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Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ

ΕΝ ΛΘΗΝΑΙΣ.

(.Μετά εικόνας, 3ρα σελ. 161.)

Π
ΑΡΑ τάς δχθας τοΰ Ίλισσοΰ, οπού το 
πάλαι κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσα- 
νίου εσώζοντο τά ίχνη τοΰ χάσματος 
έκείνου, εις τδ όποιον κατά άρχαίαν παράδοσιν 

κατέρρευσαν τά υδατα τοΰ έπί Δευκαλίωνος κα
τακλυσμού, και οπού εις χρόνους ιστορικούς έτε- 
λεΐτο ή αρχαία και πάνδημος τών Διασίων 
εορτή, εύρίσκετο ναός μεγαλοπρεπής τοΰ’Ολυμ
πίου Δ ιός. 'Ότι ό Δευκαλίων έν χρόνοις μυ
θικοί; ΐδρυσεν έν τή θέσει ταύτη ιερόν εις τον 
Όλύμπιον Δία, άναφέρει ό Παυσανίας· περί τοΰ 
αρχαιότατου όμως έκείνου ιερού ούδέν θετικώς 
γινώσκομεν. Ήτο πιθανώς μόνον ιερός περί
βολος έντός τοΰ όποιου έλατρεύετο ό μέγας θεός. 
' Η λατρεία όμως τοΰ Ολυμπίου Διδς δέν ήτο 
λατρεία τών παναρχαίων τής ’Αττικής χρόνων, 
άλλά μάλλον λατρεία θεότητο; εις μεταγενε
στέρους χρόνους εις τήν χώραν ταότην εισαχ- 
θείσης. Τής ’Αττικής τό πάλαι άλλα·, έδέσποζον 
θεότητες, ό Ποσειδών, ή ’Αθήνα καί ό "Ηφαι
στος, θεότητες τών παναρχαίων τής χώρας ταύ- 
της κατοίκων. Μόλις δε έπί ΙΙεισιστράτου κατά 
τήν 6 πρ. Χρ. εκατονταετηρίδα έλαβον τήν με- 
γίστην αύτών άνάπτυξιν αί λατρεία·, τών θεο
τήτων εκείνων, αΐτινες εις χρόνους ιστορικούς 
κατέλαβον τήν έπισημοτέραν θέσιν έν τή τών 
’Αθηνών πολιτεία τών θεών. Έπί ΙΙεισιστράτου 
καί τών ΓΙεισιστρατιδών άνέλαμψαν ιδίως αί λα
τρεία·. τοΰ Διός, τοΰ ’Απόλλωνος, τοΰ Διονύσου 
καί τής αρχαιότατης τής χώρας θεάς, τής 
’Αθήνας.

Ή οικοδομή τοΰ μεγαλοπρεπούς ναού τοΰ 
’Ολυμπίου Διός έν ’Αθήναις ήρξατο, κατά τήν 
μαρτυρίαν τών άρχαίων συγγραφέων, περί τά 
530 πρ. Χρ. Πεισίστρατός, ό τύραννος τών’Αθη
νών , έπεχείρησε τό κολοσσαΐον έργον κατά τδ 
σχέδιον τεσσάρων δοκίμων άρχιτεκτόνων, τού 
’Αντιστάτου, τού Καλαίσχρου, τού ’Αντιμάχου 
καί Πορίνου. Όλίγιστα γνωρίζομεν περί τού 
άρχαιοτάτου έκείνου ιερού, δστις κατά πάσαν 
πιθανότητα ήτο Ιωνικού ρυθμού καί κατείχε 
τήν θέσιν, ήν πρότερον κατεΐχεν ό ιερός τοΰ 
Διός περίβολος. Ή πτώσις τών ΓΙεισιστρατιδών 
καί ή μεταβολή τοΰ πολιτεύματος έπέφερε τήν 
διακοπήν τοΰ έργου, τδ όποιον εμεινεν άτελές 
μέχρι τής δευτέρας πρ. Χρ. έκατονταετηρίδος. 
Άντίοχος ό Έπιφάνης άνέλαβε κατά τδ 174 
πρ. Χρ. τήν άνοικοδόμησιν αύτοΰ κατά τδ σχέ
διον τοΰ ΙΙεισιστράτου, έπιστατοΰντος τοΰ έργου 
τοΰ άρχιτέκτονος Κοσσουτίου. ’Αλλ’ άποβιώ- 
σαντος κατά τδ 164 τοΰ Άντιόχου, τδ έργον 
εμεινεν έκ νέου ήμιτελές. Έβδομήκοντα καί 
δκτώ έτη μετά ταύτα, άφήρεσεν ό Σύλλας στή- 
λας τινάς αύτοΰ καί μετεκόμισεν αύτάς εις 'Ρώ
μην, ένθα μετεχειρίσθη αύτάς εις τήν οικοδομήν 
τοΰ ναοΰ έπί τού Καπιτωλίου. Έπί Αδγούστου 
έγένετο νέα πάλιν έναρξις τού έργου, άλλά καί 
πάλιν διεκόπη τοΰτο μέχρις ού ό αΰτοκράτωρ 
Άδριανδς άποπερατώσας τδν ναόν έστησεν έν 
αύτφ τδ λαμπρόν τοΰ Διός άγαλμα, τρεις δλους 
αιώνας άφ’ ού ό Άντίοχος έπεχείρησε τήν άνοι- 

κοδόμησιν καί 650 έτη μετά τήν θεμελίωσιν 
αύτοΰ ύπδ τοΰ Πεισιστράτου.

Τά όλίγα μέχρι τών ήμερών ήμών διασω- 
θέντα λείψανα τού περικαλλούς ναοΰ μαρτυροΰσι 
περί τοΰ μεγαλείου αύτοΰ. Συνέκειτο ό ναός 
έκ τοΰ κυρίως σηκού, δστις περιεβάλλετο υπό 
περιστηλίου δύο σειρών κιόνων κολοσσαίου με
γέθους· ή έμπροσθεν καί όπισθεν πλευρά αύτοΰ 
είχε τρεις σειράς κιόνων. Δέκα κίονας εΐχεν 
ή πρόσοψις, καί είκοσιν έκάστη πλευρά. Τδ δλον 
επομένως συνίστατο έξ 128 στηλών, ών έκάστη 
εΐχεν 60 ποδών ύψος καί G'/i ποδών διάμετρον. 
Τών στηλών τούτων 16 είχον διασωθή έπί τής 
άρχαίας αύτών βάσεως μέχρι πρδ ολίγων έτών, 
δτε θύελλα σφοδρά καί σεισμός κατεκρήμνισαν^ 
τήν μίαν αύτών, ήτις κεΐται νΰν έκτάθην, ώς 
ήρως πεσών έν τω πεδίφ τής δόξης. Τδ δλον 
μήκος τοΰ ναοΰ ήτο 359 ποδών, έν φ τδ πλάτος 
αύτοΰ ήτο 173 ποδών. Έκ τών διαστάσεων 
τούτων καταφαίνεται δτι ό ναός τού ’Ολυμπίου 
Διδς ήτο εις τών μεγαλειτέρων ναών τής άρ- 
χαιότητος. διότι ό ναός τής Άρτέμιδος έν Έφέσφ, 
ό μέγιστος πάντων τών ναών, είχε κατά τδν 
Βιτρούβιον μήκος μέν 425 ποδών, πλάτος δέ 
220, ό δε έν Σελινοΰντι τής Σικελίας διασωθείς 
ναός τοΰ Διδς έχει μήκος 331, καί πλάτος 161 
ποδών. ’Άλσος ιερόν περιέβαλλε τδν ναόν τοΰ 
’Ολυμπίου Διδς έν Άθήναις· πλεΐστα δέ άνα- 
θήματα καί άγάλματα διεκόσμουν αύτόν. Τήν 
τοΰ ιερού περιβόλου είσοδον άπετέλει ή μέχρι 
σήμερον σωζομένη Πύλη, ή λεγομένη Πύλη τού 
Άδριανοΰ, ήν ή έπί τοΰ έπιστηλίου έπιγραφή 
χαρακτηρίζει ώς δριον χωρίζον τήν άρχαίαν 
πόλιν τοΰ Θησέως άπδ τής νεωτέρας πόλεως 
τοΰ Άδριανοΰ.

Έν τή παρατεθειμένη ήμών εϊκόνι παρί- 
σταται έμπροσθεν μέν ό ναός ώς σήμερον πα
ρουσιάζεται ήμΐν, εις τό βάθος δέ ή γεραρά 
Άκρόπολις, κλείουσα σεμνοπρεπώς τήν δλην 
εικόνα.

II.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΟΥΛΑΝΔΟΥ
Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ.

Μετάφρασις Λ. Μαβίλλη.

Κάστρο ’ς τά χρόνια τά παληά ψηλό, καμαρωμένο 
Μακρυά’ς τούς κάμπους ’φάνταζεν ώς τ’άκρογιάλι 

πέρα·
Μέ περιβόλια ολόγυρα ήταν στεφανωμένο,
' Οπου άμετρ’ άνθη μ’ εύωδιαΐς γιομίζαν τδν άέρα, 
Και βρύσαις τά δροσόβολα νερά τά ψήλου έρ- 

ρίχναν.
Πού, ώς τό δοξάρι τ’ ούρανοΰ, λαμπρά χρώματ’ 

έδειχναν.

Καί βασιλέας δυνατός ’ς τδ κάστρο αύτδ καθότουν, 
Εις τά ρημάτα πλούσιος, ’ς ταΐς νίκαις ξακουσ

μένος ·
’Στδ θρόνο του έβασίλευε κ’ ύπερηφανευότουν, 
Κ’ ήταν άχνδς ’ς τδ θώρι του, ’ς τήν δψι άσβο- 

λωμένος ■

Γιατ’ είναι φρίκ’ ή σκέψι του καί λύσσα είναι 
τδ βλέμμα,

Τά λόγια του είναι φραγγελιαΐς, τδ γράψιμό του 
εΐν’ αίμα.

Κατά τό κάστρο μια φορά τραβούσ’ ίσια τδ δρόμο 
Τραγουδιστάδων θαυμαστών τρισεύγενο ζευγάρι· 
Άσπριζαν τά μαλλιά τοΰ ενός, καί τ’ άλλουνοΰ 

’ς τδν ώμο 
Όλόξανθα χρυσά σγουρά κυμάτιζαν μέ χάρι· 
Ό γέρος μέ τήν άρπα του καθότουν ’ς άτι ώραΐο, 
Κ’ είχε ’ς τό πλάγι του πεζό τδν άνθισμένο νέο.

Κι’ ό γέρος μίλησε τοΰ νειοΰ· "Γυιέ μου καλέ, 
’τοιμάσου!

Τά πλειδ βαθυά τραγούδια μας νά θυμηθής εΐν’ 
ώρα,

Τήν πλιδ γεμάτη σου φωνή βγάλε· τά δυνατά σου 
Κάμε γιά νά ζευγαρωθούν γλύκα καί πίκρα τώρα 
Μέσ’ τό γλυκύτατο σκοπό, γιατί σήμερα μία 
'Ρηγδς πρέπει νά ’γκίξουμε μαρμάρινη καρδία.”

Εις τδ ψηλό πολύστυλο κιόλης έφθάσαν δώμα, 
Πού ’ταν ’ς τδ θρόν’ ό βασιληάς μέ τή βασί- 

λισσά του·
Καθώς ’ς τούς πάγους τού βόρεια μ’ αίματωμένο 

χρώμα
Ό ούρανός λαμποκοπά, παρόμοια’ναι ή θωριά του 
’Στδ μεγαλείο της φοβερή· γεμάτ’ όμως γλυκάδα 
Ίδ θώρι τής βασίλισσας, σαν φεγγαριού λαμπράδα.

Αρχίζει τότε ό γέροντας τήν άρπα του νά κρούη, 
Κι ο ήχος όλο φουσκώνοντας ’στήν άκοή πλη

θαίνει
I εμάτος, πού ’ναι θαυμαστό κανείς νά τόν άκούη· 
Ιού νέου ρέοντας κ’ ή φωνή ξάστερη, ούράνια 

βγαίνει,
Καί άνάμεσα ’ς τούς ήχους της τού γέροντα 

βοΐζουν
Βαθυά ή φωναΐς, ώσάν στοιχειά νά σιγομουρ- 

μουρίζουν.

'Υμνολογούν τής έρωτιάς, τής άνοιξις τά μάγια, 
Καιρούς χρυσούς, καλότυχους, άντρειά κ’ έλευ- 

θερία,
Τήν πίστιν ψάλλουν κ’ εύλογούν καί κάθε πράξιν 

άγια,
Καί μελετούν κάθε καλό πού ύψόνει τήν καρδία, 
Και κάθε χάρι κι’ ώμορφιά, πού τήν ζωή στολίζει, 
Στενευοντας τ’ άνθρώπινο στήθος νά λαχταρίζη.

I άρχοντολόϊ νά περγελα τριγύρω ξεμαθαίνει, 
Κι’ οί άπόκοτοι πολέμαρχοι γύρω ’στδ βασιλέα 
Ιό θεόν δλοι προσκυνούν ή ρήγισσα λυωμένη 
’Απ’ τδ τραγούδημα πού ήχα τόσο τερπνά κι’ 

ώραΐα,
Πίκρα γροικώντας ’ς τήν καρδιά σμιγμένη μέ 

γλυκάδαις,
'Ρόδο άπ’ τόν κόρφο της πέτα πρδς τούς τρα

γουδιστάδες.

"Μοΰ έξελογιάστε τούς πιστούς στρατιώταις μου, 
δέ φτάνει;

θέλετε και τή ρήγισσα νά ξεπλανέστε ακόμα;” 
Τέτοια φωνή μανίζοντας ό βασιλέας βγάνει, 
Κ εκεί πού φώναζ’, έτρεμε εις δλον του τδ σώμα.

Τ’ αστραφτερό ρίχνει σπαθί μέσα ’ς τοΰ νειοΰ 
τά στήθη,

Κι’ δθ’ έβγαιναν χρυσαϊς φωναΐς, άχτίδ’ από αίμα 
έχύθη.

Κι’ όλο μακρυά σκορπίστηκε σάν άπ’ ανεμοζάλη 
Τδ πλήθος ποΰ τούς ακούε κ’ έρρίχτηκε νά φύγη · 
Ό νέος έξεψύχησε ’ς τοΰ γέρου τήν αγκάλη, 
Κ’ έκεΐνο; μέσα’ς τδ μαντύ τδ λείψανο τυλίγει· 
Τ’ άνασηκόνει άπδ τή γής, ώς τ άλογο τό φέρνει, 
Ί δ δένει καθιστδ σφιχτά κ' έκεΐθ έξω τδ παίρνει.

'Ομως έκοντοστάθηκε πριν άπ’ αύτοΰ μακρύνη 
Ό προεστώς τραγουδιστής εις τήν μεγάλη πύλη· 
Άδραξ’ έκεΐ τήν άρπα του, τήν δοξαστήν εκείνη, 
Τήν έσπασε χτυπώντάς την εις μαρμαρένια στήλη· 
Έπειτα έβάλθη κ’ έσκουξε μέ τή φωνή του όλη, 
Ποΰ έβούϊξαν τρομαχτικά κάστρο καί περιβόλι·

“Άλλοιά ’πδ σάς περήφανα ξώστεγ’, άνάθεμά σας! 
Ποτέ σας πλειά γλυκός ήχδς εδώ νά μήν ήχήση, 
Ούτε τραγούδι, ούτ’ άργανο· μονάχ’ άνάμεσα σας 
Ν’ άκούωντ’ έρμα κλάσματα καί στεναγμοί πε

ρισσοί,
Καί τρομασμένα βήματα σκλάβων, ώς ποΰ νά 

φτάση
Ή οργή τοΰ εκδικητή θεού κί βλα νά σάς σω- 

ριάση!

"’Αλλοιά σας μοσκομύριστα, δροσάτα περιβόλια, 
Μ’ δλαις ταΐς χάραις τοΰ Μαγιού σείς μυριο- 

πλουπισμένα,
’Εδώ σάς δείχνω τού νεκρού παλληκαοιού τά 

δόλια
Κί άγνώριστα πιθέματα, σκληρά χαροσβυμένα, 
Γιά νά στερφέψουν τά νερά καί σείς νά μαραθήτε, 
Καί γλήγωρα πετρόνοντας νά κατερημαχτήτε!

’Ανάθεμά σ’, αισχρέ φονηά, καί τρισανάθεμά σε!
Ολοι όσοι γλυκοτραγουδούν μ’ εμέ σέ καταριών-

ται·
Τού κάζου πάντ’ άχόρταγος σύ γιά στεφάνια νάσαι, 
Γιά μεγαλεία καί τιμαΐς, πού μ’ αίματ’ άπο- 

χτώντα·.·
Σ αιώνια νύχτα λησμονιάς ή φήμη σου άς βου- 

λθΈι·
Σάν ψυχομάχημα στερνό σ άδειον άέρ’ άς σούση!”

Τά λόγια τοΰτ άπ’ τδ θεό ψηλά συνακουστήζαν, 
Καί νά! ποΰ οι πύργοι κατά γής εΐν’ όλοι γκρε

μισμένοι ■
Νά, τά περήφανα ήλιαζά σωρός όλα γενήζαν, 
Έξω άπδ μιά στήλη ψηλή, πού άζόμα ολόρθη 

μένει.
Ερμη, ραϊσμένη άναθυμα παληά μεγαλοπρέπεια, 
Ομως ’ς ολίγο πέφτοντας ζαί αύτή θά γένη ρέπια.

Καί γύρω άντί περιβολιών λουλούδια νά τριον- 
τίζουν,

Παντέρμα εΐν’ όλα κί άκαρπα· τδν ίσκιο δέ
’σκορπάει

Δεντρδ κανένα, καί νερά τδν άμμο δέ δροσίζουν 
Ούτε τραγούδι, ούτε χαρτί τό ρήγα μελετάει· 
ίησμονησιά παντού, παντού καταστροφής τρο

μάρα.
Λύτά κάμε τοΰ γέροντα τραγουδιστ’ ή κατάρα.

Ο ΓΕΡΩΝ ΑΠΟΜΑΧΟΣ.

εσπέρας· αί άκτΐνες τού δύοντος 
ίου έπιπτον λοξώς καί αί σκιαί τών 
κιών έπί τής εύρείας λεωφόρου έμη- 

κύνοντο· βαθμηδόν τά αντικείμενα όλα έκαλύ- 
πτοντο ύπδ τοΰ άμυδροΰ τής εσπερινής ώρας 
φωτός.

Έπί τίνος τετραγώνου ογκολίθου κειμένου 
απέναντι τής έπί τής λεωφόρου άνεγειρομένης 
οικίας έζάθητο άνήρ γέρων, κεκυρτωμένος, ισ
χνός καί ρακενδύτης· έφαίνετο ύπερβάς τδ ογδοη
κοστόν τής ήλικίας του έτος, διότι καί τδ 'πρό- 
σωπόν του ήτο πλήρες ρυτίδων καί δ οφθαλμός 
του ήτο σχεδόν έσβεσμένος καί ή ισχνή του 
χειρ έρειδομένη έπί τοΰ γόνατος έτρεμεν ό,τι 
όμως ιδίως είλκυε τήν προσοχήν τών διαβατών 
ήτο ή μελαγχολική έζφρασις τοΰ προσώπου του, 
ό κάματος εκείνος ο άπεικονισμένος έπί τοΰ όλου 
σώματος τοΰ γέροντος, το προανάκρουσμα τοΰ 
προσεχούς θανάτου. Έκ πρώτης οψεως ένόει 
τις ότι ό άνήρ έκεΐνο; έπασχε καί σωματικώς 
καί ηθικώς.

Γήρας, πενία καί νόσος, τά τρία χειρότερα 
δεινά τής ανθρωπότητας! Ό νέος, καί πτωχός, 
έχει έλπίδα μέλλοντος αΐσιωτέρου, καί ή έλπις 
αύτη παρέχει εις τδν οφθαλμόν του τδν ζωηρόν 
τής ευδαιμονίας σπινθήρα· ό γέρων, υγιής ών, 
έκφράζει έν όλη τή οψει του είδος εύχαριστή- 
σεως ήρέμου καί άναπαύσεως — άλλ’ ό γέρων, 
πτωχός καί πάσχων, είναι ή είκών τής άπελ- 
πισίας, είναι ή αληθής προσωποποίησις τής αδη
μονίας!

Γοιοΰτος ήτο ό παρά τήν λεωφόρον καθή- 
μενος άνήρ — έσχάτης άπελπισίας είκών. Καί 
διήρχοντο οί διαβάται, οί μέν εύθυμοι καί ζωη
ροί , οί δέ σπεύδοντες καί σκεπτικοί, έκαστος 
παρακολουθών τούς ίδιους αύτοΰ συλλογισμούς. 
Έ.ρριπτον μέν έπί τοΰ πτωχού γέροντος βλέμμα, 
άλλ’ έπειδή ούτος ούτε υψονε τούς δφθαλμούς 
του, ούτε έτεινε τήν χεΐρά του ώς έπαίτης, οί 
πλεΐστοι διέβαινον ούδέ προσοχής άξιοΰντες 
αύτόν.

Σφριγών νεανίας διήλθε τήν λεωφόρον. Ήτο 
νέος άξιωματικός, ού ή όψις καί ό σπινθηρο- 
βολών δφθαλμδς ένέφαινον πληθώραν ζωής καί 
ευδαιμονίας. Μ ή ό νεαρός ούτος στρατιωτικός 
δέν εΐχεν αφορμήν νά ήναι εύτυχής; Γόνος εύ- 
καταστάτου οίκογενείας, διακούσας τακτικώς τάς 
σπουδάς του έν τή στρατιωτική σχολή, κατε- 
τάχθη εις τδν στρατόν, καί πλήρης φιλοτιμίας 
ζαί πατριωτισμού άπεφάσισε νά υπηρέτηση εύ- 
όρκως τήν πατρίδα του. Ή συναίσθησις αυτή 
παρεΐχεν εις τήν δλην παράστασίν του τό γόη- 
τρον τοΰ εύτυχοΰς άνθρώπου.

