
Ετος Δ'.
ΕχόίιΓίται 

τή 1/13 καί 15/27 
εκάβτου μηνάς.

Έν ΛΕΙΨΙΑι τη 15 27 Μαρτίου 1885 atrrfiia 
,ηρωμίνη 
tig χ(ΐνθόν.

Φράγκ. 40.
Μάρκ. 32.
Ροίιβλ. 16.

Αρ. 94.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

‘Η vijtfog Xiog (συνέχεια). — Τό ι-υ Βοι χο5ίι·>; άρταΓον'Ελλρηκόν Επίγραμμα.
— Τό ’Αρσάκειου ΠαρΟάίαγωγει'ον t'r ’AOijraig. — Ή 'Ακρόπολη rijg Περγάμου 
εν τή τελειότητι αΰτήρ. — ΔιήγιμΠς προμήτορο$. Διήγημα (τέλος). — Περί τον (ΐ 

κόσμου των 1&.).ίΐφο\ιΐνων ζώων. — Περί Καμπανίτου. — Ή Μυγαλή. — Διάμορα. — 
Αινίγματα καί Xifftig.

ΕΙΚΟΝΕΣ.

Ή I'jjffog Xiog (Ή Τουρλωτή). — Τό 'Αρσάκειου Παρθεναγωγείο? ίν ’AOijvtug. 
— Ή Ακρόπολη τής Περγάμου. — ΙΙερί Καμπανίτου. — 'Η Μυγαλή.

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (Έκ τής Τουρλωτής).
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Η ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.
(Συνέχεια.)

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 337.)

Τό φρούριον. — Αί ίιδοί. — Προμαχώνες ζαί πύργοι.— 
Οί κάτοικοι. — Ί'ό Βουνάκι. — Οί περίπατοι. — ΊΙ 
καθολική συνοικία. — Ί] Ελληνική συνοικία. — Ί'ό 

έμπόριον. — ΊΙ βιομηχανία.

’Αποβιβαζόμενος τις είς τήν πόλιν Χίον φθά
νει εις το τελωνεΐον κείμενον έπί μικρά: προκυ
μαίας. Είς άπόστασίν διακοσίων περίπου βημά
των κεΐται ή πύλη τοΰ τουρκικού φρουρίου, δπερ 
θέλομεν έπισζεφθή μετά τοΰ ευμενούς ήμών 
αναγνώστου. Καί πρώτον μεν διαβαίνομεν κινη
τήν γέφυραν, ήτις ανοίγεται καθ’ έκάστην μέ 
τήν ανατολήν τοΰ ήλιου και κλείεται πάλιν κατά 
τήν ούσιν. Έν καιρώ τοΰ ραμαζανίου και τοΰ 
βαϊραμίου το φρούριον μένει ανοικτόν καθ’ δλην 
τήν νύκτα. Διαβάντες έμπροσθεν δύο σκοπών 
εισερχόμενα ύπό θόλον, καί άφίνοντες δεξιά υπό
γειόν τι άποκεκλεισμένον διά ισχυρών ξύλινων 
κιγκλίδων, ένθα κρατούνται οί έπικινδυνώτεροι, 
φθάνομεν είς τήν τουρκικήν πόλιν. "Εμπροσθεν 
ήμών είναι κρήνη μετά, πίδακας· αριστερά εύρί
σκονται τά καφενεία σζιαζόμενα ύπό μεγάλων 
δένδρων, τά κουρεία, τά μικρά παντοπωλεία. 
' 11 πρό ήμών εκτεινόμενη όδός είναι ή μεγάλη 
όδός. καί δεξιά αύτή: κεΐται ή όδός τοΰ στρα
τώνας. 'Όπισθεν καί άριστερά αύτής είναι ή 
εβραϊκή συνοικία. Λαβόντες τήν άδειαν τού 
φρουράρχου άναβαίνομεν είς τάς επάλξεις καί 
εύρισκόμεθα έπί τοΰ μέρους τοΰ τείχους, δθεν 
φαίνεται ό λιμήν. Τό τείχος τοΰτο έχει σχήμα 
τραπεζίου, οΰ ή μικροτέρα πτέρυξ είναι έστραμ- 
μένη νοτιο-άνατολικώς· είς τάς τέσσαρας αύτοΰ 
γωνίας ύψοΰνται τέσσαρες πύργοι. Αί επάλξεις 
έχουσι πλάτος τεσσάρων μέτρων, καί χωρίζονται 
άπο τοΰ έξωθεν μέρους διά βαθεία; τάφρου. 
Τό τείχος είναι έκτισμένον διά στερεών ογκολί
θων, παρεχόντων δψιν οχυράν είς το φρούριον. 
"Ετεροι δέκα πύργοι στηρίζοντες τό τείχος, δευ- 
τέρα γέφυρα καί πύλη, πυροβόλα τινά κείμενα 
τήδε κάκεΐσε, πυροβολοστάσιον χρησίμευαν είς 
τά γυμνάσια καί είς τούς επισήμους χαιρε
τισμούς — τοιαύτην θέαν παριστα τό φρούριον, 
το ύπό τών Γενουηνσίων έπί Ιουστινιανού έν 
1416 άνακαινισθέν μέ δαπάνην 700 χιλιάδων 
ένετικών φλωρίων. '11 θέσις τοΰ φρουρίου είναι 
γραφικωτάτη καί ή σημασία αύτοΰ ήτο άλλοτε 
μεγάλη · σήμερον βεβαίως τά πυροβόλα τοΰ 
συστήματος Κρούπ κατέστησαν τήν στρατηγικήν 
αύτοΰ άξίαν κάπως προβληματικήν. Οί τρισχί- 
λιοι ’Οθωμανοί κάτοικοι τής Χίου δέν διαμέ- 
νουσι πάντοτε έν τώ φρουρίφ· άλλ’ οί πλουσιώ- 
τεροι αύτών έχουσι τάς έξοχικάς των οικίας, 
ένθα διαμένουσι συνήθως. Έν καιρώ κινδύνου 
άποσύρονται πάντες είς τό φρούριον, διότι ό 
άριθμός αύτών είναι μικρός άπέναντι τών 70 
χιλιάδων Χριστιανών κατοίκων τής νήσου. 'Η 
τουρκική πόλις έχει οδούς στενάς καί κακώς 
άεριζρμένας, έκτός τής μεγάλης όδοΰ, ένθα 
εύρίσκεται καί κομψόν τζαμίον. ΤΙ εβραϊκή 
συνοικία δέν διακρίνεται ή διά τής στενοχώριας 
της, διά τής ύγρασίας καί διά τής έλλείψεω; 
άέρος καί φωτός . . .

Θαυμάσιοι είναι αί δεξαμεναί τού φρουρίου 
καί αί πύριταποθήκαι, κτίρια τών Γενουηνσίων, 
Μεταξύ τού φρουρίου καί τής πόλεως, ήτις εκ
τείνεται είς διεύθυνσιν νοτιο-ουτικήν, ύπάρχει 
χώρος κενός, δστις άλλοτε περιεΐχεν οικίας, σή
μερον δέ χρησιμέυει ώς πεδίον τοΰ Άρεως διά 
τά στρατιωτικά γυμνάσια. ’Ενταύθα γίνεται καί 
ό κοινός περίπατος τον χειμώνα διότι τό μέρος 

τοΰτο είναι προπεφυλαγμένον διά τοΰ όρους 
Λίπους άπύ τών ψυχρών βορείων άνεμων. Τό 
μέρος τοΰτο καλείται τό Βουνάκι (ό λόφος), ή 
έκτασίς του άπό τοΰ μεγάλου τζαμιού μέχρι τής 
θαλάσσης, είναι ένός χιλιομέτρου. Δένδρα τινά 
νέα, δημόσιος κήπος, καφενεΐον έν τώ μέσιρ, 
κρήνη τουρκική — ιδού τά άποτελοΰντα τόν 
περίπατον τούτον, δστις καθίσταται τερπνότατος 
ένεκα τής ζωογόνου θαλάσσιας αύρας καί τής 
έπί τής θαλάσσης θέας. Ό θερινός περίπατος 
είναι έν θέσει λεγομένη Bella Vista, πρός νότον 
τοΰ λιμένος καί πλησίον τών τουρκικών νεκρο
ταφείων έπί μικρού άκρωτηρίου ίδρύθη έκεΐ 
καφενεΐον, συχναζόμενον έν ώρα θέρους τάς Κυ
ριάκός καί τάς έορτάς, προ τοΰ οποίου παιανίζει 
καί μουσική.

"Αμα έξέλθωμεν τοΰ φρουρίου διά τής δυτι
κής πύλης έχομεν έμπροσθεν ήμών τήν συνοι
κίαν τών καθολικών, συγκειμένην έξ εξήκοντα 
περίπου οικιών. Πρό τών θυρών τών οικιών 
τούτων βλέπομεν ίσταμένας νεάνιδας Χίας, μι
κρός συνήθως τό ανάστημα άλλ’ εύειδεΐς καί 
μέ φυσιογνωμίαν ζωηρόν καί ελαφρώς ειρωνι
κήν, άλλά συμπαθητικήν είς άκρον. Ιδίως δέ 
παρέχει αύταΐς πολλήν χάριν τό κάλυμμα τής 
κεφαλής καί τό κομψόν αύτών ένδυμα. Ή 
συνοικία τών καθολικών κεΐται εις τούς ποόπο- 
δας λόφου εκατόν περίπου μέτρων ύψος έχοντας 
καί καλούμενου Τουρλωτή *) εις τήν κορυφήν 
αύτής είναι έκκλησία τής Παναγίας, Άφίνοντες 
όπισθεν ήμών το Βουνάκι καί πριν ή είσέλθωμευ 
είς τήν κυρίως πόλιν, βλέπομεν πρός τά δεξιά 
τό κονάκι’1'*) ή διοικητήριον, πλησίον τού με
γάλου τζαμιού. Ί’ό κονάκι είναι οικοδόμημα 
νέον, άρκούντως κομψόν, έχον δύο πατώματα 
καί κλίμακα άναπαυτικήν. Έν τώ πρώτφ πα- 
τώματι είναι τά γραφεία τής διοικήσεως, καί 
έν τώ ίσογείιρ τά δικαστήρια, ή αστυνομία καί 
ή δημαρχία. Τό κονάκι περιβάλλεται ύπό κή
που. Τό τζαμίον, οικοδόμημα τετράγωνον, δέν 
έχει τί τό αξιοπερίεργου · πέριξ αύτοΰ ύπάρχουσι 
μαγαζεΐα, ένοικιαζόμενα είς εμπόρους ίσραηλίτας 
καί χριστιανούς· τά μαγαζεΐα ταΰτα, καίτοι μι
κρά καί κακώς φωτιζόμενα, είναι περιζήτητα 
ένεκα τής θέσεώς των, διότι έμπροσθεν αύτών 
είναι ή άγορά τής ελληνικής πόλεως.

Ή Ελληνική πόλις άρχεται άπό τοΰ τζα
μιού, καί έχει πληθυσμόν οκτώ χιλιάδων καί 
πλέον ψυχών. Διευθυνόμενοι άπό βορρά πρός 
νότον εύρίσκομεν τήν άγοράν, συγκειμένην έκ 
σειράς παραλλήλου μικρών μαγαζείων, ζακχαρο- 
πλαστείων, μαγειρείων, άνθρακοπωλείων, κρεω- 
πωλείων κτλ. Τό ιχθυοπωλείου είναι παρά τήν 
θάλασσαν ού μακράν τοΰ τελωνείου. Έκεΐ πλη
σίον εύρίσκονται καί τά πρακτορεία τών δια
φόρων άτμοπλοϊκών Εταιριών καί πλήθος οινο
πωλείων, το όποια κάμνουσι λαμπρός έργασίας 
πρός μεγάλην βλάβην τοΰ λαού. 'Η πλησιε- 
στέρα προς τήν θάλασσαν όδός εκτείνεται άπό 
τοΰ τελωνείου μέχρι τών τουρκικών νεκροτα
φείων, καί περιέχει καφενεία τινα, γέμοντα 
κόσμου. Τά καφενεία ταΰτα πληρόνουσιν ενοί
κια μεγάλα άναλόγως, μέχρι 140 τουρκικών 
λιρών κατ’ έτος. ' Π ακρίβεια αυτή τών ενοι
κίων, ήτις παρατηρεΐται καί είς τάς κατοικίας, 
όφείλεται είς τήν έλλειψιν οικιών.***) Έν τή 
όδώ ταύτη, ήτις καλείται ό Κάτω Αίγιαλός, 
κεΐνται καί αί άσφαλιστικαί έταιρίαι, ή τρά
πεζα, καπνοπωλεία τινα καί έν γένει τά καλλί
τερα καταστήματα. Ή συνοικία αΰτη καθω-

*) Όρα τήν εικόνα.
**) Τό οικοδόμημα τοΰτο κατεστράφη κατά τόν 

σεισμόν τοΰ 1881.
***) Έν άντιθέσει πρός τόν Επάνω Λίγιαλόν, ένθα 

κεΐνται τά βυρσοδεψεία τής Χίου. 

ραΐσθη εσχάτως διά ωραίων οικοδομών, προξε
νείων, τηλεγραφείου, έμπορικής Λέσχης.*)

ΤΙ έν τώ λιμένι κίνησις είναι ζωηρά· είς 
τήν Χίον προσορμίζονται τά ατμόπλοια δλων 
σχεδόν τών έθνικοτήτων. Μικρά ατμόπλοια 
άγγλικά έκτελοΰσι ‘τάς γραμμάς τής Σμύρνης 
καί μικράς ’Ασίας, τοΰ Ί’σεσμέ, τής Σάμου, τής 
ϊέσβου κτλ. Έν συνάψει άναφέρομέν ενταύθα 

τά. κυριώτερα είδη τής εισαγωγής. Έκ Μασ
σαλίας ζάκχαρις, καφές, σχοινιά, κηρία, καρέ- 
κλαι, φάρμακα, μόλυβδος, χρώματα καί βερνί
κια, κάτοπτρα, μεταξωτά ύφάσματα, δέρματα. 
Έξ Ιταλίας· δρύζιον, πίλοι, θειον, μεταξωτά 
καί βαμβακερά ύφάσματα. Έξ Ελλάδος νή
ματα. Έξ Αυστρίας τσόχαι, πυρεία, υαλικά, 
λάμπαι κτλ. Έκ. Τ’ωσσίας εϊσάγεται χαβιάρι, 
δπερ αποτελεί τήν βάσιν τής τροφής έν καιρώ 
νηστείας, ζυμαρικά, ιχθύς παστοί, βούτυρον έν 
μεγάλοις βαρελίοις. Έκ τοΰ συνοπτικού τούτου 
πινακος δύναται τις νά κρίνη περί τής σπουοαιό- 
τητος τοΰ εμπορίου τής Χίου, άν μάλιστα λάβη 
ύπ’ δψιν δτι έκ Χίου προμηθεύονται τά εμπο
ρεύματα των οί έμποροι τοΰ Τσεσμέ, τής Σάμου, 
τής ΙΙάτμου καί άλλων πλησιόχωρων μερών. — 
ΤΙ βιομηχανία δέν έλαβεν είσέτι έν Χίφ τήν 
δέουσαν άπάπτυξιν ό κυριώτερος κλάδος τής 
βιομηχανίας είναι τά βυρσοδεψεία κείμενα πρός 
βορράν τής θέσεως Βουνάκι έν θέσει Καπέλλα 
καί πλησίον τής θαλάσσης. Εις τά βυρσοδεψεία 
ταύτα εργάζονται πλέον τών πεντακοσίων εργα
τών. ΙΙρό τοΰ έτους 1822 ΰπήρχον έν Χίω καί 
εργοστάσιά μεταξωτών ύφασμάτων, έν οίς έπεξειρ- 
γάζετο ή εγχώριος μέταξα καί ευρισκε μεγάλην 
κατανάλωση» έν Σμύρνη· σήμερον δμως ή βιο
μηχανία αύτη έξέλιπεν.

Τό Νοσοκομεΐον. — Τό ύρφανΟτροφεΐον. — Οι λεπροί.
— II δημοσία έκπαίδευσις. — Οΐ ιερείς. — Αΐ οδοί. — 

Ί ά ξενοδοχεία. — Τά τρόφιμα.

II

11 πόλις διαιρείται κατά ενορίας. Πλησίον 
τοΰ μητροπολιτικού ναού, ένθα διαμένει όΈλλην 
άρχιεπισκοπος, εύρίσκονται τά σχολεία καί τό 
νοσοκομεΐον.**) ΙΙρό τοΰ έτους 1S22 τό νοσοζο- 
μεΐον τοΰτο ήδύνατο νά περιλάβη μέχρι διαζο- 
σίων ασθενών, καί έκαστος ιατρός τής πόλεως 
ύπεχρεοΰτο νά ύπηρετή έν αύτώ κατά σειράν ■ 
κατόπιν δμως οί πόροι ήλαττώθησαν, καί σήμε
ρον μόλις έπαρκεΐ εις τάς άνάγκας καίτοι πλου- 
σιως υποστηριζόμενον ύπό τών έν τώ έξωτερικώ 
διαμενοντων πλουσίων Χίων. Έν τώ νοσοκο- 
μείφ τούτφ περιθάλπονται φρενοβλαβείς, καί 
γυναίκες καταδικασθεΐσαι ύπό τών δικαστη
ρίων***)· συγχρόνως δέ χρησιμεύει αύτό καί 
ώς μαιευτήρων, καί τά έν αύτώ γεννώμενα τέκνα 
συντηρούνται δαπάνη αύτοΰ. Πολλάκις τά ορ
φανά προσλαμβάνονται παρ’ οικογενειών μή έχου- 
σών ίδια τέκνα· άλλα πάλιν τίθενται ύπό τήν 
έπιτήρησιν τροφών χωρικών, αΐτινες λαμβάνουσι 
παρά τοΰ άοελφάτου τοΰ νοσοκομείου τριάκοντα 
πεντε γροσια κατά μήνα δι’ έκαστον βρέφος. 
Έν τώ χωρίω Καρυαί διατηρούνται οΰτω πεν- 
τήκοντα καί έπέκεινα βρέφη. Τό νοσοκομεΐον 
διοικεΐται ύπό άοελφάτου εκ τών έυϋποληπτο-

*) 'Ο Κάτω Αίγιαλός κατεστράφη τελείως ύπό τοΰ 
σεισμού.

**) Απαντα κατεστράφησαν ύπό τοΰ σεισμού- ήδη 
ήρξατο ή οικοδομή νέων είς τήν αύτήν θέσιν, νέας όδοΰ 
άνοιγείσης άπό τόν "κάτω Αίγιαλόν" μέχρι τής'Άπλω- 
ταριάς’’ ή έκλήθη "όδός ’Εκπαιδευτηρίων’'.

***) Χρησιμεύει πρός τούτοις ώς πτωχοκομεϊον και 
Γηροκομείου · άλλ' ώς έρρέθη κατεστράφη καί τοΰτο 
κατά τήν πανολεθρίαν τοΰ 1881 ζαΐ ήδη, ώς μανθά- 
νομεν, κτίζεται νέον λαμπρόν οικοδόμημα έπί τοΰ 
χώρου τοΰ παλαιού λοιμοκαρθαρτηρίου πέραν τών 
βυρσοδεψείων. 

τέρων καί πλουσιωτέρων πολιτών. 11 λέπρα 
ή φρικώδης αύτη ασθένεια, ήτις μέχρι σήμερον 
θεωρείται ανίατος, είναι άρκούντως διαδεδομένη 
έν Χίιρ, καί μάλιστα έν τισι τών χωρίων φαί
νεται οτι ή κατάχρησις χοιρείου κρέατος καί 
τά διά τού έλαίου άρτιζόμενα φαγητά συντελοΰ- 
σιν είς τήν άνάπτυξιν τής νόσου ταύτης.*) Προ 
πολλοΰ έγένετο σκέψις τοΰ άποχωρίζειν τοΰς 
ασθενείς τούτους καί πρώτοι οί ’ Ιουστινιάνοι 
ίδρυσαν νοσοκομεΐον διά τοΰς λεπρούς έν στενή 
κοιλάδι εύαέρφ, εις μία: ώρας άπόστασίν άπό 
τής πόλεως. Τό κατάστημα τοΰτο, αφιερωμένου 
τώ άγίφ Λαζάριρ, συντηρείται διά ιδιωτικών 
συνεισφορών καί διά εράνου τών πολιτών. Οί 
λεπροί ζώσιν ένταΰθα καί καλλιεργούσι τήν γήν· 
άπαξ τής έβδομάοος είς έξ αύτών περιέρχεται 
τήν πόλιν ζητών εράνους διά τοΰς δυστυχείς 
λεπρούς, καί ολοι σχεδόν οί κάτοικοι προθύμως 
συνεισφέρουσι τον οβολόν των.

