐτίνες δίκην γιγαντιαίων δικτύων αράχνης αίωρούν- 
τα ι είς·τόν αέρα, καί-νά Ιπιστεγάζωνται χώροι Ικτάσεως 
τω δντι άχανούς. Χωρίς νά καταφύγωμεν είς μακρυνά καί 
σπάνια' παραδείγματα αρκεί ν’ άναφέρωμεν ένα μόνον των 
συνήθων σιδηροδρομικών · σταθμών του Βερολίνου, προς <5ν 
ούδέν ισον κατά τό μέγεθος οικοδόμημα έχει νά παραβάλη 
ή άρχαιότης. 'Ο  σταθμός■ του Άνχάλτοι* Ιν Βερολίνω έχει 
στέγην Ικτάσεως κατά πλάτος 65 περίπου μέτρων, ό δε του 
Αγίου'Παγκρατίου σταθμός Ιν Λονδίνω έχει στέγην πλά
τους 54 μέτρων, ουδόν Ζϊ υπάρχει τό κάτωθεν δυνάμενον 
νά υποβαστάση τον κολοσσιαΐον τούτον όγκον έρεισμα. Άλλα 
τό μέγιστον τέρας τοιοΰτου είδους έσται ό σχεδιασθείς νέος 
κεντρικός σ τα θ μ ό ςτή ς  Φραγκφοόρτης, οςτις θά  έχη παρ- 
αλλήλως τρεις στοάς, άνά 54 μέτρων πλάτους έκάστην, καί 
τάς τρεις όμως τοιουτοτρόπως διατεταγμένας, ώςτε τό δλον 
αυτών V- άποτελή ένα μόνον ευρότατον χοίρον, είς ον Ικ- 
βάλλουσιν εξ διάφοροι κεντρικαί σιδηροδρομικαί γραμμαί.

06"δεν όπάρχει πλέον τόκω λύον νά Ιπεκταθώσιν έτι 
μάλλον "οί εόρέΐς οότοί χώροι, ουδόν βεβαίως άλλο Ικτός 
τόύ ζητήματος της Ίξ'ευρέσεώς των προς τούτο αναγκαίων 
χρημάτων.- Τοιαύτά τινα κτίρια συνει&ίζουν οί Γερρ-ανοί ν’ 
άποκαλώσι „τολμηρά“, Ιν τοότοις πας καλός μηχανικός ου
δέποτε κάμνέι τολμηρά άλματα Ιν τη τέχνη του. αλλά πάν
τοτε λίαν ακριβώς υπολογίζει καί εξετάζει τάς σχέσεις, γι-

0 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  ΤΗΣ

Αί Βερσαλλίαι, τα  υπερήφανα ταύτα ανάκτορα Λουδο
βίκου του ΙΔ'., άνωκοδομήθησαν υπό τού Μανσάρ κυρίως 
ως μνημείον της απολύτου μοναρχίας, ό δε βασιλεύς ήδΰ- 
νατο Ιπίσης δικαίως νά εΐπη „Versailles c’est moi“, όπως 
έλεγε καί τό : γνωστόν εκείνο λόγιον „l’état c’est moi'.“

Ή  μεγαλοπρεπής συναναστροφή, ήτις Ιπλήρου τας πο
λυτελείς' Ικείνας' αίθουσας, οί υπουργοί καί οί στρατηλάται, 
οίτινες συνήρ'χοντο'Ιν τοίς δίαφόροις δωματίοις πρός σύσκε- 
ψιν, πάρήσάν έκεΐ'μόνον τή θελήσει καί προςταγή του βα- 
σιλέως. " Οί πρίγκηπες καί άί πριγκήπισσαι, οί αυλικοί καί 
αί ευνοούμεναι, αί κατοίκούσαι Ιν Βερσαλλίαις, ήσαν μόνον 
σκοτεινοί πλάνήται, μικροί καί αφανείς δορυφόροι περί τον 
ήλιον στρεφόμενοι' καί παρ’ αυτού- λαμβάνοντες φως καί 
ζωήν. Τό μέγα καί ευρόχωρον άνάκτορον μετά των Ιπιχρύ- 
σων αΰτόύ ύπερφων καί καλλιτεχνημάτων, των λαμπρών 
κήπων καί'τών. Ιν αυτοΐς πιδάκων εΐχονκατασκευασ&ή πρός 
διασκέδάσιν -καί άπόλαυσιν ενός καί μόνου, όπως καί άπαν- 
τες οί .¿ν αυτοίς συναθροιζόμενοι άνθρωποι έζων, όπως 
ένα καί μόνον έυχαριστησωσι. Μόνον ό - βασιλεύς έζη 
δ ι  έαυτον,' ή δέ λοιπή άν&ρωπότης Ιλαμβάνετο ύπ’ οψιν 
έφ’ όσον ηδυνατο'νά τώ καταστή χρήσιμος καί ωφέλιμος. 1

νώσκει δ ’ ασφαλώς πόσον δυναται τό έργον ν άντιστή είς 
τυχαία φυσικά’φαινόμενα, οΤον θύελλας, μεγάλος νιφοστι- 
βάδας καί τά  παρόμοια. · Άνάμφιβόλως υ γέφυρα .τού Tay 
ήτο λίαν ρψοκινδόνως κατεσκευασμένη, διότι όλίγαι μόνον 
γνώσεις ήρκουν, ΐνα άποδειχθή ότι έπιγιγνομένων καί μέ
τριων τινών μόνον τής φυσεως ταραχών δεν τδυνατο παρα 
νά καταρρεύση.

Ε π ’ εσχάτων ήρξαντο καί Ιν Γερμανία νά γίνωνται με- 
γάλαι πρόοδοι, όσον άφορα τήν διά λίθων κατασκευήν δια
φόρων χτισμάτων, χροωρισμένων είς τήν καθημερινήν τού 
κοινού χρήσιν. Τούτου οφθαλμοφανή άπόδειξιν έχομεν τήν 
Ιν Δρέσδη μεγάλην γέφυραν τού “Ελβα, θεωρουμένην ώς Ιν 
των θαυμάτων τής αρχιτεκτονικής τέχνης. Τήν σήμερον 
δό άνωθεν καί κάτωθεν αυτής υπάρχουσι σιδηροδρομικαί 
γέφυραι μετά πολύ μεγαλειτέρων αψίδων ύπερτόν "Ελβαν, 
χωρίς Ιντούτοις νά ύπάρχη τις  Ιχων τήν διάθεσιν ν ά . θαυ- 
μ.άση τό φαινόμενον καί νά έκπλαγή Ιπί τω κατορ&ώματι 
τούτω τής γεφυροποίΐάς.

"Ομοιον κτίσμα πρός τάς πυραμίδας, αί όποίαι άλλως 
ήσαν μόνον γιγαντιαίοι τάφοι, οΰδεν εχομεν τήν σήμερον, 
άλλα πόσον θαυμασιώτερον ώς άρχιτεκτονικόν καί μηχανι
κόν κατόρθωμα εΐνε ή διάτρησις τού αγίου Γο&άρδου, ήτις 
Ιγένετο Ιν σχετικώς τόσον βραχεί χρονικω διαστήματι. 'Γπό 
τεχνικήν δ’ έποψιν πόσαι πρόοδοι έπρεπε πρώτον νά γίνω- 
σιν, όπως ή μεταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας υποβρύχιος σή- 
ραγξ μή μόνον θεωρήται ώς ευκόλως δυναμένη νά διατρηθή, 
αλλά καί μηδ’ε τό Ιλάχιστον τεχνικόν Ιμπόδιον νά ύπάρχη 
είς τήν διεξαγωγήν τής όλης έπιχείρήσεως; "Οσον άφορα 
πρός τά  μηχανικά ταυ τα δημιουργήματα τά  όρια τής τε
λειότητας κεΐνται Ιν τούτοις άκόμη πολύ μακράν, εΐνε δε 
βέβαιον ότι τά  τέκνα μας θά  ΐδωσι καί θά θαυμάσωσι πολλά 
άκόμη αρχιτεκτονικά θαύματα, περί ών ούδε τήν έλαχίστην 
έννοιαν δύνανται άκόμη νά σχηματίσωσιν οί γονείς των.

Π Λ Α Σ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ .

Άδιάφόρον όλως ττον άν ό Μανσάρ είς τήν οικοδομήν 
των ανακτόρων τούτων κατεδαπάνησεν εΐκοσιν έτη τού βίου 
του, διά τον βασιλέα καί τούς περί αυτόν ¿θεωρείτο άπλώς 
ό βραχίων, ό διεξαγαγών όλα τούτα. ΟύδΙν Ιπίσης Ισή- 
μαινεν άν ό 'Ρακίνας, ό Βουαλώ καί οί άλλοι τδύναντο Ιν 
τώ  μέλλοντι νά θεωρώνται μεγάλοι ποιηταί, Ιν τή  αυλή 
τών Βερσαλλιών εΐχον αξίαν μόνον ώς ιστοριογράφοι τού 
βασιλέως. Ό  Βοσσουέτος δ ι αυτήν δεν ήτον ό εύγλωττό- 
τατος των τότε ρητόρων, αλλά μόνον ό απεσταλμένος, δι 
ου ό Λουδοβίκος διεπραγματεύετο πρός τόν θεόν καί άπέκτα 
τούς ευνοϊκωτάτους δ ι αυτόν όρους. 'Ο  καλαμος · τού La 
Bruyère καί ό χρωστήρ τού Largillier μόνον σκοπόν εΤχον 
νά ζωγραφήσωσι τήν εικόνα τών υποκειμένων Ικείνων, ' άτινα 
εΐχον τήν τιμτν ν’ άποτελώσι ττν  αυλήν τού βασιλέως.

