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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΤΩΝ ΕΝΙΑΥΣΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΦΙΑΕΚΠΑΙΔ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΜΟΡΟΥ»

άναγνοισΟιϊσα ύπό τοΰ 'Αντιπροέδρου
ΦΩΚ1ΩΝΟΣ. A. ΒΟΥΤΖΙΝΑ.

ΦιΑόρουσος 'Οριήγυρις,

Λόγο’, σπουδαίοι και επείγοντες Ανάγκα
σαν, όπως γινώσκετε βεβαίως, τόν ή [/.έτερον 
πρόεδρον Κ. ’Λρ. Καλλιγά ν’ άποδτ.μήσρ 
αίφνης έπί τινα χρόνον εις Κωνσταντινού
πολή. Έκφράζων ύμϊν άπό μέρους του τήν 
ενδόμυχον αύτοΰ λύπην, διότι ή έζ άνάγκης 
άπό μέσου υμών άπομάκρυνσίς του τδν 
στερεί τής εΰχαριστήσεως τοϋ νά σάς έκθε
ση δ ίδιος τδ άποτέλεσμα τών ένιαυσίων ή
μών εργασιών, έρχομαι, συμφώνως πρδς τδ 
ύπδ τοϋ Κανονισμού έπιβαλλόμενόν μοι κα
θήκον, νά σάς υποβάλω συνοπτικήν έκΟεσιν

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. ΣΤ .)

τής κατά τδ έτος τούτο, τέταρτον άπδ 
τής συστάσεως τού Συλλόγου, ένεργείας ή
μών και τής ένεστώσης θέσεως τοΰ ήμετέ
ρου Σωματείου· Λυπούμενος δέ διότι, κατά 
τύπον μόνον άναπληρών τδν έλλείποντα 
άνδρα, δέν δύναμαι νά τδν αναπληρώσω 
καί κατά τά λοιπά, οΰτε νά σάς είπω έγώ 
δ,τι έκεΐνος διά τής έγνωσμένης αύτοΰ ευ- 
στόχου κρίσεως καί εύφραδείας λόγου ήθελεν 
είπε·. ύμΐν, χαίρω τούλάχιστον κατά τοΰτο, 
δτι πρώτον ήδη περιβαλλόμενος τήν τιμήν 
ταύτην, αν δέν εχω μεγάλα έργα ν’αναγ
γείλω ύμΐν, δύναμαι έκ τών προτέρων νά σάς 
διαβεβαιώσω δτι ό ενιαύσιος τρυγητός τοΰ 
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νοερού ημών άμπελώνο; είναι δπωσδήποτε 
αφθονότερο; άπδ τδν τού παρελθόντος έτους 
καί, σχετικώς έννοεΐται, ευχάριστος. Δαμ- 
βάνοντες ιδίως ύπ’ δψιν την δυσάρεστον Οέ
σιν, έν ή πρδ χρόνου ήδη έμπορικώ; διάκει- 
ται ή ήμετέρα πόλις, καί άναλογιζόμενοι 
πόσον ή οικονομική πορεία στενώ; συν
δέεται μέ την έν γένει πορείαν τών τοιού 
των ιδρυμάτων, Θέλετε συνομολογήσει, πι
στεύω, ότι, τά βελτίω έζακολουΟοΰντες νά 
έπιδιώκωμεν πάντοτε, όφείλομεν νά μένω- 
μεν εύχαριστημένοι έκ τού ένες-ώτος· Διότι, 
τδ έπαναλαμβάνω, έγένετο δπωσδήποτε βή- 
μα έπι τά πρόσω.

"Ινα δέ καταρτίσω όσον οΐόν τε καλλίτε- 
ρον την έκτεθησοαένην ύλην καί δυνηθώ νά 
δώσω ύμΐν άκριβεστέραν ιδέαν καί τοΰ γε
νικού αποτελέσματος τών έργων ήμών καί 
τής σημερινή; ήμών Θέσεως, έπιτρέψατέ μοι 
νά διαιρέσω είς δύο τμήματα τήν έν γένει 
ενέργειαν τοΰ ήμ. Συλλόγου, είς έσωτερι- 
κδν καί είς έξωτερικόν. Καί καθόσον μέν α
φορά τάς εσωτερικός έργασίας, άρχόμενος 
άπδ τοΰ άριθμοΰ τών μελών, ψυχής άλη- 
θοΰ; τών τοιούτων ιδρυμάτων, εύχαρίστως 
ειδοποιώ ύμάς, ότι τά πέρυσι 283 μέλη 
άνήλθον είς 31 8 έφέτος' έχομεν επομένως, 
άφαιρέσει, έννοεΐται, τών παραιτηΘέντων καί 
δι’ άλλων άντικατασταθέντων, περίσσευμα 
έκ 35 νέων μελών. Λυπούμαι δμως ότι δ- 
μοίαν καλήν εϊδησιν δέν έχω νά δώσω ύ 
μΐν καί περί τής ακριβού; έκπληρώσεως τών 
έκ μέρους τών μελών ύλικών ύποχρεώσεων. 
Μ’ δλας τάς άόκνου; φροντίδας τοΰ άλη
θώς πολυτίμου ήμών ταμίου Κυρίου ’Αλ. 
Βέλλη, μ’ δλην τήν επιμέλειαν τοΰ ακαμά
του ήμών συνάκτου Κ ’Αργυρίου Λεάνδρου, 
μ δλα; τέλο; πάντων τάς έκ μέρους τοΰ 
Συμβουλίου έπανειλημμένως γενομένας καί 
προφορικά; καί έγγραφου; αιτήσεις καί συ
στάσεις, μά; καθυστεροΰνται έτι 484 1 )2 
μετζήτια άπδ 93 μέλη, πλέον ή τοΰ τε
τάρτου τούτέστι, μή άποτίσαντα τήν ένιαύ- 
σιον αύτών συνδρομήν. ’Απέναντι τοιαύτη; 
άζιομέμπτου ολιγωρίας καί άπ.τθείας δικαί
ως καταλαμβάνεται έκαστο; ύπδ άλγους ά- 

ληθοΰς, τδ πολύτιμον εκείνο τοΰ Ίσοκοά- 
τους άναμιμνησκόμενος λόγιον, δτι ·δα- 
πανώμενοι έφ’ ά μή δει, ολίγοι έφ’ ά δει 
έσμέν.» Άντί νά μακρηγορήσω έπί τοϋ 
γαγγραινώδου; τούτου ζητήματος, διότι 
ήθελον απλώς έπαναλάβει καί συστήσει 
ό,τι τοσάκις άπδ τοΰ βήματος τούτου έρ- 
ρέθη καί συνεστήθη έπί τούτω, άρκοΰμαι 
ύπομνήσαι τοΐ; καΟυστεροΰσι τδ ευτελές 
τοΰτο ποσδν, δτι αύτδ είναι τδ έλαιον τδ 
διατηρούν τήν θρυαλλίδα τών νοερών φα
νών τούτων, καί άφίνω αύτού; ν’ άποτίσω- 
σι τδ χρέος των, δταν αύτή έπί τέλους ή 
φιλοτιμία των τοΐ; ύποδείξη τδ άδικον 
καί άτοπον τοΰ τρόπου των.

Αί παραδόσεις τών τακτικών μαθημά
των, καί τούτου κλάδου τής έσωτερικής 
τοΰ Συλλόγου ένεργείας, άνετέθησαν τοΐς 
Κυρίοις Α Στεφανάκη, Γαλ. Κλάδω, Α. 
Λασκάρει, Ξ. Χουρμούζη καί Π. Καπλανίδρ, 
εύγενώς πάνυ άποδεξαμένοις τήν έκπλή- 
ρωσιν τή; αίτήσεως ήμών. Έκ τούτων ό 
μέν εί; τήν ύψηλήν θέσιν Επισκόπου 
Σμύρνη; έπαξίως προαχθείς καί νΰν "Αγιο; 
Μυρέων Κύριος Α. Στεφανάκη; έδΐδαξε τήν 
’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν κατ’ έκτασιν, 
άρξάμενος δι’ εισαγωγή; γενικής, όμιλή- 
σας δ’ άκολούθως κατά τδ έξάμηνον τών 
παραδόσεών του διάστημα περί τή; ήθικής 
καί θρησκευτικής καταστάσεως τών λαών 
κατά τους χρόνου; τής έμφανίσεως τοΰ Χρι
στιανισμού, Ελλήνων, Ρωμαίων καί ’Ιου
δαίων. Ώμίλησεν ωσαύτως περί ίδρύσεω; 
καί έξαπλώσεως τής Χριστιανικής ’Εκκλη
σίας, περί τοΰ βίου τοΰ Ίησοΰ Χριστού 
καί τών ’Αποστόλων, περί τών κυριωτέ- 
ρων έκκλησιών καί τών αιτιών τής ταχεί
ας έξαπλώσεως τοΰ Χριστιανισμού' έπί 
τέλους δέ περί τών προσκομμάτων, άτινα 
ό Χριστιανισμό; άπήντησε καί τών μέχρι 
Σεπτημίου Σεβήρου (202 Μ· X.) διωγμών. 
Ό δέ Κύριο; Γαληνό; Κλάδος έδίδαξεν 
Ανθρωπολογίαν είς δώδεκα μαθήματα' 
περί τοΰ δφθαλμοΰ, τών ίργάνων καί πα
ραρτημάτων αύτοΰ καί τής όράσεως' περί 
τών οργάνων τοΰ ώτδς καί τής άκοή;' 

περί τής κοιλότητας τή; ρινδ; καί τής 
σσφρήσεως' περί τή; κοιλότητος τοϋ στό
ματος, τή; γλώσσης καί τή; γεύσεως' 
περί λάρυγγο;, φωνής, λόγου καί μουσι
κή; φωνητική;' έκλεισε δέ τήν έξάμηνον 
τών μαθημάτων αύτοΰ περίοδον πραγ- 
ματευθείς περί άνατομίας έγκεφάλου, νω
τιαίου μυελού καί τών δώδεκα έγκεφαλι- 
κών ζευγών τών νεύρων. Ό Κύριο; Λ. Λά- 
σκαρη; έδίδαξε Μαθηματικήν Γεωγραφίαν, 
πραγματευθείς περί τοΰ έν γένει δρισμοΰ 
καί τή; διαιρέσεως αύτή;' περί τοΰ συστή 
μ.ατο; τοΰ παντδ; καί τών σωμάτων τών 
άποτελούντων τδ Σόμπαν' περί άπλανών 
άστέρων, πλανητών καί κομητών' περί' 
τών διαφόρων ηλιακών συστημάτων άπδ 
τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ Κο
περνίκειου συστήματος' περί τή; κινήσεως 
τών πλανητών' περί τοΰ Ήλίου, τής Σε
λήνη; καί τών έκλείψεων αύτών' καί έπί 
τέλου; περί γενικής βαρύτητος. 'Ο Κύ
ριος Π. Καπλανίδης ώμίλησεν είς τρία τα
κτικά μαθήματα περί Έλ.Ιηνισμοΰ καί 
τής έπιρροή; αύτοΰ έπί τοΰ Χριστιανισμού' 
περί τών μεταξύ άμφοτέρων στενών σχέ
σεων, αφηγηθείς τά κατά τδν Μεσαιώνα 
καί τήν Ιστορίαν τών Παλαιολόγων, καί 
ζωηρώ; καί εύγλώττως καταδείξας ό,τι 
καί ύπδ θρησκευτικήν καί ύπδ έθνικήν έ- 
ποψιν παρουσιάζει ή πρωτόγονο; ήμών 
ιστορία. "Οπως δέ κλείση τήν περίοδον 
τών διά τδ ένεστώς έτος μαθημάτων αύ
τοΰ θέλει δμιλήσει άπαξ έτι περί τοΰ αύ
τοΰ, θέματος, τήν προσεχή Κυριακήν, νο
μίζω. Έπί τέλους δ Κύριος Ξ. Χουρμού- 
ζη; έδίδαξεν είς εννέα κατά δεκαπενθημε
ρίαν μαθήματα Πειραματικήν Χημείαν 
άπδ τών προϊστορικών χρόνων μέχρι σή
μερον, ιδία δέ περί τή; προόδου τών φυσι
κών έπιστημών καί τής άποτελεσματικής 
αύτών επιρροής έπί τή; προαγωγή; και 
•τοΰ πολιτισμού τών κοινωνιών' περί τής 
ώφελείας έκ τή; σπουδή; τή; χημείας' περί 
τοΰ οξυγόνου καί τής σημασία; αύτοΰ έν 
τώ άνοργάνω καί οργαν.κώ κόσμο»' περί 
υδρογόνου καί ΰδατο; καί τής σημασία; αύ

τοΰ έν τή φύσει, έπίσης δέ καί περί μετε
ωρολογία;' περί τών χημικών τοΰ άζωτου 
πρδς τά λοιπά στοιχεία σχέσεων' περί νι
τρικού όξέος καί άμμωνίας' περί Θείου καί 
φωσφόρου καί τή; έν τή βιομηχανία σημασί
ας αύτών' περί πυρίτιδος,βεγγαλικών φώτων 
καί πυρείων. Έν δέ τοΐς τελευταίοι; αύτού 
μαθήμασιν έπραγμάτεύθη έν συντόμιρ περί 
Χλωρίου, ’Ιωδίου, Φθορίου καί Βρωμίου, 
περί άνθρακος καί τών διαφόρων αύτοΰ ει
δών' άνεπαισθήτως δέ θίξας τδ περί Οργα
νικής χημείας ζήτημα, άνέπτυξε τελευ- 
ταΐον τδ περί κατασκευής οινοπνεύματος.

Πρδς άπαντα; τού; προρρηθέντας Κυρίους 
έκφράζο» τήν βαθείαν τοΰ Συμβουλίου εύ
γνωμοσύνην έπί τώ άόκνιρ ζήλω καί τή ά- 
κριβεΐ έπιμελεία, μεθ’ ής έξεπλήρωσαν τήν 
άνατεθεΐσαν αύτοϊς έθνωφελή μέν, πλήν κο
πιώδη ύποχρέωσιν, ελπίζω δ’ ότι δέν 6έ- 
λουσι παύσει καί έν τώ μέλλοντι έπιδαψι- 
λεύοντες ήμ,ΐν τδ απαύγασμα τών νοερών 
αύτών γνώσεων. Ό Θεοφιλέστατος "Αγιος 
Μυρέων μάλιστα,καθώς έπίσης καί δ Κύριος 
Γ. Κλάδος μοί ύπεσχέθησαν όριστικώς άπδ 
τοΰδε τήν φιλογενή αύτών καί διά τδ προ
σεχές έτος σόμπραξιν' καί καθόσον δ’ αφο
ρά τούς λοιπούς, άδιστάκτως βασιζόμεΟα 
έπί τών εύγενών αύτών αισθημάτων·

'Ομίλησαν δέ, πλήν τών άνωτέρω Κυρί
ων, έκτάκτως καί οί άκόλουθοι : δ Κύριος 
I. Ίσιδωρίδη; Σκυλίσσης ιίίς περί τής παρ’ 
ήμΐν Εκκλησιαστικής Μουσικής' δ Κ. Μ. 
Χαμουδόπουλος ύΐς περί τής ύπ’ αύτοΰ καί 
τού αδελφού του συγγραφείση; Ιστορίας 
τή; Όθωμ. Αύτοκρατορίας' ή Κυρία Ελένη 
Αύγερινοΰ Jic περί Θεάτρου καί τής έπιρ
ροή; αύτοΰ έπί τών Κοινωνιών καί περί Δρα
ματικής ύποκρίσεως' δ Κ. Α. Κουρνιάκτης 
Jlc, τδ μέν πρώτον περί του Σωτήρος ή
μών, τδ δέ δεύτερον περί Προνοίας καί Έ- 
ξοικονομήσεως' δ Κύριος Μ. Πάγκαλος περί 
Γάμου' δ Κύριο; Ν. Καζάζης περί τής άρ- 
χαία; τέχνη; καί τών αιτίων τής παρακ
μή; αύτή;' δ Κ. Rossi Γαλλιστί περί τών 
Ελλήνων άστρονόμων άπέναντι τής νεω- 
τέρας έπιστήμης' έπί τέλους δέ δ γεραρδ;
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Διευθυντής τής καθ’ ήμάς Ευαγ. Σχολής 
Κύριος Κ. Ξανθόπουλος άνέγνω πρώτον πα- 
ράφοασιν τού Προμηθέως Δεσμώτου καί κα
τόπιν έν ιδιαιτέρα συνεδριάσει τήν έπί τοΰ 
αΰτοΰ θέματος άνάλυσιν αΰτοΰ. Πάντας 
τούς προμνησθέντας άκαμάτους τοΰ λόγου 
έργάτας, τους δι’ εμβριθών καί ωφελίμων 
ομιλιών τιμήσαντας τδ βήμα τοΰτο, ευ
χαριστώ έπίσης έκ μέρους τοΰ Συμβου
λίου και τοΰ Σωματείου όλου.

'Έτερος σπουδαίος κλάδος τοΰ εσωτερι
κού ήμών τμήματος είναι, δπως γινιόσκετε. 
καί ή Βιβλιοθήκη μετά τοΰ ’Αναγνωστη
ρίου καί Μουσείου, καί τά τρία ταΰτα εις 
τούς έξαιρέτους ήμών συναδέλφους Κυρίους 
Κ. Εύσταθόπουλον, Κ. Ίσηγόνην καί Δ. 
Κερεστεζόπουλον άνατεθέντα. Καί ένταΰθα 
δ’ ευχάριστα έχω ν’ αναγγείλω ύμϊν. 'Π 
Βιβλιοθήκη, χάρις ιδίως είς τήν ύπδ τής 
’Εφορίας τοΰ Μουσείου και τής Βιβλιοθήκης 
τής Ευαγγελικής Σχολής, πρδς ήν καί δη
μοσία έκ νέου έκφράζομεν τάς έπί τούτω 
ευχαριστήσεις ήμών, χάρις, λέγω, πρδ πάν
των είς τήν παρ’ αύτής έκ 294 τόμων γε- 
νομένην προσφοράν, αριθμεί σήμερον 1986 
τόμους αντί 1574, όσους ήρίθμει πέρισυ 
κατά τήν αυτήν έποχήν. Τδ μετά τήν 
προσφοράν τής Ευαγγελικής Σχολής περισ- 
σεΰον υπόλοιπον ί/. τόμων 118 σύγκειται 
έκ τόμων μέν G5 σταλέντων ήμϊν παρά τοΰ 
έν 'Ελλάδι 'Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστι
κών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως μέ
σον τοΰ έκεΐ καλοΰ πατριώτου καί ενθέρμου 
ζηλωτοΰ τοΰ Συλλόγου Κυρίου Ν. Κοντο- 
πούλου, έκ τόμων δέ 53 προσφερθέντων 
παρά διαφόρων, ών δημοσιευθήσεται πίναξ 
αναλυτικός έν τω περιοδικώ. Καί καθόσον 
δ’ άφορ^ τής δαπάνης τδ κεφάλαιον έχομεν 
σπούδαίαν ύπέρ ήμών απέναντι τής περυσι- 
νής διαφοράν, διότι άντί τών πέρυσι δαπα- 
νηθέντων 2843 γροσίων, έδαπανήσαμεν ε
φέτος μόνον γρ. 1011. G5. καί ταΰτα δέ 
πληρωθέντα έκ περισσεύματος 10 λ· Όθ. 
σταλεισών πέρυσιν είς Άϊδίνιον πρδς πλη
ρωμήν αρχαιοτήτων καί γενναιοδώρως έ- 
πιστραφεισών ήμϊν. Είς τά σχετικώς άξια 

λόγου ταΰτα περισσεύματα προσθέσατε 
καί 250 σώματα τής ύπδ τοΰ έξ Άγχιά- 
λου Κ. Γ. Σταυρίδου μεταφρασθείσης Ιστο
ρίας τής τελευταίας Έπαναστάσεως τών 
Παρισίων, δωρηθέντα ήμΐν ύπδ τοΰ φιλο- 
γενοΰς μεταφραστοΰ, πρδς δν άπεδώκαμεν 
έπί τούτω τδν τίτλον Δωρητοΰ τοΰ Συλλό
γου, προσφερθέντα δέ διά τοΰ αντιπροέδρου 
ήμών Κυρίου Ν Γ. Οίκονομίδου, πρδς 8ν 
ιδίως όφείλομεν τήν εύγενή τής προσφοράς 
ταύτης πρωτοβουλίαν.

Είς έπίσης ανθήραν, άνθηροτέραν μάλι
στα κατάστασιν εύρίσκεται τδ Άναγνω- 

, στήριον ήμών, διά νέων έφημερίδων καί πε- 
! ριοδικών, ήμετέρων καί ξένων, πλουτισθέν, 

τδν δέ πλουτισμόν τοΰτον όφείλομεν ιδίως 
είς τήν μετά τοΰ ήμετέρου περιοδικού ένερ- 
γουμένην άνταλλαγήν. Τό Αναγνωστήριου 
ήμών αριθμεί σήμερον 31 μέν έφημερίδας 
Έλληνικάς καί Γαλλικάς, δλας, πλήν τοΰ 
έν Κωνσταντινουπόλει ΝεοΛόγου, πληρονο- 
μένου, μετά τοϋ περιοδικού ήμών άνταλ- 
λασσομένας, 1 4 δέ Ελληνικά, Γαλλικά και 
’Αγγλικά περιοδικά συγγράμματα, έκ τών 
οποίων 11 άνταλλ.άσσομεν μετά τοΰ Ό<ιή- 
ρον καί 3 πληρόνομεν. Τεσσαράκοντα πέντε 
λοιπδν έφημερίδας καί περιοδικά φύλλα αριθ
μούν σήμερον τδ ήμ. Άναγνως-ήριον δύναται 
νά θεωρηθή άνώτερον πολλών αδελφών αυ
τού νοερών τοιούτων φυτωρείων. Πρδς άπαν
τας τούς άξιοτίμους έφημεριδογράφους, τούς 
εύγενώς αίτησαμένους ή άποδεξαμένους τήν 
μετά τοϋ περιοδικού ήμών άνταλλαγήν, 
έκφραζω τάς άπδ καρδίας ευχαριστήσεις 
τοΰ σωματείου ολοκλήρου ήμών’ έπίσης 
δέ καί πρδς τούς φίλους Συντάκτας τών 
έν τή πόλει μας '/I ιια.ίθείας·, Σμύρΐης, 
UpodiJou καί Ιωνίας, προθύμως πάντοτε 
παρασχόντας ήμϊν τήν συνδρομήν αύτών.

'Π Όργανοθήκη τού Συλλόγου έμεινε κα
τά τδ έτος τοΰτο αναλλοίωτος, έκτδς μόνον 
τής καταναλώσεως χημικών τινων προϊ
όντων καί οξέων, χάριν τού ύπδ τού Κυρίου 
S. Χουρμούζη διδαχθέντος μαθήματος τής 
Πειραματικής Χημείας. Καθόσον αφορά 
έπί τέλους τδ Μουσεϊον τοΰ Συλλόγου, έ- 

πλουτίσθη κατά τδ ένιαύσιον τούτο διάστη
μα διά 33 χάλκινων νομισμάτων, 3 αρ
γυρών καί τινων άλλων άρχαίων αντικει
μένων, τών δωρητών τών οποίων τά όνό
ματα θέλουν έπίσης δημοσιευθή έν τώ 11ε- 
ριοδικώ’ έπίσης δέ δι’ ένδς χάλκινου άγαλ- 
ματίου, μιας βάσεως αγάλματος μαρμάρι
νης καί μιας κεφαλής γυναικός μαρμάρι
νης έπίσης, καί τών τριών τούτων προσφερ
θέντων παρά τοΰ αείποτε ζηλωτοΰ τών κα
λών έργων Κυρίου I. Μισθού’ καί έπί τέλους 
διά σφραγίδος όρειχαλκίνης, προσφερθείσης 
ήμϊν παρά τοΰ έν Άθήναις Κυρίου 1. Καλ- 
λισπέρη, τού ούδέποτε λησμονούντος τδν 
ήμέτερον Σύλλογον. Τού σχετικώς μικρού 
κατά τδ παρόν έτος πλουτισμού τοΰ Μου
σείου περιττόν νά είπω, ότι σπουδαία αιτία 
ε’ναι ή σύστασις τοΰ Μουσείου τής Εύαγγε- 
λικής Σχολής, τήν Εφορίαν τοΰ όποιου ευ
τυχής λογίζομαι συγχαίρων άπδ τής έδρας 
ταύτης έπί τή σπουδαία αναπτύξει καί τοϊς 
γιγαντιαίοις προόδου βήμασιν, άτινα έν 
βραχεί χρόνου διαστήματι έκαμεν άπδ τής 
συστάσεώς του. Άφοΰ, μοίρα άγαθή, άνδρες 
πολλώ ήμών κάροονες καί έκ φιλοπατρίας 
καί ζήλου ακραιφνούς δομώμενοι άνέλαβον 
τήν εύγενή φροντίδα τής συλλογής τών, ώς 
μή ώφειλεν, είς διάφορα τής Ανατολής υζ- 
ρη διεσπαρμένων άρχαιοτήτων, χρέος ήμών 
ήτο, καί ύπδ τής αβροφροσύνης αύτής έπι- 
βαλλόμενον, νά τοϊς άφήσωμεν ελεύθερον 
τδ στάδιον, πιστώς τηρούντες πάντοτε τά 
άρχήθεν έμπιστευθέντα ήμϊν. Τοΰτο καί έ- 
πράξαμεν. "Εχομεν τοσαΰτα άλλα έπίσης 
σπουδαία καί ωφέλιμα έργα, έφ’ ών δυνά
μεθα νά στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών.

Ό Χάρων—διότι έκ καθήκοντος ιερού 
οφείλω μετ’ άλγους ψυχικού νά μνημονεύσω 
καί τών πρδς μονάς μακαρίους κατά τήν έ
νιαύσιον περίοδον ταύτην άπελθόντων άδελ- 
φών ήμών—ό Χάρων υπέβαλε δυς-υχώς καί 
έφέτος ήμάς είς φορολογίαν ϊσην πρδς τήν 
περυσινήν καί νέα κενά, δυσπλήρωτα 
ενιαχού, μεταξύ τής ολιγάριθμου φάλαγγος 
ήμών ήνέωξεν. Ούτω,πρός τόσας άλλας φιλ- 
τάτας σκιάς, άνωθεν ήμών κατά τήν έπί- 

σημον ταύτην στιγμήν περιϊπταμένας καί 
μετά ζωηρού πάντοτε άκροωμένας ενδιαφέ
ροντος τήν ένιαύσιον τών έργων ήμών έκ- 
θεσιν, εχομεν ν’ άναφέρωμεν καί τάς τών 
κατά τδ έτος τοΰτο έσαεί έγκαταλιπόντων 
ήμας : Σ. Βασιλειάδου, όρφανήν προώρως 
άφέντος τήν καλλικέλαδον λύραν του, μέ
λους δ’ ήμών άντεπιστέλλοντος, πρδς τού 
οποίου τήν οικογένειαν διεβιβάσαμεν τάς 
παραμυθητικός ήμών προσρήσεις’ καί Μ. Δ. 
Σερεμέ, Β. X. Χαραλάμπους καί Δ. Φαλδά- 
ητζ, τάς οικογένειας τών όποιων παρακαλώ 
νά δεχθώσι τάς άπδ τού βήματος τούτου 
συλλυπητηρίους ήμών έκφράσεις.

Παρά τού άρτίως έν τή ήμετέρα πόλει 
συστηθέντος Διδασκαλικού Συλλόγου έζητή- 
θη ήμϊν. Κύριοι, ή άπαξ τής έβδομάδος κα
τά Σάββατον παραχώρησες τής αιθούσης 
τού ήμ. Συλλόγου πρδς συνδιάσκεψήν’ πε
ριττόν δέ νά είπω ότι προθύμως τήν παρε- 
χωρήσαμεν, ευχόμενοι τώ νεαρφ ήμών τού
τω άδελφώ ήμέρας γονίμους έργωνέθνοφελών 
καί τελεσφόρων διά τήν ’Ανατολήν άπασαν.

Αύτδ εΐναι τδ τελευταϊον κυριώτερον τών 
εσωτερικών ήμών έργων. Κλείω τδ μέρος 
τοΰτο τής έκθέσεως, έπιποοσθέτων ότι ή 
εορτή τοΰ Συλλόγου έτελέσθη καί έφέτος 
κατά τήν πρώτην τού ’Οκτωβρίου Κυριακήν 
μετά τής συνήθους έπισημότητος, τοΰ μέν 
διακεκριμένου διδασκάλου καί ειλικρινούς φί
λου τού Συλλόγου Κ. Εύσταθοπούλου άπαγ- 
γείλαντος τδν ένιαύσιον πανηγυρικόν δι’ 
εμβριθούς πραγματείας περί Νόστου τού 
’Οδυσσέως, έμοΰ δέ έμμετρον πρδς τδν "Ο
μηρον ύμνον. Μεταβαίνω δέ ήδη είς τδ τμή
μα τής έξωτερικής ένεργείας, πολλώ τοΰ 
πρώτου σπουδαιότερον.

Καί έν πρώτοις περί τών Σχολείων τού 
Λαοΰ, τοΰ όμολογουμένως τελεσφορωτέρου 
τούτου έξ δλων τών μέχρι τοΰδε έργων τού 
ήμ. Συλλόγου. Ένθυμεϊσθε, βεβαίως,ότι πέ
ρυσι διετηροΟμεν δύο μέν Σχολεία νυκτερινά 
τού λαοΰ, μίαν δέ Σχολήν τών άπορων παί
δων. "Ινα φθάσωμεν είς άποτέλεσμα καλ
λίτερου ένεκρίθη, συμφώνως καί μέ τήν 
γνώμην τής ’Εκπαιδευτικής ’Επιτροπής, συγ-



20 G ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.

κειμένης έκ τών Κυρίων 1. Αυγερινού, Α. 
Βουτζινά, Α. Κουρνιάκτου, Ν. Γ. Οικονο
μικού, Π. θωμόγλου, Δ. Άλεξανδράκη καί 
Σ. Κοντολέοντος, τά μεν δυο Σχολεία τοΰ 
Λαοΰ νά συγχωνεύσωμεν εις Sv, τδ κατά 
τήν όδδν 'Ρόδων, αύξάνοντες συγχρόνως τά 
έν αύτώ πρδς διδαχήν μέσα καί έπί τδ ά- 
ποτελεσματικώτερον συγκεντροΰντε; τήν 
έργασίαν, τήν δέ Σχολήν τών απόρων παί
δων νά μετατοέψωμεν εις Νηπιαγωγεΐον. 
Καί τοΰ μέν Νυκτερινού Σχολείου τοΰ Λα
οΰ τήν άνωτέραν διεύθυνσιν άνεθέσαμεν τώ 
διδασκάλω Κυρίο» Μ. Γρηγοριάδϊ), τήν δε 
τοΰ Νηπιαγωγείου τή διδασκαλίσσρ Κυρία 
Μ. Παππαδοπούλου, Οέσαντες τδ τελευταϊ- 
ον τοΰτο καί ύπδ ειδικήν έφορίαν συγκειμέ
νων έκ τών Κυρίων Κ. Εύσταθοπούλου, 
Α. Βουτζινά καί I. Αύγερινοΰ.