Πρέπει ν’ άποδώση τις δικαιοσύνην είς τήν 
τουρκικήν κυοέρνησιν, οτι ούδέν παρεμβάλλει 
πρόσκομμα έν Χίω είς τήν διανοητικήν άνά- 
πτυξιν τών υπηκόων της. Ό Ελληνικός κλήρος 
τής νήσου, έννοών τό συμφέρον του καλώς, ύπο- 
στηρίζει τήν άνάπτυξιν τής δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως, καί τά σχολεία τής Χίου εύρίσκονται πράγ- 
ματι έν προόδιρ. Ή συνεισφορά τών πλουσίων 
Χίων έν τώ έξωτερικώ, τά κληροδοτήματα ώς 
καί ή έτησία συνδρομή τοΰ μοναστηριού τής 
Χέας Μονής, άποτελοΰσι τά κυριώτερα εισοδή
ματα τοΰ γυμνασίου.**) Έπιπροπή τετραμε- 
λης διοικεί το καθίδρυμα τοΰτο. Γυμνασιάρχης 
και οκτώ καθηγηταί άποτελοΰσι τό προσωπικόν 
τών διδασκάλων.***) Τά μαθήματα διαιρούνται 
είς επτά έτη. Τά. πρώτα τρία έτη διδάσκονται 
τά μαθήματα τού Ελληνικού σχολείου, τά δέ 
τεσσαρα τελευταία τά τού γυμνασίου. Διδά
σκονται δέ τά. αρχαία Ελληνικά, τά λατινικά, 
τά γαλλικά καί άγγλικά, μαθηματικά, φυσική 
ιστορία, ή ιστορία, ή γεωγραφία καί ή ρητορική. 
Ιό Ελληνικόν σχολειον περιέχει τετρακοσίους 
σχεδόν μαθητάς, τό δέ γυμνάσιου σχεδόν εκα
τόν. Καί διά τά κοράσια ύπάρχει σχολειον, έν 
ω διδάσκονται πλέον τών τριακοσίων μαθητριών. 
1 ά πτωχά έκπαιδεύονται δωρεάν, τών δέ πλου

σίων τά τέκνα πληρόνουσι μικρά δίδακτρα. -J-) 
Κατ’ έτος άποστέλλονται δαπάνη τής έφορείας 
δύο ή τρεις νέοι είς ’Αθήνας, πρός άποπεράτω- 
σιν τών σπουδών των. Τό γυμνάσιον έχει και 
βιβλιοθήκην, έν ή διατηρούνται τά βιβλία τού 
άειμνήστου Κοραή, καί μικρόν τυπογραφεΐον. 
Τπάρχουσιν δμως έν Χίφ καί άρκετά ιδιωτικά 

σχολεία. Σχεδόν δλα τά χωρία, τά πρός νότον 
τής νήσου κείμενα, έχουσι σχολειον τά πρός

“) ’Εν Χίω πιστεύεται δτι ή κατάχρησις τών 
παστών ιχθύων κακής ποιότητος καί τοΰ κοκκίνου χαβι
αριού (τοΰ κοινώς ταραμά) συντελεί είς τήν διάδοσιν 
τής λέπρας.

**) Ως αανθάνοαεν, αί διά τό Γυμνάσιου συνεισφο
ράς τών έν τή αλλοδαπή Χίων τόσοι ήλαττώθησαν, 
ώτε έδέησεν ΐνα ή ’Εφορεία αύξήση κατά τό ίνεστώς 
έτος τήν τιμήν τών εισιτηρίων, ζαΐ ικανήν παράσ/η 
τοΐς μή εύποροΰσι μέριμναν.

***) Μετά τήν άπόσβεσιν τοΰ ζώντος τής Χίου 
φανού, τόν θάνατον δηλονότι τού αειμνήστου Γυμνα
σιάρχου Γεωργίου τοΰ Σουρία, τό Γυμνάσιου έ’/ον μόνον 
δύο τάξεις διηυθύνετο ύπό δύο συγχρόνως καθηγητών 
τών κ. ζ. I. Συριάτου ζαΐ X. Άλλοιμονάζη. Κατά τό 
τρέχον Σχολικόν έτος συμπληρούνται ώς μανθάνομεν 
αί Γυμνασιακοί τάξεις, ώς Γυμνασιάρχου προσκληθέντος 
έζ Λέσβου τοΰ κυρίου Λαιλίου ζαΐ τών άναγζαιούντων 
προσληφθεντων καθηγητών.

t) Δίδακτρα δέν ύπάρχουσιν έν Χίφ, μικρά μόνον 
τέλη εισόδου, άτινα, ώς εΐπομεν ύψώθησαν ύπέρ τό 
δέον έσχάτως οδτως ώστε ό μαθητής τής Λ'. Γυμνα
σιακής τάξεως αποτίνει μεζήτια αργυρά 10, τής Β'. 12, 
τής Γ'. 15 καί τής Δ'. 4 όθωμ. λίρας. 

βορράν έ’χουσι σχολεία χρησιμεύοντα διά δύο ή 
τρία χωρία ταυτοχρόνως, έξαιρέσει τών μεγαλει- 
τέρων ζωμοπόλεων, οίον τής Καρδαμύλας ζ. άλ. 

Ιόν ένί δέ λόγ'ΐρ έν τή μιζρα νήσιρ Χίω έζπαι- 
οεύονται πλέον τών τρισχιλίων παίδων, πράγμα 
όφειλόμενον εί: τήν μέριμναν τού φιλελευθέρου 
καί όντως χριστιανικού κλήρου. Ένταΰθα δέον 
ν’ άναφέρωμεν ζαί τήν φιλόπτωχον Εταιρίαν, 
ήτις ζατώρθωσε νά ζαταργήση τήν τοσοΰτον 
όχληράν έν ταΐς όδοΐς επαιτείαν. Οί ιερείς είναι 
έγγαμοι, ζαί άν καί άγράμματοι έχουσιν όμως 
προτερήματα μεγάλως συντελούντα είς τήν έπιρ- 
ροήν τού χριστιανισμού, τήν απλότητα ζαί τήν 
άζραν άνεξιθρησζείαν. Κατηγοροΰσί τινες τοΰς 
ιερείς ώς αγαπώντας ύπέρ τό δέον τά. χρήματα· 
άλλα πρεπει να συλλογισθώμεν δτι ό ίερεΰς έχει 
οικογένειαν καί ούδένα λαμβάνει μισθόν παρά 
τή; Κυβερνησεως ■ χωρικό: έζ τοΰ χωρίου, σπεί
ρει, -καλλιεργεί τήν γήν ζαί θερίζει, δίδων έν 
γένει τό παράδειγμα τής έπιμελεία; ζαί τών 
καλών ηθών.

'Η άρχαιοτέρα τών οδών τής πόλεως, άλλοτε 
ή μεγάλη όδός, ή 'Απλωταριά, ήτι: έζτείνεται 
παράλληλος πρός τήν θάλασσαν άπό τής θέσεως 
Βουνάκι μέχρι τής μητροπόλεως, διαζλαδοΰται 
έκεΐ είς δύο όδούς, άγούσας πρός τήν έξοχήν. 
Η Απλωταριά είναι στενή ζαί σκοτεινή, τείνει 

όμως νά εύρυνθή, διότι έκαστος ιδιοκτήτης, 
δστις κτίζει έζ νέου τήν οικίαν του, είναι υπο
χρεωμένος νά παραμερίση τήν πρόσοψιν κατά 
'έν καί ήμισυ μέτρον. ’Από δέκα ήδη έτών αί 
όοοί τής Χίου φωτίζονται τήν νύκτα διά. πε
τρελαίου. Έν γένει ή Χίος δέν μένει στάσι
μος, διότι καθ’ έκάστην νέαι εγείρονται οίκο- 
οομαί καί τά έζ τών διαφόρων καταστροφών 
συσσωρευθέντα ερείπια όσημέραι έζλείπουσιν. ·) 
περιηγητής ευρίσκει έν Χίω, έν τή πλατεία τοΰ 
Κάτω Αίγιαλοΰ δύο καθαρά καί άναπαυτικά ξε
νοδοχεία, τά οποία δέχονται πολλούς ξένους 
μάλιστα εν καιρώ τοΰ θέρους, δτε πολλοί μετα- 
βαίνουσιν είς τά παρά τόν Τσεσμέν θειούχα λου
τρά. Ό βίος έν Χίω είναι εύθυνός· οί ιχθύς 
είναι άφθονοι καί άρίστης ποιότητος, ωσαύτως 
καί τά λαχανικά. Ί ο πρόβειου κρέας δέν είναι 
καλόν, τό δέ βόειον άπαχον άλλ’ έν Χίφ, ένθα 
συνήθως τρώγεται τό κρέας ζεκαρυζευμένον, ή 
έλλειψις αΰτη δέν είναι έπαισθητή · έν γένει δέ 
έν Χίφ επικρατεί ή τουρκική μαγειρική.

(“Επεται συνέχεια.)

ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

(Μετά είκόνος, όρα σελ. 341.)

ψ’ ού έν τοΐς προηγουμένοις 
τοΰ " Εσπέρου” τεύχεσιν 

έποιησάμεθα μνείαν τοΰ 
άνωτάτου τής Ελλάδος 
παιδευτηρίου, τοΰ ήμε- 
τέρου Πανεπιστημίου, δη- 
μοσιεύομεν σήμερον τήν 
εικόνα τοΰ πρωτίστου τών 
έν Έλλάδι παρθεναγω

γείων, τοΰ ’Αρσάκειου, καί τοΰτο χάριν ιδίως 
τών έκτος τής Ελλάδος άναγνωστών ήμών.

'Η Ελλάς, ζαθιστάσα θεία συνάρσει κράτος 

ανεξάρτητον, έμερίμνησεν άμα άναζύψασα έζ τοΰ 
μακροχρονίου άγώνος περί τής έζ.παιδεύσεως 
τοΰ έθνους, καλώς εννοούσα δτι ή παίδευσις 
είναι το πρώτου συστατικόν έλευθέρου λαού ■ 
άλλά μικρά οΰσα καί πτωχή δέν ήδύνατο νά 
έπαρζέση είς δλα: τά; άνάγκας. Ι ούτου ενεκα, 
ώς εΐδομεν έν τή περί Πανεπιστημίου διατριβή, 
προς ΐδρυσίν τοΰ Πανεπιστημίου έδέησε νά ζη- 
τηθή ή συνδρομή τών έντός καί έκτός τής Ελ
λάδος εύπορων ομογενών. ’Λνταπεκρίθησαν ού- 
τοι, ώς πάντοτε έν όμοίαις περιστάσεσιν, είς τάς 
προσδοκίας τής πατρίδος, ζαί τό άνώτατον ΙΙαν- 
διδαζτήριον άνηγέρθη, οΐζοδόμημα μεγαλοπρεπές, 
ώράϊσμα τής ήμετέρα; πρωτευούσης.

Άλλ’ ανάγκη ύπήρχε νά διδαχθώσι παρ’ 
ήμΐν καί αί γυναίκες, διότι οί τά τής πολιτείας 
διέποντες λίαν προσφυώς έσζέπτοντο, δτι δπως 
μορφωθώσι πολΐται ώφέλιμοι τή πάτριοι, έπρεπε 
νά καταρτισθώσι μητέρες δυνάμεναι νά προπαρα- 
σζευάσωσι τά τέκνα αύτών πρός τήν υψηλήν 
ταύτην άποστολήν, ζαί πρός άπόκτησιν τοιούτων 
μητέρων έ'δει νά ληφθή φροντίς περί καταλλήλου 
μορφώσεως τοΰ γυναικείου φύλου. II ιδέα ήτο 
καί συνετή καί εθνική ■ πλήν δύσκολος ήτο 
ή πραγματοποίησις αύτή; δι ούς ανωτέρω έξε- 
θέσαμεν λόγους. 1 ήν πραγματοποίησιν αύτής 
άνέλαοον άνδρες φιλογενεΐς καί πανΛς καλού 
ζηλωταί, οΐτινες ύφ’ δλας τάς έπόψεις συζητή- 
σαντες το ζήτημα, σζεφθέντες έπί μαζρόν ζαί 
συσζεφθέντες, έ’φθασαν είς αποτέλεσμα. Αί δια
σκέψεις τών εύεργετών τούτων τοΰ γυναικείου 
φύλου οίς αιώνια οφείλεται εύγνωμοσύνη, έγέ- 
νοντο κατ’ άρχάς έν πενιχρφ δωματίφ έτοιμορ- 
ρόπου τινός οικίας τών’Αθηνών εκεί συνεδρίαζαν 
οί φιλοπάτρ-.δες άνδρες, οΐτινες έχοντε; ύπ’ δψιν 
τό μέλλον τής Ελλάδος, έθεταν τάς βάσεις του 
πρώτου έν Έλλάδι παρθεναγωγείου. Έζ τοΰ 
μικρού έζείνου δωματίου διεσπάρησαν αί ένθερμοι 
έζεΐναι έγζύζλιοι πρό; τοΰς άπανταχοΰ ομογενείς, 
αί προτρέπουσαι αύτοΰς νά συνεισφέρωσι τον 
έρανόν των ύπέρ τής ίδρύσεως τής Φιλεκπαι
δευτικής Εταιρίας, ώς έν άρχή ώνομάσθη 
τό ‘ Αρσάκειον· έκεΐ συνεζητήθη έπί ημέρας δλα; 
ό Κανονισμός τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου τούτου, καθ’ 
ον μέχρι τοΰδε διοικεΐται.

"Οταν βλέπη τις σήμερον τό μεγαλοπρεπές 
καί σεμνόν οικοδόμημα, έν φ υπάρχει τό Ελ
ληνικόν παρθεναγωγεΐον, εις δ κατά χιλιάδας 
φοιτώσιν αί Έλληνίδες κόραι πάσης τάξεως· 
δταν συλλογίζεται τις πόσου: αγλαούς καρπούς 
παρήγαγε καί παράγει καθ’ έκάστην τό εκπαι
δευτικόν τοΰτο ίδρυμα, δέν δύναται ή νά μείνη 
έκπληκτος έπί τή μεγάλη τοΰ έθνους ήμών 

ι
Ή άρχή έγένετο· αί συνδρομαί ήρξαντο 

συρρέουσαι καί μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου 
ήρχισαν καί αί παραδόσεις. Εύθύς έξ αρχής 
έγένετο καταφανής ή τοΰ ιδρύματος τούτου πρόο
δος, εύθύς έξ αρχής ήδύνατό τις νά προΐδη 
όποιον μέρος ή Φιλεκπαιδευτική Έταιρία έπέ- 
πρωτο νά λάβη είς τάς τύχας τής πατρίδος· 
εύθύς έξ αρχής έφάνη ό ιερός αύτής σκοπός. 
Διότι ού μόνου ή διεύθυνσι; καθ’ δλα ήτο κατάλ
ληλος καί μητρική, άλλά καί οί άφιλοκερδώς 
άναλαβόντες τήν διδασκαλίαν τών κορασίων ήσαν 
αντάξιοι τής άποστολής αύτών.

Άφ’ ού έπί έτη τινά ή Έταιρία διέμεινεν 
έν ιδιωτική ζαί έπί ένοιζίφ οικία, ένεφανίσθη 
αίφνης είς τών μεγάλων τοΰ Γένους εύεργετών, 
ό ’Απόστολος Άρσάζης, δστις έθεσεν είς 
τήν διάθεσιν τού διοικητικού Συμβουλίου τής 
' Εταιρίας μέγα χρηματικόν ποσόν πρός άνέγερσιν 
καταλλήλου καταστήματος. Το συμβούλιον δεχθέν 
εύγνωμόνως τήν γενναίαν προσφοράν προέβη άμέ- 
σως είς τήν άνέγερσιν τοΰ κτιρίου. Σήμερον τό
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οικοδόμημα τοΰτο, κείμενον έπί τής εύρείας 
λεωφόρου τοΰ Πανεπιστημίου, άπλοΰν και σεμνο
πρεπές τήν δύιν, φέρον δέ άνωθεν τής κυρίας 
πύλης αύτοΰ χρυσοΐς γράμμασι τό όνομα τοΰ 
μεγάλου ευεργέτου, εμφανίζεται εις τά βλέμματα 
ήμών όπως παρουσιάζεται έν τή ήμετέρα εικόνι. 
Σύγκειται δέ έκ τών Παρθεναγωγείων, μετά τών 
δωματίων τών παραδόσεων, μετά τής μεγάλης 
αιθούσης διά τάς τελετάς, τών δωματίων, έν 
οίς συνεδριάζει το διοικητικόν Συμβούλιο·?, τών 
κοιτώνων, εστιατορίων κτλ. διά τάς έν τω κατα- 
στήματι διαιτωμένας μαθήτριας καί έξ άλλων 
οικοδομών και παραρτημάτων.

Έκ. τής τελευταίας έκθέσεως τοΰ διοικητικού 
Συμβουλίου μανθάνομεν ότι κατά τον έγκριθέντα 
νέον Κανονισμόν τά παρθεναγωγεία περιλαμβά- 
νουσι δέκα τάξεις καί ύποδιαιροΰνται είς πρότυ
πον προκαταρκτικόν περιέχον έξ τάξεις, καί είς 
διδασκαλεΐον περιέχον τέσσαρας τάξεις, ών ή 
τετάρτη ή άνωτάτη είναι ή προστεθεΐσα πέρυσι 
διά τάς ασκήσεις τών μελλουσών νά λάβωσι 
πτυχίο·? διδασκαλίσσης. Κατά τό έτος 1883 
έφοίτησαν είς τά σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρίας 190G άτομα, ήτοι είς μέν τά έν Άθή- 
ναις 1443, έν Κέρκυρα 212, έν Έλευσΐνι 99, 
έν Μενιδίω 67, έν Γαυρίιρ (νΑνδρου) 40 καί έν 
Χοταχόβα 45. Τό Ά ρ σά κε toν άποτελεϊ'ίδιον 
διδασκαλεϊον καί πρότυπον προκαταρκτικόν, έν 
οί; διδάσκονται μόνον αί ένδιαιτώμεναι σύσσιτοι 
καί αί ήμισύσσιτοι· αί σύσσιτοι ήσαν κατά τό 
1883 108, αί ήμισύσσιτοι 87.

Τό έξωτερικόν Διδασκαλεϊον καί πρότυπον 
περιλαμβάνει δέκα τάξεις, ών έκάστη υποδιαι
ρείται είς δύο τμήματα ένεκα τής πληθύος τών 
μαθητριών· έν αύταΐς φοιτώσιν 975 κοράσια. 
Είναι τοΰτο τό φυτώριον τών μελλουσών διδα- 
σκαλισσών.

Έν τω Νηπιαγωγείω ήσαν έγγεγραμμένα 
273 μικρά κοράσια.

Τό έν Κερκύρα Παρθεναγωγείο·? περι
λαμβάνει καί τοΰτο διδασκαλεϊον, πρότυπον προ
καταρκτικόν καί νηπιαγωγεΐον.

Τά έν τοΐς δήμοις σχολεία προκόπτουσι λει- 
τουργοΰντα έπωφελώς· τό έν Έλευσΐνι περι- 
λαμβαίνει 99 μαθήτριας, διακρινομένας έπί φιλο
μαθείς* είς τό έν Γαυρίω σχολείον φοιτώσι 
40 μαθήτριαι· τό άρτισύστατον έν Μενιδίφ 
σχολείον περιλαμβάνει ήδη 67 μαθήτριας, καί 
τό έν Χοταχόβα τής ’Αλβανίας 45.

'Π όλη περιουσία τής Φιλεκπαιδευτικής Εται
ρίας διαιρείται είς τρία μεγάλα τμήματα, καί 
α'. ή Κτηματική περιουσία ανέρχεται σήμερον 
είς 700 χιλ. δραχμών, β'. ή χρηματική ανα
παλλοτρίωτος περιουσία εις 340 χιλ. καί γ'. ή 
χρηματική διαθετέα περιουσία είς 220 χιλιάδας 
δραχμών. Τό δλον άρα τή; περιουσίας ανέρχεται 
είς τό ποσόν ενός εκατομμυρίου καί 260 χιλ. 
περίπου δραχμών, άλλ’ επειδή τό πλεΐστον αυτής 
συνίσταται είς κτηματικήν καί αναπαλλοτρίωτο'?, 
δλίγα άναλόγως είναι τά διαθετέα κεφάλαια, 
και όπως δεόντως άναπτυχθή τό Παρθεναγωγείο·? 
έχει άνάγκην γενναίας έκ μέρους τών φιλομού- 
σων ομογενών συνδρομής, δπερ έτι καταφανέ- 
στερον γίνεται όταν λάβη τις ύπ’ οψιν τάς με- 
γαλας δαπανας, άς απαιτεί ή συντήρησις τοιούτου 
ιδρύματος. 'Οποία τά έξοδα ταΰτα, περί τούτου 
μαρτυροΰσιν οί αριθμοί, ους έκ τής τελευταίας 
τοΰ διοικητικού Συμβουλίου έκθέσεως παραθέ- 
τομεν ένταΰθα έν στρογγύλοις άριθμοίς· 
Διοίκησις τής Εταιρίας και ένίσχυσις

τής στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως δρχ. 15,500 
Άρσάκειον, Τοσίτσειον, έξωτ. Διδα-

σκαλείον „ 225,500
Παρθεναγωγείον έν Κερκύρα „ 52,000

Δρχ. 292,000

Έκ τοΰ συνοπτικού τούτου πίνακος κατα
φαίνεται δτι ή Φιλεκπαιδευτική έν Άθήναις 
Ί'ταιρία υποβάλλεται κατ’ έτος είς δαπάνην τρια- 
κοσίων περίπου χιλιάδων δραχμών. Τό μέγα 
τοΰτο ποσόν άποτελείται έκ τών διδάκτρων, έκ 
τών τόκων μετοχών, ομολογιών καί καταθέσεων, 
καί έν μέρει έκ προσοδοφόρων κτημάτων. Άλλ’, 
ώς ανωτέρω είπομεν, ή αποστολή τής Φιλεκ
παιδευτικής Εταιρία; είναι μεγάλη, πανελλήνιος, 
ό σκοπός αύτής ιερός· διό προτρέπομεν τοΰς 
άπανταχοΰ ομογενείς ήμών νά έλθωσιν είς 
έπικουρίαν αύτής διά γενναίων συνεισφορών, 
δπως δυνηθή αύτη ν’ άνταποκριθή είς τήν απο
στολήν αύτής καί εύρύνη τον κύκλον τής εύερ- 
γετικής αύτής ένεργείας ίδρύουσα σχολεία εις 
διάφορα μέρη τής τε έλευθέρας καί δούλης 
Ελλάδος καί ούτως έπιφέρη καρπούς έτι άπο- 
τελεσματικωτέρους.

