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Η ΕΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΓΑ TÖN ΕΠΙΣΤΗΜ0Ν
ύπό ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Υ  Γ Ω Γ Ο ϊ, ’Αρχιμανδρίτου.

'Η  ουγγρική Ακαδημία των έπιστημών έτέλεσε την 
έτήσιον καί γενικήν αυτής συνεδρίασιν, έν η παρήσαν οι έξ
οχοι καί oí κορυφαίοι τής πολιτείας, τής έκκλησίας, των Ιπι- 
στημόίν καί των ωραίων τεχνών, ώς καί πυκνόν καί εκλεκτόν 
ακροατήριου των φίλομούσων, έξ αμφοτέρων των φύλων.

'Η  ουγγρική ’Ακαδημία έξελέξατο καί προ μικρού μέλη 
αυτής έπίτιμα καί άντεπιστέλλοντα, άνδρας σοφούς καί δια
κεκριμένους, έντός καί έκτος τής Ουγγαρίας, έν οΤς τον 
’Αρχιδούκα τής Αυστρίας ’Ιωσήφ, δστις συνέγραψε σοφάς πραγ
ματείας περί τής. βοτανικής, καί 
μελέτην μακράν καί πολυμαθε- 
στάτην περί τής καταγωγής καί 
τής γλώσσης των ’Αθιγγάνων — 
τόν * Βενιαμίν Kállay, υπουργόν 
των οικονομικών τής Αυστροουγ
γαρίας, συγγράψαντα τήν „‘Ιστο
ρίαν τής Σερβίας“ καί μελέτην 
περισπούδαστου „περί τής έν τή  
Ανατολή αποστολής τής Ουγγα
ρίας'1 — ώς καί τους σοφούς ¡5ώσ- 
σους Νικόλαον Seminsky, διευ
θυντήν του σεμιναρίου.του Kazan,
Γουλιέλμον Eadloff, μέλος .τής 
ρωσσικής αΰτοκρατορικής Ακα
δημίας, καί Ευθύμιον Atkinson, 
πρόεδρον τής Ασιατικής εταιρίας 
τής Βεγγάλης.

‘ΗΆκαδημία ώνόμασεν ωσαύ
τως, κατά τό έτος τούτο Μέλη 
αυτής έπίτιμα τόν Kalman Tisza, 
πρωθυπουργόν .τής Ουγγαρίας 
από δωδεκαετίας ήδη, καί ,τόν
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κόμητα ’Ιούλιον Andrassy, πρώην υπουργόν των έξωτερικών 
τής Αυστροουγγαρίας, 'Η  παρά των ακαδημαϊκών έκλογή 
των δύω τούτων έπιφανεστάτων πολιτικών άνδρών, έδικαιο- 
λογήθη υπό τής σκέψεως, ότι οί μεγάλοι δνδρες.τού κρά
τους, οί έπιτυχώς διευ&ύνοντες τάς τύχας των έθνών τής 
μοναρχίας, έξασκούσι καί αυτοί, αληθώς, τήν μάλλον πολύ- 
πλοκον. 'καί δυσχερεστάτην πολιτικήν Ιπιστήμην, καί επομέ
νως ή ’Ακαδημία των Ιπιστημών, οφείλει νά διατελή είς σχέ
σεις στενάς μετά πάντων των έξοχων άνδρών της έποχής,

έάν θέλη νά μείνη πιστή είς τήν 
αποστολήν αυτής, ήτις κυρίως 
συνίσταται ύ ξ  την  ¿πιτνχή χαϊ 
ευτυχή διεύ&υνσιν τής διανοη
τικής τον ¿9 νους ζωής. 'Η  ίδέα 
αυτη άριστα έξετέθη είς τόν 
παρά πόδας έναρκτήριον λόγον 
τού Αύγουστου Tr^fort, προέδρου 
τής ουγγρικής ’Ακαδημίας, καί 
υπουργού τής παιδείας καί των 
έκκλησιαστικων από δέχα καί 
ίξ  ήδη ¿των. Αλλά καί θαυ- 
μασίως ανεπτυχθη ή αλήθεια 
αύτη είς τόν μακρόν καί λαμ
πρόν λόγον, όν εϊπεν έΓεν. Γραμ
ματείς τής Ακαδημίας Fraknoi 
Vilmos, είς τήν σεπτήν μνήμην 
τού προ Ινός έτους άποβιώσαν- 
τος περικλεούς Ιπισκόπου Ipolyi 
Arnold, δστις έγένετο, αληθώς, 
τό μέγα δφελος καί τό κλέος τής 
ουγγρικής Ακαδημίας.

‘Η ουγγρική Ακαδημία των 
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έπιστημων, ως έδηλώθη έν τή  έτησίω έκθέσει τού τρέχοντος 
©τους 1888, ¿δημοσίευσε 30 τόμους, 56 ύπομνήματα καί 
πραγματείας των μελών αύτής, αλλά καί συνεισέφερε προς 
έκδοσιν 12 ¿πιβτημονικών περιοδικών. Τ ά  έσοδα τη ς  Ακα
δημίας, κατά τό παρελθόν έτος 1887, άνήλθον είς φλωρίνια 
αυστριακά 239,850. Τά δό έξοδα αυτής είς φλωρίνια 151,248. 
Ή  περιουσία της ’Ακαδημίας ανέρχεται είς φλωρίνια 2,353,582. 
’Από δέ του 1831, του Ιτους τής θεμελιώσεως καί συστάσεως 
αύτής, ¿δαπάνησε 4 'καί 1/δ Ικατομμϋρια φλωρινίων ήτοι πλέον 
των 10 εκατομμυρίων φράγκων, διά τάς πνευματικάς άνάγκας 
του Ουγγρικού έθνους. Και τό μέν Κράτος ¿προίκισε την 
’Ακαδημίαν, κατά τήν περίοδον των 57 έτων, άπό τής συ
στάσεως αύτής, διά του ποσού των 558,776 φλωρινίων. Τό 
δε υπόλοιπον περίπου 4 έκατομμυρια φλωρινίων, έδωρήθησάν 

' τη  Ακαδημία, κατά καιρούς, υπό Ούγγρων φιλογενων, έκ- 
κλησιαστικων τε καί λαϊκών, έν οίς καί ό ήμέτερος και αοί
διμος'ευεργέτης του γένους, ήμών, Γεώργιος Σίνας, δωρη- 
σάμενος τή ούγγρική Ακαδημία 200 χιλιάδας φράγκων.

Χάριν των' αναγνωστών τής ,,Κλειους“ μεταφράσαντες, 
δημοσιεύομεν τον επόμενον έναρκτήριον λόγον του Ιΐροέδρου 
τής Ακαδημίας καί υπουργού τής παιδείας καί των έκκλη- 
σιαστικων Αύγουστου Τΐ'βίοΓί, άνδρός σοφού και φιλοπάτρι- 
δος, είπόντος τάδε.

Κ'υρίαι καί Κύριοι!
Άναμφιβόλως είναι ωφέλιμος καί καλή ή συνήθεια, ήν 

έχουσιν αί Ακαδημίαι τών έπιστημων, δπως άπό καιρού είς 
καιρόν, -είς τάς έπισήμους καί δημοσίους αύτών συνεδριάσεις, 
παρίστανταί, οδτως είπεΐν, ¿νώπιον του δημοσίου καί τοϋ 
λαού- καί ουτω μεταξύ αύτων και τού δημοσίου, σχηματίζε
ται οίονει ρευμά τ ι πνευματικόν ή μαγνητικόν τό δε ρεύμα 
τούτο, άριδήλως, καθίσταται ένεργόν καί λυσιτελές, όταν 
και τό φιλόμουσον δημόσιόν ένδιαφέρηται προς τούτο. Αλλ’ 
δρά γε τό Ουγγρικόν δημόσιον Ινδιαφέρεται καί σήμερον 
πρός τήν ουγγρικήν Ακαδημίαν των έπιστημων; Ή  άπό- 
κρισις πρός τήν έρώτησιν ταύτην μοί φαίνεται δύσκολος· εν
θυμούμαι καλώς είς τάς ήμέρας τής νεότητός μου, δτε ή 
Ακαδημία δεν εΐχεν ακόμη τούτο τό λαμπρόν αύτής μέ- 
γαρον, άλλ’ Ιτέλει τάς έτησίους αυτής συνεδριάσεις είς τήν 
μεγάλην αίθουσαν τού νομαρχείου τής Πέστης, ένθυμούμαι 
κάλλιστα, ότι τό δημόσιον συνέτρεχε τότε πυκνόν, καί προσ
εκτικόν άκροατήριον έπλήρου τήν αίθουσαν τής συνεδριά- 
σεως, ώς και τά  θεωρεία αύτής άπαντα. Καί είναι μεν αλη
θές, δτι ό κοινωνικός βίος ¿ν τή  έποχή ¿κείνη ήτο λίαν 
περιωρισμένος καί στενός, ό δε τόπος και ό τύπος έφερε βα- 
ρύν χαλινόν. Είς πραγματείαν μου περί τής ποιητικής σχο
λής των Σβάπων ¿πετιμήθην υπό τής λογοκρισίας, ώς δήθεν 
έξυβρίσας τούς ¿ν Βιέννη! Αλλά σήμερον τό δημόσιον τυρ
βάζει, μέριμνα καί περισπάται υπό πολλών πολίτικων και 
κοινωνικών υποθέσεων, ώς καί υπό φλογέρων ζητημάτων 

. έσωτερικων τε καί έξωτερικών. Είσί δέ καί οί φρονουντες, 
δτι τάς έπισήμους άκαδημαϊκάς ήμων συνεδριάσεις ολίγοι 
νυν έπίσκέχτονται, έπειδή έν αύταΐς εϊμεθα μονότονοι καί 
άνιαροί. Είμεθα μονότονοι, αληθούς, έπειδή παρ’ ήμϊν δεν 
δύναταί τις νά όμιλήση περί των αύτων πραγμάτων, καί 
κα*α. τον αυτόν τρόπον, οίς όμιλούσιν είς τάς ’Ακαδημίας 
των Παρισίων, τόύ -Βερολίνου καί τού Μονάχου. Καί τούτο, 
διότι ή  διανοητική έλευθερία δεν άνεπτύχθη ακόμη παρ’ 
ήμϊν δλοσχερως· διυνο^τιχήν όε έΧεν&ερίαν λέγων έννοω 
το δικαίωμα δπερ έχει έκαστος νά εϊπη έλευθέρως τήν προσ
ωπικήν αυτού γνώμην, ή μάλλον τήν αλήθειαν περί παντός

πράγματος, χωρίς νά ύποστή διά τούτο τάς αύστηρότητας 
τού λογοκριτου, ή τό ανάθεμα τής θρησκευτικής αρχής. 
’Αλλά διανοητικήν ελευθερίαν έννοώ καί τό καθήκον, δπερ 
έχει έκαστος, ζών ¿ν τη χώρα της διανοητικής ταυτης έλευ- 
θερίας, δπως άκούη τάς άληθείας ταύτας, άνευ θορύβου καί 
ταραχής, ή  καί έπαναστάσεως κατά των καθεστώτων.

Ή  έλευθερία αδτη δεν υπάρχει παρ’ ήμϊν, Κύριοι1 διότι 
ή ουγγρική κοινωνία είς τας δογματικάς άληθείας μάλλον 
έμμένουσα, καί ταύτας άγαπωσα, «ποξενούται τού φιλοσοφι
κού πνεύματος. Α λλά τ ί  έστι πνεύμα φιλοσοφικόν; καί πώς 
δύναται νά βασιλεύση καί έπί της ήμετέρας κοινωνίας; ίσως 
ήθελέ τις μέ ¿ρωτήσει. Κατά τήν έμήν γνώμην, εντιμότα
τοι Κύριοι, έχει τις τό πνεύμα τής φιλοσοφίας, όταν δεν έξ- 
αρκήται μόνον είς τάς άληθείας, δσας ¿διδάχθηκα! έμαθε παρ’ 
«λλων, άλλά καί αυτός έπιμελως καί άδιαλείπτως έξετάζη 
τό βάρος καί τήν ούσίαν των αληθειών τούτων; Τό φιλοσο
φικόν πνεύμα είναι ή  έλευθέρα έξέτάσις καί σώφρων συζήτη- 
σις τής θετικής καί πάσης άληθείας, έπ’ άγαθω τής άνθρω- 
πότητος· άνευ του πνεύματος τούτου, συναντιλαμβανομένου 
μάλιστα καί ύπό τού χριστιανικού φωτός, δεν υπάρχει ούτε 
παιδεία, ούτε επιστήμη, ούτε έλευθερία αληθής. Τούτο άπε- 
δείχθη είς τάς θλιβερός έποχάς τού απολύτου δεσποτισμού 
καί των έπαναστάσεων, δτε οί άνθρωποι μή τολμώντες νά 
συζητήσωσι περί τής αλήθειας, αναγκάζονται νά σιγώσι, νά 
κάμπτωσι τό γόνυ δουλοπρεπώς κα 'ινά  κλίνο>σι τον αυχένα. 
Αλλά πώς κάί τίνι τρόπω αρά γε καί ή ουγγρική κοινωνία 
δύναται νά έμφορηθή δεόντως καί δαψιλώς τού φιλοσοφικού 
τούτου πνεύματος; έπρεπε νά είσαγάγωμεν διά τούτο είς 
τά  ήμέτερα Σχολεϊα τά  μαδήματα τής Λογικής, τής Μετα
φυσικής καί τής Η θικής, κατά τό σύστημα τής διδασκα
λίας του καθηγητοϋ Imre; ή έπρεπε είς τά  άνώτερα ήμων 
έκπαιδευτήρια νά έπικρατήσωσιν αί διδασκαλίαι τού Kant, 
τού Schelling, τού Hegel, τού Schopenhauer, ή φιλοσοφία 
τού ασυνειδήτου (de l’inconscient) ή τό σύστημα των Ικλε- 
κτικών (l’éclecticisnie) του Cousin;

Έ γώ  φρονώ, δτι πρό πάντων πρέπει νά διδάσκηται 
ακριβώς καί έν έκτάσει ή ιστορία τής φιλοσοφίας. Αλλά 
καί πρός διάδοσιν τού αληθούς πνεύματος τής ύγειούς φιλο
σοφίας, απαιτείται ή καλλιέργεια των φυσικών έπιστημων, 
ή Γενική 'Ιστορία των έθνών, καί τά  αριστουργήματα τών 
μεγάλων καί κλασσικών συγγραφέων. ’Ιδού τ ί κυρίως Ιμ- 
πνέει καί αναπτύσσει τό άληθές φιλοσοφικόν καί κριτικόν 
πνεύμα. Άλλ’ ήδη έπιτρέψατέ μοι» Κυρίαι καί Κύριοι, νά 
εΐπω ολίγα τινά (ολίγα καί όχι πολλά ενεκα τής κατε- 
χούσης με έτι σωματικής άσθενείας) καί περί τής πνευμα
τικής καλλιέργειας ήμών τών Ούγγρων. - Α λλά' πρό τούτου, 
πρέπει ν’ απαντήσω είς τό πολλάκις προβληθίν ζήτημα, έάν 
τά  μικρά έθνη είσίν έπιδεκτικά καί πρόσφορα είς τήν δια
νοητικήν, καλλιέργειαν τών νεωτέρων χρόνων. Είς άπόκρισιν 
τού ζητήματος τούτου προβάλλω ύμϊν τά  αθάνατα καί έν
δοξα μεγαλουργήματα τών αρχαίων Ελλήνων. Καίτοι -δόν 
έχομεν ακριβή στατιστικά διδόμενα περί τού πληθυσμού τής 
αρχαίας Ελληνικής φυλής, άλλ’ δμως γινώσκοντες τήν χώ
ραν, ήν κατεϊχεν ή εΰγενεστάτη καί μεγαλουργός καί αξιο
θαύμαστος αδτη φυλή, έν τη  κυρίως 'Ελλάδι καί είς τάς 
απανταχού αυτής αποικίας, συμπεραίνομεν ασφαλώς, ότι δεν 
ήτο πολυάριθμος, όσον τά  σημερινά μεγάλα έθνη. Καί δμως 
πόσα θαυμάσια καί είς πάντας τους αιώνας απαράμιλλα 
αριστουργήματα έξετέλεσεν είς τήν φιλοσοφίαν, είς τάς έπι- 
στήμας καί είς τάς ωραίας τέχνας τό μικρόν άλλ’ ένδοξον
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καί δαιμόνιον τούτο έθνος τών'Ελλήνων; οί κοσμοκράτορες 
'Ρωμαίοι, έκτος τών νομικών, ουδόν άλλο έπραξαν, ώς πρός 

.τά γράμματα, είμή μεταφράσεις καί παραφράσεις άπό τών 
Ελληνικών συγγραμμάτων. Είναι δέ πολύ λυπηρόν, ξτι οί 
"Ελληνες, ένδεεϊς δντες τής πολιτικής έπιστήμης, τοσοοτον 
ευκόλως έγένοντο ή βορά καί τό λάφυρου τών 'Ρωμαίων, καί 
έν τη παρακμή τού Βυζαντίου, καί άλλων έθνών. Άναντιρ- 
ρήτως, δ δρόμος τής ιστορίας θά  ήτο'σήμερον διάφορος καί 
'μάλλον ευάρεστος καί λαμπρός, έάν παρά τά  πλευρά τού 
ρωμαϊκού κράτους, διετηρεϊτο καί ή κλεινή Ε λλάς, ώς μέγα 
και ίσχυρόν κράτος, ουδέ συνέβαινεν ή βυζαντινή διαφθορά 
καί πανωλεθρία! Α λλά καί είς τήν υεωτέραν ίστορίαν βλέ- 
πομεν φυλάς όλιγαρίθμους, τους 'Ολλανδούς, τούς Ελβετούς 
καί τούς Σουηδούς, έκτελούντας έργα θαυμάσια. Καί είναι 
μεν άληθές, δτι σήμερον τά  μικρά έθνη δεν δύνανται νά 
ύποστώσι τήν άμιλλαν πρός τά  μεγάλα έθνη εις τε τάς 
τέχνας, τάς έπιστήμας καί τό έμπόριον, άλλ’ δμως διά  τούτο, 
ούδέν ¿μποδίζει ήμας, δπως πλησιάσωμεν πρός αυτά παν- 
τοιοτρόπως, καί μάλιστα διά τής άριθμητικής αυξήσεως τού 
έθνους καί τής φυλής ήμών. Όφείλομεν λοιπόν, Κύριοι, νά 
κατορθώσωμεν κατακτήσεις διά τής πνευματικής καλλιέρ
γειας, τού δημοσίου πλούτου καί τής σωματικής ευρωστέας. 
Καί ίδού ενταύθα τού λόγου γενόμενος, ήλθον είς τό προσ
φιλές θέμα τής έκλογής μου. Καί ημείς οί Ούγγροι, ώς 
πολλάκις ειπον, έχομεν μεγίστην άνάγκην τής έπιστήμης, 
τής φιλολογίας, τών ωραίων τεχνών, τής βιομηχανίας καί 
τής δημοσίου υγείας.'

Αί.έπιστήμαι μετά τής φιλολογίας, τών ωραίων τεχνών 
καί τής βιομηχανίας, έμπνέουσι τά  μεγάλα καί κλεινά έργα, 
καί δνκτηρουσι τήν ζωήν, τήν ίσχύν καί τήν έλευθερίαν καί 
πολιτικήν άνερξαρτησίαν τών έθνών. 'Η  βιομηχανία, Ιδίως, 
παραμελουμένη ύπό τού κράτους καί τής κοινωνίας, καθί- 
στησιν αυτά άσθενή, έλεεινά, καί πτωχά. Ή  δημόσιος υγεία 
μετά τής ζωηφόρου χριστιανικής ηθικής εΐναι ό απαραίτη
τος δρος τής άναπτύξεως, τής προόδου, τής αυτονομίας καί 
τής ευδαιμονίας τών λαώ ν εΐναι ή μόνη καί μεγάλη δυνα- 
μις ή διατηρούσα καί ένισχύουσα τά  έθνη πρός τό μεγα
λουργόν καί έν ευπορία καί ευημερία ζην.

Καί σήμερον λοιπόν έπαναλαμβάνω διαβεβαιούμενος, δτι 
καί ή ήμετέρα ’Ακαδημία τών έπιστημων έχει τήν ίεράν απο
στολήν, δπως .¿νισχύη τάς λαοσωτηρίους ταύτας άληθείας, 
καλλιεργούσα τό φιλοσοφικόν πνεύμα μετά τών χριστιανικών 
θρησκευτικών αληθειών, καί χαρέχουσα ουτω είς τήν αγα
πητήν ήμών πατρίδα λαμπρά καί άρίζηλα παραδείγματα 
έθνίκής αγάπης καί αυταχαρνήσεως.