Έβάδιζε βραδέως περιεργαζόμενος τά περί 
αύτόν. Αίφνης είδε τδν καθήμενον πρεσβύτην 
καί έστη ένώπιον του. 11 μορφή αυτή τω ένε- 
ποίησε οαθεΐαν έντύπωσιν. ΙΙροσέβλεψεν έπί 
στιγμάς τδν καθήμενον. Όποια άντίθεσις με
ταξύ αύτοΰ τοΰ έτοιμοθανάτου πρεσβύτου καί 
τοΰ ζωηρού νεανίου!

— Τί κάθεσαι έδώ; ΙΙάαχεις; ήρώτησε τδν 
γέροντα μετά φωνής γλυκείας, έν η έξεφράζετο 
ή συγκίνησις ζαί τδ ένδιαφέρον.

— Τί νά’κάμω; άπεζρίθη ό γέρων· κάθη- 
μαι, επειδή αισθάνομαι τήν άνάγκην νά άνα- 
πνεύσω ολίγον ή άναπνοή μέ λείπει εις τδ 
πτωχικόν καί σκοτεινόν δωμάτιόν μου, δπου δέν 
ευρίσκω άνάπαυσιν.

— Καί δέν έχεις οικογένειαν; δέν έχεις αν
θρώπους νά σέ περιποιηθοΰν εις αύτήν τήν ήλι- 
κίαν; ήρώτησεν ό νέος πλησιάζων.

Δέν έχω κανένα εις αύτδν τδν κόσμον . . . 
Είμαι μόνος.

— Καί πώς ζής;
— Είμαι άπόμαχος, καί λαμβάνω δώδεκα 

δραχμάς τον μήνα.
— Δώδεκα δραχμάς! άνεφώνησεν ό νέος.
— Αύτάς μόνον έκρινε δίκαιον ή Κυβέρνησις 

νά μοΰ δώση . . . Καί δμως ύπηρέτησα εις 
δλον τδν άγώνα . . . δκτώ έτη έκρατοΰσα τό 
οπλον . . .

— Πώς γίνεται τοιαύτη άδικία; Δώδεκα 
δραχμάς;

— Τί νά γείνη, παιδί μου; είπεν ό γέρων 
υψών τούς οφθαλμούς του πρδς τδν αξιωματικόν. 
Έζήτησα τά δίκαιά μου... παρεκάλεσα μεγά
λους καί μικρούς ... Νά ήσαι εδχαριστημένος, 
μοί άπήντησαν, ότι λαμβάνεις καί τάς δώδεκα 
δραχμάς ... Τί νά κάμω; Έσιώπησα καί 
είμαι . . . εύχαριστημένος. — Άλλ’ άς ήναι, 
προσέθηκε μετ’ ολίγας στιγμάς- διά πολύν και
ρόν πλέον δέν θά μ’ έχη βάρος ή Κυβέρνησις . . . 
Γρήγορα θ’ άποθάνω!

— Γούτο είναι άδικον! άνεφώνησε πάλιν ό 
αξιωματικός· άρχαΐος στρατιώτης τής πατρίδος 
νά δυστυχή εις τοιοΰτον βαθμόν!

— Αί, παιδί μου, είπεν ό γέρων αύτή είναι 
ή τύχη τών περισσοτέρων άνθρώπων τοΰ άγώ- 
νος . . . Άλλά δέν παραπονοΰμαι· έκαμα τδ 
χρέος μου · έπληγώθηκα, καί αύταί αί πληγαί 
μου είναι ή παρηγοριά μου ... μ’ ενθυμίζουν 
τήν ώραιοτέραν έποχήν τής ζωής μου.

Ό νέος αξιωματικός ίστατο σύννους· τέλος 
άποτεινόμενος πρδς τδν άπόμαχον ώς λαβών μίαν 
άπόφασιν, είπε·

— Καί ποΰ κατοικείς, γέρον;
— Έδώ πλησίον . . . εις αύτδν τδν στενόν 

δρόμον, όποΰ βλέπεις δεξιά . . . τδ δεύτερον 
σπήτι αριστερά εις τήν αδλήν.

Ό άξιωματικός παοηζολούθησε διά τοΰ βλέμ
ματος τήν διεύθυνσιν καί χαιρετήσας τόν πρε
σβύτην έξηκολούθησε τδν δρόμον του, σύννους 
καί κάτω νεύων.

* **

I ήν επιούσαν ό νέος άξιωματικός μαθών παρά 
τών γειτόνων τδ όνομα τοΰ άπομάχου μετέβη 
εις το ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών, έζήτησε 
τούς καταλόγους τών απομάχων καί εΰρεν ότι 
ό γέρων τφ είπε τήν αλήθειαν. Συγγενής ων 
τοΰ ύπουργοΰ μετέβη παρ’ αύτφ, τφ έξέθηκε 
τήν ύπόθεσιν, τδν συνεκίνησε καί ελαβε παρ’ αύ
τοΰ τήν ύπόσχεσιν ότι ή σύνταξις τοΰ γέροντος 
ήθελεν αύξηνθή. “Εχων όμως υπηρεσίαν επί 
δύο ήμέρας δέν έλαβε καιρόν ν’ άναγγείλη τοΰτο 
εις τδν γέροντα άπόμαχον τήν τοίτην μόνον 
ήμέραν διηυθύνθη κατεσπευσμένως εις τό ύπο- 
δειχθέν αύτφ μέρος.

— Ό γέρων δέν είναι πλέον έδώ, τφ είπε 
γυνή κατοικούσα έν τή αύλή.

— Καί ποΰ είναι;
— Νομίζω ότι ύπήγεν εις τό νοσοκομεΐον, 

έπειδή έπασχε πολύ καί δέν είχε πλέον ζωήν, 
ήτο γέρων, βλέπεις.

’Αμέσως ό άξιωματικός έπιβάς άμάξης με
τέβη εις τδ στρατιωτικόν νοσοκομεΐον . . . Παρά 
τήν θύραν ίστατο ή νεκρική άμαξα . . . Είσήλθε 
καί ήρώτησε τδν σκοπόν, ποΰ είναι τό δωμάτιόν 
τοΰ γέροντος άπομάχου.

— Αύτδς άπέθανε, τφ άπήντησεν ό θυρωρός, 
καί τώρα θά τδν θάψουν . . .

— Ό δυστυχής! άνέκραξεν ό άξιωματικός. 
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν κατεβιβάζετο ά- 

πλούν ξύλινον φέρετρον έκ τοΰ άνω πατ<όματο; 
τοΰ νοσοκομείου.
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— Ιδού, κύριε λοχαγέ, τώ είπεν ό σκοπός. 
Τώρα θά τδν θάψουν άπέθανε χθες τδ βράδυ. 
Τδ φέρετρον είχε τεθή έπί τή; άμάξης — προε- 
ποοεύετο ίερεύς — ούδείς ήκολούθει. Ο αξιω
ματικό; μόνο; συνώδευσε τήν κηδείαν τοΰ γέ
ροντας. Ή άμαξα διηυθύνθη πρδ; τδ νεκροτα- 
φεΐον. Έχει — είς τδ μέρο; τδ κοινόν κατε- 
βιβάσθη έντδ; ετοίμου λάκκου τδ ξύλινον φέρε
τρον. Ό ίερεύς είπε μικράν προσευχήν, καί ό 
τάφο; έκαλύφθη διά χώματος.

'0 αξιωματικό; έστάθη έπί ώραν ικανήν 
ενώπιον τοϋ τάφου· είτα δέ χύσας δάκρυ είς 
τήν μνήμην τοΰ πτωχού άγωνιστοΰ έξήλθε τοΰ 
νεκροταφείου συγκεκινημένος.

— Ουτω λοιπόν, είπε καθ’ έαυτον παρακο- 
λουθών τήν δενδροστοιχίαν τών κυπαρίσσων, τήν 
έκ τοΰ νεκροταφείου πρδς τήν πόλιν άγουσαν — 
ουτω λοιπόν άνταμοίβει ή πατρίς τού; ύπέρ 
αύτής προκινδυνεύσαντας; . . . Πόσον -άδικος 
είναι αύτδς ό κόσμος!

Κατ’ έτος κατά τήν ημέραν τοΰ θανάτου τοΰ 
γέροντος άπομάχου στέφανος δάφνης κοσμεί τδν 
πενιχρόν σταυρόν τοΰ τάφου αύτοΰ. Τδν στέ
φανον τοΰτον καταθέτει ίδίαις χερσίν έπί τοΰ 
τάφου μετά θρησκευτικής εύλαβείας ό νέο; άξιω- 
ματικός.

Ιδού ή άμοιβή τοΰ άγωνιστοΰ!

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΓΓΕΡΟΣ.
Ύπό Δ. Βικέλα.

Αιμίλιο; Έγγερο; (Emile Egger), ό 
πατριάρχη; τών έν Γαλλία Ελληνιστών· 
ώ; τδν άπεκάλεσε κατ’ αξίαν ό έπ ονύ- 

ματι τής ’Ακαδημία; τών ’Επιγραφών λαλήσας 
έπί τοΰ τάφου του συνάδελφό; του Κ. Desjar
dins, άπεβίωσεν έκ συγκοπή; τή; καρδίας, εί;

τά λουτρά τοΰ Β.0ΥΑΤ, τήν 30 τοΰ παρελθόντα; 
Αύγούστου, εί; ήλικίαν έβδομήκοντα καί δύο έτών·

Πρό έτών πολλών έπερίμενεν δτι ό θάνατο; 
θά έπέλθη αιφνίδιο;. Ναί μέν δέν έπήλθε καί 
πρόωρο; δσον ένόμιζε, άλλά τοΰτο ούδαμώ; σμι
κρύνει τήν υψηλήν σημασίαν τών έπομένων 
γραμμών, αΐτινες, γραφεΐσαι άπδ τδ 1856, άνευ- 
ρέθησαν μεταξύ τών έγγράφων του μετά τδν θά
νατόν του. “Έχω τδ προαίσθημα δτι ό θάνατο; 
"θά έπέλθη αιφνίδιος καί πρόωρος,... Τοΰτο 
“θλίβει άλλά δέν μέ ταράσσει. 'Η ζωή μου 
"διέρχεται έπί τοΰ παρόντος τόσω εύτυχής, ώστε 
"δέν δύναμαι νά τήν άφήσω άνευ λύπης. Ούτε 
"συνεπληρώθη είσέτι τδ ταχθέν μοι έν αύτή 
' έργον. Τήν δέ ζωήν έξετίμησα πάντοτε μάλ- 
"λον διά τά καθήκοντα ή διά τά; άπολαύσεις 
“τη;. ’Αλλά δέν θέλω νά ήττηθώ ύπδ οίασ- 
“δήποτε άδυναμίας. Έάν τδ τέλος έπέλθη έξαί- 
"φνης, ά; γνωρίζη ή προσφιλή; μου σύζυγο;, 
"καί τά άγαπητά μου τέκνα καί οί φίλοι μου 

πάντες, οτι ή ψυχή τούλάχιστον δεν κατελήφθη 
' έξ άπροόπτου. άλλ' δτι πρό χρόνου προέβλεπε 

καί έπερϊμενε μετά καρτερία;. Υποτάσσομαι 
“άγογγύστω; εί; τά μυστήρια τή; θείας Πρό

νοια;. Ή θέλησα πάντοτε τδ καλόν, ώστε έλ- 
πίζω δτι ό θεό; θά μέ κρίνη επιεικώς, καί δτι 
ή μνήμη μου (έάν διαμείνη ένθύμησί; μου τι;) 

' θά άποτελέση διά τήν οικογένειαν μου ώ; δι- 
' καίωμα κεκτημένον έπι τή; ύπολήψεως τών 

χρηστών ανθρώπων.”

Καθώς έπερίμενεν έν φιλοσοφική αταραξία 
τδν θάνατον, ουτω μετά τής αύτής καρτεροψυ
χίας ύπέστη καί τήν δοκιμασίαν, ήτι; κατά τά 
τελευταία έτη τή; ζωή; του τδν έπεσκέφθη. 
II τόφλωσι; είναι πάντοτε πάθημα σκληρόν, 

άλλά πόσφ σκληρότερον είς λόγιον, οίος ό Eg
ger, ειθισμένον εί; άδιάκοπον έργασίαν, καί 
αισθανόμενο·? ακμαία; είσέτι τά; πρδ; έργασίαν 
δυνάμεις του. Άλλά δέν κατεβλήθη. Έξη- 
κολούθησε διδάσκων έν τή Σορβόννη μέχρι τοΰ 
τελευταίου πρδ τοΰ θανάτου του έτους, ούδέ- 
ποτε δέ διέκοψε τά; μελέτα; του. Μή δυνά- 
μενος αύτδ; ν’ άναγινώσκη, ήκουε τού; οικείου; 
άναγινώσκοντας, μή δυνάμενος νά γράφη, ύπη- 
γόρευεν είς τούς δύο γραμματείς του τά; δια- 
τριβάς, τά; οποία; μέχρι τής παραμονής έτι τοΰ 
θανάτου του έδημοσίευεν, ή τάς διορθώσεις τών 
παλαιών έργων, τών οποίων προπαρεσκεύαζε 
τήν άνατύπωσιν.

Ούτως, έργαζόμενος άπαύστως, περικυκλού- 

μένος ύπδ συμβίας άξια; αύτοΰ, ύπδ τέκνων 
ατινα ηύτύχησε νά ΐδη καλώ; άποκαταστηθέντα, 
ύπό φίλων τιμώντων καί άγαπώντων αύτόν, 
ουδέποτε έμεμψιμοίρησε, άλλ Αποτασσόμενο; 
άγογγύστω; είς τά μυστήρια τή; θείας Πρό
νοιας”, ηύχαριστεϊτο διά τήν άπονεμηθεΐσαν είς 
αύτόν δόσιν εύτυχίας, καί άντέτασσε τήν γαλήνην 
τής ψυχής του είς τήν στέρησιν τής δράσεως.

'Ο Egger έγεννήθη τώ 1813 είς Παρισιού; 
έκ γονέων ταπεινών, καταγομένων έκ τή; Αύ
στρίας. Έπισκεφθεΐς πέρυσι τήν μικράν πόλιν 
Villach τής Καρυνθίας, είδον εις τδ κοιμητή- 
ριόν τη; τάφον τή; οικογένεια; Egger. "Οτε, 
έπανελθών εί; Παρισιού;, τώ άνέφερα περί τού
του, “ Ίσως, μοί είπε μειδιών, ίσως περιέχει 
οστά συγγενών μου”.

'Ο πατήρ του, επιπλοποιό; τδ επάγγελμα, 
άπέθανε·? ενωρίς, ώστε ό νέο; Egger, μαθητευό- 
μενος έτι, ήναγκάσθη νά δίδη μαθήματα πρδς 
συντήρησιν έαυτοΰ τε καί τή; μητρός του. Άλλ’ 
αί δυσχέρειαι τοΰ βίου, άντί τοΰ νά φέρωσιν 
έμπόδιον είς τάς προόδους του, έχρησίμευσαν άπ’ 
έναντίας ώ; κέντρο·?. Τώ 1833, εικοσαετής μόλις, 
άνηγορεύθη διδάκτωρ τής φιλολογίας. Κατά τδ 
επόμενον έτος, λαβών τον βαθμόν καθηγητοΰ, 
ήρχισε παραδίδων τήν φιλολογίαν εις διάφορα 
εκπαιδευτικά καταστήματα τών Παρισίων. Τώ 
1837 έστερέωσε τήν ύπόληψίν του διά τή; συγ
χρόνου έκδόσεως τοΰ Βάοωνος καί τοΰ Αογγίνου. 
Τώ 1839 έστέφθη ύπό τή; Ακαδημίας διά τήν 
κριτικήν του έρευναν περί τών ιστοριογράφων 
τοΰ Αύγούστου. I ω 1840 οιωρίσθη καθηγητής 
άναπληρωματικδ; έν Σορβόννη εί; τήν έδραν τοΰ 
διάσημου Boissonade, τδν όποιον δριστικώς διε- 
δέχθη κατά τδ 1855, άναγορευθείς πρό ένδ; ήδη 
έτους μέλος τής Ακαδημία; τών ’Επιγραφών. 
Έπί τούτοι;, μέλος τοΰ άνωτάτου Συμβουλίου 
τής Δημοσίου έκπαιδεύσεως, συντάκτης τοΰ ακα
δημαϊκού περιοδικού Journal des Savants, έπί- 
τιμος πρόεδρο; τοΰ Συλλόγου πρός διάδοσιν τών 
Έλληνικών γραμμάτων έν Γαλλία, ό Egger 
άπήλαυε τής γενικής ύπολήψεως, καθώς άπήλαυε 
τοΰ σεβασμού καί τή; άγάπης όσων ηύτύχησαν 
νά τόν γνωρίσωσιν έκ τού πλησίον.

Μακράν ήθελεν εΐσθαι ή άπαρίθμησις τών 
έργων οσα έδημοσίευσεν, άδύνατον δέ σήμερον 
ή τών ποικίλων δσω καί σπουδαίων διατριβών 
του, τάς όποιας έπί τοσαΰτα έτη είς διάφορά 
περιοδικά κατεχωρίσθησαν. Η σύντομος άλλά 
περιεκτικωτάτη Ιστορία τοΰ Βιβλίου” καί ή 
δίτομος συγγραφή του "περί τού Ελληνισμού 
έν Γαλλία’ είναι ίσως τά γνωστότερα παρ’ήμΐν 
έκ τών προϊόντων τού σοφού καλάμου του.

'Ο θάνατος τοΰ Egger είναι ζημία μεγίστη 
ούχί μόνον διά τήν Γαλλίαν καί τήν 'Ελληνικήν 
φιλολογίαν, άλλά διά τήν Ελλάδα αύτήν. 'Η 
αγάπη του δέν περιωρίζετο εις τήν άρχαίαν, 
τήν κλασικήν Ελλάδα. Παρηκολούθει μετ’ εν
διαφέροντος πάσαν πρόοδον τής νεωτέρας ήμών 
φιλολογίας, καθώς καί τοΰ πολιτικού ήμών βίου 
τάς περιπέτειας. Οί δέ είς Παρισίους χάριν 
μαθήσεως προσερχόμενοί Έλληνες εύρισκον πάν
τοτε έν αύτώ προστάτην αγαθόν καί σύμβουλον 
πολύτιμον. Μετά έθνική; δέ ύπερηφανείας δύ
ναμαι ένταΰθα νά προσθέσω, δτι κατά τήν τελευ- 
ταίαν ήμών συνοιάλεξιν, τήν παραμονήν τή; εί; 
Royat άναχωρήσεώς του, μοί έλεγεν δτι, καίτοι 
μετά τοσούτω·? Ελλήνων έλθών εί; έπαφήν, 
ούδέποτε παρ’ ούδενδς έλαβεν αφορμήν δπως 
μετανοήση διά τήν προθυμίαν μεθ’ ής ήνοιγε 
τήν φιλόξενον θύραν του εί; πάντα έπ’ δνόματι 
τής Ελλάδος παρουσιαζόμενον. Καί έάν ποτέ 
ένοχλήθη ύπό τίνος, εΰρισκεν έν τή έπιεικεία 
τή; εύγενοΰς του καρδία; λόγους, δπως δικαίωση 
τήν γενομένην ένόχλησιν. Ήγάπα τήν Ελλάδα 

καί τούς “Ελληνας. Έπί έτη πολλά, δπως είπε 
εύγλώττω; ό Κ',ς Σαρίπολο; έπί τοΰ τάφου του, 
ό Eggf.r ήτο άληθώς ό Πρόξενος τών Ελλή
νων έν Παρισίοις.

Έν ΙΙαρισώις, μηνϊ Σεπτεμβρίω 1885.

Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ.

Ύπό Γρηγορίου Γώγου, Αρχιμανδρίτου,Λεσβίου.

(Συνέχεια.)

ΊΙ ελληνική γλώσσα διδάσκεται καί σπου
δάζεται εί; τά γυμνάσια τών ΙΙιεριστών μετά 
πολλή; ακρίβειας τε καί έπιμελείας· διό καί 
κατά καιρού; άνεδείχθησαν έξ αύτών επίσημοι 
καί περικλεείς έλληνισταί καί καθηγηταί τή; 
ελληνικής φιλολογία; τε καί φιλοσοφία;· σή
μερον διαπρέπουσιν έν αύται; ό έπί πεντηκον
ταετίαν διδάξας τήν φιλοσοφίαν έν τώ ένταΰθα 
έθνικώ Πανεπιστήμιο» κλεινός καί γεραρΰ; Κα
θηγητή; Cyrillgs Horvath, ό πολυμαθή; 
καί άριστο; ελληνιστή; καί συγγραφεϋς δοκιμώ- 
τατο; Benedek Czaplar, καί ό τά;’Αθή
να: έπισκεφθεΐς καί τήν ήμετέραν γλώσσαν έπι- 
στάμενο; σοφός καί φιλέλλην ’Αρχιεπίσκοπο; 
Arnold Ipolyi, δστις έξ Αθηνών πρδ δε
καπενταετίας, κατ' εντολήν τής ούγγρικής Κυ
βερνήσεως, μετέβη είς Κωνσταντινούπολή, καί 
έξηρεύνησε τήν εις τά βυζαντινά άνάκτορα σω- 
ζομένην καί προμνησθεΐσαν Κορβίνειον βιβλιο
θήκην, ής τόμους πολυτίμου; έδωρήσατο αύτώ 
καί τώ ούγγρικώ I Ιανεπιστημίω ή εύγενής με- 
γαλοφροσύνη τοΰ τότε Σουλτάνου Άπτούλ Άζίζ.

