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Hsp't τη; νήσου Κρητη;.

(Συνέχεια και τέλος ιδ. άρ. 95)

Γνωστόν δτι οί "Ελληνες κατά τού; αρχαιότατους χρόνους 
ένεκα τών κατά θάλασσαν ληϊστήρων ώκοδόμουν τάς πόλεις 
αύτών εις μεσόγαια και ορεινά μέρη- τής συνήθειας ταύτης ί
χνη έσώζοντο καί έν Κρήτη· δ Θεόφραστος (περί Άνέμ. Ε. 13) 
λέγει οτι έπί τών ημερών αυτού ώρώντο έτι έν μέρεσι τοιού- 
τοις έρείπια αρχαίων κωμών.

Τά πολιτικά τής Κρήτης 'κατασκευάσματα τοσοΰτον ώμοία- 
ζον τοΐς Σπαρτιατικοί;, ώστε άμφέυαλλον και αυτοί οί αρχαίοι 
άν ταΰτα έγένοντο κατά μίμησιν έκείνων ή τό άνάπαλιν (Αρι- 
στοτελ. Πολιτ. Β. 7, Σράβ. σελ 182). Αλλ’ή μεταξύ τών πο
λιτευμάτων τών χωρών τούτων δμοιότης ήν μάλλον κατά τύ
πον ή κατά πνεύμα- ή επιφανέστατη τούτων ήν ή είς άμφοτέ- 
ρους τούς τόπους ύπάρχουσα συνήθεια τών συσσιτίων (περί ών 
ίδ. έφ. Μαθ. άρ. 8 καί !);. Πολύ δμως διέφερον άλλήλων κατά 
τήν ανατροφήν τών πολιτών· δέν ύπί,ρχεν έν Κρήτη ή χαρακτη- 
ρίζουσα τό Σπαρτιατικόν πολίτευμα αύστηρότης ώς προς τήν 
στρατιωτικήν πειθαρχίαν καί τήν άλλην τών πολιτών αγωγήν. 
Ή μεταξύ τών έλευθέρων Δωριέων καί τών υποτελών αύτών 
διαφορά έμφαίνεται ζωηρώς έν τώ πολιτικώ άσμ.ατι τοΰ Κρη- 
τός Ύβρίου, σωζομένω παρ’ Άθηναίω (ΙΕ. 695). Παρατηρητέον 
δέ οτι οί έν Κρήτη περίοικοι δέν είχον Είλωτας ύπ'αύτούς, 
δπερ δείκνυσιν αύτούς υποδεεστέρους τών έν Λακωνική. Ό Πο
λύβιος (ςώ-45—18) απορεί πώς συγγραφείς κράτιστοι, οίοι 
δ Πλάτων, δ Ξενοφών, δ Έφορος καί δ Καλλισθένης, έςωμοίω- 
σαν τδ Κρητικόν πολίτευμα πρδς τό άρχαϊον Σπαρτιατικόν, το- 
σούτων ούσιωδώ; απ' άλλήλων διαφερόντων μετά ;ύ άλλων 
παρεκβάσεων μνημονεύει ιδίως τής έν Κρήτη ύπαρχούσης ά- 
νισότητος τών ούσιών, καί τής έν Σπάρτη ύφισταμένης ϊσοκτη- 
μοσύνης, ήν πιστεύει στερεωΟεΐσαν ύπό τής νομοθεσίας τοΰ 
Λυκούργου.

Ούδείς δύναται, χωρίς νά φανή παράτολμος, . όρίσαι κατά 
πόσον είσίν άξιόπιστοι αί λεπτομερείς περιγραφαί τών αρχαίων 
συγγραφέων περί τής διοργανώσεως, δι’ ής τδ τόσω καλώς 
έ ττα Ιμισμένον άρχαϊον τής Κρήτης πολίτευμα έκανονίζετο. 
Αί περί των πολιτικών αρετών καί τής δημοσίας αγωγής τών 
Κρητών μαρτυρίκι τών παλαιών ούδέν άλλο δύνανται είναι ή 
έπιφωνήματα τών ύστερων γενεών, έπιζητουσών διά ρητορικών 
σχημάτων ν’ άντιπαραβάλλωσι τάς άρετάς τών καλών άρχαί
ων έκείνων-χρόνων πρός τήν τών μεταγενέστερων παρακμήν 
καί έξαχρείωσιν.

Ίϊ εύγενής τών Ηρωικών χρόνων φιλημοσύνη, ής τά κα
θέκαστα ήσαν ακριβώς ύπό τών νόμων διαγεγραμμένα ("Εφορ. 
παρά Στράβ. σελ. -183), έξέπεσεν έπειτα, κατά τινας, είς φαυ, 
λότητα (Άρις·· Πολιτ. Β. Τ.) καί άπεδόθησαν τοΐς Κρησίν άπό 
τοΰ έκτου ήδη π χ αίώνος δειναί ιδιότητες.

Ή νήσος συνέκειτο έκ πολλών αυτονόμων πόλεων, ών έκα
στη έκοπτεν ίδιον νόμισμα, καί είχε γερουσίαν καί εκκλησίαν 
ιδίας (Boeekb. <·. loser gr. τόμ. β'. άρ. 2531—2612)· αί πό
λεις αυται διετέλουν άεί έχθρικώς πρδς άλλήλας διακείμεναι, 
καί τότε μόνον παρήτουν τάς έμιυλίου; έριδας καί συνη- 
νοϋ-.το ότε έπολεμοϋντο ύπό ξένων εχθρών, καί προέκειτο 
περί της σωτηρίας τής κοινής πατρίδος αύτών, ήν έζάλουν 
προσφιλώς πάνυ Μ η τ ρ ί δ α, τής ονομασίας ταύτης χρή- 
σιν μόνοι αύτοί ποιούμενοι. ( ΙΙλάτ. πολιτ. 575. Αίλ. 
ΙΙοικ. Ίς·. IF. 33. Συνεσ. έπιστ, 94)’ δθεν καί δ τοΐς πάσι 
γνωστός συγκρητισμός- <■ οί (Κρήτες) πολλάκις στασιάζοντες 

α,λληλοις και πολεμοΰντες, εςωθεν επιοντων πολεμίων, διελύ- 
οντο καί συνίσταντο, καί τοΰτο ήν δ καλούμενος ύπ’ αύτών 
συγκρητισμός (Πλουτ. περί Φιλαδελφ. ιθ'. ίδ. καί έτυμ. Μέγ. 
έν λ. συγκρητίσαι). Ύστερον δέ γεγόνασιν έστιαι συγκεν- 
τρώσεως πολιτειών ή Κνωσσός, ή Γορτυνα καί ή Κυδωνιά', και 
μετά τήν κατάλυσιν τής τελευταίας ή Λύκτος· αί δύο πρώται 
είχον έκάστη είδος Ηγεμονίας καί πολεμίως διέκειντο καθό
λου πρός άλλήλας.