Κηρύττω τήν έναρξιν τή ς  48 έτησίου καί γενικής συν- 
εδριάσεως τής ουγγρικής ’Ακαδημίας τών έπιστημων.“

• Ζητωκραυγαί έπέστεψαν τον λόγον του πεπαιδευμένου 
υπουργού τής παιδείας Tréfort, όν διεδέχθη έπί τό βήμα ό 
Fraknói Vilmos, γενικός γραμματεύς τής ’Ακαδημίας, έκ· 
κλησυχστικός έπνφανέστατος καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην, διά 
τών πολλών καί σοφών αυτού ιστορικών συγγραμμάτων, 
άλλά δή καί τών χριστιανικών αρετών, δστις διά τής χάρι- 
τος, τού κάλλους καί τού σθένους τού λαμπρού αυτού λό
γου, έζωγράφησεν, οδτως είπεΐν, καλλιτεχνικώς τήν λαμπράν 
και μεγαλοπρεπή είκόνα τού πρό διετίας περίπου προς Κύ
ριον έκδημήσαντος Ipolyi Arnold, έπισκόπου Nagy Varad, 
περικλεούς έπί σοφία καί άρετή ιεράρχου τής ουγγρικής κα
θολικής τού Χριστού έκκλησίας, τά  μάλιστα συντελέσαντος 
καί υπέρ τά  τριάκοντα έτη έργασθέντος, πρός εύόδωσιν καί

καρποφορίαν τής ουγγρικής Ακαδημίας τών έπιστημων. 'Ο  
αοίδιμος οδτος άνήρ έγένετο καί λίαν φιλέλλην καί έλληνο- 
μαθής, ώς μαρτυρούσι καί αί σοφαί αυτού έπιστολαί, άγά-.. 
πην θερμήν πρός τήν 'Ελλάδα καί πρός τήν έλληνικήν αρ
χαιολογίαν άποπνέουσαι, ας έγραψεν άπό τής Άκροχόλεως 
τών Αθηνών, πρό είκοσιπενταετίας ήδη, πρός τόν ένταύθα 
σοφόν ελληνιστήν καί φίλον αυτού έπιστήθιον Csaplar Be- 
nedek, έπιφανή καθηγητήν τής έλληνικής καί λατινικής φι-' 
λολογίας καί βιογράφον έξοχον έπισήμων άνδρών τής Ουγ
γαρίας· ό έπάξιος, αληθώς, τού Ipolyi Arnold έγκωμιαστής 
καί βιογράφος Fraknoi Vilruos, άφ’ οδ διά τών πραγμάτων 
καί τών αριστοτεχνικών αυ’τού λόγων κατέδειξε τήν μεγί- 
στην αξίαν τού μεταστάντος Ιεράρχου είς τε τήν έπιστήμην, 
τήν έκκλησίαν καί τήν κοινωνίαν έν γένει, είπεν έν έπιλόγω 
καί τάδε ό εύγλωττος ρήτωρ: ,(0  Ipolyi, έντιμότατ« Κύριοι, 
έγένετο εις τών έκτακτων έκείνων ανδρών, ουζ έκλεγει καί 
αγιάζει ή τού θεού πάνσοφος πρόνοια, πρός έκτέλεσιν έργων 
ένδοξων καί κοινωφελών. Διό καί ίσοβίως οί θεόκλητοι καί 
θεσπέσιοι ούτοι άνδρες άγαπώσι καί άφοσιοΰνται πρός πάν 
έργον αγαθόν, όπερ δύναται νά συντελίοη πρός τό μεγα- 
λεΐον, τήν δόξαν καί τήν ευημερίαν τής πατρίδος· ό πρώ
τιστος καί προσφιλέστατος σκοπός τών άδιαλείπτων καί εύ- 
γενών προσπαθειών τού αοιδίμου ήμών φίλου ήτο,' κυρίως, 
τό σέβας πρός τάς ίστορικάς παραδόσεις καί πρός τάς προ
όδους τών καθ’ ήμας χρόνων, τό αλληλέγγυον τού Ισχυρού 
έθνικού αισθήματος μετά τών σωφρόνων Ιδεών καί αρχών 
τού ευρωπαϊκού πολιτισμού, ή άγάπη .καί ή συνδρομή πρός 
τήν έπιστήμην, πρός τάς τέχνας καί πρός τήν έργασίαν έν 
γένει, καί ή ένίσχυσις καί ή διηνεκής καλλιέργεια τών θεο- 
πνεύστων άρχών της χριστιανικής πίστεως καί τής ευαγγε
λικής ήθικής, συμφώνως πρός τό άγαθδν πνεύμα τής φιλ- 
ανθρο>πίας, τής άνεξιθρησκείας καί τής αδελφότητος μεταξύ 
πάντων τών λαών καί τών έθνών της γής. Άλλ’ ό πολύς 
Ipolyi ήτο, ταύτοχρόνως, μέγα« καί κορυφαίος απόστολος 
τών ιερών πόθων καί τών κοινωφελών παραγόντων τής κοι
νωνικής ευημερίας, χρηστότητος καί σωτηρίας.“

„Καί τά  άλλα μεν αυτού σοφά συγγράμματα, άλλ’ 
ιδίως ή “ονγγριχή μν&ολογία”, καί ή ¿Ιστορία του βασι~ 
Χιχον ουγγρικοί στέμματος τον αγίου Στεφάνου", μαρτυ- 
ρούσιν άριδήλως τήν σοφίαν καί τήν φιλοπατρίαν τού έξοχου 
άνδρός· δθεν τό κλεινόν καί σεπτόν αυτού όνομα διαμενεϊ 
διά παντός, ώς τό μέγα κλέος τού ήμετέρου έθνους, ή δε 
ουγγρική Ακαδημία, ουδέποτε παύσεται τιμώσα ευσεβάστως 
τήν ένδοξον καί μακαρίαν μνήμην τού άποιχομένου σοφού 
καί φιλοπάτριδος ιεράρχου.“

„Το τριπλούν έργον καί τό καθήκον της ήμετέρας 
Ακαδημίας, κατά τήν έντολήν καί τήν πρόθεσιν τών άοι- 
δίμων αύτής ίδρυτών, συνίσταται, ώς πάντες γινώσκετε, είς 
τό καλλιεργεϊν τήν επιστήμην έν γλώσση ουγγρική καί έν 
πνεόματι καί αίσθήματι Ου'γγρικω, καί είς τό διδάσκειν καί 
έφαρμόζειν καί έν Ουγγαρία τάς έπιστήμας, συμφώνως πρός 
τήν λοιπήν χριστιανικήν καί πεπολιτισμένην Ευρώπην, άλλά 
δή καί είς τό Ινεργεΐν έπί τού έθνικού ήμών βίου τά  βέλ
τιστα καί τά  χρησιμώτατα, διά τής έπιστήμης, τής τέχνης 
καί της χριστιανικής ήθικής. Πρός τήν άκριβή ηαί έπιτύχή 
έκπλήρωσιν τής τριπλής ταΰτης αποστολής της ήμετέρας 
Ακαδημίας, είργάσθη ό Ipolyi καθ’ άπαντα τόν βίον αυτού 
μετά  ζήλου καί άφοσιώσεως αξιοθαύμαστου.“

'Η  μεγάλη καί λαμπρά αυτη Ιστορική είκών, δ ι’ ής ή 
ζωγραφική μεγαλοφυΐα τού ήμετέρου συμπολίτου Lotz, κατά
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τήν έμπνευσιν κα ί'την  πρωτοβουλίαν τοΰ Ipolÿi, .¿στόλισε 
... τήν ακόυσαν ταύτην, ώς άριστα καί θ·αυμάσια παρίστησι 

τους περικλεείς προμάχους του χριστιανικού '.πολιτισμού είς 
τους πρώτους αίώνας τοΰ έ&νικοΰ ήμών βίου. , Αλλ’ όταν 
ό έξοχος αριστοτέχνης ' εικονογράφηση έν τη αυτή της Ακα
δημίας αί&σ'ύσή και τους συγχρόνους διακεκριμένους άνδρας 
τής ήμετέρας πατρίδος, αναμφιβόλους τότε &ά ίδωμεν με
ταξύ αυτών καί την εύγενή καί γαλήνιον μορφήν τοΰ Ipolyi 
Arnold, προς ήν 8ά άποβλέπη εύλαβώς καί εύγνωμόνώς ή 
παρούσα καί ή μέλλουσα γενεά, τήν οποίαν καί &·ά διδάσκή 
έν παντί καίρω, διά ιώ ν σοφών αυτοΰ συγγραμμάτων, έμ- 
πνέων είς αυτήν τήν πίστιν προς τον Θεόν, καί τήν αγάπην 
προς τήν πατρίδα. Deus et patria, Θεδς nal πα τςίς , ήσαν 
ai δυο μεγάλαι καί έ&νοσωτήριοι άρχαί, ύφ’ ών ένεπνέετο 
καδ·’ άπαντα τον βίον ό-προς .Κύριον μεταστάς περικλεής 
'Ιεράρχης· αίωνία,καί ευλογημένη ή μνήμη αυτοΰ πάντοτε!“ 

Μετ’ έν&ουσιασμοΰ πατριωτικού έπευφήμησε το έκλεκ- 
τον πλή&ος τών' ακροατών τον περισπούδαστου τοΰτον λόγον 
τοΰ Fraknói, ον διεδέχίΚη ¿xí τοΰ βήματος' ό κα&ηγητής 
τοΰ πανεπιστημίου Szily Kaiman, άποδείξάς διά τόΰ ευφρα- 
δοΰς αυτοΰ λόγου, δτι αί φυσικαί έπιστήμαι, καδ·’ · άπαντα 
τον παρελ&όντα αίώνα, ¿καλλιέργήδησαν εύδοκίμώς' καί 

1 Ιν Ουγγαρία, καί μνημονεύσας μετά συντόμου βιογραφίας 
εϊκοσιν έξοχων Ούγγρων φυσιολόγων τής έποχής ¿κείνης.

. Μετ’ αυτόν ό εΰπαίδευτος λόγιος Gustave Keleti, διά λό
γου λίανέπιτυχοΰς, έξηγέί καί επικρίνει τάς λαμπράς τοιχο
γραφίας, δι’ ών & Lotz Karoly, έξοχος Ούγγρος ζωγράφος 
¿κόσμησε τήν μεγάλην αίδουσαν τής ’Ακαδημίας, κατά το 
έτος τοΰτο, καί αίτινες παριστάνουσι τόν πρώτον χριστιανόν 
βασιλέα τής Ουγγαρίας Στέφανόν, περιστοιχοόμενον υπό τών 
έν τέλει καί τών αύλικών, καί λαμβάνοντα' τήν βασιλικήν 
μίτραν άπο'τών χει'ρών τοΰ Πάπα ρώμης Σιλβέστρου τοΰ Β'. 
(1000 μ. Χρ.)· Καί περαιτέρω, τόν βασιλέα τών Ούγγρων 

. Kalman, κήρόσσοντα ¿ν τώ μέσω τοΰ ΙΑ', άίώνος, ότι „δεν 
πρέπει να όμιλώμεν πλέον περί μάγων καί μαγείας· διότι 
ουδεν τουτωνΓ υπάρχει άλη&ές“. Καί τελευτάίον αί λαμπραί 
αυται τοιχογραφίαι παριστάνουσι Λουδοβίκον - τόν μέγαν 
Nagy Lajos βασιλέα ¡τής Ουγγαρίας, έξετάζοντα το σχέδιον 
τοΰ Πανεπιστημίου της Feces, καί ολίγον κατωτέρω Ούγγρους 
σοφούς ακούοντας μετά προσοχής Ούγγρον χωρικόν, διηγού
μενου άρχάίας καί δημώδεις παραδόσεις.

. Μετά δε τόν τέταρτον τοΰτον ρήτορα τής ήμέράς, ό 
γενικός Γραμματεύς τής Ακαδημίας Fraknói Vilmos, άνα- 
γινώσκει τήν έτήσίον έκ&εσιν τών πεπραγμένων τής ’Ακαδη
μίας κατά το 1887 σωτήριον έτος, έξη ς  καταχωρίζομεν μό
νον ένταΰδα, χάριν' έπωφ'ελοΰς περιεργείας τών 'Ελλήνων 

' αναγνωστών, τα  υπό τής ουγγρικής Ακαδημίας προτα&έντά 
διαγωνίσματα, μετά τών χρηματικών αμοιβών, κατά το τρέ- 
χΟν έτος 1888-1889. .

διαγώ νισμα  1) Τραγωδία, υπο&έσεως έ&νικής, μετ’ αμοι
βής 100 δουκάτων καισάροβασιλικών. 2) Τραγωδία διά στί
χων (100 δουκάτων). 3) Κωμωδία έν τώ πεζοί λόγω (200 δου
κάτων). 4) Τραγωδία έ&νική, έν έτει 1891 (400 δουκάτων).
5) Δράμα, δυτινος ή υπόδεσις λαμβάνεται από τών ήρωϊκών 
χρόνων τών Ούγγρων, καί τών θύννων (-100 δουκ.) G) 'Ιστο
ρία τής αίσδητικης έν τη άρχαιότητι καί κατά τόν μέσαιώνα 
(ΐΟΟ^δουκάτων).· ^--Ποίημα πατριωτικόν (1(0 'δουκάτών).
8) ’Ωδή πατριωτική (400 φλωρινίων). ·9) Διήγημα Ιστορικόν 
ή  ,μύ&ιστορικόν τών καδ’ ημάς . χρόνων (100 δουκάτων). 
10) Πραγματεία γλωσσολογική (40 δουκάτων). 11) 'Ιστορία

κών). · 12) Μελέτη συγκριτική περί του δημοσίου δικαίου έν 
Πολωνία καί Ουγγαρία,' κατά τήν έποχήν τής βασιλείας. 
Λοϋδοβίκου τοΰ μεγάλου, περί τό τέλος τοΰ ΙΖ '. αίώνος 
(1000 φλωρινίων). 13) 'Ιστορία τής προσκτήσεως καί: τής 
άπωλείας διαφόρων χωρών τής Ουγγαρίας (1000 φλωρινίων). 
14) 'Ιστορία τοΰ έκκλησιαστικοΰ τάγματος τών έν Ουγγαρία 
Ιεροκηρύκων μέχρι τοΰ 1526 (600 φλωρινίων). 15) 'Η  άνά- 
πτυξίς.τών Ιππέων Ουσσάρων έν Ουγγαρία, κατά τον ΙΖ'. 
καί ΙΗ'. αίώνα, καί περί τής εισαγωγής τοΰ'πολεμικού τού
του τάγματος είς τά  λοιπά κράτη τής Ευρώπης (500 φλω
ρινίων). 16) 'Ιστορία τής διαιρέσεώς τής Ουγγαρίας είς 
3 τμήματα (1000 φλωρινίων). 17) Τό σύστημα τής ψυχο
λογίας, κατά τάς τελευταίαςέπιστημονικάς έρευνας (1200 φλω
ρινίων). 18) 'Ιστορία κριτική τών σπουδαιότερων ψυχολογι
κών δεωριών (1000 φλωρινίων). 19) Τό οινόπνευμα, καί τά 
μεθυστικά ποτά, τά  όλέδρια αποτελέσματα καί τά  άντιφάρ- 
μακα αυτών (100 δουκάτων). 20) Έ γχεφίδιον πλήρες πάν
των τών κλάδων τής Γεωργίας (3000 φλωρινίων). 21) Ή  
παροΰσα κατάστασις τής βιομηχανίας έν Ουγγαρία, καί τά 
προς άνάπτυξιν αυτής χρήσιμα μέσα (1000 φλωρινίων). 22) Ή  
ιστορία καί· τά  οικονομικά αποτελέσματα τής γερμανικής 
πολιτικής ώς πρός τους διεδνεΐς σιδηροδρόμους-(500 φλω
ρινίων). 23) Ή  δημοσία υγεία έν Ουγγαρία, καί τά  πρός 
τήν διατήρησιν αυτής απαιτούμενα μέσα (200 φλωρινίων). 
24) Αί άγοραί τών σιτηρών καί ή έπίδρασις αυτών (100 δου
κάτων). 25) Κριτική μελέτη έπί τών έν Ούγγαρόφ δημο- 
σιευδέντων συγγραμμάτων, περί τών φυσικών επιστημών μέ
χρι τοΰ 1831 (100 δουκάτων). 26) Μελέτη ορυκτολογική έν 
έκτάσει (500 δουκάτων). 27) Μονογραφία τών μαθηματικών 
(1000 φλωρινίων). 28) Πραγματεία περί τών φυσικών έπι- 
στημών' (100 δουκάτων).

Μετά δέ τήν άνάγνωσιν τούτων υπό τοΰ Γεν. Γραμμα- 
τέως, ό πρόεδρος τής ’Ακαδημίας καί υπουργός τής παιδείας 
Αύγουστος' ΤπίίδΝ;, ανήγγειλε τό τέλος τής έτησίου ταότης 
συνεδρίάσεώς, εύχη&είς τά  κράτιστα υπέρ τοΰ βασιλέως, τής. 
βασιλικής οικογένειας καί τοΰ ούγγρικοΰ έδνους. Άλλ’ ή 
ευχή αυτη καί ό ' προαναγνωσ&είς έναρκτήριος λόγος τής 
ήμε'ρας' ταύτης έγένετο, δυστυχώς, τό ύστατον κύκνειον 
ασμα τοΰ σοφοΰ καί φιλοπάτριδος τούτου άνδρός Αύγουστου 
ΤΓβίοτί, 2στις μετ’ όλίγας ήμέρας βαρέως άσδτνήσας; προ; 
μεγίστην ζημίαν' τοΰ ούγγρικοΰ βασιλείου άπεβίωσεν άπροσ- 
δόκήτως τή  22. τοΰ ένεστώτος μηνός Αύγουστου είς ηλικίαν 
72 έτών, έξ υπερτροφίας τής καρδίας, έξ ής έπασχε. πρό 
τινων μηνών. 'Η" έκτακτος καί μεγαλοπρεπέστατη αυτοΰ 
κηδεία καί ταφή έγένετο τή  24 .'τοΰ.αύτσΰ μηνός, έν ή πα- 
ρήσαν οί προεξάρχοντες τής πολιτείας καί τής ’Εκκλησίας, 
ο Αρχιδοϋξ ’Ιωσήφ 'άντιπροσωπεύων τόν αύτΟκράτορά καί 
βασιλέα Φραγκίσκον-Ίωσήφ,. καί άπό τε τής Βουδαπέστης 
καί τών έπαρχιων τοΰ βασιλείου', άνευ υπερβολής, εκατόν 
χιλιάδες άν&ρώπών ό νεκρός άπό τής οικίας αύτοΰ, έξοχου 
τιμής χάριν, μετήνέχ&η έν τώ εύρυτάτώ προδόμω τής.’Ακα
δημίας, έπί δε'τής'νεκρώσιμου λάρνακος ¿πέδη καν Σχολαί, 
έκκλησϊαι, σωματεία καί φίλοι ύπερ τους 250 έκλεκτούς στε
φάνους, .έν οίς διεκρίνετο ό άπό τοΰ βασιλέως λαμπρότατος 
στέφανος. Μετά δέ τήν νεκρώσιμον άκ'ολουθ·ίαν, ής προ· 
ίστατο ό αρχιεπίσκοπος. ΟΜαοΙι, ό σοφός καί ευκλεής Γεν. 
Γραμματεύς τής ’Ακαδημίας ΕτΛ ήόί νίΐιηοδ, είπε.λίαν συγ- 
κεκινημένος τό έπικήδειον τοΰτο προφώνημα πρός τόν άποι- 
χομενον κλεινόν υπουργόν, προσφώνημα άριστον, Ιν ώ κατα-
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φαίνεται ή του δρηνουμένου άνΒρός αρετή καί αξία· ,,οΰχί, είπε περί τού Άγρικόλα ό μέγας ίστορ&ός τής 'Ρώμης, «ύτό
ουδέποτε δά έπιτρέψωμεν, κλεινέ'και σεπτέ ήμών πρόεδρε, τούτο καί ήμεϊς σήμερον δυνάμεδα νά είπωμεν περί Σου —
όπως τό νεκρόν ήδη σκήνος τής ευγενεστάτης και άδανάτου πδν 6,τ ι ήγαπήσαμεν και έδκυμάσαμεν έν Σοί, τούτο ζη και
Σου ψυχής, έγκαταλείψη διά παντός τον ουδόν τής ήμετέ- ζήσεται είς τάς άνδρωπίνους ψυχάς, μέχρι συντελείας του
ρας ’Ακαδημίας, χωρίς πρότερον νά Σοί άπευ&όνωμεν τόν τε- αίωνος — |φ ’ δσον δέ ή ουγγρική γλωσσά δά  άντήχη έπί
λευταΐον και έγκάρδιον ήμων ασπασμόν. Μετά τάς εύχάς καί τής καδέδρας των Σχολών, καί είς τάς στοάς καί τάς αί-
τάς ευλογίας τής μητρός ήμων έκκλησίας, ή ήμετέρα οδύνη δούσας των έπιστημών καί των τεχνών, έφ’ όσον αί δεήσεις
καί τό ήμέτερον ευσεβές κα&ήκον, ζητουσιν ήδη τόν'λόγον.“ καί αί προσευχαί προς τόν Κύριον καί Θεόν ήμων, δά  λέ-

