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Η ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ.
(Μετά είζάνος, βρα οελ. 17.)

'Γής Κορίνθου έπιζρέμαται βράχος ύψηλός 
καί απότομος έξαζοσίων μέτρων ύψος έχων. Ό 
βράχος ούτος είναι ή άκρόπολις τής αρχαίας 
Κορίνθου, ή Άκροκόρινθος. Ή προς τήν 
κορυφήν αύτοΰ άγουσα οδός ακολουθεί μικραν 
φάραγγα, ήτις είς πολλά μέρη έχει είσέτι τό 
λιθόστρωτου, το κατασκευασθεν κατά τούς χρό
νους τής βενετικής εξουσίας. Μετά άνάβασιν 
επίπονον μιας και ήμισείας ώρας φθάνει τις είς 
τήν είσοδον τοΰ φρουρίου, τό όποιον σήμερον 
είναι έρημον καί έγκαταλελειμμένον. Ί ά τείχη 
καί αί επάλξεις αύτοΰ είναι κράμα φραγκικών, 
βενετικών καί τουρκικών οικοδομών, άνεγερθεισών 
επί θεμελίων άρχαίων έλληνικών τειχών. Με
ταξύ τής πρώτης καί τής οευτέρας ζώνης τοΰ 
φρουρίου φαίνονται έρείπια πολλά, ώς ερείπια 
πόλεως· ένταΰθα οί κάτοικοι δλοι τής Κορίνθου 
ήδύναντο νά ευρωσι καταφύγιον έν ώρα κινδύνου. 
Τά έρείπια ταΰτα έμφαίνουσι τάς διαφόρους 
έποχάς τών καταχτήσεων ■ έδώ μέν κεΐνται 
κίονες αρχαίοι, δεξαμεναί διαφόρων έποχών, 
έκεΐ δέ τεΐχοι καταρρεύσαντες βυζαντινών ναών 
ή τουρκικών τζαμιών- ήμικεχωσμένοι ύπό τά 
έρείπια ταΰτα φαίνονται σωροί σιδηρών σφαιρών.

Τό έκτεταμένον όροπέδιον τής ΆζροκορίνΟου 
σύγκειται έκ δύο κορυφών, ών ή μέν ταπεινό
τερα, πρός δυσμάς κειμένη, έπιστέφεται ύπό 
οχυρωμάτων βενετικής έποχής, ή δέ υψηλότερα, 
ή πρός άνατολάς, δέν είναι είμή βράχος κεκα- 
λυμμένος ύπό αρωματικών φυτών. Άπό τής 
ύψηλής έκείνης θέσεως τό πρό τών ποδών τοΰ 
περιηγητοΰ έκτεινόμενον πανόραμα είναι μαγευ
τικόν· έδώ μέν ό ’Ισθμός, δστις μακρόθεν φαί
νεται γέφυρα στενή συνδέουσα τήν Στερεάν 
Ελλάδα μέ τήν Πελοπόννησον, έκεΐ δέ είς 
μεγαλειτέραν άπόστασιν ό Παρνασσός μέ τήν 
χιονοσκεπή αύτοΰ κορυφήν, ό Κλικών, ό Σα- 
ρωνικός κόλπος, ή Αίγινα, ή Σαλαμίς, αί ποιη- 
τιζώτεραι τών κορυφών, αί ένδοξώτεραι τών 
πεδιάδων· είς τό βάθος ή’Αττική, ή Άκρόπολις 
τών ’Αθηνών, τό Πεντελικόν καί ό Υμηττός, 
δστις βυθίζεται πρός τό Σούνιο·? είς τά βάθη 
τοΰ ορίζοντας.

Τά οχυρώματα καί αί έπάλξεις παρέχουσιν 
είς τόν άπότομον τούτον βράχον τύπον μεγαλο
πρέπειας καί ισχύος. 'Ο λαός, ό έξουσιάζων 
φρούριον τοσοΰτον όχυρόν, τό όποιον έπροστα- 
τευεν όις γιγαντιαΐος προμαχών τήν στενήν τοΰ 
Ισθμού δίοδον, ώφειλε νά ήναι ό κυρίαρχος τής 
Ελλάδος λαός. Άλλ’ οί Κορίνθιοι ούδέποτε 
ήσαν φύσει φιλοπόλεμοι. Ί ά πλούτη, τά όποια 
είχον επισωρεύσει έν τή πόλει αύτών διά τής 
έξαιρετικής έμπορικής θέσεως αύτής, είσήγαγον 
ταχέως τήν πολυτέλειαν καί τό αβροδίαιτο·?. 
'Η δέ φρούρησις τής χώρας αύτών ήτο ανατε
θειμένη είς μισθωτούς, καί δτε οί ΓΙέρσαι είσή- 
λασαν είς τήν 'Ελλάδα οί Κορίνθιοι προσήνεγζον 
θυσίας τή ’Αφροδίτη δπως σώση αυτούς άπό 
τής δουλείας. Άλλ’ δμως καί παρά τώ λαώ 
τούτφ τω φιλησύχφ καί έμπορικφ έστιλβεν ή 
λαμπρά άζτίς τής έλληνικής μεγαλοφυίας. Αί 
οίκίαι τής Κορίνθου, οί ναοί καί τά οικοδομή
ματα ήσαν πρότυπα χάριτος καί καλλιτεχνίας- 
ό πηλός καί ό ορείχαλκος έλάμβανον έν ταΐς 
έμπείροις τών τεχνιτών αύτών χερσί μορφάς 
χαριεστάτας· οί καλλίτεροι τής άρχαιότητος 
ζωγράφοι προσεκαλοΰντο είς τήν Κόρινθον· οί 
ά’οιδοί καί ποιηταί ευρισκον ένταΰθα στάδιον 
εύρύ καί γενναίαν αμοιβήν· τέλος δέ ή φιλο
ξενία έπεκράτει έν δλη τή εύγενεστέρα αύτής 
μορφή. Αύτή δμως τής Κορίνθου ή πολυτέλεια 
ήτο καί ή αιτία τής καταστροφής της. Γνωστή 

είναι ή λεηλασία τής πόλεως ύπό τών Ρω
μαίων, ών τήν απληστίαν είχον κεντήσει τά 
πλούτη αύτής· άγάλματα, σκεύη πολύτιμα έκ 
χρυσού καί άργύρου, αγγεία, έπιπλα, τά πάντα 
διηρπάγησαν καί μετεκομίσθησαν είς τήν Ρώ
μην. Μετά τούς ’Ρωμαίους ήλθον οί άλλοι 
έπιδρομεΐς. Τήν καταστροφήν τών άνθρωπίνων 
χειρών άπετελείωσαν οί σεισμοί, οΐτινες μετέ- 
βαλον τήν άλλοτε λαμπρόν καί πολυτελή πόλιν 
είς σωρόν πετρών καί έρειπίων.

Έν τινι γνωνία τής Άζροκορίνθου ύπάρχει 
πηγή υδατος· είναι αυτή ή περίφημος ΙΙυρήνη. 
ένθα ό Βελλεροφόντης άνέβη έπι τοΰ Πήγασου. 
Ί ό δροσερόν αύτής ύδωρ εισδύει διά τοΰ βράχου 
μέχρι τών άρχαίων δεξαμενών, τών λελαξευμένων 
είς τούς πρόποδας τής Άζροκορίνθου, καί έτρο- 
φοδότει τά λεγάμενα "λουτρά τής ’Αφροδίτης”.

Περίεργον φαινόμενο·? τοΰ ύψηλοΰ τούτου καί 
δλως μεμονωμένου βράχου είναι ή έκτακτος 
άφθονία τών ύδάτων, άνεζτίμητος θησαυρός διά 
τούς πολιορκουμένους έν ’ Ακροκορίνθιρ. Ιΐαντα- 
χόθεν φαίνονται όπαί καί φρέατα βαθύτατα, καί 
πηγαί · οί τών περιχώρων χωρικοί διατείνονται 
οτι αι πηγαί αύται είσί τόσαι δσαι καί αί ήμέραι 
τοΰ έτους. Σήμερον αί δπαί αύται κεκαλυμμέναι 
ύπό χόρτων καί θάμνων άγριων καθίστανται 
κίνδυνος σπουδαίος καί διηνεκής διά τούς έπι- 
σκεπτομένους τό ύψηλόν έκεΐνο φρούριον, καί οί 
φύλακες αύτοΰ εχουσι τήν οδηγίαν νά έφιστώσι 
τήν προσοχήν τών ξένων είς τούτο. Έν έτει 
1830 αξιωματικός τις τοΰ ναυτικού ’Άγγλος 
έγένετο άφαντος εν τινι τών φρεάτων τούτων, 
καί ού μόνον δέν έστάθη δυνατόν νά σωθή, άλλά 
ούδέ ίχνος αύτοΰ ποτέ εύρέθη, μέ ολας τάς 
γενομένας έρεύνας. Άλλο φαινόμενου ουσεξή- 
γητον είναι καί ή έπιζράτησις τών πυρετών έπι 
τοΰ ύψηλοΰ τούτου όροπεδίου παρά πάντας τούς 
κανόνας τής ιατρικής· οί πυρετοί ούτοι άποδί- 
δονται είς τόν φλόμον, τον καλύπτοντα έν 
άφθονία τό όρος καί τά τοιχώματα τής ’Ακρο
κορίνθου. Καί έν τή άρχαιότητι ήτο γνωστή ή 
έπιρροή τοΰ άγριου τούτου χόρτου έπι τής ύγειας 
τών άνθρώπων- διό καί κατά τό έαρ αποσπά
σματα στρατιωτικά έπέμποντο πρός έκρίζωσιν 
αύτοΰ.

Κατά τά μέσα τοΰ βράχου ύπάρχει σπήλαιον 
λελαξευμένον έντός τής πέτρας, τό όποιον, ώς 
λέγει ή παράδοσις, έχρησίμευσεν ώς άσυλον είς 
τον άγιον Παύλον. Εκεΐ λέγεται δτι έγραψε 
τάς πρός Κορινθίους έπιστολάς του καθ’ δν χρόνον 
ύπεράνω τής κεφαλής του έλατρεύοντο τά είδωλα 
έν ναοΐς μαρμαρίνοις.

11 ήμετέρα είζών παριστα τήν Άκροκόρινθον 
καί μέρος τής παλαιάς πόλεως τής Κορίνθου. 
Γνωστόν είναι δτι μετά τον τελευταΐον κατα
στρεπτικόν σεισμόν άπεφασίσθη νά ζτισθή ή Νέα 
Κόρινθος, ήτις κειμένη παρά τήν θάλασσαν όση- 
μέραι βελτιοΰται καί προοδεύει, καί θέλει καταστή 
πόλις σημαντική καί πλούσια μάλιστα άφ’ ού 
άποπερατωθή ή άρξαμένη ήδη διάτρησις τοΰ 
Ισθμού τής Κορίνθου.

0 ΑΕΟΝΑΡΔΟΣ ΒΙΝΚΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟ
ΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ.

[Έκ τοΰ Γερμαν. ύπό θεοδώρου X. Φλώρα.)

Εκατόν έτη ήδη φχοντο έξ δτου τό πρώτον 
έπραγματώθη τό δαιδάλειον οναρ τής άνθρω- 
πότητος. Τήν 21 ’Οκτωβρίου ένεστώτος έτους 
γενήσεται ή εορτή έπι τή πρώτη άεροβασία άν
θρωπίνων δντων γενομένη έκ τοΰ πύργου La 
Muette έγγύς τών Παρισίων. Μικρόν πρό τής 
ήμέρας έκείνης, τήν Ιθ'ι'* Σεπτεμβρίου 1783 οί 

άδελφοί Montgolfier προ τών όφθαλμών Αου- 
δοβικου τοΰ XVI καί Μαρίας Άντουανέττης 
παρασκεύασαν τήν πρώτην άνάβασιν ζώντων τινών 
δντων, άπερ δέν είχον έπισκεφθή είςέτι τόσφ 
ύψηλας χώρας. Από τής αύλής τοΰ πύργου 
τών Βερσαλλιών άπέλυσαν έντός ίτεΐνου καλάθου 
προσδεδεμένου είς MontgolfiBri: νήσσαν, πρό- 
βατον και άλέκτορα είς τό βασίλειο·? τών νεφών 
καί έκ τής έναερίου ταύτης περιηγήσεως έπα- 
νήλθον σώοι οί δύο πρώτοι περιηγηταί. Άπο- 
δειχθέντος ούτωσί τοΰ δυνατού τοΰ πράγματος 
έσπευσαν αί θρασείς έφευρεταί νά έπαναλάβωσι 
τό πείραμα καί μετ’ άνθρώπων. Άλλ’ ό φι
λάνθρωπος βασιλεύς δέν έπεθύμει νά χορηγήση 
τήν άδειάν του είς μίαν τοιαύτην παράνομον 
παιδιάν μετά τής ανθρώπινης ζωής καί έπι τελεί 
μόλις έπέτρεψε δυσίν είς θάνατον καταδεοι- 
κασμένοις κακούργοις νά ζητήσωσι διά τής οδού 
ταύτης τήν ελευθερίαν ή τόν θάνατον. ΊΙ γεν
ναία δμως καρδία τοΰ PiLATBE de Roziers, 
τοΰ πρώτου άεροναύτου, δσπερ άτυχώς ώφειλε 
νά καταστή καί δεύτερος Ίκαρος, έξανέστη κατά 
τής ιδέας ότι δύο άθλιοι κακούργοι έμελλον 
ν’ άπολαύσωσι τής δόξης τής πρώτης κατακτή- 
σεως τοΰ βασιλείου τών αιθέρων, ό δέ βασιλεύς 
ένδούς είς τάς παρακλήσεις τής δουκίσσης Ρο- 
LIGNAC, παιδαγωγού τών τέκνων του, συνήνεσεν 
εις τούτο ζαί ή πρώτη έκείνη άεροπλοΐα, ής τό 
πρωτόκολλου ύπέγραψε καί ό Βενιαμίν Φραγ- 
ζλινός έγένετο έκ τοΰ άνωτέρω μνημονευθέντος 
τόπου. Ό PiLATBE de Roziers συνοδευόμενος 
ύπό τοΰ φίλου του, τοΰ μαρζησίου ArlandeS. 
έπεχείρησε τήν πρώτην άληθή πορείαν είς τόν 
αιθέρα, άφ’ ού ήμέρας τινάς πρότερον (τήν 
Ιό’·’ ’Οκτωβρίου) εΐχεν άνέλθει είς τά υψη επί 
τίνος αεροπόρου προσδεδεμένου είς τά κάτω διά 
μακροΰ σχοινιού.

Οί Γάλλοι εΐνε άεροναΰται έκ γενετής καί 
ώς είπεν εύφυής τις κεφαλή, ένεκα τοΰ έλαφροΰ 
νοός των κυρίαρχοι τοΰ αεριώδους στοιχείου ζαί 
τών χωρών τών άνεμων. Ούδείς βεβαίως θά 
διαφιλονειζήση αύτοΐς τήν ύπεροχήν ταύτην και 
μακρόν πριν ή έτι καταστή κοινόν πράγμα ή 
άεροπορεία έν Γερμανία ούδεμία δημοτελής εορτή 
έγίγνετο έν Ιίαρισίοις χωρίς νά συμβή καί πλοΰς 
τις διά τοΰ αιθέριου στοιχείου. Μετά μεγάλης 
δέ εύχαριστήσεως ήθέλομεν άνομολογήσει δτι 
αύτός πρώτος έφεδρε τό ζαί παρά τήν έζατον- 
ταετή αύτοΰ ηλικίαν άείποτε προβληματικόν δια- 
τελοΰν τούτο "μεταφορικόν μέσον τοΰ μέλλον
τος”, έάν δέν εΐχομεν πρό ήμών αύτών καί 
έτέρας τινάς παλαιοτέρας άξιώσεις έπι τοΰ άν- 
τιζειμένου τοΰδε. Ώς ανήγγειλαν αί εφημερίδες 
έώρτασεν ήδη τήν 18 Νοεμβρίου 1882 ή έν 
Ιίαρισίοις άεροναυτιζή Εταιρία δι’ επισήμου 
συμποσίου τήν έκατοστήν έπέτειον τής πρώτης 
άναβάσεως άεροδρόμονος άνευ ζώων ή άνθρώπων, 
γενομένης τήν 18 Νοεμβρίου 1782 έκ τίνος 
τανΰν ύπό τίνος στήλης κατειλημμένης θέσεως 
τοΰ Val d’Auglas έν Bougival παρά τούς 
Παρισίους. Ώς δέ γνωστόν διηγούνται οτι ό 
χαρτοποιός Ιωσήφ Μιχαήλ Montgolfier έν 
Annonay έποιήσατο τήν άνακάλυψίν του οτε 
είδε πώς χιτών τις, βνπερ ή παιδίσκη εθέρ- 
μαινεν ύπέρ τήν πυράν διά τήν νοσούσαν γυναΐκά 
του, διωγζοΰτο καί έν μέρος αύτοΰ ύψοΰτο προς 
τά άνω. Οί'κοθεν έννοεΐται οτι τ’ άνωτέρω εΐνε 
τό άναπόφευκτον άνέζδοτον τής έφευρέσεως, 
διότι άδιστάκτως οί άδελφοί Montgolfier, 
άνδρες παιδείαν κεκτημένοι, έγίνωσκον ήδη έκ 
τών πρόσθεν οτι ό θερμός άήρ εΐνε έλαφρότερο: 
τοΰ ψυχρού καί οτι μεθ’ έαυτοΰ καί ελαφρό 
σώματα συμπαρασύρει. Άλλά καί έν αύταΐς 
ταΐς είκοσι τών παλαιών ζωγράφων βλέπομε·? 
έμπεφυσημένα καί άναπεπταμένα τά ενδύματα 

ής κολά- 
τήν διογ- 
:όν Άδην

τών αμαρτωλών ύπέρ τό φλέγον πΰρ τ· 
οεως καί δ DuRER έξαισίως παρέστησε 
κουμένην νικητήριο·? σημαίαν τοΰ είς τ 
ζαταβαίνοντος Σωτήρος.

Καθ’ ολα τά φαινόμενα έν τοΐς άρχαίοις 
χρόνοις έπειρώντο ν’ άνυψώσιν έλαφρά κοίλα 
αώματν πεπληρωμένα θερμού άέρος. Καί ό 
Αυλός Γέλλιος, 'Ρωμαίος συγγραφεύς τοΰ δευ
τέρου μ. X- αίώνος, διηγείται δτι ό Πυθαγόρειος 
Άρχύτας ό Ταραντΐνος αιώνας τινάς πρό Χρι
στού' κατεσκεύασε ξυλίνην περιστεράν, ήτις δυ
νάμει τοΰ έν τη κοιλία αύτής έγκεκλεισμένου 
αραιού άέρος (aura spiritis inclusa) άνήλθεν 
είς τά ύψη. Ενταύθα έννοεΐται μόνον ελαφρός 
τις καί διά λεπτοΰ ύφάσματος περιτεταμενος 
ξύλινος όκρίβας έν μορφή μείζονός τίνος πτηνού, 
οςπερ διά θερμανθέντος άέρος ήωρήθη είς τόν 
αέρα καί τώ γεγονότι τούτφ άριστα συμφωνεί 
καί παρατήρησίς τις τοΰ Φαβορίνου, καθ' ήν ή 
περιστερά βραχύτατο·? χρόνον μόνον ήωρήθη 
άνελθοΰσα δέ μέχρι τίνος ύψους κατεπεσεν αυθις 
αμέσως.

ΊΙ περιστερά αύτη δέν άφήκε τό έφευρετιζόν 
καί έρευνητικόν πνεύμα τοΰ άνθρώπου νά κα- 
θεύδη. Ό άγγλος μοναχός Έογήρος Βάκων 
(άποθανών τω 1292) ονπερ δυνάμεθα ν’ άπο- 
ζαλέσωμεν Έδισώνα τής 13'·; έζατονταετηρίδος 
δέν έθεώρησε δύςκολον τήν κατασκευήν μηχανής, 
δι’ ής εις άνθρωπος δίκην πτηνού ήδύνατο 
ν’ άναρθή είς τόν αέρα, καί έν τή Ανατολή δέ 
φαίνεται οτι κατά τούς άρχαιους ήδη χρόνους 
ήτο τό πράγμα τούτο έγνωσμένον διότι έν τή 
τουλάχιστον έζατοστύας τινάς έτών πρότερον 
γενομένη συλλογή τών μύθων τών "Χιλίων ζαί 
μιας νυκτών” εύρίσκομεν (55G'' νύξ) έντελή πε
ριγραφήν άεροπόρου έν τω σκάφει τοΰ όποιου 
ό περιηγητής έν βραχυτάτφ διανύει τάς μηκίστας 
αποστάσεις. Έν έτει 1(ί70 ό ίταλός μοναχός 
Φραγκίσκος Lana προύτεινε νά ύψώση είς τόν 
αέρα άεροκίνητον διά τεσσάρων μεγάλων χαλκών 
κοίλων σφαιρών έξ ών άπητελήθη ό άήρ. Καί 
ύπελόγισε μέν ορθώς όπόσον αί έκ λεπτού έλά- 
σματος κατεσκευασμέναι κοϊλαι σφαΐραι ήθελον 
εΐσθαι έλαφρότεραι ετέρων ίσων τό μέγεθος καί 
πεπληρωμένων άέρος, δέν έσζέφθη δμως συγ
χρόνως δτι τοιαΰται σφαΐραι δέν δύνανται ν’ άν- 
τιστώσιν είς τήν ατμοσφαιρικήν πίεσιν. ’ I .ν 
έτει 1775 ό δομινικανός Galien προύβαλεν έτι 
φαντασιωδεστέραν έπιχείρησιν. Ούτος ήβουλήθη 
νά πληρώση τεράστιόν τινα κιβωτόν ΐσην καί 
τή πόλει Avignon μετά τοΰ έλαφροΰ άέρος τών 
ύψίστων ζωνών τής ατμόσφαιρας ζαί διετάθη 
(έν είδιζω συγγράμματι περί τής άεροναυτιζής 
τέχνης) δτι διά μέσου τοιαύτης μηχανής ήθελε 
καταστή δυνατή ή μεταφορά ολοκλήρων συν
ταγμάτων στρατού είς κάπω κειμένας ζαί άλ
λως άπροσίτους χώρας. Άδιστάκτως δέ τό 
φαντασιώδες τούτο σχέδιο·? ώθησε καί τούς 
αδελφούς Montgolfier είς τοιαΰτα πειράματα 
ζαί έν τή αύ-ή πάλιν πόλει Avignon ζατε- 
σκεύαζαν ζαί ούτοι τήν πρώτην τετράγωνον κι
βωτόν έκ χάρτου (έχουσαν 40 κυβ. ποδών έμ- 
βαδόν), ήνπερ πληρώσαντες θερμού άέρος ανύ
ψωσαν μέχρι τής όροφής τοΰ δώματος.