"Οπως έξάγω έκ τής έκθέσεως τοΰ Κυρί
ου Μ. Γρηγοριάδου,—πρδς 8ν είμί βέβαιος 
δτι ερμηνεύω τήν έπιθυμίαν ού μόνον τοΰ 
Συμβουλίου, άλλά καί τοΰ Σοιματείου δλου 
έκφράζων αύτώ καί δημοσία τήν εύγνωμο
σύνην ήμών έπί τώ άόκνω ζήλω, 8ν κατέ· 
βαλεν,—5 άριθμδς τών μέχρι 1 0 ’Απριλίου 
έν τώ Νυκτερινώ Σχολείω έγγοαφέντων μα
θητών άνήλθεν εις 485, έκ τών οποίων δ
μως 150 μόνον μέχρι τέλους άπέμειναν. 
Τδ διατί ή είς τδ τρίτον μόνον έλάττωσις 
αΰτη τοΰ άριθμοϋ, έκαστος ύμών τδ γινώ- 
σκει ή τδ μαντεύει τούλάχιστον' διά τδ α
ψίκορον πρδ πάντων τοΰ χαρακτήρος ήμών. 
Εις τήν ριζικήν μίλα ταϋτα αιτίαν ταύτην, 
τήν όποιαν αμφίβολον άν δ χρόνος κατορ
θώσω νά έκριζώσ^ έξ ολοκλήρου, προσθέ
σατε, άν θέλωτε, και έτέραν σπουδαίαν, 
κατ’ έμήν ιδέαν τούλάχιστον' τδ άτελές έν 
μέρει τής έν αύτώ έκπαιδεύσεως. "Ινα κα- 
ταστήσωμεν, Κύριοι, καί τήν είσοδον τοΰ 
Σχολείου μάλλον εύπρόσιτον είς τδν λαδν 
καί τήν έν αύτώ φοίτησιν τακτικωτέραν έκ 
μέρους του, ύπάρχει άνάγκη άπόλυτος κατ’ 
έμέ, καί έπί τούτου έδύναντο καί οί άξιόττ- 
μοι τής πόλεως ήμών διδάσκαλοι νά έκφέ- 
ρωσι τήν γνώμην αύτών καί μάς καθοδη- 
γήσωσιν έπί τδ τελειότερου, ύπάρχει ανάγ

κη εισαγωγής έπαγωγών τινων μαθημά
των, άτινα θά μάς χρησιμεύσωσιν, απέναν
τι τοΰ όχλου ιδίως, ώς δέλεαρ, δι’ ού θά 
τδν διδάξωμεν καί σπουδαιότερα μαθήματα. 
Πόσοι έξ ήμών, δσω φύσει καί άν ησαν άπ’ 
άρχής έπιμελεΤς πρδς τά γράμματα, άνα- 
μιμνησκόμενοι κάποτε τής παιδικής αύτών 
ήλικίας, δέν ένθυμοΰνται τάς νΰν μέν πε
ριπόθητους, τότε δμως βαρείας καί οχληράς 
τών πρώτων αύτών σπουδών ήμέρας ! "Ο,τι 
ητο βαρύ καί αφόρητου, τολμώ είπεΐν, δι’ 
ήμάς παϊδας, δέν δύναται βεβαίως νά ηναι 
τερπνδν καί εύάρεστον δι’ άνθρώπους ένή- 
λικας, δι’ άνδρα ς πολλάκις, διότι τοιοΰτοι 
ώς έπί τδ πλεΐστον είναι οί συχνάζοντες τδ 
Σχολεϊον τοΰ λαοΰ. Ανάγκη λοιπδν άπό
λυτος τής εισαγωγής τερπνότερων τινών 
μαθημάτων, ένδ; μαθήματος Γραμμικής 
’Ιχνογραφίας έν παράδειγμα τι, ένδς μαθή
ματος Τεχνολογικής Χημείας, ένδς μαθήμα
τος Μηχανικής Πρακτικής ή καί άλλου τι- 
νδς δμοίου, τών οποίων ή άπόκτησις άδύνα* 
τος δέν εΐναι δσ<ρ καί άν παρουσιάζω δυσ
χέρειας.—ιδού τά καλ.λίτερα, τά μόνα ίσως 
θέλγητρα, δι’ ών ήθέλομεν καί τδν λαδν 
εύκολώτερον προσελκύσει καί τών φαλαγ
γών τών μαθητών εμποδίσει τήν άραίωσιν. 
Πλήν δέ τούτου, ίσως καί έκ τών έν τή αι
θούση τοΰ Συλλόγου παραδιδομένων τακτι
κών μαθημάτων σκοπιμώτερον ήθελεν εΐ- 
σθαι άν τινα έξ αύτών, τδ τή; ’Ανθρωπο
λογίας ιδίως, παρεδίδοντο έν αύτώ τω 
Νυκτερινό» Σχολείω τοΰ λαοΰ, άφιεμένης 
οΰτω καί τής αιθούσης τοΰ Συλλόγου διαθέ
σιμο τέρας πρδς έκτάκτους δμιλίας. Διότι, 
Κύριοι, μή λησμονώμεν δτι δέν άνεδέχθωμεν 
τήν έντολήν νά μάθωμεν τδ λαδν γράμμα
τα μόνον' όφείλομεν συγχρόνως νά τδν δ- 
πλίσωμεν καί μ.έ πρακτικάς γνώσεις, νά εύ- 
ρύνωμεν ιδίως, νά μορφώσωμεν μάλλ.ον καί 
τάς περί αύτής τής ύπάρξεως αύτοΰ στοι
χειώδεις ιδέας, δι’ ών δλων Οά έννοήση καλ- 
λίτερον τδν θειον αύτοΰ προορισμόν. Υ
ποβάλλω τάς σκέψεις ταύτας είς τδ διαδε
χόμενου ήμάς συμβούλιου, βέβαιος ών δτι 
καθόσον αφορά τού; τακτικώς διδάσκοντας, 

προθύμως θέλουσι μεταφέρει άπδ τής αίθού 
σης τοΰ Συλλόγου έν τώ Σχολείω τοΰ λαοΰ 
τήν δι’ ήμάς πολύτιμον νοεράν αύτών συν
δρομήν.

Έκ τών είς τά τέσσαρα τοΰ Σχολείου 
τμήματα έγγραφέντων 4 8 3, ώς άνωτέρω 
εϊοηται, μαθητών, ησαν καθ’ δσον μέν άφο
ρά τήν ήλικίαν 301 άπδ 8 μέχρι 15 έτών, 
132 άπδ 16 έως 20 καί 52 άπδ 21 
μέχρι 35. Καθ’ δσον δ’ άφορά τήν πατρίδα, 
220 Σμυρναίοι, 102 Λέσβιοι, 16 Ήπειρώ- 
ται, 24 “Ανδριοι καί Τήνιοι, 20 Κρήτες, 
20 Κυθηραϊοι, 1 2 Σάμιοι καί 44 Άνατολϊ- 
ται. Καί έπί τέλους καθόσον άφορά τδ έ
πάγγελμα, 48 ύπηρέται, 36 έργάται καί 
401 διαφόρων τεχνών. Έδιδάχθησαν Άνά- 
γνωσιν, Γραφήν, ’Αριθμητικήν, Ίεράν Ιστο
ρίαν, Ίεράν Κατήχησιν καί έξήγησιν Ιερού 
Εύαγγελίου. Οί έγγραφέντες ησαν κατά 
μέγα μέρος νέοι χρηστών ήθών καί καλής 
συμπεριφοράς, όργώντες πρδς μάθησιν' άν- 
τελαμβάνοντο εύκολώτερον οί νεώτεροι, 
πλήν έπέμενον πλειότερον,φυσικώ τώ λόγω, 
οί έφηβοι καί οί άνδρες. Πάντες οί άναλα- 
βόντες τήν εύγενή καί φιλάνθροιπον τής δι
δασκαλίας φροντίδα έδίδαξαν έν γένει μετά 
ζήλου καί προθυμίας' ή συνεχής δμως άλ- 
λαγή τών διδασκόντων προσώπων,επομένως 
καί τοΰ συστήματος, έπέφερεν άνωμαλίαν 
τινά περί τήν έργασίαν καί πρόοδον τών μα
θητών. Έν τώ Σχολείο» τούτω του λαοΰ έδί
δαξαν οί Κύριοι I. Κοντόπουλος, Δ. Βρετό- 
πουλος, Σ. Κοντολέων, Δ.’Αλεξανδράκης, Ν. 
Βερεκέτης, Δ. Κερεστετζόπουλος, Μ. Νικο- 
λαΐδης, Γ. Λογοθετίδης, Μ. Βελτάκης, Ν. 
Οανουσιάδης, Κ. Οίκονομόπουλος, Στυλια
νού, Μ. Γρηγοριάδης καί Α. Κουρνιάκτης. ό 
άείποτε προθύμως Ουσιάζων τάς όλίγας τής 
άναπαύσεως ώρας του, οσάκις τώ τείνει τις 
χεΐρα,τδν άρτον τοΰ πνεύματος αϊτών παρ’ 
αύτοΰ· Ούτος μετά τοΰ Κυρίου Μ. Γρηγορι- 
άδου άνέλαβον καί τών ιερών μαθημάτων 
την διδαχήν, δι’ ήν, οφείλω μετά λύπης νά 
τδ εΐπω, είς μάτην έπανειλ.ημμένως έζητή- 
σαμεν πολλών ιερωμένων τήν σύμπραξιν. 
Άπδ καρδίας εύγνωμονών έκ μέρους τοΰ

Συμβουλίου πρδς άπαντα; τούς προμνησθέν-· 
τας, έφορεύσαντας καί διδάξαντας, τούς 
ευχαρίστως πάντοτε θυσιάσαντας τάς με- 
μετρημένας τής άναπαύσεως αύτών στιγ- 
μάς, ϊνα συνεισφέρωσι τδν νοερδν αύτών έ
ρανον, καί άπδ τούδε παρακαλιών αύτούς νά 
μή στερήσωσιν ήμάς καί έν τώ μέλλοντι 
χρόνορ τής ενεργού αύτών συνδρομής, υπ
ενθυμίζω αύτοΐς τδ ίερδν έκεϊνο τοΰ άθανά- 
του έν Γολγοθά μάρτυρος λόγιον: «"Ο,τι άν 
ποιήσητε ένι τών αδελφών μου τούτων τών 
ελάχιστων, έμοί έποιήσατε.» Έν τοΐς άγίοις 
τούτοις λόγοις, αίωνία αληθούς πολιτισμοΰ 
σπορά, θέλουσιν εΰρει, πιστεύω, γλυκείαν 
τών μόχθων αύτών άμοιβήν διά τδ παρελ
θόν καί αντλήσει νέα; δυνάμεις διά τδ μέλ
λον.

Μετά τδ Σχολεϊον τοϋ λαοΰ έρχεται τδ 
Νηπιαγωγείου, εφέτος πρώτον, ώς προεϊπον 
άνωτέρω, συστηθέν. "Αμα άποφασίσαντες 
τοΰ δευτέρου τούτου Σχολείου τήν ϊδρυσιν 
έσχομεν τήν άληθώς καλήν τύχην ν’ άναθέ- 
σωμεν τήν διεύθυνσιν αύτοΰ είς τήν ύπδ 
τοΰ Κ. Εύσταθοπούλου ύποδειχθεϊσαν ή
μΐν έξαίρετον διδασκάλισσαν Κυρίαν Μαρι- 
γώ Παππαδοπούλου. Έκ τής περί αύτοΰ 
σημειώσεως, μετά σπανίας ακρίβεια; καί 
πολλών λεπτομερειών παρά τής Κυρίας 
Παππαδοπούλου συνταχθείσης, άποσπώ πε- 
ριληπτικώς,ότι ένεγράφησαν μέν είς τδ Νη
πιαγωγείου μέχρι σήμερον 162 παΐδες' 
τούτων 82 μέν άρρενα άπδ 4 έως 1 0 έτών, 
80 δέ θήλεα άπδ 4 μέχρις 11' άπεχώρη- 
σαν δέ προώρως 25—ώστε μένουσιν έτι 
1 37, τά νΰν διδασκόμενα. Έκ τών περί έ
κάστου μαθητοΰ λεπτομερών σημειώσεων, 
τάς όποιας ή άξιότιμος διευθύντρια εύηρε- 
στήθη νά μοί δώση, καί έκ τών όλίγων, 
δσα έδυνήθημεν νά ίδωμεν μέχρι τοΰδε, 
σπουδαίως έλπίζω, δτι κατά τάς βραδύτε
ρον γενησομένας έξετάσεις, τάς οποίας πι- 
ς-ευω, δτι μέγα μέρος τοΰ φιλομούσου τού
του άκροατηρίου θέλει διά τής παρουσίας 
αύτοΰ τιμήσει καί ενθαρρύνει, ή Κυρία Παπ
παδοπούλου διττήν μάς προπαρασκευάζει 
εύχαρίστησιν' πρώτον οτι καλήν ιδέαν έ- 
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σχομεν μ,ετατρέψαντες είς Νηπιαγωγείο·/ 
τήν τέως Σχολήν τών ’Απόρων παίδων καί 
δεύτερον δτι καλλιτέραν εκλογήν διά τδ 
επίπονον τής διδασκαλίσσης έργον δέν έ- 
δυνάμεθα νά κάμωμεν.

Άπεπειράθημεν ωσαύτως, Κύριοι, νά θέ- 
σωμεν τδ αρτισύστατο·/ τοΰτο Νηπιαγω
γείου καί ύπδ τήν ανώτερα·/ προστασίαν καί 
έπίβλεψιν τοΰ γυναικείου φύλου, συστή- 
σαντες μάλιστα καί εξαμελή εφορίαν έκ 
Κυριών πρδς τοΰτο. Έσκέφθημεν δτι τδ ω
ραίου φΰλον ένδιαφέρεται επίσης αμέσως 
καί σπουδαίως δπως ήμεΐς εΐς τά μεγάλα 
ταΰτα κοινωνικά ζητήματα, επομένως καί 
δίκαιον είναι καί συμφέρον Οά ήτο διά τδν 
Σύλλογον νά τδ συμπαραλάβη βαθμηδόν βο- 
ηΟδν είς τδ κοπιώδες έργον, δπερ άνεδέξατο, 
ώς καλήν δ’ άρχήν τής συνέργειας ταύτη: έ- 
θεωρήσαμεν τήν ύπδ τήν άνωτέραν αύτοΰ έ- 
ποπτείαν σύστασιν τοΰ Νηπιαγωγείου. Δυσ
τυχώς ή πρώτη απόπειρα αΰτη έναυάγησε, 
καί, λυπούμενος ένδομύχως τδ λέγω, ή διο- 
ρισθεΐσα έπιτροπή ούδέν κατειργάσατο. 
Πρέπει έκ τούτου νά έςαγάγωμεν δτι οί ύ- 
πολογισμοί ήμών ήσαν έσφαλμένοι, δτι ή 
ιδέα ήμών ήτο πλημμελής, καί ν’ άπελπι- 
σθώμεν διά τδ μέλλον ; Πολλοΰ γε καί δει. 
“Ολα τά έργα έν τή άρχή καί δυσχερείας 
παρέχουσι καί αμφίβολον πολλάκις παρου- 
σιάζουσι τδ μέλλον. ’Αλλ’ ή επιμονή αδύνα
τον νά μή στεφανωθή έπί τέλους διά τής 
έπιτυχίας, δταν, έννοεΐται, ώρίμως μ,ελε- 
τήση τις προηγουμένως τήν ιδέαν, ήν πρό
κειται νά θέση είς ένέργειαν. Καί έπί τοϋ 
προκειμένου έσκεμμένως μελετήσαντες τδ 
πράγμα, σπουδαίως έλπίζομεν, οτι έν τώ 
γυναικείο/ φύλο/ Οέλομεν ευρει βαθμηδόν 
καί διά τήν παροΰσαν καί δι’ άλλας 
τοΰ Συλλόγου έργασίας ένεργδν καί πολύ
τιμον συμμέτοχον.

Τώ όντι, εύγενεΐς μου Κυρίαι καί Κύριοι. 
Ή γυνή κατέχει ού μόνον έπίσης μέ τδν 
άνδρα, άλλά καί πλειότερον πολλάκις τού
του τά πρός διεξαγωγήν τοιούτων έργων ά- 
παιτούμενα προσόντα' έχει έν πρώτοις τάς 
ώρας τής άναπαύσεως άφΟονο/τέρας ή 5 ά

νήρ, επομένως δύναται καί άνετώτερον τού
του νά έργασθή περί τά τοιαΰτα’ έχει 
άκολούθως τήν καρδίαν πολύ τρυφερωτέραν 
τής τοΰ άνδρός καί ή ήχώ τής φωνής τοΰ 
πάσχοντος θίγει τάς χορδάς τής γυναικεί
ας καρδίας ταχύτερον καί ζωηρότερον παρά 
τάς χορδάς τής τοΰ ήμετέρου φύλου' ή γυ
νή είναι καλλίτερος τοΰ εράνου έκάστου δια- 
νομεύς, έπί τέλους δέ καί πρδ πάντων κα
τέχει διά τής ευγλωττίας καί τής πειθοΰς 
τελειότερο·/ δλα τά θέλγητρα καί όπλα έ
κεϊνα, δι’ ών Οά έξαγάγη καί έκ τοΰ βα
λαντίου τοΰ γλισχροτέρου φυλαργύρου τδν 
πρδς συνδρομήν φιλανθρώπων έργων όβολδν 
αύτοίς Περί δλων τούτων έπείσθην καλλί · 
τερον, μεταβάς έσχάτως, ύποθέσεο/ν χάριν, 
είς Κ)πολιν, καί έκ τοΰ σύνεγγυς ίδίοις δμ- 
μασιν ίδών οτι ό πρώτος καί σπουδαιότερος 
πολλάκις ενεργός έργων τοιούτων είναι τδ 
γυναικείου φΰλον, διά τών αδελφοτήτων 
καί άλλων όμοιων σωματείων άνακουφίζον 
τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα,καί ψαΰον καί 
έπουλόνον καϊ Οεραπεΰον ένίοτε τάς μεγά- 
λας ταύτας κοινων.κάς πληγάς. Είδον, πι- 
στεύσατέ μοι,θαύματα άληθή έκ μέρους τών 
έν τή πρωτευούση τοΰ Όθωμ. Κράτους Έλ- 
ληνίδων Κυριών' ζήλον άοκνον, ένέργειαν 
άκάματον, έΟνικήν φιλοτιμίαν ανεξάν
τλητου σχεδόυ. Διά τώυ Κυριών οί έκεϊ 
Σύλλογοι καί άλλαι αδελφότητες ενερ
γούν τά πλεΐστα τής έςωτερικής αύτών έ
νεργείας καίπρδς τάς Κυρίας καταφεύγουσιν, 
όσάκις αίσθανθώσι τά εαυτών μέσα ελλιπή. 
Άδιστάκτως λοιπόν φρονώ, δτι ή έφέτος 
ναυαγήσασα απόπειρα πρέπει νά έπαναλη- 
φθή καί έν τώ μέλλοντι καί, τδ κατ’ έμέ, 
σπουδαίως έλπίζω,δτι ό Σύλλογος ήμών θέ
λει έν τώ γυναικείο/ φύλο/ ευρει μίαν ήμέ
ραν δεξιάν χεΐρα πρδς εύχερεστέραν καί τε- 
λειοτέραν διεκπεραίωσιν τών δι’ αύτδν πολ
λών δυστυχώς καί ποικίλων έργων.

Έξαιτοΰμαι τής ευμενούς ύμών συγγνώ” 
μ.ης άν τοσοΰτον ένδιέτριψα έπί τδ θέμα 
τοΰτο, είς τδ όποιον μεγάλην αποδίδω ση
μασίαν' περαίνω δέ τήν περί Νηπιαγωγείου 
έκθεσιν ταύτην, προσθέτων πρώτον μέν, δτι 

ήγοράσαμεν καί διενείμαμ εν ικανόν άριθμδν 
σανδαλίων καί ένδυμάτων είς ένδεή καί γυ
μνά πολλάκις νήπια, δεύτερον δ’ δτι ϊνα 
προπαρασκευάσωμεν διά τδ κατάστημα τοΰ
το διδασκαλίσσας κατά τήν νέαν μέθοδον, 
παρεκαλέσαμεν τήν έπί τούτο/ ειδικήν ικα
νότητα κεκτημένην Κυρίαν Χρυσάνθην Σα- 
κελλαρίου ν’ άναδεχθή τήν γύμνασιν δύο 
κοραοίων, ή δ’ άξιότιμος κυρία αΰτη εύγε- 
νώς πάνυ άπήντησεν εΐς τήν ήμετέραν αί- 
τησιν. Δυστυχώς τδ έν τών κορασίων προώ- 
ρως άπήλθεν, ώστε μένει τδ έτερον μόνον 
γυμναζόμενον παρ’ αύτή.

Καθόσον άφορ$ τάς μετά τοΰ εξωτερικού 
σχέσεις ήμών. ιδού έν περιλήψει αί κυριώ- 
τεραι αύτών. Ώνομάσαμεν μέλος μέν έπίτι- 
μον τοΰ Συλλόγου τδν έν Όδησσώ διακε- 
κριμένον φιλογενή Κύριον I. Γ. Βουτζινά, 
άντεπιστέλλοντα δέ μέλη, τδν έν ’Αλεξάν
δρειά Κύριον Ε. Ε. 'Ρούπαν, ένεκα τών ά- 
καμάτων αύτοΰ ύπέρ τοΰ περιοδικού ήμών 
ένεργειών, καί τδν έν Δενιζλί Κύριον Α. Σα- 
κελλίωνα, συνεπεία τής πρδς τδν Σύλλογον 
άποστολής άρχαίων πανομοιότυπων έπιγρα- 
φών, προσφερθεισών βραδύτερον -παρ’ ήμών 
πρδς τδν έν Παρισίοις Σύλλογον πρδς διά— 
δοσιν τών 'Ελ. Γραμμάτων. Συνήψαμεν 
σχέσεις μετά τοΰ έν Κ)πόλει Συλλόγου 
Κοραής, μετά τοΰ έν Γαλαζίιρ Έλ. Άνα- 
γνωστηρίου καί μετά τού έν Ιίειραιεϊ άρτι- 
συστάτου Φιλολ.ογικοΰ Συλλόγου //Ζ Λ/οβ- 
σαι. Ό έν Θεσσαλονίκη έπίσης Σύλλογος 
ήτήσατο τήν γνώμην ήμών έπί φυλλαδίου 
παρ’ αύτοΰ άποσταλέντος ήμΐν καί περί τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως πραγματευομένου, 
ήμεΐς δ’ ένεκρίναμεν ν’ άναθέσωμεν τήν έπί 
τούτω γνώμην εΐς τδν Διδασκαλ· Σύλλο
γον. Έπέμψαμεν δημοδιδάσκαλον είς ’Ι
κόνιου, κατ’ αϊτησι/ τής έκεϊ Δημογεροντί
ας, πρδς ήμάς άπευθυνθείσης έπί τούτω"— 
πρδς τούτοις δ’ έπέμψαμεν δωρεάν καί διά
φορα βιβλία πρδς τδν έν Τήμνω Σύλλογον. 
Παραλείπω, ϊνα μή καταχρασθώ τής ύπο- 
μονής υμών, άλλας τινάς δευτέρου λόγου 
άξίας πράξεις καί καταλήγω καί τδ περί 
Εξωτερικής ένεργείας τμήμα τοΰτο, έκθέ-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ’.)

προορισαι 
αύτδ, δι

των ύμΐν δσον δύναμαι βραχύτερου τά περί 
Περιοδικού, τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου κλά
δου έξ όλων τών τοΰ εξωτερικού τμήματος.

Τριετές ηδη τήν ήλικίαν τδ περιοδικόν 
«"Ομηρος» βαίνει βραδέως μέν,πλήν ασφα
λώς πρδς τόν προορισμόν, 8ν είχον ύπ’ οψιν 
οί ίδρύσαντες αύτδ, διττώς ώφελοΰν τδν 
Σύλλογον, καί ηθικώς καί ύλικώς. Ηθικώς 
είπον, διότι δέν 0’ άρνηθήτε, πιστεύω, Κύ
ριοι, δτι διά τοΰ περιοδικού ήμών κατά μέ
γα μέρος έν τώ έξω κόσμιρ ύπάρχομεν, έω
σοΰ τούλάχιστον δι’ έργων σπουδαιοτέρων 
καί μάλλον τελεσφόρο/ν ύπάρξωμεν, δτι δ’ 
άν ή έντδς τής Σμύρνης ψυχή ήμών είναι 
τά Σχολεία τοΰ λαοΰ, ή έκτδς αύτής εί
ναι τό ήμέτερον περιοδικόν' διά τού περιο
δικού συνδιαλεγόμεθα νοερώς μετά τοσού- 
των αδελφών Συλλόγων καί ’Αναγνωστη
ρίων, καί άλλων έν ’Ανατολή καί Αίγύπτω 
καί αλλαχού ομογενών, καί έν τώ περιοδικό/ 
αποταμιεύονται, σπορά πολύτιμος διά τδ 
μέλλον,τοσαύται καί άρχαιολογικαί καί άλ
λαι ποικίλαι σημειώσεις καί πληροφορίαι, 
σπουδαίαν βελτίωσιν δυνάμεναι βαθμηδόν 
νά έπιφέρωσιν έπί τής ήθικής καί ύλικής 
καταστάσεως τών άναξιοπαθούντων αύτών 
λαών' διά τοΰ περιοδικού τέλος πάντων, 
ώς δι’ άλλου νοερού σωλήνος, μεταδίδο- 
μεν καί εΐς αύτούς τούς έν τώ ένδοτέρω 
τής Μικρασίας, τής Αΐγύπτου καί άλλα- 
χόθι ιδέας καί γνώσεις διψώντας άδελ- 
φούς ήμών, δ,τι πλειότερον ήμεΐς γινώ- 
σκομεν αύτών καί δ,τι σταχυολογήσωμεν 
καλόν έν τώ άπείρω τών Έσπερίων φύλ
λων λειμώνι.

Δέν έχομεν τήν άπαίτησιν δτι τήν νοε
ράν ταύτην καί ψυχικήν τροφήν, τήν ο
ποίαν προσφέρομεν τώ κοινώ, τήν προσφέ- 
ρομεν τελείαν ύφ’ δλας τάς επόψεις. ’Α
πεναντίας. Μ’ δλας τάς εύμενεϊς περί αύ
τοΰ γνώμας, τάς όποιας καθ’ έκάστην παρ’ 
άνδρών φιλομαθών καί σπουδαίων λαμβά- 
νομεν, μ’ δλα τά πολλά καλά, άτινα καί 
δι’ άλλων φίλων έξ ’Αθηνών καί ό ίδιος έ
σχάτως έν Κ(πόλει ήκουσα περί τοΰ πε
ριοδικού ήμών παρ’ άνθρώπων, τών όποιων 

27.
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τήν γνώμην θεωρώ πολύτιμον περί τά τοι- 
αύτα, άναγνωρίζω πρώτος δτι al It αύτώ 
ελλείψεις δέν είναι καθόλου σπάνιαν, αν 
δ* έγώ αύτδς τάς ευρίσκω μή σπανιζούσας, 
υποθέτω πόσας περισσοτέρας θά τάς εύρί- 
σκωσιν έξωθεν ! Περιττόν δέ νά είπω, δτι 
τδ δίκαιον είναι υπέρ αύτών, διότι οί γο
νείς διά τής καρδίας μάλλον ή διά τών 
οφθαλμών μετρώντες τάς άρετάς καί κα
κίας τών τέκνων των, σπανίως ευρίσκουσι 
τά ελαττώματα αυτών τόσα, δσα πράγμα
τι είναι καί δσα δ έκτδς κόσμος φάνε· 
ρώς τά βλέπει. Καί δμως, άν έγινώσκετε 
πόσας δυσχερείας, όποια μεγάλα πολλά* 
κις προσκόμματα παρουσιάζουσιν έργα τοι- 
αΰτα, ίνα παρέχωσιν δ,τι περιοδικόν Συλ
λόγου πρέπει νά παρέχη, ήθέλετε, είμί 
βέβαιος, έκφέρει γνώμην έπιεικεστέραν. 
ΙΙρόεδρος Συλλόγου άνωτέοου τοΰ ήμετέρου 
μοί έλεγεν έσχάτως έν Κ(πόλει, δτι πολ
λάκις συλλογισθέντες καί πάντοτε έπιθυ- 
μούντες νά συστή.σωσιν έκδοσιν τακτικήν 
περιοδικού, δέν έτόλμησαν μέχρι σήμερον 
νά θέσωσιν είς έκτέλεσιν τήν ιδέαν των, 
συνεπεία τών σπουδαίων κωλυμάτων, άτι
να άπήντησαν. Καί έν αύταΐς ταϊς Άθή
ναις, τί) καθ’ ήμάς έστίφ τών φώτων, έχε
τε πρόσφατα παραδείγματα σπουδαίου Συλ
λόγου άναγκασθέντος νά διακόψη τήν έκ- 
δοσιν τού πέρυσι μόλις άνατείλαντος πε
ριοδικού του. Τά παρόντα λοιπόν στέργον- 
τες, άς μή πάύσωμεν έπιδιώκοντες τά βελ- 
τίω, τδ έπ’ έμοί δέ μυρίας θέλω δμολογεΐ 
χάριτας είς δντινα μοί υποδείξη δ,τι άν νο- 
μιζη αρμόδιον πρδς τήν τελειοτέραν τού πε
ριοδικού πορείαν.