κβ'.) Τό Γυμνάσιου τών Βενεδικτίνων, Bene- 
diktiner Gymnasium, 12 καθηγηταί κληρικοί, 
διδάσκουσι μετά πολλή; πνευματική; καί ηθικής 
ώφελεία; 200 μαθητές πάσης έθνικότητο; καί 
δόγματος. Οί Βενεδικτίνοι μοναχοί τή; καθο
λική; ’Εκκλησία; φιλοπονώτατοι καί πλουσιώ- 
τατοι εί; κτηματικήν περιουσίαν, συντηροΰσιν έν 
Ούγγαρία 8 ανώτερα γυμνάσια καί διδάσκουσι, 
ταύτοχρόνως, τόν λόγον τοΰ Θεού είς τά; ιερά; 
’Εκκλησίας τών πόλεων, απολαμβάνοντας έπα- 
ξίως τό σέβα; καί τήν εύλάβειαν τών χριστιανών.

κγ'.) Τδ μέγα καθολικόν Ιεροσπουδαστήριον, 
Pries ter semi n ar καλούμενον, κεΐται παρά 
τά πλευρά τού έθνικοΰ Πανεπιστημίου, καί διά 
τή; λαμπρά; καί μεγάλη; αύτοΰ οικοδομή; εμ
φαίνει ακμήν καί έπισημότητα ■ 15 καθηγηταί 
διδάσκουσι τά θεολογικά καί τά σχετικά τούτοι; 
μαθήματα 112 ίεροσπουδαστάς οίκοτρόφους, 
συντηρουμένους δωρεάν έκ τή; πλούσιας περι
ουσίας τοΰ καταστήματος, καί άπδ τής έτησίου 
προσφοράς δισχιλίων φρ. παρ’ έκάστου τών άπδ 
τών επισκοπικών κτημάτων βαθύπλουτων Ιεραρ
χών τής Ούγγαρίας, έχοντος διά τοΰτο τδ δι
καίωμα, άλλά καί τήν δφειλήν, ταύτοχρόνως, 
δπως άνά πενταετίαν πέμπη πρδς εκπαίδευσιν 
2 ή 3 ύποτρόφου; ίεροσπουδαστάς έπαρχιώτας, 
οΐτινες συμπληρούντες τά; θεολογικά; αύτών 
σπουδά; έν τή θεολογική καί φιλοσοφική Σχολή 
τοΰ Πανεπιστημίου έπί τριετίαν, απέρχονται 
διπλωματοφόροι είς τά ίδια, πρδς έκπλήρωσιν 

τή; ιερά; αύτών άποστολής. Τδ Ιεροσπουδα
στήριον τοΰτο έχει έτήσιον εισόδημα άπδ τής 
κτηματικής αύτοΰ περιουσίας 300,000 φρ. Μου
σεϊον άξιόλογον καί βιβλιοθήκην έκ 30,000 τόμων, 
άνηκόντων εις τούς πρδ δύω αιώνων έξωσθέντας εν
τεύθεν Ίησουΐτας, καί τους Παυλιανούς (Pau- 
linern) μοναχούς, οΐτινες καί οικοδόμησαν τότε 
(1698) το Ιεροσπουδαστήριον τοΰτο τών καθολικών 
ιερέων, ώς καί τήν λαμπράν έκκλησίαν τοϋ Πα
νεπιστημίου, έν η έκκλησιάζεται συνήθως ή 
ούγγρική ’Αριστοκρατία, καί τελούνται οί γάμοι 
τών μεγιστάνων.

κδ'.) Τό Γυμνάσιου τών Λουθηρανών, έχον 
15 καθηγητά; καί 400 μαθητάς.

χε'.) Τό Γυμνάσιον τών Καλβινιστών αριθμούν 
12 καθηγητά:. καί 300 μαθητάς.

κστ’.) Το ίσραηλιτικόν Γυμνάσιου έν τφ γί
γνεσθαι· οί τή; Βουδαπέστη; βαθύπλουτοι Ιου
δαίοι κατέθεσαν ήδη εί; ασφαλείς τραπέζας κε
φάλαιο·? έκατομ. δραχμών, οπω; άπό τής προ
σόδου αύτοΰ συντηρώνται έν ή δύω ίσραηλιτικά 
Γυμνάσια· καί τοΰτο διότι τά ύπάρχοντα ήδη 
έν τή πόλει γυμνάσια δέν έπαοκοϋσιν είς τδν 
όσημέραι αυξανόμενου άριθμόν τών Ισραηλιτών 
σπουδαστών.

κζ'.) Γδ σερβικον Φιλεκπαιδευτικόν κα- 
θίδρυμα έν τή αύλή τής Σέρβικης Εκκλησίας 
κείμενον ώκοδομήθη καί διατηρείται άπδ τής 
έπικαρπίας τών χρηματικών κεφαλαίων, ατινα 
έκληροδότησε πρδ τριακονταετίας ό άμείμνηστος 
καί φιλόπατρι; σέρβος Σάββα; ToKELYi· έν 
τώ σερβικώ τούτιρ καθιορύματι, κατά τά; δια
τάξεις τοΰ ΐορυτοΰ, ένδιαιτώνται τριάκοντα φοι- 
τηταί Σέρβοι δρθόδοξοι, σπουδάζοντες έπί 
πενταετίαν έν τώ ένταΰθα Πανεπιστημίφ, καί 
λαμβάνοντες έκαστος κατά μήνα άνά 100 φρ. 
καί έχοντες κατοικίαν, θέρμασιυ, υπηρεσίαν καί 
φώς δωρεάν, ύπδ τήν αύστηράν έπιτήρησιν τοΰ 
διευθυντού τοΰ καταστήματος· άντί δέ πάντων 
τούτων, οί φοιτηταί ούτοι ψάλλουσιν έν τή 
Σέρβική Εκκλησία τάς κυριακά; καί τάς άλλα; 
άγιας έορτάς, άποτελοΰντες χορόν τετραφώνου 
μουσικής.

κη'.) 'Ρωμουνικόν Γυμνάσιου έν τώ καταρτί- 
ζεσθαι· ό μακαρίτης Εμμανουήλ Gozdo, 
έκ Μακεδονίας όρμώμενος, καί πρό τινων έτών 
ένταΰθα άποβιώσας, έγκατέλιπε κληροδότημα 
800,000 φρ. δπως έκ τοΰ τόκου αύτών συντη- 
ρήται Γυμνάσιον, πρό; εκπαίδευσιν, ιδίως, παί- 
δων άπόρων τοΰ ορθοδόξου δόγματος.

Έκτδς δέ πάντων τούτων τών έκπαιδευτη- 
ρίων, ή Βουδαπέστη έχει έξαίρετα ειδικά Σχο
λεία τών βαναύσων τεχνών. Σχολεία εσπερινά 
καί τά τής κυριακής, ειδικά Σχολεία τών τυ
φλών καί τών κωφαλάλων, διδασκομένων γράμ
ματα, τέχνην καί μουσικήν.

Άλλ’ ή τής Ούγγαρίας ωραία πρωτεύουσα 
έχει καί πολλούς Συλλόγους ή έταιρίας προτι- 
θιμένους τήν καλλιέργειαν τών έπιστημών, τών 
τεχνών καί τήν άνάπτυξιν θρησκευτικών, φιλαν
θρωπικών καί πατριωτικών αισθημάτων. Έν τοΐς 
σύλλογοι; τούτοι; διαπρέπει ό τοΰ άγιου Στεφά
νου, πρώτου Χριστιανού βασιλέως τής Ούγγαρίας 
ού τινο; προεδρεύει ό άρχιεπίσκοπος τή; Ούγγα
ρίας Johann Simor, άντιπροεδρεύουσι νΰν οί 
έπιφανέστατοι χόμητε; Alex. Karolyi και Al- 

, BERT Αρβονυι, καί έχει μέλη περί τά δισχί- 
λια, τού; κορυφαίους τή; πολιτείας καί τής ’Εκ
κλησίας.

Χθές τή 6 Μαρτίου έν τή ένιαυσίφ γενική 
Συνελεύσει τών μελών τοΰ Συλλόγου τούτου, 
τή συνελθούση έν τή μεγαλοπρεπεστάτη καί 
χρυσοστολιστώ αιθούση τοΰ κεντρικού Σεμινα
ρίου, ό τοΰ Συλλόγου πρόεδρος άρχιεπίσκοπος 
καί πρίγκηψ Καρδινάλιος ’Ιωάννης SiMOR, έπί
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παρουσία 700 μελών τοΰ Συλλόγου, έν οίς επί
σκοποι, ιερείς, καθηγηταί και έπιφανεΐς άν
δρες, έξ άπάσης τής Ούγγαρίας προσελθόντες, 
άνέγνω λόγον σπουδαιότατον, έν ω μετά πλει- 
στης χάριτος και εύφραδείας, ανέπτυξε τδ ζή
τημα τών έργατών, καί κατάοειξεν, οτι 
μάλλον διά τής χριστιανικής πίστεως και 
άγάπης θά λυθή αισίως καί άνευ καταστροφών 
τδ φοβερόν καί φλογερόν τοΰτο ζήτημα τής 
ημέρας, δπερ τοσούτον έπασχολεΐ νΰν τοΰς με
γάλους πολιτικούς άνδρας, καί τάς πατρικάς καί 
σοφάς Κυβερνήσεις τών Ευρωπαϊκών κρατών, 
καί δτι μόνον διά τής έξασκήσεως καί τής λει
τουργίας τών θρησκευτικών άρχών κα'ι πεποι
θήσεων, καί τής χριστιανικής άρετής καί δικαι
οσύνης, θά συμφιλιωθή καί θά συμβιβασθή τδ 
νΰν αντίμαχόμενον κεφάλα ιον πρδς τήν έργα
σίαν, ό έργοστασιάρχης καί γαιοκτήμων πρδς 
τδν έργάτην- χειροκροτήσεις ζωηραί έπέστεψαν 
τδν λόγον τοΰ σεπτού ιεράρχου· ό δέ άντιπρόε- 
δρος κόμης KAROLYI εύχαριστήσας θερμώς, ώς 
άπδ τής Συνελεΰσεως, τόν γεραρδν πρόεδρον, διά 
τδν σοφόν καί λαμπρόν αύτοΰ λόγον, έζήτησεν 
παρ’ αύτοΰ τήν άδειαν, δπως έκτυπωθή εις χι
λιάδας άντιτύπων καί δωρηθή είς τάς τάξεις 
τοΰ λαού. Μετά δέ τοΰτο, ό έπιφανέστατος δη
μοσιογράφος Αντώνιος LoNKAY, παρακαλεΐ 
τδν προεδρεύοντα καρδινάλιον, δπως έν όνόματι 
τοΰ Συλλόγου τοΰ άγιου Στεφάνου, τηλε- 
γραφήση πρδς τήν Α. άγιότητα τδν 11 άπαν 
Λέοντα ιγ'., τήν άναλλοίωτον πίστιν, άγάπην καί 
άφοσίωσιν πάντων τών μελών τοΰ Συλλόγου. 
'Ο ’Αρχιεπίσκοπος SlMOB, άπήντησεν δτι έκ- 
πληροΐ καθήκον εύφρόσυνον, ύποβάλλων τον 
σεβασμόν καί τήν εύλάβειαν τοΰ Συλλόγου ύπδ 
τοΰς πόδας τής αύτοΰ Άγιότητος· ακολού
θως δ κόμης ΑρρΟΝΥΙ προτείνει τροποποιήσεις 
τοΰ κανονισμού τοΰ Συλλόγου, καί κηρύττει δια
γώνισμα 300 φλωρίων καισαροβασιλικών, πρδς 
συγγραφήν, έντδς διετίας, Ουγγρικής ’Εκκλησι
αστικής ‘Ιστορίας, άπδ τοΰ βασιλέως Λαοισλάου, 
μέχρι τής έκλείύεως τών άπογόνων τοΰ Άρ- 
πάδου, καί τελευταΐον προτείνει τήν παραδοχήν 
νέων μελών τοΰ Συλλόγου, δστις, είπε, τδ πα
ρελθόν έτος 1884 είσέπραξε 290,000 φρ. έδα- 
πάνησεν 210,000 είς έργα εκπαιδευτικά καί φι
λανθρωπικά, καί έχει 250,000 φρ. άποθεματικδν 
έντοκον κεφάλαιον. Μετά τινας άλλας προτά
σεις καί συζητήσεις, δ πρόεδρος έκήρυξε τήν 
λήξιν τής ένιαυσίου γενικής Συνελεΰσεως.

Πρδ μιας δέ έβδομάδος, δ άξιότιμος καθηγη
τής τής ελληνικής φιλολογίας έν τω ένταΰθα 
Πανεπιστημίω κ. Ίω. Telfy, έν τφ αιθούση 
τοΰ δικηγορικού Συλλόγου, ένώπιον πυκνού καί 
έκλεκτοΰ άκροατηρίου Κυρίων καί Κυριών, έπί 
δύω περίπου ώρας, μετά πλείστης εύφραδείας 
καί χάριτος λόγου, ώς άπδ έδρας διδάσκων καί 
ούχί άπδ τετραδίου άναγινώσζων, έποιήσατο κρι
τικήν καί φιλολογικήν άνάλυσιν, καί τελευταΐον 
τδν παραλληλισμόν τών δύωπεριλαλήτων, τάςημέ
ρας ταύτας, δραμάτων, τής θεοδώρας τοΰ περι
ωνύμου Γάλλου Victorien Sabdou, καί τής 
θεοδώρας τοΰ ήμετέρου Κλέωνος'Ραγκαβή, 
τοΰ πολλαχώς τιμώντος καί ώφελοΰντος τδ γένος 
ήμών. Ό σοφός καθηγητής, ώς έν εΐκόνι λαμ
πρά καί καλλιτέχνω, παρέστησεν άμφοτέρων τήν 
δραματικήν πλοκήν καί ποιητικήν άξίαν, κατέδειξε 
τάς έν αύτοΐς παντοίας καλλονάς, τάς φαεινάς 
καί σκιεράς σκηνάς, τά άληθή, τά ιστορικά καί 
τά πλαστά· έστάθμισεν καί έξήτασεν άμφότερα 
τά οράματα ταΰτα πρδς τδν γνώμονα καί τδν 
κανόνα τής άριστοτελικής περί τοΰ δράματος 
έπιστήμης καί γνώμης, καί τελευταΐαν μετά 
τδν άμερόληπτον παραλληλισμόν άμφοτέρων, αύ
τός τε, ώς δίκαιος κριτής, καί τό άκροατήριον 

αύθόρμητον, άπέδωκε, τδν άειθελή στέφανον τής 
νίκης είς τδν Κλέωνα Ί’αγκαβήν, δστις (εί
πεν ό ρήτωρ), ώς άληθής δραματικός ποιητής, 
κινεί τδν έλεον καί τήν συμπάθειαν, διεγείρει 
τδν φόβον καί τήν ελπίδα, άλλά καί καθαίρει 
καί οίκοδομεΐ καί έξαγνίζει τον άναγνώστην ή 
τδν θεατήν διά τών τραγικών περιπετειών τοΰ 
δράματος τής ήρωΐδος αύτοΰ.

(’Επεται συνέχεια.)

ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΙΝΝΑΐΟΣ
Ο ΜΕΓΑΣ ΦΥΣΙΟΔΙΦΗΣ.

(Μετά είκόνος, δρα οελ. 168.)

Ξ δλων τών ονομάτων, τά όποια άνα- 
φέρει ή ιστορία τών φυσικών έπιστημών, 
ούδέν κατέστη τοσούτον γνωστόν καί 

δημοτικόν, δσον τδ δνομα τοΰ μεγάλου Σουηδού 
φυσιοδίφου Καρόλου Λινναίου, τοΰ πατρός 
τούτου τής βοτανικής. Άρκεΐ ν’ άνοίξωμεν οΐον- 
δήποτε σύγγραμμα Βοτανικής ή Ζωολογίας, καί 
θ’ άπαντήσωμεν έν έκάστη σελίδι τδ άρχικδν 
στοιχεΐον Α, τδ έμφαΐνον τδ δνομα τοΰ Λιν- 
ναίου. ’Ολίγοι μεγάλοι άνδρες ηύτύχηααν νά 
έκτιμηθώσι ζώντες, ώς δ Λινναΐος, δστις δλων 
άπήλαυσε τών τιμών, ών ήτο άξιος · έν ω τού- 
ναντίον άλλοι πάραμεληθέντες ζώντες έτιμήθη- 
σαν μετά θάνατον διά προτομών καί άγαλμάτων. 
Το μέγα κατόρθωμα τοΰ Λινναίου ήτο ή ΐδρυσις 
ζωολογικού καί βοτανικού συστήματος καί ή 
συστηματοποίησις δλων τών ειδών τών ζώων 
καί φυτών. Βεβαίως σήμερον ή έπιστήμη προ- 
οδεύσασα συνεπλήρωσε κενά τινα, τά όποια έγ- 
κατέλιπεν ό Λινναΐος· ούχ ήττον δμως πρώτος 
ούτος κατώρθωσε νά διάλυση τδ χάος, τδ έπι- 
κρατούν έν ταΐς μυρίοις τών ζώων καί φυτών 
εΐδεσιν.

Ό Κάρολος Λινναΐος ήτο δ πρωτότοκος υίδς 
χωρικού ίερέως καί έγεννήθη τή 23 Μαΐου 1707 
έν τω μικρφ χωρίω 'Ρασχούλδη έν τή σουηδική 
έπαρχία τής Σμαλάνδης. ’βνομάσθη δέ Κάρολος 
κατά τδν τότε έν Σουηδία βασιλεύοντα Κάρολον 
τδν 1Β'., καί ένεκα τών οικογενειακών παραδό
σεων ώρίσθη νά γείνη ίερεύς. Ναί μέν δέν 
ήκολούθησεν δ Λινναΐος τδ έπάγγελμα τοΰτο, 
άλλ’ αύτδ έδωκεν αύτω τήν πρώτην άφορμήν 
νά έπηληφθή βοτανικών μελετών, καθότι έν 
έκείνη τή έποχή οί ιερείς τών χωρίων, έχοντες 
χρόνον διαθέσιμον, έπεδίδοντο πάντες μετά πολ
λοΰ ζήλου είς τήν καλλιέργειαν μικρών κηπα- 
ρίων, ένθα έφύοντο καί λαχανικά καί άνθη διά
φορα. Ό απλοϊκός έκεΐνος ίερεύς ήτο έπομένως 
ό πρώτος προκαλέσας έν τω υίω του τήν κλίσιν 
ταύτην πρδς τδ βασίλειον τών φυτών καί τήν 
άγάπην έν γένει πρδς τήν φύσιν. "Οτε ό Λιν- 
ναΐος έγένετο δεκαετής ό πατήρ του τδν ώδή- 
γησεν είς τήν χαρίεσσαν πόλιν Wexio, καί τδν 
είσήγαγεν είς τδ σχολειον, δπως καταρτισθή είς 
τά λατινικά, διότι πάντοτε έπρόκειτο νά γείνη 
ίερεύς. Άλλά τδ σχολειον δέν εΐλκυε τδν παΐοα 
ιδιαζόντως καί έπί ώρας ολοκλήρους περιεφέ- 
ρετο ούτος είς τά ώραΐα περίχωρα τής πόλεως, 
έξετάζων πάν χόρτον, πάν δένδρον καί φυτόν. 
Διά τήν μανίαν του ταύτην ώνομάσθη παρά 
τών συμμαθητών του "ό μικρός Βοτανικός” καί 
έχλευάζετο άδιακόπως. Εύτυχώς εις τών δι
δασκάλων του, ό Λαναίριος, ήτο άνήρ άγαπών 
τήν φύσιν, διό καί ιδιαιτέρως έπροστάτευε τόν 
μικρόν μαθητήν του καί δέν τόν έτιμώρει διά 
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τάς συχνάς έκ τοΰ σχολείου άπουσίας του. Κατά 
τάς έν έτει 1724 γενομένας εξετάσεις είς τά 
λατινικά άπεδείχθη τρανώτατα δτι ό μικρός 
Λινναΐος έλάχιστα είχεν ώφεληθή έκ τών μα
θημάτων, καί οί διδάσκαλοί του συνεβούλευσαν 
τδν πατέρα του νά μή τον άφήση νά. έξακολου- 
θήση τάς σπουδάς του, άλλά νά τδν διδάξη μίαν 
τέχνην. Άδημονών ύπεσχέθη ό παΐς ν’ άφήση 
τά βότανά του, άλλ’ ό πατήρ, σφόδρα δργισθείς 
διά τήν άποτυχίαν του, άπεφάσισε νά τδν είσάξη 
ώς μαθητευόμενον παρά τινι υποδηματοποιό». 
Κατά τήν κρίσιμον ταύτην περίστασιν έπεφάνη 
αίφνης σωτήρ, ό Ιωάννης ‘Ρόττμαν, ιατρός καί 
καθηγητής τών φυσικών έπιστημών έν τώ γυ
μνάσιο», δστις έννοήσας τήν εύφυΐαν τοΰ Λιν- 
ναίου, άπήλθε πρδς τδν πατέρα του καί μετά 
πολλούς λόγους καί πολλάς προτροπάς τόν πα- 
ρεκίνησε ν’ άφήση έλευθέραν τήν κλίσιν τοΰ υίοΰ 
του, ΰποσχεθείς μάλιστα νά τόν παραλάοη έν τή 
οικία του, νά τδν διατηοήση καί νά τδν διδάξη 
τήν ιατρικήν. Οί γονείς, καίτοι μετά δυσκολίας, 
ένέδωκαν είς τήν πρότασιν ταύτην παρηγορού- 
μενοι διά τής ιδέας δτι ό έν έτει I71S γεννη
θείς δεύτερος αύτών υίδς Σαμουήλ θέλει τραπή 
εις τδ ιερατικόν στάδιον.

