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ΕΤΟΣ Γ'.
tÿj 1/13. Ίοννίο ν 18S7.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ .

'Ο  νεώτερος τού Κωνσταντίνου αδελφός Πέτρος Παχαρ- 
ρηγόπουλος έγεννήΒη έν Κωνσταντινουπόλει περί τά  μέσα 
του έτους 1817. Έ π ί της έν ετει 1821 έκραγείσης Έ χα- 
ναστάσεως έστερήΒη έν ημέρα μια πατρός, αδελφού πρεσβυ- 
τερου, Βείου καί γαμβρού. ΒανατωΒέντων διαταγή τής τουρ
κικής κυβερνήσεως. Ή  μήτηρ αυτοϋ κατέφυγε τότε μετά 
τών ορφανών τέκνων είς ’Οδησσόν, όπου διεμεινε μέχρι τής 
άπελευΒερώσεως μέρους του Ε λ λ η 
νικού Έδ·νους, μετηνάστευσε δέ είς 
την Ε λλάδα  έν έτει 1830. Τότε 
Ιστάλη ό δωδεκαετής χαΤς είς τό 
έν Αίγίνη Κεντρικόν ΣχολεΤον, είς 
ό έφοίτα διαμένων έν τή οίκία του 
αειμνήστου Γενναδίου.

Μετά τήν άναστάτωσιν του 
18-11 έπανήλ0·εν είς Ναυπλιον παρά 
τή μητρί, έν έτει δέ 1834 έστάλη 
είς Γερμανίαν πρός παίδευσιν. Σπου- 
δάσας τά  νομικά έν Μονάχο» καί 
Χαϊδελβέργη έπανήλΒεν είς τήν 
Ελλάδα περί τά  μέσα του 1839, 
διορισΒείς, μετά τήν ένώπιον τής 
’Εξεταστικής ’Επιτροπής δοκιμα
σίαν, δικηγόρος παρά τοΐς έν ΆΒή- 
ναις δικαστηρίοις. Τότε έδημο- 
σίευσε καί τό πρώτον αυτού έπι- 
στημονικόνδοκίμιον,έπιγραφόμενον:
„Περί τής έπιρροής τών τυχηρών 
είς τά συναλλάγματα“. Έ ν έτει 
1841 προςελήφΒη ώς Υφηγητής έν 
τω Πανεπιστημίω, παραδίδων τόν 
Ρωμαϊκόν Νόμον, κατά δέ τόν

Κ -Λ Κ ία . Τ Ο Μ Ο Χ  ν .

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓ0Π0ΓΛ02.

Ο Συγγραφείς καί Καδηγητή? τοϋ Ρωμαϊκού Δικαίου.

’Απρίλιον του αυτοϋ έτους διωρίσΒη Πρωτόδικης έ ϊ  ΑΒήναις. 
— Α λλ’ έντός ολίγων μηνών προεβιβάσΒη είς Έφέτην έν 
Ναυχλίω, ό&εν πάλιν μετά παρέλευσιν ένός έτους έστάλη 
ώς Πρόεδρος είς τό έν Σύρω Πρωτοδικεΐον, διότι έ&εωρήΒη 
αναγκαία ή εις αυτόν άνάΒεσις τής διευ&ύνσεως του δικα
στηρίου έκείνου, όπως άποβή καί έν τή  νήσω έκείνη κανονι- 
κωτέρα καί ταχυτέρα ή τής δικαιοσύνης απονομή.

Μετά τήν 3. Σεπτεμβρίου 1843 
έκλήΒη είς τήν διεύΒυνσιν του έν 
ΑΒήναις πρωτοδικείου, όΒεν άπε- 
χώρησε έν ετει 1845, άπολυ&είς τής 
υπηρεσίας καί αυτός ώς ίτερόχίϊων. 
Αλλά ταχέως έτυχεν ίκανοποιήσεως 
διορισΒείς αμέσως τακτικός ΚαΒη- 
γητής τού Ρωμαϊκού Δικαίου έν τώ 
Πανεπιστημίω νΟΒωνος, ήν Βέσιν 
διατηρεί άξιοπρεπώς καί έπωφελώς 
μέχρι σήμερον, δυο περίπου γενεάς 
διδάξας. Έ ν  έτει 1847 έκλήΒη 
πάλιν είς τήν κυρίως δικαστικήν 
υπηρεσίαν διορισΒείς Άρειοπαγίτης, 
μετά ένδεκαετή δέ υπηρεσίαν παρά 
τώ ανώτατο» δικαστήριο» προβιβα- 
σΒείς είς Είςαγγελέα παρά τοΐς" έν 
’ΑΒήναις Έφέτχις υπηρέτησεν έν 

τή νέα ταύτη Βέσει μέχρι του 
18G0, έκτοτε δέ πο:ραιτηΒείς ορι
στικούς της δικαστικής λειτουργίας 
διατελεΐ δικηγόρος εν ΑΒήναις.

Κατά τό 1840έδημοσίευσεμε- 
τάφρασιν του ΜΔ'. Βιβλίου της του 
Γίββωνος „'Ιστορίας τής παρακμής 
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και πτώσεως τού Ρωμαϊκού Κράτους“, έχπονηδείσαν μετά του' είκοσαετίαν, άλλα μή ψηφισδ-έντος εί;έ ?ι είμή κατά μικρά
Καδηγητού Χέρτσογ μετά χρησιμωτάτων σημειώσεων. Έ ν τινα αυτοί» μέρη. Έ κτος των ανωτέρω έργων ¿δημοσίευσε
έτει 1854 έξέδοτο ..Διάγραμμα του Οικογενειακοί» Δικαίου“ κατά καιρούς και μικροτέρας πραγματείας διά των έν Έλ-
πρδς χρησιν Ιδίως των ομιλητών αυτοί», και μ.ετά δυο έτη λάδι Ικδιδομένων νομικών περιοδικών συγγραμ.μάτων.
ηρξατο της δημοσιεόσεοις τής πραγματείας αυτοί» περί τού Ή  Ελληνική Πολιτεία ¿τίμησε τόν σεβαστόν Καδηγη-
,.Αστικού Δικαίοο των Ρωμαίων και των Βυζαντινών“ καδ·’ την πολλαχώς. Έ ν  ί'τει 1852 έγένετο ό Πέτρος Ηαπαρρη-
δσον Ισχύει τούτο νυν έν Έ λ λ ά δ ι. ' Τδ έργον τούτο έπερα- γόπουλος 'Ιππότης τού Τάγματος τού Σωτήρος, τώ 1868
τώδη τω 1880 και άποτελεΐται έκ τόμων οκτώ, ών τινες έλαβε τον Σταυρόν τών ’Αξιωματικών, τού 1881 προήχδη εις
έτυχον δευτέρας, εΤς δέ καί τρίτης έκδόσεως. τούς Ταςιάρχας, έν έτει 1886 είς τούς Ανώτερους Ταξιάρχας

Έ ν έτει 1848 διωρίσδη μετ’ άλλων όμοτίμο>ν νομομα- τού τάγματος. Ή  δέ Ελληνική Κοινωνία μετά τής τάξεωζ |
δών μέλος τής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, Ιδίως προς τών λογίων εύγνωμόνως ομολογεί τάς προς έαυτήν καί τό
σύνταξιν τού ’Αστικού Κωδικός, έργου περατωδέντος μετά έδνος εύεργετικάς τού άνδρός υπηρεσίας.

  '

Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.

Ί π ά  τό ψευδώνυμον Φ ιλόσοφ ος  ¿δημοσίευσε γερμανο’ς τις καθη
γητής έν τώ περιοδικό» Gegenwart τήν κατωτέρω πραγματείαν, ιός βρα- 
χεΐαν άπαντησιν εις τά υπό του Έδουάρδου Έ γγελ  υπέρ της ήμετε'ρας 
προφοράς γραφόντα. Δεν εϊμεδ-α ημείς ώρισμένοι νά έκφέρωμεν γνώμην 
περί αυτής οίανδήποτε, περιττόν δέ καί νά ειπωμεν ενταυδ-α, δτι τάς φυ- 
σικάς ημών πεποι&ήσεις κατ’ ουδέν ήδυνηϊη νά διασείση ή  παρούσα δια
τριβή, τήν οποίαν άνεδημοσιευσαμεν μόνον, όπως ΐδωσιν ο! ήμέτεροι άνα- 
γνώσται τά υπό τών σημαντικωτέρων αντιπάλων του εύφυοΰς Έ γγελ  γρα
φόμενα.

Έ ν τή  γαλ.λική Ακαδημία υπάρχει, καδ·’ ά λέγουσιν, 
όρος τις έπιβάλλων χρηματικήν ποινήν είς πάντα τόν 8·έ- 
λοντα νά όμιλήση περί τής ,,γενέσεως της γλώσσης“. Φαί
νεται δέ, ότι κατά τόν τρόπον τούτον ή κοινωνία δέλει ν 
απαλλαγή τής ένοχλήσεως τού ν’ άκούη πάντοτε τά  αυτά 
περί 9·έματος, τό οποίον ουδέποτε εΐνε δυνατόν νά λυδή 
Ιπιστημονικώς. Παρόμοιόν τ ι έπραςε καί μέγα τι έκδοτικόν 
κατάστημα τής Γερμανίας, δηλώσαν ότι ουδέποτε δ ’ άνα· 
λάβη τήν έκδοσιν βιβλίου πραγματευομένου τήν ,,γένεσιν 
τών ομηρικών Ιπών“, διότι καί τό ζήτηρ.α τούτο, έφ’ όσον 
δέν έχομεν άλλα έπιστημ.ονικά βοηδήματα, δεν ύπόκειται 
είς έπιστημονικάς καί αναντίρρητους αποδείξεις.

Μέχρι τού σημείου τούτου δέν Ιφδασεν είςέτι τό ζή
τημα περί τής προφοράς τής αρχαίας ελληνικής, καίτοι κατά 
τά  τελευταία έτη πολλά περί αυτής έγράφησαν βιβλία, έξ 
ών τό υπό τού καδηγητού Φρειδ. Βλάς πολλοός άπέκτησεν 
εν Γερμανία δτασώτας, τό δέ υπό τού 'Ραγκαβή κυρίως έν 
'Ελλάδι έξετιμήδ·η.

Περί τού αυτού άντικεψ.ένου όμως έξεδόθ·η έπ’ εσχάτων 
έκτενέστατον βιβλίον, Ιπιγραφόμενον ,,ή προφορά της Ε λ λ η 
νικής“ καί εχον συγγραφέα τόν Έδουάρδον Έ γγελ , ταχέως 
έν 'Ε λλάδι καταστάντα γνωστόν διά τών „Ελληνικών έα- 
ρινούν ημερών“, έν αΐς περιγράφει διά ζωηρών χρωμάτων τήν 
προς τήν 'Ελλάδα συμπάδ·ειάν του. Εύγνωμονούντες άφ’ 
ένός τω συγγραφεί, διότι έπιμελώς έξήτασε τό ζήτημα πολ- 
λαχού διαφωτίσας αυτό, καί διότι εύσυνειδήτως άνεδίφησε 
τά  κατά τήν γένεσιν τής προφοράς τού ’Εράσμου καί τήν 
φιλολογίαν αυτής, δέν δυνάμεδα άφ’ ετέρου νά μή χαρα- 
κτηρίσωμεν τόν σκοπόν τού βιβλίου ως έντελώς άποτυχόντα 
καί τά  έπιστημονικά έξαγόμενα ώς όλως δυςανάλογα πρός 
τήν καταβληδ·εΐσαν Ιπιμέλειαν, δά  χροςπαΟ'ήσωμεν δέ τήν 
κρίσιν ημών τούτην νά ύποστηρίξωμεν διά τών κατωτέρω 
παρατηρήσεων.

'Ο  Δεσιδέριος Έρασμος έκ 'Ροττερδάμης έδημοσίευσεν 
έν έτει 1528 έν Βασιλεία βιβλίον, φέρον τίτλον: „De recta

^ ϋ η ϊ graecicjue εθπηοηϊβ ρΓοηυηοίαέϊοηβ ι^Ιο^υΒ“, έν ο> I  
έξέδετο τους κανόνας τής ορδής προφοράς τού αρχαίου λα ·| 
τινικού καί ελληνικού Ιδιώματος. ‘Ημείς λαμβάνομεν έν-| 
ταΰδα ύπ’ οψιν μόνον τά  διδάγματα περί τής ελληνικής I  
προφοράς, τά  οποία έγράφησαν εν άντιδ'έσει πρός τήν νεο-1 
ελληνιχήν, μετενεχ8·εΐσαν τότε είς ’Ιταλίαν υπό τών έλλήνωνί 
σοφών καί γενομένην αποδεκτήν υπό τού διάσημου φιλολό-Ι 
γου τής Αναγεννήσεως 'Ρεΰχλινίου. Οί δύο ούτοι άνδρεςΐ 
ήσαν οί άντιπρόςωποι τούν δύο διαφόρων μεδ·όδων τής προ·| 
φοράς. Χωρίς νά έκταδώμεν είς τήν Ιστορικήν έξακρίβωσιν § 
τού συγγράμματος εκείνου, άοκεί προς χαρακτηρισμόν τήςΐ 
έκ διαμ.έτρου διαφοράς τών δύο μεθόδων νά παρατηρήσωμεη I  
ότι οί νεωτεροι Ελληνες πολλά φωνήεντα καί διφ&όγγοοζ 1 
προφέρουσιν ώς Ιώτα, οΐον τό ι, ν , η , ε ι, οι, ν ι, έν <» όΐ 
Έρασμος είςήγαγε τήν νεωτέραν καί σύμωωνον πρός τά Β 
γράμματα προφοράν. Αλλά καί τό σύστημα τούτο το ϊΐ 
όλλανδοΰ σοφού πολλά είχε τά  έσφαλμένα, καδότι π. χ. αίΐ 
δίφδογγοι οι, ου, υι έπρεπε νά προφερδ-ώσι κατά γαλλσ-1 
ολλανδικόν τρόπον, τό οι =  (ώς έν ¡β ιοί), τό ου =  :ιΐι,I 
τό ι/ί =  βιι. Προςδέτομεν όμως αμέσως, ότι τά  όλλανδαέΐ 
γυμνάσια άπηλλάγησαν τών σφαλμάτων'τούτων καί τήν σή-1 
μερον προφέρουσιν όπως καί τά  γερμανικά. Φρόνιμον ήτοί 
τό ότι άπεδόδη ή ορδή αξία είς τά  φωνήεντα ι, υ καί είς Μ 
τάς διφθόγγους αι, ει, εν, καί τό δέον μήκος είς τό (ο, ένΚ- 
ω οί σημερινοί Έλληνες εν τή  προφορά ούδεμίαν ποιούν:«! 
διάκρισιν μεταξύ τού ο καί ω, ρ.εγάλους κατά τούτο σφαϊ·* 
λόμενοι (ώς καί αυτός ό Έ γ γ ελ  όμολ.ογεί,ι. Τήν προφορά»! 
ταύτην ένεκολπώθησαν έν Γερμανία όχι μόνον διότι εΐνε η | 
καταλληλότερα καί εύχερεστέρα, άλλά προ πάντων καί διόπΙ' 
φαίνεται ή πιδανωτέρα χάσης άλλης. Διότι δέν έ χ ο ρ !  
ανάγκην ν αποδείξωμεν, ότι προκειμένου περί νέκρας γλώε·! 
σης ακριβώς οί νόμ.οι τής προφοράς μόνον έν τισι σπανίαΐζ! 
περιπτώσεσι δύνανται νά τεδώσι μετά βεβαιότητος. °Όσονϊ' 
δέ καί άν συμφωνωμεν πρός τε τον νΕγγελ καί τόν Έρνέ-Ι 
στον Κούρτιον, λέγοντα ότι έξαιρέσει ολίγων τινών ορίων! 
τής ελληνικής γλώσσης πας νεώτερος έλλην όμιλεί τήν «ρ-1 
χαίαν, πάλιν ή γλώσσα αυτή καδ’ έαυτήν εΐνε πράγμα λί»§ 
άσταδές καί επομένως δέν δυνάμεδ·α νά παραδεχδ·ώμεν τήτΒ 
νεωτέραν ώς μ.έτρον διά τήν άρχαίαν προφοράν. Αλλά κ»! 
δέν δέλομ.εν άφ’ ετέρου νά ίσχυρισδώμ.εν, ότι ή καδ·’ ήμή!' 
προφορά εΐνε καδ·’ όλα όρδή, όμολογούμεν δέ, ότι ό γέρμα-ί 
νός μαδητής ουδέποτε δά  μάδ·η νά διακρίνη μεταξύ αι χαίΕ 
ει, ευ καί οι, εν καί ηι>. Ό τ ι  όμως ό τήν σήμερον ε»!
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Έ λλάδι επικρατών ίωτακισμ.ός δέν ήτο έν χρήσει κατά τούς 
κλασικούς χρόνους, ήτοι κατά τόν δ"' καί 4°ν αιώνα π. X., 
άποδεικνύεται έξ όλων τών επιγραφών, αίτινες κυρίως ίδιά- 
ζουσι πρός διαλεύκανσιν τού ζητήματος τούτου, μετά τόσης 
βεβαιότητος, ώςτε λυτιούμεΟ·α πώς παρατηρητής οξυδερκής 
ώς ό νΕγγελ παρημiλησε ν’ αναδίφησή τό  υλικόν τούτο καί 
έντεύδ·εν νά σχηματίση τά  συμπεράσματα του. Δια τούτο 
λίαν αφελής φαίνεται ήμιν ή έν παρεκβάσει γινομένη παρα- 
τήρησις, ότι οί οπαδοί τού Βλάς ουδέποτε βεβαίως εΐδον έπι- 
γραφήν τινα, πολύ δέ μ.αλλον άλλα έπιχειρήμ.ατα ήδύναντο νά 
μή ληφδώσιν όλως διόλου ύπ’ οψιν, ο»ς ότι π. χ. μετά τάς δο- 
κίμ.ους μελέτας τού Ι»ο1»ο1ί δέν πρέπει πλέον νά έργαζώμεδ·« 
μέ τούς λόγους τής ευφωνίας καί κακοφωνίας, καί ώς έκ 
τούτου πολλά, έπιρριπτόμενα έν τω κεφαλαίω „τών λόγων 
τής ευφωνίας“ κατα' τού Βλάς, εΐνε δίκαια καί όρδ·ά. Αλλ 
όπόσον ολίγον εΐνε εις Ο-έσνν 6 Έ γ γ ε λ  νά διερευνήσν) ίστο- 
ρικογλωσσολογικήν τινα άνάπτυξιν, μαρτυρούσι μεταξύ άλλων 
πάντα σχεδόν τά  χωρία, έν οΐς γίνεται λόγος περί τού έτους 
τής αρχής τού Εύκλείδου καί τής κατ’ αυτό γενομένης όρ- 
δογραφικής άναμορφώσεως, άπαντα κατάμεστα έπιπολαιότη- 
τος καί παρεξηγήσεων.

