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Η ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.*)

·) ΊΙ διατριβή αίτη -γράφη μικρόν πρό τοΰ τελευ
ταίου καταστρεπτικού σεισμού παρά περιηγητού διαμεί- 
ναντοί έφ’ ικανόν χρόνον έν τή νήσφ, αξιότιμος οέ 
φίλο;, Νιος τήν πατρίδα, προσέΟηζ.ε σημειώσει; τινά; 
έπί τή; νΰν καταστάσειο;.

(Μετά εικόνων, βρα σελ. 321.)

Ιστορικά τινα περί Χίον.

Γ
νωστόν είναι δτι ή Χιό: διαμφισβητεΐ 
τή Σμύρνη τήν τιμήν δτι έγέννησε τον Όμη
ρον. ΊΙ νήσος ήτο, ώ: κοινώς πιστεύεται, 

αποικία τών Ίώνων, δπως και δλη ή πλησιό
χωρος τής Ασίας παραλία. Ίά πρώτα φιλο
λογικά έργα έγράφησαν έν διαλέκτιμ Ιωνική 
μέχρι τοΰ ε'. προ Χριστού αιώνας, δτε ήρξατο 
είσαγομένη ή αττική διάλεκτος. Περί τής παρα
γωγής τοΰ ονόματος τής Χίου τρεις έπιζρα- 
τούσι γνώμαι · οί μέν παράγουσιν αυτό άπό τοΰ 
στοιχείου τοΰ αλφαβήτου Ν. ένεκα τοΰ σχήμα
τος τής νήσου- άλλοι έκ τοΰ ονόματος αρχαίας 
θεότητας, Χιόνης λεγάμενης, και άλλοι τέλος 
έκ τής χιόνος τής καλυπτούσης τά πρός βορράν 
όρη. Τω 498 πρ. Χρ. ή Χίος περιήλθεν είς 
τήν εξουσίαν τών ΙΙερσών, οίτινες ήνάγζασαν τάς 
Χιαζάς τριήρεις νά λάβωσι μέρος έν τή ναυ
μαχία τής Σαλαμίνας υπέρ αυτών. II Χίος, 
ή πλουσιωτέρα πόλις τής ’Ιωνίας, ήτο εις θέσιν 
νά όπλίση 100 τριήρεις και νά έπιβιβάση εις 
αύτάς ίζαναν αριθμόν δούλων. Βραδύτερου οι 
Χΐοι, συμμαχήσαντες μετά τών Σπαρτιατών 
έπολέμησαν κατά τών ’Αθηναίων έν τω ΙΙελο- 
ποννησιαζω πολέμιο, τέλος δέ καί ή Χίο: περι
ήλθεν είς χεΐρας τών βασιλέων τής Μακεδονίας. 
Μικρόν πρό Χριστού, σύμμαχος τών Ί’ωμαίων, 
έζ.υριεύθη καί έλεηλατήθη ύπό τοΰ Μιθριδά- 
του. δστις ήχμαλώτισε το πλεΐστον μέρος τών 
κατοίκων της. Ό Σύλλας δμως. ό νικητής 
τοΰ βασιλέως τοΰ ΙΙόντου, ήλευθέρωσεν αυτούς 
δούς αύτοΐς ζαί πολλά προνόμια. Καί ό Ηρώ
δης. ό βασιλεύς τής Ίουδαίας, μεταβάς είς Χίον 
λίαν γενναιοδώρως πρός τήν νήσον προσηνέχθη. 
’ \πό τής έποχής ταύτης μέχρι τοΰ Γ. μ. Χρ. 
αιώνας ή Χίος άπετελει μέρος τοΰ βυζαντινού 
κράτους, ζαί ή ιστορία αύτής ούδέν σχεδόν τό 
αξιοσημείωτο·/ παρουσιάζει. Ί ω 11 24 ό Τούρκος 
ήγεμών Τσάζας έζυρίευσεν αύτήν έζδιωχθείς μετ’ 
δλίγον ύπό τοΰ ναυάρχου τής Βενετίας Μιζελη, 
δστις κατέλαβε τήν νήσον έν δνόματι τής βενε
τική: Δημοκρατίας. Περιπεσοΰσα τό δεύτερον 
είς χεΐρας τών Βυζαντινών, ή Χίος έκυριεύθη 
ύπό τών Γενουηνσίων. οίτινες εξούσιασαν αύτήν 
διακόσια όλα έτη. Καθ’ δλον τό διάστημα τούτο 
έζυβερνάτο ύπδ τής οικογένειας τών ’Ιουστινια
νόν καί άπήλαυε μεγάλης ήσυχίας. ’Αλλά τώ 
1563 ό ΙΙιαλή-πασάς ένεφανίσθη ενώπιον αύτής 
μετά ύγδοήκοντα πολεμικών πλοίων καί κατέ
λαβαν αύτήν τώ 1691 ό Γάλλος ναύαρχος 
Duquesne έκαυσε τόν τουρκικόν στόλον έν 
αύτώ τώ λιμένι τής Χίου, καί τω 1694 οί Βέ
νετοι , οδηγούμενοι ύπό τοΰ Ζήνωνος, έςεδίωςαν 
τούς Τούρκους, οίτινες εν έτος μετά ταΰτα κα- 
τέζ.τησαν αύτήν πάλιν ύπό τόν Μεζεμόρτην. 
’Από τής έποχής ταύτης ή Χίος ανήκει είς τήν 
Τουρκίαν ζαί χαίρει είδος αυτονομίας, διότι 
διοιζεΐται ύπό ολιγαρχικής έπιτροπίας, δημο- 
γεροντείας καλούμενης, ήτις διατηρείται καί σή
μερον έτι έν τοϊς χωρίοις. Έν έτει 1788 ή 
πανώλης ένσζήψασα μεθ’ ορμής έθανάτωσε δε- 
ζατέσσαρας χιλιάδας κατοίκων, ζαί τώ 1814 
ένσζήψασα έκ δευτέρου άνήρπασεν άλλας πέντε 
χιλιάδας . . .

Γεωγραφική θέσι; τή; νήσου. — Ί·. φάροι. — Ui 
λιμένες.

II νήσος Χίος κεΐται έν τώ ίίγαίω πελάγει 
καί πρός δυσμάς τοΰ κόλπου τής Σμύρνης, άφ 
ού χωρίζεται διά τής χερσονήσου Καραβουρνοΰ. 
Αί τήν Χίον περιζυκλοΰσαι νήσοι είναι- πρός 
βορράν ή ίέσβος. πρός δυσμάς τα Ί αρά. προς νότον 
ή Πάτμος. Πρό; άνατολάς χωρίζεται άπό τής 
ασιατικής παραλίας διά τοΰ πορθμού τής Χίου, 
τής συνήθους διόδου τών άπό Κωνσταντινουπό
λεως είς Συρίαν καί ’Αφρικήν πλεόντων ατμό
πλοιων. I ό στενώτερον μέρος τοΰ πορθμού τούτου 
μεταξύ τοΰ Λευκού Ακρωτηρίου καί τοΰ ακρω
τηρίου τής Αγίας Ελένης, είναι δέκα περίπου 
μιλιών- έν τώ μέσω τοΰ πορθμού κεΐται η 
νήσος ΙΙασπάργα, έφ’ ής εΰρηται φάρος ύψος 
έχων 18 μέτρων. Μεταξύ τών πόλεων Χίου 
ζαί Γσεσμέ έπί τής ’ ίσιας ή άπόστασις είναι 
δέκα μιλιών. Εις τήν άκραν τής προκυμαίας 
τής Χίου άνηγέρθησαν δύο έρυθροί φανοί, ύψος 
έχοντες 42 μέτρων. ΙΙρος τό βόρειον τοΰ πορθ
μού μέρος ζεΐνται οί νήσοι Οίνούσαι, ής η άνα- 
τολιζωτέρα, ή νήσο: τοΰ Πασά ζαλουμένη. έχει 
φάρον πρώτης τάξεως. περιστρεφόμενος κατά 
λεπτόν τής ώρας - τό ύψος τοΰ φάρου τούτου είναι 
75 μέτρων. Οι φάροι ούτοι άνηγέρθησαν υπό 
γαλλικής έταιρίας (τής Εταιρίας τών φάρων 
καί φανών τής οθωμανικής αυτοκρατορίαςι. ήτις 
εισπράττει δικαίωμα είκοσι λεπτών τοΰ φράγκου 
κατά τόννον. Ί) δια. τοΰ πορθμού πλοΰς είναι 
αρκούντως ασφαλής, πρός τό ανατολικόν μόνον 
μέρος παρά τήν είσοδον τοΰ κόλπου τών ’Ερυ
θρών εύρίσκονται ύφαλοι. Οι έν τώ πορθμώ 
πνέοντες συνήθως άνεμοι είναι ό βόρειος καί ό 
νότιος. Ό βορειο-άνατολικος ζαί ό νοτιο-άνα- 
τολικός άνεμος άναζινοΰσι τήν θάλασσαν οσάκις 
πνέουσιν οί άνεμοι ούτοι μετά σφοδρότητος ού 
μόνον τά ιστιοφόρα πλοία ζινουνεύουσιν. άλλά 
καί αύτά τά ατμόπλοια δέν δύνανται νά άοά- 
ξωσιν είς τόν λιμένα. Ί) λιμήν τής Χίου (Κά- 
στρον λεγόμενον) σχηματίζει ελλειπτικήν διευθυ- 
νομένην άπό βορρά πρός νότον. ΙΙρος βορράν 
ό λιμήν έχει οριον τό φρούριον, πρός δυσμάς 
τήν πόλιν, πρός νότον τά τουρκικά νεκροταφεία 
ζαί προς άνατολάς τήν προκυμαίαν. ΊΙ προκυ
μαία αύτη εύρίσκεται έν ελεεινή καταστάσει. 
μέ όλα; τάς κατά καιρούς γινόμενα; έπισκεύας. 
Ό λιμήν θά ήτο εύρύς ζαί αναπαυτικός. έάν ή 
ύπό τών βροχών παρασυρομένη άμμος δέν είχεν 
έλαττώσει τό βάθος αύτοΰ είς τρόπον, ώστε πλοΐα 
τραβώντα πλέον τών 14 ποοών δέν δύνανται νά 
εΐσπλεύσωσιν είς αύτόν, καί αύτά δέ τά μικρό
τερα πλοΐα μόνον εις ώρισμένας τινάς θέσεις 
δύνανται νά άράξωσιν. Τό μήκος τοΰ λιμένας 
είναι 1200 μέτρων, τό δέ πλάτος αύτοΰ 400 ώς 
έγγιστα.^

II δη έπί τών Γενουηνσίων είχε ζατα- 
σκευασθή κυκλική διώρυξ πρός έζροήν έξω τοΰ 
λιμένας τών υπονόμων ζαί τών ύετίων ύδάτων 
πρό τινων πάλιν έτών έπεσζευάσθη ή διώ.ους 
αύτη, άλλά δυστυχώς νέαι έκτίσθησαν ένταΰθα 
οικοδομαί. Μεγάλη άνάγκη θά ήτο διά τήν 
Χίον νά έχη καλόν λιμένα, άλλά πρός τούτο 
απαιτούνται μεγάλα έργα καί μεγάλα·, δαπάναι- 
ίσως τό ποσόν τεσσάρων έκατομμυρίων φράγκων 
δέν θά έπήρζει. Έγένοντο μέν προτάσεις διά
φοροι παρά αγγλικών ζαί γαλλικών εταιριών, 
άλλά μέχρι τοΰδε αί προτάσεις αύται άπερρί- 
φθησαν και τά πράγματα μένουσι στάσιμα . . .

Μ’ δλον τούτο τό εμπορικόν ναυτικόν τής 
Χίου δέν είναι εύκαταφρόνητον. διότι έχει πλέον 
τών 100 πλοίων μεγάλων άπό 100—800 τόννων, 
και 350 μικροτέρων. Οί περισσότεροι τών Χίων 
πλοιάρχων είναι έκ τοΰ χωρίου Βροντάδου, 

περί ού κατωτέρω · είναι δέ ζαί τινε: ναυτικοί 
έκ τοΰ μικρού χωρίου Λαγκάδα, έζ τών νήσων 
Οίνουσσών καί έζ Καρδαμύλας. Αί άσφαλιστι- 
ζαί έν Χίω εταιρίαι είσίν άνθηραί, άλλ είναι 
έταιρίαι μέ περιορισμένα κεφάλαια. ΙΙρος βορ
ράν τής πόλεως εύρίσκεται καί ναυπηγείο·/, έν 
ω κατασκευάζονται πλοία μέχρι; 900 τόννων.

Προς βορράν τοΰ Κάστρου είναι ό λιμήν τής 
ίαγζά.δας, βαθύς μέν άλλ ούχι εύρύχωρος, καί 

πλησίον αυτού υπάρχει έτερος μέγας λιμήν Κο- 
λοκυθοΰ (τό άρχαΐον Δελφίνιον), δστις είχε 
μεγάλην σπουδαιύτητα κατά τού; άρχαίους χρό
νους καί μάλιστα έν καιρώ τού I Ιελοποννησιακ.οΰ 
πολέμου. Ενταύθα οί ’Αθηναίοι είχον στήσει 
τό όρμητήριόν των διά τάς κατά τής Χίου, 
συμμάχου τής Σπάρτης, έπιδρομάς των διό καί 
ώχύρωσαν αυτόν καταλλήλως. Σήμερον ό λιμήν 
τοΰ Δελφινιού είναι σχεδόν έγκαταλελειμμένος. 
διότι κεΐται απόκεντρος τής συνήθους γραμμής 
τών πλοίων. ΙΙρος τό βόρειον μέρος τής νήσου 
δέν ύπάρχει είμή είς μόνον λιμήν. ό τής Καρ
δαμύλας. άβαθής ζαί ολίγον συχναζόμενος. ’Αλλά 
πρός δυσμάς ζεΐνται δύο ασφαλείς λιμένες, ό 
τής’Αλύντας καί ό τών Μεστών, χρησιμεύοντες 
ώς καταφύγιου έν καιρώ τρικυμίας. Είς τόν 
λιμένα τών Μεστών άπεβιβάσθη ό Γάλλος συν
ταγματάρχης Φάβιέρος έν έτει 1828 μετά τού 
τακτικού ελληνικού στρατού, δπως πολιορζήση 
το φρούριον τής Χίου.

"Εκτασι; τής νήσου. — Ίο σχήμ.α αύτή;. — Χείμαρροι 

καί πηγαί. — ""ρη. — Μέταλλα. — Τά φυτά καί άνθη.

II νήσος Χίο; έχει έζτασιν άπό βορρά προς
=ζτ.- 
ουεν.

άπό
το

'ι 
νότον είκοσι καί δζτώ ώς 
ματίζουσα τό στοιχεΐον X, 
Ιό βόρειον μέρος, δέκα 

άνατολών προς δυσμάς. 
οέ νότιον μέρος, εζτάσεως μόνον 
είναι επίπεδον μέ ολίγου: μόνον 
φου;. Ιό μέρος, 
μεγάλα τμήματα,

καί

έγγιστα μιλιών, 
ώς άνωτέρω εί 
μιλιών εζτάσεως 

είναι τό βρεινότερον
ιννέα μιλιών, 

λό-
τοι

I
,γιστα μιλιών 

δρέων. Έν Χίφ 
μόνον χείμαρροι, 
είσί μεταλλ'.ζαί. 
είναι τά φρέατα 
ύδωρ, 
δρεων 
αύτών

ταπεινού:
το συνδέον τά δύο ταΰτα 

δέν έχει έζτασιν ή οκτώ ώ; 
διασχίζεται ύπό ύψηλών 

ν ύπάρχουσι ποταμοί, άλλά
ιί πηγαί τινες, ών πολλαί 
ζ όρη είναι ξηρά. ΙΙολλά 

έν τή νήσο», άφθονον παρέχοντα 
II γενική διεύθυνσις τή; σειρά;

είναι άπό βορρά πρό; νότον, το οέ ύψο; 
όρον είναι άπό 40<)—5OU 

κορυφαί είναι πρό;
ΊΙλίας (1315 μέτρων)· έν
ΙΙροβατίας (915 μέτρων), 
τοΰ οποίου κεΐται τό μονα- 

ΙΙλησίον τοΰ όρου; τούτου 
• --- ■_.....  ~.ι...

τών

μέσον 
Αί ύψηλότεραι 

ΙΙροφήτη; 
τό όρο; 
πρόποοα:

κατα 
μέτρων, 
βορράν ό 
τώ μέσιμ 
είς τούς
στήριον Νέα Μονή, 
εύρίσκεται έτέρα κορυφή 1050 μέτρων ύψους.

ΊΙ φύσις τοΰ εδάφους είναι άργιλλώδης- εις 
τά περίχωρα τής Κεράμου εύρίσκεται άντιμό
νιον ζαί χαλζοπυρίτης. II σιδηρούχο; γή είς 
πολλά μέρη άπαντάται- εύρέθησαν δέ καί ίχνη 
γαιανθράκων. Ιά μάρμαρα τών Λατομείων είχον 
άξίαν μεγάλην κατά τήν αρχαιότητα- σήμερον 
σχεδόν δέν καλλιεργούνται. I ά μάρμαρα ταΰτα 

Μ όνον
ή νήσος 
έποψιν 
ύπάρχει 

ρός τούτο ανακαλύψεις.

είναι λευκά καί έρυθρά. 
ρύσσεται. 'Αλλως τε 
εμβριθούς μελέτη; ύπό 
καί ούδεμία αμφιβολία 
θά γείνωσιν ώ; πρί= .......................-γ-—·

ΊΙ φυτεία τή; Χίου είναι ή συνήθη: τών 
παραλίων τής Μεσογείου- δ,τι δμω; χαρακτηρί
ζει ιδίως αύτήν είναι δύο είδη δένδρων, 
καί 
έτι άποκλειστικώς 
σιν.

άντιμόνιον έ;ο- 
χρήζει είσέτι 

μεταλλευτικήν, 
δτι σπουδαίοι

α οποία 
είς τούς άρχαιοτάτους χρόνους ζαί σήμερον 

ί; τήν νήσον ταύτην άνήκου- 
Ι'.ίναι ταΰτα το οενορύλλιον τής μαστίχης 

καί είδος σχίνου. έξ ού παράγεται ή τερεβινθίνη 
τής Χίου. ΙΙερί τών δύο τούτοιν δένδρων ποιή- 
σωμεν λόγον κατωτέρω.

(Έπεται συνέχεια.)

Ο ΪΛΙΣΜΟΣ.
Μελέτη συνερανισθεΐσα έκ τή; περ σπουδάστνυ Μονο
γραφίας Ίταλιστι ίημοσίευθείσς; ύπό τοϋ έγκριτου 

λογίου Ζαχαρία Μάγερ έ. Τεργέστη, ύπό ϊ. Μ.

ό άνθρωπο
- ■

τοδυνηθή νά 
ή βλέμμα τού νοό; του περί 
φ; παραχρήμα αισθάνεται τήν ζ

και 
ταραχρήμα αισθάνεται τήν ζωηρόν έντύ- 

τήν μεγίστην διαφοράν
ιοιου αυτου ο ντο;

11 σμιζρότη; ζαί 
ταπεινοί ζαί άπεν-

πωσιν ήτι: δεικνύει αυτώ 
τήν ύπάρχουσαν μεταξύ του 
καί τοΰ εξωτερικού κόσμου, 
άνικανότη; τοΰ άνθρώπου, 
θαρρΰνει αύτόν, ένώ εξ’ άλλου εμπνέει αυτώ
•εόβον το μεγαλεΐον καί ή άκατάολητος ούναμις 
τών περικυκλούντων αύτόν άντιζειμένων, άτινα 
εγείρονται (ύσΐί άπειλητιζον φάσμα προ; έκμη- 
οενισμόν του. 'Αμοιρο: παντός μέσου, στεοού- 

ινα δυνηθή ν’ άντιταχθή 
τρομερού άντιπάλου αισθάνεται 
ως συμφιλιωθή μετ’ αυτού, ζαί 

προσπίπτει γονυζλιτή: ένώπιόν 
ροσφέρει λατρείαν. Εντεύθεν πάσα 

ή φύσις πληροΰται θεών ζαί πνευμάτων άπει- 
ζονιζομένων ζατ εικόνα και όμοιωσιν τοΰ πρω- 
τουργοΰ αύτών, και εις του; θεού: τουτου; προ- 
σφέρεται ύπό τοΰ άνθρώπου ό>: φόρο; λατρείας, 
ό χρυσός, αί άπαρχαί τών καρπών, τά κτήνη 
καί οί σιτευτοί μόσχοι, έν τισι δέ άξιομνημονεύ- 

εοιπτώσεσι δεν έφείσθη ό άνθρωπος νά 
χύση είς τόν βωμόν τή; λατρεία: καί αύτό τό 
αίμα τοΰ όμοιου του, ύπολαβών τήν θυσίαν έ'ργον

πόση; συμβουλή: 
____ τοιούτου 
τήν άνάγκην δ· 
ινα τον έξιλεώση 
του καί τώ 

θεάρεστον. ΊΙ εποχή αύτη διήρζεσε χρόνον 
μακρόν, γόνιμο: μεγάλιυν έργων, μεγάλων συμ
φορών, ύψηλής εποποιίας, φαντασιώδους ποιή- 
σεως ζαί άριστοτεχνιζής άμιμήτου καλλιτεχνίας. 
Καίπερ βάρβαρο; ζαί υλικός ο άνθρωπος εις τα; 
ποάξεις τοΰ έξωτερικοΰ αύτού βίου, ούδέν ήττον 
διέγνωσεν έξ ίδιου ένστικτου οτι ή ύλη ϊνα δυ
νηθή νά κινηθή είχεν άνάγκην άλλη; δυνάρεως 
διαφόρου καί άνωτέρα:. II ιδέα, τοΰ Ηεού 
Κυρίου, προγενεστέρα τής τοΰ Ηεοΰ ΙΙατρός. 
ήτις έν μέσω τών προλήψεων καί τής φανατική: 
πλάνη; διαρρέει αυτοκίνητο; έχουσα τάς ρίζα; 
αύτή; έν τή ανθρώπινη φύσει, καί τό πρωτο
γενές αίσθημα άνεξάρτητον -ή; διασκεπτική; 
λειτουργία; καί τού περί άθανασία: συλλογισμού, 
αεταδιδόμενον είς το δόγμα τής οικογενειακής 
εστίας, τών ηρώων, τών πολεμιστών, καί τού 
πλήθους, έπαζριβούμενον έτι καί εί; τάς δί 
αίματος άντεζοικήσει;, ζαί εί; τήν προ; τοΰ; 
αιχμαλώτου; διαγωγήν, είσίν ή αιώνια διαμαρ
τυρία καθ’ όλων τών δοξασιών, αιτινες μή άρ- 
ζούμεναι μόνον ινα μεταβάλλωσι τά σύμβολα 
ζαί τά δόγματα, άγωνιζονται παντί σθένει ϊνα 
άνατρέψωσι τάς βάσει; ζαί τά θεμέλια.