Ύπδ ύλικήν έποψιν ή θέσις τοΰ περιο
δικού είναι ούσιωδώς καλλιτέρα τής τού 
παρελθόντος έτους.— Καί δέν ηύξήνθη μέν 
έπί πολύ δ άριθμδς τών συνδρομητών ή
μών' έν Σμύρνη μάλιστα,—ήτις άλλως 
τε ές άρχής ψυχρώς καί άπαθώ; ήσπάσθη 
τδ πολύπαθες τούτο τέκνον της,—έν Σμύρ
νη καί ήλαττώθη, διότι άπδ τών πέρυσι 
281 κατήλθομεν εϊς 238—ώστε έχάσαμεν 
43.—Άλλά τήν άπώλειαν ή έλάττωσιν 

ταύτην προεκαλέσαμεν ήμεΐς αύτοί, έζ ά- 
νάγκης οϊκοθεν διακόψαντες τήν αποστολήν 
τοΰ φύλλου είς συνδρομητής ήκιστα σεβο- 
μένους τάς υποχρεώσεις των καί δφείλον- 
τας έτι καί τήν τού προπαρελθόντος έτους 
συνδρομήν- δ δ’ άριθμδς τών έν τή αλλοδα
πή συνδρομητών άντ,λθεν εφέτος είς 409 
άντί τών 339 περυσινών, έπομένως έχο
μεν περίσσευμα 70 έν τή άλλοδαπή, καί 
δ έν συνόλω άριθμδς τών συνδρομητών, 
τών πληρονόντων συνδρομητών,—διότι είς 
διαφόρους διακεκριμένους καί άλλους φι- 
λογενεΐς άνδρας, πρδς έξάπλωσιν τής παι
δείας έργαζομένους, στέλλεται τδ φύλλον 
δωρεάν,—συμποσούται έφέτος είς 6»7 
αντί τών πέρυσι 020. Έρειδόμενοι δ έπί 
τών πολλαχόθεν ΰπισχνουμένων ήμΐν καί 
ιδίως έπί τών υποσχέσεων τού έν Αλεξάν
δρειά συνεργάτου μάλλον ή έπιστάτου ή
μών Κυρίου Ε. Ε. Ι’ούπα, έλπίζομεν αύ- 
ξη,σιν όσημέραι ποοβαίνουσαν. Πλήν τών 
ανωτέρω δέ διετέθησαν και ικανά σώματα 
έκ τών τού παρελθόντος καί προπαρελθόν
τος έτους (έζαντληθέντος καθ’ δλοκληρίαν 
ίδη), έπίσης δέ καί παραρτήματα χωριστά, 
ώστε, άφοΰ έπληρώσαμεν 0,000 περίπου 
γρόσια άνήκοντα είς τήν τού παρελθόντος 
έτους χρήσιν καί συμπεριληφθέντα είς τά έ
φέτος καταλογισθέντα γρ. 35,000 περί
που ώς έξοδα τού περιοδικού, μάς μένει 
καί 4,000 γροσίων περίσσευμα. Ιδού άλ
λως τε παραθέτω υμϊν τδν γενικόν ισολο
γισμόν τοΰ Συλλόγου περιλαμβάνοντα καί 
τδν τού Περιοδικού. Ό ισολογισμός ούτος 
άποδεικνύει καθαρώς τήν ένεστώσαν θέσιν 
ήμών, έπομένως θεωρώ περιττήν πάσαν διε- 
ζοδικωτέραν καί ειδικήν περί αύτού άνά- 
λυσιν. Καθήκον έμού θεωρώ μόνον νά έκ 
φράσω τήν άΐδιον ήμών εύγνωμοσύνη,ν πρός 
τούς γενναίους εκείνους δωρητάς, τούς είτε 
άπ’ εύθείας, είτε άνωνύμως άνακουφίσαν· 
τας ήμάς διά τού οβολού των, νά παρακα- 
λέσω δέ καί αύτούς καί άλλους πρδς τού- 
τοις νά μή λησμονώσι καί τδν κατά το- 
σούτων ύποχρεώσεων καί οικονομικών πολ
λάκις δυσχερειών παλαίοντα "Ομηρον.

ΕΤΙΙΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΪ ΤΑΜΕΙΟΪ.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Άπδ Τακτικάς Συνδρομάς 
» Δικαίωμα έγγραφης 
» Καθυστερήματα πα

ρελθόντος
» Περιοδικόν Συλλόγου 
» ’Ενοίκια

Γ?·
»

»

Θεάτρου 1260
» Δωρητας Λωρτ,ται 2081 07 
» Βιβλιοθήκην
> Κέρδη καί ζημία? (αλ

λαγή νομισμ.)

27,060
1,240

1,830
39,362 58

476,75

3,344,07

1,020,40

517,45

74,851,25

"Οταν είς τάς 100 ταύτας λίρας, τάς έ
φέτος περισσευούσας ήμΐν έκ τού περιοδι
κού, προσθέσητε τήν έκ τεσσαράκοντα πε
ρίπου έφημερίδων καί περιοδικών φύλλων 
δι’ ανταλλαγής έξοικονουμένην δαπάνην, 
πρδς ταύτην δέ καί τά διαθέσιμα ήμ-ΐν σώ
ματα καί παραρτήματα, καϊ είς τδ ήμισυ 
μόνον τής τακτικής άξίας ύπολογίσητε 
αύτά, θέλετε μετ’ έμού διίδει, πιστεύω, 
έν τώ κλάδω τούτω τού περιοδικού τδν έν 
τώ μέλλοντι πιστόν, ϊσως δέ καί|πολλά- 
κις παρήγορον ήμών έπίκουρον, τήν πάν 
τότε μέν ζωογόνον ήμών άρττ.ρίαν, σω
τήριον δ’ ίσως έν ήμέραις χαλεπαΐς, αϊτι
νες, άς τδ λάβωμεν, Κύριοι, ύπ’ δψιν άπδ 
τοΰδε, δέν θέλουσι μάς ελλείψει έξ δλοκλή
ρου καί έν τώ μέλλοντι.

Πρδς τήν Συντακτικήν έπί τού Περιοδι
κού ’Επιτροπήν, συγκειμένη,ν έκ τών Κυ
ρίων Α. Κουρνιάκτου, Έμ. Γιαννακοπού- 
λου, II. Περράκη, Δ. Βρετοπούλου καί Α. 
Καραγιάννη" καί πρδς τούς πλήν τών ανω
τέρω προθύμως πάντοτε παρασχόντας μοι

ΠΛΙ1ΡΩΜΑΙ

Είς Περιοδικόν

»
>
»
»

Χρέη παρελ. Συμβ. 
’Ενοίκια Συλ. καί Σχολ. 
’Έξοδα Συλλόγου 
Μισθούς Ύπαλ. Συλλ. 
Βιβλιοθήκην

6,987,44

1,358,97

» Μισθούς καί έξ. Σχολ. »
* Μετρητά πρδς έζίσωσιν 

υπολογισμού

74,851, 25

τήν συνδρομήν τού καλάμου των έν τη 
συνταγή τού περιοδικού, τδν Κύριον Γ. 
Βοντζίδην, τδν πρδς τά έπίμοχθα χρέη τής 
θέσεως τοΰ Γεν. Γραμματε'ως εύγενώς πάνυ 
άναδεξάμενον καί τήν έν τώ περιοδικώ συν
έργειαν, τούς Κυρίους Κ. Ίσηγόνην, Σ. 
Στάτ,ν καί Δ. Κερεστεζόπουλον- πρδς πάν
τας τούτους, έπίσης δέ καί πρδς τούς άλ- 
λαχόθεν τιμήσαντας ήμάς διά διατριβών 
σπουδαίων, ώφελίμων καί τερπνών, εύγνω- 
μονώ άπδ καρδίας έκ μέρους τού Συμ.βου- 
λίου καί έκ μέρους μου' ευγνωμονώ ιδίως 
πρδς τδν άοκνον συνεργάτην μου Κύριον 
I. Κοντόπουλον, τδν προθύμως μέν άνα- 
δεχθέντα, άκαμάτως δέ διεξαγαγόντα τήν 
οικονομικήν διαχείρησιν τοΰ περιοδικού. 
Ευγνωμονώ ωσαύτως πρδς πάντας τούς 
έκτδς τής Σμύρνης φιλομαθείς Κυρίους 
τούς άναδεχθέντας τδ έπίπονον τής επι
στασίας έργον. Έπί τέλους δ’ ευγνωμο- 
νώ άπείρως καί έκ μέρους τού Συμβουλίου 
καί έκ μέρους τού Σωματείου δλου πρδς 
τδν έν Αίγύπτω πολύτιμον γενικόν έπι-
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στάτην ήμών Κύριον Ε. Ε. Ρούπαν, έν 
τή εκλογή τοϋ δποίου άδιστάκτως πέποιθα 
δτι ευρήκαμεν τδν άριστον δι’ ήμάς βοηθόν.

Πρδς άντικατάς-ασιν τοϋ Συμβουλίου,άπδ 
■ιών πρώτων σχεδδν ημερών αύτοϋ μετα- 
τραπέντος κατά δύο πρόσωπα, τούς Κυ
ρίους Δ. Μαρκόπουλον, Σύμβουλον, και Α. 
Καραγιάννην, Γεν. Γραμματέα, παραιτη- 
Οέντα; καί άντικατασθέντας τδν μεν πρώ
τον διά τοϋ Κυρίου Β. Γεωργιάδου, τδν 
δέ δεύτερον διά τοϋ Κυρίου Γ. Βοντζίδου’ 
πρδς άντικατάστασιν, λέγω, τοϋ Συμβου
λίου τούτου, έγένοντο κατά τήν παρελ- 
Οοϋσαν Κυριακήν, 27 ’Απριλίου, αί υπδ 
τοΰ Κανονισμού βριζόμενοι άρχαιρεσίαι, 
έζελέγησαν δέ διά σχετικής πλειονοψη
φίας : Πρόιύηος μέν, ό Κύριος Α. Καλλι- 
γάς, έκ νέου έκλεχθείς, Αντιπρόεδροι δέ 
οί Κύριοι Φωκίων Λ. Βουτζινάς, έκ νέου 
έπίσης έκλεχθείς, καί Φωκίων Πολύδωρος 
Κυβετός* l'sr. Γραμματείς δ Κύριος Γ. 
Βοντζίδης, έκ νέου ώσαύτως έκλεχθείς’ 
Ταμίας, ό Κύριος Α. Μπαλασκόπουλος’ | 
ΕίδινοΙ Γραμματείς οί Κύριοι Μ. Γρη- 
γοριάδης καί Δ. Κερεστεζόπουλο;’ Βι6.ίιο~ 
φύ.ΐαζ δ Κύριος Δ. Άλεζανδράκης’ Έπι- 
με.1ητης τοΰ ’Λ ναγνωστηρΐοΰ ο Κ- Σ. Κον- 
τολέων καί Σΰμόου.ίοι οί Κύριοι Δ. Κι- 
ουπετζόγλους, ΆΟ. Βουτζινάς καί 1. Κον- 
τόπουλος. Καί ώς συνεργάτης τοΰ άποχω- 
ροΰντος Συμβουλίου καί ώς άναπληρών τδν 
έλλείποντα Πρόεδρον έκφράζω πρδς τούς 
συναδέλφους μου όλους την βαθεΐάν μου 
εύγνωμοσύνην έπί τώ ζηλώ, δν κατέβαλον 
καί τή σύμπνοια μεθ’ ή; είργάσθημεν, αυτά 
ταϋτα ευχόμενος και τοΐς διάδοχοι; ημών.

Τδ απερχόμενον Συμβοόλιον, είς θέσιν 
ανθήραν βεβαίως όχι, καλήν μδλα ταϋ
τα, παραδίδον είς χεϊρας τοϋ νέου τδ κα
τάστημα, άπδ καρδίας εύχεται αύτώ καί 
σπουδαίως ελπίζει παρ’ αύτοϋ ήμέρας ά- 
ζιολ.ογωτέρων έργων γονίμους. Λυπεΐται 
μόνον, διότι αποχωρούν άφίνει έκκρεμή 
δύο σπουδαία διά τδν Σύλλογον ζητήματα’ 
τύ τή; αλλαγή; οικήματος καί τδ τοϋ 
Διδασκαλείου. Οτι τδ οίκημα τούτο, έζαί-

ρετον ώ; οίκημα, είναι στενόν καί ακατάλ
ληλον δι’ ήμάς, όλοι καί τδ γνωρίζομεν 
καί τδ άνσγνωρίζομεν' αύτή έν πρώτοις ή 
αίθουσα, έν ή τήν στιγμήν ταύτην παρευ- 
ρισκόμεθα, δέν έχει ούτε τδ ήμισυ τοΰ 
άπαιτουμένου χώρου, ένθυμεΐσθε δέ ποσά- 
κις τδ άκροατήριον αναγκάζεται ν’ άκρο- 
άται τών άπδ τοϋ βήματος τούτου άπαγ- 
γελομένων έκ τοΰ διαδρόμου καί τών πα
ρακειμένων δωματίοιν, δπως τήν στιγμήν 
ταύτην, έν παραδείγματι’ ή βιβλιοθήκη 
κατόπιν, όσημέραι αύςανομένη, δέν Οά δύ
ναται μετ’ ού πολύ, τδ έλπίζομεν τούλά
χιστον, νά χωρέση τά έν αύτή βιβλία, καί 
ήδη δέ πολλάκις άναγκαζόμεθα νά μετα- 
φέρωμεν προσωρινώς πολλά έζ αύτών έν 
τώ κάτωθεν δωματίω τοϋ περιοδικού’ τδ 
Άναγνωστήρίον τέλος πάντων, δπου δ 
προς κυκλοφορίαν άπαιτούμενο; χώρος έλ- 
λείπει, δλα ταϋτα είναι λόγοι δι’ οΰς φρο
νώ δτι, καίπερ εύγνωμοσύνης χάριτας ό
φείλομεν πρδς τήν άζιότιμον οικογένειαν 
X. Γιαννάκογλου, κυρίαν τοϋ οικήματος, 
έπάναγκες είναι νά μεταβώμεν είς άλλο 
εύρύτερον καί αρμόδιον διά Σύλλογον κε- 
κτημένον δσην σπουδαιότητα κέκτηται σή
μερον δ Ομηρος. ’Εν έτερον κατάστημα 
μεγαλείτερον καί καταλληλότερον τοϋ πα
ρόντος, ήθελεν άλλως τε καί τάς προρρη- 
θείσας έλλείψεις θεραπεύσει καί υπδ πολ
λάς έπόψεις ύλικώς μάς ωφελήσει. Δυστυ
χώς δλαι αί πρδς εΰρεσιν τοιούτου κατα
στήματος ένέργειαι ήμών έναυάγησαν. Έ
πίσης έναυάγησαν καί αί πρδς σύστασιν 
Διδασκαλείου μέχρι σήμερον προσπάθειαι 
καί τοϋ προλαβόντος Συμβουλίου καί ή
μών αύτών, ίσως διότι δέν εύρέθη έτι δ 
αρμόδιος πρδς σύστασιν αύτοϋ τρόπος’ καί 
δμως είναι καί τούτο ζήτημα σπουδαίους 
ύπισχνούμενον καρπούς διά τούς έν τώ έν- 
δοτέρω τής Μικρασίας ύπδ νάρκης καί ά
μαθείας βαρυνομένους έτι δμογενεΐς. Φρο- 
νοϋμεν δ’ δτι τδ σχέδιον τούτο δέν είναι 
δίκαιον νά λησμονηθή καί έγκαταλειφθή. 
Είναι ζήτημα υπέρ πάν άλλο σπουδαιότε- 
ρον διά τήν ’Ανατολήν άπασαν, καί δυσχε-

Οαρραλέω; ύπενθυμίσει πρδς τούς τοιού- 
τους έκ συστήματος άπαισιοδόζους, δτι 
έν κοινωνίαις, οία ή ήμετέρα, αύτοδιοική- 
τοις καί τά πάντα παρ’ εαυτών περιμε- 
νούσαι; ύπδ τήν έποψιν τή; ήθικής καί νοε
ρά; άναπτύξεως’ έν κοινωνίαις, δπου κατά 
τοσούτων έχομεν νά παλαίσωμεν προσκομ
μάτων, κατ’ άπαθεία; πρδ πάντων άπελ- 
πιστικής ένίοτε, έν κοινωνίαις άνηλίκοις, 
τολμώ είπεΐν έν περιλήψει, ή μόνιμος τών 
τοιούτων σπουδαίων έργων έδραίωσις καί 
άνάπτυξις καί χρόνου δεϊται μακροϋ καί 
κόπων ού σμικρών καί ύλικών πόρων μεγά
λων. Παρακαλών δ’ αύτούς νά στρέψωσι 
τριγύρω αύτών τδ βλέμμα καί άριθμήσωσι 
τοσούτου; άλλους τοΰ λόγου φανούς, σβε- 
σθέντας μόλις ήνήφθησαν, καί σημεία ά
φωνα έλλείψεως μέσων ή καί έθνικής δυσ
τυχώ; άβελτηοίας ένιαχοϋ χαμαί χατα- 
κειμένους, ήθελον άδιστάκτως τούς προκα- 
λέσει νά μοί ύποδείξωσι—πλήν τοϋ έν Κων- 
σταντινουπόλει πατρδς ήμών Ελληνικού 
Φιλολογικού Συλλόγου, δστις άλλων τυ
χών άπ’ άρχής τής συστάσεως αύτοϋ μέ
σων άλλα διεπράζατο καί, άπδ καρδίας 
τδ εύχόμεθα, διαπράξεται έργα—νά μοί 
ύποδείξωσι, τδ έπαναλαμβάνοι, ένα δεύτε
ρον Σύλλογον άναλαβόντα δσας δ "Ομηρος 
άνέλαβεν ύποχοεώσεις καί, σχετικώς έννο
εΐται πάντοτε, τελειότερον έκπληροϋντα 
αύτάς.

Είς ούδεμίαν λοιπόν μεγαλαυχίαν κατέρ
χομαι, άν έπανείπω δτι δριστικώς έγένε
το βήμα έπί τά πρόσω. Άλλ’ δ,τι έ- 
πράζαμεν, δφείλο> νά τδ δμολογήσω, είναι 
έλάχιστόν, είναι ούδέν ίσως, παραβαλλ.όμε- 
νον πρδς δ,τι λείπεται έτι ήμΐν νά πρά- 
ζωμεν. Σάς διαβεβαιώ μάλιστα δτι άλγους 
αληθούς καί αίδοϋ; αίσθημα καταλαμβάνει 
ένίοτε καί έμέ καί τούς συναδέλφους μου, 
δσάκις θέλοντε; νά ίδωμεν ποϋ εύρισκόμε- 
Οα, είς τδ πολύμοχθον τούτο άπεκδυθέν- 
τες στάδιον, στραφώμεν πρός τά δπίσω' 
τότε ιδίως βλέπομεν πόσον βραχύ είναι 
έτι τό διάστημα, δπερ διηνύσαμεν, παρα- 
βαλλόμενον πρδ; τδ απέναντι ήμών απλού-

ρές μέν, τδ ομολογώ, ούχί δμως καί πάντη 
άκατόρθωτον. "Αλλως τε δέ καί δ άζιό- 
τιμος Πρόεδρος τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει 
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κύριος 
Καλλιάδης, πρδ; 8ν έπιτραπείτω μοι νά 
έκφράσω άπδ τοϋ βήματος τούτου τάς εύ* 
χαριστίας μου έπί τή ένθέεμω υποδοχή, ής 
έτυχον έν τώ ύπ’ αύτοϋ έπαζίως προεδρευο- 
μένφ καταστήματι κατά τήν έν Κ (πόλει 
τελευταίαν διαμονήν μου, δ Κύριος Καλλιά
δης πολλάς μοί παρέσχεν έλπίδας περί 
συνεργεία; καί συνδρομής τοϋ μεγάλου έ
κείνου καί τδν Ελληνισμόν άπαντα τιμών- 
τος Σωματείου, έν ώρα έκτελέσεως έργων 
τοιούτου; γενικούς έπιδιωκόντων σκοπού; 
καί άνωτέρων τών δυνάμεων ήμών.

Τών δύο τούτων ιδεών εύχής έργον ή
θελεν είσθαι άν έτελεΐτο ή πραγματοποίη- 
σις, τή; μέν πρώτης, έν ή καθ’ ήμάς έγ
κειται ή πρόοδος τοϋ Συλλόγου, δσον οίόν 
τε ταχύτερον, τής δέ δευτέρα; δταν τδ 
διάδοχον ήμών Συμβοόλιον κατορθώση νά | 
έςομαλύνη τά νϋν παρουσιαζόμενα προσ
κόμματα’ τά δύο ταϋτα, άλλαγήν οική
ματος καί Διδασκαλείου, είναι δ,τι στενώ- 
τερον, μακρυνόμενοι τών καθηκόντων ή
μών, έχομεν νά συστήσωμεν τοΐς διαδό- 
χοις ήμών, τδ σύνθημα, άν μοι έπιτρέπηται 
νά είπω οΰτω, δπερ άπερχόμενοι μετά- 
δίδομεν είς τδ ου; τής διαδεχόμενης ήμάς 
φρουράς έν τώ σεπτω καί έθνωφελεϊ τούτω 
καθιδρύματι.

Αΰτη είναι, φιλόμουσοι Κυρίαι καί Κύ
ριοι, ή δσον οίόν τε περιληπτική μέν, άκρι- 
βής δμως τών ένιαυσίων ήμών έργων έκθε- 
σις’ τοϋ σημείου, άφ’ ου έμακρύνθημεν, 
τοϋ δρόμου 8ν διηνύσαμεν, τής θέσεως έν 
ή σήμερον εύρισκόμεθα. Μεγάλα έργα, δ
πως άρζάμενο; τοϋ λόγου είπον ύμΐν, δέν 
έχομεν τήν άπαίτησιν δτι διεπράξαμεν’άλλ’ 
ούτε καί εί; σημεΐον στάσιμον παραδεχό- 
μεθα δτι μένομεν. Ούτε πιστεύω δτι υπάρ
χει τις ύμών τοσοϋτον άδικος, ώστε λαμ- 
βάνων ιδίως ύπ’ δψιν τούς ένόντας ήμΐν πό
ρου; θελήσ’ι) νά μάς προσάψη μώμον τοιοϋ- 
τον. Άν τοιαΰτα φρονών άπατώμαι, ήθελον
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μενον ευρύ, εύρύτατον πεδίον. Ποσάκις δέ 
καί ελλείψει μέσων βαρυαλγείς τήν καρ
δίαν κωφεύομεν πρδς πασχόντοιν αδελφών 
αιτήσει; κα1. άπωθοΰμεν χεϊρα ίκέτιδα 
πρδ; ήμάς τεινομένην! Στρέψατε τώ όντι 
τδ βλέμμα κύκλω ύμών και ίδετε. 'Απαν
ταχού σχεδδν τή; ’Ανατολή;, καί εί; τά 
ενδότερα αυτής μέρη καί εί; τά; ήττον ά- 
ποκέντρου; αύτή; παραλίας, αμάθεια καί 
καχεξία ήθική καί υλική ώς βαρεία καί ζο
φερά ομίχλη πανταχοΰ έπικάθηται, καί πά- 
σχοντε; καί τδν άρτον τοΰ λόγου πεινώντες 
καί τής παιδείας τά ζωηφόρα νάματα δι- 
ψώντε; αδελφοί πρδς ήμάς, ώ; πρδς φω- 
τοβόλον πολικδν άστρον, άτενίζουσι, χεϊ- 
ρας ίκέτιδα; τείνοντες·

Μή διαψεύσωμεν, αδελφοί, τά; έλπίδας 
των’ μή τούς έγκαταλείπωμεν. Τί έπί τέ
λους σάς ζητοΰμεν ; Μίαν ευτελή κατ’ έτος 
συνδρομήν καί τήν ηθικήν ύποστήριξιν ύ
μών διά τής εί δυνατόν συχνοτέρα; ένταΰθα 
παρουσίας σας. Έμοχθήσαμεν, έμοχθήσα- 
τε μάλλον τόσον ίνα φέρητε είς ήν θέσιν 
εύρίσκεται ήδη τδ κατάστημα αύτό' μή 
άφήσωμεν ημιτελές τδ έργον. Μή άφήσητε 
ιδίως ήμάς μόνους έν τώ ίερώ τούτω άγώνι, 
διότι γινώσκετε, δτι «έαρ χελιδών ου κα- 
Οίστησι μία.» Θέλομεν λογισθή άληθοΰς 
έθνική; δολοφονίας ένοχοι, έν μέση όδώ α
ποθαρρυνόμενοι καί λειποτακτοΰντες. Ναι, 
αδελφοί. Μόνη ή άνάμνησι; τή; συνδρομής 
έργων τοιούτων, έργων έπιδιωκόντων τήν 
ηθικήν καί δι’ αυτής τήν ύλικήν βελτίω- 
σιν τής υπάρξεως ανθρωπίνων πλασμάτων, 
είναι ό άληθή; παρήγορος ήμών έν τω πα- 
ρόντι βίω σύντροφος, ϊσως δέ καί τδ καλ- 
λίτερον είσιτήριον διά τούς πέραν τοΰ τά
φου άγνωστους κόσμου;. Καί άν έν τή ά- 
περάντω τοΰ μέλλοντος βίβλω ύπάρχη καί 
διά τούς άναξιοπαθοΰντας λαού; τούτου; 
εγγεγραμμένη ή λέξι; Ά/αγΐ>τησις' άν μοί
ρα ευεργετική πέπρωται νά μειδιάση ποτέ 
καί πρδς τούς ήδη ψυχικώς καί σωματι- 
κώ; ταλαιπωρουμένου; τούτου; άδελφούς 
ημών' άν τέλο; πάντων αί ζωογόνοι τών 
γραμμάτων άκτΐνε; φωτίοωσιν ημέραν τινά |

καί τάς χώρα; ταύτας, τά; άλλοτε κόσμους 
ολοκλήρου; φωταγωγησάσας,—πιστεύσατβ 
δτι αί μεθ’ ήμά; έπερχόμεναι γενεαί θέ- 
λουσιν ευγνωμόνω; προφέρει τδ όνομα έκεί
νων πρδ πάντων έξ ήμών, δσοι δι’οίουδή- 
ποτε μέσου συνήργησαν είς τήν νοεράν αύ
τών άναγέννησιν.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.

Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (έν Άθήναις). 
Γεωργίου Κ. Βιζυηνοΰ «ό Κόδρος» επι
κόν ποίημα βραβευθέν κατά τδν Βου- 
τσιναϊον ποιητικόν διαγωνισμόν τοΰ 
4 874. ’Εν Άθήναις σελ. 80.—Λεξι- 4 
κδν Άγγλ.οελληνικδν ύπδ Ν. Κοντο- 
πούλ.ου. Έν Σμύρνη, I 869.—Φαέθων 4
ποίημα Ίωάννου Καμπούρογλου. Έν 
Άθήναις 4 873—Τδ μήλον τής ερι- 4 
δος, ποίημα ύπδ Άριστομ. I. Προβε- 
λεγίου. Έν ’Αθήναις 4 871- 4

Ο ΣΥΓΓΡΑΨΑΣ. Βάσανο; τών έκ 
τή; γραφήςκαί τή; ετυμολογία; Έρα- 
σμικών άποδείξεων, πραγματεία ύπδ 
Θ. Παπαδημητρακοπούλ.ου. Έν Άθή
ναις 4 874- 4

G. I) EICllTAL. Leun ά Sir 
Louis Mallet sur une langue inter
national nniverselle cl considera
tions preliminaire. — De I usage 4 
pratique de la langue Grccgue 
G. d’ Eichtal. Paris.—Letlres auta- 4 
graphes i aediles de Coray a Char
don de la Rochelle publiecs par M. 
Brunet d’ Prcsle, Paris 4 873.—Le 4
trois grands peuples MediterraiiH- 
ens el le Chrislianisine par G. d’ 
Eichtal, Paris 4865.—Etude sur 4 
la philosophic de la justice. Platon, 
par G. d' Eichtal.—De la reforms 4 
progresive el de I’ e'tat aciuel de la 
langue Grecque par G. d’ Eichtal 
discours prononce a la society liltc-

Τόμοι.
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raire Ilellenigue de Consple par II. 
Ilasiades, Paris 4 870. 4

Ο ΣΥΓΓΡΑΨΑΣ Έγχειρίδιον συ
στηματική; ανατομίας τοΰ Ανθρώπου 
ύπδ ΙΙαύλου Ίωάννου. Έν Άθήναις 
4865. 4

Ο ΣΥΓΓΡΑΨΑΣ. Μακεδονικά. Άρ
χαία Γεωγραφία τή; Μακεδονία; συν- 
ταχΟεϊσα ύπδ Μαργαρίτου Γ. Δήμη- 
τσα. Μέρο; δεύτερον Τοπογραφία. Ά- 
0ήνησι 4 874. 4

Ν- ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Λεξικόν Έλ- 
ληνογαλλικδν ύπδ Ν. Κοντυπούλου. 
Έν Άθήναις 4 874. 4

ΛΘ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ. Άντίρρησις είς τδ 
έπιστολιμαϊον υπόμνημα τοΰ Ιίατρι- 
άρχου ή άπολογία τών ορθοδόξων 
Βουλγάρων πρδ; τούς δμοδόξους Χρι
στιανούς. Έν Κ(πόλει 4 874· 4

>- ·. Λ. .1Ν. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ (έν Άϊδινίω). 
Γεωγραφικόν τής Ι’ουμουνίας είς άκρι-

-------4Γ’ I..............  · I
βεστέραν καί πλτφεστέραν κατάληψιν 
αύτής. Έν Λειψία 484 6.—Ό Μισσιο- 4 
ναρισμδ; καί προτεσταντισμό; είς τά; 
Άνατολάς ύπδ Κυριακοΰ Λαμπρίλου 
X. Νικολάου έν Σμύρνη 4 836.—Έ- 4
ρευνα περί προόδου καί πτώσεως τών 
Ρωμαίων ύπδ Μοντεσκιοΰ. Έν Λειψία 
4795:—Guide de voyageurs en Ila- I 
lie cont. la description qe LU vo
yages. A. Florence 4 871.—Les soi- 4 
ries de Montlliery enlretiens sur les 
origines Bibligue, recueillis el pu
blies par M. Deslouils. Paris 4 836. 4
—Αναλογία τής Θρησκεία; τή; τε 
φισική; καί τή; άποκεκαλυμμένης 
πρδς τήν σύστασιν καί πορείαν τή; 
φύσεως, ύπδ ’Ιωσήφ Βουτλέρου έκ τοΰ 
Άγγλικοΰ. Έν Άθήναις 4 844.—Τά 4
κατά Καίρην ήτοι τδ κήρυγμα τής ά
ληθείας ύπδ Κ. Γ. Αθανασίου. Έν 
Άθήναις 4 848.—Θελξινόη σύγγραμ- 4

Τόμοι. 
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μα περιοδικόν.—Γνωμολογίαι παλαιό· 4 
τάτων ποιητών, Θεόγνιδο; Φωκυλί- 
δου, Καλλιμάχου κτλ. Έν Παρισίοις 
4 553.—La politigne Anglaise ell’ 
annexion de la Crete a la Grece 
par Ν. Y. Missolaki, Paris 4 867. 4
—Le Russisme Grec ou nouvelle lu- 
miere sur la guestion d' Orient par 
Clion Gelon. Paris. 4 867.—Άπό- 4
κρυφά παραγγέλματα τοΰ τάγματος 
τών Ιησουιτών. Έν Άθήναις 4 860. 4