Οί αρχαίοι "Ελληνες εΐχον δανεισδ-ή έκ τού φοινικικού 
αλφαβήτου 16 μόνον γράμμ.ατα. Λίαν δ ’ ένωρίς είςήγαγον 
τά μή φοινικικά γράμματα ν, <{·, χ ,  καί έξώρισαν τό δί
γαμμα ( ί ) ,  μ.ετέπειτα δέ καί τό κόππα (ψ). Είς τήν δι’ 
έπιγραφών καταστάσαν ήμϊν γνωστήν άττικο-ίωνικήν έποχήν 
μέχρι τού 403 π. X. διακρίνομ.εν δυο περιόδους, ών ή πρώτη 
άρχεται από τού 6“'-1 αίιύνος καί καταλήγει μέχρι τού έτους 
440 (όλυμπ. 84,1). Κατ’ αύτήν τό Σ έχει τό σχήμα λοξόν, 
γράφεται δέ άττικώς τό Λ καί τό Γ ' αντί ξ  γράφεται χς, 
αντί ψ  υπάρχει είςέτι το <[θ- Ω δέν υπάρχει καί το η (Η) 
εΐνε σημ.εΐον, τιθ·έμενον άντί δασείας. Τό σημεΤον τού £ (Ε) 
έκφράζει συγχρόνως £, η, ει, τό δέ ο δηλοΐ καί ο, καί ω, 
καί «ι». Έ ν τή από 440—403 περιόδω αναφαίνεται πού καί 
που έν άνεπισήμ.οις έπιγραφαΐς είς τόπον φωνήεντος τό η 
καί το ιο, τό Σ δέ προςλαμβάνει τό σόνηδ·ές το» είδος. Τώ 
403 είςάγονται έπισήμώς έν ’Αττική τά  η καί ω ώς φωνή
εντα, ομοίως δέ αναφαίνονται πανταχού καί τά  Ξ  καί ’Ι , 
τό δέ Η δέν έπέχει πλέον τόπον δασείας. Έ ν τή μεταβα
τική περιόδω από τού 440—403 άπαντα έν μια καί τή 
αυτή έπιγραφή τό Η ώς πνεύμα δασύ καί ώς φωνήεν, καδ·’ 
ά καί αυτός ό Έ γ γ ελ  βεβαιοΤ.

Διά πάντα γλωσσομαδή εΐνε περιττόν ν’ αποδείξωμεν, 
ότι οί "Ελληνες από πολλού έν τή  προφορά εΐχον τά  φω
νήεντα η (μακρόν αί καί υ, πριν ή έφεύρωσιν άντί αυτών 
σαφή καί από άλλων διακρινόμ.ενα σημεία. Οί παλαιοί χα
ρακτηρίζονται διά τής αμηχανίας, έν ή εύρίσκοντο. Έ ν ω 
δέ τήν φωνήν βί άνταπέδιδον διά τού γράμμ,ατος ε, τό ϋ 
διά τού ο, παρέχουσιν ήμΐν τήν απόδειξή, ότι έν τώ οί ευ- 
χρινώς διέκρινον τό ε, έν τω ου τό ο, έν άλλαις λέξεσιν 
έδεώρουν έν ταΐς διφ&όγγοις ταόταις τό δεύτερον φωνήεν 
ώςτι δευτερεύον, ώςτι κατά τό μάλλον ή ήττον άσήμαντον 
μόριον. Άμφυ'τερα ταϋτα έπικυρούνται ίστορικώς, τό πρώ
τον διά τής ουδέποτε κατά τούς κλασικούς χρόνους άπαν- 
τώσης συγχύσεως τού ει καί αι, το δεύτερον δέ διά τής 
καταστάσεως τής αρχαίας λατινικής γλώσσης, έν ή, ώς γνω
στόν, τό ο συγχέεται πρός τό α. Αρα ή δίφδ-ογγος ον 
χωρίς αμφιβολίας άνταπεκρίνετο κατ’ άρχάς οόχί πρός τό 
γερμανικόν ΰ , άλλ’ έφερε καί τονισμόν τινα πρός τό ο, 
ώςπερ τδ λατινικόν α. 'Ο τ ι ή φωνητική σημασία τού ίώτα

έν ει ήτο έλαχίστη, έπικυρούται ούχί μόνον υπό τής παλαιας 
χρήσεως τού ε, άλλά καί υπό τίνος ανάλογου καί διά τών 
έπιγραφών τό πρώτον γνωσδ·έντος φαινομένου. Κατά τήν 
αύτήν δηλαδτ έποχήν, καδ’ ήν τό ει έκεΐνο αρχίζει ν’ ανα
φαίνεται τακτικώς έν ταΐς γραφαΐς, παρατηρούνται έν τή 
αττική γραφή πολυάριδμοι συγχύσεις του « καί τού αι, του 
ο καί τού οι. Ούτω πάραλλήλως βλέπομεν τά  ιεοειν και 
ίίοιε'ιν, τά  Βοηδρομαόν καί Βοιηόρομαόν, τά  βοηΰήοανεες 
καί βοιη&ήσαντες, τό ογδοος καί ογδοιος, φαινόμενα γνω
στότατα είς τούς μελετώντας τάς έπιγραφάς. Καί δέν αρκεί 
μόνον τούτο. Καί έκεΐ ακόμη, όπου έτυμολογικώς αναμένει 
τις τό ε μόνον, ευρίσκει αντ’ αυτού τό ει, ώς π. χ. διορεια 
άντί δωρεά, δείωντιιι αντί δέιονται, βασιλεία  άντί βαοιλέα, 
γραμματεία  άντί γραμματέα. Έ ν τοιαύταις περιπτώσεσι 
βεβαίως ούδείς έτόλμησέ ποτέ να ίσχυρισδή, ότι οί παλαιοί 
"Ελληνες έπρόφερον τό ει ώς ι, άλλ’ έξ έναντίου τούτο εΐνε 
τρανωτάτη άπόδειξις, ότι έν ταίς ουνδέσεσι ταύταις ή φω
νητική δύναμις τού ίώτα ήτο μηδαμινή, κατά πασαν πιδά- 
νότητα διότι τούτο έτυμολογικώς είχε παραχδή έκ τού j, 
ώς τελευταίου λείψανου τού οποίου περιεσώδη έν τισι λέ- 
ξεσιν, ώς έν ταίς notttv, ηοίημα  κτλ. έν άλλαις δ ’ έξωβε- 
λίσδ·η. Έάυ όμως αί δίφδογγοι ει καί οι έπροφέροντο έν 
τινι οίαδήποτε λέξει ώς », οί λιδ·οξόοι δέν δά μετεχειρίζοντο 
αύτάς έν ταΐς μνημονευδείσαις περιστάσεσιν, άλλ’ ήδελον 
γράψει τό ίώτα. Έντεΰδεν προέκυψε καί ό Ισχυρισμός, ότι 
κατά τον 4°'' αιώνα π. X. τό ει έλέγετο ώς ο (Brugman). 
Παρόμοιον φαινόμενου βλέπομεν καί έν τή προφορά του ν 
καί τού F  (δίγαμμα'. Άναγινώσκοντες έν τή έπιγραφή της 
Νάξου uFvtov, πρέπει τό f  υ νά δεωρήσωμεν ώς τήν γραφι
κήν έκφρασιν τού πνεύματος, τό οποίον ίσως Ιυταύδα ήκούετο 
ευκρινέστερου, τό ζήτηρ.α δέ τούτο διά μακρών έπραγμα- 
τεύδη ό διάσηρ.ος φιλόλογος της Βιέννης Γουλιέλμος Hai-tel 
έν ταΐς ,'Ομιλοι/Μις μελέταις“ του.

Υπέρ τής ρ.ηδαμινής φωνητικής δυνάμεως τού ίώτα 
συνηγορεί προςέτι καί η κράσις, ούχί βεβαίως έν τω πνεό- 
ματι τού Γεωργίου Κουρτίου καί τούν επομένων αΰτω γραρ.- 
ματικών. Ή  μεταβολή τού xai εγώ  είς χιίγώ άποδεικνύει 
ούχί τήν ύπεροχήν τού άλφα, άλλά τήν όπαρξιν μικρού τίνος 
λειψάνου τού j. Αφ’ ου δέ παρ’ Όμήρω άναγινώσκεται κοί
εγώ  (___ ), ο Hariel απέδειξε μετά πειστικότητος, ότι μέχρι
τής κράσεως τό καί έγώ  ύπέστη τάς εξής μεταβολάς κα-, 
βεγώ  (έρ.ηρικοί χρόνοι), Υ.αεγώ, χάγώ  (αττικοί χρόνοι). Αί 
έρευναι αυται, φαίνεται, παρέρ.εΐναν Ιντελώς ξέναι πρός τόν 
Έ γ γ ελ , άποδίδοντα έκ τού έναντίου πολλήν βαρύτητα είς 
τά  φλυαρήματα τών φιλολογικών συνόδων.

Τελείως δ ’ έπιλύουσι τό ζήτημα περί της ομοιομόρφου 
προφοράς τά  ορθ ογραφικά σφάλματα τών λιδ·οξόωυ καί τών 
γραφέων. Πας ό άναγνούς αρχαία χειρόγραφα γινώσκει, ότι 
τά  πλεΐστα τών έν ταΐς γραφαΐς σφαλμάτων προέκυψαν έκ 
τών άνδρο»πων τούτοιν, έννοούντων ν’ άντιγράφωσιν όπως 
ώμίλουν τάς λέξεις, χωρίς νά λαρ.βάνωσιν ύπ’ οψιν τήν πα- 
λαιάν όρδογραφίαν.' Δέν δυνάμεδ·α ν’ άρνηδ·ώμεν, ότι έν 
τισι τών διαλέκτων (τών · βοιωτικών ίδία καί κρητικών) λίαν 
ένωρίς συνέβαινον συγχύσεις τού ι καί ει, ει καί η, προκυ- 
πτουσαι βεβαίως έκ τής προφοράς, άλλά δέν δυνάμεδ·α νά 
είπωμεν τό αυτό καί περί τής ιωνικής καί αττικής γλώσσης 
κατά τόν δ"” καί 4<” αίώνα π. Χ„ έπειδή ένταυδα τοιαύται 
συγχύσεις ουδέποτε συνέβησαν. Απ’ έναυτίας πολυπληδή τά  
λάδ·η ταύτα εύρίσκονται έν τοίς αίγυπτιακοίς παπύροις τού 
3°“ καί 2°” αίώνος π. X. έπίσης δέ καί έν τοίς ολίγοις κλα-
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σικοΐς χειρογράφου έπί παπύρου, τοΐς χρονολογουμένοις ικ 
της εποχής ταύτης. Καί τά  χειρόγραφα τού 'Γπερίδου τά 
εύρεθ-έντα έν Αίγύπτω τω 1847 καί 1856, ώς και ό πάπυρος 
τοΰ'Ομήρου, ανακαλυφθείς τώ 182J, περιέχουσι πολλάς συγ
χύσεις τοΰ ι  καί {/, τού η καί ει, του < και ο και άλλων, 
τούτο δε άποδεικνύει τήν μεγάλην τότε διάδοσιν τοΰ ιωτα
κισμού έν Αίγύπτω και Συρία, υπόθεν έξηπλώθ'η άνά τον 
κόσμον σύμπαντα καί έδωκεν αφορμήν είς τον φιλόλογον 
'Ρόστ νά είπή: ,,'Η κατά'Ρεϋχλίνιον προφορά άποδεικνόεται 
διά τρανών μαρτυρίων ως ή μόνη ορθή μέχρι της γεννήσεως 
του Χριστοί, έν μέρει δέ καί μέχρι πολύ παλαιοτέρων ακόμη 
χρόνων“. Τούτο όμως ακριβώς δεν δόναται νά ρηθ·ή περί 
τοΰ άττικοΰ ιδιώματος. Έ ν αΰτώ παν φωνήεν καί πάσα 
δίφθογγος κατέχει τήν ώρισμένην αΰτη Εέέσιν καί προφέρεται 
ίδιοτρόπως. Δεν 0·ά κουρασθ-ώμεν δέ πολύ άναζητοΰντες 
τον λ.όγον της έπικρατήσεως τοΰ ιωτακισμού κατά τούς 
αλεξανδρινούς χρόνους· ό μακεδονικός στρατός νικηφόρως εί:- 
ελάσας είς Ασίαν καί ’Αφρικήν υπήρξεν ό γεννήτωρ τής κοι
νής. είς ήν έγράφη καί ή Καινή Διαθήκη. Τήν προφοράν 
τής περιόδου' ταύτης έδιδάχθ-ησαν καί οί 'Ρωμαίοι, Si’ ο καί 
ουτοι πολλάκις το ει έκφράζουσι διά τοΰ i.

Όπόσον όμως κα&αρά καί αλώβητος διετηρήθη παρά 
τοϊς τότε πεπαιδευμένοις ή γραφή των κλασικών, άποδει- 
κνόουσι λαμπρότατα τά βελάσματα έκεϊνα των προβάτων 
βή βή τοΰ αττικοί κωμικού Κρατίνου (άκμάσαντος περί το 
460 π. X. καί άπο&ανόντος τω 423). ‘Ο Εΰστάθ·ιος (άκμά- 
σας κατά τον 12“'  μ. X. αιώνα) ευρε τον στίχον έν τω λε- 
ξικω του, τά  λεξικά εΐχον παραλάβει αυτόν έκ των γραμ- 
μ.ατικών της άρισταρχείου σχολής, ήτις άνεύρεν αυτόν έν 
τοΐς καλλίστοις των χειρογράφων. Καί οί ’Αλεξανδρινοί καί 
ό Ευστάθιος έπρόφερον τό βή βή  τούτο, όπως τό προφέ- 
ρουσιν οί σήμερον Έλληνες, δεν έτόλμων δε νά μετακινή- 
σωσι τήν ασφαλή παράδοσιν, ή οποία άναμφιβόλως τοΐς 
έφαίνετο λίαν αλλόκοτος. ’Αλλά δέν εΐνε ανάγκη ν’ απο
δειξ/υμεν, ότι καί ό Κρατΐνος καί τό αθηναϊκόν του 
ακροατήριου έλεγον ούχί βή βή, άλλα βε βε ή μπε  
μιιε. Καί των νεωτέρων Ελλήνων τά  πρόβατα, βελά- 
ζοντα, μπ'ε μτεε έκφωνούσι. Τά έπιχειρήματα τοΰ νΕγγελ 
εΐνε άλη&ώς παιδαριώδη· ούτε καν γνωρίζει ότι πολύ προ

τοΰ 403 π. X. τό II έν άνεπισήμοις έγγράφοις έγράφη ώς 
μακρόν ε.

Περί των συμφώνων- ολίγα εχομεν νά εΐπωμεν, επειδή 
όλίγιστα καί γινώσκομεν περί αυτών. Τό βέβαιον εΐνε, οτι 
οί αρχαίοι "Ελληνες έν τή προφορά έποιοΰντο διάκρισιν με
ταξύ χ  καί ί>, οπερ ημείς δεν δυνάμεθ·α νά τό κατορθ-ώσω- 
μεν. Άλλ’ άγνωστον εΐνε ήαΐν πού . κυρίως όφίστατο ή δια
φορά καί διάκρισις, καί άν οίνΰν Έ λληνες ορθ·υύς προφέρωσι 
τό ΐ>. Βέβαιον εΐνε προςέτι ότι ή ήμετέρα προφορά τοΰ ύ 
εΐνε ¿σφαλμένη, οις λίαν οξεία, έπειδή τό σύμφωνον τούτο 
πάν άλλο ήτο. ή τόσον τραχύ ώς τό ήμέτερον ζ. ’Επίσης 
αναμφίβολον εΐνε, ότι λίαν ένωρίς τό /·> έπροφέρετο ώ ; \ν, 
πότε ομως ακριβώς, αγνοούμε·/, έν πόση όμως περιτετωσει 
ούχί καθ·’ ήν έποχήν τό ν έσημειοΰτο δ·.ά τοΰ δίγαμμα καί 
ουχί έν ταΐς κ’.ολικαΐς διαλέκτοις. Τό αντικείμενο·/ τούτο 
παρείδεν ό Έ γ γ ε λ  έν τώ λίαν άξιαναγνώστω κ.εφαλαίω του.

Τόν λόγον περαίνομεν διά των έξης. Οί γάλλοι έχουσιν 
ιδίαν προφοράν τής έλληνικής, ομοίως καί οί "Αγγλοι, ών τά 
ελληνικά ταράσσουσι παντός άνθ·ρώπου το νευρικόν σύστημα, 
οί ‘Ολλανδοί καί οί Γερμανοί έχουσιν επίσης άλλην προφο
ράν τής έλληνικής καί οί νεώτεροι "Ελληνες εχουσι τήν ίδι- 
κήν των. Μεταξύ των γερμανικών γυμνασίων διεκρίνοντο 
άλλοτε τά  σαξωνικά διά τής προφοράς τοΰ αι ώς ε. Ά λλ’ 
όσον άφορα προς τό ζήτημα τών φωνηέντιυν ή καλλίστη 
προφορά διδάσκεται έν τοΐς πρωσσικοΐς. γυμνασίοις, διότι 
αυτή κατ’ ουσίαν προςεγγίζει πρός τήν κατά τόν 5'"' καί 
4 "  αιώνα π. X. έν ’Αττική καί Άθ·ήναις καθ·’ όλας τάς πι- 
θ-ανότητας έπιχρατήσασαν προφοράν, ' Η νεοελληνική προ
φορά τής ορχαίας γλώσσης εΤνε μ ίγα  ίσιοριχον υψύλμα, 
Προ τών ποδών τοΰ γράφοντος τάς γραμμάς ταυτας πολλοί 
έκαθ·έσθ·ησαν ελληνες φοιτηταί, ών τινες λίαν ευ’παίδευτοι 
καί ευφυείς επιστήμονες, οί όποιοι άργοτερον απέκτησαν φή
μην καί πρός οΰς ό γράφων πολλάκις καί δι ί  μακρών συν- 
εζήτησε περί τού έν λόγω θέματος. Πάντοτε ομως έξεπλήτ- 
τετο έκ τοΰ ότι ολα τά  έπιστημονικά έπιχειρήματα τής 
γερμανικής σοφίας έναυάγουν άντικρυς ε ίς ' τήν ίσχυρογνω- 
μοσόνην, μεθ·’ ής οί "Ελληνες εΐνε προςηλωμένοι είς τήν 
ίδέαν των. Άξιον δε λύπης εΐνε, ότι διά τοΰ βιβλίου τοΰ 
Έ γγελ  άνέλαβον πάλιν ολίγον θάρρος.

ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ.
( Γ ί λ υ ς > .

Τά πράγματα όμως υπέστησαν σπουδαίαν άλλοίο>σιν 
μετά τήν είς τον θρόνον άνάρρησιν τοΰ Ναπολέοντος Γ ’- 
Ό  μονάρχης ούτος ένεκολπο’,θη τήν πολιτικήν τού μεγαλε- 
πηβόλου Ο'είου του ώς προς τήν ’Αγγλίαν, επεχείρησε δέ 
συγχρόνως νά φραξη τήν είς τά πρόσω πορείαν τών 'Ρώσ- 
σων, γινώσκων ότι αί προςφορώτεραι καί βραχύτεραι στρα
τιωτικοί καί έμπορικαί οδοί προς τήν ’Ινδικήν έξησφάλιζον 
είς τόν κατέχοντα αυ’τάς τήν έπί τής Ευρώπης ηγεμονίαν. 
Διά τούτο έπολέμ.ησε κατά. τής 'Ρωσσίας, χωρίς όμως νά 
έπιτύχη Ιντελώς τοΰ σκοπού, όςτις μάλιστα έματαιώθ-η καθ·’ 
ολοκληρίαν μετά πάροδον είκοσι μόλις ένιαυτών, ώς •,’νωρί- 
ζουσι καλώς πάντες οί παρακολουθ·ούντες τά  γεγονότα τής 
νεοιτάτης ιστορίας.

Και τάν τροπήν μεν ταότην των πραγμάτων δέν έπέ- 
ζησεν ίνα ίδή ο Ναπολέων, άλλά τώ ήπο πεπρο,μίνου νά

παρακολούθηση τάς δολοπλοκίας τών Άγγλων, δι’ ών ουτοι 
έσφετερίσθησαν τύ μέγιστον καί σημαντικωτατον έργον τής 
βασιλείας του, τήν διώρυγα τού Σουέζ. Ύπό τήν αιγίδα τοΰ 
Λυτοχράτορο'ς έστέφθ-η υπό έπιτυχίας ή άξιοθ-αόμ,αστος αυτη 
έπιχείρησις τού Λεσσέψ, ήν μ.άτ/,ν ε?χον άναλάβει είς προη- 
γουμ.ένους αιώνας τόσοι ηγεμόνες καί βασιλείς τής ’Ανατο
λής. Τοΐς πάσιν έφαίνετο προςεχής ή έκπλήρωσις καί τών 
τολμηρότερων ελπίδων, οί Γάλλοι καί οί Ιταλοί ωνειρευοντο 
τά  έλκυστικώτερα όνειρα καί προςεδόκων τήν έπάνοδον τής 
άκμ.ής τής Βενετ-ας, καί αυτοί δέ οί Αυστριακοί καί οί Γερ
μανοί πρού'πελόγιζον μεγάλα τά κέρδη των, πρό πάντων δέ οί 
Γάλλοι ήτοιμάζοντο νά διανεμηθ·ώσι μετά τών Άγγλον/ τό 
έπί τών 8·αλασσών κράτος. Αίφνης όμως, έν έτος μετά τα 
έγκαίνια τής διώρυγος, έξερράγη ύ γαλλογερμανικός πόλε
μος καί ό Ναπολέων κατέφυγεν έςόριστος πρός τού; Άγγλους, Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ  Π Α Ρ Α  Τ Η Ν  Π Η Γ Η Ν .

Είχών όπό 'Ροβέρτου Peyschlag.
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οί όποιοι ούχί άνευ ανησυχίας καί φόβου προςέβλεπον την 
αύξουσαν επιρροήν τής Γαλλίας έν ’Ανατολή. Μετ’ ολίγα 
ϊ τη  ήγόρασαν αυτοί τάς πλείστας μετοχάς τής έπιχεφήσεως 
τής διώρυγος καί ούτως απέκτησαν άδιαφιλανείκητον κυριαρ
χίαν επί του Σουέζ καί τής Αίγυπτου, έν (ο αί έλπίλες των 
άλλων έν τή κατά τήν Μεσόγειον θάλασσαν συγκοινωνία 
συμμετεχόντων έθνών έξεπληρώθησαν μόνον έν μ.έρει, έπειδή 
ή Αγγλία μετά τά  πολεμικά της κατορθώματα έν Ασία, 
μετά τήν καταστολήν τής Ινδικής έπαναστάσεως, μετά τήν 
ταπείνωσιν τής Γαλλίας καί τήν κατοχήν της βραχύτατης 
όδου προς τάς άσιατικάς θαλάσσας ετι μάλλον ήγειρε τήν 
αξίωσιν νά ηνε καί νά μίνρ τό κεντρικόν τού κόσμου έμ- 
πορείον, ή αγορά όλων των χωρών τής υφηλίου καί ή από
λυτος κυρίαρχος τοίν θαλασσών.

Αλλά καί τής Αγγλίας ή ακμή καί δύναμις ύπόκειται 
εις τους νόμους, οίςτινες διέΐπον καί διέπουσιν, ώς έκ τής 
ιστορίας πειΟ·όμ.εθα, τον βίου καί τήν άνάπτυξιν των έθνών. 
ΓΓανταχοΰ καί έν τή  Ανατολή.καί τή Δύσει, καί έν Βορρά 
καί Νότω βλέπομεν έξεγειρομένην τήν ορμήν έκείνην τήν 
παλαιάν προς την εστίαν τής «νθρωποτητος. Ή  Ρωσσία 
διανοίγει έαυτή οδόν πρός τήν χώραν των θαυμάτων, ή 
Γαλλία έγκαθίσταται ώς έπικίνδυνος αντίζηλος έν Μαδα
γασκάρη καί Τογκίνω καί περιβάλλει, ούτως είπειν, έκ του 
πλαγίου τάς ίνδικάς αποικίας τής Αγγλίας. Έ ν  τή  Δύσει 
διορύσσεται νέα θαλασσία δίοδος — ή διωρυξ του Παναμά 
— μέλλουσα νά δημιουργήση νε'αυ έμπορικήν ¿δον πρός τήν 
Ασίαν καί τάς νήσους του Ειρηνικού Ωκεανού, όλως άνεξ- 
άρτητον από τής-Αγγλίας. Έ ν αυτή τή  ’Ινδική έκδηλού- 
τα ι Ισχυρότερος 6 πόδος πρός αυτονομίαν καί πρός απαλ
λαγήν άπυ τής αγγλικής κηδεμονίας. 01 'Ρώσσοι έργάζον- 
ται δραστηρίως, όπως συνδέσωσι διά σιδηροδρομικών γραμμών 
τήν Μόσχαν καί τό Νοβογορόδ μετά της κεντρικής Ασίας, 
της Κίνας καί τής ’Ινδικής.

'Η  Ιστορία μας διδάσκει έπαρκώς τ{ σημαίνουσιν αί 
προςπάθειαι αυται. Καί την σήμερον «κόμη, όπως καί κατά 
τους χρόνους των Αργοναυτών, του μεγάλου Αλεξάνδρου καί 
τής βενετικής δημοκρατίας, πασα μετατροπή είς-τάς πρός 
τήν ανατολήν οδούς σημαίνει τήν αρχήν νέας έποχής εν τε 
τώ έμπορίω καί τή.πολιτική.

Συγκεφαλαιώσωμεν ήδη τά  είρημ.ένα:
Διά τής εις Κολχίδα έκστρώτείας των είςήλθον οί "Ελ

ληνες είς την ιστορίαν. Διά τού τρόπου δε τούτου ήδυνή- 
δησαν ν’ άνταγωνισδώσι πρός το ίς Φοίνικας καί ν ' άπο- 
διώξωσιν αυτούς βαθμηδόν |κ  τών παραλίων των. Από 
των είς Κολχίδα μεταναστεύσεων χρονολογείται ό έποικι- 

ν σμός των ακτών τού Εϋξείνου πόντου καί ό πολιτισμός των 
χωρών έκείνων, τάς οποίας την σήμερον έν μέρει κατέχου- 
σιν οί Βούλγαροι.

Ό  τρωϊκός πόλεμος ήτο ή α’ρχή των άγώνων έκείνων, 
οίτινες διεξήχΟησαν κατόπιν πρός άπόκτησιν των πορδμών 
καί τής παγκοσμίου κυριαρχίας. Ό  Ελλήσποντος ήτο ή 
κλείς τής έμπορικής- λεωφόρου πρός· τήν κεντρικήν Ασίαν, 
ήτο δέ καί ή γέφυρα, έφ’ ής οί λαοί τής Ανατολής είςήλα- 
σαν είς τήν Ευρώπην καί οί στρατοί της Δυσεως άπεβιβά- 
σδησαν είς τήν ’Ανατολήν.

Ήττηδέν.των των Περσων καί τών πρός αυτούς συμμα- 
χου’ντων Φοινίκων, έδυσε καί α’πεσβέσδη ό αστήρ τής Σιδώ- 
νος,Απως άνατείλη λαμπρότερος είς τάς πόλεις τής Ελλάδος.

Μετά τού στρατού του ό μέγας Αλέξανδρος διέβη τον 
Ελλήσποντον, κατέστρεψε τήν δαλασσοκράτειραν Τυρόν καί

ίδρύσας τήν Αλεξάνδρειαν έμείωσε τήν έμπορικήν σημασίαν 
τών διόδων τής' Μαύρης δαλάσσης.

'Η  Ε λ λ ά ς  έγινε ρωμαϊκή Ιπαρχία καί οί λεγεώνες τών 
Αύτοκρατορων έστησαν τούς ρωμαϊκούς αετούς επί τών οχθών 
τού Ώ ξου καί τού Φάσιδος, οΰτω δε νέαν ζωήν έλαβον αί 
παλαιαί όδοί διά "της Κολ.χίδος καί τό παλαιόν Βυζάντιον 
άνήλθεν είς περιωπήν καί δόξαν καί κατέστη πρωτεύουσα 
τού κόσμου καί τής χριστιανοσύνης.

Έ π ί τών ακτών τής Χερσώνος καί της Μαύρης θα· 
λάσσης άνεπτύχθη άργότερον ή δύναμις τών- έμπορικών πό
λεων τής ’Ιταλίας. Ή  τύχη των ήτο σονδεδεμενη πρός τήν 
τύχην της Κωνσταντινουπόλεως, όπως καί ή- έκβασις τών 
Σταυροφοριών κατά μέγα μέρος έξηρτάτο έκ τής στάσεως 
τής αυλής τού Βυζαντίου.

Ο ί καλϊφαι των Αράβων κατε’λαβον τάς προς τήν Ιν
δικήν άγουσας οδούς καί δι’ αυτών έγένοντο προςωρινώς 
κοσμοκράτορες.

Οί Τούρκοι μετέπειτα άπέκλεισαν τό πρός τήν Ανατο
λήν έμποριον τών δυτικών λαών καί έκαμον τήν Ευρώπην 
νά τρέμη.

Ή  διάλυσις τού ανατολικού Κράτους προεκάλεσε τάς 
ναυτικάς έπιχειρήσεις τών Πορτογάλλων. Διά τής άνακα- 
λύψεως τής πρός τάς ’Ινδίας θαλασσίας οδού κατέστη ή 
Λισβών πρώτη έρ.πορικη πόλις τού κοσμου.

Ή  ΠορτογαΜ,ία προςηρτήθη έπειτα είς. την Ισπανίαν. 
Τό κράτος Καρόλου τού Ε '. έξικνεΐτο από τών ανατολικών 
μέχρι τών δυτικών ακτών, τού Μεγάλου ’Ωκεανού.

Αλλά μετ’ ού πολύ οί μεγάλοι ηγεμόνες καί ναύαρχοι 
τής Άλβιόνος διέσπασαν τήν δύναμιν τής 'Ισπανίας καί από 
τής έποχής ταύτης ή αγγλική σημαία εΤνε κυρίαρχος όλων 
τών θαλασσών. ’Επί πόσον άρά γε χρόνον «κόμη; . . . .

Έ ν  τοίς αυτοκρατορικοίς α’ρχείοις τής Πετρουπόλειο; 
φυλάσσεται άξιοσημ.είωτόν τ ι υπόμνημα, γεγραμμένον όχι 
τού  στρατηγού Ερρίκου Λήρ. Ό  είς τά  πράγματα τή; 
'Ρωσσίας καί τής κεντρικής Ασίας είδημονέστατος ούτοζ 
αξιωματικός λέγει έν τώ ύπομνήματι τούτω μεταςυ αλλω» 
καί τά  έξης: ,'Έκαστον πολιτικώς ώργανωμένον έθνος είκ 
έντιταλμένον υπό τής Προνοίας νά έκτελεση κατα τόν βίο» 
του έν μέγα έργον. Τήν έντολήν της έξεπλήρωσεν άπαξ 
ήδη ή 'Ρωσσία, άποδειχθείσα ώς πρόχωμα κατά νέας εκ
βολής τών έξ Ασίας λαών καί ώς σώτεφα τού πολιτισμοί 
τής δυτικής Ευρώπης. Α λλά πρός τούΐοις ή 'Ρωσσία έχει 
καί έτέραν τινά αποστολήν αδτη δε συνίσταται είς το « 
έκπολιτίση τούς λαούς τής Ασίας. Ύπό τοιούτον δέ κνεϋμι 
εΤνε συντεταγμένον τό πολιτικόν καί τό στρατιωτικόν πρό
γραμμα τής 'Ρωσσίας' αμυντικούς πρός δυσμάς καί έπι&εΐ 
κώς πρός άνατολάς“.

Επί τού αυτοκράτορος Πέτρου τού Α’. τό ρωσσκά 
κράτος πρός άνατολάς καί νότον είχε μίαν μόνον διέξοδοι 
την Κασπίαν θάλ.ασσαν. Αλλά μετ’ ου πολύ τολμηροί Κι- 
ζάκοι ύπέταξαν τήν Σιβηρίαν καί προήλασαν μέχρι των ανα
τολικών της ακτών, οπου νέος κόσμος διηνοίγετό καί οπό 
θεν ή -προεκταθείσα δύναμις της 'Ρωσσίας νέας έπεχείρηο 
κατακτήσεις έν τη κεντρική Άσία μέχρι τών συνόρων ·ηί 
Σινικής.

’Ενταύθα δεν δυνάμεθα νά έκταθώμεν πλειότερον ε* 
του ζητήματος τούτου ουδέ νά έκδ·έσωμεν τήν πορείαν, ί 
έλαβεν ή  ρ'ωσσική δυ'ναμις, όπως γίνη κυρίαρχος τών πω 
αρχαίων έκείνων έμπορικών όδών, έπειδή τά  γεγονότα τοώπ 
άνήκοντα είς τήν νεωτάτην ιστορίαν εΤνε τοίς πάσι γνωσά
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καί διά νά μαντεόση τις τήν τελικήν των έκβασιν αρκεί νά 
ρίψη έν βλέμμα έπί τού γεωγραφικού χάρτου τής κεντρικής 
καί δυτικής Ασίας. Κ«θ’ ον δμ.ως χρόνον ή Εύρούπη θ ά  τελή 
τήν εορτήν τής έκατονταετηρίδος τής γαλλικής έπαναστά
σεως, ό ρώσσος μηχανικός θά έχη ήδη αποτελειωμένη'/ τήν

σιδηροδρομικήν τροχιάν μέχρι τού ινδικού ωκεανού — άλλη 
τό γεγονός τούτο έπανάστασις, έν ταίς συνεπείαις της πολύ 
σημαντικωτέρκ τής γαλλικής τού 1789.

(Άπύοπασμα με;·,««»’<χής ηραγματεί-ις.) ΦΙΛΙΣΤ2Ρ.

0  1 Δ Υ Ο  Φ Ι Λ Ο Ι
(ανέχεια).

’Ολίγον πριν ή άπέλθω ο Βαβουρΐνος μ.’ έξέπληξε διά 
μ.ιάς άπροςδοκήτου έρωτήσεως Έπεθυμει δηλαδή νά μ-άθη 
παρ’ έμού — ώς νέου φοιτώντος είς τό Πανεπιστήμιον — 

. όκοίός τ ις  άνθρωπος ήτον ό Ζήνων καί τίνα έγώ Ιδία'/ εΐχον 
περί αυτού.

— Ποιος Ζήνων; ήρώτησα μέ άπορίαν.
— Ζήνων ό αρχαίος φιλόσοφος. Μή τυχόν καί δέν σας 

ήνε γνωστός;
Αμ.υδρώς πως ένεθυμ.ούμ.ην, ότι κάποιος Ζήνων υπήρξεν 

ιδρυτής τής Σχολής τών Στωΐκών, αλλά δεν έγνώριζον απο
λύτως τίποτε περισσότερο·/ περί αυτού.

— Μάλιστα φιλόσοφος ήτον, είπον έπί τέλους.
— 'Ο  Ζήνων, έξηκολούθησεν ό Βαβουρίνος με μεμε- 

τρημένον και διδακτικόν τόνον, ήτον έκείνος ό Έ λλην φι
λόσοφος, ό οποίος εΐπεν οτι τό νά πάσχη τις δ'εν εΐνε κακόν, 
επειδή ή υπομονή τά  πάντα κατανικα, καί ότι έν μόνον 
αγαθόν υπάρχει είς τόν κόσμον, ή δικαιοσύνη, καί ότι αότη 
άκόμ.η ή  αρετή δ'εν εΐνε άλλο παρά δικαιοσύνη.

Ό  Πουνίνος εύλαβώς προςήλονε τά ωτά του■
— Τούς λόγους αυτούς τού Έλληνος φιλοσόφου, έξ- 

ηκολούθησε διδάσκων μ.ε ό Βαβουρίνος, μοί τούς εΐπεν εΤς 
άνθρωπος, έχων πολλά παλαιά βιβλία . . . .  Πολύ μοί ήρε- 
σαν οί λόγοι τού αρχαίου σοφού. Αλλά καθώς βλέπω, δέν 
καταγίνεσθε σείς είς τοιαυτα πράγματα.