Ό άνθρωπο; γεννάται ρέπων έξ ιδία; φύσεως 
πρό; τήν έλευθερίαν καί τήν άλήθειαν, τά δύω 
ταΰτα έφόδια τοΰ μέλλοντος, άτινα ουδέποτε 
ικανοποιεί τό παρόν, επομένως ή ύποταγή αύτού 
έπί μακρόν παρατεινομένη άποβαίνει αύτώ ζυγός 
ανυπόφορος έξ ού θέλει νά άπαλλαχθή. Ό παΐς 
γίνεται έφηβος, ή δε περιβολή ήν έφερε το

πρόσθεν διασχίζεται έκ τού όγκου τών εΰρώστων 
μελών τή; άναπτυχθεϊσης ήλικίας του. Τήν 
έποχήν τή; ύποτελεία; ζαί είοωλολατρείας. δια
δέχεται ή τής σζέψεω; καί τή; κριτικής. Ο 
άνθρωπο; δέν άνέχεται πλέον νά ήναι δούλο; 
τή;.φύσεως ή άλλου τινός, άλλ’ έπιζητεΐ νά. 
υψιύση καί άναδείξη έαυτον κύριον καί δεσπότην. 
Ιδού λοιπόν συντρίβει τά ψευδή είδωλα, ρίπτει 

αύτά εί; τόν βόρβορον, κηρύττει πόλεμον κατά 
τών ουρανίων καί έπιγείων θεών οΐτινε; ζατε- 
χράσθησαν τής εύπιστίας του ζαί άφίεται άμέ- 
ριμνο; εί; τήν άζώλυτον έζπλήρωσιν τών επι
θυμιών καί τών πόθων του οίτινες τέως κατεπι- 
έζοντο, ζητών οιονεί ανταμοιβήν τή; πολυχρονίου 
ύποτελεία; του. Ι’.ν τή έποχή ταύτη τής άν- 
τιδρόσεω; λαμβάνει οδηγόν τά ίδια αυτού 
συμφέροντα καί πάθη, καί έντεύθεν πολλάκι; 
άντικαθίστησιν εί; τήν έλευθερίαν, τήν άκολα- 
σίαν. \λλά τά όργια έξαντλούνται διαδοχικώς, 
έπέοχεται ή άνικανότη;, τότε δ ή ή σκέψι: ζατα- 
λαμβάνουσα τήν προσήζουσαν αύτή θέσιν. τόν 
διδάσκει οτι αύτό; δέν είναι ό δούλο; ούτε ό 
δεσπότης τής φύσεως, άλλ’ ό έπιζαρπιούχο: καί 
συμπράζτωρ.

II φύσις έχει τούς έαυτής νόμου; εί; οϋ; 
ύπείζει άναλλοιότω; έν τοΐ: συνδυασμοί; τών 
υλικών στοιχείων καί έν τή παραγωγή τών ποι
κίλων αύτή; μορφών ζαί φαινομένων. Μελετάν 
τού; όρου: τών μορφών καί φαινομένων τούτων, 
ζαί γινώσζ.ειν άναπαράγειν αύτάς, ταύτόν έστί 
ζαθιστάναι τού; νόμους θεράποντα;, διότι οί 
νόμοι ούτοι δέν δύνανται νά άρνηθιΰσι τήν εαυ
τών λειτουργίαν όσάζις παρομαρτούσιν οί πρό; 
τούτο άπαιτούμενοι οροί. Αυτή έστίν ή αληθής 
θέσι; τού άνθρώπου έν τή φύσει, ζαί εις τούτο 
εγζειται ή έλευθερία ζαί -υπεροχή αύτού. Ύπό 
τού; όρους τούτους δύναται νά ζαρπούται τ<ΰν 
αγαθών πρό; θεραπείαν τών ιδίων αύτοΰ ύλιζών, 
ηθικών καί πνευματικών αναγκών.

II μόρφωσις τής πεποιθήσεως ταύτης έν τοϊς 
νεωτέροις χρόνοι;, ής ή άρχαιότης δέν παρέχει 
ήμΐν, είμή σπάνιά τινα καί άσθενή παραδείγματα, 
διελθοΰσα τήν δοκιμασίαν έν τή εϋσταθεία ζαί 
λεπτότη; τού πνεύματος άνήγαγε τάς φυσικά; 
επιστήμα; εις τόν ζολοφώνα τοιαύτη; τελειότη- 
το;. ήτι; προ ήμίσεως έτι αίώνο; έθεωρεΐτο φαν
τασμαγορία καί άφροσύνη. Τά θαύματα διαδέχον
ται τά έργα τά άποοεικνυόμενα διά μαθηματική: 
ακρίβειας ή γή ζαί τά ούράνια σώματα κινούν
ται έπί διαγεγραμμένων κανονικών τροχιών, οί 
άπειροι αστέρες κατέρχονται έκ τού ύψηλού 
αύτών σημείου ϊνα καταμετρηθώσι διά τού τηλε
σκοπίου καί έρευνηθώσι διά τού είκονοσζοπίου. 
< ·ι λαοί διά τού ατμού ζαί τού τηλεγράφου 
άνταλλάσσουσι μεταξύ αύτών ιδέας καί έμπο- 
ρεύματα καί άναγνωρίζονται άδελφοί. \ί νέαι 
ανακαλύψει: καί έφαρμογαί ευρύνονται εί; δια
στάσεις σημαντικής χρησιμότητα; μεταβά/.λουσαι 
τού; κοινωνικούς καί πολιτικούς όρους τής τε 
Εύοώπη; ζαί ’ ίμεριζής. Νέος κόσμος, νέος 
άνθρωπος, κρίκο: νέου συνδέσμου άμφοτέρων,

’ λλλ’ άν υπήρξε δαψιλή; ζαί μεγίστης σπου- 
δαιοτητος ή εύεργετική υπηρεσία ήν προσέφερον 
εί; τά κράτη αί φυσικαί έπιστήμαι, άπέβη δμως 
απατηλή καί δή έπιβλαβής εις τήν κοινωνίαν, 
άμα ήθέλησαν νά ύπερπηοήσωσι τά. τεταγμένα 
αύτού όρια καί είσβάλλωσιν εί; ξένον έδαφος 
κείμενον πέραν τής σφαίρας τή; άληθού; αύτών 
ύπηρεσίας. 1 · άνθρωπος τό εύγενέ; τούτο πλά
σμα δπερ έθάμβωσεν ούτως είπεΐν τήν φύσιν διά 
τής εύθαρσίας καί ισχύος τού πνεύματός του, 
έτέθη έν ήττονι μοίρα απέναντι τών ύλιζών 
πραγμάτων ζαί έξισώθη πρό; τήν μηχανήν. Ο 
•υλισμό; κατέλαβεν ύψηλήν ζαί δεσπόζουσαν θέσιν 
έν τή έπιστήμη ζαί έν τω βΐ<μ, κηρύττων δη

μοσία ζαί έν πατάγο» ότι ούδέν ύπάρχει πέραν 
τή; ΰλης. πάντα δέ τά φαινόμενα ών άντιλαμ- 
βανόμεθα, μή έξαιρουμένη; καί αύτή; τής σζέ- 
ψεως. ούδέν άλλο είσίν ή τό άποτέλεσμα τών 
πολλαπλών κινήσεων τής ύλης.

Έάν αί φυσικαί έπιστήμαι βασιζόμενα·, έπί 
τής έξωτερική; πείρας καί τής παρατηρήσεως, 
ασχολούμενα·, είς τό να συλλέγωσι τά γεγονότα 
χωρίς νά δίοωσι τόν έσωτερικόν λόγον, εί; τό 
νά μελετώσι τού; νόμου: έξ ών έπήγασαν ζαί 
ύφ’ <ϋν οιέπονται, χωρί; νά. οιερευνώσι τά. αναγ
καία αίτια, έάν λέγωμεν αί φυσικαί αύται έπι- 
στήμαι δύνανται νά καταταχθώσιν είς τήν χορείαν 
τών κυρίως λεγομένων έπιστημών, είναι ύπό τήν 
πρακτικήν έποψιν ζήτημα δευτερεύον. ’Αλλά 
καί άν άποδεχθώμεν τόν τίτλον τής άξιώσεώς 
των, είναι αναμφίβολον ότι μετ’ άνθρ'ύπων πρε- 
σβευόντων τοιαύτας ύλιστιζάς άρχάς, άούνατον 
αποβαίνει νά μορφώσωμεν κοινωνίαν συντεταγ- 
μένην έπί παγέων βάσεων, διότι ή κοινωνία 
απαιτεί κοινότητα συμφερόντων, επομένως ειδικήν 
θυσίαν τών ατομικών συμφερόντων, ένότητα 
σκοπού μηδόλως άλλως έπιτυγχανομένου, άνευ 
αρχή; ουση; ό ύπογραμμός καί τό ζέντρον τή; 
ένοποιήσεως. ίληθώς, πώς δύναται νά επιτευχθή 
ή άρμονία έν ταΐς πράξεσιν έάν έκαστος ύπείζων 
εί; τήν ανάγκην πράττη ό,τι έπιβλητιζ<ΰ; πρέπει 
νά πράξη χωρίς νά δύναται νά έζλέξη τούτον ή 
έκεΐνον τόν τρόπον τής ένεργείας του: ΙΙλήν τό 
δίκαιον δέν καταναγκάζει, καθ’ δν λόγον καί τό 
καθήκον δέν ύποχρεοΐ, διότι άλλως ή ισχύς θά 
μετεβάλλετο εις βαρβαρότητα, ό δέ νόμος, είς 
οιζαιον του ισχυροτέρου, καθ’ ου εί; ούδένα θά 
ήτο επιτετραμμένο·/, όσιο αμείλικτο; καί άν ή 
ο νόμο; ούτος, νά καταγγείλη αύτόν, διότι θά 
ήτο άπαύγασμα ούχί τής θελήσεω; άλλά τής 
άναγζής. Ούτως ή τιμωρία τών αδικημάτων 
καθόλου, άποζλειομένης τή; σοβαρότητος αύτών, 
καθίσταται τερατώδη; παραλογισμός ζαί άντί- 
φασις, όταν δέν αναγνωρίζεται εις τόν αύτουργόν 
ή έλευθερία τής ένεργείας.

Κυρία βάσις έφ’ ής στηρίζονται οί ύπέρμαχοι 
των ανατρεπτικών τούτων αρχών, έστίν ότι ό 
άνθρωπο: άπατάται νομίζω·/ εαυτόν δν πεπροι- 
κισμενον οια τής ελευθέρας βουλήσεως καί ένερ
γείας, διότι άνάγκη μή έχουσα συνείδησιν έαυ
τής, αυστηρά ζαί απαράβατος, απόρροια τών 
χημικών, φυσικών, καί μηχανικών νόμων οδηγεί 
αύτόν είς πάσας τάς έαυτού πράξεις. Όμιλεΐν 
περί απατης σημαίνει γινώσζειν αύτήν ώ; τοιαύ- 
την ζατ άντιβολήν πρός τήν πραγματικότητα 
ζαί τήν αλήθειαν, επομένως παράλογον είναι νά 
αρνηθή τις το δυνατόν ζαί τήν υπαρξιν τής έλευ- 
θέρας ένεργείας περί ή έχομεν ιδέαν, διά τόν 
λόγον ότι πολλάζις παρεντίθενται ποικίλα·, περι
στάσεις καθ άς φαίνεται ύπ’ αύτών περιοριζο- 
μενη ή περιστελλομένη. Όστι; αληθώς ονειρεύ
εται δεν έχει βεβαίως γνώσιν ότι είναι ονειρώτ- 
των, και οστις όμιλεΐ περί ονείρων, συγκρίνει 
τον όνειρο·/ πρός τήν κατάστασιν τής έγρηγόρ- 
σεως και δεν όνειροΰττει. Πώς λοιπόν δύναται 
ο άνθρωπος νά λάβη ώς όρον συγκρίσεως τήν 
ιδέαν τής ελευθέρας ένεργείας δλως ύπερανθρώ- 
που ής δέν δύναται νάέχη άντίληψιν; Ή ανάγκη 
ακολουθεί είς κεχαραγμένην ζαί σταθερά·/πορεία·., 
διότι τοιαύτη είναι ή φύσις αύτής, ανεπίδεκτο; 
μεταβολών, ένώ ο άνθρωπος δύναται νά δοκιμάση 
τήν ιδίαν αύτοΰ έλευθερίαν άποφασίζων νΰν μέν 
ούτως άλλοτε δέ άλλως, ένίοτε δέ ζαί άνευ 
αιτίας, εναντίον τοΰ ίδιου αύτού συμφέροντος κατ’ 
ιδιότροπον αρέσκειαν, επαγγελλόμενος τον συνε
τόν ή τον άσύνετον. Έν τή τελευταία ταύτη 
περιπτιόσει δέον νά διαζρίνωμεν ότι δέν πρόκειται 
άποκλειστικώς περί τής απολύτου ιδέας τής 
έλευθέρας ένεργείας, άλλά μάλλον περί τής έλευ-
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θέρας έκλογής, ήτοι τή; προαιρέσεως ή αύτεξουσιό- 
τητος, ήτι; κάίπερ είναι άναγζαΐον στοιχείου 
τή; έλευθέρα; ένεργείά; πλήν δέν πρέπει νά 
συγχέηται μετ’ αυτή;, ή; ή ιδιότη; είναι τό 
ποιεΐν ή μή ποιεΐν έργον τί, ή άδιαφορεΐν προ; 
τοΰτο ή εκείνο το έργον. Άλλ’ άν ό άνθρωπο; 
άντί νά γίνεται δούλο; τών εαυτού παθών έγ- 
καταλιμπάνων εαυτόν εί; τά; φυσικά: αύτοΰ 
όρμά; καί ένστικτα, τοΰ θ' δπερδέν είναι βεβαίως 
ελευθερία, προτιμά ν’ άκολουθήση κίνητρά τινα, 
ταΰτα ούδαμώ: είναι ή ανάγκη, άλλ' είναι κίνη
τρα άτινα αύτος ούτο; έδωζεν εί; έαυτόν κατόπιν 
μεμελετημένης καί όιρίμου σζέψεως, καί προ; 
τά όποια άφομοιούται, καί άτινα δεν αποκρούει, 
αλλά καί δύναται νά εγκατάλειψη ή άλλω; πώς 
νά τροπολογήση. Ιί ελευθερία δεν έδόθη ήμϊν, 
αυτή είναι κατάκτησι; ημών αυτών. Δέν γεννό- 
μεθα ελεύθεροι, άλλά μόνον συν τή ίδιότητι ινα 
άποζατασταθώμεν τοιοΰτοι, καί καθιστάμεθα ελεύ
θεροι χειραφετούμενοι έκ τών εγωιστικών καί 
υλικών δελεασμάτων, καί οδηγόν λαμβάνοντε;, 
σκοπόν καθολικόν καί φιλάνθρωπον. Άλλ' άν 
ή ελευθερία δέν ήναι απόλυτος, καί άντιτίθενται 
αυτή φυσικοί νόμοι (οΰ; όμως ή διάνοια καί ή 
εργασία κατά τό πλεΐστον δύνανται νά κατανική- 
σωσι, διότι π. /. άν δέν ήναι δυνατόν τω άν- 
θρώπω νά κατεδάφιση άζαριαίως μίαν οικίαν, ή 
νά διάτρηση εν όρο;, νά ζαταβάλη τήν ορμήν 
τών άνεμων ή τών κυμάτων, πλήν δέν αποβαίνει 
αύτώ αδύνατον νά πράξη ταΰτα μικρόν κατά 
μικρόν) άν ωσαύτως άντιτίθενται ηθικοί νόμοι 
οΐτινες προιστανται εί; τήν πορείαν τή; ιστορία; 
ινα μή διαταραχθή ή εύτακτο; πορεία τών πραγ
μάτων, καί μή έπέλθη ή σύγχυσι; και τό χάος, 
οΐτινες έξουδετεροΰσι τά σφάλματα τά πηγάζοντα 
έκ τή; άμαθείας καί έκ τή; καταχρήσεως τή; 
έλευθερία;, έάν, λέγομεν, ή έλευθερία έχη όρια, 
πλήν τά όρια παντό; πράγματος ούδένα διζαι- 
οΰσι ν’ άρνηθή τήν ύπαρξιν αύτοΰ. Ή αληθή; 
έλευθερία έγκειται εί; τό άναγνωρίζειν καί προ- 
σαρμόζεσθαι πρό; τού; νόμου; τούτου;, διότι 
ουτω δυνάμεθα νά αισθανθώμεν τήν ενδόμυχον 
ευφροσύνην ήτι; βέβαιοί ημάς ότι άνταπεκρίθημεν 
εί; τόν ήμέτερον προορισμόν καί εί; ήν έτάχ- 
θημεν θέσιν άπέναντι τή; φύσεω;. θέλοντε; ν’ άντι- 
ταχθώμεν πρό; τού; νόμου; τούτου; θά εΰρωμεν 
εί; τήν έκ τή; άντιστάσεω; άναποφεύζτως έζ- 
πορευομένην άντίδρασιν μείζονα έτι περιορισμόν 
τή; έλευθερία;, έστιν δτε δέ καί τήν πλήρη 
αυτή; άπώλειαν. Έάν ήναι αληθές ότι ό άνθρω
πο; δέν είναι έλεύθερο; ούτε όφείλει εύθύνα; 
έπί τών ιδίων αύτοΰ πράξεων, ό έλεγχο; τή; 
συνειδήσεω; θά ήτο ψεύδος (τόν έλεγχον τούτον 
δέον νά μή συγχέωμεν πρό; τήν δυσαρέσκειαν 
ήν αίσθανόμεθα όταν διαπράττωμεν άζούσιόν τι 
λάθος, ή γινόμεθα θύματα βίαιων πράξεων) βε
βαίως δέ ή τύψι; τοΰ συνειδότο; θά ήτο ψευδή:, 
διότι αυτή προϋποτίθησι τήν έλευθέραν ένέργειαν 
τού άνΟρώπου καί ούχί τήν έκ τή; ανάγκη; έκ- 
πορευομένην. θά ήτο αποτέλεσμα άνευ άνα- 
φορική; αιτίας, άνυπόστατος δέ θά ήτο τότε καί 
ή άγαλλίασις ήν αίσθανόμεθα όταν έκποδών ποι- 
οΰντες τάς συμπαρομαρτούσας πονηράς περιστά
σεις ζατορθοΰμεν νά διαπράξωμεν έργον εύποιίας.

Άλλ’ άν ό ύλισμό; άρνήται τω άνθρώπω τήν 
έλευθερίαν, δέν δύναται όμως νά άρνηθή αύτώ 
τό γεγονός δπερ είναι άμεσος αυτή; άπόρροια 
καί έν ω ούδείς συμπαρομαρτεΐ διαλογισμό; δυνά- 
μενος νά άποπλανήση αυτό καί δπερ άποτελεΐ 
τό ύπατον θεμέλιον πάσης κρίσεως, τοΰ φιλο
σόφου, τού μαθηματικού, τοΰ σοφού ζαί άσοφου, 
δπερ έστιν ή συνείδησις, ή ώς λέγουσιν οί 
γερμανοί φιλόσοφοι ή έσωτεριζή έπίγνωσις. 
Άλλά, προσθέτουσιν οί ύλισταί, τό συνειδό; είναι 
μηχανική λειτουγία τοΰ έγκεφάλου, κατάστασις

ή διάθεσι; αύτού συνοοεύουσα μόνον τήν ενέρ
γειαν τήν έπεγερθείσαν ές εξωτερικών αιτίων εί; 
ά δέν συμμετέχει. Τοιούτιμ τρόποι μή δυνάμενοι 
νά άρνηθώσι τήν ανεξάρτητον ζαί πνευματικήν 
αυτών ένέργειαν, προτιμώσι τόν παράλογον ισχυρι
σμόν δι ού άποζλείουσι πάσαν τού συνειδότο; 
σύμπραξιν πρό; το αισθητήριον δργανον δπερ 
παρήγαγεν αυτό, άποδίδοντες τώέγζεφάλω κεχω- 
ρισμένην ένέργειαν ήτι; καταστρέφει τήν ένότητα 
προς ήν άπαρεγκλίτω; ρέπει. Άλλ’ έχειν συνεί- 
δησιν τής ιδία; θελήσεως, δηλοΐ γινώσζειν ότι 
έγώ είμί ό θέλων ζαί ούχί έτερος. Καί όταν 
έτι άναγκάζομαι, έν τισι περιπτώσεσι. νά ενερ
γήσω έναντίον τή; θελήσεώ; μου έξ αιτίων άνα- 
ποδράστων, πάλιν άναγνωρίζω ότι ταΰτα δέν 
άπαρροφώσιν όλου τό ον μου, διότι άλλω; δέν 
θά ήδυνάμην νά έννοήσω ταΰτα, μένει δέ έν έμοί 
πάντοτε ό πόθο;, άν ζαί άσθενής, νά ένεργήσω 
το έναντίον.

Ιό γεγονός τοΰτο, έν ω εΰρηνται άντιμέτωποι 
ή ένέργεια καί τό πάθος, μοί παρέχει τήν άπό- 
οειξιν οτι έγώ ειμι ο ν πεπροικισμένον δι ελευ
θερίας, άλλοΐον τών γεγονότων ών δοκιμάζω τήν 
ΐπιδρασιν, διότι τά. δύω άντίθετα γεγονότα ουδέ
ποτε δύνανται νά παραχθώσιν έζ μιας ζαί τή; 
αυτή; αιτίας. Ί'ευδές είναι ι’υσαύτω; ζαί τό 
λεγόμενον ύπό τών ύπερμάχων τών ύλιστιζών 
δοξασιών, Οτι ό λίθο; βαλλόμενο; εί; τό κενόν, 
άν είχε συνείδησιν έαυτοΰ θά ένόμιζεν ότι κινεί
ται άφ’ έσυτοΰ έξ ιδία; ώθήσεως, διότι θά προέ- 
κυπτεν ή έναντία άπόδειξις άμα ό λίθο; ούτος 
έπειράτο νά αναχαίτιση τήν ζίνησίν του, ή νά 
άλλάξη τήν πορείαν του, έν αί; περιπτώσεσι θά 
ζατενόει τό ότι δέν δύναται νά πράξη τούτο καί 
θά έπείθετο ότι ύπείκει εί; άνωτέραν δύναμιν 
ύπάοχουσαν εκτός έαυτοΰ. Αποδεκτής γενο- 
μένη; τής συνειδήσεω; ήτι; έστί τό κάτοπτρον 
έφ’ ού άντανακλώσι πάσαι αί ιδιότητες καί ένέρ- 
γειαι τή; ψυχής, συναποτελεΐται τό δλον πνευ
ματικόν ον, διότι ή συνείδησις φέρει μεθ’ 
έαυτή; τήν φαντασίαν ήτι; έστιν αυτή ή συνεί- 
δησις ή ή έσωτερική έπίγνωσις, έν παρατάσει 
ένεργείας, τήν μνήμην ήτι: έστιν αυτή ή συνεί- 
δησι; έν ανανεώσει, ζαί έπί τέλους, τό λογικόν 
οπερ εστιν αύτή ή συνείδησις έν διαρκεΐ λει- 
τουργίφ. —

Έν Τεργέστη.

ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

1ΙΟΡΙΑΣ άξιον είναι, ότι έν ταΐς μεγαλοπό- 
λεσι τή; Ευρώπη; οιαιτώνται πλέον τών 
50 ειδών πτηνών, ζώντων έν πλήρει ελευ

θερία καί έν οίκειότητι πρό: τού; άνθρώπους. Με
ταξύ τών πτηνών τούτων ό π υ ρ γ ί τη ς (σπουργίτη;) 
κατέχει άναμφιβόλω; τήν πρώτην θέσιν. 11 αν- 
ταχού το πτηνόν τούτο αναζητεί τήν γειτονίαν 
τοΰ ανθρώπου, τόσον έν Εύρώπη όσον ζαί έν 
Αυστραλία, έν Νέα Ζηλανδίφ καί έν τή βορείιρ 
’Αμερική, ένθα πρό όλίγων μόνον έτών είσήχθη. 
Καί όμως τό μικρόν τούτο πτηνόν, τό όποιον 
τοσαύτα; προσφέρει ήμϊν ύπηρεσίας, έσυκοφαν- 
τήθη καί συκοφαντεΐται οίκτρώς. ΙΙερί αύτοΰ 
λέγει ό διάσημος Βυφφών· "Οί πυργΐται είναι 
ώς οί μύς, προσζεκολλημένοι εί; τάς κατοικίας 
μας· παρακαλουθοΰσι τόν άνθρωπον όπως ζώσι 
δαπάναι; αυτού· έκ φύσεω; δντε: όκνηροί καί

λαίμαργοι, ζητοΰσι τήν τροφήν των έπί τών 
παρεσκευασμένων φαγητών, δηλ. έπί τή; ιδιο
κτησίας ήμών· οί σταύλοι ήμών, οί αχυρώνες, 
οί περιστεοώνε; καί έν γένει όλα τά μέρη, 
όπου ήμεϊ; θέτομεν τούς κόκκου; ήμών, είναι 
οί τόποι ένθα κατά προτίμησιν διαμένουσι, καί 
επειδή είναι καί άδηφάγοι καί πολυπληθείς, 
πολλά; προξενούσι ζημίας . . . Είναι έν γένει 
ζώα πανταχοΰ παρόντα και ούδέν ώφελοΰντα.” 
Καί όμως σήμερον είναι άποδϊδειγμένον ότι 
ούχί μόνον δέν τρώγουσιν όσον ύπέθεσάν τινες, 
άλλά καί ότι, ιδίως τήν άνοιξιν, θηρεύουσι καί 
καταστρέφουσι πλήθος βλαβερών έντόμων ζαί 
πρό πάντων τά; μηλολόνθα; (κανθάρου;) καί 
τούς σζιόληκας αύτών. Ό νΑγγλο; όρνιθολόγος 
Mabgillivbat διατείνεται ότι άνευ τών πυργι- 
τών τά πέριξ τού ίονδίνου ούδε εν λάχανον θά 
ήδύναντο νά παράγωσι, καί ό Γάλλος CHATEL, 
ό ένθερμο; τών πυργιτών συνήγορος, άποφαίνεται 
οτι ο πυργίτης είναι δΓ αύτον τό ώφελιμώτερον 
τών έντομοφάγων. Ι’.ί; άπόδειξ'.ν τούτου έρχεται 
καί τό περιστατικό’?, ότι εί; πολλά; πόλεις, έν 
αί: ή καταστροφή τών πυργιτών ένετέλλετο έπί 
άμοιβή, ού μόνον ή διάτα· αύτη κατηργήθη, 
άλλά καί ό πολλαπλασιασμό; αύτών διηυκο- 
λύνθη.

“Εχουσιν όμως ζαί οί πυργΐται τά έλαττώ- 
ματά των είναι θορυβώδεις, φιλόνεικοι καί άδη- 
φάγοι. Καθ’ όλην τήν ήμέραν μένουσιν έπί τών 
στεγών ή έν τοΐς οδοί; τρώγοντε; παν τό ριπ- 
τόμενον ή πίπτον κατά γής, τό δε έσπέρας άνα- 
ζητούντες τό ζατάλυμμά των έπί τών δένδρων, 
προξενούσι θόρυβον εί; άκρον ένοχλητικόν. Τό 
έαρ αί εριδές των είναι σοβαράιτεραι · οί άρρε- 
νε; πυργΐται, ύπό τή; άντιζηλίας κεντούμενοι, 
συγκροτούσιν λυσσώδεις μονομαχίας, καθ’ ά; 
άφθονοι είναι αί πληγαί εκατέρωθεν. Κατά τήν 
ώραν ταύτην τού έτους έπιτίθενται οί πυργΐται 
καί κατά τών χελιδόνων, ών ποθούσι τά; φω- 
λεά;, άλλά κατά τών χελιδόνων μαχόμενοι δέν 
έξέρχονται πάντοτε νικηταί. Έν τοΐς άγροΐ; 
θηρεύουσι τούς σπόρους, έν ταΐς αύλαΐς τρώ- 
γουσι τους κόκκους, τούς χρησιμεύοντας εις 
τροφήν τών όρνίθων· άμα δέ ϊδωσι κρεμάμενον 
έξωθεν τού παραθύρου ζλωβίον καναρίου ή άζαν- 
θυλλίδο; (καρδερίνας), άμέσως σπεύδουσι πρό; 
τό μέρος έκεΐνο, καί άφ’ ού καλώς βεβαιωθώσιν 
ότι ούδαμόθεν έπίκειται αύτοΐς κίνδυνος, ζατα- 
βροχθίζουσι τήν τροφήν τού αιχμαλώτου πτηνού, 
τό όποιον μάτην προσπαθεί ν’ άποζρούση τόν 
άδηφάγον παράσιτον. Έν τοΐς ζωολογιζοΐς ζή- 
ποις τόσον θρασείς καθίστανται οί πυργΐται, 
ώστε πολλάζις καί εις τού; λάκκου; τών άρζ- 
κων ζαί εί; τά κλωβία τών άγριων ζώων εισέρ
χονται, ζητοΰντες ή τεμάχιον άρτου ή άλλο τι 
φαγώσιμου. ’Ιδίως όμω; τέρπονται οί πυργΐται 
έν τοΐ; δημοσίοις περιπάτοις καί κήποι;, ένθα 
οί τρώγοντε; παΐδες σκορπίζουσι τά. ψιχία τού 
άρτου τήδε κάκεΐσεν έζεΐ εύρίσκουσι ζαί τερπνά 
ζαταλύμματα διά τήν νύκτα εις τούς κλάδους 
τών πυκνόφυλλων δένδρων καί πρόχειρον εχουσι 
τό λουτρόν των έν ταΐς δεξαμεναΐς. Έν καιρω 
χειμώνο; όμως ό βίος αύτών καθίσταται δυσκο- 
λώτερο;, διότι καί τά δένδρα είναι ξηρά καί οί 
διαβάται ολίγοι· τότε δέ εύρίσκουσι καταφύγιου 
ύπό τάς στέγας καί εις τά; σχισμάδας τώυ 
τοίχωυ.

"Ευεζα τής εύζωΐας, ήν διάγουσιν έν ταΐς 
μεγάλαις πόλεσιν οί πυργΐται, καί τής σχετικής 
άσφαλείας, ό άριθμός αύτών καταπληκτικώς 
πολλαπλασιάζεται· ύπελόγισάν τινες ότι έν Ιίαρι- 
σίοις ό άριθμός είναι τριπλάσιος τού αριθμού τών 
κατοίκων.

’Εκτός τών πυργιτών καί αί περιστερά! 
πολλαπλασιάζονται έν ταΐς πόλεσι καί έξημε-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. ΤΕΥΧΟΣ

Τόποκ- Γ. ΔΡΟΓΓΟΓΛΙΝΟΓ ί» Λ·.ψ(α,
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ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

ροΰνται. Άλλ’ ή θήρα δεκατίζει πολύ τά πτηνά 
ταΰτα προ πάντων έν ταΐς εύρωπαϊκαΐς πόλεσιν 
έν ’Ανατολή άλλως εχει τύ πράγμα· έχει ού 
μόνον δέν φονεύονται, άλλ’ εύρίσκουσι καί ανα
παυτικά καταλύμματα έν τοΐς πύργοις και τοΐς 
ύψηλοΐς ύρόφοις τών οικιών. Ό διάσημος δρνιθο- 
λόγος Biiehm, ό προ μικρού άποθανών, εΐδεν 
έν τή Άνω Αιγύπτιο διαφόρους τοιαύτας τεχνη- 
τας φωλεάς, άς οί κάτοικοι κατεσκευάζουσι διά 
τάς περιστεράς.

Καί τούς γερανούς, τά διαβατικά πτηνά, 
τά τόσον ευκόλως έςημερούμενα, ήδύνατο τις νά 

προσελκύση εις τάς μεγάλα: πόλεις τής Εσπε
ρίας, αρκεί μόνον νά μετεχειρίζετό τις περιποιή
σεις τινάς. Έν’Αλσατία οί χωρικοί, έννοοΰντες 
πόσας υπηρεσίας παρέχουσιν αύτοΐς οί γερανοί 
διά τής καταστροφής τών έντόμων, τών σκωλή- 
κων καί ερπετών, πειρώνται νά προσελκύσωσιν 
αύτούς τοποθετούντες έπί τών καπνοδόχων τών 
οικιών ή έπί τής στέγης τών έχκλησιών παλαιόν 
τινα τροχόν ή τεμάχιον σανίδος. Εύγνωμονοΰντες 
διά τήν περιποίησιν ταύτην οί γερανοί κτίζουσιν 
ένταΰθα τάς φωλεάς των καί έπανέρχονται έκά- 
στοτε το έαρ. Τοιαΰται φωλεαί έσώζοντο άκόμη 

πρό τινων έτών έν τινι συνοικία τοΰ Στρασβούργου 
προς δυσμάς τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοΰ. Συχναί 
είναι αί ρήξεις μεταξύ τών γερανών ό κ. Μάρτνερ 
διηγείται οτι ζεύγος νέων γερανών, έγκατασταθέν 
έπί καπνοδόχου τινός, ήρξατο κτίζον τήν φωλεάν 
του διά τών άχύρων, τά όποια έλάμβανεν ή 
μάλλον έκλεπτεν έκ τών πλησίον φωλεών· άλλ’ 
ήμέραν τινά δωδεκάς γερανών έπέπεσε κατ’ 
αύτοΰ, κατέστρεψε τήν νέαν οικοδομήν καί διε- 
σκόρπισε το υλικόν. Έκάστη φωλεά γερανών 
δέν περιέχει συνήθως πλέον τών τριών νεοσσών, 
σπανίως πέντε· οσάκις τά νεοσσά είναι πέντε
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μεγάλου; καταβάλλουσιν οί γονείς κόπου; να 
οιαθρεψωσι τά τέκνα των προ; τοΰτο οιατρέ- 
χουσιν έπί ήμέρα; δλας του; άγ-ρους συλλέγοντες 
σζώληκας, ακρίδα;, σαύρα; καί μικρού; μΰ;.

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΤΑΠΠΟΥ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

(Μετά είκόνος. Ζρα σελ 325.)

ΠΙ τοΰ λόφου τοΰ Μουσείου, τοΰ άν-ι- 
ζρύζοντος τήν Αζρόπολιν τών ’Αθηνών, 
ζαί άκριβώ; έπί τή; κορυφή; αύτοΰ ύψοΰ- 

ται μνημεΐον καταρρεΰσαν έν μέρει, οΰ δμω; ή 
όψι; δέν μετεβλήθη ούσιωοώ; άφ οτου πρώτοι οι 
περιηγηταί SlON καί WflELER περιέγραψαν αυτό. 
"Είναι μαρμάρινο·/ τείχωμα σχηματίζον έλαφρόν 
ημικύκλιον· έπί τή; πλευρά; αύτοΰ τή; έστραμ- 
μένη; προ; τήν πόλιν παρίσταται έν άναγλύφω 
θριαμβευτικόν τέθριππο·/, οΰ προηγούνται μορφαί 
τινε; ζαί επεται Νίκη. Τό άγαλμα τοΰτο τή; 
Νίκη; κακώς έξέλαβόν τινε; ώ; βάρβαρον αιχμά
λωτον. "Ανωθεν τοΰ τεθρίππου τούτου έν κοίλο» 
ή ναϊδίω είναι άγαλμα, κάτωθεν τοΰ οποίου σώ
ζεται ή εξής έπιγραφή γράμμασιν έλληνικοΐ; ■ 
"Φιλόπαππο; Έπιφάνου; Βησαιεύ;.” Δεξιά υπάρ
χει έτερον όμοιο·/ κοίλο·/, ύπό τό οποίον άναγι- 
νώσζεται ή έπιγραφή· Βασιλεύ; Αντίοχο; ό 
Αντιόχου. Καί πρό; τ άριστερά τό αυτό βε

βαίως θά ήτο χάριν τή; συμμετρία;· άλλά πρό; 
τό μέρο; τοΰτο τό μνημείο·/ κατέπεσεν.” Έκ 
τών δύο παραστάδων ή μία μόνον σώζεται, επ’ 
αύτή; δέ άναγινώσκεται μακρά λατινική επι
γραφή, έχουσα έν μεταφράσει ώ; έξη;· Γάϊος 
’Αντίοχο;, Φιλόπαππο;, υιό; Γαίου, έζ τή; Φα
βία; φυλή;, ύπατο;, αδελφό;’ ίροάλης, οιορισΟεί; 
έν τοΐ; πραιτωριανοΐ; ύπό τοΰ αύτοκράτορο; Καί- 
σαρο; Νέρβα Τραϊανού, τοΰ καλλίστου ίύγούστου, 
τοΰ θριαμβεύσαντο; έπί τών Γερμανών και Δακών.
Ό περιηγητή; Sion ένόμισεν ότι ή έπιγραφή 

αύτη έποιεΐτο μνείαν τών αξιωμάτων ζαί προ
τερημάτων τοΰ Φιλοπάππου, ού το όνομα ανα
φέρεται ύπο το μεσαίο·/ άγαλμα. Βραδύτερο·/ 
δμω; ό Αγγλο; Stuart εύρεν έν τή έπιγραφή 
τήν χρονολογίαν τή; άνεγέρσεως τοΰ μνημείου, 
ήν ορίζει μεταξύ τού έτους 109 και 111 μετά 
Χριστόν. Απίθανο·/ είναι, επιγραφή κεχαραγμένη 
έπί ύψηλής παραστάδο; ν’ άναφέρηται εί; πρό
σωπο·/, εί; τιμήν τοΰ όποιου άνηγέρθη μαυσω
λείου μεγαλόπρεπε; τοσοΰτον. Ισω; ή έπιγραφή 
αΰτη έχαράχθη βραδύτερου, δτε κατετέθη έν τή 
ύπο τύ μνημείου κρύπτη ό νεκρό; μέλου; τινο; 
τή; αύτής οικογένειας. Φυσικότερου είναι νά 
παραδεχθώμεν, ότι τό έν τω μέσιρ άγαλμα πα- 
ρίστα τον ένδοξον άνδρα, εί; οΰ τήν τιμήν άνη
γέρθη τό μνημείου καί οτι τά δύο μικρότερα 
αγάλματα αμφοτέρωθεν ήσαν τό μέν τό τοΰ πα- 
τρό; του Αντιόχου τοΰ Δ', τοΰ ’Επιφανούς καί 
ετέρου ήγεμόνος εκ τών προγόνων αύτοΰ. Ίο δέ 
ανάγλυφο·/ ύπό τό άγαλμα παριστα ούχί τον 
θρίαμβον τοΰ Τραϊανού, ώς ένομίζετο, άλλά μάλ
λον τον τοΰ Τίτου μετά τήν άλωσιν τή; 'Ιερου
σαλήμ, ής συμμετέσχε καί ό ’Αντίοχο; Δ'. Ό 
ήγεμών ούτο; διετήρησε το κράτος του μέχρι 
τοΰ 72 μ. Χρ., δτε ενοχοποιηθείς ώς συμμαχή- 
σα; μετά τών Πάρβων, κατελύθη ύπο τοΰ Βεσπα- 
σιανού, δστις διέταξε·/ αύτόν νά μεταβή εί; ' Ρώ
μην. Ό ’Αντίοχο; ούτο: είχε δύο υιούς, τον 
Έπιφάνη καί τόν Καλλίνικον. Καί ό μέν Καλ
λίνικο; υίοθετήθη ύπό ρωμαϊκή; τινο; οικογένειας· 
ό δέ Έπιφάνη; έγένετο, ώ; φαίνεται, πολίτης 
Αθηνών εγγραφείς έν τώ δήμιο τής Βήσης, ζει- 
μένω πρός νότον τή; Αττική; καί άνήκοντι εί; 

τήν ίντιοχίδα φυλήν. Αύτόν βεβαίως υπαι- 
νίττεται ό Παυσανία;. δτε ομιλώ·/ περί τοΰ λόφου 
τοΰ Μουσείου λέγει· ί’Αττικ. 25) ’Έστι δε 
εντός τοΰ περιβόλου τοΰ αρχαίου τό Μουσείο·/, 
άπαντικρύ τή; άζροπόλ’ω: λόφο;, ένθα Μουσαίον 
αοειν καί άποθανόντα γήρα ταφήναι λέγουσιν 
ύστερον δέ ζαί μνήμα αύτόθι άνδρί ώζο- 
δομήθη Σύριρ.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΡ.ΜΟΝΤΩΦ.

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ.

Ι.ν τών ϋύηλοτέρων ποιητικώ, έργων τοΰ μεγάζ ου 
τή: Ι'ωσοίας ποιητοΰ Α έρμ οντ ωφ είναι τό έπιγραφό- 
μενον ,, Ο ηρ<'»> τών ήμετέρων χρόνων “, οπερ έτονί“!/η 
υπό του οιατήμου μουσουργού Πιίιιν»π;ιχ έν τώ μελο- 
δράματι ,,ΙΙ Δαίμων". Έν τώ ποιήματι τούτω, έν ώ 
καταφαίνεται ή όντως δαιμόνιος εύφυία τοΰ Λέρμοντωφ. 
μία τών ωραιότερων περικοπών είναι έκείνη, έν ή ό 
δαίμων ορκίζεται εί; τήν Ταμάραν τόν έρωτά του. 
Ί όν Spzov τούτον δημοσιεύομε·/ εΰταΰϊα έν μεταφράσει. 

’Ομνύω εί; τήν αρχικήν τή; Πλάσει»; ήμέραν. 
’Ομνύω εί; τήν φοβερά·/, ύστάτην τη; στιγμήν. 
Ομνύω ει; τύ όνειδος τή; μαύρη; αμαρτία; 
Και εις τόν μέγαν θρίαμβον τοΰ άζρου αληθούς. 
Ομνύω εις τή; πτώσεως τήν αλγεινήν πικρίαν 
Και εις τή; νίκης τό βραχύ καί τό απατηλόν 
’Ομνύω εί; τό θέλγητρο·/ τή; συνεντευξεώς μα; 
Καί ει; τοΰ χωρισμού ήμών τήν θλιβερά·/ στιγμήν. 
Ομνύω εί; τά τάγματα απάντων τών πνευμάτων, 
Καί = ί; τήν τύχην τών πολλών, πιστών μου 

αδελφών.
Ομνύω εί; τών απαθών αγγέλων τά; ρομφαία;. 
Ιών ακοίμητων πάντοτε, αρχαίων μου έχθρών. 
Ομνύω εί; τόν Ούρανό·/, ομνύω εί; τύνΆδην, 
Είς πάσαν ιερότητα γηΐνην καί εί; σέ!
Ομνύω ει; το ύστατον τοΰ οφθαλμού σου βλέμμα, 
Και εί; τό πρώτον δάκρυ σου ομνύω το θερμόν 
Εί; τήν πνοήν τήν δροσερά·/ τοΰ χειλού; σου 

ομνύω,
Κι’ εί; το στιλπνόν τή; κόμη; σου, τή; λεία;, 

απαλή;· 
Ομνύω εί; τά βάσανα ζαί εί; τήν ευτυχίαν, 
|·.ι; τόν θερμόν μου έρωτα ομνύω τόν βαθύ·/! 
Παρήτησα τά; παλαιάς, φριζτάς αντεκδικήσεις- 
Ία; σκέψεις μου παρήτησα τά; φαύλα;, σκο

τεινά;· 
Το μαΰρον δηλητήριου δόλια; κολακεία;
Δέν θά ταράξη τοΰ λοιπού πνεΰμά ποτέ ούδέν· 
Ζητώ μετά τοΰ ουρανού αγάπην ζαί οιλίαν 
Νά αγαπήσω νΰν ζητώ καί νά προσευχηθώ- 
Εί; τό καλόν επιθυμώ μέ ζέσιν νά πιστεύσω. 
Καί μέ τή; μετάνοια: μου τό δάκρυ τύ άγνον 
Απο τοΰ ανταξίου σου μετώπου θέλω σβέσει 
Τά ίχνη τοΰ άγιου σου πυρά; τά φλογερά. — 
Ό κόσμος πλέον έν αγνή, ήρέμφ ήσυχία 
Ας έξανθίση τοΰ λοιπού, άπέχοντο; εμού!
Β! πίστευσε, I αμάρα μου· είμαι έγώ ό μόνος, 

Όστι; καλώ; σ’ έννόησεν, δστι; σέ έκτιμα. 
'Ω; είδωλο·/ σ’ έξέλεξα, ώ; ίεράν εικόνα, 
Καί καταθέτω νΰν προ σοΰ ένταΰθα τήν αρχήν. 
Ίον έρωτά σου δώρημα καί μόνον περιμένω, 
Καί τήν αιωνιότητα λαβέ άντί στιγμής. 
Πίστευε εί; τον έρωτα, πίστευε εί; το μίσος· 
Ι.ίμί ό άμετάβλητο;, ό μέγα;, ισχυρός. 
Έγώ ο πανελεύθερο;, τό τέκνον τοΰ Αϊθέρος, 
θά μεταφέρω σε μακράν, εί; σφαίρα; ύψηλά;· 
Έκεΐ Οά ήσαι πρώτη μου καί φίλη καί αγάπη, 
Καί τοΰ ΙΙαντο; ή άνασσα Οά ήσαι μόνον σύ. 

ΕκεΐΟεν αδιάφορο; τον κόσμον Οά προσολέπη:, 
Όπου ούδ’ εύτυχία τι; ύπάρχει αληθή;, 
Όπου κΓ αύτή ή καλλονή διάρκειαν δέν έχει.
ΙΙπου μόνον έγζλήματα, λύπαι καί στεναγμοί·
I >που τά πάθη ποταπά έξουσιάζουν μόνον.
Ούδεί; άφόβω; αγαπά, μάτην ούδεί; μισεί. _
Ή αγνοεί; τί είν’ αύτό; ό φλογερό; ό έρως.