Δ. ΧΑΡΙΚΛΗΣ. Λόγο; έκφωνηΟείς 
κατά τήν κγ'. Όκτωβρίοΰ 4 873 ημέ
ραν τής έπισήμου έγκαθιδρύσεοι; τών 
νέων άρχών τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστη
μίου ύπό τοΰ πρώην πρυτάνεω; Κ. Πα- 
παρηγοπούλου. Έν Άθήναις 4 874.— 4
Λόγος έκφωνηΟείς ύπδ τοΰ πμ.υτάνεω; 
τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου Κ. Παπα- 
ρηγοπούλου. Έν Άθήναις 4 873.— 4
Νέος Παρνασσός διάφορα Λυρικά τε
μάχια έκ τής συγχρόνου Έλλ. ποιή- 
σεως. Έν Άθήναις 4 873 —Κρίσεις 4 
τοΰ Βουτσιναίου ποιητικοΰ άγώνος τοΰ 
4 874. Έν Άθήναις 4 874. ’ 4

Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ. Φέλιξ Όρσί- 
νη; ή τά κατά τδν βίον καί τήν δίκην 
αΰτοΰ, μεταφρ. ύπδ Γερασίμου 1. ΙΊεν- 
τάκη. Έν Αλεξάνδρειά 4 873. 4

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Λογοδοσία τοΰ Φι- 
λεκπ. Συλλόγου Βοδενών. Έν Άθή
ναις 4 874. 4

Ο ΣΥΓΓΡΑΨΑΣ. Συνοπτική ιστο
ρία καί τοπογραφία τής Λέσβου ύπδ 
Σ. Τ. Τ. Έν Κ(πόλει 4874. 4

Ο ΠΟΙΗΣΑΣ- ’Ιωάννη; Μίλτων δρά
μα εί; πράξεις 4 ύπδ Α. Ριγοπούλου. 
Έν Πάτραις 4 874. 4

Ο ΣΥΓΓΡΑΨΑΣ. Ζηνοβία ύπδ Ζ. 
Ύπανδρευμένου τομ. α'. Έν Σμύρνη 
4874. 4
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Γ association pour Γ encourage
ment des Etudes Grecques en France.
7 annie 1873 Paris. 1

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Έπεττ,ρίς τοϋ θρ?- 
κικοΰ Φιλεκπ. Συλλόγου έν Κ(πόλει 
1873—1874. 1

Δ. ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ. Οί 'Αθλιοι ύπδ 
Βίκτωρος Οΰγώ μεταφρ. έκ τοΰ Γαλλ. 
ύπδ I. Ίσιδωρίδου Σκιλίσση τομ. α. 
Έν Σμύρνη 1875. 1

01 ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ. Ιστορία τής 
’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας' συγγρα
φή Μην& καί Χρήστου Χαμουδοπού- 
λου τόμ. α. Έν Σμύρνη 1874. 1

II ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Λόγος Γ. Μακά 
παραδίδοντος τήν πρυτανείαν εις τδν 
διάδοχον αύτοΰ Παν. Ρομπότην τή 1 7 
Νοεμβρίου 1874. ’Εν ’Αθήναις 1875. 1
—Λόγος κατ’ έντολήν τής Άκαδημ. 
συγκλήτου έκφωνηθείς έν τώ ίερώ τής 
Μητρ. Ναώ ύπδ II. Παιλίδου τή 30 
ϊαν. 1875 τελεσθέντος τοΰ μνημοσύ

νου ύπέρ τών εύεογ. καί συνδρ. τοΰ 
Πανεπιστημίου. ’Εν Άθήναις 1875. 1

Ο ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ. Έκθεσις 
τών πεπραγμένων κατά τδ πέμπτον 
άπδ τής συστάσεως αύτοΰ έτος άνα- 
γνωσθ. ύπδ τοΰ Γεν. Γραμματέως Βλ. 
Γ. Σκορδέλη. Έν Κ(πόλει 1875. 1

Π ΕΤΑΙΡΙΑ. Πρακτικά τής έν ’Αθή
ναις άρχαιολογικής έταιρίας άπδ Ίουν. 
1873 μέχρι Ίουν. 1874. Έν ’Αθή
ναις 1874. 1

G. D EICHTAL. Le site de Troie 
scion Al. Lechevalier ou selon AL 
Schliemann pas G. d' Eichlal. Paris 
1875. 1

Ο ΣΥΓΓΡΑΨΛΣ. Τά άρχαΐα Σμυο- 
ναϊκά σταθμά τοΰ Μουσείου τής Εΰαγ. 
Σχολής άρχαιολ. διατριβ. συγγρ. ύπδ

Τόμοι.
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’Αθανασίου Παπαδοπούλου τοΰ Κερα- 
μέως. Έν Σμύρνη 1875. 1

Φ. Λ. ΒΟΥΤΣΪΝΑΣ. La nature el 
la vie par Eenand Papillon. Parte 
1875. 1

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ META TOY ΠΜΕΤ. 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ. Γ0 Μέντωρ σύγγραμ. 
περιοδ. μετ’ εικόνων έκδιδόμ. δίς τοΰ 
μηνάς ύπδ τών Άδελφ. Γρηγοριαδών, 
τόμ. ε'. Έν Σμύρνη 1873—Μουσεϊον 1
άνάγωσμα οίκογενιακδν μετ’ εικόνων 
δίς τοΰ μηνδς έκδιδ. ύπδ Α. Σεμβερλή 

έπιστασία Π. I. Φέραπου' τόμ. α. Έν 
Έν Άθήναις 1873—1874.—Άθή- 1 
ναιον σύγγραμμα περιοδικόν κατά δι- 
μη,νίαν έκδιδόμενον συμπράξει πολλών 
λογίων τόμ. β'. Έν Άθήναις 1873.— 1
Άθήναιον σύγγρ. περιοδ. κατά διμη- 
νίαν έκδιδ. συμπράξει πολλών λογίων 
τόμ. γ'. Έν Άθήναις 1874—7875. 1
—Oeuvres poliligues de ΑΓ de 
Pradl ancien archevegue de de Ma
lines. Paris 1828. 1

Δ. ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ. Οί άθλιοι με
ταφρ. έκ τοϋ Γαλ. ύπδ I. Σκιλίσση 
τόμ. β'. Έν Σμύρνη 1875. 1
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.

1. ΑΙισθός.
4 Χάλκινα νομίσματα.
1 ’Αγαλμάτων χαλκοΰν.
1 Βάσις άγάλματος μαρμαρίνης.
1 Κεφαλήν γυναικδς μαρμαρίνης.

Eduard Purser.
22 Νομίσματα χάλκινα.

3 Νομίσματα άργυρα.

/. ΙΙαντι.Ιίύηΐ.
6 Νομίσματα χάλκινα.

Σ. Πιτζαχός.
1 Νόμισμα χαλκοΰν.

I. Κα.ΙΑισπΙρηζ.
1 Σφραγίδα τοΰ ήμετέρου Συλλόγου.

ΦΟΥΡΣΤΙΙΝ ΕΛΕΟΝΟΡΑ 
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ.

1745—1812

Nach Briefcn und Alemoiren ichrcr 
zeil von Adam Wolf 

Avcc portrait.
(Vienne, Gerald, 1875J

A/era^paaic d. B.

Ή σπουδαιόττ,ς, μεθ’ ής οί ιστορικοί πε
ρί γυναικών πραγματεύονται, δύναται νά 
δώση άρκούντως ακριβή ιδέαν περί τής ήν 
κέκττνται έπισημότητος. Είς τάς χώρας, 
δπου ή γυνή λίαν περιωρισμένως έπενεργεϊ 
είσέτι έπί τών ιδεών καί εθίμων τοΰ έθνους 
είς 8 άνήκει, ούτε σκέπτονται καν νά βιο- 
γραφήσωσι τάς μάλλον μεταξύ αύτών έπι- 
συρούσας τήν προσοχήν. Λάβωμεν ύπ’ ο
ψιν τήν Ισπανίαν, τόν άπδ τής ύπδ τών 
Μαύρων δυναστείας ήμιαφρικανικδν έκεινον 
τόπον' «Έν τή χώρα ήμών, έλεγεν ό Δδν 
Louts de Slaro πρδς τδν Μαζαρΐνον, αί 
πλεϊσται τών γυναικών απλώς περί τών 
έραστών αύτών καταγίνονται καί τινες πε
ρί τών συζύγων των. Ούδείς οθεν ύπουρ- 
γδς περί αυτών μεριμνά.» Ό πανοΰργος 
Καρδινάλιος άπήντα στενάζων δτι μακράν 
άπείχον τούτου αί έν Γαλλία γυναίκες, καί 
άνέφερεν όνόματα γυναικών ένδόξων, ών ό 
Βίκτωρ Κουζέν κατέστη έπί τών ήμεοών 
μας ό εύφραδής καί πνευματώδης βιογράφος.

Ό Γάλλος ούτος φιλόσοφος δέν όμοιά- 
(O1IHPOS ΦΤΛ. ΣΤ;.) 

ζει τδν Μισελέ, τδν γυναικοφοβίαν πάσχον- 
τα συγγραφέα έκεινον, τδν είς τήν ιστορίαν 
έφαρμόζοντα τάς έμπαθεϊς καί παραδόξους 
θεωρίας τοΰ άληθοΰς χωρικού σοσιαλιστοΰ 
Vroudltox, τοΰ άδημονοΰντος καί έξανι- 
σταμένου είς τήν σκέψιν μόνον, δτι μία 
γυνή δύναται νά ηναι καί τι άλλο ή «ύπη- 
ρέτρια.» Βλέπει τις τδν Μισελέ, έν έρεθι- 
σμώ άκρατήτω, άφηγούμενον έν τώ συγ
γράμματα του ή Ιστορία τής Γα.Ι-liac καί 
μή ύποκρύπτοντα τήν σπουδαίαν έπήρειαν 
ήν αί γυναίκες έπί τής τύχης τοΰ τόπου 
έκείνου έξήσκησαν, τοΰ ύπδ τής ’Ιωάννης 
Δάρκ σωθέντος. Τδ ίνδαλμα αύτοΰ είναι 
ό βασιλεύς τής Πρωσσίας Φριδερϊκος Β'., 
ό χχίνματώΛης βασιΛεύς, ό συχνάκις 
είς τούς πικρούς έκτεθεΐς σαρκασμούς τοΰ 
φιλοσόφου Βολταίρου, ένεκεν τή; πρδς τδ 
γυναικεϊον φΰλον δυσπιστίας του. Ό Βί
κτωρ Κουζέν, ούδεμίαν πρδς τήν σοσιαλι
στικήν πολιτικήν αισθανόμενος συμπάθει
αν, θεωρεί έξ έναντίας τήν τής γυναικδς 
έπιρροήν ώς φυσικόν άποτέλεσμα τής ύ- 
πάρξεως ύψηλών κοινωνικών πλάσεων καί 
τών πεπολιτισμένων ήθών έκείνων, τών 
τοσαύτην περιποιηαάντων τιμήν είς τδ 
γαλλικόν έθνος κατά τδν 111'. αιώνα.

Μετά τήν τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'. βασιλείαν, 
ή προνομιούχος ύπεροχή τών συμπατριω- 
τισσών τοΰ Βολταίρου παύει κατά τήν 
δυτικήν καί κεντρικήν Εύρώπην. Διά τής 
βαθμηδόν τών ήθών έξημερώσεως καί τής 
τών φώτων καί τοΰ πολιτισμού διαδόσε- 
σεως, αί γυναίκες, έπί μάλλον καί μάλ
λον, έν Άγγλίφ ώς καί έν Γερμανίά, προσ
έρχονται άρωγοί τής πνευματικής τοΰ έ
θνους των καλλιέργειας καί άναπτύξεως 
καί τής τών κοινωνιών άνυψώσεως. Ή μεγά
λη Βρεττανία κέκτηται μάλιστα τήν Σεβι- 
γνέ αύτής, τήν Λαίδυ Montague, τήν έξ 
ήμισείας Άνατολίτιδα καί ’Ιταλίδα έκεί
νην, πνεΰμα εύρύ, άγχίνουν, άνεξάρτητον, 
κοσμοπολιτικδν, τήν έν ταΐς άθανάτοις αύ
τής έπιστολαΐς θαυμασίαν εικόνα διαγρά- 
ψασαν τών έπί τής έποχής της οθωμανι- 

, κών εθίμων, καί είς ήν ίν ’Ιταλικόν δτ.μαρ- 
28.



218 ΦΟΪΡΣΤΙΙΝ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ. ΤΟ ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΙΙ ΑΣΥΛΟΝ ΤΩΝ ΜΕΘΥΣΩΝ. 219

χεΐον άπένειμε τδν τίτλον ’Επιτίμου πο- 
Αίτιύος.

'Λν έν Γαλλία δέν υπάρχουν πλέον αί 
ένδοξοι γυναίκες, αί κατά τοΰ μεγάλου Ρι- 
σελώ αντιτασσόμενα*, καί εις τοσαύτην 
περιάγουσαι άμηχανίαν τδν πολυμήχάνον | 
καί εΰστροφον Μαζαρΐνον, ή Γερμανία παρά
γει τά πολιτικά τοΰ αιώνός μας πνεύματα, 
Αικατερίνην d’ Anliall-zerbst, καταστάσαν 
έν Ρωσσία «Αικατερίνη ή μεγάλη,» και τδν 
βασι.Ιέα Μαρίαν Θηρεσίαν,άξιους συγχρόνους 
άναντιρρήτως τοΰ πνευματώδους βασι.ίίως.

Ό Δ. Άδάμ Β olf, καθηγητής έν τώ 
πανεπιστήμια» τοΰ Gratz, έλαβεν ώς θέμα 
τών μελετών αύτοΰ τήν ένδοξον αύτοκρά- 
τειραν, ή; ή βασιλεία μετά τοσαύτης πε- 
ρατοΰται λαμπρότητος, τήν ιστορίαν τής 
οίκογενείας τών Άσβούργων, άντικατα- 
σταθείσης ακολούθως ύπδ τής οίκογενείας 
Λορραίνης. Ό έξοχος ίστορικδς καλώς προ- 
παρεσκευάσθη διά τοιαύτης φύσεως έργον. 
Λίαν υψηλήν καί ήρεμον έχων τήν διάνοιαν 
δέν μιγνύει είς τήν Ιστορίαν τάς γυναικο- 
φόβους προλήψεις καί τήν νοσοΰσαν φαν
τασίαν τοΰ συγγραφέως τής Γυναικός καί 
τοΰ "Ερωτος. Έκτδς τούτου κατέχει τήν 
βαθεΐαν πολυμάθειαν καί τήν περί τήν κριτι
κήν οξυδέρκειαν,ών ό συγγραφεύς τής Κυρίας 
ΜογχεβΙ.1 καί Κυρίας Σεβρέζ τοσαϋτα παρέ
χει δείγματα, καί δικαίως γαλλικόν περιοδι
κόν σύγγραμμα, λίαν σπουδαιον,ή Γερμανι- 
χή Έπιΰεώρησις,ίναφίρζι αυτόν,ώς ένα τών 
προεξεχόντων τής,τά πρώτα έπί τών ημερών 
μας φερούσης, Γερμανικής πολυμαθείας.

Ή άρχιδούκισσα Μαρία Χριστίνη, καί 
τοι μή κεκτημένη τήν άπειρον φήμην τής 
Μαρίας Θηρεσίας, κατέχει έν τούτοις θέσιν 
τοσοϋτον σπουδαίαν κατά τδν ΠΓ. αιώνα, 
ώστε δέν άπηξίωσε νά συγγράψη τήν ιστο
ρίαν αύτής δ Δ. Wolf καί νά δημοσιεύσω 
τήν μετά τοΰ αύτοκράτορος Λεοπόλδου Β'. 
αλληλογραφίαν της.

Τά είς τήν Μαρίαν Θηρεσίαν καί Μαρίαν 
Χριστίνην άφιερωθέντα συγγράμματα δει
κνύουν ήμΐν άναφυομένας ήδη τάς ανωμα
λίας έκείνας έν Αυστρία, αίτινες έμελλον 

μεγεθυνόμενα» νά καταστήσωσι τήν θέσιν 
της τά μάλιστα άκροσφχλή. 'Π Πριγχιπέσ- 
σα de Lichtenstein καταδεικνύει ήμΐν τήν 
κρίσιν ήν αί μεταρρυθμίσεις τοΰ Ιωσήφ 
Β'. προΰκάλεσαν, καί ήν διεδέχθη ή ύπδ 
τής γαλλικής έπαναστάσεως καί ύπδ τής 
άκρατήτου τοΰ Ναπολέοντος Α'. φιλοδοξίας 
έγερθεΐσα θύελλα.

Ό δεύτερος έκ τής οίκογενείας Λορραί
νης αύτοκράτωο ήτο άναμφισβητήτως ή- 
γεμών λίαν πεπαιδευμένος, κύριον αύτοϋ 
έχων μέλημα καί ύπδ σπουδαίαν λαμβάνων 
έποψιν τήν ικπλήρωσιν τών ύψηλών αύτοΰ 
ηγεμονικών καθηκόντων καί κατανοών τήν 
άνάγκην μεγάλων παραχωρήσεων κατά 
τδ πνεύμα τής έποχής του. Άλλ’ έστερεΐ- 
το τής σπανίας εκείνης συναομογής τών ή- 
θικών προτερημάτων, ήν ή ένδοξος αύτοϋ 
μήτηρ κατείχε καί ήτις άποτελεΧ τδ άλη
θές πολιτικόν πνεϋμα. Ούτως, δ αντίμαχος 
ούτος τής θεοκρατίας, 8ν δ κόμης de Saint 
Priest τοσοϋτον ζωηρώς περιγράφει έν 
τή 'Ιστορία τής πτώσεως τών ’Ιησουι
τών, φαίνεται έξοκέλλων έν ταΐς μεταρ- 
ρυθμίσεσιν αύτοΰ καί ολίγον έπιτυγχάνων 
έν ταΐς πλείσταις τών έπιχειρήσεών του, 
ένώ Αικατερίνη ή Β'. αισίως τάς ίδικάς 
της διεξήγαγεν. Καί έν τή ιδιωτικό δέ αύ
τοΰ ζωή ούδόλως φαίνεται ευτυχέστερος 
ώς σύζυγος, έπί παραδείγματι, ή ώς ερα
στής. ΊΙ θελκτική και επαγωγός Ελεονό
ρα de Lichtenstein άντέταξε ψυχρότητα 
καί αδιαφορίαν είς τό γεννώμενον πάθος 
του" άλλ’ ήδυνήθη διά τής ίκανότητός 
της νά μεταποιήσω τδν έρώμενον Κυριάρ- 
χην εις φίλον σταθερόν καί άφοσιωμένον, 
έξασφαλίζουσα οΰτω τήν πολιτικήν έπιρ
ροήν ήν έξήσκει καί ής περί πολλοΰ έποι- 
εΐτο. Μέχρι τοΰ θανάτου ’Ιωσήφ τοΰ Β'. 
μεγίστης άπήλαυεν ισχύος, καί δ φιλόδο
ξος αύτής χαρακτήρ πολλάκις ευρε στά- 
διον ευρύ καί έλεύθερον, ύπδ τής πρδς 
αύτήν τοΰ αύτοκράτορος καί βασιλέως 
έμπιστοσύνης βοηθούμενος, άν καί δέν 
έπέτυχε νά προάσπιση τήν ύπεράλπειον με
ρίδα άπδ τά τραύματα, άπερ τοσάκις κατ’ 

σύτής δ υίδς τής Μαρίας Θηρεσίας κατή- 
νεγκεν. Εύτυχής άρχηγός οίκογενείας ή 
Ελεονόρα κατέστη προμήτωρ ένδόξων απο
γόνων. Ή ώραία ’Ελεονόρα Schsvarzeil- 
Gcrt], ή κατά τδ 1873 άποθανοϋσα, ή 
μάλλον έπί τών ημερών μας Οαυμαζομένη 
αΰτη μεγάλη κυρία τής Βιέννης, άνεκάλει 
εις τούς Αύστριακούς τάς χάριτας τής μάμ- 
μης αύτής, ής καί τδ όνομα έφερεν.

Έν τή συγχρόνω εποχή, καθ’ ήν ή μετά 
τοσαύτης εύθαρσίας ύπδ ’Ιωσήφ τού Β'. 
ύπο^ηριχθεΐσα κατά τοΰ Θεοκρατικού πνεύ
ματος πάλη άναγεννάται έν Γερμανία καί 
έπισύρει δλοκλήρου τοΰ κόσμου τδ ένδιαφέ- 
ρον, σύγγραμμα μετά χάριτος καί άκρι- 
βείας τοσαύτης περιγράφον τήν έποχήν ’Ι
ωσήφ τοΰ Β' δέν ένδιαφέρει μόνον τούς Αύ- 
στριακούς, καί εύχής θά ήτο έργον άν οί 
μεταφρασταί—συχνάκις έπί τοσοϋτον προ- 
θυμούμενοι νά καταστήσωσι γνωστά είς τά 
έθνη αύτών έργα αβέλτερα καί επιζήμια— 
συνελάμβανον τήν ιδέαν τοΰ μεταφράσαι 
την Έ.ίεονόραν de Lichtenstein.

Εύτυχεΐς αί Γαλλίδες τοΰ 1Ζ'. αίώνος καί 
αί Αύστριακαί τού 111'. έπιτυχούσαι ιστο
ρικούς, οίοι δ Κουζέν καί Β olf. Αί ένδοξοι 
γυναίκες αί διαδεχθεΐσαι έν Γαλλία τάς 
Σεβρέζ καί Λογκεβιλ δέν έσχον δμοίαν τύ
χην. 'H κηρία du Def fad, δ «θήλυς Βολ- 
ταΐρος», άχρι σήμερον ούδένα μεταξύ τών 
συμπατριωτών αύτής εύρεν ικανόν νά έννο
ήση καί καταστήσω γνωστούς τούς άνεξαν- 
τλήτους τοΰ έξαισίου αύτής πνεύματος 
θησαυρούς. ΊΙ ξηρά διαγραφή τής κυρίας 
Nccker ούδέ τήν έλαχίστην παρέχει ιδέαν 
τής πάλης τής κυρίας δέ Στάελ κατά τοΰ 
Ναπολέοντος. Έν τούτοις μή βιασθώμεν 
νά πιστεύσωμεν δτι έλίγοι κατά γυναικών 
λίβελλοι, οίος δ Άνύρόγυνος καϊ ή δικαιο
σύνη έν τή Έπαναστάσει χαί έν τή Έχ- 
χ.ίησία, άπορροφώσι τάς μελέτας τών 
Γάλλων συγγραφέων. 'Ο κύριος Μιγνέ δ έκ 
τής ενδόξου γενεάς τού 1830 επιζών άνήρ 
Ουτος, έδημοσίευσε τήν ιστορίαν τής Μα
ρίας Στουάρτης. Ό κύριος Χαμέλ έγραψε 
τήν ζωήν τής τρομερής Μαρίας Τυδωρίδος'

δ μακαρίτης Dargand έδημοσίευσε τάς έν- 
διαφεοούσας ιστορίας τής Μαρίας Στουάρ
της, Ιωάννης Γρέύ, καί μεγάλης Ελισά
βετ, έν αίς εύρίσκει τις,δι’ εύσυνειδήτου με
λέτης, ής στερείται δ έπιπόλαιος τών Γι- 
ρονδίνων ιστορικός, τά σφάλματα τά ά- 
σχημίζοντα τά ιστορικά τοΰ Λαμαρτίνου 
έργα, τήν κατάχρησιν· τών μεταφορών, καί 
τήν ροπήν πρδς αισθηματικής περιγραφάς.

Dora β' Istria.

ΤΟ ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΙΙ ΑΣΥΛΟΝ 
ΤΩΝ ΜΕΘΥΣΩΝ.

Έκ παλαιοτάτου έπεκράτησεν έν ταΐς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις ή έ'ξις τοϋ πίνειν, 
διά τών ’Αγγλοσαξόνων έν αύταΐς εισαχθεΐ- 
σα. Αί καθημεριναί άπδ τής έργασίας ανά
παυλα'., συχνότερα» έν τή άναπτυσσομένρ 
άποικίο! ή έν τη μητροπόλε·, τυγχάνουσαι, 
ή ξηρασία τοΰ κλίματος τής ’Αμερικής, 
αί άναστροφαί τής τύχης, αί είς μέγα μέ
ρος τών μετοίκων συμβαίνουσαι, καί πλεΐ
στα άλλα αίτια τή ολέθρια ταύτη κλ.ίσει 
συντρέχουσι. Τά βαρέα τέλη άτινα έπί τοΰ 
οινοπνεύματος ή πολιτεία έπέβαλεν ούδό
λως άνεχαίτισαν τήν άκρασίαν ταύτην, 
τήν πρδς τδν δόλον ροπήν μόνον έμψυ- 
χώσαντα. 'Ο νόμος δ διατάσσων τήν άρ- 
γίαν τών καπηλειών κατά τάς Κυριακάς, 
δ τοσοϋτον αύστηρώς κατά τάς άρχάς έ- 
φαρμοσθείς, πανταχοΰ σχεδδν κατηργήθη. 
Τοΰ κακοΰ ύπερμέτρως διαδοθέντος, είς ού
δέν ϊσχυσαν αί μάλλον αύστηραί έταιρίαι 
τής νηφαλιότητος" αί γυναικεΐαι έξεγέρσεις 
καί οί συνασπισμοί κατά τών φιλοποτών, 
τοσοϋτον άνδρείως άρξάμενοι κατά τδ παρελ
θόν έτος έν ταΐς μεγαλουπόλεσι τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών, άπέβησαν ού μόνον άγο
νο·., άλλά καί ύπδ τοΰ δημοσίου έχλευά- 
σθησαν" ούδόλως δ’ έτόλμησαν νά προσβά- 
λωσι τήν Νέαν Ύόρκην, έν ή ή μεγαλητέ- 
ρα τών οινοπνευμάτων γίνεται κατανά- 
λωσις καϊ ήτις τδ φρούριον τών μ.εθύσων 
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θεωρείται· Έν πάσαι; ταΐς λοιπαΐ; πόλεσιν 
ώς έν Βοστόνη, Φιλαδέλφεια καί άλλτι; 
πολυάνθρωποι; αί μεγαλόψυχοι αύται 
γυναίκες εύτόλμως ψάλλονται έν ταϊ; 
όδοϊ; τά εύσεβή αύτών άσματα καί πρδ 
τών καπηλειών δσίω; πορευόμεναι μεθ’ 
υπομονής καί μεγαλοψυχία; ήψήφουν τα 
βωμολοχεύματα τοϋ όχλου. Έπειδή έν τώ 
Πιτσβούργω καί τοΐ; Κιγκινάτοις αί σχεδδν 
καθημερινοί αύτών συναθροίσει; έπέφεραν 
ταραχάς, ή αστυνομία συνέλαβε καί 
άπήγαγε τά; γυναίκα; εί; τδν δικαστήν, 
δστις άκων κατεδίκασεν εί; ημερών τινων 
φυλακήν ώ; τήν κοινήν ήσυχίαν διαταρα- 
ξάσα;' ακολούθως δμως αμα άπελύθησαν, 
ήρξαντο σφοδρότερον τοΰ έργου αύτών. 
Τό γυναικεϊον στράτευμα έλευθέρως συνα- 
σπισθέν πορεύεται είς καπηλείαν χαϊρον 
φήμην τινά, έν ω πολλάκις κυλίονται έν 
τή κραιπάλη ο σύζυγος, δ πατήρ καί δ 
αδελφό;, ή δέ σύζυγο;, ή θυγάτηρ ή ή α
δελφή άποτελοΰσι μέρος τής έξωθεν συνα- 
θροίσεως. Κατ’ άρχάς άρχονται τοΰ κα
ταλλήλου τή περιστάσει άσματος, άκο
λούθως δέ προεξάρχουσα τις γυνή γραία 
εισέρχεται γενναίως έν τώ καπηλείω, ραπί 
ζει εύθαρσώ; τούς πίνοντας, ανατρέπει 
τάς φιάλας καί λαμβάνουσα κατά μέρος 
τδν κάπηλον ύποδεικνύει τδ αισχρόν έπάγ 
γελμα δπερ μετέρχεται, συμβουλεύουσα αύ
τδν νά κλείση παραχρήμα τδ έργαστή- 
ριον. Ένίοτε ώς έκ θαύματος δ κάπηλος 
αίφνης ένδίδων είς τήν εύγενή ταύτην πρόσ- 
κλησιν χέει έν τή δδώ άπαντα τά δο
χεία αύτοΰ, τά διάφορα ποτά περιέχοντα, 
ένώπιον τή; δμηγύρεως. Έν γένει δμως 
τά άποτελέσματα ήσαν μηδαμινά, διότι, 
τών συναθροίσεων κακώς καί άσκόπως γε
νομένων, οί πλεΐστοι κάπηλοι διά ύβρε
ων καί βωμολοχιών άπήντησαν. Αί ε
φημερίδες αϊτινες ώφειλον νά ύποστη- 
ρίζωσιν αύτάς, εκτός τινων εξαιρέσεων, αί 
πλεϊσται ού μόνον άδιαφόρως, άλλά καί 
τινες έναντίως διέκειντο. Καί τοι δέ πάν
τες δμολογουμένω;. παρεδέχοντο δτι τδ 
κακόν ήτο κοινόν καί επίφοβου, κα1.

τήν ανάγκην τή; περιστολή; αύτοΰ άνωμο- 
λόγουν, ούδείς δμως ήλθεν έπίκουρος ταϊ; 
γυναιξΐν, εί; μόνα; αύτάς έγκαταλιπόντες 
τήν διεξαγωγή/ τοΰ ούπεο ήρξαντο τολμη
ρού έργου.

Ό μή περιηγηθεί; έν ’Αμερική δέν δύ
ναται νά έννοήση τήν έν αύτή γινρμένην 
καταπληκτικήν κατανάλωσιν τοΰ οινοπνεύ
ματος. Άπό τή; πρωίας άμα έγερθώσι μέ
χρι τής ώρας καθ’ ήν θά κατακλιθώσι,πίνου- 
σιν' έκτδ; δέ μικρών τινων εξαιρέσεων, πάν
τες ύπόκεινται εί; τήν οίκτράν ταύτην έξιν. 
Καί αύτά; τάς αρχαιότατα συστηθείσα; πο
λιτεία; τή; Νέας ’Αγγλίας, εί; τάς δποΐα; 
ή κοινωνία είναι μάλλον εκλεκτή,μαστίζει ή 
ολέθρια τή; πνευματοποσία; έξις. Ό περί 
καταργήσεως τών καπηλειών νόμος, δι’ ού 
προσεπάθησαν ν’ άναστείλωσι τδ κακόν, 
ού μόνον εί; ούδέν άποτέλεσμα εύάρεςον κα- 
τέληξεν,άλλά έγινε παραίτιο; τής έπί μάλ
λον έπιτάσεως τοΰ ολέθρου' διότι οί νέοι 
Σχημάτισαν έταιρία; έν αί; έπινον άκο- 
ρέστως' πρδ; δέ είς αύτδν άποδίδεται ή 
εισαγωγή τών πνευμάτων κατά μεγάλα; 
ποσότητα; εί; τά; οικογένειας, ώστε σήμε
ρον τετράκι; πλειότερον συμβαίνουσι τά 
κρούσματα τή; παραφροσύνης. ’Οπουδήπο
τε καί άν παρουσιασθήτε ή συναντηθήτε 
πάντοτε σάς προσφέρουσι νά πίητε. ’Επι
θυμείτε νά πίητε; είναι ή συνηθεστέρα 
φράσις αύτών' ούδέποτε δέ άρνεϊταί τις, 
διότι τούτο θεωρείται προσβολή. ’Αμέσως 
δέ ή φιάλη περιέρχεται πάντας καί έν μέση 
δδώ πίνουσιν όρθιοι.