Καί ό Βαβουρίνος Ιλεγε τήν άλήθ-ειαν είς τοιαυτα 
αντικείμενα έγώ δέν ένησχολούμην. Καί όμ.ως, άφ’ οτου 
έφοίτων είς τό Πανεπιστήμ.ιον, ήμ-ην τόσον θερμός δημοκρά
της, όσον καί αυτός ό ίδιος, καί τήν μεγαλειτέραν ηδονήν 
ήσθανόμην, οσάκις ήδυνάμην νά συζητήσω μ.ετά τίνος περί 
τού Μιραβώ καί τού 'Ροβεσχιέρρου . . . .  καί ιδία περί τού 
‘Ροβεσπιέρρου! — (Ανωθεν τού γραφείου μου έκρέμαντο αί 

. λιθογραφίαι του ΦουκΔ-Ταινβίλ καί τού ΟΕέηϊβΓ1.) — Αλλά 
Ζήνων;! . . . Πώς τού κατέβη ν’ άναφέρη τόν Ζήνωνα;

"Οτε τούς άπεχαιρέτησα, ό Πουνίνος μ’ έβίασε πολύ νά 
τούς έπισκεφθώ πάλιν τήν έπαύριον, Κυριακήν. Ό  Βαβου
ρΐνος δέν έλαβε μέρος είς την πρόςκλησιν, άχ’ έναντίας μά
λιστα έψιθύρισε διά τών όδόντων, ότι ή συναναστροφή μετ’ 
ανθρώπων τόσον απλοϊκών δεν ήδύνατο νά μοί παράσχη έκ
τακτον ηδονήν καί οτι πιθανόν δέν θά  ήτον εύχάριστον είς 
τήν μ.άμμην μ.ου . . . .

Εγώ όμως τόν διε’κοψα καί τώ παρετήρησα, ότι ή 
μάμμη μ.ου είς ούδέν είχε πλέον νά μέ διατάξη.

— Έ γίνατε λοιπόν ήδη κύριος τών κτημάτων; μέ 
ήρώτησε.

— νΟχι ακόμη, άπήντησ«.
— Τότε λοιπόν . . . .
— 'Ο  Βαβουρίνος δέν αποτελείωσε τήν φράσιν, άντ’ 

αύτού δέ τήν συνεπλήρωσα έγώ: „τότε λοιπόν είσαι ακόμη 
ανήλικον παιδίον: — χαίρετε! είπον μεγαλοφώνως καί άπήλθον

Ή δη  εΤχον φθάσει είς τήν όδόν, οτε ή Μούσα έξήλ&ε 
τής οικίας τρέχουσα, μοί Ιθλιψεν είς τήν χείρα εν μικρόν 
φύλλον χάρτου π«ί εν άκαρεί πάλιν έτράπη εις φυγήν. 'Γπο 
τήν λάμψιν τού προίτου φανού έξεδίπλωσα τό γραμ.μάτιον καί 
μετά δυςκολίας κατώρθωσα ν’ άναγνώσω τάς ώχρας καί 
διά μολυβδοκονδύλου κεχαραγμένας γραμμάς.

— Πρός Θεού — μοί εγραφεν ή Μούσα — έλατε αυ- 
ριον μ.ετά τήν λειτουργίαν είς τόν κήπον τού Αλεξάνδρου 
έκεί πλησίον τού πύργου θά  σάς περιμένω μή μ.οι τό άρνη- 
θήτε μ.ή μέ κάμνετε δυςτυχή πρέπει νά σάς όμ.ιλήσω.

'Η  σημείωσις αυτή δέν περιεΐχεν ορθογραφικά σφάλ
ματα, άλλ’ έπίσης δέν περιεΐχεν ούτε χόμματιι ούτε τελείας.

Πλήρης ανυπομονησίας έπέστρεψα οΐκαδε.

Έ ν  τέταρτον τής ώρας περίπου πρό τού ώρισμένου χρό
νου εύρέθην τήν επιούσαν είς τον τόπον τής συναντήσεως. 
Ή το  κατά τάς πρώτας ημέρας τού Απριλίου. Οί κάλυκες 
μόλις εΐχον αρχίσει νά έξοιδαίνωνται, αί πρασιαί νά χλοά- 
ζωσι καί άνά μέσον τών άφυλλων θάμνων έτερέτιζον καί 
Ιδιώκοντο θορυβωδώς οί χαρίεντες σπίνοι. Μετά μεγάλης 
απορίας μ.ου εΐδον ολίγον άπωτέρω, ούχί μ.ακράν τών κιγκλί- 
δων, τήν Μούσαν. ΕΙχεν έλθει πρό έμού. Έπροχώρησα 
προς αυτήν, σπευσασαν είς προϋπάντησίν μ.ου

— Α ς ύπάγωμεν έκεί είς τον τοίχον, μ.οί έψιύ-ύρισε τα
χέως Ααί τά  καταβιβασμόνα βλέμματα της έστρεφεν έπί 
τού έδάφους πρός ολας τάς διευθύνσεις — εδώ εΐνε άνθρω
ποι γύρω μας.

Έτράπημ.εν τήν ύποδειχθεΐσαν οδόν.
— Δεσποινίς, ήρχισα λέγων . . . .
Ά λλ’ αμέσως μ.έ διέκοψε.
— Σάς παρακαλώ, είπε πάλιν ταχέως καί χαμηλοφώ- 

νως — μή μέ κατακρίνετε, μή σκεφθήτέ τι κακόν περί έμού! 
Σάς έγραψα τήν έπιστολήν, σάς παρεκάλεσα νά ελθητε έδώ 
— διότι . . . .  έφοβούμην . . . .  χθες μοί έφαίνετο, ότι μάς
¿κοροϊδεύετε όλους μ .α ς ................ακούσατε, έξηκολούθησεν
αίφνης ρά έμφασιν σταθ·έϊσα καί στραφείσα πρός έμέ' ακού
σατε· αν είπήτε είς κανένα τι . . .  άν διηγηθήτε, είς ποιον 
καί που συνηντήθημεν, δ·ά υπ·,’γω νά πέσω είς τον ποταμόν, 
θά πνιγώ, 9·’ αύτοκτονήσω!

Καί τότε πρωτην φοράν μέ ήτένισεν άσκαρδαμυκτεί μέ 
τό γνωστόν οξύ καί διαπεραστικόν βλέμμ.α της.

— Αν τό έκαμνε . . . .  πραγματικώς, αυτό μόνον έλ- 
λειπε! έσκέφθην κατ’ ιδίαν.

— Σάς παρακαλώ, δεσποινίς, έσχευσα νά είπω' πώς 
μπορείτε νά έχετε τόσον κακήν ιδέαν περί έμού; Πώς μπορώ 
έγώ νά προδώσω τόν φίλον μου καί νά γίνω είς σάς αίτιος 
κακών! Αλλως τε, έξ όσων γνωρίζω, τίποτε δέν υπάρχει
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τό άπρεπες είς 'τάς. αμοιβαίας σχέσεις σας . . . .  Δόξα τ&Τ 
Θεώ, μπορείτε νά μ.ενητε ήσυχος.

Ή  Μούσα μ-έ. ήκο.υε χωρίς νά. κίνηδή έκ της δέσεως 
της, αλλά τους όφδαλρ.ούς είχε πάλιν καταβιβάσει.

— Πρέπει νά σάς ειπω κάτι, ήρχισεν έκ νέου περιπα
τούσα- — διότι άλλως δά μ ’ ¿θεωρείτε παράφρονα! . . . .  
πρέπει νά σάς ειπω, ότι ό γέρων εκείνος δ'έλει νά με νυμ- 
φευΟ-γί!

— Ποιος γέρων; ό φαλακρός; έ Πουνΐνος:
— “Ό χ ι . . . όχι αυτός . . .  ο ΙΙαντολέων Βαβουρΐνος.
— Ό  Βαβουρΐνος;
— Ναι, αυτός.
— Και αυτός σάς έκαμε μίαν τοιαότην πρότασιν!
— Βέβαια, και. μ.οί έκαμε τοιαότην.
— ’Αλλά σεις βέβαια τήν άπερρίψατε;
— νΟχι, εγώ παρεδέχδην τήν πρότασίν του . . . διότι 

τότε έγώ δεν είχον ακόμη καμμίαν ιδέαν περί των τοιουτων 
πραγμάτων . ... Ίωρα . . . τώρα τό πράγμα έχει άλλως,

Συνέκρουσα-τάς χεΐρας.
- 'ϋ  Βαβουρΐνος καί . . . σείς! Άλλ’ αυτός εινε άνω 

των πεντήκοντα έτών!
- —. Αυτός λέγει, πως εΤνε μόνον τεσσαράκοντα τριών. 

Αυτό όμως δεν έχει. νά κάμη τίποτε- καί είκοσιπέντε ετών 
¿άν ήτο —.'έγώ..πάλιν δεν δ ά  τόν έπαιρνα. Καί ζωή εινε 
αυτή; 'Ολόκληροι εβδομάδες πολλάκις παρέρχονται, χωρίς 
ουδέ καν μίαν φοράν νά μειδιάση τουλάχιστον! 'Ο  Παντο
λέων Βαβουρΐνος εΤνε ευεργέτης μου, τω χρεωστω ευγνωμο
σύνην, .'.μέ περιέδαλψε καί με άνέδρεψεν, εμέ τήν ορφανήν 
κάί'άπό ολον τόν *όσμον έγκαταλελειμμένην, χωρίς αυτου 

•δά'ήμην τώρα κατεστραμμένη, οφείλω τέλος νά τόν τιμώ 
κάί νά' τόν σέβωμαι ως πατέρα . . . αλλά γυναΐκά του νά 
γίνω! Καλλίτερα 'ν’ άποδάνω! Καλλίτερα τήν Ιδίαν στιγ- 

, μην νά υπάγω είς τόν τάφον!
' — ’Αλλά διά τ ί όμιλεΐτε πάντοτε περί θανάτου καί

ταφής,.δεσποινίς;
'Η  Μούσα έστάδη πάλιν.

"  ' ή— Καί πρίαν λοιπόν χάριν έχει αυτή ή ζωή; Όρίστε,
ό φίλος σας — ό Βλαδίμηρος Τ α ρ χώ φ  μ.ποροΐ νά
’πω, ότι μόνον από τήν λύπην καί από τό κακό μου τον 
έρωτεύδην . . . .  καί από τό άλλο μέρος έρχεται ό Βαβου
ρΐνος μέ τάς περί γάμου προτάσεις του . . . .  'Ο  Πουνΐνος, 
αν κάί μέ τυραννή ακατάπαυστα1 μέ τους στίχους του, του-. 
λάχιστον δέν μ.έ φέρει είς απελπισίαν- αυτός όπωςδήποτε 
δέν.μΔ αναγκάζει τό εσπέρας, όταν ή κεφαλή μου από τόν 
κόπον' δέν μπορεί πλέον νά κρατηδή είς τήν δέσιν της, νά 
τώ  άναγνώσω 'ολοκλήρους σελίδας από τόν Καραμσΐνον καί 
τον Καντεμίρήν..'. . '.  Τί νά κάμω μεταξύ τοιουτών γ ε ρ ό ν  

„των — γερόντων, ό! όποιοι χαραχονούνται, όταν ήμαι ψυχρά 
προς .αυτούς; Μπορούν νά μέ αναγκάσουν, άλλ’ εγώ φεύγω! 
Ό  Παντολέων αίώνίως έχει είς τό στόμ.α,του τό όνομα τής 
,,έλευδερίας“. Αί λοιπόν, καί έγώ έπίσης αγαπώ τήν έλεύ- 
δερίαν. . Κάδε άνθρωπος νά έχη την έλευδέραν δέλησίν του, 
καί 'μόνον έγώ' νά έπιτηρώμαι ώς αιχμάλωτος; Θά τώ τά 
ειπω αυτά κατά πρόςωπον. Ά λλ’ άν. μέ προδώσητε, ή άν 

’ μόνον κάμήτε υπαινιγμόν τινα . . . . σχεφδήτέ το, τότε μέ 
’βλέπετε σήμερον διά τελευταίαν φοράν!
• ' · 'Η: Μούσα έστάδη; πάλιν εις τό μέσον ..τής .οδοδ.

' '  ■ ; ;-Δ. .Μέ·’ βλέπετε -λοιπόν διά τελευταίαν φοροάν ! έπανέ- 
.λαβε μέ'διαπεραστικήν φωνήν. Άλλα καί τώρα δέν όψωσ;ε 
πάλιν τά  βλέμματά'της πρός έμέ, ωςάν 'να ίγυώριζεν, ότι

δ·ά Ιπροδίδετο, ότι δά άπεκάλυπτε παν ό,τι ,συνέβαινεν έν 
τή καρδία της, άν χροςέβλεπέ τινα ατενώς είς τους οφθαλ
μούς — φ ιά  τοϋτο καί ΰψονε τά βλέμμ.ατά της μόνον έξ. 
αγάπης ή έκ μίσους,' καί τότε προςήλονεν αυτους ατενώς 

■ ίπ ί του άνδρός, μεδ’ ου συνωμίλεί). — Τό μικρόν της .όμως, 
ροδόχρουν καί χάριεν πρόςωπον έφερε τόν τύπον σιδηράς 
άποφασιστικότητος.

— ΓΙραγματικώς — έσκέφδην κατ’ ίδίαν — έχει δί
καιον ό Ταρχώφ- ή κόρη αυτή το} όντι εινε όλως διόλου 
νέος τύπος.

- -  "Οσον άφορα έμέ καμμίαν δέν πρέπει νά έχετε ανη
συχίαν, εΤπον επί τέλους.

— ΙΙραγματιχώς οχι; ’Ακόμη καί άν . . '. προ. ολίγου 
ειχετε είπεΐ κάτι περί τών αμοιβαίων μας σχέσεων : . .. καί 
έν ή περιπτώσει λοιπόν ακόμη.. . . .

Έσίγησε.
— Καί έν τοιαΰτη περιπτώσει δέν πρέπει νά φοβήσ&ε 

μή έγοί σας προδώσω,'δεσποινίς. Δέν μέ έδεσαν κριτήν σας- 
έδώ, έξηκολοόδησα δεικνυ'ων τό στήθος μου, έδώ εΤνε αιω
νίως δαμ,μένον τό μ.υστικόν σας! ΓΙιστεύσατέ ρ.ε, ότι ξεύρω 
νά τό έκτιμήσω . . . .

— Έ χετε  μκζή σας τήν έπιστολήν μου; μέ η’ρω'τησεν 
αίφνης.

— Μάλιστα.
— Που εΤνε;
— Έ δώ , είς τό δυλάκιόν μου.
— Δότε μ.οί την . . . γρήγορα, γρήγορα!
Έξήγαγον τήν σημείωσίν της, τήν οποίαν ήρπασε μετά

βίας' καί έπειτα ήλδεν ολίγον πλησιέστερον πρός έμ.έ, ώςεί 
διά νά μ ’ ευχαρίστηση. Αίφνης όμο>ς εξιπχάσδη, πκρετη- 
ρησε γύρω της καί άχεμακρύνδη σπεύδουσα, χωρίς ουδέ καν 
νά μέ άποχαιρετήση.

Τήν ήκολούδησα διά του βλέμματος καί εΤδυν σΰχι 
μακράν του πύργου,, περιτυλιγμ.ένην είς ποδήρη μανδύαν — 
(όπως ήτυ τότε του συρμ.οϋ) — μίαν μορφήν, ήν άμ.έσως 
άνεγνοίρισα ότι ήτον ή του Ταρχώφ.

— Ά  έτση, φίλε — έσκέφδην — οέ ειδοποίησαν βέ
βαια νά σταδής έδώ ώς σκοπός . . . .

Καί ύποτονδορύζων Ιν άσρ.άτιον έπέστρεψα οίκαδε .

* ’ »

Δεν εΐχον ακόμη, τήν επιούσαν, πίει τό τέϊόν μυυ, ότε 
ό Πουνΐνος είςήλδεν είς τό δωμάτιόν - μ,ου. Έδείκνυε πρός
ωπον ολίγον έμφροντι, έκαμε βαδείας υποκλίσεις, παρετήρησε 

. γύρω. του καί μοί έζήτησε συγγνώμ.ην διά τήν „αδιακρισίαν" 
του. Έσπευσα νά τόν καθησυχάσω. Ό  αμαρτωλός έγώ - 
ένόμιζον, ότι ό.Πουνΐνος εΐχεν έλδει διά νά δανεισδή παρ’ 
έμου χρήματα. Ηεριωρίσδη όμως νά ζητήση μόνον. Ιν κύά- 
δ·ιον 'τ.εΐου,'— έπειδή τό ααιιο,Μάριον εκειτο άκόμ.η .έπί τής 
τραπ,έζης.

— Μέ τρέμοντα γόνατα καί πάλλουσαν. καρδίαν '¿πά
τησα τό κατώφλιόν σας, ήρχισε νά λέγη- δάκνων τεμάχιον 
ζακχάρεως. —ας δέν φοβούμαι, αλλά φοβούμαι την αξιό
τιμων μάμ.μην σας ’Επίσης, καδώς σάς έξωμ.ολογήδην ήδη ; 
άπαξ, ¿ντρέπομαι διά τήν ένδυμ.ασίαν μου. 'Ο  Πουνΐνος 
έψηλάφησε διά τών δακτύλων τήν παρυφήν τού παλαιού 
έπενδότου του. ... 'ν

. —' Είς τήν οικίαν δέν πειράζει καί· είς- τόν δρόμ.ον έή- ' 
σης δέν βλάπτει, άν τήν:φέρω· άλλ’ άμα τις έμβη είςχρυσά 
μέγαρα.·— όπου τόν-προςέχρυν. περισσότερον, .—, ¿ντροπή

Ο Μ Ι Κ Ρ Ο Σ  Μ Γ Ω Ξ Ο Σ .
Είχών ύπ ί 'ΛδΛψου Μΰ/.λίρ,



170 ΚΛΕΙΩ.

άληΒώς καταλαμβάνει τον άνθρωπον, ό όποιος φέρει Επάνω 
του Ιν τόσον πτωχικόν φόρεμα.