Πολύ πρότερον καί άκριβέστερον πάντων τών 
μνημονευθέντων άεροΑρχιτεκτόνων εΐχεν ήδη 
ασχοληθή ό Αεονάρδος Βίνζιος μετά τών προ
βλημάτων τής αεροναυτικής. Κατά τάς έρεύνας 
τού Venturi, Lombardini, Cialdi, Η. Grothe, 
Govi καί άλλων νεωτέρων, ό διαπρεπής έκεΐνος 
καλλιτέχνης ήτον έξ ίσου καί έξοχος φυσιο
δίφης, μηχανικός καί φυσικός, μάλιστα δέ κατά 
τκ τελευταία ταΰτα ύπερέβαλλεν απαντας τούς 
συ7Ζρόνους του, έν ω ώς ζωγράφος είχε ζαί 
όμοιους ζαί ίσους αύτώ. Έν τοΐς πολυπληθέσι 

και ένεκα τής γραφής κατά μέγα μέρος ους- 
αναγνώστοις /ειρογράφοις του εύρέθησαν έν τοΐς 
νεωτάτοι: χρόνοις πλήθος πραγμάτων καί άνα- 
κ.αλύύειυν, άποδοθεισών βραδύτερο·? τωΓαληλαίω 
καί άλλοις φυσιοδίφαις. Επ' ούδενός δμως 
άλλου θέματος έπανέρχεται τοσοΰτον συχνάκις 
ό Βίνκιος, δσον έπι τοΰ τής πτήσεως καί τής 
άεροπορείας· έν δέ τώ λεγομένφ Άτλαντικώ 
ζώδικι έν Μιλάνω (άποτελοΰντι άθροισμα πολ
λών τμημάτων τών τήδε ζάκεΐσε διεσπαρμένων 
συγγραμμάτων του) εύρεν ό Hermann Grothe*) 
έκατόν περίπου διαφόρους καί τω θέματι τούτφ 
άναγομένας σκιαγραφίας, έν φ οί έν Ιίαρισίοις 
καί Αούδίνφ διατηρούμενοι τόμοι περιέχουσιν 
έτέρας παμπόλλους σκιαγραφίας τοΰ αύτοΰ είδους 
καί ούχ ήσσονος αξίας.

Ό Αεονάρδος άνήκεν ώς γνωστόν τή όσημέ- 
ραι άραιουμένη τάξει τών μετριοφρόνων καί προς 
εαυτούς αύστηρών καλλιτεχνών, οίπερ ούδέποτε 
εΐνε ευχαριστημένοι μετά τών ιδίων έργων καί 
διά τούτο, άν καί τά δημιουργήματα αύτοΰ διή- 
γειρον τόν θαυμασμόν απάντων τών είδότων, 
άκαταπαύστως έβελτίου αύτά καί έσθ’ δτε έκυ- 
ριεύετο ύπό τηλικαύτης άποδειλίας, ώστε μακρόν 
χρόνον ούδόλως ήπτετο τής γραφίοος. Τοιαύτη 
τις περίοδος μικροψυχίας έπήλθεν έπ’ αυτόν καί 
περί τά τέλη τοΰ φθινοπώρου τοΰ 1513, δτε ό 
πάπας Λέων ό X μετεκαλέσατο αύτον εις Ρώμην 
πρός έπεξεργασίαν διαφόρων εικόνων. Έκεΐ είδε·? 
ό Αεονάρδος τά έργα τοΰ Ραφαήλ ζαί τοΰ 
Μιχαήλ Αγγέλου ζαί επειδή ίδιον αύτοΰ ήτο 
νά θαυμάζη πλειότερον τά έργα τών άλλων καλ
λιτεχνών ή τά ίδια αύτού, διά τούτο καί έπι 
μακρόν έδίσταζε ν’ άρξηται τών άνατεθειμένων 
αύτώ έργασιών καί άνέοαλλε τήν έναρξιν αύτών 
άπό μηνάς είς μήνα, τοΰ Πάπα μέγα δυσφοροΰν- 
τος καί μή ουναμένου νά έννοήση πώς άνήρ 
τηλικαύτην δόξαν ζεκτημένος δύναται νά ήνε 
τοσοΰτον οκνηρός ζαί ράθυμος. Άλλ’ ό Αεονάρ
δος κατά τάς παύλας ταύτας τών καλλιτεχνικών 
αύτοΰ έργασιών συνείθιζε ν’ άσχολήται περί 
ετερα αντικείμενα, ουτω δέ καί τότε (τώ 1514) 
έπανέλαβεν αυθις τά. φυσικά πειράματα καί κατέ- 
γινεν ίδια περί τάς περί τήν πτήσιν δοκιμάς. 
Κατεσκεύασε·? έκ κηρού μορφάς τινας ζώων καί 
άνθρώπων, άσπερ πληρών θερμού άέρος άνύψου 
είς τον άέρα εις ήδονήν τών παρισταμένων φί
λων του.

Αί κήριναι λοιπόν αύται μορφαί ήσαν τά 
πρώτα άεροκίνητα, καί ή εκατοστή αύτών έπέ- 
τειος έδει νά έορτασθή έν έτει 1G14 καί ούχί 
1882. "Οτι δέ ένθάδε δέν προΰκειτο μόνον περί 
παιδιών άποδειχθήσεται έν τοΐς κατωτέρω. Όπως- 
δήποτε ό Αεονάρδος προκατέλαβε τήν άρχήν τοΰ 
άεροπόρου ζαί αύτή δέ ή χρήσις τής άρχής 
ταύτης έν τώ μεθεπομένφ αίώνι ούδεμίαν ονο- 
μαστήν πρόοδον άπέφερε. Ούδείς θέλει θεωρήσει 
ώς ιδίαν έφεύρεσιν τήν ύπό τοΰ καθηγ. CHARLES 
κατόπιν (1783) γενομένην άντικατάστασιν τοΰ 
ύδρογόνου, τοΰ έλαφροτάτου τών αερίων, άπό 
τοΰ θερμού άέρος. Δύο έτη μάλιστα μετά τήν 
άνακάλυψίν τοΰ ύδρογόνου (17G6) προυτεινεν ό 
Joseph Black έν Έδιμβούργφ ν’ άνυψώση δι’ 
αύτοΰ έλαφρά κοΐλα σώματα, άλλά τό κατόπιν 
ύπό τοΰ “Άγγλου φυσικού Cavallo γενόμενον 
πείραμα έναυάγησεν ένεκα τής εύχερείας μεθ’ 
ής τό άραιόν άέριον διεξέφυγε δια τών αρμών 
καί πόρων τών έκ ζωικών μεμβρανών ή χάρτου 
κατεσζευασμένων κοίλων σωμάτων. Μετά τήν 
επιτυχή κατασκευήν Ομως τοΰ έλαστιζοΰ κόμ- 
μεως έγένετο δυνατή ζαί ή κατασκευή πυκνών 
ιστών έν οΐς ήδύνατο νά περιορισθή τό λεπτό-
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τατον και πτητιζώτατον τών σωμάτων, το ύδοο- 
γόνον. Έζτοτε άντεζατέστησαν άντί τοΰ καθα
ρού ύδρογόνου συχνάκις τό βαρύτερον άλλά καί 
έν μεγάλαις ποσότησιν εύχερέστερον διατηρού
μενο·? φωταέριον, ολα όμως τά πειράματα πρός 
άντιζαταστασιν σκόπιμου τίνος μορφής τοΰ άερο- 
κινήτου άντί τής άρχικής αύτοΰ σφαιροειδούς, 
καί πρός προσθήκην ιστίου, πηδαλίου ή πτερών 
άπέβησαν έξ ολοκλήρου μάταιαι μέχρι τοΰδε 
καί ή πλειονύτης τών πρακτικών άεροπόρων 
άείποτε έκλέγουσι ζαί αποδέχονται τήν άρχικήν 
ζαί απλήν σφαιρικήν αύτοΰ μορφήν.

Έτι δέ μάλλον όφείλομεν νά θαυμάζωμεν 
τόν Αεονάρδον Βίνκιον οτι έν αρχή έτι τοΰ 16’-J 
αίώνος έστάθμισε καί ετερα σχέδια, δι’ ών προ- 
σεπάθει νά καταστήση προσιτός τώ άνθριύπιυ 
τάς ύψηλοτέρας σφαίρας τών αερίων πελάγων. 
μεταξύ δ’ αύτών κατεσκεύασε καί τόν άερο-κο
χλίαν δσπερ καί ύπό πολλών συγχρόνων ήμΐν 
μηχανικών θεωρείται ώς τό τάς πλείστας έλπί- 
δας παρέχον έργαλεΐον τής άεροναυτικής. ·Ι 
Ίταλός φυσικός G. Govi έδημοσίευσε τό πρώ
τον τφ 1881 εικόνα τινά άερομηχανής τοΰ Αεο- 
νάρδου, ήνπερ άνεΰρεν έν τινι τόμφ τών χειρο
γράφων του φυλασσομένφ έν τή Βιβλιοθήκη 
τοΰ "’Ινστιτούτου” τών Παρισίων (Τόμ. Β. 
Φύλ. 83). Παρά τό σχήμα τούτο άναγινώσκομεν 
ίταλιστί γεγραμμένας τάς έξης παρατηρήσεις·

I (παρά τήν εικόνα). Γό έξω χείλος τής 
πλακος δέον ν’ άποτελήται έκ σιδηρού σύρματος, 
πάχους κοινού σχοινιού, καί νά έχη οκτώ πηχτών 
άπόστασιν άπό τοΰ κέντρου”.

II (ύπό τήν εικόνα). "Όταν τό έν μορφή 
κοχλίου έργαλεΐον τούτο καλώς ζατασζευασθή 
(ήτοι έξ ύφάσματος πυζνωθέντος δι’ άμύλου 
(κόλλας) καί ταχέως κινηθή περί εαυτό, εύρίσζω 
οτι ό τοιοΰτος κοχλίας περιζόχλιον θά εχη 
τόν άέρα καί έν αύτφ θ’ άνέρχηται”.

Άύνασαι νά λάβης άπόδειξιν τούτου, έάν 
ταχέως σείσης έν τώ αέρι πλατύ·? καί λεπτόν 
κανόνα (ή σανίδα), διότι άμέσως θ’ άναγκασθή 
ό βραχίων σου ν’ άζολουθήση τή διευθύνσει τοΰ 
έπικλινοΰς μέρους τής σανίδος”.

Μακραί καί ίσχυραί ράβδοι δέον νά ύπό 
βαστάζωσι καί συγζρατώσι τό ρηθέν ύφασμα”.

Δύναται τις νά ζατατασκευάση μικρόν απο
τύπωμα έκ χάρτου, ουτινος τόν άξονα παρίστησι 
λεπτός δεσμός έκ χάλυβος ισχυρούς δυνάμενος 
νά ένταθή (περιστροφή). Όταν ή λαβή αύτη 
άφεθή έλευθέρα τίθησιν εις περιστροφήν τόν 
κοχ/ααν .

Έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις κατεσζεύασαν ώς 
γνωστόν τοιαΰτα μικρά άφομοιώματα άεροκο- 
χλιών, οΐα ύπέδειξεν ένταΰθα ό Αεονάρδος, χρη- 
σιμεύοντα ώς άθύρματα τοΐς παισί, ατινα περί 
έαυτά στρεφόμενα άνέρχονται μέχρι τής όροφής 
τοΰ δωματίου. Τό άρχαιότατον και άπλούστατον 
αύτών εΐνε το έν έτει 1796 ύπό τοΰ Sir George 
Cayley έπινοηθέν, έτερον δμοιον καί μεΐζον 
κατεσκεύασε·? ό Phillips τώ 1842 καί έν τοΐς 
νεωτάτοις χρόνοις ό Nadar ζαί de la Landelle 
έπενόησαν ομοια άλλά λίαν εύθραυστα άφομοι
ώματα κινούμενα διά πτερύγων. Τό δέ τού DE 
LA Landelle σχέδιον πρός κατασκευήν μείζονος 
άεροπόρου έχει καί τό έλάττωμα δτι ό μηχα
νισμός αύτοΰ εΐνε καί έξόχως περίπλοκος. Φαί
νεται δτι ούδείς τών έφευρετών τούτων έφαντάσθη 
δτι ό Αεονάρδος προηγήσατο αύτών έν τή εφευ- 
ρέσει τοΰ άεροκοχλίου κατά τριακόσια έτη καί 
πλέον.

Ή είς τήν άεροπλοιαν χρησιμοποίησις αύτοΰ 
ίσως ναυαγήση έν τή δυσχερεία περί τήν κατα
σκευήν κινητήριου έργαλείου έχοντος τοσαύτην 
δύναμιν, δση απαιτείται ΐνα μετά δεούσης ταχί- 
τητος κινηθή τό δλον χωρίς έν τούτφ ν’ αύξηθ ..
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σημαντικώς τό βάρος τοΰ κινούντο; οργάνου. 
’Ίσως βοηθήση ήμΐν ποτέ ό ηλεκτρισμό; έν τή 
απορία ταύτη- δπως ποτ άν ή δμω; έκ τών 
ανωτέρω έξάγεται δτι ή έφεύρεσις τοΰ έλικοκι- 
νήτου κοχλίου ούτε τφ Γερμανφ Kessel, ούτε 
τφ Γ’άλλψ Sauvage ανήκει, άλλ’ δτι κατ’ αρχήν 
έγένετο χρήσις αύτοΰ τρεις αιώνας πρότερον, ετι 
δε ό Αεονάρδος και αλλαχού εν τοΐ; χειρόγρα
φοι; του έκδηλοΐ τήν γνώμην του περί κινήσεως 
τών πλοίων δυνάμει υδρατμού κλπ. Ούδαμώς 
δέ ήσαν ταΰτα άπλώ; έκ παρόδου έρριμέναι 
ίδέαι, άς άνέπτυξεν ό Αεονάρδος δσον αφόρα 
τά προβλήματα τής άεροπλοΐας, άλλ’ ώ; δόκι
μος μαθηματικός ύπελόγιζεν άμέσως και τήν έκ 
τής άντιστάσεως τοΰ άέρο; κερδαινομένην κινη
τικήν δύναμιν.

Έπι τής αύτή; άρχή; τή; άντιστάσεως τοΰ 
άέρο; έθεμελίωσεν ό Αεονάρδος τήν έφεύρεσιν 
τοΰ αλεξιπτώτου, ήνπερ έν απασι τοΐ; φυσι
κομαθηματικοί; συγγράμμασιν ούκ όρθώς απο- 
διδόασι τφ πρώτιρ αεροπόρφ Pilatbe DE Rozier 
ή τφ le Normand. Τό άληθέ; έν τφ πρά- ] 
γματι εινε δτι ό de Normand καθηγητή; έν 
Montpellier μαθών οτι Ινδοί δούλοι πρός ψυχα
γωγίαν τών κυρίων των κατήρχοντο άβλαβεΐ; 
έζ σημαντικού υψους δυνάμει άλεξηλίων, έποιή- 
σατο καί αύτός κατά Νοέμβριον τοΰ 1783 δμοια 
πειράματα, άπερ άμέσως οί άεροπόροι έποιήσαντο 
ίδια και ό Gabnerin πίός εύχαρίστησιν τού 
δημοσίου κατέπεσε μετά τοΰ έργαλείου τουτου 
έκ τοΰ άεροπόρου του έν άζαταμετρήτφ υψει 
ευρισκομένου. Πολλούς αιώνας πρότερον είχε 
κατασκευάσει ό Αεονάρδος θεωρητικώ; τό αύτό 
βοηθητικόν μέσον και περί αύτοΰ έγκατέλιπεν 
ήμΐν εικόνα καί τήν έφεξής βραχεΐαν έξήγησιν 
αύτής.

""Οταν τι; έχη θολίαν (padiglione) έ; 
άπεσκληρωμένου υφάσματος έχουσαν ύψος δώ
δεκα πήχεων ζαί δώδεκα πήχεων πλάγιον μήκος, 
δύναται νά καταρρίψη έαυτόν χωρίς νά φοβηθή 
βλάβην έξ οίουδήποτε ύψους ζαί άν εύρίσζηται.

Προςέτι εύρίσκομεν τόν Λεονάρδον άσχολου- 
μενον ζαί περί δόκιμά; πρό; κατασκευήν τεχνη
τών πτερύγων διά τόν άνθρωπον όμοιων τοις 
τών πτηνών. Έν τή λαμπρά, συλλογή τοΰ κό- 
μητο; Schack έν Μονάχφ βλέπομεν παριστά- 
μενον έν τινι είκόνι τοΰ ScHWIND τόν Γερμανόν 
Δαίδαλον, Wieland τόν χαλκέα, δπω; ούτο; 
πειράται ν’ άπομιμηθή έν τή μηχανική κατα
σκευή τήν άνατομικήν σύνθεσιν ένό; πρό τών 
ποδών του νεκρού κειμένου άετοΰ. Ομοιον 
έπειράθη καί ό Αεονάρδος, δςτις ζαί μέγα; φί
λο; τών Κτηνών ήτο, καί ώ; διηγούνται, ήγό- 
ραζε νέος έτι ών συλληφθέντα πτηνά ΐνα άπο- 
λαύση τής αθώα; ήδονής άποδίδων αύτοΐς πάλιν 
τήν άπρλεσθεϊσαν έλευθερίαν. Έκ τών μελετών 
αύτοΰ περί τή; ανατομική; κατασκευής τών 
πτερύγων τών πτηνών ζαί τών νυζτερίδων έπή- 
γασαν σχεδιάσματα πτερύγων, δι’ ών ήθελε κα
ταστή δυνατή τφ άνθρώπφ ή πτήσις. Κατά τό 
ίδιον δέ αύτφ σύστημα δέν ήψατο τυφλώς τοΰ 
έργου, άλλ’ έν πρώτοι; έπεζήτησε νά ύπολογίση 
τό άπαιτούμενον μέγεθος τών δύο πτερύγων, 
αΐπερ έδει νά ήνε συγχρόνως τοσούτον μεγάλαι, 
δσον ήρκει ΐνα έλαττώσωσι τό βάρος τού άν
θρώπου ώςτε νά δύνηται ουτος νά νήχηται έντός 
τοΰ άραιού στοιχείου Τό μόνον δέ δπερ πα- 
ρεΐδεν ένταΰθα ήν τό ζήτημα, άν θά έζέκτητο 
ό άνθρωπος τήν δύναμιν νά κινή διαρκώς πτέ
ρυγας μεγέθους, οίον ύπελόγιζεν. Άλλ’ έάν 
θεωρήσωμεν τήν εικόνα τών πτερύγων, ήν κατέ- 
λίπεν ήμΐν ό Αεονάρδος, ώ; μηχανικόν φιλο
τέχνημα, δφείλομεν νά θαυμάσωμεν καί τόν 
έξοχον αύτής έργάτην καί τήν εύφυεστάτην 
αύτής κατασκευήν. Αί πτέρυγες δΐ ών ήδυνήθη

τώ 1»08 ό Βιενναΐος ώρολογοποιός Ιάκωβος 
Degen ν’ άναρθή εί; τόν άέρα ήσαν άπλού- 
στέραι καί ίσως ίζανώτεραι εις άντίστασιν, ού
δαμώς δμω; τοσοΰτον εύφυώ; έπινενοημέναι ώς 
αί τοΰ Αεονάρδου. Έξ δτου δέ ό BORELLI 
(περί τό 1680) καί ιδία έν τοΐς έσχατοι; χρό
νοι; ό Pettigrew καί ό Μαβευ άκριβέστερον 
έσπούδασαν τόν μηχανισμόν τή; πτήσεως τών 
πτηνών άναμφιρρήστω; ζατωρθώθη καί προς- 
έγγισίς της τή φύσει διά μηχανικών κατασκευών, 
καί δυνάμεθα νά έλπίζωμεν οτι θά δυνηθώμέν 
ποτέ διά τεχνητών καί ύπό τίνος μηχανή; κι
νούμενων πτερύγων νά ποιώμεν ταύτό καί τοΐς 
πτηνοΐς.

0 ΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞ1ΤΕΛ0ΤΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΤ ΚΑΘΗΓ. SCHAPER- 

(Μετά είκόνος. βρα σελ. 21.)

Μεγάλως έκίνησαν τό ένδιαφέρον τοΰ πεπο- 
λιτισμένου κόσμου αί κατά, τά τελευταία ταΰτα 
έτη γενόμεναι έν ’Ολυμπία άνασζαφαί. Έργα 
τής άρχαιότητος σπουδαία καί μνημεία περι
φανή ήχθησαν είς φώς, άφ’ ού έπί αιώνας δλους 
έμειναν κεκαλυμμένα ύπό γήν καί άγνωστα. 
Μεταξύ τών έργων τούτων πρώτην ζατέχουσι 
θέσιν ή Νίκη τοΰ Παιονίου ζαί ό Ερμή; τοΰ 
I Ιραξιτέλους, τού μεγάλου έκείνου τή; άρχαιό
τητος καλλιτέχνου. Ό,τι καθιστά ήμΐν τό 
άγαλμα τοΰτο τοΰ Έρμου έτι πολυτιμότερου 
είναι, δτι παρά πάσαν έλπίδα διετηρήθη ή ζω
ηρά καί λαμπρά αύτοΰ κεφαλή, φαινόμενου σπά
νιον, διότι, ώς γνωστόν, τά πλεΐστα τών έν Έλ
λάδι μέχρι τοΰδε εύρεθέντων άγαλμάτων εισίν 
άκέφαλα. Φαίνεται δτι καθ’ ήν στιγμήν τό 
άγαλμα κατέπεσεν άπό τή; βάσεώς του ό ύψω- 
μένο; βραχίων προεφύλαξεν έν τή πτώσει τήν 
κεφαλήν, ώστε ό μέν βραχίων έθραύσθη, ή δέ 
κεφαλή διετηρήθη. Είς τήν ευτυχή ταύτην 
δφείλεται σύμπτωσιν δτι δτε άνεσκάφη τό άγαλμα, 
ή ώραία κεφαλή, καθαρισθεΐσα άπό τών περι
βαλλόντων αύτήν χωμάτων, ένεφανίσθη όποια 
ήτο καθ’ ήν έποχήν οί σύγχρονοι τοΰ μεγάλου 
γλύπτου έθαύμαζον αύτήν. Άλλ’ έκτό; τή; 
κεφαλή; καί τό σώμα τοΰ Έρμοΰ ήτο μέχρι 
τών γονάτων σχεδόν ακέραιον έν μεταγενέστερα 
άνασζαφή εύρέθη ό εις τών ποδών, ώ; καί ή 
κεφαλή τοΰ μικρού Διονύσου, δν κατά πάσαν 
πιθανότητα ό Ερμή; έκράτει έπί τοΰ άριστερού 
αύτοΰ βραχίονας. Τά μή εύρεθέντα τεμάχια 
ήσαν αί κ.νήμα; τοϋ άγάλματος, ό δεξιό; αύτοΰ 
βραχίων καί οί δύο βραχίονες τού μικρού άγαλ- 
ματίου τού Διονύσου.

Εννοείται δτι άμα οί απανταχού αρχαιο
λόγοι ζαί ζαλλιτέχναι είδον τό άριστούργημα 
τούτο τής άρχαίας τέχνης ήρξαντο συζητοΰντε; 
περί συμπληρώσεως αύτού, ζαί οί μέν έξέφραζον 
μίαν γνώμην, οί δέ έτέραν. Τήν συμπλήρωση! 
άνέλαβεν ό έν Βερολίνφ διάσημο; γλύπτη; ζαί 
καθηγητή; Φ. Schaper, δστι; μετά εμβριθείς 
μελέτα; έπελήφθη τοΰ έργου καί έφερεν αύτό 
έπιτυχώς’είς πέρας. Άπητεΐτο ό καλλιτέχνης 
νά εισδύση είς το πνεύμα καί τήν φαντασίαν 
τού ένδοξου τής άρχαιότητος γλύπτου- έπρεπε 
νά λάβη ύπ’ δψιν καί τάς μικρότερα; λεπτο
μέρειας- έπρεπε νά ύποβάλη τό άγαλμα εί; έξε- 
τασιν καλλιτεχνικήν καί άνατομικήν καί έν γένει 
νά μελετήση δλα τά ζητήματα, τά άναγόμενα 
είς τήν άρχαίαν ελληνικήν τέχνην. Οί ειδή
μονες, οί μέχρι τούδε εύτυχήσαντες νά θαυμά- 
σωσιν έν προπλάσματι τό καλλιτέχνημα, λίαν 
εύμενώς έκφράζονται περί τοΰ έργου, καί έπαί
νου; πολλούς δαψιλεύουσι τώ άναλαβόντι καί 
άποπερατώσαντι αύτό.