Έν ταΐς κατωτάται; τάξεσιν, ώς έν 
’Αγγλία, ή γυνή μέ τδ ποτήριον είς τάς 
χεΐρα; άμιλλάται πρδ; τδν άνδρα καί θεω
ρεί τοΰτο καύχημα. Πλεΐστοι ξένοι εκ
πλήττονται μή δυνάμενοι νά έννοήσωσι πώς 
τινες άντέχουσιν έπί τοσοΰτον εΐς τήν πόσιν. 
Όπόταν δμιλώσι περί τίνος δτι είναι ικα
νό; νά πίη τέσσαρας πλήρεις φιάλας, νο- 
μίζουσιν ώ; τδν καλλίτερον έπαινον τδν 
δποϊον δύναταί τι; ύπέρ αύτοΰ νά κά- 
μη. "Απαντα τά τοσοΰτον ταχέως ροφώ- 
μενα πνευματώδη ποτά είναι ώ; έπί τδ 

πολύ άθλια ρευστά τεχνηέντως κατεσκευ- 
ασμένα, δνθιλευμένα καϊ δηλητηριασμένα. 
Έκ τούτων προέρχεται ή παραφροσύνη, ή 
έπιληψία καί ή μανία. Τί; αγνοεί τήν έκ- 
στασιν τών,φρένων, τήν παροδικήν ταύτην 
μανίαν, τδν αδιάκοπου τοΰτον σπασμόν 
τών μελών τδν καταλαμβάνοντα τού; πεί- 
σμονας μεθύσου; ; Πρδς δέ εί; τήν ύ- 
πέρμετρον χρήσιν τοΰ οινοπνεύματος απο- 
δίδουσι τδν κεραυνοβόλον θάνατον τδν έπ- 
ερχόμενον κατά τινα; προσβολές αποπλη
ξία; έκ σειοιάσεως, αϊτινες τδ θέρο; 
ώς άληθή; επιδημία συχνάκις ενσπείρουν 
τρόμον εί; τδν ’Αμερικανικόν λαόν. II 
νέα αΰτη έπιδημία μετεδόθη έπί παντδς 
τοΰ κράτους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών μέ
χρι τοΰ Καναδά. Ύπήρξαμεν μάρτυρες τή; 
καταπληκτική; έπιδημία; τοΰ 1868 καί 
ούδείς, πιστεύω, έλ.ησμόνησε τήν τοΰ 1873, 
ήτις καί αύτού; έτι τού; 'ίππου; προσέβα- 
λεν. Άναμφιβόλως, μεγάλως εί; ταύτην 
συμβάλλεται τδ καθ’ ύπέρβολήν θερμόν τοΰ 
κλίματος κατά τά; ημέρα; τών κυνικών 
καυμάτων, Οερμοτέρου ένίοτε τοΰ κλίμα
τος τών παρακειμένων Άντιλλών, ώς τοΰ
το ήζριβώθη κατά τδ θέρο; τοΰ 1870. 
Έπίσης είς ταύτην έπιδρώσι καί τινα έ- 
ξαιρετικά μετεωρολογικά αίτια, ώ; ή ξη
ρασία, ή άραίωσις καί ή ηλεκτρική έντα- 
σις τοΰ άέρος ήτις πολλάκις τοσοΰτον ι
σχυρά ύπάρχει, ώστε διά τής διαβάσεως 
τής κτενδ; άποσπώνται έκ τών τριχών 
σπινθήρες, έκ τοΰ τάπητος έπίσης διά τοΰ 
βαράθρου, καί τδ αεριόφως άνευ φωτδς, 
διά μόνης δέ τή; προσεγγίσει»; τών δα
κτύλων πολλάκις άνάπτουσιν' άλ.λ δμω; 
είναι βέβαιον δτι ή διηνεκής κατάχρησις 
τοΰ οινοπνεύματος κατά τήν έποχήν τών 
ύπερβολικών καυσώνων λίαν έπιδρά εί; τά; 
ηλιακά; βολά; αϊτινες άνατρέπουσι καί φο- 
νεύουσι τδν άνθρωπον έν άκαρεί ώ; δ κεραυ
νός. Ουδαμοΰ δέ οί ήλιασμοί τοσοΰτον 
θανατηφόροι καί συχνοί άποβαίνουσιν δσον 
έν ταΐς Ήνωμέναις ΐϊολιτείαις. Οί σοφοί δέν 
εξήγησαν έτι αρκούντως τδ παράδοξον τοΰ
το φαινόμενου' πλεΐστοι δμω; ιατροί στα-

Οερώς μίαν τών κυριωτέρων αιτιών τοΰ κε- 
ραυνοβόλου θανάτου τών ήλιασμών θεωροΰ- 
σι τήν καθημερινήν κατάχρησιν τών δξέων 
ποτών.

Ούτως, δπω; προφυλάξωσι, κατά μέρος 
τούλάχιστον, του; μεθύσου; έκ τών άνωτέ
ρω παντοίων ρηθέντων δεινών, τδ νομοθε
τικόν σώμα τής Ν. Ύόρκης έψήφισε νο- 
νομοσχέδιόν τι δι’ ού άνέθετο εί; τους έφό- 
ρου; τή; φιλανθρωπικής καί προστατευτι
κή; έταιρία; τήν άνέγερσιν ασύλου διά τήν 
διόρθωσιν τών μέθυσων. Τδ είδος τοΰ οική
ματος τούτου δέν ήτο νέον διά τήν Αμε
ρικήν, έν ή ύπάρχουσι καί άλλα. Ή έται
ρία αμέσως έπιληφθεϊσα τοΰ έργου έκτι
σε τδ άσυλου τή; νήσου ΒΆΐ'ιΖ πλη
σίον τής παραλίας έν τή καλλιτέρα αύ
τή; τοποθεσία. Τδ οίκημα τοΰτο ήνοίχθη 
διά του; μεθύσου; τδ 1868. Μετά μερίμνης 
άληθώς πατρική; κατέστησαν αύτδ είς 
πάσας τάς τάξεις τών μεθύσων προσιτόν. 
Οί πλούσιοι εύρίσκουσίν έν αύτώ άπασαν 
τήν συνειθισμένην αύτών δίαιταν, έπίσης δε 
καί οί μέτριας τάξεως καί οί πένητες.

Εΐ; δύο κατηγορίας ύπάγονται οί προσ- 
ερχόμενοι ύπότροφοι έν τώ οίκήματι" είς 
τούς διά τής βίας, ύπδ τών πταισματοδι
κείων άποστελλομένους, είτε διά νά διορ- 
Οωθώσιν ή διά νά διέλθωσιν έν τώ άσύλω 
τδν χρόνον τής φυλακή; αύτών,καί εί; τούς 
έλευθέρους ύποτρόφους. Άμφότεροι πρδ τή; 
εισόδου αύτών φυσικώς εϊχον δλως δοθή είς- 
τήν μέθην. Τινές αύτών εισέρχονται διατε- 
λοΰντες έτι έν άναισθήτορ καταταστάσει 
μέθης, ή έν παραφροσύνη, ή προσβεβλημέ
νοι ύπδ τής επιληψίας. Οί έλεύθεροι υπό
τροφοι άφ’ έαυτών προσέρχονται έν τώ οί- 
κήματι' ώς έπί τδ πολύ δμω; είσάγονται 
είτε διά τή; βίας, είτε διά τής πειθοΰ; ύπδ 
τών συγγενών ή φίλων των, οΐτινες πολ
λάκις συνεισφέρουν δπω; πληοώσωσι διά 
τήν ύποτροφίαν αύτών.

Είς τρεις τάξεις διαιρούνται οί ύπότρο- 
φοι. Αί τιμαί τής πρώτη; κλάσεω; είναι 
αί αύταί τών καλλιτέοων ξενοδοχείων, α
νέρχονται δέ είς 35—40 όολλαρια^καθ
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έβδομάδα. Τά οικήματα τής πρώτης τά- 
ξέο»ς είναι κεχωρισμένα τών λοιπών. Πολ
λάκις αί σύζυγοι έρχονται καί κατοικοΰσι 
μετά τών άνδρών αύτών έν τώ οίκήματι. 
'Η τιμή τής τροφής άνέρχεται εις 3, 8 μέ
χρι 1 4 δολλαρίων καθ’ εβδομάδα, άναλό
γως τής κλάσεως είς ήν άνήκει δ υπότροφος’ 
αί τιμαί δέ αύται ε’ναι αΰταί τών ξενοδο
χείων τής πρώτης, δευτέρας και τρίτης 
κλάσεως. Έν τή τετάρτη κλάσει υπάγον
ται οί διά τής βίας εΐσαχθέντες υπότροφοι 
οίτινες ύπηρετοΰσιν έν τώ οίκήματι· Κατ’ 
άρχάς οί άνδρες εύρίσκοντο μετά τών γυ
ναικών έν τώ αύτώ οίκήματι συζώντες’ 
άλλ’ έννοήσαντες άκολούθως τδ κτοπον τής 
τοιαύτης κοινής διαίτης, διότι αί έν αύτώ 
προσερχόμεναι μέθυσοι γυναίκες δέν ήσαν 
καί κατά τά άλλα άνεπιλήπτου διαγωγής, 
έχώρισαν αύτάς τών άνδρών, κτίσαντες έπί 
τής νήσου Randall τδ δ·.’ αύτάς άσυλον.

Ή τροφή είναι έκλετή καί άφθονος διά 
τήν πρώτην κλάσιν. Τδ τέϊον καί δ καφές 
προσφέρονται είς πάντα τά γεύματα, άλλ’ 
ούδέν ποτδν πνευματώδες έπιτρέπεται νά 
πίωσιν" ούτος ε’ναι δ αύστηρδς νόμος τοϋ 
οικήματος. Καί αύτδς δ έλαφρδς καί αφρώ
δης Γερμανικός ζύθος αύστηρώς άπαγορεύ- 
εται. Κατά τάς πρώτας ήμέρας μεγάλη 
έξασθένησις καταλαμβάνει τούς υποτρόφους, 
αίφνης άποσπασθέντας τή; προσφιλούς αύ
τοΐς έξεως’ ε’ναι άνάγκη τινάς αύτών ολί
γον κατ’ όλίγον νά φέρωσιν είς τήν έναν
τίαν δίαιταν έμβάλλοντες έντός τινων 
έδεσμάτων δλίγην ρακήν’ ούτω βαθμηδόν 
έπιτυγχάνουσι τήν τελείαν άποχήν παντδς 
ποτού πτευματώδους. Είς ούδέν δ’ άποτέ- 
λεσμα κατέληξε τδ σχέδιον ιατρού τίνος 
προτείναντος δπως διά τής άναμίξεω; είς 
τά φαγητά άφθονου οινοπνεύματος έπιφέρω- 
σιν αύτοΐς αηδίαν τών πνευματωδών πο
τών. ΓΗ όσμή καί ή γεύσις τοΰ προσφι
λούς ποτού άντί ν’ άπωθήση τδν μέθυσον, 
άπ’ έναντίας έτι μάλλον διεγείρει τδ πά
θος αύτού. Πώς είναι δυνατόν διά τοιού
του τρόπου νά άπομάθη τις αύτδν τής κα
κή; αύτού έξεως, άφ’ ού έν τινι οίκήματι έν 

ταϊς 'Ηνωμέναις Πολ.ιτείαις οί φυλακισμέ
νοι, μέθυσοι άδιόρθωτοι, κατώρθωσαν λά
θρα διά τής άποστάξεως τού πετρελαίου 
νά κατασκευάσωσι ποτόν τι πνευματώδες 
δπερ μετ’ άκοας ηδονή; έπινον ;

Οί πλεϊστοι τών υποτρόφων τής νήσου 
Warded σφόδρα ύπδ τού πάθους κατεχόμε- 
νοι, μετά μεγάλη; δυσκολία; ύπέμενον τήν 
νέαν δίαιταν ήτι; έπεβλήθη αύτοΐς. Προσβα- 
λόμενοι αίφνιδίως ύπδ διψομανία; καί μή 
δυνάμενοι κατ’ ούδένα τρόπον ν’ άντιστώσιν 
είς αύτήν δραπετεύουν είς Ν. Ύόρκην, ένθα 
περισυνάγουσιν αύτούς δλως άλλοίου; έπί 
τού πρώτου καπηλειού είς 8 εισέρχονται 
και έπαναφέρουσιν είς τδ άποστρεφόμε- 
νον οίκημα. Καί τοι δέ δύσκολος τυγχά
νει ή άπόδρασις έκ τής νήσου, μέγας άριθ- 
μδς ύποτρόφων δραπετεύει κατ’ έτος. Κα
τά τδ 4 871 ύπήρχον ύπδ θεραπείαν έν 
τώ άσύλφ τών μεθύσων 1718 μέθυσοι άν- 
δρε; καί γυναίκες, έκ τών δποίων 4 09 έ- 
δραπέτευσαν. Έκ "τού ολικού άριθμοΰ τών 
έν τώ άσύλορ ένδιαιτωμένων μεθύσων κατά 
τδ 1 871, τδ τρίτον αύτών ήσαν γυναίκες 
και τδ εκτον τών ύποτρόφων άπέτισαν 
τά έξοδά των.

Κατά τδ πέρας τή; θεραπείας αύτών, 
οί μέθυσοι τού άσύλου έπανακάμπτουσιν οϊ- 
καδε καί ταχέως ώ; έπί τδ πολύ έπανέρχον- 
ται είς τήν όλεθρίαν αύτών έξιν. Ή έπί τή; 
νήσου H ard διαμονή τών μεθύσοιν δέν δι- 
αρκεϊ πλέον μηνών τινων ή έτους, ούδόλως 
λαμβανομένης ύπ’ δψιν τή; δια τής βίας ή 
τής έξ ιδία; θελήσεως προσελεύσεως αύτών. 
Ούτω σπανίως τοσοϋτον βραχεία έν τώ 
άσύλω διαμονή, καίτοι μεγάλως φροντί- 
ζουσιν δπως τούς άπομάκρύνωσιν άπδ πάσης 
άποπείοας ή περιστάσεως τού νά πίωσι 
καί νά μεθυσθώσι, δύναται πραγματικώς 
νά διορθώση αύτούς.Πολλοί αύτών έξάκις ά- 
πεστάλησαν έν τφ άσύλω κατεχόμενοι ύπδ 
κτηνώδους δλως μέθη;’ άφ’ ού δέ 
θεραπευθώσι καί άπαλλαχθώσι τοΰ φθορο
ποιού πάθους απέρχονται οϊκαδε. Ελάχι
στοι ώφελήθησαν τή; διαμονής αύτών, ήτις 
ούδέποτε έπί πολύ παρατείνεται, καί έ-

’Αμερική πρέπει νά φέρη καί τδ ύλικδν πρδς 
συντήρησιν όφελος. Τδ κατάστημα δέ τού
το ού μόνον ύλικδν όφελος δέν παρεϊχεν,άλλ’ 
έφερε καί σημαντικήν τινα κατ έτος ζη
μίαν. Δαπανώσι περί τάς 4 00,000 φοάγ- 
κο>ν έτησίως, είσπράττουσι δε 60,000 απδ 
τού; πληρόνοντας ύποτρόφους, ώστε μέ
νει έλλειμμα έτήσιον 40,000. 'Ο άριθμδς 
τών πληρονόντων ύποτρόφων ούδέποτε α- 
νήλθεν έκεϊνον, δστις ώφειλε νά ήναι, διότι 
ούδείς προσέρχεται οίκειοθελώς νά διοο- 
Οωθή έν τώ άσύλω, ολίγοι δέ τολμώσι νά 
όδηγήσωσι τούς οικείους αύτών, έκτος κατε- 
πειγούσης άνάγκη; καί είς τάς δύο περι
στάσεις. Τδ πάθος τή; μέθη; έτι σφοδρότε- 
ρον τού καπνού καταλέγεται έν ταϊς 
σχεδόν άνιάτοις νόσοις, ό δ’, αδιόρθωτος 
ασθενής άθετεϊ συνήθως ολας τάς διαταγάς 
τοΰ ιατρού. Πρδς τί ώφελούσι δεκάδες 
τινές άνθρο>πων έν θεραπεία, μεταξύ ενός 
εκατομμυρίου πλήθους περιλαμβάνοντο; 
τοσούτους πεισματώδεις μεθυσσους !

'Οραίαν τινά πρωίαν τού Σεπτεμβρίου 
έπέβημεν τού άτμοπλοίου «Τερψιθέας» 
μετ’ άδειας τών έφόρων δπως έπισκεφθώμεν 
τδ άσυλον τών μεθύσων. Έπι τού αύτοϋ 
άτμοπλοίου πλεϊστοι άλλοι έπέβησαν, α
περχόμενοι πρδς έπίσκεψίν εϊτε τοΰ αύτού 
άσύλου εϊτε άλλου τινός οικήματος. Έν 
αύτώ ώδήγησαν μεθύσου; τινάς, δύο τοελ- 
λούς, κόρας τινάς καί τινας άγυιόπαιδας. 
Οί πλεϊστοι αύτών συνήχθησαν τήν προ
τεραίαν νύκτα καϊ έξετασθέντες τήν πρωί
αν διά τρόπου δλως βιαστικού έπέμποντο 
είς τδ σωφρονησττριον’ άλλοίμονον είς έκεϊ
νον όστις έν ταϊς Ηνωμέναις Πολιτείας δέν 
έχει χρήματα ή προστασίαν ! Απαντες έρ- 
ρίφθησαν έν τώ βάθει τοΰ πλοίου. ’Επειδή έν 
τοϊς σταθμοί; έν οί; ώφειλον έκας-ον ν’ άπο- 
βιβάσωσι, τινές έξ αύτών έπέμενον δ
πως μείνωσιν έπί τοϋ πλοίου, ή πολιτική 
άρχή πολλάκις ήναγκάζετο νά παλαίση 
πεισματωδώς δπως άποβιβαση αύτούς έπί 
τής ‘ παραλίας. Οί έπιβάται έβλεπον τήν 
είς έκαστον ταξείδιον συνήθη ταύτην σκη- 
νήν γελώντες. Γαλλίς τις πορευομένη πρδς

κείνοι οΐτινες πραγματικώς άπηλλαγησαν 
τοΰ πάθους οφείλουσι τήν άποκατάστασιν 
αύτών ταύτην είς τήν εύθείαν δδδν, μάλ 
λον είς τήν ίσχυράν αύτών θέλησιν ή είς 
άλλην τινά αιτίαν. "Οσον άφορ? τούς κατα- 
δικασθέντας ούδεμίαν πρέπει τις έξ αύτών 
νά έλπίζη έπαισθητήν βελτίωσιν, διότι θεω 
ρούσιν έαυτοδς, καί δικαίως, ώς φυλακισμέ
νους. Μόλις έλευθερωθώσιν, έπαναρχίζουν 
έπιμονώτερον νά πίνωσιν’ ή άποχή. τών 
πνευμάτων έπί μ-άλλον διηγειρε καί ζωη- 
ρώτερον άνερρίπισεν έν αύτοΐς τδ πρδ πολ
λοΰ κατευνασθέν πάθος. Έν τω άσύλω ευ
ρισκόμενοι πρδς ένα σκοπόν άποβλέπουσι 
καί πρδς αύτδν πεισματωδώς στοχάζονται, 
τδ νά προμηθεύωνται λαθραίος οινόπνευμα 
έντός έσφραγισμένων φιαλών και πολλάκις 
έπιτυγχάνουσι, διότι ή μανία έπινοεΐ, δπως 
«ύχαρισ’τήση έαυτήν, τά μάλλον εύφυή 
στρατηγήματα. ’Αν δ’ άποτύχωσι, κατα- 
φεύγουσιν είς τδ τελευταϊον μέσον δπερ 
μένει αύτοΐς, τήν φυγήν.

'Η γενική σχεδόν ιδέα περί τών ασύλων 
τούτων τών μεθύσωνείναι δτι σπανίως κατα- 
λήγουσιν εις τδ προσδοκώμενον άποτέλεσμα. 
Τούτου ένεκα έσχάτως έγένετο πρότασις 
έν τή φιλανθρωπική καί προστατευτική ε
ταιρία τής Ν. Ύόρκης νά καταργήσωσι τδ 
έπί τής νήσου Ward άσυλον, ή τούλάχι
στον έπ’ άλλον τινά προορισμόν νά τρέψω- 
σιν αύτό’ άλλά τδ συμβούλων τής έταιρίας 
δικαίως άντέστη είς τούς έφόρους,ύπενθυμί- 
σαν αύτοΐς δτι έκείνο δπερ πράξίς τις νομο
θετική διέταξεν αύτή καί μόνη δύναται νά 
τδ καταργήση.Άλλοι δέ τινες,ουχήττον φρό
νιμοι, άπεφάνθησαν δτι πολύ έσπευδαν νά 
καταδικάσωσιν ίδρυμα δπερ μόλις τδ εκτον 
τής συστάσεως αυτού ηριθμ.ει έτος, και 
δτι ήτο καλδν νά περιμένωσι νέας καί τε- 
λειοτέρας άποπείρας. Ούτως άπεφάσισαν νά 
μένωσι τά πράγματα ώς ειχον έν τή ανω- 
τέρα έκτεθείση καταστάσει μέχρι νεωτέ- 
ρας διαταγής. ’Εκείνο δπερ πάντων τών 
λοιπών έπεθύμουν οί έφοροι ήτο τδ κα
τάστημα νά έπαρκή διά τών έσόδων του 
είς τά έξοδα’ διότι πάσα έπιχείρησις έν
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έπίσκεψιν τοΰ συζύγου τη; έν τώ οίκήματι 
τών τρελλών μετά τί; οποία; άπεβιβά- 
σθημεν έπί τί; προκυμαία; τί; νήσου 
ll'ard, μοί εΐπεν δτι εί; πλεΐστα; τοιαύτα; 
δυσάρεστου; σκηνάς παρεστάθη.

Ό διευθυντή; τοΰ άσύλου τών μεθύσων, 
νέο; τι; Αμερικανό; ιατρό;, πρό τινο; χρό
νου έν αύτώ διορισθεί;, μάς ύπεδέχθη λίαν 
φιλοφρόνως, άναλαβών ό ίδιο; οπω; μάς 
όδηγήση εί; τήν έπίσκεψιν τοΰ άσυλου, 
δπερ έτέθη υπό τήν διεύθυνσιν αύτοΰ. Τά 
πάντα εύρίσκοντο έν τάξει ώ; έν τοϊ; οικο
γενειακοί; ξενοδοχείο'.; τοί; ιδιαζόντως έν 
ταϊ; Ήνωμ. Πολιτίαι; εύρισκομένοις. Ύ- 
πάρχουσιν έν αύτώ αίθουσα; τοΰ σφαιρ·.ς·η- 
ρίου άναγνως·ή?ιον καί μακροί διάδρομοι διά 
περίπατον. ’Εκ τών έξωστών τών βλεπόν- 
των έπι τή; νήσου, τοΰ ποταμοΰ καί τών 
άνθούντων παραλίων τή; Μακράς νήσου, ή 
θέα είναι μαγευτική. Τρόφιμοί τινε; έχου- 
σιν ιδιαίτερα οικήματα, δύνανται μάλιστα 
νά τρώγωσιν έν ταϊ; οίκογενείαι; των. Έν 
τώ έστιατορίω ή τράπεζα παρατίθεται μετά 
μεγίστης φιλοκαλία;, περιέχουσα έκλεκτά 
φαγητά. Πληρόνων δύναται τι; πάν ό',τι επι
θυμεί νά έχη, έκτδς οίνου καί πνευματ. πο
τών' ή χρίσι; του καπνού είναι είς πάντα; έ- 
λευθέρα. Έν τώ οίκήματι τούτω έλλεί- 
πει ή ευφροσύνη καί ή φαιδρότη;. Οί υ
πότροφοι μά; έφάνησαν ήττον κοινωνικοί, 
προτιμώσι δέ τήν μοναξίαν, έχουσι τήν δψιν 
τεταραγμένην καί κατάπονον, τδ δμμα 
ήλίθιον καί βλοσυρόν, τήν δέ σάρκα 
αύτών χαλαράν καί ώχραν—ίδιάζον χα
ρακτηριστικόν τών μεθύσων τής χώρα; 
ταύτης. Ούτοι ούδέποτε ευφραίνονται καί 
δταν άκόμη πίνωσιν, ούδέποτε δέ άδουσι 
τά εύθυμα έκεΐνα άσματα δπω; οί άλλοι 
μέθυσοι συνειθίζουσι. Τέλος ούδεμίαν λύ
πην ή αισχύνην αισθάνονται έν τοιουτορ 
οίκήματι δρώμενοι. Τινε; αυτών, έπειδή 
αύθορμήτω; προσηλθον δπως υποβληθώσιν 
εί; τήν δίαιταν τοΰ οικήματος, μάς έθεώ- 
ρουν μετ’ άκρα; άδιαφορίας, ούδένα χαιρε
τισμόν πρδ; ημάς άπευθύνοντες, άλλοι 
δέ διά τών ήμιανειργμένων Ουρών έφαίνοντο 

νωχελώς κείμενοι έπί τή; κλίνη; αύτών 
ή κινούμενοι έν τή ’Αμερικανική καθέκλα τή 
ίμοιαζούσρ πρδ; κοιτίδα. Οί διά τή; βία; 
έν αύτώ είσαχθέντε; έχουσι φαιδροτέραν 
τήν ό'ψιν, ύπηρετοΰσι δ’ έν τή οικία διαφό
ρου; έργασία; έκτελοΰντες.

Έσπεύσαμεν νά έξέλθωμεν έκ τή; ατμό
σφαιρα; τή; κατήφεια; καί τή; ύποχονδρί- 
α; τή; έν τώ οίκήματι τούτο» έπικρατούσης. 
Περαίνοντε; δέ τήν έπίσκεψιν ήμών έρρί- 
ψαμεν βλέμμα έπί τοΰ διαμερίσματος τών 
απομάχων τών κατοικούντων έν τή μιά 
πτέρυγι τοΰ οικήματος. Εί; τινων μέτρων 
άπόστασιν οποία μεγίστη μεταβολή ! Εν
ταύθα βλέπει τι; όψεις φαιδράς άρήϊον άπο- 
πνεούσας, χαριέσσας, φιλοφρόνους, λαμπρυ- 
νομένας δέ συνήθως ύπδ τραύματος τών 
μάλλον τιμίων ή υπό τή; στερήσεω; βρα- 
χίονο; ή κνήμης. ’Εγείρονται κατά τήν 
προσέγγισιν ήμών χαιρετώντε; στρατιωτι- 
κώς καί οίκείως μεθ’ ήμών συνομιλοΰντε;. 
Ό άριθμδς αύτών ανέρχεται εί; τινα; εκα
τοντάδα;, απαντε; δέ είναι πειθήνιοι" πολ
λάκις δ’, δπόταν δύνωνται, εργάζονται εί; 
τινα έλαφράν έργασίαν. Οί έχοντες εισό
δημά τι πορεύονται κατά τριμηνίαν έν Ν. 
'Υόρκη όπως παραλάβωσιν αύτό. Μεγάλως 
δ άγαπώντε; τήν άνάγνωσιν, έπιτρέπεται 
αύτοί; νά λαμβάνωσι βιβλία έκ τή; βι
βλιοθήκης τοΰ άσύλου, ένθα οί μέθυσοι 
ούδόλως άναγινώσκουσι. Πρό τινων έτών 
σεβάσμιός τις είς τδ παρακείμενον νοσο- 
κομεΐον τών μεταναστών έφορεύων, έπεμ- 
ψεν αύτοί; βιβλία τινά θρησκευτικά" ταύτα 
πλεΐστα; δσα; φοράς τ’ άνέγνωσαν ώς εϊ έ- 
πρόκειτο περί μυθιστοριών.

Τδ πλεΐστον τών μεγαλουπόλεων τών 
'Ηνωμ. Πολιτειών έχουσιν οικήματα διά 
τούς απομάχους, άλλ’ άμφιβάλλομεν άν 
άλλη τι; πόλις έχη οίκημα έν γραφικωτέ- 
ρα, εύαερωτέρι? καί καταλληλότερα θέ
σει κείμενον. 'Η νήσος Hard φυσικώς ώ- 
ριστο δπω; έκ πάντων τών φιλανθρωπι
κών αύτής ιδρυμάτων αύτή δεχθή τούς αν
δρείου; προμάχου; τής πατρίδος.

Έκ τοΰ Γα.Ι.Ιικοΰ. Λ.

ΕΙΣ ΠΤΗΝΟΝ·.

Ψάλλει; χαρμόσυνα, πτηνόν, Σειρήνο; έχει; στόμα, 
Μέχρι; αύτή; τδ ασμα σου εισδύει τής ψυχή;,

Καί δμω; πρέπει άφωνον, οίκτρδν νά πέση; πτώμα"· 
Ό χρόνος είνε πάντοτε τών τέρψεων βραχύς.

Είπα" καί τδ δλέθριον εκσφενδόνισα; βέλος, 
Αίμόφυρτον κατέρριψα τδ τέκνον τοΰ αίθέρος,

Τής γοητείας έμεινεν ημιτελές τδ μέλος, 
Άπώλεσε τήν γλώσσαν του τδ εαρ καί ό έρως.

'Π φρίκ’ εί; τδν εύφρόσυνον δρυμώνα διεχύθη. 
Περίτρομα έσίγησαν τών πετεινών τά πλήθη

Καί άλλαχοΰ έτράπησαν ζητοΰντα σωτηρίαν"
Έγώ δέ κύψα; ελαβον τήν άγραν τήν άθλίαν.