Αι έγχώριοι αύται άνωμαλίαι περιέστησαν είς τοιοΰτον δει
νότητας βαθμόν ώστε έγένετο ανάγκη νά προσκληθή δ τής 
Μακεδονίας Δ. Φί/.ίππος ώς συμβιβαστής, ου τδ κράτος ήν τό
τε παντοδύναμον ( Πολύβ. Ζ. 12). Φαίνεται δέ ότι τ’ απο
τελέσματα τής έπεμβάσεως αύτοΰ είχον ήδη παύσει πρό τού 
'Ρωμαϊκού πολέμου (Niebuhr lec. on anc Hist τόμ. 3. 366. 
άγγλ. )· τέλος δέ τω 67 π. X. ή Κρήτη ήλώθη ύπό τοϋ Κ. 
Μετέλλου τοΰ Κρητικοΰ μετά πολλάς ατυχείς απόπειρας άλ
λων στρατηγών έπί μακράν διαρκέσαντος πολέμου, ου τήν 
‘•Ιστορίαν έκτίθησιν πλήρη δ Drumann ( Ίστορ. ζΡωμ. τόμ. 
Β. σελ. 51. έπ. Γερμανιστί ) προσηρτήθη δέ είς τήν Κυρήνην 
καί έγένετο 'Ρωμαϊκή έπαρχία ( Veil it.. 3-1, 38. (Διών. Κάσ. 
λς·'. 2. ). Διαιρεθεισών τών επαρχιών έπί Αύγούστου, ή Κρή
τη μετά τής Κυρήνης ή Κυρηναίας έγένετο έπαρχία τής 'Ρω
μαϊκής Γερουσίας ύπό τήν διοίκησιν στρατηγού (Δίων. Κάσ. 
Ν.Γ. 12. Στράβ. ΙΖ. 25 σελ 840 ) φέροντος τίτλον ανθυπά
του, μεθ’ ενός Υπάρχου καί ενός Ταμείου ή δύο ώ; καί έν 
Σικελία ( Δ K<f« ΝΖ. 14. Suel Venn ν ) ’β-'. κ...... .........<
νο» έγένετο έτέρα διαίρεσες, τεθείσης τής μέν Κρήτης υπό 
Ύπατικόν, τής δέ Κυρήνης, άνω Λυβύης τότε κληθείσης, ύπο 
Προστάτην. Τω 823 μ. X. οί Άραβες ήρπασαν τήν Κρήτην 
άπό τοΰ Βυζαντινού Κράτους, τω δέ 961 μ. X. ή νήσος αΰτη 
μετά άξιομντμόνευτον πολιορκίαν δέκα διαρκέσασαν μ/ήνας ύπό 
Νικηφόρου τοϋ Φωκά, τοΰ μεγάλου τής ’Ανατολής στρατηγού, 
προσελήφΟη αύθις είς τό Χριστιανικόν Βασίλειον ( Ζωναρ. Β. 
σελ. 194 ). Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπδ 
τών Φράγκων, Βαλδουίνος δ Α'. έδωκε ταύτην τω Βονιφατίω 
Μαρκεσίω τοΰ Μοντφεράττου, δστις έπώλησεν αύτήν, τώ 1204 
μ. χ. τοϊς Ένετοΐς, καί κατέστη τό πρώτον έκ τών τριών Βα
σιλείων, ών αί σημαϊαι έκυμάτιζον έπί τής πλατείας τού 'Α
γίου Μάρκου.

Οί Κρηταιεΐς στρατιιυται διεηρεπον ώς ψιλοί καί τοξόται και 
ύπ'ρέτουν ύπομίσθιοι έν τοϊς Έλληνικοϊς καί Βαρβαρικοΐς 
στρατοΐς ( Θουκ.. Ζ. 57, Ξενοφ. ’Λνάβ. Γ. 3. 6, Πολύβ. Δ. 
8, Ε. 14 Suelon XXXV.). Ό περιηγητής Paslily ( vol ι ρ. 
245 ) εΰρατο εν ταΐς νΰν παιοιαΐς καζτοϊς χοροϊς τής Κρήτης 
τούς κυβηστήρας (Όμτρ Ίλ. Σ. 605 ) καί τους κυκλικούς 
χορούς τούς πρό 3000 ετών έθιζομένους ( 1λ. Σ. 590, ’Αθήν. 
Ε. 81 ). Τά ενδύματα τών χωρικώλείσίν όμοια τοϊς τών προ
γόνων αύτών φέρουσιν έτι ύποδήματα οϊα τά υπό τοΰ Γαληνού 
περιγραφόμενα ( Ύπ. είς Ίππ. περί άρθρ. Δ. I 4 ) καί τό ύπδ 
τοΰ Εύπόλιδος (Φωτ. λες. τομ. I. σελ. 178) καί τοΰ Άρι- 
σοφάνους [ Θεσμοφορ. 730 ] μνομονευόμενον βραχύ ίμάτιον, 
τό Κρητικόν καλούμενον.