ΤΟ ΕΝ BOYKOBINHt ΑΡΧΑΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ.

’Αρχαιολογική μελέτη ύπό Σ. Κρητικού.
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Άναμφήριστον δτι ή ’Αρχαιολογία, ή περί 
τήν άνακάλυψιν καί άναδίφισιν τών παρελθουσών 
έποχών άσχολουμένη έπιστήμη, γιγαντιαίαν όν
τως τήν έπίδοσιν έκτήσατο κατά τόν παρόντα 
αιώνα· όσημέραι δέ άνασκαλεύουσα καί άνα-
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σκάπτουσα τά έν τοΐς έγκάτοις τής γής κεκρυμ- 
μένα μνημεία φώς έπιχέει έπί τοΰ σκοτεινού 
παρελθόντος, τοΰ έν τοΐς κόλποις αύτοΰ άπο- 
κρύπτοντος προαιώνιον καί προκοτακλυσμιαΐον 
ούτως εΐπεΐν πολιτισμόν τοΰ ανθρώπου.

Έκ τών άρχαιοτέρων εθνών τών κατά τό 
μάλλον καί ήττον διαπρεύάντων καί προαχθέν- 
των έπί τίνος βαθμίδας πολιτισμού, ώς τό τών 
Ασσυριών, Βαβυλωνίων, Φοινίκων, Εβραίων καί 
Αιγυπτίων, τήν σπουδαιοτέραν κατέχει θέσιν 
έν τή αρχαιολογία τό τών Αιγυπτίων, περί ού 
άλλως καί ή έπιστήμη εύχερέστερα καί προσφο- 
ρώτερα εΰροΰσα τά μέσα ή παρά τοΐς άλλοις 
ρηθεΐσιν έθνεσιν, ένεκα τών περισωθέντων αύτοΰ 
μνημείων — τοΰθ’ δπερ οφείλεται τή Ελληνική 
κατακτήσει τής χώρας έκείνης ύπό τοΰ Μακε- 
δόνος Αλεξάνδρου — εικότως κατέδειξε τόν 
βαθμόν τοΰ τότε αιγυπτιακού πολιτισμού. Άλλά 
καί το έβραϊκόν έθνος ηύτύχησε νά περισώση 
τήν ιερατικήν του φιλολογίαν — καί τοΰτο τοΐς 
Πτολεμαίοις όφείλεται, οΐτινες μεγάλως έπέ- 
δρασαν έπί τής νέας παγκοσμίου χριστιανικής 
μεταπολιτεύσεως καί τοΰ νέου πολιτισμού.

Μετά τήν παρακμήν δέ πάντων τών άνω 
μνημονευθέντων αρχαίων έθνών προώριστο δπως 
άναφανή λαός σφριγών, μικρός μέν τω όγκο» καί 
πλήθει, μέγας δμω; τω ·?ώ καί τή δραστη- 
ριότητι, λαός, δστις διά τοΰ αποικιακού του πνεύ
ματος διέδωσε τά γράμματα καί τόν πολιτισμόν 
εις τε τάς νήσους καί τά παραλία τής Μεσο
γείου, τής Θράκης καί Μακεδονίας. Είσχω- 
ρήσας ό λαός ούτος είς τήν Προποντίδα καί τον 
Βόσπορον, εις τόν Ευξεινον Πόντον καί τάς 
παραδουνάβιους χώρας, άφίκετο μέχρι τών Σκυθι- 
κών χωρών. ' Η γιγαντιαία αυτή κατάκτησις 
καί άποίκισις έκ μέρους τοΰ Ελληνικού έθνους 
ού μόνον έπί τών προρηθεισών χωρών έξετάθη, 
άλλά καί έπί τής Ιταλίας καί Γαλλίας, έπι 
τής Αίγυπτου καί Αφρικής, ένθα πανταχοΰ 
έγένετο έπέκτασις καί έπικράτησις τού 'Ελλη
νισμού.

Συναρωγδς δέ τής μεγάλης ταύτης τοΰ'Ελ
ληνισμού έπεκτάσεως έρχεται κατά τά τέλη τοΰ 
δ', πρ. Χρ. αίώνος ό μέγας Αλέξανδρος, δστις 
τόν Ελληνισμόν διαδίδει έφ’ δλων τών τέως 
άγνώστων χωρών καί ηπείρων οί δέ διάδοχοι 
αύτού Σελευκΐδαι, Άντίοχοι, Πτολεμαΐοι συμ- 
πληροΰσι τό έργον αύτοΰ. Κρίκοι συνείραντες 
τήν Ελλάδα τοΰ παρελθόντος καί μέλλοντος 
καί πρόνοια αύτής είσίν ό μέγας Περικλής καί 
ό μέγας Αλέξανδρος. "0, τι δέ ό Περικλής ούκ 
ήδυνήθη συντελέσαι, δπως πάσαν τήν Ελλάδα 
μίαν καταστήση καί τάς Αθήνας έλληνοκράτει- 
ραν πόλιν ποίηση — εί καί χιλίας πόλεις 
συνήνωσεν ύπό τό κράτος αύτής — τοΰτο κα
τόρθωσε καί συνεπλήρωσεν ό μέγας Αλέξαν
δρος. Άλλά τό έκτεταμένον κράτος τοΰ Αλε
ξάνδρου δέν παρέσχε τοσαυτα ώραΐα δημιουρ
γήματα , ούδ’ έγέννησε τοσούτους δαιμόνιους 
άνδρας έπιστήμονας καί τοφούς, βσα καί δσους ή 
'Ελλάς τοΰ Περικλέους έχορήγησε τωπαγκοσμίω 
πολιτισμό». Ο έμβριθής ιστορικός καί τήςΈλληνι- 
κής ιστορίας διερευνητής ύπό Οάμβους όντως κατέ- 
χεται ρίπτων τό βλέμμα έπί τών διαφόρων φάσεων 
καί έποχών τοΰ Ελληνικού έθνους. ΈΙ Ελλάς 
ήτο μέν κοσμοκράτειρα έπί Αλεξάνδρου· άλλ’ 
ή μέλλουσα έκείνη 'Ελλά; έδημιουργήθη ύπό 
τοΰ Περικλέους διά του νοός τοΰ Άριστοτέλους 
και Πλάτωνος, διά τή; γλυφίδος τού Φειδίου 
καί τού Πραξιτέλους. Τότε άνεφάνησαν οί άνδρες 
έκείνοι οί θέσαντες τάς βάσει; τή; έπιστήμη; 
καί τής τέχνης. "0, τι δέ έτι λαμπροτέραν άνα- 
δεικνύει τήν έποχήν τοΰ Περικλέους είναι δτι 
ού μόνον έν τή κυρίως Έλλάδι ή έπιστήμη κα- 
τηυγασε καί τό μεγαλουργόν τοΰ "Ελληνος
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έντύπωσις, 
γάμιρ τής 
προ τινων

πνεύμα, αλλά και έν τώ.Αιγαίιι» και έν τψ’Αδρία 
και έν τώ Εύξείνω και παρά τόν Ιατρόν.

Πού δέ είσί σήμερον αι τόσαι λαμπροί, και 
κραταιαί πόλεις τού Ελληνισμού των χρόνων 
εκείνων: "Απασαι έξηφανίσθησαν και έτάφησαν 
έν τοΐς έγκάτοις τής γής, αί μέν καταστραφεΐσαι 
ύπό των διαφόρων έπιδρομών, αί δε έξαλειφθεΐ- 
σαι ύπό τής όργής των στοιχείων. II αρχαιο
λογία, μέ δλας τάς προσπάθειας της μικρά·? 
μόνον μέχρι σήμερον ζωήν ένεφύσησε τού πα
ρελθόντος 'Ελληνισμού, διότι τό έργο·? είναι 
μέγα, δύσκολον και σχεδόν αδύνατον. Ίίς οίδε 
πόσοι παρελεύσονται αιώνες πριν ή δυνηθώσιν 
οί μόλις άναγεννώμενοι απόγονοι των ένδοξων 
έκείνων Ανδρών ν’ Αποκαλύψωσιν ολα τά τεθαμ- 
μένα λείψανα τού 'Ελληνισμού! ’Αρά γε εις τά 
παράλια τού Δουνάβεως οέν ύπήρχον άρχαΐαι Ελ
ληνικοί άποικίαι και εμπορεία: "Αν καί αί Σκυ- 
θικαι φυλαί δεν ήσαν πρωορισμέναι να έγκατα- 
λείψωσι τοΐς μεταγενεστέροις μνημεία τέχνης 
και πολιτισμού, δεν ύπήρχον άρά γε έν τωέσω- 
τερικίρ τής τότε λεγομένης Σκυθίας και προ 
Χριστού Ελληνικοί άποικίαι ή κοινότητες; '0 
χρόνος άποκαλύψει τά πάντα. Έν τούτοι: παν- 
ταχού άπαντα τις τήν ένδοξον άρχαίαν Ελλάδα, 
ενώπιον τής όποιας πας τις μετά σεβασμού 
αποκαλύπτεται.

Ή αύγάζουσα έπιστήμη τής ’Αρχαιολογίας 
και τής I Ιαλαιοντολογίας μέγα φως έπιρριπτει 
όσημέραι επί τάς σκοτεινά: έζείνας έποχάς, και 
όοημέραι τήν άνάστασιν και δημιουργίαν τού 
παλαιού και αφανούς κόσμου προπαρασκευάζει. 
Δι’ ενός τεμαχίου λίθου ή μαρμάρου, δί ενός 
τμήματος σκωληκόβρωτου περγαμηνής ανακαλύ
πτεται ένίοτε ιστορία ολόκληρος έθνους τίνος ή 
πόλεως ή Ανδρος δοξασθέντος έν ταΐς έπιστημαις 
ή ταΐς τέχναις, και άνασκευάζονται πολλάκις 
προαιώνιοι έπιστημονικαι γνώμαι και ίδέαι, 
έσφαλμένως έρριζωμέναι.

Εί και δεν έπαγγέλλομαι ούτε τόν αρχαιο
λόγον, ούτε τόν ιστοριοδίφην ή παλαιοντολόγον, 
τάς ώρας όμως τής αργίας πληρών Ασχολούμαι εις 
τήν περισυλλογήν έλληνιζών έπιγραφών και παν
τός σχέσιν έχοντος ένταΰθα προς τήν Έλλαδα καί 
πρός το έλληνο-βυζαντινόν ιδία κράτος. Άλλ’ ώς 
προς τάς σχέσεις τού έλληνο-βυζαντινού βασι
λείου μετά των δακο-ρωμουνικών φυλών πιστεύω 
ότι αί έρευναι τής έν Βουκουρεστίφ ίδρυθείσης 
αρχαιολογικής Εταιρίας ού μικρόν συμβάλλουσι 
πρός διαφώτισιν τού σκοτεινού παρελθόντος τής 
χώρας ταύτης, ής ή ιστορία έντελώς έκλείπει 
μέχρι σήμερον, άφ’ ής εποχής άλλως οί Ίατα- 
ροι, ιδίως μετά τόν 12 καί 13 αιώνα ήρήμωσαν 
αυτήν. Συγκεχυμένη δέ ιστορία έκ διαφόρων 
χρονικών έρανισθεΐσα, ολως έλλιπής καί πολλά 
τά άνασζευαστέα περιέχουσα, σ.ναγινώσκεται νύν 
έν 'Ρουμανία.

Τάς ανωτέρω σκέψεις καί τήν βραχεΐαν ταύ- 
την μελέτην μοί ένεποίησεν ή άνακάλυψις 'Ελλη
νικού επιγράμματος έπι λίθου έπιτυμβίου, εύρε- 
θέντος έν τώ ναω τής μονής "Δραγουμίρνας” έν 
Βουκοβίνή. II Βουκοβίνα, άπαρτίζουσα σήμερον 
μίαν των επαρχιών τού Αΰστρο-ουγγριζού κρά
τους, προ αίώνος άπετέλει μέρος τής Μολδαβι- 
κής ηγεμονίας. Τώ 1774, συνεπεία τής εν 
Πασάροβιτς συνθήκης, προσηρτήθη τή Αυστριακή 
αύτοκρατορία. '0 τότε έν Μολδαβία ήγεμονεύων 
Γρηγόριος Ι’κίκας, γόνος περικλεούς Ελληνικής 
οικογένειας, διεμαρτυρήθη πρός τάς δυνάμεις διά 
τήν παραχώρησιν καί απώλειαν τής έπαρχίας 
ταύτης. Διά τήν διαμαρτύρησιν ταύτην ό ατυ
χής ήγεμών ύπέστη οΐκτρόν θάνατον δολοφονη
θείς έν αυτή τή αιθούση τού μεγάρου του. 
Ιίαρεμβάλλω τήν θλιβεράν ταύτην σελίδα έν τή 
στορία τού αδελφού έθνους, δπως αναφέρω έπι- 

τύμβιον Αναζαλυφθέν πρώτον επί τού τάφου τού 
δολοφονηθέντος ήγεμόνος παρά τού ένταύθα λο- 
γίου καθηγητοΰ τής θεολογίας κ. Δημητρεσκου. 
Δι’ έπιτηδείου ιχνογράφου κατωρθώθη ή αντι
γραφή τής επιγραφής, ήτις είναι λίαν έφθαρμένη 
έκ τού χρόνου, διότι εύρίσκεται πρό τής θυρας 
τοΰ ένταύθα ναού τού Αγίου Σπυρίδωνος και 
καταπατεϊται ύπό των εισερχομένων καί έξερχο- 
μένων Ανθρώπων. Οί Μολδαβοί τιμώντες τήν 
μνήμην τού αειμνήστου τούτου ήγεμόνος, τού 
όντως τήν "ψυχήν αύτοΰ θύσαντος ύπέρ τών 
προβάτων”, έστησαν αύτώ ανδριάντα έν τώ κήπω 
τής’Εκκλησίας Βουρνόσζη, οπού άλλοτε ύπήρχον 
τά ήγεμονικά παλάτια, καί κατ έτος τελούσιν 
έπίσημον λαμπαδηφορίαν έπι τή μνήμη αύτού. 
’Ιδού δέ καί τό έπιτύμβιον, έν ω εύρίσκεται ή 
ακατάληπτος λέξις ΜΙΣΚΙΕΙΝΟΝ.
ΦΥΛΤΙΣΤΩΝ ΠΑΝΥ ΡΑ ΓΚΙΚΑΔΩΝ Ω Μ ΕΚΓΕΓΑΣΤΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΙΟ ΓΕ ΔΑΚΩΝ ΗΓΕΜΟΝΟΣ Δ ΑΓΛΑΟΙΟ 
ΕΥΣΕΒΙΗΝ ΕΠΕΙΜΕΝΟΥ ΕΚ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΙΩΝΔΕ 
ΚΕΥΘΕΙ ΣΤΗΛΗ ΗΔΕ ΔΕ[ΜΙΣΚΙΕΙΝΟΝ] ΕΥΤΥΚΤΩΣ 
ΑΩΡΟΥ ΔΗΠΟΥ ΕΞΑΡΠΑΣΘΕΝΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΙΟ 
ΝΥΝ ΔΕ ΓΕ ΝΑΙΕΙ ΟΥΡΑΝΙΟΙΣ ΟΝΤΟΣ ΠΑΣΤΑΣΙ.

ΑΨΟΖ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α’. Λ’.

'11 έν παρενθέσει λέξις Αποβαίνει μοι Ακατά
ληπτος, καί άφίημι τούτο τοΐς άρμοδίοις, "ν’ άπο- 
φανθώσιν έπίσης παρατηρεϊται ότι οέν Αναφέ- 
ρεται ό τρόπος τού συμβάντος θανάτου. Εικάζω 
ποός τούτοις ότι ό ήγεμών δέν έτάφη έν η θέσει 
εύρίσκεται σήμερον ό έπιτύμβιος λίθος, δηλ. 
κατά τήν είσοδον τού ένταύθα ναού τού 'Αγίου 
Σπυρίδωνος, διότι παρά τόν λίθον τούτον ύπάρ- 
youot καί έτεροι τρεις λίθοι επιτύμβιοι, περί 
ών άλλοτε. Καί έτερον έλληνικόν επίγραμμα 
έπίχρυσον σώζεται έπι τής προσόψεως τής εισό
δου τής αύλής τού ρηθέντος ναού, δπερ καί 
ρωμουνιστί καί τουρκιστί γέγραπται. Ίο τουρ
κικόν έπίγραμμα, τήν αυτήν τού έλληνικοΰ έχον 
έννοιαν, άνεγνώσθη παρά τού συναδέλφου μου, 
κυρίου ObebmOlleb, Γενικού Προξένου τής 
'Ι’ωσσίας έν Ίασίφ, τού έντριβούς τυγχάνοντος 
τώ Ανατολικών γλωσσών καί θερμού φιλέλλη
νας. Νομίζω δτι οί επιτύμβιοι ουτοι λίθοι 
μετεκομίσθησαν άλλαχόθεν, διότι Αδύνατον ήν 
καί άτοπον νά ταφώσιν έν χώριρ τόσον στενφ 
τέσσαρες ηγεμόνες καί ήγεμονόπαιδες, καί μά
λιστα έν τή είσόδιρ τού ναού, έν ώ καταλληλό
τερο·? ήτο νά ταφώσιν έντός τού ναού, ως τοιού- 
τους τάφους μεγιστάνων καί έν άλλοις τών 
ένταύθα ναών εϊδον.

’Επανέρχομαι εις τό κύριον Αντικείμενον τής 
βραχείας μου ταύτης μελέτης. Έν πρώτοις 
όφείλω άναμολογήσαι χάριτας πρός τόν άνω 
ρηθέντα κύριον Δημήτρέσκον, καθηγητήν καί 
άριστον ελληνιστήν, (περί ου καί άλλοτε έλαβαν 
αφορμήν ποιήσαι μνείαν έν τώ ' Έσπέριρ”), 
δστις μετά τής εύπαιδεύτου καί Αξιότιμου συζύ
γου αύτοΰ Αγωνίζεται τόν καλόν τών γραμμά
των αγώνα. '0 κ. Δημητρέσκος καταγίνεται 
νύν εις τήν μετάφρασιν τοΰ συγγράμματος τού 
κ. Ίω. Σκαλτζούνη "θρησκεία καί Έπιστήμη”, 
δπερ θέλει δημοσιεύσει έν τή ύπ’ αύτοΰ έκδι- 
δομένη Έφημερίδι "θεολογική Έπιθεώρησις”. 
Διά τοΰ έργου τούτου προσφέρει πράγματι λαμ
πρόν καί εθνωφελή τήν υπηρεσίαν εις τήν 
πατρίδα του, καθ’ ήν μάλιστα εποχήν καί έν 
'Ρουμανία είσεχώρησαν πολλαί άντιθρησζευτικαί 
ίδέαι.

'0 κ. Δημητρέσκος μετά χαράς ημέραν τινά 
μοί Ανήγγειλε·? δτι κατώρθωσε νά έπιτύχη άρ- 
χαΐον Έλληνικόν έπίγραμμα δλως δυσδιάζριτον 
καί Ακατάληπτον μετέβημεν μετ’ αύτού καί 
τής συζύγου του έπιτοπίως, Αλλά τό πράγμα 
έχρηζεν έργασίας ού τής τυχούσης, καθότι άμυ- 

δρώς μόνον διεκρίνοντο έκ τοΰ σχήματος έλληνικά 
τινα στοιχεία άνευ τίνος διαστολής ή σημείου, 
καί τά πλεΐστα έφθαρμένα· ούδείς τόνος έξηκρι- 
βούτο, ούδέν πνεύμα, Αλλ’ άπλά κεφαλαία γ·ράμ- 
ματα κατά τόν τύπον τών Αρχαίων έπιγραφών. 
Είργάσθημεν έπι ίκανάς ημέρας ΐνα δυνηθώμεν 
διερευνήσαι τό περιεχόμενον καί πολλάκις Απηλ- 
πίσθήμεν· άλλ’ ή υπομονή καί επιμονή ύπερε- 
νίκησε τά πάντα, καί Ανέγνωμεν τό έπίγραμμα. 
ώς έν Αρχή τής παρούσης διατριβής.

Εξάγεται δτι το έπίγραμμα ήν ψήφισμα δη
μοτικού Συμβουλίου πόλεως ύπέρ τίνος Έπικρά- 
τους Νικοβούλου, Αρχιτέκτονας, πολλά ύπέρ τής 
πόλεως έργασαμένου, έπισκευάσαντος τά τείχη 
δι’ έπικείμενόν τινα πόλεμον, καί τά κοινά 
τιμίως διαχειρισθέντος· διό καί έψηφίσθη χρυ
σούς ύπέρ αύτοΰ στέφανος δπως στεφθή έν τώ 
θεάτρω, καί άσίδοτοι αύτός καί οί Απόγονοι 
αύτοΰ κατέστησαν, ού μήν καί σιτηρέσια ώρί- 
σθησαν ύπέρ αύτοΰ. '0 Αρχιτέκτων ούτος, ώς 
έν τέλει Αναφέρεται, καί ναόν τοΰ ’Απόλλωνος 
ιμκοδόμησε, καί έν τώ ναω έστήθη ύπέρ αύτοΰ 
στήλη.