θέτων ό καθ. Schaper είς τήν δεξιάν χεΐρά 
τοΰ Έρμοΰ τόν βότρυν, πρός τον όποιον άπλοΰται 
ή μικρά τού παιδός χειρ, έτήρησε πιστώς γνώ
μην, ήτις ώ; πρός τον Διόνυσον, τον θεόν τοΰ 
οίνου είναι ή φυσικωτέρα, στηριζομένη άλλως 
τε και ύπό άναλόγων παραστάσεων. Παρετηρήθη 
ύπό τινων δτι τό πρόσωπον τοΰ Έρμοΰ ώφειλε 
νά ήναι έστραμμένον πρός τόν παΐδα- κατά τοΰτο 
δμως ό ScHAPEB παρηκολούθησε τόν πραξιτέ- 
λειον χαρακτήρα, δστις ήδη παρά τών άρχαίων 
άπεδίδετο είς τόν μέγαν γλύπτην. 'Ο Πραξι
τέλης ήτο καλλιτέχνης τή; φαντασία; καί έδιδεν 
εις το βλέμμα τών άγαλμάτων του τήν έκφρασιν 
έκείνην τήν αισθηματικήν καί παρατηρητικήν, 
ήτι; έμφαίνει τά έσωτερικά τή; ψυχή; αισθή
ματα, τά. παρέχοντα τφ οφθαλμφ άφηρημένον 
τι καί ουτω; είπεΐν ιδεώδες. Τοΰτο ιδίως παρε- 
τηρεΐτο εί; τά; νεανικά; μορφάς τοΰ Πραξιτέ- 
λου;· παρίσταντο αύται έν δλφ τφ λαμπρφ τή; 
νεότητο; γοήτρφ μέ τήν έκφρασιν έκείνην τήν 
ψυχικήν, ήτι; παραβλέπουσα τά περιστοιχοΰντα 
άντικείμενα άζολουθεΐ ιδίαν σειράν σκέψεων ζαί 
αΐωρεΐται τρόπον τινά άπό τής γή; τείνουσα 
πρό; άνώτερον, ιδεώδες τέρμα. Ζήτημα είναι 
άκόμη άν ό ' Ερμής έκράτει έν τή άριστερα 
χειρί. δΐ ής περιβάλλει τό βρέφος, το κηρύκιον 
αύτοΰ- ό συμπληρώσα; τό άγαλμα καλλιτέχνη; 
παραδέχεται τήν γνώμην δτι τό κηρύκιον τοΰτο, 
το σύμβολον τοΰ Έρμοΰ, έλειπε, καί έξηγεΐ τήν 
συστολήν τών μυώνων τή; χειρός διά τής πιέ- 
σεως, ήν έξασκεΐ έπί τού βραχίονας το σώμα 
τοΰ παιδός. Ίσως έπισταμένη έξέτασις τοΰ πρω
τοτύπου ήδύνατο νά φέρη νέον φώς έπί τοΰ 
δυσχερούς τούτου ζητήματος.

ΊΙ συμπλήρωσις τοΰ άγάλματος τοΰ Έρμοΰ 
άποπερατώθη πρό ολίγων μόλις ήμερών, καί 
προσεχώς θέλει φωτογραφηθή. Εύτυχεΐ; λογι- 
ζόμεθα δυνάμενοι νά δημοσιεύσωμεν σήμερον τήν 
εικόνα ταύτην πεποιθότες δτι μεγάλως θέλουσιν 
εύχαριστηθή οί άναγνώσται ήμών έχοντες προ 
οφθαλμών έν τών αριστουργημάτων τή; άρχαιό
τητος. ού ή άνακάλυψις είναι έργον τών τελευ
ταίων τούτων έτών.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΓΩΝ.

(ΕΚ ΊΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ’).

ΙΙρό έκατόν άκριβώς έτών, τώ 1783. έξεδόθη 
έν ΙΙαρισίοις βιβλίον, φέρον τον τίτλον "De Γ 
electricite des vegetaux,” καί πραγματευόμενο’/
περί τής έπιρροής τοΰ ατμοσφαιρικού ηλεκτρι
σμού έπί τών φυτών. Συγγραφεΰς αύτού ήτο
ό άββάς Βερτολών.
πρώτον σύγγραμμα, τό 
τοΰ ζητήματος τούτου.

Αλλά δέν ήτο τοΰτο το
πραγματευόμενο·/ περί 

Η δη τριάκοντα έτη
πρότερον οί περί τόν ηλεκτρισμόν άσχολούμενοι 
εύρον δτι ό ηλεκτρισμός συντείνει καί έπιταχύνει 
τήν άνάπτυξιν τών φυτών. Ύπό τήν έπήρειαν 
άγωγοΰ πεπληρωμένου θετικού ηλεκτρισμού σπόροι 
διάφοροι έβλάστησαν ταχύτερον καί άνθη, οίον 
ύάκινθοι, νάρκισσοι κ. τ. λ., ήνθησαν ταχύτερον 
ή έν όμαλαΐς περιστάσεσιν. "Ο,τι δμως κυρίως 
διακρίνει τό βιβλίον τοΰ Γάλλου άβοά είναι ή 
πρακτική αύτού τάσις. Ό Βερτολών διϊσχυρί- 
ζεται, καί κατά τοΰτο συμφωνεί πρός απαντας 
τοΰς συναδέλφους του, δτι ό έλεύθερός, έν τή 
άτμοσφαίρα ένυπάρχων καί έν στιγμαΐς θυέλλης 
έπαισθητό; ηλεκτρισμός είναι ισχυρά δύναμις 
έπενεργοΰσα έπί τής άναπτύξεως τών φυτών. 
Αναφέρει δε καί πολλάς αύτοΰ δόκιμά; καί τά 
άποτελέσματα αύτών. Διά τής έπιρροής θετικού 
ηλεκτρισμού, δστις έν διακεκομμένη χρήσει είναι
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δυνατότερος ή έπί συνεχεΐ, έπεταχύνθη ή βλά
στησες καί πολλάκις και ένισχύθη. Πρός δε 
και τά άνθη έλαβον δομήν δυνατωτέραν και οί 
καρποί γεΰσιν καλλιτέραν. Τουναντίον δέ αρνη
τικός ήλεκτρισμός παρεκώλυε τήν βλάστησιν 
και άνάπτυξιν τών φύλλων, τών άνδέων και 
καρπών, ώς καί τον σχηματισμόν τοΰ χρωματι
σμού και τοΰ αρώματος. Έν τέλει δέ ό Βέρ- 
τολών δίδει καί πρακτικός τινας οδηγίας, πώς 
να καταστήση τις τά φυτά προσιτώτερα τφ έν 
τή ατμόσφαιρα ηλεκτρισμό και πώς νά βρέχωνται 
τά φυτά έν καιροΐς έστερημενοις θυελλών διά 
ΰδατος πεπληρωμένου ηλεκτρισμού. Αί μέθοδοι 
τοΰ συγγραφέως απομιμούνται έν σμικρφ τό 
φυσικόν φαινόμενον τής θυέλλης. Κατά πόσον 
αί μέθοδοι αΰται έπενεργοΰσιν έπί τών φυτών 
δεν δυνάμεδα ν' άποφανθώμεν- ή οδός όμως, ήν 
ό Βερτολών έχάραξεν, είναι οδός τακτική και 
κανονική. "Θλαι αί θεωρίαι αΰται άνετράπησαν 
μετ’ ού πολύ υπό τοΰ Ίγγεγχους, (Ingenhouss) 
διάσημου φυσιολόγου, οστις έν έτει 1790 έξέδωκε 
σύγγραμμα, δι’ οΰ μετά πολλής τής πειστικό- 
τητος άποοειχνύει δτι ό ηλεκτρισμός ούδεμίαν 
δύναται νά έξασκήση έπί τής ζωής τών φυτών 
έπιρροήν. Βασίζει δέ τόν ισχυρισμόν του τούτον 
εις τό δτι τά πειράματα του οΰδέν τω έδωκαν 
αποτέλεσμα, καί δτι ουδέποτε ήδυνήδη, νά 
εύρη διαφοράν εις τήν βλάστησιν ηλεκτρισμένων 
καί μή ήλεκτρισμένων σπόρων. Ύπέβαλεν εις 
τον ατμοσφαιρικόν' ηλεκτρισμόν δένδρα διαφόρων 
ειδών, οΐον ιτέας, καστανέας, άχλαδέας καί 
άμυγδαλέας. καί δμως ούδεμίαν εΰρε διαφοράν 
ούτε ώς πρός τών φύλλων ούτε ώς πρός τών 
άνδέων τήν άνάπτυςιν. ’Εάν τινα τών δένδρων 
τούτων άνεπτύχθησαν ταχύτερον καί καλλίτερον, 
τό αυτό παρετήρησε καί ώς πρός τά δένδρα τά 
μή ύποβληθέντα εις τήν έπιρροήν τοΰ ατμοσφαι
ρικού ηλεκτρισμού. Έν γένει δέ ό ’Ίγγεγχους 
διαρρήδην άρνεΐται τήν έπιρροήν τοΰ ηλεκτρι
σμού έπί τής ζωής τών φυτών.

Άλλ’ έπειδή δλα τά μέχρι τούδε πειράματα 
έγένοντο μονομερώς καί άτελώς, δύναται τις 
εύλόγως ν’ άναμένη τήν λύσιν τού ζητήματος 
τούτου παρά τού μέλλοντος. "Ο,τι κυρίως συνη
γορεί υπέρ τής ιδέας δτι ό ηλεκτρισμός έξασκεΐ 
επιρροήν έπί τών φυτών, είναι τό εύφορον 
τών δυελλών. Τις δύναται νά άρνηδή δτι 
μετά μίαν θύελλαν δέν παρετήρησεν εύεργετικήν 
τινα επήρειαν έπί όλων έν γένει τών φυτών; 
Το άπλούστατον τούτο φαινόμενον έπιβεβαιοΰται 
καί υπό τής πεπειραμένης κρίσεως τών κηπου
ρών, δασονόμων, γεωργών, οΐτινες έχουσι προ
χείρους πλείστας δσας παρατηρήσεις έπί τούτου. 
Εκαστος χωρικός γνωρίζει π. χ. δτι δπου έπεσεν 

εις τήν γήν ό κεραυνός, τάχιστα άναπτύσσεται 
πλούσια βλάστησις καί δτι πλησίον κεραυναγω- 
γών τά εύρισκόμενα φυτά έπιδεικνύουσιν έκτά- 
κτως ισχυράν βλάστησιν. Διδακτικώτατον θά 
ήτο επομένως έάν έγίνοντο εύρεΐαι καί ακριβείς 
παρατηρήσεις τής έπιρροής τών δυελλών έπί 
τών ήμέρων φυτών, καί τούτο ήδύνατο προ πάν
των νά ένεργηθή ύπό τών γαιοκτημόνων, οιτινες 
έχουσι καί τό άμεσον συμφέρον. Βεβαίως αί 
τοιαύται παρατηρήσεις ήθελον τά μάλιστα συν
τείνει εις τήν βελτίωσιν κλάδων τινών τής γεωρ- 
ϊία«·,

"Ετερον δέμα, έπίσης άξιον συζητήσεως, είναι 
ή ΧΡήσ{5 το“ γαλβανικοΰ ρεύματος έπί τών 
φυτών. ΊΙ χρήσις αυτή είναι πολύ νεωτέρα 
τής τοΰ ηλεκτρισμού, διότι μόλις προ 40 έτών 
έτέδη εις ενέργειαν καί τούτο συνεπεία παρα
τηρήσεων τινων καί πειραμάτων γενομένων έν 
’Αμερική. Έν άγρφ γεωμήλων έβυθίσθη εις 
τήν γήν άφ’ ένός μέν πλαζ χάλκινη καί άφ’ 
ετέρου πλάξ έκ ψευδαργύρου. Αί δύο πλάκες 

αΰται άπεΐχον 200 βήματα άπ’ άλλήλων καί 
ήσαν ήνωμέναι διά χάλκινου σύρματος. ΓΙαρε- 
τηρήδη λοιπόν, ώς άνέφερον αί άμερικανικαί 
έφημερίδες δτι τά γεώμηλα τοΰ αγρού τούτου 
είχον διάμετρον 2\/ϊ δακτύλων, έν ω πρότερον 
είχον μόνον ι/·2 δακτύλου. Αί ειδήσεις αΰται 
προεκάλεσαν ζωηρόν μέν άλλά βραχύν ένθουσια- 
σμον· διότι τά έν Αγγλία γενόμενα εύθύς πειρά
ματα δέν έπέφερον εύχάριστα αποτελέσματα. 
Απ’ εναντίας δέ παρετηρήβη έν Γερμανία δτι 

έπί γαλβανισμένων άγρών ή βλάστησις τών πευ- 
κοειοών καί όμαλωτέρα καί ταχυτέρα έγένετο, 
και δτι τα όσπρια διεκρίνοντο διά τό μέγεθος 
τών φύλλων, τών άνδέων καί τών καρπών. 
Καί έν Γαλλία έπετεύχδησαν διά τού γαλβανι- 
κού ρεύματος λαμπρά αποτελέσματα έπί μήλων, 
αχλαδιών καί ροδάκινων. Άφ’ έτέρου δμως 
άλλα πειράματα άπέτυχον, ώστε καί έπί τού 
ζητήματος τούτου δέν δύναται ή έπιστήμη ν’ 
άποφανθή είσέτι όριστικώς.

Ο,τι δμως δετικώς έγνώσθη, καί είναι άςιον 
μνείας, είναι δτι τό γαλβανικόν ρεύμα διαλύει 
σπουδαία τινα τού έδάφους συστατικά. Εύρέθη 
π. χ. δτι ή αυτή γή, ήτις έν τή φυσική αυτής 
καταστάσει είχεν έπί 100 γραμ. μόνον 0,085 γρ. 
διαλυτά έν τφ ΰδατι συστατικά, ύποβληθεΐσα 
επι δύο έβδομάδας διαρκώς εις τήν επήρειαν τοΰ 
γαλβανικοΰ ρεύματος άπέδειξε 0,135 γρ. τοιού- 
των. ΊΙ διαφορά είναι 17: 27. Πας είδήμων 
εννοεί τήν τεραστίαν ταύτην διαφοράν, καί τήν 
μεγάλην σπουδαιότητα εύρυτέρων εις τό είδος 
τούτο μελετών καί πειραμάτων.

Πόσον δφείλει σήμερον ήδη ή γεωργία εις 
"ήν ΖΡΪοιν το“ ηλεκτρισμού είναι Οφθαλμοφανές. 
Ανευ τηλεγράφων καί τηλεφώνων καθίστατο 

άδύνατος ή διάδοσις τών μετεωρολογικών ειδή
σεων· οί άκίνδυνοι ήλεκτρικοί φανοί έν σταύλοις 
και σιταποδήκαις είναι προτιμητέοι παντός άλλου 
φωτισμού, Μετ’ ού πολύ καί άλλαι δά έπενε- 
χδώσι βελτιώσεις καί διευκολύνσεις· οΰτω π. χ. 
δα καταστή μετ’ Ολίγον άχρηστος έν τή καλλι
έργεια. τών άγρών ή τόσον βαρεία καί έπικίν- 
δυνος ατμοκίνητος μηχανή· τή συνδρομή τού 
ήλεκτρικού φωτός δά χρησιμοποιηθώσιν, έν 
άνάγκη, καί αί ώραι τής νυκτός Οσάκις πρόκει
ται νά έπισπευδή ή συγκομιδή. Τέλος δέ καί 
ή κηπουρική μεγάλως θέλει άναπτυχθή διά τής 
χρήσεως τού ηλεκτρικού φωτός. Εννοείται δτι 
απέναντι τοιούτων δετικών άποτελεσμάτων ή 
κατ’ εύθεΐαν χρησιμοποίησις τοϋ ηλεκτρισμού 
έπι τών φυτών κεΐται είσέτι έν σπαργάνοις· 
άλλά καί ώς πρός τούτο άνοίγεται εις τήν ένέρ- 
γειαν καί δραστηριότητα τών ειδημόνων καί 
τών ενδιαφερομένων εύρύτατον τό στάδιον.

Γ. Βηρνάτσκης.

0 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ.
(Μετά είκόνος, Ζρα σελ. 24.)

Εν τφ μέσφ τού άπεράντου πλήθους τών 
μυθικών παραδόσεων τών άρχαίων ημών προ
γόνων, ας διέσωσεν ήμΐν ό χρόνος, διαλάμπει 
ως άστήρ φαεινός ό μύθος τοΰ Προμηθέως, 
τοϋ γιγαντιαίου Τιτάνος. Τό δψιστον τούτο 
προϊόν τής ζωηράς τών Ελλήνων φαντασίας, 
απαύγασμα θρησκευτικής παραδόσεως καί ύψίστου 
ποιητικού οίστρου, ένέπνευσε τον ύπατον τών 
τραγικών ποιητών τής άρχαιότητος, τόν Αισχύ
λον, δστις έποίησε τό άριστούργημα έκεΐνο, τήν 
άθάνατον τριλογίαν (Προμηθέα Πυρφόρον, Προ
μηθέα Δεσμώτην και Προμηθέα Λυόμενον), ής 
δυστυχώς μόνον ή δευτέρα τραγωδία (Προμη- 
6εύς δεσμώτης) διεσώθη μέχρις ημών.

Προμηθεύς, ό τοΰ Ίαπετού καί τής Κλυ

μένης υιός, άδελφός δέ τού ’Άτλαντος, τού Με- 
νοιτίου καί τοΰ Έπιμηθέως, ήτο ό πυρφόρος 
εκείνος θεός, ό τού Διός τάς βουλάς περιφρο- 
νήσας καί τολμήσας νά έξαπατήση αυτόν κατε- 
δικάσθη ύπ’ αΰτού εις αιώνια δεσμά έπί τοΰ 
Καυκασίου τής ’Ασίας όρους. Ό μύθος διη
γείται δτι έν Σικυώνι τής Άχαίας βουλομένων 
τών κατοίκων τής χώρας νά προσφέρωσι θυσίαν 
τω Διι, ό Προμηθεύς έδίδαςεν αυτούς νά έξα- 
πατήσωσι τόν θεόν, περιβάλλοντες τά Οστά τοΰ 
βοός διά μόνον τοΰ δέρματος αυτού, και ούτως 
άντί κρέατος νά θύσωσι μόνον όστά. Όργισθείς 
ό Ζεύς άφήρεσε τό πΰρ άπό τό άνθρώπινον γέ
νος- ό Προμηθεύς δμως ύποκλέψας τό πΰρ τούτο 
εκάλυψεν αυτό καί τό μετέδωκε τοΐς θνητοΐς. 
Ό Ζευς συλλαβών τόν Προμηθέα μετέφερεν 
αυτόν εις τά άγρια καί απότομα Καυκάσια όρη, 
ένθα έδέσμευσεν αυτόν διά σιδηρών άλύσεων καί 
προσήλωσεν έπί τών ξηρών βράχων. Νύκτωρ 
δέ παμμεγέθης άετός προσερχόμενος έτρωγε τό 
ήπαρ τοΰ δεσμώτου, δπερ τήν ήμέραν πάλιν 
άνεγεννάτο. Ώκεανίδες νύμφαι έντός τής θα
λάσσης περιεκύκλουν τό όρος τοϋ Προμηθέως, 
τήν τύχην αυτού θρηνοΰσαι. Τέλος εύσπλαγ- 
χνισθείς ό Ζεύς έπεμψε τόν αγαπητόν αυτού 
Ίίρακλέα, δστις φονεύσας τόν άετόν έσωσε τόν 
Προμηθέα.

Εν τφ άρχαιοτάτφ τούτο) μύθορ τού Προ- 
μηδέως, τοΰ κλέψαντος τό ουράνιον πΰρ καί 
μεταδίδοντος τό θειον τούτο δώρον τοΐς θνητοΐς, 
παρισταται ή μεγάλη τοΰ άνθρωπίνου γένους 
δύναμις, ήτις διά τού πυρός, τοϋ θείου δώρου, 
πάσαν τέχνην ανέπτυξε καί έδίδαξε τόν άνθρωπον 
νά είσδύση εις τά βαθύτατα τής φύσεως μυ
στήρια καί ουτω διά τής έρεύνης καί τής έξε- 
τάσεως αύτών άνέλθη εις τό ύψος έκεΐνο τοΰ 
μεγαλείου, δπου ού μόνον άπάσας τάς δυνάμεις 
τής φυσεως ήδυνηθη νά ϋποδουλώση, άλλά καί 
ερειδόμενος έπί τής ισχύος ταύτης έτόλμησε 
νά περιφρόνηση καί αύτοΰ τού ύψίστου θείου 
οντος τας βούλας. Ιό ύπό τοΰ Προμηθέως 
τοΐς θνητοΐς μεταδιδόμενον θειον πΰρ έξισοΐ τούς 
θνητούς τούτους πρός τόν δέον- ώς έκ τούτου 
διεγείρεται ή όργή τοΰ Διός, διότι κατά τήν 
κοινήν των άρχαίων Ελλήνων δοξασίαν ό θεός 
ύπερτερεΐ τά μέγιστα τοΰ άνθρωπίνου γένους. 
Ό Προμηθεύς ήτο επομένως ό τούς θνητούς 
τοΐς θεοΐς εφάμιλλους καταστήσας, ό εύεργε- 
τήσας το άνθρώπινον γένος, ό τό πολύτιμον καί 
θειον δώρον, τό πΰρ, τοΰ παρά τοΰ Διός άφαι- 
ρεθεν, τοΐς άνθρώποις πάλιν μεταδούς.

Όλίγισται ήσαν αί χώραι τής Ελλάδος, έν 
αίς ή λατρεία τοΰ Προμηθέως ύφίστατο. Ό 
Παυσανίας (X, 4, 3) λέγει, δτι έν Πανόπη τής 
Φωκιδος, ένθα το παλαι κατωκουν οί πολεμικοί 
Φλεγΰαι, οιεσωζοντο λείψανα τοΰ χώματος έκεί- 
νου, έκ τοΰ όποιου κατά τήν έγχώριον παρά- 
δοσιν ό Προμηθεύς είχε πλάσει τόν πρώτον 
άνθρωπον. Καί έν ’Αττική υπήρχε κατά Παυ
σανίαν (I, 30, 7) παρά τήν ’Ακαδημίαν άρχαΐος 
τοΰ Προμηθέως βωμάΐ, παρά τόν όποιον συνήρ- 
χοντο οί ’Αθηναίοι μέ καιομένας δάδας δτε 
έτέλουν τήν λαμπαδοδρομίαν κατά τήν τών Χαλ
κείων εορτήν. Έν Άθήναις έσώζετο πρός τού- 
τοις παραδοσις, δτι ό Προμηθεύς, καί ούχί ό 
Ηφαιστος, ητο ό δια τού πελέκεως διασχίσας 

τήν κεφαλήν τού Διός, έξ ής έξήλθεν ένοπλος 
ή Παρθένος Άθηνα. Έν Σικυώνι τής Άχαίας 
ύπήρχεν ή παράδοσις τοΰ Προμηθέως έξαπατή- 
σαντος τόν Δία διά Ουσίας όστών.