Καίτοι όλα ταύτα τά  παραδείγματα εΐνε άρκούσαν απο
δείξεις τού άμέτρου Ιγωϊσμου ενός μονάρχου, καταντήσαν- 
τος επί τέλους νά θεωρή εαυτόν καί ημίθεον; ύπήρχεν Ιν 
τούτΟις Ιν τή αυλή του καί άξίωμά τι, τρανώς άποδεικνύον 
πόσον ν  άνήρ εκείνος ένόμιζεν έαυτον άνώτερον χάσης Ιρ- 
γασίας καί ασχολίας, είς ήν ύπόκειντάί οί άλλοι θνητοί, καί 
πούς δά έκαστον αυτω Ιπιβαλλόριενον καθήκον ευρισκε πάν-
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τοτε όργανα πρόδυμα ν άναλάβωσι την έκπλήρωσι,υ αυ
τού. Εν τινε άδορύβω καί πενιχρώ δωμάτιο» πλησίον του 
βασιλικοί» διαμερίσματος, εχοντι μόνον Ιν υψηλόν παράδυ- 
ρον και μίαν μόνον εϊςοδον, πρό της όχοίας ΐστατο σκοπός, 
Ικάδητο δι’ όλης της ημέρας εΤς ωχρός άνήρ, κύπτων έπΐ 
του γραφείου του και χαράσσων βραδέως κα\ έχιμελως τό 
εν γράμμα κατόπιν του άλλου Ιπ'ι χάρτου χονδρού, χρυσά 
φέροντος περιδώρια και κεκοσμημένου δ ιά 'τω ν βασιλικιού 
έμβλημάτων.

Ποία ήτον η ασχολία τού άνδρός τούτου; Έσχεδίαζεν 
άρά γε ή μόνον αντέγραφε μαγικούς χαρακτήρας; Αυτός 
άρά γε έγραφε τάς lettres de cacliet, αΐτινες άμετακλήτως 
ωδήγουν είς την Βαστίλλην, τ  συνέταττε τάς δανατικάς 
αποφάσεις, αιτινες υπό τήν γραφίδα του έλάμβανον ζωήν, 
ίνα ζωήν καταστρέψωσιν; Ούδεν έξ όλων τούτων.

'Ο  ωχρός καί άπαδής αυτός άνδρωπος, όν ολίγοι μόνον 
έγνώριζον καί ου ή δπαρξις ήτον άγνωστος είς πολλούς καί 
ςιύτων των αύλικων, ανήκεν είς τήν άμεσον του βασιλέως 
υπηρεσίαν. "’’Ητον εις των γραμματέων Λουδοβίκου τού ΙΔ'. 
καί τη  διαταγή τού βασιλέως μετήρχετο τέχνην, ήτις αλλα
χού δά  έδεωρειτο μέγα έγκλημα καί δά  ¿τιμωρείτο δι’ ισο
βίων δεσμών, διά τής άπωλείας της δεξιάς χειρός ή καί 
διά δανάτου ακόμη. Ό  άνδρωπος· αυτός ήτον 6 βασιλικός 
καλαμος, τού Λουδοβίκου τό δεύτερον έγώ, διότι άπήλλασ- 
σεν αυτόν τής Ινοχλήσεως ού μόνον νά γράφη ό ίδιος τάς 
ιδιαιτέρας αυτού ¿πιστολάς, αλλά καί νά σχεδίάζη αύτάς. 
Η ,,γραφις“ τού βασιλέως, ώς ώνόμαζον αυτόν τότε, ή ό 

,,πλαστογραφος“ αυτού, ώς ήδελε σήμερον ονομασδή, τόσον 
εΐχεν άποξενωδή από του ίδίου ¿αυτού καί τόσον εΐχεν οί- 
κειοποιηδή τον χαρακτήρα καί τήν φύσιν τού Λουδοβίκου, 
ώςτε έγραφε τάς ¿πιστολάς α’παραλλάκτως προς τό γράψι- 
μον τού βασιλέως, όςτις, οσάκις ήδελε νά προςδέση τήν 
υψηλήν του υπογραφήν, άμφέβαλλεν άν μή όλη ή έπιστολή 
¿γράφη ύπ’ αυτού τού ίδίου.

‘Ο γραμματεύς αυτού ήτον ίσος προς όλους τούς ήγε-

μόνας τής Ευρώπης. Τον βασιλέα τής ’Αγγλίας καί τον 
γερμανόν Αύτοκράτορα ¿ν Βιέννη ώνόμαζεν αγαπητόν αδελ
φόν, εστελλε φιλικά γράμματα πρός τήν Αυτού Καδολικτν 
Μεγαλειότητα τόν Μονάρχην της Ισπανίας καί πρός τήν 
Λύτου Αγιότητα τόν Πάπαν. Ταχυδρόμοι έφερον τά  γράμ
ματά του καί πλαστά τού βασιλέως ιδιόγραφα είς τάς άύ- 
λάς των ηγεμόνων, ευτυχής δ ’ έλογίζετο ό γάλλος αύλικός 
η η ευνοηδεισα κυρία, οσάκις ¿λάμβανεν Ιδιογράφους τινάς 
λέξεις τού βασιλέως καί έφύλαττε τό φύλλον ώς ανεκτίμη
του δησαυρόν, χωρίς νά φαντασδη ποτε τίς εΐνε ό άληδής 
δοτήρ τής τόσης ευτυχίας.

Καί ¿ν ω τά  γράμματα ταύτα μετέδιδον πανταχού φώς 
καί ευτυχίαν, ό συγγραφεύς αυτών έζη βίου άχαριν καί δλι- 
βερόν. Μεταξύ αυτού καί ενός καδειργμένου έν σκοτεινή 
φυλακή μικρά ήτον ή διαφορά. *Γλό  κατασκόπων συνοδευ- 
όμενος έξήρχετο τού οικήματος καί ήρχετο είς τό γραφεία 
του, παρακολουδούμενος δε πάλιν ύπ’ αυτών ¿πανήρχετο 
είς τά  ίδια. Καί ¿ν αύτοίς τοΐς κόλποις τής οίκογενείας 
του κατεδιώκετο ύπ’ αυτών, δεν ¿τόλμα ν’ άνταλλάξη 
αδωας καί άκάκους τινάς λέξεις πρός τήν γυναίκα του, ούτε 
να διασκέδαση μετά τών φίλων του- ώς ¿φιάλτης απαίσιος 
έπίεζεν αυτόν τό μυστήριον, ου τήν κλείδα αυτός εφερεν. 
Εγνωριζεν ότι κατεσκοπεύετο πάντοτε καί πανταχού καί 
δ ι αυτό προεφυλάσσετο μή διά τίνος λεξεως ή καί δι’ 
απλού τίνος βλέμματος ¿πιφέρη τήν καταστροφήν καί εαυ
τού καί ολης της οίκογενείας του.

Διαρκούσης της βασιλείας του ό Λουδοβίκος έσχε πολ
λούς τοιούτους γραμματείς. Τινές ήδέλησαν νά ίσχυρισδώ- 
σιν, ότι καί ό μυστηριώδης εκείνος άνδρωπος με τό σιδη- 
ρούν προςωπεΐον ήτον εις τών ατυχών τούτων πλαστογρά- 
φων, όςτις ¿ν στιγμή άνδρωπίνης αδυναμίας παρασυρδείς 
κατεχράσδη ττν δεξιότητα αυτού καί έγραψεν ¿πιστολήν 
τινα μιμηδείς συγχρόνως καί τήν υπογραφήν τού βασιλέως, 
καί έπέσυρε τήν οργήν αυτού, διότι έγένετο πλαστογράφος 
άνευ βασιλικής διαταγής.

Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Α  T f i N  Φ Υ Τ Ω Ν  Π Α Θ Η ΜΑ Τ Α .

Άπό πολλών ήδη ημερών ¿ξακολουδεΐ πάγος νά καλύ- 
πτη την γην, ολα δε τα  επ’ αυτής βλαστάνοντα φυτά έχουσι 
δερμοκρασίαν κάτω τού μηδενικού καί ούδεμία επομένως 
ζωίκή έκφανσις δύναται επ’ αυτών νά παρατηρηδή. Έ ν 
τούτοις καί είς τάς ημέρας ταύτας τού πάγου καί της ακι
νησίας, της παροδικής, ούτως είπείν, άπονεκρώσεως τής φυ- 
σεως υπάρχει αρκετόν υλικόν, παρεχόμενον ήμίν υπό τής 
φύσεως πρός έρευναν καί παρατήρησιν.

Ας τολμησωμεν λοιπόν παρ’ όλον τό άνυχόφορον ψύχος 
νά κάμωμεν μικρόν περίπατον είς τόν κήπον.