Τις ή πόλις έκείνη ή τόσον μεγάλη καί 
πλούσια, ήτις καί τείχη έκέκτητο καί χρυσούς 
έψήφιζε στεφάνους; Έν τή τότε καλούμενη 
Σκυθία, έν η συμπεριλαμδάνεται καί ή έπαρχία 
τής Βουκοβίνης, δέν ύπήρχον πόλεις Ελληνι
κά!, τοΰ θ’ δπερ άλλως ούδείς τών Αρχαίων 
συγγραφέων Αναφέρει. Δυστυχώς έφθαρμένων 
όντων τών στοιχείων τής πρώτης γραμμής δέν 
δυνάμεθα έςευρεΐν τό όνομα τής πόλεως ούδε 
τό έτος· δτι δμως τό έπίγραμμα τυγχάνει άρ- 
χαΐον, ήτοι πρό Χριστού, τούτο άναμφήριστον 
Αποβαίνει ώς έκ τού τρόπου τής γραφής καί 
τών στοιχείων. ’Ότι δέ καί ή πόλις αυτή ούχ 
ύπήρχεν έν τώ τόπω, έν ω νύν τό έπίγραμμα 
εύρηται, καί τούτο αναντίρρητο·?· έςάγεται δέ 
έκ τοΰ "εις πλοΰν καί έκπλουν”. Επομένως 
μετεκομισθη εκ τίνος παραδουνάβιου ή παρευ- 
ςεινίου τόπου. Αν έκ παραδουνάβιου, επόμενον 
δτι καί παρά τόν Δούναβιν ύπήρχον κατά τήν 
Αρχαιότητα Ελληνικά! άποικίαι. ΙΙιθανόν δμως, 
δτι μετεκομισθη έκ τίνος παραλίας πόλεως τού 
Εύςείνου, οπού ύπήρχον καί ήνθουν πολλαί λό
γου άςιαι Έλληνικαί άποικίαι καί πόλεις. "Οπως 
ποτ άν η, σπουδαΐον θεωρώ το εύρημα καί 
ελπίζω δτι άφορμήν δώσω τοΐς άρμοδίοις πρός 
ανακάλυψιν καί έςακρίβωσιν τοΰ σκοτεινού τού
του συμβάντος· καθότι ούδεμία παράδοσις σώ
ζεται περί τοΰ τρόπου τής μεταφοράς τοΰ λίθου 
τούτου, άλλ’ οί τής μονής θεωροΰσι τό έπί
γραμμα έπιτύμβιον τοΰ άρχιτέκτονος, τοΰ τήν 
μονήν κτίσαντος, τούθ’ δπερ πόρρω τής άλη- 
θειας άπέχει διότι ούτε ή γραφή ούτε ή γλώσσα 
τήν μετά Χριστόν έποχήν έμφαίνουσιν. 'II έσφαλ- 
μένη αΰτη ιδέα έπεκράτησεν έκ τού δτι "Ελλη·? 
τις ίσως ή καί ξένος Ελληνιστής διαβάς έκεΐθεν 
καί λαβών τήν περιέργειαν ν’ άναγνώση τό έπί
γραμμα καί μή δυνηθείς είμή λέξεις μόνον τινάς 
νά διακρίνη, άπεφάνθη έπιπολαίως καί ώς έκ 
τρίποδος δτι το έπίγραμμα είναι έπιτύμβιον 
Zap“ZfJ®v άρχιτέκτονος τής μονής, τού
καί έν τή μονή ταφέντος. [Ιλήν άλλοις δέδοται 
διευκρινήσαι τήν άλήθειαν.

Ιό συμπέρασμα τέλος πάντων τούτων έστίν 
οτι ή άρχαία Ελλάς πανταχού απαντάται καί 
ό χρόνος καταδείξει είσέτι πλεΐστα δσα κεκρυμ- 
μένα μνημεία τής ανεξίτηλου δόξης τών αρχαίων 
έκείνων χρόνων.

Εγραφον έν Ίασίφ κατά Ιανουάριον τοΰ 1885.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ 

έν τή τελειότητι αύτής.

(Μετά είκόνος, ορασελ. 344—345.)

ται είσέτι ζωηρά.

ήν παρήγαγον αί έν ΙΙερ- 
μικράς ’Ασίας άνασκαφεΐσαι 
έτών άρχαιότητες, διατηρέΐ- 

Ό λόφος τής Περγάμου
έκαλύπτετο τό πάλαι ύπό μεγαλοπρεπών οικο
δομών, ναών, ιερών καί βωμών, ας ό πανδαμά- 
τωρ χρόνος κατέρριψεν. άλλά καί αύτά τά 
διασωθέντσ λείψανα τών Αρχαίων έκείνων έργων
καταπληκτικήν έμποιούσιν έντύπωσιν, καί ή 
φαντασία τοΰ Ανθρώπου εύκόλως δύναται νά 
άνοικοοομήση τά καταρρεύσαντα καί έξαφανι- 
σθέντα εκείνα κτίρια. Τούτο έπεχείρησεν ό 
εύπαίδευτος έν Μονάχω καθηγητής τού ΙΙολυ- 
τεχνείου, <1>ριδερΐκος θείρσιος, δστις έπισκεφθείς 
έπιτοπίως τά μέρη καί μελετήσας έπισταμένως 
τά έν τώ Μουσείιρ τού Βερολίνου έκτεθειμένα 
Ανάγλυφα τής ΙΙεργάμου, άνέλαβεν, έπι τοΰ 
χάρτου τούλάχιστον, τήν άνακαίνισιν τής περι
βλέπτου έζείνης Άκροπόλεως. Κατά τά σχέδια 
τοΰ έν λόγοι καθηγητοΰ κατεσκευάθη καί ή 
μεγάλη είζών, ήν σήμερον παραθέτομε·?.

II ΐδρυσις τής Ακροπόλεως ταύτης άποδί- 
δεται εις τόν Φιλέταιρον (Αουκιανού Μαζροβ. 12),
δστις μετά τον θάνατον τού κυρίου του, τού 
στρατηγού τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου και ήγε
μόνος τής Καππαδοκίας, συνέλεξε τούς θησαυ
ρούς αύτού καί έξησφάλισεν αυτούς έν ΙΙεργάμω. 
II θέσις, έν ή διετηρούντο τά κειμήλια ταύτα, 

ήν εις άκρο·? κατάλληλος, τό μέν διότι έξησφα- 
λίζοντο έναντίον πάσης έχθρικής έπιορομής, το
δε διότι τό όψηλον οροπέδιον ήτο τόσον ευρύ
χωρου, ώστε παρείχε χώρον ικανόν ού μόνον διά 
τό φρούριον, άλλά καί δι’ αλλας οικοδομάς. 
Κάτωθεν τού λόφου τούτου έζτείνεται πεδιάς 
διαβρεχομένη ύπό τού Καίζου ποταμού καί δια- 
τεμνομένη ύπό τής Από τής παραλίας προς τό 
έσωτερικόν άγούσης οδού. 0 Φιλέταιρος καί 
οί διάδοχοι αύτού, ορθώς σζεπτόμενοι, διατήρη
σαν τούς συσωρευθέντας θησαυρούς, δπως ποιή- 
σωνται χρήσιν αύτών έν καιρώ εύθέτιρ· διά τού 
μέσου τούτου ένίσχυσαν τήν πέριξ επιρροήν αύ
τών , καί ίδρυσαν δυναστείαν περιελθούσαν έπι 
’Αττάλου τού Α'. κατά τόν β’. μ. Χρ. αιώνα 
εις τήν Ακμήν αυτής. Ιέχναι καί έπιστήμαι 
ήζμαζον έν τή αύλή τών ’Ατταλιδών, αύλή 
κόσμια καί φιλομούσφ· πολεμικαί έπιχειρήσεις, 
ιδίως κατά τών Γαλατών, ών αί έπιδρομαί ήρή- 
μων τήν μικρά·? Ασιαν, παρέσχον τώ λαώ τής 
ΙΙεργάμου εθνικήν συναίσθησιν, ήτις έξεφράσθη 
έν έ’ργοις καλλιτεχνικούς ύμνούσι τούς θριάμβους 
αύτού. Μέχρι τούδε έπιστεύετο δτι τά μόνα 
διασωθέντα λείψανα τής εποχής έκείνης ήσαν
τά Αγάλματα τών Γαλατών έν τιρ Καπιτωλίιρ 
τής 'Ρώμης καί έν τώ μεγάρω Λουδοβίζη, ώς 
καί Ανάθημα στηθέν έν’Αθήναις παρά τού βασι- 
λέως’Αττάλου· ήδη όμως μετά τήν ανακάλυψιν 
τού μεγάλου έν ΙΙεργάμφ βωμού έγνώσθησαν 
καί τά θαυμάσια Ανάγλυφα, δΓ ών ή τέχνη τής
ΙΙεργάμου έδοξάσθη. Η μεγάλη Αξία τών Ανα
γλύφων τούτων συνίσταται εις τό δτι συμπλη- 
ροΰσι κενόν μεταξύ τής έλληνικής καί τής ρωμαϊ
κής τέχνης, καί παρέχουσιν ήμΐν βάσιν καί 
κέντρον διά τήν ιστορίαν τής τέχνης κατά τον γ'. 
καί β'. πρ. Χρ. αιώνα. Καί ή έκλογή δέ τής 
ύποθέσεως, τής παριστανομένης έπι τού βωμού, 
μεγάλην έχει σπουδαιότητα καί σημασίαν. 'II 
παοιστανομένη Γιγαντομαχία είναι Αλληγορική 
Αποθέωσις τής νίκης τού Ελληνισμού κατα τών 
βαρβάρων, νίκης βασιζόμενης έπι τών θριάμβων 
τών ήγεμόνων τής ΙΙεργάμου κατά τής εισβολής 

τών Γαλατών. Οί 'Έλληνες ήρεσκοντο νά παρι- 
στώσι τήν διαφοράν αύτών πρός τούς βαρβάρους 
καλλιτεχνικώς καί ποιητικώς διά τής πάλης τού 
ύψίστου αύτών θεού, τού Διός, κατά Γυφιόνων 
καί Γιγάντων· άλλ’ έν ω ή αρχαιότερα, κλασική 
λεγομένη τέχνη φαντάζεται τούς Γίγαντας τού
τους ώς άνδρας ύψηλούς, ή Αλεξανδρινή έποχή 
αποδίδει εις τά τέκνα ταύτα τής γής καί τής θυ- 
έλλης τά προσόντα τών δύο τούτων στοιχείων, 
ήτοι πόδας δφεως καί πτέρυγας. ’Αφ’ ού δέ 
ούτως έκ τών γιγάντων καί ήρώων έγένοντο 
τέρατα, βαθμηδόν μεγάλη έπήλθεν έν τοΐς μετά 
ταύτα χρόνοις ποικιλία εις τήν παράστασιν τής 
Γιγαντομαχίας, καί έν ταΐς γλυφαΐς τής Περ
γάμου βλέπομε·? θαυμασίως Απεικονισμένο·? τό 
πλήθος τούτο τών θεών, ήρώων, τεράτων καί 
θηρίων.

Απο τών έξαισίων τούτων λειψάνων τής 
περγαμηνής τέχνης μεταβαίνομεν ήδη εις τό 
μέρος, τό όποιον αΰται διεκόσμουν. Ό λόφος 
τής ’ Ακροπόλεως παρά τόν όποιον έζειτο ή αρχαία 
πόλις καί το σημερινόν όμώνυμον χωρίον, συνέ
χεται προς βορρά·? μετά τού όπισθεν αύτού όρους 
διά κρηπιδώματος, παρ’ δ έχει τό μεγαλείτερον 
αυτού ύψος, χιλιους περίπου πόδας υπεράνω τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης· καταλήγων άποτόμως 
προς ουσμας καί άνατολάς, ό λόφος ούτος προς 
νότον κατέρχεται ήπίως καί ζυματοειδώς. Εν
τεύθεν Ανερχόμενός τις το όρος εύρίσκει όπισθεν 
τών ερείπιων ρωμαϊκού ναού τά πρώτα ίχνη 
τών τειχών τής πόλεως εκ τών χρόνων τού 
’Αττάλου· δεύτερον τείχος περιβάλλει τό εύρΰ 
οροπέδιον, έφ’ ού οί Τούρκοι ανήγειραν τά ύπό 
υψηλών πύργων προστατευόμενα οχυρώματά των. 
£2ς ύλικόν δέ διά τήν άνέγερσιν τών οχυρωμά
των τούτων μετεχειρίσθησαν φυσικώ τώ λόγιο 
τα ερείπια τών Αρχαίων έργων. Τούτο δέ έδωκε 
τήν πρώτην νύξιν, ότι τό τουρκικόν τείχος θά 
περιείχε τα σπουδαιότερα λείψανα τών αρχαίων 
οικοδομών, δπερ καί Απεδείχθη διά τών άνα- 
σζαφών, διότι τά πλεΐστα τών αναγλύφων εύρέ- 
θησαν έν τώ τουρκική» τουτω περιβόλι;» έντετει- 
χισμένα. Έκεΐ πλησίον εκειτο κατά πάσαν 
πιθανότητα καί ό βωμός τοΰ Διός, ον έκόσμουν 
ποτέ τά Ανάγλυφα τής Γιγαντομαχίας. Τοΰ 
βωμού τούτου Ανευρέθησαν τά θεμέλια, έφ’ ών 
έστηρίζετο ή στοά καί τό ιερόν τού ύψίστου 
θεού. Ανέπαφα, ώστε ή άναζαινισις τού βωμού 
τούτου δέν ήτο πράγμα δύσκολον. I ό τουρκι
κόν τείχος έκειτο προ τού βωμού ■ έν τή θέσει, 
έν ή ή οδός τών πομπών διέσχιζε τό τουρκικόν 
τείχος, εύρέθησαν αί πρώται γλυφαί. ΤΊ όδός 
ήρέμα άνερχομένη άγει από τού ιερού τού Διός 
πρός τόν ναόν τής ’Αθήνας. Ένταΰθα ή κατα
στροφή ήτο έτι μεγαλειτέρα, καί όμως δι’ έπι- 
σταμένων μελετών καί ερευνών κατωρθώθη νά 
όρισθώσιν αί διαστάσεις τού ναού τής ’Αθηνάς 
καί τών περιβαλλουσών αύτον στοών, ώς καί ό 
χρόνος τής Ανεγέρσεως αύτού, δστις είναι βεβαίως 
ό πρό τής έγκαθιδρύσεως τής δυναστείας τοΰ 
’Αττάλου. Έπι τής κορυφής τού λόφου "στατο 
ό ναός τού Αύγούστου, οικοδόμημα κορινθιακού 
ρυθμού, καί όλίγον απωτέρω προς βορράν τό 
ιερόν τής Ιουλίας, τής θυγατρός τοΰ Αύγούστου. 
Τί έγκρύπτει είσέτι ό χώρος εκείνος, τίς δύνα
ται νά ύπολογίση; Πολλά έτι υπολείπονται νά 
γείνωσιν έν ΓΙεργάμφ· τά μέχρι τούδε γενόμενα 
είναι μόνον μία καλή αρχή.

ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΡΟΜΗΤΟΡΟΣ.
Διήγημα.

(Συνίχεια καί τέλος.)

Π
ΕΡΙ τό τέλος τού έτους 18 . . . μικρόν 
μετά τήν έπάνοδόν μου έκ τοΰ κτήματος 
τής φίλης μου, έλαβον έπιστολήν τής 

’Αντωνίας, έν ή μοι έλεγεν 2τι ό σύζυγός της, 
οφειλών νά μεταβή έπι δύο ή τρεις εβδομάδας 
εις ΙΙαρισίους πρός τακτοποίησιν χρηματικών 
τινων ύποθέσεών του, είχε·? Αναχωρήσει, μή 
θέλω·? νά συμπαραλάβη μεθ’ έαυτού τήν σύζυγόν 
του. " 'Η άρνησίς του αΰτη, μοί έγραφε·? ή ’Αν
τωνία, μ’ έλύπησε πολύ· μοί έφάνη δτι ήτο ή 
πρώτη προσβολή κατά τής ευδαιμονίας μου. 
Γελάς; Μέ ονομάζεις ύπερβολικήν; ’Αλλά τί 
να σοι εΐπω; Όταν ή άμαξα, ή: έπέβη ό Κάρο
λος, ανεχώρει καί δέν ήκούετο ή ό καλπασμός 
τών ίππων, ένόμισα δτι μοί άπέσπων εύτυχίαν, 
ής οέν ήθελον πλέον γευθή. Χλεύασέ με, άλλά 
λυπήσου με, διότι, Αληθώς είπεΐν, υποφέρω,” 
Έν τέλει τής έπιστολής της μοί έλεγεν δτι 
έσκόπει νά διέλθη τάς όλίγας ήμέρας τής προ
σωρινής χ.ηρείας της έν τή πατρική έπαύλει. 
Μετά τινας ήμέρας τή έγραψα καί εγώ, άλλά 
δέν έλαβον άπά.ντησίν της· τή έγραψα καί δεύ
τερον, καί τότε έλαβον έπιστολήν παρά τής 
μητρός της. "θά συγχωρήσης τήν ’Αντωνίαν, 
φιλτάτη Μάρθα, μοί έγραφεν ή μήτηρ, ότι δέν 
σοί γράφει ίδιοχείρως· πλήν Από τίνος πάσχει· 
ή Απουσία τού συζύγου της παρατεινομένη έπι 
πολύ, ή έπάνοδός του προσδοκωμένη Ανά δεκα
πενθημερίαν καί έκάστοτε άναβαλλομένη, κατέ
στησαν τήν ύπέρ το δέον εύαίσθητον θυγατέρα 
μου εις άκρον μελαγχολικήν. Ή ’Αντωνία, ή 
τοσούτον εύθυμος καί δραστήρια διέρχεται τώρα 
τάς ήμέρας της σύννους καί τό βλέμμα της 
προσηλωμένο·? εις τό κενόν. Πάσα έργασία, καί 
αυτή έτι ή ομιλία, τή έγεινεν οχληρά. Καθ’ έκά- 
στην γίνεται άσθενεστέρα καί ωχρότερα καί, 
σοι ομολογώ, είμαι πολύ Ανήσυχος, πρό πάντων 
δέ διότι έν τή οικογένεια μου πολλά μέλη άπέ- 
θανον έκ καρδιακού νοσήματος, καί διότι ό ιατρός 
δέν μοί άπέκρυψε τόν κίνδυνον, προσθέσας δτι 
Απαιτείται μεγάλη προσοχή, διότι σφοδρά λύπη 
ή συγκίνησις ήδύνατο ν’ άναπτύξη παρ’ αυτή τό 
φοβερόν τής νόσου σπέρμα. "Ας έλπίσωμεν δτι 
ή ταχεία έπάνοδος τοΰ Καρόλου θά παράσχη 
τή καλή μου ’Αντωνία τήν υγείαν καί τήν 
εύτυχίαν.”

Δύο έβδομάδας μετά ταύτα έλαβον παρά 
τής μητρός τής ’Αντωνίας τήν έξής σύντομον 
καί φρικτήν έπιστολήν.

Αν θέλης νά προφθάσης Ακόμη τήν ’Αν
τωνίαν ζώσαν, έλθέ τάχιστα· ή ’Αντωνία Απο
θνήσκει καί σέ ζητεί.”

Εννοείται δτι τήν αύτήν έσπέραν συνοδευο- 
μένη παρά γέροντος καί πιστού υπηρέτου Ανε- 
χώρησα κατεπειγόντως εις τήν επαρχίαν τής 
Βρεταννίας. Τί δέν ύπέφερα κατά τό μακράν 
τούτο ταξείδιον! Πόσον μακρά καί Ατελεύτητος 
μοί έφαίνετο ή όδός! Τέλος έφθασα. ‘Οποία 
διαφορά! Πώς τά πάντα άλλοτε μοί προσεμειδίων 
έν τή ώραίφ ταύτη χώρφ — καί ήδη πώς δλα 
ήσαν ζοφερά! Πώς έπνεεν ό άνεμος μελαγχολικός 
διά τών δένδρων! 'Η καταπίπτουσα βροχή μοί 
έφαίνετο ώς δάκρυα — δάκρυα χυνόμενα διά 
τήν δυστυχή ’Αντωνίαν!

'Η Κυρία Γ. Ακούσασα τόν κρότον τής άμά- 
ξης έσπευσεν εις προϋπάντησίν μου · ένδακρυς 
έρρίφθην εις τάς Αγκάλας τής δυστυχούς μητρός, 
ήτις μέ ώδήγησεν εις τήν αίθουσαν.

— Καί ή ’Αντωνία; ... ήρώτησα ψιθυρίζουσα.



Η ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ.ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ΠΕΔΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ. Ο ΜΕΓΑΣ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ. ΤΕΙΧΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΙ.

Η ΑΚΡΟΓΊΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
ΕΝ ΤΗι ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΙ ΑΥΤΗΣ.
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— Σέ περιμένει . . .
— Άλλά τί συνέβη; Τί έγεινεν;
— Μάρθα, μοι άπήντησεν ή μήτηρ- δεν σοί 

άπέζρυψα τούς φόβους μου. Πρωίαν τινά, εισερχό
μενη εις τον κοιτώνα τής δυστυχούς κόρης μου, 
κατά τήν συνήθειάν μου, τήν εΰρον άναίσθητον 
έπί τής κλίνης, κάτωχρον... τήν ένόμισα νεκρόν... 
και άφήσασα κραυγήν εσπευσα πρός αυτήν . . . 
II Αντωνία είχε λιποθυμήσει καί έπί τής κλίνης 

της εύρον τήν επιστολήν ταύτην- άνάγνως αυτήν 
καί θά μάθης τά πάντα.