,ΓΟ,τι επραξας έν τω μέσω ήμων, αοίδιμε άνερ, εΤναι γωνται ούγγριστί είς τάς έκκλησίας του Χρίστου, άς Συ
τό έλάχιστον μέρος τής ευρυτάτης ένεργείας Σου, όπέρ των έπανέφερες είς τήν άρχαίαν αυτόίν δόξαν καί λαμπρότητα
συμφερόντων καί του κλέους τής ήμετέρας πατρίδος. Αλλά — έπί τοσουτον χρόνον, οί μετά ένδομυχου συνγκινήσεως
καί ολόκληρος ό βίος Σου άφιερώδη είς τό αυτό ίδεώδες, ουτοι λόγοι, ους έμπνέει ήμΐν ή μεγάλη καί έγκάρδιος ήμων
είς.τήν υπηρεσίαν του οποίος καδιδρόδη καί ή ήμετέρα δλϊψις καί ό 'άπό Σου αποχωρισμός, έπί τοσουτον χρόνον δά
Ακαδημία. Καί τό ίδεωδες τούτο έστί καί εσεται — ή διατηρώσι τό σδένος καί τό απήχημα αύτών καί είς τάς
στερέωσις του ουγγρικού Ιδνους έπί βάσεων ακλόνητων, καί μελλούσας γενεάς τής φιλτάτης ήμων πατρίδος.“
ή άνύψωσις αύτου πρός τά  διανοητικά ύψη — τοΰ&’ όπερ ,,Αίωνία καί μακαρία ή μνήμη Σου, σεπτέ καί' ένδοξε
υπήρξε τό σταδερόν καί διηνεκές, μελημα καί προσφιλέστα- πατριώτα!"
τον μελέτημα  τή ς  νεότητός Σ ο υ ,'τη ς  ανδρικής καί γεροντι- Ο δτω τιμώ σ ι κα ί γεραίρουσιν ένταύδα  οι> μόνον ζών-
κής ήλικίας Σου, Κ α ί ή δε ία  πρόνοια έστεφάνωσε τ ά ς  ευ- τα ς , ά λλ α  καί μ ετά  δάνατον, τούς άγα&·ούς άνδρας καί με-
γενεΐς κα ί πατρ ιω τικάς προσχαδείας σου. 01 αοίδιμοι κα ί γάλους ευεργέτας του έθνους καί τή ς  έκκλησίας αυτών, 
ένδοξοι άνδρες τ ή ς  ήμετέρας πατρίδος, οίτινες προ Σου άπέ- Κ α ί τα ύ τα  μέν περί τή ς  έν Βουδαπέστη ουγγρικής
βλεψαν πρός. τόν  αυτόν έδνοσωτήριον σκοπόν, μ ετ’ ένδου- Α κα δημ ίας τω ν έπιστημω ν, καί τή ς  άποβιωσεώς του χρο-
σιώδους φ ιλοπατρίας προπαρεσκευασαν μόνον τ ό  έδαφος καί έδρου αυτής καί υπουργού τ ή ς  παιδείας κ α ί τω ν έκκλησια-
τόν χώρον, κα ί έραψαν τ ά ς  πρώ τας βάσεις κα ί τοός δεμ ε- στικών Αύγουστου ΤτόίοΓί. Μ ετά πλείστης δ έ  χα ράς τού
λίους λ ίδους. Συ δ έ , μ εγά τιμ ε πατριώ τα, κατώ ρδω σας νά  πανελληνίου ήχουσδη χρό μικρού, δ τ ι  οΰκ είς μακράν άρχε-
γίνης ό μ έγα ς κα ί σοφός άρχιτέκτων τού έδνικού ήμων πο- τ α ι  λειτουργούσα καί ή έν Ά δήνα ις ελληνική Α κα δη μ ία  τω ν
λντισμού καί τή ς  διανοητικής άναπτόξεως. Έ π ί  πολλά  έτη  έπιστημων, άποτελεσ&έντος ήδη  καί προπαρασκευασδέντος 
ώς βασιλικός υπουργός τή ς  παιδείας καί τω ν έκκλησιαστι- τού λαμπρού αυτής μεγάρου, δ ι ’ οδ οί α’οίδιμοι ίδρυταί
κώ ν, είχες τήν  Ιξουσίαν καί τήν  δύναμιν, όπως έκτελέσης Γεώργιος Σίνας' κα ί Σ ίμω ν Σ ίνας πατήρ  καί υίός, άπεδανάτι-
τά ς  μ εγάλας Σου καί σωτηρίους ιδέας κα ί ίκανοποιήσης τόν σαν καί έκλέϊσαν τό  όνομα αυτών. []ρό εξαμηνίας περίπου 
πρός τ ά  κ α λ ά  ένδερμον ζήλον Σου. Τ ό  άκατάβλητον δάρ· έδημοσιεύδη έν τη  „Ε σ τία " , αξιολογώ  περιοδικώ τω ν Ά δη -
ρος Σου καί ή ακούραστος ενέργεια Σου, έδημιουργησαν κα- νών, ό κανονισμός τή ς  Σ ινα ίας ελληνικής ’Α κα δημ ίας, ο’ν
δ ιδρόμ α τα  έκπαιδευτικά τ ε  κα ί δρησκευτικά, μαρτυρούντα άριστα συνέταξεν ό σοφός καί κλεινός Α λέξανδρος Ρ. 'Ρ α γ ·  
τήν  πρόοδον τή ς  χώρας ήμων, πρόοδον καλύψασαν τ ά ς  πολ- καβής- ουδέν λοιπόν υπολείπεται νύν πρός. την  έναρξιν καί
λά ς .έλλείψεις τω ν παρελδόντων χρόνων, καί γενομένην ά λλ α - τήν  λειτουργίαν τή ς  Ιλληνικής Α καδημίας, είμή μόνη ή-πρός
χού έπ ί Ικα τοντα ετη ρ ίδα  όλόκληρον, κα ί ουχί ώς παρ’ ήμΓν τούτο καλή δέλησις τού Ινεσ τώ τος μεγαλουργού Υπουργείου 
έπ ί δύο περίπου δεκαετηρίδας, δ ιά  τή ς  έκτακτου πνευματι- Χαριλάου Τρικούπη. Ή  τ ή ς  Ιλληνικής Α καδημ ίας έναρξις 
κής ένεργείας Σου. νΗ δη  δέ, έν τη  ώρα τα υ τη  το ύ  δλ ιβ ε- έσται, άναμφιβόλως, λαμπρόν καί ένδοξον έργον τω ν υπουρ- 
ρού αποχωρισμού άπό Σοϋ τού προσφιλούς κ α ί γεραρού ήμων , γικών άύτού αγώνων καί κατορδω μάτω ν. 
φίλου, ου μόνον δρηνΟύμεν τήν  μεγίστην απώλειαν, η°ν υφι- Τ ό ελληνικόν ήμών έδνος, άνευ τή ς  έν Α δήνα ις λει-
σ τά μ εδα  έν τω  προσώπω Σου, ά λλ α  καί ευγνωμονούμεν τη  τουργουσης έλληνικής Α κα δημ ίας τώ ν έπιστημων, φαίνεται 
δ ε ία  προνόία, τη  διεπούση πανσόφως τ ά ς  τύ χ α ς  τώ ν έδνών, στερούμενου τΟύ λαμπρού καί χρησίμου φωτός, πρός την  έπί 
ή τ ις  ευδόκησε νά  πάρατείνη τά ς  υπουργικάς Σου καί Ιδνω - τ ά  πρόσω πρόοδον κ α ί προκοπήν. Διό, άνευ αναβολής, ή  βα- 
φελεΐς λε ιτουργίας έπί 16 ολοκλήρους Ινιαυτούς· ό άδυσώ- σιλική τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  κυβέρνησις οφείλει νά άνάψη τό  φώς 
π ήτος νόμος τή ς  φύσεως άπό τού έφημέρου τούτου κόσμου τούτο τή ς  διανοίας καί τ ή ς  έλευδερίας τώ ν παν,ελλήνων, άφ’ 
Σέ καλέ? είς τήν  αιώνιον ζ ω ή ν  άλλα  τά  έργα  Σου, α ί ίδέα ι ου ή μεγαλόδω ρος φιλοπατρία τού Σίνα καδιδρύσατο με- 
κα ί τ ά  φρονήματα Σου, δ ά  μένωσι δ ιά  παντός είς τ ά  σοφά γάλην καί λαμπράν τή ν  ακαδημαϊκήν λυχνίαν, 
σύγγραμμά  Σου, προτρέποντα ήμας έπί τ ά  πρόσω. ’’Ο ,τι ποτέ Έ ν  Βουδαπέστη, τ§ 80. Αύγουστου 1888.

; '  ------------

Η Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Σ  Τ Ω Ν  ΠΙΘΗΚΩΝ.

Ή  μεταξύ τών είς τάς άνωτέρας άναπτόξεως βαδμίδας τη πνευματιν^ αναπτύξει μεταξύ αγρίων τινών λαών καί 
άνηκόντων δηλαστικών ζώων, Ιδία τών άνδρώποειδών εΐτε τών μεμορφωμένων Ευρωπαίων είναι μεγαλητέρα τής μεταξύ 
άνδρωπομόρφων καλούμενων πιδήκων, καί τού άνδρώπου τών αγρίων τούτων λαών καί τινων ειδών πιδήκων, οΤον τών 
ύφισταμένη είς πολλά όμοιότης, προσείλκυσεν άνέκαδεν τήν γιββόνων, γορίλλων καί κιμπαζών, ύφισταμένης διαφοράς, 
προσοχήν πολλών έπιστημόνων καί χρουκάλεσε πολλάς φυσι- Έ ν.τβ ΐς κατωτέρω δά άναφέρωμεν όλίγα παραδείγματα
κόφιλοσοφικάς παρατηρήσεις καί δεωρίας· έπανειλημμένως τής όμοίότητος τούτης τών πιδήκων πρός τόν άνδρωπον. 
δέ υπό πολλών φυσιοδιφών έπεβεβαιωδη, δτι ή διαφορά έν Προ παντός άλλου-άξιον περιεργείας εΐνε δτι οΐ πίδηκοι
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τών άνωτέρων τάξεων έν τη πνευματική αύτών αναπτύξει 
χροέβησαν μέχρι τής μορφώσεως οικογενειακού βίου, όστις 
ώς γνωστόν εΐνε ή βάσις καί τό δεμέλιον χάσης καλώς 
ώργανωμένης κοινωνίας.

Οί γορίλλαι τής δυτικής Αφρικής ζώσιν έν μικραΐς πα- 
τριαρχικάϊς οίκογενείαις· τόν οίκογενειακόν βίον διάγει καί 
ό· κιμπαζής τών αύτών χωρών τής Αφρικής. Οί πίδηκοι 
ουτοι ζώσιν, ώς καί πολλοί μέχρι τής σήμερον άγριοι.λαοί, 
έπί τή βάσει τής πειδαρχίας είς ανωτέραν τινά έξουσίαν·. 
Έκαστη όμάς είτε οικογένεια έχει ένα μόνον αρχηγόν, άρ- 
ρενα καί προβεβηκότα πως τήν ήλικίαν τά  δήλεα ευρίσκον- 
ται υπό τήν έξουσίαν του, τά  τέκνα ύπακούουσιν είς αυτόν 
καί τόν υπηρετούσι μέχρις δτου ήλικιωδώσιν έπί τοσούτον, 
ώστε βαρυνόμενα τήν έξάρτησιν καί υπεξουσιότητα έγκατα- 
λείπουσιν ή καί φονεύουσιν αύτόν.

Μεγάλως ανεπτυγμένη παρά τοΐς πιδήκοις τών ανώτα
των τάξεων εΐνε ή μητρική στοργή. Ό  ιεραπόστολος Sa
vage αναφέρει μεταξύ πολλών άλλων καί τό έξης παράδειγμα 
περί τής μητρικής άγάπης τών πιδήκων: „Έν έκ τών δη- 
λέων μιας οίκογενείας κιμπαζών έκάδητο μετά του άρρενος 
καί τών δύο μικρών της έπί τίνος δένδρου. Η πρώτη αυ
τής κίνησιί, μόλις μέ είδε, ήτο νά καταβή δρομαία άπό τού 
δένδρου καί νά κρυφδή μετά τού άρρενος όπισδεν δάμνου 
τινός. ’Επειδή όμως τό μικρόν εΐχε μείνη όπίσω, έπανήλδεν 
ή ρήτηρ μετά σπουδής πρός βοήδειάν του, άνεπήδησεν έπί 
τού κλάδου καί έλαβε τό μικρόν μεταξύ τών βραχιόνων της. 
Κατά τήν στιγμήν δμως τούτην έφονεόδη ή δυστυχής μή- 
τηρ δ ιά . τίνος σφαίρας, ήτις έπλήγωσε καί τόν πρόσδιον 
βραχίονα τού μικρού της.“

Αν παραβάλη τις τό ανωτέρω παράδειγμα τής μητρικής 
άγάπης πρός τήν μεγάλην αδιαφορίαν, μεδ’ ής οί άγριοι 
αποχωρίζονται άπό τών τέκνων τω ν καί λοιπών μελών τής 
οίκογενείας των, φαίνεται πραγματικώς, δτι μεταξύ των πι- 
δήκων .όπάρχουσι βαδύτερα καί τρυφερότερα αίσδήματα ή 
μεταξύ τών άνδρώπων τής κατωτάτης πνευματικής άναπτύ- 
ξεως. Άγρία τις έκ τής Νέας Ζηλανδίας π. χ. έβλεπε μετά 
τής μεγίστης αδιαφορίας τόν υίόν της άναχωρούντα μετά τού 
δαλασσοπόρου Κουκ, άν καί οδτος προσεπάδησεν έκ-παντος 
τρόπου νά τη καταστήση καταληπτόν, δτι οόδέποτε πλέον 
έμελλε νά έπανίδη τόν υίόν της.

Αλλά καί πατρικής αγάπης διάφορα τεκμήρια δυνάμεδα 
νά παρατηρήσωμεν έκ τού τρόπου καδ’ δν οί ηλικιωμένοι 
πίδηκοι υπερασπίζουσι καί χροστατεύουσι τά  μέλη τών οικο
γενειών των ή τών όμάδων,.τών όποιων είναι αρχηγοί. Τούτο 
δεν συμβαίνει πάντοτε είς. τούς άνδρώπους, διότι όπάρχουσι 
πολυάριδμοι φυλαί, είς τάς όποίας οί πατέρες οίτε καν τά 
ίδιά των τέκνα γνωρίζουσιν.

Οί άνδρωπόμορφοι πίδηκοι εχουσι συνήδως μεγάλην 
αγάπην πρός τά  μικρά παιδία, καί πολλάκις μάλιστα συμ
βαίνει είς τά  δάση νά άρπάζωσιν άπό τάς γυναίκας τά  τέκνα 
των. ’Ιδίως δε οί άρρενες πίδηκοι έχουσιν έξαιρετικήν άγά- 
πην είς τό γυναικεϊον φύλον. Κυνοκέφαλος τις πίδηκος τού 
δηριοτροφείου τού βοτανικού κήπου έν Παρισίοις εΤχεν έκ- 
φύγη ποτέ έκ τού κλωβού του καί πληγώση τον φύλακα 
'Ριχάρδον. Επειδή ούδείς έτόλμα νά πλησιάση πρός τόν 
έξη\·ριωμένον χίδηκόν, δπως τόν συλλάβη, ή δυγάτηρ τού 
φυλακος 'Ριχάρδου, ήτις έγνώριζε τήν πρός έαυτήν άγάπην 
τού πιδήκου, έτρεξε πρός τό όπισδεν μέρος τού κλωβού- καί 
ένηγκαλίσδη μικρόν τινα Ικεΐ ίστάμενον παΐδα. Τούτο ίδών 
ό πίδηκος ετρεξε φωνάζων είς τόν κλωβόν του, δπως έκδι-

κηδη έκεϊνον, δστις έτόλμησε νά διεγείρη τήν. ζηλοτυπίαν 
του, καί τοιουτοτρόπως συνελήφδη πάλιν έντός του κλω
βού του.

Είς τούς μεταξύ των αγώνας οί πίδηκοι μάχονται καί 
φονεύονται απαράλλακτα όπως οί άγριοι άνδρωποι. 'Ως εϊ- 
πομεν ανωτέρω, οί γορίλλαι έχουσι πάντοτε έν έκάστη όμάδι 
ένα μόνον άρρενα καί ήλικιωμένον αρχηγόν ουτος, ώς ό - 
Ισχυρότερος, φαίνεται ένίοτε πολό αυστηρός πρός τους νεω- 
τέρους πιδήκους- άν δμως ουτοι είναι άρκετά ήλικιωμένοι 
καί ευρίσκωνται έν τη πλήρει αναπτύξει τών δυνάμεων των, 
έπιτίδενται κατά τών γερόντων καί αγωνίζονται μέχρι δα- 
νάτου, δπως άποκτήσωσι τήν ανεξαρτησίαν καί έλευδερίαν 
των. ΕΤναι γνωστόν ότι πολλαί φυλαί άγριων λαών φονεύ- 
ουσι κατά τόν αυτόν τρόπον τους γέροντας των ή τούς δά- 
πτουσι ζωντανούς ή τούς έγκαταλείπουσιν, όταν' δέν είναι 
πλέον είς δέσιν νά συντηρηδώσιν ή υπερασπισδώσιν. Τοι- 
αύτα γεγονότα άποδεικνύουσιν δτι ή άνδρωπίνη ήδική δυ- 
ναται νά κατέλδη είς ετι κατωτέρας βαδμίδας τής τών 
ζώων, εις τινας τουλάχιστον φυλάς, αίτινες έν τη αναπτύξει . 
των έμειναν πολύ οπίσω.

Είς τούς άγώνάς των μεταχειρίζονται οί πίδηκοι, δπως 
καί οί άνδρωποι, κατ’ Ιξοχήν τάς χεΐρας. Περιβάλλουσι μά 
τούς βραχίονάς των τό σώμα τού αντιπάλου ή συλλαμβά- 
νουσιν άλλήλους, κατά τόν τρόπον τών άδλητών, άπό τόν 
λαιμόν καί δάκνουσι μεταξύ των τά  πρόσωπα. ‘Η ίσχυρά 
άνάπτυξις τών οδόντων αυτών καδιστα τήν μέδοδον ταύτην 
φυσικήν. Οί Ούραγγουτάνοι δμως δέν μεταχειρίζονται τό
σον συχνά τους οδόντας των ώς δπλον, δσον οί κιμπαζαΐ. 
Έ ν τη Νέα Γουινέα υπάρχει άγριός τις λαός, δστις μετα
χειρίζεται ωσαύτως τούς οδόντας ώς οπλον. Αλλως τε 
παρατηρούνται καί άλλαι ομοιότητες μεταξύ άνδρώπων καί 
πιδήκων έν τω τρόπω τού μάχεσδαι. Οί Γορίλλαι, οί με
γάλοι ουτοι πίδηκοι, οσάκις αντεπεξέρχονται κατά τών 
έχδρών των, έκπέμπουσιν όξυτάτας κραυγάς, αίτινες όμοιά- 
ζουσι πολύ πρός τόν αλαλαγμόν τών ήρωϊκών χρόνων καί 
πολλών συγχρόνων αγρίων λαών, Οί π>δηκοι οδτοι πλησιά- 
ζουσιν άκολούδως πρός τόν έχδρόν, Ινώ συγχρόνως τυπτουσι 
μέ τούς γρόνδους τά  στήδη των.