Ή  κατοικία μου άχετελεΐτο Εκ δυο μικρών δωματίων 
του μεσωρόφου, και φυσικώς ουδείς άνθρωπος έϊχέ ποτε φαν- 
τασδ·ή, χοιητική άδεία, να την ονομάση μέγαρον, πολύ δε 
όλιγώτερον χρυσότευκτον μέγαρον ίσως όμως ο Πουνΐνος 
ύπηνίσσετο ολην τήν οικίαν της μάμμης μου, ή οποία άλλως 
δεν διεκρίνετο επί πολυτελεία . . . .

Moi Εκαμε παράπονα, ότι χΒές το εσπέρας δεν τους 
επεσκέφ&ην.

— Ό  Παντολέων, είπε, σας Επερίμενεν, άν καί Εκ των 
προτέρων ήτο βέβαιος, ότι δεν Βά ήρχεσ9·ε. Καί ή μικρή 
Μούσα Επίστευεν, ότι ήΒέλετε μάς ΕπισκεφΒή.

— Πώς, καί ή δεσποινίς Μοϋσα; ή ρώτησα.
— Καί ή Μοϋσα. Δέν εΤνε άλή9·εια, ότι εχομεν είς το 

σπητί μας μίαν Ιρατεινήν παρθένον;
— Πολύ άξιέραστον κόρην, Επεβεβαίωσα Εγώ.
Μετ’ ασυνήθους σπουδής ό Πουνΐνος Ετριψε τήν γεγυ- 

μνωμένην κεφαλήν του.
— Καλλονήν, αγαπητέ μου, μαργαρίτην, ή μάλλον 

άδάμαντα, άληΒινόν άδάμαντα!
Καί κύψας προς τό ους μου,
— Καί πρός τοϋτοις από εύγενές αίμα, μοί ΙψιΒύρισεν

αλλά ετση μόνον — μέ καταλαμβάνετε δηλαδή — Ετση
μόνον Εκ τοϋ πλαγίου . . . είχον κόψει τόν άπηγορευμένον 
καρπόν . . . .  Οί γονείς λοιπόν άπέΒανον, οί συγγενείς τήν 
άφήκαν είς τούς δρόμους καί είς τήν αυθαιρεσίαν τής τύ
χης, δηλαδή είς τήν απελπισίαν καί τήν λιμοκτονίαν! Άλλ’ 
ίδοΰ ό Παντολέων προςέρχεται καί τήν σώζει! Τήν Επήρε 
μαζή του, τήν ενέδυσε, τήν έ&έρμανε, τήν περιεποιή&η καί ή 
βασιλοπούλα μας έμεγάλωσε! Σάς .διαβεβαιώ, ότι πολύ σπά- 
νιαι είνε αί άρεταί καί αί αγα&οεργίαι αυτού τοϋ ανθρώπου!

Ό  Πουνΐνος Εξηπλώ9·η Επί τής Εδρας του, ύψωσε τούς 
βραχίονας του καί κλίνας αδΒις πρός τά  Εμπρός, ήρχισεν έκ 
νέου καί Ετι μάλλον μυστηριωδώς νά μοί ψιΒυρίζη.

— Καί αυτός ό Παντολέων, πρέπει νά ξευρετε, Εχει 
υψηλήν καταγωγήν . . . .  καί ομοίως ετση Εκ τοϋ πλαγίου. 
Διατείνονται ότι ό πατήρ του ήτο πρίγκηψ τής Γεωργίας, 
καταγόμενος από τό βασιλικόν γένος τοϋ Δαυΐδ . . . τί λέ
γετε τώρα σέΐς, από τό γένος τοϋ βασιλέως Δαυΐδ;! Πόσον 
ολίγαι λέξεις αυταί καί ομως πόσην βαρύτητα Εχουν! Κατ- 
άλλας πάλιν ειδήσεις κάποιος ίνδός σάχης Βαβούρ, μέ τό 

^πίΒετον Έλέφας, ήτον ό πρόγονος τοϋ Παντολέοντος! Τί 
μεγάλαι ίστορίαι εΐνε αυταί, ετση δεν είνε!;

— Καί ό Βαβουρΐνος, ήρώτησα, ΕγκατελείφΒη Επίσης 
είς τήν „αυθαιρεσίαν“ τής τύχης;

. Ό  Πουνΐνος Ετριψε πάλιν τό φαλακρόν κρανίον του.
— Εννοείται! Εννοείται! Καί μάλιστα μέ πολύ μεγα- 

λειτέραν άσπλαγχνίαν παρά ή βασιλοπούλα μας. ’Από τήν 
μικράν του ηλικίαν ήναγκάσ&η άδιακόπως ν’ αγωνίζεται 
τόν περί ύπάρξεως αγώνα! Νά είπώ τήν άλή&ειαν, αί τύχαι- 
τοϋ Παντολέοντος μ’ Ενε&ουσίασαν μίαν φοράν καί τότε 
Εγραψα ολίγους στίχους κάτω&εν τής είκόνος του. Στα- 
Βήτε . .  . νά ίδήτε, τί Ελεγα λοιπόν Εκεί;. . .  Ναι, Ετση εΐνε:

’Srà σπάργανα εύρίσκετο άκόμ’ δ Βαβουρϊνος,
Καί Ιρμαιον της τύχης του ίρρίφ&η <pcC! δνςτήνως!
"Οπως ύπί τά σύννεφα I ήλιος προβάλλει —
03τω κ’ ή δάφνη πάντοτε ’{τά μέτωπίν του δάλλει.

Ό  Πουνΐνος απήγγειλε τους στίχους τούτους μέ ρυ&μόν 
καί μέ τόνον ψαλμωδικόν, απαράλλακτα όπως πρέπει ν’ άνα- 
γινώσκωνται τοιούτου είδους στίχοι.

— Δι’ αυτό λοιπόν είνε δημ.οκράτης! ανέκραξα.
— Ό χ ι ,  όχι διά τούτο, Εσπευσε νά μά διαβεβαίωση ο 

Πουνΐνος Τόν πατέρα του Εσυγχώρησεν άπό πολλοϋ, άλλα 
δεν δύναται ποτέ νά συγχώρηση μίαν αδικίαν, καί συγχρόνως 
αισΒάνεται τήν ξένην δυςτυχίαν ώςάν νά ήτον ίδική του.

Ευχαρίστως Βά Εφερον τόν λόγον είς τό Βέμα, περί ο5 
είχον μάΒει ούκ ολίγα χΒές παρά τής Μοΰσης, δηλαδή είς 
τάς γαμήλιους τοϋ Βαβουρίνου προτάσεις, δέν ήξευρον όμως 
πώς ν’ άρχίσω τό πράγμ.α . . . .  Ευτυχώς δε αυτός ο 
ΙΙουνΐνος μ’ έξήγάγεν Εκ τής αμηχανίας.

— Δέν μοί λέγετε, παρακαλώ, παρετηρήσατε τίποτε; 
μέ ήρώτησεν αίφνης, πονηρώς καμμόων τοός όφ&αλμούς του. 
"Οταν ήσΒε είς τήν οίκίαν μας, δέν σας Εκίνησε τίποτε τήν 
περιέργειαν;

— Τ ί ή&ελε μοί κινήσει λοιπόν τήν περιέργειαν; άντη- 
ρώτησα. Ό  Πουνΐνος Εκύτταξεν όπίσω του, ώςεί διά νά 
πεισ&η ότι δέν μάς ήκουε κανείς.

— 'Η  ώραία μας Μούσα μετ’ ολίγον Βά συνάψη τον 
ίερόν δεσμόν τοϋ γάμου . . .

— Π ώ ς  !
— Θά- γίνη Κυρία Βαβουρίνου, είπε μετά κόπου καί 

Επειτα εκρουσε τά  ίσχία διά των χειρών του καί ηρχισε νά 
κινή τήν κεφαλήν ως Κινέζος κατεσκευασμένος Εκ πορσελ- 
λάνης.

— ’Αδύνατον! άνεφώνησα μετά προςπεποιημένης απορίας.
Ή  κεφαλή τοϋ Πουνίνου Εστερεώ&η πάλιν είς την Βέσιν

της καί αί χεΐρές του Εγιναν ακίνητοι ώς Εκ μαρμάρου.
— Καί διά τ ί λοιπόν αδύνατον; . . . . άν Επιτρέπεται 

νά Ερωτήσωμεν;
— Διότι ό κύριος'Παντολέων δύναται μάλλον νά 'ήνε 

πατήρ τής κόρης, διότι ή τόση διαφορά τής ηλικίας απο
κλείει πάσαν πι&ανότητα περί ύπάρξεως Ερωτος — έκ μέ
ρους της νύμφης δηλαδή!

— ’Αποκλείει! ύπέλαβεν οξέως ό Πουνΐνος. Καί τήν 
ευγνωμοσύνην; Τήν αγνότητα τής καρδίας; Καί τήν τρυ
φερότητα τοϋ αίσΒήματος; Αποκλείει;! Άλλά, παρακαλώ, 
λάβετε ύπ’ δψιν καί τά  εξής: ΎποΒετέον, ή Μοϋσα είνε ή 
ωραιότατη κόρη· άλλά ν’ απόκτηση τήν αγάπην τοϋ Βα
βουρίνου, νά γίνη ή παρηγορία του, τό στήριγμά του και ή 
σύζυγός του — δέν είνε αυτό ή μεγίστη Επί γής ευτυχία 
Εστω καί διά μίαν τοιαύτην  κόρην; Καί τοΰτο αυτή το 
Εννοεί! Παρατηρήσατέ την μόνον, ρίψατε μονον εν προς- 
εκτικόν βλέμμ.α Επ’ αυτής! Ή  Μοϋσα αισΒάνεται πρός τόν 
Πμντολέοντα τόν μεγαλείτερον σεβασμόν, τόν μεγαλείτερον 
φόβον καί τήν εκστασιν!

— Είς τούτο ακριβώς Εγκειται, φίλε μου, τό κακόν ότι, 
καΒώς σείς ο ίδιος λέγετε, εΐνε όλη φόβος απέναντι του! 
"Οταν τις άγαπά, δέν φοβείται.

— Καί αυτό Εγώ τό συζητώ! ’Ιδού π. χ. Εχετε Εμένα· 
περισσότερον Εμού, δύναμαι νά είπώ, κανείς άνΒρωπος είς 
τόν κόσμον δέν άγαπα τόν Βαβουρΐνον, καί Εν τούτοις — 
Εν τούτοις τόν φοβούμαι!

— Σείς . . . μέ σας αλλάξει το πράγμ,α.............
— Καί διά τί αλλάζει; Διά τί; διά τί;
Είχε γίνει άλλος Εξ άλλου καί ώμίλει μ.έ 8·υμοειδή, σο

βαρόν καί σχεδόν όργίλον τόνον καί — χωρίς ομοιοκατα
ληξίας.

— Ό χ ι, ΕξηκολούΒησέ' τώρα Εκατάλαβα, ότι τό μάτι 
σας δέν είνε οξυδερκές είς τοιαΰτα πράγματα* Ό χ ι ,  δέν 
είσ&ε' γνώστης τής άνθ·ρώπίνης καρδίας!
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Έπαυσα πλέον τοϋ νά αντιλέγω καί διά νά δώσω άλλην 
τροπήν είς τήν συνδιάλεξίν μας, τώ Εκαμα τήν πρότασιν να 
άναγνώσωμεν όμοϋ, όπως καί άλλοτε, ποίημά τι.

’Επ’ ολίγον έτήρησεν ό Πουνΐνος σιγήν.
— Καί τί λοιπόν ν’ άναγνώσωμ.εν . . . .  άρχαιότερόν 

τινα ποιητήν; με ήριότησε κατόπιν.
— *Ας άναγνώσωμεν καλλίτερον, ενα άπό τούς νεωτέρους.
— Νεώτερον; ύπέλαβεν ό φίλος μ.ου δυςπίστως.
— Α ς δοκιμάσωμεν Εργον τι τοϋ Πούσκιν, εΐπον.
Είχον είς τόν νοϋν μου ακριβώς τούς ,,Ά&ιγγάνους“,

περί ώυ είχέ μοι όμ.ιλήσει ό Ταρχώφ. Έ ν αυτοΐς εύρίσκε- 
ται καί ασμά τ ι περί Ενός γέροντος. 'Ο  Πουνΐνος κατ’ άρ- 
χάς έδυςτρόπει, άλλ’ Επί τέλους τόν ΕτοποΒέτησα, διά νά 
άκοόη καλλίτερα, Επί του ανακλίντρου καί ήρχισα τήν άνά- 
γνωσιν . . . .

Εΐχομεν φΒάσει είς τό μέρος, οπου ό λόγος περί τοϋ 
„γέροντος, φοβεροϋ άνΒρώπου“.

Ό  Πουνΐνος ήκροάσ&η τήν στροφήν άχρι τέλους καί 
— αίφνης άνεπήδησε βιαίως υψηλά.

— Δέν μπορώ πλέον! Εφώνησε λίαν καί παραδόξως έξ- 
ηρεΒισμένος. Συγγνώμην, άλλά δέν μπορώ ν’ ακούσω πε
ρισσότερον αυτόν τόν συγγραφέα. Είνε άνήΒικος σατυρο- 
γράφος, ψεύστης . . . . μέ κάμνει άνω κάτω! Δέν μπορώ 
πλέον! Έπιτρέψατέ μοι νά συντομεόσω τήν σημερινόν μου 
Επίσκεψιν.

Προςεπά&ησα νά τόν κρατήσω, άλλά μετά ήλιΒίου τινός 
καί πεφοβισμένου πείσματος έπέμεινεν είς τόν σκοπόν του. 
Πολλακις Επανέλαβεν, ότι ήτο τεταραγμένος καί Επρεπε νά 
ΕξέλΒη είς τόν αέρα, τά  δέ χείλη του Ελαφρώς ετρεμον, καί 
οί όφΒαλμοί του Εκ προΒέσεως άπέφευγον νά συναντήσωσι 
τους ίδικούς μου — ώςάν Εγώ νά τόν είχον προςβάλει. 
Τέλος τόν άφήκα ν’ άπέλΒη.

Μετ’ ολίγον ΕξήλΒον καί Εγώ τής οικίας μου πρός Επί- 
σκεψιν τοϋ Ταρχώφ.

(ϊπιται αννβχαα.)

Β Ι Ω Τ Ι Κ Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α .
(ιίλος).

62. 06.
"Οσον πρέπει άπό καιροϋ είς καιρόν νά Επιζητής τήν 

μοναξίαν, άλλο τόσον οφείλεις νά μή άπο^εόγης τας συν- 
αναστροφάς. Διότι ζής διά νά ήσαι ρ.εταξυ άνΒρώπων.

63.
Έ ν  χάση συναναστροφή προςπάΒει νά καταστης αγα

πητός, μή Επιδιώκης όμως έν αύτή τά  πρωτεία.

64.
Απόφευγε τό χαρτοπαίγνιον όσον Σ&ι είνε δυνατόν, Ου

δέποτε 9·« Εντραπης, διότι δέν Επαιξες τά  χαρτία.

05.
Έ ν ταΐς πρός τάς γυναίκας σχέσεσί Σου μ.ή κατέρχεσαι 

Σύ πρός αύτάς, άλλά μάλλον Επιζητεί νά τάς άνυψώσης είς 
τήν κοινωνικήν Σου 9·έσιν. Μή άποτείνης πρός αύτάς ανου
σίους κολακευτικούς λόγους, άλλά Επιδείκνυε μικράς τινας 
περιποιήσεις, τάς οποίας παραμελείς πρός τούς άνδρας. Μή 
φαίνεσαι ότι προτιμάς μίαν καί μόνην.

Νά μή ήσαι προπετής καί ακόλαστος περί τούς λόγους. 
Κατηγορίας ή σκώμματα δέν πρέπει νά Εκφέρης περί τίνος 
προςώπου Επί παρουσία άλλων άνΒρώπων. Διότι καί Εν ή 
περιπτώσει ουτοι συμφωνοϋσι πρός Σέ, πάλιν Εσο. βέβαιος 
ότι 9·ά μεταδώσωσι τούς λόγους Σου είς τόν κατηγορη&έντα.

67.
Μάν9·ανε νά όμιλής, άλλά' πρό πάντων μάν9·ανε νά 

άκούης. Τήν γλώσσάν Σου προςπά&ει νά όμιλής άνευ ξε
νισμών καί άπηλλαγμένην σολοικισμών. Τοϋτο άπαιτεΐ ή 
στοιχειωδέστατη μόρφωσις.

68 .

Έργάζου προς καλλιέργειαν καί διάδοσιν τ τ ς  μητρικής 
Σου γλώσσης. Μετά τών όμοεΒνών Σου όμ.ίλει μόνον Εν 
τη γλώσση τής πατρίδος Σου, διότι παν ό,τι αύτή δεν Εχει 
καί άλλαι γλώσσαι τό Εχουσιν, αυτό εσο βέβαιος ότι είνε 
ξένον πρός τόν χαρακτήρα τοϋ ΕΒνους Σου.

Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ι Σ  ΚΑ Ι  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ .
Ο ΤΗΛΕΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.