’Εν τοσούτω ό Κάρολος εύρεν έν τώ οίκο» 
τοΰ εύγενοΰς καθηγητοΰ 'Ρόττμανν οδηγόν πρό
θυμον καί πολύτιμον έν δέ τή βιβλιοθήκη αύ
τοΰ άνεκάλυύε τδ βοτανικόν σύγγραμμα τοΰ 
Τουρνεφόρτου, δπερ νυχθημερόν έμελέτα. Πολ
λάκις έξήρχετο μόνος είς περίπατον καί καθή- 
μενος έν ήσύχω τινι θέσει έσκέπτετο καί παρη- 
κολούθει τάς προσφιλείς αύτώ σπουδάς. ’Επέστη 
τέλος ή άνάγκη εύρυτέρων σπουδών καί τή συ- 
στάσει τοΰ άγαθοΰ ίατροΰ μετέβη ό Λινναΐος, 
εικοσαετής ήδη, είς Ούψάλην, ΐνα φοιτήση είς 
τό έν τή σουηδική ταύτη πόλει διάσημον πανε- 
πιστήμιον. Έν Ούψάλη κατ’ άρχάς έζη καλά 
έχων δλίγα χρήματα άκόμη, μετά παρέλευσιν 
δμως μηνών τινων ήρξαντο αί οικονομικά! δυ- 
σχέρειαι, ώστε έδέησε νά ύποβάλη άναφοράν εις 
τήν Πρυτανείαν ΐν’ άπαλλαγή τών διδάκτρων· 
περί τής τροφής του έφρόντιζον έλεήμονες συμ- 
πατριώταί του φοιτηταί, τά δέ ένδύματά του 
ήναγκάζετο νά έπιδιορθόνη μόνος, ώς καί τά 
υποδήματά του. Ήσαν ήμέραι ζοφεραί, ήμέραι 
δοκιμασίας, ας διήλθε τότε ό πτωχός φοιτητής. 
Άλλ’ ή τύχη τδ νηύνόει, διότι εύρεν έν τω πρό
σωπό» τοΰ Κελσίου, καθηγητοΰ τής θεολογίας 
καί τών άνατολικών γλωσσών, άριστον φίλον καί 
προστάτην εύγενή. '0 καθηγητής ούτος έξετάσας 
τδν Αινναΐον ήπόρησε διά τάς βοτανικός του 
γνώσεις, έμαθεν δμως συγχρόνως καί τήν δυ
σχερή του οικονομικήν θέσιν καί διά τρόπου λίαν 
άβροΰ συνέδραμεν αύτόν. '0 καθηγητής, δστις 
ήτο καί έμπειρος τών φυτών γνώστης, κατε- 
γίνετο είς συγγραφήν βιβλίου, έπιγοαφομένου 
“ Ίεροβοτανικόν” καί πραγματευομένου περί δλων 
τών δένδρων καί φυτών, τών άναφερομένων έν 
τή παλαια καί καινή Διαθήκη. Προσέλαβεν 
έπομένως τον νεαρόν φοιτητήν ώς βοηθόν είς τδ 
έργον τοΰτο δι άντιγραφάς, διορθώσεις τυπογρα
φικών φύλλων κ. τ. τ. καί είς άμοιβήν τω πα- 
ρεχώρησε κατοικίαν καί τροφήν.

Έν Ούψάλη ό Λινναΐος συνέλαβε κατά πρώ
τον τήν ιδέαν νά κατατάξη τά φυτά κατά νέον 
σύστημα, δπερ έξεδόθη έν έτει 1733 έν Στο- 
κόλμη είς έν καί μόνον τυπογραφικόν φύλλον 
ύπδ τδν κάπως παράδοξον καί είς άκρον ρωμαν- 
τικδν λατινικόν τίτλον Nuptiae plantarum, in 
quibus systema vegetabilium universale a sta- 
minibus et pistillis sine sexu desumtum (ήτοι 
δ Γάμος τών φυτών, καθ’ δν τδ δλον σύστημα 
τοΰ φυτικού βασιλείου παράγεται έκ τών καλύ
κων, τών υπέρων ή έκ τοΰ γένους τών φυτών).

Κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Ναύαρχος.
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Τύποις· Γ. ΔΡΟΓΓΟΓΑΙΝΟΓ έν Λειψία.
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Κατά τό σύστημα τοΰτο τό φυτικόν βασίλειο·? 
διηρεΐτο εις 23 φυτιζάς τάξεις.

Τή συστάσει τοΰ γενναίου προστάτου του ό 
Λινναΐος άπεστάλη έν έτει 1732 ύπο τής εν 
Στοκόλμη εταιρίας τών επιστημών εις Λαππω- 
νίαν, πρός διερεύνησιν τής χλωρίδας τών μερών 
έκείνων. Πρός τήν εκδρομήν ταύτην ή Εταιρία 
τώ παρεχώρησεν ίππον, δερμάτινον σάκκον, χάρ
την και καλάμους, μίαν ένδυμασίαν καί 60 τάλ- 
ληρα. Ή πρώτη αυτή εκδρομή τοΰ εύφυοΰς 
φυσιοδίφου υπήρξε γονιμωτάτη · εφερε μεθ εαυ
τού έπιστρέφων πλέον τών εκατόν ειδών νέων 
φυτών. Εις άμοιβήν ή 'Εταιρία ώνόμασεν αύτόν 
τακτικόν αύτής μέλος, και ό Λινναΐος έλαβε 
τήν άδειαν νά άρχίση έν έτει 1733 έν τω Πα- 
νεπιστημίφ τά μαθήματα τής βοτανικής και 
δρυκτολογίας. Μεγάλη ύπήρξεν ή επιτυχία του 
ευθύς έξ αρχής. Τοΰτο δμως έζέντησε τον φθόνον 
τών ομοτέχνων του, και εις έξ αύτών, υφηγητής 
έν τώ Πανεπιστημίιρ, κατήγγειλε τόν Λινναΐον 
παρά τή Συγκλήτω δτι μή έχων διδακτορικόν 
δίπλωμα δεν έχει και τό δικαίωμα νά διδάσκη 
άπό τής έδρας τοΰ Πανεπιστημίου. Τόσον πολύ 
έξεμάνη ό ζωηρός νέος διά τήν άδικον ταύτην 
προσβολήν, ώστε ήμέραν τινά συναντήσας τόν 
άντίπαλόν του υφηγητήν έπετέθη κατ’ αύτοΰ διά 
τοΰ ξίφους καί θά τόν έφόνευεν άν οΐ παρατυ- 
χόντες φίλοι του δέν τόν έκώλυον. Μετά τό 
συμβάν τοΰτο ό Λινναΐος ήναγκάσθη ν’ άπέλθη 
προσωρινώς έξ Ούύάλης.

Ευτυχώς εύρέθη τότε εταιρία άποφασίσασα 
νά έπιχειρήση επιστημονικήν εκδρομήν εις τήν 
επαρχίαν τής Δαλεκαρλίας. ‘Η έταιρία αδτη 
προσέλαβε καί τόν Λινναΐον, ού ή φήμη ήτο 
πλέον γενική. Συνέκειτο ή τήν έκδρομήν έπι- 
χειροΰσα έπιτροπή εξ επτά μελών, εξ φοιτητών 
καί τοΰ Αινναίου, ώς προέδρου. Περίεργον είναι 
πώς εις εν, έκαστον τών μελών άνετέθησαν ιδι
αίτερα καθήκοντα. 'Ο πρώτος ήτο ό γεωγράφος, 
είχε δέ καί τήν ύποχρέωσιν νά λέγη τήν πρωι
νήν καί εσπερινήν προσευχήν καί νά κηρύττη 
τό Εύαγγέλιον τήν Κυριακήν· ό δεύτερος ήτο 
ό φυσικός, καί ύπεχρεοΰτο νά έξετάζη τά υδατα 
καί τό έδαφος, καί νά κράτη μετεωρολογικά; 
σημειώσεις· ό τρίτος ήτο ό όρυκτολόγος· έξε- 
τέλει δέ ούτος καί τά καθήκοντα ιπποκόμου· ό 
τέταρτο; ήτο ό βοτανικός, συγχρόνως δέ καί ό 
διευθύνουν τό δρομολόγιον τής επιτροπής · ό 
πέμπτος ήτο ό ύπηρέτης, ώφειλε δέ νά περι- 
γράφη τά ήθη καί έθιμα τών χωρών, τάς οι
κίας, τάς ένδυμασίας κ. τ. τ., καί νά φροντίζη 
περί τής άναπαύσεως καί οιασκεδάσεως τών άλ
λων, καί νά έξυπνα αυτούς τήν πρωίαν· ό έκτος 
τέλος, ’Αμερικανός τήν πατρίδα, ήτο ό ταμίας, 
συγχρόνως δέ ώφειλε νά έξετάζη τά άφορώντα 
τήν δασονομίαν καί τήν κτηνοτροφίαν. ΤΙ έκ- 
δρομή αυτή άπέβη ώς ήτο επόμενον λίαν εύχά- 
ριστος καί εύθυμος, άλλά καί γόνιμος ώς πρός 
τήν έπιστήμην, διότι ή εκθεσις τής επιτροπής 
περιελάμβανε 48 τυπογραφικά φύλλα μεγάλου 
σχήματος.

Άλλά τό ρωμαντικόν τής περιηγήσεως τού
της παρήλθε διά τόν πτωχόν Λινναΐον, καί ή 
πραγματικότης τοΰ βίου ένεφανίσθη πάλιν ενώ
πιον του, καί δέν κατώρθου νά εύρη πόρον ζωής. 
Συνέπεσε κατ’ έκείνην τήν έποχήν νά έρωτευθή 
τήν θυγατέρα τοΰ διασήμου ίατροΰ Μωραίου, 
τήν εύειδή Σάραν Έλίζαν. Άλλ’ ό πρακτικός 
Μωραΐος, καίτοι έκτιμών τον Λινναΐον, δέν άπε- 
φάσιζε νά τόν κάμη γάμβρόν του, αν πρότερον 
δέν είχε στάδιον. Τώ έδωκε δέ προθεσμίαν 
τριών έτών. Ό Λινναΐος ένόησεν βτι έπί τέ
λους ώφειλε νά τραπή εις επάγγελμα βιοπορι
στικόν, διότι ήτον ήδη 27 έτών ηλικίας και ό έρως 
τόν παρεκίνει· άπεφάσισεν έπομένως νά μεταβή

εις 'Ολλανδίαν, νά λαβή τό διδακτορικόν δί
πλωμα τής ιατρικής καί νά γείνη ιατρός. ’Αλλά 
πώς νά μεταβή εις 'Ολλανδίαν; ΙΙώς νά πλη- 
ρώση τά έξοδα τοΰ διπλώματος; Αύτός έστε- 
ρεΐτο σχεδόν τοΰ επιούσιου άρτου. Ή μνηστή 
του ήλθεν εις επικουρίαν του, καί συλλέξασα 
οσα χρήματα κατά καιρούς τή έδιδεν ό πατήρ 
της, έκατόν ώς έγγιστα φλωρία, ένεχείρισε ταύτα 
εις αύτόν καί τδν παρεκίνησε νά σπεύση, δπως 
κατορθωθή ό γάμος των. Τόν Απρίλιον τοΰ 
1734 ό Λινναΐος άπήλθεν εις 'Ολλανδίαν διά 
Δανίας καί Αμβούργου· καί τέλος τή 24 ’Ια
νουάριου 1735 άνηγορεύθη διδάκτωρ τής ιατρι
κής. Η εναίσιμος αύτοΰ διατριβή έπραγμα- 
τεύετο περί διαλειπόντων πυρετών. Ευθύς μετά 
τάς έξετάσεις άπήλθεν εις Λούγδουνον, καί έκεΐ 
έν τή διασήμω εκείνη πόλει, έν ή ήκμαζον αί 
έπιστήμαι, έν πενιχρώ ύπδ τήν στέγην δωματίω 
συνεγράφη τό μέγα έργον τοΰ Αινναίου, τό έπι- 
γραφόμενον Systema naturae (τό σύστημα τής 
φύσεως), τό όποιον έπέπρωτο ν’ άποθανατίση τό 
όνομά του.

(“Επεται τό τέλος.)

ΘΗΡΑ ΑΝΤΙΛΟΠΗΣ ΔΙΑ ΛΕΟΠΑΡΔΑΛΕΩΝ.

(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 1ο8.)

κυνηγετική λεοπάρδαλις, ήτις κατοικεί 
τήν δυτικο-μεσημβρινήν Ασίαν καί μέγα 
μέρος τής Αφρικής, είναι ζώον άλλό- 

κοτον μετέχον τής γαλής καί τοΰ κυνός. ’Εν 
ω ό πρός τήν κοινήν λεοπάρδαλιν όμοιάζων χρω
ματισμός αύτής έμφαίνει τήν συγγένειαν της 
πρός τάς γαλάς, το άνάστημά της, οί μακροί 
αύτής πόδες καί τό έπίμηκες τής κεφαλής δη- 
λοΰσι συγγένειαν προ; τούς κύνας· πρός δέ καί 
οί όνυχες αύτής δέν είναι τόσον κυρτοί καί δξεΐς 
δσον τής γαλής· διό καί ούδόλως δύναται ν’ά- 
ναρριχηθή εις τά δένδρα. Τό μήκος τή; κυνη
γετικής λεοπαρδάλεω; είναι, έκτο; τή; ούράς, 
1 μέτρου συνήθως, τό δέ ύψος τής 65 έκατ. 
"Ο,τι ιδίως χαρακτηρίζει αύτήν είναι μεγάλη 
ήμερότη; καί υποταγή εί; τόν κύριόν της. 'Ο 
διάσημος Brehm λέγει βτι ή ήπιότης είναι τό 
κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ ζώου τούτου. Ου
δέποτε θά διαρρήξη το λεπτόν σχοινίον, δι’ ού 
προσδένεται, ουδέποτε θά προσπαθήση νά πει- 
ράξη ή νά έπιτεθή κατά τοΰ τροφοοότου ή τοΰ 
φύλακος· ασμένως δέχεται πάσαν θωπείαν και 
καί προσέγγισιν, ρεγχόμενον ώς ή γαλή, άλλά 
ίσχυρότερον καί βαθύτερον. ΤΙ τροφή τοΰ ζώου 
τούτου, έν έλευθερία διάγοντος, είναι αί άντι- 
λόπαι καί αί δορκάδες· μετά μεγάλη; έπιδεξιό- 
τητος καί άθορύβου έπιθέσεως συλλαμβάνει τήν 
λείαν. "Αμα ίδη μακρόθεν άντιλόπας, ταπει- 
νοΰται καί έρπει σχεδόν ώ; όφις, προσπαθεί δέ 
άείποτε νά κρύπτεται όπισθεν θάμνων ή άμμω- 
δών ύψωμάτων καί νά πλησιάζη εί; τρόπον 
ώστε ό άνεμος νά μή φέρη τήν δομήν του πρός 
τήν λείαν. "Αμα δέ πλησιάση αρκούντως, ώστε 
νά έχη πιθανότητα έπιτυχίας, έπιχειρή δύο ή 
τρία μεγάλα άλματα καί όρμα έπ’ αύτής· συμ
βαίνει ένίοτε τό θύμα νά ήναι ισχυρόν καί νά 
σύρη έπί εκατοντάδας βημάτων τόν όρμήσαντα 
έχθρόν, δστις δμως κεκολημμένος μένων έπ αύ
τοΰ, δάκνει αυτό καί ροφα έν πρώτοι; τό αΐμά 
του καί κατόπιν τρώγει καί τό κρέας.

'0 άνθρωπος, ό κύριος τής πλάσεως, προ 
πολλών ήδη εκατονταετηρίδων έννοήσας τήν με

γάλην θηρευτικήν έπιτηδειότητα τής λεοπαρ
δάλεω; ταύτης, κατέστησεν αύτήν πρόθυμον 
ύπηρέτην. Τοΰτο γινώσκομεν έκ παραδόσεων. 
Άλλά καί σήμερον έτι έν Περσία καί ταΐς άνα- 
τολικαΐς Ίνδίαις ή Θήρα γίνεται οι’ αύτών. 
Αλλοτε οί ήγεμόνες τών Μογγόλων είχον χι
λιάδας τοιούτων θηρευτικών λεοπαρδάλεων, ών 
ή συντήρησις, ή έξημέρωσις καί ή άγορά εις 
ούκ δλίγας ένέβαλλον αύτούς δαπάνα;.

Περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν έκτελεΐται σήμερον 
έν ταΐς Ίνδίαις ή Θήρα διά τής λεοπαρδάλεως, 
δίδει ήμΐν Άγγλος περιηγητής τάς εξής λίαν 
ένδιαφερούσας πληροφορίας. Ή άντιλόπη, ή ή 
μέλαινα αίξ, είναι τό κυρίως κυνήγιον, εις δ γυ
μνάζονται αί λεοπαρδάλεις. Έν ταΐς βορειο- 
δυτικαΐς Ίνδίαις, καί ιδίως έν ταΐς βαμοακο- 
φόροις πεδιάσιν, αί άντιλόπαι περιφέρονται έν 
μεγάλαις άγέλαις, είσβάλλουσιν έν καιρώ νυκτός 
εις τούς 'άγρούς, τήν ήμέραν δέ πάλιν άποσύ- 
ρονται εις μέρη ήσυχα καί άπρόσιτα. Έπειδή 
δέ οί κάτοικοι τών μερών τούτων άνήκουσιν ώς 
έπί τό πλεΐστον εις τήν φυλήν τών μή τρωγόν- 
των κρέας Ινδών, αί άντιλόπαι μέγαν δέν δια- 
τρέχουσι κίνδυνον, έκτος μόνον δταν οί Ευρω
παίοι έξέρχωνται εις Θήραν αύτών μέ τά πυρο
βόλα δπλα των ή ό ήγεμών τής Βαρόδας μέ 
τάς κυνηγετικός αύτοΰ λεοπαρδάλεις, αΐτινες 
είναι οί άσπονδότεροι έχθροί τών δυστυχών 
έκείνων ζώων. ' Η Θήρα γίνεται διά μιας ή καί 
πλειόνων λεοπαρδάλεων, έκάστη τών όποιων 
έχει δύο ή τρεις φύλακας. Οί θηρευταί καί 
αί λεοπαρδάλεις κάθηνται έπί έλαφράς άμάξης, 
κάτωθεν τής όποιας είναι μέρος πρός τοποθέ- 
τησιν τής λείας. ' Η κεφαλή τής λεοπορδάλεως 
καλύπτεται διά δερμάτινης καλύπτρας · εις τόν 
λαιμόν της τίθεται είδος λαιμοδέτου, δστις 
προσδένεται διά σχοινιού προς τά πλευρά τής 
άμάξης. Οί φύλακες είναι ώπλισμένοι διά μα- 
χαίρας καί μεγάλου ξυλίνου κοχλιαρίου, ού τήν 
χρήσιν θέλομεν έξηγήσει.

Άμα φανώσι μακρόθεν άντιλόπαι, όδηγεΐται 
ή άμαξα έναντίον τοΰ ανέμου καί εί; μέρος κα
τάλληλον πρός τήν Θήραν. Αί άντιλόπαι είναι 
συνειθισμέναι νά βλέπωσιν έν τοΐς άγροΐς κάρρα 
συρόμενα υπό βοών· διό και τοΐς έπιτρέπουσιν 
ώς έπί τό πλεΐστον νά πλησιάσωσιν εις άπό- 
στασιν 40 ή 50 βημάτων, έάν δέν παρατηρή- 
σωσί τι απειλητικόν. 'Άμα φθάσει τό κάορον 
εις τοιαύτην άπόστασιν, οί φύλακες άφαιροΰσι 
τήν καλύπτραν τών λεοπαρδάλεων καί διευθύ- 
νουσι τήν κεφαλήν των πρός τάς άντιλόπας. 
Έν άρχή τό ζωηρόν φώς τοΰ ήλιου θαμβοΐ τούς 
όφθαλμούς τή; λεοπαρδάλεως· μετ’ ολίγον δμως 
συνειθίζει εί; τό φώς τοΰτο, πήδα ώς γαλή άπό 
τοΰ κάρρου καί πλησιάζει είτε έρπουσα είτε διά 
αλμάτων πρός τό θήρευμα· άμα δέ πλησιάσει 
άρκετά, όρμα κατά τής πλησιεστέρας άντιλόπη; 
ώς κεραυνός. Ή άντιλόπη, έκπληκτος έπί τή 
θέα τοΰ έχθροΰ της, διστάζει έπί τινα; στιγμάς, 
είτα δέ προσπαθεί νά φύγη μέ τήν μεγαλειτέραν 
ταχύτητα. Λαμπρόν είναι τό θέαμα τής φευγού- 
σης άγέλης. 'Ως βέλη ριπτόμενα άπό ισχυρού 
τόξου φεύγουσιν αί άντιλόπαι μέ ταχύτητα κα
ταπληκτικήν. Άλλ’ εις μάτην! 'Η έμφάνισις 
τή; λεοπαρδάλεως παρέλυσε τάς δυνάμει; των, 
καί μετ’ ού πολύ εύρίσκεται πάλιν πλησίον των 
ό έπίφοβο; καί άμείλικτος έχθρός των. 'Η λεο- 
πάρδαλις εγείρει τον πόδα της, κτυπα καί μετ’ δ- 
λίγον φαίνεται πίπτουσα ή άντιλόπη καί άσπαί- 
ρουσα έν τοΐ; τελευταίοι; σπαραγμοί;. I ότε 
σπεύδουσιν οί φύλακες καί ρίπτουσι τήν καλύ
πτραν έπί τής κεφαλής τή; λεοπαρδάλεω;· είτα 
δέ σφάζουσι τήν αντιλόπην, καί λαμβάνουσι διά 
τών κοχλιαρίων των αίμα καί τεμάχια ήπατος, 
τά όποια κρατοΰσιν ΰπό τήν ρίνα τής λεοπαρ-
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ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΙΝΝΑΐΟΣ (μετά βοτανικήν εκδρομήν).