Προςοχή! ’Ολίγον έλλειψε νά προςκρούση ή κεφαλή 
μου εις τινα κλάδον δένδρου κρεμάμενον υπέρ τόν δρόμον, 
ον διέρχομαι Περίεργον πράγμα- τό δέρος, ότε ό αυτός 
κλάδος έφερεν άπειρον άριδμόν φύλλων, ήδυνάμην, χωρίς νά 
κύψφ, νά παρέλδω κάτωδεν αυτού, καί σήμερον, ότε ουδέ 
έλάχιστόν τ ι ποσόν χιόνος κάδηται &ιί αυτού, κατέβη τόσον 
χάμηλα καί φδάνει σχεδόν μέχρι του προςώπου μου. Τί 
σημαίνει τούτο;

Εν τοότοις άς παρατηρήσωμεν καί άλλους κλάδους καί

κλώνους. Τό ϊδιον φαινόμενον προ πάντων δέ οί τοξοειδώς 
κατακρεμάμενοι μεγάλοι κλάδοι μεγάλης τινός καί αρχαίας 
φιλύρας κατήλδον σημαντικώς, ούτως ώςτε τά  άκρα αύτών 
ηδη κρέμανται Ιν περίπου μέτρον χαμηλότερου παρά προ 
ενός μηνός, οτε.έκαλύπτοντο υπό πυκνής πάχνης. Δ ιάτων 
καταμετρήσεων ημών καί τών παρατηρήσεων καταλήγομεν 
είς τό συμπέρασμα, ότι άπαντες οί κλώνοι καί κλάδοι, όταν 
ή δερμοκρασία των κατέλδη υπό τό μηδενικόν, διεξάγουσι 
κινήσεις, ότι αί κινήσεις αδται τόσω μάλλον εΤνε μεγαλεί- 
τεραι καί χερισσότεραι, οσω ταπεινοτέρα εΐνε ή δερμοκρασία, 
καί ότι αοται εΐνε ¿ν μέρει μ'ευ υψώσεις, έν μέρει δέ κλίσεις 
πρός τα  κάτω, ότε καί συνήδως οί κλάδοι κάμπτονται πλα- 
γίως. Οταν όμως ύψωδή ή δερμοκρασία, άναλαμβάνουσι 
παλιν την χροτέραν αύτών μορφήν καί δέσιν.

Αί κινήσεις αδται προκαλούνται ¿κ τής άποχήξεως τού 
¿ν τώ ξύλω περιεχομένου δδατος. Τό νωπόν ξυλον εύρίσκε- 
ται πάντοτε εν έξωδημένη καταστάσει ένεκα τού πληρούν- 
τος τους πόρους του υδατος. Ταπεινουμένης τής δερμοκρα- 
σίας υπο τό μηδενικόν σχηματίζεται πάγος ¿ν τώ ¿σωτε-
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ρικώ των έν μέρει μόνου δ ι δδατος πληρουμένων μικροσκο- 
πικών πόρων τού ξύλου. Τό ένταύδα υπάρχου δδωρ μετα
βάλλεται ¿ν πρώτοις είς πάγον, εΐτα δέ καί αί παρειαί τών 
-φυτικών κυττάρων άποβάλλουσιν δδωρ καί μάλιστα τόσον 
περισσότερον, δσον ταπεινοτέρα γίνεται καί τ  έξωτερική 
δερμοκρασία. ’Ισχυρά λοιπόν άπόψυξις τού ξύλου ¿κδηλοΐ 
τήν αυτήν ήν καί ή άποξήρανσις αυτού ένέργειαν. "Οπως 
καί ή ¿ξ υγρού ξύλου κοπεΤσα σανίς μετά τήν «ποξήρανσιν 

■ κυρτοΰται ή, ώς λέγουν, „μαζεύεται“, οδτω διά τόν αύτδυ 
λόγον κάμπτονται καί οί κλάδοι τών δένδρων, επειδή τό 
έν αύτοίς ποσόν τού υδατος είς τά  διάφορα μέρη των εΐνε 
διάφορον, καί συστέλλονται ένεκα τής αποβολής τού δδατος.

Ούχί όμως μόνον τό μήκος, αλλά καί ό όγκος τού ξύ
λου ελαττούται ένεκα τής αποβολής καί άποπήξεως τού 
δδατος, αυτη δέ ή συστολή εΤνε πολυ σημαντικωτέρα τής 
πριότης, ώςτε ευκόλως νά δύναται νά παρατηρηδή καί είς 
σχετικώς μικρότερους κλάδους δένδρων. Οδτως ή περίμε
τρος κλάδου τινός δαμασκηνέας έν δερμοκρασία —15° β. 
έλαττουπαι κατά δύο ύποχιλιόμετρα τοΐς έκατόν.

Τοιαύται ύγροσκοπικαί κινήσεις τών διαφόρων μερών τών 
φυτών, προκαλούμεναι έκ τής άνίσου συστολής αύτών κατά 
τήν άποξήρανσιν, ή έκ τής άνίσου διαστολής κατά τήν άπορ- 
ρόφησιν υδατος, εΐνε λίαν συχναί, ένταύδα δέ παραδέτομεν 
ολίγα τίνά αυτών παραδείγματα.

Έ ν Συρία, ’Αραβία καί Αίγυπτο» έπί αμμώδους έδάφους 
φύεται μικρόν τι, μονοετές καί μόλις είς υψος 8 έως 12 ύφε- 
κατομέτρων έξικνούμενον φυτόν, ονομαζόμενου ρόδον τής 
Ίεριχους καί άνήκον είς τήν οικογένειαν, είς ήν ανάγεται 

’ καί ή ¡ίαφανίς, τ  κράμβη, τό σίναπι, τό κάρδαμον κτλ. Μετά 
την έποχήν τής έξανδήσεως οί κλάδοι γίνονται σκληροί καί 
ξυλώδεις, καταπίπτουσι τά  φύλλα, καί άμα ώς ώριμάσωσιν 
οί μικροί λοβοί, οί άποξηρανδέντες κλάδοι κυρτούνται καί 
συγκάμπτονται είς ογκον τινα κυκλοτερή, ολίγην μεν άλλ’ 
όχώςδήχοτε έχοντα κατά ττν μορφήν ομοιότητά τινα πρός 
ρόδον. Έ ν  υγρά ατμόσφαιρα, καί μάλιστα λίαν ταχέως άν 
διαβραχή δ ι’ δδατος, τό ξύλον έξοιδαίνεται καί οί κλάδοι 
έξαπλούνται. "Οταν δ ’ άποξηρανδώσι, πάλιν συμπτύσσονται

καί δύναταί τις κατα τόν τρόπον τούτον πολλάκις νά επα- 
ναλάβη τό πείραμα, δπερ υπήρξε καί αφορμή νά γεννηδώσι 
τόσαι παραδόσεις καί τόσαι άλλαι δεισιδαιμονίαι περί του 
φυτού τούτου.

Ε ντό ς  τών καλαμώνων καί κατα τα  άκρα τών λειμώ
νων καί τών άγρών εύρίσκομεν περί τά  τέλη τού δέρους 
μικρόν τ ι φυτόν, όπερ ώς έκ του ίδιορρύδμου σχήματος τών 
καρπών αυτού προςέλαβε τό όνομα ρνγχος τον Ιρωδιον. 
"Οταν ό καρπός αυτού ώριμάση, διατέμνεται είς πολλά 
μέρη, ών έκαστον είς τό ανώτερου αυτού άκρον φέρει λε
πτήν τινα καί ίσχνήν, αλλά λίαν σκληράν προεκβολήν, ώςεί 
γένειον στάχυος, ου τό κάτω άκρον έν ξηρά ατμόσφαιρα 
συμπεριελίσσεται κοχλιοειδώς. Έ άν μέρος τ ι τού καρπού 
προςκολλήσωμεν οπουδήποτε στερεώς διά τής άκίδος αυτής, 
βλέπομεν ότι τό άνω άκρον τού γενείου του κινείται βρα
δέως μέν, άλλά διαρκώς. Καί ή έλαχίστη ακόμη αδξησις 
τής υγρασίας τού άέρος, προκαλουμένη π. χ. διά τής πρός-' 
εγγίσεως δερμής τίνος χειρός, αρκεί ΐνα τό ελικοειδώς συν
επτυγμένου μέρος τού γενείου έπαισδητώς έπεκταδή, αύξα- 
νομένης όμως της ξηρασίας ή κίνησις γίνεται πρός τήν έναν- 
τίαν διευδυνσιν. Έ άν έξετάσωμεν τό έδαφος Ινδα φύεται 
τό φυτόν τούτο, εύρίσκομεν ότι σχεδόν ολα τά  καταπεσόντα 
τμήματα τού καρπού κατά τό μάλλον ή ήττον εΐνε βαδέως 
έν αύτώ κεχωσμένα, σκάπτοντες δέ τήν γην εύρίσκομεν 
αυτά άκομη καί είς βάδος ύφεκατομετρων τινών ύπό τήν 
έπιφάνειαν τού έδάφους. Διότι διά τών κινήσεων τού γε
νείου ή αίχμή τού καρπού χώνεται είς τήν γην, νά έπιστρέψη 
δε δεν δύναται, έπειδή άνδίστανται είς τούτο αί σκληραί 
τρίχες αυτού.

Έ κ  τών παραδειγμάτων τούτων, άτινα ευκόλως δύνα
τα ί τις  νά δεκαπλασιάση, βλέπομεν ότι αί κινήσεις ύγρο- 
σκοπικών μερών τών φυτών, γινύμεναι κατά τήν άπονέκρω- 
σιν αυτών ή καί κατόπιν αυτής καί επομένως ουδόλως δυ- 
νάμεναι νά δεωρηδώσιν ώς ζωϊκαί αύτών λειτουργίαι, έχου- 
σιν έν πολλοις μεγίστην σχουδαιότητα διά τήν διατηρησιν 
τού φυτικού βίου.