"Οτι ό Προμηθεύς ήτο θεός άρχαιοτάτου τάς 
έλληνίδας χώρας οίκοΰντος λαού ούδείς βεβαίως 
θέλει άρνηδή, άμα διαλογισθή δτι τής λατρείας 
τοΰ Προμηθέως εις σχετικώς μεταγενεστέρους 
χρόνους ουδέ ίχνος σχεδόν είχε διασωθή. Ό 

α: ουρανού τό θειον πύρ ύποκλεπτων και διά 
-’οΰ πελέκεως τήν.κεφαλήν τοΰ Διός σχιζών 
θεός οόδέν βεβαίως άλλο φυσικόν φαινόμενον 
δύναται νά έκπροσωπή ή τόν ές οόρανου εις 
τήν γήν κατοπίπτοντα κεραυνόν. Αρχαιότατη 
ύπήρχε παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν η δοςασια 
δτι έξ ουρανού τό πΰρ εις τήν γήν κατέπιπτε 
και τά ήφαίστια όρη έφλεγεν. Έκ του ήλιου 
έξήρχοντο οί λάμποντες έκεΐνοι κεραυνοί, αι 
ά’στραπαί, αί φωτίζουσαι τής νυκτός τά σκότη, 
θειον ήτο καί τό πΰρ τό έξ ούρανοΰ εις Αργος, 
εις Λήμνον καί εις άλλας χώρας καταπεσόν. 
Ό "Ηφαιστος, ό θεός τοΰ πυρός, έξ ουρανού εις 
τήν νήσον Λήμνον πεσών, έγένετο δεκτός παρά 
τοΐς κατοίκοις. Ήφαισταία ήτο έν Άθήναις ή 
Άθηνα ή έν τω ύψηλώ αίθέρι γεννηθεϊσα. Φλο
γερά καί θανατηφόρα ήσαν τά βέλη τοΰ Φοίβου 
’‘Απόλλωνος, τά όποια ό θεός έξετόξευσεν έν τη 
δργή του κατά άνθρώπων καί ζώων, ώς οια 
ζωηρών χρωμάτων περιγράφει ήμΐν ο θειος 
"Ομηρος έν τω πρώτφ τής Ίλιάδος βιβλίφ. Τό 
θειον πΰρ, ή λάμπουσα αστραπή καί ο κατα- 
πίπτων κεραυνός, είναι ό πέλεκυς, δι’ ου ο Προ
μηθεύς σχίζει τήν νεφελώδη κεφαλήν τοΰ ουρα
νίου Διός· είναι ό πέλεκυς, ον κρατεί εν χερσιν 
ό έν Τενέδιυ λατρευόμενος Απόλλων ό Ακτιος 
ή Άκταΐος, ό θεός τής φλογέράς’ άκτίνος, ό 
Αίγλίτης Απόλλων, ό λάμπων θεός τής’Ανάφης, 
ό έν μέση νυκτί τούς πλέοντας φωτίζων, καί 
αυτούς οδηγών, ό Πύθιος Απόλλων τής Ατ
τικής, ό διά λαμπουσών αστραπών τοΐς Πυθια- 
σταΐς τήν εις Δελφούς άγουσαν οδόν φωτίζων 
(Στράβων § 404).

Καί ό Προμηθεύς, ό πυρφόρος θεός τής άρ- 
χαίας Ελλάδος, άνήκει εις τήν τάξιν τών θείων 
εκείνων δντων τοΰ ουράνιου πυρός· και αυτού 
ή λατρεία ήτο κοινή έν Έλλάδι εις χρόνους 
άρχαιοτάτους. Αυτόν δμως έξεθρόνισεν ό τής 
Λήμνου θεός "Ηφαιστος, καί έκ τής νήσου ταύ
της ή λατρεία αύτοΰ έξηπλώθη εις τας χώρας 
τής Ελλάδος. Έ τοΰ Προμηθέως έκδρόνισις 
καί ή διά τοΰ 'Ηφαίστου άντικατάστασις αύτοΰ 
έμφαίνουσι σαφώς, δτι ό άρχαΐος λαός, ό τό 
πάλαι τόν Προμηθέα λατρεύων, προϊόντος τού 
χρόνου, ήναγκάσθη νά ύποκύψη εις άλλον λαόν 
λατρεύοντα τόν"Ηφαιστον, καί ό νεώτερος Ηφαι
στος έλαβε τήν θέσιν, ήν κατεΐχεν ό αρχαιό
τερος Προμηθεύς.

'0 Προμηθεύς, ό υιός τού Ίαπετού καί τής 
Κλυμένης, άνήκεν εις τό άγριον γένος τών Τι
τάνων, τών άρχαιοτάτων έκείνων μυθικών δντων, 
άτινα κατά τήν παράδοσιν ύπέκυψαν εις τήν 
δύναμιν τών ’Ολυμπίων θεών καί κατεδικάσθησαν 
εις δεσμά έντός τοΰ σκοτεινού 1 αρτάρου. I ούς 
αρχαίους Τιτάνας διεδέχθησαν οί ’Ολύμπιοι Θεοί. 
Νέοι καί πεπολιτισμένοι λαοί κατφκησαν τάς 
χώρας, ας τό πάλαι κατωκουν άγριαι καί πο
λεμικά! φυλαί. Ό Προμηθεύς άνήκει εις τήν 
τάξιν τών άρχαίων θεοτήτων, άς νεώτεραι θεό
τητες έξεθρόνισαν καί ύπεδούλωσαν. Έν Πα- 
ρόπη τής Φωκίδος είχον διασωθή ίχνη τής 
άρχαίας τοΰ Προμηθέως λατρείας· ένταΰθα κα
τωκουν τό πάλαι οί άγριοι. Φλεγΰαι, οί τού 
Διός καί τοΰ Απόλλωνος τάς βουλάς περιφρο- 
νοΰντες, οί τούς πέριξ οίκοΰντας ειρηνικούς τής 
χώρας κατοίκους καταπολεμούντες. Κατά τόν 
ύμνον εις τόν Απόλλωνα Φλεγΰαι κατωκουν 
έν άρχαιοτάτη ήδη έποχή τήν χώραν έκείνην, 
οι ής διήλθεν ό Απόλλων πορευόμενος εις 
Δελφούς. Φλεγΰαι τής Φωκίδος ένωθέντες μετά 
τών Μινυών τοΰ Όρχομενού έξεστράτευσαν κατά 
τών είρηνικών κατοίκων τών θηβών, τών Καδ- 
μιων, άποίκων τούτων τών έκ Φοινίκης έλ- 
θόντων είρηνικών άνατολιτών. '0 Απόλλων 
καί ό Ζεύς κατεπολέμησαν, κατά τόν μύθον,

τούτο ό εξής δηλώσει ήμΐν λόγος.
τής μικράς Ασίας 

τοΰ .Μαιάνδρου έκειτο 
Κτί-

τούς Φλεγύας καί έξέβαλον αύτούς τών άρχαίων 
αύτών χωρών. 'Ηρακλίΐδαι δε μετεφερον τα 
λείψανα αύτών εις τήν Αττικήν, ένθα συνεχω- 
νεύθησαν μετά τών εγχωρίων τής χώρας κατοί
κων. 'Ο έν Αττική λατρευόμενος Πυρίθους, ό 
φίλος καί σύμμαχος τοΰ Θησέως, ήτο απογονος 
τών εις τήν Αττικήν έλθόντων Φλεγυών τούτων, 
καί αύτος δέ ό τών Αθηνών μέγιστος πολίτικος 
άνήρ, ό Πεισίστρατος, έσεμνύνετο δτι κατήγετο 
έκ τών πολεμικών έκείνων Φλεγυών.

Πιθανόν δέ είναι δτι τών Φλεγυών τούτων 
άρχαιότατος θεός ήτο καί ό Προμηθεύς, ό έν 
ύψηλώ αίθέρι λάμπων κεραυνός, ό διά τοΰ πελέ
κεως αύτοΰ τον νεφελώδη διασχίζων ούρανόν. 
Πώς δέ καί πότε ό μύθος οΰτος τοΰ Προμηθέως 
εφθασε μέχρι τών άποκέντρων ακτών τοΰ Ι.υξει- 
νου Πόντου καί τών ξηρών τοΰ Καυκασίου όρους 
βράχων,

Έπί τών καρποφόρων 
άκτών παρά τάς έκβολάς 
τό πάλαι ή τών Μιλησίων ένδοξος πόλις, 
σμα άρχαιοτάτης εποχής ή πόλις αυτή κατφ- 
κήθη εις διαφόρους έποχάς ύπό Καρών, Κρητών 
καί Ίώνων. Μεγαλεπήβολοι ήσαν οί .κάτοικοι 
αύτής καί τολμηρός έπεχείρησαν θαλασσιας 
έκδρομάς έμπορίου χάριν. Μιλήσιοι ήσαν κυρίως 
οί τάς άκτάς τής Προποντίδας άποικίσαντες· εις 
έννενήκοντα δέ άνήρχοντο, κατά τό λέγειν τών 
άρχαίων συγγραφέων, αί άποικίαι αύτών. Η 
Κύζικος, ή ’Άβυδος, ή Αάμψακος καί τό Πάριον 
έπί τών άκτών τής Προποντίδας έσεμνύνοντο ότι 
ήσαν άποικίαι τών Μιλησίων. Έκ τής Προπον- 
τίδος οί Μιλήσιοι έξέτεινον τούς πλόας αύτών 
προς άγνώστους θαλάσσας καί παραλίας, καί 
διαβάντες τον Βόσπορον ίδρυσαν διαφόρους άποι- 
κίας καί τόν πρώην ’Άξενον Πόντον κατέστησαν 
Ευςεινον.
Δουνάβεως) καί ή Όρδησσός (ή σήμερον ’Οδησ
σός), ήσαν αί κυριώτεραι τών αποικιών τούτων 
έπί τής βορείου άκτής τοΰ Εύξείνου Πόντου, καί 
Τραπεζοΰς καί Σινώπη (θεμελιωθεΐσαι 785 πρ. 
Χρ.) έπί τής καρποφόρου μεσημβρινής παραλίας.

Έκ Τραπεζοΰντος δέ καί Σινώπης έφθασαν 
οί Μιλήσιοι μέχρι τής μυθικής χώρας τής Κολ- 
χίδος, δπου μετέφερον τον άρχαΐον μύθον τών 
Αργοναυτών. '0 μύθος ούτος, άρχαιότατος τήν 
χρονολογίαν, περιελάμβανεν έν αρχή μόνον τάς 
άκτάς καί τάς νήσους τής μικράς Ασίας καί 
τής Ελλάδος στενόν δηλ. κύκλον τής τότε γνω
στής γής. Τοιοΰτον αναφέρει ήμΐν αύτόν ό 
"Ομηρος.

Εις’ τούς Μιλησίους τούτους πρέπει κατά 
πάσαν πιθανότητα νά άποδοθή καί ή διάδοσις 
τοΰ μύθου τοΰ Προμηθέως μέχρι τών άκτών 
τοΰ Εύξείνου Πόντου. Αί άκταί τής μικράς 
Ασίας, δπου τό πάλαι έκειτο ή τών Μιλησίων 
πόλις, ήσαν ή χώρα, εις ήν προσήρχοντο οί διά
φοροι θαλασσοπόροι λαοί, οί κατοικούντες τάς 
νήσους καί τάς άκτάς τής Ελλάδος. Κάρες, 
Κρήτες, ’Ίωνες, Λέλεγες, Αϊολεΐς καί άλλοι 

κατά διαφόρους έποχάς εις τάς 
καί εύξείνους έκείνας άκτάς, μετα- 

, τά ήθη καί έθιμα 
ώς καί τήν λατρείαν 

Οί έκ τών άκτών 
τής Εύβοιας εις μικράν Ασίαν 
ς καί Ίωνες συμπεριέλαβον 
τά αρχαία εκείνα στοιχεία 

:ά όποια είχον έν τή ιδία αύτών 
τών έγχωρίων 
τής 
τήν

ΊΙ ’Ίστρος (παρά τάς έκβολάς τού

--ρη ι.~», 
προσήρχοντο 
καρποφόρους 
φέροντες τούς μύθους των, 
τής ιδίας αύτών πατρίδος, < 
τών άρχαίων αύτών θεοτήτων, 
τής Βοιωτίας καί τή 
μεταβάντες Λιολεΐς καί 
μεθ’ έαυτών καί 
τοΰ πολιτισμού, 
πάτριοι, ώς 
αύτών θεών, 
πεδιάδας οίκούν· 
καί Φωκίδα το 
πϊθαι καί Φλεγΰαι, οί Δρύοπ: 
άλλοι ύπό τών

καί τήν λατρείαν 
Οί τάς εύφόοους 

ς Πελασγοί, οί 
:άλαι οϊκοΰντες

■ϊ> 
έκ τοΰ βορρά ε.

Θεσσαλίας 
Θεσσαλίαν 

πολεμικοί Λα
οί Βοιωτοί καί 

λθόντων αγρίων

ΊΙρακλειδών έκδιωχθέντες ήναγκάσθησαν νά τρα- 
πώσιν εις άναζήτησιν νέας πατρίδος, ήν εύρον 
έν μικρά ’Ασία. Αϊολεΐς εκαλούντο οί άποικοι 
ούτοι, άνθρωποι ποικίλοι δηλαδή καί μιγάδες· 
ποικίλαι δέ ήσαν καί οί λατρεΐαι, άς μεθ’ έαυ
τών μετέφερον. Ή λατρεία τοΰ Πελασγικού 
Διός, τής φοινικικής Αφροδίτης, τοΰ Απόλ
λωνος, τής Άθηνάς, τοΰ Καρίου Ποσειδώνος, 
τοΰ θρακικού Διονύσου, τοΰ Έρμου, καί άλλων 
θεών αί λατρεΐαι, μετεκομίσθησαν ύπό τών προ
σφύγων τούτων εις τάς νήσους καί εις τάς άκτάς 
τής μικράς Ασίας.

Καί ό μύθος τοΰ Προμηθέως, ό έν Φωκίδι 
έγχώριος, εφθασε πιθανώς κατά τήν εποχήν ταύ
την καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον εις τάς άκτάς 
τής μικράς Ασίας, δθεν Μιλήσιοι ναΰται μετέ
φερον αύτόν μέχρι τών άπωτάτων άκτών τοΰ 
Εύξείνου Πόντου, δπου παρά τήν Κολχίδα, έπι 
τών ξηρών τού Καυκάσου βράχων δεσμευμένος, 
μακράν τής φίλης πατρίδος. άνέμενεν ό σωτήρ 
οΰτος τοΰ άνθρωπίνου γένους τήν άπελευθέρωσιν 
αύτοΰ.

"Οτε κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον έν 
Τιφλίδι, τή πρωτευούση τοΰ Καυκάσου, συνήλθε 
σύνοδος ριύσσων άρχαιολόγων, ένεκαινίσθη καί 
τό έπισκευασθέν καί έπεκταθέν άρχαιολογικόν 
Μουσεΐον τής πόλεως έκείνης, οικοδόμημα κομψόν 
καί μεγαλοπρεπές. Είκοσι δύο χιλιάδες ρουβλίων 
έδαπανήθησαν εις τήν έπισκευήν, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών ώραίων αύτοΰ προπυλαίων. 
Τών προπυλαίων τούτων οί εσωτερικοί τοίχοι 
έμελλον νά διακοσμηθώσι διά εικονικών παρα
στάσεων, σχέσιν έχουσών προς ,τήν ιστορίαν τής 
χώρας. Ό έν 'Ρώμη διαμένων Γερμανός ζω
γράφος Φραγκίσκος Simm άνέλαβε καί άποπερά- 
τωσεν έν διαστήματι δέκα εβδομάδων τήν γρα
φήν τών εικόνων τούτων. Αί τοίχογραφίαι αΰται 
είναι αί εξής, Ό Προμηθεύς δεσμώτης- ό Νώε 
φυτεύων τήν άμπελον- οί Άργοναΰται άφικνού- 
μενοι εις Κολχίδα- ό Ίάσων και ή Μήδεια έν 
τφ να<ί> τής Εκάτης- δύυ έφιπποι Αμαζόνες- 
ή αύτοκράτειρα Θαμάρα καί ό βασιλεύς Δαβίδ. 
Αί τοιχογραφία1, αΰται είσί συνδέσεις μεγάλως 
δοξάζουσαι τόν διάσημον καλλιτέχνην. Τής τοΰ 
δεσμώτοΒ Προμηθέως, μιάς τών άριστων, τήν 
εικόνα δημοσιεύει σήμερον ό ""Εσπερος”.

11. Περβάνογλο;.

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΠΑΛΑΙ0Λ01ΌΣ.
Ιστορικόν διήγημα.

(Συνέχεια.)

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ.

Π ΑΑΩΣΙΣ.

Ή νύξ, ή έπακολουθήσασα τήν ήμέραν, καθ’ 
ήν ό Έλλην άρχιστράτηγος Αλέξιος Στρατηγό- 
πουλος έδέχθη έν τή σκηνή αύτοΰ τόν γηραιόν 
οδηγόν Γλαβάτον, ήτο νύξ σκοτεινή. Ή νέα 
σελήνη είχεν ήδη δύσει προ πολλοΰ· ή άτμο- 
σφαΐρα ήτο γαληνιαία, καί ούδε ή έλαχίστη 
αύρα έτάραττε τήν νυκτερινήν σιωπήν.

Καίτοι προκεχωρημένης οΰσης τής νυκτός έν 
τω στρατοπέδω τοΰ Στρατηγοπούλου κίνησις 
παρετηρεΐτο μεγάλη. Μορφαί άνθρώπινοι, ώς 
σκιαί, ετρεχον έν μέσιρ τών σκηνών κατά στιγμάς 
έφαίνετο το άμυδρόν φώς δαδός, το όποιον μόλις 
λάμπον έχάνετο πάλιν, ώς φοβούμενον μή άπο- 
καλύψη τά έν τφ κόλπω τής νυκτός τφ σκο- 
τεινφ τεκταινόμενα. Μετ’ δλίγον έπαυσε καί 
αύτή ή κίνησις καί τά πάντα έν τφ στρατοπέδφ 
έγένοντο ήσυχα.

Μίαν άκριβώς ιυραν προ τοΰ μεσονυκτίου



Άρ· 50. 15 27 Μαΐου 1883.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 25
24 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 50. 15 27 Μαΐου 1883.

ζ Oi

α
ζ.οι
Η

ί

<

ζ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ.

(Τοιχογραφία έν τώ Μουσείφ τής Τιφλίδος.)



Άρ. 50. 15 27 Μαΐοο 1883.]· ΕΣΠΕΡΟΣ. 27
26 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 50. 15 27 Μαΐου 1883.

τρεις άνδρες έξήλΟον τής σκηνής τού στρατάρχου. 
'Ο μέν ήτο αύτός ό ’Αλέξιος Στρατηγόπουλος, 
και οί συνοδεύοντες αύτόν ήσαν ό μικρόσωμος 
Κουτριτζάκης, ό τών εθελοντών άρχηγός, καί ό 
Γλαβάτος, ό ύπό τό όνομα τοΰ γέροντος ’Αν
δρονίκου γνωστός οδηγός.

— Λοιπόν; άρώτησεν ό στρατηγός τον Κου- 
τριτζάκην ταπεινή τή φωνή- ήτοιμάσατε τά 
πάντα μετά τοΰ Γλαβάτου;

— Ναί, στρατηγέ, άπήντησεν ό έρωτηθείς 
πλησιάζων. Μετά τοΰ Γλαβάτου περιήλθομεν 
ολας τάς σκηνάς καί έξελέξαμεν μεταξύ τών 
οπλιτών σου τριάκοντα άνδρας, ών έχει άνάγκην 
ό Γλαβάτος. Περίεργον όμως είναι, δτι ή εκλογή 
αυτή προσέκρουσεν είς πολλάς δυσκολίας.

— Τί λέγεις; άνέκραξεν ό Στρατηγόπουλος 
σταματών. Δυσκολίας; Δεν σ’ εννοώ. Ήτο 
δύσκολον μεταξύ δκτακοσίων άνδρών νά έκλέξητε 
τριάκοντα;

— Ή δυσκολία ήτο, άπήντησεν ό εθελοντής, 
δτι άμα οί όπλΐται σου εμαθον δτι πρόκειται 
περί τολμηρά; έπιχειρήσεως (διότι κατά τάς 
διαταγάς σου άπεκρύψαμεν τό σχέδιον), πάντες 
σύσσωμοι συνωθοΰντο περί ήμάς ζητούντες να 
προσληφθώσι· μόλις καί μετά βίας κατωρθώσαμεν 
νά τούς πείσωμεν οτι δεν έχομεν άνάγκην πλέον 
τών τριάκοντα.

— Είς τούτο αναγνωρίζω τούς ανδρείους 
μου στρατιώτας! είπεν ό Στρατηγόπουλος ύψών 
ύπερηφάνως τήν κεφαλήν.

— ’Απεφασίσαμεν λοιπόν, έξησολούθησεν ο 
Κουτριτζάκης, ν’ άφήσωμεν τήν έκλογήν είς τήν 
τύχην. 'Ο Γλαβάτος έπενόησεν άπλούστατον 
μέσον, δΐ ού ήδυνήθημεν νά κάμωμεν τήν εκλο
γήν. ’Έλαβεν δκτακοσίοος λευκούς κύβους έξ 
εκείνων, μέ τούς οποίους παίζουσιν οί στρατιώται 
έν ώραις σχολής, καί έπι τών τριάκοντα έξ 
αύτών έχάραξε διά μαύρης γραφίδος σταυρόν 
είτα έθεσε τούς κύβους δλους έντός δερμάτινου 
σάκκου, καί προσεκάλεσεν ενα ένα τούς στρα
τιώτας νά έξαγάγωσιν ένα κύβον οί δέ τριά
κοντα στρατιώται οί λαβόντες τούς κύβους μέ 
τόν σταυρόν ήσαν οί προωρισμένοι νά συνοδεύ- 
σωσι τόν Γλαβάτον.

— Καλή ή έπινόησις! είπεν ό στρατηγός· 
δι’ αύτοΰ τού τρόπου πάσα έλύθη διαφορά.

— Ήδη δέ οί ύπό τής τύχης ευνοηθέντες 
τριάκοντα περιμένουσιν ένοπλοι είς μικράν εν
τεύθεν άπόστασιν τάς περαιτέρω διαταγάς σου.

— "Ας σπεύσωμεν λοιπόν πρός αύτούς, είπεν 
ό Στρατηγόπουλος, έξακολουθών μετά τών δύο 
οπαδών του τήν πορείαν.

Φθάσαντες είς μικρόν ύψωμα εΐδον ανθρω
πίνους τινάς σκιάς. Ήσαν οί τριάκοντα εκλε
κτοί, οΐτινες άμα ίδόντες τόν στρατηγόν των 
παρετάχθησαν έν μια γραμμή δπως άκούσωσι 
τάς διαταγάς του.

— Τέκνα μου, είπεν ό Στρατηγόπουλος πλη
σιάζων, έξ δλων τών συντρόφων ύμών, σάς 
ηύνόησεν ή τύχη. Πρόκειται περί έπιχειρήσεως 
άπαιτούσης καί περίσκεψιν καί θάρρος· δέν πρό
κειται περί κατοπτεύσεως απλής, ώς πολλάκις 
έπεχειρήσατε κατά τάς τελευταίας ταύτας ημέ
ρας- σήμερον τό έργον είναι σοβαρόν, Ί’πό τήν 
οδηγίαν τού πεπειραμένου τούτου καί ατρόμητου 
άνδρός (καί ό Στρατηγόπουλος έδειξεν τόν Γλα
βάτον) θέλετε είσδύσει κατά τήν νύκτα ταύτην 
είς τήν πόλιν. Μεγάλη ή τοιαύτη τιμή δι’ 
υμάς· προσέξατε νά φανήτε άξιοι αύτής. Πε
ριττόν είναι νά σάς ύπενθυμίσω δτι δφείλετε νά 
τιμήσητε τά ελληνικά δπλα. Είμαι πεπεισμένος 
δτι τό αίσθημα τής τιμής είναι ζωηρόν έν ύμΐν, 
διό καί περιμένω παρ’ ύμών τυφλήν ύποκοήν 
εις τούς λόγους τού όδηγού. Άναλογισθήτε δτι 
ή έλαχίστη ύμών παρακοή δύναται νά έπιφέρη 

τάς όλεθριωτέρας συνέπειας διά τόν αύτοκράτορα 
ήμών καί δΐ ήμάς δλους. Περίσκεψις λοιπόν 
καί θάρρος· περίσκεψις μέν, διότι δ,τι πρόκειται 
νά γείνη πρέπει νά γείνη έν άκρα μυστικότητι 
καί ύπό τόν πέπλον τής νυκτός, θάρρος δέ, διότι 
δ,τι δήποτε καί άν συμβή πρέπει νά ήσθε έτοι
μοι νά θυσιάσητε τήν ζωήν σας. Τέκνα μου, 
πέποιθα έφ’ ύμΐν. καί δέν αμφιβάλλω δτι δλοι 
θέλετε έκπληρώσει τό καθήκον ύμών ώς έμ- 
πρέπει είς παλαιούς στρατιώτας. Χαίρετε! Κα
λήν έντάμωσιν αύριον έντός τής πόλεως!