Καί ή Κυρία Γ. μοί έτεινεν επιστολήν τοΰ 
Καρόλου, περιέχουσαν τά έςής.

"Πτωχή μου ’Αντωνία, δυνατόν είναι φαίνεται 
νά προδώση τις γυναίκα, όποια σύ είσαι- άλλά 
το νά ζητή τις νά τήν άπατήση, νά καταχρασθή 
αύτής, είναι ανάξιον εντίμου άνδρός. ’Έχω το 
δικαίωμα νά ονομάζωμαι έντιμος άνήρ; Πρός 
τί νά ψευσθώ, άφ’ ού θά έλθη ήμέρα δτε θά 
μάθης δλην τήν αλήθειαν; . . . ΙΙώς νά σοί έξη- 
γήσω, πλάσμα αγγελικόν, δτι ύπάρχουσιν έν τώ 
κόσμοι γυναίκες έξασκούσαι έπιρροήν σατανικήν, 
επιρροήν δυναμένην νά παρακίνηση άνδρα νά 
καταστή έπιλήσμων τών φιλτάτων του αισθη
μάτων καί άκόμη καί αύτής τής τιμής του;... 
Κακή μου μοίρα συνηντήθην μετά τοιαύτης έπι- 
κινδΰνου σειρήνας. . . Ποιου είδους δηλητήριου, 
ποιον μαγικόν ποτόν μοί έδωκε; ’Αγνοώ- γνω
ρίζω μόνον οτι παρά τήν θέλησίν μου εύρίσκομαι 
άλυσόδετος εις τήν εξουσίαν της- κείμαι έν ταΐς 
χερσίν αύτής ώς δειλόν παιδίον, ώς τρέμων 
δούλος, μή εχων τήν τόλμην νά παρακούσω 
αύτή, μή έχων τήν δύναμιν ν’ άντισταθώ εις 
ούδεμίαν τών ιδιοτροπιών της . . . Είναι το 
αίσθημα τοΰτο έρως; . . . Τις γινώσκεί! *Ω! 
Αντωνία μου, άγια, γλυκεία ’Αντωνία! διά νά 

μή μέ καταρασθής, είπε δτι παρεφρόνησα. Αύτη 
είναι ή μόνη δικαιολόγησίς μου . . . καί είναι 
καί ή αλήθεια . .

Ή επιστολή έπεσεν έκ τών χειρών μου, καί 
έν σιωπή ήτένισα προς τήν Κυρίαν 1'., ήτις μετ’ 
ολίγον έξήλθεν δπως προετοιμάση τήν θυγατέρα 
της εις τήν έπίσκεψίν μου. Ιίαρακολουθήσασα 
καί έγώ αύτήν εύρέθην έν τώ κοιτώνι τής ’Αν
τωνίας ... θεέ μου! Οποία άλλοίωσις; Σιωπηλή 
προσήλθον είς τήν κλίνην της. ΊΙ ’Αντωνία μ’ 
ένηγκαλίσθη καί έρείδουσα τήν κεφαλήν της έπί 
τοΰ ώμου, μοί είπεν, έν φ άφθονα έρρεον τά 
δάκρυά της·

— Σ’ εύχαριστώ- χάριν σοΰ ήδυνήθην νά 
γευθώ τής τελευταίας τέρψεως έν τφ κόσμφ 
τούτω, ήδυνήθην νά κλαύσω.

Τήν νύκτα εκείνην ή μήτηρ της καί έγώ 
έμείνομεν παρά τήν κλίνην της. Μετά τό 
μεσονύκτιον ίδοΰσα ή ’Αντωνία τήν μητέρα της 
καταβληθεΐσαν ύπό τοΰ κόπου καί κοιμωμένην 
έπι τής έδρας της, μοί ένευσε νά πλησιάσω, 
καί μέ φωνήν αδύνατον καί διακεκομμένην, μοί 
είπε ·

— θά τφ είπης ... δτι τόν ήγάπησα . . . 
τόσον πολύ, τόσον πολύ . . . ώστε άπέθανον . . .

Καί μετά μικράν σιωπήν ·
— Κάρολε! έψιθύρισεν.
Καί ή κεφαλή της κατέπεσεν έπί τοΰ προ

σκέφαλα! ου...' II ταλαίπωρος έκεϊνη ψυχή μετέβη 
είς τήν άνάπαυσιν τής αίωνιότητος.

* **
Τό επόμενον έαρ, μετατεθέντος του συζύγου 

μου είς Παρισιού;, μετέβημεν νά κατοικήσωμεν 
είς τήν πρωτεύουσαν. Λόγος πολύς έγίνετο εκεί 
περί τών σκανδαλωδών σχέσεων τοΰ Καρόλου Μ. 
μετά γυναικός έλαφρών ήθών, έχούσης ώραίαν 
πυρρόχρουν κόμην, καί έπικληθεΐσαν διά τοΰτο 
Χρυσομάλλω. ΙΙανταχοΰ έφαίνετο ό Κάρολος 
μετ’ αύτής, είς τό θέατρου, είς τούς περιπάτους. 

άνά τάς οδούς. Ούτω λοιπόν, ούτε ό θάνατος 
τής’Αντωνίας ούτε ή τύψις τοΰ συνειδότος ήδυνή- 
θησαν νά συγκινήσωσι τήν μαγευθεΐσαν εκείνην 
ψυχήν! — ’Εννοείται δτι ούτως έχόντων τών 
πραγμάτων δέν έτόλμησα νά εκπληρώσω τήν 
έντολήν τής δυστυχούς φίλης μου- μοί έφαίνετο 
αληθής βεβήλωσις νά προφέρω τό όνομα αύτής 
ενώπιον τοΰ έραστοΰ τής Χρυσομάλλω.

Ημέραν τινά τοΰ Μαιου θελκτικήν, έκαθήμην 
είς τά Ήλύσια πεδία, ένθα τά τέκνα μου έπαι
ζαν καί παρετήρουν τάς διαβαινούσας άμάξας. 
Μία ιδίως άμαξα, σταθεΐσα πλησίον μου ένεκα 
τής συσσωρεύσεω; πολλών αμαξών, ειλκυσε τήν 
προσοχήν μου διά τής κομψότητος καί τής πο
λυτελείας της. Έν τή άμάξη ταύτη έκάθητο 
γυνή, η; ή αλλόκοτος καί ποικιλόχρους ενδυ
μασία έπρόοιδε τήν κοινωνικήν τάξιν, είς ήν 
άνήκεν. Μετ’ ολίγον, έλευθερωθείσης τής όδοΰ, 
διέβη ή άμαξα ώς αστραπή. Έν τή έν αύτή 
καθημένη κυρία άνεγνώρισα τήν Καικηλίαν. 
Μετά τινας ήμέρας εύρισκόμην μετά τοΰ συζύ
γου μου είς άλλον περίπατον, καί πάλιν συνην- 
τήσαμεν αύτήν μετά τοΰ έραστοΰ της.

— Είδες, μοί είπεν ό Γεώργιος ταπεινή τή 
φωνή· είδες τον Κάρολον Μ. μέ τήν ερωμέ
νην του;

Καί έκ δευτέρου άνεγνώρισα τήν Καικηλίαν. 
Αύτή λοιπόν ή γυνή, ήν τοσοΰτον έμίσησα, ή 
γυνή, ή'° ή αιτία τοΰ θανάτου τής δυστυ
χούς ’Αντωνίας — αύτή ήτο ή Καικηλία, ή 
αρχαία συμμαθήτριά μας!

’Επέστρεψα είς τήν οικίαν είς άκρον τεθλιμ
μένη. Περί τό εσπέρας ό υπηρέτης μοί άνήγ- 
γειλεν δτι μία Κυρία, ήτις δέν ήθέλησε νά ειπη 
τό όνομά της, έζήτει νά μέ ίδή, Διέταξα τόν 
υπηρέτην νά τήν όδηγήση είς τήν αίθουσαν καί 
μετ ολίγον ή Καικηλία ιστατο ένώπιόν αου.

— Σύ έδώ; ανέκραξα.
Ναι. Πολύ καλά έννοώ πόσον τό διά

βημά μου τοΰτο θά σοι φανή παράδοξον, Μάρθα. 
’Αλλ’ δτε πρό τινων ώρών σέ είδον είς τόν 
περίπατον, ένόμισα δτι τό φάντασμα τών παοελ- 
θόντων αθώων μου χρόνων ένεφανίζετο ένώπιόν 
μου, καί τοσαύτη ύπήρξεν ή συγκίνησίς μου, 
ώστε δέν εκρατήθην πλέον καί ήθέλησα νά σέ 
ιδω . . . διά νά σοί είπω . . .

— Καί έτόλμησας νά παρουσιασθής εμπρός 
μου; τή ειπον πλήρης όργής. Σύ, ή διεφθαρ
μένη γυνή, σύ, ό δήμιος . .. ό φονεύς τής Αν
τωνίας ;

— Ο φονεύς τής ’Αντωνίας: . . . Τί έν- 
νοεΐς;

— Ναί, σύ τήν έφόνευσας, στερήσασα αύτήν 
τής ευδαιμονίας της, άρπάσασα αύτή τόν σύζυ
γον δν ήγάπα. ’Ή αγνοείς δτι ό Κάρολος Μ. 
ήτο ό σύζυγος τής ’Αντωνίας;

Είς τούς λόγους μου τούτους ώχρότης θανά
του έπεχύθη έπί τοΰ προσώπου της· (οπισθοχώρησε 
δυο ή τρία βήματα καί μέ φωνήν ασθενή το- 
σοΰτον, ώστε μόλις τήν ήκουσα-

— Μάρθα! μοί είπεν· ήδύνασο 
δτι τό έγνώριζον;

t-μεινεν επι στιγμήν ακίνητος,

νά πιστεύση;

εΐτα δέ πε-
σοΰσα γονυπετής καί ύψοΰσα πρός έμέ τάς χεΐ- 
ρας της, ήρξατο ίκετεύουσά με νά τήν συγχω
ρήσω έν δνόματι τής άποθανούσης φίλης.

Άλλ’ έγώ ήμην άδυσώπητος, κυριευθεΐσα 
ύπό σφοδρά; άγανακτήσεως.

— Έγώ νά σέ συγχωρήσω, τή είπον, έγώ, 
ήτις τήν είδον θνήσκουσαν; Νά συγχωρήσω σέ, 
τόν φονέα της; ’Όχι, όχι, ούδέποτε! Σύ είσαι 
γυνή άθλια, καί σέ άποστρέφομαι... Φύγε, φύγε! 
Δέν θέλω νά σέ βλέπω πλέον! Φύγε!

Ιά δάκρυα της έπαυσαν- προσηλούσα έπ’ έ- 
μοΰ τούς μεγάλους αύτής οφθαλμούς·

— Καλά! μοί είπε, καί άναστάσα, διέβη 
τήν αίθουσαν μέ βήμα βραδύ, μέ βήμα νυκτο- 
βάτου. θλίψις μέ κατέλαβε σφοδρά· έπροχώρησα 
δύο βήματα, έτεινα πρός αύτήν τήν χεΐρά μου — 
άλλά ή θύρα έκλεί-θη όπισθεν αύτής καί ή 
Καικηλία άπήλθεν.

** ΐ
ΊΙ σκηνή αυτή μέ κατέβαλε πολύ, καί καθ’ δ

λην τήν άλλην ήμέραν δίετέλουν έν νευρική 
ταραχή μεγάλη.

Μετά δύο ήμέρας μοί έφερον έπιστολήν, 
έν η άνεγνώρισα τόν γραφικόν χαρακτήρα τής 
Καικηλίας. 'Ακόυσα ήσθάνθην μεγάλην συγκί- 
νησιν καί μέ τρέμουσαν χεΐρα άπεσφράγισα το 
γράμμα.

Είναι ό τελευταίος μου αποχαιρετισμός, 
μοί έγραφεν ή Καικηλία. ΙΙίστευσέ με, Μάρθα, 
ό βίος μου, δν διήγον, προύκάλεσε πολλάκις τήν 
άποστροφήν μου. Άλλ’ έχω τό θάρρος νά τό 
ομολογήσω, ή ακάθεκτος πρός τάς διασκεδάσεις 
καί προς τήν πολυτέλειαν τάσι; μου μοί καθί- 
στων πάντα άλλον τρόπον τού βίου άδύνατον. 
Έπί στιγμήν ένόμισα, δτι ίσως τό στήριγμα 
δεσμού γλυκέως ήθελε μοί δώσει το θάρρος 
ν’ άποσυρθώ τοΰ βορβόρου, έν ωέκυλιόμην. Μα- 
ταια έλπίς! Πλήν άς τ’ άφήσωμεν. Άποστρέ- 
φομαι τήν υπαρξίν μου. Δυστυχώς ή ζωή μου 
δέν δύναται νά έξαγοράση τήν ζωήν τοΰ άγα- 
πητοΰ μου θύματος- θά τήν προσφέρω τούλά- 
χιστον ολοκαύτωμα είς τήν μνήμην της . . . Σύ, 
Μάρθα μέ άπεδίωξας ζώσαν συγχώρησόν με 
θανούσαν, καί χύσε δάκρυ υπέρ τής δυστυχούς 
εκείνης, ήτις ύπήρξεν ή σύντροφος καί φίλη τής 
παιδικής καί τής νεανικής ήλικίας σου.”

Τήν στιγμήν εκείνην είσήλθεν εις τό δωμά
των ό σύζυγός μου κρατών έφημερίδα.

— Ίδέ, Μάρθα, τί παράδοξον πράγμα! ΊΙ 
Χρυσομάλλω έκεϊνη, ήν είοομεν προχθές τόσον 
ζωηράν καί χαρίεσσαν είς τόν περίπατον, αύτο- 
χειριάσθη.

Καί μοί έτεινε τήν έφημερίδα, έν ή άνέγνωσα 
το εξής διάφορον·

"Ταύτη τή στιγμή μανθάνομεν είδησιν, ήτις 
"θά συγκινήση πολλούς. ΊΙ εύειδής γυνή, ή 
"γνωστή ύπό τό όνομα Χρυσομάλλω, άπέθανε 

πιούσα δηλητήριον. Ούδείς δύναται νά έννοήση 
ποια ήτο ή αιτία ή ώθήσασα είς τήν αύτοχει- 

' ρίαν τήν νέαν, ώραίαν ζαί πλουσίαν ταύτην 
"γυναΐζα.”

Φεΰ! έγώ έγνώριζα τήν αιτίαν! Τό δυστυ
χές έκεΐνο πλάσμα έφερεν είς απελπισίαν ή 
άμείλικτος σζληρότης μου, καί δπως ή Καιζη- 
λία είχε φονεύσει τήν Αντωνίαν, έγώ έφόνευσα 
τήν Καικηλίαν. Άπέπεμψα τήν ταλαίπωρου γυ
ναίκα, ήτις μοί έζήτει έλεος· ήρνήθην νά τείνω 

ΖεΨα αύτήν καί νά τήν σώσω άπό
τής άτιμίας ζαί άπό τοΰ θανάτου.

Ησθανόμην βαθεΐαν τύψιν συνειδότος· έγώ 
ήμην ό φονεύς τής ταλαιπώρου Καικηλίας! — 
Ιό εσπέρας κατελήφθην ύπό σφοδρού πυρετού 
καί έπί δεκαπέντε δλας ήμέρας ένόσησα σπου- 
δαίως. Μέ τήν άνάρρωσιν έπήλθε καί κατεύ- 
νασίς τις· βραδύτερον δέ ό χρόνος μοί έπανέ- 
φερε τήν ησυχίαν τού πνεύματος καί ή αγάπη 
τού συζύγου μου καί τών τέκνων μου μέ συνέ
δεσε πάλιν πρός τήν ζωήν καί πρός τήν εύτυ- 
χίαν. Άλλ’ ούδέν ήδυνήθη νά εξάλειψη άπό 
τής καρδίας μου τά ίχνη τών γεγονότων καί 
τών μεγάλων συγκινήσεων, άς διήλθον καί άν, 
κόρη μου, μέ βλέπης ενίοτε μελαγχολικήν, συλ
λογίσου δτι ενθυμούμαι καί μετανοώ.

— Καί ό Κάρολος; ήρώτησεν ή έγγονή, τί 
έγένετο ό Κάρολος έν μέσφ δύο τάφων, τοΰ τά
φου τής ’Αντωνίας ζαί τής Καικηλίας ;

— Ό Κάρολος έπέστρεψεν είς Βρεταννίαν, 
ένθα καταγίνεται είς γεωργικά; τελειοποιήσεις 
καί είς αυξησιν τής περιουσίας του. Σήμερον 
ό Κάρολος είναι ώραϊος καί ζωηρός πρεσβύτης, 
καλός κυνηγός καί κτηματίας έκ τών άριστων ... 
"Εχει έν τή έπαύλει του ύπηρέτριαν ίζανωτάτην, 
ήτις εμπνέει ούζ ολίγους φόβους είς τού; κλη
ρονόμου; αύτοΰ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΛΕΙ-
ΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ.

Έκ τού ΓερμανικοΟ ύπώ Χρήστου Έ. Κάλφογλου 
δώάκτορος τής ’ Ιατρικής.

(Μετά είκόνιυν. Συνέχεια.)

ΊΙ άρκτος (Urrus arctos), ήτις έλαττωθέντων 
τών μεγάλων ζαί συνεχών δασών, άπεχιύρησεν 
είς τά ύψηλά Οροπέδια, έξέλιπε σήμερον όλο- 
τελώς έν Αγγλία, Δανιμαρκία, 'Ολλανδία, Γερ
μανία ζαί σχεδόν έν Γαλλία. Αίαν σπανίως 
αναφαίνεται άκόμη έν Ελβετία καί Ίυρολίδι. 
’Επιπολάζει άκόμη έν Τρανσυλβανία, εν ταΐς 
παραδουνάβιοι; Ηγεμονία:;, έν Ί’ωσσία, Σου
ηδία ζαί Νορβηγία, έν Τουρκία, έν Ισπα
νία καί Ιταλία, έπίσης έν μεγάλω μέρει 
τής ’Ασίας. Άποφεύγουσα δέ τόν θόρυβον καί 
τήν ταραχήν έζλέγει τούς δυσπελάστους καί 
ήσύχους δρυμώνας πρός κατοικίαν, ένθα προτιμά 
κοιλότητας δένδρων καί προσφόρους χαράδρας 
βράχων. Εγκαταλείπει δέ τόν έπί τό πλεΐστον 
έν ζοφερώ καί πυκνώ δρυμών, κείμενον κρυψώνα 
αύτής μόνον δίαν έξέρχηται πρός εύρεσιν τροφής, 
ήτις ώς έπί τό πλεΐστον συνίσταται είς καρπούς 
διαφόρων ειδών.

Καί ό Κάπρος έπαυσε πρό πολλοΰ νά άνα- 
φαίνηται άγεληδόν ώς άλλοτε, οπότε έβριθε 
καθ’ δλην τήν Εύρώπην. Νυν δέ θεωρείται ώς 
έκλιπών έκ τών βορείων τής Βαλτικής θαλάσση; 
κειμένων χωρών έξ έναντία; δέ εύρίσζεται 
άκόμη πολυάριθμο: έν τοΐς υγροΐς καί βαλτιύ- 
δεσι δάσεσι τής Ούγγαρίας, Γαλικίας, τής δυτι
κής 'Ρωσσίας, τών παραδουνάβιων χωρών, τής 
χερσονήσου τοΰ Αίμου ζαί έν τοΐς δρεινοΐς δά
σεσι τής Γαλλίας καί Βελγίου. Προσέτι έν 
άπασι τοΐς μεγάλοις δάσεσι τής Γερμανίας τοσοΰ
τον άφθονοι ύπάρχουσιν ώστε παραβλάπτουσι τά 
συμφέροντα τοΰ γεωργού. Έν πολλαΐς δέ χιόραις 
έδέησεν ένεκα τούτου νά καταδκόζιυσιν αύτούς 
καί καθ’ ον χρόνον ήν άπηγορευμένη ή κατ’ 
αύτών ζυνηγεσία. όπως ούτω έξοντώσωσιν αύτού;. 
’Επίσης βρίθει άκόμη έν τοΐ; μεγάλοι; δάσεσι 
τής Ασίας ζαί τής βορείου Αφρικής, έν οίς 
άναζητεΐ ύγράς καί τελματώδεις, δασώδεις ζαί 
καλαμώδεις χώρας, καί τήν μέν ήμέραν άνα- 
παύεται ραθύμως καί ήσύχως απασα ή αγέλη 
έπί τής μετά φύλλων χλόης καί βρύου έστρω- 
μένης κοίτης, περί δέ τήν όψίαν δειλήν έγείρεται 
προς άναζήτησιν φορβής. Ί2ς τοιαύτη δέ χρησι- 
μεύουσι καρποί διαφόρων δένδρων, ήτοι βάλανοι, 
λεπτοκάρυα, κάστανα, γογγύλαι, όσπρια, ώς καί 
διάφορα έντομα καί πτώματα ζώων.