Δρ. Ε. Μ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ!.
(Έ .κ  τ ώ ν  τ ο ύ  Κ ο ρ α ή ).

— Πρώτιστον καί άναγκαιότατον μάδημα, είς έδνη μεταβαίνοντα 
άπό τό σκότος τής άπαιδευσίας εις τό φώς τής παιδείας, είναι αί ακρι
βείς καί ώρισμέναι εννοιαι τών όνομαζομένων κακιών καί αρετών, (ή μάλ
λον τής κακίας καί αρετής!. ’Επειδή μία είναι ή μη'τηρ καί πηγή τών 
κακιών, ή ΑΔΙΚΙΑ, ώς μία τών αρετών όλων, ή ΔΙΚΑΙΟΣΪΝΗ.

— Όλιγώτερον κακόν είναι τό νά περιπατή τις χωλά, παρά τό νά 
ήναι ακίνητος παντάπασιν, ώς λίδος.

 'Η  εόδαιμονία άκολου&εΐ τήν φΰσιν τών ύγρώ ν οποο πλημμυρίσει
πνίγει, άν ό φρόνιμος ευδαίμων δεν προετοιμάση είς αυτήν ρύακας νά δέ- 
γωνται τό περιττόν. Ο ί ρύακες είναι οί περί αυτόν, τέκνα, δερα'ποντες 
καί επί πδσι καί πρό πάντων τ  Π Α ΤΡΙΣ.

—  Τ ής κοινής γλώσσης συγγράμματα ίκανά δεν έχομεν (τά άρχαιό- 
τερα δεν αναβαίνουσι περαιτέρω τής ιγ '. έκατονταετηρίδος). Αι δέ γλώσ- 
σαι δεν φδείρονται αόδημερόν- άλλά μεταβαίνουσι κατά μικρόν άπό μιαν 
διαστροφήν είς άλλην, ώς καί τά ήόη τών λαλουντοιν αυτας.

  Λίν εΐνε κανένα πραγμα, τό όποΤον επιταχύνει τήν παρελευσιν
τών κακών τοσοϋτον, όσον ή υπομονή,

— Δύο φοράς έχει δίκαιον, όςτις προβάλλει τό δίκαιόν του απαδως 
καί μετριοφρόνως.

—  "Ολων άπλώς τών άνδρωπινων πράξεων τής καλοσύνης η τή ί κα
κοσύνης άψευδέστερον άλλο κριτήριον δέν εΐνε παρά τόν καρπόν, όςτις γεν- 
νδται απ’ αύτάς.

—  Ή  ανοησία τής ψυχής ¿μοιάζει τάς σωματικός α’ρρωστίας, αι 
όποΐαι δυνατόν είναι νά έλαττωίλώσιν, άλλ’ όχι νά παύσωσι όλότελα. ’Εν 
όσω είναι είς τόν κόσμον πυρετοί, πλευρίτιδες, περιπνευμονίας καί άλλα 
τοιαΰτα σωματικά πά'Οη, εξ ανάγκης πρέπει νά εύρίσκωνται καί άνόητοι, 
καί ήλί&ιοι, καί μωροί, άλλος άλλον ύπερβαίνοντες είς τήν άρρωστίαν τού 
λογικού μέρους τής ψυχής.

—  Ούτινος ό νούς είναι γυμνός άπό παώείαν καί πραγμάτων ειδησιν 
πολλών, εκείνος έχει ί. οόδεμίαν, ή άτελέίς καί πολλά διεστραμμένος τής 
ουσίας, καί της ψυ'σεως τών πραγμάτω ν καί όςτις συλλογίζεται τά πράγ
ματα κακώς, κακώς εξανάγκης πρέπει νά γράφη καί νά λαλή, καί άν δλας 
τάς ρητορικάς τέχνας Ιξεύρη άπό στη'δους.

—  Τών παλαιών τά  βιβλία όμοιάζουσι τούς πολυτίμους μεγάλους 
άδάμαντας, τών όποιων καί τά  πλέον μικρά θραύσματα συναθροίζονται με 
μεγάλην έπιμέλειαν, διά νά κατασκευασ&ώσι κάν έξ αυτών δακτυλίδια μι
κρότερα.
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. --’Απερίγραπτυς ·χαρ α-καί άγαλλίασις έπεκράτεί τή  15. Μαρ
τίου τού. έτους 1493· ¿ν-τη . μικρά πολίχνη της .'Ισπανίας 
Πάήω.: 'Γπο τον ήχον- των .κωδώνων έξήλδον συμπαντες 
οί κάτοικοι αυτής και 'έπορευοντο ώς έν πομπή προς την 
παραλίαν, .όπως :χαιρετίσωσι τούς.τολμηρούς θαλασσοπόρους, 
οίτινες πρό Ιπτά καί ήμίσεως ¡χηνών εΐχον άποπλευσει έν- 
τεύδεν έπί ' τω - σκοπώ το υ . ν’ άνακαλυψωσι τ ό . άντίδετον 
άκρον του παλαιού κόσμου,, καί άνεκάλυψαν τον νέον κό
σμον, νΕχαιρον καί ήγάλλοντο, ότι άνεκαλύφδη η νέα όδός 
προς τάς- μυδώδεις χώρας της ’Ινδικής καί τήν χρυσοφόρον 
νήσον .Τσιπαγκοδ, οτι τό - όνειρο ν τοσούτων αΙώνων έςεπλη- 
ρώδη καί δεν ηδυναντο ακόμη ουδέ .κάν· νά μαντεύσωσιν, 
ότι τ  πραγματικότης ήτο πολύ ύπερτέρα πάντων των ονει
ροπολημάτων των προηγουμένων χρόνων καί οτι δια του 
Κολόμβου είς τήν παλαιάν γην. προςετέ&η μία ακόμη απέ
ραντος καί αχανής ήπειρος. Τίς έσκέπτετο τότε έν Πάλω, 
δτι ο καταχλέων θαλασσοπόρος έπέστρεφεν έκ του νέου κό
σμου; Έ τ ι  όλιγωτερον έγίνωσκε τούτο ό ευτυχής Γενουήν- 
σιος, δςτις έν δριάμβω διέσχιζε τήν Ισπανίαν σπεύδων προς 
τήν έν Βαρκελόνη .συνηγμένην αυλήν του βασιλέως. Προ 
των πυλών της χόλεως, ταύτης χαρέταξε τήν μεγάλην του 
συνοδίαν ,χροτάξας τά  τρανώτατα. ¡χαρτυρια του κατορ- 
δώματός του., Καί.εν πρώτοις εβλεπέ'τις έκεϊ τούς πρώ
τους ’Ινδούς,, οΐτινες ¿πάτησαν ευρωπαϊκόν έδαφος, φέροντας 
τήν άλλόκοτον εθνικήν αυτών στολήν, τούτους χαρηκολου- 

·&ουν;άνδρες, φέρρντες τά  .προϊόντα των. άνακαλυφδεισών 
νήσωχ -καί έκδαμβος ήτένιζεν ό άπειροπληδής όχλος ·τά 
χρυσά, σκεύη,, λάμποντα καί σπινδηροβολούντα εντός ανοι
κτών κανίστρων, άπεδαύμαζε τά.ογκώδη καί βαρέα δέματα 
τοΰ βάμβακος καί τά  πλήρη χεπέρεως κιβώτια, έδεάτο τούς 
ποικιλοχρόους ψιττακούς καί περιέργως αλλά μάτην ήρώτα 
νά μάδη τά  ονόματα των άλλων παραδόξων πτηνών, τά  
όποΐα-μέχρι τής Ιποχής Ικείνης ούδείς των σοφών τού πα
λαιού κόσμου δεν είχε γνωρίσει ουδέ περιγράφει. Καί όπι- 
σδεν τ τ ς  μυδώδους τούτης καί μεγαλοπρεπούς συνοδίας εβαι- 
νέν έφιππος' ό Κολόμβος, περιστοιχιζόμενος υπό των αρίστων 
ίπποτών καί πρώτων ευπατριδών τής Ισπανίας! Ούδέν λοι
πόν άπορον άν άμα τή είςόδω τού μεγαλεπηβόλου άνδρός 
ό τε βασιλεύς καί ή βασίλισσα ήγέρδησαν τού δρόνου των 
καί τον προ άύτών· γονυπετήσαντα άνδρα έσπευσαν ν άνε- 
Υ'είρώσι καί άναγκάσώσι παρ’ αύτοϊς νά καδήση.