Η ΘΗΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΟΠΗΣ ΔΙΑ ΛΕΟΠΑΡΔΑΛΕΩΝ.
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δάλεως, μέχρις ου τήν όδηγήσωσι πάλιν προς 
τδ ζάρρον ζαΐ τήν προσδέσωσιν ώς πρότερον. 
Τούτο γίνεται δπως διατηρηθή παρά τή λεο- 
παρδάλει ή κλίσις πρδς τήν Θήραν.

’Εάν ή λεοπάρδαλις κατά τήν πρώτην έφο
δον κατά τής λείας άποτύχη, εξακολουθεί τε
τράκις ή και έξάκις τήν έφοδον· εάν δέ καϊ 
πάλιν άποτύχη, τότε παραιτεΐται τής καταδιώ- 
ξεως καϊ κάθηται έπϊ τοΰ εδάφους άδημονοΰσα 
καϊ ζατησχυμένη μέχρις ού έλθη ό φόλας καϊ 
τήν παραλαβή μεθ’ εαυτού. Τήν αυτήν τακτι
κήν μεταχειρίζεται καϊ ό Θηρευτικός ιέραξ. Κατά 
τον τρόπον τούτον διά δύο λεοπαρδάλεων συλ- 
λαμβάνονται πολλάκις έν μια πρωία 8—10 άν- 
τιλόπαι. Ό πρώην ήγεμών τής Βαρόδας, δστις 
έθήρευε συνήθως διά §ξ ή καί επτά λεοπαρδά
λεων καϊ παρακολουΘοόμενος ύπό πολλών ύπη- , 
ρετών καϊ φυλάκων κατώρΘου έν μια ήμέρα νά 
φονεύση καϊ έζατδν άντιλόπας.

Ή ίδιότης αυτή τής λεοπαροάλεως νά πα- 
ραιτήται τής καταδιώξεως μετά τινας ματαίας 
έφόδους έχει μεγάλην διά τήν Θήραν ταύτην 
σπουδαιότητα· καθότι έάν, ώς έν ταΐς διά κυνών 
θήραις, ή καταδίωξις έξετείνετο θά συνέβαινε 
πολλάκις ν’ άπολεσθώσιν αί λεοπαρδάλεις έν 
ταΐς έκτεταμέναις έκείναις πεδιάσι τών Ινδιών 
καί νά καταστή άδύνατος ή άναζήτησις αυτών.

Ό προμνησθεϊς Brehm διηγείται έν τώ συγ- 
γράμματι αύτοΰ "'Ο βίος τών ζώων”, βτι ειχεν 
έξημερωμένην λεοπάρδαλιν, ήτις παρηκολούθει 
αυτόν ώς κύων διά τών οδών τής πόλεως χω
ρίς νά πειράξη οΰδένα· μόνον οσάκις συνήντα 
κύνας, τότε ή λεοπάρδαλις έδείκνυε σημεία έρε- 
θισμοΰ καί έπιθετικής ορμής. "Πόσον ήμερον 
και αγαθόν ήτο το ζώον τούτο, εξακολουθεί ό 
Brehm, άποδεικνύεται έκ τοΰ έπομένου περι
στατικού· Κυρίαι τινές ήλθόν ποτέ νά μέ έπι- | 
σκεφθώσιν έν ’Αλεξάνδρειά, ένθα εύρισκόμην, 
δπως ϊδωσι τήν συλλογήν τών ζώων μου· δέν 
μέ εύρον όμως έν τή οικία. ’Εγώ δέ ύπεσχέθην 
νά ταΐς έπιδείξω ζώά τινα έκ τών σπανιωτέρων 
καϊ προς τούτο έξέλεξα ημέραν τινά, καθ’ ήν 
έγνώριζον δτι εΐχον δλαι συνέλθει εις συνανα
στροφήν. Παρελαβον δεδεμένην έκ σχοινιού τήν 
λεοπάρδαλιν μου καϊ διηυθύνθην προς τήν οικίαν. J 
Οί ύπηρέται ϊδόντες με έρχόμενον μέ το έπί- 
φοβον τούτο θηρίον έφοβήθησαν καί δέν ήθελον 
νά μοι έπιτρέψωσι τήν είσοδον· άφ’ ού τούς 
καθησύχασα άνήλθον τήν κλίμακα μέχρι τού 
δευτέρου πατώματος, ένθα ήσαν συνηγμέναι αί 
κυρίαι. Φθάς πρδ τής αιθούσης ήνοιξα κατά τδ 
ήμισυ τήν θύραν έξαιτούμενος τήν άδειαν νά 
είσέλθω, καϊ νά φέρω καϊ τδν παρακολουθούντά 
με κύνα. ‘Η άδεια μοϊ έδόθη, ώς φυσικόν, καϊ ΐ! 
είσήλθομεν. "Αμα είδον τδ θηρίον αί κυρίαι 
άνέπεμψαν κραυγήν τρόμου, ήτις ούκ ολίγον κα- 
τετάραξε τδ αγαθόν ζώον, καϊ δλαι έζήτουν νά 
φύγωσιν έν τή ταραχή αύτών έπήδησαν πολλαϊ 
έπϊ τής έν τώ μέσφ τής αιθούσης εύρισκομένης 
μεγάλης στρογγύλης τραπέζης. Ίδοΰσα τούτο 
ή λεοπάρδαλις ήθέλησε νά μιμηθή τό παρά
δειγμα καϊ οι’ ενός άλματος εύρέθη έπϊ τής ! 
τραπέζης έν τφ μέσω αύτών, καϊ ήρξατο προσ- 
τριβομένη πρδς αύτάς ζητούσα θωπεύματα. Μι
κρόν κατά μικρόν ό φόβος έξέλιπεν έντελώς καϊ 
ή λεοπάρδαλις, τδ φοβερόν καϊ άγριον θηρίον, 
κατέστη άγαπητότατον καϊ μέ παρηκολούθει 
πάντοτε εις τάς πρδς τάς κυρίας έκείνας έπι- 
σκέψεις μου. ’Εννοείται δτι καί ή λεοπάρδαλις 
μεγάλως έσεμνύνετο διά τήν έκφραζομένην αύτή 
συμπάθειαν ταύτην.”

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ.

(Μετά εικόνας, δρα σελ. 169.)

Έξήλθον αί κόραι, καϊ ύδωρ άντλοΰσι 
Έκ τής κρυστάλλινης τού βράχου πηγής· 
Κρατοΰσιν υδρίαν, ήν δλην πληροΰσι 
Βραδέως σταγόνες ψυχραί, διαυγείς.

Καϊ κύπτουσ’ αί κόραι μέ ήρεμον βλέμμα 
Γοΰ φυσικού βλέπουν τδν ροΰν οχετού, 
Πώς άπδ τών σπλάγχνων τοΰ όρους ήρέμα 
Ιό δώρον τοΰ θείου όρμα Δωρητοΰ.

Τδ δδωρ τδ ρέον, — αί κόραι έκεΐναι 
Έν στάσει αθώα, μέ τ’ δμμα γλυκύ, 
Είκών πιστοτάτη τοΰ βίου μας είναι, 
Μεστή σημασίας, είκών φυσική.

Μέ ψίθυρον μόνον έκχεΐται τό πρώτον
Άπδ τοΰ έδάφους ή νέα πηγή· 
Τδ ούς ήμών μόλις άκούει τδν κρότον 
Έν τή τής έρημου βαθεία σιγή.

Άνδροΰται κατόπιν τοΰ ρείθρου τό βήμα, 
'Ο ρύαξ λαμβάνει χειμάρρου μορφήν, 
Μυκάται άγρίως, θολοΰται τό κύμα, 
Άγγέλλον πλημμύρας καί καταστροφήν.

Ήρέμως ώσαύτως ό βίος άρχίζει, 
’Αμέτοχος δλος δεινών καί παθών. 
Ό ρους του ήσύχως γλυκά ψιθυρίζει 
'Ως κήρυξ ειρήνης, δοτήρ άγαθών.

Πλήν φεύγουν τά έτη· ό βίος θολοΰται
Τή μαύρη άγριων άγώνων πνοή.
Κ’ έν μέσφ χειμάρρου δεινών κυλινδοΰται 
Η πρώην αθώα, γλυκεία ζωή.

ΤΑ ΠΕΡΙ ΧΟΛΕΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ FERRAN.

Ύπό Dr. Respaut.

(Συνέχεια καϊ τέλος.)

Ούτω λοιπόν εύελπιστοΰμεν ν’ άποφεύγωμεν 
τήν τρομερόν νόσον δι’ απλής τίνος μόνον έν- 
οφθαλμίσεως. Πώς δέ γίνεται αυτή; Ή έγ- 
χείρησις είναι έλάχιστα έπώδυνος. Εις τήν 
μεσότητα τής όπισθίας μοίρας έκάστου βραχίονας 
έγχέουσι έκ τοΰ προς ένοφθαλμισμόν ύγροΰ μίαν 
σύριγγα τοΰ Pravaz (εν γραμμάριον περίπου). 
Μετά μικρόν αισθάνεται τις έπϊ τοΰ νυχθέντος 
μέρους πόνον έλαφρδν έπαυξανόμενον προΐοντος 
τοΰ χρόνου μέχρι παρεμποδισμοΰ τών κινήσεων 
τών άνω μελών. Ό πυρετός επέρχεται συνήθως 
6—8 ώρας μετά τόν ένοφθαλμισμόν. Ένοφθαλ- 
μισθεϊς τήν 4 μ. μ. ώραν ό πόνος ηύξανε μικρόν 
κατά μικρόν, περί τήν 9 δέν ήδυνάμην νά κινώ 
πλέον τούς βραχίονάς μου, συγχρόνως δ’ ήσθα- 
νόμην έμαυτδν δύσθυμον καϊ κεφαλαλγοΰντα. 
I ήν 11 έλαβον φρικιά σφοδρά μετά τριγμού τών 
όδόντων καϊ μυϊκών σπασμών. Εΐχον 88 σφύ
ζεις κατά λεπτόν, τό δέ θερμόμετρου ύπό τήν 
μασχάλην έδειξε 38η,3. Μετά τά πρώτα φρικιά 
ήρξατο τό στάδιον τού πυρετού, ή θερμοκρασία 
ύψούτο βαδμηδόν, τό μεσονύκτιον ήτο 39°, αί 
δέ σφύξεις 120 κατά λεπτόν. '0 πυρετός ήρ
ξατο καταπίπτων μικρόν κατά μικρόν, συγχρόνως 
δ’ έπήλθε καϊ άφθονος έφίδρωσις. Περί τήν 
3 τής πρωίας ώραν ή θεμοκρασία έπανήλθεν εις 

τδ κατά φύσιν. ’Από τής 5 — 6 πρωινής ώρας 
έσχον ναυτιάσεις άνευ έμέτων άλλά μετά ελα
φρός διάρροιας- καθ’ δλην δέ τήν ημέραν ήσθα- 
νόμην κόπωσιν καϊ πόνον ικανός είσέτι έζ.πε- 
φρασμένον εις τούς βραχίονας. Δέν έχουσιν 
δμως πάντοτε ούτω τά πράγματα, καθ’ δσον 
ύποζειμενιζώς μεταβάλλονται τά συμπτώματα. 
Τινές τών ένοφθαλμισθέντων πυρέσσουσι σφόδρα, 
έτεροι αίτιώνται άλγεινά μόνον συμπτώματα. 
Έν τή περιπτώσει ταύτη, κατά τάς ύπδ τών 
ένοφθαλμισθέντων ιατρών ληφθείσας πληροφο
ρίας, το άλγος τών βραχιόνων είναι έπϊ τοσούτον 
σφοδρόν καϊ διαρκές έφ’ δσον καϊ τά γενικά 
συμπτώματα είσϊ μάλλον έξησθενημένα. Κατά 
δέ τά σημεία τοΰ ένοφθαλμισμοΰ έπέρχεται πάν
τοτε έξοίδησις καϊ αύξησις τής θερμοκρασίας, 
ούδέποτε δμως άπόστημα, εί καϊ κατά τάς ένέσεις 
δέν λαμβάνονται αί δέουσαι προφυλάξεις.

Μέχρι τής 30 Ιουνίου 301 ιατροί ένοφθαλ- 
μίσθησαν, έν οίς 4 μόνον ξένοι· εις έκ Νέας 
Ύόρζης, εις έκ 'Ρίου Ίανερίου, εις έκ Κοίμ- 
βρας καϊ εις έκ Παρισίων.

Δέν είναι ανωφελές ν’ άφηγηθώμεν ενταύθα 
καϊ τάς διαμάχας τοΰ ιατρού Ferran, άς το- 
σοΰτον γενναίως ύπερήσπισεν. Πρώτος άντίπαλος 
ήτο ό υπουργός τών εσωτερικών κ. ROMERO 
Robledo, δστις, κακώς συμβουλευθείς, άπηγό- 
ρευσε τούς ένοφθαλμισμούς ύπό τδ πρόσχημα 
τού κινδύνου αύτών. Τά άποτελέσματα δμως 
άντεπεκρίθησαν εις τήν ομολογίαν τού κ. Ro
mero Robledo διά δύο αντιφάσεων· ή μέν 
ύπδ τής ισπανικής ή δέ ύπδ τής γαλλικής έπι
τροπείας, άμφότεραι βεβαιώσασαι τδ αβλαβές 
τών ένοφθαλμίσεων. Αί άντιφάσεις αύται πα
ρόργισαν βεβαίως τόν ύπουργόν. Ευτυχώς διά 
τόν ιατρόν Ferran ό κ. Romero Robledo δέν 
κυβέρνα πλέον, ό δέ κ. Canovas del Castillo 
πνευματωδέστερος ών, ακολουθεί μετά μεγάλης 
περιέργειας τδ μέγα επιστημονικόν ζήτημα δπερ 
ήδη έκτυλίσσεται έν Ισπανία.

Ό ιατρός Ferran έχει καϊ έτερον αντίπα
λον, τήν έκθεσιν τής Γαλλικής έπιτροπείας, 
δι’ ής μέμφονται αυτού ώς άναζητοΰντος τό 
προσωπικόν του συμφέρον, και ώς άνθρώπου 
"πρακτικού”.

Έάν αί ενοφθαλμίσεις τοΰ Ferran πληρό- 
νωνται πρδς 5,25 ή προς 8,40, τούτο ολίγον έν- 
διαφέρει ήμΐν. Τδ ζήτημα είναι ύψηλότερον. 
Πρόκειται νά μάθωμεν έάν ή κατά τής χολέρας 
δαμαλίς του προφυλάσσει ή ού. Τή αλήθεια 
ούδέν τό σπουδαΐον εύρίσκομεν έν τή έκθέσει 
τού κ. BrouaRDEL κατά τών μέχρι τοΰδε στα
τιστικών. Επομένως μέχρις δτου δοθώσιν ήμΐν 
συμπεράσματα έπιστημονικά έχοντα κύρος, θά 
πιστεόωμεν εις τήν ειλικρίνειαν τών πολυ
αρίθμων ιατρών τών διαφόρων ισπανικών πόλεων.

Ή μόνη κατά τοΰ ιατρού Ferran άπευθυν- 
θεΐσα μορφή άξίζουσα τής ήμετέρας προσοχής, 
είναι ή άονησίς του προς ομολογίαν τού δήθεν 
μυστικού του. ΙΙάντες θά μεμφθώσι δικαίως 
τού ιατρού εκείνου δστις αποκρύπτει καί τήν 
έλαχίστην έπιστημονικήν παρατήρησιν έπϊ ζη
τήματος άποβλέποντος ολόκληρον τήν ανθρω
πότητα. Άλλ’ ό ιατρός Ferran ένόησε τούτο 
ταχέως, βεβαιώσας κατ’ άρχάς διά τηλεγραφή
ματος καϊ είτα δι’ ύπομνήματος, άναγνωσθέντος 
εις τήν Ακαδημίαν τών επιστημών κατά τήν 
τελευταίαν συνεδρίαν τής 13 Απριλίου, δτι 
ούδέν είχε μυστικόν. Νομίζομεν δτι ό ιατρός 
Ferran λέγει τήν αλήθειαν. Παραθέτομεν δέ 
καϊ τήν κάτωθι περικοπήν έκ τής πρδς τήν 
Ακαδημίαν άνακοινώσεως του.

"Αποτελέσματα τοΰ μικροβίου έν 
τώ άνθρώπφ. Ή έπϊ τού τρικεφάλου βρα- 
χιονίου ένεσις δκτώ σταγόνων προσφάτου καλ

λιεργημένου ιού, επιφέρει όγκον έπώδυνον 
καϊ θερμόν, έμποδίζοντα τάς κινήσεις τού βρα
χίονας. Τρεις ώρας μετά τήν ένεσιν άρχεται 
ή έξέλιξις τής φλεγμονής, έξακολουθούσης 24 
περίπου ώρας· είτα δέ πάσα κακουχία έξαλεί- 
φεται σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν, μή παρατηροΰντες 
ούδέποτε φλέγμονα ή ’.σχάραν.

"Έγχέοντες έφ’ έκάστου βραχίονας ήμισυ 
κυβικόν έκατοστόμετρον, τά τοπικά συμπτώματα 
έπιτείνονται, τά δέ γενικά έμφανίζονται. Άπο- 
βλέποντες δ’ εις τούς μάλλον έν έκάστφ άτόμφ 
προέχοντας χαρακτήρας τής παρατηρηθείσης ει
κόνας, καταντώμεν εις τήν σύνταξιν γενικού τίνος 
πίνακας, ού τίνος ή όμοιότης μετά τοΰ τής αλη
θούς χολέρας δέν διαφιλονεικεΐται πλέον · πα
γετώδη φρίκια, κατάστασις λιποθυμική, έκλυσις 
γενική, συνολζαί, ναυτίαι, καρηβαρίαι, ιδρώτες 
ψυχροί καϊ κολλώδεις, κενώσεις συχνότεραι τοΰ 
συνήθους, μή έξικνούμεναι δμως εις τήν αληθή 
διάρροιαν τής χολέρας.

""Απαντα τά ύποσθενικά ταύτα συμπτώματα 
παρακολουθούνται ύπό γενικής τίνος ύπερθερ- 
μίας, άνυψουμένης μέχρι δύο καϊ ήμισυ βαθμών 
τής φυσικής θερμοκρασίας.

"Συχνότερα είσϊ τά φρίκια κατά τό μάλλον 
και ήττον έντεταμένα, έκλυσις γενική, καρηβαρία, 
πυρετός καί διάθεσις πρδς εμετόν. "Απαντα τά 
συμπτώματα ταύτα φαινομενικός τόσον βαρέα 
καταπαύουσιν εις τό διάστημα τών 24—30 ώρών, 
μή δντες ήναγκασμένοι νά καταφεύγωμεν εις 
τήν θεραπευτικήν.

"‘Η μικροκυτταρίνη παρουσιάζεται ώσαύτως, 
άλλά κατά ενα βαθμόν δλιγώτερον. Παρατη- 
ρεΐται δ’ επίσης ποικίλη μεγέθυνσις τών τε λυμ- 
φατιζών κυττάρων καϊ τών δισκοειδών σωμάτων.

"Έάν 6—8 ήμέρας μετά τήν ένεσιν ενός 
ήμίσεως κυβικού έκατοστομέτρου έν έκάστω βρα- 
χίονι ένέσωμεν έκ νέου εις τό αύτό άτομον τήν 
αύτήν δόσιν καϊ τού αύτοΰ ιώδους βαθμού, τά 
γενικά συμπτώματα έκλείπουσι, τά δέ τοπικά 
ήττον έντεταμένα μόλις έκδηλοΰνται.

" Έκ τών άνωτέρω αποτελεσμάτων τόσον 
οφθαλμοφανών δσων καϊ εύκολων εις ανα
παραγωγήν, συμπεραίνομεν·

" α.) 'Ότι ή χολέρα έν τε τφ άνθρώπω ώς 
καϊ έν τώ ίνδοχοίρφ είναι βέβαια διά τής ύπο- 
δερμιζής όδοΰ.

β'.) "Οτι ή προφύλαξις τής χολέρας έπι- 
τυγχάνεται διά τών ιωδών ένέσεων ή κατά δό
σεις βαθμολογικός.

" Είμαι εις τήν διάθεσιν τής Ακαδημίας νά 
άναπαραγάγω ύπό τούς οφθαλμούς της τά πει
ράματα ατινα περιέγραψα.”

("Επεται κατάλογος 38 προσώπων χολε- 
ριασθέντων, κατά τήν έκφρασίν του, ύπό τού 
'ιατρού Ferran.)

Έγράφη λοιπόν καθαρώτατα βτι ή προφύ- 
λαξις τής χολέρας έπιτυγχάνεται διά τών ιω
δών ένέσεων ή διά βαθμολογικών δόσεων.

Πού είναι λοιπόν τή άληθεία τδ περιβόητον 
μυστήριον; Άφ’ ής στιγμής ό ιατρός Ferran 
ένοφθαλμίζει ιόν έξησθε νη μένον, δέν έχομεν 
ανάγκην νά γνωρίζωμεν τόν ίδιάζοντα τρόπον 
τοΰ έξασθενισμοΰ. Είναι λυπηρόν τώ όντι διότι 
τά μέλη τής έπιτροπείας δέν έστρεψαν τήν 
προσοχήν των έπϊ τής άνακοινώσεως τοΰ ιατρού 
Ferran. Έάν απλώς άνεγίνωσκον ταύτην προ 
τοΰ διά τήν 'Ισπανίαν ταξειοίου των, πιθανόν 
ήτο ν’ άπεφεύγωμεν καί τήν επιδημίαν τών τό
σων δριμέων κατηγοριών έπϊ τής ιατρικής άφι- 
λοχρηματίας, ής τό σπέρμα εφερον ήμΐν κατά 
τήν έκ Βαλεντίας έπάνοδόν των.