ΕΤναι γνωστόν δτι ή αύτή συνήδεια υπάρχει καί εϊς- 
τινας αγρίους, πολεμικούς λαούς. 'Ο  Γορίλλας έπιπίπτει 
μετ’ άκρατήτου ορμής κατά τού έχδρού του. Έφορμα κατ’ 
αυτού, όπ’ ούδεμιας άπειλής ή πληγής αναχαιτιζόμενος. Αν 
ό κυνηγός δέν προφδάση έγκαίρως νά τόν φονεύση, συλλαμ- , 
βάνεται υπό τών μακρών του βραχιόνων καί άποπνίγεται, 
πρίν ή λάβη τόν ^καιρόν νά γεμίση έκ νέου τό δπλον του. 
Αν ό Γορίλλας προσβληδή υπό ώπλισμένου άνδρώπου, έφορμόί 
κατά πρώτον κατά τού τουφεκίου, δπως τό δραυση. Τό 
αυτό δέ πράττει, καί άν ό έπιτιδέμενος κατ’ αυτού εΐνε ώπλι- 
σμένος μέ άπλοϋν ρόπαλον ή μέ ράβδον: συλλαμβάνει αυτήν 
άμέσως καί προσπαδεϊ νά τήν δραύση, ουδέποτε δμως ζητεΐ 
νά τήν μεταχειρισδη δπως ό άνδρωπος, μεδ’ δλην τήν πρός 
τό μιμεΐσδαι τάσιν, ήτις παρατηρεϊται έν γένει είς τούς πι* 
δήκους, καί ή δποία είς τόν γορίλλαν φαίνεται νά εΐνε πολύ 
ολίγον ανεπτυγμένη. Έχουσιν δμως τήν ίκανότητα νά ρί- 
πτωσιν έξ άποστάσεως κατά του έχδρού πκν δ,τι εδρίσκουσι 
πρόχειρον. "Οταν ευρίσκωνται έπί τών δένδρων, τρέχουσιν 
έπί τών κλάδων καί έξακοντίζουσι κατά τού έχδρού παν δτι 
τυχη νά ευρεδη πλησίον των, δηλαδή, κλάδους καί καρπούς.

Δυνάμεδα λοιπόν νά φαντασδώμεν Ιποχήν τινα, καδ’ ήν 
στίφη άνδρώπων έμώχοντο κατά τών πιδήκων έκ τών κάτω
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πρός τα  άνω ρίχτοντες .κατ’ αυ.τών βροχήν, λί&ων, καί δε
χόμενοι ώς άντάλλαγμαβροχήν κλάδωνκάί καρπών. Φυ.σικω 
τω λόγω τά  λί&ινα όπλα ¿νίκησαν με τον καιρόν τα.ξύλινα 
καί οί τρέχοντες, άν&ρωποι έ&ριάμβευσαν κατά τών. άναρρι- 
χωμένων πι&ήκων. Έ ξ  όλων δμως τών ζωών μόνον οί πί- 
&ηκοι ώς έκ του. σχηματισμού των .χειρών των δύν.ανται νά 

. έξακοντίζωσιν όπως ό άνθρωπος βέλη κατά του έχ&ρού των.
Λ ίαν άνεπτυγμένον χαρά τοΐς χι&ήκοις είναι ωσαύτως 

τό αΐσ&ημα τής.ευγνωμοσύνης διά την καλήν &εραπείαν καί 
περιποίησιν,' διά τήν οποίαν' έχουσι μεγίστην εΰαισ&ήσίαν. 
'Ο  πλοίαρχος.Payne διηγείται, ότι νεαρός τις κιμπαζής τον 
όποιον είχε φέρη.μαζή του είς ’Αγγλίαν .έκ τής Αφρικής, 
κατά τήν άφίξίν.τού είς τήν παραλίαν προσέφερε τήν.χεΐρα. 

■ εϊς όλους, το ΐις. ναύτας, ένω τήν άπέσυρεν από ολους τούς 
άλλους με σημεία δυσμενείας καί οργής. Παρετηρή&ησαν 
ωσαύτως πολλοί, πί&ηκοι εχοντες μεγάλην άγάπήν κάί άφο- 
σίωσιν προς τούς. φυλάκάς των καί έκδηλούντες αυτήν .διά 
παντοειδών &ωπειών καί φιλοφρονήσεων. 'Ο  κιμπαζής Μα- 
φούκα Ι ν ’τω ζωολογικω κήπω τής Δρέσδης εΐχε.χρός τον 
διευθυντήν μεγίστην άφοσίωσιν. "Οτε άπο&νήσκων είδε τόν 
διευ&υντήν έλ&όντα. πλησίον του, ε&ηκε 'τάς χεϊράς περί τόν 
τράχηλόν του, τόν ένηγκαλίσ&η έπανέιλημμένως, άκολου&ώς 
κατεκλί&η πάλιν είς τήν &έσιν του, τω προσέφερεν έτι άπαξ 
τήν χεΐρά καί εΐτα άπέ&ανεν ως άνθρωπος.

'Ωσαύτως δεικνόουσιν οί πί&ηκοε ένίοτε μεγάλην απο
στροφήν προς άλλα .ζώα. Αίσ&άν.ο'νται παραδείγματος χάριν 
τήν αυτήν άπέχ&ειαν, οίαν καί c άν&ρωπος, προς τούς δφεις. 
Προς άλλα‘πάλιν ,·ζωα ,δεικνύουσι ίμεγάλήν συμπά&ειαν καί 
αγάπην. Αί συμπά&ειαι άυτάι καί' άντιπά&είαι βασίζονται 
έπί τίνος'-'λίαν δυσεξηγήτου ψυχολογικού μυστηρίου. Έ ν 

. τοότοις δμώς’ δέον νά παρατηρήσωμεν' ότι φιλικαί σχέσεις 
μεταξύ διαφόρων, είδών πι&ήκων αναπτύσσονται καί έκδη- 
λουνταί μόνον έν καταστάσει ήμερώσεως, όταν. τά  φυσικά 
ένστικτα διά'.τής' άπομονώσεως καί διά νέων συνηθειών έξ- 
ασ&ενω&ώσιν. · ·..

Έ ν..τή φυσική ,των, άγρια καταστάσει φαίνονται οί πί
θηκοι. , ότι δέίκνύουσι προς άλλα ζώα μάλλον αντιπάθειαν 
καί σκληρότητα. Οί άν&ρωπόμορφοι πί&ηκοι, ,πρό πάντων 
οί Ούραγγουτάνοι, δεικνυουσι πανταχου μίσος καί απέχθειαν 
πρός άλλα είδη πι&ήκων. Τό μίσος-τούτο καί ή άσπονδος 
έχ&ρα είναι-είς αυτούς έμφυτος.-.Καταχρών'ται τήν υπεροχήν 
τής δυνάμεώς ίων κατά των άσ&ενεστέρων, τυπτουσιν αυ
τούς καί ένίότε χροβαίνουσι μάλιστα μέχρι τού- φόνου. Έ ν 
τή συμπεριφορά των ταυτη προς τά  άλλα είδη των πι&ήκων 
υπάρχει τι τό .παρεμφερές πρός- τήν «ντιπά&ειαν των ’Αμερι
κανών’Ιρλανδών κατά τών Μουρών. Τοιαύτα φυλετικά μίση 
ευρίσκονται συχνότατα', καί μεταξύ τών άν&ρώχων, καί τα 

' αισθήματα ταυ.τά. τής. αμοιβαίας αποστροφής καί άπεχ&.είάς 
υφίστανταί είσέτί καί μετάξό ’ αυτών τών μάλλον πεπολιτι- 
σμένών έ&νών τής Ευρώπης.'

Οί πί&ήκοι. είναι λίαν εύερέ&ιστοι καί οργίλοι, έκδη· 
λούσι.δέ',τήν. όργήνίτων'κατά τόν ςωτόν τρόπρν,. όπως κάί 
έ άν&ρωπος. 'Ο  φαλακρός κιμπαζής του Dii Chaillu έδείκ- 
νυεν Ιξαίρετιάήν αγάπην είς τινα ώρισμένα' φαγητά καί οσά
κις τω έ.διδον φαγητόν τ ι , ' μή άνταποκριύόμενον ;πρός τήν 
δρεξίν του, τό' έρρΐπτε κατά γής καί . τό έποδοπάτει έκδη- 
λών τήν .άγανάκτησίν του, δπως.τά μικρά κακώς άνατε&ραμ- 
μένα - παιδί«. · 'Ο  Ουραγγουτανος του Δρ. Αβ.ελ . ώργίζετο 

'  κ«&’ '.υπερβολήν οσάκις τώ άπεποιουντο κα'ρπόν τινα, τόν 
οποίον έπε&υμει νά φάγη. Έκυλίετο κατά γής καί έφώνα-

ζεν ώς άνάγωγον ώργισμένον παιδίον καί έπί τέλους έκρό- 
πτετο είς μίαν γωνίαν.

• Οί πλείστοι ημερωμένοι πίθηκοι χίνουσιν ευχαρίστως 
οίνον καί ρακήν, ή δε μέ&η των ομοιάζει κα&’ όλα πρός τήν 
του άν&ρώπου.' "Οταν είναι με&υσμένοι, οί πόδες των κλο- 
νούνται, ή γλωσσά των δεσμεύεται, καί έν γένει όμοιάζου- 
σιν είς'όλας των τάς κινήσεις πρός μεθυσμένους άν&ρώπους.

"Οπως μεταξύ διαφόρων είδών πι&ήκων υφίστανταί με- 
γάλαι έχ&ραι καί άντιπά&ειαι, οδτω οί πί&ηκοι τού αυτού 
είδους βοη&όύνται μεταξύ των .καί συνασπίζονται έν ώρα 
κινδύνου. - 'Ωσαύτως σχεδιάζουσι καί έκτελοδσιν από κοινού 
διαφόρους έπιχειρήσεις· πολλάκις τοποθετούνται ολοι κατά 
σειράν καί άπύτελουσιν οδτω μακράν άλυσιν, όπως μεταφέ- 
ρωσι μακράν από χειρος'είς χεΐρα καρπούς ή άλλα αντικεί
μενα τά  όποια κλέπτουσι. Κατά τάς έπιδρομάς αυ’τών 
φαίνεται δτι τηρούσιν ώρισμένον τι πει&αρχικόν σύστημα, 
έχουσι τούς, άκροβολιστάξ των,-9-έτουσι φρουράς, αίτινες κα- 
&ιστώσιν αυτούς προσεκτικούς είς έπικειμένους κινδύνους, καί 
δλοι ένεργούσι μετά ύαυμαστής ακρίβειας καί συμφωνίας, 
μόλις ίδωσιν εαυτούς αίφνιδίως προσβαλλομένους. Διάφοροι 
περιηγηταί βεβαιούσιν οτι οί πί&ηκοι .κατά τας αμοιβαίας 
αυτών μάχας σηκώνουσι τούς πληγωμένους καί τούς φέρουσιν 
έκτος τού πεδίου τής μάχης είς μέρος ασφαλές. 'Ο  ιεραπό
στολος Savage παρετήρησε τούτο είς τούς κιμπαζάς καί 
διηγείται τά  εξής: „Αν ή πληγή δεν έπιφέρη αμέσως τόν 
&άνατον, προσπα&ούσι νά σταματήσωσι τό αίμα, &έτοντες 
τήν χείρα έπί τής πληγής, καί άν δεν δυνη&ώσι νά κατορ- 
&ώσωσι τούτο διά τής χειρός, μεταχειρίζονται φύλλα καί 
χόρτα,“ Ακριβώς τό αυ’τό πράττουσι καί οί ί&αγενείς τών 
Νέων Έβρίδων.

Σχεδόν όλοι οί πόλεμοι τών λαών, οίτινες ευρίσκονται 
είσέτι έπί της κατωτάτης βα&μίδος τής κοινωνικής άναπτό- 
ξεως, εχουσιν ώς μόνον καί κύριον σκοπόν τήν κατοχήν γο
νίμων καί καρποφόρων χωρών; οίν έκάτερος τών διαμαχομέ- 
νων λαών αντιποιείται. Κατά τόν αυτόν τρόπον καί οί 
μεγάλοι πί&ηκοι, καί ιδία οί γορίλλαι, έπιτί&ενται όχι μόνον 
κατά τών άλλων πι&ήκων άλλα καί κατά τών άγριμαίων 
ζώων, δπώς έκδιώξωσιν αυτά έκ τής χώρας, τήν όποιαν έπι- 
&υμούσι νά νέμωνται καί νά κατοικώσι μόνοι. Πρός τούτο 
δέ ένεργούσιν από κοινού καί πολλάκις κατορί ο.υ'σι διά  τής 
κοινής αυτών καί λελογισμένης ένεργείας νά γίνωσιν από
λυτοι κύριοι τής χώρας των, άπό της οποίας τότε καί αυτοί 
οί έλέφαντες άποσύρονται. Έ κ  τούτου βλέπομεν δτι καί 
χαρά τοΐς ζψοις ή έπιρροή τής πει&αρχίας, τής στρατηγικής 
τέχνης κάί. τής υπεροχής τών .δπλων έκδηλοΰται κατά τόν 
αυτόν τρόπον, ώς καί παρά τοΐς άν&ρώποις.

ΕΤναι γνωστόν τοΐς πάσιν, οτι τά  κατοικίδια ζώα έχουσι 
πολλάκις μεγάλην λεπτότητα έν τη προαισ&ήσει απροόπτων 
κινδύνων. 'Η  προαίσ&ησις αδτη. παρετηρή&η πολλάκις είς 
τοός .ίππους καί Ιδία είς τους κύνας, οίτινες ακριβώς ένεκα 
τού ένστικτου τούτου, δ ι’ οδ προαισ&άνονται τούς έπ^κεί- 
μένους κινδύνους, , είναι οί άριστοι ήμών ΰπερασπισταί καί 
φύλακες. -Τήν αυτήν ..Ιδιότητα έχουσι καί οί πί&ηκοι, άλλ’ - 
είς ,έτι · μείζονα βα&μόν άνεπτυγμε'νην. Ό  VailJant διηγεΐ- 
γεΐται, ότι ό κυνοκέφελος πί&ηκος, δστις τόν συνώδευε κατά 
τό ταξέίδιόν του είς τά  ένδότερα της Αφρικής, ήτο ό ασφα
λέστατος οδηγός του. ‘Ημέραν καί νύκτα προησ&άνετο τήν . 
προσπέλασιν καί τού έλαχίστου κίνδυνου· έφώναζε καί έξ- 
εδήλου τόν φόβον του. διά παντοίων σημείων, χρίν ή είσέτι 
οί κύνες- άνακαλύψωσι τόν έπικείμενον κίνδυνον.

£
Vi
Ο
Ε*'
0-

'-<1



304 ΚΛΕΙΩ.

Γνωστή εΐνε ή περιέργεια των πιθήκων· είς τινας δμως τρωγη τδ γεϋμ.ά του. “Ό ταν έγευμάτιζεν, έγέρ.ιζεν δ ίδιος 
έξ αυτών η ίδιοτης αυτή δέν είναι καθαρώς παθητική, καί τδ φιάλιόν του έκ της παρακείμενης υδρίας προσεχών συγ- 
ή προσοχή, μεθ’ ής παρατηροΰσι τά  περί. αυτούς συμβαίνοντα, χρόνος να μή ύπερχειλίση τδ υδωρ. -
δέν είναι πάντοτε το αποτέλεσμα του θαυμασμού ή τής έκ- 'Ο  Δρ. Cobs εΐχε μικρόν τινα ούραγγουτάνον, εις τόν
πλήξεως. ’Επ’ ίσης γνωστή είναι ή πρές τδ  μιμεϊσθαι ροπή όποιον έδωκέ ποτε τδ ήμισυ ενδς πορτοκαλλίου. Τδ ετερον 
των. Άλλ’ δπως μιμηθή τις, οφείλει πρότερον νά παρατη- ήμισυ εκρυψεν είς τδ έρμάριον, κατεκλίθη έπί του' άνακλίν-
ρήση^ καί τδ  παρατηρητικόν τούτο έχουσιν οί πίθηκοι είς τρου καί προσεποιειτο δτι κοιμάται. 'Ο  πίθηκος έπλησίασεν
τδν^άνώτατον βαθμόν ανεπτυγμένου. "Οτε ημέραν τινά ό άθορόβως καί μετά προσοχής προς αυτόν όπως βεβαιωθή άν 
σοφός Floarens, συνοδευόμενος ύπδ του γηραιού ζωολόγου πράγματι κοιμαται, ακολούθως ήνέωξε τδ ερμάριον, έφαγε 
G. Saint-Hillaire, έπεσκέφθη τον βοτανικόν κήπον των Πα· τδ  υπολειφθεν πορτοκάλλιον, εκρυψεν επιμελως τδν φλοιόν 
ρισίων, ουραγγουτανός τις δεν επαυε νά παρατηρή μετά με- είς τήν θερμάστραν υπό τινα βυκανήματα, ¿πλησίασε πάλιν 
γάλης προσοχής τδν γηραιόν ζωολόγον. Άφ’ ου τδν παρε- πρδς τδν κύριόν του διά νά βεβαιωθή άν. κοιμάται ακόμη, 
τήρησεν έπί άρκετδν χρόνον, ήρπασεν αίφνης μίαν ράβδον καί έπί τέλους κατεκλίθη καί αϋτδς διά να κοιμηθή. 
και στηριζομενος Ιπ  αυτής ως γέρων, έμιμεΐτο μετα μεγά* Τοιαίίτα παραδείγματα δεικνυουσι κάτι τ ί περισσότερον

' λης έπιτυχίας τον περίφημον επισκέπτην του. Άλλος τις παρά ένστικτον. Ό  πίθηκος εΐχε τήν συνείδησιν δτι διέ-
ούραγγουτάνος του αΰτου' κήπου ευρε τήν ευκαιρίαν νά άναβή πραττεν αξιόποινον πράξιν καί διά τούτο έφρόντισε πρότερον
έπί μιάς^καθέκλας όπως σύρη τδν μάνδαλον καί άνοίξη τήν νά βεβαιωθή ότι θά μείνη απαρατήρητος. 'Η  ήθική πολλών

* θύραν. Ό  φύλαξ άπεμάκρυνε τήν καθέκλαν άπδ τής θύρας, άνθρωπον όχι μόνον έν τη φυσική αυτών καταστάσει αλλά
άλλ ο πίθηκος ετρεξεν αμέσως εις τινα γωνίαν, έλαβε μίαν καί έν τω πολιτισμω έτι καί σήμερον βασίζεται έπί όμοίων
άλλην καθέκλαν, τήν έπλησίασεν είς τήν δέραν, άνέβη έπ’ βάσεων.
αυτής, έσυρε τον μάνδαλον, καί έξήλθε του κλωβού του. Διά νά ΐδη τις τήν πανουργίαν καί δολιότητα τού πι-

. Τά. γεγονότα ταύτα μαρτυρουσιν δτι οί πίθηκοι σκέ- θήκου, πρέπει ν ά τδν  παρατηρήση, όταν προσπαθή νά έκ-
χτονταζ συλλογίζονται, έχουσιν είς τάς πράξεις των ώρισμέ- δικηθή εκείνον,, δστις τδν έβλαψεν. Ό  διάσημος Γερμανός
νον τινα σκοπόν, καί έννοούσι σαφώς τήν μεταξύ αίτιας καί περιηγητής A. Bastian έταξείδευέ ποτε με έν πλοΐον, είς τδ
αίτίατου σχέσιν. όποιον οί ναύται διετήρουν πρδς διασκέδασίν των μικρόν

•Ό περίφημος διά τήν ευφυΐαν του κιμπαζής του Buffon τινα πίθηκον. Εις έκ τών ναυτών έτιμώρησε διά τινα άτα- 
. ήξέυρε νά μεταχειρίζηται μετά μεγίστης δεξιότητος τήν ξίαν τδν πίθηκον τούτον, οστις μόλις ήλευθερώθη έκ των- 

κλείδα, καί νά άνοίγη δ ι’ αυτής τήν- θύραν. 'Οσάκις δέν χειρών του ναύτου, άνερριχήθη έπί του ίστου καί έμενεν έκεΐ
ευρισκε τήν κλείδα είς την θυραν, έζήτει αυτήν αλλαχού, έπί αρκετόν χρόνον ώργισμένος. Κατά τδ  απόγευμα ό ναυ-
Ωσαότως κατα τδ  φαγητόν του έφέρετο ώς άνθρωπος καλής της έσκόπευε νά πλύνη μερικά φορέματα, καί πρδς τδν σκο-

ανατροφής, ετρωγε με κοχλιάριον καί πηρούνιον, μετεχειρί- πόν τούτον τά  έφερεν έπί του καταστρώματος μετά τίνος
ζετο χείρδμακτρον καί έχεε μόνος οΐνον είς τδ ποτήριόν του. αγγείου πλήρους δδατος. 'Ο  πίθηκος τδν παρετήρει μετά
Οσάκις ήθελε νά πίη τέϊον, προητοίμαζεν ό ίδιος τδ  φιά- μεγάλης προσοχής έκ τής θέσεώς του, καί μόλις εΐδεν αυ-

λιον καί τδ  υ'ποκρατηρίδιον, έθετε ζάκχαριν, έχεε τδ τέϊον τόν άπομακρυνθέντα δι’ άλλην τινά έργασίαν, κατέβη έκ
καί περιέμενεν έως ότου νά ψυχρανθή τδ  ποτόν. του ίστου ταχύς ώς αστραπή, έρριψετά φορέματα είς τήν

Ή ίκ α νό τη ς του μανθάνειν δι’ άπομιμήσεως είναι είς θάλασσαν καί έπανήλθεν είς τήν θέσιν.του. "Οτε ό ναύτης
τους πιθήκους είς άπίστευτον βαθμόν ανεπτυγμένη. Ό  Μα- έπέστρεψε διά νά πλύνη τά  φορέματα του, ακούει άνωθεν
φουκας έ,ν τω ζωολογικω κηπω τής-Δρέσδης, τον οποίον τας φωνάς του πιθήκου, όστις μέ παντός είδους μορφασμούς
ανωτέρω ανεφέραμεν, παρετήρει πάντοτε άν ή θύρα ήτο έδείκνυε μέ .τήν χεΐρα είς τήν ανοικτήν θάλασσαν,
ανοικτή· ή κεκλεισμένη. Ό χ ι  μόνον τήν ήνοιγε μόνος αλλά ’Εκ τών ανωτέρω καί έκ πολλών άλλων παραδέιγμά-
καί έκλεπτε τήν κλείδα καί τήν έκρυπτε ύπδ τδν βραχίονά των καταφαίνεται ή ζωηρά νοημοσύνη, ή ταχεία άντίληψις,
του, οπως τήν μεταχειρισθή βραδύτερον έν άνάγκη είς όμοίαν τδ  παρατηρητικόν, ή μεγάλη -προσοχή καί ή σκέψις, τδ μνη-

' περίστασιν. Παρατηρήσας ποτέ ξυλουργόν τινα έργαζόμενον μονικύν, αί καλαί καί κακοί ροπαϊ τών πιθήκων καί ή με-
πλησίον του, ήρπασε τδ  άρίδιον καί ήρ/ισε νά. τρύπα είς γάλη κατά πολλά όμοιότης αυτών πρδς τους αγρίους καί
διάφορα μέρη τήν τράπεζαν, είς τήν οποίαν συνείθιζε νά μή ανεπτυγμένους λαούς τών ήμετέρων είσέτι χρόνων.