Οί στρατιώται ύψωσαν τά δπλα είς σημεΐον 
σεβασμού καί ύποταγής είς τόν άρχηγόν των. 
Ήσαν οί τριάκοντα όπλΐται άνδρες στιβαροί καί 
παλαιοί στρατιώται, ύποστάντες έπανεινημμένους 
κινδύνους καί πολεμήσαντες ύπό τόν Στρατηγό- 
πουλον ζαί κατά τών Βουλγάρων καί έν τφ 
πεισματώδει καί αιματηρά» πολέμιο κατά τού 
ήγεμόνο; τής Ηπείρου. Σιωπηλοί ΐσταντο τώρα 
ένώπιον τού στρατηγού των, προσβλέποντες πρός 
αύτόν. 'Η σιωπή αύτη καί τό βλέμμα ένέφαινον 
αρκούντως πόσην ήσθάνοντο υπερηφάνειαν δυνά- 
μενοι καί πάλιν νά διζαιώσωσιν ήν ό στρατηγός 
των είχε πρός αύτούς εμπιστοσύνην.

— Γλαβάτε, είπε μετά τινας στιγμάς ό 
Στρατηγόπουλος πρός τόν γέροντα ’Ανδρόνικον 
άγετε έν όνόματι τού Κυρίου! Μή λησμονήσης 
ο.τι ύπεσχέθης νά έζτελέσης, καί συλλογίσου 
δτι άπό τής στιγμής ταύτης ό αύτοκρατορικός 
τοΰ Βυζαντίου θρόνος διατελεΐ έμπεπιστευμένος 
είς σέ ζαί μόνον.

— Στρατηγέ, άπήντησεν ό γέρων σοβαρώς· 
αύριον ή ό τρισέβαστος ήμών βασιλεύς θά τε- 
λέση τήν προσευχήν του έν τφ ναφ τής Άγιας 
Σοφίας ή ό Γλαβάτος δέν θά ήναι πλέον με
ταξύ τών ζώντων!

’Εν φ ό Στρατηγόπουλος παρακολουθούμενος 
ύπό τού Κουτριτζάκη διηυθύνετο πάλιν πρός τό 
στρατόπεδον, ό Γλαβάτος ήτοιμάζετο μέ τούς 
οπαδούς του διά τήν επικίνδυνον αύτού έπιχεί- 

ΡΤ|°”Λ.
θέλομεν αφήσει τον "Ελληνα αύτοκράτορα 

έν τή σκηνή του, ένδα δίδει τάς περαιτέρω δια- 
ταγάς του· Οέλομεν έπίσης αφήσει τόν μικρόν 
Κουτριτζόκην έξηγοΰντα τφ στρατηγω τό σχέδιον 
τής πόλεως καί περιγράφοντα αύτώ τήν θέσιν 
τού φρέατος τοΰ ’Αστρονόμου καί τήν πρός 
τ’ άνάκτορα άγουσαν όδόν, καί θέλομεν παρα
κολουθήσει τούς ύπό τον Γλαβάτον άνδρας διευ- 
θυνομένους προς τό φρέαρ, δΐ ού πρόκειται νά 
είσδύσωσιν είς τήν πόλιν.

Μόλις άπήλθον ό Στρατηγόπουλος καί ό 
Κουτριτζάκης, ό γέρων ’Ανδρόνικος είπε πρός 
το μικρόν του στίφος.

— Σάς συνιστώ, τέκνα μου, άκραν σιωπήν, 
όχι διότι ύπάρχει φόβος προδοσίας- οί φίλοι 
καί οπαδοί τών Λατίνων δέν είναι τόσον πολλοί, 
ώστε νά ήναι έπίφοβοι· άλλά μόνον δπως άπο- 
φύγωμεν περιττήν αιματοχυσίαν. Ό σκοπός μας 
είναι νά είσέλθωμεν απαρατήρητοι είς τό φρέαρ, 
άπαρατήρητοι νά φθάσωμεν είς τήν υπόγειον 
στοάν καί άπαρατήρητοι ωσαύτως νά πλησιά- 
σωμεν είς τήν χρυσήν πύλην, ήν θ’ άνοίξωμεν 
είς τούς συντρόφους ήμών. ’Ιδού δλον τό μυ
στικόν τής νυκτερινής ήμών έπιχειρήσεως. Εύ- 
κολον είναι τό έργον άν έκτελεσθή καταλλήλως, 
άλλά πλήρες κινδύνων καί κακών συνεπειών άν 
δεν έκπληρώσωμεν εύσυνειδότως τό καθήκον 
ήμών.

— Οδήγησε μας, γέρον ’Ανδρόνικε! άπήν
τησεν είς τών στρατιωτών, δστις ένεκα τής πο
λυχρονίου αύτού έν τφ στρατοί ύπηρεσίας προ- 
εξάρχουσαν κατείχε μεταξύ τών συσστρατιωτών 
του θέσιν. 'Οδήγησέ μας και θά ίδής, πώς θά 
έζτελέσωμεν τό έργον!

'Ο Γλαβάτος έτέθη επί κεφαλής τού μικρού 
άποσπάσματος καί διηυθύνθη πρός τό "χρυσοΰν 
φρέαρ”. Εΐπομεν ήδη άνωτέρω, δτι τό στρα
τόπεδον τοΰ Στρατηγοπούλου έκειτο έπι λόφου· 
μικρά στενωπός κατήρχετο διά πυκνού άλσους 
πρός τήν πεδιάδα. Διά τής στενωπού ταύτης 
ώδήγησεν ό γέρων ’Ανδρόνικος τούς δπαδούς του, 
ώς άνθρωπος γνωρίζων καλώς τήν όδόν καί έν 
μέσφ σκότους· σιωπηλώς προεπορεύετο, καί σιω- 
πηλώς ήκολούθουν αύτόν οί όπλΐται. Μετά 
ήμίωρον οδοιπορίαν έστάθη αίφνης ό οδηγός καί 
ένευσε τοΐς στρατιώταις νά σταθώσιν. Εύρί
σκοντο πλησίον φρέατος. 'Ο Γλαβάτος έξήγαγεν 
έκ τού δερμάτινου σάκκου, δν έφερεν έπι τών 
ώμων του, μακρόν σχοινίον, τό όποιον προσήρ- 
μωσε μετά πολλής προσοχής είς τό χείλος τού 
φρέατος, άφήσας τήν άλλην άκραν έντός τοΰ 
φρέατος. Είτα δέ στραφείς πρός τούς στρατιώτας 
είπε σχεδόν ψιθυρίζων ·

— Δΐ αύτοΰ τοΰ σχοινιού θά κατέλθω είς 
το φρέαρ· άμα δέ ύμεΐς ιδετε έν τφ βάθει τοΰ 
φρέατος φως, άκολουθήσατέ με ό είς μετά τόν 
άλλον θά σας περιμένω. Τό φρέαρ είναι ξηρόν 
καί το σχοινίον δυνατόν.

Καί ό εβδομηκοντούτης άνήρ έπήδησε μετά 
νεανικής ταχύτητος καί εύκαμψίας έπι τοΰ χεί
λους τοΰ φρέατος, ήρπασε το σχοινίον καί έν 
ροπή όφθαλμοΰ έγένετο άφαντος έντός τοΰ φρέ
ατος. Οί στρατιώται ΐσταντο περιμένοντες τό 
σημεΐον. Μόλις παρήλθον όλίγαι στιγμαί καί 
εις τό βάθος τοΰ φρέατος έφάνη ιί»ς μικρός άστήρ. 
Ήτο τό σημεΐον. Οί στρατιώται άνέβησαν ό εις 
μετά τόν άλλον τό χείλος τοΰ φρέατος καί κατ- 
ήλθον διά τοΰ σχοινιού. Ίδών ό Γλαβάτος δτι 
καί ό τελευταίος όπλίτης εύρίσκετο έντός τοϋ 
φρέατος ύψωσε τήν δάδα του καί είσέδυσε δεξιά 
είς τήν στενήν, ύπόγειον στοάν. Έν αρχή ή 
στοά ήτο τόσον στενή, ώστε μόλις ήδύνατο νά 
διέλθη άνθρωπος, βαθμηδόν δμως έγένετο εύρυ- 
χωροτέρα καί ή διάβασις καθίστατο εύκολωτέρα. 
Εις τινα μέρη ύψούτο ή οροφή σχηματίζουσα 
ώς είδος θόλου· αλλαχού πάλιν ή στοά ήτο 
λελαξευμένη έν τφ έπικρεμαμένφ βράχει. Ό 
γέρων όδηγός έγνώριζεν ακριβώς τήν όδόν καί 
κρατών ύψηλήν τήν δάδα έβαινεν άπροσκόπτως. 
Τέλος έφθασαν είς μέρος ένθα άποτόμως διεκό- 
πτετο ή στοά, καί ύπεράνω τής κεφαλής των 
εΐδον λάμποντας τούς αστέρας. 'Ο Γλαβάτος 
έσβυσε τήν δάδα του, καί είπε·

— Τώρα εύρισκόμεθα είς τό φρέαρ τοΰ 
’Αστρονόμου, δηλαδή είμεθα έντός τής πόλεως. 
Τώρα θ’ άναοώ πρώτος νά στερεώσω τό σχοι
νίον. Σημειώσατε δμως καλώς τό εξής. "Αν 
έντός δλίγων λεπτών τής ώρας δέν βλέπετε 
κατερχόμενον πάλιν τό σχοινίον, ήξεύρετε δτι ό 
γέρων ’Ανδρόνικος επεσεν ύπέρ πατρίδος ζαί 
δεηθήτε ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής αύτοΰ· 
σείς δέ άμέσως ανάψατε τήν δάδα καί διά τής 
αύτής στοάς έπιστρέψατε είς τό στρατόπεδον σας 
καί διηγηθήτε είς τόν άρχηγόν σας τά συμβάντα. 
'Ο Κουτριτζάκης θά σκεφθή περί έπιτυχεστέρας 
δευτέρας απόπειρας.

Είπών ταΰτα ό γέρων ήρξατο βοηθούμενος 
ύπό χειρών καί ποδών ν’ άναρριχάται. Οί 
στρατιώται ΐσταντο περιμένοντες. 1 ά πάντα 
ήσαν ήσυχα καί τήν ησυχίαν τούτην'έξήγουν οί 
απλοϊκοί έκεΐνοι άνδρες ώς καλόν οιωνόν. Τέλος 
εΐδον κατερχόμενον τό άνυπομόνως περιμενόμενον 
σχοινίον καί έπείσθησαν δτι ό όδηγός των είχε 
φθάσει σώος ζαί αβλαβής· εύθύς ό είς μετά 
τόν άλλον άνερριχήθησαν διά τού σχοινιού καί 
μετ’ ολίγον εύρέθησαν πάντες πλησίον τού γέρον
τος, δστις καθήμενος παρά τό φρέαρ περιέμενεν 
αύτούς.

Ό Γλαβάτος καί οί δπαδοί του εύρίσκοντο 

έν τφ μέσφ μικράς πλατείας, άπό τής όποιας 
ατεναί οδοί διηυθύνοντο πρός τό εσωτερικόν τής 
πόλεως. Αί προσόψεις τών έπι τής πλατείας 
καί έν ταΐς όδοΐς οικιών ήσαν έστραμμεναι. κατα 
τήν τότε έπικρατοΰσαν συνήθειαν, πρός τήν εσω
τερικήν αύλήν, ώστε αί οδοί περιεστοιχίζοντο 
ύπό ύψηλών αύλοτοίχων, ένθα εύρίσκετο ή πύλη 
τής εισόδου.

Ή νύξ ήτο σκοτεινή καί άκρα έπεκράτει 
ήσυχία, διακοπτομένη μόνον ύπό τών φωνών 
τών έν ταΐς αύλαΐς πετεινών,’ οΐτινες άνήγγελλον 
-ήν προσέγγισιν τής ήμέρας. 'Ο Γλαβάτος ριψας 
βλέμμα ταχύ έπι τής πλατείας είσήλθεν εις 
μίαν τών στενωτέρων καί σκοτεινοτέρων όοων 
είς τήν άκραν τής όδοΰ ταύτης ύπήρχε οευτερα 
μικρά πλατεία, άπέναντι τής όποιας^ έφαίνετο 
μεγάλη πύλη. Ήτο ή πύλη αύτη η χρυσή 
λεγομένη πύλη”, μία τών πολλών τής Κωνσταν
τινουπόλεως πυλών. Είς δλίγων βημάτων άπό- 
στασιν άπό τής πύλης ταύτης εκειτο μικρά, 
μεμονωμένη οικία, πρός τήν όποιαν διηυθύνθη ό 
Γλαβάτος. Φθάς πρό τής θύρας καί προχωοήσας 
όλίγα βήματα έκρουσεν έλαφρώς αύτήν. Η 
Ούρα ήνεώχθη καί αύτός είσήλθε μετά δυο έκ. 
των στρατιωτών. Έν τφ διαδρόμφ εύρέθησαν 
ένώπιον άνδρός, δστις ήρώτησεν αύτούς τίνες 
ήσαν καί τί έζήτουν έν τοιαύτη ώρα τής νυκτός. 
'Ο άνήρ ούτος ήτο ό Τουσύ, ό Γάλλος αιχμά
λωτος, τφ όποίφ, ώς είδομεν έν τινι τών προ-
λαβόντων κεφαλαίων, ό Παλαιολόγος είχε χαρί
σει τήν ζωήν. #

__ ’Ήλθομεν, άπήντησεν ό Γλαβάτος ταπεινή 
τή φωνή, δπως σοι ένθυμίσωμεν τήν πρός τόν 

’ΤΓ 
χρυσής

αύτοκράτορα ήμών, δοθεΐσαν ύπόσχεσιν, και ζη 
κλείδας τήςτήσωμεν παρά σού τάς

πύλης.
— Πώς; άπήντησεν 

παραδώσω τας κλείδας 
τυχόντα;

— Τούτο θά σοι απόδειξη δτι 
οί πρώτοι τυχόντες,

ό Τουσύ. 
ταύτας εις

Δύναμαι νά 
τόν πρώτον

έλαβε τόν δακτύλιον, καί τόν έξή-

τοΰ τοίχου τοΰ στενοΰ διαδρόμου, 
έφερε τό στέμμα

--- - - ί
καί τό δνομα 
Μετά λεπτο- 

πάλιν τόν δα- 
μετά λεπτού

δέν είμεθα 
οί πρώτοι τυχόντες, καί δτι ένεργοΰμεν κατά 
τάς δοθείσας ήμΐν διαταγάς, άπήντησεν ό γέρων 
έπιδεικνύων τφ Γάλλφ πολύτιμον δακτύλιον.

'Ο Τουσύ έλαβε τόν δακτύλιον, καί τον έξή- 
τασεν ύπό τό άμύδρον φώς μικράς λυχνίας, κρε- 
μαμένης άπό 
Ό δακτύλιος 
τοΰ αύτοκράτορος Ιίαλαιολογου. 
μερή έξέτασιν ό 1 ουσύ άπέοωκε 
κτύλιον είς τόν γέροντα, είπών 
ειρωνικού μειδιάματος.

— Ή άπομίμησις τοιούτου δακτυλίου δεν 
είναι πράγμα δύσκολον, καί οί χρόνοι ήσαν δια 
τούς τυχοδιώκτας εύνοϊκοί. Λάβε τόν δακτύλιόν 
σου, γέρον δέν είναι δΐ έμέ αρκετή άποδειξις.

— Πώς; είπεν ό Γλαβάτος ζωηρώς. Έλη- 
σμόνησας τάς μετά τοΰ αύτοκράτορος συμφωνίας 
σου;

— Τί συνεφώνησα μετά τοΰ αύτοκράτορος 
Παλαιολόγου, καί τί ύπεσχέθην αύτφ, άπήντησεν 
ό Τουσύ, είναι έργον μου, ούδέ έχω άνάγκην 
μεσίτου.

— Λοιπόν δέν θέλεις νά μάς παραδώσης 
τάς κλείδας τής πύλης; ήρώτησεν ό Γλαβάτος 
μέ τρέμουσαν φωνήν.

— Βεβαίως δχι, καί άν τάς είχον, άπεκρίθη 
ό Γάλλος ύψών τούς ώμους. ’Αλλά τάς κλείδας 
δέν έχω πλέον είς τήν εξουσίαν μου ■ ό αύτο
κράτωρ Βαλδουΐνος, δστις άπό τίνος έγένετο είς 
άκρον φιλύποπτος, κρατεί μόνος τάς κλείδας, 
ούδενί δ’ έμπιστεύεται αύτάς.

— 'Γεύδεσαι, άθλιε! άνέκραξεν ό Γλαβάτος 
ώχριών. ’Έβλεπεν ό Γλαβάτος δτι ό πολύτιμος 
χρόνος παρήρχετο είς ματαίας συζητήσεις, καί 

μετά φρίκης έσυλλογίζετο δτι ή έπερχομένη 
ήμέρα έματαίου τήν δλην έπιχείρησιν.

Είς τήν προσβολήν τοΰ γέροντος ούδέν άπήν
τησεν ό Τουσύ, άλλά προτείνας τάς χεΐράς του 
έζήτησε ν’ άπωθήση τον Γλαβάτον καί διά τής 
άνοικτής θύρας νά έξέλθη είς τήν όδόν. ’Αλλά 
ταχύς ώς άστραπή ό γέρων έξήγαγεν έκ τής 
ζώνης λεπτόν καί οξύ έγχειρίδιον, καί κρατήσας 
διά τής άριστεράς τόν φεύγοντα άπό τού άπεν- 
ούτου, τω ένέπηξε τό έγχειρίδιον είς τό στήθος.

— Ιδού ή άμοιβή σου, προδότα! άνεβόησεν.
Ό Γάλλος έπεσε νεκρός, καί ό Γλαβάτος 

ρίψας βλέμμα άποστροφής καί μίσους έπι τοΰ 
πεσόντος ξένου, έξήλθε δρομαίος τής οικίας καί 
είπε προς τούς στρατιώτας·

— Τώρα εύθύς πρός τήν πύλην πριν έξημε- 
ρώση· μόνον ή ταχύτης μάς σώζει.

Καί έσπευσαν δλοι πρός τήν χρυσήν πύλην, 
άδιαφορούντες διά τά προσκόμματα τά όποια 
ήθελον άπαντήσει καθ’ όδόν καί διά πάσαν άντί- 
στασ^ιν. Ή πύλη έπρεπε ν’ άνοιχθή, διότι δια 
τής πύλης ταύτης έμελλε νά είσέλθη ό Στρα
τηγόπουλος είς τήν πόλιν. "Οτε δμως οί άτρό- 
μητοι άνδρες έφθασαν παρά τήν πύλην ευρον 
δτι τά πράγματα είχον λάβει άλλην τροπήν και 
δτι εΐχεν έπέλθει ή άρχή τοΰ τέλους. Ή άνυπο- 
μονησία τοΰ Στρατηγοπούλου είχε δώσει είς το 
σχέδιον έκτέλεσιν ταχυτέραν.

(“Επε-αι ή συνέχεια.)

ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ.

’Αρχή τών γραμματοσήμων. Έκ Πα
ρισίων έγραψαν τή έφημερίδι τού Voss έν Βε
ρολίνο» τ’ ακόλουθα περί τής ιστορίας τών 
γραμματοσήμων Ή άρχή τών γραμματοσήμων 
έγένετο κατά τούς πρώτους χρόνους τής βασι
λείας Λουδοβίκου τού XIV. Όφείλουσι δέ τήν 
γέννησίν των τοΐς αύλικοΐς, οΐτινες προσεκόλλων 
έπι τών πρός τον βασιλέα έπιστολών των τοι- 
αύτα σημεία έκ χάρτου, ΐνα αύται μετενεχθώσιν 
άμέσως ύπο τών βασιλικών ταχυδρόμων εις τό 
στρατόπεδον ή άλλαχοΰ. Τή 18 Αύγούστου 
1654 έδημοσιεύθη τό επόμενον διάταγμα· ‘ Γνω
στοποιείται (oil fait scavoir) δτι απαντες οί 
θέλοντες ν’ άποστέλλωσιν έπιστολάς, γραμμάτια 
ή χειρόγραφα άπό τής μιάς συνοικίας τών Πα
ρισίων είς τήν άλλην, ΐνα λάβωσι ταχεΐαν άπάν- 
τησιν δέον νά προςκολλώσιν έπι τών έπιστολών 
των γραμματίοιον μετά τών λέξεων "port paye”. 
δπερ γραμματίοιον δμως τοιουτοτρόπως δέον να 
τίθηται, ώστε νά δύνηται νά βλέπη αύτο ό τα
χυδρομικός υπάλληλος, κλπ.’’. Τά γραμματίδια 
ταΰτα έπι τών έπιστολών καί τά σημεία τών 
αύλικών δύναται νά θεωρηθώσι τούλάχιστον διά 
τήν Γαλλίαν ώς τά πρώτα "timbres poste”.

Σιδηροδρομικαί τροχιαί έκ χάρτου. 
Πρός τούς όσημέραι είς χρήσιν τιθεμένους έκ 
χάρτου τροχούς τών σιδηροδρομικών άμαξών άν- 
τιπαρατάσσουσιν ήδη έν ’Αμερική καί τροχιάς 
έκ χάρτου, περί ών τά έγχώρια ειδικά φύλλα 
μετ’ εύφημιών όμιλοΰσι. Τοιαΰται τροχιαί έτέ- 
θησαν πρός δοκιμήν είς τήν γραμμήν Chicago- 
Milwaukee. Αί δαπάναι αύτών κατά τά λε
γάμενα εΐνε κατά εν τρίτον ήττους τών τών έκ- 
χάλυβος καί ύπισχνοΰνται μακροτέραν διάρκειαν, 
διότι εΐνε έξ ίσου σζληραί καί δέν προςβάλ- 
λονται ύπό τής επιρροής τής ατμόσφαιρας. Τά 
έλάσματα ταΰτα δύνανται νά ζατασκευασθώσι 
καί έπιμηκέστερα ένεκα τής μείζονος έλαφρό- 
τητός των, καί τοιουτοτρόπως καθίσταται ή πο
ρεία άνετωρέρα.

— Κατ’ αύτάς ό Dr. med. Bachmann καί 
ό φαρμακοποιός Dr. Friedrich Wilms έν 
MONSTER άπήλθον είς τήν νότιον’Αφρικήν ένθα 
σζοποΰσι νά ποιήσωνται πολυετείς περιηγήσεις 
ιδία είς τήν χώραν Transvaal, ΐνα έξετάσωσι 
τά; χώρας ταύτας ύπό βοτανικήν καί ζωολογικήν 
έποψιν, συγχρόνως δέ καί νά κορέσωσι τάς πο- 
λιτικοεμπορικάς σχέσεις μεταξύ Γερμανίας ζαί 
νοτίου ’Αφρικής, κατά τά ένόντα δέ καί νά ένι- 
σχύσωσιν αύτάς.