'Η δαμαλίς λοιπόν τού ιατρού Ferran είναι 
προϊόν απλής καλλιέργειας τών μικροβίων τής 
χολέρας. 'Π δαμαλίς αυτή άπορροφουμένη διά 

τού στομάχου φονεύει, έγχεομένη όμως ύπό τό 
δέρμα προφυλάττει. Ενταύθα έγκειται τό μυ
στήριον ολόκληρον τοΰ ένοφθαλμισμοΰ τής χο
λέρας. Τδ μιζρόβιον τής χολέρας εκλέγει ώς 
τόπον διαμονής τδν έντερικδν σωλήνα τοΰ αν
θρώπου· έκεΐ ζή, αύξεται, πολλαπλασιάζεται, 
καϊ παράγει τό δηλητήριον τό έπιφέρον τόν θά
νατον. Εις τόν κυτταρώδη δμως ιστόν, ύπό τό 
δέρμα, ώς καϊ εις τό αίμα αδυνατεί νά ζήση. 
'Ό,τι ό ένοφθαλμιζόμενος απορροφά δέν είναι τδ 
μικρόβιον, άλλά τό ύγρδν έν φ έτρέφετο έν τφ 
σκεύει τοΰ έργαστηρίου. Έν τώ ύγρώ τούτφ 
εύρίσκονται αί ύπό τοΰ μικροβίου έκκρινόμεναι 
ιώδεις ούσίαι, αΐτινες ώνομάσθησαν πτωμα'ιναι, 
ούσαι ή άφορμή τών διαταραχών άς περιεγρά- 
ψαμεν.

Τι δέ προφυλάσσει τδν χολερικόν μή άπο- 
θνήσκοντα έκ δευτέρας χολερικής προσβολής; 
'Γποθέτουσι μέχρι τής σήμερον (καί εις τούτο 
καταγίνονται γενικώς δι’ δλους τούς ένοφθαλ- 
μισμούς) δτι τδ μικρόβιον είσερχόμενον έν τε 
τώ αιματι ήμών καί έν τοΐς ίστοΐς λαμβάνει 
μεθ’ εαυτού ούσίαν τινα απαραίτητον προς βι- 
ωτήν του. Επειδή δέ ή ουσία αύτη επομένως 
δέν εύρήσζεται έν τφ ήμετέρφ οργανισμό, κα
θίσταται άδύνατος ή βιωτή παντός έτέρου μι
κροβίου παρομοίου τού πρώτου.

0 ιατρός δμως Ferran παραδέχεται τού- 
ναντίον, δτι δηλαλή τδ μικρόβιον, βιοΰν έν τώ 
ήμετέρφ δργανισμώ, εγκαταλείπει ούσίαν τινα 
ιώδη φονεύουσαν πάντα τά παρόμοια μικρόβια 
μέχρι τής τελείας αύτής έκλείψεως. "Ωστε ένερ- 
γοΰντες ένοφθαλμισμόν κατά μιας έπιδημικής 
νόσου έξαρκεΐ νά είσαγάγωμεν έν τώ ήμετέρφ 
οργανισμό σμικράν τινα ποσότητα έκ τής ιώδους 
ουσίας τής έκ τών μικροβίων τής έπιδημίας 
ταύτης προερχομένης. Ή ουσία αύτη δυνατόν 
νά κατασκευασθή κατά βούλησιν έν τινι έργα- 
στηρίφ, καϊ ούτω ό ενοφθαλμισμός απλοποιείται 
μή παρουσιάζων πλέον ούδένα κίνδυνον.

'Ως βλέπομεν τδ ζήτημα εύρύνεται· δέν πρό
κειται μόνον περί τής χολέρας άλλά περί δλων 
τών έπιδημικών νοσημάτων. Αί ύπό τού Ρλ- 
STEDR πρδ εξαετίας δοθεΐσαι ήμΐν ελπίδες, έπα- 
ληθεύουσι τήν σήμερον έπϊ μάλλον καϊ μάλλον. 
Δέν εΐμεθα πλέον μακράν τοΰ νά δυνάμεθα νά 
καταστέλλωμεν τάς δεινοτέρας μάστιγας τής άν- 
θρωπότητος, τάς έπιδημικάς νόσους.

"Ηδη δ’ αί πολυάριθμοι στατιστικαί, υπογε
γραμμένοι ύπό τών ιατρών οιτινες βιοΰσιν επί 
τών αύτών μερών ένθα ήρύσθησαν ταύτας, είσϊν 
ύπέρ τής προφυλακτικότητος τής δαμαλίδος τής 
χολέρας, ών τό κόρος δέν θά διασείσωσιν αί 
έπίσημοι έκθέσεις τού κόσμου.

Άλλως τε δέ εάν ό ιατρός Ferran άπο- 
δείξη δτι αί πτωμαΐναι έξαρκοΰσι πρδς κατα
σκευήν τοΰ πρδς ένοφθαλμισμόν ιού, θά άνα- 
λάμψη καϊ θά άπλοποιηθή ιδίως εν ζήτημα 
βπερ αυτός ό Pasteur μέχρι τής χθές έθεώρει 
σκοτεινόν.

Τά ολίγα ταύτα άρκοΰσι πρδς παρόρμησιν 
μικρας εύγνωμοσύνης πρδς τόν ποιήσαντα με
γάλην άνακάλυψιν.

(Έκ τού γερμανικού.) Δρ. Δ.

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΑΪΚΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ.

Π
ΑΝΤΕΣ ήκούσαμεν καϊ άνεγνώσαμεν περί 
τών άφθονων ύδάτων, τά όποια διωχε- 
τεύοντο εις τήν άρχαίαν 'Ρώμην. Εν
νέα ήσαν τά μεγάλα ύδραγωγεΐα, καϊ τό ποσόν 

τού ύπό τών ύδραγωγείων τούτων διοχετευομένου 
ύδατος, τδ όποιον διαρκώς είσέρρεν εις τήν πό
λιν, άνελόγει πρδς ποταμόν εξ μέτρων πλάτους 
καϊ 1,10 μ. βάθους. Τδ ποσόν τούτο ήτο 1328 
λίτρων καϊ ήδύνατο, κατά τάς σημερινός ήμών 
άνάγκας, νά έπαρκέση διά πληθυσμόν 13 όλων 
έκατομμυρίων ανθρώπων. Τί έγένετο τό ποσόν 
τούτο τοΰ ύδατος είναι δυσεξήγητον, καθότι μέ 
δλην τήν μανίαν, ήν εΐχον οί αρχαίοι Ρωμαίοι 
διά τά λουτρά, ήτο άδύνατον νά καταναλίσκωσι 
πλέον τών 1200 λιτρών καθ’ έκάστην ήμέραν. 
Ίσως έχρησίμευε τό περισσεΰον ύδωρ διά έποχάς 
έζτάζτου ξηρασίας, όπως δι’ αύτού πληρωθώσι 
τά τών οικιών φρέατα.

Ιά πρώτα ύδραγωγεΐα ήσαν υπόγεια, καϊ 
τούτο διά λόγους στρατηγικούς, ινα έν καιρό 
πολέμου μή στερηθή ή πόλις τοΰ αναγκαίου 
ύδατος. I ά μεταγενέστερα δμως ύδραγωγεΐα, 
ώς τά έπϊ τοΰ αύτοκράτορος Καλιγούλα κατα- 
σκευασθέντα, έκειντο ώς έπϊ τό πλεΐστον ύπεράνω 
τού έδάφους έπϊ θολών. ΊΙ κλίσις αύτών ήτο 
έκάστοτε ανάλογος πρδς τδ ποσόν τοΰ διερχο- 
μένου ύδατος, καϊ οσάκις έπρόκειτο νά ύπερβή 
λόφον ή διώρυξ είτε έκαμπτε τδ ύψωμα ή καί 
ύψούτο διά μέσου θολωτών οικοδομών. Τούτο 
έοωζεν άφορμήν εις τδν ισχυρισμόν δτι οί άρχι- 
τέκτονες παρά τοΐς άρχαίοις 'Ρωμαίοις δέν έγί- 
νωσκον καλώς τούς απλούς ύοροστατικούς κα
νόνας καϊ δτι ούδέποτε ήδύναντο νά συλλάβωσι 
τήν ιδέαν νά όδηγήσωσι τό ύδραγωγεΐον πρδς 
τά κάτω τοΰ ενός ύψώματος καϊ πρδς τά άνω 
τοΰ απέναντι κειμένου. Τήν γνώμην δμως ταύ
την άνήρεσεν έσχάτως ό άρχιτέκτων Κόρφηλδ, 
δστις άπέδειξεν οτι εις πολλά μέρη τά άρχαΐα 
ρωμαϊκά ύδραγωγεΐα έν ύπωρείαις στενών κοι
λάδων κατέληγον εις μεγάλας άποθήκας, ήνω- 
μένας οιά σωλήνων, παραζολουθούντων τόν σχη
ματισμόν τής έπιφανείας. Τούτο ιδίως γίνεται 
καταφανές εις τά άρχαΐα ρωμαϊκά ύδραγωγεΐα 
τοΰ Αουγδούνου, τής σήμερον γαλλικής πόλεως 
Λυών. Τό άρχαΐον Λούγδουνον έζειτο έν μέρει 
έπϊ λόφου, έπϊ τού όποιου εύρίσζετο ή προσ
φιλής θερινή έπαυλις τών Ρωμαίων αυτοκρα- 
τόρων. Πρδς προμήθειαν ύδατος διά τήν πόλιν 
έξελέγη πηγή πλούσια έπϊ παρακειμένου λόφου · 
από δέ τοΰ σημείου τούτου ζατεσκευάσθησαν δύο 
ύπόγεια ύδραγωγεΐα, ένωθέντα κατωτέρω εις έν, 
δπερ διήρχετο τήν πεδιάδα τής Έκύλλης πάλιν 
ύπογείως καϊ εις εΰθεΐαν γραμμήν. Άλλ’ ή 
πεδιάς αύτη διεσχίζετο διά βαθείας κοιλάδος, 
καλούμενης σήμερον La Grange Blanche, δι’ ής 
ώφειλε τό ύδραγωγεΐον νά διέλθη. Τούτο δ’ έξε- 
τελέσθη ώς εξής · Τό ύδραγωγεΐον κατέληγε 
πρδς τδ εν μέρος τής κοιλάδος εις δεξαμενήν, 
καϊ το ύδωρ διωχετεύθη διά μολυβδίνων σωλή
νων πρδς τήν κοιλάδα διά τής κοίτης τού πο
ταμού διά μέσου ύδραγωγείου έχοντος μήκος 
μέν 1950 μέτρων, ύψος 225 καϊ πλάτος 9 μέ
τρων. Έκ τού άλλου μέρους ζατέληγε τδ ύδρα
γωγεΐον επίσης εις δεξαμενήν. Έκ τών δύο 
τούτων δεξαμενών τδ ύδωρ μετέβαινεν εις τρίτην 
δεξαμενήν έν τή πόλει εύρισζομένην. Κατά τούς 
χρόνους τού Λϋγούστου τό ύδωρ τούτο εύρέθη 
ανεπαρκές διά τήν πόλιν καϊ διά τό παρά τήν 
πόλιν στρατόπεοον. Κατεσκευάσθη επομένως 
άπδ μικρού τίνος ρύακος έτερον ύδραγωγεΐον, 
καί τούτο ύπόγειον, έχον μήκος 8 μιλλίων, δπερ 
ώδήγει τδ ύδωρ κατ’ ευθείαν πρδς τδ στρατο
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πεδον κάμπτον τδν λόφον. Τδ ύδραγωγεΐον τοΰτο 
ήτο θολωτόν και άρίστης κατασκευής.

Άλλ’ δλα τά υδραγωγεία ταΰτα δεν εΐχον 
τδ άπαιτούμενον ΰψος. δπως διοχετεύωσι τδ 
ΰδωρ μέχρι τής έπί τοΰ λόφου κείμενης, αύτο- 
κρατορικής έπαύλεως. ’Επέστη έπομένως ή 
άνάγκη τρίτου υδραγωγείου, άρχομένου άπδ πη
γής κειμένης είς τούς πρόποδας τοΰ λόφου. Τδ 

• ύδραγωγεΐον τοΰτο ήτο τδ εντελέστερο·? τής άρ- 
χαιότητος καϊ άποδεικνύει δτι οί αρχαίοι άρ- 
χιτέκτονες εΐχον μεγάλην τεχνικήν μόρφωσιν. 
Η πηγή έκειτο είς άπόστασίν είκοσι χιλιομέτρων 

άπδ τής πόλεως, καί έν τφ μεταξύ εύρίσκοντο 
12 κοιλάδες, ών ή μεγαλειτέρα είχε βάθος 90 
καί πλάτος 1200 μέτρων. Έν άρχή τοΰ ύδρα- 
γωγείου κατεσκευάσθη πρόχωμα λοξώς δια τοΰ 
ποταμού, ώστε έσχηματίσθη είδος λίμνης, έξ ής 
τδ ύδωρ μετέβαινεν ε'ις τήν διώρυγα. Τδ ΰδωρ 
ερρεεν ώς έπ'ι τδ πλεΐστον ύπογείως, έξαιρέσει 
δπου ΰπήρχον ποταμοί καί μικραί κοιλάδες, καί 
έφθανε μέχρι τής θέσεως, τής σήμερον καλού
μενης terre noire, ένθα εύρίσκετο εύρεΐα καί 
βαθεία κοιλάς, καί ένθα κατέληγεν είς μεγάλην 
δεξαμενήν, έξ ής έξήρχοντο 8 σωλήνες, οΐτινες 
διασχίζοντες τήν κοιλάδα άνήρχοντο τον άπέ- 
ναντι λόφον καί κατέληγον είς έτέραν δεξαμενήν. 
’Απδ τής δεξαμενής ταύτης διήρχετο τό ύδωρ 
έν μέρει μέν ύπογείως έν μέρει δέ έπί θολωτών 
γεφυρών. Ή δεκάτη τρίτη τών γεφυρών τού
των ήτο οικοδόμημα άξιοσημείωτον μήκους 480 
καί υψους 17 μέτρων. Τής γεφύρας ταύτης 
σώζονται σήμερον άψίδες τινές, ώς καί ή δεξα
μενή· καί τά έρείπια ταΰτα μαρτυροΰσι περί 
τής εντελούς έργασίας. Έπί τής κυρίας προσό- 
ψεως τής δεξαμενής φαίνονται έτι τέσσαρες δπαί, 
έξ ής έξήρχοντο οί τδ ΰδωρ πρδς τήν κοιλάδα 
όδηγοΰντες σωλήνες. Ούτως άλληλοδιαδόχως 
διά σωλήνων καί γεφυρωτών υδραγωγείων εξε- 
τέλει τδ ΰδωρ τήν πορείαν του, καί κατέληγεν 
είς μεγίστην δεξαμενήν (μήκους 221 καί πλά
τους 15 '/2 μέτρων), έξ ής μολύοδινοι σωλήνες 
εφερον τδ ύδωρ πρδς τδ αυτοκρατορικδν άνά- 
κτορον καί πρδς τα παρακείμενα οικήματα. 
Πολλά τεμάχια τών σωλήνων τούτων εΰρέθησαν 
πλησίον τής θέσεως Fourvieres έν τινι άμπε- 
λώνι έν άρχή τοΰ 18 αιώνος καί περιεγράφησαν 
ύπδ τοΰ Κολώνιαν εν τή 'Ιστορία τοΰ Αουγ- 
δούνου. Οί σωλήνες οΰτοι, ών εΰρέθησαν 30 
τεμάχια περίπου 5—6 μέτρων μήκους, φέρουσι 
τήν έπιγραφήν ΤΙ. CL. CAIS. (Ίίοέριος Κλαύ- 
διος Καΐσαρ), καί φανερούσιν δτι τδ κολοσσιαίου 
τούτο έργον έξετελέσθη έπί τοΰ αύτοκράτορος 
Κλαυδίου. Ιοιούτοι μολύοδινοι σωλήνες εύρέ- 
θησαν καί έν τή πόλει Bath τής ’Αγγλίας, οΐ
τινες κατά πάσαν πιθανότητα άνήκον είς άρχαΐον 
ρωμαϊκόν λουτρόν.

Έκ τών λεγομένων άποδεικνόεται δτι οί αρ
χαίοι 'Ρωμαίοι αρχιτέκτονες ήσαν έμπειρότατοι 
περί τήν ύδραυλικήν τέχνην. Τδ βέβαιον εΐναι 
δτι τά έργα ταΰτα ήσαν είς άκρον πολυδάπανα, 
δταν μάλιστα άναλογισθώμεν δτι ούδέ σιδηρό
δρομοι ΰπήρχον κατ’ έκείνην τήν έποχήν οΰτε 
διώρυγες πρδς οίκονομικωτέραν μεταφοράν τοΰ 
ΰλικού και ιδίως τών βαρύτατων μολυβδίνων 
σωλήνων.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

υπό Κ λ έ ω ν ο ς Ραγκαβή.

Ηραχλαο? 7Γ(φανίν άριστΓυς ρίγας., 
άλλο? τις αντως Ηρακλής κατά σθίνης.

ΕΦΡΑΙΜΙΟΣ, 1348.

ονεί- 
συμ- 
όνό- 

έγκύψαν-
ίστορίας. 

ϋπδ τήν σι- 
τοΰ Φωκά· άλλ’ ιδού καταπλέει 
ό νεαρός λυτρωτής, τάς ίεράς 

:ί τών ίστών, καταθραύει τδ 
περιβάλλεται τών Αύγούστων τδ 
ένθουσιώσα ΰφήλιος αναπνέει καί 
μετά πεποιθήσεως παρά τοΰ κλητού 

φεΰ, συναντά ούτος 
ς παραφόρως, καί 

Μά- 
μάτην απειλεί 

καί φρίττει τδ 
ό νέος Ηρακλής άποσυρθείς 
τών Βλαχερνών, λησμονεί 
ς τούς πόδας τής έρασμίας 

τού λοιπού κόσμου τήν υπαρξιν. Τδ 
φθείρει βαθμηδόν τάς ψυχικός αύτού 
καθήκον καί τιμή είσί κεναί πλέον 
τδν δνειροπολήσαντα τήν άνάπλασιν 

Ό όλεθρος συμπληροΰται 
τόν πολυκέφαλου 
καί δεκατίζουσι 
Έκ τών έξωθεν 

ΧΛβ”ρες άφ’ έ- 
καί άποσπώσι 

η

φέρων έ
και

Ή

Ν τώ παρελθόντι τοΰ Εσπέρου φυλ
λαδίου έδημοσιεύομεν κρίσεις εμβριθούς 
Έλληνιστού περί τής θεοδώρας τοΰ 

Κ'·''Ραγκαβή, καί ιδού κομίζομε·? ήδη άσπάσιον 
άγγελμα τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις, τήν προ
σεχή έμφάνιαιν πρός έργου τοΰ αύτοΰ λογίου 
συγγραφέως, ύπό τόν άνωτέρω τίτλον. Τού δλου 
πονήματος εΰγλωττον εικόνα περιέχει αύτδ τδ 
έν άρχή προοιμίου, δι’ δ καί άντί πάσης ιδίας 
περιγραφής παρατίθεμεν μάλλον τάς κυριωτέρας 
περικοπάς αύτοΰ.

"Ό'Ηράκλειος! Οΐος κόσμος εύγενών 
ρων, ενδόξων τροπαίων, καί ανεκλάλητων 
φορών άναθρώσκει, άμα προφερομένου τοΰ 
ματος τούτου, πρδ τών όφθαλμών τού 
τος είς τάς δέλτους τής προγονικής 
Τό Βυζαντινόν Κράτος έσφάδαζεν 
δηράν τυραννίαν 
έκ Καρχηδόνος 
εικόνας 
τέρας, 
στέμμα,
άπεκδέχεται 
αύτής τήν σωτηρίαν. Πλήν, 
τήν Μαρτίναν, έράται αύτή 
μετατρέπει είς σύζυγον τήν ιδίαν άνεψιάν. 
την συμβουλεύει δ Πατριάρχης, 
ό ιππόδρομος, μάτην ικετεύει 
ευσεβές ύπήκοον, 
ε’ις τδ Ανάκτορου 
έπί δέκα δλα έτη εί 
Έμφάλης 
αμάρτημα 
δυνάμεις · 
λέξεις διά 
τής Αύτοκρατορίας. 
τότε. Έν τώ εσωτερική) εγείρει · 
τράχηλον ή ΰδρα τής άναρχίας, 
τους λαούς παντοΐαι συμφοραί. 
έφορμώσι ΙΙέρσαι άφ’ ένός καί Άβαρ 
τέρου, κατάγουσιν εύχερεΐς νικάς, 
τας άφνειοτέρας τοΰ Κράτους έπαρχίας.

"Πλήν τί συμβαίνει; Ποιον το άληθάργητον 
άλγος, δπερ καταπλήσσει τδν χριστιανικόν κόσμον: 
0 φοβερός Βάρβαρος έδήωσε τήν Παλαιστίνην. 

Ιδού, πορθεΐται ή έπίγειος Σιών, συλούνται τά 
πανάχραντα τεμένη, σφάζονται δέκα μυριάδες 
πιστών, καί τδ ιερόν ξύλον, έφ’ ού έμαρτύρησεν 
δ θεός, άνασπαθέν έκ τοΰ Γολγοθά, κρύπτεται 
είς τής Περσίας τά βάθη. Αύτός ό Πλάστης 
φαίνεται άποστρέφων έκ τοΰ άμαρτωλοΰ τούτου 
κόσμου τδ πρόσωπον. Άλλ’ ή κραυγή τής δδύ- 
νης, ήν άναπέμπει ή άπολλυμένη άνθρωπύτης, 
έξυπνα τέλος τδν κοιμώμενον ηρώα. Σπεύδει 
ούτος εις τήν άγίαν Σοφίαν, δράττει τήν αχει
ροποίητον τής Παρθένου εικόνα, καί ταύτην προ
τάσεων, όρμα πρδς τήν Ασίαν ό πρώτος καί 
περικλεέστερος τών Σταυροφόρων. 'Έξ έτη δι- 
αρκοΰσιν οί ένδοξοι αγώνες, οΰς ό κατάπληκτος 
κόσμος παραβάλλει πρός τήν έξαήμερον τοΰ θεού 
πλάσιν. Ανασκάπτεται ή γενέτειρα τοΰ Ζωρο- 
άστρου θηβαρμαΐς, πορθεΐται ή Περσική πρω
τεύουσα Δασταγερδ, άνατρέπεται τδ γηραιόν 
Κράτος τών Σασσανιδών, καί ό 'Ηράκλειος,

κλείσας τά Ελληνικά δπλα παρά τδν Σάρον 
καί τήν Νινευί, έπαναφέρει θριαμβικός τδν 
Σταυρόν είς Βυζάντιον, καί ανεγείρει αύτόν αύ
θις έπί τοΰ Γολγοθά.”