’Αμφιβάλλεται έάν ΰπάρχη ήδη γνήσιόν τι νόμισμα τής αυ
τονόμου Κρήτης· σώζονται τινα τών Αύτοκρατορικών χρόνων 
φέροντα επιγραφήν κ ΚΟΙΝΟΝ ΚΡΗΤΩΝ » καί σύμβολα 
άναφερόμενα είς τήν τών μυθωδών αιώνων Ιστορίαν τής νήσου, 
l Efkhel Vol ii. 300). ‘Η Κρήτη άκμάζοοσα ειχεν έζατόν πό
λεις, ώς μαρτυροΰσιν δ Στέφανος, δ Πτολεμαίος, ο Στράβων, 
και άλλοι συγγραφείς ( Παραβλ. Όμηρ Ίλ· Β. 649, Virg. 
Αιίι iii 106, Hora! Car-m iii, 27. .'4, Ε|>· 1Χ· 29 ). Λί πόλεις
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τοΰ. Οί ’Αχαιοί δέν φαίνονται παντε>,ώ; αίσθανθέντες ταύτην 
ό Διομήδης μάχεται έπιτυχώς καί κατ’ αύτών τών Θεών, οί 
δε Τρώες άποδιώκονται είς τήν πόλιν αύτών. Είς τήν έν άρχή 
τή; Δ. ραψωδίας συνέλευ'σιν τών Θεών δέν φαίνεται άπαλλατδ 
τομένη ή Τροία τής τύχης αύτής χάριν τής δόξης τοΰ Άχιλ- 
λέως. Άπδ τής θ δέ ραψωδίας μόνον δ Ζεύς παρίσταται αίφνης 
μνημονεύω·/ τής πρός τήν Θέτιν ύποσχέσεως αύτοΰ. Αί προη
γούμενα! πέντε ραψωδία: είσίν ού μόνον χαλαρώς συνδεδεμέναι 
πρδς τδ δλον ποίημα άλλά ζαί πρός άλλήλας. ΊΙ έν τή Γ ρα
ψωδία μονομαχία τοΰ Μενελάου ζαί τοΰ Πάριδο; διακόπτεται έκ 
τής προδοτικής βολή; τοΰ ΙΙανδάρου, καθ’ ήν στιγμήν έμελ- 
λεν δ Μενέλαος ν’ άποκτείνη τόν άπαγαγόντα τήν γυναίκα αύ
τοΰ* έν τή έξής ραψωδία πάντα ταΰτα λησμονούνται. Ούτε οί ■
’Αχαιοί άπαιτοΰσΐ τήν Ελένην ώ; έπαθλον τής νίκης τοΰ Με
νελάου ούτε παραπονοΰντα: διά τήν τών ορκίων παραβίασιν ού- 
δει; τών Θεών τιμωρεί τήν επιορκίαν. Ό Πάρις έν τή Ζ ρα
ψωδία κάθηται ήσυχος οίκοι, ένθα δ Έκτωρ ονειδίζει αύτόν αύ- 
στηρώς διά τήν ανανδρίαν καί τήν έκ τής μάχης λειποταξίαν 
αύτοΰ- ό Πάρις ούδέν αποκρίνεται, ούδέ δικαιολογείται δτι 
προϋκάλεσεν άρτι τόν Μενέλαον είς μέχρι θανάτου μονομα
χίαν. ΊΙ ραψωδία Κ, περιέχουσα τήν νυκτερινήν έκδρομήν τοΰ 
Όδυσσέως καί τοΰ Διομήδους, έν ή φονεύουσι τδν Θράκα βα
σιλέα ‘Ρήσον καί λαμβάνουσι τού; ίππους αύτοΰ, έστίν όμολο- 
γουμένω; νεώτερον κατασκεύασμα (Σχολ. ένετ. εί; Ίλ. Κ. I). 
Ούδεμία γίνεται μνεία ύστερον τή; γενναίας ταύτης πράξεως 
υπό τών‘Ελλήνων ή τών Τρώων. Οί δύο ΊΙρωες έστάλησαν 
ώς κατάσκοποι, άλλ’ ούδέποτε εϊπόν τι περί τοΰ αποτελέσμα
τος τής άποστολής αύτών. Παραλείπομεν πολλά άλλα πόρρω 
πάσης πιθανότητος όντα.

(άκολουθει).
—οοο —

ΚολληΤΓΖα'ϊ νόσοι (Conlagia'.

Δηλητήρια, τά όποια γεννώνται είς τδν ζωικόν οργανισμόν 
δί ασθενειών, καί τά όποια διά μόνης τής επαφής διαδίδονται 
έπί άλλων ζώων καί άναγεννώμενα προάγουσι τήν αύτήν 
πάντοτε νόσον, λέγονται κολλητικά! νόσοι (Coutagia)· διαιρούν
ται δέ είς δύο, ε?ς έμμονους και πτητικά;.

Έμμονοι κολλητικά! νόσοι λέγονται έκεΐναι, αϊτινες διά 
τή; έμμέσου ή αμέσου επαφή; μολυσμένων άτόμων, στρωμνών, 
φορεμάτων, όχι δμως δια τοΰ Ατμοσφαιρικού άέρος, διαδί
δονται είς μακρυνά διαστήματα· τοιαΰτα: έμμονοι νόσοι είναι 
ή ψώρα, ή συφιλίς, ή λέπρα, ό καρκίνος, ή εύλογία, τό τής 
λύσσης καί τερηδόνος δηλητήριον. Τινές έξ αύτών άνήκουσι 
μόνον είς τούς ανθρώπους, άλλαι εις τινα εΐδη ζώων λ. χ. δ- 
φεων, αϊτινες δύνανται νά διαδοθώσι καί εις τούς άνθρώπους 
διά τής επαφής, άν καί κατ’ άρχάς αναπτύσσονται είς αύτά.

Πτητικά! κολλητικαί νόσοι καλούνται έκεΐναι, αϊτινες με
ταδίδονται είς τήν ατμόσφαιραν έκλυόμεναι δί ασθενειών ζώ
ων, ή δ’ ούτως μεμολυσμένη ατμόσφαιρα δύναται νά μεταφέρη 
τήν αύτήν νόσον είς μακρυνά άποστήματα- δύνανται δέ αί τοι- 
αΰται κολλητικαί νόσοι νά εύρεΟώσι διαλεθ,υμέναι είς τόν άέρα, 
τόν μεταξύ τών ίνών τών υφασμάτων ευρισκόμενον, ή άλλων 
υλών μή αγωγών διά τήν θερμότητα. Δύνανται δέ αί ύλαι 
αύται, άν ψαυσθώσιν, νά διεγείρωσι τήν αύτήν νόσον είς άπο- 
μεμακρυσμένον τόπον και μετά παρέλευσιν πολλών χρόνων 
είναι δέ τοιαΰτα: ή πανώλης, ό τύφος, ό κίτρινος πυρετό; κ. 
,τ. λοιπά.

Ιίηγαί καί χαρακτήρες τών κολ/.ητικών νόσων.

Καθ’ δσον δ’ αφόρα τήν γένεσιν καί τήν φύσιν τών ρηθει- 
σών νόσων δέν έχομεν είσέτι ακριβείς γνώσεις. Ό Margeron 
τό ρευστόν έκ τών τής ψώρα; φλυκταινών έξετάσας ούδέν 
έτερον εύρεν είμή λεύκωμα καί άλατώ'η μόρια, εις σώματα καί 
είς άπαντα τά λοιπά όρρώδη ρευστά ευρισκόμενα.

Διαφέρουσι δέ αί κολλητικαί νόσοι τών άλλων ζωτικών δη
λητηρίων, καθότι δηλητηριάζουσι τόν ίδιον οργανισμόν, είς 
τόν όποιον γεννώνται είναι λοιπόν πιθανόν, ότι διά τίνος έξω- 
τερικής ή έσωτερικής αίτιας γεννώνται έντός τού ίδιου οργα
νισμού αί κολλητικαί νόσοι, δηλζδή ή διά τής εισπνοής και τής 
μετά τών πνευμόνιον συνάψεως, ή διά τής έπί τοΰ δέρματος έ-

αύται κατεστράφησαν ύπδ τών ‘Ρωμαίων έπι Μετέλλου, λεί
ψανα δέ πολλών αύτών όρώνται καί νΰν. Οί αρχαίοι κατέλει- 
πον διάφορα όδολόγια καί περίπλους τής νήσου ταύτης, είσί 
δέ καί πολλαί νεωτέρων περιγραφαί αυτής. ‘Ο φιλοπονος 
Μεούρσιος συνέλεξε καί έξέοωκε (Amstel 2675) πανθ’ ό
σα οί άρχαϊοι έγραψαν περί τοϋ πολιτεύματος καί τής τοπο
γραφίας αύτής. Μετά τοΰτον έγραψαν περί Κρήτης πολλά κζί 
αξιόλογα ό Γερμανός Hoek. δ 'Αγγλος Pashley καί άλλοι· ά- 
ξιόλογος δέ περί τής Κρήτης καί εκτεταμένη διατριβή έδη- 
μοσιεύθη έσχάτως άγγλιστί έν τώ Άγγλικώ περιοδικώ Muse
um of Clessial Antiquiles, Τόμ. Β. σελ. 2G3, έν ω υπάρχει 
καί μετάφρασις χειρογράφου εύρεθέντος έν τή Μαρκιανή βι
βλιοθήκη τής Βενετίας έπιγραφομένου -La Descrizione 
<1 e II isoladiCandia, έτι δέ καί ακριβέστατος χάρτης 
αύτής.