Μέχρι τοΰδε έμνήσθημεν έκείνης τής τάξεως 
τών ζώων, ών ή ζυνηγεσία συνδέεται μετά 
πολλών ζινδύνων, τοΰθ’ δπερ ίσχυρώς προσελ
κύει πάντα άληθή κυνηγόν ζαί προσοικειοΐ 
αύτόν πρός τάς προγενέστερα; μίερί κυνηγίου 
σχέσεις, ώστε άναγκαζόμεθα καί έτερα τινά κυνη

γετικά ζώα τοΰ Γερμανικού δάσους νά άναφέ- 
ρωμεν, ών ό άριθμός διηνεκώς έλαττοΰται και 
ών ή εντελή: έξάλειψις έστί μόνον ζήτημα χρόνου 
ή καί αύστηρώς προστατευομένων ύπό νόμων 
τήν κυνηγεσίαν άφορώντων δύναται νά άνασταλή.

ΊΙ εύγενής ελαφος (C'ervus elephas), ή 
άλλοτε έν άπασι τοΐς δάσεσι τής Εύρώπης κατοι
κούσα έγένετο σήμερον έν άπασι τοΐς κατιρκη- 
μένο'.ς τόποι; σπανιωτέρα καί έξέλιπε σήμερον 
όλοτελώ; έξ Ελβετίας καί μεγάλου μέρους τής 
Γερμανίας. Ή μεγαλοπρεπής θήρα τών έλάφων 
ή περιγραφομένη έν βιβλίοις περί θήρας και τερ- 
πουσα τήν καρδίαν παντός κυνηγού παρήλθε δια 
παντός καί απασα ή σήμερον στιβεία καί κυνή
για ούδέν άλλο έστιν ή πενιχρόν λείψανον τή; 
άλλοτε Γερμανικής θήρας. Πολυαριθμω; είσετι 
εύρίσζεται ή ελαφος έν Πολωνία, Γαλικία, 
Μοραβία, Βοημία, Τρανσυλβανία Στειρία, Κοριν
θία καί ιδία έν τοΐς δάσεσι τής Ασίας. ΙΙαν- 
ταχοΰ προτιμά τά ορεινά καί άμφιλαφή δάση 
καί διαπορεύεται αύτά έν μικρά ή μεγάλη αγέλη 
άναγζαζομένη νά προφυλάττηται πάντοτε άπό 
τών δύο αύτής κινδυνωδεστάτων έχθρών, τοΰ 
λυγζός καί τοΰ λύκου.

Καί ή δορκάς (Cervus capreolus), ήτις 
σπανιωτέρα κατέστη έν ταις βορειαις χώραις 
τής Εύρώπης, έν βορείω καί μέση Έωσσία, έν 
Τουρκία καί Έλλάδι, έξέλιπε τέλεον έξ Ελβε
τίας. Εύημερεΐ δέ ζάλλιστα εισέτι προστατευ- 
ομένη ύπό τών περί κυνηγεσίας νόμων έν τοις 
μεγάλοις δάσεσι τών άλλων Εύρωπαϊζών χωρών 
ώς καί έν τοΐς έν όρεσι πεπυκνωμένοις δενδροις 
τοΐς βελονοειδή φύλλα έχουσι. ένθα εύχαρίστως 
ένδιαιτάται. Άγαπώσα δέ τήν μεταβολήν περι- 
πλανάται τήδε κακεϊσε περί τήν κατοικίαν αύτής. 
Ό λύγξ καί ό λύκος είσίν οί έπίφοβοι αυτής 
εχθροί, ή δέ άλώπήξ καί ό αίλουρο; τών πώλων 
αύτής.

'12; παράδειγμα δέ τή; έξαλείψεως ζώων 
τινών προβάλλεται ήμϊν σήμερον ζαί ό κάστωρ 
(Castor fiber, ίδέ κάτωθι), δστι; άλλοτε καθ’ δ
λην τήν Εύρώπην εύρισζόμενος καί δή προ 
μικρού καί έν αύτή τή Γαλλία καί Γερμανία 
έξέλιπε σήμερον έκ. τών πλείστων Ευρωπαϊκών χω
ρών. Καί εν μέν τή Γερμανία ύπάρχειμόνον σπορά
δην προφυλαττόμενος διά τή; προστασία; αύστη- 
ρών περί ζυνηγεσία; νόμων, έν δέ τή Αυστρία, 
Ι’ωσσία ζαί Νορβηγία διατηρείται εισέτι κατά 

ομάδας, έν δε τή’Αμερική, έν η πρό 200 έτών 
συνήντων περί τά 100 λιμνία καστόρων οί δια- 
τρέχοντε; 20 ώρών οδόν, έγένοντο σπάνιοι. Οι 
πλεΐστοι τών καστόρων εύρίσζονται σήμερον έν 
τοΐς μεγάλοις ποταμοΐς τής βορείου καί μέση; 
Σιβηρίας. Αγέλα; δέ καστόρων ζατασζευαζόν- 
των τά καλούμενα "οικήματα’’ αύτών εύρίσκει 
τις σήμερον λίαν σπανίως καί μόνον έν έρημοι; 
χώραις. Οι πλεΐστοι έξ αύτών ζατοικοΰσι κατά 
ζεύγη έν άπλοΐς ζαί ύπογείοις σωλήσιν.

Έάν τό Γερμανικόν δάσος έπεζτείνομεν μέχρι 
τών Αλπεων πρέπει νά συμπεριλάβωμεν έν τοΐς 
έν Γερμανία ζώοις προσέτι τήν ορεινήν αίγα ζαί 
τον αιγόζερων, ών τήν Θήραν, έάν έξαιρέσωμεν 
τήν τών αίλουρων καί άλλων άγριων ζώων τής 
άλλοοαπής τήν συνεπαγομένην κινδύνους, δυνά- 
μεθα να θεωρήσωμεν <υς τό ιδεώδες τοΰ σήμε
ρον αληθούς κυνηγού, άφοΰ πλέον παρήλθεν ή 
μεστή κινδύνων θήρα τών προηγηθέντων χρόνων. 
Ίον αιγόζερων (capra ibex) δυνάμεθα καί σή
μερον άκόμη να ζαταριθμήσωμεν μεταξύ τών 
εξαλειφθεντων ζώων· διότι πρό ενός αίώνος ζαί 
πλέον έγένετο πολλαχοΰ σπάνιος. Οί δέ καιροί, 
καθ’ ού; οί Ρωμαίοι ήδύναντο δι’ ενα μόνον 
άγώνα νά. έξεύρωσι 200 αίγοκέρω πρό πολλοΰ 
παρήλθε. Περί τά μέσα του 16 αίώνος έπεσεν 
ήδη έν τώ διαμερίσματι τής Γλαρίδος ό τελευ

ταίος αίγόκερως, σήμερον δέ έξέλιπεν έξ άπάσης 
τής λοιπή; χώρα; τών ’Άλπεων, έξαιρουμένων 
μόνον πολλών κοιλάδων τή; περιφέρειας τοΰ 
Λευκού Ορους, ένθα τή πρωτοβουλία τοΰ Saot- 
λέως Βίκτωρο; Εμμανουήλ προφυλάττεται αύ
στηρώς άπό τών λαθροθηρών, τοΰθ’ δπερ καί 
συνετέλεσεν είς τήν έπαύξησίν του εί; πολλά; εκα
τοντάδας. Καί μολοντούτο τά ζώα ταΰτα, τά 
όποια άλλοτε καθ’ δλας τάς Αλπεις συνεδιη- 
τώντο καθ’ ομάδας εύρίσκονται σήμερον έν σμι- 
κρφ άριθμώ καί έν περιωρισμένω τόπω. Αλλά 
καί ή ορεινή αιξ (cnpella rubicapra) ίκανώς 
ήραιώθη έν ταΐς χώραις, έν αί: άλλοτε έβριθε, 
καθ’ οσον ήλαττώθη μέν έν Ελβετία καί Τυρο- 
λίδι ζαί έν τισιν άλλοις μέρεσι τών ’Άλπεων 
έπαισθητώς, ούχ ήττον όμως ηύξήθη πάλιν διά 
τής έφαρμογής τών νέων περί κυνηγεσίας νόμων 
έν τή Άνω Βαυαρία, Σαλισβούργω, Στειρία καί 
Κρανιώλη. Εκτός τών Άλπεων εύρίσζεται αύτη 
προσέτι έν τοΐ; Πυρηναίοις, Άδρύτσοις, Αίμ<ρ, 
έν τοΐς όρεσι τής Ταυρίδος καί Γεωργίας· ώστε 
πρός κατοικίαν αύτή; ύπάρχει ήδη ικανός εισέτι 
χώρος.

ΕΞΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΕΝ ΤΗ< ΛΟΙΠΗι ΕΥΡΩΠΗ:.

Παραβλέποντες τά έν Γερμανία προ; έξάλει- 
ψιν ρέποντα ζώα καί έπεκτείνοντε; το βλέμμα 
ήμών προ; ζώα άλλαις χώραις άνήκοντα, θέλο- 
μεν μνησθή προσέτι τινών ζώων, τά όποια μέλ- 
λουσι νά διαγραφώσι μετ' ού πολύ έκ τοΰ κατα
λόγου τής ζωής τών έν Ευρώπη ζιόων.

Καί έν πρώτοι; άναφέρομεν τον είς τήν τάξιν 
τών κυνοπιθήκων (Makaken) άνήκοντα κυνοπί- 
θηκον (Macacus inuus), δστις έστιν ό μόνο; έκ 
τών έν Ι'.ύρώπη ποτέ ύπαρξάντων διαφόρων 
πιθήκων. ' Γπό τών Άγγλων προστατευόμενοι 
ζατοικοΰσι σήμερον έξ αύτών μόνον εξ έπί τοΰ 
όρους Γιβραλτάρ. Ό άριθμός αύτών περιστα- 
λείς ποτέ εί; τρεΐς, ηύξήθη αύθις διά τής εισα
γωγής πολλών πιθήκων έξ Αφρικής. Καί βμως 
οίκοθεν έννοεΐται οτι ζαί ούτοι δέν είναι δυνατόν 
νά διατηρηθώσιν έπί πολύ. Σύν τή έξαλείψει 
τοΰ τελευταίου αύτών θά συνεξαλειφθή ζαί τό 
γένος τών πιθήκων έξ Εύρώπης.

Αίαν άφθονος ήν άλλοτε έν Σαρδω ζαί Κορ
σική καί άλλοις μέρεσι τής δυτικής Εύρώπης 
ό μίσμων (ovis misnion), το μόνον άγριον πρό- 
βατον τής Εύρώπης. Ένφ άλλοτε ήδύναντο 
θηρεύοντες νά φονεύσωσι 400 έως 500 μίσμονας, 
λογίζονται σήμερον εαυτού; εύτυχεΐς, έάν ίδωσί 
τινα; αύτών, τοΰθ’ δπερ, έπειδή ή έμφάνισις τοΰ 
ζώου τούτου περιορίζεται μόνον έν ταΐς μνησθεί- 
σαις νήσοι:, ισοδύναμε? τή όσονούπω παντελεϊ 
έξαλείψει αύτοΰ.

Τέλος γενέσθω μνεία προσέτι ενός ούχί μέν 
έξαλειφθέντος, άλλ’ άπέναντι προηγουμένων χρό
νων λίαν έλαττωθέντο; ζώου, τοΰ οικιακού μυός 
(Mus rattus), δστις μέχρι τοΰ ήμίσεως τοΰ 
παρελθόντος αίώνος έν Ευρώπη άνευ αντιζήλου 
ζών, έδέησεν έκτοτε νά ατέρξη τήν γειτονείαν 
τοΰ 1 Ιοντικού μυός, ύφ’ ού καταπιεσθείς ζαί 
έκδιωχθείς εύρίσζεται μέν ζαί σήμερον άκόμη 
έπί τής γης, άλλ’ 5μως ευάριθμοι; καί σπορα- 
δικώς.

( Επεται συνέχεια.)
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ΠΕΡΙ ΚΑΜΠΑΝΙΤΟΥ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 349.)

ΧΜ.Μ1Κ0ΝΤΑ εννέα πρόβατα ζαί είς 
Καμπανός ζάμνουν έζατόν ζώα”, λέγει 
άρχαΐόν τι, ούχί πολύ κολακευτικόν 

γαλλικόν ρητόν. — "Έννενήκοντα εννέα επί
λεκτοι τή; σωματοφυλακής μου και είς Καμ
πανός κάμνουν έκατον ανδρείους”, άπήντησεν 
ό μέγας Ναπολέων. 'Οπωσδήποτε ό γέρων μο
ναχός έκ Καμπανίας, Δον ΓΙερινιών, οστι: άπέ- 
θανε τώ 1715 άφ’ οΰ έπί 47 έτη διετέλεσεν 
ηγούμενος πλούσιας μονής, δέν ήτο ίσως αν
δρείος τις και ατρόμητος άνήρ, άλλ’ εις αύτόν 
όφείλεται ό τρόπο; τής κατασκευής τοΰ πολυτί
μου Καμπανίτου οίνου.

Ί'ό πάλαι παρά τοΐς "Ελλησι και 'Ρωμαίοι; 
παρετίθεντο περί τό τέλος τοΰ συμποσίου οίνοι 
τής Λέσβου, τής Χίου, τοΰ Φαλέρνου- οί συν
δαιτυμόνες, εστεμμένοι διά ρόδων καί ζατα- 
κεκλιμένοι έπί πολυτελών κλινών επινον τά 
περίφημα εκείνα ποτά, τά όποια ή βιομηχανία 
δέν είχεν είσέτι επινοήσει νά νοθεύση. Σήμερον 
δμως ό καμπανίτης παρηγζώνισε τοΰς αρχαίους 
έκείνους οίνους, ό καμπανίτης, τό άπαραίτητον 
έπισφράγισμα παντός συμποσίου, τό νέκταρ τών 
νεωτέρων χρόνων, περί οΰ θέλομεν αναφέρει 
ένταΰθα βραχέα τινα.

'Ο γνήσιος Καμπανίτη: παράγεται ές «ορι
σμένων τινων άμπελώνων τής έπαρχίας τής 
Μάρνη; έν Γαλλία παρά τάς πόλεις Ρέϊμς καί 
Έπερναί. Οί αμπελώνες ούτοι κατέχουσι περι
φέρειαν 15 χιλιάδων, ώς έγγιστα, έκατοπλέθρων 
(τό έκατόπλεθρον περιέχει 10 χιλιάδας τετρα
γωνικών μέτρων). 'Η κατά μέσον ορον παρα
γωγή κατά τά τελευταία δώδεκα έτη ύπερέβη 
τάς 450 χιλ. έκατολίτρων, ήτοι 30 έκατόλ. κατά 
έκατόπλεθρον έτησίως, καί άπέφερε 41 εκατομ
μύρια φράγκων, ήτοι 2700 φρ. κατά έζατόπλε- 
θρον, δπερ φέρει τήν τιμήν έκαστου έκατολίτρου 
εί; 92 περίπου φράγκα. Ή δαπάνη τής καλλι
έργειας ανέρχεται κατ’ έτος εις 27 εκατομμύρια, 
ήτοι είς 1800 φρ. κατά έκατόπλεθρον. 'Επομέ
νως τό καθαρόν κέρδος έζ τοΰ καμπανίτου ανέρ
χεται έτησίως είς 14 έζατομ., ήτοι είς 900 φρ. 
κατά έκατόπλεΟρον. Φυσιζφ τώ λόγω αί γαΐαι 
αί άποφέρουσαι τοσαϋτα κέρδη τιμώνται καί 
πολύ· όπελογίσθη δτι ή κτηματική άξια τών 
15 χιλ. έκατοπλέθρων άμπελώνων ανέρχεται είς 
127 έζατομ. φράγκων, ήτοι εί; φρ. 8500 κατά 
έκατον πλέθρα.

Οί αμπελώνες ούτοι κεΐνται είς τάς ράχεις 
υψωμάτων, ούχί δέ έν τή πεδιάδι- τόν καλλί- 
τερον οίνον παράγουσιν αί κατώτερον κείμεναι 
άμπελοι, διότι τό έδαφος σύγζειται έκ στρώσεως 
φυτικής γής κατά τό μάλλον ή ήττον πυριτώ- 
δους· δυστυχώς δμως τά κάτω ταΰτα μέρη 
όπόκεινται πλέον τών άλλων εις τά νυκτερινά 
πάγη τοΰ έαρος, ζαί πολλάζις ματαιοΰνται αί 
προσδοζίαι τών άμπελοζτημόνων. Ολίγον ύψη
λότερον τό έδαφος είναι τής αύτής ποιότητος, 
άλλ’ οί κίνδυνοι δλιγώτεροι- διό καί αί άμπελοι 
αΰται είναι αί πασών υψηλότεροι είς τήν τιμήν. 
Είς τό άνώτατον δέ σημεΐον, ήτοι σχεδόν έπί 
τής κορυφής τών λόφων, ή φυτική γή είναι 
δλιγώτερον παχεΐα καί πολλάζις άναμεμιγμένη 
μέ άμμον, τό δέ έδαφος είναι ψυχρότερον- ώς 
έκ τούτου καί ή ποιότης τοΰ οίνου ούχί τοσοΰ- 
τον εκλεκτή. Διά τόν λόγον τούτον άν ζαί ή 
παραγωγή τού οίνου ήναι ένταΰθα άφθονωτέρα, 
ή τιμή τών αμπέλων τούτων είναι μικροτέρα.

Αί τον πολύτιμον καμπανίτην παράγουσαι 
άμπελοι άπαιτούσι καλλιέργειαν έπιμελεστάτην, 
καί είς αύτήν ιδίως οφείλεται ή μεγάλη τοΰ 

οίνου φήμη· Συντελεί δέ είς τήν φήμην καί 
ή περιποίησις τοΰ οίνου έζ μέρους τών διαφό
ρων οίνοπωλών· διό ζαί τοΰ ένός καταστήματος 
ό καμπανίτη; τιμάται περισσότερον ή τοΰ άλλου. 
Ιό τέταρτον μόνον τών άμπελώνων παράγει 
οίνον λευκόν τά τρία τέταρτα έχουσι σταφυλάς 
μελανά;, άλλά καί αι δύο σταφυλαί παράγουσιν 
οίνον λευκόν, διότι αί μέλαιναι σταφυλαί μετά 
τόν τρυγητόν καθαρίζονται άπό τοΰ μελανός 
φλοιού των καί άπό τών κόκκων οΐτινε; μόνοι 
κατά τήν βράσιν τού οίνου δίδουσι το ερυθρόν 
χρώμα εί; αύτόν ούχ ήττον δμω; όσάζι; αί 
σταφυλαί ώριμάσωσι πολύ, ό οίνος άποκτα έλα- 
φρον ερυθρόν ή ροδόχρουν χρώμα, δπερ θεωρεί
ται ή άρίστη ποιότης. Ό έζ τών μελαινών 
σταφυλών παραγόμενος οίνος έχει περισσοτέραν 
ούσίαν ζαί άρωμα μεγαλείτερον, ό δέ έζ τών 
λευκών παραγόμενος θεωρείται εύγενέστερος ζαί 
ζωηρότερος. Οί αληθείς καμπανιτοπόται προτι- 
μώσι τον ερυθρόν οίνον.

Η έζκ.οπή τών αμπέλων γίνεται κατά Φε
βρουάριον, μεθ’ δ άρχεται ή καλλιέργεια, άφαι- 
ρουμένων πρότερον έπιμελώς τών άγριων χόρτων, 
καί έμπηγομένων έν τή γή τών άκρων- ουτω; 
αί ρίζαι άνανεοΰνται διαρκώ: καί ή διατροφή 
τοΰ φυτού έξασφαλίζεται καί έν περιπτώσει 
καθ’ ήν οί παλαιοί κλόνοι καταστραφώσιν. I Ιερί τά; 
άρχάς Μαΐου τίθενται οί στήλοι, είς ού; προ- 
σδένονται οί λεπτοί κλόνοι, καί τόν Ιούνιον άνα- 
φαίνεται τό άνθος τής σταφυλής· τότε δέ γίνεται 
ή περικοπή ή ψαλλίδισις, ήτις επαναλαμβάνεται 
κατά τόν Αύγουστον. Τοΰτο δέ έζτελεΐται δπω; 
παρεμποδισθή ή βλάστησι; καί περισταλή ό χυμός 
έντός τής σταφυλής. Τέλος καθαρίζεται έπι- 
μελώ; ή άμπελος καί έρχεται ή στιγμή τοΰ 
τρυγητού.