Καί έφδασε λοιπόν ούτως ό Κολόμβος είς τόν κολο- 
φωνα τής δόξης αυτού, άλλα καί αυτός έπί τέλους ήτο πε- 
πρωμένον έκ της πείρας νά μάδη, ότι αγνωμοσύνη. εΤνε ή 
Ινττιμ  κόσμω τούτω αμοιβή καί ότι μετά τόν δάνατον μό
νον 'ή-δάφνη ·τής·-δόξης-του 9’ άναδώση τό χλοερώτερα καί 
ευωδέστερα φύλλα. . ,
. ! Διηγούνται ότι μικρόν μετά τήν δριαμβευτικήν ταότην 
εϊςοδον. είς' Βαρκελόναν ό καρδινάλιος Μενδόζάς παρέδηκε 
μέγα-συμπόσιον-προς τιμνν τού Κολόμβου.. Τόν ήδη εύνο- 
ούμενον καί. πανίσχυρον άνδρα έσέβετο -καί έδυμία κα ί: ή 
αύλή^καί διά  τούτοΊν  τω συμποσίω έκείνω παρήσαν'πάν- 
ίες , .οί τε φίλοί’αυτούς.καί οί 'έχδροί. Οί τελευταίοι ούτοι 
έπνεον Ιν κρύπτω τά  μένεα κατά τού ξένου, οςτις έΤχε κρού- 
σει ποτέ τήν πύλην τής μονής των Φραγκισκάνων 'Ραβίδα 
ώς ¿χαίτης, κατατρυχόμενος υπό τής πείνης, καί οςτις ήδη

Ιφερεν. είς. τόν ,δρόνον της υπερήφανου.Ισπανίας, τόσην δύ- 
ναμιν κα ίι δόξαν. ’Εν. τω φδόνω αυτών ήγωνίζοντο νά μει- 
ώσωσι τήν αξίαν των” υπηρεσιών τού Κολόμβου καί νά πα- 
ραστήσωσιν αυτόν ώς άπλούν τινα μόνον, , άλλ’ ευτυχή, τυ
χοδιώκτην, έπιδεξίως κατορδώσαντα νά διεξαγάγη ξένα 
σχέδια. Καί ¿ν τω συμποσίω έκείνω εΤς των . αύλικών δ’εν 
ήδυνήδη νά κρατηδή τού νά έκφραση διά λόγων τό άνα- 
φυόμενον τούτο είδεχδες αϊσδημα. Δολίως ήρώτησε τόν 
ναύαρχον, άν άληδώς τό ό έξετέλεσεν έργον ήτο τόσον δυς- 
χερίς καί άν άλλος τις, όλιγώτερον. άγχίνους καί τολμηρός, 
δεν ήδελεν επίσης δυνηδή νά τό διεξαγάγη.

Τότε, λέγεται, ό Κολόμβος άπηύδυνεν-αυτά» τήν άντε- 
ρώτησιν, «ν ήδύνατο νά στήση ωόν όρδιον έπί της λείας 
τραπέζης. Πάντες έσπευσαν νά τό δοκιμάσωσιν, άλλ’· ούδείς 
κατώρδωσε νά έπιτύχη τού σκοπού, εως οδ ·ό. Κολόμβος άρ- 
χάσας Ιν τοιούτον, εδραυσε τήν άκραν αυτού έπί τής τρα
πέζης, ούτως, ώςτε εστη τό ωόν.. Ουτω δε ήδέλησε, ν’ από
δειξη είς τον έναντίον, ότι δέν αρκεί τις νά γνωρίζη μόνον 
ώρισμένον τ ι σχέδιον, άλλα πρέπει καί νά ¿πίσταται τούς 
τρόπους καί τά  μέσα, καδ’ ά τό σχέδιον τούτο εΐνε δυνα
τόν νά διεξαχδη.

Ταΰτα λέγουσιν οί μεταγενέστεροι χρονογράφοι έν τοΐς 
ίστορήμασιν αυτών καί προςδ-έτουσιν, ότι τό γεγονός τούτο 
γινώσκουσι. μόνον έξ ακοής. , Δικαί.ως όμως κάμνουσι τήν 
δικαιολογητικήν ταότην προςδήκην, διότι ή άφήγησις· ανήκει 
είς τήν κατηγορίαν των Ιστορικών Ικείνων άνεκδότών, τά  
όποΤα λαμβανομένων ύπ’ δψιν καί των χρονικών περιστάσεων 
συντομώτατα ικαί προςφυέστατα διαφωτίζουσιν ώρισμένα 
τινά συμβεβηκότα. Καί άληδώς δέν πρέπει νά εχωμεν κά- 
νέν παράπονον, ότι μέχρις ημών διεσώδη ό .ρ δ ο ς  περί τού 
ώού τού Κολόμβου, διότι έξ αυτού έμάδομεν από τής παι
δικής ήδη ημών ηλικίας τήν πίκραν άδικίαν, δι’ ής υπό των 
συγχρόνων άντημείφδησαν αί ύπηρεσίαι τού μεγάλου' δά- 
λασσοπόρου.

Τό αυτό διά τού ώού τέχνασμα έγίνωσκον καί άλλοι 
προ τού Κολόμβου. Οότω λέγεται ότι ό άρχιτέκτων Φί
λιππος Βρουνελλέσκης, ότε έν έτει 1421 μετεκλήδη είς 

.Φλωρεντίαν όπως έπιστεγάση διά δόλου τόν τότε οίκοδό- 
μηδ-έντα καδεδρικόν ναόν τής Σάντα Μαρίας δέλ Φιόρε, 
ύπέβαλεν είς τούς: περιέργους αυτού αντιζήλους τύ αυτό τού 
ωού αίνιγμα. Οδτοι έβίαζον άκαταπαυστως τόν τεχνίτην 
νά τοϊς έπιδείξη τό σχεδίασμά του, άλλ’ αυτός αντί τού
του προέτεινεν αύτοΐς νά στήσωσιν έν ωόν έπί της άκρας- 
του. °Ότε δέ κατόπιν γνοισδέντος τού πράγματος άνεφώ- 
νουν, ότι καί αύτοί έγνώριζον τό τέχνασμα, άπηντησε γε- 
λών ό Βρουνελλέσκης οτι έπίσης δά  ήξευρον καί αύτοί νά 
κατασκευάσωσι τόν δόλον τής έκκλησίας, Ιάν έβλεπον τά  
διάφορα αυτού σχεδιάσματα.

Άλλά περί τούτων δέν μας μέλει- οί περί την φιλολο
γίαν καί τά .λοιπά ασχολούμενοι άς άνεόρωσι πόδεν άληδώς 
έπή.γασεν τ  παράδοσις καί άν ήνε άληδής. Ό  καλλιτέχνης 
λαμβάνει τήν ύπόδεσίν του, χωρίς νά έξετάζη περί τής. αύ- 
στηράς αύτης άληδείας, αμέσως έκ τού βίου, καί διά νά 
παραστήση τόν ,κατα τού φδόνου καί τής κακίας' παλαίοντα 
Κολόμβον ούδέν άλλο καταλληλότερον δέμα ϊδύνατο νά 
ευρη προς έκλογτν. Ίδου, μας παρουσιάζει -τόν τολμηρόν

ΤΟ ΩΟΝ T O Í ΚΟΛΟΜΒΟΓ.
Κατά τήν - ελαιογραφίαν του "Leo · Reiffenstein.
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ναύαρχον άπαξ έτι 8·ριαμβεύουτα κατά τού ίμηνοος των 
αυλιχων. Και 8·ά Ιγείργ) μβν πολλάκις ακόμη την άγκυραν, 
και 8·’ άναπετάση τα  ίστία, πλέο)ν προς τόν νέον κόσμον, 
άλ'λ’ έν βριάμβω ουδέποτε πλέον 9·ά καταπλεύση. 'Ως κα
τηγορούμενος παρουσιάζεται μετά τόν δεύτερον αυτοί* πλοΰν 
εις την βασιλικήν αόλτν, δέσμιος αναγκάζεται νά παλινο-

στήση τό τρίτον είς 'Ισπανίαν, στερήσεις και βασάνους διο
ρίζει κατά το τέταρτον αυτού ταξείδιον, έως ο3 τέλος έν 
τω ήρέμω Βαλλαδολίδω τ υ  ν  καταπονηδ-εΐσαν αυτού ψυχτ,ν 
λύει των καταδ·λιπτικων αυτής δεσμών ό ευσπλαγχνος άγγε
λος του 8·ανάτου.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