(Έκ τοϋ ’Αγγλικού, έν μέρει κατ’έπιτομήν τοϋ Ε. Β. James)' 

—οοο---

()/ΖΠ^ς.

(Συνέχεια ϊδ. άρ. 94).

Έάν παραδεχθώμεν τάς άνωτέρω έκτεθείσας πειστικά; τοϋ 
Muller παρατηρήσεις δέν έχομεν σχεδόν ανάγκην νά ύπερα- 
σπισθώμεν τήν ένότητα τής Όδυσσείας, ήτις έθαυμάσΟη αεί
ποτε ώς έν τών αριστουργημάτων τής 'Ελληνικής εύφυίας, κα
τά τών επιθέσεων τοΰ Ούολφίου, προτιμήσαντος νά πιστεύση 
μάλλον ότι συμπτωσις καί σοφοί άνδρες συνηρμολόγησαν τδ 
ποίημα τοΰτο διά τής συνάψεως χωριστών καί άνεξαρτήτοιν 
απ’ άλλήλων τεμαχίων, ή ότι άνεφύη έκ του πνεύματος ενός 
μόνου. Ό Nitzscli εξέθεσε τήν ένότητα τοΰ σχεδίου τοΰ ποιή
ματος τούτου· διεϊλε τό δλον είς τέσσαρα μεγάλα μέρη: έν έ- 
κάστω τούτων ύπάρχουσιν υποδιαιρέσεις εύκολύνουσαι τήν 
κατανομήν τής άπαγγελίας εις διαφόρους ραψωδούς καί ημέ
ρας· Α. τδ πρώτον μέρος πραγματεύεται περί τοΰ άπόντος Ό- 
δυσσέως (Α—Δ). Έν τούτω λαμβάνομεν γνώσιν τής κατα- 
στάσεως τών πραγμάτων τής Ιθάκης κατά τήν άπουσίαν τοΰ 
Όδυσσέως. Ό Τηλέμαχος πορεύεται εις Πόλον καί Σπάρτην 
ϊνα μάθη τά περί τής τύχης τοϋ πατρδς αύτοΰ. Β. ΊΙ άοιδή 
τής επιστροφής τοΰ Όδυσσέως διαιρείται άναγζαίως εις δύο 
μέρη (Ε—Τ), ών τδ μέν πρώτον περιλαμβάνει τήν άναχώ- 
ρησιν τοΰ Όδυσσέως έκ τής Καλυψοΰς ζαί τήν άφιξιν ζαί υ
ποδοχήν αύτοΰ εις Σχερίαν τό δέ δεύτερον τήν διήγησιν τών 
περιπλανήσεων αύτοΰ. Γ. Ή άοιδή τοΰ μελετώντος έκδίκησιν 
Όδυσσέως (Ν—7)· ένταΰθα συνδέονται οί δύο μίτοι τής άφη- 
γήσεως. Ό Όδυσσεύς φέρεται είς Ιθάκην καί συναντάται έν τή 
καλύβη τοϋ Εύμαίου μετά τοϋ άρτι έκ Σπάρτης έπιστρέψαντος 
υΐοΰ αύτοΰ. Δ. ΊΙ άοιδή τοΰ έζδικουμένου καί διαλαττομένου 
Όδυσσέως (Υ—Ωί φέρει πάντα τά ποικίλα αδικήματα τών μνη
στήρων καί τά παθήματα τοΰ Όδυσσέως είς τδ επιθυμητόν χαί 
άπδ πολλοϋ προσδοκώμενον πέρας. — Ύποστηρίζοντες τήν έ
νότητα άμφοτέρων τών 'Ομηρικών ποιημάτων δέν δυνάμεΟα ν’ 
άρνηθώμεν άμα ότι κατά πολύ υπέστησαν ταΰτα παρεμβολάς 
καί αφαιρέσεις καί αλλοιώσεις* παραδεχόμενοι δέ πρωτότυπόν 
τι ποιητικόν όλον άνευρίσκομεν τά μέρη όσα δέν άνήζουσιν ε;ς 
αύτό. Καταδιιζνύων λοιπόν ό Ούόλφιος μέρη τινά ώς νο'θα 
παρεσύρθη είς άνακολουθίαν έν ταϊς άποδείξεσιν αύτοΰ, άναγ- 
κασθείς ίν’ άναγνωρίση τί ώς γνήσιον κέντρον τών δύο τούτων 
ποιημάτων, έξ ου πρέπει νά έννόησεν ότι έκλώθησαν ταΰτα άλ- 
ληλοδιαδόχως ύπδ μεταγενεστέρων ραψωδών. 'Π ήλλοιωμένη 
αύτη θεωρία ήτις εύζρινώς καταφαίνεται είς τόν πρόλογον τή; 
ύπ’ αύτοΰ γενομένης έκδόσεως τοΰ Όμηρου (β έζδ. τοΰ 
1795 πρδς τό τέλος τοΰ προλόγου) έμφαίνεται ήδη καί είς 
τά περίφημα αύτοϋ προλεγόμενα (σελ 123), καί ταύτην ή- 
σπάσαντο ύστερον δτε Έρμανν καί άλλοι κριτικοί- έστι δε, ώ; 
ειπομεν, αναγκαία συνέπεια έκ τής άνακαλΰψεως τών παρεμ
βολών. Αί παρεμβολα'ι αύταί είσι μάλιστα καταφανείς είς τό 
πρώτον τής Ίλιάδος μέρος. Ό τών νηών κατάλογος πρδ πολ- 
λοΰ ήόη άπεδείχθη ώς υστέρα προσθήκη καί ή παράλειψις αύ
τής ούδ’ ελάχιστον άφίνει διάλειμμα. Αί άπδ τής Γ μέχρι τή; 
Η ραψωδίας^ μάχαι φαίνονται σχεδόν δλως ξέναι πρός τό σχέοι- 
ον τής Ίλιάδος. Ό Ζεύ; φαίνεται τελείως έπιλήσμων τής ύπο- 
σχεσεως αύτοΰ πρός τήν Θέτιν, ότι ήθελε τιμήσει τόν υιόν αύ
τής καθιστών επαισθητήν τώ Άγαμέμνωνι τήν απουσίαν αύ-

' )(

Ενέργεια τών μιασμάτων έπί τοΰ ζωτικού οργανισμού.