ΠΟΣΟΝ Χ Ρ Ο Ν Ο Ν  Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι  ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ.

Διά τής πείρας άποδεικνύεται καί έκαστος δύναται να τέρα ή έν καταστάσει έγρηγόρσεως ή διαδοχή τών άντιλή-
παρατηρήση έν έαυτω τδ  άλλως τε καί ψυχολογικώς πιθα- ψεων τών πραγματουμένων γεγονότων,
νωτατογ φαινομενον οτι έν όνειρφ δυναμεθα να ίδωμεν έν- 'Ο  Δρ. Φ. Σόλτς αναφέρει έκ τής ιδίας πείρας τδ  εξής:
τος ¿λίγων δευτερολέπτων, το πολυ έντος ενός πρωτολέπτου ,,Σωματικως καί πνευματικός καταπεπονημένος καί έξηντλη-
συντελουμένην ολόκληρον σειράν είτε συναφών άλλήλοις είτε μένος έκ τών πολλών μόχθων καί ασχολιών τής ημέρας
καί ασυνάρτητων γεγονότων, τών οποίων ή έξέλιξις έν τή  κατεκλίθην έπί τής κλίνης μου, αφού προηγουμένως έχόρ-
πραγμα'τικότητι θα  διήρκει έπί ολοκλήρους ώρας καί ήμέρας. - δισα τδ  ωρολόγιόν μου καί τδ έθηκα έπί του παρά τη κλίνη
ί'Οχρόόος* ώς γνωστόν, ούδεμίαν έχει εξωτερικήν ύπόστασιν τραπεζίου, καί άπεκοιμήθην αμέσως, χωρίς πρότερον να σβε'σώ
ή ίδέα τού^χρόνου γεννάται .έν ήμΐν έκ τής διαδοχής τών τδν λύχνον. Παραχρήμα εύρέθην έν ονείρω έπί του κατα-
ήμετέρων αντιλήψεων καί παραστάσεων. Έ ν όνείρω δέ ή στρώματος γνωστού μοί τίνος πλοίου έν τω άνοικτφ πελά-
διαδοχή τών ήμετέρων αναπαραστάσεων γίνεται πολυ ταχυ- γει. Ή μην πάλιν νέος'τήν ήλικίαν ήκαυον'τόν αναβρασμόν
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των κυμάτων καί χρυσοί νεφέλαι μέ περιεκύκλουν. Έ π ί πό
σον χρόνον ίστάμην έν έκστάσει έπί του καταστρώματος, 
δεν δύναμαι ακριβώς νά εΐπω' μοί έφάνη'δμως δτι παρήλθε 
μακρότατος χρόνος. Αίφνης ή σκηνή μετεβλήθη. Εύρέθην 
έπί τής ξηράς καί οί προ πολλών έτών άποθανόντες γονείς 
μου ήλθον νά μέ χαφετίσωσι· μέ ώδήγησαν είς τήν έκκλη- 
σίαν, ήτις άντήχει έκ τών ψαλμωδιών καί τών μελωδικών 
τόνων του πολυσυρΐγγου οργάνου. Έχαιρον, άλλα καί έθαύ- 
μαζον συγχρόνως βλέπων έκεΐ τήν σύζυγον καί τά  τέκνα 
μου. Ό  ίερευς άνέβη έπί του άμβωνος καί ήρχισε νά κη- 
ρυττη. Άλλ’ έγώ Vsv ήδυνάμην νά έννοήσω τούς λόγους 
του ένεκα τώ ν. ισχυρών τόνων του οργάνου καί τών ψαλ
μωδιών, αΐτινες έξηκολούθουν είσέτι. ’Ελαβον έκ τής χειρδς 
τον υιόν μου, διά νά άναβώ μετ’ αύτου έπί του κωδωνο
στασίου· άλλ’· αίφνης μετεβλήθη καί πάλιν ή σκηνή. ^Άντί 
του υίού μου ευρέθη πλησίον μου αξιωματικός τις τόν όποιον 
Ιγνώριζον πρότερον, άλλ’ δστις εΐχε προ πολλου άποθάνη. 
Είμαι ώς στρατιωτικός Ιατρός' είς τά  γυμνάσια καί θαυμάζω 
πώς ό ταγματάρχης μας φαίνεται τοσον νεαρός τήν δψιν, 
δτε αίφνης καί άπροσδοκήτως άκούω πλησίον μου τδν κρό
τον έκπυρσοκροτουντος τηλεβόλου. Άνετινάχθην έκπληκτος 
καί άφυπνισθεϊς παρετήρησα δτι ό κρότος -του υποτιθεμένου 
τηλεβόλου ήτο κυρίως ό ψόφος τής θόρας του κοιτώνος μου, 
ήτις ήνεώχθη υπό τίνος είσελθόντος καί έκλείσθη άποτόμως. 
Έ κ  τών γεγονότων, τά  όποια εΐχον όνειγευθή, ένόμιζον δτι 
έκοιμήθην έπί ολοκλήρους ώρας· άλλ’ οτε παρετήρησα τδ 
ώρολόγιόν μου, εΐδον μετ’ έκπλήξεως, ότι άφ’ ής στιγμής 
άπεκοιμήθην εΐχε παρέλθη — !ν πρωτόλ_επτον τής ωρας, 
δηλαδή πολύ βραχύτερον διάστημα του άπαιτουμένου πρδς 
τήν διήγησιν του δνείρου μου.“

Τδ φυσικώτατον καί κοινότατου τούτο δνειρον, άν καί 
δεν παρουσιάζει τι τδ  άξιοπερίεργον, έν τουτοις δεικνύει προ
φανέστατα μέχρι ποίου βαθμού .απατώμεθα ύπδ τών ονείρων 
έν σχέσει πρδς' τήν διάρκειαν αυτών. Έγένοντο καί πολλαί 
άλλαι παρατηρήσεις, έκ τών οποίων έξήχθη δτι καθ’ ύπνον 
έν τω έγκεφάλω του καθεύδοντος έκτυλίσσονται έντδς βρα
χύτατου χρονικού διαστήματος σειραί ολόκληροι γεγονότων, 
άτινα έν 'τ η  πραγματικότητι διαρκουσιν έτή · μακρότατον 
χρόνον. Άλλως τε είς έκαστον άνθρωπον δύναται νά παρ- 
ουσιασθή ή -ευκαιρία του νά κά^η έφ’ έαυτοΰ τήν παρατή- 
ρησιν ταυττιν. Ναπολέων Α'., οστις κατά τήν εκρηξιυ τής 
υποχθονίου μηχανής Ικοιμάτο έν τή άμάξη του, ώνειρεύθη 
έν τω άπείρως σμικρώ χρονικώ διαστήματι μεταξύ τής άντι- 
λήψεως του κρότου καί τής αφυπνίσεως τήν διάβασιν πέραν 
του Tagliamento' καί τδν κανονοβολισμδν τών Αυστριακών 
καί άφυκνίσθη έκφωνών: „μάς ύπενόμευσαν!“_

'Οπως Ιν τοΐς ονείρόις οδτω καί είς έκτάκτους περιστά
σεις π. χ. είς έπικειμένους κινδύνους άπειλοΰντας τήν ζωήν 
παρετηρήθη δτι αί ψυχικαί λειτουργίαι έκτελοϋνται καί δια
δέχονται άλλήλας μετ ασυνήθους ταχυτητος. Περί τίνος 
γυναικός, ήτις έκινδύνευσε νά πνιγή καί μόλις κατώρθωσε 
νά σωθή έκ του έπικειμενου δ·ανάτου, λέγεται δτι, κατά τήν 
Ιδίαν αυτής μαρτυρίαν, έντδς δύο λεπτών τής ώρας ̂ διήνυσεν 
έκ νέου ολόκληρον τδν παρελθόντα βίον της, ένώ καί αί 
μάλλον ασήμαντοι λεπτομέρειαι άνετυλίσσοντο έν τη φαν
τασία της μετά πραγματικής σχεδόν ζωηρότητος καί ακρί
βειας! 'Ο  Σδλτς παραδέχεται οτι έν στιγμαΐς έκτακτων καί 
μεγάλων κινδύνων ό ψυχικός βίος τρόπον τινά συγκεντρου- 
ται καί μέγα πλήθος ασυνειδήτων παραστάσεων παρουσιά
ζεται αίφνης ζωηρόν προ τής συνειδήσεως.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Ε Ν Ο Σ  Α Σ Μ Α Τ Ο Σ
ύτώ ΣΎ ϊΛ ΙΑ ,Ή θϊ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ.

(τέλος.)

VI.

Έ ν  τώ  μέσω πλατείας τινδς του χωρίου, κείμενης κατά 
τδ  άκρον αύτου καί πλησίον τής οικίας του Γερογεώργου, 
ύψουται μικρά έρυθρά σημαία, προσκαλοϋσα τούς κατοίκους 
-του χωρίου είς τδν χορόν, δστις έμελλε νά γίνη χάριν τής 
εορτής μετά μεσημβρίαν τής ήμέρας Ικείνης. Ούτοι ένδε- 
δυμένοι τάς έορτασίμους αυτών στολάς προσέρχονται καί ή 
πλατεία ολίγον κατ’ ολίγον πληρουται ανθρώπων, · -του χω
ρίου έντελώς κενουμένου. Οί νέοι δλοϊ λΐβ έντίς  τής έπο- 
χής έκείνης, φέροντες πολυπτύχους καί λευκοτάτας φουστα- 
νέλλας, χρυσοκεντήτους στολάς, ώσεί κεκολλημένας έπί τών 
εύλυγίστων σωμάτων των, σχηματίζουσιν ομίλους καί μέχρις 
οτου άρχίση δ χορος άλλοι μεν ¡5ίπτουσι τδ λιίϊάρι, άλλοι 
πηδώσι καί άλλοι χαμαρώνονσι μακρόθεν τάς προσερχομέ- 
νας δπως μεθέξωσι τού χορού νέας. νΗδη ή ώρα τής ένάρ- 
ξεως του χορού έπλησίασεν. Αί νεάνιδες καί οί νέοι, άπδ 
τών χεφών κρατούμενοι, σχηματίζουσι μέγαν κύκλον, άνα- 
μένοντες τδ σύνθημα, Αί ποικίλαι τά  χρώματα στολαί του 
κορασίδων, τά  άπδ τοϊ* τραχήλου των άπαστράπτοντα φλ(υ- 
ρΐά, αί λευκαί καί κυματίζουσαι τών νέων φονοτανέλλυι, 
αί στίλβουσαι χρυσοκέντητοι στολαί των, έπί πάσι δέ τδ 
αρρενωπόν τών άνδρών παράστημα καί ή έπί τών γυναι
κείων έκείνων υπάρξεων πλήρης ζωής καί υγείας ανθούσα 
ώραιότης, παριστωίΐ θελκτικώτατον θέαμα τής απλοϊκής 
έκείνης γενεάς, ήτις παρήγαγε.καί έγαλοόχησε μεγαλουργά 
τέκνα! Κατά τήν στιγμήν έκείνην φαίνεται μακρόθεν ή 
Βάσω, έρχομένη είς τδν χορόν μετά τού πατρός της καί

τής. γραίας Κατερίνας', άπδ δε τού απέναντι βράχου, άντη- 
χούσιν οί ήχοι τής φλογέρας τού Λάμπρου, έπαναλαμβα- 
νοντος τδ  άσμα „Παντρεύουν τήν αγάπη μου . . . .“ Εν 
παρατεταμένον χαροποιδν α! ά! έξε'ρχεται άπδ τών χειλέων 
τού πλήθους, άκούοντος νυν μετά μακρδν χρόνον τών με
λωδικών τού νεαρού βοσκού φθόγγων. Μικρά ώχρότης, άπο- 
τέλεσμα τών έρωτικών περιπετειών, έφαπλούται νυν έπί του 
προσώπου τής Βάσως, καθιστώσα αυτήν ώραιοτέρακ Καθ’ 
δλην τήν προηγουμένην καί τήν πρωίαν τής ήμέρας έκείνης 
έχυσε ποταμούς δακρύων, άκούσασα παρά τού πατρός της 
δτι ή ήμέρα έκείνη τού χορού καί τής εορτής ήτο καί ήμερα 
τών αρραβώνων της μετά τίνος νέου, πλουσίου καί κατοίκου 
τού αύτου χωρίου. Τά δάκρυα της, οί στεναγμοί της ού- 
δόλως κατίσχυσαν νά μαλάξωσι τήν καρδίαν τού πατρός 
της, δστις έσπευδε πρδς άποκατάστασιν τής θυγατρός του, 
?να προλάβη παν σχόλιον τών κατοίκων περί τού έρωτος αυ
τής μετά τού Λάμπρου. Με βήμα βραδύ, κλονούμενον, έβαινεν 
αδτη πρδς τδν χορόν, δπου τήν άνέμενεν έ μνηστήρ της. Τήν 
κεφαλήν πρδς τά  κάτω νευουσα καί άπομάσσουσα κρυφίως τά  
έπί τών παρειών δάκρυα της, ήκουε τους ήχους τής' φλογέ
ρας τού Λάμπρου, δστις ήλθεν Ικεΐ, έπί τού βράχου, δπως 
ψάλλη τδ κύκνειον τού έρωτός του ήσμα!

'Ο  ήλιος δεν εΐχεν είσέτι κλίνει πρδς τήν δύσιν. αυτού 
δτε ή έν τφ  χορω κίνησις εΐχε φθάση είς τδ υψιστον ση- 
μεΐον. Ό  Γερογεώργος έκολακεόετο παρατηρών τήν. θυγα
τέρα του, ήτις μετά χάριτος καί άφελείας νυν έσυρέ τδν 
χορόν, ό δε μνηστήρ τής Βάσως· μετά φιλαρεσκείας έθεώρει 
τήν μέλλουσαν σύζυγόν του. Ό  Λάμπρος άόρατος άπδ τού
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βράχου, ον εΤχε καταλάβη ήδη ή έσπερινή σκιά καί προ του 
. οποίου άνυψοΰντο όψηκόρυφοι πλάτανοι, έψαλλε διά τής φλο
γέρας χορικόν ασμα, ου τον ρυθμόν παρηκ'ολούθει ή'χορ.εύουσα 
Βάσω. ’Αλλά δεν είχε λήξει ή πρώτη του άσματος στροφή, 
δτε όπισθεν αύτού αί άγριαι φωναί ,,Στάσου μωρέ.'. Στο 
τόπο μωρέ“ διακόπτουσι τον νεαρόν του βουνού μουσουργόν. 
Ιίρίν στρέψη·την κεφαλήν του προς τό μέρος έξ οδ'προήλ- 
θοναυτα ι είδεν έντρομος 6 Λάμπρος έαυτόν περικυκλοόμε- 
νθν υπο δεκάδος ώπλισμένων φουστανελλοφέρων ληστών!

— Έσυ μωρέ εΤσαι ό μπιστικός του Γερογεώργου, λέ- 
γουσιν αύτώ, άν θέλης νά ζήσης, πές μας γλήγορα που έχει 
ιούς παράδες, τό βιος του, τ ’ αφεντικό σου, δείξε μας, γιατί 
άλλοιώς σάν τή'φλογέρα σου θά  γένη τό κορμί σου.

— Καλά μωρέ παιδιά, αποκρίνεται ό Λάμπρος, τώρα 
' πάμε καί σάς δείχνω. Έ δώ  χάμου είνε ή μάντρα καί τό

σπίτι. Μά άφίστεμε μιά στιγμή νά τελειώσω τό τραγούδι 
μέ τή  φλογέρα μου.

— Ποιο τραγούδι! Ποιά φλογέρα μωρέ! Κουνήσου 
γλήγορα, λέγει αύτώ εις έκ των ληστών, πλησιάσας τό πι- 
στόλιον είς τήν κεφαλήν τού Λάμπρου.

- — Μά τότε δέν τό κουνώ από ’δώ, αποκρίνεται μετά
σταθερότητος ό Λάμπρος. Σκοτώστε με. Τί άλλο μπο
ρείτε νά μου κάνετε; Θά μου ’κάνετε καί καλό γιατί Ιτουτη 
ή ήμέρα εΤνε ή ποιό μαύρη καί ή ποιο δυστυχισμένη τής 
ζωής μου!

Ή  αταραξία μεθ’ ής ώμίλει ό άπηλπισμ.ένος έραστής, 
ή αποφασιστικό της, ήτις ένυπήρχεν είς τάς λέξεις αύτού, ύπε·

1 δείκνυον πρός τούς ληστας ότι ματαία θά  άπέβαινε πασα 
κατ’ αυτού απειλή. Ήναγκάσθησαν νά ένδώσωσιν εις τήν 
παράδοξον του βοσκού άπαίτησιν. Καί άν έφόνευον αυτόν 
ουδέν όφελος &ά πρόσεπορίζοντο, διότι Ιγίνωσκον ότι μόνοι 
των ουδέποτε θά άνεκάλυπτον τό μέρος ένθα ό Γερογεώρ- 
γος έφύλαττε τά  χρήματά του. Άνταλλάξαντες 59·εν με
ταξύ των βλέμμα συνεννοήσεως, „Έλα, κάνε γλήγορα“, λέ· 
γουσι πρός αύτόν.