Βεβαίως ή εσοδεία δέν άνταποκρίνεται πάν
τοτε είς τούς κόπου; καί τήν επιμέλειαν τοΰ 
αμπελουργού ζαί τό έν εύφορον έτος παραζολου- 
Οοΰσι δύο ή τρία άγονα. ’Αρκεί τό ψύχος νά 
ηναι διαρκέστερου ή αί βροχαί συχνότερα1., δπως 
ή παραγωγή έπαισθητώς έλαττωθή. Μεγάλη 
προσοχή καταβάλλεται ιδίως είς τόν τρυγητόν· 
αί βότρει; κόπτονται διά μικρού κλαδευτηριού 
ύπό τήν έποπτείαν έργοδηγοΰ, είτα τίθενται 
έντο; καθαρών καλάθων, εκλέγονται καί παραδί
δονται άνευ τοΰ φλοιού εις τό πιεστήριο·?. ΊΙ 
πρώτη έζθλιψις δίδει ολίγον οίνον · ή δεύτερα 
ζαί τρίτη παράγουσι τήν πρώτην ποιότητα- ή 
τετάρτη δέ έζθλιψις δίδει κατώτερον οίνον, δν 
οί ευσυνείδητοι τών κατασκευαστών δέν είσά- 
γουσιν είς τό έμπόριον, άλλά προσδιορίζουσι διά 
τούς άμπελουογούς ζαί βαρελοποιούς. Ό οίνος, 
έζρεύσας τού πιεστηρίου, διοχετεύεται διά σω
λήνων έπηργυρωμένων έσωθεν πρός μεγάλου; κά
δους, έν οίς μένει άπό εξ μέχρι δέκα ώρών, 
δηλ. μέχρι; οΰ άνέλθη είς τήν έπιφάνειαν ό 
πρώτος άφρό;- μεθ’ δ χύνεται είς βαρέλια, έν 
οίς γίνεται ή ζύμωσις ζαί ένθα μένει μέχρι τοΰ 
πρώτου ψύχους. Τά βαρέλια ταύτα καλύπτονται 
μόνον διά άμπελοφύλλου κατά τό πώμα καί διά 
έπιστρώσεως λεπτή; άμμου, δπερ έπιτρέπει τήν 
έξάτμισιν τού άνθρακικοΰ οξέος- είτα δέ γίνεται 
ό μεταγγισμός, οι’ οΰ χωρίζεται ό καθαρός οίνος 
άπό τής τρυγίας, τής συσσωρευθείσης έν τώ 
πυθμένι τών βαρελίων. Τέλος γίνεται ή άνάμιξις 
τών διαφόρων ποιοτήτων κατ’ άναλογίας ώρι- 
σμένας. ΊΙ έργασία αυτή (ή άνάμιξις) είναι 
μία τών ούσιωδεστέρων διά τόν καμπανίτην, 
καθότι πρόκειται ν’ άναμιχθώσιν αί ποιότητες, 
αί άμοιβαίω; συμπληρούμεναι. II άνάμιξις -[ί- 
νεται έν μεγάλοι; πίθοι;. Οπως δώσωμεν ιδέαν 
τινα περί τής χωρητικότητας τών άγγείων τού
των άρκεΐ νά είπωμεν δτι έν ταΐς άποθήζαι; 
τοΰ καταστήματος Μερσιέ έν Έπερναί υπάρ- 

χουσι τρεις πίθοι, διεγείροντες πράγματι τόν 
θαυμασμόν πάντων τών έπισζεπτομένων τάς υπο
γείους έζείνας άποθήζας- τιύν πίθων τούτων ό μέν 
περιέχει 75 χιλ., ό δεύτερος 120 χιλ. καί ό 
τρίτος 170 χιλ. φιαλών Καμπανίτου.

Μόλις περί τά; άρχάς τού θέρους ό οίνο; 
τίθεται είς φιάλα;- εί; τον τού τρέχοντος έτους 
οίνον προστίθεται οίνο; παρελθόντων έτών, πρό; 
τοΰτο φυλαττόμενος, μάλιστα δταν τά παρελ
θόντα έτη είχον άφθονο·? τήν εσοδείαν. Αί 
φιάλαι τοΰ καμπανίτου, ά; πάντες γνωρίζουσιν, 
είναι ίσχυραί ζαί έχουσι τόν λαιμόν στενόν, δπω; 
δώσωσιν εί; τόν φελλόν τό σχήμα έζεινο τό 
πεπιεσμένο·?, δπερ τά; κλείει ερμητικώς. Αί 
φιάλαι αΰται, διά μηχανή; ζαθαριζόμεναι, ζαί 
καλώς κεκλεισμέναι, τίθενται σωρηδόν έπί πί
τουρων. Μετά παρέλευσιν δύο ή τριών έβδο- 
μάδων, αναλογώ; τού βαθμού τή; θερμοκρασία;, 
αναπτύσσεται έν ταΐ; φιάλαι; τό άνθραζικόν 
οξύ, ζαί τότε φιάλαι τινές έζρήγνυνται. Τοΰτο 
είναι τό σημεΐον δτι αί φιάλαι πρέπει νά ζατα- 
βιβασθώσιν εί; οαθέα ζαί ζατάψυχρα υπόγεια, 
ένθα μένουσιν έπί τρία ή τέσσαρα έτη, μεθ’ δ 
ό οίνος είναι έτοιμος καί παραδίδεται είς τό 
έμπόριον.

Περιεργόταται είναι αί υπόγειοι άποθήζαι τή; 
Καμπανίας (ών εικόνα παραθέτομε-?), ζαί ολίγοι 
είναι οί διερχόμενοι διά τών μερών εκείνων καί μή 
ζητοΰντες τήν άδειαν νά τά; έπισκεφθώσιν. II 
άδεια αΰτη δίδεται συνήθως μετά εΰγενοΰς προθυ
μία; παρά τών ιδιοκτητών. Αί άποθήζαι αΰται 
είναι άπέραντοι ύπόγειοι στοαί, λελαςευμέναι έν τώ 
σζληρώ έδάφει, ζαί κείμεναι εί; βάθος αρκετόν άπό 
τής επιφάνειας τής γής. Σπουδαιότατοι άποθήζαι 
είναι αί τοΰ οίκου Ρέδερερ ζαί Σ* έν Ί’έίμς. 
ίδρυθεΐσαι έν έτει 1864- αί στοαί έχουσιν ύψος 
16 μέτρων καί σχήμα μεγάλων φιαλών κωνικών. 
Ύπάρχουσιν έν Κομπανία έμποροι έχοντες άπο- 
θήζα; έζτάσεως 15 καί πλέον χιλιομέτρων συν
δεόμενα; διά σιδηροδρομικών γραμμών. Άπο- 
θήκαί τινες, ώς οί τή; χήρας ΙΙομμερύ καί τών 
κυρίων Μερσιέ, κοσμούνται καί δι’ ώραίων άνα- 
γλύφων λελαξευαένων έν τώ πορώδει λίθω.

Άφ’ οΰ ό οίνος μείνη έπί ώρισμένον χρόνον 
ήσυχος, αί φιάλαι έπί ένα ή ζαί δύο μήνας 
σειόνται καθ’ έκάστην, δπως ή έντός αύτών σχη- 
ματισθεΐσα υποστάθμη άνέλθη πρός τό πώμα· 
τότε επιτήδειος έργάτης άφαιρεΐ τό πώμα μετά 
ταχύτητο; καί ό άζά.θαρτος οίνο; χύνεται- το 
έν τή φιάλη κενόν άναπληροΰται- έπειδή δμω; 
ή άνάπτυξι; τής ζυμώσεως μετέοαλε τό φύσει 
ζαζχορώδες τού οίνου έν μέρει μέν εί; οινόπνευμα 
έν μέρει δέ είς άνθραζικόν όξύ, ζαί επειδή ούτως 
ό οίνος' δέν θά ήτο ευχάριστο; τήν γεΰσιν, αΐ 
φιάλαι δέν πληροΰνται διά καθαρού οίνου, άλλά 
διά γλυκέος υγρού, άποτελουμένου έζ ζακχάρεω; 
ζαί παλαιού οίνου πρώτης ποιότητος- ουτω λαμ
βάνει ό οίνος πάλιν τά ζαζχαρώδη συστατιζά, 
τά όποια άπώλεσε διά τοΰ σχηματισμού τού 
άφρού. Τό ύγρόν τοΰτο εϊσάγεται εί; τήν φιάλην 
διά μηχανή; ειδικής, δι’ ής -καθίσταται ό οίνο; 
είτε γλυκύτερος είτε ισχυρότερος κατά τήν έπι- 
θυμίαν τών άγοραστών. Έπειτα ή φιάλη κλεί
εται πάλιν διά νέου φελλού. ’Αφ’ οΰ έπί τινα; 
εβδομάδα; δοκιμασθή ή στερεότης τοΰ πώματος αί 
φιάλαι λαμβάνουσι τήν συνήθη αυτών έπιγραφή·?, 
καί τίθενται έντός κιβωτιδίων ή καί καλάθων άνά 
12, 25, 50 ή καί 120. 'Όταν φθάσωσιν είς τόν πρός 
ον ορον αί φιάλαι τίθενται κεκλιμένοι έν ΰπογείιρ 
δροσεριρ, άλλά δέον νά παρέλθωσιν ήμέραι τινές 
πριν ή χρησιμοποιηθώσιν. '(.· οίνος τής Καμ
πανίας βελτιοΰται δσφ είναι παλαιότερος, άλλ’ 
άπόλλυσι μέρος τού ανθρακικού οξέος, δπερ εξατ
μίζεται διά τοΰ πώματος. Ό καμπανίτης πρέ
πει έν γένει νά πίνηται ψυχρός- άπό τινων έτών

ΠΕΡΙ ΚΑΜΠΑΝΙΤΟΥ.

Η ΜΥΓΑΛΗ.
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επικρατεί ή συνήθεια νά πίνηται παγωμένος· 
ούτως δμως έλαττοΰται ή δύναμις τοΰ άνθρα- 
κικοϋ ύξέος, καί ό φελλός δεν άνατινάσσεται μέ 
τον ευχάριστο·/ διά τους συνδαιτυμόνας κρότον.

Έν τέλει λέγομεν δτι ή ετήσια παραγωγή 
τοΰ καμπανίτου είναι περίπου *10 εκατομμυρίων 
φιαλών. Ό αναγνώστης δικαίως θά έρωτήση, 
τίνες οί ζαταναλίσκοντες τάς μεγάλας ταύτας 
ποσότητας τοΰ καμπανίτου: Άπαντώμεν κατά 
πρώτον λόγον έρχονται οί Τώσσοι, μανιώδεις, ώς 
γνωστόν, καμπανιτοπόται · μετ’ αυτούς έρχονται 
οί Γερμανοί, κατόπιν οί 'Άγγλοι καί οί ’Αμερι
κανοί, καί έσχατοι οί Γάλλοι, οιτινες, παραδόξως 
πως, δέν ζαταναλίσζουσιν ή τδ δέζατον μόνον 
τοΰ παραγομένου ποσοΰ.

Η ΜΥΓΑΛΗ.
Καρκινοειδής αράχνη.

(Μετά εικόνας, δρα σελ. 3-19.)

λίγα ζώα έμπνέουσι μεγαλειτέραν καί 
γενιζωτέραν αποστροφήν τής μεγάλης 
ταύτης αράχνης (τής μυγαλής), ής παρα- 

Οέτομεν τήν εικόνα φυσικού μεγέθους. Ίο έντο- 
μον τοΰτο εμποιεί αληθή φρίκην έν ταΐς χώραις, 
έν αΐς εύρηται. Έν ταΐς Άντίλλαις νήσοις, έν 
τοΐς δάσεσι τής Βενεζουέλης, έν Κολομβία, έν 
Βρασιλία καί ταΐς Γουϊάναις, ή αποτρόπαιος 
αύτής θέα έμποιεΐ φόβον εις τε τούς κατοίκους 
καί εις τούς περιηγητάς, καί ό φόβος ούτος 
καθίσταται έτι μεγαλείτερος συνεπεία τών δια
φόρων περί αύτής διηγήσεων, ών τινες είναι καί 
γεννήματα τής φαντασίας τών ιθαγενών. Πολλά
κις, λέγει ό περιηγητής Άνδρέου, ήκουσα κατα 
τάς άφορήτους έζείνας νύκτας· τών τροπικών, 
τούς Ινδούς καί τούς ύπηρέτας ήμών διηγου- 
μένους παρά τήν πυράν έν πλήρει δάσει περί 
δφεων, νυκτερίδων καί μυγαλών, καί ποικίλλον
τας τάς διηγήσεις ταύτας διά έπεισοοίων δλως 
παραδόξων. Άρχόμενος άπό τοΰ τρόπου καθ’ δν 
ή μυγαλή συλλαμβάνει καί καταβροχθίζει τά 
ταλαίπωρα πτηνά, ό ρήτωρ μετέβαινεν εις διη
γήσεις δραματικωτέρας καί κατέληγεν ένίοτε εις 
διήγησιν περί μυγαλής φονευσάσης μικρόν βρέ
φος κοιμώμενον ήσύχως έν τω λίκνω του. Καί 
έκτος δμως τών υπερβολών τούτων ή ιστορία 
τής μυγαλής είναι εις άζρον περίεργος καί ώς 
έκ τούτου καί ένδιαφέρουσα.

Ό μέγας Λινναΐος περιέγραψε το είδος τοΰτο 
τών αραχνών, δπερ όνομάζει Aranea avicularia. 
Ή δνομασία αυτή άναφέρεται εις τάς έξεις τής 
αράχνης ταύτης, ήτις τρέφεται συνήθως διά τοΰ 
αίματος μικρών πτηνών, τά όποια συλλαμβάνει 
έν ταΐς φωλεαΐς των. Έν έτει 1802 ό διάση
μος έντομολόγος Λατρέϊλης περιέγραψε το είδος 
τοΰτο λεπτομερώς- κατ’ αύτον ή μυγαλή ανήκει 
εις το γένος τών θηρευτικών αραχνών, αιτινες 
διαιτώνται είτε έν φωλεαΐς, άς αύταί κτίζουσιν, 
είτε έν ταΐς σχισμάσι τών πετρών, είτε καί ύπό 
τόν φλοιόν τών δένδρων. Εις τό γένος τοΰτο 
ανήκει ή κτΐστις μυγαλή τής μεσημβρινής Γαλ
λίας καί ή μυγαλή τής Κορσικής, ήτις κατα
σκευάζει μετά πολλής τέχνης τήν φωλεάν της, 
εις τήν είσοδον τής οποίας προσαρμόζει μικράν 
θυρίδα μετά έλατηρίου λίαν περιέργου. Ίίττον 
γνωσταί είναι αί έξεις τής καρκινοειδούς μυγα
λής, τό μεν διότι ή αράχνη αυτή τήν νύκτα 
μόνον εξέρχεται εις Οήραν, τό δε διότι τήν φω
λεάν της κατασκευάζει εις μέρη άπρόσιτα. Κατά 
τάς άνά τήν νότιον ’Αμερικήν περιπλανήσεις 
μου, λέγει ό άνω μνησθείς περιηγητής, εΐδον 
τήν μυγαλήν ταύτην πολλάκις. Έκ τών εκατόν 

και πλέον ειδών τών αραχνών ή μυγαλή είναι 
το μεγαλείτερον, iyt't μέχρι 18 έκατοστομ. διά
μετρον. Ί'ο πρώτον εΐδον τήν κολοσσιαία·/ ταύ
την αράχνην έν Μαρτινίκη έπι δένδρου. 11 
φωλεά της έκρέματο από τού κλώνου ώραίου 
δένδρου καί έφαίνετο μαζρόθεν ώς εκείνα τά 
ογκώδη βαλάντια ή σακκίδια, τά όποια βλέπο
με·/ έπι τών πευζών έν τή μεσημβρινή Ευρώπη. 
II φωλεά αυτή στερεωτάτη περιεβάλλετο ύπό 
δικτύου έχοντος τήν ούναμιν νά συγκράτηση 
μικρόν πτηνόν. Έν τφ μέσω αύτής ήσαν τά 
ώά, τά όποια ένίοτε ανέρχονται μέχρι δισχιλίων 
μόλις τά νεοσσά εξέρχονται τοΰ ώοΰ, θηρεύονται 
μετά πολλής αδηφαγίας παρά τών έρυθρών 
μυρμήκων. Έάν δέν έπήρχετο ή τοιαύτη σωτή
ριος καταστροφή, ανεκτίμητοι θά ήσαν αί ζη- 
μίαι, άς θά έπήνεγκεν ή τόσον τεραστίως πολλα- 
πλασιαζομένη αυτή αράχνη. 'Π μυγαλή έν τή 
τελεία αότής άναπτύξει έχει μήκος 7 έκατοστών 
τοΰ μέτρου καί είναι έντομον άγριώτατον. "Ολον 
τό σώμά της καλύπτεται ύπό έρυθρομελαίνων 
τριχών έχει δέ όκτώ οφθαλμούς, ών οί εξ εύρι- 
σκονται εκατέρωθεν τής κεφαλής έν τριγώνφ, 
οί δέ δύο άλλοι κεϊνται έπι τής κορυφής τής 
κεφαλής. Ε’ις τήν άκραν τών μελαινών καί 
ισχυρών σιαγόνων εύρίσκονται κεράτια, έν σχή- 
ματι ποδών, τα όποια καταλήγουσιν εις μέγα 
κέντρον μέλαν καί στιλπνόν, ώς τό τοΰ σκορ- 
πιοΰ, καί τό όποιον πληροΰται διά δηλητηριώ
δους ύγροΰ. Άλλά δέν είναι ταύτα τά μόνα 
βπλα τής μυγαλής. Εις τήν κάτω κοιλίαν της 
δύο έπιμήκεις αδένες περιέχουσιν ύγρον άφθονο·/, 
γαλακτώδες, διαβρωτικόν, βπερ τό έντομον δύ- 
ναται νά έκσφενδονίση κατά βούλησιν κατά τοΰ 
έχθοοΰ όπως τον τυφλώση ή τόν άναισθητήση. 
Εις ταύτα προσθετέο·/ οτι ή μυγαλή έχει μεγά
λη·/ δύναμιν τών μυώνων καί ουσκόλως άπο- 
σπάται, οπού άπαξ προσκολληθή. Σπανιώτατα 
βλέπει τις αυτήν Οηρεύουσαν τήν ημέραν· τοΰτο 
δέ συμβαίνει μόνον πλησίον τής φωλεάς της ή 
εις μέρη σκοτεινά- άλλ’ άμα νυκτώση έξέρχεται 
τοΰ καταγωγίου της. Έ καταπληκτική της 
εύστροφία ένοΰται μετά άφοβίας καί θάρρους 
σπανίου. Επιτίθεται δέ κατά μεγάλων σαυρών, 
ένίοτε δέ καί κατά δφεων, καί συλλαμβάνει 
αυτούς από τοΰ λαιμού· οσάκις δέ συλλάβη 
μικρόν πτηνόν τώ έμπήγει τάς φρικτάς αύτής 
λαβίδας μεταξύ τοΰ κρανίου καί τοΰ νωτιαίου 
μυελού, τώ εγχέει τό δηλητήριο·/, δπερ τό άναι- 
σθητεΐ, καί ροφα έν ήσυχία τό αίμα τοΰ θύμα
τός της.

"Έν ταΐς Άνδαις τής Νέας Γρενάδης έδήχ- 
θην καί έγώ ύπό μεγάλης μυγαλής κατά τόν 
έξής τρόπον- Θηρεύων ώραιότατον πτηνόν το 
είδον διευθυνόμενον προς δένδρον, έφ’ ού είχε 
τήν φωλεάν του- άνερριχήθην εις τό δένδρον, 
άλλά καθ’ ήν στιγμήν έτεινα τήν χεΐρά μου, 
τεραστία άράχνη, ή μυγαλή, όρμα κατά τοΰ 
πτηνού· έν ροπή οφθαλμού έπιτίθεμαι κατά τοΰ 
αποτρόπαιου έντόμου, άλλά τοΰτο άφίνον τήν 
λείαν του όρμα κατά τοΰ προσώπου μου καί 
μέ δάκνει εις τό αριστερόν μέρος τοΰ λαιμού. 
Καί κατώρθωσα μέν νά φονεύσω τό φθοροποιόν 
έντομον, άλλ’ ή πληγή μου ήτο τοιαύτη, ώστε 
έφ’ ορού ζωής θά φέρω τό σημεΐον αύτής.” 'Η 
δήξις τής μυγαλής δέν είναι θανατηφόρος· ή 
συνέπεια αύτής είναι πυρετός μιας ή δύο ήμε- 
ρών καί κόπωσις ολίγων ήμερών. Διά τόν 
έντομολόγον αί παρατηρήσεις έπι τής μυγαλής 
πολύ παρέχουσι τό ενδιαφέρον, διότι τό είδος 
τοΰτο τών αραχνών είναι σπάνιον καί εύρηται 
μόνον εις χώρας, άς σπανιώτερον έπισκέπτονται 
οί περιηγηταί.

Ο ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ. (Όρα αελ. 347.)

ΔΙΑΦΟΡΑ.

ΤΟ ΣΗΠΙΟΝ.