"Άλλ’ οΐμοι, θανάσιμου ήν τό άμάρτημα 
καί μάτην ήλπισε τήν άφεσιν δ έστεμμένος πταί
στης. Καθ’ ήν στιγμήν άνευφημεΐ αύτόν ή 
ΰφήλιος, καί πέμπουσι Πρέσβεις οί Άνακτες 
τής άπωτάτης δύσεως καί ανατολής, τδ Ίσλάμ, 
έγείρεται καί αμφισβητεί πάντας αύτοΰ τούς 
θριάμβους.”

"Τοιαύτη, κατά τήν ήμετέραν τούλάχιστον 
ασθενή κατάληψην, ή θεσπεσία αυτή είκών, ήν 
εΰρομεν έγκεχωσμένην έν ταΐς εύρωτιώσαις δέλ- 
τοις τών Βυζαντινών χρονογράφων. Έν ω δέ 
κέκτηται αΰτη πάντα τά στοιχεία τής ύψίστης 
δραματικής έμπνεύσεως, τής δονούσης τάς μυ- 
χαιτάτας ίνας ολοκλήρου τής χριστιανικής αν
θρωπότητας, έν ω παρεισάγει έν τέλει αύτήν 
τήν ειμαρμένην, ήν έπεκαλεΐτο δ Αισχύλος, 
ήγνόησαν ή παρεγνώρισαν αύτήν οί μεγάλοι 
έκεΐνοι ποιηταί, οΐτινες περιέγραψαν τάς τύχας 
τής Ί’οδογούνης, Ήγεμονίδος τών Πάρθων, ή 
τοΰ Άμλέτου, Πρίγκηπος τών Δανών.”

"Άλλά τόν περίδοξον ΰπέρμαχον τοΰ Σταυ
ρού δεινώς ήδίκησε, πλήν τής Μελπομένης, καί 
ή Κλειώ. Έν ω δικαιούται είς θέσιν άναμφή- 
ριστον παρά τόν μέγαν Αλέξανδρον καί τδν Καί- 
σαρα, μόλις παροδικός άναφέρεται τό κλεινόν 
αύτοΰ όνομα, καί ή αίγλη τού έξαημέρου άμυ- 
δρώς πλέον διακρίνεται διά τοΰ ζόφου τών με
ταγενεστέρων συμφορών. Διά τί δέ τούτο; 
Εύχερής ή άπάντησις. 'Ο Αλέξανδρος έμακά- 
ριζε τον Άχιλλέα, διότι έτυχεν ύμνητοΰ τού 
Ομήρου. Άλλά καί τών άθλων αύτοΰ τήν 
μνήμην διετήοησε μέγας συγγραφεΰς, ό Άρριανός, 
έν ω τοΰ Καίσαρος τούς θριάμβους περιέγραψεν 
δ Κικέρων. Ό δέ 'Ηράκλειος μόνους εσχε τής 
φήμης αύτού κήρυκας τδν μοναχόν Θεοφάνη·?, 
τον διάκονον Πισίδην, καί τδν Πατριάρχην Νι
κηφόρο·?. Εΰγλωττον τοΰτο μάθημα διά τούς 
ισχυρούς τής γής. Αί μυριόνεκροι μάχαι κατα- 
πλήσσουσι τούς συγχρόνους, άλλά τήν υστερο
φημίαν σπείρει μόνη ή γραφίς τής μεγαλοφυίας. 
Τού Περιάνδρου, τού Περικλεούς, τού Αλεξάν
δρου, τοΰ Καίσαρος τά δνόματα προφέρει έτι 
θαυμάζουσα ή άνθρωπότης, διότι ανέπτυξαν παρά 
τόν θρόνον αύτών τούς μεγάλους τής έποχής 
εκείνης νόας, άλλ’ ούδείς γνωρίζει τίς έσώρευσε 
τούς λόφους έκείνους τών κρανίων, οΐτινες κα- 
λύπτουσι τάς αύχμηράς τής Ασίας πεδιάδας.”

"Πρδς τόν'Ηράκλειον δικαιότεροι πως έδεί- 
χθησαν μόνον οί μεταγενέστεροι, οί εμβριθέστερου 
άναδιφήσαντες τάς Βυζαντινός δέλτους, καί 
ιδίως ό σοφός συγγραφεΰς τής ιστορίας τοΰ 
Αττίλα, Amedee Thierry, Histoire d’Attila 
Τ. II, C. 2) δστις λέγει "Μετά τδν θηριώδη 
Φωκάν, τδν διά δολοφονίας βασιλεύσαντα, παρί
σταται έπί τοΰ Βυζαντινού θρόνου ή εύγενής 
καί μελαγχολική τού 'Ηρακλείου μορφή. Συν
δέεται μετά τοΰ δνόματος τούτου μυστηριώδές 
τι καί όλέθριον, δπερ ταράσσει τήν κρίσιν τοΰ 
ιστορικού, καί τηρεί αύτδν μετέωρον μεταξύ τοΰ 
θαυμασμού καί τοΰ οίκτου. 'Ο 'Ηράκλειος, κα- 
ταστροφεΰς τής Περσικής Αύτοκρατορίας. Χρι
στιανός ’Αλέξανδρος, έλευθερωτής τών τιμίων 
λειψάνων πρδ τού Γοδοφρείδου Βουλλιών, φαί
νεται δικαιούμενος είς ύπέροχον θέσιν μεταξύ 
τών μεγίστων Καισάρων. Καί όμως ό αύτός 
'Ηράκλειος, παλαιών πρός τόν άρτιγέννητον 
Ισλαμισμόν, καί παραφερόμενος ώς ύπό άκα- 
τασχέτου κλύδωνος, άπολλΰς δ’ έν τώ ναυαγίω 
τούτω τήν δόξαν αύτοΰ ώς Χριστιανού καί'Ρω
μαίου, τδ ήμισυ τών κτήσεων, τήν μεγαλοφυίαν, 
καί αύτδν τδν νοΰν, δικαίως θεωρείται ώς δ

I
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Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΩΝ.

πάντων δυστυχέστερος. Ίο δεύτερον τοΰτο τής 
ΰπάρξεως αύτοΰ μέρος εν μόνον παρέχει πλέον 
τώ ιστορικοί θλιβερόν θέαμα, τδ τοΰ άνθρωπίνου 
ηρωισμού ύπδ τήν σιδηράν χεΐρα τής ειμαρ
μένης, άντιμαχομένου κατά δυνάμεων προφανώς 
μή επιγείων. Οί δ’ έπίγονοι, έπιλήσμονες τής

μαρανθείσης δόξης, διετήρησαν μάλλον τήν μνή
μην τών καταστροφών, ώστε ό άνήρ, δν οί σύγ
χρονοι παρέβαλλαν πρδς μόνον πλέον τδν Θεόν, 
ό έκοικητής τοΰ Ιησού Χριστού, καταπεσών έκ 
τοΰ κολοφώνος έκείνου τής δόξης είς τάς τάξεις 
τών ολέθριων Άνάκτων, συγκατελέγη τέλος μετά

τοΰ βλακδς Ονωρίου έν τοΐς χρονικοΐς τών δια- 
μελισμών τού 'Ρωμαϊκού Κράτους.”

‘Έκ τών άνωτέρω προκύπτει δτι πρωτό
τυπον δλως τυγχάνει, ού μόνον διά τήν ήμε
τέραν, άλλά καί διά τήν καθόλου φιλολογίαν, 
τό παρόν έργον, διαθρύπτει δέ πως ήμάς ή ιδέα

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΕΚΦΥΓΩΝ ΤΟΥΣ ΑΒΑΡΑΣ.
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δτι τό πεπρωμένον διεφύλαξεν ίσως εις "Ελληνα 
τήν έπανόρθωσιν τοΰ μεγάλου έθνιζοΰ καί Ιστο
ρικού αδικήματος. "Εν μόνον μειοΐ τήν έκ τού
του θυμηδίαν, ή λύπη διά τήν μή άνάθεσιν τοΰ 
εγχειρήματος εις άλλον άξιώτερον ήμών. ‘Υπήρ
ξαν δέ αείποτε τοΰ ‘Ηρακλείου αί τύχαι, και 
δι’ αύτούς έτι τούς προσεκτικώτερον εις αύτάς 
έγκύψαντας, αληθές αίνιγμα. Πώς έλεγον. πα- 
ρίσταται ό αύτδς άνήρ τοσοΰτον εύτελής κατ’ άρ
χάς, άμέσως έπειτα τοσοΰτον ένδοξος, καί πάλιν 
έν τέλει τοσοΰτον ταπεινός; Τήν έκτίμησιν τής 
Χύσεως, ήν παρέσχομεν εις τδ αίνιγμα τοΰτο, 
καί ής άλλως τε τδ βαθέως δραματικόν ήρύ- 
σθημεν έξ αύτής τής ιστορίας, άφίεμεν εις τους 
έρασιτέχνας.”

Τοιαύτη ή άληθώς έθνική σημασία τοΰ δρά
ματος τούτου ινα δέ παράσχωμεν καί ιδέαν 
τινά τής ποιητικής αύτοΰ άξίας θέλομεν κατα
χωρίσει έν τω προσέχει τεύχει, χάριν τών φί
λων τοΰ Εσπέρου, μίαν τών ώραιοτέρων αύτοΰ 
σκηνών. Έκ τών ωραίων εικόνων, αί'τινες έγρά- 
φησαν διά τδ προζείμενον έργον ύπδ πρωτευ
όντων τής Γερμανίας καλλιτεχνών παραθέτομεν 
σήμερον δύο, ών ή μέν παριστα τδν‘Ηράκλειον 
έζστρατεύοντα, ή δέ αύτόν έκφυγόντα τούς 
Άβαρας.

( Επεται συνέχεια.)

ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι.

^^^1ΒΛ1ΟΝ 
® ιέά ταί°··' 

φέρει

πολύ περίεργον έξεδόθη τελευ- 
έν Νέα ‘Υόρζη. Το βιβλίον τοΰτο 
τδν τίτλον “Ή άναζάλυψις τής 

’Αμερικής” και πραγματεύεται περί τών πρώτων 
Κινέζων, οίτινες μετέβησαν έν έτει 500 μ. Χρ. 
(δηλ. χίλια δλα έτη πρδ τοΰ Κολόμβου) εις τήν 
Αμερικήν. Βασίζεται ή εϊδησις αύτη έπί συγ

γράμματος τού 1’άλλου de Guignes, έκδοθέντος 
έν έτει 1761, καθ’ δ μοναχός τις έκ τοΰ δόγ
ματος τοΰ Βούδδα, Χουί-Σάν καλούμενος, με
τέβη κατά τδν I1'/. αιώνα εις Μεξικόν. Ό Γάλ
λος αρχαιολόγος εύρεν, ώς λέγει, τήν περιέργου 
ταύτην είδησιν έν συγγράμματι κινέζικο» τής 
7'·'· έκατονταετηρίδος, έν ω άναφέρεται βτι Κι
νέζοι μονάχοι άνεκάλυψαν κατά τόν ΙΈ αιώνα 
χώραν, ήν «ονόμασαν Φ ού σαγκ. Ααμβάνων τις 
ύπ’ δψιν τήν περιγραφήν καί τήν διεύθυνσιν, 
ούδόλως αμφιβάλλει βτι ή χώρα αύτη είναι τδ 
σήμερον Μεξικόν. Ό de Guignes, έμβριθέστατος 
καί ακριβέστατος διευρενητής, δίδει ήμΐν λεπτο
μερή άφήγησιν τής πορείας τών Κινέζων μονα
χών κατά τήν ανατολικήν παραλίαν τής ’Ασίας, 
τάς νήσους Άλιούτας καί τήν χερσόνησον τής 
Αλάσκας μέχρι τής άφίξεώς των εις τήν χώ

ραν, ήν ώνόμασαν Φούσαγκ κατά τδ δνομα τών 
δένδρων, άτινα εΐδον έν τή χώρα ταύτη. Τδ 
νεώτατον δέ βιβλίον, περί ού έν άρχή είπομεν, 
άφηγεΐται ούτω τήν ύπόθεσιν ταύτην Έπί τής 
δυναστείας Τσή περί τά 500 μ. Χρ. άνεφάνη 
μοναχός, Χουί-Σάν καλούμενος, δστις λέγει, δτι 
εις άπόστασιν 20 χιλ. κινεζικών μιλίων πρός 
άνατολάς τής Τά-Χάν (σημ. Καμτσάτζας) κεΐται 
χώρα ονομαζόμενη Φούσαγκ, έν ή φύονται με
γάλα δένδρα, ών οί καρποί χρησιμεύουσιν ώς 
τροφή εις τούς κατοίκους. Οί καρποί ούτοι 
έχουσι τό σχήμα αχλάδων. Έκ τοΰ φλοιού δέ 
τού δένδρου κατασκευάζεται ύφασμα, δι’ ού έτοι- 

μάζουσιν οί κάτοικοι τάς ένδυμασίας των. Λι 
οίκίαι σύγκεινται έκ στερεών πασσάλων καί δο
κών. Οί κάτοικοι γνωρίζουσι τήν γραφήν καί 
κατασκευάζουσι χάρτην έκ τοΰ φλοιού τών με
γάλων τούτων δένδρων· είναι δέ εις άκρον ειρη
νικοί, ούδέ γνωρίζουσιν όπλα· έχουσιν δμως 
φυλακάς διά έλαφροποίνους καί βαρυποίνους 
κακούργους. Επιτρέπεται εις άνδρα καί γυ
ναίκα συγκρατουμένους νά ύπανδρευθώσιν, άλλά 
τά έκ τοιούτων γάμων γεννιόμενα τέκνα πω- 
λοΰνται ώς ανδράποδα, τά μέν άρρενα εις ηλι
κίαν έννέα έτών, τά δέ θήλεα δέκα. Οσάκις 
άνήρ, σημαίνων κάπως, διαπράττει έγκλημα, 
συναθροίζεται δ λαός έν έρήμφ τόπο», προσκαλεΐ 
τόν εγκληματίαν, ρίπτει έπί τής κεφαλής του 
στάκτην καί τόν αποπέμπει τής χώρας. Μόνον 
οί εις τάς κατωτάτας τάξεις άνήκοντες κακούρ
γοι τιμωρούνται. Οί βόες έν τή χώρα ταύτη 
έχουσιν ύπερμέτρως μεγάλα κέρατα, δυνάμενα 
νά φέρωσι βαρύ φορτίον. Σίδηρος δέν υπάρχει, 
άλλ’ άπ’ εναντίας ό χαλκός, ό χρυσός καί ό 
άργυρος είναι τόσον άφθονα καί άνευ άξίας, ώστε 
ούδέ πρός ανταλλαγήν έμπορευμάτων τά μετα
χειρίζονται. Καί τούτο μέν τό ιστορικόν επι
μελέστερα1. έρευναι κινεζικών συγγραμμάτων ήδύ
ναντο βεβαίο,ς νά έπιχύσωσι περισσότερον φώς. 
Εις βεβαίωσιν τής ύποστάσεως τών πληροφο
ριών τούτων συντείνει καί ή έν Κουϊβίζα τού 
Μεξικού άναζάλυψις συντριμμάτων πλοίων, τό 
όποια είναι άποδεδειγμένως κινεζικής κατα
σκευής. Εκτός δέ τούτου διατηρείται παρά 
τοΐς Οϋρώνοις παράδοσις, καθ’ ήν ήλθόν ποτέ 
προς αύτούς μεταξωτοί άνδρες άγένειοι καί 
μέ μακρούς κρωβύλους (Κινέζοι) χάριν εμπο
ρικών συναλλαγών. Περί τής πιθανότητος πλοΰ 
τοσοΰτον έκτεταμένου άρκεΐ ή μαρτυρία ένός 
τών διαπρεπεστέρων αξιωματικών τοΰ άμερικα- 
νικοΰ ναυτικού, τοΰ συνταγματάρχου Κέννωνος, 
δστις λέγει δτι έν κινέζικο» πλοίω 40 τόννων 
έξετέλεσεν έν καίριο θέρους καί χειμώνος πλέον 
τών 40 χιλ. θαλασσίων μιλίων. — Τής τοιαύτης 
άνακαλύψεως τής ’Αμερικής ύπό τών Κινέζων 
βεβαίως ό Γ’ενουήνσιος Κολόμβος ούδέ είδησιν 
εΐχεν.
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Τά Περσικά ύπό LaunCELOT DOWDALL. 
‘0 λόγιος καί εις άκρον φιλέλλην καθηγητής 
Κύριος DoWDALL συνέγραψεν ιστορικόν βιβλίον 
έν αρχαία ελληνική γλώσση, πραγματευόμενον 
περί τμήματος τής άρχαίας Ελληνικής ιστορίας 
άπό τής αρχής τού μεγάλου’Αλεξάνδρου μέχρις 
ού οί Άραβες “πάσαν οικουμένην ώσπερ πλημ- 
μυρίς τις κατακλύσαντες, τελευτώντες τήν αρχήν 
τοιαύτην τε καί τοσαύτην φαινομένην κατέλυσαν”. 
Σήμερον δτε τό ζήτημα τής Μακεδονίας άνα- 
κινεΐται, μεγάλως ένδιαφέρει το ’ Ελληνικόν κοι
νόν ν’ άναγνώση τι περί τοΰ διάσημου Έλληνος 
ήρωος, δστις έν τή άκρατήτο» αυτού κατακτητική 
μανία συνέλαβε τόν σκοπόν νά καταλύση τήν αρ
χήν τοΰ μεγάλου τής Περσίας βασιλέως. Ό συγ- 
γραφεύς θαυμασίως έκθέτει τά ιστορικά συμβάντα 
τών χρόνων έκείνων έν γλώσση αρχαία ‘Ελλη
νική, ήν μετά πολλής τής εύχερείας γράφει. 
ί2ς γνωμικόν προτάσσει τοΰ κομψού βιβλίου τήν 

έξής άξιοσημείωτον περικοπήν· “‘Η ιστορία 
ομοιάζει χώραν μεγαλοπρεπή, ποικίλην, εύφο- 

“ρον πολλάκις, τήν όποιαν δμως διερχόμεθα έν 
“νυκτί, ή έν το» μέσφ πυκνοτάτης ομίχλης, ώστε 
"ή ούδόλως διακρίνομεν τάς φυσικάς αύτής ίδιό- 
“τητας, ή άσαφεΐς τινας καί τερατώδεις βλέ

πομε·» σκιάς. Έάν ποτέ έπιλάμψη έπί τής 
"ιστορικής ταύτης χώρας ανέφελος ό ήλιος τής 
“επιστημονικής ακρίβειας, καί έκλειψη πρό πάν- 
“των τό πρίσμα τών προλήψεων καί τών αντι

παθειών, δι’ ού ή ιστορία εκείνη καθοράται 
“ώς έπί το πλεΐστον άχρι τοΰδε, όπόσον δι- 
“δακτικωτέρα καί χαοιεστέρα δέν θέλει αυτή 
“άναφανή εις τά δμματα ήμών.”

Τερψιχόρη, ήτοι Συλλογή χορικών ασμά
των ύπό Άν. Ν. Μ άλτου, καθηγητοΰ. Έν 
’Οδησσό» 1885. Μέρος Β'. — '0 εύπαίδευτος 
καθηγητής κ. Άν. Μάλτος δημοσιεύει ήδη τό 
δεύτερον τεύχος τής Τερψιχόρης του, τής άξιο- 
λόγου Συλλογής ασμάτων, ής τό α’. τεύχος το
σοΰτον έπεζροτήθη. Έν τω τεύχει τούτο» περι- 
έχονται 20 μέν δίφωνα καί 37 τρίφωνα άσματα 
μετά 107 ωδικών άσζήσεων. Βιβλίον χρησιμώ- 
τατον τή σπουδαζούση Νεολαία, ή καί άφιε- 
ροΰται τό τεύχος. Δυστυχώς παρ’ ήμΐν παρα- 
μελεΐται είσέτι, ώς μ.ή ώφελεν, ή μουσική, ή 
τόν άνθρωπον έξευγενίζουσα, καί ήτις εις δλα 
τά. πεπολιτισμένα κράτη ώς εν τών κυριωτέρων 
μαθημάτων έν τοΐς σχολείοις διδάσκεται. Και
ρός είναι πλέον καί ήμεΐς οί "Ελληνες νά κατα- 
ταχθώμεν ώς πρός τοΰτο εις τήν τάξιν τών πε
πολιτισμένων έθνών, άφ’ ού μάλιστα έχομεν 
γλώσσαν τόσον εύστροφον καί αρμονικήν, όιστε 
άποτελεΐ ούτως είπεΐν μουσικήν. Αίαν άξιέ- 
παινος είναι ό κύριος Μάλτος δούς τήν ώθησιν 
ταύτην διά τής '"Τερψιχόρης του”, ής εύχόμεθα 
καί άλλα τεύχη νά ίδωμεν συντόμως δημοσιευ
όμενα.
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Τάφοι τής έποχής τοΰ χαλκού έν Γαλ
λία. Κατ’ αύτάς άνεκαλύφθησαν έν Αγία Και- 
κηλία τής Γαλλίας τάφοι τής άρχαιοτάτης έπο
χής. Έν περιφερεία 100 τετραγωνικών μέτρων 
εύρέθησαν ανθρώπινα οστά ήμικεζαυμένα καί 
τέφρα. ' Εκαστος τάφος περιωρίζετο διά τεσσά
ρων ή πέντε λίθων άζατεργάστων μέτριου μεγέ
θους. Εν το» μέσο» ήτο τάφος κατεσκευασμένος 
διά λίθων ξηρών καί κεζαλυμμένος διά λίθινων 
πλακών ■ αί πλάκες αύται καταπεσοΰσαι είχον 
μεν συντρίψει μέγα άγγεΐον έκ μελανός χώμα
τος, είχον δμως διατηρήσει μακρόν χαλκούν 
ξίφος 78 εκατοστών τοΰ μέτρου. Τό ώραΐον 
τοΰτο δπλον έχει επτά όπάς, έν αίς σιόζονται 
άκόμη έπτά καρφία έξ ορειχάλκου άρίστης δια- 
τηρήσεως. Ή άκρα τής θήκης εύρέθη έν τή 
θέσει της, είναι δέ καί αυτή όρειχάλκινος, 
έχουσα πλάτος 15 εκατοστών τοΰ μέτρου. Τά 
οστά τοΰ ταφέντος στρατιώτου είχον φθάρη έκ 
τοΰ χρόνου έκτος τεμαχίων τινών τοΰ κρανίου. 
Εύρέθη δέ έν τω τάφο» καί ψέλλιον όρειχάλ- 
κινον. Η αρχαιολογική αυτή άνακάλυψις είναι 
τοσοΰτον μάλλον σπουδαιοτέρα, καθ’ δσον έκ τής 
έποχής τοΰ χαλκού, τής παναρχαίας ταύτης έπο
χής, όλίγιστα διεσώθησαν μέχρις ήμών ίχνη.