Πλήν βλέμμα μοί έτόξευσεν ελέγχου καί οδύνης, 
Ώ; νά μοί έλεγε, σκληρέ 1 τί σ’ έπταισα καί πίνει;

Τδ αίμά μου ; Φεΰ ! διατί εί; έρωτος έκχύσει;
Εί; τήν αύγήν τοΰ βίου μ.ου, τδν βίον μου νά κλείση; ;

—Καί τί, ταλαίπωρου πτηνόν, νά πέστ,ς δέν προκρίνεις, 
Πρίν μαραμένου, άθλιον, θύμα σκληρά; οδύνης

Τήν ώραν τής γεννήσεω; στενάζον βλασφημήσης
Καί έπί κλίνη; συμφορών σπαράττον τελευτή^;;

Δέν είναι προτιμ-ότερον νά άποθάνη; ψάλλον,
Μέ μέλη πανηγύρεως τό άχθος άποβάλλον

Τή; ΰλη;, ήτις τδν λαμπρόν τοΰ ούρανοϋ σπινθήρα
Εί; τήν φρικώδη τών Μοιρών έξευτελίζει χεΐρα ;

—Άλλά ήγάπων, άνθρωπε, θά εϊπης, ήγαπώμην, 
Έν τέρψει δι’ υμέναιον γλυκόν ήτοιμαζόμην

Κ’ είς τέρψεις πλέον, έψαλλον τδ τρυφερόν του ασμα 
’’Ημην τδ εύτυχέστερον έπί τοΰ κόσμου πλάσμα.

—Εύτύχεις, λέγει; ; σκοτεινή έκάλυπτε νεφέλη
Τδν οφθαλμόν σου, νήπιου, κα'ι φεΰ υά διακρίνρ 

Τδν "Αδην δέν ήδύνατο είς 8ν κλαυθμοί και θρήνοι 
Άντιβοοΰν αιώνια, απελπισίας μέλη.

29.(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ'.)
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Λαλείς ύπδ τοΰ έρωτος τδ πρίσμα τδ ώραΐον'
Άλλ’ οί κενοί πομφόλυγες όλίγον διαρκοΰσι.

Τούς Οφθαλμούς έκπλήττουσι, τά στήθη συγκινοΰσι
Καί πάοαυτ’ Αφανίζονται, καί δεν υπάρχουν πλέον.

Κ’ έμέ αύτδν ήπάτησαν πολλάκις ή νεότης,
Τά θέλγητρα τοΰ έρωτος, ή αστραπή τοΰ κάλλους,

Άλλ’ήσαν πάντα όνειρα, φεΰ? πάντα ματαιόττ,ς 
Κ’ έξαίφνης έναυάγησα είς τρομεράς υφάλους.

Πίστευσον, δέν άπώλεσας. ή μόνον φροΰδα νέφη 
Δι’ ών συνήθως ή ζωή έξαπατά τά βρέφη.

Ούδέν τά πορφυρόχρυσα έγκλείουν χρώματά των,
ΊΙ μόνον μάταιον άτμδν, Απάτην τών όμμάτων.

Είθε ώς σύ τών θυελλών τής γής νά ήδυνάμην
Ρίπτων τδ φρουδον ράκος μου, ν’ Απαλλαγώ ομοίως.

Πλήν, φεΰ ! πολλά καθήκοντα κρατοϋσι τήν παλάμην, 
Καί ζώ διότι ωφελεί ό δυστυχής μου βίος.

Άθηται χαζ' ΑΰγουοΐΟΓ. 4865.
Π. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ.

ΑΙ ΕΙΣ ΜΕΓΑ ΥΨΟΣ 
ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ.

Ό Αήρ είναι περί τήν γήν ώς εύρύ τι δο- 
•χείον, έξ ού πάντα τά δντα Αντλοΰσι τήν 
ζωήν. Τδ αερώδες τοΰτο περικάλ.υμμα συν
τίθεται άπδ όξυγόνον καί άζωτον’ Αλλά 
τδ όξυγόνον, τδ κύριον αίτιον τής διπλής 
καύσεως, ήτις, ύπδ τά ονόματα αναπνοή 
καί διαπνοή, φθείρει καί άνανεόνει τήν ύ
λην τών ζώντων σωμάτων, τδ όξυγόνον 
κατά τδ’ πέμπτον μόνον εύρίσκεται έν τώ 
μίγματι τούτω. Αύτη βεβαίως είναι ή δό- 
σις ή άρμόζουσα πρδς συμπλήρωσιν τών 
ζωϊκών ένεργειών. Τδ άζωτον, τετράκις ά- 
φθονώτερον, δέν παρεμβαίνει απ’ εύθείας 
είς τάς λειτουργίας τής ζωής, αλλ’ Αποτε
λεί μετά τοΰ οξυγόνου τδ αόρατον έκεϊνο 
περικάλυμμα δπερ φέρει πίεσιν έφ’ ήμών 
4 6,000 περίπου χιλιογράμμων, συνθλίβει 
δέ τού; Ιστούς ήμών, ϊνα διατηρή τήν έλα- 

στικότητα αύτών. ΊΙ πυκνότης αυτή τοΰ 
οξυγόνου καί ή πίεσις, ήν άπαντώμεν εις 
τά κατώτερα στρώματα τής Ατμόσφαιρας, 
εισίν νόμοι σπουδαίοι τής ύπάρξεως ήμών' 
αύται περιγράφουσι τδ στάδιον τής ένερ
γείας ήμών, δρίζουσαι τδ ύψος εις τδ ό
ποιον έπιτρέπεται ήμϊν νά ύψωθώμεν ύπε- 
ράνω τής γήινου έπιφανείας, ούδόλως δέ α
τιμωρητί δ άνθρωπος δύναται νά παρα- 
τείνη τδν δεσμδν δστις συνδέει αύτδν μετά 
τής γενεθλείου γής. Πρόσφατος καταστρο
φή καταπλήξασα καί συγκινήσασα τδν έ- 
πιστήμ.ονα κόσμον αρκούντως Απέδειξε 
τοΰτο.

Ποΰ είναι τδ δριον τής Ατμόσφαιρας ή
μών ; μέχρι τίνος σημείου Ανέρχονται τά 
τελευταία μόρια, τά κατά τδ μάλλον καί 
μάλλον σπάνια τοΰ άέρος ; Τδ ζήτημα τοΰ
το τή άληθεία δέν έτυχεν είσέτι λύσεως 
ικανής. Πάν δ,τι γνωρίζομεν είναι δτι ή 
πυκνότης τής ατμόσφαιρας έλαττοϋται βρα

δέως καί κανονικά; πρδς τδ επάνω. ’Εν 
ταυτώ δ’ οτι ή πυκνότης έλαττόνει τήν 
πίεσιν, δ δέ νόμος τής έλαττώσεως ταύ
τη; είναι Αρκούντως γνωστός, όπως δυνηθή 
τις νά συμπεράνη τδ ύψος είς τδ οποίον 
ύψοΰται διά τοΰ βαρομέτρου. Αί χιονο- 
σκέπαστοι κορυφαί τών όρέων τής κεντρι
κής ’Ασίας φθάνουσι σχεδδν είς ύψος 9,000 
μέτρων’ διά τοΰ Αεροστάτου τδ δριον τοΰ
το τδ ύπερέβησαν. Εί; τά σκοτοδινιάσεις έ- 
πιφέροντα ταΰτα ύψη, ή πίεσις δέν είναι 
πλέον τοΰ τρίτου τής έπί τή; έπιφανείας 
τή; θαλάσση;’ είναι μόνον, ώς λέγεται, τδ 
τρίτον τής ατμόσφαιρας. Περί τά 50 χι
λιόμετρα ύπολογίζεται δτι δ Αήρ Οά ηναι 
έτι αραιότερο; ή έν τώ κενώ τώ παραγομέ- 
νω διά τών καλλιτέρων πνευματικών μη
χανών.

Έάν &πασα ή γήινος Ατμόσφαιρα συν- 
εθλίβετο ούτως, ώστε νά λάβη πανταχοϋ 
τήν αύτήν πυκνότητα ώ; έπί τής έπιφα
νείας τής θαλάσσης, Οά έσχημάτιζε μόνον 
στρώμα 8 χιλιομέτρων πάχου;, δπερ ήθε- 
λον ύπερβαίνει αί κορυφαί τών Ίμαλαόων’ 
αλλ’ ή βαθμιαία Αραίωσις τοΰ αέρος είς τά 
υψηλά μέρη καθιστά έκεί τήν ατμόσφαιραν 
Ακατάλληλον πρδς κατοικίαν τοΰ άνθρώ
που. Οί περιηγηταί οί έπιχειροΰντες τήν 
άνάβασιν ύψηλών όρέων αισθάνονται χαύ- 
νωσιν καί καχεξίαν ένίοτε μέχρι συγκοπής’ 
ή αναπνοή ταράττεται, ένίοτε δ’ αίμα έ- 
ξέρχεται έκ τή; ρινδς, τών χειλέων, τών 
ούλων’ ταΰτα είναι τά καλώς έγνωσμένα 
συμπτώματα τής άσθινείας z&r cip/wr, 
αρχόμενα γενικώς νά αναφαίνονται, άμα 
διέλθή τις 3,000 μέτρων ύψος. Οί άερο- 
ναϋται αισθάνονται τήν καχεξίαν ταύτην 
μόνον εί; ύψος πολύ Ανώτερου, άναμφιβό
λως ώς Αυερχόμευοι άνευ σωματικού κό
που. Δι’ αύτούς δμως δ κίνδυνος είναι πο
λύ σπουδαιότερος ένεκεν τής ταχύτητος 
μεθ’ ής ύπερπηδοΰν τά διαδοχικά στρώ
ματα, δτε τδ άερός-ατον, αίφνης έκκενωθέν- 
τος τοΰ έρματος, πηδά πρδς τά Ανώτατα 
στρώματα, ή δτε άνοίγων τδ έπίπωμα δ 
Αεροναύτη; καταβιβάζει αύτδ πρδς τήν γήν.

Αί αίφνίδιαι αύται μεταβολαί καθίσταν
ται τό αίτιον δυστυχημάτων μάλλον ή 
ήττον σπουδαίων, άμα τις είσέλθη είς τήν 
αφιλόξενου ζώνην, ένθα δ άήο είναι Ανεπαρ
κής πρδς αναπνοήν.

Ί{ πρώτη άνάβασις είς μέγα ύψος έγέ
νετο τδ 1803 ύπδ τοΰ Robertson καί 
Lhoesl δι’ αεροστάτου" πεπληρωμένου μέ 
άέριον. Τδ έπόμενον έτος δ φυσιολόγος Gag 
-Lusson ύψώθη εί; 7,000 μέτρων, είδε δέ 
τδ θερμόμετρου καταβιβασθέν είς τούς 4 0 
βαθμούς ύπδ τδ μηδενικόν, ένώ κατά τήν 
άναχώρησιν έδείκνυεν 28 βαθμούς. Μετά 
τεσσαράκοντα έξ έτη, τώ 1850 τούτέστι, 
νέα άνάβασις είς μέγα ύψος έλαβε χώραν 
πρδς τδν σκοπόν έπιστημονικών παρατηρή
σεων παρά τών κυρίων Barral καί Bixio. 
Οί ατρόμητοι άεροναΰται ούτοι είχον άπο- 
φασίσει νά διερευνήσωσι τάς παγωμένας έ- 
ρήμους, δσαι έχουσιν έκτασιν πλέον τών 
10,000 μέτρων. Μετά τήν πρώτην Απο
τυχίαν ήουνήθησαν είς δεύτερον ταξείδιον 
νά ύπερβώσι τά; 7,000 μέτρων. Είδον τδ 
θερμόμετρον κατελθδν είς 39 βαθμούς, 
καί έδυνήθησαν νά ένεργήσωσι πληθύν παρα
τηρήσεων έπί τών χημικών συνθέσεων, τής 
θερμοκρασίας καί τής ύγοασίας τοΰ άέρος, 
έπί τής δυνάμεώς τών ήλιακών άκτίνων, 
τή; θερμαντικής δυνάμεώς τών νεφών κτλ.

Τά πολλά ταξείδια τοΰ Κ. Glaisher 
συνετέλεσαν πολύ πρός διασάφησιν τοΰ νό
μου τής έλαττώσεως τής θερμοκρασίας ά
ναλόγως τοΰ ύψους. 'Η άπόψηξις τών άε- 
ρίο>ν στρωμάτων είναι κατά πρώτον τα- 
χυτάτη, έπειτα βραδυτέοα καθ’ δσον δ 
Αήρ καθίσταται σπανιώτερος’ κατά μέσον 
δρον, χάνει τις 5 βαθμούς, δταν Ανέρχε
ται ύψος χιλίων μέτρων. Τήν 5 Σεπτεμ
βρίου 1862 έλαβε χώραν ή Αξιομνημό
νευτος άνάβασις, καθ’ ήν δ Glaisher καί 
Coxwell ύπερέβησαν τό ύψος τών 9,000 
μέτρων. Στιγμήν τινα, άφοΰ έβεβαιώθη 
δτι τό βαρόμετρον έδείκνυε 10 πόδας καί 
δτι κατήρχετο ταχέως, δ Glaisher ήσθάν- 
Οη εαυτόν παραλύσαντα, τυφλωθέντα, α
νίκανον νά προφέοη μίαν λέξιν’ έπειτα Α-
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πώλεσεν έντελώς τήν αϊσθησιν, έμνινε δέ 
είς τήν κατάστασιν ταύτην έπί επτά λε
πτά. Άφυπνίσθη ύπο τοΰ συντρόφου του, 
δστις έλεγεν αύτώ νά έπαναλάβη τάς πα 
ρχτηρήσει; του. Ό Coxwell ύποχρεοϋτο 
νά έξέρχηται τίς λέμβου καί νά άναρρι- 
χάται έπ1. τοΰ δικτύου, διά νά λάβη τδ 
σχοινίον τοϋ- έπιπώματο;, οπερ είχε περι- 
τυλ.ιχθή ένεκεν κυκλοτερών κινήσεων τής 
σφαίρας’ έκ τοϋ ψύχους άπώλεσε τήν χρή
σιν τών χειρών του, καί ώφειλε νά άφήση 
εαυτόν όλισθαίνοντα έπι τών σχοινίων, ίνα 
έπανέλθη εις τήν λέμβον ένθα ό Glaislier 
ητο έξνπλωμένος ύπτιος. Λαμβάνει τότε 
τί» σχοινίον διά τών όδόντων, καί διά βιαί- 
ας κινήσεως κατορθώνει νά άνοιξη τδ έ- 
πίπωμα’ τδ άερόστατον έστάθη, εϊτα κατ- 
ήλθεν. Ό Glaislier νομίζει δτι έφΟασαν 
εις ύψος 1 1,000 μέτρων. Μεταξύ τών δύο 
παρατηρήσεων τοϋ βαρομέτρου άς αυτός 
έκαμεν είς 8,900 μέτρων, πρίν καί μετά 
τήν λειποθυμίαν του, παρήλθον 1 3 λεπτά’ 
κατά τήν στιγμήν τής πρώτης άνήρχοντο 
μετά ταχύτητος 300 μέτρων' κατά, τήν 
στιγμήν τής δευτέρα; ή κάθοδος έγίνετο 
μετά διπλάσιάς ταχύτητος. Έκ τών δεδο
μένων τούτων-ό Glaislier ευρίσκει δτι τδ 
άερόστατον ώφειλεν άκόμη νά ύψωθή 8 ή 9 
λεπτά καί νά διατρέξη κάθετον όδδν 2,650 
μέτρων, άτινα προστιθέμενα είς τδ ήδη δι- 
ανυθέν διάστημα, δίδει άποτέλεσμα πλέον 
τών 1 1,000 μέτρων’ άλλ’ είναι φανερόν δτι 
ή πρδς τά άνω ταχύτης έπρεπε βαθμηδόν νά 
βραδύνη, ώς έκ τούτου δέ ή διανυθεϊσα 
δδός κατά τά 13 λεπτά ητο μόνον τδ ή- 
μισυ τοϋ εύρεθέντος παρά τοΰ Glaislier 
άριθμοΰ’ είναι πιθανόν δτι δέν ύπερέβη τάς 
10,000 μέτρα.

'Η γαλλική έταιρία τών έναερίων τα- 
ζειδίων άπεφάσισε πρδ πολλοΰ νά επιχεί
ρηση άναβάσεις είς μέγα ύψος. Τήν 22 

τίου 1874 οί Κ. Κ. Croce Spinelli καί 
Sivel, διά τοΰ άεροστάτου Πο.Ιιχός άστήρ, 
ύψώθησαν είς 7,300 μέτρων. 'Εφερον σφαί
ραν πλήρη οξυγόνου, παρασκευασθέντος 
παρά τοΰ Κ. Paul Bert, τοϋ σοφοϋ καθη- 

γητοϋ τής φυσιολογίας έν τή σχολή τών 
επιστημών έν Ιίαρισίοις. "Οτε ό Craci 
-Spinelli δέν άνέπνεε πλέον όξυγόνον, ό- 
πεχρεοΰτο νά κάθηται έπί σάκκου έρματος 
καί νά μένη. ακίνητος είς τήν θέσιν ταύτην. 
Κατά τήν εισπνοήν τεϋ αερίου, ήσθάνετο 
έαυτδν άναγεννώμενον, μετά δεκάδα δέ 
εισπνοών ήδύνατο νά έγερθή, νά δμιλή καί 
νά έπαναλάβη τά; παρατηρήσεις αύτοϋ. 
Χάρις είς τήν προμήθειαν τοΰ οξυγόνου, 
οί δύο άεοοναί»ται έπανήλθον άνευ δυστυ
χήματος έκ- τής εκδρομής των έν τοΐς ά- 
νωτάτοις στρώμασι τής άτμοσφαίρας. Ού
δείς έκ τών δύο ύπέφερεν αιμορραγίαν, 
καίτοι τής όψεως αύτών καταστάσης λίαν 
έρυθράς τών δέ χειλέων σχεδόν μελανών-, 
ένζ» τδ μέτωπον έφαίνετο ώ; διά μαγγά
νου συνεσταλμένον.

Τδ έτος τοΰτο ή έταιρία τών έναερίων 
ταξειδίων ώργάνισε δύο νέας άναβάσεις.’ 
άνάβασιν έπί πολύ διαρκέσασαν καί ιδίαν 
είς μέγα ύψος. "Οσως έπιχειρήσωσι διά τοΰ 
άεροστάτου πλήρεις μετεωρολογικός σπου
δάς, έφάνη άναγκαία ή έπ1. πολύ διαμο
νή έν τή ατμόσφαιρα, ΐνα άριθμήσωσι τάς 
μεταβολάς άς ύφίστανται τά άέρια ρεύμα
τα έπί μακράς έκτάσεως, ή μάλλον, μέ- 
νοντε; έκεΐ όλίγον χρόνον, νά υψωθώσιν είς 
μέγα ύψος δπως περιγράψωσι δι’ άκριβε- 
ατέρου τρόπου τά στρώματα τών ανέμων· 
Διά τάς έκδρομά; ταύτας ό πλοίαρχος 
Sivel παρεσκεύασε τδ άερόστατον αύτοϋ, 
τδ Ζενίθ, 3,000 κυβικών μέτρων. Ή 
πρώτη έγένετο τήν 23 Μαρτίου μετά πλή
ρους επιτυχίας Άναχωρήσαν έκ τοϋ κα
ταστήματος τοϋ άεριόφωτος τής I illcte, 
τήν 6 ώραν καί 20 λεπτά τή; εσπέρας, οί 
Κ. Κ. Sivel. Croce-Spinelli, Jobert, Gas
ton καί Albert Tissandier κατήλθον τήν 
5 εσπερινήν ώραν είς Manplaisir, ούχί 
μακράν τής λίμνης Arcachon, μετά εί- 
κοσιτρίωρον σχεδόν ταξείδιον. Είναι τδ μα- 
κρύτερον ταξείδιον δπερ έξετελέσθη έν τώ 
αέρι. Ό άεραναύτης Green, δστις) έξετέ- 
λεσε πλέον τών 1,400 αναβάσεων κατώρ
θωσε νά διατηρήση τό άερόστατον αΰτοΰ 

μόνον 16 ώρα; ύπεράνω τών νεφών’ ό Κ. 
Hol cr, κατά τήν πολιορκίαν τών ΙΙαρι- 
σίων, σποωχθεί; ύπδ βιαίου άνεμου μέχρι 
Νορβεγίας, δέν έμεινε 15 ώρας έν τή ά- 
τμοσφαίρα, ένώ οί ταξειδιώται τοϋ Ζενίθ 
είδον έν Παρισίοις τδν ήλιον δύοντα τήν 
23 Μαρτίου, έπλανώντο δέ είσέτι είς τδν 
άέρα τήν έπαύριον καθ' ήν στιγμήν 5 ήλιο; 
εμελλ.ε νά δύση. ΊΙ δευτέρα τών δύο άνα- 
βάσεων, ή είς μέγα ύψος, έξετελέσθη τήν 
15 Απριλίου ύπδ τοϋ Κ. Sivel, Croce- 
Spinelli καί Gaston Tissandier. 1’νωρί- 
ζομεν όποιον ύπήρξε τδ οδυνηρόν τέλος 
τής άναβάσεως ταύ-.ης καθ' ήν άπώλεσεν 
ή έπιστήμη δύο τών μάλλον άφοσιωμένων 
αύτή. Αί λεπτομέριαι τής άναβάσεως τής 
15 ’Απριλίου είσί τοϊς πάσι γνωσταϊ, δυ
νάμεθα δθεν νά παραλείψωμεν αύτά; έν
ταΰθα. Ύπομνήσωμεν μόνον δτι δίς τδ ά
ερόστατον ύψώθη ύπέρ τάς 8,000 μέτρα. 
’Ο Κ. Tissandier έλειποθύμησεν άναγινώ- 
σκων τδν άριθμδν τοΰτον έπ1. τοϋ βαρομέ
τρου. Ή θερμοκρασία, ουσα κατά τήν άνα- 
χώρησιν 14 βαθμούς, κατήλθεν είς—21 
βαθμούς εί; 6,400 μέτρα.

Τδ φρικαλέου συμβάν τής 15 ’Απριλίου 
οφείλεται εις δύο διάφορα αίτια, τήν ελ- 
λειψιν τοϋ όξυγόνου καί τών αιφνίδιων με
ταλλαγών τή; πιέσεω;. Τά πειράματα τοΰ 
Κ. Paul Bert άπέδειξαν τήν έπιρροήν τή; 
πυκνότητος τοϋ όξυγόνου καί τ-ήν τής α
τμοσφαιρικής πιέσεω; έπί τών φαινομένων 
τής ζωής. Έν τώ άέρι, έπί τής έπιφανείας 
τή; θαλάσσης, τδ όξυγόνον έχει πυκνότητα 
0,21 ’ δταν ή πυκνότης αΰτη έλαττοΰται 
είτε διά τή; τοϋ άέρος άραιώσεως, εϊτε δι’ 
άναλώσεω; τοΰ όξυγόνου, τδ αίμα δέν ά- 
φομοιοϊ πλέον τήν άναγκαίαν πρδς κυκλο
φορίαν δόσιν τοΰ όξυγόνου. "Αμα ή πυκνό 
τη; τοϋ ζωτικού άερίου κατέλθη εί; 0,0 ί-, 
τουτέστιν είς τδ πέμπτον τή; πραγματική; 
πυκνότητος 0,21, δ θάνατος λαμβάνει χώ
ραν έξ ασφυξίας, όποια κα1. άν ήναι ή πί
εσες, είς ήν λαμβάνει χώραν τδ πείραμα. 
’Εννοείται δτι δυσάρεστα συμπτώματα α
ναφαίνονται πολύ πριν τής στιγμής ταύ

τη;, δπω; δέ προλάβη αύτά ό Κ. Bert έ- 
φαντάσθη τάς πλ.ήρει; όξυγόνου σφαίρας 
μετά σωλήνος πρδς εισπνοήν. Δυστυχώς ή 
προμήθεια αΰτη διά τδ Ζενίθ ήτο μόνον 
120 λ.ίτρας, μόλις προ; εισπνοήν 20 λε
πτών, ή δέ άδυναμική κατάστασις εί; ήν 
ύπέπεσον οί Κ. Κ. Sivel καί Croce Spi
nelli έμπόδισεν αύτού’; νά προστρέξωσιν 
εί; τδν πρδς είπνοήν σωλήνα δτε ήτο και
ρό; νά πράξωσι τοΰτο. Δεινότεραι ϊσως 
άκόμη ήσαν αί συνέπεια·. τών αιφνίδιων 
μεταβολών τή; πιέσεω; εί; τά έπικίνδυνα 
ταΰτα ΰψη ένθα τδ Ζενίθ έπροχώρησεν. 
Αί πνευμονικα1. καί αί έκ τή; ρινδς αιμορ
ραγία·. προέρχονται έκ τή; έλαττώσεως 
τή; εξωτερικής πιέσεω; καί τής διαστο
λή; τών άερίων τοϋ αίματος, Ίίδη, άνερ- 
χόμενός τι; εί; 3,000 μέτρα, συνήθως 
αισθάνεται φυσιολογικά; ταραχάς προερ- 
χομένας έκ ταύτη; τή; αιτία;’ έμβοάς 
τών <5 των κτλ. Τά άέρια τοϋ αίματος 
εύρίσκονται αίφνης εις έκτασιν μείξονζ 
τής πιέσεω; τοϋ άέρος, καί τείνουσι νά έξέλ- 
Οωσιν’ έπίσης τδ αίμα φαίνεται δτι προ
σπαθεί νά θραύση τά άγγεϊα, άτινα έμ- 
περιέχουσιν αύτό. Επίσης φαίνεται πιθα
νόν δτι ή πληθώρα τοϋ έγκεφάλου έπιφέ- 
ρει ότέ μέν τήν μανίαν, ότέ δέ τδν ύπνον·. 
Ένεκεν τοιαύτης μανιακή; όρμής ό Croce 
-Spinelli έρριψεν απαν τδ έρμα καθ’ ή.ν 
στιγμήν ήτο καιρό; νά κατέλθωσιν.

Γδ τελευταϊον έτο; δ Κ. Bert ύπέβαλε 
τδν Sivel καί Croce-Spinelli είς δοκιμήν, 
Οέσας αύτού; ύπδ πνευματικόν κώδωνα, 
ένθα ό άήρ ήδύνατο νά άραιωθή κατά βού- 
λησιν. Είς τήν πίεσιν 300 χιλιομέτρων, 
ίσοδυναμοϋν μέ ύψος 6,500 μέτρων, & 
Croce-Spinelli είχε τά χείλη κυανά, και 
τδ δεξιόν ού; σχεδόν μέλαν’ εισπνοή όξυ
γόνου άπεδίωξε τά έπίφοβα ταΰτα συμ
πτώματα. Είς δοκιμασίαν τοιαύτην έπ 
αύτοϋ τούτου γενομένην, ό Κ. Bert ήσθάν- 
θη μοναδικήν άτονίαν τών νοητικών αύτοϋ 
δυνάμεων.

Αί μεταβολαί τής θλίψεως είσί πρδ πάν
των επικίνδυνοι οτε ή μετάβασι; είναι
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‘λίαν ταχεία’ καταστρέφει τήν ισορροπίαν 
έν τώ όργανισμφ, τοΰθ’ δπερ δύναται νά 
έπιφέρη τά; σπουδαιοτέρα; διαταραχάς.
Εκαστο; γνωρίζει δτι αί αποπληκτικά1, 

προσβολαί παρατηρούνται συνηθέστερον 
τά; ήμέρα; καθ’ ά; τδ βαρόμετρον κα
τέρχεται ή ανέρχεται αίφνιδίως. Οί άτα
κτοι τιναγμοί τοΰ Ztrid έπεβάρυνον βε
βαίως τήν διαμονήν των τριών άεροναυτών. 
Περίπτωσι; άξιοσημείωτο; είναι δτι οί δύο 
οί άποθανόντε; ειχον φάγει πρδ τή; άνα- 
βάσεως, ένώ δ 7 tssandter ήτο νήστις. Εί
ναι λίαν πιθανόν δτι ή χώνευσι; κατέστη- 
σεν επιβλαβέστερα τά άποτελέσματα τών 
μεταβολών τή; πιέσεω;’ γνωρίζομεν δέ δτι 
είναι έπικίνδυνον τδ λαμβάνειν λουτρδν 
μετά τδ φαγητόν.

Τδ λυπηρδν άποτέλεσμα τοΰ πειράματος 
τή; 1 5 ’Απριλίου ήτο δτι ούδέν σημαίνει ή 
προμ,ήθεια τοΰ όξυγόνου έάν τά μέσα τή; 
τεχνητή; εισπνοή; δέν είναι έντελώ; αύ- 
τοματικά. Ό Κ. Τ age δι’ έπιστολή; του 
πρδς τήν ’Ακαδημίαν τών επιστημών συμ
βουλεύει νά έμποδίζωσ·. δριστικώς είς τους 
άναβάτας τήν πέραν τών 7,000 μέτρων 
άνάβασιν’ άλλ’ ήδη έζ δλων τών μερών άν
θρωποι έρασται τοΰ κινδύνου ποοσφέοονται 
οπω; δοκιμάσωσιν έκ νέου.

(Έκ τοϋ γαλλικού.)
Σ. Στάης.

II ΒΔΕΛΛΑ ΩΣ Β ΑΡΟΜΕΤΡΩΝ.

Ιδού τδ άποτέλεσμα τών παρατη
ρήσεων γέροντος πρακτικού.

"Εχω πάντοτε βδέλλαν, έγκεκλει- 
σμένην έντδς άγγείου περιέχοντος 
500 γραμμάρια υδατος, έπι τοΰ παρα
θύρου μου, έβεβαιώθην δέ δτι αΰτη μοι 
αναγγέλλει τακτικώς τδν καιρόν.

Τδ άγγεΐον εΐναι πεπληρωμένον κα
τά τά τρία τέταρτα· τδ ΰοωρ άνανεοΰ- 
ται κατά τό έαρ έκάστην δγδόην ήμέ

ραν, τδν δέ χειμώνα έκάστην πέμπτην.
Τδ στόμιον τοΰ άγγείου καλύπτε

ται δι’ ύφάσματος.
Έάν ή βδέλλα μένη είς τδν πυθμέ

να άκίνητος καί συνελιττομένη, ό και
ρός έσεται σταθερώς ώραϊος.

Επικείμενης βροχή? ή χρόνος, ή 
βδέλλα ανέρχεται εις τδν λαιμόν τής 
φιάλης και μένει έκεϊ μέχρις ού ό και
ρός καταστή έκ νέου ώραϊος.

Επικειμένου άέρος, ή βδέλλα κινεί - 
ται άνω καί κάτω καί τότε μόνον 
ήσυχάζει δταν ό άνεμος άρχίση νά ύ- 
ψοΰται.

Ήμέρας τινάς πρίν ίσχυρας καται- 
γίδος μετά τρικυμίας καί βροχής, ή 
βδέλλα μένει άνω τοΰ υδατος, είναι α
νήσυχος καί ταράττεται ώς νά εΐχεν 
ισχυρούς σπασμούς. Σ.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΓΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΠΣ.

Όμι.Ιία άχαγγε.Ιθεΐσα γα.Ι.ΙιστΙ ir 
τώ Συ.Ι.ίύγω “Όρήρω” ΰ.-ιδ 

Ε. Rossi de Giusliniani.
(Μ ετάορασι; Κ. Λ. Ίσηγόνου.)