II στιγμιαία έξαψις, ό έρως τών άνδρών: 
Κυμάτισμά;, άναβρασμύς τοΰ αίματος τοΰ νέου! 
ΙΙλήν αί στιγμαί παρέρχονται- τό αίμα τό θερμόν 
ΙΙαγόνει. Τί; Οά άντιστή: ποιο; Οά ύπομείνη
I ήν νεαν πάλιν έξαψιν, τον νέον χωρισμόν:
I ί; ει; του; κόπου; Ο’ άντιυτή; τί; καίει; τά;

πικρία;.
Και ει; τήν ιδιότροπο·/, απατηλήν ορμήν; — 
ί.2 όχι! Σοί δέν πέπρωται, άγαπητή μου φίλη. 
Χά μαρανΟή; σιωπηλή έν κύκλο» σκοτεινώ. 
Δούλη συ βαναυσότητο;, άξέστου. χαμαιζήλου, 
Ι.ν μέσιρ τρόμων, απειλών, φίλων κακών κ' έχ- 

Ορών,
Ι.ν μεσω φόβων περιττών, προσδοκιών ματαίων. 
Ι.ν μέσιρ κόπων διαρκών βαρέων καί κενών! 
Οπισθεν τείχους ύψηλού έν μαύρη διαθέσει 

Δεν Οά σοεσΟή;, Ί αμάρα μου, αμέτοχο; παθών. 
Ι.ι; προσευχας άνωφελει;, μακράν εύρισκομένη 
Και τών άνΟρωπων τών θνητών, μακράν καί τών 

θεών!
’Β όχι! Πλάσμα θειον σύ! ’Άλλη σέ περιμένει 
Ί ύχη. καί άλλη βάσανο;, άλλων παθών βυθό;. 
Τ’! αφες, άφε; όλου; σου τοΰ; παρελθόντα; πό

θου;,V i Λ . , , ,-Αφε; τον ει; την τύχην του, τον κοσμον τον 
σκληρόν ·

Εγώ δέ ει; αντάλλαγμα καί άβυσσον γενναίων 
θά σοί άνοίςιυ γνώσεων καί τάγματα πολλά
II νευμάτων, υπηρέτα; σου, πιστών μου άκολούΟων. 
<->ά σοί κομίσω πρόθυμα καί πρό τών σών ποδών 
Θεραπαινίδων όμιλον, μαγευτικών, ώραίων
Ηα σοί προσφέρω, φίλη μου, προθύμων κ’ έλα- 

ψραιν.
Άπύ τύ άστρον τής αύγής, τό άπαστράπτον ά- 

στρον
<->ά πλέξω στέφανον έγώ. ώραΐον ζαί χρυσοΰν 
θά δρέψω δρόσον τή; νυκτο; άπύ τά άνθη δλα, 
Και (/ά ποτίσω έλαφρώ; τόν στέφανον μ' αύτήν· 
Μέ μίαν τοΰ ήλιου δέ τοΰ δύοντο; άζτϊνα. 
Ό; μέ ταινίαν άπαλήν τήν μέση·/ τήν λεπτήν 
θα σοι τυλίξω· με πνοήν έμπλεων αρωμάτων 
θά ράνω τόν άίοα σου, δ; σέ πεοικυζλοί · 
Άπαύστω; δέ μέ μουσική; γλυκεΐαν αρμονίαν 
θά σοι θωπεύω έλαφρώ;, φίλη, τήν άκοήν. 
’Ανάκτορα πολυτελή, μεγάλα Οά σοί κτίσω 
Από στιλπνού; άδάμαντα; καί ήλεκτρο·/ λεπτόν. 
Είς τόν βαΟΰν Οά βυΟισΟώ πυθμένα τής θαλάσσης, 
Βέραν κι’ αύτών τών ύψηλών Οά υψωθώ νεφών, 
Καί Οά σοί δώσω πάντα — ναί! πάντα τά έν 

τώ ζόσμω.
Άρζεϊ νά μ’ αγαπάς! . . .

Ί. II.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

01 ΔΡΟΜΕΙΣ.

ν τών περιεργοτερων παραδειγμάτων τών 
άποτελεσμάτων απερ δύναται νά παρά- 
σχη ή ώΟησι; έφαρμοζομένη έπί τή; 

ανθρώπινη; φύσεως, είναι το τών έξ επαγγέλ
ματος δρομέων ή πεζοδρόμων. Έν ω ήμεΐς, οί 
άνθρωποι τοΰ πολιτισμού, οσάκις άνερχόμεΟα 
ορομαίω; εί; υψο; τεσσάρων ή πέντε πατωμάτων 
ή προσπαΟοΰμεν νά φΟάσωμέν τινα έν τή όδω, 

άσΟραίνομε·/, ίορώνομεν καί είμεΟα κατάκοποι, 
ο έξ έπαγγέλματο; ρρομεΰ; δύναται νά οαδίζη 
ή καί νά τρέχη έπί ώρα; ολοκλήρου; χωρί; νά 
αίσΟανΟή τήν έλαχίστην κόπωσιν, ώστε πράγματι 
απορεί τι;, άν ό άνθρωπο; ούτο; επλασύη υπο 
τή; φύσεω; όμοιο; προ; ήμά;. ΙΙολλάκι; δια
γωνισμοί δρόμου έξετελέσΟησαν και έκτελοΰνται 
έν ταϊ; πόλεσι, καί έσχάτω; άκόμη εν ΙΙαρισιοι; 
έτρεχαν άνθρωποι καλούμενοι ποτέ μέν ό άνθρω
πο; κεραυνό;, ή ό άνθρωπο; σπινύήρ, ή ό άν
θρωπο; σιδηροδρομική μηχανή, οΐτινες μετέβαινον 
τρέχοντες άπό ΙΙαρισίων εί; Βερσαλίας, ήτοι έν 
άνόδιρ καί καΟόδιυ ό»; έγγιστα τεσσαράκοντα 
χιλιόμετρα. II άναχιύρησι; τοΰ δρομέως γίνεται 
έν έπισημότητι παιανιζουσης μουσικής· τον ορο- 
μέα παρακολουΟοΰσι καί άλλοι, φοροΰντε; τήν 
αύτήν, ώ; αύτός, στολήν καί άμαξαι, έν αί; 
ζά.ύηνται οί μάρτυρε; καί τέλο; καί πλήόο; άλλων, 
νέων ώ; έπί τό πλεΐστον, οΐτινες φωνάζουσιν 
ένύουσιωδώ; καί δεικνύουσι διάύεσιν νά παρα- 
κ.ολουΟήσωσι μέχρι τοΰ τέρματος. Μετ’ ολίγον 
όμως ή ζωηρά αΰτη συνοδεία άραιοΰται. καί οί 
πλείστοι κεκμηζότες παραιτούνται τοΰ δρόμου, 
ζαί μόνον οι δρομείς άζολουύοΰσι τον ορομον 
συνοδευομενοι ύπό τών έφ’ άμάξη; μαρτύρων 
ζαί κριτών. Ι ών δρομέων τούτων τινέ; οιέτρε- 
ξαν τήν μεταξύ ΙΙαρισίων καί Βερσαλίων άπό- 
στασιν έν οιαστήματι 2 Ά ώρών, ήτο·. 'έν δλον 
χιλιόμετρο·/ είς διάστημα 3'[·2 λεπτών τής ώρα;.
11 ταχύτη; αΰτη ύπερβαίνει τήν τών άλλοτε 

ταχυδρομικών άμαξών. Ι.ι; νέο; αμαξοποιός 
περιέτρεξε πρό τίνος τήν πόλιν τών ΙΙαρισίων, 
14 χιλιόμετρα, έν οιαστήματι 2 ώρών καί 57 
λεπτών. Άλλοτε ό δρόμο; γίνεται κυκλικό»;, 
ώστε οί Οεαταί βλέπουσιν όλα; τά; περιπετεία;· 
δρομεύ; Γάλλο; περιέτρεξε·/ έσχάτω; έοδομη- 
κοντάκι; έν μια ώρα τήν πλατείαν τή; άγορά; 
έν Αγιο» Γερμάνιο, ήτοι 17 όλα χιλιόμετρα. 
θ< κυκλικοί δρόμοι είναι συνήθεις έν Αμερική, 
ένύα δρομείς ή πεζοδρόμοι (pedestrians) διατρέ- 
χουσιν πεντακοσάκι; ή καί έξακοσάκι; περίβολόν 
τινα ή αίΤουσαν έν μέσω απείρων θεατών, οΐτινες 
έπί τρεΐ; καί τέσσαρας ώρα; Οεώνται τό μονό
τονο·/ τοΰτο ύέαμα μέχρι; ού ίοωσι το τέλο;. Ο 
δρόμο; έχει μεγαλείτερον το ένδιαφέρον όταν 
τελήται έν διαγωνισμώ καί μάλιστα μεταξύ γνω
στών δρομέων δεοοκιμασμένων, ότε προκηρύτ- 
τεται ζαί βραβείο·/ χιλίων ή ζαί πλέον φράγζιον 
ύπέρ τοΰ νικητοΰ.

< · δρόμος ούτο; μεταξύ ανθρώπων είναι άπή- 
χησι; τών ’Ολυμπιακών αγώνων παρά τοΐς άρ- 
χαίοι; Τ.λλησιν, ένθα προεξήρχε πάντοτε ό δρό
μο;, ή δέ πάλη ήρχετο ύποοεεστέρα. θ "Ομηρο; 
καί ό ΙΙίνδαρο; περιγράφουσι τά; σταδιοδρομία; 
ταύτα; μετά μεγάλου ένΟουσιασμοΰ, οστι; άπο- 
δεικνύει πόσον ήσαν άρεσταί παρά τω λαω τών 
Ελλήνων. Οί ιστορικοί τών χρόνων έζείνων, 

χρονολογοΰντε; τά; διηγήσεις αύτών κατά ’Ολυμ
πιάδας, έφρόντιζον μάλιστα ν’ άναγράφωσι σχεδόν 
έζάστοτε καί τά ονόματα τών έν’Ολυμπία νικη
τών έν τώ ορόμιρ. Αι σταδιοδρομίαι αύται ήσαν 
διαφόρου μήκους, ποτέ μήν ενός σταδίου, ήτοι 
184 μέτρων, ένίοτε δέ καί δύο. Ό δόλιχο; 
ήτο 24 σταδίων, ήτοι 4440 μέτρων. 11 άπό- 
στασι; αΰτη ήτο μεγάλη, καί γνωστή είναι ή 
ιστορία τοΰ Σπαρτιάτου Αάδα, τοΰ διάσημου 
δρομέως, δστις έζτελέσα; τον δόλιχον έπεσε 
νεκρό; άμα έφθασεν εί; τό τέρμα. Οί "Ελληνε; 
συγγραφείς διέσωσαν ήμΐν τά ονόματα ζαί τά 
κατορθώματα πολλών δρομέων τή; αρχαιότητας· 
τινα τών κατορθωμάτων τούτων φαίνονται ήμΐν 
σχεδόν απίθανα. Άναφέρομέν τινα.

Α ασθενή; ό Θηβαίος, δστι; ένίκησεν ίππον 
έν τώ δρόμιυ. Ο ΙΙολυμνήστωρ, δστι; συνε- 
λάμβανε λαγιρον τρέχοντα. Ό Φιλωνιδης, ό 

δρομεύ; τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, δστι; έντός 
έννέα ώρών διέτρεχε τά 12<J0 στάδια (222 χιλιό
μετρα), τά μεταξύ τών δύο ελληνικών πόλεων 
Σιζυώνο; καί ΙΙλιοο;. Γνωστό; είναι ό οπλί
τη; τοΰ Μαραθώνα;” οστι; ήλθε τρέχων είς 
’Αθήνα; ν’ άναγγείλη τήν νίκην καί άπέβανεν 
προ τών ποδών τών αρχόντων. Γνωστό; είναι 
έπίση; ό Εύχίδας έκ ΙΙλαταιών. οστι; έτρεξε 
νά φέρη τό άναγζαΐον διά τά; Ουσία; πύο είς 
άντικατάστασιν τοΰ ύπο τών Περσών βεβηλω- 
Οέντο;, καί δστι; οιέτρεξε χίλια στάδια (185 
χιλιόμετρα) χωρί; ν’ άναπαυΟή, καί έπεσε νεκρό; 
μετά τό κατόρθωμα τούτο.

Καί οι Ρωμαίοι ιστορικοί άναφέρουσι περί 
τοιούτων δρομέων ό ΙΙλίνιο; διηγείται περί 
ά.Ολητοΰ, δστις χωρίς ν’ άναπαυΟή έξετέλεσεν έν 
τω ύϊάτριρ 1G'> χιλιάδα; βημάτων (ήτοι 235 
χιλιόμετρα)· άναφέρει ό αύτό; καί περί παιοο; 
διατρέξαντο; έντο; ήμισείας ήμέρα; άπόστασίν 
75 χιλ. βημάτων (110 χιλιομέτρων).

Διάσημοι ήσαν κατά, τον μεσαιώνα οί δρομείς 
τοΰ Σουλτάνου, οΐτινες προεπορεύοντο τή; συνο
δεία; αύτοΰ. 11 εύκαμψία καί ή ταχύτη; αύτών 
ήσαν καταπληκτιζαί ■ μετέβαινον π. χ. άπο Κων- 
σταντινουπόλεω; εί; Άοριανούπολιν καί τάνά- 
παλιν έν δυσίν ήμέραις. ΊΙ άπόστασι; είναι 
320 χιλιομέτρων άρα διέτρεχον τακτιζώς 1(10 
χιλιόμετρα εΐ; διάστημα 24 ώρών. Οί δρομείς 
ούτοι δέν έφόρουν υποδήματα, καί τό πέλμα τών 
ποδών των άπεσζληροΰτο μετά τινα /yjv>v είς 
τρόπον ώστε ήδύναντο νά έμπήξωσιν είς τά; 
πτέρνας αύτών άργυροΰς πτερνιστήρας ώς κό
σμημα καί σύμβολο·/ τοΰ έπαγγέλματο; των.

Κατά τόν παρελθόντα αιώνα αί εύγενεΐ; καί 
πλούσιαι οικογένεια1, είχον δρομεΐ;, οΐτινε; προε
πορεύοντο τών άμαξών. καί έτρεχον έπί ώρα; 
ολοκλήρους. ’Ιδίως δέ οί Άγγλοι άριστοζράται 
έυιλοτιμώντο νά έχωσι τοιούτου; επιτήδειου; 
δρομείς, οΰ; ώνόμαζον running footmen. Καλό; 
δρομεύ; ιόφειλε νά διατρέχη 11 χιλιόμετρα 
τήν ώραν, καί νά έξαζολουΟή τόν δρόμον έπί 
ώρας δλας· περί τών δρομέων τούτων διηγούνται 
καί άνέκδοτα, ών άναφέρομέν τινα' Ό κόμη; 
Home, ού ή έπαυλι; εκειτο 35 μήλια μακράν 
τοΰ Εδιμβούργου (.Mi χιλιόμετρα), διέταξε·/ έσπέ- 
ραν τινά τοΰ δρομέα του νά ζομίση έπιστολήν 
εί; τήν πόλιν. Τήν έπιούσαν, έγερόεί; πρωί, είδε 
τον δρομέα ζοιμώμενον έν τώ προΟαλάμιυ. Ό 
κόμη; ήγανάκτησεν, άλλ’ ό υπηρέτη; τω ένεχεί- 
ρησε τήν άπάντησιν εί; τήν έπιστολήν του, δια- 
τρέξα; κατά τήν νύκτα 112 χιλιόμετρα. Ο δούξ 
Lauderdale, προζειμένου νά παραΟέση έπίσημον 
γεύμα, παρετήρησε τήν τελευταία·/ στιγμήν, ότι 
ελλειπεν έζ τή; τραπέζης άπαραίτητόν τι σκεύος. 

Ι ό σκεΰο; τοΰτο εύρίσκετο έν έτέρα έπαύλει τοΰ 
δουζός. κειμένη εί; άπόστασίν 15 μηλιών. Ό 
δρομεύ; άναχωρεϊ ζαί μετά δύο ώρα; φέρει τό 
σκεύος, διατρέξα; 4S όλα χιλιόμετρα. Αέγεται 
καί περί άλλου δρομέως, δστι; κομίσα; έπιστολήν 
εί; ιατρόν τοΰ Αονδίνου έπανήλόε μέ τήν άπάν- 
τησιν ζαί το φάρμακον έντο; 42 ώρών, διατρέξα; 
228 χιλιόμετρα.

ΙΙολλάκι: οί Άγγλοι δρομεΐ; ένίκων κατά* 
τόν δρόμον τούς ταχυτέρου; ίππους· ό δούξ τοΰ 
Μαλβοροΰ, διοικώ·/ τέθριππο·/ έλαφράν άμαξαν 
ήττήΟη παρά δρομέως κατά τήν άπό Αονδίνου 
εί; Ούίνδσωρ οδοιπορίαν· ό δρομεύ; άπεοίωσε 
στιγμά; τινα; μετά τήν άφιξίν του.

Ί'.πιτηδειότατοι δρομείς είναι έν Ισπανία 
οί ζαγάλ λεγόμενοι, οΐτινε; παραζολουΟούσι τά; 
ταχυδρομικά; άμαξας, καί έν Ίνδίαι; οι κομισταί 
τών φορείων, οΐτινες άντέχουσιν έπί πολύ.

Έκτο; τών δρομέων ύπάρχουσιν οί πεζο
δρόμοι, pedestrians, ώς ζαλοΰσιν αύτού; οί 

’Άγγλοι ζαί οί Αμερικανοί. Οί πεζοδρόμοι ούτοι 

οαδίζουσι, διό καί ή ταχύτη; αύτών δέν είναι 
μεγάλη, καταπληκτική ομω; είναι ή έγκαρτέρη- 
σί; των. Ιδού ζαί παραδείγματα, τινα διάσημων 
πεζοδρόμων. I ά κατορθώματα τοΰ άνΟοώπου 
μέ το μονότροχον, οστι; διέσχισε·/ έσχάτω; τήν 
βόρειον’Αμερικήν, άπό Αγίου Φραγκίσκου μέχρι 
Χέα; Υόρζ.η; σύρω·/ μονότροχον φορείο·/. lit 
Άγ·γλιζά χρονικά διέσωσαν τό όνομα διασήμου 
πεζοδρόμου, τοΰ Powel, όστι; είχε κερδίσει 
μεγάλα ποσά είς στοιχήματα. Έν άρχή τοΰ 
παρόντος αίώνο; ό γνωστό; Captain Baoclay 
έστοιχημάτισε 3000 άγγλιζάς λίρα;, ότι ένχιλίαις, 
ώοαις, ήτοι 31 ήμέραις, ύά βαδίση 1610 χιλιό
μετρα (1000 μίλια αγγλικά) ζαί έζέρδισε τύ 
στοίχημά του. I έλος δέ άναφέρομέν καί τά 
μυ’/ιόδη κατορθώματα τοΰ Νορβηγού ναύτου 
Έρνέστου Μένσεν, τά όποια προ τεσσαράκοντα 
περίπου έτών κατέπληξαν τον κόσμον ολον. Ό 
Μένσεν. κέρδισα; διάφορα στοιχήματα, έστοιχη- 
μάτισε νά μεταβή άπό ΙΙαρισίων εί; Μόσχαν 
πεζή έν 15 ήμέραις. Άναχωρήσα; έζ ΙΙαρισίων 
τήν 11 ’Ιουνίου 1834 τήν 4'·' ώραν μ. μ., εισήλ- 
Οεν είς τό Κρεμλΐνον, τήν 25 ’Ιουνίου εί; τά; 
10 τής πρωίας, διατρέξα; 2500 χιλιόμετρα έν 
οιαστήματι 14 ήμερών καί 18 ώρών.

ΙΙάσαι αί εύρωπαϊζαί Αύλαί ήθελον νά εχωσι 
τόν Μένσεν ώ; έκτακτον πεζοδρόμον. Το βά
δισμα τού Μένσεν ήτο βήμα μέγα μεταξύ δρόμου 
καί βαδίσματος. Έν έτει 1836 διατελών έν 
τή ύπηρεσία τής’Εταιρία; τών Ανατολικών’Ιν
διών ό Μένσεν διετάχΟη νά μεταφέρη έγ-γρα-σα 
επίσημα άπό Καλκούττη; εί; Κωνσταντινούπολιν 
διά τή; κεντρώας’Ασία;. Ο Μένσεν έξετέλεσε 
τήν οδοιπορίαν ταύτην πεζή καί μόνο; έν διαστή- 
ματι 59 μόνων ήμερών. Καί ό θάνατο; τοΰ 
διασήμου τούτου πεζοδρόμου ύπήρξεν ένδοξο;. 
Είχε προσληφ&ή εις τήν υπηρεσίαν τών τάς 
πηγά; τοΰ Νείλου άνερευνώντων. ’Αναχώρησα; 
έκ Σιλεσία; τήν 11 Μαΐου 1843 μετέβη είς 
'Ιερουσαλήμ, έκεΐΟεν δε εί; Κά.ϊρον καί παρα
κολουθώ·/ τήν δεξιάν οχόην τοΰ Νείλου ήλθε·/ εις 
τήν άνω Αίγυπτον. Έκεΐ δέ παρά τήν είσοδον 
τοΰ χωρίου Συάγγ τόν εΐδον σταματήσαντα καί 
έρειδόμενον έπί τοΰ κορμού φοίνικος. Έπί τοσοΰ
τον έμενε·/ έν τή δέσει έκείνη, ώστε άνθρωποί 
τινε; άπεφάσισαν νά τον έξυπνήσωσιν — ότε 
δ’ ’πλησίασαν εΐδον ότι ήτο νεκρός!

'Γπάρχουσι καί σήμερον έτι ταπεινοί τινε; 
πεζοδρόμοι, οΐτινε; άνευ πατάγου καί έπιοείξεων 
έκτελοΰσι ζαβ’ έκάστην μακρά; οδοιπορία; έν 
μέσιυ ζαύσωνος, έν μέσιρ βροχή; καί χιόνος καί 
ψύχους, διά όρέων ζαί κοιλάδων, διά άτραπών 
μόλις κεχαραγμένων. Οί πεζοδρόμοι ούτοι είναι 
οί άγροτικοί ταχυδρόμοι καί διανομείς τών έπι- 
στολών. Τοιοΰτος διανομεύς διατρέχει 20 καί 
25 χιλιόμετρα τήν ήμέραν καί τοΰτο έπι 25 καί 
30 δλα έτη. Έν Γαλλία οι τοιοΰτοι αγροτικοί 
διανομείς δέν είχον δικαίωμα συντάξεως είμή 
μόνον άφ’ οΰ διέτρεχον 11 χιλιάδα; χιλιομέτρων 
κατ’ έτος, δηλ. άφ’ οΰ είς τρία καί ήμισυ έτη 
διέτρεχον άπόστασίν ι'σην πρό; τον γύρο·/ τή; 
γήινου σφαίρας. Έν τω βίιρ του ό διανομεύς 
ούτος έξετέλει έπτάκι; ζαί οκτάκις τον δρόμον 
τούτον.

Έν τοΐς Ίπποδρομίοι; έκτελοΰνται δρόμοι 
μετά προσκομμάτων, τά όποια είναι διαφόρων 
ειδών γνωστότατος είναι έν Εύρώπη ό δρόμο; 
εντός σάκκου, καθ’ ον ό δρομεύ; έχων του; πό
δα; περιωρισμένους προχωρεί δΓ αλμάτων, καί 
πολλάζι; πίπτει προ; μεγάλην τών θεατών δια- 
σζέδασιν. Περίεργο; είναι ζαί ό δρόμο; διά 
τριών ποδών, έκτελούμενο; συνήβω; ύπό ναυ
τικών καί καθ’ δν δύο άνθρωποι είναι προ- 
σζεζολημμένοι πρό; άλλήλους, έχοντε; δεοεμέ- 
νον τον άριστερον μετά τοΰ δεξιού ποδο; · ουτω;
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ΘΗΡΑ ΚΟΝΔΟΡΟΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι.
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έάν α·. κινήσεις δέν ήναι κατά πάντα ομοιόμορφοι 
ζαί σύμφωνοι, Ά δύο δρομείς πίπτουσιν άμέσιυς. 
Εν μικρά τινι πόλει τής Βυρτεμβέργης έζτε- 

λεΐται κατ’ έτος δρόμο: ποιμενίδων, ών έζάστη 
φέρε·, έπί τής κεφαλή; άγγεΐον πλήρες ΰδατος 
χωρίς νά δύναται νά κρατή αύτό διά. τή; χειρός· 
νίκα ή δυναμένη νά φβάση εί; το τέρμα χωρίς 
νά. χύση τό ύδωρ. Φαίνεται όμως οτι έν τω 
διαγώνισμα» τούτω έπιζρατεΐ πολλάκι; ή κακή 
πίστις, διότι ό δήμαρχος παρακολουθεί τά; ποι- 
μενίδας κρατών μεγάλην ράβδον έν χερσίν, όπως 
έμποδίζη αύτά; νά ώβώνται άμοιβαίως. 'Ομοιάζει 
το παιγνίδιον τοΰτο πρός τόν δρόμον μέ τάς 
δάδας τών αρχαίων Ρωμαίων, καθ’ δν οί δρο
μείς έζ.ράτουν δάδα; ζαί έτρεχον, προσέχοντε; 
νά. μή -βεσβή ή δα; ζαί σπεύδοντε; μόλον τοΰτο 
νά φβάσωσιν εί; τό τέρμα.