Τά μετά τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος άναμεμιγμένα αέρια, δί 
ών προσβαλλόμεθα, είς πολλάς περιστάσεις καί διά μόνης 
τής όσφρήσεως άνακαλύπτομεν λ. χ. έμ.βαίνον-ες είς νοσοκο
μεία, στρατώνας, σωφρονιστήρια, ένθα πολλοί ύπάρχουσιν α
σθενείς, είς μικρά δωμάτια, έν οις αερισμός δέν γίνεται, άπό 
τήν δυσάρεστον οσμήν τού ύπάρχοντος άέρος καταλαμβάνομε·/ 
τήν διαφθοράν αύτών. Πάραυτα ό εισερχόμενος καταλαμβά
νεται άπό ναυτίασιν, ό σίελος παρά τήν θέλησιν ήμών αποκρί
νεται άφθονώτερος. Έξερχόμενοι δέ αίσθανόμεθα τήν διαφο
ράν καί τό εύάρεστον τοΰ καθαρού άέρος, εί καί ολίγον κατ’ 
ολίγον συνειΟίζομεν είς τόν διεφθαρμένο·/, ένίοτε προσβαλλόμε
θα δυσαρέστως από τόν βαλτώδη άέρα, καί ή δυσάρεστος οσ
μή προαναγγέλλει επιβλαβή ενέργειαν έπί τής υγείας.

Διαφόρω; δύνανται νά έ'/εργώσι τά διάφορα μιάσματα1 τι- 
νές άνθρωποι προσβάλλονται εύκολώτερα, άλλοι δυσκολώτερα 
καί άλλοι διόλου, καί τοΰτο προέρχεται άπό τήν πρός τινα 
νόσον διάθεσιν αύτών ή άπό τήν δύναμιν τού μιάσματος.

Αί επιδημικά! καί ένδημιχαί νόσοι είναι συνήθως άποτελέ
σματα διαφόρων μιασμάτων. Επιδημική νόσος καλείται πε
ραστική νόσος εις τόπον τινά περιοδικώς άναφαινομένη καί 
άφ’ έιυτής παύουσα, ούτω π. χ. λέγομεν έπιδημ.κήν νόσον 
τόν διαλείποντα πυρετόν είς τήν Λαμίαν, είς τόν Καρβαοαράν 
καί πάμποθΛα άλλα μέρη. Ενδημικά; νόσους όνομάζομεν τάς 
γεννωμένας κάθε καλοκαίριον καί τό φθινόπωρου παυούσας.

(άκολουθει). 
S. Αάνδερερ.

—οοο---

Τό έξή; άπόσπασμα έκθέσεως τοΰ Κ. ’Αλβέρτου Γανδρύ πρός 
τήν γαιωλογικήν έταιρίαν τής Γαλλίας περί τών είς ΙΙιχέρμι 
τής ’Αττικής.άπολελιθωμένων όστέων δημοσιεύομεν καί ημείς 
εύχαρίστως, ώς σχέσιν πολλήν ίχον πρός δσα περί τής αύτής 
ύποθέσεως έδημοσιεύσαμεν άλλοτε έν τήέφημεριδι ήμών, πολ
λήν τήν χάριν όμολογοΰντες τοΐς Κ. Κ. Συντάκταις τού Παν
ελληνίου, έξ ου έρανιζόμεθα τοΰτο.

« . . . . Τό δέ κοίτασμα τών άπολελιθωμένων όστέων εύρί- 
σκεται περί τήν βάσιν τοΰ ΙΙεντελικοΰ. πρός διεύθυνσιν διάφο
ρον τής τών λατομείων. Ό κύριος Άμεδέ Δαμούρ (Amddee l)a- 
mour) καί εγώ, μ,ετέβημεν έκεϊ, οδηγούμενοι ύπό τοΰ πρέσβεως 
τής Γαλλίας καί τοΰ δόκτορος Χαιρέτου· μετά πορείαν δέ δύο 
καί ήμισείας ωρών έφθάσαμεν είς χωρίον μικρόν, ονομαζόμενου 
Πϊκέρμ·.· τριακόσια περίπου μέτρα μακράν αύτοΰ, άρχεται φά- 
ραγξ εκτεταμένη καί κατάφυτος, είς τό βάθος τής οποίας ρέει 
ύδωρ διαυγές· εί; τήν όχθην δέ αύτοΰ τοΰ ρύακος εύρίσχεται 
τό κοίτασμα τών όστέων.

Τό πρώτον στρώμα είναι άργιλ?,ος άμμώδης κιτρινωπή, ό 
σχηματισμός αύτοΰ είναι νέος, καί φαίνεται καθημέραν γεννώ- 
φενος κατά μικρόν άπό τάς μεταφοράς τών όμβρων ρεόντων 
έπί τής έπιφανείας, άποσυνθετόντων τούς λίθους, και μεταβαλ- 
λόντων αύτούς είς κατάστασιν άργίλλου άμμώδους. Τό μεσαΐον 
στρώμα, δέκα μέτρων πάχους, είναι σμΐγμα καταπλυσμαΐον, 
ολίγον συμπαγές, περιέχον κάχληκας λευκού κουαρκίτου, τίτα- 
νον σακχαροειδή λευκήν, μεμιγμένην κάποτε μετά ταλκίτου 
πρασίνου, καί ίάσπεως· ή διαφορά ώς πρός τό μέγεθος τών χα.χ- 
λήκων παρουσιάζει τάς διαφόρους φάσεις τοΰ κατακλυσμαίου 
ρεύματος. Αύτό δέν έλαβεν άπό πρώτης άρχής ολην αύτοϋ τήν 
δύναμιν, ώς φαίνεται άπό τών καχλήκων τοΰ μεσαίου μεγέθους 
κειμένων είς τήν βάσιν τοΰ σμίγματος. Μεγαλήτεροι κάχληκες, 
ύπερβαίνοντε; πολλάκις διάμετρον Ο, 6 ύπέρκεινται τών πρώ- 

, των, καί δ/λοΰσιν ότι τό ρεΰμα είχεν άποκτήσει τήν μεγαλη- 
τέραν αύτοΰ δύναμιν, άζολούθως δέ πάλιν έλαττωθέν παρέσυ
ρε μικρού μεγέθους ζάχληκος· επί τέλους έλαττούμενον κατά 
πολύ, παρέσυρε τά μικρότερα χαλήκια.

Έντός τών διαφόρων αύτών στρωμάτων δέν άνεκάλυψα ίχ
νος όστέων άπολελιθωμένων άλλ’ ύπό τό κοίτασμα τών καχ- 
’/ήκων, μαρτυρούντων άδιστάκτως ραγδαίαν μεταφοράν τών 
ΰδάτων, εύρίσχεται στρώμα άργιλ?ω-αμμ.ώδες, κοκκινωπόν, χαί 

λευκόφλεβον.
Έκεϊ εύρίσκονται τεθαμμένα οστά μαστοφόρων, οντα άντι- 

χείμενον πολλής σπουδής διά τήν ιστορίαν τών τριτογενών 
στόιβάδ·..·/. Άνήρ τις κυνηγών άνεκάλυψε πρώτος αύτά’ οί έλ-

παφής, ή διά τής έγχύσεως εις τραδμά τι. Έάν δέ ούτως άπορ- . 
ροφηθώσι καί μεταβώσιν είς τήν τού αίματος κυκλοφορίαν, 
διεγείρουσι τήν αυτήν νόσον, ώς ή ζύμη διε είρει ζύμωσιν είς 
τά δευστά. Ένεκα τής τού αίματος διαφθορά; διεγείρεται 
πυρετός, δί ου προσπαθεί ή φύσις ν’ άποχωρήση τό δηλητή
ριου έκ τοΰ οργανισμού.