Ό  Λάμπρος έλαβε πάλιν τήν φλογέρα καί αφού έσυνέ- 
χισεν.Ιπ’ ολίγον τό διακοπέν ασμά του, μετήλλαξεν εΐτα 
τούς ήχους αυτού, ύποδεικνύων δ ι’ αυτών πρός τήν Βάσω 
δτι εύρίσκετο έν κινδόνω. Δέν ¿τόνιζε πλέον άσμα χορού 
ό αυλός , αυτού, άλλ’ ¿ξέφραζε βαθεΐαν οδύνην, ήν δεν έβρά- 
δυνεν ή Βάσω νά άντιληφθή καί έν ταραχή έπιστήση τήν 
προσοχήν αυτής, Οί ήχοι έξηκολού&ουν καθιστάμενοι θλι- 
βέρώτεροι, ύποδηλούντες διά πλείστων στροφών, άς μόνον 
ή Βάσω ήδύνατο νά νοήση, άμεσον κίνδυνον, έπικειμένην 
καταστροφήν τινα τού ¿ραστού της! Ή  νεαρά κόρη δέν 
εΤχε τελειώσει μίαν τού χορού στροφήν, δτε είς τά  ώτά της 
αντήχησαν άπελπιστικώτεροι οί ήχοι τού Λάμπρου! Δεν 
¿φύσα πλέον 6 βοσκός είς τον αυλόν, άλλ’ έπλήρου.αυτόν 
διά των στεναγμών του! Δεν έξήρχοντο έξ αυτού ήχοι, 
αλλα θρήνοι Ιντελούς άπελπισμού, έσχάτης άπογνώσεως! 
Ούδεμία αμφιβολία δτι μέγα τ ι καί έκτακτον δυστύχημα 
συμβαίνει τφ  έραστή της, δτι κινδόνευει ή ζωή ¿κείνου χά- 
ριν τού όποιου έζη καί έχυνε ποταμούς δακρύων! Σταματά 
περίτρομος τό βήμά της, διακόπτουσα τόν χορόν! Θέλει 
νά Ικφρασθή περί όσων αντιλαμβάνεται, θέλει νά άναφω- 
νήση, προσκαλούσα είς βοήθειαν τούς χορευτάς υπέρ τού 
κινδυνεύοντος Λάμπρου; αλλά τ ί  νά εΐπη, προς τίνα νά άπο- 
τα&η, τίς θά  πιστεύση τούς λόγους της; 'Ετοιμάζεται νά 
¿πικαλεσθη αρωγήν υπέρ τού αγαπητού της, αλλά φωναί

τού πατρός της καί τών λοιπών άναφωνούντων „μπροστά! 
μπροστά!, τράβα τό χορό!“ παρακωλύουσιν αυτόν. Έ νδα- 
κρυς,. περίτρομος, έξακολουθεϊ πάλιν οδηγούσα τόν χορόν, 
οί ήχοι δμως τής φλογέρας κορυφόύσι τήν αδημονίαν της, 
τάς υποψίας αυτής! Έ ν  τή αμηχανία της, έν τώ φόβω καί 
τη απελπισία αυτής ευρίσκει μίαν φράσιν, ήτις τυχαίως, μη
χανικώς, άνήλθεν ¿πί τών χειλέων της καί σταματώσα πά
λιν αναφωνεί: „Πατέρα! πατέρα! Κ λέφταις μ;εήχαν ατό 
μαντρί. Άλλ’ δ Γερογεώργος, εν τή δίνη τού χορού περι
στρεφόμενος, ούδεμίαν σημασίαν άπέδωκεν είς τούς λόγους 
τής θυγατρός του καί αντί πάσης άλλης άποκρίσεως „Τράβα, 
τράβα το χορό“ λέγει πρός αυτήν. Άλλα νυν αί δυνάμεις 
Ιγατέλιπον εντελώς τήν Βάσω· παρέλυσαν τά  ρ.έλη αυτής. 
"Εκαστος τού Λάμπρου ήχος ήτο καί μία μάχαιρα, είσδύ- 
ουσα είς τά  βάδ·η τού στήθου της! Καταβάλλει τελευταίαν 
προσπάθειαν καί έν ανέκφραστοι ταραχή έπαναλαμβάνει τάς 
προηγουμένας όπ’ αύτής έκφρασθείσας λέξεις: Π ά τερα! π α 
τέρα! αναφωνεί, ,,Κ λίφταις μπήχαν ατό μαντρίΐ

Πον τούς άπείχασες μωρή]“ 
αποκρίνεται τεταραγμένος ό Γερογεώργος, δστις ήδη ειχεν 
άντιληφ&ή τής συγκινήσεως καί τού φόβου τής θυγατρός 
του. Ή  Βάσω έξηγεΤ τάς περί τού Λάμπρου υποψίας αύτής ’ 
καί μετά δακρύων καί κόπου πείθει τους έν τώ χορού παρ- 
ευρισκομένους περί τής άληθείας τών λεγομένων της. Εί
κοσι άνδρες, καλώς ώπλισμένοι όδεύουσιν έν τάχει πρός βοή
θειαν τού Λάμπρου, τού οποίου οί μελωδικοί ήχοι έπί το- 
σούτον κατέθελξαν καί αύτούς τούς ληστάς, ώστε πρός 
στιγμήν είχον λησμονήσει οδτοι το άπαίσιον αυτών έργον. 
Φωναί, κραυγαί, πυροβολισμοί, ήκοόσ&ησαν μετ’ ολίγον. Οί 
λησταί προσβληθέντες υπό τών έπιδραμόντων χωρικών έτρά- 
πησαν είς φυγήν. „Μάς έφαγε ή φλογέρα σου, μας έφαγαν 
τα  δάχτυλά σου“ λέγει εϊς έξ αυτών πρός τόν Λάμπρον, 
τραυματίζων αύτόν κατά τόν βραχίονα καί τούς δακτύλους. 
Αίματόφυρτον παρέλαβον τύν Λάμπρον οί συγχωρικοί του 
καί ώδήγησαν αύτόν κατά παραγγελίαν τού Γερογεώργου 
είς τόν οίκον αυτού, δπου ουτος έπεδαψίλευσε νυν αύτώ 
μετά πατρικής δντος στοργής πάσαν περιποίησιν. Ή  διή- 
γησις τών συμβάντων συνεκίνησε βαθέως τόν Γερογεώργον. 
'Ο  Λάμπρος, δστις Ιντος ολίγων ημερών ίάθη, δέν ήτο μό
νον ό εραστής τής θυγατρός του, άλλά καί ό σωτήρ τής 
περιουσίας αυτού, ήν διέσωσε διά κινδύνου τής ζωής αύτού!' 
"Ο,τι δέν κατώρ&ωσεν ό έρως έπραγμάτωσεν ή διάσωσις τής 
περιουσίας! Ό  Γερογεώργος έμαλάχθη καί συγκατένευσε 
νά δώση τήν χέίρα τής θυγατρός του τώ νεαρώ βοσκώ!

VII.

Τήν επομένην .Κυριακήν καί πάλιν ή μικρά ερυθρά ση
μαία υψούτο έν τη πλατεία τού χωρίου, προσκαλούσα τους 
κατοίκους είς τόν χορόν. Άλλά τώρα ούχί χάριν εορτής 
τίνος, άλλά χάριν τών γάμων. τού Λάμπρου μετά τής Βάσω.ςί 
Πρώτην φοράν κατά τήν ήμέραν ¿κείνην τών γάμων ¿ψάλ
λει τό άσμα:

„Κλέφταις μπήκαν στό μαντρί
JIoC τούς άπήκαοες μωρή!“

δπερ παρήγαγε τό ανωτέρω ερωτικόν έχεισόδιον, άχό στό
ματος δέ είς στόμα μετέδωκεν αύτό ήμϊν ή παράδοσις καί 
μέ τινας χροσ&ήκας διετήρησε. μέχρι σήμερον.

Έ ν  Λειψία, Μαίου 1888.
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1. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΓΚΕΦΦΚΕΝ(ένσελ.29δ). 
Τό ζήτημα τής ήμέράς, τό μάλιστα άπασχολήσαν καί απα
σχολούν είσέτι σύμπασαν τήν Ευρώπην, είναι ή έν τή  „Γερ
μανική Επιθεωρήσει“ δημοσίευσις τού ημερολογίου τού αύ- 
τοκράτορος Φρειδερίκου Γ '. Χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών 
δημοσιεύομεν σήμερον τήν είκόνα τού αυτουργού τής δήμο- 
σιεύσεως τού εν λόγω ήμερολογίου, παραθέτοντες συγχρόνως 
ένταύ&α ύλίγας περί τού άνδρός βιογραφικάς σημειώσεις. 
‘Ο Ερρίκος Γκέφφκεν έγεννή&η έν Αμβούργο» τή  9. Δεκεμ
βρίου 1830 έξ αρχαίας καί εύγενούς οίκογενείας. 'Ο  πατήρ 
του, εις εκ τών πλουσιωτέρων έμπόρων τού Αμβούργου, κατ- 
εΤχεν αυτόθι τό τιμητικόν αξίωμα έμπορικού γερουσιαστού. 
Μετά τήν άποπεράτωσιν τών γυμνασιακών σπουδών του ¿ν 
τή πατρίω πόλει μετέβη έν έτει 1850 είς τό πανεπιστήμιον 
τής Βόννης καί βραδύτερον τής Γοττίγγης καί Βερολίνου, 
Ινδ·α ¿σπούδασε νομικά, πολιτικάς έπιστήμας καί ιστορίαν. 
Το 1854, είκοσιτετραετής τήν ήλικίαν, διωρίσ&η γραμματεύς 
της πρεσβείας τών έλευ&έρων γερμανικών πόλεων ¿ν Παρι- 
σίοις, τό 1855 έντολοδόχος έν τή  παγκοσμίω έκθέσει τών 
Παρισίων, τό 1856 Ιπιτετραμμένος τού Αμβούργου ¿ν Βε
ρολίνο», τό 1859 πρόσεδρος υπουργός τών Άνσεατικών πόλεων 
έν τή  αυτή πόλει. Μέχρι τού έτους 1866 διέμεινεν έν τή 
θέσει ταύτη.

Μετά τόν πόλεμον τού 1866 μετέβη είς Λονδΐνον, ένθα 
διέμεινεν έπί δύο έτη εχων τήν αυτήν καί έν Βερολίνο» &έ- 
σιν τού προσέδρου υπουργού. Τό 1868 έπανήλδ·εν είς Άμ- 
βούργον, ένθα έγένετο συνδικος τής γερουσίας. Ανέκαθεν 
ό Γκέφφκεν ύπήρξεν έχθρός τής πρωσσικής πολιτικής- τό 
ιδεώδες τής διπλωματικής αύτού ένεργείας ήτο νά δια- 
τηρήση είς τήν πάτριον αύτού πόλιν τήν δημοκρατικήν αύ- 
ττ ς  αυτονομίαν.

Μετά τού διαδόχου τής Πρωσσίας Φρειδερίκου είχε πρό 
πολλού συνδεθη δια  φιλικών σχέσεων. Έ ν  Βόννη, ως συμ- 
φοιτηταί, είχον τό πρώτοό γνωρισθή καί έπανεΐδον άλλήλους 
βραδύτερον' έν Λονδίνο». Διά τής βαθείας καί Ιμβριθούς 
έπιστημονικής καί πρακτικής αύτού μορφώσεως καί τής 
άμέπτου αύλικής συμπεριφοράς καί εύστροφίας κατώρθωσεν 
ό Γκέφφκεν νά έπισπάση πρός έαυτόν τάς συμπάθειας καί 
τήν ύχόληψιν τού ηγεμονικού ζεύγους, τού όποίου αί κλίσεις 
πρός τά  αγγλικά ή&η συνεφώνουν ταΐς εαυτού, ένώ άφ’ έτέ· 
ρου τά  πολιτικά φρονήματα τού έξ Αμβούργου διπλωμάτου 
κατά τήν γενναιόφρονα καί εύγενή άνεκτικότητα, ήν έπε- 
δείκνυτο ό Φρειδερίκος πρός τους έν τή  πολιτική έναντια 
φρονούντας, ούδόλως ήδυναντο νά Ιπηρεάσωσι τήν φιλικήν 
αύτών σχέσιν.

Τό 1871 διωρίσδ·η ό Γκέφφκεν, τή ένεργείατου πρώσσου 
διαδόχου, τακτικός καθηγητής τού διεθνούς δικαίου έν τώ 
νεωστί ίδρυθέντι πανεπιστημίω τού Στρασβούργου. Ενταύθα 
συνέγραψεν ό Γκέφφκεν τό σύγγραμμά του „πολιτεία καί 
έκκλησία“ (1875) δι’ οδ άποτόμως έχετίθετο κατά τής 
πρωσσικής πολιτικής.

Τό 1881 κατέλιπε, χάριν τής υγείας του, τήν ακαδη
μαϊκήν έδραν, πρός ήν ουδέποτε ήδυνήθη νά έξοικειωθή, καί 
έπέστρεψεν είς Άμβούργον ώς μυστικός δικαστικός σύμβου
λος. Ε νταύθα  διήγαγεν έκτοτε βίον ήρεμον, άλλά πλήρη 
άοκνου έπιστημονικής έργασίας, έκ τών καρπών τής οποίας 
άναφέρομεν μόνον τά  συγγράμματα „Περί του ανατολικού 
ζητήματος“ (1881), ,,'Η θέσις τού Πάπα έν τού διε&νεΐ δι- 
καίω“ (έν τφ ,,Έγχειριδίω του διεθνούς δικαίου“ τού ΗοΗζειι- 
(1ογ!ϊ ), „Τό ζήτημα τής Άλαβάμας“, „'Ο, κοινωνισμός“, „'Η 
μεταρρόθμισις τών φόρων τού Γερμανικού Κράτους“ καί πολ- 
λάς άλλας ίστορικάς καί πολιτικάς μελέτας, μαρτυρουσας 
έκτακτον πολιτικήν οξυδέρκειαν καί βαθεΐαν καί έμβρι&ή 
έπιστημοσύνην.

2. ΘΗΡΑ ΦΑΣΙΑΝΩΝ. Είκών υπό Α. τ . (έν 
σελ. 299).

3. ΚΑΡΤΟΥΜ (έν σελ. 303). Καρτουμ είναι ή πρωτεύουσα 
τού αίγυπτιακοϋ Σουδάν.' 'Η  χώρα αυτη κατά τάς άρχάς τού 
παρόντος αίώνος ήτο είσέτι εντελώς άγνωστος. Είς τό μέρος, 
ένθα ό Λευκός ενούται μετά τού Γλαυκού Νείλου, έπί τίνος 
προεξοχής είτε ακρωτηρίου, ονομαζομένου Ραζ-ελ-Καρτουμ 
άκρον τής προβοσκίδος τού έλέφαντος) έκειτο άρχικώς μι- . 
κρόν τ ι χωρίον, κατοικοόρνον υπό άλιέων. 'Η  έξαίρετος 
αύτού στρατηγική θέσις δέν διεφυγε τήν προσοχήν τών τουρ
κικών αρχών, καί ούτως ίδρύ&ησαν ένταϋθα κατά πρώτον 
το 1823 άχυροσκεπεϊς καλύβαι διά Τούρκους στρατιώτας. 
Αί καλύβαι μετ’ ού πολύ κατεστράφησαν υπό πυρκαϊών καί 
άντ’ αύτών έκτίσθησαν πήλινοι οίκίσκοι. Βραδύτερον ώκο- 
δομήθησαν άγοραί καί τζαμία καί τό μικρόν χωρίον · μετε- 
βλήθη σόν τω χρόνω είς μικράν τινα πόλιν,.ήτις έν έτει 
1830 έγένετο ή πρωτεύουσα τού Σουδάν. ‘Η  ήμετέρα είκών 
παριστα τήν πόλιν Καρτουμ καθ’ όν χρόνον διέτριβεν είσ
έτι έν αυτή έ Γόρδων. Κεΐται έπί τίνος έρήμου καί γυμνής 
αμμώδους πεδιάδος παρά τώ Γλαυκώ Νείλο» καί συνίστάται 
ώς έπί τό πλεΤστον έξ άθλιων πηλίνων οίκίσκων, μέ στενούς, 
σκολιους καί ρυπαρούς δρομίσκους. Μόνον όλίγισται οίκίαι, 
π. χ. ή μεγάλη καί κομψή οικία τού διοικητού, κειμένη πρό 
εύρείας, υπό φοινίκων περιβαλλομένης πλατείας, το. τζαμίον,
ή κοπτική έκκλησία, καί τινες οίκίαι Ελλήνων έμπορων καί 
άλλων Εύρωπαίων, είναι έκτισμέναι μέ πλίνθους. Οί κάτοι
κοι τής πόλεως συμποσοϋνται είς 50,000, τό πλεϊστον άρα- 

'βας. 'Υπάρχουσιν δμως καί ίκανοί Ευρωπαίοι, ώς έπί το 
πλεΤστον "Ελληνες (παντοπώλαι καί καφεπώλαι), ’Ιταλοί και 
Γάλλοι. Τό κλίμα έν Καρτουμ εΐνε έπιβλαβέστατον είς τήν . 
υγείαν τών Εύρωπαίων ίδία, ούτως ώστε ή Ευρωπαϊκή κοι- 
νότης έν τή πόλει ταύτη πολλάκις έν τού μεταξύ έξηφανίσ&η 
έντελώς έκ τών συχνών 8·ανάτων. Μετά τήν πτώσιν τού 
αρχαίου εμπορικού κέντρου δοΗβηάγ συνεκεντρώθη δλον τό 
έμπόριον τού Σουδάν έν τή πόλει Καρτουμ ήτις τώρα συν
δέει σύμπασαν τήν έμπορείαν τού έλεφαντόδοντος, αραβικού 
κόμμιος, ύξυφοινίκων, πτερών στρου&οκαμήλινν καί δούλων 
έκ τής κεντρώας ’Αφρικής μετά τής έρυθράς θαλάσσης.
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Η  μεγίστη χ α ΐ ανγχρόνως Ισχυρότατη λαμπας ήλεχτριχον φω
τός εινέ ή έπί tog φάρου Kathrinen-Lighthouse παρά τήν νότειον άκτήν 
τής νήσου Wight. Ό  ηλεκτρικές φωτισμός τοΓ φάρου τούτου έχει τήν 
πρωτοφανή φωτεινήν δύναμιν. 60,000 λαμπάδων καί το φως εΐνε τόσω 
λαμπρύν, ωστε δέν δΰναται ί  ¿φδαλμός νά τό προσατενίση είμή διά διό
πτρων εσω&εν καί έξωδεν μαυρισμε'νων, "Οταν έπικρατή όμίχλη, ή φω
τεινή δυναμις επαυξάνεται δι’ επί τούτο μηχανών μέχρι τής έντάσεως 
0,000,000 λαμπάδων. ’Επειδή, όταν ή όμίχλη είναι πάρα πολύ πυκνή, το 

■ φώς τών 6,000,000 λαμπάδων, όπως καί τό φώς τού ήλιου, δεν έπαρκέί 
πρδς φωτισμόν, διά τούτο επί τής κορυφής τού φάρου ύπάρχει ύπερμέγε- 
δες κέρας, όπερ πε'μπει τούς σωτηρίους ήχους του εΐς τάς αύτάς αποστά
σεις, ?πως καί ή λαμπας τάς άκτίνάς της.

. ίν α έρ ιο ν  μέγαρον. ’Αμερικανός τις εκατομμυριούχος, ¿νόματι 
Mr. Fay, σκοπεύει νά ίδρυση μεγαλοπρεπέστατου παλάτιον έν Guanajato 
(τού Μεξικού) επί-ύψους τριακοσίων ποδών ύπεράνω τής πόλεως Τό πα
λάτιον τούτο Μ. κατασκευαστή εκ σιδηρών στύλων καί ΐ>ά περιβάλλεται 
μέ υπερμεγεθεις κρεμαστούς κήπους, διά τούτο καί τό οικοδόμημα &ά 
Ψ̂ ΡΤΙ το> δνομα ,,μεγαρον της Σεμιράμιδος“. Ή  έκ τού εδάφους άνάβασις 
εις τδ εναέριον δψος δά γίνεται διά γιγαντιαίου τινός μηχανισμού, πρδς 
τούτοις δε τδ παλάτιον δά συνδέεται τηλεγραφικώς μετά της πόλεως. Ό  
λόγος δι’ δν ό Mr. F ay  κατασκευάζει τόσον υψηλά τδ παλάτιον του τούτο 
είναι, ίπως άποφεύγη τήν άναπνοήν τών δηλητηριωδών άναδυμιάσεων τής 
μεγαλουπόλεως.

Παράδοξα όνόματa  ναών. 0É ίλίοαμε^ανικοι ναοι ήτοι τα Τζαμία 
τής Κωνσταντινουπόλεως ίχουσιν ώς επί τδ πολύ παράδοξα ¿νόματα, τών 
οποίων ή εξήγησις ήδυνατο ν’ άποτελέση λίαν ενδιαφέρον καί διδακτικόν 
βιβλιον. Ουτω π. χ. ύπάρχουσι τζαμία φέροντα ¿νάματα, οΤα τά έξης: 
,,Ιξ πλακούντες“, ,,τρέίς κεφαλαί“ , „ήλιος καί σελήνη“, ,,κρομμύων καί 
κοραλλιων κυ'ριοι“, „υπόδεσε Sn τά έφαγα“. Περί τής τελευταίας ταύτης 
ονομασίας „υπόδεσε ότι τδ έφαγα, τουτκι γεντίμ“, δίδεται ή άκόλουδος 
εξηγησις: "Ο ναός ουτος Ικτίσδη έπί τού Σουλτάνου Άχμέτ Α'. ύπό τίνος 
Εφφεντη ¿νόματι Σχεμς-ουντ-ντίν (ήλιος τής πίστεως). Κατά την παρά- 

δοσιν ό ιδρυτής οδτος Ιζη πολυτελέστατα καί Ιδαπάνα μεγάλα χρηματικά 
ποσά ε’ς πλουσκύτατα γεύματα καί λοιπάς άπολαυ'σεις του βίου, Έ π ί 
τέλους ομως ελαβε τήν ευσεβή άπόφασιν νά διαιώνιση τδ όνομά του διά 
τής έξ ιδίων χρημάτων ίδρύσεως ένδς τζαμίου. Επειδή  όμως δεν ήδύ- 
νατο νά έκτελέρη τήν άπόφασίν του ταύτην, έν όσφ έξηκολούδει νά διάγη 
τδν πολυδάπανου βίον του, μετέβαλεν αίφνης δίαιταν καί τά χρηματικά 
ποσά, τά όποια έξώδευε συνήδως εις τά πολυτελή γεύματά του, έδετε εις 
ιδιαίτερον ταμεΐον, λέγων έκάστοτε: „Τουτκι γεντιμ“ (υπόδεσε ότι τά 
εφαγαΙ) Τοιουτοτρόπως έξοικονόμησεν έντδς ¿λίγων έτών τό άπαιτούμενον 
χεφαλαιον πρός άνίδρυσιν τού ναού τούτου, τού όποιου τήν οικοδομήν διηύ- 
δυνεν ό περίφημος άρχιτέκτων Σινδν.