Ή  χ α τα μ έ τρ η β ις  τή ς  γ ή ς  χ α τά  τήν  α ρχα ιό τητα . —  Ενδοξος 6 
Κνίδιος, αρχαίος φιλόσοφος της Ελλάδος, ακμάσας περί t i  370 π. X. 
ήτον ό πρώτος γεωγράφος, όςτις διήρεσε τήν γην είς ζώνας. Έ π ί  ’Αλε
ξάνδρου του μεγάλου, τού όποιου α ί κατακτητικοί Ικστρατεΐαι κατά φυ
σικόν λόγον λίαν συνετέλεσαν είς την πρόοδον της γεωγραφικής έπιστη'μης, 
έγένετο ή πριότη δοκιμή πρός καταμέτρησιν τής περιφερείας του ήμετέ- 
ρου πλανήτου. Ό  ’Αριστοτέλης, ό επιχειρήσας τήν καταμέτρησιν ταύτην, 
εΐπεν ότι ή περιφε'ρεια της γης εΐνε ίση πρός 400,000 σταδίων, ήτοι
10.000 γεωγραφικήν μιλίων (τό διπλουν δηλαδή της πραγματικής έκτά- 
σεωςλ Μόλις μετά χαρέλευοιν 150 ετών ’Ερατοσθένης, ό έφορος της 
άλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, επιχείρησε τήν πρώτην ασφαλή καταμέτρησιν 
της γης βοηθούμενος <5πό της σκιάς ήλιογνώμονος, τεθειμένου εντός σκά- 
φης, Έ ν  Συήνη, Αρχαία πόλει παρά τόν μικρόν καταρράκτην του Νείλου, 
ή σκιά αυτη ήτον ίση πρός τδ μηδέν, διότι ή  πόλις αυτη έκειτο σχεδόν 
υπό τόν τροπικόν κύκλον. Έ ν  Άλεξανδρείφ ή σκιά ήτον ίση πρός ο 
της σκάφης, εντεύθεν δέ συνεπέρανεν ό ’Ερατοσθένης, ότι ή περιφέρεια 
τής γής εινε πενττ,κοντάκις μεγαλειτερα τής από Συήνης είς ’Αλεξάνδρειαν 
άποστάσεως, ίσης πρός 5000 σταδίων. Τοιουτοτρόπως ύπελόγισε τήν 
γηΐνην περιφέρειαν ώς έχουσαν μήκος 350,000 σταδίων, ήτοι 6250 μιλίων. 
Ά ν καί ή καταμέτρησις κότη πάλιν ήτον εσφαλμένη, καί τά Ιξαγόμενα 
αυτής μή σύμφωνα ακριβώς πρός τήν αλήθειαν, έν τούτοις ¿φείλομεν νά 
όμολογη'σωμεν καί νά θεωρήσωμεν ιός μέγα επιστημονικόν κατόρθωμα τό 
έργον του Έρατοσθένους, δυνηθέντος τη βοηθεία λίαν Ατελών με'σων νά 
προςεγγίση τόσον εΐς τήν αλήθειαν. “Ίππαρχος ό εκ Νικαίας, άκμάσας 
έν 'Ρόδω  από τού 185 μέχρι του 165 π . X. ηύξησε τόν υπό του Έ ρα- 
τοσδένους εύρεθέντα Αριθμόν των σταδίων εΐς 252,000 σταδίων, καί 
τούτο, ίνα δ ί  έκάστην μοϊραν σχήματίση τόν στρογγυλόν Αριθμόν των 
700 σταδίων. Ε ίς  τόν μαθηματικόν τούτον χρεωστούμεν τήν διαίρεσιν 
του κύκλου είς 360 μοίρας. Τρίτην καταμέτρησιν τής γής έπεχείρησεν 
Ποσειδώνιος & έκ Σάμου, άκμάσας από του 00 μέχρι του 46 π . X. καί 
έν ω τά μέν ύπό τού Έρατοσθένους καί Ιππάρχου εύρεθέντα εξαγόμενα 
ήσαν λίαν ύπερβολικά, τούτου πάλιν οί υπολογισμοί έδείκνυον ύπέρμετρον 
έλάττωσιν έκείνων, διότι περιώριζον ττν  γη'ίνην περιφέρειαν είς μόνον
180.000 σταδίων, ήτοι 4500 γεωγραφικών μιλίων. Περί άλλων τινών 
καταμετρήσεων τής γής κατά τήν αρχαιότητα ούδέν γινώσκομεν ούδείς 
άτυχως δύναται νά μας διαβεβαίωση, ότι δέν έγιναν τοιαυται καί ότι 
δέν κατεστράφησαν κατά τό διάστημα τόσων αιώνων δουλείας καί έδνικής 
καταπτώσεως όπως καί Απειράριθμοι άλλοι καί άνεκτίμητοι πιδανώς δη- 
σαυροί ττ ς  προγονικής ημών σοφίας.

Περ'ι χ ιυ ρ ο γρ α φ ιχώ ν  χα ρ τώ ν . — Κατά πολλάς νεωστί γενομένας 
έρευνας καί μελέτας περί τής έν τώ  πολιτισμό* άναπτύξεως των διαφόρων 
λαών τής ύφηλίου άπεδείχδη, ότι ή  χαρτογραφία παρά τοΐς άγρίοις καί 
Ιντελώς άπολιτίστοις λαοΐς δέν εΐνε τόσον άγνωστος, όσον δικαιούμεδα νά 
πιστεύσωμεν. Τ ά  αποτελέσματα των έρευνών τουτοιν παρέβαλον πρός 
άλληλα καί ευρον, ότι οί νομαδικόν βίον διάγοντες άγριοι λαοί πολύ καλ-

λίτερα γινώσκουσι τήν τοπογραφίαν της χώρας παρά το ις  γεωργικούς, Ιν 
ώ άφ’ ετέρου πάλιν παρά τοΐς πεπολιτισμένοις εδνεσιν ή χαρτογραφία άνε- 
πτύχδη λίαν βραδέως καί άναλόγως πρός τάς περιστάσεις των διαφόρων 
εποχών. Ό  έν τώ  καθεδρικό* ναω τής πόλεως H ereford  ευρισκόμενος 
καί κατά τόν ΙΓ · αίώνα χαραχδείς χάρτης τής γής, ό αρχαιότατος πάν
των, διακρίνεται μόνον έπί έκτάκτω Ατελεία, έν ω άμα έτέδη είς. χρήσιν 
ή  πυξίς ήρχισαν συγχρόνως νά κατασκΐυάζωσι καί χωρογραφικούς χάρτας 
κατά τούς κανόνας τής επιστήμης. ’Απ’ έναντίας παρά πολλοΐς τών άγριων 
λαών, ώς παρά τοΐς Τουαρίκ έν Σαχάρα, τοΐς Βακεάμοις έν τη νοτίω 
’Αμερική, τοΐς Άΐνοις έν τή ανατολική Άσία καί παρά τοΐς Παούτε έν 
τοΐς άπεράντοις αμερικανικοΐς όροπεδίοις, παρετηρήδη μεγάλη καί Απί
στευτος σχεδόν δεξιότης περί τό χαράσσειν χάρτας. Έ ν  έτει 1850 ό 
Έσκιμώος Ιίαλλιχερούας έχάραξε χάριν τού πλοιάρχου Όμμανάη καλόν 
χάρτην των ακτών άπό του ακρωτηρίου ’Γόρκ μέχρι τής νήσου Αίττελτον. 
"Οτε 5 Κόκ εΐχεν αφιχθή είς Πολυνησίαν, εΐς τών έκεΐ ιθαγενών έσχε- 
δίασε δ ι αυτόν έκ του προχείρου χ.άρτην του έκεΐ αρχιπελάγους έπ ί μή
κους 40" καί 20° πλάτους. Ό  Ιίορτέζ εύρε παρά τοΐς Μεξικανοίς τελείους 
χάρτας τής χώρας, τών ακτών, τών όδών, τών γηπέδων, όμοιοι δ έ , άλλ’ 
όλίγον τι ατελέστεροι, εύρεδησαν καί εν Περουβία.

Καί αυτοί οί παλαιοί κάτοικοι τής Αίγυπτου ησαν πολύ επιδέξιοι 
είς τό νά χαράσσωσι χάρτας, διότι περί τό έτος 1400 π . χ. έγράφη ό 
παλαιότατος καί μέχρι τής σήμερον έν Τουρίνω διατηρούμενος χάρτης τής 
Λιγύπτου. Ταύτοχρόνως σχεδόν εγράφη κατά διαταγήν ’Ιησού τοί* Ναυή 
καί ό πρώτος χάρτης τής έπηγγελμένης γής, ώς δυνάμεδα νά πεισδωμεν 
άναγινοίσκοντες έκ τής ίερας Γραφής τό βιβλίον ’Ιησού του Ναυή, 18, 9. 
Ό  'Ρώσσος περιηγητής Βεγγιουκώφ ευρε καλούς χάρτας παρά τοΐς Μογ- 
γόλοις, γνωστόν 3ε εινε, ότι οί ιαπωνικοί χωρογραφικοί χάρται διακρίνον- 
ται έπί μεγάλη λεπτομερεία καί εινε διεξειργασμένοι ώς έπί τό πολύ είς 
κλίμακα μέχρις 1 : 27,000.·

Ά πό χιλιάδων ετών οί ναοί τής Αίγύπτου διατηρούσιν έν σιωπή τά 
μυστήρια του παναρχαίου κόσμου, διά δέ τών άλλοκότων αυτών κοσμημά
των καί τών φανταστικών λαβυρίνδων παρέχουσιν ήμΐν άλλα δυςεπίλυτα 
αινίγματα, ατινα πολλαχώς προςεπάδησαν νά έξηγήσωσι δ ιά  σοφών μόνον 
υποθέσεων. Οί ναοί ουτοι τών νεκρών ολίγους τινάς μόνον καί ασαφείς 
φδόγγους έκπέμπουσι, συλλαβάς λέξεων μέ ύψηλάς έννοιας, άς νομίζομε* 
ενίοτε ότι κατενοήσαμεν. Αί κλείδες, δι’ ών δά  ήδυνάμεδα νά ειςέλδωμεν 
εις τούς μυστηριώδεις έκείνους χρόνους, άπωλέσδησαν καί ουδέποτε βε
βαίως δά κατορδώσωμεν νά σχηματίσωμεν τελείαν ιδέαν περί της ακμής 
του λαού εκείνου καί τών μνημείων, άτινα άφήκεν είς τήν άνδρωπότητα. 
Ό  ναός τού Εδφού, όςτις μετά τήν ύπό ’Αλεξάνδρου του Μεγάλου κατάκτη- 
σιν τής Αιγύπτου (τώ 332 π . X.) άνωκοδομήδη, μεδ’ όλα ταύτα εχει με- 
γίστην σπουδαιότητα διά τούς Αρχαιολόγους, διότι αί έπιγραφαί του Ανα- 
φέρονται εις ιστορικά γεγονότα, πλήδος δέ γνωστών όνομάτων έν αύταΐς 
παρέχει τήν ευκολίαν πρός έξήγησιν άλλοιν αγνώστων συμβόλων.