Νυμφικόν δώρον. Πρό τινων ήμερών έτε- 
λεσθησαν έν Βάδη οί γάμο·, τοΰ διαδόχου τοΰ 
δουκάτου τής Βάδης, καί έγγονοΰ τοΰ γηραιού 
αύτοκράτορος τής Γερμανίας. Κατά τήν περί- 

στάσιν ταύτην ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος καί ή 
αύτοκράτειρα σύζυγός του παρήγγειλαν έν Βε
ρολίνο» πολυτελεστάτην συσκευήν τραπέζης έκ 
πορσελάνης διά 24 ανθρώπους, ώρισμένην ώς 
δώρον νυμφικόν τοΰ έγγονοΰ των. 'Η συσκευή 
αυτή είναι αληθές αριστούργημα τέχνης. Τά 
πινάκια καί πινακίδια, αί σουπιέραι κ. τ. λ. 
είναι δλα κατά τον άρχάΐον ρυθμόν, καί όμοι- 
άζουσι τήν περίφημον συσκευήν τοΰ μεγάλου Φρι- 
δερίκου, τήν θαυμαζομένην μέχρι σήμερον έν τή 
χαριεστάτη έπαύλει τοΰ Sans-souci παρά τό 
Βεοολΐνον. ‘Έκαστον τεμάχιον τής πολυτελε- 
στάτης συσκευής φέρει τό βασιλικόν στέμμα καί 
τό μονόγραμμα τοΰ γαμβρού· τό κυριώτερον δέ 
τών τεμαχίων είναι ή κολοσσιαία δπωροθήκη 
διά το μέσον τής τραπέζης, κεκοσμημένη διά 
ποικιλοχρόων, καλλιτεχνιζώτατα είργασμένων 
άνθέων ζαί διά λαμπρού άγγέλου, κρατούντας 
άσπίδα, έν ή άπεικονίζεται τό στέμμα.

Σκοποβολή έπί άφιπταμένων περι
στερών. Άνέγνωμεν έσχάτως έν ταΐς Αθη- 
ναϊκαΐς έφημερίσιν δτι, κατά μίμησιν τής δυ
τικής Εύριύπης, συνέστη καί παρ’ ήμΐν τοιαύτη 
σκοποβολή καί δτι έν Κηφισία έξετελέσθη τοι- 
ούτος άγών. Άποροΰμεν μεγάλως διά τοΰτο, έν 
«μ έν Γαλλία καί ’Αγγλία ίδρύθησαν πρό μικρού 
έταιρίαι, σζοποΰσαι τήν κατάργησιν τών τοιούτων 
άσζήσεων, ώς άπανθρώπων. Ή 'Ολλανδική κυβέρ- 
νησις έπισήμως πλέον άπηγόρευσε “τό βάρβαρον 
τοΰτο παιγνίδιον” καί τό παράδειγμα αύτής θά μι- 
μηθώσι βεβαίως καί άλλα τών πεπολιτισμένων 
κρατών. Ευκολον θά ήτο ν’ άντικαθίστανται αί 
άθώαι περιστερά! διά ύελίνων σφαιρών, καθ’ ών 
ή σκοποβολή είναι έτι δυσκολωτέρα ζαί τεχνι- 
κωτέρα. Έν τω τελευταία» παρά τούς Παρισίους 
γενομένο» διαγώνισμα» άπεδεί/θη δτι ό άριστος 
κατά τών περιστερών σκοπευτής είναι πολλάκις 
άδέξιος νά. σκοπεύση καί κτυπήση σφαίραν ύελί- 
νην πετώσαν εις τον άέρα. 'Π διεθνής Έταιρία 
τών Περιστεροφίλων ενεργεί δραστηρίως πρός 
διάσωσιν τών χρησιμωτάτων τούτων πτηνών, 
άφ’ δτου μάλιστα άπεδείχθη στατιστικώς δτι 
έν διαστήματι 15 ήμερών κατεστράφησαν έν 
τοιαύτη άπανθρώπω παιδιά περιστερά! άξίας 
300 χιλ. φράγκων.

Πεζοδρομία. Π ρό τινων ήμερών τέσσαρες 
νέοι άνδρες έκ Μυλούζης έξετέλεσαν πεζοδρο
μίαν άληθώς έκτακτον. Άναχωρήσαντες έκ Μυ
λούζης τήν έσπέραν εις τάς 6, έφθασαν εις Κολ- 
μάρην τό μεσονύκτιον- άναπαυθέντες Ολίγον καί 
δειπνήσαντες άνεχώρησαν πάλιν τήν 1 >/·2 μετά 
τό μεσονύκτιον καί έφθασαν εις Έβερσχάίμ εις 
τάς 6.50 τής πρωίας. Σταματήσαντες έπί μίαν 
ώραν άπήλθον πάλιν καί έφθασαν εις Βενφέλδην 
εις τάς 10, οθεν άναχωρήσαντες έφθασαν εις 
Στρασβούργον, τό τέρμα τής πεζοδρομίας, εις 
τάς 6'/2 μ. μ. τής αυτής ήμέρας. Έξετέλεσαν 
δηλ. έν διαστήματι 24 ώρών πορείαν 180 χι
λιομέτρων. Άφαιοουμένων τών στιγμών τής 
άναπαύσεως έξετέλεσαν κατά μέσον δρον 5700 
μέτρα καθ’ εκάστην ώραν.

πΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ.

Διατήρησις τών έν τή γή έμπεπηγ- 
μένων ξύλων. ’Ανέκαθεν έθεωρεΐτο πράγμα 
δύσκολον νά προλάβη τις τήν σήψιν τών έν τή 
γή έμπεπηγμένων ξύλων. 'Η έφημερίς τών 

’Άγγλων γαιοκτημόνων δίδε·, πραζτικωτάτην περί 
τούτου συμβουλήν, ούδεμίαν έπιφέρουσαν έκτα
κτον δαπάνην, καί έξασφαλίζουσαν κατά 50% 
τήν διάρκειαν τών ξύλων. ‘II μέθοδος συνιστα- 
ται απλώς εις το νά έμπήγνυνται τά ξύλα έν 
τή γή άντιθέτως τοΰ μέρους, άφ’ ού έφύησαν 
τά δένδρα, δηλ. μέ τήν άνω άκραν πρός τα 
κάτω. Αί γενόμεναι δόκιμα! άπέδειξαν το πρα
κτικόν τής μεθόδου ταύτης. Ένεπήχθησαν έν 
" ίι ‘(ή χορμοί δρυών ορθοί ώς έφύησαν, καί μετά 
παρέλευσιν δώδεκα έτών οί κορμοί είχον σαπή · 
ταύτοχρόνως ένεπήχθησαν έκ τών αύτών δέν
δρων κορμοί κατά τήν νέαν μέθοδον, δηλ. μέ 
τήν άνω άκραν πρός τά κάτω, καί μετά δώδεκα 
έτη ούδέ σημεΐον σήψεως έφαίνετο έν αύτοΐς. 
‘Τούτο βασίζεται έπί τής αρχής, δτι τά τριχώδη 
άγγεΐα τών ξύλων πρέπει νά τίθηνται άντιθέτως 
πρός τήν πρόοδον τής σήψεως, ήτις έκτελεΐται 
πρός τήν αύτήν μέ τά άγγεΐα διεύθυνσιν.

Έξάλειψις τής ταγγιάσεως άπό τοΰ 
βουτύρου. '0 καθηγητής Γιραρδΐνος άφαιρεΐ 
τήν ταγγίασιν τού βουτύρου έκπλύνων αύτό διά 
ΰδατος. έν <ρ υπάρχει έλαφρά διάλυσις ανθρα
κικής σόδας ■ άμα άκλείψη πάσα γεΰσις ταγγή, 
έκπλύνεται τό βούτυρον έπανειλημμένως διά 
καθαρού ΰδατος ζαί οΰτω διατηρείται.

’ Α ν α ζ. α ί ν ι σ ι ς έ φ θ α ρ μ έ ν ω ν φωτογρα
φιών. Συχνότατα αί φωτογραφίαι μετά χρόνου 
παρέλευσιν ζιτρινίζουσι. Πρός άφαίρεσιν τοΰ 
χρώματος τούτου άρκεΐ νά τάς εμβάψη τις εις 
διάλυσιν χλωρούχου υδραργύρου, έν η μένουσι 
μέχρι; ού πάν ίχνος κίτρινου χρώματος άπα- 
λειφθή.

Αίνιγμα 371.
Ίο πρώτον μου εύχάριστα 

τήν άκοήν σου κρούει,
Διότ’ ήδέως έκαστος 

έπαίνους του ακούει·
Τό άλλο μου σέ οδηγεί 

εις δλας σου τάς σκέψεις-
Αύτόν πιστώς άκολουθών 

καλούς καρπούς θά δρέψης·
Τό δλον μου σέ ωφελεί 

άν προσφιλές σοι τύχη,
’Ή φίλος εΐν ή ήγεμών, 

ή καί αύτή ή Τύχη.
Ν.

Αίνιγμα 372.

Εις τής θαλάσσης έλαφρόν 
Φέρομαι τήν άγκάλην,
Διά παντός δέ μετ’ αύτής 
Εύρίσκομαι εις πάλην.
Έάν δμως τήν χεΐρά σου
’Επάνω μου τολμήσης
Νά θέσης, τότε ένδοξον 
Βράχον θά άναστήσης.

Ν. Γ. Μουσούρης έν Βερδιάνσκα.

Πρόβλημα 373.

Άναπληρωθήτωσαν οί άστε- 
ρίσκοι διά γραμμάτων ούτως, 
ώστε ν’ άναγινώσκωνται έξ λέ
ξεις, σημαίνουσαι· περιώνυμον 
στρατηγόν καί συγγραφέα τής 
άρχαιότητος — αύτοκράτειραν 

θεάν — νήσον τοΰ Αιγαίου — 
μέρος τοΰ σώματος — επίρρημα.

Ό αύτάς.

Πρόβλημα 374. 
(Ιστορικόν.)

Τις είναι ό Έλλην στρατηγός, δστις νικήσας 
μέν πολλάκις κατά ξηράν ήττήθη κατά θάλασ
σαν, άλλά καί πάλιν θριαμβεύσας έν μάχη έκυ- 
ρίευσε πόλιν ένδοξον καί κατήργησε τούς έν 
αύτή άρχαιοτάτους νόμους, καί δστις δέν έσχε 
τήν δόξαν νά πέση έπί τοΰ πεδίου τής τιμής, 
άλλά νικηθείς έδηλητηριάσθη παρά τοΰ νικητοΰ, 
καί λαβών μετά θάνατον ένεκα τών μεγάλων 
άρετών του, στρατιωτικών τε καί πολιτικών, 
τίτλον ένδοξον κατέστη ύπ’ αυτόν γνωστός έν 
τή ιστορία;

Πρόβλημα 375.
Τά άρχικά στοιχεία τών λέξεων, τών εχου- 

σών άντίθετον σημασίαν τών κάτωθι λέξεων 
άποτελοΰσι γνωμικόν άρχαΐον. Ποιον τοΰτο; 
Αεπτός — καθαρός — πεδιάς— γίγας — πραύς
— ταπεινός — θάρρος — άπελπισία — βεβαίως
— γενναίος — εύχάριστος — βάθος.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 366. Αινίγματος 367.

Διά — χείο ■— ίσις. Η έκρηκτική σζυταλίς (ή 
κοινώς ροκέττα λεγομένη).

Προβλήματος 368.
Έρμιόνη — Παιήων — Ιδμων — Μαοσύας — 
”Εμπουσα — Νύσσα — Ισις — Διομήδης — 
‘Ησιόνη — Σόλων = ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ.

Προβλήματος 369. 

θήβαι — Άθήναι — Έρωπός.

Προβλήματος 370.
(‘Ιππείου άλματος.)

Πάν σοι ξένον έθνος μίαν 
Έκ τή; θείας σου χλαμύδος 

’Έλαβεν άθανασίαν·
Τών ρακών σου ή πληθύς

Άλουργίς καλής έλπίδος, 
Ιίεριέθαλψε ριγώντα 
Τόσα έθνη γυμνά όντα. 
Σέ καλούν νά έγερθής.

Ίιυάν. Καμπούρογλους.
Έκ τοΰ ποιήματος 11 Άκρόπολις.
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΧΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς εις τάς 
4 μ. μ.

Εις Καλκούτταν διά Πόρτο·Σαίδ, Σουέζ, “Άδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εις τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμή; Τεργέστης-Βομϊάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάη; καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τδ Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 'Εκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, έναλλάξ διά Φιουμιο·;, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

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

Τό Σάββατο·/ τή 2 μ. μ. εί; Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν εις Κέρκυραν 
καί Πειραιά- εΐτα δέ έκ Πειραιώς εί; Σύρον, Κρήτην. Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως'εί; τούς λιμένας τοϋ Εύςείνου'Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΙΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 ’Ιανουάριου 
εις τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών και Μελέτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Εις ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ εν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΛΕΞΙΚΟΝ
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ

περιέχον τάς κυριωτέρας καί χρησιμωτέρας λέξεις καί φράσεις ήρμηνευ- 
μένας άραοιστί οι’ ελληνικών χαρακτήρων καί παράρτημα διαιρούμενου εις 
τρία μέρη· Α'. Περιγραφήν τών έπισημοτέρων πόλεων καί μνημείων τής 
Αίγυπτου · Β'. Τάς έθνικάς καί θρησκευτικός έορτάς τών Αιγυπτίων ·

Γ'. Τά ήθη, έθιμα, δοξασίας καί προλήψεις τών Αράβων κτλ.

Συνταχθέν
υπό

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1. ΠΕΧΤΑΚΗ.

Εκδοθέν άναλώμασι 

τοΰ 'Ελληνικού βιβλιοπωλείου "Φοίνικος” 

11ΕΤΡΘΤ ΣΑΡΑΝΊΉ.

Ε Ν A Λ Ε Ξ A Ν Δ Ρ Ε 1 Αι

1885.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις

Αλεξάνδρου Σ. Κάσβαχλη.

Εκδοσις πολυτελής μετά εικόνων

Gustave Dore.

Έν Λειψία

1884.
W. DRUGULIN.

Έκδίδεται κατά τεύχη· τιμή έκαστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Μ. MINGHETTI.
I ά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις εις τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοϋ Ιταλικού 

καί εισαγωγή

Γ. Μικονίου 
βιδάχτορ&ς τής Νομιχής.

¥

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι

W. DRUGULIN

1885.

Εδρηται παρά τψ τυπογραφείφ

W. Drcgulin
έν Λειψία, καί τιμάται φράγκων 5.

ΤΟ ΑΣΤΓ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΩΝ.

'Η δσον ούπω ύπό τον άνω τίτλον έκδοθησομένη έφημερίς δεν γεν- 
νάται δπως έπαυξήση άνωφελώς τον αριθμόν τών έν ’Αθήναις έκδιδομένων 
φύλλων. Τό ΑΣΤΥ άνήκον εις είδος δημοσιογραφίας μήπω μέχρι τοΰδε 
έν τή χώρα ημών καλλιεργηθέν έχει τήν υπερηφάνειαν νά πιστεύη βτΐ θά 
εχη oMog ifiinr vit0ffTa<fir καί θ’ άποτελή μοί'αίϊ/κήι1 fgnifitiiti· εις τήν 
ελληνικήν δημοσιογραφίαν.

Έκ τών προτέρων κρίνει πρέπον νά δηλώση δτι δεν θ’ άκολουθήση τό 
σύστημα τής σφοδρός πολιτικής ή προσωπική; σατύρας, tig οί'δεμίαν δε 
κομματικήν άπόχρωαιν άνήκον Οί έχη πλήρη έλευθερίαν καί αύτοβουλίαν 
φρονήματος, έκτιμήσεως καί ένεργείας.

' Η τερπνή αύτού καί ποικίλη υλη θά περιστρέφηται περί τά σύγχρονα 
πολιτικά, κοινωνικά, φιλολογικά καί καλλιτεχνικά έν γένει γεγονότα. Ιϊρός 
τούτο ι|ησ</αλίσθη ήδη ή τακτική καί έκτακτος σινιμχασία τών μάλιστα 
δεδοκιμασμένων καλαμων, τών έπι χάριτι καί ευφυΐα διακριθέντων εν τή 
συγχρόνω έλαφρφ φιλολογία καί τή δημοσιογραφία.. Τήν διεύθυνσιν δέ 
αύτού άνέλαβεν ό κ. Χαραλάμπης ’Άννινος.

Έκ τών κυριωτάτων προσόντων τού ΑΣΤΕΟΣ θά είνε αί εικόνες καί 
αΐ γελοιογράφε αι, αΐτινες θά κατέχουσι αρκετόν μέρος τού φύλλου και 

θά είνε σχετικά! προς τά έκάστοτε συμβαίνοντα καί τά κατ’ αυτά δρώντα 
άτομα. Ουτω τό ΑΣΤΓ άναπληρούν έν μέοει καί τήν έλλειψιν εικονογρα
φημένης εφημερίδας έσται πολύτιμον απόχτημα διά τούς έν ταΐς έτταμχίαις 
ιδίως καί τω εξωτιρικώ συνδρομητας.

Τάς εικόνας καί τάς γελοιογραφία; θά χαράσση ή μόνη ΐν Ελλάδι 
ί-πάρχονσα απαράμιλλος γραφές, ής ή άξια άνεγνωρισθη πανταχού διά τού 
ΑΣΜΟΔΛΙ0Τ. Διά. τήν τελειοτέραν έκτύπωσιν τών εικόνων το ΑΣΤΓ θά 
καταβάλη πάσαν θυσίαν όπως είσαγάγη τάς νεωτέρας προς τούτο μεθόδους, 
ινα καταστή δσον τό δυνατόν έφάμιλλον πρός τά έν Ευρώπη έκδιδόμενα 
τοιούτου είδους φύλλα. Ουτω διά ίΐρώτην φοράν ϊν Έλλάδϊ θά έκδοθή 
ούλλον περιέχον συν ταΐς άλλαις καί εντέχνους εικόνας ΧΡΩΜ0Λ1Η0- 
ΓΡΑΦΗΜΕΝΑΣ.

Τό ΑΣΤΥ θά έκδίδεται κατά Κυριακήν συνηθέστατα εις διπλοΓΐ' καί 
εις τό αυτό σχήμα τού ΑΣΜΟΔΑΙΟΥ, έκτάκτως δέ καί οσάκις ή ανάγκη 
τό καλέση θά έκδίδεται και δίς τής εβδομάδας έκτυπούμενον μετά πάσης 
τής δυνατής φιλοκαλίας.

”Αν καί ή πραγματοποίησις πασών τών ανωτέρω επαγγελιών άπαιτή 
υπέρογκους δαπάνας, ούχ ήττον ή έτησία συνδρομή τού ΑΣΤΕΟΣ όρίζεται 
εις δραχμάς 12 διά τούς έν ’Αθήναις, εις 15 διά τους έν ταΐς έπαρχίαις 
καί εις 20 διά τούς έν τίμ εξωτερική) συνδρομητάς.

Πάσα περαιτέρω σύστασις είνε περιττή, διότι ή αρίστη τών συστάσεων 
καί τών υποσχέσεων θά εινε αυτά τά πρώτα φύλλα τού ΑΣ Ι'ΕΟΣ.

Έν ’Αθήναις τή 15 Αύγουστου 1885.
Σ. τ. Δ. Περιττήν θεωρούμε·/ πάσαν ιδιαιτέραν αύστασιν τή; εύτραπέλου ταύτης 

‘Εφημερίδα;, διότι ό μεν διευθύνων αυτήν κ. Χαραλάμπη;Άννινος είναι ήδη 
γνωστός έκ προηγουμένων φιλολογικών έργων, ό δέ κ. Θεμιστοκλή; 'Αννινος 
είναι ό μοναδικό; έν Έλλάδι καλλιτέχνη; διά τάς γελοιογραφία; καί εικόνας. Εύχό- 
μεθα τώ’ ίστει έκ ζαρδίας πάσαν δυνατήν εύόδωσιν καί πρόοδον.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΛι. ELSTER-STR. 41.

Χαρτοπωλείο·/· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΪ έν Λειψία.