Επικ ίνδυνος πτώσις. Ό  "Αγγλος άεροναύτης Baldwin, όστις από 
δψους πολλών χιλιάδων ποδών κατέρχεται έκ τού άεροστάτου πρδς τδ 
έδαφος διά τού ύπ’ αυτού τού ΐδίου κατασκευασδέντος αλεξιπτώτου του, 
μικρού δεΤν εγένετο δύμα της ριψοκίνδυνου τόλμης του κατά τινα- έν Ha- 
.xnflton .της Σκωττίας κατά τήν ιπποδρομίαν δοδεΤσαν παράστασιν, Τό 
βραδυπτωτον δεν έπληρώδη αρκούντως άέρος κατά τήν πτώσιν καί ό 
Baldwin κατέπεσε πρός τό έδαφος μέ ταχύτητα 14 ποδών κατά δευτερό- 
λεπτον. Ώ ς  έκ δαύματος όμως ούδέν δεινόν έπαδεν έκ της ταχείας πτώσεως.

Νέον πείραμα  r o í  J p .  Τάννερ. Ό  περιβόητος νηστευτής Δρ. Τάννερ, 
όσης πρδ ικανών, ετών έν. Νέα Ίόρκη κατώρδωσε νά μείνη έπί τεσσαρά
κοντα ημέρας διαρκώς νήστις, Ιπανηλδεν έσχάτως μετά τετραετή έν Με- 
ξική! διαμονήν , εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας φέρων νέαν επιστημονικήν 
άνακάλυψιν. καί προτιδέμενος νά έκτελέση νέον έπικίνδυνον πείραμα. Έ ν  
Μεξικήί ήσχολήδη ό Δρ. Τάννερ εις τήν έξέτασιν καί διερεύνησιν τών αι
τίων, τής διαρκείας καί της φύσεως τού κατ’ έπίφασιν δανάτου ήτοι τής

ασφυξίας. ΕΤνε, ως λέγει, πεπεισμένος, οτι πολλοί άνδρωποι δάπτονται 
ζωντανοί, ,καί απαιτεί οπως έν ταΤς Ήνωμέναις Ιίολιτείαις οί νεκροί μέ- 
νωσιν έπί μακρότερον χρόνον άδαπτοι. Ό  Δόκτωρ Τάννερ είναι τής γνώ
μης, ότι οί άνδρωποι δύνανται μετά τήν άπαιτουμένην πρός τούτο προ- 
παρασκευήν νά μείνωσιν επί μακρότατον χρόνον ζώντες άνευ τροφτς καί 
άέρος έν κεκλεισμένω χώρω, άπαράλλακτα όπως αί άρκτοι καί άλλα ζώα, 
τα δποΐα εν καταστάσει άποναρκώσεως διαχειμάζουσιν εντός τών σπηλαίων 
καί τών κοιλωμάτων τής γης. Ό  ίατρδς Τάννερ διανοείται νά κόμη διά
φορα πειράματα πρδς άπόδειξιν τής γνώμης του ταύτης καί αποφάσισε 
μάλιστα, ώ ς λ ό /ίΐα ι, να έκτιλέση βραδύτερου εΐς τόν εαυτόν του τό κιν- 
δυνωδέστατον πείραμα του νά έγκλεισδή καί διαμείνη έπί· μακρόν χρόνον 
έντός ερμητικώς κεκλεισμένης καί έσφραγισμένης σορού έν τη γη τε- 
δαμμένος.

Φιλομονοία -τών ζώων. Έ ξ  όλων τών ζώων οί κύνες καί οί ίπποι 
έχουσι τήν μεγίστην εύαισδησιαν εις τήν μουσικήν. Ή  έπίδρασις, ήν έξ- 
ασκεί έπί των ζώων τούτων ή μουσική, εΤναι εις άπίστευτον βαδμόν ισχυρά. 
Ίπάρχουσι μελφδίαι τάς ¿ποίας οί κύνες δέν δύνανται νά ύποφέρωσι. 
Μουσικός τις, βιολιστής, είχε παρατηοήση ότι ό κύων του, όσης ήκροατο 
μετά μεγίστης προσοχής τούς μελωδικούς τόνους του βιολιού του κατά τήν 
έξάσκησιν μουσικού τίνος τεμαχίου, ήρχιζε νά ύλακτή καί νά ¿λολύζη κατά 
παράδοξον όλως τρόπον, μόλις ό κύριός του έφδανεν εις ώρισμένον τι μέ
ρος τού τεμαχίου τούτου. Τδ εύαίσδητον ζώον έφαίνετο προφανώς ότι 
επασχε καί ήγωνίζετο φοβεράν άγωνίαν. Ημέραν τινά ό μουσικός δέλων- 
νά λάβη πλήρη βεβαιότητα περί της άνακαλύψεώς του ταύτης, έπαιξεν έπί 
παρουσία τού κυνός του εντός κεκλεισμένου δωματίου τήν αυτήν έκείνην 
μελωδίαν έπί μακρο'ν χρόνον έπανειλημμένως. Ό  δυστυχή κύων έπεσε 
δύμα τής περιεργίας τού κυρίου του. Μετά τούς πρώτους απελπιστικούς 
¿λολυγμούς κατελήφδη ύπδ φοβερών -σπασμών καί απέδανε παρά τούς πό- 
δας τού κυρίου του.

άένόρον-άγελάς. 'Γπάρχουσι πολλά δένδρα τα όποια παράγουσι 
γάλα. Τδ γνωστότατον έξ αύτών εΤνε τό δένδρον Palo de Voca είτε δέν- 
δρον τής άγελάδος, τό όποιον φύεται εΐς τάς Κορδιλλέρας παρά τήν άκτήν 
τού Caraceas έν τη νοτίφ ’Αμερική. Ό  Humboldt λέγει περί τού δέν
δρου τούτου τά έξης: Έ κ  τών πολλών καί παραδόξων φαινομένων, άτινα 
εΐδον κατά τό ταξείδιόν μου, ούδέν έπί τοσούτο με έξέπληξεν όσον τδ 
δένδρον τούτο Palo de Voca. Φύεται καί αύξάνει έπί τής πετρώδους 
πλευράς τών ¿ρέων αί £ίζαι του μόλις εΐσδύουσιν εΐς τδ πέτρωμα. Έ π ί 
μήνας ολοκλήρους διαρκεί παντελής ξηρασία, καδ’ ήν ούδεμία ρανίς υδατος 
δροσίζει τά κατάξηρα φύλλα του, oí S i κλάδοι του φαίνονται μαραμένοι καί 
νεκροί· μόλις όμως χαράξη τις διά μαχαίρας τόν κορμόν του δένδρου τού
του, αμέσως εκρέει έξ-αύτού γλυκύ καί δρεπτικώτατον γάλαJ Πρό πάν
των κατά τήν άνατολήν του ήλιου βεει θαψιλώς ή φυτική αότη πηγή. Διά 
τούτο οΐ ίδαγενείς τρέχουσιν Ιξ όλων τών μερών, πρδ τής ανατολής τού 
ήλιου, εΐς τά δένδρα ταύτα, όπως γεμίσωσι τά άγγεΐά των με τό παχύ- 
τατον τούτο γαλα, τό όποιον ταχέως πήγνυται εΐς τήν έπιφάνειαν καί γί
νεται κίτρινον. Γάλλος η ς  χημικός, Mr. Boussingault, άνέλυσε τό γάλα 
τούτο καί έδη’λωσεν εΐς την ’Ακαδημίαν τής Γαλλίας ότι έν τή συνδέσει 
του ¿μοιάζει πολύ πρός τό γάλα τής άγελάδος καί περιέχει όχι μόνον λί
πος, άλλά καί σάκχαριν, καφεΐνην καί φωσφορικά άλατα. Ή  αναλογία τών 
διαφόρων συστατικών μερών είναι πολύ ευνοϊκωτέρα ή έν τώ ζωϊκώ γά- 
λακη καί σχεδόν τοιαύτη, ο'α εΐς τδ καλόν άνδόγαλα. "Ομοια δένδρα 
φύονται καί έν Demerara, Ceylon καί έν ταΐς Καναρίοις νήσοις.

Ό  ύπτρεχατοντοντης Μ ιχαήλ Ευγένιος  Chevreuil, δ πρύτανίς 
. τών χημικών τού κόσμου όλου, φαίνεται ότι προσεγγίζει τδη εΐς τδ τέρμα 

τού βίου του. Ό  γηραιός έπιστήμων άγει ήδη τδ εκατοστόν τρίτον έτος 
τής ήλικίας του. Διάφορα παρισιανά φύλλα άγγέλλουσιν όμοφώνως οτι η 
κατάστασις τής ύγείας του εΤναι λίαν άκροσφαλτς. .'Ο Chevreuil εΤναι 
προσέτι καί τδ άρχαιότατον μέλος της Βερολινείου ’Ακαδημίας τών επι
στημών.
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Ληλητήριον των ¿γχέλεων. 'Γπδ τό όνομα τούτο προσετέδη εΐς 
τόν άριδμδν τών μέχρι τούδε γνωστών δηλητηρίων νέον, έσχάτως ύπό τής 
επιστήμης άνακαλυφδέν δηλητήριον. Τδ δραστικώτατον τούτο δηλητήριον 
έμπερίέχεται εΐς τδ αιμα τών έγχέλεων. Τις δά έψαντάζετο' ποτε, βλέπων 
πρδ αυτού παχεΐαν καί άδρομερή έγχελυν, ότι εΐς τό αΤμα τού ίχδύος τού
του έμπερίέχεται ποσότης δήλητηρίου, δυναμένη νά δανατώση δεκάδα όλό- 
κληρον άνδρώπων; Καί όμως εΤναι πλέον γεγονός άναμφισβήτητον. 'Ο 
κάδηγητής Mosso έν Τουρίνω έδημοοίευσεν έσχάτως τά άποτελεσματα 
τών σχετικών πρός τούτο ερευνών του, καί έκ τής έκδέσεως αυτού έξαί- 
ρομεν έν συντόμιρ τά σπουδαιότερα.

Έ ν  τώ ζωολογικώ σταδμώ τής Νεαπόλεως έ κάδηγητής Moaso ενη- 
σχολήδη εΐς τήν έξέτασιν τού αίματος τών ίχδύων προτιδέμενος κυρίως νά 
έξακριβώση τά αίτια, δ ι’ & ΐχδύς τινες, π. χ. αί έγχέλεις δύνανται νά ζώσι 
καί έν τώ δαλασσίω καί έν τώ γλυκει όδαη, ενώ άλλοι δαλάσσιοι ιχδύς 
μόνον έν τη δαλάσση δύνανται νά ζήσωσι καί άποδνησκουσιν εν βραχεί 
γρόνω, όταν μεταφερδώσιν εις γλυκύ ύδωρ.· Πρδς τούτο ό καδηγητης 
Mosso ελαβεν αιμα έγχέλυος καί τδ άφήκε νά παγη. Διά τής πήξεως 
έσχηματίσδη, ώς συνήδως, ό πλακους καί ό όρδς του αίματος· ό όρδς ητο 
κίτρινος καί παρεΐχεν ύπόγλαυκόν τινα άντιφάνειαν. Ό  κάδηγητής Mosso 
έδοκίμασε διά τής γεύσεως μίαν ρανίδα τού όρου τούτου. Μόλις όμως 
ήγγιοεν αυτήν διά τού άκρου τής γλώσσης, ήσδάνδη δριμευχν, καυστικήν 
γεΰσιν καί άμέσως έπηκολούδησαν δαψιλής εκκρισις σιέλου καί προφανή 
ενοχλήματα περί τήν κατάποσιν.

Τά αύτά φαινόμενα καί αποτελέσματα, τ '  όποια έδείκνυεν Ó ¿ρδς 
τής συνηδους έγχέλυος, παρουσίαζε καί ό της δαλασσίας έγχέλυος καί τής 
μυραίνης (σμύρνας). Ούδεμία ύπηρχεν αμφιβολία ότι ό όρδς των ίχδύων 
τούτων εΤνε δηλητηριώδης. Έ ν  Τουρίνω έξηκολονδησαν τά πειράματα καί 
ό όρδς τών έγχέλεων έόανάτωνεν όλα τά ζώα, εις τών όποιων τό αΤμα 
ένεχέετο. ΕΤς κόνικλος π. χ. ύπό τδ δέρμα του ¿ποίου ένέχυσαγ διά σύ- 
ριγγος 8 δέκατα τού γραμιιαρίου έκ τού ¿ρού μιας μυραίνης, άπέδανεν ύπό 
τής ένεργείας τού δηλητηρίου έντός 2 1/* δευτερολέπτων. Ε ΐς κύων, εΐς 
τού οποίου τήν σφαγίτιδα φλέβα ένεχυματίσδη '/» γραμμάριον τοΰ αύτου 
¿ρού, άπέδανεν έντός 4 λεπτών τής ώρας. Τά φαινόμενα τής δηλητηριά- 
σεως ήσαν τού αύτού είδους, οΐα παρατηρούνται εις τδ δηλητήριον τών 
όφεων, με μόνην τήν διαφοράν ότι τό δηλητήριον τών όφεων ενεργεί μετά 
μείζονος δρασηκότητος. Ευτυχώς τδ δηλητήριον τών ίχδύων τούτων ενερ
γεί τότε μόνον, όταν άμέσως είσάγηται εΐς τό άΐμα, καί ώς έκ τούτου 
δυνάμεδα καί εΐς τδ εξής, ώς μέχοι τούδε, νά τρώγωμεν τάς έγχέλεις κ α ϊ 
όλους τούς τρόπους τής μαγειρικής αότών σκευασιας. Πρδς τούτοις δε τδ 
αΐμα τών έγχέλεων διά τού βρασμού χάνει τάς δηλητηριώδεις αύτού ιδιό
τητας. Έξαιρέτως όμως σπουδαία είναι ή γνώμη του καδηγητοΰ Mosso 
περί τοΰ τρόπου της έπενεργείας τού δηλητηρίου, καδότι διαφωτίζει πως 
καί τήν δεραπείαν τού δήγματος τών όφεων. Οΐ άναγνώσται ημών γνω- 
ρίζουσιν ίσως κάί ώς μή έπιστήμονες, Sn έν τώ προμήχει μυελώ εύρί- 
σκεται σημεΐόν τι, όπερ όνομάζεται „κόμβος τής ζωής“. Τό μέρος τούτο 
εΤνε μικρόν ώς ή  κεφαλή καρφοβελόνης καί άποτελε!? το κέντρον τών της 
αναπνοής κινήσεων. Έ ά ν  τις διατρυπήση τόν „κόμβον“ τούτον με χον- 
δρην τινα βελόνην, τό ζώον πίπτει άμέσως νεκρόν, έπειδή αί κινήσεις τής 
άναιτνοής παύουσι διά μιδίς. Τό δηλητήριον δε τώυ όφεων καί έγχέλεων 
φαίνεται ότι πρώτιστα καί μάλιστα επηρεάζει τδν προμήκη μυελόν καί 
διά τής παρακωλύσεως της αναπνοής έπιφέρει τδν δάνατον. *Αν λοιπόν 
κατωρδούτο νά εΐσαχδή τεχνητή τις άναπνοή, τότε ή άμεσος καί δανατη- 

• φόρος έπενέργεια τού δηλητηρίου δά ήρετό καί ό ¿ργανισμδς δά είχε και
ρόν νά άναλάβη βαδμηδόν.

Αΐ περαιτέρω έρευναι του σοφού ’Ιταλού παρέχουσιν ήμΐν τάς γρη- 
στοτάτας ελπίδας· ίσως ό διάσημος ουτος ιατρός κατορδώσει νά- φέρη 
άσφαλεστάτας αποδείξεις περί της ¿ρδάτητος τής γνώμης του εν σχέσει 
’πρδς τόν τρόπον τής δηλητηριάσεως καί έξευρη άσφαλέί τι μέσον κατά τού 
δηλητηρίου τών όφεων.

Ι-Ιναχάλνψις αρχαίας Έτρονακιχής πόλεως. Έ ν  τη κοιλάδι παρά 
τόν ποταμόν Reno πλησίον τής Βονωνίας άπεκαλυφδη ήδη Ιντελώς διά

βαδμιαίων άνασκαφών άρχαιοτάτη Ετρουσκική πόλις, τή'ς όποιας ή ήλικία, 
κατά τήν γνώμην τών άρχαιολόγων, άνέρχεται εΐς 2300 ΐτη τουλάχιστον. 
Τά ερείπια τής πόλεως ταύτης καί τά λείψανα της τέχνης, άτινα κατέλι- 
πεν ένταύδα ό έν τή Ιστορία αινιγματώδης καί σκοτεινός έ κείνος λαός τών 
Έτρούσκων, eTvat σημαντικώτερα καί σπουδαιότερα πάσης άλλης εκ τών· 
πολυαρίδμων της ιταλικής άρχαιότητοςκατερειπωμένων πόλεων. Τά ερείπια 
ταύτα κεΐνται παρά t<¡ κώμη Marzabotto καί περιβάλλονται ύπδ γιγαντιαίων 
περιτειχισμάτων. Συστηματικαί άνασκαφαί ήρχισαν νά γίνωνται μόλις άπό 
τον έτους 1831, ότε Ó τόπος ουτος περιήλδεν εις τήν κατοχήν του κόμη- 
τος Giuseppe Aria. Τά αποτελέσματα τών άνασκαφών κατέγραψεν δ 
αρχαιολόγος Gozzadini εΐς δυο πολυτιμότατα συγγράμματα. Ό  νυν ιδιο
κτήτης, κόμης Pompeo Avia, έξηκολούδησε τό έργον τού πιτρός του καί 
άπέδηκε τά ευρήματα έν τινι ύπό τού σοφού έκ Βονωνίας καδηγητοΰ 
C. Brizzio εύτρεπισδένη μουσείω έν τ?. έπαύλει του. Ό  σοφός ουτος κα- 
δηγητής έπεχείρησεν ήδη, έπί τή βάσει τών αποτελεσμάτων τών μέχρι 
τουδε γενομένων άνασκαφών καί τού άλλως τε ύπάρχοντος περί τών Έτρού
σκων Ιστορικού ύλικού, νά δώση όσον οΐόν τε σαφεστάτην εικόνα της 
ιστορίας τού έτρουσκικού λαού καί τής σπουδαιότητος αύτού εν τή Ιστορία 
τού άρχαίου ιταλικού πολιτισμού.

Νέα ανλαξ in i  τής οελήνης. Ε ΐς τά μάλιστα αξιοπερίεργα φαι
νόμενα, άτινα παρουσιάζει ή επιφάνεια της σελήνης, άνηκουσι καί a l αν- 
λαχες, αί κατ’ εύδεΐαν γραμμήν ύπεράνω ¿ρέων, κοιλάδων καί πεδιάδων 
έκτεινόμεναι, στευαί καί βαδεΐαι έκάίναι αύλακες, αΐτινες έν μέν τή παν- 
σελήνω φαίνονται ώς λαμπραί φωτεινά! γραμμαί, έν δε τώ πλαγίω φω- 
τισμώ τής σελήνης ώς μέλανα νήματα. Τάς-πρώτος αύλακας άνεκάλυψεν 
δ αστρονόμος Schröter εν έτει 1788. "Εκτοτε άνεκαλυφδησαν διά περαι
τέρω έρευνών καί έσημειώδησαν έπιμελώς πολλαί τοιαύται αύλακες ύπό 
τοΰ Lohrm ann, M ädler καί ΐδίά ύπδ τού Schmidt- Νεωστί ηύξήδη δ 
άριδμδς τών μέχρι τουδε γνωστών αύλάκων τής σελήνης διά νέας τινδς 
άνακαλύξεως του εν Δρέσδη αστρονόμου J. Scheffler, όστις παρετήρησε 
νέαν πρότερον μή παρατηρηδεΐσαν ή καί μή ύπάρχουσαν ίσως αύλακα, έχ- 
τεινομένην άπδ τής κηλίδος Godin μέχρι ένδς τών τελευταίων ¿ρέων τής 
σειράς τού Άγρίππα. Εΐς τδ μέρος, ένδχ ή αυλαξ αυτη διασχίζει τάς σει
ράς τών λόφων, παρατηρούνται μεγάλοι μέλαιναι ¿παί, όμοιαι πρδς κρα
τήρας. Ή  ^αίτία ή σημασία τών αύλάκων τής σελήνης είναι εΐσέτι αινιγ
ματώδης κ«| άνεξήγητος, καδότι πασαι αί μέχρι τούδε γενόμεναι άπόπειράι 
έξηγήσεως διά τής παραβολής αύτών*πρδς ποταμούς ή διά τής παραδοχής 
διαρρωγών του φλοιού τής σελήνης ούδεμίαν παρέχουσι πιδανότητα.