’Ενέργεια. Τά άποτελέσ ,·.ατα κολλητικής τίνος νόσου 
φαίνονται όχι πολλά ταχέως, άλλά μάλλον βραδέως, δθεν ο 
δηλητηριασθείς δύναται διά ταχείας ιατρικής βοήθειας νά προ- 
λάβη τά επικίνδυνα συμπτώματα τή, δηλητηριάσεως. Τά πρώ
τιστα συμπτώματα τά όποια φαίνονται ώ: πρόδρομοι τής πα- 
νώλους, τής δυσεντερείας, του κίτρινου πυρετοΰ ίίναι μεγάλη 
αδιαθεσία, κατήφεια, βάρος είς τά μέλη τοΰ σώματος, χαλα- 
ρότης, άνορεξία, πυρετός, καί τότε είναι μεγίστη ανάγκη νά 
προσκληθη ό ιατρός.

Μίασμα.

Πτητικοί κολλητικά! ούσίαι λέγονται εκείνοι οί μολυσμοι 
τοΰ άέρος με άτμοειδές ή άεροειδές δηλητήριον, οί όποιοι διά 
τής έπιρβοής των δύνανται νά διεγείρωσι·/ είς τούς άνθρώπους 
καί τά ζώα νόσον.

Μιάσματα δύνανται νά έκχύνωνται έξ οργανικών ώ; καί μή 
οργανικών σωμάτων, τόσον έκ ζώντων, καθώς καί έκ νεκρών 
τά μιάσματα κυρίως δέν είναι νόσος, άλλά προκαλούσι νόσον. 
Έκ τών έχτεθέντων καταλαμβάνομε·/, ότι ή διαφορά μεταξύ 
μιάσματος καί κολλητικού δηλητηρίου είναι ότι τό τελευταϊον 
είναι άποτέλεσμα τινό; νόσου, τό όποιον είς άλλους οργανι
σμούς προάγει πάντοτε τήν αύτήν νόσον.

Ώς πρός τήν χημικήν σύνθεσιν τών μιασμάτων ολίγα μό
νον γνωρίζομεν, καί διά τοΰτο έπίσης δέν δυνάμεΟα νά μετα- 
χειρισθώμεν τά κατα'λληλα όπλα πρός έξολόθρευσιν άγνωστου 
έχθροΰ. Τό μόνον δέ, δπερ γνωρίζομεν, είναι, δτι έν μέρει ό 
ατμό; τοΰ ύδατος, έν μέρει τό ύδρογονανθρακοΰχον αέριον εί
ναι τά κυριώτερα διαλυτικά μέσα διά χά μιάσματα. Πρός 
τούτοις δέ δέν είναι απίθανου οτι ού μόνον είς ρευστά, ά?,λά 
καί είς τήν άτμοσφαϊραν αύτήν δύναται νά συμβή άποσυνθεσις 
ή σήψις, άρχει νά υπάρχωσι τά πρός τούτο άπαιτούμενα, δηλ. 
ύδωρ, θερμότης καί ιδιαιτέρα τις ηλεκτρική κατάστασις τής I 
άτμοσφαίρας. Παρατηρούμε·/ δέ τοιαύτην τοΰ άέρος άποσύν- 
θεσιν, δί ής παράγεται νόσος, τό θέρος εις ύγρούς καί χαμη
λούς τόπους, όπου συγχρόνως έλκύονται έκ τών έλών καί 
βορβόρων, έχ ζώων καί άνθρώπων πολλαί ζωτιχαί ούσίαι καί 
ύδωρ, τά όποια μετά τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος άναμιγνυόμενα, 
σχηματίζουσι τό μίασμα. ΙΙολύ έπωφελές είναι, δτι τό διά
λυμα τοΰ υδροχλωρικού όξειδομένου υ'ραογύρου είναι πολύ 
ευαίσθητο·/ πρός άνακάλυψιν της παρουσίας ζωτικών ούσιών 
είς τήν ατμόσφαιραν. Πρός τοΰτον τόν σκοπόν έκθέτομεν είς 
τήν άτμοσφαϊραν άποψυχρανθέν υέλινον έλασμα, έπί του οποί
ου επιπυχνούνται οί έν τή άτμοσφαίρα υδατώδεις άτμοί, καί 
ουτοι δ:ά τοΰ ρηθέντος αντιδραστηρίου έξετά ίονται. Τό αύτό 
άποτελεϊται έάν μεγάλη ποσότης άτμοσοαίρας άναταραχθή 
έντός φιαλών μετ’ ολίγου ψυχρού άπεσταγμένου ύδατος, δί 
ου ή ζωτική ούσία διαλύεται εί; τό ύδωρ· εάν ρευστά τοιαύ- 
τα, άτινα περιέχουν έν διαλύσει ζωτικά; ούσίας, άναμιχθώσι 
μέ διάλυσιν υδραργύρου, κατ’ άρχάς γίνεται θόλωσις, σχημα
τίζονται κροκίδες καί τό ρευστόν προσλαμβάνει αηδή οσμήν 

καί γευσιν.
Γνωρίζομε·/ έπίσης, ότι άπό τά ύπό κολλητικών νόσων κα- 

τεχόμενα ζώα έκπνέεται ή άμμωνία, καί ίσως αύτη δύναται νά 
Οεωρηθή ώ; ό αγωγός τών μιασμάτων, >:αί ή θόλωσις, ήτις ά
ποτελεϊται είς τό τοΰ υδραργύρου διάλυμα, προέρχονται άπό 
την τής άμμωνίας ύπαρξιν.

Πηγαί καί χαρακτηριστικά.

Εί; τά μιάσματα δυνάμεθα κατ’ εύρυτέραν σημασίαν νά συν-
- αριθμώμεν καί τούς είς τήν κατασκευήν χημικών εργασιών 

έκ).υομένους άτμού; ή αέρια, λ. γ. τόν ατμόν τοΰ ύδροκυανι- 
κοΰ όξέως, τό ύδρογοναρσενιωμένον άέριον, τό νιτρώδε; αέριον 
κλπ. κυρίως δε τού; άφ’ εαυτών καί άνευ τινό; συμπράξεω; 
έκλυομέυους καί μετά τού άέρος αναμιγνυόμενους ατμούς ή 
αέρια. Εί; ταΰτα ύπάγονται τά έκ τών ζωικών πτωμάτων ή 
άλλων οργανικών ούσιών εκλυόμενα άερια.