Τή βοηΒεία τής μυστηριώδους δυνάμεως τής φύσεως, 
τήν οποίαν ονομάζομεν ηλεκτρισμόν, πολλά πράγματα κατέ
στησαν ήμΐν δυνατά, τό πρότερον υπό Επιφανών φυσικομαΒη- 
μα-τικών Βεωρη&έντα ώς υπερφυσικά καί αδύνατα. Ουτω 
λοιπόν πρό τίνος Εκ τής πλη&ώρας τών νέων Εφευρέσεων 
άνέδυσε καί ελαβε ζωήν Εκτός τοϋ τηλεφώνου καί ό λεγό
μενος τηλεφωτογράφος, δηλαδή τ  μηχανή Εκείνη, δ ι’ ής δύ- 
ναταί τις διά τοϋ ηλεκτρικού σύρμ.ατος νά φωτογραφηΒή 
Εκ μεγάλης άποστάσεως. Ο τηλεφωτογράφος σκοπόν Εχέι 
νά παράσχη είς τόν όφΒαλμόν ό,τι παρέχει είς τό ους τό 
τηλέφωνον. Άλλά μη νομίση τις, ότι τοϋτο λέγοντες Εν- 
νοοϋμεν τό τηλεσκόπιον, πλανάται δ ’ όςτις ΙσχυρισΒή ότι 
πρός τοϋτο Εξαρκεΐ τό Εν λόγω Εργαλεΐον, διότι διά τού 
τηλεσκοπίου δέν δόναταί τις νά Ιδη τ ί κεΐται οπισΒεν μιας 
γωνίας, ή νά διαπεράση διά τοϋ βλέμματος παχύν καί άδια-

φανή τοίχον, πάντα ταϋτα όμως είς τόν τηλεφωτογράφον 
εΐνε δυνατά. Τή βοηΒεία τής καινοφανούς ταύτης συσκευής 
πας ό βουλόμενος Βά δύναται νά εχη τήν εύχαρίστησιν, 
ούχί μόνον νά συνεννοήται προς τό πρόςωπον, μεδ·’ ου συν
διαλέγεται διά τοϋ τηλεφώνου, άλλά καί εν τινι παρακει- 
μένφ κατόπτρω νά βλέπη καί τήν μορφήν αύτοϋ καί τους 
χαρακτήρας, συγχρόνως δέ, όταν τό κρίνη εύλογον καί σόμ- 
φορον πρός τούς σκοπούς του, Βά δύναται Επίσης δ ι’ Ιδιαι
τέρων ηλεκτρικών συρμάτων νά άντικατοπρίζη τό ϊδιόν του 
πρόςωπον είς λίαν άπομεμακρυσμένας αποστάσεις. Καί ναί 
μέν δέν άνταποκρίνεται άκόμη ό τηλεφωτογράφος πρός όλας 
τάς απαιτήσεις τών φιλοκάλων ήμών άναγνωστριών πρός 
πιστήν άνταπόδοσιν Ερασμίων καί χαριέντων προςώπων, άλλ’ 
όπωςδήποτε Βεμελιοϋται Επί όρΒών φυσικών νόμων καί μέχρι 
τούδε Επαρκεΐ είς τάς μετριω;έρας όπωςοϋν απαιτήσεις, ύπο-
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σχόμενος σύν τώχρόνω νά τελειοποιηθή και αυτός, όπως 
έτελειοποιήθησαν τόσαι καί τόσαι άλλαι ευεργετικού διά 
την ανθρωπότητα έφευρέσεις.

Ό  τηλεφωτογράφος δεν εΤνε όλως άρτιφανής έφεύρεσις.
Έ ν έτει 18.S0 τά  αμερικανικά φύλλα εΐχον διαδόσει 

την φήμην, ότι μηχανικός τις έν Βοστώνη, Carey ονομαζό
μενος, εΤχε λάβει προνόμιον και γέρας διά μίαν του έφεύ- 
ρεσιν, καθ’ ήν έπροκειτο περί μεταφοράς από ενός μέρους 
είς άλλο ούχΐ δονήσεων ήχου, αλλά κυμάνσεων φωτεινών. 
'Η  εΐδησις αδτη εσχε τήν τύχην των πολλών έξ ’Αμερικής 
είς Ευρώπην μετοχετευομένων φημών περί νέων ανακαλύψει,»'/ 
καί έκίνησε των πάντων ούχί τήν προςοχήν, άλλα μάλλον

φανείας του πίπτον φώς. "Οπως καταστήση ό Οκΐ'βγ ωφέ
λιμον είς τούς σκοπούς του τήν Ιδιότητα τούτην του σεληνίου, 
κατεσκεύασε κάτοπτρα, άποτελούμενα έκ μικρών τεμα
χίων σεληνίου, καί ταΰτα συνήνωσε προς άλληλα δ ι ηλεκ
τρικών ρευμάτων, ούτως ώςτε άνά παν σημείον μετεβιβά- 
ζετο ή ηλεκτρική κατάστάσις τοΰ ενός κατόπτρου είς το 
έτερον. "Οταν λοιπόν ή είκών αντικειμένου τινός έκατοπτρί- 
ζετο είς τόν ένα καθρέπτην, τήν έβλεπε τις έν αντανακλά
σει καί είς τόν έτερον, τόν μακράν ευρισκόμενον, Ήδύνατο 
τις δέ καί από τού δευτέρου τούτου καθρέπτου ν’ αποτύ
πωση τήν εικόνα, Ιάν έπί της επιφάνειας του· έθετε τεμά- 
χιον χάρτου, χημικώς προπαρεσκευασμενου. Όπωςδήποτε ή

IB eJ *

X F ' " 1·

Ο ΝΙΑΓΑΡΑΣ ΘΕΡΑΠΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.

τό δύςπιστον μειδίαμα καί τήν ειρωνείαν, καίτοι πρό τετραε
τίας άκόμη τό ίδιον είχε συμβή καί μέ τήν πρώτην είδησιν 
περί τής υπό τοΰ Ββΐΐ έφευρέσεως του τηλεφο/νου, χαραχτη- 
ρισθείσης τότε ως άγυρτείας αμερικανικής. Μετά πάροδον 
ολίγο>ν μηνών έθεωρήθη ή νέα έφεύρεσις μάλλον αξία πί- 
στεως, έπειδή κατ’ έκείνον τόν χρόνον έφευρέθη τό φωτό- 
φωνυν του Ββΐΐ, δ ι’ ου τή μεσολαβήσει φωτεινών άκτίνο,ν 
μετωχετεύοντο ηχητικαί δονήσεις.

Ό  πρώτος τηλεφωτογράφος κατεσκευάσΟ-η τή βοήθεια 
τοΰ σίληνίον, σπανίου καί άργυροχρόου μετάλλου, τό οποίον 
κέκτηταιτήν άξιοσημείωτον ιδιότητα του νά.ήνε λίαν εύαίσθη- 
τον απέναντι τοΰ φωτός καί τοΰ ηλεκτρισμού. Τό αξιοπερίερ
γου τής ευαισθησίας ταύτης του σεληνίου έγκειται εις τό ότι 
εάν πίπτωσιν έπ’ αύτοΰ ποικίλαιφωτειναί ακτίνες, ηλεκτρίζεται 
και αυτό ποικιλοτρύπως, καί ηλεκτριζόμενου ποικιλοτρόπως 
αντανακλά πάλιν κατά διαφόρους τρόπους τό έπί τής έπι-

συσκευή τοΰ Carey ήτο άκόμη άτελής καί προςέκοπτον τά 
πειράματα κατά μεγάλων δυςχερειών ένεκα της χρήσεως 
πολλών ήλεκτριχοΰν συρμάτων. Πολύ εύφυέστερον καί πρα- 
κτικώτερον είνε κατεσκευασμένος ό τηλεφωτογράφος τοΰ έν 
Βερολίνω μηχανικού Π. Νίπκωβ, είς όν αί εικόνες' μετοχε
τεύονται διά τηλεφώνου καί τό σελήνιον αντικατέστησεν 
είδος τι μικροφώνου, λίαν ίδιορρύδ·μου κατασκευής.

‘Η συσκευή τοΰ Νίπκωβ συνίσταται κυρίως έκ δύο 
ταχέως καί κανονικώς ύπό ηλεκτρικής μηχανής περιστρε
φόμενων πλακών, ών ή μέν κείται είς τον ένα σταθμόν, 
ή δέ είς τόν έτερον, όπου καί λήγει τό τηλεφωνικόν σύρμα, 
καί αίτνες μέχρι τινός δύνανται ν’ άφίστανται λίαν άπ’ 
άλλήλων. Έκατέρα των πλακών τούτων φέρει αριθμόν τινα 
όπών, έλικοειδώς τεταγμένων. Έ π ί τής πρώτης πλακός 
άποτυποΰται διά τίνος φακοΰ είκών αντικειμένου τινός ή 
προςώπου, αυτή δέ διά μέσου των οπών τ ι ς  ταχέως περί-
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στρεφόμενης πλακός άποτυποΰται πάλιν ώς μωσαϊκόν έπί 
τοΰ ευαίσθητου προς τάς φωτεινάς έντυπώσεις μικροφώνου, 
όπερ μετοχετεύει τάς φωτεινάς ταύτας ακτίνας ώς ήλεκτρι- 
κας δονήσεις είς τό τηλέφωνον. Τούτο φέρει πλάκα λείαν 
καί δονητικήν, ήτις φωτιζομένη αντανακλά τό φώς της έπί 
έτέρας πλακός κείμενης όπισθεν άμαυράς ύάλου έν τω σκο- 
τεινω θαλάμω. ’Επί ταύτης γίνεται όραττ ή είκών καί δύ-

ναται ή αμέσως νά έκτεθή είς τά  βλέμματα τοΰ· βουλομε
νου, ή άφ’ ου πρώτον φωτογραφηδή.

Τοιαύτη, ώς έγγιστα, εΐνε ή κατασκευή τοΰ περιέργου 
τούτου έφευρήματος, τό όποιον μετ’ ού πολύ δυνατόν νά 
τελειοποιηθή καί νά καταστή τό προςφιλέστερον είς τάς 
ευειδείς καί φιλαρέσκους κυρίας κατόρθωμα τής νεωτέρας 
έπιστήμης.

1. ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΓΛΟΣ. Έ ξ  αθηναϊκής 
φωτογραφίας (έν σελ. 161).

2. ΕΛΛΗΝΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ. Είκών ύπό Έοβέρτ. 
Beysehlag (έν σελ. 165). Νέαν λαμπράν εικόνα τοΰ περιω
νύμου καλλιτέχνου παραθέτομεν σήμερον τοις ήμετέροις φί- 
λοις, παριστώσαν αυτήν κόρην έλληνίδα τής άρχαιότητος, 
ίσταρ.ένην μετά τής υδρίας της παρά την πηγήν, όπόδ·εν 
ήντλησε το δδωρ. Η νεάνις άναμφιβόλως ανήκει είς τήν 
μέσην τάξιν τής αρχαίας κοινωνίας καί έν αυτή βεβαίως, 
κατά τούς νόμους τής φόσεως, δεν ύπήρχον μόνον καλλοναί, 
αλλά καί γυναίκες μή εχουσαι αξιώσεις νά παραβληθώσι 
πρός τήν Άφροδίτην, μήτε δυνάμεναι νά όνομασθώσι περι
καλλείς, άλλ’ ή τέχνη, ή φαντασία τοΰ ζωγράφου καί τοΰ 
γλύπτου δεν δυναται νά φαντασθή τόν κόσμον τής αρχαιό
τατος ύπό τόν αίωνίως αΐθριον καί γελώντα ουρανόν τής 
’Αττικής .άλλως, παρά περικοσμούμενον καί αυτόν ύπό πάν
των της φύσεως τών χαρισμάτων. Καί τοιαύτην, τύπον 
άμωμητον ελληνικού κάλλους, παριστάνει ήμίν τήν πρόγονον 
ημών ό ευφυής καί δεξιός καλλιτέχνης.

3. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΓΩΞΟΣ. Είκών ύπό Άδολφου Μΰλλερ 
(έν σελ. 169). — Τό μικρόν τοΰτο ζώον άνήκει είς τήν οικο
γένειαν τών τρωκτικών καί εχει πολύ το ένδιαφέρον διά τά 
περίεργα του Ιδιώματα καί τήν ληδ·αργίαν, είς ήν διαρκοΰν- 
τος τοΰ χειμώνος περιπίπτει. 'Ο  χώρος ένταΰθα δέν έπι- 
τρέπει ήμίν νά έξετάσωμεν τά  καθ’ έκαστα τοΰ βίου του 
ζώου τούτου, παρατηροΰμεν όμως μόνον, ότι αίτια τής ναρ- 
κώσεώς του κατά τόν χειμώνα δέν είνε ή ελλειψις τής τρο
φής, ώς τοΰτο συμβαίνει είς τάς νυκτερίδας, άλλ’ ή ύπερ
βολική έντασις τοΰ νευρικοί του συστήματος κατά τήν 
έγρήγορσιν, μεθ’ τν ό οργανισμός του βυθίζεται είς λήθαρ
γον, όπως άναπληρώση τάς δαπανηΟ-είσας δυνάμεις καί άπο- 
καταστήση τήν αρμονίαν έν ταίς σωματικαΐς του λειτουργίαις.

Πολλά πειράματα έγένοντο προς έρευναν, καί διευ- 
κρίνησιν τοΰ ζητήματος περί τής χειμερινής νάρκης τών 
ζώων τούτων, ο δε χημικός Regna1llt άπέδειξεν, ότι τα ίτα  
έν τή ληθαργία των προς αναπνοήν εχουσιν ανάγκην μόνον 
τοΰ τριακοστοΰ πολλοστημορίου τοΰ οξυγόνου, όπερ άνα- 
κνέουσιν έν τή έγρηγόρσει, απέδειξε δέ πρός τούτοις ότι ή 
θερμοκρασία τοΰ σώματός των εΐνε κατά 4° Κ. ταπεινότερα 
της θερμοκρασίας τής ατμόσφαιρας.

Ή  νάρκη αυτη εΐνε μέση τις κατάστασις μεταξύ ζωής

καί θανάτου, ή, βέλτιον είπεΐν, μεταξύ ύπνου και θανάτου, 
διότι τό κατάψυχρον σώμα διατελεΐ έν πραγματική νεκρο
φάνειά, .ούδέν προδίδον σημείον ζωής καί κινήσεως. Τά έν 
τοιαύτγι καταστάσει δανατούμενα ζώα μένουσιν εις, τήν αυ
τήν ακριβώς θέσιν ούδέν μεταβάλλεται είς τά  νεκροφανή 
ταΰτα πλάσματα, καί μετά θάνατον δέ τά πτώματά, των 
παραμένουσιν ήμίν άλυτον αίνιγμα, διότι στερούνται τού νε
κρικού τέτανου. Έτερον δέ περίεργον φαινόμενον τών έν 
τοιαύτη καταστάσει θανατωθέντων τούτων ζώων εΐνε, ότι 
καί έγγύς τοΰ πυρός τιθέμενα δέν περιπίπτουσιν είς σήψιν, 
άλλ’ αποξηραίνονται καί μεταβάλλονται είς μουμίας, χωρίς 
ν’ άναδίδωσιν έπαισθητήν οσμήν.

4. Ο ΝΙΑΓΑΡΑΣ ΘΕΡΑΠΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(έν σελ. 172). Έ ν ’Αμερική δεν υπάρχει ελλειψις ανθρώπων 
έπ’χειρηματικών, οί οποίοι γεφυροΰσι φοβέρας αβύσσους, δια- 
τρυπώσιν ολοκλήρους σειράς όρέων, χαλιναγωγοΰσιν άγρίους 
καταρράκτας καί καθιστώσιν αυτούς χρησίμους είς έπικερ- 
δεΐς έπιχεφήσεις. Ούτως οί περιβόητοι καταρράκται τοΰ 
αγ. ’Αντωνίου παρά τήν Μινεάπολιν παρέχουσι τήν δύναμίν 
των, ύπολογιζομένην ΐσην πρός 12,000 ίππους, είς πολυπληθή 
βιομηχανικά έργοστάσια κείμενα έντός καί πέριξ τής είρη- 
μένης πόλεως.

Ποικιλώταται ήσαν αί προτάσεις περί τοΰ οποία τις θά  
ήτο ή χρησιμωτέρα έκμετάλλευσις τής δυνάμεως τών κα
ταρρακτών τοΰ Νιαγάρα, πολλαί δ ’ έξ αύτών ήσαν ούκ ολί
γον άλλόκοτοι, ώς έκείνη π. χ. καθ’ ήν ήθέλησέ τις διά 
τοΰ έκ τής δυνάμεως τών καταρρακτών ηλεκτρισμού νά 
φωταγωγή καθ’ έκάστην εσπέραν τήν πολλά μίλια άπέχου- 
σαν Νέαν Ίόρκην.

Τοΰτο ούτε δυνατόν ούτε ευχής Ιργον θά ήτο, έπειδή 
τά  άπαιτούμενα έν τοιαύτη περιπτώσει οικοδομήματα ήθε- 
λον χαταστρέψει ολην τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ θεάματος, 
τήν οποίαν παρέχουσιν οί καταρράκται τοΰ Νιαγάρα.