Μόνον ό μέγας ποιητής δύναται νά έννυήση τήν σύγχρονον αύτώ ποίη- 
σιν, εύκολώτερα δέ δυνάμεδα νά κατανοήσωμεν τήν ποίησιν του παρελδόν- 
τος καί έπίσης εύκολωτέρα εΐνε είς ήμας ή έκφρασις τής γνώσεως ταύτης.

'ίίρ. Χ ά ϊν ε .
Γλίσχρα ευεργεσία καταντά σχεδόν προςβολή. Έ. Λ εγχο νβ ά .
Τήν καρδίαν ό πλούτος καδιστα ταχύτερον σκληρόν ή τό ώόν ζέον 

ύδωρ. Α  Βδτηΰ.
Ή  ώραιότης εινε άδωρον δώρον, δώτι τόν κάτοχον αυτής καδιστά 

μάταιον, άφανιζομένη δέ, άφίυει αυτόν περίλυπον καί κενόν. Χ ίρ δ ε ρ .
Άγαδή πραξις εΐνε άκόμη καί έάν μόνον άφίνη τις τούς άλλους νά 

ήνε άγαδοί πρός αύτόν. "Αονερμηαχ.

Δυςτυχέστατος καί άξιοδρήνητος άνδρωπος εΐνε εκείνος, όςτις, έν <5 
έν τώ στήδει του Ιγκρύπτει τά υψηλότατα αίσδήματα, εινε βιασμένος ένεκα 
τής ελεεινής αύτοΰ υλικής καταστάσεως νά συγκοινωνή καί νά συναναστρέ- 
φηται μέ κοινότατα καί αισχρότατα όντα. Εινε τδ αυτό, ώς νά εχη 
τήν μεν κεφαλήν είς τόν ούρανο'ν, τούς δε πόδας είς τόν δυςωδέστατον 
βόρβορον. *

ΠλεΤστοι όσοι διαπρέπουσιν έπ’ άρετάίς! Άλλ’ άν παρατηρήσωμεν 
αύτάς είς τό φως, δά  βεβαιωδώμεν ότι είς ούδέν άλλο συνίστανται ή είς 
ελλειψιν μεγάλων κακιών. · *

Τό μέγιστον του άνδρώπου σέμνωμα πρέπει νά $νε τό νά καταστή 
οπου δήποτε απαραίτητος. (τιιΐζ/ίοιν.

ΚΛΕΙΩ.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Ε Ξ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .
ετ ¿λίγος ημέρας περατούται ή πρώτη περίο

δος τών οίωνδήποτε αύτών ανακοινώσεων μου, 
ών τήν τακτικήν καί έπιμελή σύνδεσιν πολλα- 
κις διέκοψεν ή εκμουσος κακοβουλία Ελλήνων 
δυςτυχώς άνδρών. 'ϊπήρξαν άτυχώς άνδρωποι 
άπανδρώπως έκμεταλλευδέντες τήν άπίστευ- 
τον άληδώς διάδοσιν του α’κάκου τούτου ανα
γνώσματος, εγώ δέ άδύμως πάντοτε υπεκυψα 
είς τήν ταχίστην εκπλήρωσιν υποχρεώσεων, ας 
πολλαπλασιάσασαι κατέστησαν δυςβαστάκτους 
αί καταχρήσεις έκπεφυλισμένων όντων. Έχουσα 
τήν φιλοτιμίαν διά τών ειλικρινέστερων πάν

τοτε έκχύσεων της καρδίας μου ν’ αποφαίνωμαι 
περί οίουδήποτε ζητήματος, όπωςδτ'ποτε σχετιζομέ- 
νου π ρ ίς  τάς έδνικάς ημών άνάγκας, ήλπιζον νά 

καταστήσω τήν γωνίαν ταύτην τής Κ λ α ο ν ς  παρήγο- 
ρόν τινα συσχετισμόν τών ευρωπαϊκών προόδων πρός 
τάς έπαγγελίας της εσχάτως παρ’ ήμϊν σναπτυχδείσης 
εύοιωνίστου δραστηριότητος καί φιλοκαλίας. Αλλά τάς 
έλπίδας ταύτας έματαίωσε ξένη τις πρός τήν ίδικήν Σου 
άντίληψιν δυςδυμία καί ηλεκτρική περί τόν εργασίαν τα- 

χύτης, μόνον δέ άντιστάδμισμα τών κακών τούτων Απομένει μοι ή κατά 
τό έπερχόμενον έτος έξακολούδησις τών ειρηνικών καδηκόντων μου. Τώρα 
άρκέσδηπ, ή  μάλλον έχε τήν καρτερίαν ν’ άνεχδής τήν σύγκλωσιν τών 
Ιφεξής άσυγκλώστων.

Τό παράδοξον παρά τοΤς Σίναις εδιμον νά εμποδίζωσι τήν άνάπτυ- 
ξιν τών ποδών τών γυναικών των λέγεται ότι εχει τήν εξής άρχήν. Κατά 
τόν δωδέκατον αίώνα έβαοίλευεν έν Κίνα βασιλεύς τις, ¿νομαζόμενος Τσού- 
Κούγκ. Ουτος ήτο σκληρός τύραννος καί είχε σύζυγον, όνόματι Τά-Κύα, 
ήτις ήτο μάλλον δεσποτική καί αυστηρά παρά τόν σύζυγόν της. Ή  βασί
λισσα αυτη ητον έκτάκτου καλλονής, ειχεν όμως πόδας ήκρωτηριασμένους, 
καί διά νά συγκάλυψη τό σωματικήν της ταύτην πηρωσιν περιεκάλυπτε 
τούς πόδας της διά διαφόρων περιδέσμων καί κατόπιν εφόρει μικρά πέ
διλα. Αι κυρίαι τής αύλής ήκολοόδησαν μετά μικρόν τό παράδειγμά της 
καί ουτω μέχρι τών ημερών ημών εξηκολούδησε νά διατηρηται ή Αλλό
κοτος αυτη συνήδεια. T o u t comme chez nous, λέγουσιν οί Γάλλοι, καί 
νομίζω ότι έχουν δίκαιον, διότι πολλαί νεωτεριστικά! μωρίαι της εσπερίας 
όμοίαν έχουσι τήν Αρχήν, ούχί 8έ διάφορον καί τό τέλος.

Μεγίστην επίδοσιν προςεκτήσατο κατά τά  τελευταία ετη τό εμπόριον 
τών ανδρωπίνων τριχών. Πρό πάντων ή  Γαλλία καί αί βόρειοι τής Γερ
μανίας έπαρχίαι πληρουσι τάς έμπορικάς Αγοράς διά τριχών τής Ανδρω- 
πίνης κεφαλής, εκτός δ ’ αύτών καί ή  'Ρωσσία καί τό Βέλγιον καί ή  Αύ- 
στρία καδ’ εκάστην εξάγουσι μεγάλα ποσά τριχών τ?ς Ανδφωπίνης κόμης. 
Τοιαυται είςάγονται προςέτι είς τήν Ευρώπην καί έξ αύτής τής Κίνας καί 
τής Ινδ ική ς. Αί λεπτότατοι τρίχες προέρχονται έκ Γαλλίας, έν <3 αί βό
ρειοι χώραι έξάγουσι μάλλον ξανδάς καί χρυσόχρους, ή δέ ’Ιταλία διακρί- 
νεται επί τή  παραγωγή μακρών καί μελαινών τριχών. Ή  τιμή αύτών 
όρίζεται πάντοτε κατά τό ποιόν, τό μήκος καί τό χρώμα του εμπορεύμα
τος, ανέρχεται δέ Από 20 μέχρι 80 φράγκων καί ετι περιπλέον τήν λίτραν, 
Έ ν  ’Αγγλία ή τιμή διά τάς μέτριας τών τριχών ποιότητας κυμαίνεται με
ταξύ 4 καί-30 σελινίων, φδάνει όμως ενίοτε καί τό ποσόν τών 4 Αγγλι
κών λιρών τήν λίτραν. Έ ν  ’Αμερική αί τρίχες πωλοϋνται Αντί 6 εκατο
στών τήν ούγγίαν. Τό κατά μέσον όρον βάρος μιας γαλλικής πλεξίδος 
τριχών εινε 10, μιας ιταλικής 12 καί μιόίς γερμανικής 20 σιτάρια. Έ ν  τού- 
τοις αί γερμανικαί τρίχες έχουσιν ώς έπί τυ πολύ χρώμα Ιλεεινόν καί εινε 
κακής ποιίτητος, δ ι δ καί συνήδως, διά νά πωληδώσιν εύκολώτερον, ανα
μιγνύονται μετά τών γαλλικών. Λίαν αξιοσημείωτου εΐνε όμως ότι είς τό 
εμπόριον τών τριχών ή βίς διαδραματίζει σπουδαϊον πρόςωπον, καδ’ ότι 
ό είς τό είδος τούτο έμπειρος καί δεδοκιμασμένος έμπορος διά τής οσφρή- 
σεως Αμέσως διακρίνει τάς γερμανικάς π . χ. τρίχας Από τών γαλλικών.