Ή έν Ιαπωνία έζπαίδευσις. Κατά τήν 
έβοόμην έτησίαν αγγελίαν τού έν Ιαπωνία έπι 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως ύπουργοϋ ύπάρχουσι 
τανΰν έν ’Ιαπωνία 28,025 Σχολεία, ήτοι 16,710 
δημόσια καί 11,315 ιδιωτικά. ’Ανώτερα εκπαι
δευτήρια κέζτηται τό κράτος 107 δημόσια καί 
677 ιδιωτικά.

— Είς Γάλλος όνόματι Gaspard Meyer 
έφεΰρεν είδος μή καιομένου χάρτου, περί ού αί 
έφημερίδες τών Παρισίων δηγοΰνται θαυμάσια 
πράγματα. Τή ύλη τοΰ χάρτου συναναμίγνυται 
άσοέστιον, ό δέ έφευρετής μεταχειρίζεται συγ
χρόνως ολως άδιάφλεζτον μελάνην, τοιουτοτρό
πως δέ καί τά γράμματα ή αί σκιαγραφία'., δΐ 
ών έγράφη ή έξετυπώθη ό χάρτης, Ομοίως δια
τηρούνται. Κατά τά έσχάτως γενόμενα πειρά
ματα άντέστη ό χάρτης ζαί τή τά μάλα όξυτάτη 
δοκιμή. Έτέθη δήλον δτι φύλλον τοιούτου 
χάρτου άνά μέσον δύο στρωμάτων τετηγμένης 
ύέλου, ού μόνον δέ ό χάρτης, άλλά καί τά έπ’ 
αύτοΰ γεγραμμένα έμειναν καθ’ ολοκληρίαν 
άβλαβή. Ή έφεύρεσις δμως έγένετο πρό μακροΰ 
καί ύπό τοΰ Dr. Dorn έν Στουττγάρδη καί εΐνε 
ήδη έγνωσμένη παρά τοΐς Γερμανοί;.

— Ού πρό πολλοΰ έγένοντο έν τω καταστή- 
ματι τής „Postal Telegraph Company” επιτυ
χέστατα πειράματα διά τοΰ τηλεφώνου μεταξύ 
Νέας Ί'όρκης καί Σικάγου ήτοι έν άποστάσει 
1600 χιλιομέτρων περίπου. Κατά τά πειράματα 
ταΰτα έχρήσαντο τφ διπλφ τηλεφώνφ τοΰ Edison 
καί τοΐς συνθέτοις χαλκοΐς σύρμασι τής “Postal 
Telegraph Company,” ών ή πρός τό λειτουρ
γεί·? ίκανότης (ένέργεια) εΐνε επτάκις μείζων 
τής τών συνήθων χαλύβδινων συρμάτων. Έκά- 
στη λέξις έκφωνουμένη διά τής συσκευής είτε 
έν Νέα Ί’όρκη είτε έν Σικάγο» ήτον έπίσης 
εύδιάκρίτο; καί σαφής ώσανεί έγίνετο ή ομιλία 
έν τή πόλει άπό τοΰ ένός οίκου είς έτερον έγγύς 
κείμενον, καί οί έν Σικάγφ εύρισκόμενοι ήδύναντο 
νά διαζρίνωσι κάλλιστα τάς γνωστάς αύτοΐς 
φωνάς τών έν τφ έν Νέα Ί’όρκη γραφείφ δια- 
μενόντων κυρίων.

ΠΑΡΑ Τ01Σ Γ0ΥΑΡΑ0ΥΝ01Σ.
(Εκδρομή τοϋ ιατρού Cbevaux.)

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 25 καί 29.)

(Συνέχεια και τέλος.)

Έπι μίαν καί ήμίσειαν ήμέραν πρέπει τις 
νά πλεύση άνω ποταμών δπως φθάση είς τό 
χωρίον τών Γουαραούνων. Τό ύδωρ τοΰ ποτα
μού είναι θολόν καί κιτρινωπόν, τό δέ £εΰμα 
Ορμητικόν. Τήν έπιοΰσαν περί τάς 4 μ. μ. άφί- 
χθη τό πλοιάριον έμπροσθεν τοΰ χωρίου. Οί 
Ινδοί ίδόντες αύτό συνεκεντρώθησαν παρά τήν 
όχθην- πλεΐστα άκάτια εύρίσκονται έκεΐ είτε 
προσοεδεμένα, είτε καί άπεσυρμένα έπι τής 
όχθης. Τά άκάτια ταΰτα είναι μακρά, άρκούν- 
τως βαθέα καί όξέα κατά τάς δύο άκρας· είναι 
δέ κατεσκευασμένα έξ ένός κορμού καί προδί- 
δουσιν ικανήν έπιτηδειότητα περί τήν κατασκευήν.
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Ή δχθη είναι πλήρης κορμών δένδρων και κλα
διών ξηρών. Οί ’Ινδοί είσίν άοπλοι, δπερ Υπο
δεικνύει έξ ύπαρχής τάς ειρηνικός αύτών δια
θέσεις. Ή φυσιογνωμία των είναι γλυκεία, 
καίτοι προδίδουσα παρά τοΐς πρεσβυτέροις ούκ 
δλίγην δόσιν ύπουλότητος. Όμοιάζουσι δέ κατά 
πάντα πρός τούς έγχωοίους, οϋς ό ιατρός Cre
vaux Απήντησεν εις προηγούμενα; του έκδρομάς. 
"Ολοι έχουσι τάς παρειάς έξωγκωμένας, πολλοί 
τούς όφθαλμούς λοξούς· οί βραχίονές των είναι 
στιβαροί, τά δέ κάτω μέλη των ισχνά· τά γό
νατα έχουσιν έστραμμένα προς τά έσω ώς και 
τούς πόδας των. Ούτε κοσμήματα φέρουσι συ
νήθως ούτε χρωματισμόν· παρά τινι νεανία μό
νον φαίνεται ώς κόσμημα περιδέραιον· ό νεανίας 
ούτος έχει τύπον ασιατικόν. Οί Γουαραοΰνοι 
έχουσι τήν κόμην κεκαρμένην, καταπίπτουσαν 
δμως έπί τοΰ μετώπου μέχρι σχεδόν τών βλε
φάρων. Ή ενδυμασία των είναι έκ τών άπλου- 
στέρων καί όμοιάζουσα προς τούς Αγριωτέρους 
τών ’Ινδών. Ζώνη έξ ύφάσματος βαμβακερού 
καλύπτει τά μέλη τών Ανδρών καί ύφασμα έκ 
φλοιού τά τών γυναικών. Το ύφασμα τούτο, 
καλούμενον μαρίμα, είναι τό αύτό, δπερ οί 
Ινδοί τής Γουϋάνης μεταχειρίζονται διά τήν 
κατασκευήν τών σιγαρέττων, καί δπερ καλούσι 
ταουάρη. Έκ τού υφάσματος τούτου αί γυ
ναίκες τών Μιτουά κατασκευάζουσιν δλόκληρα 
υποκάμισα.

Οί Ινδοί προσέρχονται Αφόβως εις το πλοΐον 
τών Ευρωπαίων· τινές ές αύτών όμιλούσιν δλίγα 
Ισπανικά. Χαίρουσι τά μάλιστα μανθάνοντες 
δτι τοΐς κομίζονται ώς δώρα πελέκεις, ξίφη, 
μάχαιραι, περιδέραια, αντικείμενα δλα προσ
φιλέστατα τοΐς Ίνδοΐς. Ή παρουσία τών λευ
κών άνδρών θά τοΐς ήναι αρεστή μέχρις ού 
λάβωσιν δλα τά πράγματα, τά όποια ποθοΰσιν. 
'Ο Ιατρός τοΐς έδωκε μικρά τινα δώρα ύπο- 
σχεθείς νά διαμείνη παρ’ αύτοΐς μίαν ή καί 
δύο εβδομάδας. Οί περιηγηταί ημών άποβιβά- 
ζουσι τά στρώματά των και τά μαγειρικά των 
σκεύη, άλλά τά τρόφιμα Αφίνουσιν έν τω πλοίφ, 
ένθα ύπό τήν φύλαξιν τού πληρώματος έσονται 
έν Ασφαλεία. Αί καλύβαι τών έγχωρίων είναι 
ώς επί τύ πλεΐστον κατεσκευασμέναι έπιμελώς, 
σύγκεινται δέ έκ στέγης Από φύλλα φοινίκων, 
στηριζομένης έπί πασσάλων, ώς έκ τούτου δ’ είναι 
έκτεθειμέναι εις τήν διάκρισιν τών ανέμων. Το 
πάτωμα σχηματίζεται έκ κορμών δένδρων κακώς 
καί άτέχνως προσηρμοσμένων. Έπί τών με
σοδμών (πατερών) είσίν άνηρτημένα αί κλίναι 
καί δλα τά Αντικείμενα, τά άποτελούντα τά 
έπιπλα τών κατοίκων. Βέλη καί τόξα είναι 
έμπεπηγμένα έν τω φυλλώματι τής στέγης καί 
έν τοΐς στηρίζουσιν αύτήν πασσάλοις. Εύνόητον 
είναι δτι αί τοιαύται κατοικίαι δέν εύχαριστούσι 
πολύ Εύρωπαίους, Αποφεύγοντα; έν χώραις θερ- 
μαΐς, τάς δυνατάς άκτίνας τού ήλιου. Ό Cre
vaux συνειθισμένος εις το ζωηρόν τούτο φώς 
δέν ύπέφερε πολύ, άλλ’ ό Μορέν δέν ήδύ- 
νατο νά όποφέρη τήν μεγάλην ταύτην Αντανά
κλασή.

Γύ χωρίον κατέχει θέσιν άδενδρον έν τώ 
δάσει. Περί αύτο ύψίκομα δένδρα άποτελούσι 
φράκτην φυσικόν καί σχεδόν άδιαπέραστον. Έν 
τοσούτφ ή νύξ πλησιάζει- ό πλοίαρχος παρε- 
σκεύασε λαμπρόν δεΐπνον, κατά το όποιον τά 
φαγητά συνοδεύονται ύπό άρίστου γαλλικού 
οίνου. Μετά το δεΐπνον έκαστος έτοιμάζει 
τήν κλίνην του, ήν περιβάλλει διά κωνωπείου, 
δπως προφυλαχθή άπο τής στρατιάς τών δ/λη- 
ρών έντόμων, τά όποια τούς προσελθόντας ξένους 
θεωροΰσιν εύπρόσδεκτον τροφήν διά τήν άκό- 
ρεστον αύτών άδηφαγίαν. Η νύξ είναι ήσυχος, 
μη διακοπτομένη ή ύπό τών φωνών τών βα

τράχων καί τών υλακών τών τό χωρίον φρου- 
ρούντων κυνών. Γήν πρωίαν πάντες καταγίνονται 
εις τάς εργασίας των ό Μορέν ετοιμάζει τά 
φωτογραφικά του έργαλεΐα· ό δέ Crevaux Αρ
χίζει τάς διαπραγματεύσεις μετά τών Γουαρα- 
ούνων περί τής φωτογραφήσεως αύτών. Εύκολος 
δέν είναι ή έξήγησις· ό Crevaux τοΐς έπιδει- 
κνύει φωτογραφίας τινάς, ας ούτοι μετά πολλής 
περιέργειας έξετάζουσι· τέλος δώρά τινα τούς 
πείθουσιν. Τότε τούς θέτει κατά γραμμήν, άν- 
δρας, γυναίκας, παιδία, καί ή φωτογράφησις 
άρχεται· άλλ’ δλαι αί προετοιμασία!, τό φωτο
γραφικόν έργαλεϊον έπί τών τριών ισχνών πο- 
δών του, κεκαλυμμένον κατά τό ήμισυ ύπό μέ- 
λανα μανδύαν, ό στρογγύλος καί ανοικτός τού 
εργαλείου δφθαλμός, ό ποτέ μέν πλησιάζων 
ποτέ δέ Απομακρυνόμενος καί δστις φαίνεται 
ώς θέλων νά βασκάνη αύτούς — πάντα ταϋτα 
έπενεργούσιν έπί τής φαντασίας των. "Οθεν 
δυσκολώτατα έπιβάλλεται ή Ακινησία και αί 
πρώται δοκιμαί άποβαίνουσιν Ατελείς· άλλά 
βαθμηδόν οί άγριοι έξοικειούνται καί μάλιστα 
άφ ού βλέπουσιν έπιτυχή τινα δοκίμια, και 
τέλος έρίζουσι πρός άλλήλους θέλοντες άπαντες 
πρώτοι νά φωτογραφηθώσιν. Ένισχυθείς ύπό 
τών δοκιμών τούτων ό Crevaux σπεύδει τώρα 
νά έπιτύχη καί έκμαγεΐα, πράγμα δυσκολώτερον 
τής φωτογραφήσεως. Εύτυχώς ό πιστός ’Απατού 
(ό μαύρος ύπηρέτης τοΰ Crevaux) ύποβάλλεται 
πρώτος μετά προθυμίας, καί ό Crevaux άπο- 
μάσσει τήν χεϊρά του. Τήν κατασκευήν τών 
εκμαγείων παρακολουθοΰσιν οί Γουαραοΰνοι μετά 
πλείστης δσης περιέργειας. Ίδόντες έπί τέλους 
δτι ό ’Απατού ούδέν έπαθε, δείκνυνται πάντες 
πρόθυμοι νά ύποβληθώσιν εις τούτο. Καθ’ έκά- 
στην πρωίαν ό ιατρός άπομάσσει πόδας καί 
χεΐρας. μεθ’ δ επιλαμβάνεται καί τής πρώτης 
κεφαλής· άλλά δυστυχώς κάμνει λάθος, τό 
όποιον δύναται νά τφ ματαίωση δλην τήν μέχρι 
τούδε επιτυχίαν. Μή έπιχύσας Αρκετόν έλαιον 
δπως έμποδίση τήν προσκόλλησιν τού γύψου 
έπί τής κόμης, τω είναι Αδύνατον νά Αφαιρέση 
τό έκμαγεΐον. Έν πάση άλλη περιπτώσει ό 
Crevaux ήθελεν άνακαγχάσει, διότι ό Ινδός 
ήτο εις άκρον κωμικός μέ τήν λευκήν σφαίραν 
έπί τής κεφαλής του, άλλά τώρα φοβείται μή 
τόν έκλάβωσι κακής πίστεως καί τφ έπιτεθώσι. 
Διό' Αναγκάζεται νά κατασυντρίψη το έκμαγεΐον 
έπ’ αύτής τής κεφαλής τοΰ Ινδού καί ν’ Αφήση 
δι’ έκείνην τήν ήμέραν πάσαν περαιτέρω δοκιμήν. 
Εννοείται δτι πλουσίως έφιλοδώρησε τον εις 
τήν Απόμαξιν ύποβληθέντα Γουαραούνον.

Έν τινι καλύβη ό Crevaux εύρίακει σώμα 
άμορφον έρπον μετά κόπου έπί τού έδάφους. 
Είναι τό σώμα γραίας γυναικός τοσοΰτον ισχνής, 
ώστε τό δέρμα φαίνεται προσκεκολλημένον έπί 
τών δστών. Είναι μάλλον μωμία ή δν άνθρώ
πινον. Προ πολλών ήδη έτών ή διάνοια είχεν 
έγκαταλείψει τό κατεσκληζός έκεΐνο σώμα, ή 
μάλλον είπειν τό άθλιον έκεΐνο άνθρώπινον έρεί- 
πιον. Ή γραία αυτή έχει θυγατέρα, καί ταύτην 
προβεβηκυΐαν ήδη τήν ηλικίαν καί παλίμπαιδα. 
Ζή ή γραΐα αΰτη έν τή καλύβη, κατακειμένη 
πάντοτε καί έρπουσα ένίοτε πρός άναζήτησιν 
τροφής· ή κόρη της μέ τόν άτονον αύτής όφθαλ- 
μον έγείρεται έκ τής γωνίας καί τήν τοποθετεί 
πάλιν έπί τής κοίτης. Είναι θέαμα πράγματι 
φρικώδες καί λυπηρόν. Δύο δυστυχή άνθριύ- 
πινα όντα έστερημένα τής διανοίας, ών τό έν 
ώς τελευταίαν λάμψιν τού νοός δέν διετήρησεν 
ή τήν συναίσθησιν τής ύϊκής Αφοσιώσεως. Οί 
κάτοικοι τοΰ χωρίου φροντίζουσι περί τών υλικών 
τών δύο τούτων γυναικών Αναγκών καί έτοι- 
μάζουσι δι’ αύτάς ιχθύς καί κρέας. Τούτο είναι 
Αρκούντως παράδοξον, διότι γενικώς πιστεύεται 

τών λευκών Ανθρώπων, ώς πιστεύοντες

Τά δέματα ταύτα

δτι οί Ινδοί έγκαταλείπουσιν, έν οδοιπορία του
λάχιστον. τούς Ασθενείς των καί τούς τραυμα
τίας. Περίεργον είναι τό φαινόμενον δτι τήν 
άσπλαγχνον έγζ.ατάλειψιν τηροΰσι πάντοτε Απέ
ναντι
βτι αί νόσοι τών λευκών είσί κολλητικοί.

Ό Crevaux συνέλεξε πολυτίμους πληρο
φορίας περί τής γλώσσης τών Γουαραούνων καί 
περί τών ηθών καί έθίμων αύτών. Συνήθως 
δέν θάπτουσι τούς νεκρούς των, διότι τό έδαφος 
είναι τοσοΰτον Αβαθές ώστε εις βάθος ένός μέ
τρου εύρίσκει τις ύδωρ. ’Αναγκάζονται ώς έκ 
τούτου νά κατασκευάσωσιν έπί δένδρων καί έπί 
υψηλών πασσάλων προσωρινά: κατοικίας, εις ας 
καταφεύγουσιν έν καιρω τών μεγάλων βροχών. 
Τότε καί τα άκάτιά των πλέουσι μεταξύ τών 
δένδρων, έν πλήρει δάσει θαλασσοποροΰντα. Πό
σον εύκόλως συμμορφοΰται ό άνθρωπος εις τάς 
περιστάσεις τοΰ βίου! Καί τούτο ού μόνον έν 
τοΐς πάγοις, άλλά καί έν τή διακεκαυμένη ζώνη, 
ού μόνον έπί τής γής άλλά καί έν θαλάσση, 
ού μόνον έν τοΐς πόλοις καί έν τω ισημερινοί, 
άλλά καί έν ταΐς χώραις, ένθα θάλλει έαρ διαρκές. 
Πλησίον τών καλυβών ύπάρχουσι δέματα όγκώδη, 
κεκαλυμμένα ύπό φύλλων φοινίκων καί περιέ- 
χοντα έκαστον 'έν πτώμα.
στηρίζονται έπί πασσάλων ισχυρών έμπεπηγ- 
μένων στερεώς έν τή γή. ( θρα εικόνα.)

Στρατηγός τις τής Βενεθουέλης έδωκεν ήμΐν 
έν Μαπίρη πληροφορίας τινάς περί τών Γουα
ραούνων, * ώς διαμείνας έπί πολύ παρ’ αύτοΐς. 
Έθιμον λίαν περίεργον είναι τό έξής · Άπο- 
θανούσης γυναικός ό σύζυγος κατακλίνεται Απέ
ναντι αύτής, μένει έπί τινας στιγμάς κλαίων καί 
ψάλλων, καί άφίνει έπειτα τήν θέσιν του εις 
τούς διατελέσαντας έν σχέσει τινι πρός τήν άπο- 
θανοΰσαν. Πολλάκις ή παρέλασις αδτη διαρκεΐ 
πολλάς ώρας καί ήμέρας, άναλόγως τοΰ μάλλον 
ή ήττον έκτεταμένου κύκλου τών σχέσεων.

Παρά τοΐς Γουαραούνοις, ώς καί παρά τοΐς 
Καραιβαις, οί νέοι Αμφοτέρων τών φύλων δέν 
δύνανται νά νυμφευθώσι χωρίς νά ύποστώσι τήν 
δοκιμασίαν τών μυρμήκων. Ό νέος κατακλί
νεται καί 
μένους τάρι-τάρι· έάν 
είναι καταδεδικασμένας 
δλοι οί Ινδοί ουτω καί οί Γουαραοΰνοι έχουσι 

ίεράν αύτών καλύβην, άφ’ ής Αποκλείονται 
ώρισμένας έποχάς αί γυναίκες. ("Ορα εί- 

τοκετόν τής γυναικός του ό 
μένει έν τή κα
τά νεογέννητον 

τών μυρμήκων.
πιθέτουσιν αύτω μύρμηκας, καλου- 

φωνάζη εκ τού πόνου 
εις άγαμίαν. "Οπως

τήν ίε|
εις
κόνα.) Μετά τόν 
άνήρ νηστεύει έπί ημέρας καί 
λύβη του. δπως μή άσθενήση
βρέφος.

Τή 16 Φεβρουάριου ειδοποίησαν τόν Crevaux 
δτι ή γραΐα γυνή άπέθανεν. Ο ιατρός σπεύδει 
προς τήν καλύβην, καί βλέπει τό σκελετώδες 
τής γυναικός πτώμα. Ή κόρη της, μή έχουσα 
συναίσθησιν τού συμβάντος θανάτου ζητεί να 
σύρη τό πτώμα πρός τήν κλίνην. Τέλος έρχον
ται δύο άνθρωποι καί έκκομίζουσι τήν νεκράν 
ή θυγάτηρ παρακολουθεί μηχανικώς τήν κηδείαν. 
Τέλος φθάνει ή συνοδεία πλησίον λάκκου ενός 
ποδός βάθους, δν έσκαψαν τέσσαρες νέαι γυναί
κες. Ό νεκρός θάπτεται όμού μέ τήν κοίτην 
καί ό τάφος καλύπτεται. Ο Crevaux μέ δλας 
τάς επιμόνους ερωτήσεις του δέν ήδυνήθη νά 
μάθη διατί έθαψαν τήν έκατοντούτιδα, έν φ 
συνήθως οί Γουαραοΰνοι δέν θάπτουσι τούς νεκρούς
των.

Τήν 20V' τού αύτοΰ μηνάς άναγγέλλουσι τφ 
ίατρφ έν καιρω νυκτός δτι έν τινι γειτνιαζούση 
καλύβη άπέθανε παΐς δωδεκαετής. Σπεύδει 
πρός τήν καλύβην ό Crevaux, δπου ήσαν ήδη 
συνηγμένοι πολλοί ’Ινδοί. 'Η μήτηρ τοϋ νέου 
κεΐται πλησίον τής κλίνης τού υιού της. Οί 

παρόντες κλαίουσι καί ψάλλουσιν άσματα θλι
βερά. Ένίοτε ό ψάλλων Ινδός διακόπτει τό 
ασμα καί τά δάκρυά του δπως καπνίση σιγαρετ- 
τον εκτός τής καλύβης, μεθ’ δ εισέρχεται πάλιν 
καί ψάλλει καί κλαίει. Τήν πρωίαν δύο Ανδρε: 
ακάπτουσι κορμόν δένδρου έν ειδει φορείου· ο 
νεκρός τίθεται έντός αύτοΰ καί καλύπτεται ύπό 
φύλλων μεγάλων, έπί τών όποιων γυναίκες επιθί- 
τουσι χώμα δπως κλείσωσι τό φέρετρον εντελώς. 
Τέλος ό νεκρός τίθεται έπί δύο κλόνων έμπε- 
πηγμένων έν τή γή εις άπόστασιν ενός μέτρου 
άπο τής καλύβης, ήν κατεΐχεν ό Crevaux 
μετά τών φίλων του. Βεβαίως ή τοιαύτη γει- 
τνίασις δέν ήτο πολύ εύχάριστος μάλιστα εν 
χώρα θερμή, δπου ή άποσόνθεσις έπέρχεται τόσον 
ταχέως.