Άλλ’ ευτυχώς τό ζήτημα θά  λυθή κατ’ άλλον τρόπον. 
Ούχί ό καταρράκτης, άλλ’ αυτά τά  ρείθρα τοΰ Νιαγάρα 
πρόκειται νά χρησιμοποιηθώσιν είς τήν βιομηχανίαν, τοΰτο 
δε θά  γίνη κατά τόν έξης τρόπον. Μέρος τ ι τών ύδάτων 
θά  όδηγήται είς ύποχθόνιον καί κατωφερή οχετόν, άρχόμε- 
νον μακράν τών καταρρακτών καί έκβάλλοντα κάτωδ·εν αύ
τών (έκεί όπου έν τή είκόνι τό σημείον τοΰ σταυρού). Ούτω 
δέ ουδόλως δ'ά παρεβλάπτετο τό μεγαλείου τοΰ έπιβλητι- 
κοΰ θεάματος.
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Κατά τούς προηγούμενους αιώνας, Στε οί τνφ ί-o a içxa i  ήσαν όλι-
γώτεροι χαΐ τά  μέσα προς άναζωογόνησιν των δυνάμεων της μνήμης ησαν 
σπανιώτερα, άνεφαίνοντο συνηδέστερον η τήν σήμερον άνθρωποι εχοντες 
τεράστιον μνημονικόν καί θεωρούμενοι υπό των συγχρόνων των ώς δαυ- 
ματουργηματα της φύσεως. Τοιούτος άνθρωπος, θαυμάσιου πραγματικούς 
μνημονικόν έχων, ήτο ό γνωστός λατινιστής Ίούστος Λίφιος, δ<τις εστοι- 
χημάτισε ν’ απαγγείλη δλον τον Τάκιτον κατά λέξιν ένώπιον άνδρός κρα- 
τοΰντος εν τή χειρί του γυμνόν ξίφος κα'ι ετοίμου νά τό εμπήξη εις τό 
στήδός του, εάν «αρε'λειπε μίαν καί μόνην λέξιν. Ό  γάλλος ’Ιησουίτης 
Μενεστριε ήδύνατο 800 „περιπλοκωτάτας“  εν τή συνδέσει των λέξεις, άπαξ
άπαγγελδείσας ενώπιον του, νά έπαναλάβη αμέσως κατά σειράν ή ατάκτως. 
Ό  καί παρ’ ήμΐν γνωστός 'Ολλανδός πολιτικός καί διδάσκαλος του διεθ
νούς- δικαίου Ουγος Γρότιος εΤχε τόσον ισχυρόν μνημονικόν, ώςτε ένεδυ- 
μεΐτο τά  άναγνωσδέντα όνόματα όλων των στρατιωτών, δτε παρευρέδη εις 
τήν έπιδεώρησιν συνταγμάτων τινων. Πολλοί ζωγράφοι, ώς έκ τών νεω- 
τέρων οί γάλλοι Όράτιος Βερνέ καί ό Γουσταυος Δορέ ήδύναντο έκ μνή
μης ν ’ άντιγράψωσι μίαν ξένην εικόνα. Γνωστόν δ ’ επίσης εινε, ότι ό 
αθάνατος μουσουργός Μόζαρτ άντέγραψεν ίλην τήν μουσικήν μιας καδολι
κής λειτουργίας, άφ’ ου τήν ήκουσε μόνον δυο φοράς. 'Ο  λόγια κυρία Μο- 
δέστα ΓΙόζο, έκ Βενετίας ιιαταγομένη καί άποκαλουμένη Μοδεράτα Φόντα, 
ήδύνατο νά έπαναλάβη οίονδήποτε κήρυγμα κατά λέξιν, άφ’ ου τό ήκουε 
μόνον άπαξ, τό αυτό δ’ έπραττε καί ό Κορνήλιος Μούοσος μετά τόσης 
ακρίβειας καί ταχυτητος, ώςτε ήνα,γκάζετό τις νά ύποδέση ότι ό ίδιος ήν 
6 συντάξας τό ιεροκήρυγμα. Ό  διάσημος άγγλος ιστορικός Μακώλεΰ ήδύ- 
νατο ν’ άπαγγείλη, από των ι’ρχικών ή από των τελικών γραμμάτων αρ- 
χόμενος, τούς τίτλους όλων τών καταστημάτων οίαςδήποτε μακράς ¿Sou, 
ήν διήρχετο συνομιλών πρός φίλον περί σοβαρού τίνος άντικειμενου. ΓΙερι 
τίνος άλλου άγγλου, τού διδάκτορος Αάΰδεν, άφηγεΐται ό περιώνυμος φυ
σιολόγος Abercrom bie, ότι ήδόνατο νά έπαναλάβη πιστώς οίανδήποτε μα
κράν κοινοβουλευτικήν συζήτησιν, ή παρόμοιόν τ ι σύγγραμμα, όπερ απαξ 
μόνον ειχεν άναγνώσει. Άλλ’ εις τινα τών φίλων, όςτις τόν συνέχαρη διά 
τό δαυμάσιον τούτο καί επίφθονον χάρισμα, άπεκρίδη ότι τούτο δέν τώ ήτο 
ωφέλιμον χάρισμα, άλλά μάλλον βλαβερά τού έγκεφάλου του ίδιότης, κα- 
δότι όσάκις ήδελε νά ένδυμηδη ώρισμένον χωρίον βιβλίου τινός, δπερ εάχεν 
άναγνώσει, ήτο ήναγκασμένος, διά νά κατορδώση τούτο, νά έπαναλάβη εκ 
μνήμης όλον τό βιβλίον άπ’ αρχής μέχρι τού σημείου, όπερ έπεδύμει ν’ 
άνακαλέση είς τήν μνήμην του. Ό  ίεροκήρυξ Δαυίδ Βλονδέλ ήδόνατο επί 
πολλάς ώρας άδιακόπως νά όμιλή, έπαναλαμβάνων πράγματα, άπερ άπαξ 
είχεν άναγνώσει, χωρίς νά κάμνη παρεκβάσεις ή νά καταφεύγη εις τάς 
Ιμπροσδέν του σημειώσεις. Έ ν  Γοτίγγη έζη πρδ ικανών ετών ιατρός τις 
όνόματι δόκτωρ Βρένδελ, όςτις ήδόνατο ν’ άπαγγείλη άπασαν τήν Αινειάδα 
ουχί μόνον έξ αρχής, άλλά καί άπό τού τέλους άρχόμενος. Παρόμοιον δέ, 
ή μάλλον είπεΐν πολύ ίσχυρότερον μνημονικόν Ικέκτητο ό γνωστός πολι- 
τευτής καί διπλωμάτης τής Αγγλίας λόρδος Καρτερέ, διότι οδτος ειχέ τήν 
ικανότητα νά έπαναλάβη άπό μνήμης άπασαν τήν Καινήν Διαδήκην από 
τής πρώτης λέξεως τού κατά Ματδαΐον Ευαγγελίου μέχρι τής τελευταίας 
λέξεως της Άποκαλύψεως, ώςανεί άνεγίνωσκεν αότήν. Αλλ’ άπαντας τούς 
δαυματοποιούς τούτους τής τέχνης τού μνημονικοΰ όπερέβη ό εκ Σκωτίας 
καταγόμενος σοφός Θωμάς D em pster, τού όποιου τό μνημονικόν ήτο τό
σον άπέραντον, ώςτε ό ίδιος έλεγε περί εαυτού, ότι δέν ήδόνατο νά έν- 
νοήση τ ί  σημαίνει ή  λέξις λησ μ ο νίϊν .

Ό  ηρωικός βασιλεύς τής Σουηδίας Κα'ρολος ό IB ', ήγάπα κατά τήν 
νεότητά του τόν οίνον καί πολλάκις έμεδόσκετο. Έ ν  τοιαύηι καταστάσει 
διατελών Ιξέφερέ ποτε κατά τής μητρός του σκληρούς καί άπρεπεΐς λό
γους. Τ ή  επαύριον εΤς τών στενών φίλων του άνέφερεν αύτώ τό γεγονός 
καί συγχρόνως τώ είπεν, ότι οί λόγοι του βαδέως έλύπησαν τήν μητέρα 
του. 'Ο  Κάρολος έγινε κάτωχρος καί παρεδόδη επί στιγμήν εις βαδείας 
σκέψεις. Έ π ε ιτα  άνεφώνησε·

— Φερετέ μοι φιάλην'οίνου καί ποτήριον!

Λαβών δέ μεδ’ εαυτού τήν φιάλην καί τό ποτήριον, οπήλδε πρός 
την χήραν μητέρα του.

—: Μήτερ, είπε πρός αυτήν συγκεκινημένος, χ δ έςΣ έ  προςέβαλον καί 
τώρα δέλω νά Σέ ικανοποιήσω.

Μεδ’ ό έπλήρωσε το ποτήριον, έκένωσεν αυτό καί είπε μετά σοβά- 
ρότητος.

— Αυτό ήτο τό τελευταΐον κρασί, τό όποιον έπιον· άπό τοΰδε έφ’ 
όσον ζώ ουδέποτε οδτε μία  σταγών δά  βρέξη τά χείλη μου.

Καί ό ήρως τού Βορρύ έτήρησεν αυστηρώς τόν λόγον του.

Ό  εν τώ Πανεπιστημίω τής Χαρκώβης καθηγητης Κοβαλέφσκης 
ύπελόγισεν, ότι έν 'Ρω σσία  ύπάρχουσι κατ’ έλάχιστον όρον 100,000 παρά- 
φρονες. Έ κ  τού κολοσσιαίου τούτου άριδμού μόνον τό έν δέκατον δόνα- 
ται νά εύρη άσυλον είς τά είδικά δεραπευτήρια, όπου άλλως ή περιποίησή 
καί δεραπεία είνε λίαν πλημμελής. Ο ί νοσοκόμοι καί δεράποντες εινε, ώς 
έπΐ τό πλεΐστον, βάναυσοι καί αγροίκοι άνθρωποι, έστερημένοι πάσης μορ· 
φώσεως, αναγκαίας είς τό επάγγελμά των, καί βασανίζουσι μέχρι θανάτου 
τά ύπό τήν έπιτηρησίν των άτυχή πλάσματα, όσα δέν εχουσι πλουσίους 
συγγενείς δυναμένους διά πολλών δώρων νά τούς κινήσ.ωσιν είς φιλανθρω
πίαν. Ή  τροφή εινε ανεπαρκής καί κακή. Χιλιάδες παραφρόνων, μένον- 
τες έξω τών Βεραπευτηρίων καί στελλίμενοι εις τάς έξοχάς, εκδικούνται 
συχνάκις διά τήν άκαρδον καί άσπλαγχνον περιποίησιν δανατούντες μικρά 
παιδία, r  άνάπτοντες πυρκαϊάς έν τοΐς οίκοις, όπου εύρίσκονται περιωριομένα.

Τό π ερ α χ ό μ εν ο ν  ιΰ ιν  ίπ ισ τ η μ ά ν .  Ώ ς  γνωστόν παρά τοΐς Μωα- 
μεδανοΐς επικρατεί ή ιδέα, ότι παν τό μή γεγραμμένον έν τώ Κορανίω 
εινε ή ανωφελές ή βλαβερόν, τό αύτό δέ διϊσχυρίζονται καί οί Ταλμου· 
δισταί, οί όποιοι άπορρίπτουσι παν ό,τι δεν εμπεριέχεται έν τώ Ταλμούδ. 
— Αλλά και ό Π άπας Κλήμης ό ΙΔ’, είπέ ποτε, ότι όλα τά βιβλία -τού 
κόσμου ήδόναντο νά συγχωνευδώσιν είς 600 μόνον τόμους καί όλίγας δε
καετηρίδας πρό αύτού σοφός τις επίσκοπος της καΒολικής έκκλησίας εξ 
ήνεγκε τήν γνώμην, ότι όλαι τών άνδρώπων αί γνώσεις ήδόναντο aveu 
δυςκολίας νά εύρωσι χώρον έν 10 μόνον μεγάλαις σελίσι. Φιλόσοφός τις 
όμως τών ’Ινδιών, γράψας φιλοσοφικόν βιβλίον έκ 50 τόμων, εσυντόμευσή 
αυτό πρώτον είς 60 γενικούς βιωτικούς κανόνας καί. επειτα κατέληξεν εις 
τέσσαρα μόνον γνωμικά, έν οΤς κατά τήν γνώμην του, περιείχετο πάσα ί 
ουσία τού βιβλίου. Τήν αυτήν γνώμην είχε καί συμβοόλιόν τ ι σοφών τής 
Περσίας, οί όποιοι έκ τίνος βιβλιοθήκης άποτελουμένης έκ χιλίων φορτίων 
καμηλών ώς αντιστάθμισμα Ιξήγαγον καί προςέφερον είς τόν φιλομαθή 
βασιλέα των τάς εξής τέσσαρας γνώμας: α) οί βασιλείς πρέπει νά ώσι δί- 
καιοι, β) οί λαοί πρέπει νά ήνε εύάγωγοι καί ευπειθείς, γ)·πρέπ'ει τις νέ 
τρώγη μόνον πρός ίκανοποίησιν της πείνης καί δ) αί γυναίκες «ρεπει νι 
στρεφωσι τά βλέμματα καταγής καί, όπου πρέπει, νά καλύπτωσι ιό 
πρόςωπον. _________

Μετά μεγάλης ίπιμελείας καί συμπαδείας παρακολουδοΰσιν άπό τίνος 
οί Γερμανοί πάσαν παρ’ ήμΐν προοδευτικήν κίνησιν, δέν παραλείπουσι δε 
οίανδήποτε παρουσιαζομένην εόκαιρίαν, όπως ποιήσωνται καί δημοσία λό
γον περί τών έν Έ λλάδι γινομένων καί έξάρωσι τά προςόντα της νέας 
ελληνικής γενεάς.. 'Η  τροπή αυτη κατά μέγα μέρος όφείλεται είς τήν φά· 
ελληνικήν δραστηριότητα τού έν Δαρμστάτη λογίου καδηγητου Αυγούσιοιι 
Βόλτς καί τού έν βερολίνω ειλικρινούς φίλου τού ελληνικού λαού, Έδουάρ- 
δου Έ γγελ, περί ου τοσάκις ώμιλήσαμεν πρός τούς ήμετέρους άναγνώστα; 
Τ ής έλληνομαδείας καί τής έκτιμήσεώς του πρός τά προϊόντα της νεω- 
τέρας ημών φιλολογίας νέον παρέσχε μαρτόριον δ Βόλτς διά τής δημοσιεό· 
σεως ιδιαιτέρου τομιδίου, ύπό τόν τίτλον „H elleiiisihe ErzAbliiDgeL" 
(Ελληνικά διηγήματα), περιέχοντος διηγήσεις τού Δροσίνη, τού Παλαμή 
τού Βιζυηνού, τού Καρκαβίτσα καί τής Μαριάννης Καμποόρογλου. Τού 
βιβλίου προτάσσεται καί ή λιδογραφική είκών τού συγγραφεως τής „Αμα· 
ρυλλίδος“ , κ. Γεωργίου Δροσίνη.
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Έ ν  ταΐς άδηναϊκαΐς έφημερίσιν άναγινώσκομεν, ότι σπουδαιότατα 
πάλιν κειμήλια τέχνης άνευρέδησαν κατά τάς άπό τίνος έν Άκροπόλει γι- 
νομένας άνασκαφάς. Ούδεμία σχεδόν παρέρχεται ήμέρα χωρίς νά πλου- 
τισδώσιν αί αρχαιολογικοί έν Άδήναις συλλογαί διά νέων καί ανεκτίμητων 
θησαυρών, ών οί πλεΐστοι ανάγονται είς τούς αμέσως πρό τών Μηδικών 
χρόνους, ήτοι είς τήν έποχήν έκεί.ην, έξ ής μέχρι τού νύν ¿λίγα σχετικώς 
εΐχον περισωδη μέχρις ημών λείψανα. Καί. πρώτον άνεσκάφησαν δύο 
ίπποι μεγέθους ίσου πρός τό τρίτον τού φυσικού, άριστα έξειργασμένοι καί 
εχοντες την χαίτην καί τό εσωτερικόν τού στόματος χεχρωματισμένον. 

Εγγύς τών ίππων τούτων άνευρέθη αρματηλάτη; χάλκινος άρχαιοτρόπου 
κατασκευής και πληθυς θρυμμάτων αγγείων άρίστης τέχνης, φέροντα γρα- 
φάς καί καλλίστας επιγραφάς, εξαιρέτου διατηρήσεως καί γανώματος περι
καλλούς. Πρός τούτοις καί πολλά βάθρα αγαλμάτων άνεσκάφησαν, Ιφ’ 
ενός τών ίποίων εινε γεγραμμένον , ,Ε ν θ ιχ λ ή ς  μ '  ¿ ηύεο ε“. Έ κ το ς τών 
πολυαρίθμων άλλων ευρημάτων καί μιάς κλίμακος, λελαξευμένης έν τώ 
βραχώ υποκάτω τών θεμελίων τού τουρκικού δόλου καί άποδεικνυουσης,

γεγραμμένον (Μ)ΝΕΣΙΑΔΕΣ ΚΕΡΑ Μ ΕΙΣ ΜΕ ΚΑΙ ΑΝΔΟΚΙΔΕΣ ΑΝΕ- 
ΘΕΚΕΝ. ’Ε π ί Ιτέρας άναγινώσκονται τάς ΠΑΛ | ΑΔΙ Μ’ ΕΓΡΕΜΑΧΑΙ 
ΔΙΟΝΠΙΟΖ, (ΤΟΔ) ΑΓΑΛΜΑ Σ Τ Ε Σ Ε  ΚΟΛΟΙΟ’ ΠΑ ΙΣ(ΕΙΧΣΑ)Μ ΕΝΟΣ 
ΑΕΚΑΤΗΝ. Καί έπί τών στηλών άναγινώσκονται πολλαί έπιγραφαί εό- 
κόλως συμπληροόμεναι, έπί δέ τών στυλοβατών σώζονται ζωηρά είςέτι τά 
χυανα και ερυθρά χρώματα τών κοσμημάτων τού κυματίου. "Ολαι αί έπι
γραφαί άνάγονται είς τήν β’;» π. X. εκατονταετηρίδα. Παρ’ αύτάς εύρέ- 
δησαν ανάγλυφα κεχρωματισμένα, αρχαϊκής καί ταύτα εργασίας, καί τέσ- 
σαρες κεφαλαί μικρού μεγέθους, καί αυται άρχαϊκής τέχνης, κεχρωματι- 
σμέναι. Μία τούτων έχει τήν κόμωσιν περίεργον λίαν καί ίδιοτρόπου ποι- 
κΔίας. Ανευρέθη έπίσης καί άγαλμάτιον καδήμενον. ’Αναφέροντες όμως 
τα σπουδαιότατα τών ευρημάτων παραλείπομεν τό μέγα πλήθος των άνευ- 
ρεθεντων θρυμμάτων έξ αγγείων, ων τό γάνωμα καί αί γραφαί διατηρούν
ται ειςετι καλλιστα. Ιίάντα δέ τά τοιαύτα ευρήματα άνήκουσιν είς έργα 
μιας καί τής αυτής έποχής, τής πρό τών Μηδικών, όπερ βέβαιοί καθ’ 
ολοκληρίαν, ότι συνεσωρεύΒησαν έν τοΐς πρός άρκτον χώροις τής ’Ακροπό- 
λεως επί τής ελληνικής έποχής, ουχί δέ έν μεταγενεστέροις χρόνοις, ότε

βεβαίως δ’ άνευρίσκοντο ανάμικτα τούτοις καί λείψανα άλλων μεταγενέ
στερων χρόνων.