Σήμερον έχω συγχρο'νως νά διηγηδώ ένταυδα καί εν περίεργον γα
στρονομικόν ανέκδοτον, μέλλον ίσως λίαν εύαρέστως να κιντη'σ») τήν φιλο
τιμίαν τών πολυφάγων. Πρό τίνος χρόνου γάλλος τ ις , φημιζόμενος επί 
πολυφαγία καί άβρα διαίτ»] έστοιχημάτισεν, ότι ηδύνατο έν τινι οίωδή- 
ποτε των Παρισίων καφφενείω νά γευματίστ;, τό γεΰμα δέ τούτο μετά 
του οίνου νά έχτ) Αξίαν άνω τών πεντακοσίων φράγκων. Σημειωτεον ομως 
ότι τά φαγητά έπρεπεν όλα νά φαγοιδωσι μέχρι τής τελευταίας β ο νχ ιά ς  
καί τά ποτά νά καταποδώσι μέχρι τ? ς  τελευταίας ρανίδος. Περίεργον

αληδώς τό στοίχημα! *Ητο χειμών καί δ ακαταπόνητος ήρως τής γαστρίς 
έξεπλήρωσεν όλους τούς όρους του στοιχήματος ενώπιον πολλών μαρτύρων 
καί έκηρύχδη νικητής. Ιδ ο ύ  δέ καί δ κατάλογος τών καταλυδεντων φα
γητών καί ποτών μετά των οικείων τιμών.: Σ τ ρ ε ίδ ια  (Αξίας 30 φράγκ.) 
Ζωμόν έκ καλιών πτηνού (150 φράγκ). B eefsteak  μετά γεωμήλων (2 φράγκ) 
Σπάνιόν τ ι είδος ίχδύος έκ τής λίμνης της Γενεύης (40 φράγκ). Φασια
νόν (40 φράγκ). Άλατιστήν συκαλλίδα (είδος πτηνού) (50 φράγκ.) ασπά- 
ραγγας (15 φράγκ). νωπά, χλωρά πίσα (12 φράγκ) Ανανάς (24 φράγκ). 
φράουλες (20 φράγκ . Ε ΐτα μίαν φιάλην ρηνικού οίνου (24 φράγκ), δύο 
μικράς φιάλας οίνου τών Βορδιγάλλων ι50 φράγκ), ήμίσειαν φιάλην οίνου 
τής Κωνστατινίας (40 φράγκ). ήμίσειαν φιάλην γλυκέος οίνου τών Ανατολι
κών ’Ινδιών (50 φράγκί καί τέλος καφφέ καί γλύκισμα (1,50). 'Η  αξία 
λοιπόν τών καταναλωδέντων ύπό τού φοβερού τούτου γαστρολάτρου εδε
σμάτων καί ποτών συνεποσώδη είς 548 φράγκ. καί 50 εκατοστά. Τό 
B eefsteak δέ δέν εΐχε συμπεριληφδη προηγουμένως μεταξύ τών φαγητών, 
τό προςέδηκεν όμως κατόπιν ο νικητής Αφ’ εαυτού, όςτις συγχρόνως δέν 
είχε τήν άδειαν νά προορίση τάς τιμάς, άλλά μόνον έλευδέρως νά εκλεξη 
τά διάφορα φαγητά.

Καί Λουδοβίκος ό ΙΣ Τ '. καί Λουδοβίκος ο' 1Η '. τής Γαλλίας ήσαν 
αμφότεροι περιβόητοι πολυφάγοι, ιδία δέ ό πρώτος, έν ω ό τελευταίος 
μάλλον διεκρίνετο ώς λίχνος. "O tc τή 10. Αύγουστου 1792 έδολοφονήδησαν 
οί Ε λβετο ί σωματοφύλακες, ό δέ βασιλεύς μετά τής βασιλίσσης κατέφυγεν 
είς τόν τύπον, ένδα συνεδρίαζεν ή συνέλευσις, πρώτη του ερώτησις ητον, 
άν ηδύνατο νά δοδή τ ι  αύτώ όπως φάγη. Ή  Μαρία Άντουαννέτα τώ 
έκαμε τήν παρατήρησιν, ότι ήτον ολως ανοίκειον αύτός νά τρο'γη διαρκού- 
σης τής συνεδριάσεως, Αλλ’ ό βασιλεύς δέν κατώρδωσε νά ήσυχάση, Ιως 
ο3 προςεφέρδη αύτώ έψημένη όρνις, τήν ¿ποίαν κατέταμε διά τών χειρών 
καί κατέφαγεν αυτήν μέ εν μέγα τεμάχιον άρτου. Λουδοβίκος ό 1Η'. 
ανελδών έπί τόν δρο'νον τω 1814 παρέδηκε τό πρώτον επίσημον γεύμα έν 
Compiögue, έζήτησε δε συγγνώμην παρά τών προςκεκλημένων, διότι ητο 
, ,λ α ό ν “  ένεκα έλλείψεως χρόνου πρός επαρκή προετοιμασίαν. Τ ό γεύμα 
όμως απετελεΐτο έκ τεσσα'ρων ζωμών, εκατόν διαφόρων φαγητών καί ¿γδο- 
ήκοντα διαφόρων εδεσμάτων. ΤΑ γα μ α τα  τού Ταλλεύ'ράνδου ησαν ετι 
μεγαλοπρεπέστερα, Ιν δ έ , παρατεδέν ΰπ’ αύτού πρός τιμήν τού Αύτοκρά- 
τορος τής'Ρω σσίας, απετελεΐτο έκ 250 διαφόρων φαγητών!

]Ιύαα 'ψ ά ρ ια  ζώ ο ιν  ε ίς  τή ν  Ο άλαοοαν; Φυσικώς ούδείς άνθρω
πος δά  ευρεδή δυνάμενος ν Απάντηση είς τήν έρώτησίν μου ταύττ,ν, Αλλά 
καί ήμεΐς βεβαίως δέν έννοουμεν τό ποσόν τών ιχθύων, τών έν αίωνίω 
Αφωνία έν τώ ύγρώ στοιχείο* διαιτωίΐένων. Αλλά μόνον τόν Αριθμόν τών 
ειδών τών ιχθύων. Οί πλεΐστοι τών Αναγνωστών γνωρίζουσι τό πολύ 
δέκα έως δώδεκα είδη ιχθύων, καί ταύτα κατά τήν διάφορον παρασκευήν 
τού μαγείρου, όςτις παραθέτει αύτά είς τάς γαστρονομικός των ορέξεις, 
τόν έγχελυν π. χ. ψ η τό ν ,  τό μ π α ρ μ ιιο ϋ ν ι  τηγανισμένον, τάς σαρθέλλας, 
τήν ία χ έ ρ δ α ν ,  τόν κυπρίνον, τήν χ α π ν ια τή ν  τρ ιχ ιά ν ,  την γλώσσαν κτλ. 
Έ ν  τούτοις όλοι οί Αναγνώσται, αί όποιοι ούτε μέγα τ ι  ίχδυοτροφεΐόν 
ποτε έπεσκέφδησαν, ούτε τήν Ζωολογίαν τού γερμανου Βρέμ έχουσιν υπό 
τήν διάδεσίν τών, όπως συστηματικώς μάδωσιν έξ αύτής όλα τά γένη 
καί είδη τών θαλασσίων κατοίκων, δέν δ’ Αναγνώσοισιν άνευ ενδιαφέροντος 
τάς έξης άλίγας γραμμάς. 'Ο  Αρχαίος φυσιυδίφης τή ς 'Ρώ μης Πλίνιος 
μετά πολλών κόπων καί μεγάλης έπιμελείας κατώρδωσε νό μάδη 94 είδη 
ίχΒύων. 'Ο  μέγας Λιννάΐος, όςτις κατά τόν παρελθόντα αιώνα ητον ο μέ
γιστος της φύσεως γνώστης, ύπελόγισε τά είς αύτόν γνωστά είδη τών 
ιχθύων είς 478, ώςτε κατά τό διάστημα τών 17 αιώνων, οΐτινες μεσολα- 
βούσι μεταξύ Πλινίου καί Λινναίου, είς τά  παλαιά δέν προςετέδησαν παρα 
μόνον 300 νέα ιχθύων είδη. Έ ν  τούτοις καί υπό τήν έποψιν ταύτην δ,τι 
κατώρδωσεν 5 ήμέτερος αιών προκαλεΐ τήν έκπληξιν ημών καί τόν άπειρον 
θαυμασμόν. Λί έρευναι διαφόρων επιστημόνων είς τά βάθη τής θαλάσ
σης, οΐον τού μεγάλου Ιίυβιέρου, τού Άγασιτς, τού Γύντερ καί άλλων 
έπλου'τισαν τήν ιχθυολογίαν τών ήμετέρων χρόνων διά 13,000 νέων ειδών 
ιχθύων!

— Είδατε, δεσποινίς, τόν λαμπρόν κομήτην, ό όποιος έφάνη έσχά- 
τως, ήρώτησε μεμορφωμένην τινά δεσποινίδα εΐς κύριος.

— "Οχι, απήντησεν αότη· ήμουν διά κάμποσαις ήμέραις ’ςτήν εξοχή 
καί όταν επέστρεψα, δεν έφαίνετο πλέον!

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.
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