Ό Crevaux καί ό πλοίαρχος Βατιστινης 
προσβάλλονται ύπό πυρετών, καί έννοούσιν δτι 
είναι καιρός ν’ άπέλθωσι τής νοσώδους ταύτης 
χώρας· τό μόνον τό όποιον κρατεί ακόμη τον 
ιατρόν είναι ό πόθος, δν έχει ν’ άποκτήση 
νεκρικά τινα φέρετρα, ών πολλά είδεν εν τινι 
άκατοικήτω καλύβη εις τήν είσοδον τού χωρίου. 
Τό ν’ άγοράση τις τά φέρετρα ταύτα είναι Αδύ
νατον· άνάγκη λοιπόν νά άφαιρεθώσι λαθραίως 
χωρίς νά διεγείρη τις τήν προσοχήν τών κατοί- 
κων. Πρός τούτο ό Crevaux συνεννοείται 
μετά τού πληρώματος του. Ούδείς πρέπει νά 
κοιμηθή τήν έπιοΰσαν νύκτα καί άμα ύποτεθή 
δτι οί Ινδοί δλοι είναι βεβυθισμένοι εις τόν 
ύπνον θά μετακομισθώσι τά φέρετρα εν άκρα 
σιγή έπί τού πλοίου. Αί δια- 
ταγαί αΰται έκτελοΰνται κατά 
γράμμα. Περί τήν δεκατην τής 
νυκτός τά πάντα είναι ήσυχα έν 
τφ χωρίφ· ή νύξ είναι σκο
τεινή· οί φίλοι ημών έξέρχονται 
γυμνόποδες τής καλύβης των 
καί διευθύνονται πρός τήν με- 
μονωμένην καλύβην. Φαίνονται 
κλέπται εισερχόμενοι έν τινι κα- 
τοικημένη οικία. Τά πάντα άπο- 
βαίνουσι κατ’ εύχήν, δτε εις τών 
μαύρων τοΰ πληρώματος σκον- 
τάπτει έπί κορμού δένδρου και 
πίπτει πρηνής κατά γής. ΙΙαν- 
ταχόθεν Ακούονται αί φωναί 
τών ισρουρούντων κυνών, και εξ 
δλων τών καλυβών έξέρχονται 
δρομαίοι οί Ινδοί ώπλισμένοι 
διά τόξων καί βελών. Αλλ’ οι 
κλέπται είχον έν τοσούτφ τόν 
καιρόν νά έπανέλθωσι διά τινων 
αλμάτων πρός τήν είσοδον τής 
καλύβης των.

— Δέν ήκούσετε τάς άγριας 
φωνάς τής τίγρεως; έρωτα ό 
Crevaux τούς Ινδούς.

— Μή φοβείσαι, άπαντφ 
εις τών ’Ινδών συχνάκις έρχε
ται ή τίγρις εις τά πέριξ τού 
χωρίου.

ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΓΟΤΑΡΑΟΤΝΩΝ.τατεθέν πτώμα Αποπέμπει άφόρη- 
τον δυσωδίαν· τούτο δέν είναι μέν

Οί φίλοι ήμών είναι εύχα-
ριστημένοι δτι τό έπεισόδιον
τούτο έλαβε τοσοΰτον αίσιον τό
τέλος· έννοεΐται δτι τήν νύκτα
έκείνην Αναβάλλεται ή έπιχεί-
ρησις· τήν έπιοΰσαν θά σκε-
φθώσιν.

Ί ήν πρωίαν τής 23r>' Φε
βρουάριου ό Crevaux ποιεί πα
ραστάσεις εις τούς ’Ινδούς δτι
τό παρά τήν καλύβην του κα-

Αληθές άλλ’ ό ιατρός ζητεί οΰτω τρόπον νά έκτε- 
λέση τήν έπιθυμίαν του, ν’ άφαιρέση δηλ. τά φέρε
τρα. Δίδει δέ Αμέσως διαταγήν νά μεταφέρωσιν 
δλα τά σκεύη έπι τού πλοίου, καί νά διευθυνθή 
τούτο όλίγον άπωτέρω καί ακριβώς έπέναντι τής 
καλύβης τών φερέτρων. Τήν έπομένην δέ νύκτα 
τέλος άφαιροΰνται τά φέρετρα καί τίθενται έντός 
τού πλοίου έν θέσει άσφαλεΐ. Τήν πρωίαν δέ 
ετοιμάζονται πρός άπόπλουν. Ό ’Απατού μείνας 
έπί τής όχθης έπί τή προφάσει νά κυνηγήση 
συσσωρεύει ξηρά χόρτα έν τή καλύβη καί θέτει 
πΰρ εις αυτά. ’Από τοΰ χωρίου φαίνεται όλίγος 
καπνός έξερχόμενος διά μέσου τών δέδρων, άλλ’ 
οί Ινδοί ούδεμίαν έχουσι περιέργειαν νά μάθωσι 
τί καίει. Τούς φίλους ήμών ούδέν πλέον κρατεί 
παρά τοΐς Γουαραούνοις, διό και μετά νέαν Απο
νομήν δώρων ή άγκυρα άνασύρεται καί τό πλοΐον 
Αναχωρεί συνοδευόμενον έπί τινα καιρόν ύπό 
δλίγων άκατίων.

Ό Crevaux σπεύδει νά φθάση εις τόν 
λιμένα τής 'Ισπανίας, διότι ό πυρετός ού μόνον 
αύτόν πολύ καταβάλλει, άλλά καί τον πλοίαρχον, 
δστις άπό τριών ήδη ή τεσσάρων ήμερών τοσοΰ
τον βαρέως νοσεί, ώστε καί αύτήν τήν φλυαρίαν 
του λησμονεί. Δύο δέ ήμέρας μετά ταύτα έπανα- 
βλέπουσιν οί οδοιπόροι τήν θάλασσαν, τόν ώραΐον 
’Ατλαντικόν Ωκεανόν ό Crevaux είναι τόσον 
Αδύνατος, ώστε έπί όκτώ δλας ήμέρας Αναγκά
ζεται νά μένη κλινήρης έν τφ λιμένι τής Ισπα
νίας έν τω ξενοδοχείφ τής Γαλλίας. Τέλος 
έπιβιοάζεται έπί τού άτμοπλοίου, τοΰ διευθυνο- 

μένου εις Saint - Nazaire τή; 
Γαλλίας. Προ τής άναχωρή- 
σεώς του μανθάνει μετά λύπης 
του τόν θάνατον τού πλοιάρχου 
Βατιστίνη, άρπαγέντος ύπό τού 
κακοήθους πυρετού.

Μετά τήν εις Γαλλίαν έπά- 
νοδόν του ή γεωγραφική Εται
ρία ύπεδέξατο τόν άτρόμητον 
περιηγητήν έν έπισήμφ συνε
δριάσει τή; Σορβόννης, ένθα οΰτως
έτελείωσε τήν περί τής περιο-
δείας του έκθεσιν·

Καί δεύτερον πάλιν ηύτύ-
χησα vet μη ασθενήσω η μετά
τήν έκπλήρωσιν τής Αποστολής 
μου. Τό γεωγραφικόν μέρος 
τής έκδρομής μου ταύτης συγ- 
κεφαλαιοΰται εις ποτάμιον πλοΰν 
8ϋ0 λευγών, ών 420 έν χώραις 
έντελώς νέαις καί άγνώστοις. 
'Υπό έποψιν άνθρωπολογικήν τό 
Αποτέλεσμα ήμών ήτο τό έξής· 
πεντήκοντα δύο κρανία, σκελε
τούς έξ επτά διαφόρων μερών · 
καί τριακόσια; φωτογραφία; καί 
Απεικονίσεις. Τήν έπιτυχίαν δέ 
Αποδίδω εις τρία αίτια ■ εις 
τήν καλήν ύγείαν μου, εις τήν 
τόλμην μου καί εις τήν μεγάλην 
τύχην.”

Ένίοτε μοί έποίει τήν έοώ- 
τησιν

— Δέν Απορείς βλέπων ημάς 
έτι ζώντας;

Φεύ! Πολύ δέν έβράδυνεν ό 
θάνατος ν’ άφαρπάση τόν καλόν 
μου τούτον φίλον.

Ε. Lejansi·:.
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Έν Λειψία τή 13 25 Μαΐου 1883.
"Ο,τι τδ χρηματιστήριου δέν ανέχεται είναι 

ή ακινησία και άπραξία· ή ζίνησις είναι ή ζωή 
του. Έάν υψωσις και έκπτωσις δεν διαδέχωνται 
άλλήλα; τδ χρηματιστήριον νεκροϋται ύπδ τή; 
πλήςεως.

Τοιαύτα; ήμέρα; πλήξεως διέρχεται κατ’ 
αύτά; καί τδ χρηματιστήριον τών Παρισίων. 
Κίνησίν τινα έπήνεγκον μόνον αι διακυμάνσει; 
έν ταΐ; τιμαΐς τών μετοχών τή; διώρυγο; τοΰ 
Σουέζ■ καί έν αρχή μέν αί μετοχαί αύται 
σπουδαίοι; ύπετιμήθησαν ενεκα τή; γνωστή; 
αίτια;, τή; ύπδ τή; έφημερίδο; τοΰ Λονδίνου 
προκληθείσης· κατόπιν ομω;, άφ’ ού διεδόθη 
οτι αύτδ; ό Λεσέψ άπεφάσισε νά προβή εί; κα
τασκευήν δευτέρα; διώρυγο;, έπήλθε πάλιν ΰψω- 
σις. 'II ’Αγγλία βεβαίως δέν είναι πολύ ευχα
ριστημένη άπδ τήν άπόφασίν ταύτην τοΰ Γάλλου 
μηχανικού, διότι ή επιθυμία τη; θά ήτο νά 
κατεσκευάζετο διώρυξ δι’ αγγλικών χειρών καί 
κεφαλαίων έν τοσούτω όμως δέν είναι πιθανόν 
οτι εί; πείσμα τή; Γαλλίας θέλει προβή είς 
κατασκευήν τρίτη; διώρυγος. — Ή μετατροπή 
τοΰ δανείου έν Γαλλία έπερατώθη· τά αποτε
λέσματα ήσαν καλά. Περίεργον άναφέρεται σχέ
διον, τό όποιον συνέλαβεν όμάς ’τραπεζητική 
έχουσα έπί κεφαλή; τήν "Τράπεζαν τών Πα- 
ρισίων”. Πρόκειται περί ίδρύσεως τραπέζης έν 
ΙΙετρουπόλει πρδ; άνάπτυξιν τοϋ έμπορίου, τής 
βιομηχανία; καί τής γεωργίας. Άλλ’ οί ΐδρυ- 
ταί ούτοι ήλθον είς διαφορά; πρδ; τήν ρωσ- 
σικήν κυβέρνησιν, ήτις δέν δύναται νά παρα- 
δεχθή τού; αίσχροκερδεΐ; αύτών ορούς, έν οίς 
είναι καί ό δρος, μετά τήν πληρωμήν μερίσματος 
5"/ο εί; τούς μετόχου; νά κρατώσιν οι’ εαυτού; 
έκτακτον μέρισμα 10%.

Ίδ ζήτημα τοϋ έν Τουρκία μονοπωλίου τοΰ 
καπνού έΛασχολεΐ τήν άγοράν τή; Βιέννης, 
ούχί δμως καί εί; μέγαν βαθμόν ενεκα τή; 
άπαθεία; έν ή διατελεΐ τδ χρηματιστήριον. 
Περί τού ζητήματα; τούτου μανθάνομεν τά έξής. 
Εί; ομάδα, συνισταμένην έκ τή; ’Οθωμανική; 
Τραπέζης, τής Πιστωτικής Τραπέζης τής Αύ
στρίας, καί τοΰ S. Bleichboder, έπιτρέπεται 
ή ιδρυσις Έταιρίας ύπδ τόν τίτλον Regie coin- 
teress6e des Tabacs de l’Empire ottoman, 
σκοπούση; τήν έκμετάλλευσιν τοΰ τουρκικού 
μονοπωλίου τού καπνού ύπδ ρητούς τινας δρους. 
Ίο μετοχικόν κεφάλαιον είναι 100 έκατομ. 
φράγκων, ές ών τά 50 έζατομμ. καταβάλλονται. 
Τδ τή κυβερνήσει κατ’ έτος πληρωθησόμενον 
ένοίκιον είναι 17 έκατομ. φράγκ. Έπί τών 
καθαρών κερδών μέχρι τών 500 χιλ. τουρκικών 
λιρών λαμβάνει ή μέν κυβέρνησίς 30 °/ο, τδ δια
χειριστικόν συμβούλιον τοϋ χρέους 32 °/ο, ή έται
ρία 38 °/ο · έπί κερδών πλέον τών 500 χιλ. λιρών 
ύψούνται καί τά δικαιώματα τής Κυβερνήσεως. 
Έν οσφ αί μετοχαί κατέβαλον 5Ο°/ο λαμβάνουσι 
τόκον 8*/ϊ °/θ, έπί δέ τής ολοκλήρου καταβολής 
7 °/θ.

Άκρα ήσυχία έν τοΐς γερμανικοί; χρηματι- 
στηρίοις. Διαβατικοί; μόνον έξήσκησαν αί ειδή
σεις περί τής έν Μόσχα στέψεως έπιρροήν τινα 
έπι τών ρωσσικών άξιών.

'Η τράπεζα τής ’Αγγλία; ύψωσε πάλιν τδν 
τόκον άπδ 3 °,'ο είς 4°/ο, καί τοΰτο συνεπεία τής 
ελαττώσει»; τοΰ χρηματικού. Λ.

II ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΓΑ
ΕΝ ΟΔΗΣΣΩι.

(Έξ ιδιαιτέρας αλληλογραφία:.)

Έν ‘Οδησσφ.

Χθές, τήν 29 ’Απριλίου περί ώραν 9Τϊ' πρ. 
μ. έφάνη τδ τήν βασίλισσαν φέρον τορπιλλοφόρον 
"Ί’αρά” έν τφ μέσω τής συγκινήσεως καί τοΰ 
ενθουσιασμού τής ένταΰθα Ελληνικής παροικίας. 
Εγκαίρως έξήλθεν εί; προΰπάντησιν τής άνάσ
σης τδ άτμόπλοιον ’’’Αχιλλεύς” τών κυρίων 
Σολομού καί Φορέστη, φιλοτίμως προσφερθέν καί 
σημαιοστόλιστο·?, τδ οποίον άπδ τή; προτεραία; 
ήδη είχεν εκδράμει καί έπιστρέψει άπρακτον, 
άφ’ ού ή άφιξις τής βασιλίσση; έβράδυνεν έπί 
δλίγα; ώρα; ενεκα τής ομίχλης. Έπί τοΰ 

’Αχιλλέω;” ήσαν πολλοί τών ένταΰθα Ελλή
νων, ό»; καί ή Κυρία Ζυγομαλά, πρφην Κυρία 
τής τιμή; τής βασιλίσση; μετά τοΰ συζύγου της, 
ύποπροξένου τής'Ελλάδο; έν Νικολάϊεφ· Τηλε
βόλα δέν ήκούσάμεν κροτούντα κατά τήν άπό- 
βασιν τής βασιλίσση;, άλλ’ ήκούσάμεν τούς χαρ
μόσυνου; παλμού; τών καρδιών μας είς τά στήθη. 
Μακάριοι οί ηγεμόνες, ούς χαιρετίζουσιν ούχί 
κρότοι τυμπάνων καί τηλεβόλων, άλλά κραυγαί 
συγκινήσεως καί άγαλλιάσεω; τών πιστών ύπη- 
κόων των!

’Άμα τή προσορμήσει τοΰ άτμοπλοίου πρώτος 
έπέβη αύτοΰ ό γενικός διοικητή; τής ’Οδησσού, 
στρατηγός Τούρκος, συνοδευόμενος ύπδ τοΰ πρίγ- 
κηπος Βασιλιέοσκη, άπεσταλμένου ύπό τοΰ αύτο
κράτορος πρδς ύποδοχήν τής βασιλίσση;, καί τοΰ 
φιλοπάτριδος κ. Ί. Βουτσινά, γενικού τής Ελ
λάδος προξένου. ΓΙροσήλθε δέ καί ό έλληνικδς 
κλήρος, έχων έπί κεφαλής τδν σεβασμιώτατον 
αρχιμανδρίτην Κύριον Βουλισμάν, καί τελευταίο·? 
καί ή έπιτροπή τή; κοινότητας, έκ μέρους τής 
όποιας ό άξιότιμο; κ. Ν. Βαλιέρης συνεχάρη 
τήν βασίλισσαν έπί τή αίσια αύτή; άφίξει.

Ακολούθως ή άνασσα έπεσκέφθη τδ ύπδ τήν 
προστασίαν αύτής διατελοΰν 'Ροδοκανάκειον ΙΙαρ- 
θεναγωγεΐον, ένθα τά κοράσια έψαλλαν τον έθνι- 
κον τής Ελλάδος ύμνον, ήκροάσθη εΐτα τής 
δοξολογία; ψαλείση; έν τή παρακειμένη έλλη- 
νική έκκλησία καί γονυπετήσασα ήσπάσθη τδν 
τάφον τοΰ έθνομάρτυρο; Πατριάρχου, μεθ’ δ 
έπορεύθη πρδ; έπίσκεψιν τοΰ ’Ορφανοτροφείου 
καί Νοσοκομείου "Στούρτζα”, διατελοϋντο; ύπδ 
τήν προστασίαν τής πριγκηπίσση; Γαγάριν. Έκεΐ
θεν δέ ή βασίλισσα, φιλοδωρήσασα ιδία χειρί 
δυστυχεί; τινα; άσθενεΐς, κατήλθε περί τήν 
μεσημβρίαν είς τδν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου, 
δπου έπερίμενέν αύτήν ιδιαιτέρα αμαξοστοιχία. 
Μετά μικρόν πρόγευμα, εί; δ παρεκάθησαν ό 
γενικός διοικητής Τούρκος, ό πολιτάρχη; τής 
’Οδησσού καί ό γενικός πρόξενο; κ. Ί. Βουτσινάς, 
ή βασίλισσα άνεχώρησεν έν μέσφ ζητωκραυγών 
καί εύχών, διευθυνομένη εί; Κίεβο·? καί Πετρού- 
πολιν.

Η ΣΤΕΨΙΣ ΕΝ ΜΟΣΧΑι.

Τοΰ κόσμου δλου ή προσοχή είναι έστραμ- 
μένη πρδ; τά; με[αλοπρεπεΐ; έορτάς, αιτινες 
τελούνται κατ’ αύτάς έν Μόσχα έπί τή στέψει 
τού αύτοκρατορικοΰ τή; 'Ρωσσίας ζεύγους. Με
γάλαι καί έκτακτοι έγένοντο πρδς τούτο προ- 
παρασκευαί · έξ δλων τών χωρών, καί τών άπω- 
τάτων άκόμη, συνέρρευσαν είς τήν άρχαίαν τής 
'Ρωσσία; πρωτεύουσαν οί άντιπρόσωποι τών 
ηγεμόνων καί τών κυβερνήσεων προσκληθέντες, 

πρίγκηπες. δοΰκες, πρεσβευταί. 11 πόλις τής 
Μόσχας άγαλλομένη καί ύπερήφανο; έπί τή 
τελέσει τοΰ μεγάλου τούτου μυστηρίου, τδ όποιον 
περιβάλλει τδν μονάρχην τοΰ εκτεταμένου κρά
τους μέ τδ γόητρο·? τής έξουσίας, έφρόντισε 
δεόντως νά διακοσμηθή καί άξιοπρεπώς νά. ύπο- 
δεχθή τοΰς επιφανείς ξένους, ους έπί τινας 
ήμέρας μέλλει νά φιλοξενήση. Αί οδοί καί αί 
πλατεΐαι έστολίσθησαν διά σημαιών, άψίδων καί 
στεμμάτων, αί οικίαι έκαθαρίσθησαν, οί δημόσιοι 
κήποι καί περίπατοι διηυπρεπίσθησαν.

Ιό αύτοκρατορικόν ζεύγος έφθασε τήν πα- 
ρελθούσαν Κυριακήν εί; Μόσχαν, τήν δέ Τρίτην 
10 22 Μαΐου εϊσήλθεν έπισήμως εις τήν πόλιν 
εν μέσφ απερίγραπτου ένθουσιασμού τών κατοί
κων, συνωθουμένων έν τοΐς όδοΐς. Έννέα πυρο
βολισμοί άνήγγειλον τοΰτο. 'Ο στρατός ήτο 
παρατεταγμένος ένθεν καί ένθεν τής οδού, ήν 
διέτρεξεν ή συνοδεία μέχρι τοΰ Κρεμλίνου. Αί 
διάφοροι έπιτροπαί, καί μάλιστα αί τών άσια- 
τικών λαών, διήγειρον τήν περιέργειαν τού πλή
θους. II συνοδεία ήτο πράγματι μεγαλοπρεπής. 
ΙΙροεπορεύοντο οί μεγιστάνες έν δχήμασι καί 
έφιπποι· κατόπιν ήρχετο τδ ιππικόν, λαμπρόν 
τήν παράστασιν, ειπετο δέ ό αύτοκράτωρ επι
βαίνω·? λευκού ίππου. Είς τήν έμφάνισιν τοΰ 
μονάρχου αί ζητωκραυγαί ήσαν ενθουσιώδεις. 
'Ο αύτοκράτωρ ηύχαρίστει τδ πλήθος ήρεμος 
καί σοβαρός. Πρδ τών Ουρών τών ναών, οθεν 
διήρχετο ή συνοδεία ίσταντο οί ιερείς τάς στολάς 
αύτών φορούντες καί εύλογούντες τδν αύτοκρά- 
τορα. ‘Η αύτοκράτειρα ήτο έφ’ άμάξης. Έν 
τή είσόδφ τή; πόλεως ύπεδέξατο τδν αύτοκρά- 
τορα ό γενικός διοικητής τής Μόσχας, δστι; 
καί προσεφώνησεν αύτόν, ό πολιτάρχη; καί 
άλλαι επισημότητες. Άπδ τοΰ Ίβηρικού πα
ρεκκλησίου ή συνοδεία διηυθύνθη πρδ; τδ Κρεμ- 
λΐνον.

'Η αύτοκρατοοική οικογένεια κατέλυσεν εις 
τά άνάκτορά τοΰ Αλεξάνδρου, ένθα ό αύτοκράτωρ 
καί ή αύτοκράτειρα θέλουσι τελέσει τήν κεκανο- 
νισμένην νηστείαν, τήν κατά τοΰς νόμου; τή; 
έκκλησίας προηγουμένην τής στέψεως. Έν δλοι; 
τοΐ; ναοί; ψάλλονται καθ’ έκάστην δοξολογίαι.

Τήν Τετάρτην, 11 23 Μαΐου, έλαβε χώραν 
έν τή εύρεία οπλοθήκη τοΰ Κρεμλίνου ένώπιον 
τοΰ αύτοκράτορος καί τών μεγάλων δουκών ή 
εύλογια τή; μεγάλη; τοΰ κράτους σημαία;. 
Γήν σημαίαν ηυλόγησ?·? ό πνευματικός τοΰ αύτο
κράτορος, πρωτοπρεσβύτερος Βασανώφ. ΊΙ ση
μαία αυτή είναι έκ κίτρινης μετάξης, έχουσα 
έν τφ μέσφ τδν μέλανα δικέφαλον αετόν περιε- 
στοιχισμένον ύπδ κλάδων, έν οίς είσί κεντημένα 
τά στέμματα δλων τών επαρχιών. Ό αύτο
κράτωρ έπεσκέφθη τήν έπιοΰσαν τής εισόδου του 
πάντας τοΰ; προσελθόντα; πρίγκηπας καί ηγε
μόνας αύτοπροσώπως, δπως εύχαριστήση αύτούς 
διά τήν είς Μόσχαν μετάβασίν των.