Ο ΚΟΝΔΩΡ.
Περουβιανός γύψ.

(Μετά ιίζύνος, βρα σελ. 328.1

'-'.όνδωρ είναι τό μέγιστον πτηνόν , τοΰ 
ίθζ)ΐ1| όποιου τά πτερά έζτεταμένα έχουσι 

μήκος 25 όλων ποδών. Τά πτηνά 
ταΰτα είναι τόσον ισχυρά ζαί επιθετικά, ώστε 
ουδέ απέναντι τοΰ «οπλισμένου ανθρώπου όπισβο- 
δρομοΰσιν, ώς έμφαίνεται έκ τοΰ επεισοδίου, 
δπερ μεταφέρομεν ενταύθα εκ τίνος κατά τήν 
νότιον’Αμερικήν περιηγήσεως, παραβέτοντε; ζαί 
εικόνα, ήν ζωηρότατα ζατεσζεύασεν έπιτοπίως ό 
τήν περιήγησιν δημοσίευσα;· "’Αναρριχώμενος 
τους αποτόμους βράχους ειχον βαδίσει έπί τε
τρακόσια περίπου βήματα, οτε χάμψας παμμέ- 
γιστον βράχον, έφ’ ού στενή έχαράττετο ατρα
πός , εΰρέβην αίφνης ενώπιον δύο μεγάλων 
κονδόρων, άρρενο; ζαί Οήλεως. "Αμα μέ είδον 
τά πτηνά επέταξαν μετά θορύβου ύπεράνω τής 
κεφαλή; μου- σημαδεύω ζαί ρίπτω τά; δύο οο- 
λάς μου· τό 'έν τών πτηνών, τό βήλυ, πίπτει 
πληγωμένον παρά τό χεΐλο; τοΰ κρημνού. Μόλις 
δέ έπλησίασα, όπως τφ καταφέρω τό θανατη
φόρου κτύπημα, δτε βλέπω έπί τοΰ ύπερζειμένου 
βράχου γιγαντιαίαν σκιάν — ύψιΰ τοΰ; δφΟα.λ- 
μούς μου ζαί βλέπω οτι τό άρρεν όρμα κα
τ’ εμού, ταχύ ώ; κεραυνός, μέ ανοικτόν τό ρόγχος 
καί τοΰ; όνυχας. Στρέφω τότε τό δπλον ζαί 
δια τοΰ κοντακίου κτυπώ τόν εχθρόν κατά κε
φαλής· άλλ’ ό κόνοωρ προσπαθεί νά μέ πλη- 
σιάση ζαί. διά τής ισχυρά; πτέρυγο; νά μέ 
κατακρήμνισή άπό τοΰ βράχου. Ευτυχώς ό ζ. 
Γ., δστις εΰρίσζετο πλησίον μου ζαί είδε τόν 
κίνδυνον, δν διέτρεχον, έστρεψε τό δπλον του 
κατά τοΰ λυσσώντος πτηνού ζαί διά δύο σφαι
ρών ήνάγζασεν αύτό ν’ άπέλΟη. ’Εν τω μεταξΰ 
λαμβάνω καιρόν νά γεμίσω έκ νέου τό δπλον 
μου, ζαί άμφότεροι ίστάμεΟα έπί τοΰ στενού 
βράχου έτοιμοι ν’ άποζρούσωμεν νέαν έπίΟεσιν. 
Άλλ’ ό κόνοωρ δέν έφάνη πλέον. Τό θήλυ, 
δπερ έν τφ μεταςΰ άπέθανεν, είχε μήκος 4 μέ
τρων τό χρώμά του ήτο φαιόχρουν άποζλΐνον 
προ; τό μέλαν · τό ρόγχος του ζαί οί δνυχές 
του ένέφαινον πτηνόν ίσχυρώτατον, δπερ έξηγεΐ 
ζαί πώς οί κόνδορες δύνανται ν’ άναρπάζωσι 
καί νά μετακομίζωσι πρός τά; φωλεάς των 
ολόκληρον πρόβατον.”

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ
ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ.

(Μετά εικόνας, 2ρα σε/.. 329.)

(ΩψήίϊΈτΐ τελευταίως συμβάντε; έν τή μεσημ- 
3 Κίι!) ( Ισπανία ζ.αταστρεπτικ.ιΰτατοι σει-

σμοί, οί τοσαύτας έπενεγζόντε; ζατα- 
στροφάς, είλζυσαν πάλιν τήν προσοχήν τοΰ 
κόσμου πρός τήν ώραίαν εκείνην ζαί εύήλιον 
χώραν, ήν τοσοΰτοι περιηγηταί έβαύμασαν ζαί 
τοσοΰτοι ποιηταί έςύμνησαν.

Έν μέσφ τής άνβοστολίστου ζαί παραδείσιου 
έζείνης χώρας υπάρχει είδος ερήμου άμμώδους, 
ή τεμάχιο·/ τή; Σαχάρας, ώ; προσφυώς ώνόμασε 
τό μέρος έκεΐνο εις τών περιηγητών. Ί1 αμ
μώδη; αυτή βέσις είναι παρά τήν ζωμόπολιν 
Ελχη·/, ένθα καλλιεργούνται οί φοίνικες. Είναι 

τοΰτο το μόνον μέρος έν Ευρώπη, έν ω οί φοί
νικες καλλιεργούνται ού μόνον χάριν διακοσμή- 
σεως, άλλά. ζαί χάριν προσόδου. ίέγεται οτι 
ό παρά τήν "Ελχην φοινίκων, δν καί παριστα ή 
ήμετερα είζών, κατάγεται άπό τοΰ πρώτου φοί
νικας, δν ό χαλίφης Άβδουραχμάν μετεζόμισεν 
ές ’Αφρικής. Ό φοΐνις έζεΐνος πρό πολλοΰ 
έςέλιπεν, άλλ’ ή Έλχη διετήρησε τόν φοινικώνα, 
τη; άπό δεκάδας ήδη εκατονταετηρίδων μέχρι 
σήμερον. Γό περίεργον είναι, δτι μετά παρέ- 
λευσιν τοσούτου χρόνου, καί δτε πλέον πρό 
πολλοΰ εντελώς έλησμονήβη ή ένταΰβα έςουσία 
τών Μαύρων, ή βέσις αύτη διετήρησεν εντελώς 
τον άραβικόν της τύπον. Οί υψηλοί κορμοί τών 
φοινίκων ζαλύπτουσι διά τής σκιάς αύτών ήρε
μο·/ χώραν· μικροί λευκοί οίζίσκοι, άστεγοι κατά 
το φαινόμενο·/ καί έν σχήματι κύβων, ζεΐνται 
διεσπαρμένοι έν μέσω τοΰ άραιοΰ δάσους, δί ού 
στίλβουσιν ζωηραί καί καυστικοί αί άκτΐνες τοΰ 
ήλιου. Οί κάτοικοι, μελαψοί τήν δψιν, φοροΰν- 
τες λευκά υποκάμισα καί στενάς λεύκάς περι- 
σκελίδα; μέ τήν ερυθρόν των ζώνην άσχολοΰνται 
έπιμελώς εις τήν περιποίησιν τών προσοδοφόρων 
δένδρων. '"0 φοΐνις δέον νά έχη τήν κεφαλήν 
του έν τιυ πυρί, τον δέ πόοα έν τφ ύδατι”, 
λέγει άραβικόν ρητόν. Καί τό μέν πΰρ εκπέμ
πει ό ήλιος, τό δέ ύδωρ διοχετεύεται άπό τοΰ 
παραρρέοντος ποταμού ή μάλλον χειμάρρου. 
Τό έδαφος δλον καλύπτεται ύπό δικτύου αυλα
κών, δι’ ών ρέει τό ύδωρ πρός τό διαρκώς 
διψούν οενδρον. Ό φοινίκων ούτος τής Έλχης 
προμηθεύει εις ύλην τήν Ισπανίαν τοΰς κλάδους 
τών φοινίκων, ού; διανέμουσιν έν ταΐς έκζλη- 
σίαις κατά τήν Κυριακήν τ«ΰν οαίων· ή Έλχη 
είναι ή προμηθεύουσα εις ύλην τήν Ισπανίαν 
τοΰ; τόσον άγαπητοΰς εί; τόν λαόν φοίνικας. 
Έν ζαιρω δέ τής συλλογής τών καρπών ή εκτυ
λισσόμενη ένταύβα πρό τών βλεμμάτων ήμών 
σκηνή είναι δλως ιδιόρρυθμος καί ανακαλεί εί; 
τήν μνήμην ήμών τοΰς χρόνους εκείνους τή; 
έςουσία; τών Μαύρων, καθ’ ού; τοσαΰτα μεγάλα 
έργα εξετελεσβησαν καί οΰ; ή γόνιμος φαντασία 
τών συγγραφέων τοσοΰτον ποιητικώς καΟωράϊσεν.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΡΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗ.

Υ
ΓΙΟ τόν άνω τίτλον εύελπιστοΰμεν βτι ό 
φιλόφρων ήμών άναγνώστης δέν θέλει άγα- 
νακτήσει ούδ’ ή καλή ήμών άναγνώστρια 
επιση; δεν θέλει δείξει άπαρέσκειάν τινα, επειδή 

δεν προτιΟέμεΰα ενταύθα, ούτε νά άγάγωμεν καί 
νά φέρωμέν τινα έκ τής ρινός, άλλ’ ούτε ζαί 
νά είπωμέν τι κολακευτικόν διά τόν μέν ή διά 
τον δε. Οάχί! Τουναντίον, ή εύγενής αύτη τοΰ 
προσώπου προεξοχή είναι άξια βαΟυτάτου σεβα

σμού. Οποίαν δέ υψηλήν σημασίαν καί έξαίρετον 
σπουδαιότητα ζέζτηται ή ρί; ήμών, τότε μόλις 
πληρέστατα δυνάμεΟα νά. έννοήσωμεν, έάν φαντα- 
σΰώμεν τήν αυτόχρημα δυσμορφίαν καί άποτρό- 
παιον εντύπωσιν ήν έμποιεΐ ήμϊν πρόσωπον στε- 
ρηΟεν τοΰ κοσμήματος τούτου, τ. έστ. τής ρινός 
του, όλοκλήρω; ή μερικιΰς. Καί δ ή δύναται τις 
εισέτι νά διισχυρισΟή, οτι έκ τοΰ σχήματος τή; 
ρινός έξήρτηται εις τάς πλείστα; τ«ΰν περιπτιό- 
σεων ή έντύπωσι; τή; ολη; μορφής. Ίδια δέ 
εί; τά; γυναίκας. II όσον πλούσια Οά ήτο ή γή 
καλλονών, εαν τό γυναιζεΐον φύλον δέν είχε τήν 
ιδιαιτέραν αύτού άδυναμίαν εις πολυάριθμα πλημ
μελή τή; ρινός σχήματα. Ίί φυσιογνωμική 
λοιπόν τής ρινός σημασία είναι διά τούτο σπου- 
δαιοτάτη, καί δικαιολογείται ούτω ή παροιμία: 
"Ein guter Giebel ziert das Haus” (τό καλόν 
άέτωμα καλλωπίζει τήν οικίαν) — ζαί τό ζαζόν 
παραμορφώνει ταύτην.

'II ρίς χαρακτηρίζει τό ανθρώπινον γένος. 
Είναι μέν άληΟέ; οτι δέν ελλείπει εις τά ζώα 
όλοτελώς, άλλ’ αναφαίνεται εί; αύτά ύπό άτελή 
κατάστασιν, καί τοΰτο μόνον εί; τήν άνωτάτην 
τάξιν τών θηλαστικών. ’Αλλά καί άνΰοώπιναι 
φυλαί έν τή κατωτάτη τής άναπτύξεω; οαΟμίδι 
εύρισζόμεναι, ώ; οί ΙΙαποΰαι, Τίττεντόττοι, καί 
οί νάνοι, έχουσι τήν ρίνα μόλις έζσεσημασμένην. 
’Ολίγον δέ τελειότερα είναι ή ρίς εί; τά; λοιπά; 
αίΟιωπιζάς φυλά;, καίτοι αύτη προεξέχη μικρόν 
τι εις τοΰς Κάφφρους, καί τάς έν τή δυτική 
παραλία τής ’Αφρική; φυλάς. Έάν στραφώμεν 
εί; τοΰ; Μαλαίου; ζαί Μογγόλους, εύρίσζομεν 
οτι ή ρί; εις τούτου; προεξέχει μέν ήδη, άλλ’ 
είναι εισέτι πεπλατυσμένη, άμόρφωτος, καί 
δείκνυε·, έλαχίστην άτομικήν ποικιλίαν. Έκ 
τούτου γίνεται δήλον, οτι τήν ρίνα εύρίσζομεν 
παρά τοΐς διάφοροι; ζώοι; προεξέχουσαν καθόσον 
άνερχόμεΟα τήν κλίμακα τή; άναπτύξεω; αύτών, 
τήν δέ τελείαν αυτή; άνάπτυξιν λαμβάνει μόνον 
παρά τω πεπολιτισμένορ άνθρ«όπ<υ. Εζάστη 
τελειοποίησις τή; ρινός είναι πρόοδό; τι; έν τή 
άτομιζότητι, καί δσφ μάλλον άνεπτυγμένη ή ρίς, 
έπί τοσοΰτον έζπεφρασμένη καί ή άτομιζότης. 
ΙΙαραλληλίσωμεν σύνταγμα αΐύιόπων στρατιωτών 
μεΰ’ Εύρωπαϊζοΰ ■ έν μέν τ«ρ πρώτφ έκαστον 
άτομον καθίσταται δυσδιάγνωστον άπό τού ετέρου, 
ένφ έν τφ δευτέρφ αί φυσιογνωμία·, παρουσιά- 
ζουσιν άνομοιοειδή ατομικότητα. II φυσιογνω
μία ένταΰΰα άπηλλάγη τού φυλετικού τύπου καί 
κατέστη άτομιζή. ’Αξιοσημείωτον δ’ είναι οτι 
ή πρόοδο; αύτη βασίζεται ούσκοδώ; έπί τή; 
μεταπλάσεω; τή; χονδρώδου; μοίρα; τή; ρινός, 
ένιμ ή οστεώδη; κατ’ έλάχιστον μόνον συντελεί 
εί; τοΰτο.

ΊΙ μεγάλη ρί; είναι τό χαρακτηριστικόν 
σημεΐον τή; λευκή; ή Ινδοευρωπαϊκής φυλή; 
καί έν αυτή τή φυλή μάλιστα εΰρίσζομεν ταύ
την μόνον ε’ι; τά; παλαιόΰεν έκπεπολιτισμένας 
φυλά;, ένώ εί; τά; μόλις ήδη έκ τής βαρβαρό- 
τητο; έξελΟούσα; μόνον έν έξαιρετιζαΐ; περιστά- 
σεσιν άπαντα. Έάν ή ρίς εις τινα λαόν συνέ
πεια τοΰ πολιτισμού έλαβεν ήδη έξαιρετιζόν τινα 
χαρακτήρα, δέν άπόλλυται πλέον ό τύπος ούτος 
ουδέ έν έκείνη τή περιπτώσει καθ’ ήν ήΰελεν 
άναπέσει εί; γειτνιάζουσαν τή βαρδάριρ κατά- 
στασιν. Γεζμήριον τούτου παρέχουσιν οί Φελ- 
λάχοι έν Αιγύπτιμ, οί Καούλαι, καί οί Κούρδοι, 
οΐτινες άπαντε; μετέσχον παλαιού τινο; πολιτι
σμού. ΊΙ προεξέχουσα λοιπόν ρίς είναι το 
ούσιωδέστερον καί χαραζτηριστικιότατον σημεΐον 
τών πεπολιτισμένων λα«ΰν, ίδια τών καυκάσιων 
καί σιμιτιζ<ΰν φυλών.

’Αλλ’ ή προεξοχή δέν είναι τό παν. 'Ρίς 
τι; δύναται νά έχη άναγλυφήν τινα χωρίς συγ
χρόνως νά είναι άμόρφωτος· ΰπάρχουσιν όλό- 

κληραι φυλαί έν αί; ή ρί; μέχρι τής σήμερον 
έμεινε βραχεία καί εΰρεΐα έν σχέσει πρός τά 
οστά τής παρειάς. Έάν τό χονορώοε; διάφραγμα 
τής ρινός έπιμηζύνεται έπί τοσοΰτον «ώστε νά. 
προεξέχη τών πτερυγίων, τότε ή ρίς δέν είναι 
πλέον χαρίεσσα, ώ; τούτο παρατηρούμε·/ εις τοΰ; 
τύπους τών Καλμούζων. ΊΙ έπιμήζυνσις τή; 
ρινό; σχετίζεται πάντοτε μετά τής τού προσώ
που, ου ένεκα σπανίω; βλέπομεν ωοειδή πρό
σωπα μετά σιμή; ρινός, καί τάνάπαλιν, μαζράς 
ρί'/'ΐ: μετά στρογγύ/.ου προσιόπου.

Ό βέλων νά έζτιμήση σαφώς τήν αισθητικήν 
τού προσιόπου άξίαν, ας παρατηρήση κατά πρώ
τον τήν ρίνα. Εί; τον άνδρα ή έλλειψι; ρινό; 
έσχηματισμένης κατά τοΰς αύστηροΰς κανόνα; 
τή; καλλονής, δέν προξενεί παρ' αυτωτόσω κα
κήν έν συνόλιμ έντύπωσιν βσιιι παρά, τή γυναιζί, 
διότι ή καλλονή αύτού έγκειται μάλλον έν τή 
έκφράσε: τής ένεργητικότητο;, τή; άνδριζότητο;, 
τής φρονήσεω; καί τή; καλοζά.γαΰία;, καίτοι 
έπίσης δέν είναι καταληπτή ανδρική καλλονή 
άνευ κανονικού σχήματα; ρινό;. "ί)σφ παρά
δοξον ζαί άν φαίνηται τοΰτο, ούχ ήτταν βμω; 
έπικυρούται ύπό τής καθ’ ήμέραν τών άνβριόπων 
παρατηρήσεως, οτι εις τήν ρίνα άπειζονίζεται 
έναργέστερον ό χαρακτήρ, ή έν τφ στόματι καί 
τοΐ; οφθαλμοί;. II ρί; είναι ή πυξί; τών φυ
σιολόγων διά το στάδ'.ον οπερ έπιδκΰζει ή άν- 
βρώπινο; Οέλησι; εί; τά; ποικίλα; αύτή; εκδη
λώσεις, εί; ζέσει: καί παραφορά;, ή εις ήρεμου: 
λογισμού;, είναι τρόπον τινά τό σύμβο/.ον τού 
χαραζτήρο; άμφοτέρων τών φύλων. 11 δέ φρά- 
σι; "ζατανοιΰ τι έκ τή; ρινός τίνος’ δέν είναι 
ούδαμώ; κενή· ζαί δρβώ; ποιούσα·, αί 7.αι.- 
λοναί μα;, ζαλύπτουσι μόνον το μέρο; τή; 
ρινό; εί; τοΰς χορού; τών μετεμφηεσμένων, οπω; 
διατηρήσωσι τό incognito των. Μόνο: ό όφβαλ- 
μός, ?ϊ καί ώ; "ζάτοπτρον τή; ψυχή; δοξάζε
ται', στερείται τότε τή; ισχύος του, διότι άνευ 
τή; "διαγνωστική; ταύτη; σκοπιάς”, οπω; ήού- 
νατό τι; έν άντιβέσει πρό; τούτο νά όνομάση 
τήν ρίνα, καί ό όξυοερκέστα.το; οφθαλμό: μα- 
ταίω; ρίπτει τά βλέμματά του.

ΙΙεπειραμένοι ειδικοί έπιστήμονε; διήρεσαν 
τήν άνΟριΰπινον ρίνα άναλόγω; τού σχήματός 
τη; εί; διαφόρου; τάξει; ζαί είδη, ζαί οί Οπα
δοί τοΰ Lavater, ω; έπίσης καί οί μαβηταί 
αύτού, κατατάττουσι τήν ρίνα εί; τόν κύκλον 
τή; έπιστημοντιζή; αύτή; φυσιογνωμία;.

Ό Φραγκίσκο; Γζροζε, έν τή προσθήκη αύ
τού εί; τό ύπό τοΰ HOGARTH σύγγραμμα, 'Στοι
χεία τής καλλονής”, διακρίνει έπτά είδη ρινών. 
Τήν γωνιώδη ρίνα, τήν γρυπήν ή ρωμαϊκήν, τήν 
ραμφοειδή, ο"α ή τοΰ ψιττακού, τήν εύβεΐαν ή 
τήν έλληνικήν, τήν βολβώδη ή ληζυβοειδή, τήν 
άνεστραμμένην ή σιμήν, ζαί τήν μικτήν ή τε
θλασμένη'?. Ως υπόδειγμα τοΰ τελευταίου εί
δους δυνάμεβα άλλως τε νά σημειώσωμεν τά; 
ρίνα; δύο διασήμων άνδρών, δηλονότι τήν τοΰ 
Tycho de Brahe*, ζαί τήν τού Μιχαήλ Αγ
γέλου, δστι; τήν παραμόρφωσιν ταύτην τή; ρινός 
του «όφειλεν εί; σφοδρόν κόλαφον ον έλαβεν 
ύπό τινο; συντρόφου του, μεβ’ ού περιήλβον εί; 
έριδα. Εί; τήν τάξιν ταύτην δύναται νά. κατα- 
ταχβή καί ό διάσημο; ρήτωρ Κιζέρων, δστις 
έφερεν, ώς γνωστόν, καί ώς ό Πλούταρχο; διη
γείται, έπιπόλαιόν τι έκφυμα έπί τής ρινό; του. 
δπερ είχε μεγάλην ομοιότητα πρός έρέοινΰον 
(cicer). Καθ’ ά δ’ ή πείρα διδάσκει, οί έχοντες 
τοιαύτην ρίνα είσίν όξυβύμου, διαπύρου, καί εϋ- 
ερεδίστου ιδιοσυγκρασίας, εί; δέ τόν Κικέοωνα 
άναμφιλέζτω; έπαληβεύει τοΰτο. '·) Όράτιος 
θεωρεί τήν βραχεΐαν καί μικρόν τι πρό; τά

’) 'Αστρονόμος διάσημος. 1546—1801. -. Μ.

κάτω άνεστραμμένην ρίνα ώ; γνιόρισμα χαρα- 
κτήρο; επιρρεπούς εις χλεύην καί ειρωνείαν. 
ΊΙ Μαρτιάλη; προσομοιάζει τό είδος τούτο πρό; 
τήν τοΰ ρινόζερω ρίνα, ζαί λέγει δτι κατά τήν 
εποχήν του έβεωρεΐτο ώς γνιόρισμα εύφυούς καί 
σατυρικού πνεύματος. Δρ. Δ.

(Έπετ-αι τό τέλος.)

Διήγημα.

συλλογίζεσαι, μάμμη: καί διατί τό 
βλέμμα σου είναι ένίοτε τόσον μελαγ- 
χολικόν; Δεν μοί είπε; τοσάκις οτι ό 

βίος σου ΰπήρξεν εί; άζρον εύτυχή:;
— Ναι, κόρη μου, ό βίο: μου υπήρξε πράγ

ματι εύτυχή;. Δόξα τω Ι-Ιεω, ή δυστυχία έφείσβη 
και έμού ζαί τών τέκνων μου· άλλά μ’ ολον 
τοΰτο υπέφερα καί έγώ πολύ, καί ύπέφερα ούχί 
κατά, τοΰ; δεσμού; τής συγγένειας, άλλά. κατά 
τά. αισθήματα, τά. όποια ήταν φίλτατα τή καρ- 
δία μου.