Πρό μήνις έν τή  ήμετέρα πόλει συνεδρίαζεν ή ,,άνατομική Ε ταιρ ία“ 
τής Γερμανίας, εις ην ελαβον μέρος έκ τών διαφόρων πόλεων προςελδόν- 
τες οι διασημότεροι τών γερμανών άνατόμων. Έ ν  τή πρώτη συνεδρία ό 
έκ Βριεσλαυΐας καθηγητής Χάσσε απέδειξεν, ότι δπαντες οί άνθρωποι αν
εξαιρέτως έχουσι λοξόν πρόςωπον, ότι δέ καί αυτό τό κρανίον εΤνε άσυμ- 
μετρως ν.απεσκευασμένον. Καί πό στόμα μέν καί ή  σιαγών έχουσι τελείαν 
συμμετρίαν, τό άνώτςρον όμως μέρος τού προςώπου δεικνύει κατ’ άμφο- 
τερας τάς πλευράς ούκ όλίγας άνωμαλίας, καί τούτο ένεκα τής μεγαλει- 
τερας αναπτυξεως τού αριστερού ημισφαιρίου τού εγκεφάλου, άνταποκρινο- 
μένης πρός τήν τελειοτέραν διάπλασιν τών δεξιών τού σώματος μελών. 
Γνωστόν δ’ επίσης εινε είς τούς πλείστους, ότι πάντοτε σχεδόν ή ρίς έχει 
λοξήν φοράν, κλίνουσα ότέ μέν πρός τά δεξιά, ότέ δέ πρός τ’ αριστερά. 
Άλλ’ ή καινοφανέστατη παρατήρησις τού είρημένου άνατόμου ήτο, 2τι ό 
δεξιός όφδαλμός κεΐται κατά κανόνα ύψηλότερον τού άρισεερού καί ότι 
ουτος, 5 άριστερός δηλαδή, κεΐται πλησιέστερον πρός τήν ρίνα. Άλλά καί 
τά εότα εινε άσνμμετρα, επειδή τό δεξιόν κεΐται ύψηλότερον. Διά τούς 
καλλιτεχνας καί τούς τεχνοκρίτας μεγάλην σπουδαιότητα έχει περαιτέρω 
καί ή άπόδειξις τού Χάσσε, ότι η' Αφροδίτη τής Μήλου έχει μέν, ώς 
άλλοτε καί άλλος φυσιοδίφης παρετήρησε, λοξόν πρόςωπον, ότι όμως είς 
τό έλάττωμα τούτο ΰπόχεινται μετ’ αυτής καί πάσαι αί λοιπαί γυναίκες, 
α ι φερουσαι αΐμα καί ζωήν. Ή  λοξότης τού προςώπου της ’Αφροδίτης 
άπ εναντίας εινε νέα καί λαμπρά άπόδειξις τής άγχινοίας καί παρατηρη- 
τικοτητος τού έλληνος καλλιτέχνου, μαρτυρεί δέ ότι ουτος έδημιούργησε 
τό άριστοτέχνημά του έχων άπέναντί του ζών καί άναττνέον πρότυπον.

Παραπεμποντες τόν άναγνώστην είς τό έν τώ  παρόντι φυλλαδίω 8η- 
μοσιευόμενον αρδρον περί τού τηλεφωτογράφου, προςδέτομεν ενταύθα ότι 
άρτίως δύο μηχανικοί έν Μονάχη, όνομαζόμενοι Μέστερν καί Χελλδόβλερ 
εχαμον μιαν σημαντικήν Ιφεύρεσιν, 8Γ ής μεγάλως τελειοποιείται το τη- 
λέφωνον. Διά ταύτης τό τηλέφωνον θά  δύναται ολοκλήρους λέξεις καί 
προτάσεις άμεσως νά μεταφέρη αύτάς δ ι’ άλλοκότου γραφής έπί χάρτου, 
χημικώς παρεσκευασμένου.

-§<xC-

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— ΙΣΤΡΟΣ. Περιοδικόν σύγγραμμα δίς του μηνός Ικδιδόμενον 

ιίπό της Συντάξεως τών Σ υ λ λ ό γω ν  καί Ν. Γ . Δοσίου, έν Βουκουρεστίψ. 
Έτος 1. Τεύχος στ'. Συνδρομ. έτησία 12 φράγκ. έν 'Ρουμανία καί 15 φρ. 
εν τώ εξωτερικώ.

— N eu p h ilo leg isc lie s  C e n t r a lb la d .  O rgan de r Vereine für 
neuere Sprachen, herausgegeben von D r. W . K asten. I. Jah rg ., No. I. 
Συνδρομ. έξάμηνος μάρκ. 4. Τό νέον τούτο γερμανικόν περιοδικόν σκοπεί 
τήν διαδοσιν τών γνώσεων της νεωτέρας φιλολογίας καί τών όμιλουμένων 
γλωσσών.

— G e sc h ich te  d e r  E th ik .  D arstellung de r philosoph. Moral-, 
• Staats- und S ocial-T heorien  des. A lterthum s und d e r  N euzeit von

Prof. Dr. K arl Iiöstlin . 1. B and: Die E th ik  des classischen A lter- 
thums. 1. A bth .: D ie grieeb. E th ik  bis P la to  (XII. σελ. 439). φρ. 11,

— D ie  G e se lls c h a f ts le h re  d e r  S to ih e r  v. Alb. H aake. φρ. 2 1/«.
— F o rs c h u n g e n  z n r  G e sc h ich te  A le x a n d e rs  d .  G ro ssen  von 

M  K aerst (V II. σελ. 144). φρ. 2.75.
— K u ltu rp f la n z e n  u .  H a u s lh ie re  in  ihrem  U ebergang aus 

Asien nach G riechenland und  Ita lien , sowie in  d as ü b rige-E uropa. 
Hist-linguist. Skizzen von V. H ehn. 5. A ufl. (IV, σελ. 522.) φρ. 13.

— D ie  P la to n h a n d s c h r i f te n  u . i h r e  g e g e n s . B ez ieh u n g e n  
von M. W ohlrab. Σελίδ. 88. Τ ιμή φρ. 3'/··

— U e b e r  P lo t in ’s  G lf lc k se lig k e its le h re  v. M arie Besobrasof. 
Σελ. 39. Τ ιμή φρ. 1.50.

— S ystem  d e r  c h r is t l ic h e n  S i t t l ic h k e i t  von Prof. Dr. H. R. 
F ran k . Τομοι δύο τιμώμενοι άντί 11 φράγκ έκάτερος.

— A p o lo g ie  d e s  C h r is te n th u m s  von Prof. D r. Pau l Schanz. 
Μέρος A '.; G ott u. die N a tu r, σελ. 355, τιμή φρ. 5.50.

— A b h a n d lu n g e n  a u s  d em  rö m isc h e n  C iv llp ro cess  von 
Prof. Dr. J. Baron. B and III :  D er D euuntiationsprocess (VI, 243 σελ.) 
φράγκ. 8.

— H a n d b u ch  d e r  k l in is c h . M ik ro sco p ie  v. Prof. D r. J . Bizzo- 
zero. M it B erücksichtigung de r V erwendung des M ikroscops in  der 
gerichtl. Medicin. 2. verm. u . verbess. A u fl. de r deutschen Original- 
A usgabe, besorgt von Dr. St. B ernhcim er. M it einem V orw ort von 
Prof. D r. Herrn. N otbnagel. 48 H olzschnitte  und  8 T afeln (σελ. 353). 
Τιμάν, άντί φρ 11.

Σημ, τής ,,Διευδύνσεως“. Είς τάς ανωτέρω σημειουμένας τιμάς συμ- 
περιλαμβανονται και τά  ταχυδρομικά τελη, ώςτε οί άποστέλλοντες αύτάς 
λαμβάνουσι τά παραγελλόμενα βιβλία άπηλλαγμένα παντός ταχυδρομικού 
τέλους.
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Σ Υ Ρ Μ Ι Κ Η  Ε Π ί θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ .
Έ κ  τ6»ν λαμπρών και πολυτελών ενδυμασιών, αί ¿ποΐαι ανεφάνησαν 

1«ι τή ευκαιρία τής εορτής τής πεντηκονταετηρίδος τί̂ ς· βασύ-ΐσσης Βικτω
ρίας, θ '  αναφερωμέν τινας συμφώνως 
■προς την ΰπόσχεσίν μας, εν τινι των 
προηγουμένων φυλλαδίων, θ ά  περιο- 
ρισθώμεν δέ μόνον τις τό ν’ άναφέρω- 
μεν αύτάς, επειδή ένεκα του πλήθους 
καί της ποικιλίας των καθίσταται ήμΐν 
αδύνατος πάσα λεπτομερής καί πιστή 
περιγραφή. Κατά τήν κυριωτέραν τε- 

. λετήν τών εορτών, ήτοι την πομπήν 
πρός τό Βεστμύνστερ, ή βασίλισσα Βι
κτωρία εφόρει μεγαλοπρεπές καί μέλαν 
ένδυμα εκ τριχάπτων καί κάτωθεν αυ
τού εφερεν έσθήτα εκ βαρέος μέλανος 
ατλαζιού, άνωθεν τού 'στήθους την κυα
νήν τατνίαν του παρασήμου της περι- 
κνημίδος καί επί του αριστεροί' ώμου 
τ ί  οίκσσημον του Κοβούργου-Γόθας.
.Τήν κεφαλήν της έστόλιζε ιόίλος έκ βά- 
ρυτιμοτάτων λευκών τριχάπτων ΑΙβηςοο, 
φέρων έμπροσθεν του έν εΐδει διαδή
ματος μέλανα μεταξωτόν θύσανόν· είς 
τήν ¿πια&ίαν πλευράν του πίλου ήχτινο- 
βόλει αδαμαντίνη βελόνη, καί έτέρα τοι- 
αύτη, αλλά μιχροτέρου μεγέθους, συνεκρά- · 
τει άνωθεν τού στήθους τάς έκ τριχάπτου 
ταινίας του πίλου. Ί α  έκ λευχου ατλαζιού 
άλεξήλιον εκαλύπτετο διά τεσσάρων νο-· 
ΐ3Πί3 τών ωραιότερων μελανών τριχάπτων 
των Βρυξελλών, ήν δέ κατά τάλλα πολυ- 
τελέστατον καί βαρυτιμότατον. Κατά τό 
έπίσημον γεύμα έντώμεγάρωΒούκιγχαμ 
παρουσιάσθη ή άνασσα ενδεδυμένη φό
ρεμα, τό Οποίον κατά τήν περίστασιν ταό- 
την-εΐχόν τη δωρήσει αί γυναϊκεςτήςΚαλ- 
κου'ττας Τούτο είχε χρώμα άργυρούν καί 
ουράν περικεκαλυμμένην υπό φαιών ισπανικών τριχάπτων εκ μετάξης Ή  
συζυγος του διαδόχου της Γερμανίας έφερε κατά τήν πομπήν ώχρόλευκον

έσθήτα, χρυσοποίκιλτου αμφοτέρωθεν καί καλυπτομένην υπό τριχάπτων 
έφόρει δέ πίλον επίσης έκ λευκών τριχάπτων. Ή  πριγκήπισσα του Σλέσβιγ-

Χόλσταϊν εϊχε παρουσιασθη ένδεδυμίνη 
εσθήτα έκ λευκού ατλαζιού (δπως κχΐ 
απασαι αι πριγκη'πισσαι λευκά εφερον 
ένδύματα) μετά πρασινοφαίων πτυχών 
εκ μετάξης. Ή  πριγκήπισσα Βεατρίκη 
καί ή πριγκήπισσα Γουλιέλμου τήςΠρωσ- 
σίας διεκρίθησαν έπίσης διά τά βαρύ
τιμα καί λίαν κομψοπρεπή ένδύματα, 
τά όποια έφερον κατά τό είς τούς επί
σημους ξένους της άνάσσης παρατεθεν 
βασιλικόν γεύμα.

Καί ταύτα μέν περί των ηγεμο
νικών ενδυμασιών, άλλ’ άί λοιπαΐ θνη
τά! γυναίκες κατά τήν θερμήν τούτην 
του έτους ώραν προτιμώσι νά φέρωίι 
πολύ άπλου'στερα ενδύματα, οσον τί
δυνατόν ελαφρά καί πρόςφορα διά τάς 
συνεχείς έξοχικας έκδρομάς. Καί ώ; 
τοιαίίτα παραθέτομεν τά έν τη σημε
ρινή είκόνι υποδείγματα, δυνάμενα νά 
κατασκευασθώσιν' έξ οίουδήποτε υφά
σματος, τό όποιον όμως πρέπει πάντοτε 
νά έχη χρώμα άνοικτόν καί νά ήνε λε
πτής κατασκευής.

Έ κ  τών πίλων έπικρατοΰσι πλέον 
μόνον οί ψιάθινοι, καί ούτοι κατασκευά
ζονται με πλατύν γυρον, έκτεινόμενον 
μεν όριζοντίως πρός τά έμπροσθεν, όπι
σθεν δέ άναστρεφόμενον πρός τά άνω, 
διά νά φαίνεται ή κόμωσις τής φεροιί- 
σης. Τά πλέγμα τής ψυάθου πρέπει νά 
ήνε όσον ενεστι λεπτόν καί τό χρώμά της 
μίίλλον ύπόφαιον ή ωχρόν, ούχί δέ βαθύ 
καί μελαψόν, ως άλλοτε ήτο του συρμόν. 

Ταύτα έν ο’λίγοις καί περί τών 
θερινών πίλων. Ε ις δέ τά προςεχή φυλλάδια θά έπανέλθωμεν πάλιν εί; 
ιούς θερινούς συρμούς.

κ. Σ. Θ. ε ις ’Αθήνας. Δέν θά δυνηθώμεν δυς- 
τυχώς νά δι^μοσιεύσωμεν εκείνο, περί του όποιου, 
βιασθέντες, εχομεν ήδη γράφει 'ίμ ΐν  καταφατικήν 
άπάντησιν. — κ. * * Π . εις ’Αλεξάνδρειαν. Καί 
τό 'Τμέτερον ποίημα άτυχώς δέν εΤνί δυνατόν νά 
δημοσιευθη, ώς ακατάλληλον, καίτοι καλόν αύτό 
καθ’ εαυτό. — κ. Π. X. Λ. είς Ηράκλειον. Θά 

- συμμορφωθώμεν πρός τάς όδηγίας Σας. Ό π ω ς- 
δήποτε πεποίθαμεν επί τήν 'Γμετέραν δραστηριό
τητα. — κ. Α. I Κ. _είς Βιρμιγχάμην (Αγγλίας). 
’Εκφράζομεν 'Γμΐν τήν ευγνωμοσύνην μας καί έλ· 
πίζομεν έντός όλίγου νά λάβωμεν. ειδήσεις Σας. — 
κ. I Π  είς Δρέσδην. Μεταξύ τών άλλων προς- 
ωπογραφιών έξόχων άνδρών τής νεωτέρας 'Ελλά
δος, τάς ¿ποίας συμφώνως πρός τό πρόγραμμά 
της θά δημοσιεύη τακτικώς ή ,,Κλειώ“, συμπερι

λαμβάνεται φυσικώς καί ή του άρτι διορισθέντος 
πρεσβέυτού έν Βερολίνω κ. ’Αγγέλου Βλάχου, κατα- 
χωρισθησομένι^ έν τινι τών αμέσως προςεχών τευ
χών. "Ωςτε εχετε υπομονήν επί ολίγον είςέτι 
χρόνον — κ. Α. Κ. είς ’Αλεξάνδρειαν. ’Ανεψιός 
του Πέτρου Παπαρρηγοπούλου, ου τήν εικόνα σή
μερον παραθέτομεν, καί του ιστορικού Κωνσταν
τίνου υιός ήν ό πολύκλαυστος Δημήτριος Παπαρρη- 
νόπουλος, ό μελαγχολικώτατος ποιητής της νεωτέρας 
Ελλάδος, άποθανών τη 21. Μαΐου 1878. Τάάξιο- 

λογώτερα τών έργων του είνε οί „Χαρακτήρες“ 
και ή  „’Αγορά“,  —  κ .Ί .  Α. είς Μάλγαρα. Έληφθη, 
άλλ’ ώ ς συμπεραίνομεν θά  ήνε έλλιπές. Ή  άλλη 
υμών περί εικόνων αιτησις δέν εινε δυνατόν νά 
έκπληρωθή, διά τίνα δέ λόγον' δέν' έκπληρούται 
Σας τό γράφομεν εν ιδιαιτέρα, επιστολή. — κ. Λ.

Φ. είς Κων[πολιν. Τό έμβασμα ην ελλιπές κατά 
2 '/ ί  φράγκα. Ιίερί τού άλλου ζητήματος καλλί
τερου ν’ άπευθύνεσθε κατ’ εύθέίαν, — κ. Π. Λ. 
είς Άνάπαν. ’Εξεπίτηδες είχομεν άποστείλει τό 
τεύχος ε ίς ’Οδησσόν, έπειδή ύπελογίσαμεν, ότι θά 
εύρίσκεθε άκόμη έν τη πόλει ταύτη. Καί δέν 
ήπατήθημεν, ώςτε μή άνησυχήτε διά τά εξής — 
κ. Σ. καί Κ. είς Ξάνθην. ’Ελήφθησαν καί Σας 
ευχαριατοθμεν. — κ. Ε . Κ . εις Αλεξάνδρειαν. 
Έληφθησαν. — κ. Φ. Δ. Ζ . είς Σιάτισταν. Άνα- 
μένομεν άκόμη νά μάς γράφητε καί υμεϊς καί ό 
αυτόθι κ, Θ. Ρ . — κ. Κ. Δ. Σ. είς ΓΙέστην. Έλήφθη 
ύπ’ δψιν. — κ .Τ .  Κ. είς ΚΤον, Σας εύχαριστοΐ- 
μεν. — κ. Α. Κ . - είς Ιεροσόλυμα. Σπεύσατε νά 
μάς διαφωτίσητε περί των καθ’ υμας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, ό Συγγραφεύς καί Καθηγητής τού Ρωμαϊκού Δικαίου (μετά είκόνος). — Ή  προφορά τη; 
ελληνικής γλώσσης — Αί έμπορικαί όδοί πρός τήν ’Ανατολήν καί τάς ’Ινδίας (τέλος). — Οί δύο Φίλοι (Διήγημα — συνέχεια). — Βιωτικά παραγγέλ
ματα (τέλος). — ’Εφευρέσεις καί ανακαλύψεις. Ό  τηλεφωτογράφος. — Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία των εικόνων. — Ποικίλα, ('Ή ρωες το υ . μνημο- 
νικού. — Ό  Κάρολος IB ', τής Σουηδίας καί ή μήτηρ του. — Οί παράφρονες έν 'Ρωσσία. — Ι ο  περιεχόμενον τών έπιστημών. — „Ελληνικά διηγή
ματα“  έν Γερμανία.) — Ε πισ τήμ η  καί καλλιτεχνία. (Αί άρχαιολογικαί ανακαλύψεις έν ’Ακροπόλει. — Ό  άνατόμος Χάσσε καί τά λοξά τών ανθρώπων 
πρόςωπα — Τελειοποίησις τού τηλεφώνου'. — βιβλιοθήκη. — Συρμική έπιθεώρησις (μετά υποδείγματος). — Μικρά Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ. Πέτρος Παπαρρηγόπουλος. Εξ άθηναϊκής φωτογραφίας (έν σελ. 1611. — Έλληνίς παρά τήν πηγήν. Είκών υπό 'Ρο
βέρτου Beyschlag (έν σελ. 165). — 'Ο  μικρός μυωξός. Είκών υπό Α.'Μύλλερ (σελ. 169). — Ό  Νιαγάρας θεράπων τής βιομηχανίας (έν σελ. 172).

Ε κδότης H .  4 .  Ζ Κ Τ Ο ϊΡ Η Σ .
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