Περίφημος ονρίατρια. Ή  άπό τινων εβδομάδων έν Λονδίνο» δια- 
μένουσα Άμερικανίς, Κυρία Shaw, διεγείρει εΐς τδ ’Αγγλικόν δημόσιον μέ- 
γαν έν&ουσιασμόν καί δαυμασμδν διά του — συρίγματός της. Ή  κυρία 
αύτη συρίζει τοφούτον δαυμασίως, ώστε εΐς ούδεμίαν δπωσούν πολυφοί- 
τητον μουσικήν Ισπερίδα έλλείπουσι δύο τουλάχιστον μέρη του προγράμ
ματος, τά όποια ή Κυρία 8haw έκτελεΐ συρίζουσα. Ή  παράδοξος-αυτη 
άοιδός, γνησία Άμερικανίς, υψηλού αναστήματος, μελαχροινή, μέ ζωηρόν 
έκφρασηκδν πρόσωπον καί μέλανας όφ&αλμούς, εΐνε μητηρ τεσσάρων 
ώραιοτάτων κορασίων, πρός διατροφήν τών δποίων ήσχολ/δη άποκλίιστι- 
κώς εΐς τδ σύριγμα. Άπδ ενός -έτους παρουσιάζεται ώς συρίστρια εΐς δη
μοσίας συναυλίας, τάς όποιας, áv καί τδ συ'ριγμά της εΐνε τόσω ισχυρόν 
ώστε δύναται νά άκουσδή εΐς μακροτάτας άποστάσεις, προτιμά νά 8ίδη 
έν ίδιαιτέραις αίδουσαις ή έν τώ δεάτρω. Μία φίλη της (Κυρία Camp-, 
bell), συνοδεύει τδ σύριγμά της έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού. Καδ έκάστην 
ήμέραν ασκείται έν τή τέχνη της έπί δυο ώρας, ή δέ άσκησις πρός τε
λείαν έκμάδησιν έκαστου νέου τεμαχίου, ιδίως μέρους μελοδράματος, απαιτεί 
δυο Ιως τρίΐς μήνας. Έ λδεν εΐς Λονδίνου μέ συστατικά γράμματα τής 
Κυρίας Vanderbilt, καί δ πρίγκηψ τής Ούαλίας έζήτησεν άμέσως νά τήν 
άκούση. ’Εννοείται ότι κερδίζει άπειρα χρήματα συρίζουσα. Καί τά τέσ- 
σαρα κοράσια, τά δποία ή μήτηρ καλεΐ ούχί με τά όνόματά των άλλά μέ 
ιδιαίτερα St’ έκαστον σύρίγματα, έχουσιν ώσαύτως μεγάλην εύφυΐαν καί 
κλίσιν πρδς τδ συρίζειν.
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Ο ΛΙ ΓΑ T I N A  Π Ε Ρ Ι  Π Α Α Γ Ι Α Ϊ Α Ο Γ .
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A n d .  C h é n i e r .

Ti< δεν αναπολεί τού« άνώ■ στίχου« τού Chénier άχούων μαχρόθεν 
έν νυκτί σεληνοφωτίστω τού« γλυκό?« ¡τερετισμού«, -οίονεί στεναγμού« τού 
πλαγιαύλου; Άγνωστο« περιπ_άθεια καί θέλγητρου άάριστον περιβάλλει τήν 

' σιωπηλήν φύσιν είσδύουσα μέχρι τη« άνθρωπίνη« καρδία« Ειπομεν ότι 
ό πλαγίαυλο« καταμαγεύει ακουόμενο« μαχρόθεν.. νΟντως, διπλασιάζεται 
τ  έκ· τή{ άκροάσεώ« του ηδονή όταν άκούωμεν αύτόν μακρόθεν διότι 
προστίθεται τι τό ειδυλλιακόν,' τό ποιμενικόν, τί τό ίδιάζον μονού εί« τόν 
πλαγίαυλον, ούχί 8è.καί εί« έτερόν τι εκ τών μουσικών όργάνων. Τετρά
χορδον. τι π. χ. άκουόμενον | |  άποστάσεω« ή και κλειδοκύμβαλου προξενεί 
τα« βουκολικό«^ εκείνα« τα« πλτρει« μελαγχολία« έντυπώσει« ύφ’ ων dux- 

*σω« καταλαμβάνεται ό άκούών πλαγίαυλον; Και τούτο εΐνε το διακρινον 
τόν πλαγίαυλον τών λοιπών εγχόρδων οργάνων. Ώ< Ικ τον μέσου δ ι’ et 
παράγεται 4 .ήχο« έν τώ πλαγιαυλω (οπερ ώ« γνωστόν ε?νε ή άνθρωπίνη 
ίναπνοή! έχει ουτο« τί τό άερώδε«, ρό πτητικόν κατ’ άντίθεσιν προ« .τήν 
εκ τού.τετραχόρδου παραγομένην ίσχυράν, οίονεί άποξέουσάν τιάπήχησιν.

Ή - ιστορία του πλαγιαύλου εινε ή άρχαιοτέρα όλων των λοιπών μου
σικών όργάνων. Ούδείς δύναται να βεβαίωσή τί« ητο ό πρώτο« διατρύ
πησα« τόν.κάλαμον καί θέλησα« νά παραγάγη εξ αύτοΰ μελωδία«, έν τούτοι« 
ούδε'ι« άμφιβάλλει ότι μεγίστη _ήτο ή χ^ήσι«-αυτού παρά τόϊ« αρχαίοι«. Οί 
Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι,1 οι Άσσύρριοι, οί Περσαι μετεχειρίζοντο τόν λεγό
μενον Συμπϊ, διπλοΒν αυλόν χατασκευαζόμενον έξ όστού κνήμη«. 'Ο  Ήρό- 
δοτο« διήρει του« αυλού« εί« άρρενα« και θήλει« καθόσον 4 ήχο« αυτών 
άντεστοίχει πρό{ φωνήν ανδρικήν ή γυναικείαν. Οί δ’ °Έλληνε« εΤχον πλεί- 
στα ειδη αύλών· τού« βαριαύλου«, τού« κυρίω« αύλου'«, τού« πλαγιαύλου«, 
τού« κυρτού« η εύθεί«, τού« λυδικού« η φρυγικού« Κατά τού« άρχεγόνου« 
τούτου« χρόνου«, ου« θά θεωρήσωμεν άποτελούντα« τό α. στάδιον τη« Ιστο
ρία« “του πλαγιαύλου, άπηντδτο έν χρήσει 4 πλαγίαυλο« τού Πανς« καλού- 
μενο{._ Οδτο« είχε τό ίδιάζον ότι συνέκειτο έξ 7 σωλήνων ’σου μήκου« 
ήνωμένων διά κηρού· έκαστο« τών σωλήνων παρήγεν ίδιον ήχον.

Εί«.τό β'. στάδιον τής ιστορία« τού πλαγιαύλου κατατασσεται πλα
γίαυλο« 4 άρχάΓο«. Οί 7 σωλήνε« κατηργήθησο.ν, διαδεχθέντο« αυ’τού« τού 
εν4ί καί μονού διατρήτου ύπό τεσσάρων 4πών καί κατεσκευασμένου Ικ κέ
ρατο« θηλεία« έλάφου ή άλλη« κερατίνη« ουσία«. Λίαν 8έ παράδοξο« ΐσωί 
φανή 4 προορισμό« τού πλαγιαύλου τούτου 4 διδόμενο« αύτώ όπύ τών τότε 
'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων. Κατά τήν μαρτυρίαν τού Βάρωνό« οί ίερεί« έν 
τοίί μαντείοι« καί κυρίω« τώ τών Δελφών μετεχειρίζοντο τόν πλαγίαυλον 
πρό« ζωηράν παράστασιν τών φρικωδών συριγμών τού όφεω« Πύθωνο«. Ό  
Όράτιο« εν τή „Ποιητική του τέχνη“ όμιλών περί τών Ιν τώ θεάτρω χο
ρών καί τών μουσικών αυτού όργανων μδ« πληροφορεί 8τι ο πλαγίαυλο« 
ίπεξετά&η διά προσθήκη« όρειχαλκίνου σωλήνο« πρό{ άπομίμησιν τη« πο
λεμική« σαλπιγγο«!

Κατά τήν 14. εκατονταετηρίδα έπετεύχθη βελτίωσι« του πλαγιαύλου 
λίαν σπουδαία, διά τη« προσθήκη« εί« τό γυμνόν σώμα του πλαγιαύλου 
τών λεγομένων κλειδίων. Διά τών κλειδιών κατωρθώθη όπω« 4 πλαγίαυ
λο« παράγη έκτά« τών τ4νων καί μεταξύ τούτων διαστήματα τά ήμιτόνια 
καλούμενα. Εύνόητον λοιπόν πόσον επλουτίσθη νυν τό ίργανον τούτο κα· 
τασταθέν ίκανόν πρό« μεγαλητέρα« μουσικά« έκτελέσει«. Ή  τελειοποίησι« 
αύτη άντ’κει κυρίω«. ει« τού« Γάλλου« καί ούχί ει« τού« Γερμανού« κατά

την μαρτυρίαν τού περιφήμου Quautz διδασκάλου τού πλαγιαύλου τού Φρει
δερίκου τού Μεγάλου.

Τέλο« διακρίνομεν τήν έποχήν πλαγιαύλου τού νεωτέρου. ’Ενταύθα, 
ενομεν τήν τροποποίησιν τού Boehm τήν γνωστήν Λλέον εί« όλου«. Χάρι« 
εί« τήν. τροποποίησιν -ταύτην 4 πλαγιαυλητής επιτυγχάνει όπως διά μια« 
κινήσεω« έπικλείωνται δύω εκ τών όπών ταύτοχρόνω« τούτου επιτυγχα
νόμενου διά τινο« τεχνική« συνδέσεω« τών δακτυλίων τών κλειδίων. Χάριν 
τη« παρά τοί« πολλοί« διαδόσεω« τή« άληθεία« σημειωτέον ίτ ι 4 Boehm 
δεν -εφεύρε τήν σύνδεσιν' ταύτην άλλ’ εβελτίωσε τό ύπό τινο« Gordon 
επινοηθέν σύστημα. Οί πλαγίαυλοι οί εύθηνοί κατασκευάζονται, έκ κου- 
φοξηλέα«, καλάμου, οί άκριβοί έκ παλισσανδρίου έβέννου κλτ. καί οί πολύ
τιμοι εμ κρυστάλλου καί άργύρου.

Μετά τήν περιληπτικήν ταύτην Ιστορικήν εκθεσιν, ε’πωμεν καί τινα 
άλλα σχετικά, ΕΤνε άξιοπερίεργον πόσον βαθέω« διαδεδομένη' ύπάρχει ή 
ιδέα ότι ,,τό φλάουτο-βλάπτει στό σεήθο«“. Άνευ τινό« διακρίσεώ«, π ϊ«  
όστι« ήθελεν ακούσει οτι πλαγιαυλείτε θά σα< δώσει τήν άνω άπάντησιν, 
αποφαινόμενο« δογματικώτατα.' Θάνατοι τινε; νέων πλαγιαυλούντων, αν 

’καί ή κατάστασι« τών πνευμόνων προϋηι'ιρ/ί άσθενική, έστερέωσε τήν 
ανω πρόληφιν. Φίλοι ιατροί μα« βεβαιουσιν οτι πνεύμονε« εί« υγεία φυ
σιολογικήν κατάστασιν ευρισκόμενοι ¿axvponotovvrnt, -επ’ άγαθώ τού 8λου 
σώμαΐο« διά τή« τοιαύτη« άσκήσεω« τού πλαγιαυλοΰντο« όστι« σημειωτέον 
καλώ« ουδέποτε άναοτέλλα  παίζων τήν έκπνοήν του άλλ’ έξερχομένην έκ 
τών χειλέων ρίπτει δι’ αύτών έντό« τού πλαγιαυλϊκού σωλήνο«. "Ετερον 
πλεονέκτημα τού πλαγιαυλούντο« εΐνε ότι λατρεύει τήν θείαν μούσαν Εύ- 
τέρπην οίκονομών περισσότερον πάντό« άλλου λάτρου αύττί« τόν χρόνοι» 
καί τά /ρήματά  του. Τό γεγονύ« εινε αναμφισβήτητου. Γποθέσατε, ότι 
θέλετε νά ίκμάθητε κλειδοκύμβαλού, τετράχορδον ή κιθάραν, αμφιβάλλετε 
ότι θέλετε καί 8ιά νά άγοράσητε τό ίργανον σα« καί διά νά τό συντηρή- 
σητε, καί διά δίδακτρα πολύ πολύ περισσότερα άφ’ ότι απαιτεί 4 πτωχό« 
πλαγίαυλο«;

Έ πειτα  Ιλθωμεν ε’« τήν σπουδαιοτάτην οικονομίαν τού χρόνον. 
Θέλετε νά φθάσητε ε?« τό σημείόν έκήνο τή< τελειοποιήσεω« καθ’ δ νά 
δύνασθε à  prima vista νά έκτέλήτε Gounod ή Verdi, F lûte enchantée 
τού Mozart, Oratorio τ ι τρύ Haydn; πόσα Ιτη θέλομεν διά τόν πλαγίαυ
λον; τρία ετη συστηματική« σπουδή« άρκοΰσι· άλλά διά κλειδοκύμβαλον ή 
τετράχορδον; έπτα', Ή  διαφορά πρόδηλο« καί ή οικονομία τού χρόνου 
άναμφίλεκτο«.

Άλλά, θά παρατηρήση τι«, τό τετράχορδον καί τό κλειδοκύμβαλου εινε 
όργανα τέλεια, καί άντίστοιχεϊ ή απώλεια αυτη τού χρόνου καί τών χρημάτων 
πρό« τήν άπόκτηιτν εύχιρεια« επί τών θείων τούτων όργάνων. Σύμφημι. 
Άλλ’ υπάρχει πληθύ« ανθρώπων, τά % σχεδόν φιλομούσων οίτινε« θέλουσι 
νά έκτελώσι κάτι τι αύτοί οί ίδιοι, όχι ν’ ακούωσι άλλων Ικτέλεσιν, καί οί
τινε« πάλιν αδυνατούσι νά θυσιάζωσι τόσα χρήματα καί πρό πάντων τόσον
Sióvov πρό« Ικπλήρωσιν ένό« γούστου . . Εί«- τόν τοιοίτον τι έπιθυμούντα 

« 8έν συνιστα ώ« μόνην διέξοδον τήν έκμάθησιν τού πλαγιαύλου;
Τέλο« ή διδασκαλία τού πλαγιαύλου έν Έλλάδι ολίγον εινε καρπο

φόρο«, καί όλιγίστου« πλαγιαυλητά« δυνάμεθα νά έπιδείξωμεν. Ό  δε μό- 
υο< πλαγιαυλητη« "Ελλην 4 κ. Εύρυοθένη« Γκίζα« όφείλεται εί« τόν πρώτον 
άληθή διδάσκαλον τη« πλαγιαυλητική« εν Έλλάδι μακαρίτην Παναγιώτην 
Άντίππαν καθηγητήν έν τώ Ώδείω.

Έ ξ  ’Αθηνών. 1 Θ. Ξ. 2.

κκ'. I. Κ. Δ. εί« Ταϊγάνιον, Ε . Δ. Στ,, ε« ,Φι- 
λιππούπολιν. Έλτίφθησαν καί σά« εύχαριστούμεν. 
— κ. Θ. Σ.' εί« ίσμαϊλία. Ό  IV. τόμο« τών 
„Αριστουργημάτων τή« Νεωτέρα« Τέχνη«“ τελειώ
νει "τόν *ρο«εχή μήνα άμφότεροι Οι τόμοι χρυσό1 
δετοί τιμώνται φρ. χρ. 45 καί τά ταχυδΐ5ομικά έκ 
φρ. 10 εί« βάρο« σας.—  κ. Β. Β. εί« Αδριανού- 
πολιν. Τά πρόί’ύμά« άποστελλόμενα δύο τεύχη 
περιπλέον εΐναι διά- τόν αύτόθι κ. Ζ. — κ Π. Χρ. 
εί« Γαλάζιου. Έλάβομεν ύπό σημείωσιν καί θά 

-άποσταλώσιν ύμ~ν. — κ. Δ. Ι.,Κ . εί« Κραϊώβαν. 
Τά« εικόνα« θίά. λάβετε άμα έτοιμασθώσί, πρό«'

τόν ύποδειχθέντα ήμίν κ. άπεστάλησαν τά φυλλά
δια. — κ. Κ. Δ. Κ. εί« Προύσσαν. Έλήφθησαν 
καί σα«̂  εύχαριστούμεν. — κ. Ν. X. εί« Θεσσαλο
νίκην. Άνάμενομεν νεώτερα. — κ. Ε. Κ. εί« Σω· 
ζοπολιν. ' Άπεστάλησαν. — κ. Γ. Φ. εί< ’Αλεξάν
δρειαν, ΉμεΤ« έκδίδομεν προ«εχώ« τά« εικόνα« 
τού διαδόχου μετά τή« μνηστή« του ώ« θά άνεγνώ- 
σατε ήδη. — κ. * εί« * Μέ τό ποίημά σά< δέν 
έννούμεν τί ζητείτε. Μδ« λέγετε ότι τό έγράψατε 
εν'βί^. θά  σ?« έπιστεύομεν καί θά ίνομίζομεν 
μάλιστα'8τι-τό έγράψατε τρέχοντε«, καθ’ ην στιγ
μήν κατεδιώκεσθε ύπό λύκων, αν δεν είχετε καί

| μερικού« στίχου« οί όποιοι προδήλω« έγράφησαν 
ύπό τή« χειρο« σα«, καθ’ ήν στιγμήν άπεκοιμασθε. 
’Αν τουλάχιστον οί στίχοι σα« ήσαν κάπω« ανεκτοί, 
θά Ινομίζομέν ότι εύρίσκεσθε ακόμη εί« έκεΤνο 
τό στάδιον τή« παιδική« άφελεία«, καθ’ _ 4 τά μέ
τρα καί αί όμοικαταλαξίαί θεοιρούνται ώ« ή μόνη 
ουσία τή« ποιήσεω«. °Όπω«8ήποτε σδ« συμβουλεύο- 
μέν νά μή άναμιγνύεσθε εί« πράγματα,περί τών οποίων 
ούτε' έχετε ούτε εΤναι δυνατόν ποτέ νά λάβητε τήν 
έλαχίστην ιδέαν. — κ. I. ει« Κάίρον. Τό αξιόλογου 
ποίημά σα« λυπούμεθα ότι διά λόγου«, τού« όποίου« 
εύκόλω« έννοείτε, άδυνατουμεν νά δημοσιεύσωμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ή  έν Βουδαπέστη ούγγρική Ακαδημία τών ’Επιστημών ύπό Γρηγορίου Γώγού, ’Αρχιμανδρίτου. — Ή  πνευματική άνά- 
πτυξι« τών πιθήκων.^ —  Πόσον χρόνον διαρκεΐ.το όνειρον. —  Ιστορία ένό« άσματο« ύπό Στυλιανού Οίκονόμου (διήγημα — τέλο«). — Πινακοθήκη, 
ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (Ή  μεγίστη καί συγχρόνω« ίσχυροτάτη λαμπά« ήλεκτρικοΰ φωτό;. — ’Εναέριον μέγαρον — Παράδοξα ονό
ματα ναών. — Επικίνδυνο« πτώσι«.' — Νέον πείραμα τού Δρ. Γάννεο. — Φιλομουσία τών ζώων. — Δένδρου-άγελά«. — Μιχαήλ Ευγένιο« Chevreuil.·) 
—/Ε πιστήμη καί Καλλιτεχνία. (Δηλητήριου τών έγχέλεων. — Άνακαλυψι« αρχαία« Έτρουσκική« πόλεω«. — Νέα αυλαξ έπΐ τη ί σελήνη«. — Περίφημο« 
σύρίστρια.) — ’Ολίγα τινα περί πλαγιαύλου  ̂ύπό θ . 3 . Ζ. — Μικρά Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Φρειδερίκο« 'Eppuo« Γκέφφκεν. Πρώην καθηγητή« τού πανεπιστημίου έν Στρασβούργο) (έν σελ. 295). — Θήρα φασιανών. 
Είκον ύπο A! ν. Màffei (έν σελ. 299). — Καρτούμ (έν σελ. 303).
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