— Διηγήσου μοι, παρακαλώ, τά: λύπα; σου.
— Ά! κόρη μου, στήνει; παγίδα εί; τήν 

φλυαρίαν γραίας γυναικό;· ήξεύρεις πολύ καλά 
πόσον οι γέροντες τέρπονται άναζαλοΰντε; εί; 
τήν μνήμην των συμβάντα χρόνων παρελθόντων. 
Αλλά, άφ’ ού το έπιβυμεϊς, ιδού ή ιστορία μου, 
ήτι;, άληβώ; είπεΐν, δέν είναι ή ίδική μου ισ
τορία.

Εξεπαιδεύβην, ώ: γνωρίζεις, εν τω μοναστη- 
ρίφ X. εί; τάς οχβας τής ’Ορνης, ζαί έζεΐ οιήλ- 
βον τήν ζαλλιτέραν έποχήν τοΰ βίου μου. Βε
βαίως Οα επροτιμων τήν πατρικήν μου οικίαν ούχ 
ήττον όμως ή άρχαία μονή μοί άφησεν γλυζυτά- 
την, ένβύμ'.σιν χάριν ίσως τής φιλίας, ήτι; μέ 
συνέδεε πρός δύο τών συμμαβητριών μου. Μά; 
ώνόμαζον έν τή σχολή τά; τρεις άχωρίστους, 
καί πράγματι ή φιλία αΰτη. ένισχυβείσα ύπό 
τή; όμοιότητο; τών χαρακτήρων, μετεβλήβη βαθ
μηδόν εις αίσθημα στερεόν καί διαρκές. Έκ. 
τών τριών μας ή τά μάλιστα άγαπητή ήτο ή 
Αντωνία Γ. II Καικηλία ζαί έγώ έπροτιμιΰμεν 

άμφότεραι αύτήν. Καί τίς δέν βά. έπροτίμα τήν 
αξιαγάπητου έζείνην ’Αντωνίαν, έν ή συνενοΰτο 
άπειρο; γλυζύτη; μετά εύφυεστάτη; καλή; καρ- 
δία;; ΊΙ ’Αντωνία ήτο εύειδεστάτη· οί μεγάλοι 
καί μέλάνε; αύτή; Οφθαλμοί είχον βλέμμα εύΰΰ 
καί ειλικρινές καί έπρόδιδον τήν αγγελικήν αύτή: 
ΨυΖόν· 'I ζαρδία τη; ήτο εί; άζρον εύαίσβητο; 
καί ή φαντασία τη; ζωηρά. ’Ανήκουσα εΐ; άρ- 
χαίαν οικογένειαν τή; Βρεταννία; ή ’Αντωνία 
είχε πατέρα κτηματίαν, δστι; έζη διαρκώ: μετά 
τή; οικογένειας του έν τή κληρονομική του 
έπαύλει.

Καί ή Καικηλία ήτο νεάνι: ευειδής, άλλ’ 
ολω; διαφόρου καλλονή;· τό πρόσωπον τη; είχε 
προκλητικόν τι, οί οφθαλμοί της έστιλβον ζωηροί 
ύπό τήν πυρρότριχα κόμην της· ήτο φύει; γεν
ναία. ορμητική, μή Οπισθοδρομούσα άπέναντι 
ούδενός προσκόμματος" ϊίχεν ή Καικηλία φυσι
κήν τινα άγριότητα. Πτωχή καί ορφανή άπό 
τ«ΰν παιδικών τη: ήδη χρόνων, άνετράφη ύπό 
γραία; τίνος συγγενούς τή; μητρό: της, ήτι; 
δύστροπο; καί απαιτητική ήβέλησε διά τή; αύ- 
στηρότητο; νά δαμάση τήν άδάμαστον έζείνην 
φύσιν, ζαί δέν ήδύνατο νά. έννοήση οτι τοιούτο; 

τρόπο; άνατροφή; δέν κατορΟοΐ πάντοτε νά μόρ
φωση τόν νουν ζαί τήν καρδίαν τού παιδό;.

*
Εσπέραν τινά, περί τά τέλη Αύγούστου, έκα- 

βήμεβα ζαί αί τρεΐ; έπί σκαμνιού τού κήπου, 
ύπό τήν σκιάν παλαιού δένδρου, μάρτυρα; τ«ΰν 
παιδικών μα; διασκεδά/σεων καί γελώτων, τών 
νεανικών μα; ρεμβασμών καί έκμυστηρεύσεων. 
I .ιμεΰα και αί τρεΐ; σύννου;, σζεπτικαϊ, διότι εΰρι- 
σζ.όμεβα εί; τήν παραμονήν ήμέρα; σπουδαία;, 
ήμερα;, οτε έρχομένων μετά, τά; εξετάσει; τών 
παύσεων έμέλλομεν ν’ άπέλβωμεν τή; σχολής, 
καί νά. έγκαταλείψωμεν διά παντός τήν φιλόξε- 
νον στέγην τού μοναστηριού. Εισερχόμενα εις 
βιον νέον, άγνωστον, καί αί νεαραί ήμών καρδίαι 
ήσαν τεβλιμμέναι, ώς είναι ή καρδία δεζαοκ.ταε- 
τούς νεάνιδος, ήτι; πρόκειται νά. είσέλΟη εί; τόν 
κόσμον. Βεβαίως έχαίρομεν ένδομύχω; άναλογι- 
ζομεναι δτι έβάίνομεν πρό; τήν ελευθερίαν■ άλλά. 
συλλογισμό; πικρός έδηλητηρίαζε τήν χαράν ταύ
την ή επιούσα ήτο οι ήμά; ήμέρα άποχωρισ- 
μοΰ. Απεφασίσαμεν μέν νά ά.γαπ·όμεΰα πάντοτε, 
νά γοαφώμεΰα συχνά· άλλ’ ήτο τούτο άρκοΰσα 
ικανοποίησι; άπέναντι δεκαετούς συμβιοισεως καί 
οικειότητας: Γέλος ιδέα επιτυχής, ήν έπεκροτή- 
σαμεν μετ’ ένβουσιασμού, έγεννήβη έν τή ζωηρά 
τής Καικηλία; φαντασία. Έπρόκειτο καβ’ δλον 
τόν βίον μα; νά. συναντώμεβα άπαξ τοΰ έτους, 
έν ρητή ήμέρα. εις ώρισμένον τόπον. ΊΙ πόλις 
τών Ιίαρισίων, ενβα ή συγγενή; τή; Καικηλία: 
μετέοαινε κατ’ έτος έπί τινα; ήμέρα:, μάς έφάνη 
ό καταλληλότερα; τόπο; διά τήν συνέντευξιν 
ταύτην. II \ντωνία καί έγ«ΰ είμεβα πεπεισμέ
να.'. εκ τών προτέρων οτι δέν ήβέλομεν εύρει 
άντίστασιν έκ μέρους τών γονέων ήμών — διό 
καί ώρκίσβημεν δτι άπαξ τοΰ έ'του; ΰά έγενετο 
ή φιλική αύτη συνέντευξι; έν Παρισίοι; καί 
«ίιρισμενω; εν τω κήπ<·> τού Λουξεμβούργου. Πό
σον είμεβα άπερίσζεπτοι! Δέν έσυλλογιζόμεβα 
δτι τό έλάχιστον συμβάν ήδύνατο νά καταστήση 
ήμά; έπιόρκου;!

Γέλος άνέτειλεν ό ήλιο: τής έπισήμου ήμε
ρα;· άσπασβεϊσα τελευταϊον τά; δύο φίλα; μου, 
έπέβην τή; άμάξη;, ζαί άπήλβον πρό; τήν πόλιν 
έν τινι τών δυτικών διαμερισμάτων τή; Γαλλία;, 
ένθα ό πατήρ μου, στρατηγό;, εΰρίσζετο με τό 
σύνταγμά του.

* **
Τό έρχόμενον έτο; παρευρέβημεν καί αί τρεΐ: 

εί; τήν συνέντευξιν μας. IIόσην χαράν ήσΟάν- 
ΰηυ,εν συναντηβεισαι μετά παρέλευσιν τόσου χρό
νου! ΙΙόσα είπομεν, πόσα έδιηγήβημεν, πόσα 
άνεκοινώσαμεν άμοιοαίω:! Έγ«ΰ έδιηγήβην εί; 
τά: φίλα; μου περί τών έορτών, εί; άς παρευ- 
ρέβην. περί τών έζ.δρομών, άς έπεχείρησα μετά 
τού πατρό; μου καί τ«ϋν ΰπ’ αυτόν νέων άξκυ- 
ματιζών, οΐτινες -άντε; ήσαν εις άζρον περι
ποιητικοί πρός τήν θυγατέρα τού στρατηγού των. 
ΊΙ ’Αντωνία μά; περιέγραψε τήν ήρεμον αύτή; 
εύτυχίαν έν τή πατρική έπαύλει, τόν εΰβυμον 
χαρακτήρα τού πατρό; της, τήν άζ.ραν άγαβότητα 
τή; μητρός τη;, ήν όλοι οί τών περιχώρων χωρι
κοί έβεώρουν καί έσέβοντο ώς αγίαν, τέλος δέ 
καί τά; ωραία; ήμέρα;. ας διήλβεν έν τή οικογέ
νεια καβ ήν έποχήν ό άδελφός της, δόκιμος τού 
ναυτικού μετέβη πρό; έπίσζεψιν αύτών. ΊΙ Και- 
κηλία τέλος έδιηγήΟη περί τού τόπου τή; δια
μονή; της. τή; μικρά; έπαρχιακή; κωμοπόλεως, 
όπου ή συγγενής της τήν ύπεδέχβη ψυχρώς καί 
οπού διήλβεν ήμέρα; μελαγχολικάς κεζλεισμένη 
έντός ζοφερά; οικία;, ήν ούδ’ άζτί; ήλιου ποτέ 
έχαιρέτιζεν ή δυστυχή; κόρη ούτε έορτά; είχεν 
ούτε τή; οικογένεια; τόν τερπνόν ζαί ήσυχον 



/

332 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 93. I 13 Μαρτίου I8S5. Άρ. 93. I 13 Μαρτίου 1885.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 333

βίόν. 'Οσάκις έξήρχετο -ής οικίας μετέβαινεν 
εις τό νεκροταφείων, ένθα άνεπαύοντο οί γονείς 
της, ή εις τήν εκκλησίαν, οπού ήναγκάζετο νά 
διαμείνη έπί ώρας ολοκλήρους. Αλλ’ δμως έν 
τή μονοτονία τοΰ βίου τούτου έπήλθε συμβάν, 
το όποιον εδωκεν άλλην διεύθυνσιν είς τάς σκέ
ψεις της- νέος τις αξιωματικός τής φρουράς τήν 
είδε, καί έκτοτε δέν έλειπε νά τήν παρακολουθή 
είς τήν εκκλησίαν, ένθα έκράτει διαρκώς τους 
οφθαλμούς του έστραμμένους πρδς αύτήν. ΊΙ 
Καικηλία μάς ώμολόγησεν δτι ό άξιωματικός 
ούτος έτόλμησε καί νά τή γράψη επιστολήν, καί 
έκ τών λόγων της έννοήσαμεν δτι καί αύτή παρε- 
κινήθη νά κάμη διάβημα άπερίσκεπτον. "Οτε 
δέ ή ’Αντωνία καί έγώ ήθελήσαμεν νά τή παρα- 
στήσωμεν τδ άτοπον τής τοιαύτης διαγωγής, ή 
Καικηλία, σχεδόν άποτόμως, μάς άπήντησεν δτι 
ήτο κακόν έκ μέρους μας καί ψυχρόν, ημείς αί 
τόσον εύτυχεΐς έν τώ κόσμο», νά μεμφώμεθα 
δυστυχούς κόρης διά τήν μόνην ακτίνα, τήν φωτί- 
ζουσαν τήν έρημον καί σκοτεινήν αύτής φυλακήν.

* *
*

"Εν έτος μετά ταΰτα, τήν αύτήν ήμέραν, 
ήλθον πάλιν είς τόν κήπον τοΰ Λουξεμβούργου, 
συνοδευομένη ύπδ τής διδασκαλίσσης μου. Εύρον 
έκεΐ τήν ’Αντωνίαν. ΊΙ Καικηλία δμως έλειπε 
καί άμφότεραι είμεθα ανήσυχοι, διότι άπό εξ 
ήδη μηνών ούτε έγώ ούτε αυτή ούδεμίαν είχομεν 
λάβει είδησιν. Άνά πάσαν στιγμήν έπεριμένομεν 
ν’ άκούσωμεν έπί τής λεπτής άμμου τδ έλα- 
φρόν της βήμα, άλλ' αί ώραι παρήρχοντο εις 
μάτην. Τέλος ένεφανίσθη κομψή θαλαμηπόλος, 
ήτις πλησιάσασα ημάς καί έρωτήσασα άν ήμεθα 
αί δεσποινίδες I'. καί Β. μάς ένεχείρισεν επι
στολήν καί άπήλθεν.

ΊΙ επιστολή ήτο τής Καικηλίας. "Συγχωρή- 
σατέ με, μάς έγραφεν, άν σάς λυπώ. "Άβυσσος 
ήνοίχθη μεταξύ ήμών καί δέν θά συναντηθώμεν 
πλέον έν τω κόσμια τούτω. Μνήσθητε έμοΰ ώς 
φίλης άποθανούσης.” ’Εν τή επιστολή περιε- 
κλείοντο δύο ξηρά άνθη. ΊΙ 'Αντωνία καί έγώ 
άπεχωρίσθημεν σιωπηλά·. καί τά δάκρυα είς τούς 
δφθαλμούς. II συνέντευξις αυτή, ή τοσοΰτον 
θλιβερώς καταλήξασα, ήτο ή τελευταία.

* **

Μετά παρέλευσιν δλίγου χρόνου καί ή ’Αν
τωνία καί έγώ είχομεν όπανδρευθή. Ό σύζυ
γός μου, κόμης Γεώργιος Π. ήτο είς τών υπα
σπιστών τοΰ πατρός μου- ή δέ ’Αντωνία είχεν 
ύπανδρευθή νέον γείτονά της, ορφανόν καί κάτο
χον μεγάλης περιουσίας. Τή προσκλήσει της 
μετέβην μετά τοΰ συζύγου μου, δστις έλαβεν 
μικράν άδειαν, είς τδ κτήμά της καί παρέστην 
μάρτυς τής ευτυχίας τής φίλης μου, διότι πράγ
ματι δ σύζυγός της, Κάρολος Μ. ήτο καθ’ δλα 
άνήρ άξιαγάπητος, πλήρης προτερημάτων καί 
εύγενών αισθημάτων.

Τδ μόνον, δπερ εύρον εν αύτώ κάπως επι
λήψιμων, ήτο έλαφρότης τις καί έπιπολαιότης 
έν τώ χαρακτήρι, καί ώς πρός τούτο, νομίζω, 
δέν συνεμορφοΰτο κατά πάντα πρός τήν σκεπτι
κήν φίλην μου ’Αντωνίαν. Έκτος δέ τούτου 
έλέγετο άνά τήν χώραν δτι ό εύειδής ούτος νεα
νίας ήγάπα τάς διασκεδάσεις καί ειλκύετο ύπ’ 
αύτών ίσως πέραν τοΰ δέοντος. ’Αλλά διατί νά 
φοβούμαι; Μήπως ή ’Αντωνία δέν είχεν έξοικει- 
ώσει αύτόν πρός τήν έμβρίθειαν τού γάμου, καί 
ποια λευκή καί λεία χειρ ήδύνατο κάλλιο·» αύτής 
νά έπαναφέρη πρός τήν ποίμνην τό κάπως απο
λωλός έκεΐνο πρόβατον; 'Οπωσδήποτε ό Κάρολος 
ήγάπα θερμώς τήν σύζυγον του, ήτις τόν έλά- 
τρευε, καί δέν άπέκρυπτε τόν έρωτά της.

— Χά σοι ε'ίπω, φίλη μου, μοί έλεγε πολλάκις, 
τόν άγαπώ τόσον πολύ, ώστε φοβούμαι μή ό 
θεός μέ τιμωρήση διά τήν τοσαύτην αγάπην μου.

— Τί λέγεις; τή άπεκρινόμην έγώ γελώσα. 
ό θεός τόσον σπανίως άναγκάζεται νά έπέμβη 
κατά τής ύπερβολικής συζυγικής αγάπης, ώστε, 
υποθέτω, οτι θά έλησμόνησε νά όρίση τιμωρίαν 
οι’ αύτήν.

Άπεφασίσαμεν άπαξ τοΰ έτους νά μεταβαίνω 
μετά τοΰ συζύγου μου είς τό κτήμα τής φίλης 
μου, δπως διέλθωμεν όμοΰ έβδομάδας τινάς, καί 
τήν άπόφασίν μας ταύτην έξετελέσαμεν πιστώς 
έπί τινα έτη. ΊΙ εύδαιμονία τής ’Αντωνίας δέν 
έθολοΰτο υπό ούδενός νέφους, καί έγώ ήμην 
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έντελώς ήσυχος διά τό μέλλον της· τό μόνον, 
δπερ έπεσκίαζε κάπως τήν άνέφελον ταύτην εύτυ- 
χίαν ήτο ή έλλ-ιψις τέκνων.

— Βλέπεις, μοί έλεγε στενάζουσα, δτι ό 
θεός τιμωρεί τήν υπερβολήν τής άγάπης.

Άλλη λύπη ήτο κοινή είς άμφοτέρας μας· 
ήγνοοΰμεν δηλ. τί έγεινεν ή Καικηλία. ΊΙξεύ- 
ρομεν όμως οτι έζη, διότι τακτικώς άπαξ τοΰ 
έτους, κατά μήνα Αύγουστον, έλαμβάνομεν φά- 
κελλον περιέχοντα δύο άνθη ξηρά, ενθύμημα 
μυστηριώδες τής άποχωρισθεισης φίλης.

('Επεται τό τέλος.)

ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΒΕΡΟΛΐΝΟΝ.
(Μετά εικόνων, ορα «λ. 333.)

μεγαλοπόλεις τής Εύρώπης προθυμο- 
ο'.οΰνται σήμερον νά. ρυθμίσωσιν επί τό 
ατελέστερων τήν υπόγειον τής πόλεως 

υπηρεσίαν, ήτοι τό σύστημα τών ύπονόμων, τών 
υδραγωγείων, τών σωλήνων τοΰ άεριόφωτος κ. τ. τ. 
Καί αί μέν άρχαΐαι πόλεις έχουσι πρό πολλοΰ 
τήν υπόγειόν των υπηρεσίαν 
μεν τάς κατακόμβας τής 
ρισίων. Αλλ’ 
τούτο δέον νά 
ρίως έφιστώσι 
συμβούλια, διότι καί διά λόγους τής συγκοινωνίας 
καί διά λόγους τής δημοσίου ύγείας, άνάγκη είναι 
νά τεθώσιν είς ένέργειαν ολαι αί νεώτεραι βελ
τιώσεις τοΰ συστήματος τούτου, 
άπητεΐτο διά τό Βερολίνου, 
κατά τά τελευταία 
πληκτικήν, καί ώς 
στιγμήν άνάγκην έ: 
νέων οδών, τοποθετήσεως νέων υδραγωγείων, 
σωλήνων καί τηλεγραφικών ή τηλεφωνικών συρ
μάτων. ΙΙράγματι δέ έν μικρώ άναλόγως 
στήματι χρόνου μεγάλα έξετελέσθησαν έργα, καί 
το υπόγειον Βερολΐνον παρουσιάζεται σήμερον 
σχεδόν έφάμιλλον τής ύπέρ τήν γήν πόλεως. Ιό 
σχέδιον έγένετο έπιμελώς καί έσκεμμένως, σχέ
διον άνάλογον προς πόλιν καθ’ έκάστην προο- 
δεύουσαν καί έκτεινομένην, καί ό υπόγειος μηχα
νισμός, μηχανισμός κεκρυμμένος έν τοϊς 
τής 

έχουσι
άρκεΐ ν’ άναφέρω- 

..—, Ρώμης καί τών Ποι
είς τάς νέας πόλεις τό σύστημα 
έφαρμοσθή, και εις τούτο κυ- 
τήν προσοχήν των τά δημοτικά

Τούτο κυρίως 
πόλιν λαβούσαν 

. έτη άνάπτυξιν τοσοΰτον κατα- 
: έκ τούτου έχουσαν άνά πάσαν 
πιστρώσεως και έπιδιορθώσεως 

νέων

οια-

ός, μηχανισμός κεκρυμμένος έν τοϊς έγκάτοις 
γής, λειτουργεί τανΰν σχεδόν άπροσκόπτως. 

Τό άπλοΰν καί εύληπτον τούτο σύστημα καθίστα
ται πολύπλοκου καί οίουεί δυσκατάληπτου οσάκις 
πρόκειται περί όδών αμβλειών καί σκαλιών V, 
διασταυρώσεων. Ο· ''··'»-<-·! .
είς δύο κατηγορίας, είς τούς

περί 
εν γένει 

ανήκοντας είς τήν 
τηλεγραφείου, 

... .

Οί οχετοί διαιρούνται
—, είς τούς ?■■·■—■— 

υπηρεσίαν τού ταχυδρομείου καί 
διά τήν υπηρεσίαν 
—.ς είσίν οί ταχυ-

υπο-
Βε- 

τούς
τοΰ

καί εις τούς προωρισμένους 
τών κατοίκων ■ έν τοϊς πρώτοι; 
δρομικοί σωλήνες καί τά τηλεγραφικά σύρματα, 
έν τοϊς δευτέροίς το υδραγωγεία, οι σωλήνες τοΰ 
αεριόφωτος, αι υπόνομοι κτλ. Ιό πρώτον 
γειον τηλεγραφικόν σύρμα έτοποθετήθη έν 
ρολίνφ έν έτει 1850, καί συνέδεε μόνον 
πέντε τότε σιδηροδρομικούς σταθμούς μετά 
κεντρικού έν τή βασιλική λεγομένη όδω. Τριά
κοντα έτη μετά ταΰτα τό μήκος τών υπογείων 
τηλεγραφικών συρμάτων ήτο 111 χιλιομέτρων 
καί μέ τάς διαφόρους διακλαδώσεις 1450 χιλιο
μέτρων. ΙΙρος το κεντρικόν τηλεγραφείου διευ- 
θύνοντο 222 τηλεγραφικά σύρματα. Άλλά τό 
σύστημα τούτο άπεοειχθη ανεπαρκές, καί ουτω 
έφηρμόσθη νέον, καθ’ δν τά τηλεγραφικά σύρματα 
διηρέΟησαν είς τρεις μεγάλας αρτηρίας, διευθυνο- 
μένας πρός βορράν, πρός νότον καί προς δυσμάς. 
Αί άρτηρίαι αύται αί κεντρικαί συνίστανται έκ 
σωλήνων διαμέτρου άπό 10—17 έκατοστομέτρων, 
καί είς τούς σωλήνας τούτους έτοποθετήθησαν 
τά διάφορα σύρματα. ΙΙρος επισκευήν τών σω
λήνων τούτων ή καθαρισμόν αύτών ώρύχθησαν 
κατά διαστήματα φρέατα, έν οΐς δύο έργάται άνα- 
παυτικώς δύνανται νά εργασθώσιν. Οί σωλήνες 
ούτοι ύπό τήν πόλιν έχουσι σήμερον μήκος 40 
χιλιομέτρων καί τό μήκος τών έν αύτοΐς συρ
μάτων υπερβαίνει τάς 170 χιλιάδας μέτρων. 
II όσην εργασίαν έκτελοΰσι τά υπόγεια ταΰτα σύρ
ματα εν Βερολίνο» οηλοΰται έκ τοΰ στατιστικού 
πίνακας τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας. Κατά 
τό 1.882 άπεστάλησαν έκ Βερολίνου 2 έκατομμύ- 
ρια τηλεγραφημάτων, άφίχθησαν δέ 1 '/ε έκατομ
μύριον. Ποσόν πράγματι καταπληκτικόν!