κείμενον
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ληνες ειδοποιηθέντες ένήργησαν άνασκαφήν τινα· άλλ' οί γερ- 
μανοί πρώτοι προέβησαν μετά δραστηριότητες είς την ερευνάν 
αύτών τών όστέων. Ό Κύριος Άνδρέας Βάγνερ κατά τό 1S39 
έδημοσίευσε σημείωσιν περί τών άπολελιθωμένων όστέων τοΰ 
ΙΙικέρμι.

Νεωστί δέ ό σοφός γερμανός Κύριος Τότθ διέτριψεν είς Α
θήνας, πρός έπιχείρησιν άνασκαφής εκτεταμένης. Ό έν Άθή
ναις πρέσβυς τής Γαλλίας βαρώνος Φόρθ- Γουάν, και ό δόκτωρ 
Χαιρέτης, διευθυντής τοϋ Β. δενδροκομείου, έπεμψαν ήδη είς τό 
μουσεΐον τών Ηαρισίων συλλογήν έκ τών άπολελιθωμένων αύ
τών όστέων, έτοιμάζουσι δέ και έτέραν.

Τό κοίτασμα τών όστέων άναμφιβόλως δέν είναι έξηντλη- 
μένον, άν και αληθώς, μ’ όλας τάς έρευνας δέν ευρον αύτό 
έκτεινόμενον, παρά είς περιωρισμένην εκτασιν άλλ’ έν αύτή ή 
αφθονία τών λειψάνων αύτών φαίνεται άπειρος.

Τά οστά τοϋ ΙΙικέρμι δέν συνεσωρεύθησαν έκεΐ ώς έκ πλη- 
ρώσεως χαράδρας ή κοιλώματος κατά τήν διάρκειαν τοΰ χα- 
τακλυσμαίου ρεύματος· ή περιέχουσα αύτά άργιλλος σχηματί
ζει απεναντίας στρώμα συνεχές- ό Κύριος Άμεδέ Δαμούρ καί 
«γώ διατρέξαμεν έπί μακρόν τάς ύο πλευράς τής φάραγγος. 
Τά οστά άπαντώνται συνεχώς αποσυντεθειμένα, καί σχεδόν 
πάντοτε διερρηγμένα, ούδ’ εύρέθησ ν άχρι τοΰδε σκελετοί σώοι, 
άλλ’ οστά διαφόρων ζώων καί διαφόρων γενών μίγδην συσ- 
σωρευμένα· άπόδειξις ότι δέν κεϊνται οπού καί έζησαν. Μετά 
τών όστέων ευρομεν, έντός τής αμμώδους άργίλλου, ίχνη ξυλί- 
του, είς κατάστασιν μή έπιτρέπουσαν τήν διάκρισιν τών φυτών, 
είς ά ανήκει· ούδαμοΰ άπήντησα χογχύλια· τά οστά είσίν εντε
λώς άπολελιθωμένα, πολλών δέ τά κοίλα γέμουσι μικρών κρυ
στάλλων κουαρκίτου.

Τοού δέ ποια φαίνεται μοι ή πιθανοτέρα ιδέα περί του σχη
ματισμού τών στρωμάτων τοΰ Πικέρμι.

Τά στρώματα αύτά άκουμβώσιν είς τό Πεντελικόν· δέν συ
ζητώ τήν ηλικίαν τοΰ όρους αύτοϋ. Οί Κ. Κ. Βιρλέτ καί Βο- 
βλαΰέ, Virlet el Bobloye, θέλουσιν ότι ό σχηματισμός αύτοϋ 
αντιστοιχεί μέ έκεΐνον τοΰ τιτανο-χαλκώδους συστήματος των, 
συγχρόνου, κατ’αύτούς, μέ τήν φυλλαδιαίαν στοιβάδα τοΰ Κ. 
Κορδιέρ, Cordier. Ό Κ. Σοβάζ, San vage, φέρει άντιστοιχοΰντα 
αύτόν πρός τόν τών δευτερογενών γαιών έγώ δέ παρατηρώ 
μόνον ότι καί πριν ή λάβη τόν οριστικόν σχηματισμόν του ά
πό τής εποχής τής έχτοπίσεως τοΰ αρχαϊκού συστήματος, τό 
Πεντελικόν όρος δύναται νά υπέστη άνύψωσιν, συνέπεια έκ- 
τοπίσεως άρχαιοτέρας· πάντοτε όμως ή άνύψωσις αύτοϋ δέν 
είναι μεταγενεστέρα τοΰ τέλους τής κρητιδικής περιόδου· ώςε 
ενώ τά απέραντα στρώματα τών τριτογενών τιτάνων έσχη- 
ματίζοντο είς τόν κόλπον τής μεσογείου, αί ύπώρειαι τοΰ 
Πεντελικοΰ άνήκον εΐς τήν στερεάν, τά δέ άργιλλο-αμμώδη 
στρώματα τοΰ Πικέρμι έσχηματίζοντο άπό τής βραδείας θρύ- 
ψεως τών ύπερκειμένων βράχων. Κατά τάς διαφόρους τριτο- 
γενεΐς έποχάς ή ζωή άνεπτύσσετο έπί τής στερεάς, ώς καί 
έν τή θαλάσση, καί επόμενον ήτον ή ρεΰσις τών ύδάτων νά 
συνάθροιση εδώ καί έκεΐ οστά ζώων καταστραφέντων. Αί 
στοιβάδες, ώς ταύτοχρόνως καί τά τριτογενή κοιτάσμ,ατα δυ
νατόν νά διεδέχθησαν άλληλα, χωρίς τό Πεντελικόν ορος, ΰ- 
ψούμενον ύπεράνω τής επιφάνειας τής μεσογείου, νά ύπόκη- 
ται είς εκτοπίσεις ή μεταβολάς τής επιφάνειας αύτοϋ. Δέν 
φέρω δέτήν παρατήρησιν αύτήν, είμή ώς ύπόθεσιν δί ής ποθώ 
νά εξηγήσω τήν μίξιν τών όστέων άνηκόντων είς μαστοφόρα 
διαφόρων χωρών. Αργότερα, τό μέγα κατακλυσμαϊον ρεύμα 
έπήλθε καί άπέθεσε είς τό όστεοφόρον στρώμα μέγα κατακά
θισμα καχλήκων. Τού ρεύματος παρελθόντος έσχηματίσθη ύ
περάνω τών καχλήκων νέον στρώμα γαιώδες, καί πρός τούτο 
δυνατόν νά συνετέλεσε μικρά ροή ύδάτωσ· άλλ’ είς τό στρώ
μα τούτο ούδ’ ίχνος ζωοποιήσεως έφάνη.