'Η Τουρκία, τόσον ή εύρωπαϊκή δσον καί 
ή άσιατική, είναι πλούσια εις όρυκτά- δυστυχώς 
δμως μέχρι σήμερον οί θησαυροί ούτοι μένουσι 
σχεδόν ακαλλιέργητοι. Έν τοΐς όρυκτοΐς τούτοις 
μίαν τών πρώτων θέσεων κατέχει το σήπιον 
ή ό μαγνησίτης λίθος. Τό σήπιον είναι ουσία 
φαιόχρους, έλαφρά καί οίονεί γλοιώδης. Έν 
τή άνατολή χρησιμεύει τό σήπιον διά τάς καπνο
σύριγγας καί πρός τοΰτο βράζεται έντός γάλακτος 
καί στιλπνοΰται διά κηρού καί λινελαίου. Ί'ο 
έν Ευρώπη δοθέν τω σηπίφ όνομα "Άφρός τής 
θαλάσσης” έδόθη τώ δρυκτω τούτφ ένεκα τοΰ 
λευκού αύτοΰ χρωματισμού καί τής μεγάλης 
ελαφρότητας · εύρηται δέ έν στρώμασι πλουσίοις 
καί έν Κριμαία καί έν τή νήσω Εύβοια· άλλά 
τό άριστον σήπιον είναι τό τής ’Ανατολής (έν 
μικρά ’Ασία). Τό κέντρον τής καλλιέργειας τοΰ 
μαγνησίτου είναι έν Έσκή-Σείρ, τή αρχαία πόλει 
Δορυλαίω, ζειμένη έν έκτεταμένη πεδιάδι, ήν 
διαβρέχει ό Θύμβρις ποταμός. Ή πόλις έχει 
σήμερον έννέα χιλιάδας κατοίκων καί μεταλλικά 
ύδατα, διάσημα ήδη κατά τήν αρχαιότητα. Τό 
πλεΐστον μέρος τοΰ ένταύθα έςορυττομένου σηπίου 
άποστέλλεται διά ΙΙρούσης εις Βιέννην τά άπο- 
τρίμματα άποστέλλονται εις τήν βόρειον Γερ
μανίαν καί ιδίως εις τήν πόλιν Τούβλα·/ τοΰ 
μεγάλου δουκάτου τοΰ Σάξ-Βέυμαρ, ένθα κατα
σκευάζονται αί μικραί έκ σηπίου καπνοσύριγγες. 
Εις περιφέρειαν δώδεκα μιλιών περί τό Έσκή- 
Σείρ έξορύττεται σήμερον τό σήπιον έν 20 μεταλ- 

λείοις, τά όποια, άνήκοντα εις τήν τουρκικήν 
Κυοέρνησιν, έζμισθοΰνται παρ αύτής εις δια
φόρους Εταιρίας. Οί ένταΰθα εργαζόμενοι έργά- 
ται είναι περίπου τέσσαρες χιλιάδες, έν οίς 
πολλοί Γερμανοί καί Ιταλοί. Τά στρώματα τοΰ 
σηπίου ευρηνται εις βάθος 5 μέχρις 70 μέτρων 
καί έχουσι πάχος 1—2 μέτρων. II έξόρυςις 
έζτελεΐται διά τρόπου λίαν αρχαϊκού, διότι 
σκάπτονται στοαί, αιτινες προχωροΰσιν εις τήν 
γην άνευ τίνος ύποστηρίξεως · διό καί συχνότατα 
είναι τά συμβαίνοντα δυστυχήματα- ύπελογίσθη 
δτι κατ’ έτος φονεύονται κατά μέσον δρον 15—20 
έργάται έκ καταπτώσεων τής οροφής ή έξ 
ασφυξίας. 'II τουρκική Κυβέρνησις επέβαλε 
φόρον 25"/ο έπι τής παραγωγής, ήτις είναι 
έτησίως περίπου 1 '/·/ εκατομμυρίου φράγκων. 
Τοιαΰτα στρώματα σηπίου, άλλά κατωτέρας 
ποιότητος, ευρηνται καί έν Βαλέκκα παρά τήν 
Μαδρίτην, έν Σαλινέλλη τής Γαλλίας καί πλη
σίον τών Παρισίων, άλλ’ απέναντι τοΰ σηπίου 
τής μικράς Ασίας, τό ευρωπαϊκόν έλαχίστης 
είναι άξίας.

Έπι τή έορτή τών γενεθλίων τοΰ πρό τινων 
ήμερών συμπληρώσαντος τό 83 έτος τής ηλικίας 
του έξοχου τής Γαλλίας ποιητοΰ Victor Hugo, 
ό έκδότης Lemons yer καί ό τοπογράφος Richard 
ίδρυσαν εταιρίαν μέ κεφάλαιον 500,000 φράγκων 
πρός έκδοσιν μεγαλοπρεπή τών Απάντων τοΰ 
διασήμου συγγραφέως. Μέχρι τούδε ήδη έγέ- 
νοντο -παραγγελία! διά το ποσόν 2 εκατομμυρίων 
φράγκων. Κατά τό πρόγραμμα ή μεγαλοπρεπής 
αΰτη εζδοσις θά ήναι μόνον έκ τρισχιλίων άντι- 
τύπων έκ 40 τόμων 4'". Πεντήκοντα αντίτυπα 
θά τυπωθώσιν έπι Ιαπωνικού χάρτου καί ί)ά 
τιμώνται 6000 φράγκα· έτερα πεντήκοντα αντί
τυπα έπι κινεζικού χάρτου θά πωληθώσι προς 
5000 φρ., διακόσια αντίτυπα πρός 3000 φρ. 
καί τά λοιπά πρός 2400 καί πρός 1200 φρ. '<1 
Ιαπωνικός χάρτης διά τά πεντήκοντα άντίτυπα 
κοστίζει 150 χιλ. φράγκων, ό κινεζικός 25 χιλ. 
Αί δύο αύται ποιότητες τοΰ χάρτου παρηγγέλ- 
θησαν εις ’Ιαπωνίαν καί Κίναν. I ά λοιπά άντί
τυπα θά τυπωθώσιν έπι γαλλικού χάρτου. Τό 
έργο·/ θά κοσμείται διά τεσσάρων εικόνων τοΰ 
μεγάλου ποιητοΰ καί διά 2500 μεγαλειτέρων 
καί μικροτέρων εικόνων. ' 11 δαπάνη διά τάς 
εικόνας ύπελογίσθη εις 1 >/a έκατομ. φράγκων. 
Οί έκδόται έλπίζουσι ν’ άποπερατώσωσι τό αρι
στούργημα τοΰτο τής τυπογραφικής τέχνης μέχρι 
τοΰ έτους 1889, δτε Οέλουσιν έκτεθή άντίτυπα 
αύτοΰ έν τή συγκροτηθησομένη μεγάλη διεθνεΐ 
Εκθέσει τών ΙΙαρισίων τοΰ 1889. Εννοείται 

δτι καί ό Victor Hugo θά λάβη άρκετόν χρη
ματικόν ποσόν ώς δικαίωμα συγγραφέως.

'0 εύρέτης τοΰ πολυστρόφου τηλε
βόλου. Έν Άγίω Διονυσίιυ πλησίον τών ΙΙαρι- 
σίων άπεβίωσε τή 4/16 Φεβρουάριου ό Αμερι
κανός HOTCHKISS, ό γνωστός εύρέτης τοΰ πολυ
στρόφου τηλεβόλου. Τό τηλεβόλον τοΰτο, εν 
τών καταστρεπτικωτέρων δπλων τοΰ αίώνος ήμών, 
είσήχθη πρό τινων έτών εις τό γαλλικόν ναυτι
κόν. Ό Hotchkiss ήτο διευθυντής μεγάλου 
έργαστασίου έν ω κατασκευάζονται διάφορα δπλα 
καί προετοιμάζονται πολεμεφόδια. Έν τή έκ
τεταμένη αύλή τοΰ έργοστασίου τούτου γίνονται 
καί αί διάφοροι δοκιμαί τών όβουζίων. Ίο 
τηλεβόλο·/ τοΰ Hotchkiss δεν είναι μυδραλι
οβόλος, άλλά σύμπλεγμα πέντε τηλεβόλων περι- 
στρεφομένων περί άξωνα καί οπισθογεμών. Έν 
τώ τελευταίω πολέμιο τής ΙΙερουβίας τό δπλον 
τοΰτο έποιήσατο άληθή θαύματα- καί έν Τογκίνο» 
έσχάτως οί Γάλλοι πυροοοληταί διά τοΰ τηλε
βόλου τούτου κατέστρεψαν έν άκαρεΐ τούς πει- 

ρατάς, τούς παρενοχλοΰντας τήν μετακομιδήν 
τών τροφών. Ό εύρέτης ουτω κατήρτισε το 
δπλον του, ώστε ή σφαίρα νά ζυγίζη 455 γραμμ. 
(Γνωστόν είναι δτι ή έν Πετρουπόλει συνομολο- 
γηθεΐσα σύμοασις απαγορεύει εις τά Εύρωπαϊκα 
κράτη τήν χρήσιν βολών βάρους κατωτέρου τών 
400 γραμ,). Τό πολύστροφον τηλεβόλον δύναται 
έν άποστάσει 2000 μέτρων νά διατρύση χαλύ
βδινου πλάκα 6 χιλιοστομέτρων πάχους- εις απο- 
στασιν 500 μέτρων ή σφαίρα αύτοΰ διαπερα 
σανίδα δρυίνην 30 έκατοστομέτρων. II σφαίρα 
μετά τήν διάτρυσιν διαρήγνυται εις 30 τεμάχια. 
'Ο Hotchkiss εφεύρε καί τηλεβόλον πρός διά- 
ρηξιν τών έπάλξεων ένός φρουρίου ■ έν διαστή- 
ματι ένός λεπτού τής ώρας τό δπλον τοΰτο 
έκσφενδονίζει 1500 σφαίρας, αιτινες άπλούμεναι 
μεγάλη·/ ποιοΰσι θραΰσιν. Άπό τοΰ 1847 ήδη 
ό εύφυής Αμερικανός είχε κατασκευάσει τηλε
βόλο·/ ραβδωτόν καί Οπισθογεμές, τό όποιον μετε- 
φερεν έν έτει 1855 εις τήν Ευρώπην, άλλά δεν 
ήδυνήθη νά πωλήση. Τό τηλεβόλο·/ τοΰτο ήγο- 
ράσθη κατόπιν ύπό τών Μεξικανών, καί σήμερον, 
κυριευθέν ύπό τών Γάλλων έν Πουέβλα, εύρι- 
σκεται έν τώ μέγάρφ τών ’ ίπομάχων. 1ώ 1867 
ό Hotchkiss ήλθε πάλιν εις Ευρώπην, ένθα 
καί διέμεινε μέχρι τέλους. Έν Αυστρία ΐδρυσεν 
έργοστάσιον φυσιγγίων, καί άπό τοΰ 1870 έλαβε·/ 
ύπηρεσίαν έν Γαλλία, συστήσας τήν περιώνυμον 
Εταιρίαν Hotchkiss καί Σ’. Κατήγετο δέ έκ 
τής κωμοπόλεως Σάρρων έν τή επαρχία Κον- 
νεκτιζούτη.

Αίνιγμα 305.

Τέρψις ειμί καί άσκησις
Ευχάριστος ιδίως·
”Αν δ’ ήμαι άνευ κεφαλής,
Θά μ’ ίδης αιωνίως
Ν’ ανήκω εις τόν Παρνασσόν,
’Σ τόν “Όλυμπον επίσης,
Κ’ έν γένει δπου μ’ έθεσεν 
’Ακίνητον ή φύσις.

Ν. Κ. Μουσούρης, έν Βερδιάνσκα.

Αίνιγμα 306.
Έπι τών βράχων κάθημαι, 
Πετώ εις τούς αιθέρας- 

"Αν δ' άπό βέλος κτυπηθώ 
Μέ τέμνεις εις ήμέρας·

0 αύτός.

Ιϊρόβλημα 307. 
'Αριάόνειος μίτος δι’ ΐππείου άλματος.
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έ λαί rou δά τών φοι <« 1

Ιω. Κ Γρουμπός, έν Γαλαζί

Πρόβλημα 308.

Έκ τών άντιθέτων τών κάτωθι λέξεων νά 
ληφθή τό αρχικόν στοιχείο·/ καί νά σχηματισθή 
γνωμικόν άρχαΐον έκ τριών λέξεων.

“Άπληστος, αδυναμία, άγριος, αμαρ
τία, βραδύς, βλαβερός, εύσαρκος, ζωηρός, 
κόρος, νάνος, ολον, πεδιάς, πτωχός, 
πεζός, πρώτος, στερεός.

Ιϊρόβλημα 309.

Δ** τ**ς ν***ς κ*σμ**τ*τ* χρ*σθ***ν π*ρ*** 
Χ** Οχ*μ*τ* κ** π*ρ*β*λ*.

Έλλείπουσι τά φωνήεντα.
Γρ. Γ. Δρΐσος, έν ’Αλεξάνδρειά.

Πρόβλημα 310.

*ου*ει α*ε**ει* *α*ι *η *αυ*φ *ο*ο 
Έλλείπουσι τά σύμφωνα.

‘0 αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.

ΛΙνίγμ. 300. Αίνίγμ. 301.
Τράπεζα. Σκιά.

Προβλήματος 302.

Δυσάρεστη ψυχή μου,
Γαβάθιζε καί κοίμου, 
Ό κόσμος μή σέ μέλει.
Ας κάμη, δπως θέλει ·

Άρχήθεν έτσ’ έκτίσθη,
Καί έτσ’ έσχηματίσθη,
Καί δέν ’μπορεΐ ν’ άλλάξη
Τήν άτακτή του τάξι.
Λοιπόν παραίτησε τον,
Κουρεύου, κόσμε, ’πέτον· 
Καί μόνον κέρνα, πίνε.

Ά[0αν.] Χ[ριστόπουλος],

Προβλήματος 303.

Προσοδοφόρος.

Προβλήματος 304.

ΓΛΥΚΑΙΝΕΙ
ΛΙΜΟΣ ΚΥΑΜΟΥΣ.

Έπί τινα τεύχη τά ονόματα τών Κυρίων 
λυτών δέν θέλουσι δημοσιευθή έν τώ "Έσπέριρ”. 
Τόν Μάϊον δμως θέλει πάλιν έπαναληφθή τα- 
κτικώς ή δημοσίευσις αύτών. Τοΰτο πρός γνώ- 
σιν τών εύαρεστουμένων νά πέμπωσι λύσεις 
αινιγμάτων καί προβλημάτων. Σ. τ. Δ.
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Goldno Medallle. Medallle. CollectionSpemann

Jroei Jaijrfaiifcnbe bcuffifieit Selims litiffurflcfrfjidiifid) geftfjifbert. 
372 eroB-Jloliu-Sflten Sixt: nanjfritige und ra. 250 diext iUnflr. trfttr ^Snfllrr.
DoS rifle wii brr 1. Vtufl. Meles nutloimtm §aus· u. 3-amiIienbudiS etj^ien foeben. Sin- 

•jufebcnin alien Budjbanblon.; gSrojpctte gratis u. franfo, aud) oonaB.SpnnanninStuttsatt.

Fabrik eiserner Gewachshauser, Eisenbaufabrik und. Eisengiesserei. BADEN BADEN.
Specialitaten

Γ ΩΗτηηΙιοΙιαΗαΩυ vom k'einsten Cullurhaus bis znm grossteu Winlergarten. Veranden, Bai- 
VT“W <*VlloIlcLU.O“I cons, Dachconstructionen, Fenster, schmiedeeiserne There und GiUer.

Dampf- und Wasserheizungen
keit und Heizkraft.

in Kupfer und Eisen nach bewahrtesteii eigene: 
Systemen unter jeder Garantie fur Dauerbat'tig·

Zahlreichste Referenzeu. Kostenanschlage und Zeiclinungen stets gem zu Dieusten.

Kangst bekanntc alkallsche Koclisalzthermen von 44 69" C. 
Chlorlithlumquelle von hervorragendom Gehalte.

Neue Grossherzogliche Badeanstalt „Frie<irichsba<l“. 
Musteranstalt einzig in ihrer Art in Vollkommenbelt und Eleganz. 
Mineralisohe und medioinische Bader Jeder Art. — Prlvat-Hell- 
anstalten mit Thermalbadern. Trinkhalle ftlr Mlneralwasser alter 
bedeutenden H clique lien, Molkenanatalt, Mllcbkur.

Conversationshaus mit praohtvollen Concert-, Ball-, Bese-, 
Bestauratlons- u. Gesellsohafts-Salen wahrend dee ganzen Jahree 
geoffuet. — Auegezelohnetes Cur-Oroheeter. — Zahlrelohe Kunst- 
gontiaae jeder Art. — Jagd n. Fiaoherei. — Taubenaohleaaen.—Grosse 
Pferderennen.—Relzende Bpaziergange u. Auafliige.—VorZttgUohea 
Klima. — Herrllohe Lage. — MltUere Jabreatemperatur: + 7„" B.

°%l H/. DRUGULIN, LEIPSIC

IMPRIMERIE ORIENTALE FONDERIE DE CARACTERES

*♦ PREMIERS PRIX: PARIS 1867. PH I LA DE LPH IE 1876. LEIPSIC 1879. «■»

recommande sa fonderie de caracteres existent depuis 1829 pour la fonte de caracteres de toutes langues, de meme que son imfrimerie typographique 
et artistique parfaitement montle pour Γimpression prompt* et soignle d'ouvrages de toute espece au plus bas prix possible. Les frais relatrvement 
faibles de la composition, surtout pour les langues orientates, per meltent I'impression en Allemagne d'ouvrages en langues it rangeres, d'autant plus 
que les frais de transport etc. ne sont que menus. Outre Γimpression

4Ϊ D'OUVRAGES ORIENTAUX t*
— la correction soignee de ces ouvrages se fait par des lettrls attaches it la maison — une autre splcialiU de Vitablissement Pest I ’impress ion 
d'ouvrages en style renaissance, avec initiates, vignettes, euls-de-lampe etc., sur papier de cuve hollandais.

tableau des langues principals* dont se chargent la fonderie de caracteres et Γimprimerie:Voιci un
1. Amharique
2. Anglais
3. Anglo-saxon
4. Arabe
5. Aramien
6. Armenien

!. Aymara 
. Bengal

9. Birman
10. Bohemien
11. Bresilien 
12· Bulgare

13. Copte
14. Car. cuneiformes assyr.
15. Car. cuneiformes baby I. 
x6. Car. cuneiformes mcdcs
17. Car. cuneiformes pers.
18. Cyprique
19. Cyriilique
20. Danois
21. Demotiquc
22. Estrangelo
23· g-spagnol
24. Ethiopien

S. fetrurien
. Finnois

27. Francais
28. Georgien
29. Glagolitique
30. Gothique (anc.)
31. Grcc(anc. ct mod.)
32. Guarani
33. Hebreu
34. Hebreu (anc.j
35. Hebrcu-allcmand
36. Hebreu ecrilure

37. Hieratique
38. Hieroglyph38. Hieroglyphes
39. Hindostani
40. Hongrois
41. »'*··——
42.
43·
44- . ,
45. Lithuania
46. Malaisien
47. Mandchou
48. Mcxicain

39. Hindostani

(It ρ Illynque 
Italien 
Koufique 
Letton 
Lithuanien

Mandchou

49. Nestorien
50. Nory6gien
51. Oncialc grecque
52. Palmyricn
53. Pchlvi
54. Persan
55. Phenicicn
56. Polonais
57. Portugais
58. Rabbinique
59. Runique
co. Russe

61. Samaritain
62. Sanscrit
63. Suedois
64. Servicn
65. Sindhi
66. Syriaque
67. Tartarc
68. Tibetain
69. Turc
70. Valaque
71. Wcndique
72. Zend

Le jonds de types de I'etablissenient, qui comprmd actuellcmenl 185 caracteres orientaux, 20j caracteres allemands et 394 caracteres 
romains, total 784 caracteres differents, est toujours augmentl par des acquisitions et en par tie par la production originate de caracteres itrangers. 
Les caracteres allemands ct romains comprennent toujours les caracteres particuliers des langues scandinaves et romanes. Des ichanlillous de 
caracteres et d'imprimis de meme que plans et evaluations sont toujours expldies gratis et franco sur demande.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ

ΕΠΙ TOY
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ·
Τρικυμία έν τψ Άτλαντικψ Ώκεανψ ,— ΙΙρώται έντυπώσεις έν ’Αθήναις 
— Έν ’Αθήναις — Το Σούνιον καί ό 'Υμηττός — Ό Μαραθών και 
ή Αίγινα — Ό Ισθμός τής Κορίνθου καί ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
καί ή ’Αργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — ’Επί 
τής Ίθώμης — Τό ΙΙάσχα έν μονή — ’Από τής μονής εις Κρέκι— Έν 
Όλυμπίφ — ’Απ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή είς τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — ’Από τοΰ ΙΙαρνασσοΰ είς Κέρκυραν — 'Η γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων ■— I ρύπος τοΰ περιοδεύειν έν Συρίφ καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τό παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 8ου 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν ’Αγγλία έπί τούτψ κατασκευασθέντα, έξεδόθη κομψώς καί 

πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φράγκων 7.

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

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

.Μετάφρασις έκ τού ’Ιταλικοί 
καί εισαγωγή

Γ. Μιχονίου 

βιύάχτορος τής ΝομΛΧης.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
TV. DRUGULIN

1885.

Εδρηται παρά τώ τυπογραφείω 
W. DiicecLis 

έν Λειψία, καί τιμάται φράγκων 5.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝ0ΓΛ02 έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTBB-STB. 19.

Landhauser 
BesiUervon 
Villen eta·, 
allein ab 
Jlluslrirte

Louis Heinrici

JieTrieiwerke 
gebe ich aueb 
zu schon wr- 
hindensn 
Aquarian 
wia zu 
Sprinjbrwnen 

fur franko.

Zwickau'/s.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Έπιχειροΰντες προσεχώς νά άγά- 

γωμεν είς φώς τό πρώτον τής Γερ
μανικής γλώσσης Συντακτικόν έν 
τή Ελληνική, οΰ ή παντελής ώς μή 
ι’όφελεν ελλειψις πασίγνωστος ήδη 
τυγχάνει οΰσα, έξαιτούμεθα πρός 
τοΰτο τήν υλικήν παντός φιλομουσου 
όμογενοΰς συνδρομήν.

Τό έργον τοΰτο, ώς οίόν τε εύμε- 
Οόδως έπεξειργασμένον μετά θεμά
των Γερμανικών τε καί 'Ελληνικών, 
μικρών διαλόγων καί διαφόρων άνα- 
γνωσμάτων Γερμανικών, έν τέλει 
δέ καί λεξιλογίου Έλληνο· Γερμα
νικού, έκδίδοται είς όγδοον’ είς 13 
δε τυπογραφικά φύλλα άνερχόμενον, 
τιμάται μαρκών 3.

Έν Λειψίφ κατά Φεβρουάριον 1885.

Δ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.

Χαρτοπωλεϊον■ Β. ΣΙΓΙΣ.Μ0ΪΝΔ01' έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.