Σημειωτέου έυταύθα δτι διά τής έφαρμογής 
τοΰ ύπογείου πυευματικοΰ ταχυδρομείου (τοΰ με- 
τακομίζοντος τάς έπιστολάς διά σωλήυων και υπο- 
γείως) μεγάλως άυεκουφίσθη ή τηλεγραφική 
ύπηρεσία έυ Βερολίυω, διότι μόνον κατα το 
μνησθέν έτος 1882 οί ταχυδρομικοί ουτοι σω
λήνες μετέφερον 1'/» έκατομμύριον τη
λεγραφημάτων έντός τής πόλεως, καί 
60 χιλ. έπιστολών καί επιστολικών δελ
ταρίων. Τό μεσολαβούν διάστημα με
ταξύ παραδόσεως έπιστολής ή τηλε
γραφήματος καί παραλαβής είναι ήμι- 
σείας ώρας. Έκτος τούτου καί ή 
δημαρχία καί το στρατιωτικόν διοικη
τήριο·» έχουσιν ιδιαίτερα ύπόγεια σύρ
ματα. συγκοινωνοΰντα πρός τά διά
φορα γραφεία καί τά τμήματα τής 
πόλεως.

’Έτι εύρύτερος καί πολυπλοκώτερος 
είναι έν Βερολίνο» ό ύπόγειος μηχα
νισμός τών ύδραγοιγείοιν, τών σωλή
νων τοΰ άεριόφωτος και τών υπονό
μων. Έν έτει 1826 έφωτίζετο είσέτι 
τό Βερολΐνον διά φανών έλαίου, καί 
μόνον τήν 19 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 
τούτου έφωτίσθη ή κεντρική οδός ' ύπό 
τάς φιλύρας” διά τοΰ άεριόφωτος. 11 
έντύπωσις, ήν παρήγαγε τότε ύ νέος 
οΰτος φωτισμός, ήτο μεγάλη. ' Ούχί έκ 
μικρών καί αφανών λαμπτήρωνέκπέμ- 
πεται άμυδρόν φώς, λέγει ή έπίσημος έφημερίς τής 
έποχής έκείνης, άλλ’ άκτϊνες ζωηραί καί πλατεϊαι 
φωτίζουσιν άπλέτως τήν οδόν, ώστε καί εις πεντή- 
κοντα βημάτων άποστασιν απο τοΰ φανού όυνα- 
σαι εύκόλως ν’ άναγνώσης έπιστολήν. Μετ’ ού 
πολύ αί οδοί δλαι θά φωτισθώσι διά τοΰ άεριό
φωτος καί ή πόλις ήμών θά παριστα καί τήν 
νύκταΗοραΐον θέαμα, ώς παριστα καί τήν ημέ
ραν.’1 Πώς μεταβάλλονται οί χρόνοι καί αί 
άπαιτήσεις τών ανθρώπων! Σήμερον καί τό άερι- 
όφως τούτο τό καθαρόν καί λαμπρόν δέν μάς 
άρκεΐ καί ζητοΰμεν φώς ηλεκτρικόν.

ΊΙ πρώτη εταιρία τοΰ άεριόφωτος έν Βερο- 
λίν<>> ήτο αγγλική καί είχε τό προνόμιο·» 20 δλα 
έτη. Κατόπιν έσυστήθη νέα έταιρία ής οί σω
λήνες έχουσι μήκος 180 χιλ. μέτρων καί παρά

γει 30 έκαταμμύρια κυβικών μέτρων αεριόφωτος. 
ΙΙαρά τήν έταιρίαν ταύτην ύπάρχουσι καί τέσ- 
σαρες δημοτικαί έταιρίαι, έχουσαι σωλήνας 600 
χιλ. μέτρων καί τρέφουσαι 14 χιλ. φανούς καί 
700 χιλ. ιδιωτικών λαμπτήρων, θί σωλήνες 
ούτοι ένούμενοι ήθελον φθάσει άπό Βερολίνου 
μέχρι Βιέννης. II κατανάλωσις τού άεριόφωτος 
έν Βερολίνιυ προβαίνει καταπληκτικώς’ έν δια- 
στήματι τών τελευταίων τριάκοντα έτών έδιοδεκα- 
πλασιάσθη, ούδέ ύπάρχει φόβος ή χρήσις τοΰ 
ηλεκτρικού φωτός νά καταβάλλη τήν χρήσιν τοΰ 
άεριόφωτος, τό όποιον καταναλίσκεται καί εις 
διάφορα βιομηχανικά καταστήματα.

Αι προσπάθεια·, τοΰ παρέχειν τή πόλει τοΰ 
Βερολίνου καλόν πόσιμον ύδωρ προ αιώνων ήδη 
έγένοντο· ήδη οί ήγεμόνες Ιωακείμ Β’. καί Φρι- 
δερϊκος Γ . έπελήφθησαν τοΰ σπουδαίου τούτου 
ζητήματος- άλλά τά πλεΐστα τών σχεδίων έναυ- 
άγησαν, ίσως διότι ή πόλις τοΰ Βερολίνου διε- 

κρίνετο άνέκαθεν διά τά καλά αύτής φρέατα.
II διοχέτευσις τοΰ υδατος ήρξατο κυρίως έν 

έτει 1850, καί τω 1854 έσυστήθη Αγγλική 
Εταιρία, ήτις έχρησιμοποίησε τό ύδωρ τοΰ ποτα

μού Σπρέας· άλλά μετ’ού πολύ τό ύδωρ άπεοειχθη 
άνεπαρκές, καί τω 1873 ή πόλις άνέλαβε τήν 
άγγλικήν έπιχείρησιν καί έσύστησε τά σημερινά 
υδραγωγεία. Είκοσι καί τρία μεγαλοπρεπή φρέ
ατα όδηγοΰσι τό ύδωρ πρός τήν κεντρικήν απο
θήκην, ήτις περιλαμβάνει 13 χιλ. κυβικά μέτρα 
ύδατος· έκ τής άποθήκης ταύτης ή δεξαμενής 
διοχετεύεται τό ύδωρ διά σωλήνων πρός τά διά
φορα τμήματα τής πόλεως. ΊΙ κατανάλωσις τοΰ 
ύδατος ήτο πέρυσιν 22 '/2 έκατομμυρίων κυβικών 
μέτρων! Οί σωλήνες είναι διαφόρου μεγέθους, 
καί βλοι έκ χυτού σιδήρου· οί κεντρικοί σωλήνες 
έχουσι διάμετρον ένός μέτρου, αί διακλαδώσεις 
μικροτέρας διαστάσεις μέχρι 5 έκατοστομέτρων. 
Κατ’ άρχάς κατά μίμησιν τής ’Αγγλικής Εται
ρίας οί σωλήνες ήσαν αμέσως ύπό τήν έπιφάνειαν 
τοΰ έδάφους, άλλά τό σύστημα τούτο άπεοειχθη 
κάκιστον ένεκα τοΰ ψύχους τοΰ χειμώνος· διό καί 
άπεφασίσθη νά τεθώσιν οί σωλήνες εις βάθος 
ενός μέτρου, καί ούτως έν χειμώνι δέν έπηρεά- 
ζοντο ύπό τοΰ ψύχους. Έκ τών σωλήνων δια- 
κ.λαδοΰνται οί μικρότεροι όχετοί διά τήν χρήσιν 
τών οικιών. Δεκαεπτά χιλιάδες οικιών λαμβά- 
νουσι το ύδωρ έκ τοΰ υδραγωγείου καί έχουσιν 
υορόμετρον άρίστης κατασκευής. Επειδή όμως 
τό πόσιμον τούτο ύδωρ είναι κατά καιρούς θολόν, 
σκέπτεται ή έταιρία νά χρησιμοποίηση καί έτε
ρον ύδωρ καθαρώτατον έκ τής ού μακράν τής 
πόλεως χειμένης λίμνης MDggel. Τό έργον 
τούτο μεγάλας άπαιτεΐ δαπάνα:.

Ηαυμάσιον είναι έν Βερολίνιυ τό σύστημα 
τών ύπονόμων, καί πράγματι άξιον μνείας, διότι 
βασίζεται εις μακράς καί έπισταμένας μελετάς. 
Μέχρι τού έτους 1873 τά άκάθαρτα υδατα τής 
πόλεως έχόνοντο είς τόν ποταμόν, άλλά τό 
σύστημα τοΰτο ού μόνον ολεθριώτατον διά τήν 
δημοσίαν υγείαν ήτο, διότι αι ακαθαρσία·, ένα- 
πετίθεντο είς τήν κοίτην τοΰ ποταμού καί έπρο- 
ξένουν, έν ώρα μάλιστα θέρους, βλαβεράς άναθυ- 
μιάσεις, άλλά καί παντός πρακτικού έστερεΐτο 
σκοπού, διότι πολύτιμον λίπασμα τών αγρών 

άπώλετο αδίκως. 'Ο άρχιτέκτων Όβρεχτ διενο- 
ήθη νά έφαρμώση καί έν Βερολίνιυ τό σύστημα 
τών ύπονόμων, δπερ είχε τεθή εις ένέργειαν είς 
τήν συνοικίαν Κρόϋδων τοΰ Λονδίνου, είς τό 
Έοιμοοΰργον καί είς άλλας πόλεις. Τό σύστημα 
τούτο βασίζεται είς τήν αρχήν τοΰ λιπαίνειν τούς 

αγρούς οια τών εκ τών ύπονόμων 
έκρεόντων ακαθάρτων ύδάτων. Αί 
υπόνομοι διαιρούνται είς 12 μεγάλα 
συμπλέγματα, ών τά. 5 διά τήν κυρίως 
πόλιν καί τά 7 διά τά προάστεια. 
'Έκαστον σύμπλεγμα έχει Ιδιαιτέραν 
άντλίαν, δί ής τά υδατα άπορροφών- 
ται εκ τών ύπονόμων καί διοχετεύ
ονται πρός τούς άγρούς. Τό σύστημα 
τούτο άπεοειχθη λίαν πρακτικόν, άν 
καί τα πέριξ τοΰ Βερολίνου δέν έχωσι 
γαίας ευφόρους, άλλά μάλλον αμμώ
δεις, εν αις το λίπασμα δέν δύναται 
βεβαίως νά έχη τήν καλήν έκείνην 
έπίδρασιν, ήν έχει έπί τών ευφόρων 
γαιών.

Εννοείται δτι ή έπιτόπιος έξέτασις 
τών υπονόμων τούτων μεγάλως κινεί 
τό ενδιαφέρον παντός άνθρώπου, καί 
μάλιστα τών πατέρων τού δήμου. Αί 
ύπόνομοι είναι είτε έκτισμένοι θολω
τοί διάδρομοι, είτε καί πήλινοι σω
λήνες στερεοί καί άδιάβροχοι. 'Έκα
στον σύμπλεγμα αύτών έχει μεγά

λην αποθήκην, είς ήν χύνονται τά άκά- 
θαρτα υδατα τών οδών καί τών οικιών, ‘άνω
θεν δέ τών άποθηκών τούτων εύρίσκονται αί 
άντλίαι. ΊΙ έπίσκεψις τών ύπογείων τούτων 
διάδρομων εμπνέει κατ’ άρχάς αίσθημα δυσάρε- 
στον, βαθμηδόν δμως συνειθίζει ό οφθαλμός είς 
τό σκότος καί είς τήν διά τών ύδάτων οχληράν 
πορείαν. Εύτυχώς αι ύπόνομοι τοΰ Βερολίνου 
είναι σχεδόν άπηλλαγμέναι τών λίαν δυσάρεστων 
μυών, ώς τούτο συμβαίνει έν Ιίαρισίοις, διότι αί 
ύπόνομοι τοΰ Βερολίνου είσι στερεώς έκτισμέναι 
καί ήλειμμέναι διά παχειας στρώσεως άμμο- 
κονίας.

Κατά τάς αστυνομικός διατάξεις έκάστη οικία 
τής πόλεως οφείλει νά συνδεθή μετά τής ύπο- 
νόμου, καί ού μόνον νά έχη τούς όχετούς της 
άπό έκάστου πατώματος, άλλά καί μέχρι τής

στέγης, δπως καί τά υδατα τής βροχής χύνων- 
ται διά σωλήνων είς τάς ύπονόμους, αιτινες δι 
αύτοΰ τοΰ μέσου διατηρούνται πάντοτε καθαραι. 
Εννοείται δτι ή διάταξις αύτη έπιοάλλει μεγά
λην δαπάνην είς τούς ίδιοκτήτας οικιών, διότι 
ύπελογίσθη δτι καί τών μετριωτέρων οικιών οι 
οχετοί κοστίζουσιν άνω τών δύο χιλιάδων φράγ
κων. Αί άπορροφητικαί άντλίαι, περί ών ανω
τέρω είπομεν, κινούνται διά τού άτμοΰ, είναι 
μηχαναί 3160 ίππων δυνάμεως και άπορροφώσιν 
δλαι όμοΰ 3810 λίτρας ύδατος άνά παν δευτερό
λεπτου. ΊΙ δαπάνη δι’ έκαστον κυβικόν μέτρον 
υδατος έκχυνόμενον εις τούς άγρούς άνέρχεται 

f
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εις ήμισυ φοίνικα (1 φοΐνιξ = 1 '/-ι λεπτόν τοΰ 
φράγκου).

Πρός άπόδειξιν τέλος όποιας σημασίας ζαΐ 
σπουδαιότατος έργα είναι τά έσχάτω; έκτελε- 
σθέντα έν τω ύπογείω Βερολίνιυ αρκεί ν’ άνα- 
φέρωμεν δτι ή ολική αύτών δαπάνη ανέρχεται 
εις 150 εκατομμύρια μαρκών.

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΜΥΙΩΝ.

>ΙΝΏΣ παραδεδεγμένη είναι ή γνώμη, 
δτι αί μυΐαι αποτελούσε μίαν τών μι
κρών ενοχλήσεων τοΰ ανθρωπίνου βίου, 

άφ’ ής αδύνατον αποβαίνει νά προφυλαχθή τις 
εντελώς. Οσάκις αί μυΐαι κηλιδοΰσι τούς τοί
χους καί τά κοσμήματα τών οικιών μας, οσάκις 
πίπτουσιν εί; τόν καφέν μας ή είς το γάλα, 
ή καί δεν μά; άφίνουσι ν’ άπολαύσωμεν ήσύ- 
χως τοΰ ύπνου, εύχαριστοΰμεν τόν θεόν, δτι 
το ψύχος ερχόμενον μάς άπαλλάττει τοΰ οχληρού 
τούτου έχθρού. Ερωτώμεν εαυτούς, εί; τί χρησι
μεύει τό μικρόν τοΰτο έντομον. Καί δμω;, καί 
ή μυΐα, δσον και άν ήναι οχληρά, έχει έν τω 
κόσμω τούτω αποστολήν, καί αποστολήν σπου
δαία·/, χάριν τής οποία; όφείλομεν νά τή συγχω- 
ρήσωμεν όλα; τά; ενοχλήσεις άς παρέχει ήμΐν.

Παρατηρήσατε μετά προσοχή; μυΐαν, ήτις. 
άφ’ οΰ περϊίπτατο έπί καιρόν, έρχεται ν’ άνα- 
παυθή. Ηά τήν ιδητε αμέσως έκτελοΰσαν σει
ράν κινήσεων, όμοιων πρός τά; κινήσεις τής 
γαλής ή τοΰ πτηνού ■ καί πρώτον μέν προστρίβει 
ένα προ; τόν άλλον τοΰς οπισθίου; πόδα; τη;, 
είτα δέ δι’ αύτών καθαρίζει τά; πτέρυγα;· κατό
πιν έκτελεΐ τούτο διά τών εμπρόσθιων ποδών, 
καί τέλος προστρίβει τήν προβοσκίδα της έπί 
τών ποδών καί τών λοιπών μερών τού σώμα
τος. \ι κινήσεις αύται έκτελοΰνται μόνον χάοιν 
καθαριότητος; Τούτο έπιστεύετο μέχρι; έσχα
των- άλλ’ ό ’’Αγγλο; χημικός Έμερσων άπέ- 
δειξεν ότι τό πράγμα δέν έχει οΰτω. Ηέσας 
μυΐαν ύπο τό μικροσκοπίαν παρετήρησεν δτι δλον 
της τό σώμα ήτο κεκαλυμμένον διά παρα
σίτων άκατανοήτου μικρότητα;· έπαναλαβών τά; 
παρατηρήσεις του εΐδεν ότι τούτο συνέοαινεν 
έπί δλων ανεξαιρέτως τών μυιών. Κατόπιν εΐδεν 
οτι διά τών κινήσεων τών ποδών καί τής προ
βοσκίδα; άλλα τι δέν έζήτει ή μυΐα ή νά συσσω- 
ρεύση είς εν σημεΐον τά μικροσκοπικά ταύτα 
ζωύφια, δπως διά μια; τά καταβροχθίση όλα. 
Κατ’ άρχά; ο κ. “Εμερσων ένόμισεν ότι τά 
ζωύφια ταΰτα ήσαν τά νεογνά τή; μυΐα;. τά 
οποία αύτη κατέτρωγε, διότι γνωστόν τυγχάνει 
οτι αί μυΐαι φέρουσι τά νεογνά των προσκεκο- 
λημμένα έπί τού σώματός των άλλά νεώτεοαι 
δόκιμα'. τω απέδειξαν τό λελανθασμένον τή; 
γνώμης ταύτης. ’Έθεσεν ύπό τό μικροσκοπίαν 
μικρόν τεμάχιον λευκού χάρτου, έφ’ ού έκάθηντο 
δύο μυΐαι, αΐτινες έφαίνοντο ένησχολημέναι είς 
το να φάγωσι τι ■ είδε δέ έπί τού χάρτου τά 
αύτά μικρά ζωύφια. Τότε έκαθάρισε τό τεμά
χιον τού χάρτου καί τό έθεσεν εί; μέρος, πρός 
τό όποιον δέν ήδύνατο νά πλησιάση μυΐα · 
μετά παρέλευσιν όλίγου καιρού έθεσε τον χάρτην 
τούτον ύπό το μικροσκόπιο·/ καί τον είδε πάλιν 
γέμοντα ζωυφίων· άπόοειξι; ότι δέν ήσαν ταΰτα 
τά νεογνά μυιών, άλλά μικρά έντομα ιπτάμενα 
έν τή ατμόσφαιρα καί προσκολλώμενα είς τά; 
πτέρυγας, εις το σώμα καί εις τούς πόδα; τών 
μυιών. Άφ’ οΰ δέ αί μυΐαι έφερον ικανήν πο

σότητα τοιούτων ζωυφίων, άπεσύροντο εί; γω
νίαν τινά καί κατεβρόχθιζον αύτά.

Τά; άποπείρα; ταύτα; ό χημικό; έπανέλαβεν 
ει; διάφορα μέρη, καί παρετήρησεν ότι εί; μέρη 
ακάθαρτα, δπου ό άήρ ήτο μεμολυσμένος, αί 
μυριάδες τών περιϊπταμένων μυιών ήσαν έντε
λώς κεκαλυμμέναι ύπό τοιούτων'παρασίτων ■ άπ’ έ- 
ναντίας δέ μυΐαι συλληφθεΐσαι είς μέρη καθαρά 
καί ευάερα ήσαν ίσχναί καί σχεδόν Ιλεύθεραι 
παρασίτων. Οΰτω λοιπόν έκεΐ. δπου υπήρχε 
μόλυσμα, δυνάμενον νά προκαλέση νόσου;, αί 
μυΐαι ήσαν αί καταστρέφουσαι τύ μόλυσμα τούτο· 
όπου δέ ό άήρ ήτο καθαρός, δέν έφαίνοντο τά 
παράσιτα καί ώ; έκ τούτου καί αί μυΐαι ήσαν 
σπανιώτεραι καί πειναλέα;. ‘Επομένως ό κ. 

’’Εμερσων συνεπέρανεν οτι αί μυΐαι έχουσιν έν 
τω κόσμω άποστολήν σπουδαία·/. Διά τών έρευ- 
νών του ό φυσιοδίφης άνεκάλυψε νέον κρίκον 
τής αναγκαία; ταύτη; έν τω κόσμιο άλύσεω; 
τή; καταστροφής.

Τά. ζωύφια ταΰτα χρησιμεύουσιν εί; τροφήν 
τών μυιών, αί μυΐαι εί; τροφήν τών αραχνών, 
αί άράχναι τρέφουσι τά πτηνά, τά δέ πτηνά τά 
τετράποδα καί τόν άνθρωπον. I ά ζώντα ταύτα 
παράσιτα έχουσι καί αύτά άνάγκας. Πώς τρέ
φονται ταΰτα; ’Έχουσι καί αύτά απέναντι των 
έτερα μικρότερα ζωύφια, δι’ ών τρέφονται; Περί 
τούτου τί; οίδεν, άν ποτέ δυνηθή ό άνθρωπο; 
ν’ άποφανθή, ή άν κατασκευαστή ποτέ τόσον έν- 
τελέ; έργαλεΐον, όπως ή επιστήμη το άνακα- 
λυψη. "Ο,τι δμω; πεποιθότως δύναται τι; νά 
είπη είναι, δτι καί τά μικροσκοπικά ταΰτα ζω
ύφια έχουσιν έν τω κόσμω τήν άποστολήν των 
καί τήν χρησιμότητα των, διότι έν τή φύσει 
ούδέν έστιν άνευ σκοπού.

(Έκ τής ’Λμιριζαντς επιστημονική;
Έφημερίδος.)
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εκατομμυρίων άγγλικών λιρών 
• ·ί 120 χιλ. άλιεΐς είναι μόνον 
τήν αλιείαν ασχολούμενοι · μέ 
των ό άριθμός άνέρχεται είς 
οΐτινες άποζώσιν έκ τή; άλι- 

Ί'.άν δέ προσθέσωμεν εί; τούτου; καί τοΰς 
τά βαρέλια, τού; ναυπηγούντο; 

πλοΐα, τού; προμηθευτάς τοΰ αλα- 
άοιθμός βεβαίως Οά διπλασ.ασθή. 
συγκαταλέξωμεν καί τού; 
τού; έμπορους τών ιχθύων, 

προμηθευτή ;, φθάνομεν 
ενός εκατομμυρίου 
αλιεία;.