I

Είναι άναμφίβολον σήμερον δτι, πάν δ,τι 
άφορα τήν έπιστήμην ένγένει κατά τού; 
αρχαίου; χρόνου;, αί παραδόσεις, τά άνέκ- 
δοτα καί πλήθος επισήμων άποδείξεων, 
θεωρούνται ώ; πράγματα μυθώδους καί έκ 
συνθήκης αξίας. Ή κριτική είναι άληθές 
δτι γνωρίζει νά έξακριβώνη τήν αλήθειαν, 
ή μή, δλων τών λίαν άφεστώση; έποχής α
νεκδότων, ώντινων τά πλεΐστα είναι άπό
κρυφα, συνήθως δμω; άπεδείχθη άνίκανο; 
και άδικο; ώ; πρδ; τού; άρχαίους "Ελλη
νας άστρονόμου;. Οί περιφανείς ούτοι πα- 
ρατηρηταί, έτι καί σήμερον, έλάχιστον έκ-

νιο; ίθεώρει τδν Ήλιον ώς jiWpot όιάπυ·" 
por όλίγον τι μεγαλείτερον τής Πελοπόν
νησου.

Διογένης δ Λαέρτιος, έτερο; άναλέκτης, 
διαβεβαιοΐ ήμάς μετά τδν Πλούταρχον, δτι 
δ ’Αναξαγόρας, άπεναντία; ένόμιζε τδν 
"Ηλιον πεπυρακτωμένον σίδηρον.

Παρατρέχοντε; τήν φανεράν ταύτην άν·' 
τίφασιν τών δύο τούτων ιστορικών, οΐτινες 
άνέλαβον νά διαβιβάσωσι ήμ,ΐν τά; ιδέας 
τών κορυφαίων τή; άρχαίας έτιστήμης, 
μεθ’ δλα τά σκώμματα νεωτέρων τινών 
σοφών, δυνάμεθα νά άντιλέξωμεν, δτι δ 
Άναξογόρας 8r ol τότε roOr προσηγόρευ- 
σα>·, καί δστις πρώτο; έγραψε περί τοϋ 
φωτδς τή; Σελήνη; καί τών εκλείψεων 
αύτής, προσθέσα; μάλιστα δτι αΰτη, ώ; 
ή Γή, έχει ηφαίστεια, πεδιάδας καί κοιλά
δας, εΐναι άδύνατον νά είχε τοιαύτην σμε- 
κράν καί άνακριβή ιδέαν περί τού φωτί- 
ζοντος ήμάς μεγάλου άστέρος.

Ό περίφημος τραγικδ; ποιητή; Εύριπί- 
δη; είς τδν Φαέθοντα αύτοϋ ονομάζει 
ποιητικότατα όγκον χουσοϋν τδν Ήλιον 
Εύφυέστατος παραλληλισμός, δστις άναγ- 
κάζει ημάς νά ύποθέσωμεν δτι καί δ ’Ανα
ξαγόρας, συνεχώς μετεχειρίζετο τδ μέσον' 
τοΰτο δπω; μή προσκρούση εί; τάς τοϋ 
όχλου προλήψεις.

Ούχ ήττον εΐναι βέβαιον δτι ό μέγα; 
ούτος φιλόσοφο; δέν έτήρει πάντοτε τήν 
αύτήν έπιφύλαξιν απέναντι τών βεβήλων, 
διότι λαβών τδ θάρρος νά φέρη δημοσίαι 
εί; φώ; άληθείας τινάς τής Ιωνική; Σχο
λής, δ μέγα; ούτος παρατηρητής, έζ ού 
παρέλαβον τά πρώτα σπέρματα τή; φι
λοσοφίας των δ Κέπλερο; καί δ Νεύτων, 
ό διδάσκαλο; τοΰ Εύριπίδου, τοΰ ’Αρχε
λάου καί αύτοΰ ϊσω; τοΰ Σωκράτους, κα- 
τεδικάσθή είς θάνατον παρά τών συμπο
λιτών του, καί έσώθη μόνον ύπδ τής ισχυ
ρά; προστασία; τού μεγαθύμου Περικλέους 
τοΰ μαθητοΰ καί φίλου του.

Ό Πλούταρχο; άναφέρει προσέτι δτι δ 
Αναξίμανδρο; έθεώρει τδν 'Ηλιον άρμα

τιμώνται παρά τών έπιπολαίω; σπουδα- 
σάντων τήν αρχαιότητα, καί τών άρεσκο- 
μένων άκροθιγώ; πως νά προσψαύωσι τοι
ούτου είδους ζητήματα.

Οί σοφοί τή; 'Ελλάδος οΐτινες διά μό
νη; τής ισχύος τής διανοία; των ήδυνή- 
θησαν νά ύψώσωσι τά; τέχνας καί τάς έπι 
στήμα; εις τδν ΰψιστον βαθμόν τή; τελειό- 
τητος, καί τών όποιων τά ίθάνατα άρι- 
στουργήματα θά ήναι πάντοτε τδ άντικεί- 
μενον τού θαυμασμού τών πεπολιτισμένων 
εθνών, έζ άνάγκη; πρέπει νά ειχον γνώ
σεις κατά τδ μάλλον και ήττον σαφεστέ- 
ρας περί τών ούρανίων φαινομένων. Ή κα- 
κεντρέχεια, ή κακή πίστις, καί συνηθέστε- 
ρον ή άγνοια, ήδυνήθησαν έν μέρει νά έπι- 
σκιάσωσι τήν δόξαν τών άρχαίων άστρονό- 
μων. "Οταν δμως άναγνώση τις προσεκτι- 

.κώ; καί άνευ οΰδεμιά; προκαταλήψεως δ,τι 
ευσυνείδητοι καί πολυμαθείς ιστορικοί έ
γραψαν έπ’ αύτοΰ τού άντικειμένου, καί 
πρδ πάντων δταν είσδύση τι; είς τά άδυτα, 
δπου μέγα μέρος αληθειών άπεκρύπτοντο 
άπδ τού λαού, δφείλει έζ άνάγκης εύοεβά- 
στω; νά θαυμάση τήν σοφίαν καί τάς τολ
μηρά; υποθέσεις τών μεγάλων τούτων ε
ξερευνητών τού ούρανοϋ, τών οποίων πλεΐ- 
σται υποθέσεις παραδέχονται ετι καί σή
μερον υπδ τή; νεωτέρας έπιστήμ.ης.

Ή συμβολική καί μυστηριώδης διδα
σκαλία τών άστρονομικών γνώσεων, ή προ- 
φύλαξις καί ή έχεμύθεια ή παρά τών κα
θεστώτων νόμων ίπιβαλλομένη, έκαμαν 
ώστε πλεΐστοι δσοι υπομνηματισταί, μή 
διακρίνοντε; ή συγκεχυμένως τοιαΰτα έκ- 
τδ; τή; σφαίρα; αύτών ζητήματα, συνηθέ- 
στατα, άν όχι καί πάντοτε, νά έκλαμβά- 
νωσι τού; μύθους, διά τών όποιων οί αρ
χαίοι φιλόσοφοι έκάλυπτον τήν άλήθειαν, 
ώ; αύτήν τήν άλήθειαν.

ΓΟ περίβλεπτος βιογράφος καί ηθικολό
γο; Πλούταρχος, δ έκφυλισμένος ούτος ά- 
πόγονο; τών ιερών σωματείων (καθόσον ά- 
ναμιγνύει πολλά σφάλματα εί; μερικά; 
επιστημονικά; άληθείας, άς μετέδωκεν ή
μΐν,) λέγει δτι δ ’Αναξαγόρας δ Κλαζομέ-
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πλήρες πυρδ; ζωηρότατου, κα'ι έκφεύγον- 
γο; διά τίνος κυκλικής οπής.

Διογένης ό Λαέρτιος καί ό Λΐλιο; δ έκ 
Σπάρτης τή; Μικρά; Άσία; άντιφάβκουσιν 
είς την αφήγησή ταύτην τοΰ Πλουτάρχου, 
έπιβεβαιοΰντες δτι δ ’Αναξίμανδρος έχθρδς 
ών τών μεταφορών, ύπεστήριζεν άπ’ έναν- 
τίας «τι δ "Ηλιο; ητο καθαρόν πΰρ.

"Ετεροι μάλλον άστοχοι κα'ι εύπιστοι 
ιστορικοί, άρεσκόμενοι εί; τήν συλλογήν κα'. 
τών άπιθάνωτέρων παραδόσεων έτόλμησαν 
νά έπιβεβαιώσωσιν δτι, καί δ ’Επίκουρος 
αύτδς έπείθετο δτι, ό Ήλιος τδ εσπέρα; 
έσβέννυτο εί; τά υδατα τοΰ Ωκεανού, τήν 
δ’ επαύριον θεότης τι; τδν έπανήναπτεν, δ
πως καϊ πάλιν φωτίση τήν γήν* δτι δ 
Φιλόλαος έδίδασκεν εί; τού; μαθητάς του 
οτι, δ "Ηλιος ήτον όγκος ύέλινος άποστέλ- 
λων ήμΐν δι’ αντανακλάσει·»; τδ φώς’ δτι 
ό Ξενοφάνη; δημοσία ύπεστήριζεν τήν ι
δέαν, δτι ύπάρχουσι πλεΐστοι δσοι "Ηλιοι 
και πλεϊσται Σελήναι, αί δέ εκλείψεις αυ
τών προέρχονται άπό τή; άποσβέσεως τοΰ 
μεγάλου άστέρος, δστις φωτίζεται καϊ 
πάλιν.

Άλλά μεταςύ δλων τούτων τών περιέρ
γων ανεκδότων άτινα ούδ’ ίχνος αυθεντι- 
κότητος παρουσιάζοντα, ώ; μύθοι ύπο τή; 
υγιούς κριτική; άπερρίφθησαν, τδ περιερ- 
γότερον είναι τδ τδν Άριστοτέλτν άφορών. 
Ό μέγας ούτος φιλόσοφο;, λέγουν οτι έρ- 
ρίφθη εί; τά υδατα τού Εΰρίπου, διότι δέν 
ήδυνήθη νά εξακρίβωση τήν αιτίαν τή; 
πλημμύρας καί τή; άμπώτιδος.

Ίΐ διατεινομένη αύτη αυτοκτονία δια- 
ψεύδεται έπισήμως ύπδ’τού Απολλοδώρου 
καί τοΰ Διονυσίου τοϋ Άλικαρνασέως, καί 
σήμερον φαίνεται τρανώς αποδεδειγμένου 
δτι δ Αριστοτέλη; άπέθανεν άπδ κληρονο
μικόν οικογενειακόν πάθος, τδ τού στομά
χου. Άλλ’ έν τούτοις δ,τι ιδία ώφείλει 
νά έπισύρη τήν προσοχήν ήμών είναι τδ 
παρά τοΰ Πλουτάρχου άναφερόμ.ενον, δτι 
ό μέγας ούτος φιλόσοφος, άντί νά ζητήση 
τδν θάνατον, έπειδή δέν ήδυνήθη νά έξηγή- 
ση Sv φυσικόν φαινόμενον, απεναντίας α

πέδιδε τήν υψωσιν τών ύδάτων τής θα
λάσση; εί; τήν έπήρειαν τοΰ γηίνου δο
ρυφόρου. Πυθέας δ Μασσαλιώτης, σύγχρο
νος τοΰ Άριστοτέλου; περιηγούμενος τά 
βόρεια μέρη τή; Ευρώπης παρετήρησεν 
έπίσης δτι ή αύξησι; καί ή έλάττωσις τών 
ύδάτων τών λιμνών παρηκολούθουν τήν πο
ρείαν τή; Σελήνης. ‘Πυθέα; δ Μασσαλιώ
της τη πληρώσει τή; Σελήνη; τάς πλημ
μύρας γίνεσθαι τή δέ μειώσει τάς άμπώ- 
τιδας.»

Τά ολίγα ταΰτα ιστορικά ανέκδοτα, τά 
άφορώντα τού; σοφού; και τού; αστρονό
μου; "Ελληνας, άποδεικνύουσιν αρκούντως 
δτι τδ έργον ένδς ιστοριογράφου δέν συνί- 
σταται μόνον εί; τό νά άναφέρη πράγμά 
τι μετά ή άνευ σχολίων, άλλ’όπερ τδ ου
σιωδέστερου, οφείλει νά τίθηταϊ ύπεράνω 
τών δοξασιών τού όχλου, κα1. νά μή παρα- 
δέχηται τυφλώ; καί άβασανίστως τάς επι
κρατούσα; παραδόσεις, πρδ πάντων είς δ,τι 
άφορα τάς έπιστήμα;. Εί; τδ λάθος τοΰ
το,τδ μέγιστον καθ’ ήμάς, ύπέπεσαν, άν όχι 
οί πλεΐστοι, αρκετοί δμω; έξ έκείνων οΐ- 
τινε; άνέλαβον νά διαφωτίσωσι τά; έπεο- 
χομένας γενεάς περ'. τών σοφών καί ιδία 
περί τών Ελλήνων αστρονόμων. Αί παρα
δόσεις αύται καί εί; τόν ορθόν λογον προσ- 
κρούουσαι, καϊ πρδ; άλλήλας έστιν δτε 
άντιφάσκουσαι, σήμερον θεωρούνται ώ; μύ
θοι κατά τδ μάλλον καϊ ήττον ευφυείς ή 
άστοχοι, ανάξιοι δέ τή; μνήμης τών με
γάλων νόων τής άρχαιότητο;.

Ούδεϊ; αγνοεί σήμερον δτι ή καταπλη
κτική πρόοδο; τή; νεωτέρα; αστρονομίας 
άνεβίβασεν τήν έπιστήμην ταύτην είς τδν 
υψιστον βαθμόν τών ανθρωπίνων γνώσεων. 
Ό άνθρωπος μ’ δλην τήν σμικρότητά του, 
κα'ι περιορισμένος έπί έλαχίστου σημείου 
τοΰ σύμπαντος, ήδυνήθη νά διάσχιση τάς 
άπειρους έκτάσεις τοΰ ουρανού διά μόνης 
τής δυνάμεώς τής διανοίας αύτοΰ, καϊ δι’ 
αξιοθαύμαστων οργάνων νά παρατηρήση 
τά; μυριάδα; τών κόσμων οΐτινες είσιν 
διεσπαρμένοι εί; τδν έναστρον Οόλον.

ΊΙ καταπληκτική αΰτη πρόοδο; τής

όλίγαι άστρολογικαϊ παρατηρήσει; τών 
Χαλδαίων, τών Ινδών, τών Φοινίκων, τών 
Άσσυρίων καϊ τών Αιγυπτίων, εκμηδενί
ζονται άπέναντι τή; άξιοθαυμάστου άνα- 
καλυψεω; τής βαθιιητιχής μεταχινήσεως 
τών Τροπικών τοΰ περιφήμου Ιππάρχου.

Κατά τδν Κύριον Hiot, όφείλεται εί; 
τού; Χαλδαίους καϊ τού; Αιγυπτίου; δ,τι 
μακρά καϊ διηνεκή; έξέτασι; τών ουρανίων 
φαινομένων δύναται νά παράσχη. Κατη- 
γορηματικώτερον δμω; έπϊ τοΰ αύτοΰ αν
τικειμένου έκφράζεται ό κ. «Έάν,
λέγει, οί άρχαΐοι άνεκήρυξαν τούς Αιγυ
πτίου; ώ; έφευρετάς τή; Γεωμετρία;, τοΰ
το όφείλεται εΐ; τά; πλημμύρας τοΰ Νεί
λου, αϊτινες ήνάγκασαν αύτούς νά εφεύρω- 
σ-.ν ακριβή τρόπον καταμετρήσει·»; συνεχώς 
έπαναλαμβανομένης τών ιδιοκτησιών, ή 
γεωμετρία δμω; αΰτη περιορισμένη άλλως 
τε εί; τά πρακτικά στοιχεία τή; χωρομε
τρία;, ούδέν έχει τδ κοινόν μετά τής έπι
στήμης έκείνης τή; εί; τάς Ελληνικά; 
σχολά; διδασκομένης. Δέν δύναταί τι; νά 
είπη δτι αΰτη ώδήγησε τού; Αιγυπτίου; 
εί; άνακάλυψιν όμοίαν τή; τοΰ τετραγώ
νου τής ύποτεινούσης. Έκτδ; τή; πρακτι
κή; γεωμετρία; τών Αιγυπτίων ούδαμοΰ 
φαίνεται ίχνος άλγεβρας, μέχρις δτου δέ 
άποδειχθή τό έναντίον όφείλομεν νά παρα- 
χωρήσωμεν εί; τδν "Ελληνα Διόφαντον τήν 
τιμήν διά τά άλγεβρικά θεωρήματα αύτοΰ.»

Λίαν τολμηροί θέλομεν βεβαίως έξελεγ- 
Οή έάν θελήσωμεν νά Οέσωμεν τού; Έλλη
να; άστρονόμους ύπεράνω τών σημερινών 
αστρονόμων, μολονότι πολλαί έκείνων ά- 
νακαλύψει; ήρκεσαν δπω; άποθανατίσωσι 
πλείστου; τούτων. Γνωρίζομεν οτι ή πρόο
δο; δέν δύναται νά μένη στάσιμο; κα'. 
άπδ τριών χιλιάδων έτών αί έπιστήμαι, άν 
καϊ άναχετισθεϊσαι συνεχώς άπδ τή; πρδς 
τά πρόσω πορείας των, δέν όπισθοδοόμη- 
σαν δμω; πώποτε. Σήμερον προπάντων δ
λαι αί άλήθειαι αί διά τή; μελέτης καϊ τών 
παρατηρήσεων άποκτηθεΐσαι, έλεύθεραι πά- 
ση; άφηοημένης ιδέα; διά τή; απλοποιή
σει·»; κατήντησαν ευπρόσιτοι τοΐς πάσι.

30.

νεωτέρα; επιστήμη;, είναι άποτέλεσμα ε
πιμόνου καί έπιπόνου μελέτη; δλων τών 
σοφών τής οικουμένη; έπ'. τρεΐ; χιλιάδα; 
έτών κατά συνέχειαν. Αί έπιστήμαι τήν 
σήμερον έχουσι πρόχειρον δ,τι χρειάζεται, 
δπω; μετ’ έπιτυχία; μελετήσωσι τά θαυ
μάσια τή; φύσεως. Αύται δέν ψηλαφούν 
πλέον, άλ.λ’ άποδεικνύουσι τά πράγματα. 
Σήμερον ύπάρχουσι πρόχειρα τά εργαλεία 
τά μεγεθύνοντα, καταμετρώντακαϊ προσεγ- 
γίζοντα τά; αποστάσεις, καϊ άν οφειλή τι; 
νά θαυμάζη τά; γνώσεις κα'ι τάς όντως ά- 
ξιοθαυμάστου; ανακαλύψεις τών νεωτέρων 
επιστημόνων, πόσω μάλλον οφείλει νά έκ- 
πλήττηται διά τήν εύφυίαν καϊ τάς υψηλά; 
ιδέα; τών σοφών τή; άρχαιότητο;. “Τά 
βλέμματα τή; διανοίας, λέγει 5 Άραγώ 
είς τδν έπαινόν του πρδ; τδν Λαπλάσιον, 
είς πολλάς περιστάσεις ύπερτεροΰν καϊ αυ
τών τών ίσχυροτέρων τηλεσκοπίων, καϊ ο
δηγούν πρδ; μέγιστα; ανακαλύψεις.» Οί 
αξιομνημόνευτοι ούτοι λόγοι τοΰ πατριάρ
χου τή; νεωτέρα; άστρονομίας μάς έπιτρέ- 
πουσι νά ύποΟέσωμεν δτι αί Οεωρητικαϊ 
παρατηρήσεις πλέον ή άπαξ ώδήγησαν καϊ 
τού; "Ελληνας αστρονόμου; είς τάς ούρανο- 
λογικάς παρατηρήσεις των.

Αί ανακαλύψεις άς αρχαίοι έποίησαν είς 
τήν έπιστήμην τή; άστρονομίας, συμβιβά
ζονται αί πλεϊσται τόσον καλώ; μέ τά; ση
μερινά; ανακαλύψεις, ώστε δέν δύναταί τις 
νά όμιλήση περϊ άστρονομίας χωρίς νά μήν 
άναφέρη τούς μεγάλους τούτου; σκαπανεΐ; 
τοΰ μέλλοντος τής έπιστήμης, οΐτινε; διά 
τής ύπομονής καϊ έπιμονή; των, άφοΰ ύ- 
πέστησαν τάς σκληρότερα; κακώσεις κα- 
τώρθωσαν έπϊ τέλου; νά θέσωσι τά θεμέ
λια τή; έπιστήμη; τών άστέρων.

Είναι άληθέ; δτι, δ,τι έκ συνθήκη; ονομά
ζεται επιστήμη παρατηρήσεων, χρονολο
γείται άπό τή; συστάσεως τής περιφήμου 
Αλεξανδρινής Σχο.Ιής άλλ’ δλως άπί- 
στευτον είναι, ώς κοινώς ύποτίθεται, δτι 
οί Ελληνες καϊ προπάντων οί Αλεξανδρι
νοί έδανείσθησαν πολλάς γνώσεις άστρο- 
νομικάς παρά τών άρχαίων Αιγυπτίων. Αί 

(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ’.)
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Δυστυχώς όμως τδ αυτό δεν συνέβαινε 
καί εις τήν αρχαιότητα. Έκτδς τής άνε- 
παρκεία; τών μέσων πρδς διάδοσιν εις τδν 
όχλον τών αληθών καί αναγκαίων γνώσεων, 
αϊτινες άνυψοΰσι τό τε ήθικδν και τήν διά
νοιαν, ύπήρχε τότε κεκρυμμένη τις καί μυ
στηριώδης φιλοσοφία, ήτις έδιδάσκετο μό
νον εις εκείνους οϊτινες είχον τήν δύναμιν 
καί τδ θάρρος να ύψωθώσιν ύπεράνω τών 
δοξασιών τοϋ όχλου. ’Εγωισμός, άν θέλετε, 
άλλ’ εγωισμός αναγκαίος. Όπως μυηθή 
τις τήν άληθή επιστήμην ώφειλε νά ύπο
στή τάς σκληροτέρας δοκιμασίας. Ό άπδ 
τών Ομμάτων τοϋ όχλου καλύπτων τάς 
άληθείας, άς ούτος δέν ήδύνατο νά εννοή
σει, πέπλος, τρανώς άποδεικνύει τήν 5- 
■παρξιν δύο φιλοσοφιών. Τής εσωτερική; κα- 
λουμένης φιλοσοφίας, ήτι; ήτον ό φόλας 
τών επιστημονικών θησαυρών, καί τή; εξω
τερικής φιλοσοφίας ήτις ύπδ εμβλήματα 
καί εικόνας έκάλυπτεν δλην τήν επιστή
μην τών τε μυούντων καί τών μυουμένων. 
Ό απλοϊκό; άνθρωπος, άπατωμένων πάν
τοτε τών αίσθήσεών του, δέν ήδήνατο νά 
διακρίνη τδ ψεύδος άπδ τή; άληθεία;· 
Αί δύο αύται φιλοσοφίαι, αί τόσον άν- 
τίθεται άλλήλαις ήσαν τότε άπολύτο>ς 
άναγκαϊαι, διότι άτιμωρητεί δέν ήδύ- 
νατό τις νά διάδοση πάσας τάς άληθείας 
είς τδν λαδν, δστις, ώ; καί σήμερον, είχε 
τάς πεποιθήσεις του και τάς προλήψεις του. 
Είναι γνωστδν άλλως τε πόσα ύπέστησαν 
σοφοί τινες τής Ελλάδος, διότι έκοινο - 
ποίησαν εϊς τδν λαδν άληθεία; εί; τά βά
θη τοϋ άδύτου κεκρυμμένας.

II
Μεταξύ τών διαφόρων νεωτέροιν θεωριών 

περί κοσμογονίας, ήτοι τών διαφόρων προ- 
ταθέντων συστημάτων πρδς έξήγησιν τοϋ 
σχηματισμού καί τής άρχής, όχι μόνον 
τής Γής, άλλ’ έν γένει τοϋ σύμπαντος, αί 
θεωρία·, τοϋ περικλεούς Laplace έπέσυρον 
περισσότερον τήν προσοχήν, τών σοφών. 
Πάντες σχεδόν οί αστρονόμοι καί οί γεω
λόγοι παραδέχονται σήμερον δτι ή Γή καί 
πάντες οί λοιποί πλανήται τοϋ ήμετέρου 

ηλιακού συστήματος ε’ναι τεμάχια άπο- 
σπασθέντα άπδ τού Ήλίου, καί έκσφεν- 
δονισθέντα καθ’ δλας τάς διευθύνσεις 
είς τδ άπειρον διά τής έπενεργείας τής 
κεντρόφυγος δυνάμεως. "Ο,τι δ’ “τι μάλ
λον έπικυροϊ τήν μεγάλην ταύτην ιδέαν 
τού εύφυοϋ; Γάλλου γεωμέτρου, ε’ναι καί 
ή χημική συγγένεια τών διαφόρων σωμά
των τού ήμετέρου ήλιακοϋ κόσμου, ή διά 
τής θαυμασία; άνακαλύψεως τής φαντα- 
σμασκοπικής άναλύσεως άποδειχθεϊσα. Χη- 
μικώς άπεδείχθη προσέτι οτι ό "Ηλιο; καί 
ή Γή σύγκεινται έκ τής αύτής ύλης, δτι 
καί οί λοιποί πλανήται δέν είναι έτερογε- 
νεϊς, άλλά τά πάντα έκ τής αυτής προή- 
χθησαν αρχής. Αί κοσμογονικαί αύται ί- 
δέαι τοϋ Laplace, αί ύπδ τής έπιστήμης 
σήμερον παραδεχθεϊσαι, συνελήφθησαν έπί
σης καί παρά διαφόρων φιλοσόφων τής άρ
χαιότητος.

Ό Πυθαγόρας καί ό Πλάτων έδόξαξον 
δτι οί πλανήται έσχηματίσθησαν έκ τής 
τοϋ Ήλίου άτμοσφαίοας. Ό Πϋάτω 
προπάντων, δστις ήγάπα καί έτίμα ύ
πέρ πάν άλλο πράγμα τήν αστρονομίαν, 
καί δστις ίλεγεν δτι ή δρασις έδόθη εί; 
τδν άνθρωπον διά νά θαυμάζη τά ουράνια 
σώματα, καί διά νά γνωρίση τού; νόμους 
τούς διέποντας αύτά, άνεκάλυψεν δτι οί 
πλανήται άρχήθεν έξεσφενδονίσθησαν εί; 
τό άπειρον κατ’ ευθείαν γραμμήν, καί ότι 
τό ίδιον αύτών βάρος, ή μάλλον ή έλξις 
μετέτρεψε τήν κίνησιν ταύτην εί; κυκλικήν.

'Ο περιφανής άγγλο; μαθηματικός Ι
σαάκ Νεύτων έκ τών αθανάτων νόμων τού 
Kepler έξαγαγών τήν άρχήν τής καθολική; 
έλξεω; τών ουρανίων σωμάτων, απέδειξε 
διά τούτου μαθηματικώ; δ,τι οί άρχαϊοι 
είχον ήδη διίδει.

Ό Πλούταρχο; είς τινα πραγματείαν του 
περί τή; όψεως τοϋ δίσκου τή; Σελήνη; 
έξανίσταται κατά τών Στωϊκών, τών Επι
κούρειων καί τών Περιπατητικών, έλέγ- 
χων αύτού; διότι έπίστευον όχι μόνον είς 
τήν δύναμιν τής έλξεως, άλλά καί διότι έπ- 
ωνόμασαν αύτήν άϋλον,ή ψυχήν έπευεργού-

τής ΰλης, έθεωρήθη ύπδ τοϋ Hally καί 
Clarke ώ; απόκρυφου φαινόμενον. 'Ο Κο- 
πέρνικο; τήν έθεώρει ώ; συμφυές στοιχεΐον 
τή; ΰλης, καί αύτδ; ό Νεύτων έδόξαζεν 
δτι ή δύναμις αΰτη ήτις παρεκκλίνει τά 
διάφορα ούράνια σώματα έκ τή; εύθυγράμ- 
μου κινήσεώ; των, είναι αποτέλεσμα πνεύ
ματος κατ’ έξοχήν λεπτοΰ έν τή φύσει 
ένυπάρχοντος.

Είναι πανθομολογούμενον σήμερον δτι 
τδ άπειρον διάστημα τοϋ ούρανοΰ, πλη- 
ροϋται ύπδ ουσία; τινός άπείρως λεπτή; 
αιθήρ κοινώς καλουμένης, ή καί χαθο.Ιι- 
x0r ρευστό)·. Τήν υπαρξιν τοΰ ρευ
στού τούτου άπέδειξαν μαθηματικώ; οί 
ΚΚ. Young, Tresnel καί Arago, κατα- 
δείξαντε; μάλιστα αύτδ ώς τήν μόνην αι
τίαν τών διαφόρων φωτεινών φαινομένων.

Οϊ Στωϊκοί έδόξαζον καί αύτοί δτι τδ 
αιθέριου τούτο ρευστόν έχρήσίμευεν ώς σύν
δεσμο; τοΰ σύμπαντος. 'Ο ’Αναξαγόρας ί- 
λεγεν δτι ό τδ πάν περιρρέων ούτος αιθήρ 
ητο φύσεως πυρώδους. Τδ έθεώρει ώ; ού
σίαν δλως διάφορον τής άλλη; ΰλης, ήτι; 
πανταχοΰ είσδύουσα συνέχει πάντα τά δ- 
μογενή μόρια. Ό ’Αριστοτέλης διεκήρυτ- 
τε τήν υπαρξιν αυτή; τή; ούσίας, διατει- 
νόμενος δτι δέν ύπήρχεν άπολύτω; κενόν. 
Εί; τήν περί κόσμου πραγματείαν του 
τδν αιθέρα ονομάζει θειον. Ό ’Εμπεδοκλής 
ονομάζει αύτδν .taayardorra. χρυσοφαή, 
αυτόφωτου. Ή ρίζα τής λέξεως άποδει- 
κνύει αύτδ, διότι αίθω έξ ού παράγεται 
σημαίνει καίω, φλογίζω. Εί; τήν σανσκρι
τικήν γλώσσαν τδ καθολικόν τούτο ρευ
στόν Ονομάζεται asclitra, δθεν φυσικώ; 
παράγεται καί ή Ελληνική λέξις άστρου.