Μεγαλοπρεπέστατα·, καί όντως 
είναι αί στολαί τή; αύτοκρατορίσσης. 
αύται παρηγγέλθησαν έν ΙΙαρισίοις, 
πόλει τοϋ συρμού καί τή; καλλαισθησίας, είσί 
δέ 23 τδν αριθμόν, ή μία ωραιότερα καί πλου- 
σιωτέρα τή; άλλης. Πλεΐσται κυρία·, τή; ύψηλής 
αριστοκρατία; φιλοτιμηθεΐσαι παρήγγειλαν τά; 
στολάς των εί; Παρισιού;, ή μέν δέκα διαφόρους 
στολάς, ή δέ δεκαπέντε, άλλη δώδεκα καί ουτω 
καθεξής. Πριν άποσταλώσιν εί; 'Ρωσσίαν αί 
στολαί αύται έξετέθησαν έν ΙΙαρισίοις, ένθα διή- 
γειρον, ώς ήτο επόμενον, τδ ενδιαφέρον καί τδν 
ένθουσιασμδν τών Κυριών.

Έν τφ προσέχει ήμών τεύχει θέλομεν κατα
χωρίσει περιγραφήν λεπτομερή τή; τελετής τής 
στέψεως καί δημοσιεύσει, εί τούτο κατορθωτόν, 
καί τάς εικόνας τοϋ αύτοκράτορος καί τής αύτο- 

ήγεμονικαί
Αί στολαί 

τή μητρο-

κρατείρας έν τή μεγαλόπρεπε? αύτών τής στέ
ψεως στολή.

Δ I Α Φ Ο Ρ Λ.

Διεθνής έκθεσις ιχθύων· Τή 12 Μαΐου 
έκηρύχθη έν Λονδίνφ έπισήμως ύπδ τού πρίγ- 
κηπος τής Ούαλλίας έκθεσις ιχθύων, κινούσα 
τήν περιέργειαν καί τδ ενδιαφέρον τοϋ κοινού 
τής μεγάλης Αγγλικής πρωτευούσης. Σκοπός 
τής έκθέσεως ταύτης είναι κυρίως νά καταβάλη 
τήν μέχρι τούδε έπικρατήσασαν πίεσιν και τυραν
νίαν τών έν Λονδίνφ ιχθυοπωλών. Γνωστόν 
είναι δτι τδ μέγα έν Billingsgate τοϋ Λονδίνου 
είναι δ γνώμων, ό ρυθμίζων τάς τιμάς τών 
ιχθύων καί θαλασσίων προϊόντων, τών πωλου- 
μένων έν Λονδίνφ. Αί τιμαΐ αύται ήσαν μέχρι 
τοΰδε τοσούτον αυθαίρετοι, ώστε είχον καταστή 
άνώτεραι καί αύτών τών τιμών τού κρέατος. 
Πρδς καταπολέμησιν τής τυραννικής ταύτη; 
αύθαιρεσίας άπεφασίσθη ή έν Κενσιγκτώνι Εκθε- 
σις, έν ή παρατίθεται καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
αύτή; ολόκληρον γεύμα έξ ιχθύων καί χορταρι
κών άντί τή; σχετικώ; έλαχίστης τιμή; τών εξ 
πεννών. Πρδ; τούτοι; έν τή έκθέσει ταύτη πω- 
λοΰνται κατ’ εύθεΐαν. καί άνευ μεσολαβήσεω; 
μεταπρατών, οί ιχθύ; εί; τδ κοινόν, βπως κανο- 
νισθή άπαξ διά παντός ή άξια τών θαλασσίων 
προϊόντων καί ρητή αύτών διατήμησις, δίκαια 
καί εύλογος. Τέλος δέ έσυστήθη έν τφ κατα- 
στήματι αύτφ τή; Έκθέσεως καί ιδιαίτερον μα
γειρικόν τμήμα διά τοΰ; ιχθύς. Πρόκειται να 
πεισθή ό λαός δτι ή θάλασσα δέν είναι "άγονος 
καί .έρημος”, ώς λέγει αυτήν δ 'Όμηρος, άλλ’ 
δτι περιέχει θησαυρού; άνεξαντλήτους, ών έλά
χιστον τμήμα είναι τά έξ δισεκατομμύρια άφυών 
(ρεγκών) τών άλιευομένων κατ’ έτος έν τή βορειφ 
θαλάσση.

Ή ‘Έκθεσις διαιρείται είς επτά τμήματα, 
ών τδ μέν παρουσιάζει τά άλιευτικά εργαλεία 
δλα, τδ δεύτερον πραγματεύεται περί τοϋ βίου 
τών άλιέων, τδ τρίτον αφορά εί; τήν έμπορική·? 
χρήσιν τών ιχθύων, τδ τέταρτον πραγματεύεται 
περί ιχθυοτροφίας. Έν τω πέμπτοι καί έκτοι 
τμήματι εύρίσκονται 19 μεγάλα δοχεία περιέ- 
χονται δλα τά είδη θαλασσίων καί ποταμίων 
ιχθύων. Τδ τελευταίο·? τμήμα περιέχει τήν 
φιλολογίαν τή; ιχθυοτροφίας. Έν τή εκθέσει 
ταύτη άντιπροσωπεύεται καί ή έλληνική ιχθυο
τροφία- εκτίθενται .δηλ. διάφοροι ιχθύς καί τά 
λαμπρά αύγοτάραχα τοϋ Μεσολογγίου.

Τή 24Τ< Μαΐου έπρόκειτο νά έγκαινισθή έπι- 
σήμω; ή μεγάλη γέφυρα, ή συνδέουσα τήν 
Νέαν 'Γόρκην μετά τοΰ Khooklyn. ΊΊ κατα
σκευή τή; τεραστία; ταύτη; γεφύρας διήρκεσεν 
έπί 13 δλα έτη, ή δέ δαπάνη αύτής άνήλθεν 
εί; τδ ποσό·? τών 15 εκατομμυρίων δολλαρίων.

'Η είκών τού διάσημου Βέλγου ζωγράφου 
Gallait, ή παριστώσα τήν έν "Τουρναί πανώ- 
λην” ήγοράσθη κατ’ αύτά; παρά τοΰ Μουσείου 
τών Βρυξελλών άντί 120 χιλ. φράγκων. ΊΙ 
είκών αύτη κατά τήν τελευταίαν Βιενναίαν 
εκθεσιν έλαβε [?ήγμα σπουδαΐον, δπερ δμως έπι- 
μελώς έπεσκευάσθη.

Έν ταΐς τελευταίαις άγοραΐς τοϋ Βρεταννι- 
κοϋ Μουσείου έν Λονδίνφ ύπάρχουσι καί έξ 

άρχαΐαι ρωμαϊκαί τοιχογραφία·, έκ τοϋ 
τάισων τών Νασόνων, άνακαλυφθεΐσαι εν έτει 
1674 έν τή Φλαμμινία δδφ. 'Η καλλιτέρα τών 
τοιχογραφιών τούτων παριστα τήν αρπαγήν τής 
ΙΙερσεφόνη; παρά τοΰ Πλούτωνος. Αί γραφαί 
αύται είναι έργον τοΰ πρώτου μ. Χρ. αίώνος, 
διακρίνονται δέ διά τήν επιτυχή σύνθεσιν καί 
διά τον ζωηρόν αύτών χρωματισμόν.

Έν ΙΙαρισίοις άπεβίωσε κατ’ αύτάς έν προ- 
βεβηκυία ήλικία ή Ιουλία Δρουέ, φίλη άρ- 
χαία τοΰ μεγάλου ποιητοΰ Βίκτωρος Ούγώ, 
δστις άπεθανάτισε τδν πατέρα αύτής, δνόματι 
Δωβαίν, έν τφ γνωστφ μυθιστορήματι 1793 . 
ΊΙ Ιουλία Δρουέ ήτο ηθοποιός, έξεΐχεν δμως 
μάλλον διά τά φυσικά αύτής θέλγητρα ή δια 
τήν δραματικήν αύτής τέχνην.

Τδ Εθνολογικόν Μουσείο·? τοϋ Βερολίνου 
■ήγόρασε δύο Jagababa, γλυπτικά έργα σπα- 
νιώτατα καί μέχρι τοΰδε μοναδικά έν Ευρώπη. 
Αί γλυφαί αύται παριστάνουσι μυστηριώδεις 
άνθρωπίνους μορφάς, ών ή χρήσις δέν είναι 
είσέτι γνωστή. Ευρηνται δέ τά άγαλ μάτια ταΰτα 
έπί τών λόισων τής έκτεταμένης πεδιάδος, ήτις 
άπό τοϋ Εύξείνου Πόντου έκτείνεται μέχρι τών 
στεππών τή; Σιβηρία;, άκριβώς έν τή δδφ, ήν 
παρηκολούθουν έπί αιώνα: δλοι οι μεταναστεύ- 
οντες λαοί. ’Ίσω; ήσαν τά άγαλμάτια ταΰτα 
οδηγοί διά τοΰς μετανάστας. ΊΙ τέχνη των είναι 
άρχαϊκή, άλλά τδ άντικείμενον κινεί τδ ένδια
φέρον τών ιστορικών καί αρχαιολόγων.

Πρόβλημα 70.

Α Έκ τών δέκα τούτων γραμμάτων
I Λ Λ Σ Τ νά σχηματισθώσι σταυροειδώς δυο

Α μυθολογικά ονόματα.
Γ

Κ’ Ερ. II. Ε. έν Μασσαλία.

Πρόζλημ

Α'.
* Ν Λ *
* 0 Τ *
* Α Γ Ω *
* Ν A Τ *
* 0 Λ Ω *

11. Έ

71.
Β'.

* Ε Λ 0 *
* Ω Μ *
* Η Τ Η *
* A X *
* Γ Κ Ω * 

ιτζόγλου έν Μασσαλία.

Ιϊρόίλημα 72.

0 1 Ε Α

Εΰρεθήτωσαν δύο σύμφωνα, άτινα πρός τά άνωτέρω 
τέσσαρα φωνήεντα συνδυαζόμενα ν’ άποτελέσωσι λέςιν, 
ήτις άνευ μεταλλαγή; τή; θέσεως τών στοιχείων άνα- 
γινωσκομένη νά σχηματίση πέντε λέξις, έξ ών ή 
πρώτη έμφαίνει αέριον, ή δευτέρα. προϊόν, ή τρίτη 
φρούριον, ή τέταρτη βλάστησιν καί ή πέμπτη ζωήν.

Π. Κ. έν ΙΙετρουπόλει.

Αίνιγμα 73.

Μέ τή ζώνη μου ’στή μέση 
Σά σέ πιάσω σέ πεθαίνω, 
Σάν τή βγάλω καί μ’ άκούση; 
Νά πεθαίνη; σ’ άνασταίνω.

Ί.Ι αύτός.

Πρόβλημα 74.
Τώ πρώτφ λύτη τοϋ επομένου αριθμητικού προ- 

Ελήματος δίδεται βιβλίον χρυσόδετο·?. Σ τ. Δ.

Τίνος έ'του; τοΰ ήμετέρου αίώνος δωδεκάκις 
άναγραμματιζομένου τδ άθροισμα έκαστη; κα
θέτου στήλη; διαιρείται άκριβώς τρις παρά τοΰ 
αθροίσματος έκάστη; όριζοντείου· τδ δέ άθροισμα 
πάντων τών άναγραμματισθέντων άριθμών, κα- 
θέτως διαιρείται τριακοντάκις τρις παρ’ αύτοΰ 
τοΰ ζητουμένου έτους μέ ύπόλοιπον, ού τδ άθροι
σμα είναι άκριβώς ίσον τοΰ διπλάσιου τοϋ πρώ
του πηλίκου ή ίσον τοϋ αθροίσματος τοϋ δευτέρου;

Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίφ.

ΛΥΣΕΙΣ.
Προβλήματος 66.

ΑΝΑΣΣΑ
Ν Η Κ Τ Ο Ν 
A Κ Λ Η Ρ Α 
ΣΤΗΘΟΣ 
Σ Ο Ρ 0 1 Σ 
Λ Ν Α Σ Σ Α

Ιίροβλήματος 67.

Ε Τ = 1. 2.
Ε Τ Η X 0 Σ = 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Η X Ο Σ = 3. 4. 5. G.
Σ Τ ΟΝΟΣ = 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Τ 0 Ν Ο Σ = 7. 8. 9. 10. 11.
0 Ν 0 Σ = 8. 9. 10. 11.
Ν 0 Σ Ω = 9. 10. 11. 12.
Ω = 12.

Αινίγματος 68.

Ώδν — δν.

Αινίγματος 69.
Κόμης — Κόμη.

’Έλυσαν Τά ΙΙροβλήματα 57, 58 καί 59 ό κ. Γ. Χρυ
σόστομος έν Καβάλλα · τά αίνίγ. 63 καί 65 ό κ. Μιλ. 
Βυτιάδη ς έν Χίω ’ τά 67 ζαί 68 ή Κυρία Εύδ. Ί. Κ θ
λάση έν Μασσαλία ζαί ό ζ. Στέφανος Γρυμάλδης 
έν Λονδίνφ. το 68 ή Κυρία Έρ. Π. Έκ ιντ ζό γ λο υ 
έν Μασσαλία, τά δέ αίνίγ. 68 ζαί 69 ή δεσποι,ις 
Αίζατ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
ζ. Λ. Β. είς ϋω>·Οταντιι·οΰπο/.ιΐ’. Έχει ζαλώς. 

Προσεχώς. — Δεσποινίδι Λ. Β. έν Τεργέστη· Μυρίας 
εύχαριστίας. θέλει δημοσιευθή προσεχώς, — κ. Λ. Ε. 
είς Καβάλλαι-. ’Ασμα Χιαβάθα καί περιζάλυμμα έστά- 
λησαν ύμΐν πρό ήμερών · τό περιζάλυμμα θέλετε λάβει 
έκ Κωνσταντινουπόλεως. — κ. X. Κ. είς Ληξοΰφοι-. 
ΙΙεριζαλύμματα α'. καί β'. έτους άπεστάλησαν ύμΐν διά 
Κερκύρας. — κ. Δ. Ζ. είς Χίο?-. Διά τάς πληροφορία:, 
άς ζητείτε, θέλετε λάόεΐ κατ’ εύθεΐαν άπάντησιν έζ 
Βιέννης. — ζ. Μ. Β. είς Xioi'-Ή τιμή τοϋ Εσπέρου 
είναι όριστικώς φράγκ. 40 είς χρυσόν. Δέν άποστέλ- 
λεται είμή έπί προκαταβολή τής ΐτησίας συνδρομής. — 
κ. Λ. Α. είς 'Έροι-ιΓαλή.ι. Επιστολή ύμών έλήφθη. 
Λί παραγγελία: υμών έκτελεσθήσονται· περικαλύμματα 
άποσταλήσονται ύμΐν αύριον ταχυδρομικώς. Εύχα- 
ριστοΰ|χεν.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.
Παρακαλοϋνται οί έπιστέλλοντες πρός τον "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
Τί'Ν ΑΤΜΟΠΛΟΙβΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΓΑ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστη;·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (δ-.ά τή; διώρυγος 

Σουέζ), εί; Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαιδ, Αδεν, Βομβάη;, 
Κολόμβου, ΙΙέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνάς εί; τά; 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά ΓΙόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, “Αδεν καί Κολόμβου τη 15 'ίανου
αρίου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούατου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια'/έλουσι διανύει 1" μιλιά 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης και Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟ)’. 'Εκάστην Παρασκευήν εί; ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρα; (συγκοινωνία προ; το Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

(20ό

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 'Εκάστην Τρίτην εί; τά; 4 μ. μ. εί; 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνη;, έναλλά; διά Φιουμίου, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά. 
Άγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 1ύ Ίανουαρίου) τή Β μ. μ. 
εί; Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον. Καλάαας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως·

Τό Σάββατον τή 2 ι*. μ. εί; Κωναταντινούπολιν μέ προσέγγισιν εί; Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην. Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εί; τού; λιμένας τοΰ Εύςείνου Πόντου (τή; μαύρης θα
λάσση;) καί τοΰ Δουνάΰεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΊΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπο τή; 4 Ίανουαρίου 
εί; τά; 4 μ. μ. διά ’Αγκώος, Βάρη;, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτη; (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Εί; ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην. Πέμπτην καί Σάββατον έκαστη; έβδο- 
μάδο;.

Πλειοτέρας πληροφορία; δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν 
ΙΙραζ.τωρεΐον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz, άρ. 6).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΣ.
II ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΊΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ, λαμβάνουσα καθ’ εκάστην 

αιτήσει; περί τοΰ προ πολλοϋ έςαντληΟέντο; Α’. Ιόμου τοΰ Εσπέρου, 
άπεφάσισε νά προβή εί; άνατύπωσιν αύτοΰ, ήτις καί άρξαμένη ήδη 
άποπερατωΟήσεται εντός μικρού. Επομένως παρακαλοϋνται οί έπι- 
Ουμοΰντβς ν’ άποκτήσωσι τόν Α'. Τόμον νά είδοποιήσωσι περί τούτου 
είτε κατ’ ευθείαν τήν εν Λειψίφ διεύθυνσιν (Elster-Str. 19). είτε τάς 
κατά τύπους επιστασίας, οπω; ληφθή ύπό σημείωσιν ή αίτησι; αύτών.

'Η τιμή τοϋ άνατυπωθέντος Λ', τόμου ώρίσθη εί; φράγκα 40 
εί; χρυσόν, δεδεμένου δέ διά τοΰ περικαλύμματα; του καί δι’ έπιχρύσων 
φύλλων είς φρ. 50. Οί τόμοι άποσταλήσονται ελεύθεροι ταχυδρο
μικού τέλους.
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ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ'!
Οί πράκτορες τής πτωχείσεως τοϋ με

γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοΰ εργο
στασίου" πωλοΰσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμ- 
βάζων τις τό ποσόν φράγκων 20, ή καί 
διά ταχυδρομικής έπιταγής διά τοΰ αύ- 
στρο-ούγγρικοϋ Λόυδ Τεργέστης, λαμβάνει 
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοϋ άρί- 
ατου άγγλο-βρεταννικοϋ μετάλλου, άξια; 
άλλοτε φράγκων 70. Πας παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί 
διατηρήσει»; τής λευκότητος τών σκευών 
έπι δέκα έτη.

6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας, 
6 περούνια μονοκόμματα.
6 κοχλιάρια τή; σούπας έκ τοϋ άγγλα· 

βρετ.' μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα, 
β άκουμβιστήρια τών μαχαιρών,
6 αγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροθήκον ή ζακχαροθήκην,
6 ώραία; ώοίήκας,
6 κομψά κοχλιάρια διά τά ώά.
1 δίσκον μεγέθους 30 έκατ.,
1 τρυπητόν τοΰ τείου,
2 πολυτελή κανδιλέρια τής αιθούσης, 
β κομψά μαχαίρια τών φρούτων,

61 τεμάχια έν δλφ.
Είς άπόδειξιν ότι ή παρούσα είδο- 

ποίησις μου δέν βασίζεται επί άγυρ- 
τίας υποχρεούμαι δημοσία, εάν ή συ- 
τκευή δέν άρέση τφ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. Ό έπφυμών λοιπόν 
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά 
άντί τών χρημάτων τού, ας άποτανθή, 
μετά πάσης πεποιθήσεως καί κατ’ εύ- 
βεΐαν πρός τόν

J. Η. Rabinowicz εί; BtHTijr, 
Κεντρικήν αποθήκην τοϋ Άγγλο-βρεταν- 

νικοΰ έργοστααίου 
AV1EN Π. .ScHIFFAMTSGASSE 20.

Παρ’ έμοι εΰρηται, άντί 30 centimes 
τό κουτίον, καί κανίς πρός καθαρισμόν 
τών σκευών τούτων.

‘Υποκαταστήματα έν Αονδίνφ καί 
Ιίαρισίοις.

Μίταςύ τών πολλών ένδείςεων εύαρε- 
σζεία; δημοσιεύομε·? τά; έ;ή;· Κύριον 
1. II. Rabinowicz τή Βιέννην. ’Εν 
Βεγγάζη »<»/, 1683.

Διά τοΰ κυρίου Κοέν. προξένου έν 
Μελίτη, έλαβον τά τιμολόγια ύμ-ών ώ; 
καί δύο δείγματα. ’Επιθυμώ δι’ έμέ καί 
διά τινα; ένταΰθα φίλους μου ν’ αγοράσω 
παρ’ ύμών τά κάτωθι είδη, ά εύαρεστη- 
(Ιήτε νά πέμψητε τώ κ. ‘Ιωακείμ Άτζο- 
πάρδη έν Μελίτη· 8 συσκευάς, έ; έκείνων 
άς έπέμψατε εσχάτως τφ κ. Κοέν, ώς 
καί τά κάτωθι έκ’ τοϋ τιμολογίου σας.

Πρόθυμος II. lltrpoiirg, 
της .Α ύ :·?ρθ-ίόγ·ρρί?ζ.

Κύριον I. II. Rawiilowicz εί; Βιέν
νην. Έν Καίριο 20 Φεβρ. 83. “Ελαβον 
σήμερον τά; παραγγε/.Οείσα; δύο συσκευ
άς καί ού μόνον μ ευχαρίστησαν τά μέ
γιστα άλλά καί ύπερέβήσαν τά; προσδο
κίας μου. Οπως άποδείςω ύμΐν τούτο, 
σάς παρακαλώ άμέσως νά μοί άποστείλητε 
6 άκόμη τοιαύτας συσκευάς. Έκ μέρους 
μου δέν θά λείψω νά συστήσω τό ύμέ- 
τερον κατάστημα είς εύρυτέρου; κύκλους. 
Τό τίμημα τών συσκευών παρακαλώ νά 
τό σύρητε έπ’ έμοΰ διά τοΰ αύστρο-οΰγ- 
γρίκοΰ Αόυδ.

Πρόθυμο; A. Weil, 
«ν'.5ύχ·.ς.

’Εκτός τούτων έλαβον παραγγελίας 
παρά τών κκ. Mullah καί Jaevel έν 
Θεσσαλονίκη, παρά τών κκ. J. Spe- 
rantza. Μ. Feinstein καί Λ. JIarcevich 
έν Σμύρνη. L Koscliii· έν Καίριο, Hilde
brandt Β. Prodesta έν Ιίορτ-Σαΐδ κτλ.
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’Ανωτέρω δίδομεν είς μικρόν τήν εικόνα τών περικαλυμ
μάτων τοΰ Β'. Τόμου τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ, κατασκευασθέντων κατά 
σχέδιον παραγγελΟέν έπι τούτφ έν τινι τών μεγαλειτέρων βιολιο- 
δετικών καταστημάτων τής Γερμανίας.

"Εκαστον τών κομψών τούτων και έπιχρύσων περικαλυμμάτων 
τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικών τελών έπι προκαταβολή τοΰ τιμήματος.

Αποστολή πλειοτέρων περικαλυμμάτων όμοΰ είναι ακριβέστερα 
καί άσφαλεστέρα. Είς τοΰτο έφιστώμεν τήν προσοχήν τών Κυρίων 
συνδρομητών.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΤΙΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλεΐον ■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΓΝΔΟΓ έν Βερολίνφ καί Λειψίγ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΓΓΌΓΛΙΝΟΓ έν Λειψία.