ορ:;, οι ει 
οικογένεια:

ραπτα; 
μεσίτα; 
είς το 

,.rl—άνθρώ- 
ήτοι εί; 3"/,, τοΰ 

θί

II άλιεία έν Αγγλία. II Αγγλία έχει 
έν ολ<ρ 120 χιλιάδα; άλιέων, οι δέ κατ’ έτος 
συλλαμοανόμενοι παρ' αύτών ιχθύ; άντιπροσωπεύ- 
ουσιν άξίαν 11 
(275 έκατ. φρ.). 
οί άνδρες.

t τα;
400 χιλ. ψυχών, 
είας.
κατασκευαζοντα 
τά αλιευτικά 
το; κτλ., ό
Εάν τέλο; 

τών άλιέων, 
καί διαφόρου; 
καταπληκτικόν ποσόν 
πων, ζώντων έκ τής α,.ιχια,, 
όλου πληθυσμού τού βασιλείου τή; ’Αγγλίας. 
■Μεταξύ δέ τών ιχθύων ή άφύη (ρέγκα), β ιχθύς 
τοΰ πτωχού. κατέχει τήν πρώτην θέσιν. Οί 
Σ> 
λιων άισυών, 
ιχθύων. Είς 
σθέσωμεν καί 
ναλισκομένων 
έν Άγγ, 
Έρχονται κατά δεύτερον λόγον ό άντακαΐο; 

κώτοι έξάγουσι κατ’ έτος εν εκατομμύριου βαρε-
σηη ;----- ---- .,.Ί τοιούτων

άριθμόν τούτον δέον νά προ- 
ποσόν τών αφυών, τών κατα- 
αύτή τή Σκωτία καί έν γένει 
ή κατανάλωσι; είναι μεγάλη, 

ιή

ήτοι 700 έκατομμύρια 
τόν
τό
έν

j γλία, ένθα

μουρούνα) ό σκόμβρος, καί ιδίως ή γλώσσα, ήτις 
είναι μία τών συνηθεστέρων έν Αγγλία τροφών. 
• ·ι δύο πολυτιμότεροι ιχθύς είναι ό άττακεύ; 
(σολομό;) καί ό ρόμβο; (συάκι). Ό Έαρέλ περιέ
γραψε 220 είδη θαλασσίων ιχθύων, είς ού; πρέ
πει να προσθέσωμεν καί τούς διαφόρους ποτα
μίους ιχθύς, ών ή άλιεία έν'Αγγλία ένεργεΐται 
πολύ οραστηρίως.

Μολύβδινο; χάρτης. Έν Χογκ-Κόγκ 
τή; Κίνας σπουδαία είναι ή βιομηχανία τοΰ 
μολυβδινου χάρτου, δι’ οΰ περιβάλλεται το εσω
τερικόν τών πυξίδων τοΰ τεΐου. Εισερχόμενος 
τι; εις τοιοΰτον εργοστάσιου βλέπει κατά πρώ
τον εργάτας κύπτοντας διά ψαλίδων τεμάχια 
μολυβδινου χάρτου διαφόρου μεγέθους. Αί με
γάλα·. αΰται ψαλίδες εΐσί στερεώς προσηρμο- 
σμεναι επί τεμαχίου ξύλου δύο ποδών ύψους· 
ή κάτωθεν λέπι; τής ψαλίδος καταλήγει ούχί 
εις αιχμήν άλλ’ εί; τετράγωνον σίδηρον. Τά 
μολΰλδινα φύλλα έχουσι διάφορα σχήματα. 11 ρο- 
χωρών τις ει; το έργοστάσιον βλέπει σιδηράν 
λεκάνην, έν η άναλύεται ό μόλυβδος. Ό έργάτης 
λαμβάνει έκ τοΰ άναλελυμένου τούτου μολύβδου 
καί χύνει έπί τετραγώνων πλακών, έφ’ ών βαθμη
δόν έξομαλύνεται ό μόλυβδο; και στερεοποιείται. 
’Απαιτείται αρκετή εξι; διά τόν έργάτην όπως 
λαμβάνη έκάστοτε τό άπαιτούμενον ποσόν τού 
μολύβδου. Άφ’ οΰ ή έπίστρωσις αΰτη ψυχρανΟή, 
τά φύλλα παραδίδονται εί; τούς εργάτας, οΐτινε; 
τοΐ; δίδουσι διά τής ψαλίδος τό άπαιτούμενον 
σχήμα.

0 φωτισμό; τών πόλεων οφείλεται εί; τόν 
φιλόθρησκου σεβασμόν τή; βασιλίσση; \ουίζη; 
τή; ίορραίνη;. συζύγου τοΰ βασιλέως τή; Γαλ
λία;’Ερρίκου τοΰ Γ'. Ι’.ί; όλα; τά; γωνία: τών
ΙΙαρισίων ή εύσεβή; έκείνη άνασσα άνήρτα εικόνα; 
τής Παναγία;, τών ’Αγγέλων καί Αγίων, πρό 
τών όποιων έκαιον τήν νύκτα λυχνίαι καί κηρία. 
Ό φωτισμό; ούτο; έδωκε τήν πρώτην ιδέαν τού 
φωτίζειν τά; οδού;, αΐτινες ένεκα τοΰ σκότους 
ήσαν κατ’ έκείνην τήν εποχήν λίαν έπικίνδυνοι 
διά τού; νυκτερινού; οιαβάτας.

Εύρέίΐη πρό τινων εβδομάδων δλως τυχαίω; 
σελί; ημερολογίου εί; άκρον περιέργου τής 
Ιωάννα; Βούδβηλ, ήτι; <ί>; χήρα τού Ιωάννου 

Ι ’ρέϋ ενυμφεύόη έν έτει 1465 τον βασιλέα Έοου- 
άρδον Δ', τή; ’Αγγλίας. Το ήμερολόγιον τοΰτο 
χρονολογείται μικρόν πρό τού πρώτου γάμου τη;. 
II διασωΟεΐσα. αΰτη σελίς, ήτι; παριστα ήμΐν 

εικόνα τού βίου τών νεανίδων κατά τον ιε'. αιώνα, 
έχει ώ; έ;ή;. Δευτέρα, τή 9 Μ αρτίου. ΙΙγέρόην 
τή; κλίνη; την 4 πρωινήν οήοαν, καί μετέβην 
μετά τή; υπηρέτρια; Κατερίνη; ν' άμέλξω τάςάγε- 
λάδα;· μεθ ο κατεσκεύασα τό άναγκαΐον βούτυρον. 
II Ραχήλ (άλλη ύπηρέτρια) εκαυσε τήν χεΐρά 

της· τή ετοίμασα περίδεσμο. — Τή 6 ώρα- Τό 
κρέας βράζει πολύ· πρέπει άλλοτε νά προσέχω 
καλλίτερον. — Ώρα 7. Μετά τή; μητρό; μου 
εδωκα τό πρόγευμα εί; τού; ύπηρέτα;. — "ty''·!· 
8. Τ,καθάρισα τον ίππον μου· ή έργασία αΰτη 
μέ έπησχόλησεν έπί δύο όλα; ώρα;. — Εΐ; τά; 
10 έγευματίσαμεν. Ί) Ιωάννη: Γρέϋ (ό μνη- 
στήρ της) είναι λίαν περιποιητικός, άλλά τρώγει 
ολίγον. —Ώρα II. Έξήλόομεν εί; περίπατον· 
ό Ιωάννη; Γρέϋ έβάδιζε πλησίον μου καί μ’ 
εσφιγξε δίς τήν χεΐρα τόσον δυνατά, ώστε έδά- 
κροσα εκ τού πόνου καί παρ’ ολίγον έξέπεμπον 
κραυγήν. Είναι πράγματι πολύ φιλόφρων, καί 
θρήσκο;· μεταβαίνει κάβε Κυριακήν εί; τήν έκ- 

κλησίαν. — “Ωρα 3. Έν τή οικία τοΰ Ι’οβιν- 
σώνο; έξερράγη πυρκαίά. ήτις δμω; ταχέως κατε- 
σοέσόη. Ό Ιωάννη; (Γρέϋ) τω εδώρησε 4 
λίρα; — "-*ρα G. ’ Ιΰδωκα τήν τροφήν ει; του; 
ίππου; καί εί; τάς όρνιθας. — Ώρα 7. Έδειπνή- 
σαμεν Πολύ άργά. ΊΙ χήν ήτο τραχεία και 
τό χοίρειον κρέας καμμένον. II μήτηρ μ’ έπέ- 
πληξε σφοδρώς — καί δμω; εί; τούτο δεν πταιω 
έγώ, άλλ’ ό ’Ιωάννη;· είναι άνήρ καλό; καί 
ωραίος! — Ωρα 9. ΆπεσύρΟημεν ει; τού; κοι
τώνα.; μα;.

Επί τή άναρρήσει τοΰ ΙΙάπα Σιςτου I.. εν 
έτει 1589. ό βασιλεύ; τή; Ισπανία; Φίλιππο; 
ό Β! άπέστειλε προ; αυτόν δπω; τω συγχαρή 
τόν κοντόσταβλον τής Καστιλία;. νεώτατον τήν 
ήλικίαν ιππότην. Ί) ΙΙάπα; προσβληθεί; έπι 
τούτω καί μή δυνάμενος νά υπερνικήση την 
κακήν έντύπωσιν, ήν τω ενεποίησε τόσον νέο; 
πρεσβευτή;, τω ειπεν “Φαίνεται ότι ό κύριό; σου 
έχει έλλειψιν άνδρών, ώστε μοί αποστέλλει πρε
σβευτήν άγένειον.” — Ό φιλότιμο; καί «λάζων 
Ισπανός άπήντησεν άμέσω; μετά πολλή; τής 
παρρησίας. "Ό κύριό; μου δεν ήδύνατο νά. υπό
θεση ότι ή άξια έγκειται εί; τά; τρίχα; τοΰ πώγω- 
νο;· άλλω; ήΟελεν άποστείλει προ; τήν Γμετέραν 
Αγιότητα ούχί εύγενή ιππότην, άλλά. τράγον.

II εισαγωγή τών κούρκων έν Γαλλία. 
Κοινώς παραδεδεγμένον είναι οτι ό κούρκο; 
έκαμε τήν έμφάνισίν του κατά πρώτον έν Γαλλία 
έν έτει 1570 έπί τή; τραπέζης τοΰ βασιλέως 
Καρόλου τοΰ ’Αλλ έσχάτω; ό κ. FedillOI' 
άπέδειξε διά. πειστικών μαρτυριών ότι ό κούρκο; 
ήτο γνωστό; έν Γαλλία και πρό τής εποχή; 
ταύτης. Ύπήρχεν έν Νορμανδία Εταιρία, ή 
Παρθενία /.εγομένη. έταιρία φιλολογική, ή; ό 
πρόεδρος, άποχωρών τή; προεδρεία;, παρέθετε 
κατ’ έτος γεύμα πολυτελές εί; τού; συναδέλφου; 
του. Έν έτει 1546 ό άποχωρών πρόεδρος ήτο 
ό Ιωάννης Βαπτιστής Li: CllASDELlER, δστι; 
έν μηνί Δεκεμβρίω τοΰ 1546 συνεκάλεσε τού; 
συναδέλφου; του εις μέγα συμπόσιον, οΰ τήν 
λεπτομερή περιγραφήν έκαμεν έν μικ.ρω ποιή- 
ματι έκ 442 στίχων, δπερ έίέοωκε προ μικρού 
ή Έταιρία τών Βιβλιόφιλων τή; Νορμανδία;. 
Ό ποιητή; έν τή περιγραφή ταύτη. άναφέρων 
τά; όρνιθας τών ’Ινδιών και τούς κούρκου;, 
οΐτινε; άπετέλουν τό κυριώτερον μέρος τοΰ γεύ
ματος, λέγει · μεταξύ τών ήμέρων ζώων τά. πρω
τεία άνήκουσιν άναμφισβητήτω; είς τά πτηνά 
τών ’Ινδιών. Άπόδειςις δτι καί κατά τό 1546 
ήδη οί κούρκοι έτρέφοντο ά>; ήμερα καί κατοι- 
τίδια ζώα. Έν δέ τω ήμερολογίω τοΰ ιππότου 
Γουβερβίλλη; τή; 27 Δεκεμβρίου 1549 εΰρηται 
ή εξής περικοπή. Ί’πηρέτη; τι; τοΰ Μαρτίνου 
\ουκά παρά τήν “Αγην μοί έφερεν όιραΐον κούρ- 

κον καί κούρκαν. ’ Επειδή δέ ό Γουβερβίλλη; 
ούοεμίαν περαιτέρω έξήγησιν προσθέτει, φανερόν 
είναι δτι τά ζώα ταΰτα τω ήσαν γνωστά, ούδέ 
ήσάν τι σπάνιον. Έν τινι συγγράμματι τοΰ 
Cliampier τού έτους 1560 εΰρηται άναφερό- 
μενον, δτι οί κούρκοι είχον είσαχθή εί; Γαλλίαν 
πρό έτών ήδη. Έξ δλων τούτων άποδεικνύεται 
δτι οι κούρκοι ήσαν γνωστοί έν Γαλλία τουλά
χιστον 25 έτη πρό τή; ήμερα;, κκθ’ ήν ό βασι
λεύς Κάρολο; ό Η', είχεν αύτού; έπί τής τρα
πέζης του.

Ό κρατήρ τής άθανασίας. Ί) αύτοκρά- 
τωρ τής Κίνας Νινοΰ, ό πρώτο; είσαγαγών τύ 

ήμερολόγιον είς το έκτεταμένον κράτος του, επό- 
θει νά ζήση αιωνίως. Εΐ; τών ιατρών του 
συνεοούλευσεν αύτόν νά συλλέγη τήν καθαράν 
πρωινήν δρόσον έν κρυστάλλινοι; κυπέλλοις καί 
νά. οιαλύη έν αύτή μαργαρίτα; πολυτίμους, εί; 
λεπτήν κόνιν τετριμμένους. II κόνις δμω; τών 
μαργαριτών δεν διελύετο έν τή δρόσιρ, επομενω; 
δέν ήτο δυνατόν νά. παρα-κευασθή το φάρμακον. 
Γότε παρουσιάσθη ένώπιον τοΰ ήγεμόνο; έτερο; 
ιατρό;, δστι; τώ έφερε κρατήρα, δν ώνόμασε 
Κρατήρα τής Αθανασία;, προσθεί; δτι β 
πίνων έξ αύτοΰ ούδέποτε άποθνήσκει. Ο αυτο- 
κράτωρ έξέφρασεν αμφιβολίαν. Δοκίμασέ τον, 
ώ σύ αίιόνιον φώ; τοΰ λαού σου!” ειπεν ό 
ιατρός. —’Έπιε; σύ έξ αύτοΰ; τόν ήρώτησεν ό 
ήγεμων. — Πώς νά. τολμήσω νά πιω έκ κρα- 
τήρο; προωρισμένου διά. σέ; — Γεμίσετε τόν 
κρατήρα τούτον! — Καί σύ πιε.” 0 ιατρός 
ύπήκουσεν. (· δέ αύτοκράτωρ τω είπε. Ιώρα 
λοιπόν είσαι πεπεισμένος περί τή; αθανασία; 
σου; — Βεβαίως, ώ οφθαλμέ τοΰ κόσμου. —

Καλώς, ειπεν ό αύτοκράτωρ· άς έλθη ό δήμιος 
καί ά; του άποκόψη τόν λαιμόν.” Ακούων τήν 
προσταγήν ταύτην ό ιατρός έπεσεν εί; τά. γόνατα 
καί έζήτησεν έλεο;. ' ίοιπόν ήθελε: νά μέ 
άπατήση;: Καί νομίζει; δτι έγώ άπατώμαι τό
σον εύκόλω;:” — Πώς νά μή πιστεύσω τοΰτο, 
άπεκρίθη ό ιατρό;, άφ’ οΰ ζητείς ν’ αποφυγής 
τήν στιγμήν έκείνην. ήν ούδείς ποτέ θνητό: άπέ- 
•συγεν; — Α; ήναι, ειπεν ό Χινοΰ, σοί χαρίζω 
τήν ζωήν, ά/./.ά τόν κρατήρα τούτον θά. κρατήσω 
διά. νά μ’ ένθυμίζη, ότι ποτέ δέν πρέπει νά. ζητή 
τι; τά άδύνατα.’

Παρά τό χωρίον Kirchheim έπί τού πο
ταμού Χέκαρ άνεκαλύφθησαν έσχάτω; ρωμαϊκοί 
άρχαιότητες σπουδαιότατα; ύπο αρχαιολογικήν 
έποψιν. Πρόκειται περί τής άνακαλυψεω; άρ
χαία; ρωμαϊκή; έπαύλεως, συγκειμένη; εκ. τεσ
σάρων οικημάτων καί παραρτημάτων τινων. Πε
ρίεργος είναι ή άνακάλυψι; αρχαίου ύποκαυ- 
στου, δηλ. συσκευή; ύπογείου πρό; θέρμανσιν 
τών δωματίων. Γούτο έμφαίνεται δια τών 
30—40 μικρών λίθινων κιόνων, έφ ών εκειντο 
πλάκες έκ λίθου κεκαλυμμέναι καί αΰται υπο 
κεκοσμημένων πλίνθων. Αί πλάκες καί αι πλίν
θοι έχουσιν όπάς, οι ών διήρχετο ή θερμοτης. 
ΊΙ τέχνη τών κοσμημάτων είναι αρχαϊκή, καί 
προδίδει έποχήν άρχαιοτέραν τών άλλων παρα 
τόν Ι’ήνον εύρεθέντων ρωμαϊκών λειψάνων. Ο 
έφορο; τών άοχαιοτήτων τή; Βυρτεμβέργη; θε- 
λει μεταβή προσεχώς έπιτοπίω; δπως έξετάση 
καί γνωμοοοτήση έπί τοΰ σπουδαίου τούτου ευ
ρήματος.

Αίνιγμα 300. 
ΙΙλουσίιμ καί άπόριμ 
Ηέα ειμί γλυκεία- 
Ι’.ίμί δέ καί έμπόρω 
Καλή έπικουρία· 
Πλήν φεύ! κενή άν κείμαι! 
Ματαία δλω; είμαι.

Αίνιγμα 301.

Γοΰ φωτός ειμί τό πλάσμα.
Θύμα σκότους καί νυκτών
.Μέλαν είμαι ώ; τό φάσμα,
Ούχί δμως καί φρικτόν.

II αύτός.

ΙΙούξλημα 302.

σαος

’ Αο' i'j'it'.'jz αί τος.

ζα

Γβ Χ',1 μη ζ, ρύ Τ.0'4 ταν

αί χά ■χή Δυ στη pal Λ’λ

J40V U0U καί ε Οι καύ αί σέ

3|ΧΙ μί Α. ψ» νςν ξ> ·/ a λ

X. Τήν κό μ·. τί λά χτί χέρ

λει τα VS □Οη να Ρ' λει

4 χά Καί ταυ ria: δέν 7.0 τσ’ έ

ταν χτή 7, ναι “i έ βί ’[«•-β, ■

μ:. 6*7

Ν.

ΙΙρόίλημα 303. 
**0*0*0 * 0*0*. 

Συμπληρωθήτω ή λέξις αΰτη.

ΙΙρόόλημα 304.

Έπί τής θύρας έστιατορίου εύρέθη ή κά
τωθι έπιγραφή έφθαρμένη· ζητείται ή συμπλή- 
ρωσις αύτής ·

Γ.\....................
ΑΙΜΟΣ Κ................

ΛΥΣΕΙΣ.

Αίνίγμ. 295.

Χωρ — ΐον = Ώρίων.
Αίνίγμ. 296 a’, i'.

Νίκη — φόρος.

ΙΙροόλήματος 297.

ΜΑ ΧΟ ΜΑΙ
ΧΟ ΙΈΤ ο
ΜΑ1 ο ΤΙΣ.

ΙΙροίλήματος 298.

Ανάγκη, λύτα φίλε μου, έντέχνως νά βαδίσης. 
Καί τότε μόνον δύνασαι εύκόλω; νά μέ λύση;· 
Διότι άν ό ίππο; σου μικρόν παραπατήση 
Ούδέ ό άριστος ϊππεύ; διέξοδον εύρήση.

Ν.

Ίον όργιζόμενον νόμιζε τού μαινομένου χρόνιο

Η.
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Παραχαλόϋνται οί έτπστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

Αναχωρήσει; έκ Τεργέστη;·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τή; διώρυγος 

Σουέζ), εί; Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, ΙΙόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάη;, 
Κολόμβου, ΓΙέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α’. έκάστου μηνίς εις τά; 
4 μ. μ.

Εις Καλκούτταν διά ΙΙόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμοου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εις τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάη; τά ατμόπλοια ίΙέλουσι διανύει 10 μιλιά 
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μιλιά.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Εκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό ΙΙόρτο-Σαΐδ και τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εί; τά; 4 μ. μ. εις Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνη;, εναλλάξ διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνο; κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ, 
εις Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον. Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. εις Κωνσταντίνουπολιν μέ προσεγγίσω εις Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς εις Σύρον, Κρήτην. Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εις τού; λιμένα; τοΰ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΊΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τή; 4 ’Ιανουάριου 
εί; τά; 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών και Μελίτη; (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
και έκ Φιουμίου).

Εις ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην και Σάββατον έκαστη; έοδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύβυνσις καί τό Γενικόν 
ΙΙρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. Β).

ΑΓΓΕΛΙΑ.
A’iir ^amilicn und Eefccirfel, Sibliotijcfen, Ijotels, Cafes und Keftaurationen.

Jibonnetnents-preis rierteljabriirfv ti lllarf. — bejiebcn bind? adc Bud?l?anbiungen unb poftanflalten.
(Eypebition her ^Duftrirten ^eitung in teipjig.

<----------------------------------------------- ----------- _------ -------------_--------------------

Έπιχειρούντες προσεχώς νά άγάγωμεν εις φως το 
πρώτον τής Γερμανική; γλώσση; Συντακτικόν έν τή Ελ
ληνική, ού ή παντελής ώ; μή ώφελεν έλλειψις πασίγνω
στο; ήδη τυγχάνει ούσα, έξαιτούμεθα πρός τοΰτο τήν 
υλικήν παντός φιλομούσου ομογενούς συνδρομήν.

Ιό εργον τούτο, ώς οίόν τε εύμεθόδως έπεξειργασμένον 
μετά δεμάτων Γερμανικών τε καί Ελληνικών, μικρών 
διαλόγων και διαφόρων αναγνωσμάτων Γερμανικών, έν 
τέλει δέ και λεξιλογίου ' Ελληνο-Γερμανικού, έκδίδοται εις 
όγδοον· εις 13 δέ τυπογραφικά φύλλα άνερχόμενον, τι
μάται μαρκών 3.

Έν Λειψίμ κατά Φεβρουάριον 1885.

Δ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ 
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ·
Τρικυμία έν τω Άτλαντικω Ώκεανφ — ΙΙρώται εντυπώσεις έν Άθήναις 
— Έν Άθήναις —, Τό Σούνιον κα’ι ό 'Υμηττός — Ό Μαραθών καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κόρινθου καί ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — 'Εν Σπάρτη — Παρά τον Ταΰγετον — ’Επί 
τής Ίθώμης — Τό Πάσχα έν μονή — Άπό τή; μονής εις Κρέκι— Έν 
’Ολυμπία — Απ’ ’Ολυμπίας εις Μέγα Σπήλαιον — ’Εκδρομή εις τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — Άπό τού ΙΙαρνασσοΰ εις Κέρκυραν — Έ1 γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπο; τού περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Το παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων εί; σχήμα μεγάλου 8ου 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλά; καλλιτεχνικά; εικόνας και χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Άγγλίφ έπί τούτιρ κατασκευασθέντα, έξεδόθη κομψώς καί 

πολυτελώ; δεδεμένον.
Τιμή Φράγχω» 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. Δ Ρ Ο Υ Γ Ο Υ Λ I Ν Ο Υ.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα και ή τούτων 
έπέμβασις εις τά τή; δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοΰ ’Ιταλικού 

καί εισαγωγή

Γ. Μόχονίου 

διδάχτορος της Νοαιχής.

¥
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι

W. DRUGULIN
1885.

Εδρηται παρά τιρ τυπογραφείο!

W. Drdoclin 
έν Λειψίφ , καί τιμάται φράγκων 5.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις 

Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων 
ύπό

Gustave Dori?.

Έ ν Λειψία
1884.

W. DRUGULIN.

Έκδίδεται κατά τεύχη· τιμή έκάστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Συντάκτη;· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTEB-STR. 19.

Χαρτοπωλεϊον· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ έν Βερολίνω, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΙΤΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