Ό Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης παρή- 
γαγον τήν λέξιν αιθήρ έκ τοΰ άεί θεΐΓ, ση
μαίνοντος άδιάλειπτον στροφήν. 'Ο Στα- 
γειρίτη; φιλόσοφο; έδόξαζεν δτι τδ Οέϊον 
αύτδ πνεΰμα έπενείργει όχι μόνον έπί τή; 
άκατεργάστου καί παχεία; δλης, άλλ’ ε
πίσης καί έπί τών Οργανικών ουσιών. Οί 
Πυθαγορικοί τδ έθεώρουν ώς πέμπτου στοι
χείου άπείρως λεπτόν καί τδ σύμπαν πλη-

σαν έπί τ?; ΰλης. Διά τούτου ό Πλού
ταρχος άκουσίως του μά; δίδει νά έννοή- 
σωμεν οτι ή αλήθεια αΰτη ήτο τότε γνω
στή, προσθέτων μάλιστα εί; τήν αύτήν 
πραγματείαν, δμιλών πάντοτε περί τής 
Σελήνής, δτι ή μικρά αΰτη σφαίρα δέν εί
ναι δυνατόν νά πέση έπί τή; γής, άν καί 
κρέματα·., κατά τού; Οιασώτα; τή; ελξεω; 
ύπεράνω τή; γής, καί βιαίω; στρέφεται κυ
κλικέ»;, ώ; τι; λίθο; έπί σφενδόνης.

’Αναξαγόρα; έρωτηθεί; περί τή; αιτία; 
τή; συγκρατούση; τά ούράνια σώματα 
μόλην τήν βαρύτητά των εί; τά; τροχιά; 
των, άπεκρίθη δτι ή ταχύ τη; τή; πορεία; 
των τά διετηρεϊ εί; τήν κατάστασιν ταύ
την, καί άν ποτέ ή σφοδρά αΰτη κίνησις 
αίφνηδίω; άνεχετίζετο, τή; ισορροπία; κα- 
ταστραφείσης, απας δ μηχανισμ.ό; τοϋ κό
σμου ήθελε καταστοαφή. σφόιϊρα
δέ περιύΐΐήαει aoriatdrai, xal iirtdtr- 
ΐΐι χατιπχθήσεται·1»

Ό Πλάτων είς τήν περί Τιμαίου πραγμα
τείαν του λέγει δτι ή γήινος σφαίρα είναι 
πανταχόθεν κέντρον ελξεως, καί ότι ή δύ- 
ναμις μεθ’ ή; σώμά τι τείνει πρδς έτερον 
δμοιον είναι ανάλογο; μέ τδν δγκον αύ
τοϋ. Σιμπλίκιό; δ έκλεκτικδ; φιλόσοφο; έ
δόξαζεν έπίση; δτι ή κεντρόφυξ δύναμις αντι
στάθμιζε πρδς τήν βαρύτητα, καί ότι αύτού 
ένέκειτο τδ μυστήριον τή; ισορροπία; τών 
εύρανίων σωμάτων. Ετερος σοφό; απέδιδε 
τήν κίνησιν τών ουρανίων σωμάτων είς αρ
χικήν τινα δόνησιν καί εΐ; άδιάλειπτον 
κατόπιν πρδς πτώσιν ^οπήν.

Οι άρχαϊοι έγνώριζον περιπλέον καί τήν 
έπιτάχυνσιν τής κινήσεως τών σωμάτων, 
καί τήν διαφοράν τή; πτώσεως αύτών ώ; 
έκ τή; άντιδράσεω; τών έν τώ μεταξύ. Έ- 
γνώριζον προσέτι ότι σώμά τι άποκτά πε
ρισσότερα·/ κίνησιν, καθ’ δσον περισσότερον 
απομακρύνεται τού σημείου δθεν ήρχισε 
πίπτον.

Ή ελξι;, ή καταπληκτική αΰτη καί 
μυστηριώδη; δύναμις, ήτις συντηρεί τδν 
"Ηλιον, καί τού; πλανήτα; εί; τάς τροχιάς 
των, καί ήτι; εύρίσκεται εί; πάν μόριον
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ροΰν. Ό Πλάτων τδ ώνόμασε καί ψυχήν : 
τοΰ κόσμου, ή ούσίαν κινουμένην άφ’ έαυτής.

Εκ τών νεωτέρων ό Κέπλερο; δοξάζει 
ότι κινητικά πνεύματα είναι τ, αιτία τή; 
■παγκοσμίου κινήσεως. Ό Μέγα; Νεύτων 
εις τδ περί Μαθηματικών αρχών βιβλίον 
του λέγει «Πνεύμα λεπτότατου διαπερά 
πάντα τά σώματα’ κεκρυμμένον έν ταϊ; 
ούσίαις αύτών σύρει διά τή; δυνάμεω; και 
επενεργεί»; αύτοΰ τά μόρια τών σωμάτων 
απο τά; μεγαλητέρα; άποστάσει;, καί 
ταύτα συνέχονται όταν ηναι επιδεκτικά 
συνάψεω;, διά τοΰ πνεύματος τούτου τά 
σώματα επενεργούν άπδ μεγάλων άποστά- 
σεων, δπω; σύοωσιν ή καί άπωθήσωσιν 
γειτνιάζοντα μικρότερα σώματα. "Ολαι αί 
αισθήσεις τών ζώων διά τούτου διεγείρον- 
ται, καί τά μέλη των δσάκις ή θέλησες 
των τδ διατάττει, κινούνται διά τών 
δονισμών τή; πνευματώδου; ταύτη; ούσία;.

Ό Leibnitz εί; την περί χιη'ισεως θεω- 
ρείαν του πάντα φυσικδν η τεχνητόν μη
χανισμόν εξηγεί διά μια; μόνη; αιτία;, 
τή; περί τήν σφαίραν μα; περιστροφή; τοΰ 
αίθέρος. 'Ο Laplace λέγει έπίσης τού; ά- 
ξιομνημονεύτου; τούτου; λόγου; «Οίαδή- 
ποτε και άν ήναι ή παραγωγική αιτία τοΰ 
ήμετέρου πλανητικού συστήματο;, έξ ά
νάγκη; αΰτη πρέπει νά πεοιέβαλλεν όλα 
αύτά τά σώματα, ένεκα δέ τή; άπ’ άλλή
λων καταπληκτική; άποστάσεώ; αύτών, 
δέν δύναται νά ηναι ή ρευστόν άπειρου λε- 
λεπτότητο; κα'ι έκτάσεω;.

Ό Άραγώ καί ό Babinet έπίστευον ότι 
τδ άπειρον διάστημα τοΰ ούρανοϋ πλη
ρούσα ι ύπδ λεπτό τάτη; ΰλη;. Ό Babinet 
μάλιστα όμιλών περί τού ήλεκτρισμοϋ λέ
γει ότι, ούτος είναι έν έκ τών άποτελεσμά- 
των τού λεπτοτάτου τούτου καθολικού 
ρευστού, τοΰ οποίου ή τε θερμότης καί τδ 
φώ; μαθηματικώ; άποδεικνύουσι τήν ΰ- 
παρξιν.

Η προσθετική κίνησις η παρατηρουμένη 
εί; τήν περιοδικήν τάξιν τών κομητών προ
έρχεται έκ τή; άντιδράσεω; τού αίθέρος. 
Ό Κομήτης τού Enke μα; άπεκάλυψε 

κάλλιστα τήν ύπαρξιν τοϋ παγγενού; (pan- 
tog e lie) τούτου αίθέρος, όστις τείνει είς 
τδ νά έλαττώνη τήν κεντρόφυγα δύναμιν. 
Ή άντίδρασι; τήν δποίαν υφίσταται δ κο
μήτη; εί; τήν αίθέριον ταύτην ούσίαν, καί 
ή έπαύξυνσι; τής κινήσεως, τήν οποίαν 
λαμβάνει κατά τήν περιοδείαν του, φαίνον
ται έκ πρώτη; άφετηρίας είς άντίθεσιν, άλλ’ 
ή μεσολάβησι; άλλη; τινδ; παρεμπιπτούσης 
αιτίας, χαλαροΰνει τήν κίνησιν τού άστέ- 
ρος,καί αυξάνει τήν ελκυστικήν δύ,αμιν τοϋ 
Ήλιου.

Καί αύτοί οί πλανήται άν καί κατά πο
λύ στερεώτεροι τών κομητών υφίστανται 
έπίσης τήν άντίδρασιν ταύτην, ήτις τείνει 
δλονέν νά σμικρύν-ρ τάς τροχιά; των, καί 
άν άλλη τις αίτια δέν ύπάρχη πρδ; άντι- 
στάθμησιν, θά καταντήσωσι τέλο; μετά 
εκατομμύρια ίσως έτών νά καταποθώσιν υ
πδ τού Ήλιου.

Ό Olbers είς τδ περί διαφανείας τού ου
ρανού υπόμνημά του λέγει ότι τδ ρευστόν 
τούτο παρεμποδίζει κατά τι τδ φώ; τών 
αστέρων, και διαφυλάττει ήμάς άπδ τή; έν- 
τάσεως τοΰ φωτός τών μεμακρυσμένων τού
των Ήλιων, οΐτινες άνευ τοϋ διαφανούς 
τούτου πέπλου ήθελον δύσει είς τδν ένα
στρον θόλον τήν αύτήν λάμψιν τού κεντρί 
κού τού καθ’ ήμά; Ήλιακοϋ συστήματος 
άστέρος.

(επεται τδ τέλος.)

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ είς φυλλ. Απριλίου Σελΐ; 
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n. 3424). Καί τής μέν βουλή; αύτή; αρχη
γού;, βουλάρχου; δνομαζομένου;, γινώσκο- 
μεν μέχρι τούδε Ηλιόδωρόν τινα (c. 1. g. η. 
34ΙΟ), Αυλόν τινα "Οστιον Ίέρωνα (c. ί. g. 
η. 3424), έτερον Πούβλιον Αυρον (c. i. g. 
η. 3 430), καί έτερον Μ. Αύρ. Διόδωρον 
δι; τοϋ Άδραστου ονομαζόμενον (β. i. g. η. 
3421). Κατά τήν αύτήν έποχήν ύπήρχεν 
έν Φιλαδέλφεια καί Οέατρον καί στάδιον, 
ών αί θέσει; καί σήμερον έτι φαίνονται (1). 
Τού θεάτρου τή; πόλεως ταύτης μέρος εΐχέ 
ποτέ φθαρεί’ διότι έν τινι έπιγραφή άπαν
τά ότι δ τή; Άρτέμιδο; ίερευ; Αύρήλιο; Έρ- 
μιππος, σύν πολλαί; άλλαι; αύτοϋ έν τή 
πόλει ταύτη εύεργεσίαι;, εΐχε δώσει και 
« εί; επισκευήν τού πετάσσου τοϋ θεάτρου 
δηνάρια μύρια. ·> (c. I. 9- η· 3422). Ση
μειωτέου ένταΰθα ότι κατά τήν ρωμαϊκή» 
έποχήν ύπήρχον έν Φιλαδέλφεια καί δημό 
σιοι 'άγώνες' διάφορα όνόματα φέροντες’ οΐ
ον rd ρεγά.Ια Αεΐα "kJtta ΦιΙαόΙ.Ιγεια 
(c. t. g. η. 3428, 3437.), τά ρεγά.Ια σε
βαστά Άταείτεια («. ’■ 9- η· 342 4.), rd 
ΧΟι?ά ΆσΙατ (c. 9- «· 3428).

Έκ δε τών άρχαίων θεοτήτων έλατρευ- 
οντο έν Φιλαδέλφεια ή Άρτεμις, ήτε Έφε- 
σία καί Άναίτις (2), ή ’Αφροδίτη (3), ό 
’Ασκληπιό; (4), δ ’Απόλλων (Mion. IV, η 
529, 53 4, 538. — Suppl. HI, η. 374), 
ό Ζεύς (Mion I V, η. 330) καί ιδία δ έπι- 
λεγόαενο; Κορυφαίο; (.Won / I , »». 533- 
Suppl. VH, η. 370, 371.), καί άλλαι. 
Επιχώρια δέ Οεότη; φαίνεται ουσα ή επί 
τινός’νομίσματο; προσωπεποιημένη ΠΗΓΗ, 
ήτις, κατά πάσαν πιθανότητα (5), ητο νυμ-

(1) "Ορα Ε. Curtius, Philadelphia. 
Berlin, 1873. σ. 9 4.

(2) Mionnet, description de medailles 
antiques. IV, n. 580-59 I. — Suppt. 
VII, n. i06.

(5) Mionnet,! V, n. 528, 550.—Suppt. 
VII, n. 516. C t

(1) Mionnet,IV, »». 525, 556.—Suppl. 
VII, n. 516.

^5) E. Curtius. Philadelphia. σ. 05
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ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΓΗΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΤΑΥΤΗΣ.

§ 1. — Μεταξύ τών ίστορικωτέρων τή; 
Λυδία; πόλεων είναι καί ή Φιλαδέλφεια 
όνομασθεϊσα οΰτω; άπδ Άττάλου τού 
Φιλαδέλφου. Ή άρχαία αΰτη πόλις κεΐται 
έπί τής βορειοδυτική; υπώρειας τοϋ όρου; 
Τμώλου, έφ’ η; καί πολλαί άλλαι πόλεις 
έκειντο. ’Απέχει δέ τών Σάρδεων, κατά τά; 
άκριβεστέρα; μέχρι τούδε καταμετρήσεις, 
•κεοί τά ει/.ασι καί οκτώ μίλιχ· θ»
περί τά μέσα τού δευτέρου πρδ Χριστού 
αίώνος ύπδ τού τότε βασιλέως τής Περγά
μου ’Αττάλου τού Φιλαδέλφου (Στεφ. Βυ,. 
έν λ. Φιλαδέλφεια). Έπί Στράβωνος έξ αι
τία; συνεχών σεισμών οί κάτοικοι αυτής 
ύπέστησαν” πλεΐστα δυστυχήματα. «Μετά 
δέ Λυδούς, λέγει ό Στράβων, είσίν οί Μυ- 
σοί καί πόλις Φιλαδέλφεια σεισμών πλή
ρης. Ού γάρ διαλείπουσιν οί τοίχοι δ.ϊστά- 
μενοι καί άλλοτ’ άλλο μέρος τής, πόλεω; 
κακοπάθουν’ οίκούσιν ουν δλίγοι διά τούτο 
τήν πόλιν, οί δέ πολλοί καταβιούσιν έν τή 
χώρα γεωργούντε;, έχοντες εύδαίμονα γήν’ 
άλλά καί τών ολίγων θαυμάζειν έστιν ότι 
οΰτω φιλο/ωροϋσιν, επισφαλείς τάς οική
σεις έχοντες’’ ‘ετι δ’ άν τις Οαυμάσειε καί 
τών κτισάντων αύτήν. (Ί)»

§ 2 — Έκ τών περισωθεισών επιγραφών 
τής πόλεως ταύτης, φαίνεται ότι ή Φιλα
δέλφεια έν τή 'Ρωμαϊκή εποχή είχε Bow 
Μ,κ (2), Γερουσία? (3), συκέάριοκ rfir 
.τρεσόοεέμο»-, είς 8 καί Διογένη; τι; ήρω; 
εΐχεν αναθέσει τότε 1 500 δηνάρια (c. ’■ 9-

(1) Ση>«6. XIII, 628— πρ6Λ. XII, 
579.

(2) Corp. Inscripl. graee. II, η. 3416,
3421,3417. J. J

(3) C. /. G. n. 3 417.
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φη τις θείων άπολαμβάνουσα έν Φιλαδέλ
φεια τιμών. Έζ δλων δέ τών έν τί πόλει 
ταύτρ άρχαίων ναών ούδείς άχρι τοΰδε σώ
ζεται, ούδέ αί θέσεις καν αύτών είναι εΐς 
ήμάς γνωσται, έκτδς τοΰ πέντε λεπτά έ
ξωθεν τή; πόλεως ύπάρχοντος, ούτινος τά 
θεμέλια μόνον φαίνονται.

§ 3.— Έν δέ τή Βυζαντινή εποχή, ή Φι
λαδέλφεια ήκμασεν ώ; πόλις δχυρά κα1. πολε
μική. Διό καί Γεώργιος ό Άκροπολίτη; λέγει 
περί αύτής τάδε : «μεγίστη δέ αΰτη πόλις 
καί πολυάνθρωπος,καί όπλίζεσθαι διδυνημέ- 
νους οίκήτορας έχουσα καί μάλιστα τοξείαν 
άσκοΰντας. Άγχιτερμονοΰσα δέ τοΐς περσι
κοί; όρίοις, άεί διαμάχεσθαι τού; ύπειαν 
τίου; τούτου; ποιεί, καί έθάδας έργάζε- 
ται.» (I) Έπί δέ τών επιδρομών τών τούρ- 
κων πολλάκι; ύπέφερεν'έπί Βαϊαζήτ μάλις-α 
έκυριεύθη έξ δλοκλήρου. (2)—’Επειδή δέ τά 
στενά τής παρούστ,ς διατριβής δρια δέν 
έπιτρέπουσιν ήμΐν Χνα κατ’ έκτασιν άπαν
τα τά κατά τόν μεσαίωνα ιστορικά τή; 
Φιλαδέλφειας διαλάβωμεν, παραθέτομεν «ο
δέ έπιγραφάς τινα; αύτή;, έπιφυλαττόμε- 
νοι δπω; άλλοτε πλατύτερου τά περί αυ
τή; πραγματευθώμεν.

§ 4.— Έν τή κατά τδν παρελθόντα αΰ- 
γουστον αρχαιολογική ήμών περιηγήσει έν 
Μικρασία διήλθομεν καί διά τή; πόλεως 
ταύτης, ένθα τή φροντίδι τοΰ φιλομούσου 
καί φιλογενοΰ; αυτή; Μητροπολίτου κ. 
Διονυσίου, πρδ πάντων δέ τί τοΰ εύδοκί- 
μ.ου διδασκάλου κ. Γρηγορίου Κραλόγλου, 
άντεγράψαμεν υπέρ τάς δέκα κα1. πέντε έ
πιγραφάς, μή ύπαρχούσας έν τώ C. I. <ί·, 
ά; κα1. έξεδώκαμεν ήδη μετ’ άλλων τινών 
(βλ. φυλλ. ’Ιωνίας, 95, 97, 98.) Έκ τού
των δέ έκδίδομεν αυθις τάς ύπ’ άριθ. IB'.

(/) ’sfxpozzo.Grov, Χροπχή συγγραφή. 
Venetiis, 4729. σ. 44.

(2) Hammer, Geschichte des Osmani- 
rhen Reiches. J., σ. 484.— ΠρΖ.ί. Γ. 
Ίωα.>·>·ΐόοι·. Στατιστιχή περί Φι.Ιαδε.Ιφίί· 
ας, Ά0ήται} 1865. σ. 2.

ΙΘ.' καί ΚΗ'., προσθέτοντε; και δυο άλλα;, 
μή έκδεδομένα; έν τώ /. G.

’Η φ-.λοσέβαστος
Φιλαδελοέων

5]ουλή 
Κ*(αϋϊ·.ον) ’Αρχέλαον 
Κ,λζυοιανόν ύπα-

τιχόν. 
έπιμεληΟίντος 
τή; άναστάσεως 
1'λύχωνο; Πατ.ίου 
Αύρ(ηλίου) Οϋ(άλεντος) βουλάρχου.

Ίΐ επιγραφή αΰτη άντεγράφη έκ μελανός 
λίθου ΰψ. 0, 10, πλ. 0, 00, παχ. 0, 5·, 
έκτισμένου άντιστρόφως καί άποτελοΰντος 
μέρος τοϋ τοιχίσματος τής έκεϊ κρήνη; 
Κουγιοϋ-Τσεσμέ. Ή έν στιχ. 7 καί 8 φρά- 
σις, ί.κιιι.Ιηθίττος της άτασιάσιως, έν 
άλλαις όμοιας φύσεως έπιγραφαί; τή; Φι
λαδέλφειας, άπαντα, προκοησαμίτου τής 
άταστάσιως (C. I. G. W. 342/), στήσαι— 
τος τή>· τιιρήτ (C. I. G. η. 5421).

2
Δι'ί Κορυφαίψ όιά Σα- 
συάζιον νε(ώτερον) αύλειτήν 
Πλουτίων Πλουτϊωνο; 
Μαιών ευχήν.

'Π έπιγραφή αΰτη άντεγράφη έξ ανα
γλύφου πλακός (ΰψ 0, 60, πλ. 0, 37, 
πτχ. 0, 5) ευρισκόμενης έν τή οικία τοΰ κ. 
Σ. Γιαννακοΰ. Λέγεται δέ δτι μετεκομίσθη 
άπδ τήν άρχαίαν άκοόπολιν τή; Φιλαδέλ
φεια;' οθεν είκάζομεν δτι έπί ταύτη; υπήρ
χε ναό; πρδ; τιμήν τοΰ Κορυφαίου Διός, 
ούτινος ή κεφαλή καί έπί νομισμάτων τής 
πόλεως ταύτη; είκονίζεται μέ τήν επιγρα
φήν ΖΕΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ. 1)

3 
χαΐρε 

"Ετους ρλδ'. μηνά; Αώο» 
’Αγέλην έτ&ν κό'. συνζήσα- 
σαν έτη γ'. άγν&ς και φιλάν- 
δρω,-, έτείμησεν Αΐλυο;

Ιουλίου Κανδίδου.
Άντεγράφη έξ αναγλύφου πλακός (ΰψ.

I) .1/ioniiet, IV Μ. 555.—StipJ-l. 
VII, η 570, 571.

σκυτέων, κατά τά ύπό τή; 
κρατίστη; βουλή; καί τοΰ 
λαμπρότατου δήμου ψηφισΟέντα.

Καί ή επιγραφή αΰτη εύρίσκεται ένθα 
καί ή άνωτέρω- άπέδωκε δέ ήμΐν τδ αντί
γραφου ταύτης, ώς καί τδ τί; άνωτέρω, ό 
έκεϊ διαμένων άξιόημος κ. Γεώργιος Σα- 
ραντίδης.

Στίχ. 1. Φ.Ι. <4ύρ. Ηφ.ύΙς Ha.tiardr]. 
Ουτος έστιν ό υίδς τοΰ έν στίχ. 8 καί 9 τής 
αυτής έπιγραφή; μνημονευομένου Φ.Ι. 
.4ί·ρ. Ήφαιστίωτος Παζτιατοΰ- Παρατηρη- 
τέον ένταΰθα δτι δτε πατήρ καί υίδς τδ 
αύτδ φέρουσιν όνομα' οθεν ΐνα μή γίνηται 
σύγχυσις έν τή έπικλήσει, ό υίδς πρδς διά- 
κρισιν τοΰ ταυτωνύμου αύτοΰ πατρός, προ- 
σέλαβε, μεταξύ τε τοΰ ’Ηφαιστίωνος καί 
Παπιαχοΰ, τδ πολλαπλασιαστικόν αριθ
μητικόν επίρρημα ύίς’ δέν πρέπει δέ νά 
φανή τοΰτο παράδοξον εις του; πολλούς, 
διότι δέν είναι ή πρώτη φορά καθ’ ήν ανα
καλύπτεται έπιγραφή φέρουσα τοιοΰτον 
πολλαπλασιστικδν έπίροημα. Οΰτω λ. χ. 
ή έν τώ C. I. g. η. 34'21 έπιγραφή τή; 
Φιλαδέλφεια; αναφέρει τινά Μ. Αύρ. Διό
δωρον δίς τοΰ Άδμητου έπονομαζόμενον' ή 
ύπ’ άριθμ. 4274 τοΰ C. I. g. έπιγραφή 
Κόϊντόν τ·.να Απολλώνιου δί; τοΰ Σωκρά- 
του έπιλεγόμενον κτλ.

Στίχ. 7. πρωτοστρατηγΐατ.] ΊΙ λέξις 
αΰτη δέν άναφέρεται έν τοΐς συνήθοι; λεξι
κοί;' ούδ’ έν αύτφ δέ το» ^ησαυρί/ τοΰ 
Έρρ. Στεφάνου.

Στίχ. 8 καί 9. Φ.Ι. Λύρ. Ήφ· Παχια· 
»·οΰ.] Ούτό; έστιν δ πατήρ τοΰ έν τή έπι
γραφή ταύτη τιμωμένου' άναφέρεται δ’ ό 
αύτδ; καί έν έτερα έπιγραφή τή; Φιλαδέλ
φειας, (C./. g. ». 3421.) ώς «έπιμελη- 
Οεί; τή; άναστάσεω;» ανδριάντας τινός.

Στίχ. 4 1. Ή lepa φυ.ίή τώ>· σχντίύ»·.] 
Ή λέξις φν.ίή Εσοδυναμεΐ ένταΰθα μέ τήν ση
μερινήν λέξιν σι)»-τεγ>·«α.Κατά τήν ρωμαϊκήν 
έποχήν απασαι σχεδδν αί πόλεις τή; Μικρα- 
σίας είχον τά; εαυτών συντεχνίας, ώ; καί 
παρ’ τ,μϊν σήμερον. Οΰτω λ. χ. έν Κιβύ- 
ροις ύπήρχεν ή συντεχνία τών σχυτοΰυρ-

0, 60 πλ. 0, 32, παχ. 0, 6) εδρισκομένη; 
έν τή Βιβλιοθήκη τής δημοσίας Σχολής. 
Μετά τήν ήμετέραν δημοσίευσιν, ή έπιγρα
φή αΰτη έδημοσιεύθη καί έν τώ παρελθόντι 
φυλλάδιο» τοΰ «'Ομήρου" λίαν έσφαλμένως, 
ώς καί τινες άλλαι τά; οποία; άλλοτε θέ- 
λομεν αναδημοσιεύσει.

4
Λ. Άντώ ιον Σέργυ[ον 
Πωλιανδν τόν σοτιστήν 
καί κτίστην καί δι’ 
αιτίου σειτοδότιν καί 
στεφανηφόρον 
έπ.μεληόέντος 
τή; άναστάσεω; τοΰ τή; 
πόλεως οικονόμου

’Αντωνίου.

Ή έπιγραφή αΰτη εύρίσκεται έν τινι ο
θωμανική οικία, έν ή καί ή ύπ’ άριθ· 3422 
τοΰ C. 1. G. εύρέθη. "Εστι δέ ψήφισμα, 
δι’ ού τιμάται ό Λ. ’Αντώνιος 5 ίργυ[ος] 
ΙΙωλλιανδς, δστις ήν σοφιστής, κτίστη; 
καί δι’ αισίου σιτοδότης καί στεφανηφόρος 
τής πόλεως’ ό δ’ έπιμεληθείς τοΰ άνδρι
όντος αύτοΰ ήν δ τής Φιλαδέλφειας Οικο
νόμος ’Αντώνιος. Έν ταΐς λέξεσι Σέργλ"[ον] 
καί σειτοόότίκ παρατηρούνται δύο άνορθο- 
γραφίαι’ ώς τοιαύτη δέ δέν πρέπει νά λο- 
γισθή καί ή διά τοΰ ΕΙ γραφή τή; πρώτη; 
συλλαβή; τής λέξεως σιιτοΜτις' διότι άπδ 
τής έποχής τοΰ Λύγούςουίτδ’μακρδν I αντι
κατέστη διά τής διφθόγγου ΕΙ, ώ; πλεΐ- 
σται τής εποχής ταύτης έπιγραφαί δεί- 
κνύουσιν. Iccola Jongum saepissime di- 
phlhongo El exprimilur.·» (I'ranzii, E- 
lem. epigr. Graec. σ. 247.)

5. 
’Αγαθή τύχη.

Φλ. Λύρ. Ηφαιστίωνα δι; Παπια- 
νόν τόν άξιολογώτατον 
άνδρα έκ προγόνων έπί ήθε[σι 
και[νόμων έμπειρϊα κεκοσμη]μένον, αρξαν- 
τα πάσα; [τάς άρχάς] και λειτουρ[γήσαντα] τήν 
πρωτοστρατηγίαν 
ύγιθ>; καΐ^έπιφαν&ς, υιόν Φλ. Αύ- 
ρ. Ηφαιστίωνος ΤΙαπιανοΰ, 
άρςαντο; καί αύτοΰ μετά πάσα; 
άρχάς καί λειτουργίας καί τήν πρώτην 
στρατηγίαν, ή ιερά φυλή τ&ν
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νέων, έν αύτή δέ τή Φιλαδελφεία η τών 
ίριουργων, [c. ί g. η. 3422), ήδη δέ ή 
τών σκυτέων, ήτοι ή τών ύποδημ'ατορρά- 
φων, τσαγγάριδων, ή ορΟώτεοον ή τών 
σαγγαρίων’ σκυτεύς γάρ, καθ’ Ησύχιον 
(έν λ. cd. [5' chmidl) δ σαγγάριος.

’Εν Σμύρνη κατά μίνα Μάϊον τοΰ 1875.

Λ. ΠΛΠΑΔΟΠΟΤΑΟΣ ΚΕΡΑΜΕΤΣ.
’Επιμελητής τή; Βιβλιοθήκη; και τοΟ Μουσείου 

τή; Ευαγγελική; Σχολή;.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΙΔΙΜΟΥ.

αυτοχρατοραχαισαρα 
τραϊανοναδριανον 
σεβαστοναλκιβιάδης 
απελευΟεροςχαιεπι 

τουκοπωνος

Έπι στομίου φρέατο; εί; Δάλτσαν, χω
ρίον τής περιφερείας Ναζλίου.

μ.........ΑΥΡ
πετρωνιος 

κελσος 
οκαιμενιππος 

τετράκις 
υιός 

ποπ)ιΐουαι7.ιου 
τυδεως 

υεικάτηςπαλη 
τωννεων

γα.·.·.ανειων 
περιοδω

Στήλη τετράγωνος δρΟογώνιος τδ πλά
τος 0,45 και τδ μήκος 0,65 Ολασμένη είς 
δύο τεμάχια εύρίσκεται έντδς τοΰ προαυ
λίου τής εκκλησίας τών ’Αρμενίων είς τδ 
επάνω Ναζλίον.

αγαθή ιτυχηι
•■•.αυρηλία'λ·.·.
.-.-ιλιαεκπρο 
γονωνπαλλα 
κιδωνκαιανι 
πτοποδωνΟυ 
γατηρ·λ·αυρ·σ·.·. 
κουνδουση·.·.· 
ουπαλλακευσα 
σακαικαταχρη

σμον 
ΔΙΙ .·.·.

Στήλη τετράγωνος ορθογώνιο;’ τδ μήκος 
0,80 περίπου, τδ πλάτος 0,28 ύψος γραμ
μάτων 0,025 τών δέ τοΰ τελευταίου στί
χου, 0,02’ εύρίσκεται ένταΰθα είς Άϊδίνιον.

ονεστι 
ευτυχία 
νσιχος 

εκνων 
ν 
ν

*Εν τινι οικία ένταΰθα.

σσωνο·.
σερρινον·· 
τονκρατιστον 
πρ·.-.εαυτην 

ηπολις
τονεαυτης 

ευεργέτην

Παρά τινι τοίχω όθωμ. τεμένους ΊσκΙ 
ΓενΙ καλουμένου 'είς κάτω Ναζλίον, κτισ- 
Οεϊσα ήδη.

Συλλογή Γ. ΆνΟοπούλου.