Έπισκεφθείς τόν Λυκαβητόν είδα τό λευκόφαιου μάρμαρον 
έςερχόμενον άπό ραγάδας περιεχουσας ρήγματα σιδηρούχα 
κοκκινωπά, Ό δόκτωρ Χαιρέτης μέ είπεν οτι έκεΐ ειχον ευρε- 
Οή όστέα άπολελιθωμένα, φαίνεται δέ ότι τά κοκκινωπά ρήγ
ματα, τόσον κοινά έπί τού τιτάνου τής Αττικής, περιέχουσι 
κάποτε οστά. »

Σημ. τοϋ μεταφραστοϋ. Ό αξιότιμος καθηγητής τής φυσι
κής ιστορίας Κ. Η. Μητσόπουλος, έπιστατήσας αύτοπροσώ- 
πως, ένήργησεν εκτεταμένων άνασκαφήν καί συνέλεξε πολλοΰ 
λόγου άξια άπολελιθωμένα οστά τοϋ Πικέρμι· καταγίνεται δέ

3« ί )(
ο ίοιος μετά πολλής ε.-ιμελειας καί ζήλου είς τήν έχκαθάρισιν 
αυτών άπο τών ξένων υλών, καί τήν επιστημονικήν κατάταξιν 
αύτών έν τω ήμετέρω μουσείω. Ό δέ κύριος Δόν-Βερνουά ε- 
πεμψεν ευχαριστήριον επιστολήν, έκ μέρους τοϋ μουσείου τών 
Παρισίων, προς τόν :.. Χαιρετην, έν η τώ γνωστοποιεί ότι, 
μεταξύ τών δωρηθεντων πρός τό μουσεΐον όστέων, άνεγνώρι- 
σαν όδόντα τραπεζίτην χαμηλοπαρδάλεως· πρός δέ καί δεξιόν 
μετατάρσιον όστοΰν, έχον μέγεθος τούλάχιστον ίσον τω τοΰ 
σκελετού τής μεγαλητέρας χαμηλοπαρδάλεως τοΰ ακρωτηρίου. 

Παράδοξον is μάς φαίνεται πώς=ό κύριος Τότθ, είς τήν έκ- 
Οεσίν του περί τών άπολελιθωμένων όστέων τοΰ Πικέρμι, δέν 
αναφέρει ευρεσιν όστέων χαμηλοπαρδάλεως, άν καί πλουσιωτά- 
την μετέφερεν έν Γερμανία συ?Λογήν έξ ΆΟ.,νών. * * *

Δ1Α Φ Ο Ρ Α.
Χθες έτελέσθη μετά πάσης έπιδείξεως καί λαμπρότητος ή 

επέτειος έορτή τοϋ ονόματος τή; Α. Μ. του Σεβαστού ήμών 
Βασιλέως. Έν τώ ναω τής 'Αγίας Ειρήνης έψάλη ή συνήθης 
δοξολογία εΐς ήν παρευρέθησαν αί \.\. Μ.Μ. ο Βασιλεύς καί 
ή Βασίλισσα έτι ;δέ οί Κ.Κ. Πρέσβεις, οί Υπουργοί καί πάν
τες οί ανώτεροι πολιτικοί καί στρατιωτικοί υπάλληλοι.

— Σήμερον δέ έτελέσθη μετά πολλής κατανύξεω; τό διά 
Βασιλικού διατάγματος όρισθέν επίσημον μνημόσυνον ύπέρ ά- 
ναπαύσεως τής'μαχαρίας ψυχής τού μεγάλου τής Ελλάδος 
πολίτου αειμνήστου Λαζάρου Κουντουριώτου- ίερουργήσαντος 
τοΰ Σεβασμιωτάτου αρχιεπισκόπου Πατρών μετά τό μνημόσυ
νον έξεφώνησενό Κ. Ε· Σιμός λόγον αρμόδιον είς τήν περίστα- 
σιν ταύτην.

— Όδεύοντες πρός τήν Σεβαστούπολιν οί συμμαχικοί στρα
τοί άπηντήθησαν δύο ώρας μακράν αύτής ύπό τών Τώσσων 
κατά τόν ποταμόν Άλμα, ένθα συγκρστηθείσης μάχης έπεσαν, 
ώς λέγεται, 4500 'Ρώσσοι καί έως 3000 έκ τού συμ. στρα
τού, έν οΐς έπληγώθησαν καί δύο. στρατηγοί, ό μέν Κανροβέρ 
κατάτ.ν ώμον, ό δέ Θωμάς κατά τον μηρόν καί ταϋτα κατά τό 
προχθές σταλέν ένταΰθα έκτακτον παράρτημα τής έφημεριδος 
τής Σμύρνης.

— Ό Κύριος Χικόλαος Ί Σαρίπολος πρώην Καθηγητής τοϋ 
Συνταγματικού δικαίου έν τώ Πανεπιστημίω, διωρίσθη Σύμβου
λος παρά τω 'Τπουργείω τών Εσωτερικών διά Βασιλικού δια
τάγματος τήν 28 Αύγούστου έκδοθέντος. Ό Κ. 'Ρήγας ΙΙα- 
λαμίδης τώ έπρότεινεν, ώς έβεβαιώθημεν άπό τού παρελθόντος 
Μαΐου νά διχθή Οέσιν Τμηματάρχου Αης Τάξεως, άλλ’ ό Κ. Σα- 
ρίπο'ο; δ-.ν έδέ/θηίνα μή παραιτηθή τοϋ δικηγορείν.

Έπαινοϋμεν τόν Κ. Υπουργόν τών ’Εσωτερικών διά τήν 
πράξίν του ταύτην, διότι προσέλαβεν είς τήν ύπηρεσίαν άνδρα 
χρήσιμον διά τάς περί τάς νομικάς καί πολιτικός έπιστήμας 
γνώσεις του. Λέγεται οτι διορίζεται ο αύτός όσονούπω καί κα
θηγητής αύθις έν τω Πανεπιστημίω, έπαξίως τής έπιστημονι- 
κής ίχανότητος αύτοϋ καί τής προσδοκίας τών είς αύτό φοιτών- 
των, ους ποτέ διδάξας μέγα^ώφέλησε.

ΟΘΏΝ κτλ.

"Έχοντας ύπ’ όψιν τήν άπό 4 μεσοϋντος μηνός πράξιν τοΰ 
'Ημετέρου ύπουργίχοΰ συμβουλίου, έπί τή προτάσει τού Ήμε- 
τέρου έπί τών εσωτερικών υπουργού, έγκρίνομεν νά τελεσθή, 
μεθ’ όλης τής δυνατής τιμής, έν τω ένταΰθα Ναω τής Αγίας 
Ειρήνης, δημοσία δαπάνη, τήν προσεχή Κυριακήν (19 τρ. 
μηνός) μνημόσυνον ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής του μεγάλου 
τής Ελλάδος πολίτου Λαζάρου Κουντουριώτου.

Είς τόνΉμέτερον έπί τών εσωτερικών ύπουργόν ανατίθεται 
ή οημοσίευσις καί έκτέλεσις τού παρόντος διατάγματος.

Έν Άθήναις, τήν 14 Σεπτεμβρίου 1854.

Ο Θ Ω Ν
ΡΗΓΑΣ ΠΑΛΑΜΙΔΠΣ.
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